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মুসিলমমুসিলমমুসিলমমুসিলম    উ�াহরউ�াহরউ�াহরউ�াহর    সংেশাধেনরসংেশাধেনরসংেশাধেনরসংেশাধেনর    ������������    ওওওও    প�িতপ�িতপ�িতপ�িত    
সংকলেন: জােকর উ�াহ আবুল খােয়র 

 

ইসলামী শরীয়েতর অন2তম ল32 হে4, ভােলা কােজর 7িত মানুষেক উ9ু� করা এবং 

খারাপ ও ম; কােজর পিরণিত হেত তােদর েহফাজত করা? মানুষ যােত েকান খারাপ কােজ িল@ না 

হয় তার জন2 তােদর সতকA ও সংেশাধন করা? এ কারেণই মানুেষর কােজর িহসাব েনয়া ও তা 

পযAােলাচনার ��� অপিরসীম? ভােলা কােজর আেদশ ও ম; কাজ করেত িনেষধ করার মযAাদা ও 

��� আ�াহ তা‘আলার িনকট অিধক?  

ভােলা কােজর আেদশ ও ম; কাজ হেত িনেষধ করা সমাজ সংেশাধেনর চািবকািঠ ও 

সামািজক িনরাপFা, িGিতশীলতা ও সফলতার অন2তম উপকরণ? একিট মুসিলম সমােজ এর 

7েয়াজন এত তীH েয, বলেত েগেল এরই মাধ2েম মুসিলেমর ঈমান-আKীদার সংর3ণ হয়? ভােলা 

কােজর আেদশ ও ম; কাজেক সমাজ েথেক 7িতহত করা না হেল, ঈমান িনেয় েবঁেচ থাকা অত2N 

কিঠন?  

একজন মুসিলম তার Oীয় মযAাদা র3া ও বািতলেক 7িতহত করেত হেল এর েকান 

ব2িতPম কখেনাই খুঁেজ পােব না? Qধু চুপ কের বেস থাকার মাধ2েম েস তার ঈমান ও ইসলােমর 

েহফাযত করেত পারেব না? তােক অবশ2ই সR কােজর আেদশ ও অসR কাজ হেত মানুষেক িনেষধ 

করার দািয়� পালন করেত হেব?  

সR কােজর আেদশ ও অসR কাজ হেত িনেষধ করার মাধ2েমই এ উ�তেক েভাগবােদর 

করাল Sাস েথেক মুT করা ও Qধু 7বৃিFর েগালামী ও দাস� করা হেত েহফাযত করা েযেত পাের? 

উ�েতর অসংখ2 েলাক যারা তােদর 7বৃিF ও েভােগর তাড়নায় িবিভW 7কার অন2ায়, অXীল ও 

খারাপ কােজ জিড়ত হয় এবং খারাপ পিরেবেশ যাতায়াত কের, এর মাধ2েমই তােদরেক 7বৃিFর 

অYানুকরণ ও েভাগবািদতা হেত সুর3া করা সZব হয়?  

ইমাম গাযালী রহ. বেলন- 9ীেনর মেধ2 সR কােজর আেদশ ও অসR কাজ হেত বারণ করা 

হল 9ীেনর মহান এক ন3[? এর ��� এত েবিশ েয, এ কাজিটর িমশন িনেয়ই আ�াহ তা‘আলা 

সম\ নবী-রাসূল দুিনয়ােত ে7রণ কেরিছেলন? নবী ও রাসূলেদর অবতAমােন যিদ আ�াহর এ 

িমশনিটেক ঘুিটেয় রাখা হয়, তার 7িত ইলম ও আমল বY করা হয় তখন নবুওয়েতর 

7েয়াজনীয়তাই ��� হেয় পড়েব এবং 9ীনদারী স)ূণA বািতল হেয় যােব? মানুেষর মেধ2 েগামরািহ 

িব\ার করেব, অ`তা ছিড়েয় পড়েব, িফতনা- ফাসাদ বৃি� পােব, েদশ ও জািত aংস হেব এবং 

বা;াগণ আ�াহর আযােব আPাN হেয় aংেস িনপিতত হেব? আর তারা এ সব খারাপ পিরণিত 

স)েকA েসিদন জানেত পারেব েযিদন আ�াহ তা‘আলা মানুষেদর েডেক বলেবন- আজেকর িদন 

রাজ� কার?1  

সR কােজর আেদশ ও অসR কােজর িনেষধ করা এ উ�েতর সফলতার চািবকািঠসR কােজর আেদশ ও অসR কােজর িনেষধ করা এ উ�েতর সফলতার চািবকািঠসR কােজর আেদশ ও অসR কােজর িনেষধ করা এ উ�েতর সফলতার চািবকািঠসR কােজর আেদশ ও অসR কােজর িনেষধ করা এ উ�েতর সফলতার চািবকািঠ::::----        
সR-কােজর আেদশ ও অসR কােজর িনেষধ করার ��� এত েবিশ েকন হেব না? অথচ 

আ�াহ তা‘আলা কাজিটেক এ উ�েতর িনদশAন বািনেয়েছন এবং কল2াণ ও সফলতার েকd িব;ু 

িনধAারণ কেরেছন? কাজিট করার মাধ2েমই উ�েতর কািময়ািব ও কল2াণ বেল আখ2া িদেয়েছন? 

আ�াহ তা‘আলা বেলন-  
                                                 
1 ইহইয়ায়ু উলূিমিeন: ২/২০৬?  
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‘‘েতামরা হেল সেবAাFম উ�ত, যােদরেক মানুেষর জন2 েবর করা হেয়েছ? েতামরা ভাল 

কােজর আেদশ েদেব এবং ম; কাজ েথেক বারণ করেব, আর আ�াহর 7িত ঈমান আনেব? আর যিদ 

আহেল িকতাব ঈমান আনত, তেব অবশ2ই তা তােদর জন2 কল2াণকর হত? তােদর কতক ঈমানদার? 

আর তােদর অিধকাংশই ফািসক’’? [সূরা আেল ইমরান: ১১০] 

আর আ�াহ তা‘আলা সুlm বণAনা েদন এ দািয়� পালন করা েসৗভােগ2র 7তীক ও 

সফলতার চািবকািঠ? আর তা েছেড় েদয়া হল আ�াহর রহমত হেত বিoত হওয়া ও তার আযােবর 

উপযুT হওয়ার কারণ? এ কারেণ আ�াহ এ কােজর জন2 একিট জামাত থাকার উপর িবেশষ 

���ােরাপ কেরন? একিট িবেশষ জামাত যােত এ দািয়� পালন কের েস জন2 আ�াহ তা‘আলা 

সRকােজর আেদশ ও অসR কােজর দািয়� পালেনর 7িত তািগদ িদেয় বেলন-  
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 ‘‘আর েযন েতামােদর মধ2 েথেক এমন একিট দল হয়, যারা কল2ােণর 7িত আহবান 

করেব, ভাল কােজর আেদশ েদেব এবং ম; কাজ েথেক িনেষধ করেব? আর তারাই সফলকাম’’? 

[সূরা আেল-ইমরান: ১০৪] 

আয়ােত আ�াহ তা‘আলা তােদরই সফল বেল আখ2ািয়ত কেরেছন যারা সR কােজর আেদশ 

ও অসR কাজ হেত মানুষেদর সতকA কের?  

আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন-  
نُو�

َ
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‘‘বনী ইসরাঈেলর মেধ2 যারা কুফরী কেরেছ তােদরেক দাঊদ ও মারইয়াম পু[ ঈসার মুেখ 

লা‘নত করা হেয়েছ? তা এ কারেণ েয, তারা অবাধ2 িছল এবং তারা সীমালrন করত? তারা 

পরlরেক ম; েথেক িনেষধ করত না, যা তারা করত? তারা যা করত, তা কতই না ম;’’! [সূরা 

আল-মােয়দাহ:৭৮-৭৯] 

রাসূল সা�া�াw আলাইিহ ওয়াসা�াম আরও lm কের বেলন েয, এ কােজর দািয়� পালন 

করা হেলা মুিTর পূবAশতA আর তা হেত িবরত থাকা aংেসর কারণ? েয ব2িT এ কােজর দািয়� 

পালন করা েছেড় েদেব, তােক অবশ2ই আ�াহর পাকড়াও- আযােবর মুেখামুিখ হেত হেব এবং েস 

যখন আ�াহর দরবাের দু‘আ করেব তার দু‘আ আ�াx  তা‘আলা কবুল করেব না?  

