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ভূিমকা
সম� �শংসা আ�াহর জনয, িযিন তাঁর বা�ােদর �িত
পিরপূ ণর্তার গুণাবল ী �ারা অনু�হ কেরেছ ন এবং তােদর এেক
উপর অেনয্র মযর্াদােক সমু�ত কেরে; যােত তােদরেক পরীক্ষ
করা যায় েসসব ৈবিশে�য্র বয্াপা, যা েথেক তােদরেক েদয়া
হেয়েছ; আর আিম সাক্ষয্ িদি� আ�াহ ছাড়া েক হক ইলাহ
েনই, িতিন একক, তাঁর েকান শরীক েনই, তার রেয়েছ িবরাট
রাজ�, আর িতিন সু উ�; আিম আরও সাক্ষয্ িদি�, মুহা�দ
সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর বা�া ও রাসূ ল, যাঁেক ে�রণ
করা হেয়েছ সেবর্া�ম চির� ও সু�র কেমর্র পিরপূণর্তা িবধ
করার জনয; রাত-িদন আ�াহ রহমত ও শাি� বষর্ণ করুন তাঁ
�িত, তাঁর পিরবার-পিরজেনর �িত, তাঁর সাহাবীগেণর �িত এবং
তাঁেদর সেবর্া�ম অনুসরণকারী তাে‘য়ীগেণর �িত ...।
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অতঃপর:
আ�াহ তা‘আলা মহান িরসালােতর দািয়� মুহা�দ সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর িনকট অপর্ণ কেরেছ; আ�াহ তা‘আলা
বেলেছন:
َ
َ ۡ َ ُّ
ُ َۡ ُ
[١٢٤ :َ أعل ُم َح ۡيث � َعل رِ َسا�َ ُه ۗۥ ﴾ ]اﻻﻧﻌﺎم
﴿ٱ
“আ�াহ তাঁর িরসালাত েকাথায় অপর্ণ করেবন তা িতিনই ভাল
জােনন”। - [ আল-আন‘আম: ১২৪ ]। িতিন তা এমন এক
বয্ি�র িনকট অপর্ণ কেরে, যাঁেক িতিন সৃ ি�গত, চির�গত 1 ও
০F

1

আ�াহ তা‘আলা বেলন:
َ ُ ُ َٰ َ َ َ ّ
[٤ : ﴾ ]اﻟﻘﻠﻢ٤ �ي
﴿ نَك لع
ٖ � خل ٍق ع ِظ

“আর িন�য় আপিন মহান চিরে�র উপর রেয়েছন।” (সূ রা আল-�লম: ৪)।
আর আেয়শা রািদয়া�াহু‘আনহা েথেক বিণর্, িতিন বেলেছন:
ََنَ ْ ُ ن
ّ ّ ﺈ ّ ُ َُ ﺒ
. (  ) رواه مﺴﻠﻢ. « ِ �َِ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻛ اﻟﻘ ْﺮآ
ِ » َِنَ ﺧﻠﻖ ﻰ
“েকননা, নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর চির� িছল ‘আল-কুরআন’।”
[মুসিলম, আস-সহীহ: মুসািফরগেণর সালাত (  ) ﻼة اﻤﻟﺴﺎﻓﺮ�ﻦ/ ১৮, হািদস
নং- ৭৪৬, ১ / ৫১৩ ]।
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আকৃিত-�কৃিতগতভােব পূ ণর্তা দান কেরেছ, যােত িতিন এই
মহান িরসালােতর দািয়� বহন করেত পােরন; সু তরাং নবী
সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম সৃ ি�গত ও চির�গতভােব সবেচেয়
পিরপূ ণর্ মানু িছেলন।

***

আর বারা ইবন ‘আেযব রািদয়া�াহু‘আনহুমা বেল:
ُ
 ) رواه. « » ﻛن رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ أﺣﺴﻦ ﻨﻟﺎس وﺟﻬﺎ و أﺣﺴﻦ ﺧﻠﻘﺎ
. ( ﺒﻟﺨﺎري و مﺴﻠﻢ
“রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িছেলন মানু েষর মেধয্ সবেচেয়
সু �র েচহারা ও উ�ম চিরে�র অিধকারী।” [ বু খারী, আস-সহীহ: মানািকব /
২৩, ৪ / ১৬৫; মুসিলম, আস-সহীহ: ফাদােয়ল / ২৫, হািদস নং- ২৩৩৭, ৪ /
১৮১৯ ]।
আনাস ইবন মািলক রািদয়া�াহু‘আনহু েথেক বিণর, িতিন বেলন:
ُ
. (  ) رواه مﺴﻠﻢ. « » ﻛن رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ أﺣﺴﻦ ﻨﻟﺎس ﺧﻠﻘﺎ
“রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িছেলন মানু েষর মেধয্ সবেচেয়
উ�ম চিরে�র অিধকারী।” [মুসিলম, আস-সহীহ: ফাদােয়ল / ১৩, হািদস নং২৩১০, ৪ / ১৮০৫ ]।
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�থম অধয্া
তাঁর সৃ ি�গত গুণাবল
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তাঁর সৃ ি�গত গুণাবল
আ�াহ তা‘আলা তাঁর সৃ ি�েক পিরপূ ণর্

কেরেছ, েযমন তাঁর

শরীেরর বণর্নায় এেসেছ ে, তাঁর শরীেরর গঠন িছল সাম�সয্পূণর
2
সু দশর্ন সু� ; সু তরাং নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
১

2

বারা ইবন ‘আেযব রািদয়া�াহু‘আনহুমা েথেক বিণর, িতিন বেলন:

 ﻟ ﺷﻌﺮ ﻳﺒﻠﻎ ﺷﺤﻤﺔ أذﻧﻴﻪ، � ﺑﻌﻴﺪ ﻣﺎ ﺑ� ﻤﻟﻨﻜﺒ، » ﻛن ﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ ﺮ�ﻮﺎﻋ
. (  ) واه اﺒﻟﺨﺎري. «  لﻢ أر ﺷيﺌﺎ ﻗﻂ أﺣﺴﻦ ﻣﻨﻪ،  رأﻳﺘﻪ ﻓ ﺣﻠﺔ ﺣﺮاء،
“নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িছেলন মধয্ম আকৃিতর পুর; তাঁর উভয়
কাঁেধর দূ র� িছল অ� েবিশ; চুল িছল কােনর লিতকা পযর্� লি�; আিম
তাঁেক লাল েপাষাক পিরিহত অব�ায় েদেখিছ; তাঁর েচেয় সু �র িকছু আিম
কখনও েদিখ িন।” [ বু খারী, আস-সহীহ: মানািকব / ২৩, ৪ /১৬৫; মুসিলম,
আস-সহীহ: ফাদােয়ল / ২৫, হািদস নং- ২৩৩৭, ৪ / ১৮১৮]।
জুরাইরী র. েথেক বিণরত, িতিন আবূ েতাফােয়ল রা. েথেক বণর্না কের, িতিন
বেলন:
ْ ْ َ َ َ َ ْ َ ََ َ َ َ ْ َن
ّ َ ُ َ َ ْ ََ َ َ ُ ْ ُ
. «  مﻠِﻴﺢ ال َﻮﺟ ِﻪ،  ﻛ أ�ﻴﺾ،  �ﻌﻢ:�َ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ؟ ﻗﺎل
ِ  ُﻟ أرأﻳﺖ رﺳﻮل:»ﻗﻠﺖ
. ( )رواه مﺴﻠﻢ
“আিম তাঁেক িজজ্ঞাসা করলাম , আপিন িক রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�ামেক েদেখেছন? িতিন বলেলন: হয্া, িতিন িছেলন ফসর্, লাবণয্ময়
েচহারার অিধকারী।” [মুসিলম, আস-সহীহ: ফাদােয়ল / ২৮, হািদস নং২৩৪০, ৪ / ১৮২০]।
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পুরুষেদর মেধয্ মধয্ম আকৃ 3 িছেলন; িতিন খুব েবিশ ল�াও
২

িছেলন না, আবার েবঁেটও িছেলন না 4; তাঁর উভয় কাঁেধর দূ র�
৩

আর উে� মা‘বাদ কতৃর্ক বিণর্ত হািদেসর মেধয্ :
ٌَ ْ ُ
َ َْ َ َ ُ َ ُ ْ ََ
ُْ َْ ٌَ ُْ ُ ْ َ َْ ْ َْ َ َ َْ َ ﺿ
ٌ َِﻴﻢ ﻗ
ٌ
... ﻴﻢ
» رأﻳﺖ رﺟﻼ ﻇﺎ ِﻫﺮ الﻮ
ِ َوﺳ ﺴ،  َولﻢ ﺗﺰ ِر ﺑ ِ ِﻪ ﺻﻘﻠﺔ،  لﻢ ﺗﻌِﺒﻪ �ﻠﺔ،  أﺑﻠﺞ الﻮﺟ ِﻪ، ِﺎءة
َ ْ ُ ُ َ ْ ََ ُ ْ ََ
ُ َ ْ َﻤ
َ ْ ُ َْ َ
. « �ﺐ
ِ َّﺟﻞ ﻟ
ٍ ﺎس وأ�ﻬﺎه ﻣِﻦ ﺑﻌ
ٍ  وأﺟﻼه وأﺣﺴﻨﻪ ﻣِﻦ ﻗ ِﺮ، ِﻴﺪ
“আিম এক বয্ি�েক েদেখি, যার অব�া হল- িতিন পির�ার সু �র, উ�ল

েচহারার অিধকারী, িতিন শীণর্তার েদােষ দু� ন; িনি�ত নন ক্ষু�তা
অিভেযােগ, উ�ল ফসর্, হয্া�সা ... সবেচেয় সু �র মানু ষ, দূ র েথেক েদখেত
িতিন সবর্ািধক দীি�মা, আর কাছ েথেক েদখেত িতিন অিত উ�ল ও
সু �র।”
হািদেসর মেধয্ তার বয্খয্া করা হে:
َْ َ َ
ّ
َ َْ
. «�
ِ  وﻻ ِﺑﺎﻟﻘ ِﺼ، �ﻞ ﺒﻟﺎﺋﻦ
ِ ( » ﻟيﺲ ِﺎﻟﻄَ ِﻮিতিন খুব েবিশ ল�াও িছেলন না, আবার

3

েবঁেটও িছেলন না)। [ ফতহুল বার: ৬ /৫৬৯ ]।

4

রবী‘আ ইবন আিব আবদু র রহমান েথেক বিণর্, িতিন বেলন:

 ﻟيﺲ،  ﻛن ر�ﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮم:» ﺳﻤﻌﺖ أ�ﺲ ﺑﻦ ﻣﺎلﻚ ﻳﺼﻒ ﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ ﻗﺎل
. (  ) واه اﺒﻟﺨﺎري. « � وﻻ ﺑﺎﻟﻘﺼ، ﺑﺎﻟﻄﻮ�ﻞ
“আিম আনাস ইবন মািলক রািদয়া�াহু ‘আনহুেক নব সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর (শারীিরক) গুণাবলী বণর্না করে ত শুে, িতিন বেলন: “িতিন
িছেলন স�দােয়র মেধয্ মধয্ম আকৃিতমানু ষ; িতিন েবিশ ল�াও িছেলন না,
আবার েবঁেটও িছেলন না ।” [ বু খারী, আস-সহীহ: মানািকব / ২৩, ৪ /১৬৪]।
আর বারা ইবন ‘আেযব রািদয়া�াহু ‘আনহুমা েথেক বিণর্ত হািদেসর মেধ
আেছ:
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িছল অ� েবিশ 5; িতিন িছেলন �ূলাকার অ�-�তয্ে�র অিধকার 6,
৪

৫

ভারসাময্পূণ; িব�ৃ ত বুেকর অিধকারী 7; আর িতিন িছেলন মানু েষর
৬

. (  ) واه اﺒﻟﺨﺎري. « ... » ﻛن ﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ ﺮ�ﻮﺎﻋ
“নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িছেলন মধয্ম আকৃিতর পুর ...।” [
বুখারী, আস-সহীহ: মানািকব / ২৩, ৪ /১৬৫]।
5

বারা ইবন ‘আেযব রািদয়া�াহু‘আনহুমা েথেক বিণর, িতিন বেলন:

. (  ) واه اﺒﻟﺨﺎري. « ... � ﺑﻌﻴﺪ ﻣﺎ ﺑ� ﻤﻟﻨﻜﺒ، » ﻛن ﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ ﺮ�ﻮﺎﻋ
“নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িছেলন মধয্ম আকৃিতর পুর; তাঁর উভয়
কাঁেধর দূ র� িছল অ� েবিশ; ...।” [বু খারী, আস-সহীহ: মানািকব / ২৩, ৪
/১৬৫]।
6

আলী ইবন আিব তািলব রািদয়া�াহু‘আনহু বেল:

، � واﻟﻘﺪﻣ، � ﻦﺜ الﻜﻔ،�» لﻢ ﻳ�ﻦ ﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﺎﻟﻄﻮ�ﻞ وﻻ ﺑﺎﻟﻘﺼ
ّ
ّ
َ� ُ
ّ
 ﻛﺄﻧﻤﺎ ا�ﻂ ﻣﻦ.  إِذا ﻰﺸ َ�ﻔَﺎ �ﻔِﻴﺎ، ﻟﺮﺴ ِﺔ
 ﻃﻮ�ﻞ،  ﺿﺨﻢ الﻜﺮاد�ﺲ، ﺿﺨﻢ الﺮأس
. (  ) واه اﻟﺮﺘﻣﺬي. «  لﻢ أر ﻗﺒﻠﻪ وﻻ ﺑﻌﺪه ﻣﺜﻠﻪ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ. ﺻﺒﺐ
“নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ল�াও িছেলন না, আবার েবঁেটও িছেলন
না; তাঁর দু ই হােতর তালু ও দু ই পােয়র তলা িছল মাংসবহু; মাথা িছল বড়
এবং অি��ি�গুেলা িছল েমাট; বক্ষেদশ েথেক নািভ পযর্� একিট সরু
েরখা িছল; যখন িতিন হাঁটেতন, তখন সামেনর িদেক ঝুঁেক চলেতন, মেন হত
েযন িতিন যমীেনর নীচু অংেশ অবতরণ করেছন। আিম নবী সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর পূ েবর্ ও পের তাঁর ম(এত অিধক সু �র) আর
9

কাউেক েদিখিন।” [ িতরিমযী, আস-সু নান: মানািকব / ৮, হািদস নং- ৩৬৩৭;
৫ / ৫৯৮। আর িতিন বেলেছন: এই হািদসিট হাসান, সহীহ]।
"  " ﻦﺜশে�র অথর: হৃ�পু� আঙুলসমূহ।— [ কামূ সুল মুহীত, মূ ল অক্ " ﻦﺜ
", পৃ . ১৫৯ ]।

ُ
"  " الﻜﺮاد�ﺲশ�িট বহুবচ, একবচেন "  " الﻜﺮدوﺳﺔযার অথর: এমন �েতয্ক
হাড়�য়, যা একই �ি�েত িমিলত হেয়েছ; �েতয্ক েমাটা েগাশত িবিশ� হাড়।
— [ কামূ সুল মুহীত, মূ ল অক্ষ " " الﻜﺮدوﺳﺔ,পৃ . ৭৩৫ ]।

"  " ﻟﺮﺴ�ﺔশে�র অথর: বক্ষেদশ েথেক নািভ পযর্� সরশ েরখা। —
[কামূ সুল মুহীত, মূ ল অক্ " " ﺳب, পৃ . ১২৪]।
আনাস রািদয়া�াহু‘আনহু েথেক বিণর, িতিন বেলন:
 لﻢ أر ﺑﻌﺪه وﻻ،  ﺣﺴﻦ الﻮﺟﻪ، �» ﻛن ﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ ﺿﺨﻢ ﻴﻟﺪﻳﻦ واﻟﻘﺪﻣ
. (  ) واه اﺒﻟﺨﺎري. « � و�ن �ﺴﻂ الﻜﻔ، ﻗﺒﻠﻪ ﻣﺜﻠﻪ
“নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর দু ই হাত ও দু ই পা িছল মাংসবহু;
েচহারা িছল সু �র; আিম তাঁর পের ও তাঁর আেগ তাঁর মত (এত অিধক
সু �র) আর কাউেক েদিখিন; আর তাঁর হােতর তালু িছল �শ�।” [ বু খারী,
আস-সহীহ: িলবাস (েপাষাক-পির�দ) / ৬৮, ৭ / ৫৮]।
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7

িহ� ইবন আিব হালা রা. বিণর্ত হািদেসর মেধয্ আ, যখন িতিন রাসূ ল

সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর গুণাবলী বণর্না কে, তখন িতিন বেলন:
، ﻳﺘﻸﻷ وﺟﻬﻪ ﺗﻸﻷ اﻟﻘﻤﺮ ﻟﻠﺔ ﺒﻟﺪر، » ﻛن رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﺨﻤﺎ ﻣﻔﺨﻤﺎ
 إن اﻧﻔﺮﻗﺖ ﻋﻘﻴﻘﺘﻪ،  رﺟﻞ الﺸﻌﺮ،  ﻋﻈﻴﻢ ﻬﻟﺎﻣﺔ،  أﻗﺮﺼ ﻣﻦ ﻤﻟﺸﺬب، أﻃﻮل ﻣﻦ ﻤﻟﺮ�ﻮع
 أزج، � واﺳﻊ ﺠﻟﺒ،  أزﻫﺮ الﻠﻮن،  إذا ﻫﻮ وﻓﺮه.ﻓﺮﻗﻬﺎ و�ﻻ ﻓﻼ �ﺎوز ﺷﻌﺮه ﺷﺤﻤﺔ أذﻧﻴﻪ
،  ﻟ ﻧﻮر ﻳﻌﻠﻮه، � أﻗ� اﻟﻌﺮﻧ،  ﺑيﻨﻬﻤﺎ ﻋﺮق ﻳﺪره اﻟﻐﻀﺐ، ﺤﻟﻮاﺟﺐ ﺳﻮاﺑﻎ ﻓ ﻏ� ﻗﺮن
 دﻗﻴﻖ،  ﻣﻔﻠﺞ اﻷﺳﻨﺎن،  ﺿﻠﻴﻊ اﻟﻔﻢ،  ﺳﻬﻞ ﺨﻟﺪﻳﻦ،  ﻛﺚ الﻠﺤﻴﺔ، �ﺴﺒﻪ ﻣﻦ لﻢ ﻳﺘﺄمﻠﻪ أﺷﻢ
 ﺳﻮاء،  ﺑﺎدن ﻣﺘﻤﺎﺳﻚ،  ﻣﻌﺘﺪل ﺨﻟﻠﻖ،  ﻛﺄن ﻋﻨﻘﻪ ﺟﻴﺪ دﻣﻴﺔ ﻓ ﺻﻔﺎء اﻟﻔﻀﺔ، ﻟﺮﺴ�ﺔ
. « ... � ﺑﻌﻴﺪ ﻣﺎ ﺑ� ﻤﻟﻨﻜﺒ،  ﻋﺮ�ﺾ الﺼﺪر، ﺒﻟﻄﻦ والﺼﺪر
“রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িছেলন স�ান ও মযর্াদার আধা;
তাঁর েচহারা পূ িণর্মার রােতর চাঁেদর ি�� আেলার নয্ায় ঝলমল ক; িতিন
মধয্ম আকৃিতর েচেয় দঘর্েদহী এবং অিতশয় দীঘর্কায় বয্ি�র েচেয় খািনক
খবর্কায় িছেল; তাঁর মাথা (তুলনামূ লক) বড় এবং েকশরািজ িকছু টা
েকাঁকড়ােনা িছল; সহসা িসঁিথ করা েগেল িসঁিথ করেতন, নতুবা িসঁিথ করেতন
না; িতিন তাঁর েকশরািজেক যখন ‘অপরা’ করেতন, তখন তা উভয় কােনর
লিত অিত�ম করত; তাঁর বণর্ অিত �া�ল এবং ললােটর উভয় পা�র্ �শ�ত
িছল; তাঁর �যু গল িবমু� বৃ �াংেশর নয্ায় বাঁক, খুব সূ � ঘন চুল িবিশ� িছল;
আর ঐ �যু গেলর মােঝ এমন একিট িশরা িছল, যা রােগর সময় (অিধক র�
স�ািরত হওয়ার ফেল) েভেস উঠত (�কাশ েপত); তাঁর নািসকা সু দীঘর,
অ�ভাগ সরু ও মধয্ভাগ নূয্� ; তাঁর নািসকায় এমন নূ র (েজয্াি) িছল, যা
নােকর উপর িবকীণর্ হ; েকউ গভীর মেনােযাগ সহকাের তাঁর নােকর �িত না
তাকােল অতুয্�ত নাসা মেন কর; তাঁর দাঁিড় িছল িব�ীণর্ ও খুব ঘ; গ��য়
মসৃ ণ এবং মুখম�ল �শ� িছল; স�ু েখর উপেরর পািটর দু ’িট দাঁত ও নীেচর
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মেধয্ সেবর্া�ম েচহার 8 অিধকারী; িতিন িছেলন দু েধ আলতার
৭

