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মুসিলম উম্মাহর সংেশাধেনর গুরুতব্ ও পদ্ধিত
সংকলেন: জােকর উল্লাহ আবুল খােয়র
ইসলামী শরীয়েতর অন2তম লক্ষ2 হেচ্ছ, ভােলা কােজর পৰ্িত মানু ষেক উদব্ু দ্ধ করা এবং
খারাপ ও মন্দ কােজর পিরণিত হেত তােদর েহফাজত করা? মানু ষ যােত েকান খারাপ কােজ িলপ্ত না
হয় তার জন2 তােদর সতকর্ ও সংেশাধন করা? এ কারেণই মানু েষর কােজর িহসাব েনয়া ও তা
পযর্ােলাচনার গুরুতব্ অপিরসীম? ভােলা কােজর আেদশ ও মন্দ কাজ করেত িনেষধ করার মযর্াদা ও
গুরুতব্ আল্লাহ তা‘আলার িনকট অিধক?
ভােলা কােজর আেদশ ও মন্দ কাজ হেত িনেষধ করা সমাজ সংেশাধেনর চািবকািঠ ও
সামািজক িনরাপত্তা, িস্থিতশীলতা ও সফলতার অন2তম উপকরণ? একিট মুসিলম সমােজ এর
পৰ্েয়াজন এত তীবৰ্ েয, বলেত েগেল এরই মাধ2েম মুসিলেমর ঈমান-আকব্ীদার সংরক্ষণ হয়? ভােলা
কােজর আেদশ ও মন্দ কাজেক সমাজ েথেক পৰ্িতহত করা না হেল, ঈমান িনেয় েবঁেচ থাকা অত2ন্ত
কিঠন?
একজন মুসিলম তার সব্ীয় মযর্াদা রক্ষা ও বািতলেক পৰ্িতহত করেত হেল এর েকান
ব2িতকৰ্ম কখেনাই খুেঁ জ পােব না? শুধু চুপ কের বেস থাকার মাধ2েম েস তার ঈমান ও ইসলােমর
েহফাযত করেত পারেব না? তােক অবশ2ই সত্ কােজর আেদশ ও অসত্ কাজ হেত মানু ষেক িনেষধ
করার দািয়তব্ পালন করেত হেব?
সত্ কােজর আেদশ ও অসত্ কাজ হেত িনেষধ করার মাধ2েমই এ উম্মতেক েভাগবােদর
করাল গৰ্াস েথেক মুক্ত করা ও শুধু পৰ্বৃ িত্তর েগালামী ও দাসতব্ করা হেত েহফাযত করা েযেত পাের?
উম্মেতর অসংখ2 েলাক যারা তােদর পৰ্বৃ িত্ত ও েভােগর তাড়নায় িবিভন্ন পৰ্কার অন2ায়, অশ্লীল ও
খারাপ কােজ জিড়ত হয় এবং খারাপ পিরেবেশ যাতায়াত কের, এর মাধ2েমই তােদরেক পৰ্বৃ িত্তর
অন্ধানু করণ ও েভাগবািদতা হেত সু রক্ষা করা সম্ভব হয়?
ইমাম গাযালী রহ. বেলন- দব্ীেনর মেধ2 সত্ কােজর আেদশ ও অসত্ কাজ হেত বারণ করা
হল দব্ীেনর মহান এক নক্ষতৰ্? এর গুরুতব্ এত েবিশ েয, এ কাজিটর িমশন িনেয়ই আল্লাহ তা‘আলা
সমস্ত নবী-রাসূ ল দু িনয়ােত েপৰ্রণ কেরিছেলন? নবী ও রাসূ লেদর অবতর্মােন যিদ আল্লাহর এ
িমশনিটেক ঘুিটেয় রাখা হয়, তার পৰ্িত ইলম ও আমল বন্ধ করা হয় তখন নবুওয়েতর
পৰ্েয়াজনীয়তাই গুরুতব্ হেয় পড়েব এবং দব্ীনদারী সম্পূ ণর্ বািতল হেয় যােব? মানু েষর মেধ2 েগামরািহ
িবস্তার করেব, অজ্ঞতা ছিড়েয় পড়েব, িফতনা- ফাসাদ বৃ িদ্ধ পােব, েদশ ও জািত ধব্ংস হেব এবং
বান্দাগণ আল্লাহর আযােব আকৰ্ান্ত হেয় ধব্ংেস িনপিতত হেব? আর তারা এ সব খারাপ পিরণিত
সম্পেকর্ েসিদন জানেত পারেব েযিদন আল্লাহ তা‘আলা মানু ষেদর েডেক বলেবন- আজেকর িদন
1

রাজতব্ কার?

চািবকািঠ::সত্ কােজর আেদশ ও অসত্ কােজর িনেষধ করা এ উম্মেতর সফলতার চািবকািঠ
সত্-কােজর আেদশ ও অসত্ কােজর িনেষধ করার গুরুতব্ এত েবিশ েকন হেব না? অথচ
আল্লাহ তা‘আলা কাজিটেক এ উম্মেতর িনদশর্ন বািনেয়েছন এবং কল2াণ ও সফলতার েকন্দৰ্ িবন্দু
িনধর্ারণ কেরেছন? কাজিট করার মাধ2েমই উম্মেতর কািময়ািব ও কল2াণ বেল আখ2া িদেয়েছন?
আল্লাহ তা‘আলা বেলন1

ইহইয়ায়ু উলূ িমিদ্দন: ২/২০৬?
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‘‘েতামরা হেল সেবর্াত্তম উম্মত, যােদরেক মানু েষর জন2 েবর করা হেয়েছ? েতামরা ভাল
কােজর আেদশ েদেব এবং মন্দ কাজ েথেক বারণ করেব, আর আল্লাহর পৰ্িত ঈমান আনেব? আর যিদ
আহেল িকতাব ঈমান আনত, তেব অবশ2ই তা তােদর জন2 কল2াণকর হত? তােদর কতক ঈমানদার?
আর তােদর অিধকাংশই ফািসক’’? [সূ রা আেল ইমরান: ১১০]
আর আল্লাহ তা‘আলা সু স্পষ্ট বণর্না েদন এ দািয়তব্ পালন করা েসৗভােগ2র পৰ্তীক ও
সফলতার চািবকািঠ? আর তা েছেড় েদয়া হল আল্লাহর রহমত হেত বিঞ্চত হওয়া ও তার আযােবর
উপযু ক্ত হওয়ার কারণ? এ কারেণ আল্লাহ এ কােজর জন2 একিট জামাত থাকার উপর িবেশষ
গুরুতব্ােরাপ কেরন? একিট িবেশষ জামাত যােত এ দািয়তব্ পালন কের েস জন2 আল্লাহ তা‘আলা
সত্কােজর আেদশ ও অসত্ কােজর দািয়তব্ পালেনর পৰ্িত তািগদ িদেয় বেলনَ ُ ْ ُْ ُ ُ َ َ َُ َ ْ ُْ َ َ ْ َََْ
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ِ ﴿ﺤﻛﻜﻦ ِﻣﻨﻜﻢ ﻣﺔ ﻳﺪﻋﻮ> ِﻰﻟ ﺨﻟ
‘‘আর েযন েতামােদর মধ2 েথেক এমন একিট দল হয়, যারা কল2ােণর পৰ্িত আহবান
করেব, ভাল কােজর আেদশ েদেব এবং মন্দ কাজ েথেক িনেষধ করেব? আর তারাই সফলকাম’’?
[সূ রা আেল-ইমরান: ১০৪]
আয়ােত আল্লাহ তা‘আলা তােদরই সফল বেল আখ2ািয়ত কেরেছন যারা সত্ কােজর আেদশ
ও অসত্ কাজ হেত মানু ষেদর সতকর্ কের?
আল্লাহ তা‘আলা আরও বেলনْ
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﴾>ﻧﻮ ﻓﻌﺘﺪY  ﺑ ِﻦ ﻣﺮﻳﻢ )ﻟِﻚ ﺑِﻤﺎ ﻋﺼﻮnﺎ> ]]  ِﻋﻴ
ِ ﻳﻦ ﻛﻔﺮ ِﻣﻦ ﺑ ِﻲﻨ ِﺮﺳﺋﻴﻞ ﺒﻟ ﻟِﺴd

