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الرحيم الردن اهللا �سم  

ভূিম া 

সম� �শংসা আ�াহর জনয, িযিন তাঁর বা�ােদর �িত 

পিরপূুরতার গুাবলী ীারা অনুনহ  েরেেন নবং তােদর নে র 

উপর অেনযর মযরাদাে  সমুমত  েরেেন; যােত তােদরে  পরীকা 

 রা যায় েসসব ৈবিশে�যর বযাপাের, যা েথে  তােদরে  েদয়া 

হেয়েে; আর আিম সাকয িদিি আ�াহ ো া ে ান হ  ইলাহ 

েনই, িতিন ন  , তাঁর ে ান শরী  েনই, তার রেয়েে িবরাট 

রাজ�, আর িতিন সুউ�; আিম আরও সাকয িদিি েয, মুহা�দ 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর বা�া ও রাসূল, যােঁ  ে�রু 

 রা হেয়েে সেবরাাম  িরর ও সু�র  েমরর পিরপূুরতা িবধান 

 রার জনয; রাত-িদন আ�াহ রহমত ও শাি� বষরু   কন তাঁর 

�িত, তাঁর পিরবার-পিরজেনর �িত, তাঁর সাহাবীগেুর �িত নবং 

তাঁেদর সেবরাাম অনুসরু ারী তােব‘য়ীগেুর �িত ...।  
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অতঃপর: 

আ�াহ তা‘আলা মহান িরসালােতর দািয়� মুহা�দ সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর িন ট অপরু  েরেেন; আ�াহ তা‘আলা 

বেলেেন: 

ُ ٱ ﴿ عۡ  َّ
َ
]١٢٤: االنعيم[ ﴾ ۥۗ رَِساَ�َهُ  َعُل َ�ۡ  ُث َحيۡ  لَمُ أ  

“আ�াহ তাঁর িরসালাত ে াথায় অপরু   রেবন তা িতিনই ভাল 

জােনন”। - [ আল-আন‘আম: ১২৪ ]। িতিন তা নমন ন  

বযিির িন ট অপরু  েরেেন, যাঁে  িতিন সৃি�গত,  িররগত০F

1 ও 

                                                           
1 আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

 ]٤: القلم[ ﴾ ٤ َعِظي�ٖ  ُخلُقٍ  َلَعَ�ٰ  نََّك  ﴿

“আর িন�য় আপিন মহান  িরেরর উপর রেয়েেন।” (সূরা আল-�লম: ৪)। 

আর আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহা েথে  বি রুত, িতিন বেলেেন:  

»  َّ ِن
إ
قإ  َ

ُ
ّ  ُخل ِن

ن  ىإ َّ َإ  لموس عليه �هللا ص� � َإ  كإ ُقْرآ
ْ
 ) .رو�ه مسلم .  (  » �ل

“ে ননা, নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর  িরর িেল ‘আল- ুরআন’।” 
[মুসিলম, আস-সহীহ: মুসািফরগেুর সালাত ( صال  السيفر�ن   ) / ১৮, হািদস 

নং- ৭৪৬, ১ / ৫১৩ ]। 
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আ ৃিত-� ৃিতগতভােব পূুরতা দান  েরেেন, যােত িতিন নই 

মহান িরসালােতর দািয়� বহন  রেত পােরন; সুতরাং নবী 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম সৃি�গত ও  িররগতভােব সবে েয় 

পিরপূুর মানুষ িেেলন।   

* * * 

 

                                                                                                            
আর বারা ইবন ‘আেযব রািদয়া�াহ ‘আনহমা বেলন:  

رو�ه .  (  »و أحسن ُخلقا وجها  �لاس أحسن سلم و عليه �هللا ص� هللا� رسول كَ« 
 ) .�لخاري و مسلم 

“রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িেেলন মানুেষর মেধয সবে েয় 

সু�র ে হারা ও উাম  িরেরর অিধ ারী।” [ বুখারী, আস-সহীহ: মানাি ব / 

২৩, ৪ / ১৬৫; মুসিলম, আস-সহীহ: ফাদােয়ল / ২৫, হািদস নং- ২৩৩৭, ৪ / 

১৮১৯ ]। 
 

আনাস ইবন মািল  রািদয়া�াহ ‘আনহ েথে  বি রুত, িতিন বেলন:  
 ) .رو�ه مسلم .  (  »ُخلقا  �لاس أحسن سلم و عليه �هللا ص� �هللا رسول كَ« 

“রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িেেলন মানুেষর মেধয সবে েয় 

উাম  িরেরর অিধ ারী।” [মুসিলম, আস-সহীহ: ফাদােয়ল / ১৩, হািদস নং- 

২৩১০, ৪ / ১৮০৫ ]। 
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তারঁ সৃি�গত গুাবলী 

আ�াহ তা‘আলা তাঁর সৃি�ে  পিরপূুর  েরেেন, েযমন তাঁর 

শরীেরর বুরনায় নেসেে েয, তাঁর শরীেরর গঠন িেল সাম�সযপূুর 

সুদশরন সু�র১

2; সুতরাং নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

                                                           
2 বারা ইবন ‘আেযব রািদয়া�াহ ‘আনহমা েথে  বি রুত, িতিন বেলন: 

 أذىيه شحمة يبلغ شعر ل ، �لنكب� ب� ما بعيد ، مرووع سلم و عليه �هللا ص� �لب كَ «
          ) .                                                                                                                          رو�ه �لخاري .  (  » منه أحسن قط يئاش أر لم ، حر�ء حلة ف رأيته ،

“নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িেেলন মধযম আ ৃিতর পুকষ; তাঁর উভয় 

 াঁেধর দূর� িেল অ� েবিশ;  ুল িেল  ােনর লিত া পযর� লিিত; আিম 

তাঁে  লাল েপাষা  পিরিহত অব�ায় েদেখিে; তাঁর ে েয় সু�র ি েু আিম 

 খনও েদিখ িন।” [ বুখারী, আস-সহীহ: মানাি ব / ২৩, ৪ /১৬৫; মুসিলম, 

আস-সহীহ: ফাদােয়ল / ২৫, হািদস নং- ২৩৩৭, ৪ / ১৮১৮]। 

জুরাইরী র. েথে  বি রুত, িতিন আবূ েতাফােয়ল রা. েথে  ব রুনা  েরন, িতিন 

বেলন: 
ُت «

ْ
ل
ُ
ُ  :ق

إ
يْتإ  ل

إ
رإأ

إ
ن  رإُسولإ  أ َّ الإ  ؟ وسلم عليه �هللا ص� �

إ
مْ  :ق َإ  ، �إعإ ْ�يإضإ  كإ

إ
لنيحإ  ، أ وإْجهن  مإ

ْ
.   » �ل

 ) .رو�ه مسلم (

“আিম তাঁে  িজজাসা  রলাম েয, আপিন ি  রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�ামে  েদেখেেন? িতিন বলেলন: হযাঁ, িতিন িেেলন ফসরা, লাবুযময় 

ে হারার অিধ ারী।” [মুসিলম, আস-সহীহ: ফাদােয়ল / ২৮, হািদস নং- 

২৩৪০, ৪ / ১৮২০]। 
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পুকষেদর মেধয মধযম আ ৃিতর২

3 িেেলন; িতিন খুব েবিশ লিাও 

িেেলন না, আবার েবঁেটও িেেলন না৩

4; তাঁর উভয়  াঁেধর দূর� 

                                                                                                            
আর উে� মা‘বাদ  তৃর  বি রুত হািদেসর মেধয আেে:  

يُْت  «
إ
اهنرإ  رإُجال رإأ ةن  ظإ اءإ وإضإ

ْ
جإ  ، �ل

إ
بْل

إ
وإْجهن  أ

ْ
مْ  ، �ل

إ
ةٌ  تإعنْبهُ  ل

إ
ْل مْ  ، �ُ

إ
ل نهن  تُْزرن  وإ ةٌ  ب

إ
يمٌ  ، ُصْقل يمٌ  وإسن سن

إ
...  ق

ْجإُل 
إ
اهُ  أ ْجالهُ  ، بإعنيدٍ  مننْ  �لّاسن وإأْ�هإ

إ
ُنهُ  وإأ ْحسإ

إ
رن�ٍب  مننْ  وإأ

إ
                                                  .                                                                                                »ق

“আিম ন  বযিিে  েদেখিে, যার অব�া হল- িতিন পির�ার সু�র, উ�ল 

ে হারার অিধ ারী, িতিন শী রুতার েদােষ দু� নন; িনি�ত নন কুষতার 

অিভেযােগ, উ�ল ফসরা, হযাাসাম ... সবে েয় সু�র মানুষ, দূর েথে  েদখেত 

িতিন সবরািধ  দীিিমান, আর  াে েথে  েদখেত িতিন অিত উ�ল ও 

সু�র।” 
3 হািদেসর মেধয তার বযখযা  রা হেয়েে: 

ِو�ِل  لَيَْس  « َّ َقِص�ِ  َوالَ  ،اليئن  ِنيل
ْ
. »ِنيل  (িতিন খুব েবিশ লিাও িেেলন না, আবার 

েবঁেটও িেেলন না)। [ ফতহল বারী: ৬ /৫৬৯ ]। 
4 রবী‘আ ইবন আিব আবদুর রহমান েথে  বি রুত, িতিন বেলন: 

 ليس ، �لقوم من روعة كَ :قال سلم و عليه �هللا ص� �لب يصف مالك بن أ�س سمعت «
                                                                                     ) .                                                                                       رو�ه �لخاري .  (  » بالقص� وال ، بالطو�ل

“আিম আনাস ইবন মািল  রািদয়া�াহ ‘আনহে  নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর (শারীির ) গুাবলী ব রুনা  রেত তেনিে, িতিন বেলন: “িতিন 

িেেলন স�দােয়র মেধয মধযম আ ৃিতর মানুষ; িতিন েবিশ লিাও িেেলন না, 

আবার েবঁেটও িেেলন না ।” [ বুখারী, আস-সহীহ: মানাি ব / ২৩, ৪ /১৬৪]।  

আর বারা ইবন ‘আেযব রািদয়া�াহ ‘আনহমা েথে  বি রুত হািদেসর মেধয 

আেে: 
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িেল অ� েবিশ৪

5; িতিন িেেলন �ূলা ার অ�-�তযে�র অিধ ারী৫

6, 

ভারসামযপূ রু; িব�ৃত বুে র অিধ ারী৬

7; আর িতিন িেেলন মানুেষর 

                                                                                                            
) .رو�ه �لخاري .  (  »...   مرووع سلم و عليه �هللا ص� �لب كَ «  

“নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িেেলন মধযম আ ৃিতর পুকষ ...।” [ 

বুখারী, আস-সহীহ: মানাি ব / ২৩, ৪ /১৬৫]। 
 
5 বারা ইবন ‘আেযব রািদয়া�াহ ‘আনহমা েথে  বি রুত, িতিন বেলন: 

) .رو�ه �لخاري .  (  »...  �لنكب� ب� ما بعيد ، مرووع سلم و عليه �هللا ص� �لب كَ «  

“নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িেেলন মধযম আ ৃিতর পুকষ; তাঁর উভয় 

 াঁেধর দূর� িেল অ� েবিশ; ...।” [বুখারী, আস-সহীহ: মানাি ব / ২৩, ৪ 

/১৬৫]। 
6 আলী ইবন আিব তািলব রািদয়া�াহ ‘আনহ বেলন: 

 ، م�و�لقد ، �لكف� شث بالقص�، وال بالطو�ل وسلم عليه �هللا ص� �لب ي�ن لم «

 من ��ّط  كأىما.  ت�ّفيا تإ�ّفا مش إنذ� ، �لُسوإةن  طو�ل ، �لكر�د�س ضخم ،ضخم �لرأس 

 ) .رو�ه �لتمذي (  . »  وسلم عليه �هللا ص� مثله بعده وال قبله أر لم.  صبب

“নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম লিাও িেেলন না, আবার েবঁেটও িেেলন 

না; তাঁর দুই হােতর তালু ও দুই পােয়র তলা িেল মাংসবহল; মাথা িেল ব  

নবং অি�নি�গেলা িেল েমাটা; বকেদশ েথে  নািভ পযর� ন িট সক ে শ 

েরখা িেল; যখন িতিন হাঁটেতন, তখন সামেনর িদে  ঝুঁে   লেতন, মেন হত 

েযন িতিন যমীেনর নী ু অংেশ অবতরু  রেেন। আিম নবী সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর পূেবর ও পের তাঁর মত(নত অিধ  সু�র) আর 
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 াউে  েদিখিন।” [ িতরিমযী, আস-সুনান: মানাি ব / ৮, হািদস নং- ৩৬৩৭; 

৫ / ৫৯৮। আর িতিন বেলেেন: নই হািদসিট হাসান, সহীহ]। 

 

"نث "   শে�র অথর: হ�পু� আআুলসমূহ। — [  ামূসুল মুহীত, মূল অকর نث "  

", পৃ. ১৫৯ ]। 

 
 

"الكراد�س "   শ�িট বহব ন, ন ব েন  "  الُكردوس"  যার অথর: নমন �েতয  

হা ীয়, যা ন ই নি�েত িমিলত হেয়েে; �েতয  েমাটা েগাশত িবিশ� হা । 

— [  ামূসুল মুহীত, মূল অকর  "  الكردوس " ,পৃ. ৭৩৫ ]। 

 
 

"الس�  "   শে�র অথর: বকেদশ েথে  নািভ পযর� সক ে শ েরখা। — 

[ ামূসুল মুহীত, মূল অকর " سب "  , পৃ. ১২৪]। 

আনাস রািদয়া�াহ ‘আনহ েথে  বি রুত, িতিন বেলন: 
 وال بعده أر لم ، �لوجه حسن ، و�لقدم� �لدين ضخم سلم و عليه �هللا ص� �لب كَ «

                                                                                                                                                 ) .                    رو�ه �لخاري .  (  » �لكف� �سط و�َ ، مثله قبله

“নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর দুই হাত ও দুই পা িেল মাংসবহল; 

ে হারা িেল সু�র; আিম তাঁর পের ও তাঁর আেগ তাঁর মত (নত অিধ  

সু�র) আর  াউে  েদিখিন; আর তাঁর হােতর তালু িেল �শ�।” [ বুখারী, 

আস-সহীহ: িলবাস (েপাষা -পিরিদ) / ৬৮, ৭ / ৫৮]। 
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7 িহ� ইবন আিব হালা রা. বি রুত হািদেসর মেধয আেে, যখন িতিন রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর গুাবলী ব রুনা  েরন, তখন িতিন বেলন: 
 �لدر، للة �لقمر تألأل وجهه يتألأل ، مفخما َخما  وسلم عليه �هللا ص� �هللا رسول كَ« 

 عقيقته �ىفرقت إَ ، �لشعر رجل ، �لامة عظيم ، �لشذب من وأقص ، �لرووع من أطول
 أزج ، �لب� و�سع ، �للوَ أزهر ، وَره هو إذ� .أذىيه شحمة شعره �اوز َال و�ال هاَرق

 ، يعلوه ىور ل ، �لعرى� أق� ، �لغضب يدره عرق بينهما ، قرَ غ� ف سو�بغ �لو�جب
 دقيق ، �ألسناَ  مفلج ، �لفم ضليع ، �لدين سهل ، �للحية كث ، أشم يتأمله لم من �سبه

 سو�ء ، متماسك بادَ ، �للق معتدل ، �لفضة صفاء ف دمية جيد عنقه كأَ ، �لسوة
.                                               » ... �لنكب� ب� ما بعيد ، �لصدر عر�ض ، درو�لص �لطن  

“রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িেেলন স�ান ও মযরাদার আধার; 

তাঁর ে হারা পূি রুমার রােতর  াঁেদর িি� আেলার নযায় ঝলমল  রত; িতিন 

মধযম আ ৃিতর ে েয় দীঘরেদহী নবং অিতশয় দীঘর ায় বযিির ে েয় খািন টা 

খবর ায় িেেলন; তাঁর মাথা (তুলনামূল ) ব  নবং ে শরািজ ি েুটা 

ে াঁ  ােনা িেল; সহসা িসঁিথ  রা েগেল িসঁিথ  রেতন, নতুবা িসঁিথ  রেতন 

না; িতিন তাঁর ে শরািজে  যখন ‘অপরা’  রেতন, তখন তা উভয়  ােনর 

লিত অিত�ম  রত; তাঁর ব রু অিত �া�ল নবং ললােটর উভয় পাার �শ�তর 

িেল; তাঁর �যুগল িবমুি বৃাাংেশর নযায় বাঁ া, খুব সূ� ঘন  ুল িবিশ� িেল; 

আর ঐ �যুগেলর মােঝ নমন ন িট িশরা িেল, যা রােগর সময় (অিধ  রি 

স�ািরত হওয়ার ফেল) েভেস উঠত (� াশ েপত); তাঁর নািস া সুদীঘর, 

অনভাগ সক ও মধযভাগ নূযূ িেল; তাঁর নািস ায় নমন নূর (েজযািত) িেল, যা 

নাে র উপর িব ী রু হত; ে উ গভীর মেনােযাগ সহ াের তাঁর নাে র �িত না 

তা ােল অতুযমত নাসা মেন  রত; তাঁর দাঁি  িেল িব�ী রু ও খুব ঘন; গাীয় 

মসৃু নবং মুখমাল �শ� িেল; স�ুেখর উপেরর পািটর দু’িট দাঁত ও নীে র 
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মেধয সেবরাাম ে হারার৭

8 অিধ ারী; িতিন িেেলন দুেধ আলতার 

মত ফসরা উ�ল বেুরর৮

9; ে হারা েগালা ৃিতর৯

10; সােথ ি বু ীয় 

                                                                                                            
পািটর দু’িট দাঁত আলাদা িেল— িমিলত িেল না; বকেদশ েথে  নািভ পযর� 

�লিিত  ুেলর েরখািট িেল সক; তাঁর নীবা (ঘা ) েযন হািতর দাঁত ীারা 

িনিমরত েমািতর নীবা ি ক তার তশতা েরেেপযর নযায়; তাঁর েদেহর গঠন িেল 

সুসাম�সযপূ রু নবং মাংসেপশী িেল সূদৃৃ মজবুত; তাঁর েপট ও বক িেল 

(উ�তায়) সমান নবং বক িেল �শ�; তাঁর ন   াঁধ েথে  অনয  াঁধ 

অেপকা ৃত দূরে� িেল: ...।” 

