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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামের উপর দুরূদ ও সালাে মপশ করা তাাঁর মসই হমকর অন্তরু্ুক্ত, যা আল্লাহ 
তা‘আলা তাাঁর উম্মমতর জনয অনুমোদন কমরমেন। আল্লাহ িমলন,  

هََّّإِن َّ﴿ تهُهۥَّٱّلل  ئِكه َٰٓ له لُّونهََّّوهمه ََّّيُصه ه يَََّّعه ِ اَّٱنل ِب  هه يُّ
ه
أ َٰٓ ِينهََّّيه ُنوا ََّّٱَّل  لُّوا ََّّءهامه لهۡيهََِّّصه ل ُِموا ََّّعه هۡسلِيًماَّوهسه   [٦٥: االحزاب] ﴾٥٦َّت

“আল্লাহ এিং তাাঁর মফমরশতাগণ নিীর প্রহত দুরূদ মপ্ররণ কমরন। মহ েুহেনগণ! মতােরা তাাঁর প্রহত দুরূদ মপ্ররণ 
কর এিং তাাঁমক যথাযথ সালাে জানাও।” [সূরা আল-আহযাি, আয়াত: ৫৬] 

িলা হময়মে ময, নিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামের ওপর আল্লাহর সালাত ও দুরূমদর অথু হমলা হফহরশতামদর 
হনকট তাাঁর প্রশংসা করা। আর হফহরশতামদর সালামতর অথু মদা‘আ এিং োনুমের সালামতর অথু ইহিগফার িা 
ক্ষো প্রাথুনা করা’ এ আয়ামত আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর কামে তাাঁর সমিুাচ্চ দপ্তমর তাাঁর িান্দা ও নিীর েযুাদা সম্পমক ু
অিহহত কমরমেন। হতহন ননকটযপ্রাপ্ত হফহরশতামদর কামে তাাঁর প্রশংসা কমরন। হফহরশতাগণও তাাঁর প্রহত দুরূদ মপশ 
কমরন। এরপর আল্লাহ তা‘আলা নীচু জগৎ তথা দুহনয়া িাসীমদরমক তাাঁর উপর দুরূদ ও সালাে মপশ করার হনমদুশ 
প্রদান কমরন, যামত উাঁচু-হনচু উর্য় জগমতর প্রশংসা তাাঁর জনয অহজুত হয়।  

تسليما   سلموا  এর অথু হমলা তাাঁমক ইসলােী সালাে হদময় সম্ভােণ জানাও। অতএি, যখনই মকউ নিী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামের ওপর দুরূদ পাে কমর, মস মযন সালাত ও সালাে উর্য়ই পাে কমর এিং ময মকামনা একহট 
পাে করামক যমথষ্ট েমন না কমর। তাই শুধু عليه اهلل صىل  িা শুধু السالم عليه িলা উহচত নয়। মকননা আল্লাহ 

তা‘আলা এক সামথ দু’হটই িলার হনমদুশ হদময়মেন।  

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামের ওপর দুরূদ ও সালাে পামের হুকুে এেন স্থানসেূমহ এমসমে- যদ্বারা 
একথাই সািযি হয় ময, তার উপর দুরূদ ও সালাে পাে হওয়া ওয়াহজি, নয়মতা সুন্নামত েুয়াক্কাদাহ।  

ইিনুল কাইহয়যে রহ. তার األفهام جالء  হকতামি এরূপ একচহল্লশহট স্থান উমল্লখ কমরমেন। এ স্থানগুমলার হিিাহরত 

িণুনা হতহন এর্ামি শুরু কমরমেন।  

প্রথে স্থান: সিমচময় গুরুত্বপূণু ও সিুাহধক তাহগদ মদওয়া হময়মে এেন স্থান হল এহট। আর তা হমলা নাোমযর 
েমধয তাশাহহুমদর মশমে। এ স্থামনর শর‘ঈ অনুমোদমনর উপর দুহনয়ার সকল েুসহলে একেত। তমি এখামন দুরূদ 
ও সালাে পাে করা ওয়াহজি হকনা এ িযাপামর েতমর্দ রময়মে। এ স্থানগুমলার েমধয হতহন আমরা উমল্লখ কমরন 
কুনুমতর মশমে, খুতিাসেূমহ মযেন জুেু‘আর খুতিায়, ‘ঈমদর খুতিায়, ইমিসকার খুতিায়, েুয়াযহযমনর জিাি মদয়ার 
পর, মদা‘আর সেয়, েসহজমদ প্রমিমশর সেয় এিং েসহজদ মথমক মির হিার সেয়, নিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ 
ওয়াসাল্লামের নাে উমল্লখ করা হয়।  

অতঃপর ইিনুল কাইহয়যে রহ. নিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামের ওপর দুরূদ পামের ফলাফল উমল্লখ কমরমেন 
এিং এ িযাপামর চহল্লশহট উপকামরর হতহন িণুনা হদময়মেন। তন্মমধয রময়মে: আল্লাহর হুকুে মেমন চলা, একিার 
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দুরূদ পামে আল্লাহ দশ িার রহেত িেুণ কমরন, মদা‘আর শুরুমত দুরূদ পাে করমল মদা‘আ কিুল হওয়ার আশা 
করা যায়, দুরূদ পামের সামথ যহদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামের জনয “অসীলা” তথা জান্নামতর 
সমিুাচ্চ স্থান এর প্রাথুনা করা হয় তাহমল তা তাাঁর শাফা‘আত লামর্র কারণ, দুরূদ পাে গুনাহ োমফর কারণ এিং 
নিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামের পক্ষ মথমক জিাি মদওয়ারও কারণ।  

এ েহান নিীর ওপর আল্লাহর রহেত ও শাহন্ত িহেুত মহাক। আেীন!! 

সোপ্ত 
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