মত ফসর্া উ�ল বেণর 9; েচহারা েগালাকৃিতর 10; সােথ িচবুক�য়
৮

৯

পািটর দু ’িট দাঁত আলাদা িছল— িমিলত িছল না; বক্ষেদশ েথেক নািভ পযর
�লি�ত চুেলর েরখািট িছল সর; তাঁর �ীবা (ঘাড়) েযন হািতর দাঁত �ারা
িনিমর্ত েমািতর �ীবা িক� তার শু�তা েরৗেপয্র ন; তাঁর েদেহর গঠন িছল
সু সাম�সযপূ ণর্ এবং মাংসেপশী িছল সূদ ৃঢ় মজবু; তাঁর েপট ও বক্ষ িছ
(উ�তায়) সমান এবং বক্ষ িছল �; তাঁর এক কাঁধ েথেক অনয্ কাঁধ
অেপক্ষাকৃত দূরে� ি: ...।”
আর ‘তাবাকােত ইবেন সা‘আদ’ (১ / ৪১৫) –এর মেধয্ আে, আবূ হুরায়রা
রািদয়া�াহু‘আনহু েথেক বিণর, িতিন বেলন:
 ﻋﻈﻴﻢ، � ﺿﺨﻢ الﺴﺎﻗ، �» ﻛن رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ ﻦﺜ اﻟﻘﺪﻣ� والﻜﻔ
 أﻫﺪب،  رﺟﻞ الﺮأس،  رﺣﺐ الﺼﺪر، � ﺑﻌﻴﺪ ﻣﺎ ﺑ� ﻤﻟﻨﻜﺒ، � ﺿﺨﻢ ﻤﻟﻨﻜﺒ، الﺴﺎﻋﺪﻳﻦ
. «  ﺣﺴﻦ اﻟﻔﻢ، �اﻟﻌﻴن
“রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর দু ই হােতর তালু ও দু ই পােয়র
তলা িছল মাংসবহু; তাঁর পােয়র নিলযু গলও িছল মাংসবহু; বড় হাত িবিশ�;
মাংসবহুল কাঁেধর অিধকার; তাঁর উভয় কাঁেধর দূ র� িছল অ� েবিশ; �শ�
বু েকর অিধকারী; অিত িকি�ত েকাঁকড়ােনা চুল িবিশ� মাথার অিধকারী; ল�া
� িবিশ� েচাখ ও সু �র মুেখর অিধকারী ।”

8

আবূ হুরায়রারািদয়া�াহু‘আনহু েথেক বিণর, িতিন বেলন:

 ) رواه. «» ﻛن ﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ ﺿﺨﻢ اﻟﻘﺪﻣ� ﺣﺴﻦ الﻮﺟﻪ لﻢ أر ﺑﻌﺪه ﻣﺜﻠﻪ
12

. ( ﺒﻟﺨﺎري

“নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর দু ই পা িছল মাংসবহু, েচহারা িছল
সু �র; আিম তাঁর পের (এত অিধক সু �র) আর কাউেক েদিখিন।” [বু খারী,
আস-সহীহ: িলবাস (েপাষাক-পির�দ) / ৬৮, ৭ / ৫৮]।
পূ েবর্ উে�িখত বারা ইবন ‘আেযব রািদয়া�াহু‘আনহুমা েথেক বিণর্ত হািদেস
মেধয্ আে:
. (  ) واه اﺒﻟﺨﺎري. « ... » ﻛن رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ أﺣﺴﻦ ﻨﻟﺎس وﺟﻬﺎ
“রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িছেলন মানু েষর মেধয্ সবেচেয়
সু �র েচহারার অিধকারী ...।” [ বু খারী, আস-সহীহ: মানািকব]।
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আনাস ইবন মােলক রািদয়া�াহু‘আনহু েথেক বিণর, িতিন বেলন:

 ﻟيﺲ ﺑﺄﺑﻴﺾ أﻣﻬﻖ وﻻ آدم،  أزﻫﺮ الﻠﻮن، �» ﻛن ر�ﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮم ﻟيﺲ ﺑﺎﻟﻄﻮ�ﻞ وﻻ ﺑﺎﻟﻘﺼ
. (  ) واه اﺒﻟﺨﺎري. «
“িতিন িছেলন স�দােয়র মেধয্ মধয্ম আকৃিতর মান; িতিন েবিশ ল�াও
িছেলন না, আবার েবঁেটও িছেলন না; িতিন িছেলন ফসর্া উ�ল বেণর; িতিন
ধবধেব সাদা িছেলন না, িছেলন না খুব ধূ সর বণর্” [ বু খারী, আস-সহীহ:
মানািকব / ২৩, ৪ /১৬৪]।
মুসিলম র. এর এক বণর্নার মেধয্ আ:
ُ ُ ْ ّ ُ َ َ ّ َ ْ َ ّ ْ َﺄَن
ّ ُ ُ ََن
. (  ) رواه مﺴﻠﻢ. « » ﻛ َرﺳﻮل �َِ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أزﻫ َﺮ لﻠَﻮنِ َ ﻋ َﺮﻗﻪ لﻠُﺆلﺆ
“রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িছেলন ফসর্া উ�ল বেণর; তাঁর
ঘাম েযন মু�া।” [ মুসিলম, আস-সহীহ: ফাযােয়ল / ২১, হািদস নং- ২৩৩০,
৪ / ১৮১৫]।
ইবনু হাজার র. ‘ফাতহুল বার’ (৬ / ৫৬৯) –এর মেধয্ বেল:

ّ َ َ
" أ ْزﻫ َﺮ لﻠَ ْﻮ ِن

"অথর: আলতা িমশােনা সাদা পানীয়।
আলী ইবন আিব তািলব রািদয়া�াহু‘আনহু েথেক বিণর, িতিন বেলন:
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 ﺿﺨﻢ الﺮأس والﻠﺤﻴﺔ، � وﻻ ﺑﺎﻟﻘﺼ، » ﻛن رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ ﻟيﺲ ﺑﺎﻟﻄﻮ�ﻞ
. (  ) واه أﻤﺣﺪ. « ...  ﺮﺸب وﺟﻬﻪ ﺣﺮة ﻃﻮ�ﻞ ﻟﺮﺴ�ﺔ، � ﻦﺜ الﻜﻔ� واﻟﻘﺪﻣ،
“রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ল�াও িছেলন না, আবার েবঁেটও
িছেলন না (িতিন মধয্ম আকৃিতর িছেল); আর িতিন িছেলন (তুলনামূ লক) বড়
মাথা ও দাঁিড়র অিধকারী; তাঁর দু ই হােতর তালু ও দু ই পােয়র তলা িছল
মাংসবহল; তাঁর েচহারা িছল েলািহতাভ শু� �কৃিত; বক্ষেদশ েথেক নাি
পযর্� একিট সরু েকশ েরখা ি; ...।” [ ইমাম আহমদ, আল-মুসনাদ: ১ /
৯৬; হােকম, আল-মুসতাদরাক: ২ / ৬০৬ এবং িতিন বেলন, এই হািদসিটর
সনদ ইমাম মুসিলম র. এর শেতর্র আেলােক সহী, তেব তারা তা বণর্না
কেরনিন, আর ইমাম যাহাবীও তার মতেক সমথর্ন কেরেছ]।
জািবর ইবন সামুরা রািদয়া�াহু‘আনহু েথেক বিণর, িতিন বেলন:
َ ْ ّ ُ َ ْ َﺤ
ََن
ّ ُ ُ ََن
ْ ّ ّ َ َ َ ْ َت
َ َ َْ
َ�َ َو� إِذَا دَﻫﻦ لﻢ َﺒ، ﻟﻴﺘِ ِﻪ
ِ »ﻛ َرﺳﻮل �َِ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺪ ﺷ ِﻤﻂ ُﻘَﺪَم رأ ِﺳ ِﻪ
َ َ َ
ْ ّ ُ ْ ُ ُ ْ ٌ ُ َ َ َ َ ْ ّ ْ َ َ َ ََ َ َ َ ْ ُ ُ َب ّ َ َ َن
،  ﻻ: َوﺟﻬﻪ ﻣِﺜﻞ لﺴَﻴ ِﻒ ؟ ﻗﺎل: �ﻘﺎل َرﺟﻞ، � ﺷﻌ ِﺮ لﻠِﺤﻴ ِﺔ
ِ و� ﻛﺜ، َ�َ  و�ِذَا ﺷﻌِﺚ رأﺳﻪ،
َ ْ ُ َْ َ َ َ َن
ْ ّ َ ْ ََ ْ َن
ً
. (  ) رواه مﺴﻠﻢ. «  و� مﺴﺘ ِﺪﻳﺮا، ﺑﻞ ﻛ ﻣِﺜﻞ لﺸَﻤ ِﺲ وَاﻟﻘﻤ ِﺮ
“রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর চুল ও দাঁিড়র স�ু খভাগ সাদা
10

হেয় িগেয়িছল। যখন িতিন েতল িদেতন, তখন (সাদা চুল) েদখা েযত না; আর
যখন চুল এেলােমেলা হত, তখন (শু�ত) েদখা েযত। তাঁর দাঁিড় খুব ঘন িছল।
এক বয্ি� বল: তাঁর েচহারা মুবারক িছল তেলায়ােরর মত? জািবর রা.
বলেলন: না, তাঁর েচহারা মুবারক িছল সূ যর্ ও চে�র ত (উ�ল)
েগালাকার।” [ মুসিলম, আস-সহীহ: ফাযােয়ল / ২৯, হািদস নং- ২৩৪৪, ৪ /
১৮২৩]।

َ
হািদেস উে�িখত "  " ﺷ ِﻤ َﻂশে�র অথর: মাথার শু�ত, যার সােথ কােলা িমি�ত

হয়। [কামূ সুল মুহীত: মূ লবণর্()ﺷﻤﻂ, পৃ . ৮৭০]।
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িছল সাবলীল 11; চক্ষয় িছল গভীর কৃ�তা িবিশ� ডাগর ডাগর 12;
১০

১১

মেনারম �, যা উভেয়র মােঝ সংেযাগ িবহীন 13; সরু না 14;
১২

১৩

আর আলী রািদয়া�াহু‘আনহু েথেক বিণর্ত হািদেসর মে আেছ:
. (  ) واه اﻟﺮﺘﻣﺬي. « » ﻛن ﻓ الﻮﺟﻪ ﺗﺪو�ﺮ أﺑﻴﺾ ﺮﺸب
“তাঁর েচহারা িছল েগালাকৃিতর; তাঁর রং িছল েলািহতাভাব শু।” [িতরিমযী,
আস-সু নান: মানািকব / ৮, হািদস নং-৩৬৩৮, ৫ / ৫৯৯; িতিন বেলন: এই
হািদসিট হাসান ও গরীব, তার সনদ মু�ািসল নয়]।
11

িহ� ইবন আিব হালা রা. েথেক বিণর্ত হািদেসর মেধয্ বিণর্ত হে, যখন

িতিন হাসান ইবন আলী রা. েক উে�শয্

কের নব সা�া�াহু ‘আলাইিহ

ওয়াসা�ােমর গুণাবলী বণর্না কে:
. «  ﺳﻬﻞ ﺨﻟﺪﻳﻦ، » ﻛﺚ الﻠﺤﻴﺔ
“তাঁর দাঁিড় িছল ঘন, িচবু ক�য় িছল সরল সাবলীল।”
12

শ‘বা র. েথেক বিণর্, িতিন িসমাক ইবন হারব র. েথেক বণর্না কের, িতিন

বেলন, আিম জািবর ইবন সামুরা রািদয়া�াহু‘আনহুেক বলেত শুেন:
َ َ
َْ َْ َ َُْ
ْ َ ْ ََ َ َ ْ َ َﺷْﻞ
ّ ُ ُ َ ََن
:  ﻗﺎل. �
ِ » ﻛ رﺳﻮل
ِ  ﻣﻨﻬﻮس اﻟﻌﻘِﺒ، �
ِ  ﻜ اﻟﻌ، ِ�َ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺿﻠِﻴﻊ اﻟﻔﻢ
ُ َ َ َ
َْ ُ َ َ
ْ َ ْ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ ُ َ َﺷْﻞ
َ
ُ ُْ
 ﻃ ِﻮ�ﻞ:� ؟ ﻗﺎل
ٍ ﻗﻠﺖ لِﺴِ ﻤ
ِ  ﻣﺎ ﻜ اﻟﻌ:  ﻗﻠﺖ:  ﻗﺎل. ِ ﻋﻈِ ﻴﻢ اﻟﻔﻢ: ﻣﺎ ﺿﻠِﻴﻊ اﻟﻔﻢِ ؟ ﻗﺎل: ﺎك
َ ْ َْ ُ َ َ َ
َْ ُ َُْ َ ُ ُْ َ َ َْْ ّ
. (  ) رواه مﺴﻠﻢ. « ِﺐ
ِ  ﻗﻠِﻴﻞ ﻟﻢِ اﻟﻌﻘ: ِﺐ ؟ ﻗﺎل
ِ  ﻣﺎ ﻣﻨﻬﻮس اﻟﻌﻘ:  ﻗﻠﺖ: ﻗﺎل. �
ِ َﻖِ اﻟﻌ
“রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িছেলন �শ� মুখ, টানাটানা েচাখ

এবং সু ষম েগাড়ালী িবিশ�। বণর্নাকারী ‘বা র. বেলন: আিম িসমাক র. েক
িজজ্সা করলাম: �শ� মুখ েকমন? িতিন বলেলন: বড় মুখ। শ‘বা র. বেলন:
আিম বললাম: টানাটানা েচাখ েকমন? িতিন বলেলন: েচাখ দু ’েটা দীঘল দীঘর্
ডাগর। শ‘বা র. বেলন: আিম বললাম: সু ষম েগাড়ালী েকমন? িতিন বলেলন:
15

হালকা েগাড়ালী।” [ মুসিলম, আস-সহীহ: ফাযােয়ল / ২৭, হািদস নং- ২৩৩৯,
৪ / ১৮২০; িতরিমযী, মানিকব / ১২, হািদস নং- ৩৬৪৭, ৫ / ৬০৩]।
তেব �( ﺷﻞﻜ اﻟﻌটানাটানা েচাখ) এর বয্াখয্ায় িসমাক যা বেলে, কাযী ইয়াদ
তার িবেরািধতা কেরেছন, িতিন বেলন, িসমাক এটা �মবশত বেলেছ। এটা
�কাশয্ ভুল। সিঠক হে, যােত আেলমগণ একমত, এবং আবু উবােয়দ ও
অনয্ানয্�াথর্িবদেদর করা অথ, আর তা হে�, শু� সাদা েচােখ লােলর আভা
থাকা। েদখুন, সহীহ মুসিলম, ইমাম নাওয়াওয়ীর বয্াখয্া, ১৫/৯৩।
আর জািবর ইবন সামুরা রািদয়া�াহু‘আনহু েথেক বিণর, িতিন বেলন:
 و�ﻨﺖ،  و�ن ﻻ ﻳﻀﺤﻚ إﻻ ﺗبﺴﻤﺎ، » ﻛن ﻓ ﺎﻲﻗ رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ ﺣﻮﺷﺔ
. (  ) واه اﻟﺮﺘﻣﺬي. «  أ�ﺤﻞ اﻟﻌﻴن� وﻟيﺲ ﺑﺄ�ﺤﻞ: إذا ﻧﻈﺮت ﻴﻟﻪ ﻗﻠﺖ
“রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর কদম মুবারেকর েগাছা (নলা)
খািনকটা সরু েগােছর িছ; আর িতিন মুচিক হািস ছাড়া হাসেতন না; আর
আিম (বণর্নাকার) যখন তাঁর িদেক তাকাতাম, তখন আিম বলতাম: িতিন েচাখ
দু ’িটেত সু রমার লািগেয়েছন। অথচ িতিন (তখন) সু রমা লাগােনা অব�ায়
িছেলন না।” [িতরিমযী, মানিকব / ১২, হািদস নং- ৩৬৪৫, ৫ / ৬০৩ এবং
িতিন বেলন: এই হািদসিট হাসান, গরীব, অপর এক দৃ ি�েত সহীহ]।
আর উ�ু মা‘বােদর হািদেসর মেধয্ আে: « ( » ﻓ ﻋﻴﻨﻪ دﻋﺞতাঁর চক্ষু গভী
কােলা); অিচেরই এর তথয্সূ� ও িবশু�তা িনেয় কথা আসেব।
আর "  " ﺪﻟﻋﺞশে�র অথর: েচাখ ও অনয্ানয্ ব�র মেধয্ গভীর কােল[ শরহুস
সু �াহ ( ) ﺷح الﺴﻨﺔ: ১৩ / ২৬৭ ]।
আর আলী রািদয়া�াহু‘আনহু েথেক বিণর, িতিন বেলন:  أﻫﺪب، �» أدﻋﺞ اﻟﻌﻴن
« ( اﻷﺷﻔﺎرিতিন িছেলন গভীর কােলা ডাগর েচােখর অিধকারী; েচােখর পাতার
16

�া�েদেশর

সােথ

ল�া

�’র

অিধকারী)।

[িতরিমযী,

আশ-শামােয়লু ল

মুহা�াদীয়া ( ) لﺸﻤﺎﺋﻞ اﻤﻟﺤﻤﺪﻳﺔ, পিরে�দ: রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর সৃ ি�গত ৈবিশ�য্ �সে� েযসব বণর্না এেসে( ﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻲﻓ ﺧﻠﻖ
)رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ, হািদস নং- ৬, পৃ .
২০ ]।
13

ُ
ّ
উ�ু মা‘বােদর হািদেসর মেধয্ বিণর্ত হেয়: « ( » زجُ أﻗﺮنিচকন ও

ধনু কাকৃিতর �, দু ই � পর�র িমিলত); আর "  " اﻟﻘﺮنশে�র অথর: দু ই �’র
িমলন বা সংেযাগ।
আর নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর গুণাবলী বণর্নায় তার িবপর
বণর্না কেরন িহ� ইবন আিব হালা র.:
. «  ﺳﻮاﺑﻎ ﻓ ﻏ� ﻗﺮن، » أزج ﺤﻟﻮاﺟﺐ
“তাঁর �যু গল িবমু� বৃ �াংেশর নয্ায় বাঁক, খুব সূ � ঘন চুল িবিশ� িছল।”
14

বায়হাকী তাঁর ‘দালােয়লু ন নবু য়াত’ (  ) ﻻﺋﻞ اﻨﻟﺒﻮةনামক �ে�র ২৪৮ পৃ �া’র

মেধয্ বণর্না কেরেছন। ব‘য়াদাবীয়া’র জৈনক বয্ি� তার দাদা েথেক বণর্ন
কেরন এবং নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর গুণাবলী বণর্না কে, িতিন
তােত বেলন:
 و�ذا ﻣﻦ ﻟن، � دﻗﻴﻖ ﺤﻟﺎﺟﺒ،  دﻗﻴﻖ اﻷﻧﻒ،  ﻋﻈﻴﻢ ﺠﻟﺒﻬﺔ،  ﻓﺈذا رﺟﻞ ﺣﺴﻦ ﺠﻟﺴﻢ... »
. « �ﺮه ﻰﻟ ﺳﺗﻪ ﻛﻟﻴﻂ ﻤﻟﻤﺪود ﺷﻌﺮه
“ ... হঠাৎ েদিখ এক বয্ি, যার সু দশর্ন শরী, বড় কপাল, সরু নাক ও
িচকন �; আরও েদিখ তার বু েকর উপিরভাগ েথেক নািভ পযর্� �সািরত
েরখার মত তার চুল।”
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সু �র মুখ 15; �শ� দাঁত, সামেনর দাঁতগুেলা উ�ল চকচে 16;
১৪

১৫

ঘন সু �র দাঁিড় 17।
১৬

পূ েবর্া� জািবর ইবন সামুরা র. কতৃর্ক বিণর্ত হািদেসর মে আেছ:
َْ ُ َ َ
َْ َ َ
ّ ُ ُ َ ََن
َ
ُ ُْ َ َ
 ﻣﺎ ﺿﻠِﻴﻊ اﻟﻔﻢِ ؟: ﺎك
ِ » ﻛ رﺳﻮل
ٍ  ﻗﻠﺖ لِﺴِ ﻤ:  ﻗﺎل... ِ�َ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺿﻠِﻴﻊ اﻟﻔﻢ
َْ ُ َ َ َ
.(  ) رواه مﺴﻠﻢ. « ِﻴﻢ اﻟﻔﻢ
ِ ﻋﻈ:ﻗﺎل

15

“রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িছেলন �শ� মুেখর অিধকারী ...
বণর্নাকারী ‘বা র. বেলন: আিম িসমাক র. েক িজজ্ঞাসা করল: �শ� মুখ
েকমন? িতিন বলেলন: বড় মুখ।” [ মুসিলম, আস-সহীহ: ফাযােয়ল / ২৭,
হািদস নং- ২৩৩৯, ৪ / ১৮২০; িতরিমযী, মানিকব / ১২, হািদস নং- ৩৬৪৭,
৫ / ৬০৩]।

َْ ُ َ
তারা বেল: আরবগণ এর �ারা – অথর্াৎ ‘�শ� মুখ’ (ﻴﻊ اﻟﻔ ِﻢ
� )ﺿ ِﻠারা �শংসা
ُ " َﺿﻠ
কের এবং ‘ক্ষু�াকার ম’ ( ) ﺻﻐ� اﻟﻔﻢবেল িন�া কের। আর সা‘লাবা ﻴﻊ
ِ
َْ
" اﻟﻔ ِﻢএর বয্াখয্া " �( " واﺳﻊ اﻟﻔﻢশ� মুখ) বেলেছন। আর ‘শািমর’ [ইবন
َْ ُ َ
হামদু ইয়াহ] " ﻴﻊ اﻟﻔ ِﻢ
 " ﺿ ِﻠএর বয্াখয্া " ( " ﻋﻈﻴﻢ اﻷﺳﻨﺎنবড় দাঁত) বেলেছন।
[ইমাম নববীর বয্াখয্াস‘সহীহ মুসিলম’: ১৫ / ৯৩]।
সা‘ঈদ ইবনু ল মুসািয়য্ব . েথেক বিণর্, িতিন আবূ হুরায়রা রািদয়া�াহ
‘আনহুেক রাসূলু�া সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর গুণাবলী বণর্না করে
শুেনেছ, িতিন বেলেছন:

ّ ُ ُ ََن
.(  ) اه اﺒﻟﻴﻬﻲﻘ. « ﺣﺴﻦ ﺜﻟﻐﺮ، » ﻛ َرﺳﻮل �َِ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﺳﻮد الﻠﺤﻴﺔ

“রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িছেলন কৃ� কােলা দাঁিড় ও সু �র
মুেখর অিধকারী।” [বায়হাকী, দালােয়লু ন নবু য়াত ( ) ﻻﺋﻞ اﻨﻟﺒﻮة: পৃ . ২১৭]।
18

আর পূ েবর্া� আবূ হুরায়রা রািদয়া�া ‘আনহু কতৃর্ক বিণর্ত হািদেসর ম
আেছ:

. «  ﺣﺴﻦ اﻟﻔﻢ، � [ » أﻫﺪب اﻟﻌﻴنিতিন িছেলন ল�া � িবিশ� েচাখ ও

সু �র মুেখর অিধকারী ]।
আবদু �াহ ইবন আ�াস রািদয়া�াহু‘আনহুমা েথেক বিণর, িতিন বেলন:
َْ َ ُّ ّ
ْ َ ْ ُ ُ ْ َ ّ َِ ُ َ ّ
ْ َّت
ّ ُ ُ َ ََن
ََْ َّ
�
�
ِ » ﻛ رﺳﻮل
ِ ﻮر �ﺮج ﻣِﻦ
ِ َ�َ َ�َ �َ ﻋﻠﻴ ِﻪ َﺳَﻠَﻢ أَﻓﻠﺞ َّنِﻴ
ِ ُ إِذَا َ�َﻠَﻢ ر� ﻨﻟ، �
َ ََ
. « ُ�ﻨﺎﻳﺎه

16

“রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িছেলন (সামেন) �শ� দু ই দাঁেতর
অিধকারী; যখন িতিন কথা বলেতন, তখন তাঁর দাঁেতর মধয্ েথেক েজয্ািত েব
হেত েদখা যায়।” [বাগবী, শরহুস সু�াহ ( ) ﺷح الﺴﻨﺔ: ফাদােয়ল /
িসফাতু�বী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম, হািদস নং- ৩৬৪৪, ১৩ / ২২৩; েয
প�িতেত িতরিমযী র. ‘শামােয়ল’ এর মেধয্ বণর্না কেরেছ
হাদীেস বিণর্,  أﻓﻠﺞশ�িট  ﻓﻠﺞেথেক উ�ূ ত। তার অথর, দু ’ পােয়র মেধয্ দুর�
থাকা, ও দু ’ দােতর মেধয্ ফাঁ থাকা, এটােকই বলা হয়,  أﻓﻠﺞ اﻷﺳﻨﺎنআলকামূ সুল মুহীত, পৃ . ২৫৮।
17

পূ েবর্া� জািবর ইবন সামুরা রািদয়া�াহ ‘আনহু েথেক বিণর্ত হািদেসর মেধ

আেছ:

ََن
. « » ﻛ ﻛﺜ� ﺷﻌﺮ الﻠﺤﻴﺔ

(িতিন িছেলন অিধক চুল িবিশ� ঘন দাঁিড়র অিধকারী)।
আর আলী ইবন আিব তািলব রািদয়া�াহ ‘আনহু েথেক বিণর্ত হািদেসর মেধ
আেছ:
» ﻛن رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ ﻟيﺲ ﺑﺎﻟﻄﻮ�ﻞ وﻻ ﺑﺎﻟﻘﺼ� ﺿﺨﻢ الﺮأس والﻠﺤﻴﺔ
19

. (  ) واه أﻤﺣﺪ. « ...

