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ভূিমকা 

ال اهللا وااال ال ��  ل امما هللا ر  اععيل� وبشها بن ال � إ

ا بداال وروال   وآ لل وبحاين  بجع�،  وبشها بن �ماا

সম� �শংসা আ�াার জনয িযিন সমম সৃি�কুেলর র�। আর 

আিম সাকয িদি� েয, আ�াা ছাড়া েকােনা া� ইলাা েনই িতিন 

একক তারঁ েকােনা শরীক েনই এবং আিম আরও সাকয িদি� 

েয, মুাা�দ সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ আ�াার বা�া ও 

তাঁর রাসূল। সালাত ও সালাম নািযল োাক তার উপর তার 

পিরবার-পিরজন ও সকল সাাাবীর উপর।  

ো পাঠক ভাইেয়রা! ‘আসসালামু আলাইকুম ওরাা মাতু�ািা ওয়া 

বারাকাতুহ’ আ�াা েতামােদর দয়া করক!  

েতামরা অবশযই একিি ককা মেন রাখেব, মুসিলমেদর মেধয 

সালােমর �চার-�সার ইসলােমর একিি মাান ঐিতায ও িবেশশ 

েসৗ�যর। আর সালাম পর�র সালাম িবিনময় করা একজন 

মুসিলেমর উপর অপর মুসিলেমর অিধকার ও দািয়�। এ ছাড়াও 

সালাম িবিনময় করা ঈমােনর জনয আবশযকীয় িবশয়-মুসিলমেদর 
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মেধয পর�র মা�ত ও ভােলাবাসা- যা একজন মুসিলমেক 

জা�ােত িনেয় যায়, তা সৃি�র কারণ ায়। েযমন- আবু হরাইরা 

রািদয়া�াহ ‘আনহ’ ােত বিণরত রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা 

ওয়াসা�াম’ বেলন,    

أ واجل،   ىح  حت وا ح، أ ؤأ وا ح،  حت بوا، أ لأ ل�م ى ع «

 رواال مسغم » لسالم ايح ىء  ذا  فللتو،  بوابتى؟ لفش،  

“েতামরা ততকণ পযরয জা�ােত �েবশ করেব না, যতকণ পযরয 

েতামরা পিরপূণর ঈমানদার ােত পারেব না। আর ততকণ পযরয 

েতামরা পিরপূণর ঈমানদার ােব না, যতকণ পযরয েতামরা এেক 

অপরেক ভালবাসেব না, আর আিম িক েতামােদরেক এমন একিি 

িজিনস বাতলােয় েদব যা করেল েতামরা পর�র পর�রেক 

ভােলা বাসেব? এ ককার উ�ের িতিন বেলন, েতামারা েবিশ েবিশ 

কের সালামেক �সার কর”। [বণরনায় মুসিলম]  

‘আস-সালাম’ আ�াার সু�র নামসমূা ােত একিি অনযতম 

নাম এবং এিি জা�ােতর নামসমূা ােত একিি জা�ােতর নাম। 
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জা�ািতরা জা�ােত পর�রেক সালাম �ারা সে�াধন করেবন এবং 