রাসূল সা�া�াw আলাইিহ ওয়াসা�াম একিট দৃmাN েপশ কের বেলন-  
مثل �لقائم _ حد�[ �هللا ��لو�قع فيهاi كمثل قوj �ستهمو� _ سفينةi فأصاJ بعضهم �عالها �بعضهم «

�لم نؤِ( من  لو كن:ا خرقنا q نصيبنا: �سفلهاi فd� >Lين q �سفلها �(� �ستقو� من �pاo مر�� _ من فوقهمi فقالو� 
ً
خرقا

 
ً
�w< �خذ�� _ �يديهم uو� �uو� tيعا i

ً
  »فوقناi فإ< يx-وهم �ما ��2[�� هلكو� tيعا

‘‘আ�াহর আেদশ িনেষধ যারা বা\বায়ন কের এবং যারা বা\বায়ন কের না তােদর দৃmাN 

েস সyদােয়র েলাকেদর মত, যারা একিট জাহােজ আেরাহণ করল, তােদর কতক নীচ তলায় আবার 

কতক উপেরর তলায় অবGান িনেলা? নীচ তলার েলােকরা তৃzাতA হেল পািনর জন2 তােদর উপেরর 

তলার েলাকেদর উপর িদেয় চলাচল করেত হত? এেত উপর ওয়ালােদর িকছুটা কmও হত, তােদর 

কেmর কথা িচNা কের তারা পরlর বলল, আমরা যিদ আমােদর নীচ তলায় জাহােজর নীচ িদেয় 

িছ{ কের িদই, তাহেল পািনর জন2 আমােদর আর উপের েযেত হয় না এবং উপর ওয়ালােদর কm 

েদয়ারও 7েয়াজন পেড় না? (এ িচNা কের তারা যখন জাহােজর িনচ িদেয় িছ{ করা আরZ করল) 



তখন যিদ তােদরেক তােদর ই4ার উপর েছেড় েদয়া হয়, তাহেল জাহােজর সব েলাক aংস হেব? 

আর যিদ তােদর বাধা েদয়া হয়, তেব তারা িনেজরাও (aংস হেত) নাজাত পােব এবং উপেরর 

েলােকরাও নাজাত পােব? [বুখারী: ২৪৯৩] 

রাসূল সা�া�াw আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 
 zقا��Qنهُو<: عن �pنكر �� �وشكن �هللا ! ���d نف~ بيد{«: -ص| �هللا عليه �سلم- A�Qأمر< باpعر

 منهi ث
ً
  . »م تدعونه فال يستجاJ لكم�< يبعث عليكم عقابا

 ‘‘যার হােত আমার জীবন আিম তার শপথ কের বলিছ, েতামরা হয় ভােলা কােজর আেদশ 

ও খারাপ কাজ হেত িনেষধ করেব অন2থায় আ�াহ তা‘আলা তার িনেজর প3 হেত েতামােদর উপর 

আযাব পাঠােব? আর তখন েতামরা আ�াহর িনকট আযাব েথেক মুিTর জন2 7াথAনা করেত থাকেব 

তখন েতামােদর 7াথAনার েকান উFর েদয়া হেব না’’?  

[িতরিমিয (২১৬৯) এবং আলবানী হাদীসিটেক হাসান বেলেছন?] 

আ�াহ তা‘আলার প3 হেত িবেশষ উRসাহ ও িনেদAশ েদয়া এবং কাজিট েছেড় েদয়ার উপর 

শাি\র েঘাষণা েদয়ার ফেল, ইিতহাস জুেড় েদখা যায় মুসিলম মনীষী ও সং�ারকগণ িবিভW Gােন 

হওয়া সে�ও তারা সমােজর িবিভW ে�িণর েলাকেদর এ িবষেয় উ9ু� করেতন? তারা তােদর 

জীবেনর িমশন বািনেয় িনেয়িছেলন? তােদর এ সব কমA ও িমশন েথেক আমােদর িশ3া েনয়ার 

অফুরN সুেযাগ রেয়েছ? িক� এ �েলা সুিবশাল ও সুিব\ৃত হওয়ােত এ িনবেY তা তুেল ধরা সZব 

নয়? যার কারেণ এখােন Qধু রাসূল সা�া�াw আলাইিহ ওয়াসা�াম এর সীরাত ও তার পিব[ জীবনী 

হেত কেয়কিট ঘটনা উে�খ করা করা হে4? িতিন িবিভW ে�িণর েলাকেদর কীভােব সংেশাধন 

করেতন এবং তােদর কীভােব খারাপ ও ম; কাজ হেত িবরত রাখেতন তার িকছুটা এখােন 

আেলাচনা করা হে4, যােত আমরা এ সব ঘটনা েথেক িশখেত পাির এবং আমরাও আমােদর 

সমােজর িবিভW ে�ণী েপশার েলাকেদর সংেশাধন ও তােদর আ�াহর রােহ পিরচালনা করেত পাির?  

পিরবােরর েলাকেদর রাসূলুপিরবােরর েলাকেদর রাসূলুপিরবােরর েলাকেদর রাসূলুপিরবােরর েলাকেদর রাসূলু�াহ�াহ�াহ�াহ    সা�া�াw সা�া�াw সা�া�াw সা�া�াw ‘‘‘‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আলাইিহ ওয়াসা�াম আলাইিহ ওয়াসা�াম আলাইিহ ওয়াসা�াম েযভােব সতকA ও েযভােব সতকA ও েযভােব সতকA ও েযভােব সতকA ও 

সংেশাধন সংেশাধন সংেশাধন সংেশাধন করেতনকরেতনকরেতনকরেতন::::----    
উ�েতর তালীম-তরিবয়ত চািলেয় যাওয়া, িকতাব ও িহকমেতর িশ3া েদয়া, ���পূণA 

কােজর আ�াম েদয়া, কােফর মুশিরকেদর প3 হেত নানািবধ যুলুম িনযAাতেনর মুেখামুিখ হওয়া, রাত 

েজেগ সালােতর মাধ2েম আ�াহর সািWধ2 লােভর জন2 িবনয়ী হেয় কাWাকািট করা ইত2ািদ েকান 

ব2\তাই রাসূল সা�া�াw আলাইিহ ওয়াসা�ামেক তার উপর ন2\ িবশাল �� দািয়� পালন করা হেত 

িবরত রাখেত পােরিন? হাজােরা ব2\তা সে�ও িতিন পিরবােরর সংেশাধন, েয কাজ করেল আ�াহর 

আযাব ও েPােধর কারণ হয় এবং তার রহমত ও কািময়ািব লাভ হেত বিoত হয়, েস সব কাজ 

হেত দূের থাকার জন2 অিবরাম উপেদশ, ওয়ায-নিসহত ও আেদশ-িনেষধ চািলেয় েযেতন? তােদর 

েথেক েকান 7কার অন2ায় ও ভুল-�িট সংঘিটত হেত েদখেল, িতিন সােথ সােথ তােদর সতকA 

করেতন এবং তার উপর ন2\ �� দািয়� যথাযথ পালন করেতন? েযমন-আেয়শা রা. হেত বিণAত 

িতিন বেলন-  
�� ��يت قَِر�j فيه صوi2 فتلو:< �جههi ثم تنا�z �لسx فهتكهi  - عليه �سلمص| �هللا-[خل ع�: ��� «

 zقا�2�< هذ{ �لصو2: - ص| �هللا عليه �سلم-   ي�وj �لق�يامة �dين يصو�
ً
  »�< من �شد ���ا= عذ�با

একিদন রাসূল সা�া�াw আলাইিহ ওয়াসা�াম আমার ঘের 7েবশ করেলন এবং েদখেত 

েপেলন, আমার ঘেরর মেধ2 িচ[িবিশm একিট পদAা ঝুলােনা িছল? এ েদেখ রােগ ও ে3ােভ রাসূল 



সা�া�াw আলাইিহ ওয়াসা�াম এর েচহারার রং লাল হেয় েগল? তারপর িতিন পদAািট হােত িনেয় 

সােথ সােথ িছঁেড় েফলেলন এবং বলেলন, িকয়ামেতর িদন সবAািধক কিঠন আযাব তােদর েদয়া হেব, 

যারা এ ধরেনর িচ[ ৈতরী কের? (বুখারী: ৬১০৯) 
حسبك من صف�ية ك�ذ� �-ذ� � : -ص| �هللا عليه �سلم-قلت للن� : �ما 2�ته � �2 �هللا عنها � قالت

zقصي�ر� � فق�ا bحر «: تع��� oزجتهل�قد قل�ِت ���مة لو مزجت بماp«  

আেয়শা রা. হেত আরও বিণAত, িতিন বেলন আিম একিদন রাসূল সা�া�াw আলাইিহ 

ওয়াসা�াম েক বললাম, সুিফয়া খােটা হওয়াটাই আপনার িনকট েস অপছ; হওয়ার জন2 যেথm? 

