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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

অেন্ত করুণােয় পরে দয়াে ুআল্লাহর োলে 

ভূতেকা 

احلمددددر   لع اني,ددددصالة  والصددددالة والسددددالم ىلع 
خددددصألن األء وددددصني واالرسددددصة  وىلع وأ واصدددد ص    واأل ص دددد   

  امص  ,ر: 
অথয: সকে প্রশংসা সি জগলির সিয প্রভু আল্লাহর জন্য, 
এিং সশষ োিী ও রাসূে, িাাঁর পতরিার-পতরজে, সাহািীগণ 
ও িাাঁর অনুসরণকারীগলণর জন্য অতিশয় সম্মাে ও শাতন্ত 
অিিীণয সহাক।   
অিঃপর তিশ্বোিী েুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়াসাল্লাে] 
এর প্রতি সতিক ঈোে ও সিয ভালোিাসা এিং অতিশয় 
সম্মালের সতহি সিতশ সিতশ দরূদ ও সাোে সপ্ররণ করার 
েহাের্যাদা রলয়লে। িাই এই েহাের্যাদা োভ করার সতিক 
তেয়ে ও পদ্ধতির তিষয়তিলক পতিত্র কুরআে এিং তেভযরলর্াগয 
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হাদীলসর আলোলক অতি সংলিলপ এই িইতির েলযয সম্মাতেি 
েুসতেে সোলজর জন্য সপশ করোে। 
 আতে েহাে আল্লাহর তেকলি প্রাথযো কতর, তিতে সর্ে এই 
িইতিলক িাাঁর অনুগ্রলহ ও কতপায় কিুে কলরে এিং েুসতেে 
সোলজর জন্য কেযাণদায়ক কলরে । 
এই িইলয়র েলযয পতিত্র কুরআলের আয়ালির অথিা 
তেভযরলর্াগয হাদীলসর িাংো িরজো িা অনুিাদ সতিক পন্থায় 
করার সেষ্টা কলরতে। িাই এখালে অনুিালদর পদ্ধতির তিষলয় 
একতি কথা িেলি োয়;আর িা হলো এই সর্, 

অনুিালদর পদ্ধতি 

এই িইলয়র েলযয পতিত্র কুরআলের আয়ালির অথিা 
তেভযরলর্াগয হাদীলসর িাংো িরজো িা অনুিাদ পদ্ধতি একি ু
আোদা হওয়ার সম্ভািো রলয়লে; সকেো অত্র িইতিলি আরতি 
ভাষার ভািালথযর অনুিাদ িাংো ভাষার ভািালথযর দ্বারা করা 
হলয়লে। িাই সকালো সম্মাতেি পািলকর েলে অনুিাদ সম্পলকয 
সকালো প্রকার সংশয় সজলগ উিলে, ওোোলয়  ইসোলের 
তিশদ তিিরণ িা িযাখযা আরিী ভাষায় একিু গভীরিার সতহি 
সদলখ তেলে সিয প্রকার সংশয় দূর হলয় র্ালি। এিং এই 
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িইলয়র িাংো অনুিাদ তেভযরলর্াগয সািযস্ত হলি িলেই আশা 
কতর ইেশা আল্লাহ। িলি এই িইতির সদাষ-ত্রুতি, অসম্পূণযিা 
এিং েুদ্রণ প্রোদ প্রভততি এলকিালরই সেই, এই দাতি আতে 
করতে ো। িাই এই তিষলয় সর্ সকালো গিেেূেক প্রস্তাি এিং 
েিােি আোর তেকলি সাদলর গতহীি হলি ইেশা আল্লাহ। 

 

 

 

 

 

 

 

সিলশলষ কতিজ্ঞিা স্বীকালরর কথা:  
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আোর সম্মাতেিা স্ত্রী উলম্ম আহোদ  সােীো খািুে তিেলি 
শাইখ হুোয়ে তিশ্বাস এর কথা এখালে উলল্লখ করা উতেি েলে 
করতে;সর্লহিু তিতে এই িইতির েুদ্রণ সদাষ-ত্রুতি তিক করার 
তিষলয় আোলক সাহার্য ও সহলর্াতগিা কলরলেে। িাই আতে 
িাাঁলক আোর আন্ততরক কতিজ্ঞিা সপশ করার তিষয়তি ভুেলি 
পারোে ো। েহাে আল্লাহ িাাঁলক িাাঁর এই সাহার্য ও 
সহলর্াতগিার উত্তে প্রতিদাে প্রদাে করুে।  

প্রণয়েকারী 

ড: েুহাম্মাদ েিুযজা তিে আলয়শ েুহাম্মাদ 
িাং 25/5/1436 তহজরী {16/3/2015 তিস্টাব্দ} 

                       dr.mohd.aish@gmail.com  
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তিশ্বোিী েহুাম্মাদলক অতিশয় ভালোিাসা 

অতেিার্য 

তিশ্বোিী েুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়াসাল্লাে]সক সকে 
োনুষ অলপিা সিতশ ভালোিাসা অপতরহার্য। িাই এই তিষলয় 
এখালে একতি হাদীস উলল্লখ করা হলো:  

  ٍ نَد
َ
َ اُ  َعنْد ُ َعْن ا ُ َ صَوْد ي وََسدصُّنَ قَدصَل: قَدصَل ايبُّد    لَِضي :  َصدىُّ اهُّ
 مي ؤْ يُدد لَ "

َ
 ّتُّ َحدد نْ ُركُ َحددُن ا

َ
 وْ ُكدد ا

َ
دد  ي َلْددبُّ إي َحددَن ا ي اوَ  نْ مي  هي َلي وَ وَ  هي لي

 وَ 
َ
 ".ْةَ ,ي ْجَ ايبُّصسي ا

  وصدد وا لسددصن  لقددن 51)صدد وا اارددصلق  لقددن احلددري  
  (  والصفظ لص رصلق(.44) - 07احلري  

অথয:আোস [রাতদয়াল্লাহু আেহু] সথলক িতণযি, তিতে িলেে সর্, 
োিী কারীে [সাল্লাল্লাহু আোইতহ 
ওয়াসাল্লাে]িলেলেে:“সিাোলদর েলযয সথলক সকালো িযতি 
প্রকতিপলি িিিণ পর্যন্ত প্রকতি েুসতেে হলি পারলি ো, 
র্িিণ পর্যন্ত আতে িার তেকলি িার তপিা, সন্তােসন্ততি এিং 
আলরা অন্য সকে োনুষ অলপিা অতযকির তপ্রয় ো হলিা”।         
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[সহীহ িুখারী, হাদীস েং 15 এিং সহীহ েুসতেে, হাদীস েং 
70 -(44), িলি হাদীলসর শব্দগুতে সহীহ িুখারী সথলক 
সেওয়া হলয়লে]। 
এই হাদীসতির দ্বারা প্রোতণি হয় সর্, জীিলের িাসো এিং 
েলের প্রিততত্তর উপর আল্লাহর রাসূে [সাল্লাল্লাহু আোইতহ 
ওয়াসাল্লাে] এর সতিক আনুগিযলক প্রাযান্য সদওয়া 
অপতরহার্য। সকেো আল্লাহর রাসূে [সাল্লাল্লাহু আোইতহ 
ওয়াসাল্লাে] এর অতযকার সকে োনুলষর অতযকালরর  ঊলবয।  
িাই আল্লাহর রাসূে [সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়াসাল্লাে] সক 
অতিশয় শ্রদ্ধাসহকালর একান্তভালি ভালোিাসা এিং িাাঁর 
অনুসরণ করা অপতরহার্য। 
 
 
 
 
 

  তিশ্বোিী েহুাম্মাদলক অতিশয় সম্মাে করা 
অপতরহার্য 
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 আল্লাহর রাসূে েুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়াসাল্লাে]এর 
অতিশয় সম্মাে করা অপতরহার্য। িাই েহাে আল্লাহ পতিত্র 
কুরআলের েলযয িলেলেে: 

ِِرًرا ) ِلُتْؤِمُنذاا ِِاللهذِ  َوَرُسذاِلِ  َوََُِّذوُِّروُ      . ِإنَّا َأْرَسْلَناَك َشاِهًدا َوُمَبشًِّرا َوَنذ
 .(َوََُاقُِّروُ 