আনাস ইবন মােলক রািদয়া�াহু ‘আনহু বেল: আ�াহর রাসূ ল
মুহা�দ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম যখন মারা যান, তখন
তাঁর মাথা ও দাঁিড়র মেধয্ িবশিট চুলও সাদা িছল ন; আর তাও
িকছু সাদা িছল তাঁর িন� েঠাঁেটর নীেচর েছাট দাঁিড়েত, আর িকছু
িছল কানপি�েত এবং মাথার মেধয্ িছল সামানয্ কয় 18; তাঁর
১৭

“রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ল�াও িছেলন না, আবার েবঁেটও
িছেলন না (িতিন মধয্ম আকৃিতর িছেল); আর িতিন িছেলন বড় মাথা ও
দাঁিড়র অিধকারী।” [ ইমাম আহমদ, আল-মুসনাদ: ১ / ৯৬; হােকম, আলমুসতাদরাক: ২ / ৬০৬]।
আর উ�ু মা‘বােদর হািদেসর মেধয্ আে: « ( » ﻲﻓ ﺤﻟﻴﺘﻪ ﻛﺜﺎﺛﺔতাঁর দাঁিড়র
মেধয্ ঘন� রেয়ে)।
আর পূ েবর্া� আবূ হুরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহুক কতৃর্ক বিণর্ত হাির মেধয্
রেয়েছ:

ّ ُ ُ ََن
.(  ) اه اﺒﻟﻴﻬﻲﻘ. « » ﻛ َرﺳﻮل �َِ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﺳﻮد الﻠﺤﻴﺔ

“রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িছেলন কৃ� কােলা দাঁিড়র
অিধকারী।” [ বায়হাকী, দালােয়লু ন নবু য়াত ( ) ﻻﺋﻞ اﻨﻟﺒﻮة: পৃ . ২১৭]।
18

আনাস ইবন মােলক রািদয়া�াহু‘আনহু বেল:

،  أزﻫﺮ الﻠﻮن ﻟيﺲ ﺑﺄﺑﻴﺾ أﻣﻬﻖ وﻻ آدم، �»ﻛن ر�ﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮم ﻟيﺲ ﺑﺎﻟﻄﻮ�ﻞ وﻻ ﺑﺎﻟﻘﺼ
� ﻓﻠﺒﺚ ﺑﻤﻜﺔ ﺮﺸ ﺳن، � رﺟﻞ أﻧﺰل ﻋﻠﻴﻪ وﻫﻮ اﺑﻦ أر�ﻌ، ﻟيﺲ ﺑﻌﺪ ﻗﻄﻂ وﻻ ﺳﺒﻂ
.  وﻗﺒﺾ وﻟيﺲ ﻓ رأﺳﻪ ﺤﻟﻴﺘﻪ ﺮﺸون ﺷﻌﺮة ﺑﻴﻀﺎء، � �ﺎﻤﻟﺪﻳﻨﺔ ﺮﺸ ﺳن، ﻳ�ل ﻋﻠﻴﻪ
20

মাথার চুল দু ই কােনর লিত েথেক দু ই কাঁেধর মাঝামািঝ েপৗঁেছ
 ) رواه. «  ﻤﺣﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﻴﺐ: ﻓﺴﺄﻟﺖ ﻓﻘﻴﻞ، ﻗﺎل ر�ﻴﻌﺔ ﻓﺮأﻳﺖ ﺷﻌﺮا ﻣﻦ ﺷﻌﺮه ﻓﺈذا ﻫﻮ ﻤﺣﺮ
.( ﺒﻟﺨﺎري
“িতিন িছেলন স�দােয়র মেধয্ মধয্ম আকৃিতর মান; িতিন েবিশ ল�াও
িছেলন না, আবার েবঁেটও িছেলন না; িতিন িছেলন ফসর্া উ�ল বেণর; িতিন
ধবধেব সাদা িছেলন না, িছেলন না খুব ধূ সর বণর্। তাঁর চুল অিতির�
েকাঁকড়ােনা িছল না, আবার এেকবাের েসাজাও িছল না। বরং িকছু টা
েকাকড়ােনা। চি�শ বছর বয়েস তাঁর উপর ওহী নািযল হয়, অতঃপর িতিন
ওহী নািযল অব�ায় ম�ােত দশ বছর এবং মদীনােত দশ বছর অব�ান
কেরন; আর তাঁর ইি�কাল হয় এমন অব�ায় েয, তাঁর মাথায় ও দাঁিড়েত
িবশিট চুলও সাদা িছল না। রবী‘আহ রা. বেলন: অতঃপর আিম তাঁর চুেলর
মধয্ েথেক একিট লাল চুল েদখেত েপলা, তারপর তাঁেক েস স�েকর্
িজজ্ঞাসা করল, অতঃপর জবােব বলা হল: সু গি� বয্বহােরর কারেণ তা লাল
হেয়েছ।” [ বু খারী, আস-সহীহ: মানািকব / ২৩, ৪ /১৬৪]।
আর ইমাম মুসিলম র. এর এক বণর্নায় আে, িতিন (আনাস ইবন মােলক
রািদয়া�াহু‘আনহ) বেলন:
َََْ
ُ َ َ ْ َّ َ َن
َْ ْ ّ
ّ ُ ُ َ ْ ََْ ََْ
َ
�
ِ � و ِ� لﺼُﺪ، » ولﻢ �ﺘ ِﻀﺐ رﺳﻮل �َِ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ِ�َﻤﺎ ﻛ ﺒﻟﻴﺎض ِﻓ �ﻨﻔﻘﺘِ ِﻪ
ٌ ْ َ ّْ
.(  ) رواه مﺴﻠﻢ. « لﺮَأ ِس �ﺒﺬ
�ِ  َو،

“আর রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম কলপ েদনিন। িকছু সাদা িছল
তাঁর িন� েঠাঁেটর নীেচর েছাট দাঁিড়েত, আর িকছু িছল কানপি�েত এবং মাথার

মেধয্ িছল িকছু” [ মুসিলম, আস-সহীহ: ফাযােয়ল / ২৯, হািদস নং- ২৩৪১,
৪ / ১৮২১]।
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েযত 19; িতিন (কপােলর উপর চুল) ঝুিলেয় রাখেতন, অতঃপর
১৮

িতিন তােক িসঁিথ কাটার িদেক পিরবতর্ন কের 20; ফেল িতিন
১৯

মাথার দু ই পােশর মাঝ বরাবর িসঁিথ কাটেতন।

19

আনাস ইবন মােলক রািদয়া�াহু‘আনহু েথেকবিণর্, িতিন বেলন:
( ) واه اﺒﻟﺨﺎري و مﺴﻠﻢ. « »ﻛن ﺮﻀب ﺷﻌﺮ رأس ﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ ﻣﻨﻜﺒﻴﻪ

“নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর মাথার চুল দু ই কাঁেধর মাঝামািঝ ঝুেল
থাকত।” [ বু খারী, আস-সহীহ: িলবাস (েপাষাক-পির�দ) / ৬৮, ৭ / ৫৮;
মুসিলম, আস-সহীহ: ফাযােয়ল / ২৬, হািদস নং- ২৩৩৮, ৪ / ১৮১৯]।
আনাস ইবন মােলক রািদয়া�াহু‘আনহু েথেক বিণর, িতিন বেলন:
َُُْ
ُ َ ُ َ َ ََن
ّ
َ ْ َ
.(  ) رواه مﺴﻠﻢ. « ﺎف أذ�ﻴ ِﻪ
ِ ﻮل �َِ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ِﻰﻟ أَﻧﺼ
ِ » ﻛ ﺷﻌﺮ رﺳ
“রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর েকশ মুবারক কােনর অেধর্ক
পযর্� ঝুলােনা িছল” [মুসিলম, আস-সহীহ: ফাযােয়ল / ২৬, হািদস নং২৩৩৯, ৪ / ১৮১৯]।
বারা ইবন ‘আেযব রািদয়া�াহু‘আনহুমা েথেক বিণর, িতিন বেলন:
 ﺑﻌﻴﺪ ﻣﺎ ﺑ� ﻤﻟﻨﻜﺒ� ﻟ ﺷﻌﺮ ﻳﺒﻠﻎ ﺷﺤﻤﺔ أذﻧﻴﻪ، » ﻛن ﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ ﺮ�ﻮﺎﻋ
. (  ) واه اﺒﻟﺨﺎري. «
“নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িছেলন মধয্ম আকৃিতর পুর; তাঁর উভয়
কাঁেধর দূ র� িছল অ� েবিশ; তাঁর মাথার চুল দু ই কােনর লিত পযর্�
েপৗঁছােতা” [বু খারী, আস-সহীহ: মানািকব / ২৩, ৪ /১৬৫]।
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আনাস রা. এর কথা- “তাঁর চুল দু ই কােনর লিত পযর্� েপৗঁ” এবং তাঁর
কথা “চুল দু ই কাঁেধর মাঝামািঝ ঝুেল থাকত” পর�র িবপরীত ও িবেরাধপূ ণর্
এবং তার জবােব বলা হয়, তাঁর অিধকাংশ চুল িছল তাঁর কােনর লিত পযর্�
িব�ৃ ত, আর তার েথেক যা �লি�ত হয়, তা কাঁধ পযর্� সংযু; অথবা তা দু ই
অব�ােকই শািমল কের। [ ফতহুল বার: ৬ / ৫৭৩ ]।
আবদু �াহ ইবন আ�াস রািদয়া�াহু‘আনহুমা েথেক বিণর, িতিন বেলন:
َ ْ ُ ْ َ ََن
ّ ُ ُ َ ََ ْ ُ ُ نَ َ ْ َ َ ُ ْ َ َنَ لْﻤُﺮ ْ ُ نَ َ ْ ُ ُ نَ ُ ُ َ ُ ْ َ َن
َ�
� و، ﺎب �ﺴﺪلﻮ أﺷﻌﺎرﻫﻢ
ِ »ﻛ أﻫﻞ اﻟ
ِ  و� رﺳﻮل، ﺸ�ﻮ �ﻔﺮﻗﻮ رءوﺳﻬﻢ
ِ ﻜﺘ
ِ
َ
ْ
َﻓ
َ
َ
ْ َ َ ُ ّ
َ
ّ ُ ُ َ َ َ
َ ُْ ْ َ
� ﺴﺪل َرﺳﻮل �َِ ﺻ، ﺎب �ِﻴﻤﺎ لﻢ ﻳﺆم ْﺮ ﺑ ِ ِﻪ
ِ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ُِﺐُ مﻮَا�ﻘﺔ أﻫ ِﻞ اﻟﻜِﺘ
ُ ْ َ َ َﻧَ َ َ ُ ّ ﻓ
.(  ) رواه مﺴﻠﻢ. « ُﻢَ َﺮق �ﻌﺪ
، اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺎﺻِ ﻴﺘﻪ
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“আহেল িকতাবরা তােদর েকশ ঝুিলেয় রাখত, আর মুশিরকরা িসঁিথ কাটত।
েয িবষেয রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর �িত েকােনা আেদশ
আসেতা না, েস িবষেয় িতিন আহেল িকতাবেদর অনু সরণ করা পছ� করেতন;
তাই িতিন তাঁর েকশ মুবারক ঝুিলেয় রােখন; িক� পরবতর্ী সময় িতিন িসঁিথ
কাটেতন।” [মুসিলম, আস-সহীহ: ফাযােয়ল / ২৪, হািদস নং- ২৩৩৬, ৪ /
১৮১৭ – ১৮১৮ ]।
কাযী ‘আইয়ায বেলন: "  " ﺳﺪل الﺸﻌﺮঅথর্ হ: চুল ঝুিলেয় েদওয়া; িতিন বেলন:
আেলমগেণর মেত এখােন এর �ারা উে�শয্ হ, কপােলর উপর চুল ঝুিলেয়
েদওয়া এবং তােক কপােলর চুেলর মত কের েরেখ েদওয়া; বলা হয়:
" ( " ﺳﺪل ﺷﻌﺮه و ﺛﻮ�ﻪ إذا أرﺳﻠﻪ و لﻢ ﻳﻀﻢ ﺟﻮاﻧﺒﻪতার চুল ও কাপড় ঝুেল েগেছ,
َ
যখন েস তা ঝুিলেয় িদেয়েছ এবং তার �া�সমূ হ িমিলেয় রােখ িন)। আর ﻓﺮق
মােন হল: চুেলর এক অংশেক অপর অংশ েথেক পৃ থক করা, অথর্াৎ িসঁিথ
কাটা; আেলমগণ বেলন: িসঁিথ কাটা সু �াত, েকননা নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ
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এই হল নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সৃ ি�গত
ৈবিশ�য্াবল, যা পূ রুষ বয্ি�েদর পিরপূণর্ গুণাবলীর সম, আিম
েসসব গুণাবলী আপনােদর উে�েশয্ বণর্না কে, যােত তা
আপনােদর জনয্ িনদশর্ন বা িচ� হেত পাের ঐ সম, যখন
আপনারা তাঁেক �ে�র মেধয্ েদখেত পােব; কারণ, েয বয্ি� নবী
সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক তাঁর বয্াপাের �মািণত ৈবিশ�য
বা গুণাবলীর আেলােক �ে�র মেধয্ েদখেত পা, েস বয্ি� সিতয
সিতয্ তাঁেক েদেখে; েকননা শয়তান তাঁর রূপ ধারণ করেত
পাের না 21।
২০

ওয়াসা�াম তার িদেকই �তয্াবতর্ন কেরে; তারা বেলন: পির�ার কথা হল,
িতিন ওহীর কারেণই তার (িসঁিথ কাটার) িদেক �তয্াবতর্ন কেরে; এর
َ ْ َْ
ََن
َ
দিলল হল তাঁর ( ইবনু ‘আ�াস রা এর) কথা: ﺎب �ِﻴﻤﺎ
ِ » أﻧﻪ ﻛ ﻳﻮاﻓﻖ أﻫ ِﻞ اﻟﻜِﺘ
َ ُْ َْ
. « [ لﻢ ﻳﺆم ْﺮ ﺑ ِ ِﻪিতিন (নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম) এমন িবষেয় আহেল
িকতাবেদর অনু সরণ করেতন, েয িবষেয় তাঁর �িত েকান আেদশ আসেতা
না]।

21

আনাস ইবন মােলক রািদয়া�াহু ‘আনহু েথেক বিণর, িতিন বেলন, নবী

সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:
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 ورؤ�ﺎ ﻤﻟﺆﻣﻦ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺳﺘﺔ،  ﻓﺈن الﺸﻴﻄﺎن ﻻ ﻳﺘﺨﻴﻞ ﺑ، �» ﻣﻦ رآ� ﻓ ﻤﻟﻨﺎم ﻓﻘﺪ رآ
.( ) واه اﺒﻟﺨﺎري. « وأر�ﻌ� ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻨﻟﺒﻮة
“েয আমােক ��েযােগ েদখল, েস আমােকই েদখল। কারণ, শয়তান আমার
আকৃিত ধারণ করেত পাের না। আর মুিমেনর �� নবু য়েতর েছচি�শ ভােগর
এক ভাগ।” [ বু খারী, আস-সহীহ: তা‘বীর (�ে�র বয্াখয্া �দ) / ১০, ৮ /
৭১ – ৭২]।

�ে�র তাহকীককারী বেলন,
নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর (সৃ ি�গত) ৈবিশ�য্সমূের
অনয্তম হে,

১. নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর েকশ মুবারক:
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কাতাদা র. বেলন:
ََ َ َن
ُ َ ُ َ َ ََ ْ َ َن
ّ
َ ْ ََ ُ ُْ
 » ﻛ:ﻮل �َِ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ؟ ﻗﺎل
ِ » ﻗﻠﺖ ﻷ� ِﺲ ﺑ ِﻦ ﻣﺎل ِ ٍﻚ ﻛﻴﻒ ﻛ ﺷﻌﺮ رﺳ
ْ َْ
ّ َ
َ َْ ً َ ًَ َ
َ َُُْ ََْ
. (  ) رواه مﺴﻠﻢ. «� أذ�ﻴ ِﻪ َﺎﻋﺗ ِ ِﻘ ِﻪ
� ِﺎﺠﻟﻌ ِﺪ َوﻻ لﺴَﺒ ِ ِﻂ
ﺟﻼ ﻟيﺲ
ِ ﺷﻌﺮا ر

“আিম আনাস ইবন মােলক রািদয়া�াহু ‘আনহুেক িজজ্ঞা
করলাম, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর েকশ
মুবারক েকমন িছল? জবােব িতিন বলেলন: মধয্ম �কৃিতর িছ;
খুব েকাঁকড়ােনা িছল না, আবার এেকবাের েসাজাও িছল না; তা
িছল দু ই কাঁধ ও দু ই কােনর মাঝ বরাবর।”

[মুসিলম, আস-

সহীহ: ফাযােয়ল / ২৬, হািদস নং- ২৩৩৮, ৪ / ১৮১৯ ]।
"  " َر ِﺟﻼঅথর: েকাঁকড়ােনা ও েসাজা অব�ার মাঝামািঝ অব�া। —
[ ইমাম নববীর বয্াখয্াসহ সহীহ মুসি: ১৫ / ৯২ ]।
"  " ﺠﻟﻌﺪঅথর: ব�র মেধয্ ব�তা বা কুি�ত হওয়; বলা হয়: "
" (ﺷﻌﺮ ﺟﻌﺪেকাঁকড়ােনা চুল); আর  ﺟﻌﺪশ�িট ( ﺳﺒﻂেসাজা)
শে�র িবপরীত। — েদখুন: আল-কামূ সুল মুহীত, মূ ল অক্:
()ﺟﻌﺪ, পৃ. ৩৪৮।
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"  " الﺴﺒﻂঅথর: েসাজা হওয়া; আর  ﺳﺒﻂশ�িট

(ﺟﻌﺪব�তা)

শে�র িবপরীত। — েদখুন: আল-কামূ সুল মুহীত, মূ ল অক্:
()ﺳﺒﻂ, পৃ. ৮৬৩

২. নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িছেলন সু রভীময়
ও েকামল:
আনাস ইবন মােলক রািদয়া�াহু ‘আনহু েথেক বিণর, িতিন
বেলন:
ُ َ
ّ
ْ َ َ ْ َ ً ْ َ َ َ ً َ َ ْ ُ َ ْ َ ً ّ َ َ ِﺴْﺎ
�ﻮل �َِ ﺻ
ﺳ
ر
ر
ِﻦ
ِ�ﺢ
ِ
ِ  وﻻ ﺷيﺌﺎ أﻃﻴﺐ ﻣ،  وﻻ ﻜ، ُ» ﻣﺎ ﺷ ِﻤﻤﺖ �ﻨﺒا َﻂ
َ
ّ ََ ْ ً َ َ َ ً َ
ْ
ّ ًْ َ ُ ْ َ َ
� َﺴًﺎ ﻣِﻦ
 َوﻻ م ِﺴﺴﺖ ﺷيﺌﺎ َﻂُ دِﻳﺒﺎﺟﺎ وﻻ ﺣ ِﺮ�ﺮا أﻟ، اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ُ َ
ّ
. (  ) رواه مﺴﻠﻢ. « ﻮل �َِ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ِ رﺳ
“আিম রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর (মুবারক
শরীেরর) েচেয় সু গি�ময় েকােনা আ�র, িমশক বা অনয্ েকােন
ব�র �াণ �হণ কির িন এবং রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর (মুবারক শরীেরর) েচেয় েকামল েকােনা েরশম বা
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েমালােয়ম কাপড় আিম �শর্ কি িন।” [মুসিলম, আস-সহীহ:
ফাযােয়ল / ২১, হািদস নং- ২৩৩০, ৪ / ১৮১৪ - ১৮১৫]।