তখন রাসূল সা�া�াw আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, তুিম এমন একিট বাক2 বেলছ, যিদ তা সমুে{র 

পািনর সােথ িমলােনা হত, তাহেল সমুে{র পািনও দুগAYময় হেয় েযত? 
�حكيُت � �ن: قالتzفقا i

ً
��< � كذ� �-ذ�«: سانا 

ً
  » ما �حب �� حكيت �نسانا

আেয়শা রা. আরও বেলন, আিম রাসূল সা�া�াw আলাইিহ ওয়াসা�াম এর িনকট একিট 

েলাক স)েকA আেলাচনা কির? তখন িতিন বেলন- েকান েলাক স)েকA আমার িনকট আেলাচনা 

করােক আিম পছ; কির না? যিদও আমার জন2 অনু�প...অনু�প েহাক? [সুনােন আবুদাউদ ৪৮৭৫] 

আলবানী হাদীসিটেক সহীহ বেলেছন?  
zخا[مه �نس � �2 �هللا عنه � قا }��بنت يهو[�i فبكتi فدخل : بلغ صفية �< حفصة قالت«: �ما 2

�� بنت يهو[�i فقاz : قالت � حفصة: ما يبكيك� فقالت: �� تب�i فقاz -ص| �هللا عليه �سلم-عليها ��� 

�wنك Qحت ن�� ففيَم تفخر عليك�: -| �هللا عليه �سلمص- ���  i�� عمك >w� iنك البنة ن�� !zت� �هللا : ثم قا�

  . »!يا حفصة

রাসূল সা�া�াw আলাইিহ ওয়াসা�াম এর খােদম আনাস রা. হেত বিণAত, িতিন বেলন- 

সুিফয়া রা. এর িনকট সংবাদ েপ�ছল েয, হাফসা রা. তােক একজন ইয়াwদীর কন2া বেল সে�াধন 

কেরেছ, এ কথা েশােন িতিন কাWা করেত আরZ করল? তার িনকট রাসূল সা�া�াw আলাইিহ 

ওয়াসা�াম 7েবশ কের েদখেত েপল, েস কাঁদেছ? তখন রাসূল তােক বলেলন- তুিম কাঁদছ েকন? 

তখন উFের িতিন বলেলন, হাফসা আমােক বেলেছ আিম একজন ইয়াwদীর েমেয়! তখন রাসূল 

সা�া�াw আলাইিহ ওয়াসা�াম তােক বলল, না, তুিম একজন নবীর েমেয় আর েতামার চাচা একজন 

নবী আর তুিম একজন নবীর �ী? তাহেল েস েতামার উপর িক িনেয় অহংকার করেব?! তারপর 

িতিন হাফসা রা. েক েডেক বলেলন, েহ হাফসা! তুিম আ�াহেক ভয় কর? [িতরিমিয: ৩৮৯৪ এবং 

িতিন বেলন- হাসান সহীহ এবং আলবানী হাদীসিটেক সহীহ বেলেছন?] 

রাসূল সা�া�াw আলাইিহ ওয়াসা�াম তার পিরেবিmত সাহাবীেদর সংেশাধন কীভােব রাসূল সা�া�াw আলাইিহ ওয়াসা�াম তার পিরেবিmত সাহাবীেদর সংেশাধন কীভােব রাসূল সা�া�াw আলাইিহ ওয়াসা�াম তার পিরেবিmত সাহাবীেদর সংেশাধন কীভােব রাসূল সা�া�াw আলাইিহ ওয়াসা�াম তার পিরেবিmত সাহাবীেদর সংেশাধন কীভােব 

করেতনকরেতনকরেতনকরেতন::::----        
রাসূল সা�া�াw আলাইিহ ওয়াসা�াম তার 7েত2ক সাহাবীর সংেশাধন ও তােদর অন2ায় কাজ 

হেত িবরত রাখেত িবেশষ ���ােরাপ করেতন? িবেশষ কের যারা তার খুব কাছাকািছ থাকত ও 

িনকটা�ীয় িছল? এছাড়াও যারা তার কােছ েবিশ আসা যাওয়া করত এবং সফর স�ী হত, তােদর 

7িত িতিন িছেলন অিধক য�বান? তােদর িতিন �নােহর কাজসমূহ হেত িবরত রাখেত সবAদা সতকA 

থাকেতন? মানুেষর েদহ বা আ�া 9ারা েয সব ভােলা কাজ সংঘিটত হয়, েস সব কাজ�েলা করার 

7িত িতিন তােদর উপেদশ িদেতন? এ ছাড়া িতিন যখন তােদর মেধ2 ভুল�িট, ম; ও অেশাভনীয় 

েকান কাজ সংঘিটত হেত েদখেতন অথবা শয়তান তােদর েকান ভুেলর িদেক িনেয় েযেত েদখেতন, 



তখন িতিন সােথ সােথ তােদর অত2N বুি�মFা, নমনীয়তা, সু;র ব2বহার ও ভােলাবাসা িদেয় সতকA 

করেতন? তােদর সােথ িতিন কখেনাই েকান 7কার দুবA2বহার ও কেঠারতা করেতন না? 

 েযমন- আবুযর রা. হেত বিণAত, িতিন বেলন-  
» ��� � zفقا iته بأمه  فع$:

ً
�نك �مر  ! �ع$ته بأمه�! يا �با (2: -ص| �هللا عليه �سلم- �� ساببت 2جال

كمi جعلهم �هللا £ت �يديكم� فمن ¤< �خو{ £�ت ي�د{ فلي�طعمه ¡ا ي�أك�لi فيك جاهليةi �خو�نكم َخوَ 
ُ
ل

�ال تكلفوهم ما يغلبهمi فإ< �فتموهم فأعينوهم iلب�سه ¡�ا يلبس��«i  

‘‘আিম এক েলাকেক গািল গালাজ কির এবং তােক তার মােয়র সােথ তুলনা কের িকছু 

খারাব কথা বিল? তখন রাসূল সা�া�াw আলাইিহ ওয়াসা�াম আমােক বেলন- েহ আবু জর! তুিম 

তােক তার মােয়র সােথ িমিলেয় েদাষােরাপ করেল! মেন রাখেব তুিম এমন এক েলাক েতামার মেধ2 

অবশ2ই জািহিলয়2াত িবদ2মান! আর মেন রাখেব েতামােদর দাস-দাসীরা েতামােদর ভাইেদরই 

সমতুল2? আ�াহ তা‘আলা তােদর েতামােদর অধীন কের িদেয়েছন? যিদ েতামােদর েকান ভাই 

েতামােদর অধীেন থােক, েতামরা তােক তাই খাওয়াও যা েতামরা খাও এবং তােক তাই পরাও যা 

েতামরা পিরধান কর? েতামরা তােদর উপর এমন েকান েবাঝা চািপেয় েদেব না, যা তােদর কেmর 

কারণ হয়? আর যিদ েতামরা তােক েকান ভাির কােজর দািয়� িদেয় থাক, তেব েতামরাও তােদর 

সহেযািগতা কর’’? [বুখারী: ৩০] 
 شأُ< �pر�� �pخز�مية �ل¥ aقتi فقالو�

ً
َهم: قريشا

َ
�من : �حديث ©ئشة � �2 �هللا تعاT عنها � ح§ �

ص| -�من ¬x» عليه �ال �سامة بن .يدi ِحبª 2سوz �هللا : فقالو�! �-ص| �هللا عليه �سلم-يكلم فيها 2سوz �هللا 

