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বা�বজিটল িবষয়>>
আমােদর নবী সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত
দরদ শরীফ ও সালাম �স� ।
(৮নং) মতিবেরাধপূণর্

সূচনাঃ আমােদর নবী সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর 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 সাইিয়য্দুনা
মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত শধু “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
সাইিয়য্দুনা
মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত "ﺳ ِﻠ ْﯾ ًﻣﺎ
ْ َ  "ﺗশ� েযাগ কের তািকদ সহকাের
এবং ��াভের সালাম ে�রেনর জনয্ পূনরায় আেদশ �দান করায় এই আেদশেক গর�পূণর্ �ত� আেদশ
বলা হেয়েছ ।
আমােদর নবী সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার
�িত দরদ শরীফ ও সালাম ে�রেনর িবষেয় “(” َﺧﯾ ُْر ْاﻟﻘُ ُر ْون اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛَﺔখাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ)তথা
“ সেবর্াৎকৃ � িতন শতা�ীর অ�ভুর্ � ُ( ا ْﻟ َﺠ َﻤﺎﻋَﺔআল-জামাআ’ত) নােম দল তথা ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎ َﻋ ِﺔ
أَ ْھ ُل اﻟ ﱡ
(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)ব� সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহমগেণর), তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর
পূণর্ সমথর্নকারী ও অনূসারী "(” أ َ ْر َذ ُل ا ْﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন)তথা সবর্িনকৃ � শতা�ীর”(িহজরী চতু থর্
শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহর) অ�ভুর্ � ُ( ا ْﻟ َﺠ َﻤﺎﻋَﺔআল-জামাআ’ত) নােম দল তথা ﺳ ﱠﻧ ِﺔ َو
أَ ْھ ُل اﻟ ﱡ
ﻋ ِﺔ
َ ( ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)ব� উৎকৃ � মুসিলম উলামাগেণর মেধয্ এবং "”أ َ ْرذَ ُل ا ْﻟﻘُ ُر ْو ِن

(আরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ � শতা�ীর ”(িহজরী চতু থর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহর)
অ�ভুর্ � িনকৃ � মুসিলম উলামাগেণর মেধয্ েকান মতিবেরাধ েনই । কারণ, আমােদর নবী সাইিয়য্দুনা
মুহা�াদুর 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------------

- ُﺳ ْو َرة
َ ﺻﻠﱡوا
َ َﺻﻠﱡ ْون
َ  ﯾَﺎ أَﯾﱡﮭَﺎ اﻟﱠ ِذ ْﯾنَ آ َﻣﻧُوا، ِ ﻲ
َ ُ" إِنﱠ ﷲَ َو َﻣﻠَﺋِ َﻛﺗَﮫُ ﯾ
ْ َ ﺳ ِﻠّ ُﻣوا ﺗ
َ ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو
ُ ﺳ ِﻠ ْﯾ ًﻣﺎ " ــ
ّ ِﻋﻠَﻰ اﻟﻧﱠﺑ
َ
ْ
ْ
َ
(56) ب أﻷﯾﺔ
ِ اﻷﺣْ زا

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 “দুআ” 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 দুই �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 িবষয়সমূেহর 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,

ﺻﻼَ ِة اﻟ ﱡ
পিব�তা >>( طﮭ ُْو ُر َوﺗَﺣْ ِر ْﯾ ُﻣﮭَﺎ
ُ  ﻗَﺎ َل رﺳو ُل ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم " ِﻣ ْﻔﺗَﺎ: ﺳ ِﻌ ْﯾ ٍد ﻗَﺎ َل
ح اﻟ ﱠ
َ ﻋ َْن أ َ ِﺑﻲ
(237) ِي
ْ اﻟﺗ ﱠ ْﻛﺑِ ْﯾ ُر َوﺗ َ ْﺣ ِﻠ ْﯾﻠُﮭَﺎ اﻟﺗ ﱠ
ُ ﺳ ِﻠ ْﯾ ُم " ــ
ْ ﺳﻧَنُ اﻟﺗ ّ ِْر ِﻣذ

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>>( � ﻗَﺎﻧِﺗِﯾْن ــ ﺳورة ا ْﻟﺑﻘرة
ِ ﻗو ُﻣوا
ُ
238 ـ
অথর্ঃ- েতামরা িবনেয়র সােথ দাঁড়াও, সুরা আল- বাকারা, আয়াত নং-২৩৮।) েকবলামুখী হেয়
দাঁড়ােত হেব, েকবলামুখী হেয় দাঁড়ােনাঃ>> ِي ِ ﯾَﻘُ ْو ُل ﻛَﺎنَ ﻗَﺎ َل رﺳو ٌل ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ
ﻋ َْن أَﺑِﻲ ُﺣ َﻣ ْﯾ ِد اﻟ ﱠ
ّ ﺳﺎ ِﻋد

(803 �ُ أ َ ْﻛﺑ َُر " ﺳﻧن اﺑن َﻣﺎﺟﮫ ــ
ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم إِذَا ﻗَﺎ َم إِﻟَﻰ اﻟ ﱠ
ْ ِﺻﻼَ ِة ا
َ : ﺳﺗ َ ْﻘﺑَ َل ا ْﻟ ِﻘ ْﺑﻠَﺔَ َو ﻗَﺎ َل

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 “ ُ�
َ
 ” أ َ ْﻛﺑَ ُرসুনানু ইবনু মাজাহ, হািদস শরীফ নং-৮০৩) েয েকান একিট নামােজর জনয্ িনয়ত কের
উভয় হােতর আ�ুল ছিড়েয়>> ( ﺻﻼَ ِة
َ ُﺻﻠﱠﻰ ﷲ
َ  ﻛَﺎنَ رﺳو َل ﷲ: ﻋَن أﺑِﻲ ھ َُرﯾ َْرة ﻗَﺎ َل
ّ ﺳﻠﱠ َم إِذَا ّﻛﺑﱠ َر ِﻟﻠ
َ ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو

239_ﻧَﺷ ََرأَﺻَﺎﺑِ َﻌﮫُ ـ ﺳﻧن اﻟﺗرﻣذِي

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�ুলসমূহ ছিড়েয় িদেতন,
সুনানু িতরিমিজ, হািদস শরীফ নং-২৩৯।) আ�ুলসমূহ েকবলামুখী কের >> ( : :َﻗَﺎل، ﻋ َﻣ ِر
ُ ﻋ َْن اﺑ ِْن

 ﻓَ ِﺈ ﱠن، َﺳﺗ َ ْﻘﺑِ ْل ﺑِﺑَﺎطِ ﻧ ِِﮭ َﻣﺎ ا ْﻟ ِﻘ ْﺑﻠَﺔ
ﺳﺗ َ ْﻔﺗَﺣ َﺞ أ َ َﺣ ُد ُﻛ ْم اﻟ ﱠ
ْ َو ْﻟﯾ،
ْ ِﻗَﺎ َل رﺳو ُل ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم" ٌذَا ا
َ ﺻﻼَةَ ﻓَ ْﻠﯾ َْرﻓَ ْﻊ ﯾَ َد ْﯾ ِﮫ
َ
" ُ� أ َﻣﺎ َﻣﮫ
ََ

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

ِي َﻣ ْﻧ ِﻛ َﺑ ْﯾ ِﮫ ـــ
 َرأَﯾْتُ رﺳو َل ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم إِذَا ا ِْﻓﺗَﺗ َ َﺢ اﻟ ﱠ: ﺳﺎﻟ ٍِم ﻋ َْن أ َ ِﺑ ْﯾ ِﮫ ﻗَﺎ َل
َ
ْ ﺻﻼَةَ َر َﻓ َﻊ ﯾَ َد ْﯾ ِﮫ َﺣﺗ ﱠﻰ ﯾُﺣَﺎذ
ث أَنﱠ رﺳو َل ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻛَﺎنَ إِذَا َﻛﺑ� َر
ِ َرﻓَ َﻊ ﯾَ َد ْﯾ ِﮫ َﺣﺗ ﱠﻰ ﺳﻧن اﻟﺗرﻣذِي ــ )ﻋ َْن َﻣﺎﻟِكٍ ﺑ ِْن ا ْﻟﺣ َُوﯾ ِْر ْﯾ
(390ِي ﺑِ ِﮭ َﻣﺎ أ ُ ْذﻧَ ْﯾ ِﮫ ﺳﻧن اﻟﺗرﻣذِي ــ
ْ ﯾُﺣَﺎذ

নামাজ স�াদেনর প�িতগত িবষয়সমূহঃ
১. পিব�তা ২. িবনেয়র সােথ েকবলামুখী 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 সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত সালাম েদওয়া ও দরদ পড়া এবং দুআ’-ইি�গফার করা ১১. তাশাহেদর
েশষ ৈবঠেক ডােন-বােম উভয় িদেক সালাম িদেয় নামাজ েথেক পৃথক হওয়া ।
1
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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।
সুনানু িতরিমিজ, হািদস শরীফ নং-৩৯০।),তাকবীর উ�ারন কের নাভীর নীেচ( ﺳ ِﻌ ْﯾ ِد ﺑ ِْن ُﺟﺑَﯾ ِْر
َ ﻋ َْن

ﺳ ﱠر ِة
ﻋ َْن أ َ ِﺑﻲ ﻣِ ْﺟﻠَ ِز ﺗ َ ْﺣتَ اﻟ ﱡ+ ﺳ ﱠر ِة
ﻓَ ْوقَ اﻟ ﱡ

অথর্ঃ-হযরত আবু িমজলায েথেক বিণর্ত “নাভীর নীেচ”(মাযহাবু হানাফী)+হযরত সাঈদ িবন জুবাইর
ে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>>( ﺻﻠﱠﻰ
َ ﻲ
 َرأَﯾْتُ ﻛَﺎنَ اﻟﻧﱠ ِﺑ ﱡ: ﻋ َْن َواﺋِل ﺑ ِْن ُﺣﺟ ٍَر ﻗَﺎ َل

َ  َو+(810) ﺷ َﻣﺎﻟَﮫُ ﺑِﯾَﻣِ ْﯾﻧِ ِﮫ ــ ﺳﻧن اﺑن َﻣﺎﺟﮫ ــ
ﺳ َرى
َ ﺿ َﻊ ﯾَ َدهُ ا ْﻟﯾُ ْﻣﻧَﻰ
َ ُﷲ
َ ُﺳﻠﱠ َم ﯾ
ِ ُﺻﻠِّﻰ ﻓَﯾَﺄ ْ ُﺧذ
ْ ُﻋﻠَﻰ َﻛ ِﻔّ ِﮫ ا ْﻟﯾ
َ ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو
(889)ﺳﺎ ِﻋ ِد ـ ﺳﻧن اﻟﻧﺳﺎﺋﻲ
ْ َواﻟ ﱡر
ﺳ ِﻎ َو اﻟ ﱠ

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 ।সুনানু 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>> ( ﻲ
ﻛَﺎنَ اﻟﻧﱠﺑِ ﱡ: ْﻋ َْن ﻋَﺎﺋِﺷَﺔَ ﻗَﺎﻟَت

َ َﺳ ُﻣكَ َوﺗ َﻌَﺎﻟَﻰ َﺟدﱡكَ َو ﻻَإِﻟَﮫ
ﻏﯾ ُْركَ "ـــ
َ ُﺻﻠﱠﻰ ﷲ
َ
ﺳﻠﱠ َم إِذَا ْاﻓﺗَﺗ َ َﺢ اﻟ ﱠ
ْ ﺎركَ ا
َ ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو
ُ " ﺻﻼَةَ ﻗَﺎ َل
َ ّﺳ ْﺑﺣَﺎﻧَكَ اﻟﻠﱠ ُﮭ ﱠم َوﺑِ َﺣ ْﻣ ِدكَ ّو ﺗّﺑ
َ
ّ
ُن
(241) ِي
ﺗ
اﻟ
ذ
ﻣ
ِر
ﻧ
ﺳ
ِ
ُ
ْ ْ

অথর্ঃ-হযরত আিয়শা(রািদআ�াহ আনহা) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া
সা�ামা যখন নামাজ শর করেতন তখন বলেতন,------------------------------َ َﺳ ُﻣكَ َوﺗَﻌَﺎﻟَﻰ َﺟدﱡكَ َو ﻻَإِﻟَﮫ
" َﻏ ْﯾ ُرك
ْ ﺎركَ ا
ُ ") িতরিমিজ শরীফ, হািদস শরীফ নংَ ّﺳ ْﺑﺣَﺎﻧَكَ اﻟﻠﱠ ُﮭ ﱠم َوﺑِ َﺣ ْﻣ ِدكَ ّو ﺗّﺑ
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  " إِذَا َر َﻛ َﻊ أ َ َﺣ ُد ٌﻛ ْم ﻓَﻘَﺎ َل: ﻲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻗَﺎ َل
ْ ﻋ َْن ِإﺑ ِْن َﻣ
ﺳﻌُ ْو ٍد أَنﱠ اﻟ ﱠﻧ ِﺑ ﱠ
َ
َ َﻲ ا ْﻟﻌَظِ ﯾ ِْم " ﺛَﻼ
َﺳ ْﺑ َﺣﺎن
ُ ت ﻓَﻘَ ْد ﺗ َ ﱠم ُرﻛ ُْو
ٍ ث َﻣ ﱠرا
َ ﻋﮫُ َو ذَ ِﻟكَ أ ْدﻧَﺎهُ َوإِذَا
ُ " ﺳﺟ ُْو ِد ِه
ُ ﺳ َﺟ َد ﻓَﻘَﺎ َل ﻓِﻰ
ُ " ﻓِﻰ ُرﻛ ُْو ِﻋ ِﮫ
َ ِّﺳ ْﺑ َﺣﺎنَ َرﺑ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َﻲ ْاﻷ ْﻋﻠَﻰ" ﺛﻼ
(261) ِي
ٍ ث َﻣ ﱠرا
ُ ت ﻓﻘَ ْد ﺗ َ ﱠم ﺳُﺟ ُْو ُد ِه َو ذ ِﻟكَ أ ْدﻧَﺎهُ ـــ
َ َِّرﺑ
ْ ﺳﻧَنُ اﻟﺗ ّ ِْر ِﻣذ

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>> ﻲ ْاﻟﻌَظِ ﯾ ِْم
ُ "
َ ِّﺳ ْﺑ َﺣﺎنَ َرﺑ
"িতনবার, এেতই তার রকু” পূণর্ হেয় যােব, আর এটা হে� সবর্ িন� আর যখন িসজদা িদেব েস
িসজদােত বলেব>>"ﻲ ْاﻷ َ ْﻋﻠَﻰ
ُ " িতনবার, এেতই তার িসজদা পূণর্ হেয় যােব, আর এটা হে�
َ ِّﺳ ْﺑ َﺣﺎنَ َرﺑ
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
সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলনঃ----------------

436

":  َو َﯾﻘُ ْو ُل، آن
َ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﯾُ َﻌ ِﻠّ ُﻣﻧَﺎ اﻟﺗ ﱠ
ﺷ ﱡﮭ َد َﻛ َﻣﺎ ﯾُﻌَ ِﻠّ ُﻣﻧَﺎ اﻟ ﱡ
ِ ﺳ ْو َر َة ِﻣنَ ا ْﻟﻘُ ْر
( ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻻوﺳط ﻟﻠطﺑراﻧﻲ4574) " ﺷ ﱡﮭ ٍد
َ َ ﺻﻼَةَ إِﻻﱠ ﺑِﺗ
َ َﺗ َ ْﻌﻠَ ُﻣوا ؛ ﻓَ ِﺈﻧﱠﮫُ ﻻ

ﻲ
َ ﻋ َْن
ِ َ ﻋ ْﺑ ِد
 ﻛَﺎنَ اﻟﻧﱠ ِﺑ ﱠ:َ ﻗَﺎل، �

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-খুজর
ু সােথ শা�মেন আমােদর নবী সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর
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 সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার নাম
উ�িরত হওয়ার কারেণ নেহ । কারণ, তখনেতা নামােজর িভতর আমােদর নবী সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার নাম উ�িরত হয় িন। এইটা শধু নামাজ স�াদেনর
প�িতগত িবষয়সমূেহর
অ�ভুর্ � একিট িবষয় হওয়ায় আমােদর নবী সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর 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>>( ﺎر ِه َﺣﺗ ﱠﻰ
َ ﯾُ َرى ﻋ َْن
َ َﺳ ِﻠّ ُم ﻋ َْن ﯾَﻣِ ْﯾﻧِ ِﮫ َو ﻋ َْن ﯾ
َ ُﻋ ﱠﻣ ِﺎر ﺑ ِْن ﯾَﺎﺳ ٍِر ﻛَﺎنَ رﺳو ٌل ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﯾ
ِ ﺳ

(912 � ــ ﺳﻧن اﺑن ﻣﺎﺟﮫ ــ
َ ﺳﻼَ ُم
َ ﺳﻼَ ُم
ِ َ ُﻋﻠَ ْﯾ ُﻛ ْم َو َرﺣْ َﻣﺔ
ِ َ ُﻋﻠَ ْﯾ ُﻛ ْم َو َر ْﺣ َﻣﺔ
� اﻟ ﱠ
) َﺑﯾَﺎضُ َﺧ ِ ّد ِه ــ " اﻟ ﱠ

অথর্ঃ- হযরত আ�ার িবন ইয়ািসর(রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত,িতিন বেলন: রাসুলু�ািহ সা�া�াহ
ِ َ ُﻋﻠَ ْﯾ ُﻛ ْم َو َرﺣْ َﻣﺔ
ِ َ ُﻋﻠَ ْﯾ ُﻛ ْم َو َرﺣْ َﻣﺔ
আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর ডােন-বােম �
� اﻟ ﱠ
 " اﻟ ﱠবেল সালাম
َ ﺳﻼَ ُم
َ ﺳﻼَ ُم
িফরােল তাঁর গােলর শ�তা েদখা েযত । সুনানু 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 সুিনিদর্ � 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):- اﻟر ْﻛﻌَﺗَﯾ ِْن أ َ ْن
َ :ﺳﻌُ ْو ٍد ﻗَﺎ َل
َ ﻋ َْن
ِ ﻋ ْﺑ ِد
ْ ﷲ ﺑ ِْن َﻣ
ﻋﻠﱠ َﻣﻧَﺎ رﺳو ِل ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم إِذَا َﻗﻌَ ْدﻧَﺎ ﻓِﻰ ﱠ
ُ
َ
ﱠ
ﻋﻠَﻰ
َ ﻋﻠَ ْﯾﻧَﺎ َو
َ ﺳﻼَ ُم
َ ﺳﻼَ ُم
ِ ﻲ َو َرﺣْ َﻣﺔ ﱠ
ِ ﻧَﻘُ ْو َل " اﻟﺗﱠﺣِ ﯾﱠﺎتُ ِ ﱠ
� َو اﻟ ﱠ
 اﻟ ﱠ،ُ� َوﺑ ََرﻛَﺎﺗُﮫ
 اﻟ ﱠ، ُﺻﺎ َ َواتُ َو اﻟطﯾِّﺑَﺎت
ﻋﻠَ ْﯾكَ أﯾﱡﮭَﺎ اﻟﻧﱠﺑِ ﱡ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ﱠ
ﱠ
َ
ُ
ْ
ّ
َن
ُن
نﱠ
ْ �ُ َو أ
ْ  أ، � اﻟﺻّﺎﻟِﺣِ ْﯾ
(289) ِي
َ ﺷ َﮭ ُد أ ُﻣ َﺣ ﱠﻣ ًد
ِ ّ ِﻋﺑَﺎ ِد
ُ ﺳ ْوﻟﮫ ــ
ُ ﻋ ْﺑ ُدهُ َو َر
ﺷ َﮭ ُد أن ﻻ إِﻟﮫ إِﻻ ﱡ
ْ ﺳﻧ اﻟﺗ ِْرﻣِ ذ

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>> �
ِ " اﻟﺗﱠﺣِ ﯾﱠﺎتُ ِ ﱠ

ﺻﺎ َ َواتُ َو اﻟ ﱠ
، َ� اﻟﺻّﺎﻟِﺣِ ْﯾن
َ ﻋ َﻠ ْﯾ َﻧﺎ َو
َ ﺳﻼَ ُم
َ ﺳﻼَ ُم
ِ ّ ﻋﻠَﻰ ِﻋﺑَﺎ ِد
ِ ﻲ َو َرﺣْ َﻣﺔُ ﱠ
َو اﻟ ﱠ
 اﻟ ﱠ،ُ� َوﺑ ََرﻛَﺎﺗُﮫ
 اﻟ ﱠ، ُط ِّﯾﺑَﺎت
ﻋﻠَ ْﯾكَ أَﯾﱡﮭَﺎ اﻟ ﱠﻧ ِﺑ ﱡ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ﱠ
ﱠ
َ
ْ �ُ َو أ
ْ << أবলেত িশ�া িদেতন । িতরিমিজ শরীফ, হািদস
"ُﻋ ْﺑ ُدهُ َو َرﺳُ ْوﻟﮫ
َ ﺷ َﮭ ُد أنﱠ ُﻣ َﺣ ﱠﻣ ًد
ﺷ َﮭ ُد أ ْن ﻻ إِﻟﮫ إِﻻ ﱡ
শরীফ নং-২৮৯।

দরদ শরীফঃ س ﺑَﯾْﻧض ﯾَدَى رﺳو ِل ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ
َ ﻋ ْﻘﺑَﺔَ ﺑْنء
ُ ﻋ َْن
َ َ َﺣﺗ ﱠﻰ َﺟﻠ،  أ َ ْﻗﺑَ َل َر ُﺟ ٌل: ﻗَﺎ َل، ﻋ ْﻣ ِرو
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َﺻﻼَﺗِﻧﺎ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ﱠ
ّ
ُ
َ
ُن
َك
َك
ُن
َ ﺻﻠِﻰ
َ ﺳﻼ ُم
ْﻋﻠ ْﯾ إِذا ﻧﺣ
َ ﺻﻠ ْﯾﻧﺎ ﻓِﻰ
َ
َ ْف ﻧ
َ ﻓ َﻛﯾ، ُﻋﻠ ْﯾ ﻓﻘ ْد ﻋ ََرﻓﻧﺎه
 أ ﱠﻣﺎ اﻟ ﱠ،ِ ﯾَﺎ َرﺳُ ْو َل ﷲ: وﺳﻠم َوﻧﺣْ ِﻋﻧ َدهُ ﻓﻘﺎ َل
َ
َ
َ
نﱠ
 إِذا:  ﺛ ُ ﱠم ﻗَﺎ َل، ُﺳﺄ َ ْﻟﮫ
أ
ﺎ
ﻧ
ﺑ
ﺑ
أ
ﱠﻰ
ﺗ
ﺣ
،وﺳﻠم
ﻋﻠﯾﮫ
ﷲ
ﺻﻠﻲ
ﺻ َﻣتَ رﺳو ِل ﷲ
َ ُﺻﻠﱠﻰ ﷲ
ْﺣ
ْ
َ
َ َ ﻓ: ﻋﻠَ ْﯾكَ ؟ ﻗَﺎ َل
َ
َ
ْ َاﻟر ُﺟ َل ﻟَ ْم ﯾ
ﱠ
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ﻋﻠَﻰ إِﺑ َْرا َھ ْﯾ َم َو آ ِل
ﺻﻠﱠﯾْتَ َ
ﻲ ِ َو َ
ﺻ ِ ّل َ
ﺻﻠﱠ ْﯾﺗ ُ ْم َ
ﻋﻠَﻰ آ ِل ُﻣ َﺣ ﱠﻣ ٍد َﻛ َﻣﺎ َ
ﻲ ﻓَﻘُوﻟُوا " اﻟﻠﱠ ُﮭ ﱠم َ
أ َ ْﻧﺗ ُ ْم َ
ﻲ ِ ْاﻷ ُ ِ ّﻣ ّ
ﻋﻠَﻰ ُﻣ َﺣ ﱠﻣ ٍد اﻟﻧﱠﺑِ ّ
ﻋﻠَ ﱠ
ﻋﻠَﻰ آ ِل ِإﺑ َْرا َھ ْﯾ َم ِإ ﱠﻧكَ ﺣَﻣِ ْﯾ ٌد ﱠﻣ ِﺟ ْﯾ ٌد" ــ ﻣﺳﻧد أﺣﻣد
ﻋﻠَﻰ ِإﺑ َْرا َھ ْﯾ َم َو َ
َﺎرﻛْتَ َ
ِإﺑ َْرا َھ ْﯾ َم َوﺑ َِﺎركْ َ
ﻲ ِ َﻛ َﻣﺎ ﺑ َ
ﻲ ِ ْاﻷ ُ ِ ّﻣ ّ
ﻋﻠَﻰ ُﻣ َﺣ ﱠﻣ ٍد اﻟﻧﱠ ِﺑ ّ
)(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
ﻋﻠَﯾْكَ আমরা যখন নামােজ
পিড় তখন িকভােব আপনার উপর দরদ পড়ব ? িতিন
ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ َ
َ
(হযরত ওকবা িবন আমর) বলেলন: রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা চু প 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:

ﻋﻠَﻰ ُﻣ َﺣ ﱠﻣ ٍد
ﻋﻠَﻰ إِﺑ َْرا َھ ْﯾ َم َو آ ِل إِ ْﺑ َرا َھ ْﯾ َم َوﺑ َِﺎركْ َ
ﺻﻠﱠﯾْتَ َ
ﻲ ِ َو َ
ﺻ ِ ّل َ
ﻋﻠَﻰ آ ِل ُﻣ َﺣ ﱠﻣ ٍد َﻛ َﻣﺎ َ
" اﻟﻠﱠ ُﮭ ﱠم َ
ﻲ ِ ْاﻷ ُ ِ ّﻣ ّ
ﻋﻠَﻰ ُﻣ َﺣ ﱠﻣ ٍد اﻟﻧﱠﺑِ ّ
ﻋﻠَﻰ آ ِل إِﺑ َْرا َھ ْﯾ َم إِﻧﱠكَ ﺣَﻣِ ْﯾ ٌد ﱠﻣ ِﺟ ْﯾ ٌد"
ﻋﻠَﻰ إِﺑ َْرا َھ ْﯾ َم َو َ
َﺎرﻛْتَ َ
ﻲ ِ َﻛ َﻣﺎ ﺑ َ
ﻲ ِ ْاﻷ ُ ِ ّﻣ ّ
 -- ।মুসনাদু আহমাদ, হািদস শরীফاﻟﻧﱠﺑِ ّ
নং-১৭৩৪৭।

