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ভূটমকা 
 

ُد هللِ  َمح ِفُرهُ ، ََنحَمُدُه وَ إِنَّ اْلح تَغح تَِعيحنُُه َونَسح وحِر َنُعـوحُذ بِ ، وَ نَسح اهلِل ِمنح ُُشُ
نحُفِسنَا

َ
َماِِلَا ،أ عح

َ
ِدهِ اهلُل فَاَل ُمِضلَّ ََلُ، َوَمنح َوِمنح َسِيِّئَاِت أ هح ، َمنح يَّ

ِلِل اهلُل فاَلَ َهاِدَي ََلُ ي   يحَك ََلُ ضح َدهُ الَ َُشِ نح الَّ إََِلَ إاِلَّ اهلُل وَحح
َ
َهُد أ شح

َ
، َوأ

نَّ حُمَمَّ 
َ
َهُد أ شح

َ
َُلُ ، َوأ  ًدا َعبحُدُه َورَُسوح

টনশ্চে যাবতীে প্রর্াংসা আল্লাহ তা‘আোর জনয। আমরা 
তারই প্রর্াংসা কটর, তার কালে সাহাযয চাই, তার টনকি 
ক্ষমা প্রাথণনা কটর। আল্লাহর টনকি আমরা আমালদর 
প্রবৃটির অটনষ্টতা ও আমালদর মন্দ কমণসমূহ থথলক আশ্রে 
কামনা কটর। আল্লাহ যালক টহদাোত থদন, তালক থ ামরাহ 
করার থকউ  থনই। আর যালক থ ামরাহ কলরন তালক 
টহদাোত থদওোরও থকউ  থনই। আটম সাক্ষয টদটি, 
আল্লাহ োড়া থকালনা সটতযকার ইোহ থনই, টতটন একক, 
তার থকালনা র্রীক  থনই। আরও সাক্ষয টদটি, মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আোইটহ ওোসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূে। 
সাোত ও সাোম নাটযে থহাক তার ওপর, তার পটরবার-
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পটরজন ও তার সাহাবীলদর ওপর এবাং যারা টকোমত 
অবটি সটিকভালব তালদর অনুসরর্ কলরন তালদর ওপর। 

একটি আদর্ণ ও সুন্দর সমাজ  িন করলত হলে রাসূে 
সাল্লাল্লাহু আোইটহ ওোসাল্লালমর আদলর্ণর থকালনা টবকল্প  
থনই। রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইটহ ওোসাল্লালমর আদর্ণই 
হলো সমালজর র্াটি, রৃ্ঙ্খো ও সুস্থ পটরলবর্ বজাে 
রাখার একমাত্র উপকরর্। আল্লাহর রাসূে সাল্লাল্লাহু 
আোইটহ ওোসাল্লালমর আদর্ণ বাস্তবাটেত হলে সমালজ 
থকালনা প্রকার অর্াটি ও টবরৃ্ঙ্খো থাকলত পালর না। 
আল্লাহ রাসূে টেলেন মানব জীবলনর প্রটতটি থক্ষলত্র 
একজন আদর্ণ মহাপুরুষ। টতটন টেলেন একজন আদর্ণ 
রাষ্ট্র নােক, একজন আদর্ণ থসনাপটত, আদর্ণ টর্ক্ষক ও 
আদর্ণ অটভভাবক। মানব জীবলনর সব থক্ষলত্র টতটন 
মানুলষর জনয আদর্ণ কালেম কলর ট লেলেন। মানব 
জীবলনর এমন থকালনা অিযাে পাওো যালব না, থযখান 
আল্লাহর রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইটহ ওোসাল্লালমর আদর্ণ 
খুুঁলজ পাওো যালব না। আল্লাহ তা‘আো বলেন,  
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ِۡۡرَُسولِِۡۡفۡۡلَُكمۡ ََۡكنَۡۡلََّقدۡ ﴿ َوة ۡۡٱّللَّ س 
ُ
  [١٢:  االحزاب] ﴾٢١َۡحَسَنة ۡۡأ

“অবর্যই থতামালদর জনয রাসূেুল্লাহর মলিয রলেলে উিম 
আদর্ণ”। [সূরা আে-আহযাব, আোত: ২১] আল্লাহর 
রাসূলের আদলর্ণর টববরর্ টেলখ থর্ষ করা যালব না। 
আমরা এ প্রবলে আল্লাহর রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইটহ 
ওোসাল্লালমর কলেকটি গুরুত্বপূর্ণ আদলর্ণর কথা তুলে 
িরব। মলন রাখলত হলব, আল্লাহর রাসূে সাল্লাল্লাহু 
আোইটহ ওোসাল্লাম টেলেন একজন আদর্ণ টর্ক্ষক, 
আদর্ণ সাংস্কারক, আদর্ণ মুরব্বী, আদর্ণ নানা, আদর্ণ স্বামী 
ও আদর্ণ অটভভাবক। সুতরাাং আমরা যারা আদর্ণ টর্ক্ষক, 
সাংস্কারক, মুরব্বী, অটভভাবক ও আদর্ণ স্বামী তালদর 
অবর্যই রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইটহ ওোসাল্লালমর আদর্ণ 
গ্রহর্ করলত হলব। আল্লাহর রাসূেলক আদলর্ণর প্রার্পুরুষ 
টহলসলব আমরা যটদ অনুকরর্ কটর, তলব আমরা দুটনোর 
জীবলন থযভালব সফে হলত পারব, আটখরালতর জীবলনও 
আমালদর জনয থাকলব জান্নাত ও আল্লাহর সন্তুটষ্ট। আল্লাহ 
রাবু্বে আোমীলনর টনকি আমালদর কামনা টতটন থযন 
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আমালদরলক তার রাসূলের অনুসরর্ করার তাওফীক 
থদন। আমীন। 

সাংকেক 

জালকরুল্লাহ আবুে খালের 
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আদর্ণ সাংস্কারক টহলসলব আল্লাহর রাসূে:  

আল্লাহর রাসূে টেলেন একজন মহান মুরব্বী ও 
সাংস্কারক। টতটন মানুষলক ভালো কালজ উদু্বদ্ধ করা এবাং 
খারাপ কমণ থথলক টবরত রাখার থক্ষলত্র টেলেন খুবই জ্ঞানী 
ও বুটদ্ধমিার অটিকারী। টতটন একজন মানুষলক সাংলর্ািন 
করা ও তালক কু-কমণ থথলক টফটরলে রাখলত অতযি 
টহকমত ও বুটদ্ধমিার সাক্ষয স্থাপন কলরন। আমরা মলন 
কটর, শুিু র্াটস্ত টদলে মানুষলক কু-কমণ, অনযাে-অনাচার ও 
পাপাচার থথলক টবরত রাখলত হে। টকন্তু বাস্তবতা হে, 
শুিু র্াটস্ত টদলে অনযাে, অনাচার ও পাপাচার থথলক 
মানুষলক টবরত রাখা সম্ভব নে। এর জনয মানুলষর 
অিলরর পাপাচালরর অনুভূটত জাগ্রত করা, অনযালের প্রটত 
ঘৃর্া সৃটষ্ট করা এবাং অনযালের স্বরূপ উদঘািন করা খুবই 
জরুটর। 

হাদীলস এলসলে, জননক বযটি রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইটহ ওোসাল্লালমর টনকি টযনা করার অনুমটত 
থচলেটেে। টতটন জবালব এ  টহণত কাজটি তার মা, থবান, 
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ফুফু টকাংবা খাোর সালথ করা হলে থস রাটজ হলব টক-না 
পযণােক্রলম এ প্রশ্ন করলে জবালব থোকটি রাটজ হলব না 
বলে জানাে। রাসূেুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আোইটহ ওোসাল্লাম 
থোকটির অনুভূটতলত থযন দা  কালি এ জনয বেলেন: 
থদখ তুটম যার সালথ টযনার অনুমটত চাি থস কালরা না 
কালরা মা, টকাংবা থবান, টকাংবা ফুফু অথবা খাো। এ কথা 
বোর পর তার অনুভূটতলত একটি পটরবতণন েক্ষয করা 
থ ে। তার অিলর গুনালহর প্রটত ঘৃর্া জটিে। এভালব 
রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইটহ ওোসাল্লাম উপযুি ও সমে 
উপলযা ী টর্ক্ষাদালনর মািযলম থোকটির অনুভূটত 
পটরবতণন কলর টদলেন এবাং তার জনয থদা‘আ কলর 
টদলেন। ইমাম আহমদ ইবলন হাম্বে তার মুসনাদ গ্রলে 
হাদীসটি এভালব বর্ণনা কলরলেন। আবু উমামা রাটদোল্লাহু 
আনহু থথলক বটর্ণত, টতটন বলেন, 

ََت اِلَِِّبَّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيحِه وََسلََّم َفَقاَل: يَا رَُسوَل اهلِل، 
َ
إِنَّ َفًًت َشابًّا أ

بََل الح  قح
َ
نَا، فَأ ُم َعلَ ائحَذنح ِِل بِالزِّ ،  َفَقاَل: يحِه فَزََجُروهُ َوقَالُوا: َمه َمهح َقوح نُهح ادح
َك؟ قَاَل: فََجلََس قَاَل: .فََدنَا ِمنحُه قَِريبًا مِّ

ُ
ب ُه ِِل ُُتِ

َ
َواهلِل  قَاَل: اَل  أ

َهاتِِهمح  َجَعلَِِن اهلُل فَِداَءَك. قَاَل:» مَّ
ُ
ب ونَُه ِِل َفتُِحب هُ  قَاَل: .َواَل اِلَّاُس ُُيِ

َ
 أ
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َواَل  قَاَل: اَل. َواهلِل يَا رَُسوَل اهلِل َجَعلَِِن اهلُل فَِداَءَك قَاَل: اِلبحنَِتَك؟
ب ونَُه ِِلَنَاتِِهمح  ِتَك؟ قَاَل: .اِلَّاُس ُُيِ خح

ُ
َفتُِحب ُه ِِل

َ
َواهلِل َجَعلَِِن  قَاَل: اَل  أ

َخَواتِهِ  اهلُل فَِداَءَك. قَاَل:
َ
ب ونَهُ ِِل تَِك؟ قَاَل: .مح َواَل اِلَّاُس ُُيِ َفتُِحب ُه لَِعمَّ

َ
 أ

اتِِهمح  َواهلِل َجَعلَِِن اهلُل فَِداَءَك. قَاَل: قَاَل: اَل  ب ونَُه ِلَعمَّ  .َواَل اِلَّاُس ُُيِ
َفتُِحب ُه خِلَاََلَِك؟ قَاَل:

َ
َواَل  َواهلِل َجَعلَِِن اهلُل فَِداَءَك. قَاَل: قَاَل: اَل  أ

ب ونَُه خِلَااَل  ِفرح  قَاَل: فَوََضَع يََدهُ َعلَيحِه َوقَاَل: .تِِهمح اِلَّاُس ُُيِ اللُهمَّ اغح
نح فَرحَجهُ  رح قَلحبَُه، وََحصِّ ُد َذلَِك الحَفًَت  َذنحبَُه َوَطهِّ قَاَل : فَلَمح يَُكنح َبعح

