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ভূিমকা 
ْغُفِسنَا ،   

َ
ْوِر أ ُEُ َْمُدُه َونَْستَِعيْنُُه َونَْستَْغِفُرُه ، َوَغُعـوُْذ بِاِهللا ِمْن

َ
K ، َْمُد ِهللا

ْ
Lا Mإِن

ُ ، َوَمْن يRْضِلِل اُهللا فََال َهاِدَي 
َ

T Mْهِدهِ اُهللا فََال ُمِضل Mَا ، َمْن فVِْقَما
َ
َوِمْن َسيِّئَاِت أ
 
َ
ْشَهُد أ

َ
ُ ، َوأ َT ًُدا َقبُْده Mَم<ُ Mن

َ
ْشَهُد أ

َ
ُ ، َوأ َT ْيَك ِEَ 

َ
 اُهللا وَْحَدُه ال

M
َ إِال َTِإ 

M
ْن ال

 ُ
ُ

Tَورَُسْو  

িন9য়ই যাবতীয় ;শংসা আ�াহ তা‘আলার জন>? আমরা 

তারই ;শংসা কির, তার কােছ সাহায> চাই, তার িনকট Cমা 

;াথ�না কির? আ�াহর িনকট আমরা আমােদর ;বৃিEর অিনFতা 

ও আমােদর কম�সমূেহর মG পিরণিত েথেক আJয় কামনা কির? 

আ�াহ যােক েহদােয়ত েদন, তােক েগামরাহ করার েকউ েনই? 

আর যােক েগামরাহ কেরন তােক েহদােয়ত েদওয়ার েকউ েনই? 

আিম সাC> িদিL, আ�াহ ছাড়া েকােনা সিত>কার ইলাহ েনই, 

িতিন একক, তার েকােনা শিরক েনই? আরও সাC> িদিL, 

মুহা7দ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম আ�াহর বাGা ও রাসূল? 

সালাত ও সালাম নািযল েহাক তার উপর, তার পিরবার-পিরজন 

ও তার সাহাবীেদর উপর এবং যারা িকয়ামত অবিধ এহসােনর 

সােথ তােদর অনুসরণ কেরন তােদর উপর? 
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জীবেনর সবেচেয় মূল>বান বP হল সময়? সময় কােরা 

জন> অেপCা কের না? সমেয়র সমুQ খুব Rত বেয় যায়? 

েকাথাও েথেম যায়না িকংবা কারও অেপCা কের না? এিট 

সমেয়র েমেহরবানী েয, েস অনবরত চলেত থােক এবং 

আমােদরেক জীবেনর দুঃখ-দুদ�শা ও মুিসবত সহ> করার উপেযাগী 

কের তুেল? েসৗভাগ>বান ব>িU েস েয সময়েক কােজ লাগােত 

পাের? আবহমান সময় মেনর দুঃেখর উVকৃF উপশম? যিদ সময় 

েথেম যায় তাহেল মেন হয় পৃিথবীেত মানুষ েবঁেচ থাকা অসYব 

হেব? আর ;েত>ক মানুষ দুঃেখর Z�প ও িবষ[তার ভা\য� মেন 

হেব?  

আমরা যারা হািদস অধ>য়ন কির, পিড় বা িলিখ তারা, 

অবশ>ই নবীকুল িশেরামিণ, মুEাকীেদর ইমাম, সারা জাহােনর 

জন> রহমত, পাপীেদর জন> আ�াহর অনুমিত]েম 

শাফা‘আতকারী এবং সত> পেথর ;দশ�ক মুহা7দ সা�া�া� 

আলাইিহ ওয়াসা�ােমর মুবারক নাম মুখ িদেয় বার বার উ^ারণ 

কের থািক। সত>বাদী নবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম িনেজর 

এক সাথী উবাই ইবনু কা‘ব রািদয়া�া� আন�েক কতই না সত> 
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কথা বেলেছন েয, েহ কা‘ব! যিদ তুিম েতামার স4ূণ� সময় 

আমার উপর দ�দ পড়ার জন> ব>য় কের দাও তাহেল েতামার 

দুিনয়া ও আিখরােতর দুি9`া ও দুঃেখর জন> তা যেথF হেব?1  

আ�াহ তা‘আলা কুরআনুল কারীেম Zীয় কালাম স4েক� বেলন,  

ِينَ  ُهوَ  قُۡل  �ٞ�ۗ﴿ ْ  لِل� ٓ  ىُهدٗ  َءاَمُنوا ۚ َوِشَفا  ]  dd: فصلت[ ﴾   ءٞ

“েহ মুহা7দ! আপিন বেল িদন? ঈমানদারেদর জন> এই কুরআন 

িহদােয়ত ও িশফা”।
2 

এই একই কথা িনিe�ধায় রাসূলু�াহ সা�া�া� আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর হাদীেসর ব>াপােরও বলা েযেত পাের েয, 

ঈমানদারেদর জন> তা হল িহদােয়ত ও িশফা? আ�াহর নবীর 

উপর দ�দ পড়ার িনেদ�শ েতা আ�াহ িনেজই িদেয়েছন? সুতরাং, 

নবীর উপর দ�দ পড়ার অথ�ই আ�াহর আেদেশর বাfবায়ন ও 

�কুম পালন করা? আর িনঃসেGেহ বলা যায় আ�াহর আেদশ 

িনেষধ মানা ও তার বাfবায়নই হল িহদােয়ত। আ�াহর কুরআন 

                                                           

1 �������: ��	
। 
2 ��� �� ������, ����: �� 
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েযমন মানব জািতর জন> িশফা, অনু�পভােব আ�াহর রাসূেলর 

হািদসও মানব জািতর জন> িশফা? এ িবষেয় অেনক উে�খেযাগ> 

ঘটনা রেয়েছ? েযমন- 

ইমাম রমাদী রািহমা��াহ রািহমা��াহ স4েক� “তারীেখ 

বাগদাদ” নামক iেj িলিখত আেছ: যখন িতিন অসু  হেয় 

পড়েতন তখন বলেতন: আমােক হািদস পেড় kনাও েকননা তােত 

রেয়েছ িশফা? পাক ভারত উপমহােদেশ শাহ ওয়ালী উ�াহ 

রািহমা��াহ এর পিরবােরর ধম�ীয় অবদােনর কথা কার অজানা?। 

তাঁর িপতা শাহ আmুর রহীম রািহমা��াহ বলেতন: eীিন 

েখদমেতর যা েসৗভাগ> আিম অজ�ন কেরিছ তা সব একমাn দ�দ 

শরীেফর বরকেতই কেরিছ।  

আ�ামা সাখাবী রািহমা��াহ ‘আল কাউলুল বদী’ iেj 

অেনক মুহািpেসর Zq বণ�না কেরেছন? যার eারা ;িতয়মান হয়, 

তােদর সবাইেক kধুমাn এ কারেণই Cমা করা হেয়েছ েয তাঁরা 

হািদস েলখার সময় রাসূল সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 

নােমর সােথ সােথ দ�দ পড়েতন? রাসূল সা�া�া� আলাইিহ 

সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপর দ�দ পড়ার r1s ও 
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ফযীলত েয কত অপিরসীম তা আমরা িচ`াই করেত পাির না? 

আমরা িবিভtভােব আমােদর সময়েক অপচয় কের থািক? যিদ 

আমরা সময়েক অপচয় কের আ�াহর নবীর উপর দ�দ পড়েত 

থািক, তা আমােদর একিদন কােজ লাগেব?  

এ িবষেয় আমােদর uােনর অভাব খুবই ;কট? তেব 

এিট েযমনটা িচ`নীয় িবষয় তার েচেয়ও অিধক দুি9`ার িবষয় 

হল, আমােদর অuতার কারেণ আমােদর সমােজ দ�েদর নােম 

িবিভt ধরেনর কু-সং\ার, িবদ‘আত, বােনায়াট ও উvট কথা-

বাত�ার ;চলন? অেনেক রাসূল সা�া�া� আলাইিহ সা�া�া� 

আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ;িত অিত ভিU ;দশ�ন কের এবং তােক 

অিধক স7ান েদখােত িগেয় তার স4েক� এমন উvট কথা-বাত�া 

বেল থােক, যা তার জন> কখেনাই ;েযাজ> নয়? িতিন েয 

একজন আ�াহর সৃিF বা মাখলুক তােক েস ময�াদায় না েরেখ 

অিত উVসাহী িকছু েলাক তােক আ�াহর ময�াদায় েপwেছ েদন? 

ফেল েদখা যায়, দ�েদর নােম রাসূল স4েক� এমন িকছু কথা 

রাসূেলর শােন বলা হেয় থােক যা যথারীিত িশেক�র পয�ােয় েপwেছ 

যায়? এ জন> দ�দ শরীফ স4েক� কুরআন ও সূtােহর সিঠক ও 



 

8 

িবk� িদক িনেদ�শনা িক তা জানা থাকা খুবই জ1রী? এ 

বইিটেত দ�দ পড়ার ফিযলত, r1s, দ�দ পােঠর িনয়ম ও 

দ�েদর শmসমূহ িক তা কুরআন ও হািদেসর আেলােক 

আেলাচনা করা হেয়েছ?  

রাসূলুরাসূলুরাসূলুরাসূলু�াহ�াহ�াহ�াহ    সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর কবেরর কবেরর কবেরর কবেরর জীবনজীবনজীবনজীবন    

এখােন একিট িবষয় েজেন থাকা খুবই জ1রী েয, রাসূল 

সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর মৃতু>র পর তার জীবন স4েক� 

িবিভt ধরেনর কথা সমােজ ;চিলত রেয়েছ? মূলত তার জীবন 

স4েক� অyFতা থাকার কারণ হল, এ স4েক� হািদস ও 

কুরআেন আসা িনেদ�শনা স4েক� সু-yF uান না থাকা এবং এ 

িবষেয় িবfািরত ব>াখ>া হািদস কুরআেন উে�খ না করা। তেব এ 

েCেn হািদেস বা কুরআেন যতটুকু বণ�না পাওয়া যায়, তার উপর 

ঈমান আনা ও িবzাস করাই একজন মুিমেনর কাজ? সহীহ 

হািদস eারা ;মািণত হয়, রাসূল সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম 

িনেজর কবর েথেক সালাম দাতার উEর িদেয় থােকন? কবের 

রাসূল সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর েশানা এবং উEর ;দান 

িকভােব? এিট একিট r1sপূণ� ;{? এ ব>াপাের এ কথা |রণ 
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রাখা দরকার েয, ইহজীবন িহেসেব েযভােব অন> মানুেষর উপর 

মৃতু> আেস েসভােব রাসূল সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 

উপরও মৃতু> এেসেছ? কুরআন মজীেদর কেয়কিট  ােন রাসূল 

সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর জন> ‘মৃতু>’ শmিট ব>বহার করা 

হেয়েছ? আ�াহ তা‘আলা বেলেছন, 

ّيُِتونَ  *ن�ُهم َمّيِتٞ  إِن�َك  ﴿   ]  gh: الزمر[ ﴾ - م�

“েহ মুহা7দ! আপিনও মৃতু> বরণ করেবন এবং তারাও (কােফর-

মুশিরকরাও) মৃতু> বরণ করেব”।
3 সূরা আেল ইমরােন আ�াহ 

তা‘আলা আরও বেলেছন, 

دٌ  َوَما ﴿ ۚ ٱ لِهِ َقبۡ  ِمن َخلَۡت  قَدۡ  رَُسولٞ  إ�1ِ  ُمَم� فَإِيْن لر;ُسُل
َ
اَت  أ وۡ  م�

َ
 ُتمۡ نَقلَبۡ ٱ قُتَِل  أ

 B َCَ  ۡع
َ
ٰ  يَنَقلِۡب  َوَمن بُِكمۚۡ َقٰ أ َCَ  ۡٱ يَُض�  فَلَن هِ َعقَِبي َ �J  َشۡي ٔٗ  ۗ ُ ٱ ِزيَوَسَيجۡ  ا �J 

ٰ ٱ  ]  idd: عمران لا[ ﴾ T ِكرِينَ لش�

“আর মুহা7দ রাসূল ছাড়া আর িকছু নয়, তাঁর আেগও 

অেনক রাসূল চেল েগেছন? তা হেল িক িতিন যিদ মারা যান 

িকংবা িনহত হন, তেব েতামরা প9াদপসরণ করেব? বPত: েকউ 

                                                           

3 ��� �� ���, ����: �� 
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যিদ প9াদপসরণ কের, তেব তােত আ�াহর িকছুই Cিত হেব 

না? আর যারা কৃতu আ�াহ তােদর ছাওয়াব দান করেবন”।
4 

সূরা আি~য়ােত আ�াহ তা‘আলা আরও বেলেছন,   

ۖ لُۡ ٱ لَِك َقبۡ  ّمِن لِبََشٖ  َناَجَعلۡ  َوَما ﴿ فَإِيْن ۡلَ
َ
ونَ َخٰ لۡ ٱ َفُهمُ  ّمِت�  أ  ﴾ _ ِلُ

 ]  gd: االنبياء[

‘আপনার পূেব�ও আিম েকােনা মানুষেক অন` জীবন দান কিরিন? 

সুতরাং আপনার মৃতু> হেল তারা িক িচরজীবী হেব?5  

রাসূলু�াহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর মৃতু>র পর আবু বকর 

রািদয়া�া� আন� বলেলন: 

 قَْد َماَت «
ً
دا Mَم<ُ Mفَإِن 

ً
دا Mَن َفْعبُُد ُ>َمoَ َمْن« 

‘েতামােদর মেধ> েয েকউ মুহা7েদর ইবাদত করত তারা েযন 

েজেন রােখ, িতিন মারা েগেছন?’6  

                                                           

4 ��� �����: ��� 
5 ���� �����: �� 
6 ������, �����: �� 
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 কােজই রাসূলু�াহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর মৃতু>র পর 

তােক েগাসল েদওয়া হেয়েছ, কাফন পরােনা হেয়েছ, জানাযার 

সালাত  আদায় করা হেয়েছ এবং কেয়ক মন মািটর নীেচ কবের 

দাফন করা হেয়েছ? সুতরাং, এটা এেকবােরই িনঃসেGহ বলা যায় 

েয, ইহকালীন জীবন িহেসেব রাসূলু�াহ সা�া�া� আলাইিহ 

ওয়াসা�াম মারা েগেছন? তেব তাঁর বরযখী জীবন, সকল নবী-

রাসূল, শহীদ, অিল এবং েনককার েলাকেদর েচেয় অেনক অেনক 

পিরপূণ�? বরযখী জীবন স4েক� েজেন রাখা উিচত, এই জীবনিট 

মৃতু>র পূেব� পৃিথবীর জীবেনর মতও নয় এবং িকয়ামেতর পেরর 

জীবেনর মতও নয়? আসেল েসই জীবেনর বাfবতা িক? তা 

আ�াহ ছাড়া আর েকউ জােন না? তাই আ�াহ তা‘আলা কুরআেন 

yF ভাষায় বেলেছন,  

ْ  َو1َ ﴿ ِ ٱ َسبِيلِ  ِف  َتُل ُيقۡ  لَِمن َتُقولُوا �J  ۡم
َ
ٰ أ حۡ  بَۡل  �ۚ ُتۢ َو

َ
ٓ أ  ُعُرونَ تَشۡ  �1  ِكنَوَلٰ  ءٞ َيا

j﴾ ]ا*قرة :iqd  [ 
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“আর যারা আ�াহর রাfায় িনহত হয় তাঁেদর মৃত বলও না? বরং 

তারা জীিবত িক� েতামরা তা বুঝ না”।
7 েযেহতু আ�াহ তা‘আলা 

বরযখী জীবন স4েক� অকাট>ভােব েঘাষণা কের িদেলন েয, 

বরযখী জীবেনর ধরণ স4েক� েতামােদর েকােনা েবাধ েনই, 

েসেহতু এ ব>াপাের আমােদর জেন>ও যুিUর েঘাড়া েদৗড়ােনা 

েকােনা ]েমই উিচত নয়? এ�প যুিU েপশ করা েমােটও িঠক 

হেব না েয, যখন সালামও kেনন এবং তার উEরও িদেয় থােকন 

তাহেল েসই জীবন দুিনয়ািব জীবন েথেক িভt হেব েকন? অথবা 

যখন িতিন সালাম kেনন তাহেল অন> কথা-বাত�া kনেবন না 

েকন? ইত>ািদ। আসেল আমােদর ঈমােনর চািহদা হল, যা িকছু 

আমােদরেক আ�াহ ও তাঁর রাসূল সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বেলেছন, তােক েকােনা রকম কমেবশ না কের স4ূণ�ভােব েমেন 

েনওয়া। েয ব>াপাের চুপ েথেকেছন েস ব>াপাের েখাজঁ-খবর 

েনওয়ার পিরবেত� চুপ থাকা? এটাই হল Zীয় eীন-ঈমান বাচঁােনার 

িনরাপদ উপায়? অন>থায় আমরা যিদ আমােদর uােনর বাইের 

এবং আ�াহ ও তার রাসূল সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম েয 

                                                           

7 ��� ��!���, ����: �	� 
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িবষেয় েকােনা িদক িনেদ�শনা েদনিন েস িবষেয় মাথা ঘামাই তা 

হেল আমরা পথ�Fেদর অ`ভু�U হব? যারা আ�াহ ও তার রাসূল 

েয সব িবষয়rেলা yF কেরনিন েস সব িবষয়rেলা স4েক� না 

েজেন ম`ব> কেরন তােদর আ�াহ তা‘আলা কিঠন �িশয়াির 

উ^ারণ কেরন? আ�াহ তা‘আলা বেলন,  

مۡ ٱ إِن�  مٌۚ ِعلۡ  ۦبِهِ  لََك  َس لَيۡ  َما ُف َتقۡ  َو1َ ﴿ ْوَلB  ُك;  ُفَؤادَ لۡ ٱوَ  َصَ ۡلَ ٱوَ  عَ لس�
ُ
 َكنَ  ئَِك أ

 ]  gs: االrاء[ ﴾} و1ٗ  ُٔ َمۡس  هُ َعنۡ 

“আর েয িবষেয় েতামার জানা েনই তার অনুসরণ কেরা না? 

িন9য় কান, েচাখ ও অ`ঃকরণ-এেদর ;িতিটর ব>াপাের েস 

িজuািসত হেব”।
8 

এছাড়াও আ�াহ রাসূেলর িনেদ�িশত িবষয়সমূেহর ;িত �ব� 

ঈমান না এেন তার ব>াখ>া িবে�ষণ খঁুেজ েবড়ায় এবং যুিUর 

েঘাড়া েদাড়ায় তােদর িবষেয় আ�াহ তা‘আলা বেলন,        

                                                           

8 ��� ��-����, ����: �  
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ا﴿ م�
َ
ِينَ ٱ فَأ ِ  ِف  ل� ٓ بۡ ٱ هُ ِمنۡ  َبهَ تََشٰ  َما َفَيت�بُِعونَ  غٞ َزيۡ  ِهمۡ ُقُلوب ٓ بۡ ٱوَ  َنةِ ِفتۡ لۡ ٱ ءَ تَِغا  ءَ تَِغا

 
ۡ
  لَمُ َيعۡ  َوَما ۦۖ وِيلِهِ تَأ

ۡ
ۗ ٱ إ�1ِ  ۥٓ وِيلَهُ تَأ ُ �J  َٱو ٰ   ۦبِهِ  َءاَمن�ا َيُقولُونَ  مِ ِعلۡ لۡ ٱ ِف  ِسُخونَ لر�

ٞ  ُكّ
ۗ  ِعندِ  ّمِنۡ  رُ  َوَما َرّبَِنا ك� ٓ  يَذ� ْ  إ�1ِ ْولُوا

ُ
 ٱ أ

َ
 ]  t: عمران ال[ ﴾ � بِ َبٰ لۡ ۡل

“ফেল যােদর অ`ের রেয়েছ সত>-িবমুখ ;বণতা, তারা িফতনার 

উেpেশ> এবং ভুল ব>াখ>ার অনুস�ােন মুতাশািবহ আয়াতrেলার 

েপছেন েলেগ থােক? অথচ আ�াহ ছাড়া েকউ এর ব>াখ>া জােন 

না? আর যারা uােন পিরপ�, তারা বেল, আমরা এ rেলার ;িত 

ঈমান আনলাম, সবrেলা আমােদর রেবর পC েথেক? আর 

িবেবক স4tরাই উপেদশ iহণ কের”?9  

একিট বািতল আকীদাএকিট বািতল আকীদাএকিট বািতল আকীদাএকিট বািতল আকীদা----িবzাসিবzাসিবzাসিবzাস    ও তারও তারও তারও তার    খ�নখ�নখ�নখ�ন: : : : িবিভt হাদীেস 

িবিভt ভাষায় রাসূলু�াহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম এ কথা 

বেলেছন,  

  » 
َ

ْرِض َمال
َ ْ
ِ ِ� األ َم إِن ِب

َ
ال ِ� الس م

ُ
 »  ئَِكًة  َسياِحَ!، ُفَبل�ُغوِ� ِمْن أ

“আ�াহ তা‘আলা িকছু মালাইকাহ তথা েফেরশতােদর দািয়s 

িদেয়েছন েয, তারা েযন পৃিথবীেত ঘুের েবড়ায় এবং যারা 

                                                           

9 ��� ��� �����, ����: 
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রাসূলু�াহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপর দ�দ-সালাম 

পাঠ কের, তােদর দ�দ ও সালাম তাঁর কােছ েপwছায়”।
10  

এই হাদীেসর পির�ার অথ� হল, রাসূলু�াহ সা�া�া� আলাইিহ 

ওয়াসা�াম সব�দা কবর শরীেফ উপি ত থােকন? আর সব� ােন 

উপি ত ও সব�দশ�ী হন না? বাfেব যিদ রাসূলু�াহ সা�া�া� 

আলাইিহ ওয়াসা�াম সব� ােন উপি ত ও সব�দশ�ী হেতন তাহেল 

েফেরশতা িনধ�ারণ কের তাঁর কােছ দ�দ-সালাম েপwছােনার িক 

;েয়াজন িছল? েকােনা েকান হাদীেস yFভােব এ কথাও পাওয়া 

যায় েয, েফেরশতাগণ রাসূলু�াহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ামেক 

এটাও বেল েদন েয, এই দ�দ-সালাম ে;রণ কেরেছন অমুেকর 

েছেল অমুক? এর eারা এ কথাও yF হেয় যায় েয, রাসূলু�াহ 

সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম আেলমুল গােয়ব িছেলন না? কারণ, 

যিদ িতিন গােয়ব জানেতন তাহেল েফেরশতােদর বলেত হত না 

দ�দ ও সালাম ে;রণকারী েক?। 

হািদস eারা ;মািণত নয় এ�প দ�দ ও সালামহািদস eারা ;মািণত নয় এ�প দ�দ ও সালামহািদস eারা ;মািণত নয় এ�প দ�দ ও সালামহািদস eারা ;মািণত নয় এ�প দ�দ ও সালাম::::    

                                                           

10 ����, �����: �   , ������, �����: �/�� ������ ��"��� 
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এমিনেতই বত�মােন eীেন ইসলােম িবদ‘আেতর সংেযাগ ৈদনিGন 

জীবেনর িনয়েম পিরণত হেয়েছ? িক� িবেশষভােব িযিকর-

আযকার ও েদা‘আ অযীফার েবলায় মানুেষর মনগড়া এবং সূtাহ 

িব1� অেনক বP সংেযাগ কের েদওয়া হেয়েছ? ফেল মাসনূন 

েদা‘আ ও িযিকর েযন ভুেল যাওয়া অধ>ায় হেয় েগেছ? অেনক 

মনগড়া ও গায়ের মাসনূন দ�দ-সালাম সমােজ ;চিলত হেয় 

পেড়েছ? েযমন- দ�েদ তাজ, দ�েদ তুনা�ীনা, দ�েদ হাজারী, 

দ�েদ নারীয়া ইত>ািদ? এrেলার মেধ> ;েত>কিটর পড়ার িনয়ম 

ও সময় িভt িভt বলা হেয়েছ? আবার এrেলার অেনক 

উপকােরর কথাও িবিভt বই পুfেক িলিপব� আেছ? উে�িখত 

িবিভt নােম িলিখত এ সকল দ�দসমূেহর একিটরও েকােনা শm 

রাসূলু�াহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক ;মািণত নয়? 

কােজই এrেলা পড়ার িনয়ম এবং এrেলার উপকােরর কথা 

বািতল হেব ৈবিক?  