আর ‘তাবা ােত ইবেন সা‘আদ’ (১ / ৪১৫) –নর মেধয আেে, আবূ হরায়রা 

রািদয়া�াহ ‘আনহ েথে  বি রুত, িতিন বেলন:  

 عظيم ، �لساق� ضخم ، و�لكف� �لقدم� شث سلم و عليه �هللا ص� �هللا رسول كَ «
 أهدب ، �لرأس رجل ، �لصدر رحب،  �لنكب� ب� ما بعيد ، �لنكب� ضخم ، �لساعدين

   .                                                                             » �لفم حسن ، �لعين�

“রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর দুই হােতর তালু ও দুই পােয়র 

তলা িেল মাংসবহল; তাঁর পােয়র নিলযুগলও িেল মাংসবহল; ব  হাত িবিশ�; 

মাংসবহল  াঁেধর অিধ ারী; তাঁর উভয়  াঁেধর দূর� িেল অ� েবিশ; �শ� 

বুে র অিধ ারী; অিত ি ি�ত ে াঁ  ােনা  ুল িবিশ� মাথার অিধ ারী; লিা 

� িবিশ� ে াখ ও সু�র মুেখর অিধ ারী ।” 
8 আবূ হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ েথে  বি রুত, িতিন বেলন: 

رو�ه .  (  »مثله بعده أر لم �لوجه حسن �لقدم� ضخم سلم و عليه �هللا ص� �لب كَ« 
 ) .�لخاري 
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“নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর দুই পা িেল মাংসবহল, ে হারা িেল 

সু�র; আিম তাঁর পের (নত অিধ  সু�র) আর  াউে  েদিখিন।” [বুখারী, 
আস-সহীহ: িলবাস (েপাষা -পিরিদ) / ৬৮, ৭ / ৫৮]। 

পূেবর উে�িখত বারা ইবন ‘আেযব রািদয়া�াহ ‘আনহমা েথে  বি রুত হািদেসর 

মেধয আেে:  
 ) .رو�ه �لخاري .  (  »...  وجها  �لاس أحسن سلم و عليه �هللا ص� �هللا رسول كَ« 

“রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িেেলন মানুেষর মেধয সবে েয় 

সু�র ে হারার অিধ ারী ...।” [ বুখারী, আস-সহীহ: মানাি ব]। 
9 আনাস ইবন মােল  রািদয়া�াহ ‘আনহ েথে  বি রুত, িতিন বেলন: 

  آدم وال أمهق بأبيض ليس ، �للوَ أزهر ، بالقص� وال بالطو�ل ليس �لقوم من ةروع كَ« 
 ) .رو�ه �لخاري .  (  »

“িতিন িেেলন স�দােয়র মেধয মধযম আ ৃিতর মানুষ; িতিন েবিশ লিাও 

িেেলন না, আবার েবঁেটও িেেলন না; িতিন িেেলন ফসরা উ�ল বে রুর; িতিন 

ধবধেব সাদা িেেলন না, িেেলন না খুব ধূসর ব রু।” [ বুখারী, আস-সহীহ: 

মানাি ব / ২৩, ৪ /১৬৪]।  

মুসিলম র. নর ন  ব রুনার মেধয আেে:  

َإ «  ن  رإُسولُ  كإ َّ رإ  وسلم عليه �هللا ص� � ْزهإ
إ
َن  أ ْو

ّ
َّ  �لل

إ
أ
إ
هُ  ك

إ
رإق ؤُ  عإ

ُ
ْؤل

ّ
 ) .رو�ه مسلم .  (  » �لل

“রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িেেলন ফসরা উ�ল বে রুর; তাঁর 

ঘাম েযন মুিা।” [ মুসিলম, আস-সহীহ: ফাযােয়ল / ২১, হািদস নং- ২৩৩০, 

৪ / ১৮১৫]।  

ইবনু হাজার র. ‘ফাতহল বারী’ (৬ / ৫৬৯) –নর মেধয বেলন:    " َزَْهر
َ
 اللّْونِ  أ

"অথর: আলতা িমশােনা সাদা পানীয়। 

আলী ইবন আিব তািলব রািদয়া�াহ ‘আনহ েথে  বি রুত, িতিন বেলন: 
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 و�للحية �لرأس ضخم ، بالقص� وال ، بالطو�ل ليس سلم و عليه �هللا ص� �هللا رسول كَ« 
                                               ) .                                                                    رو�ه أحد .  (  »  ... �لسوة طو�ل حرة وجهه مشب ، و�لقدم� �لكف� شث ،

“রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম লিাও িেেলন না, আবার েবঁেটও 

িেেলন না (িতিন মধযম আ ৃিতর িেেলন); আর িতিন িেেলন (তুলনামূল ) ব  

মাথা ও দাঁি র অিধ ারী; তাঁর দুই হােতর তালু ও দুই পােয়র তলা িেল 

মাংসবহল; তাঁর ে হারা িেল েলািহতাভ তশ � ৃিতর; বকেদশ েথে  নািভ 

পযর� ন িট সক ে শ েরখা িেল; ...।” [ ইমাম আহমদ, আল-মুসনাদ: ১ / 

৯৬; হাে ম, আল-মুসতাদরা : ২ / ৬০৬ নবং িতিন বেলন, নই হািদসিটর 

সনদ ইমাম মুসিলম র. নর শেতরর আেলাে  সহীহ, তেব তারা তা ব রুনা 

 েরনিন, আর ইমাম যাহাবীও তার মতে  সমথরন  েরেেন]।  
10 জািবর ইবন সামুরা রািদয়া�াহ ‘আনহ েথে  বি রুত, িতিন বেলন: 

َإ « ن  رإُسوُل  كإ َّ دْ  وسلم عليه �هللا ص� �
إ
منطإ  ق ّدمُ  شإ هن  ُمقإ سن

ْ
ْيإتنهن  رإأ لن َإ  ، وإ �إ � وإ نإ  إنذإ مْ  �ّدهإ

إ
إبإّ�ْ  ل  يَإ

نذإ� ، � عنثإ  وإ ُسهُ  شإ
ْ
إّ�إ  رإأ َإ  ، تَإ �إ ثن�إ  وإ

إ
ْعرن  ك ْحيإةن  شإ

ّ
الإ ،  �لل الإ  ؟ �لّسْيفن  منْثُل  وإْجُههُ  :رإُجٌل  �إقإ

إ
 ، الإ  :ق

َإ  بإْل  رن  �لّشْمسن  منْثلإ  كإ
مإ قإ

ْ
َإ  ، وإ�ل �إ يرً�  وإ  ) .  رو�ه مسلم .  (  »ُمْستإدن

“রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর  ুল ও দাঁি র স�ুখভাগ সাদা 

হেয় িগেয়িেল। যখন িতিন েতল িদেতন, তখন (সাদা  ুল) েদখা েযত না; আর 

যখন  ুল নেলােমেলা হত, তখন (তশতা) েদখা েযত। তাঁর দাঁি  খুব ঘন িেল। 

ন  বযিি বলল: তাঁর ে হারা মুবার  িেল তেলায়ােরর মত? জািবর রা. 

বলেলন: না, তাঁর ে হারা মুবার  িেল সূযর ও  েের মত (উ�ল) 

েগালা ার।” [ মুসিলম, আস-সহীহ: ফাযােয়ল / ২৯, হািদস নং- ২৩৪৪, ৪ / 

১৮২৩]।  

হািদেস উে�িখত   " َنِمَط "  শে�র অথর: মাথার তশতা, যার সােথ  ােলা িমি�ত 

হয়। [ ামূসুল মুহীত: মূলব রু (نمط), পৃ. ৮৭০]। 
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িেল সাবলীল১০

11;  কুীয় িেল গভীর  ৃ�তা িবিশ� ডাগর ডাগর১১

12; 

মেনারম �, যা উভেয়র মােঝ সংেযাগ িবহীন১২

13; সক না ১৩

14; 

                                                                                                            
আর আলী রািদয়া�াহ ‘আনহ েথে  বি রুত হািদেসর মেধয আেে:  

 ) .رو�ه �لتمذي .  (  »مشب  أبيض تدو�ر �لوجه ف كَ« 

“তাঁর ে হারা িেল েগালা ৃিতর; তাঁর রং িেল েলািহতাভাব তশ।” [িতরিমযী, 
আস-সুনান: মানাি ব / ৮, হািদস নং-৩৬৩৮, ৫ / ৫৯৯; িতিন বেলন: নই 

হািদসিট হাসান ও গরীব, তার সনদ মুাািসল নয়]। 
11 িহ� ইবন আিব হালা রা. েথে  বি রুত হািদেসর মেধয বি রুত হেয়েে, যখন 

িতিন হাসান ইবন আলী রা. ে  উে�শয  ের নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর গুাবলী ব রুনা  েরন: 
 . »  �لدين سهل ، �للحية كث« 

“তাঁর দাঁি  িেল ঘন, ি বু ীয় িেল সরল সাবলীল।” 
12 ত‘বা র. েথে  বি রুত, িতিন িসমা  ইবন হারব র. েথে  ব রুনা  েরন, িতিন 

বেলন, আিম জািবর ইবন সামুরা রািদয়া�াহ ‘আনহে  বলেত তেনিে:  
َإ «  ن  رإُسولُ  كإ َّ لنيعإ  وسلم عليه �هللا ص� � من  ضإ فإ

ْ
إ  ، �ل

إ
ْشك

إ
ْ�ن  أ

عإ
ْ
ْنُهوسإ ،  �ل ْ�ن  مإ

بإ قن عإ
ْ
الإ  . �ل

إ
 : ق

ُت 
ْ
ل
ُ
اكٍ  ق مإ نسن ا : ل لنيعُ  مإ من  ضإ فإ

ْ
الإ  ؟ �ل

إ
يمُ  :ق ظن من  عإ فإ

ْ
الإ .  �ل

إ
ُت  : ق

ْ
ل
ُ
ا : ق ُ  مإ

إ
ْشك

إ
ْ�ن  أ

عإ
ْ
الإ ؟  �ل

إ
ون�ُل  :ق

 طإ
ّق  ْ�ن  شإ

عإ
ْ
الإ .  �ل

إ
ُت  :ق

ْ
ل
ُ
ا : ق ْنُهوُس  مإ قنبن  مإ عإ

ْ
الإ  ؟ �ل

إ
لنيُل  : ق

إ
ْمن  ق قنبن  لإ عإ

ْ
                                                                                                          ) .                                                           رو�ه مسلم .  (  »�ل

“রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িেেলন �শ� মুখ, টানাটানা ে াখ 

নবং সুষম েগা ালী িবিশ�। ব রুনা ারী ত‘বা র. বেলন: আিম িসমা  র. ে  

িজজাসা  রলাম: �শ� মুখ ে মন? িতিন বলেলন: ব  মুখ। ত‘বা র. বেলন: 

আিম বললাম: টানাটানা ে াখ ে মন? িতিন বলেলন: ে াখ দু’েটা দীঘল দীঘর 

ডাগর। ত‘বা র. বেলন: আিম বললাম: সুষম েগা ালী ে মন? িতিন বলেলন: 
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হাল া েগা ালী।” [ মুসিলম, আস-সহীহ: ফাযােয়ল / ২৭, হািদস নং- ২৩৩৯, 

৪ / ১৮২০; িতরিমযী, মানি ব / ১২, হািদস নং- ৩৬৪৭, ৫ / ৬০৩]। 

তেব �أنك الع (টানাটানা ে াখ) নর বযাখযায় িসমা  যা বেলেেন,  াযী ইয়াদ 

তার িবেরািধতা  েরেেন, িতিন বেলন, িসমা  নটা শমবশত বেলেে। নটা 

� াশয ভুল। সিঠ  হেি, যােত আেলমগু ন মত, নবং আবু উবােয়দ ও 

অনযানয শ�াথরিবদেদর  রা অথর, আর তা হেি, তশ সাদা ে ােখ লােলর আভা 

থা া। েদখুন, সহীহ মুসিলম, ইমাম নাওয়াওয়ীর বযাখযাসহ, ১৫/৯৩।   

আর জািবর ইবন সামুরা রািদয়া�াহ ‘আনহ েথে  বি রুত, িতিন বেলন:  
 و�نت ، تَسما إال يضحك ال و�َ ، حوشة سلم و عليه �هللا ص� �هللا رسول ساق ف كَ« 

                                         .                                                                                                                            ) رو�ه �لتمذي .  (  »  بأ�حل وليس �لعين� أ�حل : قلت إله ىظرت إذ�

“রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর  দম মুবারে র েগাো (নলা) 

খািন টা সক েগােের িেল; আর িতিন মু ি  হািস ো া হাসেতন না; আর 

আিম (ব রুনা ারী) যখন তাঁর িদে  তা াতাম, তখন আিম বলতাম: িতিন ে াখ 

দু’িটেত সুরমার লািগেয়েেন। অথ  িতিন (তখন) সুরমা লাগােনা অব�ায় 

িেেলন না।” [িতরিমযী, মানি ব / ১২, হািদস নং- ৩৬৪৫, ৫ / ৬০৩ নবং 

িতিন বেলন: নই হািদসিট হাসান, গরীব, অপর ন  দৃি�েত সহীহ]। 

আর উ�ু মা‘বােদর হািদেসর মেধয আেে: »  ف عينه دعج«  (তাঁর  কু গভীর 

 ােলা); অি েরই নর তথযসূর ও িবতশতা িনেয়  থা আসেব।    

আর   " العج" শে�র অথর: ে াখ ও অনযানয ব র মেধয গভীর  ােলা। [ শরহস 

সুমাহ (  ১৩ / ২৬৭ ]। :( شح السغ  

আর আলী রািদয়া�াহ ‘আনহ েথে  বি রুত, িতিন বেলন: »  �أهدب ، أدعج �لعين

»�ألشفار   (িতিন িেেলন গভীর  ােলা ডাগর ে ােখর অিধ ারী; ে ােখর পাতার 
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�া�েদেশর সােথ লিা �’র অিধ ারী)। [িতরিমযী, আশ-শামােয়লুল 

মুহা�াদীয়া ( الشميئل الحمدي    ), পিরেিদ: রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর সৃি�গত ৈবিশ�য �সে� েযসব ব রুনা নেসেে (  نيب عي جي  ف خلق 

 .হািদস নং- ৬, পৃ ,( سلم و عليه اهللا ص� اهللا سلم رسول و عليه اهللا ص� اهللا رسول

২০ ]। 
13 উ�ু মা‘বােদর হািদেসর মেধয বি রুত হেয়েে: »  َُ »  أزّج  أقر  (ি  ন ও 

ধনু া ৃিতর �, দুই � পর�র িমিলত); আর   " القرن" শে�র অথর: দুই �’র 

িমলন বা সংেযাগ।  

আর নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর গুাবলী ব রুনায় তার িবপরীত 

ব রুনা  েরন িহ� ইবন আিব হালা রা.: 

 . »قرَ  غ� ف سو�بغ ، �لو�جب أزج« 

“তাঁর �যুগল িবমুি বৃাাংেশর নযায় বাঁ া, খুব সূ� ঘন  ুল িবিশ� িেল।” 
14 বায়হা ী তাঁর ‘দালােয়লুন নবুয়াত’ ( دالئل ايبو    ) নাম  নে�র ২৪৮ পৃ�া’র 

মেধয ব রুনা  েরেেন। বাল‘য়াদাবীয়া’র জৈন  বযিি তার দাদা েথে  ব রুনা 

 েরন নবং নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর গুাবলী ব রুনা  েরন, িতিন 

তােত বেলন: 
 لَ من �و�ذ ، �لاجب� دقيق ، �ألىف دقيق ، �لبهة عظيم ، �لسم حسن رجل َِذ�... « 

 . »ه شعر دمدو�ل ليطك سته إل �ره

“ ... হঠাৎ েদিখ ন  বযিি, যার সুদশরন শরীর, ব   পাল, সক না  ও 

ি  ন �; আরও েদিখ তার বুে র উপিরভাগ েথে  নািভ পযর� �সািরত 

েরখার মত তার  ুল।” 
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সু�র মুখ১৪

15; �শ� দাঁত, সামেনর দাঁতগেলা উ�ল    ে ১৫

16; 

ঘন সু�র দাঁি ১৬

17। 

                                                           
15 পূেবরাি জািবর ইবন সামুরা রা.  তৃর  বি রুত হািদেসর মেধয আেে: 

َإ «  ن  رإُسوُل  كإ َّ لنيعإ  وسلم عليه �هللا ص� � من  ضإ فإ
ْ
الإ  ...   �ل

إ
ُت  : ق

ْ
ل
ُ
اٍك  ق مإ نسن ا : ل لنيعُ  مإ من  ضإ فإ

ْ
 ؟ �ل

الإ 
إ
يمُ  :ق ظن من  عإ فإ

ْ
 ).رو�ه مسلم .  (  » �ل

“রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িেেলন �শ� মুেখর অিধ ারী ... 