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

লা‘নত করা হেয়েছ? তা এ কারেণ েয, তারা অবাধ2 িছল এবং তারা সীমালঙ্ঘন করত? তারা
পরস্পরেক মন্দ েথেক িনেষধ করত না, যা তারা করত? তারা যা করত, তা কতই না মন্দ’’! [সূ রা
আল-মােয়দাহ:৭৮-৭৯]
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম আরও স্পষ্ট কের বেলন েয, এ কােজর দািয়তব্ পালন
করা হেলা মুিক্তর পূ বর্শতর্ আর তা হেত িবরত থাকা ধব্ংেসর কারণ? েয ব2িক্ত এ কােজর দািয়তব্
পালন করা েছেড় েদেব, তােক অবশ2ই আল্লাহর পাকড়াও- আযােবর মুেখামুিখ হেত হেব এবং েস
যখন আল্লাহর দরবাের দু ‘আ করেব তার দু ‘আ আল্লাহ্ তা‘আলা কবুল করেব না?
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম একিট দৃ ষ্টান্ত েপশ কের বেলন ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻼﻫﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢJ ﻓﺄﺻﺎi ﺳﺘﻬﻤﻮ ﺒﻟ ﺳﻔﻴﻨﺔj ﻛﻤﺜﻞ ﻗﻮi»ﻣﺜﻞ ﻟﻘﺎﺋﻢ ﺒﻟ ﺣﺪ] ﷲ ﻟﻮﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ
ً
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‘‘আল্লাহর আেদশ িনেষধ যারা বাস্তবায়ন কের এবং যারা বাস্তবায়ন কের না তােদর দৃ ষ্টান্ত
েস সম্পৰ্দােয়র েলাকেদর মত, যারা একিট জাহােজ আেরাহণ করল, তােদর কতক নীচ তলায় আবার
কতক উপেরর তলায় অবস্থান িনেলা? নীচ তলার েলােকরা তৃষ্ণাতর্ হেল পািনর জন2 তােদর উপেরর
তলার েলাকেদর উপর িদেয় চলাচল করেত হত? এেত উপর ওয়ালােদর িকছু টা কষ্টও হত, তােদর
কেষ্টর কথা িচন্তা কের তারা পরস্পর বলল, আমরা যিদ আমােদর নীচ তলায় জাহােজর নীচ িদেয়
িছদৰ্ কের িদই, তাহেল পািনর জন2 আমােদর আর উপের েযেত হয় না এবং উপর ওয়ালােদর কষ্ট
েদয়ারও পৰ্েয়াজন পেড় না? (এ িচন্তা কের তারা যখন জাহােজর িনচ িদেয় িছদৰ্ করা আরম্ভ করল)

তখন যিদ তােদরেক তােদর ইচ্ছার উপর েছেড় েদয়া হয়, তাহেল জাহােজর সব েলাক ধব্ংস হেব?
আর যিদ তােদর বাধা েদয়া হয়, তেব তারা িনেজরাও (ধব্ংস হেত) নাজাত পােব এবং উপেরর
েলােকরাও নাজাত পােব? [বুখারী: ২৪৯৩]
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন,
: ُ
ﺤﻛﻨﻬﻮ> ﻋﻦ ﻤﻟﻨﻜﺮ  ﻮﺷﻜﻦ ﷲ
A ﺑﻴﺪ}! ﺤﻛﺄﻣﺮ> ﺑﺎﻤﻟﻌﺮn ﻧﻔd» :-ﺻﻰﻠ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻢ- zﻗﺎ
ً
.« ﻟﻜﻢJ ﺛﻢ ﺗﺪﻋﻮﻧﻪ ﻓﻼ ﻳﺴﺘﺠﺎi> ﻳﺒﻌﺚ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻋﻘﺎﺑﺎ ﻣﻨﻪ
‘‘যার হােত আমার জীবন আিম তার শপথ কের বলিছ, েতামরা হয় ভােলা কােজর আেদশ
ও খারাপ কাজ হেত িনেষধ করেব অন2থায় আল্লাহ তা‘আলা তার িনেজর পক্ষ হেত েতামােদর উপর
আযাব পাঠােব? আর তখন েতামরা আল্লাহর িনকট আযাব েথেক মুিক্তর জন2 পৰ্াথর্না করেত থাকেব
তখন েতামােদর পৰ্াথর্নার েকান উত্তর েদয়া হেব না’’?
[িতরিমিয (২১৬৯) এবং আলবানী হাদীসিটেক হাসান বেলেছন?]
আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হেত িবেশষ উত্সাহ ও িনেদর্শ েদয়া এবং কাজিট েছেড় েদয়ার উপর
শািস্তর েঘাষণা েদয়ার ফেল, ইিতহাস জুেড় েদখা যায় মুসিলম মনীষী ও সংস্কারকগণ িবিভন্ন স্থােন
হওয়া সেতব্ও তারা সমােজর িবিভন্ন েশৰ্িণর েলাকেদর এ িবষেয় উদব্ু দ্ধ করেতন? তারা তােদর
জীবেনর িমশন বািনেয় িনেয়িছেলন? তােদর এ সব কমর্ ও িমশন েথেক আমােদর িশক্ষা েনয়ার
অফুরন্ত সু েযাগ রেয়েছ? িকন্তু এ গুেলা সু িবশাল ও সু িবস্তৃত হওয়ােত এ িনবেন্ধ তা তুেল ধরা সম্ভব
নয়? যার কারেণ এখােন শুধু রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম এর সীরাত ও তার পিবতৰ্ জীবনী
হেত কেয়কিট ঘটনা উেল্লখ করা করা হেচ্ছ? িতিন িবিভন্ন েশৰ্িণর েলাকেদর কীভােব সংেশাধন
করেতন এবং তােদর কীভােব খারাপ ও মন্দ কাজ হেত িবরত রাখেতন তার িকছু টা এখােন
আেলাচনা করা হেচ্ছ, যােত আমরা এ সব ঘটনা েথেক িশখেত পাির এবং আমরাও আমােদর
সমােজর িবিভন্ন েশৰ্ণী েপশার েলাকেদর সংেশাধন ও তােদর আল্লাহর রােহ পিরচালনা করেত পাির?

ল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম েযভােব সতকর্ ও
পিরবােরর েলাকেদর রাসূ লুল্লাহ
সংেশাধন করেতন:
করেতন:উম্মেতর তালীম-তরিবয়ত চািলেয় যাওয়া, িকতাব ও িহকমেতর িশক্ষা েদয়া, গুরুতব্পূ ণর্
কােজর আঞ্জাম েদয়া, কােফর মুশিরকেদর পক্ষ হেত নানািবধ যু লুম িনযর্াতেনর মুেখামুিখ হওয়া, রাত
েজেগ সালােতর মাধ2েম আল্লাহর সািন্নধ2 লােভর জন2 িবনয়ী হেয় কান্নাকািট করা ইত2ািদ েকান
ব2স্ততাই রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লামেক তার উপর ন2স্ত িবশাল গুরু দািয়তব্ পালন করা হেত
িবরত রাখেত পােরিন? হাজােরা ব2স্ততা সেত্তব্ও িতিন পিরবােরর সংেশাধন, েয কাজ করেল আল্লাহর
আযাব ও েকৰ্ােধর কারণ হয় এবং তার রহমত ও কািময়ািব লাভ হেত বিঞ্চত হয়, েস সব কাজ
হেত দূ ের থাকার জন2 অিবরাম উপেদশ, ওয়ায-নিসহত ও আেদশ-িনেষধ চািলেয় েযেতন? তােদর
েথেক েকান পৰ্কার অন2ায় ও ভুল-তৰ্ুিট সংঘিটত হেত েদখেল, িতিন সােথ সােথ তােদর সতকর্
করেতন এবং তার উপর ন2স্ত গুরু দািয়তব্ যথাযথ পালন করেতন? েযমন-আেয়শা রা. হেত বিণর্ত
িতিন বেলন: i2 ﻓﻴﻪ ﺻﻮj  ﻛﻴﺖ ﻗ َﺮ-ﺻﻰﻠ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻢ- ﻲﻠ ﺠﻲﺒ
: »]ﺧﻞ ﻋ
i ﻟﺴﺮﺘ ﻓﻬﺘﻜﻪz ﺛﻢ ﺗﻨﺎiﻓﺘﻠﻮ> ﺟﻬﻪ
ِ
ً
ِّ ﻳﻦd  ﻟﻘﻴﺎﻣﺔj > ﻣﻦ ﺷﺪ ﺠﺎ= ﻋﺬﺑﺎ ﻳﻮ:-ﺻﻰﻠ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻢ- zﻗﺎ
«2> ﻫﺬ} ﻟﺼﻮ2ﻳﺼﻮ
একিদন রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম আমার ঘের পৰ্েবশ করেলন এবং েদখেত
েপেলন, আমার ঘেরর মেধ2 িচতৰ্িবিশষ্ট একিট পদর্া ঝুলােনা িছল? এ েদেখ রােগ ও েক্ষােভ রাসূ ল

সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম এর েচহারার রং লাল হেয় েগল? তারপর িতিন পদর্ািট হােত িনেয়
সােথ সােথ িছঁেড় েফলেলন এবং বলেলন, িকয়ামেতর িদন সবর্ািধক কিঠন আযাব তােদর েদয়া হেব,
যারা এ ধরেনর িচতৰ্ ৈতরী কের? (বুখারী: ৬১০৯)
 ﺬ-  ﺣﺴﺒﻚ ﻣﻦ ﺻﻔﻴﺔ ﻛﺬ:-ﺻﻰﻠ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻢ-  ﻗﻠﺖ ﻟﻠﻨﻲﺒ: ﷲ ﻋﻨﻬﺎ  ﻗﺎﻟﺖ2  ﺗﻪ2 ﻣﺎ
« ﻛﺤﺮ ﻤﻟﺰﺟﺘﻪoﻗﻠﺖ ﻠﻛﻤﺔ ﻟﻮ ﻣﺰﺟﺖ ﺑﻤﺎ
 »ﻟﻘﺪ:zﺗﻌﻲﻨ ﻗﺼﻴﺮ  ﻓﻘﺎ
ِ
আেয়শা রা. হেত আরও বিণর্ত, িতিন বেলন আিম একিদন রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম েক বললাম, সু িফয়া খােটা হওয়াটাই আপনার িনকট েস অপছন্দ হওয়ার জন2 যেথষ্ট?
তখন রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বলেলন, তুিম এমন একিট বাক2 বেলছ, যিদ তা সমুেদৰ্র
পািনর সােথ িমলােনা হত, তাহেল সমুেদৰ্র পািনও দু গর্ন্ধময় হেয় েযত?
ً
ً
ُ
«ﺬ-  ﺣﻜﻴﺖ ﻧﺴﺎﻧﺎ > ﻲﻟ ﻛﺬk  »ﻣﺎ ﺣﺐ:z ﻓﻘﺎiﺣﻜﻴﺖ  ﻧﺴﺎﻧﺎ
:ﻗﺎﻟﺖ
আেয়শা রা. আরও বেলন, আিম রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম এর িনকট একিট
েলাক সম্পেকর্ আেলাচনা কির? তখন িতিন বেলন- েকান েলাক সম্পেকর্ আমার িনকট আেলাচনা
করােক আিম পছন্দ কির না? যিদও আমার জন2 অনু রূপ...অনু রূপ েহাক? [সু নােন আবুদাউদ ৪৮৭৫]
আলবানী হাদীসিটেক সহীহ বেলেছন?
 ﻓﺪﺧﻞi ﻓﺒﻜﺖi] ﺑﻨﺖ ﻳﻬﻮ: »ﺑﻠﻎ ﺻﻔﻴﺔ > ﺣﻔﺼﺔ ﻗﺎﻟﺖ:z ﷲ ﻋﻨﻪ  ﻗﺎ2  } ﺧﺎ]ﻣﻪ ﻧﺲ2 ﻣﺎ
z ﻓﻘﺎi] ﺑﻨﺖ ﻳﻬﻮk : ﻗﺎﻟﺖ ﻲﻟ ﺣﻔﺼﺔ: ﻣﺎ ﻳﺒﻜﻴﻚ ﻓﻘﺎﻟﺖ:z ﻓﻘﺎi ﻲﻫ ﺗﺒﻲﻜ-ﺻﻰﻠ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻢ- ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺠﻲﺒ
َ
 ﺗﻲﻘ ﷲ:zﻓﻔﻴﻢ ﺗﻔﺨﺮ ﻋﻠﻴﻚ! ﺛﻢ ﻗﺎ
ﻧﻚ ﺤﻛﺤﺖ ﻧﻲﺒw i> ﻋﻤﻚ ﺠﻲﺒw i ﻧﻚ ﻻﺑﻨﺔ ﻧﻲﺒ:-ﺻﻰﻠ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻢ- ﺠﻲﺒ
.«!ﻳﺎ ﺣﻔﺼﺔ
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম এর খােদম আনাস রা. হেত বিণর্ত, িতিন বেলনসু িফয়া রা. এর িনকট সংবাদ েপঁৗছল েয, হাফসা রা. তােক একজন ইয়াহুদীর কন2া বেল সেমব্াধন
কেরেছ, এ কথা েশােন িতিন কান্না করেত আরম্ভ করল? তার িনকট রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম পৰ্েবশ কের েদখেত েপল, েস কাঁদেছ? তখন রাসূ ল তােক বলেলন- তুিম কাঁদছ েকন?
তখন উত্তের িতিন বলেলন, হাফসা আমােক বেলেছ আিম একজন ইয়াহুদীর েমেয়! তখন রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম তােক বলল, না, তুিম একজন নবীর েমেয় আর েতামার চাচা একজন
নবী আর তুিম একজন নবীর স্তৰ্ী? তাহেল েস েতামার উপর িক িনেয় অহংকার করেব?! তারপর
িতিন হাফসা রা. েক েডেক বলেলন, েহ হাফসা! তুিম আল্লাহেক ভয় কর? [িতরিমিয: ৩৮৯৪ এবং
িতিন বেলন- হাসান সহীহ এবং আলবানী হাদীসিটেক সহীহ বেলেছন?]

রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম তার পিরেবিষ্টত সাহাবীেদর সংেশাধন কীভােব
করেতন:
করেতন:রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম তার পৰ্েত2ক সাহাবীর সংেশাধন ও তােদর অন2ায় কাজ
হেত িবরত রাখেত িবেশষ গুরুতব্ােরাপ করেতন? িবেশষ কের যারা তার খুব কাছাকািছ থাকত ও
িনকটাত্মীয় িছল? এছাড়াও যারা তার কােছ েবিশ আসা যাওয়া করত এবং সফর সঙ্গী হত, তােদর
পৰ্িত িতিন িছেলন অিধক যত্নবান? তােদর িতিন গুনােহর কাজসমূ হ হেত িবরত রাখেত সবর্দা সতকর্
থাকেতন? মানু েষর েদহ বা আত্মা দব্ারা েয সব ভােলা কাজ সংঘিটত হয়, েস সব কাজগুেলা করার
পৰ্িত িতিন তােদর উপেদশ িদেতন? এ ছাড়া িতিন যখন তােদর মেধ2 ভুলতৰ্ুিট, মন্দ ও অেশাভনীয়
েকান কাজ সংঘিটত হেত েদখেতন অথবা শয়তান তােদর েকান ভুেলর িদেক িনেয় েযেত েদখেতন,

তখন িতিন সােথ সােথ তােদর অত2ন্ত বুিদ্ধমত্তা, নমনীয়তা, সু ন্দর ব2বহার ও ভােলাবাসা িদেয় সতকর্
করেতন? তােদর সােথ িতিন কখেনাই েকান পৰ্কার দু বর্2বহার ও কেঠারতা করেতন না?
েযমন- আবুযর রা. হেত বিণর্ত, িতিন বেলন-

ً
: ﺟﻼ2
! ﻋﺮﻴﺗﻪ ﺑﺄﻣﻪ! ﻧﻚ ﻣﺮ2)  ﻳﺎ ﺑﺎ:-ﺻﻰﻠ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻢ-  ﻲﻟ ﺠﻲﺒz ﻓﻘﺎiﻓﻌﺮﻴﺗﻪ ﺑﺄﻣﻪ
 ﺳﺎﺑﺒﺖk»
َُ َ
i ﺟﻌﻠﻬﻢ ﷲ ﺤﺗﺖ ﻳﺪﻳﻜﻢ ﻓﻤﻦ ﺎﻛ> ﺧﻮ} ﺤﺗﺖ ﻳﺪ} ﻓﻠﻴﻄﻌﻤﻪ ﻤﻣﺎ ﻳﺄﻛﻞi ﺧﻮﻧﻜﻢ ﺧﻮﻟﻜﻢiﻓﻴﻚ ﺟﺎﻫﻠﻴﺔ
i« ﻓﺈ> ﻠﻛﻔﺘﻤﻮﻫﻢ ﻓﺄﻋﻴﻨﻮﻫﻢi ﻻ ﺗﻜﻠﻔﻮﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﻐﻠﺒﻬﻢiﻠﺒﺴﻪ ﻤﻣﺎ ﻳﻠﺒﺲ
‘‘আিম এক েলাকেক গািল গালাজ কির এবং তােক তার মােয়র সােথ তুলনা কের িকছু
খারাব কথা বিল? তখন রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম 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? আল্লাহ 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 কেষ্টর
কারণ হয়? আর যিদ েতামরা তােক েকান ভাির কােজর দািয়তব্ িদেয় থাক, তেব েতামরাও তােদর
সহেযািগতা কর’’? [বুখারী: ৩০]

ُ ً
ََ
 ﻣﻦ: ﻓﻘﺎﻟﻮiﻢ ﻗﺮﻳﺸﺎ ﺷﺄ> ﻤﻟﺮ ﻤﻟﺨﺰﻣﻴﺔ ﻟﻲﺘ ﺮﺳﻗﺖ:  ﷲ ﺗﻌﺎﻰﻟ ﻋﻨﻬﺎ  ﺣﻦﻴ ﻫ2  ﺣﺪﻳﺚ ﺨﺋﺸﺔ
ُّ  ﺣiﻳﺪ.  ﻣﻦ ﺠﻳﺮﺘ« ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ:! ﻓﻘﺎﻟﻮ-ﺻﻰﻠ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻢ-  ﷲzﺳﻮ2 ﻳﻜﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ
ﺻﻰﻠ-  ﷲzﺳﻮ2 ﺐ
ِ