শরীয়েত মনগড়া ও গায়ের মাসনূন কােজর ব>াপাের রাসূলু�াহ 

সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর হািদসrেলা ;�েত>ক মুসিলেমর 

দৃিFেত থাকা উিচত, েযন এই সংিC� ও অিত মূল>বান জীবেন 
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ব>য় কৃত সময়, স4দ এবং অন>ান> েযাগ>তা িকয়ামেতর িদন 

�ংস না হেয় যায়? রাসূলু�াহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বেলেছন, 

ْمُرنَا َفُهَو َرد+ « 
َ
 لَيَْس َعلَْيِه أ

ً
  ؛)?خاري ومسلمرواه ا( »َمْن َعِمَل َقَمال

‘েয ব>িU eীেনর মেধ> এমন েকােনা কাজ কেরেছ যার িভিE 

শরীয়েত েনই, েসই কাজ ;িরত>জ>?11 অথ�াV, আ�াহর কােছ এই 

কােজর েকােনা ছাওয়াব পাওয়া যােব না? অন> এক হাদীেস িতিন 

বেলেছন, “;েত>ক িবদ‘আত েগামরাহী আর ;েত>ক েগামরাহীর 

িঠকানা হল জাহাtাম?”12  

এ ব>াপাের বুখারী ও মুসিলেম বিণ�ত ঘটনািট খুবই 

িশCণীয় হেব বেল মেন কির? ঘটনািট এ�প েয,  

"  BCبيوت أزواج ا Hاهللا عليه وسلم(جاء ثالثة رهط إ Oيسألون عن عبادة ) ص

 BCاهللا عليه وسلم(ا Oوا كأنهم تقالوها، فقالوا)صXن من  :، فلما أخZ وأين

فقال . قد غفر ` ما تقدم من ذنبه وما تأخر ؟)O اهللا عليه وسلمص(رسول اهللا 

: وقال آخر. أصوم اjهر وال أفطر: أما أنا، فأنا أصg الليل أبدا، وقال آخر: أحدهم

                                                           

11 ������: �		�, ������: �
�# 
12 ���� ��$��: �� 
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إpهم، ) صO اهللا عليه وسلم(فجاء رسول اهللا ! أنا أعmل النساء فال أتزوج أبدا

 إy ألخشاكم هللا، وأتقاكم `، ولكu أما واهللا أنتم اtين قلتم كذا وrذا؟: فقال

uوأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سن� فليس م gأصوم وأفطر، وأص ". 

  )��/  �(وا?يه� ) ~~{/  }(أخرجه ا?خاري 

িতন ব>িU নবী প�ীগেণর কােছ আসেলন এবং নবী 

সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ইবাদােতর ব>াপাের িজেuস 

করেলন? যখন তােদর বলা হল, তখন তারা েসটা কম মেন 

করল? তারপর তারা বলল, েকাথায় আমরা আর েকাথায় রাসূল? 

তাঁর েতা পূেব�র ও পেরর সকল েগানাহ Cমা কের েদওয়া 

হেয়েছ? তারপর তােদর েথেক একজন বলল, আিম এখন েথেক 

সারা রাত সালাত পড়ব এবং েমােটও িবJাম েনব না? িeতীয় 

ব>িU বলল, আিম এখন েথেক সব সময় িছয়াম পালন করব আর 

কখেনা ছাড়ব না? তৃতীয় ব>িU কলল, আিম কখেনা িবেয় করব 

না? নারীেদর েথেক অেনক দূের থাকব? যখন রাসূল সা�া�া� 

আলাইিহ ওয়াসা�াম এ িবষেয় জানেত পারেলন তখন িতিন 

বলেলন, আ�াহর শপথ! আিম েতামােদর মেধ> সব েচেয় েবশী 

আ�াহেক ভয় কির, সব েচেয় েবশী পরেহজগার, আিম রােn 

সালাতও পিড় আবার ঘুমাইও, িছয়ামও পালন কির আবার 
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েছেড়ও েদই এবং আিম মিহলােদর িবেয়ও কির? সুতরাং মেন 

েরখ, েয ব>িU আমার সুtাহ েথেক মুখ িফরােব তার সােথ আমার 

েকােনা স4ক� েনই?13  

পাঠকবৃG! একটু িচ`া ক1ন? উে�িখত হাদীেস িতন ব>িU 

তােদর ধারণা মেত েনক কাজ করা এবং েবশী ছাওয়াব অজ�েনর 

উেpেশ> এ�প ইLা কেরিছেলন? িক� তােদর িনয়ম িনেজেদর 

বানােনা এবং সূtাহ িব�� িছল িবধায় রাসূলু�াহ সা�া�া� 

আলাইিহ ওয়াসা�াম তােদর কথার উপর অত>` অস�িF ;কাশ 

করেলন? দ�দ ও সালােমর ব>াপােরও সমান কথা হেব? 

মনগড়া ও সুtাহ িব�� দ�দ ও সালােমর জন> সব 

রকেমর েমহনত, ;েচFা অেকেজা ও উপকারশূন>। বরং খুব েবশী 

সYব েয হয়ত রাসূলু�াহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 

অস�িF এবং রােগর বড় কারণ হেব? সুতরাং, আপনারা েস 

দ�দ পাঠ ক1ন যা রাসূলু�াহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম 

েথেক ;মািণত? মেন রাখেবন, রাসূলু�াহ সা�া�া� আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর পিবn মুখ েথেক েবর হওয়া একিট শm পৃিথবীর 
                                                           

13 ������: ���/�, ������: ��%/� 
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সকল ওলী বুজগ� এবং সVেলাকেদর বানােনা কালাম অেপCা 

অেনক অেনক মূল>বান ও েJ� হেব?  

আিম এ িরসালািটেত দ�দ শরীেফর মাসােয়ল েলখার 

সময় হািদসrেলা িনব�াচেনর েCেn সহীহ এবং হাসান এর 

মাপকািঠ ি িতশীল রাখার জন> আ;াণ েচFা কেরিছ? এরপরও 

যিদ কারও নজের েকােনা দুব�ল হািদস ধরা পেড় তাহেল আমােক 

জানােনার অনুেরাধ রইল? 

 Mنَْت الس
َ
ا إِنMَك أ

Mْل ِمنMنَاَيَقبMِحيْمُ َربMواُب الرMxنَْت ا
َ
 إِنMَك أ

َ
َعِليُْم َوتُْب َعلَيْنَا

ْ
 ِميُْع ال
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সালাত সালাত সালাত সালাত {{{{দ�দদ�দদ�দদ�দ} } } } এর অথ� ও ব>াখ>াএর অথ� ও ব>াখ>াএর অথ� ও ব>াখ>াএর অথ� ও ব>াখ>া::::    

কুরআেন আ�াহ তা‘আলা ঈমানদারেদর Zীয় রাসূেলর উপর 

দ�দ পড়ার িনেদ�শ েদন? আ�াহ তা‘আলা বেলন,  

َ ٱ إِن�  ﴿ �J  Bيَُصل;ونَ  ۥئَِكَتهُ َوَمَل  َCَ ٱ ۚ ِ َهاَيB  ل�ِبّ ي;
َ
ِينَ ٱ أ ْ  ل� ْ  َءاَمُنوا  هِ َعلَيۡ  َصل;وا

 ْ  ]qs:  االحزاب[ ﴾ � لِيًماتَسۡ  َوَسّلُِموا

“আ�াহ তা‘আলা নবীর উপর সালাত েপশ কেরন? আর তাঁর 

মালাক তথা েফেরশতাগণ নবীর জন> আ�াহর কােছ সালাত েপশ 

কেরন? অতএব েহ ঈমানদার েলােকরা! েতামরাও নবীর উপর 

সালাত ও সালাম ে;রণ কর”।
14 

 ـٍد َكَمـا َصلْيَت َ�َ إِبَْراِهْيـَم  اللُهــــــــــــم ـٍد َوَ�َ آِل ُ�َم �َمُ َ�َ �َصل

ْيـدٌ  ـٍد َوَ�َ     اللُهــــــــــــم ....    َوَ�َ آِل إِبَْراِهْيـَم  إِنَك َ�ِْيـٌد َ�ِ باَرِْك َ�َ ُ�َم

ـدٍ  ْيـدٌ  آِل ُ�َم َت َ�َ إِبَْراِهْيـَم وََ�َ آِل إِبَْراِهْيـَم إِنَك َ�ِْيـٌد َ�ِ
ْ
rَكَمـا باََر    ....    

আবুল আলীয়া রহ. বেলন, ‘আ�াহর সালাত তার নবীর 

উপর’ এ কথািটর অথ�, েফেরশতােদর িনকট নবীর ;শংসা করা? 

আর নবীর উপর ‘েফেরশতােদর সালাত’ এ কথািটর অথ�, নবীর 

                                                           

14 ��� �����, ����: 	  
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জন> েদা‘আ করা? ইবেন আ�াস রা. বেলন, েফেরশতারা 

আ�াহর নবীর উপর সালাত পেড় এ কথািটর অথ� হল, তারা 

বরকেতর জন> েদা‘আ কের? ইমাম িতরিমিয রহ. সুিফয়ান সাওরী 

সহ িবিভt আহেল ইলম েথেক বণ�না নকল কেরন, তারা বেলন, 

‘সালাতুর রব’ এ কথার অথ�, রহমত, আর ‘সালাতুল মালােয়কা’ 

এ কথার অথ�, Cমা চাওয়া? 

এ আয়াত eারা উেpশ> হল, আ�াহ তার Zীয় 

বাGােদরেক উ�� জগেত তার ি;য় বাGা ও নবীর েয কত বড় 

ময�াদা তা জািনেয় েদওয়া- আ�াহ তা‘আলা িনেজই তার 

িনকটতম েফেরশতােদর িনকট তার ;শংসা কেরন এবং 

েফেরশতারা তার জন> রহমেতর েদা‘আ করেত থােক? তারপর 

আ�াহ তা‘আলা জমীেনর অিধবাসীেদর িনেদ�শ েদন তারাও েযন, 

তার নবীর উপর সালাত ও সালাম পেড়? যােত আসমান ও 

জমীন উভয় জগেতর অিধবাসী আ�াহর নবীর উপর সালাত ও 

সালাম েপশ করার িবষেয় একn হয়? 

কারও কারও মেত, নবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 

উপর আ�াহ তা‘আলার সালাত পােঠর অথ� হল, রহমত অবতীণ� 

করা? আর েফেরশতাগণ ও মুসিলমেদর সালাত পােঠর অথ� হল, 



 

23 

তাঁর জন> আ�াহর কােছ রহমেতর েদা‘আ করা15? এ মেতর 

সপেC তারা দলীল িহেসেব িনে�াU হাদীসিট েপশ কের থােকন:     

 gَرُسوَل اهللاِ ص ن
َ
ِب ٌهَرْيَرةَ َرِ� اٌهللا َقْنُه أ

َ
اهللا عليه وسلم قَاَل  َقْن أ

مَ 
ْ
َحدِ ال

َ
 َ�َ أOفِْيِه َمالَْم ُ�ِْدْث ، الَئَِكُة تَُص Oِي َص


tهُ اُكْم َما َداَم ِ� ُمَصال

ُ اللُهم ارَْ�ُْه : َيُقوُل  رواه ا?خارى � صحيحه ، كتاب . (اللَهم اْغِفْر `َ

    )الصالة ، باب ا�دث � ا�سجد

আবু �রায়রা রািদয়া�া� আন� বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�া� 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, েতামােদর মধ> েথেক েকােনা ব>িU 

তার ছালােতর  ােন যতCণ বেস থাকেব ততCণ তার ওযু না 

ভা�া পয�` মালাকরা অথ�াV েফেরশতারা তার উপর সালাত 

পড়েত থােক? তারা বেল, েহ আ�াহ! তােক Cমা কের দাও, েহ 

আ�াহ তার ;িত দয়া কর?16  

তাছাড়া অন> হাদীেসও এেসেছ,   

                                                           

15 ��� ����� !����"� ��� $���'� ����� (�) * ��+�! ,-.��� 
�/� !���। 

16  ������, �����:  	% 
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: قَاَل َرُسوَل اهللاِ صg اهللا عليه وسلم قال :َقْن َ�ئَِشَة َرِ�َ اُهللا َقْنَها قَالَْت 

ُفوِف ( رواه أبوداود، صحيح . (إِن اَهللا َوَمالَئَِكَتُه يَُصل�وَن َ�َ َمَياِمِن الص�

    ).ا£زء األول ،داؤد لأل?ا  س� أب

আেয়শা রািদয়া�া� আন� বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�া� আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলেছন, আ�াহ তা‘আলা এবং তাঁর মালাকগণ 

কাতােরর ডান পােশর েলাকেদর উপর সালাত ে;রণ কেরন?17 

[তেব যারা এ মেতর িবেরািধতা কেরন, তারঁা বেলন, কুরআন ও 

হাদীেসর িবিভt  ােন ‘সালাত’ অথ� ‘েদা‘আ’ এেসেছ তােত 

েকােনা সেGহ েনই? িক� এর রাসূেলর উপর আ�াহর পC 

েথেক ‘সালাত’ এর অথ� রহমত বা েদা‘আ করা নয়? বরং আ�াহ 

কতৃ�ক তার কােছ যারা আেছন তােদর কােছ তার নবীেক স7ান 

ও সুনােমর সােথ উে�খ করা18? (স4াদক)]  

                                                           

17 �����'�, �����:  
  ���� ��$��: ���	। (0�" ,�1 �����) 
18 ��2���� 3����, ����� !����"��� 3��� () $���'� �����। 
[�4��!] 
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নবীনবীনবীনবী    সা�া�া�সা�া�া�সা�া�া�সা�া�া�    আলাইিহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপর আলাইিহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপর আলাইিহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপর আলাইিহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপর 

দ�দ পড়ার িবধানদ�দ পড়ার িবধানদ�দ পড়ার িবধানদ�দ পড়ার িবধান    

নবীর উপর দ�দ পড়ার িবধান-�কুম স4েক� আেলমেদর 

একািধক মত রেয়েছ-  

একএকএকএক. . . . কাযী আয়াe রহ. ও ইবেন আmুল বার রহ. বেলন, জীবেন 

একবার দ�দ পড়া ওয়ািজব? চাই তা সালােতর মেধ> েহাক 

অথবা সালােতর বাইের েহাক? েযমন-তাওহীেদর কািলমা জীবেন 

একবার বলা ওয়ািজব?  

দুইদুইদুইদুই. . . . েবিশ েবিশ কের দ�দ পড়া ওয়ািজব? যত েবিশ পড়েত 

পাের ততই সাওয়াব হেব? তােত সংখ>া িনধ�ারণ করার েকােনা 

;েয়াজন েনই?  

িতনিতনিতনিতন.... যখন আ�াহর রাসূেলর নাম উে�খ করা হয়, তখন তার 

উপর দ�দ পড়া ওয়ািজব?  

চারচারচারচার.... kধু মাn সালােতর েশষ ৈবঠেক দ�দ পড়া ওয়ািজব?  
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পাচঁপাচঁপাচঁপাচঁ.... দ�দ পড়া মুfাহাব, ওয়ািজব নয়? এ িবষেয় উি�িখত 

মতামত ছাড়াও আরও িবিভt মতামত রেয়েছ? এ সংিC� বইেত 

সবrেলা একn করার ;েয়াজন আেছ বেল মেন কির না?   

সকল নবীেদর উপর দ�দ পাঠ করাসকল নবীেদর উপর দ�দ পাঠ করাসকল নবীেদর উপর দ�দ পাঠ করাসকল নবীেদর উপর দ�দ পাঠ করা    

দ�দ kধু নবীেদর জন> খাস? নবী ছাড়া আর কােরা জন> দ�দ 

পড়ার েকােনা িবধান েনই? সুতরাং kধু নবীেদর জন>ই দ�দ পাঠ 

করা উিচত? নবী ছাড়া অন> মুসিলমেদর জন> েদা‘আ ইেfগফার 

করাই ইসলামী শরীয়েতর িবধান? 

نُه قَاَل 
َ
َحٍد إِال َ�َ :َقْن ابِن َقباٍس َرِ� اُهللا َقْنُهَما ك

َ
الَ تَُصل�ْوا َصالَةً َ�َ أ

 Cَولَِكْن ا �مْسلِِمْ!َ َوالُمْسلَِماِت بِااليُ ِ¦
ْ
صحيح ، رواه . (ْستِْغَفارِ ْدَ§ لِل

الةِ   ).َ� اC¦ فضل الصالة � اBC إسماعيل القا� � فضل الص

ইবনু আ�াস রািদয়া�া� আন�মা বেলন, নবী ব>তীত অন> কারও 

জন> দ�দ পাঠ কেরা না? তেব মুসিলম নর-নারীর জন> 

ইেfগফােরর মাধ>েম েদা‘আ করা েযেত পাের?19 

                                                           

19 ����5� �6 !���, �����: 
	, (����) 
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রাসূল সা�া�া� আলাইিহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপর রাসূল সা�া�া� আলাইিহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপর রাসূল সা�া�া� আলাইিহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপর রাসূল সা�া�া� আলাইিহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপর 

দ�দ শরীফদ�দ শরীফদ�দ শরীফদ�দ শরীফ    পড়ার লাভ ওপড়ার লাভ ওপড়ার লাভ ওপড়ার লাভ ও    ফযীলতফযীলতফযীলতফযীলত    

একএকএকএক---- একবার দ�দ পাঠ করেল আ�াহ তা‘আলা দশবার দ�দ 

পাঠ কেরন, দশিট rণা� Cমা কেরন এবং দশিট ময�াদা বৃি� 

কেরন? ;মাণ- 

نٍَس َرِ� اُهللا َقْنُه قَاَل  َقنْ 
َ
 : قَاَل َرُسوَل اهللاِ صg اهللا عليه وسلم: أOَمْن َص

ْت َقْنُه َعْ»ُ َخِطْيَئاٍت   اُهللا َعلَْيِه َعْ»َ َصلََواٍت وَُحطOَصالَةً َواِحَدةً َص  َ�َ

ُ َعَ»ُ َدرََجاٍت  نسا صحيح ، رواه النسا ، صحيح س� ال.(َوُرفَِعْت `َ

    )لأل?ا  ا£زء األول

আনাস রািদয়া�া� আন� বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�া� 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, েয ব>িU আমার উপর একবার 

দ�দ পড়েব, আ�াহ তা‘আলা তার উপর দশবার দ�দ পাঠ 

করেবন, তার দশিট rণা� Cমা করেবন, আর তার দশিট ময�াদা 

বৃি� করেবন?20  

                                                           

20 ������, �����: ����। (����) 
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দুদুদুদুইইইই---- েবশী েবশী দ�দ পাঠ করা িকয়ামেতর িদন রাসূলু�াহ 

সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ৈনকট> লােভর কারণ: 

: ماهللاِ صg اهللا عليه وسل اَل َرُسوَل قَ : َقْن ابِن َمْسُعوٍد َرِ� اُهللا َقْنُه قَاَل 

اِس Cْوَ® ا
َ
َ̄  أ ْ

ك
َ
 َصالَةً ِب يَْوَم الِقَياَمِة أ صحيح ، رواه ال±مذى ، . ( ُهْم َ�َ

        ))))مش´ة ا�صابيح ³قيق األ?ا  ا£زء األول

  ইবনু মাসউদ রািদয়া�া� আন� বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�া� 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, িকয়ামেতর িদন সবেচেয় েবশী 

আমার িনকটতম হেব েসই ব>িU, েয আমার উপর েবশী েবশী 

দ�দ পেড়?21 

িতনিতনিতনিতন----    রাসূলু�াহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপর দ�দ পাঠ 

করা এবং তাঁর জন> জাtােত উEম ময�াদা ;াথ�না করা 

িকয়ামেতর িদন তাঁর সুপািরেশ ধন> হওয়ার বড় কারণ? 

اهللاِ صg اهللا عليه  اَل َرُسولَ قَ : َقْن َقْبِداµِ بِْن َقْمٍرو َرِ� اُهللا َقْنُهَما قَاَل     

ِقَياَمةِ مَ : وسلم 
ْ
ْت َعلَْيِه َشَفاَعِ� يَْوَم ال وَِسْيلََة َحق

ْ
َل ِ·َ ال

َ
ْوَسأ

َ
 أ َ�َ Oْن َص .

                                                           

21 �������, �����: ���.। ���� 
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)¦Cاهللا عليه  صحيح، رواه إسماعيل القاِ� � فضل الصالةِ َ� ا gص

   ) .     وسلم، فضل الصالة � اC¦ لأل?ا 

আmু�াহ ইবন ‘আমর রািদয়া�া� আন� বেলন, নবী সা�া�া� 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, েয ব>িU আমার উপর দ�দ 

পড়েব অথবা আমার জন> উসীলা (জাtােত উ^ ময�াদা)-র েদা‘আ 

করেব তার জন> আিম িকয়ামেতর িদন অবশ>ই সুপািরশ করব?22  

চারচারচারচার---- দ�দ শরীফ rনাহ Cমা হওয়া এবং সকল দুঃখ-কF ও 

িবষtতা েথেক মুিU অজ�েনর উপায়: 

َب� بِْن َكْعٍب َرِ� اُهللا َقْنُه قَاَل 
ُ
ُت يَا َرُسوَل اهللاِ : َقْن أ

ْ
الَةَ ! قُل ُ الص ِ̄

ْ
ك

ُ
إِ � أ

ِ̧ ؟ قَاَل 
ْجَعُل لََك ِمْن َصالَ

َ
ُت .َما ِشئَت : َعلَْيَك فََكْم أ

ْ
ْبَع : قُل : قَاَل .الر�

َماِشْئَت فَإِْن زِْدَت َفُهَو :قَاَل . ْ!ِ فَا¾�لُثَ . َماِشْئَت ، فَإِْن زِْدَت َفُهَو َخْ«ٌ لََك 

لََك  ُت . َخْ«ٌ
ْ
َها:قُل


¿ُ ِ̧

ْجَعُل لََك َصالَ
َ
َك َويُْغَفُر لََك َذْغُبَك : قَاَل . أ إَِذاً تُْكÁَ َهم�

    )حسن ، رواه ال±مذي ، صحيح س� ال±مذى لأل?ا  ا£زء ا¾ا  . (

“উবাই ইবনু কা’ব রািদয়া�া� আন� বেলন, আিম বললাম, ইয়া 

রাসূলা�াহ! আিম আপনার উপর েবশী েবশী দ�দ পাঠ কির? 

                                                           

22 ����5� ��-!���, �����: �� (����) 
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আিম কত সময় দ�দ পড়ব? িতিন বলেলন: যত েতামার মন 

চায়? আিম বললাম, চতুথ�াংশ? িতিন বলেলন: যত মন চায়? তেব 

আরও বাড়ােল তা েতামার জন> কল>াণকর হেব? আিম বললাম, 

দুই তৃতীয়াংশ? িতিন বলেলন: যত মন চায়? তেব আরও বাড়ােল 

তা েতামার জন> কল>াণকর হেব? আিম বললাম, আিম আপনার 

জন> পুেরা সমেয়ই দ�দ পড়ব? িতিন বলেলন: তাহেল েতামার 

দুি9`া দূর হেব এবং েতামার পাপ Cমা হেব?23  

পাচঁপাচঁপাচঁপাচঁ- রাসূলু�াহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর জন> দ�দ 

পাঠকারীর উপর আ�াহ তা‘আলা দ�দ পাঠ কেরন আর তাঁেক 

সালামদাতার উপর শাি` বষ�ণ কেরন? 

َخَرَج َرُسوَل اهللاِ صg اهللا : َقْن َقْبِدالرْ�َِن بِْن َعوٍف َرِ� اُهللا َقْنُه قَاَل 

ْن يَُكْوَن 
َ
 َخِشْيُت أÂُجْوَد َح َطاَل الس�

َ
ْالً فََسَجَد فَأ َÄ عليه وسلم َحّ� َدَخَل

َسُه َفَقاَل : اُهللا قَْد تََوفاهُ ، قَاَل 
ْ
ْغُظُر فََرَفَع َرأ

َ
ُ َذلَِك : فَِجْئُت أ

َ
. َمالََك؟ فََذَكْرُت `

الَُم قَاَل Hِ : َفَقاَل : قَاَل  وََجل َفُقْوُل : إِن ِجXِْْيَل َعلَْيِه الس ن اَهللا َعز
َ
َك أ ُ �بَ»

ُ
الَ أ

َ
أ

 َعلَْيَك َصالَةً َصلْيُت َعلَْيِه َوَمنْ Oْمُت َعلَْيه لََك َمْن َص. َسلَم َعلَْيَك َسل

    )صحيح ، رواه أ�د ، فضل الصالة � اC¦ لأل?ا  (
                                                           

23 �������, �����: �%%%।(�����+ �����) 
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“আmুর রহমান ইবন ‘আওফ রািদয়া�া� আন� বেলন, একদা 

রাসূলু�াহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম েবর হেয় এক েখজুর 

বাগােন ;েবশ করেলন? অতঃপর দীঘ�Cণ েসজদা করেলন? 