 .( 9 اآليةو جزء من  8 اآلية , فتحسورة ال) 
ভািালথযর অনুিাদ: “সহ তিশ্বোিী েুহাম্মাদ!আতে সিাোলক 
সপ্ররণ কলরতে োনুলষর কলেযর অিস্থা িযিকারীরূলপ, প্রকতি 
ঈোেদার েুসতেে িযতিলক জান্নালির সুসংিাদ 
প্রদােকারীরূলপ এিং প্রকতি ইসোলের তশিা 
প্রিযাখযােকারীলক জাহান্নালের কষ্ট হলি সিকযকারীরূলপ। 
র্ালি সিােরা সহ প্রকতি ইসোলের অনুগােীগণ! আল্লাহ ও 
িাাঁর রাসূলের প্রতি সতিক পন্থায় ঈোে স্থাপে করলি পালরা 
এিং আল্লাহর রাসূলের সতিকভালি সাহার্য ও অতিশয় সম্মাে 
রিা করলি পালরা”। 
 (সূরা আে ফািহ, আয়াি েং 8 এিং 9 )। 
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এই আয়ািতির দ্বারা প্রোতণি হয় সর্, সর্ িযতির অন্তলর 
আল্লাহর রাসূলের প্রকতি সম্মাে সেই, সস িযতির অন্তলর প্রকতি 
ঈোে সেই। 
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তিশ্বোিী েহুাম্মাদলক অতিশয় সম্মাে করার 

তেয়ে -পদ্ধতি 

  তিশ্বোিী েুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়াসাল্লাে]সক 
অতিশয় িাতজে করার উলেলে এিং িাাঁলক অতিশয় সম্মাে 
সদখালোর উলেলে িাাঁর প্রতি সিতশ সিতশ দরূদ পাি করা 
উতেি। সকেো এই তিষলয় অলেক হাদীস িতণযি হলয়লে, িার 
েলযয সথলক এখালে কিকগুতে হাদীস উলল্লখ করা হলো।  

ََ َرَرَ نننَرْ    ََ اهلَل َعَ ننن َ َعنننَن ْيبننن َََا اهلِل  َرِضننن َصننن ال ال انننَ  َعْ َينننِ   ْينَّ َرَسننن

َّ َو ال َعَص َنَم ْقاَا: " َوَس اَم  ".ًراَشَع ِ َيْ  ال اهلَل َعَص, ً َداِح 

 (, (.874)- 07)صحيح مس م, رقم احلد ث 

অথয: আিু হুরায়রা [রাতদয়াল্লাহু আেহু] হলি িতণযি সর্, তেশ্চয় 
আল্লাহর রাসূে [সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়াসাল্লাে] িলেলেে: 
“সর্ িযতি আোর জন্য আল্লাহর তেকলি একিার োত্র দরূদ 
পাি করলি িা সম্মাে প্রাথযো করলি, সস িযতির প্রতি েহাে 
আল্লাহ দশিার রহেি ও কেযাণ অিিীণয করলিে”।  [সহীহ 
েুসতেে, হাদীস েং 70 -(408) ]। 
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এই হাদীসতির দ্বারা প্রোতণি হয় সর্, আল্লাহর রাসূে 
[সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়াসাল্লাে]সক ভালোিাসা ও সম্মাে 
করার তেদশযেসেূলহর অন্তভুযি তিষয় হলো: িাাঁর প্রতি সিতশ 
সিতশ দরূদ পাি করা। এিং িাাঁর প্রতি সিতশ সিতশ দরূদ পাি 
করার তিষয়তি হলো আল্লাহর পি সথলক োনুলষর রহেি ও 
কেযাণ োভ করার একতি িল া উপাদাে। 

ْْدَن َمصليد   وَ    ٍ نَد
َ
ي   لَِضي اُ  َعنْد ُ َعْن ا َصدىُّ قَدصَل: قَدصَل لَُسدْوُل اهُّ

ُ َ صَوْدد ي وََسددصُّنَ  ُ َ صَوْدد ي اهُّ ددَرِة  َصددىُّ اهُّ ُّ َصدداَلِة َواحي : "َمددْن َصددىُّ َ َ
دد  ْْ َأُ َ ْْشُ وَُددصو   َوُلَيَ,دد دد َخ ي ْْ َعنْددُ  َ ْْشُ دد دد َصددصََواو   وَُح ُّ َ ْْشَ

 ."  َدلََجصو 
   وقر ص    األاصين(.5920)سنن انينسصيئ  لقن احلري  

অথয:  আোস তিে োলেক [রাতদয়াল্লাহু আেহু] সথলক িতণযি,  
তিতে িলেে: আল্লাহর রাসূে [সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়াসাল্লাে]  
িলেলেে: “সর্ িযতি আোর জন্য আল্লাহর তেকলি একিার 
োত্র দরূদ পাি করলি িা সম্মাে প্রাথযো করলি, েহাে আল্লাহ 
িার প্রতি দশতি রহেি ও কেযাণ অিিীণয করলিে,  িার 
দশতি পাপ িো কলর তদলিে এিং িার দশতি ের্যাদা িততদ্ধ 
কলর তদলিে”। 
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[সুোে োসায়ী, হাদীস েং 1297 আল্লাো োলসরুতেে আে 
আেিাণী হাদীসতিলক সহীহ ( সতিক ) িলেলেে]। 
এই হাদীসতির দ্বারা প্রোতণি হয় সর্, আল্লাহর রাসূে 
[সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়াসাল্লাে] এর প্রতি সিতশ সিতশ দরূদ 
পাি িা িাাঁর জন্য আল্লাহর কালে সম্মাে প্রাথযো করার োযযলে 
েহাে আল্লাহর তেকি সথলক করুণা, িো এিং উচ্চ ের্যাদা 
োভ করা র্ায়। িাই আল্লাহর রাসূে [সাল্লাল্লাহু আোইতহ 
ওয়াসাল্লাে] িাাঁর সাহািীগণলক সর্ পদ্ধতিলি িাাঁর প্রতি দরূদ 
পাি করার তেয়ে তশিা তদলয়লেে, সসই পদ্ধতিলিই িাাঁর প্রতি 
দরূদ পাি করা উতেি। িাই িাাঁর প্রতি সাোি িা দরূদ পাি 
করার উত্তে তেয়ে ও পদ্ধতি  হলো তেম্নরূপ: 

َ لِّ ىلَعَ نُّ َصددُهددلصُّ اَ " ُُ دد  َ ىلَعَ ر  وَ مُّ ُُ دد ولي  َن  وْ اهي رَ  ْدد إي َْ ىلَعَ صُّوْ ص َصددَمددر   كَ مُّ
َ صليْك ىلَعَ نُّ  َددُهددلصُّ ٌر  اَ وْددٌر َمي وْددَ  َحي ءُّددإي  َن وْ اهي رَ  ْدد ولي إي ىلَعَ وَ  ُُ دد   ىلَعَ ر  وَ مُّ

 َ ُُ ٌر وْدَ  َحي ءُّدإي  َن وْ اهي رَ  ْد ولي إي ىلَعَ وَ  َن وْ اهي رَ  ْد إي َْ ىلَعَ ْكدصلَ ص  َ َمدر   كَ مُّ ولي 
 ". رٌ وْ َمي 

  وصدد وا لسددصن  لقددن 7707)صدد وا اارددصلق  لقددن احلددري  
 (  والصفظ لص رصلق(. 476) - 66احلري  
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 অথয: সহ আল্লাহ! আপতে েুহাম্মাদলক ও িাাঁর পতরিারিগযলক 
এিং িাাঁর অনুসরণকারীগণলক এেেভালি সম্মাতেি করুে, 
সর্েেভালি ইিরাহীে ও িাাঁর পতরিারিগযলক এিং িাাঁর 
অনুসরণকারীগণলক সম্মাতেি কলরলেে। তেশ্চয় আপতে 
প্রশংতসি েতহোতিি।  
সহ আল্লাহ! আপতে েুহাম্মাদলক ও িাাঁর পতরিারিগযলক এিং 
িাাঁর অনুসরণকারীগণলক সর্ সম্মাে িা ের্যাদা প্রদাে কলরলেে, 
সস সম্মাে িা ের্যাদা এেেভালি িেিৎ রাখুে, সর্েেভালি 
ইিরাহীে ও িাাঁর পতরিারিলগযর সম্মাে িা ের্যাদা িেিৎ 
সরলখলেে। তেশ্চয় আপতে প্রশংতসি েতহোতিি।  
[সহীহ িুখারী, হাদীস েং 3370 এিং সহীহ েুসতেে, হাদীস 
েং 66 -(406), িলি হাদীলসর শব্দগুতে সহীহ িুখারী সথলক 
সেওয়া হলয়লে]।  
আল্লাহর রাসূে েুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়াসাল্লাে] এর 
প্রতি আল্লাহর সাোি িা দরূদ এর  অথয:    

