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ভূ িমকা
িবসিম�ািহর রাহমািনর রাহীম
আল-হামদু িল�াহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূ িল�াহ, ওয়া
আলা ’আিলহী ওয়া সাহিবহী। ওয়াবা‘দ
অতঃপর িন�য়ই আমােদর �িত আ�াহর ে��তম েনয়ামত হেলা
ইসলাম, ইসলাম আ�াহর মেনানীত �ভাবজাত এবং নয্ায়নীিভারসাময, মধয্মপ�ী�ীন, ইসলাম দু িনয়া-আেখরােতর সকল কলয্াণ
ও ম�লেক আেব�নকারী এবং একিট পূ ণর্া� জবনবয্ব�, ইসলাম
জ্ঞ-িবজ্ঞান ও আখল- চিরে�র �ীন, ইসলাম �ান-কাল
িনেবর্েশেষ সবার জনয্ উপেযা, ইসলাম সহজ-সাধয্ও শাি�র �ীন,
বরং ইসলােম রেয়েছ সব সমসয্ার সমাধান। অতএ, বতর্মান যুেগ
িব� মানবতার সামেন ইসলােমর েসৗ�যর্য্ ও েমৗিলক ৈবিশ�াবলী
বণর্না কতই না জরু; যােত িবে�র সামেন �ীন ইসলােমর �কৃত
ছিব ফুেট উেঠ। মূ লত িব�নবী মুহা�দ সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম-এর জীবনাদশর্ হেলা এই মহান�ীেনর বা�ব �েয়াগ ও
বয্াখয্া�, তাঁর আদশর্মালায় রেয়েছ উপেরা� ৈবিশ�যবলীর
সমাহার, যার ফেল �ীন ইসলােমর �হণেযাগয্তাবৃ ি� েপেয়েছ এবং
বা�েব �েয়াগ করা সহজসাধয্ হেয়ে; কারণ ইসলাম মানব
জীবেনর �িতিট েক্ষ�েক আ�ন কের তার সিঠক িদক িনেদর্শনা
�দান কের থােক, তা আ�ীদাহ-িব�াস েহাক িকংবা ইবাদতউপাসনা েহাক, আদশর-চির� েহাক, পািথরব িকংবা আধয্ািক েহাক।
5

আর এই বই েযিট আিম ইমাম ইবনু ল কাইিয়য্ম(র) কতৃর্ক রিচত
‘যাদু ল মা‘আদ ফী হাদীেয় খাইিরল ইবাদ’ �� হেত সংকলন
কেরিছ, েযিট িব�নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর
জীবনাদশর্মালা স�েকর্ রিচত ��াবলীর মেধয্ অ-অতুলনীয়, যা
মূ লত তাঁর জীবনাদশর্মালােক িব মানবতার সামেন ফুিটেয় েতালার
একিট �য়াস মা�; যােত আমরা তাঁর পদা� অনু সরণ করেত পাির
এবং তাঁর আদেশর আদশরবান হেত পাির। আ�াহর দরবাের আকুল
আেবদন: িতিন েযন ইখলাস বা তাঁর জনয্ একিন�তা ও
�হণেযাগয্তা �দান কেরন এবং এ িকতােব বরকত দান কেরন”
ড. আহমাদ ইবন উসমান আল-মাযইয়াদ
Dr.almazyad@gmail.com
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(১) পিব�তা অজর্ন ও �কৃিতক �েয়াজন পুরণ করা �সে� তাঁর
আদশর্মাল 1
০

(ক) �াকৃিতক �েযাজনপূ ণর্ করর সময় তাঁর আদশর্মালা:
১. রাসু লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম পায়খানায় �েবশকেল
বলেতন :
«» إ� أﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ اﺨﻟﺒﺚ واﺨﻟﺒﺎﺋﺚ

‘আ�াহু�া ইি� আউয-িবকা িমনাল খুবুিস ওয়াল খাব-ইস।’

“েহ আ�াহ! আিম েতামার িনকট অপিব� নর ি�ন ও অপিব� নারী
ি�ন হেত আ�য় �াথর্না করিছ” 2
1F

আর পায়খানা হেত বিহর্গমন কােল বলেত:
()ﻏﻔﺮاﻧﻚ

‘েগাফরানাকা’
“েহ আ�াহ! আিম েতামার ক্ষমা �াথর্না কর” 3
2F

২. িতিন অিধকাংশ সময় বেস ��াব করেতন।
1

যাদু ল মাআদ : ১/১৬৩।

2

বু খারী ও মুসিলম।

3

আবু দাউদ, িতরিমযী।
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৩. িতিন কখেনা পািন িদেয় ইি��া করেতন, আবার কখেনা পাথর
িদেয় কুলু খ করেতন, আবার কখেনা কুলু খ ও পািন উভয়িট বয্বহার
করেতন।
৪. িতিন ইি��া ও কুলু খ বাম হাত িদেয় স�াদন করেতন।
৫. িতিন পািন �ারা ইি��া করা েশেষ হাত মািটেত ঘেষ েধৗত কের
িনেতন।
৬. িতিন সফরকােল ��াব-পায়খানায় যাওয়ার সময় সাথীেদর েথেক
অেনক দূ ের চেল েযেতন, যােত েকউ েদখেত না পায়।
৭. এই উে�েশয্ িতিন েকােনা ব�র ড়ােল েগাপনীয়তা অবল�ন
করেতন, কখেনা েখঁজুর শাখার বৃ ক্ষরাজী �া, আবার কখেনা
উপতয্কার েকােনা বৃক্ষ �ার
৮. িতিন ��ােবর সময় নরম জায়গা বা বালু কাময় ভূ িম চয়ন
করেতন।
৯. িতিন ��াব-পায়খানার জনয্ বসার আেগই কাপড় উঠােতন না।
১০. িতিন ��াব করার সময় েকউ সালাম করেল উ�র িদেতন
না।”
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(খ) অযু করার সময় তাঁর আদশর্মালা: 4
৩

১. রাসু লু�াহ্ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম অিধকাংশ সময় �েত
সালােতর জনয্ অযু করেত, আবার কখেনা এক অযু �ারা কেয়ক
ওয়া� সালাত আদায় করেতন।
২. িতিন কখেনা এক মুদ 5 পািন �ারা অযু করেতন, আবার কখেনা
মুেদর দু ই-তৃতীয়াংশ �ারা, আবার কখেনা মুেদর েচেয় েবশী পািন
�ারা।
৪

৩. িতিন অযু করার সময় সবর্ািধক কম পািন বয্বহার করেতন এব
�ীয় উ�তেক পািন অপবয্য় করা হেত সতকর্ করেতন
৪. িতিন অযু র অ�গুেলা এ-একবার, দু ’-দু ’বার ও িতন-িতনবার
েধৗত করেতন, আবার েকােনা অ� দু ’বার ও অনয্ অ� িতনবার
েধৗত কেরন, তেব কখনই িতন বােরর অিধক েধৗত কেরনিন।
৫. িতিন ‘মাযমাযা’- (তথা কুিল করা ও ‘ইি�নশা�’-তথা নােক পািন
িদেয় েঝেড় পির�ার) করা কখেনা এক িচলু পািন �ারা স�াদন
করেতন, আবার কখেনা দু ই িচলু পািন �ারা, আবার কখেনা িতন

4

যাদু ল মা‘আদ : ১/১৮৪

5

অথর্া, এক সা’-এর এক-চতুথর্াং, কম-েবশী-৭৫০ িমঃিলঃ পিরমান।’’

অনু বাদক
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িচলু পািন �ারা করেতন, ব�ত িতিন ‘মাযমাযা’ ও ‘ইি�নশা�’
লাগাতার করেতন।
৬. িতিন ডান হােত নােক পািন িদেয় বাম হাত �ারা নাক েঝেড়
পির�ার করেতন।
৭. িতিন যখনই অযু করেতন তখনই ‘মাযমাযা’ ও ‘ইি�নশা�’
করেতন।
৮. িতিন সম� মাথা (একবার) মােসহ করেতন, আবার কখেনা �ীয়
হ��য় মাথার অ�ভােগ েরেখ িপছন পযর্� িনেয় েযেতন এবং
পুনরায় িপছন েথেক উভয় হাত অ�ভােগ েটেন আনেতন।
৯. িতিন মাথার শুধু �ভাগ মােসহ করেল তখন বাকী অংশ
পাগড়ীর উপর মােসহ কের স�ূ ণর্ করেতন।
১০. িতিন মাথার সােথ �ীয় কান�েয়র িভতর ও বািহেরর অংশ
মােসহ্ করেতন।
১১. িতিন �ীয় পা�য় (েগাড়ািল পযর্) েধৗত করেতন, যখন তােত
চামড়া িকংবা সু তার েমাজা না হেতা।
১২. িতিন অযু র কাযর্াবলী লগাতার ও ধারাবািহকতার সােথ স��
করেতন, এেত কখনই িব� বা িভ�তা সৃ ি� কেরন িন।

10

১৩. িতিন ‘িবসিম�াহ’ বেল অযু শুরু করেতন এবং অযু েশে
বলেতন:
، وأﺷﻬﺪ أن �ﻤﺪاً ﻋﺒﺪه ورﺳﻮﻪﻟ،ﺪ أن ﻻ � إﻻ اﷲ وﺣﺪه ﻻ ﺮﺷ�ﻚ ﻪﻟ5
4 اﺟﻌﻠ� ﻣﻦ اﺘﻟﻮاﺑ� واﺟﻌﻠ� ﻣﻦ اﻤﻟﺘﻄﻬﺮ�ﻦ

আশ-হাদু আ�া-ইলাহা ই�া�াহ, ওয়াহদাহু ল-শারীকালাহ, ওয়া
আশ্হাদু আ�া মুহা�াদান আ�ুহু ও রাসু ল; আ�া-হু�া‘আলনী
িমনাত-তাওয়াবীনা, ওয়াজ‘আলনী িমনাল মুতা�াহিহরীন।” 6
5F

“আিম সাক্ষয্ িদি�, আ�াহ্ বয্তীত সতয্ েকােনা‘বুদ েনই,
িতিন এক ও একক, তাঁর েকােনা শরীক বা অংশীদার েনই, আিম
আেরা সাক্ষয্ি� েয, িন�য় মুহা�াদ সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম তাঁর বা�া ও রাসূ ল। েহ আ�াহ ! আমােক তাওবাহকারী
ও পিব�তা অজর্নকারীেদর অ�ভুর্� কর”
িতিন আেরা বলেতন:

(  أﺳﺘﻐﻔﺮك وأﺗﻮب إﻴﻟﻚ،)ﺒﺤﺎﻧﻚ ا� وﺤﺑﻤﺪك أﺷﻬﺪ أن ﻻ �إﻻ أﻧﺖ

সু বহানাকা আ�াহু�া ওয়া িবহামিদক, আশ্হাদু আ-লা-ইলাহা ই�আনতা, আ�াগিফরুক, ওয়াআতুবু- ইলাইক।”

6

িতরিমযী

11

“েহ আ�াহ ! তুিম পাক-পিব�, েতামারই �শংসা, আিম সাক্ষয্ িদ
েয, তুিম ছাড়া সতয্ েকােনা ম‘বুদ বা উপাসয্ েন, আিম েতামার
িনকট ক্ষমা �াথর্না কির এবং েতামার িনকট তাওবাহ কি
১৪. িতিন অযু র শুরুে ‘নাওয়য্াইতু রাফআল হাদা’ িকংবা
‘নাওয়য্াইতু ইসেতবাহতুস সালা’ ইতয্ািদ গদবাঁধা শ� পাঠ কের
িনয়য্াত কেরনি, িতিন ও তাঁর সাহাবীগণ কখনই এমনিট
7
কেরনিন ।
৬

১৫. িতিন কখনই কনু ই�য় ও েগাড়ািল�েয়র উপর েধৗত কেরনিন।
১৬. অযু েশেষ অ�গুিল মুেছ শুকােনা তাঁর অভয্াস িছল ন
১৭. িতিন কখেনা দাঁিড়র িভতের পািন িদেয় দাঁিড় েখলাল করেতন,
িক� তা িনয়িমত সব সময় কেরনিন।
১৮. িতিন হাত েধায়ার সময় এক হােতর আ�ুল অনয্ হােতর
আ�ুেলর মেধয্ ভের িদেয় েখলাল করেত, িক� তা িনয়িমত সব
সময় কেরনিন।
১৯. অযু করার সময় সবর্দা অেনয্ পািন েঢেল ওয়া তাঁর নীিত িছল
না, িক� কখেনা িতিন িনেজই পািন েঢেল অযু করেতন, আবার
কখেনা �েয়াজন িবেশষ তাঁর সাহাবীেদর েকউ পািন েঢেল িদেতন।”
7

বরং িনয়য্াত হেলা অ�ের পিব�তা অজেনর সংক� করা।’’ অনু বাদক।
12

(গ) েমাজার উপর মােসহ করা �সে� তাঁর আদশর্মাল 8:
৭

১. সহীহ্ নেদ রাসু লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক
�মািণত েয, িতিন সফরকােল এবং গৃেহ অব�ানকােল েমাজার
উপর মােসহ কেরেছন এবং মুি�ম (মুসািফর নয় এমন) বয্ি�র
জেনয্ একিদন একরা, আর মুসািফেরর জনয্ িতনিদন িতনরাত
মােসহ করার সময় সীমা িনধর্ারণ কেরন।
২. িতিন খুফ্ তথা চামড়ার ৈতরী েমাজার উপেরর ভােগ মােসহ
করেতন এবং ‘জাওরাব’ তথা সু তা বা পশমী েমাজার উপরও মােসহ
কেরন, িতিন শুধু পাগড়ীর উপরও মােসহ কের, আবার কখেনা
মাথার অ�ভাগ মােসহ কের বাকী অংশ পাগড়ীর উপর স�ূ ণর্
কেরন।
৩. িতিন িবনা �েয়াজেন (েমাজা পিরধান িকংবা েখালার মাধযেম)
অব�ার পিরবতর্ন ঘটােতন ন, বরং পা�েয় েমাজা থাকেল মােসহ
করেতন, নেচৎ পা�য় েধৗত করেতন।”
(ঘ) তায়া�ু েম তাঁর আদশর্মালা 9:
৮

১. রাসু লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম পিব� মািট �ারা যার
উপর সালাত আদায় করা যায়, তায়া�ু ম করেতন, তা মািট েহাক
8

যাদু ল মাআদ : ১/১৯২

9

যাদু ল মাআদ : ১/১৯২
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িকংবা গ�কযু � ভুিম েহাক অথবা বালু কাময় ভুিম েহাক, আর
বলেতন :
“েযখােনই আমার উ�েতর কােরা সালােতর সময় উপি�ত হেব,
েসখােনই তার সালাত আদায় করার �ান ও পিব�তা অজর্ন করার
10
ব� িবদয্মান রেয়েছ”
২. িতিন দূ র-দূ রা� সফেরর সময় সােথ মািট বহন কের িনেতন না
এবং এর আেদশও কেরনিন।
৩. িতিন �েতয্ক সালােতর জনয্ তায়া�ুম কেরনিন এবং এ
িনেদর্শও েদনি, বরং তায়া�ু েমর িবধানেক বয্াপক করত অযুর
িবধােনর �ালািভিষ� কেরেছন।
৪. িতিন মুখম�ল, কি��েয়র জনয্ যমীেন একবার হাত েমের
তায়া�ু ম করেতন।

10

মসনােদ ইমাম আহমাদ।

14

(২) সালাত আদায় করা �সে� তাঁর আদশর্মালার িববর 11
১০

(ক) সানা পাঠ ও েকরাআত �সে� তাঁর আদশর্মাল:
১. যখন রাসু লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম সালােতর উে�েশয
দাঁড়ােতন, তখন িতিন ‘তাকবীর’-আ�াহু আকবা’ বেল সালাত শুর
করেতন এর পূ েবর্ িকছুই পাঠ করেতন না এবং িতিন কখনই
িনয়য্াত মুেখ �ারণ কেরনিন।
২. িতিন তাকবীের তাহিরমা বলার সময় �ীয় দু ’হােতর আ�ুলগুেলা
েসাজা কের তালু ি�বলামুখী অব�ান দু ’কােনর লিত বরাবর িকংবা
কাঁধ বরাবর উঠােতন, অতঃপর ডান হাত বাম হােতর িপেঠর উপর
রাখেতন।
৩. িতিন কখেনা িনে�া� দু ‘আিট �ারা ইসেতফ্তাহ্ পাঠ করে:
� ا� ﻧﻘ،)ﺑﺎﻋﺪ ﺑي� و�� ﺧﻄﺎﻳﺎي ﻛﻤﺎ ﺑﺎﻋﺪت ﺑ� اﻤﻟﺮﺸق واﻤﻟﻐﺮب
 ا� اﻏﺴﻠ� ﻣﻦ،ﻣﻦ اﺪﻟ�ﺲ

ﻟﻧﻮب واﺨﻟﻄﺎﻳﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﻰﻘ اﺜﻟﻮب اﻷﺑﻴﺾ
(ﻳﺎي ﺑﺎﻤﻟﺎء واﺜﻟﻠﺞ واﻟﺮﺒد

‘আ�া-হু�া ব-‘িয়দ বাইনী ওয়া বাইনা খা�া-ইয়া, কামা-বা- ‘আদতা
বাইনাল্ মাশািরি� ওয়াল মগিরিব। আ�া-হু�া নাি�নী িমনায যুনুিব
ওয়াল খা�া-ইয়া, কামা ইউনা�াস্ সাওবুল আবইয়দু িমনাদ্ দানাস।
11

যাদু ল মা‘আদ: ১/১৯৪
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আ�া-হু�াগিসলনী িমন খা�-ইয়া-ইয়া, িবলমা-িয় ওয়াস্ -সালিজ
12
ওয়াল-বরিদ।”
“েহ আ�াহ ! তুিম আমার ও আমার গুনাহ-খাতার মােঝ এমন
দূ র� সৃ ি� কর েযমনিট দু র� সৃ ি� কেরােছা পূ বর্ ও পি�েমর মােঝ।
েহ আ�াহ ! আমার পাপ ও ভূ ল�িটসমূ হ হেত আমােক এমনভােব
পির�ার ও পিব� কর েযমনভােব সাদা ব� ময়লা হেত পির�ার
করা হয়। েহ আ�াহ ! আমার যাবতীয় পাপ ও �িট-িবচূ য্িতগুেল
পািন, বরফ ও িশিশর �ারা েধৗত কের দাও।”
আবার কখেনা িতিন িনে�া� দু ‘আিট পাঠ করেতন:
 إن،��)ﻬﺖ وﺟ� ل�ي ﻓﻄﺮ الﺴﻤﺎوات واﻷرض ﺣﻨﻴﻔﺎً وﻣﺎ أﻧﺎ ﻣﻦ اﻤﻟﺮﺸ

 ﻻ ﺮﺷ�ﻚ ﻪﻟ و�ﺬلﻚ أمﺮت وأﻧﺎ،��ﺴﻲﻜ و�ﻴﺎي ومﺎﻲﺗ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻤﻟ

(�ول اﻤﻟﺴﻠﻤ

‘অ�াহতু অজিহয়া িল�াযী ফা�ারাস্ সাম-ওয়ািত অলআরযা
হানীফাউ অয়ামা আনা িমনাল মুশিরকীন, ই�া �ালাতী,ওয়া নু সুকী,
ওয়া মাহয়য-য়য্, ওয়া মামাতী, িল�াহী রািববল আ’-লামীন, লা-লামীন,
লা-শািরকালাহু ওয়া িবয-িলকা উিমরতু, ওয়া আনা আওয়ালু ল
মুসিলমীন’

12

বু খারী ও মুসিলম।
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“আিম েসই মহান স�ার িদেক একিন�ভােব আমার মুখ িফরাি�
িযিন সৃ ি� কেরেছন আকাশম�লী ও পৃিথবী এবং আিম মুশিরকেদর
অ�ভুর্� ন, িন�য় আমার সালাত, আমার কুরবানী তথা যাবতীয়
ইবাদত, আমার জীবন এবং আমার মরণ একমা� সৃ ি�কুেলর রব
আ�াহর জনয, তাঁর েকােনা শরীক-অংশীদার েনই, আর এরই জনয্
আিম আিদ� হেয়িছ এবং আিম মুসিলমেদর অ�ভুর্�” 13
৪. িতিন ইসিতফতাহ এর দু ‘আ পাঠ করার পর ‘আউযু িব�ািহ
িমনাশ্ শাইে�ািনর রাজী-বেল সূ রা ফািতহা পাঠ করেতন।
৫. িতিন সালােত দু ’বার েস�া বা বাকরু� বা িন�ুপ থাকেত,
একবার তাকবীের তাহরীমা ও েকরােতর মধয্খাে, ব�ত: ি�তীয়িট
স�েকর্ মতিবেরাধ রেয়ে, েকােনা েকান বণর্নায় তা িছল সূরা
ফািতহা পাঠ করার পর, অনয্ বণর্নায় রেয়েছ তা িছল রুকুর পূেব
৬. িতিন সূ রা ফািতহা পাঠ করার পর আেরা একিট সূ রা পাঠ
করেতন। কখেনা েকরাত ল�া করেতন, আবার কখেনা সফর বা
অনয্েকােন িবেশষ কারেণ েকরাত হা�া করেতন, তেব িতিন
অিধকাংশ সমেয় মধয্প�া অব�ন করেতন।
৭. িতিন ফজেরর সালােত �ায় ষাট আয়াত, এমনিক একশত
আয়াত পাঠ করেতন। িতিন ফজেরর সালাত সূ রা ‘�-ফ’ �ারা

13
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পেড়ন এবং সূ রা ‘আর-রম’ �ারা, আবার সূ রা ‘আত-তাকওয়ীর”
�ারাও পেড়ন। িতিন ফজেরর উভয় রাকয়ােত সূ রা িযলযাল পাঠ
কেরন। িতিন সফরকােল ফজেরর সালাত ‘েমায়াউযাতাইন’-সূ রা
ফালা� ও সূ রা নাস �ারা পেড়ন। একদা িতিন ফজেরর সালােত
সূ রা আল-মু’িমনু ন পাঠ আর� কেরন, অতঃপর �থম রাকায়ােত
মূ সা ও হারূন আলাইিহস সালাম এর ঘটনা পযর্� েপৗঁছেল তা
কািশ আেস, তখন িতিন রুকু কের েফেলন।
৮. িতিন জুম‘আর িদন ফজেরর সালাত ‘আিলফ-লাম-মীম সাজদাহ্
ও আদ-দাহর’ সূ রা�য় �ারা পড়েতন।
৯. িতিন যু হেরর সালােত কখেনা েকরাত ল�া করেতন, পক্ষা�ে
আসেরর সালাত যু হেরর েকরােতর অেধর্ক হেতা যিদ তা ল�া হেয়
থােক, আবার েসই অনু পােত সংিক্ষ� হেতা
১০. িতিন মাগিরেবর সালাত একবার সূ রা ‘আত-�ূর’ �ারা আদায়
কেরন, আেরকবার সূ রা ‘আল মুরাসালাত’ �ারা।
১১. এশার সালােত িতিন সূ রা ‘আত-তীন’ পাঠ কেরন এবং িতিন
মু‘আয রািদয়া�াহু ‘আনহ-এর জনয্ এশার সালােত সরা ‘আশশামস’ ও সূ রা ‘আল-আ‘লা’ এবং সূ রা ‘আল-লাইল’ অথবা অনু রূপ
সূ রাসমূ হ পাঠ করা িনধর্ািরত কের িদেয়েছ, আর মু‘আয রািদয়া�াহু
‘আনহু কতৃর্ক এশার সালােত সূরা বা�ারা পাঠ �সে� অস�ি
�কাশ কেরেছন।
18

১২. তাঁর আদশর্ িছল এক রাকােত পূণর্ সূরা পাঠ ক, আবার
অেনক সমেয় িতিন এক সূ রা দু ’রাকাআেত পূ ণর্ করেত, আবার
অেনক সময় িতিন সূ রায় �থমাংশ পাঠ করেতন, িক� (ফরয
সালােত) সূ রার েশষাংশ িকংবা মধয্মাংশ েথেক পাঠ করেতন বেল
িবশু� �মাণ পাওয়া যায় না। দুই সূরা এক রাকাআেত পাঠ করা তা
নফল সালােত করেতন। িতিন েকােনা িনিদর্� সালােতর জনয্ েকােন
সূ রা এমনভােব িনিদর্� করেতন ন েয ঐ সূ রা েসই সালােতই পড়েত
হেব, একমা� জুম‘আ ও দু ই ঈেদর সালাত বযতীত।
১৩. িতিন ফজেরর সালােত এক মাস পযর্� রুকুর পের ‘আ কুনু ত
পেড়িছেলন, অতঃপর তা পিরতয্াগ কের, িক� তাঁর এ কুনু ত পাঠ
14
কারণবশত িছল। অতঃপর উ� কারণ েশষ হওয়ায় সংি��
হুকুমও িনেশষ হেয় যায়, তেব তাঁর আদশর্ িছল িবেশষ
িবপদাপেদর সময় কুনু েত নািযলাহ্ পাঠ রা, িক� তা ফজেরর
সালােতর সােথ িনিদর্� িছল না
১৩

(খ) সালােতর প�িত �সে� তাঁর আদশর্মাল: 15
১৪

14

অথর্া ‘রাআল’-‘যাকাওয়ান’ েগা��েয়র েলােকরা িব‘ের মা‘উনার িনকট

িব�াসঘাতকতা কের স�র জন সাহাবীেক হতয্া করেল তােদর উপর বদেদা‘আ�রপ এক মাস পযর্� িতিন কুন েত নািযলাহ্ পাঠ কেরন। অনুবাদক
15

যাদু ল মা‘আদ : ১/২০৮।
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১. রাসু লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম �েতয্ক সালােতর �থ
রাকাতেক ি�তীয় রাকাত অেপক্ষা দীঘর্ািয়ত করে
২. িতিন েকরাত পাঠ েশেষ �াস িফের আসা পযর্ িন�ু প
থাকেতন। অতঃপর উভয় হাত উিঠেয় ‘আ�াহু আকবা’ বেল রুকু
করেতন এবং দু ’েটা হাত িদেয় হাঁটু দু ’েটা ধারণকারীর নয্ায় আঁকেড়
ধরেতন এবং উভয় হাত পাঁজর েথেক তীেরর রিশর মেতা েসাজা
কের রাখেতন এবং িপঠটা েটেন েসাজা রাখেতন, ব�ত মাথাটা উঁচু
করেতন না এবং খুব িনচুও করেতন না, বরং েকামর ও িপেঠর
বরাবর রাখেতন।
৩. িতিন রুকুেত কখেনা বলেত,
()ﺳﺒﺤﺎن ر� اﻟﻌﻈﻴﻢ

“সু ব্হা-না রাি�য়াল ‘আযীম।” 16
15F

“আিম আমার মহান �ভুর পিব�তা বণর্না করিছ”
আবার কখেনা বলেতন:
( ا� اﻏﻔﺮ ﻲﻟ،)ﺤﺎﻧﻚ ا� ر�ﻨﺎ وﺤﺑﻤﺪك

16
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‘সু ব্হানাকা আ�-হু�, রাববানা ওয়া িবহামিদকা, আ�া-হু�াগ
িফরলী।” 17
“েহ আমােদর রব আ�াহ ! েতামার �শংসার সােথ েতামার পিব�তা
বণর্না করি, েহ আ�াহ! তুিম আমােক ক্ষমা কের দা”
আবার কখেনা বলেতন:
()ﺒﻮح ﻗﺪوس رب اﻤﻟﻼﺋ�ﺔ والﺮوح

‘সু �ু-হন কু�ুসুন রাববুল আলাইকািত ওয়াররুহ” 18
17F

“সকল িফিরশতা ও িজবরাইেলর �িতপালক অতয্� পিব�”
৪. সাধারণত তাঁর রুক -িসজদাহগুেলা দশবার তাসিবহ্ পাঠ করা
সমপিরমাণ ল�া হেতা, তেব কখেনা রুক -িসজদাহ্ ি�য়ােমর
সমপিরমাণ দীঘর্ািয়ত করেত, িক� তা শুধুমা�‘সালাতুল লাইল’ বা
রাি�কালীন সালাত তাহা�ু েদ করেতন, নেচৎ অিধকাংশ সময় তাঁর
নীিত িছল েয, সম�য় ও সু �ুরুেপ সালাত আদায় করা।
৫. িতিন
()ﻊ اﷲ ﻤﻟﻦ ﻤﺣﺪه
17

বু খারী, মুসিলম।
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‘সািমআ�া-হু িলমান হািমদ’
“েয তাঁর (আ�াহর) �শংসা কেরেছ আ�াহ তার েস �শংসা
শুেনেছন”
এ কথা বেল �ীয় মাথা উঠােতন।” 19 তখন উভয় হাত উে�ালন
করেতন এবং �ীয় িপঠ েসাজা করেতন, অনু রূপ যখন িতিন �ীয়
মাথা িসজদাহ্ হেত উে�ালন কের িপঠ েসাজা করেত, আর সতকর্
কের বলেতন: “েয বয্ি� রু-িসজদায় তার িপঠ েসাজা কের না,
20
তার সালাতই হয় না।”
িতিন রুকু েথেক েসাজা হেয় উঠার পর বলেত:
()�ﻨﺎ ولﻚ اﺤﻟﻤﺪ

‘রা�ানা ওয়ালাকাল হামদ।’
“েহ আমােদর রব! েতামারই জেনয্ সকল �শংসা”
আবার অেনক সমেয় বলেতন: ‘রা�ানা লাকাল হামদ।’
আবার অেনক সমেয় বলেতন: ‘আ�া-হু�া রা�না লাকাল হামদ।’

19

বু খারী

20

সু নােন িতরিমযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবেন মাজাহ।
22

৬. িতিন এই ি�য়ােমর রুকনেক রকুর সমপিরমাণ দীঘর্িয়ত
করেতন এবং দাঁড়ােনা অব�ায় বলেতন।
ُ )� ر�ﻨﺎ ولﻚ اﺤﻟﻤﺪ مﻞء الﺴﻤﻮات واﻷرض ومﻞء ﻣﺎ ﺷﺌﺖ ﻣﻦ ﻲﺷء
،ﺑﻌﺪ

 ا� ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻤﻟﺎ أﻋﻄﻴﺖ، و�ﻨﺎ لﻚ ﻋﺒﺪ، اﺜﻟﻨﺎء واﻤﻟﺠﺪ أﺣﻖ ﻣﺎ ﻗﺎل اﻟﻌﺒﺪ
(ﻣﻌﻄﻲ ﻤﻟﺎ ﻣﻨﻌﺖ وﻻ ﻳﻨﻔﻊ ذا اﺠﻟﺪ ﻣﻨﻚ اﺠﻟﺪ

‘আ�া-হু�া রা�না, ওয়া-লাকাল হামদ, িমলআসসামা-ওয়ািত ওয়া
িমলআল আরি�, ওয়া িমলআ মা-িশ’তা িমন্ শাইিয়ন ব‘দু । আহলাস
সানা-িয় ওয়াল মাজদ, আহা�ু মা-�ালাল আ�ু , ওয়া কু�ু না লাকা
আ�ু ; আ�া-হু�া ল-মািন‘আ িলমা আ‘�াইতা ওয়ালা মু‘ি�য়া িলমা
মানা‘তা ওয়ালা য়য্ানফ‘উ যাল-জাি� িমনকাল জা�ু।” 21
20F

“েহ আ�াহ আমােদর রব! েতামার জনয্ ঐ পিরমণ �শংসা যা
আকাশম�লী ভি�র্ কের েদ, যা পৃিথবী পূ ণর্ কের েদয় এবং যা এই
দু ‘েয়র মধয্বতর্ী মহাশূনয্েক পিরপূণর্ কের, আর এগুিল ছাড়া
তুিম অনয্ যা িকছু চাও তও পূ ণর্ কের েদ, েহ �শংসা ও েগৗরেবর
অিধকারী ! বা�ার সবেচেয় সতয্কথ, ব�ত: আমরা সকলই েতামার
বা�া। েহ আ�াহ ! তুিম যা �দান কর তা েরাধ করার এবং যা
তুিম েরাধ কর তা �দান করার সাধয্ কােরা েন, আর ধনবােনর
ধন েতামার আযাব েথেক মুি� েপেত েকােনা উপকাের আসেব না।

21
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৭. অতঃপর িতিন ‘আ�াহু আকবা’ বেল িসজদায় েযেতন এবং
তখন হাত�য় উপের উঠােতন না। তখন �থেম হাঁটু�য় তারপর
উভয় হাত, অতঃপর কপাল ও নাক মািটেত রাখেতন, িতিন কপাল
ও নােকর উপর িসজদা করেতন, পাগড়ীর পয্ােচর উপর নয়। িতিন
েবশী েবশী যমীেনর উপর এবং পািনযু � কাদামািটর উপর িসজদা
করেতন এবং েখজুেরর পাতা �ারা বানােনা চাটাই ও পাকা চামড়ার
িবছানার উপর িসজদা করেতন।
৮. িতিন িসজদা অব�ায় �ীয় কপাল ও নাক পুেরাভােব যমীেন
রাখেতন এবং উভয় হাত যমীন েথেক উপের উিঠেয় শরীেরর
দু ’পা�র্ হেত পৃথক কের বয্বধােন রাখে, ফেল বগেলর সাদা
অংশ পযর্� েদখা েযেতা।
৯. িতিন িসজদায় �ীয় হাত কাঁধ বরাবর িকংবা দু ’কােনর লিত
বরাবর রাখেতন এবং িসজদায় মধয্প� অবল�ন করেতন পা�েয়র
আ�ুলগুেলা ি�বলামুখী কের রাখেত, দু ’হােতর তালু ও আ�ুলগুেলা
মািটেত িবিছেয় �াভািবক অব�ায় রাখেতন, েখােল িকংবা গুিছেয়
রাখেতন না।
১০. িতিন কখেনা বলেতন:
( ا� اﻏﻔﺮ ﻲﻟ،)ﺤﺎﻧﻚ ا� ر�ﻨﺎ وﺤﺑﻤﺪك

24

‘সু ব্হানাকা আ�-হু�, রাববানা ওয়া িবহামিদকা, আ�া-হু�াগ
িফরলী।” 22
“েহ আমােদর রব আ�াহ ! েতামার �শংসার সােথ েতামার পিব�তা
বণর্না করি, েহ আ�াহ! তুিম আমােক ক্ষমা কের দা”
আবার কখেনা বলেতন:
()ﺒﻮح ﻗﺪوس رب اﻤﻟﻼﺋ�ﺔ والﺮوح

‘সু �ু-হন কু�ুসুন রাববুল আলাইকািত ওয়াররুহ” 23
2F

১১. িসজদার দু ‘আ পাঠ েশেষ িতিন ‘আ�াহু আকবা’ বেল হাত
উে�ালন না কের মাথা উঠােতন। অতঃপর েসাজা হেয় বাম-পা
িবিছেয় তার উপর বসেতন এবং ডান পা খাড়া রাখেতন, উভয় হাত
উভয় উরুর উপর েরেখ উভয় কনই উভয় উরু বরাবর উপের
রাখেতন, আর ডান হাত হাঁটু সংল� অংেশর উপর েরেখ কিন�া ও
অনািমকা আ�ুল দু ’েটা মুেঠা কের এবং মধয্মা ও বৃ� আ�ুল দ’েটার
মাথা এক জায়গায় কের শাহাদাত আ�ুলিট উপের তুেল ইশারা ও
নড়াচড়া কের বলেতন:
(�)ﻏﻔﺮ ﻲﻟ وارﻤﺣ� واﺟﺮﺒ� واﻫﺪ� وﺎﻋﻓ� وازرﻗ
22

বু খারী, মুসিলম।

23

মুসিলম,

25

‘আ�া-হু�াগিফরল, ওয়ার-হামনী, ওয়াজ-বুরনী, ওয়াহ-িদনী,
ওয়া‘আ-িফনী, ওয়ার- যু �নী।” 24
“েহ আ�াহ! আমােক ক্ষমা , আমার �িত রহম কর, আমার
�েয়াজন িমটাও, আমােক েহদায়াত দাও, আমােক িনরাপ�া দান কর
এবং আমােক িরেজ� দাও।
১২. তাঁর আদশর্ িছল এ রুকন তথা  'েসজদার মাঝখােনর
বসাটােক েসজদার সমপিরমাণ দীঘর্ািয়ত করা।
১৩. অতঃপর িতিন উভয় উরুর উপর ভর িদেয় পা�েয়র
�থমাংেশর উপর (ি�তীয় রাকােতর জেনয) েসাজা দাঁড়ােতন, আর
দাঁড়ােনার সােথ সােথ েকরাত পাঠ আর� করেতন এবং �থম
রাকােতর নয্ায় দ‘আ ইি�ফতাহ পাঠ করার জনয্ িন�ুপ থাকেতন
না। অতঃপর ি�তীয় রাকাত �থম রাকােতর নয্ায় আদায় করেতন
শুধু চরিট িবষয় বয্তী, এক. তাকবীের তাহরীমার পর িন�ু প
থাকা, দু ই. দু ‘আ ইসিতফতা পাঠ করা, িতন. তাকবীের তাহরীমা,
চার. �থম রাকাতেক দীঘর্ািয়ত কর।
িতিন �থম রাকাতেক ি�তীয় রাকাত অেপক্ষা ল�া করে, আবার
অেনক সমেয় িতিন �কাম রাকাত ততক্ষণ দীঘর্ািয়ত কর,

24

আবু দাউদ, িতরিমযী,ইবেন মাজাহ
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যতকণ পযর্� েকােনা আগ�ক বয্ি�র পােয়র আওয়াজ আ
শুনেতন না।
১৪. িতিন যখন তাশাহহেদর জনয্ বসেত, তখন ডান-হাত ডানউরুর উপর এবং বাম হাত বা-উরুর উপর েরেখ তজর্নী ব
শাহাদাত আ�ুল �ারা ইশারা করেতন, ব�ত তখন শাহাদাত
আ�ুলিট েসাজা খাড়া িকংবা এেকবাের িবিছেয় রাখেতন না, বরং
সামানয ঝুঁিকেয় রাখেতন, আর কিন�া ও অনািমকা আ�ুল দু 'েটা
মুেঠা কের এবং মাধয্মা ও বৃ� আ�ুল দুেটার মাথা এক জায়গায়
কের শাহাদাত আ�ুলিট উে�ালন কের তাশাহহুদ পাঠ করেতন এবং
তার �িত দৃ ি�পাত করেতন।
১৫. িতিন এ ৈবঠেক সবর্দা আ�ািহয়য্াতু পড়েতনবং
সাহাবীেদরেক তা িশক্ষা িদে:
 الﺴﻼم ﻋﻠ ﻴﻚ أﻳﻬﺎ اﻨﻟﻲﺒ ورﻤﺣﺔ اﷲ،)ﻴﺎت ﷲ والﺼﻠﻮات واﻟﻄﻴﺒﺎت

 أﺷﻬﺪ أن ﻻ � إﻻ اﷲ وأﺷﻬﺪ،� الﺴﻼم ﻋﻠﻴﻨﺎ وﻰﻠﻋ ﻋﺒﺎد اﷲ الﺼﺎﺤﻟ،�ﺗﻪ

(ن �ﻤﺪاًﻋﺒﺪه ورﺳﻮﻪﻟ

‘আ�ািহয়য্াতু িল�ািহ ওয়া-�ালাওয়াতু ওয়াত্ তাইেয়য্-তু, আসসালামু আলাইকা আইয়ূ য্হান নািবইয়ূয্ ও-রাহমাতু�াহ-িহ ওয়াবারাকাতুহ, আস-সালামু আলাইনা ওয়া-‘আলা ইবািদ�ািহস্ �ািলহী,

27

আশ্হাদু আ-লা-ইলা-হা ই�া�াহ, ওয়া-আশহাদু আ�া মুহা�াদান
আ�ু হু ওয়া রাসলু হু” 25
“যাবতীয় সাদর-স�াষণ, যাবতীয় সালাত, যাবতীয় পিব� ইবাদত
খােলসভােব আ�াহর জনয্ িনধর্াি। েহ নবী ! আপনার উপর সকল
�কার শাি�, আ�াহর রহমত এবং তাঁর বরকত বিষর্ত েহা।
আমােদর উপর ও আ�াহর সকল েনক বা�ােদর উপরও শাি�
বিষর্ত েহা। আিম সাক্ষয্ িদি�, আ�াহ বয্তীত সিতয্কার েকােন
উপাসয্ েনই এব আেরা সাক্ষয্ িদি�, মুহা�াদ সা�া্�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর বা�াহ ও রাসূ ল।”
িতিন এই ৈবঠক খুবই সংেক্ষপ করে, েযন িতিন েকােনা উ��
পাথেরর উপর বেস সালাত আদায় করেছন।
অতঃপর িতিন ‘আ�াহু আকবা’ বেল উভয় উরুর উপর ভর িদেয়
উভয় পােয়র �থমাংেশর উপর (তৃতীয় রাকােতর জেনয) েসাজা
দাঁড়ােতন এবং �ীয় হাত উে�ালন করেতন। অতঃপর সূ রা ফািতহা
পাঠ করেতন, আবার অেনক সময় েশষ দু ’রাকােত সূ রা ফািতহার
পর কুরআেনর িকছু অংশ পড়েতন।
১৬. িতিন েশষ তাশাহহুেদ তাওয়াররু ক কের বসে, “িতিন
পাছােক যমীেন ভর কের বেস �ীয় পা এক িদেক েবর কের

25

বু খারী।
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িদেতন।”- 26, আর বাম পােক ডান উরু ও িপ�লীর িনচ িদেয় ডান
িদেক েবর কের িদেয় ডান পা খাড়া কের রাখেতন, আবার কখেনা
ডান -পা িবিছেয় রাখেতন, তখন ডান-হাত ডান-উরুর উপর কে
তজর্নী বা শাহাদাত আ�ুলিট খাড়া কের রাখেত, িতিন সালােতর
েশষাংেশ এ দু ‘আ �ারা �াথর্না কেতন
 وأﻋﻮذ، وأﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ ﻓﺘﻨﺔ اﻤﻟﺴﻴﺢ اﺪﻟﺟﺎل،)إ� أﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ ﻋﺬاب اﻟﻘﺮﺒ

( ا� وأﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ اﻤﻟﺄﺛﻢ واﻤﻟﻐﺮم،ﻦ ﻓﺘﻨﺔ اﻤﻟﺴﻴﺢ اﺪﻟﺟﺎل

‘আ�া-হু�া ইি� ‘উযু িবকা িমন্‘আযািবল-�াবরী, ওয়া-‘আউযু িবকা
িমন্ িফ�ািতল মাসীিহ-দা�ািল, ওয়া-‘আউযু িবকা িমন্িফ�ািতল
মাহইয়া-য়া ওয়া িফ�ািতল্ মাম-ত, আ�া-হু�া ই�ী ‘আউযু িবকা
িমনাল্ ম’সািম ওয়াল-মাগরাম।” 27
26F

“েহ আ�াহ! আিম েতামার িনকট কবেরর আযাব েথেক আ�য়
�াথর্না করি, আেরা দা�ােলর িফ�া েথেক আ�য় চাি�, আর
আ�য় চাি� দু িনয়ার জীবেনর িবপযর্য় এবং মৃতুর যাতনা হেত, েহ
আ�াহ ! আিম েতামার িনকট আ�য় �াথর্না করিছ সম� নাহ ও
সব রকেমর ঋেণর দায় হেত।”