এমন িক আমােদর ভয় হল তাঁর েকােনা মৃতু> হেয় েগল নািক? 

আিম তাঁেক েদখেত আসলাম তখন িতিন মাথা উঠােলন এবং 

বলেলন: েতামার িক হল? আিম তাঁেক আমােদর ভেয়র কথা ব>U 

করলাম। তারপর িতিন বলেলন: িজবরীল আলাইিহস সালাম 

আমােক বলেলন: আিম িক আপনােক এই সু-সংবাদ েদব না েয, 

আ�াহ তা‘আলা বলেছন: “েয ব>িU আপনার উপর দ�প পাঠ 

করেব, আিম তার উপর দ�দ পাঠ করব? আর েয ব>িU 

আপনােক সালাম করেব আিম তার উপর শাি` নািযল করব”।
24 

ছয়ছয়ছয়ছয়---- সকাল-িবকাল দশবার কের দ�দ পড়া, রাসূলু�াহ সা�া�া� 

আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সুপািরশ অজ�েনর বড় কারণ? 

رْ  jِب ا
َ
: اهللاِ صg اهللا عليه وسلم  اَل َرُسولَ قَ : داءِ رِ� اُهللا َقْنُه قَاَل َقْن أ

ْتُه َشَفاَعِ� يَْوَم 
َ
rْدَر

َ
ا أ ا وَِحْ!َ ُفْمÈِ َعْ»ً  ِحْ!َ يُْصبُِح َعْ»ً َÉَ gَمْن َص

    )حسن ، رواه الطXاy ، صحيح ا£امع الصغ« لأل?ا  . (الِقَياَمِة 
                                                           

24 ����, �����: � (����) 
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“আবুদ দারদা রািদয়া�া� আন� বেলন, নবী সা�া�া� আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলেছন, েয ব>িU আমার উপর সকােল দশ বার 

দ�দ পড়েব এবং স�>ায় দশবার দ�দ পড়েব, েস ব>িU 

িকয়ামেতর িদন আমার সুপািরশ লােভ ধন> হেব?25  

নয়নয়নয়নয়----    দ�দ পাঠ করা দ�দ পাঠ করা দ�দ পাঠ করা দ�দ পাঠ করা েদােদােদােদা‘‘‘‘আআআআ    কবুলকবুলকবুলকবুল    হওয়ার কারণ? হওয়ার কারণ? হওয়ার কারণ? হওয়ার কারণ?     

েদা‘আ করা আেগ ও পের দ�দ পাঠ করা eারা েদা‘আ 

কবুল হয়? আর যিদ দ�দ পাঠ করা না হয়, তাহেল েদা‘আ 

কবুল হয় না? 

�Bِ صg اهللا : َقْن َقْبِداµِ بِْن َمْسُعْوٍد َرِ� اُهللا َقْنُه قَاَل  Cَوا gَّص
ُ
ُكْنُت أ

ا َجلَْسُت  بُْو بَْكٍر وَُقَمُر َرِ� اُهللا َقْنُهَما َمَعُه ، فَلَم
َ
ُت  عليه وسلم وَأ

ْ
بََدأ

 ÈَِْفCِ َدَعْوُت � صg اهللا عليه وسلم ُعم¦ِCا َ�َ ِ الَة بِا¾َناءِ Éََ اهللاِ ُعم الص

ِ¦� صg اهللا عليه وسلم Cحسن ، رواه . (َسْل ُيْعَطْه ، َسْل ُيْعَطْه : َفَقاَل ا

    ) ال±مذي ، صحيح س� ال±مذى لأل?ا  ا£زء األول

“আmু�াহ ইবনু মাসউদ রািদয়া�া� আন� বেলন, আিম সালাত 

আদায় করিছলাম? নবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম এবং 

                                                           

25 7������, �����: ���� (�����+ �����) 
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আবুবকর রািদয়া�া� আন� ও উমর রািদয়া�া� আন� তাঁর সােথ 

িছেলন? যখন আিম বসলাম তখন ;থেম আ�াহর ;শংসা 

তারপর নবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপর দ�দ পাঠ 

করলাম? অতঃপর িনেজর জন> েদা‘আ করলাম? তখন নবী 

সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন: তুিম আ�াহর কােছ 

;াথ�না কর, েতামােক অবশ>ই েদওয়া হেব? তুিম আ�াহর কােছ 

;াথ�না কর েতামােক অবশ>ই েদওয়া হেব?26 

নয়নয়নয়নয়----    দ�দ পাঠকারীদ�দ পাঠকারীদ�দ পাঠকারীদ�দ পাঠকারীেক েক েক েক আ�াহ আ�াহ আ�াহ আ�াহ তাতাতাতা‘‘‘‘আলাআলাআলাআলা    দশদশদশদশবার |রণবার |রণবার |রণবার |রণ    কেরন?কেরন?কেরন?কেরন?        

েয ব>িU রাসূল সা�া�া� আলাইিহ সা�া�া� আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর একবার দ�দ পাঠ কের আ�াহ তা‘আলা তার উপর 

দশবার দ�দ পাঠ কেরন? 

ن َرُسوَل اهللاِ صg اهللا عليه وسلم قَال 
َ
ِب ُهَرْيَرةَ َرِ� اُهللا َقْنُه أ

َ
َمْن :َقْن أ

 اgَواِحَدةً َص  َÉَ gُهللا َعلَْيِه َعْ»ًا َص) . ¦Cرواه مسلم ، كتاب الصالة � ا

    )صg اهللا عليه وسلم

                                                           

26262626 �������, �����: �#  (�����) 
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“আবু �রায়রা রািদয়া�া� আন� বেলন, নবী সা�া�া� আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলেছন, েয ব>িU আমার উপর একবার দ�দ পড়েব 

আ�াহ তা‘আলা তার ;িত দশবার দ�দ পাঠ কেরন?27   

    দশদশদশদশ---- একবার দ�দ পাঠকারীর উপর আ�াহ তা‘আলা দশবার 

দ�দ পাঠ কেরন? আর একবার সালামকারীর উপর দশিট শাি` 

বষ�ণ কেরন। ;মাণ:  

 َحَة َرِ� اُهللا َقْنُه كن
ْ
ِب َطل

َ
اهللاِ صg اهللا عليه وسلم  قَاَل َرُسوَل ال ق هَقْن أ

، َنا إِن
ْ
ى ِ� وَْجِهِه َفُقل بُْ»َ

ْ
: ا لÌَََى البُْ»َى ِ� وَْجِهَك َفَقاَل َجاء َذاَت يَْوٍم َوال

َملَُك ِجXِْْيُل َفَقاَل 
ْ
تَاِ  ال

َ
َما يَُرِضْيَك صg اهللا : إِنُه أ

َ
ُد إِن َربَك َفُقْوُل أ يَا ُ�َم

ا َحٌد إِال َصلْيُت َعلَْيِه َعْ»ً
َ
� َعلَْيَك أgُه الَيَُصن

َ
َوالَ يَُسل�ْم ، عليه وسلم ك

ا َعلَيْ  َحٌد إِال َسلْمُت َعلَْيِه َعْ»ً
َ
حسن ، رواه النساÎ ، صحيح س� . (َك أ

    )النسا لأل?ا  ا£زء األول 

“আবু তালহা রািদয়া�া� আন� বেলন, একদা নবী সা�া�া� 

আলাইিহ ওয়াসা�াম আগমন করেলন? তখন তাঁর েচহারা আনেG 

উ�ল িছল? আমরা বললাম, আমরা আপনার েচহারােত আনেGর 

                                                           

27 ������, �����: ��# 
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িনদশ�ন েদখিছ? তখন িতিন বলেলন, আমার কােছ িজবরীল 

আলাইিহস সালাম এেস এ কথার সুসংবাদ িদেয়েছন েয, আ�াহ 

তা‘আলা বেলেছন, আপিন িক এেত স�F নন, েয ব>িU আপনার 

উপর দ�দ পড়েব আিম তার উপর দশবার দ�দ পাঠ করব? 

আর েয ব>িU আপনােক একবার সালাম করেব আিম তার উপর 

দশিট শাি` বষ�ণ করব?28 

এগারএগারএগারএগার---- একবার দ�দ পাঠ করেল আমল নামায় দশিট পূণ> েলখা 

হয়? 

Ïِ ُهَرْيَرةَ َرِ� اُهللا َقْنُه قَاَل  
َ
: قَاَل َرُسوَل اهللاِ صg اهللا عليه وسلم : َقْن أ

ُ َعْ»َ َحَسَناٍت  ةً َواِحَدةً َكتََب اُهللا `َ  َمر َÉَ gَروَاهُ إِْسَماِقْيُل ( .َمْن َص

� صg اهللا عليه وسلمBِCا َÉَ ِالَة َقاِ�� ِ� فَْضِل الص
ْ
    )ال

 “আবু �রায়রা রািদয়া�া� আন� বেলন, নবী সা�া�া� আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলেছন, েয ব>িU আমার উপর একবার দ�দ পেড় 

আ�াহ তা‘আলা তার জন> দশিট ছাওয়াব িলেখ েদন?”29  

                                                           

28 ������, �����: ���  (�����) 
29 ����5� ��!���। (�����+ ����) 
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বােরাবােরাবােরাবােরা----    যতCণ নবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপর দ�দ 

পাঠ করা হয়, ততCণ েফেরশতারা তার জন> রহমেতর েদা‘আ 

করেত থােকন?  

 : َقْن َ�ِمِر بِْن َربِْيَعَة َرِ� اُهللا َقْنُه قَالBِCاهللا عليه وسلم َسِمْعُت ا gص 

 : َفُقْوُل  َÉَ �gَما ِمْن َقْبٍد يَُص ُيِقل
ْ
 فَل َÉَ gَمالَئَِكُة َما َص

ْ
 إِال َصلْت َعلَْيِه ال

 ْ ِ̄
ْ
ْو pَُك

َ
� صg اهللا عليه (. أBِCا َ�َ ِ الَة َقاِ� ِ� فَْضِل الص

ْ
َروَاهُ إِْسَماِقْيل ال

    )وسلم

“আেমর ইবনু রাবী‘আহ রািদয়া�া� আন� বেলন, নবী সা�া�া� 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, েকােনা ব>িU যখন আমার উপর 

দ�দ পাঠ কের, তখন েস যতCণ পড়েত থাকেব ততCণ 

িফিরশতারা তার জন> রহমেতর েদা‘আ করেত থােক, অতএব 

কম েবশ পড়া তার ইLাধীন ব>াপার?30   

আmু�াহ মাসউদ হেত একিট মারফু হািদেস বিণ�ত, িতিন বেলন,  

"Ï اسCصالة يوم القيامة إن أو® ا É وحسنه ال±مذي ". أك¯هم

 وصححه ابن حبان
                                                           

30 ���� ��$��। 
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“িকয়ামেতর িদন সব�ািধক উEম ব>িU েস হেব েয আমার উপর 

অিধক পিরমােণ দ�দ পড়েব? িতরিমযী হািদসিট হাসান বেলেছন 

এবং ইবেন িহ�ান সহীহ বেলেছন”।
31

  

েতেরােতেরােতেরােতেরা :::: রাসূলু�াহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম সালাম দাতার 

সালােমর উEর দান কেরন? 

َما ِمْن : َقْن أِِ~ ُهَريَْرَة رَِ{ اُهللا َقنُْه قَاَل رَُسوَل اِهللا ص| اهللا عليه وسلم 

َالَم  Mَعلَيِْه الس Mرُد
َ
M ُرْوِ� َح�M أ  رَدM اُهللا َ�َ

M
M إِال َحٍد يَُسل�ُم َ�َ

َ
حسن ، رواه . (أ

  )ا�ة  ا�V لأل*أبوداود ، فضل الصال

“আবু �রায়রা রািদয়া�া� আন� বেলন, নবী সা�া�া� আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলেছন, যখন েকােনা ব>িU আমােক সালাম কের 

তখন আ�াহ তা‘আলা আমার �হ িফিরেয় েদন এবং আিম তার 

সালােমর উEর েদই?”32  

িবঃ Qঃ- িবিভt হাদীেস দ�দ পােঠর ;িতদান িভt ধরেণর বিণ�ত 

আেছ? তা বাfেব পাঠকারীর ইখলাস, ঈমান ও পরেহজগারী এবং 

                                                           

31 ���� ��8��, �����: %��, �������: �#� 
32 �����'�, �����:   (�����) 
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িনয়েতর উপর িনভ�রশীল? যার এখলাস যত েবিশ হেব, েস 

সাওয়াব ও তত েবিশ পােব।  
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রাসূল সা�া�া� আলাইিহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপর রাসূল সা�া�া� আলাইিহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপর রাসূল সা�া�া� আলাইিহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপর রাসূল সা�া�া� আলাইিহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপর 

দ�দ শরীফদ�দ শরীফদ�দ শরীফদ�দ শরীফ    পাঠ করারপাঠ করারপাঠ করারপাঠ করার    r1sr1sr1sr1s    

একএকএকএক. . . . রাসূল সা�া�া� আলাইিহ সা�া�া�রাসূল সা�া�া� আলাইিহ সা�া�া�রাসূল সা�া�া� আলাইিহ সা�া�া�রাসূল সা�া�া� আলাইিহ সা�া�া�    আলাইিহ ওয়াসা�ােমর আলাইিহ ওয়াসা�ােমর আলাইিহ ওয়াসা�ােমর আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 

নাম েশােন দ�দ পড়ানাম েশােন দ�দ পড়ানাম েশােন দ�দ পড়ানাম েশােন দ�দ পড়া::::    

কারণ, রাসূল সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর নাম kেন েয ব>িU 

দ�দ পেড় না তার জন> িতিন বদ-েদা‘আ কেরেছন? ;মাণ:  

ِب ُهَرْيَرةَ َرِ� اُهللا َقْنُه قَاَل         
َ
: َرُسوَل اهللاِ  صg اهللا عليه وسلم: قَاَل : َقْن أ

ْغُف رَُجٍل َدَخَل َعلَْيِه َرِغَم 
َ
 َوَرِغَم أ َÉَ �ْغُف رَُجٍل َذَكÒَْرُت ِعْنَدهُ فَلَْم يَُصل

َ
أ

 َXَِك
ْ
بْوَاهُ ال

َ
ْدَرَك ِعْنَدهُ أ

َ
ْغُف رَُجٍل أ

َ
ُ ، َوَرِغَم أ

َ
ْن ُفْغَفَر `

َ
َسلََخ َقْبَل أ

ْ
َرَمَضاُن ُعم ان

َنَة  ل±مذي ، صحيح س� ال±مذى لأل?ا  صحيح ، رواه ا. (فَلَْم يُْدِخالَهُ ا£ْ

  ) .ا£زء ا¾الث

“আবু �রায়রা রািদয়া�া� আন� বেলন, নবী সা�া�া� আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলেছন, েসই ব>িU লাি�ত েহাক যার কােছ আমার 

নাম েনওয়া হল িক� েস আমার উপর দ�দ পড়ল না? েস ব>িU 

লাি�ত েহাক যার কােছ রমযান মাস আসল িক� েস িনেজর পাপ 

Cমা করােত পারল না। আর েস ব>িUও লাি�ত েহাক েয িপতা-
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মাতােক বৃ�াব ায় েপল, িক� তারা তােক জাtােত ;েবশ 

করােত পারল না?33  

রাসূল সা�া�া� আলাইিহ সা�া�া� আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর নাম েশানার পর দ�দ না পড়েল তােক রাসূল 

সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম বদ-েদাআ কেরন? রাসূলু�াহ 

সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর নাম kেন েয ব>িU দ�দ পেড় 

না তার জন> িজবরীল আলাইিহস সালাম বদ-েদা‘আ কেরেছন 

আর রাসূলু�াহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম আমীন বেলেছন? 

َرُسوَل اهللاِ صg اهللا عليه : قَاَل :  َقْنُه قَاَل َقْن َكْعِب بِْن ُعْجَرةَ َرِ� اهللاُ 

رََجَة قَاَل : وسلم jا Öَا اْرَي نَا فَلَم ، فََحَ×ْ َXَِمْن
ْ
ْوا ال ْحُ×ُ

ُ
آِمْ!َ ، ُعم اْرَيَ� : أ

رَجَة ا¾اغِيََة َفَقاَل  jاِ¾ََة َفَقالَ : ارََجَة ا¾ jاْرَيَ� ا ا فََرَغ  آِمْ!َ :    آِمْ!َ ، ُعم ، فَلَم

ِمْنXَِ قَاَل 
ْ
ُ : نََزَل َقْن ال

َ
نَا `

ْ
يَا رَُسْوَل اهللاِ صg اهللا عليه وسلم لََقْد َسِمْعَنا : َفُقل

َْوَم َشْيُئا َما ُكنا نَْسَمُعهُ  ْpِْيَل َعَرَض ِ· َفَقاَل : قَاَل . ِمْنَك اXِْج َنُعَد َمْن : إِن

ْدَرَك َرَمَضاَن فَلَْم ُفْغفَ 
َ
ُت أ

ْ
ُ ، َفُقل

َ
ا َرقِْيُت ا¾اِ¾ََة قَاَل : ْر ` َنُعَد َمْن : آِمْ!َ ، فَلَم

َنةَ  َحَدُهَما فَلَْم يَُدِخالَهَ ا£ْ
َ
ْو أ

َ
ِكXََأ

ْ
بََوْيِه ال

َ
ْدَرَك أ

َ
ُت . أ

ْ
صحيح ، رواه . (آِمْ!َ : َفُقل

    )ا�اكم ، فضل الصالة � اC¦ لأل?ا 
                                                           

33 �������: �����: �#�� (����) 
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 “কা‘ব ইবনু উজরাহ রািদয়া�া� আন� বেলন, নবী সা�া�া� 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, েতামরা িম~েরর কােছ একিnত 

হও? আমরা উপি ত হলাম? যখন িতিন িম~েরর ;থম fের 

চড়েলন তখন বলেলন, েহ আ�াহ কবুল ক1ন। তারপর যখন 

িeতীয় fের চড়েলন তখনও বলেলন, েহ আ�াহ কবুল ক1ন? 

তারপর তৃতীয় fের চেড় আবারও বলেলন, েহ আ�াহ কবুল 

ক1ন? খুতবা েশেষ যখন িম~র েথেক অবতরণ করেলন, তখন 

আমরা বললাম, েহ আ�াহর রাসূল! আজ আমরা আপনার েথেক 

এমন িকছু kনলাম যা এর পূেব� আর কখনও kিনিন? তখন িতিন 

বলেলন, আমার কােছ িজবরীল আলাইিহস সালাম এেস বলল, েয 

ব>িU রমযান েপেয়ও তােক Cমা করা হল না েস বি�ত েহাক? 

তখন আিম বললাম, েহ আ�াহ কবুল ক1ন। যখন িeতীয় fের 

চড়লাম তখন িতিন বলেলন, যার কােছ আপনার নাম উে�খ করা 

হল িক� েস আপনার উপর দ�দ পড়ল না, েসও বি�ত েহাক? 

তখন আিম বললাম, েহ আ�াহ কবুল ক1ন? যখন তৃতীয় fের 

চড়লাম, তখন িতিন বলেলন, েয িপতা-মাতােক অথবা তােদর 

েকােনা একজনেক বৃ�াব ায় েপেয়ও তারা তােক জাtােত ;েবশ 
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করােত পারল না েসও বি�ত েহাক? তখন আিম বললাম, েহ 

আ�াহ কবুল ক1ন?34  

দুইদুইদুইদুই. . . . েয ব>িU রােয ব>িU রােয ব>িU রােয ব>িU রাসূল সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপর দ�দ সূল সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপর দ�দ সূল সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপর দ�দ সূল সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপর দ�দ 

পেড় না েস পেড় না েস পেড় না েস পেড় না েস ;কৃত ;কৃত ;কৃত ;কৃত কৃপণকৃপণকৃপণকৃপণ::::    

রাসূল সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম এর উপর েয দ�দ পেড় না 

তােক িতিন কৃপণ বেল আখ>ািয়ত কেরন? রাসূল সা�া�া� 

আলাইিহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর নাম েশানার পর সােথ 

সােথ তার উপর দ�দ পড়েত হেব? ;মাণ:  

�  عنْ  ِÉَ  اهللا عليه وسلم  قَاَل َرُسوَل : َرِ� اُهللا َقْنُه  قَاَل gَِخْيُل : اهللاِ ص ا?ْ

  َÉَ �ِي َمْن ُذكِْرُت ِعْنَدهُ فَلَْم يَُصل


tرواه ال±مذي ، صحيح  صحيح. ( ا ،

    )س� ال±مذى ا£زء ا¾الث

“আলী রািদয়া�া� আন� বেলন, নবী সা�া�া� আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলেছন, েসই ব>িU ;কৃত কৃপণ, যার কােছ আমার 

নাম েনওয়া হল িক� েস আমার উপর দ�দ পড়ল না?35  

                                                           

34 ���!�: �����-��। (����) 
35 �������, �	��। (����) 
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ن َرُسوَل اهللاِ صg اهللا عليه وسلم قَاَل 
َ
Ïِ ذر َرِ� اُهللا َقْنُه  أ

َ
Úََْل : َقْن أ

َ
إِن أ

  َÉَ �اِس َمْن ُذكِْرُت ِعْنَدهُ فَلَْم يَُصلCرواه أسماعيل القا� � فضل . ا

    ) عليه وسلم ، فضل الصالة � اC¦ لأل?ا الصالة � اBC صg اهللا

“আবু যার রািদয়া�া� আন� বেলন, নবী সা�া�া� আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলেছন, েসই ব>িU বড় কৃপণ, যার কােছ আমার 

নাম েনওয়া হল, িক� েস আমার উপর দ�দ পড়ল না?36  

تَ  يوم ذات خرجت«: قال - عنه اهللا ر� - ذر أÏ عن
َ
 - اهللا رسوَل  يْتُت فأ

Oم أال«: قال - وسلم وآ` عليه اهللا صrXل أخÚاس؟ بأCقالوا »ا :»Oيا ب 
  يَُصّل  فَلَمْ  ِعْنَدهُ  ُذكِْرُت  َمنْ «: قال.»اهللا رسول َÉَ  َُل  فَّذلَِكÚاِس  أCا« 

 ).الصالة كتاب � �صم أÏ ابن رواه صحيح(

“আবু যর রা. হেত বিণ�ত, িতিন বেলন, আিম ঘর েথেক েবর হেয় 

রাসূল সা�া�া� আলাইিহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 

দরবাের আসেল, িতিন আমােক বেলন, আিম িক েতামােদর 

সিত>কার কৃপণ ব>িU েক েস স4েক� বেল েদব? সাহাবীরা 

বলেলন, হ>াঁ, েহ আ�াহর রাসূল! িতিন বলেলন, েসই সিত>কার 

                                                           

36 5���5� ��- !���: ��। (����) 
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কৃপণ যার সামেন আমার নাম আেলাচনা করা হল, অথচ েস 

আমার উপর দ�দ পাঠ করল না?  

িতনিতনিতনিতন. . . . দ�দ না পড়া অনুতােপর কারণ হয়দ�দ না পড়া অনুতােপর কারণ হয়দ�দ না পড়া অনুতােপর কারণ হয়দ�দ না পড়া অনুতােপর কারণ হয়: : : :     

রাসূল সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপর দ�দ পাঠ না করা 

িকয়ামেতর িদন অনুতােপর কারণ হেব? ;মাণ: 

Ïِ ُهَرْيَرةَ َرِ� اُهللا َقْنُه قَاَل 
َ
َما : صg اهللا عليه وسلم قَاَل َرُسوَل اهللاِ : َقْن أ

� إِال Üََن َعلَْيِهْم BCَويُصل�وا َ�َ ا َقَعَد قَوٌْم َمْقَعًدا لَْم يَْذُكُرْوا فِْيِه اَهللا َعز وََجل

َنَة للثَواِب  ِقَياَمِة َوÝِْن َدَخلُْوا ا£ْ
ْ
ةً يَْوَم ال َÞْصحيح ، رواه أ�د وابن . ( َح

يب، سلسلة األحاديث الصحيحة لأل?ا  ا£زء حبان وا�اكم واßط

     )األول

“আবু �রায়রা রািদয়া�া� আন� বেলন, নবী সা�া�া� আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলেছন, েয মজিলেস েলােকরা আ�াহর িযিকর কের 

না এবং নবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপর দ�দ পেড় 
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না, েসই মজিলস িকয়ামেতর িদন তােদর জন> অনুতােপর কারণ 

হেব? যিদও েনক আমেলর কারেণ জাtােত চেল যায়?37  

যখন েকাথাও মজিলস বা অনু�ান হেব, তখন তােত রাসূল 

সা�া�া� আলাইিহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপর দ�দ 

পড়া ও আ�াহর িযিকর করা খুবই জ1রী? অন>থায় তা আমােদর 

জন> অনুতাপ ও পিরতােপর কারণ হেব? 

