
সিরাতু আিমা’ঈন নবী 

দারি-৫ 

 

মহান রাব্বুল আলামমন আল্লাহ তায়ালা সর্বাত্তম গঠনপ্রণামলরত 
মান্জামতরে সৃমি েরররেন। সমস্ত সৃমির ওপর তারের শ্রেষ্ঠত্ব োন 
েরররেন। আর সৃমিজগরতর শ্রেষ্ঠতম সৃমি হরলন ন্ী মহুাম্মােরু রাসূললু্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লাম। 

মহান আল্লাহ ্রলন- “মন:সরেরহ শ্রতামারের জনয আল্লাহর রাসূরলর মরযয 
ররয়রে উত্তম আের্ব-তার জনয শ্রে আল্লাহ ও আমিরাতরে োমনা েরর 
থারে এ্ং আল্লাহরে অরনে স্মরণ েরর।” (সূরা-আহো্, আয়াত নং-২১) 

 

আল্লাহ সু্হুানাহু ওয়া তায়ালার সুন্নাহ হরলা মতমন তাাঁর নম্রের অতযন্ত 
মনিুাঁত ্ামহযে ও আভ্যন্তরীণ ব্মর্িয সহরোরগ পৃমথ্ীরত শ্রপ্ররণ েরররেন 
োরত মান্জামত তারেররে প্রতযািযান েরার শ্রোনও োরণ না পায়। 
প্রেৃতপরে, প্ররতযে নম্রেই সুেরতর ব্মর্িয এ্ং চমৎোর চমরত্র মেরয় 
পৃমথ্ীরত পাঠারনা হরয়রে। সুতরাং সেল ন্ী-রসূলগণ মেরলন সুের্বন ও 
সচ্চমরত্র। আমরা জামন, হজরত ইউসুফ (আ) শ্রেিরত িু্ই সুের্বন মেরলন। 
্লা হরয় থারে, তাাঁর শ্রসৌেেব পুররা মান্জামতর সমস্ত শ্রসৌেরেবর অরযবে। 
আ্ার মেেু মেেু স্কলাররর মরত আমারের মপ্রয় নম্ হজরত মহুাম্মে 
(সা) মেরলন জগরতর স্রচরয় সুের্বন পুরুষ, তাই এিারন ইউসুফ (আ) 
অরযবে শ্রসৌেরেবযর অমযোরী ্লরত প্রেৃতপরে মতমন মহুাম্মে (সঃ) এর 
শ্রসৌেরেবযর অরযবে শ্রপরয়মেরলন ্রলই ্ুঝারনা হরয়রে। 



 

ম্মভ্ন্ন সূত্র শ্রথরে আমরা হজরত মহুাম্মরের (সা) র্ারীমরে ব্মর্িযগুরলার 
ম্্রণ জানরত পামর। এর মরযয অনযতম সুের এেটি ্ণবনা ইমাম ্িুারী 
মেতা্ুল মানামের্ এরনরেন ো এরেম- মতমন মারা োওয়ার পর রু্াইয়া 
ম্নরত মুয়াওইে নারমর এে সাহাম্য়ারে তার শ্রেরল মজরেস েররমেরলন, 

“নম্মজ (সা) শ্রেিরত শ্রেমন মেরলন?” রু্াইয়া জ্া্ মেরয়মেল, “শ্রহ 
আমার পুত্র! তুমম েমে তাাঁরে শ্রেরিা তর্ শ্রতামার মরন হর্ মতমন শ্রেন 
এে উমেয়মান সূেব।” ফরল এেমেরে রু্াইয়া তাাঁর উপমা মেরেন উমেত 
সূেব মেরয়, অনযমেরে, ো্ ই্রন মামলে নারমর অনয এে সাহাম্ তারে 
এেটি পূমণবমার চাাঁে মহরসর্  ্ণবনা েররমেরলন এভ্ার্– “েিনই ন্ীমজ 
(সা) িুর্ী হরতন, তিনই তাাঁর মিু পূমণবমার শ্রজযাৎস্নার মরতা আরলামেত 
হরয় উঠরতা।” এেজন ্লরেন মতমন উমেত সূরেবর মরতা, আর এেজন 
্লরেন মতমন পূমণবমার চাাঁরের মরতা! এিারন লেযনীয় শ্রে, সাহাম্রা ো 
মেেুরে সুের ্রল ম্র্চনা েররতন তার সারথই তারা তারের মপ্রয় নম্র 
(সা) তুলনা েরররেন। 

 

 

এ প্রসরে আমার স্রচরয় মপ্রয় ্ণবনা হরলা আমর ই্নলু আরসর (রা) 
মিু মনঃসৃত সােয। আমর ই্নুল আস প্রাথমমে সমরয় ইসলারমর র্ত্রুরের 
এেজন ডােসাইরে শ্রনতা মহরসর্ ম্র্মচত হরতন। আ্ু সুমফয়ান, িারলে 
ম্ন ওয়ামলরের মত মতমনও প্রথরম ইসলাম অস্বীোরোরী শ্রনতারের মরযয 
অনযতম মেরলন। এই যররণর শ্রনতারা মেরলন ইসলারমর ম্রুরে ভ্দ্র 
র্ত্রুরের অন্তভূ্ব ক্ত, তারা আ্ু শ্রজরহল ্া আ্ু লাহার্র মরতা চরমপন্থী র্ত্রু 
মেরলন না। তারা ইসলাম অস্বীোর েররমেরলন ্রে মেন্তু ইসলারমর 



ম্রুরে উগ্রতার পথ গ্রহণ েররন মন। আর কুেরতী ্যাপার হরলা এই 
মরনাভ্ার্র মানষুগুরলারে আল্লাহ্ পর্তীরত ইসলারমর শ্রহোরয়ত োন 
েররমেরলন। সুতরাং ইসলারমর র্ত্রুরের মরযয েইুটি েযাোগমর মেরলা। 
এেেল মেরলা োরের অন্তর মেল নম্র, আররেেল মেরলা োরের মেরলা 
মসলগালা েরর শ্রেয়া অন্তর। তাই নম্র অন্তররর অমযোরীরেররে আল্লাহ্ 
ইসলারমর আরলা োন েররমেরলন। োরণ আল্লাহ্ তারের অন্তরর েলযারণর 
আভ্াস শ্রেিরত শ্রপরয়মেরলন। 

আমর মাত্র েরয়ে ্েররর জনয সাহাম্ হওয়ার সুরোগ শ্রপরয়মেরলন। 
পর্তীরত তার জী্দ্দর্ায় মতমন ্লরতন, “নম্মজর মরুির মেরে তাোরনার 
শ্রচরয় মপ্রয় আমার োরে আর মেেুই মেল না। তাাঁর মরুির মেরে তামেরয় 
থাোর শ্রচরয় পৃমথ্ীরত মযুর আর মেেুই শ্রনই। তাাঁর মেরে তামেরয় 
থাে্ার তৃষ্ণা েিনই মমে্ার নয়। তারপরও েমে শ্রেউ আমারে মজরেস 
েরর শ্রে নম্মজ (সা) শ্রেিরত শ্রেমন মেরলন, আমম তার উত্তর মেরত 
পার্ না। তাাঁর মেরে অপলে তামেরয় থাোর ইরে থােরলও এে স্বেে 
ভ্রয়র োররণ তা েররত পারতাম না, স্ সময় মাথা মনচু েরর 
থােতাম।” মূলত রাসূললু্লাহর মরযয এরতাোই প্রভ্া্র্ালী ্যমক্তত্ব মেরলা শ্রে 
তাাঁর শ্রসৌেেবযও সমীরহর সারথ শ্রেিরত হরতা। এ মেরলা েইুটি র্মক্তর্ালী 
ব্মর্রিযর সংমমেণ। এেটি হরলা তাাঁর আেষবণীয় রূপ, অপরটি হরলা তাাঁর 
প্রভ্া্নীয় ভ্া্গাম্ভীেব। 

 

তর্ মহানম্ মুহাম্মে (সা) সম্পরেব  ্ণবনার শ্র্মর্রভ্াগই এরসরে 
তুলনামলূেভ্ার্ ন্ীন ও ্রয়ােমনষ্ঠ সাহাম্রের োে শ্রথরে। শ্রেননা 
তারের মরযয ্ড়রের মরতা আর্গ ও সমীহভ্া্ আসার মরতা ্য়স 
তিরনাও হয়মন। আনাস ই্রন মামলে (রা) মাত্র সাত ্ের ্য়রস 



নম্মজর (সা) সামন্নরযয এরসমেরলন। তারে তাাঁর মা রাসূললু্লাহর শ্রিেমরত 
উপস্থাপন েররমেরলন। মতমন সারামেন তাাঁর শ্রস্া-েরে মনরজরে মনরয়ামজত 
রািরতন। েুমেোমে োরজ সাহােয েররতন। রারত ্ামড় মফরর শ্রেরতন। 
আর স্রচরয় চমেপ্রে মন্ত্য েরররেন এই আনাস ম্ন মামলে। ্ণবনাটি 
এরসরে র্ামারয়রল মতরমমমেরত। তার ভ্াষায়, “রসুল (সা) এতো লম্বা 
মেরলন না শ্রে তাাঁরে স্ার মরযয আলাোভ্ার্ শ্রচারি পড়র্। মতমন িু্ 
শ্র্মর্ ফসবাও শ্রেমন মেরলন না, আ্ার শ্রতমমন গাড় ্াোমী ্রণবরও মেরলন 
না। [এিারন উরল্লিয শ্রে, আর্রা সাো রং ্লরত হালো ্াোমী রংরে 
্ঝুায়। সুতরাং মতমন হালো ্াোমী ররের মেরলন ্রলই মরন হয়।] 
নম্মজর (সা) চুলগুরলা শ্রোেড়ারনাও মেল না, আ্ার শ্রসাজাও মেল না। 
আমম তাাঁর হারতর মরতা শ্রমালারয়ম শ্রোরনা মিমল ্া শ্ররর্ম জী্রন 
েিনও শ্রেমিমন। এমনমে আমম তাাঁর ঘারমর গরের শ্রচরয় সুগেেুক্ত শ্রোন 
পারমফউমও েিনও পাইমন।” এ্ং প্রমসে আরে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) েিন 
ঘুমারতন তিন উরম্ম সালামাহ তাাঁর ঘাম সংগ্রহ েররতন সুগমে ও ঔষময 
মহরসর্। তাাঁর ঘাম সাহাম্রা পামনর সারথ মমমর্রয় ঔষয মহরসর্ ্য্হার 
েররতন। 