م,دددال صدددالة ا  ىلع الرسدددول: أل,ردددون ا  لصرسدددول  و ندددص ه 
  صو . 
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এর অথয  হলো: আল্লাহর পি সথলক িাাঁর রাসূে েুহাম্মাদ 
[সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়াসাল্লাে]সক অতিশয় সম্মাতেি ও 
সগৌরিাতিি করা। 
এিং  

دددر   نُّ ُهدددلصُّ اَ م,دددال  َمُّ ُُ ْمدددُ  يف الءودددص  نُّ ُهدددلصُّ اَ : َصدددلِّ ىلَعَ  َعرِّ
 واآلخرة  مص يصوق   .

এর অথয হলো: সহ আল্লাহ! আপতে েুহাম্মাদলক িাাঁর উপরু্ি 
সম্মাে দুতেয়ালি এিং পরকালে প্রদাে করুে। 
আল্লাহর রাসূে [সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়াসাল্লাে]এর প্রতি 
সাোি িা দরূদ পাি করার তেয়ে িা পদ্ধতি আলরা কিকগুতে 
হাদীলস িতণযি হলয়লে। উি হাদীসগুতের েলযয সথলক এখালে 
কলয়কতি হাদীস উলল্লখ করা হলো:   

 ْ بي
َ
وْر  اْخُدْرليقِّ لَِضي اُ  َعنْد ُ  َعْن ا   قَدصَل: قُصْنَدص يَدص لَُسدوَل ا ي   َسد,ي
اَلُم َ صَوْدَ   َهَذا ََ  ؛السُّ ْ َََكوْد َصدلِّ ىلَعَ  نُّ ُهدلصُّ اَ قُْولُدوا: "قَدصَل:  ءَُصديِّ

وْنَ  َْ ىلَعَ إي ْددَراهي وْ
يَ   َكَمددص َصددصُّ َك َولَُسددْول ددر  َع ْددري َمُّ َوَبددصليْك ىلَعَ   ُُ

ر   َمُّ َْ ىلَعَ وَ   ُُ ر   َكَمص  َصَلْك َمُّ ُُ وْنَ  ىلَعَ ولي  وْنَ  إي َْراهي  . " َوولي إي َْراهي
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  (.6716 )ص وا اارصلق  لقن احلري  
অথয: আিু সাঈদ আেখুদরী [রাতদয়াল্লাহু আেহু] সথলক িতণযি,  
তিতে িলেে সর্, আেরা িেোে: সহ আল্লাহর রাসূে! আপোর 
প্রতি সাোে সপশ করার পদ্ধতি সিা  আোলদর জাো আলে। 
আর িা হলো: 

اَلُم َ صَوَْ     السُّ

অথয:  “সহ আল্লাহর রাসূে! আপোর প্রতি সিয প্রকার শাতন্ত 
অিিীণয সহাক”। িলে আপোর প্রতি সাোে সপশ কতর। 

 তকন্তু আেরা তক পদ্ধতিলি আপোর প্রতি দরূদ পাি করলিা? 
(িথা আেরা তক পদ্ধতিলি আপোর জন্য আল্লাহর তেকলি 
অতিশয় সম্ভ্রে িা সম্মাে প্রাথযো করলিা?) িখে তিতে িেলেে 
সর্, সিােরা এই পদ্ধতিলি আোর প্রতি দরূদ পাি করলি। 
(িথা সিােরা এই পদ্ধতিলি আোর জন্য আল্লাহর তেকলি 
অতিশয় সম্ভ্রে িা সম্মাে প্রাথযো করলি): 
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َْ ىلَعَ انيُّصُهددنُّ َصددلِّ ىلَعَ " يَ   َكَمددص َصددصُّوْ َك َولَُسددْول ددر  َع ْددري َمُّ ُُ

وْنَ  ددر    إي ْددَراهي َمُّ ُُ َْ   َوَبددصليْك ىلَعَ  ددر   َكَمددص  َصَلْكدد َمُّ ُُ  ىلَعَ وىلََعَ ولي 
وْنَ  وْنَ  إي َْراهي  . " َوولي إي َْراهي

অথয: “সহ আল্লাহ! আপতে আপোর অনুগি তপ্রয়পাত্র ও রাসূে 
েুহাম্মাদলক এেেভালি সম্মাতেি করুে, সর্েেভালি 
ইিরাহীেলক সম্মাতেি কলরলেে।  
সহ আল্লাহ! আপতে েুহাম্মাদলক ও িাাঁর পতরিারিগযলক এিং 
িাাঁর অনুসরণকারীগণলক সর্ সম্মাে িা ের্যাদা প্রদাে কলরলেে, 
সস সম্মাে িা ের্যাদা এেেভালি িেিৎ রাখুে, সর্েেভালি 
ইিরাহীে ও িাাঁর পতরিারিলগযর সম্মাে িা ের্যাদা িেিৎ 
সরলখলেে”। 
[সহীহ িুখারী, হাদীস েং 6358]।  

ْ وَ  بي
َ
قِّ لَِضي اُ  َعنْ ُ  َعْن ا ري ص ي ُهْن قَصلُْوا: يَص لَُسوَل ا ي   ُحَوْر  السُّ نُّ

َ
ََ   أ َكوْ

ي  لصَ قَ ءَُصيِّ َ صَوَْ   فَ  ُ َ صَوْ ي وََسصُّنَ لَُسْوُل اهُّ َصلِّ نيُّصُهنُّ قُْولُوا: اَ "  :َصىُّ اهُّ
َيتي ي  ْزَواجي ي وَُذلِّ

َ
ر  َوا َمُّ ُُ َْ ىلَعَ   ىلَعَ  وْنَ  ولي  َكَمص َصصُّوْ َوَبصليْك ىلَعَ   إي َْراهي

َيتي ي  ْزَواجي ي وَُذلِّ
َ
ر  َوا َمُّ َْ ىلَعَ   ُُ وْنَ  ولي  َكَمص  َصَلْك وْرٌ  ؛إي َْراهي وٌْر َمي  . "إيءَُّ  َحي
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19 

 

 

  وصدد وا لسددصن  لقددن 7762 )صدد وا اارددصلق  لقددن احلددري 
  (  والصفظ لص رصلق(.470) - 62احلري  

অথয: আিু হুোইদ আসসালয়দী [রাতদয়াল্লাহু আেহু] সথলক 
িতণযি,  তিতে িলেে সর্, সাহািীগণ িেলেে: সহ আল্লাহর 
রাসূে! আেরা তক পদ্ধতিলি আপোর প্রতি দরূদ পাি করলিা? 
(িথা আেরা তক পদ্ধতিলি আপোর জন্য আল্লাহর তেকলি 
অতিশয় সম্ভ্রে িা সম্মাে প্রাথযো করলিা?) িখে তিতে িেলেে 
সর্, সিােরা এই পদ্ধতিলি আোর প্রতি দরূদ পাি করলি।  
(িথা আোর জন্য আল্লাহর তেকলি অতিশয় সম্ভ্রে িা সম্মাে 
প্রাথযো করলি): 

َْ "اَ  َيتي ي  َكَمص َصصُّوْ ْزَواجي ي وَُذلِّ
َ
ر  َوا َمُّ ُُ وَْن   ىلَعَ نيُّصُهنُّ َصلِّ ىلَعَ  ولي إي َْراهي

وْنَ  َْ ىلَعَ ولي إي َْراهي َيتي ي  َكَمص  َصَلْك ْزَواجي ي وَُذلِّ
َ
ر  َوا َمُّ ُُ إيءَُّ   ؛َوَبصليْك ىلَعَ 