তােদর পর�েরর শেভ�া িবিনময় ােব ‘সালাম’। মেন রাখেব, 

তুিম যখন একজন মুসিলম ভাইেক ) السالم بغ��م ورح  اهللا

)و�م�ت   বলেল, এ ককার অকর াল, তুিম েতামার একজন মুসিলম 

ভাইেয়র জনয শািয, সমৃি�, রামত ও বরকেতর জনয েদা‘আ 

করেল এবং তার জনয যাবতীয় কলযাণ কামনা করেল। সালােমর 

আদান-�দান �ারা মুসিলমেদর পার�িরক স�কর সুদৃৃ ও 

শি�শালী ায় এবং পার�িরক মা�ত বৃি� পায়। তােদর মধয 

ােত পার�িরক িাংসা িবে�শ ও দুশমিন দূর ায়। সালােমর 

মাধযেম মুসিলম উ�াার মেধয িমল-মা�ত ও ভােলাবাসার বীজ 

বপন করা ায়। সালাম বযাপক করা �ারা একজন মুসিলম িবনয়ী 

ায়; তার মেধয েকান �কার অাংকার কােক না। েস কােরা উপর 

বড়াই কের না। েয বযি� সালাম েদয়, েস েছাি বড়, ধনী দির�, 

স�ানী অস�ানী, েচনা অেচনা সবাইেক সালাম েদয়। ফেল তার 

মেধয েকান �কার অাংকার কাকেত পাের না। িক� েয অাংকারী 

েস সবাইেক সালাম েদয় না এবং সবার সালােমর উ�র েদয় না। 

ইসলােম সালােমর অকর াল, িনরাপ�া ও শািয। অকরাা, তুিম যখন 
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েকান বযি�েক সালাম িদেল এবং েস েতামার সালােমর উ�র 

িদল, এর অকর াল, েস েতামার িজ�াদারী ও িনরাপ�ার অযভুর� 

াল। তুিম এখন তার েকান কিত করেব না এবং তােক েকান 

িবপেদ েঠেল েদেব না। সালাম িবিনময় করা ও সালােমর উ�র 

েদয়া গর�পূণর াওয়া সে ও আমরা েদিখ অিধকাংশ মানুশ 

সালাম েদয়া ও সালােমর উ�র েদয়ার িবশেয় এেকবােরই 

অমেনােযাগী; সালাম িবিনময় করার েকেষ তারা স�ূণর উদাসীন। 

এ সব িদক িবেবচনা কের, মুসিলম ভাইেদর সালােমর গর�, 

ফিযলত ও সালােমর িবধানগেলা  রণ কিরেয় েদয়া আমার 

দািয়�। আিম আমার দািয়� আদােয়র উপলি� েকেক এ 

পুি�কািিেত সালােমর িবধান, ফিযলত ও গর�সা িবিভ� িদক 

তুেল ধরিছ; যােত মুসিলম ভাইেয়রা এ �ারা উপকৃত ায়। এখােন 

েয সব িবশয়গেলা আেলাচনা করা ােয়েছ, তার মেধয রেয়েছ, 

সালামেক �চার-�সার করার িনেদরশ স�িলত াািদস, সালাম 

েদয়ার িনয়ম, সালাম েদয়ার আদব, একািধক বার েদখা ােল 

একািধক বার সালাম েদয়া উ�ম াওয়া,  ঘের �েবশ করার সময় 

সালাম েদয়া েমা�াাাব াওয়া, বা�ােদর সালাম েদয়ার �চলন, 
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�ামী তার �ীেক সালাম েদয়ার িবধান, নারীেদর জনয তার মুািরম 

িনকি আ�ীয়েক সালাম েদয়া, কােফর ও অমুসিলমেদর সালাম 

েদয়া াারাম াওয়া এবং তারা সালাম িদেল তার উ�র েদয়ার 

িনয়ম, মজিলস েকেক উঠার সময় সালাম েদয়া েমা�াাাব াওয়া, 

সাকীেদর িবদায় েদয়ার সময় সালাম েদয়া েমা�াাাব াওয়া, কােরা 

ঘের �েবশ করার পূেবর অনুমিত চাওয়ার সময় সালােমর �চলন 

ও সালাম েদয়ার িনয়ম, অনুমিত �াকরনাকারীেক যখন বলা ায়, 

তুিম েক? েস েযন বেল আিম অমুক, এ িবশেয়র উপর আেলাচনা, 

যখন েকােনা বযি� াাঁিচ িদেয় আলাামদুিল�াা বেল, তার উ�র 

েদয়া, কােরা সােক েদখা ােল, তার সােক মুসাফাাা করা ও াািস 

মুেখ সাকাত করা মু�াাাব াওয়া, সালাম েদয়া ও সালােমর উ�র 

েদয়ার িবধান স�েকর আেলাচনা, েকান সময় সালাম েদয়া 

মাকরা তার আেলাচনা, কার সালােমর উ�র িদেত ােব, আর 

কার সালােমর উ�র িদেত ােব না তার িবধান, সালােমর 

উপকািরতা ও ফলাফেলর আেলাচনা, সালােমর সােক স�ৃ� 

িবধানগেলােক কাবয আকাের আেলাচনা করা ইতযািদ। আিম এ 

পুি�কািিেক  "تذك� انايم نحاكم السالم"  কের নাম েরেখিছ। 
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পুি�কািিেক আ�াার কালাম, রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা 

