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(৮নং) মতিবেরাধপূণর্  বা�বজিটল িবষয়>>                            
আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত 
দরদ শরীফ ও সালাম �স� ।  
 
সূচনাঃ আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত দরদ 
শরীফ ও সালাম ে�রেনর িবষয়িট মহান আ�াহ তাআ’লার আেদশসমূেহর মেধয্ অনয্তম একিট িবেশষ 
গর�পূণর্  আেদশ । দরদ শরীফ ও সালাম ে�রেনর িবষয়িটর মেধয্ আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা 
মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত  শধ ু“সালাম ে�রণ” িবষয়িট আর 
একিট গর�পূণর্ �ত� আেদশ । সালাম ে�রণ িবষয়িটেক গর�পূণর্ �ত� আেদশ বলার কারণ এই 
েয, এক মুসিলম অনয্ আর এক মুসিলমেক সালাম েদওয়ার আেদশেতা আেরা পূবর্ েথেকই েদওয়া 
হেয়িছল এবং তা কাযর্করভােব �িতপািলত হি�ল ।  এতদসে�ও আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা 
মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত  "تَْسِلْیًما"  শ� েযাগ কের তািকদ সহকাের 
এবং ��াভের সালাম ে�রেনর জনয্ পূনরায় আেদশ �দান করায় এই আেদশেক গর�পূণর্ �ত� আেদশ 
বলা হেয়েছ । আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
�িত দরদ শরীফ ও সালাম ে�রেনর িবষেয় “اْلقُُرْون َخْیرُ  الثََّالثَة  ”(খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ)তথা 
“ সেবর্াৎকৃ� িতন শতা�ীর অ�ভুর্      أَھْ لُ  السُّنَِّة َو اْلَجَماعَةِ  নােম দল তথা (আল-জামাআ’ত) اْلَجَماَعةُ   �
(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)ব� সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহমগেণর), তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর 
পূণর্ সমথর্নকারী ও অনসূারী " ِأَْرَذُل اْلقُُرْون ”(আরযালুল কুরিন)তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর”(িহজরী চতুথর্ 
শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহর) অ�ভুর্ أَْھُل السُّنَِّة َو  নােম দল তথা (আল-জামাআ’ত) اْلَجَماَعةُ   �
 ”أَْرذَُل اْلقُُرْونِ " ব� উৎকৃ� মুসিলম উলামাগেণর মেধয্ এবং(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) اْلَجَماَعِة 
(আরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ”(িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহর) 
অ�ভুর্ � িনকৃ� মুসিলম উলামাগেণর মেধয্ েকান মতিবেরাধ েনই । কারণ, আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা 
মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত দরদ শরীফ ও সালাম ে�রেনর িবষেয় 
মহা পিব� কুরআেন মহান আ�াহ তাআ’লার আেদশ রেয়েছ িবধায়  দরদ শরীফ ও সালাম ে�রেনর 
িবষেয় েকান  মুসিলেমর মেধয্ েকান িবেরাধ েনই ।     আেদশখানা হে� এই------------
- ِ  َعلَى یَُصلُّْونَ  َملَئَِكتَھُ  وَ  هللاَ  إِنَّ "                                    ةُ رَ وْ سُ  ــ " تَْسِلْیًما َسلُِّموا وَ  َعلَْیھِ  َصلُّوا آَمنُوا الَِّذْینَ  أَیَُّھا ایَ  ، النَّبِّي

)56( أْألیة  اْألَْحَزابِ                                                      
অথর্ঃ-“ িন�য়ই আ�াহ ও তাঁর েফের�াগণ নবীর �িত সালাত বা রহমত ে�রণ কেরন, েহ 
মুিমনগণ ! েতামরা নবীর �িত সালাত বা দরদ পড় (রহমেতর জনয্ “দআু” কর) এবং তাঁর �িত 
সালাম ে�রণ কর” । সুরা আহযাব, আয়াত নং-৫৬ । 
দরদ শরীফ ও সালাম ে�রেণর অব�া ও  প�িতঃ                                                                                  
দরদ শরীফ ও সালাম ে�রেণর অব�া ও  প�িত দইু �কার ।                                                    
(১) নামােজর িভতর দরদ শরীফ পড়া ও সালাম ে�রণ করা ।                                                          
(২) নামােজর বািহের দরদ শরীফ পড়া ও সালাম ে�রণ করা । 
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(১) নামােজর িভতর দরদ শরীফ পড়া ও সালাম ে�রণ করাঃ নামােজর িভতর দরদ শরীফ ও 
সালাম ে�রণ করার িবষয়িট নামাজ স�াদেনর প�িতগত িবষয়সমেূহর  1 অ�ভুর্ � একিট িবষয় হওয়ায় 
নামােজর িভতর আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক সালাম েদওয়া ফরজ বা ওয়ািজব 
এবং দরদ শরীফ পড়া সু�াত । নামাজ স�াদেনর প�িত হে�- �থেম পাক-পিব� হেত হেব, 
পিব�তা >>(  َوتَْحِرْیُمَھاالطُُّھْورُ  الصَّالَةِ  ِمْفتَاحُ " وسلم علیھ هللا صلي  هللا رسولُ  قَالَ :  قَالَ  َسِعْیدٍ  أَبِي َعنْ 

)372( التِّْرِمِذيْ  سُنَنُ  ــ"  التَّْسِلْیمُ  َوتَْحِلْیلَُھا التَّْكبِْیرُ                                                                                               
অথর্ঃ হযরত আবু সাঈদ(রািদআলর্াহ আনহ)েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা বেলন- “নামােজর চািব হে� পিব�তা, নামােজর পিব�তা েঘাষণা হে� তাকিবর আর 
নামাজ েথেক পৃথক হেয় যাওয়া বা নামাজেক পৃথক করা হে� তাসিলম, সুনানুত িতরিমিজ শরীফ, 
হািদস শরীফ নং-২৩৭), পাক-পিব� অব�ায় িবনেয়র সােথ দাঁড়ােনা>>(  اْلبقرة سورة ــ قَانِتِْین �ِ  قُوُموا

238 ـ                                                            
অথর্ঃ- েতামরা িবনেয়র সােথ দাঁড়াও, সুরা আল- বাকারা, আয়াত নং-২৩৮।) েকবলামুখী হেয় 
দাঁড়ােত হেব,  েকবলামুখী হেয় দাঁড়ােনাঃ>>  هللا صلي  هللا رسولٌ  قَالَ  َكانَ  یَقُْولُ  السَّاِعِدّيِ  ُحَمْیدِ  أَبِي َعنْ 

)803 ــ َماجھ ابن سنن " أَْكبَرُ  َ�ُ : قَالَ  وَ  اْلِقْبلَةَ  اِْستَْقبَلَ  الصَّالَةِ  إِلَى قَامَ  إِذَا وسلم علیھ                
অথর্ঃ হযরত আবু হমাইদ আসসাঈদী(রািদআহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা যখন নামােজ দাঁড়ােতন িকবলা মুখী হেতন এবং বলেতন “  ُ�َ 
সুনান ুইবনু মাজাহ, হািদস শরীফ নং-৮০৩ ”  أَْكبَرُ   ) েয েকান একিট নামােজর জনয্ িনয়ত কের 
উভয় হােতর আ�লু ছিড়েয়>> (  لّصالَةِ لِ ّكبَّرَ  إِذَا َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  هللاُ  َصلَّى هللا رسولَ  َكانَ  : قَالَ  ھَُرْیَرة أبِي َعن

239_الترمِذي سنن ـ نََشَرأََصابِعَھُ                                             
অথর্ঃ- হযরত আবু হরায়রা (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত:িতিন বেলন: রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা যখন নামােজর জনয্ তাকিবর িদেতন তখন তাঁর আ�লুসমূহ ছিড়েয় িদেতন, 
সুনান ুিতরিমিজ, হািদস শরীফ নং-২৩৯।) আ�লুসমূহ েকবলামুখী কের >> ( :  َل:ِر ،قَاَعْن اْبِن ُعمَ 

اْلِقْبلَةَ ، فَِإنَّ  بِبَاِطنِِھَما  فَْلیَْرفَْع یََدْیِھ ،َوْلیَْستَْقبِلْ وسلم" ٌذَا اِْستَْفتَحَج أََحُدكُْم الصَّالَةَ  علیھ هللا صلي  هللا رسولُ  قَالَ 
" َ�َ أََماَمھُ       

অথর্ঃ- হযরত ইান ুওমর (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত,িতিন বেলন: রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা বেলেছন : েয েতামােদর েকেকই নামাজ আর� করেল েস দিুট হাত উপেরর িদেক েতােল 
েস তার হাতিল েকবলামুিখ করেব),কাঁধ বরাবর হাত েতালেত হেব, কাঁধ বরাবর হাত েতালা>>(  َعنْ 

 ـــ َمْنِكبَْیھِ  یَُحاِذيْ  َحتَّى یََدْیھِ  َرفَعَ  الصَّالَةَ  اِْفتَتَحَ  إِذَا وسلم ھعلی هللا صلي  هللا رسولَ  َرأَْیتُ :  قَالَ  أَبِْیھِ  َعنْ  َساِلمٍ 
 َحتَّى یََدْیھِ  َرفَعَ   َكب�رَ  إِذَا َكانَ  وسلم علیھ هللا صلي  هللا رسولَ  أَنَّ  اْلُحَوْیِرْیثِ  ْبنِ  َماِلكٍ  َعنْ (  ــ الترمِذي سنن

)390ــ ِذيالترم ننس أُْذنَْیھِ  بِِھَما یَُحاِذيْ                                                          

                                                           
1  নামাজ স�াদেনর প�িতগত িবষয়সমহূঃ   ১. পিব�তা ২. িবনেয়র সােথ েকবলামখুী হেয় দাঁড়ােনা ৩. 
তাকবীর তাহিরমা বলার সময় উভয় হাত কাঁধ বা কান বরাবর েতালা ৪. ডান হাত বাম হােতর উপর েরেখ 
ডান হাত িদেয় বাম হাতেক ধরা ৫. সানা পাঠ করা ৬. িকরাআত পাঠ করা ৭. রকু’ করা ৮. িসজদা করা 
৯. তাশাহেদর ৈবঠক করা ১০. তাশাহেদর েশষ ৈবঠেকর িভতেরই আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত সালাম েদওয়া ও দরদ পড়া এবং দআু’-ইি�গফার করা ১১. তাশাহেদর 
েশষ ৈবঠেক ডােন-বােম উভয় িদেক সালাম িদেয় নামাজ েথেক পৃথক হওয়া । 
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অথর্ঃহযরত সািলম(রািদআহ আনহ)  িতিন তাঁর িপতা েথেক বণর্না কের বেলন: আিম রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক েদেখিছ িতিন যখন নামাজ আর� করেতন কাঁধ বরাবর হাত 
েতালেতন+  হযরত মািলক িবন হয়াইিরছ(রািদআহ আনহ)  বণর্না কের বেলন : িন�য়ই রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা যখন তাকবীর বলেতন তখন উভয় হাতেক কান বরাবর েতালেতন। 
সুনান ুিতরিমিজ, হািদস শরীফ নং-৩৯০।),তাকবীর উ�ারন কের নাভীর নীেচ(  ُجبَْیرِ  ْبنِ  َسِعْیدِ  َعنْ 

ةِ  تَْحتَ  ِمْجلَزِ   أَبِي َعنْ + ةِ السُّرَّ  فَْوقَ  السُّرَّ                                        
অথর্ঃ-হযরত আবু িমজলায েথেক বিণর্ত “নাভীর নীেচ”(মাযহাবু হানাফী)+হযরত সাঈদ িবন  জবুাইর 
েথেক বিণর্ত “নাভীর উপর ”) বাম হােতর উপর ডান হাত েরেখ ডান হাত িদেয় বাম হােতর ক�া 
ধরেত হেব, ডান হাত িদেয় বাম হােতর ক�া ধরা>>(  َصلَّى النَّبِيُّ  َكانَ  َرأَْیتُ :  قَالَ  ُحَجرٍ  ْبنِ  َوائِل َعنْ 

 اْلیُْسَرى َكفِّھِ  َعلَى اْلیُْمنَى یََدهُ  َوَضعَ + )810( ــ َماجھ ابن سنن ــ بِیَِمْینِھِ  ِشَمالَھُ  فَیَأُْخذُ  یَُصلِّى َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  هللاُ 
ْسغِ الوَ  )889(النسائي سنن ـ السَّاِعدِ  وَ  رُّ                                         

অথর্ঃ-হযরত ওয়াইল িবন হযর(রািদআহ আনহ) বিণর্ত, িতিন বেলন: আিমনবী সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামােক নামাজ পড়েত েদেখিছ, িতিন ডান হাত িদেয় বাম হাতেক ধরেতন ।সুনান ুইবনু 
মাজাহ, হািদস শরীফ নং-৮১০+ ডান হাত বাম হােতর হাতিলেত,ক�া ও বাহেত রাখেতন, সুনানু 
নাসাই,হািদস শরীফ নং-৮৮৯ । ) দাঁিড়েয় সানা পড়েত হেব, সানা>> (  النَّبِيُّ  َكانَ : قَالَتْ  َعائَِشةَ  َعنْ 

 ـــ" َغْیُركَ  الَإِلَھَ  وَ  َجدُّكَ  عَالَىتَ وَ  اْسُمكَ  تّبّاَركَ  وّ  َوبَِحْمِدكَ  ُھمَّ لَّ ال ُسْبَحانَكَ " قَالَ  الصَّالَةَ  اْفتَتَحَ  إِذَا َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  هللاُ  َصلَّى
)241( التِّْرِمِذيْ  ُسنَنُ                                                      

অথর্ঃ-হযরত আিয়শা(রািদআ�াহ আনহা) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা যখন নামাজ শর করেতন তখন বলেতন,------------------------------- 

"َغْیُركَ  الَإِلَھَ  وَ  َجدُّكَ  َوتَعَالَى اْسُمكَ  تّبّاَركَ  وّ  َوبَِحْمِدكَ  اللَُّھمَّ  ُسْبَحانَكَ " ) িতরিমিজ শরীফ, হািদস শরীফ নং-
২৪১), তারপর িকরাআত পাঠ করেত হেব, িকরাআত েশেষ রকু’ করেত হেব, রকু’ হেত উেঠ 
েসাজা খাড়া অব�া েথেক সরাসির জিমেন েযেয় জিমেন কপাল েরেখ একিট  িসজদা করেত হেব, 
তাপর বসেত হেব, তরপর বসা অব�া হেত জিমেন েযেয় জিমেন মাথা েরেখ আর একিট  িসজদা 
করেত হেব,  
 রকু’ ও িসজদার তাসিবহঃ  ََعنْ  إِْبنِ  َمْسعُْوٍد  أَنَّ  النَّبِيَّ    صلي هللا علیھ وسلم قَالَ  : " إِذَا َرَكعَ  أََحُدٌكمْ  فَقَال 

اتٍ  ثَالَثَ "  اْلعَِظْیمِ  َربِّيَ  ُسْبَحانَ "   ُركُْوِعھِ  فِى  ُسْبَحانَ "  سُُجْوِدهِ  فِى فَقَالَ  َسَجدَ  َوإِذَا أَْدنَاهُ  ذَِلكَ  وَ  ُرُكْوُعھُ  تَمَّ  فَقَدْ  َمرَّ
اتٍ  ثَالَثَ " اْألَْعلَى َربِّيَ  )261( التِّْرِمِذيْ  ُسنَنُ  ـــ أَْدنَاهُ  ذَِلكَ  وَ  سُُجْوُدهِ  تَمَّ  دْ قَ فَ  َمرَّ                                                                             

অথর্ঃ-হযরত ইবনু মাসউদ  (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িন�য়ই নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা বলেলন: যখন েতামােদর েকহ রকু’ করেব েস রকু’েত বলেব>>  اْلعَِظْیمِ  َربِّيَ  ُسْبَحانَ  "
"িতনবার, এেতই তার রকু” পূণর্ হেয় যােব, আর এটা হে� সবর্ িন�  আর যখন িসজদা িদেব েস 
িসজদােত বলেব>> "اْألَْعلَى َربِّيَ  ُسْبَحانَ "   িতনবার, এেতই তার িসজদা পূণর্ হেয় যােব, আর এটা হে� 
সবর্ িন�, িতরিমিজ শরীফ, হািদস শরীফ নং-২৬১), ।                           
তারপর েসজদা হেত সরাসির পূনরায় দাঁিড়েয় �থম রাকাআ’েতর অনূরপ আর এক রাকাআ’ত পড়েত 
হেব, ি�তীয় রাকাআ’েতই িসজদা েথেক তাশাহদ পাঠ করার জনয্ েকবলামুখী হেয় বসেত হেব, এই 
অব�ােক তাশাহেদর ৈবঠক বেল । তাশাহদ পাঠ করা বয্াতীত নামাজ হেবনা ।েযমন আমােদর নবী 
সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলনঃ---------------- 
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َد َكَما وسلم علیھ هللا صلي   النَّبِيَّ َعْن َعْبِد َ�ِ ، قَاَل: َكاَن  عَلُِّمنَا السُّْوَرةَ ِمَن اْلقُْرآِن ، َویَقُْوُل :" یُ  یُعَلُِّمنَا التََّشھُّ
ٍد  للطبراني االوسط المعجم في) 4574(" تَْعلَُموا ؛ فَِإنَّھُ الَ َصالَةَ إِالَّ بِتََشھُّ                                                                      

অথর্ঃ- হযরত আ�ু�াহ  (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : নবী সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা আমােদরেক েযভােব কুরআেনর সুরা িশ�া িদেতন েতমিনভােব তাশাহদ িশ�া িদেতন 
আর বলেতন : েজেন েরখ ! তাশাহদ ছাড়া নামাজ েনই । আল-মুজামুল আওসাত, তানারানী, 
হািদস শরীফ নং-৪৫৭৪। 
তাশাহেদর ৈবঠেকই দরদ ও সালােমর  জনয্ সুিনিদর্�  বাকয্বলী পােঠর মাধয্েম তাশাহদ পােঠর 
িভতেরই েকবলামুখী হেয় বসা অব�ায় খুশ-খুজরু সােথ শা�মেন আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু 
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত সালাম ে�রণ ও দরদ পাঠ করেত হেব এবং এমনিক 
অনয্ানয্ সােলহীন বা সৎবা�ােদর �িতও সালাম িদেত হেব । এইটা হে� নামাজ স�াদেনর সুিনিদর্� 
প�িত । এই তাশাহেদর িভতের েযই দরদ ও সালাম পাঠ করা হল তা নামােজর প�ািতগত কারেণ 
পড়া হল, আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার নাম 
উ�িরত হওয়ার কারেণ নেহ । কারণ, তখনেতা নামােজর িভতর আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু 
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার নাম উ�িরত হয় িন। এইটা শধ ু নামাজ স�াদেনর 
প�িতগত িবষয়সমেূহর   অ�ভুর্ � একিট িবষয় হওয়ায় আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার নাম উ�িরত না হওয়া সে�ও দরদ ও সালাম পাঠ করেত হেয়েছ 
। অতপর, তাশাহেদর েশষ ৈবঠেক ডােন-বােম সালাম িদেয় নামাজ েথেক পৃথক হেত হেব, নামােজ 
সালাম>>(    ْارِ  َعن  یَُرى   َحتَّى یََساِرهِ  َعنْ  وَ  یَِمْینِھِ  َعنْ  یَُسلِّمُ  وسلم علیھ هللا صلي  هللا رسولٌ  َكانَ  یَاِسرٍ  ْبنِ  َعمَّ

هِ  بَیَاضُ  ) 912 ــ ماجھ ابن سنن ــ َ�ِ  َوَرْحَمةُ  َعلَْیُكمْ  السَّالَمُ  َ�ِ  َوَرْحَمةُ  َعلَْیُكمْ  السَّالَمُ "  ــ َخّدِ   )                                                                                                           
অথর্ঃ- হযরত আ�ার িবন ইয়ািসর(রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত,িতিন বেলন: রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর ডােন-বােম  " ُْحَمةُ َورَ  َعلَْیُكمْ  السَّالَمُ  َ�ِ  َوَرْحَمةُ  َعلَْیُكمْ  السَّالَم  ِ�َ  বেল সালাম 
িফরােল তাঁর গােলর শ�তা েদখা েযত । সুনান ুইবনু মাজাহ, হািদস শরীফ নং-৯১২)। অতএব, 
উপের বিণর্ত নামাজ স�াদেনর পযর্ায়�িমক ধারাবািহক কমর্প�িত স�� করার নাম হে� সালাত 
তথা নামাজ । ইসলািম শরীয়তী ওজর বয্াতীত নামাজ স�াদেনর এই সিুনিদর্� প�িতর বয্ািত�ম 
করেল নামাজ হেবনা । নামােজর িভতের পড়ার জেনয্ অেনকগেলা বা   কতগেলা সুিনিদর্ � আরবী 
দরদ ও সালাম(তাশাহদ) রেয়েছ । ত�েধয্ উদাহরন�রপ কেয়কিট িনে� েদওয়া হল ।  
(তাশাহদ):-  ْْكعَتَْینِ  أَن  َعنْ  َعْبدِ  هللاِ  ْبنِ  َمْسعُْودٍ  قَالَ : َعلََّمنَا رسولِ  هللا  صلي هللا علیھ وسلم إِ ذَا قَعَْدنَا فِى الرَّ

اََواتُ  وَ  ِ�َِّ  التَِّحیَّاتُ "  نَقُْولَ   َوَعلَى َعلَْینَا السَّالَمُ  َوبََرَكاتُھُ، �َِّ  َوَرْحَمةُ  النَّبِيُّ  أَیَُّھا َعلَْیكَ  السَّالَمُ  ، الطَّیِّبَاتُ  وَ  الصَّ
ُ  إِالَّ  إِلَھَ  الَّ  أَنْ  أَْشَھدُ  الّصاِلِحْیَن، ّ�ِ  ِعبَادِ  دً  أَنَّ  أَْشَھدُ  وَ  �ُّ )289( التِّْرِمِذيْ  ُسنَنُ   ــ َوَرُسْولُھُ  َعْبُدهُ  ُمَحمَّ                                                           

অথর্ঃ-হযরত আ�ু�াহ িবন মাসউদ  (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: আমরা যখন 
ি�তীয় রাকআ’েত বিস তখন রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা আমােদরেক>>  ِ�َِّ  التَِّحیَّاتُ " 

اََواتُ  وَ   الّصاِلِحْیَن، ّ�ِ  ِعبَادِ  َوَعلَى نَاَعلَیْ  السَّالَمُ  َوبََرَكاتُھُ، �َِّ  َوَرْحَمةُ  النَّبِيُّ  أَیَُّھا َعلَْیكَ  السَّالَمُ  ، الطَّیِّبَاتُ  وَ  الصَّ
ُ  إِالَّ  إِلَھَ  الَّ  أَنْ  أَْشَھدُ  دً  أَنَّ  أَْشَھدُ  وَ  �ُّ "َوَرسُْولُھُ  َعْبُدهُ  ُمَحمَّ  <<বলেত িশ�া িদেতন । িতরিমিজ শরীফ, হািদস 

শরীফ নং-২৮৯। 
দরদ শরীফঃ َعنْ  ُعْقبَةَ  ْبنء َعْمِرو ،قَالَ  : أَْقبَلَ  َرُجلٌ  ، َحتَّ ى َجلَسَ  بَْینض یََدى رسولِ  هللا  صلي هللا علیھ

ا ِهللا، َرسُْولَ  یَا:  فَقَالَ  ِعْنَدهُ  َونَْحنُ  وسلم  َصالَتِنَا فِى َصلَّْینَا نَْحنُ  إِذَا َعلَْیكَ  نَُصلِّى فََكْیفَ ، َعَرْفنَاهُ  فَقَدْ  َعلَْیكَ  السَّالَمُ  أَمَّ
ُجلَ  أَنَّ  أَْحبَْبنَا َحتَّى وسلم، علیھ هللا صلي  هللا ولِ رس فََصَمتَ :  قَالَ  ؟ َعلَْیكَ  هللاُ  َصلَّى  إِذا:  قَالَ  ثُمَّ  ، یَْسأَْلھُ  لَمْ  الرَّ
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دٍ  َعلَى َصلِّ  اللَُّھمَّ "  فَقُولُوا َعلَيَّ  َصلَّْیتُمْ  أَْنتُمْ  ِ  ُمَحمَّ ِ  النَّبِّي ّي دٍ  آلِ  َعلَى وَ  اْألُّمِ  آلِ  وَ  ْیمَ إِْبَراھَ  َعلَى َصلَّْیتَ  َكَما ُمَحمَّ
دٍ  َعلَى َوبَاِركْ  إِْبَراَھْیمَ  ِ  ُمَحمَّ ِ  النَّبِّي ّي ِجیْ  َحِمْیدٌ  إِنَّكَ  إِْبَراَھْیمَ  آلِ  َوَعلَى إِْبَراَھْیمَ  َعلَى بَاَرْكتَ  َكَما اْألُّمِ  أحمد مسند ــ "دٌ مَّ

)17347(                                                                                                  
(১)অথর্ঃ-হযরত ওকবা িবন আমর  (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: একজন েলাক 
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উভয় হাত শ� েদখা যাওয়ার সমেয় আমরা তাঁর িনকট 
থাকা অব�ায় এেস বেসই বলল :ইয়া রাসুলু�ািহ, আপনার উপর সালাম েদওয়া েজেনিছ, তা হেল  
আমরা যখন  নামােজ َعلَْیكَ  هللاُ  َصلَّى  পিড় তখন িকভােব আপনার উপর দরদ পড়ব ? িতিন 
(হযরত ওকবা িবন আমর) বলেলন: রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা চুপ হেয় েগেলন, 
েশষ পযর্� আমরা ভাবলাম েলাকিট তাঁেক ��ই কেরিন , তারপর, িতিন(রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা) বলেলন: যখণ েতামরা  আমার উপর দরদ পড়েব তখন েতামরা বিলও:                                                                                                                       

دٍ  َعلَى َصلِّ  اللَُّھمَّ "  ِ نَّ لا ُمَحمَّ ِ  بِّي ّي دٍ  آلِ  َعلَى وَ  اْألُّمِ دٍ  َعلَى َوبَاِركْ  َراَھْیمَ إِبْ  آلِ  وَ  إِْبَراَھْیمَ  َعلَى َصلَّْیتَ  َكَما ُمَحمَّ  ُمَحمَّ
 ِ ِ  النَّبِّي ّي ِجْیدٌ  َحِمْیدٌ  إِنَّكَ  ْبَراَھْیمَ إِ  آلِ  َوَعلَى إِْبَراَھْیمَ  َعلَى بَاَرْكتَ  َكَما اْألُّمِ "مَّ  -- ।মুসনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ 

নং-১৭৩৪৭। 
ا ِهللا، َرُسْولَ  یَا:  قِْیلَ  عُْجَرةَ  َكْعبٍ  َعنْ   َصلِّ  اللَُّھمَّ "  قُولُوا:  قَالَ  ؟ َعلَْیكَ  الصَّالَةُ  ،فََكْیف َعَرْفنَاهُ  فَقَدْ  َعلَْیكَ  السَّالَمُ  أَمَّ

دٍ  َعلَى دٍ  آلِ  َعلَى وَ  ُمَحمَّ ِجْیدٌ  َحِمْیدٌ  إِنَّكَ  مَ یْ إِْبَراھَ  َعلَى َصلَّْیتَ  َكَما ُمَحمَّ "مَّ    
دٍ  َعلَى َ◌بَاِركْ  اللَُّھمَّ   دٍ  آلِ  َعلَى وَ  ُمَحمَّ ِجْیدٌ  َحِمْیدٌ  إِنَّكَ  إِْبَراَھْیمَ  َعلَى بَاَرْكتَ  َكَما ُمَحمَّ  البخاري ـــ "مَّ
)979( الحكم َعنْ  ، داُود ابو سنن+)483(الترمذي سنن+)1289(النسائ سنن+ )406(مسلم+)4797(     

(২)অথর্ঃ- হযরত কা’ব িবন উযরা (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, বলা হল  ইয়া রাসুলু�ািহ, 
আপনার উপর সালাম েদওয়া েজেনিছ, তা হেল আপনার উপর িকভােব দরদ পড়ব ? িতিন 
(রাসুলু�ািহ)বলেলন: েতামরা বল---------------------------------------                                                                           

دٍ  َعلَى َصلِّ  اللَُّھمَّ "  دٍ  آلِ  َعلَى وَ  ُمَحمَّ ِجْیدٌ  َحِمْیدٌ  إِنَّكَ  إِْبَراَھْیمَ  َعلَى َصلَّْیتَ  َكَما ُمَحمَّ "مَّ    
دٍ  َعلَى بَاِركْ  اللَُّھمَّ   دٍ  آلِ  َعلَى وَ  ُمَحمَّ ِجْیدٌ  َحِمْیدٌ  إِنَّكَ  اَھْیمَ رَ إِبْ  َعلَى بَاَرْكتَ  َكَما ُمَحمَّ "مَّ  –                                                

বুখারী,হািদস শরীফ নং-৪৭৯৭, মুসিলম, হািদস শরীফ নং-৪০৬, সুনান ুনাসাই, হািদস শরীফ নং-
১২৮৯,সুনান ু িতরিমিজ, হািদস শরীফ নং-৪৮৩, সুনান ুআব ুদাউদ, হযরত হাকাম (রািদআ�াহ 
আনহ) েথেক, হািদস শরীফ নং-৯৭৯ । 

 هللاِ  نَبِيَّ  یَا َعلَْیكَ  نَُصلِّى َكْیفَ :  فقَالَ  وسلم علیھ هللا صلي هللاِ  نَبِيَّ  أَتَى َرُجالً  أَنَّ  أَبِْیھِ  َعنْ  َطْلَحةَ  ْبنِ  ُموَسى َعنْ 
دٍ  َعلَى َصلِّ  مَّ اللَّھُ "  قُولُوا:  قَالَ  دٍ  آلِ  َعلَى وَ  ُمَحمَّ ِجْیدٌ  َحِمْیدٌ  إِنَّكَ  إِْبَراَھْیمَ  َعلَى ْیتَ َصلَّ  َكَما ُمَحمَّ "مَّ  

دٍ  َعلَى بَاِركْ  و  دٍ  آلِ  َعلَى وَ  ُمَحمَّ ِجْیدٌ  َحِمْیدٌ  إِنَّكَ  إِْبَراَھْیمَ  َعلَى بَاَرْكتَ  َكَما ُمَحمَّ  سنن +)1291(النسائ سنن ــــ"مَّ
)978( ُعْجَرةَ  َكْعبٍ  َعنْ  ، داُود ابو                                                                                                                                                

(৩) অথর্ঃ- হযরত মুসা িবন তালহা িতিন তাঁর িপতা (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, একজন 
েলাক আ�াহর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনকট এেস বলেলন, েহ আ�াহর নবী, আমরা 
িকভােব আপনার উপর দরদ পড়ব? িতিন (আ�াহর নবী) বলেলন: েতামরা বল--                   "

دٍ  َعلَى َصلِّ  اللَُّھمَّ  دٍ  آلِ  َعلَى وَ  ُمَحمَّ ِجْیدٌ  َحِمْیدٌ  إِنَّكَ  َراَھْیمَ إِبْ  َعلَى َصلَّْیتَ  َكَما ُمَحمَّ "مَّ  
دٍ  آلِ  َعلَى وَ  دٍ مَّ ُمحَ  َعلَى بَاِركْ  و  ِجْیدٌ  َحِمْیدٌ  إِنَّكَ  إِْبَراَھْیمَ  َعلَى بَاَرْكتَ  َكَما ُمَحمَّ "مَّ                                                                 

সুনান ুনাসাই, হািদস শরীফ নং-১২৯১, সুনান ুআবু দাউদ, হযরত কা’ব িবন উযরা (রািদআ�াহ 
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আনহ) েথেক, হািদস শরীফ নং-৯৭৮ ।                                                                          
এখােন আর একিট হািদস শরীেফর খ� অংেশর মাধয্েম দরদ শরীফ েখােনা হল । 

 تَْدُرْونَ  الَ  فَِإنَُّكمْ  َعلَْیھِ  الصَّالَةَ  نُوافَأَْحسِ  وسلم علیھ هللا صلي هللا رسولِ  َعلَى َصلَّْیتُم ذَ إِ : قَالَ  َمْسعُْودٍ  ْبنِ  هللاِ  َعْبدِ  َعنْ 
قُْولُوا : فَعَلِّْمنَا لَھُ  فَقَالُوا قَالَ  : َعلَْیھِ  یُْعَرضُ  ذَِلكَ  لَعَلَّ  دٍ  َعلَى َصلِّ  اللَُّھمَّ "   دٍ  آلِ  َعلَى وَ  ُمَحمَّ  َعلَى لَّْیتَ صَ  َكَما ُمَحمَّ