 

আল-্ারা ই্রন আমজ্ নম্মজরে (সা) এভ্ার্ ্ণবনা েরররেন, “নম্মজ 
(সা) মাঝামর গড়রনর মেরলন, এ্ং তাাঁর োাঁয মেল প্রর্স্ত। তাাঁর চুল ও 
োমড় মেল িু্ই ঘন। উমন চুল োরনর পারর্র ‘জলুমফ’ পেবন্ত ্ড় েরর 
রািরতন।” মতমন আররা ্রলন- আমম রাসূলুল্লাহরে লাল চােরর আ্তৃ 
শ্রেরিমে, শ্রসই রারত আমম তাাঁর শ্রচরয় অমনেযসুের ্স্তু আমার জী্রন আর 
মেেু শ্রেমিমন। 

 



আমল ই্রন আম্ তামল্, মেমন মেরলন রাসূলুল্লাহর চাচারতা ভ্াই, জী্রনর 
স্রচরয় শ্র্মর্ সময় তারা এেসারথ োটিরয়রেন, পার্াপামর্ আলী মেরলন 
তাাঁর শ্রমরয়র জামাই। এে েথায় মতমন মেরলন রাসূলুল্লাহর স্রচরয় ঘমনষ্ঠ 
আত্মীয়। মতমন ্ণবনা েরররেন, “নম্মজর (সা) মিুা্য়্ শ্রতমন মাংসল 
মেল না এ্ং শ্রগালাোরও মেল না, ্রং মেেুো মডম্বােৃমতর মেল। তাাঁর 
ত্বে মেল হালো ্াোমম, শ্রচাি মেল ্ড় এ্ং শ্রচারির পাপমড়গুরলা মেল 
শ্র্র্ ্ড় ্ড় ও োরলা। তাাঁর োাঁরযর শ্রপেরনর মেেটি মেল প্রর্স্ত। তাাঁর 
সারা র্রীরর শ্রতমন এেো শ্রলাম মেল না, তর্ ্ুে শ্রথরে নামভ্ পেবন্ত সূক্ষ্ম 
এেো শ্রলামররিা মেল। মতমন এেেু দ্রুতগমতরত হােরতন, শ্রেরি মরন হরতা 
শ্রেন মতমন শ্রোরনা ঢাল ুপথ মেরয় হাাঁেরেন। শ্রোরনা মেেু ঘুরর শ্রেিরত শ্রগরল 
মতমন শুযু তাাঁর মিু না, পুররা র্রীরোরে মনরয়ই ঘুররতন।  

সু্হানাল্লাহ, ্তব মান সমরয়র ম্রর্ষেরাও আমারেররে পরামর্ব মেরেন শ্রে, 

আমরা েিন োররা সারথ েথা ্লরত উেযত হই তিন শ্রেন তাাঁর মেরে 
শুযু মুি না ঘুমররয় তাাঁর মেরে পুররা র্রীর ঘুমররয় তারে এরেনর্ন মেরয় 
েথা ্মল। এোই রাসূললু্লাহ আমারেররে ১৪০০ ্ের পূর্ব েরর শ্রেমিরয় 
মগরয়রেন। ্তব মারন আপমন েতগুরলা পা্মলে শ্রলেচার প্রোরনর আো্রেতা 
মনরয় ্ই পুস্তে পার্ন, শ্রেির্ন শ্রসিারন েতমেেু ্লা হরয়রে তাাঁর 
স্গুমলই আমরা রাসূললু্লাহ (সঃ) এর জী্রন প্রযামিেযালী শ্রেিরত পাই। 
শ্রলেচার শ্রেয়ার শ্রেেমনরের স্মেেুই মেরলা তাাঁর মনিুাঁত।  

তাাঁর েইু োাঁরযর মারঝ মেল ন্ওুয়রতর সীলরমাহর। ন্ওুরতর এই মচহ্ন 
মেরয়ই তারে শ্রচনা োর্। আলী (রা) ্লরেন- তাাঁর শ্রেরহ মেরলা 
ন্য়ুরতর শ্রমাহর, আর মতমন মনরজও মেরলন ন্ুয়রতর স ব্রর্ষ শ্রমাহর। এটি 
মেরলা মলূত তার োাঁরযর শ্রর্াল্ডার শ্রেরডর মারঝ এেেু অমতমরক্ত মেেু 
শ্রলাম, োর রে স্বাভ্াম্ে ররের শ্রচরয় এেেু আলাো। আেৃমত মেরলা 



ে্তুররর মডরমর মরতা শ্রেিরত প্রায়। ম্িযাত সাহাম্ সালমান আল-
ফামরমস (রা) এই মচহ্ন শ্রেরিই তাাঁর ন্ওুরতর ্যাপারর মনমিত হরয় 
ইসলাম গ্রহণ েররমেরলন। োরণ তাাঁর িৃিান গুরু তারে ্রলমেরলা, শ্রর্ষ 
ন্ীর েইু োাঁরযর মাঝিারন এ রেম এেটি িতরম ন্য়ুত থাের্। 
সালমান ফারসী প্রথমমেন এরস শ্রর্ষ ন্ীর মেেু আলামত সম্পরেব  োচাই 
েররলন, এ্ং ্াসায় মফরর শ্রগরলন, পর্তী মেরনও মতমন এরস আররেটি 
পরীো েররলন। এই েইুটি মেরলা ব্ষময়ে মচহ্ন ্া প্রমান। তৃতীয়মেন 
মতমন এরস রাসূলুল্লাহর শ্রমাহর পরীো েরার ইো েররলন। মেন্তু মেভ্ার্ 
মতমন তা েরর্ন? মতমন ভ্া্মেরলন মেভ্ার্ শ্রে আমম তাাঁর োাঁরযর শ্রপেন 
মেেো শ্রেমি!! মতমন রাসূললু্লাহর মপেন মপেন হাাঁেরত লাগরলন এই আর্ায় 
শ্রে হয়রতা মতমন তাাঁর চাের শ্রোরনা োররন এেেু সরারলই আমম শ্রেরি 
মনরত পারর্া। রাসূললু্লাহ (সঃ) ্যাপারটি শ্রের শ্রপরয় মনরজ শ্রথরেই আরস্ত 
েরর আলরগারে তাাঁর চােররর মপেন মেেটি আলগা েরর মেরলন। এ্ং 
শ্রমাহরটি শ্রেিার সুরোগ েরর মেরলন শ্রোরনা রেরমর ্াৎমচত োড়াই। 
এভ্ার্ই সালমান ফারমস ইসলাম গ্রহণ েররমেরলন ো আমরা পর্তীরত 
ম্স্তামরত জানর্া। আলী (রা) আররা ্রলনঃ শ্রে-ই নম্মজরে (সা) 
হঠাৎ েরর শ্রেিত, শ্রস-ই সমীহ জাগারনা ম্স্মরয় োাঁমড়রয় পড়ত। আর শ্রেই 
তাাঁর সাথী হরয় শ্রেরতা তারে ভ্ারলা না শ্র্রস পাররতা না। এ্ং আর 
স্ার মরতা েরর আলীও স্বােয মেরয় ্লরেন শ্রে- আমম আমার জী্রন 
তাাঁর আরগ মেং্া পরর তাাঁর মরতা মিতীয় োউরে শ্রেমিমন। প্রেৃতপরে 
এোই রাসূলুল্লাহ সম্পরেব  সেল সাহা্ীর মন্ত্য মেরলা। 

 

আররা এেটি চমৎোর ্ণবনা হরলা-  জাম্র ই্রন সামরুা (রা) নারমর 
এে সাহাম্ এেমেন মযযরারত ্ামড় মফরমেরলন। শ্রসটি মেল পূমণবমার রাত। 



শ্রজােনায় ভ্রর মেরলা চারপার্। পমথমরযয মতমন নম্মজরে (সা) শ্রেিরত 
শ্রপরলন। তাাঁর পররন মেরলা লাল চাের। জাম্ররর (রা) ভ্াষায়, “আমম 
এে্ার তাাঁর মরুির মেরে তাোলাম, আর এে্ার পুমণবমার চাাঁরের মেরে 
তাোলাম। আমার শ্রচারি তাাঁরে পূমণবমার চাাঁরের শ্রচরয়ও শ্র্মর্ সুের মরন 
হরয়মেল।” রাসূলুল্লাহরে আল্লাহ্ শুযুমাত্র বেমহে শ্রসৌেেবই শ্রেন মন। ্রং 
তাাঁর চামরমত্রে ও আযযামত্মে শ্রসৌেেবও মেরলা অম্সং্ামেত। 

 