وٌْر".  وٌْر َمي  َحي

অথয: “সহ আল্লাহ! আপতে েুহাম্মাদ এিং িাাঁর পত্নীগণ ও িাাঁর 
সন্তােলদরলক এেেভালি সম্মাতেি করুে, সর্েেভালি আপতে 
ইিরাহীলের পতরিারিগযলক এিং িাাঁর অনুসরণকারীগণলক 
সম্মাতেি কলরলেে।  
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সহ আল্লাহ!  আপতে েুহাম্মাদ এিং িাাঁর পত্নীগণ ও িাাঁর 
সন্তােলদরলক সর্ সম্মাে িা ের্যাদা প্রদাে কলরলেে, সস সম্মাে 
িা ের্যাদা এেেভালি িেিৎ রাখুে, সর্েেভালি ইিরাহীলের 
পতরিারিলগযর সম্মাে িা ের্যাদা িেিৎ সরলখলেে”।  
[সহীহ িুখারী, হাদীস েং 3369 এিং সহীহ েুসতেে, হাদীস 
েং 69 -(407), িলি হাদীলসর শব্দগুতে সহীহ িুখারী সথলক 
সেওয়া হলয়লে]।  

ُْ لَُسوْ وَ  نيْ
َ
ءَص َسأ
َ
ُ َل ا ي َعْن َزيْري  ْني َخصليَجَة لَِضي اُ  َعنُْ  قَصَل: ا َصىُّ اهُّ

َ آنيي َوقُْولُْوا: اَ "  َفَقصَل: ؛َ صَوْ ي وََسصُّنَ  ُرْوا يفي ال  ُّ َواْجتَهي
نيُّصُهنُّ َصلِّ َصص ْوا َ َ
ر   َمُّ ُُ ر  وىلََعَ ولي  َمُّ ُُ  . "ىلَعَ 

 .وص    األاصين(  5929 سنن انينسصيئ  لقن احلري )
অথয: র্যায়দ তিে খাতরজা [রাতদয়াল্লাহু আেহু] সথলক িতণযি,  
তিতে িলেে সর্, আতে আল্লাহর রাসূে [সাল্লাল্লাহু আোইতহ 
ওয়াসাল্লাে] সক দরূদ পাি করার তিষলয় তজজ্ঞাসা 
কলরতেোে। িাই  তিতে উত্তর প্রদাে কলর আোলদরলক 
িেলেে: “সিােরা আোর প্রতি দরূদ পাি করলি।  (িথা 
আোর জন্য আল্লাহর তেকলি অতিশয় সম্ভ্রে িা সম্মাে প্রাথযো 



আল্লাহর রাসূলের প্রতি দরূদ-সাোলের িাৎপর্য 
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করলি) এিং এই প্রাথযোলি সিােরা অতিশয় িৎপর থাকলি, 
আর িেলি: 

ر  اَ " َمُّ ُُ ر  وىلََعَ ولي  َمُّ ُُ صُهنُّ َصلِّ ىلَعَ 
 ."نيُّ

অথয: “সহ আল্লাহ! আপতে েুহাম্মাদলক ও িাাঁর পতরিারিগযলক 
এিং িাাঁর অনুসরণকারীগণলক অতিশয় সম্ভ্রে িা সম্মাে ও 
ের্যাদা প্রদাে করুে”। 

[সুোে োসায়ী, হাদীস েং 1292। আল্লাো োলসরুতেে আে 
আেিাণী হাদীসতিলক সহীহ ( সতিক ) িলেলেে]। 

উতল্লতখি হাদীসগুতের দ্বারা আল্লাহর রাসূে [সাল্লাল্লাহু 
আোইতহ ওয়াসাল্লাে] এর  প্রতি সিতশ সিতশ দরূদ পাি করার 
সতিক তেয়ে ও পদ্ধতি সপশ করা হলো। এিং িাাঁর জন্য 
আল্লাহর তেকলি অতিশয় সম্ভ্রে িা সম্মাে প্রাথযো করার তেয়ে 
প্রদাে করা হলো।  

 
িলি সজলে রাখা দরকার সর্, আল্লাহর রাসূে [সাল্লাল্লাহু 
আোইতহ ওয়াসাল্লাে] এর  প্রতি সিতশ সিতশ সাোি িা দরূদ 
পাি করা হলে, সসই সাোি িা দরূদ আল্লাহর রাসূে 
[সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়াসাল্লাে] এর তেকলি সপ্রতরি হয়। 
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22 

 

 

সকেো আল্লাহর রাসূে [সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়াসাল্লাে] 
সথলক এই তিষলয় অলেক হাদীস িতণযি হলয়লে, িার েলযয 
সথলক এখালে একতি হাদীস উলল্লখ করা হলো:    

ْب ُهَريْددَرَة 
َ
َ اُ  َعنْدد ُ َعددْن ا ُ قَددصَل: قَددصَل لَُسددْوُل ا ي  لَِضي َصددىُّ اهُّ
ُْوُددوْ ََتَْ,صُددوْ  لَ : "وََسددصُّنَ َ صَوْدد ي  يقْ ََتَْ,صُددوْ  ِلا  َولَ ألَُكْن ُق ُددوْ ا  ِْ  ا َقدد
وْ  ُّ ِرا  وََصص وْ عي ْ َصالَ  ََإينُّ  ؛ا َ َ   ".َحوُْ  ُكنْتُنْ  ألَُكْن َت ْصُُغني

 (.األاصينص    و  9749)سنن اب داود  لقن احلري  
অথয: আিু হুরায়রা [রাতদয়াল্লাহু আেহু] হলি িতণযি, তিতে 
িলেে: আল্লাহর রাসূে [সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়াসাল্লাে]  
িলেলেে: “সিােরা সিাোলদর িাত গুতেলক কিরস্থালে পতরণি 
করলি ো এিং আোর কিরলক সিােরা উৎসি স্থলে পতরণি 
করলি ো। িলি হ্াাঁ! সিােরা আোর জন্য দরূদ পাি করলি 
িথা অতিশয় সম্ভ্রে িা সম্মাে প্রাথযো করলি। সকেো সিােরা 
সর্খাে সথলকই আোর জন্য দরূদ পাি করলি িথা অতিশয় 
সম্ভ্রে িা সম্মাে প্রাথযো করলি। সসখাে সথলকই িা আোর 
কালে সপৌাঁলে র্ালি”।  
[সুোে আিু দাউদ, হাদীস েং 2042, আল্লাো োলসরুতেে 
আল্ আেিাণী এই হাদীসতিলক সহীহ (সতিক) িলেলেে]। 
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উি হাদীসগুতের দ্বারা এিা প্রোতণি হয় সর্, েুসতেে িযতির 
উতেি সর্, সস সর্ে আেলের সতহি, ভালোিাসার সতহি এিং 
সম্মালের সতহি আল্লাহর রাসূে [সাল্লাল্লাহু আোইতহ 
ওয়াসাল্লাে] এর প্রতি অতযকির সাোি িা দরূদ সপ্ররণ কলর। 

আল্লাহর রাসূে [সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়াসাল্লাে] এর প্রতি 
অতযকির সাোি িা দরূদ সপ্ররণ করার প্রতি সি সেয় সজাগ 
থাকা দরকার। তিলশষভালি োোলজর েলযয িাশাহলহাদ পাি 
করার সেয়, আজাে শ্রিণ সশষ করার পর, েহাে আল্লাহর 
কালে প্রাথযো িা সদায়া করার সেয় এিং আলরা তিতভন্ন সেলয় 
সাোি িা দরূদ পাি করা একতি উত্তে কেয।    

আল্লাহর রাসলূের প্রতি সাোে সপশ করার 
তেয়ে  

আল্লাহর োিী েুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়াসাল্লাে]এর 
প্রতি সিতশ সিতশ সাোে সপশ করার তিষয়তি শরীয়ি সম্মি 
একতি কাজ। এই তিষয়তি প্রোতণি হয় েহাে আল্লাহর িাণীর 
দ্বারা। সকেো েহাে আল্লাহ িলেলেে: 
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( َ يددَن وَمنُددوا إينُّ اهُّ ي َهددص انُّ ذ 
َ
ِّ يَددص أ  ايبُّدد ي