26

সু নােন আবু দাউদ

27

বু খারী।
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অতঃপর ‘আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতু�াহ’ বেল ডান ও
বাম িদেক সালাম িফরােতন।
১৭. িতিন মুসি�েক সূ তরা িনেত বলেতন, যিদও তীর ধনু ক িকংবা
লািঠ �ারা হয়। সফরকােল ও মােঠ-ময়দােন তাঁর জেনয্ সুতরারপ
বশর্া েগেড় রাখা হেত, িতিন তার িদেক িফের সালাত আদায়
করেতন। কখনও িতিন �ীয় সাওয়ারীেক চওড়াভােব েরেখ েস িদেক
সালাত আদায় করেতন। কখনও িতিন পাি� হাত �ারা েসাজা কের
তার েশষ �াে�র কােঠর িদেক িফের সালাত পড়েতন।
১৮. িতিন েদওয়ােলর িদেক িফের সালাত আদায় করেল তাঁর ও
েদওয়ােলর মাঝখােন একিট বকরী যাতায়ােতর পথ বাকী থাকেতা।
িতিন সু তরা েথেক দূ রে� দাঁড়ােতন না, বরং সু তরার িনকটবতর্ী হেত
িনেদর্শ িদেতন”
(গ) নামােযর অব�ায় তাঁর আদশর্মাল: 28
২৭

১. সালােতর মেধয্ এিদ-ওিদক তাকােনা তাঁর আদশর িছল না।
২. সালােতর মেধয্ চক্ষু�য় ব� করা তাঁর নীিত িছল ন
৩. িতিন সালাত পড়ার সময় �ীয় মাথা একটু িনচু কের রাখেতন।
িতিন সালাত ল�া করার ই�ায় আর� করেতন, িক� িশশুর কা�া
28
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শুেন তার মােয়র উপর কিঠন হওয়ার ভেয় তা সংেক্ষেপ ক
েফলেতন।
৪. িতিন কখেনা তাঁর নাতনী উমামা িবনেত যায়নাবেক কাঁেধ বহন
কের ফরয সালাত আদায় করেতন, যখন রুক -েসজদায় েযেতন
তখন তােক কাঁধ েথেক েরেখ িদেতন, আবার যখন দাঁড়ােতন তখন
তােক কাঁেধ বহন কের িনেতন।
৫. িতিন সালাতরত অব�ায় কখেনা হাসান িকংবা হুসাইন
রািদয়া�াহু‘আনহু এেস তাঁর িপেঠ সাওয়া হেতা, তখন িপঠ েথেক
পেড় যাওয়ােক অপছ� করায় িতিন েসজদা দীঘর্ািয়ত করেতন।
৬. িতিন সালাত আদায় করেতন, তখন আেয়শা রািদয়া�াহু‘আনহা
বািহর েথেক এেল েহঁেট িগেয় তাঁর জনয্ দরজা খুেল িদেত,
অতঃপর �ীয় মুস�ায় িফের আসেতন।
৭. িতিন সালাতরত অব�ায় হােতর ইশারায় সালােমর উ�র
িদেতন।
৮. িতিন সালাতরত অব�ায় ফুঁক িদেতন এবং (আ�াহর ভেয়)
�শে� ��ন করেতন এবং �েয়াজেন গলা পির�ার করেতন।
৯. িতিন কখেনা খািল পােয় সালাত পড়েতন, আবার কখেনা জুতা
পিরিহত অব�ায়। ইয়াহূ দীেদর িবেরািধতার লেক্ষয্ কখেনা জু
পিরধান কের সালাত আদায় করার িনেদর্শ িদেতন।
31

১০. িতিন কখেনা এক কাপেড় সালাত আদায় কেরেছন, িক�
অিধকাংশ সময় িতিন দু িট কাপেড় সালাত পড়েতন।
(ঘ) সালাত েশেষ তাঁর আদশর্মাল: 29
২৮

১. রাসু লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম সালােমর পর িতিনবার
বলেতন: আ�াগিফরু�া, অথর্াৎ“আিম আ�াহর িনকট ক্ষমা �াথর্
করিছ।” অতঃপর বলেতন
( ﺗﺒﺎر�ﺖ ﻳﺎ ذا اﺠﻟﻼل واﻹﻛﺮام،)� أﻧﺖ الﺴﻼم وﻣﻨﻚ الﺴﻼم

‘আ�া-হু�া আ�াস্ সালামু ও-িমনকাস্ সালামু তাব-রা�া ইয়াযাল্জাল-িল ওয়াল-ইকরাম।” 30
29F

“েহ আ�াহ! তুিম শাি�ময় এবং েতামা হেতই শাি� উৎসািরত হয়,
তুিম বরকতময় েহ মহ� ও স�ােনর অিধকারী।”
িতিন উ� দু ‘আ দু ’িট িকবলামুখী পেড় তাড়াতািড় ডান িকংবা বাম
িদক িদেয় ঘুের মু�াদীগেণর মুেখামুিখ হেয় বসেতন।
২. িতিন “ফজেরর সালাত আদায় কের সালােতর �ােন সূ েযর্াদয়
পযর্� বে থাকেতন।” 31
30F

29
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মুসিলম।
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৩. িতিন �েতয্ক ফরয সালাত েশেষ িনে�া দু ‘আগুেলা পাঠ
করেতন,
. ﻪﻟ اﻤﻟﻠﻚ وﻪﻟ اﺤﻟﻤﺪُ وﻫﻮ ﻰﻠﻋ ﻞﻛ ﻲﺷء ﻗﺪﻳﺮ،)وﺣﺪه ﻻ ﺮﺷ�ﻚ ﻪﻟ

 ﻻ، وﻻ ﻳﻨﻔﻊ ذا اﺠﻟﺪ ﻣﻨﻚ اﺠﻟﺪ، ﻣﺎﻧﻊ ﻤﻟﺎ أﻋﻄﻴﺖ وﻻ ﻣﻌﻄﻲ ﻤﻟﺎ ﻣﻨﻌﺖ

 ﻪﻟ اﻨﻟﻌﻤﺔ وﻪﻟ اﻟﻔﻀﻞ وﻪﻟ، ﻻ � إﻻ اﷲ وﻻ ﻧﻌﺒﺪ إﻻ إﻳﺎه،وﻻ ﻗﻮة إﻻ ﺑﺎﷲ

( ﻻ � إﻻ اﷲ �ﻠﺼ� ﻪﻟ اﺪﻟﻳﻦ ولﻮ ﻛﺮه الﺎﻜﻓﺮون،ﺜﻟاﺤﻟﺴﻦ

‘লা-ইলাহা ই�া�া-হু ওয়াহ্দাহু-শারীকা লাহ,লাহুল মুলকু
ওয়ালাহুল হামদ, ওয়াহুয়া আলা কুি� শাইিয়ন �াদীর। আ�-হু�া
লা-মািনয়া িলমা আ’অতাইতা ওয়ালা মুআ’িতয়া িলমা মানা’আতা,
ওয়ালা ইয়ান্ফায়ূ যল্জাি� িমনকাল্ জা�”-সহীহ বুখারী, লা-হাওলা
ওয়ালা কুয়য্াতা ই�া িব�-হ। লা-ইলাহা ই�া�া-হ, ওয়ালা নাবুদু ই�া
ইয়য্া, লাহুনে’আমাতু ওয়ালাহুল ফাযলু ওয়ালাহুস সানাউল হাসান
লা-ইলাহা ই�া�া-হ, মুখিল�ীনা লাহু�ী, ওয়ালাও কািরহাল কািফরূন” 32
31F

“আ�াহ্ ছাড়া সিতয্কার েকােনা ‘বুদ েনই, িতিন এক ও একক,
তাঁর েকােনা শরীক েনই, সম� রাজ� ও �শংসা তাঁরই, িতিন
সবিকছু র উপর ক্ষমতাব। েহ আ�াহ ! তুিম যা িদেয়ছ তা েরাধ
করার েকউ েনই, আর যা তুিম েরাধ কেরছ তা দান করার সাধয্
31

িতরিমযী

32

মুসিলম।
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কােরা েনই, আর ধনবােনর ধন েতামার আযােবর মুকািবলায় েকােনা
উপকার করেত পাের না। অসৎ কাজ েথেক েবঁেচ থাকার এবং
সৎকাজ করার কােরা ক্ষমতা েনই আ�াহর সাহাযয্ ছ। আ�াহ্
ছাড়া সিতয্কার েকােনা ম‘বুদ েনই, আমরা একমা� তাঁরই ইবাদত
কির, সকল েন‘আমত ও সকল অনু �হ তাঁরই, আর তাঁরই সকল
সু �র গুণগান। আ�াহ্ ছাড়ািতয্কার েকােনা ম‘বুদ েনই, আমরা
তাঁর ইবাদেতর জনয্ই িনেবিদ, যিদও তা কােফরেদর িনকট
অপছ�নীয়।”
৪. িতিন �ীয় উ�তেক �েতয্ক ফরয সালাত েশেষ‘সু বহানা�াহ’
৩৩ বার, আল-হামদু িল�াহ’ ৩৩ বার এবং ‘আ�াহু আকবা’ ৩৩
বার পাঠ কের
(  وﻪﻟ اﺤﻟﻤﺪُ وﻫﻮ ﻰﻠﻋ ﻞﻛ ﻲﺷء ﻗﺪﻳﺮ،)� إﻻ اﷲ وﺣﺪه ﻻ ﺮﺷ�ﻚ ﻪﻟ

‘লা-ইলাহা ই�া�া-হু ওয়হদাহু ল-শািরকালাহ, লাহুল মুলকু
ওয়ালাহুল হামদ, ওয়াহুয়া আলা কুি� শাইিয়ন �াদী, ১ বার পেড়
েমাট ১০০ বার পূ ণর্ করার জনয্ উৎসাহ �দান কের”
(ঙ) নফল ও রাি�কালীন সালাত �সে� তাঁর আদশরমালা 33:
৩২F

33
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১. রাসু লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম সু �াত সালাত ও
সাধারণ নফল সালাতসমূ হ সাধারণত �গৃেহ আদায় করেতন, িবেশষ
কের মাগিরেবর সু �াত।
২. িতিন মুি�ম অব�ায় সবর্দা দশ রাকাত সালাত িনয়িমত পড়েত,
েযাহেরর পূ েবর্ দুই রাকাত ও পের দুই রাকা, মাগিরেবর পর দু ই
রাকাত, এশার পর ঘের এেস দু ই রাকাত এবং ফজেরর পূ েবর্ দুই
রাকাত।
৩. িতিন সকল নফল সালাত হেত ফজেরর সু �ােতর �িত সবর্ািধক
তৎপর িছেলন। িতিন ফজেরর সু �াত এবং িবতেরর সালাত কখনই
ছােড়ন িন, সফর অব�ায়ও না আর মুি�ম অব�ায়ও না, আর তাঁর
েথেক সফরকালীন অব�ায় এই দু ’িট সালাত ছাড়া অনয্ েকােনা
িনয়িমত নফল সালাত পড়া �মািণত েনই।
৪. িতিন ফজেরর সু �াত পেড় ডান কােত শুইেতন।
৫. িতিন কখেনা কখেনা েযাহেরর পূ েবর্ চার রাকাত পড়েতন। একদা
েযাহেরর পেরর দু ’রাকাত ছু েট েগেল আসেরর পর তা আদায়
কেরন।
৬. িতিন অিধকাংশ সমেয় তাহা�ু েদর সালাত দাঁড়ােনা অব�ায়
আদায় করেতন, আবার অেনক সময় বেস বেস আদায় কেরন,
আবার কখেনা বেস বেস েকরাত পড়েতন, সামানয েকরাত অবিশ�
থাকেত দাঁিড়েয় েযেতন এবং দাঁড়ােনা অব�ায় রুকু করেতন।
35

৭. িতিন তাহা�ু েদর সালাত আট রাকাত পড়েতন এবং �েতয্ক
দু ’রাকােতর পর সালাম িফরােতন। অতঃপর িতিন একটানা পাঁচ
রাকােত িবিতেরর সালাত পড়েতন এবং সবর্েশেষ শুধু একবা
বসেতন, অথবা নয় রাকােত িবিতর পড়েতন এভােব েয, আট
রাকাত একটানা পড়ার পর বেস আ�ািহয়য্াতু পেড় সালাম না
িফিরেয় আবার উেঠ এক রাকাত পেড় বেস আ�ািহয়য্াতু পেড়
সালাম িফরােতন, পর� িবতেরর সালােমর পর আেরা দু ’রাকাত
পড়েতন, িকংবা উ� নয় রাকােতর নয্ায় সাত রাকােত িবতর
পড়েতন, অতঃপর আেরা দু ’রাকাত বেস পড়েতন।
৮. িতিন রােতর �থমাংেশ, মধয্মাংেশ ও েশষাংেশ িবতেরর সালাত
আদায় কেরন। িতিন ইরশাদ কেরন েয, েতামরা েতামােদর
34
রাি�কালীন সালােতর েশষাংশ িবতর কেরা।” ।
৯. িতিন িবতেরর পর দু ’রাকাত কখেনা বসা অব�ায় পড়েতন,
আবার কখেনা উ� দু রাকােত বসা অব�ায় েকরাত পাঠ করার পর
রুকু করার ই�া করেল খাড়া হেয় দাঁড়ােনা অব�ায় রুকু করেতন
১০. িতিন ঘুিমেয় পড়া িকংবা অসু েখর কারেণ তাঁর রাি�কালীন
সালাত-তাহা�ু দ ছু েট েগেল িতিন িদেন (দু পুর হওয়ার পূ েবর্ ১১
রাকােতর পিরবেতর) ১২ রাকাত সালাত আদায় করেতন।

34
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১১. িতিন েকােনা এক রােত তাহা�ু েদ একিট আয়াত {সূ রা
মােয়দার ১১৮ নং আয়াতিট} িতলাওয়াত কেরন এবং েসিট সকাল
35
পযর্� বারংবার পুনরাবৃি� করেত থােকন”
১২. িতিন রাি�কালীন সালােত কখেনা িন�ঃ�ের, আবার কখেনা
উ�ঃ�ের কুরআন পাঠ করেতন, আর ি�য়াম কখেনা ল�া, আবার
কখেনা সংিক্ষ� করেতন
১৩. িতিন িবিতেরর সালােত ‘সূ রাতুল আ‘লা ও সূ রা ‘কািফরূ’ এবং
সূ রা ‘ইখলাস’ পাঠ করেতন, যখন সালাম িফরােতন তখন িতনবার
বলেতন:
()ﺒﺤﺎن اﻤﻟﻠﻚ اﻟﻘﺪوس

‘সু বহা-নাল মািলিকল কু�ুস, -তৃতীয়বাের িতিন এই শ�গুেলা একটু

েবশী েটেন উ�ঃ�ের বলেতন।” 36
35F

35

ইবন মাজাহ।

36

আবু দাউদ, নাসাঈ।
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(৩) জুম‘আহ্ �সে� তাঁর আদশর্মা 37:
৩৬

১. রাসু লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম -এর আদশর্ িছল
জুম‘আর িদনেক বড় মেন করা ও মযর্াদাবান জ্ঞান করা এ
কিতপয় ৈবিশ�াবলী েসই িদেনর জেনয্ িনধররণ করা। ত�েধয্
জুম‘আর িদেন েগাসল করা, সবেচেয় উ�ম কাপড় পিরধান করা,
ইমােমর খুৎবা মেনােযাগ সহকাের ওয়ািজব মেন কের �বণ করা।
২. েলাক সমেবত হেয় েগেল িতিন মসিজেদ �েবশ কের উপি�ত
সবাইেক সালাম িদেতন, তারপর িম�ের উেঠ েলাকেদর মুখী হেয়
সালাম করেতন, তারপর িতিন িম�ের আেরাহণ কের বসেতন, তখন
িবলাল রািদয়া�াহু‘আনহু আযান শুরু কর, আযান েশষ হওয়ার
সােথ সােথই িতিন খুৎবা আর� করেতন এবং আযান ও খুতবার
মেধয্ েকােনা কালেক্ষপন করেতন না। তাঁর জেনয্ িম�র ৈতরী ক
পূ েবর্ িতিন ধনুক িকংবা লািঠর উপর ভর িদেয় খুৎবা িদেতন।
৩. িতিন সবর্দা িম�ের দাঁিড়েয় খুৎবা িদেত, অতঃপর সামানয্ বেস
পুনরায় উেঠ ি�তীয় খুৎবা িদেতন।
৪. িতিন েলাকেদরেক তাঁর িনকটবতর্ী হেয় নরেব মেনােযাগ
সহকাের খুৎবা �বণ করার িনেদর্শ িদেতন এবং বলেত, ‘েয বয্ি�
খুৎবার সময় তার সাথীেক বলেলা: তুিম চুপ থাক! েসই বয্ি�ও
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অথর্হীন কাজ করেল, আর েয েকউ তখন অথর্হীন কাজ করল তার
জুম‘আ িবন� হেয় েগল।”
৫. খুৎবা েদওয়ার সময় তাঁর েচাখ দু ’িট লাল হেয় েযেতা, �র উ�
হেতা এবং তাঁর রাগভাব খুব েবেড় েযেতা, মেন হেতা েযন িতিন
েকােনা ৈসনয্ বািহনীেক হামলার ভয় �দশর্ণকারী
৬. িতিন খুৎবায়, ‘আ�া বা‘দু ’ বলেতন এবং খুৎবা সংিক্, আর
সালাত ল�া করেতন।
৭. িতিন খুৎবায় সাহাবীেদরেক ইসলামী নীিতমালা, শরীয়ােতর িবিধিবধানসমূ হ িশক্ষা িদেতন এবং উপি�ত �েয়াজন অনুযায়ী আেিনেষধ করেতন।
৮. িতিন উপি�ত �েয়াজেন িকংবা কােরা �ে�র উ�র দােনর
উে�েশয্ খুৎবা ব� কের িদেতন, �েয়াজন েসের পুনরায় খুৎবা
সমা� করেতন, �েয়াজেন কখেনা িতিন িম�র েথেক েনেম �েয়াজন
েসের পুনরায় িম�ের িফের েযেতন। িতিন উপি�ত চািহদা অনু যায়ী
ব�বয্ রাখেত, িতিন েসখােন েকােনা ক্ষুধাতর্ িকংবা অভাব�� েল
েদখেল তােদরেক দান-সদকা করার িনেদরশ িদেতন এবং েস জেনয্
উৎসািহত করেতন।
৯. িতিন খুৎবায় আ�াহর নাম উ�ারণকােল শাহাদাত আ�ুল �ারা
ইশারা করেতন। অনাবৃ ি�র কারেণ অভাব েদখা িদেল িতিন খুৎবায়
বৃ ি�র জনয্ দ‘আ করেতন।
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১০. িতিন জুম‘আর সালাত েশেষ ঘের িগেয় দু ’রাকাত সু �াত
পড়েতন, আর যারা মসিজেদ আদায় করেতন তােদরেক চার রাকাত
পড়ার িনেদর্শ িদেতন”
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(৪) দু ই ঈেদর সালােত তাঁর আদশর্মাল 38
৩৭

১. রাসু লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম দুই ঈেদর সালাত সবর্দ
ঈদগােহ আদায় করেতন এবং সবেচেয় সু �র কাপড় পিরধান কের
সু সি�ত হেতন।
২. িতিন ঈদু ল িফতেরর িদন সকােল ঘর েথেক েবর হওয়ার পূ েবর্
েবেজাড় সংখয্ায় েখজুর েখেত, পক্ষা�ের ঈদুল আযহার িদ
সকােল ঈদগাহ েথেক আসা পযর্� িকছু েখেতন ন, বরং ঈদগাহ
েথেক িফের এেস কুরবানীর েগা� েখেতন। িতিন ঈদু ল িফতেরর
সালাত একটু িবলে�, আর ঈদু ল আযহার সালাত সকাল সকােল
আদায় করেতন।
৩. িতিন ঈদগােহ পােয় েহঁেট েযেতন এবং তাঁর আেগ একিট বশর্া
উিঠেয় িনেয় যাওয়া হেতা, ঈদগােহ েপৗঁছার পর তা সুতরারপ তাঁর
সামেন �াপন করা হেতা, যােত িতিন তার িদেক িফের সালাত
আদায় কেরন।
৪. িতিন ঈদগােহ েপৗেছ আযান-ই�ামত ছাড়াই ঈেদর সালাত শুর
করেতন, এমনিক ‘সালাত শুরু হে’ এ কথািটও বলেতন না,
ঈদগােহ েপৗঁেছ িতিন ও তাঁর সাহাবীগণ ঈেদর সালােতর পূেবর
িকংবা পের েকােনা সালাত পড়েতন না।
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৫. িতিন খুৎবার পূ েবর্ ঈেদর দ ’রাকাত সালাত পড়েতন, �থম
রাকােত েকরােতর পূ েবর্ তাকবীের তাহরীমাহ্ সহ লাগাতার সাতি
তাকবীর িদেতন, �িত দু ই তাকবীেরর মােঝ সামানয্ একটু চুপ
থাকেতন, িক� েকােনা িনিদর্� দ ‘আ পড়েতন বেল েকােনা িবশু�
�মাণ পাওয়া যায় না। তাকবীর েশেষ েকরাত আর� করেতন এবং
েকরাত েশেষ তাকবীর বেল রুকু করেতন। অতঃপর ি�তীয় রাকােত
লাগাতার আেরা পাঁচিট তাকবীর িদেতন, তারপর েকরাত পাঠ কের
যথাযথ িনয়েম সালাত স�� কের মানু েষর স�ু খীন হেয় দাঁিড়েয়
খুৎবা িদেতন, এ অব�ায় মানু েষরা িনজ-িনজ কাতাের বেস থাকেতা
িতিন তােদরেক ওয়াজ-নসীহত ও আেদশ-িনেষধ করেতন। িতিন
�থম রাকােত সূ রা �াফ এবং ি�তীয় রাকােত সূ রা �ামার পড়েতন,
আবার কখেনা �থম রাকােত সূ রা আ‘লা এবং ি�তীয় রাকােত সূ রা
গাশীয়াহ্ পাঠ করেতন।
৬. িতিন যমীেন দাঁিড়েয় খুৎবা িদেতন এবং েসখােন েকােনা িম�র
িছল না। ৭. িতিন খুৎবা েশানার জেনয্ না বসারও অনুমিত েদন।
আর পিব� ঈদ যিদ জুম‘আর িদেন হয়, তাহেল ঈেদর সালাত
জুম‘আর জনয্ যেথ� হেব বেলন।অথর্াৎেসিদন জুমআর সালােতর
পিরবেতর েযাহেরর সালাত আদায় করেল যেথ� হেব িতিন েঘাষণা
কেরন।
৮. িতিন ঈেদর িদন রা�া পিরবতর্ন কের এক রা�ায় ঈদগােহ
েযেতন এবং অপর রা�া িদেয় বাড়ী িফের আসেতন।
42

(৫) সূ য্র �হণ কােল তাঁর আদশর্মা 39
৩৮

১. যখন একবার সূ য্র �হণ হেল তখন িতিন ভীত-স�� অব�ায়
তাড়াহুেড় কের �ীয় চাদর টানেত টানেত মসিজেদর িদেক েবর হন
এবং অ�সর হেয় েলাকেদর িনেয় দু ’রাকাত সালাত পড়েলন,
তারপর খুব ল�া কের রুকু করেল, অতঃপর রুকু েথেক মাথা
উে�ালন করেলন তখন বলেলন: ‘সািমআ�া-হু িলমান হািমদ’
‘রাববানা ওয়া-লাকাল হামদ’। অতঃপর আবার ে�রাত শুরু কন
এবং এরপর পুনরায় রুকু করেল, তেব এই রুকু তুলনামুলকভােব
�থম রুকুর চাইেত হা�া িছ, তারপর রুকু েথেক মাথা উঠােল,
অতঃপর ল�া িসজদা করেলন। অতঃপর দাঁিড়েয় ি�তীয় রাকােত
তাই করেলন যা �থম রাকােত কেরিছেলন। তাই �েতয্ক রাকােত
দু ই রুকু ও দুই িসজদা িছল। অতঃর সালাত েশেষ িতিন গুরু�ণর্
এবং উ�তর ভাষাস�� খুৎবা �দান করেলন।
২. িতিন সূ য্র �হেণর সময় আ�াহর িযক-সালাত ও আ�াহ িনকট
দু ‘আ-ইসিতগফার, দান-খায়রাত এবং েগালাম আযাদ করার িনেদর্শ
�দান কেরন।”
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(৬) ইে��া �সে� তাঁর আদশর্মাল 40
৩৯

১ রাসু লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম খুৎবার ময় িম�েরর
উপর ইি�সকা, অথর্া বৃ ি�র জনয্ দ‘আ করেতন। জুমআর িদন
ছাড়াও িতিন ইি�সকা কেরন, একদা িতিন মসিজেদ নববীেত বসা
অব�ায় দু ’হাত উে�ালন এবং মহান আ�াহর িনকট ইি��া বা বৃ ি�
�াথর্না কেরন
২. ইি�সকার সময় িনে�া� কিতপয় দু ‘আ পাঠ করা তাঁর েথেক
�মািণত রেয়েছ:
()ﺳﻖ ﻋﺒﺎدك و�ﻬﺎﺋﻤﻚ وا�ﺮﺸ رﻤﺣﺘﻚ وأﻲﺣ ﺑ�ك اﻤﻟﻴﺖ

‘আ�া-হু�ািক ইবা-দাকা, ওয়া বাহাইমাকা, ওয়ানশুর রাহমাতাক,
ওয়া আহয়ী বালাদাকাল মাইেয়যত।’
“েহ আ�াহ ! তুিম েতামার বা�ােদরেক এবং জীব-জ�েদরেক পািন
পান করাও, আর েতামার রহমত ছিড়েয় দাও এবং েতামার মৃত
শহরেক সজীব কর।
িতিন আেরা বলেতন:
ً
()� اﺳﻘﻨﺎ ﻏﻴﺜﺎ ﻣﻐﻴﺜﺎ مﺮ�ﺌﺎ مﺮ�ﻌﺎ ﻧﺎﻓﻌﺎ ﻏ� ﺿﺎر ﺎﻋﺟﻼ ﻏ� آﺟﻞ
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‘আ�া-হু�াসিকনা গাইছা-মুগীছান, মুরীআন, না-িফআন-গায়রা যারিরন, ‘আ-িজলান-গায়রা আ-িজিলন।” 41
“েহ আ�াহ ! তুিম আমােদরেক এমন বৃ ি�র পািন পান করাও যা
ফিরয়াদ দূ রকারী, িপপাসা িনবারণকারী, সা��য �দানকারী, শষযফসল উৎপাদনকারী, উপকারী-অপকারী নয়, শী�র্, িবলে� নয়।”
৩. িতিন যখন েমঘ ও বাতােসর �চ�তা েদখেতন, তখন তাঁর
মুখম�েল ভয়-িবষ�তা েদখা েযেতা, তেব বৃ ি� বষর্ণ েশষ হেয় েগেল
তা দূ র হেয় েযেতা।
৪. িতিন বৃ ি�র সমেয় এ দু ‘আিট বলেতন :
ًﺎً ﺎ
( )ا� ﺻﻴﺒ ﻧﺎﻓﻌ

‘আ�া-হু�া সাইয়য্াবান -িফ‘আন।” 42
41F

“েহ আ�াহ! মুসলধারায় উপকারী বৃ ি� বষর্াও”
আর িতিন শরীেরর কাপড় খুেল িদেতন, যােত বৃ ি�র েফাটা গােয়
পেড়, এর কারণ িজেজ্ঞস করা হেল বে: বৃ ি� তার �ভুর িনকট
হেত নবাগত।” 43
42F

41

আবু দাউদ।

42

বু খারী ও মুসিলম।
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৫. সাহাবীগণ তাঁর িনকট অিত বৃ ি�র অিভেযাগ করেল িতিন বৃ ি�
বে�র জেনয্ দ‘আ কের বেলন:
اﻵﺎﻛم واﻟﻈﺮاب و�ﻄﻮن اﻷودﻳﺔ وﻣﻨﺎﺑﺖ

 ا� ﻰﻠﻋ،)ﻮاﻴﻟﻨﺎ وﻻ ﻋﻠﻴﻨﺎ

(الﺸﺠﺮ

‘আ�া-হু�া হাওয়-লাইনা ওয়ালা ‘আলাইনা, আ�া-হু�া‘আলাল-আকােম, ওয়ায-িযরােব, ওয়া বুতুিনল-আওিদয়ােত, ওয়া মানা-িবিতশ
শাজাের।” 44
43F

“েহ আ�াহ! আমােদর আেশ-পােশ বষর্ণ ক, আমােদর উপর নয়,
েহ আ�াহ! িটলা-পাহাড়, নদী-নালা, খাল-িবল, বন-জ�ল এবং বৃ ক্
উৎপাদেনর জায়গায় বৃ ি� বষর্ণ কর”

43

মুসিলম।

44

বু খারী ও মুসিলম।
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(৭) সালাতুল খাওফ �সে� তাঁর আদশর্মাল 45
৪৪

১. সালাতুল খাওফ বা যু � ও ভয়-ভীিতর সময়কার সালাত �সে�
তাঁর নীিতমালা িছল েয, শ� েসনাদল যিদ তাঁর মােঝ ও ি�বলার
মােঝ অব�ান কের থােক, তেব িতিন মুসিলম ৈসনয্েদরেক তাঁর
িপছেন দু ’কাতাের সািরব� কের দাঁড় কিরেয় সালােতর জনয্
তাকবীর বলেতন এবং তাঁরাও তাকবীর বেল সালাত শুরু করে,
অতঃপর তাঁরা সবাই রুকু করেতন এবং একসােথ রুকু েথেক মাথ
উঠােতন, অতঃপর �থম কাতােরর েসনাদল িসজদায় েযেতা এবং
ি�তীয় কাতােরর েসনাদল শ� ৈসনয্েদর মুেখামুিখ �ায়মান হেতা,
আর যখন িতিন ি�তীয় রাকােতর জনয দাঁড়ােতন, তখন িপছন
কাতােরর েসনাদল দু ’িট িসজদা কের দাঁিড়েয় �থম কাতােরর �ােন
অ�সর হেতা এবং �থম কাতােরর েসনাদল ি�তীয় কাতাের চেল
েযেতা, এভােব সবাই �থম কাতােরর ফিযলত অজর্ন করত এবং
ি�তীয় কাতােরর েসনাদল তাঁর সােথ ি�তীয় রাকােতর িসজদায়
েযেতন, (েসটার িব�ািরত রূপ হে,) সু তরাং ি�তীয় রাকােতর রুকু
েথেক দাঁড়ােনার পর উভয় দল তাই করেতা যা �থম রাকােত
কেরিছল, অতঃপর যখন িতিন তাশাহহুেদর জনয্সেতন, তখন
িপছেনর কাতােরর েসনাদল দু িট িসজদা কের তাঁর সােথ তাশাহহুেদ
িমিলত হেতা, আর সবাই এক সােথ সালাম িফরােতা।
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২. শ� েসনাদল ি�বলা ছাড়া অনয্ েকােনা িদেক অব�ান করে,
তখন িতিন কখেনা মুসিলম েসনাদলেক দু ’ভাগ কের একভাগেক
শ� ৈসনয্দেলর মুেখামুিখ করেতন এবং অপর ভাগেক িনেয় িতিন
সালােত দাঁড়ােতন, তখন এই দল তাঁর সােথ এক রাকাত সালাত
আদায় করার পর শ� ৈসনয্েদর মুেখামুিখ অব�ানরত েলর িনকট
চেল েযেতা এবং শ� ৈসনয্েদর স�ুেখ দ�ায়মান হেত, অতঃপর
ি�তীয় দলিট এেস তাঁর সােথ সালােত শরীক হেয় এক রাকাত
আদায় করেতা, অতঃপর িতিন সালাম িফরােল �েতয্ক দলই
ইমােমর সালােমর পর িনেজ িনেজ এক রাকাত পেড় সালাত পূ ণর্
করেতা।
৩. আবার কখেনা িতিন একদলেক িনেয় এক রাকাত পড়ার পর
যখন ি�তীয় রাকােতর জনয্ দাঁড়ােত, তখন এ দলিট তােদর ি�তীয়
রাকাত পূ ণর্ কের তাঁর রুকুর পূেবর্ই সালাম িফরা, অতঃপর
ি�তীয় দল এেস তাঁর সােথ অপর রাকাত পড়েতা, অতঃপর িতিন
যখন তাশাহহুেদর জনয্ বসে, তখন এ দলিট দাঁিড়েয় তােদর
অপর রাকাত পূ ণর্ করেত, আর িতিন তাশাহহুেদ তােদর অেপক্
করেতন, পর� এই দলিট তাশাহহুদ পাঠ করার পর তােদরেক
সােথ িনেয় সালাম িফরােতন।
৪. আবার কখেনা িতিন একদলেক িনেয় সালাম িফরােতন, অতঃপর
ি�তীয় দলেক িনেয় আবার দু ’রাকাত পেড় সালাম িফরােতন।
48

৫. আবার কখেনা এক দলেক িনেয় এক রাকাত পড়েতন এবং এ
দল চেল েযেতা এবং সালাত পূ ণর্ করেতা ন, অতঃপর ি�তীয় দলিট
এেস তাঁর সােথ এক রাকাত পড়েতা এবং সালাত পূ ণর্ করেতা ন,
এভােব িতিন দু ’রাকাত পড়েতন, িক� তারা এক এক রাকাত
আদায় করেতা।”

49

(৮) মৃত বয্ি�র কাফ-দাফন �সে� তাঁর আদশর্মাল 46
৪৫

১. মৃতবয্ি�র কাফ-দাফন �সে� তাঁর আদশর্মালা িছল সবর্ািধ
পূ ণর্া� এবং অনয্ানয্ জািতর নীিতমালা হেত  ণর্ �ত� এবং
মৃতবয্ির �িত তার পিরবার-পিরজন ও আ�ীয়-পিরজেনর দয়াঅনু �েহর সেবর্া�ম িনশর্; যার �থেম িছল অসু �তার সময় তােক
েদখা-েশানা করা, পরকালীন জীবেনর সু খ-শাি�র কথা �রণ কিরেয়
েদওয়া এবং তােক ওসীয়য্াত ও তাওবা করার জনয্ উৎসািহত ক।
আর উপি�ত েলাকেদর িনেদর্শ �দান কর তারা েযন তােক ‘লাইলাহা ই�া�াহ’ সাক্ষয্বাণীরল�ীন কের থােক, যােত উ�বাণী
তার সবর্েশষ কথা হয়।
২. িতিন িছেলন আ�াহর ফায়সালার উপর সৃ ি�র সবর্ািধক স��
এবং সবর্ািধক তাঁর �শংসাকার, িতিন েছেল ইবরাহীেমর মৃতুয্েত
দয়াপরশ হেয় অ�িস� নয়েন ��ন কেরন, িক� তাঁর অ�র
আ�াহর স�ি� ও েশাকের পিরপূ ণর্ এবং যবান মুবারাক আ�াহর
িযকর ও �শংসায় মাশগুল িছল। িতিনবেলন: “চক্ষু অ�ি এবং
অ�র দু ঃিখত, িক� মুেখ শুধু এমন কথাই বব, যােত �ভু হন
স��।” 47
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৩. জািহলী যু েগর অনু সরেণ গাল িচের, জামা-কাপড় িছঁেড় ও
িচৎকাের কের মৃেতয্র জনয্ িবলাপ করেত িতিন িনেষধ কেছন।
৪. তাঁর আদশর্ িছল মাইেয়য্েতর কা-দাফেন তাড়াহুড়া কর,
মাইেয়য্তেক পি�ার-পিব� করা এবং সাদা কাপড় �ারা কাফন
েদওয়া।
৫. তাঁর আদশর্ িছল মাইেয়য্র মুখম�ল ও শরীর েঢেক েদওয়া
এবং চক্ষু�য় ব� কের েদওয়া
৬. িতিন কখেনা কখেনা মাইেয়য্তেক চুমু িদেতন।
৭. িতিন মাইেয়য্তেক িতনবা, পাঁচবার, �েয়াজনেবােধ আেরা
েবশীবার েধৗত করার এবং েশষ বাের তার গােয় কপুর্র িকংবা কপুর্
জাতীয় েকােনা সু গ� ব� িছিটেয় িদেত আেদশ কেরন।
৮. িতিন যু ে� িনহত শহীদেক েগাসল িদেতন না এবং তাঁেদর েথেক
চামড়ার িনিমর্ত ব� ও েলাহ জাতীয় িজিনসগুেলােখােল িনেতন,
আর তাঁেদরেক র�মাখা কাপড়-েচাপড়সহ দাফন করেতন এবং
তাঁেদর উপর জানাযার সালাত কখনও পেড়নিন।
৯. হ�-ওমরার ইহরামকারী বয্ি�েক কুল পাতা িমশােনা পািন �ারা
েগাসল িদেত এবং তার ইহরােমর কাপড় �ারা কাফন িদেত িনেদর্শ
েদন, আর তােক েকােনা সু গি� ব� �শর্ করােনা এবং তার মাথা
চাদর �ারা েঢেক িদেত িনেষধ কেরন।
51

১০. িতিন মৃেতর অিভভাবকেক সু �র ও সাদা কাপেড় কাফন
েদওয়ার িনেদর্শ েদন এবং কাফেন েবশী দামী কাপড় বয্বহা
করেত বারণ কেরন।
১১. তাঁর আদশর্ িছল যিদ কাফন েছা-খাট হেতা, যা�ারা
মাইেয়য্েতর স�ণর্ শরীর আবৃত করােযেতা না, তাহেল িতিন তার
মাথা েঢেক পােয়র িদেক িকছু তাজা ঘাস েরেখ িদেতন।”
(ক) জানাযার সালাত �সে� তাঁর আদশর্মাল: 48
৪৭

১. রাসু লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম মসিজেদর বািহের
মাইেয়য্েতর উপর জানাযার সালাত আদায় করেত, আবার কখেনা
মসিজেদর িভতর জানাযার সালাত পেড়ন, িক� তা তাঁর িনয়িমত
আদশর্ িছল না।
২. যখন তাঁর কােছ েকােনা মাইেয়য্ত না হেতা, তখন িতিন তার
ঋণ পিরেশাধ স�েকর্ িজজ্ঞাসা করে” 49 তার উপর েকােনা ঋণ
না থাকেল জানাযার সালাত পড়েতন, নেচৎ িতিন িনেজ তার উপর
জানাযার সালাত পড়েতন না, সাহাবীেদরেক পড়ার িনেদর্শ িদেতন।
অতঃপর আ�াহ্ যখন তাঁেক িবজয়ী কের, তখন িতিন ঋণ��
বয্ি�র উপর জানাযর সালাত পেড়ন এবং িনেজই তার ঋণ
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পিরেশাধ করেতন, আর তার পিরতয্� ধ-স�দ তার
উ�রািধকারীেদর জনয্ েরেখ িদেতন।
৩. িতিন যখন জানাযার সালাত শুরু করেতন তখন তাকবীর িদেত
তারপর আ�াহর �শংসা ও গুগান করেতন এবং দু ‘আ করেতন,
আর িতিন চার তাকবীর �ারা জানাযার সালাত আদায় করেতন,
তেব কখেনা কখেনা পাঁচ তাকবীর েদন।
৪. িতিন মাইেয়য্েতর জনয্ িন�ার সােথ ‘আ করার িনেদর্শ েদন
এবং তাঁর েথেক িনে�া� দু ‘আ পাঠ সংরিক্ষত আ:
� ا،) اﻏﻔﺮ ﺤﻟﻴﻨﺎ وﻣﻴتﻨﺎ وﺷﺎﻫﺪﻧﺎ وﺎﻏﺋبﻨﺎ وﺻﻐ�ﻧﺎ و�ﺒ�ﻧﺎ وذﻛﺮﻧﺎ وأﻧﺜﺎﻧﺎ

 ا� ﻻ، وﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺘﻪ ﻣﻨﺎ ﻓﺘﻮﻓﻪ ﻰﻠﻋ اﻹﻳﻤﺎن، أﺣﻴيﺘﻪ ﻣﻨﺎ ﻓﺄﺣﻴﻪ ﻰﻠﻋ اﻹﺳ
.(ﺗﺮﻣﻨﺎ أﺟﺮه وﻻ ﺗﻔﺘﻨﺎ ﺑﻌﺪه

‘আ�া-হু�াগিফ িলহাইিয়না ওয়ামািয়য্িতন, ওয়া শা-িহিদনা ওয়া গািয়িবনা, ওয়া সাগীিরনা ওয়া কাবীিরনা, ওয়া যাকািরনা ওযা উনসানা,
আ�া-হু�া মান্ আহইয়াইতাহু িম�া ফাআহিয়‘আলাল ইসলাম,
ওয়ামান তাওয়াফফাইতাহু িম�া ফাতাওয়াফাহু ‘আলাল ঈমান,
আ�া-হু�া ল-তাহিরমনা আজরাহু ওয়ালা তাফিত�-বা‘আদাহ।” 50
49F

“েহ আ�াহ! আমােদর জীবিত ও মৃত, উপি�ত-অনু পি�ত, আর
আমােদর েছাট-বড় এবং আমােদর নর-নারী সবাইেক ক্ষমা কে
50

িতরিমযী, নাসাঈ, ইবন মাজাহ।
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দাও, েহ আ�াহ! আমােদর মধয্ হেত যাে তুিম জীিবত রাখেত
চাও, তােক তুিম ইসলােমর উপর জীিবত রােখা, আর যােক তুিম
মৃতুয্ িদেত চা, তােক তুিম ঈমােনর উপর মৃতুয্ দা, েহ আ�াহ!
এই মাইেয়য্েতর �িতদান েথেক আমােদর বি�ত কেরা না এবং এর
পের আমােদর েফতনায় িল� কেরা না।
 واﻏﺴﻠﻪ، ووﺳﻊ ﻣﺪﺧﻠﻪ، وأ�ﺮم ﻧﺰﻪﻟ، واﻋﻒ ﻨﻪ، وﺎﻋﻓﻪ، وارﻤﺣﻪ،)اﻏﻔﺮ ﻪﻟ

،ﻣﻦ اﺪﻟ�ﺲ

 وﻧﻘﻪ ﻣﻦ اﺨﻟﻄﺎﻳﺎ ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻴﺖ اﺜﻟﻮب اﻷﺑﻴﺾ، واﺜﻟﻠﺞ واﻟﺮﺒد

 وأدﺧﻠﻪ اﺠﻟﻨﺔ، وزوﺟﺎً ﺧ�اً ﻣﻦ زوﺟﻪ،ﺑﺪﻪﻟ ﺧ�اً ﻣﻦ داره وأﻫﻼً ﻣﻦ أﻫﻠﻪ

(ﻋﺬه ﻣﻦ ﻋﺬاب اﻟﻘﺮﺒ وﻣﻦ ﻋﺬاب اﻨﻟﺎر

‘আ�া-হু�াগিফর লা, ওয়ারহামহ, ওয়া আ-িফহী, ওয়া‘ফু আনহ,
ওয়া আকিরম নু যুলাহ, ওয়া ওয়াসিস‘ মুদখালাহ, ওয়াগিসলহু িবলমিয় ওয়াস্ সালাি ওয়াল বারািদ, ওয়া নাকিকহী িমনাল খাতায়া
কামা-না�াইতাস্ সাওবাল্ আব্�া িমনাদ-দানাস, ওয়া আবিদলহু
দারান্ খাইরাম িমন্ -িরহী ওয়া আহলান্ খাইরাম িমন্ িলহী,
ওয়া যাওজান্ খাইরান িমন্ যাওিজ, ওয়া আদ্ িখলহুল জা�া,
ওয়া আ‘িয়যহু িমন্ আযািবল �ির ওয়া িমন্ আযািবন্ -র।” 51
50F