ء    «.يَلحتَِفُت إََِل ََشح

“একদা এক যুবক আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আোইটহ 
ওোসাল্লালমর টনকি হাটজর হলে আরজ করে, থহ 
আল্লাহর রাসূে! আমালক টযনা করার অনুমটত টদন। 
একথা শুলন উপটস্থত থোকজন অগ্রসর হলে তালক িমক 
টদে। তারা বেে: তুটম টক বেে, থাম, থাম। আল্লাহর 
রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইটহ ওোসাল্লাম বেলেন: থতামরা 
তালক আমার কালে টনলে এলসা। এরপর থোকটি 
রাসূেুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আোইটহ ওোসাল্লালমর টনকলি ট লে 
বসে। তখন রাসূেুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আোইটহ ওোসাল্লাম 
তালক টজজ্ঞাসা করলেন, তুটম টক এ  টহণত কাজটি 
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থতামার মার জনয পেন্দ কর। জবালব থোকটি বেে: না- 
থহ আল্লাহর রাসূে, আল্লাহর কসম! আল্লাহ আমালক 
আপনার জনয উৎস ণ করুন। জবালব তখন আল্লাহর 
রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইটহ ওোসাল্লাম বেলেন: অনযানয 
থোকজনও এ কাজ তালদর মালেলদর জনয পেন্দ কলর 
না। এরপর রাসূেুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আোইটহ ওোসাল্লাম 
থোকটিলক টজজ্ঞাসা করলেন। তুটম টক এ কাজ থতামার 
থমলের জনয পেন্দ কর? জবালব বেে- না-থহ আল্লাহর 
রাসূে! আল্লাহর কসম, আল্লাহ আমালক আপনার জনয 
উৎস ণ করুন। তখন রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আোইটহ 
ওোসাল্লাম বেলেন: থোকজনও এ কাজ তালদর থমলেলদর 
জনয পেন্দ কলর না। এরপর আল্লাহর রাসূে সাল্লাল্লাহু 
আোইটহ ওোসাল্লাম তালক টজজ্ঞাসা করলেন, তুটম টক এ 
কাজ থতামার ফুফুর জনয পেন্দ কর? জবালব থোকটি 
বেে: না, থহ আল্লাহর রাসূে! আল্লাহর কসম! আল্লাহ 
আমালক আপনার জনয উৎস ণ করুন। তখন রাসূেুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আোইটহ ওোসাল্লাম বেলেন, থোকজনও 
তালদর ফুফুলদর জনয এ কাজ পেন্দ কলর না। এরপর 
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আল্লাহর রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইটহ ওোসাল্লাম তালক 
টজজ্ঞাসা করলেন, তুটম টক এ কাজ থতামার খাোর জনয 
পেন্দ কর? জবালব থোকটি বেে: না, থহ আল্লাহর 
রাসূে! আল্লাহর কসম! আল্লাহ আমালক আপনার জনয 
উৎস ণ করুন। তখন রাসূেুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আোইটহ 
ওোসাল্লাম বেলেন: থোকজনও এ কাজ তালদর খাোলদর 
জনয পেন্দ কলর না। বর্ণনাকারী বলেন: এরপর 
রাসূেূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইটহ ওোসাল্লাম আপন হাতলক 
তার হালতর ওপর রাখলেন এবাং থদা‘আ করলেন: 

رح » ِفرح َذنحبَُه َوَطهِّ نح فَرحَجهُ  اللُهمَّ اغح  «.قَلحبَُه، وََحصِّ

“থহ আল্লাহ! তুটম তার থ ানাহ মাফ কলর দাও। তার 
অিরলক পটবত্র কলর দাও এবাং তার েজ্জা স্থানলক 
টহফাযত কর।” বর্ণনাকারী বলেন: এরপর থথলক থসই 
যুবকটি থকালনা টদন থকালনা টকেুর টদলক তাকাত না।1 
রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইটহ ওোসাল্লাম থোকটিলক থযভালব 
                                                           

1  মুসনালদ আহমদ, হাদীস নাং ২২২১১১। 
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কথাগুলো বুটিলে টদলেলেন, তালত তালক শুিু গুনাহ 
থথলক বারর্ করা হে টন, বরাং তার অিলর গুনালহর প্রটত 
ঘৃর্া সৃটষ্ট করা হলেলে। যার ফলে থোকটি আর কখলনাই 
গুনালহর প্রটত মলনাটনলবর্ কলর টন। থোকটিলক যটদ 
সরাসটর টনলষি করা হত, তাহলে হেত থস এ  টহণত কমণ 
থথলক টফলর আসলত কষ্ট অনুভব করত। টকন্তু আল্লাহর 
রাসূে তালক থযভালব বুটিলে টদলেন তালত থস শুিু গুনাহ 
থত টফলরই আলসটন বরাং তার অিলর গুনালহর প্রটত 
অনীহা সৃটষ্ট হে।  

আদর্ণ টর্ক্ষক টহলসলব আল্লাহর রাসূে:  

টর্ক্ষার থক্ষলত্র একজন টর্ক্ষলকর ভূটমকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। 
অহীর জ্ঞালনর টভটিলত (ইসোমী র্রী‘আহ থমাতালবক) 
টর্ক্ষক র্ উম্মাহর জনয যা কেযার্কর তা গ্রহর্ কলর 
জাটতলক তা টর্ক্ষা টদলত পালরন। মন ড়া টর্ক্ষা দ্বারা 
জাটত কখলনাই উন্নটত োভ করলত পালর না। মানুলষর 
মন-মানটসকতা, আচার-স্বভাব, প্রলোজন, চাটহদা ও 
পটরলবর্-পটরটস্থটত এসব টকেুলত প্রলোজনীে টর্ক্ষা খুবই 
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জরুটর। আর এ প্রলোজন থমিালনার জনয ইসোমী 
টর্ক্ষার থকালনা টবকল্প থনই। টর্ক্ষার টবষে বস্তু টহলসলব 
ইসোমী জ্ঞান ও পূর্ণাঙ্গ ইসোমী পদ্ধটত সমৃ্পি থাকা 
জরুটর। অনযথাে জাটত আদর্ণ টর্ক্ষা হলত বটিত হলব। 

আর টর্ক্ষা যতই ভালো ও গুরুত্বপূর্ণ থহাক তার জনয 
প্রলোজন আদর্ণ টর্ক্ষক। শুিু অক্ষর জ্ঞান পািদান করা 
এবাং ক্লালস আলোচয টবষেটিলক খুব ভালোভালব উপস্থাপন 
করার নাম টর্ক্ষা নে। একজন টর্ক্ষকলক অবর্যই 
আদর্ণবান হলত হলব। তার মলিয নীটত ননটতকতা থাকলত 
হলব। এর জনয প্রলোজন প্রটর্ক্ষর্, তারবীেত ও সু-টর্ক্ষা 
োভ করা। আদর্ণ টর্ক্ষা কীভালব োভ করা যাে তার 
জনয দরকার পযণালোচনা, প্রটর্ক্ষর্ ও  লবষর্া। এলত 
উম্মাহ জীবন ও সমাজ পটরচােনার থক্ষলত্র পরামর্ণ 
টভটিক আলোচনা কলর অভীষ্ট েলক্ষয থপৌঁেুলত পালর। 
ইসোম টবষেক আলোচনা পযণালোচনাসহ প্রলতযক িরলনর 
আলোচনাে ভীটত বতণমালন আমালদর মলিয েক্ষয করা 
যাে। টবলর্ষতঃ টর্শু সাংক্রাি আলোচনা ও টর্শু টর্ক্ষা 
দালনর থক্ষলত্র এ ভীটত কাজ কলর। তলব টর্ক্ষা দালনর 
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থক্ষলত্র টর্ক্ষলকর প্রটত টর্ক্ষাথণীর পরম টবনে-ভাব থাকা 
উিম। ইলেি -এর একিা প্রবাদ বাকয উলল্লখ করা থযলত 
পালর- من علمِن حرفا رصت عبدا َل অথণাৎ আমালক থয 

একিা হরফ বা বর্ণ টর্ক্ষা টদলেন, আটম তার থ াোলম 
পটরর্ত হোম। 

বাস্তব জীবন ও সমালজর টবটভন্ন থপ্রক্ষাপলি সটিক 
টচিািারা প্রলো  ও সুপটরটচত টর্ক্ষাদান পদ্ধটত বযবহার 
কলর টর্ক্ষা থদওো খুবই প্রলোজন। বতণমালন টর্ক্ষা 
থদওোর গুর্ ত মান না থাকা এবাং আদর্ণ টর্ক্ষলকর 
অভালব জাটত আদর্ণ টর্ক্ষা থথলক অলনক দূলর সলর 
আলে। যখন আকীদা-টবশ্বাস, দীন ও সাংসৃ্কটত সম্পলকণ 
টর্ক্ষাদান মুসটেম মলনাবৃটি ও মানটসকতা  িলনর টবলর্ষ 
টদক বলে টবলবটচত, তখন দীটন টর্ক্ষা দালনর সমে এলক 
যথাযথভালব উপস্থাপন করা জরুটর। তাই টর্শুলক টর্ক্ষা 
দান, টর্শুর মলন সুস্থ আলব  ও অনুভূটত সৃটষ্টর থচষ্টা 
কলর এ সমসযা কাটিলে উিলত হলব। আমরা আমালদর 
থেলেলদর টর্ক্ষা থদওোর থক্ষলত্র টর্ক্ষার টবষেবস্তু টনিণারর্ 
করলত ভুে কলর থাটক। অলনক জটিে টবষেগুলোলক 
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তালদর সামলন তুলে িরা হলে থালক। যার ফলে জরুটর 
টবষেগুলো না টর্লখ তারা সটিক টর্ক্ষা থথলক বটিত হে। 
একজন বাচ্চা যখনই টর্ক্ষা উপলযা ী বেলস উপনীত হে 
তালক অবর্যই তার আটিদা-টবশ্বাস টবষেক টবষেগুলো 
সব টকেুর আল  টর্ক্ষা টদলত হলব। আল্লাহর প্রটত টবশ্বাস, 
আল্লাহর পটরচে, ইসোলমর পটরচে এবাং মৃতুযর পলরর 
জীবন সম্পলকণ তালদর সটিক িারর্া টদলত হলব।  

সিান হলি পাটথণব জীবলনর থসৌন্দযণ ও থর্াভা সহজাত 
মাো মমতার বর্বতণী হলে টপতা-মাতা সিানলদর োেন 
পােন কলর থালক। র্ত দুঃখ সহয কলরও তালদরলক 
প্রলোজনীে থপার্াক পটরিদ ও সুষম খাদয প্রদান কলর 
থালক এবাং সুটর্ক্ষাে  লড় থতাোর টনটমলি জ্ঞান টবজ্ঞান 
টর্ক্ষা টদলে থালক।  

সু-টর্ক্ষাে টর্টক্ষত করা:  

মাতা-টপতার বড় দাটেত্ব হে সিানলক সু-টর্ক্ষাে টর্টক্ষত 
কলর  লড় থতাো। সিানলক সু-টর্ক্ষাে টর্টক্ষত কলর  লড় 
তুেলত না পারলে, তা থয কত যন্ত্রর্া দােক তার থকালনা 
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ইেিা থনই। এর থথলক পটরত্রালর্র একমাত্র উপাে হে, 
ইসোমী টর্ক্ষাে টর্টক্ষত করা। ইসোম সম্মত উপালে 
জীবন যাপন করা সিালনর সু-টর্ক্ষার প্রকৃষ্ট পো। রুযী 
থরাজ ালরর জনয সিান-সিটতলদরলক পাটথণব টর্ক্ষার 
সালথ সালথ র্রীেলতর ইেম টর্ক্ষা দান করলত হলব থযন, 
তারা তালদর স্বভাব চটরত্র র্টরেলতর টবটি টবিান 
থমাতালবক  লড় তুেলত পালর। এিা মাতা-টপতার অবর্য 
কতণবয।  