ِجْیدٌ  َحِمْیدٌ  كَ إِنَّ  ْبَراَھْیمَ إِ  آلِ  َوَعلَى إِْبَراَھْیمَ  "مَّ  
دٍ  َعلَى بَاِركْ  اللَُّھمَّ  دٍ  آلِ  َعلَى وَ  ُمَحمَّ ِجْیدٌ  َحِمْیدٌ  إِنَّكَ   َراَھْیمَ بْ إِ  آلِ  َوَعلَى إِْبَراَھْیمَ  َعلَى بَاَرْكتَ  َكَما ُمَحمَّ  ابن سنن"مَّ

)906(ماجھ                                                                                                                       
(৪)অথর্ঃ-হযরত আ�ু�াহ িবন মাসউদ  (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন:  যখন 
েতামরা রাসুলু�ািহ  সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উপর দরদ পড়েব তখন েতামরা তাঁর উপর 
উত্তম কের দরদ পড়েব । েকননা েতামরা জান না েয,  তা তাঁর িনকট উপ�াপন করা হেয় থােক 
।িতিন বলেলন, তারা বলেলন, আপিন আমােদরেক িশ�া িদন, িতিন বলেলন: েতামরা বল-  সুনান ু
ইবনু মাজাহ, হািদস শরীফ নং-৯০৬ ।                                                              
(২) নামােজর বািহের দরদ শরীফ ও সালাম ে�রণ করাঃ  নামােজর বািহের দরদ শরীফ ও সালাম 
ে�রণ করার িবষয়িটর জনয্ সুিনি�র্ প�িত েনই । িক� । নামােজর বািহের দরদ শরীফ ও সালাম 
ে�রণ করার জনয্ শধুমা� িতনিট অব�া রেয়েছ ।                                                                                                                       
(�থম অব�া): �থম অব�ায় পড়ার জনয্ দরদ ও সালাম-  " َصلَّى هللاُ  َعلَْیھِ  وَ  َسلَّم  "।            
(ি�তীয় অব�া): ি�তীয় অব�ায় পড়ার জনয্ দরদ ও সালাম-    ِ دِ  النَّبِّي " اللَُّھمَّ  َصلِّ  َعلَى َسیِِّدنَا ُمَحمَّ

 ِ ّي َسلِّمْ  وَ  بَاِركْ  وَ  أَْصَحابِھِ  وّ  أَِلھِ  وَ  اْألُّمِ   ।                                                                                                 
(তৃতীয় অব�া): তৃতীয় অব�ায় পড়ার জনয্ সালাম- "  ِالسَّالَمُ  َعلَْیكَ  یَا َرسُْولَ  هللا " ।                        

উপেরর িতনিট অব�ার বয্খয্া পযর্ায়�েম িনে� েদওয়া হল ।                                                  
(�থম অব�া)  আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
নাম উ�িরত হওয়ার সােথ সােথই তাৎ�িণক সালাত বা দরদ পড়েত হেব এবং তখন সালাত বা 
দরদ পড়া ওয়ািজব  । আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার নাম উ�িরত হওয়ার সােথ সােথই তাৎ�িণক সালাত বা দরদ না পড়েল  উ� মুসিলম 
মানুষিটর িবিভ� অশভ পিরণিতর উে�খসহ উ� মুসিলম মানুষিটর েদাযখী হওয়ার কথা হািদস 
শরীেফ বণর্না রেয়েছ । েযমন আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা বেলনঃ                                                                                                                              

 السَّالَمُ  َعلَْیھَ  ِجْبِرْیلُ  أَتَانِيْ :  قَالَ  ،"  آِمْینَ  آِمْینَ  آِمْینَ :"  َسلَّم،فَقَالَ  وَ  َعلَْیھِ  هللاُ  َصلَّى  النَّبِيُّ  دَصعِ :  قَالَ  َجابِرٍ  َعنْ 
دُ  یَا:  فَقَالَ  ، دُ  یَا:  قَالَ  آِمْیَن، قُْلتُ آِمْیَن،فَ  قُلْ  ، هللاُ  النّاَر،فَأَْبعََدهُ  فََدَخلَ  فََماتَ  ، ھِ َواِلَدیْ  أََحدَ  أَْدَركَ  َمنْ  ُمَحمَّ  َمنْ  ُمَحمَّ

 ذُِكْرتَ  َمنْ  وَ :  قَالَ  آِمْیَن، آِمْیَن،فَقُْلتُ  قُلْ  ، هللاُ  فَأَْبعََدهُ  ، النَّارَ  ،فَأُْدِخلَ  لَھُ  یُْعفَرْ  فَلَمْ  ، فََماتَ  َرَمَضاَن، َشْھرَ  أَْدَركَ 
للطبرانیئ الكبیر المعجم في) 1990" (آِمْینَ  آِمْیَن،فَقُْلتُ  قُلْ  ، هللاُ  اَر،فَأَْبعََدهُ النّ  فََدَخلَ  فََماتَ  ،، َعلَْیكَ  یَُصلِّ  فَلَمْ  ِعنَدهُ      

অথর্ঃ- হযরত জােবর (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত: নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
(িম�ের) আেরাহন কের বলেলন: আিমন! আিমন! আিমন! িতিন (নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা) বলেলন: িজবরাইল আলাইিহসসালাম) আমার িনকট এেস বলেলন: েহ মুহা�াদ, েয বয্াি� 
িপতা-মাতােক েপেয়ও মের েদাযেখ �েবশ করল আ�াহ তােক �ংস করন, আপিন বলুন আিমন! 
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আিম বললাম আিমন!  িতিন (িজবরাইল পূনরায়) বলেলন:  েহ মুহা�াদ, েয বয্াি� রমজান মাস 
েপেয়ও পাপ েমাচনকৃত না হেয় মৃতুয্ বরন কের েদাযখ বাসী হল আ�াহ তােক �ংস করন, আপিন 
বলুন আিমন! আিম বললাম আিমন! িতিন (িজবরাইল পূনরায়) বলেলন:  এবং যার িনকট আপনার 
নাম উ�ািরত হওয়ার পর আপনার �িত দরদ না পেড় মৃতুয্ বরণ কের েদাযেখ �েবশ করল আ�াহ 
তােক �ংস করন, আপিন বলুন আিমন! আিম বললাম আিমন! আল-মুজামুল কািবর, তাবারানী, 
হািদস শরীফ নং-১৯৯০ ।                                                                                                                         

 امَ  ، هللاِ  َرُسْولَ  یَا:  لَھُ  ِقْیلَ فَ "  آِمْینَ  آِمْینَ  آِمْینَ :"   قَالَ  ، َسلَّمَ  وَ  َعلَْیھِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسْولُ  أَنَّ  ُھَرْیَرة أبِي َعن
 یُْعفَرْ  فَلَمْ  َرَمَضانُ  َعلَْیھِ  َدَخلَ  ـ بَْعدُ  أَوْ  ـ َعْبدِ  أَْنفُ  َرِغمَ :  السَّالَمُ  َعلَْیھَ  ِجْبِرْیلُ  ِلي قَالَ : "  فَقَالَ  ؟ َھذَا تَْصنَعُ  ُكْنتَ 
 قَالَ  ثُمَّ  آِمْیَن، فَقُْلتُ  ، اْلَجنَّةَ  یُْدَخْلھُ  فَلَمْ  أََحَدُھَما أَو َواِلَدْیھِ   أَْدَركَ  بَْعدُ  أَوْ  ـ َعْبدِ  أَْنفُ  َرِغمَ  قَالَ  ثُمَّ  آِمْیَن، فَقُْلتُ  لَھُ،

        للطبراني االوسط المعجم في) 8994" (آِمْینَ  فَقُْلتُ  ، َعلَْیكَ  یَُصلِّ  فَلَمْ  ِعنَدهُ  ذُِكْرتَ  بَْعدُ  أَوْ  ـ َعْبدِ  أَْنفُ  َرِغمَ 
অথর্ঃ- হযরত আবু হরায়রা (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত:িন�য়ই রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা বলেলন: আিমন! আিমন! আিমন! তাঁেক (রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক) 
বলা হল, ইয়া রাসুলু�ািহ, এটা আপিন িক করেত িছেলন? িতিন (রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা) বলেলন: িজবরাইল আলাইিহসসালাম আমােক বলেলন: এমন বা�া লাি�ত বা �ংস হউক 
যার িনকট রমজান মাস আসার পরও তােক �মা করা হয় িন, আিম বললাম আিমন!  তারপর 
িতিন (িজবরাইল আলাইিহসসালাম) বলেলন: এমন বা�া লাি�ত বা �ংস হউক েয বয্াি� িপতা-
মাতােক অথবা উভেয়র একজনেক েপেয়ও েদাযেখ �েবশ করল েস লাি�ত বা �ংস হউক, আিম 
বললাম আিমন! তারপর িতিন (িজবরাইল আলাইিহসসালাম) বলেলন: যার িনকট আপনার নাম 
উ�ািরত হওয়ার পর আপনার �িত দরদ পেড়িন েস লাি�ত বা �ংস হউক, আিম বললাম আিমন! 
আল- মুজামুল আওসাত, তাবারানী, হািদস শরীফ নং-৮৯৯৪।                                 

 ,َ ، َعلَيَّ  یَُصلِّ  فَلَمْ  ِعنَدهُ  ـذُِكْرتَ  َرُجلٍ  أَْنفُ  َرِغمَ  " ، َسلَّمَ  وَ  َعلَْیھِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرسُْولُ    قَالَ :  قَالَ  ُھَرْیَرة أبِي َعن
 هُ یُْدَخْأل  فَلَمْ أَبََواهُ  اْلِكبََر  ِعنَدهُ  أَْدَركَ  أَْنُف  َرُجلٍ  َو َرِغمَ لَھُ، یُْعفَرَ  أَنْ ثُمَّ إِْنَسلََخ قَْبَل  َرَمَضانُ  َعلَْیھِ  أَْنُف  َرُجٍل َدَخلَ  َرِغمَ 

سنن الترمذي في) 3545" ( ةَ نَّ اْلجَ                                                                                                    
অথর্ঃ- হযরত আবু হরায়রা (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত:িন�য়ই রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা বলেলন: এমন েলাক লাি�ত বা �ংস হউক যার িনকট আপনার নাম উ�ািরত হওয়ার 
পর আপনার �িত দরদ পেড়িন, এমন েলাক লাি�ত বা �ংস হউক,  যার িনকট রমজান মাস 
আসল তারপর তােক �মা করার পূেবর্ই  চেল েগল, এমন েলাক লাি�ত বা �ংস হউক েয বয্াি� 
িপতা-মাতােক েপল, তারা তােক েবেহে� �েবশ করায় িন ।সুনানুত িকরিমিজ, হািদস শরীফ নং-
৩৫৪৫।                                                                               

 یَُصلُّْوا َولَمْ  ، فِْیھِ  هللاَ  یَْذكُُرْوا لَمْ  َمْجِلًسا قَْومٌ  َجلَسَ  َما:"   قَالَ  َسلَّم وَ  َعلَْیھِ  هللاُ  َصلَّى  النَّبِيَّ  أَنَّ  َرةَ،ُھَریْ  أَبِي َعنْ 
) 10387( أحمد، مسند ِقیَاَمِةـــالْ  یَْومَ  َعلَْیَھمْ  تَِرةً  َكانَ  إِالَّ )+ 9978( أحمد، مسند"  تَِرةً  َعلَْیَھمْ  َكانَ  إِالَّ  نّنَبِیِِّھمْ  َعلَى      

অথর্ঃ- হযরত আবু হরায়রা(রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত:িন�য়ই নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা বলেলনঃ “েকান স�দায় এম েকান মজিলেস বেস েযখােন তারা আ�াহর িযকর কের নাই 
এবং তােদর নবীর উপ র দরদ পেড় নাই েসই মজিলস তােদর জনয্ িকয়ামেতর িদন আফেসােসর 
কারণ হেব । মুসনাদ ুআহমদ,হািদস শরীফ নং-৯৯৭৮+ সামানয্ িকছু শে�র পাথর্কয্সহ ।মুসনাদ ু
আহমদ,হািদস শরীফ নং-১০৩৮৭ ।        
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:وسلم علیھ هللا صلي  هللا رسول  قَالَ :  قَالَ َعْن َعِلّيِ ْبِن أَبِي َطاِلٍب     فَلَمْ  َعْنَدهُ  ذُِكْرتُ  َمنْ  اْلبَِخْیلُ "   
+ سننللطبرانیئ الكبیر المعجم في) 2817""( َعلَيَّ  یَُصلِّ  )3546( الترمذي                               

অথর্ঃ-হযরত আিল িবন আিব তািলব েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা বলেলন: “কৃপন হল েসই বয্াি� যার িনকট আমার নাম উ�ািরত হওয়ার পরও েস 
আমার �িত দরদ পেড়িন ”। আল-মুজামুল কািবর, তাবারানী, হািদস শরীফ নং-২৮১৭। 

ا بِھِ  َكفَى:" وسلم علیھ هللا صلي  هللا رسول  قَالَ :  قَالَ  الَحَسنِ  َعنِ   ُمَصنَّفُ "(  َعلَيَّ  یَُصلِّى الَ  ثُمَّ  ِعْنَدهُ  أُْذَكرَ  أَنْ  ، ُشح�
)8793ــ  ةَ َشْیبَ  أَبِي                                                     

অথর্ঃ-হযরত হাসান(রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা বলেলন:যার িনকট আমার নাম উ�ািরত হেল পর আমার উপর েস দরদ পেড়না, 
এটা(দরদ শরীফ না পড়াটা)তার েবলায় কৃপন হওয়ার জনয্ যেথ� । মুসা�াফু আিব শাইবা, হািদস 
শরীফ নং-৮৭৯৩। 

دٍ  َعنْ  ِ  ْبنِ  ُمَحمَّ ُجلِ  ِعْندَ  أُْذَكرَ  أَنْ  فَاءِ جَ الْ  ِمنَ :" وسلم علیھ هللا صلي  هللا رسول  قَالَ :  قَالَ  َعِلّي  َعلَيَّ  یَُصلِّى فَالَ  الرَّ
اقِ  َعْبدِ  ُمَصنَّفُ ( + ــ زَّ )3121ــ  الرَّ                                                              

অথর্ঃ-হযরত হাসান(রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা বলেলন: (েয) েলাকিটর িনকট আমার নাম উ�ািরত হেল পর আমার উপর েস দরদ 
পেড়না, এটা(দরদ শরীফ না পড়াটা) (আমার �িত)তার দবুর্য্বহার বা অিবচার । মুসা�াফু আ�ুর 
রা�াক, হািদস শরীফ নং-৩১২১ ।                                                    

ءِ َفااْلجَ   তথা দবুর্য্বহার বা অিবচােরর শাি�ঃ  َوسلم علیھ هللا صلي  هللا رسول  قَالَ :  قَالَ َعْن أَبِْي ھَُرْیَرة": 
ْیَماِن فِى اْلجَدنَِّة و اْلبَذَاُء ِمَن اْلَجفَاِء َو اْلَجفَاِء فِى النَّاِر ــسنن الت ْیَماِن و اْإلِ ) 2009رمذي ــ (اْلَحیَاُء ِمَن اْإلِ   অথর্ঃ-

হযরত আবু হরায়রা(রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা বলেলন: ল�াশীলতা ঈমােনর অ�ভুর্ �,ঈমান জা�ােত আর ল�াহীনতা তথা অ�ীলতা 
দবুর্য্বহার বা অিবচােরর অ�ভুর্ �, দবুর্য্বহার বা অিবচার েদাযেখ ।সুনানুত িতরিমিজ, হািদস শরীফ 
নং-২০০৯ । 

للطبرانیئ للطبرانیئ الكبیر المعجم في) 2818"( اْلَجنَّةَ  َطِرْیقَ  َخِطىءَ  ، َعلَيَّ  الصَّالَةَ  فََخِطىءَ  َعْنَدهُ  ذُِكْرتُ  َمنْ "   
অথর্ঃ- যার িনকট আমার নাম উ�ািরত হওয়ার পর েস আমার �িত দরদ পড়েত ভুেল েগল েস 
জা�ােতর পথ ভুেল েগল  । আল-মুজামুল কািবর, তানারানী, হািদস শরীফ নং-২৮১৮।  

ِ  َعنْ   تَْبلُغُنِي كُمْ تَ َصالَ  فَِإنَّ  َعلَيَّ  فََصلُّْوا ُكْنتُمْ  َحْیثَُما: " قال سلم، و علیھ هللا صلى هللاِ  َرسُْولُ  أَنَّ  َطاِلبٍ  أَبِي ْبنِ  َعِلّي
) "2663( للطبرانیئ الكبیر المعجم في                                                                                                                             

অথর্ঃ- হযরত আলী ইবনু আিব তািলব(রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত:িন�য়ই রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বলেলন:“েতামরা েযখােনই থাক আমার উপর দরদ পড়েব, িন�য়ই েতামােদর 
দরদ আমার িনকট েপৗঁেছ । আল-মুজামুল কািবর, তানারানী, হািদস শরীফ নং-২৬৬৩।  
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 آَدمُ  ُخِلقَ  فِْیھِ  اْلُجُمعَةِ  یَْومُ  أَیَّاِمكُمْ  َضلِ أَفْ  ِمنْ  إِنَّ :"وسلم علیھ هللا صلي  هللا رسول  قَالَ :  قَالَ  أَْوِس  ْبنِ  أَْوِس  َعنْ 
عْ  َوفِْیھِ  ، النَّْفَخةُ  فِْیھِ  وَ   َرسُْولَ  یَا:  َرُجلٌ  فَقَالَ  ، َعلَيَّ  َمْعُرْوَضةٌ  َصالَتَُكمْ  فَِإنَّ  فِْیِھ، الصَّالَةِ  ِمنَ  َعلَيَّ  فَأَْكثُِروا قَةُ،الصَّ

مَ  َ�َ  إِنَّ :"  ،فَقَالَ  بَِلْیتَ  یَْعنِيْ  أََرْمَت، َوقَدْ  َعلَْیكَ  َصالَتُنَا تُْعَرضُ  َكْیفَ  َ�ِ،  اْألَْنبِیَاءِ  أَْجَسادَ  تَأُْكلَ  أَنْ  اْألَْرِض  َعلَى َحرَّ
)8789ــ  َشْیبَةَ  أَبِي ُمَصنَّفُ ( ــ"                                                                              

অথর্ঃ- হযরত হাসান(রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা বলেলন: িন�য় েতামােদর ে�� িদন হে� জমুআর িদন ।েযই িদেন আদমেক(আলাইিহস 
সা�ামােক)সৃি� করা হেয়েছ, েস িদেনই (ই�ািফেলর িসংগার)ফুৎকার এবং েস িদেনই সং�াহীন 
অব�া বা িবকটাব�া ঘটেব, অতএব, েতামরা েসই িদেন আমার উপর দরদ েবশী কের পড়, িন�য় 
েতামােদর দরদ আমার িনকট উপ�াপন করা হয় ।তখন একজন েলাক বলল : ইয়া রাসুলা�ািহ, 
“ েকমন কের আমােদর দরদ আপনার িনকট উপ�াপন করা হেব,আপিনেতা পেচ-গেল যােবন? 
িতিন(রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) বলেলন: “িন�য় আ�াহ জিমেনর উপর নবীেদর 
শরীর েখেয় েফলেত হারাম কের িদেয়েছন” ।মুসা�াফু আিব শাইবা, হািদস শরীফ নং-৮৭৮৯ ।  

 َحتَّى ُرْوِحي إِلَيَّ  هللاُ  َردَّ  إِآلَّ  َعلَيَّ  یََسلِّمُ  ُمْسِلمٍ  َماِمنْ :" قَالَ  وسلم علیھ هللا صلي  هللا رسولَ   أَنَّ  ُھَرْیَرةَ، أَبِي َعنْ 
للطبراني االوسط المعجم في) 9329" ( َعلَْیھِ  أَُردَّ                                                                                                               

অথর্ঃ- হযরত আবু হরায়রা(রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত:িন�য়ই রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা বলেলনঃ েকান মুসিলম আমােক সালাম িদেল আ�াহ আমার রহ আমার িনকট িফিরেয় 
েদন, আিম তখন তার সালােমর উত্তর িদেয় েদই । আল-মুজামুল আওসাত, তানারানী, হািদস শরীফ 
নং-৯৩২৯। 

ِ فَى اْألَْرِض َمالَئِ  و علیھ هللا صلى هللاِ  َرسُْولُ َعْن َعْبِد َ�ِ ،قَاَل : قَاَل  تِْي َكةً َسیَّاِحْیَن یُبَلِّغُْونِي ِمْن سلم : إِنَّ ِ�َّ أُمَّ
اِق  (+ 8798+ ُمَصنَُّف أَبِي َشْیبَةَ  ــ )4294السَّالََم ــ مسند أحمد ـ ( زَّ ُمَصنَُّف َعْبِد الرَّ

)3116ــ                                                                      
অথর্ঃ- হযরত আ�ু�াহ(রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা বেলেছন: িন�য়ই আ�াহর জিমেন এমন েফের�া রেয়েছন যারা আমার উ�েতর সালাম 
আমার িনকট েপৗঁিছেয েদয় । মুসনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-৮২৯৪+ মুসা�াফু আিব শাইবা, 
হািদস শরীফ নং-৮৭৯৮+মুসা�াফু আ�ুর রা�াক, হািদস শরীফ নং-৩১১৬  

ُمَصنَُّف أَبِي َصلُّوا َعلَيَّ فَِإنَّ َصالَةً َعلَّي َزَكاةٌ لَُكْم ــ( :" وسلم علیھ هللا صلي  هللا رسول  قَالَ  قَاَل :أَبِي ھَُرْیَرةَ َعْن 
)8796ــ َشْیبَةَ                                                                                        

অথর্ঃ- হযরত আবু হরায়রা(রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত,িতিন বেলন: রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বলেলনঃেতামরা আমার উপটর দরদ পড় , িন�য় আমার উপর দরদ পড়া 
েতামােদর জনয্ পিব�তা । মুসা�াফু আিব শাইবা, হািদস শরীফ নং-৮৭৯৬। 

قَّاشِ  َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ النَّبِيَّ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َو َسلَّم ، أَْن یُبَلَِّع َعْنھُ ي : أَنَّ َملًَكا ُمَوكٌَّل بَِمْن َصلَّى َعلَى النَّبِّيِ َعْن یَِزْیَد الرَّ
تَِك َصلَّى َعلَْیَك ــ( نَّ َو َسلَّم أَ  )8791ُمَصنَُّف أَبِي َشْیبَةَ  ــفُالَنًا ِمْن أُمَّ                                                                            

অথর্ঃ-হযরত ইয়ািযিদররা�ািশ(রািদআ�াহ আনহ)  বেলন : েয  নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
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উপর দরদ পেড় িন�য় তার জনয্ একজন েফের�া িনেয়ািজত আেছ েয তার প� হেত নবী সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনকট এই কথা বেল েয, আপনার উ�েতর উমুক আপনার উপর দরদ 
পেড়েছ ।মুসা�াফু আিব শাইবা, হািদস শরীফ নং-৮৭৯১।  

اِكَب إِذَا :" وسلم علیھ هللا صلي  هللا رسول  لَ قَا قَاَل : َعْن َجابٍِر ْبِن َعْبِد َ�ِ  اِكِب، فَِإنَّ الرَّ أََراَد الَ تَْجعَلُونِْي َكقََدحِ الرَّ
اَ، َوأَْن  َ تََوضَّ ا أَْھَرَق  یَْشَرَب َشِرَب ، َوإِالَّ أَْن یَْنَطِلَق َعلَّّق َمعَاِلقَھُ ، َوَمَألَ قََدًحا ، فَِإّنْ َكانَْت لَھُ َحاَجةٌ فِى أَْن یَتََوضَّ

ِلِھ، َو فِي آِخِرِه ــ( فَاْجعَلُونِي فِى َوْسطِ  اِق  ــُمَصنَُّف َعبْ  الدَُّعاِء، َوفِى أَوَّ زَّ َو فِى اْلمجمعِ " فَاْذُكُرْونِْي فِى  )3117ِد الرَّ
ِل الدَُّعاءِ  فِى َوْسِطِھ َو فِى آِخِر الدَُّعاِء "َو  أَوَّ                                                     

অথর্ঃ-হযরত জােবর িবন আ�ু�াহ (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত,িতিন বেলন: রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বলেলন: েতামরা আমােক আেরাহীর েপয়ালা বা পাে�র মত কেরানা, যখন 
আেরাহী পথ চলেত ই�া কের তখন েস তার হক বা আংটাগেলা ঝুিলেয় রােখ এবং েপয়ালা বা পা� 
(পািনেত) পূণর্ কের েনয় ।য খন তার ওজ ুকরার বা (পািন) পান করার �েয়াজন হয় তখন েস 
ওজ ুকের বা পািন পান কের । আর তা না হেল েস উহা েঢেল (েফেল) েদয় ।অতএব, (েতামরা 
িক� আমার েবলায় তা কেরা না বরং)েতামরা আমােক দআু’র মােঝ, �থেম এবং েশেষও রাখেব, 
মসুা�াফু আ�ুর রা�াক, হািদস শরীফ নং-৩১১৭ ।                                         
মাজমা �ে� এর অথর্ এভােব কেরেছন েয, “েতামরা আমােক দআু’র �থেম, মােঝও েশেষও �রণ 
করেব”।                                                                         
উপেরা� হািদস শরীেফর ভাষয্ েথেক এই কথা বুঝা েগল েয, দআু’ করার �থেম, মােঝ ও েশেষ  
দরদ শরীফ পড়েত হেব । হািদস শরীেফ বিনর্ত উদাহরেণর মাধয্েম আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা তাঁর উ�তেক এই কথাই বুঝাইয়ােছন েয, েতামরা দআু’র  �থেম দরদ পড়েল,  মােঝ 
দরদ পড়েলনা অথবা েশেষ পড়েলনা , এরপ করেবনা বরং দআু’র মেধয্ �থেম,মােঝ, েশেষ এমনিক 
দআু’ কবুেলর জনয্ দআু’র করার মেধয্ কেয়কবার অথবা কত�ণ পর পর বার বার দরদ পড়েব 
। এই কথািটই আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর উ�তেক উদাহরেণর মাধয্েম 
বুঝাইয়ােছন ।  

ٍت ِمْن َربِّي فَقَاَل: الَ یَُصلِّى َعلَْیَك أَتَانِْي آ:" وسلم علیھ هللا صلي  هللا رسول  قَالَ  قَاَل :ْن یَْعقُْوَب ْبِن َزْیٍد التَّْیِمي عَ 
َل: إِْن ِشئَْت قَاَل : َف ُدَعائِي لََك ؟ قَا! أَالَ أَْجعَُل نِصْ  هللا رسولَ  َعْبٌد َصالَةً إِالَّ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َعَشًرا قَاَل : فَقَاَل َرُجٌل : یَا

ْنیَا َو اْآلِخَرِة ــ( َل: إِذًا یَ أَالَ أَْجعَُل كُلَّ ُدَعائِي لََك ؟ قَا اِق ــ ْكِفْیَك َ�ُ َھمَّ الدُّ زَّ ) ــ3114ُمَصنَُّف َعْبِد الرَّ                         
অথর্ঃ-হযরত ইয়া’কুব িবন যািয়দআত-তাইিম েথেক বিণর্ত,িতিন বেলন: রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা বলেলন:  আমার �ভূ েথেক আমার িনকট একজন আগমনকারী এেস বলল: “েকান 
বা�া আপনার �িত একবার দরদ পড়েল আ�াহ তার উপর দশবার দরদ পেড়”। িতিন(ইয়া’কুব 
িবন যািয়দআত-তাইিম)বেলন: একজন েলাক বলর : ইয়া রাসুলা�ািহ, আিম আমার দআু’র অধর্াংশ 
আপনার জনয্ রাখব িক? িতন (রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বলেলন: েতামার ই�া, 
েলাকিট বলল, আিম আমার পূণর্ দআু’ আপনার জনয্ রাখব িক? িতিন (রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামাবলেলন: তা হেল দিুনয়া-আিখরােতর িচ�ার েবলায় আ�াই েতামার জনয্ যেথ�, মুসা�াফু 
আ�ুর রা�াক, হািদস শরীফ নং-৩১১৪ । 
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ُث َعْن أَبِْیِھ ، قَاَل: َسِمْعتُ َعْن َعْبِد َ�ِ  وسلم یَْخُطُب یَقُْوُل : َمْن  علیھ هللا صلي هللا رسولَ   ْبِن َعاِمِر ْبِن َربْیعَةَ ، یَُحّدِ
، فَْلیُِقلَّ  َعْبٌد ِمْن   ةَ )ــ ُمَصنَُّف أَبِي َشْیبَ   (َما َداَم یَُصلِّى تََزِل اْلَملَئََكةُ تَُصلِّى َعلَْیِھ َما َصلَّىَصلَّى َعلَيَّ َصالَةً لَمْ  َعلَيَّ

)8788+ ُمَصنَُّف أَبِي َشْیبَةَ  ــ15920مسند أحمد ــ ذَِلَك، أَْو ِلیُْكثِْر ــ(                                        
অথর্ঃ-হযরত আ�ু�াহ িবন আেমর িবন রািবয়া িতিন তাঁর িপতা েথেক বণর্না কের বেলন:আিম 
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক খুতবা িদেত িগেয় বলেত শেনিছ, “েয আমার উপর 
একবার দরদ পেড় েফের�ারা তার উপর তত�ণ দরদ পড়েত থােক যত�ণ েস আমার উপর দরদ 
পড়েত থােক । অতএব, বা�া উহা েথেক কম বা েবশী করক । মুসনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস 
শরীফ নং-১৫৯২০+ ।মুসা�াফু আিব শাইবা, হািদস শরীফ নং-৮৭৮৮।  

 َصلَّىةً يَّ َصالَ َصلَّى َعلَ َمْن :" وسلم علیھ هللا صلي  هللا رسول  قَالَ  قَاَل : َعْن َعْبِد َ�ِ ْبِن َعاِمِر ْبِن َربْیعَةَ َعْن أَبِْیھِ 
اِق  (أَقِلُّوا ــَعلَْیِھ ،فَأَْكثُِروا أَْو  هللاُ  زَّ 3115ــُمَصنَُّف َعْبِد الرَّ                                      