َوَلاَلئيَكتَددُ  يَُصددص وَن ىلَعَ
 .)16  اآلية حزاعسولة األ)   (َصص وا َ صَوْ ي وََسصُِّموا تَْسصيوِمص

ভািালথযর অনুিাদ: “তেশ্চয় আল্লাহ তিশ্বোিী েুহাম্মাদ সক 
অতিশয় সম্মাে কলরে। এিং সফলরশিাগণ আল্লাহর তেকলি 
োিী েুহাম্মাদ এর জন্য অতিশয় সম্মাে প্রাথযো কলরে। 
সুিরাং সহ ঈোেদার েুসতেে জাতি! সিােরাও োিী েুহাম্মাদ 
এর অতিশয় সম্মাে কলরা ও িাাঁর প্রতি র্থার্থভালি সাোে 
সপশ কলরা”।  
 (সূরা আে আহর্াি, আয়াি েং 56)। 

আল্লাহর রাসূে েুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়াসাল্লাে] এর 
প্রতি সিতশ সিতশ সাোে সপশ করার তিষলয় উি আয়ািতির 
সালথ সালথ আল্লাহর রাসূে [সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়াসাল্লাে] 
এর অলেক হাদীস িতণযি হলয়লে। সসই হাদীসগুতের েলযয 
সথলক এখালে কলয়কতি হাদীস উলল্লখ করা হলো:  

بي َلصَْ ددةَ 
َ
َ اُ  َعنْدد ُ  َعددْن ا نُّ لَُسددوَل  لَِضي

َ
ُ َ صَوْدد ي  ا ي ا َصددىُّ اهُّ

دد ي  وََسددصُّنَ  دَد يفي وَْجهي َفُقصْنَددص: إيءُّددص نيَددَ ََ  ؛َجددصنَي َذاَو يَددْوم  َوانيْ ُْْشَ
 ْ َ   انيْ ُْْشََ يفي َ  !؛وَْجهي ألَدصيني

َ
درُ  ؛الَْمصَدُ   َفَقدصَل: إيءُّدُ  ا َمُّ ُُ إينُّ  !َفَقدصَل يَدص 
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دوْ  :ُل َلبَُّ  َذُقدوْ  ِي َمدص يُْر
َ
ءُّدُ  لَ   َ  ا

َ
َحدٌر إيلُّ  أ

َ
ُْ  يَُصديِّ َ صَوْدَ  ا َصدصُّوْ

ا َحٌر إيلُّ يَُسصِّ  لَ وَ   َ صَوْ ي َ ْْشِ
َ
ا ُن َ صَوَْ  ا ُْ َ صَوْ ي َ ْْشِ  ".َسصُّْم

   األاصين(.حسنو  5967  لقن احلري  سنن انينسصيئ)
অথয: আিু িােহা [রাতদয়াল্লাহু আেহু] সথলক িতণযি। তিতে 
িলেে সর্, আল্লাহর রাসূে [সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়াসাল্লাে] 
একদা আেেেয় সেহারাসহ আগেে করলেে। িাই আেরা 
িেোে, সহ আল্লাহর রাসূে! আেরা আপোর সেহারায় 
আেলের তেদশযে উপেতি করতে! সুিরাং তিতে িেলেে: 
“আোর কালে এিতেই একজে সফলরশিা এলসতেলেে এিং 
এই কথা িলে সগলেে: সহ েুহাম্মাদ! আপোর পােেকিযা 
িলেলেে: আপতে তক এলি সন্তুষ্ট েে সর্, আপোর জন্য সর্ 
িযতি দরূদ পাি করলি (িথা আল্লাহর তেকলি আপোর জন্য 
অতিশয় সম্ভ্রে িা সম্মাে প্রাথযো করলি) িার প্রতি আতে দশতি 
রহেি ও িরকি িা কেযাণ অিিীণয করলিা। এিং সর্ িযতি 
আপোর প্রতি সাোে সপশ করলি, িার প্রতি আতে দশিার 
শাতন্ত অিিীণয করি।  
(সুোে োসায়ী, হাদীস েং 1283, আল্লাোহ োলসরুতেে আল্ 
আেিাণী হাদীসতিলক সহীহ ( সতিক ) িলেলেে )। 
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এই হাদীসতির দ্বারা প্রোতণি হয় সর্, আল্লাহর রাসূে 
[সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়াসাল্লাে] এর সম্মাোলথয িাাঁর প্রতি 
দরূদ পাি করা ( অথযাৎ অতিশয় সম্ভ্রে িা সম্মাে প্রাথযো করা ) 
এিং  সিতশ সিতশ সাোে সপশ করা শরীয়ি সম্মি একতি 
তিযাে িা তেয়ে। 
সুিরাং সর্ িযতি আল্লাহর রাসূে [সাল্লাল্লাহু আোইতহ 
ওয়াসাল্লাে] এর প্রতি সাোে সপশ করলি, সস িযতির প্রতি 
েহাে আল্লাহ শাতন্ত অিিীণয করলিে। এিং সর্ িযতি আল্লাহর 
রাসূে [সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়াসাল্লাে] এর প্রতি দরূদ পাি 
করলি (অতিশয় সম্ভ্রে িা সম্মাে প্রাথযো করলি) িার প্রতি 
েহাে আল্লাহ রহেি ও িরকি িা কেযাণ অিিীণয করলিে। 

ي  ْدددني َلْسدددٌ,وْد  
َ اُ  َعنْددد ُ وَعدددْن َع ْدددري اهُّ قَدددصَل: قَدددصَل  لَِضي
ي  ُ َ صَوْدددد ي وََسددددصُّنَ لَُسددددْوُل اهُّ ي َلاَلئيَكددددِة ": َصددددىُّ اهُّ ُّ إينُّ هي
 يفي اأْل 
ْةَ ْ َسوُّصحي ِي ُغو

ِي ُذ َصِّ اَلَم ". ْل ِتي السُّ مُّ
ُ
ْن ا   مي
   وص    األاصين(.5969)سنن انينسصيئ  لقن احلري  

অথয: আব্দুল্লাহ ইিলে োসউদ [রাতদয়াল্লাহু আেহু] সথলক 
িতণযি। তিতে িলেে সর্, আল্লাহর রাসূে [সাল্লাল্লাহু আোইতহ 
ওয়াসাল্লাে] িলেলেে: “আল্লাহর পি সথলক পততথিীলি এেে 
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কিকগুতে ভ্রেণকারী সফলরশিােণ্ডেী তেযযাতরি রলয়লেে, 
র্াাঁরা আোর প্রতি আোর উম্মলির পি সথলক সাোে সপৌাঁতেলয় 
সদে”। 
(সুোে োসায়ী, হাদীস েং 1282, আল্লাো োলসরুতেে আল্ 
আেিাণী হাদীসতিলক সহীহ ( সতিক ) িলেলেে) । 

এই হাদীসতির দ্বারা প্রোতণি হয় সর্, আল্লাহর রাসূে 
[সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়াসাল্লাে] এর সম্মাোলথয েহাে আল্লাহ 
সকে েুসতেে ের-োরীর সাোে িাাঁর তেকলি সপৌাঁলে সদওয়ার 
জন্য কিকগুতে সফলরশিা তেরু্ি কলর সরলখলেে। িাই 
আল্লাহর রাসূে েুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়াসাল্লাে] এর 
প্রতি সিতশ সিতশ সাোে সপশ করা উতেি। সকেো এই কেযতি 
হলো প্রকতি ইসোে যলেযর একতি তিযাে।  

আল্লাহর রাসূে েুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আোইতহ 
ওয়াসাল্লাে] এর প্রতি সাোে সপশ করার কিকগুতে সেয় ও 
স্থাে তেযযাতরি রলয়লে, সর্েে:-োসতজলদ প্রলিশ করার সেয় 
এিং োসতজদ সথলক সির হওয়ার সেয়। এিং এই তিষলয় সর্ 
সেস্ত হাদীস িতণযি হলয়লে, িার েলযয সথলক এখালে কলয়কতি 
হাদীস উলল্লখ করা হলো:  
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ْب ُهَريْددَرَة 

َ
َ اُ  َعنْدد ُ َعددْن ا نُّ لَُسددْوَل ا ي  لَِضي

َ
ُ َ صَوْدد ي ا َصددىُّ اهُّ

َحددُرُكُن قَددصَل:  وََسددصُّنَ 
َ
َر؛  ََصْسَُسددصِّنْ إيَذا َدَخددَل ا ىلَع ايبُّدد ِّ  الَْمْسدددي