ﺻ ِ ّل
ﺻﻼَةُ َ
ﺳﻼَ ُم َ
ب ُ
ﻋﻠَ ْﯾكَ ؟ ﻗَﺎ َل  :ﻗُوﻟُوا " اﻟﻠﱠ ُﮭ ﱠم َ
ﻋﻠَ ْﯾكَ ﻓَﻘَ ْد ﻋ ََر ْﻓﻧَﺎهُ ،ﻓَ َﻛﯾْف اﻟ ﱠ
ﺳ ْو َل ﷲِ ،أ َ ﱠﻣﺎ اﻟ ﱠ
ﻋﺟ َْرةَ ﻗِ ْﯾ َل  :ﯾَﺎ َر ُ
ﻋ َْن َﻛ ْﻌ ٍ
ﻋﻠَﻰ ِإﺑ َْرا َھ ْﯾ َم ِإﻧﱠكَ ﺣَﻣِ ْﯾ ٌد ﱠﻣ ِﺟ ْﯾ ٌد"
ﺻﻠﱠﯾْتَ َ
ﻋﻠَﻰ ُﻣ َﺣ ﱠﻣ ٍد َو َ
َ
ﻋﻠَﻰ آ ِل ُﻣ َﺣ ﱠﻣ ٍد َﻛ َﻣﺎ َ
ﻋﻠَﻰ ِإﺑ َْرا َھ ْﯾ َم إِﻧﱠكَ ﺣَﻣِ ْﯾ ٌد ﱠﻣ ِﺟ ْﯾ ٌد" ـــ اﻟﺑﺧﺎري
َﺎرﻛْتَ َ
ﻋﻠَﻰ ُﻣ َﺣ ﱠﻣ ٍد َو َ
اﻟﻠﱠ ُﮭ ﱠم ◌َ ﺑ َِﺎركْ َ
ﻋﻠَﻰ آ ِل ُﻣ َﺣ ﱠﻣ ٍد َﻛ َﻣﺎ ﺑ َ
داود  ،ﻋ َْن اﻟﺣﻛم )(979
)+(4797ﻣﺳﻠم) +(406ﺳﻧن اﻟﻧﺳﺎئ)+(1289ﺳﻧن اﻟﺗرﻣذي)+(483ﺳﻧن اﺑو
ُ

(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---------------------------------------

ﻋﻠَﻰ ِإﺑ َْرا َھ ْﯾ َم ِإﻧﱠكَ ﺣَﻣِ ْﯾ ٌد ﱠﻣ ِﺟ ْﯾ ٌد"
ﺻﻠﱠﯾْتَ َ
ﻋﻠَﻰ ُﻣ َﺣ ﱠﻣ ٍد َو َ
ﺻ ِ ّل َ
ﻋﻠَﻰ آ ِل ُﻣ َﺣ ﱠﻣ ٍد َﻛ َﻣﺎ َ
" اﻟﻠﱠ ُﮭ ﱠم َ
ﻋﻠَﻰ إِ ْﺑ َرا َھ ْﯾ َم ِإﻧﱠكَ ﺣَﻣِ ْﯾ ٌد ﱠﻣ ِﺟ ْﯾ ٌد"
َﺎرﻛْتَ َ
ﻋﻠَﻰ ُﻣ َﺣ ﱠﻣ ٍد َو َ
– اﻟﻠﱠ ُﮭ ﱠم ﺑ َِﺎركْ َ
ﻋﻠَﻰ آ ِل ُﻣ َﺣ ﱠﻣ ٍد َﻛ َﻣﺎ ﺑ َ

বুখারী,হািদস শরীফ নং-৪৭৯৭, মুসিলম, হািদস শরীফ নং-৪০৬, সুনানু নাসাই, হািদস শরীফ নং১২৮৯,সুনানু িতরিমিজ, হািদস শরীফ নং-৪৮৩, সুনানু আবু দাউদ, হযরত হাকাম (রািদআ�াহ
আনহ) েথেক, হািদস শরীফ নং-৯৭৯ ।

ﺳﻰ ﺑ ِْن َ
ﷲ
ﺻ ّﻠِﻰ َ
ﻲ ِ
ﻲ ِ
ْف ﻧُ َ
ﻋ َْن ُﻣو َ
ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻓﻘَﺎ َل َ :ﻛﯾ َ
ﻋﻠَ ْﯾكَ ﯾَﺎ ﻧَﺑِ ﱠ
ط ْﻠﺣَﺔَ ﻋ َْن أَﺑِ ْﯾ ِﮫ أَنﱠ َرﺟ ًُﻼ أَﺗَﻰ ﻧَﺑِ ﱠ
َ
ُ
َ
َ
َ
ﱠ
ﱠ
ﱠ
ُ
ﻋﻠﻰ إِﺑ َْرا َھ ْﯾ َم إِﻧكَ ﺣَﻣِ ْﯾ ٌد ﱠﻣ ِﺟ ْﯾ ٌد"
ﺻﻠﯾْتَ َ
ﻋﻠﻰ ُﻣ َﺣ ﱠﻣ ٍد َو َ
ﺻ ِ ّل َ
ﻋﻠﻰ آ ِل ُﻣ َﺣ ﱠﻣ ٍد َﻛ َﻣﺎ َ
ﻗﺎ َل  :ﻗوﻟوا " اﻟﻠ ُﮭ ﱠم َ
َ
ﱠ
َ
كَ
ﻋﻠﻰ إِﺑ َْراھ ْﯾ َم إِﻧ ﺣَﻣِ ْﯾ ٌد ﱠﻣ ِﺟ ْﯾ ٌد"ــــ ﺳﻧن اﻟﻧﺳﺎئ) +(1291ﺳﻧن
َﺎرﻛْتَ َ
ﻋﻠَﻰ ُﻣ َﺣ ﱠﻣ ٍد َو َ
و ﺑ َِﺎركْ َ
ﻋﻠَﻰ آ ِل ُﻣ َﺣ ﱠﻣ ٍد َﻛ َﻣﺎ ﺑ َ
ُﺟْرةَ )(978
اﺑو ُ
بﻋ َ
داود  ،ﻋ َْن َﻛ ْﻌ ٍ

)(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--

ﻋﻠَﻰ إِ ْﺑ َرا َھ ْﯾ َم إِﻧﱠكَ ﺣَﻣِ ْﯾ ٌد ﱠﻣ ِﺟ ْﯾ ٌد"
ﺻﻠﱠﯾْتَ َ
ﻋﻠَﻰ ُﻣ َﺣ ﱠﻣ ٍد َو َ
ﺻ ِ ّل َ
ﻋﻠَﻰ آ ِل ُﻣ َﺣ ﱠﻣ ٍد َﻛ َﻣﺎ َ
اﻟﻠﱠ ُﮭ ﱠم َ
ﻋﻠَﻰ ِإﺑ َْرا َھ ْﯾ َم ِإﻧﱠكَ َﺣ ِﻣ ْﯾ ٌد ﱠﻣ ِﺟ ْﯾ ٌد"
َﺎرﻛْتَ َ
ﻋﻠَﻰ ُﻣ َﺣ ﱠﻣ ٍد َو َ
و ﺑ َِﺎركْ َ
ﻋﻠَﻰ آ ِل ُﻣ َﺣ ﱠﻣ ٍد َﻛ َﻣﺎ ﺑ َ

সুনানু নাসাই, হািদস শরীফ নং-১২৯১, সুনানু 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 ।

ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ ﻓَ ِﺈﻧﱠ ُﻛ ْم ﻻَ ﺗ َ ْد ُر ْو َن
َ َﺻﻼَة
َ ﺻﻠﱠ ْﯾﺗ ُم
َ ﻋ َْن
ِ ﻋ ْﺑ ِد
َ َ ِإذ:ﺳﻌُ ْو ٍد ﻗَﺎ َل
ﺳﻧُوا اﻟ ﱠ
ِ ْﻋﻠَﻰ رﺳو ِل ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻓَﺄَﺣ
ْ ﷲ ﺑ ِْن َﻣ
َ َﺻﻠﱠﯾْت
َ ﻋﻠَﻰ ُﻣ َﺣ ﱠﻣ ٍد َو
َ ﺻ ِ ّل
 ﻗُ ْوﻟُوا:  ﻗَﺎ َل ﻓَﻘَﺎﻟُوا ﻟَﮫُ ﻓَﻌَ ِﻠّ ْﻣﻧَﺎ: ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ
َ ُﻋﻠَﻰ ﻟَﻌَ ﱠل ذَ ِﻟكَ ﯾُ ْﻌ َرض
َ ﻋﻠَﻰ آ ِل ُﻣ َﺣ ﱠﻣ ٍد َﻛ َﻣﺎ
َ " اﻟﻠﱠ ُﮭ ﱠم
"ﻋﻠَﻰ آ ِل إِﺑ َْرا َھ ْﯾ َم إِﻧﱠكَ ﺣَﻣِ ْﯾ ٌد ﱠﻣ ِﺟ ْﯾ ٌد
َ إِﺑ َْرا َھ ْﯾ َم َو
ﱠ
ﻋﻠَﻰ آ ِل إِ ْﺑ َرا َھ ْﯾ َم إِﻧكَ ﺣَﻣِ ْﯾ ٌد ﱠﻣ ِﺟ ْﯾ ٌد"ﺳﻧن اﺑن
َ ﻋﻠَﻰ إِﺑ َْرا َھ ْﯾ َم َو
َ ََﺎرﻛْت
َ ﻋﻠَﻰ ُﻣ َﺣ ﱠﻣ ٍد َو
َ ْاﻟﻠﱠ ُﮭ ﱠم ﺑ َِﺎرك
َ ﻋﻠَﻰ آ ِل ُﻣ َﺣ ﱠﻣ ٍد َﻛ َﻣﺎ ﺑ
(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- সুনানু
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" ﺳﻠﱠم
َ ُﺻﻠﱠﻰ ﷲ
َ "।
َ ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو
(ি�তীয় অব�া): ি�তীয়
অব�ায় পড়ার জনয্ দরদ ও সালাম- ِ ﻲ
َ ﺻ ِ ّل
َ " اﻟﻠﱠ ُﮭ ﱠم
َ ﻋﻠَﻰ
ّ ِﺳﯾِّ ِدﻧَﺎ ُﻣ َﺣ ﱠﻣ ِد اﻟﻧﱠﺑ

ﺳ ِّﻠ ْم
ْ َ ﻲ ِ َو أ َ ِﻟ ِﮫ ّو أ
َ ﺻﺣَﺎ ِﺑ ِﮫ َو ﺑ َِﺎركْ َو
ّ  ْاﻷ ُ ِ ّﻣ।
(তৃতীয় অব�া): তৃ তীয়

অব�ায় পড়ার জনয্ সালাম- " ﷲ
َ ﺳﻼَ ُم
ِ ﻋﻠَ ْﯾكَ ﯾَﺎ َرﺳُ ْو َل
 " اﻟ ﱠ।

উপেরর িতনিট অব�ার বয্খয্া পযর্ ায়�েম িনে� েদওয়া হল ।
(�থম অব�া) আমােদর নবী সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর 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 সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর 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 সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া
সা�ামা বেলনঃ

ﺳﻼَ ُم
َ  أَﺗَﺎﻧِ ْﻲ ِﺟﺑ ِْر ْﯾ ُل:  ﻗَﺎ َل، " َ" آﻣِ ْﯾنَ آﻣِ ْﯾنَ آﻣِ ْﯾن: ﻓَﻘَﺎ َل،ﺳﻠﱠم
َ ُﺻﻠﱠﻰ ﷲ
َ ﻲ
َ : ﻋ َْن ﺟَﺎﺑِ ٍر ﻗَﺎ َل
َ ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو
ﻋﻠَ ْﯾﮫَ اﻟ ﱠ
ﺻ ِﻌد اﻟﻧﱠﺑِ ﱡ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
 ﯾَﺎ ُﻣ َﺣ ﱠﻣ ُد َﻣ ْن:  ﻗﺎ َل، َﻓﻘُﻠتُ آﻣِ ْﯾن، َ ﻗ ْل آﻣِ ْﯾن، ُﻓﺄ ْﺑﻌَ َدهُ ﷲ،ﺎر
َ ّ ﻓ َﻣﺎتَ ﻓ َد َﺧ َل اﻟﻧ،  ﯾَﺎ ُﻣ َﺣ ﱠﻣ ُد َﻣ ْن أد َْركَ أ َﺣ َد َوا ِﻟ َد ْﯾ ِﮫ:  ﻓَﻘَﺎ َل،
َ َو َﻣ ْن ذُﻛ ِْرت:  ﻗَﺎ َل، َﻓَﻘُ ْﻠتُ آﻣِ ْﯾن، َ ﻗُ ْل آﻣِ ْﯾن، ُ ﻓَﺄ َ ْﺑﻌَ َدهُ ﷲ، ﺎر
َ َأَد َْرك
َ ﻓَﺄ ُ ْدﺧِ َل اﻟﻧﱠ، ُ ﻓَﻠَ ْم ﯾُ ْﻌﻔَ ْر ﻟَﮫ، َ ﻓَ َﻣﺎت، َﺷﮭ َْر َر َﻣﺿَﺎن
( ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠطﺑراﻧﯾﺊ1990) " َﻓَﻘُ ْﻠتُ آﻣِ ْﯾن، َ ﻗُ ْل آﻣِ ْﯾن، ُﻓَﺄ َ ْﺑ َﻌ َدهُ ﷲ،ﺎر
َ ﺻ ِ ّل
َ ُﻋِﻧ َد ُه ﻓَﻠَ ْم ﯾ
َ ّ ﻓَ َﻣﺎتَ ﻓَ َد َﺧ َل اﻟﻧ،، َﻋﻠَ ْﯾك

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 েমাচনকৃ ত 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 ।

 َﻣﺎ، ﷲ
َ ُﺻﻠﱠﻰ ﷲ
ِ ﺳ ْو َل
ِ ﺳ ْو ُل
َ ﷲ
َ ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو
ُ  ﯾَﺎ َر: ُ" آﻣِ ْﯾنَ آﻣِ ْﯾنَ آﻣِ ْﯾنَ " َﻓ ِﻘ ْﯾ َل َﻟﮫ:  ﻗَﺎ َل، ﺳﻠﱠ َم
ُ ﻋَن أﺑِﻲ ھ َُرﯾ َْرة أَنﱠ َر
ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َر َﻣﺿَﺎنُ ﻓَﻠَ ْم ﯾُ ْﻌﻔَ ْر
َ ﻋ ْﺑ ِد ـ أ َ ْو ﺑَ ْﻌ ُد ـ َد َﺧ َل
َ ف
َ  " ﻗَﺎ َل ﻟِﻲ ِﺟﺑ ِْر ْﯾ ُل: ﺻﻧَ ُﻊ َھذَا ؟ ﻓَﻘَﺎ َل
ْ َ ُﻛ ْﻧتَ ﺗ
ﻋﻠَ ْﯾﮫَ اﻟ ﱠ
ُ  َر ِﻏ َم أ َ ْﻧ: ﺳﻼَ ُم
 ﺛ ُ ﱠم ﻗَﺎ َل، َ ﻓَﻘُ ْﻠتُ آﻣِ ْﯾن، َﻋ ْﺑ ِد ـ أ َ ْو َﺑ ْﻌ ُد أَد َْركَ َوا ِﻟ َد ْﯾ ِﮫ أَو أ َ َﺣ َد ُھ َﻣﺎ ﻓَﻠَ ْم ﯾُ ْد َﺧ ْﻠﮫُ ا ْﻟ َﺟﻧﱠﺔ
َ ف
ُ  ﺛ ُ ﱠم ﻗَﺎ َل َر ِﻏ َم أ َ ْﻧ، َ ﻓَﻘُ ْﻠتُ آﻣِ ْﯾن،ُﻟَﮫ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
( ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻻوﺳط ﻟﻠطﺑراﻧﻲ8994) " َ ﻓﻘﻠتُ آﻣِ ْﯾن، َﻋﻠ ْﯾك
َ ﺻ ِ ّل
َ ف
َ ُﻋ ْﺑ ِد ـ أ َ ْو ﺑَ ْﻌ ُد ذُﻛ ِْرتَ ﻋِﻧ َدهُ ﻓﻠ ْم ﯾ
ُ َر ِﻏ َم أ َ ْﻧ

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� িপতামাতােক 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।

َ,، ﻲ
َ ﺻ ِ ّل
َ ُﺻﻠﱠﻰ ﷲ
ِ  ﻗَﺎ َل َرﺳُ ْو ُل: ﻋَن أﺑِﻲ ھ َُرﯾ َْرة ﻗَﺎ َل
َ ُف َر ُﺟ ٍل ـذُﻛ ِْرتَ ﻋِﻧ َدهُ ﻓَﻠَ ْم ﯾ
َ ﷲ
َ ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو
ُ  " َر ِﻏ َم أ َ ْﻧ، ﺳﻠﱠ َم
ﻋﻠَ ﱠ
َ ف َر ُﺟ ٍل َد َﺧ َل
ُف َر ُﺟ ٍل أَد َْركَ ﻋِﻧ َدهُ أَﺑ ََواهُ ا ْﻟ ِﻛﺑ ََر ﻓَﻠَ ْم ﯾُ ْد َﺧ ْﻸه
َ ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َر َﻣﺿَﺎنُ ﺛ ُ ﱠم ِإ ْﻧ
ُ  َو َر ِﻏ َم أ َ ْﻧ،ُﺳﻠَ َﺦ ﻗَ ْﺑ َل أ َ ْن ﯾُ ْﻌﻔَ َر ﻟَﮫ
ُ َر ِﻏ َم أ َ ْﻧ
َ
ْ
ﱠ
( ﻓﻲ ﺳﻧن اﻟﺗرﻣذي3545) " اﻟ َﺟﻧﺔ

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 নং৩৫৪৫।

ﺻﻠﱡ ْوا
َ ُﺻﻠﱠﻰ ﷲ
َ ُ َوﻟَ ْم ﯾ، ﺳﺎ ﻟَ ْم ﯾَ ْذﻛ ُُر ْوا ﷲَ ﻓِ ْﯾ ِﮫ
َ ﻲ
َ ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو
ً س ﻗَ ْو ٌم َﻣ ْﺟ ِﻠ
َ َ" َﻣﺎ َﺟﻠ: ﺳﻠﱠم ﻗَﺎ َل
 أَنﱠ اﻟﻧﱠﺑِ ﱠ،َﻋ َْن أَﺑِﻲ ھ َُر ْﯾ َرة
(10387) ،ﻋﻠَ ْﯾ َﮭ ْم ﯾ َْو َم ا ْﻟ ِﻘﯾَﺎ َﻣﺔِـــ ﻣﺳﻧد أﺣﻣد
َ ً ِإﻻ ﱠ ﻛَﺎنَ ﺗ َِرة+(9978) ،ﻋﻠَ ْﯾ َﮭ ْم ﺗ َِرةً " ﻣﺳﻧد أﺣﻣد
َ َﻋﻠَﻰ ﻧّﻧَ ِﺑﯾِّ ِﮭ ْم ِإﻻ ﱠ ﻛَﺎن
َ

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 । মুসনাদু আহমদ,হািদস শরীফ নং-৯৯৭৮+ সামানয্ িকছু শে�র পাথর্কয্সহ ।মুসনাদু
আহমদ,হািদস শরীফ নং-১০৩৮৭ ।
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َ ﻲ ِ ﺑ ِْن أَﺑِﻲ
: ﻗَﺎ َل رﺳول ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم: ب ﻗَﺎ َل
َ ﻋ ْﻧ َدهُ ﻓَﻠَ ْم ﻋ َْن
َ ُ" ا ْﻟﺑَﺧِ ْﯾ ُل َﻣ ْن ذُﻛ ِْرت
ٍ طﺎ ِﻟ
ّ ﻋ ِﻠ
 ﺳﻧن+( ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠطﺑراﻧﯾﺊ2817)"" ﻲ
َ ﺻ ِ ّل
(3546)
َ ُاﻟﺗرﻣذي ﯾ
ﻋﻠَ ﱠ

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

ف
َ ﺻﻠِّﻰ
ُ " َﻛﻔَﻰ ﺑِ ِﮫ: ﻗَﺎ َل رﺳول ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم: ﺳ ِن ﻗَﺎ َل
َ ﻲ ") ُﻣ
َ ُ أ َ ْن أ ُ ْذﻛ ََر ِﻋ ْﻧ َدهُ ﺛ ُ ﱠم ﻻ َ ﯾ، ﺷﺣ�ﺎ
َ ﻋ َِن اﻟ َﺣ
ُ ﺻ ﱠﻧ
ﻋﻠَ ﱠ
َ
َ
(8793ﺷ ْﯾﺑَﺔ ــ
َ أﺑِﻲ
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 কৃ পন হওয়ার জনয্ যেথ� । মুসা�াফু আিব শাইবা, হািদস
শরীফ নং-৮৭৯৩।

ﻲ
َ ﺻﻠِّﻰ
َ ﻋ َْن ُﻣ َﺣ ﱠﻣ ٍد ﺑ ِْن
َ ُاﻟر ُﺟ ِل ﻓَﻼَ ﯾ
" ِﻣنَ ا ْﻟ َﺟﻔَﺎءِ أ َ ْن أ ُ ْذﻛ ََر ِﻋ ْﻧ َد ﱠ: ﻗَﺎ َل رﺳول ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم: ﻲ ِ ﻗَﺎ َل
ﻋﻠَ ﱠ
ّ ﻋ ِﻠ
(3121اق ــ
َ ف
َ ) ُﻣ+ ــ
ُ ﺻﻧﱠ
ﻋ ْﺑ ِد ﱠ
ِ اﻟر ﱠز

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 দুবর্য্বহার বা অিবচার । মুসা�াফু আ�ুর
রা�াক, হািদস শরীফ নং-৩১২১ ।
ِ ا ْﻟ َﺟ َﻔﺎءতথা দুবর্য্বহার বা অিবচােরর শাি�ঃ ": ﻗَﺎ َل رﺳول ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم: ﻲ ھ َُرﯾ َْرةَ ﻗَﺎ َل
ْ ِﻋ َْن أَﺑ

(2009) ﺎن ﻓِﻰ ا ْﻟﺟ َدﻧﱠ ِﺔ و ا ْﻟﺑَذَا ُء ِﻣنَ ا ْﻟ َﺟﻔَﺎءِ َو ا ْﻟ َﺟ َﻔﺎءِ ﻓِﻰ اﻟﻧﱠ ِﺎر ــﺳﻧن اﻟﺗرﻣذي ــ
ِ ْ ﺎن و
ِ ْ َ ا ْﻟ َﺣﯾَﺎ ُء ﻣِ نঅথর্ঃِ اﻹ ْﯾ َﻣ
ِ اﻹ ْﯾ َﻣ

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
দুবর্য্বহার বা অিবচােরর অ�ভুর্ �, দুবর্য্বহার বা অিবচার েদাযেখ ।সুনানুত িতরিমিজ, হািদস শরীফ
নং-২০০৯ ।

َ  َﺧطِ ﻰ َء، ﻲ
( ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠطﺑراﻧﯾﺊ ﻟﻠطﺑراﻧﯾﺊ2818)" َﻖ ا ْﻟ َﺟﻧﱠﺔ
َ َﺻﻼَة
َ ُ" َﻣ ْن ذُﻛ ِْرت
َ ط ِر ْﯾ
ﻋ ْﻧ َدهُ ﻓَ َﺧطِ ﻰ َء اﻟ ﱠ
ﻋﻠَ ﱠ

অথর্ঃ- যার িনকট আমার নাম উ�ািরত হওয়ার পর েস আমার �িত দরদ পড়েত ভু েল েগল েস
জা�ােতর পথ ভু েল েগল । আল-মুজামুল কািবর, তানারানী, হািদস শরীফ নং-২৮১৮।

َ ﻲ ِ ﺑ ِْن أ َ ِﺑﻲ
ﺻﻼَﺗ َﻛُ ْم ﺗ َ ْﺑﻠُﻐُﻧِﻲ
َ ﺻﻠﱡ ْوا
َ ﻋ َْن
ِ ﺳ ْو ُل
َ ﻲ َﻓ ِﺈنﱠ
َ َ " َﺣ ْﯾﺛ ُ َﻣﺎ ُﻛ ْﻧﺗ ُ ْم ﻓ:  ﻗﺎل،ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم
ُ ب أَنﱠ َر
ٍ طﺎ ِﻟ
ﻋ َﻠ ﱠ
ّ ﻋ ِﻠ
(2663) " ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠطﺑراﻧﯾﺊ
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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َ "إِنﱠ ﻣِ ْن أ َ ْﻓ: ﻗَﺎ َل رﺳول ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم: ﻋ َْن أ َ ْو ِس ﺑ ِْن أ َ ْو ِس ﻗَﺎ َل
ﺿ ِل أَﯾﱠﺎﻣِ ُﻛ ْم ﯾ َْو ُم ا ْﻟ ُﺟ ُﻣﻌَ ِﺔ ﻓِ ْﯾ ِﮫ ُﺧﻠِﻖَ آ َد ُم
ﺳ ْو َل
َ ٌﺻﻼَﺗ َ ُﻛ ْم َﻣ ْﻌ ُر ْوﺿَﺔ
َ  ﻓَﺄ َ ْﻛﺛ ُِروا،ُﺻ ْﻌﻘَﺔ
َ  ﻓَ ِﺈنﱠ،ِﺻﻼَ ِة ﻓِ ْﯾﮫ
ﻲ ﻣِ نَ اﻟ ﱠ
 َوﻓِ ْﯾ ِﮫ اﻟ ﱠ، َُو ﻓِ ْﯾ ِﮫ اﻟﻧﱠ ْﻔ َﺧﺔ
ُ  ﯾَﺎ َر:  ﻓَﻘَﺎ َل َر ُﺟ ٌل، ﻲ
ﻋﻠَ ﱠ
ﻋﻠَ ﱠ
َ �َ ﺣ ﱠَر َم
َ ﺻﻼَﺗُﻧَﺎ
َ ُْف ﺗ ُ ْﻌ َرض
ِﺳﺎ َد ْاﻷ َ ْﻧﺑِﯾَﺎء
َ ْض أ َ ْن ﺗَﺄ ْ ُﻛ َل أَﺟ
ِ ﻋﻠَﻰ ْاﻷ َ ْر
َ  َﻛﯾ،ِ�
َ " إِنﱠ: ﻓَﻘَﺎ َل، َﻲ ﺑَ ِﻠﯾْت
َ
ْ ِ ﯾَ ْﻌﻧ، َﻋﻠَ ْﯾكَ َوﻗَ ْد أ َ َر ْﻣت
َ
َ
(8789ﺷ ْﯾﺑَﺔ ــ
َ ف أﺑِﻲ
َ " ــ ) ُﻣ
ُ ﺻﻧﱠ

অথর্ঃ- হযরত হাসান(রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়া সা�ামা বলেলন: িন�য় েতামােদর ে�� িদন হে� জুমআর িদন ।েযই িদেন আদমেক(আলাইিহস
সা�ামােক)সৃি� করা হেয়েছ, েস িদেনই (ই�ািফেলর িসংগার)ফু ৎকার 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 ।

ﻲ ُر ْوﺣِ ﻲ َﺣﺗ ﱠﻰ
َ ﺳ ِﻠّ ُم
ْ " َﻣﺎﻣِ ْن ُﻣ:  أَنﱠ رﺳو َل ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻗَﺎ َل،َﻋ َْن أَﺑِﻲ ھ َُرﯾ َْرة
َ َﺳﻠ ٍِم ﯾ
ﻲ إِﻵﱠ َر ﱠد ﷲُ إِ َﻟ ﱠ
ﻋﻠَ ﱠ
( ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻻوﺳط ﻟﻠطﺑراﻧﻲ9329) " ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ
َ أ َ ُر ﱠد

