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সংশিপ্ত বর্ণিা............ 
আল্লাি িা‘আলা বদলি, ‘রাসূদলর জীবদি 
হিাোদের জিয রদয়দে উত্তে আেিণ।’ আর 
রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশি ওয়াসাল্লাে হোট 
শিশুদের সাদে ভাদলাবাসা ও হেিপূর্ণ 
আচরর্ি করদিি, িাদের সাদে 
সিািুভুশিিীল িদিি, িাদের অিুভূশির 
প্রশি লিয রাখদিি। এ প্রবদে িবী 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশি ওয়াসাল্লাদের জীবি 
হেদক শিশু-শকদিারদের সাদে িাাঁর 
আচরদর্র শকেু েৃষ্টান্ত িুদল ধরা িদয়দে। 
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শিশুদের প্রশি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইশি 
ওয়াসাল্লাদের ভাদলাবাসা 

হোট-বড় সবার জদিযই রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইশি ওয়াসাল্লাে িদেি সদবণাত্তে 
আেিণ। োিুদের বযশিগি জীবি হেদক 
শুরু কদর সকল স্থাদিই রদয়দে রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইশি ওয়াসাল্লাদের উত্তে 
আেদিণর উজ্জ্বল েৃষ্টান্ত। শিশি জগৎবাসীর 
জদিয এদসদেি শিিক শিদসদব। িাাঁর 
ভাদলাবাসা আর সুন্দর আচরর্ শেদয় যুবক, 
বৃদ্ধ সবাইদক শিশি শেদয়দেি েীদির 
োওয়াি, শিশখদয়দেি, প্রদয়াজিীয় সব 
শবেয়। উপিীি িদয়দেি শিশি সকল 
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হিদে োিবিার পূর্ণ শিখদর; এই 
েিৎগুদর্র েদধয রদয়দে শিশুদের প্রশি 
িার সুন্দর আচার-বযবিার, যাদি রদয়দে 
সকদলর জিয আেিণ। এ পযণাদয় সাধারর্ি 
হকউ উপিীি িদি পাদর িা। প্রশিশট 
েুসশলদের উশচৎ যিটুকু সম্ভব িার 
আেদিণর অিুসরর্ ও অিুকরর্ করা। এর 
েদধয রদয়দে শিশুদের সাদে রাসূলুলাি 
সাল্লাল্লাহু আলাইশি ওয়াসাল্লাে এর হসািাগ 
ও হকৌিুক করা। সংশিপ্ত আকাদর 
এগুদলার শকেু েৃষ্টান্ত শিদে িুদল ধরা িদলা:  

শিশুদের সাদে িাাঁর হসৌিােণযপূর্ণ আচরর্ 
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জাদবর ইবি সােুরাি রাশেয়াল্লাহু ‘আিহু 
হেদক বশর্ণি, শিশি বদলি, 

ول   َمعَ  َصلَّيْت  »  َصاَلةَ  وََسلَّمَ  َعلَيْه   الل   َصّلَّ  الل   رَس 
وََل،

 
ْهل ه   إ َل  َخَرجَ  ث مَّ  اْْل

َ
، وََخرَْجت   أ  فَاْستَْقبَلَه   َمَعه 

اٌن، ْْلَ يْ  َيْمَسح   فََجَعَل  و  ه مْ  َخدَّ َحد 
َ
ًدا أ ًدا، َواح   َواح 

ا: قَاَل  مَّ
َ
نَا َوأ

َ
ي، َفَمَسحَ  أ ه   فَوََجْدت  : قَاَل  َخدِّ َد   بَْرًدا ِل 

وْ 
َ
نََّما ر حيًا أ

َ
ْخرََجَها َكأ

َ
نْ  أ ْؤنَة   م  ار   ج   «َعطَّ

“আশে রাসূদলর সাদে ফজদরর সালাি 
পড়লাে, অিঃপর শিশি বাশড়র শেদক হবর 
িদলি, আশেও িার সাদে হবর িলাে। 
পশেেদধয িার সাদে শকেু বাচ্চাদের সািাৎ 
িদলা। শিশি িাদের এক এক কদর 
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প্রদিযদকর উভয় গাদল িাি বুলাদি 
লাগদলি। োিেুে রাশেয়াল্লাহু ‘আিহু 
বদলি, শিশি আোর উভয় গাদল িাি 
বুলাদলি আশে িার িাদির শিে িীিল 
সুগশে উপলশি করলাে। হযি িার িাদির 
সাদে সুগশে বযবসায়ীর সােগ্রীর হোাঁয়া 
হলদগদে।”1  