“েহ আ�াহ্ তুিম তােক মাফ ক, তার উপর রহম কর, তােক পূ ণর্
িনরাপ�ায় রাখ, তােক ক্ষমা , মযর্াদার সেথ তার আিতেথয়তা
কর, তার বাস�ান �শ� কের দাও, তুিম তােক েধৗত কর পািন,
51
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বরফ ও িশিশর িদেয়, তুিম তােক গুনাহ হেত এমনভােব পির�ার
কর েযমন সাদা কাপড়েক ময়লা হেত পির�ার করা হয়, আর তার
পািথর্ব ঘেরর েচেয় তুিম তােক একিট উ�ম ঘর দান কর এবং তার
পিরবােরর বদেল এক উ�ম পিরবার এবং েজাড়ার েচেয় এক উ�ম
েজাড়া দান কর, আর তােক তুিম জা�ােত দািখল কর এবং কবেরর
আযাব ও জাহা�ােমর আগুেনর শাি� েথেক তােক মুি� দাও।
৫. িতিন পুরুষ লােশর মাথা বরাবর এবং মিহলা লােশর মাঝ
বরাবর দাঁড়ােতন।
৬. িতিন নাবােলগ িশশুর উপর জানাযার সালাত পড়েত, আর িতিন
আ�হতয্াকারী এবং গনীতেমর মােল েয়ানতকারীর উপর জানাযার
সালাত পড়েতন না।
৭. িতিন জুহািনয়য্াহ েগাে�র েসই মিহলার উপর জানাযার সালাত
পেড়ন, যার উপর িতিন বয্িভচােরর �িবিধ �েয়াগ কেরিছেলন।
৮. িতিন বাদশাহ নাজাশীর উপর গােয়বী জানাযা পেড়ন, িক�
�েতয্ক মাইেয়য্েতর উপর গােয়বী জানাযা পড়া তাঁর শর্ িছল না।
৯. তাঁর আদশর্ িছল কােরা উপর জানাযার সালাত ছুেট েগে, িতিন
তা তার কবেরর উপর আদায় করেতন।”

55

(খ) দাফন ও তার সংি�� িবষয়ািদ �সে� তাঁর আদশর্মাল 52
৫১

১. রাসু লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম জানাযা েশেষ লােশর
আেগ-আেগ পাঁেয় েহঁেট েগার�ান পযর্ েযেতন এবং যানবাহেন
আেরাহণকারীেদর জনয্ লেশর িপছেন থাকা সু �াত কেরন, আর
পাঁেয় েহঁেট গমনকারীগণ েযন লােশর িনকেট থােক সামেন িকংবা
িপছেন, ডােন িকংবা বােম এবং লাশ বহন কের তাড়াতািড় চলার
িনেদর্শ েদন।
২. িতিন বসেতন না যতক্ষণ না যমীেন ল রাখা হেতা।
৩. িতিন জানাযার স�ানােথর্ দাঁড়ােনার িনেদর্শ ে, িক� বেস
থাকাও তাঁর েথেক সহীহ্ হাদীেস �মািণত আেছ।
৪. তাঁর আদশর্ িছল সূেযর্াদয় িকংবা  যর্া� এবং িঠক দুপেরর সময়
মাইেয়য্ত দাফন না করা।
৫. তাঁর আদশর্ িছল কবর লাহদ কর, কবর গভীর করা এবং
মাইেয়য্েতর মাথা ও পাঁ�য় বরবর কবরেক �শ� করা।
৬. িতিন দাফন েশেষ মাইেয়েতর উপর তার মাথার িদক েথেক
িতনবার মািট িনেক্ষপ করেতন
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৭. িতিন মাইেয়য্ত দাফন েশেষ তার কবেরর উপর দাঁিড়েয়
সাওয়াল-জওয়ােব সািবত থাকার জনয্ দ‘আ কেরন এবং
53
সাহাবীগণেক এ িবষেয় িনেদর্শ েদন”
৮. িতিন কবেরর উপর বেস (কুরআনু ল কারীম হেত) িকছু পাঠ
করেতন না, আর না মাইেয়য্তেক সাওয়া-জওয়াব িশক্ষা িদেতন
৯. তাঁর আদশর্ িছল মাইেয়য্েতর জনয্ িচৎকার কের কা�াকািট
করা, বরং িতিন তা েথেক কেঠারভােব বারণ করেতন।”
(গ) কবর ও েশাকবাতর্া বা সা�না �দান �সে� তাঁর আদশর্মা 54
৫৩

১. তাঁর আদশর্ িছল না কবরসমূহ উঁচু কর, তার উপর ঘর ৈতরী
করা, পাথর-ইট ইতয্ািদ িদেয় গ�ুেজর মত ৈতরী করা।
২. িতিন আলী রািদয়া�াহু‘আনহ-েক ইয়ােমন েদেশ ে�রণ কেরন,
যােত সকল মুিতর্ েভে� চুণর্ িবচুণর্ কের েফেলন এবং উঁচু কবর
েভে� সমান কের েদন। অতএব তাঁর আদশর্ হেলা উঁচু কবরেক
েভে� সমান কের েদওয়া।
৩. িতিন কবর চুনা করা, কবেরর উপর ঘর ৈতরী করা এবং
কবেরর উপর নাম-িঠকানা িলেখ রাখেত িনেষধ কেরন।
53

আবু দাউদ।
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৪. েয কবেরর পিরচয় রাখেত চায়, িতিন তার উপর একটুকরা
পাথর েরেখ িদেত বলেতন।
৫. িতিন কবরেক মসিজদ িহেসেব �হণ করা এবং এসব কেমর্ িল
েলাকেদর �িত অিভস�াত কেরন।
৬. তাঁর আদশর্ িছল কবরসমূহ অপমািনত বা পদদিলত না কর,
কবেরর উপর না বসা এবং তার উপর েঠস না লাগােনা এবং
কবরেক মহৎ িকছু মেন না করা।
৭. িতিন সাহাবীেদর কবর িযয়ারত করেতন, তােদর জনয্ দ‘আ ও
ক্ষমা �াথর্না করার ল, আর কবর িযয়ারতকারীর জনয্ এ দ‘আ
পাঠ করা সু �াত কেরন:
 و�ﻧﺎ إن ﺷﺎء اﷲ ﺑ�ﻢ،�)ﻼم ﻋﻠﻴ�ﻢ أﻫﻞ اﺪﻟﻳﺎر ﻣﻦ اﻤﻟﺆﻣﻨ� واﻤﻟﺴﻠﻤ

( �ﺴﺄل اﷲ ﻨﻟﺎ وﻟ�ﻢ اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ،ﺣﻘﻮن

‘আস-সালামু আলাইকুম আহলাদ-িদয়াির িমনাল মু’িমনীনা ওয়াল
মুসিলমীন, ওয়া ই�া ইনশা-আ�াহু িবকুম লািহক ন, নাছ্আলু�হ লানা ওয়া লাকুমুল ‘আিফয়াহ।” 55
54F

“েহ কবেরর অিধবাসী মু’িমন-মুসিলমগণ! েতামােদর �িত সালাম
বিষর্ত েহা, আর আমরাও ইন-শা-আ�াহ্ েতামােদর সােথ িমিলত
55
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হেবা, আমরা আ�াহর িনকট আমােদর জনয্ এবং েতামােদর জনয
িনরাপ�া �াথর্না করিছ”
৮. তাঁর আদশর্ িছল মাইেয়য্েতর েশাকা পিরবারেক সা�না েদওয়া,
িক� সা�না �দােনর জনয্ একি�ত হওয়া এবং মাইেয়য্েতর জন
কবেরর পাে�র্ িকংবা অনয্ েকাথাও কুরআনখানী করা তাঁর আদশ
িছল না।
৯. তাঁর আদশর্ িছল মাইেয়য্েতর পিরবার েযন েলাকেদর খাবাের
আেয়াজেনর ক� না কের, বরং িতিন েলাকেদর িনেদরশ �দান
কেরন: তারা েযন মাইেয়য্েতর েশাকাতর্ পিরবােরজনয্খাবােরর
আেয়াজন কের।”

59

(৯) যাকাত ও দান-সদকা �সে� তাঁর আদশর্মালার িববর 56
৫৫

(ক) যাকাত �সে� তাঁর আদশর্মাল: ১. যাকােতর সময়-সীমা, পিরমাণ ও েনসাব এবং যাকাত কার উপর
ফরয হেব এবং যাকােতর হকদার কারা? এসব িবষেয় তাঁর
আদশর্মালা সবর্ািধক পুণ�। যােত ধনী-দির� উভেয়র কলয্ােণর
�িত িবেশষ দৃ ি� রাখা হেয়েছ এবং ধনীেদর স�েদ েসই পিরমাণ
যাকাত ফরয করা হেয়েছ য�ারা ফকীেরর �েয়াজন পূ রণ হয়,
কােরা �িত অিবচার করা ছাড়া।
২. যখন িতিন েকােনা বয্ি�েক যাকােতর হকদারবেল জ্ঞাত হে,
তখন তােক যাকােতর মাল েথেক �দান করেতন, আর অপিরিচত
েকােনা বয্ি� যার অব�া স�েকর্ িতিন জ্ঞাত নন তাঁর ি
যাকােতর মাল চাইেল, িতিন তােক এ কথা বলার পর �দান
করেতন েয, যাকােতর মােল ধনী ও সক্ষম উপাজর্নকারী বয্
েকােনা অংশ েনই।
৩. তাঁর আদশর িছল যাকােতর মাল ধনীেদর েথেক সং�হ কের েস
েদেশর দির�েদর মােঝ িবতরণ করা, অতঃপর িকছু অিতির� হেল
তাঁর িনকট মদীনায় িনেয় আসেল িতিন তা ব�ন কের িদেতন।
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৪. িতিন শুধু �কাশয্ মাল যথা চতু�দ জ� ও জিম েথেক উৎপ
ফসেলর যাকাত সং�হ করার জেনয্ দূত ে�র করেতন।
৫. িতিন উৎপািদত শেসয্র অনু মান করার জেনয্ েলাক ে�রণ
করেতন, িযিন েখজুর বাগােনর েখজুর ও আ�ুেরর লতায় আ�ুর
অনু মান করেতা, অতঃপর কত ওস� হেব 57 অনু মান কের েসই
পিরমান যাকাত িনধর্ারণ করেতা।
৫৬

৬. তাঁর আদশর্ িছল না েঘাড়-গাধা, খ�র এবং �ীতদােসর যাকাত
�হণ করা, অনু রূপ স�, ফল-ফসলািদ েযগুেলা েতাল-ওজন করা
হয় না এবং গুদামজাত করা হয় ন, িক� িতিন আ�ুর ও পাকা
েখজুেরর যাকাত সং�হ করেতন, তা তাজা েহাক িকংবা শু� েহাক
এেত েকােনা পাথর্কয্ কে িন।
৭. তাঁর আদশর্ িছল না মানুেষর উ�-উ�ম মালগুেলা যাকাত
িহেসেব িনেয় েনওয়া, বরং িতিন মধয্ম মাল �হণ করেতন
৮. িতিন সদকা �হণকারী ফকীরেক তার সদকা িব�য় করেত
িনেষধ করেতন, িক� ধনীর জনয্ সদকার মাল ভক্ষণ করা জয
কেরন যিদ ফকীর তােক তা হািদয়য্া�প �দান কের থােক।
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১ ওস� = ৬০ নববী সা‘, আর ১ সা’ = �ায় আড়াই েকিজ, সু তরাং ৫ ওস� =

৭৫০ েকিজ েনসাব পূ ণর্ হেল’’ অনু বাদক
61

৯. িতিন কখেনা মুসিলমেদর �াথর রক্ষােথর্ সদকার মাল ে
পিরেশাধ করার শেতর্ ঋণ �ণ করেতন, আবার কখেনা সদকার
মাল েথেক পিরেশাধ করার শেতর্ ঋণ �হণ করেত, আবার কখেনা
সদকার মাল তার মািলকেদর িনকট হেত ঋণ িহেসেব �হণ
করেতন।
১০. েকােনা বয্ি� যাকােতর মাল িনেয় এেল িতিন তার জনয্ এ বে
দু ‘আ করেতন: েহ আ�াহ ! তার এবং তার উেটর মেধয্ বরকত দান
58
কর।”
আবার কখেনা বলেতন :
َ ّ
()� ﺻَﻞِ َﻋﻠﻴْ ِﻪ
‘েহ আ�াহ ! তুিম তার �িত সালাত েপশ কর।” 59
58F

(খ) যাকাতুল িফৎরা �সে� তাঁর আদশর্মাল: 60
৫৯F

১. রাসু লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এক স‘ কের েখজুর,
যব, পিনর ও িকশিমশ হেত সদকােয় িফৎরা আদায় করা ফরয
কেরন 61।
৬০F

58

সু নােন নাসাঈ।

59

বু খারী ও মুসিলম।

60

যাদু ল মা‘আদ : ২/১৮।

62

২. তাঁর আদশর্ িছল সদকােয় িফৎর ঈেদর সালােতর পূেবর্ আদা
করা। িতিন েঘাষণা কেরন: “েয েকউ তা ঈেদর সালােতর আেগ
আদায় কের তা হেব মা�বুল যাকাতুল িফৎর, আর েয েকউ তা
সালােতর পের আদায় কের, তা হেব শুধুমা� এক �কার দাখায়রাত।” 62
৩. তাঁর আদশর্ িছল সদকাতুল িফৎর িবেশষভােব অভাব��েদর
মােঝ ব�ন করা, অথর্া িতিন তা যাকােতর হকদার আট �কােরর
উপর ব�ন কেরন িন।
(গ) নফল সদকা-খায়রাত �সে� তাঁর আদশর্মাল: 63
৬২

১. রাসু লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম �ীয় মিলকানায়
মানু েষর মােঝ সবর্ািধক দানশীল িেলন, িতিন আ�াহ্ �দ�
েন‘আমেত স�� হেয় অিধক কামনা করেতন না এবং আ�াহ �দ�
েন‘আমতেক নগণয্ মেন করেতন না।
২. েকউ তাঁর িনকট েকােনা িকছু চাইেল, িতিন তােক তা �দান
করেতন কম েহাক িকংবা েবশী েহাক।
৩. িতিন দান কের দান�হণকারী অেপক্ষা অিধক খুশী হেতন
61

নববী সা‘ = �ায় আড়াই েকিজ।’’ অনু বাদক।
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আবু দাউদ।
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৪. িতিন েকােনা অভাব�� বয্ি� েদখেল তােক িনেজর উপর �ধানয্
িদেতন, কখেনা �ীয় খাদয্�বয্ �দান ক, আবার কখেনা �ীয়
েপাষাক �দান কের।
৫. তাঁর উদারতা ও দানশীলতা েদেখ তাঁর স�ী-সাথীগণ িনেজেদর
উপর কাবু হািরেয় েফলেতা।
৬. িতিন িবিভ� �কােরর দান-খায়রাত করেতন, কখেনা উপহােরর
মাধয্ে, আবার কখেনা সদকার মাধয্ে, আবার কখেনা
উপেঢৗকেনর মাধয্ে, আবার কখেনা েকােনা ব� �য় কের
িবে�তােক বয্বস-পণয্ ও মূলয্ উভয়িট দান ক, কখেনা িতিন
েকােনা ব� ঋণ িহেসেব �হণ কের তার েচেয় অিধক পিরেশাধ
করেতন, আবার কখেনা িতিন উপহার �হণ কের তার েচেয় অিধক
�িতদান িদেতন।”

64

(১০) িসয়াম বা েরাযা �সে� তাঁর আদশর্মালার িববর
(ক) রমযােনর েরাযা �সে� তাঁর আদশর্মাল: 64
৬৩

১. রাসু লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম েচােখ চাঁদ েদখা িকংবা
েকােনা সাক্ষয্দাতার সাক্ষয্বাণী ছাড়া মােহ রমযােনর েরা
করেতন না, নেচৎ শা‘বান মােসর গণনায় ি�শ িদন পূ ণর্ করেতন।
২. ৩০েশ শা‘বােনর রাত েমঘা�� থাকার কারেণ চাঁদ েদখা না
েগেল, িতিন মােহ শা‘বানেক ৩০ িদন পূ ণর্ করেতন এবং সে�েহর
িদন তথা েমঘা�� শা‘বােনর ৩০ তািরখ মােহ রমাযােনর �থম িদন
হওয়ার সে�েহ েসই িদন েরাযা রাখেতন না, আর না তার িনেদর্শ
েদন।
৩. তাঁর আদশর্ িছল মােহ রমযােনর ২৯ তািরেখ েরাযা েশষ করা
দু ’জন েলােকর শাওয়ােলর চাঁদ েদখার সাক্ষয্বাণীর মাধয্
৪. ঈেদর সালােতর সময় অিতবািহত হওয়ার পর দু ’জন বয্ি� চাঁদ
েদখার সাক্ষয্ �দান করেল িতিন েরাযা েছ েড় েদন এ
সাহাবীেদরেক েরাযা েভে� েফলার িনেদর্শ েদ, অতঃপর ি�তীয়
িদন সকােল ঈেদর সালাত আদায় কেরন।
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৫. িতিন সূ যর্াে�র সােথ সােথ অনিতিবলে� ইফতার করেতন এবং
ত�নয্ উৎসাহ �দান করেত আর েসহরী েখেতন এবং ত�নয্
উ�ু � করেতন এবং েসহরী েশষ রাত পযর্� িবল� কের েখেতন
এবং িবল� কের েসহরী খাওয়ার জনয্ উৎসাহ �দান করেতন
৬. িতিন সালাত আদােয়র পূ েবর্ ইফতার করেতন এবং িতিন তাজপাকা েখঁজুর �ারা ইফতার করেতন, তা না েপেল শু� েখঁজুর �ারা
এবং তাও না েপেল কেয়ক েঢাক পািন পান করেতন।
৭. িতিন ইফতার েশেষ বলেতন :
()ذﻫﺐ اﻟﻈﻤﺄ واﺑﺘﻠﺖ اﻟﻌﺮوق وﺛﺒﺖ اﻷﺟﺮ إن ﺷﺎء اﷲ
‘যাহাবায্ যামায়, ওয়াবতা�ািতল ‘অরু, ওয়া সাবাতাল আজরু
ইনশা-আ�াহ্ ” 65
64F

“িপপাসা দূ রীভূ ত হেয়েছ, ধমনীগুিল িস� হেয়েছ এবং সাওয়াব
�িতি�ত হেয়েছ ইনশা-আ�াহ।”
৮. তাঁর আদশর্ িছল মােহ রমাযােন িবিভ� �কােরর ইবাদত িধক
পিরমােণ করা। মােহ রমযােন িজবরীল আলাইিহস সালাম তাঁর সােথ
পযর্ায়�েম কুরআন পাঠ দান করেতন।
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৯. তাঁর আদশর্ িছল মােহ রমযােন অিধক পিরমােন সদক-খায়রাত,
িতলাওয়ােত কুরআন ও িযকর এবং ই‘েতকাফ করা।
১০. িতিন রমযােন কিতপয় ইবাদত িবেশষভােব করেতন যা িতিন
অনয্ েকােনা মােস করেতন ন, িতিন কখেনা সাওেম েবসাল অথর্াৎ
িবরিতহীন েরাযা রাখেতন, িক� সাহাবীেদরেক তা েথেক বারণ
কেরন, তেব তােদরেক েসহরী খাওয়ার সময় পযর� িবরিতহীন েরাযা
রাখার অনু মিত েদন।”
(খ) েরাযা অব�ায় জােয়য-নাজােয়য িবষয়ািদ �সে� তাঁর
আদশর্মাল 66:
৬৫

১. রাসু লু�াহ সা�া�াহুআলাইিহ ওয়াসা�াম িসয়াম পালনকারীেক
অ�ীল কথাবাতর্, গািল-গালাজ ও তার �েতা�র এবং ঝগড়া িববাদ
করা হেত বারণ কেরন, বরং যিদ েকউ তােক গািল েদয়, তেব েস
উ�ের ‘আিম িসয়াম পালনকারী’ বলার িনেদর্শ িদেতন” 67
২. িতিন মােহ রমযােন সফরকােল কখেনা েরাযা রােখন আবার
কখেনা েরাযা েছেড় েদন, অনু রূপ সাহাবীেদরেক সফের েরাযা রাখ,
না রাখা উভেয়র অনু মিত েদন।

66

যাদু ল-মা‘আদ।
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বু খারী ও মুসিলম।
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৩. িতিন সাহাবীেদরেক েরাযা েভে� েফলার িনেদর্ িদেতন যখন
তারা রণা�েন শ�েসনার িনকটবতর্ী হেতা
৪. তাঁর আদশর্ িছল না দূর� বা সীমা িনধর্ারণ করা যা অিত�
করার পর েরাযাদার েরাযা ছাড়েব।
৫. বরং সাহাবীগণ সফর শুরু করেলই েরাযা েছেড় িদেতন এলাকা
ঘর-বাড়ী অিত�ম করার িচ�া-ভাবনা ছাড়া এবং তাঁরা বেলন: এটা
তাঁর আদশর্মালা ও সু�ােতর অ�গর্ত
৬. কখেনা �ী সহবাসজিনত অপিব� অব�ায় তাঁর ফযর হেয়
েযেতা, তখন িতিন ফজেরর পর েগাসল করেতন এবং েরাযা
রাখেতন।
৭. িতিন মােহ রমযােন েরাযা অব�ায় কখেনা তাঁর েকােনা �ীেক চুমু
িদেতন।
৮. িতিন েরাযা অব�ায় িমসওয়াক করেতন এবং েরাযা অব�ায়
মাযমাযা বা কুিল ও ইি�ন্শা বা নােক পািন �হণ করেতন এবং
েরাযা অব�ায় �চ� �ী�জিনত তাপ �াস করার লেক্ষয্ �ীয় মাথ
উপর পািন ঢালেতন।
৯. তাঁর আদশর্ িছল েরাযাদার ভ লবশত পানাহার করেল তার েথেক
কাযার হুকুম �তয্াহার কের েরাযা পূণর্ করার িনেদর্শ েদও
68

১০. িতিন েরাগা�া� বয্ি� ও মুসািফেরর জনয্ েরাযা না েরেখ পে
কাযা করার অনু মিত েদন, অনু রূপ িবধান গভর্বতর্ী ও দু�দা
মিহলােদর জনয্ যিদ তারা েরযা রাখার দরন িনেজেদর অথবা
তােদর িশশুেদর ক্ষিতর আশংকা েরাধ কের থা”
68
(গ) নফল েরাযা �সে� তাঁর আদশর্মাল :
৬৭

১. এ �সে� তাঁর আদশর্মালা িছল প ণর্া� ও উে�শয্ হািসেল ে��ত
এবং আ�ার উপর সহজতর। িতিন কখেনা এেতা অিধক েরাযা
রাখেতন েয, বলা হেতা: হয়েতা িতিন েরাযা আর ছাড়েবন না,
আবার িতিন েরাযা েছেড় িদেতন এমনভােব েয, বলা হেতা: হয়েতা
িতিন সহসা আর েরাযা রাখেবন না, িতিন মােহ রমযান বয্তীত অনয
েকােনা মােস পূ ণর্ মাস েরাযা রােখনিন এবং শ’বান মাস ছাড়া আর
েকােনা মােস এত অিধক নফল েরাযা রােখনিন, আর এমন েকােনা
মাস অিতবািহত হেতা না েয মােস িতিন অবশয্ই কেয়ক িদন েরাযা
না রাখেতন।
২. তাঁর আদশর্ িছল শুধু জুমআর িদেন েরাযা রাখা অপছ� কর
এবং িতিন �েতয্ক েসাম ও বৃহ�িতবাের েরাযা রাখার জনয্ খুব
সেচ� থাকেতন।
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৩. িতিন আইয়য্ােম ব� তথা �িত মােসর ১৩, ১৪, ১৫ তািরেখ
েরাযা রাখা ছাড়েতন না, না সফের না গৃেহ অব�ানকােল এবং িতিন
আইয়ােম বীে� েরাযা রাখার জনয্ উৎসাহ �দান করেতন।
৪. িতিন �েতয্ক মােসর শুরুেত িতন িদন েরাযা রাখেত
৫. িতিন শাওয়ােলর ছয় েরাযা �সে� বেলন: রমযােনর সােথ
শাওয়ােলর ছয়িট েরাযা রাখা সারা বছর েরাযা রাখার সমতুলয।” 69
আর িতিন রমযােনর পর আশুরার (১০ই মুহাররােমর) িদেনর
েরাযােক অনয্ েয েকােনা িদেনর েরাযা অেপক্ষাহা�যপূ ণর্ মেন
করেতন।
৬. িতিন আরাফার (৯ই যু লহাে�র) িদেনর েরাযা �সে� বেলন:
উ� েরাযা িবগত এক বছেরর এবং আগামী এক বছেরর
পাপরািশেক েমাচন কের েদয়।” 70 তেব তাঁর আদশর্ িছল আরফার
িদন ময়দােন আরফায় অব�ানকােল েরাযা না রাখা।
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মুসিলম।
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৭. তাঁর আদশর্ িছল না সারা বছর েরাযা রাখ, বরং এ �সে� িতিন
বেলন: েয েকউ সারা বছর েরাযা রাখেলা, �কৃতপেক্ষ েস না েরায
71
রাখেলা, আর না েস েরাযা ছাড়েলা।”
৮. িতিন কখেনা নফল েরাযার িনয়য্াত করেত, অতঃপর েরাযা
েছেড় িদেতন, আবার কখেনা �ীয় পিরবােরর িনকট এেস িজেজ্ঞ
করেতন: েতামােদর িনকট িক খাবােরর িকছু আেছ? যিদ তারা
উ�ের বলেতা: না, তখন িতিন বলেতন: তাহেল আিম িসয়াম পালন

করলাম।” 72

৯. িতিন বেলেছন : যিদ েতামােদর কাউেক খাবােরর �িত আ�ান
করা হয় অথচ েস েরাযাদার, তখন েস উ�ের বলেব : ‘আিম িসয়াম
পালন করিছ।”
(ঘ) ই‘েতকাফ �সে� তাঁর আদশর্মাল: 73
৭২

১. রাসু লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম রমযােনর েশষ দশ িদন
মসিজেদ এ‘েতকাফ করেতন, যতক্ষণ না আ� আয্যা-ওয়াজা�া
তাঁেক উিঠেয় েনন। তেব িতিন একবার ই‘েতকােফ িছেলন না,
অতঃপর তা শাওয়ােল কাযা কেরন।

71

নাসাঈ।
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২. িতিন ‘লাইলাতুল �দর’ তালাশ করার লেক্ষয্ একবার �থম
িদেন ই‘েতকাফ কেরন, তারপর মধয্ম দশ িদে, তারপর েশষ দশ
িদেন, অতঃপর যখন িতিন েজেন িনেলন েয, ‘লাইলাতুল �দর’ েশষ
দশ িদেন িবদয্মা, তখন েথেক িতিন সবর্দা েশষ দশ িদেন
ই'েতকাফ করেতন, যতক্ষণ না িতিন আ�াহর িনকট �তয্াগ
কেরন।
৩. িতিন কখনই েরাযা ছাড়া ই‘েতকাফ কেরনিন।
৪. তাঁর িনেদর্েশ মসিজেদ একিট ক্ষু�াকৃিতর তাঁবু �াপন করা হ,
আর িতিন তােত িনজর্নতা অবল�ন করেতন।
৫. িতিন ই‘েতকােফর ই�া করেল ফজেরর সালােতর পেরই �েবশ
করেতন।
৬. িতিন ই‘েতকাফ করেল তাঁর িবছনা-প� ই‘েতকাফ�েল রাখা
হেতা এবং তােত িতিন একলা িনজর্েন �েবশ করেতন।
৭. িতিন মানিবক �েয়াজন ছাড়া ঘের েযেতন না।
৮. িতিন �ীয় মাথা উ�ু ল মু’িমনীন আেয়শা রািদয়া�াহু‘আনহা এর
ঘেরর িদেক েবর কের িদেতন, তখন আেয়শা রািদয়া�াহু‘আনহা
তাঁর মাথা আঁচেড় িদেতন যখন িতিন হােয়য অব�ায় থাকেতন।
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৯. িতিন ই‘েতকােফ থাকা অব�ায় তাঁর েকােনা েকােনা �ী সাক্ষা
করেত েযেতন, সাক্ষাৎ েশেষ �তয্াবতর্ন কােল িতিন তােক এি
েদওয়ার জেনয্ েবর হ, তখন রাি�েবলা িছল।
১০. িতিন ই‘েতকাফ থাকা অব�ায় তাঁর েকােনা �ীর সােথ সহবাস
করেতন না, আর না েকােনা �ীেক চুমু িদেতন।
১১. িতিন �েতয্ক বছর দশ িদন কের ‘েতকাফ করেতন, িক�
েযই বছর িতিন মারা যান, েসই বছর িবশ িদন ই‘েতকাফ কেরন।”
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(১১) হ�-ওমরাহ্ �সে� তাঁর আদশর্মালার িবব 74
৭৩

(ক) ওমরাহ্ �সে� তাঁর আদশর্মা:
১. রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম চারবার ওমরাহ্ পাল
কেরন, (এক) হদায়িবয়ার ওমরাহ, যখন মুশিরকরা তাঁেক ম�ায়
�েবশ করেত বাধা িদেয়িছল, তখন িতিন হদায়িবয়া নামক �ােন
হাদী যেবহ কেরন এবং মাথা মু�ন কের হালাল হেয় যান। (দু ই)
ওমরাতুল কাযা, যা িতিন হদায়িবয়ার সি� েমাতােবক পরবতর্ী
বৎসর আদায় কেরিছেলন। (িতন) েযই ওমরাহ্ িতিন হে�র সােথ
আদায় কেরিছেলন। (চার) িতিন িজিয়ররানা েথেক একিট ওমরাহ্
আদায় কেরিছেলন। 75
৭৪

২. তাঁর জীবেন েকােনা ওমরাহ্ ম�া হেত বিহর্গমনকােল িছল ,
বরং সবকয়িট ওমরাহ্ িছল ম�ায় �েবশকােল
৩. বৎসের একািধক ওমরাহ্ করা তাঁর েথেক �মািণত েন, িতিন
কখনই এক বৎসের দু ’ইবার ওমরাহ্ কের িন।
৪. তাঁর সকল ওমরাহ্ আদায় হে�রমাসসমূ েহ িছল।
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যা েহানাঈন যু ে�র সময় হেয়িছল।
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৫. িতিন বেলন, মােহ রমযােন ওমরাহ আদায় হে�র সমতুলয্” 76
(খ) হ� �সে� তাঁর আদশর্মালা 77:
৭৬

১. হ� ফরয হওয়ার পর অনিত িবলে� িতিন হ� আদায় কেরন
এবং িতিন জীবেন একবার মা� হ� কেরন এবং তা িছল হে�
ে�রান।
২. িতিন েযাহেরর সালােতর পর হে�র ইহরাম বাঁেধন, অতঃপর
তালিবয়া পাঠ কের বেলন:
 إن اﺤﻟﻤﺪ واﻨﻟﻌﻤﺔ لﻚ واﻤﻟﻠﻚ ﻻ، ﺒﻟﻴﻚ ﻻ ﺮﺷ�ﻚ لﻚ ﺒﻟﻴﻚ،»ﺒﻟﻴﻚ

.«ﺷ�ﻚ لﻚ

‘লা�াইকা-আ�াহু�-লা�াইক, লা�াইকা লা-শারীকা লাকা
লা�াইক, ই�াল-হামদা ওয়ান-েন‘অমাতা লাকা ওয়াল মুলক, লাশারীকা লাক।” 78
7F

“আিম উপি�ত েহ আ�াহ! আিম উপি�ত, আিম উপি�ত েতামার
েকােনা শরীক েনই আিম উপি�ত, িন�য় সম� �শংসা এবং
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বু খারী ও মুসিলম।

77

যাদু ল মা‘আদ: ২/৯৬।

78
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েন‘আমতসমূ হ েতামার, আর সমুদয় রাজ� েতামার, েতামার েকােনা
শরীক েনই।”
আর িতিন এই তালিবয়া উ��ের পাঠ কেরন, যােত তাঁর সাহাবীগণ
শুনেত পান। িতিন তােদরেক উ��ের তালিবয়া পঠ করার িনেদর্শ
েদন এবং িতিন লাগাতার তালিবয়া পড়েত থােকন। েলােকরা তােত
কম-েবশী করিছল িক� িতিন তােত অস�িত �কাশ কেরন িন।
৩. িতিন ইহরাম বাঁধার সময় সাহাবীেদরেক হে�র িতন �কােরর
েয েকােনা একিট মেনানীত করার অনু মিত েদন, অতঃপর িতিন
ম�ার িনকটবতর্ী হেল হে� ইফরাদ ও হে� ে�রানকরীেদর মােঝ
যােদর সােথ হাদী তথা হে�র কুরবানীর পশু িছল না তােদরেক
হে�র ইহরােমর বদেল ওমরার িনয়য্াত করার উৎসাহ �দান
কেরন।
৪. িতিন উ�ীর উপর সাওয়ার হেয় হ� আদায় কেরন, পাি� িকংবা
হাওদা-ডুিলর মেধয্ নয় এবং খাদয্�বয্ ও সফেরর সামান তা
সােথই িছল।
৫. িতিন ম�ায় উপনীত হেয় এ মেমর্ িনেদর্শ জারী কেরন , যােদর
সােথ হাদীর পশু েনই তারা েযন হের ইহরাম ভ� কের ওমরার
িনয়য্াত কের এবং ওমরাহ্ আদােয়র পইহরাম েথেক হালাল হেয়
যায়। আর যােদর সােথ হাদী রেয়েছ তারা েযন ওমরাহ্ আদােয়র
পর ইহরাম অব�ায় থােক। অতঃপর িতিন সওয়ারীেত আেরাহন
76

কের ‘যী-তুয়া’ নামক উপতয্কায় অবতরণ কেরন এবং েসখােন মােহ
িযল-হে�র চতুথর্ তিরেখ রিববােরর রাত কাটান এবং েসখােন
ফজেরর সালাত আদায় কেরন। অতঃপর েগাসল কের িদেনর
েবলায় ম�ার হজুেনর িদেক অবি�ত ‘সািনয়াতুল ‘উলইয়া’-নামক
এলাকা িদেয় ম�ায় �েবশ কেরন। অতঃপর িতিন মসিজেদ �েবশ
কেরই বায়তু�াহর অিভমুেখ রাওয়ানা হন, তখন িতিন তািহয়য্াতুল
মসিজদ পেড়নিন এবং হাজের আসওয়ােদর িনকট এেস তােক �শর্
কেরন এবং তার উপর ভীড় কেরন িন। অতঃপর বায়তু�াহেক বােম
েরেখ ডান পা�র্ িদেয় তাওয়াফ শুরু কেরন এবং‘বার দরজায়
িকংবা মীযােবর িনেচ অথবা কা‘বা ঘেরর িপছেন িকংবা চারেকােণ
েকােনা িনিদর্� দ ‘আ পাঠ কেরন িন। তেব রুকে ইয়ামানী ও
হাজের আসওয়ােদর মধয্বতর্ী �ােন েপৗঁেছ এই আয়াতিট পাঠ ক
তাঁর েথেক �মািণত রেয়েছ :
َ ﴿ �َ َّ َنا ٓ َءات َِنا � ٱ ُّ ۡ� َيا َح َس َن ٗة َو� ٱ�خ َِرة ِ َح َس َن ٗة َوق َِنا َع َذ
[٢٠١ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة٢ ِاب ٱَّار
ِ
ِ

‘রা�ানা আ-িতনা িফ�ুিনয়া হাসানাহ, ওয়ািফল আ-িখরােত হাসানাহ,
ওয়াি�না ‘আযা-বা�ার।’
‘‘েহ আমােদর �ভু! আমােদরেক ইহকােল ও পরকােল কলয্াণ দান
কর এবং আমািদগেক জাহা�ােমর আগুেনর আযাব হেত রক্
কর।” এটা ছাড়া তাওয়ােফর জনয্ আর েকােনা িনিদর্� ‘আ িনধর্ারণ
কেরন িন। আর িতিন এর তাওয়ােফর �থম িতন চ�ের রমল
কেরন- অথর্া েছাট েছাট কদেম বা পদেক্ষেপ �ত চেলন এবং এ
77

তাওয়ােফ ‘ইদিতবা’ কেরন- অথর্া পিরিহত চাদেরর মধয্ভাগেক
ডান কাঁেধর নীচ িদেয় চাদেরর উভয় েকাণ বাম কাঁেধর উপর ধারণ
কেরন এবং ডান বাহু ও ডান কাঁধ েখালা রােখন। যখনই িতিন
হাজের আসওয়ােদর িনকটবতর্ী হেতন তখন‘আ�াহু আকবা’ বেল
তার �িত ইশারা করেতন িকংবা হােতর ছিড় িদেয় �শর্ করেতন
এবং ছিড়েক চুমু িদেতন। (আরবী শ� ‘েমহজন’ মােন মাথা বাঁকা
হােতর ছিড়), আর রুকেন ইয়ামানীর িনকট েপৗঁ েসটােক হাত
িদেয় �শর্ কেরন িক� তােক চুমু েদ িন, আর �শর্ করার পর
হােতও চুমু েদনিন, অতঃপর তাওয়াফ েশেষ মা�ােম ইবরাহীেমর
িপছেন এেস এ আয়াতিট পাঠ কেরন:
ْ ُ ّ
ّٗ
ِ ﴿ َوٱَِذوا مِن َّ َق
ۧ ِ ٰ �َ ۡام إِب
[١٢٥ :� َم ُم َص� �﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة

‘‘েতামরা মাকােম ইবরাহীমেক সালােতর �ান িহেসেব �হণ কর।”79
78F

এবং েসখােন দু ’রাকাত সালাত আদায় কেরন তখন মা�ােম
ইবরািহমী তাঁর ও বায়তু�াহর মধয্�েল িছ, উ� দু ’রাকােত সূ রা
ফািতহার পর ইখলােসর সু রা�য় তথা ‘কুল ইয়া আয়ু য্হাল কািফরূ
এবং কুল হুয়া�াহ আহা’ পাঠ কেরন, সালাত েশেষ হাজের
আসওয়ােদর িনকটবতর্ী হেয় তােক হাত িদেয় �শর্ কে, অতঃপর
সাফা পাহােড়র অিভমুেখ যা�া কেরন এবং সাফার িনকটবতর্ী হেল
এই আয়াতিট পাঠ কেরন:
79
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َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ ۡ ّ ّ َ َ ۡ َج
ٓ َ
َ
َ ۡ َ ّ ّ
اح عل ۡيهِ أن َط وّ َّف
صَفا َوٱل َم ۡر َوة مِن ش َعا� ِ ِر ٱَِۖ �من َ ٱ�َيت أوِ ٱ�تم َر ف� جن
﴿ ۞ِنَ ٱ
َ ٌ َ َ ّ ّ َ َ َ طَو ّ َ َ ۡ ٗ َإ
ٌ
[١٥٨ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة١ ب ِ ِهما ۚ ومن َ َع خ�� ِنَ ٱَ شاكِر عل ِيم

‘‘িনঃসে�েহ ‘সাফা’ ও মারওয়া’ আ�াহর িনদশর্নাবলীর অ�গর,
সু তরাং েয বয্ি� ক‘বা ঘেরর ‘হ�’ অথবা উমরাহ্ পালন কে,
তার জেনয্ এতদুভেয়র মােঝ‘সাঈ’ করা েদাষণীয় নয়, বরং েকােনা
বয্ি� ে��ায় সৎকমর্ কর, িন�য়ই আ�াহ্ আমেলর সিঠক
মূ লয্ায়নকার, মহাজ্ঞা।” 80
79F

িতিন বেলন: আিম েসখান েথেকই (অথর্াৎ সাফা েথেক) আর�
করেবা েযখান েথেক আ�াহ আর� কেরেছন, (অথর্াৎ আ�াহ যার
কথা কুরআেন আেগ বেলেছন) অতঃপর সাফা পাহােড় আেরাহণ
কেরন েযখান েথেক িতিন বায়তু�াহ্ েদখেত পা, তখন িতিন
ে�বলামুিখ হেয় আ�াহর এক�বােদর েঘাষণা েদন এবং তাকবীর
বেল এ দু ‘আ পাঠ কেরন:
 ﻻ.»وﺣﺪه ﻻ ﺮﺷ�ﻚ ﻪﻟ ﻪﻟ اﻤﻟﻠﻚ وﻪﻟ اﺤﻟﻤﺪ وﻫﻮ ﻰﻠﻋ ﻞﻛ ﻲﺷء ﻗﺪﻳﺮ

.« إﻻ اﷲ وﺣﺪه أ�ﺰ وﻋﺪه وﻧﺮﺼ ﻋﺒﺪه وﻫﺰم اﻷﺣﺰاب وﺣﺪه

‘‘লা-ইলা-হা ই�া�াহু ওয়াহ্বহু ল-শারীকা লাহ, লাহুল মু�ু
ওয়ালাহুল হামদ, ওয়াহুয়া‘আলা-কুি� শাইিয়ন-�াদীর, লা-ইলা-হা
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ই�া�াহু ওয়াহ্দাহু আনজাযা ‘দাহ, ওয়া নাসারা আ�াহ, ওয়া
হাযামাল আহযা-বা ওযাহদাহ।” 81
‘‘আ�াহ্ ছাড়া সিতয্কার েকােনা মাবুদ ে, িতিন এক ও একক,
তাঁর েকােনা শরীক েনই, সম� রাজ� ও �শংসা তাঁরই, িতিন
সবিকছু র উপর ক্তাবান। একমা� আ�াহ্ ছাড়া সিতয্কার েকােন
মা‘বুদ েনই, িতিন তাঁর অ�ীকার পূ রণ কেরেছন, িতিন তাঁর বা�ােক
সাহাযয্ কেরেছন এবং িতিন একাই শ� ৈসনয্দলেক পরািজ
কেরেছন।”
অতঃপর িতিন দু ‘আ কেরন এবং িতিন অনু রূপ িতনবার করর পর
মারওয়া অিভমুেখ অ�সর হন। অতঃপর দু ’পাহােড়র মধয্বতর্
সমভুিমেত েপৗেছ েদৗেড় �ত গিতেত উপতয্কা অিত�ম কের,
আর তা হেলা দু ই সবুজ বািতর মধয্বতর্ী �, িতিন পােয় েহেট
সা‘য়ী শুরু কে, িক� তাঁর উপর েলাকেদর অিধক ভীড় হেল িতিন
সাওয়ারীর উপর আেরাহণ কের সা‘য়ী পূ ণর্ কেরন। আর িতিন
মারওয়া পাহােড় েপৗঁেছ তা উপরাংেশ আেরাহণ কেরন, তখন িতিন
ে�বলামুিখ হেয় আ�াহর এক�বােদর েঘাষণা েদন এবং তাকবীর
বেলন এবং অনু রূপ কেরন েযরূপ িতিন কেরিছেলন সাফা পাহােড়
সাফা পাহােড়র উপর, তারপর যখন স�ম চ�ের মারওয়ার িনকেট
সায়ী সমা� কেরন, তখন িতিন জরুরীিভি�েত িনেদর্শ জারী কের
েয, যােদর সােথ হাদী-কুরবানীর পশু েনই তারা েযন ইহরাম েথেক
81