অথর্ঃ-হযরত আ�ু�াহ িবন আেমর িবন রািবয়া িতিন তাঁর িপতা েথেক বণর্না কের বেলন: রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বলেলন: “েয আমার উপর একবার দরদ পেড় আ�াহ তার উপর 
দরদ পেড়, অতএব, েতামরা েবশী কের অথবা কম কের হেলও আমার উপর দরদ পড়, মুসা�াফু 
আ�ুর রা�াক, হািদস শরীফ নং-৩১১৫ ।                                   
উপের িবিভ� হািদস শরীেফর মাধয্েম আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর উ�তেক 
তাঁর �িত দরদ পড়ার উপকািরতা বণর্না কের তাঁর উ�েতর ই�ার উপর তাঁর �িত দরদ পড়ার 
দািয়� েছেড় িদেয় বেলেছন, এখন েস বুেঝ-শেন আমার �িত কম দরদ পড়েব আর না হয় েবশী 
েবশী দরদ পড়েব । মহান আ�াহই তাওিফক দাতা । এখন আিম েকান দরদ শরীফ সংি��, 
অিত�ত এবং সহেজ পড়া যায় তা বণর্না করব ইনশাআ�াহ তাআ’লা ।                                
আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার নাম উ�িরত হওয়ার 
সােথ সােথই তাৎ�িণকভােব সালাত বা দরদ পড়ার জনয্ খুব সহজ ও সংি�� দরদ ও সালাম 
হে�  - " َسلَّم وَ  َعلَْیھِ  هللاُ  َصلَّى"    ।                                                                                        
এই জেনয্ই"  الثََّالثَة اْلقُُرْون َخْیرُ    " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর” অ�ভুর্ � 
সেবর্াৎকৃ� জা�াতী সাহাবীগণ (রািদআ�াহ আনহম), তােবঈ ও তােব’-তােবঈন হািদস শরীফ 
সংকলকগণ ও মুহাি�িসনেকরামগণ এবং এমনিক اْلقُُرْون َخْیرُ  الثََّالثَة  " (খাইরল কুরিনছ ছালাছাহ) 
তথা “সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর পর  َقُُرْونِ ُل الْ أَْرذ"  "(আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” 
(িহজরী চতুথর্ শতা�ী ওপরবত� শতা�ীসমূেহর) পূেবর্ মধয্বত� অ�রত�কালীন সময়কার 
মুহাি�িসনেকরামগণও হািদস শরীফ িলখার ও পড়ার সমেয় আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু 
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার নাম আসেলই এই সংি��  দরদ শরীফ ও সালামখানা  
( َسلَّم وَ  َعلَْیھِ  هللاُ  َصلَّى  )িলখেতন ও পড়েতন । পৃথীিবেত সকল হািদস শরীেফর �ে� বিণর্ত �েতয্কিট 
হািদস শরীেফ আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার নােমর 
সােথ এই সংি��  দরদ শরীফ ও সালামখানা  ( َسلَّم وَ  َعلَْیھِ  هللاُ  َصلَّى  ) িলিখত ও িলিপব� আেছ 
। বারবার দরদ ও সালাম িলিপব� করেল িকতােবর পৃ�াসংখয্া েবেড় যােব তাঁরা তাও পরওয়া 
কেরন িন । অিধকাংশ েছাটখাট হািদস শরীেফ দ-ুএক লাইেনর পের এবং েকাথাও েকাথাও এক 
লাইেনই একািধকবার আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
নাম আেস । িক� হািদস শরীফ সংকলকগণ ও মুহাি�িসনেকরামগণ েকাথাও এই সংি��   দরদ 
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শরীফ ও সালাম বাদ েদন িন । হািদস শরীেফর অি�� যিদ এক ল� থােক তা হেল দরদ শরীফ 
ও সালােমর সংখয্া হেব আনুমািনক কমপে� দশল�, আর হািদস শরীেফর অি�� যিদ দশ ল� থােক 
তা হেল দরদ শরীফ ও সালােমর সংখয্া হেব কমপে� এক েকািট । যিদ �িতিট হািদস শরীেফ 
আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার নােমর সােথ নামােজর 
িভতরকার পিঠত দীঘর্ দরদ শরীফ ও সালামখানা যিদ িলখার শতর্  েবঁেধ েদওয়া থাকত  তা হেল 
িক তাঁরা এই দরূহ ও দ�ুর কাজিট করেত পােতন ? িচ�া কের েদখুন!                                                       
তেব হা! েয েকহ বরকত�রপ নামােজর িভতরকার দীঘর্ দরদ ও সালাম মােঝ-মেধয্ পড়েত 
পােরন।এেত েকান েদাষ েনই ।সাবর্�িণক নামােজর িভতরকার দীঘর্ দরদ ও সালাম দীঘর্�ণ পড়েল 
আপনােক �াি� েপেয় বসেব ।                                                                                                           
কােজই,  ِأَْرَذُل اْلقُُرْون"  " (আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী 
ও পরবত� শতা�ীসমূেহর) অ�ভুর্ � �েতয্ক মুিমন-মুসিলমগণেক এই জেনয্ই "  الثََّالثَة اْلقُُرْون َخْیرُ    " 
(খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ” অ�ভুর্ � সেবর্াৎকৃ� জা�াতী সাহাবীগেণর 
(রািদআ�াহ আনহম),তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর বা�বািয়ত আমল েথেক িশ�া �হণ কের  
আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার নাম শনা মা� এই 
সংি��  দরদ শরীফ ও সালামখানা ( " َسلَّم وَ  َعلَْیھِ  هللاُ  َصلَّى" ) পড়েত হেব । কারণ,  েকান ওয়াজ-
মাহিফেল, ইসলািম সভােত এবং িযকেরর মজিলসসহ অনয্ানয্ ইতয্ািদ ধম�য় অনু�ানসমূেহ  আমােদর 
নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার নাম শনা মা� নামােজর 
িভতরকার পিঠত দীঘর্-পূণর্ দরদ শরীফখানা এবং দীঘর্-পূণর্ তাশাহদস�িলত সালামখানা পড়েত েগেল 
একবার দরদ শরীফ ও সালামখানা েশষ না হেতই আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার নাম কেয়কবার বা একািধক বার এেস যােব বা উ�ািরত হেব। 
তখনেতা আর আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার নাম 
শনা মা� আপিন বার বার দরদ শরীফ ও সালামখানা পড়েত পারেলন না । তখনিক আপিন উপের 
উে�িখত হািদস শরীেফ বিণর্ত শাি�বানীর ফলাফল েথেক বাঁচােত পারেবন বা েরহাই পােবন ? িচ�া 
করন!                                                                                                            
এমতাব�ায়  ِأَْرذَُل اْلقُُرْون"  "(আরযালুল কুরিন)তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও 
পরবত� শতা�ীসমূেহর) অ�ভুর্ � হয়তবা সবর্িনকৃ� সাধারণ মুসিলমেদর েকহ অথবা িনকৃ� মুসিলম 
উলামাগেণর মেধয্  আিলম িহেসেব পিরিচত েকান মুসিলম মানুষ আপনােক বলেত পােরন  আমােদর 
নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার নাম একই মজিলেস বার বার 
উ�ািরত হেল একবার দরদ শরীফ ও সালাম পড়েলই চলেব । এইরপ মত �কাশ করা হে�  ُأَْرذَل 
"اْلقُُرْونِ   "(আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� 
শতা�ীসমূেহর)সবর্িনকৃ� মুসিলমগেণর বা উলামাগেণর অ�ভুর্ � েকান বয্াি�র বা েকান আিলেমর 
বয্ািক্গত িনজ� মত । এইরপ মতেতা  হািদস শরীেফর মত নয় । হািদস শরীেফর িবেরাধী এইরপ 
বয্ািক্গত িনজ� মেতর কারেণ উ� বয্াি� বা আিলম  েযভােব িনেজ সওয়াব েথেক বি�ত হে� 
অনয্েক েতমন সওয়াব েথেক বি�ত করেছ, উ� বয্াি� বা আিলম েযভােব িনেজ পথ�� হে� 
অনয্েক েতমন পথ�� করেছ, উ� বয্াি� বা আিলম েযভােব িনেজ েদাযখী  হে� অনয্েক েতমন 
েদাযখী করেছ । হািদস শরীেফর মত হে� আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার নাম েযখােন যখনই  উ�ািরত হেব তখনই দরদ শরীফ ও সালাম  পড়েত 
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হেব বা পাঠ করেত হেব । তাই, হািদস শরীেফর মতানূসাের আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু 
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার নাম েযখােন যখনই  উ�ািরত হেব তখনই দরদ শরীফ 
ও সালাম  পড়েবন বা পড়েত হেব বা পাঠ করেবন বা পাঠ করেত হেব ।  ِأَْرَذلُ اْلقُُرْون"  " (আরযালুল 
কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহর) অ�ভুর্ � 
সবর্িনকৃ� েকান সাধারণ মুসিলম অথবা  েকান িনকৃ� মুসিলম উলামার কথায় দরদ শরীফ ও সালাম 
পড়া বা পাঠ করা ব� করেবন না । তা হেল িক� আপিন েদাযখী হেয় যােবন । ভুল িশ�া িদেয় 
েকহ েদাযেখ েগেলও আপিন িক� তার সােথ েদাযখী হেবন না । আপিন এইরপ ভুল িশ�া িনেবন 
না বা ভুল িশ�া �হন করেবন না । আ�াহ পাক আপনার �িত সদয় হউন । আিমন ! আ�াহ�া 
আিমন ।                                                                                     
আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার নাম শনা মা� বার 
বার দরদ শরীফ ও সালামখানা পড়েত হেব িবষয়িট "   َثَةالثَّال اْلقُُرْون َخْیرُ    " (খাইরল 
কুরিনছ্ছালাছাহ)তথা “সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর”অ�ভুর্ � সেবর্াৎকৃ� জা�াতী সাহাবীগণ(রািদআ�াহ 
আনহম), তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগণ তাঁরা হািদস শরীফ সংকলন কেমর্ এই সংি�� দরদ শরীফ 
ও সালামখানা( "َسلَّم وَ  َعلَْیھِ  هللاُ  َصلَّى" )িলখার ও িলিপব� করার মাধয্েম বা�বায়ন কের তা �মাণ কের 
েগেছন । আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার নাম শনা 
মা�  এই েছাট ও সংি�� দরদ শরীফখানা েয পড়েত হেব তা হািদস শরীেফই বলা আেছ ।েযমন 
আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলনঃ    

ثَنَا  ثَنِي أَبِْي، َحدَّ ثَنَا َعْبُد َ�ِ، َحدَّ ثَنَا سُلَْیَماُن ْبُن بِالٍَل َعْن عَُماَرةَ ْبُن ِك ْبُن َعْمِرو َوأَ َعْبِد اْلَملِ َحدَّ بُو َسِعْیٍد قَاَال : َحدَّ
 : قَالَ  َسلَّم وَ  َعلَْیھِ  هللاُ  َصلَّى النَّبِيَّ  أَنَّ َسْیِن، َعْن أَبِْیِھ  أَبِْیِھ َعِلّيِ ْبِن حُ َعِلّيِ ْبِن ُحَسْیِن، َعنْ  َعْن َعْبَد َ� ْبنُ  ،َغِزیَّةَ 

" اْلبَِخْیلُ  َمنْ  ذُِكْرتُ  َعْنَدهُ   ثُمَّ لَمْ  یَُصلِّ  َعلَيَّ   قَاَل أَبُو َسِعْیدٍ  فَلَمْ  یَُصلِّ  َعلَيَّ َصلَّى هللاُ  َعلَْیھِ  وَ  َسلَّم َكثِْیًرا ــ مسند أحمد 
)1760(                                                                           

অথর্ঃ--------------হযরত আিল িবন হসাইন িতিন তাঁর িপতা েথেক বণর্না কেরন, িন�য়ই 
নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলন: “কৃপন হল েসই বয্াি� যার িনকট আমার নাম উ�ািরত 
হল, তারপরও েস আমার �িত দরদ পেড়িন”, আবু সাঈদ বেলন:  তারপরও েস আমার �িত “ َصلَّى

َسلَّم وَ  َعلَْیھِ  هللاُ   ” দরদ শরীফখানা েবশী পেড়িন । মুসনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-১৭৬০। 

এইরপ সংি��  দরদ শরীফ ও সালামখানা ( َسلَّم وَ  َعلَْیھِ  هللاُ  َصلَّى ) মহান আ�াহর িযকেরর  
অ�ভর্ �। এই জেনয্ সংি��  দরদ শরীফ ও সালামখানা ( َسلَّم وَ  َعلَْیھِ  هللاُ  َصلَّى ) িযকেরর অ�ভর্ � 
হওয়ায় দাঁিড়েয়, বেস এমনিক সবর্াব�ায় এইরপ সংি��  দরদ শরীফ ও সালামখানা                   
( " َسلَّم وَ  َعلَْیھِ  هللاُ  َصلَّى" ) পড়া যােব । েযমন মহান আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন বেলনঃ -- 

)103( اْألیة ، النساء سورة ـــ                                 "ُجنُْوبٌِكمْ  َعلَى وَّ  قُعُْوًدا وَّ  قِیَاًما هللاَ  كُُروافَاذْ "  
অথর্ঃ“ অতএব, েতামরা দাঁিড়েয়, বেস ও শািয়তাব�ায় আ�াহর িজকর কর” । সরুা িনসা, আয়াত 
নং১০৩ ।                                                              
বখীল বা কৃপেনর শাি�ঃ   ِِمَن َ�ِ، قَِرْیٌب  السَِّخيُّ قَِرْیبٌ قَاَل: " َسلَّم وَ  َعلَْیھِ  هللاُ  َصلَّىَعْن أَبِْي ُھَرْیَرةَ َعِن النَّبِّي

قَِرْیٌب ِمَن  ِة، بَِعْیٌد ِمَن النَّاِس اْلبَِخْیُل بَِعْیٌد ِمَن َ�ِ ، بَِعْیٌد ِمَن اْلَجنَّ َن النَّاس ، بَِعْیٌد ِمَن النَّاِر ،َو ِمَن اْلَجنَِّة، قَِرْیٌب مِ 
ـسنن الترمذي  ْیٍل ـَو لََجاِھٌل َسِخيٌّ أََحبُّ إِلَى َ�ِ ِمْن َعابٍِد بَخِ  النَّارِ 
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)1961ـ(                                                                            
অথর্:-হযরত আবু হরায়রা (রািদআ�াহ আনহ)েথেক বিণর্ত, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
বেলন: উদার বয্াি� আ�াহর িনকটবত�,জা�ােতর িনকটবত�,মানুেষর িনকটবত� এবং েদাযখ েথেক 
দরূবত� । বখীল বা কৃপন আ�াহ েথেক দেূর,জা�াত েথেক দেূর,মানুষ েথেকও দেূর এবং েদাযেখর 
িনকটবত� । আর মূখর্ উদার বয্ি� কৃপন আিবেদর েচেয় আ�াহর িনকট অিধক ি�য় ।সুনানুত 
িতরিমিজ,হািদস শরীফ নং-১৯৬১ ।   

   ِ ْیِق َعِن النَّبِّي ّدِ ٌن َوالَ َمنَّاٌن ـ سنن قَاَل: " الَ یَْدُخُل اْلَجنَّةَ ِخبٌّ َوالَ َمنَّام لَّ سَ  وَ  َعلَْیھِ  هللاُ  َصلَّىَعْن أَبِْي بَْكٍر الّصِ
                                                                                                                         )1963الترمذي (

অথর্:-হযরত আবু বকর (রািদআ�াহ আনহ)েথেক বিণর্ত, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
বেলনঃ �তারক,েখাটাদানকারী এবং কৃপন জা�ােত �েবশ করেব না ।সুনানুত িতরিমিজ,হািদস শরীফ 
নং-১৯৬৩ ।                                                       
অতএব, েয মুসিলম মানুষিট আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার �িত েবশী েবশী দরদ পড়েব েস হে� উদার বয্াি� আর েয মুসিলম মানুষিট আমােদর 
নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার নাম উ�ািরত হওয়ার পর 
তাৎ�িণক েবশী েবশী দরদ পড়েব না েস হে� কৃপন বয্াি� ।  اْلقُُرْونِ أَْرذَُل"  " (আরযালুল কুরিন) 
তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহর) অ�ভুর্ � সবর্িনকৃ� 
মুসিলমগেণর অথবা  সবর্িনকৃ� উলামাগেণর মেধয্ যারা নামাজ স�াদেনর প�িতগত িবষেয়র অ�ভুর্ � 
নামােজর িভতরকার পিঠত দীঘর্ দরদ শরীফ বয্াতীত অনয্ েকান দরদ পড়া যােব না এরপ শতর্ ােরাপ 
কের মুসিলম মানুষেক এবং িনেজেদরেক আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত অিধক অিধক বা েবশী বশী দরদ শরীফ পড়া েথেক দেূর সিরেয় রােখ, 
েবশী বশী দরদ শরীফ পড়ার মাধয্েম আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার ৈনকটয্ অজর্ ন েথেক িবরত রােখ এমন কৃপন বয্াি�রা হে� মুনািফক তথা 
কপট মুসিলম ।কারণ, আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
নাম বার বার উ�ািরত হওয়ার সােথ সােথ তাৎ�িণক বার বার দরদ পড়েল েযমন বখীলতা তথা 
কৃপনতা দরূ হয় েতমিনভােব েবশী বশী দরদ শরীফ পড়ার(কমপে� ১০০ শত বার দরদ শরীফ 
পড়ার)  মাধয্েম একজন মুসিলম মানুেষর মেনর মুনািফিক তথা কপটতা দরূ হয় ।  ِأَْرَذُل اْلقُُرْون"  
"(আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহর) 
অ�ভুর্ � সবর্িনকৃ� মুসিলমগণ অথবা  সবর্িনকৃ� উলামাগণ সাধারণ সহজ-সরল মুসিলম মানুষেক এরপ 
মহান েনক কমর্ েথেক িবরত রােখ । যােহাক, দিুট েনক আমেলর �ারা বা দিুট  েনক কেমর্র 
মাধয্েম একজন মুসিলম মানুেষর মেনর মুনািফিক তথা কপটতা দরূ হয় ।                                
(১) আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত েবশী বশী 
দরদ শরীফ পড়ার(কমপে� ১০০ শত বার দরদ শরীফ পড়ার)  মাধয্েম>>                 
(২) চি�শ িদন িবরিতহীনভােব তাকিবরল উলাসহ জামাআ’েতর সােথ পাঁচ ওয়া� ফরজ নামাজ 
স�াদন করেল>>                                                    
েযমন হািদস শরীেফ আেছ-                                              
(ক)   َى َعلَىَّ َصالَةً َواِحَدةً َصلَّى َ�ُ َمْن َصلَّ : " وسلم علیھ هللا صلي هللا ا رسول قَالَ :َعْن أَنَِس ْبِن َماِلٍك ، قَال
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َ�ُ بَْیَن َعْینَْیِھ : بََراََءةٌ ِمَن   َعلَىَّ َعْشُرا  َصلَّى َ�ُ َعلَْیھَ ِمأَةٌ، َو َمْن َصلَّى َعلَىَّ ِمأَة  َكتَبَ َعلَْیھَ َعْشُرا، َو َمْن َصلَّى 
للطبراني االوسط المعجم في) 7235(ـَ�ُ یَْوَم اْلِقیَاَمِة َمَع الشَُّھَداء ـ َوأَْسَكنَھُ  النِّفَاِق، َو بََراََءةٌ ِمَن النّاِر،    

                  অথর্ঃ- হযরত আনাস িবন মািলক(রািদআ�াহ আনহ) েথেক 
বিণর্ত, িতিন বেলন : রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন: েয বয্াি� আমার �িত 
একবার দরদ পেড় আ�াহ তার �িত দশবার দরদ পেড়ন, েয বয্াি� আমার �িত দশবার দরদ 
পেড় আ�াহ তার �িত একশত বার দরদ পেড়ন, েয বয্াি� আমার �িত একশত  বার দরদ পেড় 
আ�াহ তােক মুনািফিক তথা কপটতা েথেক িন�ৃিত িলেখন ও েদাযখ েথেক িন�ৃিত েদন এবং তােক 
িকয়ামেতর িদন শহীদেদর সেথ �ান বা বাস�ান িদেবন । আল-মুজামুল আওসাত, তাবারানী, হািদস 
শরীফ নং-৭২৩৫।                                                  
(খ) ِ أَْربَِعْیَن یَْوًما فِى َجَماَعٍة یُْدِرُك : " وسلم علیھ هللا صلي هللا ا رسول قَالَ :َعْن أَنَِس ْبِن َماِلٍك ، قَالَ    َمْن َصلَّى ِ�َّ

ِمَن النَّاِر َوبََراَءةٌ ِمَن النِّفَاِق ــ سنن الترمذي  َءتَاِن بََراَءةٌ اْألُْولَى ُكتِبَْت لَھُ بََراالتَّْكبِْیَرةَ 
)241(                                                                            

অথর্ঃ- হযরত আনাস িবন মািলক(রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন: েয বয্াি� জামাআ’েতর সােথ চি�শ িদন তাকবীের উলা 
পায় তার জনয্ দিুট িন�ৃিত িলিখত আেছ,েদাযখ েথেক িন�ৃিত ও মুনািফিক েথেক িন�ৃিত ।সুনানুত 
িতরিমিজ, হািদস শরীফ নং-২৪১।   ।                                        
অতএব, েযই মুসিলম মানুষই কম কম দরদ পড়েব তার মেনর িভতর মুনািফিক তথা কপটতা আেছ 
ও  মুনািফিক তথা কপটতা েথেক যােব । আর এক নাগােড় জামাআ’েতর সােথ চি�শ িদন তাকবীের 
উলার সােথ নামাজ পড়েল মুনািফিক েথেক িন�ৃিত পাওয়া যােব িঠকই িক� েরাগ,অসু�তা,কােজর 
বয্�তা ইতয্ািদ নানাহ কারেণ এক নাগােড় পাঁচ ওয়া� ফরজ নামাজ জামাআ’েতর সােথ চি�শ িদন 
তাকবীের উলার সােথ পড়া অস�ব হেত পাের । তা হেলেতা তখন মুনািফিক েথেক িন�ৃিত পাওয়া 
যােব না । তাই, �েতয্ক মুসিলম মানুষেক মুনািফিক েথেক িন�ৃিত েপেত সহজ প�িত িহেসেব 
আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত েবশী বশী দরদ 
শরীফ তথা কমপে� ১০০ শত বার দরদ শরীফ পড়াই উত্তম । এেত বখীলতা তথা কৃপনতা দরূীভূত 
হওয়ার পাশাপািশ েযমন মুনািফিক েথেক িন�ৃিত পাওয়া যােব েতমিনভােব আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা 
মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার ৈনকটয্ও অজর্ ন হেব ।                                                           
এখােন একিট সতকর্ তা এই েয,  ِأَْرَذُل اْلقُُرْون" (আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” 
(িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহর) অ�ভুর্ � সবর্িনকৃ� মুসিলমগেণর অথবা  সবর্িনকৃ� 
উলামাগেণর মেধয্ যারা নামাজ স�াদেনর প�িতগত িবষেয়র অ�ভুর্ � নামােজর িভতরকার পিঠত 
দীঘর্ দরদ শরীফ বয্াতীত অনয্ েকান দরদ পড়া যােব না এরপ শতর্ ােরাপ কের তারা কম কম দরদ 
শরীফ পেড় এবং তােদর মেনর িভতর মুনািফিক তথা কপটতা আেছ ধের িনেত হেব । কারণ, 
নামােজর িভতরকার পিঠত দীঘর্ দরদ শরীফ ১০০ শত বার পড়েত কমপে� ১ েথেক েদড় ঘ�া 
সময় লাগেব । এতটুকু সময় িদেয় দরদ পড়েত পড়েত একজন মুসিলম মানুষ �াভািবকভােবই �া� 
হেয় পড়েবন। মহান আ�াহ তাআ’লাই ভাল জােনন ।                                                         
(ি�তীয় অব�া)  " َّدِ  َسیِِّدنَا َعلَى َصلِّ  اللَُّھم ِ  ُمَحمَّ ِ  النَّبِّي ّي َسلِّمْ  وَ  بَاِركْ  وَ  أَْصَحابِھِ  وّ  أَِلھِ  وَ  اْألُّمِ  এর মত েছাট 
ও সংি�� দরদ ও সালাম পাঠ করা । এইরপ সংি��  দরদ শরীফ ও সালাম পাঠ করাও  মহান 
আ�াহর িযকেরর অ�ভর্ � । তাই, এইরপ সংি��  দরদ শরীফ ও সালাম পাঠ করাও  দাঁিড়েয়, 
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বেস ও শেয় এমনিক সবর্াব�ায় পড়া যােব । উপের বিণর্ত দিুট অব�ায়ই উপেরা� সংি�� দরদ 
শরীফ ও সালামখানা আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
নাম শনা মা� বার বার পড়া অিত সহজ এবং �াি�মু� ।                                    
এখােন আর একিট সতকর্ তা এই েয,  ِأَْرذَُل اْلقُُرْون"  "(আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” 
(িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহর) অ�ভুর্ � কিতপয় সবর্িনকৃ� মুসিলমগণ অথবা 
কিতপয় সবর্িনকৃ� উলামাগণ ি�তীয় অব�ায় নামােজর িভতরকার দীঘর্ দরদ শরীফখানা পড়েত 
বলেবন যােত কের মুসিলম মানষুগণ আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামার �িত েবশী েবশী কের দরদ শরীফ পড়েত না পাের । কারণ, এরা হে� মুনািফক 
মুসিলম বা কপট মুসিলম । মুসিলম সমােজ এরা মুসিলম নাম ধারণ কের আেছ। বা�েব এরা মুসিলম 
নেহ । এেদর অ�ের মুনািফিক আেছ । আর তা না হেল তারা নামাজ স�াদেনর প�িতগত িবষেয়র 
অ�ভুর্ � দীঘর্ দরদ শরীফখানা পড়েত বলতনা । তা ছাড়া, এই দরদ শরীফখানাও সালাম িমি�ত 
দরদ শরীফ নেহ । অথচ মহান আ�াহ তাআ’লা দরদ ও সালাম উভয়িটই পড়েত আেদশ কেরেছন 
। েযমন মহান আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন বেলন---- ---------------------   

ِ  َعلَى یَُصلُّْونَ  َملَئَِكتَھُ  وَ  هللاَ  إِنَّ "                                    ُسْوَرةُ  ــ"  تَْسِلْیًما َسلُِّموا وَ  َعلَْیھِ  َصلُّوا آَمنُوا الَِّذْینَ  أَیَُّھا یَا ، النَّبِّي
)56( أْألیة  اْألَْحَزابِ                                                      

অথর্ঃ-“ িন�য়ই আ�াহ ও তাঁর েফের�াগণ নবীর �িত সালাত বা রহমত ে�রণ কেরন, েহ 
মুিমনগণ ! েতামরা নবীর �িত সালাত বা দরদ পড় (রহমেতর জনয্ “দআু” কর) এবং তাঁর �িত 
সালাম ে�রণ কর” । সুরা আহযাব, আয়াত নং-৫৬ । উপেরা� আয়ােত কািরমােত মহান আ�াহ 
তাআ’লা মুিমনবা�াগণেক দরদ ও সালাম উভয়িটেক একসােথ পড়েত আেদশ কেরেছন । এখন এখােন 
ল�ণীয় িবষয় এই েয, নামাজ স�াদেনর প�িতগত িবষেয়র অ�ভুর্ � দীঘর্ দরদ শরীফখানােত েতা 
সালাম েনই । নামাজ স�াদেনর প�িতগত িবষেয়র অ�ভুর্ � দীঘর্ দরদ শরীফখানােত সালাম না 
থাকায় নামাজ স�াদেনর প�িতগত িবষেয়র অ�ভুর্ � দীঘর্ তাশাহেদ পৃথকভােব সালােমর বয্ব�া রাখা 
হেয়েছ ।নামােজর িভতরকার দীঘর্ দরদ শরীফ ও তাশাহদস�িলত দীঘর্ সালাম হে� নামাজ স�াদেনর 
প�িতগত িবষেয়র অ�ভুর্ � িবষয়গেলার মেধয্ মা� দিুট িবষয়।নামােজর িভতরকার দীঘর্ দরদ শরীফ 
ও তাশাহদস�িলত দীঘর্ সালাম নামাজ স�াদেনর প�িতগত িবষেয়র জেনয্ই িনিদর্� । নামােজর 
বািহের ওিজফা িহেসেব পড়ার জনয্ নেহ । কারণ, এইগেলা খুবই দীঘর্ দরদ ও সালাম । তেব, 
বরকত�রপ মােঝ মেধয্ দইু একবার বা কেয়কবার পড়া েযেত পাের । নামােজর বািহের দীঘর্ ওিজফা 
িহেসেব পড়ার জনয্ েয েকহ নামাজ স�াদেনর প�িতগত িবষেয়র অ�ভুর্ � নামােজর িভতরকার দীঘর্ 
দরদ শরীফ ও তাশাহদস�িলত দীঘর্ সালাম পড়েব েস �া� হেয় পড়েব । তাই, নামােজর বািহের 
�াি�মু� সালাম িমি�ত সংি�� দরদ পড়েত হেব । েসই জেনয্ নামাজ স�াদেনর প�িতগত িবষেয়র 
অ�ভুর্ � দীঘর্ দরদ শরীফখানােত সালাম না থাকায় আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার েশখােনা দরদ শরীেফর নমুনা অনূসরণ কের শে�র َصالَةٌ     ِصْیغَةٌ 
(িসগাহ)তথা শ�রেপর অনুরপ    ٌَسالَم  শে�র  তথা শ�রপ গঠন কের অনুরপভােব(িসগাহ)  ِصْیغَةٌ 
গিঠত   ٌَسالَم  শে�র  ٌِصْیَغة  (িসগাহ)তথা শ�রপিট  ٌَصالَة  শে�র  তথা শ�রেপর সােথ(িসগাহ)  ِصْیغَةٌ 
 তথা সংেযাগ কের  �েতয্ক মুসিলম মানুষেক যার যার মত কের  সু�র সু�র (আতফ)  َعْطفٌ 
সালাম িমি�ত দরদ শরীফ ��ত কের আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত েসই সালাম িমি�ত সু�র সু�র দরদ শরীফ েবশী েবশী কের পড়েত 
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হেব । েযমন আমরা উপের সালাম িমি�ত  দরদ ৈতরী কের েদখাইয়ািছ। সালাম িমি�ত দরদ 
শরীফখানা এই —( دِ  َسیِِّدنَا َعَلى َصلِّ  ُھمَّ اللَّ "  ّيِ  النَّبِّيِ  ُمَحمَّ َسلِّمْ  وَ  َباِركْ  وَ  أَْصَحاِبھِ  وّ  أَِلھِ  وَ  اْألُّمِ )।  

েসই জেনয্ই হযরত আ�ু�াহ িবন মাসউদ রািদআ�াহ আনহ বেলনঃ-------------------
- َسلَّم فَأَْحِسنُوا الّصالَةَ َعلَْیِھ، فَِإنَُّكْم الَ  وَ  َعلَْیھِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  سُْولِ رَ َعْن َعْبِد َ�ِ نَْسعُْوٍد قَاَل: "إِذَا َصلَّْیتُْم َعلَى    

)906َرُض َعلَْیِھ ــ سنن إبُن َماجھ (تَْدُروَن لَعَّل ذَِلَك یُعْ                                                                
অথর্ঃ- হযরত আ�ু�াহ িবন মাসউদ রািদআ�াহ আনহ বেলন:  যখন েতামরা রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত দরদ পড়েব তখন দরদ সু�র করেব । েকননা িন�য় েতামরা জান 
না েয, হয়ত েতামােদর দরদ তাঁর(রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার) িনকট উপ�াপন 
করা হয় । সুনানুত িতরিমিজ, হািদস শরীফ নং-৯০৬ ।   
তাই, উপেরা� হািদস শরীফ েমাতােবক পর  اْلقُُرْونِ أَْرَذُل"  "(আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� 
শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী ওপরবত� শতা�ীসমূেহর) অ�ভুর্ � কিতপয় িনকৃ� মসুিলম বা 
কিতপয় িনকৃ� উলামাগেণর মেধয্ যারা ইসলােমর গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস 
শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােম িবিভ� দল-উপদল িবভ� দল-উপদলগেলার অনূসারীেদর বয্তীত 
শধ ুএকমা�  ْنَِّة َو ال  নােম দেলর অনূসারীরা আমােদর(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   َجَماَعِة  أَْھُل السُّ
নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার েশখােনা দরদ শরীেফর নমুনা 
অনূসরণ কের সু�র সু�র িবিভ� দরদ ও সালাম ��ত কের আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু 
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত েসই সালাম িমি�ত সু�র সু�র দরদ শরীফ েবশী 
েবশী কের পেড় থােক ।                                                                 
"أَْرذَُل اْلقُُرْونِ   "(আরযালুল কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� 
শতা�ীসমূেহর) অ�ভুর্ � কিতপয় সবর্িনকৃ� মুসিলমগণ অথবা কিতপয় সবর্িনকৃ� উলামাগণ হয়ত 
বলেত পােরন ধম�য় িবষেয় আমরা হযরত আ�ু�াহ িবন মাসউদ রািদআ�াহ আনহর ব�বয্ বা বাণী 
মানব েকন ? এর উত্তর এই েয, হািদস শরীেফ আেছ----------------------------

ِ َعْن ُحذَْیفَةَ ،قَاَل: ُكنَّا ُجلُْوًسا ِعْنَد  َسلَّم فَقَاَل: إِنِّي لَْسُت أَْدِري َماقَْدُر بَقَائِي فِْیُكْم فَاْقتَُدوا بِالَِّذْیَن  وَ  لَْیھِ عَ  هللاُ  َصلَّى النَّبِي
قُوهُ ـ ِمْن بَْعِدي ، َوأََشاَر إِلَى أَبِي بَْكٍر َوعَُمَر قَالَ  ثَكُْم اِْبُن َمْسعُْوٍد فََصّدِ )23901( أحمد مسندـ :َوَما َحدَّ             