৩. নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ঘােমর সু গি�
এবং তার �ারা বরকত লাভ:
আনাস ইবন মােলক রািদয়া�াহু ‘আনহু েথেক বিণর, িতিন
বেলন:
َ
ّ �ُ ْ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ ْ َﻧ
ّ » َد َﺧ َﻞ َﻋﻠ ْﻴ َﻨﺎ ّﻰﺒ
ِ ﺎءت
ِ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ �ﻘﺎل ﻋِﻨﺪ ﺎ �ﻌ ِﺮق وﺟ
ُ
ََ ُ َ ﻓَ َ َ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ َ ﻓ
َ
َ
ْ
ْ
َت
ّﻰﺒ
ّ
ِ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ُ ﺑِﻘﺎرور ٍة ﺠﻌﻠﺖ �ﺴﻠﺖ اﻟﻌﺮق �ِﻴﻬﺎ ﺎﺳ ﻴﻘﻆ
ّ َ
َ ََ
َْ ُ ّ َ
ُُ َ َْ َ ُ َ َ ْ َ َ
َ ﻟَى ﺗَ ْﺼ َﻨﻌ
ِ  » ﻳﺎ ُمَ ﺳﻠﻴ ٍﻢ ! َﻣﺎ ﻫﺬَا:�ﻘﺎل
 ﻗﺎﻟﺖ ﻫﺬَا ﻋ َﺮﻗﻚ �ﻌﻠﻪ ِﻓ.« � ؟
ِ
َ َْ ْ َُ َ َ
ّ
. (  ) رواه مﺴﻠﻢ. « ﻴﺐ
ِﻟﻄ
ﺐ
ﻴ
ِ
ِ ِﻃﻴبِﻨﺎ وﻫﻮ ﻣِﻦ أﻃ
“নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আমােদর ঘের আসেলন
এবং িব�াম িনেলন; অতঃপর িতিন ঘামিছেলন, আর আমার মা
একিট িশিশ িনেয় তা মুেছ মুেছ তােত ভরেত লাগেলন; অতঃপর
নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েজেগ েগেলন এবং িজজ্ঞাস
করেলন: েহ উে� সু লাইম! এিক করছ? জবােব িতিন বলেলন: এ
আপনার ঘাম, যা আমরা সু গি�র সােথ িমি�ত কির, আর এ েতা
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[মুসিলম, আস-সহীহ: ফাযােয়ল /

”সব সু গি�র েসরা সু গি�।

২২, হািদস নং- ২৩৩১, ৪ / ১৮১৫]।
্আনাস ইবন মােলক রািদয়া�াহু ‘আনহু েথেক আরও বিণর
আেছ, িতিন বেলন:
َ ْ ُ ُ َ ْ َ ّ ُ َ ْ َ َ َ ُ ََ
َ
» ﻛَنَ ّﻰﺒ ّ
ِ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﺪﺧﻞ �ﻴﺖ ُمِ ﺳﻠﻴ ٍﻢ �ﻴﻨﺎم ﻋ ﻓِﺮَا ِﺷﻬﺎ ،
ُ
َ َ ﻓَ َ َ َ َ ْ َ َ َ ََ
َ ﻓَ ُ َ ْ ﻓَ َ َ َ َ
َْ َ ْ
َوﻟيﺴﺖ �ِﻴ ِﻪ  ،ﻗﺎل :ﺠﺎء ذَات ﻳﻮمٍ �ﻨﺎم ﻋ ﻓِﺮَا ِﺷﻬﺎ  ،ﺄ�ِﻴﺖ ِ ،ﻘﻴﻞ لﻬﺎ  :ﻫﺬَا
ََ
َ َ ﻓَ َ َ ْ َ ْ َ َ
ﻧَ َ َ ْ
ّﻰﺒ ّ
ﺎءت َوﻗﺪ ﻋ ِﺮق
ﻚ  ،ﻗﺎل  :ﺠ
َاﺷ ِ
ﻚ ﻋ ﻓِﺮ ِ
ِ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺎم ِﻓ ﺑيﺘِ ِ
ُ
ْ تَ ْ َ َ َ َ ُ ُ ََ ْ َ َ
ََ ْ
َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ﻓَ َ َ َ ْ
َاش � ،ﻔﺘﺤﺖ ﻋﺘِﻴﺪ�ﻬﺎ ﺠﻌﻠﺖ
ﻳﻢ ﻋ اﻟ ِﻔﺮ ِ
 ،وَاﺳ ﻨﻘﻊ ﻋﺮﻗﻪ ﻋ ﻗ ِﻄﻌ ِﺔ أ ِد ٍ
ّ ُ َ َ ْ َ َ َ َﺘَﻌْﺮ ُ ُ َ
َ ََ َ
ع ّﻰﺒ ّ
ِ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،
�ﺮﻫﺎ � ،ﻔ ِﺰ
ُنَﺸِﻒ ذل ِﻚ اﻟﻌﺮق
َار ِ
ِﺼه ِﻓ ﻗﻮ ِ
ُ
ََ َ
َ َ ْ َ َ َ ّ ُ َْ
َ َ َ ْ َ ُ َ ّ ﻧَ ُ َ َ َ ُ
� ﻳﺎ ُمَ ﺳﻠﻴ ٍﻢ !؟« � .ﻘﺎﻟﺖ ﻳﺎ َرﺳﻮل �َِ ْﺮﺟﻮ ﺑ َﺮ�ﺘﻪ
�ﻘﺎل » :ﻣﺎ ﺗﺼﻨ ِﻌ
َْ َ َ َ َ َ ْ
ﺖ «  ) .رواه مﺴﻠﻢ ( .
ل ِِﺼﺒﻴﺎﻧِﻨﺎ  ،ﻗﺎل » :أﺻﺒ ِ
“নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম উে� সু লাইেমর ঘের
�েযেতন এবং তার িবছানায় ঘুমােতন, এমতাব�ায় েয উে
ুসু লাইম তখন ঘের থাকেতন না। আনাস রািদয়া�াহু ‘আনহ
বেলন, একিদন িতিন এেলন এবং তার িবছানায় ঘুমােলন।
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অতঃপর িতিন (উে� সু লাইম) এেল তােক বলা হল, ইিন নবী
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম, েতামার ঘের েতামার িবছানায়
ঘুিমেয় আেছন। আনাস রািদয়া�াহু ‘আনহু বেল, উে� সু লাইম
ঘের এেলন, নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তখন েঘেমেছন,
আর তাঁর ঘাম চামড়ার িবছানার উপর জেমেছ। উে� সু লাইম
তার েকৗটা খুলেলন এবং েস ঘাম মুেছ মুেছ িশিশেত ভরেত
লাগেলন। নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম স�� হেয় ঘুম
েথেক উেঠ তােক বলেলন, তুিম কী করছ, েহ উে� সু লাইম!?
িতিন বলেলন, েহ আ�াহর রাসূ ল! আমােদর িশশুেদর বরকেতর
উে�েশয্ িনি�। রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
বলেলন: ভাল কেরছ।” [মুসিলম, আস-সহীহ: ফাযােয়ল / ২২,
হািদস নং- ২৩৩২, ৪ / ১৮১৫ - ১৮১৬]।

৪. নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর মুচিক হািস:
সকল হািদস েথেক এই কথা পির�ার েয, নবী সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম অিধকাংশ অব�ায় মুচিক হািস হাসেতন,
তেব কখনও কখনও িতিন এর উপর বৃ ি� কের সাধারণভােব
হাসেতন।
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আেয়শা রািদয়া�াহু‘আনহা েথেক বিণর্ত আে, িতিন বেলন:
» ﻣﺎ رأﻳﺖ ﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ مﺴﺘﺠﻤﻌﺎ ﻗﻂ ﺎﺣﺎﻜ ﻰﺘ أرى ﻣﻨﻪ
. (  ) واه اﺒﻟﺨﺎري. «  إﻧﻤﺎ ﻛن ﻳﺘبﺴﻢ، ﻟﻮاﺗﻪ
“আিম নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক মুখভের হাসেত
েদিখ িন েয তাঁর আলা িজ�া েদখা যােব; িতিন েতা শুধু মুচিক
হাসেতন।” [বুখারী, আস-সহীহ: আদব / ৬৮, ৭ / ৯৪ - ৯৫]।

৫. নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর কথাবাতর্:
আেয়শা রািদয়া�াহু‘আনহা েথেক বিণর্ত আে, িতিন বেলন:
. « » إن رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ لﻢ ﻳ�ﻦ ﺮﺴد ﺤﻟﺪﻳﺚ ﺮﺴد�ﻢ
. ( ) واه اﺒﻟﺨﺎري
“রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েতামােদর কথা বলার
মত কের অনবরত কথা বলেতন না।”

[বুখারী, আস-সহীহ:

মানািকব / ২৩, ৪ / ১৬৪; িতরিমযী, আস-সু নান: মানািকব / ৯,
হািদস নং- ৩৬৩৯, ৫ / ৬০০]। আর িতরিমযীর বণর্নার মেধয
অিতির� আেছ:
. «  �ﻔﻈﻪ ﻣﻦ ﺟﻠﺲ ﻴﻟﻪ، » لﻜﻨﻪ ﻛن ﺘﻠﻜﻢ ﺑ�ﻼم ﺑيﻨﻪ ﻓﺼﻞ
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“বরং িতিন সু �� কের আলাদা আলাদাভােব কথা উ�ারণ
করেতন; ফেল যারা তাঁর কােছ বসা থাকত, তারা তা সংরক্ষ
করেত পারত।”

৬. নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর (হাঁটা)
পথচলা:
পূ েবর্া�আলী ইবন আিব তািলব রািদয়া�াহু‘আনহু কতৃর্ক বিণর
হািদেসর মেধয্ আে:

ّ
ّ
ّ
 لﻢ أر ﻗﺒﻠﻪ وﻻ ﺑﻌﺪه ﻣﺜﻠﻪ.  ﻛﺄﻧﻤﺎ ا�ﻂ ﻣﻦ ﺻﺒﺐ. » إِذا ﻰﺸ َ�ﻔَﺎ �ﻔِﻴﺎ
. (  ) واه اﻟﺮﺘﻣﺬي. « ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ

“নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম হাঁটেতন, তখন সামেনর
িদেক ঝুঁেক চলেতন, মেন হত েযন িতিন যমীেনর নীচু অংেশ
অবতরণ করেছন। আিম নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর
পূ েবর্ ও পের তাঁর ম (এত অিধক সু �র) আর কাউেক েদিখ
িন।” [ িতরিমযী, আস-সু নান: মানািকব / ৮, হািদস নং- ৩৬৩৭;
৫ / ৫৯৮]।
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আর আবূ হুরায়রারািদয়া�াহু‘আনহু েথেক বিণর্ত আেছ , িতিন
বেলন:
ﻛﺄن الﺸﻤﺲ، » ﻣﺎ رأﻳﺖ ﺷيﺌﺎ أﺣﺴﻦ ﻣﻦ رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ
 ﻣﺎ رأﻳﺖ أﺣﺪا أﺳع ﻓ مﺸﻴﻪ ﻣﻦ رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ، ﺮي ﻲﻓ وﺟﻬﻪ
� و�ﻧﻪ ﻟﻐ،  إﻧﺎ ﻟﺠﻬﺪ أﻧﻔﺴﻨﺎ،  ﻛﺄﻧﻤﺎ اﻷرض ﺗﻄﻮى ﻟ، ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ
. (  ) واه اﻟﺮﺘﻣﺬي. «ﻜﺮﺘث
“আিম রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক সু �র
িকছু েদিখ িন; সূ যর্ েযন তাঁর েচহারায় িছল �বিহত। আর
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম অেপক্ �ত হাঁটেত
আিম কাউেক েদিখ িন, মেন হত েযন তাঁর জনয্ যমীনেক
সংকুিচত কের েদয়া হেয়েছ; আমরা েতা খুবই েচ�া করতাম (তার
সােথ তাল িমিলেয় চলেত); িক� িতিন িছেলন এেকবােরই
িনঃ�ৃহ।” [িতরিমযী, আস-সু নান: মানািকব / ১২, হািদস নং৩৬৪৮; ৫ / ৬০৪; আর িতিন বেলন: এই হািদসিট গরীব
হািদস]।

৭. েমাহের নবুয়েতর বণর্না ও নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর েদেহ তার অব�ান:
33

সােয়ব ইবন ইয়ািযদ র. েথেক বিণর্, িতিন বেলন:
 ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ! إن:» ذﻫﺒﺖ ﺑ ﺎﻟﻲﺘ ﻰﻟ ﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎﻟﺖ
 ﺛﻢ ﺗﻮﺿﺄ ﺮﺸ�ﺖ ﻣﻦ،  دﺎﻋ ﻟ ﺎﻟﺮﺒ�ﺔ،  ﻓﻤﺴﺢ أﻲﺳ، اﺑﻦ ﺧﻲﺘ وﺟﻊ
 ﻣﺜﻞ زر،  ﺛﻢ ﻗﻤﺖ ﺧﻠﻒ ﻇﻬﺮه ﻓﻨﻈﺮت ﻰﻟ ﺧﺎﺗﻢ ﻨﻟﺒﻮة ﺑ� ﻛﺘﻔﻴﻪ، وﺿﻮﺋﻪ
. (  ) واه اﺒﻟﺨﺎري و مﺴﻠﻢ. « ﺤﻟﺠﻠﺔ
“আমার

খালা

আমােক

রাসূ লু�াহ

সা�া�াহু ‘আলাইিহ

ওয়াসা�ােমর কােছ িনেয় েগেলন, তারপর িতিন বলেলন: েহ
আ�াহর রাসূ ল! এিট আমার েবােনর েছেল, েস অসু �; তখন িতিন
আমার মাথায় হাত বুিলেয় িদেলন এবং আমার জনয্ বরকেতর
েদা‘আ করেলন; অতঃপর উযু করেলন, আর আিম তাঁর উযু র
পািন েথেক পান করলাম; অতঃপর তাঁর েপছেন দাঁড়ালাম এবং
তাঁর দু ই কাঁেধর মাঝখােন হােজলার েবাতােমর মত েমাহের
নবুয়ত েদখেত েপলাম।” [ বুখারী, আস-সহীহ: মানািকব / ২২,
৪ / ১৬৩; মুসিলম, আস-সহীহ: ফাযােয়ল / ৩০, হািদস নং২৩৪৫, ৪ / ১৮২৩ ]।
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"  " ﺤﻟﺠﻠﺔ: ‘হােজলা’ হল তাঁবুর মত ঘর িবেশষ, যার কতগুেলা
বড় বড় েবাতাম রেয়েছ এবং তা েখালােমলা। - [ ইমাম নববীর
বয্াখয্াসহ সহীহ মুসি: ১৫ / ৯৮ ]।
আর ‘আেসম র. েথেক বিণর্, িতিন আবদু �াহ ইবন সারিজস রা.
েথেক বণর্না কের, িতিন বেলন:
ً َ َ َ َ ً ْ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ُ ُﺰ ْ ً َﺤ
ُ ْ ََ
ّ ﺖ ّﻰﺒ
،  ﺛ ِﺮ�ﺪا: أ ْو ﻗﺎل، ﻟﻤﺎ
ِ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وأ�ﻠﺖ ﻣﻌﻪ ﺒا
» رأﻳ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ ََْ
َ َََْ ْ ُ ُ ُ َ َ
ّ ،ﻚ
ّ ﻚ ّﻰﺒ
َُﻢ
 ول، ِ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ؟ ﻗﺎل �ﻌﻢ
 أﺳﺘﻐﻔﺮ ل: �ﻘﻠﺖ ﻟ:ﻗﺎل
ُ
ْ
ْ
ْ
ََ
ْ
ْ
َ ُ َ
َ َ َ
ُ َ َ
ْ َْ ْ
. (ﺎت
ِ  )وَاﺳﺘﻐ ِﻔﺮ ﻟَِﻧﺒِﻚ ولِﻠﻤﺆ ِﻣﻨِ� وَالﻤﺆﻣِﻨ:ﺗﻼ ﻫ ِﺬه ِ اﻵﻳﺔ
َ
َْ َ ﻧ
َْ َ ََْ ّ
َ َ َ ُ َََ َُْ َ ُ ُ ّ َ َ
� ﻛﺘِﻔﻴ ِﻪ ﻋِﻨﺪ ﺎ ِﻏ ِﺾ ﻛﺘ ِ ِﻔ ِﻪ
� ِ ُﻢَ د ْرت ﺧﻠﻔﻪ �ﻨﻈ ْﺮت ِﻰﻟ ﺧﺎﺗ ِﻢ ُّﺒُﻮَة
ﻗﺎل
َ
َ
َ
ْ َ ً ْ ُ َ ْ ﻟْيُﺮ
ٌ ْ َ َّﺂ
. (  ) رواه مﺴﻠﻢ. « ﻴﻟ ِﻞ
ِ ﺎل
ِ ﺴى ﺟﻌﺎ ﻋﻠﻴ ِﻪ
ِ ﺧﻴﻼَن ﻛﺄﻣﺜ
“আিম রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক েদেখিছ এবং
তাঁর সােথ েগাশত ও রুিট েখেয়ি, অথবা বেলেছন ‘সািরদ’
(েখেয়িছ)। আেসম বেলন: অতঃপর আিম তােক বললাম:
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িক আপনার জনয্ ক্ষ
�াথর্না কেরেছ? িতিন বলেলন: হয্া, েতামার জনয্ও। অতঃপর
َ َْ ْ َْ ْ َ
َ ﻚ َولﻠ ْ ُﻤ ْﺆﻣﻨ
িতিন এই আয়াতিট িতলাওয়াত কেরন: �
)واﺳﺘﻐ ِﻔﺮ ِﻟﻧ ِﺒ
ِِ ِ
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َ ْ ُْ
(ﺎت
ِ  [ َوالﻤﺆ ِﻣﻨক্ষমা �াথর্না কর েতামার পােপর জ নয্ এবং মু
পুরুষ ও নারীেদর জন]।”
আবদু �াহ বলেলন: তারপর আিম রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর েপছেন েগলাম এবং েমাহের নবুওয়ত েদখলাম তাঁর
দু ই কাঁেধর মােঝ বাম পােশর বাহুর হােড়র কােছ অংগুিলমাথা
একি�ত করেল েযমন হয় অেনকটা েতমন, যােত িতলক আেছ,
মেন হয় েযন কতগুেলা িবিচ এর সমি।” [ মুসিলম, আস-সহীহ:
ফাযােয়ল / ৩০, হািদস নং- ২৩৪৬, ৪ / ১৮২৩ – ১৮২৪ ]।
 ﻧﺎﻏﺾ: অিধকাংশ আেলম বেলন, "  " ﻨﻟﻐﺾএবং "  " ﻨﻟﺎﻏﺾঅথর্
হল: কাঁেধর সেবর্া� ভা; েকউ েকউ বেলন: তা হল কাঁেধর
�াে� অবি�ত সূ � হাড়; আবার েকউ েকউ বেলন: নড়াচড়ার
সময় তার েথেক যা �কাশ হয়। - [ ইমাম নববীর বয্াখয্াস
সহীহ মুসিলম: ১৫ / ৯৮ ]।
ﻟﻴﻼن
ِ  ﺨ: বহুবচ, একবচেন "  " ﺧﺎل, অথর্ হ: শরীেরর মেধয্
িতলক বা মাশা। - [ ইমাম নববীর বয্াখয্াসহ সহীহ মুসি: ১৫
/ ৯৯ ]।
কুরতবী বেলন: িবশু� হািদসসমূেহর ঐকয্ব� রায় , েমাহের
নবুয়ত িছল তাঁর বাম কাঁেধর কােছ �� লাল িকছু , যার পিরমাণ
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েছাট কের বুঝােল কবুতেরর িডেমর পিরমাণ। আর বড় কের
বুঝােল তখন তা হােতর আ�ুেলর মাথা একি�ত করেল যতটুকু
হয় ততটুকু পিরমাণ হত। আ�াহই অিধক ভাল জােনন। [ফতহুল
বারী: ৬ / ৫৬৩ ]।

৮. নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর কপাল
মুবারক:
িহ� ইবন আিব হালা রািদয়া�াহু ‘আনহু কতৃর্ক বিণর্ত হািদে
মেধয্ এেসে:
 أزج، � واﺳﻊ ﺠﻟﺒ،  أزﻫﺮ الﻠﻮن.... » ﻛن رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
 ﻟ، � أﻗ� اﻟﻌﺮﻧ،  ﺑيﻨﻬﻤﺎ ﻋﺮق ﻳﺪره اﻟﻐﻀﺐ، ﺤﻟﻮاﺟﺐ ﺳﻮاﺑﻎ ﻓ ﻏ� ﻗﺮن
. « ...  ﺳﻬﻞ ﺨﻟﺪﻳﻦ،  ﻛﺚ الﻠﺤﻴﺔ،  �ﺴﺒﻪ ﻣﻦ لﻢ ﻳﺘﺄمﻠﻪ أﺷﻢ، ﻧﻮر ﻳﻌﻠﻮه
“রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িছেলন ... অিত �া�ল
বেণর্র অিধকার; ললােটর উভয় পা�র িছল �শ�তর; তাঁর �যু গল
িবমু� বৃ �াংেশর নয্ায় বাঁক, খুব সূ � ঘন চুল িবিশ� িছল; আর
ঐ �যু গেলর মােঝ এমন একিট িশরা িছল, যা রােগর সময়
(অিধক র� স�ািরত হওয়ার ফেল) েভেস উঠত (�কাশ েপত);
তাঁর নািসকা সু দীঘর, অ�ভাগ সরু ও মধয্ভাগ নূয্�ল; তাঁর
নািসকায় এমন নূ র (েজয্াি) িছল, যা নােকর উপর িবকীণর্ হ;
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েকউ গভীর মেনােযাগ সহকাের তাঁর নােকর �িত না তাকােল
অতুয্�ত নাসা মেন কর; তাঁর দাঁিড় িছল িব�ীণর্ ও খুব ঘ;
গ��য় িছল মসৃ ণ; ...।”