চারচারচারচার. . . . দ�দ পাঠ করা জাtােতর পথেক সুগম কেরদ�দ পাঠ করা জাtােতর পথেক সুগম কেরদ�দ পাঠ করা জাtােতর পথেক সুগম কেরদ�দ পাঠ করা জাtােতর পথেক সুগম কের::::    

রাসূল সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপর দ�দ পাঠ না করা 

জাtাত েথেক বি�ত হওয়ার কারণ হেব? ;মাণ:  

: َرُسوَل اهللاِ صg اهللا عليه وسلم : قَاَل : َقْن ابِْن َقّباٍس َرِ� اهللا َقْنُه قَاَل 

 َنِة َمْن نÈََِ الص  َخِطىَء َطِرْيَق ا£ْ َÉَ َصحيح ، رواه ابن ماجه ، صحيح (. الة

    ))))....س� ابن ماجة ا£زء األول

“আবু �রায়রা রািদয়া�া� আন� বেলন, নবী সা�া�া� আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলেছন, েয ব>িU আমার উপর দ�দ পড়া ভুেল যােব 

েস জাtােতর রাfা ভুেল যােব?38  
                                                           

37 ����, ���� ��8��, ���!�, ���� ��। (�����+ ����) 
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পাচঁপাচঁপাচঁপাচঁ....    দ�দ দ�দ দ�দ দ�দ েদােদােদােদা‘‘‘‘আআআআ    কবুল হওয়ার পূব� শত�কবুল হওয়ার পূব� শত�কবুল হওয়ার পূব� শত�কবুল হওয়ার পূব� শত�: : : :     

েয েদা‘আর পূেব� দ�দ পড়া হয় না েসই েদা‘আ আ�াহর দরবাের 

কবুল হয় না? েদা‘আ করার পূেব� অবশ>ই দু�দ পড়েত হেব? 

�áُ : َرُسوَل اهللاِ صg اهللا عليه وسلم : قَاَل : َقْن اَنِس ر� اُهللا َقْنُه قَاَل 

 يَُص ُدَ�ٍء َ�ُْجْوٌب حَ Â Oّاهللا عليه وسلم gص �¦ِCحسن ، رواه . ( َ�َ ا

    )الطXا  ، سلسلة األحاديث الصحيحة لأل?ا  ا£زء اßامس

“আনাস রািদয়া�া� আন� বেলন, নবী সা�া�া� আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলেছন, যতCণ রাসূল সা�া�া� আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর উপর দ�দ পড়া হেব না ততCণ েদা‘আ কবুল 

করা হয় না?39  

                                                                                                            

38 ইবনু মাজাহ: ৭৪০৭৪০৭৪০৭৪০। (হািদসিট সহীহ)  

 
39 7������: ���	। (�����) 
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দ�দ শরীেফর মাসনূন শmসমূহদ�দ শরীেফর মাসনূন শmসমূহদ�দ শরীেফর মাসনূন শmসমূহদ�দ শরীেফর মাসনূন শmসমূহ    

আমােদর েদেশ নবী সা. এর উপর দ�দ পড়ার িবিভt শm 

পাওয়া যার অিধকাংশই হািদস eারা ;মািণত বা Zীকৃত েকােনা 

দ�দ নয়? এrেলা সবই মনগড়া, বানােনা ও জাল হািদেসর 

বৃিEেত আমােদর কােছ েপৗেছেছ? সুতরাং, এ সব মনগড়া, 

বানােনা ও জাল দ�দ েথেক িবরত থাকেত হেব এবং িবk� 

হািদস eারা ;মািণত দ�েদর অনুসরণ করেত হেব? িনে� নবী 

সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক ;মািণত দ�েদর শmrেলা 

েদওয়া হল-  

(১) 

ُهْم قَالُْوا غ
َ
اِعِدي َرِ� اُهللا َقْنُه ك Ïِ ُ�َْيٍد الس

َ
َرُسْوَل اهللا صg اهللا  يَا: َقْن أ

عليه وسلم َكْيَف نَُصgّ َعلَْيَك؟ َفَقاَل َرُسْوُل اهللاِ صg اهللا عليه وسلم 

يَتِِه َكَما َصلْيَت َ�َ آِل إِبَْراِهْيَم : ُقْولُوا: �ْزوَاِجِه وُذر
َ
ٍد وَأ �َمُ �َ �اللُهم َصل

يَ  �ْزَواِجِه َوذر
َ
ٍد وَأ َت َ�َ آَل إِبَْراِهْيَم إِنَك َ�ِْيدٌ َوَبارِْك َ�َ َ�َم

ْ
rتِِه َكَما بَاَر 

ْيدٌ  ، كتاب األنبياء ، باب قول اهللا تعاH واâذ صحيح ، رواه ا?خاري. (َ�ِ

 . )اهللا ابراهيم خليال
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“আবু �মাইদ রািদয়া�া� আন� বেলন, নবী সা�া�া� আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলেছন, ছাহাবীগণ িজেuস করেলন: ইয়া রাসূলা�াহ! 

আপনার উপর দ�দ পড়ব িকভােব? রাসূলু�াহ সা�া�া� 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন: েতামরা বল ‘আ�া�7া ছাি� ‘আলা 

মুহা7ািদন ওয়া আযওয়ািজহী ওয়া যুরিরয়>ািতহী কামা ছা�াইতা 

‘আলা আিল ইবরাহীমা, ওয়া বািরক ‘আলা মুহা7ািদন ওয়া 

আযওয়ািজহী ওয়া যুরিরয়>ািতহী কামা বারাকতা ‘আলা আিল 

ইবরাহীমা ইtাকা হামীদু7াজীদ’।  

অথ�াV, েহ আ�াহ! মুহা7দ এবং তাঁর প�ীগণ ও স`ানেদর ;িত 

এমনভােব দ�দ পাঠ কর েযমনভােব কেরছ ই¢াহীেমর পিরবার-

পিরজেনর উপর? েহ আ�াহ! মুহা7দ এবং তাঁর প�ীগণ ও 

স`ানেদর ;িত এমনভােব বরকত অবতীণ� কর েযমনভােব 

কেরছ ই¢াহীেমর পিরবার-পিরজেনর উপর? িন9য় তুিম মহান 

এবং সু;শংিসত?40 

 

                                                           

40 ������, �����: �� % 
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(২)   

Oَْpَ Ïِ َرِ� اُهللا َقْنُه قَاَل 
َ
لَِقَيuِ َكْعُب ْنُن ُعْجَرةَ َرِ� : َقْن َقْبِد الرْ�َِن بِْن أ

ْهِدي لََك هَ : اُهللا َقْيُه َفَقاَل 
ُ
الَ أ

َ
ِديًة َسِمْعُتها ِمْن اCّ¦ صg اهللا عليه وسلم ؟ أ

ْهِدَها ِ· 
َ
ُت بOََ فَأ

ْ
ْهِل : َفَقاَل ! َفُقل

َ
الَةُ َعلَْيُكْم أ َا َرُسوَل اهللاِ َكْيَف الص

ْ
C

َ
َسأ

َْيِت فَإِن اَهللا قَْد َعلَمَنا َكْيَف نَُسل�ُم َعلَْيَك ؟ ُقولُْوا  �َ :ا?ُْ َ�َ �ٍد اللُهم َصل م

ٍد َكَما َصلْيَت إِبَْراِهْيَم وََ�َ آِل إِبَْراِهْيَم إِنَك َ�ِْيٌد َ�ِْيدٌ  اللُهم ، َوَ�َ آِل ُ�َم

َت َ�َ إِبَْراِهْيَم َوَ�َ آِل إِبَْراِهْيَم إِنَك 
ْ
rٍد َكَما بَاَر ٍد َوَ�َ آِل ُ�َم بَارِْك َ�َ ُ�َم

ْيدٌ  ْيٌد َ�ِ ِ�َ ) . Hصحيح ، رواه ا?خاري  كتاب األنبياء ، باب قول اهللا تعا

    .)واâذ اهللا ابراهيم خليال

“আmুর রহমান ইবনু আিব লায়লা রািহমা��াহ বেলন, আমার 

সােথ কা‘ব ইবনু উজরার সাCাV হল, িতিন বলেলন: আিম িক 

েসই হািদয়াটুকু েতামার কােছ েপwছাব না যা আিম নবী সা�া�া� 

আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক kেনিছ? আিম বললাম, অবশ>ই 

আপিন আমােক েসই হািদয়া েদন? তারপর বলেলন: আমরা 

রাসূল সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ামেক িজেuস করলাম, আপিন 

এবং আহেল বাইেতর উপর িকভােব সালাত তথা দ�দ পাঠ 
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করব? েকননা আ�াহ তা‘আলা আমােদরেক আপনােক িকভােব 

সালাম জানাব তা বেল িদেয়েছন? িতিন বলেলন: েতামরা বল: 

‘আ�া�7া ছাি� ‘আলা মুহা7ািদন ওয়া ‘আলা আিল মুহা7ািদন 

কামা ছা�াইতা ‘আলা ইবরাহীমা ওয়া ‘আলা আিল ইবরাহীমা 

ইtাকা হামীদু7াজীদ? ‘আ�া�7া বািরক ‘আলা মুহা7ািদন ওয়া 

‘আলা আিল মুহা7ািদন কামা কারাকতা ‘আলা ইবরাহীমা ওয়া 

‘আলা আিল ইবরাহীমা ইtাকা হামীদু7াজীদ?  

অথ�াV, েহ আ�াহ! মুহা7দ এবং তাঁর পিরবার-পিরজনেদর উপর 

এমনভােব দ�দ পাঠ কর েযমনভােব কেরছ ই¢াহীম ও তাঁর 

পিরবার-পিরজেনর উপর, িন9য় তুিম মহান এবং ;শংিসত? েহ 

আ�াহ! মুহা7দ এবং তাঁর পিরবার-পিরজনেদর উপর এমনভােব 

বরকত দাও েযমনভােব িদেয়ছ ই¢াহীম ও তাঁর পিরবার-

পিরজেনর উপর? িন9য় তুিম মহান এবং ;শংিসত?41 

(৩)   

                                                           

41 ������, �����: ��
�। 
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َ̧ َرُسوَل اهللاِ صg اهللا عليه وسلم رَُجٌل  َ
َقْن ُقْقَبَة بِْن َقْمٍرو َرِ� اُهللا َقْنُه أ

الَُم  يَا رَُسوَل اهللاِ : َفَقاَل ، َحÂّ َجلََس َنْ!َ يََديْهِ  ا الس م
َ
صg اهللا عليه وسلم أ

� َعلَْيَك؟ فََصَمَت ، َعلَْيَك َفَقْد َعَرَفَناهُ Oنَا بَِها َكْيَف نَُص ْXِْخ
َ
الَةُ فَأ ا الص م

َ
وَأ

 ُ
ْ

`
َ
ُ لَْم يَْسأ

َ
`

َ
ِى َسأ


tُجَل ان الر

َ
 َوَدْدنَا أÂاهللا عليه وسلم َح gَرُسوَل اهللاِ ص . ُعم

ٍد : إَِذا َصلْيتُْم Éََ َفُقْولُوا: قَاَل  � وََ�َ آِل ُ�َمãِ
ُ
ٍد اCَّ¦ األ �َمُ َ�َ �اللُهم َصل

ْيدٌ  ْيٌد َ�ِ حسن ، رواه . (َكَما َصلْيَت َ�َ إِبَْراِهْيَم َوَ�َ آِل إِبَْراِهْيَم إِنَك َ�ِ

عليه وسلم ، فضل إسماعيل القا� � فضل الصالة É اBC صg اهللا 

     ).الصالة � اC¦ لأل?ا 

“উকবা ইবনু আেমর রািদয়া�া� আন� বেলন, এক ব>িU নবী 

সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সামেন এেস বসল এবং বলল: 

ইয়া রাসুলা�াহ! আপনােক িকভােব সালাম জানাব তা আমরা 

জািন? তেব আপনার উপর িকভােব সালাত তথা দ�দ পাঠ 

করব? তা আমােদর বেল িদন? তখন িতিন চুপ থাকেলন এমনিক 

আমরা ভাবলাম যিদ ;{কারী ;{ না করত তাহেল অেনক ভাল 

হত? তারপর িতিন বলেলন: েতামরা আমার উপর সালাত পাঠ 

করার জন> বল: ‘আ�া�7া ছাি� ‘আলা মুহা7ািদিনtািবিয়>ল 
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উি7িয়> ওয়া ‘আলা আিল মুহা7ািদন কামা ছা�াইতা ‘আলা 

ইবরাহীমা ওয়া ‘আলা আিল ইবরাহীমা ইtাকা হামীদু7াজীদ? 

অথ�াV, েহ আ�াহ! িনরCর নবী মুহা7দ এবং তাঁর পিরবার-

পিরজনেদর উপর এমনভােব দ�দ পাঠ কর েযমনভােব কেরছ 

ই¢াহীম ও তাঁর পিরবার-পিরজেনর উপর িন9য় তুিম মহান এবং 

;শংিসত?42 

(৪) 

Ïِِ َمْس 
َ
نُه قَاَل َقْن أ

َ
نْصارِي� َرِ� اُهللا َقْنُه ك

َ
تَانَا َرُسوُل هللاِ صg اهللا : ُعْوٍد األ

َ
أ

ُ بَِشْ«ُ ْنُن َسْعدٍ 
َ

: عليه وسلم ِ� َ�ْلِِس َسْعِد بِْن ُقبَاَدةَ َرِ� اُهللا َقْنُه َفَقاَل `

َ َعلَْيَك يَا َرُسوَل اهللاِ  �gْن نَُص
َ
َمَرنَا اُهللا َعز وََجل أ

َ
صg اهللا عليه وسلم  أ

 َيَمنْيَنا Âاهللا عليه وسلم  َح gَعلَْيَك؟ فََسَكَت رَُسوُل اهللاِ ص �gفََكْيَف نَُص

ُ ُعم قَاَل 
ْ

`
َ
نُه لَْم يَْسأ

َ
ٍد َكَما َصلْيَت : ُقْولُْوا : ك ٍد َوَ�َ آِل ُ�َم �َمُ َ�َ �اللُهم َصل

َت َ�َ آِل إِبَْراِهْيَم َ� َ�َ آل إِبَْراِهْيَم وَ 
ْ
rٍد َكَما بَاَر ٍد وََ�َ آِل ُ�َم َبارِْك َ�َ ُ�َم

الَُم َكَما َعلَمتمْ  ْيٌد َوالس َعالَِمْ!َ إِنَك َ�ِْيٌد َ�ِ
ْ
صحيح ، رواه مسلم ، كتاب  ]. ال

  ]. الصالة ، باب الصالة � اC¦ بعد التشهد

                                                           

42 ����5� !���, �����: 	% (�����) 
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“আবু মাসউদ আনসারী রািদয়া�া� আন� বেলন, রাসূলু�াহ 

সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম একদা সা‘দ ইবনু উবাদার 

মজিলেস আমােদর কােছ আসেলন? তখন বশীর ইবনু সা‘দ 

তাঁেক িজেuস করেলন: ইয়া রাসুলা�াহ! আ�াহ তা‘আলা 

আমােদর আেদশ িদেয়েছন েযন আমরা আপনার উপর দ�দ 

পিড়? আমরা িকভােব আপনার উপর সালাত তথা দ�দ পাঠ 

করব? তখন িতিন চুপ থাকেলন এমনিক আমরা ভাবলাম যিদ 

;{কারী ;{ না করত তাহেল অেনক ভাল হত? তারপর িতিন 

বলেলন: েতামরা বল: ‘আ�া�7া ছাি� ‘আলা মুহা7ািদন ওয়া 

‘আলা আিল মুহা7ািদন কামা ছা�াইতা ‘আলা আিল ইবরাহীমা, 

ওয়া বািরক ‘আলা মুহা7ািদন ওয়া ‘আলা আিল মুহা7ািদন কামা 

বারাকতা ‘আলা আিল ইবরাহীমা িফল আলামীনা ইtাকা 

হামীদু7াজীদ’।  

অথ�াV, েহ আ�াহ! মুহা7দ এবং তাঁর পিরবার-পিরজনেদর উপর 

এমনভােব দ�দ পাঠ কর েযমনভােব কেরছ ই¢াহীম ও তাঁর 

পিরবার-পিরজেনর উপর? আর মুহা7দ এবং তাঁর পিরবার-

পিরজনেদর উপর এমনভােব বরকত দাও েযমনভােব পৃিথবীেত 
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িদেয়ছ ই¢াহীম ও তাঁর পিরবার-পিরজেনর উপর? িন9য় তুিম 

মহান এবং ;শংিসত?43 

 

 

(৫) 

ُْدرِي� َرِ� اُهللا َقْنُه قَاَل 
ْ

ßَسِعْيٍد ا Ïِ
َ
َنا يَا َرُسوَل اهللاِ صg اهللا عليه : َقْن أ

ْ
قُل

 �gْسلِْيُم فََكْيَف نَُصٍد : قُْولُْوا :  َعلَْيَك؟ قَاَل وسلم هَذا الت �َمُ َ�َ �اللُهم َصل

ٍد  ٍد َوÉََ آِل ُ�َم َقْبِدَك َوَرُسْولَِك َكَما َصلْيَت Éََ آِل إِبَْراِهْيَم َوَبارِْك َ�َ ُ�َم

َت َ� إِبَْراِهْيَم 
ْ
rفس« ، باب قول اهللا. (َكَما بَاَرåرواه ا?خاري ، كتاب ا 

¦Cإن اهللا ومالئكته يصلون � ا Hتعا.(    

“আবু সাঈদ খুদরী রািদয়া�া� আন� বেলন, আমরা বললাম, ইয়া 

রাসুলা�াহ! সালাম েতা আমােদর জানা আেছ? তেব আমরা 

িকভােব আপনার উপর সালাত তথা দ�দ পাঠ করব? তখন িতিন 

বলেলন: েতামরা বল: ‘আ�া�7া ছাি� ‘আলা মুহা7ািদন আিmকা 

ওয়া রাসুিলকা, কামা ছা�াইতা ‘আলা আিল ইবরাহীমা, ওয়া 
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বািরক ‘আলা মুহা7ািদন ওয়া ‘আলা আিল মুহা7ািদন কামা 

বারাকতা ‘আলা ইবরাহীমা’।  

অথ�াV েহ আ�াহ! েতামার বাGা এবং রাসূল মুহা7দ এর উপর 

এমনভােব দ�দ পাঠ কর েযমনভােব কেরছ ই¢াহীেমর পিরবার-

পিরজেনর উপর? আর মুহা7দ এবং তাঁর পিরবার-পিরজনেদর 

উপর এমনভােব বরকত দাও েযমনভােব িদেয়ছ ই¢াহীম এর 

উপর?44  

(৬)  

Oَْpَ Ïِ َرِ� اُهللا َقْنُه قَاَل 
َ
لَِقَيuِ َكْعُب ْنُن ُعْجَرةَ َرِ� : َقْن َقْبِد الرْ�َِن بِْن أ

ْهِدي لََك َهِديًة ؟ خر: اُهللا َقْيُه َفَقاَل 
ُ
الَ أ

َ
ج علينا رسول اهللا فقلنا قد عرفنا أ

ٍد :قُولُْوا: كيف نسلم عليك فكيف نصg عليك ؟ قال  �َمُ َ�َ �اللُهم َصل

ْيدٌ  ْيٌد َ�ِ ٍد َكَما َصلْيَت ََ�َ آِل إِبَْراِهْيَم إِنَك َ�ِ اللُهم بَارِْك َ�َ ، َوَ�َ آِل ُ�َم

دٍ  ٍد وََ�َ آِل ُ�َم ْيدٌ  ُ�َم ْيٌد َ�ِ َت َ�َ آِل إِبَْراِهْيَم إِنَك َ�ِ
ْ
rصحيح ، . (َكَما بَاَر

  ). رواه مسلم ، كتاب الصالة ، باب الصالة � اC¦ بعد التشهد
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“আmুর রহমান ইবনু আিব লায়লা রািদয়া�া� আন� বেলন, 

আমার সােথ কা‘ব ইবনু উজরার সাCাত হল, িতিন বলেলন: 

আিম িক েতামােক একিট হািদয়া েদব না? নবী সা�া�া� 

আলাইিহ ওয়াসা�াম আমােদর কােছ আসেলন? আমরা তাঁেক 

িজেuস করলামঃ আপনােক িকভােব সালাম জানাব তা আমরা 

জািন? তেব আপনার উপর িকভােব সালাত তথা দ�দ পাঠ 

করব? িতিন বলেলন: েতামরা বল: ‘আ�া�7া ছাি� ‘আলা 

মুহা7ািদন ওয়া ‘আলা আিল মুহা7ািদন কামা ছা�াইতা ‘আলা 

আিল ইবরাহীমা ইtাকা হামীদু7াজীদ? ‘আ�া�7া বািরক ‘আলা 

মুহা7ািদন ওয়া ‘আলা আিল মুহা7ািদন কামা বারাকতা ‘আলা 

আিল ইবরাহীমা ইtাকা হামীদু7াজীদ’।  

অথ�াV েহ আ�াহ! মুহা7দ এবং তাঁর পিরবার-পিরজনেদর উপর 

এমনভােব দ�দ পাঠ কর েযমনভােব কেরছ ই¢াহীেমর পিরবার-

পিরজেনর উপর িন9য় তুিম মহান এবং ;শংিসত? েহ আ�াহ! 

মুহা7দ এবং তাঁর পিরবার-পিরজনেদর উপর এমনভােব বরকত 
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দাও েযমনভােব িদেয়ছ ই¢াহীেমর পিরবার-পিরজেনর উপর? 

িন9য় তুিম মহান এবং ;শংিসত?45  

(৭)  

ُدْ  ْßَسِعْيٍد ا Ïِ
َ
نَا يَا َرُسوَل اهللاِ صg اهللا عليه : رِي� َرِ� اُهللا َقْنُه قَاَل َقْن أ

ْ
قُل

الَةُ َعلَْيَك؟ قَاَل  َناهُ فََكْيَف الص
ْ
الَُم َعلَْيَك قَْد َعَرف اللُهم : ُقْولُوا : وسلم الس

ٍد َقْبِدَك َوَرُسْولَِك َكَما َصلْيَت َ�َ إِبَْراِهْيَم وَ  �َمُ َ�َ �ٍد  َصل بَارِْك َ�َ ُ�َم

َت َ�ِ إِبَْراِهْيَم 
ْ
rٍد َكَما بَاَر صحيح ، رواه النساÎ ، صحيح س� . (َوآِل ُ�َم

 ).النسا ا£زء األول

(৭) আবু সাঈদ খুদরী রািদয়া�া� আন� বেলন, আমরা বললাম, 

ইয়া রাসুলা�াহ! সালাম েতা আমােদর জানা আেছ? তেব আমরা 

িকভােব আপনার উপর সালাত তথা দ�দ পাঠ করব? তখন িতিন 

বলেলন: েতামরা বল: ‘আ�া�7া ছাি� ‘আলা মুহা7ািদন আিmকা 

ওয়া রাসুিলকা, কামা ছা�াইতা ‘আলা ইবরাহীমা, ওয়া বািরক 

‘আলা মুহা7ািদন ওয়া আিল মুহা7ািদন কামা বারাকতা ‘আলা 

ইবরাহীমা’।  

                                                           

45 ������, �����: ��  । 



 

58 

অথ�াV েহ আ�াহ! েতামার বাGা ও রাসূল মুহা7দ এর উপর 

এমনভােব দ�দ পাঠ কর েযমনভােব কেরছ ই¢াহীম এর উপর? 