অরনে মানষু মহানম্ মুহাম্মেরে (সা) শ্রে্ল সামনাসামমন শ্রেরিই ইসলাম 
গ্রহণ েররমেরলন। তারের মরযয স্রচরয় িযামতমান মেরলন মমেনার ইহুমেরের 
প্রযান রামব্ব আ্েলু্লাহ ই্রন সালাম। মতমন মেরলন মেীনার ইহুমেরের মরযয 
স্রচরয় প্রযান ও প্রভ্া্র্ালী ্যমক্তত্ব। মহজররতর সময় নম্মজ (সা) 
শ্রেমেন মমেনারত প্রর্র্ েররন, শ্রসমেনই আ্েলু্লাহ ই্রন সালাম প্রথম 
জানরত পাররন শ্রে এই ্যামক্তটি মনরজরে নম্ মহরসর্ োম্ েরররে। মতমন 
নম্মজর (সা) োরে মগরয় সরাসমর ম্ষয়টি জানরত চান। আ্েলু্লাহ 
ই্রন সালাম তারের সাোরতর ঘেনাটি এভ্ার্ ্ণবনা েরররেন, ো 
্িুারীরত এরসরে- “আমম তারে শ্রেিার সারথ সারথই ্ঝুরত পারলাম শ্রে 
এটি শ্রোন মমথযা্ােীর শ্রচহারা হরত পারর না।” প্রথম ের্বরনই শুযুমাত্র 
নম্মজর (সা) শ্রচহারা শ্রেরিই সারথ সারথ মতমন ইসলাম গ্রহণ েররন। 

 

বেমহে শ্রসৌেেব এ্ং োঠারমা: 

এরেরত্র এেটি েথা না ্লরলই নয়, আ্ ুোরসানার মা এ্ং িালা আ্ু 
োরাসানার সরে রাসূল (সা.) এর োরে ্ায়ারতর জনয আরসন। অতঃপর 
মফরর োওয়ার পরথ তারা ্লরলন, ‘আমরা এমন সুের্বন মানুষ আর 



শ্রেমিমন। আমরা তাাঁর মুি শ্রথরে আরলা ম্েীণব হরত শ্রেরিমে।’ (আল 
মাওয়ামহ্লু লােমুন্নয়া ১/২৫৫)। 

 

ইরতামরযয মনিয়ই হজরত মহুাম্মাে (সা.) সম্পরেব  মেেুো যারণা েররত 
পাররেন। েমেও রাসূল (সা.) এর পম্ত্র শ্রসৌেরেবর েথােথ ্ণবনা েরা 
অসম্ভ্। তাইরতা ইমাম কুরতু্ী (রহ.) ্রলন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইমহ 
ওয়াসাল্লাম েমে স্বরূরপ আমারের মারঝ আম্ভূ্ব ত হরতন, তাহরল তাাঁরে 
অ্রলােন েরা োরুর পরেই সম্ভ্ হত না। (িাসারয়রল মসু্তফা সাল্লাল্লাহু 
আলাইমহ ওয়াসাল্লাম – মফুমত সুলাইমান)। 

 

উচ্চতা: 

হজরত আলী (রা.) ও হজরত আনাস ই্রন মামলে (রা.) রাসূল 
(সা.) এর শ্রেহা্য়র্র ্ণবনা মেরত মগরয় ্রলন, রাসূল (সা.) অমযে 
লম্বাও মেরলন না, আ্ার অমত শ্র্রেও মেরলন না। তর্ মাঝামর গড়রনর 
শ্রলােরের মত মেরলন। (র্ািারী র্রীফ: ১/৫০২)। 

 

রাসূল (সা.) মেরলন মাঝামর গড়রনর। এত শ্র্াঁরে মেরলন না শ্রে, গণনার 
্াইরর। আ্ার এত লম্বাও মেরলন না শ্রে, েমৃি েেু। শ্রেন ে’ুটি ডালার 
মরযয তৃতীয় এেটি ডালা, ো মতনটি ডালার মরযয স্রচরয় শ্র্মর্ চমৎোর 
ও েমৃিনেন। (োেলু মা’আে:৫৪)। 

 

 



মুখ ও মুখমণ্ডল মমাবারক: 

হজরত ্ারা ই্রন আরে্ (রা.)- শ্রে মজোসা েরা হরয়মেল শ্রে, ন্ী 
সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লারমর শ্রচহারা মে তরলায়াররর মরতা মেল? মতমন 
্লরলন, না ্রং তাাঁর শ্রচহারা মেল চাাঁরের মরতা। অপর এে ্ণবনায় 
ররয়রে শ্রে, ন্ী সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লারমর শ্রচহারা মেল শ্রগালাোর। 
(সহীহ শ্র্ািারী : ১/৫০২, সহীহ মুসমলম ২/২৫৯)। 

 

রম্ ম্নরত শ্রমায়াওরয়ে (রা.) ্রলন, শ্রতামরা েমে রাসূল (সা.)-শ্রে 
শ্রেিরত, তিন মরন হরতা শ্রে, শ্রেন উমেত সূেবরে শ্রেিে। (রমাসনারে োররমী, 
শ্রমর্োত ২/৫১৭)। 

 

জার্র ই্রন সামরুা (রা.) ্রলন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লারমর 
মিু প্রর্স্ত মেল। (মসরারত মহুাম্মরে আরম্ সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লাম-
মাওলানা মহুাম্মে হাম্্ুল্লাহ সারহ্ োরসমী)। 

 

দাাঁত মমাবারক: 

হেরত মহে ই্রন আম্ হালা (রামে.) ্রলন, মতমন মফুামল জলু আস্নান 
অথবাৎ েন্ত শ্রমা্ারে মচেন মেল এ্ং এর মরযয সামরনর োাঁতগুরলার মারঝ 
এেেু ফাাঁে মেল। শুভ্রতার ্যাপারর অনযস্থারন ্রলন, মচুমে হামসর সময় 
তাাঁর োাঁত শ্রমা্ারে মর্লািরের নযায় সাো চেচে েরর উঠত। 

 



হেরত ই্রন আব্বাস (রামে.) ্রলন, তাাঁর সম্মুরির োাঁতগুমল পৃথে পৃথে 
মেল। অথবাৎ মারঝ ফাাঁে মেল, ঘন মেল না। েিন মতমন েথা ্লরতন, 

তিন এই োাঁত শ্রমা্ারে হরত শ্রেন নূর ঠিেরর পড়ত। (রমর্োত র্রীফ 
২য় িে, ৫৭১ পৃষ্ঠা)। 

 

ম াখ, নাক ও গাল মমাবারক: 

হেরত আলী রা ্ণবনা েররন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লারমর শ্রচাি 
োরলা এ্ং লম্বা পলে মেল। 

 

নাে শ্রমা্াররের ্ণবনা মেরত মগরয় মহে ই্রন আ্ী হালা রা. ্ণবনা 
েররন, রাসূরলর নাে িামনেো উাঁচু , তার উপর শ্রজযামতমবয় চমে। আর এ 
জনয প্রথম েমৃিরত ্ড় মরন হয়। গাল মেল হালো ও সমতল এ্ং মনরচর 
মেরে এেেু মাংসাল। (মসরারত মহুাম্মরে আরম্ সাল্লাল্লাহু আলাইমহ 
ওয়াসাল্লাম-মাওলানা মহুাম্মে হাম্্ুল্লাহ সারহ্ োরসমী)।  

 

ঘাড়, কাাঁধ ও বুক মমাবারক: 

তাাঁর ঘাড় শ্রমা্ারে অতযন্ত পমরষ্কার-পমরেন্ন মেল। মহে ই্রন আম্ হালা 
(রা.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লারমর শ্রেহা্য়্ সম্পরেব  ্ণবনা 
েররত মগরয় ্রলন, তাাঁর ঘাড় শ্রমা্ারে এত সুের ও সূক্ষ্ম মেল, শ্রেমন 
শ্রোরনা ভ্াস্করেবর গেব ান। (র্ামারয়রল মতরমমেী)। 

 



হজরত আলী (রা.) হরত ্মণবত আরে, মপ্রয় ন্ীমজর সাল্লাল্লাহু আলাইমহ 
ওয়াসাল্লাম উভ্য়স্করের হাড়সমহূ ্ড়সড় মেল। (আর-রাহীকুল মািতুম 
৭৫২ পৃষ্ঠা)। 

 

মেট মমাবারক: 

মহে ই্রন আম্ হালা (রা.) ্ণবনা েররন, মতমন শ্রপে ও ্রের সমতল 
স্থলু শ্রেরহর অমযোরী মেরলন। শ্রমেভু্মড় সম্পন্ন মেরলন না। (র্ামারয়রল 
মতরমমেী)। 

 

এমমনভ্ার্ উরম্ম মা‘্াে িাোঈয়া (রা.) মেমন তার স্বামীর মনেে রাসূল 
(সা.) এর বেমহে ম্্রণ মেমেরলন, মতমন ্রলন, তার মরযয শ্রমেভু্মড়র 
ত্রুটি মেল না, ্রং তাাঁর শ্রেহ শ্রমা্ারে সারা জাহারনর শ্রসৌেরেবর েীমি 
েড়ারনা এে অপূ ব্ েম্ মেল। অথবাৎ শ্রোরনা অপূণবতা ও ত্রুটি মেল না 
শ্রে, শ্রেিরত অসুের শ্রেিার্। 

 

হস্ত মমাবারক: 

মহে ই্রন আম্ হালা (রা.) ্রলন, ন্ী োমরম (সা.) এর হস্তিয় 
প্রর্স্ত, শ্রগার্রত পমরপূণব ও নরম মেল। মহে ই্রন আম্ হালা (রা.) 
্রলন, মপ্রয় ন্ী (সা.) এর আেলুসমূহ এেই যররনর লম্বা মেল। অথবাৎ 
অনয শ্রলােরের তুলনায় এেেু লম্বা যররনর মেল। 

 



হযাাঁ, তর্ সীমামতমরক্ত লম্বা মেল না শ্রে, অসুের শ্রেিা োয় এ্ং আেরুলর 
শ্রজাড়া র্ক্ত ও ্ড় মেল।  হজরত আলী ও মহে ই্রন আম্ হালা 
(রা.) উভ্রয়র ্ণবনা শ্রে, তার শ্রজাড়ার হাড় শ্রমাোরসাো মেল। (র্ামারয়রল 
মতরমমেী)। 