ثم قاj ! �تشفع q حٍد من حد�[ �هللا�«: -ص| �هللا عليه �سلم-2سوz �هللا  � فمه �سامةi فقاz-�هللا عليه �سلم

zثم قا iفيهم �لضعيف �قامو� : فاختطب °a �)w� i}فيهم �ل±يف تر-و °a �)� ين قبلكم �نهم ¤نو�d� نما �هلك�

يْم �هللا
َ
�� iلو �< فاطمة بنت �0مد س�رقت لق�ط�عت يدها! عليه �²د«  

আেয়শা রা. হেত বিণAত, মাখযুমী েগাে[র একজন মিহলা চুিরেত ধরা পড়েল কুরাইশরা তার 

শাি\ হাত কাটা হেত বাঁচােনার েচmা করল এবং তারা বলাবিল করল েয মিহলািটর িবষেয় রাসূল 

সা�া�াw আলাইিহ ওয়াসা�াম এর দরবাের েক সুপািরশ করেব? তখন তােদর মেধ2 কতক বলল, এ 

িবষেয় একমা[ রাসূল সা�া�াw আলাইিহ ওয়াসা�াম এর নািত ও তার ি7য় আGাভাজন উসামা ইবন 

যােয়দ ছাড়া আর েকউ সাহস করেব না? তােদর িস�াNানুযায়ী উসামা ইবন যােয়দ রা. রাসূল 

সা�া�াw আলাইিহ ওয়াসা�াম এর দরবাের িগেয় মিহলািটর জন2 সুপািরশ করেল, রাসূল 3ু� হেয় 

বলেলন- তুিম আ�াহর িবধান বা\বায়েনর িবষেয় সুপািরশ করছ! এত বড় সাহস েতামার! এ বেল 

রাসূল সা�া�াw আলাইিহ ওয়াসা�াম ভাষণ েদয়ার জন2 দািড়েয় েগেলন? তারপর িতিন বলেলন- 

েতামােদর পূেবA যারা aংস হেয়েছ, তােদর aংেসর কারণ হল, তােদর মেধ2 েকান স�াN েলাক চুির 

করেল তার উপর তারা েকান শাি\ 7েয়াগ করত না? প3াNের যখন তােদর মেধ2 েকান দুবAল-

অসহায় েলাক চুির করত, তখন তার উপর তারা শাি\ 7েয়াগ করত? আিম আ�াহর শপথ কের 

বলিছ, যিদ মুহা�ােদর কন2া ফােতমাও চুির কের তেব আিম তারও হাত েকেট েদব? [বুখারী: 

৩৪৭৫] 
�حديث �³ مسعو[ ��د�2 � �2zمن «:  �هللا عنه � ق�ا 

ً
 � بالسو´i فسمعت صوتا

ً
كن�ت �¶J غالما

i -ص| �هللا عليه �سلم-فلما [نا مb �(� هو 2سوz �هللا : فلم �فهم �لص̧و من �لغضبi قاz! �علْم �با مسعو[: خل·

zعلم �با مسعو[! �علم �با مسعو[: فإ(� هو يقو� !zقا :zفقا iسعو[ �< �هللا �قد2 �علم �با م: فألقيت �لسو´ من يد�

jعليك منك _ هذ� �لغال !zفقلت: قا : 
ً
 بعد{ �بد�

ً
Yلو¡ J¶� ال«. 

 



আবু মাসউদ আল বাদরী রা. হেত বিণAত, িতিন বেলন- আিম আমার একজন েগালামেক 

লািঠ 9ারা 7হার করতাম? তখন আিম েপছন েথেক একিট আওয়ায Qনেত েপলাম: েহ আবু মাসউদ! 

সতকA হও! আিম রােগর কারেণ আওয়াযিট ভােলাভােব বুঝেত পািরিন িতিন বেলন, তারপর যখন 

আওয়াযকারী আমার িনকেট আসল, আিম েদখেত েপলাম িতিন হেলন রাসূল সা�া�াw আলাইিহ 

ওয়াসা�াম? তখন িতিন আমােক বলেলন- েহ আবু মাসউদ েজেন রাখ! এ কথা েশােন আিম লািঠিট 

হাত েথেক েফেল িদলাম? তখন িতিন বলেলন- েহ আবু মাসউদ! তুিম েগালােমর উপর যতটুকু 

3মতা রাখ আ�াহ তা‘আলা েতামার উপর তার েচেয় আরও অিধক 3মতা রােখন? তারপর েস 

বলল, আিম বললাম, আজেকর পর েথেক আর েকান িদন েকান েগালামেক 7হার করেবা না? 

মুসিলম: ১৬৫৯ 

আেলমআেলমআেলমআেলম----ওলামাওলামাওলামাওলামা, , , , ইবাদতইবাদতইবাদতইবাদত----�জার�জার�জার�জার    ও ও ও ও িবিশmিবিশmিবিশmিবিশm----জনেদরজনেদরজনেদরজনেদর    রাসূল সা�া�াw আলাইিহ ওরাসূল সা�া�াw আলাইিহ ওরাসূল সা�া�াw আলাইিহ ওরাসূল সা�া�াw আলাইিহ ওয়াসা�াম য়াসা�াম য়াসা�াম য়াসা�াম 

েযভােব সতকA করেতনেযভােব সতকA করেতনেযভােব সতকA করেতনেযভােব সতকA করেতন::::----        
আেলমগণ ও যারা আ�াহ তা‘আলার ইবাদত বে;গীেত সময় কাটােতন এবং যারা েবিশ 

েবিশ কের আ�াহর আনুগত2 করত, এ উ�েতর মেধ2 ধরেনর েলাকেদর একিট িবেশষ মযAাদা ও 

স�ান রেয়েছ? যার কারেণ তােদর সােথ কথা বলেত হেল এবং তােদর েকান িকছুর দাওয়াত িদেত 

হেল অবশ2ই তােদর ই�ত স�ােনর 7িত ল32 রাখেত হেব? িক� তা সে�ও তােদর েথেক েকান 

ভুল�ািN, েদাষ�িট ও অন2ায় 7কাশ েপেল তােদর মযAাদা ও স�ান তা রাসূল সা�া�াw আলাইিহ 

ওয়াসা�াম এর জন2 তােদর সতকA করা িবষেয় েকান 7িতবYক হয়িন? কারণ, রাসূল েতা উ�েতর 

িশ3ক ও অিভভাবক? তার মান-স�ান ও ই�েতর সামেন সবই তু4? তাই রাসূল সা�া�াw 

আলাইিহ ওয়াসা�াম তােদর সতকA করার কারেণ তােদর মান-ই�ত ও স�ােনর েকান ব2াঘাত 

ঘেটিন? বরং তার িশ3া েপেয় তারা ধন2 ও সফল হেয়েছ?  