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।

ﻲ
َ ﻋ َْن
ِ  ِإنﱠ ِ ﱠ: ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم
ِ ﺳ ْو ُل
ِ َ ﻋ ْﺑ ِد
َ ض َﻣﻼَ ِﺋﻛ ًَﺔ
ِ � َﻓﻰ ْاﻷ َ ْر
ُ  ﻗَﺎ َل َر: ﻗَﺎ َل، �
ْ ﺳﯾﱠﺎﺣِ ْﯾنَ ﯾُ َﺑ ِﻠّﻐُ ْوﻧِﻲ ِﻣ ْن أ ُ ﱠﻣ ِﺗ
َ
َ
اق
ﻋ ْﺑ ِد
َ ف
ﺷ ْﯾﺑَﺔ
َ ف أﺑِﻲ
َ  ) ُﻣ+8798ــ
َ  ُﻣ+ (4294) ﺳﻼَ َم ــ ﻣﺳﻧد أﺣﻣد ـ
اﻟ ﱠ
ُ ﺻﻧﱠ
ُ ﺻﻧﱠ
ﱠ
ِ اﻟر ﱠز
(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 । মুসনাদু আহমাদ, হািদস শরীফ নং-৮২৯৪+ মুসা�াফু আিব শাইবা,
হািদস শরীফ নং-৮৭৯৮+মুসা�াফু আ�ুর রা�াক, হািদস শরীফ নং-৩১১৬

ف أ َ ِﺑﻲ
َ ًﺻﻼَة
َ ﺻﻠﱡﻮا
َ ﻋﻠَ ّﻲ َزﻛَﺎةٌ ﻟَ ُﻜ ْﻢ ــ) ُﻣ
َ ﻋﻠَ ﱠﻲ ﻓَ ِﺈنﱠ
َ ": ﻗَﺎ َل رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ: ﻋ َْن أ َ ِﺑﻲ ھ َُﺮﯾ َْﺮةَ ﻗَﺎ َل
ُ ﺻﻧﱠ
َ
(8796ﺷ ْﯾﺑَﺔ ــ
َ

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।

ﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ
َ ُﺻﻠﱠﻰ ﷲ
َ  أ َ ْن ﯾُﺒَ ِﻠّ َﻊ، ﺳﻠﱠﻢ
َ ُ ﺻﻠﱠﻰ ﷲ
َ ﺻﻠﱠﻰ
َ ﻋ ْﻨﮫُ اﻟﻨﱠ ِﺒ ﱠﻲ
َ ِ ﻋﻠَﻰ اﻟﻨﱠ ِﺒ ّﻲ
َ  أَنﱠ َﻣﻠَﻜًﺎ ُﻣ َﻮ ﱠﻛ ٌﻞ ِﺑ َﻤ ْﻦ: ﺷﻲ
ِ اﻟﺮﻗﱠﺎ
َ ﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ َو
ﻋ َْﻦ ﯾَ ِﺰ ْﯾ َﺪ ﱠ
َ
ُ
ُ
َ
ﱠ
ﱠ
ﱠ
ً
َ
ْ
نﱠ
َﻚ
َﻚ
(8791ﺷ ْﯾﺑَﺔَ ــ
َ ف أ َ ِﺑﻲ
ﻧ
ﺻ
ﻣ
)ــ
ﯿ
ﻠ
ﻋ
ﻰ
ﻠ
ﺻ
ﺘ
ﻣ
أ
ِﻦ
ﻣ
ﺎ
ﻧ
ﻼ
ﻓ
أ
ﻢ
ﻠ
ﺳ
و
َ
ْ
َ ِﱠ
َ َ
ُ َ ُ

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।

ِﺐ ِإذَا أ َ َرا َد
َ ﻋ َْﻦ ﺟَﺎ ِﺑ ٍﺮ ﺑ ِْﻦ
َ اﻟﺮاﻛ
َ ﻋ ْﺒ ِﺪ
ِ اﻟﺮا ِﻛ
 َﻓ ِﺈنﱠ ﱠ،ﺐ
" ﻻَ ﺗَﺠْ َﻌﻠُﻮﻧ ِْﻲ َﻛﻘَﺪَحِ ﱠ: ﻗَﺎ َل رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ: �ِ ﻗَﺎ َل
ٌ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ أ َ ْن ﯾَ ْﻨ
ﺿﺎ َ ﺗ ََﻮ ﱠ
 ﻓ ِﺈ ّن ﻛَﺎﻧَﺖْ ﻟَﮫُ ﺣَﺎﺟَﺔ ﻓِﻰ أ ْن ﯾَﺘ ََﻮ ﱠ،  َو َﻣ َﻸ ﻗ َﺪ ًﺣﺎ، ُﻋﻠﱠﻖّ َﻣﻌَﺎ ِﻟﻘَﮫ
ق
َ َﻄﻠِﻖ
َ  َوإِﻻﱠ أ ْھ َﺮ، ب
َ ب ﺷ َِﺮ
َ  َوأ ْن ﯾَﺸ َْﺮ،َﺿﺎ
ﻣﺟﻣﻊ " ﻓَﺎ ْذ ُﻛ ُر ْوﻧِ ْﻲ ﻓِﻰ
( َو ﻓِﻰ ا ْﻟ3117اق ــ
َ ف
َ  َو ﻓِﻲ آﺧِ ِﺮ ِه ــ) ُﻣ،ِ َوﻓِﻰ أ َ ﱠو ِﻟﮫ، ِﻓَﺎﺟْ ﻌَﻠُﻮﻧِﻲ ﻓِﻰ َوﺳْﻂِ اﻟ ﱡﺪﻋَﺎء
ُ ﺻﻧﱠ
ﻋ ْﺑ ِد ﱠ
ِ اﻟر ﱠز
ِ
َ
" ِأ ﱠو ِل اﻟ ﱡدﻋَﺎءِ َو ﻓِﻰ َوﺳْﻄِ ِﮫ َو ﻓِﻰ آﺧِ ِﺮ اﻟ ﱡﺪﻋَﺎء

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 ঝু িলেয় রােখ এবং েপয়ালা বা পা�
(পািনেত) পূণর্ কের েনয় ।য খন তার ওজু করার বা (পািন) পান করার �েয়াজন হয় তখন েস
ওজু 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 দুআ’র মােঝ, �থেম এবং েশেষও রাখেব,
মুসা�াফু আ�ুর রা�াক, হািদস শরীফ নং-৩১১৭ ।
মাজমা �ে� এর অথর্ এভােব কেরেছন েয, “েতামরা আমােক দুআ’র �থেম, মােঝও েশেষও �রণ
করেব”।
উপেরা� হািদস শরীেফর ভাষয্ েথেক এই কথা বুঝা েগল েয, দুআ’ 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 দুআ’র �থেম দরদ পড়েল, মােঝ
দরদ পড়েলনা অথবা েশেষ পড়েলনা , এরপ করেবনা বরং দুআ’র মেধয্ �থেম,মােঝ, েশেষ এমনিক
দুআ’ কবুেলর জনয্ দুআ’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
َﻋﻠَ ْﯿﻚ
ٍ " أَﺗ َﺎﻧ ِْﻲ آ: ﻗَﺎ َل رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ: ب ﺑ ِْﻦ َز ْﯾ ٍﺪ اﻟﺘﱠﯿْﻤِ ﻲ ﻗَﺎ َل
َ ﺼﻠِّﻰ
َ
َ ُ ﻻَ ﯾ:َﻣِﻦ َر ِﺑّﻲ ﻓَﻘَﺎل
َ ﻋ ْﻦ ﯾَ ْﻌﻘُ ْﻮ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ﱠ
ً
َ
َ
ﱠ
َ
ْ
َﻚ
: ﺷﺌْﺖَ ﻗَﺎ َل
ن
إ
:َ
ل
ﺎ
ﻗ
؟
ﻟ
ِﻲ
ﺋ
َﺎ
ﻋ
د
ﻒ
ﺼ
ﻧ
ﻞ
ﻌ
أ
ﻻ
أ
!
ﷲ
ل
رﺳﻮ
ﺎ
ﯾ
:
ﻞ
ﺟ
ر
ل
ﺎ
ﻘ
ﻓ
:
ل
ﺎ
ﻗ
ا
َﺮ
ﺸ
ﻋ
ﮫ
ﯿ
ﻠ
ﻋ
ﷲ
ﻰ
ﻠ
ﺻ
ﻻ
إ
ة
ﻼ
ﺻ
ﺪ
ٌ
ﺒ
ﻋ
ُ َ ْ ِ ُ َ ْﺟ
ِ ِ
َ
َ
َ ِ َ َْ
َ ٌ ُ َ َ
ً َ ِْ َ ُ
( ــ3114 اق ــ
َ ف
َ �ُ َھ ﱠﻢ اﻟ ﱡﺪ ْﻧﯿَﺎ َو ْاﻵﺧِ َﺮ ِة ــ) ُﻣ
ُ ﺻﻧﱠ
َ َ إِذًا ﯾَ ْﻜ ِﻔ ْﯿﻚ:َأَﻻَ أَﺟْ ﻌَ ُﻞ ﻛُ ﱠﻞ ُدﻋَﺎﺋِﻲ ﻟَﻚَ ؟ ﻗَﺎل
ﻋ ْﺑ ِد ﱠ
ِ اﻟر ﱠز

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 দুআ’র অধর্াংশ
আপনার জনয্ রাখব িক? িতন (রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বলেলন: েতামার ই�া,
েলাকিট বলল, আিম আমার পূণর্ দুআ’ আপনার জনয্ রাখব িক? িতিন (রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়া সা�ামাবলেলন: তা হেল দুিনয়া-আিখরােতর িচ�ার েবলায় আ�াই েতামার জনয্ যেথ�, মুসা�াফু
আ�ুর রা�াক, হািদস শরীফ নং-৩১১৪ ।
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ُ  ﺳَﻤِ ﻌْﺖُ رﺳﻮ َل ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ َﯾ ْﺨ:َ َﻗﺎل، ِث ﻋ َْﻦ أ َ ِﺑ ْﯿ ِﮫ
ُ  ﯾُ َﺤ ّﺪ، �ِ ﺑ ِْﻦ ﻋَﺎﻣ ِِﺮ ﺑ ِْﻦ َرﺑ ْﯿ َﻌ َﺔ
 َﻣ ْﻦ: ﺐ َﯾﻘُ ْﻮ ُل
َ ﻋ َْﻦ
َ ﻋ ْﺒ ِﺪ
ُ ﻄ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ّ
ﱠ
َ
ّ
َ
َ
ً
َ
ﱠ
َ
ْﻋ ْﺒ ٌﺪ ﻣِ ﻦ
َ
َ ف أﺑِﻲ
َ  ﻓﻠﯿُ ِﻘ ﱠﻞ،ﻋﻠ ﱠﻲ
َ ( ﺷ ْﯾﺑَﺔ
َ ﺼﻠِﻰ
َ ﺻﻠﱠﻰ
َ ﺼﻠِﻰ ــ ُﻣ
َ ُﺻﻠﻰ) َﻣﺎ دَا َم ﯾ
َ ﻋﻠ ْﯿ ِﮫ َﻣﺎ
َ ُ ﺻﻼة ﻟ ْﻢ ﺗ َﺰ ِل اﻟ َﻤﻠﺌَﻜَﺔ ﺗ
َ ﻋﻠ ﱠﻲ
َ
ُ ﺻﻧ
َ
َ
َ
َ
(8788ﺷ ْﯾﺑَﺔ ــ
َ ف أﺑِﻲ
َ  ُﻣ+15920  أ ْو ِﻟﯿُ ْﻜﺜ ِْﺮ ــ) ﻣﺳﻧد أﺣﻣد ــ، َذ ِﻟﻚ
ُ ﺻﻧﱠ

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 । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হািদস
শরীফ নং-১৫৯২০+ ।মুসা�াফু আিব শাইবা, হািদস শরীফ নং-৮৭৮৮।
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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 সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর 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� -" ﺳﻠﱠم
َ ُﺻﻠﱠﻰ ﷲ
َ "।
َ ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو
এই জেনয্ই" ( " َﺧﯾ ُْر ا ْﻟﻘُ ُر ْون اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛَﺔখাইরল 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 ( " َﺧﯾ ُْر ا ْﻟﻘُ ُر ْون اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛَﺔখাইরল কুরিনছ ছালাছাহ)
তথা “সেবর্াৎকৃ � িতনশতা�ীর পর "(" أ َ ْرذَ ُل ا ْﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ � শতা�ীর ”
(িহজরী চতু থর্ শতা�ী ওপরবত� শতা�ীসমূেহর) পূেবর্ মধয্বত� অ�রত�কালীন সময়কার
মুহাি�িসনেকরামগণও হািদস শরীফ িলখার ও পড়ার সমেয় আমােদর নবী সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার নাম আসেলই এই সংি�� দরদ শরীফ ও সালামখানা
(ﺳ ﱠﻠم
َ ُﺻﻠﱠﻰ ﷲ
َ ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو
َ )িলখেতন ও পড়েতন । পৃথীিবেত সকল হািদস শরীেফর �ে� বিণর্ত �েতয্কিট
হািদস শরীেফ আমােদর নবী সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার নােমর
সােথ এই সংি�� দরদ শরীফ ও সালামখানা (ﺳﻠﱠم
َ ُﺻﻠﱠﻰ ﷲ
َ ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو
َ ) িলিখত ও িলিপব� আেছ
। বারবার দরদ ও সালাম িলিপব� করেল িকতােবর পৃ�াসংখয্া েবেড় যােব তাঁরা তাও পরওয়া
কেরন িন । অিধকাংশ েছাটখাট হািদস শরীেফ দু-এক লাইেনর পের এবং েকাথাও েকাথাও এক
লাইেনই একািধকবার আমােদর নবী সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর 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 সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর 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 দূরহ ও দু�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, "( " أ َ ْر َذ ُل ا ْﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ � শতা�ীর ” (িহজরী চতু থর্ শতা�ী
ও পরবত� শতা�ীসমূেহর) অ�ভুর্ � �েতয্ক মুিমন-মুসিলমগণেক এই জেনয্ই " " َﺧﯾ ُْر ْاﻟﻘُ ُر ْون اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛَﺔ
(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 সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার নাম শনা মা� এই
সংি�� দরদ শরীফ ও সালামখানা (" ﺳﻠﱠم
َ ُﺻﻠﱠﻰ ﷲ
َ ") পড়েত হেব । কারণ, েকান ওয়াজَ ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو
মাহিফেল, ইসলািম সভােত এবং িযকেরর মজিলসসহ অনয্ানয্ ইতয্ািদ ধম�য় অনু�ানসমূেহ আমােদর
নবী সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর 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 সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার নাম কেয়কবার বা একািধক বার এেস যােব বা উ�ািরত হেব।
তখনেতা আর আমােদর নবী সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর 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 "(" أ َ ْرذَ ُل ا ْﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন)তথা “সবর্িনকৃ � শতা�ীর ” (িহজরী চতু থর্ 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 সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর 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� أَ ْرذَ ُل
"(" ا ْﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ � শতা�ীর ” (িহজরী চতু থর্ 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 সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর 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 সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর
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 । "( " أ َ ْر َذ ُل ا ْﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল
কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ � শতা�ীর ” (িহজরী চতু থর্ 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 । ভু ল িশ�া িদেয়
েকহ েদাযেখ েগেলও আপিন িক� তার সােথ েদাযখী হেবন না । আপিন এইরপ ভু ল িশ�া িনেবন
না বা ভু ল িশ�া �হন করেবন না । আ�াহ পাক আপনার �িত সদয় হউন । আিমন ! আ�াহ�া
আিমন ।
আমােদর নবী সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার নাম শনা মা� বার
বার দরদ শরীফ ও সালামখানা পড়েত হেব িবষয়িট " ( " َﺧﯾ ُْر ا ْﻟﻘُ ُر ْون اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛَﺔখাইরল
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("ﺳﻠﱠم
َ ُﺻ ﱠﻠﻰ ﷲ
َ ")িলখার ও িলিপব� করার মাধয্েম বা�বায়ন কের তা �মাণ কের
َ ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو
েগেছন । আমােদর নবী সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর 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 সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলনঃ
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ُﺎرةَ ْﺑن
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َ ُ� ْﺑن
َ  ﻋ َْن،َﻏ ِزﯾﱠﺔ
َ ﻲ
َ ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو
َ ﻲ ِ ﺑ ِْن ُﺣ
َ ﻲ ِ ﺑ ِْن ُﺣ
َ ﻋ ْﺑ َد
 ﻋ َْن أ َ ِﺑ ْﯾ ِﮫ أَنﱠ اﻟﻧﱠ ِﺑ ﱠ،ﺳﯾ ِْن
ّ ﻋ ِﻠ
ّ ﻋ ِﻠ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ﱠ
ْ
َ
ﺳﻠﱠم َﻛ ِﺛﯾ ًْرا ــ ﻣﺳﻧد أﺣﻣد
و
ﮫ
ﯾ
ﻠ
ﻋ
َ
ﷲ
ﻰ
ﻠ
ﺻ
ﻲ
ﻠ
ﻋ
َ
ل
ﺻ
ﯾ
م
ﻠ
ﻓ
د
ﯾ
ﻌ
ﺳ
و
ﺑ
أ
ل
ﺎ
ﻗ
ﻲ
ﻠ
ﻋ
َ
ل
ﺻ
ﯾ
م
ﻟ
م
ﺛ
ه
د
ﻧ
ﻋ
َ
ِر
ﻛ
ذ
ن
ﻣ
ل
ﯾ
ﺑ
ﻟ
ا
ُت
ٍ
َ ﱠ
ِّ َ ُ ْ ْ ِ َ ُ َ
ِّ َ ُ ْ ُ ﱠ
َ َ ِْ ُ
ْ
َ ُ ْ ِ" َﺧ
ﱠ
(1760)
অথর্ঃ--------------হযরত আিল িবন হসাইন িতিন তাঁর িপতা েথেক বণর্না কেরন, িন�য়ই
নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলন: “কৃ পন হল েসই বয্াি� যার িনকট আমার নাম উ�ািরত
হল, তারপরও েস আমার �িত দরদ পেড়িন”, আবু সাঈদ বেলন: তারপরও েস আমার �িত “ ﺻﻠﱠﻰ
َ
ﺳﻠﱠم
َ ُ ” ﷲদরদ শরীফখানা েবশী পেড়িন । মুসনাদু আহমাদ, হািদস শরীফ নং-১৭৬০।
َ ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو
এইরপ সংি��
দরদ শরীফ ও সালামখানা (ﺳﻠﱠم
َ ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ َﻋ َﻠ ْﯾ ِﮫ َو
َ ) মহান আ�াহর িযকেরর
َ
অ�ভর্ �। এই জেনয্ সংি�� দরদ শরীফ ও সালামখানা (ﺳﻠﱠم
و
ﮫ
ﯾ
ْ
ﻠ
ﻋ
ِ
َ ُﺻﻠﱠﻰ ﷲ
َ َ
َ ) িযকেরর অ�ভর্ �
হওয়ায় দাঁিড়েয়, বেস এমনিক সবর্াব�ায় এইরপ সংি��
দরদ শরীফ ও সালামখানা
(" ﺳﻠﱠم
َ ُﺻﻠﱠﻰ ﷲ
َ ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو
َ ") পড়া যােব । েযমন মহান আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন বেলনঃ --

(103)  ْاﻷﯾﺔ، ـــ ﺳورة اﻟﻧﺳﺎء

"ﻋﻠَﻰ ُﺟﻧُ ْوﺑِ ٌﻛ ْم
َ "ﻓَﺎ ْذﻛ ُُروا ﷲَ ﻗِﯾَﺎ ًﻣﺎ ﱠو ﻗُﻌُ ْودًا ﱠو

অথর্ঃ“ অতএব, েতামরা দাঁিড়েয়, বেস ও শািয়তাব�ায় আ�াহর িজকর কর” । সুরা িনসা, আয়াত
নং১০৩ ।
বখীল বা কৃ পেনর শাি�ঃ ْب
َ ُﺻﻠﱠﻰ ﷲ
َ ِﻲ
َ ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو
ٌ  ﻗَ ِرﯾ،ِ�
َ َْب ﻣِ ن
ٌ ﻲ ﻗَ ِرﯾ
 "اﻟﺳﱠﺧِ ﱡ:َﺳﻠﱠم ﻗَﺎل
ّ ﻋ َْن أ َ ِﺑ ْﻲ ھ َُرﯾ َْرةَ ﻋ َِن اﻟﻧﱠ ِﺑ

َْب ِﻣن
ِ َ َو ا ْﻟﺑَﺧِ ْﯾ ُل ﺑَ ِﻌ ْﯾ ٌد ﻣِ ن،
ِ  ﺑَ ِﻌ ْﯾ ٌد ﻣِ نَ اﻟﻧﱠ،ِ ﺑَ ِﻌ ْﯾ ٌد ِﻣنَ ا ْﻟ َﺟﻧﱠﺔ، �
ٌ ﺎس ﻗَ ِرﯾ
َ  ﺑَ ِﻌ ْﯾ ٌد ﻣِ نَ اﻟﻧﱠ ِﺎر، ْب ﻣِ نَ اﻟﻧﱠﺎس
ٌ  ﻗَ ِرﯾ،ِﻣِ نَ ا ْﻟ َﺟﻧﱠﺔ
َ
اﻟﺗرﻣذي
ـﺳﻧن
ـ
ﺑَﺧِ ْﯾ ٍل
ﻋَﺎﺑِ ٍد
ﻣ ِْن
�
إِﻟَﻰ
َب
ﻲ
ﻟَﺟَﺎ ِھ ٌل
َو
اﻟﻧﱠ ِﺎر
َِ
أﺣ ﱡ
ﺳَﺧِ ﱞ
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(1961)ـ
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
দূরবত� । বখীল বা কৃ পন আ�াহ েথেক দূের,জা�াত েথেক দূের,মানুষ েথেকও দূের এবং েদাযেখর
িনকটবত� । আর মূখর্ উদার বয্ি� কৃ পন আিবেদর েচেয় আ�াহর িনকট অিধক ি�য় ।সুনানুত
িতরিমিজ,হািদস শরীফ নং-১৯৬১ ।

ب َوﻻَ َﻣﻧﱠﺎنٌ َوﻻَ َﻣﻧﱠﺎ ٌن ـ ﺳﻧن
َ ُﺻﻠﱠﻰ ﷲ
َ ِﻲ
ّ ِ ﻋ َْن أَﺑِ ْﻲ ﺑَﻛ ٍْر اﻟ
َ ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو
 " ﻻَ ﯾَ ْد ُﺧ ُل ا ْﻟ َﺟﻧﱠﺔَ ﺧِ ﱞ:َﺳﻠﱠم ﻗَﺎل
ّ ِْﻖ ﻋ َِن اﻟﻧﱠﺑ
ِ ﺻ ِ ّدﯾ
(1963) اﻟﺗرﻣذي
অথর্:-হযরত আবু বকর (রািদআ�াহ আনহ)েথেক বিণর্ত, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা
বেলনঃ �তারক,েখাটাদানকারী এবং কৃ পন জা�ােত �েবশ করেব না ।সুনানুত িতরিমিজ,হািদস শরীফ
নং-১৯৬৩ ।
অতএব, েয মুসিলম মানুষিট আমােদর নবী সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া
সা�ামার �িত েবশী েবশী দরদ পড়েব েস হে� উদার বয্াি� আর েয মুসিলম মানুষিট আমােদর
নবী সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার নাম উ�ািরত হওয়ার পর
তাৎ�িণক েবশী েবশী দরদ পড়েব না েস হে� কৃ পন বয্াি� । "( " أ َ ْرذَ ُل ا ْﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন)
তথা “ সবর্িনকৃ � শতা�ীর ” (িহজরী চতু থর্ 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 সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত অিধক অিধক বা েবশী বশী দরদ শরীফ পড়া েথেক দূের সিরেয় রােখ,
েবশী বশী দরদ শরীফ পড়ার মাধয্েম আমােদর নবী সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামার ৈনকটয্ অজর্ন েথেক িবরত রােখ এমন কৃ পন বয্াি�রা হে� মুনািফক তথা
কপট মুসিলম ।কারণ, আমােদর নবী সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর 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
কৃ পনতা দূর হয় েতমিনভােব েবশী বশী দরদ শরীফ পড়ার(কমপে� ১০০ শত বার দরদ শরীফ
পড়ার) মাধয্েম একজন মুসিলম মানুেষর মেনর মুনািফিক তথা কপটতা দূর হয় । "أ َ ْر َذ ُل ا ْﻟﻘُ ُر ْو ِن
"(আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ � শতা�ীর ” (িহজরী চতু থর্ 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, দুিট েনক আমেলর �ারা বা দুিট েনক কেমর্র
মাধয্েম একজন মুসিলম মানুেষর মেনর মুনািফিক তথা কপটতা দূর হয় ।
(১) আমােদর নবী সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর 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)

َ ﺻﻠﱠﻰ
َ ًﺻﻼَةً َواﺣِ َدة
َ ﻋﻠَ ﱠﻰ
َ  " َﻣ ْن: ﻗَﺎ َل رﺳول ا ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم: ﻗَﺎ َل، ٍﻋ َْن أَﻧَ ِس ﺑ ِْن َﻣﺎﻟِك
َ ﺻﻠﱠﻰ
ُ�
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َ ﺑ ََرا َ َءةٌ ِﻣن: ﻋ ْﯾﻧَ ْﯾ ِﮫ
َ َ�ُ َﺑ ْﯾن
َ ﺻﻠﱠﻰ
َ ُ�
َ ﻋﻠَ ﱠﻰ
َ ﺻﻠﱠﻰ
َ َﻋﻠَ ْﯾﮫ
َ
َ  َو َﻣ ْن،ٌﻋﻠَ ْﯾﮫَ ِﻣﺄَة
َ ﻋﺷ ُْرا
َ  َو َﻣ ْن،ﻋﺷ ُْرا
َ َ ﻋﻠَ ﱠﻰ ﻣِ ﺄَة َﻛﺗ
َ ب
َ ﺻﻠﱠﻰ
َ
ٌ
ْ
َ
َ
ّ
ّ
( ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻻوﺳط ﻟﻠطﺑراﻧﻲ7235)ﺷ َﮭدَاء ــ
�ُ ﯾ َْو َم اﻟ ِﻘﯾَﺎ َﻣ ِﺔ َﻣ َﻊ اﻟ ﱡ
ْ  َوأ، َو ﺑ ََرا َ َءة ِﻣنَ اﻟﻧ ِﺎر،ﺎق
َ ُﺳ َﻛﻧﮫ
ِ اﻟ ِﻧﻔ

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) ُﻋ ٍﺔ ﯾُد ِْرك
َ � أ َ ْر َﺑ ِﻌ ْﯾنَ ﯾ َْو ًﻣﺎ ﻓِﻰ َﺟ َﻣﺎ
ِ ﺻﻠﱠﻰ ِ ﱠ
َ  " َﻣ ْن: ﻗَﺎ َل رﺳول ا ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم: ﻗَﺎ َل، ٍﻋ َْن أَﻧَ ِس ﺑ ِْن َﻣﺎﻟِك

ﺎق ــ ﺳﻧن اﻟﺗرﻣذي
ِ َاﻟﻧِّﻔ
(241)