 

 

ো মমাবারক: 

মহে ই্রন আম্ হালা (রামে.) ্ণবনা েররন, রাসূল (সা.) এর পারয়র 
তলা িামনেো গতব  মেল। (র্ামারয়রল মতরমমেী)। 

 

মপ্রয় ন্ী (সা.) এর শ্রেহা্য়র্র ্ণবনায় আরে তাাঁর পারয়র তলা িামল 
মেল। (আর-রাহীকুল মািতুম ৭৫২ পৃষ্ঠা)। 

 

রাসূল (সা.) এর পারয়র আেলুসমহূ সমানভ্ার্ অনযরের তুলনায় এেেু 
লম্বা মেল। শ্রেমনো আেরুলর শ্রেরত্র উরল্লি েরা হরয়রে। 

 

বর্ণ: 

্ণব ্লরত মলূ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লারমর গারয়র রং শ্র্াঝারনা 
হরয়রে। ্রণবর ্যাপারর অরনে ্ণবনা এরসরে শ্রেমন: 

 



হজরত আ্ ুশ্রতাফারয়ল ্রলন, মতমন মেরলন শ্রগৌর রং-এর, শ্রচহারা মেল 
শ্রমালারয়ম। তাাঁর উচ্চতা মেল মাঝামর যররনর। (সমহহ মুসমলম: 
২/২৫৮)। 

 

হজরত আনার (রা.) ্রলন, মতমন আেহারুল লাউন তথা লামলমা মমমেত 
শ্রেত ্রণবর অমযোরী মেরলন। (র্ািারী র্রীফ: ১/৫০২)। 

 

হজরত আলী (রা.) ্রলন, মতমন সুের শ্রগালামপ ্রণবর মেরলন। 
(র্ামারয়রল মতরমমেী)। 

 

হজরত আ্ ুহুরায়রা (রা.) ্রলন, মতমন এত সুের, নােমনে এ্ং 
পমরষ্কার পমরেন্ন মেরলন শ্রেন তাাঁর পম্ত্র শ্রেহিানা পূমণবমার চন্দ্র িারা 
শ্রযৌত েরা হরয়রে।  (র্ামারয়রল মতরমমেী)। 

 

 

 ামড়া:  

রাসূল (সা.) এর র্রীররর চামড়া শ্ররর্ম শ্রথরেও অমযে মসৃণ ও নরম 
মেল। (মসরারত ই্রন মহর্াম-পৃ. ৪৯, ম্েন্ী পমরচয়-পৃ. ৭৮)। 

 

দাড়ড় ও মগাাঁফ: 



োমড় রািা প্ররতযে ন্ীর সুন্নাত মেল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইমহ 
ওয়াসাল্লামও োমড় রািরতন। মলূত তাাঁর োাঁমড় এত ঘন মেল শ্রে, পম্ত্র 
্ে শ্রঢরে শ্রেত। (উসওয়ারয় রাসূল, র্া. মত.)। 

 

শ্রগাাঁরফর ্যাপারর ্লরত শ্রগরল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লাম শ্রগাাঁফ 
শ্রমা্ারে শ্রেরে িু্ শ্রোে েরর রািরতন। 

 

রাসূল (সা.) এর েুরগ অমিপূজরেরা শ্রগাাঁফ লম্বা েরর রািত। আর োমড় 
িারো েরর রািত। অথচ এো মফতরাত তথা ন্ীগরণর অভ্যাস ও স্বভ্া্ 
পমরপন্থী মেল। এ জনযই ন্ী (সা.) অমিপূজেরের ম্পরীত েরার হুকুম 
মেরলন। 

 

 

 

ঘাম:  

রাসূল (সা.) এর র্রীরর ঘাম হরল ঘারমর ম্েগুুরলা মমতর মরতা 
চমোত। তাাঁর ঘাম মেল অতযন্ত সুগেেুক্ত। (মসরারত ই্রন মহর্াম-পৃ. 
৪৯, ম্েন্ী পমরচয়-পৃ. ৭৮)। 

 

অঙ্গ-প্রতযঙ্গঙ্গর েশম ও  ুল মমাবারক: 



মানুরষর র্রীররর ম্মভ্ন্ন অরে েম শ্র্মর্ স্ার পর্ম থারে, তর্ রাসূল 
(সা.) এর শ্রেমন মেল শ্রসো আমারের জানার ম্ষয়। শ্রসো জানার আরগ 
তাাঁর মাথা শ্রমা্াররের চুল সম্পরেব  িামনেো শ্রজরন মনই। 

 

হজরত োতাোহ (রা.) ্রলন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লারমর চুল 
শ্রমা্ারে এরে্ারর শ্রসাজাও নয়, িু্ শ্র্মর্ শ্রোাঁেড়ারনাও নয়। 

 

হজরত ্ারা ই্রন আরে্ (রা.) ্ণবনা েররন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইমহ 
ওয়াসাল্লারমর চুল ঘন, েিরনা েিরনা োরনর লমত পেবন্ত লম্বা। েিরনা ঘাড় 
পেবন্ত। 

 

হজরত আলী (রা.) ্ণবনা েররন, মপ্রয় ন্ী (সা.) এর শ্রেহ শ্রমা্াররে 
স্বাভ্াম্েতার অমযে পর্ম মেল না। শ্রোরনা শ্রোরনা শ্রলারের শ্রেরহ প্রচুর 
পর্ম হরয় থারে। 

 

রাসূল (সা.) এর শ্রেহ শ্রমা্াররের শ্রোরনা শ্রোরনা অংরর্ পর্ম মেল। 
আ্ার শ্রোরনা শ্রোরনা অংর্ এরে্ারর পর্মর্নূয মেল। পম্ত্র শ্রেরহর শ্রে 
সেল স্থারন পর্ম মেল, ম্মভ্ন্ন ্ণবনামরত শ্রস স্থানসমহূ হরলা- 

 

্াহুিয়। 

উভ্য় পারয়র নলী। 



উভ্য় স্কে। 

্রের উপরাংর্। 

েণ্ঠনালী হরত নামভ্ পেবন্ত এেটি সূক্ষ্ম শ্ররিার মত মেল। 

প্রর্স্ত ্রের অমযোরী মেরলন এ্ং তাাঁর ্রের উপমর অংরর্ পর্মও 
মেল। তর্ উভ্য় স্তন পর্ম র্নূয মেল। (র্ামারয়রল মতরমমেী)। 

 

 

মমাহর:  

েইু োাঁরযর মযযস্থরল ে্তুররর মডমসেরৃ্ এেেু উাঁচু মাংস িণ্ড মেল। এোই 
শ্রমাহরর ন্য়ুাত। এরত মলিা মেল ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মহুাম্মােরু 
রাসূললু্লাহ।’ শ্রমাহররর ওপর মতলে ও পর্ম মেল এ্ং রং মেল ঈসৎ 
লাল। (মসরারত ই্রন মহর্াম-পৃ. ৪৯, ম্েন্ী পমরচয়-পৃ. ৭৮)। 

 

 

 

রাসূললু্লাহ (সা.) এর েমতপয় চমররত্রর ্ণবনা মনরে প্রোন েরা হরলা : 

 

(১) তাকওয়া ও আল্লাহভীড়ত :  

রাসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লাম স্ার শ্রচরয় শ্র্র্ী তােওয়া 
অ্লম্বনোরী মেরলন। মতমন শ্রগাপরন ও প্রোরর্য আল্লাহরে স্রচরয় শ্র্র্ী 



ভ্য় েররতন। হেরত আময়র্া (রা.) হরত ্মণবত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইমহ ওয়াসাল্লাম (ম্রর্ষ শ্রলােরেররে উরদ্দর্য েরর) ্রলন : “আল্লাহ 
সম্পরেব  আমম তারের শ্রচরয় শ্র্র্ী অ্গত এ্ং আল্লাহরে আমম তারের শ্রচরয় 
শ্র্র্ী ভ্য় েমর।” (সহীহ ্ুিারী, হােীস নং-৫৭৫০) 

 

ন্ী আেরাম সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লাম স্বীয় রর্র পূণব অনুগত 
মেরলন। মতমন পমরপূণবভ্ার্ মহান আল্লাহর আরের্-মনরষয শ্রমরন চলরতন। 
মতমন আমরল সারলহ শ্র্র্ী আোয় েররতন। হেরত আমর্য়া (রা.) ন্ী 
আেরাম সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লাম-এর অ্স্থার ম্্রণ মেরয় ্রলন : 
“ন্ী আেরাম সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লাম-এর আমল মেল যারা্ামহে। 
মতমন ো পাররতন, শ্রতামারের শ্রেউ মে তা পারর্? মতমন মসয়াম পালন 
েররতন শ্রে, আমরা ্লতাম মতমন-এর যারা্ামহেতা আর পমরতযাগ 
েরর্ন না। আ্ার মতমন মসয়াম পালন ্াে মেরতন এমন শ্রে, আমরা 
্লতাম, মতমন আর মসয়াম পালন েরর্ন না। তুমম তাাঁরে রারত্র নামােরত 
অ্স্থায় শ্রেিরত না চাইরলও নামােরত অ্স্থায় তাাঁরে শ্রেিরত পার্। তুমম 
তাাঁরে রারত্র ঘুমন্তা্স্থায় শ্রেিরত না চাইরলও ঘুমন্ত অ্স্থায় তাাঁরে শ্রেিরত 
পার্।” (জামম মতরমমেী, হােীস নং-৭০০) 

 