৯. নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর মাথা মুবারক:
পূ েবর উে�িখত আলী ইবন আিব তািলব রািদয়া�াহ ‘আনহু েথেক
বিণর্ত হািদেসর মেধয্ আ, িতিন বেলেছন:
» ﻛن رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ ﻟيﺲ ﺑﺎﻟﻄﻮ�ﻞ وﻻ ﺑﺎﻟﻘﺼ� ﺿﺨﻢ
. (  ) واه أﻤﺣﺪ. « ... الﺮأس والﻠﺤﻴﺔ
“রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ল�াও িছেলন না,
আবার েবঁেটও িছেলন না (িতিন মধয্ম আকৃিতর িছেল); আর
িতিন িছেলন বড় মাথা ও দাঁিড়র অিধকারী।” [ ইমাম আহমদ,
আল-মুসনাদ: ১ / ৯৬; হােকম, আল-মুসতাদরাক: ২ / ৬০৬]।

১০. নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ক��র:
উে� মা‘বাদ রা. েথেক বিণর্ত হািদেসর মেধয্ আ, িতিন
বেলেছন:
. « » ﻓ ﺻﻮﺗﻪ ﺻﻬﻞ
“তাঁর ক��েরর মেধয্ িছল তী�তা ও বিল�ত।”
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�ুনবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর গ
গুণাবল
হুবাইশ ইবন খািলদরািদয়া�াহু‘আনহু েথেক বিণর, িতিন বেলন:
» أن رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺣ� ﺧﺮج ﻣﻦ مﻜﺔ ﺧﺮج ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮا
ﻰﻟ ﻤﻟﺪﻳﻨﺔ  ،ﻫﻮ وأﺑﻮ ﺑ�ﺮ ومﻮ� ﻲﺑ ﺑ�ﺮ ﻋمﺮ ﺑﻦ ﻓﻬ�ة  ،دﻴﻟﻠﻬﻤﺎ ﻋﺒﺪ
اﷲ ﺑﻦ أر�ﻘﻂ لﻠﻴﻲﺜ  ،ﻓﻤﺮوا ﻋ ﻴﻤﻲﺘ أم ﻣﻌﺒﺪ ﺨﻟﺰاﻋﻴﺔ  ،و�ﻧﺖ ﺑﺮزة
ﺟ�ة ﺘﻲﺒ ﺠﺗﻠﺲ ﺑﻔﻨﺎء ﺨﻟﻴﻤﺔ  ،ﺛﻢ ﺴﻲﻘ وﺗﻄﻌﻢ  ،ﻓﺴﺄلﻮﻫﺎ ﻟﻤﺎ وﺗﻤﺮا
يﺸﺮﺘوه ﻣﻨﻬﺎ  ،ﻓﻠﻢ ﻳﺼﻴﺒﻮا ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺷيﺌﺎ ﻣﻦ ذلﻚ  ،و�ن اﻟﻘﻮم مﺮمﻠ�
مﺴنﺘ� ﻓﻨﻈﺮ رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻰﻟ ﺷﺎة ﻓ ﺮﺴ ﺨﻟﻴﻤﺔ ،
ﻓﻘﺎل  » :ﻣﺎ ﻫﺬه الﺸﺎة ﻳﺎ أم ﻣﻌﺒﺪ ؟ « ﻗﺎﻟﺖ  :ﺷﺎة ﺧﻠﻔﻬﺎ ﺠﻟﻬﺪ ﻣﻦ اﻟﻐﻨﻢ ﻗﺎل:
» ﻫﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻦﺒ ؟ « ﻗﺎﻟﺖ  � :أﺟﻬﺪ ﻣﻦ ذلﻚ ﻗﺎل  » :أﺗﺄذﻧ� ﻟ أن
أﺣﻠﺒﻬﺎ؟ « ﻗﺎﻟﺖ  :ﺄﻲﺑ أﻧﺖ وأ� ﻧﻌﻢ إن رأﻳﺖ ﺑﻬﺎ ﺣﻠﺒﺎ ﻓﺎﺣﻠﺐ  ،ﺪﺎﻋ ﺑﻬﺎ
رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻤﺴﺢ ﺑﻴﺪه ﺿﻋﻬﺎ  ،وﺳ� اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ،
دﺎﻋ ﻟﺎ ﻓ ﺷﺎﺗﻬﺎ  ،ﻓﺘﻔﺎﺟﺖ ﻋﻠﻴﻪ  ،ودرت  ،اﺟﺮﺘت  ،دﺎﻋ ﺑﺈﻧﺎء ﻳﺮ�ﺾ
الﺮﻫﻂ  ،ﻓﺤﻠﺐ ﻓﻴﻪ ﺛﺎ ﻰﺘ ﻋﻼه ﺒﻟﻬﺎء  ،ﺛﻢ ﺳﻘﺎﻫﺎ ﻰﺘ رو�ﺖ  ،ﺳﻰﻘ
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أﺻﺤﺎﺑﻪ ﻰﺘ رووا  ،ﺛﻢ ﺷب آﺧﺮﻫﻢ  ،ﺛﻢ أراﺿﻮا  ،ﺛﻢ ﺣﻠﺐ ﻓﻴﻪ ﺜﻟﺎﻧﻴﺔ ﻋ
ﻫﺪة ﻰﺘ مﻸ اﻹﻧﺎء  ،ﺛﻢ ﻏدره ﻋﻨﺪﻫﺎ  ،ﻓﺒﺎﻳﻌﻬﺎ ارﺤﺗﻠﻮا ﻋﻨﻬﺎ  ،ﻓﻘﻠﻤﺎ ﻟﺜﺖ
ﻰﺘ ﺟﺎءﻫﺎ زوﺟﻬﺎ أﺑﻮ ﻣﻌﺒﺪ �ﺴﻮق أﻋ�ا ﻋﺠﺎﻓﺎ  ،ﻳتﺴﺎو�ﻦ ﻫﺰﻻ �ﻬﻦ
ﻗﻠﻴﻞ  ،ﻓﻠﻤﺎ رأى أﺑﻮ ﻣﻌﺒﺪ لﻠﻦﺒ ﻋﺠﺐ  ،وﻗﺎل  :ﻣﻦ أﻳﻦ لﻚ ﻫﺬا ﻳﺎ أم ﻣﻌﺒﺪ
والﺸﺎة ﻋزب ﺣﻴﺎﺋﻞ وﻻ ﺣﻠﻮب ﻓ ﺒﻟﻴﺖ ؟ ﻗﺎﻟﺖ  :ﻻ واﷲ إﻻ أﻧﻪ مﺮ ﺑﻨﺎ
رﺟﻞ ﻣﺒﺎرك ﻣﻦ ﺎﻪﻟ ﻛﺬا و�ﺬا  ،ﻗﺎل  :ﺻﻔﻴﻪ ﻟ ﻳﺎ أم ﻣﻌﺒﺪ  ،ﻗﺎﻟﺖ  :رأﻳﺖ
رﺟﻼ ﻇﺎﻫﺮ الﻮﺿﺄة  ،أﺑﻠﺞ الﻮﺟﻪ  ،ﺣﺴﻦ ﺨﻟﻠﻖ  ،لﻢ ﺗﻌﺒﻪ �ﻠﺔ  ،ولﻢ ﺗﺰر ﺑﻪ
ﺻﻘﻠﺔ  ،وﺳﻴﻢ ﻗﺼﻴﻢ  ،ﻓ ﻋﻴنﻴﻪ دﻋﺞ  ،و� أﺷﻔﺎره وﻃﻒ  ،و� ﺻﻮﺗﻪ ﺻﻬﻞ ،
و� ﻋﻨﻘﻪ ﺳﻄﻊ  ،و� ﻟﻴﺘﻪ ﻛﺜﺎﺛﺔ  ،أزج أﻗﺮن  ،إن ﺻﻤﺖ ﻓﻌﻠﻴﻪ الﻮﻗﺎر ،
و�ن ﺗ�ﻠﻢ ﺳﻤﺎه وﻋﻼه ﺒﻟﻬﺎء  ،ﻤﺟﻞ ﻨﻟﺎس وأﺑﻬﺎه ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ و أﺟﻼه
وأﺣﺴﻨﻪ ﻣﻦ ﻗﺮ�ﺐ  ،ﺣﻠﻮ ﻤﻟﻨﻄﻖ  ،ﻓﺼﻞ ﻻ ﻧﺰر وﻻ ﻫﺰر  ،ﻛﺄن ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺧﺮزات ﻧﻈﻢ ﻳﺘﺤﺪرن  ،ر�ﻌﺔ ﻻ ﻳﺄس ﻣﻦ ﻃﻮل  ،وﻻ ﺗﻘﺘﺤﻤﻪ ﻋ� ﻣﻦ ﺮﺼ ،
ﻏﺼﻦ ﺑ� ﻏﺼﻨ�  ،وﻫﻮ أﻧﻈﺮ ﺜﻟﻼﺛﺔ ﻣﻨﻈﺮا  ،وأﺣﺴﻨﻬﻢ ﻗﺪرا  ،ﻟ رﻓﻘﺎء
�ﻔﻮن ﺑﻪ  ،إن ﻗﺎل أﻧﺼﺘﻮا ﻘﻮﻪﻟ  ،و�ن أمﺮ ﺑﺎدروا ﻰﻟ أمﺮه � ،ﻔﻮد �ﺸﻮد ،
ﻻ ﻋ�ﺲ وﻻ ﻣﻔﻨﺪ  ،ﻗﺎل أﺑﻮ ﻣﻌﺒﺪ  :ﻫﻮ واﷲ ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺮﻳﺶ اﻟﺬي ذﻛﺮ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ
أﻣﺮﻩ ﻣﺎ ذﻛﺮه ﺑﻤﻜﺔ  ،وﻟﻘﺪ ﻫﻤﻤﺖ أن أﺻﺤﺒﻪ  ،وﻷﻓﻌﻠﻦ إن وﺟﺪت ﻰﻟ ذلﻚ
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ﺳبﻴﻼ  ،ﻓﺄﺻﺒﺢ ﺻﻮت ﺑﻤﻜﺔ ﻴﻟﺎ �ﺴﻤﻌﻮن الﺼﻮت  ،وﻻ ﻳﺪرون ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺒﻪ
 ،وﻫﻮ ﻳﻘﻮل :
ﺟﺰى اﷲ رب ﻨﻟﺎس ﺧ� ﺟﺰاﺋﻪ * رﻓﻴﻘ� ﻗﺎﻻ ﻴﻤﻲﺘ أم ﻣﻌﺒﺪ
ﻫﻤﺎ ﻧﺰﻻﻫﺎ ﺎﻬﻟﺪى واﻫﺘﺪت ﺑﻪ * ﻓﻘﺪ ﻓﺎز ﻣﻦ مﻰﺴ رﻓﻴﻖ �ﻤﺪ
ﻓﻴﺎ ﻘﻲﺼ ﻣﺎ زوى اﷲ ﻋﻨ�ﻢ * ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﻌﺎل ﻻ ﺗﺎزى وﺳﺆدد
ﻟﻬﻦ أﺑﺎ ﺑ�ﺮ ﺳﻌﺎدة ﺟــــﺪه * ﺑﺼﺤﺒﺔ ﻣﻦ �ﺴﻌﺪ اﷲ �ﺴﻌﺪ
ﻟﻬﻦ ﺑ� ﻛﻌﺐ ﻣﻘﺎم ﻓﺘﺎﺗﻬــﻢ * وﻣﻘﻌﺪﻫﺎ لﻠﻤﺆﻣﻨ� ﺑﻤﺮﺻﺪ
ﺳﻠﻮا أﺧﺘ�ﻢ ﻋﻦ ﺷﺎﺗﻬﺎ و�ﻧﺎﺋﻬﺎ* ﻓﺈﻧ�ﻢ إن �ﺴﺄلﻮا الﺸﺎة �ﺸﻬﺪ
ﺎﻋﻫﺎ �ﺸﺎة ﺣﺎﺋﻞ ﻓﺘﺤﻠﺒﺖ * ﻋﻠﻴﻪ ﺻ�ﺎ ﺿة الﺸﺎة مﺰ�ﺪ
ﻓﻐﺎدرﻫﺎ رﻫﻨﺎ ﻟﻳﻬﺎ ﻟﺎﻟﺐ * ﻳﺮددﻫﺎ ﻓ مﺼﺪر ﺛﻢ مﻮرد «  ) .واه اﺤﻟﺎ�ﻢ (.

“রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক যখন ম�া েথেক
েবর কের েদয়া হয়, তখন িহজরতকারী িহেসেব িতিন, আবূ বকর
রা. এবং আবূ বকর রা. এর েগালাম আেমর ইবন ফুহায়রা ও
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তাঁেদর উভেয়র পথ�দশর্ক আবদু�াহ ইব ওরাইিকত আললাইসী মদীনার উে�েশয্ েবর হেয় পেড়; তারা উ�ু মা‘বাদ
আল-খুযা‘য়ীয়া’র তাঁবুর পাশ িদেয় পথ অিত�ম কেরন; আর েস
িছল পিরণত বয়সী এক নারী, তাঁবুর আি�নায় কাপড় জিড়েয়
বেস থাকত; পািন পান করাত ও খাবার িদত। অতঃপর তাঁরা
তার িনকট েথেক েগাশত ও েখজুর �য় করেত চাইল, িক� তাঁরা
তার িনকট এই ধরেনর িকছু ই েপল না; কারণ, তখন তারা (উে�
মা‘বাদ এর েগা�ী) িছল রসদশূ নয্ দুিভর্ক্ষ ক; অতঃপর
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁবুর একপােশ একিট
ছাগল েদখেত েপেলন এবং বলেলন: েহ উ�ু মা‘বাদ! এই
ছাগলিটর অব�া কী? েস বলল: ছাগেলর পাল েথেক মূ লত
দু বর্তাই এই ছাগলিটেক িপছেন েফেল িদেয়েছ; িতিন বলেলন:
তার মেধয্ দুধ আেছ ি? েস বলল: এই বয্াপাের ছাগলিট খুবই
দু বর্; (অথর্াৎ এর অব�া দুধ েদওয়ার েচেয়ও খারা) িতিন
বলেলন: তুিম িক আমােক তা েদাহন করার অনু মিত েদেব? েস
বলল: আমার িপতা ও মাতা আপনার জনয্ কুরবান হউ! আপিন
যিদ তা েদাহন করেত চান, তাহেল তা েদাহন করু; অতঃপর
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রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ছাগলিটেক েডেক
আনােলন, তারপর িতিন তার ওলােন তাঁর হাত বুলােলন এবং
আ�াহ তা‘আলার নাম বলেলন; আর তার (উ�ু মা‘বােদর) জনয্
তার ছাগেলর বয্াপাে েদা‘আ করেলন; অতঃপর বকরীিট দু ধ
েদাহেনর সু িবধােথর্ তার দ ’পােয়র মাঝখােন ফাঁক করল, তার দু ধ
অিধক হাের বৃ ি� েপল এবং েস জাবর কাটেত লাগল; তারপর
িতিন একিট পা� িনেয় আসার জনয্ ডাকেলন যােত কােফলার
সকলেক তৃি� সহকাের দু ধ পান করােত পােরন, তারপর তােত
দু ধ েদাহন কের দু েধর �বাহ সৃ ি� করেলন, এমনিক তার উপর
চকচেক েফনা উঠল; অতঃপর িতিন উ�ু মা‘বাদেক তৃি� সহকাের
দু ধ পান করােলন, আরও দু ধ পান করােলন তাঁর সাথীেদরেক
এবং তারাও পিরতৃ� হেলন; অতঃপর তােদর বাকীরা দু ধ পান
করল; তারপর তারা সকেল ি�তীয়বার পান করল; অতঃপর িতিন
তােত ি�তীয়বার দু ধ েদাহন করেলন, এমনিক দু েধর পা�
পিরপূ ণর্ হেয় েগ; অতঃপর িতিন তা তার িনকট েরেখ িদেলন,
তারপর তার সােথ (পুনরায় সাক্ষাে) �িত�িতব� হেলন এবং
তার িনকট েথেক রওয়ানা হেলন। তারপর অ� িকছু ক্ষণ অব�া
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করার পেরই তার �ামী আবূ মা‘বাদ তার িনকট কতগুেলা দুবর্
শীণর্কায় বকরী তািড়েয় িনেয় এেস উপি�ত হ, বকরীগুেলা
দু বর্লতার কারেণ টলায়মান অব�ায় হাট; অতঃপর যখন আবূ
মা‘বাদ দু ধ েদখেত েপেলন, তখন িতিন অবাক হেলন এবং
বলেলন: েহ উ�ু মা‘বাদ! েতামার িনকট এই দু ধ েকাথা েথেক
এল, অথচ বকরীগুেলা িছল দূের চারণভ িমেত এবং ঘেরর মেধয্
েকান দু ধ িছল না? জবােব েস বলল: না, আ�াহর কসম! তেব
আমােদর িনকট িদেয় এমন এক বরকতময় বয্ি� চেল েগেছ,
যাঁর অব�া এমন এমন; আবূ মা‘বাদ বলেলন: েহ উ�ু মা‘বাদ!
তুিম আমােক তাঁর ৈবিশ�য্ বণর্না , তখন েস বলল: আিম এক
বয্ি�েক েদেখি, যার অব�া হল- িতিন পির�ার সু �র, উ�ল
েচহারার অিধকারী, িতিন শীণর্তার েদােষ দু� ন; িনি�ত নন
ক্ষু�তার অিভেযা, িতিন িছেলন উ�ল ফসর্; তাঁর েচাখ িছল
গভীর কােলা; তাঁর েচােখর পাতার �া�েদশ িছল ল�া; তাঁর
ক��েরর মেধয্ িছল তী�তা ও বিল�ত; তাঁর গদর্ান িছল ল�;
তাঁর দাঁিড়র মেধয্ ঘন� িছ; �’র িকনারাসমূ হ ল�া হওয়ার সােথ
� িছল ধনু কাকৃিতর; যিদ িতিন চুপ থাকেতন, তাহেল তাঁর মেধয্
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গা�ীেযর্র ছাপ পিরলিক্ষত; আর যিদ িতিন কথা বলেতন,
তখন িতিন তাঁর মাথােক উঁচু করেতন এবং তাঁর সাথীেদর েচেয়
উঁচু হেয় েযেতন; িতিন িছেলন সবেচেয় সু �র মানু ষ, দূ র েথেক
েদখেত িতিন সবর্ািধক দীি�মা, আর কাছ েথেক েদখেত িতিন
অিত উ�ম; িতিন িছেলন িম�ভাষী ও ��ভাষী এবং মাঝামািঝ
পযর্ােয় কথা বলেত, কমও বলেতন না, আবার েবিশও বলেতন
না; (বলার সময়) তাঁর কথা েযন মিণমু�া ও ছে�াব� বােকয্র
নয্ায় অবতীণর্ ; িতিন মধয্ম আকৃিত, দৃ ি�কটু ল�া নন এবং
এমন েবঁেটও নন, যার কারেণ েকােনা েচাখ তাঁেক অবজ্ঞা করে
পাের; িতিন িছেলন দু ই ডােলর মাঝামািঝ একিট ডাল; সু তরাং
িতিন িছেলন তােদর িতনজেনর মেধয্ সবেচেয় সু�র এবং
আিভজােতয্র িদক েথেক সবেচে উ�ম; তাঁর সাথীগণ তাঁেক
েব�নী িদেয় রােখ, িতিন যিদ কথা বেলন তারা তাঁর কথা শুেন
এবং িতিন যিদ তােদর িনেদর্শ েদন তারা তাঁর িনেদর্শ পালে
�িতেযািগতা শুরু ক; তাঁর িনকট তাঁর স�ীগণ সবসময়
সমেবত থােক; িতিন িবষ� (িবরি�) েচহারার অিধকারী নন এবং
কথাবাতর্ায় অসংল� নন21। (বণর্না েশানার প) আবূ মা‘বাদ
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বলেলন: আ�াহর কসম! িতিন কুরাইশ বংেশর মহামানয্ বয্,
আমার িনকট তাঁর বয্াপাের যা আেলাচনা করা হ, তা ম�ােতও
আেলাচনা হয়; আমার �বল অিভ�ায় হল, আিম তাঁর স�ী হব
এবং এর জনয্ আিম েকােন পথ েপেল অবশয্ই আিম েসই পথ
ধরব। আর ম�ােত একিট আওয়াজ সু উ� হল, তারা আওয়াজিট
েশানল িক� েক আওয়াজ করেছ তা জানেত পারল না; আর েস
(আওয়াজকারী) বলিছল:
মানু েষর �িতপালক আ�াহ তা‘আলা দান করুন উ�ম পুর�া
দু ই ব�ুেক, যাঁরা আগমন কেরেছন দু ই তাঁবুেত উ�ু মা‘বােদর;
তাঁরা অবতরণ কেরেছ তার িনকট িহদায়াতসহ এবং েস হেয়েছ
িহদােয়ত �া�,
সু তরাং েসই বয্ি� সফলকাম হেয়ে, েয হেয়েছ মুহা�েদর
স�ীেত পিরণত;
অতএব, েহ কুসাই স�দায়! িক কারেণ আ�াহ েতামােদর েথেক
দূ র করেলন,
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এমন কলয্া, ে��� ও েনতৃ�, যার েকােনা �িতদান হয় না।
আবূ বকেরর েসৗভােগযর জনয্ তােক মুবারকবা, এ জনয্ েয
িতিন এমন েলােকর সাহচযর্ িনেয়েছ, যার সাহচেযর্ আ�াহ যােক
ই�া কেরন েসৗভাগয্মি�ত কেরন।
বনী কা‘েবর কনয্ার জনয্ও মুবারকব, কারণ েস মুিমনেদর
জনয্ উঁৎ েপেত বেসিছ,
েতামরা েতামােদর েবানেক তার বকরী ও পা� স�েকর্ িজজ্ঞা
কর,
েকননা েতামারা বকরীেক িজজ্ঞাসা করেল েস সাক্ষয্;
িতিন তার িনকেট েডেক আনেলন দু ধহীন বকরীেক, অতঃপর
েসিট েফাঁটা েফাঁটা দু ধ ঝরাল
েফনািয়ত দু ধ বকরীর �ন ��ভােব তাঁর িনকেট;
তারপর িতিন তােক েরেখ েগেলন ব�ক িহেসেব তার িনকেট
েদাহনকারীর জনয
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েস তােক মূ ল উৎেস দু ধ েবর করেব, তারপর সরবরাহ েকে�।”
[হােকম, আল-মুসতাদরাক: ৩ / ৯ - ১০ এবং িতিন বেলন, এই
হািদসিটর সনদ সহীহ, ইমাম বুখারী ও মুসিলম র. হািদসিট বণর্না
কেরন িন, আর ইমাম যাহাবী র.ও অনু রূপ মত বয্� কেরে;
বাগবী, শরহুস সু�াহ ( ) ﺷح الﺴﻨﺔ: ফাদােয়ল / নবী সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সাম�ীক গুণাবলী( ﺟﺎﻣﻊ ﺻﻔﺎﺗﻪ ﺻ� اﷲ
)ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ, হািদস নং-৩৭০৪, ১৩ / ২৬১ - ২৬৪ ]।
***
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ি�তীয় অধয্া
তাঁর চািরি�ক গুণাবল