এর 7মাণO�প জােবর রা. এর হাদীস:- িতিন বেলন,  
i ثم يأ¹ قومه فيص� بهم -ص| �هللا عليه �سلم-�< معا( بن جبل � �2 �هللا عنه � ¤< يص� مع ��� «

zقا iفقر� بهم ��قر� iلصال�� :zفقا i
ً
. 2جل فص| ص�ال� خفي�فةi ف�بلغ (لك معا(� �نه منافقi فبلغ (لك : َفتََجو:

 ص| ! يا 2سوz �هللا: i فقاz-ص| �هللا عليه �سلم-�لرجَلi فأ¼ ���: 
ً
�w< معا(� iنس� بنو�ضحنا� iنعمل بأيدينا jن:ا قو�

 ��� zفقا iفزع�م �� منافق i .̧ ا< �نت� ! يا معا(: - ص| �هللا عليه �سلم- بنا �ل�با2حةi ف�قر� ���قر� فتج�و:
:
�فت

) 
ً
ا﴿: i �قر�)ثالثا

َ
َحاه

ُ
ِس �َض

ْ
م
:
�]Á: �لشمس[ ﴾َ��لش i﴿ 

َ
_ْ

َ
َّك �أل

ِح �ْسَم 2َبِ
�Åوها]Á: �أل_[ ﴾َسِبّ i «  

 

‘‘মুয়ায ইবন জাবাল রা. রাসূল সা�া�াw আলাইিহ ওয়াসা�াম এর সােথ জামােতর সালাত 

আদায় করেতন? তারপর েস তার সyদােয়র েলাকেদর িনকট আসেতা এবং তােদর সালােতর 

জামােতর ইমামিত করত? আর তােদর সােথ েয জামাত পড়ােতন েস সালােতর জামােত িতিন সূরা 

বাকারা িতলাওয়াত করত? এ েদেখ এক েলাক অসহ2 হেয় জামােত সালাত েছেড় িদেয়, 

সংি3@াকাের একা একা সালাত আদায় কের বািড়েত চেল যান? এ সংবাদ মুয়ায রা. এর িনকট 

েপৗছেল, িতিন তার স)েকA মNব2 কের বেলন, িন�য় েস মুনােফক? তার এ মNব2 স)েকA েলাকিট 

জানেত েপের, রাসূল সা�া�াw আলাইিহ ওয়াসা�াম এর দরবাের এেস বলল, েহ আ�াহর রাসূল! 

আমরা এমন এক সyদােয়র েলাক, আমরা হােত কামাই কের আহার েযাগাড় কির এবং িনেজরা 

কm কের পািন পান কির? আর মুয়ায রা. গত রােত আমােদর সালােতর জামােতর ইমামিত কেরন, 

তােত িতিন সূরা বাকারা িতলাওয়াত করেত আরZ করেল আিম অৈধযA হেয় একা একা সংি3@ 



সালাত আদায় কের চেল যাই? তারপর েস ধারণা কের বেল েয, আিম একজন মুনািফক? তার কথা 

েশােন রাসূল সা�া�াw আলাইিহ ওয়াসা�াম বলল, েহ মুয়ায! তুিম িক িফতনা সৃিm কারী? এ কথািট 

িতিন তােক িতন বার বলেলন? তুিম সালােত ﴿ا
َ
َحاه

ُ
ِس �َض

ْ
م
:
��لشَ﴾  ও ﴿ 

َ
_ْ

َ
َّك �أل

ِح �ْسَم 2َبِ
﴾َسِبّ  এ 

ধরেনর সূরা পড়’’? [বুখারী: ৬১০৬] 
z�2 �هللا عنهما � قا � ��حديث عبد �هللا بن عمر :»zفقا i2ها�كيف ترين : .�:جb �³ �مر��i فجاo يز

�قاz. ال يناj �لليل �ال يفطر ��ها2! نِْعم �لرجل من 2جل: بعلك� فقالت i³ ْجتك �مر�: فوقع:� من �pسلم§ .
ً
�

zقا iها
َ
ت
ْ
ص| �هللا عليه -فجعلت ال �Qفت �T قو�� ¡ا �Æ2 عند� من �لقو� ��الجتها[i فبلغ (لك ��� : فعضل

�سلم-zفقا i :فطر���صم  iنم���فطرi فقم  jصو�� ijنا�� jنا �قو� bلك !zفقلت: قا ijشهر ثالث�ة �ي�ا Ç نا : صم من�

zق�ا iمن (لك Æق�و� :jقلت ص�م ص�و i
ً
��ف�طر يوما 

ً
�ق�ر� : ق�اz. �نا �قوÆ من (لك: [��[ � عليه �لسالj � ص�م يوم�ا

zنا �قو��  .»�نا �قوÆ من (لك: �لقرÇ q >H شهرi ثم �نتÈ T� Éس ع±� 

আ�ু�াহ ইবন আমর রা. এর হািদস িতিন বেলন, ‘‘আমার িপতা আমােক একিট মিহলার 

সােথ িববাহ েদন? তারপর িতিন যখন তােক েদখেত েগেলন তখন িজ`াসা করেলন, তুিম েতামার 

Oামীেক েকমন েপেল? েস উFের বলল, মানুেষর মধ2 হেত েস একজন ভােলা মানুষ? রােত ঘুমায় না 

সারা রাত এবাদত কের এবং িদেন েস খায় না েরাজা রােখ? তারপর িতিন আমার িনকট এেস 

আমােক বলেলন, আিম েতামােক একজন মুসিলেমর েমেয়র সােথ িববাহ িদলাম অথচ তুিম তােক 

দুের সিরেয় রাখেল? আিম তার কথার িদেক েকান 7কার ��� িদলাম না? কারণ, আিম ভাবলাম 

আমার মেধ2 শিT-সামেথA2 েকান কমিত িছল না? তাই তার কথায় েকান 7কার কণAপাত কিরিন? 

িবষয়িট রাসূল সা�া�াw আলাইিহ ওয়াসা�াম এর দরবাের েপৗছেল- িতিন বলেলন, িক� আিম রাত 

েজেগ ইবাদত কির আবার ঘুমাই, আর েরাজা রািখ এবং ইফতার কির? সুতরাং, তুিমও ঘুমাও এবং 

রাত েজেগ ইবাদত কর আবার েরাজা রাখ ও ইফতার কর? তারপর রাসূল সা. বলেলন, তুিম 7িত 

মােস িতনিট কের েরাজা রাখ, আিম বললাম, েহ আ�াহর রাসূল! আিম এর েচেয়ও আরও অিধক 

েরাযা রাখার সামথA2 রািখ? তখন িতিন বলেলন, তাহেল তুিম দাউদ আ. এর েরাজা রাখার অনুকরণ 

কর? ( িতিন একিদন েরাজা রাখেতন এবং একিদন ইফতার করেতন) একিদন েরাজা রাখেব আর 

একিদন ইফতার করেব? তারপর আিম বললাম, আিমেতা এর েচেয়ও আেরা অিধক ইবাদত বে;গীর 

সামথA2 রািখ? তারপর িতিন বলেলন তাহেল তুিম 7িত মােস একবার কুরআন খতম কর? তারপর 

বলেলন, তুিম পেনর িদেন একবার কুরআন খতম কর? এভােব রাসূেলর কথার উFের আিম বলেত 

িছলাম, আিমেতা এর েচেয়ও আরও অিধক সামথA2 রািখ? বুখারী: ৫০৫২ 

আমীরআমীরআমীরআমীর, , , , ওমারাহওমারাহওমারাহওমারাহ, , , , অিভভাবকঅিভভাবকঅিভভাবকঅিভভাবক    ও দািয়�শীলেদর রাসূল সা�া�াw আলাইিহ ওয়াসাও দািয়�শীলেদর রাসূল সা�া�াw আলাইিহ ওয়াসাও দািয়�শীলেদর রাসূল সা�া�াw আলাইিহ ওয়াসাও দািয়�শীলেদর রাসূল সা�া�াw আলাইিহ ওয়াসা�াম �াম �াম �াম 

েযভােব সতকA করেতনেযভােব সতকA করেতনেযভােব সতকA করেতনেযভােব সতকA করেতন::::----        
রাসূল সা�া�াw আলাইিহ ওয়াসা�াম তার স�ী-সাথীেদর মধ2 হেত যােদর মেধ2 েনতৃ� 

েদয়ার মত েযাগ2তা েদখেতন, অন2ান2 েলাকেদর পিরচালনা করার মত দূরদিশAতা ল3 করেতন এবং 

বড় বড় ���পূণA কাজ�েলা খুব সতকAতা ও আমানতদারীর সােথ আ�াম েদয়ার মত সাহস অনুভব 

করেতন, তােদর িতিন িবিভW কােজর দািয়�শীল, আমীর ও েনতা বানােত েকান 7কার কাপAণ2 

করেতন না? িক� এ ধরেনর েযাগ2তা স)W েলাকেদর কােজর দায়-দািয়� 7দােনর পরও যখন 

তােদর মেধ2 েকান 7কার �িট-িবচু2িত, েদাষ বা অন2ায় েদখেতন, তােদর সতকA করেত এবং আেদশ 

বা িনেষধ করেত িতিন িব;ু পিরমাণও কু�ােবাধ করেতন না? িহকমত, বুি�-মFা ও 7`া িদেয় িতিন 

তােদর সতকA ও সংেশাধন করেতন?  