হেরত আউফ ম্ন মারলে (রা.) শ্রথরে ্মণবত, মতমন ্রলন, “এেরারত 
রাসূললু্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লাম-এর সারথ মেলাম। মতমন মমসওয়াে 
েররলন। অত:পর উজ ুেররলন। এরপর োাঁমড়রয় নামাে আরম্ভ েররলন। 
আমমও তার সারথ নামারে োাঁড়ালাম। মতমন সূরাহ ্াোরা পড়া শুরু 
েররলন। মতমন রহমত সংক্রান্ত আয়াত এরলই থামরলন আর তা আল্লাহর 



মনেে চাইরলন এ্ং আজা্ সম্পমেব ত আয়াত এরলই থামরলন আর তা 
শ্রথরে পানাহ চাইরলন। অত:পর োাঁড়ারনার পমরমাণ রুকুরত অ্স্থান েররলন 
এ্ং ে’ুআ পড়রলন। অত:পর মসজো েররলন এ্ং অনরুূপ ে‘ুআ পড়রলন। 
এরপর (পর্তী রাে’আরত) সূরাহ আরল ইমরান পড়রলন। অত:পর 
এরেেটি সূরাহ পড়রলন শ্রথরম শ্রথরম।” (সুনারন নাসায়ী, হােীস নং-১১২০) 

 

হেরত আমর্য়া (রা.) শ্রথরে ্মণবত, মতমন ্রলন, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইমহ ওয়াসাল্লাম েিন সালাত আোয় েররতন, োাঁমড়রয় আোয় েররতন, 

এমনমে তাাঁর উভ্য় পা ফুরল শ্রেত। আমম ্ললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! শ্রেন 
আপমন এমন েররেন, অথচ আপনার পূর্বর ও পিারতর সমি গুনাহ েমা 
েরর শ্রেওয়া হরয়রে? জওয়ার্ মতমন ্লরলন, “শ্রহ আরয়র্া! আমম মে েৃতে 
্াো হর্া না?” (মুসনারে আহমাে, হা. : ২৩৭০০) 

 

(২) দানশীলতা ও বদানযতা :  

‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লাম োনর্ীলতা, উোরতা ও ্োনযতায় 
মেরলন সর্বাচ্চ উোহরণ। হেরত জাম্র ম্ন আ্েলু্লাহ (রা.) শ্রথরে 
্মণবত, মতমন ্রলন : “রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লাম-এর মনেে 
মেেু চাওয়া হরল মতমন ‘না ্লরতন না।” (সহীহ মসুমলম, হােীস নং- 
২৩১১) 

হেরত আনাস ম্ন মামলে (রা.) ্রলন, রাসূললু্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইমহ 
ওয়াসাল্লাম-এর মনেে মেেু চাওয়া হরল মতমন মেরয় মেরতন। 

 



এে্ার উমর ই্নুল িাত্তা্ (রা) মসমজরে প্রর্র্ েরর শ্রেিরলন শ্রে 
নম্মজ (সা) তাাঁর শ্রোট্ট োমরায় শুরয় আরেন। মতমন োমরার শ্রভ্তরর 
মগরয় শ্রেিরলন শ্রে, শ্রসিারন শ্রিজরু গারের র্ািা মেরয় বতমর এেটি শ্রোে 
ম্োনা ও এেটি পামনর জগ োড়া আর মেেুই শ্রনই। সাযারণত আমরা 
ম্োনায় প্রথরম শ্রতার্ে ্য্হার েমর ো গারের োল ্া েমড় মেরয় বতমর 
হয়, এর উপর আমরা আ্ার শ্রমরেস ম্োই ো তুলা ্া নরম মেেু মেরয় 
বতমর হয়। মেন্তু রাসূলুল্লাহর শুযুমাত্র শ্রতার্ে মেরলা তাও আ্ার শ্রিজরু 
ডারলর। উমর (রা) োমরার শ্রভ্তরর এরল নম্মজ (সা) তারে ্সরত 
মেরলন। তাাঁর গারয় শ্রিজরু র্ািাগুরলার োররণ সৃি রক্তাভ্ েত শ্রেরি উমর 
(রা) োাঁেরত শুরু েররলন। ঘেনাো এমন এে সমরয়র েিন নম্মজ 
(সা) আর্ ভূ্িরের এে ম্রাে অংরর্র অম্সং্ামেত শ্রনতা। উমর 
(রা) োাঁেরত োাঁেরত ্লরলন, “শ্রহ আল্লাহর রসূল! আমরা আপনারে 
এইভ্ার্ জী্ন োোরত মেরত পামর না। শ্রেিুন শ্ররাম ও পারসয সাম্রারজযর 
সম্রােরা েীভ্ার্ আরাম-আরয়রসর মরযয জী্ন-োপন েরর। মনিয়ই এর 
শ্রচরয় আরও ভ্ারলাভ্ার্ জী্ন োোরনাো আপনার প্রাপয।” জ্ার্ নম্মজ 
(সা) ্লরলন, “শ্রহ উমর! তুমম মে এরত িুমর্ নও শ্রে তারের আরে এই 
পৃমথ্ীর েনস্থায়ী জী্ন, আর আমারের আরে পরোরলর (আরিরারতর) 
অনন্ত জী্ন।” 

 

হজরত আরয়র্া (রা) ্ণবনা েরররেন, ো ইমাম মতরমমমে এরনরেন তাাঁর 
মেতার্। “নম্মজ (সা) শ্রে ম্োনায় ঘুমারতন তা মেল চামড়ার উপররর 
অংর্ মেরয় বতমর ো আমরা শ্রিজরুরর পাতা মেরয় মেেুো নরম েরর 
রািতাম।” ্মণবত আরে শ্রে, এে্ার তাাঁর শ্রোরনা এেজন স্ত্রী তারে 
আররেেু আরাম শ্রেওয়ার জনয ম্োনার (অথবাৎ গমে/রতাষরের) মনরজর 



অংর্েুকু ভ্াাঁজ েরর নম্মজর (সা) মেরে মেরয় শ্রররিমেরলন। তারত েরর 
মতমন শ্রসই রারত স্বাভ্াম্রের শ্রচরয় এেেু শ্র্মর্ সময় যরর ঘুমমরয়মেরলন, 

এ্ং ফরল তাহাজ্জরুের নামারজর জনয সময়মত জাগরত পাররনমন। েিন 
নম্মজ (সা) শ্রজরগ উরঠ ্ঝুরত পাররলন শ্রে েী ঘরেমেল, তিন মতমন 
তাাঁর স্ত্রীরে ্লরলন, শ্রসই আরাম মতমন চান না ো তাাঁরে তাহাজ্জেু নামাজ 
পড়রত ্াযা শ্রেয়। 

 

আরয়র্া (রা) ্রলন- রাসূললু্লাহ সাযারণত জীম্ো মন্বাহ েররতন েইুটি 
োরলা ্স্তু িারা- শ্রিজরু ও পামন। ্লাই ্াহুলয আজরের মরতা শ্রসই 
সময় এরতা ম্লাস্হুল মফল্টামরং মসরেরমর পানী মেরলা না শ্রে তা 
ঝেঝরে সাো হর্। তাই স্বভ্া্তই তিনোর পামন শ্রেিরত োরলা ্রণবর 
মেরলা। েিরনা েিরনা মতমন েয় সিাহ সময় যরর মাংস শ্রিরতন না!  

আ্েরু রহমান ই্রন আওফ (রা) মেমন মেীনায় এরসমেরলন গারয়র 
চােরটি মনরয় মাত্র, তারে তাাঁর এে আনসারী ভ্াই ্রলমেরলা- এই শ্রে 
শ্রেরিা এস্ আমার সম্পে, এ শ্রথরে স্মেেুই অরযবে শ্রতামার। আব্দুর 
রহমান ম্ন আওফ ্রলমেরলন শ্রে, আল্লাহ্ শ্রতামারে ্রেত মেন, এস্ 
শ্রতামার োরেই রারিা। আমারে শুযু ্রল োও শ্রে ্াজারো শ্রোনমেরে। 
তাাঁর োরে মেেু পমনর মেরলা। এই পমনর শ্রথরে শ্র্চাম্মক্র েররত েররত 
মতমন এেমেন মেীনার স্রচরয় যনাঢয ্যমক্তরের এেজরন পমরণত হরলন। 
শ্রেিুন, মেীনার যনকুর্ররের এেজন মেমন মেীনায় এরসমেরলন গারয়র 
োপড়টি মনরয়। পর্তীরত েিন মেীনায় সুরির সময় শ্রেরয় শ্রগরলা, 
প্ররতযরেই সাো শ্রমালারয়ম রুটি শ্রিরত আরম্ভ েররলা তা শ্রেরি মতমন 
্রলমেরলন, “নম্মজ (সা) মতুৃযর আগ পেবন্ত েিনও সাো রুটি িান মন! 
এমনমে তাাঁর পমর্ারও শ্রসই সময় মাংস শ্রিরতা না!” 