আবু দাউদ, িতরিমযী, নাসাঈ, ইবেন মাজাহ।
80

পূ ণর্রূেপ হালাল হেয় য, যিদও েস হে� িকরান িকংবা ইফরােদর
িনয়য্াত কের থােক। আর েযেহতু তাঁর সে� হাদী িছ, তাই িতিন
ইহরাম েথেক হালাল হনিন এবং বেলন : যিদ আিম আেগ জানতাম
যা পের েজেনিছ, তেব আিম হাদীর পশ সে� িনেয় আসতাম না,
বরং হে�র ইহরামেক ওমরার �ারা পিরবতর্ন কের িদতাম” 82
আর িতিন মাথা মু�নকারীেদর জেনয্ িতনবার দ‘আ কেরন এবং চুল
খােটাকারীেদর জেনয্ একবার। িতিন ম�ায় অব�ানকােল িজ-হা�
মােসর ৮ তািরখ পযর্� তাঁর বাস�ােন সালাতসমূহ জাম‘আেতর
সােথ কসর কের আদায় কেরন, তারপর িতিন ৮ তািরেখর সকােল
সাথীেদরেক িনেয় িমনায় েপৗঁেছ েযাহর ও আসেরর সালাত িনিদর্
ওয়াে� আদায় কেরন এবং েসখােন রাি� যাপন কেরন। ৯
তািরেখর সূ েযর্াদেয়র পর আরাফা অিভমুেখ যা�া কের, তখন
সাহাবীেদর েকউ তালিবয়াহ্ পাঠ করিছ, আবার েকউ তাকবীর
বলিছল, িতিন তা শুনিছেলন িক� কােরা উপর অস�িত �কাশ
কেরন িন। অতঃপর নািমরায় েপৗঁেছ িতিন একিট েগালাকৃিতর
তাঁবুেত �েবশ কেরন- যা তাঁর িনেদর্েশ তাঁর জেনয্ �াপন কর
হেয়িছল, মূ লত: নািমরাহ্ নামক �ান আরাফার অ�গর্ত , বরং
েসিট আরাফার পি�ম�াে� একিট এলাকার নাম। সূ যর্ ঢলা পযর্
েসখােনই অব�ান কেরন, তারপর �ীয় ‘�াসওয়া’ নামক উ�ীর
উপর আেরাহণ কের ‘ওরানাহ্ উপতয্কায় ন কেরন এবং �ীয়
উ�ীর উপর বেস একিট মাহা�য্াপণর্ ভাষণ �দান কেরন; যােত
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ইসলােমর েমৗিলক িবষয়াবলীর �ীকৃিত �দান কেরন এবং িশকর ও
জািহিলয়য্ােতর িভিসমূ হ �িসেয় েদন এবং েযসব িবষয়াবলী সকল
ধমর্ ও িম�ােত হারাম েসগুেলার িনিষ�তার উপর তাকীদ �দা
কেরন এবং জািহলী যু েগর কুসং�ার ও সু দেক িনেজর পােয়র িনেচ
রােখন, েসই খুৎবায় জনগণেক মিহলােদর �িত সদাচারেণর িনেদর্শ
েদন। কুরআন-সু �াহেক দৃ ঢ়তার সােথ অবল�ন কের চলার অিসয়াত
কেরন, তারপর িতিন সাহাবীেদর েথেক �ীকােরাি� �হণ কেরন েয,
িতিন আ�াহর পয়গাম তােদরেক পিরপূ ণর্ভােব েপৗঁেছ িদেয়েছন এব
আমানত স�ূ ণ্রূেপ আদায় ক
র
েরেছন এবং উ�তেক নসীহ
কেরেছন, অতঃপর উ� �ীকােরাি�র উপর আ�াহেক সাক্ষ
রােখন। তারপর েখাৎবা েশেষ েবলাল রািদয়া�াহু ‘আনহ-েক
আযােনর িনেদর্শ িদেল িতিন আযান ও ইকামত েদন। তখন িতিন
েযাহেরর সালাত কসর কের দু ’রাকাত আদায় কেরন এবং তােত
িন��ের েকরাত পেড়ন অথচ েসই িদন শু�বার িছল। তারপর
ইকামত িদেয় আসেরর সালাত দু ’রাকাত আদায় কেরন। অথচ তখন
তাঁর সে� ম�ার অিধবাসীগণও িছল, িক� িতিন তােদরেক েযাহরআসেরর সালাত চার রাকাত পূ ণর্ করার িনেদর্শ ে িন, আর না
তােদরেক ‘জম‘েয়-তাকদীম’ না করার হুকুম েদন। অতঃপর সালাত
েশেষ িতিন সাওয়ারীেত আেরাহণ কের আরাফােতর সীমার মেধয্
অব�ান করার উে�শয্ গমণ কেরন। আরাফার িন তাঁর েরাযা
রাখার বয্াপাের েলাকেদর মােঝ সে�হ েদখা িদেল উ�ুল ম’িমনীন
মায়মুনাহ্ রািদয়া�াহ‘আনহা তাঁর িনকট একিট পাে� সদয্ েদাহন
82

করা দু ধ পািঠেয় েদন, তখন িতিন আরাফায় অব�ানরত িছেলন,
িতিন তা পান কেরন এবং েলাকগণ তা েদখিছল। িতিন ‘জাবােল
রহমত’ নামক পাহােড়র িনেচ পাথরসমূ েহর িনকট ‘জাবােল মুশাত’েক স�ু েখ েরেখ ি�বলামুখী হেয় অব�ান কেরন। িতিন �ীয় উ�ীর
উপর সাওয়ার িছেলন এবং িতিন সূ যর্া� পযর্� আ�াহর িনকট  ‘আ�াথর্না করেত থােক, িতিন েলাকেদরেক ‘ওরানাহ’ নামক
উপতয্কায় অব�ান না করার িনেদর্শ েদন এ বেলন: “আিম
এখােন অব�ান করিছ, তেব ‘আরাফার �া�র সবই
অব�ান�াল।” 83 তখন িতিন দু ‘আ করার সময় িভখারীর নয্ায় সীনা
মুবারক পযর্� হাত উে�ালন কেরন এবং বেলন, ে��তম দু ‘আ
হেলা আরাফার িদেনর দু ‘আ, আর আিম এবং আমার পুবর্বতর্
নবীগণ কতৃর্ক উ�ািরত ে��তম বণী হেলা:
82F

.«»وﺣﺪه ﻻ ﺮﺷ�ﻚ ﻪﻟ ﻪﻟ اﻤﻟﻠﻚ وﻪﻟ اﺤﻟﻤﺪ وﻫﻮ ﻰﻠﻋ ﻞﻛ ﻲﺷء ﻗﺪﻳﺮ

‘‘লা-ইলাহা ই�া�াহু ওয়াহ্দাহু-শারীকালাহ, লাহুল মুলকু
ওয়ালাহুল হামদ, ওয়াহুয়া আলা কুি� শাইিয়ন �াদীর” 84
83F

আর যখন আরাফার িদেন সূ যর্া হেয় যায় এবং সূ য্াে�র বয্
র
াপিট
িনি�ত হয় এভােব েয, সূ েযর্র েসানালী রং েশষ হেয় যা, তখন
িতিন ওসামা ইবন যােয়দ রািদয়া�াহু‘আনহ-েক সাওয়ািরর িপছেন
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মুসিলম।
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িতরিমযী।
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আেরাহণ কিরেয় ধীরি�রতার সােথ মুযাদািলফার িদেক যা�া কেরন
এবং িতিন উ�ীর লাগাম িনেজর িদেক েটেন রােখন এমনভােব েয,
তার মাথা সওয়ারীর িকনারায় েযন েযাগ করিছেলন এবং িতিন
বলিছেলন: ‘‘েহ েলাক সকল! েতামরা �শাি� ও ধীরি�রতার সােথ
চেলা, েকননা সৎকমর্ তাড়াহুড়া করার মেধয্ ” 85 আর িতিন
‘আল-মা’েযমাইন’ নামক রা�া িদেয় �তয্াবতর্ন কেরন এবং িতি
‘��’ নামক রা�া িদেয়ই আরাফায় �েবশ কেরিছেলন, আর
�তয্বতর্ন কােল তাঁর চলার গিত িছল মধয, িক� যখন েকােনা
িব�ীণর্ �া�ের িকংবা ফাঁকা পেথ উপনীত হেত, তখন �ত গিতেত
চলেতন এবং িতিন পথ অিত�ম কােল লাগাতার তালিবয়া পাঠ
করিছেলন। িতিন পিথমেধয্ অবতরণ কের েপশাব কের, তারপর
হা�া অযু কের পথ চেলন এবং মাগিরেবর সালাত পেড়নিন যতক্ষ
না িতিন মুযদািলফায় েপৗঁেছন। অতঃপর মুযদািলফায় েপৗঁে
সালােতর জনয্ অযু কেরন এবং িবলাল রািদয়া�াহ ‘আনহ-েক
আযান ও ইকামেতর িনেদর্শ েদন। অতঃপর উ�ীর িপঠেথেক মালসামান রাখার এবং উেটর পাল বাঁধার পূ েবর্ই মাগিরেব সালাত িতন
রাকাত আদায় কেরন, অতঃপর েলাকসকল িনজ িনজ জায়গায়
িনেজেদর উট বিসেয় িদেল আযান ছাড়া শুধু ইকামত িদেয়ই‘এশার
সালাত কসর কের আদায় কেরন এবং মাগিরব ও ‘এশার মােঝ
িতিন আর েকােনা সালাত পেড়নিন। তারপর িতিন ঘুিমেয় পেড়ন
ফজর পযর্� এবং েসই রাত জা�ত থােকনি, তেব অধর্রাি� যাপন
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বু খারী।
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করার পর পিরবােরর দু বর্ল েলাকেদরেক িমনার িদেক যা�া করার
অনু মিত �দান কেরন এবং তােদরেক িনেদর্শ েদন তারা েযন
জমরােত কংকর িনেক্ষপ না কের যতক্ষণ না  উিদত হয়।
অতঃপর ফজেরর সময় হেল আযান ও ইকামত িদেয় �থম
ওয়াে�ই ফজেরর সালাত আদায় কেরন। তারপর সাওয়ারীেত
আেরাহণ কের মাশ‘আের হারােমর িনকট গমন কেরন এবং
েলাকেদর লক্ষয্ কের ব: ‘‘পুেরা মুযদািলফাই অব�ান�ল।” 86
তখন িতিন ি�বলামুখী হেয় অিধক হাের আ�াহর িযিকর, তাকবীর,
তাহলীল, দু ‘আ-�াথর্না করেত থােকন েয পযর্� না �ভােতর আেল
অেনকটা ফসর্া হেয় উেঠ। অতঃপর সূেযর্াদেয়র আেগই দল ইবেন
আ�াস রািদয়া�াহু ‘আনহমা-েক সাওয়ারীর িপছেন বিসেয়
মুযদািলফা েথেক িমনার িদেক যা�া কেরন।
পিথমেধয্ ইবন আ�াস রািদয়া�াহু আনহুমািনেদর্শ েদন ে, েযন
িতিন জামরােত িনেক্ষপ করার জনয্ সাতিট কংকর েব েছ ।
অতঃপর িতিন েসগুেলেক তাঁর হােত েরেখ তােত ফুৎকার করেত
করেত বেলন: ‘‘েতামরা জামরােত অনু রূপ েছাট েছাট কংকর
িনেক্ষপ কেরা এবং ধেমর্ অিতর�ন করা হেত সতকরেকা।” 87
আর িতিন ‘মুহাস্সার’ নামক উপ�কায় েপৗঁছেল �ত গিতেত তা
অিত�ম কেরন। আর িতিন মধয্ম পথ িদেয় চেলন েযিট েসাজা
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মুসিলম।
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নাসাঈ ও ইবেন মাজাহ।
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জামরাতুল েকাবরায় িনেয় যায়। িতিন কংকর িনেক্ষপ করপযর্�
তালিবয়াহ্ পাঠ করিছেলন। িতিন সূেযর্াদেয়র পর উ�ীর উপ
সওয়ার অব�ায় উপতযকার িনচ েথেক জামরাতুল ‘আকাবা বা বড়
জামরােত পর পর সাতিট কংকর িনেক্ষপ কেরন। তখন িতিন ‘বা
শরীফেক বাম িদেক এবং িমনােক ডান িদেক রােখন এবং �েতয্কিট
কংকর িনেক্ষেপর সম‘আ�াহ-আকবার’-তাকবীর বেলন। অতঃপর
িমনায় �তয্াবতর্ন কের একিট মা�য্পণর্য্ ভাষণ �দান কে,
যােত কুরবানীর িদেনর ফযীলত এবং ম�ার মান-মযর্াদা স�েকর
েলাকেদর অবিহত কেরন এবং শাসকবেগর্র যারা কুরআ-সু �াহ্
�ারা েনতৃ� েদয় তােদর কথা েশানা ও মানয্ করার িনেদর্শ ন।
তােদরেক হে�র িবিধ-িবধান িশক্ষা ে, তারপর িমনায় পশু যেবহ
করার �ােন গমন কের িনজ হেত ৬৩ িট েমাটা-তাজা উট কুরবানী
কেরন, উট যেবহ করার সময় েসগুিল দাঁড়ােনা এবং বা-পা বাঁধা
অব�ায় িছল, অতঃপর এক শত উেটর অবিশ�গুিলেক যেবহ্ করা
জনয্‘আলী রািদয়া�াহু‘আনহ-েক িনেদর্শ েদন। কুরবানীর পশু
েগাশ্ত অভাব�� -দির� েলাকেদর মােঝ ব�ন কের িদেত বেলন।
িক� কসাইেক তার মজদু রী িহেসেব কুরবানীর েগাশ্ত িদেত িনেষধ
কেরন। িতিন তােদর আরও জানান েয, পুেরা িমনাই যবাই-নাহর
করার �ল এবং ম�ার িগিরপথসমূ হ রা�াও যবাই-নাহর করার
�ল।
অতঃপর কুরবানীর পশু যেবহ্ করা েশেষ নািপতেক েডেক পাঠ,
নািপত �থেম তাঁর মাথার ডান অধর্াংশ ম �ন করেল িতিন তা আবু
86

তালহা রািদয়া�াহু‘আনহ-েক �দান কেরন, অতঃপর বাম অধর্াংশ
মু�ন করেল িতিন চুলগুেলা আবু �ালহা রািদয়া�াহ‘আনহ-েক িদেয়
88
বেলন: ‘‘এগুি জনগেণর মােঝ ব�ন কের দাও।” িতিন মাথা
মু�নকারীেদর জেনয্ িতনবার দ‘আ কেরন এবং চুল খােটাকারীেদর
জেনয একবার। আর উ�ু ল মু’িমনীন আেয়শা রািদয়া�াহু‘আনহা
তাঁেক খুশবু মািখেয় েদন। অতঃপর েযাহেরর আেগ সাওয়ারীেত
আেরাহণ কের ম�া �তয্াবতর্ন কেরন এবং তাওয়ােফ ইদাহ বা
ফরয তাওয়াফ আদায় কেরন। েসিদন অনয্ েকােনা তাওয়াফ
কেরনিন এবং তাওয়ােফর সেথ সা‘য়ীও কেরনিন 89, িতিন ফরয
তাওয়াফ িকংবা িবদায় তাওয়ােফ ‘রমল’ কেরনিন, বরং শুধুমা�
তাওয়ােফ কুদু ম বা আগমনী তাওয়ােফ ‘রমল’ কেরন।
৮৮

অতঃপর তাওয়াফ েশেষ যমযেমর িনকট আেসন তখন েলােকরা
পািন পান করিছল, েলােকরা তাঁেক পািনর পা� উিঠেয় িদেল িতিন
দাঁড়ােনা অব�ায় যমযেমর পািন পান কেরন। অতঃপর িমনায় িফের
আেসন এবং িমনােতই রাি� যাপন কেরন। েসিদন েযাহেরর সালাত
েকাথায় আদায় কেরন, এ মেমর্ মতাৈনকয্ রেয়, ইবেন ওমর
রািদয়া�াহু ‘আনহু এর বণর্নায় িতিন েসিদন েযাহেরর লাত
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বু খারী ও মুসিলম।

89

েকননা �ােরন হাজীর জনয্ তাওয়ােফ ওমরাহ ও তাওয়ােফ ইফাযাহ্ এব

একিট সায়ী যেথ�, আর িবদায়ী তাওয়াফ েতা ঋতুবতর্ী মিহলা ছাড়া বিহরাগত
সকল হাজীেদর উপরই ওয়ািজব।’’-অনু বাদক
87

িমনােত পেড়ন, আর জােবর ও উ�ু ল মু’িমনীন আেয়শা রািদয়া�াহু
‘আনহু বেল: িতিন েসিদন েযাহেরর সালাত ম�ােতই পেড়ন।
অতঃপর ১১ তািরেখর সকােল সূ যর্ পি�ম িদেক ঢেল যাওয়ার
অেপক্ষা কে, অতঃপর সূ যর্ ঢলার পর িতিন তাবু েথেক জমারাত
অিভমুেখ পােয় েহঁেট যা�া যা�া কেরন এবং েসিদন সাওয়ািরেত
আেরাহণ কেরন িন, েসথায় েপৗঁেছ �থেম মসিজেদ খাইেফর
সি�কেট অবি�ত �থম জামরােত কংকর মারা শুরু কেরন এব
তােত এেকর পর এক সাতিট কংকর িনেক্ষপ কেরন এবং �েতয
কংকেরর সােথ ‘‘আ�াহু আকবা”-তাকবীর বেলন।
তারপর জামরাহ েথেক িকছু টা অ�সর হেয় ি�বলামুখী হেয় দাঁিড়েয়
দু ’হাত উে�ালন কের সূ রা বা�ারার সমপিরমাণ দীঘর্ক্ষণ ‘আ�াথর্না কেরন
তারপর মধয্ম জমরায় েপৗেছ েসখােনও �থমবােরর নয্ায় কংক
িনেক্ষপ কে, তারপর িকছু টা স�ু েখ উপতয্কার িদেক সের িগেয়
জামরােক ডান িদেক েরেখ ি�বলামুখী হেয় দাঁিড়েয় দু ’হাত তুেল
�ায় �থমবােরর নয্ায় দীঘর্ক্ষ‘আ-�াথর্না কেরন। তারপর তৃতীয়
জমরাতুল আ�াবার �িত অ�সর হন এবং েসখােন েপৗেছ বাম
িদেক উপতয্কা সংল� �ােন গমন কেরন এবং জমরােক সামেন
েরেখ এবং কাবা শরীফেক বাম িদেক এবং িমনােক ডান িদেক েরেখ
অনু রূপ সাতি কংকর িনেক্ষপ কে।
88

আর কংকর িনেক্ষপ স�� কের িফের আেসন এবং েসথা
দাঁড়ানিন।
অিধক �হণেযাগয্ মতহেলা েয, িতিন েযাহেরর সালােতর পূ েবরই
কংকর িনেক্ষপ কেরিছেলন। অতঃপর িফের এেস সালাত আদা
কেরন। তেব আ�াস রািদয়া�াহু ‘আনহ-েক হাজীেদর পািন
সরবরাহ করার দািয়� পালেনর উে�েশয্ িমনার িদনগুেলােত ম�া
রাত কাটােনার অনু মিত েদন। িতিন তাড়াতািড় কের ১২ তািরেখ
িমনা তয্াগ কের িন, বরং িবল� কের ‘আইয়য্ােম তাশরীে�র িতন
িদনই জামরাহগুেলােত কংকর িনেক্ষপ কেরন। অতঃপর মস্সাব
নামক �ােন এেস অব�ান কেরন। েসখােন েযাহর, আসর, মাগিরব
ও এশার সালাত �েতয্কিটেক তার সময়মতআদায় কেরন এবং
অ� িকছু সময় িন�া যান। অতঃপর সাওয়ারীেত আেরাহণ কের
ম�া েপৗেছ রাত েসেহরীর সময় বায়তু�াহর িবদায়ী তাওয়াফ কেরন
এবং এ তাওয়ােফ ‘রমল’ কেরনিন, তখন উ�ু ল মু’িমনীন সািফয়য্াহ
ঋতুবতর্ী হেয় পড়েল তার জনয্ িবদা তাওয়ােফর হুকুম িশিল
কেরন, তাই িতিন িবদায় তাওয়াফ কেরন িন।
েস রােতই আেয়শাহ রািদয়া�াহু‘আনহার মন�ি�র জনয্ তাঁর ভাই
আ�ু র রহমানেক সােথ িনেয় ‘তান‘ঈম’ েথেক ইহরাম েবঁেধ একিট
ওমরাহ্ আদায় করর বয্ব�া কের েদ। আেয়শা রািদয়া�াহু‘আনহা
ওরমাহ্ েশেষ রােতিফের এেল িতিন সাহাবীেদরেক সফেরর িনেদর্শ
েদন, তখন সবাই মদীনা অিভমুেখ যা�া কেরন।”
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(১২) হাদী, কুরবানী ও ‘আকীকাহ্ �সে� তাঁর আদশর্মা 90
৮৯

(ক) হাদী �সে� তাঁর আদশর্মাল 91:
৯০

১. রাসু লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম উট ও ছাগলপাল হাদী
িহেসেব ে�রণ কেরন এবং তাঁর �ীেদর পক্ষ হেত হাদী িহেসেব গ
ে�রণ কেরন। িতিন হ� ও ওমরার সময় এবং (হদায়িবয়ার সি�
কােল) অব�ান �েল হাদী যেবহ্ কেরন।
২. তাঁর আদশর্ িছ, হাদী িহেসেব ে�িরত ছাগলপােলর গলায় েবিড়
লাগােনা, েসগুেলার গলায় ছুিরর আঘােত দাগ করা নয়। িতিন �ীয়
হাদী ে�রেণর পর (ইহরাম বাঁধার পূ বর্মুহুতর্ প) েকােনা হালাল
িবষয়ািদেক িনেজর উপর হারাম মেন কেরন িন।
৩. িতিন হািদ িহেসেব উট ে�রণ করেল েসগুিলেক‘তা�লীদ’-গলায়
েবড়ী লাগােতন, বা ‘এশআর’ করেতন- অথর্া উেটর ডান কুেজঁ
ছু িরর আঘােত সামানয্ দাগ লাগােতন।
৪. িতিন হাদী ে�রণ করার সময় দূ তেক বেল িদেতন েয, েকােনা
হাদী মৃতুয্মুখী হেল েসিট যেবহ্ কের েদ, অতঃপর তার রে� �ীয়
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ম�ার হারাম শরীেফ হ�-উমরা একই সফের করার সু েযাগ �হণ করার

কারেণ েশাকিরয়া�রূপ েয পশু যেবহ করেত হয় েস িনিদর্� পশুেক হাদী
হয়।’’ অনু বাদক।
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জুতা রি�ন কের তার উপিরভােগ েরেখ েদেব, েস িনেজ িকংবা
সাথীবেগর্র েকউ েস পশুর েগাত ভ�ন করেব না, অতঃপর েগাশ্ত
অনয্ েলাকের মােঝ ব�ন কের েদেব।
৫. িতিন হাদীেত সাহাবীেদর অংশীদার কের িদেতন, উেট সাতভাগ
এবং গরুেত সাত ভাগ।
৬. িতিন রাখালেক িবেশষ �েয়াজেন অনয্ সওয়ারী পাওয়া পযর্
হাদীেত আেরাহণ করার অনু মিত েদন।
৭. তাঁর আদশর্ িছ: উটেক দাঁড়ােনা ও বাম পা বাঁধােনা অব�ায়
নহর করা, িতিন নহর করার সময় ‘িবসিম�াহ’ ও ‘আ�াহু আকব’
বলেতন।
৮. িতিন িনজ হােতই কুরবানীর পশুযেবহ্ কের, আবার কখেনা
অনয্েক অবিশ�গুে যেবহ্ করার দািয়� �দান কেরন।
৯. িতিন ছাগল-দু �া যেবহ্ করার সময় তাঁর এক পা িদেয় ছাগদু �ার পাঁজর দািবেয় রাখেতন, অতঃপর ‘িবসিম�ািহ-আ�াহু আকব’
বেল যেবহ্ কেতন।
১০. িতিন উ�তেক কুরবানী ও হাদীর েগাশ্ত খাওয়া ও জমা রাখার
অনু মিত িদেয়েছন।

92

১১. িতিন কখেনা হাদীর েগাশ্ত ব�ন কের িদেতন, আবার কখেনা
বেলন: যার ই�া িকছু অংশ েরেখ েদেব।
১২. তাঁর আদশর্ িছল ওমরার হাদী যেবহ্ করা মারওয়া পাহােড়
িনকেট, আর হে� েকরােনর হাদী যেবহ্ করা িমনােত।
১৩. িতিন কখনও ইহরাম েথেক হালাল হওয়ার পূ েবর্ �ীয় হাদী নহর
কেরনিন, বরং িতিন শুধুমা� সূেযর্াদেয়র পর এবং জমরােত কংক
িনেক্ষেপর পরই হাদী নহর কেরন এবং সূেযর্াদেয়র পূেবরদী নহর
করার অনু মিত কখনও িতিন েদনিন।”
(খ) কুরবানী �সে� তাঁর আদশর্মাল 92:
৯১

১. রাসু লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম কখও কুরবানী করা
পিরতয্াগ কেরনিন এবং িতিন দ’িট দু �া িদেয় কুরবানী করেতন
এবং ঈেদর সালােতর পর েসগুেলা যেবহ্ করেতন। িতিন বে:
“আইয়য্ােম তাশরী� তথা ১১, ১২, ১৩ তািরখও কুরবানীর পশু
যেবহ করার িদবস।” 93
২. িতিন আেরা বেলন: েয েকউ ঈেদর সালােতর পূ েবর্ কুরবানী
করেলা, তার কুরবানী বলেত িকছু ই হেলা না, বরং েসটা েকবল
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মুসনােদ আহমদ।
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খাবার েগাশ্ত হেলা, যা েস িনেজর পিরবার-পিরজেনর জনয্ আগাম
94
বয্ব�া করেলা”
৩. িতিন ছাগল-েমষ জাতীয় পশুর ছয় মােসর ছানা এবং পাঁচ বছর
উ�ীণর্ উ, আর দু ’বছর উ�ীণর্ গরু কুরবানী করার িনেদর্শ েদ
৪ তাঁর আদশর্ িছল কুরবানীর জনয্ সু�র �িটমু� পশু বাচাই
করা। িতিন কান-কাটা, িশং-ভা�া, এক েচাখ-কানা, েনংড়া, পা ভা�া,
ও অিত দু বর্ল পশু িদেয় কুরবানী করেত িনেষধ কেরন এবং িতি
েচাখ-কান �িটমু� হওয়ার �িত লক্ষয্খার িনেদর্শ েদন।
৫. িতিন আেরা িনেদর্শ েদ, েয বয্ি� কুরবানী করার ই�া রােখ েস
েযন িযল-হা� মােসর �থম দশক �েবেশর পর িনেজর নখ-চুেলর
িকছু ই না কােট।
৬. তাঁর আদশর্ িছল ঈদগােহ কুরবানী করা” 95
৭. তাঁর আদশর্ িছল একিটছাগল এক পিরবােরর পক্ষ হেত যে
হেব বেল মেন করা, যিদও সংখয্ায় তারা একািধক হেয় থাে।”
(গ) আ�ীকা �সে� তাঁর আদশর্মাল: 96
৯৫

94

বু খারী, মুসিলম।
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বু খারী।
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১. সহীহ্ সনেদ রাসুলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম েথে
�মািণত েয, িতিন বেলেছন: “�েতয্ক নবজাত িশশু তার আ�ীকা
সােথ দায়ব� থােক, েযিট তার পক্ষ েক স�ম িদেন যেবহ্ করা
হয় এবং তার মাথা-মু�ন করা হয় ও নাম রাখা হয়।” 97
২. িতিন আেরা বেলেছন: “েছেলর পক্ষ েথেক ’িট ছাগল এবং
েমেয়র পক্ষ েথেক একিট ছাগল যেবহ্ করা হ” 98

97

আবু দাউদ, িতরিমযী ও নাসাঈ।

98

আবু দাউদ ও নাসাঈ।
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(১৩) �য়-িব�য় ও েলন-েদন �সে� তাঁর আদশর্মাল 99
৯৮

১. রাসু লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ম �য় ও িব�য় কেরন,
তেব নবুওয়াত লােভর পর তাঁর �য় অিধক িছল িব�য় অেপক্,
িতিন মজুরী কেরন 100 এবং অনয্েক মজুর িনেয়াগ কের, িতিন
উকীল-�িতিনিধ িনেয়াগ কেরন এবং অেনয্র �িতিনিধ� কের,
তেব তাঁর �িতিনিধ িনেয়াগ অিধক িছল তাঁর �িতিনিধ� করা
অেপক্ষা
৯৯

২. িতিন নগদ মূ েলয্ ও বাকী মূেলয্ �য় কে, িতিন িনেজ সু পািরশ
কেরন এবং তাঁর িনকট সু পািরশকরা হয়, িতিন ব�ক িদেয় এবং
ব�ক ছাড়া ঋণ �হণ কেরন এবং িতিন ধার েনন।
৩. িতিন দান-খায়রত কেরন কেরন এবং দান �হণ কেরন, িতিন
িনেজ উপহার-উপেঢৗকন �দান কেরন এবং উপহার �হণ কেরন
এবং তার �িতদান �দান কেরন, আর উপহার �হেণর ই�া না
হেল �দানকারীর িনকট অপারগতা �কাশ কেরন, রাজা-বাদশাগণ
তাঁর িনকট হাদীয়া-উপেঢৗকন ে�রণ করেতা, িতিন তােদর হাদীয়া
�হণ করেতন এবং তা সাহাবীেদর মােঝ ব�ন কের িদেতন।
৪. তাঁর েলন-েদন সবর্ািধক উ�ম িল, িতিন কােরা েথেক িকছু ঋণ
িহেসেব �হণ করেল তার েচেয় উ�ম পিরেশাধ করেতন এবং তার
99
100
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ধন-স�দ ও পিরবার-পিরজেনর জনয্ বরকেতর দ‘আ করেতন,
িতিন একবার ঋণ িহেসেব একিট উট �হণ কেরন, অতঃপর তার
মািলক ককর্শ ভাষায় তাঁর িনকট মূলয্ পিরেশােধর দাবী করে
সাহাবীগণ তােক মার-ধর করার ই�া কেরন, তখন িতিন বেলন:
তােক েছেড় দাও, েকননা হকদােরর কথা বলার অিধকার
রেয়েছ।” 101
৫. অজ-মুখর্েদর কেঠারতা তাঁর ৈদঘ-ক্ষমাশীলতােক আেরা বৃি
করেতা, িতিন রাগাি�ত বয্ি�েক িনেদর্শ ে, েস েযন িনেজর
রােগর অি��ুিল�েক অযু র পািনর �ারা িনিবেয় েফেল এবং বেস
পেড় যিদ েস দাঁড়ােনা থােক এবং শয়তান েথেক আ�াহর িনকট
আ�য় �াথর্না কের।
৬. িতিন কােরা উপর গবর-অহংকার করেতন না, বরং সাথীেদর
সামেন িবনয় ন�তা �কাশ করেতন এবং েছাট-বড় সবাইেক সালাম
িদেতন।
৭. িতিন কখেনা েকৗতুক ও রিসকতা করেতন, তেব িতিন েকৗতুক
ও রিসকতায় সতয্ বলেত, িতিন কখেনা ‘তাওিরয়া’ বা ইি�েত কথা
�কাশ করেতন, তেব িতিন তােত সতয্ ছাড়া বলেতন না।

101

বু খারী ও মুসিলম।
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৮. িতিন একদা িনেজই েদৗড় �িতেযািগতায় অংশ �হণ কেরন,
িনজ হােতই জুতা েসলাই কেরন, িনজ হােতই কাপড় বহন কেরন,
পািনর েঢােল তািল লাগান, ছাগেলর দু ধ েদাহন কেরন, কাপড়
েসলাই কেরন, িনেজর ও পিরবার-পিরজেনর েখদমত কেরন এবং
সাহাবীেদর সে� মসিজেদ িনমর্াণ কােজ ইট বহন কেরন।
৯. তাঁর বক্ষ কলয্ােণর জনয্ সৃি�র মেধয্ সবর্�ু � িছল, তাঁর
অ�র সবর্ািধক পিব� িছল।
১০. তাঁেক দু িট িবষেয়র েয েকােনা একিট �হণ করার এখিতয়ার
েদওয়া হেল িতিন সবর্দাই অেপক্ষাকৃত সহজতরিট �হণ কর,
যিদ না হয় তা গুনাহর িবষয়।
১১. িতিন বয্ি�গত েকােনা িবষেয় কখেনা �িতেশাধ �হণ কেরনি,
তেব আ�াহর িবধান লি�ত হেল শুধু আ�াহর জনয্ই �িতেশা
�হণ করেতন। ১২. িতিন পরামশর্ িদেতন এবং পরামশর্ �হ
করেতন, েরাগীর েদখা-শুনা করেতন এবং জানাযায় শরীক হেত,
েলাকেদর দাওয়াত �হণ করেতন এবং িবধবা, অভাব�� দু বর্লেদর
অভাব পূ রেণর লেক্ষয্ তােদর সােথ েহঁেট েযেত
১৩. েকউ তাঁেক পছ�নীয় েকােনা ব� উপহার িদেল িতিন তার জনয্
দু ‘আ করেতন এবং বলেতন: েয েকউ কােরা �িত সদাচরণ করেলা,
অতঃপর েস ঐ আচরণকারীেক বলেলা:
ً
.«»ﺟﺰاك اﷲ ﺧ�ا
98

‘জাযাকা-�াহু খাইরন’
“আ�াহ্ েতামােক উ�ম িবিনময় দান কর, তাহেল েস তার
অতয্িধক �শংসা কেরেছ” 102

102

িতরিমযী।
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(১৪) িববাহ-শাদী ও পািরবািরক জীবন-যাপন �সে� তাঁর
আদশর্মাল 103
১০২

১. সহীহ্ সনেদ রাসুলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া�াম েথেক
�মািণত েয, িতিন বেলেছন: দু িনয়ার ব�সমূ হ হেত নারী ও
সু গি�েক আমার িনকট পছ�নীয় করা হেয়েছ এবং সালােতর মেধয্
আমার েচােখর �শাি� রাখা হেয়েছ।” 104
১০৩

িতিন আেরা বেলেছন: “েহ যু ব সমাজ ! েতামােদর মেধয্ েয সাধয
রােখ েস েযন িববাহ কের।” 105
িতিন আেরা বেলেছন: “েতামরা অতয্িধক মমতাময় ও অিধক স�ান
�সবকািরণী নারী িববাহ কেরা।” 106
২. তাঁর আদশর্ িছল �ীেদর সােথ সদয় বয্বহার ও মহৎ চির�ম
জীবন-যাপন করা। িতিন বলেতন: “েতামােদর মেধয্ সেবর্া�ম ে
বয্ি, েয িনেজর পিরবােরর িনকট সেবর্া�, আর আিম আমার
পিরবােরর িনকট েতামােদর মেধয সেবর্া�ম” 107

103
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নাসাঈ।
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৩. �ীেদর েকউ অৈবধ নয় এমন েকােনা িবষয় কামনা করেল িতিন
তার েস বাসনা পূ রণ করেতন। উ�ু ল মু’িমনীন আেয়শা রািদয়া�াহু
‘আনহার িনকট আনসারী েমেয়েদরেক েগাপেন �েবশ করােতন,
যারা তাঁর সােথ েখলা-ধু লা করেতা। উ�ু ল মু’িমনীন আেয়শা
রািদয়া�াহু‘আনহা পান করার পর িতিন পা� হােত িনেয় েস �ােন
মুখ েরেখ পান কেরন েযখােন আেয়শা রািদয়া�াহু‘আনহা মুখ েরেখ
পান কেরিছেলন, িতিন কখেনা কখেনা তার েকােল েঠস লাগােতন
এবং কখেনা তাঁর মাথা আেয়শা রািদয়া�াহু ‘আনহা-এর েকােল
েরেখ কুরআন েতলাওয়াত করেতন, অথচ কখেনা িতিন হােয়য
অব�ায় হেতন, আবার কখেনা তােক হােয়য অব�ায় পায়জামা
পিরধান করেত আেদশ করেতন, অতঃপর িতিন পায়জামার উপর
সহবাস করেতন।
৪. িতিন আসেরর সালাত েশেষ তাঁর �ীেদর িনকট গমন কের
তােদর েখাজ-খবর িনেতন, অতঃপর রােত যার পালা তার সােথ
রাি� যাপন করেতন।
৫. িতিন �ীগেণর মােঝ রাত যাপন এবং েখার-েপাষ সমান কের
ব�ন করেতন, কখেনা কখেনা িতিন তাঁর েকােনা এক �ীর �িত
হাত �সািরত করেতন অনয্�ীেদর উপি�িতেত।
৬. িতিন �ীেদর সােথ রােতর েশষভােগ ও �থমভােগ েযৗন-িমলন
করেতন, আর রােতর �থমাংেশ �ী-সহবাস করেল কখেনা েগাসল
কের ঘুিমেয় েযেতন, আবার কখেনা অযু কের ঘুিমেয় পড়েতন।
101

িতিন বেলন: “েস বয্ি� অিভশ� বা আ�াহর রহমত েথেক বিহ�ৃ,
108
েয িনেজর �ীর প�াতভাগ িদেয় েযৗনস�ম কের।” িতিন আেরা
বেলন: “েতামােদর েকউ যিদ �ী-সহবােসর পূ েবর্ বে:
১০৭F

.«»ا� ﺟﻨبﻨﺎ الﺸﻴﻄﺎن وﺟﻨﺐ الﺸﻴﻄﺎن ﻣﺎ رزﻗﺘﻨﺎ

‘আ�া-হু�া জাি�বনাশ শায়�-না, ওয়া জাি�িবশ শায়তানা িম�া
রাযা�তানা।
“েহ আ�াহ! তুিম আমােদর েথেক শয়তানেক দূ ের রােখা, আর
আমােদরেক তুিম (এ িমলেনর ফেল) েয স�ান দান করেব তার
েথেকও শয়তানেক দূ ের রােখা। তাহেল যিদ েস িমলেনর মাধয্েম
স�ান গভর্ধারণ িনধরিরত থােক, তেব শয়তান কখেনা তার ক্ষি
করেত পারেব না।” 109
108F

৭. িতিন বেলন: যখন েতামােদর েকউ েকােনা নারীেক িববাহ কের
অথবা দাস�য় কের িকংবা চতু�দ জ� �য় কের, তখন তার
ললাট ধারণ কের ‘িবসিম�াহ’ বেল এবং আ�াহর িনকট তােত
বরকেতর জেনয্ দ‘আ কের বেল:
»ا� إ� ألﻚ ﺧ�ﻫﺎ وﺧ� ﻣﺎ ﺟﺒﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ وأﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ ﺮﺷﻫﺎ وﻣﻦ ﺮﺷ ﻣﺎ

.«ﺟﺒﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ

108

আবু দাউদ।
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বু খারী, মুসিলম।
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“আ�া-হু�া ই�ী আসআলুকা খাইরাহ, ওয়া খাইরামা জুিবলাত্
আলাইিহ, ওয়া আয়ু যুিবকা িমন শারিরহা ওয়া শারিরমা জুিবলাত্
আলাইিহ।”
“েতামার িনকট এর কলয্ােণর �াথর্না জানাই এবং তার েস
কলয্াণময় �ভেবরও আ�ান জানাই যার উপর তােক সৃ ি� করা
হেয়েছ, আর আিম েতামার আ�য় চাই তার অিন� হেত এবং তার
�বৃ ি�র অকলয্াণ হেত যার উপর তােক সৃি� করা হেয়েছ” 110
১০৯

৮. িতিন িববািহতেদর জেনয্ দ‘আ কের বলেতন:
.«�»رك اﷲ لﻚ و�ﺎرك ﻋﻠﻴﻚ وﻤﺟﻊ ﺑيﻨﻜﻤﺎ ﻲﻓ ﺧ

‘বারকা�াহু লাক, ওয়া বারাকা ‘আলাইকা, ওয়া জামা‘আ বাইনাকুমা
ফী খাইিরন।”
“আ�াহ েতামার জনয্ বরকত িদ, আর েতামার উপর বরকত
নািযল েহাক এবং েতামােদর দু ’জনেক কলয্ােণ একি�ত
111
করুন”
১১০F

110

আবু দাউদ, ইবন মাজাহ।
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আবু দাউদ, িতরিমযী, ইবেন মাজাহ।
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৯. িতিন সফরকােল �ীেদর মােঝ লটারী িদেতন, লটারীেত যার নাম
উঠেতা েস তাঁর সে� েযেতা, অনয্েদর জনয্ েসই সময়িট গণন
করেতন না।
১০. তাঁর আদশর্ িছল না গৃ-বাসভবেনর �িত অিতশয় মেনােযাগ
�দান করা, উ�তা িবিশ�-দীঘর্ কর, সািজেয়-ন� করা এবং
স�সািরত করা।
১১. িতিন 112 তালাক �দান কেরিছেলন, অতঃপর তালাক �তয্াহার
কের েনন, িতিন িনেজর �ীেদর িনকট এক মাস গমণ করেবন না
বেল শপথ কের ঈলােয় মুয়া�াত (বা িনধর্িরত সমেয়র ঈল) কেরন,
তেব িতিন কখনই ‘িযহার’ কেরন িন।” 113
১১১

112

েকােনা েকােনা �ীেক তালাক �দান কেরিছেলন।

113

শরীয়ােতর পিরভাষায় ‘িযহার’ মােন েকােনা বয্ি� তার �ীেক এ কথা বলা ে,

তুিম আমার জনয্ আমার মাতার পৃ�েদেশর নয্-হারাম, এটা তালাক অেপক্ষ
কেঠারতর। অনু বাদক।

104

(১৫) পানাহার �সে� তাঁর আদশর্মাল 114
১১৩

(ক) আহার �সে� তাঁর আদশর্মালার িববর:
১. যা িকছু খাবার উপি�ত করা হেতা তা িতিন িফিরেয় িদেতন না,
আর যা িকছু মওজুদ েনই তার জনয্ভিনতা বা কৃি�মতা করেতন
না, বরং পিব�-হালাল ব�সমূ হ হেত যা িকছু তাঁর সামেন েপশ করা
হেতা তা েথেক েখেয় িনেতন। িক� তাঁর রুিচস�ত না হেল হারাম
না বেল তা পিরতয্াগ করেত, রুিচস�ত না হওয়া সে�ও েকােনা
িকছু িনেজর উপর জরবদি� কের েখেতন না। িতিন কখনই েকােনা
খাবাের েদাষ �কাশ কেরন িন, খাবার তাঁর রুিচস�ত হেল
েখেয়েছন, আ রুিচস�ত না হেল পিরতয্াগ কেরে, েযমন িতিন
115
অভয্� না হওয়য় ‘�া�’ খানিন।
২. যা িকছু মওজুদ থাকেতা তা হেত িতিন আহার করেতন, আর
িকছু ই না েপেল িতিন ৈধযর্ধারণ করেত, এমনিক িতিন ক্ষুধা
কারেণ েপেট পাথর বাঁেধন, এক চাঁদ, দু ’চাঁদ ও িতন চাঁদ
অিতবািহত হেতা, িক� তার ঘের আগুন ��লন করা হেতা না।
৩. তাঁর আদশর্ িছল না ে, িনেজেক একই �কার খাবােরর উপর
অভয্� কের েওয়া এমনভােব েয, তা ছাড়া অনয্ িকছুই খােবন না।

