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উত্তম নাসিহা 

শায়খ হাসরি ইর্কন গাজী আন-নাযারী (রহ.) 

ষষ্ঠ উপকেশ: আল্লাহর রজু্জকে আেকে ধকরা 

িমস্ত প্রশংিা আল্লাহর জনয, সযসন জগতিমূকহর প্রসতপালে। িালাত ও িালাম র্সষবত 

হহাে আমাকের নর্ী মুহাম্মাে, তাাঁর পসরর্ারর্গব ও তাাঁর িঙ্গীিাসিকের উপর।  

েুরআকন োরীকমর অকনে স্থাকন আল্লাহ তা’আলা মুিলমানকেরকে তিা মুহাম্মে িা: এর 

অনুিারীকেরকে গুরুকের িাকি আকেশ েকরকেন, জামাত আেকে িাোর প্রসত, অিবাৎ 

মুিলমানকের জামাত এর্ং তাকেরকে  দ্বীকনর মকধয সর্চ্ছন্নতা িৃসি েরকত সনকষধ 

েকরকেন। সর্সচ্ছন্নতা ও সর্কেেকে সনন্দা েকরকেন। 

আল্লাহ িুর্হানাহু ওয়া তা’আলা র্কলন:  

“হতামরা িেকল সমকল আল্লাহর রজু্জকে আেকে ধর, পরস্পকর সর্কেে েকরা না।” 

আল্লাহ তা’আলা আকরা র্কলন,  “হতামরা ঐিেল হলােকের মত হকয়া না, যারা সর্কেে 

েকরকে এর্ং তাকের সনেট স্পি প্রমাণ একি যাওয়ার পরও সেন্নমত অর্লম্বন েকরকে। ঐ 

িেল হলােকের জনয রকয়কে মহা শাসস্ত”। 

মহা শাসস্ত োকের জনয? যারা সর্কেে েকরকে এর্ং িুস্পি প্রমাণ আিার পরও সেন্ন মত 

অর্লম্বন েকরকে। 

আল্লাহ তার্ারাো ওয়া তা’আলা আকরা র্কলন,  

“হতামরা আল্লাহ ও তাাঁর রািূকলর আনুগতয ের, পরস্পর সর্র্াে েকরা না, তাহকল হতামরা 

েুর্বল হকয় পেকর্ এর্ং হতামাকের গাম্ভীযব চকল যাকর্। আর হতামরা ধধযব ধারণ ের। 

সনশ্চয়ই আল্লাহ ধধযবশীলকের িাকি আকেন।” 
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আল্লাহর আনুগকতযর ও রািূলুল্লাহ িা: এর আনুগকতযর আকেশ েকরকেন, আর আকেশ 

েকরকেন, হযন আমরা পরস্পর সর্র্াে না েসর এর্ং ধধযব ধারণ েসর আল্লাহর আনুগকতযর 

উপর, রািূকলর আনুগকতযর উপর এর্ং পরস্পর সর্র্াে না েরার উপর। 

তাই এটা সেেু পালন েরার উপর ও সেেু পসরতযাগ েরার উপর ধধযব ধারকণর আকেশ। 

অিবাৎ সেেু পালন েরকর্ আর সেেু পসরতযাগ েরকর্। 

“হতামরা আল্লাহ ও তার রািূকলর আনুগতয ের, পরস্পর সর্র্াে েকরা না, তাহকল 

হতামরা েুর্বল হকয় পেকর্ এর্ং হতামাকের গাম্ভীযব চকল যাকর্। আর হতামরা ধধযব 

ধারণ ের। সনশ্চয়ই আল্লাহ ধধযবশীলকের িাকি আকেন।” 

ইর্কন তাইসময়া রহ: র্কলন,  

“যখন হোন েওম সর্সচ্ছন্ন হকয় যায়, তখন তারা নি ও ধ্বংি হকয় যায়। আর 

যখন হোন েওম ঐেযর্দ্ধ হয়, তখন তারা পসরকশাসধত ও ক্ষমতার্ান হয়। োরণ 

ঐেয র্া জামাতর্দ্ধ িাো হল রহমত, আর সর্সচ্ছন্নতা আযার্।” 

নর্ী িা: এর অকনে হােীি রকয়কে ঐেযর্দ্ধ িাোর আর্শযেীয়তা প্রিকঙ্গ ও সর্কেে, 

সর্সচ্ছন্নতা ও োাঁো হোো হোসের র্যাপাকর িতেব েরণ প্রিকঙ্গ, হযমন পূর্বর্তবীরা অকনে 

আয়াত ও হােীকির র্যাপাকর পরস্পর সর্েক্ত হকয় হগকে। 

আমরা পূকর্ব পাাঁচসট মাধযকমর র্যাপাকর আকলাচনা প্রিকঙ্গ হিই র্যাপাকর আকলাচনা েকরসে। 

যার সর্ষয় সেল জামাত। এোো েুরআকনর আকলাচনা প্রিকঙ্গও তা অসতর্াসহত হকয়কে। 

হােীিিমূকহর মকধয এেসট হল, রািূল িা: র্কলকেন:  

আরু্ হুরায়রা রা: হিকে র্সণবত, রািূল িা: র্কলন:  

“আল্লাহ হতামাকের সতনসট সর্ষকয়র প্রসত িন্তুি হন এর্ং সতনসট সর্ষকয়র প্রসত 

রাগাসিত হন। সতসন হতামাকের প্রসত একত িন্তুি হন হয, হতামরা তারই ইর্ােত 

েরকর্, তার িাকি োউকে শরীে েরকর্ না, িেকল সমকল আল্লাহর রজু্জকে 
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আেকে ধরকর্, পরস্পকর সর্সচ্ছন্ন হকর্ না, যাকে আল্লাহ হতামাকের োসয়েশীল 