ََوﺑ ََرا َءةٌ ﻣِ ن

اﻟﻧﱠ ِﺎر

َﺎن ﺑ ََرا َءةٌ ِﻣن
ِ َ ﻟَﮫُ ﺑ ََرا َءﺗ

ْاﻟﺗ ﱠ ْﻛﺑِﯾ َْرةَ ْاﻷ ُ ْوﻟَﻰ ُﻛﺗِﺑَت

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 দুিট ি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 সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর 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 কৃ পনতা দূরীভূ ত
হওয়ার পাশাপািশ েযমন মুনািফিক েথেক িন�ৃ িত পাওয়া যােব েতমিনভােব আমােদর নবী সাইিয়য্দুনা
মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার ৈনকটয্ও অজর্ন হেব ।
এখােন একিট সতকর্ তা এই েয, "(أ َ ْر َذ ُل ا ْﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ � শতা�ীর ”
(িহজরী চতু থর্ 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 । এতটু কু সময় িদেয় দরদ পড়েত পড়েত একজন মুসিলম মানুষ �াভািবকভােবই �া�
হেয় পড়েবন। মহান আ�াহ তাআ’লাই ভাল জােনন ।
(ি�তীয় অব�া) ﺳ ِﻠّ ْم
َ ﺻ ِ ّل
ْ َ ﻲ ِ َو أ َ ِﻟ ِﮫ ّو أ
َ  " اﻟﻠﱠ ُﮭ ﱠمএর মত েছাট
َ ﺻﺣَﺎ ِﺑ ِﮫ َو ﺑ َِﺎركْ َو
َ ﻋﻠَﻰ
ّ ﻲ ِ ْاﻷ ُ ِ ّﻣ
ّ ﺳﯾِّ ِدﻧَﺎ ُﻣ َﺣ ﱠﻣ ِد اﻟﻧﱠ ِﺑ
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 দুিট অব�ায়ই উপেরা� সংি�� দরদ
শরীফ ও সালামখানা আমােদর নবী সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর 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, "(" أ َ ْرذَ ُل ا ْﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ � শতা�ীর ”
(িহজরী চতু থর্ 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 মানুষগণ আমােদর নবী সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর 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------------------------

ُﺳ ْو َرة
َ ﺻﻠﱡوا
َ َﺻﻠﱡ ْون
َ  ﯾَﺎ أَﯾﱡﮭَﺎ اﻟﱠ ِذ ْﯾنَ آ َﻣﻧُوا، ِ ﻲ
َ ُﷲ َو َﻣﻠَﺋِ َﻛﺗَﮫُ ﯾ
ْ َ ﺳ ِﻠّ ُﻣوا ﺗ
َ ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو
ُ ﺳ ِﻠ ْﯾ ًﻣﺎ " ــ
ّ ِﻋﻠَﻰ اﻟﻧﱠﺑ
َ " إِنﱠ
َ
ْ
ْ
(56) ب أﻷﯾﺔ
ِ اﻷﺣْ َزا

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 “দুআ” 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� দুিট ি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 দুই 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 সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার েশখােনা দরদ শরীেফর নমুনা অনূসরণ কের ٌﺻﻼَة
َ শে�র ٌِﺻ ْﯾﻐَﺔ
(িসগাহ)তথা শ�রেপর অনুরপ ﺳﻼَ ٌم
َ শে�র ٌ( ِﺻ ْﯾﻐَﺔিসগাহ)তথা শ�রপ গঠন কের অনুরপভােব
ٌ
َ
َ
গিঠত ﺳﻼ ٌم
শে�র ( ِﺻ ْﯾﻐﺔিসগাহ)তথা শ�রপিট ٌﺻﻼَة
َ শে�র ٌ( ِﺻ ْﯾﻐَﺔিসগাহ)তথা শ�রেপর সােথ
َ
ف
َ (আতফ) তথা সংেযাগ কের �েতয্ক মুসিলম মানুষেক যার যার মত কের সু�র সু�র
ٌ ﻋ ْط
সালাম িমি�ত দরদ শরীফ ��ত কের আমােদর নবী সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর 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 —(ﺳ ِﻠّ ْم
َ ﺻ ِّل
ْ َﻲ ِ َو أ َ ِﻟ ِﮫ ّو أ
َ )" اﻟﻠﱠ ُﮭ ﱠم।
َ ﺻﺣَﺎ ِﺑ ِﮫ َو ﺑ َِﺎركْ َو
َ ﻋ َﻠﻰ
ّ ﻲ ِ ْاﻷ ُ ِّﻣ
ّ ِﺳﯾِّ ِدﻧَﺎ ُﻣ َﺣ ﱠﻣ ِد اﻟﻧﱠﺑ
েসই জেনয্ই হযরত আ�ু�াহ িবন মাসউদ রািদআ�াহ আনহ বেলনঃ-------------------

- َ ﻓَ ِﺈﻧﱠ ُﻛ ْم ﻻ،ِﻋﻠَ ْﯾﮫ
َ َﺻﻼَة
َ ُﺻﻠﱠﻰ ﷲ
َ ﺻﻠﱠ ْﯾﺗ ُ ْم
َ ﻋ َْن
ِ ﻋﻠَﻰ َرﺳُ ْو ِل
ِ َ ﻋ ْﺑ ِد
َ ﷲ
َ  "إِذَا:َﺳﻌُ ْو ٍد ﻗَﺎل
ّ ﺳﻧُوا اﻟ
ِ ْﺳﻠﱠم ﻓَﺄَﺣ
ْ َ� ﻧ
َ ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو
(906) ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ ــ ﺳﻧن إﺑنُ َﻣﺎﺟﮫ
َ ُﺗ َ ْد ُرونَ ﻟَﻌَ ّل َذ ِﻟكَ ﯾُ ْﻌ َرض

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 "(" أ َ ْر َذ ُل ا ْﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ �
শতা�ীর ” (িহজরী চতু থর্ শতা�ী ওপরবত� শতা�ীসমূেহর) অ�ভুর্ � কিতপয় িনকৃ � মুসিলম 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
শধু একমা�
ﻋ ِﺔ
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎ
(أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দেলর অনূসারীরা আমােদর
নবী সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর 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 সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত েসই সালাম িমি�ত সু�র সু�র দরদ শরীফ েবশী
েবশী কের পেড় থােক ।
"(" أ َ ْرذَ ُل ا ْﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ � শতা�ীর ” (িহজরী চতু থর্ 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----------------------------

َ ِإ ّﻧِﻲ َﻟﺳْتُ أَد ِْري َﻣﺎﻗَد ُْر َﺑﻘَﺎﺋِﻲ ِﻓ ْﯾ ُﻛ ْم ﻓَﺎ ْﻗﺗَدُوا ِﺑﺎﻟﱠ ِذ ْﯾن:َﺳ ﱠﻠم َﻓﻘَﺎل
َ ُﺻ ﱠﻠﻰ ﷲ
َ ِ ﺳﺎ ِﻋ ْﻧ َد اﻟﻧﱠﺑِﻲ
َ ﻋ َﻠ ْﯾ ِﮫ َو
ً  ُﻛ ﱠﻧﺎ ُﺟﻠُ ْو:َﻗَﺎل، َﻋ َْن ُﺣذَ ْﯾﻔَﺔ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
(23901) ﺻ ِ ّدﻗوهُ ــ ﻣﺳﻧد أﺣﻣد
َ ﺳﻌُ ْو ٍد ﻓ
ْ و َﻣﺎ َﺣ ﱠدﺛ ُﻛ ْم اِ ْﺑ ُن َﻣ:
َ َﺎر إِﻟﻰ أﺑِﻲ ﺑَﻛ ٍْر َوﻋُ َﻣ َر ﻗﺎ َل
َ  َوأﺷ، ﻣِ ْن ﺑَ ْﻌدِي

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। মুসনাদু
আহমাদ, হািদস শরীফ নং-২৩৯০১।
িবেশষ ��বয্ঃ
�থমতঃ(িশেরানাম)আমােদর নবী সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার
�িত দরদ ও সালাম পড়ার জনয্ উপের বিণর্ত সুরা আহযােবর ৫৬ নং আয়ােত েযই িনেদর্ শনািট
ْ ( ُﻣমুতলাক)শতর্ িবহীন িনেদর্ শ । েসইজেনয্ই আমােদর নবী সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর
এেসেছ তা ط َﻠ ٌﻖ
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 ﺻ ْﯾﻐَﺔُ ْاﻷ َ ْﻣ ِر
َ (িসগাতু ল আমর) আেদশ বাচক শ�রেপর
ُ
َ
দরেদর সােথ ﺻ ْﯾﻐَﺔ ْاﻷ ْﻣ ِر
َ (িসগাতু ল আমর)তথা আেদশ বাচক শ�রেপর অনূরপ সালাম েযাগ কের
অথবা ﺎﺿ ْﻲ
َ (িসগাতু ল মািদ- �চিলত উ�ারণ> িসগাতু ল মািজ) অতীতকাল বাচক শ�রেপর
ِ ﺻ ْﯾﻐَﺔُ ا ْﻟ َﻣ
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,
ٌﺻﻼَة
َ (িসগাতু ল আমর)তথা আেদশ বাচক শ�রেপর উপর গিঠত
َ এবং ﺳﻼَ ٌم
َ শ� দুিট ﺻ ْﯾﻐَﺔُ ْاﻷ َ ْﻣ ِر
َ َ ِﻋ ْﻠ ُم ا ْﻟﺑَﻼতথা
(িসগাতু ল আমর)তথা আেদশ বাচক শ�রপিট ﻏ ِﺔ
হেলও উ�জনেদর েবলায় ﺻ ْﯾﻐَﺔُ ْاﻷ َ ْﻣ ِر
َ
َ
َ
ْ
ْ
অলংকার শাে�র পিরভাষায় ﺎس
ُ  أ ِﻹﻟﺗِ َﻣবা অনূেরাধ অথবা  أﻟ ﱡدﻋَﺎ ُءবা আেবদন িহেসেব বয্বহৃত হেব এবং
িন��র জনেদর েবলায় েবলায়  ْاﻷ َ ْﻣ ِرবা আেদশ িহেসেব বয্বহৃত হেব । েসই দৃি�েকান েথেক ٌﺻﻼَة
َ
ُ
َ
ْ
َ
اﻷ
ﺔ
ﻐ
ﯾ
ﺻ
(িসগাতু
ল
আমর)তথা
আেদশ
বাচক
এবং ﺳﻼَ ٌم
শ�
দু
িট
মহান
আ�াহ
তাআ’লার
েবলায়
ر
ﻣ
َْ
َ
ِْ
শ�রপিটর  َﻣ ْﻔ ُﮭ ْو ٌمবা মমর্ আেদশ বাচক না হেয় আেবদনসূচক মমর্ ও অথর্ হেব । এইরপ দরদ ও
সালাম দুই �কার ।
(১) ﺻ ْﯾﻐَﺔُ ْاﻷ َ ْﻣ ِر
َ (িসগাতু ল আমর) আেদশ বাচক শ�রেপর উপর িভিত্ত কের রিচত । েযমন--—( "

ﺳ ِﻠّ ْم
َ ﺻ ِ ّل
ْ َ ﻲ ِ َو أ َ ِﻟ ِﮫ ّو أ
َ )اﻟﻠﱠ ُﮭ ﱠم।
َ ﺻﺣَﺎ ِﺑ ِﮫ َو ﺑ َِﺎركْ َو
َ ﻋﻠَﻰ
ّ ﻲ ِ ْاﻷ ُ ِ ّﻣ
ّ ِﺳﯾِّ ِدﻧَﺎ ُﻣ َﺣ ﱠﻣ ِد اﻟﻧﱠﺑ

(২)ﺎﺿ ْﻲ
َ (িসগাতু ল মািদ- �চিলত উ�ারণ> িসগাতু ল মািজ) অতীতকাল বাচক শ�রেপর
ِ ﺻ ْﯾﻐَﺔُ ا ْﻟ َﻣ
َ ُﺻﻠﱠﻰ ﷲ
উপর িভিত্ত কের রিচত। েযমন-("ﺳﻠﱠم
َ ")।
َ ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو
ি�তীয়তঃ (িশেরানাম)আমােদর নবী সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর 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 সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক সালাম িদেত হেব । এইরপ সালাম এক �কার। এইরপ সালাম
কেয়কিট শে�র সমাহাের েযমন-َﺎر
ْ  َﻣসমি�ত ُ  ُﻣ ْﺑﺗ َ َدأও  َﺧﺑ ٌْرিমেল একিট
ُ  ﺣ َْرও ف اﻟﻧِّدَاء
ُ  ﺣ َْر،ٌ َﻣﺎ ﱠدة، ﺻد َُر
ّ ِ ف اﻟﺣ
ُاﻹﺳْﻣِ ﱠﯾﺔ
ِْ ُ أ َ ْﻟﺟ ُْﻣ َﻠﺔবা নাম বাচক বাকয্ গিঠত হেয়েছ অথবা েদখেত বাহয্ত  ُﻣﺗ َ َﻌ ِﻠّ َﻘﺎتও ﺳ ٌم
ْ ِ أিমেল শধু ُ ُﻣ ْﺑﺗ َ َدأ
ُ
হেয়েছ ।আসেল তা নেহ বরং  ُﻣ ْﺑﺗ َ َدأিটর সােথ অভয্�রীণ  ﻓِ ْﻌ ٌلসংেযােগ(উহয্  ﻓِ ْﻌ ٌلেযােগ) দুআ’র রপ
ধারণ কের ُ  ُﻣ ْﺑﺗ َ َدأও  َﺧﺑ ٌْرই হেয়েছ । এইরপ সালােমর নমুনা হে� - " ﷲ
َ ﺳﻼَ ُم
ِ ْب
"اﻟ ﱠ, ﺳﻼَ ُم
"اﻟ ﱠ
َ ﻋﻠَ ْﯾكَ ﯾَﺎ َﺣ ِﺑﯾ
َ
َ
"ﷲ
َ ইতয্ািদ শ� বা বাকয্ েযােগ আমােদর নবী সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ
ِ ﻲ
ﻋﻠ ْﯾكَ ﯾَﺎ ﻧﺑِ ﱠ
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�া নং৪৪৭, ও (তৃ তীয় অব�া)> পৃ�া নং- ৪৫৬ এ করা হেয়েছ । স�ািণত পাঠকবগর্েক েসখােন েদেখ
েনওয়ার জনয্ িবনীত অনুেরাধ করা হল ।
তৃ তীয়তঃ 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 িনেদর্ শনািট এেসেছ তা ٌُﻣ ْطﻠَﻖ
(মুতলাক)শতর্ িবহীন>উ�ু� ও �াধীন<িনেদর্ শ, ( ُﻣﻘَﯾﱠ ٌدমু�াইয়াদ) তথা শতর্ যু�>সীমাব� ও পরাধীন<
িনেদর্ শ নেহ েসেহেতু েয েকান মুসিলম মানুষ নামােজর বািহের পৃথক পৃথক সংি�� ও েছাট দরদ
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ও সালাম পড়েত পােরন । েকন না দরদ ও সালাম পৃথকভােব পড়ার িবষেয় আমােদর নবী সাইিয়য্দুনা
মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পৃথক পৃথক বাণীও রেয়েছ । েযমন- ----

َ ﻲ ِ ﺑ ِْن أَﺑِﻲ
ﺻﻼَﺗَﻛُ ْم ﺗ َ ْﺑﻠُﻐُﻧِﻲ
َ ﺻﻠﱡ ْوا
َ ﻋ َْن
ِ ب أَنﱠ َرﺳُ ْو ُل
َ ﻲ ﻓَ ِﺈنﱠ
َ َ " َﺣ ْﯾﺛ ُ َﻣﺎ ُﻛ ْﻧﺗ ُ ْم ﻓ:  ﻗﺎل،ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم
ٍ طﺎ ِﻟ
ﻋ َﻠ ﱠ
ّ ﻋ ِﻠ
(2663) " ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠطﺑراﻧﯾﺊ
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।

َ " ِإنﱠ ﻣِ ْن أ َ ْﻓ: ﻗَﺎ َل رﺳول ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم: ﻋ َْن أ َ ْو ِس ﺑ ِْن أ َ ْو ِس ﻗَﺎ َل
ﺿ ِل أَﯾﱠﺎﻣِ ُﻛ ْم ﯾ َْو ُم ا ْﻟ ُﺟ ُﻣﻌَ ِﺔ ﻓِ ْﯾ ِﮫ ُﺧﻠِﻖَ آ َد ُم
ٌ
َ
 ﯾَﺎ َرﺳُ ْو َل:  ﻓﻘَﺎ َل َر ُﺟ ٌل، ﻲ
َ ﺻﻼَﺗ َ ُﻛ ْم َﻣ ْﻌ ُر ْوﺿَﺔ
َ  ﻓَﺄ َ ْﻛﺛ ُِروا،ُﺻ ْﻌﻘَﺔ
َ  ﻓَ ِﺈنﱠ،ِﺻﻼَ ِة ﻓِ ْﯾﮫ
ﻲ ﻣِ نَ اﻟ ﱠ
 َوﻓِ ْﯾ ِﮫ اﻟ ﱠ، َُو ﻓِ ْﯾ ِﮫ اﻟﻧﱠ ْﻔ َﺧﺔ
ﻋﻠَ ﱠ
ﻋﻠَ ﱠ
َ �َ ﺣ ﱠَر َم
َ ﺻﻼَﺗُﻧَﺎ
َ ُْف ﺗ ُ ْﻌ َرض
ِﺳﺎ َد ْاﻷ َ ْﻧﺑِﯾَﺎء
َ ْض أ َ ْن ﺗَﺄ ْ ُﻛ َل أَﺟ
ِ ﻋﻠَﻰ ْاﻷ َ ْر
َ  َﻛﯾ،ِ�
َ " إِنﱠ: ﻓَﻘَﺎ َل، َﻲ ﺑَ ِﻠﯾْت
َ
ْ ِ ﯾَ ْﻌﻧ، َﻋﻠَ ْﯾكَ َوﻗَ ْد أ َ َر ْﻣت
ﱠ
(8789ﺷ ْﯾﺑَﺔَ ــ
َ ف أ َ ِﺑﻲ
ﻧ
ﺻ
ﻣ
)
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� জুমআর িদন ।েযই িদেন আদমেক(আলাইিহস
সা�ামােক)সৃি� করা হেয়েছ, েস িদেনই (ই�ািফেলর িসংগার)ফু ৎকার 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 ।

ﻲ ُر ْوﺣِ ﻲ َﺣﺗ ﱠﻰ
َ ﺳ ِﻠّ ُم
ْ " َﻣﺎﻣِ ْن ُﻣ:  أَنﱠ رﺳو َل ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻗَﺎ َل،َﻋ َْن أَﺑِﻲ ھ َُرﯾ َْرة
َ َﺳﻠ ٍِم ﯾ
ﻲ إِﻵﱠ َر ﱠد ﷲُ إِ َﻟ ﱠ
ﻋﻠَ ﱠ
( ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻻوﺳط ﻟﻠطﺑراﻧﻲ9329) " ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ
َ أ َ ُر ﱠد

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।

ﻲ
َ ﻋ َْن
ِ  ِإنﱠ ِ ﱠ: ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم
ِ  ﻗَﺎ َل َرﺳُ ْو ُل: ﻗَﺎ َل، �
ِ َ ﻋ ْﺑ ِد
َ ًض َﻣﻼَﺋِﻛَﺔ
ِ � ﻓَﻰ ْاﻷ َ ْر
ْ ﺳﯾﱠﺎﺣِ ْﯾنَ ﯾُﺑَ ِﻠّﻐُ ْوﻧِﻲ ِﻣ ْن أ ُ ﱠﻣ ِﺗ
َ
َ
ق
ﻋ ْﺑ ِد
َ ف
ﺷ ْﯾﺑَﺔ
َ ف أﺑِﻲ
َ  ) ُﻣ+8798ــ
َ  ُﻣ+ (4294) ﺳﻼَ َم ــ ﻣﺳﻧد أﺣﻣد ـ
اﻟ ﱠ
ُ ﺻﻧﱠ
ُ ﺻﻧﱠ
ﱠ
ِ اﻟر ﱠزا
(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 । মুসনাদু 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 দুই �কার ।
(ক) আমােদর নবী সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার নাম
উ�ািরত হেল পরই দরদ পড়া>>
(খ) আমােদর নবী সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার নাম
উ�ািরত না হেলও সময় সূেযােগ েবশী েবশী দরদ পড়া ।
>>
(ক) আমােদর নবী সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর 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 সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর 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 সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলনঃ

َ ﷲ ﺑ ِْن أ َ ِﺑﻲ
( ﺳ ُر ْو ُر ﻓِﻰ
َ ُﺻﻠﱠﻰ ﷲ
َ "ﻋ َْن
ِ ﺳ ْو َل
ِ ﻋ ْﺑ ِد
َ ﷲ
َ ﻋ َﻠ ْﯾ ِﮫ َو
ُ ﺳ ﱠﻠم ﺟَﺎ َء ذَاتَ ﯾ َْو ٍم و اﻟ
ُ  أَنﱠ َر،  ﻋ َْن أ َ ِﺑ ْﯾ ِﮫ، َط ْﻠﺣَﺔ
َ
َ
 أ َﻣﺎ،  ﯾَﺎ ُﻣ َﺣ ﱠﻣ ُد:  ﻓَﻘَﺎ َل، ٌ إِﻧﱠﮫُ أﺗَﺎﻧِﻲ َﻣﻠَك:  ﻓَﻘَﺎ َل، َﺳ ُر ْو َر ﻓِﻰ َو ْﺟ ِﮭك
 إِﻧﱠﺎ ﻟَﻧَ َرى اﻟ ﱡ،ِ ﯾَﺎ َرﺳُ ْو َل ﷲ:  ﻓَﻘَﺎﻟُوا، َوﺟْ ِﮭ ِﮫ
َ
ُ
َﻋﻠَ ْﯾك
َ ﺳ ِﻠّ ُم
َ ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ
َ ُﺻﻠﱠﯾْت
َ ﺻﻠِّﻰ
َ  إِﻻﱠ، َﻋﻠَ ْﯾكَ أ َﺣ ٌد ﻣِ ْن أ ﱠﻣﺗِك
َ ُ إِﻧﱠﮫُ ﻻَ ﯾ: ﯾُ ْر ِﺿ ْﯾكَ أنﱠ َرﺑﱠكَ ﻋ ﱠَز َو َﺟ ﱠل ﯾَﻘُ ْو ُل
َ ُ َو ﻻَ ﯾ، ﻋﺷ ًْرا
ُ
َ
َ
َ
ﱠ
ﱠ
ْ )أ َ َﺣ ٌد
َك
(16625)  ﺑَﻠﻰ "ــ ﻣﺳﻧد أﺣﻣد: ﻋﺷ ًْرا ؟ ﻗﺎ َل
َ ﻋﻠ ْﯾ ِﮫ
َ ُﺳﻠ ْﻣت
َ  إِﻻ، ِﻣِن أ ﱠﻣﺗ

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 ।মুসনাদু
আহমাদ, হািদস শরীফ নং-১৬৬২৫।

َ ﺳﻠﱠم ﯾ َْو ًﻣﺎ
َ ﻋ َْن أَﺑﻲ
ب اﻟﻧﱠ ْﻔ ِس ﯾُ َرى ﻓِﻰ َو ْﺟ ِﮭ ِﮫ ا ْﻟﺑِﺷ ُْر
َ ُﺻﻠﱠﻰ ﷲ
ِ ﺳ ْو ُل
ْ َ  أ:  ﻗَﺎ َل، ِ ي
َ ﷲ
َ ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو
َ ِّطﯾ
ُ ﺻﺑَ َﺢ َر
ِ ط ْﻠﺣَﺔَ ْاﻷ َ ْﻧﺻ
ّ َﺎر
َ ﺻﺑَ ْﺣتَ ا ْﻟﯾ َْو َم
ْ تﻣ
ْ ب اﻟﻧﱠ ْﻔ ِس ﯾُ َرى ﻓِﻰ َو ْﺟ ِﮭكَ ا ْﻟ ِﺑ
ِن َر ِﺑّﻲ ﻋ ﱠَز َو
ٍ  أ َ َﺟ ْل أَﺗَﺎﻧِ ْﻲ آ: ﺷ ُر ﻗَﺎ َل
ْ َ أ، ﷲ
ِ ﺳ ْو َل
َ ّط ِﯾ
ُ  ﯾَﺎ َر:  ﻗَﺎﻟُوا،
،ت
َ ُ َو َرﻓَ َﻊ ﻟَﮫ، ت
َ ُﻋ ْﻧﮫ
َ  َو َﻣﺣَﺎ،ٍﺳﻧَﺎت
َ ب ﷲُ ﻟَﮫُ ﺑِﮭَﺎ
ٍ ﻋﺷ َْر د ََرﺟَﺎ
ٍ ﺳﯾِّﺋ َﺎ
َ  َﻣ ْن: َﺟ ﱠل ﻓَﻘَﺎ َل
َ ﻋﺷ َْر
َ ﻋﺷ َْر َﺣ
َ َ ﺻﻠﱠﻰ ﻣ ِْن أ ُ ﱠﻣﺗِكَ َﻛﺗ
ْ
(16614) ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ ﻣِ ﺛﻠَﮭَﺎ ــ ﻣﺳﻧد أﺣﻣد
َ ) َو َر ﱠد।

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 । মুসনাদু আহমাদ, হািদস শরীফ নং-১৬৬২৫ ।
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َﻋﻠَ ْﯾﮫ
َ ُ�
َ ﺻﻠﱠﻰ
َ ًﺻﻼَةً َواﺣِ َدة
َ ﻰ
َ  " َﻣ ْن: ﻗَﺎ َل رﺳول ا ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم:َ ﻗَﺎل، ٍﻋ َْن أَﻧَ ِس ﺑ ِْن َﻣﺎﻟِك
َ ﺻﻠﱠﻰ
ﻋﻠَ ﱠ
،ﺎق
َ َ�ُ ﺑَ ْﯾن
َ ﺻﻠﱠﻰ
َ ُ�
َ ﻋﻠَ ﱠﻰ
َ ﺻﻠﱠﻰ
َ
َ  َو َﻣ ْن،ٌﻋﻠَ ْﯾﮫَ ﻣِ ﺄَة
َ ﻋﺷ ُْرا
َ  َو َﻣ ْن،ﻋﺷ ُْرا
َ َ ﻋﻠَ ﱠﻰ ِﻣﺄَة َﻛﺗ
َ ب
َ ﺻﻠﱠﻰ
ِ َ ﺑ ََرا َ َءةٌ ﻣِ نَ اﻟﻧِّﻔ: ﻋ ْﯾﻧَ ْﯾ ِﮫ
َ
ٌ
ْ
َ
ّ
َ
ُ
َن
َ
( ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻻوﺳط ﻟﻠطﺑراﻧﻲ7235)ﺷ َﮭدَاء ــ
�ُ ﯾ َْو َم اﻟ ِﻘﯾَﺎ َﻣ ِﺔ َﻣ َﻊ اﻟ ﱡ
ْ  َوأ،َو ﺑ ََرا َءة ﻣِ اﻟﻧ ِﺎر
َ ﺳﻛﻧﮫ