উসাোর প্রশি িাাঁর ভাদলাবাসা: 

উসাো ইবি যাদয়ে রাশেয়াল্লাহু ‘আিহু 
বদলি,  

                                                           
1 সিীি েুসশলে, িােীস িং ২৩২৯। 
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ول   ََكنَ » ن   وََسلَّمَ  َعلَيْه   الل   َصّلَّ  اّللَّ   رَس  ذ  خ 
ْ
 يَأ

ن   د  ه ، ََعَ  َفي ْقع  ذ  د   فَخ  ه   ََعَ  احلََسنَ  َوي ْقع  ذ   فَخ 
ْخَرى،

 
َما، ث مَّ  اْل ه  مُّ ول   ث مَّ  يَض  مَّ »: َيق  َما اللَّه   ارََْحْه 

َما فَإ نِّ  رََْح ه 
َ
 «أ

“রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইশি ওয়াসাল্লাে 
আোদক ধদর িার এক রাদি বসাদিি আর 
িাসািদক বসাদিি অিয রাদি। অিঃপর 
িাদের একে করদিি এবং বলদিি, ‘হি 
আল্লাি! িুশে িাদের উভদয়র প্রশি েয়া 
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কদরা, হকিিা আশে িাদের প্রশি েয়া 
কশর।”2 অিয বর্ণিায় এদসদে,  

مَّ » َما، اللَّه  بَّه  ح 
َ
َما إ نِّ فَ  أ بُّه  ح 

 
 «أ

“হি আল্লাি! আশে িাদের ভাদলাবাশস, 
সুিরাং আপশিও িাদের ভাদলাবাসুি।”3  

োিেুে ইবি রবী-এর সাদে িাাঁর হকৌিুক: 

োিেুে রাশেয়াল্লাহু ‘আিহু বদলি,  

                                                           
2 সিীি বুখারী, িােীস িং ৬০০৩। 
3 সিীি বুখারী, িােীস িং ৩৭৩৫। 
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نَ  َعَقلْت  » ِّ  م   ََمََّها ََمَّةً  وََسلَّمَ  َعلَيْه   الل   َصّلَّ  انلَّب 
نَا وَْجه   ف  

َ
ن نيَ  ََخْس   اْبن   َوأ نْ  س   «َدلْو   م 

“আশে িবী সাল্লাল্লাহু আলাইশি ওয়াসাল্লাে 
হেদক এক বাদরর পাশি শেটাদিার কো; 
‘শিশি আোর হচিারায় বালশি হেদক পাশি 
শেশটদয়দেি িখি আোর বয়স শেল পাাঁচ 
বের যা আোর এখদিা েদি আদে।”4 

শিশি এটা কদরদেি হকৌিুকরি বা 
বরকিস্বরূপ, হযেিশট শিশি সািাবীদের 
সন্তািদের সাদে করদিি।  

                                                           
4 সিীি বুখারী, িােীস িং ৭৭। 
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িাইখ ইবি বায রি. বদলি, ‘এটা হকৌিুক 
ও উত্তে চশরদের অধযাদয়র অন্তভুণি।’ 

িাসাি ও হুসাইি-এর সাদে িাাঁর আেরপূর্ণ 
বযবিাদরর িেুিা 

১। আবু হুরায়রা রাশেয়াল্লাহু ‘আিহু বশর্ণি, 
শিশি বদলি,  

ول   َقبََّل »  ْبنَ  احلََسنَ  مَ وََسلَّ  َعلَيْه   الل   َصّلَّ  اّللَّ   رَس 
ي  نَْده   ََع  قَْرع   وَع 