ব রুনা ারী ত‘বা র. বেলন: আিম িসমা  র. ে  িজজাসা  রলাম: �শ� মুখ 

ে মন? িতিন বলেলন: ব  মুখ।” [ মুসিলম, আস-সহীহ: ফাযােয়ল / ২৭, 

হািদস নং- ২৩৩৯, ৪ / ১৮২০; িতরিমযী, মানি ব / ১২, হািদস নং- ৩৬৪৭, 

৫ / ৬০৩]।  

তারা বেল: আরবগু নর ীারা – অথরাৎ ‘�শ� মুখ’ ( َتمِ  َضِليعُ 
ْ
ال ) ীারা �শংসা 

 ের নবং ‘কুষা ার মুখ’ ( صا� التم  ) বেল িন�া  ের। আর সা‘লাবা  "  َُضِليع 

َتمِ 
ْ
" ال নর বযাখযায়   " واسع التم" (�শ� মুখ) বেলেেন। আর ‘শািমর’ [ইবন 

হামদুইয়াহ]  "  َُتمِ  َضِليع
ْ
" ال নর বযাখযায়   " عظيم األسغين" (ব  দাঁত) বেলেেন। 

[ইমাম নববীর বযাখযাসহ ‘সহীহ মুসিলম’: ১৫ / ৯৩]। 

সা‘ঈদ ইবনুল মুসািয়যব র. েথে  বি রুত, িতিন আবূ হরায়রা রািদয়া�াহ 

‘আনহে  রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর গুাবলী ব রুনা  রেত 

তেনেেন, িতিন বেলেেন:  
َإ «   ن  رإُسوُل  كإ َّ  ).رو�ه �ليهق .  (  »�لغر حسن، حية أسود �لل  وسلم عليه �هللا ص� �

“রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িেেলন  ৃ�  ােলা দাঁি  ও সু�র 

মুেখর অিধ ারী।” [বায়হা ী, দালােয়লুন নবুয়াত ( دالئل ايبو    ): পৃ. ২১৭]। 
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আর পূেবরাি আবূ হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ  তৃর  বি রুত হািদেসর মেধয 

আেে:   » لفم حسن ، �لعين� أهدب� «  . [ িতিন িেেলন লিা � িবিশ� ে াখ ও 

সু�র মুেখর অিধ ারী ]। 
16 আবদু�াহ ইবন আ�াস রািদয়া�াহ ‘আনহমা েথে  বি রুত, িতিন বেলন:  

َإ «  ن  رإُسوُل  كإ َّ �  �ّ ُ  صإ َّ ْيهن  �
إ
ل مإ  عإ

ّ
ل جإ  وإسإ

إ
ل
ْ
َ
إ
ْ�ن  أ

� ، �ّلننّيَإ مإ  إنذإ
ّ
ل إ  تإ�إ لّورن  ُر�ن ُْرجُ  كإ ْ�ن  مننْ  �إ

 �إ
 .   » �إنإايإاهُ 

“রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িেেলন (সামেন) �শ� দুই দাঁেতর 

অিধ ারী; যখন িতিন  থা বলেতন, তখন তাঁর দাঁেতর মধয েথে  েজযািত েবর 

হেত েদখা যায়।” [বাগবী, শরহস সুমাহ (  / ফাদােয়ল :( ح السغ ش 

িসফাতুমবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম, হািদস নং- ৩৬৪৪, ১৩ / ২২৩; েয 

পশিতেত িতরিমযী র. ‘শামােয়ল’ নর মেধয ব রুনা  েরেেন। 

হাদীেস বি রুত,  أفلج শ�িট فلج েথে  উ�ূত। তার অথর, দু’ পােয়র মেধয দুর� 

থা া, ও দু’ দােতর মেধয ফাঁ  থা া, নটাে ই বলা হয়, أفلج األسغين আল-

 ামূসুল মুহীত, পৃ. ২৫৮।  
17 পূেবরাি জািবর ইবন সামুরা রািদয়া�াহ ‘আনহ েথে  বি রুত হািদেসর মেধয 

আেে: 
َإ «     .   » كث� شعر �للحية كإ

(িতিন িেেলন অিধ   ুল িবিশ� ঘন দাঁি র অিধ ারী)। 

আর আলী ইবন আিব তািলব রািদয়া�াহ ‘আনহ েথে  বি রুত হািদেসর মেধয 

আেে: 

 و�للحية �لرأس ضخم بالقص� وال بالطو�ل ليس سلم و عليه �هللا ص� �هللا رسول كَ«  
 ) .رو�ه أحد .  (  » ...
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আনাস ইবন মােল  রািদয়া�াহ ‘আনহ বেলন: আ�াহর রাসূল 

মুহা�দ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম যখন মারা যান, তখন 

তাঁর মাথা ও দাঁি র মেধয িবশিট  ুলও সাদা িেল না; আর তাও 

ি েু সাদা িেল তাঁর িন� েঠাঁেটর নীে র েোট দাঁি েত, আর ি েু 

িেল  ানপি�েত নবং মাথার মেধয িেল সামানয  য়িট১৭

18; তাঁর 

                                                                                                            
“রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম লিাও িেেলন না, আবার েবঁেটও 

িেেলন না (িতিন মধযম আ ৃিতর িেেলন); আর িতিন িেেলন ব  মাথা ও 

দাঁি র অিধ ারী।” [ ইমাম আহমদ, আল-মুসনাদ: ১ / ৯৬; হাে ম, আল-

মুসতাদরা : ২ / ৬০৬]। 

আর উ�ু মা‘বােদর হািদেসর মেধয আেে: »   و ف ليته كثاثة«  (তাঁর দাঁি র 

মেধয ঘন� রেয়েে)। 

আর পূেবরাি আবূ হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ   তৃর  বি রুত হািদেসর মেধয 

রেয়েে:  
َإ «   ن  رإُسوُل  كإ َّ  ).رو�ه �ليهق .  (  »أسود �للحية   وسلم عليه �هللا ص� �

“রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িেেলন  ৃ�  ােলা দাঁি র 

অিধ ারী।” [ বায়হা ী, দালােয়লুন নবুয়াত ( دالئل ايبو    ): পৃ. ২১৭]।  
18 আনাস ইবন মােল  রািদয়া�াহ ‘আনহ বেলন:  

 ، آدم وال أمهق بأبيض ليس �للوَ أزهر ، بالقص� وال بالطو�ل ليس �لقوم من روعة كَ«

 سن� عش بمكة َلبث ، أروع� �بن وهو عليه أىزل رجل ، سبط وال قطط بعد ليس

 . بيضاء شعرة عشوَ وليته رأسه ف وليس وقبض ، سن� عش ووالدينة ، عليه ي�ل
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মাথার  ুল দুই  ােনর লিত েথে  দুই  াঁেধর মাঝামািঝ েপৗেে 

                                                                                                            
رو�ه .  (  »  �لطيب من �حر :َقيل َسألت،  أحر هو َِذ� شعره من شعر� َرأيت ويعةر قال

 ).�لخاري 

“িতিন িেেলন স�দােয়র মেধয মধযম আ ৃিতর মানুষ; িতিন েবিশ লিাও 

িেেলন না, আবার েবঁেটও িেেলন না; িতিন িেেলন ফসরা উ�ল বে রুর; িতিন 

ধবধেব সাদা িেেলন না, িেেলন না খুব ধূসর ব রু। তাঁর  ুল অিতিরি 

ে াঁ  ােনা িেল না, আবার নে বাের েসাজাও িেল না। বরং ি েুটা 

ে া  ােনা।  ি�শ বের বয়েস তাঁর উপর ওহী নািযল হয়, অতঃপর িতিন 

ওহী নািযল অব�ায় ম�ােত দশ বের নবং মদীনােত দশ বের অব�ান 

 েরন; আর তাঁর ইি� াল হয় নমন অব�ায় েয, তাঁর মাথায় ও দাঁি েত 

িবশিট  ুলও সাদা িেল না। রবী‘আহ  রা. বেলন: অতঃপর আিম তাঁর  ুেলর 

মধয েথে  ন িট লাল  ুল েদখেত েপলাম, তারপর তাঁে  েস স�ে র 

িজজাসা  রলাম, অতঃপর জবােব বলা হল: সুগি� বযবহােরর  ারেু তা লাল 

হেয়েে।” [ বুখারী, আস-সহীহ: মানাি ব / ২৩, ৪ /১৬৪]।  

আর ইমাম মুসিলম র. নর ন  ব রুনায় আেে, িতিন (আনাস ইবন মােল  

রািদয়া�াহ ‘আনহ) বেলন:  

مْ « 
إ
ل ْب  وإ ْتإضن ن  رإُسولُ  �إ َّ ا وسلم عليه �هللا ص� � نّ�مإ َإ  إ إيإاُض  كإ تنهن  فن  �لْ قإ ْنفإ �ن  ، �إ ْ�ن  وإ

 �لّصْد�إ
�ن  ، سن  وإ

ْ
ْبٌذ  �لّرأ  ).رو�ه مسلم .  (  »�إ

“আর রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম  লপ েদনিন। ি েু সাদা িেল 

তাঁর িন� েঠাঁেটর নীে র েোট দাঁি েত, আর ি েু িেল  ানপি�েত নবং মাথার 

মেধয িেল ি েু।” [ মুসিলম, আস-সহীহ: ফাযােয়ল / ২৯, হািদস নং- ২৩৪১, 

৪ / ১৮২১]।  
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েযত১৮

19; িতিন ( পােলর উপর  ুল) ঝুিলেয় রাখেতন, অতঃপর 

িতিন তাে  িসঁিথ  াটার িদে  পিরবতরন  েরন১৯

20; ফেল িতিন 

মাথার দুই পােশর মাঝ বরাবর িসঁিথ  াটেতন। 

                                                           
19 আনাস ইবন মােল  রািদয়া�াহ ‘আনহ েথে  বি রুত, িতিন বেলন:  

 )رو�ه �لخاري و مسلم.  (  »منكبيه  سلم و عليه �هللا ص� �لب رأس شعر يضب كَ«

“নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর মাথার  ুল দুই  াঁেধর মাঝামািঝ ঝুেল 

থা ত।” [ বুখারী, আস-সহীহ: িলবাস (েপাষা -পিরিদ) / ৬৮, ৭ / ৫৮; 

মুসিলম, আস-সহীহ: ফাযােয়ল / ২৬, হািদস নং- ২৩৩৮, ৪ / ১৮১৯]।  
 
আনাস ইবন মােল  রািদয়া�াহ ‘আনহ েথে  বি রুত, িতিন বেলন:  

َإ «  رُ  كإ عإ ن  رإُسولن  شإ َّ   وسلم عليه �هللا ص� �
إ

افن  إنل ىْصإ
إ
ُذ�إْيهن  أ

ُ
 ).رو�ه مسلم .  (  » أ

“রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ে শ মুবার   ােনর অেধর  

পযর� ঝুলােনা িেল।” [মুসিলম, আস-সহীহ: ফাযােয়ল / ২৬, হািদস নং- 

২৩৩৯, ৪ / ১৮১৯]।  

বারা ইবন ‘আেযব রািদয়া�াহ ‘আনহমা েথে  বি রুত, িতিন বেলন: 

ل شعر يبلغ شحمة أذىيه   �لنكب� ب� ما بعيد ، مرووع سلم و عليه �هللا ص� �لب كَ «
 ) . رو�ه �لخاري.  (  »

“নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িেেলন মধযম আ ৃিতর পুকষ; তাঁর উভয় 

 াঁেধর দূর� িেল অ� েবিশ; তাঁর মাথার  ুল দুই  ােনর লিত পযর� 

েপৗোেতা।” [বুখারী, আস-সহীহ: মানাি ব / ২৩, ৪ /১৬৫]। 
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আনাস রা. নর  থা- “তাঁর  ুল দুই  ােনর লিত পযর� েপৗেত” নবং তাঁর 

 থা “ ুল দুই  াঁেধর মাঝামািঝ ঝুেল থা ত” পর�র িবপরীত ও িবেরাধপূ রু  

নবং তার জবােব বলা হয়, তাঁর অিধ াংশ  ুল িেল তাঁর  ােনর লিত পযর� 

িব�ৃত, আর তার েথে  যা �লিিত হয়, তা  াঁধ পযর� সংযুি; অথবা তা দুই 

অব�াে ই শািমল  ের। [ ফতহল বারী: ৬ / ৫৭৩ ]। 
20 আবদু�াহ ইবন আ�াস রািদয়া�াহ ‘আনহমা েথে  বি রুত, িতিন বেলন:  

َإ « ْهُل  كإ
إ
كنتإابن  أ

ْ
َإ  �ل و

ُ
إْسُدل ارإُهمْ  � ْشعإ

إ
َإ  ، أ �إ َإ  وإ و

ُ
� ُمْشن

ْ
َإ  �ل و

ُ
ُهمْ  �إْفُرق َإ ،  ُرُءوسإ �إ ن  رإُسولُ  وإ َّ � 

ةإ  ُ�نّب  وسلم عليه �هللا ص� ْهلن  ُموإ��إقإ
إ
كنتإابن  أ

ْ
ا�ن  �ل مْ  يمإ

إ
رْ  ل نهن  يُْؤمإ لإ  ، ب دإ سإ

إ
ن  رإُسولُ  َ َّ  ص� �

يإتإهُ  وسلم عليه �هللا قإ  ُ�مّ  ، ىإاصن رإ
إ
 ).رو�ه مسلم .  (  » �إْعدُ  َ

“আহেল ি তাবরা তােদর ে শ ঝুিলেয় রাখত, আর মুশির রা িসঁিথ  াটত। 

েয িবষেয রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর �িত ে ােনা আেদশ 

আসেতা না, েস িবষেয় িতিন আহেল ি তাবেদর অনুসরু  রা পে�  রেতন; 

তাই িতিন তাঁর ে শ মুবার  ঝুিলেয় রােখন; ি ক পরবতরী সময় িতিন িসঁিথ 

 াটেতন।” [মুসিলম, আস-সহীহ: ফাযােয়ল / ২৪, হািদস নং- ২৩৩৬, ৪ / 

১৮১৭ – ১৮১৮ ]। 

 াযী ‘আইয়ায বেলন:   " سدل الشعر" অথর হল:  ুল ঝুিলেয় েদওয়া; িতিন বেলন: 

আেলমগেুর মেত নখােন নর ীারা উে�শয হল,  পােলর উপর  ুল ঝুিলেয় 

েদওয়া নবং তাে   পােলর  ুেলর মত  ের েরেখ েদওয়া; বলা হয়:  

"سدل نعره و ثو�ه إ ا أرسله و لم يضم جوانبه "   (তার  ুল ও  াপ  ঝুেল েগেে, 

যখন েস তা ঝুিলেয় িদেয়েে নবং তার �া�সমূহ িমিলেয় রােখ িন)। আর قفَر  

মােন হল:  ুেলর ন  অংশে  অপর অংশ েথে  পৃথ   রা, অথরাৎ িসঁিথ 

 াটা; আেলমগু বেলন: িসঁিথ  াটা সুমাত, ে ননা নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ 
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নই হল নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সৃি�গত 

ৈবিশ�যাবলী, যা পূকষ বযিিেদর পিরপূুর গুাবলীর সমাহার, আিম 

েসসব গুাবলী আপনােদর উে�েশয বুরনা  েরিে, যােত তা 

আপনােদর জনয িনদশরন বা ি ি হেত পাের ঐ সমেয়, যখন 

আপনারা তােঁ  �ে�র মেধয েদখেত পােবন;  ারু, েয বযিি নবী 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামে  তাঁর বযাপাের �মািুত ৈবিশ�য 

বা গুাবলীর আেলাে  �ে�র মেধয েদখেত পােব, েস বযিি সিতয 

সিতয তাঁে  েদেখেে; ে ননা শয়তান তাঁর রপ ধারু  রেত 

পাের না২০

21। 

                                                                                                            
ওয়াসা�াম তার িদে ই �তযাবতরন  েরেেন; তারা বেলন: পির�ার  থা হল, 

িতিন ওহীর  ারেুই তার (িসঁিথ  াটার) িদে  �তযাবতরন  েরেেন; নর 

দিলল হল তাঁর ( ইবনু ‘আ�াস রা নর)  থা:  » َإ  أىه ْهلن  يو�َق كإ
إ
كنتإابن  أ

ْ
ا �ل  �نيمإ

مْ 
إ
رْ  ل نهن  يُْؤمإ . » ب  [িতিন (নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম) নমন িবষেয় আহেল 

ি তাবেদর অনুসরু  রেতন, েয িবষেয় তাঁর �িত ে ান আেদশ আসেতা 

না]। 
 
 
21 আনাস ইবন মােল  রািদয়া�াহ ‘আনহ েথে  বি রুত, িতিন বেলন, নবী 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেেন:  



 

25 

                                                                                                            
 ستة من جزء �لؤمن ورؤ�ا ، ب يتخيل ال �لشيطاَ ََِ ، رآ� َقد �لنام ف رآ� نم« 

 ).رو�ه �لخاري.  (  »�لبوة  من جزء� وأروع�

“েয আমাে  ��েযােগ েদখল, েস আমাে ই েদখল।  ারু, শয়তান আমার 

আ ৃিত ধারু  রেত পাের না। আর মুিমেনর �� নবুয়েতর েে ি�শ ভােগর 

ন  ভাগ।” [ বুখারী, আস-সহীহ: তা‘বীর (�ে�র বযাখযা �দান) / ১০, ৮ / 

৭১ – ৭২]।  

 

 

 

 

 

 

নে�র তাহ ী  ারী বেলন,  

নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর (সৃি�গত) ৈবিশ�যসমূেহর 

অনযতম হেি,  

১. নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ে শ মুবার : 
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 াতাদা র. বেলন:  

ُت « 
ْ
ل
ُ
إسن  ق �

إ
نٍك  بْنن  أل ال ْيفإ  مإ

إ
َإ  ك عإرُ  كإ ن  رإُسولن  شإ َّ الإ  ؟ وسلم عليه �هللا ص� �

إ
َإ  « :ق  كإ

ًر� عإ يْسإ  رإجنالً  شإ
إ
إْعدن  ل نالْ الإ  ب ُذ�إْيهن  �إْ�إ  �لّسبنطن  وإ

ُ
هن  أ نقن ت  ) .                                                                                          رو�ه مسلم .  (  »وإعإ

“আিম আনাস ইবন মােল  রািদয়া�াহ ‘আনহে  িজজাসা 

 রলাম, রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ে শ 

মুবার  ে মন িেল? জবােব িতিন বলেলন: মধযম � ৃিতর িেল; 

খুব ে াঁ  ােনা িেল না, আবার নে বাের েসাজাও িেল না; তা 

িেল দুই  াঁধ ও দুই  ােনর মাঝ বরাবর।”  [মুসিলম, আস-

সহীহ: ফাযােয়ল / ২৬, হািদস নং- ২৩৩৮, ৪ / ১৮১৯ ]। 
 

"رَِجال "   অথর: ে াঁ  ােনা ও েসাজা অব�ার মাঝামািঝ অব�া। — 

[ ইমাম নববীর বযাখযাসহ সহীহ মুসিলম: ১৫ / ৯২ ]। 
 

"العد "   অথর: ব র মেধয ব�তা বা  ুি�ত হওয়া; বলা হয়:   "