আর মুহা7দ এবং তাঁর পিরবার-পিরজনেদর উপর এমনভােব 

বরকত দাও েযমনভােব িদেয়ছ ই¢াহীম এর উপর?46 

(৮)  

Ïِ َسِعْيٍد اßُْدرِي� قَاَل 
َ
َنا يَا َرُسوَل اهللاِ صg اهللا عليه وسلم َهَذا : َقْن أ

ْ
قُل

َناهُ فَ ال
ْ
الَُم َعلَْيَك قَْد َعَرف الَةُ ؟ قَاَل س ٍد : ُقْولُْوا: َكْيف الص �َمُ َ�َ �اللَُهم َصل

ٍد َكَما  ٍد وََ�َ آِل ُ�َم َقْبِدَك َوَرُسْولَِك َكَما َصلْيَت َ�َ إِبَْراِهْيَم َوَبارِْك َ�َ ُ�َم

َت َ�َ إِبَْراِهْيمَ 
ْ
rة صحيح ، رواه ابن ماجة ، صحيح س� ابن ماج. ( بَاَر

 ).ا£زءاألول 

“আবু সাঈদ খুদরী রািদয়া�া� আন� বেলন, আমরা বললাম, ইয়া 

রাসুলা�াহ! সালাম েতা আমােদর জানা আেছ? তেব আমরা 

িকভােব আপনার উপর সালাত তথা দ�দ পাঠ করব? তখন িতিন 

বলেলন: েতামরা বল: ‘আ�া�7া ছাি� ‘আলা মুহা7ািদন আিmকা 

ওয়া রাসুিলকা, কামা ছা�াইতা ‘আলা ইবরাহীমা, ওয়া বািরক 
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‘আলা মুহা7ািদন ওয়া ‘আলা আিল মুহা7ািদন কামা বারাকতা 

‘আলা ইবরাহীমা’।  

েহ আ�াহ! েতামার বাGা ও রাসূল মুহা7দ এর উপর এমনভােব 

দ�দ পাঠ কর েযমনভােব কেরছ ই¢াহীম এর উপর? আর 

মুহা7দ এবং তাঁর পিরবার-পিরজনেদর উপর এমনভােব বরকত 

দাও েযমনভােব িদেয়ছ ই¢াহীম এর উপর?47 

(৯) 

ُهْم قَالُْوا غ
َ
اِعِدي� َرِ� اُهللا َقْنُه ك Ïِ ُ�َْيٍد الس

َ
يَا َرُسوَل اهللاِ صg اهللا : َقْن أ

� َعلَْيَك ؟ فقال gَعلَْيَك فََكْيَف نَُص ِ الَة ِمْرنَا بِالص
ُ
اللُهم : ُقْولُوا: عليه وسلم أ

 �َمُ َ�َ �ٍد َصل يَتِِه َكَما َصلْيَت َ�َ إِبَْراِهْيَم َوَبارِْك َ�َ ُ�َم �ْزَواِجِه َوُذر
َ
ٍد وَأ

َعالَِمْ!َ 
ْ
َت َ�َ إِبَْراِهْيَم ِ� ال

ْ
rيَتِِه َكَما بَاَر �ْزَواِجِه َوُذر

َ
ْيدٌ ،وَأ . إِنَك َ�ِْيٌد َ�ِ

 )ولصحيح ، رواه ابن ماجة ، صحيح س� ابن ماجة  ا£زء األ(

“আবু �মাইদ সা‘েয়দী রািদয়া�া� আন� বেলন, নবী সা�া�া� 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, ছাহাবীগণ িজেuস করেলন: ইয়া 

রাসূলা�াহ! আমােদরেক আপনার উপর দ�দ পড়ার আদশ 

                                                           

47 ���� ��$��, �����: ���। (����) 



 

60 

েদওয়া হেয়েছ? আমরা িকভােব আপনার উপর দ�দ পড়ব? 

রাসূলু�াহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন: েতামরা বল: 

‘আ�া�7া ছাি� ‘আলা মুহা7ািদন ওয়া আযওয়ািজহী ওয়া 

যুরিরয়>ািতহী কামা ছা�াইতা ‘আলা ইবরাহীমা ওয়া বািরক ‘আলা 

মুহা7ািদন ওয়া আযওয়ািজহী ওয়া যুরিরয়>ািতহী কামা বারাকতা 

‘আলা ইবরাহীমা িফল আলামীনা ইtাকা হামীদু7াজীদ’।  

অথ�াV েহ আ�াহ! মুহা7দ এবং তাঁর প�ীগণ ও স`ানেদর ;িত 

এমনভােব দ�দ পাঠ কর েযমনভােব কেরছ ই¢াহীেমর উপর? 

েহ আ�াহ! মুহা7দ এবং তাঁর প�ীগণ ও স`ানেদর ;িত 

এমনভােব বরকত অবতীণ� কর েযমনভােব কেরছ ই¢াহীেমর 

পিরবার-পিরজেনর উপর? িন9য় তুিম মহান এবং ;শংিসত?48 

(১০) 

ُت َرُسوَل اهللاِ صg اهللا عليه : َزْيِد بِْن َخارَِجَة َرِ� اُهللا َقْنُه قَاَل  َقنْ 
ْ
ل
َ
نَا َسأ

َ
أ

َعآءِ َوقُْولُْوا:  وسلم َفَقاَل  �jَواْجَتِهُدْوا ِ� ا  َÉَ ٍد وََ�َ : َصل�ْوا �َمُ َ�َ �اللُهم َصل

ٍد   ).النسا ا£زء األول صحيح ، رواه النساÎ ، صحيح س�. (آِل ُ�َم
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“যােয়দ ইবনু খািরজাহ রািদয়া�া� আন� বেলন, আিম নবী 

সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ামেক িজেuস করলাম? তখন িতিন 

বলেলন: েতামরা আমার উপর দ�দ পড় এবং অেনক েবশী েচFা 

কের েদা‘আ’ কর? এভােব বল: ‘আ�া�7া ছাি� ‘আলা মুহা7ািদন 

ওয়া ‘আলা আিল মুহা7ািদন’।  

অথ�াV, েহ আ�াহ! মুহা7দ এবং তাঁর পিরবার-পিরজনেদর উপর 

রহমত বষ�ণ কর?49 

 

(১১) 

َحَة َرِ� اُهللا َقْنُه قَال
ْ
ِ� َزْيُد ْنُن َخارَِجَة قَاَل : َقْن ُمْوçَ بِْن َطل َXَْخ

َ
ُت :أ

ْ
قُل

ُ يَا َرُسوَل اهللاِ صg اهللا عل ل�ُم َعلَْيَك فََكْيَف َس يه وسلم قَْد َعلِْمَنا َكْيَف ن

 َوقُْولُْوا َÉَ َعلَْيَك ؟ قَاَل َصل�ْوا �gٍد َكَما :نَُص ٍد َوَ�َ آِل ُ�َم اللُهم بَارِْك َ�َ ُ�َم

ْيدٌ  ْيٌد َ�ِ َت َ�َ إِبَْراِهْيَم َوآِل إِبَْراِهْيَم إِنَك َ�ِ
ْ
rصحيح ، رواه أ�د ، فضل . ( بَاَر

 )اC¦ لأل?ا الصالة � 
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“মুসা ইবনু sালহা রািদয়া�া� আন� বেলন, যােয়দ ইবনু 

খািরজাহ আমােক বলেলন েয, িতিন বেলেছন, ইয়া রাসুলা�াহ! 

আপনােক িকভােব সালাম করব তা আমারা জািন? তেব আপনার 

উপর সালাত তথা দ�দ িকভােব পাঠ করব? তখন িতিন 

বলেলন: েতামরা আমার উপর দ�দ পাঠ করতঃ বল: ‘আ�া�7া 

বািরক ‘আলা মুহা7ািদন ওয়া ‘আলা আিল মুহা7ািদন কামা 

বারাকতা ‘আলা ইবরাহীমা ওয়া আিল ইবরাহীমা ইtাকা 

হামীদু7াজীদ’।  

অথ�াV েহ আ�াহ! মুহা7দ এবং তাঁর পিরবার-পিরজনেদর উপর 

এমনভােব বরকত দাও েযমনভােব িদেয়ছ ই¢াহীম ও তাঁর 

পিরবার-পিরজেনর উপর? িন9য় তুিম মহান এবং ;শংিসত?50 
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রাসূল সা�া�া� আলাইিহ সা�া�া� আলাইিহরাসূল সা�া�া� আলাইিহ সা�া�া� আলাইিহরাসূল সা�া�া� আলাইিহ সা�া�া� আলাইিহরাসূল সা�া�া� আলাইিহ সা�া�া� আলাইিহ    ওয়াসা�ােমর উপর ওয়াসা�ােমর উপর ওয়াসা�ােমর উপর ওয়াসা�ােমর উপর 

সালাম পাঠ করাসালাম পাঠ করাসালাম পাঠ করাসালাম পাঠ করা    

নবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপর সালাম ে;রেণর জন> 

মাসনূন শm হল িন��প? 

ََفَت إpََِْنا َرُسوَل اهللاِ صg : َقْن َقْبِد اهللاِ بِْن َمْسٌعْوِد َرِ� اُهللا َقْنُه قَاَل  
ْ

åا

الَمُ : اهللا عليه وسلم  َفَقاَل  َيُقْل ، إِن اَهللا ُهَو الس
ْ
َحُدُكْم فَل

َ
 أOفَإَِذا َص :

 èََورَْ�َُة اهللاِ َوَبَر �BِCف�َها ا
َ
ي�َباُت الّسالَُم َعلَْيَك ك لَواُت َوالط ِحياُت هللاِ َوالصåا

َصابَْت áََ الّس ، تُهُ 
َ
ٌتٌمْوَها أ

ْ
ِْ!َ ، فَإِنُكْم إَِذا قُل

َ
ا� الَُم َعلَْيَنا وََ�َ َقَباِد اهللاِ الص

َمآءِ َواألْرِض  ًدا ، َقْبٍد َصالٍِح ِ� الس �َمُ ن
َ
ْشَهُد أ

َ
َ إِال اُهللا وَأ

َ
ْن ال إِ`

َ
ْشَهُد أ

َ
أ

 ُ
ُ

، كتاب الصالة ، باب التشهد �  صحيح ، رواه ا?خاري.( َقْبُدهُ َوَرُسْو`

    ).اآلخرة

“আmু�াহ ইবনু মাসউদ রািদয়া�া� আন� বেলন, নবী সা�া�া� 

আলাইিহ ওয়াসা�াম আমােদর িদেক তািকেয় বলেলন: আ�াহই 

হেলন ‘সালাম’। অতএব েতামরা যখন সালাত আদায় করেব 

তখন বলেব-‘আতাতিহয়>াতু িল�ািহ ওয়াLালাওয়াতু 

ওয়া©াইিয়বাতু আসসালামু আলাইকা আইয়ুহাtািবইয়ু ওয়া 

রাহমাতু�ািহ ওয়া বারাকাতু�, আসসালামু ‘আলাইনা ওয়া ‘আলা 
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ইবািদ�ািহLািলহীন’ -এ�প বলেল আসমান ও জিমেনর ;েত>ক 

েনককার ব>িU তা ;া� হেব? তারপর বলেব ‘আশহাদু আ�া 

ইলাহা ই�া�া� ওয়া আশহাদু আtা মুহা7াদান আmু� ওয়া 

রাসুলু�’।51   

মাসআলা: উে�িখত হািদসসমূেহ রাসূল সা�া�া� আলাইিহ 

সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপর দ�দ পড়া ও তার সালাম 

ে;রণ করার ;�িত ও শmসমূহ বণ�না কের েদওয়া হেয়েছ? 

েযেহতু দ�দ পাঠ করা এিট একিট ইবাদত তাই এ িবষেয় রাসূল 

সা�া�া� আলাইিহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর েশখােনা 

;�িত ও শmrেলার অনুসরণ করাই বা�নীয়? এর বাইের 

েকােনা ;�িত বা শm iহণেযাগ> নয়? আমােদর েদেশ দ�েদ 

তুনাি�না, দ�েদ মুকাpাস, দ�েদ তাজ, দু�েদ লাকী এবং 

দ�েদ আকবার ইত>ািদর েয ;চলন রেয়েছ েস সব দু�েদর 

শmrেলা সূtাহ eারা ;মািণত নয়। সুতরাং, এrেলা পিরতাজ>? 

সুtােতর অনুসরণ করাই ইসলােমর অনুসারীেদর জন> একা` 

জ1রী?  
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দ�দ শরীফ পড়ার  ানসমুহদ�দ শরীফ পড়ার  ানসমুহদ�দ শরীফ পড়ার  ানসমুহদ�দ শরীফ পড়ার  ানসমুহ    

একএকএকএক----    সালােতর েশষাংেশ দ�দ পাঠ করাসালােতর েশষাংেশ দ�দ পাঠ করাসালােতর েশষাংেশ দ�দ পাঠ করাসালােতর েশষাংেশ দ�দ পাঠ করা: : : :     

সালাত েশষ করার পূেব� দ�দ পাঠ করা সূtাত? ;মাণ:  

�Bِ  صg اهللا عليه وسلم : َضالََة بِْن ُقبَْيٍد َرِ� اُهللا َقْنُه قَاَل َقْن ُف Cَسِمَع ا

�  صg اهللا عليه وسلم BِCا َ�َ ��Bِ . رَُجالً يَْدُعوêِ َصالَتِِه فَلَْم يَُصلCَفَقاَل ا

ِ : صg اهللا عليه وسلم  ْو ل
َ
ُ أ

َ
َل َهَذا ُعم َدَ�هُ َفَقاَل ` َحُدُكْم َعج

َ
َغْ«ِهِ إَِذا َصOّ أ

 � صg اهللا عليه وسلم ُعمBِCا َ�َ � بَِتْحِمْيِد اهللاِ وا¾َنآءِ َعلَْيِه ُعم pََُصل
ْ
َيْبَدأ

ْ
فَل

صحيح ، رواه ال±مذى ، صحيح س� ال±مذى ا£زء . (pََْدُع َنْعُد َما َشاَء 

     ). ا¾الث

“ফুeালাহ ইবনু উবাইদ রািদয়া�া� আন� বেলন, নবী সা�া�া� 

আলাইিহ ওয়াসা�াম এক ব>িUেক ছালােত েদা‘আ করেত 

kনেলন? েলাকিট নবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপর 

দ�দ পাঠ করল না? তখন িতিন বলেলন, এই েলাকিট তাড়া-�ড়া 

করল? তারপর তােক েডেক বলেলন, যখন েতামােদর েকউ 

সালাত পড়েব তখন ;থম আ�াহর ;শংসা করেব তারপর নবী 
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সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপর  দ�দ পড়েব? অতঃপর 

যা ইLা েদা‘আ করেব?52 

দুইদুইদুইদুই. . . . জানাযার সালােত দ�দ পড়াজানাযার সালােত দ�দ পড়াজানাযার সালােত দ�দ পড়াজানাযার সালােত দ�দ পড়া    

জানাযার ছালােত (নামায) িeতীয় তাকবীেরর পর দ�দ পাঠ করা 

সুtাত? ;মাণ- 

َماَمَة بِْن َسْهٍل َرِ� اُهللا قَ 
ُ
Ïِ أ

َ
� صg َقْن أBِCْصَحاِب ا

َ
ْخXََهُ رَُجٌل ِمْن أ

َ
نُه أ

َ
ْنُه ك

 
ْ
َ اِإلَماُم ُعم َفْقرَأ �Xْن يَُك

َ
ََناَزةِ أ ِ َ�َ ا£ْ الَة نَة ِ� الص ن الس�

َ
اهللا عليه وسلم أ

 �gيَُص ا ِ� َغْفِسِه ُعم íîِ ®َْو
ُ
ةِ األ بِْ«َ

ْ
كåِكَتاِب َنْعَد ا

ْ
� صg بَِفا³َِِة الBِCا َ�َ 

  ِ� َشïٍْ ِمْنُهن
ُ
بِْ«َاِت َوالَ َفْقرَأ

ْ
كåَجَناَزةِ ِ� ا

ْ
َ�َء لِل �jص ا�اهللا عليه وسلم َوñَُل

اً ِ� َغْفِسِه  îِ ْم�افó ، مسند الشافò ا?اب ا¾الث شرواه ال. (ُعم يَُسل

    ) والع»ون � صالة ا£نائز

“আবু উমামাহ রািদয়া�া� আন� বেলন, তাঁেক একজন ছাহাবী 

বেলেছন, জানাযার ছালােত (নামায) সূtাত হল, ;থেম ইমাম 

তাকবীর বলেব? ;থম তাকবীেরর পর চুেপ চুেপ সূরা ফািতহা 

পাঠ করেব, তারপর (িeতীয়) তাকবীর (এর পর) দ�দ পাঠ 
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করেব এবং (তৃতীয় তাকবীেরর পর) মৃেতর জন> িবেশষভােব 

েদা‘আ করেব? কুরআন পাঠ করেব না? তারপর (চতুথ� 

তাকবীেরর পর) চুেপ চুেপ সালাম িদেব?53   

িতনিতনিতনিতন. . . . আযান kনার পর আযান kনার পর আযান kনার পর আযান kনার পর েদােদােদােদা‘‘‘‘আআআআ    পড়ার পূেব� দ�দ পাঠ করা পড়ার পূেব� দ�দ পাঠ করা পড়ার পূেব� দ�দ পাঠ করা পড়ার পূেব� দ�দ পাঠ করা 

সূtাতসূtাতসূtাতসূtাত:::: 

 صg اهللا  BِCُه َسِمَع ان
َ
َعاِص َرِ� اُهللا َقْنُهَما ك

ْ
َقْن َقْبِد اهللاِ بِْن َقْمٍرو بِْن ال

ِ :  عليه وسلم َفُقْوُل   فَإِنُه إ َن َفُقْولُْوا ِمْثَل َما َفُقْوُل ُعم َصل�ْوا َ�َ �ُمَؤذ
ْ
َذا َسِمْعُتُم ال

 اُهللا َعلَْيِه بَِها َعْ»اً Oَصالَةً َص  ّÉَ Oَها ، َمْن َصوَِسْيلََة فَإِغ
ْ
ُعم َسلُْوا اَهللا ِ· ال

 ِ َنِة الَ تَْنَبöِ إِال ل نَا ُهَو َفَمْن َمْ÷ِلٌَة ِ� ا£ْ
َ
ُكْوَن أ

َ
ْن أ

َ
ْرُجْو أ

َ
َعْبٍد ِمْن ِعَباِد اهللاِ وَأ

َفاَعُة  ُ الش وَِسْيلََة َحلْت `َ
ْ
َل اَهللا ِ· ال

َ
صحيح ، رواه مسلم ، كتاب . (َسأ

    )....    الصالة باب القول مثل قول ا�ؤذن

“আmু�াহ ইবনু ‘আমর ইবনুল ‘আস রািদয়া�া� আন� বেলন, 

যখন েতামরা মুআিয>েনর আযান kনেব তখন তার মত বল? 

তারপর আমার উপর দ�দ পড়? েকননা েয ব>িU আমার উপর 

একবার দ�দ পড়েব আ�াহ তা‘আলা তার উপর দশবার দ�দ 
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পাঠ করেবন? তারপর েতামরা আ�াহর কােছ আমার জন> 

উসীলার েদা‘আ করেব? কারণ উসীলা হল জাtােত একিট 

উ^তর ময�াদা, যা আ�াহর বাGােদর মধ> েথেক kধু একজনই 

;া� হেব? আিম আশা কির আিমই হব েসই ব>িU? অতএব েয 

ব>িU আমার জন> আ�াহর কােছ উসীলার েদা‘আ করেব েস 

আমার সুপািরশ ;া� হেব?54 

চারচারচারচার. . . . সব�াব ায় সব�াব ায় সব�াব ায় সব�াব ায় রাসূল সা�া�া� আলাইিহ সা�া�া� আলাইিহ রাসূল সা�া�া� আলাইিহ সা�া�া� আলাইিহ রাসূল সা�া�া� আলাইিহ সা�া�া� আলাইিহ রাসূল সা�া�া� আলাইিহ সা�া�া� আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর উপর দ�দ পড়া ইসলােমওয়াসা�ােমর উপর দ�দ পড়া ইসলােমওয়াসা�ােমর উপর দ�দ পড়া ইসলােমওয়াসা�ােমর উপর দ�দ পড়া ইসলােমর িনেদ�শর িনেদ�শর িনেদ�শর িনেদ�শ: : : :     

;েত>ক ঈমানদােরর ;িত সব�াব ায় ও সব� ােন রাসূলু�াহ 

সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপর দ�দ পােঠর িনেদ�শ 

রেয়েছ? 

Ïِ ُهَرْيَرةَ َرِ� اُهللا َقْنُه قَالَ 
َ
الَ :قَال َرُسوَل اهللاِ صg اهللا عليه وسلم : َقْن أ

 فَإِن  َيتِخُذْوا َقXِْي ِقْيداً  َÉَ َْعلُْوا ُنُيْوتَُكْم ُقُبْوراً وََحْيُثَما ُكْنُتْم فََصل�ْوا
َ

ø ََوال

 uِلأل?ا . (َصالَتَُكْم َيْبلُُغ ¦Cد ، فضل الصالة � ا�
َ
    ).صحيح ، رواه أ
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“আবু �রাইরা রািদয়া�া� আন� বেলন, নবী সা�া�া� আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলেছন, েতামরা আমার কবরেক ঈেদ (িমলনেমলায়) 

পিরণত কেরা না? আর েতামরা েতামােদর ঘরেক কবের পিরণত 

করনা? েতামরা েযখােনই থাকনা েকন আমার উপর দ�দ পড়? 

কারণ েতামােদর দ�দ আমার কােছ েপwেছ যায়?55  

يِْق َرِ� اُهللا َقْنُه قَاَل  �د �Ïِ بَْكٍر الص
َ
قاَل َرُسوَل اهللاِ صg اهللا عليه : َقْن أ

 :  وسلم َÉَ gِي فَإَِذا َصXِْعْنَد َق 
ً
َ Ïِ َملَ´ ùاَهللا َو  فَإِن َÉَ َالَة ْوا الص ُ ِ̄

ْ
ك

َ
أ

َملَُك 
ْ
ِ� قَاَل ِ· َذلِك ال م

ُ
 َعلَْيَك : رَُجٌل ِمْن أgفُالََن اْنَن فُالٍَن َص َد إِن يَا ُ�َم

اَعَة  حاديث الصحيحة لأل?ا  ، حسن ، رواه اjيلú ، سلسلة األ. (الس

    )ا£زء األول

“আবু বকর িছpীক রািদয়া�া� আন� বেলন, নবী সা�া�া� 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, েতামরা আমার উপর েবশী েবশী 

দ�দ পড়? কারণ আ�াহ তা‘আলা আমার কবেরর কােছ একজন 

মালাক (েফেরশতা) িনধ�ারণ কের েরেখেছন? যখন আমার 

উ7েতর েকােনা ব>িU আমার উপর দ�দ পাঠ কের তখন েস 
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মালাক আমােক বেল, েহ মুহা7দ! অমুেকর েছেল অমুক এই 

মু�েত� আপনার উপর দ�দ পাঠ কেরেছ?56  

إِن :قَاَل َرُسوَل اهللاِ صg اهللا عليه وسلم : َقْن ابِْن َمْسُعْوٍد َرِ� اُهللا َقْنُه قاَل 

رْ 
َ
الََم هللاِ َمالَئَِكًة َسياِحْ!َ ِ� األ ِ� الس م

ُ
صحيح ، رواه . (ِض ُفَبل�ُغْوِ� ِمْن أ

     )النساÎ ، صحيح س� النسا ا£زء األول

“আmু�াহ ইবনু মাসউদ রািদয়া�া� আন� বেলন, নবী সা�া�া� 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, িন9য় আ�াহর কিতপয় েফেরশতা 

রেয়েছন যারা িবেz ঘুের েবড়ায়? তারা আমার উ7েতর পC 

েথেক আমার কােছ সালাম েপwিছেয় েদন?57  

পাচঁপাচঁপাচঁপাচঁ. . . . জুমার িদন েবিশ েবিশ কের দ�দ পড়াজুমার িদন েবিশ েবিশ কের দ�দ পড়াজুমার িদন েবিশ েবিশ কের দ�দ পড়াজুমার িদন েবিশ েবিশ কের দ�দ পড়া::::    

জুমার িদন নবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপর েবশী 

েবশী দ�দ পাঠ করার িনেদ�শনা রেয়েছ: 
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نَْصارِي� َرِ� اُهللا َقْنُه قَاَل 
َ
ُسوَل اهللاِ صg اهللا عليه قَاَل رَ : َقْن اÏَِْ َمْسُعْوٍد األ

َحٌد يَْوَم : وسلم 
َ
� أ َÉَ �ُْمَعِة فَإِنُه لَيَْس يَُصل  ِ� يُْوِم ا£ْ َÉَ َالَة ْوا الص ُ ِ̄

ْ
ك

َ
أ

 َصالّتُهُ  َÉَ ُعرَِضْت ُْمَعِة إِال صحيح ، رواه ا�اكم وا?يه� ، صحيح . (ا£ْ

     ).ا£امع الصغ« ا£زء األول

“আmু�াহ ইবনু মাসউদ রািদয়া�া� আন� বেলন, নবী সা�া�া� 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, জুমার িদন আমার উপর েবশী 

েবশী দ�দ পড়, কারণ েয ব>িU জুমার িদন আমার উপর দ�দ 

পড়েব তার দ�দ আমার কােছ েপwেছ েদওয়া হয়?58 

ْوِس َرِ� اُهللا َقْنُه قَاَل 
َ
ْوِس بِْن أ

َ
: اهللا عليه وسلمَرُسوَل اهللاِ صg قَاَل : َقْن أ

ُْمَعِة فِْيِه ُخلَِق آَدُم  ياِمُكْم يَْوِم ا£ْ
َ
َضِل ك

ْ
ف
َ
َْفَخُة ، َوفِْيِه قُبَِض ، إِن ِمْن أ

ْ
Cوَفِْيِه ا ،

ْعَقُة  ص
ْ
 ، َوفِْيِه ال َÉَ َصالَتَُكْم َمْعَرْوَضٌة الَةِ فِْيِه فَإِن  ِمن الص َÉَ ْوا ُ ِ̄

ْ
ك

َ
قَاَل . فَأ

َرْمَت ؟ يَقُولُْوَن بِلَْيَت : قَالُْوا
َ
ْيَف ُيْعَرُض َصالَُيَنا َعلَْيَك َوقَْد أ

َ
rيَا َرُسْوَل اهللاِ َو

نْبِيَاءِ : َفَقاَل 
َ
ْجَساَد األ

َ
ْرِض أ

َ
صحيح ، رواه . (إِن اَهللا َعز وََجل َحرَم Éََ األ

    )أبوداؤد ، صحيح س� أبوداؤد ، ا£زء األول
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“আউস ইবনু আউস রািদয়া�া� আন� বেলন, নবী সা�া�া� 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, সেব�াEম িদন হল, জুমার িদন? 