 ْددَواَع لَْحتيددَ   
َ
ْ ا َي هددنُّ اْفددتَْا 

ُ َ صَوْدد ي وََسددصَُّن  ولُقددْل: اَلصُّ َصددىُّ اهُّ
ْن ََْضصيَ ". :َوإيَذا َخَرَج؛ ََصْوَُقْل  ْسألَُ  مي

َ
ْ ا  اَلصُّهنُّ إينِّ

وسددنن اب داود  لقددن   009)سددنن ا ددن مصجدد   لقددن احلددري  
 والصفظ ل ن مصج   وص    األاصين(.  461ري  احل

অথয: আিু হুরায়রা [রাতদয়াল্লাহু আেহু] হলি িতণযি সর্, তেশ্চয় 
আল্লাহর রাসূে [সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়াসাল্লাে] িলেলেে:  
সিাোলদর েলযয সথলক সকালো িযতি র্খে োসতজলদ প্রলিশ 
করলি, িখে সর্ে সস োিী কারীে [সাল্লাল্লাহু আোইতহ 
ওয়াসাল্লাে] এর প্রতি সাোে সপশ কলর। এিং এই সদায়াতি 
পাি কলর:   

 َْواَع لَْحتيَ  "
َ
ْ ا َي هنُّ اْفتَْا 

 ."اَلصُّ

অথয: “সহ আল্লাহ! আপতে আোর পাপগুতে িো করুে এিং 
আোর জন্য আপোর করুণার দরজাগুতে খুলে তদে”।  
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আর র্খে োসতজদ সথলক সির হলি, িখে সর্ে সস এই 
সদায়াতি পাি কলর: 

ْن ََْضصيَ "."   ْسألَُ  مي
َ
ْ ا  اَلصُّهنُّ إينِّ

অথয: “সহ আল্লাহ! আতে আপোর অনুগ্রহ প্রাথযো করতে”। 
[সুোে ইিনু োজাহ, হাদীস েং 772 এিং সুোে আিু দাউদ, 
হাদীস েং 465 । িলি হাদীলসর শব্দগুতে সুোে ইিনু োজাহ 
সথলক সেওয়া হলয়লে। আল্লাো োলসরুতেে আল্ আেিাণী 
হাদীসতিলক সহীহ (সতিক) িলেলেে]। 

َمددَة  َعددنْ وَ  َ اُ  َعنْ ََصلي : َنَن لَُسددوْ  هددصَ لَِضي ْْ ي قَصنيَدد ُ ُل اهُّ َصددىُّ اهُّ
ددر  وََسددصَُّن  َوقَددصَل:  َ صَوْدد ي وََسددصُّنَ  َمُّ ُُ َر َصددىُّ ىلَعَ  إيَذا َدَخددَل الَمْسدددي

ْ  َواْفدتَْا  ْ ُذءُددو،ي َي دْر   اْغفي
 ْددَواَع لَْحَتيدَ ""لَعِّ

َ
ْ ا َوإيَذا َخددَرَج َصددىُّ   َي
ددر  وََسددصَُّن  َوقَددصَل:  َمُّ ُُ  ْددَواَع ىلَعَ 

َ
ْ ا َي ْ  َواْفددتَْا  ْ ُذءُددو،ي َي ددْر   اْغفي

 "لَعِّ
 ََْضصيَ ".

سددنن ا ددن مصجدد   لقددن   و754)جددصما انيذمددذق  لقددن احلددري  
قددصل اامددصم انيذمددذق  ددن لصذمددذق  ووالصفددظ   007احلددري  

 ص    األاصين(.ا احلري   أء :  حسن  وهذ
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অথয: “ফালিো তিেিু েুহাম্মাদ [রাতদয়াল্লাহু আেহা] হলি 
িতণযি, তিতে িলেে: আল্লাহর রাসূে [সাল্লাল্লাহু আোইতহ 
ওয়াসাল্লাে] র্খে োসতজলদ প্রলিশ করলিে, িখে 
েুহাম্মালদর প্রতি দরূদ ও সাোে পাি করলিে এিং িেলিে:  

ْر  ْ "لَعِّ اْغفي ْ  َي ْ ُذءُو،ي َي  َْواَع لَْحَتيَ "   َواْفتَْا 
َ
  .ا

অথয: “সহ আোর প্রভু! আপতে আোর পাপগুতে িো করুে 
এিং আোর জন্য আপোর করুণার দরজাগুতে খুলে তদে”।  

আর আল্লাহর রাসূে [সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়াসাল্লাে] র্খে 
োসতজদ সথলক সির হলিে, িখে েুহাম্মালদর প্রতি দরূদ ও 
সাোে পাি করলিে এিং িেলিে:  

 ْ َي ْر  ْ  " لَعِّ اْغفي ْ ُذءُو،ي َي  َْواَع ََْضصيَ ".   َواْفتَْا 
َ
 ا

অথয: “সহ আোর প্রভু! আপতে আোর পাপগুতে িো করুে 
এিং আোর জন্য আপোর অনুগ্রলহর দরজাগুতে খুলে তদে”। 
[জালে তিরতের্ী, হাদীস েং 314 এিং সুোে ইিনু োজাহ, 
হাদীস েং 773, িলি হাদীলসর শব্দগুতে জালে তিরতের্ী 
সথলক সেওয়া হলয়লে। ইোে তিরতের্ী হাদীসতিলক হাসাে 
িলেলেে। এিং আল্লাো োলসরুতেে আল্ আেিাণী 
হাদীসতিলক সহীহ ( সতিক ) িলেলেে]। 
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ْب ُهَريْددَرَة َوَعددْن 
َ
َ اُ  َعنْدد ُ ا ن ّلَُسددوْ لَِضي

َ
ي   ا ُ َ صَوْدد ي  َل اهُّ َصددىُّ اهُّ

َر؛ ََصْسَُسدددصِّْن ىلَعَ : قَدددصَل   وََسدددصُّنَ  َحدددُرُكُن الَْمْسددددي
َ
إيَذا َدَخدددَل ا

 ِّ ُ َ صَوْدد ي وََسددصُّنَ  ايبُّدد ي  ْددَواَع َوْلَُقددْل: اَ   َصددىُّ اهُّ
َ
ْ ا َي ُهددنُّ اْفددتَْا 

لصُّ
 ِّ  ايبُّدد ي

ُ َ صَوْدد ي لَْحَتيددَ   َوإيَذا َخددَرَج؛ ََصْسَُسددصِّْن ىلَعَ   وََسددصُّنَ َصددىُّ اهُّ
ْمنديْ ا ْ  لصُُّهنُّ اَ َوْلَُقْل:  وْد صني الرَّجوْ  صي َن الَشّ  ".ني مي

وسددنن اب داود  لقددن   007)سددنن ا ددن مصجدد   لقددن احلددري  
 والصفظ ل ن مصج   وص    األاصين(.  461احلري  

অথয: আিু হুরায়রা [রাতদয়াল্লাহু আেহু] হলি িতণযি। তিতে 
িলেে সর্, তেশ্চয় আল্লাহর রাসূে [সাল্লাল্লাহু আোইতহ 
ওয়াসাল্লাে] িলেলেে:  
সিাোলদর েলযয সথলক সকালো িযতি র্খে োসতজলদ প্রলিশ 
করলি, িখে সর্ে সস োিী কারীে [সাল্লাল্লাহু আোইতহ 
ওয়াসাল্লাে] এর প্রতি সাোে সপশ কলর। এিং এই সদায়াতি 
পাি কলর:   

 َْواَع لَْحتيَ  "
َ
ْ ا َي هنُّ اْفتَْا 

 ."اَلصُّ
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অথয: “সহ আল্লাহ! আপতে আোর জন্য আপোর করুণার 
দরজাগুতে খুলে তদে”।  

আর র্খে োসতজদ সথলক সির হলি, িখে সর্ে সস োিী 
কারীে [সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়াসাল্লাে] এর প্রতি সাোে 
সপশ কলর। এিং এই সদায়াতি পাি কলর:   

