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প্রথম উপদেশ: আনসারদের ফজিলত
সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর িনয, জযজন িগতসমূ দহর প্রজতপালক। সালাত ও সালাম র্জষবত
হহাক আমাদের নর্ী মুহাম্মাে, তাাঁর পজরর্ারর্গব ও তাাঁর সঙ্গীসাজথদের উপর।
মানু ষ জর্জিন্ন নামকরণ কদর, জর্জিন্ন উপাজি হেয়। আর আল্লাহ সু র্হানাহু ওয়া তাআলার
পক্ষ হথদক জকছু নাম ও জকছু উপাজি আদছ, হযগুদলা আল্লাহ মানু ষদক জেদয়দছন। হযমন
আল্লাহ নামকরণ কদরদছন মুসজলমীন, মুজমনীন, আজর্েীন, তাইর্ীন ইতযাজে র্দল। আদরা
নামকরণ কদরদছন মুহাজিরীন, আনসার কদর। জর্দশষত: আনসার নামজি।
র্ুখারীর মদিয এদসদছ, গাইলান ইর্দন িারীর হথদক র্জণবত,
“জতজন আনাস রা: হক জিজ্ঞাস করদলন: হতামরা র্লদতা, ‘আনসার’ নামজি হতামরা
হরদখজছদল, নাজক আল্লাহ হতামাদের এই নাম হরদখদছন? আনাস রা: র্লদলন, র্রং
আল্লাহ আমাদের এই নাম হরদখদছন।”
তাই র্ুঝা হগল, আনসার নামজি, আনসার উপাজিজি আল্লাহর পক্ষ হথদক হেওয়া। সু তরাং
হয আনসার হয়, তার র্ুঝদত হদর্ হয, এিা এমন একজি নাম, যা আল্লাহ তার িনয
জনর্বাচন কদরদছন।
এর মহান মযবাোজি র্ুঝা যায়, সর্বপ্রথম তার নামজি হথদক- ‘আল আনসার’। এছাড়াও
জকতার্-সু ন্নাহর অদনক র্ণবনা আনসারদের মযবাো ও হেষ্ঠত্ব প্রমাণ কদর।
এর্ার আসু ন, মুহাজিরুন ও আনসার শব্দদ্বদয়র র্যাপাদর জকতার্-সু ন্নাহর জকছু আদলাচনা
হেজখ:
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উস্তাে আেহাম তার জকতাদর্ র্দলন:
গুরুত্বপূ ণব একজি জ্ঞাতর্য: হহ জপ্রয় মুহাজির িাই, জযজন আল্লাহর দ্বীদনর সাহাযয
করার আগ্রহ জনদয় জহিরত কদরদছন!
এিা হযন আপনার অন্তর হথদক কখদনা হাজরদয় না যায়, হয আল্লাহ তা’আলার
তাওফীদকর পর প্রাথজমকিাদর্ আমাদের জিহাে এই সকল আনসারদের মািযদমই
জিদক আদছ। তাই তারা হদলন, জিহাদের প্রকৃত জিজত্ত। তারাই জিহাদের চাকা
ঘুরার িনয কাযবকরী জ্বালাজন।
সু তরাং তাদের প্রজত সেয় আচরণ করা শরয়ী ওয়াজির্। আর যা র্যতীত হকান ওয়াজির্
আোয় সম্পন্ন হয় না, তাও ওয়াজির্ই হয়।
হিদন রাখুন, হহ আল্লাহর পদথর মুহাজিরগণ! জনশ্চয়ই এসকল আনসার, আপনারা যাদের
হমহমান হদয়দছন এর্ং যাদের জনকি আেয় জনদয়দছন, এই দ্বীনদক সাহাযয করার আগ্রহ
জনদয় এর্ং আল্লাহর রাস্তায় জিহাে করার আকাঙ্খা জনদয়, জন:সদেদহ তাদের পজরর্যজি
রদয়দছ হসই আল্লাহ ওয়ালা েলজির সাদথ, যারা রাসূ লুল্লাহ সা: হক এর্ং তার মুহাজির
সাহার্াদেরদক প্রথমর্ার সাহাযয কদরজছদলন। (অত:পর হলখক র্দলন)
তাই আপজন পূ ণব হচষ্টা করুন, হযন তাদের সু ের জর্ষয়গুদলা গ্রহণ কদরন, মে
জর্ষয়গুদলা অজতক্রম কদর যান, তাদের জর্চুযজতগুদলা এজড়দয় যান, তাদের
পেস্খলনগুদলা ক্ষমা কদরন এর্ং এদক অপরদক তাদের সাদথ কলযাণিনক আচরণ
করার উপদেশ হেন। কারণ জপ্রয় মুস্তফা সা: এই আদেশ কদরদছন।
অতএর্ এগুদলা নর্ী সা: এর অজসয়ত: তাদের প্রজত সেয় আচরণ করা ও তাদের
ত্রুজিগুদলা অজতক্রম কদর যাওয়া (ক্ষমা কদর হেওয়া)। এিা মুহাম্মে সা: এর অজসয়ত।
জতজন সকল মানু ষদক অজসয়ত করদলন এর্ং মুহাজিরদেরদক অজসয়ত করদলন,
আনসারদের সাদথ কলযাদণর মুআমালা করার িনয।