"نعر جعد  (ে াঁ  ােনা  ুল); আর جعد শ�িট  سبط (েসাজা) 

শে�র িবপরীত। — েদখুন: আল- ামূসুল মুহীত, মূল অকর: 

  পৃ. ৩৪৮। ,(جعد)
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"بط الس"   অথর: েসাজা হওয়া; আর سبط শ�িট جعد (ব�তা) 

শে�র িবপরীত। — েদখুন: আল- ামূসুল মুহীত, মূল অকর: 

  পৃ. ৮৬৩ ,(سبط)
 

২. নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িেেলন সুরভীময় 

ও ে ামল: 

আনাস ইবন মােল  রািদয়া�াহ ‘আনহ েথে  বিুরত, িতিন 

বেলন:  

ا«  ْمُت  مإ من نْ  شإ ً��إ ّط  بإ
إ
الإ  ، َ الإ  ، منْسًك  وإ يًْئا وإ ْطيإبإ  شإ

إ
ن  رإُسولن  رن�حن  مننْ  أ َّ  ص� �

الإ  ، وسلم عليه �هللا ْسُت  وإ سن يًْئا مإ ّط  شإ
إ
الإ  دنيبإاًجا َ رن�ًر� وإ

إ  حإ �إ
ْ
ل
إ
ّسا أ  مننْ  مإ

ن  رإُسولن  َّ             ) .      رو�ه مسلم .  (  » وسلم عليه �هللا ص� �

“আিম রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর (মুবার  

শরীেরর) ে েয় সুগি�ময় ে ােনা আির, িমশ  বা অনয ে ােনা 

ব র �াু নহু  ির িন নবং রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর (মুবার  শরীেরর) ে েয় ে ামল ে ােনা েরশম বা 
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েমালােয়ম  াপ  আিম �শর  ির িন।”  [মুসিলম, আস-সহীহ: 

ফাযােয়ল / ২১, হািদস নং- ২৩৩০, ৪ / ১৮১৪ - ১৮১৫]।  
 

৩. নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ঘােমর সুগি� 

নবং তার ীারা বর ত লাভ: 

আনাস ইবন মােল  রািদয়া�াহ ‘আনহ েথে  বিুরত, িতিন 

বেলন:  

لإ «  ْينإا دإخإ
إ
ل ّ  عإ ِن

الإ �إ  وسلم عليه �هللا ص� �لّ ىإا قإ ْندإ رنقإ  عن
اءإْت  �إعإ ِّ  وإجإ ُ

 أ

ةٍ  اُرورإ نقإ ْت  ب
إ
ل عإ جإ

إ
ُت  َ

ُ
إْسل قإ  � رإ عإ

ْ
ا �ل ظإ  �نيهإ اْسَإْيقإ

إ
َ  ّ ِن

 وسلم عليه �هللا ص� �لّ

الإ  قإ مّ  يإا « :�إ
ُ
ْيمٍ  أ

إ
ا!  ُسل � مإ ذإ نى هإ

ّ
ْت  .» ؟ تإْصنإعن�إ  �َ

إ
ال

إ
� ق ذإ كإ  هإ

ُ
رإق هُ  عإ

ُ
ل ْعإ

إ
 فن  �

يَننإا بن  مننْ  وإُهوإ  طن
ْطيإ

إ
 ) .                       رو�ه مسلم .  (  »�لّطيبن  أ

“নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আমােদর ঘের আসেলন 

নবং িব�াম িনেলন; অতঃপর িতিন ঘামিেেলন, আর আমার মা 

ন িট িশিশ িনেয় তা মুেে মুেে তােত ভরেত লাগেলন; অতঃপর 

নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েজেগ েগেলন নবং িজজাসা 

 রেলন: েহ উে� সুলাইম! নি   রে? জবােব িতিন বলেলন: ন 

আপনার ঘাম, যা আমরা সুগি�র সােথ িমি�ত  ির, আর ন েতা 
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সব সুগি�র েসরা সুগি�।”  [মুসিলম, আস-সহীহ: ফাযােয়ল / 

২২, হািদস নং- ২৩৩১, ৪ / ১৮১৫]।  
 

আনাস ইবন মােল  রািদয়া�াহ ‘আনহ েথে  আরও বিুরত 

আেে, িতিন বেলন:  

َإ «  ّ  كإ ِن
مّ  �إْيتإ  يإْدُخُل  وسلم عليه �هللا ص� �لّ

ُ
ْيمٍ  أ

إ
يإنإامُ  ُسل إ  �إ ا عإ هإ  ، َنرإ�شن

ْت  يْسإ
إ
ل الإ  ، �نيهن  وإ

إ
اءإ  :ق جإ

إ
نإامإ  يإْومٍ  ذإ�تإ  َ إ  �إ ا عإ هإ �نيإْت  ، َنرإ�شن

ُ
أ
إ
قنيلإ ،  َ

إ
ا َ هإ

إ
�:  ل ذإ  هإ

 ّ ِن
إ  بإيْتنكن  فن  ىإامإ  وسلم عليه �هللا �ص �لّ كن  عإ الإ  ، َنرإ�شن

إ
اءإْت  : ق جإ

إ
دْ  َ

إ
رنقإ  وإق

 عإ

عإ ،  هُ  وإ�ْسَإْنقإ
ُ
رإق إ  عإ ةن  عإ دنيمٍ  قنْطعإ

إ
إ  أ فنرإ�شن  عإ

ْ
ْت ،  �ل تإحإ ا �إفإ �إهإ تنيدإ ْت  عإ

إ
ل عإ جإ

إ
َ 

نكإ  تُنإّشُف  قإ  ذإل رإ عإ
ْ
ُهُ  �ل تإْعصن ا فن  �إ وإ�رن�رنهإ

إ
عإ  ، ق زن

فإ ّ  �إ ِن
 ، وسلم عليه �هللا ص� �لّ

الإ  قإ ا « :�إ مّ  يإا تإْصنإعن�إ  مإ
ُ
ْيمٍ  أ

إ
ْت .  »؟! ُسل

إ
ال ن  رإُسولإ  يإا �إقإ َّ تإهُ  ىإرُْجو �

إ
�  بإرإ

ننإا ْبيإاى نصن الإ  ، ل
إ
ْبتن  « :ق صإ

إ
 ) .  رو�ه مسلم .  (  » أ

“নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম উে� সুলাইেমর ঘের 

েযেতন নবং তার িবোনায় ঘুমােতন, নমতাব�ায় েয উে� 

সুলাইম তখন ঘের থা েতন না। আনাস রািদয়া�াহ ‘আনহ 

বেলন, ন িদন িতিন নেলন নবং তার িবোনায় ঘুমােলন। 
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অতঃপর িতিন (উে� সুলাইম) নেল তাে  বলা হল, ইিন নবী 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম, েতামার ঘের েতামার িবোনায় 

ঘুিমেয় আেেন। আনাস রািদয়া�াহ ‘আনহ বেলন, উে� সুলাইম 

ঘের নেলন, নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তখন েঘেমেেন, 

আর তাঁর ঘাম  াম ার িবোনার উপর জেমেে। উে� সুলাইম 

তার ে েটা খুলেলন নবং েস ঘাম মুেে মুেে িশিশেত ভরেত 

লাগেলন। নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম স�� হেয় ঘুম 

েথে  উেঠ তাে  বলেলন, তুিম  ী  রে, েহ উে� সুলাইম!? 

িতিন বলেলন, েহ আ�াহর রাসূল! আমােদর িশতেদর বর েতর 

উে�েশয িনিি। রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বলেলন: ভাল  েরে।”  [মুসিলম, আস-সহীহ: ফাযােয়ল / ২২, 

হািদস নং- ২৩৩২, ৪ / ১৮১৫ - ১৮১৬]।  

 

৪. নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর মু ি  হািস: 
স ল হািদস েথে  নই  থা পির�ার েয, নবী সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম অিধ াংশ অব�ায় মু ি  হািস হাসেতন, 

তেব  খনও  খনও িতিন নর উপর বৃিশ  ের সাধারুভােব 

হাসেতন। 
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আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহা েথে  বিুরত আেে, িতিন বেলন:  

 منه أرى حت ضاحك قط مستجمعا سلم و عليه �هللا ص� �لب رأيت ما« 

 ) .                       رو�ه �لخاري .  (  »يتَسم  كَ إىما،  لو�ته

“আিম নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামে  মুখভের হাসেত 

েদিখ িন েয তাঁর আলা িজ�া েদখা যােব; িতিন েতা তধু মু ি  

হাসেতন।”  [বুখারী, আস-সহীহ: আদব / ৬৮, ৭ / ৯৪ - ৯৫]।  
  

৫. নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর  থাবাতরা: 
আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহা েথে  বিুরত আেে, িতিন বেলন:  

.   » كسد�م �لديث �سد ي�ن لم سلم و عليه �هللا ص� �هللا رسول إَ « 

 ) .اري رو�ه �لخ( 

“রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েতামােদর  থা বলার 

মত  ের অনবরত  থা বলেতন না।”  [বুখারী, আস-সহীহ: 

মানাি ব / ২৩, ৪ / ১৬৪; িতরিমযী, আস-সুনান: মানাি ব / ৯, 

হািদস নং- ৩৬৩৯, ৫ / ৬০০]। আর িতরিমযীর বুরনার মেধয 

অিতিরি আেে:  
 . »  إله جلس من �فظه،  َصل بينه ب�الم يتكم كَ لكنه« 



 

32 

                                                                                                            

“বরং িতিন সু��  ের আলাদা আলাদাভােব  থা উ�ারু 

 রেতন; ফেল যারা তাঁর  ােে বসা থা ত, তারা তা সংরকু 

 রেত পারত।” 
 

৬. নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর (হাটঁা) 

পথ লা: 
পূেবরাি আলী ইবন আিব তািলব রািদয়া�াহ ‘আনহ  তৃর  বিুরত 

হািদেসর মেধয আেে: 
 مثله بعده وال قبله أر لم.  صبب من ��ّط  كأىما.  ت�ّفيا تإ�ّفا مش إنذ� «

 ) .رو�ه �لتمذي (  . »  وسلم عليه �هللا ص�

“নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম হাঁটেতন, তখন সামেনর 

িদে  ঝুঁে   লেতন, মেন হত েযন িতিন যমীেনর নী ু অংেশ 

অবতরু  রেেন। আিম নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 

পূেবর ও পের তাঁর মত (নত অিধ  সু�র) আর  াউে  েদিখ 

িন।” [ িতরিমযী, আস-সুনান: মানাি ব / ৮, হািদস নং- ৩৬৩৭; 

৫ / ৫৯৮]। 
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আর আবূ হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ েথে  বিুরত আেে েয, িতিন 

বেলন:  
 

كأَ �لشمس ، سلم و عليه �هللا ص� �هللا رسول من أحسن شيئا رأيت ما «

 �هللا ص� �هللا رسول من مشيه ف سعأأحد�  رأيت ما ،رري ف وجهه 

 لغ� و�ىه ، أىفسنا لجهد إىا ، ل تطوى �ألرض كأىما،   سلم و عليه

 ) .رو�ه �لتمذي (  . »مكتث

“আিম রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েথে  সু�র 

ি েু েদিখ িন; সূযর েযন তাঁর ে হারায় িেল �বািহত। আর 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম অেপকা �ত হাঁটেত 

আিম  াউে  েদিখ িন, মেন হত েযন তাঁর জনয যমীনে  

সং ুি ত  ের েদয়া হেয়েে; আমরা েতা খুবই ে �া  রতাম (তার 

সােথ তাল িমিলেয়  লেত); ি ক িতিন িেেলন নে বােরই 

িনঃ�ৃহ।” [িতরিমযী, আস-সুনান: মানাি ব / ১২, হািদস নং- 

৩৬৪৮; ৫ / ৬০৪; আর িতিন বেলন: নই হািদসিট গরীব 

হািদস]। 
 

৭. েমাহের নবুয়েতর বুরনা ও নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর েদেহ তার অব�ান: 



 

34 

                                                                                                            

সােয়ব ইবন ইয়ািযদ র. েথে  বিুরত, িতিন বেলন:  

 إَ ! �هللا رسول يا :َقالت سلم و عليه �هللا ص� �لب إل خالت ب ذهبت« 

 من َشوت توضأ ثم،  بالب�ة ل ودع ، رأس َمسح،  وجع أخت �بن

 زر مثل،  كتفيه ب� �لبوة خاتم إل َنظرت ظهره خلف قمت ثم،  وضوئه

              ) .          رو�ه �لخاري و مسلم .  (  »  �لجلة

“আমার খালা আমাে  রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর  ােে িনেয় েগেলন, তারপর িতিন বলেলন: েহ 

আ�াহর রাসূল! নিট আমার েবােনর েেেল, েস অসু�; তখন িতিন 

আমার মাথায় হাত বুিলেয় িদেলন নবং আমার জনয বর েতর 

েদা‘আ  রেলন; অতঃপর উযু  রেলন, আর আিম তাঁর উযুর 

পািন েথে  পান  রলাম; অতঃপর তাঁর েপেেন দাঁ ালাম নবং 

তাঁর দুই  াঁেধর মাঝখােন হােজলার েবাতােমর মত েমাহের 

নবুয়ত েদখেত েপলাম।”  [ বুখারী, আস-সহীহ: মানাি ব / ২২, 

৪ / ১৬৩; মুসিলম, আস-সহীহ: ফাযােয়ল / ৩০, হািদস নং- 

২৩৪৫, ৪ / ১৮২৩ ]।  
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"الجل  "   : ‘হােজলা’ হল তাঁবুর মত ঘর িবেশষ, যার  তগেলা 

ব  ব  েবাতাম রেয়েে নবং তা েখালােমলা। - [ ইমাম নববীর 

বযাখযাসহ সহীহ মুসিলম: ১৫ / ৯৮ ]। 
 

আর ‘আেসম র. েথে  বিুরত, িতিন আবদু�াহ ইবন সারিজস রা. 

েথে  বুরনা  েরন, িতিন বেলন:  

يُْت « 
إ
ّ  رإأ ِن

ُت  وسلم عليه �هللا ص� �لّ
ْ
ل

إ
�

إ
هُ  وإأ عإ ًْما ُخْبً� مإ لإ وْ  ، وإ

إ
الإ  أ

إ
رن�ًد� :ق

إ
 ، ث

الإ 
إ
ُت  :ق

ْ
ُقل ُ  �إ

إ
رإ  :ل ْستإْغفإ

إ
كإ  أ

إ
ّ  ل ِن

الإ  ؟ وسلم عليه �هللا ص� �لّ
إ
مْ  ق كإ  ، �إعإ

إ
ل  ُ�مّ  ، وإ

هن  تإالإ  ذن ىْبنكإ  وإ�ْستإْغفنرْ ( :�آليإةإ  هإ إ ُمْؤمننن�إ  َن
ْ
نل ل ُمْؤمننإاتن  وإ

ْ
  . )وإ�ل

الإ 
إ
هُ  ُت ُدرْ  ُ�مّ  ق فإ

ْ
ل ْرُت  خإ نإظإ   �إ

إ
اتإمن  إنل ْيهن  �إْ�إ  �لّبُّوةن  خإ تنفإ

إ
ْندإ  ك تنفنهن  ىإاغنضن  عن

إ
 ك

ى يُْسإ
ْ
ْيهن  ُجًْعا �ل

إ
ل ٌَ  عإ ْمثإالن  خنيالإ

إ
أ
إ
لن  ك  ) .                       رو�ه مسلم .  (  »�لّيلن

“আিম রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামে  েদেখিে নবং 

তাঁর সােথ েগাশত ও কিট েখেয়িে, অথবা বেলেেন ‘সািরদ’ 

(েখেয়িে)। আেসম বেলন: অতঃপর আিম তাে  বললাম: 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ি  আপনার জনয কমা 

�াথরনা  েরেেন? িতিন বলেলন: হযাঁ, েতামার জনযও। অতঃপর 

িতিন নই আয়াতিট িতলাওয়াত  েরন: ) ْنِْبَك  ِترْ َواْستَا ُمْؤِعِغ�َ  ِلَ
ْ
 َولِل
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ُمْؤِعغَيِا 
ْ
)َوال  [ কমা �াথরনা  র েতামার পােপর জনয নবং মুিমন 

পুকষ ও নারীেদর জনয]।” 
 

আবদু�াহ বলেলন: তারপর আিম রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর েপেেন েগলাম নবং েমাহের নবুওয়ত েদখলাম তাঁর 

দুই  াঁেধর মােঝ বাম পােশর বাহর হাে র  ােে অংগিলর মাথা 

ন িরত  রেল েযমন হয় অেন টা েতমন, যােত িতল  আেে, 

মেন হয় েযন  তগেলা িবি  নর সমি�।” [ মুসিলম, আস-সহীহ: 

ফাযােয়ল / ৩০, হািদস নং- ২৩৪৬, ৪ / ১৮২৩ – ১৮২৪ ]। 
 

نيغض  : অিধ াংশ আেলম বেলন,  " اياض"  নবং   " اييغض" অথর 

হল:  াঁেধর সেবরা� ভাগ; ে উ ে উ বেলন: তা হল  াঁেধর 

�াে� অবি�ত সূ� হা ; আবার ে উ ে উ বেলন: ন া  ার 

সময় তার েথে  যা � াশ হয়। - [ ইমাম নববীর বযাখযাসহ 

সহীহ মুসিলম: ১৫ / ৯৮ ]। 
 

اِليالن  : বহব ন, ন ব েন   " خيل" , অথর হল: শরীেরর মেধয 

িতল  বা মাশা। - [ ইমাম নববীর বযাখযাসহ সহীহ মুসিলম: ১৫ 
/ ৯৯ ]। 
 

 ুরতবী বেলন: িবতশ হািদসসমূেহর ঐ যবশ রায় হল, েমাহের 

নবুয়ত িেল তাঁর বাম  ােঁধর  ােে �� লাল ি েু, যার পিরমাু 
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েোট  ের বুঝােল  বুতেরর িডেমর পিরমাু। আর ব   ের 