অথর্ঃ-হযরত হযায়ফা রািদআ�াহ আনহ েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: আমরা নবী সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামার িনকট বসা িছলাম, িতিন(নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) বলেলন: আিম জািন 
না েতামােদর মােঝ আমার কত পিরমাণ িবদয্মানতা বা অব�ান আেছ(কত িদন আিম েতামােদর 
মােঝ েবঁেচ থাকব), অতএব, েতামরা আমার পের যারা আেছ তােদর ইকিতদা তথা অনূসরণ করেব 
এবং হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর রািদআ�াহ আনহমারন �িত ইশারা তথা ইি�ত কের 
বলেলন : ইবনু মাসউদ যা বলেব বা বণর্না করেব তাই সমথর্ন করেব বা সতয্ জানেব। মুসনাদ ু
আহমাদ, হািদস শরীফ নং-২৩৯০১।                                             
িবেশষ ��বয্ঃ                                                        
�থমতঃ(িশেরানাম)আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
�িত দরদ ও সালাম পড়ার জনয্ উপের বিণর্ত সুরা আহযােবর ৫৬ নং আয়ােত েযই িনেদর্শনািট 
এেসেছ তা  ٌُمْطَلق (মুতলাক)শতর্ িবহীন িনেদর্শ । েসইজেনয্ই আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু 
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার েশখােনা নামাজ স�াদেনর প�িতগত িবষেয়র অ�ভুর্ � 
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দীঘর্ দরদ শরীেফর নমুনার উপর িভিত্ত কের   َِصْیغَةُ اْألَْمر (িসগাতুল আমর) আেদশ বাচক শ�রেপর 
দরেদর সােথ  َِصْیغَةُ اْألَْمر (িসগাতুল আমর)তথা  আেদশ বাচক শ�রেপর অনূরপ সালাম েযাগ কের 
অথবা  ُيْ اْلَماِض  َصْیغَة  (িসগাতুল মািদ- �চিলত উ�ারণ> িসগাতুল মািজ) অতীতকাল বাচক শ�রেপর 
অনূরপ সালাম েযাগ কের আেদেশর আকাের নেহ বরং আেবদেনর আকাের নামােজর বািহের দরদ ও 
সালাম পড়েত হেব । তাই, এইরপ দরদ ও সালাম আ�াহর িজকেরর অ�ভুর্ � িবধায় এইরপ দরদ 
ও সালাম দাঁিড়েয়,বেস ও শেয় সবর্াব�ায় পড়া যােব । আমােদরেক এইটা মেন রাখেত হেব েয, 
َسالَمٌ    এবং  َصالَةٌ  শ� দিুট  َِصْیغَةُ اْألَْمر (িসগাতুল আমর)তথা আেদশ বাচক শ�রেপর উপর গিঠত 
হেলও উ�জনেদর েবলায়   َِصْیغَةُ اْألَْمر  (িসগাতুল আমর)তথা আেদশ বাচক শ�রপিট   َةِ اْلبَالَغ  তথা ِعْلمُ  
অলংকার শাে�র পিরভাষায়  ُْلتَِماس أَلدَُّعاءُ   বা অনূেরাধ অথবা أَْإلِ বা আেবদন িহেসেব বয্বহৃত হেব এবং 
িন��র জনেদর েবলায় েবলায়   ِاْألَْمر  বা আেদশ িহেসেব বয্বহৃত হেব । েসই দিৃ�েকান েথেক  ٌَصالَة  
এবং    ٌَسالَم  শ� দিুট মহান আ�াহ তাআ’লার েবলায়  َِصْیغَةُ اْألَْمر (িসগাতুল আমর)তথা আেদশ বাচক 
শ�রপিটর  ٌَمْفُھْوم বা মমর্ আেদশ বাচক না হেয় আেবদনসূচক মমর্ ও অথর্ হেব । এইরপ দরদ ও 
সালাম দইু �কার । 
(১)  َِصْیغَةُ اْألَْمر (িসগাতুল আমর) আেদশ বাচক শ�রেপর উপর িভিত্ত কের রিচত । েযমন--—( "

دِ  َسیِِّدنَا َعلَى َصلِّ  اللَُّھمَّ  ِ  ُمَحمَّ ِ  النَّبِّي ّي َسلِّمْ  وَ  بَاِركْ  وَ  أَْصَحابِھِ  وّ  أَِلھِ  وَ  اْألُّمِ )।                     
(২) َماِضيْ َصْیغَةُ الْ   (িসগাতুল মািদ- �চিলত উ�ারণ> িসগাতুল মািজ) অতীতকাল বাচক শ�রেপর 
উপর িভিত্ত কের রিচত। েযমন-( "َسلَّم وَ  َعلَْیھِ  هللاُ  َصلَّى"  )।                              
ি�তীয়তঃ (িশেরানাম)আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
েশখােনা নামাজ স�াদেনর প�িতগত িবষেয়র অ�ভুর্ � তাশাহদস�িলত দীঘর্ সালােমর নমুনার উপর 
িভিত্ত কের অনূরপ সালাম ��ত কের নামােজর বািহের আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক সালাম িদেত হেব । এইরপ সালাম এক �কার। এইরপ সালাম 
কেয়কিট শে�র সমাহাের েযমন- َِّحْرُف الَحار ও  ةٌ، َحْرُف ءَداالنِّ َمْصَدُر ، َمادَّ   সমি�ত  ُُمْبتََدأ ও  ٌَخْبر  িমেল একিট  
ْسِمیَّةُ   ُمْبتََدأُ ু িমেল শধ أِْسمٌ  ও ُمتَعَلَِّقات বা নাম বাচক বাকয্ গিঠত হেয়েছ অথবা েদখেত বাহয্ত أَْلُجْمَلةُ اْإلِ
হেয়েছ ।আসেল তা নেহ বরং   ُُمْبتََدأ িটর সােথ অভয্�রীণ  ٌفِْعل সংেযােগ(উহয্  ٌفِْعل েযােগ) দআু’র রপ 
ধারণ কের  ُُمْبتََدأ ও  ٌَخْبر  ই হেয়েছ । এইরপ সালােমর নমুনা হে� - " ُهللاِ  َحبِْیبَ  اَعلَْیَك یَ  السَّالَم "  السَّالَمُ " ,

" هللاِ  نَبِيَّ  یَا َعلَْیكَ   ইতয্ািদ শ� বা বাকয্ েযােগ আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামােক সালাম েদওয়া। এইরপ সালাম আ�াহ তাআলার িজকর এর অ�ভুর্ � নয়।            
িবেশষ ��েবয্র আওতাধীন �থমতঃ ও ি�তীয়তঃ শ��েয়র  িশেরানােম বিণর্ত দরদ ও সালামস�ক�য় 
িব�ািরত আেলাচনা অ� �ে�র �থম অব�া)> পৃ�া নং- ৪৩৮, (ি�তীয় অব�া)> পৃ�া নং- 
৪৪৭,  ও (তৃতীয় অব�া)> পৃ�া নং- ৪৫৬ এ করা হেয়েছ । স�ািণত পাঠকবগর্েক েসখােন েদেখ 
েনওয়ার জনয্ িবনীত অনুেরাধ করা হল ।             
তৃতীয়তঃ নামাজ স�াদেনর প�িতগত িবষেয়র অ�ভুর্ � নামােজর িভতরকার দরদ ও সালাম েযেহতু 
পৃথকভােব পড়ার বয্ব�া করা হেয়েছ এবং তা দীঘর্ েসেহতু এইরপ দীঘর্ দরদ ও তাশাহদস�িলত দীঘর্ 
সালাম নামােজর বািহের ওিজফা িহেসেব পড়েত সময়সােপ� বয্াপার । তাই, েযেহতু দরদ ও সালাম 
পড়ার জনয্ উপের বিণর্ত সুরা আহযােবর ৫৬ নং আয়ােত েযই িনেদর্শনািট এেসেছ তা  ٌُمْطلَق 
(মুতলাক)শতর্ িবহীন>উ�ু� ও �াধীন<িনেদর্শ,  ٌُمقَیَّد(মু�াইয়াদ) তথা শতর্ যু�>সীমাব� ও পরাধীন< 
িনেদর্শ  নেহ েসেহেতু েয েকান মুসিলম মানুষ নামােজর বািহের পৃথক পৃথক সংি�� ও েছাট দরদ 



451 
 

ও সালাম পড়েত পােরন । েকন না দরদ ও সালাম পৃথকভােব পড়ার িবষেয় আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা 
মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পৃথক পৃথক বাণীও রেয়েছ । েযমন- ---- 

ِ  َعنْ   تَْبلُغُنِي الَتَكُمْ صَ  فَِإنَّ  َعلَيَّ  فََصلُّْوا ُكْنتُمْ  َحْیثَُما: " قال سلم، و علیھ هللا صلى هللاِ  َرسُْولُ  أَنَّ  َطاِلبٍ  أَبِي ْبنِ  َعِلّي
) "2663( للطبرانیئ الكبیر المعجم في                                                                                                                             

অথর্ঃ- হযরত আলী ইবনু আিব তািলব(রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত:িন�য়ই রাসুল�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বলেলন:“েতামরা েযখােনই থাক আমার উপর দরদ পড়েব, িন�য়ই েতামােদর 
দরদ আমার িনকট েপৗঁেছ । আল-মুজামুল কািবর, তানারানী, হািদস শরীফ নং-২৬৬৩।  

 آَدمُ  ُخِلقَ  فِْیھِ  اْلُجُمعَةِ  یَْومُ  أَیَّاِمكُمْ  ْفَضلِ أَ  ِمنْ  إِنَّ :"وسلم علیھ هللا صلي  هللا رسول  قَالَ :  قَالَ  أَْوِس  ْبنِ  أَْوِس  َعنْ 
ْعقَةُ، َوفِْیھِ  ، النَّْفَخةُ  فِْیھِ  وَ   َرسُْولَ  یَا:  َرُجلٌ  فَقَالَ  ، َعلَيَّ  َمْعُرْوَضةٌ  الَتَُكمْ صَ  فَِإنَّ  فِْیِھ، الصَّالَةِ  ِمنَ  َعلَيَّ  فَأَْكثُِروا الصَّ

مَ  َ�َ  إِنَّ :"  ،فَقَالَ  بَِلْیتَ  یَْعنِيْ  أََرْمَت، َوقَدْ  َعلَْیكَ  اَصالَتُنَ  تُْعَرضُ  َكْیفَ  َ�ِ،  اْألَْنبِیَاءِ  أَْجَسادَ  تَأُْكلَ  أَنْ  اْألَْرِض  َعلَى َحرَّ
)8789ــ  بَةَ یْ شَ  أَبِي ُمَصنَّفُ ( ــ"                                             

অথর্ঃ- হযরত হাসান(রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা বলেলন: িন�য় েতামােদর ে�� িদন হে� জমুআর িদন ।েযই িদেন আদমেক(আলাইিহস 
সা�ামােক)সৃি� করা হেয়েছ, েস িদেনই (ই�ািফেলর িসংগার)ফুৎকার এবং েস িদেনই সং�াহীন 
অব�া বা িবকটাব�া ঘটেব, অতএব, েতামরা েসই িদেন আমার উপর দরদ েবশী কের পড়, িন�য় 
েতামােদর দরদ আমার িনকট উপ�াপন করা হয় ।তখন একজন েলাক বলল : ইয়া রাসুলা�ািহ, 
“ েকমন কের আমােদর দরদ আপনার িনকট উপ�াপন করা হেব,আপিনেতা পেচ-গেল যােবন? 
িতিন(রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) বলেলন: “িন�য় আ�াহ জিমেনর উপর নবীেদর 
শরীর েখেয় েফলেত হারাম কের িদেয়েছন” ।মুসা�াফু আিব শাইবা, হািদস শরীফ নং-৮৭৮৯ । 

 َحتَّى ُرْوِحي إِلَيَّ  هللاُ  َردَّ  إِآلَّ  َعلَيَّ  یََسلِّمُ  ُمْسِلمٍ  َماِمنْ :" قَالَ  وسلم علیھ هللا صلي  هللا رسولَ   أَنَّ  ُھَرْیَرةَ، أَبِي َعنْ 
للطبراني االوسط المعجم في) 9329" ( َعلَْیھِ  أَُردَّ                                                                                                               

অথর্ঃ- হযরত আবু হরায়রা(রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত:িন�য়ই রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা বলেলনঃ েকান মুসিলম আমােক সালাম িদেল আ�াহ আমার রহ আমার িনকট িফিরেয় 
েদন, আিম তখন তার সালােমর উত্তর িদেয় েদই । আল-মুজামুল আওসাত, তানারানী, হািদস শরীফ 
নং-৯৩২৯। 

تِْي  فَى اْألَْرِض َمالَئَِكةً َسیَّاِحْیَن سلم : إِنَّ ِ�َِّ  و علیھ هللا صلى هللاِ  َرسُْولُ َعْن َعْبِد َ�ِ ،قَاَل : قَاَل  یُبَلِّغُْونِي ِمْن أُمَّ
اُمَصنَُّف َعبْ (+ 8798+ ُمَصنَُّف أَبِي َشْیبَةَ  ــ )4294السَّالََم ــ مسند أحمد ـ ( زَّ ِق  ِد الرَّ

)3116ــ                                                            
অথর্ঃ- হযরত আ�ু�াহ(রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা বেলেছন: িন�য়ই আ�াহর জিমেন এমন েফের�া রেয়েছন যারা আমার উ�েতর সালাম 
আমার িনকট েপৗঁিছেয েদয় । মুসনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-৮২৯৪+ মুসা�াফু আিব শাইবা, 
হািদস শরীফ নং-৮৭৯৮+মুসা�াফু আ�ুর রা�াক, হািদস শরীফ নং-৩১১৬  
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ি�তীয় অব�ায় দরদ শরীফ দইু �কার ।                                                                         
(ক) আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার নাম 
উ�ািরত হেল পরই দরদ পড়া>>                                                                                                  
(খ) আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার নাম 
উ�ািরত না হেলও সময় সূেযােগ েবশী েবশী দরদ পড়া ।  >>                                                                                                                  
(ক) আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার নাম 
উ�ািরত হেল পরই দরদ পড়াঃ                                                                                     
এইরপ অব�ায দরদ না পড়ার শাি� েথেক বাঁচা েগল এবং পাশাপািশ এইরপ সংি��  দরদ শরীফ 
ও সালাম পাঠ করার আেরা একিট উত্তম িদেকর ফলাফলও পাওয়া েগল । আর তা হে� এই েয, 
আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত একবার দরদ 
ও সালাম পড়েল মহান আ�াহ তাআ’লা উ� দরদ ও সালাম পাঠকারীর উপর দশবার  দরদ ও 
সালাম পাঠ কেরন । েযমন হািদস শরীেফ আেছ – আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসলুু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলনঃ                                                   
(  فِى الُسُرْورُ  و یَْومٍ  ذَاتَ  َجاءَ  َسلَّم وَ  َعلَْیھِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسْولَ  أَنَّ  ، أَبِْیھِ  َعنْ  ، َطْلَحةَ  أَبِي ْبنِ  هللاِ  َعْبدِ  َعنْ "

دُ  یَا:  فَقَالَ  ، َملَكٌ  أَتَانِي إِنَّھُ :  فَقَالَ  ، َوْجِھكَ  فِى السُُّرْورَ  لَنََرى إِنَّا ِهللا، َرسُْولَ  ایَ :   فَقَالُوا ، َوْجِھھِ   أََما ، ُمَحمَّ
تِكَ  ِمنْ  أََحدٌ  َعلَْیكَ  یَُصلِّى الَ  إِنَّھُ :  یَقُْولُ  َجلَّ  وَ  َعزَّ  َربَّكَ  أنَّ  یُْرِضْیكَ   َعلَْیكَ  یَُسلِّمُ  الَ  وَ  ، َعْشًرا ھِ َعلَیْ  َصلَّْیتُ  إِالَّ  ، أُمَّ

تِكَ  ِمنْ  أََحدٌ  )16625( أحمد مسند ــ" بَلَى:  قَالَ  ؟ َعْشًرا َعلَْیھِ  َسلَّْمتُ  إِالَّ  ، أُمَّ )                                  
অথর্ঃ অ�ু�াহ িবন আবু তালহা((রািদআ�াহ আনহ) িতিন তাঁর িপতা  েথেক বণর্না কেরন, িন�য়ই 
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর মুখম�েল আন�-খুিশ িনেয় আসেল তাঁরা বলেলন: 
ইয়া রাসুলু�ািহ, আমরা আপনার মুখম�েল আন�-খুিশ েদখিছ।  িতিন(রাসুলু�ািহ )বলেলন : 
িন�য় একজন েফের�া আমার িনকট এেস বলেলন : েহ মুহা�াদ ! আপিন িক স�� নন েয, 
আপনার �ভূ আযয্া ওয়া জা�া বলেছন: িন�য় আপনার উ�েতর েয েকহ আপনার �িত একবার 
দরদ পড়েব আিম (আ�াহ) তার �িত দশবার দরদ পিড় বা পড়ব আর আপনার উ�েতর েয 
েকহ আপনার �িত একবার সালাম িদেব আিম (আ�াহ) তার �িত দশবার সালাম িদব ।মুসনাদ ু
আহমাদ, হািদস শরীফ নং-১৬৬২৫। 

 اْلبِْشرُ  ْجِھھِ وَ  فِى یَُرى النَّْفِس  َطیِّبَ  یَْوًما َسلَّم وَ  َعلَْیھِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسْولُ  أَْصبَحَ :  قَالَ  ، اْألَْنَصاِرّيِ  َطْلَحةَ  أَبي َعنْ 
 وَ  َعزَّ  َربِّي ِمنْ  آتٍ  أَتَانِيْ  أََجلْ :  قَالَ  اْلبِْشرُ   َوْجِھكَ  ىفِ  یَُرى النَّْفِس  َطیِّبَ  اْلیَْومَ  أَْصبَْحتَ  ، هللاِ  َرسُْولَ  یَا:  قَالُوا ،

تِكَ  ِمنْ  َصلَّى َمنْ :  فَقَالَ  َجلَّ   ، َدَرَجاتٍ  َعْشرَ  لَھُ  َوَرفَعَ  ، َسیِّئَاتٍ  َعْشرَ  َعْنھُ  َمَحاوَ  َحَسنَاٍت، َعْشرَ  بَِھا لَھُ  هللاُ  َكتَبَ  أُمَّ
)16614( أحمد مسند ــ ِمثْلََھا َعلَْیھِ  َوَردَّ  )।                                                                                                                             

অথর্ঃ আবু তালহা আনসারী(রািদআ�াহ আনহ) বেলন: রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
তাঁর মুখম�েল �ফু�তা িনেয় একিদন সকােল খুিশমেন আসেল তাঁরা বলেলন :  ইয়া রাসুলু�ািহ, 
আপিন আপনার মুখম�েল �ফু�তা িনেয় খুিশ মেন সকােল আসেলন । িতিন(রাসুলু�ািহ )বলেলন : 
হা ! আমার �ভূ আযয্া ওয়া জা�ার প� হেত আগমন কারী এেস বলেলন: আপনার উ�েতর েয 
েকহ (আপনার) �িত একবার দরদ পড়েব আ�াহ তার জনয্ দশিট েনক িলখেবন, দশিট পাপ 
েমাচন করেবন এবং দশিট মযর্াদা বািড়েয় িদেবন । মুসনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-১৬৬২৫ ।
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لَّى َ�ُ َعلَْیھَ صَ  َمْن َصلَّى َعلَىَّ َصالَةً َواِحَدةً : " وسلم علیھ هللا صلي هللا ا رسول قَالَ َل: َماِلٍك ، قَاَعْن أَنَِس ْبنِ 
بََراََءةٌ ِمَن النِّفَاِق، ْینَْیِھ : َعْشُرا، َو َمْن َصلَّى َعلَىَّ َعْشُرا  َصلَّى َ�ُ َعلَْیھَ ِمأَةٌ، َو َمْن َصلَّى َعلَىَّ ِمأَة  َكتََب  َ�ُ بَْیَن عَ 

للطبراني االوسط المعجم في) 7235(َع الشَُّھَداء ــمَ  یَْوَم اْلِقیَاَمةِ َو بََراََءةٌ ِمَن النّاِر، َوأَْسَكنَھُ َ�ُ                       
অথর্ঃ- হযরত আনাস িবন মািলক(রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন: েয বয্াি� আমার �িত একবার দরদ পেড় আ�াহ তার 
�িত দশবার দরদ পেড়ন, েয বয্াি� আমার �িত দশবার দরদ পেড় আ�াহ তার �িত একশত বার 
দরদ পেড়ন, েয বয্াি� আমার �িত একশত  বার দরদ পেড় আ�াহ তােক িনফাক তথা কপটতা 
েথেক িন�ৃিত িলেখন, েদাযখ েথেক িন�ৃিত েদন এবং তােক িকয়ামেতর িদন শহীদেদর সােথ �ান বা 
বাস�ান িদেবন । আল-মুজামুল আওসাত, তাবারানী, হািদস শরীফ নং-৭২৩৫।                                         
দরদ শরীেফর ফিজলত স�েকর্  কেয়কখানা হািদস শরীফ িলেখ িদলাম । আেরা অিধক জানেত 
উৎসাহীেদরেক দরদ শরীেফর ফিজলত স�েকর্  িলিখত মােকর্ েট বা বাজাের অেনক বই পাওয়া যায় 
তা �য় করেত িবনীত অনুেরাধ করা হল ।                                                                                        
এখন আমরা পূবর্ আেলাচনায় িফের যাি�, েসই ধারাবািহকতা েমাতােবক তা হেল েকহ 
১০০(একশত)বার দরদ ও সালাম পড়েল বা  পাঠ করেল মহান আ�াহ তাআ’লা দরদ ও সালাম 
পাঠকারীর উপর এক হাজার বার  দরদ ও সালাম পাঠ কেরন এবং তােক মুনািফিক তথা কপটতা 
ও েদাযখ েথেক িনি�ৃিত েদন । সুবহানা�াহ ! িক� নামােজর িভতরকার পিঠত দীঘর্ দরদ শরীফ 
ও সালামখানা ১০০(একশত)বার পড়েত েগেল কেয়ক ঘ�া েলেগ যােব, ফেল আপিন �া� হেয় 
পড়েবন এবং আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার নাম 
শনা মা� তাৎ�িণক নামােজর িভতরকার পিঠত দীঘর্ দরদ শরীফ ও তাশাহদস�িলত দীঘর্ সালামখানা 
পড়েত পারেবন না বরং বয্থর্ হেবন।  তখনেতা আপিন অিধক বা অিধকতর সওয়াব েথেক বি�ত 
হেয় যােবন এবং আপনার মেধয্ মুনািফিক তথা কপটতা েথেকই যােব ।  ِأَْرَذُل اْلقُُرْون"  "(আরযালুল 
কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহর) অ�ভুর্ � 
সবর্িনকৃ� মুসিলমগেণর অথবা  সবর্িনকৃ� উলামাগেণর দ�ািম কাজ হল  নামােজর িভতরকার পিঠত 
দীঘর্ দরদ শরীফ বয্াতীত অনয্ েকান দরদ পড়া যােব না এরপ শতর্ ােরাপ কের সহজ-সরল মুসিলম 
মানুষেক আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত অিধক 
অিধক বা েবশী বশী দরদ শরীফ পড়া েথেক দেূর সিরেয় রাখা, েবশী বশী দরদ শরীফ পড়ার 
মাধয্েম আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার ৈনকটয্ অজর্ ন 
েথেক িবরত রাখা এবং সহজ সরল মুসিলম মানুষেক মুনািফিকেত তথা কপটতােত ডুিবেয় রাখা  । 
উপের বিণর্ত সম� হািদস শরীেফর ভাষয্ েথেক িন� বিণর্ত িবষয়গেলা পযর্ায়�েম জানেত পারলাম 
েয, আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার নাম শনা মা� 
েয দরদ পড়েবনা েস (১)বখীল বা কৃপন (২)েদাযখী (৩)মুনািফক তথা কপট মুসিলম(৪) েস 
নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা েথেক বহ দেূর, (৫) েস নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
ৈনকটয্ লােভ বয্থর্ (৬) ওজ,ুেগাসল, আযান, ইকামত, নামাজ ,েরাজা, হ� ইতয্ািদর মত েয েকান 
েনক কমর্ আর� করার পূেবর্ ও পের দরদ পােঠ অপরাগ মুসিলেমর েকান েনক কমর্ আ�াহর িনকট 
কবুল হেবনা , েয েকান দআু’(মসিজেদ �েবেশর পূেবর্ ও পেরর দআু’,ভাত খাওয়ার পূেবর্ ও পেরর 
দআু’ ইতয্ািদ েয েকান দআু’ শর করার পূেবর্ ও পের দরদ পােঠ অপরাগ মুসিলেমর েকান দআু’ 
আ�াহর িনকট কবুল হেবনা ।                                                         
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এমতাব�ায় উপের বিণর্ত অশভ পিরণিত েথেক র�া েপেত হেল  ِأَْرَذُل اْلقُُرْون"  " (আরযালুল কুরিন) 
তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহর) অ�ভুর্ � সবর্িনকৃ� 
মুসিলমগেণর অথবা  সবর্িনকৃ� উলামাগেণর একমা� কাজ হল সহজ প�িত �হণ করা, কিঠন প�িত 
তয্াগ করা, তেবই মহা কলয্াণ। কােজই, মুসিলম মানুষ মাে�ই েকহই আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা 
মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার নাম শনা মা� �াভািবকভােব সহজ 
প�িত>>(সংি�� দরদ শরীফ ও সালামখানা (َصلَّى هللاُ  َعلَْیھِ  وَ  َسلَّم) েছেড় কিঠন প�িত>>(নামােজর 
িভতরকার পিঠত দীঘর্ দরদ শরীফ ও সালামখানা) েবেছ িনেবন না । এমতাব�ায় আপিন �া� হেয় 
পড়েবন িঠকই িক� মহান আ�াহ �া� হেবন  না । েযমন হািদস শরীেফ আেছ –আমােদর 
নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা দীঘর্ হািদস শরীেফ বেলনঃ      
                                                                                                 
(  َشْعبَانَ  یَُصْومُ  نَ َكا فَِإنَّھُ  َشْعبَانَ  ِمنْ  أَْكثَرَ  السُّنَّةِ  ِمنَ  یَُصْومُ  یَكُنْ  لمْ  َسلَّم وَ  َعلَْیھِ  هللاُ  َصلَّى النَّبِيَّ  أَنَّ  َعائَِشةَ  َعنْ 

 َما إِلَْیھِ   الَصالَةِ  أََحبُّ  كانَ  فَِإنَّھُ  تََملُّوا َحتَّى ، یََملُّ  الَ  هللاَ  فَِإنَّ  تُِطْیقُْوَن، َما اْلعََملِ  ِمنَ  ُخذُوا:  یَقُْولُ  َكانَ وَ   ، ُكلَّھُ 
)256074( أحمد مسند ــ ـــ َعلَْیَھا یَُداِومُ   َصالَةً  َصلَّى إِذَا َكانَ  وَ  قَلَّ  ،َوإِنْ  َعلَْیَھا ِومَ ودُ  )                                                             

অথর্ঃ- হযরত আিয়শা (রািদআ�াহ আনহা) েথেক বিণর্ত :িন�য়ই নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা শা’বান মােসর েচেয় েবশী বৎসের েরাজা রােখন িন, িন�য়ই িতিন পূেরা শা’বান মাস েরাজা 
রাখেতন ।আর িতিন বলেতন যতটুকু পার তার েথেকই আমল �হণ কর ।েকননা, েতামরা িবর� 
বা �া� হেয় েগেলও আ�াহ িবর� বা �া� হন না । সবর্দা করা যায় এমন নামাজ তাঁর িনকট 
ি�য় যিদও তা কম হয়।যখন িতিন(নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) নামাজ পড়েতন এর উপর 
িতিন �ায়ী িছেলন । । মুসনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-২৫৬০৭৪ । 

رُ  وَ  بِالنََّھارِ  نَْبُسُطَھا َحِصْیَرةٌ  لَنَا َكانَتْ :  قَالَتْ  َعائَِشةَ  َعنْ   وَ  َعلَْیھ هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرسُْولُ  فََصلَّى بِاللَّْیلِ  َعلَْینَا َھانَتََحجَّ
 هللاِ  َرسُْولُ  فَاطَّلَعَ  الثَّانِیَّةَ  اللَّْیلَةَ  النَّاسُ  فَكثُرَ  ِللنَّاِس  ذَِلكَ  فَذََكُروا فَأَْصبَُحوا ، َصالَتَھُ  اْلَمْسِجدِ  أَْھلُ  عَ فََسمِ  لَْیلَةً  َسلَّمَ 

 كانَ  َعائَِشةُ  قَالَتْ  وَ  تََملُّوا َحتَّى ، َملُّ یَ  الَ  هللاَ  فَِإنَّ  ،، تُِطْیقُْونَ  َما اْألَْعَمالِ  َمنَ  اْكلَفُوا:  فَقَالَ  ، َسلَّم وَ  لَْیھعَ  هللاُ  َصلَّى
 أحمد مسند ــ أَثْبَتََھا َصالَةً  لَّىصَ  إِذَا َكانَ  وَ  قَلَّ  أَْدَوُمَھا، َسلَّم وَ  َعلَْیھ هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرسُْولُ  إِلَى اْألَْعَمالِ  أََحبُّ 

)24960(                                                                                                
অথর্ঃ- হযরত আিয়শা ((রািদআ�াহ আনহা) েথেক বিণর্ত , িতিন বেলন: আমােদর একিট মাদরু 
িছল, এটােক আমরা িদেনর েবলায় িবছানা িহেসেব আর রাি� েবলায় ক� িহেসেব বয্বহার কির।  
এক রাে� রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা নামাজ পড়েল মসিজদ বাসীরা তাঁর নামাজ 
স�েকর্ শনেলন এবং িবষয়িট স�েকর্  সকােল উেঠ তারা মানুেষর িনকট উে�খ করেলন। ি�তীয় রাে� 
মানুষ েবশী হেল  রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তােদরেক েদেখ বলেলন: েতামরা যতটুকু 
পার তার েথেকই আমেলর দািয়� �হণ কর  । ।েকননা, েতামরা িবর� বা �া� হেয় েগেলও আ�াহ 
িবর� বা �া� হন না । আিয়শা (রািদআ�াহ আনহা) বেলন: সবর্দা করা যায় এমন অমল তাঁর 
িনকট ি�য় যিদও তা কম হয়। যখন িতিন(নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) নামাজ পড়েতন 
িতিন তা �ায়ী করেতন । মুসনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-২৪৯৬০ । 

 سلم،فَقَالَ  و علیھ هللا صلى  يُّ النَّبِ  َعلَْیھِ  فََمرَّ  ، بَِمكَّةَ  یَُصلِّى َصْخَرةٍ  َعلَى قَائِمٌ  اْلُمْسِلِمْینَ  ِمنَ  َرُجلٌ  َكانَ : قَالَ  َجابِرٍ  َعنْ 
للطبراني االوسط المعجم في) 3729"  ( تََملُّوا ىَحتَّ  یََملُّ  الَ  هللاَ  إِنَّ :" سلم و علیھ هللا صلى  النَّبِيُّ                                                            
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অথর্ঃ-হযরত জােবর (রািদআ�াহ আনহ )  েথেক বিণর্ত, একজন মুসিলম ম�ারত একিট পাথেরর 
উপর দাঁিড়েয় নামাজ পরেত িছেলন । এমন সমেয় তার পা�র্ িদেয় নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা চেল েগেলন । অতপর, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বলেলন : “েতামরা িবর� বা 
�া� হেয় েগেলও আ�াহ িবর� বা �া� হন না” । আল-ম’ুজামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হািদস 
শরীফ নং-৩৭২৯ । 

َوِعْنِدْي إِْمَرأَةٌ ِمْن بَیِي أَُسْیِد ْبِن ُخَزْیَمةَ فَقَاَل :َمْن  َسلَّم وَ  َعلَْیھ هللاُ  َصلَّى هللاِ  ْولُ َرسُ َعائَِشةَ ،قَالَْت :َدَخَل َعلَيَّ  َعنْ 
ِھ فَقَاَل َعلَْیكُْم ِمَن اْلعََمِل أَْیُت اْلَكَراِھیَةَ فِى َوْحھِ  اللَّْیَل، أَْو الَ تَنَاُم اللَّْیَل فََكِرهَ ذَِلَك َحتَّى رَ َھِذِه قُْلُت َھِذِه فُالَنَةٌ َوِھَي تَقُْومُ 

)64112( أحمد مسندــ  " تََملُّوا َحتَّى یََملُّ  الَ تُِطْیقُْوَن،  فَِإنَّ  َ�َ َعزَّ َو َجلَّ َما                                                                        
অথর্ঃ  হযরত আিয়শা ((রািদআ�াহ আনহা) েথেক বিণর্ত , িতিন বেলন: রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বনী উসাইদ িবন খুজাইমার একিট মিহলা আমার িনকট থাকা অব�ায় আমার 
িনকট এেস বলেলন: এ েক ? আিম বললাম ও হে� উমুক, রাত ভর দাঁিড়েয় থােকনামাজ পেড়), 
রাে� ঘুমায় না । িতিন (নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) এটা অপছ� করেলন, আিম তাঁর 
অপছ�নীয় অব�া তাঁর মুখম�েল েদখেত েপলাম । অতপর: িতিন বলেলন, েতামরা যতটুকু পার 
তার েথেকই আমল কর, (সামথর্ানূযায়ী আমল কর), “েতামরা িবর� বা �া� হেয় েগেলও আ�াহ 
িবর� বা �া� হন ন” । মুসনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-২৫৪১১ । 
 