এ সম্পলকণ েুকমান হাকীম রহ. এর স্বীে সিালনর প্রটত 
উপলদর্ আমালদর জনয আদর্ণ। কুরআলন এর টবস্তাটরত 
আলোচনা করা হলেলে। টতটন প্রথলম তার থেলেলক 
তাওহীদ সম্পলকণ টর্ক্ষা থদন। তারপর টতটন তার 
থেলেলক আল্লাহর সালথ কাউলক টর্রক করলত না কলরন। 
তার আলোচনা আল্লাহ তা‘আো কুরআলন এভালব বর্ণনা 
কলরন: 
প্রথলম টতটন তাওহীদ সম্পলকণ বলেলেন, 
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َمَٰنَُۡۡقاَلِۡۡإَوذۡ ﴿ َُٰبَنَّۡۡيَعُِظُهۥَۡوُهوَِِۡۡلب نِهِۦۡلُق  ِكۡ َۡلَۡۡي ِهۡۡتُۡش  كَۡٱۡإِنَّۡۡبِٱّللَّ ۡلِۡشِ 
   [٢١: لقمان] ﴾١٣َۡعِظيمۡ ۡلَُظل مۡ 

“আর স্মরর্ কর, যখন েুকমান তার পুত্রলক উপলদর্ 
টদলত ট লে বলেটেে, ‘টপ্রে বৎস, আল্লাহর সালথ টর্কণ 
কলরা না। টনশ্চে টর্কণ হলো বড় যুেুম”। [সূরা েুকমান, 
আোত: ১৩]  

টদ্বতীেত: টতটন পাপ কাজ হলত টবরত থাকা সম্বলে 
বলেলেন,  

﴿َٰۡ َها ُۡۡبَنََّۡي َدلۡ ِۡمِنۡ َۡحبَّة ِۡۡمث َقاَلۡۡتَُكۡۡإِنۡإِنَّ َرةۡ ِۡفَۡۡفَتُكنَۡخر  وۡ َۡصخ 
َ
ِۡفۡۡأ

َمََٰوَٰتِۡ وۡ ۡٱلسَّ
َ
ۡرِضِۡۡفۡۡأ

َ تِۡۡٱۡل 
 
هۡۡبَِهاۡيَأ ُ َۡۡإِنَّۡۡٱّللَّ ۡۡٱّللَّ  ﴾١٦َۡخبِي ۡۡلَِطيف 

  [٢١: لقمان]

“থহ আমার টপ্রে বৎস, টনশ্চে তা (পাপ-পুর্য) যটদ সটরষা 
দানার পটরমার্ হে, অতঃপর তা থালক পাথলরর মলিয 
টকাংবা আসমানসমূলহ বা জটমলনর মলিয, আল্লাহ তাও 
টনলে আসলবন। টনশ্চে আল্লাহ সুক্ষ্মদর্ণী, সবণজ্ঞ’। [সূরা 
েুকমান, আোত: ১৩] 
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তৃতীেত: সতয িলমণর মূেনীটত ও সার টর্ক্ষা সম্বলে টতটন 
বলেলেন,  

َُٰبَنَّۡ﴿ قِمَِۡۡي
َ
ةَۡۡأ لَوَٰ ُمرۡ ۡٱلصَّ

 
َِۡۡوأ ُروِفۡب ُمنَكرَِۡۡعنَِۡۡوٱن هَۡۡٱل َمع 

ِبۡ ۡٱل  ََٰۡۡوٱص  َۡما ََۡۡعَ
َصابََكهۡ

َ
َٰلَِكۡۡإِنَّۡۡأ ُمورَِۡۡعز مِِۡۡمنۡ َۡذ

ُ كَۡۡتَُصِعِرۡ َۡوَل١٧ۡۡۡٱۡل  َۡوَلۡۡلِلنَّاِسَۡۡخدَّ
ِشۡ ۡرِضِۡۡفَۡۡتم 

َ هۡۡٱۡل  َۡۡإِنََّۡۡمرًَحا َۡۡلۡۡٱّللَّ  ﴾١٨ۡفَُخور ُُۡۡم َتالۡ ُۡكَُُّۡۡيِب 
  [٢١ ،٢١: لقمان]

“থহ আমার টপ্রে বৎস, সাোত কালেম কর, সৎকালজর 
আলদর্ দাও, অনযাে থথলক টনলষি কর এবাং থতামার 
ওপর থয টবপদ আলস তালত নিযণ ির। টনশ্চে এগুলো 
অনযতম দৃঢ় সাংকলল্পর কাজ’। ‘আর তুটম মানুলষর টদক 
থথলক থতামার মুখ টফটরলে টনলো না। আর যটমলন 
দম্ভভলর চোলফরা কলরা না। টনশ্চে আল্লাহ থকালনা 
দাটম্ভক, অহঙ্কারীলক পেন্দ কলরন না”। [সূরা েুকমান, 
আোত: ১৭-১৮]  

টর্ক্ষকলক অবর্যই নম্র হলত হলব:  

টযটন টর্ক্ষা থদলবন তালক অবর্যই থকামে বযবহালরর 
অটিকারী হলত হলব, তালক অবর্যই আদর্ণবান হলত হলব। 
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তার আচার বযবহার অবর্যই মলনামুগ্ধকর হলত হলব। 

অনযথাে টর্ক্ষলকর প্রটত োত্রলদর আস্থা দুবণে হলে 
পড়লব। তখন টর্ক্ষলকর কাে থথলক থস থকালনা টকেুই 
টর্খলত চাইলব না। নম্র ও ভদ্র বযবহার টদলে যতিুক মন 
জে করা যাে কিু বযবহার ও র্াটস্ত টদলে তত িুকু পারা 
যাে না। নম্র বযবহালর মানুলষর মলনর ওপর কতৃণত্ব করা 
সহজ হে। আল্লাহ তা‘আো বলেন,  

ۡرَۡ﴿ ۡٱل َقل ِبۡفَبَِما َۡغلِيَظ ا َۡفظًّ ُۡكنَت َۡولَو  ه ۡلَُهم  ِِۡلَت ِ ۡٱّللَّ ِۡمَِن َة  ۡح 
رِِۖۡ م 
َ ِۡفۡٱۡل  َۡوَشاوِر ُهم  ۡلَُهم  فِر  َتغ  َۡوٱس  ُفَۡعن ُهم  فَٱع  لَِكۡه َۡحو  واِْۡمن  َِلنَفض 

ۡ ُُۡيِب  َ ۡٱّللَّ ۡإِنَّ ِه ۡٱّللَّ ََۡعَ َۡفَتَوَّكَّ  َت َۡعَزم  ۡۡفَإَِذا نَِي ﴾ ]ال ١٥٩ٱل ُمَتَوِّكِ
  [٢٥١عمران: 

“অতঃপর আল্লাহর পক্ষ থথলক রহমলতর কারলর্ তুটম 
তালদর জনয নম্র হলেটেলে। আর যটদ তুটম কলিার 
স্বভালবর, কটিন হৃদেসম্পন্ন হলত, তলব তারা থতামার 
আর্পার্ থথলক সলর পড়ত। সুতরাাং তালদরলক ক্ষমা কর 
এবাং তালদর জনয ক্ষমা প্রাথণনা কর। আর কালজ-কলমণ 
তালদর সালথ পরামর্ণ কর। অতঃপর যখন সাংকল্প করলব 
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তখন আল্লাহর ওপর তাওোককুে করলব। টনশ্চে আল্লাহ 
তাওোকু্কে কারীলদরলক ভােবালসন”। [সূরা আলে 
ইমরান, আোত: ১৫৯]  

টফরআউলনর মলতা এত বড় যাটেমলক দাওোত থদওোর 
উলেলর্য মুসা ও হারুন আোইটহস সাোম থপ্ররর্ করার 
থপক্ষাপলি আল্লাহ তা‘আো বলেন, তার সালথ থতামরা 
নরম কথা বে। 

اۡلََّعلَّهُۡ﴿ ِِنا ّۡلَّ لا َۡفُقوَلََۡلُۥۡقَو  ََۡي ََشَٰ و 
َ
ُرۡأ  [ ٤٤﴾ ]طه: ٤٤ۥَۡيَتَذكَّ

“থতামরা তার সালথ নরম কথা বেলব। হেলতাবা থস 
উপলদর্ গ্রহর্ করলব অথবা ভে করলব”। [সূরা ত্ব-হা, 
আোত: ৪৪]  

আমালদর টপ্রে নবী সাল্লাল্লাহু আোইটহ ওোসাল্লাম 
আমালদর সলবণািম টর্ক্ষক টহলসলব যলথষ্ট। টতটন 
এমনভালব টর্ক্ষা টদলতন, যালত মানুলষর অিলর তার প্রটত 
থক্ষাভ বা আতঙ্ক থাকলতা না। টর্ক্ষলকর প্রটত ভালোবাসা 
ও মহব্বত বৃটদ্ধ থপত। টতটন শুিু মাত্র প্রলোজনীে 
টবষেগুলোই টর্ক্ষা টদলতন। অতযি নম্রতা ও ভদ্রতার 
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সালথ টর্ক্ষা টদলতন। োলত্রর সালথ থকালনা প্রকার 
দুবণযবহার করলতন না। তালদরলক প্রহার করলতন না, 
 াটে টদলতন না এবাং িমক টদলতন না। থযমন, হাদীলস 
এলসলে: মুোটবো ইবন হাকাম আস সুোটম রাটদোল্লাহু 
আনহু থথলক বটর্ণত, টতটন বলেন, 

اهلُل َعلَيحِه وََسلََّم إِذح َعَطَس رَُجٌل  بَيحنَا ََنحُن نَُصِّلِّ َمَع رَُسوِل اهللِ َصَّلَّ »
، َفُقلحُت:  بحَصارِِهمح

َ
ُم بِأ ِم، َفُقلحُت: يَرحََحَُك اهلُل، فََرَماِِن الحَقوح ِمَن الحَقوح

ُبوَن  ِ نُُكمح َتنحُظُروَن إَِِلَّ قَاَل: فََجَعلُوا يَْضح
ح
يَاهح َما َشأ مِّ

ُ
َل أ َواثُكح

فحَخاِذِهمح 
َ
يحِديِهمح لََعَ أ

َ
ا بِأ ، فَلَمَّ ِمتُوِِن، لَِكِنِّ َسَكت  تُُهمح يُصح يح

َ
ا َرأ ، فَلَمَّ

يحُت ُمَعلًِّما 
َ
ِّمِّ َما َرأ

ُ
ِِب ُهَو َوأ

َ
َصَّلَّ رَُسوُل اهللِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيحِه وََسلََّم، فَِبأ

َسَن َتعحِليًما ِمنحُه، َواهلِل َما َكَهَرِِن َواَل َشتََمِِن  حح
َ
َدُه أ َواَل  َقبحلَُه َواَل َبعح

َبِِن قَاَل: ِم اِلَّاِس  ََضَ ٌء ِمنح لََكَ لُُح ِفيَها ََشح اَلَة اَل يَصح إِنَّ َهِذهِ الصَّ
آنِ  بِرُي َوقَِراَءُة الحُقرح

ِبيُح َواَلَّكح وح َكَما قَاَل رَُسوُل  َهَذا، إِنََّما ِِهَ التَّسح
َ
أ

ٌم َحِديُع َعهحد  اهللِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيحِه وََسلََّم َفُقلحُت: يَا رَُسوَل اهللِ   إِنَّا قَوح
اَن قَاَل: تُوَن الحُكهَّ

ح
ًما يَأ اَلِم، َوإِنَّ ِمنَّا قَوح ِسح َاِهِليَِّة، َوقَدح َجاَء اهللُ بِاْلح  بِاْلح

تُوُهمح 
ح
ُوَن قَاَل: فَاَل تَأ ًما َيتََطريَّ ُدونَُه ِِف  قُلحُت: إِنَّ ِمنَّا قَوح ٌء ََيِ َذاَك ََشح