 েযমন:-আলী রা. এর হাদীস িতিন বেলন,  
i  -ص| �هللا عليه �سلم- �< ��� «

ً
i فأ�قد نا�2

ً
ر عليهم 2جال م:

َ
�� 

ً
فأ�2[�� �< ! �[خلوها: �قاzبعث جيشا

>��قاH zخر iللن� : يدخلوها ��لو : i فقاz لثين ��2[�� �< يدخلوها- ص| �هللا عليه �سلم-�نما فر2نا منهاi فذكر

�قاz لآلخرين iلقيامة� jيو T� خلوها لم يز�لو� فيها] :A�  .»ال طاعة q معصيٍةi �نما �لطاعة p� qعر

রাসূল সা�া�াw আলাইিহ ওয়াসা�াম একদা একিট ৈসন2দল পাঠান এবং একজনেক তােদর 

আমীর িনযুT কেরন? েলাকিট তার ৈসন2েদর পরী3া করার জন2 আ�ন জািলেয় তােদর বলেলন, 

েতামরা আমার আেদশানুযায়ী আ�েন 7েবশ কর? তার িনেদAশ মানার উেeেশ2 একদল আ�েন 

7েবশ করেত উদ2ত হল এবং অপর দল বলল, আমরােতা আ�ন হেত পলায়ন কেরই ইসলােম 

7েবশ কেরিছ? সুতরাং আমরা পুনরায় আ�েন 7েবশ করেবা না? এ ঘটনা রাসূল সা�া�াw আলাইিহ 

ওয়াসা�াম এর িনকট এেস বলেল, িতিন যারা আ�েন ঝাঁপ িদেত উদ2ত হেয়িছল, তােদর স)েকA 

বলেলন, যিদ তারা তােত 7েবশ করত, িকয়ামত পযAN তােতই অবGান করত? আর অপর দল 

স)েকA রাসূল সা�া�াw আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন- অন2ায় কােজ েকান আনুগত2তা নাই, 

আনুগত2তা হল ভােলা কােজ? [বুখারী: ৭৬৫৭]  

 
 zيد �لساعد� � �2 �هللا عنه � قاÌ ³� حديث� _  -ص| �هللا عليه �سلم-�ستعمل 2سوz �هللا «: 

ً
2جال
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ْ
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َ
Íهللا : د� z2سو zفقا iهذ� هدية� iكم

ُ
ص| �هللا -هذ� مال

 : -عليه �سلم
ً
 جلست q بيت �بيك ��مك حÎ تأتيك هديتك �< كنت صا[قا

:
ثم خطبناi فحمد �هللا ��ثÏ ! فهال

zثم قا iما بعد: عليه� : 
:
هذ� مالكم �هذ� هدية : � �هللاi فيأ¹ فيقوzفإ� �ستعمل �لرجل منكم _ �لعمل ¡ا �ال

هديت �
ُ
 بغ$ حقه �ال ل� �هللا ! �فال جلس q بيت �بيه ��مه حÎ تأتيه هديته�! �

ً
��ِهللا ال يأخذ �حد منكم شيئا

iشا� َييَْعر �� i2ا ُخَو�Ñ بقر� �� ioÒَُ2 � 
ً
 منكم ل� �هللا Óمل بع$�

ً
ثم 2فع يد{ حÓ  Îمله يوj �لقيامةi فألعرفن �حد�

zبطه يقو� Õبيا Ö2ُ :�)� َسْمَع� bبََ× عي iهل بل:غت Ø�« .  

আবু wমাইদ আ� সােয়দী রা. হেত বিণAত, িতিন বেলন, রাসূল সা�া�াw আলাইিহ ওয়াসা�াম 

এক েলাক যােক ইবেন লাতবীয়া বেল ডাকা হত, তােক বনী সুলাইেমর সদকা আদােয়র জন2 

কমAচারী িহেসেব িনেয়াগ েদন? সদকা উসুল কের আসার পর যখন তার িনকট িহসাব র3ক আসল, 

েস বলল, এ হল েতামােদর স)দ আর এ হল আমার জন2 হাদীয়া? এ কথা েশােন রাসূল সা�া�াw 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, তুিম েকন েতামার মাতা িপতার ঘের বেস থাকেল না, যােত েতামার 

িনকট েলােকরা হাদীয়া িনেয় আসেতা! যিদ তুিম েতামার কথায় সত2বাদী হেয় থাক! ।  

তারপর রাসূল সা�া�াw আলাইিহ ওয়াসা�াম আমােদর উেeশ2 ভাষণ িদেলন? 7থেম িতিন 

আ�াহর 7শংসা কেরন ও তার Qকিরয়া আদায় কেরন? তারপর িতিন বেলন, আ�াহ তা‘আলা েয 

সব কাজ আ�াম েদয়ার দািয়� আমােক িদেয়েছন, তা হেত কতক কােজর বা\বায়েনর জন2 আিম 

েতামােদর েথেক কাউেক কাউেক িনেয়াগ িদেয় থািক? িক� তারা আমার িনকট এেস বেল- এ হেলা 

েতামােদর স)দ আর এ হল আমার জন2 হাদীয়া? েস যখন তার মাতা -িপতার ঘের বেস থােক, 

তখন েকন তার িনকট েকউ হাদীয়া িনেয় আেস না? আিম আ�াহর শপথ কের বলিছ, েতামােদর েয 

েকউ অন2ায়ভােব েকান িকছু আ�সাR করেব, িKয়ামেতর িদন েস তা বহন কেরই আ�াহর সােথ 

সা3াত করেব? েসিদন আিম েতামােদর কাউেক েদখেত পাব, েস আ�াহর সােথ একিট উট বহন 

কের সা3াত করেছ, েয অবGায় উটিট িচRকার করেছ? অথবা একিট গ� বহন করেছ আর গ�িট 

বাঁ বাঁ করেছ অথবা একিট ছাগল বহন করেছ, আর ছাগলিট িচRকার করেছ? তারপর িতিন তার 

দুহাত আ�াহর দরবাের এমন উঁচা কেরন েয, তার বগেল নীেচর সাদা রং েদখা যাি4ল? এবং িতিন 



আ�াহেক েডেক বেলন- েহ আ�াহ আিম িক েতামার 9ীেনর দাওয়াত মানুেষর িনকট েপৗছাইিন? যা 

আমার েচাখ 7ত23 কেরেছ এবং আমার কণA9য় Qেনেছ? [বুখারী: ৬৯৭৯] 

সমােজর সাধারণ মানুষেদর রাসূল সা�া�াw আলাইিহ ওয়াসা�াম েযভােব সতকA সমােজর সাধারণ মানুষেদর রাসূল সা�া�াw আলাইিহ ওয়াসা�াম েযভােব সতকA সমােজর সাধারণ মানুষেদর রাসূল সা�া�াw আলাইিহ ওয়াসা�াম েযভােব সতকA সমােজর সাধারণ মানুষেদর রাসূল সা�া�াw আলাইিহ ওয়াসা�াম েযভােব সতকA 

করেতনকরেতনকরেতনকরেতন::::----        
 রাসূল সা�া�াw আলাইিহ ওয়াসা�াম এর অেনক ব2\তা ও নানান কাজ-কমA থাকা সে�ও 

সমােজর েয সব েলাকেদর সােথ তুলনা মূলক কম উঠা-বসা করেতন তােদরও িতিন সতকAতা করেত 

েকান 7কার কAাপণ2 কেরনিন? যখন তােদর েকান িবষেয় সতকA করার 7েয়াজন পড়ত এবং তােদর 

েকান কাজ করেত িনেষধ করা আবশ2ক হত, িতিন সােথ সােথ তােদর সংেশাধন ও সতকA করেতন?  