َ
ُّ  َحاب س   ْبن   اْل يم   َجال ًسا، اتلَّم 

قَْرع   َفَقاَل 
َ
ةً  يل   إ نَّ : اْل نَ  َعََشَ مْ  َقبَّلْت   َما الَوَْل   م  نْه   م 

َحًدا،
َ
ول   إ َِلْه   َفنََظرَ  أ  وََسلَّمَ  َعلَيْه   الل   َصّلَّ  اّللَّ   رَس 

 «ي رَْحم   لَ  يَرَْحم   لَ  َمنْ »: قَاَل  ث مَّ 
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“রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইশি ওয়াসাল্লাে 
িাসাি ইবি আলীদক চুম্বি কদরি িখি 
িার শিকট আকরাি ইবি িাদবস িােীেী 
বসা শেদলা। আকরাি বলল, ‘আোর েিশট 
সন্তাি রদয়দে িাদের কাউদক আশে চুম্বি 
কশর িা।’ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইশি 
ওয়াসাল্লাে িার শেদক িাকাদলি এবং 
বলদলি, ‘হয েয়া কদর িা, িাদক েয়া করা 
িয় িা।”5 

                                                           
5 সিীি বুখারী, িােীস িং ৫৯৯৭। 
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২। আদয়িা রাশেয়াল্লাহু ‘আিিা হেদক 
বশর্ণি, শিশি বদলি,  

مَ » نَ  نَاٌس  قَد  ْعَراب   م 
َ
ول   ََعَ  اْْل  الل   َصّلَّ  الل   رَس 

ت َقبِّل ونَ : َفَقال وا وََسلََّم، َعلَيْه  
َ
ْم؟ أ بْيَانَك  : َفَقال وا ص 

نَّا: َفَقال وا َنَعْم، ، َما َوالل   لَك  ول   َفَقاَل  ن َقبِّل   الل   رَس 
ْمل ك  »: وََسلَّمَ  َعلَيْه   الل   َصّلَّ 

َ
نْ  نََزعَ  الل   ََكنَ  إ نْ  َوأ  م 

 «الرََّْحَةَ  قَلْب َك 

“শকেু গ্রােয হলাক িবী সাল্লাল্লাহু আলাইশি 
ওয়াসাল্লাদের শিকট আসল এবং বলল, 
হিােরা হিাোদের বাচ্চাদের চুদো খাও 
আেরা িাদের চুদো খাই িা। িবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইশি ওয়াসাল্লাে বলদলি, 



12 

 

‘হিাোর অন্তদর েয়া উদেক করা আোর 
পদি সম্ভব িয়, যশে আল্লাি িা শেশিদয় 
শিদয় োদকি।”6 

৩। িাসাি ও হুসাইি রাশেয়াল্লাহু ‘আিহুো 
রাসূদলর সবদচদয় হবশি শপ্রয় শেদলি। এ 
বযাপাদর ইবি উোর রাশেয়াল্লাহু ‘আিহুো 
হেদক বশর্ণি, শিশি বদলি, আশে রাসূলুল্লাি 
সাল্লাল্লাহু আলাইশি ওয়াসাল্লােদক িাদের 
সম্পদকণ বলদি শুদিশে,  

                                                           
6 সিীি বুখারী, িােীস িং ৫৯৯৮; সিীি েুসশলে, 
িােীস িং ২৩১৭। 



13 

 

َما» نَ  َرحْيَاَنتَاَي  ه  ْنيَا م   «اْلُّ

“িারা আোর পৃশেবীর সুগশেেয় েুশট 
ফুল।”7 

অেণাৎ আল্লাি িা‘আলা আোদক িাদের 
োি কদরদেি এবং িাদের শেদয় সম্মাশিি 
কদরদেি। সন্তািদেরদক চুম্বি করা িয় 
এবং সুঘ্রার্ হিওয়া িয়। এ হিদে 
িাদেরদক সুগেেয় ফুদলর সাদে িুলিা 
করা িদয়দে।  

                                                           
7 সিীি বুখারী, িােীস িং ৫৯৯৪। 
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৪। আবূ বাকরাি রাশেয়াল্লাহু ‘আিহু হেদক 
বশর্ণি, শিশি বদলি,  