، فاََل  نَُّهمح ُصُدورِِهمح وَن قَاَل: يَُصدَّ ًما ََيُط  ََكَن نَِِبٌّ  قُلحُت: إِنَّ َمنَّا قَوح
ُه فََذلَِك  ، َفَمنح َواَفَق َخطَّ  «.ََيُط 
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“একদা আমরা রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইটহ ওোসাল্লালমর 
সালথ সাোত আদাে করলত টেোম, এক বযটি সাোলত 
হাুঁটচ টদলে আে হামদু টেল্লাহ বেলে, আটম বেোম, 
আল্লাহ থতামার প্রটত দো করুন। আমার কথা থর্ালন 
থোলকরা আমার টদক বাুঁকা থচালখ তাকাটিে, তালদর 
অবস্থা থদলখ আটম তালদর বেোম, থতামালদর টক হে, 
থতামরা আমার টদলক এভালব তাকাি? আমার কথা 
থর্ালন তারা তালদর হাত টদলে রালনর ওপর থাপড়াটিে 
যালত আটম চুপ থাটক। আটম যখন বুিলত পারোম, তারা 
আমালক চুপ করালি, তখন আটম চুপ হলে থ োম। 
তারপর রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইটহ ওোসাল্লাম যখন 
সাোত থর্ষ করলেন, তার ওপর আমার মাতা-টপতা 
কুরবান থহাক, ইলতাপূলবণ ও পরবতণীলত আটম তার থথলক 
উিম টর্ক্ষক টযটন তার থচলে উিম টর্ক্ষা টদলত পালর 
আর কখলনা থদটখটন। আটম আল্লাহর র্পথ কলর বেটে, 
টতটন আমালক িমক থদনটন,  াটে থদনটন এবাং থকালনা 
িরলনর প্রহার কলরন টন। টতটন আমালক বেলেন, 
সাোলত কথা বো গ্রহর্ থযা য নে। সাোত হে, তাসবীহ, 
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তাকবীর ও কুরআলনর টতোওোত। তারপর আটম 
বেোম, আমরা টকেু আল ও জালহটেেযালতর অেকালর 
টনমটজ্জত, নতুন ইসোম গ্রহর্ কলরটে, আমালদর মলিয 
টকেু থোক এমন আলে যারা যাদুকলরর কালে যাতাোত 
কলর, রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইটহ ওোসাল্লাম বেলেন, 
থতামরা তালদর কালে যাতাোত কলরা না। আমালদর মলিয 
টকেু থোক এমন আলে, যারা পাটখ উটড়লে ভা য পরীক্ষা 
কলর, টতটন বেলেন, এটি মানুলষর মলনর কু-সাংস্কার, এ 
িরলনর থকালনা টবষে থযন থতামালদরলক থতামালদর কমণ 
হলত টবরত না রালখ। তারপর থস বেে, আমালদর মলিয 
কতক থোক এমন আলে যারা থরখা িালন, রাসূে 
সাল্লাল্লাহু আোইটহ ওোসাল্লাম বেলেন, পূলবণর একজন 
নবী টেে টযটন থরখা িানত, যা তার জনয নবি টেে, 
থতামালদর জনয তা নবি নে।2  

হাদীসটিলত আল্লাহর রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইটহ ওোসাল্লাম 
থোকটিলক থযভালব টর্ক্ষা টদলেন, তা জাটতর জনয 
                                                           
2 সহীহ মুসটেম, হাদীস নাং ৫৩৭; আহমদ, হাদীস নাং ২৩৭৬২। 
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টকোমত অবটি আদর্ণ হলে থাকলব। একজন আদর্ণ 
টর্ক্ষলকর কাজ হে, টতটন তার োত্রলদর এমনভালব টর্ক্ষা 
থদলবন, যালত োলত্রর অিলর টর্ক্ষলকর মহব্বত, 
ভালোবাসা ও আস্থা বৃটদ্ধ পাে। টর্ক্ষকলক অবর্যই তার 
োলত্রর কেযার্কামী ও টহতাকাাংখী হলত হলব, োলত্রর 
সালথ স্বাভাটবক আচরর্ করলত হলব, যালত োত্র তার 
অজানা টবষেগুলো টর্ক্ষলকর কাে থথলক থজলন টনলত 
পালর। হাদীলস বটর্ণত, ঘিনাটি রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইটহ 
ওোসাল্লালমর স্বাভাটবক আচরলর্ উদু্বদ্ধ হলে, থোকটির 
মলন জানার আগ্রহ থবলড় যাে এবাং টতটন তার সম্প্রদালের 
থোকলদর টবটভন্ন কু-সাংস্কার সম্পলকণ রাসূে সাল্লাল্লাহু 
আোইটহ ওোসাল্লালমর কাে থথলক সমািান জানলত চান।  

অপর একটি হাদীস: আবু হুরােরা রাটদোল্লাহু আনহু 
থথলক বটর্ণত, টতটন বলেন, 

حَمسح » َراِِبٌّ ال عح
َ
، ُثمَّ قَاَل: اللَُّهمَّ ارحََححِِن َدَخَل أ ِ َعتَْيح ِجَد، فََصَّلَّ َركح

ََفَت إََِلحِه اِلَِِّب  َصَّلَّ اهلُل َعلَيحِه  َحًدا. فَاَلح
َ
ًدا، َواَل تَرحَحمح َمَعنَا أ َوحُمَمَّ

رحَت َواِسًعا»وََسلََّم، َفَقاَل:  حَمسح لََقدح َُتَجَّ نح بَاَل ِِف ال
َ
ِجِد، ، ُثمَّ لَمح يَلحبَعح أ
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ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيحِه وََسلََّم:  َع اِلَّاُس إََِلحِه، َفَقاَل لَُهمح رَُسوُل اَّللَّ َ ْسح
َ
إِنََّما »فَأ

حًوا 891]ص: ِريُقوا َعلَيحهِ َدل هح
َ
يَن، أ ِ يَن، َولَمح ُتبحَعثُوا ُمَعِّسِّ ِ [ بُِعثحتُمح ُميَِّسِّ

اًل ِمنح َماء   وح َسجح
َ
، أ  «ِمنح َماء 

“একজন গ্রাময থোক মসটজলদ এলস দু’ রাকাত সাোত 
আদাে করার পর বলে, থহ আল্লাহ তুটম আমালক এবাং 
মুহাম্মদলক রহম কর এবাং আমালদর সালথ আর কাউলক 
তুটম দো কলরা না। তার কথা থর্ালন রাসূে সাল্লাল্লাহু 
আোইটহ ওোসাল্লাম বেলেন, তুটম আল্লাহর বযাপক 
রহমতলক সাংকীর্ণ কলর টদলে। তারপর থোকটি একিু 
পলরই মসটজলদ থপর্াব কলর টদে। থপর্াব করলত থদলখ 
থোলকরা তার টদলক েুলি আসলত আরম্ভ করলে রাসূে 
সাল্লাল্লাহু আোইটহ ওোসাল্লাম বেলেন, আল্লাহ তা‘আো 
থতামালদর সহজকারী টহলসলব থপ্ররর্ কলরলেন, টতটন 
থতামালদর কলিারতাকারী টহলসলব থপ্ররর্ কলরনটন। 
থোকটির থপর্ালবর উপর এক বােটত বা এক মর্ক 
পাটন থেলে দাও”।  
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উটল্লটখত হাদীলস থদখা যালি থয এক থোক মসটজলদ 
থপর্াব কলর টদে, অথচ আল্লাহর রাসূে তালক সুন্দরভালব 
তাটেম টদলেন। তালক টতটন টকেুই টজজ্ঞাসা করলেন না। 
যারা তালক বািা টদলত চাইলেন, তালদর টতটন থাটমলে 
টদলেন। আর থোকটি বািাহীন থপর্াব কলর থ লেন। 
তারপর অনযলদর টনলদণর্ টদলেন, যালত তারা থপর্াবলক 
িুলে থফলে। এভালবই আল্লাহর রাসূে মানব জাটতর জনয 
আদর্ণ টেলেন। অথচ বতণমালন আমরা থোি বাচ্চারা যটদ 
মসটজলদ এলস দুষ্টামী কলর তালদরলক মসটজদ থথলক থবর 
কলর থদই। মসটজলদ কারও থমাবাইে থবলজ উিলে তার 
প্রটত থতলে থবগুলন জ্বলে উটি এবাং তার উপর চড়াও 
হই। মলন রাখলব এগুলো থকালনাটিই রাসূে সাল্লাল্লাহু 
আোইটহ ওোসাল্লাম এর আদর্ণ নে। রাসূে সাল্লাল্লাহু 
আোইটহ ওোসাল্লাম এর আদর্ণ হে টতটন যা বলেলেন,  

يَن،» ِ ينَ  إِنََّما بُِعثحتُمح ُميَِّسِّ ِ  «َولَمح ُتبحَعثُوا ُمَعِّسِّ
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“আল্লাহ তা‘আো থতামালদর সহজকারী টহলসলব থপ্ররর্ 
কলরন, কলিারতাকারী টহলসলব থপ্ররর্ কলরনটন”।3  

প্রাথটমক টর্ক্ষার টবষেগুলো কী হওো উটচৎ:  

আল্লাহর রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইটহ ওোসাল্লাম তার 
সাহাবীলদর প্রথলম ঈমান টর্ক্ষা টদলতন তারপর অনযানয 
টবষে গুলো টর্ক্ষা টদলতন। ঈমালনর পর দ্বীলনর জরুটর 
টবষেগুলো টর্ক্ষা থদওো খুবই জরুটর। একজন মানুষ 
তার নদনটন্দন জীবলন থয সব কমণগুলো থাকা জরুটর 
থসগুলো সমািান করলত থচষ্টা করলব এিাই স্বাভাটবক। 
তাই আল্লারহর রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইটহ ওোসাল্লাম 
থসগুলোই তার সাহাবীলদর বাতটেলে টদলতন। থযমন, 
হাদীলস এলসলে, রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইটহ ওোসাল্লাম 
এর টনকি একজন বযটি এলস আমে সম্পলকণ টজজ্ঞাসা 
করলে, টতটন তালক গুরুত্বপূর্ণ টবষেগুলো টর্টখলে থদন। 

                                                           
3 সহীহ মুসটেম, হাদীস নাং ৫৩৭; আহমদ, হাদীস নাং ২৩৭৬২। 
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আবু হুরােরা রাটদোল্লাহু আনহু থথলক বটর্ণত, টতটন 
বলেন,   

َرابِيًّا َجاَء إََِل اِلَِِّبِّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيحِه وََسلََّم، َفَقاَل: يَا رَ » عح
َ
نَّ أ

َ
ُسوَل أ

َنََّة، قَاَل: بُُد اهلَل اَل  اهلِل، ُدلَِِّن لََعَ َعَمل  إَِذا َعِملحتُُه َدَخلحُت اْلح َتعح
حمَ  ََكَة ال تُوَبَة، َوتُؤَدِّي الزَّ حَمكح اَلَة ال ُِك بِِه َشيحئًا، َوتُِقيُم الصَّ ُروَضَة، تُْشح فح

ِس َوتَُصوُم َرَمَضانَ  ِي َنفح ِزيُد لََعَ َهَذا َشيحئًا  بِيَِدهِ، اَل  ، قَاَل: َواَّلَّ
َ
أ

، قَاَل اِلَِِّب  َصَّلَّ اهلُل َعلَيحِه وََسلََّم: ا َوَّلَّ نحُقُص ِمنحُه، فَلَمَّ
َ
بًَدا، َواَل أ