 

আররে ্ণবনায় আরে, নম্মজর (সা) মতুৃযর অরনে ্ের পর েিন 
মসুমলম সমারজ সেলতা এরসরে, তিন অরনরেই হজরত আরয়র্ারে (রা) 
মারঝ মারঝ ভ্ারলা িা্ার উপহার মহরসর্ পাঠারতন। শ্রসগুরলা শ্রেরি উমন 
িুমর্ না হরয় ্রং োাঁেরতন। েিরনা েিরনা মানষুজন তারে অনয মেেু 
উপহারও পাঠারতা। মতমনও আ্েরু রহমান ই্রন আওরফর (রা) মরতা 
্রলরেন, “আল্লাহর রসুল (সা) েিনই শ্রপে পুরর র্ক্ত রুটি শ্রিরতন না।” 

 

সাহাম্রা মমেনারত শুরুর মেরে আমথবেভ্ার্ িু্ েঠিন সময় অমত্ামহত 
েরমেল। মতরমমমের ্ণবনায় এরসরে, শ্রসই সমরয় এে্ার হজরত উমর 
(রা) রাস্তায় হাোর সময় নম্ েমরমরে (সা) ্রস থােরত শ্রেিরলন। 
্াইরর মেল মযযারহ্নর প্রচে গরম। ওরেম সমরয় শ্রেউ রাস্তায় হাাঁোহাাঁটি 
েরর না। উমর (রা) মজরেস েররলন, “শ্রহ আল্লাহর রসুল! আপমন এ 
সময় ্াইরর েী েররেন?” নম্মজও (সা) ্ুঝরত শ্রপররমেরলন উমর (রা) 
েী োররণ ্াইরর মেরলন; আর তা হরলা ্ামড়রত িা্ার শ্রনই ্রল। তাই 
মতমন ্লরলন, “তুমম শ্রে োররণ ্াইরর ররয়ে আমমও শ্রস োররণই।” তার 
মারন হরলা এই শ্রে, েজুরনর ্ামড়রতই শ্রোরনা িা্ার শ্রনই। তিন তারা 
েজুরনই ্রস পড়রলন। এমন সময় শ্রেিা শ্রগল, হজরত আ্ ু্েরও (রা) 
তারের মরতা ওই এেই োররণ রাস্তায় হাাঁেরেন। এ্ার তারা মতনজন ্রস 
েুযাতব  অ্স্থায় মনরজরের মরযয েরথাপেথন েরমেরলন। এমন সময় এেজন 
সাহাম্ শ্রসিান মেরয় োওয়ার সময় তারের শ্রেিরত শ্রপরয় মজরেস েররলন 
শ্রে তারা শ্রসিারন মে েররেন। উমর (রা) জানারলন শ্রে তারা েুযাতব  
হরয় ্াইরর ্রস আরেন। তিন সাহাম্টি তারের মতনজনরে িাওয়ার্ন 
্রল ্ামড়রত মনমন্ত্রন েরর মনরয় এরলন। সাহাম্টির এেটি োগল মেল। 



মতমন তার স্ত্রীরে ্লরলন, “আমারের এই োগলটিরে জ্াই েররত হর্! 
আমরা অমতমথরের মাংস ও রুটি িাওয়া্!” অতঃপর তারা মতনজন 
মাংস-রুটি মেরয় িাওয়া শ্রর্ষ েরার পর আল্লাহর রসুল (সা) আ্ ু্ের 
(রা) এ্ং উমররে (রা) স্মরণ েমররয় মেরলন শ্রে তারা মেন্তু তারের 
্াসা শ্রথরে েুযাতব  অ্স্থায় শ্র্র হরয়মেরলন, এ্ং আল্লাহ তায়ালা তারের 
এই িা্াররর ্য্স্থা েরররেন। নম্মজ (সা) আ্ ু্ের (রা) এ্ং 
উমররে (রা) পম্ত্র শ্রোরান শ্রথরে স্মরণ েমররয় মেরয় ্লরলন: 

সুম্মা লাসুআলুন্না ইওয়ামা… 

 “তারপর শ্রসমেন শ্রতামারেররে শ্রতামারের আরাম-উপরভ্াগ সম্পরেব  প্রশ্ন েরা 
হর্।” [সুরা তাোসুর, ১০২:৮] 

শ্রেিুন, এই এেেু ভ্ারলা িা্াররর পর রাসূললু্লাহর প্রমতমক্রয়া শ্রেমন মেরলা! 
অথচ আমরা বেমনে মতন চারর্লা শ্রপেপুরর আহার েরার পররও আল্লাহর 
শুেমরয়া ও স্মরণ েমরনা। আল্লাহর মনয়ামত সম্পরেব  রাসূললু্লাহ েতই না 
সরচতন মেরলন। 

 

নম্ েমরম (সা) প্রায়র্ই গাযার ওপর চড়রতন। েমেও তাাঁর এেটি উে 
মেল, ত্ওু মতমন গাযার ওপরর চড়রত শ্রোনও প্রোর অসুম্যা ্া িারাপ 
শ্র্ায েররতন না। ্েররর েুরে োওয়ার সময় উপমস্থত ৩১৩ জন 
শ্রোোরের মরযয ৭৫টি উে ভ্াগ েরর মেরত হরয়মেল। অতএ্ 
শ্রমাোমটুিভ্ার্ প্রমত ৩-৪ জরনর জনয এেটি েরর উে মেল। েুরে 
োওয়ার পরথ নম্মজ (সা) আমল ই্রন আ্ু তামল্ (রা) ও আ্ু 
লু্ া্ারে (রা) মনরজর সেী মহরসর্ শ্র্রে মনরলন। োত্রাপরথর সেী েইু 
সাহাম্ ্লরলন, “আমারের ্য়স েম। আমরা মনরজরা সহরজই শ্রহরে শ্রেরত 



পামর। আপমন উরের মপরঠ উঠুন।” নম্মজ (সা) শুয ুশ্রে তারের মরযয 
্রয়ারজযষ্ঠই মেরলন তা নয়, মতমন মেরলন পুররা েুেরেরত্রর েমাোর ্া 
শ্রনতা। শ্রস মহরসর্ তাাঁর ্যমক্তগত সুস্থতা ও মনরাপত্তার ম্ষয়টিও েম 
গুরুত্বপূণব মেল না। নম্মজ (সা) সেীরের শ্রেওয়া প্রস্তা্টি গ্রহন েররত 
পাররতন। মতমন তারেররে এও ্লরত পাররতন, “চল, আমরা উেটিরে 
ভ্াগাভ্ামগ েরর ্য্হার েমর।” ্রং মতমন শ্রহরস ্লরলন, “শ্রতামারের 
েজুরনর শ্রেউই আমার শ্রচরয় শ্র্মর্ র্মক্তর্ালী নও, এ্ং পরোরলর জনয 
আমারও  আল্লাহর োে শ্রথরে পুরস্কার পাওয়ার প্ররয়াজন শ্রতামারের 
েজুরনর শ্রচরয় শ্রোনও অংরর্ েম না। অতএ্ আমরা উেটিরে ভ্াগাভ্ামগ 
েররই ্য্হার ের্।” সু্হানাল্লাহ। 

 

আর রাসূলুল্লাহর কলযার্কামীতা সম্পঙ্গকণ  জানঙ্গত  ান?  

হজরত আনাস ই্রন মামলে (রা) ১১০ ্ের অ্ময শ্র্রচমেরলন। শ্রসই 
সময় মানরুষর গড় আয়ু মেল মাত্র ৩০ ্ের। আনারসর বর্র্র্ তার মা 
তারে আল্লাহর রসুরলর (সা) োরে তাাঁর শ্রিেমত েরার জনয মনরয় 
শ্রগরলন, এ্ং পুরত্রর জনয শ্রোয়া চাইরলন। রসুল (সা) শ্রোয়া েররমেরলন, “শ্রহ 
আল্লাহ! তারে তার হায়ারত, তার যন-সম্পরে এ্ং তার ্ংরর্ ্রেত 
মেন।” জানা োয় শ্রে, পর্তীরত আনাস অরনে যন-সম্পরের মামলে 
হরয়মেরলন। মতমন শ্রে ্য্সারতই হাত মেরতন তার স্মেেুরতই সমমৃে 
আসরতা। মানষুজন তাাঁর সারথ ্য্সায় সমৃ্পক্ত হরত চাইরতা, োরণ তারা 
জানরতা আনারসর সম্পে ও ্য্সার সারথ রাসূরলর ্রেরতর শ্রোয়া 
জমড়রয় আরে। আনারসর ্ংর্যররর সংিযা এত শ্র্মর্ মেল শ্রে, মতমন মনরজও 
তারেররে গুরণ রািরত পাররতন না। আর এ স্ই হরয়মেল আল্লাহর 
রসুরলর (সা) ম্রর্ষ শ্রোয়ার োররণ। 



 

আনাস (রা) ্রলরেন, “আমম নম্মজরে (সা) ের্ ্ের যরর শ্রস্া 
েররমে। মেন্তু এর মরযয এে্ারও মতমন আমারে মতরস্কার েররনমন, 

এে্াররর জনযও তার মিু শ্রথরে ‘উহ’ র্ব্দটি শ্র্র হয়মন। এে্ারও মতমন 
আমারে ্রলনমন ‘তুমম এো শ্রেন েরমন’?” এমনই মর্িাচারী মেরলন 
আমারের মপ্রয় নম্ মহুাম্মে (সা)। তাাঁর পে শ্রথরে নূনযতম ম্রমক্তও 
প্রোর্ পায় মন। আমরা জামন, এেজন ্যমক্ত সম্পরেব  স্রচরয় শ্র্মর্ যারণা 
রারি তাাঁর আপন পমর্ার্গব। োর সারথ োর উঠা্সা শ্র্মর্ শ্রসই ভ্ারলা 
্লরত পারর। আর আনাস (রা) রাসূললু্লাহর শ্রিেমত েরররেন ের্ ্ের 
লাগাতার। মেন্তু মতমন এই ের্ ্েরর এে্াররা রাসূলুল্লাহর মুরি উফ 
র্ব্দটি শুরননমন। মতমন আররা ্রলন- আমারে এে্ার রাসূললু্লাহ (সঃ) 
এেটি োরজ পাঠিরয়মেরলন। আমম শ্র্র হরয় োরজর েথা শ্র্মালমু ভু্রল 
মগরয় ্াচ্চারের সারথ শ্রিলায় মর্গুল হরয় শ্রগলাম। রাসূলুল্লাহ অরনেণ পর 
উৎেমণ্ঠত হরয় আনারসর সোরন শ্র্মররয় পড়রলন এ্ং শ্রেিরলন আনাস 
্াচ্চারের সারথ শ্রিলরেন। অতঃপর রাসূললু্লাহও (সঃ) শ্রেিা শ্রগরলা 
আনাসসহ ্ামে ্াচ্চারের সারথ শ্রিলায় শ্রমরত উরঠরেন। 