يْت  »
َ
وَل  َرأ نَْب   ََعَ  وََسلَّمَ  َعلَيْه   الل   َصّلَّ  اّللَّ   رَس   الم 

ي  ْبن   َواحلََسن   ، إ َل  ََع  وَ  َجنْب ه  ْقب ل   وَه   انلَّاس   ََعَ  ي 
ًة، ْخَرى وََعلَيْه   َمرَّ

 
ول   أ  َولََعلَّ  َسيِّدٌ  َهَذا ابْن   إ نَّ »: َوَيق 

 َ نْ  اّللَّ
َ
يَمتنَْي   ف ئَتنَْي   َبنْيَ  ب ه   ي ْصل حَ  أ نَ  َعظ   م 

نيَ  ْسل م   «الم 

“আশে িবী সাল্লাল্লাহু আলাইশি 
ওয়াসাল্লােদক শেম্বাদর আদরাির্ অবস্থায় 
িার খুিবা শুদিশে, আর িাসাি িার পাদি 
শেল। শিশি একবার োিুদের শেদক 
িাকাদেি আদরকবার িার শেদক 
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িাকাদেি এবং বদলদেি, ‘শিশ্চয় আোর 
এ সন্তাি িদলা হিিা। সম্ভবি আল্লাি 
িা‘আলা িাদক শেদয় েুসশলেদের শবিাল 
েু’েদলর োদে েীোংসা কদর শেদবি।”8  

পরবিণীদি আল্লাি িা‘আলা িাদক শেদয় 
েু‘আশবয়া রাশেয়াল্লাহু ‘আিহু ও িার 
সােীদের এবং আলী ইবি আশব িাশলব 
রাশেয়াল্লাহু ‘আিহুর অিুসারীদের ও িার 
সােীদের োদে েীোংসা কদরি। অিএব, 
শিশি হখলাফি েু‘আশবয়া রাশেয়াল্লাহু 

                                                           
8 সিীি বুখারী, িােীস িং ৩৭৪৬। 
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‘আিহুর জিয হেদড় হেি। ফদল আল্লাি 
িা‘আলা িার দ্বারা েুসশলেদের রি 
শিফাযি কদরি।  

৫। বারা ইবি আদযব রাশেয়াল্লাহু ‘আিহু 
হেদক বশর্ণি, শিশি বদলি,  

يْت  »
َ
َّ  َرأ ي  بْن   َواحلََسن   وََسلََّم، َعلَيْه   الل   َصّلَّ  انلَّب   ََع 
، ََعَ  ه  ول   ََعت ق  مَّ »: َيق  بُّه   إ نِّ  اللَّه  ح 

 
بَّه   أ ح 

َ
 «فَأ

“আশে িাসাি ইবি আলীদক িবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইশি ওয়াসাল্লাদের কাাঁদধ হেদখশে এবং 
বলদি হেদখশে, ‘হি আল্লাি আশে িাদক 
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ভাদলাবাশস। অিএব, আপশিও িাদক 
ভাদলাবাসদবি।”9 

সাজোি অবস্থায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইশি 
ওয়াসাল্লাদের শপদে বাচ্চার আদরাির্: 

িাদ্দাে রাশেয়াল্লাহু ‘আিহু হেদক বশর্ণি, 
শিশি বদলি,  

ول   َعلَيْنَا َخَرجَ »  ف   وََسلَّمَ  َعلَيْه   الل   َصّلَّ  اّللَّ   رَس 
َشاء   َصاَلَت   إ ْحَدى وَ  الْع  ٌل  وَه  وْ  َحَسنًا َحام 

َ
 أ

َسيْنًا، مَ  ح  ول   َفتََقدَّ  وََسلَّمَ  َعلَيْه   الل   َصّلَّ  اّللَّ   رَس 
                                                           
9 সিীি বুখারী, িােীস িং ৩৭৪৯; সিীি েুসশলে, 
িােীস িং ২৪২২। 
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، َ  ث مَّ  فَوََضَعه  اَلة   َكبَّ  َظْهَراَنْ  َبنْيَ  َجدَ فَسَ  فََصّلَّ  ل لصَّ
َطالََها، َسْجَدةً  َصاَلت ه  