َ
َمنح  أ

َنَِّة، فَلحيَنحُظرح إََِل َهَذا ِل اْلح هح
َ
نح َينحُظَر إََِل رَُجل  ِمنح أ

َ
ُه أ  «.َْسَّ

“একজন গ্রাময থোক রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইটহ 
ওোসাল্লালমর টনকি এলস বেলেন, থহ আল্লাহর রাসূে! 
আপটন আমালক এমন আমে টর্ক্ষা থদন, যার ওপর 
আমে করলে আটম জান্নালত প্রলবর্ করলত পাটর। রাসূে 
সাল্লাল্লাহু আোইটহ ওোসাল্লাম তালক বেলেন, তুটম 
আল্লাহর ইবাদত করলব আল্লাহর সালথ কাউলক র্রীক 
করলব না। সাোত কালেম করলব, যাকাত আদাে করলব, 
রমজান মালসর সাওম রাখলব। থোকটি রাসূে সাল্লাল্লাহু 
আোইটহ ওোসাল্লালমর কথা শুলন বেে, আল্লাহর কসম 
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কলর বেটে, আটম কখলনাই এর ওপর থকালনা টকেুলক 
বাড়ালবা না এবাং থকালনা টকেু কমালবা না। এ কথা বলে 
থোকটি যখন রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইটহ ওোসাল্লামলক 
থপেলন থরলখ সামলনর টদলক হাুঁিলত থালক, তখন রাসূে 
সাল্লাল্লাহু আোইটহ ওোসাল্লাম তার সম্পলকণ বেলেন, যার 
ইিা হে জান্নাতী থকালনা থোকলক থদখলত, থস থযন এ 
থোকটির টদলক তাকাে”।4  

অপর একটি বর্ণনাে এলসলে- 

সাহাবীলদর মলিয জানার খুব আগ্রহ টেে। টকন্তু আল্লাহ 
তা‘আো অটিক প্রশ্ন করলত টনলষি করলে, সাহাবী র্ 
ভলে জরুটর টবষেগুলো টজজ্ঞাসা করলত সাহস পাটিলেন 
না। তলব তারা চাটিলেন বাটহর থথলক একজন থোক 
এমন আসলবন, টযটন রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইটহ 
ওোসাল্লাম থক দীলনর টবটভন্ন টবষলে টজজ্ঞাসা করলবন। 

                                                           
4 আহমদ, হাদীস নাং ৮৫১৫; সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ১৩৯৭; সহীহ 
মুসটেম, হাদীস নাং ১৪। 
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টিক এমন এক মুহুলতণ একজন থোক এলস রাসূে 
সাল্লাল্লাহু আোইটহ ওোসাল্লাম থক টবটভন্ন টবষলে টজজ্ঞাসা 
কলর।  

আনাস ইবন মালেক রাটদোল্লাহু আনহু থথলক বটর্ণত, 
টতটন বলেন, 

َل رَُسوَل اهلِل َصَّلَّ اهللُ »
َ
أ نح نَسح

َ
ء   ُكنَّا قَدح نُِهينَا أ ، َعلَيحِه وََسلََّم َعنح ََشح

ِجبُنَ  َُلُ َوََنحُن فَََكَن ُيعح
َ
أ َاِديَِة الحَعاقُِل، فَيَسح ِل اِلح هح

َ
نح يَِِجَء الرَُّجُل ِمنح أ

َ
ا أ

تَانَا رَُسولَُك 
َ
ُد، أ َاِديَِة، َفَقاَل: يَا حُمَمَّ ِل اِلح هح

َ
َمُع، فََجاَء رَُجٌل ِمنح أ نَسح

رحَسلََك. قَاَل:
َ
نَّ اهلَل أ

َ
ُعُم أ نََّك تَزح

َ
: َفَمنح َخلََق َصَدَق "، قَاَل  فََزَعَم َِلَا أ

َماَء؟ قَاَل: رحَض؟ قَاَل: السَّ
َ اهلُل "، قَاَل: َفَمنح  اهلُل "، قَاَل: َفَمنح َخلََق اِلح

بَاَل، وََجَعَل ِفيَها َما َجَعَل؟ قَاَل: ِ
ِي  .اهللُ  نََصَب َهِذهِ اْلح قَاَل: فَِباَّلَّ

بَاَل  ِ
رحَض، َونََصَب َهِذهِ اْلح

َ َماَء وََخلََق اِلح رحَسلََك؟ قَاَل: َخلََق السَّ
َ
ُ أ  آَّللَّ

ِمنَا َوََلحلَِتنَا،  .َنَعمح  نَّ َعلَيحنَا ََخحَس َصلََوات  ِِف يَوح
َ
قَاَل: فََزَعَم رَُسولَُك أ

َمَرَك بَِهَذا؟ قَاَل: .َصَدَق  قَاَل:
َ
ُ أ رحَسلََك، آَّللَّ

َ
ي أ ِ قَاَل:  َنَعمح  قَاَل: فَِباَّلَّ

نَّ َعلَيحنَا َزكَ 
َ
َواِِلَا، قَاَل:َوَزَعَم رَُسولَُك أ مح

َ
ِي  .َصَدَق  ًة ِِف أ قَاَل: فَِباَّلَّ

َمَرَك بَِهَذا؟ قَاَل:
َ
ُ أ رحَسلََك، آَّللَّ

َ
نَّ َعلَيحنَا  .َنَعمح  أ

َ
قَاَل: َوَزَعَم رَُسولَُك أ

ِر ِِف َسنَِتنَا، قَاَل: َم َشهح َمَرَك  َصَدَق  َصوح
َ
ُ أ رحَسلََك، آَّللَّ

َ
ي أ ِ . قَاَل: فَِباَّلَّ



 

 

 
 31  

َيحِت َمنح  .َنَعمح  اَل:بَِهَذا؟ قَ  نَّ َعلَيحنَا َحجَّ اِلح
َ
قَاَل: َوَزَعَم رَُسولَُك أ

تََطاَع إََِلحِه َسِبياًل، قَاَل: ي َبَعثََك  .َصَدَق  اسح ِ ، َفَقاَل: َواَّلَّ قَاَل: ُثمَّ َوَّلَّ
نحُقُص ِمنحُهنَّ َشيحئًا، َفَقاَل 

َ
ِزيُد َعلَيحِهنَّ َشيحئًا، َواَل أ

َ
َقِّ اَل أ اِلَِِّب  َصَّلَّ بِاْلح

َنَّةَ  اهلُل َعلَيحِه وََسلََّم: ُخلَنَّ اْلح  «.لَِِئح َصَدَق ََلَدح

“এক সমে রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইটহ ওোসাল্লামলক 
থকালনা টকেু টজজ্ঞাসা করলত আমালদর টনলষি করা হে। 
ফলে আমরা থকালনা টকেু টজজ্ঞাসা করতামনা। আমরা 
চাইতাম গ্রাম থথলক থকালনা বুটদ্ধমান থোক এলস রাসূে 
সাল্লাল্লাহু আোইটহ ওোসাল্লাম থক থকালনা টকেু টজজ্ঞাসা 
করত আর আমরা শুনতাম। এ সমে গ্রাম থথলক এক 
থোক এলস বেে, থহ মুহাম্মাদ! আমালদর টনকি আপনার 
দূত এলস বেে, টনশ্চে আপটন আল্লাহর রাসূে, আপনালক 
আল্লাহ থপ্ররর্ কলরলেন? টতটন বেলেন, সতয বলেলে’ 
থোকটি বেে, থক আসমান সৃটষ্ট কলরলে? টতটন বেলেন, 
“আল্লাহ”, থস বেে, থক যটমন সৃটষ্ট কলরলে? টতটন 
বেলেন, “আল্লাহ”। থস বেে, থক পাহাড়সমূহ স্থাপন 
কলরলেন, টতটন বেলেন, “আল্লাহ”। থস বেে, টযটন 
আসমান সৃটষ্ট কলরলেন, যটমন সৃটষ্ট কলরলেন এবাং পাহাড় 
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স্থাপন কলরলেন তার র্পথ কলর বেটে, আল্লাহ টক 
আপনালক থপ্ররর্ কলরলেন? টতটন বেলেন, “হযাুঁ”। 
থোকটি বেে, আপনার দূত এ কথার দাওোত থদন থয, 
আমালদর ওপর রাত ও টদলন পাুঁচ ওোি সাোত আদাে 
করা ফরয। টতটন বেলেন, টিক বলেলেন। থোকটি বেে, 
টযটন আপনালক থপ্ররর্ কলরলেন, তার র্পথ, আল্লাহ টক 
এ টবষলে আলদর্ টদলেলেন? টতটন বেলেন, “হযাুঁ”। 
থোকটি বেে, আপনার দূত বেে, আমালদর ওপর 
আমালদর সম্পলদর যাকাত ফরয করা হলেলে। টতটন 
বেলেন, সতয বেলে। থোকটি বেে, টযটন আপনালক 
থপ্ররর্ কলরলেন, তার র্পথ, আল্লাহ টক এ টবষলে আলদর্ 
টদলেলেন? টতটন বেলেন, “হযাুঁ”। থস বেে, আপনার দূত 
এ কথার দাওোত থদন থয, আমালদর ওপর বেলর এক 
মাস থরাজা রাখা ফরয। টতটন বেলেন, টিক বলেলেন। 
থোকটি বেে, টযটন আপনালক থপ্ররর্ কলরলেন, তার 
র্পথ, আল্লাহ টক এ টবষলে আলদর্ টদলেলেন? টতটন 
বেলেন, “হযাুঁ”। সে বলল, আপনার দূত এ কথার 
দাওোত থদন থয, আমালদর মলিয যার সামথণয আলে তার 
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ওপর বাইতুল্লাহর হজ করা ফরয, টতটন বেলেন, টিক 
বলেলেন। তারপর থোকটি চলে যাওোর সমে বেে, 
টযটন আপনালক সতয বার্ী টদলে থপ্ররর্ কলরলেন, তার 
র্পথ কলর বেটে, আটম এর ওপর থকালনা টকেু বাড়ালবা 
না এবাং কমালবাও না। তার কথা শুলন আল্লাহর রাসূে 
সাল্লাল্লাহু আোইটহ ওোসাল্লাম বেলেন, যটদ থোকটি সতয 
বলে, অবর্যই জান্নালত প্রলবর্ করলব”।5  

হাদীলস দ্বারা প্রমাটর্ত হে, রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইটহ 
ওোসাল্লাম এর যুল  মানুলষর মলিয জরুটর টবষেগুলো 
থর্খা এবাং থর্খালনার গুরুত্বই থবটর্ টেে। আল্লাহর রাসূে 
তার দূতলদর টবটভন্ন এোকাে থপ্ররর্ করলতন, তারা যালত 
মানুষলক ঈমালনর টবষেগুলোর প্রটত আহ্বান কলরন এবাং 
ঈমান ও দীলনর জরুটর টবষেগুলো টর্ক্ষা থদন। আল্লাহ 
রাসূে কখলনা জটিে টবষেগুলোর টপেলন সমে নষ্ট 
করলতন না। বতণমালন আমরা জরুটর টবষেগুলো থর্খার 
                                                           
5 সহীহ মুসটেম, হাদীস নাং ১২; নাসাঈ, হাদীস নাং ২০৯১; আহমদ, 
হাদীস নাং ১৩০১১। 
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পটরবলতণ মানটতক, ইেলম কাোম ইতযাটদলত সমে নষ্ট 
কলর থাটক। ফলে দীলনর জরুটর টবষেগুলো আমালদর 
অজানা থথলক যাে। এ জনয আমালদর টর্ক্ষার টবষেবস্তু 
এবাং টসলেবাসলক সাটজলে বাচ্চালদর সু-টর্ক্ষাে টর্টক্ষত 
কলর  লড় তুেলত হলব। অনযথাে আমরা মুসটেম জাটত 
টহলসলব ইসোমী জ্ঞান থথলক অলনক টপটেলে যাব। 