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 সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর 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 । "(" أ َ ْر َذ ُل ا ْﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল
কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ � শতা�ীর ” (িহজরী চতু থর্ 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 সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত অিধক
অিধক বা েবশী বশী দরদ শরীফ পড়া েথেক দূের সিরেয় রাখা, েবশী বশী দরদ শরীফ পড়ার
মাধয্েম আমােদর নবী সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার ৈনকটয্ অজর্ন
েথেক িবরত রাখা এবং সহজ সরল মুসিলম মানুষেক মুনািফিকেত তথা কপটতােত ডু িবেয় রাখা ।
উপের বিণর্ত সম� হািদস শরীেফর ভাষয্ েথেক িন� বিণর্ত িবষয়গেলা পযর্ায়�েম জানেত পারলাম
েয, আমােদর নবী সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার নাম শনা মা�
েয দরদ পড়েবনা েস (১)বখীল বা কৃ পন (২)েদাযখী (৩)মুনািফক তথা কপট মুসিলম(৪) েস
নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা েথেক বহ দূের, (৫) েস নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার
ৈনকটয্ লােভ বয্থর্ (৬) ওজু,ে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 দুআ’(মসিজেদ �েবেশর পূেবর্ ও পেরর দুআ’,ভাত খাওয়ার পূেবর্ ও পেরর
দুআ’ ইতয্ািদ েয েকান দুআ’ শর করার পূেবর্ ও পের দরদ পােঠ অপরাগ মুসিলেমর েকান দুআ’
আ�াহর িনকট কবুল হেবনা ।
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এমতাব�ায় উপের বিণর্ত অশভ পিরণিত েথেক র�া েপেত হেল "( " أ َ ْر َذ ُل ا ْﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন)
তথা “ সবর্িনকৃ � শতা�ীর ” (িহজরী চতু থর্ 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 সাইিয়য্দুনা
মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার নাম শনা মা� �াভািবকভােব সহজ
প�িত>>(সংি�� দরদ শরীফ ও সালামখানা (ﺳﻠﱠم
َ ُﺻﻠﱠﻰ ﷲ
َ ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو
َ ) ে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 সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা দীঘর্ হািদস শরীেফ বেলনঃ
( َﺷ ْﻌﺑَﺎن
َ ﺷ ْﻌﺑَﺎنَ ﻓَ ِﺈﻧﱠﮫُ ﻛَﺎنَ ﯾَﺻ ُْو ُم
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ أ َ ْﻛﺛ َ َر ِﻣ ْن
َ ُﺻﻠﱠﻰ ﷲ
َ ﻲ
َ ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو
ﺳﻠﱠم ﻟ ْم ﯾَﻛ ُْن ﯾَﺻ ُْو ُم ﻣِ نَ اﻟ ﱡ
ﻋ َْن ﻋَﺎﺋِﺷَﺔَ أَنﱠ اﻟﻧﱠﺑِ ﱠ

ﺻﻼَ ِة ِإ َﻟ ْﯾ ِﮫ َﻣﺎ
َ َب اﻟ
 َﺣﺗ ﱠﻰ ﺗ َ َﻣﻠﱡوا ﻓَ ِﺈ ﱠﻧﮫُ ﻛﺎنَ أَﺣ ﱡ، ﷲ ﻻَ ﯾَ َﻣ ﱡل
َ  ﻓَ ِﺈنﱠ، َ ُﺧذُوا ﻣِ نَ ا ْﻟﻌَ َﻣ ِل َﻣﺎ ﺗُطِ ْﯾﻘُ ْون:  َوﻛَﺎنَ ﯾَﻘُ ْو ُل، ُُﻛﻠﱠﮫ
(256074) ﻋﻠَ ْﯾﮭَﺎ ـــ ــ ﻣﺳﻧد أﺣﻣد
َ ﺻﻼَةً ﯾُدَا ِو ُم
َ ) ُدو ِو َم
َ ﺻﻠﱠﻰ
َ وإِ ْن ﻗَ ﱠل َو ﻛَﺎنَ إِذَا،
َ ﻋﻠَ ْﯾﮭَﺎ
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 যতটু কু 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 । । মুসনাদু আহমাদ, হািদস শরীফ নং-২৫৬০৭৪ ।

ُ ﺳ
ﻋﻠَﯾْﮫ َو
َ ُﺻﻠﱠﻰ ﷲ
َ َﺎر َو ﻧَﺗ َ َﺣﺟ ُﱠر َھﺎ
ِ ﺻﻠﱠﻰ َرﺳُ ْو ُل
َ ﷲ
َ َﻋﻠَ ْﯾﻧَﺎ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ْﯾ ِل ﻓ
ُ َﺻﯾ َْرةٌ ﻧَ ْﺑ
ِ  ﻛَﺎﻧَتْ ﻟَﻧَﺎ ﺣ: ْﻋ َْن ﻋَﺎﺋِﺷَﺔَ ﻗَﺎﻟَت
ِ طﮭَﺎ ﺑِﺎﻟﻧﱠﮭ
ﺎس اﻟﻠﱠ ْﯾﻠَﺔَ اﻟﺛﱠﺎﻧِﯾﱠﺔَ ﻓَﺎ ﱠ
ﷲ
ِ ﺳ ْو ُل
ْ َ  ﻓَﺄ، ُﺻﻼَﺗَﮫ
َ ﺳ ِﺟ ِد
ْ ﺳﻠﱠ َم ﻟَ ْﯾﻠَﺔً ﻓَﺳَﻣِ َﻊ أ َ ْھ ُل ا ْﻟ َﻣ
َ
ُ طﻠَ َﻊ َر
ِ ﺻﺑَﺣُوا ﻓَذَ َﻛ ُروا ذَ ِﻟكَ ﻟِﻠﻧﱠ
ُ ﺎس ﻓ َﻛﺛ ُ َر اﻟﻧﱠ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ﱡ
ْ
َ
 َﺣﺗ ﱠﻰ ﺗ َ َﻣﻠوا َو ﻗﺎﻟتْ ﻋَﺎﺋِﺷَﺔ ﻛﺎ َن،  ﻓ ِﺈنﱠ ﷲَ ﻻ ﯾَ َﻣ ﱡل،، َ ا ْﻛﻠﻔوا َﻣنَ اﻷ ْﻋ َﻣﺎ ِل َﻣﺎ ﺗُطِ ْﯾﻘ ْون:  ﻓَﻘﺎ َل، ﺳﻠﱠم
َ ُﺻﻠﱠﻰ ﷲ
َ
َ ﻋﻠَﯾْﮫ َو
ﺻﻼَةً أَﺛْﺑَﺗَﮭَﺎ ــ ﻣﺳﻧد أﺣﻣد
َ ُﺻﻠﱠﻰ ﷲ
ِ َب ْاﻷ َ ْﻋ َﻣﺎ ِل ِإﻟَﻰ َرﺳُ ْو ُل
َ ﺻﻠﱠﻰ
َ  ﻗَ ﱠل َو ﻛَﺎنَ إِذَا،ﺳﻠﱠم أَد َْو ُﻣﮭَﺎ
َ ﷲ
َ ﻋﻠَﯾْﮫ َو
أَﺣ ﱡ
(24960)
অথর্ঃ- হযরত আিয়শা ((রািদআ�াহ আনহা) েথেক বিণর্ত , িতিন বেলন: আমােদর একিট মাদুর
ি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 যতটু কু
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 । মুসনাদু আহমাদ, হািদস শরীফ নং-২৪৯৬০ ।

ﻓَﻘَﺎ َل،ﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم
َ  ﻓَ َﻣ ﱠر، َﺻﻠِّﻰ ﺑِ َﻣﻛﱠﺔ
َ ﺳ ِﻠ ِﻣ ْﯾنَ ﻗَﺎﺋِ ٌم
َ ُﻋﻠَﻰ ﺻ َْﺧ َر ٍة ﯾ
ْ ﻛَﺎنَ َر ُﺟ ٌل ﻣِ نَ ا ْﻟ ُﻣ: ﻋ َْن ﺟَﺎﺑِ ٍر ﻗَﺎ َل
ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ اﻟﻧﱠﺑِ ﱡ
( ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻻوﺳط ﻟﻠطﺑراﻧﻲ3729) " ﷲ ﻻَ ﯾَ َﻣ ﱡل َﺣﺗ ﱠﻰ ﺗ َ َﻣﻠﱡوا
اﻟﻧﱠ ِﺑ ﱡ
َ " ِإنﱠ: ﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم
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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-মু’জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হািদস
শরীফ নং-৩৭২৯ ।

 َﻣ ْن: ﺳ ْﯾ ِد ﺑ ِْن ُﺧ َز ْﯾ َﻣﺔَ ﻓَﻘَﺎ َل
َ ُﺻﻠﱠﻰ ﷲ
َ  َد َﺧ َل: ْﻗَﺎﻟَت، َﻋ َْن ﻋَﺎﺋِﺷَﺔ
ِ ﻲ َرﺳُ ْو ُل
َ ﷲ
َ ُ ِي إِ ْﻣ َرأَةٌ ﻣ ِْن ﺑَﯾِﻲ أ
َ ﻋﻠَﯾْﮫ َو
ﻋﻠَ ﱠ
ْ ﺳﻠﱠم َو ِﻋ ْﻧد
ﻋﻠَ ْﯾ ُﻛ ْم ﻣِ نَ ا ْﻟﻌَ َﻣ ِل
َ  أ َ ْو ﻻَ ﺗَﻧَﺎ ُم اﻟﻠﱠ ْﯾ َل ﻓَﻛ َِر َه ذَ ِﻟكَ َﺣﺗ ﱠﻰ َرأَﯾْتُ ا ْﻟﻛ ََرا ِھﯾَﺔَ ﻓِﻰ َو ْﺣ ِﮭ ِﮫ ﻓَﻘَﺎ َل،َﻲ ﺗَﻘُ ْو ُم اﻟﻠﱠ ْﯾل
َ َھ ِذ ِه ﻗُ ْﻠتُ َھ ِذ ِه ﻓُﻼَﻧَﺔٌ َو ِھ
َ
ُ
َن
ُ
نﱠ
(26411) �َ ﻋ ﱠَز َو َﺟ ﱠل ﻻَ َﯾ َﻣ ﱡل َﺣﺗ ﱠﻰ ﺗ َ َﻣﻠﱡوا " ــ ﻣﺳﻧد أﺣﻣد
ﺈ
ﻓ
،
و
ﻘ
ﯾ
ﺗ
ﺎ
ﻣ
ْ ْ َِ ط
َ
ِ

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 যতটু কু পার
তার েথেকই আমল কর, (সামথর্ানূযায়ী আমল কর), “েতামরা িবর� বা �া� হেয় েগেলও আ�াহ
িবর� বা �া� হন ন” । মুসনাদু আহমাদ, হািদস শরীফ নং-২৫৪১১ ।

 ﯾَﺎ: ُ َﻓﻘُ ْﻠت: ْﺳﻠﱠم َﻗﺎ َﻟت
َ ُﺻﻠﱠﻰ ﷲ
َ ْت َﻣ ﱠرت
ِ ﻋﻠَﻰ ﻋَﺎﺋِﺷَﺔَ َو ِﻋ ْﻧ َد َھﺎ َرﺳُ ْو ُل
ٍ ت ﺗ ُ ِو ْﯾ
ِ ﻋ َْن ﻋَﺎﺋِﺷَﺔَ أَنﱠ ا ْﻟ َﺧ ْوﻻَ َء ِﺑ ْﻧ
َ ﷲ
َ ﻋﻠَﯾْﮫ َو
َ ﷲ َھ ِذ ِه ا ْﻟ َﺧ ْوﻻَ ُء َو َز
ِ َ  ﻻ َ ﺗ َﻧَﺎ ُم اﻟﻠﱠ ْﯾ َل ُﺧذُوا ﻣِ نَ ا ْﻟﻌَ َﻣ ِل َﻣﺎ ﺗُطِ ْﯾﻘُ ْونَ ﻓَ َو:َﻋ ُﻣوا أَﻧﱠﮭَﺎ ﻻ َ ﺗَﻧَﺎ ُم اﻟﻠﱠ ْﯾ َل ﻓَﻘَﺎل
ِ ﺳ ْو َل
ْ َ� ﻻ َ ﯾ
ُ َر
َ ﺳﺄ َ ُم
ُ�
َ
َ
(26735) ﺳﺄ ُﻣ ْوا ــ ــ ﻣﺳﻧد أﺣﻣد
ْ َﺣﺗ ﱠﻰ ﺗ

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। মুসনাদু আহমাদ, হািদস শরীফ
নং-২৬৭৩৫ ।

ﻲ َﻷ َ ْﻋﻠَ ُﻣ ُﻛ ْم
َ ًﺳﺎ ﻛَﺎﻧُوا ﯾَﺗَﻌَﺑﱠد ُْونَ ِﻋﺑَﺎ َدة
ِ َ  َو: ﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم ﻓَﻘَﺎ َل
ً  أَنﱠ أُﻧَﺎ، َﻋ َْن ﻋَﺎﺋِﺷَﺔ
ْ ِّ� إِﻧ
ﺷ ِد ْﯾ َدةً ﻓَﻧَﮭَﺎ ُھ ْم اﻟﻧﱠ ِﺑ ﱡ
�َ ﻋ ﱠَز َو َﺟ ﱠل ﻻَ َﯾ َﻣ ﱡل َﺣﺗ ﱠﻰ ﺗ َ َﻣﻠﱡوا " ــ
َ  َوﻛَﺎنَ َﯾﻘُ ْو ُل،ُﺷﺎ ُﻛ ْم ﻟَﮫ
َ ﺎ� ﻋ ﱠَز َو َﺟ ﱠل َو أ َ ْﺧ
ِ َ ِﺑ
َ  ﻓَ ِﺈنﱠ، َﻋﻠَ ْﯾ ُﻛ ْم ﻣِ نَ ا ْﻟ َﻌ َﻣ ِل َﻣﺎ ﺗُطِ ْﯾﻘُ ْون
(25551) ﻣﺳﻧد أﺣﻣد

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 যতটু কু পার তার েথেকই আমল কর, (সামথর্ানূযায়ী আমল কর),
“েতামরা িবর� বা �া� হেয় েগেলও আ�াহ িবর� বা �া� হন ন” । মুসনাদু আহমাদ, হািদস
শরীফ নং-২৫৫৫১ ।
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َ ﺳﻧَﺎ َﻛ َﮭ ْﯾﺋَﺗِكَ ﻗَ ْد
ﻏﻔَ َر
َ ُﺻﻠﱠﻰ ﷲ
ِ  ﻛَﺎنَ َرﺳُ ْو ُل: ْﻋ َْن ﻋَﺎﺋِﺷَﺔَ ﻗَﺎﻟَت
َ ﷲ
ْ َﺳﻠﱠم ﯾَﺄ ْ ُﻣ ُر ُھ ْم ﺑِ َﻣﺎ ﯾُطِ ْﯾﻘُ ْونَ ﻓَﯾَﻘُ ْوﻟُونَ إِﻧﱠﺎ ﻟ
َ ﻋﻠَﯾْﮫ َو
ْ �ُ ﻋ ﱠَز َو ّﺟ ﱠل ﻟكَ َﻣﺎﺗَﻘَ ﱠد َم
ْ َ � َﻷ
ﺎ� ﻋ ﱠَز
ِ َ ﻋﻠَ ُﻣ ُﻛ ْم ِﺑ
ِ َ ﺛ ُ ﱠم ﯾَﻘُ ْو ُل َو: َب َﺣﺗ ﱠﻰ ﯾُ َرى ذَ ِﻟكَ ﻓِﻰ َو ْﺟ ِﮭ ِﮫ ﻗَﺎ َل
ُ ﻣِن ذَ ْﻧﺑِكَ َو َﻣﺎ ﺗَﺄ َ ﱠﺧ َر ﻓَﯾَ ْﻐﺿ
ﱠ
(24957) َو ّﺟ ﱠل َو أَﺗْﻘَﺎ ُﻛ ْم ﻟَﮫُ ﻗَ ْﻠﺑًﺎ ــ ﻣﺳﻧد أﺣﻣد

অথর্ঃ হযরত আিয়শা(রািদআ�াহ আনহা) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়া সা�ামা তােদরেক (সাহাবীেদরেক) তােদর সামথর্ানূযায়ী আমল করেত িনেদর্ শ িদেতন । তখন
তারা বলেতন আমরােতা আপনার মত নই । আ�াহ আযয্া ওয়া জা�া আপনার আগ-িপেছর সব
ভু ল মাজর্না 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 )। মুসনাদু 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 খুবই দয়শীল ।
েযমন পিব� কুরআেন মহান আ�াহ তাআ’লা আমােদর নবী সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামার উ�েতর �িত তাঁর দয়া-মায়ার �শংসায় বেলনঃ -----------------

(128) ُف َرﺣِ ْﯾ ٌم "ــ ا َ ْﻷَﯾَﺔ
َ ٌﻋﻧِﺗ ﱡ ْم ﺣ َِرﯾْص
َ ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َﻣﺎ
َ ﺳ ُﻛ ْم ﻋ َِز ْﯾ ٌز
ِ ُ" ﻟَﻘَ ْد ﺟَﺎ َء ُﻛ ْم َرﺳُ ْو ٌل ﻣ ِْن أ َ ْﻧﻔ
ٌ ﻋﻠَ ْﯾ ُﻛ ْم ﺑِﺎ ْﻟ ُﻣ ْؤﻣِ ﻧِ ْﯾنَ َر ُء ْو

অথর্ঃ- েতামােদর িনকট েতামােদর েথেকই একজন রাসুল এেসেছন । েতামােদর দুঃখ-ক� তারঁ পে�
দুঃসহ । িতিন েতামােদর ম�লকামী, মুিমনেদর �িত ে�হশীল, দয়াময় ।সুরা তাওবা, আয়াত নং১২৮ ।
েযমন হািদস শরীেফও আমােদর নবী সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার
উ�েতর �িত তাঁর দয়া-মায়ার িবষেয় হযরত আিয়শা রািদআ�াহ আনহা েথেক দুিট হািদস শরীফ
উে�খ কের উপের বিণর্ত িবষয়িট পির�ার করেত েচ�া করব ইনশাআ�াহ তাআ’লা।

ﺳﻧَ ُد
َ ﺳﻠﱠم
َ ُﺻﻠﱠﻰ ﷲ
ِ  ﻛَﺎنَ َرﺳُ ْو ُل: ﻋ َْن ﻋَﺎﺋِﺷَﺔَ أَﻧﱠﮭَﺎ ﻛَﺎﻧَتْ ﺗَﻘُ ْو ُل
َ ﷲ
ْ ﺳ ِد ِه ﻓِﻰ ا ْﻟ ِﻌﺑَﺎ َد ِة ــ ُﻣ
َ ب ِﻟ َﺟ
َ ﻋﻠَﯾْﮫ َو
ِ اﻹ ْﻧﺻَﺎ
ِ ْ ﺷ ِد ْﯾ َد
(25998)أَﺣْ َﻣ ُد ــ

অথঃ� হযরত আিয়শা(রািদআ�াহ আনহা) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়া সা�ামা ইবাদেতর িবষেয় অতয্� শািররীক ক� করেতন। মুসনাদু আহমাদ, হািদস শরীফ নং২৫৯৯৮ ।

(25987)ﺳ َﻧ ُد أَﺣْ َﻣ ُد ــ
َ ف
َ ُﺻﻠﱠﻰ ﷲ
ِ ﺳ ْو ُل
َ ﷲ
ْ ﺎس ــ ُﻣ
َ ﻋﻠَﯾْﮫ َو
ِ ﻋﻠَﻰ اﻟﻧﱠ
ُ  َو ﻛَﺎنَ ) َر: ْﻋ َْن ﻋَﺎ ِﺋﺷَﺔَ ﻗَﺎﻟَت
ب َﻣﺎ َﺧ ﱠ
ﺳﻠﱠم(ﯾُﺣِ ﱡ

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 । মুসনাদু আহমাদ, হািদস
শরীফ নং-২৫৯৮৭ ।
তাছাড়া, েকান িবষেয় দুিট মত থাকেল সহজ মতিট �হণ করা উত্তম । এেত �ভূ ত কলয্াণ রেয়েছ।
েযমন হািদস শরীেফ আেছঃ-

ان ﻗَ ﱡ
 َﻣﺎﻟَ ْم ﯾَﻛ ُْن،ﺳر ُھ َﻣﺎ
َ ُﺻﻠّﻰ ﷲ
َ ض
َ ﻲ
َ  َو َﻣﺎ ﻋ ُِر:  ﻗَﺎ َل، ٍﻋ َْن أَﻧَ ِس ﺑ ِْن َﻣﺎﻟِك
َ ﺎر أ َ ْﯾ
َ ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو
َ َ ط ِإﻻﱠ اِ ْﺧﺗ
ِ ﺳﻠﱠ َم(أ َ ْﻣ َر
ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ )اﻟﻧﱠ ِﺑ ﱡ
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ٌ ﺳ َﺧ
ٌ ﺳ َﺧ
( ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻻوﺳط ﻟﻠطﺑراﻧﻲ9152)" ُﺎس ﻣِ ْﻧﮫ
ِ  ﻓَ ِﺈ ْن ﻛَﺎنَ ِ ﱠ، ط
ِ ﻓِ ْﯾ ِﮫ ِ ﱠ
َ � ﻓِ ْﯾ ِﮫ
َ �
ِ ط ﻛَﺎنَ أ َ ْﺑﻌَ َد اﻟﻧﱠ

অথর্ঃ-হযরত আনাস িবন মািলক (রািদআ�াহ আনহ)েথেক বিণর্ত,িতিন বেলন:নবী সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়া সা�ামার িনকট দুিট ি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 দূের অব�ান কারী হেতন(এই অস�ি�র কাজিট করেতন না) । আলমু’জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৯১৫২ ।
আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর পিব� হািদস শরীেফ আেরা বেলনঃ

ان ﻗَ ﱡ
ط ِإﻻ ﱠ
َ َﺳ َﻣﯾﱠﺔَ َﻣﺎ ﻋ ُِرض
َ ُﺻﻠﱠﻰ ﷲ
َ ﻋ َْن
ِ  ﻗَﺎ َل َرﺳُ ْو ُل:  ﻗَﺎ َل،ِﺳﻌُ ْود
ِ ﻋ ْﺑ ِد
َ ﷲ
ْ ﺑن َﻣ
َ ﻋﻠَﯾْﮫ َو
ُ ُ ا ْﺑن:ﺳﻠﱠ َم
ِ ﻋ َﻠ ْﯾ ِﮫ أ َ ْﻣ َر
ِ ﷲ
َ
( ﻣﺳﻧد أﺣﻣد3768) ﺷ َد ِﻣ ْﻧ ُﮭ َﻣﺎ
َ ﺎر ْاﻷ ْر
َ َ ا ِْﺧﺗ
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 দুিট িবষয় উপ�ান করা হেল উভেয়র মেধয্
অিধক সিঠকিটই �হণ করেতন ।মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-৩৭৬৮ ।
পিব� হািদস শরীেফ আেরা আেছঃ

( ﻓﻲ803) " ﺳر ُھ َﻣﺎ
َ ُﺻﻠّﻰ ﷲ
َ ﻲ
َ ﺎر أ َ ْﯾ
َ ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو
َ َ ﺳﻠﱠ َم ﺑَ ْﯾنَ أ َ ْﻣ َرﯾ ِْن إِﻻ ﱠ ا ِْﺧﺗ
 " َﻣﺎ ُﺧﯾِّ َر اﻟﻧﱠﺑِ ﱡ:  ﻗَﺎ َل،َﻋ َْن أَﺑِﻲ ھ َُرﯾ َْرة
اﻟﻣﻌﺟم اﻟ َﻛ ِﺑﯾ ِْر ﻟﻠطﺑراﻧﻲ

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

( ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻻوﺳط8651) "ﺳ َر ُھ َﻣﺎ َﺣﺗ ﱠﻲ ﯾَﻛ ُْونَ إِﺛْ ًﻣﺎ
َ ﺎر أ َ ْﯾ
َ َ  "ﻻَ َﺧﯾْر ﺑَ ْﯾنَ أ َ ْﻣ َرﯾ ِْن إِﻻﱠ اِ ْﺧﺗ: ْﻋ َْن ﻋَﺎﺋِﺷَﺔَ أَﻧﱠﮭَﺎ ﻗَﺎﻟَت
ﻟﻠطﺑراﻧﻲ ـ

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

 "ﻻ َ َﺧﯾْر ﺑَ ْﯾنَ أ َ ْﻣ َرﯾ ِْن ﻗَ ﱞ: ْﻋ َْن ﻋَﺎﺋِﺷَﺔَ أَﻧﱠﮭَﺎ ﻗَﺎﻟَت
َﺳ َر ُھ َﻣﺎ َﺣﺗ ﱠﻲ ﯾَﻛ ُْونَ إِﺛْ ًﻣﺎ ﻓَ ِﺈذَا ﻛَﺎنَ إِﺛْ ًﻣﺎ ﻛَﺎن
َ ط إِﻻﱠ ﻛَﺎنَ أ َ َﺣﺑﱠ ُﮭ َﻣﺎ إِﻟَ ْﯾ ِﮫ ا َ أ َ ْﯾ
( ﻣﺳﻧد أﺣﻣد26596) " اﻹ ِﺛم
ِ أ َ ْﺑﻌَ َد اﻟﻧﱠ
ِ ْ َﺎس ِﻣن

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

ﻲ
َ ﺎس ﺑِﻲ ﯾ َْو َم ا ْﻟ ِﻘﯾَﺎ َﻣ ِﺔ أ َ ْﻛﺛ َ ُر ُھ ْم
ِ ﻋ َْن ﻋ ْﺑ ِد
ْ ﷲ ﺑ ِْن َﻣ
ِ " أ َ ْوﻟَﻰ اﻟﻧﱠ: ﺳﻌُ ْو ٍد أَنﱠ رﺳو َل ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻗَﺎ َل
ﻋ َﻠ ﱠ
ً
َ
(474) ﺻﻼة " ﺳﻧن اﻟﺗرﻣذي
َ

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 । সুনানু িতরিমিজ হািদস শরীফ নং-৪৭৫ ।
তাছাড়া, এই কথা আমেদরেক মেন রাখেত হেব েয, েয েকান কেমর্র পূেবর্ ও পের আমােদর নবী
সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর 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
সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলনঃ

ﻋ َﻣ َر ْﺑ ِن ا ْﻟ َﺧ ﱠ
َﻋﻠَﻰ ﻧَﺑِﯾِّك
َ ﺻ ّﻠِﻰ
َ ُﺻﻌُ ُد ﻣِ ْﻧﮫ
َ
ُ ﻋ ْن
ْ َض ﻻ َ ﯾ
َ ُ ﺷ ْﻲ ٌء َﺣﺗ ﱠﻰ ﺗ
ِ ﺳ َﻣﺎءِ َو ْاﻷ َ ْر
ف ﺑَ ْﯾنَ اﻟ ﱠ
ٌ " إِنﱠ اﻟ ﱡدﻋَﺎ َء َﻣ ْوﻗُ ْو: طﺎب ﻗَﺎ َل
(486) "ﺳﻧن اﻟﺗرﻣذي
অথর্ঃ-হযরত আ�ু�াহ িবন মাসউদ (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত,িতিন বেলন: িন�য়ই দুআ’
আকাশ-জিমেনর মাঝখােন আটেক থােক, উপের উেঠনা যত�ণ পযর্� না েতামা নবীর �িত দরদ
পড়া না হয় । ।সুনানু ি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 সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়া সা�ামা বেলনঃ