َ
ب   قَاَل  أ

َ
س   فََرَفْعت  : أ

ْ
 َوإ َذا َرأ

 ُّ ب  ول   َظْهر   ََعَ  الصَّ  وََسلََّم، َعلَيْه   الل   َصّلَّ  اّللَّ   رَس 
وَ  دٌ  وَه  ود ي، إ َل  فَرََجْعت   َساج  ج  ا س  ول   قََض  فَلَمَّ  رَس 
اَلةَ  وََسلَّمَ  َعلَيْه   الل   َصّلَّ  اّللَّ    يَا: انلَّاس   قَاَل  الصَّ

وَل  ، رَس   َصاَلت َك  َظْهَراَنْ  َبنْيَ  َسَجْدَت  إ نََّك  اّللَّ 
َطلْتََها َسْجَدةً 

َ
نَّه   َظنَنَّا َحّتَّ  أ

َ
ْمرٌ  َحَدَث  قَدْ  أ

َ
وْ  أ

َ
نَّه   أ

َ
 أ

ُّ »: قَاَل  إ َِلَْك، ي وَح  نْ  لَمْ  َذل َك  ك  نَّ  يَك   ابْن   َولَك 
نْ  فََكر ْهت   اْرََتَلَن  

َ
لَه   أ َعجِّ

 
َ  َحّتَّ  أ  «َحاَجتَه   َيْقض 

“িবী সাল্লাল্লাহু আলাইশি ওয়াসাল্লাে ঘর 
হেদক হবর িদলি োগশরব বা এিার 
সালাি পড়াদিার জিয। িাসাি বা 
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হুসাইিদক শিশি বিি করশেদলি। অিঃপর 
শিশি সােদি হগদলি এবং িাদক রাখদলি। 
এরপর শিশি সালাদির েদধয একশট েীঘণ 
সাজোি করদলি। আোর শপিা বদলি হয, 
‘আশে আোর োো উদত্তালি করলাে আর 
হেখদি হপলাে সাজোরি অবস্থায় 
রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইশি ওয়াসাল্লাদের 
কাাঁদধ একশট শিশু। আশে আোর সাজোয় 
শফদর আসলাে। যখি রাসূলুলাি সলালাহু 
আলাইশি ওয়াসালাে সালাি সম্পন্ন 
করদলি, িখি হলাদকরা বলল, ‘হি 
আল্লাির রাসূল! শিশ্চয় আপশি সালাদির 
েদধয একটা েীঘণ সাজোি কদরদেি, হয 
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কারদর্ আেরা েদি করলাে িয়দিা হকাদিা 
শকেু িদয়দে অেবা আপিার কাদে ওিী 
আসদে।’ শিশি বলদলি, ‘এগুদলার 
হকাদিাটাই িয় শি। িদব আোর একশট 
সন্তাি আোর শপদে আদরাির্ কদরশেদলা, 
িাই আশে িার প্রদয়াজি পূরর্ িা কদর 
িাড়াহুদড়া করদি অপেন্দ করলাে।”10 

সালািরি অবস্থায় যয়িব রাশেয়াল্লাহু 
‘আিিার হেদয়দক হকাদল িুদল হিওয়া: 

আবু কািাোি হেদক বশর্ণি হয,  

                                                           
10 িাসাঈ, িােীস িং ১১৪১। 
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نَّ »
َ
وَل  أ وَ  ي َصّلِّ  ََكنَ  وََسلَّمَ  َعلَيْه   الل   َصّلَّ  اّللَّ   رَس   وَه 

ٌل  َماَمةَ  َحام 
 
ول  رَ  ب نْت   َزيْنََب  ب نَْت  أ  الل   َصّلَّ  اّللَّ   س 

ب   وََسلََّم، َعلَيْه  
َ
 َعبْد   بْن   َرب يَعةَ  بْن   الَعاص   َوْل 

 «ََحَلََها قَامَ  َوإ َذا وََضَعَها، َسَجدَ  فَإ َذا َشْمس  

“িবী সাল্লাল্লাহু আলাইশি ওয়াসাল্লাে সালাি 
পড়া অবস্থায় উোো শবিদি যয়িবদক বিি 
করশেদলি, যখি শিশি সাজোি করদিি 
িখি িাদক হরদখ শেদিি। আর যখি 
োাঁড়াদিি িখি িাদক হকাদল িুদল 
শিদিি।”11 