এই িদেন আদম আলাইিহস সালাম েক সৃিF করা হেয়েছ? এই 

িদেনই তাঁর �হ কবজ করা হেয়েছ, এই িদেনই িশংগায় ফুঁক 

েদওয়া হেব এবং এই িদেনই েলােকরা েব�শ হেব? অতএব 

েতামরা এই িদেন আমার উপর েবশী েবশী দ�দ পাঠ কর? 

কারণ েতামােদর দ�দ আমার কােছ েপwেছ েদওয়া হয়? 

ছাহাবীগণ িজেuস করেলন, ইয়া রসূলা�াহ! আপনার কােছ 

আমােদর দ�দ িকভােব েপwছােনা হেব? আপিন েতা মািটেত 

িমেশ যােবন? তখন িতিন বলেলন, িন9য় আ�াহ তা‘আলা 

জিমেনর উপর নবীেদর শরীর খাওয়া করা হারাম কেরেছন?59  

ছয়ছয়ছয়ছয়. . . . েদােদােদােদা‘‘‘‘আআআআর সময় দ�দ পড়ার সময় দ�দ পড়ার সময় দ�দ পড়ার সময় দ�দ পড়া::::    

েদা‘আ ও মুনাজাত করার সময় আ�াহর ;শংসাবােদর পর দ�দ 

পড়ার আেদশ রেয়েছ? 
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 : َقْن ُفَضالََة بِْن ُقَبْيٍد قَاَل 
ْ
َنْ!َ رَُسوَل اهللاِ صg اهللا عليه وسلم قَاِعٌد إِذ

 َفَقاَل Oا: َدَخَل رََجٌل فََص َفَقاَل َرُسوَل اهللاِ صg اهللا . ْغِفْر ِ·ْ َوارuِْ�َْ اللُهم

� ، إَِذا َصلْيَت َفَقَعْدَت فَاْ�َِد اَهللا بَِما ُهَو : عليه وسلم gُمَص
ْ
ف�َها ال

َ
َت ك

ْ
ل َعج

 ُعم اْدُعْه ، قَاَل  َÉَ �ْهلُُه َوَصل
َ
 رََجٌل آَخٌر َنْعَد ذلَِك فََحِمَد اهللاَ : أOَص  ُعمgَوَص 

� صg اهللا عليه وسلم BِCا َÉَ . اهللا عليه وسلم gص �BِCف�َها : َفَقاَل ا
َ
ك

َْب 
ُ

ø أْدُع gُمَص
ْ
صحيح ، رواه ال±مذى ، صحيح س� ال±مذى ا£زء . (ال

 .)األول

“ফুeালাহ ইবনু উবাইদ রািদয়া�া� আন� বেলন, নবী সা�া�া� 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেসিছেলন এমতাব ায় এক ব>িU ;েবশ 

কের সালাত আদায় করল তথায় েস বলল, েহ আ�াহ আমােক 

Cমা করা এবং দয়া কর? তখন নবী সা�া�া� আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বলেলন, েহ সালাত আদায়কারী! তুিম তাড়া�ড়া কের 

েফেলেছা? যখন তুিম সালাত আদায় করেত িগেয় বসেব তখন 

আ�াহর যথােযাগ> ;শংসা করেব তারপর আমার উপর দ�দ 

পড়েব তারপর েদা‘আ করেব? ফুeালা রািদয়া�া� আন� বেলন, 

তারপর আর এক েলাক সালাত আদায় করল। েস আ�াহর 

;শংসা করল এবং নবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপর 
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দ�দ পড়ল? তখন নবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন: 

েহ সালাত আদায়কারী! তুিম েদা‘আ কর েতামার েদা‘আ কবুল 

করা হেব?60  

সাতসাতসাতসাত. . . . rনাহ Cমা ;াি�র জন> দ�দ পড়া সূtাতrনাহ Cমা ;াি�র জন> দ�দ পড়া সূtাতrনাহ Cমা ;াি�র জন> দ�দ পড়া সূtাতrনাহ Cমা ;াি�র জন> দ�দ পড়া সূtাত::::    

দ�দ শরীফ rনাহ Cমা হওয়া এবং সকল দুঃখ-কF ও িবষtতা 

েথেক মুিU অজ�েনর উপায়?    

َب� بِْن َكْعٍب َرِ� اُهللا َقْنُه قَاَل 
ُ
ُت يَا َرُسوَل اهللاِ : َقْن أ

ْ
الَةَ ! قُل ُ الص ِ̄

ْ
ك

ُ
إِ � أ

ِ̧ ؟ قَاَل 
ْجَعُل لََك مِْن َصالَ

َ
ُت . َما ِشئَت : َعلَْيَك فََكْم أ

ْ
ْبَع : قُل : قَاَل . الر�

َماِشْئَت فَإِْن زِْدَت َفُهَو : قَاَل . فَا¾�لَُثْ!ِ . َماِشْئَت ، فَإِْن زِْدَت َفُهَو َخْ«ٌ لََك 

لََك  ُت . َخْ«ٌ
ْ
ْجَعُل لََك : قُل

َ
َها أ


¿ُ ِ̧

َك َويُْغَفُر لََك : قَاَل . َصالَ إَِذاً تُْكÁَ َهم�

 )حسن ، رواه ال±مذي ، صحيح س� ال±مذى لأل?ا  ا£زء ا¾ا . (َذْغُبَك 

“উবাই ইবনু কা‘ব রািদয়া�া� আন� বেলন, আিম বললাম, ইয়া 

রাসুলা�াহ! আিম আপনার উপর েবশী েবশী দ�দ পাঠ কির? 

আিম কত দ�দ পড়ব? িতিন বলেলন, যত েতামার মন চায়? 

আিম বললাম, চতুথ�াংশ? িতিন বলেলন: যত মন চায়? তেব 
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আরও বাড়ােল তা েতামার জন> কল>াণকর হেব? আিম বললাম- 

দুই তৃতীয়াংশ? িতিন বলেলন: যত মন চায়? তেব আরও বাড়ােল 

তা েতামার জন> কল>াণকর হেব? আিম বললাম- আিম আপনার 

জন> পুরা সমেয়ই দ�দ পড়ব? িতিন বলেলন: তাহেল েতামার 

দুি9`া দূর হেব এবং েতামার পাপ Cমা হেব?61   

আটআটআটআট. . . . রাসূল  সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর নাম kনারাসূল  সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর নাম kনারাসূল  সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর নাম kনারাসূল  সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর নাম kনা, , , , পড়া পড়া পড়া পড়া 

িকংবা েলখার সময় দ�দ পড়া সুtাত? িকংবা েলখার সময় দ�দ পড়া সুtাত? িকংবা েলখার সময় দ�দ পড়া সুtাত? িকংবা েলখার সময় দ�দ পড়া সুtাত?     

ü َرِ� اُهللا َقْنُه قَاَل  ِÉَ اهللا عليه وسلم : َقْن gَخِ : قَاَل َرُسوَل اهللاِ ص ْيُل ا?ْ

  َÉَ �ِي َمْن ُذكِْرُت َقْنَدهُ فَلَْم يَُصل


tصحيح ، رواه ال±مذي ، صحيح . (ا

    )س� ال±مذى لأل?ا  ا£زء ا¾الث

“আলী রািদয়া�া� আন� বেলন, নবী সা�া�া� আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলেছন, েসই ব>িU কৃপণ, যার কােছ আমার নাম 

েনওয়া হল িক� েস আমার উপর দ�দ পড়ল না?62 

নয়নয়নয়নয়. . . . মসিজেদ ;েবেশর সময় দ�দ পড়ামসিজেদ ;েবেশর সময় দ�দ পড়ামসিজেদ ;েবেশর সময় দ�দ পড়ামসিজেদ ;েবেশর সময় দ�দ পড়া: : : :     
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মসিজেদ ;েবশ করা ও মসিজদ েথেক েবর হওয়ার সময় নবী 

সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপর সালাম ে;রণ করা সূtাত? 

;মাণ:  

Üََن : َقْن فَاِطَمَة َرِ� اُهللا َقْنَها بِْنِت رَُسوَل اهللاِ صg اهللا عليه وسلم قَالَْت 

َمْسِجَد َفُقْوُل 
ْ
الَِم : َرُسوَل اهللاِ صg اهللا عليه وسلم إَِذا َدَخَل ال ý اهللاِ َوالس

بَْواَب رَْ�َتَِك ، َوÝِذاَخَرَج 
َ
َتْح ِ· أ

ْ
Éََ َرُسْوِل اهللاِ ، اللُهم اْغِفْر ِ· ُذنُْوþِ ، َواف

الَُم Éََ َرُسوْ : قَاَل  تَْح ِ· اَبَْواَب ý اهللاِ َوالس
ْ
ِل اهللاِ ، اللُهم اْغِفْر ِ· ُذنُْوþِ َواف

صحيح ، رواه ابن ماجه ، صحيح س� ابن ماجة لأل?ا  ا£زء . (فَْضلَِك 

     )األول

“ফােতমা িবনতু মুহা7দ রািদয়া�া� আন� বেলন, নবী সা�া�া� 

আলাইিহ ওয়াসা�াম যখন মসিজেদ ;েবশ করেতন তখন 

বলেতন: ‘িবসিম�ািহ ওয়াসসালামু ‘আলা রাসূিল�ািহ 

আ�া�7াগিফরলী যুনুবী ওয়াফতাহলী আবওয়াবা রাহমািতকা’ 

অথ�াV, আ�াহর নােম আিম মসিজেদ ;েবশ করিছ, আ�াহর 

রাসূেলর উপর শাি` েহাক, েহ আ�াহ! আমার rনাহ Cমা কর 

এবং আমার জন> আপনার রহমেতর দরজা েখােল দাও?  
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আর যখন মসিজদ েথেক েবর হেতন তখন বলেতন: ‘িবসিম�ািহ 

ওয়াসসালামু আলা রাসূিল�ািহ আ�া�7াগিফরলী যুনুবী 

ওয়াফতাহলী আবওয়াবা ফাদিলকা’  

অথ�াV, আ�াহর নােম আিম মসিজদ েথেক েবর হিL, আ�াহর 

রাসূেলর উপর শাি` েহাক, েহ আ�াহ! আমার rনাহ Cমা কর 

এবং আমার জন> আপনার ক1ণার দরজা েখােল দাও?63 

দশদশদশদশ. . . . সালােতর েশষাংেশ রাসূল সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সালােতর েশষাংেশ রাসূল সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সালােতর েশষাংেশ রাসূল সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সালােতর েশষাংেশ রাসূল সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 

উপরউপরউপরউপর    দ�দ পড়াদ�দ পড়াদ�দ পড়াদ�দ পড়া: : : :     

সালাত েশেষ নবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপর সালাম 

েপwছােনা সুtাত? ;মাণ:  

ُْدرِي� َرِ� اُهللا َقْنُه قَاَل  ْßَسِعْيٍد ا Ïِ
َ
�Bِ صg اهللا عليه Üََن إَِذا سَ : َقْن أCَم ال

الََث َمراٍت 
َ
ِ قَاَل ث الَة ا يَِصُفْوَن ، : وسلم ِمَن الص ةِ َقم ِعز

ْ
ُسْبَحاَن َرب�َك َرب� ال

َعالَِمْ!َ 
ْ
َْمُد هللاِ َرب� ال ُمْرَسلِْ!َ ، َوا�ْ

ْ
حسن ، رواه أبويعg ، عدة . (وََسالٌَم Éََ ال

     ، )ا�صن ا�ص!
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“আবু সা‘ঈদ খুদরী রািদয়া�া� আন� বেলন, নবী সা�া�া� 

আলাইিহ ওয়াসা�াম যখন সালাত েথেক সালাম িফরােতন তখন 

িতনবার বলেতন: সুবহানা রাি�কা রাি�ল ইযযািত আ7া 

ইয়ািছফুন, ওয়া সালামুন আলাল মুরসালীন, ওয়াল হামদু িল�ািহ 

রাি�ল আলামীন? অথ�াV, েহ আ�াহ! েলােকরা যা বেল তা েথেক 

তুিম পিবn এবং ময�াদা পূণ�, সকল নবীেদর উপর সালাম ও 

শাি` েহাক, আর সকল ;শংসা সারা িবেzর ;িতপালক মহান 

আ�াহর জন>?64 

এগারএগারএগারএগার. . . . ;িতিট মজিলেশ রাসূল সা�া�া� আলাইিহ সা�া�া� ;িতিট মজিলেশ রাসূল সা�া�া� আলাইিহ সা�া�া� ;িতিট মজিলেশ রাসূল সা�া�া� আলাইিহ সা�া�া� ;িতিট মজিলেশ রাসূল সা�া�া� আলাইিহ সা�া�া� 

আলাইিহ ওয়াসা�ােমর দ�দ পাঠ করা সূtাতআলাইিহ ওয়াসা�ােমর দ�দ পাঠ করা সূtাতআলাইিহ ওয়াসা�ােমর দ�দ পাঠ করা সূtাতআলাইিহ ওয়াসা�ােমর দ�দ পাঠ করা সূtাত: : : :     

;েত>ক মজিলেস নবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপর 

দ�দ পাঠ করা সুtাত? ;মাণ:  

Ïِ ُهَرْيَرةَ َرِ� اُهللا َقْنُه قَاَل 
َ
َما : قَاَل َرُسوَل اهللاِ صg اهللا عليه وسلم : َقْن أ

ِ ، َجلََس قَْوٌم َ�ْلًِسا لَْم يَْذُكُرْوا اَهللا فِْيِه  ال Üََن َعلَْيِهْم َولَْم يَُصل�ْوا Éََ نَبِي�ِهْم إ
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َنُهْم َوÝِْن َشاَء َلَفَر لَُهْم  صحيح ، رواه ال±مذي ، صحيح . (تَِرةً فَإِْن َشاَء َعذ

 )س� ال±مذى لأل?ا  ا£زء ا¾الث

“আবু �রাইরা রািদয়া�া� আন� বেলন, েকােনা স«দায় যিদ 

েকােনা মজিলেস বেস এবং তােত আ�াহর |রণ কের না এবং 

রাসূল সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপর দ�দ পেড় না, 

তাহেল েসই মজিলস তােদর জন> অনুতােপর কারণ হেব? 

অতএব িতিন চাইেল তােদর শািf িদেবন িকংবা তােদর Cমা 

কের িদেবন?65  

বােরাবােরাবােরাবােরা. . . . সকালসকালসকালসকাল----স�া দ�দ পাঠ করাস�া দ�দ পাঠ করাস�া দ�দ পাঠ করাস�া দ�দ পাঠ করা::::    

;েত>ক সকাল-স�>ায় দ�দ পাঠ করা সূtাত? ;মাণ:  

 
َ
ْرَداءِ َرِ�َ اُهللا َقْنُه قَاَل َقْن أ jا Ïِ : اهللا عليه وسلم gقَاَل َرُسوَل اهللاِ ص :

ْتُه َشَفاَعِ� يَْوَم 
َ
rْدَر

َ
ا أ ا وَِحْ!َ ُفْمÈِ َعْ»ً  َحْ!َ يُْصبُِح َعْ»ً َÉَ Oَمْن َص

ِقَياَمِة 
ْ
 )حسن ، رواه الطXاy ، صحيح ا£امع الصغ« لأل?ا  . (ال

“আবু দারদা রািদয়া�া� আন� বেলন, নবী সা�া�া� আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলেছন, েয ব>িU সকােল দশ বার দ�দ পড়েব এবং 
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স�>ায় দশবার দ�দ পড়েব েস িকয়ামেতর িদন আমার সুপািরশ 

লােভ ধন> হেব?66  
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রাসূল সা�া�া� আলাইিহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপর রাসূল সা�া�া� আলাইিহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপর রাসূল সা�া�া� আলাইিহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপর রাসূল সা�া�া� আলাইিহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপর 

দ�দ পড়াদ�দ পড়াদ�দ পড়াদ�দ পড়ার লাভর লাভর লাভর লাভ    ও উপকািরতাও উপকািরতাও উপকািরতাও উপকািরতা    

আ�াহর নবীর উপর দ�দ পড়ার লাভ ও ফিযলত স4েক� 

অসংখ> হািদস বিণ�ত, যােত যারা েবিশ েবিশ কের রাসূল 

সা�া�া� আলাইিহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর দ�দ পেড় 

তােদর অব ান ও মান ময�দা তুেল ধরা হেয়েছ। িনে� আমরা 

রাসূল সা�া�া� আলাইিহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপর 

দ�দ পড়ার কেয়কিট লাভ ও উপকািরতা আেলাচনা করিছ?  

একএকএকএক. . . . আ�াহর িনেদ�শ বাfবায়ন করাআ�াহর িনেদ�শ বাfবায়ন করাআ�াহর িনেদ�শ বাfবায়ন করাআ�াহর িনেদ�শ বাfবায়ন করা: : : :     

রাসূল সা�া�া� আলাইিহ সা�া�া� আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর উপর দ�দ পড়া মােন, আ�াহর িনেদ�শ বাfবায়ন 

করা? কারণ আ�াহ িনেজই তার নবীর উপর দ�দ পড়ার িনেদ�শ 

েদন এবং িতিন িনেজও তার উপর দ�দ পেড়ন। যিদও আ�াহর 

দ�দ পড়া আর আমােদর দ�দ পড়ার অথ� এক নয়? আমােদর 

দ�দ পড়ার অথ� হল, তার জন> েদা‘আ করা। আর আ�াহর 

দ�দ পড়ার অথ� হল তার ;শংসা করা?  

অনু�পভােব রাসূেলর উপর দ�দ পড়ার মাধ>েম 

েফেরশতােদর সােথও একা¬তা েপাষণ ও তােদর অনুকরণ করা 
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হয়? কারণ তারাও আ�াহর নবীর উপর দ�দ পেড়ন। আ�াহ 

তা‘আলা বেলন,  

َ ٱ إِن�  ﴿ �J  Bيَُصل;ونَ  ۥئَِكَتهُ َوَمَل  َCَ ٱ ۚ ِ َهاَيB  ل�ِبّ ي;
َ
ِينَ ٱ أ ْ  ل� ْ  َءاَمُنوا  هِ َعلَيۡ  َصل;وا

 ْ     ] qs:  حزاباال[ ﴾ � لِيًماتَسۡ  َوَسّلُِموا

“আ�াহ তা‘আলা নবীর উপর দ�দ পাঠ কেরন? আর তাঁর 

মালাক তথা েফেরশতাগণ নবীর জন> আ�াহর কােছ রহমেতর 

েদা‘আ কেরন? অতএব, েহ ঈমানদার েলােকরা! েতামরাও নবীর 

উপর সালাত ও সালাম ে;রণ কর”।
67 

দুইদুইদুইদুই. . . . আ�াহ তাআ�াহ তাআ�াহ তাআ�াহ তা‘‘‘‘আলা দ�দ পাঠকারীর উপর দ�দ পেড়নআলা দ�দ পাঠকারীর উপর দ�দ পেড়নআলা দ�দ পাঠকারীর উপর দ�দ পেড়নআলা দ�দ পাঠকারীর উপর দ�দ পেড়ন: : : :     

আ�াহর নবীর উপর েকউ একবার দ�দ পড়েল আ�াহ 

ও তার েফেরশতারা তার দশবার দ�দ পেড়? যতCণ পয�` 

েলাকিট দ�দ পড়েত থােক েফেরশতারাও তার উপর দ�দ 

পড়েত থােক? রাসূল সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  

 اُهللا َعلَْيِه بَِها َعْ»ًا«Oةً َص
َ

 َصال َÉَ Oرواه مسلم(» َمْن َص.( 
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“েয ব>িU আমার উপর একবার দ�দ পাঠ কের আ�াহ তা‘আলা 

তার উপর দশবার দ�দ পাঠ কের?68  

نِيِه 
َ
َحَة َقْن أ

ْ
Ïِ َطل

َ
ن َرُسوَل اهللاِ  - ر� اهللا عنه  -وَقْن َقْبِد اهللاِ بِْن أ

َ
 -أ

َنا -صO اهللا عليه وآ` وسلم 
ْ
بُْ»َى ِ� وَْجِهِه َفُقل

ْ
إِنا لÌَََى : َجاَء َذاَت يَْوٍم َوال

ى ِ� وَْجِهَك؟ بُْ»َ
ْ
َملَُك َفَقاَل «: َفَقاَل  ال

ْ
تَاyِ ال

َ
ُد إِن َربَك َفُقوُل : إِنُه أ : يَا ُ�َم

 يَُسل�ُم 
َ

ا، َوال  َصلْيُت َعلَْيِه َعْ»ً


َحٌد إِال
َ
� َعلَْيَك أgيَُص 

َ
نُه ال

َ
َما يُْرِضيَك ك

َ
أ

 َسلمْ 


َحٌد إِال
َ
  ).صحيح رواه النساÎ وغ«ه. (»ُت َعلَْيِه َعْ»ًاَعلَْيَك أ

“আmু�াহ ইবন আিব তালহা রা. তার িপতা েথেক বণ�না 

কের বেলন, একিদন রাসূল সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম 

আমােদর মেধ> উপি ত হেলন, আমরা তাঁর েচহারায় খুিশর ভাব 

েদখেত েপলাম, আমরা বললাম, েহ আ�াহর রাসূল! আমরা 

আপনার েচহারার মেধ> আনG েদখেত পািL? িতিন বলেলন, 

আমার িনকট েফেরশতা এেস বলেলন, েহ মুহা7দ েতামার রব 

বেলন, তুিম িক এেত খুিশ নও েয, যিদ েকােনা ব>িU েতামার 

উপর একবার দ�দ পেড় আিম তার উপর দশবার দ�দ পিড় 

এবং যিদ েকউ একবার সালাম েদয়, আিম তােক দশবার সালাম 

েদই?”69 
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صO اهللا عليه وآ`  -قال رسول اهللا : قال -ر� اهللا عنه  -وعن أنس 
 يَوÒَْم ا£مَعة؛ فإنه أتاy ِجXيُل آنًفا عن رب�ه «: -وسلم Éَ َوا الصالة ُ ِ̄

ْ
ك

َ
 - أ
ةً واحدةً إال     َما َ�َ «: فقال -عز وجل  � عليَك مرgاألرِض ِمن ُمسلٍم يَُص

 )حسن رواه الطXاy(» عً»ا صليُت أنا ومالئَك� عليهِ 

“আনাস রা. হেত বিণ�ত রাসূল সা�া�া� আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলন, জুমার িদন েতামরা আমার উপর েবিশ েবিশ 

কের সালাত পড়? কারণ, িজবরীল আ. আমার িনকট এখিন তার 

রেবর িনকট েথেক এ বাণী িনেয় এেসেছ েয, “জিমেনর উপর 

েকােনা মুসিলম যিদ আমার উপর একবার দ�দ পেড় আিম এবং 

আমার েফেরশতারা তার উপর দশবার দ�দ পিড়”।
70

  

রাসূল সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম আরও বেলন,  

» ُيِقل
ْ
؛ فَل  َÉَ Oئَِكُة َما َص

َ
َمال

ْ
 َصلْت َعلَْيِه ال


 إِال َÉَ �gَما ِمْن ُمْسلٍِم يَُص

 ْ ِ̄
ْ
ْو pُِك

َ
َعْبُد ِمْن َذلَِك أ

ْ
  )حسن رواه ابن ماجه. (»ال

“েকােনা মুসিলম আমার উপর দ�দ পড়া মাnই েফেরfারা তার 

উপর সমপিরমাণ দ�দ পেড়? সুতরাং, একজন মুসিলম েযন 

দ�দ পেড় এবং েবিশ কের দ�দ পেড়?71  
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িতনিতনিতনিতন----    rনাহrনাহrনাহrনাহসমূহ Cমা কেরনসমূহ Cমা কেরনসমূহ Cমা কেরনসমূহ Cমা কেরন: : : :     

েয ব>িU রাসূল সা�া�া� আলাইিহ সা�া�া� আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর উপর একবার দ�দ পেড়, আ�াহ তা‘আলা তার 

জন> দশিট েনিক িলিপব� কেরন, দশিট rনাহ Cমা কেরন এবং 

দশিট দরজা বুলG কেরন?  