ওয়াসা�াম’ এর াািদস ও ইসলামী শিরয়েতর জােন সমৃ� জানী 

গণী ও গেবশকেদর ককা �ারা সাজােনা ােয়েছ। আ�াার িনকি 

আমােদর কামনা, আ�াহ তা‘আলা েযন এ পুি�কা �ারা আমােদর 

সবাইেক উপকার েপৗছায়। িবেশশ কের, যারা এ িকতাবিি সংকলন 

কেরেছন, চািপেয়েছন, যারা �চার করার জনয েচ�া কেরেছন এবং 

যারা শেনেছন ও তদনুযায়ী আমল কেরেছন। আ�াার িনকি 

আমােদর �াকরনা এই েয, আ�াা েযন, আমােদর এ িরসালািিেক 

তার স�ি�র কারণ িােসেব আখযািয়ত কেরন, আ�াার জা�াত 

লােভ ধনয াওয়ার উপকরণ বা মাধযম বানায়। িতিনই আমােদর 

িবধায়ক, িতিনই সেবরা�ম অিভভাবক। আমােদর িনেজেদর েকান 

কমতা বা শি� নাই। যাবতীয় শি� ও কমতা েকবলই আ�াার। 

আর সালাত ও সালাম নািযল োাক আমােদর নবী মুাা�দ 

সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ এর উপর, তার পিরবার পিরজেনর 

উপর এবং তার সমম সাাাবীেদর উপর।  

সংকলক 

4 /4 /1411 িাজরী 
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সালাম ইসলােমর িচরযন অিভবাদন: 

সালাম াল, মুসিলম উ�াার অিভবাদন ও স�াশণ। এ 

অিভবাদেনর পূণরতা ও স�ূণরতা াল-  اهللا ورح  بغ��م السالم(

)و�م�ت   - এ ককা বলা। আর সালােমর উে�শয াল, একজন 

মুসিলেমর জনয শািয, রামত ও বরকেতর জনয েদা‘আ করা।   

সালাম আ�াার সু�র নামসমূা ােত আ�াার একিি গর�পূণর 

নাম। সালাম ইসলােমর েসৗ�যর, একজন মুসিলম ভাইেয়র উপর 

অপর মুসিলম ভাইেয়র াক ও অিধকার। কারও সােক সাকাত 

ােল, তােক িচিন বা না িচিন �কেম সালাম েদয়া সু�ত। েছাি 

োাক বা বড় োাক, ধিন োাক গরীব োাক, স�ানী োাক বা 

অস�ানী োাক সবাইেক সালাম েদেব। সালােমর মেধয একজন 

মুসিলেমর িবনয় িনিাত; েয সালাম েদয় েস কারও সােক 

অাংকার কের না। আর েয আেগ সালাম েদয়, েস অাংকার ােত 

মু� P0F

1
P। আ�াার িনকি সেবরা�ম বযি� েয মানুশেক আেগ সালাম 

                                                           
1 বাইাাকী শয়াবুল ঈমান অধযায়। 
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েদয় 2। সবেচেয় কৃপণ েয সালাম িদেত কাপরণয কের। সালােমর 

�সার �ারা মুসিলমেদর পর�েরর মেধয মা�ত ও ভােলাবাসা 

সৃি� ায়। আর মুসিলমেদর মেধয পর�র মা�ত ও ভােলাবাসা 

ঈমােনর অনযতম দািব; যা একজন মুসিলমেক জা�ােত �েবশ 

করা এবং জাাা�াম েকেক মুি�র কারণ ায়। েযমন- রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ বেলন,  