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সহীহুল র্ুখারীদত ইর্দন আব্বাস রা: হথদক র্জণবত হদয়দছ, রাসূ ল সা: র্দলন,
“মানু ষ অদনক হদর্, জকন্তু আনসার কম হদর্, এমন অর্স্থা হদর্ হয, তারা হদর্,
খার্াদরর মদিয লর্দণর মত। তাই হতামাদের মদিয হয োজয়ত্বশীল হয়, তাদত
কাউদক ক্ষজত কদর অথর্া কাউদক উপকার কদর, হস হযন তাদের সু ের জর্ষয়গুদলা
গ্রহণ কদর এর্ং তাদের মেগুদলা অজতক্রম কদর যায়।”
এিা আল্লাহর নর্ী সা: এর আদেশ।
তাদের প্রজত সেয় হওয়া ও আল্লাহ তাদেরদক হয মযবাো জেদয়দছন, তাদেরদক হসই
যদথাপযু ক্ত মযবাো হেওয়ার কদয়কজি রুপ হল: তাদের সাদথ হচহারায় হাজস ফুজিদয় কথা
র্লা, তারা হয মহান কীজতবর স্বাক্ষর হরদখদছন তার মূ লযায়ন করা, তারা হয ইসলাম ও
মুসলমানদেরদক সাহাযয কদরদছন তার মূ লযায়ন করা এর্ং তাদেরদক হর্জশ সম্মান ও েদ্ধা
করা, তাদের হসই স্তর অনু যায়ী, তারা যার অজিকারী এর্ং যা তারা সর্বপ্রথম অিবন কদর
জনদয়দছন।
তাদের প্রজত সেয় হওয়ার আদরকজি রূপ হল, (এখাদন একজি খুর্ চমৎকার কথা, এিা
উস্তাে আেহাদমর কথা,) তাদের প্রজত সেয় আচরণ করার আদরকজি রূপ হল, তাদেরদক
িালর্াসার সাদথ োওয়াত হেওয়া এর্ং পযবায়ক্রদম োওয়াত হেওয়া, তাদের প্রজত হকামল
হওয়া, তাদের িনয নম্রতার ডানা জর্জছদয় হেওয়া, তাদের মাদঝ এরুপ মসৃ ণ হওয়া, যা
আল্লাহদক সন্তুষ্ট করদর্ এর্ং তাদের কথার ির্ার্ হেওয়ার হক্ষদে কদ ারতা না করা।
জর্দশষত: এমন মাসাদয়লসমূ দহর র্যাপাদর, হযগুদলাদত মতজর্দরাদির সু দযাগ আদছ। তাই
আনসারদের প্রজত েয়া ও নম্রতা একজি কাময ও কাজঙ্খত জর্ষয়। আর জহিরত ও নু সরাত
হসই পযবন্ত প্রসাজরত একজি জর্ষয়! যা আল্লাহ চান।
ইর্দন তাইজময়া রহ: তাতারদের সাদথ যু দদ্ধর সময় সািারণ মুসজলমদের প্রজত হয জচজ
হলদখজছদলন, তাদত উদল্লখ কদরদছন (চমৎকার একজি কথা, এই যামানার সাদথ জমল আদছ
চমৎকারিাদর্, সু র্হানাল্লাহ):
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“জনশ্চয়ই আল্লাহ যার কলযাণ হচদয়দছন তার প্রজত আল্লাহর সর্দচদয় র্ড়
জনয়ামতগুদলার মদিয একজি হল, আল্লাহ সু র্হানাহু তাদক এই যামানায় িীর্ন োন
কদরদছন।
হযই যামানায় দ্বীনদক নতুন কদর িীজর্ত করা হদর্ এর্ং যখন মুসলমানদের
জনশানাগুদলাদক সু উচ্চ করা হদর্, মুজমন ও মুিাজহেদের অর্স্থাসমূ হদক উন্নত করা
হদর্, ফদল তারা হদর্ প্রথম অগ্রগামীদের মত, তথা আনসার ও মুহাজিরদের মত।
তাই যারা এই যামানায় হসই োজয়ত্ব পালন করদর্, তারা হদর্ ঐসকল হলাকদেরদক
ইহসাদনর সজহত অনু সরণকারী, যাদের প্রজত আল্লাহ সন্তুষ্ট হদয়দছন এর্ং তারাও
আল্লাহর প্রজত সন্তুষ্ট হদয়দছ এর্ং যাদের িনয আল্লাহ প্রস্তুত হরদখদছন র্সর্াদসর
িান্নাত, যার তলদেশ জেদয় নহরসমূ হ প্রর্াজহত হদর্, তারা হসখাদন জচরকাল
থাকদর্। এিাই মহা সফলতা।”
সু তরাং আল্লাহ সু র্হানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরদক তাদের অন্তিূবক্ত করুন!
আল্লাহ সু র্হানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরদক তাওফীক ও সজ দকর জেশা জেন।
ওয়াস সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া র্ারাকাতুহ।
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