 �نَْصارِي
َ ْ
َحَة األ

ْ
Ïِ َطل

َ
ْصَبَح َرُسوُل اهللا : قَاَل  -ر� اهللا عنه  -َقْن أ

َ
صO  -أ

ْفِس يَُرى ِ�  -اهللا عليه وآ` وسلم Cَب ا�، قَالُوايَْوًما َطي بِْ»ُ
ْ
يَا :  وَْجِهِه ال

؟ قَاَل  بِْ»ُ
ْ
ْفِس يَُرى ِ� وَْجِهَك الCَب ا�َْوَم َطي ْpْصَبْحَت ا

َ
َجْل «: َرُسوَل اهللا، أ

َ
أ

 �þآٍت ِمْن َر yِتَا
َ
ةً َكتََب : َفَقاَل  -عز وجل  -أ

َ
تَِك َصال م

ُ
 َعلَْيَك ِمْن أOَمْن َص

ُ َعْ»َ َحَسَناٍت 
َ

ُ َعْ»َ َدرََجاٍت، َوَرد اُهللا `
َ

، َوَ�َا َقْنُه َعْ»َ َسي�َئاٍت، َوَرَفَع `
 )صحيح رواه أ�د والنساÎ. (»َعلَْيِه ِمْثلََها

“আবু তালহা আল আনসারী রা. হেত বিণ�ত িতিন বেলন, 

একিদন রাসূল সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম একিদন সকােল 

আমােদর মেধ> উপি ত হেল, আমরা তার েচহারার মেধ> খুিশ 

েদখেত েপলাম, আমরা বললাম েহ আ�াহর রাসূল! আমরা 

আপনার েচহারার মেধ> আনG েদখেত পািL? িতিন বলেলন, 

আমার িনকট আমার রেবর পC হেত একজন েফেরশতা এেস 

বলল, যিদ েতামার উ7েতর েকােনা ব>িU েতামার উপর একবার 

দ�দ পেড় আ�াহ তা‘আলা তার জন> দশিট েনকী িলিপব� 
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কেরন, দশিট rনাহ Cমা কেরন, দশিট ময�াদা বৃি� কেরন এবং 

তার জন> সমপিরমাণ রহমত ে;রণ কেরন?72  

চারচারচারচার. . . . রাসূল সা�া�া� আলাইিহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর রাসূল সা�া�া� আলাইিহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর রাসূল সা�া�া� আলাইিহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর রাসূল সা�া�া� আলাইিহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 

কােছকােছকােছকােছ    দ�দদ�দদ�দদ�দ    পাঠকারীর আেলাচনাপাঠকারীর আেলাচনাপাঠকারীর আেলাচনাপাঠকারীর আেলাচনা::::    

রাসূল সা�া�া� আলাইিহ সা�া�া� আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর উপর দ�দ পড়ােত রাসূেলর সামেন েতামার নাম 

উে�খ করার েসৗভাগ> লাভ হয়? একজন মানুেষর জন> এর েচেয় 

বড় পাওনা আর িক হেত পাের েয তার নাম রাসূল সা�া�া� 

আলাইিহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর িনকট আেলাচনা হয়? 

;মাণ:  

صO اهللا عليه وآ` وسلم  -B عن اC -ر� اهللا عنه  -فعن ابن مسعود  
ئَِكًة َسياِح!َ «: قال -

َ
ِ َمال مَ     إِن ِب

َ
ال ِ� الس م

ُ
ْرِض ُفَبل�ُغوِ� مِْن أ

َ ْ
» ِ� األ

 )صحيح رواه النساÎ وابن حبان(

“আmু�াহ ইবনু মাসউদ রািদয়া�া� আন� বেলন, নবী সা�া�া� 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, িন9য় আ�াহর কিতপয় েফেরশতা 
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রেয়েছন যারা িবেz ঘুের েবড়ায়? তারা আমার উ7েতর পC 

েথেক আমার কােছ সালাম েপwিছেয় েদন।
73  

 É اهللا عليه  -أن رسول اهللا  -ر� اهللا عنهما  -وعن ا�سن بن Oص
، فَإِن َصالتَُكْم َيبْ «: قال -وآ` وسلم   َÉَ َحْيُثَما ُكْنُتْم فََصل�وا uِصحيح . (»لُُغ

yاXرواه الط.( 

“হাসান ইবন আলী রা. বেলন, েতামরা েযখােনই থাক, আমার 

উপর দ�দ পাঠ কর, কারণ, েতামােদর সালাত আমার িনকট 

েপৗছােনা হয়?74  

পাচঁপাচঁপাচঁপাচঁ----    রাসূেলর উEর পাওয়ার েসৗভাগ> লাভরাসূেলর উEর পাওয়ার েসৗভাগ> লাভরাসূেলর উEর পাওয়ার েসৗভাগ> লাভরাসূেলর উEর পাওয়ার েসৗভাগ> লাভ: : : :     

রাসূল সা�া�া� আলাইিহ সা�া�া� আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর উপর দ�দ পড়া eারা রাসূল সা�া�া� আলাইিহ 

সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর পC হেত দ�দ এবং সালােমর 

উEর পাওয়ার েসৗভাগ> লাভ হয়? ;মাণ: 

صO اهللا عليه وآ`  -عن رسول اهللا  -ر� اهللا عنه  -فعن أÏ هريرة 
 َرد اهللاُ «: قال - وسلم 


 إِال َÉَ ُم�َحٍد يَُسل

َ
ُرد َعلَْيِه  َما ِمْن أ

َ
 أÂُروِ� َح  َÉَ

مَ 
َ

ال  )حسن رواه أ�د وأبو داود(» الس
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“আবু �রাইরা রা. হেত বিণ�ত, রাসূল সা�া�া� আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলন, েয েকােনা মুসিলম আমার উপর সালাম েদয়, 

আ�াহ তা‘আলা আমার �হেক শরীের িফিরেয় েদয় যােত আিম 

তার সালােমর উEর িদেত পাির?75  

ছয়ছয়ছয়ছয়----    রাসূেলর ভােলারাসূেলর ভােলারাসূেলর ভােলারাসূেলর ভােলাবাসা বৃি� পায়বাসা বৃি� পায়বাসা বৃি� পায়বাসা বৃি� পায়::::    

  রাসূল সা�া�া� আলাইিহ সা�া�া� আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর উপর দ�দ পড়া eারা রাসূল সা�া�া� আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর ;িত মহ�ত বৃি� ও ৈনকট> লােভর কারণ হেয় 

থােক?    ;মাণ;মাণ;মাণ;মাণ::::    

صO اهللا عليه وآ`  -قال رسول اهللا : قال -ر� اهللا عنه  - عن أÏ أمامة 
 «: -وسلم É تُعَرُض �� يوِم �عة؛ فإن صالةَ أمá � ِِمن الصالة Éَ وا ُ ِ̄ أك

� مِ÷لةً uَن أقرَبُهم مÜ ًصالة É َن أك¯َهمÜ يوِم �عة؛ فَمن �á � «) حسن
 )رواه ا?يه�

“আবু উমামা রা. হেত বিণ�ত রাসূল সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বেলন, েতামার ;িত জুমায় আমার উপর দ�দ েবিশ কের পড়, 

কারণ, আমার উ7েতর দ�দ পাঠ ;িত জুমায় আমার িনকট 
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েপশ করা হয়, েয ব>িU েবিশ দ�দ পাঠকারী হেয় থােক, েয 

ময�াদার িদক িদেয় আমার েবিশ িনকেট হেয় থােক?76  

صO اهللا عليه  -قال رسول اهللا : قال -ه ر� اهللا عن -وعن ابن مسعود 
ةً «: -وآ` وسلم 

َ
 َصال َÉَ ُُهْم َ̄ ْ

ك
َ
ِقَياَمِة أ

ْ
اِس Ïِ يَْوَم الCْوَ® ا

َ
حسن رواه . (»أ

 ).ال±مذي

“ইবেন মাসউদ রা. হেত বিণ�ত রাসূল সা�া�া� আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলন, মানুেষর মেধ> েস ব>িU িকয়ামেতর িদন উEম 

হেব, েয আমার উপর েবিশ েবিশ দ�দ পেড়?77  

হািদেস উEম বলেত মানুেষর সবেচেয় কােছর েলাক এবং যারা 

রাসূল সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম সুপািরশ লােভ ধন> তাদের 

বুঝােনা হেয়েছ? যারা রাসূল সা�া�া� আলাইিহ সা�া�া� 

আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপর েবিশ েবিশ দ�দ পাঠ কেরন তারাই 

রাসূেলর অনুকরণ কেরন এবং তােদর অ`ের রাসূল সা�া�া� 

আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ;িত ভােলাবাসা থােক? আ�াহ তা‘আলা 

বেলন, 
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َ ٱ ُتِب;ونَ  ُكنُتمۡ  إِن قُۡل ﴿     �J  َٱ ُكمُ بِبۡ ُيۡ  ت�بُِعوِن ٱف ُ �J  ُۡذنُوَبُكمۚۡ  لَُكمۡ  فِرۡ َوَيغ 
ُ ٱوَ  �J  ٞعمران ال[ ﴾ � يمٞ ر�حِ  َغُفور :gi  [ 

“বল, যিদ েতামরা আ�াহেক ভােলাবাস, তাহেল আমার অনুসরণ 

কর, আ�াহ েতামােদরেক ভােলাবাসেবন এবং েতামােদর 

পাপসমূহ Cমা কের েদেবন? আ�াহ অত>` Cমাশীল, পরম 

দয়ালু?78 

সাতসাতসাতসাত. . . . rনাহ মাপ হয়rনাহ মাপ হয়rনাহ মাপ হয়rনাহ মাপ হয়::::    

রাসূল সা�া�া� আলাইিহ সা�া�া� আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর উপর দ�দ পাঠ rনাহ মােপর কারণ হয় এবং 

দুিনয়া ও আেখরােতর যাবতীয় সমস>া সমাধােনর জন> তা যেথF 

হয়। ;মাণ: 

� بِْن َكْعٍب Ïَ
ُ
صO اهللا عليه  -Üََن َرُسوُل اهللا : قال -ر� اهللا عنه  -عن أ

لَُثا اللْيِل قَاَم َفَقاَل  -وآ` وسلم 
ُ
ف� «: إَِذا َذَهَب ث

َ
ُكُروا اَهللا، يَا ك

ْ
اُس اذCَها ا

َمْوُت 
ْ
َمْوُت بَِما فِيِه، َجاَء ال

ْ
ُكُروا اَهللا، َجاَءْت الراِجَفُة تَْتَبُعَها الراِدفَُة، َجاَء ال

ْ
اذ

ُت  .»بَِما فِيهِ 
ْ
ْجَعُل لََك مِْن : قُل

َ
ةَ َعلَْيَك، فََكْم أ

َ
ال ُ الص ِ̄

ْ
ك

ُ
� أyِيَا َرُسوَل اهللاِ، إ

؟فَ  ِ̧
َ

ُت  .»َما ِشْئَت «: َقاَل َصال
ْ
ُبَع؟: قُل َما ِشْئَت، فَإِْن زِْدَت َفُهَو َخْ«ٌ «: قَاَل  الر�

ُت  .»لََك 
ْ
�ْصَف؟: قُلCُت  .»َما ِشْئَت، فَإِْن زِْدَت َفُهَو َخْ«ٌ لََك «: قَاَل  ا

ْ
: قُل

                                                           

78 ��� ��� �����, ����: �� 
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؟ ُت  .»َما ِشْئَت، فَإِْن زِْدَت َفُهَو َخْ«ٌ لََك «: قَاَل  فَا¾�لَُثْ!ِ
ْ
ِ̧  :قُل

َ
ْجَعُل لََك َصال

َ
أ

َها؟

َك َويُْغَفُر لََك َذْغُبَك «: قَاَل  ُ¿ حسن صحيح رواه ( .»إًِذا تُْكÁَ َهم

        )وال±مذي

“উবাই ইবন কা‘ব রা. হেত বিণ�ত, িতিন বেলন, রােতর দুই 

তৃতীয়াংশ অিতবািহত হওয়ার পর রাসূল সা�া�া� আলাইিহ 

ওয়াসা�াম ঘুম েথেক উেঠ েযেতন? অতঃপর িতিন বলেতন, েহ 

মানুেষরা! েতামরা আ�াহর িযিকর কর, েতামরা আ�াহর িযিকর 

কর, রােজফা েতা ;ায় এেসই েগেছ তারপরই রােদফা আসেব? 

মৃতু> তার আনুষাি�ক িবষয়rেলা িনেয় উপি ত, মৃতু> তার 

আনুষাি�ক িবষয়rেলা িনেয় উপি ত? আিম বললাম, েহ আ�াহর 

রাসূল! আিম আপনার উপর েবিশ েবিশ কের সালাত ে;রণ 

করেত চাই? আিম আপনার উপর কতবার সালাত ে;রণ করব? 

রাসূল সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, তুিম যা পার, আিম 

বললাম, আমার সমূদয় েদা‘আর চার ভােগর এক ভাগ? িতিন 

বলেলন, তুিম যা পার, তেব যিদ তুিম বাড়াও তাহেল তা েতামার 

জন> উEম? আিম বললাম, তাহেল িক আিম আমার সমূদয় 

েদা‘আর অেধ�ক আপনার জন> সালাত ে;রেণ িনেয়ািজত করব? 

রাসূল সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, তুিম যা পার, তেব 

যিদ তুিম বাড়াও তাহেল তা েতামার জন> উEম? আিম বললাম, 

তাহেল িক আিম আমার সমূদয় েদা‘আর িতনভােগর একভাগ 
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আপনার জন> সালাত পােঠ ব>য় করব? িতিন বলেলন, তুিম যা 

পার, তেব যিদ তুিম বাড়াও তাহেল তা েতামার জন> উEম? আিম 

বললাম, আিম আমার সমূদয় েদা‘আই িক আপনার জন> সালাত 

ে;রেণ কািটেয় েদব? িতিন বলেলন, তাহেল তা েতামােক দুি9`া 

করেব এবং েতামার rনাহসমূহ মুেচ েদেব?79     

আটআটআটআট::::    শাফাআত লােভর কারণ হয়শাফাআত লােভর কারণ হয়শাফাআত লােভর কারণ হয়শাফাআত লােভর কারণ হয়: : : :     

রাসূল সা�া�া� আলাইিহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপর 

দ�দ পাঠ করা তার শাফাআত লােভর কারণ হয়? ;মাণ:   

صO اهللا  -قال رسول اهللا : قال -ر� اهللا عنه  - فعن عبد اهللا بن عمرو     
ْت عليِه «: - عليه وآ` وسلم   أو سأَل ِ·َ الوسيلَة حقÉ Oشَفاَع� َمْن َص

صO اهللا عليه وآ`  -رواه ا£هضú � فضل الصالة � اBC (» يَوَم الِقَياَمة
 )وصححه األ?اy -وسلم 

“আmু�াহ ইবন ‘আমর রা. হেত বিণ�ত, িতিন বেলন, েয ব>িU 

আমার উপর দ�দ পেড় অথবা আমার জন> আ�াহর িনকট 

ওিসলা চায়, িকয়ামেতর িদন তার জন> আমার সুপািরশ অবধািরত 

হেব?80  

                                                           

79 �:;��� �������, �����: ��	
, ���� ���� �����+ ����� 9 ����। 
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নয়নয়নয়নয়. . . . েদােদােদােদা‘‘‘‘আআআআ    কবুল হয়কবুল হয়কবুল হয়কবুল হয়: : : :     

েদা‘আ করার পূেব� দু�দ পড়া হেল, তােত তার েদা‘আ 

কবুল হয়? উমামাহ রা. হেত বিণ�ত, রাসূল সা�া�া� আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলন, রাসূল সা�া�া� আলাইিহ সা�া�া� আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর উপর দ�দ পড়া না হেল, েকােনা েদা‘আই কবুল 

করা হয় না?  

হািদেসর ব>াখ>ায় আ�ামা মুনাবী রহ. বেলন, ) د�ٌء >جوٌب R�(  

কথািটর অথ�, েদা‘আ কবুল করা হয় না? অথ�াV, েয েদা‘আর 

সােথ দু�দ পড়া হয় না, েস েদা‘আ আ�াহর িনকট েপৗছােনা হয় 

না? কারণ, দু�দ পাঠ করা েদা‘আ কবুল হওয়ার মাধ>ম? 

 É مد «: قال -ر� اهللا عنه  -وعن� � Oيص Âجوب ح� -á د�ء 
 ).صحيح رواه الطXاy موقوفًا. (»-صO اهللا عليه وآ` وسلم 

“আলী রা. হেত বিণ�ত, িতিন বেলন, সব েদা‘আই িবরত রাখা 

হেয় থােক, যতCণ পয�` না রাসূল সা�া�া� আলাইিহ সা�া�া� 

আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপর দ�দ পড়া না হয়?81  

অন> বণ�নায় বিণ�ত,  

                                                                                                            

���� ��� ��"���� !���।  
81 ������� �9>� ���� �����+ �:;�� !���। �����+ ��?@। 
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اِب  َط
ْ

ßِب َقْن ُقَمَر بِْن اُمَسي
ْ
إِن «: قَاَل  -ر� اهللا عنه  -وَقْن َسِعيِد بِْن ال

َ َ�َ نَبِي�َك  �gتَُص Âٌء َح  يَْصَعُد ِمْنُه َ�ْ
َ

ْرِض ال
َ ْ
َماءِ َواأل َ�َء َمْوُقوٌف َنْ!َ الس �jا

 )رواه ال±مذي صحيح(» -صO اهللا عليه وآ` وسلم  -

সাঈদ ইবেন মুসাইেয়>ব রহ. ওমর ইবন খাEাব রা. হেত বণ�না 

কেরন, িতিন বেলন, রাসূল সা. বেলন, েদা‘আ আসমান ও 

জিমেনর মােঝ ঝুল` অব ায় থােক, েতামােদর নবীর উপর 

েদা‘আ পড়া ছাড়া েকােনা েদা‘আই আসমান পয�` আেরাহন কের 

না?82  

দশদশদশদশ. . . . মজিলস বরকত পূণ� হয়মজিলস বরকত পূণ� হয়মজিলস বরকত পূণ� হয়মজিলস বরকত পূণ� হয়: : : :     

রাসূল সা�া�া� আলাইিহ সা�া�া� আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর উপর দ�দ পড়া মুজিলস সুাণ হওয়া ও 

িকয়ামেতর িদন অনুতাপ মুU হওয়ার কারণ হয়। েয মজিলেস 

আ�াহর িযিকর করা হয় না, তার ;শংসা করা না হয় এবং তার 

নবীর উপর দ�দ পড়া করা না হয়, এ ধরেনর মজিলস দূগ��ময় 

হেয় থােক? আর েয মজিলেস দু�দ পড়া হয় েস মজিলস 

দূগ��যুU হওয়া েথেক মুU হয়?  

এগােরাএগােরাএগােরাএগােরা. . . . কৃপণ বেল আখ>ািয়ত করা হেত পিরnাণ লাভকৃপণ বেল আখ>ািয়ত করা হেত পিরnাণ লাভকৃপণ বেল আখ>ািয়ত করা হেত পিরnাণ লাভকৃপণ বেল আখ>ািয়ত করা হেত পিরnাণ লাভ: : : :     

                                                           

82 (�:;��� �������, ����� �= �# , �����+ ����) 
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রাসূল সা�া�া� আলাইিহ সা�া�া� আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর নাম উ^ারণ করার সময় রাসূল সা�া�া� আলাইিহ 

সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপর দ�দ পাঠ করা, তার 

নােমর সােথ কৃপণ শmিট েযাগ করা হেত মুিU লাভ কের এবং 

বাGা অ`েরর কািঠন> হেত মুিU লাভ কের।  

বােরাবােরাবােরাবােরা. . . . জাtােতর পথ সুগম কেরজাtােতর পথ সুগম কেরজাtােতর পথ সুগম কেরজাtােতর পথ সুগম কের::::    

রাসূল সা�া�া� আলাইিহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপর 

দ�দ পাঠ করা দ�দ পাঠকারীেক জাtােতর িদেক পথ েদখায় 

আর েয দ�দ পাঠ কের না তােক জাtােতর পথ হেত িবচু>ত 

কের?  

েতেরােতেরােতেরােতেরা. . . . উEম উEম উEম উEম ;শংসা;শংসা;শংসা;শংসা    অজ�নঅজ�নঅজ�নঅজ�ন::::    

রাসূল সা�া�া� আলাইিহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপর 

দ�দ পাঠকারীর সু-;শংসা আ�াহ তা‘আলা আসমানবাসী ও 

জমীন বাসীর মােঝ  ায়ীভােব ধের রােখন? কারণ, একজন মুসি� 

আ�াহর িনকট এ িবষয়িটই কামনা কেরন েয, আ�াহ তা‘আলা 

েযন, আ�াহর রাসূেলর মান, ময�াদা ও স7ান সব�দা অবিশF 

রােখন? সুতরাং তার িবিনময় ও তার অনু�পই হেব? ফেল দ�দ 

পাঠ কারীর জন> আ�াহ তা‘আলা একই িবিনময় (তার মান-ময�াদা 

ও স7ান অCুt রাখা) দান করেবন? 
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েচৗpেচৗpেচৗpেচৗp. . . . বরকত লােভর কারণবরকত লােভর কারণবরকত লােভর কারণবরকত লােভর কারণ: : : :     

রাসূল সা�া�া� আলাইিহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপর 

দ�দ পাঠ করা দ�দ পাঠকারীর আমল, হায়াত ও যাবতীয় কেম� 

বরকেতর কারণ হয়? কারণ, দ�দ পাঠকারী আ�াহর রাসূল তার 

পিরবার পিরজন ও সাহাবীেদর জন> েদা‘আ কের থােকন? আর 

এ েদা‘আ অবশ>ই কবুল হেব? আর যখন েকােনা বাGা অপেরর 

জন> েদা‘আ কের আ�াহ তা‘আলা তােকও অনু�প িবিনময় দান 

কেরন?  