ىح  حت وا ح،  ؤأ وا ح،  حت بوا،  لأ ل�م ى ع ء  ذا  أ واجل،   «

  »فللتو،  بوابتى؟ لفش،   لسالم ايح ى

“েতামরা ততকণ পযরয জা�ােত �েবশ করেব না, যতকণ পযরয 

েতামরা পিরপূণর ঈমানদার ােব না। আর ততকণ পযরয েতামরা 

পিরপূণর ঈমানদার ােব না, যতকণ পযরয েতামরা এেক অপরেক 

ভালবাসেব না, আিম িক েতামােদর এমন একিি িজিনস বাতলােয় 

েদব, যা করেল েতামরা পর�র পর�রেক ভােলা বাসেব? এ 

ককার উ�ের িতিন বলেলন, েতামারা েবিশ েবিশ কের সালামেক 

                                                           
2 বণরনায় আবু-দাউদ ও িতরিমযী এবং িতরিমযী াািদসিিেক াাসান বেল 

আখযািয়ত কেরন।  
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�সার কর। মুসিলম” 3।  

একজন মুসিলম যখন অপর মুসিলমেক সালাম েদেব, তখন তার 

জবােব েলাকিি তার মতই সালাম �ারা উ�র েদেব অকবা তার 

েচেয় উ�ম ককা �ারা সালােমর উ�র েদেব। তার উপর তার 

অপর ভাইেয়র সালােমর উ�র েদয়া ওয়ািজব। আ�াহ তা‘আলা 

এ িবশেয় বেলন, 

ّيةٖ  ُحّيِيُتم �َذا﴿ ِِ ْ  َِِت ّيوا َِ حۡ  ََ
َ
ٓ ِمنۡ  َسنَ ِِأ وۡ  َها

َ
ۗ  أ ٓ وَها ُّ  ]٨٦: اعنسيء[ ﴾٨ ُُ

“আর যখন েতামােদরেক সালাম েদয়া ােব তখন েতামরা তার 

েচেয় উ�ম সালাম েদেব। অকবা জবােব তাই েদেব”। [সূরা িনসা, 

আয়াত: ৮৬] 

এিি াল, মুসিলম উ�াার অিভবাদন ও স�াশণ যা ইসলাম  

মুসিলম উ�াার জনয িনেয় এেসেছ। আ�াহ তা‘আলা আরও 

বেলন,  

                                                           
3 বণরনায় মুসিলম।  
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ِّيةٗ ﴿ ِ ٱ ِعندِ  ّمِنۡ  ََ ۚ  َرَ�ةٗ ُمَ�ٰ  َّ  ]٦١: الار[ ﴾٦ َطّيَِبٗة

আ�াার পক েকেক বরকতপূণর ও পিবষ অিভবাদন�রপ। [সূরা 

নূর, আয়াত: ৬১] 

  িক� ইয়াাূদী ও খৃ�ানেদর অিভবাদন মুসিলমেদর অিভবাদেনর 

েচেয় িভ� ও বযিততম। ইয়াাূদীেদর অিভবাদন  াল, াােতর 

আ�ুল িদেয় ইশারা করা আর খৃ�ানেদর অিভবাদন  াল, াােতর 

তালু িদেয় ইশারা করা। আর আমােদরেক খৃ�ান ও ইয়াাূদীেদর 

অনুকরণ ও তােদর সাদৃশয অবল�ন করেত িনেশধ করা ােয়েছ 

এবং সালাম িদেত িনেদরশ েদয়া ােয়েছ। রাসূল সা�া�াহ 

‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ বেলন,  

صورى فإن بسليى ميم  حو  � بشوب انا،وأ أ بشوو،  اوهو،� ؤأ اول«

 »  هو،�  إلشورة اوألاوا  ؤبسليى  لصورى  إلشورة اوأل�ف

“েয বযি� অমুসিলমেদর সােক সাদৃশয রােখ, েস আমার উ�েতর 

অযভুর� নয়। েতামরা ইয়াাূদী ও খৃ�ানেদর সােক সদৃশ অবল�ন 

কেরা না। কারণ ইয়াাূদীেদর অিভবাদন াল, আ�ুল �ারা ইশারা 
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করা আর খৃ�ানেদর অিভবাদন াল, াােতর তালু িদেয় ইশারা 