তাঁর চািরি�ক গুণাবল
আর নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর চািরি�ক গুণাবল;
িতিন িছেলন সামি�কভােব উ�ম চািরি�ক গুণাবলীর েক্ষ
পিরপূ ণর্ ৈনিতকতাস�� মানু; দিলল িহেসেব আ�াহ তা‘আলা
কতৃর্ক তাঁেক েদয়া এই সািটিফেকটই (চািরি�ক সনদই) আপনার
জনয্ যেথ হেব; আ�াহ তা‘আলা বেলন:
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َ ّ
َ ُ ُ ٰ َ ك لَ َع
[٤ : ﴾ ]اﻟﻘﻠﻢ٤ �ظِي
َ﴿ ن
ٖ � خل ٍق ع
“আর িন�য় আপিন মহান চিরে�র উপর রেয়েছন।” — (সূ রা
আল-�লম: ৪)
বদানয্তা ও দানশীলতার েক্ষে� নব সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম িছেলন সবর্ািধকউদার দানশীল মানু ষ, িতিন এত েবিশ
পিরমােণ দান করেতন, েস পযর্ােয় েকােন রাজা-বাদশা েপৗঁছেত
পাের না; হািদেসর ভাষায়:
َ َ َ ََ
َ َ َ َ َﻓَ َ َ ُ َ ُ ٌ ﻓَ َ ْ َ ُ َ َ ً َ ْ َ َ َ َ ْ ﻓ
!  ﻳﺎ ﻗ ْﻮ ِم: �ﻘﺎل،  َﺮﺟﻊ ِﻰﻟ ﻗ ْﻮﻣِ ِﻪ، �
ِ » ﺠﺎءه رﺟﻞ ﺄ�ﻄﺎه �ﻨﻤﺎ �� ﺟﺒﻠ
َ َ َ ْ َ َ َ ً َ َْﻰ
ُْ ً ّ ّ َ ْ ُ ﺈ
. (  ) رواه مﺴﻠﻢ. « ﺎء ﻻ ﺸ اﻟﻔﺎﻗﺔ
أﺳﻠِﻤﻮا َِنَ َُﻤَﺪا �ﻌ ِﻄﻰ �ﻄ
“এক বয্ি� রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর কােছ
এেলা; িতিন তােক এত েবিশ ছাগল িদেলন যােত দু ই পাহােড়র
মধয্বতর্ী �ান পূণর্ হেয় যােব। তারপর েস বয্ি� তার স�র
কােছ িগেয় তােদর বলল, েহ আমার জািত ভাইেয়রা! েতামরা
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ইসলাম �হণ কর; েকননা মুহা�দ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
এত েবিশ দান কেরন েয, িতিন অভােবর ভয় কেরন না।” 22
২১

জািবর ইবন আবিদ�াহ রািদয়া�াহু‘আনহুমা বেল:
َ َ ََ ّ ًْ َ
ّ ُ ُ َ ُ َ
 ) رواه. «  ﻻ:» ﻣﺎ ﺳﺌِﻞ َرﺳﻮل �َِ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺷيﺌﺎ َﻂُ �ﻘﺎل
. ( مﺴﻠﻢ
“রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর কােছ েকউ িকছু
চাইেল েকান িদন িতিন ‘না’ বেলন িন।” 23
২২F

আর যখন রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম হুনােয়েনর
যু � েথেক িফের আসেলন, তখন আরব েবদু ইনগণ তাঁর িপছু
িনেত লাগল তার কােছ চাওয়া আর� করল, এমনিক তারা তাঁেক
একিট গােছর িনকট আ�য় িনেত বাধয্ কর; তারপর িতিন তাঁর
বাহেনর উপর থাকা অব�ায়ই তারা তাঁর চাদরিট িছিনেয় ি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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ّ  ﺨﺗﺸﻮن، ﻋ داﻲﺋ
ّ » ردوا
 ﻓﻮاﷲ لﻮ ﻛن ﻟ ﻋﺪد ﻫﺬه: ﻋ ﺒﻟﺨﻞ ؟ ﻓﻘﺎل
ً
ً
ً
ً
. «  ﺛﻢ ﻻ ﺗﺪو� ﺑﻴﻼ وﻻ ﺟﺒﺎﻧﺎ وﻻ ﻛﺬاﺑﺎ،  ﻟﻘﺴﻤﺘﻪ ﺑيﻨ�ﻢ، اﻟﻌﻀﺎة ﻧﻌﻤﺎ
. ( ) واه اﺒﻟﻐﻮي
“েতামরা আমােক আমার চাদরিট েফরত দাও; েতামরা িক আমার
বয্াপাের কৃপণতার আশ�া ক? তারপর িতিন বলেলন: আ�াহর
শপথ! যিদ আমার িনকট এই গাছপালার সংখয্া পিরমাণ উটও
থােক, তেব তা আিম েতামােদর মােঝ ব�ন কের িদব; অতঃপর
েতামরা আমােক কৃপণ, কাপুরুষ ও িমথয্াবাদী িহেসেব পাে
না।” 24
২৩F

24

বাগবী, শরহুস সু�হ ( ) ﺷح الﺴﻨﺔ: ফাদােয়ল / নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ

ওয়াসা�ােমর দানশীলতা( )ﺟﻮده ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ, হািদস নং- ৩৬৮৯, ১৩ /
২৫২, আর িতিন বেলেছন: এই হািদসিট সহীহ; আর ইমাম নাসায়ী র. তাঁর
‘আস-সু নান’ �ে� অনু রূপ বণর্না কেরে: িহবা / ১, ৬ / ২৬৩ – ২৬৪।
 اﻟﻌﻀﺎه: েছাট কাঁটাযু � বৃ ক্ষ িবে, যা শ� এবং যমীেনর মেধয্ িবদয্মা
থােক। - [আল-কামূ সুল মুহীত, মূ ল অক্ষ( ) ﻋﻀﺾ, পৃ . ৮৩৫; আর ইমাম
. «... [ » لﻮ أن ﻟ�ﻢ ﺷﺠﺮ ﺗﻬﺎﻣﺔ ﻧﻌﻤﺎযিদ

নাসায়ী র. এর বণর্নার মেধয্ এেস:

েতামােদর জনয্ ম�া নগরীর গাছপালার সংখয্া পিরমাণ উট অিত হত ...]।
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আর নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর িনেজর উপর
অপরেক �াধানয্ িদেত; ফেল িতিন দান কের িদেতন, অথচ তাঁর
উপর একমাস বা দু ইমাস অিতবািহত হেয় েযত, তাঁর ঘের আগুন
�লত না 25।
২৪

25

‘উরওয়া র. েথেক বিণর্, িতিন ‘আেয়শা রািদয়া�াহু ‘আনহা েথেক বণর্না

কেরেছন, িতিন বলেতন:
ّ َ َ َ َ َ ْ ّ َ ْ ّ َ ْ َ ُ ُ ْ ََ ّ ْ
ّ َ ْ ُﺧْﻰ
ْ ْ َ
 ﺛﻼﺛﺔ َﻫِﻠَ ٍﺔ ِﻓ ﺷﻬ َﺮ� ِﻦ، ُﻢَ ال ِﻬﻼ ِل
 إِن ُﻨَﺎ ﻟﻨﻈﺮ ِﻰﻟ ال ِﻬﻼ ِل ُﻢَ ال ِﻬﻼ ِل، »َا�َِ ﻳﺎ ا� َﻦ ِﺘ
ََْ
َﻧَ ٌ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ ُ َ َ َن
ُ َ
ّ
َ ُ َ َ
 ﻳﺎ ﺧﺎﻟﺔ �ﻤﺎ ﻛ:  ﻗﻠﺖ:  ﻗﺎل، �َ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺎر
ِ ﻮل
ِ وﻣﺎ أوﻗِﺪ ِﻓ أ�ﻴ
ِ ﺎت رﺳ
َ َ ْ ُ ُ ّ
ُ َ َّ ّ ُ َ ْ َن
ّ
َ َْ
ُ َْ ُ ّْ
ﻮل �َِ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ِ ُﻌَيِﺸ�ﻢ ؟ ﻗﺎﻟ
ِ  ِﻻَ َﻧَﻪ ﻗﺪ ﻛ لِﺮﺳ،  اﻷﺳﻮدَانِ ﻟَﻤﺮ وَالﻤﺎء: ﺖ
ُ َ َ ََ َﻧَ ْ َ ُ ْ َ َ ُ ﺎ ُ ُ ْ ُ ن
ّ
َ ْ َ ٌ
ﻮل �َِ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ِ  َﻜَﻧﻮا ﻳﺮﺳِﻠﻮ ِﻰﻟ رﺳ،  و� ﺖ لﻬﻢ ﻣﻨﺎﺋِﺢ، ﺎر
ِ
ِ ﺟ�َان ﻣِﻦ اﻷَﻧﺼ
َ ْ َ َْ َﺒ ْ َ َ ﻓ
ُ
. (  ) رواه مﺴﻠﻢ. « ﻣِﻦ ﻟﺎﻧِﻬﺎ يﺴ ِﻘﻴﻨﺎه
“আ�াহর কসম! েহ আমার েবােনর েছেল! আমরা (মােসর) নতুন চাঁদ
েদখতাম, অতঃপর আবার নতুন চাঁদ েদখতাম, তারপর আবার নতুন চাঁদ
েদখতাম; অথর্াৎ দুই মােস িতনিট নতুন চাঁদ েদখতাম। িক� রাসূলু�াহ
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর েকােনা ঘেরই আগুন �ালােনা হেতা না
িতিন (‘উরওয়া র.) বেলন: আিম িজজ্ঞাসা করল: েহ খালা! আপনারা তা হেল
িকভােব েবঁেচ থাকেতন? িতিন বলেলন: দু ’িট কােলা িজিনস: েখজুর ও পািন;
তেব কেয়ক ঘর আনসার পিরবার রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর
�িতেবশী িছল; তাঁেদর িকছু দু ধােলা উটনী ও বকরী িছল। তাঁরা হািদয়া
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জৈনক মিহলা নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর িখদমেত
একিট ঝালরসহ েবানা চাদর হািদয়া (উপহার) �রূপ দান
করেলন এবং বলেলন:
 ﻓﺄﺧﺬﻫﺎ ﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ �ﺘﺎﺟﺎ، » ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ أ�ﺴﻮك ﻫﺬه
 ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ! ﻣﺎ:  ﻓﻘﺎل،  ﻓﺮآﻫﺎ ﻋﻠﻴﻪ رﺟﻞ ﻣﻦ الﺼﺤﺎﺑﺔ،  ﻓﻠبﺴﻬﺎ، ﻴﻟﻬﺎ
 ﻓﻠﻤﺎ ﻗﺎم ﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ. ،  ﻧﻌﻢ:  ﻓﻘﺎل، أﺣﺴﻦ ﻫﺬه ﻓﺎﻛﺴنﻴﻬﺎ
 ﻣﺎ أﺣﺴﻨﺖ ﺣ� رأﻳﺖ ﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ:  ﻗﺎلﻮا، ﻻﻣﻪ أﺻﺤﺎﺑﻪ
،  وﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ أﻧﻪ ﻻ �ﺴﺄل ﺷيﺌﺎ ﻓﻴﻤﻨﻌﻪ، أﺧﺬﻫﺎ �ﺘﺎﺟﺎ ﻴﻟﻬﺎ ﺛﻢ ﺄﺘﻟﻪ إﻳﺎﻫﺎ
 رﺟﻮت ﺑﺮ�ﺘﻬﺎ ﺣ� ﻟبﺴﻬﺎ ﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ ﻟﻌ� أ�ﻔﻦ: ﻓﻘﺎل
. (  ) واه اﺒﻟﺨﺎري. « ﻓﻴﻬﺎ
“েহ আ�াহর রাসূ ল! আিম এিট আপনােক পিরধােনর জনয্
িদলাম; আর নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম চাদরখানা
এমনভােব �হণ করেলন, েযন তাঁর এিটর দরকার িছল। এরপর
িতিন এিট পিরধান করেলন। তারপর সাহাবীেদর মধয্ েথেক
িহসােব রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর জনয্ দুধ পাঠােত; আর
িতিন আমােদরেক তা পান করেত িদেতন। - [মুসিলম, আস-সহীহ: যু হু,
হািদস নং- ২৯৭২, ৪ / ২২৮৩ ]
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একজন েসিট তাঁর েদেহ েদেখ আেবদন করেলন: ইয়া
রাসূ লা�াহ! এটা কতই না সু �র! আপিন এিট আমােক িদেয়
িদন। নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন: হয্াঁ (িদেয়
েদব)। অতঃপর যখন নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম উেঠ
চেল েগেলন, তখন অনয্ানয্ সাহাবীগণ তাঁেক েষােরাপ কের
বলেলন: তুিম ভাল কাজ কর িন। যখন তুিম েদখেল েয, িতিন
চাদরখানা এমনভােব �হণ কেরেছন, েযন এিট তাঁর �েয়াজন
িছল; এরপরও তুিম েসটা েচেয় বসেল; অথচ তুিম অবশয্ই জান
েয, তাঁর কােছ যখনই েকান িজিনস চাওয়া হয়, তখন িতিন
কাউেক িবমুখ কেরন না। তখন েসই বয্ি� বল: যখন নবী
সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এিট পিরধান কেরেছন, তখন তাঁর
বরকত হািসল করার আশায়ই আিম এই কাজ কেরিছ, েযন আিম
এ চাদরটােক আমার কাফন বানােত পাির।” 26
২৫

আর নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর বদানয্তা বা
দানশীলতা িছল তার যথাযথ �ােন; িতিন দান করেতন আ�াহর
জেনয্ এবং আ�াহর নাে; হয় িতিন ফকীর-িমসকীনেক দান
26

বু খারী, আস-সহীহ: আদব / ৩৯, ৭ / ৮২
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করেতন অথবা অভাবীেক; অথবা আ�াহর পেথ; অথবা ইসলােমর
�িত আকৃ� করার জনয; অথবা উ�েতর জনয্ শর‘য়েতর
িবিধিবধান �বতর্েনর উে�েশয
আর বীরে�র েক্ষ নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িছেলন
খুব সাহসী মানু ষ এবং িস�া� ও পদেক্ষপ �হেণ িছেলন তােদ
মেধয্ অিধকতর তী� ও মজবু; জনগণ পািলেয় েযত, অথচ
িতিন সু দৃঢ়ভােব অটল থাকেতন। আ�াস ইবন আবিদল মু�ািলব
রািদয়া�াহু‘আনহু বেল:
ّ
ّ
َّ ﻟَْﻰ َ ْ ُ ْ ُ ن
َ َ�َ ال ْ ُﻤ ْﺴﻠ ُﻤﻮنَ ُﻣ ْﺪﺑﺮ
ُ ََاﻟْﻜُﻔ
، �ﻦ
( �ﺎر ) ﻌ� ﻲﻓ ﺣﻨ
»َﻠَﻤَﺎ ﻘ الﻤﺴﻠِﻤﻮ
ِ
ِِ
َ
َ
ُ
َ
ّ
ََ َُ َْ ُ َ
ّ ُ ُ َ ََ
 ﻗﺎل، ِ�ﻄ ِﻔﻖ َرﺳﻮل �َِ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳ ْﺮﻛﺾ �ﻐﻠﺘﻪ ﻗ ِﺒﻞ ﻟْﻜُﻔَﺎر
ََﻧ
ََ
َّ
ٌ ّ
ُ َ َ َْ َ ٌ
ّ
ِ ﺧﺬ ﺑِﻠِﺠ
ﻮل �َِ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ َ�ُﻔُﻬﺎ إِرَادة
ِ  َو أ ﺎ آ: َﺒَﺎس
ِ ﺎم �ﻐﻠ ِﺔ رﺳ
َ ْ ْ َ ُﺮ
«  » ﺎ اﻨﻟﻲﺒ ﻻ ﻛﺬب أﻧﺎ اﺑﻦ ﺒﺪ اﻤﻟﻄﻠﺐ:   ﺎﻛن ﻳﻘﻮل ﺣﻴنﺌﺬ، ﺴع
ِ أَن ﻻ
. (  )رواه مﺴﻠﻢ.
“যখন (হুনােয়েনর যুে) মুসিলম ও কািফরগণ পর�র স�ু খ
যু ে� িল� হল, তখন মুসিলমগণ (যু ে�র এক পযর্াে) িপছেনর
িদেক পলায়ন করেত লাগেলন; আর রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
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‘আলাইিহ ওয়াসা�াম �ীয় পােয়র েগাড়ালী �ারা িনেজর খ�রেক
আঘাত কের কািফরেদর িদেক ধািবত করিছেলন। আ�াস
রািদয়া�াহু ‘আনহু বেল: আিম তাঁর খ�েরর লাগাম ধের
েরেখিছলাম এবং এেক থািমেয় রাখার েচ�া করিছলাম যােত �ত
গিতেত অ�সর হেত না পাের; আর তখন িতিন বলিছেলন:
“আিম েয নবী তা েতা নয় িমথয্,
আিম হলাম আবদু ল মু�ািলেবর েবটা।” 27
২৬

27

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

তােত আেছ:
ّ ُ ُ َ ََ
ُ ّ َ َ ْ َ ََ ْ ّ ُ ﻧ
. « ِ  » أى َﺒَﺎس ﺎ ِد أﺻﺤﺎب لﺴَﻤ َﺮة: [ » �ﻘﺎل َرﺳﻮل �َِ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢতখন
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন: েহ আ�াস! আসহােব
সমুরােক (গােছর িনেছ বাই‘আতকাির সাহাবীেদর) আ�ান কর]। আর তােত
রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর এই কথািট বিণর্ত েন:

» ﺎ اﻨﻟﻲﺒ ﻻ

« [ ﻛﺬب أﻧﺎ اﺑﻦ ﺒﺪ اﻤﻟﻄﻠﺐআিম েয নবী তা েতা নয় িমথয্, আিম হলাম আবদু ল
মু�ািলেবর েবটা।]। আর বারা রা. এর বণর্নার মেধয্ তা বিণর্ত হে; তােত
আেছ:
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আর আলী রািদয়া�াহু‘আনহু বেল:

� اﺗﻘﻴﻨﺎ ﺑﺮﺳﻮل اﷲ ﺻ،  ﻟﻰﻘ اﻟﻘﻮم اﻟﻘﻮم، »ﻛﻨﺎ اذا ﻤﺣﺮ ﺒﻟﺄس
. «اﷲ ﻌﺎﻰﻟ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻤﺎ ﻳ�ﻮن اﺣﺪ اﻗﺮب ﻰﻟ اﻟﻌﺪو ﻣﻨﻪ
. ( )واه اﺒﻟﻐﻮي
“যু ে�র উে�জনা যখন েঘারতর হেয় উঠত এবং এক দল আেরক
দেলর মুেখামুিখ হেয় দাঁড়ােতা, তখন আমরা রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
ُ َ َ َ َ ُ ُ َ ْ َﻓ
ّ ُ ُ
ّ
 َو َرﺳﻮل �َِ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ، ﻮل �َِ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ِ  ﺄَ�ﺒﻠﻮا ﻫﻨﺎك ِﻰﻟ رﺳ... »
َ
َ َ ََ َ ُ ُ َ ََ َ ﺎﺳْت ﻨْﺮ
َْ ْ
ّ
َ ْ ُ ْ َََ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ُ ُ ْ َ ن
: ﺼ َوﻗﺎل
َ َ ِﺐ �ﻘﻮد ﺑ ِ ِﻪ ��ل
ِ ﺎر
ِ ث ﺑ ِﻦ �ﺒ ِﺪ لْﻤُﻄَﻠ
ِ ﻋ �ﻐﻠﺘِ ِﻪ ﺒﻟﻴﻀﺎءِ وأﺑﻮ ﺳﻔﻴﺎ �ﻦ ﺤﻟ
ْ َ ْ ََﻧَ ّﻰﺒ ّ َ َ ْ َﻧ
ْ ّ
. (  ) رواه مﺴﻠﻢ. « ِ ﻻ ﻛﺬِب أ ﺎ ا� ُﻦ �ﺒ ِﺪ لْﻤُﻄَﻠِﺐ
ُ »أﺎ
“... তখন তাঁরা রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর িদেক এিগেয়
এেলন, আর রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েস সময় তাঁর সাদা
খ�েরর উপর িছেলন; আর আবূ সু িফয়ান ইবন আবিদল মু�ািলব রা. এেক
েটেন িনেয় যাি�েলন। অতঃপর িতিন অবতরণ করেলন এবং আ�াহর কােছ
সাহাযয্ চাইেলন। আর িতিন বলেল: “আিম অবশয্ই নব, এ কথা িমথয্া ন;
আিম ইবন আবিদল মু�ািলব।” - [মুসিলম, আস-সহীহ: িজহাদ / ২৮, হািদস
নং- ১৭৭৬, ৩ / ১৪০০]।
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‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর মাধয্েম আ�রক্ষা কর; কারণ, েকােনা
বয্ি�ই তাঁর েচেয় শ�র অিধক িনকটবতর্ী হত ন” 28
২৭