                                                           
11 সিীি বুখারী, িােীস িং ৫১৬। 
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শিশু বাচ্চারা কাাঁোর সেয় িাাঁর সালাি 
পড়া সংশিপ্ত করা: 

শিশি হকাদিা শিশু বাচ্চার কাাঁোর আওয়াজ 
শুিদল সালাি সংশিপ্ত করদিি। এ 
বযাপাদর আবূ কািাোি িার শপিা হেদক ও 
িার শপিা িবী সাল্লাল্লাহু আলাইশি 
ওয়াসাল্লাে হেদক বর্ণিা কদরি, শিশি 
বদলি, 

ق وم   إ نِّ »
َ
اَلة   ف   َْل يد   الصَّ ر 

 
نْ  أ

َ
َل  أ َطوِّ

 
يَها، أ ْسَمع   ف 

َ
 فَأ

، ب َكاءَ  ِّ ب  ز   الصَّ ََتَوَّ
َ
يَةَ  َصاَلت   ف   فَأ نْ  َكَراه 

َ
قَّ  أ ش 

َ
 أ

ه   ََعَ  مِّ
 
 «أ
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“যখি আশে সালাদি োাঁড়াই িখি ইো 
োদক সালাি েীঘণ করব। শকন্তু যখি 
হকাদিা শিশুর কান্নার আওয়াজ শুশি, িখি 
িার োদয়র কষ্ট িদব হভদব আশে িাোয 
সংদিপ কশর।”12 

উদম্ম খাদলদের সাদে িাবিী ভাোয় 
হকৌিক: 

এ বযাপাদর উদম্ম খাদলে শবিদি খাদলে 
ইবি সাঈে হেদক বশর্ণি, শিশি বদলি, 

                                                           
12 সিীি বুখারী, িােীস ৭০৭। 
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َتيْت  »
َ
وَل  أ ب   َمعَ  لَّمَ وَسَ  َعلَيْه   الل   َصّلَّ  اّللَّ   رَس 

َ
 أ

 َّ يٌص  َوََعَ ، قَم  ْصَفر 
َ
ول   قَاَل  أ  َعلَيْه   الل   َصّلَّ  اّللَّ   رَس 

َ : اّللَّ   َعبْد   قَاَل  «َسنَهْ  َسنَهْ »: وََسلَّمَ  يَّة   َوه   ب احلَبَش 
لَْعب   فََذَهبْت  : قَالَْت  َحَسنٌَة،

َ
َاتَم   أ ة ، ِب   فََزَبَرن   انلُّب وَّ

، ب 
َ
ول   قَاَل  أ  ،«َدْعَها»: وََسلَّمَ  َعلَيْه   الل   َصّلَّ  اّللَّ   رَس 

ول   قَاَل  ث مَّ  بّْل  »: وََسلَّمَ  َعلَيْه   الل   َصّلَّ  اّللَّ   رَس 
َ
 أ