এর দৃmাN আবু wরাইরা রা. এর হাদীস:- 
ِ� طعاijٍ فأ[خل يد{  -ص| �هللا عليه �سلم-�< 2سوz �هللا «عنه � حديث �³ هرير� � �2 �هللا  َÙْمر: _ ُص

zفقا i
ً
�فال جعلته فو° : قاz! �صابته �لسماo يا 2سوz �هللا: قاz! ما هذ� يا صاحب �لطعا�j: فيهاi فنالت �صابُعه بلال

 »م�ن غ�ش: فليس مb! �لط��عا�j ك�ي ي�ر�{ �ل�نا=�

 একিদন রাসূল সা�া�াw আলাইিহ ওয়াসা�াম একিট েদাকােনর খােদ2র �েপর পাশ িদেয় 

যাি4ল? তখন িতিন �েপর িভতর হাত ঢুিকেয় িদেয় হাত েবর কের েদখেলন তার হােতর আ�ুল 

�েলা েভজা? তখন িতিন তােক িজ`াসা করেলন- এ অবGা েকন ? উFের েস বলল, এ �েলা 

বৃিmেত িভেজ েগেছ? তখন িতিন তােক বলেলন- তাহেল তুিম এ�েলােক উপের রাখেল না েকন? 

যােত েলােকরা েদখেত েপত? মেন রাখেব- েয েধাঁকা েদয়, েস আমার উ�েতর অNভুAT নয়? 

[মুসিলম: ১০৬] 
 �كل عند 2سوz �هللا «�حديث سل�مة بن �ألكوÜ � �2 �هللا عنه � 

ً
 - ص| �هللا عليه �سلم-�< 2جال

zفقا iبيم�ينك: بش�ما� 
ْ ُ
Ç !zقا :zق�ا iال �ست�طيع : 

َ
  »فما 2ف�ع�ها �T في�ه: ما من�عه �ال �لِك�iÙْ قاz. ال �س�ت��ط�عت

সালমা ইবনুল আকওয়া রা. হেত বিণAত- িতিন বেলন, একেলাক রাসূল সা�া�াw আলাইিহ 

ওয়াসা�াম এর দরবাের বাম হাত িদেয় েখেত িছল? তা েদেখ রাসূল েলাকিটেক বলল, তুিম ডাব হাত 

িদেয় খাও? তখন েলাকিট বলল, আিম তা করেত পারেবা না? রাসূল বলেলন, তুিম পারেব না? 

েলাকিট একমা[ অহংকার বশতই রাসূেলর িনেদAশ মানা হেত িবরত রইল? িতিন বেলন, তারপর 

হেত েলাকিট আর েকান িদন তার হাত Oীয় মুখ পযAN িনেত পােরিন? [মুসিলম: ২০২১] 
 من (هب q  -ص| �هللا عليه �سلم-�< 2س�وz �هللا «ما � �ح�ديث �ب�ن عبا= � �2 �هللا عن�ه 
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Æ�2 خاتما
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ً
ص| �هللا عليه - هللا ال Hخذ{ �بد�

�سلم-«  

 ইবেন আ�াস রা. হেত বিণAত, িতিন বেলন, রাসূল সা�া�াw আলাইিহ ওয়াসা�াম এক 

েলােকর হােত OেণAর একিট আংিট েদেখন এবং আংিটিট িতিন তার হাত েথেক িচিনেয় িনেয় েফেল 

িদেলন এবং বলেলন, েতামােদর েকউ েকউ এমন আেছ, েস আ�েনর টুকরা Sহণ কের এবং তা 

তার হােত পিরধান কের? রাসূল সা�া�াw আলাইিহ ওয়াসা�াম চেল যাওয়ার পর েলাকিটেক বলা 

হল, তুিম েতামার আংিটিট কুিড়েয় নাও এবং আবার ব2বহার কর? েলাকিট বলল, না! আ�াহর কসম 

কের বলিছ, েয িজিনষিট রাসূল সা�া�াw আলাইিহ ওয়াসা�াম আমার হাত েথেক িনেয় েফেল 

িদেয়েছন, তা আিম আর কখেনাই তুেল েনেবা না? [মুসিলম: ২০২১] 
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  .»�فال تت� �هللا ف�ي هذ{ ���هيمة ��Qي مل

আ�ু�াহ ইবন জাফর রা. হেত বিণAত িতিন বেলন, রাসূল সা�া�াw আলাইিহ ওয়াসা�াম 

একিদন একজন আনসারী েলােকর বাগােন 7েবশ করেল েসখােন িতিন েদখেত েপেলন, একিট উট 

রাসূল সা�া�াw আলাইিহ ওয়াসা�াম েক েদেখ চটপট করেছ এবং তার দু েচাখ িদেয় অ� 7বািহত 

হে4? তারপর উটিট রাসূেলর কােছ আসেল িতিন তার গােড় হাত বুিলেয় েদন? তারপর উটিট চুপ 

হেয় েগল? তখন রাসূল সা�া�াw আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, এ উেটর মািলক েক? এ উট কার? 

এ কথা েশােন একজন আনসারী যুবক এেস বলল, েহ আ�াহর রাসূল! উটিট আমার? রাসূল 

সা�া�াw আলাইিহ ওয়াসা�াম তােক বলেলন, আ�াহ তা‘আলা েতামােক চতু�দ জ�র মািলক 

বািনেয়েছ, তােদর ব2াপাের তুিম িক আ�াহেক ভয় কেরা না? কারণ, এ উটিট আমার িনকট অিভেযাগ 

করেছ েয, তুিম তােক িঠকমত খাওয়ার দাও না এবং তােক অিধক কm দাও? [মুসিলম: ২০৯০] 

 

 েমাট কথা, সR কােজর আেদশ ও অসR কাজ হেত বারণ করা এবং উ�েতর সংেশাধন ও 

তােদর সতকA করা রাসূল সা�া�াw আলাইিহ ওয়াসা�াম এর নবুওয়তী জীবেনর অিবে4দ2 অংশ ও 

সFাগত �ণ? তার জীবেনর েকান একিট অধ2ায় ও েকান ে73াপেটই তা তার েথেক পৃথক হয়িন? 

যারা তার িনকটা�ীয় িছল, তার সােথ যােদর স)কA িছল তােদর সকলেকই িতিন সR কােজর 

আেদশ ও অসR কাজ হেত বারণ করেতন? আর িতিন যখন েযখােন েয অবGােত থাকেতন 

উ�তেদর সতকA করেতন এবং তােদর খারাব কাজ হেত বাঁচােতন? কথাও েকান অন2ায় অনাচার 

সংঘিটত হেত েদখেল তা েথেক তােদর িবরত রাখার জন2 িতিন আ7াণ েচmা চালােতন? রাসূল 

সা�া�াw আলাইিহ ওয়াসা�াম এর আদেশAর অনুকরণ ও তার আনুগত2তা 7মাণ রাখেত হেল সR 

কােজর আেদশ ও অসR কাজ হেত বারণ করার িবষয়িট অিধক ���পূণA? সাহাবীরা িবষয়িট অত2N 

��ে�র সােথ িনেতন এবং তারা তােদর কমAে3ে[ ও জীবেনর িবিভW ে73াপেট রাসূল সা�া�াw 

আলাইিহ ওয়াসা�াম এর এ অনুপম আদেশAর যথাথA অনুকরণ করেতন? েযমন, তুফােয়ল ইবন আমর 

আদদাউস ইসলাম Sহণ করার পর িতিন তার Oজািতর িনকট েদৗেড় েগেলন এবং সােথ সােথ 

তােদর ঈমােনর দাওয়াত িদেত আরZ করেলন? তােদর িতিন অন2ায় ও ম; কাজ হেত সতকA করেত 

লাগেলন? এমনিক তার সyদােয়র অেনক েলাকেকই েস িশরক ও অন2ায় হেত মুT কের িনেয় 

আেসন? যার ফেল তার েগা[ দাউস সyদােয়র একিট বড় অংশ ইসলাম Sহণ কের? [আবু দাউদ: 

২৫৪৯, আলবানী সহীহ বেলেছন?]  

  

 সাহাবীরা এেকবাের কিঠন েরাগাPাN ও মুমূষুA অবGায়ও েলাকেদর সR কােজর আেদশ ও 

ম; কাজ হেত সতকA করেতন? েকান অবGােতই তারা এ দািয়� পালন হেত িবরত থাকেতন না? 