বুঝােল তখন তা হােতর আ�ুেলর মাথা ন িরত  রেল যতটু ু 

হয় ততটু ু পিরমাু হত। আ�াহই অিধ  ভাল জােনন। [ফতহল 

বারী: ৬ / ৫৬৩ ]। 
 

৮. নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর  পাল 

মুবার : 
িহ� ইবন আিব হালা রািদয়া�াহ ‘আনহ  তৃর  বিুরত হািদেসর 

মেধয নেসেে:  
 أزج ، �لب� و�سع ، �للوَ أزهر .... وسلم عليه �هللا ص� �هللا رسول كَ« 

 ل ، �لعرى� أق� ، �لغضب يدره عرق بينهما ، قرَ غ� ف سو�بغ �لو�جب
 . » ... �لدين سهل ، �للحية كث ، أشم يتأمله لم من �سبه ، يعلوه ىور

“রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িেেলন ... অিত �া�ল 

বেুরর অিধ ারী; ললােটর উভয় পাার িেল �শ�তর; তাঁর �যুগল 

িবমুি বৃাাংেশর নযায় বাঁ া, খুব সূ� ঘন  ুল িবিশ� িেল; আর 

ঐ �যুগেলর মােঝ নমন ন িট িশরা িেল, যা রােগর সময় 

(অিধ  রি স�ািরত হওয়ার ফেল) েভেস উঠত (� াশ েপত); 

তাঁর নািস া সুদীঘর, অনভাগ সক ও মধযভাগ নূযূ িেল; তাঁর 

নািস ায় নমন নূর (েজযািত) িেল, যা নাে র উপর িব ীুর হত; 
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ে উ গভীর মেনােযাগ সহ াের তারঁ নাে র �িত না তা ােল 

অতুযমত নাসা মেন  রত; তাঁর দাঁি  িেল িব�ীুর ও খুব ঘন; 

গাীয় িেল মসৃু; ...।”  
 

৯. নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর মাথা মুবার : 
পূেবর উে�িখত আলী ইবন আিব তািলব রািদয়া�াহ ‘আনহ েথে  

বিুরত হািদেসর মেধয আেে, িতিন বেলেেন: 
 ضخم بالقص� وال بالطو�ل ليس سلم و عليه �هللا ص� �هللا رسول كَ« 

 ) .رو�ه أحد .  (  »  ... و�للحية �لرأس

“রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম লিাও িেেলন না, 

আবার েবঁেটও িেেলন না (িতিন মধযম আ ৃিতর িেেলন); আর 

িতিন িেেলন ব  মাথা ও দাঁি র অিধ ারী।” [ ইমাম আহমদ, 

আল-মুসনাদ: ১ / ৯৬; হাে ম, আল-মুসতাদরা : ২ / ৬০৬]। 
 

১০. নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর  ��র: 
উে� মা‘বাদ রা. েথে  বিুরত হািদেসর মেধয আেে, িতিন 

বেলেেন: 
.   »ف صوته صهل   «  

“তাঁর  ��েরর মেধয িেল তীীতা ও বিল�তা।” 
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নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর গি 

গুাবলী 
 

হবাইশ ইবন খািলদ রািদয়া�াহ ‘আনহ েথে  বিুরত, িতিন বেলন:  
 مهاجر� امنه خرج مكة من خرج ح� وسلم عليه �هللا ص� �هللا رسول أَ «

 عبد ودللهما ، َه�ة بن عمر ب�ر أب ومو� ب�ر وأبو هو ، �لدينة إل

 برزة و�ىت ، �لز�عية معبد أم خيمت ع َمرو�، �لليث  أر�قط بن �هللا

 وتمر� لما َسألوها ، وتطعم �سق ثم ،�ليمة  بفناء ورلس تتب ج�ة

 مرمل� �لقوم و�َ ، كذل من شيئا عندها يصيبو� َلم ، منها ليشتوه

 ، �ليمة كس ف شاة إل وسلم عليه �هللا ص� �هللا رسول َنظر مسنت�

: قال �لغنم من �لهد خلفها شاة:  قالت » ؟ معبد أم يا �لشاة هذه ما «:  َقال

 أَ ل أتأذى� «:  قال ذلك من أجهد �:  قالت » ؟ لب من بها هل «

 بها َدع ، َاحلب حلبا بها رأيت إَ ىعم وأ� أىت بأب:  قالت » أحلبها؟

 ، وجل عز �هللا وس�،  ضعها بيده َمسح وسلم عليه �هللا ص� �هللا رسول

 يروض بِىاء ودع،  و�جتت،  ودرت ، عليه َتفاجت،  شاتها ف لا ودع

 وسق ، رو�ت حت سقاهاثم ،  �لهاء عاله حت ثا َيه َحلب ، �لرهط
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ع  ةاىي�ل َيه حلب ثم،  أر�ضو� ثم،  آخرهم بش ثم ، روو� حت أصحابه

 لثت َقلما ، عنها و�رتلو� َبايعها،  عندها غدره ثم،  �إلىاء مأل حت هدة

 �هن هزال يَساو�ن،  عجاَا  أع�� �سوق أبو معبد زوجها هاجاء حت

 معبد أم يا هذ� لك أين من:  وقال ، عجب �للب معبد أبو رأى َلما ، قليل

 بنا مر أىه إال و�هللا ال:  قالت ؟ �ليت ف حلوب وال حيائل عزب ةو�لشا

 رأيت:  قالت ، معبد أم يا ل صفيه:  قال ، و�ذ� كذ� حال من مبارك رجل

 به تزر ولم ،�لة  تعبه لم ، �للق حسن ، �لوجه  أبلج ، �لوضأة ظاهر رجال

 ، صهل صوته و� ، طفو أشفاره و� ، دعج عينيه ف ، قصيم وسيم ، لةقص

 ، �لوقار َعليه صمت إَ ، أقرَ  أزج ،  كثاثة ليته و� ، سطع عنقه و�

 و أجاله بعيد من وأبهاه �لاس أجل،  �لهاء وعاله سماه ت�لم و�َ

 منطقه كأَ ، هزر وال ىزر ال َصل ، �لنطق حلو ، قر�ب من وأحسنه

 ، قص من ع� تقتحمه وال،  طول من يأس ال روعة ، يتحدرَ ىظم خرز�ت

 رَقاء ل ، قدر� وأحسنهم ، منظر� �لالثة أىظر وهو ، غصن� ب� غصن

،  �شود �فود ، أمره إل بادرو� أمر و�َ ، لقول أىصتو� قال إَ ، به  �فوَ

 من لنا ذكر الذي قريش صاحب و�هللا هو:  معبد أبو قال،  مفند وال ع�س ال

 ذلك إل وجدت إَ وألَعلن ، حبهأص أَ هممت ولقد ، بمكة ذكره ما أمره
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 صاحبه من يدروَ وال ، �لصوت �سمعوَ علا بمكة صوت َأصبح ، سَيال

 : يقول وهو ،

 معبد أم خيمت قاال رَيق�*  جز�ئه خ� �لاس رب �هللا جزى

 �مد رَيق أمس من َاز َقد*    به و�هتدت بالدى ىزالها هما

 وسؤدد رازى ال َعال من به*     عن�م �هللا زوى ما لقص َيا

 بصحبة من �سعد �هللا �سعد*    دهــــلهن أبا ب�ر سعادة ج

 بمرصد للمؤمن� ومقعدها*   مــَتاته مقام كعب ب� لهن

 �شهد �لشاة �سألو� إَ َِى�م* و�ىائها شاتها عن أخت�م سلو�

 مزود �لشاة ضة ص�ا عليه*  َتحلبت حائل �شاة دعها

 ).رو�ه �لا�م .  (  »  مورد ثم مصدر ف يرددها  *  لالب ليها  رهنا َغادرها

“রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামে  যখন ম�া েথে  

েবর  ের েদয়া হয়, তখন িহজরত ারী িহেসেব িতিন, আবূ ব র 

রা. নবং আবূ ব র রা. নর েগালাম আেমর ইবন ফুহায়রা ও 
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তাঁেদর উভেয়র পথ�দশর  আবদু�াহ ইবন ওরাইি ত আল-

লাইসী মদীনার উে�েশয েবর হেয় পে ন; তারা উ�ু মা‘বাদ 

আল-খুযা‘য়ীয়া’র তাঁবুর পাশ িদেয় পথ অিত�ম  েরন; আর েস 

িেল পিরুত বয়সী ন  নারী, তাঁবুর আি�নায়  াপ  জি েয় 

বেস থা ত; পািন পান  রাত ও খাবার িদত। অতঃপর তাঁরা 

তার িন ট েথে  েগাশত ও েখজুর �য়  রেত  াইল, ি ক তাঁরা 

তার িন ট নই ধরেনর ি েুই েপল না;  ারু, তখন তারা (উে� 

মা‘বাদ নর েগা�ী) িেল রসদশূনয দুিভরক  বিলত; অতঃপর 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁবুর ন পােশ ন িট 

োগল েদখেত েপেলন নবং বলেলন: েহ উ�ু মা‘বাদ! নই 

োগলিটর অব�া  ী? েস বলল: োগেলর পাল েথে  মূলত 

দুবরলতাই নই োগলিটে  িপেেন েফেল িদেয়েে; িতিন বলেলন: 

তার মেধয দুধ আেে ি ? েস বলল: নই বযাপাের োগলিট খুবই 

দুবরল; (অথরাৎ নর অব�া দুধ েদওয়ার ে েয়ও খারাপ) িতিন 

বলেলন: তুিম ি  আমাে  তা েদাহন  রার অনুমিত েদেব? েস 

বলল: আমার িপতা ও মাতা আপনার জনয  ুরবান হউ ! আপিন 

যিদ তা েদাহন  রেত  ান, তাহেল তা েদাহন  কন; অতঃপর 
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রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম োগলিটে  েডে  

আনােলন, তারপর িতিন তার ওলােন তারঁ হাত বুলােলন নবং 

আ�াহ তা‘আলার নাম বলেলন; আর তার (উ�ু মা‘বােদর) জনয 

তার োগেলর বযাপাের েদা‘আ  রেলন; অতঃপর ব রীিট দুধ 

েদাহেনর সুিবধােথর তার দু’পােয়র মাঝখােন ফা ঁ  রল, তার দুধ 

অিধ  হাের বৃিশ েপল নবং েস জাবর  াটেত লাগল; তারপর 

িতিন ন িট পার িনেয় আসার জনয ডা েলন যােত  ােফলার 

স লে  তৃিি সহ াের দুধ পান  রােত পােরন, তারপর তােত 

দুধ েদাহন  ের দুেধর �বাহ সৃি�  রেলন, নমনি  তার উপর 

   ে  েফনা উঠল; অতঃপর িতিন উ�ু মা‘বাদে  তৃিি সহ াের 

দুধ পান  রােলন, আরও দুধ পান  রােলন তাঁর সাথীেদরে  

নবং তারাও পিরতৃি হেলন; অতঃপর তােদর বা ীরা দুধ পান 

 রল; তারপর তারা স েল িীতীয়বার পান  রল; অতঃপর িতিন 

তােত িীতীয়বার দুধ েদাহন  রেলন, নমনি  দুেধর পার 

পিরপূুর হেয় েগল; অতঃপর িতিন তা তার িন ট েরেখ িদেলন, 

তারপর তার সােথ (পুনরায় সাকােতর) �িত�িতবশ হেলন নবং 

তার িন ট েথে  রওয়ানা হেলন। তারপর অ� ি েুকু অব�ান 



 

44 

                                                                                                            

 রার পেরই তার �ামী আবূ মা‘বাদ তার িন ট  তগেলা দুবরল 

শীুর ায় ব রী তাি েয় িনেয় নেস উপি�ত হল, ব রীগেলা 

দুবরলতার  ারেু টলায়মান অব�ায় হাটল; অতঃপর  যখন আবূ 

মা‘বাদ দুধ েদখেত েপেলন, তখন িতিন অবা  হেলন নবং 

বলেলন: েহ উ�ু মা‘বাদ! েতামার িন ট নই দুধ ে াথা েথে  

নল, অথ  ব রীগেলা িেল দূের  ারুভূিমেত নবং ঘেরর মেধয 

ে ান দুধ িেল না? জবােব েস বলল: না, আ�াহর  সম! তেব 

আমােদর িন ট িদেয় নমন ন  বর তময় বযিি  েল েগেেন, 

যাঁর অব�া নমন নমন; আবূ মা‘বাদ বলেলন: েহ উ�ু মা‘বাদ! 

তুিম আমাে  তাঁর ৈবিশ�য বুরনা  র, তখন েস বলল: আিম ন  

বযিিে  েদেখিে, যার অব�া হল- িতিন পির�ার সু�র, উ�ল 

ে হারার অিধ ারী, িতিন শীুরতার েদােষ দু� নন; িনি�ত নন 

কুষতার অিভেযােগ, িতিন িেেলন উ�ল ফসরা; তাঁর ে াখ িেল 

গভীর  ােলা; তারঁ ে ােখর পাতার �া�েদশ িেল লিা; তাঁর 

 ��েরর মেধয িেল তীীতা ও বিল�তা; তারঁ গদরান িেল লিা; 

তাঁর দাঁি র মেধয ঘন� িেল; �’র ি নারাসমূহ লিা হওয়ার সােথ 

� িেল ধনু া ৃিতর; যিদ িতিন  ুপ থা েতন, তাহেল তাঁর মেধয 
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গা�ীেযরর োপ পিরলিকত হত; আর যিদ িতিন  থা বলেতন, 

তখন িতিন তাঁর মাথাে  উঁ ু  রেতন নবং তাঁর সাথীেদর ে েয় 

উঁ ু হেয় েযেতন; িতিন িেেলন সবে েয় সু�র মানুষ, দূর েথে  

েদখেত িতিন সবরািধ  দীিিমান, আর  াে েথে  েদখেত িতিন 

অিত উাম; িতিন িেেলন িম�ভাষী ও ��ভাষী নবং মাঝামািঝ 

পযরােয়  থা বলেতন,  মও বলেতন না, আবার েবিশও বলেতন 

না; (বলার সময়) তাঁর  থা েযন মিুমুিা ও েে�াবশ বাে যর 

নযায় অবতী রু হত; িতিন মধযম আ ৃিতর, দৃি� টু লিা নন নবং 

নমন েবঁেটও নন, যার  ারেু ে ােনা ে াখ তাঁে  অবজা  রেত 

পাের; িতিন িেেলন দুই ডােলর মাঝামািঝ ন িট ডাল; সুতরাং 

িতিন িেেলন তােদর িতনজেনর মেধয সবে েয় সু�র নবং 

আিভজােতযর িদ  েথে  সবে েয় উাম; তাঁর সাথীগু তাঁে  

েব�নী িদেয় রােখ, িতিন যিদ  থা বেলন তারা তারঁ  থা তেন 

নবং িতিন যিদ তােদর িনেদরশ েদন তারা তাঁর িনেদরশ পালেন 

�িতেযািগতা তক  ের; তাঁর িন ট তাঁর স�ীগু সবসময় 

সমেবত থাে ; িতিন িবষ� (িবরিি) ে হারার অিধ ারী নন নবং 

 থাবাতরায় অসংল� নন21। (বুরনা েশানার পর) আবূ মা‘বাদ 
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বলেলন: আ�াহর  সম! িতিন  ুরাইশ বংেশর মহামানয বযিি, 

আমার িন ট তাঁর বযাপাের যা আেলা না  রা হল, তা ম�ােতও 

আেলা না হয়; আমার �বল অিভ�ায় হল, আিম তাঁর স�ী হব 

নবং নর জনয আিম ে ােনা পথ েপেল অবশযই আিম েসই পথ 

ধরব। আর ম�ােত ন িট আওয়াজ সুউ� হল, তারা আওয়াজিট 

েশানল ি ক ে  আওয়াজ  রেে তা জানেত পারল না; আর েস 

(আওয়াজ ারী) বলিেল: 

মানুেষর �িতপাল  আ�াহ তা‘আলা দান  কন উাম পুররার 

দুই ব�ুে , যাঁরা আগমন  েরেেন দুই তাঁবুেত উ�ু মা‘বােদর; 

তাঁরা অবতরু  েরেে তার িন ট িহদায়াতসহ নবং েস হেয়েে 

িহদােয়ত �াি, 

সুতরাং েসই বযিি সফল াম হেয়েে, েয হেয়েে মুহা�েদর 

স�ীেত পিরুত;  

অতনব, েহ  ুসাই স�দায়! ি   ারেু আ�াহ েতামােদর েথে   

দূর  রেলন,  
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নমন  লযাু, ে��� ও েনতৃ�, যার ে ােনা �িতদান হয় না। 

আবূ ব েরর েসেভােগযর জনয তাে  মুবার বাদ, ন জনয েয 

িতিন নমন েলাে র সাহ যর িনেয়েেন, যার সাহ েযর আ�াহ যাে  

ইিা  েরন েসেভাগযমিাত  েরন।  

বনী  া‘েবর  নযার জনযও মুবার বাদ,   ারু েস মুিমনেদর 

জনয উঁৎ েপেত বেসিেল,  

েতামরা েতামােদর েবানে  তার ব রী ও পার স�ে র িজজাসা 

 র, 

ে ননা েতামারা ব রীে  িজজাসা  রেল েস সাকয িদেব; 

িতিন তার িন েট েডে  আনেলন দুধহীন ব রীে , অতঃপর 

েসিট েফাঁটা েফাঁটা দুধ ঝরাল 

েফনািয়ত দুধ ব রীর �ন ��ভােব তাঁর িন েট; 

তারপর িতিন তাে  েরেখ েগেলন ব�  িহেসেব তার িন েট 

েদাহন ারীর জনয 
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েস তাে  মূল উৎেস দুধ েবর  রেব, তারপর সরবরাহ ে েে।” 

[হাে ম, আল-মুসতাদরা : ৩ / ৯ - ১০ নবং িতিন বেলন, নই 

হািদসিটর সনদ সহীহ, ইমাম বুখারী ও মুসিলম র. হািদসিট বুরনা 

 েরন িন, আর ইমাম যাহাবী র.ও অনুরপ মত বযি  েরেেন; 