র্ানান, হতামরা তার েলযাণ োমনা েরকর্।  

আর হতামাকের সতনসট সর্ষকয়র র্যাপাকর রাগাসিত হন: অনিবে েিার্াতবা, অসতসরক্ত 

প্রশ্ন ও িম্পে নি েরা।” 

এই সতনসট সজসনকির মকধয এেসট, হযসট আল্লাহকে িন্তুি েকর এর্ং আল্লাহ আমাকের জনয 

তা পেন্দ েকরন তা হকচ্ছ আল্লাহর রজু্জকে আেকে ধরা, সর্সচ্ছন্ন না হওয়া। 

সর্সচ্ছন্ন না হওয়া ও িেকল ঐেযর্দ্ধ িাো ইিলাকমর মূলনীসতিমূকহর অন্তেূবক্ত। 

ইমাম নর্র্ী রহ: মুিসলকমর শরাহয় র্কলন:  

“এখাকন মুিলমানকেরকে জামাকতর িাকি হলকগ িাো ও এেজন আকরেজকনর 

িাকি িম্প্রীসত রক্ষা েরার আকেশ হেওয়া হকয়কে। আর এসট হকচ্ছ ইিলাকমর 

মূলনীসতিমূকহর মকধয এেসট।” 

ঐেয ও িম্প্রীসত রক্ষা েরা এর্ং সর্কেে ও সর্সচ্ছন্নতা র্জবন েরাকে এখাকন ইিলাকমর 

মূলনীসতিমূকহর মকধয এেসট মূলনীসত র্লা হল, যার উপর ইিলাম প্রসতসষ্ঠত হয়। 

সর্সচ্ছন্নতার সনন্দার্াকের র্যাপাকর আকরেসট হােীি হল রািূলুল্লাহর র্াণী- হতামরা অর্শযই 

জামাকতর িাকি িােকর্:  

আবু্দল্লাহ ইর্কন ওমর রা: এর হােীি, সতসন ওমর ইর্নুল খাত্তার্ রা: হিকে র্ণবনা েকরন 

রািূল িা: র্কলন:  

“হতামরা অর্শযই জামাকতর িাকি িােকর্ এর্ং সর্সচ্ছন্নতা হিকে হর্াঁকচ িােকর্। 

োরণ শয়তান এেজকনর িাকি িাকে, হি েু’জকনর হিকে েূকর িাকে।  

হয জান্নাকতর র্ালাখানা চায়, হি হযন ির্বো জামাকতর িাকি িাকে।”  

হােীিসট র্ণবনা েকরকেন ইমাম সতরসমযী রহ:। 
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জামাকতর অিব সে? 

এর অিব পাাঁচসট মাধযকমর আকলাচনার মাকে অসতর্াসহত হকয়কে। 

হিখাকন জামাকতর তত্ত্বগত অিব ও র্াসহযে অিব উেয়সট আকলাচনা হকয়কে। অিবাৎ এে অিব 

হকচ্ছ আসমরুল মুসমনীকনর িাকি িাো, আকরে অিব হকচ্ছ িুন্নাহকে আেকে িাো, তিা 

রািূলুল্লাহ িা: হয আেকশবর উপর সেকলন তার উপর অটল িাো। 

ইমাম আওযায়ী রহ: র্কলন,  

র্লা হকয় িাকে, রািূলুল্লাহ িা: এর িাহার্াগণ ও যারা তাকেরকে যিাযিোকর্ 

অনুিরণ েকরকেন তাাঁরা িেকল পাাঁচসট নীসতর উপর সেকলন: ির্বো জামাকতর িাকি 

িাো, িুন্নাহর অনুিরণ েরা, মিসজে আর্াে েরা, েুরআন সতলাওয়াত েরা ও 

আল্লাহর রাস্তায় সজহাে েরা। 

উস্তাে আবু্দল্লাহ আলআেহাম র্কলকেন:  

হজকন রাখুন! মুজাসহেকের মাকে সর্কর্ে, েগো, মতকেে ও সর্সচ্ছন্নতা এই দ্বীকনর 

শত্রুকের জনয মূলযর্ান মূসতর মত।  

সতসন র্কলন,  

তারা েত েীর্ব িময় ধকর এর জনয অকপক্ষা েরকত িাকে, হযমসনোকর্ সচতা র্ার্ 

র্েসরর জনয অকপক্ষা েকর! তাকের উকেশয ও আশা র্াস্তর্ায়কনর জনয। 

সনশ্চয়ই সচতা হিই র্েসরসটকেই খায়, হযসট ির্ার হশকষ িাকে। 

আমরা আল্লাহ তাআলার সনেট প্রািবনা েসর, আল্লাহ আমাকেরকে তার আনুগতয েরার 

তাওফীে োন েরুন এর্ং তার অর্াধযতা হিকে হহফাজত েরুন! সনশ্চয়ই সতসন ির্ব 

সর্ষকয় ক্ষমতার্ান। 
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আল্লাহর সনেট প্রািবনা েসর আল্লাহ আমাকেরকে তার ইর্ােত েরার তাওফীে োন েরুন 

ও তার অর্াধযতার সর্ষয়গুকলাকে আমাকের হিকে েূকর রাখুন! আমীন! 

ওয়াি িালামু আলাইেুম ওয়ারাহমাতুল্লাসহ ওয়ার্ারাোতুহ। 