jﺣﺪ ﻣﻦ ﺣﺪ] ﷲ! ﺛﻢ ﻗﺎ
ٍ  »ﺗﺸﻔﻊ ﻲﻓ:-ﺻﻰﻠ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻢ-  ﷲzﺳﻮ2 z ﻓﻘﺎi ﻓﻠﻜﻤﻪ ﺳﺎﻣﺔ-ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻢ
 ﻓﻴﻬﻢ ﻟﻀﻌﻴﻒ ﻗﺎﻣﻮ°) ﺮﺳw i}ﻮ- ﻓﻴﻬﻢ ﻟﺮﺸﻳﻒ ﺗﺮ°ﻳﻦ ﻗﺒﻠﻜﻢ ﻧﻬﻢ ﺎﻛﻧﻮ ) ﺮﺳd  ﻧﻤﺎ ﻫﻠﻚ:z ﺛﻢ ﻗﺎiﻓﺎﺧﺘﻄﺐ
َ
« ﻳْﻢ ﷲ! ﻟﻮ > ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻨﺖ ﺤﻣﻤﺪ ﺳﺮﻗﺖ ﻟﻘﻄﻌﺖ ﻳﺪﻫﺎiﻋﻠﻴﻪ ﺤﻟﺪ
আেয়শা রা. হেত বিণর্ত, মাখযু মী েগােতৰ্র একজন মিহলা চুিরেত ধরা পড়েল কুরাইশরা তার
শািস্ত হাত কাটা হেত বাঁচােনার েচষ্টা করল এবং তারা বলাবিল করল েয মিহলািটর িবষেয় রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম এর দরবাের েক সু পািরশ করেব? তখন তােদর মেধ2 কতক বলল, এ
িবষেয় একমাতৰ্ রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম এর নািত ও তার িপৰ্য় আস্থাভাজন উসামা ইবন
যােয়দ ছাড়া আর েকউ সাহস করেব না? তােদর িসদ্ধান্তানু যায়ী উসামা ইবন যােয়দ রা. রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম এর দরবাের িগেয় মিহলািটর জন2 সু পািরশ করেল, রাসূ ল ক্ষু হেয়
বলেলন- তুিম আল্লাহর িবধান বাস্তবায়েনর িবষেয় সু পািরশ করছ! এত বড় সাহস েতামার! এ বেল
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম ভাষণ েদয়ার জন2 দািড়েয় েগেলন? তারপর িতিন বলেলনেতামােদর পূ েবর্ যারা ধব্ংস হেয়েছ, তােদর ধব্ংেসর কারণ হল, তােদর মেধ2 েকান সম্ভৰ্ান্ত েলাক চুির
করেল তার উপর তারা েকান শািস্ত পৰ্েয়াগ করত না? পক্ষান্তের যখন তােদর মেধ2 েকান দু বর্লঅসহায় েলাক চুির করত, তখন তার উপর তারা শািস্ত পৰ্েয়াগ করত? আিম আল্লাহর শপথ কের
বলিছ, যিদ মুহাম্মােদর কন2া ফােতমাও চুির কের তেব আিম তারও হাত েকেট েদব? [বুখারী:
৩৪৭৫]
ً
ً
 ﻓﺴﻤﻌﺖ ﺻﻮﺗﺎ ﻣﻦi´ ﻏﻼﻣﺎ ﻲﻟ ﺑﺎﻟﺴﻮJ »ﻛﻨﺖ ﺮﺿ:z ﷲ ﻋﻨﻪ  ﻗﺎ2  2 ﻣﺴﻌﻮ] ﻛﺪ³ ﺣﺪﻳﺚ
ْ
i-ﺻﻰﻠ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻢ-  ﷲzﺳﻮ2  ﻓﻠﻤﺎ ]ﻧﺎ ﻣﻲﻨ ) ﻫﻮ:z ﻗﺎiﻋﻠﻢ ﺑﺎ ﻣﺴﻌﻮ]! ﻓﻠﻢ ﻓﻬﻢ ﻟﺼﻮ¸ ﻣﻦ ﻟﻐﻀﺐ
:ﺧﻠﻲﻔ
2 ﻋﻠﻢ ﺑﺎ ﻣﺴﻌﻮ] > ﷲ ﻗﺪ:z ﻓﻘﺎi ﻓﺄﻟﻘﻴﺖ ﻟﺴﻮ´ ﻣﻦ ﻳﺪ:z ﻋﻠﻢ ﺑﺎ ﻣﺴﻌﻮ]! ﻋﻠﻢ ﺑﺎ ﻣﺴﻌﻮ]! ﻗﺎ:zﻓﺈ) ﻫﻮ ﻳﻘﻮ
ً
ً
.« ﺑﻌﺪ} ﺑﺪY ﻤﻣﻠﻮJ ﻻ ﺮﺿ: ﻓﻘﻠﺖ:z! ﻗﺎjﻋﻠﻴﻚ ﻣﻨﻚ ﺒﻟ ﻫﺬ ﻟﻐﻼ

আবু মাসউদ আল বাদরী রা. হেত বিণর্ত, িতিন বেলন- আিম আমার একজন েগালামেক
লািঠ দব্ারা পৰ্হার করতাম? তখন আিম েপছন েথেক একিট আওয়ায শুনেত েপলাম: েহ আবু মাসউদ!
সতকর্ হও! আিম রােগর কারেণ আওয়াযিট ভােলাভােব বুঝেত পািরিন িতিন বেলন, তারপর যখন
আওয়াযকারী আমার িনকেট আসল, আিম েদখেত েপলাম িতিন হেলন রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম? 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
ক্ষমতা রাখ আল্লাহ তা‘আলা েতামার উপর তার েচেয় আরও অিধক ক্ষমতা রােখন? তারপর েস
বলল, আিম বললাম, আজেকর পর েথেক আর েকান িদন েকান েগালামেক পৰ্হার করেবা না?
মুসিলম: ১৬৫৯

আেলমআেলম-ওলামা,
ওলামা, ইবাদতইবাদত-গুজার ও িবিশষ্টিবিশষ্ট-জনেদর রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম
ওয়াসাল্লাম
েযভােব সতকর্ করেতন:
করেতন:আেলমগণ ও যারা আল্লাহ তা‘আলার ইবাদত বেন্দগীেত সময় কাটােতন এবং যারা েবিশ
েবিশ কের আল্লাহর আনু গত2 করত, এ উম্মেতর মেধ2 ধরেনর েলাকেদর একিট িবেশষ মযর্াদা ও
সম্মান রেয়েছ? যার কারেণ তােদর সােথ কথা বলেত হেল এবং তােদর েকান িকছু র দাওয়াত িদেত
হেল অবশ2ই তােদর ইজ্জত সম্মােনর পৰ্িত লক্ষ2 রাখেত হেব? িকন্তু তা সেত্তব্ও তােদর েথেক েকান
ভুলভৰ্ািন্ত, েদাষতৰ্ুিট ও অন2ায় পৰ্কাশ েপেল তােদর মযর্াদা ও সম্মান তা রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম এর জন2 তােদর সতকর্ করা িবষেয় েকান পৰ্িতবন্ধক হয়িন? কারণ, রাসূ ল েতা উম্মেতর
িশক্ষক ও অিভভাবক? তার মান-সম্মান ও ইজ্জেতর সামেন সবই তুচ্ছ? তাই রাসূ ল সাল্লাল্লাহু
আলাইিহ ওয়াসাল্লাম তােদর সতকর্ করার কারেণ তােদর মান-ইজ্জত ও সম্মােনর েকান ব2াঘাত
ঘেটিন? বরং তার িশক্ষা েপেয় তারা ধন2 ও সফল হেয়েছ?
এর পৰ্মাণসব্রূপ জােবর রা. এর হাদীস:- িতিন বেলন,
 ﻗﻮﻣﻪ ﻓﻴﺼﻲﻠ ﺑﻬﻢ¹ ﺛﻢ ﻳﺄi-ﺻﻰﻠ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻢ-  ﷲ ﻋﻨﻪ  ﺎﻛ> ﻳﺼﻲﻠ ﻣﻊ ﺠﻲﺒ2  »> ﻣﻌﺎ) ﺑﻦ ﺟﺒﻞ
ً
َ َ َﻓﺘ:z ﻗﺎi ﻓﻘﺮ ﺑﻬﻢ ﻛﻘﺮiﻟﺼﻼ
 ﻓﺒﻠﻎ )ﻟﻚi ﻧﻪ ﻣﻨﺎﻓﻖ:z ﻓﻘﺎi) ﻓﺒﻠﻎ )ﻟﻚ ﻣﻌﺎiﺟﻞ ﻓﺼﻰﻠ ﺻﻼ ﺧﻔﻴﻔﺔ2 .ﻮ: ﺠ
ً
َ
:
:
> ﻣﻌﺎ) ﺻﻰﻠw i ﻧﺴﻲﻘ ﺑﻨﻮﺿﺤﻨﺎi ﻧﻌﻤﻞ ﺑﺄﻳﺪﻳﻨﺎj ﷲ! ﻧﺎ ﻗﻮzﺳﻮ2  ﻳﺎ:z ﻓﻘﺎi-ﺻﻰﻠ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻢ- ﺠﻲﺒ
¼ ﻓﺄiﻟﺮﺟﻞ
: !) ﻳﺎ ﻣﻌﺎ:-ﺻﻰﻠ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻢ-  ﺠﻲﺒz ﻓﻘﺎi ﻣﻨﺎﻓﻖk  ﻓﺰﻋﻢi¸.ﻓﺘﺠﻮ
:
ﻓﺘﺎ> ﻧﺖ
 ﻓﻘﺮ ﻛﻘﺮiﺣﺔ2ﺑﻨﺎ ﻟﺒﺎ
َْ َ َ َّ َ ْ ّ َ
ً
َ َ ُ َ
ْ :
« ﺤﻧﻮﻫﺎiÁ[ :ﺑِﻚ ﻷﺒﻟ﴾ ]ﻷﺒﻟ2  ﴿ﺳ ِﺒ ِﺢ ﺳﻢiÁ[ : ﴿ َﻟﺸﻤ ِﺲ ﺿﺤﺎﻫﺎ﴾ ]ﻟﺸﻤﺲ: ﻗﺮi()ﺛﻼﺛﺎ
‘‘মুয়ায ইবন জাবাল রা. রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম এর সােথ জামােতর সালাত
আদায় করেতন? তারপর েস তার সম্পৰ্দােয়র েলাকেদর িনকট আসেতা এবং তােদর সালােতর
জামােতর ইমামিত করত? আর তােদর সােথ েয জামাত পড়ােতন েস সালােতর জামােত িতিন সূ রা
বাকারা িতলাওয়াত করত? এ েদেখ এক েলাক অসহ2 হেয় জামােত সালাত েছেড় িদেয়,
সংিক্ষপ্তাকাের একা একা সালাত আদায় কের বািড়েত চেল যান? এ সংবাদ মুয়ায রা. এর িনকট
েপৗছেল, িতিন তার সম্পেকর্ মন্তব2 কের বেলন, িনশ্চয় েস মুনােফক? তার এ মন্তব2 সম্পেকর্ েলাকিট
জানেত েপের, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম এর দরবাের এেস বলল, েহ আল্লাহর রাসূ ল!
আমরা এমন এক সম্পৰ্দােয়র েলাক, আমরা হােত কামাই কের আহার েযাগাড় কির এবং িনেজরা
কষ্ট কের পািন পান কির? আর মুয়ায রা. গত রােত আমােদর সালােতর জামােতর ইমামিত কেরন,
তােত িতিন সূ রা বাকারা িতলাওয়াত করেত আরম্ভ করেল আিম অৈধযর্ হেয় একা একা সংিক্ষপ্ত