বাগবী, শরহস সুমাহ (  ফাদােয়ল / নবী সা�া�াহ :( شح السغ  

‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সামনী  গুাবলী ( جيعع صتيره ص� اهللا  

   হািদস নং-৩৭০৪, ১৩ / ২৬১ - ২৬৪ ]। ,(عليه و سلم 

* * * 
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িীতীয় অধযায় 

তারঁ  ািরির  গুাবলী 

 

 

তারঁ  ািরির  গুাবলী 

আর নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর  ািরির  গুাবলী;  

িতিন িেেলন সামিন ভােব উাম  ািরির  গুাবলীর েকের 

পিরপূুর ৈনিত তাস�ম মানুষ; দিলল িহেসেব আ�াহ তা‘আলা 

 তৃর  তাঁে  েদয়া নই সািটরিফে টই ( ািরির  সনদই) আপনার 

জনয যেথ� হেব; আ�াহ তা‘আলা বেলন: 
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]٤: القلم[ ﴾ ٤ َعِظي�ٖ  ُخلُقٍ  لََعَ�ٰ  نََّك  ﴿  

“আর িন�য় আপিন মহান  িরেরর উপর রেয়েেন।” — (সূরা 

আল-�লম: ৪) 

বদানযতা ও দানশীলতার েকের নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম িেেলন সবরািধ  উদার দানশীল মানুষ, িতিন নত েবিশ 

পিরমােু দান  রেতন, েস পযরােয় ে ােনা রাজা-বাদশা েপৗেেত 

পাের না; হািদেসর ভাষায়:  

هُ «  اءإ جإ
إ
اهُ  رإُجٌل  َ ْ�طإ

إ
أ
إ
نإًما َ ْ�ن  �إْ�إ  �إ

إ
بإل عإ  ، جإ رإجإ

إ
َ  

إ
ْومنهن  إنل

إ
الإ ،  ق ْومن  يإا :�إقإ

إ
!  ق

ْسلنُمو�
إ
َّ  أ ِن

إ
ى�ُ  ُ�إّمًد� َ اءً  ْعطن طإ ْشإ  الإ  �إ ةإ  �إ

إ
اق فإ

ْ
                   ) .  رو�ه مسلم .  (  »�ل

“ন  বযিি রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর  ােে 

নেলা; িতিন তাে  নত েবিশ োগল িদেলন যােত দুই পাহাে র 

মধযবতরী �ান পূুর হেয় যােব। তারপর েস বযিি তার স�দােয়র 

 ােে িগেয় তােদর বলল, েহ আমার জািত ভাইেয়রা! েতামরা 
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ইসলাম নহু  র; ে ননা মুহা�দ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

নত েবিশ দান  েরন েয, িতিন অভােবর ভয়  েরন না।”২১

22 

জািবর ইবন আবিদ�াহ রািদয়া�াহ ‘আনহমা বেলন:  

ا«  ن  رإُسولُ  ُسئنلإ  مإ َّ يًْئا وسلم عليه �هللا ص� � ّط  شإ
إ
الإ  َ رو�ه .  (  »الإ  :�إقإ

 ) .مسلم 

“রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর  ােে ে উ ি েু 

 াইেল ে ান িদন িতিন ‘না’ বেলন িন।”২২F

23 

আর যখন রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম হনােয়েনর 

যুশ েথে  িফের আসেলন, তখন আরব েবদুইনগু তাঁর িপেু 

িনেত লাগল তার  ােে  াওয়া আর�  রল, নমনি  তারা তাঁে  

ন িট গােের িন ট আ�য় িনেত বাধয  রল; তারপর িতিন তাঁর 

বাহেনর উপর থা া অব�ায়ই তারা তারঁ  াদরিট িেিনেয় িনল, 

তখন িতিন বলেলন:  

                                                           
22 মুসিলম, আস-সহীহ: ফাযােয়ল / ১৪, হািদস নং- ২৩১২, ৪ / ১৮০৬ 
23 মুসিলম, আস-সহীহ: ফাযােয়ল / ১৪, হািদস নং- ২৩১১, ৪ / ১৮০৫ 
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 هذه عدد ل كَ لو َو�هللا :َقال  ؟ �لخل عّ  أتشوَ ، رد�ئ عّ  ردو�« 

  �لعضاة
ً
  وال بيالً  ردو� ال ثم ، بين�م لقسمته،  ىعما

ً
  وال جباىا

ً
.   »كذ�با

 ) .رو�ه �لغوي ( 

“েতামরা আমাে  আমার  াদরিট েফরত দাও; েতামরা ি  আমার 

বযাপাের  ৃপুতার আশশা  র? তারপর িতিন বলেলন: আ�াহর 

শপথ! যিদ আমার িন ট নই গােপালার সংখযা পিরমাু উটও 

থাে , তেব তা আিম েতামােদর মােঝ ব�ন  ের িদব; অতঃপর 

েতামরা আমাে   ৃপু,  াপুকষ ও িমথযাবাদী িহেসেব পােব 

না।”২৩F

24 

                                                           
24 বাগবী, শরহস সুমাহ ( شح السغ    ): ফাদােয়ল / নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর দানশীলতা(  / হািদস নং- ৩৬৮৯, ১৩ ,( وسلم عليه اهللا ص� جوده

২৫২, আর িতিন বেলেেন: নই হািদসিট সহীহ; আর ইমাম নাসায়ী র. তাঁর 

‘আস-সুনান’ নে� অনুরপ ব রুনা  েরেেন: িহবা / ১, ৬ / ২৬৩ – ২৬৪। 

�لعضاه  : েোট  াঁটাযুি বৃক িবেশষ, যা শি নবং যমীেনর মেধয িবদযমান 

থাে । - [আল- ামূসুল মুহীত, মূল অকর (  পৃ. ৮৩৫; আর ইমাম ,( عضض 

নাসায়ী র. নর ব রুনার মেধয নেসেে:  » لو أَ ل�م شجر تهامة ىعما...«   .  [যিদ 

েতামােদর জনয ম�া নগরীর গােপালার সংখযা পিরমাু উট অিজরত হত ...]। 
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আর নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর িনেজর উপর 

অপরে  �াধানয িদেতন; ফেল িতিন দান  ের িদেতন, অথ  তাঁর 

উপর ন মাস বা দুইমাস অিতবািহত হেয় েযত, তাঁর ঘের আগন 

ূলত না২৪

25। 

                                                           
25 ‘উরওয়া র. েথে  বি রুত, িতিন ‘আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহা েথে  ব রুনা 

 েরেেন, িতিন বলেতন:  

ن « َّ ْختن  �ْ�نإ  يإا وإ�
ُ
َْ ،  أ ن ّنا إ

ُ
إْنُظرُ  ك

إ
  ل

إ
لن  إنل

هنالإ
ْ
لن  ُ�مّ  �ل

هنالإ
ْ
لن  ُ�مّ  �ل

هنالإ
ْ
ةإ ،  �ل

إ
الإث

إ
ةٍ  ث

ّ
هنل

إ
ْ�نن  فن  أ ْهرإ  شإ

ا مإ وقندإ  وإ
ُ
ْ�يإاتن  فن  أ

إ
ن  رإُسولن  أ َّ الإ  ، ىإارٌ  وسلم عليه �هللا ص� �

إ
ُت  : ق

ْ
ل
ُ
ةُ  يإا : ق

إ
ال ا خإ َإ  �إمإ  كإ

يُّشُ�مْ  تن ؟  ُ�عإ
إ
ال

إ
َن :  ق � ْسوإدإ

إ
اءُ  �َّْمرُ  �أل مإ

ْ
  ، وإ�ل

ّ
ىّهُ  إنال

إ
دْ  َ

إ
َإ  ق نرإُسولن  كإ ن  ل َّ  وسلم عليه �هللا ص� �

 ٌَ ارن  مننإ  جن�إ� ىْصإ
إ
ىإْت وإ ،  �أل ُهمْ  �إ

إ
نحُ  ل نإائ ىُو�،  مإ كإ

إ
َإ  َ و

ُ
ل   يُْرسن

إ
ن  رإُسولن  إنل َّ  وسلم عليه �هللا ص� �

ا مننْ  نهإ إاى
ْ

ل
إ
ينإاهُ  أ يإْسقن

إ
 ) .رو�ه مسلم .  (  »َ

“আ�াহর  সম! েহ আমার েবােনর েেেল! আমরা (মােসর) নতুন  াঁদ 

েদখতাম, অতঃপর আবার নতুন  াঁদ েদখতাম, তারপর আবার নতুন  াঁদ 

েদখতাম; অথরাৎ দুই মােস িতনিট নতুন  াঁদ েদখতাম। ি ক রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ে ােনা ঘেরই আগন ূালােনা হেতা না। 

িতিন (‘উরওয়া র.) বেলন: আিম িজজাসা  রলাম: েহ খালা! আপনারা তা হেল 

ি ভােব েবঁে  থা েতন? িতিন বলেলন: দু’িট  ােলা িজিনস: েখজুর ও পািন; 

তেব  েয়  ঘর আনসার পিরবার রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 

�িতেবশী িেল; তাঁেদর ি েু দুধােলা উটনী ও ব রী িেল। তাঁরা হািদয়া 
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জৈন  মিহলা নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর িখদমেত 

ন িট ঝালরসহ েবানা  াদর হািদয়া (উপহার) �রপ দান 

 রেলন নবং বলেলন:  

 �تاجا سلم و عليه �هللا ص� �لب َأخذها ، هذه أ�سوك �هللا رسول يا« 

 ما!  �هللا ولرس يا : َقال ، �لصحابة من رجل عليه َرآها،  َلَسها ، إلها

 سلم و عليه �هللا ص� �لب قام َلما.  ، ىعم : َقال،  َاكسنيها هذه أحسن

 سلم و عليه �هللا ص� �لب رأيت ح� أحسنت ما : قالو�،  أصحابه المه

،  َيمنعه شيئا �سأل ال أىه عرَت وقد،  إياها سأَه ثم إلها �تاجا أخذها

 أ�فن لع� سلم و عليه �هللا �ص �لب لَسها ح� بر�تها رجوت : َقال

 ) .رو�ه �لخاري .  (  » َيها

“েহ আ�াহর রাসূল! আিম নিট আপনাে  পিরধােনর জনয 

িদলাম; আর নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম  াদরখানা 

নমনভােব নহু  রেলন, েযন তাঁর নিটর দর ার িেল। নরপর 

িতিন নিট পিরধান  রেলন। তারপর সাহাবীেদর মধয েথে  

                                                                                                            
িহসােব রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর জনয দুধ পাঠােতন; আর 

িতিন আমােদরে  তা পান  রেত িদেতন। - [মুসিলম, আস-সহীহ: যুহদ, 

হািদস নং- ২৯৭২, ৪ / ২২৮৩ ] 
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ন জন েসিট তাঁর েদেহ েদেখ আেবদন  রেলন: ইয়া 

রাসূলা�াহ! নটা  তই না সু�র! আপিন নিট আমাে  িদেয় 

িদন। নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন: হযা ঁ (িদেয় 

েদব)। অতঃপর যখন নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম উেঠ 

 েল েগেলন, তখন অনযানয সাহাবীগু তাঁে  েদাষােরাপ  ের 

বলেলন: তুিম ভাল  াজ  র িন। যখন তুিম েদখেল েয, িতিন 

 াদরখানা নমনভােব নহু  েরেেন, েযন নিট তাঁর �েয়াজন 

িেল; নরপরও তুিম েসটা ে েয় বসেল; অথ  তুিম অবশযই জান 

েয, তাঁর  ােে যখনই ে ান িজিনস  াওয়া হয়, তখন িতিন 

 াউে  িবমুখ  েরন না। তখন েসই বযিি বলল: যখন নবী 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম নিট পিরধান  েরেেন, তখন তাঁর 

বর ত হািসল  রার আশায়ই আিম নই  াজ  েরিে, েযন আিম 

ন  াদরটাে  আমার  াফন বানােত পাির।”২৫

26 

আর নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর বদানযতা বা 

দানশীলতা িেল তার যথাযথ �ােন; িতিন দান  রেতন আ�াহর 

জেনয নবং আ�াহর নােম; হয় িতিন ফ ীর-িমস ীনে  দান 

                                                           
26 বুখারী, আস-সহীহ: আদব / ৩৯, ৭ / ৮২ 
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 রেতন অথবা অভাবীে ; অথবা আ�াহর পেথ; অথবা ইসলােমর 

�িত আ ৃ�  রার জনয; অথবা উ�েতর জনয শরী‘য়েতর 

িবিধিবধান �বতরেনর উে�েশয। 

আর বীরে�র েকের নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িেেলন 

খুব সাহসী মানুষ নবং িসশা� ও পদেকপ নহেু িেেলন তােদর 

মেধয অিধ তর তীী ও মজবুত; জনগু পািলেয় েযত, অথ  

িতিন সুদৃৃভােব অটল থা েতন। আ�াস ইবন আবিদল মুাািলব 

রািদয়া�াহ ‘আনহ বেলন:  

ّما«
إ
ل
إ
إقإ  َ َإ  �َْ ُمْسلنُمو

ْ
ّفارُ  �ل

ُ
ك

ْ
  )يع� ف حن� (  وإ�ل

ّ
� َإ � وإ ُمْسلنُمو

ْ
نرن�نإ  ل ،  ُمْدب

فنقإ  ن  رإُسوُل  �إطإ َّ ُض  وسلم عليه �هللا ص� �
ُ
تإهُ  يإْرك

إ
ّفارن  قنبإلإ  �إْغل

ُ
ك

ْ
الإ  ، �ل

إ
 ق

ّباٌس  ىإا وإ  : �إ
إ
ذٌ  أ امن  آخن نلنجإ ةن  ب

إ
ن  رإُسولن  �إْغل َّ ا وسلم عليه �هللا ص� � ّفهإ

ُ
�

إ
ةإ  أ نرإ�دإ  إ

 َْ
إ
عإ  الإ  أ  »عبد �لطلب �بن أىا �لب ال كذب أىا  « : و كَ يقول حينئذ،  �ُْسن

 ) .رو�ه مسلم .  (

“যখন (হনােয়েনর যুেশ) মুসিলম ও  ািফরগু পর�র স�ুখ 

যুেশ িলি হল, তখন মুসিলমগু (যুেশর ন  পযরােয়) িপেেনর 

িদে  পলায়ন  রেত লাগেলন; আর রাসূলু�াহ সা�া�াহ 
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‘আলাইিহ ওয়াসা�াম �ীয় পােয়র েগা ালী ীারা িনেজর খ�রে  

আঘাত  ের  ািফরেদর িদে  ধািবত  রিেেলন। আ�াস 

রািদয়া�াহ ‘আনহ বেলন: আিম তাঁর খ�েরর লাগাম ধের 

েরেখিেলাম নবং নে  থািমেয় রাখার ে �া  রিেলাম যােত �ত 

গিতেত অনসর হেত না পাের; আর তখন িতিন বলিেেলন:  

“আিম েয নবী তা েতা নয় িমথযা, 

আিম হলাম আবদুল মুাািলেবর েবটা।”২৬

27 

                                                           
27 মুসিলম, আস-সহীহ: িজহাদ / ২৮, হািদস নং- ১৭৭৫, ৩ / ১৩৯৮ নবং 

তােত আেে: 

الإ  « ن  رإُسولُ  �إقإ َّ ىْ  « : وسلم عليه �هللا ص� �
إ
ّباُس  أ ابإ  ىإادن  �إ ْصحإ

إ
ةن  أ . » �لّسُمرإ  [তখন 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন: েহ আ�াস! আসহােব 

সমুরাে  (গােের িনেে বাই‘আত াির সাহাবীেদর) আ�ান  র]। আর তােত 

রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর নই  থািট বি রুত েনই:  »  أىا �لب ال

»عبد �لطلب �بن كذب أىا   [আিম েয নবী তা েতা নয় িমথযা, আিম হলাম আবদুল 

মুাািলেবর েবটা।]। আর বারা রা. নর ব রুনার মেধয তা বি রুত হেয়েে; তােত 

আেে: 
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আর আলী রািদয়া�াহ ‘আনহ বেলন:  

 ص� �هللا برسول �تقينا ،�لقوم  �لقوم ولق،  �لأس �حر �ذ� كنا«

.   »منه �لعدو �ل �قرب �حد ي�وَ َما وسلم عليه تعال �هللا

 ) .رو�ه �لغوي (

“যুেশর উোজনা যখন েঘারতর হেয় উঠত নবং ন  দল আের  

দেলর মুেখামুিখ হেয় দা ঁােতা, তখন আমরা রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

                                                                                                            
و� ...  «

ُ
بإل

ْ
َ
إ
أ
إ
  ُهنإاكإ  َ

إ
ن  رإُسولن  إنل َّ رإُسولُ  ، وسلم عليه �هللا ص� � ن  وإ َّ  وسلم عليه �هللا ص� �

إ  تنهن  عإ
إ
اءن  �إْغل إْيضإ بُو �لْ

إ
َإ  وإأ إارنثن  نُ �ْ  ُسْفيإا

ْ
ْبدن  بْنن  �ل ُمّطلنبن  �إ

ْ
نهن  �إُقودُ  �ل لإ  ب إ إ  �إ�إ اْسَإْنصإ

إ
الإ  َ

إ
 : وإق

ىإا «
إ
ّ  أ ِن

ْب  الإ  �لّ ذن
إ
ىإا ك

إ
ْبدن  �ْ�نُ  أ ُمّطلنْب  �إ

ْ
 ) .رو�ه مسلم (  . » �ل

“... তখন তাঁরা রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর িদে  নিগেয় 

নেলন, আর রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েস সময় তাঁর সাদা 

খ�েরর উপর িেেলন; আর আবূ সুিফয়ান ইবন আবিদল মুাািলব রা. নে  

েটেন িনেয় যািিেলন। অতঃপর িতিন অবতরু  রেলন নবং আ�াহর  ােে 

সাহাযয  াইেলন। আর িতিন বলেলন: “আিম অবশযই নবী, ন  থা িমথযা নয়; 