ওমর রা. এর ঘটনা তার একিট উRকৃm উদাহরণ? িতিন যখন মৃতু2 শয2ায় শািয়ত িছেলন তখন 

একজন যুবক তােক েদখেত েগল? আর তার পিরেধয় কাপড় তার পােয়র টাখনুর িনেচ ঝুলেত িছল? 

ওমর রা. যখন এ দৃশ2 েদখেলন তখন িতিন সােথ সােথ যুবকিটেক সতকA করেলন? তার মৃতু2 শয2া 

ও েদেশর অবGার িচNা বালকিটেক সতকA করা হেত তােক িব;ু পিরমাণও িবরত রাখেত পােরিন? 



িতিন বালকিটেক কাপড় উঁচা কের পিরধান করেত িনেদAশ িদেলন এবং ঝুিলেয় কাপড় পিরধান 

করেত না কেরন? [বুখারী: ৩৭০০] 

 

বতAমান সমেয়র বা\বতার িদক ল3 করেল আমরা েদখেত পাই, উ�েতর অিধকাংশ বড় 

বড় নামী-দামী েলাক ও অিধক মযAাদাশীল নারী-পু�ষরা ইসলােমর এ মহান ও অতীব ���পূণA 

দািয়�িট পালন হেত িপিছেয় আেছ? যার কারেণ সমােজ অন2ায়-অনাচার, আ�াহর নাফরমািন, 

শরীয়ত িবেরাধী কাযAকলাপ, িবশৃ�লা, অYানুকরণ, কু-7বৃিFর পূজারীেদর দাপট, যুলুম িনযAাতন ও 

7কােশ2- িদবােলােক অপরােধর ঘটনা অিধক হাের বৃি� পাে4? তারই ফল�িতেত বতAমােন আমরা 

েদখেত পাই সামািজক অব3য়, মুসিলম উ�াহর পতন ও তােদর ক�ণ পিরণিত? তােদর 

পারlিরক স)েকAর িভিF খুবই দুবAল হেয় পেড়েছ, েভে� েগেছ তােদর সামািজক অবকাঠােমা এবং 

দুবAল হেয় পেড়েছ তােদর মেনাবল? আজ তােদর েশৗযAবীযA, েগৗরব ও ঐিতহ2 বলেত আর িকছুই 

অবিশm নাই? 

 মুসিলমেদর এ ধরেনর দুবAলতা ও িপিছেয় থাকার অNিনAিহত অেনক কারণ থাকেত পাের? 

তেব এর উে�খেযাগ2 কতক কারণ হল, সR কােজর আেদশ ও অসR কাজ হেত বারণ করা েয কত 

���পূণA েস স)েকA তােদর `ােনর পিরিধর সীমাব�তা এবং কাজিটর 7িত অমেনােযাগী হওয়া? এ 

মহান দািয়�িটর 7েয়াজনীয়তা, যথাযথ মযAাদা ও ��� অনুধাবন করেত না পারাও িপিছেয় থাকার 

অন2তম কারণ? এ ছাড়া এর আরও কারণ হল, িনেজেক এ দািয়ে�র জন2 উপযুT বেল িব�াস না 

করা? যার ফেল েস মেন কের এ কাজিট করার দািয়� েতা আমার নয়, এটা-েতা তারাই করেব যারা 

আমার েচেয় বড়? অন2েদর দািয়� বেল িব�াস কের দািয়�িটেক অন2েদর গােড় চািপেয় েদয়ার 

মানিসকতা তার মেধ2 কাজ কের? এ ছাড়াও �নাহ, অন2ায়-অনাচাের িল@ হওয়ার কারেণ দািয়�িটর 

��� তার িনকট েগৗণ হওয়ায় এ দািয়� পালেনর 7িত তার অনীহা জাSত হয়? এ দািয়� পালন 

করেত িগেয় েয সব কm, যুলুম, িনযAাতেনর Oীকার হেত হয়, তার উপর ৈধযA ধারেণর মানিসকতা না 

থাকাও দািয়� পালেন অবেহলা করার অন2তম কারণ? আর মানুেষর প3 হেত িবিভW ধরেনর 

আেলাচনা সমােলাচনার মুেখামুিখ হওয়ােক ভয় করাও এ দািয়� পালন হেত মানুষেক দূের রােখ? 

 এ ছাড়াও বতAমােন আমােদর মেধ2 েয সব দুবAলতা েদখা যাে4, তার মূল কারণ হল, ঈমানী 

দুবAলতা, 9ীন স)েকA সিঠক বুঝ না থাকা এবং 9ীেনর মূল েচতনা আমােদর মেধ2 অনুপিGত থাকা? 

যার 7িত রাসূল সা�া�াw আলাইিহ ওয়াসা�াম তার Oীয় বাণীেত ইশারাও কের িগেয়েছন? বতAমােন 

ঘর েথেক িনেয় মা{াসা, মসিজদ, িশ3া 7িত ানসহ 7িতিট েস¡ের 9ীেনর চচAা ও অনুশীলেনর 

ঘাটিতও এর জন2 অেনকাংেশ দায়ী? আমােদর এ দুবAলতা ও অলসতার ফেল অিচেরই সমােজ বািতল 

মাথা ছাড়া িদেয় উঠেব এবং 9ীেনর িবিভW 7িত ান সংেকািচত হেয় পড়েব? আর তখন এর পিরণিত 

েয কত ভয়াবহ হেব, তা আমােদর সমােজর সাধারণ মানুষ েতা দুেরর কথা অেনক বড় বড় `ানী-

�ণীরাও উপলি� করেত পারেছ না? ধীের ধীের সমাজ েথেক ভােলা কাজ �েলা দূর হেয় যােব, 

ভােলা েলােকর সংখ2া কেম যােব এবং অন2ায় অনাচার বৃি� পােব? মানুেষর অ�ের আ�াহর ভয় 

বলেত আর েকান িকছুই তখন অবিশm থাকেব না? পাগলা হাতীর মত মানুষ যা ই4া তাই করেত 

থাকেব? তােদর মেধ2 ভােলা ও মে;র েকান পাথAক2 থাকেব না?  

 েহ মুসিলম জািত! েতামরা িহসাব িনকােশর জন2 7�ত হও এবং হেKর দাওয়াত ও খারাব 

কাজেক 7িতহত করার েয দািয়� েতামােদর েদয়া হেয়েছ তা পালেন সেচm হও? এ িবষেয় কথা ও 

কােজর মাধ2েম যত 7কার ভােলা কাজ আেছ তা পালেন েতামরা এক[ হও এবং ঐক2ব� হেয় কাজ 



কর? আ�াহর বড়ে�র 7িত স�ান, তার িনেদAেশর আনুগত2তা, আমােদর নবীর আদেশAর অনুকরণ, 

আ�াহর িনকট ছাওয়াব ও িবিনমেয়র আশা এসব েকান িকছুই েযন েতামােদর েথেক িবচু2ত না হয়? 

আ�াহর আযাব হেত মুিT েপেত হেল, েতামরা েকান Pেমই েতামােদর উপর অিপAত দািয়� পালন 

হেত িপছ পা হেব না? মেন রাখেত হেব েতামােদর উপর অিপAত দািয়�েক খাট কের েদখার েকানই 

অবকাশ নাই? বরং েতামােদর েদয়া দািয়ে�র ��� অিধক? দািয়ে�র তুলনায় েতামরা েয েচmা ব2য় 

কের থাক তা খুবই নগণ2? এ েচmা িদেয় েতামরা েতামােদর লে32 েপৗছেত পারেব না?  

 েহ আ�াহ! তুিম আমােদর জন2 আমােদর উপর অিপAত যাবতীয় দায় দািয়�েক সহজ কের 

িদও? আিম আমার এ িনবেYর 9ারা একমা[ েতামােদর সংেশাধন করেত এবং েতামােদর মেধ2 

অনুভূিতেক জাSত করেত েচmা করিছ? তাওফীক দাতােতা একমা[ আ�াহ? আমরা তার উপরই 

একমা[ তাওয়া¢ুল কির এবং তার িদেকই আমােদর িফের যাওয়া? 