ْمنديْ ا ْ اَلصُّهنُّ "   وْد صني الرَّجوْ  صي َن الَشّ  ".ني مي
অথয: “সহ আল্লাহ! আপতে আোলক তিিাত ি ও অতভশপ্ত 
শয়িাে হলি রিা করুে”। 

[সুোে ইিনু োজাহ, হাদীস েং 773 এিং সুোে আিু দাউদ, 
হাদীস েং 465 । িলি হাদীলসর শব্দগুতে সুোে ইিনু োজাহ 
সথলক সেওয়া হলয়লে। আল্লাো োলসরুতেে আল্ আেিাণী 
হাদীসতিলক সহীহ (সতিক) িলেলেে]। 

উতল্লতখি হাদীসগুতের দ্বারা প্রোতণি হয় সর্, 
1। আোলদর োিী েুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়াসাল্লাে]  
এর একতি অতযকার িা প্রাপয িাাঁর উম্মলির উপর হলো এই 
সর্, িাাঁর উম্মলির প্রতিতি োনুষ সর্ে  িাাঁর প্রতি সাোে সপশ 
কলর। িাই প্রলিযক েুসতেে িযতিলক আলদশ প্রদাে করা 
হলয়লে সর্, সস সর্ে আল্লাহর রাসূলের প্রতি সাযারণভালি সর্ 
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সকালো সেলয় সাোে সপ্ররণ কলর। তকংিা কিকগুতে তেতদযষ্ট 
সেলয় সাোে সপ্ররণ কলর সর্েে:- োোলজর িাশাহলহাদ 
পালির সেয় এিং োসতজলদ প্রলিশ করার সেয় িা োসতজদ 
সথলক সির হওয়ার সেয় । এিং োিী কারীে [সাল্লাল্লাহু 
আোইতহ ওয়াসাল্লাে] এর অনুপতস্থতিলিও িাাঁর েতিুযিরণ 
করার পর অথিা িাাঁর জীিেশালিও িাাঁর প্রতি সাোে সপশ 
করার তিযাে তেযযাতরি রলয়লে। িলি এই তিযােতি শুযু োত্র 
িাাঁরই বিতশষ্টয এিং িাাঁরই জন্য প্রলর্াজয। অন্য সকালো 
োনুলষর জন্য প্রলর্াজয েয় এিং অন্য সকালো োনুলষর 
বিতশষ্টযও েয়। িাই সকালো জীতিি িযতির োযযে ো া অন্য 
সকালো তেতদযষ্ট জীতিি োনুষলক িার অনুপতস্থতিলি িার প্রতি 
সাোে সপশ করা বিয েয়। শুযু োত্র োিী কারীে [সাল্লাল্লাহু 
আোইতহ ওয়াসাল্লাে] এর বিতশষ্টয তেযযাতরি রলয়লে সর্, িাাঁলক 
িাাঁর উম্মলির সাোে সপৌাঁতেলয় সদওয়া হয়। এর দ্বারা েুসতেে 
িযতি োিী কারীে [সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়াসাল্লাে] সক 
সাোে সদওয়ার ের্যাদা োভ কলর থালক এিং িাাঁর প্রতি িার 
এই সাোে সপৌাঁতেলয় সদওয়া হয়। র্তদও সস আল্লাহর রাসূলের 
জীিেশালি িাাঁর সালথ সািাৎ করার জন্য পলথর দূরত্ব 
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অতিক্রে ো কলর থালক। অথিা র্তদও সস িাাঁর েতিুযিরণ 
করার পর িাাঁর কিলরর তেকলি উপতস্থি ো হলয় থালক। 
2। আল্লাহর রাসূে [সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়াসাল্লাে] এর প্রতি 
অতযকির সাোে সপ্ররণ করার তেয়েতি হলো এই সর্, 

هَ وْ صَ ُم  َ الَ لسُّ اَ   لَ وَ   ي  ص ايبُّ َ  أذ 
 .(5) ألُ ُ كَ رَ بَ ا ي وَ  ةُ ْحَ

 অথয:   “সহ োিী আপোর প্রতি সিয প্রকার শাতন্ত, আল্লাহর  
করুণা ও িাাঁর কেযাণ অিিীণয সহাক”। 

পাি করা। 

অথিা 

                                                           

(  479) -11  وصدد وا لسددصن  لقددن احلددري  671صدد وا اارددصلق  لقددن احلددري   (5)
واءرددر ايضددص: ا ددصما ألحددنم انيقددرون لص,المددة اب   ددر ا  ُمددر  ددن احددر األءصددصلق 
انيقرل   ا تدال  د  وصد    الشدوا هشدصم األءصدصلق  دال كلدن الكتدب لص  ص دة وانينْشد 

م  ألفسددا اآليددة 9777 - ـه5497ية  ل ,ددة كم واتلوزيددا  الريددصِ  االمصكددة اني,ربوددة السدد,ود
 .970  وص 974  ص 54من سولة الألحزاع  ج  16
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 .َل ا ي وْ سُ ص لَ يَ  َ  وْ صَ ُم  َ الَ لسُّ اَ 

অথয:   “সহ আল্লাহর রাসূে! আপোর প্রতি সিয প্রকার শাতন্ত 
অিিীণয সহাক”। 

িলে আল্লাহর রাসূলের প্রতি সাোে সপশ করা।  

তকংিা  

ُّ ا ي.ص يَ  َ  وْ صَ ُم  َ الَ لسُّ اَ    ءَ ي

 অথয:   “সহ আল্লাহর োিী! আপোর প্রতি সিয প্রকার শাতন্ত 
অিিীণয সহাক”। 
পাি কলর আল্লাহর রাসূলের প্রতি সাোে সপশ করা উতেি। 
সকেো এিাই সিা হলে প্রকতি ইসোে যলেযর পতিত্র 
অতভিাদে পদ্ধতি। 
[সদখলি পারা র্ায় সহীহ িুখারী, হাদীস েং 3326 এিং সহীহ 
েুসতেে, হাদীস েং  28 -(2841) এিং  132 -(2473)]। 

েলেৎ 
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ِّ ُم الَ لسُّ اَ   ايبُّ ي
 . (5) ىلَعَ

 অথয:   “আল্লাহর োিীর প্রতি সিয প্রকার শাতন্ত অিিীণয 
সহাক”। 
উচ্চারণ কলরও আল্লাহর রাসূলের প্রতি সাোে সপশ করা 
সর্লি পালর। 
3। সাোে এর ভািাথয হলো: সকে প্রকালরর অেঙ্গে এিং 
সদাষ-ত্রুতি সথলক েুতি, শাতন্ত, পতরত্রাণ এিং তেরাপত্তা প্রাপ্ত 
হওয়া। 
4।  েুসতেে িযতির সতিক ভালি সজলে রাখা উতেি সর্,   
আোলদর এই সাোে সফলরশিাগলণর োযযলে আোলদর 
োিীর প্রতি সপৌাঁতেলয় সদওয়া হয়। িাই োতদোয় সফর কারী 
িযতির োযযলে আল্লাহর রাসূে েুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আোইতহ 
ওয়াসাল্লাে] এর প্রতি সাোে সপ্ররলণর সকালো দরকার সেই। 
এই কারলণই সাহািীগণ, সাোলফ সালেহীে, এিং ওোোলয় 
ইসোে সকালো একজে িযতির োযযলে আল্লাহর রাসূে 

                                                           

انظررف حررلب ائ ررح ص يررفل خرري ب ائ ةررح ا ئ أحمررب ائيررحح  جر رر   رر    رر   رر  ر ررف  (1)

 , ائ   ر  ائارحن , يرفل ائير ي  4002 -هر  1241ائأسقحن , ائ كل ب ائأصفيب, ط أرب  رح  

 .1112, ص 131 فقم 



আল্লাহর রাসূলের প্রতি দরূদ-সাোলের িাৎপর্য 
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[সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়াসাল্লাে] এর প্রতি সাোে সপ্ররণ 
করলিে ো। সকেো আল্লাহর রাসূে [সাল্লাল্লাহু আোইতহ 
ওয়াসাল্লাে] এর প্রতি সাোে সকাে িযতির োযযে ো াই 
সপৌাঁতেলয় সদওয়া হয়। সর্েে এর পূলিয উতল্লতখি হাদীসতির 
দ্বারা এই তিষয়তি প্রোতণি হলয়লে। সসই হাদীসতি হলো এই 
সর্,  আল্লাহর রাসূে েহুাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়াসাল্লাে]  
িলেলেে:   