َ ﻲ ِ ﺑ ِْن أ َ ِﺑﻲ
ﺻﻼَﺗَﻛُ ْم ﺗ َ ْﺑﻠُﻐُﻧِﻲ
َ ﺻﻠﱡ ْوا
َ ﻋ َْن
ِ ب أَنﱠ َرﺳُ ْو ُل
َ ﻲ ﻓَ ِﺈنﱠ
َ َ " َﺣ ْﯾﺛ ُ َﻣﺎ ُﻛ ْﻧﺗ ُ ْم ﻓ:  ﻗﺎل،ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم
ٍ طﺎ ِﻟ
ﻋ َﻠ ﱠ
ّ ﻋ ِﻠ
( ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠطﺑراﻧﯾﺊ2663) "
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 সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়া সা�ামার উপর েবশী েবশী দরদ পাঠ করার তাওিফক িদন ।
(তৃ তীয় অব�া) " ﷲ
َ ﺳﻼَ ُم
ِ ﺳ ْو َل
ُ ﻋﻠَ ْﯾكَ ﯾَﺎ َر
 " اﻟ ﱠঅথর্ঃ- “ইয়া রাসুলু�ািহ, আপনার উপর সালাম” বাকয্িটর
মেধয্ বয্বহৃত শ�াবলী এবং উহার অনূরপ শ�াবলীর মাধয্েম েযমন-," ﷲ
َ ﺳﻼَ ُم
ِ ْب
 "اﻟ ﱠঅথর্ঃَ ﻋﻠَ ْﯾكَ ﯾَﺎ َﺣﺑِﯾ
َ
َ
َ
َك
“ইয়া হািববা�ািহ, আপনার উপর সালাম”, " ﷲ
ﺑ
ﻧ
َﺎ
ﯾ
ﯾ
ﻠ
ﻋ
َ
م
ﻼ
ﺳ
اﻟ
"
“ইয়া
নাবীআ�ািহ,
আপনার
উপর
ِ ﻲ
ْ ُ ﱠ
ِ ﱠ
সালাম” ইতয্ািদ শ� বা বাকয্ েযােগ আমােদর নবী সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়া সা�ামােক সালাম েদওয়া �াভািবকভােব মহান আ�াহর িযকেরর অ�ভুর্ � নয় িবধায় উহা হে�
শধু একমা� সালামই । উপেরা� শ�াবলীর মাধয্েম নামােজর বািহের আমােদর নবী সাইিয়য্দুনা
মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক সালাম িদেত হেল �িতিট মুসিলম 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 সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর
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। তৃ তীয় অব�ায়
নামােজর বািহের আমােদর নবী সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক
সালাম দানকারী বয্াি�র জনয্ " ( " َﺧﯾ ُْر ا ْﻟﻘُ ُر ْون اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛَﺔখাইরল 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 । "
( " َﺧ ْﯾ ُر ا ْﻟﻘُ ُر ْون اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛَﺔখাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ � িতনশতা�ীর ” অ�ভুর্ � সেবর্াৎকৃ �
জা�াতী সাহাবীগণ (রািদআ�াহ আনহম ) , তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগণ কতৃর্ ক ��তকৃ ত শতর্ ,
িনয়ম-সামািজক �থা ও আদব বা িশ�াচািরতা েমেন ও অনুসরণ কের আমােদর নবী সাইিয়য্দুনা
মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক সালাম িদেল, এইরপ সালাম দানকারী বয্াি�র
সালাম আমােদর নবী সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর 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 সাইিয়য্দুনা
মুহা�াদুর 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,
শধু সংি�� কিতপয়গেলা শ� পড়েলই দরদ ও সালাম হেয় েগেছ। তৃ তীয় অব�ায় নামােজর বািহের
আমােদর নবী সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর 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 সাইিয়য্দুনা
মুহা�াদুর 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 সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার
উপর সালাম ে�রণ করার আেবদন কেরেছ । তাই, তৃ তীয় 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) " ﺳﻠﱠم
َ ُﺻﻠﱠﻰ ﷲ
َ " অথর্ঃ- “আ�াহ তাঁর উপর দরদ ও সালাম পড়ুন”
َ ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو

(২) ﺳ ِﻠّ ْم
َ ﺻ ِ ّل
ْ َ ﻲ ِ َو أ َ ِﻟ ِﮫ ّو أ
َ " اﻟﻠﱠ ُﮭ ﱠم
َ ﺻﺣَﺎﺑِ ِﮫ َو ﺑ َِﺎركْ َو
َ ﻋﻠَﻰ
ّ ﻲ ِ ْاﻷ ُ ِ ّﻣ
ّ ِﺳﯾِّ ِدﻧَﺎ ُﻣ َﺣ ﱠﻣ ِد اﻟﻧﱠﺑ
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� তৃ তীয় অব�ায় নামােজর বািহের আমােদর নবী সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর 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 সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর
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 সংযু� 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, "( " أ َ ْرذَ ُل ا ْﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ � শতা�ীর ” (িহজরী চতু থর্ 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 দুখানা নামােজর
বািহের অনয্ানয্ তাসিবহর নয্ায় দীঘর্�ণ পড়েত হেব এমন শতর্ িহেসেব রকু’ ও িসজদার তাসিবহ
দুখানা েকন পড়েত পােরন না বা পেড়ন না?
"( " أ َ ْرذَ ُل ا ْﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ � শতা�ীর ” (িহজরী চতু থর্ 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 � শধু
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 । শধু 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 দুখানা 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 "( " أ َ ْرذَ ُل ا ْﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ � শতা�ীর ” (িহজরী চতু থর্ 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� "(" أ َ ْرذَ ُل ا ْﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ � শতা�ীর ” (িহজরী চতু থর্ শতা�ী
ও পরবত� শতা�ীসমূেহর) অ�ভুর্ � কিতপয় সবর্িনকৃ � সাধারণ মুসিলম ও িনকৃ � মুসিলম উলামাগেণর
এক �কার দু�ািম ছাড়া আর িকছু নয় ।
"(" أ َ ْرذَ ُل ا ْﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ � শতা�ীর ” (িহজরী চতু থর্ শতা�ী ও পরবত�
শতা�ীসমূেহর) অ�ভুর্ � কিতপয় সবর্িনকৃ � সাধারণ মুসিলম ও িনকৃ � মুসিলম উলামাগণেতা দু�ািম
করেবই । কারণ, তারা হে� িনে� বিণর্ত হািদস শরীেফ উে�িখত গণস�� িনকৃ � মুসিলম হািদস
শরীফখানা হে� এই---------------------------------------------

ار ُھ ْم
ْ ﻋ َْن اﺑ ِْن َﻣ
َ  َو آَﺧِ َر ُھ ْم ﺷ َِر، َﺎر ُھ ْم
َ  " ِإنﱠ أ َ ﱠو َل َھ ِذ ِه ْاﻷ ُ ﱠﻣﺔَ ﺧِ ﯾ:  ﻗَﺎ َل رﺳول ا ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم:  ﻗَﺎ َل، ﺳﻌُ ْو ِد
.( ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠطﺑراﻧﻲ ـ أ ْﻟﺟزء اﻟﺧﺎﻣس10366) َﻣ ْﺧﺗ َ ِﻠ ِﻔ ْﯾنَ ُﻣﺗَﻔَ ِ ّرﻗِ ْﯾنَ ـ

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 মুসিলমগণ 3 হে�ন ( َ) َﻣ ْﺧﺗ َ ِﻠ ِﻔ ْﯾنিভ�মত েপাষণকারী 4, ( َ ) ُﻣﺗَﻔَ ِ ّر ِﻗ ْﯾنিবি�� 5 দেলউপদেল িবভ� দু� মুসিলম। আল-মু’জামুল কািবর, তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-১২৩৬৬ ।
3
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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 � দীঘর্পূণর্ 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 ।
তৃ তীয় অব�ায় নামােজর বািহের আমােদর নবী সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর 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" ف
ٌ  " ﻋ ُْرতথা
সামািজক �থা অনূসাের (  )أَ ْﻟ ِﻘﯿَﺎ ُمতথা দাঁড়ােনা ।
এটা হে� ইসলািম শরীয়েতর ٌﺳﻧّﺔ
ُ (সু�াহ) তথা িনয়ম েমাতােবক সালাম েদওয়ার প�িত ।
(২) মহান আ�াহ তাআ’লা আমােদর নবী সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া
>> এ উ�েতর �থম অংেশর * �থম অংেশর মুসলমানগণ>> "( " َﺧﯿ ُْﺮ ا ْﻟﻘُ ُﺮ ْون اﻟﺜﱠ َﻼﺛَﺔখাইরল কুরিনছ্ ছালাছাহ)
তথা “সেবর্াৎকৃ � িতন শতা�ীর” অ�ভূর্ � সাহাবীগণ (রািদআ�াহ আনহম), তােবঈ ও তােব’- তােবঈন
মুসিলমগণ <<
3 >> এই উ�েতর েশষাংশ * েশষ অংেশর মুসলমান>> "( " أَرذَل ا ْﻟﻘُﺮونআরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ �
ُ ْ
ِ ُْ
শতা�ীর” (িহজরী চতু থর্শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহর) অ�ভূর্ � মুসিলমগণ <<
4
এ উ�েতর �থম অংেশর * ُ( ْاﻟ َﺠ َﻤﺎ َﻋﺔআল-জামাআ’ত) নােম দল তথা ﻋ ِﺔ
(আহলুসসু�াহ
َ ﺴﻨﱠ ِﺔ َو ا ْﻟ َﺠ َﻤﺎ
أ َ ْھ ُﻞ اﻟ ﱡ
ওআল জামাআ’ত) নামধারী সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহমগেণর ) , তােবঈ ও তােব’- তােবঈন মুসিলমগেণর
িভ�মত েপাষণকারী( َ) َﻣ ْﺨﺘ َ ِﻠ ِﻔ ْﯿﻦ
5 ُ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
َ ﺴﻨﱠ ِﺔ َو ا ْﻟ َﺠ َﻤﺎ
(أَ ْھ ُﻞ اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দল
َ َ َ ْ (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা ﻋ ِﺔ
َ
েথেক িবি�� দেল-উপদেল িবভ�( َ ) ُﻣﺘَﻔ ِ ّﺮﻗِ ْﯿﻦদু� মুসিলম।
2
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সা�ামােক তাঁর উপি�িতেত, অনুপি�িতেত, জীব�শায় ও ইনিতকােলর পর সবর্াব�ায় সালাম েদওয়ার
ْ ب
ে�ে� িবেশষ শতর্ িহেসেব সালাম শে�র সােথ “ ﺳ ِﻠ ْﯾ ًﻣﺎ
ْ َ  ” ﺗশ� ( أﻷﯾﺔ
ْ َ ﺳ ِﻠّ ُﻣوا ﺗ
َ َو
ِ ﺳ ِﻠ ْﯾ ًﻣﺎ " ﺳُ ْو َرةُ ْاﻷَﺣْ َزا

(56) অথর্ঃ এবং তাঁর �িত সালাম ে�রণ কর” ।সুরা আহযাব, আয়াত নং-৫৬ ।) েযাগ কের
দূের-ি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
( )أ َ ْﻟ ِﻘﯿَﺎ ُم
তথা দাঁিড়েয় সালাম �দান করা ।
ْ ب
সালাম শে�র সােথ “ ﺳ ِﻠ ْﯾ ًﻣﺎ
অথর্ঃ এবং তাঁর
ْ َ  ” ﺗশ� ((56) أﻷﯾﺔ
ْ َ ﺳ ِﻠّ ُﻣوا ﺗ
َ َو
ِ ﺳ ِﻠ ْﯾ ًﻣﺎ " ــ ﺳُ ْو َرةُ ْاﻷَﺣ َْزا
�িত সালাম ে�রণ কর” । সুরা আহযাব, আয়াত নং-৫৬ ।) েযাগ কের আমােদর নবী সাইিয়য্দুনা
মুহা�াদুর 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 (  )أ َ ْﻟ ِﻘﯿَﺎ ُمতথা দাঁিড়েয় সালাম �দান করা
।এটা হে� নামােজর বািহের আমােদর নবী সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর 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 সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর 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 সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর 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 সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত
ইসলািম শরীয়েতর ٌﺳﻧّﺔ
ً  ُﺟﻠُ ْو/ ) ﻗُﻌُ ْوداতথা বেস সালাম েদওয়ার
ُ (সু�াহ) তথা িনয়ম েমাতােবক (ﺳﺎ
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 সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলনঃ ﺻﻠّﻰ
َ ﻲ
ﻋ َْن أ َ ِﺑﻲ ھ َُرﯾ َْرةَ ﻋ َِن اﻟﻧﱠ ِﺑ ﱡ

ﻋ َﻠﻰ ا ْﻟ َﻛﺛِﯾ ِْرــ ﺳﻧن
َ ﻋﻠَﻰ ا ْﻟﻘَﺎ ِﻋ ِد َو ا ْﻟﻘَ ِﻠ ْﯾ ُل
َ ﻋﻠَﻰ ا ْﻟ َﻣﺎﺷِﻰ َو ا ْﻟ َﻣﺎﺷِﻰ
َ ِب
َ
َ ُ "ﯾ: ﺳﻠﱠ َم ﻗَﺎ َل
َ ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو
ُ اﻟراﻛ
ﺳ ِﻠّ ُم ﱠ
ُﷲ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ّ
(2704)ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎ ِﻋ ِد ــ ﺳﻧن اﻟﺗرﻣذي
َ ﺎر
َ ﺻ ِﻐﯾ ُْر
ﺳ ِﻠ ُم اﻟ ﱠ
َ ُ ﯾ+ (2703)اﻟﺗرﻣذي
ﻋﻠﻰ اﻟ َﻛ ِﺑﯾ ِْر واﻟ َﻣ ﱡ
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 নং২৭০৪ ।

ﻋﻠَﻰ ا ْﻟﻘَﺎﺋ ِِم
َ ﻋﻠَﻰ ا ْﻟ َﻣﺎﺷِﻰ َو ا ْﻟ َﻣﺎﺷِﻰ
َ س
َ ُﺻﻠﱠﻰ ﷲ
ُ ﻋ َْن ﻓُﺿَﺎﻟَﺔَ ﺑ ِْن
ِ ﻋﺑَ ْﯾ ِد أَنﱠ َرﺳُ ْو َل
َ ﷲ
َ ُ ﯾ: ﺳﻠﱠم ﻗَﺎ َل
َ ﻋﻠَﯾْﮫ َو
ُ ﺳ ِﻠّ ُم ا ْﻟﻔَ ِﺎر
(2705)ــ ﺳﻧن اﻟﺗرﻣذي
অথর্ঃ- হযরত আবু ফু দালা ি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 ।

ﺳ ِﻠّ ْم ﻓَ ِﺈ ْن ﺑَدَا ﻟَﮫُ أ َ ْن
َ ُﺻﻠﱠﻰ ﷲ
ِ ﻋ َْن أَﺑِﻲ ھ َُرﯾ َْرةَ أَنﱠ َرﺳُ ْو َل
َ ﷲ
َ ُِس ﻓَ ْﻠﯾ
َ ﻋﻠَﯾْﮫ َو
ٍ  " إِذَا اِ ْﻧﺗَﮭَﻰ أ َ َﺣ ُد ُﻛ ْم إِﻟَﻰ َﻣ ْﺟﻠ: ﺳﻠﱠم ﻗَﺎ َل
(2706)ﺳ ِﻠّ ْم ــ ــ ﺳﻧن اﻟﺗرﻣذي
َ ُِس ﺛ ُ ﱠم إِذَا ﻗَﺎ َم ﻓَ ْﻠﯾ
ْ ِس ﻓَ ْﻠﯾَ ْﺟﻠ
َ ﯾَﺟْ ﻠ

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 ।

ِس أ َ ْن
َ ﻋﻠَﻰ َﻣ ْن ﻗَﺎ َم
َ  َﺣﻘ�ﺎ: ﺳﻠﱠم أَﻧﱠﮫُ ﻗَﺎ َل
َ ُﺻﻠﱠﻰ ﷲ
ِ ﺳ ْو ِل
َ ﷲ
َ ﻋﻠَﯾْﮫ َو
َ ﻋ َْن
ٍ ﻋﻠَﻰ َﻣﺟْ ﻠ
ُ  ﻋ َْن َر،ِ ﻋ َْن أ َ ِﺑ ْﯾﮫ،ٍﺳ ْﮭ ِل ﺑ ِْن ُﻣﻌَﺎذ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ ﻋﻠﻰ َﻣ ْن ﻗﺎ َم
،ﺳ ِﻠّ ْم
َ ُﺻﻠﱠﻰ ﷲ
َ ﻖ
َ ﺳ ِﻠّ َم
ِ َ  ﻓﻘﺎ َم َر ُﺟ ٌل َو َرﺳُ ْو ُل، ﺳ ِﻠّ َم
َ �
ﻋﻠﯾ ِْﮭ ْم َو َﺣ ﱞ
َ ُ ﻓﻠ ْم ﯾ،ﺳﻠﱠم ﯾَﺗ َ َﻛﻠﱠ ُم
َ ﻋﻠﯾْﮫ َو
َ ُِس أ ْن ﯾ
َ ُﯾ
ٍ ﻣِن َﻣﺟْ ﻠ
َ
َ
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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 ভু েল েগল । মুসনাদু 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 ( )أ َ ْﻟ ِﻘﯿَﺎ ُم
তথা দাঁিড়েয় সালাম িদেয়েছন ।তাই, সাহাবীেকরামগেণর ৈদনি�ন সালাম িবিনমেয়র কমর্ েথেক
(  )أ َ ْﻟ ِﻘﯿَﺎ ُمতথা দাঁিড়েয় সালাম েদওয়াই �মাণ হয় । এেত সালাম েদওয়ার প�িত িহেসেব ( )أ َ ْﻟ ِﻘﯿَﺎ ُم
তথা দাঁিড়েয় সালাম েদওয়াই হে� ইসলািম শরীয়েতর ٌﺳﻧّﺔ
ُ (সু�াহ) তথা িনয়ম । সালাম েদওয়ার
পরও স�ানসূচক শধু শধু 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 ( )أ َ ْﻟ ِﻘﯿَﺎ ُم
তথা দাঁড়ােনা হারাম ।
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নামাজ স�াদেনর েবলায় সৃি�কতর্ া মহান আ�াহর জনয্ " ٌ " ﻗُﻧُ ْوتশ� ( � ﻗَﺎﻧِ ِﺗﯾْن ــ ﺳورة ا ْﻟﺑﻘرة
ِ ﻗو ُﻣوا
ُ
238  ـঅথর্ঃ- েতামরা আ�াহর জনয্ িবনেয়র সােথ দাঁড়াও, সুরা আল- বাকারা, আয়াত নং-২৩৮।)
তথা িবনয়িমি�ত দাঁড়ােনােক েযমন �থম শতর্
করা হেয়েছ েতমিন আমােদর নবী সাইিয়য্দুনা
মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক সালাম েদওয়ার ে�ে� সালাম শে�র সােথ
ْ ب
“ ﺳ ِﻠ ْﯾ ًﻣﺎ
ْ َ  ” ﺗশ� ((56) أﻷﯾﺔ
ْ َ ﺳ ِﻠّ ُﻣوا ﺗ
َ  َوঅথর্ঃ এবং তাঁর �িত সালাম ে�রণ
ُ ﺳ ِﻠ ْﯾ ًﻣﺎ " ــ
ِ ﺳ ْو َرةُ ْاﻷَﺣْ َزا
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(  )أ َ ْﻟ ِﻘﯿَﺎ ُمতথা দাঁড়ােনােক
�থম শতর্
করা হেয়েছ । নামােজর বািহের আমােদর নবী
সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক (  )أ َ ْﻟ ِﻘ َﯿﺎ ُمতথা দাঁিড়েয় সালাম
েদওয়া হে� ٌﺳﻧّﺔ
ُ (সু�াহ) তথা িনয়ম । নামােজর বািহের আমােদর নবী সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক বেস সালাম েদওয়া েসৗজনয্েবাধ ও আদব তথা
িশ�াচািরতা িবেরাধী । নামােজর বািহের আমােদর নবী সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামােক বেস সালাম েদওয়ার েকানٌﺳﻧّﺔ
(সু�াহ) তথা িনয়ম েনই । আমােদর নবী
ُ
সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক বেস সালাম েদওয়া হে� নামােজর
স�াদেনর প�িতগত িবষয়সমূেহর অ�ভুর্ � 6 একিট িবষয় । নামােজর বািহের আমােদর নবী সাইিয়য্দুনা
মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক সালাম েদওয়ার ে�ে� "" أ َ ْرذَ ُل ا ْﻟﻘُ ُر ْو ِن
(আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ � শতা�ীর ” (িহজরী চতু থর্ 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�া� " ( " َﺧﯾ ُْر ا ْﻟﻘُ ُر ْون اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛَﺔখাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা
“ সেবর্াৎকৃ � িতনশতা�ীর ” অ�ভুর্ � সেবর্াৎকৃ � জা�াতী সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম ) ,
তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগণ কতৃর্ ক ��তকৃ ত শতর্ , িনয়ম-সামািজক �থা ও আদব বা িশ�াচািরতা
মানেত স�ম নেহন বরং অপরাগ তেদর িনকট আমার িবেশষ অনুেরাধ তারা তৃ তীয় অব�া অনূসাের
আমােদর নবী সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক সালাম িদেবন না
এবং সালাম িদেয় শধু শধু ে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
সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলনঃ

َب أ َ ْن ﯾَﺗ َ َﻣﺛ ﱠ َل ﻟَﮫُ َﺑﻧُو آ َد َم ِﻗﯾَﺎ ًﻣﺎ َو َﺟﺑَتْ ﻟَﮫُ اﻟﻧﱠﺎ ُر
" َﻣ ْن أَﺣ ﱠ: ﻗَﺎ َل رﺳول ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم:ﻗَﺄل، أَنﱠ ُﻣﻌَﺎ ِوﯾ ََﺔ
( ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠطﺑراﻧﯾﺊ16214)"
নামােজর স�াদেনর প�িতগত িবষয়সমূহঃ
১. পিব�তা ২. িবনেয়র সােথ েকবলামুখী 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 সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত সালাম েদওয়া ও দরদ পড়া এবং দুআ’-ইি�গফার করা ১১. তাশাহেদর
েশষ ৈবঠেক ডােন-বােম উভয় িদেক সালাম িদেয় নামাজ েথেক পৃথক হওয়া ।
6
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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 (  )أ َ ْﻟ ِﻘﯿَﺎ ُمতথা দাঁড়াউক তাহেল তার জনয্ েদাযখ
সাবয্� হেয় েগল । আল-মু’জামুল কািবর,তাবারানী,হািদস শরীফ নং-১৬২১৪ ।

اﻟرﺟَﺎ ُل ُﻣ ْﻘ ِﺑﻼً أ َ ْن ﯾَﺗ َ َﻣﺛﱠﻠُوا ﻟَﮫُ ﻗِﯾَﺎ ًﻣﺎ
ّ  " َﻣ ْن:  ﻗَﺎ َل رﺳول ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم:ﻗَﺄل، ﻋ َْن ُﻣ َﻌﺎ ِوﯾ ََﺔ
ّ ِ ُﺳ ﱠرهُ ِإ َذا َرأَﺗْﮫ
( ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠطﺑراﻧﯾﺊ16078)"" ﻓَ ْﻠﯾَﺗَﺑ ﱠَوأ ُ ﺑَ ْﯾﺗ ًﺎ ﻓِﻰ اﻟﻧﱠ ِﺎر

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 (  )أ َ ْﻟ ِﻘﯿَﺎ ُمতথা দাঁড়ােয় থাকুক
েস েদাযেখ বাড়ী ৈতরী কের িনক” ।আল-মু’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(  )أ َ ْﻟ ِﻘﯿَﺎ ُمতথা দাঁড়ােনার আকা�া করা অথবা েকউ তার জনয্ ( )أ َ ْﻟ ِﻘﯿَﺎ ُم
তথা দাড়ােল িতিন মেন মেন �ীতেবাধ করা হারাম।
মেন(  )أ َ ْﻟ ِﻘ َﯿﺎ ُمতথা 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-------------------------------------------

ُ  َﻓ َﻘﺎ َل ﻟَﮫ، اﻟزﺑَﯾ ِْر
س اِ ْﺑنُ ﱡ
 أَنﱠ ُﻣﻌَﺎ ِوﯾَﺔَ َد َﺧ َل ﺑَ ْﯾﺗ ًﺎ ﻓِ ْﯾ ِﮫ اِ ْﺑ ُن ﻋَﺎﻣِ ٍر َو اِ ْﺑنُ ﱡ،ﻋ َْن أَﺑِﻲ ﻣِ ﺟْ ﻠَ ٍز
َ اﻟزﺑَﯾ ِْر ﻓَ َﻘﺎ َم اِ ْﺑنُ ﻋَﺎ ِﻣ ٍر َو َﺟ َﻠ
ُ  ﻓَ ْﻠ َﯾﺗَﺑ ﱠَوأ، ﺳ ﱠر ُه أ َ ْن َﯾ ْﻣﺛ ُ َل ﻟَﮫُ ا ْﻟ ِﻌﺑَﺎ ُد ِﻗﯾَﺎ ًﻣﺎ
َ  َﻣ ْن: ﻓَ ِﺈﻧِّﻲ ﺳَﻣِ ﻌْتُ رﺳول ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم َﯾﻘُ ْو ُل،ِس
ْ  ا ْﺟﻠ: َُﻣ َﻌﺎ ِوﯾَﺔ
(17120) ،ﺑَ ْﯾﺗ ًﺎ ﻓِﻰ اﻟﻧﱠ ِﺎر ــ ﻣﺳﻧد أﺣﻣد
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 (  )أ َ ْﻟ ِﻘ َﯿﺎ ُمতথা দাঁড়ােয় থাকুক েস েদাযেখ বাড়ী
ৈতরী কের িনক” । মুসনাদু আহমাদ, হািদস শরীফ নং-১৭১২০ ।

(খ) َ ﻋﺻَﺎ ﻓَﻘُ ْﻣﻧَﺎ إِﻟَ ْﯾ ِﮫ ﻓَﻘَﺎ َل " ﻻ
َ ﻋﻠَﻰ
َ ﻋﻠَ ْﯾﻧَﺎ رﺳول ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم ُﻣﺗَو ِ ّﻛﺋ ًﺎ
َ ج
َ  َﺧ َر: ﻋ َْن أَﺑِ ْﻲ أ ُ َﻣﺎ َﻣﺔَ ﻗَﺎ َل

ّ ِ ََﺎﺟ ُم ﯾُﻌ
ُ ظ ُم ﺑَ ْﻌ
(5230) ﺿﮭَﺎ ﺑَ ْﻌﺿًﺎ ــ ﺳﻧن اﻟﺗرﻣذي
ِ ﺗَﻘُ ْو ُﻣ ْوا َﻛ َﻣﺎ ﺗَﻘُ ْو ُم ْاﻷَﻋ

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(  )أ َ ْﻟ ِﻘﯿَﺎ ُمতথা দাঁড়ােয় থাকার মত এক
মুসিলম আর এক মুসিলেমর জনয্ (  )أ َ ْﻟ ِﻘﯿَﺎ ُمতথা 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 সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া
সা�ামা বেলনঃ