ْخل ف  
َ
، َوأ بّْل   ث مَّ

َ
، أ ْخل ف 

َ
بّْل   ث مَّ  َوأ

َ
ْخل ف   أ

َ
 قَاَل  «َوأ

يَْت : اّللَّ   َعبْد    «َذَكرَ  َحّتَّ  َفبَق 

“আশে আোর বাবার সাদে রাসূদলর শিকট 
আসলাে, িখি আোর গাদয় িলুে বদর্ণর 
জাো শেল, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইশি 
ওয়াসাল্লাে বলদলি, ‘‘োিাি! োিাি!’’ এশট 
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িাবিী ভাোর িব্দ যার অেণ, চেৎকার! 
চেৎকার! শিশি বদলি, ‘অিঃপর আশে 
িবুওয়াদির হোির শিদয় হখলা করদি 
হগলাে। আোদক আোর শপিা ধেক 
শেদলি। শকন্তু রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইশি 
ওয়াসাল্লাে বলদলি, ‘িাদক ধেক শেও িা।’ 
অিঃপর বদলি, িয় কর এবং জীর্ণ কর, 
অিঃপর িয় কর এবং জীর্ণ কর, অিঃপর 
আবার িয় কর এবং জীর্ণ কর।’ আবু্দল্লাি 
বদলি, অিঃপর হস েশিলা অদিকশেি 
জীশবি শেল এেিশক িার কো বর্ণিা করা 
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িদিা (দয অেুক েীঘণজীশব িদয়দে)।13 
অেণাৎ বর্ণিাকারী িার েীঘণ জীবদির কো 
বুশেদয়দেি। অদিদক বদলদেি, উদম্ম 
খাদলদের েি আর হকি এি েীঘণ জীবি 
লাভ কদর শি। 

আবূ উোদয়র সাদে িার হকৌিুক: 

আিাস রাশেয়াল্লাহু ‘আিহু হেদক বশর্ণি, 
শিশি বদলি, 

ُّ  ََكنَ » ْحَسنَ  وََسلَّمَ  َعلَيْه   الل   َصّلَّ  انلَّب 
َ
 انلَّاس   أ

ل ًقا، خٌ  يل   َوََكنَ  خ 
َ
َقال   أ ب و َل   ي 

َ
َمرْي   أ ب ه  : قَاَل  - ع  ْحس 

َ
 أ

                                                           
13 সিীি বুখারী, িােীস িং ৩০৭১। 
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يًما، - بَا يَا»: قَاَل  َجاءَ  إ َذا َوََكنَ  فَط 
َ
، أ َمرْي   َفَعَل  َما ع 

 .«ب ه  فمات يَلَْعب   ََكنَ  ن َغرٌ  «انلَُّغرْي  

“িবী সাল্লাল্লাহু আলাইশি ওয়াসাল্লাদের 
কাদে শপ্রয় শেল আোর এক ভাই, িার 
িাে আবূ উোদয়র। আোর েদি আদে, হস 
যখি এেি শিশু হয োদয়র বুদকর েুধ 
হেদড়দে োে। রাসূলুল্লাহ  সাল্লাল্লাহু 
আলাইশি ওয়াসাল্লাে িার কাদে আসদিি 
এবং বলদিি, ‘হি আবূ উোদয়র! কী 
কদরদে হিাোর িুগাদয়র?’ িুগাদয়র িদলা 
এেি একশট হোট পাশখ যার সাদে আবু 
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উোদয়র হখলা করি। িুগাদয়র োরা 
শগদয়শেল।”14 

শিশু বাচ্চাদের সালাে হেওয়া 

আিাস ইবি োদলক রাশেয়াল্লাহু ‘আিহু হেদক 
বশর্ণি হয, শিশি শিশু বাচ্চাদের শিকট শেদয় 
অশিক্রে করার সেয় িাদের সালাে শেদিি 
এবং বলদিি, ‘িবী সাল্লাল্লাহু আলাইশি 
ওয়াসাল্লাে এেিশট করদিি।”15 

রাসূদলর হকাদল শিশুদের প্রস্রাব: 
                                                           
14 সিীি বুখারী, িােীস িং ৬২০৩। 
15 সিীি বুখারী, িােীস িং ৬২৪৭। 
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উদম্ম কায়স শবিদি শেিসাি হেদক বশর্ণি, 
শিশি িার েুগ্ধদপােয শিশুদক শিদয় রাসূদলর 
েরবাদর আসদলি। রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইশি ওয়াসাল্লাে িাদক িার হকাদল 
রাখদলি, হস িার হকাদল প্রস্রাব কদর 
শেল। িারপর শিশি পাশি শিদয় আসদি 
বলদলি এবং পাশি শোঁশটদয় শেদলি এবং িা 
হধৌি কদরি শি।16 