অনু রূপভােবআনাস রািদয়া�াহু‘আনহু বেল:
َ ْ َ ََن
ّ ُ ُ ََن
َ َ ْ َ
، ﺎس
ِ َّ َو� أﺟ َﻮد ﻟ، ﺎس
ِ َّ» ﻛ َرﺳﻮل �َِ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﺣﺴﻦ ﻟ
َ َ ٌ ََ َ َ ﻓَ ْ َ َ َ ﻧ
َ َ ْ ُ ْ َ َ ََ َ ْ ﻓ
َ َ ْ َ ََن
 ﺎ�ﻄﻠﻖ ﺎس ﻗ ِﺒﻞ،  َوﻟﻘﺪ ِﺰع أﻫﻞ الﻤﺪِﻳﻨ ِﺔ ذَات ْﻟﻠ ٍﺔ، ﺎس
ِ ََّو� أﺷﺠﻊ ﻟ
28

বাগবী, শরহুস সু�াহ ( ) ﺷح الﺴﻨﺔ: ফাদােয়ল / নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ

ওয়াসা�ােমর বীর� ( )ﺷﺠﺎﻋﺘﻪ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ, হািদস নং- ৩৬৯৮, ১৩ /
২৫৭ -২৫৮।
ইমাম মুসিলম র. বণর্না কেরেছ, বারা রািদয়া�াহু‘আনহু েথেক বিণর, িতিন
বেলন:

ّ �َ ّ َ َ ّ ّ
ّ ْ َ ْ ُ ﺘَّﻰ
ّ ّ
ّ  َ� ْﻌ ِ� ّﻰﺒ.ِﻨَﺎ َِى ُ�َﺎذِى ﺑ ِ ِﻪ
ِ ﺻ� اﷲ
ﺎع
ﺠ
ُلﺸ
َ
ِ�َ
،
ﻪ
ﺑ
ﻘ
» ُﻨَﺎ َا�َِ إِذَا ﺣَْﺮَ ﺒﻟﺄس
ِ
ِ
ِ
ن
َ

. (  ) رواه مﺴﻠﻢ. « ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ

“আ�াহর কসম! যু ে�র উে�জনা যখন েঘারতর হেয় উঠত, তখন আমরা তাঁর
মাধয্েম আ�রক্ষা করতাম। িন�য়ই আমােদর মােঝ বীরপুরুষ ি, েয যু ে�
তাঁর বরাবর থােক, অথর্াৎ নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম। (রাসূ েলর
বরাবর েকউ দাঁড়ােল েস সাহসী হেতা ও তার বীর� �কাশ েপত)।” [মুসিলম,
আস-সহীহ: িজহাদ / ২৮, হািদস নং- ১৭৭৬, ৩ / ১৪০১]।
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َ ُ َََ َْ ً
ّ ُ ُ َ ُْ ّ
ْ ّ
ﺟﻌﺎ َوﻗﺪ ﺳﺒﻘﻬ ْﻢ ِﻰﻟ
ِ لﺼَﻮ
ِ  َﺘَﻠَﻘَﺎﻫﻢ رﺳﻮل �َِ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ رَا، ت
َ
ُ َُ ُ
ُْ ّ
ُُ
ُ َ َ ْ َ ُ ََ ﻓَ َﻰ
ْ ّ
 » ل ْﻢ:  ِﻓ �ﻨ ِﻘ ِﻪ لﺴَﻴﻒ َوﻫ َﻮ �ﻘﻮل، ت َوﻫ َﻮ ﻋ َﺮ ٍس ِﺑ ﻃﻠﺤﺔ ﻋ ْﺮ ٍى
ِ لﺼَﻮ
ُ ّ ً ََ َ َنَ ﻓ
َ َ
ُ ُ َ ُ ُ
ْ ُ ّ َ ْ َ ََ ْ ﻧ
«  َو� َﺮﺳﺎ ُﺒَﻄَﺄ:  ﻗﺎل. «  » َوﺟﺪ ﺎهُ ﺑ ًﺮا أ ْو ِﻧَﻪ ﻟََﺤ ٌﺮ:  ﻗﺎل. « ﺗﺮَاﻋﻮا ل ْﻢ ﺗﺮَاﻋﻮا
. (  ) رواه مﺴﻠﻢ.
“রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িছেলন সকল মানু েষর
মেধয্ অিত সু�, অিত দানশীল এবং �� বীর িছেলন। েকান
এক রােত মদীনাবাসীগণ ঘাবিড়েয় িগেয়িছল; েয িদক েথেক শ�
আসিছল, েলােকরা েসই িদেক ছু েট চলল; এক পযর্ােয় পেথ
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সােথ তােদর সাক্ষা
হয় এমতাব�ায় েয, তখন িতিন িফের আসিছেলন; কারণ, শে�র
িদেক �থম িতিনই ছু েট িগেয়িছেলন। তখন িতিন আবূ তালহা
(রা.) এর িজন বা গিদিবহীন েঘাড়ায় আেরািহত হেয়িছেলন; তাঁর
কাঁেধ তরবাির িছল; আর িতিন বেলন: েতামরা ভীত হেয়া না,
েতামরা ভীত হেয়া না। বণর্নাকারী(আনাস) আরও বলেলন: আিম
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এই েঘাড়ােক েপেয়িছ সমুে�র মত, অথবা িতিন বলেলন: এ েতা
সমু�। অথচ ইতঃপূ েবর্ এই েঘাড়ার গিত িছল ধীর” 29
২৮

আর এই ধরেনর মহাবীর� থাকা সে�ও িতিন িছেলন েকামল ন�
ভ� দয়াবান এক বয্ি; আর িতিন অ�ীলভাষী িছেলন না এবং
30
অ�ীল কথা বািনেয়ও বলেত পারেতন না ; আর িতিন িছেলন না
২৯

বাজােরর মেধয্ ৈ-ৈচকারী; আর িতিন মে�র জবাব মে�র
মাধয্েম িদেতন ন, বরং িতিন ক্ষমা সু�র দৃি�েত েদখে;
আনাস রািদয়া�াহু‘আনহু বেল:

29

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

১৮০৩; আর এটা হল নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর মহা বীর� ও
আ�াহর উপর পিরপূ ণর্ ভরসার চূড়া� �মাণ
30

আবদু �াহ ইবন ‘আমর রািদয়া�াহু‘আনহুমা েথেক বিণর, িতিন বেলন:

 » إن ﻣﻦ ﺧﻴﺎر�ﻢ:  و�ن ﻳﻘﻮل، » لﻢ ﻳ�ﻦ ﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ ﻓﺎﺣﺸﺎ وﻻ ﻣﺘﻔﺤﺸﺎ
. (  ) واه اﺒﻟﺨﺎري. « أﺣﺴﻨ�ﻢ أﺧﻼﻗﺎ
“নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম অ�ীলভাষী িছেলন না এবং অ�ীল কথা
ক� কেরও বলেত পারেতন না; িতিন বলেতন: “েতামােদর মেধয্ উ�ম ে
বয্ি, যার চির� ভাল।”[বু খারী, আস-সহীহ: মানিকব / ২৩, ৪ / ১৬৬]।
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ّ
َ َ َ ّ
ْ َﺮ
ّ َ ُ ُ ْ َ َ
َ ﺸ ﺳن
 ُﻓًﺎ:  َا�َِ ﻣﺎ ﻗﺎل ِﻟ، �
» ﺧﺪﻣﺖ َرﺳﻮل �َِ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ِِ َ
َ َ ََْ ّ
َ َ ََْ
َ َ َ َ ّ
ْ َ ﺎل ِﻟ
. ( ل َِﻢ �ﻌﻠﺖ ﻛﺬَا ؟ َﻫَﻼَ �ﻌﻠﺖ ﻛﺬَا ؟ « )رواه مﺴﻠﻢ: ِﻰﺸ ٍء
َﻂُ وﻻ ﻗ
“আিম দশ বছর রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর
িখদমত কেরিছ, আ�াহর কসম! িতিন কখনও আমােক ‘উহ’
শ�ও বেলন িন এবং কখনও েকােনা িবষেয় আমােক বেলন িন:
31
তুিম েকন এটা করেল? েকন ওটা করেল না?”
৩০F

আর নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর সাহাবীেদর সােথ
েকৗতুক করেতন 32; তাঁেদর সােথ িমশেতন, আলাপ আেলাচনা
৩১ F

31

মুসিলম, আস-সহীহ: ফাদােয়ল / ১৩, হািদস নং- ২৩০৯, ৪ / ১৮০৪.

32

আবূ হুরায়রা রািদয়া�াহ‘আনহু েথেক বিণর, িতিন বেলন:
. (  ) رواه ﻟﺮﺘﻣﺬي. «  إ� ﻻ أﻗﻮل إﻻ ﺣﻘﺎ:  ﻗﺎل، » ﻗﺎلﻮا ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ إﻧﻚ ﺗﺪاﻋﺒﻨﺎ

“তারা বলল: েহ আ�াহর রাসূ ল! আপিন আমােদর সােথ রিসকতা কেরন!
িতিন বলেলন: িন�য়ই আিম সতয্ কথাই বিল” - [িতরিমযী, আস-সু নান:
আল-িবরুর (  ) ﻟﺮﺒ/ ৫৭, হািদস নং- ১৯৯০, ৫ / ৩৭৫; আর িতিন বেলন:
এই হািদসিট হাসান, সহীহ]।
আনাস ইবন মােলক রািদয়া�াহু‘আনহুেথেক বিণর্, িতিন বেলন:
62

করেতন, তাঁেদর িশশুেদর সােথ েখলাধুলা ও রিসকতা করেত 33
৩২

এবং তােদরেক েকােল িনেতন; আর কখনও কখনও িশশুরা তাঁর

،  إ� ﺣﺎمﻠﻚ ﻋ ﺪﻟ ﻨﻟﺎﻗﺔ:  ﻓﻘﺎل، » إن رﺟﻼ اﺳﺘﺤﻤﻞ رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ
 وﻫﻞ:  ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ! ﻣﺎ أﺻﻨﻊ ﻮﺪﻟ ﻨﻟﺎﻗﺔ ؟ ﻓﻘﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ: ﻓﻘﺎل
. (  ) واه اﻟﺮﺘﻣﺬي. « ﺗ� اﻹﺑﻞ إﻻ ﻨﻟﻮق ؟
“এক বয্ি� রাসূল�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর কােছ বাহন চাইেল
িতিন তােক বলেলন: আিম েতামােক বাহন িহেসেব একিট উটনীর বা�া িদব;
এ কথা শুেন েস বল: আিম উটনীর বা�া িদেয় কী করব? জবােব রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন: উটগুেলা িক বা�াই �সব কের ন?”
- [িতরিমযী, আস-সু নান: আল-িবরুর (  ) ﻟﺮﺒ/ ৫৭, হািদস নং- ১৯৯১, ৫ /
৩৭৫; আর িতিন বেলন: এই হািদসিট সহীহ, গরীব]।
33

আনাস ইবন মােলক রািদয়া�াহু‘আনহু েথেক বিণর, িতিন বেলন:

 ﻳﺎ أﺑﺎ: �» ﻛن رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ ﻟﺨﺎﻟﻄﻨﺎ ﻰﺘ إن ﻛن ﻟﻘﻮل ﻷخ ﻟ ﺻﻐ
. (  ) واه اﻟﺮﺘﻣﺬي. « ﻋﻤ� ﻣﺎ ﻓﻌﻞ ﻨﻟﻐ� ؟
“রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আমােদর সােথ িমশেতন, এমনিক
িতিন আমার েছাট ভাইেক বলেতন: েহ আবূ ‘উমাইর! েতামার ‘নু গাইর’ (েছাট
পািখ) কী কের?” - [িতরিমযী, আস-সু নান: আল-িবরুর(  ) ﻟﺮﺒ/ ৫৭, হািদস
নং- ১৯৮৯, ৪ / ৩৫৭]।

63

েকােলর মেধয্ �াব কের িদত, িক� িতিন তােক িতর�ার
করেতন না।
আর নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম �াধীন বয্ি, েগালাম,
ধনী ও দির� সকেলর দা‘ওয়াত �হণ করেতন 34; আর িতিন
৩৩

35
মদীনার �াে� িগেয় েরাগীর েসবা করেতন ; িতিন ওযর
৩৪

34

আনাস ইবন মােলক রািদয়া�াহু‘আনহু েথেক বিণর, িতিন বেলন:

ُ ْ َْ َ ْ َ ُ ُ َ َ ُْْ َ َ ْ ُ َ َْ َّ
َْ َ ُّ ّ
ّ َ ُ َ ُ ْ ََ
ُ ََ
َو�ﻨﺎم، ِﻴﺐ دﻋ َﻮة الﻤﻤﻠﻮك
�
ِ  و، » رأﻳﺖ رﺳﻮل �َِ َ�َ �َ ﻋﻠﻴ ِﻪ َﺳَﻠَﻢ ﻳﺮﻛﺐ ﺤﻟِﻤﺎر اﻟﻌﺮي
ُ ْ ٍ ُ َ ُ ُ َْ ُ ُ َ َ
ْ َ ََ
ْ َ ََ ُ ُ ْ َ َ
ْ َ ََ ُ ْ َ َ
، ﺟﺌﺖ
ِ  لﻮ د�ِﻴﺖ ِﻰﻟ ﻛﺮَاع:  و�ﻘﻮل،  و�ﺄ�ﻞ ﻋ اﻷر ِض،  و �ﻠِﺲ ﻋ اﻷر ِض، ﻋ اﻷر ِض
َََ َ ْ ُ ْ َ ﻲﻟ
ُ ْ ََ ٌ
ولﻮ أﻫﺪ
. (  ) واه اﺒﻟﻐﻮي. « ِي ّ ِذرَاع ﻟﻘﺒِﻠﺖ
“আিম রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক গদীিবহীন গাধার উপর
আেরাহন করেত েদেখিছ; েদেখিছ �ীতদােসর আ�ােন সাড়া িদেত; আরও
েদেখিছ মািটেত ঘুমােত, মািটর উপর বসেত এবং মািটেত বেস খাওয়া-দাওয়া
করেত; আর িতিন বলেতন: যিদ আমােক গর-ছাগেলর খুর আহােরর জনয্
দাওয়াত েদয়া হয়, তাহেলও আিম আসব; আর যিদ (গর-ছাগেলর) একিট বাহু
আমার িনকট উপহার (হািদয়া) িহেসেব পাঠােনা হয়, তাহেল আিম তা �হণ
করব।” - [বাগবী, শরহুস সু�াহ ( ) ﺷح الﺴﻨﺔ: ফাদােয়ল / নবী সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ন�তা ( )ﺗﻮاﺿﻌﻪ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ, হািদস নং- ৩৬৭৪,
১৩ / ২৪২.]।
35

আনাস ইবন মােলক রািদয়া�াহু‘আনহু েথেক বিণর, িতিন বেলন:
64

েপশকারী বয্ি�র ওযর �হণ করেত; আর িতিন জনগণেক িনেয়
সালাত আদায় করা অব�ায় যখন িশশুর কা�া শুনে, তখন
িতিন তার মােয়র িফতনায় পড়ার আশ�ায় সালাত �ত েশষ
করেতন 36।
৩৫

،  و�ﺮ�ﺐ ﺤﻟﻤﺎر،  و�ﺸﻬﺪ ﺠﻟﻨﺎزة، » ﻛن رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ ﻳﻌﻮد ﻤﻟﺮ�ﺾ
. (  ) واه اﻟﺮﺘﻣﺬي. « و�ﻴﺐ دﻋﻮة اﻟﻌﺒﺪ
“রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েরাগীর েসবা করেতন, জানাযার
নামােয শরীক হেতন, গাধায় আেরাহন করেতন এবং েগালােমর দাওয়াত �হণ
করেতন।” - [িতরিমযী, আস-সু নান: জানােয়য / ৩২, হািদস নং- ১০১৭, ৩ /
৩২৮; আর িতিন বেলন: এই হািদসিট আনাস রা. েথেক মুসিলম— এই সনেদ
বয্তীত অনয্ েকান সনেদ বিণর্ত হেয়েছ বেল আমরা জািন; আর কানা
মুসিলম, েস হল মুসিলম ইবন কাইসান, যার বয্াপাের কথা রেয়ে]।
36

আনাস ইবন মােলক রািদয়া�াহু‘আনহু েথেক বিণর, িতিন বেলন:

 وﻻ أﺗﻢ ﻣﻦ ﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ و�ن ﻛن، » ﻣﺎ ﺻﻠﻴﺖ وراء إﻣﺎم ﻗﻂ أﺧﻒ ﺻﻼة
. (  ) واه اﺒﻟﺨﺎري. « ﻟيﺴﻤﻊ ﺑ�ﺎء لﺼﻲﺒ ﻓﻴﺨﻔﻒ �ﺎﻓﺔ أن ﻔﻦﺘ أﻣﻪ
“আিম নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর েচেয় সংিক্ষ� এবং পূণর্া� সাল
আর েকােনা ইমােমর িপছেন কখনও পিড় িন; আর তা এ জনয্ ে, িতিন
িশশুর কা�া শুনেত েপেতন এবং তার মােয়র িফতনায় পড়ার আশ�ায় সংেক
করেতন।” - [বু খারী, আস-সহীহ: আযান / ৬৫, ১ / ১৭৩]।
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আর আবূ কাতাদা রা. বিণর্ত হািদেসর মেধয্ আ:
ُ َ ْ َ ََْ َ ْ ََ َُ ٌ َ َُ َ ّ
ََن
ّ
ﻮل �َِ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ِ » ﻛ ُﺼَ�ِ وﻫﻮ ﺣﺎ ِمﻞ أﻣﺎﻣﺔ ﺑِﻨﺖ ز�ﻨﺐ ﺑِﻨ
ِ ﺖ رﺳ
ََ َ َ َ َ
َ َ ََ َ َ
َ ْ َﻷَﻰ
ّ ﺎص ﺑْﻦ
 )رواه. « ﻓَﺈِذَا ﻗﺎم ﺣﻠﻬﺎ َو�ِذَا ﺳﺠﺪ َوﺿﻌﻬﺎ، ِلﺮَ�ِﻴﻊ
ﻌ
ِﺑ اﻟ
وﺳﻠﻢ
ِ
ِ
. ( مﺴﻠﻢ
“রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর কনয্া যয়নােবর
কনয্ উমামােক (আবূ ল ‘আস ইবন রাবী‘র ঔরসজাত) �ীয় কাঁেধ
উিঠেয় সালাত আদায় করেতন। যখন িতিন দাঁড়ােতন, তখন
তােক উিঠেয় িনেতন; আর যখন িতিন িসজদা করেতন, তখন
তােক নািমেয় রাখেতন।” 37
৩৬F

আবূ বুরায়দা রািদয়া�াহু‘আনহু বেল:
�» ﻛن رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ �ﻄﺒﻨﺎ إذ ﺟﺎء ﺤﻟﺴﻦ و ﺤﻟﺴ
 ﻓ�ل رﺳﻮل اﷲ، ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ الﺴﻼم ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻗﻤﻴﺼﺎن ﻤﺣﺮان ﻳﻤﺸﻴﺎن �ﻌﺮﺜان
:  ﺛﻢ ﻗﺎل، ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﻟﻨﺮﺒ ﻓﺤﻤﻠﻬﻤﺎ ووﺿﻌﻬﻤﺎ ﺑ� ﻳﺪﻳﻪ
ٞ

َ َ

ُ

َٓ ّ�

ُ ُ ٰ ۡ َ ۡ ُ َٰ ۡ َ
[ ﻓﻨﻈﺮت ﻰﻟ ﻫﺬﻳﻦ٢٨ :� ۡم ف ِتۡنَة ﴾ ]اﻻﻧﻔﺎل
ﺻﺪق اﷲ ﴿ ََما أم�ل�م وأو�د

37

মুসিলম, আস-সহীহ: মাসািজদ / ৯, হািদস নং- ৫৪৩, ১ / ৩৮৫
66

. « الﺼﺒي� ﻳﻤيﺸﻴﺎن �ﻌﺮﺜان ﻓﻠﻢ ﺻﺮﺒ ﻰﺘ ﻗﻄﻌﺖ ﺪﻳﻲﺜ ورﻓﻌﺘﻬﻤﺎ
. ( )واه اﻟﺮﺘﻣﺬي
“রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ভাষণ িদি�েলন এমন
সময় হাসান ও হুসাইন র. আসেলন; তাঁেদর গােয় িছল লাল
জামা; তাঁরা হাঁটিছেলন আবার পেড় যাি�েলন; অতঃপর
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িম�র েথেক েনেম
এেলন এবং তাঁেদর দু ’জনেক উিঠেয় িনেয় সামেন বসােলন;
ُ ُ َ ٓ ّ�
তারপর বলেলন: আ�াহ তা‘আলা সতয্ই বেলেছ: ﴿ ََ َما أ ۡم َ� ٰل� ۡم
ٞ
ُ َ َ
﴾ [ َوأ ۡو�ٰ ُد� ۡم ف ِۡت َنةেতামােদর স�দ ও স�ান-স�িত েতা
েতামােদর জনয্ িফতনা (পরীক্) �রূপ। - সূ রা আল-আনফাল:
২৮]; এই িশশু দ’িট েহঁেট আসিছল আর পেড় যাি�ল েদেখ আিম
আর ি�র থাকেত পারলাম না, এমনিক কথা ব� কের িদলাম
এবং এেদরেক উিঠেয় িনলাম।”