এই োররণই ্লমে শ্রে, ্যমক্তর প্রেৃত চমরত্র সম্পরেব  এেমাত্র তাাঁর োরের 
মানুষ ও পমর্াররর শ্রলারেরাই ভ্ারলা ্লরত পারর। এে্ার মেেু ইহুমে 
এরস রাসূলুল্লাহরে ্লরলা- আসসাম ুআলাইকুম, োর অথব হরলা- শ্রতামার 
উপর মৃতুয ্মষবত শ্রহাে। রাসূলুল্লাহ শ্রোরনা প্রমতমক্রয়া না শ্রেমিরয়ই উত্তর 
মেরলন- ওয়া আলাইকুম, অথবাৎ শ্রতামারের উপররও… এমেরে ইহুমেরের 
েথা্াতব া শুরন ঘররর মভ্তরর থাো আরয়র্া (রা) শ্রমারেও চুপ েরর 
থােরত পাররলন না। রাগামিত হরয় ্রল উঠরলন- শ্রতামারের উপর 
আল্লাহর অমভ্র্াপ, মেভ্ার্ শ্রতামরা আল্লাহর রাসূরলর সারথ এমন আচরণ 



েরার সাহস শ্রেিারত পাররল! রাসূলুল্লাহ (সঃ) ্লরলন- ও আরয়র্া, র্ান্ত 
হও। তুমম মে জাননা ম্নয় হরলা স্রচরয় সুেরতম আচরণ, আর 
স্মেেুরে এেমাত্র ম্নয় মেরয় সুের েরা োয়, আর অভ্দ্রতা স্মেেুরেই 
ম্শ্রী েরর শ্রেয়। এরপর েিন ইহুমেরা চরল শ্রগরলা তিন আরয়র্া (রা) 
্লরলন- ইয়া রাসূললু্লাহ, আপমন তারের এমন ঔেতয শ্রেরিও মেভ্ার্ 
মনরজরে মনয়ন্ত্রণ েররত পাররন!! রাসুললু্লাহ (সঃ) ্লরলন- তুমম মে 
আমার উত্তর শ্রিয়াল েররামন? আমম শ্রতা তারের অমভ্র্াপরে তারের মেরেই 
মফমররয় মেরয়মে। ঘেনাটি প্রমাণ েরর মেভ্ার্ মতমন পমরমস্থমত সামরল 
মনরতন ভ্দ্রতা ও ম্নরয়র মাযযরম।  

 

তাাঁর সাহড়সকতা মনরয় আমল ই্রন আম্ তামল্ (রা) ্ণবনা েরররেন, 

“েুেরেরত্র েিন পমরমস্থমত মারাত্মে আোর যারণ েররতা তিন আমরা 
নম্মজর (সাঃ) োরে আেয় মনতাম।” আনাস ই্রন মামলরের (রা) 
্ণবনা অনসুারর এে্ার মমেনা্াসীরা মযযরারত উচ্চস্বরর বহ-হুরল্লাড় শুনরত 
শ্রপরয় িু্ ভ্য় শ্রপরয়মেল। তারা তিন সা্যারনর সারথ আরস্ত আরস্ত ্াইরর 
শ্র্মররয় এরলা, তিন শ্রেিরত শ্রপল শ্রে নম্মজ (সা) ইমতমরযযই ্াইরর 
শ্র্মররয় এরসরেন। রহসয উেঘােরনর জনয নম্মজ (সা) এোই এমগরয় 
শ্রগরলন। এেেু এমগরয় মতমন শ্রসিারন আ্ ুতালহার শ্রঘাড়াটিরে শ্রেিরত 
শ্রপরলন। তিন মতমন সযাডল ্া মজন োড়াই শ্রঘাড়াটির উপর চরড় মফরর 
এরলন। এোই প্রেৃত শ্রপৌরষ ও সাহমসেতা। মতমন মফরর এরস স্াইরে 
্লরলন, “শ্রতামারের ভ্য় পাওয়ার মেেু শ্রনই, আমম এটি পরীো েরর 
শ্রেরিমে।” 

 



নম্ মহুাম্মে (সা) মেরলন এেজন উোর এ্ং শ্রিালা মরনর মানষু। তাাঁর 
োরে শ্রেউ শ্রোনও অনরুরায েররল মতমন েিরনা তা শ্রফলরত পাররতন না। 
এমনমে শ্রোে ্াচ্চারাও শ্রে শ্রোন োররণ নম্মজর (সা) োরে সহরজই 
শ্রেরত পারত। মপমচ্চ মপমচ্চ ্াচ্চারা তাাঁর োরে এরস এো ওো েরর শ্রেয়ার 
জনয ্ায়না যররতা। এে্ার নম্মজ (সা) এমন এেটি োপড় পরা 
মেরলন োর মেেু অংর্ শ্রেড়া মেল। এটি শ্রেিরত শ্রপরয় এেজন সাহাম্ 
তাাঁরে িু্ সুের এেো শ্রপার্াে উপহার মেল। শ্রসটি শ্রেরি অনয এে 
সাহাম্ নম্মজরে (সা) ্লল, “আপমন মে আমারে এই শ্রপার্ােো উপহার 
মহরসর্ মেরত পাররন?” নম্মজ (সা) সারথ সারথ রাজী হরয় শ্রগরলন, এ্ং 
ঘরর মফরর আ্ার আরগর শ্রসই শ্রেড়া শ্রপার্ােো পরর শ্র্র হরয় এরলন! 
এরপর েিন মতমন ঘরর মফরর শ্রগরলন তিন ্ামে সাহা্ীরা ঐ সাহা্ীরে 
মঘরর যররলা, এ্ং ্লল- মেভ্ার্ তুমম এো েররত পাররল! তুমম জারনাই 
শ্রে মতমন েিরনা আর্েন প্রতযািযান েররন না, মেভ্ার্ তুমম ঐ শ্রপার্ােটি 
শ্রচরয় ্সরল। ওই সাহা্ী উত্তর মেরলা- আমম আসরল শ্রচরয়মে রাসূলুল্লাহর 
গারয় লাগা শ্রসই শ্রপার্ােটি আমার োফন শ্রহাে। 

 

নড়ব কড়রঙ্গমর (সা) রসঙ্গবাধ মেল তুরিাড়। তাাঁর রমসেতার অরনে 
উোহরণ ররয়রে। রমসেতাগুরলা মেল িাাঁটি ও মনমবল। শ্রসগুরলার মরযয 
সামানযতম মমথযাচার থােরতা না। এে্ার এে ্ৃো নম্মজর (সা) োরে 
এরস ্লল, “শ্রহ আল্লাহর রসুল! শ্রোয়া েরুন শ্রেন আল্লাহ আমারে জান্নারত 
প্রর্র্ েরান।” নম্মজ (সা) এেথা শুরন তার মেরে তামেরয় ্লরলন, “শ্রহ 
আমার িালা! আপমন মে জারনন না শ্রে ্ুরড়া মমহলারা জান্নারত প্রর্র্ 
েররত পারর না?” এেথা শুরন ্েৃা োাঁেরত লাগরলা। তিন মতমন ্েৃারে 
্লরলন, “আপমন োাঁের্ন না। আল্লাহর েসম, ্েৃা মমহলারা জান্নারত প্রর্র্ 



েররত পারর না। তর্ আল্লাহ তায়ালা প্রথরম আপনারে এেটি সুেরী 
েু্তী নারীরত পমরণত েরর্ন, এ্ং তারপরর আপমন জান্নারত প্রর্র্ 
েরর্ন!” 

 

নম্মজ (সা) মতুৃযর্েযায় থাোর সমরয় তাাঁর স্ত্রী আরয়র্া (রা) এেমেন 
অসুস্থ হরয় পরড়মেরলন, এ্ং প্রচে মাথা্যাথায় েি পামেরলন। মতমন তিন 
তারে র্ান্ত েরার জনয মেেুো রমসেতা েরর ্লরলন, “ও আরয়র্া! েমে 
তুমম এই মহুুরতব  মারা োও তর্ তুমম েী হারার্? শ্রে ্যমক্ত শ্রতামারে 
শ্রগাসল েরার্ এ্ং শ্রতামার জানাজা পড়ার্ শ্রস হর্া আমম।” আরয়র্া 
(রা) অনরুোরগর সুরর জ্া্ মেরয়মেরলন, “আমম মনমিত শ্রে আপমন এটি 
চান, োরণ তিন আপমন অনয স্ত্রীরের োরে স্বাযীনভ্ার্ শ্রেরত পারর্ন!” 
সু্হানআল্লাহ। নম্মজ (সা) মনরজর মৃতুযর্েযায়ও রমসেতা েরররেন। এই 
ঘেনা শ্রথরেই মফেহ ্া যমীয় ম্যান এরসরে শ্রে স্বামী ্া স্ত্রী এরে 
অনযরে জানাজার জনয শ্রগাসল েরারত পারর্। 

 

োরহর নারম এেজন েু্ে মেল। শ্রস মেল শ্র্র্ সরল ও আন্তমরে 
প্রেৃমতর। নম্ েমরম (সা) শ্রেরলটিরে িু্ পেে েররতন। এে্ার মতমন 
শ্রেরলটিরে ্াজারর মেেু মজমনস ম্মক্র েররত শ্রেিরলন। শ্রেরলটি এেো 
মজমনস শ্রেমিরয় ্লমেল, “শ্রে এই আমার োে শ্রথরে এো মেনর্? শ্রে 
আমার োে শ্রথরে এো মেনর্?” নম্মজ (সা) মনঃর্রব্দ মপেন শ্রথরে মগরয় 
তারে জমড়রয় যররলন। োরহর েিন শ্রের শ্রপল শ্রে নম্মজ (সা) তাাঁরে 
জমড়রয় যরররে, তিন শ্রস ্রেত আর্ায় মপেন মেরে শ্রহলান মেল। সারথ 
সারথ নম্মজ (সা) অরনেো রমসেতা েরর মেেুো শ্রচাঁ মচরয় ্রল উঠরলন, 