পেনেরাপেনেরাপেনেরাপেনেরা. . . . আ�াহর রহমত লাভআ�াহর রহমত লাভআ�াহর রহমত লাভআ�াহর রহমত লাভ: : : :     

রাসূল সা�া�া� আলাইিহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপর 

দ�দ পড়া আ�াহর রহমত লােভর কারণ হয়:  

েযমন আ�ামা ইবনুল কাইেয়ম রহ. বেলন, সালােতর এক অথ� 

হল, রহমত? ফেল েয ব>িU রাসূল সা�া�া� আলাইিহ সা�া�া� 

আলাইিহ ওয়াসা�ােমর দ�দ পাঠ করেব েস অবশ>ই আ�াহর 

রহমত লােভ ধন> হেব? অথবা সালাত পােঠর আবশ>কীয় ও 

অিনবায� ফল হল, আ�াহর রহমত লাভ করা? সুতরাং একজন 

দ�দ পাঠকারী যখন রাসূল সা�া�া� আলাইিহ সা�া�া� আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর উপর েবিশ েবিশ কের দ�দ পাঠ করেব তখন েস 

আ�াহর পC হেত রহমেতর ভািগ হেব?        
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েষােলােষােলােষােলােষােলা. . . . রাসূেলর মহ�ত  ায়ী হওয়ারাসূেলর মহ�ত  ায়ী হওয়ারাসূেলর মহ�ত  ায়ী হওয়ারাসূেলর মহ�ত  ায়ী হওয়া,,,,    বৃি� পাওয়া ও িerণ বৃি� পাওয়া ও িerণ বৃি� পাওয়া ও িerণ বৃি� পাওয়া ও িerণ 

হওয়াহওয়াহওয়াহওয়া: : : :     

রাসূল সা�া�া� আলাইিহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপর 

দ�দ পাঠ করা রাসূল সা�া�া� আলাইিহ সা�া�া� আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর ;িত  ায়ী মহ�ত, মহ�ত বৃি� ও িerণ হওয়ার 

কারণ:   

আর এিট হল ঈমােনর দৃঢ় ব�ন; এিট ছাড়া কখেনাই একজন 

ঈমানদােরর ঈমান পূণ�তা লাভ কের না এবং রাসূল সা�া�া� 

আলাইিহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর মহ�ত ছাড়াও 

ঈমােনর পূণ�তা সYব নয়? েকােনা বাGা যখন তার মাহবুেবর 

আেলাচনা েবিশ েবিশ কের তখন তার অ`ের তার উপি িত  ায়ী 

হয়? তার েসৗGয� ও rণাrণrেলা তার সামেন বার বার েভেস 

উেঠ? তার ;িত তার ভােলাবাসা বৃি� পায়, তার ;িত তার আiহ 

ও শওক বাড়েত থােক এবং তার অ`ের েসই েকবল  ান কের 

েনয়? আর যখন েকােনা মানুষ তার মাহবুেবর আেলাচনা েথেক 

িবরত থােক, তার েসৗGয�rেলােক অবেলাকন না কের তখন 

মাহবুেবর ;িত তার ভােলাবাসা েলাপ পায়? যখন েকােনা মানুষ 

কাউেক ভােলাবােস তখন মাহবুেবর দশ�ন, তার েসৗGেয�র 

আেলাচনা ও তার rণাrণ ছাড়া েকােনা িকছুই তার চCুেক শীতল 
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করেত পাের না, েকােনা িকছুই তার অ`রেক শা` করেত পাের 

না? েস তার মাহবুেবর আেলাচনা kনেত ও তার দশ�ন লাভ 

করেত সব সময় ব>াকুল থােক?     

সেতেরাসেতেরাসেতেরাসেতেরা. . . . রাসূেলর উপর দ�দ পড়া eারা রাসূেলর মহ�হত লােভ রাসূেলর উপর দ�দ পড়া eারা রাসূেলর মহ�হত লােভ রাসূেলর উপর দ�দ পড়া eারা রাসূেলর মহ�হত লােভ রাসূেলর উপর দ�দ পড়া eারা রাসূেলর মহ�হত লােভ 

বাGা ধন> হয়বাGা ধন> হয়বাGা ধন> হয়বাGা ধন> হয়: : : :     

রাসূল সা�া�া� আলাইিহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপর 

দ�দ পাঠ করা, তার মহ�েতর কারণ:   

দ�দ পাঠকারীর অ`ের েযমিনভােব রাসূল সা�া�া� আলাইিহ 

সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ;িত মহ�ত বােড় অনু�পভােব 

রাসূল সা�া�া� আলাইিহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 

মহ�ত লােভরও কারণ হেয় থােক?  

আঠােরাআঠােরাআঠােরাআঠােরা. . . . রাসূল সা�া�া� আলাইিহ সা�া�া� আলাইিহ রাসূল সা�া�া� আলাইিহ সা�া�া� আলাইিহ রাসূল সা�া�া� আলাইিহ সা�া�া� আলাইিহ রাসূল সা�া�া� আলাইিহ সা�া�া� আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর উপর দ�দ পাঠ করা বাGার ওয়াসা�ােমর উপর দ�দ পাঠ করা বাGার ওয়াসা�ােমর উপর দ�দ পাঠ করা বাGার ওয়াসা�ােমর উপর দ�দ পাঠ করা বাGার িহদােয়েতর কারণ হয় িহদােয়েতর কারণ হয় িহদােয়েতর কারণ হয় িহদােয়েতর কারণ হয় 

এবং তার আ¬ারএবং তার আ¬ারএবং তার আ¬ারএবং তার আ¬ার    জীবনজীবনজীবনজীবন    লাভ হয়লাভ হয়লাভ হয়লাভ হয়: : : :     

কারণ, যখন েকােনা বাGা রাসূল সা�া�া� আলাইিহ সা�া�া� 

আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপর েবিশ েবিশ দ�দ পেড় এবং তার 

আেলাচনা কের, তখন তার অ`ের রাসূল সা�া�া� আলাইিহ 

সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর মহ�ত বৃি� পায়? তখন তার 

অ`ের রাসূল সা�া�া� আলাইিহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 
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আেদশ িনেষধ পালেন তার অ`ের েকােনা সংেকাচ থােক না এবং 

তার আনীত শরীয়েতর ;িত তার মেধ> েকােনা ;কার অনীহা ও 

অনাiহ তার মেধ> অবিশF থােক না বরং তার অ`ের রাসূল 

সা�া�া� আলাইিহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর আনীত 

শরীয়ত তার অ`ের ;গাড়ভােব  ান কের েনয় এবং অ`ের তা 

বেস যায়? েস রাসূল সা�া�া� আলাইিহ সা�া�া� আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর আদশ� হেত িহদায়াত, কািময়াবী ও িবিভt ধরেনর 

ইলম সংiহ করেত থােক? যখন অ`েরর মেধ> শিU বৃি� পায়, 

আ�াহর মােরফত হািসল হয় এবং দূরদিশ�তা অজ�ন হেত থােক, 

তখন তার উপর সালাত পাঠ আরও বৃি� পায় এবং তার �হানী 

শিU ;বল হয়?     

ঊিনশঊিনশঊিনশঊিনশ. . . . রাসূেলর হক আদায় করারাসূেলর হক আদায় করারাসূেলর হক আদায় করারাসূেলর হক আদায় করা: : : :     

রাসূল সা�া�া� আলাইিহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপর 

দ�দ পাঠ তার িকছুটা হেলও তার হক আদায় করা।     

িবশিবশিবশিবশ. . . . আ�াহর িযিকরেক অ`ভু�আ�াহর িযিকরেক অ`ভু�আ�াহর িযিকরেক অ`ভু�আ�াহর িযিকরেক অ`ভু�U করা হয়U করা হয়U করা হয়U করা হয়: : : :     

রাসূল সা�া�া� আলাইিহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপর 

দ�দ পাঠ আ�াহর িযিকর ও kকিরয়া আদায়েক অ`ভু�U কের 

এবং তার বাGার উপর তার অনুiহসমূহ জানার সুেযাগ কের 

েদয়? একজন দ�দ পাঠকারী যখন তার উপর দ�দ পেড় তার 
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দ�েদর মেধ> আ�াহর িযিকর থােক, আ�াহর রাসূেলর আেলাচনা 

থােক, তার জন> উEম িবিনময় চাওয়া হেয় থােক?  

    

েলখার সময় পূেরা দ�দ েলখার পিরবেত� সােলখার সময় পূেরা দ�দ েলখার পিরবেত� সােলখার সময় পূেরা দ�দ েলখার পিরবেত� সােলখার সময় পূেরা দ�দ েলখার পিরবেত� সা././././সসসস. . . . ইত>ািদ সংিC� ইত>ািদ সংিC� ইত>ািদ সংিC� ইত>ািদ সংিC� 

শm eারা দ�দ েলখার িবধানশm eারা দ�দ েলখার িবধানশm eারা দ�দ েলখার িবধানশm eারা দ�দ েলখার িবধান    

আমােদর উিচত হল, আমরা যখন রাসূল সা�া�া� আলাইিহ 

সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর দ�দ পড়ব তখন পুেরা দ�দ 

পড়ব এবং যখন তার নােমর েশেষ দ�দ িলখব তখনও দ�দ 

শিরফ পুেরাপুির িখলব? েকােনা ;কার সংেকত বা েকােনা 

অসমা� শm ব>বহার করব না?  

শাইখ আmুল আযীয ইবন বায রহ. বেলন, ...আমরা জািন 

েযমিনভােব রাসূল সা�া�া� আলাইিহ সা�া�া� আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর উপর দ�দ সালােতর তাশা�েদর পর, খুতবার 

সময়, েদা‘আ ইেfগফােরর সময়, আজােনর পর, মসিজেদ 

;েবেশ ও বািহর হওয়ার সময় অনু�পভােব েকােনা িকতাব, 

;ব�, িরসালা ও েলখিন েলখার সময় ও রাসূল সা�া�া� 

আলাইিহ ওয়াসা�ােমর নাম িলখার সময় পুেরা দ�দ েলখা 

সূtাত? আর দ�দিট পিরপূণ� িলখেত হেব, যােত আ�াহর 

আেদেশর পিরপূণ� বাfবায়ন হয় এবং একজন পাঠক যখন তা 
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পাঠ কের েস বুঝেত পাের েয এখােন দ�দ পড়া হেয়েছ? 

সংিC�াকাের েযমন- (সা.) ) صلعم( أو) ص(  ইত>ািদ েলখা 

েকােনা]েমই উিচত নয়? অেনকেক এভােব েলখেত েদখা যায়, 

এিট আ�াহ তা‘আলার বাণী- } َصل�وا َعلَْيِه وَسل�ُموا تَْسلِيماً {{{{
).).).).��:األحزاب(  এর পিরপjী? এছাড়াও এ eারা দ�দ পড়ার 

উেpশ> পূরণ হয় না এবং দ�দ পড়ার েয সব লােভর কথা 

কুরআন ও হািদেস বিণ�ত তা হেত বি�ত হয়। আবার অেনক 

সময় েদখা যায় একজন পাঠক সংেকত eারা িক উেpশ> তা 

বুঝেত পাের না এবং সজাগ থােক না? এ কারেণই আহেল ইলম 

সংেকত িদেয় দ�দ শরীফ েলখােক অপছG কেরন? েদখুন 

মাজমুয়ােয় ফতওয়ােয় ইবন বায, পৃ: ৩৯৭-৩৯৯/২ 



 

102 

দ�দ স4ক�ীয় দুব�ল দ�দ স4ক�ীয় দুব�ল দ�দ স4ক�ীয় দুব�ল দ�দ স4ক�ীয় দুব�ল হািদসহািদসহািদসহািদসসমূহসমূহসমূহসমূহ    

نٍَس َرِ� اُهللا َقْنُه قَاَل         
َ
َمْن : قَاَل َرُسوَل اهللاِ صg اهللا عليه وسلم: َقْن أ

ُ َذنُوْ 
َ

ةً َلَفَر اُهللا ` ُْمَعِة َعَماغِْ!َ َمر  يَْوَم ا£ْ َÉَ gب ََعَماغِْ!َ َ�ًماَص ، ُ
َ

: فَِقْيَل `

الَةُ َعلَْيَك يَا َرُسوَل اهللاِ ؟ قَاَل  ٍد َونَبِي�َك : َيُقْوُل : َكْيَف الص �َمُ َÉَ �اللُهم صل

� َوَيْعِقُد َواِحًدا �ã
ُ
� األBِCطيب. َوَرُسْولَِك اßرواه ا    

দুই- আনস রািদয়া�া� আন� বেলন, রাসূল সা�া�া� আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলেছন, “েয ব>িU জুমার িদন আমার উপর আিশবার 

দ�দ পাঠ করেব আ�াহ তা‘আলা তার আিশ বছেরর rনাহ Cমা 

কের েদেবন”। তখন তাঁেক িজেuস করা হল, েহ আ�াহর 

রাসূল! আপনার উপর দ�দ িকভােব পাঠ করা হেব? বলেলন: 

বল -“আ�া�7া ছাি� আলা মুহা7ািদন ওয়া নাবীিয়>কা ওয়া 

রাসূিলকান নবীিয়>ল উি7িয়>”। 

 ফােয়দাফােয়দাফােয়দাফােয়দা:::: এই হািদসিট জাল? িবfািরত জানার জন> েদখুন -

িসলিসলা যয়ীফাহঃ ১/ হা/নং ২১৫। 

ُت لَِعْبِد اهللاِ بِْن ُقَمرَ : َقْن يُْونَُس َمْوَ	 بuَِ َهاِشٍم قَاَل 
ْ
ْو ابِْن ُقَمَر َكْيَف  قُل

َ
أ

الَهُ  � صg اهللا عليه وسلم ؟ قَاَل  الصBِCا َÉَ : تَِكèَاْجَعْل َصلََواتَِك َوَبَر اللُهم
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ٍد َقْبِدَك  �َمُ َ!ْ�بِيCِقْ!َ وََخاتِِم اُمت
ْ
ُمْرَسلِْ!َ َوÝَِماِم ال

ْ
َورَْ�َتَِك Éََ َسي�ِد ال

 ْ«ِ َوقَائِِد اß« الل
َ ْßَِماِم اÝًُدا َوَرُسْولَِك َوÒُْمْو�ِقَياَمِة َمَقاًما َ

ْ
ُهم اْنَعَثُه يَْوَم ال

 َÉَ ْيَتٍد َكَما َصل ٍد َوÉََ آِل ُ�َم �َمُ َÉَ �لُْوَن َواآلِخُرْوَن َوَصل و
َ
َفْغبِْطُه األ

رواه إسماعيل القا� � فضل الصالة اBC صg . إِبَْراِهْيَم َوÉََ آِل إِبَْراِهْيمَ 

     عليه وسلماهللا 

দুই- হােসম েগােnর আযাদকৃত দাস ইউনুস বেলন, আিম 

আmু�াহ ইবনু উমর রািদয়া�া� আন�েক িজেuস করলাম, নবী 

সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপর দ�দ পড়ার িনয়ম িক? 

িতিন বলেলন: “আ�া�7াজ‘আল ছালাওয়ািতকা ওয়া বারাকািতকা 

ওয়া রাহমািতকা আলা সাইিয়িদল মুসিলমীনা ওয়া ইমািমল 

মুEাকীনা ওয়া খাতািমtািবয়>ীনা মুহা7ািদন আিmকা ওয়া রাসুিলকা 

ওয়া ইমািমল খাইির ওয়া কািয়িদল খাইির, আ�া�7াবআ’ছ� 

ইয়াউমাল িকয়ামািত মাকামান মাহমূদান ইয়াগিবতু�ল 

আউওয়ালূনা ওয়াল আিখ1না, ওয়া ছাি� আলা মুহা7ািদন ওয়া 

আলা আিল মুহা7ািদন কামা ছা�াইতা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা 

আিল ইবরাহীম”।  
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ফােয়দাফােয়দাফােয়দাফােয়দা:::: এই হািদসিট দুব�ল? িবfািরত জানার জন> েদখুন, 

‘ফeলুLালাত আলাtাবী’ হা/নং ৬১? 

ةٌ  ةً لَْم َفْبِق ِمْن ُذنُْوبِِه َذر  َمر َÉَ gَمْن َص . 

িতন- “েয ব>িU আমার উপর একবার দ�দ পাঠ করেব তার 

েকােনা rনাহ থাকেব না”।  

ফােয়দাফােয়দাফােয়দাফােয়দা:::: এই হািদসিট জাল? িবfািরত জানার জন> েদখুন, 

কাশফুল খাফা, হা/নং ২৫১৬?  

  ُ
ْ

`
َ
ُمَقِدِس لَْم يَْسأ

ْ
 ِ� ال َÉَ َة اِإلْسالَِم َوزَاَر َقXِْي َوَغَزا َغْزَوةً َوَصل َمْن َحج َحج

ِ±ََض َعلَْيهِ 
ْ
     .اُهللا فِْيَما اف

চার- েয ব>িU ইসলােমর হ� আদায় কের আর আমার কবর 

িযয়ারাত কের আর যু� কের এবং বাইতুলমুকাpােস আমার উপর 

দ�দ পেড়েছ তােক আ�াহ তা‘আলা ফরয িবধানাবিল স4েক� 

িজেuস করেবন না?  

ফােয়দাফােয়দাফােয়দাফােয়দা:::: এই হািদসিট যয়ীফ? িবfািরত জানার জন> েদখুন- 

ফeলুLালািত আলাtািবিয়>: শায়খ আলবানী, হা/নং ৬১? 

قَاِب  �َضُل ِمْن ِعْتِق الر
ْ
ف
َ
� صg اهللا عليه وسلم أBِCا َÉَ ُالَة     رواه اåيú. الص
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পাঁচ “রাসূল সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপর দ�দ পড়া 

দাস মুU করার েচেয় উEম?  

ফােয়দাফােয়দাফােয়দাফােয়দা:::: এই হািদসিট জাল? িবfািরত জানার জন> েদখুন, আল 

মাকািছদুল হাছানাহঃ হা/নং ৩৬০? 

ن َرُسوَل اهللاِ صg اهللا عليه وسلم 
َ
هِ أ �نِْيِه َقْن َجد

َ
َقْن َسْهٍل بِْن َسْعٍد َقْن أ

� صg اهللا عليه وسلم : قَاَل BِCا َÉَ �    رواه الطXاy.الَُوُضْوَء لَِمْن لم يَُصل

ছয়- সাহাল ইবনু সাআ’দ রািদয়া�া� আন� বেলন, রাসূল 

সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, েয ব>িU রাসূল সা�া�া� 

আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপর দ�দ পেড়িন তার ওযু হেবনা? -

তাবরানী?  

ফােয়দাফােয়দাফােয়দাফােয়দা:::: এই হািদসিট যয়ীফ তথা দুব�ল? িবfািরত জানার জন> 

েদখুন: যয়ীফুল জািমউসসাগীর, আলবানী, ২/ হা/নং ৬৩৩১?  

 فَإِغَها َمْقُبْولٌَة �áُ ا   َÉَ ُالَة َمْرُدْوُد إِال الص
ْ
َمْقُبْوُل وَال

ْ
ْقَماِل فِْيَها ال

َ
أل

َمْرُدْوَدةٍ      َلْ«َ
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সাত- সকল আমেলর িকছু iহণেযাগ> হয় আর িকছু 

অiহণেযাগ>? িক� আমার জন> পিঠত দ�দ কখেনা অiাহ> 

হয়না? বরং সব�দা গৃিহত হয়।  

ফােয়দাফােয়দাফােয়দাফােয়দা:::: এই হািদসিট যয়ীফ? িবfািরত জানার জন> েদখুন: 

আলফাওয়ািয়দুল মাজমূ‘আঃ হা/নং ১০৩১?  

 

রাসূল সা�া�া� আলাইিহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 

মহ�ত লাভ করা রাসূল সা�া�া� আলাইিহ সা�া�া� আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর সূtােতর অনুসরণ তার আেদশ িনেষধসমূেহর 

বাfবায়ন eারাই হেয় থােক? আ�াহ তা‘আলা বেলন,  

َ ٱ ُتِب;ونَ  ُكنُتمۡ  إِن قُۡل  ﴿ �J  َٱ ُكمُ بِبۡ ُيۡ  ت�بُِعوِن ٱف ُ �J  ُۡذنُوَبُكمۚۡ  لَُكمۡ  فِرۡ َوَيغ 
ُ ٱوَ  �J  ٞقُۡل  � ر�ِحيمٞ  َغُفور  ْ ِطيُعوا

َ
َ ٱ أ �J  َٱو ۖ ْ تََول�وۡ  فَإِن لر�ُسوَل َ ٱ فَإِن�  ا �J  1َ  ;ُيِب 

ٰ لۡ ٱ   ]  �gi،  g: عمران ال[ ﴾ � فِرِينَ َك

বল, যিদ েতামরা আ�াহেক ভােলাবাস, তাহেল আমার অনুসরণ 

কর, আ�াহ েতামােদরেক ভােলাবাসেবন এবং েতামােদর 

পাপসমূহ Cমা কের েদেবন? আ�াহ অত>` Cমাশীল, পরম 

দয়ালু, বল, েতামরা আ�াহ ও তার রাসূেলর আনুগত> কর? 
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তারপর যিদ তারা মুখ িফিরেয় েনয়, তেব িন9য় আ�াহ 

কািফরেদরেক ভােলাবােসন না?83 

এ আয়াত eারা বুঝা যায়, েয ব>িU আ�াহেক মহব�ত কের 

বেল দাবী কের অথচ েস রাসূল সা�া�া� আলাইিহ সা�া�া� 

আলাইিহ ওয়াসা�ােমর আদেশ�র অনুসরণ কের না, েস অবশ>ই 

Zীয় দাবীেত িমথু>ক? তােক অবশ>ই যাবতীয় কেম� রাসূল 

সা�া�া� আলাইিহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সূtােতর 

অনুসরণ করেত হেব? েযমন, িবk� হািদস eারা ;মািণত রাসূল 

সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  

ْمُرنَا َفُهَو َرد+ «
َ
 لَيَْس َعلَْيِه أ

ً
 )اري ومسلمرواه ا?خ(» َمْن َعِمَل َقَمال

‘েয ব>িU eীেনর মেধ> এমন েকােনা কাজ কেরেছ যার িভিE 

শরীয়েত েনই, েসই কাজ পিরত>াজ>’।84
 (বুখারী, মুসিলম) 

এ কারেণই আ�াহ তা‘আলা বেলন,  

َ ٱ ُتِب;ونَ  ُكنُتمۡ  إِن قُۡل  �J  َٱ ُكمُ بِبۡ ُيۡ  ت�بُِعوِن ٱف ُ �J   

অথ�াV, েতামােদর জন> তােক মহ�ত করার েচেয়ও বড় িজিনষিট 

লাভ হেব? আর তা হল, িতিন েতামােদর মহ�ত করেবন? আর 

                                                           

83 ��� ��� �����, ����: ��, �� 
84 ������: �		�, ������: �
�# 
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এিট অবশ>ই ;থমিট হেত উEম? হাসান বাসরী রহ. ও অন>ান> 

সালেফ সােলহীনগণ বেলন, অেনক মানুষ দাবী কের আমরা 

আ�াহ তা‘আলােক ভােলাবাসী? আ�াহ তা‘আলা তােদর এ 

আয়ােতর মাধ>েম যাচাই কেরন, আ�াহ তা‘আলা বেলন, 

َ ٱ ُتِب;ونَ  ُكنُتمۡ  إِن قُۡل   �J  َٱ ُكمُ بِبۡ ُيۡ  ت�بُِعوِن ٱف ُ �J  

তারপর আ�াহ তা‘আলা বেলন, 

ُ ٱوَ  ُذنُوَبُكمۚۡ  لَُكمۡ  فِرۡ َوَيغۡ   �J  ٞر�ِحيمٞ  َغُفور  

অথ�াV, েতামরা যখন রাসূল সা�া�া� আলাইিহ সা�া�া� আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর অনুসরণ করেব, তখন েতামােদর জন> আ�াহর 

আয়ােত েঘািষত পুর\ার লাভ হেব? তারপর আ�াহ তা‘আলা 

সবাইেক সে~াধন কের বেলন,  

ْ  قُۡل  ِطيُعوا
َ
َ ٱ أ �J  َٱو ۖ ْ تََول�وۡ  فَإِن لر�ُسوَل َ ٱ فَإِن� خالفوا عن أمره : أي ا �J  1َ  ;ُيِب 

ٰ لۡ ٱ  فِرِينَ َك

আয়াত eারা বুঝা যায়, রাসূল সা�া�া� আলাইিহ সা�া�া� 

আলাইিহ ওয়াসা�ােমর আদেশ�র িবেরািধতা করা কুফর? আর 

যারা কুফির কের তােদর আ�াহ তা‘আলা মহ�ত কেরন না? 

যিদও েস এ দাবী কের েয, েস আ�াহেক মহ�ত কের এবং 
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তার ৈনকট> লাভ কের? িক� রাসূল সা. এর ইেEবা ছাড়া েস 

মুিমন হেত পারেব না? রাসূল ²ীন ও মানুষ উভয় স«দােয়র 

;িত ে;িরত রাসূল তার সবার উপর তার ইেEবা করা ফরয? 

এমন িক যিদ েকােনা নবী বা রাসূল ও বড় েকােনা মনীষীও তার 

যুেগ আগমন করত তাহেল তার উপর রাসূেল উপর ঈমান আনা, 

তার ইেEবা করা ও তার আনীত eীেনর অনুসরণ করা ওয়ািজব 

হত? 