114

যাদু ল মা‘আদ ১/১৪২।

115

বা ষা�া জাতীয় এক �কার �াণী।
105

৪. িতিন েভঁড়া, দু �া ও মুরগীর েগাশ্ত এবং হুবারা পািখর েগাশত,
জ�লী গাধার েগাশ্ত, খারেগাশ ও সামুি�ক খাদয্ এবং ভ না খাদয্
েখেয়েছন। কাঁচা েখজুর ও শুকনা েখজুর েখেয়েছন। িতিন‘সারীদ’অথর্া েগাশ্ত ও রুিট েমশােনা এক �কার উপােদয় খাবার
েখেয়েছন। িতিন যায়তুেনর ৈতল িদেয় রুি েখেয়েছন। িতিন তাজা
েখজুেরর সােথ িখরা েখেয়েছন। িতিন রা�াকৃত কদু েখেয়েছন এবং
িতিন েসিট পছ� করেতন। িতিন েডকিচেত অবিশ� শুকনা
েগাশেতর টুকেরা েখেয়েছন এবং িতিন দু েধর সর িদেয় েখজুর
েখেয়েছন।
৫. িতিন েগাশ্ত পছ� করেতন এবং তাঁর িনকট অতয্িধক
পছ�নীয় িছল বকরীর বাহু ও অ�বতর্ী অংশ
৬. িতিন �েদেশর নবাগত ফল েখেতন এবং তা েথেক আ�রক্ষ
করেতন না।
৭. অিধকাংশ সময় তাঁর খাবার যমীেনর উপর দ�রখােন রাখা
হেতা।
৮. িতিন ডান-হােত আহার করার িনেদর্শ িদেতন এবং বা-হােত
েখেত িনেষধ করেতন। এবং বলেতন: “শয়তান বাম-হােত খায়
এবং বাম হােত পান কের।” 116

116

মুসিলম।

106

৯. িতিন িতন আ�ুেল আহার করেতন এবং িতিন আহার েশেষ
117
আ�ুল েচেট েখেতন।”
১০. িতিন েহলান িদেয় খাবার েখেতন না।” 118
আর েহলান বা েঠস্ লাগােনা িতন �কাের হেয় থােক : - ১.
একপাে�র্ ঝুঁেক আহার কর, ২. চারজানু হেয় বেস আহার করা, ৩.
এক হােতর উপর েঠস্ িদেয় বেস অপর হােত আহার কর, উ�
িতন �কারই িনি�ত। িতিন উভয় হাঁটু খাড়া অব�ায় পাছার উপর
বেস আহার করেতন এবং বলেতন: “আিম বিস েযভােব একজন
দাস বেস আর আহার কির েযভােব একজন দাস আহার কের।
১১. যখন িতিন খাবাের হাত রাখেতন তখন
.«»�ﺴﻢ اﷲ
‘িবসিম�াহ’ বলেতন এবং িতিন আহারকারীেক ‘িবসিম�াহ’ বলার
িনেদর্শ িদেত, িতিন আেরা বেলন: “যখন েতামােদর েকউ খাবার
খায় তখন শুরুেত েয ‘িবসিম�াহ’ বেল, আর েয শুরুে
‘িবসিম�াহ’ বলেত ভুেল েগেলা েস েযন বেল:
«»ﻢ اﷲ ﻲﻓ أوﻪﻟ وآﺧﺮه
117

মুসিলম।

118

বু খারী।

107

‘িবসিম�ািহ ফী আওয়ািলহী ওয়া আিখরীহী।”
“শুরু ও েশেষ আ�াহর নােম।” 119
১১৮

১২. িতিন বেলন: “েয খাবাের আ�াহর নাম েনয়া হয় না, শয়তান
তােক িনেজর জনয্ হালাল কের েনয়” 120
১৩. িতিন খাবার েখেত বেস েমহমানেদর সােথ কথা বলেতন এবং
তােদর উপর বারংবার খাবার উিঠেয় িদেতন, েযমনিট অিত
আপয্ায়ণকারী েলােকরা কের থােক।
১৪. যখন তার সামেন েথেক খাবার খাওয়ার পর বাকী অংশ উিঠেয়
েনওয়া হেতা তখন িতিন বলেতন:
»ﻤﺪ ﷲ ﻤﺣﺪاًﻛﺜ�اًﻃﻴﺒﺎًﻣﺒﺎر� ﻓﻴﻪ ﻏ� مﻜﻲﻔ وﻻ مﻮدع وﻻ مﺴﺘﻐ� ﻋﻨﻪ
.«ر�ﻨﺎ

‘আল-হামদু িল�ািহ হামদান কািসরান �াইেয়বান মুবারাকান ফীিহ,
গাইরা মুকিফয়য্ন, ওয়ালা-মুয়া�া‘য়ীন, ওয়ালা-মুসতাগনান ‘আনহু
রা�ানা।”
“পাক-পিব�, বরকতময় অেনক অেনক �শংসা আ�াহর জনয, েহ
আমােদর �ভু! েয খাদয্ হেত িনিলর্� হেত পারেবা , আর যা েথেক
119

িতরিমযী।

120

মুসিলম।

108

কখনই িচরতের িবদায় িনেত পারেবা না এবং তা হেত
অমুখােপক্ষীও হেবা ন” 121
১২০

১৫. িতিন কােরা িনকট পানাহার করেল তােদর জেনয্ দ‘আ না করা
পযর্� েবর হেতন না এবং বলেত:
»أﻓﻄﺮ ﻋﻨﺪ�ﻢ الﺼﺎﺋﻤﻮن وأ�ﻞ ﻃﻌﺎﻣ�ﻢ اﻷﺑﺮار وﺻﻠﺖ ﻋﻠﻴ�ﻢ

.«ﻤﻟﻼﺋ�ﺔ

‘আফতারা ই�াকুমুস সােয়মূ ন, ওয়া-‘আকালা �া‘আমাকুমুল আবরার,
ওয়া-�া�াত্ আলাইকুমুল মালাইকা”
“েতামােদর সােথ ইফতার করেলা েরাযাদারগণ, েতামােদর আহার
�হণ করেলা সৎ েলাকগণ এবং েতামােদর জনয্ শাি� কামনা
122
করেলা েফেরশতাগণ।”
১২১F

১৬. যিদ েকউ িমসকীন-অভাব�� েলাকেদর েমহমানদারী করেতা
িতিন তার জেনয্ দ‘আ করেতন এবং তার �শংসা করেতন।
১৭. িতিন েছাট িকংবা বড়, �াধীন িকংবা �ীতদাস, েবদু ঈন িকংবা
মুহািজর বা িভনেদশী েয কােরা সােথ বেস পানাহার করেত ঘৃ ণা
করেতন না।
121

বু খারী।

122

আবু দাউদ।

109

১৮. েরাযারত অব�ায় তাঁর সামেন খাবার েপশ করা হেল িতিন
123
বলেতন: আিম েরাযাদার।” এবং েমহমােনর �িত িনেদর্শ জারী
কেরন েয, যিদ েস েরাযাদার হয়, তাহেল েযন েমজবােনর জেনয্
দু ‘আ কের, আর যিদ েস েরাযাদার না হয় তাহেল েযন আহার
কের।” 124
১৯. েকউ িবেশষভােব খাবার ৈতরী কের তাঁেক দাওয়াত িদেল, তখন
তার সােথ অনয্ েকউ এেস শািমল হে, িতিন েমজবানেক তার
স�েকর্ অবিহত কের বলেত: এই বয্ি� আমােদর সােথ এেসে,
েতামার ই�া হেল তােক অনু মিত িদেত পার, নতুবা তুিম চাইেল েস
চেল যােব।” 125
২০. সাহাবীেদর েকউ েকউ তাঁর িনকট অিভেযাগ করেলা েয, তারা
পানাহার কের পিরতৃি� লাভ কের না, তখন িতিন তােদরেক িনেদর্শ
�দান কেরন েয, েতামরা িবি��ভােব না হেয় একে� খাবার খাও
126
এবং আ�াহর নাম িনেব, এেত েতামােদর খােদয্ বরকত হেব”
২১. িতিন বেলেছন : “আদম-স�ান েপেটর েচেয় অিধক িনকৃ�
েকােনা পা� পূ ণর্ কেরি, তার জেনয্ কেয়কিট েলাকমাই যেথ� িছ,
123

বু খারী, মুসিলম।

124

মুসিলম।

125

বু খারী।

126

আবু দাউদ।

110

য�ারা �ীয় িপঠ েসাজা রাখেব, আর অতয্িধক �েয়াজন হেল একতৃতীয়াংশ খাবােরর জনয, এক-তৃতীয়াংশ পানীেয়র জনয্ এবং এ127
তৃতীয়াংশ �াস-��ােসর জনয্”
২২. এক রাে� িতিন ঘের �েবশ কের খাবার তালাশ কের িকছু ই
েপেলন না, তখন িতিন বলেলন:
.«�»ا� أﻃﻌﻢ ﻣﻦ أﻃﻌﻤ� واﺳﻖ ﻣﻦ ﺳﻘﺎ

‘আ�া-হু�া আ�িয়ম মা আ�আমানী, ওয়াসিক মান-সা�ানী।”
“েহ আ�াহ! েয আমােক আহার করােব তুিম তােক আহার করাও,
আর েয আমােক পান করােব তুিম তােক পান করাও।’ 128
127F

(খ) পান করা �সে� তাঁর আদশরমালার িববরণ 129
১২৮F

১. পান করা �সে� তাঁর আদশর্মালা িছল সবর্ােপক্ষ ণর্া, যােত
�াে�য্র েহফাযত হয়। ঠা�-িমি� পানীয় তাঁর িনকট সবর্ািধক
পছ�নীয় িছল। িতিন কখেনা খােলস দু ধ পান করেতন, আবার
কখেনা পািন-িমি�ত দু ধ, িতিন দু ধ পান কের বলেতন:
.«»� ﺑﺎرك ﻨﻟﺎ ﻓﻴﻪ وزدﻧﺎ ﻣﻨﻪ
127

িতরিমযী, ইবন মাজাহ।
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মুসিলম।
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‘আ�া-হু�া বািরক লান-িফহ, ওয়ািযদনা-িমনহ,
“েহ আ�াহ্! তুিম আমােদর এ খােদয্ বরকত দাও এবংতা আেরা
েবশী কের দাও, িনঃসে�েহ এমন েকােনা ব� েনই যা খানা-িপনার
130
জনয্ যেথ� হেত পাের একমা� দুধ বতীত।”
২. খাবােরর উপর পান করা তাঁর আদশর্ িল না, তাঁর জেনয্ রেতর
�থমভােগ ‘নবীয’ বানােনা হেতা এবং িতিন তা সকােল এবং
আগামী রােত এবং ি�তীয় িদেন ও রােত এবং তৃতীয় িদন আসর
পযর্� পান করেত, অতঃপর অবিশ�গুিল খােদমেক পান করােতন
অথবা েঢেল িদেত িনেদর্শ িদেতন।
‘নাবীয’ মােন পািনেত পাকা েখজুর েঢেল েরেখ তা িমি� করা, িতন
িদন পর েনশা�েবয্ পিরণত হওয়ার আশ�ায় িতিনতা পান করেতন
না।
৩. তাঁর অভয্াসগত আদশর্ িছল বসাব�ায় পান করা এবং ে
দাঁড়ােনা অব�ায় পান কের তােক িতিন ধমক েদন, তেব িতিন
একদা দাঁড়ােনা অব�ায় পান কেরন, েকউ বেলন: তা িবেশষ
�েয়াজেন িছল, আর েকউ বেলন: িনেষধাজ্ঞা রিহত করার জনয্ ,
আবার েকউ বেলন : উভয়িট জােয়য েঘাষণা করার জনয্ িছল।
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িতরিমযী।
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৪. িতিন পািন পান করেত িতনবার িনঃ�াস িনেতন এবং বলেতন:
“এিট অিধক তৃি�দায়ক, অিধক হযমকারী এবং অিধক
131
উপকারী।” এখােন িতিন িতনবার ‘িনঃ�াস িনেতন’ এর অথর্
হে�, িতিন পাে�র বাইের িনঃ�াস েফলেতন, েযরূপ অনয্ বণর্ন
রেয়েছ, িতিন বেলেছন: “যখন েতামােদর েকউ পান কের তখন েযন
পাে�র মেধয্ িনঃ�াস না েফে, বরং িনঃ�াস েফলার সময় মুখ
েথেক পা� সিরেয় িনেব।” 132 িতিন পাে�র ফাটল িদেয় িকংবা
মশেকর মুেখ মুখ লািগেয় পান করেত িনেষধ কেরেছন।
৫. আর িতিন ‘আল-হামদু িল�াহ’ বলেতন যখন পান েশষ করেতন
এবং বেলন: “িন�য় আ�াহ্ েসই বা�ার উপর রাযী হন েয খাবার
আহার করেল ‘আল-হামদু িল�াহ’- বেল এবং পানীয় পান করেল
133
‘আল-হামদু িল�াহ’, বেল।”
৬. তাঁর জেনয্ িমি� পািন আনা হেত, ভাল-উ�ম পািন যা লবণা�
নয় এবং তা েথেক িতিন গতকােলর পুরােনািট �হণ করেতন।
৭. িতিন পান করার পর অবিশ� অংশ ডােন উপি�ত বয্ি�েক
িদেতন যিদও তাঁর বােম েকােনা �বীণ বয্ি� থােক।
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মুসিলম।
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িতরিমযী, ইবন মাজাহ।
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মুসিলম।
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৮. িতিন খাবার পা� েঢেক রাখেত এবং মুখ ব� করেত িনেদর্শ
িদেতন, যিদও এক টুকরা কাঠ িদেয় হয় এবং েযন েস সময়
‘িবসিম�াহ’ বলা হয় েস িনেদর্শনা িদেতন”
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(১৬) ইসলােমর দাওয়াত �সে� তাঁর আদশর্মালার িববর 134
১৩৩

১. িতিন িদেন ও রাে� এবং �কােশয্ ও েগাপেন মানুষেক আ�াহর
িদেক আ�ান করেতন, িতিন নবুওয়ােতর �থমভােগ িতন বছর
ম�ায় েগাপনীয়ভােব আ�াহর �িত আ�ান কেরন, অতঃপর
আ�াহর বাণী:
ۡ َ ۡ َ
َ ��ۡ ع ب َما تُ ۡؤ َم ُر َوأَ ۡعر ۡض َعن ٱل ۡ ُم
[٩٤ : ﴾ ]ﺤﻟﺠﺮ٩ �ِ
ِ ﴿ فٱصد
ِ
ِ
ِ

‘‘তুিম েয িবষেয় আিদ� হেয়েছা, তা �কােশয্ �চার কেরা এবং
মুশিরকেদর উেপক্ষা ক” 135 এই আয়াত অবতীণর্ হেল িতিন
�কােশয্ �ীেনর দাওয়াত ও তাবলীগ আর� কেরন এবং আ�াহর
পেথ েকােনা িন�ুেকর িন�ার পেরায়া কেরন িন, বরং েছাট -বড়,
�াধীন-�ীতদাস, নারী-পুরুষ ও ি�-ইনসান সবাইেক আ�াহর
িদেক আ�ান কেরন।
134F

২. ম�ায় তাঁর সাহাবীেদর উপর িনপীড়ন কেঠারতর হেয় উঠেল
িতিন তােদরেক হাবশায় িহজরত করার অনু মিত �দান কেরন।
৩. িতিন তােয়ফ গমন কেরন এ আশায় েয, তােয়ফবাসী ইসলাম
�হণ কের তাঁর সাহাযয্ করে, তাই িতিন েসখােন েপৗঁেছ তােদেক
�ীেনর �িত দাওয়াত েদন, িক� িতিন সাহাযয-সহেযািগতাকারীরেপ
134
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সূ রা িহজর, আ: ৯৪।
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কাউেক েপেলন না, বরং তারা তাঁেক সবর্ােপক্ষা কিঠন ক� িদে
এবং তারা তাঁর সােথ এরপ ম� আচরণ করেলা যা িতিন তাঁর
িনেজর কাওম েথেকও পান িন। অবেশেষ তারা তােয়ফ েথেক তাঁেক
ম�ার িদেক বিহ�ার করেলা, অতঃপর িতিন মুত‘আম ইবেন আদীর
আ�েয় ম�ায় �েবশ কেরন।
৪. িতিন ম�ায় দশ বছর পযর্� �কােশয্ �ীেনর দাওয়াত িদে
থােকন, িতিন �েতয্ক বছর হে�র েমৗসুেম নতুন উদয্েম ইসেমর
দাওয়াত শুরু করেতন এবং হাজীেদর তবুেত িগেয় তােদর
ইসলােমর দাওয়াত িদেতন এবং ‘ওকায, মািজ�াহ ও িযল-মজায’
�ভৃিত েমলা েমৗসু েম িগেয় ইসলােমর দাওয়াত িদেতন, এমনিক
িতিন আরেবর িবিভ� েগা� ও তােদর অব�ান-�ল �সে� িজেজস
কের তােদর কােছ দাওয়াত েপৗঁছােতন।
৫. অতঃপর িমনার পাহাড়ী এলাকার ‘আকাবা’য় মদীনার ‘খাযরাজ’
েগাে�র ছয় জন েলােকর সােথ েদখা হয়, িতিন তােদরেক
ইসলােমর দাওয়াত িদেল তারা সবাই ইসলাম �হণ কের ধনয্ হ,
অতঃপর তারা মদীনায় �তয্াবতর্ন কের েলাকেদরেক ইসলােম
পেথ দাওয়াত িদেত থােক, ফেল মদীনার ঘের ঘের �ীেনর দাওয়াত
ছিড়েয় পেড়, ব�ত মদীনায় এমন েকােনা ঘর বাকী িছল না যােত
ইসলাম �েবশ কেরিন।
৬. পরবতর্ী বছর হ� েমৗসুেম তােদর১২ জন েলাক আেস, িতিন
তােদরেক িমনার ‘আকাবা’র কােছ বাই‘আত চান। তারা আ�াহর
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রাসূ েলর িনকট বাই‘আত কেরন। েস বাই‘য়ােতর দফাসমূ হ িছল:
তারা তাঁর কথা শুনেব এবং মানে, তাঁর জেনয্ িনেজেদর ধ-স�দ
বয্য় করে, সৎ কােজর আেদশ এবং অসৎ কাজ হেত বারণ করেব,
আ�াহর জনয্ দাওয়ােতর কথা বলে, এ বয্াপাের েকােনা িন�ুেকর
িন�ার পেরায়া তারা করেব না, তারা তাঁর সাহাযয্ করেব এবং
িনেজেদর �াণ, স�ান-স�িত এবং পিরবােরর েহফযেতর মেতাই
তাঁর েহফাযত করেব এবং পুর�ার �রপ তােদর জনয্ রেয়েছ
জা�াত। অতঃপর তারা মদীনায় িফের যায়, তখন িতিন তােদর
সােথ ‘আ�ু �াহ্ ইবেন উে� মকতূ ম ও মুস‘আব ইবেন ওমাইর,
রািদয়া�াহু‘আনহমা-েক কুরআন িশক্ষা আ�াহর িদেক �ীেনর
দাওয়াত �দােনর জেনয্ মদীনায় ে�রণ কেরন, ফেল তােদর
দাওয়ােত অেনক েলাক ইসলাম �হণ কের, যােদর মেধয্
উে�খেযাগয্ িছল উছাইদ ইবেন হুদইর ও সা‘দ ইবেন মু‘আয
রািদয়া�াহু‘আনহমা।
৭. অতঃপর িতিন মুসিলমেদর মদীনায় িহজরত কের চেল যাওয়ার
অনু মিত �দান কেরন, তখন মুসিলমগণ �ীন রক্ষােথর্ভুিম ম�া
তয্াগ কের মদীনায় িহজরত শুরু , অবেশেষ িতিন ও তাঁর সাথী
আবু বকর িহজরত কেরন।
৮. িতিন মুহািজর ও আনসারেদর মেধয্ �াতৃ� ব�ন �াপন কেরন।
তখন তােদর সংখয্া িছল৯০ জন পুরুষ”
117

(ক) শাি�চুি�-সি�, িনরাপ�া �দান ও দূ তেদর সােথ বয্বহার
136
�সে� তাঁর আদশর্মাল
১৩৫

১. সহীহ্ সনেদ বিণর্ত , রাসু লু�াহ্ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া
বেলন: “সকল মুসিলেমর অ�ীকার জিনত দািয়�-কতর্বয্েবাএকই
ধরেনর। ফেল তােদর সাধারণ বয্ি�রাও তা েমেন চলেত বাধয্
অথর্া একজন েকােনা অ�ীকার বা চুি� করেল সকেল তা েমেন
চলেব।” 137 িতিন আেরা বেলন: “যার সােথ েকােনা জািতর সি�চুি� রেয়েছ, েস েযন চুি�র েময়াদ পূ ণর্ হওয়া অবিধ চুি�ভ� না
কের। আর েস েযন েস সময় েশষ না হওয়া পযর্� েকােনাভােবই
তার বয্িত�ম না কের অথবা সি�-চুি� তােদর িদেক এমনভােব
ছু ঁেড় েফেল েযন েস ও অপরপক্ষ এেসমান সমান হেয় যায়।” 138
িতিন আরও বেলন, “েয বয্ি� েকােনা েলাকেক তার জােনর
িনরাপ�া েদওয়ার পর তােক হতয্া কর, আিম েস হতয্াকারীর
সােথ স�কর্িছ�কারী” 139
১৩৭

৩. যখন ‘মুছাইলামাতুল কাযয্া-এর দু ’জন দূ ত তাঁর িনকট এেস
তার বয্াপাের কথ-বাতর্া বলেল, তখন িতিন বেলন: “যিদ না িনয়ম
হে� দূ তেদরেক হতয্া করা হয় ন, নেচৎ আিম েতামােদর উভেয়র
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ইবেন মাজাহ।
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গদর্ান উিড়েয় িদতা।” 140 তাই তাঁর আদশর্ এভােব জারী হয় ে,
েকােনা ে�রীত- দু তেক হতয্া না করা” েস েথেক রাসূ েলর িনয়ম
চেল আসেছ েয, েকােনা দূ তেক হতয্া করা হয় না।
১৩৯

৪. েকােনা ে�িরত দূ ত তাঁর িনকট এেস ইসলাম �হণ করেল, িতিন
তােক বাধা িদেয় েরেখ িদেতন না, বরং তােক �েদেশ িফিরেয়
িদেতন।
৫. সাহাবীেদর েকউ তাঁর অনু মিত ছাড়া শ�েদর সােথ এমন েকােনা
সি�-চুি� করেল যােত মুসিলমেদর েকােনা ক্ষিত ে, তখন িতিন
তা অনু েমাদন কের িদেতন।
৬. িতিন কুরাইশেদর সােথ দশ বছর যাবৎ যু � বে�র উপর শাি� চুি� কেরন এ শেতর্ ে, কুরাইশেদর েকােনা েলাক মুসিলম হেয়
তাঁর িনকট আসেল িতিন তােক িফিরেয় েদেবন, িক� তাঁর িনকট
েথেক েকউ আ�য় লােভর জেনয্ কুরাইশেদর িনকট চেল েগেল তারা
তােক েফরত পাঠােব না, তেব আ�াহ্ তাআলা মুহািজর
মিহলােদরেক েফরত পাঠােনার িবষয়িট রিহত কের েদন এবং
তােদরেক পরীক্ষা করার িনেদর্শ �দান ক, ফেল েয মু’িমনা বেল
জানেত পারা যােব, তােক কােফরেদর িনকট েফরত পাঠােনা হেব
না। 141
১৪০

140

আবু দাউদ।

141

“এই �সে� সূ রা মুমতািহনার ১০-১৩ নং আয়াত নািযল হয়।’’ অনু বাদক
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৭. িতিন মুসিলমেদর �িত এ মেমর্ িনেদর্শ জারী কে, েয নারী
মুসিলম হেয় িহজরত কের মদীনায় এেস যায়, তার কােফর �ামী
মাহর িহেসেব যা িকছু তার িপছেন বয্য় কেরে, তা তােক েফরত
েদওয়া হেব, আবার মুসিলেমর �ী কােফরেদর িনকট চেল েগেল
অনু রূপ মুসিলম �ামীেদরেক মাহর ইতয্ািদ েফরত েদওয়া
কােফরেদর উপর জরুর িছল। িক� কােফরগণ যিদ তা েফরত না
েদয় এবং মুসিলমগণ এর �িতেশাধ িনেত চায়, তেব কােফরেদর
�াপয্ মাহর মুসিলমেদর �াপয্ পিরমােণ আটক কের আটককৃত
মাহর েথেক মুসিলম �ামীেক তার বয্য়কৃত অেথর্র পিরমাণ েদওয়
হেব।
৮. কুরাইশেদর েকােনা পুরুষ মুসিলম হেয় তাঁর কােছ চেল আসে,
অতঃপর েহাদায়িবয়ার শতর্ানুযায়ী তারা তােক ধের িনেত আসেল
িতিন তােদরেক বাধা িদেতন না, তেব েফরত যাওয়ার জনয্ আগ�ক
বয্ি�র উপর না জবরদি� করেত, আর না েফরত যাওয়ার আেদশ
িদেতন। যিদ েকােনা িনযর্ািত মুসিলম তােদর কাউেক হতয্া কের
িকংবা তােদর মাল লু �ন কের পািলেয় েযেত সক্ষম হেতা এবং এে
তাঁর সােথ িমিলত না হেতা, তখন িতিন তােত অস�িত �কাশ
করেতন না এবং কুরাইশেদর জনয্ িতিন তার িজ�াদার হ িন 142
১৪১

৯. িতিন খায়বরবাসীেদর সােথ সি�-চুি� কেরন যখন িতিন তােদর
উপর যু ে� িবজয়ী হন এ শেতর্ ে, তারা খায়বর নগরী হেত বিহ�ৃ ত
142

“েযমন আবু বিছর রািদয়া�াহু‘আনহু ও তার স�ীেদর ঘটনা’’ অনু বাদক।
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হেব এবং িনেজেদর সােথ সাওয়ারীর উপর যতটা স�ব ধন-স�দ
িনেয় যােব, তেব �ণর-রপা ও সমরা� আ�াহর রাসূ েলর জনয্ েরেখ
যােব।
১০. িতিন খায়বেরর কৃিষভূ িম এই শেতর্ েসখানকার অিধবাসী
ইয়াহূ দীেদরেক বগর্-বে�াব� েদন েয, তারা এেত চাষ কের ফসল
উৎপ� করেব, িবিনমেয় উৎপ� ফসেলর অেধর্ক লাভ করেব এবং
িতিন যেতািদন চাইেবন তােদরেক খায়বের থাকার সু েযাগ েদেবন,
আবার যখনই িতিন ই�া করেবন তােদরেক বিহ�ার করেবন, তাই
িতিন �েতয্ক বছর উৎপ� ফসলািদ অনুমন কের ব�ন করার জনয্
েলাক ে�রণ করেতন, েস অনু মান কের মুসিলমেদর অংশ িনধর্ারণ
কের িনেতা এবং ইয়াহূ দীরা তােদর অংশ িনেয় িনেতা।”
(খ) রাজা-বাদশাহ ও আমীরেদরেক ইসলােমর দাওয়াত এবং তাঁেদর
�িত দূ ত ও িচিঠ ে�রণ �সে� তাঁর আদশর্মাল 143:
১৪২

১. রাসু লু�াহ্ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম হুদায়িবয়া েথেক িফ
আসার পর িবিভ� রাজা-বাদশাহ ও আমীরেদর নােম িচিঠ পাঠান
এবং তােদর �িত দূ ত ে�রণ কেরন। িতিন েরামান স�াট
েহরাি�য়ােসর �িত দাওয়াতী প� পাঠান এবং েদহইয়াতুল কালবী
রািদয়া�াহু‘আনহ-েক দূ ত িহেসেব ে�রণ কেরন, ফেল েস ইসলাম
�হণ করার ই�া কেরিছল, িক� পিরেশেষ ইসলাম �হণ কেরিন।
143

যাদু ল মা‘আদ’ ৩/১৪১।
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২. িতিন হাবশার বাদশাহ নাজাশীর �িত িচিঠ ও দূ ত ে�রণ কেরন,
ফেল বাদশাহ্ নজাশী ইসলাম �হণ কের ধনয্ হন।
৩. িতিন আবু মূ সা আশ‘আরী ও মু‘আয ইবেন জাবাল রািদয়া�াহু
‘আনহমােক ইসলােমর দাওয়ােতর জেনয্ ‘ইয়ােমন েদেশ’ ে�রণ
কেরন, ফেল তাঁেদর দাওয়ােত অিধকাংশ ইয়ােমনবাসী ে��ায় যু �িব�হ ছাড়াই ইসলাম �হণ কের।”
(গ) মুনািফকেদর �সে� �সে� তাঁর আদশর্মাল 144:
১৪৩

১. রাসু লু�াহ্ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তােদর �কাশ
অব�ােক �হণ করেতন এবং েগাপনীয় রহসয্েক আ�াহর উপর
েসাপদর্ করেত, তােদর িবরুে� দলী-�মাণ িদেয় েজহাদ করেতন,
তােদরেক উেপক্ষা কের চলে, তােদর �িত কেঠারতা করেতন
এবং তােদর সােথ হৃদয়শর্ী কথা বলেতন।
২. িতিন তােদর অ�ঃকরণ িনেজর িদেক আকৃ� করার লেক্ষ
তােদর হতয্া কেরনি, ওমর রািদয়া�াহু‘আনহু এক মুনািফেকর
গদর্ান উিড়েয় িদেত চাইেল িতিন উ�ের বেলন: না, েলােকরা েযন
একথা বলেত না পাের েয, মুহা�াদ েতা িনেজর সাথীেদরেক হতয্া
করেছ।” 145

144

যাদু ল মা‘আদ, ৩/১৪৩।
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বু খারী ও মুসিলম।
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(১৭) আ�াহর িযকর �সে� তাঁর আদশর্মাল 146
১৪৫

আ�াহ্ জা�-শানু হুর িযর �সে� তাঁর আদশর্মালা িছল সবর্ািধ
পূ ণর্�, বরং তাঁর �িতিট কথা-বাতর্া িছল আ�াহর িযকর ও তাঁর
পছ�নীয় িবষেয়। উ�েতর �িত তাঁর সকল আেদশ-িনেষধ ও
িবিধ-িবধান �ণয়ন করা িছল তাঁর পক েথেক আ�াহর িযকেরর
অ�ভুর্। তাঁর চুপ থাকা িছল অ�ের আ�াহর িযকর, সু তরাং রাসূ ল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর�াস-��ােস, উঠা-বসা ও শািয়ত,
চলা-েফরা, সফর-ইকামা সকল অব�ায়ই আ�াহুর িযকর জারী
িছল।”
(ক) সকাল-স�ায় আ�াহর িযক্র �সে� তাঁর আদশর্মাল 147:
১৪৬

১. িতিন সকােল বলেতন:
 ومﻠﺔ أﺑيﻨﺎ  ودﻳﻦ ﻧبﻴﻨﺎ �ﻤﺪ، و�ﻤﺔ اﻹﺧﻼص،»ﺒﺤﻨﺎ ﻰﻠﻋ ﻓﻄﺮة اﻹﺳﻼم

«��اﻫﻴﻢ ﺣﻨﻴﻔًﺎ مﺴﻠﻤًﺎ وﻣﺎ ﺎﻛن ﻣِﻦَ اﻤﻟﺮﺸ

‘আ�বাহনা ‘আলা-িফৎরািতল ইসলাম, ওয়া-‘আলা কািলমািতল
ইখলা�, ওয়া-আলা �ীেন নবীিয়য্না মুহা�াদ রাসুলু�া সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম, ওয়া-‘আলা িম�ােত আবীনা ইবরাহীমা
হানীফাম মুসিলমান, ওয়ামা-কানা িমনাল মুশিরিকন।”
146

যাদু ল মা‘আদ : ২/৩৩২।
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যাদু ল মা‘আদ : ২/৩৩২।
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“আ�াহর অনু �হ আমরা �তুয্েষ উপনীত হেয়িছ ইসলােমর
িফৎরােতর উপর ও ইখলােসর বাণীর উপর এবং আমােদর নবী
মুহা�াদ রাসু লু�াহ্ সা�া�াহু আলাইিওয়াসা�াম-এর �ীেনর উপর,
আমােদর িপতা ইবরাহীম আলাইিহস সালাম-এর িম�ােতর উপর,
িতিন িছেলন একিন� মুসিলম এবং িতিন মুশিরকেদর অ�ভুর�
িছেলন না।” 148
িতিন আরও বলেতন,
«»� ﺑﻚ أﺻﺒﺤﻨﺎ و�ﻚ أمﺴيﻨﺎ و�ﻚ �ﻴﺎ وﻧﻤﻮت و�ﻴﻟﻚ اﻟنﺸﻮر

“আ�াহু�া িবকা আসবাহন, ওয়ািবকা আমসাইনা, ওয়ািবকা নাহইয়া
ওিবকা নামূ তু, ওয়াইলাইকান নু শূর”। 149
১ ৪ ৮F

“েহ আ�াহ, আমরা েতামার সাহােযয্ সকােল উপনীত হেয়ি,
েতামার সাহােযয্ িবকােল উপনীত হেয়ি, েতামার সাহােযয্ জীিবত
থািক ও মির, আর েতামার কােছই �তয্াবতর্”
যখন েতামােদর েকউ �তুয্েষ উপনীত হে, তখন েস বলেব:

148

মুসনােদ আহমাদ।

149

আবু দাউদ, িতরিমযী, ইবন মাজাহ।
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ُ َ ْ َ َْ
ّ
َ َِﺻْﺒَﺤْﻨَﺎ وأَﺻْﺒَﺢَ الﻤُﻠْﻚُ ﷲِ رَب
َ اﻟﻌﺎلَﻤ
ﺤﻪ
 ّﻬُﻢَّ إ �ِّ أَﺳْﺄَلُﻚَ ﺧَ�َْ ﻫﺬا اﻴﻟﻮمِ �ﺘ،�
»
ِ
ََ َ َ َ ُ َ ُ ُ َ ْ
َ ََّ َ َ ُ ُﻮذُ ﺑِﻚَ ﻣِﻦْ ﺮﺷَِّ ﻣﺎ ﻓﻴﻪِ وَﺮﺷَِ ّ َ َ ْ َ ُ ﻢ
 ُ ِإذا،ﻣﺎ �ﻌﺪه
،َﻧَﺮﺼه وﻧﻮره و�ﺮ�ﺘﻪ و ِﻫﺪا�ﺘﻪ
َ َ ْ ْ ُ ْ َ َ َمْﻰ
« ﻓﻠﻴَﻘﻞ ِﻣﺜﻞ ذلِﻚ،ﺴ

‘আ�বাহনা ওয়া-আ�বাহাল মুলকু িল�ািহ রাি�ল ‘আলামীন, আ�াহু�া ইি� আআলু কা খাইরা হাযাল-ইয়াউিম, ফাতহাহু ওয়া নসরাহ,
ওয়া নূ রাহু ওয়া বারকাতাহু ওয়া হুদ, ওয়া আউযু িবকা িমন শারির
মা-ফীিহ, ওয়া-শারির মা বা‘দাহু’
“আ�াহু রা�ল আলামীেনর অনু �েহ আমরা এবং সকল সৃ ি�জগত
�ভােত উপনীত হেয়িছ। েহ আ�াহ ! আিম েতামার িনকট কামনা
কির এই িদেনর কলয্া, িবজয়, সাহাযয, নূ র ও বরকত এবং
েহদায়াত, আর আিম েতামার কােছ আ�য় চাই এই িদেনর এবং এই
িদেনর পেরর অকলয্াণ হেত। অতঃপর যখন স�া হেব অনুরূ
বলেব।” 150
149F

২. িতিন আরও বেলন: সবর্ে� ইে�গফার হেলা, বা�া বলেব:
ْ
ْ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َّّ َ �َ إﻻ
ﺎ ﻰﻠﻋ �ﻬ ِﺪ َك َو َوﻋ ِﺪ َك ﻣﺎ
 أﻧ،أﻧﺖ ﺧﻠﻘﺘ ِ� وأﻧﺎ �ﺒﺪك
،ِ�َ» َّﻬُﻢَّ أَﻧْﺖَ ر
ََ ََ
َِﺮﺷ
ْ
َ
َ
ُ ّ ﻣﺎ َﺻﻨﻌ
ُ ْ َْ
ُ ُﻮء، ﺖ
ّ
 وأﻮءُ ﺑِﺬَﻧْﻲﺒِ؛ ﻓَﺎﻏْﻔِﺮْ ﻲﻟ؛، َ لَﻚَ ﺑِﻨِﻌْﻤَﺘِﻚَ ﻲﻠﻋ
ْ ﻋُﻮذُ ﺑِﻚَ ﻣِﻦ، اﺳﺘ َﻄﻌﺖ
ﻧ
َ ّْﻪُ ﻻ �َﻐْﻔِﺮُ اﺬﻟُُّﻮبَ إِﻻَّ أَﻧ
«ﺖ
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‘আ�া-হু�া আ�া রা�, লা-ইলাহা ই�া-আ�া, খালা�তানী ওয়াআনা আ�ু কা, ওয়া-আনা ‘আলা-‘আহিদকা ওয়া ওয়া‘িদকা
মা�াতা‘তু, আউযু িবকা িমন-শারির মা সানা‘তু, আবূ য়ু লাকা িবিন‘মািতকা ‘আলাইয়য্, ওয়া-আবূ য়ু লাকা িবযা�ী, ফাগিফরলী ফাই�াহু
লা-ইয়াগিফরযু যনূ বা ই�া আ�া।”
“েহ আ�াহ ! তুিমই আমার �িতপালক, তুিম ছাড়া সতয্ েকােনা
মা‘বুদ েনই, তুিম আমােক সৃ ি� কেরেছা, আিম েতামার বা�া, আিম
যথাসাধয্ েতামার সােথ কৃত অ�কােরর উপর দৃ ঢ় থাকেবা, আমার
কৃতকেমর্র ক -ফল ও ম� পিরণাম হেত েতামার িনকট আ�য় চাই,
তুিম আমােক েযসব েন‘আমত দান কেরেছা আিম তা �ীকার করিছ
এবং �ীকার করিছ আমার গুনােহর কথ, অতএব তুিম আমােক
ক্ষমা কের দ, েযেহতু তুিম ছাড়া আর েকউ গুনাহ ক্ষমা কর
পারেব না।
মুহা�াদ রাসু লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল; েয েকউ
উ� দু ‘আিট িদেনর েবলায় দৃ ঢ় �তয্েয়র সােথ বেল এবং স�া
হওয়ার আেগই মারা যায়, তাহেল েস জা�ােত �েবশ করেব, আর
েয বয্ি� তা রাি�েবলায় আ�িরকতার সােথ বেল এবং সকাল
হওয়ার আেগই মারা যায়, তাহেল েস জা�ােত �েবশ করেব।” 151

151
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৩. িতিন আরও বেলেছন: েয বয্ি� ৈদিনক এ দ‘আিটেক শতবার
পাঠ করেব:
َ ُ
َ
ُ
َُ
َ ﻤْﺪُ وَﻫ
ٌ ﻮَ ﻰﻠﻋَ ﻞﻛُِّ ﻲﺷ ٍء ﻗَ ِﺪ
«ﻳﺮ
 ُﻠْﻚُ وَﻪﻟَ اﺤ ﻟ،إﻻَّ اﷲُ وَﺣْﺪَهُ ﻻَ ﺮﺷَِ�ﻚَ ﻪﻟ
�»

“লা-ইলাহা ই�া�াহু ওয়াহ্দ, লা-শািরকালাহ, লাহুল মুলক ,
ওয়ালাহু হা�ু , ওয়াহুয়াআলা কুি� শাইিয়য্ন �াদী”
“আ�াহ্ ছাড়া ইবাদেতর েযাগয্ েকােনা ইহ বা সতয্ ম‘বুদ েনই,
িতিন এক, তাঁর েকােনা অংশীদার েনই, রাজ� তাঁরই জেনয্ এবং
সকল �শংসা তাঁরই জেনয, িতিন সকল িবষেয়র উপর
সবর্শি�মা”, তাহেল েস দশজন দাস মু� করার সমপিরমাণ পুণয্
লাভ করেব, তার জনয্ একশত েনকী েলখা হেব ও একশত গুনা
মাফ করা হেব, েস উ� িদবেস স�য্া পযর্� শয়তােন(�েরাচনা ও
িব�াি�) হেত সু রিক্ষত থাক, আর িকয়ামেতর িদন তার েথেক
উ�ম আমল িনেয় েকউ আসেব না, িক� ঐ বয্ি� েয তার েচেয়ও
অিধক পিরমােণ আমল কেরেছ।’ 152’
15F

৪. িতিন সকাল-স�য্ায় এ দ‘আ করেতন:
ﺳﺄلُﻚَ اﻟﻌَﺎ�ِﻴَﺔَ ﻲﻓ
ْ
 ّﻬُﻢَّ إ ِِ�ّ أَﺳْﺄلُﻚَ اﻟﻌَﻔْﻮَ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔَ ﻲﻓ،واﻵﺧ َﺮ ِة
اﺪﻟُّ � َﻴﺎ
»ُﻢَّ إِ�ِّ أ
ِ
�ْودُ�ْﻴَﺎيَ وَأَﻫ
اﺳْﺮﺘ
َّّﻬُﻢ
 وَﻣَﺎ
ْ لﻠّﻬُﻢَّ ا ْﺣ َﻔ ْﻈ� ﻣﻦ،رَوْﺎﻋَﻲﺗ
ُ
،ِ ِﻲﻟ
�ﻳ
ِ ِ
ْ ﻣِﻦ، ﻋَﻮْرَاﻲﺗ
ِ
ِ
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َ ْ َ
ْ َ َ َ ُ َ
ﺧَﻠْﻲﻔِ وَ�َﻦْ ﻳَﻤِﻴ� وَ�َﻦْ ﺷِﻤَﺎ
ِْ
 َوأ ُﻋﻮذ ﺑِ َﻌﻈ َﻤ ِﺘﻚ أن،�ﻮ
ْﻳَﺪَيَّ وﻣِﻦ
ِ  و ِﻣﻦ ﻓ،ﻲﻟ
ْ�
ﺤﺗَْﻲ
«ِﺘ
ْﺘَﺎلَ ﻣِﻦ