38

38
৩৭F

িতরিমযী, আস-সু নান: মানািকব / ৩১, হািদস নং- ৩৭৭৪, ৫ / ৬৫৮; আর

িতিন বেলেছন: এই হািদসিট হাসান, গরীব।
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হুসাইন রািদয়া�াহ ‘আনহু বেল: আিম আমার িপতােক নবী
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সাথীেদর মেধয্ তাঁ আচারবয্বহাের িবষেয় িজেজ্ করলাম, জবােব িতিন বলেলন:
» ﻛن رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ داﺋﻢ ﻟبﺮﺸ  ،ﺳﻬﻞ ﺨﻟﻠﻖ  ،ﻟ�
ﺠﻟﺎﻧﺐ  ،ﻟيﺲ ﺑﻔﻆ و ﻻ ﻏﻠﻴﻆ و ﻻ ﺻﺨﺎب  ،و ﻻ ﻓﺤﺎش  ،و ﻻ ﻋﻴﺎب  ،و
ﻻ مﺸﺎح  ،ﻳﺘﻐﺎﻓﻞ ﻋﻤﺎ ﻻ �ﺸﺘ�  ،و ﻻ ﻳﻮ�ﺲ ﻣﻨﻪ و ﻻ �ﻴﺐ ﻓﻴﻪ  ،ﻗﺪ ﺗﺮك
ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﺛﻼث  :ﻤﻟﺮاء واﻹﻛﺜﺎر ومﺎ ﻻ ﻳﻌﻨﻴﻪ  ،و ﺗﺮك ﻨﻟﺎس ﻣﻦ ﺛﻼث :
ﻛن ﻻ ﻳﺬم أﺣﺪا و ﻻ ﻳﻌ�ه  ،و ﻻ ﻳﻄﻠﺐ ﻋﻮرﺗﻪ  ،و ﻻ ﺘﻠﻜﻢ إﻻ ﺑﻤﺎ رﺟﺎ
ﺛﻮاﺑﻪ  ،و إذا ﺗ�ﻠﻢ أﻃﺮق ﺟﻠﺴﺎؤه ﻛﺄﻧﻤﺎ ﻋ رؤوﺳﻬﻢ اﻟﻄ�  ،ﻓﺈذا ﺳﻜﺖ
ﺗ�ﻠﻤﻮا  ،و ﻻ ﻳتﻨﺎزﻋﻮا ﻋﻨﺪه ﺤﻟﺪﻳﺚ  ،و ﻣﻦ ﺗ�ﻠﻢ ﻋﻨﺪه أﻧﺼﺘﻮا ﻟ ﻰﺘ
ﻳﻔﺮغ  ،ﺣﺪﻳﺜﻬﻢ ﺣﺪﻳﺚ وﻬﻟﻢ  ،ﻳﻀﺤﻚ مﺎ ﻳﻀﺤﻜﻮن ﻣﻨﻪ  ،و ﻳﺘﻌﺠﺐ مﺎ
ﻳﺘﻌﺠﺒﻮن ﻣﻨﻪ  ،و ﺼﺮﺒ لﻠﻐﺮ�ﺐ ﻋ ﺠﻟﻔﻮة ﻓ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺴﺄﺘﻟﻪ ﻰﺘ إذا ﻛن
أﺻﺤﺎﺑﻪ ﻟيﺴﺘﺠﻠﺒﻮﻧﻬﻢ  ،و ﻳﻘﻮل  :إذا رأﻳﺘﻢ ﻃﺎﻟﺐ ﺤﻟﺎﺟﺔ ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ ﻓﺎرﻓﺪوه ،
و ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺜﻟﻨﺎء ﻣﻦ ﺎﻜﻓﺊ  ،و ﻻ ﻳﻘﻄﻊ ﻋ أﺣﺪ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻰﺘ �ﻮز  ،ﻓﻴﻘﻄﻌﻪ
ﺑﻨ� أو ﻗﻴﺎم «  ) .واه اﻟﺮﺘﻣﺬي ( .
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“রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িছেলন সদাহািসমুখ ও
িবন� �ভােবর অিধকারী; িতিন রূঢ়ভাষী বা

কিঠন হৃদেয়

অিধকারী িছেলন না; িতিন উ��ের কথা বলেতন না, অ�ীল ভাষা
বয্বহার করেতন ন, অপেরর েদাষ খুেঁ জ েবড়ােতন না এবং বখীল
িছেলন না। যা চাইেতন না তা েথেক িনিলর্� থাকেতন; েকােনা
আশাকারীেক িনরাশ করেতন না, েতমিন কাউেক িমথয্া
�িত�িতও িদেতন না। িতনিট িবষয় েথেক িতিন দূ ের থাকেতন:
�দশর্েন�, েবশী কথা ও অ�েয়াজনীয় কথাবাতর্া বলা। আর
িতনিট কাজ েথেক িতিন মানু ষেক মু� রাখেতন: িতিন কাউেক
িন�া করেতন না, কাউেক অপবাদ িদেতন না এবং কারও েদাষ�িট অনু স�ান করেতন না। আর েয কথায় সাওয়াব হয়, এমন
কথা ছাড়া অনয্ েকান কথা বলেতন না। িতিন যখন কথা বলেত,
তখন উপি�ত ে�াতােদর মেনােযাগ এমনভােব আকষর্ণ করেতন
েয, তােদর মাথায় েযন পািখ বেস আেছ। যখন িতিন কথা বলা
েশষ কের িনরব হেতন, তখন অনয্রা কথা বত এবং তাঁর
িনকট তারা েকউ বাদানু বাদ করত না। আর তাঁর িনকট েকউ
কথা বলা শুরু করেল তার কথা েশষ না হওয়া পযর্� অনয্েদ
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চুপ থাকেত বলেতন। েকােনা কথায় তারা হাসেল িতিনও
হাসেতন এবং তারা িব�য় �কাশ করেল িতিনও িব�য় �কাশ
করেতন। অপিরিচত েলােকর রূঢ় আচরণ িকংবা কেঠার উি�
িতিন ৈধেযর্র সােথ সহয্ করে, এমনিক সাহাবীগণেক এমন
েলাকেদর (অপিরিচত েলাকেদরেক) িনেয় আসেত বলেতন।
আরও বলেতন: যখন েতামরা েকােনা �েয়াজন েদখা েদওয়া
েলাক েদখেব তখন তা সমাধা করেত তার সাহাযয্ করেব। শুধু
ভােলার িবিনমেয় �শংসা বয্তীত অনয্ েকােনা �কার �শংস
িতিন �হণ করেতন না। েকউ কথা বলেত থাকেল তােক
থািমেয় িদেয় িতিন িনেজ কথা বলা আর� করেতন না; অবশয্
েকউ সীমা ল�ন করেল তােক থািমেয় িদেতন অথবা মজিলস
েথেক উেঠ েযেতন (যােত ব�া িনেজই চুপ হেয় যায়)।” 39
৩৮

39

িতরিমযী, আস-সু নান: শামাইেল মুহা�দ, পিরে�দ: রাসূ লু�াহ সা�া�াহু

‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর চির� মাধু েযর্র িববর, হািদস নং- ৩২৪, পৃ . ১৯৮ –
২০০; বাগবী, শরহুস সু�া: ফাদােয়ল / পিরে�দ: নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর সম�ীক গুণাবলী() ﺑﺎب ﺟﺎﻣﻊ ﺻﻔﺎﺗﻪ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ, হািদস
নং- ৩৭০৪, ১৩ / ৩৭০ - ৩৭৫, ইমাম িতরিমযীর সনদ অনু যায়ী; বায়হাকী,
আদ-দালােয়ল ( ) ﺪﻟﻻﺋﻞ: পৃ . ২৮৫ - ২৮৯; এই হািদসিট একিট দীঘর্ হািদেসর
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আর রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম সাদািসেদ ও
অনাড়া�র জীবনযাপেন চরম ৈধযর্শীল মানুষ িছেল; তাঁর বািলশ
িছল যার অভয্�ের িছল েখজুেরর েছাবড়া।আনাস ইবন মােলক
রা. কতৃর্ক বিণর্ত হািদেসর মেধয্ , িতিন বেলন:
»دﺧﻠﺖ ﻋ رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ وﻫﻮ ﻋ ﺳ�ﺮ مﻀﻄﺠﻊ مﺮمﻞ
 ﻓﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻔﺮ ﻣﻦ، ﺮﺸ�ﻂ ﺤﺗﺖ رأﺳﻪ وﺳﺎدة ﻣﻦ آدم ﺣﺸﻮﻫﺎ ﻟﻒ
،  ﻓﺎ�ﺮف رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ ا�ﺮاﻓﺔ، أﺻﺤﺎﺑﻪ ودﺧﻞ ﻋﻤﺮ
 وﻗﺪ أﺛﺮ لﺮﺸ�ﻂ ﺑﻨﺐ رﺳﻮل اﷲ، ﻓﻠﻢ ﻳﺮ ﻋﻤﺮ ﺑ� ﺟﻨﺒﻪ و�� لﺮﺸ�ﻂ ﺛﻮ�ﺎ
 ﻣﺎ:  ﻓﻘﺎل ﻟ ﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ،  ﺒﻰﻜ ﻋﻤﺮ، ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ
 واﷲ اﻻ أن أ�ﻮن أﻋﻠﻢ اﻧﻚ أ�ﺮم ﻋ اﷲ ﻋﺰ و ﺟﻞ: ﻳﺒﻜﻴﻚ ﻳﺎ ﻋﻤﺮ ؟ ﻗﺎل
 وأﻧﺖ ﻳﺎ رﺳﻮل،  وﻫﻤﺎ ﻳﻌﺒﺜﺎن ﻓ ﺪﻟﻧﻴﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺒﺜﺎن ﻓﻴﻪ، ﻣﻦ ﺮﺴى ﻗﻴﺮﺼ
 أﻣﺎ ﺮﻰﺿ ان: اﷲ ﻤﻟﺎﻜن ﺬﻟي أرى ! ﻓﻘﺎل ﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ
অংশিবেশষ, িহ� ইবন আিব হালা রা. হাসান রা. েক িজজ্ঞাসা কে, আর
িতিন নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর গুণ ও চিরে�র বণর্নাকা, এই
হািদসিট দু বর্, েকননা তার সনেদ সু িফয়ান ইবন ওকী‘ নােম একজন দু বর্ল
বণর্নাকারী রেয়ে, অনু রূপভােব তােত জাম’ ইবন ‘উমােয়র নােম একজন
দু বর্ল বণর্নাকারী আ, আর তােত বনী তামীম েগাে�র একজন অপিরিচত
বয্ি� রেয়ে; তেব মতন তথা মূ ল ব�েবয্র সমথর্েন সহীহ বণর্না রেয়
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 ) رواه. «  ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺬاك:  ﻗﺎل، � ﺑ: ﺗ�ﻮن ﻟﻢ ﺪﻟﻧﻴﺎ ﻨﻟﺎ اﻵﺧﺮة ؟ ﻗﺎل ﻋﻤﺮ
. ( ﻤﺣﺪ
“আিম রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর িনকট িগেয়
হািযর হলাম এমতাব�ায় েয, িতিন শুেয় আেছন এমন এক খাে,
যা েখজুেরর রিশ �ারা ৈতির করা এবং তাঁর মাথার নীেচ িছল
তা�বেণর্র বািল, যা েখজুর পাতার �ারা ভিতর; অতঃপর তাঁর
িনকট হািযর হেল এক দল সাহাবী এবং সােথ ওমর রা. উপি�ত
হেলন; অতঃপর রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
একবার েমাড় িনেলন, তােত ওমর রা. তাঁর পা�র্েদশ ও েখজুেরর
রিশর মাঝখােন (িবছােনা) েকান কাপড় েদখেত েপেলন না, আর
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর পা�র্েদেশ েখজুের
রিশর িচ� েলেগ িছল; তা েদেখ ওমর রা. েকঁেদ েপলেলন;
অতঃপর তাঁেক লক্ষয্ কের  সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
বলেলন: েহ ওমর! তুিম কাঁদছ েকন? জবােব ওমর রা. বলেলন:
আ�াহর কসম! আিম জািন েয, আপিন আ�াহ তা‘আলার িনকট
িকসরা ও কায়সার েথেক অেনক েবিশ স�ািনত ও ি�য়; অথচ
তারা দু িনয়ার মেধয্ আেমা-�েমাদ কের যাে�; আর েহ আ�াহর
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রাসূ ল! আপনার অব�ান েতা আিম েদখেতই পাি�! তখন নবী
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন: তুিম িক পছ� কর না
েয, তােদর জনয্ (সমৃ�) হউক দু িনয়া, আর আমােদর জনয্
(সমৃ�) হউক আিখরাত? জবােব ওমর রা. বলেলন: হয্া, অবশয্;
িতিন বলেলন: সু তরাং (�কৃত) িবষয়িট অনু রূপই” 40
৩৯

এই হল নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর চিরে�র উ�ল
িকছু মিণ-মু�া; সু তরাং আপনারা তােক আপনােদর জনয্
অনু সরণীয় ও অনু করণীয় মশাল বা পাে�রী িহেসেব �হণ করু,
তার �িত আ�া রাখুন, তােক �হণ করু, তার উপর পথ চলু ন
এবং সিঠক পেথর অনু সারী হউন; আ�াহ তা‘আলা তাঁেক উ�ম
চির� দান কেরেছন এবং আমােদরেক তাঁর অনু সরেণর িনেদর্শ
িদেয়েছন; আ�াহ তা‘আলা বেলেছন:
ّ ُ ۡ ّ َّو�ِ ٱ
َُ َ ّ ْ ُ ََ
ُ� ٱ َِّي يُ ۡؤم ُِن بٱ َِّ َو َ� َِ� ٰتِهِۦ َوٱَّب ُعوه
ِ
ِّ ِ �� ٱ
ِ
ِ ِ ِ ﴿ �ٔامِنوا ب ِٱَِ ورس
َ
َ ُ ّ
[١٥٨ : ﴾ ]اﻻﻋﺮاف١ َعَلَ� ۡم � ۡه َت ُدون

40

ইমাম আহমদ, মুসনাদ: ৩ / ১৩৯ - ১৪০
73

“কােজই েতামরা ঈমান আন আ�াহর �িত ও তাঁর রাসূ ল উ�ী
নবীর �িত, িযিন আ�াহ ও তাঁর বাণীসমূ েহ ঈমান রােখন। আর
েতামরা তার অনু সরণ কর, যােত েতামরা িহদায়াত�া� হও।” –
[সূ রা আল-আ‘রাফ: ১৫৮]।

আ�াহ তা‘আলা আমােদরেক এবং আপনােদরেক এই নবী
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক মহ�ত করার সু েযাগ দান
করুন এবং আমােদরেক আজীবন তাঁর সু�াহ ও িহদােয়েতর
অনু সরণ করার তাওফীক দান করুন।

***
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��পি�
১. ‘দালােয়লু ন নবুয়াত ওয়া মা‘েরফাতু আহওয়ািল সােহিবশ্
শরী‘য়াত’ () ﺋﻞ اﻨﻟﺒﻮة و ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺣﻮال ﺻﺎﺣﺐ الﺮﺸ�ﻌﺔ, আহমদ
ইবন হুসাইন আ-বায়হাকী; বয্াখয-িবে�ষণ কেরেছন: আবদু ল
মু‘তী কাল‘আজী, ৈবরু: দারুল কুতুিবল‘ইলিময়া, ১৪০৫ িহ.
২. ‘আল-জােম‘উস সহীহ: সু নানু ত িতরিমযী’ (  ﺳن: ﺠﻟﺎﻣﻊ الﺼﺤﻴﺢ
)ﻟﺮﺘﻣﺬي, মুহা�দ ইবন ঈসা ইবন সূ রা আত-িতরিমযী, বয্াখযিবে�ষণ কেরেছন: আহমদ শােকর ও অনয্ানয্, তৃতীয় সং�রণ,
কায়েরা: মু�ফা আল-বাবী আল-হালবী এবং তার স�ানগণ,
১৩৯৮ িহ.
৩. সু নানু ন নাসায়ী িবশরিহল হােফজ জালাল উি�ন আস-সূ য়ুতী
ওয়া হািশয়াতুল ইমাম আস-িস�ী ( ﺳن اﻟنﺴ �ﺮﺸح ﺟﻼل اﺪﻟﻳﻦ
 ;)لﺴﻴﻮﻲﻃ و ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻹﻣﺎم الﺴﻨﺪيপিরমাজর্, ন�র িবনয্াস ও
সূ চীপ� �ণয়ন: আবদু ল ফা�াহ আবূ গু�, ি�তীয় সং�রণ,
হালব: মাকতাবাতুল মাতবু‘আিতল ইসলািময়া, ১৪০৯ িহ.
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৪. শরহুস সু�াহ( ) ﺷح الﺴﻨﺔ, হুসাইন ইবন মা‘উদ আল-ফারা
আল-বাগবী, বয্াখয-িবে�ষণ কেরেছন: যু হাইর শাবীশ ও শ‘য়াইব
আল-আরনাউত, ৈবরু: আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৩৯৯ িহ.
৫. আশ-শামােয়লু ল মুহা�ািদয়া ( ) لﺸﻤﺎﺋﻞ اﻤﻟﺤﻤﺪﻳﺔ,মুহা�দ ইবন
ঈসা ইবন সূ রা আত-িতরিমযী, বয্াখয-িবে�ষণ: মুহা�দ ‘আফীফ
আয-যা‘বী, তৃতীয় সং�রণ, েজ�া: দারল মাতবু‘আিতল হািদসা,
১৪০৯ িহ.
৬. সহীহুল বুখারী ( ) ﺤﻴﺢ اﺒﻟﺨﺎري, মুহা�দ ইবন ইসমাঈল
ইবন ইবরাহীম আল-বুখারী, ই�া�ু ল: আল-মাকতাবুল ইসলামী।
৭. সহীহ মুসিলম ( ) ﺻﺤﻴﺢ مﺴﻠﻢ, মুসিলম ইবনু ল হা�াজ আলকুশায়রী আন-িনসাবুরী, বয্াখয-িবে�ষণ: মুহা�দ ফুয়াদ আবদু ল
বাকী, িরয়াদ: িরয়াসাতু ইদারািতল বাহুিসল‘ইলিময়া ওয়াল ইফতা
ওয়াদ দা‘ওয়া ওয়াল ইরশাদ ( ﺋﺎﺳﺔ إدارات اﺒﻟﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ و اﻹﻓﺘﺎء
) اﺪﻟﻋﻮة و اﻹرﺷﺎد, ১৪০০ িহ.
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৮. নববীর বয্খয্াসহ সহীহ মুসিল( ) ﻴﺢ مﺴﻠﻢ �ﺮﺸح اﻨﻟﻮوي,
িরয়াদ: িরয়াসাতু ইদারািতল বাহুিসল‘ইলিময়া ওয়াল ইফতা ওয়াদ
দা‘ওয়া ওয়াল ইরশাদ ( ﺋﺎﺳﺔ إدارات اﺒﻟﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ و اﻹﻓﺘﺎء و
)ﺪﻟﻋﻮة و اﻹرﺷﺎد, ১৪০১ িহ.
৯. আত-�বাকাতুল কুবরা ( ) ﻟﻄﺒﻘﺎت الﻜﺮﺒى, ইবনু সা‘দ, ৈবরু:
দারু সািদ, তািরখ িবহীন।
১০. ফাতহুল বারী শরহু সহীিহল ইমাম আিব আবিদ�াহ মুহা�
ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী (  اﺒﻟﺎري ﺮﺷح ﺻﺤﻴﺢ اﻹﻣﺎم أﻲﺑ ﻋﺒﺪ
)ﷲ �ﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﺒﻟﺨﺎري, আহমদ ইবন আলী ইবন হাজার
আল-‘আসকালানী,

বয্াখয-িবে�ষণ:

আবদু ল

আযীয

ইবন

আবিদ�াহ ইবন বায; অধয্া, পিরে�দ ও হািদেসর �িমক ন�র
িবনয্া: মুহা�দ ফুয়াদ আবদু ল বাকী, িরয়াদ: িরয়াসাতু ইদারািতল
বাহুিসল ‘ইলিময়া ওয়াল ইফতা ওয়াদ দা‘ওয়া ওয়াল ইরশাদ (
)ﺎﺳﺔ إدارات اﺒﻟﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ و اﻹﻓﺘﺎء و اﺪﻟﻋﻮة و اﻹرﺷﺎد।
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১১. আল-কামুস আল-মুহীত ( اﻤﻟﺤﻴﻂ

) ﻟﻘﺎمﻮس, মুহা�দ ইবন

ইয়াকুব আল-িফেরাযাবাদী, ি�তীয় সং�রণ, ৈবরু: মুয়াস্সাসাতুর
িরসালা ( ) مﺆﺳﺴﺔ الﺮﺳﺎﻟﺔ, ১৪০৭ িহ.
১২. আল-মুসতাদরাকু ‘আলা আস-সহীহাইন ( ﺴﺘﺪرك ﻰ ﻠﻋ
�)الﺼﺤﻴﺤ, হােকম িনসাবুরী; ত�বধােন: ইউসূ ফ আবদু র রহমান
আল-মার‘আশালী, হািদসসমূ েহর বিধর্ত সূচীপ�স, ৈবরু:
দারুল ম‘আেরফত।
১৩. মুসনাদু ল ইমাম আহমাদ ( ) ﺴﻨﺪ اﻹﻣﺎم أﻤﺣﺪ, ৈবরু: দার
সািদর।

***
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