ْت َعلَى َعائَِشةَ َوِعْنَدَھا  یَا َسلَّم قَالَْت: فَقُْلُت :  وَ  َعلَْیھ هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرسُْولُ َعْن َعائَِشةَ أَنَّ اْلَخْوالََء بِْنِت تُِوْیٍت َمرَّ  
نَاُم اللَّْیَل ُخذُوا ِمَن اْلعََمِل َما تُِطْیقُْوَن فََوَ�ِ الَ یَْسأَُم َ�ُ الَ تَ َھِذِه اْلَخْوالَُء َوَزَعُموا أَنََّھا الَ تَنَاُم اللَّْیَل فَقَاَل:  هللاِ  َرُسْولَ 

)67352( أحمد مسندــ َحتَّى تَْسأَُمْوا ــ   
অথর্ঃ হযরত আিয়শা ((রািদআ�াহ আনহা) েথেক বিণর্ত,িন�য় খাওলা িবনেত কুিয়ত রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উপি�িতেত হযরত আিয়শা রািদআ�াহ আনহার পাশ িদেয় চেল 
েগেল িতিন(হযরত আিয়শা রািদআ�াহ আনহা) বলেলন: আিম বললাম: ইয়া রাসুলা�ািহ, এ হে� 
খাওলা, তাঁরা ধারণা করেলন েস(খাওলা) রােত ঘুমায় না, িতিন(রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা)বলেলন: েস ঘুমায় না, েতামরা েতামােদর সাধয্ানুযায়ী আমল কর, আ�াহর শপথ, আ�াহ 
�া� বা িবর� হন না যত�ণ পযর্� না েতামরা �া� বা িবর� হও। মুসনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ 
নং-২৬৭৩৫ ।                                     

َوَ�ِ  إِنِّْي  َألَْعلَُمكُْم  سلم فَقَاَل : و علیھ هللا صلى  ةً َشِدْیَدةً فَنََھاھُْم النَّبِيُّ َعائَِشةَ ، أَنَّ أُنَاًسا َكانُوا یَتَعَبَُّدْوَن ِعبَادَ  َعنْ 
ــ  " تََملُّوا ىَحتَّ  یََملُّ  الَ َ�َ َعزَّ َو َجلَّ   عََمِل َما تُِطْیقُْوَن،  فَِإنَّ ْوُل َعلَْیكُْم ِمَن الْ ا كُْم لَھُ، َوَكاَن یَقُ بِاَ�ِ َعزَّ َو َجلَّ َو أَْخشَ 

) 55512( أحمد مسند  
অথর্ঃ  হযরত আিয়শা ((রািদআ�াহ আনহা) েথেক বিণর্ত , িতিন বেলন: িকছু েলাক কেঠার ইবাদত 
করিছল, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তােদেক বারণ কের বলেলন : আ�াহর শপথ, িন�য় 
আিম আ�াহ আযয্া ওয়া জা�া স�েকর্  েতামােদর েচেয় েবশী জািন ও তােক েবশী ভয় কির, িতিন 
তােদরেক বলেতন, েতামরা যতটুকু পার তার েথেকই আমল কর, (সামথর্ানূযায়ী আমল কর), 
“েতামরা িবর� বা �া� হেয় েগেলও আ�াহ িবর� বা �া� হন ন” । মুসনাদ ুআহমাদ, হািদস 
শরীফ নং-২৫৫৫১ । 
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 َغفَرَ  قَدْ  َكَھْیئَتِكَ  لَْسنَا إِنَّا فَیَقُْولُونَ  یُِطْیقُْونَ  بَِما یَأُْمُرُھمْ  َسلَّم وَ  َعلَْیھ هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرسُْولُ  َكانَ :  قَالَتْ  َعائَِشةَ  َعنْ 
 ُ رَ  َوَما ذَْنبِكَ  ِمنْ  مَ َماتَقَدَّ  لكَ  َوّجلَّ  َعزَّ  �َّ  َعزَّ  بِا�َِ  َألَْعلَُمُكمْ  َو�َِ  لُ یَقُوْ  مَّ ثُ : قَالَ  َوْجِھھِ  فِى ذَِلكَ  یَُرى َحتَّى فَیَْغَضبُ  تَأَخَّ

)24957( أحمد مسند    ــ قَْلبًا لَھُ  أَتْقَاُكمْ  وَ  َوّجلَّ                                                                                               
থর্ঃঅ  হযরত আিয়শা(রািদআ�াহ আনহা) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়া সা�ামা  তােদরেক (সাহাবীেদরেক) তােদর সামথর্ানূযায়ী আমল করেত িনেদর্শ িদেতন । তখন 
তারা বলেতন আমরােতা  আপনার মত নই । আ�াহ আযয্া ওয়া জা�া আপনার আগ-িপেছর সব 
ভুল মাজর্ না কের িদেয়েছন । এরপ কথা বলেল িতিন (রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) 
রাগি�ত হেতন । এটা তাঁর েচহারা েমাবারেক েদখা েযত । তারপর িতিন বলেতন, আ�াহর শপথ, 
আিম  আ�াহ আযয্া ওয়া জা�া স�েকর্  েতামােদর েচেয় েবশী জািন ও অ�র িদেয় তাঁর(আ�াহ 
আযয্া ওয়া জা�ার) জনয্ েতমােদর েচেয় েবশী পরেহজগার (ভীতু)।  মসুনাদ ুআহমাদ, হািদস 
শরীফ নং-২৪৯৫৭ ।                                                     
উপেরা� হািস শরীফসমূেহর ভাষয্ েথেক একথা বুঝা েগল েয, তাঁর ি�য় উ�েতরা সামেথর্র বাইের 
বড় েকান আমল করক তা িতিন চান না । িতিন িনেজ ক� করেত ��ত িছেলন িক� তাঁর 
উ�েতরা ক� করক এটা িতিন চান না বরং তাঁর উ�েতরা সহজ আমল করক এটাই িতিন চান। 
কারণ, িতিন তাঁর উ�েতর জনয্ খবুই দয়শীল ।                                                     
েযমন পিব� কুরআেন মহান আ�াহ তাআ’লা আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার উ�েতর �িত তাঁর দয়া-মায়ার �শংসায় বেলনঃ -----------------

)128ــ اَْألَیَةُ ("ِحْیٌم لَقَْد َجاَءكُْم َرسُْوٌل ِمْن أَْنفُِسُكْم َعِزْیٌز َعلَْیِھ َما َعنِتُّْم َحِرْیٌص َعلَْیُكْم بِاْلُمْؤِمنِْیَن َرُءْوٌف رَ   " 
অথর্ঃ- েতামােদর িনকট েতামােদর েথেকই একজন রাসুল এেসেছন । েতামােদর দঃুখ-ক� তার ঁপে� 
দঃুসহ । িতিন েতামােদর ম�লকামী, মুিমনেদর �িত ে�হশীল, দয়াময় ।সুরা তাওবা, আয়াত নং-
১২৮ ।                                                             
েযমন হািদস শরীেফও আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
উ�েতর �িত তাঁর দয়া-মায়ার িবষেয় হযরত আিয়শা রািদআ�াহ আনহা েথেক দিুট হািদস শরীফ 
উে�খ কের উপের বিণর্ত িবষয়িট পির�ার করেত েচ�া করব ইনশাআ�াহ তাআ’লা।                

ْنَصاِب ِلَجَسِدِه فِى اْلِعبَاَدةِ  َسلَّم وَ  َعلَْیھ هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرسُْولُ  َكانَ :  أَنََّھا َكانَْت تَقُْولُ  َعائَِشةَ َعْن  ــ  ُمْسنَُد    َشِدْیَد اْإلِ
)25998أَْحَمُد ــ(                                                                                                                       

অথ �ঃ- হযরত আিয়শা(রািদআ�াহ আনহা) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা ইবাদেতর িবষেয় অতয্� শািররীক ক� করেতন। মুসনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-
২৫৯৯৮ । 
 

)25987ُمْسنَُد  أَْحَمُد ــ( )یُِحبُّ َما َخفَّ َعلَى النَّاِس ــَسلَّم وَ  َعلَْیھ هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرسُْولُ ( َكانَ َو  :قَالَتْ  َعائَِشةَ  َعنْ   
অথর্ঃ হযরত আিয়শা(রািদআ�াহ আনহা) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা মানুেষর জনয্ যা হালকা বা সহজ হেব তাই পছ� করেতন । মুসনাদ ুআহমাদ, হািদস 
শরীফ নং-২৫৯৮৭ । 
তাছাড়া, েকান িবষেয় দিুট মত থাকেল সহজ মতিট �হণ করা উত্তম । এেত �ভূত কলয্াণ রেয়েছ।                                                                                                           
েযমন হািদস শরীেফ আেছঃ-                                                                                      

 یَُكنْ  َمالَمْ  ْیَسرُھَما،أَ  اِْختَارَ  إِالَّ  قَطُّ  أَْمَرانِ )َوَسلَّمَ   َعلَْیھِ   هللاُ  َصلّى  النَّبِيُّ ( َعلَْیھِ  ُعِرضَ  َوَما:  قَالَ  َماِلٍك، ْبنِ  أَنَِس  َعنْ 
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للطبراني االوسط المعجم في) 9152"( ِمْنھُ  النَّاِس  أَْبعَدَ  َكانَ  َسَخطٌ  فِْیھِ  ِ�َِّ  َكانَ  فَِإنْ  ، َسَخطٌ  ِ�َِّ  فِْیھِ                                                             
অথর্ঃ-হযরত আনাস িবন মািলক (রািদআ�াহ আনহ)েথেক বিণর্ত,িতিন বেলন:নবী  সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামার িনকট দিুট িবষয় উপ�ান করা হেল এেত আ�াহর অস�ি� না থাকেল  অিধক 
সহজিটই �হণ কেরেছন । আর এেত আ�াহর অস�ি� থাকেল মানুেষর মেধয্(এই অস�ি�র কাজ 
েথেক) সবেচেয় েবশী দেূর অব�ান কারী হেতন(এই অস�ি�র কাজিট করেতন না) । আল-
ম’ুজামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৯১৫২ ।                     
আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর পিব� হািদস শরীেফ আেরা  বেলনঃ          

 إِالَّ  قَطُّ  أَْمَرانِ   َعلَْیھِ  عُِرضَ  َما ُسَمیَّةَ  اْبنُ : َسلَّمَ  وَ  َعلَْیھ هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرسُْولُ  قَالَ :  قَالَ  َمْسعُْوِد، بنِ  هللاِ  َعْبدِ  َعنْ 
أحمد مسند) 3768( ِمْنُھَما َشدَ اْألَرْ  اِْختَارَ                                           

অথর্ঃ-হযরত আ�ু�াহ িবন মাসউদ(রািদআ�াহ আনহ)েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন:রাসুলু�াহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন :ইবনু সুমাইয়ার িনকট দিুট িবষয় উপ�ান করা হেল উভেয়র মেধয্ 
অিধক সিঠকিটই �হণ করেতন ।মুসনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-৩৭৬৮ ।           
পিব� হািদস শরীেফ আেরা  আেছঃ 

 في) 803" ( أَْیَسرُھَما اِْختَارَ  إِالَّ  أَْمَرْینِ  بَْینَ  َوَسلَّمَ   َعلَْیھِ   هللاُ  َصلّى  النَّبِيُّ  رَ ُخیِّ  َما: " قَالَ  ھَُرْیَرةَ، أَبِي َعنْ   
                                                                                                                  للطبراني الَكبِْیرِ  معجمال

অথর্ঃ- হযরত আবু হরায়রা (রািদআ�াহ আনহ )  েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: নবী  সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামােক দিুট িবষেয়র েকান একিটেক েবেছ েনওয়ার সূেযাগ েদওয়া হেল সহজিটই 
�হন কেরেছন । আল-ম’ুজামুল কািবর, তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৮০৩ ।  এ িবষেয় 
আিয়শা (রািদআ�াহ আনহা ) বেলন : 

 االوسط المعجم في) 8651" (إِثًْما یَُكْونَ  تَّيحَ  أَْیَسَرُھَما اِْختَارَ  إِالَّ  أَْمَرْینِ  بَْینَ  َخْیر الَ : " قَالَتْ  أَنََّھا  َعائَِشةَ  َعنْ 
                                                                             ـ  للطبراني

অথর্ঃ হযরত আিয়শা (রািদআ�াহ আনহা )েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: “ দিুট িবষেয়র বা দিুট 
মেতর সহজিট �হণ না করেল েকান কলয্াণ নাই যত�ন পযর্� না পাপ হয় ”।  আল-ম’ুজামুল 
আওসাত, তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৮৬৫১ ।                                                             

 فَِإذَا َكاَن إِثًْما َكانَ إِثًْما  یَُكْونَ  َحتَّي ْیَسَرُھَماأَ  اَ  إِالَّ َكاَن أََحبَُّھَما إِلَْیھِ قَطٌّ   أَْمَرْینِ  بَْینَ  َخْیر الَ : " قَالَتْ  أَنََّھا  َعائَِشةَ  َعنْ 
ثِم  النَّاِس  أَْبعَدَ  أحمد مسند) 26596(" ِمَن اْإلِ                                        

অথর্ঃ হযরত আিয়শা (রািদআ�াহ আনহা )  েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: “ দিুট িবষেয়র বা দিুট 
মেতর মেধয্ েকান কলয্াণ নাই , তেব তাঁর(রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার) িনকট 
পাপ না হওয়া পযর্� দিুট িবষেয়র বা দিুট মেতর মেধয্ অিধক সহজিট তাঁর িনকট ি�য় । আর এেত 
পােপর কাজ থাকেল মানুেষর মেধয্(এই পােপর কাজ েথেক) সবেচেয় েবশী দেূর অব�ান কারী 
হেতন(এই পােপর কাজিট করেতন না)।মুসনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-২৬৫৯৬ ।     
(খ) আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার নাম উ�ািরত 
না হেলও সময় সূেযােগ েবশী েবশী দরদ পড়াঃ                                                  
এইরপ অব�ায়  আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
নাম উ�ািরত না হেলও সময় সূেযােগ েবশী েবশী দরদ পেড়েল িকয়ামেতর িদন েবশী েবশী দরদ 
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পাঠকারী নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার অিধক ৈনকটয্তা অজর্ ন করেবন। েযমন হািদস শরীেফ 
আেছ-আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলনঃ  

 َعلَيَّ  أَْكثَُرُھمْ  ةِ اْلِقیَامَ  یَْومَ  بِي النَّاِس  أَْولَى:"  قَالَ  وسلم علیھ هللا صلي  هللا رسولَ  أَنَّ  َمْسعُْودٍ  ْبنِ  هللاِ  ْبدِ ع َعنْ 
)474(سنن الترمذي "  َصالَةً                                                                                                                 

অথর্ঃ-হযরত আ�ু�াহ িবন মাসউদ (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িন�য়ই রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন : “ আমার �িত অিধক দরদ শরীফ পাঠকারী িকয়ামেতর আমার 
অিধক িনকটবত� ও আপন হেব । সুনান ুিতরিমিজ হািদস শরীফ নং-৪৭৫ ।                                 
তাছাড়া, এই কথা আমেদরেক মেন রাখেত হেব েয, েয েকান কেমর্র পূেবর্ ও পের আমােদর নবী 
সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত দরদ শরীফ পড়া না হেল 
উ� েনক কমর্গেলা মহান আ�ার িনকট কবুল হয় না । েযমন হািদস শরীেফ আেছ-আমােদরনবী 
সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলনঃ  

 بِیِّكَ نَ  َعلَى تَُصلِّى َحتَّى َشْيءٌ  ِمْنھُ  یَْصعُدُ  الَ  اْألَْرِض  وَ  السََّماءِ  بَْینَ  َمْوقُْوفٌ  الدَُّعاءَ  إِنَّ :"  قَالَ  اْلَخطَّاب نِ بْ  ُعَمرَ  نْ عَ 
)486( الترمذي سنن"                                                    

অথর্ঃ-হযরত আ�ু�াহ িবন মাসউদ (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত,িতিন বেলন: িন�য়ই দআু’ 
আকাশ-জিমেনর মাঝখােন আটেক থােক, উপের উেঠনা যত�ণ পযর্� না েতামা নবীর �িত দরদ 
পড়া না হয় । ।সুনান ুিতরিমিজ হািদস শরীফ নং-৪৮৬ ।                                         
তাই, �েতয্কিট মুসলমান মানুষেক েয েযই অব�ায় েযখােনই থাকুক েবশী েবশী দরদ পাঠ করেত 
হেব । েযমন হািদস শরীেফ আেছ-আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা বেলনঃ  

ِ  َعنْ   تَْبلُغُنِي َصالَتَكُمْ  فَِإنَّ  َعلَيَّ  ْوافََصلُّ  ُكْنتُمْ  َحْیثَُما: " قال سلم، و علیھ هللا صلى هللاِ  َرسُْولُ  أَنَّ  َطاِلبٍ  أَبِي ْبنِ  َعِلّي
للطبرانیئ الكبیر المعجم في) 2663" (                                                                                                                           

অথর্ঃ- হযরত আলী ইবনু আিব তািলব(রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত:িন�য়ই রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বলেলন:“েতামরা েযখােনই থাক আমার উপর দরদ পড়েব, িন�য়ই েতামােদর 
দরদ আমার িনকট েপৗঁেছ । আল-মুজামুল কািবর, তানারানী, হািদস শরীফ নং-২৬৬৩।                                                                                                      
মহান আ�াহ সকল মুসিলম মানুষেক আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামার উপর েবশী েবশী দরদ পাঠ করার তাওিফক িদন ।                          
(তৃতীয় অব�া)   " ُهللاِ  َرُسْولَ  یَا َعلَْیكَ  السَّالَم "  অথর্ঃ- “ইয়া রাসুলু�ািহ, আপনার উপর সালাম” বাকয্িটর 
মেধয্ বয্বহৃত শ�াবলী এবং উহার অনূরপ শ�াবলীর মাধয্েম েযমন-, " هللاِ  َحبِْیبَ  یَا َعلَْیكَ  مُ السَّالَ "  অথর্ঃ- 
“ইয়া হািববা�ািহ, আপনার উপর সালাম”, " ُهللاِ  نَبِيَّ  یَا َعلَْیكَ  السَّالَم "  “ইয়া নাবীআ�ািহ, আপনার উপর 
সালাম” ইতয্ািদ শ� বা বাকয্ েযােগ আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামােক সালাম েদওয়া �াভািবকভােব মহান আ�াহর িযকেরর অ�ভুর্ � নয় িবধায় উহা হে� 
শধ ু একমা� সালামই । উপেরা�  শ�াবলীর মাধয্েম নামােজর বািহের আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা 
মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক সালাম িদেত হেল �িতিট মসুিলম মানুষেক 
কতগেলা শতর্ , িনয়ম-সামািজক �থা ও আদব বা িশ�াচািরতা েমেন সালাম িদেত হেব । এমতাব�ায় 
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শতর্ , িনয়ম-সামািজক �থা ও আদব বা িশ�াচািরতা েমেন আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু 
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক সালাম িদেত অপরাগ হেল , এইরপ অপরাগী সালাম 
দানকারী বয্াি� েবয়াদব তথা অিশ� বেল গণয্ হেব এবং তাঁর সালাম �হন হেবনা। তৃতীয় অব�ায় 
নামােজর বািহের আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক 
সালাম দানকারী বয্াি�র জনয্ "  الثََّالثَة اْلقُُرْون ْیرُ خَ    " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ� 
িতনশতা�ীর ” অ�ভুর্ � সেবর্াৎকৃ� জা�াতী সাহাবীগণ (রািদআ�াহ আনহম ) , তােবঈ ও তােব’- 
তােবঈনগণ িকছু শতর্ , িনয়ম-সামািজক �থা ও আদব বা িশ�াচািরতা ��ত কের িদেয়েছন । "  
اْلقُُرْون رُ َخیْ  الثََّالثَة  " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ” অ�ভুর্ � সেবর্াৎকৃ� 
জা�াতী সাহাবীগণ (রািদআ�াহ আনহম ) , তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগণ কতৃর্ ক ��তকৃত শতর্ , 
িনয়ম-সামািজক �থা ও আদব বা িশ�াচািরতা েমেন ও অনুসরণ কের আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা 
মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক সালাম িদেল, এইরপ সালাম দানকারী বয্াি�র 
সালাম আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার মহান 
বয্াি�ে�র িনকট �হণীয় হেব ।                                                                                                         
এখন একিট  �� হে�- �থম অব�া ও ি�তীয় অব�ায় নামােজর বািহের আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা 
মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক সালাম েদওয়ার বয্াপােরেতা েতমন েকান 
কিঠন শতর্ , িনয়ম-সামািজক �থা ও আদব বা িশ�াচািরতা মানার ও অনুসরণ করার �েয়াজন হয়িন, 
শধ ুসংি�� কিতপয়গেলা শ� পড়েলই দরদ ও সালাম হেয় েগেছ।  তৃতীয় অব�ায় নামােজর বািহের 
আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক সালাম েদওয়ার 
ে�ে� এতসব  শতর্ , িনয়ম-সামািজক �থা ও আদব বা িশ�াচািরতা মানার ও অনুসরণ করার 
�েয়াজন হল েকন ?                                                         
এর উত্তর এই েয, �থম অব�া ও ি�তীয় অব�ায় নামােজর বািহের আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা 
মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক সালাম েদওয়ার িবষেয় মুসিলম মানুষিট �য়ং 
িনেজ দরদ ও সালাম না পেড় েস মহান আ�াহ তাআ’লার উপর পূণর্ দািয়� িদেয় মহান আ�াহ 
তাআ’লার িনকটই আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
উপর সালাম ে�রণ করার আেবদন কেরেছ । তাই, তৃতীয় অব�ায় নয্ায় �থম অব�ায় ও ি�তীয় 
অব�ায় েতমন েকান কিঠন শতর্ , িনয়ম-সামািজক �থা ও আদব বা িশ�াচািরতা মানার ও অনুসরণ 
করার �েয়াজন হয়িন ।                                                      
�থম অব�া ও ি�তীয় অব�ায় দরদ ও সালাম �দােনর ধরণঃ----------------------- 
(১)   "َسلَّم وَ  َعلَْیھِ  هللاُ  َصلَّى "  অথর্ঃ- “আ�াহ তাঁর উপর দরদ ও সালাম পড়ুন”                              
(২)   " َّدِ  ِدنَاَسیِّ  َعلَى َصلِّ  اللَُّھم ِ  ُمَحمَّ ِ  النَّبِّي ّي َسلِّمْ  وَ  بَاِركْ  وَ  أَْصَحابِھِ  وّ  أَِلھِ  وَ  اْألُّمِ                                               
অথর্ঃ-“েহ আ�াহ, আপিন আমােদর েনতা িনর�র নবী মুহা�াের উপর এবং তাঁর পিরবারবগর্,তাঁর 
সাহাবীগেণর উপর দরদ,সালাম ও বরকত �দান করন”)  ।                                                                                 
িক� তৃতীয় অব�ায়  নামােজর বািহের আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামােক সালাম েদওয়ার দািয়�িট সালাম �দানকী মুসিলম মানুষিট �য়ং িনেজ �হণ 
করায় তােক কিঠন শতর্ , িনয়ম-সামািজক �থা ও আদব বা িশ�াচািরতা মানেত ও অনুসরণ করেত 
হে� এবং করেত হেব । তা না হেল তার ে�িরত দরদ ও সালাম আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু 
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার মহান বয্াি�ে�র িনকট �হণীয় হেব না । তাই, �থম 
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অব�া ও ি�তীয় অব�ার অনুসারী মুসিলমগণেক িবনীত অনুেরাধ করিছ, দয়া কের আপনারা নামাজ 
স�াদেনর প�িতগত িবষয়সমূেহর অ�ভুর্ � েকান একিট িবষয়েক েকান অব�ােতই নামােজর বািহেরর 
দরদ শরীফ পড়া ও সালাম ে�রণ করার সােথ সংয�ু করেবন না ।                                                                                       
আর নামােজর বািহের দরদ শরীফ পড়া ও সালাম ে�রণ করার িবষয়গেলার েকান একিটেক  
নামােজর প�িতগত িবষয়সমূেহর অ�ভুর্ � েকান একিট িবষেয়র সােথ সংযু� করেবন না । নামাজ 
স�াদেনর প�িতগত িবষয়সমূেহর অ�ভুর্ � দরদ শরীফ ও সালাম নামােজর িভতেরই সীমাব� রাখুন 
আর নামােজর বািহেরর দরদ শরীফ ও সালাম নামােজর বািহেরই সীমাব� রাখুন ।  এক অব�ার  
দরদ শরীফ ও সালাম অনয্ অব�ার দরদ শরীফ ও সালােমর সােথ িমিলেয় তালগল পািকেয় েফলেবন 
না ।                                                                             
অতএব,  ْنِ أَْرذَُل اْلقُُرو"  " (আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী 
ও পরবত� শতা�ীসমূেহর) অ�ভুর্ � কিতপয় সবর্িনকৃ� মুসিলমগণ অথবা  কিতপয় সবর্িনকৃ� উলামাগণ 
যিদ নামােজর প�িতগত িবষয়সমূেহর অ�ভুর্ � দীঘর্-পূণর্ দরদ শরীফখানাই নামােজর বািহের পড়েত 
হেব এমন শতর্   িহেসেব পড়েত পােরন, তা হেল ------------------------------   
(১) নামাজ স�াদেনর প�িতগত িবষয়সমূেহর অ�ভুর্ � দীঘর্-পূণর্ তাশাহদস�িলত সালামখানাই  
নামােজর বািহের পড়েত হেব এমন শতর্   িহেসেব েকন পড়েত পােরন না বা বা পেড়ন না এবং 
তাশাহদস�িলত সালামখানা েকন েদন না ?                                                                                                                                
(২) নামাজ স�াদেনর প�িতগত িবষয়সমূেহর অ�ভুর্ � সানাখানা নামােজর বািহের অনয্ানয্ তাসিবহর 
নয্ায় দীঘর্�ণ পড়েত হেব এমন শতর্  িহেসেব সানাখানা েকন পড়েত পােরন না বা পেড়ন না?      
(৩) নামাজ স�াদেনর প�িতগত িবষয়সমূেহর অ�ভুর্ � রকু’ ও িসজদার তাসিবহ দখুানা নামােজর 
বািহের অনয্ানয্ তাসিবহর নয্ায় দীঘর্�ণ পড়েত হেব এমন শতর্  িহেসেব রকু’ ও িসজদার তাসিবহ 
দখুানা েকন পড়েত পােরন না বা পেড়ন না?                                                                                           
"أَْرذَُل اْلقُُرْونِ   " (আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� 
শতা�ীসমূেহর) অ�ভুর্ � কিতপয় সবর্িনকৃ� মুসিলমগেণর অথবা  কিতপয় সবর্িনকৃ� উলামাগেণর 
আমল-অখলােক বাহয্ত েদখা যাে� েয, নামাজ স�াদেনর প�িতগত িবষয়সমূেহর অ�ভুর্ � শধ ু
দীঘর্-পূণর্ দরদ শরীফখানা নামােজর বািহের দরদ শরীফ িহেসেব পড়েত হেব মেমর্ তারা ফতওয়া 
িদেয় থােকন, অনয্ দরদ পড়া িবদআ’ত বেল ফতওয়া িদেয় থােকন ।  শধ ুনামােজর িভতেরর 
দীঘর্-পূণর্  দরদ শরীফখানা নামােজর বািহের দরদ শরীফ পড়ার েবলায় ফতওয়া চেল, নামােজর 
িভতেরর সানাখানা নামােজর বািহের সানা পড়ার েবলায়, রকু-িসজদার তাসিবহ দখুানা নামােজর 
বািহের তাসিবহ পড়ার েবলায় এবং তাশাহদস�িলত সালামখানা নামােজর বািহের তাশাহদস�িলত 
সালাম পড়ার েবলায় ফতওয়া চেলনা েকন?                                                                             
তারা নামাজ স�াদেনর প�িতগত িবষয়সমূেহর অ�ভুর্ � তশাহদস�িলত সালামখানাই নামােজর বািহের 
তাশাহদস�িলত সালাম িহেসেব �দান করেত হেব মেমর্ ফতওয়া েদয়না েকন?                       
এর কারণ, নামাজ স�াদেনর প�িতগত িবষয়সমূেহর অ�ভুর্ � তশাহদস�িলত সালামখানা হে� খুবই 
দীঘর্ ও সময় সােপ� বয্াপার । তাই, এই তশাহদস�িলত সালামখানা নামােজর বািহের সালাম িহেসেব 
পড়েল  ِأَْرذَُل اْلقُُرْون"  " (আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও 
পরবত� শতা�ীসমূেহর) অ�ভুর্ � কিতপয় সবর্িনকৃ� সাধারণ মুসিলম ও িনকৃ� মুসিলম উলামাগেণর 
�াি� েপেয় বেস । িক� নামাজ স�াদেনর প�িতগত িবষয়সমূেহর অ�ভুর্ � দীঘর্-পূণর্ দরদ শরীফখানা 
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নামােজর বািহের দরদ শরীফ িহেসেব পড়েত  তােদর �াি� পায় না ।                                                                                    
এটা হে�  ِأَْرذَُل اْلقُُرْون"  "(আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী 
ও পরবত� শতা�ীসমূেহর) অ�ভুর্ � কিতপয় সবর্িনকৃ� সাধারণ মুসিলম ও িনকৃ� মুসিলম উলামাগেণর  
এক �কার দ�ুািম ছাড়া আর িকছু নয় ।                                                                                                                   
"أَْرذَُل اْلقُُرْونِ   "(আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� 
শতা�ীসমূেহর) অ�ভুর্ � কিতপয় সবর্িনকৃ� সাধারণ মুসিলম ও িনকৃ� মুসিলম উলামাগণেতা দ�ুািম 
করেবই । কারণ, তারা হে�  িনে� বিণর্ত হািদস শরীেফ উে�িখত গণস�� িনকৃ� মুসিলম হািদস 
শরীফখানা হে� এই---------------------------------------------  

لَ  إِنَّ : "  وسلم علیھ هللا صلي هللا ا سولر قَالَ :  قَالَ  ، َمْسعُْودِ  اْبنِ  َعنْ  ةَ  َھِذهِ  أَوَّ  ِشَراَرھُمْ  آَِخَرھُمْ  وَ  ، ِخیَاَرُھمْ  اْألُمَّ
قِْینَ  َمْختَِلِفْینَ  .الخامس أْلجزء ـ للطبراني الكبیر المعجم في) 10366( ـ ُمتَفَّرِ                                                                                                                                

অথর্ঃ-ইবনু মাসউদ (রািদআ�াহ আনহ ) েথেক বিণর্ত: রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা  
বলেলনঃ “িন�য়ই এ উ�েতর �থম অংেশর  মুসিলমগণ 2 হে�ন সেবর্াত্তম মুসিলম আর এ উ�েতর 
েশষ অংেশর  মসুিলমগণ 3 হে�ন ( ََمْختَِلِفْین )িভ�মত েপাষণকারী 3

قِْینَ ) ,4 িবি�� 4 (ُمتَفَّرِ

5 দেল-
উপদেল িবভ� দ�ু মুসিলম। আল-ম’ুজামুল কািবর, তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-১২৩৬৬ । 
                                                                                                     
তেব হা!  নামােজর প�িতগত িবষয়সমূেহর অ�ভুর্ � েয েকান একিট িবষয়েক বরকত�রপ নামােজর 
বািহের পড়ােত েকান েদাষ েনই । িক� নামাজ স�াদেনর প�িতগত িবষয়সমূেহর অ�ভুর্ � দীঘর্-
পূণর্ দরদ শরীফেকই নামােজর বািহের দরদ শরীফ িহেসেব পড়েত হেব, অনয্ দরদ শরীফ পড়া যােব 
না মেমর্ েজাড়-তািকদ েদওয়া মহা অপরাধ । মহান আ�াহ তাআ’লাই ভাল জােনন ।             
তৃতীয় অব�ায় নামােজর বািহের আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামােক সালাম েদওয়ার ে�ে� শতর্ , িনয়ম-সামািজক �থা ও আদব বা িশ�াচািরতার �থম 
অব�া হে�  ----------------------------------------                                                                                        
(১) এক মুসিলম আর এক মুসিলমেক পর�র সালাম িবিনমেয়র ে�ে� �চিলত " ُعْرفٌ "   তথা 
সামািজক �থা অনূসাের (  ُأَْلِقیَام) তথা দাঁড়ােনা ।                                                            
এটা হে� ইসলািম শরীয়েতর  ٌُسنّة  (স�ুাহ) তথা িনয়ম েমাতােবক সালাম েদওয়ার প�িত ।        
(২) মহান আ�াহ তাআ’লা আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 