সালাত আদায় কের চেল যাই? তারপর েস ধারণা কের বেল েয, আিম একজন মুনািফক? তার কথা
েশােন রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বলল, েহ মুয়ায! তুিম িক িফতনা সৃ িষ্ট কারী? এ কথািট
َْ َ َ
َ َ ُ َ
ْ :
ْ
িতিন তােক িতন বার বলেলন? তুিম সালােত ﴾ﺤﺎﻫﺎ
 ﴿ َﻟﺸﻤ ِﺲ ﺿও ﴾ ّﺑِﻚ ﻷﺒﻟ2َ  ﴿ َﺳ ِّﺒ ِﺢ ﺳ َﻢএ

ধরেনর সূ রা পড়’’? [বুখারী: ৬১০৬]

: » :z ﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ  ﻗﺎ2  ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ
 ﻛﻴﻒ ﺗﺮﻳﻦ:z ﻓﻘﺎiﻫﺎ2 ﻳﺰo ﻓﺠﺎi ﻣﺮ³ ﺟﻲﻨ.
ْ :
ْ
ً
ﺟﺘﻚ ﻣﺮ ﻣﻦ ﻤﻟﺴﻠﻤﻦﻴ.
:z ﻗﺎi³  ﻓﻮﻗﻊ.2 ﻟﻠﻴﻞ ﻻ ﻳﻔﻄﺮ ﺠﻬﺎjﺟﻞ! ﻻ ﻳﻨﺎ2  ﻧِﻌﻢ ﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ:ﺑﻌﻠﻚ ﻓﻘﺎﻟﺖ
ْ
ﺻﻰﻠ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ-  ﻓﺒﻠﻎ )ﻟﻚ ﺠﻲﺒi] ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﻟﻘﻮ ﻻﺟﺘﻬﺎÆ2  ﻓﺠﻌﻠﺖ ﻻ ﺤﻛﻔﺖ ﻰﻟ ﻗﻮ ﻤﻣﺎ:z ﻗﺎiﻓﻌﻀﻠﺘَﻬﺎ
 ﻧﺎ: ﻓﻘﻠﺖij ﺻﻢ ﻣﻦ ﻞﻛ ﺷﻬﺮ ﺛﻼﺛﺔ ﻳﺎ:z ﺻﻢ ﻓﻄﺮ! ﻗﺎi ﻓﻘﻢ ﻧﻢi ﻓﻄﺮj ﺻﻮij ﻧﺎj ﻟﻜﻲﻨ ﻧﺎ ﻗﻮ:z ﻓﻘﺎi-ﺳﻠﻢ
ً
ً
 ﻗﺮ:z ﻗﺎ. ﻣﻦ )ﻟﻚÆ ﻧﺎ ﻗﻮ: ﻗﻠﺖi  ﺻﻢ ﻳﻮﻣﺎ ﻓﻄﺮ ﻳﻮﻣﺎj ]]  ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺴﻼj ﺻﻢ ﺻﻮ:z ﻗﺎi ﻣﻦ )ﻟﻚÆﻗﻮ
.« ﻣﻦ )ﻟﻚÆ ﻧﺎ ﻗﻮ:z ﺛﻢ ﻧﺘﻰﻬ ﻰﻟ ﻤﺧﺲ ﻋﺮﺸ ﻧﺎ ﻗﻮi> ﻲﻓ ﻞﻛ ﺷﻬﺮHﻟﻘﺮ
আু ল্লাহ ইবন আমর রা. এর হািদস িতিন বেলন, ‘‘আমার িপতা আমােক একিট মিহলার
সােথ িববাহ েদন? তারপর িতিন যখন তােক েদখেত েগেলন তখন িজজ্ঞাসা করেলন, তুিম েতামার
সব্ামীেক েকমন েপেল? েস উত্তের বলল, মানু েষর মধ2 হেত েস একজন ভােলা মানু ষ? 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
দু ের সিরেয় রাখেল? আিম তার কথার িদেক েকান পৰ্কার গুরুতব্ িদলাম না? কারণ, আিম ভাবলাম
আমার মেধ2 শিক্ত-সামেথর্2 েকান কমিত িছল না? তাই তার কথায় েকান পৰ্কার কণর্পাত কিরিন?
িবষয়িট রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম এর দরবাের েপৗছেল- িতিন বলেলন, িকন্তু আিম রাত
েজেগ ইবাদত কির আবার ঘুমাই, আর েরাজা রািখ এবং ইফতার কির? সু তরাং, তুিমও ঘুমাও এবং
রাত েজেগ ইবাদত কর আবার েরাজা রাখ ও ইফতার কর? তারপর রাসূ ল সা. বলেলন, তুিম পৰ্িত
মােস িতনিট কের েরাজা রাখ, আিম বললাম, েহ আল্লাহর রাসূ ল! আিম এর েচেয়ও আরও অিধক
েরাযা রাখার সামথর্2 রািখ? তখন িতিন বলেলন, তাহেল তুিম দাউদ আ. এর েরাজা রাখার অনু করণ
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 বেন্দগীর
সামথর্2 রািখ? তারপর িতিন বলেলন তাহেল তুিম পৰ্িত মােস একবার কুরআন খতম কর? তারপর
বলেলন, তুিম পেনর িদেন একবার কুরআন খতম কর? এভােব রাসূ েলর কথার উত্তের আিম বলেত
িছলাম, আিমেতা এর েচেয়ও আরও অিধক সামথর্2 রািখ? বুখারী: ৫০৫২

আমীর,
ওয়াসাল্লাম
ল্লাম
আমীর, ওমারাহ,
ওমারাহ, অিভভাবক ও দািয়তব্শীলেদর রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসা
েযভােব সতকর্ করেতন:
করেতন:রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম তার সঙ্গী-সাথীেদর মধ2 হেত যােদর মেধ2 েনতৃতব্
েদয়ার মত েযাগ2তা েদখেতন, অন2ান2 েলাকেদর পিরচালনা করার মত দূ রদিশর্তা লক্ষ করেতন এবং
বড় বড় গুরুতব্পূ ণর্ কাজগুেলা খুব সতকর্তা ও আমানতদারীর সােথ আঞ্জাম েদয়ার মত সাহস অনু ভব
করেতন, তােদর িতিন িবিভন্ন কােজর দািয়তব্শীল, আমীর ও েনতা বানােত েকান পৰ্কার কাপর্ণ2
করেতন না? িকন্তু এ ধরেনর েযাগ2তা সম্পন্ন েলাকেদর কােজর দায়-দািয়তব্ পৰ্দােনর পরও যখন
তােদর মেধ2 েকান পৰ্কার তৰ্ুিট-িবচু2িত, েদাষ বা অন2ায় েদখেতন, তােদর সতকর্ করেত এবং আেদশ
বা িনেষধ করেত িতিন িবন্দু পিরমাণও কুণ্ঠােবাধ করেতন না? িহকমত, বুিদ্ধ-মত্তা ও পৰ্জ্ঞা িদেয় িতিন
তােদর সতকর্ ও সংেশাধন করেতন?