“আ�াহু�া ইি� আসআলুকাল ‘আিফয়াতা িফদ দু িনয়া ওয়াল
আেখরােত, আ�াহু�া ইি� আসআলুকাল ‘আফওয়া ওয়াল
‘আিফয়াতা ফী দীনী ওয়া দু নইয়া-য়া ওয়া আহিল ওয়া মা-িল,
আ�াহু�াসতুর ‘আওরাতী,
ওয়া
আিমন
রাও‘আতী।
আ�াহু�াহফাযনী িমন বাইেন ইয়াদাইয়য্া ওয়ািমন খালফী ওয়‘আন
ইয়ামীনী ওয়ান িশমালী, ওয়ািমন ফাও�ী, ওয়া আ‘উযু িব
‘আযমািতকা আন-উগতালা িমন তাহতী”।
“েহ আ�াহ ! আিম েতামার িনকট দু িনয়া ও আেখরােতর িনরাপ�া
কামনা করিছ, েহ আ�াহ্! আিম েতামার িনকট ক্ষমা চাি� এব
আমার �ীন ও দু িনয়ার, আমার পিরবার-পিরজেনর এবং আমার ধনস�েদর িনরাপ�া কামনা করিছ। েহ আ�াহ ! তুিম আমার েদাষ�িটসমূ হ েঢেক রােখা এবং আমার িচ�া ও উি��তােক শাি� ও
িনরাপ�ায় রুপা�িরত কের দা, েহ আ�াহ! তুিম আমােক িনরাপেদ
রােখা আমার স�ু েখর িবপদ হেত এবং প�ােদর িবপদ হেত,
আমার ডােনর িবপদ হেত এবং আমার বােমর িবপদ হেত, আর
উ�র্েদেশর গযব হে, েতামার মহে�র েদাহাই িদেয় েতামার িনকট
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আ�য় কামনা করিছ, আমার িন�েদশ হেত আগত িবপদ হেত, তথা
153
মািট �েস আকি�ক মৃতুয্ হেত”
৫. িতিন আেরা বেলেছন: েয েকউ এ দু ‘আিট ৈদিনক সকাল-স�য্ায়
িতন িতন বার কের পাঠ কের:
ُ ﻲﻓ اﻷرض وَﻻَ ﻲﻓ الﺴَّﻤَﺎءِ وَﻫُﻮَ الﺴَّ ﻤ
َ»َِّي ﻻ ﻳَﺮﻀُُّ ﻣ ﻊ
ﻴﻊ
ٌَ اﺳْﻤِﻪِ ﻲﺷء
ِ
َ
ُ اﻟﻌﻠ
«ﻴﻢ
ِ

‘িবসিম�ািহল-লাযী, লা-ইয়াদু রর, মা‘আ ইসিমহী সাইয়ু য্, িফল
আরিদ ওয়ালা িফস-সামািয়, ওয়া হুয়া-সামী‘উল আলীম।’
“আিম েসই আ�াহুর নােম আর� করি, যার নােম শুরু করে
আকাশ ও পৃিথবীর েকােনা ব�ই েকানরূপ অিন� সাধ করেত
পাের না। ব�ত: িতিনই হে�ন সবর্ে�াতা সবর্জ্”, তাহেল েকােনা
154
ব�ই তার েকােনারপ অিন� সাধন করেত পারেব না।”
153F

৬. আবু বকর িস�ী� রািদয়া�াহু ‘আনহু তাঁেক বেল: আপিন
আমােক িশক্ষা ি, সকাল-স�য্ায় আিম েকােনা দ‘আিট পাঠ
করেবা, তখন জবােব িতিন বেলন তুিম বলেব:

153

আবু দাউদ, ইবন মাজাহ।
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আবু দাউদ, িতরিমযী, ইবেন মাজাহ।
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َُ
َ َ
َْ َ َ
َ َّ»َّﻬُﻢَّ ﻓَﺎﻃِﺮَ الﺴ
 ّ ﻞﻛُِّ ﻲﺷ ٍء َو َم ِﻠﻴﻜﻪ،َالﺸَّﻬﺎد ِة
ﺐ
ﺎوات
ِ
ِ ﻤ
ِ  ﻋلِﻢ اﻟﻐﻴ،واﻷرض
ُ ،ﺖ
َ
َ ْ َﺷْﻬَﺪُ أَنْ ﻻ �َ إﻻَّ أﻧ،وﻣﺎﻟﻜﻪ
َْ
ﺎن
ﻮذ ﺑِﻚَ ﻣ
ِ
ِ
ِ  ِﻦْ ﺮﺷَِّ الﺸَّﻴﻄ،ِﻦْ ﺮﺷَِّ ﻧﻔﻲﺴ
َ
َ َ
ْ
«  أ�ْﺮﺘَِفَ ﻰﻠﻋَ � ﻔْﻲﺴِ ﺳُﻮءًاأَوْ أَﺟُﺮَّهُ إِﻰﻟ ُم ْﺴ ِﻠ ٍﻢ،َﺮﺷ ِﻛﻪ
ِ

“আ�া-হু�া ফ-িতিরস- সামাওয়ািত ওয়াল আরিয, আ-িলমাল গাইিব
ওয়াশ-শাহাদািত, লা-ইলাহা ই�া-আ�া, রা�া কুি�-শাইিয়য্ন ওয়া
মালীকাহ, আউযু িবকা িমন-শারির নাফ্স, ওয়া-িমন শারিরশশায়তােন ওয়া িশরিকহ, ওয়া আন-আ�তািরফা ‘আলা-নাফসী
সূ আন, আউ আজুররুহু ই-মুসিলম।
“েহ আ�াহ! তুিম আকাশম�লী ও পৃিথবীর সৃ ি�কতর্, তুিম েগাপন ও
�কাশয্ সবিকছুই জা, তুিম সকল ব�র �ভু-�িতপালক এবং
সকল িকছু র মািলক, আিম সাক্ষয্ িদি� তুিম ছাড়া ইবাদেতর েযা
েকােনা মা‘বুদ েনই, আিম আমার �বৃ ি�র অিন� হেত এবং শয়তান
ও তার িশেকর্রঅিন� হেত েতামার আ�য় �াথরনা করিছ, আর আিম
িনেজর অিন� করা হেত এবং েকােনা মুসিলেমর অিন� করা হেত
েতামার আ�য় চাি�।” িতিন আেরা বেলন: েহ আবু বকর! তুিম
সকাল-স�য্ায় এবং েতামার শয়নকােল তা পাঠ করেব 155
১৫৪F

155
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(খ) ঘর েথেক েবর হওয়া ও ঘের �েবশকােল আ�াহর িযক্র
156
�সে� তাঁর আদশর্মাল:
১৫৫

১. িতিন ঘর েথেক েবর হওয়ার সময় বলেতন:
َ ََّّ أوْ أُﺿَﻞَّ أَوْ أزلَّ أَوْ أُزَل
 أ ْو،
 ﻢَّ إِ�ِّ أَﻋُﻮذُ ﺑِﻚَ أَنْ أَﺿِﻞ،ﷲ
ِ  �ﺖُ ﻰﻠﻋ ا،ﷲ
ِ »� ا
َ وْ أُﻇْﻠ
َ
َ
ﻢَ أو
ّ
«ََﻞَ ﻲﻠﻋ
ْﻠِﻢَ أ َ أَﺟﻬﻞَ أوْ �ُْﻬ

‘িবসিম�ািহ তাওয়া�ালতু আলা�াহ, আ�া-হু�া ইি আ‘উযু িবকা
আন আিদ�া আউ উদা�া, আিয�া আউ উযা�া, আযিলমা আউ
উযলামা, আজহালা আউ উজহালা ‘আলাইয়া।
“আ�াহর নাম িনেয় তাঁরই উপর ভরসা কের েবর হলাম, অসৎ
কাজ েথেক েবঁেচ থাকার এবং সৎকাজ করার কােরা ক্ষমতা েন
আ�াহর সাহাযয্ ছাড়; েহ আ�াহ্ ! আিম েতামার িনকট �াথর্না
করিছ অনয্েক পথ�� করেত অথবা অেনয্র �ারা আিম পথ�
হেত, আিম অনয্েক পদ�লন করেত অথবা অেনয্র �ারা পদ�িল
হেত, আিম অনয্েক অবজ্ঞা করেত অথবা িনেজ অপেরর �া
অবজ্ঞা হওয়া েথে” 157
156F

২. িতিন আেরা বেলন: েয বয্ি� ঘর েথেক েবর হওয়ার সময়
বলেলা:156

যাদু ল মা‘আদ : ২/৩৩৫।

157

িতরিমযী, নাসাঈ, ইবেন মাজাহ।
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«ﷲ
ِ ﺑﺎ

ََّّْﺖُ ﻰﻠﻋََ اﷲِ وﻻ ﺣَﻮْلَ وﻻَ ﻗُﻮَّةَ إِﻻ
،ﷲ
ِ »� ا

‘‘িবসিম�ািহ তাওয়া�ালতু আলা-�াহ, ওয়ালা হাওলা, ওয়ালা কুয়য্াতা
ই�া-িব�াহ”।
“আ�াহর নাম িনেয় তাঁরই উপর ভরসা কের েবর হলাম, অসৎ
কাজ েথেক েবঁেচ থাকার এবং সৎকাজ করার কােরা ক্ষম েনই
আ�াহর সাহাযয্ ছাড়।” তখন তােক সে�াধন কের বলা হয় েয,
আ�াহ্ েতামার জনয্ যে, তুিম সু রিক্ষত হেয়ছ এবং তুিম সিঠ
পথ �া� হেয়ছ, আর শয়তান েতামার েথেক বহু দূের সের
েগেছ।” 158
157F

৩. িতিন �তুয্েষ ফজেরর সালােতর জনয্ মসিজেদ গমনকােল
বলেতন:
ْ َّﻠَّﻬُﻢ
َ  اﺟْﻌَﻞ ﻲﻓ،اﺟ َﻌﻞ  ﻗﻠﻲﺒ ﻧﻮرًا
 اﺟْﻌَﻞ ﻲﻓ، ﺟْﻌَﻞ ﻲﻓ ﺳَﻤْﻲ ِﻌ ﻧﻮرًا،لﺴ ِﺎ� ﻧﻮرًا
»
ِ
ْ
ُ َْ ْ َ ْ
ُ َ َ ْ َ ًرً اﺟْﻌَﻞ ﻣِﻦْ ﺧَﻠْﻲ ُ ر
َ
َ
ًر
ًر
 واﺟﻌﻞ، واﺟﻌﻞ ِﻣﻦ ﻓﻮ ِ� ﻧﻮ ا، و ِﻣﻦ أﻣ ِﺎ� ﻧﻮ ا،ِﻔ ﻧﻮ ا
،َﺮﺼي ﻧﻮ ا
ِ
ُ
ُ ﺤﺗَْﻲ
ًر
ًر
« َّﻬُﻢَّ أَﻋْﻈِﻢَ ﻲﻟ ﻧﻮ ا،ِﺘ ﻧﻮ ا
ْﻦ

“আ�া-হু�া-আল-ফী-�ালবী নূ রান, ওয়া ফী- বাসারী নূ রান, ওয়া
ফী-সাম‘য়ী নূ রান, ওয়া আন-য়ামীনী নূ রান, ওয়া আন-য়য্াসারী নরান,
ওয়া ফাও�ী নূ রান, ওয়া তাহ্তী নূরা, ওয়া আমা-মী নূ রান, ওয়া
খা�ী নূ রান, আ�া-হু�া ‘য়িযম লী নূ রান।”
158

আবু দাউদ, িতরিমযী।
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েহ আ�াহ ! তুিম আমার অ�ের এবং জবােন ‘নূ র’ েজয্িত সৃ ি�
কের দাও, আমার �বণ শি�েত এবং আমার দশর্ণ শি�েত েজয্াি
সৃ ি� কের দাও, আমার উপের, আমার িনেচ, আমার ডােন, আমার
বােম, আমার সামেন, আমার িপছেন েজয্ািত সৃি� কের দা, েহ
আ�াহ! তুিম েজয্ািতেক আমার জনয্ অেনক বড় কের দা” 159
৪. িতিন আেরা বেলন: যখন েকােনা বয্ি� �গৃেহ �েবশ কের তখন
েস বলেব:
ْ َّ�َّ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ  اﷲِ وَﺠ َ ْ َ ََ اﷲِ رَ�ِّﻨَﺎ ﺗَﻮ
«ﻨَﺎ
 ﻋ، ﻟﻨﺎ
، »َّﻬُﻢَّ إِ�ِ أﺳﺄلﻚ ﺧ� الﻤﻮ ِﻟ ِﺞ وﺧ� الﻤﺨﺮ ِج

‘আ�া-হু�া ই�ী আস্আলুকা খরাল মাওিলিজ ওয়া খাইরাল
মাখরািজ, িবসিম�ািহ ওয়ালাজনা, ওয়া িবসিম�ািহ খারাজনা, ওয়া
‘আলা�ািহ রাি�না তাওয়া�াল-না।
“েহ আ�াহ! আিম েতামার িনকট উ�ম �তয্াগমন ও উ�ম বিহগর্ম
�াথর্না করি, আ�াহর নােম আমরা �েবশ কির, আ�াহর নােমই
েবর হই এবং আমােদর �ভু আ�াহর উপরই আমরা ভরসা কির।”
অতঃপর িনজ পিরবারবেগর্র উপর সালামকরেব। 160
১৫৯F

159

বু খারী, মুসিলম।

160

আবু দাউদ।
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(গ) মসিজেদ �েবশ ও মসিজদ হেত েবর হওয়ার সময় আ�াহুর
161
িযক্র �সে� তাঁর আদশর্মাল :
১৬০

১. িতিন মসিজেদ �েবশকােল বলেতন:

ُ ُ َ
َ  وﺳﻠﻄﺎﻧﻪ اﻟﻘﺪﻳﻢ ِﻣ، و�ﻮﺟﻬﻪ الﻜﺮ�ﻢ،ﻮذ ﺑﺎﷲ اﻟﻌﻈﻴﻢ
«الﺮﺟﻴﻢ
الﺸﻴﻄﺎن
ﻦ
»أﻋ
ِ
ِ
ِ
ِ

‘আউযু িব�ািহল আযীম, ওয়া িবওয়াজিহিহল কারীম, ওয়া
িবসু লতািনিহল কাদীম, িমনাশ শায়তািনর রাজীম
“আিম িবতািড়ত শয়তান হেত আ�াহর আ�য় �াথর্না করিছ তাঁর
করুণাময় স�া ও সাবর্েভৗম শি�র নাে” 162
16F

২. িতিন বেলন: যখন েতামােদর েকউ মসিজেদ �েবশ করেব,
নবীজীর উপর সালাত-সালাম পাঠ কের বলেব:
َ
«»ﻠَّﻬُﻢَّ ْﺘَﺢ ﻲﻟ أﺑﻮابَ رﻤﺣ ِﺘﻚ

‘আ�া-হু�ফতাহ-লী আবওয়াবা রাহমািতকা”
েহ আ�াহ ! তুিম আমার জনয্ েতামার রহমেতর �ার খুেল দা;আর যখন মসিজদ হেত েবর হেব তখন বলেব:

161

যাদু ল মা‘আদ: ২/৩৩৬।

162

আবু দাউদ।
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ّ
ُ
َ ْ َ
«»َّﻬُﻢَّ إِ�ِ أﺳﺄلﻚ ِﻣ ْﻦ ﻓﻀ ِﻠﻚ

‘আ�া-হু�া ই�ী আস্আলুকা িমন দিলকা।
েহ আ�াহ ! আিম েতামার অনু �হ কামনা করিছ।” 163
162F

(ঘ) নতুন চাঁদ েদখাকােল আ�াহর িযক্র �সে� তাঁর
আদশর্মাল: 164
১৬৩F

মুহা�াদ রাসু লু�াহ্ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম চাঁদ েদে
বলেতন:
َ ْ
َ
َ ُ ََّّﻬُﻢَّ أَﻫِﻠ
َ
َْ
ّ
ُ وَر�ُّﻚ
«اﷲ
ِ�َ ، ِواﻹﺳﻼم
 َالﺴَّ ﻼ َﻣ ِﺔ،اﻹﻳﻤﺎن
ﻪ َﻋﻠﻴْﻨَﺎ ِﺑﺎﻷﻣ ِﻦ َو
»
ِ

‘আ�া-হু�া আিহ�াহ‘আলাইনা িবল-আমিন ওয়াল ঈমান, ওয়াসসালা-মািত ওয়াল ইসলাম, রা�ী ওয়া রা�ু কা-�াহ্
েহ আ�াহ ! এই নতুন চাঁদেক আমােদর িনরাপ�া ও ঈমান, শাি� ও
ইসলােমর সােথ উিদত কর, আ�াহ্ আমােদর এবং েতামার(চাঁেদর)
�ভু-�িতপালক।” 165
164F

163

আবু দাউদ, ইবেন মাজাহ।

164

যাদু ল মা‘আদ, ২/৩৬১।

165

িতরিমযী।
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(ঙ) হাঁিচ ও হাই েতালাকােল আ�াহর িযক্র �সে� তাঁর
166
আদশর্মাল:
১৬৫

১. সহীহ্ সনেদ রাসুলু�াহ্ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম েথ
�মািণত েয, িতিন বেলন: আ�াহ্ হাঁিচ পছ� কেরন এবং হাই
েতালা অপছ� কেরন, অতএব যখন েতামােদর েকউ হাঁিচ িদেয়
«»ﺤﻟﻤﺪ ﷲ

‘আল-হামদু িল�াহ’ বেল, তখন েয মুসিলমই তা শুেন তার উপর
َ ُ َ َﺮْﻤ
ُ ﻚ
«اﷲ
» ﺣ

‘ইয়ারহামুকা�াহ’ বলা কতর্বয্ হেয় দাঁড়।
আর হাই উঠার বয্াপারিট হেয় থােক শয়তােনর পক্ষ , কােজই
েতামােদর কােরা হাই উঠার উপ�ম হেল েস েযন তা সাধয্মত
েচেপ রাখার েচ�া কের, কারণ েকউ হাই তুলেল তােত শয়তান
হােস।” 167
16F

166

যাদু ল মা‘আদ, ২/৩৭১-৩৯৭।

167

বু খারী।
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২. িতিন যখন হাঁিচ িদেতন তখন মুেখর উপর িনেজর হাত বা
কাপড় রাখেতন এবং হাঁিচর আওয়াজ িনচু বা িন�গামী
168
করেতন।”
৩. িতিন যখন হাঁিচ িদেতন তখন েকউ
َ ُ َ َﺮْﻤ
ُ ﻚ
«اﷲ
» ﺣ

‘ইয়ারহামুকা�াহ’ বলেল িতিন জবােব বলেতন:

ُ َ َ
ُ َ »َﺮْﻤ
ُ ﺣﻨﺎ
« �َﻐْﻔِﺮُ ﻨﻟَﺎ َوﻟ� ْﻢ،اﷲ و�ﻳﺎ�ﻢ

‘‘ইয়ারহামুনা-�াহু ওয়া ইয়য্াক, ওয়া ইয়াগিফর লানা ওয়া লাকুম”
৪. িতিন আেরা বেলন : েতামােদর েকউ হাঁিচ িদেয় বলেব:
ُ
«ﷲ
ِ »ﺤﻟﻤﺪ

‘আল-হামদু িল�াহ’-সকল �শংসা আ�াহুর জন, তখন তার ভাই
অথবা সাথী বলেব:
َ ُ َ َﺮْﻤ
ُ ﻚ
«اﷲ
» ﺣ

‘ইয়ারহামুকা�াহ’ আ�াহ্ েতামার উপর রহমত বষর্ণ ক, তার
জনয্ সাথ- ‘ইয়ারহামুকা�াহ’ বলেল েস েযন জবােব বেল:
168

আবু দাউদ, িতরিমযী।
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«»ﻳﻬﺪﻳ�ﻢ اﷲ و�ﺼﻠﺢ ﺑﺎﻟ�ﻢ
আ�াহ্ েতামােদর সৎপেথ �দশর্ণ করুন এবং েতামােদর অব
ভাল করুন” 169
168F

৫. িতিন আেরা বেলন: েতামােদর েকউ হাঁিচ িদেয়
ُ
«ﷲ
ِ »ﺤﻟﻤﺪ

‘আল-হা�ু িল�াহ’ বলেল, তার জবােব েতামরা
َ ُ َ َﺮْﻤ
ُ ﻚ
«اﷲ
» ﺣ

‘‘ইয়ারহামুকা�াহ’ বলেব, আর যিদ েস হাঁিচ িদেল
ُ
«ﷲ
ِ »ﺤﻟﻤﺪ

‘আল- হা�ু িল�াহ’ না বেল, তাহেল েতামরাও
َ ُ َ َﺮْﻤ
ُ ﻚ
«اﷲ
» ﺣ

‘ইয়ারহামুকা�াহ’- বলেব না।” 170
169F

169

বু খারী।

170

মুসিলম।

139

আর যিদ েকউ িতনবােরর অিধক হাঁিচ িদেতা, তাহেল িতিন চতুথর্
বাের ‘ইয়ারহামুকা�াহ’ বলেতন না, বরং বলেতন: এই বয্ি� সি�র
েরােগ আ�া�। 171
১৭০

৬. সহীহ্ সনেদ �মািণত ে, ইয়াহূ দীগণ তাঁর উপি�িতেত হাঁিচ
িদেত েচ�া করেতা এবং আশা করেতা েয, িতিন জবােব তােদরেক
َ ُ َ َﺮْﻤ
ُ ﻚ
«اﷲ
» ﺣ

‘ইয়ারহামুকুমু�াহ’ আ�াহ্ েতামাের �িত রহমত বষর্ণ করবলেবন, িক� িতিন জবােব বলেতন:
َْ
ُ َ ُ ْ َُ ُ ُ ُ
«ﻠﺢ ﺑﺎﻟ�ﻢ
»�ﻬ ِﺪﻳ�ﻢ اﷲ و�ﺼ

“ইয়াহদীকুমু�াহ ওয়া ইউসিলহু বালাকু”।
“আ�াহ্ েতামােদর সৎপথ �দশর্ণ করুন এবং েতামােদর অব
ভাল করুন” 172
17F

(চ) েকােনা িবপদ�� েলাক েদেখ পিঠত দু ‘আ �সে� তাঁর
আদশর্মাল 173:
১৭২F

171

মুসিলম।

172

িতরিমযী।

173

যাদু ল মা‘আদ, ২/৪১৭

140

িতিন ইরশাদ কেরন: েয েকউ েকােনা িবপদ�� েলাক েদেখ বেল:
«» ﷲ اﺬﻟي ﺎﻋﻓﺎ� مﺎ اﺑﺘﻼك ﺑﻪ وﻓﻀﻠ� ﻰﻠﻋ ﻛﺜ� مﻦ ﺧﻠﻖ ﺗﻔﻀﻴﻼ

‘আল-হামদু িল�ািহ�ািয আ-ফা-নী িম�াব-তালাকা িবহী, ওয়া
ফাযয্ালানী আরা কাসীিরন িম�ান খালাকা তাফযীল;“সকল �শংসা আ�াহর জনয্ িযিন আমােক িনরাপেদ েরেখেছন েসই
িবপদ েথেক যা িদেয় েতামােক পরীক্ষা কেরেছন এবং তাঁর সৃি
জগেতর অেনেকর উপর আমােক ে��� �দান কেরেছন”, তাহেল
েস উ� িবপেদ আ�া� হেব না, তা েয ধরেণরই েহাক।” 174
173F

(ছ) েমারেগর আওয়াজ ও গাধার ডাক শুনাকােল তাঁর
175
আদশরমালা :
১৭৪F

মুহা�াদ রাসু লু�াহ্ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম �ীয় উ�তে
িনেদর্শ েদ, যখন তারা গাধার ডাক শুেন তখন েযন শয়তান হেত
আ�াহর আ�য় �াথর্না কে, আর যখন েমারেগর ডাক শুেন তখন
েযন আ�াহর অনু �হ কামনা কের।” 176
175F

174

আবু দাউদ, িতরিমযী।

175

যাদু ল মা‘আদ, ২/৪২৬

176

বু খারী, মুসিলম।

141

(জ) রাগাি�ত বয্ি�র কিথত ও কৃত িবয়াবলী �সে� তাঁর
177
আদশর্মাল:
১৭৬

রাসু লু�াহ্ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম অতয্ািধক রাগাি
বয্ি�েক িনেদর্শ ে, েস েযন অযু কের এবং বেস পেড় যিদ েস
দাঁড়ােনা থােক, আর েশােয় পেড় যিদ েস বসা থােক এবং িবতািড়ত
শয়তান হেত আ�াহর িনকট আ�য় �াথর্না কের”

177

যাদু ল মা‘আদ, ২/৪২৩

142

(১৮) আযান ও আযােনর সময় আ�াহর িযক্র �সে� তাঁর
আদশর্মাল 178
১৭৭

১. রাসু লু�াহ্ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তার‘েয়র সােথ
আযান এবং তারজী‘য় ছাড়া আযান উভয়িট সু �াত কেরন। 179 আর
ইকামেতর শ�গুেলা দ’বার দু ’বার ও একবার একবার কের উ�ারণ
করার িবধান কেরন, িক� ‘�াদ-�ামািতস্ সালা’ বাকয্িট কখনই
একবার বেলনিন।
১৭৮

২. িতিন �ীয় উ�েতর জনয্ িবধান কেরন ে, আযান �বণকারী
িঠক েসই বাকয্গুিলর পুনারাবৃি� করেব েযগুিল মুয়াযিযন বেল থ,
িক� ‘হাইয়য্া আলা-সালাহ’ ও হাইয়য্া আলা-ফালাহ’ বাকয্�েয়র
পিরবেতর্ ‘লা-হাওলা ওয়ালা কুয়য্াতা ই�-িব�াহ’ বলা তাঁর েথেক
সহীহ্ সনেদ �মািণত আেছ
৩. িতিন বেলন: েয বয্ি� মুয়ািযয্েনর আযান শুেন এ‘আিট পাঠ
কের:
ًر�ﺎ
ً
»وأﻧﺎ أﺷﻬﺪ أن ﻻ � إﻻ اﷲ وأن �ﻤﺪا رﺳﻮل اﷲ رﺿﻴﺖ ﺑﺎﷲ و�ﻤﺤﻤﺪ
ًﻳﻨﺎ
ًﻻ
« رﺳﻮ و�ﺎﻹﺳﻼم د

178

যাদু ল মা‘আদ, ২/৩৫৫।

179

আযােন তারজী‘য় শে�র মমর্াথর্ হে: মুয়াযিযন কতৃরক ‘শাহাদত বাণী�য়’

উ�ঃ�ের বলার পর ি�তীয় বার িন��ের পাঠ করা।’’ অনু বাদক।
143

‘আশহাদু আল-লা-ইলাহা ই�া�াহ, ওয়া-আ�া মুহা�াদান রাসু লু্�াহ,
রাযীদু িব�ািহ রাববান, ওয়া িবমুহা�ািদন রাসূ লান, ওয়া িবলইসলােম �ীনান;
“আিম সাক্ষয্ �দান করিছ, আ�াহ্ ছাড়া সতয্ েকােনা ‘বুদ েনই
এবং মুহা�দ রাসু লু�াহ্ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তার রাস,
আর আ�াহেক রব, মুহা�াদেক রাসূ ল এবং ইসলামেক �ীন িহেসেব
�হণ কের আিম স��;” তার সম� গুনাহ ক্ষমা ক ের েদও

হয়। 180
১৭৯

৪. িতিন আযান �বণকারীর জেনয্ িবধান �দান কেরন ে, েস
মুয়াযিযেনর আযােনর জবােবর পর রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর উপর সালাত-সালাম পাঠ কের এ দু ‘আিট পড়েব :
ً
» رب ﻫﺬه اﺪﻟﻋﻮة اﺘﻟﺎﻣﺔ والﺼﻼة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ آت �ﻤﺪا الﻮﺳﻴﻠﺔ واﻟﻔﻀﻴﻠﺔ
.«اﺑﻌﺜﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎً�ﻤﻮداًاﺬﻟي وﻋﺪﺗﻪ

‘আ�-হু�া রাববা হািযিহদ দাওয়ািতত তা�ি, ওয়াস সালািতল
�ােয়মািত,আিত-মাহ্ মুদািনল ওয়ািসলাত, ওয়াল-ফাযীলাতা,
ওয়াবআসহু মাকামম মাহ্ মুদািন�ািয ওয়াআদ্ত,
েহ আ�াহ্! এই পূ ণর্া� আ�ান ও �িতি�ত সালােতর �ভ , তুিম
মুহা�াদ রাসু লু�াহ্ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�-েক উসীলা এবং
180

মুসিলম।

144

ফযীলত তথা উ�তম মযর্াদা দান কেরা এবং তাঁেক েতামার
181
ওয়াদাকৃত �শংিসত �ােন েপৗঁিছেয় দাও”
৫. িতিন আেরা বেলেছন: আযান ও ইকামেতর মধয্বতর্ী সমেয়
দু ‘আ �তয্খয্াত হয় না” 182

181

বু খারী।

182

আবু দাউদ।

145

(১৯) িযল-হা� মােস আ�াহর িযক্র �সে� তাঁর আদশর্মাল 183
১৮২

১. রাসু লু�াহ্ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম ি-হা� মােসর �থম
দশ িদেন েবশী েবশী দু ‘আ করেতন এবং তােত অিধকহাের
তাসবীহ, ‘তাকবীর, তাহলীল ও তাহমীদ তথা ‘সু বহানা�াহ, আলহামদু িল�াহ, লা-ইলাহা ই��াহ, আ�াহু আকব’ পাঠ করার িনেদর্শ
েদন।”

183

যাদু ল মা‘আদ, ২/৩৬০।

146

(২০) কুরআেন মাজীদ িতলাওয়াত �সে� তাঁর আদশর্মলা 184
১৮৩

১. কুরআেনর অংশিবেশষ তাঁর জনয্ িনিদর্� ি, যা িতিন িনয়িমত
িতলাওয়াত করেতন এবং তােত িতিন কখনই অলসতা করেতন না।
২. তাঁর িতলাওয়াত িছল ধীের ধীের �� ও সু �রভােব, তী�তা ও
তাড়াহুড়ার সােথ ন, বরং �িতিট অক্ষর সু� কের উ�ারণ
করেতন।
৩. তাঁর িতলাওয়াত িছল িবভ� ও সাইজ করা। িতিন �েতয্কিট
আয়াত েশেষ েথেম েযেতন। িতিন ধীের ধীের �� ও সু �রভােব
সূ রা আবৃ ি� করেতন, এমনিক বড় সূ রা আেরা অতয্ািধক বড় হেয়
েযেতা।
৪. িতিন মে�র হরফেক েটেন দীঘর্ািয়ত কের পড়েত, অতএব
‘আর- রাহমা-ন’ ও ‘আর রাহী-ম’ শ��য় েটেন দীঘর্ািয়ত কের পাঠ
করেতন।
৫. িতিন িতলাওয়ােতর শুরুেত আ�াহর িনকট িবিড়ত শয়তান
হেত আ�য় �াথর্না কের বলেত:
َّ»ﻋُﻮذُ ﺑﺎﷲِ ﻣِﻦَ الﺸَّﻴْﻄَﺎنِ الﺮ
«ﻴﻢ
ِ ِﺟ

‘আ‘উযু িব�ািহ িমনাশ শায়�ািনর রাজীম;184

যাদু ল মা‘আদ, ২/ ৩৬৩।
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“আিম িবতািড়ত শয়তান হেত আ�াহর িনকট আ�য় �াথর্না
করিছ।”
আবার কখেনা বলেতন:
َْ
َْ
َ
َّ»ﻬُﻢَّ إِ�ِّ أﻋُﻮذُ ﺑِﻚَ ﻣِﻦَ الﺸَّﻴْﻄَﺎنِ الﺮ
«ﻴﻢ ِﻣ ْﻦ ﻫ ْﻤ ِﺰهِ َو�ﻔ ِﺨ ِﻪ َو�ﻔ ِﺜ ِﻪ
ِ ِﺟ
‘আ�া-হু�া আউযু িবকা িমনাশ্ শায়�ানীর রাজ, িমন হামিযহী,
185
ওয়া নাফিখহী, ওয়া নাফিসহী।”
184F

“েহ আ�াহ! আিম েতামার িনকট আ�য় �াথর্না করিছ িবতািড়ত
শয়তান এবং তার কুম�না, ফুৎকার ও ওয়াসওয়াসা হেত।
৬. িতিন দাঁড়ােনা, বসা, েশায়া এবং অযু অব�ায় ও অযু ছাড়া
সবর্ব�ায় কুরআন িতলাওয়াত করেতন, একমা� েগাসল ফরয
হওয়া ছাড়া অনয্ িকছু তাঁেক কুরআন িতলাওয়াত হেত িবরত
রাখেতা না।
৭. িতিন সু লিলত কে� কুরআন িতলাওয়াত করেতন এবং বেলন:
“েয বয্ি� সুলিলত কে� কুরআন পাঠ কের না েস আমােদর
দলভু� নয়।” 186
185F

185

আবু দাউদ, ইবন মাজাহ।

186

বু খারী।
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িতিন আেরা বেলন: ‘‘সু লিলত কে� িতলাওয়াত কের কুরআেনর
187
েসৗ�যর্ বৃি� কেরা”
৮. িতিন কখেনা অেনয্র মুখ েথেক কুরআন িতলাওয়াত শুনে
ভালবাসেতন।” 188
৯. িতিন িসজদার আয়াত পােঠর পর ‘আ�াহু আকব’- বেল িসজদা
করেতন এবং কখেনা িসজদায় বলেতন:
ْ
ُ ََ َ
َ » َﺳ
«ّ ﺳﻤﻌَﻪ و�ﺮﺼَه ﺤﺑﻮﻪﻟ وﻗﻮﺗِﻪ
 َﻖ،ﺠ َﺪ َوﺟ ِ� ل�ي ﺧﻠﻘﻪ
ِ

‘সাজাদা ওয়াজহী িল�াজী খালাকাহ, ওয়া-শা�া সাম‘আহু ওয়া
বা�ারাহূ , িব-হাওিলহী ওয়া কুওয়ািতহী;
“আমার মুখম�ল (সহ আমার সম� েদহ) িসজদায় অবনিমত েসই
মহান স�ার জনয্ িযিনতােক সৃ ি� কেরেছন এবং তার কণর্ ওতার
চক্ষু উ� কেরেছন �ীয় ই�া ও শি�েত।” 189
18F

ً

আবার কখেনা বলেতন:
ُ
 واﺟﻌﻠﻬﺎ ﻲﻟ ﻋﻨﺪك ذﺧﺮا،ً» اﻛﺘﺐ ﻲﻟ ﺑﻬﺎ ﻋﻨﺪك أﺟﺮاًوﺿﻊ ﻋ� ﺑﻬﺎ وزرا
«وﺗﻘﺒﻠﻬﺎ ﻣ�ّ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺒﻠﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺒﺪك داود
187

আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবন মাজাহ।

188

বু খারী।

189

আবু দাউদ, িতরিমযী।
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‘আ�াহু�া উকতুব লী িবহা ইনদাকা আজরা, ওয়া�া‘ ‘আ�ী িবহা
ওিয়যরান, ওয়াজ‘আলহা লী ইনদাকা যু খরান ওয়া তাকা�ালহা িম�ী
কামা তাকা�ালতাহা িমন আবিদকা দাঊদ’
“েহ আ�াহ, এর �ারা েতামার িনকট আমার জনয্ েনকী িলেখ রােখা
এবং এর �ারা আমার পাপরািশ দূ র কের দাও এবং এেক আমার
জনয্ গি�ত স�দ িহেসেব জমা কের রােখ, আর এেক আমার
িনকট হেত কবুল কেরা েযমন কবুল কেরেছা েতামার বা�া দাউদ্
(আলাইিহস সালাম) হেত।” 190
আর িসজদােয় িতলাওয়াত হেত মাথা উে�ালনকােল তাকবীর বলা
তাঁর েথেক �মািণত েনই, আর না িতিন তাশাহুদ পাঠ কের, আর
না সালাম িফরান।”

190

িতরিমযী, ইবন মাজাহ।
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(২১) েখাৎবা �সে� তাঁর আদশর্মাল 191
১৯০

১. রাসু লু�াহ্ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসাম েখাৎবা েদওয়ার সময়
তাঁর েচাখ দু ’িট লাল হেয় েযেতা, �র উ� হেতা এবং তাঁর রাগভাব
খুব েবেড় েযেতা, মেন হয় েযন িতিন েকােনা ৈসনয্ বািহনীেক
সকাল-স�য্ায় হামলার ভয় �দশর্নকা, িতিন বলেতন: আিম ও
িকয়ামত িদবস ে�িরত হেয়িছ এরপ, তখন িতিন িনেজর তজর্নী ও
মধয্ম আ�ুল একি�ত করেতন, িতিন আেরা বলেতন:
ْ َ ْ
ُ »أﻣﺎ
 ﺧ� اﻬﻟﺪي ﻫﺪ ُي �ﻤﺪ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ، ﺈن ﺧ� اﺤﻟﺪﻳﺚ ﻛﺘﺎب اﷲ...ﺑﻌﺪ
ّ
ُُ ّ َ
« و� ﺑﺪﻋﺔ ﺿﻼﻟﺔ،ﻮر �ﺪﺛﺎﺗﻬﺎ
ِ  ﺷَ اﻷم،وﺳﻠﻢ
“অতঃপর, িন�য়ই সবর্ে�� বাণী আ�াহর িকতব এবং সেবর্া�ম
জীবনাদশর্ ‘মুহা�াদ রাসু লু�াহ্ স�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর
জীবনাদশর, আর িনকৃ�তম িবষয় হেলা �ীেন নবািব�ৃ ত িবদ‘আত
এবং �েতয্ক িব‘আতই পথ��তা।” 192
19F

২. িতিন যখনই েখাৎবা �দান করেতন তখনই আ�াহর �শংসার
মাধয্েম আর� করেত, িতিন সাহাবীেদরেক ‘েখাৎবাতুল হাজাহ(�েয়াজেনর েখাৎবা) তথা এই েখাৎবািট িশক্ষা িদে:

191

যাদু ল মা‘আদ, ১/১৭৯।

192

মুসিলম।
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ُ
ّ
ُ
ُ َْ َْ ُُْ َ َْ ُ ُ ََْ
ﺌﺎت
ِ ِ َ�ﻌُﻮذُ ﺑﺎﷲِ ﻣِﻦْ ﺮﺷُورِ أَ�ْﻔُﺴِﻨَﺎ وَﺳَي، »ﺤﻟﻤﺪ ﷲ �ﻤﺪه َو�ﺴﺘ ِﻌﻴﻨﻪ َو�ﺴﺘﻐ ِﻔ ُﺮه
َ
َ
َ
َ
َ
ْ�َﻬ
َ �  َوأ ْﺷ َﻬ ُﺪ أ ْن َﻻ، َُﻣَﻦْ ﻳُﻀْﻠِﻞْ ﻓﻼ ﻫَﺎدِيَ ﻪﻟ
، ُ ﻦْ ﺪِ اﷲُ ﻓَﻼ مُﻀِ ﻞَّ ﻪﻟ، ﻋﻤﺎﻨﻟَﺎ
ِ
َّﻻ
ُ
َ ُ نَّ �َُﻤ
ُ«ّﺪًا �َﺒْﺪُهُ وَرَﺳُﻮﻪﻟ
،اﷲ
সকল �শংসা আ�াহর জনয, আমরা তাঁরই �শংসা কির এবং তাঁরই
িনকট সাহাযয্ কামনা কি, তাঁরই িনকট কমা �াথর্না কির এবং
সকল িবপযর্য় ও কুকীিতর্ হেত আ�রক্ষার জনয্ আমরা তাঁরই সা
�াথর্না কি, আ�াহ যােক েহদায়াত দান কেরন তার েকােনা
পথ��কারী েনই, আর যােক িতিন পথ�� কেরন তার েকােনা পথ
�দশর্ণকারী েনই। আিম সাক্ষয্ �দান করি, আ�াহ্ বয্তী
সিতয্কার েকােনা ম‘বুদ েনই এবং আিম আেরা সাক্ষয্ �দান কর
েয, মুহা�াদ রাসু লু�াহ্ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তর বা�া ও
রাসূ ল।’
অতঃপর িতিন এ িতনিট আয়াত পাঠ করেতন:

َ
َُ
َ
ُ ََمُو�ُنَ ِّ�َ َوأ
َ ِين َء
ّ َ
َ ّ ام ُنوا ْ ٱ َّ ُقوا ْ ٱ
ّ
َ َّ َ�ُ َها ٱ
ٰٓ ﴿
: ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان١ نتم ُّ ۡسل ُِمون
�َ َق َّ �قاتِهِۦ َو

[١٠٢

‘‘েহ ঈমানদারগণ! েতামরা আ�াহেক যথাযথ ভােব ভয় কেরা এবং
েতামরা মুসিলম না হেয় মেরা না।” সূ রা আেল ইমরান, আ: ১০২,
ّ ُ
ْ ُّ ُ ّ َّ ٓ
ّۡ
ُ ََ َ
ٰ ﴿
[١ :اس ٱَقوا �َ َّ� ُم ٱَِي خلق�م ّمِن َف ٖس َ� ٰح َِدة ٖ ﴾ ]اﻟنﺴﺎء
َََ�ُها ٱ
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‘‘েহ মানবম�লী ! েতামরা েতামােদর �িতপালকেক ভয় কেরা, িযিন
েতামােদরেক এক বয্ি� হেত সৃি� কেরেছন” সূ রা িনসা, আ: ১,
ٗ َ ْ ُ ُ َّ ْ ُّ ْ َُ َ َ ّ َّ ٓ
ٗ
ٰ ﴿
[٧٠ : ﴾ ]اﻻﺣﺰاب٧ َ َوقولوا ق ۡو� َسدِيدا
ََ�ُها ٱَِين ءامنوا ٱَقوا ٱ

‘‘েহ মু’িমনগণ ! েতামরা আ�ােক ভয় কেরা এবং সিঠক কথা
বেলা।” সূ রা আহযাব, আ: ৭০-৭১,
৩. িতিন সাহাবীেদরেক সকল গুরু�পূণর্ কােজ ইি�খারা করার িন
িশক্ িদেতন েযমনভােব িতিন তােদরেক কুরআেনর সূ রা িশক্ষ
িদেতন এবং বলেতন: যখন েতামােদর েকউ েকােনা কােজর ই�া
করেব, তখন েস েযন ফরয সালাত ছাড়া দু ’রাকাত নফল পেড়,
তারপর এ দু ‘আিট পেড়:
ّ
َ
َ ُ
َ
ُ
ُ
،اﻟﻌﻈﻴﻢ
ﻓﻀﻠﻚ
وأﺳﺘﻘﺪر َك ﺑﻘﺪرﺗِﻚ وأﺳﺄلﻚ ِﻣ ْﻦ
أﺳﺘﺨ� َك ﺑﻌﻠﻤﻚ
ِ�ِ»َّﻬُﻢَّ إ
ِ
ِ
َ
َ ْ ﻠَّﻬُﻢَّ إ ْن ُﻛﻨ،أﻧْﺖَ ﻋَﻼَّم اﻟﻐﻴﻮب
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ﺖ
،أﻋﻠﻢ
وﺗﻌﻠﻢ وﻻ
،أﻗﺪر
ﺗﻘﺪر وﻻ
ﺈﻧَّﻚ
ِ
َْ ِ
َّﻌﻠﻢُ أَن
َ َ َ ّ �ََ َ� ﺴ
– ﺎﺟﺘَﻪ – ٌ ﻲﻟ ﻲﻓ دﻳ� وﻣﻌﺎﻲﺷِ وﺎﻋﻗﺒ ِﺔ أم ِﺮي
ﻫﺬا اﻷمﺮ – ُ ِ ﺣ
ْ
َّ�ِنْ ﻛُﻨْﺖَ ﺗﻌﻠﻢُ أَن
،  ﻢ ﺑَﺎرِكْ ﻲﻟ ﻓﻴﻪ، ْهُ ﻲﻟ
ِّوآﺟ ِﻠﻪ – ﺪُر ُه ﻲﻟ وَ�َﺮﺴ
ِ ﻋﺟ ِﻠﻪ
ِ :أو ﻗﺎل
ﺮﺷٌَّ ﻲﻟ
– ﻋﺟﻠﻪ وآﺟﻠﻪ
َمﺮ
ِ :ﻲﻓ دﻳ� وﻣﻌﺎﻲﺷ وﺎﻋﻗﺒ ِﺔ أمﺮي – أو ﻗﺎل
َ
ّ
َ
«ُ ﻋ� واﺮﺻﻓْ�ِ �َﻨْﻪُ واﻗْﺪُرْ ﻲﻟ اﺨﻟ�َ ﺣﻴْﺚُ ﺎﻛَن �ُﻢَّ رَﺿِ ِ� ﺑِ ِﻪ