এ োড়াও আদরা অদিক হিে রদয়দে যা 
দ্বারা শিশুদের সাদে িবী সাল্লাল্লাহু 

                                                           
16 সিীি বুখারী, িােীস িং ২২৩। 
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আলাইশি ওয়াসাল্লাদের উত্তে আচরর্, 
সুন্দর বযবিাদরর শবেয়গুদলার বর্ণিা 
রদয়দে। আোদের শিিা প্রশিষ্ঠািগুদলাসি 
শবশভন্ন স্থাদি শিিােণী ও শিশুদের ওপর 
িারীশরক হয শিযণািি করা িয় িা হেদক 
সদর এদস রাসূদলর হিখাি পদ্ধশিই 
অিুসরর্ করা উশচৎ। 

বড়দের ওপর শিশুদের অগ্রাশধকার হেওয়া: 

রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশি ওয়াসাল্লাে 
িার ডাি পাদির শিশু হেদলদক বড়দের 
আদগ িরবি শেদয়দেি। এ বযাপাদর সািল 
ইবি সায়াে হেদক বশর্ণি, শিশি বদলি, 
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« 
 
َ أ ُّ  ت  ، وََسلَّمَ  َعلَيْه   الل   َصّلَّ  انلَّب  ، فَََش َب  ب َقَدح  نْه   م 

ين ه   َوَعنْ  اَلمٌ  يَم  ْصَغر   غ 
َ
، أ ْشيَاخ   الَقْوم 

َ
 َعنْ  َواْل

اَلم   يَا»: َفَقاَل  يََسار ه ، َذن   غ 
ْ
تَأ

َ
نْ  يل   أ

َ
يَه   أ ْعط 

 
 أ

ْشيَاخَ 
َ
نْت   َما: قَاَل  ،«اْل وث رَ  ك 

 
َحًدا نَْك م   ب َفْضّل   ْل 

َ
 أ

وَل  يَا ، رَس  ْعَطاه   اّللَّ 
َ
 «إ يَّاه   فَأ

“িবী সাল্লাল্লাহু আলাইশি ওয়াসাল্লাদের 
শিকট এক হপয়ালা িরবি আিা িদলা। 
িার হেদক শিশি িরবি পাি করদলি 
এবং িার ডাি পাদি শেল েদলর সবদচদয় 
হোট একশট হেদল, আর বড়রা শেল িার 
বাে পাদবণ। িাই িবী সাল্লাল্লাহু আলাইশি 
ওয়াসাল্লাে বলদলি, ‘হি হেদল িুশে শক 
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আোদক অিুেশি শেদব হয, আশে িা 
বড়দের আদগ শেব?’ হেদলশট বলল, ‘হি 
আল্লাির রাসূল! আপিার অিুগ্রি লাদভর 
বযাপাদর আশে অিয কাউদক আোর ওপর 
প্রাধািয শেব িা।’ অিএব, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইশি ওয়াসাল্লাে িাদক শেদলি।”17 
অিয বর্ণিায় এদসদে, 

اَلم   َفَقاَل  َذن  » :ل لْغ 
ْ
تَأ

َ
نْ  يل   أ

َ
يَ  أ ْعط 

 
؟ أ َلء   َفَقاَل  «َهؤ 

اَلم   وث ر   َل  َوالل ، َل : الْغ 
 
يب   أ نَْك  ب نَص  َحًدا، م 

َ
: قَاَل  أ

ول   َفتَلَّه   ه   ف   وََسلَّمَ  َعلَيْه   الل   َصّلَّ  الل   رَس   يَد 

                                                           
17 সিীি বুখারী, িােীস িং ২৩৫১। 
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শিশি হেদলশটদক বলদলি, “িুশে শক 
আোদক অিুেশি শেদব এদের হেওয়ার। 
হেদলশট বলল, িা। আল্লাির কসে! হি 
আল্লাির রাসূল! আপিার কাে হেদক শকেু 
লাভ করার বযাপাদর অিয কাউদক প্রাধািয 
শেব িা। বর্ণিাকারী বদলি অিঃপর 
রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইশি ওয়াসাল্লাে 
িার িাদি রাখদলি।”18 

                                                           
18 সিীি েুসশলে, িােীস িং ২০৩০। 