আদর্ণ পরীক্ষক টহলসলব আল্লাহর রাসূে:  

আল্লাহর রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইটহ ওোসাল্লাম স্বীে 
সাহাবীলদর পরীক্ষা থনওোর থক্ষলত্র তালদর ঈমালনর 
পরীক্ষা সবার আল  টনলতন। তারা যটদ ঈমানদার হত, 
তালদর ঈমালনর থকালনা প্রকার ত্রুটি-টবচুযটত আলে টকনা 
তা থদখলতন। যটদ তালদর ঈমালন থকালনা প্রকার ত্রুটি 
টবচুযটত থাকলতা প্রথলমই টতটন তা দূর করলতন। 

মুোটবো ইবন হাকাম আস-সুোমী বলেন, 

تَُها » لَعح اِنيَِّة، فَاطَّ َوَّ ُحد  َواْلح
ُ
ََع َغنًَما ِِل ِِف قِبَِل أ َوَكنَتح ِِل َجاِرَيٌة تَرح

نَا رَُجٌل ِمنح بَِِن آَدَم 
َ
ئحُب قَدح َذَهَب بَِشاة  ِمنحَغنَِمَها، َوأ ، فَإَِذا اَّلِّ م  َذاَت يَوح

ًة، فَ  تَُها َصكَّ َسُفوَن، لَِكِنِّ َصَككح
ح
َتيحُت اِلَِِّبَّ َصَّلَّ اهلُل آَسُف َكَما يَأ

َ
أ
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ِتُقَها؟ قَاَل: عح
ُ
فَاَل أ

َ
، قُلحُت: يَا رَُسوَل اهلِل، أ َّ َم َذلَِك لََعَ  َعلَيحِه وََسلََّم َفَعظَّ

تَيحتُُه بَِها َفَقاَل لََها: ائحتِِِن بَِها
َ
يحَن اهلُل؟ فَأ

َ
َماِء، قَاَل: أ : ِِف السَّ َمنح  َفَقالَتح

نَا؟
َ
نح  أ

َ
: أ ِمنَةٌ  َت رَُسوُل اهلِل، قَاَل:قَالَتح َها، فَإِنََّها ُمؤح تِقح عح

َ
ًة: أ ِِهَ  َوقَاَل َمرَّ

َها ِتقح عح
َ
ِمنٌَة، فَأ  «.ُمؤح

“আমার একটি বাদী টেে থস ওহুদ ও জাওোটনোর টদলক 
ো ে চরাতও। একটদন তার থখাুঁজ খবর টনলে জানলত 
পাটর থয, তার ো ে থথলক একটি ো ে থনকলড় বাঘ 
টনলে থ লে। আটম থযলহতু আদম সিান তারা থযভালব 
কষ্ট পাে আটমও থসভালব কষ্ট থপোম। ফলে আটম তালক 
খুব থজালর প্রহার করোম, টবষেটি আমার কালে 
অস্বাভাটবক মলন হলে আটম রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইটহ 
ওোসাল্লালমর টনকি এলস বেোম, থহ আল্লাহর রাসূে! 
আটম টক তালক আযাদ কলর থদব? রাসূে সাল্লাল্লাহু 
আোইটহ ওোসাল্লাম বেলেন, তুটম তালক আমার কালে 
টনলে আস। থোকটি বেে, আটম তালক তার কালে টনলে 
আসলে টতটন তালক টজজ্ঞাসা করলেন, আল্লাহ থকাথাে? 
টতটন বেলেন, আল্লাহ আকালর্, তারপর বেলেন, আটম 
থক? টতটন বেলেন, তুটম আল্লাহর রাসূে, তখন টতটন 
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বেলেন, তুটম তালক আযাদ কলর দাও কারর্ থস 
মুটমন”।6  

আদর্ণ মুটনব টহলসলব আল্লাহর রাসূে:  

মলন রাখলবন, ঘলরর খালদম, থ াোম, চাকর বাকলরর 
সালথ ভালো বযবহার করা খুবই জরুটর। তারাও আমালদর 
মতই রলি মাাংলস  ড়া মানুষ। তালদর সালথ দূবযবণহার 
করা থকালনা থযা যতা বা বাহাদূরী নে। বরাং তালদর সালথ 
ভালো বযবহার করাই হে থযা যতা ও বাহাদুটর। ইসোম 
এ বযাপালর খুবই সতকণ অবস্থান তুলে িলরলেন। রাসূে 
সাল্লাল্লাহু আোইটহ ওোসাল্লাম এ বযাপালর উম্মতলক 
টবলর্ষ টদক টনলদণর্না টদলেলেন।  

আবু্দল্লাহ ইবন উমার রাটদোল্লাহু আনহু থথলক বটর্ণত, 
টতটন বলেন, ‘আটম রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইটহ 
ওোসাল্লামলক বেলত শুলনটে, টতটন বলেন,  

                                                           
6 সহীহ মুসটেম, হাদীস নাং ৫৩৭; আবু দাউদ, হাদীস নাং ৯৩০। 
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وح َظلََمهُ َمنح ََضََب َعبحًدا ََلُ َحدًّ »
َ
تِِه أ

ح
َِن  ا لَمح يَأ وح لََطَمُه َشكَّ َعبحُد الرََّحح

َ
أ

ِتَقهُ  - نح ُيعح
َ
اَرتَُه أ  «.فَإِنَّ َكفَّ

“থয বযটি থকালনা থ াোমলক টবনা অপরালি প্রহার কলর 
অথবা তারা ওপর যুেুম কলর, তার কাফ্ফারা হলো, তালক 
আযাদ কলর থদওো”।7  

সুতরাাং থকালনা মানুলষর ওপর অনযাে করা ও যুেুম 
অতযাচার করা হলত সমূ্পর্ণ টবরত থাকলত হলব। এ থক্ষলত্র 
আল্লাহর রাসূলের আদর্ণ অবর্যই অনুকরনীে। টতটন থয 
আদর্ণ মানবজাটতর জনয স্থাপন কলরলেন, দুটনোর থকালনা 
জাটত বা সম্প্রদালের থোকলদর মলিয এমন আদর্ণ পাওো 
যালব না।  

একজন খালদলমর সালথ রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইটহ 
ওোসাল্লাম এর আচরর্: 

একজন থোক দর্ বের পযণি একটি থোলকর থখদমত 
করার পর, তার স্বীকালরাটি সম্পলকণ আমরা একটি টচিা 
                                                           
7 সহীহ মুসটেম, হাদীস নাং ১৬৫৭; আহমদ, হাদীস নাং ৫২৬৭। 
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করলে বুিলত পাটর। টতটন থকালনা সািারর্ মানুষ টেলেন 
না। টতটন টেলেন একজন আদর্ণ মহা মানব। যার আচার 
আচরলর্র প্রটত তার সাথী-সঙ্গীরা এতই মুগ্ধ টেে থয, 
ইটতহালস এর টদ্বতীে থকালনা দৃষ্টাি খুুঁলজ পাওো যালব 
না। রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইটহ ওোসাল্লালমর খালদম 
আনাস রাটদোল্লাহু আনহু বলেন,  

« َ ُ َعلَيحِه وََسلََّم َعْشح ُت اِلَِِّبَّ َصَّلَّ اَّللَّ  ٍ  َخَدمح
ُ
 ِسنَِْي َفَما قَاَل ِِل أ

تَهُ  تُُه لَِم تََركح ء  تََركح تَُه، َواَل لََِشح تُُه لَِم َصنَعح ء  َصنَعح ، َوَما قَاَل لََِشح  «َقط 

“আটম দর্ বের রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইটহ ওোসাল্লালমর 
থখদমত কটর, টতটন কখলনা আমালক টবনু্দ পটরমার্ও কষ্ট 
থদন টন। আটম যখনই থকালনা কাজ কলরটে, তালত টতটন 
কখলনা এ কথা বলেনটন তুটম এ কাজটি থকন করে? 
আর যটদ এমনটি হত থয, আটম থকালনা কাজ কটরটন, 
তালত টতটন বলেনটন তুটম এ কাজটি থকন করটন?”।8  

                                                           
8 টতরটমযী, হাদীস নাং ২০১৫। 
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আল্লাহর রাসূে থকালনা মানুষলক কষ্ট থদওো থথলক সমূ্পর্ণ 
টবরত থাকলতন। এমনটক টনলজর থকালনা খালদম, টনলজর 
থকালনা থ াোমলকও এমন কথা বলেন টন, যালত থস কষ্ট 
পাে। থযমন, হাদীলস এলসলে: আবু্দল্লাহ ইবন আমর 
রাটদোল্লাহু আনহু থথলক বটর্ণত, রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইটহ 
ওোসাল্লাম বলেন, 

حُمَهاِجُر َمنح َهَجَر َما » ِلُموَن ِمنح لَِسانِِه َوَيِدهِ، َوال حُمسح ِلُم َمنح َسِلَم ال حُمسح ال
 .«َنََه اهلل َعنحهُ 

“প্রকৃত মুসটেম থসই যার হাত ও মুলখর আক্রমর্ থথলক 
অপর মুসটেম ভাই টনরাপলদ থালক। আর সটতযকার 
মুহাটজর হলো, থয আল্লাহর টনটষদ্ধ কমণ থথলক টবরত 
থালক”।9  

রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইটহ ওোসাল্লাম কাউলক থকালনা টদন 
প্রহার কলরন টন এবাং কাউলক থকালনা টদন  াটে থদন টন। 

                                                           
9 আহমদ, হাদীস নাং ২৩৯৬৭; নাসাঈ, হাদীস নাং ৪৯৯৬; টতরটমযী, 
হাদীস নাং ২৬২৭।  
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একমাত্র টতটন যখন আল্লাহর রাস্তাে টজহাদ করলতন 
তখন কালফর মুর্টরকলদর ওপর আক্রমর্ করলতন। 
থযমন, হাদীলস এলসলে: আলের্া রাটদোল্লাহু আনহা থথলক 
বটর্ণত, টতটন বলেন, 

ًة »
َ
َرأ ، َواَل امح َما ََضََب رَُسوُل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيحِه وََسلََّم َخاِدًما ََلُ َقط 

، َواَل ََضَ  نح َُيَاِهَد ِِف َسِبيِل اهلِل، َوَما ِنيَل ِمنحُه ََلُ َقط 
َ
َب بِيَِدهِ، إاِلَّ أ

ءٌ  ،  ََشح نح تُنحتََهَك حَمَاِرُم اهلِل َعزَّ وََجلَّ
َ
فَانحتََقَمُه ِمنح َصاِحِبِه، إاِلَّ أ

حَِّسُ مِ  ي
َ
َحُدُهَما أ

َ
َراِن أ مح

َ
، َوَما ُعرَِض َعلَيحِه أ ِ َعزَّ وََجلَّ حتَِقُم َّلِلَّ َن َفيَن

َثًما ََكَن 
ح
َثًما، فَإِنح ََكَن َمأ

ح
نح يَُكوَن َمأ

َ
حَِّسِِهَما، إاِلَّ أ ي

َ
َخَذ بِأ

َ
َخِر، إاِلَّ أ اْلح

بحَعَد اِلَّاِس ِمنحهُ 
َ
 «.أ

“রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইটহ ওোসাল্লাম কখলনা তার 
খালদম ও স্ত্রীলক টনজ হালত প্রহার কলরন টন। আল্লাহর 
রাস্তার টজহালদর মেদান োড়া টতটন কাউলক আক্রমর্ 
কলরন টন। টতটন কখলনা তার থকালনা সাথী থথলক কখলনা 
প্রটতলর্াি থননটি। তলব যটদ থকউ আল্লাহর টনটষদ্ধ টবষলে 
টেপ্ত হে, তার থথলক আল্লাহর জনয র্াটস্ত প্রলো  
করলতন। যখন তার টনকি দু’টি টবষেলক প্রস্তাব করা 
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হত, তখন থযটি সহজ তালত যটদ থকালনা গুনাহ না থালক 
থসটি গ্রহর্ করলতন। যটদ গুনাহ হে তা হলত টতটন 
অলনক দূলর থাকলতন”।10 