(১)  أ َ ْو، ج إِﻟَ ْﯾﻧَﺎ
َ  ﻓَ َد َﺧ ْﻠﻧَﺎ، ُوﺛِﺋ َتْ ِرﺟْ ُل رﺳو ِل ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم:  ﻗَﺎ َل،ﷲ
َ ﻋ َْن ﺟَﺎﺑِ ِرﺑ ِْن
َ ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ ﻓَ َﺧ َر
ِ ﻋ ْﺑ ِد
َ
َ
َ
َ
َ إِذا:  ﻗَﺎ َل، َﺻﻼَة
َ
ُ
ُ
َ
ْ
َ
َ
َ
ﱠ
َ
ﱠ
َ  َوﻗ ْﻣﻧﺎ ﺧﻠﻔﮫُ ﻓ، ﺳﺎ
َ  ﻓ،ٍَي ﻏ ْرﻓﺔ
 ﻓﻠ ﱠﻣﺎ ﻗﺿَﻰ اﻟ ﱠ، ﺻﻠ ْﯾﻧﺎ
ً ﺻﻠﻰ ﺟَﺎ ِﻟ
ً َو َﺟ ْدﻧَﺎهُ ﻓِﻰ ُﺣﺟ َْرﺗِ ِﮫ ﺟَﺎ ِﻟ
ْ ﺳﺎ ﺑَ ْﯾنَ ﯾَد
س ِﻟ َﺟﺑَﺎﺑِ َرﺗِﮭَﺎ أ َ ْو ِﻟ ُﻣﻠُ ْو ِﻛﮭَﺎ
َ َﺻﻠﱠﯾْتُ ﻗَﺎﺋِ ًﻣﺎ ﻓ
َ ﺳﺎ َو ِإذَا
َ َﺳﺎ ﻓ
َ
ً ﺻﻠﱡوا ُﺟﻠُ ْو
ً ﺻﻠﱠﯾْتُ ﺟَﺎ ِﻟ
ُ  َو ﻻَ ﺗَﻘُ ْو ُﻣ ْوا َﻛ َﻣﺎ ﺗَﻘُ ْو ُم ﻓَ ِﺎر، ﺻﻠﱡوا ﻗِﯾَﺎ ًﻣﺎ
(15484) ،ــ ﻣﺳﻧد أﺣﻣد
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(  )أ َ ْﻟ ِﻘﯿَﺎ ُمতথা 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 ।মুসনাদু আহমাদ,
হািদস শরীফ নং-১৫৪৮৪ ।

 ﻓَﺄَﺗَ ْﯿ َﻨﺎهُ ﻧَﻌُ ْﻮ ُدهُ َوھ َُﻮ،ُ ﻓَﺎ ْﻧﻔَﻜﱠﺖْ ﻗَ َﺪ ُﻣﮫ، َوﻗَ َﻊ رﺳول ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم ﻣِ ْن ﻓَ ْر ٍس ﻟَﮫُ ﺑَﺎ ْﻟ َﻤ ِﺪ ْﯾﻨَ ِﺔ: ﻋ َْن ﺟَﺎﺑِ ٍر ﻗَﺎ َل
 ﻓَﻘُ ْﻤﻨَﺎ،َﺴﺒِّ ُﺢ ا ْﻟ َﻤ ْﻜﺘ ُْﻮ َﺑﺔ
َ َ ﻓ،ُ َﻓﻘُ ْﻤﻨَﺎ َﺧ ْﻠﻔَﮫ،ﺲ
َ ُﺴﺎ ﯾ
ً  ﻓَ َﻮ َﺟ ْﺪ َﻧﺎهُ ﺟَﺎ ِﻟ، ﺛ ُ ﱠﻢ أَﺗ َ ْﯿﻨَﺎهُ َﻣ ﱠﺮةً أ ُ ْﺧ َﺮى،ﺼ ﱠﻠ ْﯿﻨَﺎ
ٌ ﻓِﻰ َﻣﺸ َْﺮﺑَ ِﺔ ِﻟﻌَﺎﺋِﺸَﺔَ ﺟَﺎ ِﻟ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ﺻﻠﱠﻰ
َ  َو ِإذا،ﺼ ﱡﻠﻮا ﻗِ َﯿﺎ ًﻣﺎ
َ ﺻﻠﱠﻰ إِ َﻣﺎ ُﻣ ُﻜ ْﻢ ﻗﺎﺋِ ًﻤﺎ ﻓ
َ  " إِذا:َ ﻗﺎل،َﺼﻼَة
�  ﻓﻠَ ﱠﻤﺎ ﻗﻀَﻰ اﻟ،ﺴﻮا
ُ  أَ ْن اِﺟْ ِﻠ،ِ ﻓَﺄ َ ْو َﻣﺄ َ ِﺑﯿَ ِﺪه،َُﺧ ْﻠﻔَﮫ
َ س ِﺑﻌ ُﮭ
ﺳطُ ﻟﻠطﺑراﻧﯾﺊ
َ َﺴﺎ ﻓ
َ ﻈ َﻤﺎ ِﺋﮭَﺎ" ــ ــ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم ا ْﻷَو
ً ﺼﻠﱡﻮا ُﺟﻠُ ْﻮ
ً ﺟَﺎ ِﻟ
َ ﺳﺎ
ُ وﻻَ ﺗَﻘُﻮ ُﻣﻮا َوھ َُﻮ ﻗَﺎ ِﻋ ٌﺪ َﻛ َﻤﺎ ﺗَ ْﻔ َﻌ ُﻞ ﻓَ ِﺎر،

(4484)
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 তারঁ পা
েমাবারক িবচু য্ৎ 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() أ َ ْﻟ ِﻘﯾَﺎمতথা 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 নং৪৪৮৪।
ْ ِ ا: ﻋ َْن ﺟَﺎﺑِ ٍر ﻗَﺎ َل
(৩)
ورا َءهُ َوھ َُو َﻗﺎ ِﻋ ُد و أَﺑُو ﺑَﻛ ٍَر ﯾُ َﻛﺑِّ ُر
َ ﺷﺗَﻛَﻰ رﺳول ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم َﻓ
َ ﺻ ﱠﻠ ْﯾ َﻧﺎ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ﻧﺎس ﺗ ْﻛﺑِ ْﯾ َره
َ ِﺻﻠﱠ ْﯾﻧَﺎ ﺑ
َ َﺎر إِﻟَ ْﯾﻧَﺎ ﻓﻘَﻌَ ْدﻧَﺎ ﻓ
ْ ُ" إِ ْن ِﻛ ْدﺗ ُ ْم ﯾ: ﺳﻠﱠ َم ﻗﺎ َل
َ ﺻﻼَﺗِ ِﮫ ﻗﻌُ ْودًا ﻓﻠَ ﱠﻣﺎ
َ ﻓَﺎﻟﺗﻔَتَ إِﻟَ ْﯾﻧَﺎ ﻓَ َرآَﻧَﺎ ﻗِﯾَﺎ ًﻣﺎ ﻓﺄﺷ
َ ﺳﻣِ ﻊ اﻟﱠ
ﺻﻠﱡواﻗِﯾَﺎ ًﻣﺎ
َ َواﻟر ْو ِم ﯾَﻘُ ْو ُﻣ ْون
س
َ َﺻﻠﱠﻰ ﻗَﺎﺋِ ًﻣﺎ ﻓ
َ ﻋﻠَﻰ ُﻣﻠُ ْوﻛ ِِﮭ ْم َو ُھ ْم ﻗُﻌُ ْو ٌد ﻓَﻼَ ﺗ َ ْﻔﻌَﻠُوا اﺋﺗ َ ﱡﻣوا ﺑِﺄَﺋِ ﱠﻣﺗِ ٌﻛ ْم إِ ْن
ﱠ
ُ أ َ ْن ﺗ َ ْﻔﻌَﻠُوا ﻓِ ْﻌ َل ﻓَ ِﺎر
َ
َ
ُ
ْ َو
1240 ﺻﻠﱠﻰ ﻗﺎ ِﻋدَا ﻓﺻَﻠوا ﻗﻌُ ْودا " ﺳﻧن اﺑن ﻣﺎﺟﮫ ــ
َ إن
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 তু লনামূলক উদাহরণ িহেসেব েটেন
এেন আমােদর নবী সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা িনেজর সংি��
বয্াি�গত নামােজর িভতরকার আমল বা কাযর্�ম িদেয় এবং তৃ তীয় ন�র হািদস শরীফখানায়ও
পূবর্বত� রাজা-বাদশাহেদর (নামাজবিহভুর্ ত) দাি�ক ও অহংকারপূণর্ কাযর্�ম তু লনামূলক উদাহরণ
িহেসেব েটেন এেন সকল ইমামগণ তােদর সংি�� বয্াি�গত নামােজর িভতরকার আমল বা কাযর্�ম
িদেয় ( )أ َ ْﻟ ِﻘﯿَﺎ ُمতথা 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 ফু িটেয় েতালার মাধয্েম িতিন তাঁর উ�তেক িশ�া িদেয়েছন ।

উপেরা� আেলাচনার �া� ফলাফলঃ

উপেরা� আেলাচনার দৃি�েকান েথেক (  )أ َ ْﻟ ِﻘﯿَﺎ ُمতথা দাঁড়ােনা চার �কার ।
(১) এক মুসিলম আর এক মুসিলমেক সালাম েদওয়ার জনয্ (  )أ َ ْﻟ ِﻘ َﯿﺎ ُمতথা দাঁড়ােনা । এই ধরেণর
(  )أ َ ْﻟ ِﻘﯿَﺎ ُمতথা দাঁড়ােনা ইসলািম শরীয়ত েমাতােবক ٌﺳﻧّﺔ
ُ (সু�াহ) তথা িনয়ম ।
(২) উ��র জন তােদর জনয্ িন��র জনেদর প� হেত মেন মেন(  )أ َ ْﻟ ِﻘﯿَﺎ ُمতথা দাঁড়ােনার আকা�া
করা অথবা েকউ তার জনয্ (  )أ َ ْﻟ ِﻘﯿَﺎ ُمতথা দাড়ােল িতিন মেন মেন �ীতেবাধ করা । এইরপ
(  )أ َ ْﻟ ِﻘﯿَﺎ ُمতথা দাঁড়ােনা ইসলািম শরীয়েত হারাম ।
(৩) পূবর্বত� রাজা-বাদশাহেদর জনয্ �জােদর কুিনর্শ কের(  )أَ ْﻟ ِﻘ َﯿﺎ ُمতথা দাঁড়ােয় থাকার নয্ায় এক
মুসিলম আর এক মুসিলেমর জনয্ (  )أَ ْﻟ ِﻘﯿَﺎ ُمতথা দাঁড়ােনা । তােদর িনয়ম এই িছল েয, তােদর
রাজা-বাদশাহরা বেস থাকত আর �জারা দাঁিড়েয় থাকত । এইরপ (  )أ َ ْﻟ ِﻘ َﯿﺎ ُمতথা 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 (  )أ َ ْﻟ ِﻘ َﯿﺎ ُمতথা দাঁড়ােনা। উপেরা�
( )أ َ ْﻟ ِﻘﯿَﺎ ُمতথা দাঁড়ােনার চতু থর্ �কােরর �িমেক বিণর্ত ভ�তাজিনত সু�র আচার-আচরণ �দশর্নােথর্
েসৗজনয্মূলক স�াণােথর্ সামিয়কভােব (  )أ َ ْﻟ ِﻘﯿَﺎ ُمতথা দাঁড়ােনা ইসলািম শরীয়ত েমাতােবক ٌﺳﻧّﺔ
ُ
(সু�াহ) তথা িনয়ম । েযমন আমােদর নবী সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া
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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 সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর রাসুলু�াি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 অজর্েনর পর ইসলােমর
ি�তীয় িভিত্ত নামাজ আাদায় বা স�াদেনর �থম �র বা সূচনা হে� িবনীতভােব (  )أَ ْﻟ ِﻘﯿَﺎ ُمতথা
দাঁড়ােনা । েযমন মহান আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন বেলনঃ --------------------( 238 � ﻗَﺎﻧِﺗِﯾْن ــ ﺳورة ا ْﻟﺑﻘرة ـ
ِ ﻗو ُﻣوا
ُ অথর্ঃ- েতামরা আ�াহর জনয্ িবনেয়র সােথ দাঁড়াও, সুরা
আল- বাকারা, আয়াত নং-২৩৮।)। নামাজ আাদায় বা স�াদেনর েবলায় এইরপ (  )أَ ْﻟ ِﻘ َﯿﺎ ُمতথা
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 (  )أ َ ْﻟ ِﻘ َﯿﺎ ُمতথা 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()أ َ ْﻟ ِﻘﯾَﺎ ُمতথা দাঁড়ােনার মত আেদশখানাও মহান আ�াহ
তাআ’লা মু�াদীর জনয্ �িগত কের িদেলন । সুবহানা�াহ । আমরা আমােদর নবী দুজাহােনর বাদশা
সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর 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 কতটু কু মযর্াদা ও স�াণ তা পিব� কুরআেনর সুরা
হজুরােতর ১৩ নং- আয়ােত মহান আ�াহ তাআ’লা বেলনঃ -----------------------"(13)� أَﺗْﻘَﺎ ُﻛ ْم ــ ﺳورة اﻟﺣﺟرات ــ
ِ َ  " ِإنﱠ أَﻛ َْر َﻣ ُﻛ ْم ِﻋ ْﻧ َدঅথর্ঃ- “িনষ্চয় েস আ�াহর িনকট সবর্ািধক
স�ািণত েয েতামােদর মােঝ সবর্ািধক পরেহজগার”, সুরা আল-হজুরাত,আয়াত নং-১৩ । ইবাদতগত
িদক িদেয় দুআ’র েচেয় েযমন েকান িকছু ই মহান আ�াহর িনকট অিধক স�ািণত েনই িঠক
েতমিনভােব ব�গত িদক িদেয় একজন মুিমেনর েচেয় েকান িকছু ই মহান আ�াহর িনকট অিধক
স�ািণত েনই । েযমন পিব� হািদস শরীেফ আমােদর নবী সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলনঃ----------------------------------------

- (3370) " ِﷲ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ ِﻣنَ اﻟ ﱡدﻋَﺎء
َ ﺊ أَﻛ َْر ُم
َ ْس
َ ُﺻﻠﱠﻰ ﷲ
ِ ﻋﻠَﻰ
َ ِﻲ
َ ﻋﻠَﯾْﮫ َو
ٌ ﺷ ْﯾ
َ ﻗَﺎ َل "ﻟَﯾ: ﺳﻠﱠ َم
ِ َﻋ َْن أَﺑِﻰ ھ َُرﯾ َْرة
ّ ِﻋن اﻟﻧﱠﺑ
ﺳﻧن اﻟﺗرﻣذي
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 ।

ِن
َ ﺷ ْﻲ ٌء أَﻛ َْر ُم
َ ْس
َ � ﺑ ِْن
َ "ﻋ َْن
ِ َ ﻋﻠَﻰ
ِ َ ﻋ ْﺑ ِد
َ  ﻗَﺎ َل رﺳول ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ َو: ﻗَﺄل،ﻋ ْﻣ ِرو
َ ﺳ ﱠﻠ َم ــ " َﻟﯾ
ٍ � ﻣِ نَ ا ْﻟ ُﻣؤﻣ
( ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻻوﺳط ﻟﻠطﺑراﻧﻲ6084+8356)"

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- মু’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 িনভৃ ত আলাপ করার েযাগয্তা অজর্েনর সুেযাগ েপেয়েছ।
েযমন পিব� হািদস শরীেফ আমােদর নবী সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া
সা�ামা বেলনঃ------------------------------------------------------

ْ َف رﺳول ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم ﻓِﻰ ا ْﻟﻌَﺷ ِْر ْاﻷ َ َواﺧِ ِر ﻣ
َ ِن َر َﻣ
ٌﺿﺎ َنَ ﻓَﺎﺗﱡﺧِ ذَ َﻟﮫُ ﻓِ ْﯾ ِﮫ ﺑَﯾْت
ُ ﻋ َْن اﺑ ِْن
َ  اِ ْﻋﺗَﻛ: ﻗَﺎ َل،ﻋ َﻣ َر
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ّ
ُ
ﱠ
ُ
ُ
نﱠ
ﺎﺟ ْﻲ َرﺑﱠﮫ ــ
َ  ﻓﺄﺧ َر:ف ﻗﺎ َل
َ إِ اﻟ ُﻣ: ﺳﮫ ذاتَ ﯾ َْو ٍم ﻓﻘﺎ َل
َ ج َرأ
ٍ َﺳﻌ
َ ﻣِ ْن
ِ  ﻓﻠ ْﺑﯾَﻧظ ْر أ َﺣ ُد ُﻛ ْم ﺑِ َﻣﺎ ﯾُﻧ، ﻋَز َو َﺟلﱠ،ﺎﺟﻲ رﺑﱠﮫ
ِ ﺻﻠِﻰ ﯾُﻧ
(5447) ﻣﺳﻧد أﺣْﻣد

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 েখজুর 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 িনভৃ ত আলাপ কের, অতএব, েস িচে�-ভাবনা কের েদখুক েস তার �ভূ র সােথ িনভৃ েত
িক আলাপ কের, মুসনাদু 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 সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা
বেলনঃ------------------------------------------------------

": ﻗَﺎ َل رﺳول ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم،َﻋَن أﺑِﻲ ھ َُرﯾ َْرة ﻗَﺎل
َب اِﻟﱠ ﱠﻰ ﻣِ ﱠﻣﺎ
َ ِِى ﺑ
َ ب اِﻟَ ﱠﻰ
َ ب" َﻣﺎ ﺗَﻘَ ﱠر
ﺊ اَﺣ ﱠ
ً ﺷ ْﯩ
ِ  َﻣ ْن ﻋَﺎ َد ﻟ ِْﻰ َو ِﻟﯾ�ﺎ ﻓَﻘَ ْد أَذَ ْﻧﺗُﮫُ ِﺑﺎ ْﻟﺣ َْر:� ﻗَﺎ َل
َ اِنﱠ ﱠ
ْ ﻋ ْﺑد
َ
َ
ْ ا ِْﻓﺗ َ َر
ِى
َ ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو َﻣﺎ ﯾ ََزا ُل
َ ُﺿت
ْ َِى ﯾ
َ ُب اِﻟَ ﱠﻰ ﺑِﺎﻟﻧﱠ َواﻓِ ِل َﺣﺗ ﱠﻰ اُﺣِ ﺑﱠﮫُ ﻓ ِﺎذا اَﺣْ ﺑَ ْﺑﺗُﮫُ ُﻛ ْﻧت
ُ ِى ﯾَﺗَﻘَ ﱠر
ْ ﺳ َﻣ ُﻊ ﺑِ ِﮫ َوﺑَﺻ ََرهُ اﻟّذ
ْ ﺳ ْﻣﻌَﮫُ اﻟﱠذ
ْ ﻋ ْﺑد
ﻋﻠَ ْﯾﮭَﺎ
َ ِﻰ
ُ ِ" ﯾَ ْﺑﺻ ُُر ِﺑ ِﮫ َوﯾَ َدهُ اﻟﱠﺗ ِْﻰ ﯾَ ْﺑط
ْ ش ﺑِﮭَﺎ َو ِرﺟْ ﻠَﮫُ اﻟﱠﺗ ِْﻰ ﯾَ ْﻣﺷ

(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-মু’জামুলআওসাত, তাবারানীেত অনুরপ আেরা একিট হািদস শরীফ রেয়েছ তা েদওয়া হল ।

،َﺎرﺑَﺗِﻲ
ْ ِ َﻣ ْن ﻋﺄَھَﺎنَ ﻟ ِْﻰ َو ِﻟﯾ�ﺎ ﻓَﻘَ ْد ا: � ﯾَﻘُ ْو ُل
َ ﺳﺗ َ َﺣ ﱠل ُﻣﺣ
َ َ إِنﱠ:َ ﻗَﺎل، ﻋ َْن رﺳول ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم،َﻋ َْن ﻋَﺎﺋِﺷَﺔ
َ
َ
ُب اِﻟَ ﱠﻰ ﺑِﺎﻟﻧﱠ َواﻓِ ِل َﺣﺗ ﱠﻰ اُﺣِ ﺑﱠﮫُ ﻓ ِﺎذا اَﺣْ ﺑَ ْﺑﺗُﮫ
َ  َو إِنﱠ،ِى ﻣِ ْن ِﻋﺑَﺎدِي ﺑِﻣِ ﺛْ ِل أ َ َداءِ ﻓَ َراﺋ ِِﺿﻲ
َ ب اِﻟَ ﱠﻰ
َ َو َﻣﺎ ﺗَﻘَ ﱠر
ُ ﻋ ْﺑ ِد ْى ﻟَﯾَﺗَﻘَ ﱠر
ْ ﻋ ْﺑد
ْ
ُ
َ
َ
ﱠ
ﱠ
ﱠ
ﱠ
ُ
َ
(9352) ﻋﻠَ ْﯾﮭَﺎ ــ
َ ِﻰ
ﺷ
ﻣ
ﯾ
ِﻰ
ﺗ
ﻟ
ا
ﮫ
ﯾ
ﻠ
ﺟ
ر
و
َﺎ
ﮭ
ﺑ
ش
ﺑ
ﯾ
ِﻰ
ﺗ
ﻟ
ا
ه
د
ﯾ
و
ﺎ
ﻣ
ﮭ
ﺑ
ﻊ
ﻣ
ﺳ
ﯾ
ِﻰ
ﺗ
ﻟ
ا
ﮫ
ﯾ
ﻧ
ذ
أ
ﺎ
ﻣ
ﮭ
ﺑ
ُر
ﺻ
ﺑ
ﯾ
ِﻰ
ﺗ
ﻟ
ا
ﮫ
ﻋ ْﯾﻧَ ْﯾ
َ ُُﻛ ْﻧت
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
ِْط
َ
َ
َ
ِ
َ
ِ
ْ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
َ ِِ َ
َ ِِ ُ
ِ
ِ ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻻوﺳط ﻟﻠطﺑراﻧﻲ
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-মু’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
>>(ক) উপেরা� শরীফ�েয়র �িমক নং যথা�েম -৬৫০২, বুখারী শরীফ এবং ৯৩৫২, আল-মু’জামুল
ﻰ ﱠ
আওসাত, তাবারানী শরীফ েথেক একথািট বুঝা েগল েয, মহান আ�াহ তাআ’লার ِ�
( َو ِﻟ ﱡওয়ািল উ�াহ)
7

তথা আ�াহর ওলী বা ব�ু র সােথ েকহ শ�তা করেল আ�াহ তাআ’লা উ� শ�র সােথ যু� েঘাষণা কেরন।
ﻰ ﱠ
কতটু কু উ��ের েপৗঁছেল একজন মুসিলম মানুষেক ِ�
( َو ِﻟ ﱡওয়ািল উ�াহ) তথা আ�াহর ওলী বা ব�ু বলা
ﻰ ﱠ
হয় এবং উ� ِ�
( َو ِﻟ ﱡওয়ািল উ�াহ) তথা আ�াহর ওলী বা ব�ু র মযর্াদা ও �মতা কতটু কু 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 মুসিলম 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, মুসিলম বা�ার জনয্ দুই �কার "(‘’ﻗُﺮْ بকুর্ব)
তথা
ৈনকটয্
হািসল হয়।
(১) "ِﺾ
ِ ( "ﻗُﺮْ بُ ْاﻟﻔ ََﺮاﺋকুরবুল ফারািয়য) তথা ফরজ ইবাদত �ারা মহান আ�াহ তাআ’লার ৈনকটয্ লাভ
হয়।
(২) "( "ﻗُﺮْ بُ ْاﻟﻨ ََﻮاﻓِ ِﻞকুরবুল নাওয়ািফল) তথা নফল ইবাদত �ারা মহান আ�াহ তাআ’লার ৈনকটয্ লাভ
হয়।
উপের বিণর্ত দুই �কার ৈনকটয্ লােভর �ারা একজন মুসিলম মানুষ কতদূর উ��ের েপৗঁছেত পাের তা
িনে�
উে�খ
করা
হল।
“কুরবুল নাওয়ািফল” এর ফলাফলঃ “কুরবুল নাওয়ািফল” �ারা বাশািরয়য্ােতর িসফাত তথা মানবীয় গণাবলী
দূর হেয় মহান আ�াহ তাআ’লার িসফাত তথা ঐশিরক গণাবলী মুসিলম 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 (  )أ َ ْﻟ ِﻘﯿَﺎ ُمতথা 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 সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া
সা�ামা িতিন তাঁর উ�তেক নামােজর কাযর্�েমর িভতর পূবর্বত� রাজা-বাদশাহেদর দাি�ক ও
অহংকারপূণর্ কাযর্�ম উদাহরণ িহেসেব েটেন এেন এই িশ�া িদেয়েছন েয, নামােজর বািহের দাি�ক
ও অহংকার িববিজর্ত 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( )أ َ ْﻟ ِﻘﯿَﺎ ُمতথা 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 ।
"( " أ َ ْرذَ ُل ا ْﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ � শতা�ীর ” (িহজরী চতু থর্ 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
(  )أ َ ْﻟ ِﻘﯿَﺎ ُمতথা দাঁড়ােনােক হারাম বেল থােকন । "( " أ َ ْرذَ ُل ا ْﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ �
শতা�ীর ” (িহজরী চতু থর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহর) 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 দূর 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।
“কুরবুল ফারািয়য” এর ফলাফলঃ “কুরবুল ফারািয়” �ারা মুসিলম মানুষ 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
অনূভূিতও থােক না। একমা� মহান আ�াহ তাআ’লার অি�� ছাড়া অনয্ িকছু ই আর তার েগাচরীভূ ত 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 মুসিলম বা�ার েবলায় েযেহতু এ �র
হািসল হয় তা হেল আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামার েবলায় কতটু কু উ��র
হািসল হেয়েছ তা আপিন ভাল কের গভীরভােব অনুধাবন কের েদখুন। এই কুরবুল ফারািয়য ও কুরবুল 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 বুঝেত েপেরেছন েয, যখন েকান মুসিলম বা�া ”কুরবুল ফারািয়য”
ও ”কুরবুল 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 দূর� েকান �কার অ�রায় হেত পাের না।
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অথচ, এক মুিমন আর এক মুিমনেক স�াণ �দশর্ণােথর্ ( )أ َ ْﻟ ِﻘ َﯿﺎ ُمতথা দাঁড়ােনার আেদশ িদেয় আমােদর
নবী সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলন :------- ﻋ َْن

َ  َﻟ ﱠﻣﺎ ﺑُﻌ:ﻗَﺎ َل،ﺟ َِرﯾ ٍْر
"ﺷ ْﻲءٍ ِﺟﺋْتَ ﯾَﺎ ﺟ َِرﯾ ُْر؟
َ ِي
َ
ﻲ
َ
َ ﻋ َﻠ ْﯾ ِﮫ َو
ِث اﻟ ﱠﻧ ِﺑ ﱡ
ُﺻ ّﻠﻰ ﷲ
ّ َ  " ِﻷ:  َﻓ َﻘﺎ َل، ُﺳ ﱠﻠم أَﺗ َ ْﯾﺗُﮫُ ﻷُﺑَﺎ ِﯾﻌُﮫ
َ
َ
َ
َ
ﺻﻼَ ِة ا ْﻟ َﻣ ْﻛﺗ ُْوﺑَ ِﺔ
َ  "ﻓ َدﻋَﺎﻧِ ْﻲ إِﻟَﻰ:  ﻗﺎ َل، َﻋﻠَﻰ ﯾَ َد ْﯾك
َ ﺳ ِﻠ َم
 َوﺗ ُ ِﻘ ْﯾ ُم اﻟ ﱠ،ِ�
ْ ُ  ِﺟﺋْتُ ِﻷ: ُﻗُ ْﻠت
ُ �ُ َوأﻧِّﻲ َر
َ ﺳ ْو ُل
َ ﺷﮭَﺎ َد ِة أ ْن ﻻَ إِﻟَﮫَ إِﻻﱠ
 َوﺗ ُؤ ّدِي ﱠ،
:  ﻓَﻘَﺎ َل،ِﺻﺣَﺎﺑِﮫ
َ  ﺛ ُ ﱠم أ َ ْﻗﺑَ َل،ُﺳﺎﺋَﮫ
ْ َ ﻋﻠَﻰ أ
َ ﻰ ِﻛ
 ﻓَﺄ َ ْﻟﻘَﻰ إِﻟَ ﱠ:  ﻗَﺎ َل،"  َوﺗ ُؤْ ِﻣ ُن ﺑِﺎ ْﻟﻘَد ِْر َﺧﯾ ِْر ِه و ﺷ ِ َّر ِه،َاﻟزﻛَﺎةَ ا ْﻟ َﻣ ْﻔ ُر ْوﺿَﺔ
( ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠطﺑراﻧﯾﺊ2217) " ِإذَا ﺟَﺎ َء ُﻛ ْم ﻛ َِر ْﯾ ُم ﻗَ ْو ٍم ﻓَﺄَﻛ ِْر ُﻣو ُه " ــ