‘আ�া-হু�া ই�ী আসতাখীরুকা ’ইলিমকা, ওয়া আ�া�িদরুকা
িবকুদরািতকা, ওয়া আসআলু কা িমন ফাদিলকাল আযীম, ফাই�াকা
তা�ািদরু ওয়াল-আ�িদর, ওয়া-তা‘লামু ওয়ালা-আ‘লামু, ওয়া-আ�া
আ�ামুল গুয়ূ, আ�া-হু�া ই-কু�া তা‘লামু আ�া হা-যাল আমরা,
153

{‘হা-যাল আ�া’ বলার সময় িনেজর �েয়াজেনর কথা মেন করেব}
খায়রু-লী ফী-�ীনী ওয়া-আ-ি�বািত আমরী /ফী-আ-িজিল আমরী
ওয়া-আিজিলহী, ফা�িদরহ-লী, ওয়া-ইয়াসিসরহ-লী, সু �া বা-িরকলীফীিহ, ওয়া ইন-কু�া তা‘লাম আ�া-হা-যাল আ�া, {এখােনও পুনরায়
িনেজর �েয়াজেনর কথা মেন করেব} শাররুল-লী ফী-�ীনী ওয়ামা‘আশী ওয়া-আ-ি�বািত আমরী /ফী-আ-িজিল আমরী ওয়াআিজিলহী, ফাসিরফহু‘আ�ী, ওয়াসিরফনী ‘আনহ’ ওয়াকদু র িলয়াল
খাইরা হাইসু কানা, ছু �া রাি�নী িবহী” 193
১ ৯২

“েহ আ�াহ! আিম েতামার িনকট েতামারই জ্ঞােনর সাহােযয্
িবষেয় ইি�খারা (কলয্াণ �াথর্) করিছ এবং েতামার শি�র
বেদৗলেত েতামার িনকট এ িবষেয় কলয্াণ লােভর সামথর্ থর্না
করিছ এবং েতামার িনকট এ িবষেয় কলয্াণ লােভর সমথর্ �াথর্ন
করিছ এবং েতামার িনকট েতামারই মহান অনু �হ ও কলয্ােণর
ভা�ার েথেক �াথর্না করি, কারণ তুিম েতা সব িকছু করার ক্ষমত
রােখা আর আমার েতা ক্ষমতা েনই এবং তুিম েতা সবই জ, আর
আিম জািন না, আর তুিমই েতা গােয়েবর একমা� মহাজ্ঞা, -েহ
আ�াহ! তুিম যিদ জান েয, আমার মন� করা এই িবষয়িট আমার
জনয্ কলয্াণকর হেব আমার �ীিন ও দুনয়াবী জীবেন এবং েশ
পিরণােম, িকংবা আমার জলিদ কােজ অথবা িবলি�ত কােজ, তাহেল
েস কাজািট আমার জনয্ িনধর্ারণ কের দাও এবং তা আমার জন
193

বু খারী।

154

সহজ কের দাও, আর তােত আমার জনয্ বরকত দান কের,
পক্ষা�ের তুিম যিদ জান , আমার মন� করা এই িবষয়িট আমার
জনয্ ক্ষিতকর হেব আমার জলিদ কােজ অথবা িবলি�ত ক,
তাহেল তােক আমার েথেক দূ ের সিরেয় দাও এবং আমােকও তা
েথেক িফিরেয় রােখা, আর আমার জনয্ কলয্াণ িনধরণ কেরা তা
েযখােনই রেয়েছ এবং তার উপর আমােক স�� রােখা।”

155

(২২) ঘুমােনা, জা�ত হওয়া ও �� �সে� তাঁর আদশর্মাল 194
১৯৩

১. রাসু লু�াহ্ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম কখেনা িবছানার উপ
ঘুমােতন, আর কখেনা চমর্িনিমর্ত িবছানার উ, কখেনা চাটাইেয়র
উপর। আবার কখেনা যমীেনর উপর, আর কখেনা েচৗিকর উপর,
তাঁর িবছানা িছল চামড়ার, যার িভতরকার উপকরণ িছল েখজুর
বৃ েক্ষর ছ, আর অনু রূপ িছল তাঁর বািলশ।
২. িতিন �েয়াজেনর অিতির� ঘুমােতন না এবং �েয়াজনীয় ঘুম
েথেক িনেজেক বি�তও করেতন না।
৩. িতিন রােতর �থমাংেশ ঘুমােতন এবং েশষাংেশ জা�ত হেয়
আ�াহর ইবাদত করেতন, আবার কখেনা মুসিলমেদর �াথর্রক্ষােথ
রােতর �থমাংেশও জা�ত থাকেতন।
৪. িতিন সফরকােল যখন েশষরােত িব�াম করেতন তখন িতিন
তাঁর ডান কােত শুেত, আর যখন িতিন ফজেরর িকচুক্ষণ আে
িব�াম করেতন তখন বাহু খাড়া কের হােতর পা�ার উপর মাথা
রাখেতন।
৫. িতিন ঘুমােল সাহাবীেদর েকউ তাঁেক জা�ত করেতা না যতক্ষ
না িতিন িনেজই জা�ত হেতন, ব�ত: তাঁর চক্ষু�য় ঘুমােলও তা
অ�র ঘুমােতা না।
194
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৬. িতিন যখন ঘুমােনার উে�েশয্ তাঁর শযয্ায় গমন করে, তখন
বলেতন:
ْ َ
ُ
«»ﺳﻤﻚَ الﻠَّﻬُﻢَّ أﺣ َﻴﺎ وأمﻮت

‘িবইসিমকা আ�া-হু�া হইয়া ওয়া আমূ তু; েহ আ�াহ! েতামারই নােম আমার মৃতুয্বরণ ও আমার
195
জীবনধারণ।” এবং িতিন �ীয় দু ’হােতর তালু িমলােতন, অতঃপর
সূ রা ইখলাস ‘কুল হুআ�াহু আহ’ এবং ‘মু‘আউয়াযাতাইন’ তথা
‘কুল আউযু িব রাি�ল ফালা�’ ও ‘�ুল আউযু িব রাি�ন নাস’ পাঠ
কের তােত ফুঁক িদেতন, তারপর দু ’হােতর তালু �ারা েদেহর যতটা
অংশ স�ব মােসহ করেতন। মােসহ আর� করেতন তাঁর ম�ক ও
মুখম�ল এবং েদেহর সামেনর িদক েথেক, আর িতিন এরপ
িতনবার করেতন।” 196
194F

195F

৭. িতিন ডান কােত ঘুমােতন এবং গােলর িনেচ হাত েরেখ বলেতন:
َ َ
ُ َ
َ
«»ﻠَّﻬُﻢَّ ﻗِ� َﻋﺬاﺑَﻚ ﻳَ ْﻮ َم �ﺒْ ُﻌﺚ ِﻋﺒَﺎد َك

‘আ�া-হু�া ি�নী আয-বাকা ইয়াওমা তাব‘আসু ইবা-দাকা;

195
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“েহ আ�াহ! তুিম আমােক েতামার আযাব হেত রক্ষা কেরা েযিদ
197
তুিম েতামার বা�ােদর পুনরু�ান টােব।”
িতিন তাঁর েকােনা সাহাবীেক লক্ষয্ কের ব: যখন তুিম শযয্ায়
গমন করেব তখন সালােতর অযু র নয্ায় অযু করেব, অতঃপর
েতামার ডান কােত শুেয় বলে:
َ َ
َ
َ
، َﻓﻮّﺿْﺖُ أَمْﺮِي إﻴﻟﻚ، ﺟَّﻬﺖُ وَﺟْ�ِ إﻴﻟﻚ،»ﻬُﻢَّ إِ�ِّ أﺳﻠﻤﺖُ �َﻔْﻲﺴِ إﻴﻟﻚ
َ
َ
َ
َﻣَﻨْﻰﺠ
،ﻣِﻨْﻚَ إِﻻَّ إﻴﻟﻚ
 ﻠﺠﺄ وﻻ، ﻏﺒﺔً ورﻫﺒﺔً إﻴﻟﻚ،ﺠﻟﺄتُ ﻇﻬﺮي إﻴﻟﻚ
َ
َ
«أرﺳﻠﺖ
 �نﺒﻴﻚَ اﺬﻟي،أﻧﺰﻟﺖ
ﻣﻨﺖُ ﺑِ�َﺘَﺎﺑِﻚَ اﺬﻟي

“আ�াহু�া ইি� আসলামতু নাফসী ইলাইক, ওয়াওয়া�াহতু
ওয়াজহী ইলাইকা, ওয়াআলজা’তু যাহরী ইলাইকা, রাগবাতান ওয়া
রাহবাতান ইলাইকা, লা মালজাআ ওয়ালা মানজাআ িমনকা ই�া
ইলাইকা,
আ-মানতু
িবিকতািবকা�াযী
আনযালতা,
ওয়ািবনািবিয়য্কা�াযী আরসালত”।
“েহ আ�াহ! আিম আমার নফসেক েতামার কােছ সমপর্ন করলা,
আমার েচহারােক েতামার �িত িনিব� করলাম। আমার সম�
কাযর্�ম েতামার �িত নয্� করলা, আমার পৃ�েদশেক েতামার
আ�য় েঠকালাম, েতামার িনকট আমার রহমেতর আশা-ভরসা এবং
েতামার শাি�র ভয়-ভীিত সহকাের, তুিম ছাড়া েকাথাও আ�য়�ল ও
197

আবু দাউদ।
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মুি�র উপায় েনই, আিম ঈমান আনলাম েতামার িকতােবর উপর, যা
তুিম নািযল কেরেছা এবং েতামার নবীর উপর, যােক তুিম ে�রণ
কেরেছা”। এ কথা বলার পর যিদ তুিম েসই রােত মারা যাও,
তাহেল তুিম ইসলােমর উপরই মারা যােব” 198
৮. িতিন রাে� জা�ত হেয় বলেতন:
َ
َ
َ َّ»ّﻬُﻢ
َ
 ﺎﻋلﻢ،ِﺳاﻓﻴﻞَ ﻓَﺎﻃِﺮَ الﺴَّﻤﺎواتِ واﻷَرْض
، ﻣﻴﺎﻜﺋﻴﻞ،رَبّ ﺟﺮﺒ�ﻞ
َ
 ﻫْﺪِ� ﻤﻟﺎ، ﺖَ ﺤﺗ�ﻢُ �َ�َْ ﻋﺒﺎدِك �ِﻴْﻤَﺎ ﺎﻛﻧﻮا ﻓﻴ ِﻪ �ﺘﻠﻔﻮن،اﻟﻐﻴﺐ والﺸﻬﺎد ِة
ِ
َ
ْﻚ ﺗﻬﺪي ﻣَﻦ
ّ
«�ﺸﺎءُ إﻰﻟ ﺮﺻاط مﺴﺘﻘﻴﻢ
،ْﺘُﻠِﻒَ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﺤﻟﻖِ ﺑﺈذﻧِﻚ
ٍ

“আ�াহু�া রা�া জীবরীল ওয়া মীকাঈল ওয়া ইসরাফীলা, ফা�ীরাস
সামাওয়ািত ওয়াল আরি�, ‘আিলমাল গাইিব ওয়াশ শাহাদািত,
আন্তা তাহ্কুমু বাইনা ইবািদকা ফীমা কানূ ফীিহ ইয়াখতািলফূ ন;
ইহিদনী িলমাখতুিলফা ফীিহ িমনাল হা�ী িব ইযিনকা ই�াকা তাহদী
মান তাশা’উ ইলা সীরািত�ু �া�ীম”
‘‘েহ আ�াহ! িজবরাঈল, মীকাঈল ও ইসরাফীল -এর রব,
আকাশম�ল ও পৃিথবীর সৃ ি�কতর্, গােয়ব ও উষিবেতর মহাজ্ঞা,
তুিমই েতামার বা�ােদর মােঝ ফায়সালা িদেয় থাক েয সব িবষেয়
তারা মতিবেরাধ কের, অতএব িবেরাধপূ ণ্ িবষয়াবলীেত তুিম
র

198
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আমােক �ীয় অনু �েহ সেতয্র �িত থ �দশর্ণ কের, েকননা তুিম
199
যােক চাও সরল-সিঠক পেথ পিরচািলত কের থােকা।”
৯. িতিন িবছানায় জা�ত হেয় বলেতন:

ُ َُّ َﺎ وَ�ِﻴﻟَْﻪِ اﻟن
«ﺸﻮر
»ْﺪُ ﷲِ اﺬﻟَِّي أَﺣْﻴَﺎﻧَﺎ �َﻌْﺪَ ﻣَﺎ أَﻣﺎ�َﻨ

‘আল্ হম্দু িল�ািহ�াযী আহ্ইয়ানা ব’দামামাতানা, ওয়া ইলাইিহন
নু শুর”
“সকল �শংসা আ�াহর জনয, িযিন আমােদর মৃতুয্ দান করার পর
পুনরায় জীবন দান কেরেছন এবং তাঁরই িদেক �তয্াবতর্ন
আর তখন িতিন িমসওয়াক করেতন এবং অেনক সময় সূ রা আেল
ইমরােনর েশষ দশিট আয়াত পাঠ করেতন।” 200
19F

১০. িতিন েভাের েমারেগর ডাক শুেন জা�ত হেত, তখন িতিন
আল হামদু িল�াহ, আ�াহ আকবার, লা-ইলা-হা ই�া�াহ, বলেতন
এবং আ�াহর দরবাের দু ‘আ করেতন।
১১. িতিন বেলন: “সৎ-ভােলা �� আ�াহর পক্ষ েথেক এবং খারা
�� শয়তােনর পক্ষ েথেক। অতএব েকােনা বয্ি� অপছ�নীয়
েদখেল েস েযন তার বাঁ িদেক িতনবার থু-তু িনেক্ষপ কের এব
199

মুসিলম।

200

বু খারী, মুসিলম।

160

শয়তােনর অিন� হেত আ�াহর িনকট আ�য় �াথর্না কে, তাহেল
এ �� তার েকােনা ক্ষিত করেত পারেব । আর েস এ �� কােরা
িনকট বণর্না করেব ন। পক্ষা�ের যিদ েস ভােলা �� েদেখ থা,
তাহেল তার উিচত সু সংবাদ �হণ করা এবং তা ঘিন� ব�ু ছাড়া
কােরা িনকট তা িববৃ ত না করা।” 201
িতিন আেরা বেলন: েতামােদর েকউ অপছ�নীয় �� েদখেল েস েয
কােত শুেয়িছল তা েযন পিরবতর্ন কের েনয় এবং উেঠ সালা
পেড়।” 202

201

বু খারী, মুসিলম।
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মুসিলম।
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(২৩) িফৎরাত বা �ভাবজাত-কমর, েপাষাক-পির�দ ও েসৗ�েযর্র
উপকরণ �সে� তাঁর আদশর্মাল: 203
২০২

১. রাসু লু�াহ্ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম অতয্িধক েখাশ
বয্হার করেতন এবং েখাশবু-সু বাস পছ� করেতন এবং িতিন
কখেনা েখাশবু িফিরেয় িদেতন না।” 204 তাঁর িনকট সবর্ােপক্
পছ�নীয় িছল েমশক আ�েরর সু গি�।
২. িতিন িমসওয়াক করা পছ� করেতন, িতিন েরাযারত অব�ায়
এবং েরাযা ছাড়া অব�ায় িমসওয়াক করেতন, অনু রূপ িন�া হেত
জা�তকােল, অযু করার সময়, সালােতর সময় এবং ঘের �েবশ
কােল িমসওয়াক করেতন।
৩. িতিন সু রমা লাগােতন এবং বলেতন: েতামােদর সেবর্া�ম সুরমা
হেলা ‘ই�দ’ তথা কােলা সু রমা, যা চক্ষু পির�ার কের এবং চু
উৎপ� কের।” 205
৪. িতিন কখেনা িনেজই মাথায় ও দািড়েত িচরুনী করেত, আবার
কখেনা উ�ু ল মু’িমনীন আেয়শা রািদয়া�াহু‘আনহা তাঁর মাথা ও
দািড়েত িচরুণী কের িদেত আর মাথা মু�ন করা। আর মাথা

203

যাদু ল মা‘আদ, ২/১৬৭।
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আবু দাউদ, ইবন মাজাহ।
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মু�েনর বযাষাের তার িনয়ম িছল স�ূ ণর মাথা মু�ন করা অথবা
স�ূ ণর্ চুল েরেখ েদওয়া।
৫. হ�-ওমরা ছাড়া অনয্ সময় মাথা ম�ন তাঁর েথেক সহীহ্ সনেদ
�মািণত েনই, আর তাঁর চুল িছল কাঁেধর উপর �চুর, জু�ার উপের
এবং ওফরার েচেয় কম, যা তাঁর কান�েয়র লিতর সােথ েলেগিছল।
৬. িতিন ‘�যা‘অ’- তথা মাথার চুেলর িকছু অংশ মু�ন কের িকছু
অংেশ চুল েরেখ িদেত িনেষধ কেরন।
৭. িতিন আেরা বেলন: েতামরা কােফর-মুশিরকেদর িবেরািধতা
কেরা, দািড় ল�া কেরা এবং েগাঁফ েকেট েফেলা।” 206
৮. েপাষাক-পিরে�দ হেত যা িকছু সহজ সাধয্ হেত, তাই িতিন
পিরধান করেতন, কখেনা পশেমর ৈতরী, আবার কখেনা তুলা-সু তার
ৈতরী, আর কখেনা উেলর ৈতরী েপাষাক। আর তাঁর িনকট সব
েচেয় ি�য় ও পছ�নীয় েপাষাক িছল ‘�ামীস’-তথা বড় জামা।” 207
৯. িতিন েডারাকাটা ইয়ামানী চাদর ও েডারাকাটা সবুজ চাদর
পিরধান কেরেছন, িতিন জু�া, �াবা (এমন কাষড় যার হাতা ও
মধযভাগ েছাট, িষছেন ফাড়া) জামা, পায়জামা, লু ি�, চাদর, চেমর্র
েমাজা, জুতা ও পাগিড় পিরধান কেরেছন।
206

বু খারী, মুসিলম।

207

আবু দাউদ, িতরিমযী।
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১০. িতিন কখেনা পাগিড়র একাংশ মুেখর তালু র িনচ িদেয় িদেতন,
পাগিড়র িকনারা কখেনা িপছেন ঝুেল রাখেতন, আর কখেনা ঝুেল
রাখেতন না।
১১. িতিন কখেনা কখেনা কােলা রং এর কাপড় পিরধান কেরন,
আবার কখনও কখনও লাল-েডারকাটা ‘হু�’ তথা লু ি� ও চাদর
পিরধান কেরিছেলন।” 208
১২. িতিন রূপার আংিট পেেছন, আর তার নকশার িদক হােতর
কি�র িদেক রাখেতন।
১৩. িতিন যখন েকােনা নতুন কাপড় পরেতন, তখন �থেম তার
নাম উে�খ করেতন, তারপর এ দু ‘আিট পাঠ করেতন:
َ ُ َ ََ
َ ْ � ُه َو َﺧ
َ ْ ﻚ َﺧ
ّ
َ  أَو الﺮِ َد
� َﻣﺎ
 أﺳﺄل، اء أو اﻟﻌﻤﺎﻣﺔ
َ»َّﻬُﻢَّ أَﻧْﺖَ ﻛَﺴَﻮْﺗَ�ِ ﻫَﺬَا اﻟﻘَﻤِﻴْﺺ
َ
َْ ُ ُﻮذُ ﺑِﻚَ ﻦ
َ
«ُﺮﺷَِّهِ وَﺮﺷِّ ﻣﺎ ﺻُﻨِﻊَ ﻪﻟ
،ُﻨِﻊَ ﻪﻟ
ِﻣ

‘আ�া-হু�া আনতা কাসাওতান হাযা (আল কামীস আও আরিরদা’
আও আল-‘ইমামাহ), আস্আলুকা খায়রাহু ও-খায়রা মা-সু িনআ
লাহ, ওয়া-‘আউযু িবকা িমন শারিরহী, ওয়া-শারির মা-সু িন‘আ লাহ।
েহ আ�াহ! েতামারই জনয্ সকল �শংস, তুিমই এ কাপড় (অথবা
চাদর অথবা পাগড়ী) আমােক পিরেয়েছা, আিম েতামার িনকট এর
208

বু খারী।
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মেধয্ িনিহত কলয্াণ এবং এিট েয জনয্ ৈতরী করা হেয়েছ েস
কলয্াণ �াথর্না ক, আর আিম এর অিন� এবং এিট ৈতরীর অিন�
209
হেত েতামার আ�য় কামনা কির।”
১৪. িতিন যখন তাঁর জামা পরেতন তখন ডান িদক েথেক শুর
করেতন।
১৫. িতিন অযু করা, জুতা পিরধান করা, মাথা আঁচড়ােনা এবং
আদান-�দান ডান িদক েথেক করেত ভােলাবাসেতন।
১৬. িতিন যখন হাঁিচ িদেতন তখন মুেখর উপর িনেজর হাত বা
কাপড় রাখেতন এবং হাঁিচর আওয়াজ িনচু করেতন।
১৭. িতিন পদর্ানশীন কুমারী েমেয়েদর চাইেতও অিধক ল�াশীল
িছেলন।” 210
১৮. িতিন হাঁিসর িবষয় হেল হাঁসেতন এবং কাঁদার িবষয় হেল
কাঁদেতন, তেব তাঁর অিধকাংশ হাঁসা িছল মুচিক হািস, আর সবর্ািধক
হািসর সময় তাঁর দু ’পাে�র্র দাঁত েদখা েযেত, িতিন কখনই
মুখগ�র বা ক�তালু পযর্� �কাশ কের �া-�াহ্ কের হােস িন,
পক্ষা�ের তাঁর কা�াও অনুরূপ , িতিন কখনই অ�িস� হেতা
এবং তাঁর বেক্ষ ফুট� হাঁিড়র নয্ায় আওয়াজ েশানা েযে”
209

িতরিমযী, আবু দাউদ।

210

বু খারী, মুসিলম।

165

166

(২৪) সালােমর আদান-�দান ও অনু মিত �সে� তাঁর
আদশর্মাল 211
২১০

১. রাসু লু�াহ্ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম েকােনকাওেমর কােছ
গমন করেল তােদর সালাম করেতন, তােদর িনকট হেত �তয্াবতর্
কােলও সালাম করেতন এবং সালােমর বয্পক �চলন করার িনেদর্
েদন।
২. িতিন বেলন: “েছাট সালাম করেব বড়েক, চলাচলকারী সালাম
করেব অব�ানকারী বয্ি�ে, আেরাহী বয্ি� সালাম করেব
পদচারীেক এবং কম সংখয্ক েলেকরা সলাম করেব েবশী সংকয্ক
েলাকেক।” 212
৩. িতিন কােরা সােথ সাক্ষাৎকােল �থেমই লাম করেতন, আর
েকউ তাঁেক সালাম করেল, িতিন সােথ সােথ অনু রূপ িকংবা তার
েচেয় উ�মরূেপ উ�র িদেত, িক� সালাত অথবা �াকৃিতক
�েয়াজন পূ ণর্ করা ইতয্ািদ িবেশষ কারেণ লােমর উ�র িবলি�ত
করেতন।
৪. িতিন �থেম
ٌ َ ْ ﺴَّﻼمُ ﻋَﻠَﻴْ�ُﻢْ وَرَﻤ
«ﷲ
»
ِ ﺣﺔ ا
211

যাদু ল মা‘আদ, ২/৩৭১।

212

বু খারী, মুসিলম।
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‘আসসালামু ‘আলাইকুম ওয়া রাহমাতু�াহ, বেল সালাম করেতন।
অথর্া েতামােদর উপর শাি� বিষর্ত েহাক এবং আ�াহর রহমতও।
�থেম সালাম �দানকারীর পক েথেক
ُ َّ»ﻠﻴﻚَ الﺴ
«ﻼم
‘আলাইকাস্ সালা’ বলা িতিন অপছ� করেতন (কারণ এটা
মৃতেদর সালাম) এবং িতিন সালাম �দানকারীর সালােমর জবােব
বলেতন:
َ َ
«» َو َﻋﻠﻴﻚ الﺴﻼم
‘ওয়া ‘আলাইকাস সালাম’, আরবী শ� ‘ওয়াও’-এর েযাগ কের
বলেতন।
৫. তাঁর আদশর্ িছ, যিদ জনসাধারেণর সমােবশ খুব বড় ও িবরাট
হেতা েযখােন এক সালাম সবার িনকট েপৗঁেছ ন, তখন িতিন
িতনবার সালাম িদেতন।
৬. তাঁর আদশর্ িছ, মসিজেদ �েবশকারী �থেম দু ’রাকাত
‘তািহয়য্াতুল মসিজ’ আদায় করেব, অতঃপর মসিজেদর সমােবেশ
এেস তােদর সালাম করেব।

168

৭. িতিন হােতর ইশারায় অথবা মাথা নািড়েয় অথবা আ�ুেলর
ইশারায় সালােমর উ�র িদেতন না, তেব শুধু সালাতরত অব�ায়
িতিন ইশারায় সালােমর উ�র েদন।
৮. িতিন িশশু িকেশারেদর িনকট িদে পথ অিত�ম করার সময়
তােদর সালাম কেরন, অনু রূপ মিহলােদর সমােবশ িদেয় পথ
অিত�ম করার সময় তােদর সালাম কেরন। আর সাহাবীগণ
জুম‘আর সালাত পেড় েফরার পেথ এক বৃ �া মিহলােক সালাম
213
করেতন ।
২১২

৯. িতিন অনু পি�েতর জনয্ সালা বহনও করােতন এবং িনেজও

করেতন। 214 আর তাঁেক েকউ অেনযর ে�িরত সালাম েপৗঁছাে,
িতিন সালাম ে�রণকারী ও বহণকারী উভয়েক সালােমর উ�র
িদেতন। 215
২১৩

২১৪

১০. তাঁেক িজেজ্ঞস করা হে: এক বয্ি� যখন তার ভাই বা ব�ুর
সােথ সাক্ষাৎ ক, েস িক তার �িত মাথা ঝুকােব? িতিন উ�ের
বেলন: না, আবার িজেজ্ঞস করা হে: েস িক তােক জিড়েয় ধরেব
213

িযিন বীেটর িশকড় ও যেবর দানা িপেষ তােদর জেনয্ খাবার ৈতরী করেত।”

অনু বাদক।
214

িতিন উ�ু ল মু’িমনীন খািদজা ও আেয়শা রািদয়া�াহু‘আনহুম-েক িজবরীল

আমীন আলাইিহস সালাম-এর সালাম েপৗছান। অনু বাদক।
215

অথর্া বলেতন : ওয়া আলাইকা ওয়া আলাইিহস্ সালাম’’ অনু বাদক।
169

এবং চুেমা খােব ? উ�ের িতিন বেলন: না, আবার িজেজ্ঞস কর
হেলা: েস িক তার হাত িনেজর হােতর মেধয্ িনেয় মুসাফাহা করে?
216
উ�ের িতিন বেলন: হয্া,।”
১১. িতিন পিরবার -পিরজেনর িনকট অ�তয্িশতভােব-হঠাৎ এেস
উপনীত হেতন না; যােত তারা ভয় পায়, বরং িতিন তােদর সালাম
করেতন এবং তােদরেক িবিবধ (কুশলািদর) �� করেতন অথবা
তােদর অব�া স�েকর্ িজজ্ঞাসাবাদ ক করেত �েবশ করেতন।
১২. িতিন রাি�েবলায় পিরবার-পিরজেনর িনকট গমন করেল
এমনভােব সালাম করেতন যা িনি�ত েলাকেদর জাগােতা না, তেব
জা�ত েলােকরা তাঁর সালাম শুেন িনেতা” 217
১৩. তাঁর আদশর্ িছল ে, যখন অনু মিত�াথর্ীে িজেজ্ঞস করা ,
তুিম েক? তখন েস জবােব বলেব: আিম অমুেকর পু� অমুক, অথবা
েস িনেজর উপনাম বা ডাকনাম ইতয্ািদ বলে, আর েস েযন ‘আিম’
বা এ ধরেণর অ�� িকছু না বেল।
১৪. িতিন িতনবার কের অনু মিত চাইেতন, অনু মিত েদওয়া না হেল
িতিন িফের েযেতন।

216

িতরিমযী।

217

মুসিলম।

170

১৫. িতিন সাহাবীেদরেক অনু মিত চাওয়ার পূ েবর্ সালাম করা িশক্
িদেতন।
১৬. িতিন কােরা বাড়ীেত েগেল তােদর দরজার সামেন দাঁড়ােতন না,
বরং ডান িকংবা বাম িদেক সের দাঁড়ােতন।
১৭. িতিন বেলন: “দৃ ি� পড়ার কারেণই েতা অনু মিত েনবার বয্ব�া
করা হেয়েছ।” 218

218

বু খারী, মুসিলম।
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(২৫) কথা-বাতর্া ও নীরবত, ব�বয-ভাষণ ও সু �র নামকরণ
�সে� তাঁর আদশর্মাল 219
২১৮

১. রাসু লু�াহ্ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম সৃি�র মেধয্ সবর্া
শু�ভাষায় বাকয্ালােপ পারদশর্ী এবং তােদর মােঝ সবর্াে
মাধু যর্প ণর্ ব�বয্ �দানকারী িছেলন
২. িতিন দীঘর্ণ নীরব থাকেতন, িবনা �েয়াজেন কথা বলেতন না,
আর েযই িবষয়িট তাঁর সােথ স�ৃ � নয় েসই বয্পার িতিন েকােনা
কথা বলেতন না, িতিন েয িবষেয় সাওয়ােবর আশা করেতন শুধু
েসই িবষেয়ই কথা বলেতন।
৩. িতিন ‘জাওয়ােমউল কািলম’-তথা বয্াপক অথর্েবাধক সংিক
বাকয’ �ারা সু �� ভাষায় কথা বলেতন, যা গণনাকারী গণনা করেত
সক্ষম হে, তা অিত�ত ও তাড়াহুড়া কের বলা হেতা ন, যা
সংরক্ষণ করা যায় , আর না তা কিতর্ত ও িবি�� িছ; যার মােঝ
দীঘর্নীরবতা হেতা।
৪. িতিন �ীয় ভাষেণ সবর্ােপক্ষা সু�র শ� চয়ন করেতন এবং �
উ�েতর জনয্ গুপূ ণর্ িবষয়ািদ মেনানীত করেত, িতিন কখেনা
গালম�কারী ও অশালীন বাকয্ উ�ারণকারী িছেলন না।
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যাদু ল মা‘আদ, ১/১৭৫, ২/৩২০।
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৫. িতিন উ�ামযর্াদাস�� শ� অেনাপযু� েলাকেদর শােন বয্বহা
করা, িকংবা অপছ�নীয় শ� মযর্াদাস�� েলাকেদরশােন বয্বহার
করা অপছ� করেতন, সু তরাং িতিন েকােনা মুনািফক বয্ি�েক
‘সাইেয়য্’- বা েনতা বেল সে�াধন করেত িনেষধ কেরন এবং আবু
জাহালেক আবুল হাকাম বলেত বারণ কেরন, অনু রপ েকােনা রাজাবাদশােক রাজািধরাজ অথবা পৃিথবীেত আ�াহর খলীফা ইতয্ািদ
বলেত িনেষধ কেরন।
৬. িতিন েসই বয্ি�েক িদকিনেদর্শনা েদন যােক শয়ত েকােনা
েহাঁচট খাইেয়েছ (বা কুম�ণা িদেয়েছ) েস েযন আ�াহর নাম ধারণ
কের বেল, ‘িবসিম�াহ’। তােক (শয়তানেক) েযন লা‘নত বা গািলগালাজ না কের। অনু রূপ ‘শয়তান �ংস েহাক’ ইতয্ািদ না
220
বেল ।
২১৯

৭. িতিন সু �র নাম পছ� করেতন এবং িতিন িনেদর্শ েদন ে,
েকউ তাঁর িনকট দূ ত ে�রণ কােল েযন সু �র নাম ও সু �র েচহারা
িবিশ� েলাকেক দূ ত িহেসেব ে�রণ কের। আর িতিন নােমর অেথর্র
�িত লক্ষয্ কর, িতিন বয্ি�র সােথ তার নােমর সংযুি�
করেতন।

220

কারণ এর মাধয্েম শয়তােনর মেন অহ�ার এেস যায় এবং েস মে কের েয

বনী আদম তার �েরাচনােক বড় কর েদখেছ। আর যিদ আ�াহর নাম েনওয়া হয়,
তখন েস হীন হেয় যায়। স�াদক
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৮. িতিন বেলন: আ�াহর িনকট সবর্ােপক্ ষা পছ�নীয় নাম হে
‘আ�ু �াহ’ আ�াহর বা�া, ও আ�ু র রহমান’ -করণাময় আ�াহর
বা�া। আর সবর্ািধক সতয্ নাম হেল‘হােরস’- যমীন আবাদকারী ও
‘হা�াম’-অতয্ািধক িচ�-ভাবনাকারী। পক্ষা�েসবর্ােপক্ষা ম� ন
হেলা ‘হারব’- লড়াই-যু � এবং ‘মুররাহ’- িত� �াদযু �।” 221
৯. িতিন ‘আি�য়াহ’-পাপী মিহলা’- নাম পিরবতর্ন কের তােক বেল:
তুিম ‘জামীলাহ’ সু �রী ও স�ির�বতর্ী মিহলা। অনুরূপ িতি
‘আ�ম’ অভাবী- নাম পিরবতর্ন কের ‘যু রাআহ’-ফসল ও বীয
বপণকারী নামকরণ কেরন। িতিন মদীনায় আগমন কের তার
পুরাতন নাম ‘ইয়াসিরব’ পিরবতর্ন কের তাইেয়য্ব’ পিব�, উ�ম
ভুিম নামকরণ কেরন।
১০. িতিন িনেজর সাথীেদর ডাকনাম বা উপনাম রাখেতন, অেনক
সময় িশশ-িকেশারেদরও ডাকনাম রােখন এবং �ীয় �ীেদর কােরা
কােরা ডাকনাম রােখন।
১১. তাঁর আদশর্ িছল যার েছেলস�ান আে, আর যার েছেল-স�ান
েনই উভেয়র ডাকনাম রাখা এবং িতিন বেলন: েতামরা আমার নােম
নাম েরেখা, িক� আমার ডাকনােম ডাকনাম েরেখা না।” 222
221

মুসিলম।

222

বু খারী, মুসিলম। অথর্া, একই বয্ি�র নাম মুহা�দ এবং ডাকনাম আবুল

�ািসম রাখা যােব না।’’ অনু বাদক।
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১২. িতিন রােতর আহােরর নাম ‘আশা-উন’ পিরতয্াগ কের
‘আতামাহ’ তথা অ�কার শ�িটেক �াধানয্ িদেয় বলেত িনেষধ
কেরন এবং আ�ুর ফলেক ‘কারম’ বলেত বারণ কের বেলন: কারম
েতা হেলা ঈমানদােরর �লব।” 223
১৩. িতিন িনে�া� বাকয্াবলী বয্বহার করেত িনেষধ কে: অমুক
অমুক নক্ষে�র কেণ আমােদর উপর বৃ ি� হেয়েছ, আ�াহ যা চায়
224
এবং তুিম যা চাও তাই হয় , আ�াহ্ ছাড়া অেনয্র নােম থ
করা, েবশী েবশী কসম করা, অথবা কসেম এরূপ বল: যিদ অমুক
কাজ কের, তাহেল েস ইয়াহূ দী বা �ী�ান হেয় যােব, মািলক িনেজর
ি�ত দাস-দাসীেক আমার বা�া ও আমার বা�ী বলা, আমার আ�া
‘খবীস’ কলু িষত হেয় েগেছ এরপ বলা 225, অথবা শয়তান �ংস
েহাক বলা, আর ‘েহ আ�াহ ! তুিম ই�া করেল আমােক ক্ষমা ,
এরূপ বলেত িনেষধ কের, বরং দৃ ঢ়তা সহকাের দু ‘আ করেত
বেলন।
২২৩

২২৪

223

বু খারী, মুসিলম।

224

বরং বলেব : আ�াহর ইে�, অতঃপর েতামার ই�া হেল’’।

225

বরং যিদ একা�ই বলেত হয়, তাহেল বলেব: আমার মন খারাপ বা দু বর্ল

হেয় পেড়েছ।’’ বু খারী।
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১৪. িতিন যু গ বা কালেক গািল েদওয়া, বাতাসেক গািল েদওয়া,
226
227
এবং ইসলাম
�রেক গািল েদওয়া , েমারগেক গািল েদওয়া
পূ বর্ জােহলী যুেগর আ�ান েথেক িনেষধ কেরন, েযমন বংেশর
েখাঁটা েদওয়া বা িনিবর্চাের বংেশর পক্ষপ� করা ইতয্ািদ হেত
িনেষধ কেরন।”
২২৫

226

২২৬

�র মানু েষর পাপরািশেক দূ র কের েযমন কামােরর হাপর েলাহার ময়লা

দূ র কের।’’ মুসিলম।
227

েমারগ সালােতর জনয্ ঘুম েথেক জািগেয় েদয়’’ আবু দাউদ।
176

(২৬) উঠা-বসা ও চলা-েফরা �সে� তাঁর আদশর্মাল 228
২২৭

১. রাসু লু�াহ্ সা�া�াহু আইিহ ওয়াসা�াম সামেনর িদেক ভর
িদেয় চলেতন, েযন িতিন িন�ভুিমেত অবতরণ করেছন, তাঁর
চলােফরা িছল সবর্ােপক্ষা িতর, সু �র, শা�িশ� ও
ধীরি�রভােব।
২. িতিন কখনও খািল পােয়, আবার কখনও জুতা পের চলােফরা
করেতন।
৩. িতিন উট, েঘাড়া, খ�র ও গাধার উপর আেরাহন কেরন, িতিন
েঘাড়ার উপর কখেনা লাগাম পরােনা অব�ায়, আবার কখেনা লাগাম
পরােনা ছাড়াই আেরাহণ কেরন, আবার কখেনা কাউেক সাওয়ারীর
উপর সামেন ও িপছেন উিঠেয় িনেতন।
৪. িতিন যমীেনর উপর, আবার কখেনা চাটাইেয়র উপর, আবার
কখেনা িবছানার উপর বসেতন।
৫. িতিন বািলেশর উপর েঠস লাগােতন, আবর কখেনা িনেজর বামপাে�র্র উপ, আবার কখেনা িনেজর ডান-পাে�র্র উপর।
৬. িতিন ‘কুরফুসা’ কের বসেতন 229, েতমিন িতিন কখেনা িচৎ হেয়
েশােতন, আবার কখেনা এক পােয়র উপর অপর পা রাখেতন,
২২৮

228

যাদু ল মা‘আদ, ১/ ১৬১।
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দু বর্লতার কারেণ �েয়াজন িবেশষ সাহাবীেদর কােরা উপর েঠস
লাগােতন।
৭. িতিন েকােনা বয্ি� সূযর্ ও ছার মাঝখােন বসেত িনেষধ
কেরন।
৮. িতিন েকােনা ৈবঠক আ�াহর িযকর হেত খািল হওয়া অপছ�
কের বেলন: “েয েকউ েকােনা ৈবঠেক বেস আ�াহর িযকর না কের,
তাহেল েসই ৈবঠক আ�াহর িনকট তার জনয্ হতাশা ও আেক্ষে
কারণ হেব।” 230
৯. িতিন আেরা বেলন: েয বয্ি� েকােনা মজিলে বসেলা েযখােন
অতয্ািধক আলা- আেলাচনা হয়, আর েস ঐ মজিলস হেত উঠার
পূ েবর
َ
َ ْ ﺷﻬﺪُ أَنْ ﻻَ �َ إِﻻَّ أَﻧ،ﺎﻧﻚَ الﻠَّﻬُﻢَّ وﺤﺑﻤﺪك
« ﺳﺘﻐﻔﺮُكَ وأﺗﻮبُ إﻴﻟﻚ،ﺖ
»

‘সু বহা-নাকা�া-হু�া ওয়-িবহামিদকা, আশহাদু আল লা-ইলা-হা ই�া
আ�া, আ�াগিফরুকা ওয়-আতূ বু ইলাইকা।”

229

কুরফুসা বলা হয়, িনত� মািটেত েরেখ হাঁটু�য় খাড়া কের েপেটর সােথ হাটু

িমিশেয় দু ই হাত িদেয় দু ই পােয়র নলা জিড়েয় ধরা।
230

আবু দাউদ।

178

“েতামার পিব�তা বণর্না কির েহ আ�া! েতামারই �শংসার সােথ,
আিম সাক্ষয্ িদি�, তুিম ছাড়া ইবাদেতর েযাগয্ েকােনা ম‘বূ দ
েনই, আিম েতামার িনকট ক্ষমা িভক্ষা করিছ এবং েতামার ি
তাওবা করিছ।” এ দু ‘আিট পাঠ করেলা, তাহেল তার জনয্ তা
কাফ্ফারা�রূপ হেব” 231

231

আবু দাউদ, িতরিমযী।

179

(২৭) িসজদােয় শুকর�সে� তাঁর আদশর্মাল: 232
২৩১

আ�াহর েকােনা সু �� েন‘আমত লােভর পর, অনু রূপ েকােনা
সু �� িবপদ েকেট যাবার পর কৃতজ্ঞতা�রূপ িসজদা করা তা
এবং সাহাবীেদর আদশর্ িছল”
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামেক েকােনা �েয়াজন পূরেণর
কথা জানােনা হেল িতিন িসজদায় পেড় যান। 233
২৩২

232

যাদু ল মা‘আদ।

233

ইবন মাজাহ।

180

(২৮) আশংকা, িবপদাপদ ও দু ি��ার িচিকৎসা �সে� তাঁর
আদশর্মাল 234
২৩৩

১. রাসু লু�াহ্ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম িবপদাপেদর সম
বলেতন:
ُّ  �َ إﻻَّ اﷲُ رَب،ﻴﻢ
َ
ْ َ ُّ  �َ إﻻَّ اﷲُ رَب،ﻴﻢ
ُ اﻟﻌﻈ
ُ ﻢُ اﺤﻟَﻠ
ِ اﻟﻌﺮ ِش
ِ
» �َ إﻻَّ اﷲُ اﻟﻌَﻈِﻴ
َ
َُّبُّ اﻷرضِ رَب
َ
ُ اﻟﻌ ْﺮ ِش الﻜﺮ
«�ﻢ
،ﺴَّﻤَﺎواتِ الﺴَّ ﺒْ ِﻊ
ِ