اَلَم ". ِتي السُّ مُّ
ُ
ْن ا ْ مي ِي ُغو

ِي ُذ َصِّ  يفي األْل
ْةَ ي َلاَلئيَكِة َسوُّصحي ُّ  "إينُّ هي

   وص    األاصين(. 5969)سنن انينسصيئ  لقن احلري  
 অথয: আল্লাহর রাসূে [সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়াসাল্লাে]   
িলেলেে: “আল্লাহর পি সথলক পততথিীলি এেে কিকগুতে 
ভ্রেণকারী সফলরশিােণ্ডেী তেযযাতরি রলয়লেে, র্াাঁরা আোর 
প্রতি আোর উম্মলির পি সথলক সাোে সপৌাঁতেলয় সদে”। 
 (সুোে োসায়ী, হাদীস েং 1282, আল্লাো োলসরুতেে আল্ 
আেিাণী হাদীসতিলক সহীহ ( সতিক ) িলেলেে) । 

5। সকাে েুসতেে িযতির জন্য এিা জালয়জ িা  বিয েয় সর্, 
সস সতম্মতেিভালি, একলর্ালগ একসুলর সকালো একতি  তেতদযষ্ট 
পন্থায় আল্লাহর রাসূে [সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়াসাল্লাে] এর 
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প্রতি সাোে সপশ করলি। িাই প্রলিযক িযতি আপে আপে 
সুলর, পতথকভালি এিং স্বিন্ত্রপদ্ধতিলি আল্লাহর রাসূে 
[সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়াসাল্লাে] এর প্রতি অতযকির সাোে 
সপ্ররণ করলি। সকেো সতম্মতেিভালি,  একলর্ালগ, একসুলর 
সকাে একতি  তেতদযষ্ট পন্থায় আল্লাহর রাসূে [সাল্লাল্লাহু 
আোইতহ ওয়াসাল্লাে] এর প্রতি সাোে সপ্ররণ করার তেয়েতি 
ইসোেী  শরীয়ি িা তিযালের েলযয পাওয়া র্ায় ো। িাই 
এককভালি আল্লাহর রাসূে [সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়াসাল্লাে] 
এর প্রতি সিতশ সিতশ সাোে সপশ করা উতেি। 

6। সকাে েুসতেে িযতির জন্য এিা জালয়জ েয় সর্, সস 
সকালো িযতির োযযলে আল্লাহর রাসূে [সাল্লাল্লাহু আোইতহ 
ওয়াসাল্লাে] এর প্রতি সাোে সপ্ররণ করলি। সকেো এই 
পদ্ধতিলি সাোে সপ্ররণ করার সকালো তিযাে প্রকতি ইসোে 
যলেযর তশিায় পাওয়া র্ায় ো।  িাই এই পদ্ধতিতি শতরয়ি 
সম্মি েয়। সুিরাং সর্ সকাে েুসতেে িযতি দুতেয়ার সর্ 
সকালো সদশ িা স্থাে সথলক আল্লাহর রাসূে [সাল্লাল্লাহু 
আোইতহ ওয়াসাল্লাে] এর প্রতি সাোে সপশ করলি পারলি। 
এলি সকালো িাযা সেই।  
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7। সকাে েুসতেে িযতির জন্য এিা জালয়জ েয় সর্, সস এেে 
দরূদ ও সাোে পাি করলি, সর্ সি দরূদ ও সাোে প্রকতি 
ইসোে যলেযর তশিা সম্মি েয়। সুিরাং দরূলদ িাজ, দরূলদ 
িুোজ্জীো, দরূলদ হাজারী ইিযাতদর শব্দগুতে আল্লাহর রাসূে 
[সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়াসাল্লাে] সথলক িতণযি হয় তে। িাই 
এইসি দরূদ ও সাোলের পদ্ধতি িজযে করা দরকার। সকেো 
আল্লাহর রাসূে [সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়াসাল্লাে] িলেলেে:  

  نْ مَ "
َ
ْ  َث رَ حْ ا   يفي

َ
 ا مَ ذَ ص هَ ءَ ري لْ ا

 ". د  لَ  وَ هُ فَ   ُ نْ مي  ٍَ سْ ص نيَ
  وايضصِ: ص وا لسصن  لقن 9620)ص وا اارصلق  لقن احلري  

  ( (.5056) -50احلري  
অথয:  “সর্ িযতি আোলদর এই ইসোে যলেযর েলযয এেে 
সকালো েিুে তিষয় যলেযর কেয তহলসলি সংরু্ি করলি, সর্ 
তিষয়তি প্রকতিপলি ইসোে যলেযর অংশ েয়, িাহলে সস 
তিষয়তি পতরিযাজয িলেই তিলিতেি হলি”।  
(সহীহ িুখারী, হাদীস েং 2697 এিং সহীহ েুসতেে, হাদীস 
েং 17-(1718)।  
8। সজলে রাখা উতেি সর্, েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আোইতহ 
ওয়াসাল্লাে েহাে আল্লাহর সিযলশষ োিী এিং রাসূে িা দূি । 



আল্লাহর রাসূলের প্রতি দরূদ-সাোলের িাৎপর্য 

 

 

 

 

40 

 

 

তিতে সকে জাতির োেিসোলজর জন্য সপ্রতরি হলয়লেে। 
িাই িাাঁর প্রতি তিশ্বাস স্থাপে করা এিং িাাঁর আনুগিয ো া 
আল্লাহর প্রতি তিশ্বাস স্থাপে এিং আল্লাহর আনুগলিযর দাতির 
সকালো অথয থালক ো। সকেো েহাে আল্লাহ িলেলেে: 

داي الرُُّسدوْ َمْن ي  ) َلدصَ  اهُّ  ي
َ
جدزني مدن    نسدصنيسدولة اني) (  َل َفَقدْر ا

 .( 67 اآلية
ভািালথযর অনুিাদ: “সর্ িযতি আল্লাহর রাসূে েুহাম্মালদর 
আনুগিয করলি সিে হলি, সসই িযতি প্রকতিপলি আল্লাহর 
অনুগি িযতি হলি পারলি”। 
(সূরা আে তেসা, আয়াি েং 80 এর অংশতিলশষ)। 

ي  ددوْ  قُددْل إينْ ( ُِ ددْر نيَُكددْن ََددصألُّ يُ,وْ َن اهُّ ُكنددتُْن  ِي ُُيْ يدد ُْكُن اه  َوَيْغفي
وْ َبُكْن َواه  َغُفوْ ُذءُوْ    .( 75   اآليةول  مرانسولة (  )نٌ ٌل لُّحي

েহাে আল্লাহ আলরা িলেলেে: 
ভািালথযর অনুিাদ: “সহ আল্লাহর রাসূে েুহাম্মাদ! িুতে িলে 
দাও! র্তদ সিােরা আল্লাহর ভােিাসা োভ করলি োও, 
িাহলে আোর অনুসরণ করলি থালকা, িলিই আল্লাহ 
সিাোলদরলক ভােিাসলিে এিং সিাোলদর পাপগুতেলক িো 
কলর তদলিে। সর্লহিু আল্লাহ হলেে িোিাে ও দয়ািাে”। 
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(সূরা আে ইেরাে, আয়াি েং 31)। 

وصدددى ا  وسدددصن ىلع لسدددويبص ُمدددر  وىلع وأ واصددد ص    
 اني,صالة.   واحلمر   لعواأل ص   إىل يوم الين

অথয:  আল্লাহ আোলদর তপ্রয় রাসূে েুহাম্মাদ এিং িাাঁর 
পতরিার-পতরজে, সাহািীগণ এিং তকয়ােি পর্যন্ত িাাঁর 
অনুসরণকারীগণলক অতিশয় সম্মাে ও শাতন্ত প্রদাে করুে। 
প্রণীি িাতরখ 20/4/1436 তহজরী সোিালিক 9/2/2015 
তিস্টাব্দ। 

ড: েুহাম্মাদ েিুযজা তিে আলয়শ েুহাম্মাদ 

সোপ্ত 

 

 

 

 

সেূীপত্র 
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