েযমন:-আলী রা. এর হাদীস িতিন বেলন,
َ ً
ً
ً
> ]2 ]ﺧﻠﻮﻫﺎ! ﻓﺄ:z ﻗﺎi2 ﻓﺄﻗﺪ ﻧﺎiﺟﻼ2 ﻣﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ:   ﺑﻌﺚ ﺟﻴﺸﺎ-ﺻﻰﻠ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻢ- »> ﺠﻲﺒ
 ﻟﻮ:] > ﻳﺪﺧﻠﻮﻫﺎ2  ﻟﺜﻳﻦz ﻓﻘﺎi-ﺻﻰﻠ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻢ-  ﻓﺬﻛﺮ ﻟﻠﻨﻲﺒiﻧﺎ ﻣﻨﻬﺎ2 ﻧﻤﺎ ﻓﺮ:>ﺧﺮH z ﻗﺎiﻳﺪﺧﻠﻮﻫﺎ
.«A ﻧﻤﺎ ﻟﻄﺎﻋﺔ ﻲﻓ ﻤﻟﻌﺮi ﻻ ﻃﺎﻋﺔ ﻲﻓ ﻣﻌﺼﻴ ٍﺔ: ﻟﻶﺧﺮﻳﻦz ﻗﺎi ﻟﻘﻴﺎﻣﺔj]ﺧﻠﻮﻫﺎ ﻟﻢ ﻳﺰﻟﻮ ﻓﻴﻬﺎ ﻰﻟ ﻳﻮ
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম একদা একিট ৈসন2দল পাঠান এবং একজনেক তােদর
আমীর িনযু ক্ত কেরন? েলাকিট তার ৈসন2েদর পরীক্ষা করার জন2 আগুন জািলেয় তােদর বলেলন,
েতামরা আমার আেদশানু যায়ী আগুেন পৰ্েবশ কর? তার িনেদর্শ মানার উেদ্দেশ2 একদল আগুেন
পৰ্েবশ করেত উদ2ত হল এবং অপর দল বলল, আমরােতা আগুন হেত পলায়ন কেরই ইসলােম
পৰ্েবশ কেরিছ? সু তরাং আমরা পুনরায় আগুেন পৰ্েবশ করেবা না? এ ঘটনা রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম এর িনকট এেস বলেল, িতিন যারা আগুেন ঝাঁপ িদেত উদ2ত হেয়িছল, তােদর সম্পেকর্
বলেলন, যিদ তারা তােত পৰ্েবশ করত, িকয়ামত পযর্ন্ত তােতই অবস্থান করত? আর অপর দল
সম্পেকর্ রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বলেলন- অন2ায় কােজ েকান আনু গত2তা নাই,
আনু গত2তা হল ভােলা কােজ? [বুখারী: ৭৬৫৭]
ً
ﺟﻼ ﺒﻟ2 -ﺻﻰﻠ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻢ-  ﷲzﺳﻮ2  »ﺳﺘﻌﻤﻞ:z ﷲ ﻋﻨﻪ  ﻗﺎ2   ﻤﺣﻴﺪ ﻟﺴﺎﻋﺪ³ ﺣﺪﻳﺚ
ُ
َ
ْ:ْ
ﺻﻰﻠ ﷲ-  ﷲzﺳﻮ2 z ﻓﻘﺎi ﻫﺬ ﻫﺪﻳﺔi ﻫﺬ ﻣﺎﻟﻜﻢ:z ﻗﺎi ﺣﺎﺳﺒﻪoﻴﺔ ﻓﻠﻤﺎ ﺟﺎ: ﺳﻠﻴﻢ ﻳُﺪﻰﻋ ﺑﻦ ﻟﻠﺘ ِﺒ
ﺻﺪﻗﺎ¸ ﺑﻲﻨ
ٍ
:
ً
 ﻓﺤﻤﺪ ﷲ ﺛﻰﻨi ﺗﺄﺗﻴﻚ ﻫﺪﻳﺘﻚ > ﻛﻨﺖ ﺻﺎ]ﻗﺎ! ﺛﻢ ﺧﻄﺒﻨﺎk ﻓﻬﻼ ﺟﻠﺴﺖ ﻲﻓ ﺑﻴﺖ ﺑﻴﻚ ﻣﻚ ﺣ:-ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻢ
:
 ﻫﺬ ﻣﺎﻟﻜﻢ ﻫﺬ ﻫﺪﻳﺔ:z ﻓﻴﻘﻮ¹ ﻓﻴﺄi ﷲk ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻟﺮﺟﻞ ﻣﻨﻜﻢ ﺒﻟ ﻟﻌﻤﻞ ﻤﻣﺎ ﻻk ﻓﺈ: ﻣﺎ ﺑﻌﺪ:z ﺛﻢ ﻗﺎiﻋﻠﻴﻪ
ُ
ً
ﷲ ﻻ ﻳﺄﺧﺬ ﺣﺪ ﻣﻨﻜﻢ ﺷﻴﺌﺎ ﺑﻐﺮﻴ ﺣﻘﻪ ﻻ ﻟﻲﻘ ﷲ
ِ  ! ﺗﺄﺗﻴﻪ ﻫﺪﻳﺘﻪkﻫﺪﻳﺖ ﻲﻟ! ﻓﻼ ﺟﻠﺲ ﻲﻓ ﺑﻴﺖ ﺑﻴﻪ ﻣﻪ ﺣ
ً
ً
َ
َ
ُ
kﻓﻊ ﻳﺪ} ﺣ2  ﺛﻢi  ﺷﺎ ﻳﻴْ َﻌﺮi2  ﺑﻘﺮ ﻬﻟﺎ ﺧ َﻮioﺬﻟ2ُ   ﻓﻸﻋﺮﻓﻦ ﺣﺪ ﻣﻨﻜﻢ ﻟﻲﻘ ﷲ ﺤﻳﻤﻞ ﺑﻌﺮﻴi ﻟﻘﻴﺎﻣﺔjﺤﻳﻤﻠﻪ ﻳﻮ
َ  ﺑَ َﺮﺼ ﻋﻴﻲﻨiﻐﺖ: ﻢﻬﻠﻟ ﻫﻞ ﺑﻠ:z ﺑﻄﻪ ﻳﻘﻮÕﻲﻳ ﺑﻴﺎ2ُ
.«k) ﺳ ْﻤ َﻊ
আবু হুমাইদ আস্সােয়দী রা. হেত বিণর্ত, িতিন বেলন, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম
এক েলাক যােক ইবেন লাতবীয়া বেল ডাকা হত, তােক বনী সু লাইেমর সদকা আদােয়র জন2
কমর্চারী িহেসেব িনেয়াগ েদন? সদকা উসু ল কের আসার পর যখন তার িনকট িহসাব রক্ষক আসল,
েস বলল, এ হল েতামােদর সম্পদ আর এ হল আমার জন2 হাদীয়া? এ কথা েশােন রাসূ ল সাল্লাল্লাহু
আলাইিহ ওয়াসাল্লাম 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 রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম আমােদর উেদ্দশ2 ভাষণ িদেলন? পৰ্থেম িতিন
আল্লাহর পৰ্শংসা কেরন ও তার শুকিরয়া আদায় কেরন? তারপর িতিন বেলন, আল্লাহ তা‘আলা েয
সব কাজ আঞ্জাম েদয়ার দািয়তব্ আমােক িদেয়েছন, তা হেত কতক কােজর বাস্তবায়েনর জন2 আিম
েতামােদর েথেক কাউেক কাউেক িনেয়াগ িদেয় থািক? িকন্তু তারা আমার িনকট এেস বেল- এ হেলা
েতামােদর সম্পদ আর এ হল আমার জন2 হাদীয়া? েস যখন তার মাতা -িপতার ঘের বেস থােক,
তখন েকন তার িনকট েকউ হাদীয়া িনেয় আেস না? আিম আল্লাহর শপথ কের বলিছ, েতামােদর েয
েকউ অন2ায়ভােব েকান িকছু আত্মসাত্ করেব, িকব্য়ামেতর িদন েস তা বহন কেরই আল্লাহর সােথ
সাক্ষাত করেব? েসিদন আিম েতামােদর কাউেক েদখেত পাব, েস আল্লাহর সােথ একিট উট বহন
কের সাক্ষাত করেছ, েয অবস্থায় উটিট িচত্কার করেছ? অথবা একিট গরু বহন করেছ আর গরুিট
বাঁ বাঁ করেছ অথবা একিট ছাগল বহন করেছ, আর ছাগলিট িচত্কার করেছ? তারপর িতিন তার
দু হাত আল্লাহর দরবাের এমন উঁচা কেরন েয, তার বগেল নীেচর সাদা রং েদখা যািচ্ছল? এবং িতিন

আল্লাহেক েডেক বেলন- েহ আল্লাহ আিম িক েতামার দব্ীেনর দাওয়াত মানু েষর িনকট েপৗছাইিন? যা
আমার েচাখ পৰ্ত2ক্ষ কেরেছ এবং আমার কণর্দব্য় শুেনেছ? [বুখারী: ৬৯৭৯]

সমােজর সাধারণ মানু ষেদর রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম েযভােব সতকর্
করেতন:
করেতন:রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম এর অেনক ব2স্ততা ও নানান কাজ-কমর্ থাকা সেত্তব্ও
সমােজর েয সব েলাকেদর সােথ তুলনা মূ লক কম উঠা-বসা করেতন তােদরও িতিন সতকর্তা করেত
েকান পৰ্কার কর্াপণ2 কেরনিন? যখন তােদর েকান িবষেয় সতকর্ করার পৰ্েয়াজন পড়ত এবং তােদর
েকান কাজ করেত িনেষধ করা আবশ2ক হত, িতিন সােথ সােথ তােদর সংেশাধন ও সতকর্ করেতন?
এর দৃ ষ্টান্ত আবু হুরাইরা রা. এর হাদীস:َ ْ ﻣﺮ ﺒﻟ ُﺻ
: -ﺻﻰﻠ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻢ-  ﷲzﺳﻮ2 >»   ﷲ ﻋﻨﻪ2   ﻫﺮﻳﺮ³ ﺣﺪﻳﺚ
} ﻓﺄ]ﺧﻞ ﻳﺪi ٍjﺮﺒ ِ ﻃﻌﺎ
ً
ُ
° ﻓﻼ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻓﻮ:z ﷲ! ﻗﺎzﺳﻮ2  ﻳﺎo ﺻﺎﺑﺘﻪ ﻟﺴﻤﺎ:z! ﻗﺎj ﻣﺎ ﻫﺬ ﻳﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻟﻄﻌﺎ:z ﻓﻘﺎiﺻﺎﺑﻌﻪ ﺑﻠﻼ
 ﻓﻨﺎﻟﺖiﻓﻴﻬﺎ
:
« ﻛﻲ ﻳﺮ} ﻟﻨﺎ=! ﻣﻦ ﻏﺶ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻲﻨjﻟﻄﻌﺎ
একিদন রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম একিট েদাকােনর খােদ2র স্তুেপর পাশ িদেয়
যািচ্ছল? তখন িতিন স্তুেপর িভতর হাত ঢুিকেয় িদেয় হাত েবর কের েদখেলন তার হােতর আঙ্গুল
গুেলা েভজা? তখন িতিন তােক িজজ্ঞাসা করেলন- এ অবস্থা েকন ? উত্তের েস বলল, এ গুেলা
বৃ িষ্টেত িভেজ েগেছ? তখন িতিন তােক বলেলন- তাহেল তুিম এগুেলােক উপের রাখেল না েকন?
যােত েলােকরা েদখেত েপত? মেন রাখেব- েয েধাঁকা েদয়, েস আমার উম্মেতর অন্তভুর্ক্ত নয়?
[মুসিলম: ১০৬]