আিম ইবন আবিদল মুাািলব।” - [মুসিলম, আস-সহীহ: িজহাদ / ২৮, হািদস 

নং- ১৭৭৬, ৩ / ১৪০০]। 
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‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর মাধযেম আআরকা  রতাম;  ারু, ে ােনা 

বযিিই তাঁর ে েয় শশর অিধ  িন টবতরী হত না।”২৭

28 

অনুরপভােব আনাস রািদয়া�াহ ‘আনহ বেলন:  

َإ  « ن  رإُسولُ  كإ َّ نإ  وسلم عليه �هللا ص� � ْحسإ
إ
َإ  ، �لّاسن  أ �إ ْجوإدإ  وإ

إ
،  �لّاسن  أ

َإ  �إ عإ  وإ ْشجإ
إ
دْ ،  �لّاسن  أ قإ

إ
ل زنعإ  وإ

إ
ْهُل  َ

إ
ينإةن  أ دن مإ

ْ
ةٍ  ذإ�تإ  �ل

إ
ْل قإ ،  لإ

إ
ل اْ�طإ

إ
 قنبإلإ  ىإاٌس  َ

                                                           
28 বাগবী, শরহস সুমাহ ( شح السغ    ): ফাদােয়ল / নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর বীর� (  / হািদস নং- ৩৬৯৮, ১৩ ,( وسلم عليه اهللا ص� نجيعته

২৫৭ -২৫৮। 

 

ইমাম মুসিলম র. ব রুনা  েরেেন, বারা রািদয়া�াহ ‘আনহ েথে  বি রুত, িতিন 

বেলন:  
ّنا «

ُ
ن  ك َّ � وإ� ُس  �ْحإرّ  إنذإ

ْ
إأ

ْ
نهن  �إّتقن  �ل َّ ،  ب ن � اعإ  وإ نى منّنا �لّشجإ

ّ
َ

إ
نهن  ُ�إاذنى ل ّ  �إْع�ن . ب ِن

 �هللا ص� �لّ

 ) .رو�ه مسلم (  . »وسلم  عليه

“আ�াহর  সম! যুেশর উোজনা যখন েঘারতর হেয় উঠত, তখন আমরা তাঁর 

মাধযেম আআরকা  রতাম। িন�য়ই আমােদর মােঝ বীরপুকষ িতিনই, েয যুেশ 

তাঁর বরাবর থাে , অথরাৎ নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম। (রাসূেলর 

বরাবর ে উ দাঁ ােল েস সাহসী হেতা ও তার বীর� � াশ েপত)।” [মুসিলম, 

আস-সহীহ: িজহাদ / ২৮, হািদস নং- ১৭৭৬, ৩ / ১৪০১]। 
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ّقاُهمْ ،  �لّصْوتن 
إ
تإل ن  رإُسولُ  �إ َّ ًعا وسلم عليه �هللا ص� � دْ  رإ�جن

إ
ُهمْ  وإق بإقإ   سإ

إ
 إنل

إ  وإُهوإ  تن �لّصوْ  رإٍس  عإ
إ
بن  َ

إ
ةإ  أل حإ

ْ
ل هن  فن  ، ُعْرٍى  طإ مْ  « : �إُقوُل  وإُهوإ  �لّسْيُف  ُ�نُقن

إ
 ل

مْ  تُرإ�ُعو�
إ
الإ .  » تُرإ�ُعو� ل

إ
ْدىإاهُ  «:  ق ًْر� وإجإ وْ  بإ

إ
نىّهُ  أ إْحرٌ  إ الإ .  » لإ

إ
َإ  : ق �إ رإًسا وإ

إ
َ  

ُ
 »ُ�بإّطأ

 ) .رو�ه مسلم .  ( 

“রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িেেলন স ল মানুেষর 

মেধয অিত সু�র, অিত দানশীল নবং �� বীর িেেলন। ে ান 

ন  রােত মদীনাবাসীগু ঘাবি েয় িগেয়িেল; েয িদ  েথে  শ� 

আসিেল, েলাে রা েসই িদে  েুেট  লল; ন  পযরােয় পেথ 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সােথ তােদর সাকাত 

হয় নমতাব�ায় েয, তখন িতিন িফের আসিেেলন;  ারু, শে�র 

িদে  �থম িতিনই েুেট িগেয়িেেলন। তখন িতিন আবূ তালহা 

(রা.) নর িজন বা গিদিবহীন েঘা ায় আেরািহত হেয়িেেলন; তাঁর 

 াঁেধ তরবাির িেল; আর িতিন বেলন: েতামরা ভীত হেয়া না, 

েতামরা ভীত হেয়া না। বুরনা ারী (আনাস) আরও বলেলন: আিম 
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নই েঘা াে  েপেয়িে সমুেষর মত, অথবা িতিন বলেলন: ন েতা 

সমুষ। অথ  ইতঃপূেবর নই েঘা ার গিত িেল ধীর।”২৮

29 

আর নই ধরেনর মহাবীর� থা া সে�ও িতিন িেেলন ে ামল ন� 

ভষ দয়াবান ন  বযিি; আর িতিন অ�ীলভাষী িেেলন না নবং 

অ�ীল  থা বািনেয়ও বলেত পারেতন না২৯

30; আর িতিন িেেলন না 

বাজােরর মেধয ৈহ-ৈ  ারী; আর িতিন মে�র জবাব মে�র 

মাধযেম িদেতন না, বরং িতিন কমা সু�র দৃি�েত েদখেতন; 

আনাস রািদয়া�াহ ‘আনহ বেলন:  

                                                           
29 মুসিলম, আস-সহীহ: ফাদােয়ল / ১১, হািদস নং- ২৩০৭, ৪ / ১৮০২ - 

১৮০৩; আর নটা হল নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর মহা বীর� ও 

আ�াহর উপর পিরপূ রু ভরসার  ূ া� �মাু। 
30 আবদু�াহ ইবন ‘আমর রািদয়া�াহ ‘আনহমা েথে  বি রুত, িতিন বেলন:  

 خيار�م من إَ « : يقول و�َ،  متفحشا وال َاحشا سلم و عليه �هللا ص� �لب ي�ن لم« 

 ) .رو�ه �لخاري (  . » أخالقا أحسن�م

“নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম অ�ীলভাষী িেেলন না নবং অ�ীল  থা 

 �  েরও বলেত পারেতন না; িতিন বলেতন: “েতামােদর মেধয উাম েস 

বযিি, যার  িরর ভাল।”[বুখারী, আস-সহীহ: মানি ব / ২৩, ৪ / ১৬৬]। 



 

62 

ْمُت «  دإ ن  رإُسولإ  خإ َّ ْشإ  وسلم عليه �هللا ص� � نن�إ  عإ ن ،  سن َّ ا وإ� الإ  مإ
إ
ا : لن  ق

ّ
َ
ُ
 أ

ّط 
إ
الإ  َ الإ  وإ

إ
ءٍ  لن  ق ْ نشإ نمإ :  ل تإ  ل

ْ
ل � �إعإ ذإ

إ
 ؟  ك

ّ
تإ  وإهإال

ْ
ل � �إعإ ذإ

إ
 ) .رو�ه مسلم( » ؟ ك

“আিম দশ বের রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 

িখদমত  েরিে, আ�াহর  সম! িতিন  খনও আমাে  ‘উহ’ 

শ�ও বেলন িন নবং  খনও ে ােনা িবষেয় আমাে  বেলন িন: 

তুিম ে ন নটা  রেল? ে ন ওটা  রেল না?”৩০F

31 

আর নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর সাহাবীেদর সােথ 

ে েতু   রেতন৩১ F

32; তাঁেদর সােথ িমশেতন, আলাপ আেলা না 

                                                           
31 মুসিলম, আস-সহীহ: ফাদােয়ল / ১৩, হািদস নং- ২৩০৯, ৪ / ১৮০৪. 
32 আবূ হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ েথে  বি রুত, িতিন বেলন:  

 ) .�لتمذي رو�ه (  . »حقا  إال أقول ال إ� : قال،  تد�عبنا إىك �هللا رسول يا قالو� «

“তারা বলল: েহ আ�াহর রাসূল! আপিন আমােদর সােথ রিস তা  েরন! 

িতিন বলেলন: িন�য়ই আিম সতয  থাই বিল।” - [িতরিমযী, আস-সুনান: 

আল-িবকর (  :৫৭, হািদস নং- ১৯৯০, ৫ / ৩৭৫; আর িতিন বেলন / ( الب 

নই হািদসিট হাসান, সহীহ]। 

আনাস ইবন মােল  রািদয়া�াহ ‘আনহ েথে  বি রুত, িতিন বেলন:  
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 রেতন, তাঁেদর িশতেদর সােথ েখলাধুলা ও রিস তা  রেতন৩২

33 

নবং তােদরে  ে ােল িনেতন; আর  খনও  খনও িশতরা তাঁর 

                                                                                                            
 ، �لاقة ول ع حاملك إ� : َقال ، سلم و عليه �هللا ص� �هللا رسول �ستحمل رجال َإ «

 وهل : سلم و عليه �هللا ص� �هللا رسول َقال ؟ �لاقة بول أصنع ما!  �هللا رسول يا : َقال

 ) .رو�ه �لتمذي .  (  »؟  �لوق إال �إلبل ت�

“ন  বযিি রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর  ােে বাহন  াইেল 

িতিন তাে  বলেলন: আিম েতামাে  বাহন িহেসেব ন িট উটনীর বা�া িদব; 

ন  থা তেন েস বলল: আিম উটনীর বা�া িদেয়  ী  রব? জবােব রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন: উটগেলা ি  বা�াই �সব  ের না?” 

- [িতরিমযী, আস-সুনান: আল-িবকর (  / ৫৭, হািদস নং- ১৯৯১, ৫ / ( الب 

৩৭৫; আর িতিন বেলন: নই হািদসিট সহীহ, গরীব]। 
33 আনাস ইবন মােল  রািদয়া�াহ ‘আনহ েথে  বি রুত, িতিন বেলন:  

 باأ يا : صغ� ل ألخ قولل كَ  إَ  حت خالطنال سلم و عليه �هللا ص� �هللا رسول كَ «

 ) .رو�ه �لتمذي .  (  » ؟ �لغ� َعل ما عم�

“রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আমােদর সােথ িমশেতন, নমনি  

িতিন আমার েোট ভাইে  বলেতন: েহ আবূ ‘উমাইর! েতামার ‘নুগাইর’ (েোট 

পািখ)  ী  ের?” - [িতরিমযী, আস-সুনান: আল-িবকর (  ৫৭, হািদস / ( الب 

নং- ১৯৮৯, ৪ / ৩৫৭]। 
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ে ােলর মেধয ��াব  ের িদত, ি ক িতিন তাে  িতররার 

 রেতন না। 

আর নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম �াধীন বযিি, েগালাম, 

ধনী ও দিরষ স েলর দা‘ওয়াত নহু  রেতন৩৩

34; আর িতিন 

মদীনার �াে� িগেয় েরাগীর েসবা  রেতন৩৪

35; িতিন ওযর 
                                                           
34 আনাস ইবন মােল  রািদয়া�াহ ‘আনহ েথে  বি রুত, িতিন বেলন:  

يُْت « 
إ
ن  رإُسولإ  رإأ َّ �  �ّ ُ  صإ َّ ْيهن  �

إ
ل مإ  عإ

ّ
ل ُب  وإسإ

إ
ارإ  يإْرك نمإ

ْ
ُعْريإ  �ل

ْ
ُ�نيُب  ، �ل ةإ  وإ ْعوإ ، دإ وكن

ُ
ْمل مإ

ْ
�إنإامُ  �ل  وإ

إ  ْرضن  عإ
إ
ْلنُس  ، �أل �إ إ  وإ ْرضن  عإ

إ
ُل وإ  ، �أل

ُ
�

ْ
إ  �إأ ْرضن  عإ

إ
�إُقولُ  ، �أل وْ :  وإ

إ
  ُد�نيُت  ل

إ
رإ�ٍع  إنل

ُ
ْئُت  ك  ، جن

وْ 
إ
ل يإ  وإ ْهدن

ُ
ّ  أ

إ
ُت  ذنرإ�عٌ  إنل

ْ
بنل

قإ
إ
 ) .رو�ه �لغوي .  (  » ل

“আিম রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামে  গদীিবহীন গাধার উপর 

আেরাহন  রেত েদেখিে; েদেখিে �ীতদােসর আ�ােন সা া িদেত; আরও 

েদেখিে মািটেত ঘুমােত, মািটর উপর বসেত নবং মািটেত বেস খাওয়া-দাওয়া 

 রেত; আর িতিন বলেতন: যিদ আমাে  গক-োগেলর খুর আহােরর জনয 

দাওয়াত েদয়া হয়, তাহেলও আিম আসব; আর যিদ (গক-োগেলর) ন িট বাহ 

আমার িন ট উপহার (হািদয়া) িহেসেব পাঠােনা হয়, তাহেল আিম তা নহু 

 রব।” - [বাগবী, শরহস সুমাহ ( شح السغ    ): ফাদােয়ল / নবী সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ন�তা (  ,হািদস নং- ৩৬৭৪ ,( وسلم عليه اهللا ص� رواضعه

১৩ / ২৪২.]। 
35 আনাস ইবন মােল  রািদয়া�াহ ‘আনহ েথে  বি রুত, িতিন বেলন:  
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েপশ ারী বযিির ওযর নহু  রেতন; আর িতিন জনগুে  িনেয় 

সালাত আদায়  রা অব�ায় যখন িশতর  ামা তনেতন, তখন 

িতিন তার মােয়র িফতনায় প ার আশশায় সালাত �ত েশষ 

 রেতন৩৫

36। 

                                                                                                            
،  �لمار و�ر�ب،  �لنازة و�شهد ، �لر�ض يعود سلم و عليه �هللا ص� �هللا رسول كَ «

 ) .رو�ه �لتمذي .  (  » �لعبد دعوة و�يب

“রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েরাগীর েসবা  রেতন, জানাযার 

নামােয শরী  হেতন, গাধায় আেরাহন  রেতন নবং েগালােমর দাওয়াত নহু 

 রেতন।” - [িতরিমযী, আস-সুনান: জানােয়য / ৩২, হািদস নং- ১০১৭, ৩ / 

৩২৮; আর িতিন বেলন: নই হািদসিট আনাস রা. েথে  মুসিলম— নই সনেদ 

বযতীত অনয ে ান সনেদ বি রুত হেয়েে বেল আমরা জািন না; আর  ানা 

মুসিলম, েস হল মুসিলম ইবন  াইসান, যার বযাপাের  থা রেয়েে]। 
36 আনাস ইবন মােল  রািদয়া�াহ ‘আনহ েথে  বি রুত, িতিন বেলন:  

 كَ و�َ سلم و عليه �هللا ص� �لب من أتم وال،  صالة أخف قط إمام ور�ء صليت ما «

 ) .رو�ه �لخاري .  (  » أمه تفت أَ �اَة َيخفف �لصب ب�اء ليسمع

“আিম নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ে েয় সংিকি নবং পূ রুা� সালাত 

আর ে ােনা ইমােমর িপেেন  খনও পি  িন; আর তা ন জনয েয, িতিন 

িশতর  ামা তনেত েপেতন নবং তার মােয়র িফতনায় প ার আশশায় সংেকপ 

 রেতন।” - [বুখারী, আস-সহীহ: আযান / ৬৫, ১ / ১৭৩]। 
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আর আবূ  াতাদা রা. বিুরত হািদেসর মেধয আেে:  

َإ  « ّ�  كإ امنٌل  وإُهوإ  يُصإ ةإ  حإ امإ مإ
ُ
نْنتإ  أ ْ�نإبإ  ب نْنتن  زإ ن  رإُسولن  ب َّ  عليه �هللا ص� �

بن  وسلم
إ
أل عإاصن  وإ

ْ
نيعن  بْنن  �ل �،  �لّرو ِنذإ

إ
امإ  َ

إ
ا ق هإ

إ
إل نذإ� حإ � دإ  وإ جإ ا سإ هإ عإ رو�ه .  ( »وإضإ

 ) .مسلم 

“রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর  নযা যয়নােবর 

 নযা উমামাে  (আবূল ‘আস ইবন রাবী‘র ঔরসজাত) �ীয়  াঁেধ 

উিঠেয় সালাত আদায়  রেতন। যখন িতিন দা ঁােতন, তখন 

তাে  উিঠেয় িনেতন; আর যখন িতিন িসজদা  রেতন, তখন 

তাে  নািমেয় রাখেতন।”৩৬F

37 

আবূ বুরায়দা রািদয়া�াহ ‘আনহ বেলন: 

 �لس� و �لسن جاء إذ �طبنا سلم و عليه �هللا ص� �هللا رسول كَ «

 �هللا رسول َ�ل ، و�عث�َ يمشياَ أحر�َ قميصاَ عليهما �لسالم عليهما

 : قال ثم،  يديه ب� ووضعهما َحملهما �لنب من سلم و عليه �هللا ص�

ٓ  ﴿ �هللا صدق ََّما مۡ  ََ
َ
ٰ أ وۡ  لُُ�مۡ َ�

َ
ٰ َوأ  هذين إل َنظرت   ]٢٨: �الىفال[ ﴾ نَةٞ فِتۡ  ُدُ�مۡ َ�

                                                           
37 মুসিলম, আস-সহীহ: মাসািজদ / ৯, হািদস নং- ৫৪৩, ১ / ৩৮৫ 



 

67 

.   » ورَعتهما حديث قطعت حت أصب َلم و�عث�َ يميشياَ �لصبي�

 ) .رو�ه �لتمذي (

“রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ভাষু িদিিেলন নমন 

সময় হাসান ও হসাইন রা. আসেলন; তাঁেদর গােয় িেল লাল 

জামা; তাঁরা হাঁটিেেলন আবার পে  যািিেলন; অতঃপর 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িমির েথে  েনেম 

নেলন নবং তাঁেদর দু’জনে  উিঠেয় িনেয় সামেন বসােলন; 