                                                           
2 >> এ উ�েতর �থম অংেশর * �থম অংেশর মসুলমানগণ>> "َخْیرُ  اْلقُُرْون  الثَّ َالثَة " (খাইরল কুরিনছ্ ছালাছাহ) 
তথা “সেবর্াৎকৃ� িতন শতা�ীর” অ�ভূর্ � সাহাবীগণ (রািদআ�াহ আনহম), তােবঈ ও তােব’- তােবঈন 
মসুিলমগণ << 
3 >> এই উ�েতর েশষাংশ * েশষ অংেশর মসুলমান>> " ِأَْرذَلُ  اْلقُُرْون " (আরযাললু কুরিন) তথা সবর্িনকৃ� 
শতা�ীর” (িহজরী চতুথর্শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমেূহর) অ�ভূর্ � মসুিলমগণ << 
4 এ উ�েতর �থম অংেশর *  ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  ِنَِّة َو اْلَجَماَعة  আহলুসসু�াহ)    أَْھُل السُّ
ওআল জামাআ’ত) নামধারী সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহমগেণর ) , তােবঈ ও তােব’- তােবঈন মসুিলমগেণর 
িভ�মত েপাষণকারী( ْختَِلِفْینَ مَ  ) 
 নােম দল (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)أَْھلُ  السُّنَّةِ  وَ  اْلَجَماَعةِ   নােম দল তথা (আল-জামাআ’ত) اْلَجَماَعةُ  5
েথেক িবি�� দেল-উপদেল িবভ�( َقِْین  দ�ু মসুিলম। (ُمتَفَّرِ
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সা�ামােক তাঁর উপি�িতেত, অনুপি�িতেত, জীব�শায় ও ইনিতকােলর পর সবর্াব�ায় সালাম েদওয়ার 
ে�ে� িবেশষ শতর্  িহেসেব সালাম শে�র সােথ “ ) �শ ” تَْسِلْیًما   أْألیة  اْألَْحَزابِ  سُْوَرةُ "  تَْسِلْیًما َسلُِّموا وَ 

)56(   অথর্ঃ এবং তাঁর �িত সালাম ে�রণ কর” ।সুরা আহযাব, আয়াত নং-৫৬ ।)  েযাগ কের 
দেূর-িনকেট অব�ানকারী �েতয্ক মুসিলম মানুষ এেক অপরেক পর�র সাধারণ সালাম িবিনমেয়র 
েচেয় অিধক ভি�-��ািমি�ত আদব বা িশ�াচািরতা ও  িবনেয়র সােথ        (  ُأَْلِقیَام) 
তথা দাঁিড়েয় সালাম �দান করা ।                                                                                                    
সালাম শে�র সােথ “ ) �শ ” تَْسِلْیًما  )56( أْألیة  اْألَْحَزابِ  سُْوَرةُ  ــ"  تَْسِلْیًما َسلُِّموا وَ    অথর্ঃ এবং তাঁর 
�িত সালাম ে�রণ কর” । সুরা আহযাব, আয়াত নং-৫৬ ।)  েযাগ কের আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা 
মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত তািকদসহকাের এবং ��াভের সালাম 
েদওয়ার জনয্ পৃথক আয়াত অবতীনর্ কের িবেশষ শতর্  েদওয়া হেয়েছ েয, নবী সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামােক সালাম েদওয়ার মত সালাম দাও। এর অথর্ হল এই েয, এক মুসিলম মানুষ অনয্ 
এক মুসিলম মানুষেক পর�র সাধারণ সালাম িবিনমেয়র েচেয় অিধক ভি�-��ািমি�ত আদব বা 
িশ�াচািরতা ও  িবনেয়র সােথ সামািজক �থানূসাের  (  ُأَْلِقیَام) তথা দাঁিড়েয় সালাম �দান করা 
।এটা হে� নামােজর বািহের আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার �িত ইসলািম শরীয়েতর  ٌُسنّة  (সু�াহ) তথা িনয়ম েমাতােবক সালাম েদওয়ার প�িত ।
                                                                                                                    
নামােজর বািহের আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
�িত বেস সালাম েদওয়ার জনয্ ইসলািম শরীয়েতর েকান  ٌُسنّة  (সু�াহ) তথা িনয়ম েনই। তাই, 
আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত বেস সালাম 
িদেত হেল নামােজর িভতেরই তাশাহেদর ৈবঠেকই অিধক িবনেয়র সােথ নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার �িত পূণর্ মনসংেযােগর সােথ খুশ-খুজ ুিমি�ত সালাম �দান করেত হেব ।                                                                                                                  
এটা হে� আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত 
ইসলািম শরীয়েতর  ٌُسنّة  (সু�াহ) তথা িনয়ম েমাতােবক (ُجلُْوًسا / قُعُْودا  ) তথা বেস সালাম েদওয়ার 
প�িত ।                                                                           
সালাম েদওয়ার প�িতর অ�ভুর্ � িবষয়গেলার মেধয্ রেয়েছঃ----------------------                                                                                                   
(ক) দ�ায়মান বয্াি� উপেবশনকারীেক সালাম েদওয়া ।                                                               
(খ) আেরাহী বয্াি� পদ�েজ গমনকারীেক সালাম েদওয়া ।                                                         
(গ) পদ�েজ গমনকারী বয্াি� উপেবশনকারীেক সালাম েদওয়া।                                             
(ঘ) েছাট বড়েক সালাম েদওয়া ।                                                                                           
(ঙ) কম সংখয্ক েলাক েবশী সংখয্ক েলাকেক সালাম েদওয়া।                                                      
(চ) মজিলেস গমনকারী বয্াি� মজিলেস উপি�ত হেয় মজিলেস উপিব�েদর সালাম করা । উপেরা� 
সবগেলা িবষেয়র সমি�ই হে� ইসলািম শরীয়েতর  ٌُسنّة  (সু�াহ) তথা িনয়ম েমাতােবক সালাম 
েদওয়ার প�িত । েযমন হািদস শরীেফ আেছ-আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলনঃ  َصلّى  النَّبِيُّ  َعنِ  ُھَرْیَرةَ  أَبِي َعنْ                                            

اِكبُ  یَُسلِّمُ : " قَالَ  َوَسلَّمَ   َعلَْیھِ   هللاُ   سنن اْلَكثِْیِرــ َعلَى اْلقَِلْیلُ  وَ  اْلقَاِعدِ  َعلَى اْلَماِشى وَ  اْلَماِشى َعلَى الرَّ
ِغْیرُ  یَُسلِّمُ +  )2703(الترمذي )2704(الترمذي سنن ــ اْلقَاِعدِ  َعلَى َمارُّ والْ  الَكبِْیرِ  َعلَى الصَّ                                                                                                                

অথর্ঃ- হযরত আবু হরায়রা (রািদআ�াহ আনহ )  েথেক বিণর্ত, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
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সা�ামা বেলন: আেরাহী বয্াি� পদ�েজ গমনকারীেক, পদ�েজ গমনকারী বয্াি� উপেবশনকারীেক, কম 
সংখয্ক েলাক েবশী সংখয্ক েলাকেক সালাম িদেব, সুনানুত িতরিমিজ, হািদস শরীফ নং-২৭০৩ + 
েছাট বড়েক, গমনকারী বয্াি� উপেবশনকারীেক সালাম িদেব , সুনানুত িতরিমিজ, হািদস শরীফ নং-
২৭০৪ । 

  اْلقَائِمِ  َعلَى اْلَماِشى وَ  اِشىاْلمَ  َعلَى اْلفَاِرسُ  یَُسلِّمُ  : قَالَ  َسلَّم وَ  َعلَْیھ هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرسُْولَ  أَنَّ  ُعبَْیدِ  ْبنِ  لَةَ فَُضا َعنْ 
)2705(الترمذي سنن ــ                                                                                                                             

অথর্ঃ- হযরত আবু ফুদালা িবন উবাইদ (রািদআ�াহ আনহ )  েথেক বিণর্ত, িন�য়ই রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন : অ�ােরাহী পদ�েজ গমনকারীেক এবং পদ�েজ গমনকারী 
দ�ায়মান বয্াি�েক সালাম িদেব, সুনানুত িতরিমিজ, হািদস শরীফ নং-২৭০৫ । 

 أَنْ  لَھُ  بََدا فَِإنْ  فَْلیَُسلِّمْ  َمْجِلٍس  إِلَى أََحُدُكمْ  اِْنتََھى إِذَا :  " قَالَ  َسلَّم وَ  َعلَْیھ هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرسُْولَ  أَنَّ  ُھَرْیَرةَ  أَبِي َعنْ 
)2706(الترمذي سنن ــ  ــ فَْلیَُسلِّمْ  قَامَ  إِذَا ثُمَّ  فَْلیَْجِلسْ  یَْجِلسَ                                                                            

অথর্ঃ- হযরত আবু হরায়রা (রািদআ�াহ আনহ )  েথেক বিণর্ত, রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা বেলন: যখন েতামােদর েকউ মজিলেস িগেয় েপৗঁছায় েস সালাম িদেব, যিদ তার মেন হয় 
েয, বসা যােব তেব বেস পড়েব, অতপর, যখন েস চেল যাবার জনয্ দাঁড়ােব তখেনা সালাম িদেব, 
সুনানুত িতরিমিজ, হািদস শরীফ নং-২৭০৬ ।      

اَم َعلَى َمْجِلٍس أَْن َحق�ا َعلَى َمْن قَ :  قَالَ  َسلَّم أَنَّھُ  وَ  َعلَْیھ هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسْولِ  َعْن َسْھِل ْبِن ُمعَاٍذ، َعْن أَبِْیِھ، َعنْ 
لِّْم، َسلَّم یَتََكلَُّم، فَلَْم یُسَ  وَ  َعلَْیھ هللاُ  َصلَّىُجٌل َوَرسُْوُل َ�ِ یَُسلَِّم َعلَْیِھْم َوَحقٌّ َعلَى َمْن قَاَم ِمْن َمْجِلٍس أَْن یَُسلَِّم ، فَقَاَم رَ 

)58551( أحمد، مسندــ  اأَْسَرَع َمانَِسيَ َسلَّم : مَ  وَ  َعلَْیھ هللاُ  َصلَّىَوَرسُْوُل َ�ِ فَقَاَل                                                       
অথর্ঃ- হযরত সাহল িবন মুআয িতিন তাঁর িপতা (রািদআ�াহ আনহ )  েথেক, িতিন  রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা েথেক বণর্না কেরন, িন�য় িতিন(রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা) বেলেছন : েয েকহ মজিলেস এেস দাঁড়ােলই মজিলেস উপি�ত জনেদর সালাম িদেত হেব 
এবং মজিলস েথেক চেল যাবার জনয্ দাঁড়ােলই সালাম িদেত হেব । এমিন সমেয় একজন েলাক  
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা কথা-বাতর্ া বলা অব�ায় দাঁড়ােল সালাম েদয়িন । এেত 
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বলেলন : কত �তই েলাকিট ভুেল েগল । মুসনাদ ুআহমাদ, 
হািদস শরীফ নং-১৫৮৫৫।                                                                                                                    
উপেরা� হািদস শরীফসমূেহর ভাষয্ েথেক এই কথা �মাণ হয় েয, সকল সাহাবীেকরামই নবী সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামােক দাঁিড়েয় সালাম িদেয়েছন,  সাহাবীেকরামগণ পর�র পর�রেক দাঁিড়েয় 
সালাম িদেয়েছন, েয েকান সাহাবী মজিলেস উপি�ত হেয় বসার পূেবর্ এবং মজিলস েথেক ��ােনর 
সময় মজিলেস উপি�ত নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক  এবং অনয্ সাহাবীেকরামেক (  ُأَْلِقیَام) 
তথা দাঁিড়েয় সালাম িদেয়েছন ।তাই, সাহাবীেকরামগেণর ৈদনি�ন সালাম িবিনমেয়র কমর্ েথেক 
 (أَْلِقیَامُ  ) তথা দাঁিড়েয় সালাম েদওয়াই �মাণ হয় । এেত  সালাম েদওয়ার প�িত িহেসেব (أَْلِقیَامُ  )
তথা দাঁিড়েয় সালাম েদওয়াই হে� ইসলািম শরীয়েতর  ٌُسنّة  (সু�াহ) তথা িনয়ম । সালাম েদওয়ার 
পরও স�ানসচূক শধ ুশধ ুদীঘর্�ণ দাঁিড়েয় থাকা, বসার অনুমিত না থাকা ও বসার �ান েখাঁজ না 
করা পূ্বর্বত� শি�ধর রাজা-বাদশাহেদর িনয়ম ও রীিতনীিত িবধায় ইসলািম শরীয়েত এরপ (  ُأَْلِقیَام) 
তথা দাঁড়ােনা হারাম ।                                                                                            
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নামাজ স�াদেনর েবলায় সৃি�কতর্ া মহান আ�াহর জনয্  " ٌقُنُْوت"  শ� (  ةْلبقرا سورة ــ قَانِتِْین �ِ  قُوُموا
 (অথর্ঃ- েতামরা আ�াহর জনয্ িবনেয়র সােথ দাঁড়াও, সুরা আল- বাকারা, আয়াত নং-২৩৮।  238 ـ

তথা িবনয়িমি�ত দাঁড়ােনােক েযমন �থম শতর্   করা হেয়েছ েতমিন আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা 
মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক সালাম  েদওয়ার ে�ে� সালাম শে�র সােথ 
“ ) �শ ”  تَْسِلْیًما  )56( أْألیة  اْألَْحَزابِ  ُسْوَرةُ  ــ"  تَْسِلْیًما َسلُِّموا وَ    অথর্ঃ এবং তাঁর �িত সালাম ে�রণ 
কর” । সুরা আহযাব, আয়াত নং-৫৬ ।) েযাগ কের এক মুসিলম অনয্ এক মুসিলমেক পর�র 
সাধারণ সালাম িবিনমেয়র েচেয় অিধক ভি�-��ািমি�ত আদব বা িশ�াচািরতা ও িবনেয়র 
সােথ(  ُأَْلِقیَام) তথা দাঁড়ােনােক   �থম শতর্   করা হেয়েছ । নামােজর বািহের আমােদর নবী 
সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক  (  ُأَْلِقیَام) তথা দাঁিড়েয় সালাম 
েদওয়া হে�  ٌُسنّة  (সু�াহ) তথা িনয়ম । নামােজর বািহের আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু 
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক বেস সালাম েদওয়া েসৗজনয্েবাধ ও আদব তথা 
িশ�াচািরতা িবেরাধী । নামােজর বািহের আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামােক বেস সালাম েদওয়ার েকান ُسنّةٌ     (সু�াহ) তথা িনয়ম েনই । আমােদর নবী 
সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক বেস সালাম েদওয়া  হে� নামােজর 
স�াদেনর প�িতগত িবষয়সমেূহর অ�ভুর্ � 6  একিট িবষয় । নামােজর বািহের আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা 
মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক সালাম েদওয়ার ে�ে�  ُاْلقُُرْونِ أَْرذَل "  " 
(আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহর) 
সবর্িনকৃ� মুসিলমগেণর মেধয্ েযইসব মুসিলম মানুষ আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
কতৃর্ ক �দত্ত জা�ােত �েবেশর সুসংবাদ�া� "   ََّالثَةالث اْلقُُرْون َخْیرُ    " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা 
“ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ” অ�ভুর্ � সেবর্াৎকৃ� জা�াতী সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম ) , 
তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগণ কতৃর্ ক ��তকৃত  শতর্ , িনয়ম-সামািজক �থা ও আদব বা িশ�াচািরতা 
মানেত স�ম নেহন বরং অপরাগ তেদর িনকট আমার িবেশষ অনেুরাধ তারা তৃতীয় অব�া অনূসাের 
আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক সালাম িদেবন না 
এবং সালাম িদেয় শধ ুশধ ুেবয়াদব তথা অিশ�ারস�� মুসিলম হেবন না । তারা হয়ত এই যুি� 
েদখােবন েয, কােরা স�াণােথর্ দাঁড়ােনা হারাম ।আসেল িবষয়িট তা নয়, িবষয়িট  হে� এই, েকউ 
তার স�াণােথর্ অেনয্র দাঁড়ােনােক মেন আকা�া, �ীতেবাধ করেত পারেব না । মেন এইরপ আকা�া, 
�ীতেবাধ করা হারাম এবং েদাযেখ �েবেশর কারণ । েযমন হািদস শরীেফ আেছ -  আমােদর নবী 
সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলনঃ         

 النَّارُ  لَھُ  َوَجبَتْ  قِیَاًما آَدمَ  بَنُو لَھُ  یَتََمثَّلَ  أَنْ  أََحبَّ  َمنْ " :وسلم علیھ هللا صلي  هللا رسول  قَالَ : ،قَأل ُمعَاِویَةَ  أَنَّ 
                                                                                                             رانیئللطب الكبیر المعجم في) 16214"(

                                                           
6  নামােজর স�াদেনর প�িতগত িবষয়সমহূঃ   ১. পিব�তা ২. িবনেয়র সােথ েকবলামখুী হেয় দাঁড়ােনা ৩. 
তাকবীর তাহিরমা বলার সময় উভয় হাত কাঁধ বা কান বরাবর েতালা ৪. ডান হাত বাম হােতর উপর েরেখ 
ডান হাত িদেয় বাম হাতেক ধরা ৫. সানা পাঠ করা ৬. িকরাআত পাঠ করা ৭. রকু’ করা ৮. িসজদা করা 
৯. তাশাহেদর ৈবঠক করা ১০. তাশাহেদর েশষ ৈবঠেকর িভতেরই আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত সালাম েদওয়া ও দরদ পড়া এবং দআু’-ইি�গফার করা ১১. তাশাহেদর 
েশষ ৈবঠেক ডােন-বােম উভয় িদেক সালাম িদেয় নামাজ েথেক পৃথক হওয়া । 
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অথর্ঃ- হযরত মুআিবয়া (রািদআ�াহ আনহ)  বেলন: রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
বেলেছন “ েয চায় আদম স�ােনরা তার জনয্ ( مُ أَْلِقیَا ) তথা দাঁড়াউক তাহেল তার জনয্ েদাযখ 
সাবয্� হেয় েগল । আল-ম’ুজামুল কািবর,তাবারানী,হািদস শরীফ নং-১৬২১৪ । 

هُ  َمنْ : "  وسلم علیھ هللا صلي  هللا رسول  قَالَ : ،قَأل ُمعَاِویَةَ  َعنْ  َجالُ  َرأَتْھُ  إِذَا ّسرَّ  قِیَاًما لَھُ  یَتََمثَّلُوا أَنْ  ُمْقبِالً  الّرِ
أُ فَْلیَ  للطبرانیئ الكبیر المعجم في) 16078""( النَّارِ  فِى بَْیتًا تَبَوَّ                                                                                                

অথর্ঃ- হযরত মুআিবয়া (রািদআ�াহ আনহ)  বেলন: রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
বেলেছন “ যার ভাল লােগ যখন েলােকরা তােক েদেখই তার জনয্ (  ُأَْلِقیَام) তথা দাঁড়ােয় থাকুক 
েস েদাযেখ বাড়ী ৈতরী কের িনক” ।আল-ম’ুজামুল কািবর,তাবারানী,হািদস শরীফ নং-১৬০৭৮ ।   
                                                                                                                                   
উপেরা� হািদস শরীেফর ভাষয্ েথেক এই কথাই �মাণ হয় েয, উ��র জন তােদর জনয্ িন��র 
জনেদর প� হেত মেন মেন(  ُأَْلِقیَام) তথা দাঁড়ােনার আকা�া করা অথবা েকউ তার জনয্ (  ُأَْلِقیَام) 
তথা দাড়ােল িতিন মেন মেন �ীতেবাধ করা হারাম।                                
মেন(  ُأَْلِقیَام) তথা দাঁড়ােনার আকা�া না থাকার এবং মেন �ীতেবাধ না থাকার িনদশর্নঃ           
(ক) স�ািণত বয্াি�র জনয্ েকউ দাঁড়ােল স�ািণত বয্াি� তােক বলেত হেব “বেস পড়ুন” ।   েযমন 
হািদস শরীেফ এেসেছ-------------------------------------------         

بَْیِر فَقَاَم اِْبُن َعاِمٍر َو َجلََس  َعْن أَبِي ِمْجلٍَز، أَنَّ ُمعَاِویَةَ َدَخَل بَْیتًا فِْیِھ اِْبُن َعامِ  بَْیِر ، فَقَاَل لَھُ ٍر َو اِْبُن الزُّ اِْبُن الزُّ
هُ أَْن یَْمثَُل لَھُ اْلِعبَاُد قِیَاًما ،  :یَقُْولُ  وسلم علیھ هللا صلي  هللا رسولِلْس، فَِإنِّي َسِمْعُت  اِویَةَ : اجْ ُمعَ  ُ َمْن َسرَّ أ  فَْلیَتَبَوَّ

)71201( أحمد، النَّاِر ــ مسند ىفِ  بَْیتًا                                                                                                      
অথর্ঃ- হযরত আবু িমজলায (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, মুআিবয়া (রািদআ�াহ আনহ) 
এমন একিট ঘের �েবশ করেলন েযেখােন ইবনু আেমর ও ইবনু যুবাইর িছেলন, ইবনু আেমর দাঁিড়েয় 
েগেলন আর ইবনু যুবাইর বেস রইেলন । মুআিবয়া (রািদআ�াহ আনহ) তােক বলেলন, “বেস 
পড়ুন” । েকননা িন�য়ই আিম রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক বলেত শেনিছ : “ যার 
ভাল লােগ যখন েলােকরা তােক েদেখই তার জনয্ (  َْلِقیَامُ أ ) তথা দাঁড়ােয় থাকুক েস েদাযেখ বাড়ী 
ৈতরী কের িনক” ।  মুসনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-১৭১২০ । 

(খ)  ْئًا سلم و علیھ هللا صلى هللا رسول َعلَْینَا َخَرجَ :  قَالَ  أَُماَمةَ  أَبِيْ  َعن  الَ "  فَقَالَ  إِلَْیھِ  فَقُْمنَا َعَصا َعلَى ُمتَوّكِ
مُ   اْألََعاِجمُ  ْومُ تَقُ  َكَما تَقُْوُمْوا )5230( الترمذي سنن  ــ بَْعًضا بَْعُضَھا یُعَّظِ                                                                           

অথর্ঃ- হযরত আবু উমামা (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন:  রাসুল সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা আমােদর িনকট লািঠর উপর ভর কের আসেল আমরা তাঁর পাে�র্ িগেয় 
দাঁড়ালাম , অতপর িতিন বলেলন : আজম েলােকরা েযমন দাঁিড়েয় থােক েতামরা েসভােব দাঁড়ােব 
না, সুনানুত িতরিমিজ, হািদস শরীফ নং-৫২৩০ ।                                                        
িক� পূবর্বত� রাজা-বাদশাহেদর জনয্ �জােদর কুিনর্শ কের(  ُأَْلِقیَام) তথা দাঁড়ােয় থাকার মত এক 
মুসিলম আর এক মুসিলেমর জনয্ (  ُأَْلِقیَام) তথা দাঁড়ােনা হারাম । তােদর অব�া এমন িছল েয, 
রাজা-বাদশাহরা বেস থাকেলও �জারা বসেত পারত না । এইরপ প�িতেত  এক মুসিলম আর এক 
মুসিলেমর জনয্ দাঁড়ােনা হারাম ।                                                                                                           
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েযমন হািদস শরীেফ আেছ -আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা বেলনঃ 

 (১)  أَوْ  ، إِلَْینَا فََخَرجَ  َعلَْیھِ  فََدَخْلنَا وسلم، علیھ هللا صلي  هللا رسولِ  ِرْجلُ  ُوثِئَتْ :  قَالَ  ،هللاِ  َعْبدِ  َجابِِرْبنِ  َعنْ 
ا ، فََصلَّْینَا َخْلفَھُ  َوقُْمنَا ، َجاِلًسا فََصلَّى ُغْرفٍَة، یََديْ  بَْینَ  َجاِلًسا ُحْجَرتِھِ  فِى نَاهُ َوَجدْ   إِذَا:  قَالَ  ، الصَّالَةَ  قََضى فَلَمَّ

 ِلُملُْوِكَھا أَوْ  ِلَجبَابَِرتَِھا فَاِرسُ  تَقُْومُ  َكَما اتَقُْوُموْ  الَ  وَ  ، قِیَاًما فََصلُّوا قَائًِما َصلَّْیتُ  إِذَا وَ  ُجلُْوًسا فََصلُّوا َجاِلًسا َصلَّْیتُ 
)15484( أحمد، مسند ــ                                               

অথর্ঃ- হযরত জােবর িবন আ�ু�াহ(রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পা েমাবারক মচেক েগেল আমরা তাঁর িনকেট উপি�ত হেল িতিন 
েবর হেয় আমােদর িনকট আসেলন অথবা আমরা তাঁেক তাঁর কে� তাঁর কে�র সামেনই বসা অব�ায় 
েপলাম । িতিন বসা অব�ায় নামাজ পড়েল আমরা তাঁর িপছেন(  ُأَْلِقیَام) তথা দাঁিড়েয় নামাজ 
পড়লাম । িতিন নামাজ সমা� কের বলেলন : আিম বেস নামাজ পড়েল েতামরাও বেস নামাজ পড়েব 
। আিম দাঁিড়েয় নামাজ পড়েল েতামরাও দাঁিড়েয় নামাজ পড়েব । পারেসয্র েলােকরা েযমন তােদর 
�তাপশালীেদর ও রাজা-বাদশাহেদর জনয্ দাঁিড়েয় থােক েতামরা েসভােব দাঁড়ােব না ।মুসনাদ ুআহমাদ, 
হািদস শরীফ নং-১৫৪৮৪ ।                                                                    

اْلَمِدْینَِة، فَاْنفَكَّْت قََدُمھُ، فَأَتَْیَناهُ نَعُْوُدهُ َوُھَو لَھُ بَ  ِمْن فَْرٍس  سلم و علیھ هللا صلى هللا رسولَوقََع :  قَالَ  َجابِرٍ  َعنْ 
ةً أُْخَرى، فََوَجْدَناهُ َجاِلًسا یُسَ فِى َمْشَربَِة ِلعَائَِشةَ َجاِلٌس، َفقُمْ  ُح اْلَمْكتُْوَبةَ، فَقُْمنَا بِّ نَا َخْلفَھُ، فََصلَّْینَا، ثُمَّ أَتَْینَاهُ َمرَّ

َ َخْلفَھُ،  الَةَ، قَاَل: " إِذَا َصلَّى إَِماُمُكْم َقائًِما فََصلُّوا قِیَ  ابِیَِدِه، أَْن اِْجِلُسوا، َفلَمَّ ْوَمأَ فَأ اًما، َوِإذَا َصلَّى قََضى الص�
للطبرانیئ طُ ْألَوسَ ا المعجم في ــَوُھَو قَاِعٌد َكَما تَْفعَُل فَاِرُس بِعُھَظَمائَِھا" ــ  ُمواوَجاِلًسا فََصلُّوا ُجلُْوًسا ،َوالَ تَقُ      

)4844(            অথর্ঃ- হযরত জােবর িবন আ�ু�াহ(রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: 
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার মিদনােত তাঁর েঘাড়া েথেক পেড় েগেল এেত তার ঁপা 
েমাবারক িবচুয্ৎ হয়, িতিন আিয়শা রািদআ�াহ আনহার পানশালােত বসা থাকা অব�ায়  তাঁেক 
েদখার জেনয্ আমরা তাঁর িনকেট উপি�ত হলাম, ।িতিন বসা অব�ায় নামাজ পড়েল আমরা তাঁর 
িপছেন( ِقیَامأَلْ   )তথা দাঁিড়েয় নামাজ পড়লাম। তারপর ি�তীয়বার তাঁর িনকট আসেল তাঁেক বেস বেস 
ফরজ নামােজর তাসিবহ পড়েত অব�ায় েপলাম । আমরা (পূনরায়) তাঁর িপছেন দাঁড়ােল িতিন 
আমােদরেক বসেত ইশারা করেলন, িতিন নামাজ সমা� কের বলেলন : যখন েতামােদর ইমাম দাঁিড়েয় 
নামাজ পড়েব েতামরাও দাঁিড়েয় নামাজ পড়, আর েস যিদ বেস নামাজ পেড় েতামরাও বেস নামাজ 
পড় । েস বেস থাকা অব�ায় েতামরা দাঁড়ােবনা েযমন ফরাসীর েলােকরা তােদর �তাপশালীেদর ও 
রাজা-বাদশাহেদর জনয্ দাঁিড়েয় থােক   । আল-মুজামুল আওসাত,তাবারানী, হািদস শরীফ নং-
৪৪৮৪।  

 (৩)  ْیَُكبِّرُ  بََكرٍ  أَبُو و قَاِعدُ  َوھُوَ  وَراَءهُ  فََصلَّْینَا سلم و علیھ هللا صلى هللا رسول ْشتََكىاِ :  قَالَ  َجابِرٍ  َعن 
َرهبِیْ تكْ  الَّناسَ  ِمعسْ یُ  ا قُعُْوًدا بَِصالَتِھِ  فََصلَّْینَا فَقَعَْدنَا إِلَْینَا فَأََشارَ  قِیَاًما فََرآَنَا نَاإِلَیْ  فَالتفَتَ     ِكْدتُمْ  إِنْ :"  قَالَ  َسلَّمَ  فَلَمَّ

ْومِ  فَاِرسُ  فِْعلَ  تَْفعَلُوا أَنْ  وا تَْفعَلُوا فَالَ  عُْودٌ قُ  َوھُمْ  ُملُْوِكِھمْ  َعلَى یَقُْوُمْونَ  والرَّ  فََصلُّواقِیَاًما قَائًِما َصلَّى إِنْ  تٌِكمْ بِأَئِمَّ  ائتَمُّ
1240 ــ ماجھ ابن سنن"  قُعُْودا فََصلوا قَاِعَدا َصلَّى إنْ  وَ                                                                                                                              

অথর্ঃ- হযরত জােবর (রািদআ�াহ আনহ)  েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা অিভেযাগ করেলন, অতপর আমরা তাঁর িপছেন তাঁর উপিব� অব�ায় এমনভােব  
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নামাজ পড়লাম েয, হযরত আবু বকর মানুষেদরেক শনাবার জনয্ তাকিবর িদি�েলন । 
িতিন(রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) আমােদর িদেক তাকােল আমােদরেক উপিব� েদখেলন 
। িতিন(রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) আমােদরেক ইশারা করেল আমরা তাঁর নামােজর 
সােথ বেস নামাজ পড়লাম। িতিন(রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) সালাম িফরােয় বলেলন 
“যিদ েতামরা পারসয্ ও েরামেদর কেমর্র মত কাজ করেত উপ�ম হেয়ই থাক (পারসয্ ও েরামেদর 
কেমর্র মত  কাজ পূবর্ েথেক কেরই থাক) যারা তােদর বাদশাহেদর উপিব� থাকা অব�ায় িনেজরা 
দাঁিড়েয় থাকত তা হেল েতামরা এই কাজিট (এখন েথেক আর) করেব না । েতামরা েতামােদর 
ইমামেদর অসূসরণ কর, তারা দাঁিড়েয় নামাজ পড়েল েতামরাও দাঁিড়েয় নামাজ পড়, আর তারা যিদ 
বেস নামাজ পেড় েতামরাও বেস নামাজ পড় । ইবনু মাজাহ, হািদস শরীফ নং-১২৪০।          
উপেরা� ১ নং, ২ নং ও ৩নং হািদস শরীেফর �থম ও ি�তীয় ন�র হািদস শরীফ�েয় পূবর্বত� 
রাজা-বাদশাহেদর(নামাজবিহভুর্ ত) দাি�ক ও অহংকারপূণর্ কাযর্�ম তুলনামূলক উদাহরণ িহেসেব েটেন 
এেন  আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা িনেজর সংি�� 
বয্াি�গত নামােজর িভতরকার আমল বা কাযর্�ম িদেয় এবং তৃতীয় ন�র হািদস শরীফখানায়ও 
পূবর্বত� রাজা-বাদশাহেদর (নামাজবিহভুর্ ত) দাি�ক ও অহংকারপূণর্ কাযর্�ম তুলনামূলক  উদাহরণ 
িহেসেব েটেন এেন সকল ইমামগণ তােদর সংি�� বয্াি�গত নামােজর িভতরকার আমল বা কাযর্�ম 
িদেয় (  ُأَْلِقیَام)তথা দাঁড়ােনা স�িকর্ ত গর�পূণর্ আেদশ দােনর মাধয্েম নামােজর িভতের ও নামােজর 
বািহের ইমাম, েনতা ও ই��র জনেদর সােথ  এবং িন��র জনেদর সােথ েকমন আচরণ করেত হেব 
তা ফুিটেয় েতালার মাধয্েম িতিন তাঁর উ�তেক িশ�া িদেয়েছন । 