ً
-ﺻﻰﻠ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻢ-  ﷲzﺳﻮ2 ﺟﻼ ﻛﻞ ﻋﻨﺪ2 >»   ﷲ ﻋﻨﻪ2  Üﺣﺪﻳﺚ ﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ ﻷﻛﻮ
ُْ
ْ
َ
«ﻓﻌﻬﺎ ﻰﻟ ﻓﻴﻪ2  ﻓﻤﺎ:z ﻗﺎiﻜﺮﺒ
ِ  ﻣﺎ ﻣﻨﻌﻪ ﻻ ﻟ. ﻻ ﺳﺘﻄﻌﺖ:z ﻗﺎi ﻻ ﺳﺘﻄﻴﻊ:z ﻞﻛ ﺑﻴﻤﻴﻨﻚ! ﻗﺎ:z ﻓﻘﺎiﺑﺸﻤﺎ
সালমা ইবনু ল আকওয়া রা. হেত বিণর্ত- িতিন বেলন, একেলাক রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম এর দরবাের বাম হাত িদেয় েখেত িছল? তা েদেখ রাসূ ল েলাকিটেক বলল, তুিম ডাব হাত
িদেয় খাও? তখন েলাকিট বলল, আিম তা করেত পারেবা না? রাসূ ল বলেলন, তুিম পারেব না?
েলাকিট একমাতৰ্ অহংকার বশতই রাসূ েলর িনেদর্শ মানা হেত িবরত রইল? িতিন বেলন, তারপর
হেত েলাকিট আর েকান িদন তার হাত সব্ীয় মুখ পযর্ন্ত িনেত পােরিন? [মুসিলম: ২০২১]
ً
 ﺧﺎﺗﻤﺎ ﻣﻦ )ﻫﺐ ﻲﻓÆ2 -ﺻﻰﻠ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻢ-  ﷲzﺳﻮ2 >»   ﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ2  =ﺣﺪﻳﺚ ﺑﻦ ﻋﺒﺎ
 ﷲzﺳﻮ2  ﻓﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻲﻓ ﻳﺪ} ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﺑﻌﺪﻣﺎ )ﻫﺐ2 ﻳﻌﻤﺪ ﺣﺪﻛﻢ ﻰﻟ ﻤﺟﺮ ﻣﻦ ﻧﺎ:z ﻗﺎiﺟﻞ ﻓﺰﻨﻋﻪ ﻓﻄﺮﺣﻪ2 ﻳﺪ
ً
ﺻﻰﻠ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ-  ﷲzﺳﻮ2 ﺧﺬ} ﺑﺪ ﻗﺪ ﻃﺮﺣﻪH ﷲ! ﻻ
ِ   ﻻ:z ﻗﺎi ﺧﺬ ﺧﺎﺗﻤﻚ ﻧﺘﻔﻊ ﺑﻪ:-ﺻﻰﻠ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻢ«-ﺳﻠﻢ
ইবেন আবব্াস রা. হেত বিণর্ত, িতিন বেলন, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম এক
েলােকর হােত সব্েণর্র একিট আংিট েদেখন এবং আংিটিট িতিন তার হাত েথেক িচিনেয় িনেয় েফেল
িদেলন এবং বলেলন, েতামােদর েকউ েকউ এমন আেছ, েস আগুেনর টুকরা গৰ্হণ কের এবং তা
তার হােত পিরধান কের? রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম চেল যাওয়ার পর েলাকিটেক বলা
হল, তুিম েতামার আংিটিট কুিড়েয় নাও এবং আবার ব2বহার কর? েলাকিট বলল, না! আল্লাহর কসম
কের বলিছ, েয িজিনষিট রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম আমার হাত েথেক িনেয় েফেল
িদেয়েছন, তা আিম আর কখেনাই তুেল েনেবা না? [মুসিলম: ২০২১]

ً
 »]ﺧﻞ ﺣﺎﺋﻄﺎ ﻟﺮﺟﻞ-ﺻﻰﻠ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻢ-  ﷲzﺳﻮ2 >   ﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ2  ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ
ٌ
: -ﺻﻰﻠ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻢ- ﺠﻲﺒ
:
-ﺻﻰﻠ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻢ-  ﻓﺄﺗﺎ} ﺠﻲﺒi}ﻓﺖ ﻋﻴﻨﺎ2) iﺣﻦ
Æ2  ﻓﻠﻤﺎi ﻓﺈ) ﻤﺟﻞi2ﻣﻦ ﻷﻧﺼﺎ
ْ
ُّ
:z ﷲ! ﻓﻘﺎzﺳﻮ2  ﻲﻟ ﻳﺎ:z ﻓﻘﺎ2 ﻣﻦ ﻷﻧﺼﺎk ﻓo ﻫﺬ ﺠﻟﻤﻞ ﻤﻟﻦ ﻫﺬ ﺠﻟﻤﻞ ﻓﺠﺎJ2  َﻣ ْﻦ:z ﻓﻘﺎiﻓﻤﺴﺢ ِ)ﻓ َﺮ} ﻓﺴﻜﺖ
ُْ
: ﻜﻚ ﷲ ﻳﺎﻫﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﺷﺎﻜ:ﻓﻼ ﺗﺘﻲﻘ ﷲ ﻓﻲ ﻫﺬ} ﻛﻬﻴﻤﺔ ﺤﻛﻲ ﻣﻠ
.«ﻟﻲ ﻧﻚ ﺠﺗﻴﻌﻪ ﺗﺪﺋِﺒُﻪ
আু ল্লাহ ইবন জাফর রা. হেত বিণর্ত িতিন বেলন, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম
একিদন একজন আনসারী েলােকর বাগােন পৰ্েবশ করেল েসখােন িতিন েদখেত েপেলন, একিট উট
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম েক েদেখ চটপট করেছ এবং তার দু েচাখ িদেয় অশৰ্ু পৰ্বািহত
হেচ্ছ? তারপর উটিট রাসূ েলর কােছ আসেল িতিন তার গােড় হাত বুিলেয় েদন? তারপর উটিট চুপ
হেয় েগল? তখন রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বলেলন, এ উেটর মািলক েক? এ উট কার?
এ কথা েশােন একজন আনসারী যু বক এেস বলল, েহ আল্লাহর রাসূ ল! উটিট আমার? রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম তােক বলেলন, আল্লাহ তা‘আলা েতামােক চতুষ্পদ জন্তুর মািলক
বািনেয়েছ, তােদর ব2াপাের তুিম িক আল্লাহেক ভয় কেরা না? কারণ, এ উটিট আমার িনকট অিভেযাগ
করেছ েয, তুিম তােক িঠকমত খাওয়ার দাও না এবং তােক অিধক কষ্ট দাও? [মুসিলম: ২০৯০]
েমাট কথা, সত্ কােজর আেদশ ও অসত্ কাজ হেত বারণ করা এবং উম্মেতর সংেশাধন ও
তােদর সতকর্ করা রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম এর নবুওয়তী জীবেনর অিবেচ্ছদ2 অংশ ও
সত্তাগত গুণ? তার জীবেনর েকান একিট অধ2ায় ও েকান েপৰ্ক্ষাপেটই তা তার েথেক পৃথক হয়িন?
যারা তার িনকটাত্মীয় িছল, তার সােথ যােদর সম্পকর্ িছল তােদর সকলেকই িতিন সত্ কােজর
আেদশ ও অসত্ কাজ হেত বারণ করেতন? আর িতিন যখন েযখােন েয অবস্থােত থাকেতন
উম্মতেদর সতকর্ করেতন এবং তােদর খারাব কাজ হেত বাঁচােতন? কথাও েকান অন2ায় অনাচার
সংঘিটত হেত েদখেল তা েথেক তােদর িবরত রাখার জন2 িতিন আপৰ্াণ েচষ্টা চালােতন? রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম এর আদেশর্র অনু করণ ও তার আনু গত2তা পৰ্মাণ রাখেত হেল সত্
কােজর আেদশ ও অসত্ কাজ হেত বারণ করার িবষয়িট অিধক গুরুতব্পূ ণর্? সাহাবীরা িবষয়িট অত2ন্ত
গুরুেতব্র সােথ িনেতন এবং তারা তােদর কমর্েক্ষেতৰ্ ও জীবেনর িবিভন্ন েপৰ্ক্ষাপেট রাসূ ল সাল্লাল্লাহু
আলাইিহ ওয়াসাল্লাম এর এ অনু পম আদেশর্র যথাথর্ অনু করণ করেতন? েযমন, তুফােয়ল ইবন আমর
আদদাউস ইসলাম গৰ্হণ করার পর িতিন তার সব্জািতর িনকট েদৗেড় েগেলন এবং সােথ সােথ
তােদর ঈমােনর দাওয়াত িদেত আরম্ভ করেলন? তােদর িতিন অন2ায় ও মন্দ কাজ হেত সতকর্ করেত
লাগেলন? এমনিক তার সম্পৰ্দােয়র অেনক েলাকেকই েস িশরক ও অন2ায় হেত মুক্ত কের িনেয়
আেসন? যার ফেল তার েগাতৰ্ দাউস সম্পৰ্দােয়র একিট বড় অংশ ইসলাম গৰ্হণ কের? [আবু দাউদ:
২৫৪৯, আলবানী সহীহ বেলেছন?]
সাহাবীরা এেকবাের কিঠন েরাগাকৰ্ান্ত ও মুমূষুর্ অবস্থায়ও েলাকেদর সত্ কােজর আেদশ ও
মন্দ কাজ হেত সতকর্ করেতন? েকান অবস্থােতই তারা এ দািয়তব্ পালন হেত িবরত থাকেতন না?
ওমর রা. এর ঘটনা তার একিট উত্কৃষ্ট উদাহরণ? িতিন যখন মৃতু2 শয2ায় শািয়ত িছেলন তখন
একজন যু বক তােক েদখেত েগল? আর তার পিরেধয় কাপড় তার পােয়র টাখনু র িনেচ ঝুলেত িছল?
ওমর রা. যখন এ দৃ শ2 েদখেলন তখন িতিন সােথ সােথ যু বকিটেক সতকর্ করেলন? তার মৃতু2 শয2া
ও েদেশর অবস্থার িচন্তা বালকিটেক সতকর্ করা হেত তােক িবন্দু পিরমাণও িবরত রাখেত পােরিন?