তারপর বলেলন: আ�াহ তা‘আলা সতযই বেলেেন: ﴿  ٓ َما َّ مۡ  ََ
َ
ٰ أ  لُُ�مۡ َ�

وۡ 
َ
 েতামােদর স�দ ও স�ান-সকিত েতা]  ﴾ َنةٞ فِتۡ  ُدُ�مۡ َ�ٰ َوأ

েতামােদর জনয িফতনা (পরীকা) �রপ। - সূরা আল-আনফাল: 

২৮]; নই িশত দু’িট েহঁেট আসিেল আর পে  যািিল েদেখ আিম 

আর ি�র থা েত পারলাম না, নমনি   থা ব�  ের িদলাম 

নবং নেদরে  উিঠেয় িনলাম।”৩৭F

38 

                                                           
38 িতরিমযী, আস-সুনান: মানাি ব / ৩১, হািদস নং- ৩৭৭৪, ৫ / ৬৫৮; আর 

িতিন বেলেেন: নই হািদসিট হাসান, গরীব। 
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হসাইন রািদয়া�াহ ‘আনহ বেলন: আিম আমার িপতাে  নবী 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সাথীেদর মেধয তাঁর আ ার-

বযবহােরর িবষেয় িজেজস  রলাম, জবােব িতিন বলেলন:   

 ل� ، �للق سهل،  �لَش د�ئم سلم و عليه �هللا ص� �هللا رسول كَ« 

 و،  عياب ال و،  َحاش ال و،  خابص ال و غليظ ال و بفظ ليس،  �لاىب

 ترك قد،  َيه بي� ال و منه يو�س ال و،  �شت� ال اعم يتغاَل،  حمشا ال

 : ثالث من �لاس و ترك، يعنيه  ال وما و�إلكثار �لر�ء : ثالث من ىفسه
 رجا بما إال يتكم ال و ، عورته يطلب ال و،  يع�ه ال و  أحد�  يذم ال كَ

 سكت ِذ�َ،  �لط� رؤوسهم ع كأىما جلساؤه أطرق ت�لم إذ�و ،  ثو�به

 حت ل أىصتو� عنده  ت�لم منو ، �لديث  عنده يَنازعو� ال و،  ت�لمو�

 ما يتعجب و،  منه يضحكوَ ما يضحك،  أولم حديث حديثهم،  يفرغ

 كَ إذ� حت مسأَه و منطقه ف �لفوة ع للغر�ب يصب و،  نهم يتعجبوَ

،  َارَدوه يطلبها �لاجة طالب رأيتم إذ�:  يقول و،  ليستجلبوىهم أصحابه

 َيقطعه،  �وز حت حديثه أحد ع يقطع ال و،  مكَئ من �لناء يقبل ال و

 ) .رو�ه �لتمذي .  (  »  قيام أو بن�
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“রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িেেলন সদাহািসমুখ ও 

িবন� �ভােবর অিধ ারী; িতিন রৃভাষী বা  িঠন হদেয়র 

অিধ ারী িেেলন না; িতিন উ��ের  থা বলেতন না, অ�ীল ভাষা 

বযবহার  রেতন না, অপেরর েদাষ খঁুেজ েব ােতন না নবং বখীল 

িেেলন না। যা  াইেতন না তা েথে  িনিলরি থা েতন; ে ােনা 

আশা ারীে  িনরাশ  রেতন না, েতমিন  াউে  িমথযা 

�িত�িতও িদেতন না। িতনিট িবষয় েথে  িতিন দূের থা েতন: 

�দশরেনিা, েবশী  থা ও অ�েয়াজনীয়  থাবাতরা বলা। আর 

িতনিট  াজ েথে  িতিন মানুষে  মুি রাখেতন: িতিন  াউে  

িন�া  রেতন না,  াউে  অপবাদ িদেতন না নবং  ারও েদাষ-

শিট অনুস�ান  রেতন না। আর েয  থায় সাওয়াব হয়, নমন 

 থা ো া অনয ে ান  থা বলেতন না। িতিন যখন  থা বলেতন, 

তখন উপি�ত ে�াতােদর মেনােযাগ নমনভােব আ ষরু  রেতন 

েয, তােদর মাথায় েযন পািখ বেস আেে। যখন িতিন  থা বলা 

েশষ  ের িনরব হেতন, তখন অনযরা  থা বলত নবং তাঁর 

িন ট তারা ে উ বাদানুবাদ  রত না। আর তাঁর িন ট ে উ 

 থা বলা তক  রেল তার  থা েশষ না হওয়া পযর� অনযেদরে  
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 ুপ থা েত বলেতন। ে ােনা  থায় তারা হাসেল িতিনও 

হাসেতন নবং তারা িব�য় � াশ  রেল িতিনও িব�য় � াশ 

 রেতন। অপিরি ত েলাে র রৃ আ রু ি ংবা  েঠার উিি 

িতিন ৈধেযরর সােথ সহয  রেতন, নমনি  সাহাবীগুে  নমন 

েলা েদর (অপিরি ত েলা েদরে ) িনেয় আসেত বলেতন। 

আরও বলেতন: যখন েতামরা ে ােনা �েয়াজন েদখা েদওয়া 

েলা  েদখেব তখন তা সমাধা  রেত তার সাহাযয  রেব। তধু 

ভােলার িবিনমেয় �শংসা বযতীত অনয ে ােনা � ার �শংসা 

িতিন নহু  রেতন না। েকউ কথা বলেত থাকেল তােক 

থািমেয় িদেয় িতিন িনেজ  থা বলা আর�  রেতন না; অবশয 

ে উ সীমা ল�ন  রেল তাে  থািমেয় িদেতন অথবা মজিলস 

েথে  উেঠ েযেতন (যােত বিা িনেজই  ুপ হেয় যায়)।”৩৮

39 

                                                           
39 িতরিমযী, আস-সুনান: শামাইেল মুহা�দ, পিরেিদ: রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর  িরর মাধুেযরর িববরু, হািদস নং- ৩২৪, পৃ. ১৯৮ – 

২০০; বাগবী, শরহস সুমাহ: ফাদােয়ল / পিরেিদ: নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর সমনী  গুাবলী ( نيب جيعع صتيره ص� اهللا عليه و سلم  ),  হািদস 

নং- ৩৭০৪, ১৩ / ৩৭০ - ৩৭৫, ইমাম িতরিমযীর সনদ অনুযায়ী; বায়হা ী, 

আদ-দালােয়ল (  পৃ. ২৮৫ - ২৮৯; নই হািদসিট ন িট দীঘর হািদেসর :( الالئل 
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আর রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম সাদািসেদ ও 

অনা াির জীবনযাপেন  রম ৈধযরশীল মানুষ িেেলন; তাঁর বািলশ 

িেল যার অভয�ের িেল েখজুেরর েোব া। আনাস ইবন মােল  

রা.  তৃর  বি রুত হািদেসর মেধয আেে, িতিন বেলন:   

 مرمل مضطجع س�ر ع وهو سلم و عليه �هللا ص� �هللا رسول ع دخلت«

 من ىفر عليه دخلَ،  لف حشوها آدم من وسادة رأسه وتت �ش�ط

 ، ��ر�َة سلم و عليه �هللا ص� �هللا رسول َا�رف،  عمر ودخل أصحابه

 �هللا رسول بنب �لش�ط أثر وقد،  ثووا �لش�ط وو� جنبه ب� عمر ير َلم

 ما:  سلم و عليه �هللا ص� �لب ل َقال،  عمر َبك ، سلم و عليه �هللا ص�

 جل و عز �هللا ع أ�رم �ىك أعلم أ�وَ أَ �ال و�هللا:  قال؟  عمر يا يبكيك

 رسول يا وأىت،  َيه يعبثاَ َيما �لىيا ف يعبثاَ وهما،  وقيص كسى من

 �َ ترض أما : سلم و عليه �هللا ص� �لب َقال!  أرى �َي بالكَ �هللا

                                                                                                            
অংশিবেশষ, িহ� ইবন আিব হালা রা. হাসান রা. ে  িজজাসা  েরন, আর 

িতিন নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর গু ও  িরেরর ব রুনা ারী, নই 

হািদসিট দুবরল, ে ননা তার সনেদ সুিফয়ান ইবন ও ী‘ নােম ন জন দুবরল 

ব রুনা ারী রেয়েে, অনুরপভােব তােত জামী’ ইবন ‘উমােয়র নােম ন জন 

দুবরল ব রুনা ারী আেে, আর তােত বনী তামীম েগােরর ন জন অপিরি ত 

বযিি রেয়েে; তেব মতন তথা মূল বিেবযর সমথরেন সহীহ ব রুনা রেয়েে।   
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رو�ه .  (  »   كذ�ك َِىه : قال،  ب� : عمر قال؟  �آلخرة ولا �لىيا لم ت�وَ

 . )أحد 

“আিম রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর িন ট িগেয় 

হািযর হলাম নমতাব�ায় েয, িতিন তেয় আেেন নমন ন  খােট, 

যা েখজুেরর রিশ ীারা ৈতির  রা নবং তাঁর মাথার নীে  িেল 

তা�বেুরর বািলশ, যা েখজুর পাতার ীারা ভিতর; অতঃপর তাঁর 

িন ট হািযর হেল ন  দল সাহাবী নবং সােথ ওমর রা. উপি�ত 

হেলন; অতঃপর রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

ন বার েমা  িনেলন, তােত ওমর রা. তাঁর পাারেদশ ও েখজুেরর 

রিশর মাঝখােন (িবোেনা) ে ান  াপ  েদখেত েপেলন না, আর 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর পাারেদেশ েখজুেরর 

রিশর ি ি েলেগ িেল; তা েদেখ ওমর রা. ে ঁেদ েপলেলন; 

অতঃপর তাঁে  লকয  ের নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বলেলন: েহ ওমর! তুিম  াঁদে ে ন? জবােব ওমর রা. বলেলন: 

আ�াহর  সম! আিম জািন েয, আপিন আ�াহ তা‘আলার িন ট 

ি সরা ও  ায়সার েথে  অেন  েবিশ স�ািনত ও ি�য়; অথ  

তারা দুিনয়ার মেধয আেমাদ-�েমাদ  ের যােি; আর েহ আ�াহর 
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রাসূল! আপনার অব�ান েতা আিম েদখেতই পািি! তখন নবী 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন: তুিম ি  পে�  র না 

েয, তােদর জনয (সমৃশ) হউ  দুিনয়া, আর আমােদর জনয 

(সমৃশ) হউ  আিখরাত? জবােব ওমর রা. বলেলন: হযা,ঁ অবশযই; 

িতিন বলেলন: সুতরাং (� ৃত) িবষয়িট অনুরপই।”৩৯

40 

 

নই হল নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর  িরেরর উ�ল 

ি েু মিু-মুিা; সুতরাং আপনারা তাে  আপনােদর জনয 

অনুসরুীয় ও অনু রুীয় মশাল বা পাে�রী িহেসেব নহু  কন, 

তার �িত আ�া রাখুন, তাে  নহু  কন, তার উপর পথ  লুন 

নবং সিঠ  পেথর অনুসারী হউন; আ�াহ তা‘আলা তাঁে  উাম 

 িরর দান  েরেেন নবং আমােদরে  তাঁর অনুসরেুর িনেদরশ 

িদেয়েেন; আ�াহ তা‘আলা বেলেেন: 

﴿  �َ َٔ  ْ ِ  اِمُنوا ِ ٱب  ٱ َِّ�ِّ ٱ َورَُسوِ�ِ  َّ
ُ
�ۡ ِّ ِيٱ ّ�ِ ِ  ِمنُ يُؤۡ  َّ ِ ٱب  َّبُِعوهُ ٱوَ  ۦتِهِ َوَ�َِ�ٰ  َّ

]١٥٨: االعراف[ ﴾ ١ َتُدونَ َ�هۡ  لََعّلُ�مۡ   

                                                           
40 ইমাম আহমদ, মুসনাদ: ৩ / ১৩৯ - ১৪০ 
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“ ােজই েতামরা ঈমান আন আ�াহর �িত ও তাঁর রাসূল উ�ী 

নবীর �িত, িযিন আ�াহ ও তাঁর বাুীসমূেহ ঈমান রােখন। আর 

েতামরা তার অনুসরু  র, যােত েতামরা িহদায়াত�াি হও।” – 

[সূরা আল-আ‘রাফ: ১৫৮]। 

 

আ�াহ তা‘আলা আমােদরে  নবং আপনােদরে  নই নবী 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামে  মহ�ত  রার সুেযাগ দান 

 কন নবং আমােদরে  আজীবন তাঁর সুমাহ ও িহদােয়েতর 

অনুসরু  রার তাওফী  দান  কন।   

* * * 
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ন�পি� 

১. ‘দালােয়লুন নবুয়াত ওয়া মা‘েরফাতু আহওয়ািল সােহিবশ 

শরী‘য়াত’ ( دالئل ايبو  و ععرف  أحوال صيح  الش�ع   ), আহমদ 

ইবন হসাইন আল-বায়হা ী; বযাখযা-িবে�ষু  েরেেন: আবদুল 

মু‘তী  াল‘আজী, ৈবকত: দাকল  ুতুিবল ‘ইলিময়া, ১৪০৫ িহ. 

২. ‘আল-জােম‘উস সহীহ: সুনানুত িতরিমযী’ ( سن : اليعع الصحيح  

-মুহা�দ ইবন ঈসা ইবন সূরা আত-িতরিমযী, বযাখযা ,( التعذي

িবে�ষু  েরেেন: আহমদ শাে র ও অনযানযগু, তৃতীয় সংররু, 

 ায়েরা: মু�ফা আল-বাবী আল-হালবী নবং তার স�ানগু, 

১৩৯৮ িহ. 

৩. সুনানুন নাসায়ী িবশরিহল হােফজ জালাল উি�ন আস-সূয়ুতী 

ওয়া হািশয়াতুল ইমাম আস-িস�ী ( ي� �شح جالل الين سن النس

 পিরমাজরন, নির িবনযাস ও ;(السيوط و حيني  اإلعيم السغدي 

সূ ীপর �ুয়ন: আবদুল ফাাাহ আবূ গ�া, িীতীয় সংররু, 

হালব: মা তাবাতুল মাতবু‘আিতল ইসলািময়া, ১৪০৯ িহ.  
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৪. শরহস সুমাহ (  হসাইন ইবন মাস‘উদ আল-ফারা ,( شح السغ  

আল-বাগবী, বযাখযা-িবে�ষু  েরেেন: যুহাইর শাবীশ ও ত‘য়াইব 

আল-আরনাউত, ৈবকত: আল-মা তাবুল ইসলামী, ১৩৯৯ িহ. 

৫. আশ-শামােয়লুল মুহা�ািদয়া ( الشميئل الحمدي    ),মুহা�দ ইবন 

ঈসা ইবন সূরা আত-িতরিমযী, বযাখযা-িবে�ষু: মুহা�দ ‘আফীফ 

আয-যা‘বী, তৃতীয় সংররু, েজ�া: দাকল মাতবু‘আিতল হািদসা, 

১৪০৯ িহ. 

 

৬. সহীহল বুখারী (  মুহা�দ ইবন ইসমাঈল ,( صحيح الخيري 

ইবন ইবরাহীম আল-বুখারী, ই�ািুল: আল-মা তাবুল ইসলামী। 

৭. সহীহ মুসিলম ( صحيح مسلم   ), মুসিলম ইবনুল হা�াজ আল-

 ুশায়রী আন-িনসাবুরী, বযাখযা-িবে�ষু: মুহা�দ ফুয়াদ আবদুল 

বা ী, িরয়াদ: িরয়াসাতু ইদারািতল বাহিসল ‘ইলিময়া ওয়াল ইফতা 

ওয়াদ দা‘ওয়া ওয়াল ইরশাদ ( رئيس  إداراا الحوث العلمي  و اإلفتي   

  .১৪০০ িহ ,(و العو  و اإلرنيد 
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৮. নববীর বযখযাসহ সহীহ মুসিলম ( صحيح مسلم �شح ايووي   ), 

িরয়াদ: িরয়াসাতু ইদারািতল বাহিসল ‘ইলিময়া ওয়াল ইফতা ওয়াদ 

দা‘ওয়া ওয়াল ইরশাদ ( رئيس  إداراا الحوث العلمي  و اإلفتي  و  

  .১৪০১ িহ ,(العو  و اإلرنيد 

৯. আত-�বা াতুল  ুবরা ( الَبقيا الكبى   ), ইবনু সা‘দ, ৈবকত: 

দাক সািদর, তািরখ িবহীন। 

 

১০. ফাতহল বারী শরহ সহীিহল ইমাম আিব আবিদ�াহ মুহা�দ 

ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী ( فتح اليري شح صحيح اإلعيم أب عبد

 আহমদ ইবন আলী ইবন হাজার ,(اهللا �مد نن إسميعيل الخيري

আল-‘আস ালানী, বযাখযা-িবে�ষু: আবদুল আযীয ইবন 

আবিদ�াহ ইবন বায; অধযায়, পিরেিদ ও হািদেসর �িম  নির 

িবনযাস: মুহা�দ ফুয়াদ আবদুল বা ী, িরয়াদ: িরয়াসাতু ইদারািতল 

বাহিসল ‘ইলিময়া ওয়াল ইফতা ওয়াদ দা‘ওয়া ওয়াল ইরশাদ ( 

 ।(رئيس  إداراا الحوث العلمي  و اإلفتي  و العو  و اإلرنيد 
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১১. আল- ামুস আল-মুহীত ( القيمو  الحيط   ), মুহা�দ ইবন 

ইয়া ুব আল-িফেরাযাবাদী, িীতীয় সংররু, ৈবকত: মুয়াসসাসাতুর 

িরসালা ( لرسيل  مؤسس  ا  ), ১৪০৭ িহ.  

১২. আল-মুসতাদরা ু ‘আলা আস-সহীহাইন ( الستدرى ع  

 হাে ম িনসাবুরী; ত�বধােন: ইউসূফ আবদুর রহমান ,(الصحيح� 

আল-মার‘আশালী, হািদসসমূেহর বিধরত সূ ীপরসহ, ৈবকত: 

দাকল মা‘আেরফত।  

 

১৩. মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ( مسغد اإلعيم أدد   ), ৈবকত: দাক 

সািদর।   

* * * 