“লা ইলাহ ই�া�াহুল আযীমুল হালী, লা ইলাহা ই�া�াহু রা�ুল
আরিশল আযীম, লা ইলাহা ই�া�াহু রা�ুস সামাওয়ািতস সা‘য়ী
ওয়ারাি�ল আরি�, রাি�ল ‘আরিশল কারীম।”
“আ�াহ ছাড়া ইবাদেতর েযাগয্ েকােনা ম‘বুদ েনই, িতিন মহান
সহনশীল, আ�াহ্ ছাড়া ইবাদেতর েযাগয্ েকােনা ‘বুদ েনই, িতিন
মহান আরেশর রব, আ�াহ্ ছাড়া ইবাদেতর েযাগয্ েকােনা ‘বুদ
েনই, িতিন স�-আকাশ ও পৃিথবীর রব এবং স�ািনত আরেশর
মািলক” 235।
234F

২. তাঁর িনকট েকােনা কিঠন ও িচ�াযু � কাজ আপিতত হেল
বলেতন:

234

যাদু ল মা‘আদ, ৪/১৮০।

235

বু খারী, মুসিলম।

181

َ َ ْ �َﻴُّﻮمُ ﺑِﺮَﻤ
ُ
«ﺣ ِﺘﻚ أﺳﺘَﻐﻴﺚ
»ﺣَُّ ﻳﺎ

ইয়া-হাইয়ু য্ ইয়-�াইয়ু ম, িবরাহমািতকা আ�াগীস;“েহ িচর�ীব, েহ সদা রক্ষণােবক্ষণক! েতামারই অনু �েহ সাহাযয্
�াথর্না করিছ” 236
235F

িতিন বেলন: দু ি��া, দু :খ-কে� পিতত বয্ি�র দ‘আ হেলা:
َ ُ َّ
َ ﺗَ�ِﻠْ�ِ إﻰﻟَ �َﻔْﻲ
َْ ََْ َ
َ »َّﻬُﻢَّ رَﻤ
 ﻻ، ْﻠِﺢْ ﻲﻟِ ﺷَﺄ�ِ ﻠﻛُﻪ،�
ﺣﻚَ أَرﺟُﻮ؛ ﻓَﻼ
ٍ � ِﺴ ﻃﺮﻓﺔ
َ ْ َ إﻻَّ أَﻧ
«ﺖ

‘আ�া-হু�া রাহমাতাকা আরজ, ফালা-তািকলনী ইলা-নাফসী
�ারফাতা-আইিনন, ওয়া-আসিলহলী শানী-কু�াহ, লা-ইলাহা ই�াআ�া;
“েহ আ�াহ! েতামারই রহমেতর আকা�ী আিম, সু তরাং তুিম
েচােখর পলক পিরমাণ এক মুহুেতর্র জনয্ও আমােক র িনেজর
উপর েছেড় িদও না, তুিম আমার সম� কাজ সু �র কের দাও, তুিম
ছাড়া ইবাদেতর েযাগয্ েকােনা ম‘বুদ েনই।” 237
236F

236

িতরিমযী।

237

সু নােন আবু দাউদ।

182

আর েকােনা কিঠন কাজ উপনীত হেল িতিন সালাত পড়েতন।” 238
৩. িতিন আেরা বেলন: যিদ েকােনা িচ�া-ভাবনা ও দু ি��া�� বয্ি�
িনে�া� দু ‘আিট পাঠ কের, তাহেল আ�াহ্ তার দুি��া দূরীভূত
করেবন এবং িচ�া-ভাবনার �েল শাি�-খুশী স�ািরত করেবন:
ٌْ َ ْ
َ ُ َ َُْ ّ
 َﻋﺪل، ﺎضٍ ﻲﻓَِّ ﺣﻜ ُﻤﻚ،  َﺎﺻِﻴَﻲ ِﺘ ِ�ﻴَ ِﺪ َك،  ْا� ُﻦ أﻣﺘﻚ، اﺑﻦ �ﺒْ ِﺪ َك
، »َّﻬُﻢَّ إِ�ِ �ﺒﺪك
َ َ
َ َ َْ َ ّْ َ َ َُ ْ ّ
ُ َ
 أو، وْ أَﻧْﺰَﺘﻟَْﻪ ﻲﻓ ِﻛﺘﺎﺑِﻚ، َﻤِﻴﺖ ﺑِ ِﻪ �ﻔﺴﻚ، َﺳْﺄَلُﻚَ ﺑِ�ُﻞِ اﺳ ٍﻢ ﻫﻮ لﻚ،َّ ﻗ َﻀﺎؤ َك
ْ َ ْ ً َ َ ُ َ ْ ََّﻠ
ْ
َ ُ َ َْ
َْ ْ
 َنْ ﺠﺗ َﻌﻞ اﻟﻘﺮآن:ﺐ ِﻋﻨ َﺪ َك
ِ  و اﺳْﺘﺄﺛَﺮتَ ﺑِﻪِ ﻲﻓ ِﻋﻠ ِﻢ اﻟﻐﻴ،ﻤﺘﻪ أﺣﺪا ِﻣﻦ ﺧﻠ ِﻘﻚ
ْ َ َُ
�ََ ُ ْ ذﻫﺎبَ ﻫ
«ِّ
،�ِ  وﺟﻼء ﺣﺰ،ﻮر َﺻﺪ ِري
 وﻧ،ﻟﻌَﻈِﻴ ﻢَ رَ�ﻴﻊَ ﻗَﻠﻲﺒ

‘আ�-হু�া ই�ী‘আ�ু কা ওয়া-ইবনু ‘আি�কা, ওয়া-ইবনু আমিতকা,
না-িসয়াতী িবয়ািদকা, মািযন ফীয়য্া হুকমু, আদলু ন ফীয়য্ -�াযাউকা, আস্আলুকা িবকুি- ইি�ন হুয়-লাকা, সা�াইতা িবহী
নাফসাকা, আউ আ�ামতাহু আহাদন িমন খালি�কা, আউ
আনযালতাহু ফী িকতািবক, আউ ই�া’সারতা িবহী ফী ইলিমল
গাইেব ই�াকা, আন-তাজ‘আলাল কুরআনা রাবী‘য়া-�ালবী, ওয়া-নু রা
সা�ী, ওয়া-জালায়া- হুযন, ওয়া-যাহাবা হা�ী,
“েহ আ�াহ! আিম েতামার বা�া এবং েতামার এক বা�ার পু�,
আর েতামার এক বা�ীর পু�, আমার কপাল েতামারই হােত,
আমার উপর েতামার িনেদর্শ কাযর্, আমার �িত েতামার
238

আবু দাউদ।

183

ফায়সালা ইনসােফর উপর �িতি�ত, আিম েসই সম� নােমর
�েতয্কিটর বেদৗলে চাি� েযসব িদেয় তুিম িনেজর নমকরণ
কেরেছা অথবা েতামার েয নাম তুিম েতামার িকতােব নািযল
কেরেছা অথবা েতামার সৃ �জীেবর মেধয্ কাউেক িশিখেয় িদেয়েছ
অথবা �ীয় ইলেমর ভা�াের িনেজর জনয্ সংরণ কের েরেখেছা, এ
সেবর িবিনমেয় েতামার িনকট এই কাতর �াথর্না জানাই ে, তুিম
কুরআনেক বািনেয় দাও আমার হৃদেয়র জনয্ �শা, আমার বেক্ষ
েজয্াি, আমার িচ�া-ভাবনার অপসারণকারী এবং উে�গ-উৎক�ার
িবদু রণকারী।” 239
৪. িতিন আশংকার সময় সাহাবীেদর এ দু ‘আিট িশক্ষা িদে:
ّ َِ»ذُ ﺑ�ﻠﻤﺎتِ اﷲِ اﺘﻟﺎﻣﺔِ ﻣﻦ ﻏﻀﺒِﻪ وﻋﻘﺎﺑِﻪ وَﺮﺷ
ََ َ ْ
ات
ِ  و ِﻣﻦ ﻫﻤﺰ،ﻋﺒﺎ ِده
َ
ُ ُ َ� ْ ﻋﻮذُ ﺑِﻚَ رَبِّ أَن،�ﺎﻃ
«ْﺮﻀون
ِ ِ لﺸَّﻴ

‘আ‘উযু িবকািলমািত�ািহত তা�া-িত, িমন গযিবহী ওযা ‘ই�ািবহী,
ওয়া শারির-‘ইবািদহী, ওয়া িমন হামাযা-িতশ শায়া�ীিন, ওয়া আ‘উযু
িবকা-রাি�- আঁই য়াহ�ু রন।”
“আিম আ�াহর পিরপূ ণর্ কিলমাসমূ েহর মাধয্েম আ�য় �াথর্না করি
তাঁর গযব ও আযাব হেত এবং তাঁর বা�ােদর অিন� হেত, আর

239

মুসনােদ আহমদ।

184

শয়তানেদর কুম�ণা হেত, েহ রব! আিম েতামার আ�য় কামনা
240
করিছ তােদর উপি�িত েথেক।”
২৩৯

৫. িতিন আেরা বেলন: েয েকউ িবপেদ পিতত হেয় এ দু ‘আিট পাঠ
কের, তাহেল আ�াহ েসই িবপেদর িবিনমেয় তােক সাওয়াব �দান
করেবন এবং েসটা অেপক্ষা উ�ম িকছু তােক দান করে:
َّ ﻠَّﻬُﻢ،َﻟْﻪ َراﺟ ُﻌﻮن
ً ْ مُﺼِﻴبَﻲﺘِ واﺧْﻠُﻒْ ﻲﻟ َﺧ
«�ا ﻣﻨﻬﺎ
ِ
ِ ِ » َّﺎ ﷲِ و�ِﻧَّﺎ إِﻴ
أْ�ِ ﻲﻓ

‘ই�া-িল�ািহ ওয়া-ই�া ইলাইিহ রািজ‘উন, আ�া-হু� আজুরনী ফী
মুসীবাতী ওয়াআখিলফলী খাইরাম-িমনহা।”
“িন�য়ই আমরা আ�াহর জেনয্ এবং আমােদরেক তাঁরই িদেক
িফের েযেত হেব। েহ আ�াহ ! আমােক আমার িবপেদর �িতদান
দান কেরা এবং েসটা অেপক্ষা উ�ম �লািভিষ� িকছু �দা
কেরা।” 241
240F

240

িতরমীযী, আবু দাউদ।

241

মুসিলম।

185

(২৯) সফর-�মন �সে� তাঁর আদশর্মাল 242:
২৪১

১. রাসু লু�াহ্ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বৃহ�িতবার ও িদেন
�থম িদেক সফের রওয়ানা হওয়া হওয়া পছ� করেতন।” 243
২. সফরস�ী ছাড়া মুসািফেরর পেক্রােত একাকী সফর করা িতিন
পছ� করেতন না। অনু রূপ েকােনা বয্ি� একাকী সফর করা িতি
অপছ� করেতন।” 244
৩. িতিন মুসািফরেদর �িত িনেদর্শ জারী কেরন ে, তারা িতনজন
হেল েযন িনেজেদর মধয্ হেত একজনেক আমীর িনযু� কের” 245
৪. িতিন সাওয়ারীেত আেরাহণ কের িতনবার ‘আ�াহু আকবা’
বলেতন। অতঃপর িনে�া� দু ‘আসমূ হ পাঠ করেতন:َ ّ َ َ َ َ َ َ َ ّ ُ ۡ َ َ ّ َخ
َ َُ َ ّ
[ »َّﻬُﻢَّ إِ�ِ أ ْﺳﺄلﻚ١٣ : ﴾ ]الﺰﺧﺮف١ �َِ �ُِنَا ُ�ۥ ُم ۡقر
﴿سب�ٰن ٱَِي َر �ا �ٰذا وما
َ َ َ َ َ َ َْ َ ّ
لﻠَّﻬُﻢَّ ﻫَﻮِن ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺳﻔﺮﻧﺎ ﻫﺬا
 اﻟﻌﻤﻞِ ﻣَﺎ َﺗﺮْﻰﺿَ ا،ﺳﻔَﺮِي ﻫﺬا اﻟﺮﺒَِّ واﺘﻟﻘﻮى
ْ َّ ﻠَّﻬُﻢ،  ﺨﻟﻠﻴﻔﺔُ ﻲﻓ اﻷﻫﻞ،  َّﻬُﻢَّ أَﻧْﺖَ الﺼﺎﺣﺐُ ﻲﻓ الﺴﻔﺮ، اﻃْﻮِ �َﻨَّﺎ ُ� ْﻌ َﺪه
َ اﺻ
ﺤﺒْﻨَﺎ
ِ
ِ
ْ
« ﺳَﻔَﺮِﻧَﺎ واﺧْﻠُﻔْﻨَﺎ ﻲﻓ أﻫ ِﻠﻨَﺎ

242

যাদু ল মা‘আদ, ১/৪৪৪।

243

বু খারী, মুসিলম।

244

বু খারী।

245

আবু দাউদ।

186

‘সু বহানা�াযী সাখ্খারা লানা হায, ওয়ামা কু�া লাহু মু�িরনী, ওয়াই�া ইলা-রিববনা লামুন�ািলবুন,
আ�া-হু�া ই�া নাসআলুকা ফী সাফািরন-হাযাল িবররা্ ওয়াত
তা�ওয়া, ওয়ািমনাল আমােল মা তার�া, আ�া-হু�া হাওেয়ন
‘আলাইনা সাফারানা-হাযা, ওয়া�ওিয় ‘আ�া বু‘দাহ, আ�া-হু�া
আসিহবনা ফী-সাফািরনা, ওয়াখলু ফনা ফী আহিলনা।”
“পাক-পিব� েসই মহান স�া,িযিন এিটেক আমােদর জনয্ বশীভূত
কের িদেয়েছন, অনয্থায় এেক বশীভুত করেত আমরা সক্ষম িছল
না, আর আমরা অবশয্ আমােদর �িতপালেকর িনকট
�তয্াবতর্নকা,
েহ আ�াহ! আমােদর এই সফের আমরা েতামার িনকট �াথর্না
করিছ েনকী ও তা�ওয়ার এবং এমন আমেলর সামথর্ যােত তুিম
রাযী-খুশী হও, েহ আ�াহ ! তুিম আমােদর জনয্ এই সফরেক
সহজ-সাধয্ কের দাও এবং এর দূর�েক আমােদর জনয্ গুিট
দাও, েহ আ�াহ! তুিম সফের আমােদর সাথী এবং পিরবাের
আমােদর �িতিনিধ রক্ষণােবক্ষণ েহান।” 246
২৪৫

আর িতিন সফর েথেক �তয্বতর্নকােল এ দ ‘আিট অিতির�
পড়েতন:

246

মুসিলম।

187

َ
َ َ َ
ّ
«َﺑِﺪُونَ لِﺮَ�ِﻨَﺎ َﺣﺎ ِﻣ ُﺪون
»آﻳﺒﻮن ﺗﺎﺋِﺒُﻮن

আ-েয়বূ না তা-েয়বূ না ‘আ-িবদূ ন, িল-রি�না হািমদূ ন,
“আমরা �তয্াবতর্নকারী িনরাপ�ার সা, আমরা তাওবাকারী,
আমরা িনেজেদর �ভুর ইবাদতকারী ও �শংসাকারী।” 247
246F

৫. যখন িতিন উঁচু ভুিমেত উঠেতন তখন ‘আ�াহু আকবা’ তাকবীর
বলেতন এবং যখন সমভুিম-উপতয্কার িদেক নামেতন‘সু বহানা�াহবলেতন।” 248
247F

এক বয্ি� বলেল: ইয়া রাসু লু�াহ! আিম সফের েযেত মন� কেরিছ,
তখন িতিন বেলন: তুিম অবশয্ই‘তা�ওয়া’- অবল�ন করেব, আর
�েতয্ক উঁচু জায়গায় উঠার সময় তাকবীর বলেব” 249
248F

৬. সফরকােল েভােরর আেলা উ�ািসত হেল িতিন বলেতন:
َ ْ ُ
ً َ
ََْ َ
َْ
ﷲ
» َﻤ
ِ  َّﻨَﺎ ﺻَﺎﺣِﺒْﻨَﺎ وأَﻓْﻀِﻞْ ﻋَﻠَﻴْﻨَﺎ ﺎﻋﺋِﺬا ﺑﺎ، ّﻊَ ﺳَﺎﻣِﻊٌ ﺤﺑﻤ ِﺪ اﷲ وﺣﺴ ِﻦ ﺑِﻼﺋِ ِﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ
ِ
«اﻨﻟَّﺎر
َﻦ
ِ

247

মুসিলম।

248

আবু দাউদ।

249

িতরিমযী, ইবন মাজাহ।

188

“সা�া‘আ সািম‘য়ূ ন িবহামিদ�াহ ওয়াহুসিন বালািয়হী ‘আলাইনা,
রা�ানা সািহবনা, ওয়া আফেদল আলাইনা, ‘আেয়যান িব�ািহ িমনান
না-রী।”
“এক সাক্ষয্দানকারী সাক্ষয্ িদল আ�াহর , আর অগিণত
িনয়ামত আমােদর উপর উ�মরূেপ বিষর্ত হে, েহ আমােদর
�িতপালক আমােদর সে� থাকুন, �দান করুন আমােদর উপর
অফুর� িনয়ামত, আিম আ�াহর িনকট জাহা�ােমর আগুন হেত
আ�য় �াথর্নাকারী” 250
৭. িতিন সফরকােল পিরবার-পিরজনেক িবদায় দােনর সময়
বলেতন:

ُ َْ َ
َ ْ َ َ
َ َ َ َ َ
َ ع
«ﻴﻢ أ� َﻤﺎلِﻚ
�ِ اﷲ ِدﻳﻨَﻚ َوأ َﻣﺎ�ﺘَﻚ وﺧﻮا
»أﺳﺘﻮ ِد

‘আ�াওিদউ�াহা �ীনাকা, ওয়া-আমা-নাতাকা, ওয়া-খাওয়াতীমা
আ‘মা-িলকা’
“আিম েতামার �ীন-ধমর, েতামার আমানত এবং েতামার
আমলসমূ েহর সমাি� আ�াহর েহফাযেত েরেখ যাি�।” 251
250F

250

মুসিলম।

251

আবু দাউদ, িতরিমযী।

189

৮. িতিন বেলন: েতামােদর েকউ সফের েকােনা �ােন অবতরণ
করেল তখন বলেব:
َ َ
َِﺮﺷ
«ّ َﻣﺎ ﺧﻠ َﻖ
ْ»ُ ﺑِ�َﻠِﻤَﺎتِ اﷲِ اﺘﻟَّﺎﻣَّﺎتِ ﻣِﻦ

‘আউযু িবকািলমািত�ািহত্ ত-�ািত িমন মািরর্ ম-খালাক;“আিম আ�াহর পিরপূ ণর্ কােমাসমূ েহর মাধয্েম আ�য় �থর্না করিছ
তাঁর সৃ ি�র অিন� হেত;- তাহেল েসই �ান তয্াগ করা পযর্� েকােন
ব� তার েকােনা ক্ষিত সাধন করেত পারেব ন” 252
251F

৯. িতিন মুসািফেরর �েয়াজন পূ ণর্ হওয়ার পর অিবলে� িনেজর
পিরবার-পিরজেনর িনকট আসার িনেদর্শ িদেতন।
১০. িতিন মিহলােক মাহরাম পুরুষ সাথী ছাড় সফর করেত িনেষধ
করেতন, যিদও তার দু র� হয় ডাকেযােগর তথা �ায় ১২ মাইল।
িতিন কােফর শ�েদর হ�গত হওয়ার আশংকায় কুরআন িনেয়
কােফরেদর েদেশ সফর করেত িনেষধ কেরেছন।
১১. িতিন মুসিলমেক কােফর-মুশিরকেদর মােঝ বসবাস করেত
িনেষধ কেরন, যিদ েস িহজরত করার শি�-সামথর্ রােখ এবং

252

মুসিলম।

190

বেলন: “কােফর-মুশিরকেদর মােঝ েয সকল মুসিলম বসবাস কের,
253
তােদর সােথ আমার স�কর্ িছ�”
িতিন আেরা কেলন: েয েকউ কােফর-মুশিরেকর স�ী হয় এবং তার
সােথ বসবাস কের েসও তার মেতা।” 254
১২. তাঁর সফর চার �কার িছল: ১. িহজরেতর সফর, ২. িজহােদর
সফর, আর এটাই িছল সবর্েপক্ষািধক ৩. ওমরার সফর, ৪.
হে�র সফর।
১৩. িতিন সফের চার রাকােতর ফরয সালাতেক কসর কের
দু ’রাকাত পড়েতন, সফেরর উে�েশয্ েবর হওয়ার সময় হেত িফের
আসা পযর্। আর িতিন সফের শধু মা� ফরয সালাত আদায়
করেতন, তেব িতিন ফজেরর সু �াত ও িবতর িনয়িমত পড়েতন।
১৪. িতিন �ীয় উ�েতর জনয্ েকােনা িনিদর্� পিরমাপ বা দূর
িনধর্ারণ কেরনিন যা অিত�ম করার পর সালাত কসর করা িকংবা
েরাযা েছেড় েদওয়া িবেধয় হেব। 255
২৫৪

253

আবু দাউদ, িতরিমযী, নাসাঈ, ইবন মাজাহ।

254

আবু দাউদ।

255

বরং �চিলত অেথর্ যােক সফর বলা হ, েসই সফের সালাত কসর করা

চলেব।’ অনু বাদক

191

১৫. তাঁর আদশর্ িছল না সফের সাওয়ারীেত আেরাহণ কােল‘জম‘অ’
করা-তথা দু ই ওয়াে�র সালাত একি�ত কের আদায় করা, আর না
অবতরেণর কােল, বরং িতিন শুধু সফর �তগিেত হেলই ‘জম‘অ’
করেতন, সু তরাং সূ যর্ ঢলার আেগ িতিন সফর শুরু ক, তখন
েযাহরেক আসেরর সময় পযর্� িবলি�ত করেত, অতঃপর সাওয়ারী
হেত অবতরণ কের েযাহর ও আসর একি�ত কের আদায় করেতন,
আর সফর শুরু করার আেগই সূযর্ ঢেল ে, তখন িতিন েযাহেরর
সালাত পেড় সাওয়ািরেত আেরাহণ করেতন, অনু রূপ সফর
�তগিতেত হেল িতিন মাগিরেবর সালাত িবলি�ত কের এশার
সালােতর সােথ একি�ত কের এশার ওয়াে� আদায় করেতন।
১৬. িতিন সফের িদবারাে� নফল সালাত সাওয়ারীর উপরই
পড়েতন, সাওয়ারী েয িদেকই িফের আেছ েসই িদেকই সালাত
আদায় করেতন এবং রুক -িসজদা ইশারার মাধয্েম আদায় করেতন
এবং িসজদার সময় মাথা রুকু হেত অিধক নত করেত 256।
২৫৫

১৭. িতিন মােহ রামযােন সফর কেরন এবং েরাযা ভ� কেরন,
সাহাবীেদর েরাযা রাখা ও না রাখা উভেয়র অনু মিত েদন।
১৮. িতিন সফের সবর্দা িকংবা অিধকাংশ সমেয় চেমর্র েমাজ
পিরধান করেতন।
256

িক� ফরয সালাত আদােয় ই�া করেল সাওয়ারী হেত অবতরণ কের ি�বলার

িদেক মুখ কের আদায় করেতন।

192

১৯. িতিন েকােনা বয্ি�েক সফের দীঘর্িদন অিতবািহত করার প
হঠাৎ রাি�েবলায় পিরবারবেগর্র িনকট িফের আসেত িনেষধ
257
কেরন।”
২০. িতিন বেলন: েফের�াগণ েসসব কােফলার সফরস�ী হয় না,
যােদর সােথ কুকুর অথবা ঘ�া থােক।” 258
২১. িতিন সফর েথেক িফের এেস �থেম মসিজেদ িগেয় দু ’রাকাত
সালাত আদায় করেতন, অতঃপর পিরবােরর িশশ-িকেশারেদর সােথ
সাক্ষাৎ করেতন
২২. িতিন সফর েথেক �তয্াবতনকারীর সােথ �ীিতভের আিল�ন
করেতন এবং িনজ পিরবােরর েলাক হেল তােক চুমু িদেতন।”

257

বু খারী।

258

মুসিলম।
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৩০. ডা�ারী-িচিকৎসা ও েরাগীর েদখা-েশানা �সে� তাঁর
আদশর্মাল 259
২৫৮

১. রাসু লু�াহ্ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর আদশর্ িছল িনেজর
িচিকৎসা করা এবং িনজ পিরবার ও সাহাবীেদর েকউ অসু � হেয়
পড়েল তােক িচিকৎসা করার আেদশ করা।
২. িতিন বেলন: আ�াহ্ এমন েকােনা েরাগ সৃি� কেরনি, যার
েকােনা িচিকৎসা েনই।” 260 িতিন আেরা বেলন: েহ আ�াহর বা�ারা!
েতামরা িচিকৎসা কেরা।” 261
৩. িতিন িতন �কাের েরাগীর িচিকৎসা করেতন: ১. �াকৃিতক
ঔষধসমূ হ �ারা ২. ‘ইলাহী দাওয়া’-তথা িশকরমু� ঝাঁড়-ফুঁক �ারা, ৩.
উভেয়র সমি�র �ারা।
৪. িতিন মাদক�বয্ ও অপিব� ব� �ার, িচিকৎসা করেত িনেষধ
কেরন।
৫. তাঁর সাহাবীেদর েকউ অসু � হেয় পড়েল িতিন তােক েদখেত
েযেতন, িতিন মরণমুখী ইয়াহূ দী েছেলিটেক েদখেত যান েয তাঁর
েখদমত করেতা এবং তাঁর মরণমুখী চাচা (আবু তািলব)-েক েদখেত
259

যাদু ল মা‘আদ, ৪/৯।

260

বু খারী।

261

আবু দাউদ, িতরিমযী, ইবন মাজাহ।
194

যান অথচ েস মুশিরক িছল এবং উভেয়র উপর ইসলাম েপশ
কেরন, ইয়াহূ দী েছেলিট ইসলাম �হন করেলা, িক� তাঁর চাচা (আবু
তািলব) ইসলাম �হণ কেরিন।
৬. িতিন েরাগীর িনকটবতর্ী হেতন এবং তার মাথার িনকট বসেতন
এবং তার অব�া স�েকর্ িজজ্ঞাসা করেত
৭. তাঁর আদশর্ িছল না ে, েরাগীেক েদখেত যাওয়ার জনয্ েকােনা
িদন বা েকােনা সময় িনিদর্� কর, বরং িতিন �ীয় উ�েতর জনয্
িদবারা� ও সবর্ক্ষণ েরাগীখেত যাওয়ার িবধান �দান কেরেছন।”
(ক) �াকৃিতক ঔষধ �ারা িচিকৎসা করা �সে� তাঁর আদশর্মাল:

262
২৬১

১. রাসু লু�াহ্ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলে: �েরর
উৎপি�, অথবা বেলেছন: কিঠন �েরর উৎপি� জাহা�ােমর উ�াপ
হেত, সু তরাং েতামরা পািনর �ারা তা ঠা�া কেরা।” 263
২. িতিন আেরা বেলন: “েতামােদর েকউ �ের আ�া� হেল তার
উপর িতন রাত যাবৎ েভাের ঠা�া পািন েঢেল েদওয়া উিচৎ।
৩. িতিন �ের আ�া� হেল এক বালিত পািন আনেত বলেতন,
তারপর তার উপর েঢেল িদেতন এবং েগাসল করােতন। একদা �র
262

যাদু ল মা‘আদ, ৪/ ২৩।

263

বু খারী, মুসিলম।

195

স�েকর্ তাঁর িনকট আেলাচনা করা হ, তখন এক বয্ি� �রেক
গািল িদেল িতিন বেলন: েতামরা �রেক গািল িদও না, েকননা �র
মানু েষর পাপরািশেক দূ র কের েযমন কামােরর হাপর েলাহার ময়লা
দূ র কের থােক।” 264
৪. জৈনক বয্ি� এেস বলেল: ইয়া রাসু লু�াহ! আমার ভাই েপেটর
অিভেযাগ করেছ, অনয্ বণর্নায় রেয়, তার েপট ছু েটেছ, অথর্াৎ দ�
265
শুরু হেয়, তখন িতিন বলেলন: তােক মধু পান করাও।” িতিন
েস মধু র সােথ পািন িমিশেয় খািল েপেট েখেতন।
৫. এক দল েলাক মদীনায় এেস ‘ইি��ৱ্’- েরােগর অিভেযাগ করেল
িতিন তােদরেক বেলন: যিদ েতামরা যাকােতর উট চারণেক্ষে� িগে
েসগুেলার েপশাব ও দুধ পা-করেত, অতঃপর তারা অনু রূপ করেল
সু �্ হেয় যায়।” 266 আর ‘ইি��ৱ্’-এক �কার েরাগিবেশষ যােত েপট
ফুেল যায় এবং িপপাসার িনবৃ ি� হয় না।
৬. িতিন ওহুদ যুে� আহত হেল তাঁর কনয্া ফািতমা রািদয়া�া
‘আনহা চাটাই-এর একিট টুকরা িনেয় আগুেন পুেড় েস ছাই তাঁর
ক্ষত�ােন লােয় িদেল সােথ সােথ র� ব� হেয় যায়।

264

ইবন মাজাহ।

265

বু খারী, মুসিলম।

266

বু খারী, মুসিলম।

196

িতিন উবাই ইবেন কা‘আব রািদয়া�াহু‘আনহ-এর িনকট একজন
ডা�ার ে�রণ কেরন, েস তার একিট রগ-ধমনী েকেট গরম েলৗহা
িদেয় দাগ লাগায়।
িতিন বেলন: (অেনক) েরেগর িনরাময় িতনিট িজিনেস, মধু পান
করা, িসংগা লাগােনা এবং গরম েলাহা িদেয় দাগােনা, তেব আিম
আমার উ�তেক গরম েলাহা �ারা দাগােত িনেষধ করিছ।” 267
িতিন আেরা বেলন: েলাহা গরম কের দাগ লাগােনা আিম পছ� কির
না।” 268 অথর্াৎ একা� িবেশষ �েয়াজন ছাড়া েলাহা গরম কের দাগ
লাগােব না, েযেহতু তােত অতয্িধক ক� রেয়েছ।
৭. িতিন অসু েখর সময় িশ�া লাগান এবং িশ�াদানকারীেক তার
মজুরী �দান কেরন, আর বেলন: “েতামরা েয প�িতেত িচিকৎসা

করাও, িশ�া লাগােনা তার মেধয্ অনয্ত” 269 িতিন ইহরাম অব�ায়
বয্থার কারেণ মাথায় িশ�া লাগান” 270

িতিন �ীয় উরুর উপিরভােগ‘ওসা’-তথা হাড় ভা�া ছাড়া বয্থ’-এর
কারেণ িশ�া লাগান।

267

বু খারী।

268

বু খারী, মুসিলম।

269

বু খারী, মুসিলম।

270

বু খারী।

197

িতিন িতনিট িশ�া লাগােতন, একিট �ে�র মধয্বতর্ী িপছেনর অংে
এবং অপর দু ’িট দু ’কাঁেধর পাে�র্র রেগর উপ, িতিন (খাইবর হেত
েফরার পেথ ইয়াহূ দী মিহলা কতৃর্) িবষ িমি�ত বকরী হেত আহার
করার পর �ে�র মধয্বতর্ী িপছেনর অংেশ িতন বার িশ�া লাগা
এবং িতিন সাহাবীেদর িশ�া লাগােনার িনেদর্শ েদন।
৮. েকউ মাথা বয্থর অিভেযাগ করেল িতিন তােক বলেতন: তুিম
িশ�া লাগাও। আর েকউ তার দু ’পােয়র বয্থার অিভেযাগ করেল
271
তােক েমেহদী �ারা পাঁ�য় েখজাব-রং করার িনেদর্শ িদেত।”
৯. সু নােন িতরিমযীেত নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া�ােমর
খােদমা উ�ু রােফ‘অ সালমা রািদয়া�াহু‘আনহা হেত বিণর্, েকােনা
সময় তাঁর শরীের আঘাত লাগেল, অথবা কাটা িব� হেল, িতিন তার
উপর েমেহদী লাগােতন 272।
২৭১

১০. িতিন আেরা বেলন: ‘এরকুন নাসা’ েরােগর িনরাময় হেলা দু �ার
পাছার িনজর্া, যা �িত িদন �তুয্েষ থতুর উপর তথা মুখ েধৗত
করার পূ েবর্ পান করেব” 273
আর ‘এরকুন নাসা’ েসই বয্াথােক বলা হ, যা উরুর উপিরভােগর
েজাড়া েথেক শুরু হেয় িপছন িদেয় িনেচর িদেক েনেম আেস
271

আবু দাউদ।

272

িতরিমযী।

273

ইবন মাজাহ।

198

১১. িতিন শরীর কশা ও েপট মলীন ও নরম করার ঔষধ স�েকর্
বেলন, “েতামরা নীম-পাতা ও িজরা বয্বহার কের, েকননা তােত
274
�েতয্ক েরােগর িনরাম রেয়েছ একমা� মৃতুয্ ছাড়া”
১২. িতিন আেরা বেলন: েতামােদর সেবর্া�ম সুরমা হেলা ‘ই�দ’তথা কােলা সু রমা, যা চক্ষু পির�ার কের এবং চুল উৎপ
কের।” 275
১৩. িতিন আেরা বেলন: েয বয্ি� �তুয্েষ সাতিআলীয়া তথা
‘আজওয়া েখজুর েখেয় েনেব, েস িদন েকােনা িবষ বা জাদু েটানা
276
তার েকােনা ক্ষিত করেত পারেব ন”
১৪. িতিন আেরা বেলন: েতামরা েরাগীেদরেক পানাহােরর উপর
জবরদি� কেরা না, েকননা আ�াহই তােদরেক পানাহার করান।”277
১৫. নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম সুহাইব রািদয়া�াহ‘আনহেক চক্ষুপীড়া অব�ায় েখজুর খাওেত অস�িত �কাশ কেরন, তেব
কেয়কিট েখজুর খাওয়ায় স�িত েদন, আর িতিন আলী রািদয়া�াহু
‘আনহ-েক ‘রুতা’-তথা তাজা েখজুর হেত আ�রক্ষার িনেদর্শ ে
যখন েস চক্ষুপীড়ায় ভুগিছল
274

ইবন মাজাহ।

275

আবু দাউদ, ইবন মাজাহ।

276

বু খারী, মুসিলম।

277

িতরিমযী, ইবন মাজাহ।

199

১৬. িতিন বেলন: যখন েতামােদর কােরা খাবােরর পাে� মািছ পেড়,
তাহেল অবশয্ই েগাটা মািছটা তােত ডুিবেয় েদে, অতঃপর মািছিট
দূ ের ছু েড় েফেল েদেব, কারণ তার এক ডানােত েরাগ িনরামেয়র
বয্ব�, আর অপর ডানােত েরাগজীবাণু রেয়েছ, আর মািছ �থেম
েরাগজীবানু যু� পাখািট খাবােরর মেধয্ ঢুিকেয় থাে, তাই ি�তীয়
ডানাটা পাে� ঢুিকেয় িদেত হেব।” 278
১৭. িতিন আেরা বেলন: ‘তালবীনা’ েরাগীর �ােণ শি� স�ার কের
এবং দু ি��া দূ রীভূ ত কের।” 279
আর ‘তালবীনা’ হেলা এক �কার লঘু পাক খাদয, যা গম-যেবর
আটা ভুিষ সহ পািনেযােগ ৈতরী করা হয়।
১৮. িতিন বেলন: েতামরা কালািজরা বয্বহার কের, েকননা তােত
মৃতুয্ বয্তীত আর সকল েরােগর িচিকৎসা রেয়ে” 280
১৯. িতিন বেলন: েতামরা কু� েরাগ�� বয্ি� েথেক পলায়ন কের,
েযভােব পলায়ন কের থােকা বয্া� েথেক” 281

278

বু খারী।

279

বু খারী, মুসিলম।

280

বু খারী, মুসিলম।

281

বু খারী।

200

িতিন আেরা বেলন: অসু �্ েরাগীেক সু �্ বয্ি�র িনকট রাখেব
282
না।”
২০. সা�ীফ েগাে�র �িতিনিধ দেলর মেধয্ এক েলাক কু� েরাগ��
েরাগী িছল, নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তার �ি দূ ত ে�রণ
কের বেলন: তুিম িফের যাও, আমরা েতামরা বাই‘আত �হণ কের
িনেয়িছ।” 283
(খ) ‘ইলাহী দাওয়া’-তথা ঝাড়ফুঁক �ারা িচিকৎসা �সে� তাঁর
আদশর্মাল 284:
২৮৩

১. রাসু লু্�াহ্ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম ি-শয়তান ও বদনযর হেত আ�াহর িনকট আ�য় �াথর্না করেতন এব বদ-নযর
দূ রীকরণােথর্ ঝাড়ফুঁক করার িনেদর্শ ে, আর বেলন: “বদ-নযর
লাগা এক বা�ব সতয, যিদ েকােনা ব� ভাগয্ অিত�ম কের
থাকেতা, তাহেল বদ-নযরই ভাগয্ অিত�ম করেত, আর যিদ
েতামােদর কােরা িনকট েগাসল কের পািন দােনর জনয্ অনুেরাধ
285
করা হয়, তখন েস েযন েগাসল কের পািন েদয়।”
282

বু খারী, মুসিলম।

283

মুসিলম।

284

যাদু ল মা‘আদ, ৪/১৪৯।

285

মুসিলম, অতঃপর েগাসেল বয্বহৃত েসই পািন �ারা -নযর�� েরাগী

েগাসল করেব।

201

২. িতিন একিট েমেয়েক েদখেত েপেলন েয, তার েচহারায় বদ-নযর
লাগার লাগার আলামত রেয়েছ, তখন িতিন বলেলন: এেক ঝাঁড়ফুঁক
286
উ� হাদীেস
কর, েকননা তার উপর বদ-নযর েলেগেছ।”
উে�িখত ‘সাফ‘আহ’-শে�র মমর্াথ: ি�ন-শয়তােনর বদ-নযর।
৩. িতিন েসই সাহাবীেক লক্ষয্ কের ব, িযিন িব�ুেত দংিশত
বয্ি�েক সূরা ফািতহা পেড় ঝাড়ফুঁক করার ফেল েস সু� হেয়িছ,
েক েতামােক জানােলা েয, সূ রা ফািতহা ঝাড়ফুেঁ কর কাজ কের? 287
৪. এক বয্ি� তাঁর িনকট এেস বলেল: গতরাত আমােক িব�ু
দংশন কেরেছ, তখন িতিন বেলন: যিদ তুিম স�য্ােবলায় বলে:
َ َ
َِﺮﺷ
َ ُ ُ َ
«ّ َﻣﺎ ﺧﻠ َﻖ
ْ»أﻋﻮذ ﺑِ� ِﻠاﷲِ اﺘﻟَّﺎﻣَّﺎتِ ﻣِﻦ

‘আউযু িবকািলমািত�ািহত্ ত-�ািত িমন শারির মা-খালাক;
“আিম আ�াহর পিরপূ ণর্ কােমাসমূ েহর মাধয্েম আ�য় �াথর্না করি
তাঁর সৃ ি�র অিন� হেত,- তাহেল েকােনা ব� েতামরা ক্ষিত করে
288
পারেতা না।”
287F

286

বু খারী, মুসিলম।

287

বু খারী, মুসিলম।

288

মুসিলম।

202

(গ) উভেয়র সমি� সহজ ও উপকারী িচিকৎসা �সে� তাঁর
আদশর্মাল:
১. যখন েকােনা েলাক অসু � হেয় পড়েতা, অথবা আহত িকংবা
জখমী হেতা, তখন িতিন তজর্নী আ�ুলিট যমীেন রাখেত, অতঃপর
তা উিঠেয় বলেতন:
ّ
ُ  ِﺮ�ﻘﺔِ �َﻌْﻀِﻨَﺎ �ُ ﺸْﻰ َﻔ َﺳﻘ،»� اﷲ ﺗُ ْﺮ َ� ُﺔ أَ ْرﺿ َﻨﺎ
«ﺈِذْنِ رَ�ِﻨَﺎ
،ﻴﻤﻨَﺎ
ِ
ِ
ِ
‘িবসিম�ািহ তুবর্াতু আরিদন, িব-রী�ািত বা’িযনা, ইউশফা সা�ীমুনা,
িবইযিন রািববনা;“আ�াহর নােম, আমােদর েদেশর মািট এবং আমােদর একজেনর
থুতু, আমােদর �িতপালেকর হুকুেম েযন আমােদর েরাগী আেরাগয
লাভ কের।” 289
28F

২. েকােনা সাহাবী তাঁর িনকট বয্থার অিভেযাগ করেল িতিন বেন:
তুিম শরীের বয্থার �ােন িনেজর হাত েরেখ এ দ‘আিট সাতবার
বেলা:
َ ُ ُ َ َ َُِﻮذ ﺑِﻌِﺰَّةِ اﷲِ وﻗُﺪْرَﺗِﻪ ﺮﺷ
ُ »
«ﺎذ ُر
ِْ ﻣِﻦ
ِ ّ ﻣﺎ أ ِﺟﺪ وأﺣ

‘আউযু িবইযয্ািত�ািহ ওয়া � দরািতহী িমন শারির মা-আিজদু ওয়া
উহািযর; েয অিন� আিম অনু ভব করিছ, আর যার আিম আশংকা
289
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করিছ তা হেত আিম আ�াহুর িনকট তাঁর মযর্াদা ও কুদরেত
290
মাধয্েম আ�য় �াথর্না করি”
আর িতিন সূ রা ফালা� ও সূ রা নাস পেড় িনেজর েকােনা িবিবর
বয্থার �ােন ডা-হাত বুলােতন এবং এ দু ‘আিট পাঠ করেতন:
ُ َ ََّ َ ﺷْﻒِ أَﻧْﺖَ الﺸَّﺎ َ ﺷِﻔَﺎءَ إِﻻ
ً ِﺷ َﻔﺎء،ﺎؤ َك
ِﺷﻔ
،ِﻲﻓ
،»ُﻢَّ رَبَّ اﻨﻟَّﺎسِ أَذْﻫِﺐِ اﺒﻟﺎس
َ
َُ
«ﻻ �ﻐﺎ ِد ُر َﺳﻘﻤًﺎ

‘আ�া-হু�া রাববান নাে! আযিহিবল বা’স, ওয়াশিফ আ�াশ শািফ,
লা-িশফাআন্ ই�া িশফ-উকা, িশফা-আন্ ল-ইউগািদরু সুকুমা;অথর্াৎ েহ আ�াহ্ মানুেষর � ! এ বয্থা দূর কের দাও এবং
আেরাগয্ কের দা, তুিমই েতা একমা� েশফাদানকারী, েতামার
েশফা ছাড়া আর েকােনা েশফা েনই, সু তরাং এমন েশফা দান কর
যা েকােনা েরাগেক না ছােড়।” 291
290F

িতিন েরাগী েদখেত েগেল বলেতন:

‘লা-বা’ছা, �াহুরুন ইন-আ�াহ;-
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ْ ٌ
َ » َﻻ
ُ ﺎء
َ إن َﺷ
«اﷲ
ﺑﺄس ﻃﻬﻮر

অথর্াৎ ভেয়র িকছুই েন, ইন-শা আ�াহ্ পাপরাশী েত পিব�তা
292
(অিজর্ত হে)।”
২৯১

আল-হামদু িল�াহ্ সমা�
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