করা” 4।  

রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ আরও বেলন, 

 »أ ووا ؤ   هو،� ؤأ  لصورى اولسالم«

 “েতামরা ইয়াাূদী ও খৃ�ানেদর �কেম সালাম েদেব না” P4F

5
P।  

রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ আরও বেলন,  

 »،م فو،  حوى � بشوب اق«

“েয বযি� েকান সসদােয়র েলাকেদর সােক সদৃশ রােখ, েস 

                                                           
4 বণরনায় িতরিমযী ও আ�ামা তাবরানী। আর আ�ামা সুয়ুতী াািদসিিেক দুবরল 

বেল িচি�ত কেরেছন। তেব াািদসিির অপর একিি শাোদ রেয়েছ, যা জােবর 

রািদয়া�াহ ‘আনহ’ মারফু সনেদ বণরনা কেরন। এক আ�ুল িদেয় ইশারা কের 

সালাম েদয়া ইয়াহদীেদর কমর। বণরনায় আবু ইয়ালা, আর তার বণরনাকারী সবাই 

সাীা বণরনাকারী।  
5  বণরনায় মুসিলম ও অনযানযরা।  
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তােদর অযভুর� 6।”  

আর আ�াহ তা‘আলা িনেজ সালাম; তার েকেকই সালাম। দুিনয়া 

ও আিখরাত উভয় জগেত মুসিলম উ�াার অিভবাদন াল 

সালাম। আ�াহ তা‘আলা বেলন,  

ِّيُتُهمۡ ﴿ ٰ  ۥنَهُ َقوۡ يَلۡ  مَ يَوۡ  ََ َعدّ  مۚٞ َسَ�
َ
جۡ  لَُهمۡ  َوأ

َ
 ]  ٤٤: االازا [ ﴾٤ اَكرِ�مٗ  �رٗ أ

“েযিদন তারা তাঁর সােক সাকাা করেব েসিদন তােদর অিভবাদন 

ােব: ‘সালাম’। আর িতিন তােদর জনয ��ত েরেখেছন 

স�ানজনক �িতদান”। [সূরা আাযাব, আয়াত: ৪৪]   

  َوَ�  �وٗ لَغۡ  �ِيَها َمُعونَ �َسۡ  َ�  ﴿
ۡ
ٰ  �ِيٗ�  ِِّ�  ٢ يًما�ِ تَأ ٰ  امٗ َسَ� : الااقع [ ﴾ ٢ امٗ َسَ�

٢٦  ،٢٥  [ 

“তারা েসখােন শনেত পােব না েকান েবহদা ককা, এবং না 

পােপর ককা; শধু এই বাণী ছাড়া, সালাম, সালাম”। [সূরা 

ওয়ােকয়া, আয়াত: ২৫, ২৬] 

                                                           
6  বণরনায় আামদ ও আবু-দাউদ। আ�ামা সুয়ুতী াািদসিিেক াাসান বেলন 

এবং ইবেন িা�ান াািদসিিেক সাীা বেল আখযািয়ত কেরন।  
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জা�ােত আ�াা রা�ুল আলামীন ও েফেরশতারা মুিমনেদর সালাম 

েদেবন। এ ছাড়া মুিমনরাও জা�ােত এেক অপরেক সালাম েদেব। 

অকচ েসখােন তারা যাবতীয় িবপদ-আপদ েকেক মু�। েকােনা 

এক কিব বেলন,  

 مؤجطواوى فيوو سال   ل ر � ر سال  

 ؤ سى اي  منفر ن 

 

  