িতিন বালকিটেক কাপড় উঁচা কের পিরধান করেত িনেদর্শ িদেলন এবং ঝুিলেয় কাপড় পিরধান
করেত না কেরন? [বুখারী: ৩৭০০]
বতর্মান সমেয়র বাস্তবতার িদক লক্ষ করেল আমরা েদখেত পাই, উম্মেতর অিধকাংশ বড়
বড় নামী-দামী েলাক ও অিধক মযর্াদাশীল নারী-পুরুষরা ইসলােমর এ মহান ও অতীব গুরুতব্পূ ণর্
দািয়তব্িট পালন হেত িপিছেয় আেছ? যার কারেণ সমােজ অন2ায়-অনাচার, আল্লাহর নাফরমািন,
শরীয়ত িবেরাধী কাযর্কলাপ, িবশৃ ঙ্খলা, অন্ধানু করণ, কু-পৰ্বৃ িত্তর পূ জারীেদর দাপট, যু লুম িনযর্াতন ও
পৰ্কােশ2- িদবােলােক অপরােধর ঘটনা অিধক হাের বৃ িদ্ধ পােচ্ছ? তারই ফলশৰ্ুিতেত বতর্মােন আমরা
েদখেত পাই সামািজক অবক্ষয়, মুসিলম উম্মাহর পতন ও তােদর করুণ পিরণিত? তােদর
পারস্পিরক সম্পেকর্র িভিত্ত খুবই দু বর্ল হেয় পেড়েছ, েভেঙ্গ েগেছ তােদর সামািজক অবকাঠােমা এবং
দু বর্ল হেয় পেড়েছ তােদর মেনাবল? আজ তােদর েশৗযর্বীযর্, েগৗরব ও ঐিতহ2 বলেত আর িকছু ই
অবিশষ্ট নাই?
মুসিলমেদর এ ধরেনর দু বর্লতা ও িপিছেয় থাকার অন্তিনর্িহত অেনক কারণ থাকেত পাের?
তেব এর উেল্লখেযাগ2 কতক কারণ হল, সত্ কােজর আেদশ ও অসত্ কাজ হেত বারণ করা েয কত
গুরুতব্পূ ণর্ েস সম্পেকর্ তােদর জ্ঞােনর পিরিধর সীমাবদ্ধতা এবং কাজিটর পৰ্িত অমেনােযাগী হওয়া? এ
মহান দািয়তব্িটর পৰ্েয়াজনীয়তা, যথাযথ মযর্াদা ও গুরুতব্ অনু ধাবন করেত না পারাও িপিছেয় থাকার
অন2তম কারণ? এ ছাড়া এর আরও কারণ হল, িনেজেক এ দািয়েতব্র জন2 উপযু ক্ত বেল িবশব্াস না
করা? যার ফেল েস মেন কের এ কাজিট করার দািয়তব্ েতা আমার নয়, এটা-েতা তারাই করেব যারা
আমার েচেয় বড়? অন2েদর দািয়তব্ বেল িবশব্াস কের দািয়তব্িটেক অন2েদর গােড় চািপেয় েদয়ার
মানিসকতা তার মেধ2 কাজ কের? এ ছাড়াও গুনাহ, অন2ায়-অনাচাের িলপ্ত হওয়ার কারেণ দািয়তব্িটর
গুরুতব্ তার িনকট েগৗণ হওয়ায় এ দািয়তব্ পালেনর পৰ্িত তার অনীহা জাগৰ্ত হয়? এ দািয়তব্ পালন
করেত িগেয় েয সব কষ্ট, যু লুম, িনযর্াতেনর সব্ীকার হেত হয়, তার উপর ৈধযর্ ধারেণর মানিসকতা না
থাকাও দািয়তব্ পালেন অবেহলা করার অন2তম কারণ? আর মানু েষর পক্ষ হেত িবিভন্ন ধরেনর
আেলাচনা সমােলাচনার মুেখামুিখ হওয়ােক ভয় করাও এ দািয়তব্ পালন হেত মানু ষেক দূ ের রােখ?
এ ছাড়াও বতর্মােন আমােদর মেধ2 েয সব দু বর্লতা েদখা যােচ্ছ, তার মূ ল কারণ হল, ঈমানী
দু বর্লতা, দব্ীন সম্পেকর্ সিঠক বুঝ না থাকা এবং দব্ীেনর মূ ল েচতনা আমােদর মেধ2 অনু পিস্থত থাকা?
যার পৰ্িত রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম তার সব্ীয় বাণীেত ইশারাও কের িগেয়েছন? বতর্মােন
ঘর েথেক িনেয় মাদৰ্াসা, মসিজদ, িশক্ষা পৰ্িতষ্ঠানসহ পৰ্িতিট েসক্টের দব্ীেনর চচর্া ও অনু শীলেনর
ঘাটিতও এর জন2 অেনকাংেশ দায়ী? আমােদর এ দু বর্লতা ও অলসতার ফেল অিচেরই সমােজ বািতল
মাথা ছাড়া িদেয় উঠেব এবং দব্ীেনর িবিভন্ন পৰ্িতষ্ঠান সংেকািচত হেয় পড়েব? আর তখন এর পিরণিত
েয কত ভয়াবহ হেব, তা আমােদর সমােজর সাধারণ মানু ষ েতা দু েরর কথা অেনক বড় বড় জ্ঞানীগুণীরাও উপলি করেত পারেছ না? ধীের ধীের সমাজ েথেক ভােলা কাজ গুেলা দূ র হেয় যােব,
ভােলা েলােকর সংখ2া কেম যােব এবং অন2ায় অনাচার বৃ িদ্ধ পােব? মানু েষর অন্তুের আল্লাহর ভয়
বলেত আর েকান িকছু ই তখন অবিশষ্ট থাকেব না? পাগলা হাতীর মত মানু ষ যা ইচ্ছা তাই করেত
থাকেব? তােদর মেধ2 ভােলা ও মেন্দর েকান পাথর্ক2 থাকেব না?
েহ মুসিলম জািত! েতামরা িহসাব িনকােশর জন2 পৰ্স্তুত হও এবং হেকব্র দাওয়াত ও খারাব
কাজেক পৰ্িতহত করার েয দািয়তব্ েতামােদর েদয়া হেয়েছ তা পালেন সেচষ্ট হও? এ িবষেয় কথা ও
কােজর মাধ2েম যত পৰ্কার ভােলা কাজ আেছ তা পালেন েতামরা একতৰ্ হও এবং ঐক2বদ্ধ হেয় কাজ

কর? আল্লাহর বড়েতব্র পৰ্িত সম্মান, তার িনেদর্েশর আনু গত2তা, আমােদর নবীর আদেশর্র অনু করণ,
আল্লাহর িনকট ছাওয়াব ও িবিনমেয়র আশা এসব েকান িকছু ই েযন েতামােদর েথেক িবচু2ত না হয়?
আল্লাহর আযাব হেত মুিক্ত েপেত হেল, েতামরা েকান কৰ্েমই েতামােদর উপর অিপর্ত দািয়তব্ পালন
হেত িপছ পা হেব না? মেন রাখেত হেব েতামােদর উপর অিপর্ত দািয়তব্েক খাট কের েদখার েকানই
অবকাশ নাই? বরং েতামােদর েদয়া দািয়েতব্র গুরুতব্ অিধক? দািয়েতব্র তুলনায় েতামরা েয েচষ্টা ব2য়
কের থাক তা খুবই নগণ2? এ েচষ্টা িদেয় েতামরা েতামােদর লেক্ষ2 েপৗছেত পারেব না?
েহ আল্লাহ! তুিম আমােদর জন2 আমােদর উপর অিপর্ত যাবতীয় দায় দািয়তব্েক সহজ কের
িদও? আিম আমার এ িনবেন্ধর দব্ারা একমাতৰ্ েতামােদর সংেশাধন করেত এবং েতামােদর মেধ2
অনু ভূিতেক জাগৰ্ত করেত েচষ্টা করিছ? তাওফীক দাতােতা একমাতৰ্ আল্লাহ? আমরা তার উপরই
একমাতৰ্ তাওয়াক্কুল কির এবং তার িদেকই আমােদর িফের যাওয়া?