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 তু িম 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-মু’জামুল কািবর, তাবারানী
শরীফ, হািদস শরীফ নং-২২১৭।
উপেরাি�িখত হািদস শরীেফ আমােদর নবী সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর 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 ফু েলর ে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 শধু (  )أَ ْﻟ ِﻘﯿَﺎ ُمতথা দাঁড়ােনার
মাধয্েমই অথবা ফু েলর েতাড়া িনেয় েটিবল সািজেয় েরেখ েচয়াের বেস না েথেক বরং ফু েলর েতাড়া
ইতয্ািদ িনেয়(  )أ َ ْﻟ ِﻘﯿَﺎ ُمতথা দাঁড়ােনার মাধয্েম �াগত জািনেয়ই স�াণ �দশর্ন করেত হেব । উপেরা�
আল-মু’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------------------------------------------------ ﻋ َْن

ﻋﻠَﻰ رﺳو ِل ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم
َ ُﻋ ْﻧﮫ
َ ُ�
َ  َد َﺧ َل ﺟ َِرﯾ ُْر ْﺑ ُن:َﻋ ْﻧﮫُ ﻗَﺎل
َ ُ�
َ ﺟَﺎﺑِ ٍر ﺑ ِْن
ِ َ ﻋ ْﺑ ِد
ِ َ ﻋ ْﺑ ِد
َ ﻲ
َ ﻲ
َ � َر ِﺿ
َ � َر ِﺿ
َ
َ
َ
َ
ْ
ﺣْر ِه
ْ َ َو ِﻋ ْﻧ َدهُ أ
ِ  َوﺿَنﱠ ﻛُ ﱡل َر ُﺟ ٍل ﺑِ َﻣﺟْ ِﻠ،ُﺻﺣَﺎﺑُﮫ
ِ َ ﻓﻧَﻠَﻘّﺎهُ ﺑِﻧ،ِ ﻓَﺄ َ َﺧذَ رﺳو ُل ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ِردَا َءهُ ﻓﺄﻟﻘﺎهُ إِﻟَ ْﯾﮫ، ﺳ ِﮫ
َ
َ
َ
َ
َ ﻋﻠَﻰ
َ  ﺛ ُ ﱠم َو، ﻲ
َ  ﻓﻘَﺑﱠﻠَﮫُ َو َو،َِو َو ْﺟ ِﮭﮫ
ظﮭ ِْر رﺳو ِل ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ
َ ُﺿﻌَﮫ
َ ﻋﻠَﻰ
َ ُﺿﻌَﮫ
َ َ أﻛ َْر َﻣك:َﻋ ْﯾﻧَ ْﯾ ِﮫ َوﻗﺎل
ْ ِ�ُ َﻛ َﻣﺎ أﻛ َْر ْﻣﺗَﻧ
، "ُﺎ� َوا ْﻟﯾ َْو ِم ْاﻷَﺧِ ِر ﻓ ِﺈذَا أَﺗَﺎ ُﻛ ْم ﻛ َِر ْﯾ ُم ﻗَ ْو ٍم ﻓَ ْﻠﯾﻛ ِْر ْﻣﮫ
ِ َ ِ " َﻣ ْن ﻛَﺎنَ ﯾُؤْ ِﻣنُ ﺑ: ﻓَﻘَﺎ َل رﺳو ُل ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم،وﺳﻠم
(7954) ـــ 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 দুেচােখ 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 সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর 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 ভু েলর 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 দুিট ি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 (  )أ َ ْﻟ ِﻘﯿَﺎ ُمতথা দাঁড়ােনার মাধয্েমই ।
অনয্েক স�াণ �দশর্ন করেত হেব(  )أ َ ْﻟ ِﻘﯿَﺎ ُمতথা দাঁড়ােনার মাধয্েমই আর িনেজ কখেনা অেনয্র েথেক
 ) أ َ ْﻟ ِﻘﯾَﺎ ُمতথা দাঁড়ােনার আকা�া করেত পারেব না ।
অনয্েক( ) أ َ ْﻟ ِﻘﯾَﺎ ُمতথা দাঁড়ােনার মাধয্েম
স�াণ �দশর্ন করা ইসলািম শরীয়েত জািয়য এবং েকউ
َ
ْ
িনেজ অেনয্র েথেক( )أﻟ ِﻘﯾَﺎ ُمতথা 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 সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর 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 "(" أ َ ْرذَ ُل ا ْﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ � শতা�ীর ”
(িহজরী চতু থর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহর) সবর্িনকৃ � মুসিলমগেণর কিতপয় উলামা বা�েব
এেকবােরই অ� । তারা জােননা েয, এইরপ (  )أ َ ْﻟ ِﻘ َﯿﺎ ُمতথা দাঁড়ােনা ইসলািম শরীয়েত জািয়য ।
তাই, এমতাব�ায় দাি�কতা ও অহংকার িববিজর্ত 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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িববিজর্ত 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 সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর 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 : " ﺳﯾِّ ِد ُﻛ ْم
َ ( " ﻗُو ُﻣوا إِﻟَﻰেতামরা ে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 : " ﺳﯾِّ ِد ُﻛ ْم
َ ( " ﻗُو ُﻣوا ِإﻟَﻰেতামরা
ে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 আদরেসাহােগর েসৗজনয্ আচরণ এই িছল েয,--------------------------------- --

( ﺳ ِﮫ َو ﻛَﺎنَ إِ َذا َد َﺧ َل
َ ْﻓَﺎطِ َﻣﺔُ ﻛ ﱠَر َم ﷲُ َو ْﺟ َﮭﮭَﺎ ﻛَﺎﻧَتْ إِذَا َد َﺧﻠَت
ِ ﺳﮭَﺎ ﻓِﻰ َﻣﺟْ ِﻠ
َ ََﺎوأَﺟْ ﻠ
َ ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ ﻗَﺎ َم ِإﻟَ ْﯾﮫَ ﻓَﺄ َ َﺧذَ ِﺑﯾَ ِد َھﺎ وﻗَﺑﱠﻠَﮭ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ﺳ َﮭﺎ
َ )
ِ ﺳﺗْﮫُ ﻓِﻰ َﻣﺟْ ِﻠ
َ َﻋﻠَ ْﯾﮭَﺎ ﻗﺎ َﻣتْ إِﻟَ ْﯾ ِﮫ ﻓﺄ َﺧذتْ ﺑِﯾَ ِد ِه ﻓﻘَﺑﱠﻠَﺗْﮫُ َوأ ْﺟﻠ

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 চু মু ি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 চু মু িদেতন
। সুনানুত িতরিমিজ, হািদস শরীফ নং-৫২১৭ ।
িক� স�ািণত বয্াি� বগর্, উ��র জন বেস পড়েলও েতামরা বসেব না, এইরপ (  )أ َ ْﻟ ِﻘﯿَﺎ ُمতথা
দাঁড়ােনা
ইসলািম শরীয়েত হারাম । কারণ, এইরপ (  )أَ ْﻟ ِﻘﯿَﺎ ُمতথা দাঁড়ােনা পূবর্বত� রাজাবাদশাহেদর জনয্ �জােদর (  )أَ ْﻟ ِﻘ َﯿﺎ ُمতথা দাঁড়ােনা সদৃশ 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 "
( " َﺧﯾ ُْر ْاﻟﻘُ ُر ْون اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛَﺔখাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ � িতনশতা�ীর ” সাহাবীগেণর
(রািদআ�াহ আনহম),তােবঈ ও তােব’-তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভুর্ � উৎকৃ � মুসিলম
উলামােকরামগেণর �দত্ত রায়-মতামত ,  ْاﻻِﺟْ ِﺘﮭَﺎ ُدতথা গেবষণাল� ُﺳﻧﱠﺔ
( أﻟ ﱡআসসু�াহ) তথা িনয়ম,
�ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর হবহ অনূসারী ও পূণর্ সমথর্নকারী আমােদর নবী
মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� একিট
েবেহ�ী দল “ ُ("ا ْﻟ َﺠ َﻤﺎﻋَﺔআল-জামাআ’ত) নােম দল তথা ﻋ ِﺔ
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎ
ু াত ওআল
( أَ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলু��
জামাআত) নােম দলব� সভয্জেনর অ�র-হৃদেয় �তঃ�ু তর্ ভােব ও �য়ংি�য়ভােব (আপনা-আপিন)
ৈতরী হেয় যায় । িক� ِ" ( "أ َ ْر َذ ُل ا ْﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ � শতা�ীর ” (িহজরী
চতু থর্ 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 "" أ َ ْر َذ ُل ا ْﻟﻘُ ُر ْو ِن
(আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ � শতা�ীর ” (িহজরী চতু থর্ 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 চু মু ে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 ।
" ( " َﺧﯾ ُْر ا ْﻟﻘُ ُر ْون اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛَﺔখাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ � িতনশতা�ীর ” সাহাবীগেণর
(রািদআ�াহ আনহম), তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভুর্ � উৎকৃ � মুসিলম
উলামােকরামগেণর �দত্ত রায়-মতামত ,  ْاﻻِﺟْ ﺘِﮭَﺎ ُدতথা গেবষণাল� ُﺳﻧﱠﺔ
( أﻟ ﱡআসসু�াহ) তথা িনয়ম,
�ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর হবহ অনূসারী ও পূণর্ সমথর্নকারী "" أ َ ْرذَ ُل ا ْﻟﻘُ ُر ْو ِن
(আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ � শতা�ীর ” (িহজরী চতু থর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহর)ই
অ�ভুর্ � িক� আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ
িহেসেব পালনীয় একমা� একিট েবেহ�ী দল “ ُ( "ا ْﻟ َﺠ َﻤﺎﻋَﺔআল-জামাআ’ত) নােম দল তথা “ أ َ ْھ ُل
ﻋ ِﺔ
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎ
ু াত ওআল জামাআত)নােম দলব� কিতপয় সভয্ সাধারণ মুসিলম ও
( اﻟ ﱡআহলু��
কিতপয় সভয্ মুসিলম উলামা বয্াতীত "( " أ َ ْرذَ ُل ا ْﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ �
শতা�ীর ” (িহজরী চতু থর্ 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� –---- ان
َ ﻋ َْن
ِ ﺻ ْﻔ َو

(3705) ﻲ ِ َو ِرﺟْ ﻠَ ْﯾ ِﮫ ــ ﺳﻧن اﺑ ِْن َﻣﺎﺟَﮫ
َ ﺑ ِْن
ﻋ ﱠ
ّ ﺳﺎ ٍل أَنﱠ ﻗَ ْو ًﻣﺎ ﻣِ نَ ا ْﻟ َﯾﮭ ُْو ِد ﻗﺑﱠﻠُوا َﯾ َد اﻟﻧﱠ ِﺑ

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, সুনানু ইবনু মাজাহ, হািদস শরীফ নং-৩৭০৫ ।
িতরিমিজ শরীেফ দুইজন ইয়াহিদ আমােদর নবী মুহা�াদুর 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� –---------------------------------------

َﻲ إِﻧﱠﮫُ ﻟَ ْو ﺳَﻣِ ﻌَك
َ ان ﺑ ِْن
َ ﻋ َْن
ﻋ ﱠ
ِ ﺻ ْﻔ َو
ﻓَﻘَﺎ َل ﺻَﺎﺣِ ﺑُﮫُ ﻻ َ ﺗَﻘُ ْل ﻧَﺑِ ﱞ، ِ ﻲ
ّ ِ " اِ ْذ َھ ْب ﺑِﻧَﺎ إِﻟَﻰ َھذَا اﻟﻧﱠﺑ، ِ ِي ِﻟﺻَﺎﺣِ ﺑِﮫ
ﺳﺎل ﻗَﺎ َل ﻗَﺎ َل ﯾَﮭ ُْود ﱞ
َ
ٍ ت ﺑَﯾِّﻧَﺎ
ٍ ﺳ ِﻊ آﯾَﺎ
ْ ِﺳﺄﻻَهُ ﻋ َْن ﺗ
ُ ﻓَﻘَﺑﱠﻠُوا ﯾَ َده:  ﻗَﺎ َل-------- ت
َ َ ﻓَﺄَﺗَﯾَﺎ َرﺳو َل ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻓ، ﻛَﺎنَ ﻟَﮫُ أ َ ْرﺑَﻌَﺔُ أ َ ْﻋﯾُ ٍن
ْ ََو ِرﺟْ ﻠَﮫُ ﻓَﻘَﺎﻻَ ﻧ
(2733)ﻲ " ﺳﻧن اﻟﺗرﻣذي ــ
ﺷ َﮭ ُد أَﻧﱠكَ ﻧَ ِﺑ ﱞ

অথর্ঃ-হযরত সফওয়ান িবন আসসাল(রািদআ�াহ তাআ’লা আনহ)েথেক বিণর্ত,িতিন বেলনঃ একজন
ইয়াহিদ তার সাথীেক বলল, তু িম 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, সুনানু িতরিমিজ,হািদস শরীফ নং২৭৩৩।অপর একিট হািদস শরীেফ আবু দাউদ শরীেফ যাির’ (রািদআ�াহ তাআ’লা আনহ) এর কথা
উ�ৃ ত আেছ েযমন বলা হেয়েছঃ

َاوود
َ
َ
َ ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو
ُ ﺳﻠﱠ َم َو ِر ْﺟﻠَﮫُ ")أﺑُو د
ِﻲ
ّ "ﻓَ َﺟ َﻌ ْﻠﻧَﺎ ﻧَﺗَﺑَﺎد َُر ﻣِ ْن َر َواﺣِ ِﻠﻧَﺎ ﻓَﻧُﻘَ ِّﺑ ُل ﯾَ َدا اﻟﻧﱠ ِﺑ
ُﺻﻠﱠﻰ ﷲ
(5225ــ

অথর্ঃ-“আমরা তাড়াতািড় বাহন েথেক েনেম এেস
আমােদর নবী মুহা�াদুর 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 "( " أ َ ْرذَ ُل ا ْﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ � শতা�ীর ” (িহজরী চতু থর্ 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�াদুর রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়া সা�ামার নাম শনা মা� বার বার তাৎ�িণক দরদ পড়েবনা, দুই একবার বেল �া� হেয় পড়েব
। মহান আলাহ তাআ’লাই ভাল জােনন ।
তৃ তীয় অব�ায় সালাম �দােনর ধরণ - " ﷲ
َ ﺳﻼَ ُم
ِ ﻋﻠَ ْﯾكَ ﯾَﺎ َرﺳُ ْو َل
 "اﻟ ﱠঅথর্ঃ- “ইয়া রাসুলু�ািহ, আপনার
উপর সালাম”, " ﷲ
َ ﺳﻼَ ُم
ِ ْب
َ ﻋﻠَ ْﯾكَ ﯾَﺎ َﺣﺑِﯾ
"اﻟ ﱠ

অথর্ঃ- “ইয়া হািববা�ািহ, আপনার উপর সালাম”,

"ﷲ
َ ﺳﻼَ ُم
ِ ﻲ
“ "اﻟ ﱠইয়া নাবীআ�ািহ, আপনার উপর সালাম” ইতয্ািদ শ� বা বাকয্ েযােগ
ﻋﻠَ ْﯾكَ ﯾَﺎ ﻧَﺑِ ﱠ

সালাম েদওয়া ।
এমতাব�ায় আমােদরেক সবর্ �থেম িনে� উে�িখত হািদস শরীেফ বিণর্ত িনয়ম অনূসরণ করা একা�
�েয়াজন । হািদস শরীফখানা হে� এই ---------------------------------

477

َ ﺳﻧﱠﺔٌ ﻓِ ْﻲ
َ ﻲ ﻓَ ِر ْﯾ
ﻏﯾ ِْر
 " أﻟ ﱡ: ﻗَﺎ َل رﺳول ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم:ﻋن أَﺑِﻲ ھ َُرﯾ َْرةَ ﻗﺎل
ُ و،
ُ : ﺎن
ُ ُﺳﻧﱠﺔ
َ ﺿ ٍﺔ
ِ َ ﺳﻧﱠﺗ
ْ ِﺳﻧﱠﺔٌ ﻓ
َ  َوﺗ َ ْرﻛُﮭَﺎ،  أ َ ْﺧذُ َھﺎ ُھدًي، ﷲ
َ ﻓَ ِر ْﯾ
ّ ﺳﺔُ اﻟﱠﺗِﻲ ﻓِﻲ ا ْﻟﻔَ ِر ْﯾ
ﺻﻠُﮭَﺎ ﻓِﻲ
ْ َ ْس أ
ِ ب
ْ َ ﺿ ِﺔ أ
 أَﻟ ﱡ، ٌﺿﻼَﻟَﺔ
أَﻟ ﱡ، ﺿ ٍﺔ
َ ﺳﺔُ اﻟﱠﺗِﻲ ﻟَﯾ
ِ ﺻﻠُﮭَﺎ ﻓِﻲ ِﻛﺗَﺎ
ٌ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
(( ( ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠطﺑراﻧﻲ)اﻟﺟزء اﻟﺣﺎدى ﻋﺷر785) " . ْس ﺑِﺧطِ ْﯾﺋ ٍﺔ
ِ ب
َ  َوﺗ ْرﻛُﮭَﺎ ﻟﯾ،  أﺧذھﺎ ﻓ ِﺿ ْﯾﻠﺔ، ﷲ
ِ ِﻛﺗَﺎ

অথর্ঃ- হযরত আবু হরায় (রািদআ�াহ আনহ)
েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন,
রাসুল সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন : “ٌﺳﻧّﺔ
(সু
�
াহ)
তথা
িনয়ম
দু
ই
�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  أُﺻ ُْو ٌلবা মূলনীিত আ�াহর িকতাব তথা কুরআেন আেছ । এ
ٌﺳﻧّﺔ
ُ (সু�াহ) তথা িনয়ম �হণ করা হে� “ ” ُھدًيিহদায়াত তথা সৎপথ �াি�, আর এ ٌﺳﻧّﺔ
ُ
َ ” তথা
(সু�াহ) তথা িনয়ম তয্াগ করা হে� “ٌﺿﻼَ َﻟﺔ
পথ��তা। েযই ٌﺳﻧّﺔ
ُ েয (সু�াহ) তথা
িনয়েমর ﺻ ْو ٌل
(সু�াহ) তথা িনয়ম �হণ
ُ
ُ ُ  أবা মূলনীিত আ�াহর িকতাব তথা কুরআেন েনই েসইٌﺳﻧّﺔ
ٌ
করা হে� মযর্দা বা গণস�� িবষয় আর েসইﺳﻧّﺔ
(সু�াহ) তথা িনয়ম তয্াগ করােত বা েছেড়
ُ
েদয়ােত েকান পাপ েনই” ।আল-মু’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 ﺻ ْو ٌل
ُ ُ  أবা মূলনীিত আ�াহর িকতাব তথা কুরআেন
ٌ
বিণর্ত আেছ েসইﺳﻧّﺔ
(সু�াহ) তথা িনয়মই অনুসরণ করেত হেব । এ ٌﺳﻧّﺔ
ُ
ُ (সু�াহ) তথা িনয়ম
�হণ করা হে� “ ” ُھدًيিহদায়াত তথা সৎপথ �াি�, আর এ ٌﺳﻧّﺔ
(সু
�
াহ)
তথা িনয়ম তয্াগ করা
ُ
ٌ
ٌ
َ ” তথা পথ��তা । আর েযই ﺳﻧّﺔ
হে� “ﺿﻼَﻟَﺔ
ُ েয (সু�াহ) তথা িনয়েমর ﺻ ْو ٌل
ُ ُ  أবা মূলনীিত
আ�াহর িকতাব তথা কুরআেন েনই েসই ٌﺳﻧّﺔ
ُ (সু�াহ) তথা িনয়ম তয্াগ না কের �হণ করাও
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�া� " ( " َﺧﯾ ُْر ا ْﻟﻘُ ُر ْون اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛَﺔখাইরলকুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ � িতনশতা�ীর ”
অ�ভুর্ � সেবর্াৎকৃ � জা�াতী সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম), তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর
 ْاﻻِﺟْ ﺘِﮭَﺎ ُدতথা গেবষণাল� ُﺳﻧﱠﺔ
َ ﺳﻧﱠﺔٌ َﺣ
( أﻟ ﱡআসসু�াহ) তথা িনয়মগেলা ٌﺳﻧَﺔ
ُ তথা উত্তম িনয়েমর অ�ভুর্ �
হওয়া সে�ও পিব� কুরআেন এগেলার মূলনীিত না থাকায়  ْاﻻِﺟْ ِﺘﮭَﺎ ُدতথা গেবষণাল� ُﺳﻧﱠﺔ
( أﻟ ﱡআসসু�াহ)
ٌ
ُ
ﱠ
ﱠ
তথা িনয়মগেলা ٌﺳﻧَﺔ
ﺣ
ﺔ
ﻧ
ﺳ
তথা
উত্তম
িনয়েমর
অ�ভু
র্
�
হওয়ায়
উ�
ﺔ
ﻧ
ﺳ
أﻟ
(আসসু
�
াহ) তথা িনয়ম
َ َ ُ
ﱡ
�হন করা খুবই ফিজলত বা মযর্দা ও গণস�� িবষয় এবং কলয্াণকর িবষয় । তেব এইরপ
ٌﺳﻧّﺔ
ُ (সু�াহ) তথা িনয়েমর  أُﺻ ُْو ٌلবা মূলনীিত আ�াহর িকতাব তথা কুরআেন না থাকায় তা তয্াগ
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�া�
" ( " َﺧﯾ ُْر ا ْﻟﻘُ ُر ْون اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛَﺔখাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ � িতনশতা�ীর ” অ�ভুর্ � সেবর্াৎকৃ �
জা�াতী সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম), তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর পূণর্ সমথর্নকারী ও
অনূসারী " ُ(" ا ْﻟ َﺠ َﻤﺎﻋَﺔআল-জামাআ’ত)নােম দল তথা
ﻋ ِﺔ
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎ
( أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল
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�া� " ( " َﺧﯾ ُْر ا ْﻟﻘُ ُر ْون اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛَﺔখাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ)
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তথা “সেবর্াৎকৃ � িতনশতা�ীর” অ�ভুর্ � সেবর্াৎকৃ � জা�াতী সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম ),
তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর  ْاﻻِﺟْ ﺘِﮭَﺎ ُدতথা গেবষণাল� ُﺳﻧﱠﺔ
( أﻟ ﱡআসসু�াহ) তথা িনয়ম তয্াগ
করেত পােরন না ।
িক� "("أ َ ْرذَ ُل ا ْﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ � শতা�ীর ” (িহজরী চতু থর্ 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�া� " ( " َﺧﯾ ُْر ا ْﻟﻘُ ُر ْون اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛَﺔখাইরল
কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ � িতনশতা�ীর ”অ�ভুর্ � সেবর্াৎকৃ � জা�াতী সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ
আনহম) , তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর  ْاﻻِﺟْ ﺘِﮭَﺎ ُدতথা গেবষণাল� ُﺳﻧﱠﺔ
( أﻟ ﱡআসসু�াহ) তথা
িনয়ম তয্াগ করেত পােরন । এরা েয শধু উপের বিণর্ত আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া
সা�ামার �দত্ত �বিতর্ ত ٌﺳﻧﱠﺔ
ُ (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�া� " " َﺧﯾ ُْر ا ْﻟﻘُ ُر ْون اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛَﺔ
(খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ � িতনশতা�ীর ” অ�ভুর্ � সেবর্াৎকৃ � জা�াতী সাহাবীগেণর
(রািদআ�াহ আনহম), তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর তাঁেদর �দত্ত রায়-মতামত , ْاﻻِﺟْ ِﺘﮭَﺎ ُد
তথা গেবষণাল� ُﺳﻧﱠﺔ
( أﻟ ﱡআসসু�া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 সাইিয়য্দুনা
মুহা�াদুর 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 সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলনঃ---------------------------------

َ ﺳﯾ ََرا ِﻧ ْﻲ ﻓِﻰ ا ْﻟﯾَ ْﻘ
َ ظ ِﺔ َوﻻ
َ َ" َﻣ ْن َرآﻧِﻲ ﻓِﻰ ا ْﻟ َﻣ َﻧ ِﺎم ﻓ: ﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم َﯾﻘُ ْو ُل
َ : ﻋَن أ ِﺑﻲ ھ َُرﯾ َْرة ﻗَﺎ َل
ﺳﻣِ ﻌْتُ اﻟﻧﱠ ِﺑ ﱠ
َ ﺷ ْﯾ
(2993) طﺎ ُن ِﺑﻲ "ا ْﻟﺑُ َﺧﺎري
 ﯾَﺗ َ َﻣﺛ ﱠ ُل اﻟ ﱠ:
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।

ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو
َ ُﺻﻠﱠﻰ ﷲ
ﻲ
َ ُﺻﻠﱠﻰ ﷲ
َ ﻋ َْن َﻣﺎﻟِكِ ﺑ ِْن
ِ ﻲ ِ ﯾُ َﺣ ّدِﺛث ﻋَن َرﺳُ ْو ُل
ِ ﻋ ْﺑ ِد
َ
َ ﷲ
َ ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو
 أَنﱠ اﻟﻧﱠﺑِ ﱡ، ﺳﻠﱠ َم
ّ ِﷲ اﻟ َﺧﺛْﻌَﻣ
َ
ﱠ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
( ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠطﺑراﻧﯾﺊ16015)" ﺷ ْﯾطﺎ ُن ﺑِﻲ
ﺳﯾ ََراﻧِ ْﻲ ﻓِﻰ اﻟﯾَﻘظ ِﺔ َوﻻ َ ﯾَﺗ َ َﻣﺛ ُل اﻟ ﱠ
َ " َﻣ ْن َرآﻧِﻲ ﻓِﻰ اﻟ َﻣﻧَ ِﺎم ﻓ: ﻗَﺎ َل،ﺳﻠﱠم
َ

অথর্ঃ- হযরত মািলক িবন আ�ু�াহ খাছআিম (রািদআ�াহ আনহ) রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়া সা�ামা েথেক বণর্না কেরন, িনশ্চয়ই 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-মু’জামুল কািবর,তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৬০১৫। মহান আ�াহ তাআ’লাই
তািফকদাতা ।