“ঘরিি াল, শািযর ঘর, তারপরও তােত তােদর স�াশণ ােব 

সালাম এবং মাা কমাশীল আ�াার নাম”। 

ো মুসিলম ভাইেয়রা! েযোতু ইসলাম াল, মা�ত, 

ভােলাবাসা, �াতৃ�, উ�ম পিরণিত, �ায়ী শািয ও পিরপূণর স�ান 

লােভর �ীন, েসোতু আমরা যারা মুসিলম তােদর জনয ইসলােমর 

িশকােক বা�বায়ন করা, ইসলােমর িবধান অনুযায়ী আমল করা 

এবং ইসলােমর �দিশরত পক ও িনেদরশনা অনুযায়ী জীবনেক 

পিরচালনা করা খুবই জরির। ো আ�াা ! তুিম িনেজই শািয, 

েতামার েকেকই শািয। ো �ভু! তুিম আমােদর শািযেত েবঁেচ 
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কাকার তাওিফক দাও, যাবতীয় অপকমর ও অপরাধ েকেক 

আমােদর রকা কর। আর সালাত ও সালাম নািযল োাক 

আমােদর নবী মুাা�দ সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ এর উপর, 

তার পিরবার-পিরজেনর উপর এবং তার সমম সাাাবীেদর 

উপর7। 

                                                           
7 বাাজাতুন নােজরীন িফ-মা ইয়াস লাহদ দুিনয়া ওয়াত �ীন, পৃ: ৪৫৯। 
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সালাম অধযায় P7F

8 

�কম পিরে�দ:  

সালাম েদয়ার ফিযলত ও সালামেক �সার করার উপকািরতা:  

কুরআেনর বাণী:  

আ�াহ তা‘আলা বেলন,  

﴿ ٰ َهاََ ُّ ِينَ ٱ ََ َّ  ْ ْ تَدۡ  َ�  َءاَمُنوا ٰ  ُ�ُيوتُِ�مۡ  َ�ۡ�َ  اُ�ُيوتً  ُخلُوا َّ  �َسۡ  َح
ۡ
ْ َتأ ْ  �ُِسوا  َو�َُسّلُِموا

 ٰ َ هۡ  ََ
َ
ۚ أ ٰ  لَِها ّكُرونَ  لََعّلُ�مۡ  ّلُ�مۡ  َخۡ�ٞ  لُِ�مۡ َ� ََ  ]  ٢٧: الار[ ﴾ ٢ تَ

“ো মুিমনগণ, েতামরা িনজেদর গৃা ছাড়া অনয কারও গৃো �েশ 

কেরা না, যতকণ না েতামরা অনুমিত েনেব এবং গৃাবাসীেদরেক 

সালাম েদেব। এিাই েতামােদর জনয কলযাণকর, যােত েতামরা 

উপেদশ মাণ কর”। [সূরা নূর, আয়াত: ২৭]   

আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন,  

َخلۡ  ََإَِذا﴿ ْ  اُ�ُيوتٗ  ُتمَُ ٰ  َََسّلُِموا َ نُفِسُ�مۡ  ََ
َ
ِّيةٗ  أ ِ ٱ ِعندِ  ّمِنۡ  ََ ۚ  َرَ�ةٗ ُمَ�ٰ  َّ  َطّيَِبٗة

                                                           
8 িরয়াজুস সােলাীন িলন নববী, পৃ: ৩৭৩-৩৮৫ 
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 ]  ٦١: الار[ ﴾ ٦

“তেব েতামরা যখন েকান ঘের �েবশ করেব তখন েতামরা 

িনজেদর উপর সালাম করেব, আ�াার পক েকেক বরকতপূণর ও 

পিবষ অিভবাদন�রপ”। [সূরা নূর, আয়াত: ৬১]  

আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন,  

ّيةٖ  ُحّيِيُتم �َذا﴿ ِِ ْ  َِِت ّيوا َِ حۡ  ََ
َ
ٓ ِمنۡ  َسنَ ِِأ وۡ  َها

َ
ۗ  أ ٓ وَها ُّ  ]  ٨٦: اعنسيء[ ﴾٨ُُ

“আর যখন েতামােদরেক সালাম েদয়া ােব তখন েতামরা তার 

েচেয় উ�ম সালাম েদেব। অকবা জবােব তাই েদেব”। [সূরা িনসা, 

আয়াত: ৮৬] 