উপেরা� আেলাচনার �া� ফলাফলঃ                                                                     
উপেরা� আেলাচনার দিৃ�েকান েথেক (  ُأَْلِقیَام) তথা দাঁড়ােনা চার �কার ।                                 
(১) এক মুসিলম আর এক মুসিলমেক সালাম েদওয়ার জনয্ (  ُأَْلِقیَام) তথা দাঁড়ােনা । এই ধরেণর     
                                 তথা িনয়ম । (সু�াহ)  ُسنّةٌ  তথা দাঁড়ােনা ইসলািম শরীয়ত েমাতােবক (أَْلِقیَامُ  )
(২) উ��র জন তােদর জনয্ িন��র জনেদর প� হেত মেন মেন(  ُأَْلِقیَام) তথা দাঁড়ােনার আকা�া 
করা অথবা েকউ তার জনয্ (  ُأَْلِقیَام) তথা দাড়ােল িতিন মেন মেন �ীতেবাধ করা । এইরপ 
                                                   তথা দাঁড়ােনা  ইসলািম শরীয়েত হারাম । (أَْلِقیَامُ  )
(৩) পূবর্বত� রাজা-বাদশাহেদর জনয্ �জােদর কুিনর্শ কের(  ُأَْلِقیَام) তথা দাঁড়ােয় থাকার নয্ায় এক 
মুসিলম আর এক মুসিলেমর জনয্ (  ُأَْلِقیَام) তথা দাঁড়ােনা । তােদর িনয়ম এই িছল েয, তােদর 
রাজা-বাদশাহরা বেস থাকত আর �জারা দাঁিড়েয় থাকত । এইরপ (  ُأَْلِقَیام) তথা দাঁড়ােনা  ইসলািম 
শরীয়েত হারাম ।                                                                                                    
(৪) েকান স�ািণত বয্াি�র শভাগমন উপলে�য্ আদব বা িশ�াচার জিনত কারেণ েসৗজনয্মূলক 
স�াণােথর্ , িপতা-মাতার সােথ স�য্বহার �দশর্েনর জনয্, স�ান-স�িতেদরেক আদর-েসাহাগ েদখােনার 
জনয্ এবং িশ�ক ও গরজনেদরজনয্ ভালবাসার �তীিক েসৗজনয্ আচরণ করার জনয্ ইতয্ািদ 
ভ�তাজিনত সু�র আচার-আচরণ �দশর্নােথর্ সামিয়কভােব (  ُأَْلِقیَام) তথা দাঁড়ােনা। উপেরা� 
 তথা দাঁড়ােনার চতুথর্ �কােরর �িমেক বিণর্ত ভ�তাজিনত সু�র আচার-আচরণ �দশর্নােথর্(أَْلِقیَامُ  )
েসৗজনয্মূলক স�াণােথর্ সামিয়কভােব (  ُأَْلِقیَام) তথা দাঁড়ােনা ইসলািম শরীয়ত েমাতােবক  ٌُسنّة  
(সু�াহ) তথা িনয়ম । েযমন আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 



468 
 

সা�ামা উপের বিণর্ত হািদস শরীেফ উে�িখত নামােজর কাযর্�ম েথেক উৎসিরত িনয়মানুবিতর্ তা ও 
শৃ�লা এবং েনতৃ� ও সাময্তার মত ইতয্ািদ গণাবলীর মাধয্েম িতিন  তাঁর উ�তেক এই িশ�া 
িদয়ােছন েয, ইমাম দাঁিড়েয় নামাজ পড়েল েতামরা দাঁিড়েয় নামাজ পড়েব আর ইমাম বেস নামাজ 
পড়েল েতামরাও বেস নামাজ পড়েব । িক� আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর উ�তেক এই িশ�া েদন িন েয, ইমাম দাঁিড়েয় নামাজ পড়েল েতামরা 
বেস নামাজ পড়েব আর ইমাম বেস নামাজ পড়েল েতামরা  দাঁিড়েয় নামাজ পড়েব । এইটা হে� 
নামােজর িভতরকার ইমােমর আনুগতয্ ও অনূসরণ, িনয়মানুবিতর্ তা ও শৃ�লা এবং েনতৃ� ও সাময্তার 
মত ইতয্ািদ গণাবলী । এর অথর্ হল এই েয, নামাজ হে� ইসলােমর ি�তীয় িভিত্ত, নামাজ হে� 
মুসিলম মানুষেক েনতার আনুগতয্ ও অনূসরণ, িনয়মানুবিতর্ তা ও শৃ�লা এবং েনতৃ� ও সাময্তার 
মত ইতয্ািদ গণাবলী িশ�া েদওযার ও িশ�া করার গর�পূণর্ �িশ�েণর বয্াব�া ।                                                                   
নামােজর �িশ�ণ বয্াব�ার সূ�রপঃ একজন মুসিলম মানুেষর জনয্ পিব�তা অজর্ েনর পর ইসলােমর 
ি�তীয় িভিত্ত নামাজ আাদায় বা স�াদেনর �থম �র বা সূচনা হে� িবনীতভােব  (  ُأَْلِقیَام) তথা 
দাঁড়ােনা । েযমন মহান আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন বেলনঃ ---------------------
(  অথর্ঃ- েতামরা আ�াহর জনয্ িবনেয়র সােথ দাঁড়াও, সুরা  238 ـ اْلبقرة سورة ــ قَانِتِْین �ِ  قُوُموا
আল- বাকারা, আয়াত নং-২৩৮।)। নামাজ আাদায় বা স�াদেনর েবলায় এইরপ (  ُأَْلِقیَام) তথা 
দাঁড়ােনা ইমাম ও মু�াদীর জনয্ হে� ফরজ ।নামাজ েযেহতু মহান আ�াহর স�ি�র জনয্ মহান 
আেদশ েসেহতু  নামাজ আাদায় বা স�াদেনর সময় সামিয়ক সমসয্া বা ওজেরর কারেণ ফরজ িহেসেব 
পালনীয় (  ُأَْلِقَیام) তথা দাঁড়ােনা ইমােমর জনয্ অস�ব হেল ইমাম বেস নামাজ আাদায় বা স�াদন 
করেবন আর মু�াদী দাঁিড়েয় আাদায় বা স�াদন করেবন, বািহয্কভােব এটাই নামাজ আাদায় বা 
স�াদেনর িনয়ম হওয়ার কথা । কারণ, ইমােমর সামিয়ক সমসয্া বা ওজেরর সময়েতা মু�াদীর 
সামিয়ক সমসয্া বা ওজর িছলনা । িক� মুিমেনর মযর্াদা মহান আ�াহ তাআ’লার িনকট এত েবশী 
েয, তার সামিয়ক সমসয্া বা ওজেরর কারেণ তারই স�াণােথর্ নামােজর িভতর ইমােমর সামিয়ক 
সমসয্া বা ওজেরর কারেণ ফরজ িহেসেব পালনীয়( ُأَْلِقیَام)তথা দাঁড়ােনার মত আেদশখানাও মহান আ�াহ 
তাআ’লা মু�াদীর জনয্ �িগত কের িদেলন । সুবহানা�াহ । আমরা আমােদর নবী দজুাহােনর বাদশা 
সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার ে�� উ�ত হওয়া সে�ও আমরা 
আমােদর সিঠক মযর্াদা ও স�াণ আমরা িনেজরা বুঝেত পারলাম না । মহান আ�াহ তাআ’লার 
িনকট একজন সিতয্কােরর  পরেহজগার মুিমেনর কতটুকু মযর্াদা ও স�াণ তা পিব� কুরআেনর  সুরা 
হজরুােতর ১৩ নং- আয়ােত মহান আ�াহ তাআ’লা বেলনঃ  ------------------------ 

")13(ــ اتالحجر سورة ــ أَتْقَاُكمْ  َ�ِ  ِعْندَ  أَْكَرَمُكمْ  إِنَّ   " অথর্ঃ- “িনষ্চয় েস আ�াহর িনকট সবর্ািধক 
স�ািণত েয েতামােদর মােঝ সবর্ািধক পরেহজগার”, সুরা আল-হজরুাত,আয়াত নং-১৩  । ইবাদতগত 
িদক িদেয় দআু’র েচেয় েযমন েকান িকছুই মহান আ�াহর িনকট অিধক স�ািণত েনই িঠক 
েতমিনভােব ব�গত িদক িদেয় একজন মুিমেনর েচেয় েকান িকছুই মহান আ�াহর িনকট অিধক 
স�ািণত েনই । েযমন পিব� হািদস শরীেফ আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলনঃ----------------------------------------
- ِ  عنِ  ُھَرْیَرةَ  أَبِى َعنْ     )3370" (الدَُّعاءِ  ِمنَ  تَعَالَى هللاِ  َعلَى أَْكَرمُ  َشْیئٌ  لَْیسَ "  قَالَ : َسلَّمَ  وَ  َعلَْیھ هللاُ  َصلَّى النَّبِّي

الترمذي ننس                                                                                                                                                  
অথর্ঃ হযরত আবু হরায়রা (রািদআ�াহ আনহ )  েথেক বিণর্ত, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
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সা�ামা বেলনঃ “েদাআ’ করার েচেয় মহান আ�াহ তাআ’লার িনকট অিধক স�ািণত এমন িকছু 
েনই”। সুনানুত িতরিমিজ শরীফ, হািদস শরীফ নং-৩৩৭০ ।                                                        

 ُمؤِمنٍ الْ  ِمنَ  �َِ  َعلَى أَْكَرمُ  َشْيءٌ  لَْیسَ " ــ علیھ َوَسلََّم  هللا صلي  هللا رسول  قَالَ : قَأل َعْمِرو، ْبنِ  َ�ِ  َعْبدِ  َعنْ "
للطبراني االوسط المعجم في) 8356+6084("          

অথর্ঃ- হযরত আ�ু�াহ িবন আমর (রািদআ�াহ আনহ)  েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন:  রাসুল�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছনঃ “আ�াহর িনকট মুিমেনর েচেয় েকান ব�ই অিধক স�ািণত 
েনই” । আল- ম’ুজামুল আওসাত,হািদস শরীফ নং-৮৩৫৬+৬০৮৪ ।                         
একজন মুিমন মহান আ�াহ তাআ’লার িনকট অিধক স�ািণত হওয়ার কারেনই নামােজর িভতর েস 
মহান আ�াহ তাআ’লার সােথ িনভৃত আলাপ করার েযাগয্তা অজর্ েনর সুেযাগ েপেয়েছ।                                                                                                           
েযমন পিব� হািদস শরীেফ আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা বেলনঃ------------------------------------------------------

َ  ِمنْ  اْألََواِخرِ  اْلعَْشرِ  فِى سلم و علیھ هللا صلى هللا رسول اِْعتََكفَ : قَالَ  ُعَمَر، اْبنِ  َعنْ   بَْیتٌ  فِْیھِ  لَھُ  فَاتُِّخذَ  نَ َرَمَضا
 ــ َربَّھُ  یُنَاِجيْ  بَِما أََحُدكُمْ  ْبیَْنُظرْ لْ فَ  َجلَّ، وَ  َعزَّ  بَّھُ،ر یُنَاِجي اْلُمَصلِّى إِنَّ : فَقَالَ  یَْومٍ  ذَاتَ  َرأَْسھُ  فَأَْخَرجَ : لَ قَا َسعَفٍ  ِمنْ 

)5447( أْحمد مسند                                                                                                                 
অথর্ঃ-হযরত ইবনু ওমর(রািদআ�াহ আনহ)  েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন:  রাসুল�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার রমজােনর েশষ দশিদেন ই’িতকাফ করেল তাঁর জনয্ েখজরু গােছর পাতা িদেয় 
একিট ঘর ৈতরী করা হল । িতিন (ইবনু ওমর রািদআ�াহ আনহ)  বলেলন : িতিন (রাসুল�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) তাঁর মাথা েবর কের বলেলন : িন�য় মুসি� তার �ভূ আযয্া ওয়া 
জা�ার সােথ িনভৃত আলাপ কের, অতএব, েস িচে�-ভাবনা কের েদখুক েস তার �ভূর সােথ িনভৃেত 
িক আলাপ কের, মুসনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-৫৪৪৭  ।                               
একজন সিতয্কােরর মুিমন বা�া মহান  আ�াহরতাআলার িনকট কত েয আপন তা িনে� বিণর্ত 
হািদস শরীফখানা অধয্য়ন করেল পূণর্ভােব জানেত পারেবন ও উপলি� করেত পারেবন ।  েযমন 
পিব� হািদস শরীেফ আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
বেলনঃ------------------------------------------------------

:"وسلم علیھ هللا صلي هللا رسول  قَالَ  قَاَل، ُھَرْیَرة أبِي َعن   
َ  اِنَّ  بَ  َما" بِاْلَحْربِ  أَذَْنتُھُ  فَقَدْ  َوِلی�ا ِلىْ  َعادَ  َمنْ : قَالَ  �َّ ا اِلَّىَّ  اََحبَّ  بَِشْىئً  َعْبِدىْ  اِلَىَّ  تَقَرَّ ِممَّ   

بُ  َعْبِدىْ  یََزالُ  َوَما َعلَْیھِ  اِْفتََرْضتُ   الِّذىْ  َوبََصَرهُ  بِھِ  یَْسَمعُ  الَِّذىْ  َسْمعَھُ  ُكْنتُ  اَْحبَْبتُھُ  فَِاذَا اُِحبَّھُ  َحتَّى النََّوافِلِ بِ  اِلَىَّ  یَتَقَرَّ
َعلَْیَھا یَْمِشىْ  الَّتِىْ  َوِرْجلَھُ  بَِھا ِطشُ یَبْ  الَّتِىْ  َویََدهُ  بِھِ  یَْبُصرُ   "  

 (অথর্ঃ-হযরত আবু হরায়রা (রািদআ�াহ আনহ)েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�ামা বেলন : িন�য়ই আ�াহ বেলন : েয আমার ব�ুর সােথ শ�তা করল 
আিম(আ�াহ) তার সােথ যু� েঘাষণা করলাম, আিম বা�ার উপর যা ফরজ কেরিছ এর েচেয় ি�য় 
ব� িদেয় বা�া আমার িনকট সাি�ধয্ লাভ কের না। আমার বা�া নফল ইবাদেতর মাধয্েম আমার 
সাি�ধয্ লাভ কের বা আপন হয় এমনিক এর ফেল আিম তােক ভালেবেস েফিল। যখন আিম তােক 
ভালেবেস েফিল তখন আিম তার কণর্ হেয় যাই েয কণর্ িদেয় েস শেন, তার চ�ু হেয় যাই েয চ�ু 
িদেয় েস েদেখ, তার হাত হেয় যাই েয হাত িদেয় েস ধের এবং আিম তার পা হেয় যাই েয পা 
িদেয় েস হােট”,।                                                                                      
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বুখারী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৬৫০২।)                                                  
আল-ম’ুজামুলআওসাত, তাবারানীেত অনুরপ আেরা একিট হািদস শরীফ রেয়েছ তা েদওয়া হল । 

 ُمَحاَربَتِي،   اِْستََحلَّ  فَقَدْ  َوِلی�ا ِلىْ  أََھانَ ع َمنْ  ، قَاَل:إِنَّ َ�َ یَقُْوُل :وسلم علیھ هللا صلي هللا رسول، َعْن َعْن َعائَِشةَ 
بَ  َما وَ  بُ لَ  ىْ َعْبدِ  إِنَّ  وَ  ِمْن ِعبَاِدي بِِمثِْل أََداِء فََرائِِضي،  َعْبِدىْ  اِلَىَّ  تَقَرَّ  اَْحبَْبتُھُ  فَِاذَا اُِحبَّھُ  َحتَّى بِالنََّوافِلِ  اِلَىَّ  یَتَقَرَّ

) 9352(ــ  َعلَْیَھا یَْمِشىْ  الَّتِىْ  ھُ یْ َوِرْجلَ  بَِھا یَْبِطشُ  الَّتِىْ  َویََدهُ  َمابِھِ  ْسَمعُ یَ  الَّتِىْ أُْذنَْیِھ  َمابِھِ  یَْبُصرُ  الَّتِىْ  ھِ َعْینَیْ   ُكْنتُ 
للطبراني الوسطا المعجم في   

অথর্ঃ-হযরত আিয়শা (রািদআ�াহ আনহা)েথেক বিণর্ত,: রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা 
বেলন : িন�য়ই আ�াহ বেলন : েয আমার ব�ুেক অপমান করল তার সােথ আমার যু� ৈবধ হেয় 
েগল, আমার ফরজ আদায় বা স�াদেনর অনুরপ িদেয় বা�া আমার িনকট সাি�ধয্ লাভ কের না। 
িন�য় আমার বা�া নফল ইবাদেতর মাধয্েম আমার সাি�ধয্ লাভ কের বা আপন হয় এমনিক এর 
ফেল আিম তােক ভালেবেস েফিল। যখন আিম তােক ভালেবেস েফিল তখন আিম তার চ�ু হেয় যাই 
েয চ�ু িদেয় েস েদেখ, তার কণর্ হেয় যাই েয কণর্ িদেয় েস শেন, তার হাত হেয় যাই েয হাত 
িদেয় েস ধের এবং আিম তার পা হেয় যাই েয পা িদেয় েস হােট”,। আল-ম’ুজামুল 
আওসাত, তাবারানী, হািদস শরীফ নং-৯৩৫২ । 

উপেরা� পিব� কুরআেনর বাণী ও হািদস শরীফ�েয়র ভাষয্ েথেক আমরা জানেত পারলাম, মহান 
আ�াহ তাআ’লার িনকট একজন সিতয্কােরর পরেহজগার মুিমেনর মযর্াদা ও স�াণ কতই না চমৎকার 
ও মহান 7। মহান আ�াহ তাআ’লা একজন মুিমনেক যথাথর্ই মযর্াদা ও স�াণ িদেয়েছন। আমরা 

                                                           
7  >>(ক) উপেরা� শরীফ�েয়র �িমক নং যথা�েম -৬৫০২, বখুারী শরীফ এবং ৯৩৫২, আল-মু’জামুল 
আওসাত, তাবারানী শরীফ েথেক একথািট বঝুা েগল েয, মহান আ�াহ তাআ’লার  َُّوِلى  ِ َّ�  (ওয়ািল উ�াহ) 
তথা আ�াহর ওলী বা ব�ুর সােথ েকহ শ�তা করেল আ�াহ তাআ’লা উ� শ�র সােথ যু� েঘাষণা কেরন। 
কতটুকু উ��ের েপৗঁছেল একজন মসুিলম মানষুেক  َُّوِلى  ِ َّ�  (ওয়ািল উ�াহ) তথা আ�াহর ওলী বা ব�ু বলা 
হয় এবং উ�  َُّوِلى  ِ َّ�  (ওয়ািল উ�াহ) তথা আ�াহর ওলী বা ব�ুর মযর্াদা ও �মতা কতটুকু তা আমরা িনে� 
িব�ািরত বণর্না করব ইনশা আ�াহ  তাআ’লা। 
(খ) উ� হািদস শরীফ�য় েথেক এটা �মাণ হয় েয, মহান আ�াহ তাআ’লা যখন েকান মসুিলম বা�ােক 
ভালবােসন তখন তাঁর তাজা�ী বা�ার �বন শি�, দশর্ন শি�, ধারন শি�, চলন শি� হেয়
 যায়। 
(গ) উ� হািদস শরীফ�য় েথেক এটাও েবাধগময্ হয় েয, মসুিলম বা�ার জনয্ দইু �কার "قُْرب’‘(কুর্ ব)
 তথা  ৈনকটয্  হািসল হয়। 
(১) " اْلفََرائِِض  قُْربُ  " (কুরবলু ফারািয়য) তথা ফরজ ইবাদত �ারা মহান আ�াহ তাআ’লার ৈনকটয্ লাভ
 হয়। 
(২) " اْلنََوافِلِ  قُْربُ  " (কুরবলু নাওয়ািফল) তথা নফল ইবাদত �ারা মহান আ�াহ তাআ’লার ৈনকটয্ লাভ
 হয়। 
উপের বিণর্ত দইু �কার ৈনকটয্ লােভর �ারা একজন মসুিলম মানষু কতদরূ উ��ের েপৗঁছেত পাের তা  
িনে� উে�খ করা  হল।                                                                                                                                                          
“কুরবলু নাওয়ািফল” এর ফলাফলঃ “কুরবলু নাওয়ািফল”  �ারা বাশািরয়য্ােতর িসফাত তথা মানবীয় গণাবলী 
দরূ হেয় মহান আ�াহ তাআ’লার িসফাত তথা ঐশিরক গণাবলী মসুিলম বা�ার উপর �কািশত হেয় থােক। 
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আমােদর অ�তার কারেণ িনেজেদর মযর্াদা ও স�াণ বুঝেত ও উপলি� করেত অ�ম হেয়ই পেড়িছ। 
েদখুন, িচ�া করন এবং অনূধঅবন করন! এই স�ািণত মুিমন মানুষিটর স�াণােথর্ই নামােজর 
িভতর ইমােমর সামিয়ক সমসয্া বা ওজেরর কারেণ ফরজ িহেসেব পালনীয় (  ُأَْلِقیَام) তথা দাঁড়ােনার 
মত আেদশখানাও মহান আ�াহ তাআ’লা মু�াদীর জনয্ �িগত কের েদন । েসইজেনয্ই, নামােজর 
িভতরকার ইমােমর আনুগতয্ ও অনূসরণ, িনয়মানুবিতর্ তা ও শৃ�লা এবং েনতৃ� ও সাময্তার মত 
ইতয্ািদ গণাবলীর মাধয্েম  আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা িতিন তাঁর উ�তেক নামােজর কাযর্�েমর িভতর পূবর্বত� রাজা-বাদশাহেদর দাি�ক ও 
অহংকারপণূর্ কাযর্�ম উদাহরণ িহেসেব েটেন এেন এই িশ�া িদেয়েছন েয, নামােজর বািহের দাি�ক 
ও অহংকার িববিজর্ ত ইসলােমর স�ািণত বয্াি� বগর্, উ��র জন দাঁড়ােলও েতামরা তার স�াণােথর্ 
েসৗজনয্মূলক দাঁড়ােব আর তাঁরা বেস পড়েল েতামরাও বেস পড়েব । কারণ, েযখােন নামােজর িভতর 
একজন মুিমনেক এতই মযর্াদা ও স�াণ  েদওয়া হেয়েছ েয, ইমােমর সামিয়ক সমসয্া বা ওজেরর 
কারেণ ফরজ িহেসেব পালনীয়(  ُأَْلِقیَام)তথা দাঁড়ােনার মত আেদশখানাও মহান আ�াহ তাআ’লা মু�াদীর 
জনয্ �িগত কের িদেলন । তা হেল নামােজর বািহের েসই একজন মুিমেনর মযর্াদা ও স�াণ �াস 
পােব েকন ?                                                       
পূবর্বত বহাল থাকেবেতা না, বরং বাড়েব ।                                                                                                                         
"أَْرذَُل اْلقُُرْونِ   " (আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� 
শতা�ীসমূেহর) সবর্িনকৃ� মুসিলমগেণর  মেধয্ কিতপয় উলামা  একজন সিতয্কােরর  পরেহজগার 
মুিমেনর পূণর্ মযর্াদা ও স�াণ স�েকর্   অ� থাকায় এক মুিমন আর এক মুিমনেক স�াণ �দশর্ণােথর্ 
"أَْرذَلُ اْلقُُرْونِ  তথা দাঁড়ােনােক হারাম বেল থােকন । (أَْلِقیَامُ  )  " (আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� 
শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমেূহর) সবর্িনকৃ� আিলম িহেসেব পিরিচত এই 
মুসিলম মানুষিট িনেজর মযর্াদা স�েকর্ ই অ� । অনয্ মুসিলেমর  মযর্াদা ও স�াণ  িকরেপ বুঝেব, 
িকরেপই বা উপলি� করেত স�ম হেব ?                                                
িনজ  মযর্াদা ও স�াণ  স�েকর্ ই েতা েস অবগত নেহ । বা�েব এই বয্াি�িট আিলমই নয় ।   

                                                           
তখন েস তার সম� শরীর �ারা দরূ হেত েদখেত ও শনেত পায় এবং তার েদখার ও শনার কাজ শধু েচাখ 
ও কােনর মেধয্ সীমাব� থােক না। এেক মহান আ�াহ তাআ’লার িসফাত তথা ঐশিরক গেণ ফানা তথা িবলীন 
হওয়া বেল। এটা নফল ইবাদেতর ফল।  
“কুরবলু ফারািয়য” এর ফলাফলঃ “কুরবলু ফারািয়” �ারা মসুিলম মানষু বা বা�া স�ূণর্ ফানা িফ�াহ তথা 
আ�াহ তাআ’লােত িবলীন হেয় যায়। তখন তার সম� অি�ে�র েলাপ পায়। এমনিক তার িনেজর অি�ে�র 
অনভূূিতও থােক না। একমা� মহান আ�াহ তাআ’লার অি�� ছাড়া অনয্ িকছুই আর তার েগাচরীভূত হয় না। 
এেক ফানা িফ�াহ তথা আ�াহ তাআ’লােত িবলীন হওয়া বলা হয় এবং এটা ফরজ ইবাদেতর ফল। 
উপেরা� হািদস শরীেফর ভাষয্ েথেক আেরা জানেত পারলাম েয, সাধারণ মসুিলম বা�ার েবলায় েযেহতু এ �র 
হািসল হয় তা হেল আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামার েবলায় কতটুকু উ��র 
হািসল হেয়েছ তা আপিন ভাল কের গভীরভােব অনধুাবন কের েদখুন। এই কুরবলু ফারািয়য ও কুরবলু নাওয়ািফল 
তখনই লাভ হেয় থােক যখন ফরজ ইবাদত িঠকমত আদায় কের সু�ত ও নফল আদায় করা হয়। উপেরা� 
িববরণ হেত পাঠকবগর্ এ কথা িন�য়ই বঝুেত েপেরেছন েয, যখন েকান মসুিলম বা�া ”কুরবলু ফারািয়য” 
ও ”কুরবলু নাওয়ািফল” �ারা মহান আ�াহ তাআ’লার এরপ ৈনকটয্ লাভ কের েয, মহান আ�াহ তাআ’লার 
তাজা�ী তার �বন শি�, দশর্ন শি�, ধারন শি� ও চলন শি� হেয় যায় তখন তার �ান লােভর পেথ �ান, 
কাল ইতয্ািদর দরূ� েকান �কার অ�রায় হেত পাের না।   
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অথচ, এক মুিমন আর এক মুিমনেক স�াণ �দশর্ণােথর্ ( ُأَْلِقَیام) তথা দাঁড়ােনার আেদশ িদেয়  আমােদর 
নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলন :------- َعْن  

ا: َجِرْیٍر،قَالَ  ِ : " ،فَقَالَ  ألُبَایِعُھُ  أَتَْیتُھُ  َوَسلَّم  ھِ َعلَیْ   هللاُ  َصلّى  النَّبِيُّ  بُِعثَ  لَمَّ                                                                                                                         "َجِرْیُر؟ یَا ِجئْتَ  َشْيءٍ  ِألَّي
 اْلَمْكتُْوبَةِ  الصَّالَةِ  َوتُِقْیمُ  َ�ِ، َرُسْولُ  َوأَنِّي َ�ُ  إِالَّ  إِلَھَ  الَ  أَنْ  َشَھاَدةِ  إِلَى فََدَعانِيْ " : قَالَ  یََدْیَك، َعلَى ِألُْسِلمَ  ِجئْتُ :  قُْلتُ 

َكاةَ  َوتُؤّدِي ، هِ  و َخْیِرهِ  بِاْلقَْدرِ  َوتُْؤِمنُ  اْلَمْفُرْوَضةَ، الزَّ :  فَقَالَ  أَْصَحابِِھ، َعلَى بَلَ أَقْ  ثُمَّ  ِكَسائَھُ، إِلَىَّ   فَأَْلقَى:  قَالَ  ،" َشّرِ
                                                                        "إِذَا َجاَءُكمْ  َكِرْیمُ  قَْومٍ  فَأَْكِرُموهُ  " ــ (2217) في المعجم الكبیر للطبرانیئ
অথর্ঃ-হযরত জািরর(রািদআ�াহ আনহ)  হেত বণর্ত, িতিন বেলন : নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামােক (নবী-রাসুল িহেসেব)ে�রণ করা হেল আিম তাঁর িনকট বাইআ’ত হেত আসেল িতিন 
বেলন :“ েহ জািরর, িকেসর জেনয্ তুিম আসেল ? ” আিম বললাম: আিম আপনার হােত ইসলাম 
�হন করেত এেসিছ, িতিন জািরর(রািদআ�াহ আনহ) বলেলন: “িতিন(রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা) আমােক “আ�াহ ছাড়া উপাসয্ েনই আর িন�য় আিম আ�াহর রাসুল” সা�য্ িদেত, 
ফরজ নামাজ কািয়ম করেত, ফরজ যাকাত িদেত এবং ভাগয্িলিপর ভাল-ম� িব�াস করেত আহবান 
জানােলন, িতিন জািরর(রািদআ�াহ আনহ)  বলেলন: অতপর, িতিন আমার িদেক কাপড় িনে�প 
কেরন । তারপর, িতিন তাঁর সাহাবীেদর িদেক স�ুখীন হেয় বলেলন : “যখন েতামােদর িনকট েকান 
স�দােয়র স�ািণত বয্াি� আসেল েতামরা তােক স�াণ কেরা”।  আল-ম’ুজামুল কািবর, তাবারানী 
শরীফ, হািদস শরীফ নং-২২১৭।                                                        
উপেরাি�িখত হািদস শরীেফ আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা এক মুিমন আর এক মুিমনেক স�াণ �দশর্েনর েযই আেদশ িদেয়েছন তা িকভােব েদখােনা 
হেব ?                                                                                                            
# তার জনয্ িক তখন খাবার হােত িনেয় বেস বেস অেপ�ায় থাকেত হেব?                           
# নািক তার জনয্ ফুেলর েতাড়া ইতয্ািদ িনেয় েটিবল সািজেয় েরেখ েচয়াের বেস বেস তার স�াণ 
�দশর্ন করেবন?                                                                                                                                                                                                                           
িবষয়িট আসেল তা নেহ, হািদস শরীেফ েযই স�াণ �দশর্েনর কথা বলা হেয়েছ তা  স�ািণত বয্াি�র 
শভগমেনর পরমূহেতর্ ই  বা েকান মজিলেস উপি�ত হওয়ার �ারে�ই  শধ ু(  ُأَْلِقیَام) তথা দাঁড়ােনার 
মাধয্েমই অথবা ফুেলর েতাড়া িনেয় েটিবল সািজেয় েরেখ েচয়াের বেস না েথেক  বরং ফুেলর েতাড়া 
ইতয্ািদ িনেয়(  ُأَْلِقیَام) তথা দাঁড়ােনার মাধয্েম �াগত জািনেয়ই স�াণ �দশর্ন করেত হেব । উপেরা� 
আল-ম’ুজামুল কািবর, তাবারানী শরীেফর ২২১৭ নং হািদস শরীফখানার বয্াখয্াসরপ আেরা একটু 
িব�ৃতভােব সাহীহ আল-মুসতাদরাকুল হািকেম একখানা হািদস শরীফ এেসেছ িনে� তা উে�খ করা হল 
।হািদস শরীফখানা এই------------------------------------------------ َعْن

وسلم  علیھ هللا صلي هللا رسولِ   َعْنھُ َعلَىَجابٍِر ْبِن َعْبِد َ�ِ َرِضَي َ�ُ َعْنھُ قَاَل: َدَخَل َجِرْیُر ْبُن َعْبِد َ�ِ َرِضَي َ�ُ 
وسلم ِرَداَءهُ فَأَْلقَاهُ إِلَْیِھ، فَنَلَقّاهُ بِنَْحِرِه  علیھ هللا ليص هللا رسولُ َوِعْنَدهُ أَْصَحابُھُ، َوَضنَّ كُلُّ َرُجٍل بَِمْجِلِسِھ ، فَأََخذَ 

 علیھ هللا صلي هللا َ�ُ َكَما أَْكَرْمتَنِْي ، ثُمَّ َوَضعَھُ َعلَى َظْھِر رسولِ َعْینَْیِھ َوقَاَل: أَْكَرَمَك َوَوْجِھِھ، فَقَبَّلَھُ َوَوَضعَھُ َعلَى 
وسلم، فَقَاَل رسولُ  هللا صلي هللا علیھ وسلم: " َمْن َكاَن یُْؤِمُن بِاَ�ِ َواْلیَْوِم اْألَِخِر فِإذَا أَتَاُكْم َكِرْیُم قَْومٍ  فَْلیْكِرْمھُ " ، 