“আমার োে শ্রথরে এই ‘আ্ে’ শ্রে মেনর্?” শ্রসই মেনগুরলারত শ্রেউ েমে 
্াজারর ্রল শ্রে শ্রস ‘আ্ে’ ম্মক্র েররত চারে, তার অথব স্াই ্ঝুর্ 
শ্রে ওো শ্রগালাম। এই রমসেতারত নম্মজ (সা) মেন্তু মমথযা মেেু ্লরেন 
না। এিারন ‘আ্ে’ অরথব মতমন ‘আল্লাহর ্াো’ ্ুঝারত শ্রচরয়রেন। জমহর 
্লল, “শ্রহ আল্লাহর রসুল! শ্রসরেরত্র আপমন িু্ েম োম শ্রপরত োরেন। 
আমম িু্ শ্র্মর্ োরম ম্মক্র হর্া না।” নম্মজ (সা) জ্ার্ ্লরলন, 

“তুমম আল্লাহ তায়ালার েমৃিরত অতযন্ত োমম।” 

 

ড়নঙ্গজর উম্মতঙ্গদর প্রড়ত নড়বড়জর (সা) ড়িল অেড়রসীম ভালবাসা। আল্লাহ 
তায়ালা পম্ত্র শ্রোরারন উরল্লি েরররেন: 

লাোে জাআকুম রসুলমু মমন আনফুমসকুম… 

 “শ্রতামারের মযয শ্রথরেই শ্রতামারের োরে এে রসুল এরসরে। শ্রতামারের 
েরূভ্ব াগ তার োরে েঃুসহ। শ্রস শ্রতামারের জনয মচন্তা েরর, মমুমনরের জনয 
মতমন েয়াময় ও অতযন্ত েরমে।” [সুরা তও্া, ৯:১২৮] 

 

সমহহ মসুমলরম ্মণবত আরে শ্রে, এে্ার নম্ েমরম (সা) পম্ত্র শ্রোরান 
শ্রতলাওয়াত েরমেরলন। শ্রসিারন এেটি আয়ারত হজরত ইব্রামহম (আ) 
্লরেন, “শ্রহ আল্লাহ! শ্রে আমারে অনুসরণ েরর, শ্রস আমারই অন্তভু্ব ক্ত। শ্রে 
্যমক্ত আমার অমানয েরর, তর্ আপমন েমাোরী।” এরপর নম্মজ (সা) 
সুরা মারয়োর এেটি আয়াত পাঠ েররলন শ্রেিারন হজরত ইসা (আ) 
্লরেন, “শ্রহ আল্লাহ! আপমন েমে তারের র্ামস্ত শ্রেন তর্ শ্রসো আপনার 
অমযোররর মরযযই পরড়, আর আপমন েমে তারেররে েমা েররন তর্ 



আপমন ‘আমজজলু হামেম’।” [এিারন ইসা (আ) মরন মরন চামেরলন, 

আল্লাহ শ্রেন তারেররে েমা েররন।] 

 

ওই েইু আয়াত পড়া শ্রর্ষ েরর আমারের মপ্রয় নম্ (সা) তাাঁর মনরজর 
উম্মতরের েথা ভ্া্রত ভ্া্রত আল্লাহর পারন হাত তুরল ্লরলন, “শ্রহ 
আল্লাহ, আমার উম্মত! শ্রহ আল্লাহ, আমার উম্মত!” তারপর মতমন মনরজর 
উম্মতরের েথা স্মরণ েরর োাঁেরত লাগরলন। আল্লাহ তায়ালা তিন 
শ্রফররর্তা মজব্রাইলরে (আ) ্লরলন, “মহুাম্মরের এর োরে োও এ্ং তারে 
মজরেস ের শ্রেন শ্রস োাঁেরে?” (অ্র্যই আল্লাহ তায়ালা োন্নার োরণ 
আরগ শ্রথরেই জানরতন।) 

 

মজব্রাইল (আ) নম্ েমররমর (সা) োরে এরস মজরেস েররলন, “আপমন 
োাঁেরেন শ্রেন?” জ্ার্ নম্মজ (সা) জ্া্ মেরলন, “আমম আমার উম্মরতর 
েথা মরন েরর, এ্ং তারের পমরণমত মে হর্ তা শ্রভ্র্ োাঁেমে।” তারপর 
মজব্রাইল (আ) আল্লাহর োরে মফরর তা জানারল আল্লাহ ্লরলন, “শ্রহ 
মজব্রাইল! আ্ার তুমম মুহাম্মরের োরে মফরর োও, এ্ং তারে মগরয় ্রলা 
শ্রে তাাঁর উম্মতরের ্যাপারর আমম তাাঁরে িুমর্ ের্।” অনয েথায়, আল্লাহ 
তায়ালা নম্মজর (সা) উম্মতরের ম্রর্ষ ্রেত শ্রের্ন, োরণ মতমন তাাঁর 
মপ্রয় নম্রে িুমর্ েররত চান। 

 

আল্লাহ তায়ালা প্ররতযে নম্রে এেটি েরর ‘ইো’ (্া ে্লু হওয়া শ্রোয়া 
েরার সুরোগ) োন েরররেন ো মতমন (আল্লাহ) প্রতযািযান েরর্ন না। 
শ্রোরনা শ্রোরনা নম্ এই ইোটিরে তারের সম্প্রোরয়র অ্াযযতার োররণ 



হতার্ হরয় সম্প্রোরয়র শ্রলােরের ম্রুরে ্য্হার েররমেরলন। 
উোহরণস্বরূপ, হজরত নহু (আ) ৯৫০ ্ের যরর োওয়াত শ্রেওয়ার পরও 
েিন তাাঁর সম্প্রোরয়র মানষুরা তাাঁর েথা শুনমেল না তিন মতমন ম্ফল 
মরনাররথ প্রমতপালরের োরে ইো োপন েররমেরলন, “শ্রহ আল্লাহ! আমম 
চাই না শ্রে এই পৃমথ্ীরত োরফররের এেটিও ঘর অ্মর্ি থাকুে।” নরুহর 
(আ) ইোয় সাড়া মেরয় আল্লাহ তায়ালা শুযুমাত্র ম্োসীরের োড়া স্ 
মানুষরে ধ্বংস েররমেরলন। 

 

হজরত ইব্রামহম (আ) শ্রসই ম্িযাত শ্রোয়াটি েররমেরলন, “শ্রহ আল্লাহ! 
আপমন আমার ্ংর্যররের মযয এেজন শ্রথরে রসুল শ্রপ্ররণ েরুন……।” 
এ্ং এ োররণই নম্ মুহাম্মাে (সা) ্রলরেন, “আমম আমার মপতা 
ইব্রামহরমর শ্রোয়ার ফসল।” হজরত মুসা (আ) শ্রফরাউরনর ম্রুরে শ্রে 
শ্রোয়াটি েররমেরলন, আল্লাহ তা শ্রররিমেরলন। হজরত সুলায়মান (আ) শ্রোয়া 
েররমেরলন, “শ্রহ আমার প্রমতপালে! আমারে এমন রাজত্ব (মনয়ন্ত্রণ) মেন 
ো আপমন এর আরগ অনয শ্রোন মানুষরে শ্রেনমন।” সুতরাং আল্লাহ তারে 
এমন েমতা মেরয়মেরলন ো আর োউরেই শ্রেওয়া হয়মন (উোহরণস্বরূপ, 

র্য়তান ও মজরনর উপর মনয়ন্ত্রণ ইতযামে)। 

 

আর আমারের মপ্রয় নম্ মহুাম্মরের (সা) জনয মনযবামরত শ্রোয়াটি মতমন 
আমারের (অথবাৎ তাাঁর উম্মতরের) জনয ্য্হার েরররেন। তাাঁর েথায়, 

“প্রমতটি নম্ ও রসূলরে আল্লাহ তায়ালা এেটি েরর শ্রোয়ার সুরোগ 
মেরয়রেন ো মতমন (আল্লাহ) েিনই প্রতযািযান েররন না। আমম ্যতীত 
প্ররতযে নম্-রসুলই তারের শ্রোয়াগুরলা এই েমুনয়ারত ্য্হার েরররেন। 



আর আমম আমার শ্রোয়ারে আমার উম্মতরের জনয সংরেণ েররমে। আমম 
শ্রোয়াটি তারের (আমার উম্মতরের) জনয শ্রর্ষ ম্চাররর মেরন ্য্হার 
েরর্া। আমার শ্রোয়া হর্, ‘শ্রহ আল্লাহ! আমার স্ উম্মতরের েমা 
েরুন’।” আল্লাহ তায়ালা এই শ্রোয়া ে্লু েরর্ন। প্ররতযে মসুমলম োরা 
নম্মজর (সা) মর্ো মেেুো হরলও গ্রহন েরর্ এ্ং শ্রসই অনসুারর আমল 
েরর্, আল্লাহ তায়ালা তারেররে েমা েরর্ন। ফরল তারা জান্নারত প্রর্র্ 
েরর্। এই শ্রে নম্মজ (সা) আমারের জনয তাাঁর শ্রোয়াটি সংরেণ 
েররলন, উম্মতরের জনয এর শ্রচরয় ্ড় ভ্ারলা্াসার প্রমাণ আর েীই ্া 
হরত পারর! 