অপর একটি হাদীলস এলসলে: রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইটহ 
ওোসাল্লালমর স্ত্রী আলের্া রাটদোল্লাহু আনহা থথলক বটর্ণত, 
টতটন বলেন, 

َريح » مح
َ
َ أ ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيحِه وََسلََّم َبْيح َ رَُسوُل اَّللَّ ِ َما ُخريِّ ، إاِلَّ َواَّللَّ ِن َقط 

ِ َما  بحَعَدُهمح ِمنحُه، َواَّللَّ
َ
ثحُم ََكَن أ ِ

، فَإَِذا ََكَن اْلح َثمح
ح
ُهَما، َما لَمح يَأ حَِّسَ ي

َ
َخَذ أ

َ
أ

ِ َعزَّ  ، َحًتَّ تُنحتََهَك ُحُرَماُت اَّللَّ ََت إََِلحِه َقط  ء  يُؤح ِسِه ِِف ََشح انحتََقَم ِِلَفح
ِ َعزَّ  حتَِقَم َّلِلَّ ، َفيَن  «وََجلَّ  وََجلَّ

“আল্লাহর র্পথ রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইটহ ওোসাল্লামলক 
দু’টি টবষলের থয থকালনা একটি গ্রহর্ করার জনয ক্ষমতা 
থদওো হলে, টতটন সহজটিই গ্রহর্ করলতন, যটদ তালত 
থকালনা গুনাহ না হে। আর যটদ তালত গুনাহ হলতা, টতটন 
তা থথলক দূলর থাকলতন। আল্লাহর র্পথ টতটন কখলনা 

                                                           
10 সহীহ মুসটেম, হাদীস নাং ২৩২৭; টতরটমযী, হাদীস নাং ৩৪১। 
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থকালনা টবষলে টনলজর জনয কারও থথলক প্রটতলর্াি থনন 
টন, যতক্ষর্ পযণি আল্লাহর টনটষদ্ধ টবষেসমূলহর 
টবলরাটিতা না করা হত। যটদ আল্লাহর টনটষদ্ধসমূলহর 
অবািয হত, তাহলে আল্লাহর জনয তার থথলক প্রটতলর্াি 
থনওো হত”।11  

টতটন কারও হলত থকালনা টদন প্রটতলর্াি থনন টন, 
এমনটক থকউ প্রটতলর্াি টনলত চাইলে তালকও অনুমটত 
থদন টন। থযমন, হাদীলস এলসলে: টমকদাদ ইবন আমর 
রাটদোল্লাহু আনহু থথলক বটর্ণত, টতটন বলেন, 

يحِف، َفَقَطَع يَِدي، ُثمَّ » َبِِن بِالسَّ يحَت رَُجاًل ََضَ
َ
َرأ

َ
قُلحُت: يَا رَُسوَل اهللِ أ

 
َ
تُلُُه؟ قَاَل:اَلذَ ِمِنِّ بَِشَجَرة ، ُثمَّ قَاَل: اَل إََِلَ إاِلَّ اهلُل، أ ِ  اَل  قح تَْيح ُت َمرَّ َفُعدح

وح ثاََلثًا َفَقاَل:
َ
نح َيُقوَل َما قَاَل،  أ

َ
نح تَُكوَن ِمثحلَُه َقبحَل أ

َ
اَل إاِلَّ أ

َعَل َما َفَعلحَت  نح َتفح
َ
 «.َوَيُكوَن ِمثحلََك َقبحَل أ

“আটম আল্লাহর রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইটহ ওোসাল্লামলক 
বেোম, “থহ আল্লাহর রাসূে! যটদ আটম কালরা সালথ েটড় 

                                                           
11 আহমদ, হাদীস নাং ২৫৮৭১। 
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তারপর থস তরবাটর টদলে আমার হাত থকলি থদে এবাং 
আমার পাল্টা আক্রমর্ থথলক বাুঁচার জনয থস একটি 
 ালের টনকি আশ্রে টনলে বলে, আটম আল্লাহর ওোলস্ত 
ইসোম গ্রহর্ করোম। তার এ কথা বোর পর আটম টক 
তালক হতযা করলত পারব? টতটন বেলেন, না, তুটম তালক 
হতযা করলত পারলব না। আটম কথাটি একাটিক বার 
টজজ্ঞাসা করোম। উিলর টতটন বার বার না বেলেন। 
আটম বেোম, থস থতা আমার একটি হাত থকলি থফেলে। 
কািার পর থস এ কথা বেলে, তারপরও আটম তালক 
হতযা করলত পারব না? টতটন বেলেন, না, তুটম তালক 
হতযা কলরা না। যটদ তুটম তালক হতযা কর, তাহলে মলন 
রাখলব, থস থতামার থসই মযণাদা থপলে যালব, যালত তুটম 
তালক হতযা করার পূলবণ টেলে। আর তুটম তার ঐ কথা 
বোর পূলবণর অবস্থাে উপনীত হলব”।12  

                                                           
12 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ৪০১৯, ৬৮৬৫; সহীহ মুসটেম, হাদীস নাং 
৯৫। 
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কাউলক যটদ বািয হলে র্াটস্ত টদলত হে বা প্রহার করলত 
হে, এ থক্ষলত্রও আল্লাহর রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইটহ 
ওোসাল্লাম এর আদর্ণ কতই না উিম। কাউলক থচহারাে 
আঘাত করা যালব না। থযমন, হাদীলস এলসলে: আবু্দল্লাহ 
রাটদোল্লাহু আনহু থথলক বটর্ণত, রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইটহ 
ওোসাল্লাম বলেন, 

َاِهِليَّةِ » وَى اْلح ُيُوَب، وََدََع بَِدعح ُُدوَد، وََشقَّ اْلح  «لَيحَس ِمنَّا َمنح ََضََب اخلح

“থয থচহারা উপর আঘাত কলর, জামা টেলড় এবাং 
জালহটেেযালতর যুল র মত টচল্লা-পাল্লা কলর থস আমার 
উম্মলতর অিভুণি নে”।13 

আবু হুরােরা রাটদোল্লাহু আনহু থথলক বটর্ণত, রাসূে 
সাল্লাল্লাহু আোইটহ ওোসাল্লাম বলেন,   

َه، فَإِنَّ اهللَ  حوَجح تَِنِب ال ، فَلحيَجح َحُدُكمح
َ
َخلََق آَدَم لََعَ  إَِذا ََضََب أ

 «.ُصوَرتِهِ 
                                                           
13 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ১২৯৪; ইবন মাজাহ, হাদীস নাং ১৫৮৪; 
টতরটমযী, হাদীস নাং ৯৯৯। 
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“যখন থকালনা বযটি কাউলক প্রহার কলর, থস থযন 
থচহারার ওপর আঘাত না কলর। কারর্, আল্লাহ তা‘আো 
আদম আোইটহস সাোমলক স্বীে আকৃটতলত সৃটষ্ট 
কলরলেন”।14  

আদর্ণ নানা টহলসলব আল্লাহর রাসূে:  

রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইটহ ওোসাল্লাম টেলেন একজন 
আদর্ণ নানা। টতটন তার থোি নাটত ও নাতটনলদর খুব 
আদর করলতন। টবলর্ষ কলর হাসান ও হুসাইন 
রাটদোল্লাহু আনহু উভেলক টতটন খুব আদর করলতন। 
টতটন তালদর চুলমা টদলতন। টপলি বহন কলর তালদর সালথ 
থখোিুো করলতন এবাং তালদর ঘুরালতন। 

আবু বুরাইদা রাটদোল্লাহু আনহু বলেন, 

ََسُن، ََكَن رَُسوُل » ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيحِه وََسلََّم ََيحُطبُنَا، فََجاَء اْلح اَّللَّ
َل رَُسوُل  ُُثَاِن، َفََنَ ِشيَاِن َوَيعح ََراِن َيمح َحح

َ
ُ َعلَيحِهَما قَِميَصاِن أ َُسْيح َواْلح

، ََبِ
حِمنح ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيحِه وََسلََّم ِمَن ال َ  اَّللَّ يََديحِه،  فََحَملَُهَما فَوََضَعُهَما َبْيح

                                                           
14 সহীহ মুসটেম, হাদীস নাং ১১২, ২৬১২। 
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ُ َورَُسوَُلُ: ُثمَّ قَاَل: اَلُدُكمح فِتحنٌَة{  َصَدَق اَّللَّ وح
َ
َوالُُكمح َوأ مح

َ
َما أ }إِنَّ

ُُثَاِن، فَلَمح  [81]اَلغابن:  ِشيَاِن َوَيعح ِ َيمح ِبيَّْيح َنَظرحُت إََِل َهَذيحِن الصَّ
تُُهَما َِبح َحًتَّ َقَطعحُت َحِديِِث َوَرَفعح صح

َ
 «.أ

“একটদন রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইটহ ওোসাল্লাম আমালদর 
খুতবা টদলতটেলেন, এ সমে হাসান ও হুসাইন রাটদোল্লাহু 
আনহু দু’টি োে জামা পটরটহত অবস্থাে পালে থহলি খুলড় 
খুলড় সামলনর টদলক আসটেে, তালদর থদলখ রাসূে 
সাল্লাল্লাহু আোইটহ ওোসাল্লাম টমম্বার থথলক থনলম 
পড়লেন এবাং তালদর উভেলক দুই হালত তুলে টনলে 
বেলেন, “আল্লাহ তা‘আো সটতযই বলেলেন, َأْمَواُلُكْم ِإنََّما 

ِفْتَنٌة َوَأْوَلاُدُكْم  টনশ্চে থতামালদর সম্পদ ও থতামালদর সিান 

টফতনা। আটম বাচ্চা দুটিলক থদখোম তারা খুলড় খুলড় 
হাুঁিটেে। তালদর থদলখ আটম টস্থর থাকলত পারোম না, 
কথার মািখান টদলে কথা বে কলর তালদর উটিলে 
টনোম”।15  

                                                           
15 আবু দাউদ, হাদীস নাং ১১০৯; ইবন মাজাহ, হাদীস নাং ৩৬০০। 
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অপর একটি হাদীলস বটর্ণত, আবু কাতাদাহ রাটদোল্লাহু 
আনহু থথলক বটর্ণত, টতটন বলেন, 

ِ َصَّلَّ اهللُ َعلَيحِه » ِجِد ُجلُوٌس َخَرَج َعلَيحنَا رَُسوُل اَّللَّ حَمسح بَيحنَا ََنحُن ِِف ال
ِِب الحَعاِص بحِن ا

َ
َماَمَة بِنحَت أ

ُ
َها َزيحنَُب بِنحُت وََسلََّم َُيحِمُل أ م 

ُ
بِيِع، َوأ لرَّ

ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيحِه وََسلََّم، َوِِهَ َصبِيٌَّة فََحَملََها لََعَ ََعتِِقِه،  رَُسوِل اَّللَّ
ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيحِه وََسلََّم َوِِهَ لََعَ ََعتِِقِه يََضُعَها إَِذا  فََصَّلَّ رَُسوُل اَّللَّ

ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيحِه َرَكَع، َوُيِعيُدَها لََعَ  ََعتِِقِه إَِذا قَاَم فََصَّلَّ رَُسوُل اَّللَّ
َعُل َذلَِك بَِها  «وََسلََّم َوِِهَ لََعَ ََعتِِقِه ُثمَّ قَاَم َحًتَّ قَََض َصاَلتَُه َيفح

“একবার আমরা মসটজলদ বসা টেোম। এমতাবস্থাে 
রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইটহ ওোসাল্লাম উমামাহ টবনলত 
আটবে আস ইবনুর রটব রাটদোল্লাহু আনহুলক থকালে 
টনলে আমালদর টনকি উপটস্থত হন। তার মা হলো, রাসূে 
সাল্লাল্লাহু আোইটহ ওোসাল্লালমর থমলে যেনব। রাসূে 
সাল্লাল্লাহু আোইটহ ওোসাল্লাম স্বীে নাতনী থোি 
থমলেটিলক টনলজর কাুঁলি টনলে সাোলত দাুঁড়ালেন, টতটন 
যখন রুকু করলতন তালক যটমলন রাখলতন, তারপর যখন 
দাুঁড়ালতন, তখন তালক আবার কাুঁলি তুলে টনলতন। রাসূে 
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সাল্লাল্লাহু আোইটহ ওোসাল্লাম তালক কাুঁলদ টনলেই সাোত 
আদাে করলেন এবাং সাোত থর্ষ করলেন”।16 

আবু্দল্লাহ ইব্ন সাোদ রাটদোল্লাহু আনহু তার টপতা থথলক 
বর্ণনা কলরন, টতটন বলেন, 

َدى َصاَلََتِ َخَرَج َعلَيحنَا رَسُ » وُل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيحِه وََسلََّم ِِف إِحح
ِر  هح ، الظ  ِ  -الحَعَِشِّ ِو الحَعْصح

َ
ََسَن  -أ َ  -وَُهَو َحاِمٌل اْلح َُسْيح ِو اْلح

َ
 -أ

 ، اَلِة، فََصَّلَّ َ لِلصَّ َم اِلَِِّب  َصَّلَّ اهلُل َعلَيحِه وََسلََّم فَوََضَعُه، ُثمَّ َكَبَّ َفتََقدَّ
َطالََها َفَقاَل: إِِنِّ َرَفعحُت فَ 

َ
َدةً أ َراَِنح َصاَلتِِه، َسجح َ َظهح ِِس،  َسَجَد َبْيح

ح
َرأ

ِِب   ِر رَُسوِل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيحِه وََسلََّم، وَُهَو َساِجٌد،  لََعَ  فَإَِذا الصَّ َظهح
ا قَََض رَُسوُل اهلِل َصَّلَّ اهلُل عَ  لَيحِه وََسلََّم فَرََجعحُت ِِف ُسُجوِدي، فَلَمَّ

َراَِنح  َ َظهح َت َبْيح اَلَة، قَاَل اِلَّاُس: يَا رَُسوَل اهلِل، إِنََّك َسَجدح الصَّ
نَّهُ 

َ
َطلحتََها، َفَظنَنَّا أ

َ
َدًة قَدح أ نَُّه  َصاَلتَِك، َهِذهِ َسجح

َ
وح أ

َ
ٌر، أ مح

َ
قَدح َحَدَث أ

ابحِِن ارحَُتَلَِِن،  َذلَِك لَمح يَُكنح َولَِكنَّ  فَُك   يُوََح إََِلحَك، قَاَل:
ِِضَ َحاَجتَهُ  لَُه َحًتَّ َيقح َعجِّ

ُ
نح أ

َ
ُت أ  «.فََكرِهح

                                                           
16 আহমদ, হাদীস নাং ২২৫৮৪ 
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“রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইটহ ওোসাল্লাম থকালনা এক 
সাোলত আমালদর মলিয হাসান হুসাইনলক বহন কলর 
উপটস্থত হলেন। তারপর রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইটহ 
ওোসাল্লাম সাোত আদালের উলেলর্য সামলন অগ্রসর 
হলেন এবাং সাোলতর তাকবীর বলে সাোত আরম্ভ 
কলরন। টতটন তার সাোলত দীঘণ েম্বা সাজদাহ কলরন। 
টতটন বলেন, আটম মাথা উুঁচু কলর থদটখ বাচ্চাটি রাসূে 
সাল্লাল্লাহু আোইটহ ওোসাল্লাম এর টপলি উলি বলস আলে 
আর টতটন সাজদারত অবস্থাে পলড় আলেন। তারপর 
আটম আবার সাজদাে টফলর থ োম। রাসূে সাল্লাল্লাহু 
আোইটহ ওোসাল্লাম যখন সাোত আদাে করা থর্ষ 
করলেন, থোলকরা টজজ্ঞাসা করলেন, থহ আল্লাহর রাসূে! 
আপটন আমালদর সামলন স্বীে সাোলতর সাজদাহ আদাে 
করলেন এবাং দীঘণ েম্বা সাজদাহ করলেন। আমরা িারর্া 
করটেোম সাোলত থকালনা অঘিন ঘলিটেে অথবা 
আপনার টনকি অহী আসটেে। রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইটহ 
ওোসাল্লাম বেলেন, এর থকালনাটিই ঘলি টন। টকন্তু 
আমার নাটত আমালক বাহন বাটনলেটেে আটম তার চাটহদা 
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না থমিালনা পযণি সাজদাহ থথলক উলি তাড়াহুড়া করালক 
অপেন্দ কটর।17  

আদর্ণ স্বামী টহলসলব আল্লাহর রাসূে: 

রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইটহ ওোসাল্লাম টেলেন একজন 
আদর্ণ স্বামী। তার একাটিক স্ত্রী থাকা সলেও টতটন টেলেন 
তার স্ত্রীলদর টনকি খুব টপ্রে। টতটন তার স্ত্রীলদর সালথ 
ভালো বযবহার করলতন, থখো-িুো করলতন, তালদর 
চাটহদাগুলো পূরর্ করলতন, তারা থকালনা টকেু চাইলে 
তালত থকালনা কাপণর্য করলতন না। তালদর অটিকার 
সম্পলকণ টতটন অতযি সলচতন টেলেন। তালদর সালথ কাজ 
কলমণ সহলযাট তা করলতন। প্রটতটদন তালদর থখাুঁজ খবর 
টনলতন। হাদীলস এলসলে, আলের্া রাটদোল্লাহু আনহা 
থথলক বটর্ণত, টতটন বলেন, রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইটহ 
ওোসাল্লাম বলেন, 

                                                           
17 আহমদ, হাদীস নাং ১৬০৩৪। 
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ُُكمح » نَا َخريح
َ
ِلِه َوأ هح

َ
ُكمح ِل ُ ُُكمح َخريح ِِّل، َوإَِذا َماَت َخريح هح

َ
ِل

 .«َصاِحبُُكمح فََدُعوهُ 

“থতামালদর মলিয থসই উিম বযটি থয থতামালদর 
পটরবালরর টনকি উিম। আটম আমার পটরবালরর টনকি 
থতামালদর মলিয সবণ উিম। যখন থতামালদর সাথী মারা 
যাে তালক থতামরা থরলখ দাও”।18  

আলের্া রাটদোল্লাহু আনহা বেলস কম থাকার কারলর্ 
অলনক সমে টতটন থখো-িুোে মগ্ন হলে থযলতন। তাই 
আল্লাহর রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইটহ ওোসাল্লাম তালক 
থখে-তামার্ার মলিযই অলনক সমে থেলড় টদলতন। তালক 
আনন্দ থদওোর জনয যা যা করা দরকার আল্লাহর রাসূে 
তাই করলতন। থযমন, হাদীলস এলসলে: আলের্া 
রাটদোল্লাহু আনহা থথলক বটর্ণত, টতটন বলেন, 

يحُت رَُسوَل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيحِه وََسلََّم َيُقوُم لََعَ بَاِب »
َ
َواهلِل لََقدح َرأ

َِراِب، َورَُسوُل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيحِه  َبََشُة يَلحَعبُوَن بِاْلح َرِِت، َواْلح ُحجح
                                                           
18 টতরটমযী, হাদীস নাং ৩৮৯৫। 
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نحُظَر إََِل لَِعِبِهمح ِمنح 
َ
ِِن بِرَِدائِِه ِِل ُُتُ ُذنِِه وَََعتِِقِه، ُثمَّ َيُقوُم  وََسلََّم يَسح

ُ
ِ أ َبْيح

نَا الَّ 
َ
ُكوَن أ

َ
ِِّل، َحًتَّ أ جح

َ
نحَْص ٍُِ ِمنح أ

َ
َِديثَِة ِِت أ َاِريَِة اْلح رَ اْلح ، فَاقحُدُروا قَدح

وِ  َِريَصِة لََعَ اللهح ، اْلح نِّ  «السِّ

“হাবর্ী থোলকরা যখন ডাে সুরকী টদলে থখো করলতন, 
রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইটহ ওোসাল্লাম আমার কামরার 
দরজাে দাুঁটড়লে থাকলতন এবাং টতটন তার স্বীে চাদর দ্বারা 
আমালক থডলক রাখলতন, যালত আটম তার মাথা ও 
 দণালনর মালি মাথা থরলখ তালদর থখো থদখলত পাটর। 
টতটন আমার জনয ততক্ষর্ পযণি দাুঁটড়লে থাকলতন, 
যতক্ষর্ পযণি টনজ ইিাে মাথা সটরলে টনতাম। অতএব 
থতামরা কম বেসী একজন থখো-িুোর প্রটত আকৃষ্ট 
নারীর মযণাদার প্রটত েক্ষয কর”।19  

অপর একটি হাদীলস এলসলে, আলের্া রাটদোল্লাহু আনহা 
থথলক বটর্ণত, টতটন বলেন, 

                                                           
19 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ৫১৯০। 
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تِيِِن َصَواِحِِب، فَإَِذا َدَخَل رَُسوُل اهللِ َصَّلَّ »
ح
لحَعُب بِالل َعِب، َفيَأ

َ
ُكنحُت أ

ُخُذُهنَّ رَُسوُل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيحِه اهلُل َعلَيحِه وَسَ 
ح
َن ِمنحُه، َفيَأ لََّم فََررح

ُهنَّ إَِِلَّ    وََسلََّم، َفرَيُد 

“আটম থখোর সামগ্রী টনলে থখেলত থাকতাম, তখন 
আমার সটঙ্গনীরা আমার সালথ থখোর জনয আমার কালে 
আসত। রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইটহ ওোসাল্লাম যখন ঘলর 
প্রলবর্ করত, তারা পোেন করত। রাসূে সাল্লাল্লাহু 
আোইটহ ওোসাল্লাম তালদর িলর টনলে আসত এবাং 
আমার সালথ থখোর জনয তালদরলক আবার আমার কালে 
টফটরলে টদত”।20 

                                                           
20 আহমদ, হাদীস নাং ২৫৩৩৪। 
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একটি আদর্ণ ও সুন্দর সমাজ  িন করলত হলে 
রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইটহ ওোসাল্লালমর আদলর্ণর 
থকালনা টবকল্প  থনই। থকননা টতটন টেলেন 
একজন আদর্ণ টর্ক্ষক, নানা, মুরব্বী, মুনীব ও 
আদর্ণ স্বামী। অত্র গ্রলে থেখক রাসূে সাল্লাল্লাহু 
আোইটহ ওোসাল্লালমর টকেু গুরুত্বপূর্ণ আদর্ণ 
তুলে িলরলেন। 
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