)7954ـــ المستدرك الحاكم ـــ (                                                                                                                    
অথর্ঃ- হযরত জােবর িবন আ�ু�াহ(রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেল: জািরর িবন 
আ�ু�াহ (রািদআ�াহ আনহ) রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনকট তাঁর সাহাবীগণ 
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তাঁর িনকট উপি�ত থাকা অব�ায় আসেলন  বা �েবশ করেলন । এমতাব�ায় �েতয্কিট 
েলাক তার িনজ� জায়গায় অনড় রেয় েগল(অিবচল রেয় েগল, িনজ জায়গা েথেক উেঠ তােক বসার 
জায়গা েদয়িন) তখন  রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা (তার স�াণােথর্ বসার জনয্) 
িনেজর চাদরখানা িনেয় তার িদেক(জািরর িবন আ�ু�াহর িদেক) িনে�প করেল িতিন(চাদর েমাবারেক 
না বেস) তা তার বুেক,মুেখ �হন কের তা চু�ন করেলন এবং তার দেুচােখ লাগােয় বলেলন: আ�াহ 
আপনােক স�াণ করন েযমন আপিন আমােক স�াণ কেরেছন । তারপর িতিন  চাদরিট রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িপঠ েমাবারেক রাখেলন(জিড়েয় িদেলন)। অতপর, রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বলেলন : “েয আ�াহ ও আিখরাত িব�াস কের যখন তার িনকট 
েকান স�দােয়র স�ািণত েলাক আেস েস েযন তােক স�াণ কের”। মুসতাদরাকুল হািকম, 
হািদস শরীফ নং-৭৯৫৪ ।  উপেরা� হািদস শরীেফর ভাষয্ েথেক এই কথা বুঝা েগল েয,  যখন   
আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা সাহাবীেদরেক েদখেলন 
জািরর িবন আ�ু�াহ (রািদআ�াহ আনহ) মজিলেস আসার পরও সাহাবীগণ তােদর িনজ িনজ 
জায়গায় অিবচল েথেক েগল,তােক বসার জায়গা েদওয়ার জনয্ তার স�াণােথর্ েকউ িনেজেদর অব�ান 
েছেড় উঠলনা, একটু নড়াচড়াও করলনা, তাঁেদর এই অনড় অব�া েদেখ বলেলন: “েয আ�াহ ও 
আিখরাত িব�াস কের যখন তার িনকট েকান স�দােয়র স�ািণত েলাক আেস েস েযন তােক স�াণ 
কের”। সাহাবীগণ িনেজেদর অসকর্ তার কারেনই হউক আর ভুেলর কারেণই হউক জািরর িবন আ�ু�াহ 
(রািদআ�াহ আনহ)েক যথাযথ স�াণ েদখােত না পাড়ায় রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
�য়ং   জািরর িবন আ�ু�াহর (রািদআ�াহ আনহর) স�াণােথর্ তােক বসার জনয্ িনেজর চাদর 
েমাবারক তার িদেক িনে�প কের স�াণ �দশর্ন কের বলেলন:  “েয আ�াহ ও আিখরাত িব�াস কের 
যখন তার িনকট েকান স�দােয়র স�ািণত েলাক আেস েস েযন তােক স�াণ কের”।   

উপেরা� হািদস শরীফ েথেক দিুট িশ�া েপলাম (�থম িশ�া) স�াণ �দশর্ন করাঃ স�ািণত বয্াি�েক 
তার উপযু� স�াণ �দশর্ন করা ঈমােনর সােথ স�িকর্ ত িবষয় এবং তা আ�াহ ও আিখরাত িব�াসী 
�েতয্ক মুিমন বয্ি�র উপর ওিয়ািজব । আর েসটা হেব (  ُأَْلِقیَام) তথা দাঁড়ােনার মাধয্েমই । 
অনয্েক স�াণ �দশর্ন করেত হেব(  ُأَْلِقیَام) তথা দাঁড়ােনার মাধয্েমই আর িনেজ কখেনা অেনয্র েথেক 
أَْلِقیَامُ    ) তথা দাঁড়ােনার আকা�া করেত পারেব না ।                       
অনয্েক(   ُأَْلِقیَام )তথা দাঁড়ােনার মাধয্েম স�াণ �দশর্ন করা ইসলািম শরীয়েত জািয়য এবং েকউ 
িনেজ অেনয্র েথেক( ُأَْلِقَیام) তথা দাঁড়ােনার আকা�া করা ইসলািম শরীয়েত হারাম।  স�ািণত 
বয্াি�র জনয্ েকউ দাঁড়ােল স�ািণত বয্াি� তােক ন�তা ও ভ�তা�রপ বলেত হেব “বেস পড়ুন” । 
এইটাই আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর উ�তেক 
হািদস শরীেফর মাধয্েম িশ�া িদেয়েছন । মহান আ�াহ সকেলর �িত দয়া করন । আমীন!  
                                                 
স�াণ �দশর্েনর িবষয়িট স�েকর্ "أَْرذَُل اْلقُُرْونِ    "(আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” 
(িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহর) সবর্িনকৃ� মুসিলমগেণর কিতপয় উলামা বা�েব 
এেকবােরই অ� । তারা জােননা েয, এইরপ (  َامُ أَْلِقی ) তথা দাঁড়ােনা  ইসলািম শরীয়েত জািয়য । 
তাই, এমতাব�ায় দাি�কতা ও অহংকার িববিজর্ ত ইসলােমর স�ািণত বয্াি� বগর্, উ��র জন দাঁড়ােল 
অনয্রা বেস থাকেব , এটা েবয়াদবী তথা িশ�ারচািরতা বিহভূর্ ত আচরণ । আর দাি�কতা ও অহংকার 
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িববিজর্ ত ইসলােমর স�ািণত বয্াি� বগর্, উ��র জন বেস থাকেল অনয্রা দাঁড়ােয় থাকেব, এটা 
িনয়মানুবিতর্ তা বিহভূর্ ত, িবশৃ�ল আচরণ । ইসলািম শরীয়েত এইরপ আচরণ গিহর্ ত এবং অকলয্াণকর 
ও অেসৗজনয্মূলক যা আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
উপের বিণর্ত নামােজর িভতরকার কাযর্�েমর মাধয্েম িতিন তাঁর উ�তেক িশ�া িদেয়েছন । তা 
ছাড়া, হািদস শরীেফ আেরা আেছ-------- ---------------------------------
(ক) হযরত আবু সাঈদ (রািদআ�াহ আনহ) বেলন: েকান এক ঘটনায় বনু কুরাইজা হযরত সা’দ 
রািদআ�াহর িবচার মানেত স�ত হেল নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁেক েডেক আনার জনয্ 
বেলন । এমতাব�ায় হযরত সা’দ রািদআ�াহ আনহ গাধায় চেড় আসেল নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা সাহাবীেদর বলেলন : "  َسیِِّدُكمْ  إِلَى قُوُموا"   (েতামরা েতামােদর েনতার পাে�র্ দাঁড়াও অথর্াৎ 
েতামরা েতামােদর েনতােক (�াগত জািনেয়) িনেয় আস, সুনানুত িতরিমিজ, হািদস শরীফ নং-৫২১৫ 
+হযরত শবা (রািদআ�াহ আনহ) বেলন: হযরত সা’দ রািদআ�াহ মসিজেদ নববীর িনকটবত� হেল 
নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা আনসারেদরেক  বলেলন : "  َسیِِّدُكمْ  إِلَى قُوُموا"   (েতামরা 
েতামােদর েনতার পাে�র্ দাঁড়াও অথর্াৎ েতামরা েতামােদর েনতােক (�াগত জািনেয়) িনেয় আস, 
সুনানুত িতরিমিজ, হািদস শরীফ নং-৫২১৬ ।                                                                  
(খ) নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা এবং ফািতমা রািদআ�াহ আনহার মধয্কার িবেশষ আদর-
েসাহােগর েসৗজনয্ আচরণ এই িছল েয,--------------------------------- --
( مَ  فَاِطَمةُ   َدَخلَ  إِذَا َكانَ  وَ  َمْجِلِسھِ  فِى وقَبَّلََھاَوأَْجلََسَھا بِیَِدَھا فَأََخذَ  إِلَْیھَ  قَامَ  َعلَْیھِ  َدَخلَتْ  إِذَا َكانَتْ  َوْجَھَھا هللاُ  َكرَّ

                                      (  اَمْجِلِسھَ  فِى ھُ تْ َوأَْجلَسَ  ھُ تْ قَبَّلَ فَ  بِیَِدهِ  تْ فَأََخذَ  لَْیھِ إِ  قَاَمتْ  َعلَْیَھا
ফািতমা রািদআ�াহ আনহা যখন নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনকট েগেল িতিন ফািতমা 
রািদআ�াহ আনহার পাে�র্ িগেয় দাঁড়ােতন,তাঁর হাত ধের তাঁেক চুমু িদেতন িঠক েতমিনভােব নবী 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামাও  ফািতমা রািদআ�াহ আনহার িনকট েগেল ফািতমা রািদআ�াহ 
আনহাও নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পাে�র্ িগেয় দাঁড়ােতন,তাঁর হাত ধের তাঁেক চুমু িদেতন 
। সুনানুত িতরিমিজ, হািদস শরীফ নং-৫২১৭ ।                                                                                                 
িক� স�ািণত বয্াি� বগর্, উ��র জন বেস পড়েলও েতামরা বসেব না, এইরপ (  ُأَْلِقیَام) তথা 
দাঁড়ােনা  ইসলািম শরীয়েত হারাম । কারণ, এইরপ (  ُأَْلِقیَام) তথা দাঁড়ােনা পূবর্বত� রাজা-
বাদশাহেদর জনয্ �জােদর (  ُأَْلِقیَام) তথা দাঁড়ােনা সদশৃ হেয় যায় ।                                     
(ি�তীয় িশ�া) আদব তথা িশ�াচািরতাঃ আদব তথা িশ�াচািরতার িবষয়িট আইেনর িনয়�ণ বিহভূর্ ত 
ভি�-��া,মেনর আ�িরক অনুভুিত ও আেবগ তািড়ত িবষয় । এই আদব তথা িশ�াচািরতা "  
اْلقُُرْون َخْیرُ  الثََّالثَة  " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ)  তথা “সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ”  সাহাবীগেণর 
(রািদআ�াহ আনহম),তােবঈ ও তােব’-তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভুর্ � উৎকৃ� মুসিলম 
উলামােকরামগেণর  �দত্ত রায়-মতামত ,  ُْجِتَھاد  ,তথা িনয়ম (আসসু�াহ)  ألسُّنَّةُ  �তথা গেবষণাল اْالِ
�ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর হবহ অনূসারী ও পূণর্ সমথর্নকারী আমােদর নবী 
মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� একিট 
েবেহ�ী দল  “  ُاْلَجَماَعة"(আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  نَِّة َو اْلَجَماَعةِ أَْھُل السُّ   (আহলু��ুাত ওআল 
জামাআত) নােম দলব� সভয্জেনর অ�র-হৃদেয় �তঃ�ুতর্ ভােব ও �য়ংি�য়ভােব (আপনা-আপিন) 
ৈতরী হেয় যায় । িক�  " ِأَْرَذُل اْلقُُرْون ِ" (আরযালুল কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী 
চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহর) অ�ভুর্ � অসভয্জনেদর মেধয্ এই আদব তথা িশ�াচািরতা 
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অ�র-হৃদেয় �তঃ�ুতর্ ভােব ও �য়ংি�য়ভােব (আপনা-আপিন) ৈতরী হয় না । বরং  ِأَْرَذُل اْلقُُرْون"  " 
(আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহর) 
অ�ভুর্ � অসভয্জনেক আইেনর মাধয্েম আদব তথা িশ�াচার িশ�া েদওয়া হয় এই জনয্ েয, তােদর 
অ�ের মুনািফিক তথা কপটতা থাকায় তারা সব সময় এবং সব িবষেয়ই আইন তালাশ কের আর 
সভয্জেনর অ�র-হৃদেয় আদব তথা িশ�াচািরতা �তঃ�ুতর্ ভােব ও �য়ংি�য়ভােব (আপনা-আপিন) 
ৈতরী হেয় যায় িবধায় তােদর আইেনর �েয়াজন হয় না । এইটা তােদর সহজাত �বৃিত্তর অ�ভুর্ � । 
েযমনিট েদখেলন জািরর িবন আ�ু�াহ রািদআ�াহ আনহর আচরেণর মেধয্ । আমােদর নবী সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁেক বসার জনয্ িনেজর চাদর েমাবারক িদেল জািরর িবন আ�ু�াহ রািদআ�াহ 
আনহ উ� চাদের না বেস বরং দাঁড়ােনা অব�ায়ই িতিন উ� চাদর েমাবারক ভি�-��াভের হােত 
িনেয় তার বে� লাগােলন, েচােখ-মুেখ লািগেয় চুমু েখেলন । তখেনা িতিন �কােশয্ ঈমােনর েঘাষণা 
েদনিন । মেনর িভতর ঈমান আনার বাসনায় আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনকট 
সেবমা� এেসেছন । কািফর অব�ায়ই তার মেধয্ ভি�-��াজিনত আদব তথা িশ�াচািরতা িছল । 
আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা জািরর িবন আ�ু�াহ রািদআ�াহ আনহর উ� আদব 
তথা িশ�াচািরতার েমৗনস�িত �াপন কেরেছন িবধায় তা মুসিলম মানুেষর জনয্ ৈবধ হেয় েগল । 
الثََّالثَة  " اْلقُُرْون َخْیرُ    " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ”  সাহাবীগেণর 
(রািদআ�াহ আনহম), তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভুর্ � উৎকৃ� মুসিলম 
উলামােকরামগেণর  �দত্ত রায়-মতামত ,  ُْجتَِھاد  ,তথা িনয়ম (আসসু�াহ)   ألسُّنَّةُ  �তথা গেবষণাল اْالِ
�ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর হবহ অনূসারী ও পূণর্ সমথর্নকারী  ِأَْرذَُل اْلقُُرْون"  " 
(আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহর)ই 
অ�ভুর্ � িক� আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ 
িহেসেব পালনীয় একমা� একিট েবেহ�ী দল  “  ُاْلَجَماَعة" (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা “  أَْھلُ 

 নােম দলব� কিতপয় সভয্ সাধারণ মুসিলম ও(আহলু��ুাত ওআল জামাআত)   اْلَجَماَعةِ  وَ  نَّةِ السُّ 
কিতপয় সভয্ মুসিলম উলামা বয্াতীত  ِأَْرذَُل اْلقُُرْون"  " (আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� 
শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহর) অ�ভুর্ �  অিধকাংশ সবর্িনকৃ� সাধারণ 
মুসিলমগণ অথবা  অিধকাংশ সবর্িনকৃ� উলামাই অসভয্ িবধায় তােদর মেধয্ সহজাত �বৃিত্তর অ�ভুর্ � 
ভি�-��াজিনত আদব তথা িশ�াচািরতা না থাকায় তােদরেক আইেনর মাধয্েম আদব তথা িশ�াচািরতা 
িশ�া িনেত হেব । কারণ, এেদর আচরণ ও মেনর মেধয্ একজন কািফর মানুেষর মেধ থাকা আদব 
তথা িশ�াচািরতার সমপিরমাণও আদব তথা িশ�াচািরতা েনই । েযমনিট আমরা েদেখিছ আমােদর 
নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনকট আসা মুসলমান হওয়ার জনয্ আসা আেরা কেয়কজন 
ইয়াহিদর মেধয্ । েযমন- পদচু�ন করার েদশাচার পিরভাষায় “কদমবুিছ করার”  িবষয় স�েকর্  
ইবনু মাজাহ শরীেফ একিট হািদস শরীফ এেসেছ, হািদস শরীফখানার ভাষয্ হে� –---- َعْن َصْفَواِن

) 3705یَُھْوِد قبَّلُوا یََد النَّبِّيِ َوِرْجلَْیِھ ــ سنن اْبِن َماَجھ (ْبِن َعسَّاٍل أَنَّ قَْوًما ِمَن الْ                                                           
অথর্ঃ-হযরত সফওয়ান িবন আসসাল েথেক বিণর্ত, িন�য় ইয়াহিদেদর একিট স�দায় নবী সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার হাত ও পা চু�ন কেরেছ, সুনান ুইবনু মাজাহ, হািদস শরীফ নং-৩৭০৫ । 
                                                            
িতরিমিজ শরীেফ দইুজন ইয়াহিদ আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
পা েমাবারক চু�ন কেরেছন মেমর্ উত্তম িবশ� হািদস শরীফ (হািদসুন হাসানুন) রেয়েছ, হািদস 
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শরীফখানার আংিশক  ভাষয্ হে� –---------------------------------------    
ھُ لَْو َسِمعََك اِْذَھْب بِنَا إِلَى َھذَا النَّبِّيِ ،فَقَاَل َصاِحبُھُ الَ تَقُْل نَبِيٌّ إِنَّ " یَُھْوِديٌّ ِلَصاِحبِھ ِ ،  َصْفَواِن ْبِن َعسَّال قَاَل قَاَل َعنْ 

 قَاَل : فَقَبَّلُوا یََدهُ  --------تِْسعِ آیَاٍت بَیِّنَاٍت  فََسأَالَهُ َعنْ  وسلم علیھ هللا صلي هللا َرسولَ   َكاَن لَھُ أَْربَعَةُ أَْعیٍُن ، فَأَتَیَا
)2733سنن الترمذي ــ( أَنََّك نَبِيٌّ " َو ِرْجلَھُ فَقَاالَ نَْشَھدُ              

অথর্ঃ-হযরত সফওয়ান িবন আসসাল(রািদআ�াহ তাআ’লা আনহ)েথেক বিণর্ত,িতিন বেলনঃ একজন 
ইয়াহিদ তার সাথীেক বলল, তুিম আমােদরেক এই নবীর িনকট িনেয় যাও, তার সাথী বলল, নবী 
বেলা না-------িন�য় যিদ েস শেন তা হেল (েজেন রাখ) তাঁর চার কান আেছ । অতপর, 
তারা উভেয়ই রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনকট এেস নয়িট �� �� করল,---- 
িতিন(হযরত সফওয়ান িবন আসসাল)বলেলন, তারা তাঁর হাত ও পা চু�ন করল । অতপর তারা 
উভেয়ই বলল, “আমরা সা�য্ িদি� িন�য়ই আপিন নবী, সুনান ু িতরিমিজ,হািদস শরীফ নং-
২৭৩৩।অপর একিট হািদস শরীেফ আবু দাউদ শরীেফ যাির’ (রািদআ�াহ তাআ’লা আনহ) এর কথা 
উ�ৃত আেছ েযমন বলা হেয়েছঃ                                                                                                         

ِ  ایَدَ  نُقَبِّلُ فَ  َرَواِحِلنَا ِمنْ  نَتَبَاَدرُ  فََجعَْلنَا"  َداُوود أبُو"( َوِرْجلَھُ  َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  هللاُ  َصلَّى النَّبِّي
)5225ــ                                                                         

অথর্ঃ-“আমরা তাড়াতািড় বাহন েথেক েনেম এেস  আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�াহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার হাতও  পা েমাবারক চু�ন করেত লাগলাম”  । আবু দাউদ শরীফ, 
হািদস শরীফ নং-৫২২৫ ।              
উপেরা� হািদস শরীফগেলার েকনিটেত এইরপ বুঝা যায় েয, েকউ েকউ ইসলাম �হেনর পূেবর্ই এবং, 
েকউ েকউ ইসলাম �হেনর পর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার হাত ও পা চু�ন কেরেছন । 
এেত �মািণত হল েয, পদচু�ন করা েদশাচার পিরভাষায় “কদমবুিছ করা ইসলািম শরীয়েত ৈবধ কমর্ 
। যারা  কািফর অব�ায় এইরপ  ভি�-��াজিনত আদব তথা িশ�াচািরতা �দশর্ন করেত পােরন, 
তা হেল  ِأَْرذَُل اْلقُُرْون"  " (আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী 
ও পরবত� শতা�ীসমূেহর) অ�ভুর্ � সবর্িনকৃ� সাধারণ মুসিলমগণ অথবা  অিধকাংশ সবর্িনকৃ� 
উলামাগণ েকন একজন কািফর মানুেষর মেধ থাকা আদব তথা িশ�াচািরতার সমপিরমাণ আদব তথা 
িশ�াচািরতা েদখােত বয্থর্ বা েদখােত পােরন না?                                                             
এর একমা� কারণ হে�, এেদর অ�ের মুনািফিক তথা কপটতা রেয়েছ । এইসব মুনািফক তথা কপট 
মুসিলেমর িচ� সহেজই বুঝা যায় েয, তারা আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামার নাম শনা মা� বার বার তাৎ�িণক দরদ পড়েবনা, দইু একবার বেল �া� হেয় পড়েব 
। মহান আলাহ তাআ’লাই ভাল জােনন ।                                                  
তৃতীয় অব�ায় সালাম �দােনর ধরণ - " ُهللاِ  َرسُْولَ  یَا َعلَْیكَ  السَّالَم "   অথর্ঃ- “ইয়া রাসুলু�ািহ, আপনার 
উপর সালাম”,  ,”অথর্ঃ- “ইয়া হািববা�ািহ, আপনার উপর সালাম   " هللاِ  َحبِْیبَ  یَا َعلَْیكَ  السَّالَمُ "

" هللاِ  نَبِيَّ  یَا َعلَْیكَ  السَّالَمُ "  “ইয়া নাবীআ�ািহ, আপনার উপর সালাম” ইতয্ািদ শ� বা বাকয্ েযােগ 
সালাম েদওয়া ।                                                                                                  
এমতাব�ায় আমােদরেক সবর্ �থেম িনে� উে�িখত হািদস শরীেফ বিণর্ত িনয়ম অনূসরণ করা একা� 
�েয়াজন । হািদস শরীফখানা হে� এই --------------------------------- 
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 َغْیرِ  فِيْ  ُسنَّةٌ  ،وَ  فَِرْیَضةٍ  فِيْ  ُسنَّةٌ :  ُسنَّتَانِ ألسُّنَّةُ  : "  سلم و علیھ هللا صلى هللا رسول قَالَ :قال ةَ ھَُرْیرَ  أَبِي عن
 فِي أَْصلَُھا لَْیسَ  الَّتِي أَلسُّةُ  ، َضالَلَةٌ  َوتَْركَُھا ، ُھًدي أَْخذَُھا ، هللاِ  ِكتَابِ  فِي أَْصلَُھا اْلفَِرْیّضةِ  فِي الَّتِي ،أَلسُّةُ  فَِرْیَضةٍ 

)عشر الحادى الجزء(للطبراني الكبیر جمالمع في) ) 785. " ( بَِخِطْیئَةٍ  لَْیسَ  َوتَْركَُھا ، فَِضْیلَةٌ  أَْخذَُھا ، هللاِ  ِكتَابِ   
অথর্ঃ- হযরত আবু হরায় (রািদআ�াহ আনহ)  েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন,  রাসুল সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন : “ ُسنّةٌ     (সু�াহ) তথা িনয়ম দইু �কার : ফরজ িবষেয়  ٌُسنّة  
(সু�াহ) তথা িনয়ম এবং গায়ের ফরজ বা ফরজিবহীন িবষেয়  ٌُسنّة  (সু�াহ) তথা িনয়ম । ফরজ 
িবষেয়  ٌُسنّة  (সু�াহ) তথা িনয়েমর  ٌأُُصْول বা মূলনীিত আ�াহর িকতাব তথা কুরআেন আেছ । এ 
  ُسنّةٌ  িহদায়াত তথা সৎপথ �াি�, আর এ ” ُھًدي“ �তথা িনয়ম �হণ করা হে (সু�াহ)  ُسنّةٌ 
(সু�াহ) তথা িনয়ম তয্াগ করা হে� “ ٌَضالََلة ” তথা  পথ��তা। েযই  ٌُسنّة েয (সু�াহ) তথা 
িনয়েমর  ٌأُُصْول বা মূলনীিত আ�াহর িকতাব তথা কুরআেন েনই েসই ُسنّةٌ     (সু�াহ) তথা িনয়ম �হণ 
করা হে� মযর্দা বা গণস�� িবষয় আর েসই ُسنّةٌ     (সু�াহ) তথা িনয়ম তয্াগ করােত বা েছেড় 
েদয়ােত েকান পাপ েনই” ।আল-ম’ুজামুল কািবর,তাবারানী, ১১তম খ�,হািদস শরীফ নং-৭৮৫। 
উপেরাি�ত হািদস শরীেফর ভাষয্ েথেক একথা �মািণত হল েয,  মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর 
রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার েঘািষত ধম�য় আেদশ-িনেষধগেলা (ফরজ-হারামগেলা) 
বা�বায়েনর জনয্ েযই (সু�াহ) তথা িনয়েমর   ٌأُُصْول বা মূলনীিত আ�াহর িকতাব তথা কুরআেন 
বিণর্ত আেছ েসই ُسنّةٌ     (সু�াহ) তথা িনয়মই অনুসরণ করেত হেব  । এ  ٌُسنّة  (সু�াহ) তথা িনয়ম 
�হণ করা হে� “ُھًدي ” িহদায়াত তথা সৎপথ �াি�, আর এ  ٌُسنّة  (সু�াহ) তথা িনয়ম তয্াগ করা 
হে� “ ٌَضالَلَة ” তথা  পথ��তা । আর েযই  ٌُسنّة েয (সু�াহ) তথা িনয়েমর  ٌأُُصْول বা মূলনীিত 
আ�াহর িকতাব তথা কুরআেন েনই েসই  তথা িনয়ম তয্াগ না কের  �হণ করাও (সু�াহ) ُسنّةٌ  
হে� মযর্দা বা গণস�� িবষয় বা উত্তম িবষয় । তেব এরপ  েসই   ٌُسنّة   (সু�াহ) তথা িনয়ম  
তয্াগ করােত বা েছেড় েদয়ােত েকান পাপ েনই”  । উপের উে�িখত হািদস শরীেফর ভাষয্ েথেক 
এই কথা বুঝা েগল েয, আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা কতৃর্ ক �দত্ত জা�ােত �েবেশর 
সুসংবাদ�া� "   ََّالثَةالث اْلقُُرْون َخْیرُ    " (খাইরলকুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ” 
অ�ভুর্ � সেবর্াৎকৃ� জা�াতী সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম), তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর  
ْجتَِھادُ  তথা উত্তম িনয়েমর অ�ভুর্  ةٌ َحَسنَ  ُسنَّةٌ  তথা িনয়মগেলা (আসসু�াহ)  ألسُّنَّةُ  �তথা গেবষণাল اْالِ � 
হওয়া সে�ও পিব� কুরআেন এগেলার মূলনীিত না থাকায়  ُْجِتَھاد  (আসসু�াহ)  ألسُّنَّةُ  �তথা গেবষণাল اْالِ
তথা িনয়মগেলা  ٌَحَسنَةٌ  ُسنَّة  তথা উত্তম িনয়েমর অ�ভুর্ � হওয়ায় উ�  ُألسُّنَّة  (আসসু�াহ) তথা িনয়ম 
�হন করা খুবই ফিজলত বা মযর্দা ও গণস�� িবষয় এবং কলয্াণকর িবষয় । তেব এইরপ   
 বা মূলনীিত আ�াহর িকতাব তথা কুরআেন না থাকায় তা তয্াগ أُُصْولٌ  তথা িনয়েমর (সু�াহ) ُسنّةٌ 
করােত েকান পাপ েনই । আিলম বা �ানীমাে�ই ফিজলত বা   মযর্দা ও গণস�� এরপ  ٌُسنّة 
(সু�াহ) তথা িনয়ম তয্গ করা উিচৎ নয় ।                                                   
অতএব, আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা কতৃর্ ক �দত্ত জা�ােত �েবেশর সুসংবাদ�া�  
الثََّالثَة  " اْلقُُرْون َخْیرُ    " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ” অ�ভুর্ � সেবর্াৎকৃ� 
জা�াতী সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম), তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর পূণর্ সমথর্নকারী ও 
অনূসারী "  ُاْلَجَماَعة "(আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা نَِّة َو اْلَجَماَعِة    আহলুসসু�াহ ওআল)     أَْھُل السُّ
জামাআ’ত)নােম দলব� েকান আিলম বা �ানী বয্াি� মাে�ই আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা কতৃর্ ক �দত্ত জা�ােত �েবেশর সুসংবাদ�া�  "  الثََّالثَة اْلقُُرْون َخْیرُ    " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) 
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তথা “সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর” অ�ভুর্ � সেবর্াৎকৃ� জা�াতী সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম ), 
তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর   ُْجتَِھاد  তথা িনয়ম তয্াগ (আসসু�াহ)  ألسُّنَّةُ  �তথা গেবষণাল اْالِ
করেত পােরন না ।                                                     
িক�   ِأَْرذَُل اْلقُُرْون" "(আরযালুল কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও 
পরবত� শতা�ীসমূেহর) সবর্িনকৃ� সাধারণ মুসিলম ও িনকৃ� মুসিলম উলামাগণ আমােদর নবী সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা কতৃর্ ক �দত্ত জা�ােত �েবেশর সুসংবাদ�া� "  الثََّالثَة اْلقُُرْون َخْیرُ    " (খাইরল 
কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ”অ�ভুর্ � সেবর্াৎকৃ� জা�াতী সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ 
আনহম) , তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর   ُْجتَِھاد نَّةُ ألسُّ  �তথা গেবষণাল اْالِ   (আসসু�াহ) তথা 
িনয়ম তয্াগ করেত পােরন । এরা েয শধ ুউপের বিণর্ত আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার �দত্ত �বিতর্ ত    ٌُسنَّة (সু�াহ) তথা িনয়ম িবেরাধী তা নেহ । বরং এরা হে� আমােদর নবী 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা কতৃর্ ক �দত্ত জা�ােত �েবেশর সুসংবাদ�া� "  الثََّالثَة اْلقُُرْون َخْیرُ    " 
(খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ” অ�ভুর্ � সেবর্াৎকৃ� জা�াতী সাহাবীগেণর 
(রািদআ�াহ আনহম), তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর  তাঁেদর �দত্ত রায়-মতামত ,   ُْجِتَھاد  اْالِ
তথা গেবষণাল�  ُألسُّنَّة  (আসসু�াহ) তথা িনয়ম, �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদরও 
িবেরাধী সবর্িনকৃ� সাধারণ মুসিলম ও সবর্িনকৃ� মুসিলম উলামা ।                                                                                               
আদব তথা িশ�াচািরতা ও েসৗজনয্তা বজায় েরেখ েকান মুিমন-মুসিলম আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা 
মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক সালাম িদেল নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার সােথ তার সরাসির জা�তাব�ায় সা�াৎ হেব । েযমন আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু 
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলনঃ---------------------------------

 َوالَ  اْلیَْقَظةِ  فِى فََسیََرانِيْ  اْلَمنَامِ  فِى َرآنِي َمنْ :"  یَقُْولُ  سلم و علیھ هللا صلى النَّبِيَّ  ِمْعتُ سَ :  قَالَ  ةُھَرْیرَ  أبِي َعن
)2993( اْلبَُخاري" بِي انُ الشَّْیطَ  یَتََمثَّلُ   :                                                                                                             

অথর্ঃ- হযরত আবু হরায় (রািদআ�াহ আনহ)  েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন, আিম  নবী সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামােক বলেত শেনিছ: েয আমােক �ে� েদখেব েস অিত স�র আমােক জা�তাব�ায় 
েদখেব। শয়তান আমার রপ ধরেত পাের না । বুখারী শরীফ, হািদস শরীফ নং-২৯৯৩। 

ِ  هللاِ  َعْبدِ  ْبنِ  َماِلكِ  َعنْ  ثث الَخثْعَِمّي  وَ  َعلَْیھِ  هللاُ  َصلَّى  النَّبِيُّ  أَنَّ  ، َسلَّمَ  وَ  َعلَْیھِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرسُْولُ  َعن یَُحّدِ
للطبرانیئ الكبیر المعجم في) 16015"( بِي الشَّْیَطانُ  ثَّلُ یَتَمَ  َوالَ  اْلیَْقَظةِ  فِى فََسیََرانِيْ  اْلَمنَامِ  فِى َرآنِي َمنْ :"  َسلَّم،قَالَ    

অথর্ঃ- হযরত মািলক িবন আ�ু�াহ খাছআিম (রািদআ�াহ আনহ)  রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা েথেক বণর্না কেরন, িনশ্ চয়ই নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলন: েয আমােক 
�ে� েদখেব েস অিত স�র আমােক জা�তাব�ায় েদখেব। শয়তান আমার রপ ধরেত পাের না । 
আর-ম’ুজামুল কািবর,তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৬০১৫। মহান আ�াহ তাআ’লাই 
তািফকদাতা ।                    
 