 আ�াহ তা‘আলা বেলন,  

ٰ  َهۡل ﴿ تَٮ
َ
ٰ ِِِۡ  ِف َضيۡ  َحِديُث  َك � ۡ ٱ هِيمَ َ� ْ  ِِذۡ  ٢ َرِم�َ ُمكۡ ل َخلُوا ْ  هِ َعلَيۡ  َُ ٰ  َ�َقالُوا ۖ مٗ َسَ�  ا

 ]  ٢٥  ،٢٤: الار�يت[ ﴾٢ ّمنَكُرونَ  مٞ قَوۡ  مٞ َ�ٰ سَ  قَاَل 

“েতামার কােছ িক ইবরাাীেমর স�ািনত েমামানেদর বৃ�ায 

এেসেছ? যখন তারা তার কােছ আসল এবং বলল, সালাম, উ�ের 
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েসও বলল, সালাম। এরা েতা অপিরিচত েলাক”। [সূরা জািরয়াত, 

আয়াত: ২৫, ২৬] 

াািদেসর বাণী:  

এক- আ�ু�াা ইবন আমর ইবনুল ‘আস রািদয়া�াহ ‘আনহমা 

েকেক বিণরত, িতিন বেলন,  

وطلى  مطلومأ ؤوقرل «: بي اإلوالم خ�؟ قيل بن راالا وحل روال اهللا 

 .متفق بغ�  » لسالم ع  � عرفت ؤ � لى ولرف

“এক বযি� রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�ামেক �� করল, 

ো আ�াার রাসূল! ইসলােম েকান আমলিি সবর উ�ম? উ�ের 

রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ বলেলন, মানুশেক খানা 

খাওয়ােনা এবং তুিম যােক িচেনা আর যােক িচেনা না সবাইেক 

সালাম েদয়া” P8F

9
P। [বুখাির ও মুসিলম]।  

দুই- আবু হরাইরা রািদয়া�াহ ‘আনহ’ ােত বিণরত, রাসূল 

                                                           
9 বুখাির, াািদস: ১৮/১১, মুসিলম, াািদস: ৩৯, আবু-দাউদ, াািদস: ৫১৯৪।  
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সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ বেলন,  

،فر  � - افس فسلى ع لؤلك «: قيل » او جل     ولول آ�م«

: فقيل» فوستو   و وي،،كأ فإ،وو بيتك ؤبي  ار�تك - االئ   جل،س

السالم بغ�  ورح  اهللا، فزادال ورح  اهللا متفق : السالم بغ��م، فقيلاا

Pبغ� 

 
P. 

“আ�াহ তা‘আলা আদম আ. েক সৃি� করার পর বলেলন, যাও! 

তুিম ঐ সব েফেরশতার জামাত যারা বেস আেছ তােদর সালাম 

দাও। তারা েতামােক িক উ�র েদয়, তা মেনােযাগ িদেয় �বণ 

কর। কারণ, তারা যা উ�র েদেব তা ােব েতামার ও েতামার 

বংশধরেদর সালাম। তখন আদম আ. িগেয় েফেরশতােদর বলল,  

بغ��م، السالم  অকরাা ‘েতামােদর উপর শািয বিশরত োাক’ এর 

উ�ের তারা বলল, اهللا ورح  بغ�  السالم  ‘েতামার উপর শািয 

ও আ�াার রামত বিশরত োাক’ তারা উ�র িদেত িগেয় আ�াার 

রামত শ�িিেক বাড়াল” P9F

10
P। [বুখাির ও মুসিলম] 

                                                           
10 বুখাির, াািদস: ৬, ২/১১, মুসিলম, াািদস: ২৮৪১। 



21 

িতন- আবু উমারা-আল বারা ইব ন আেযব রািদয়া�াহ 

‘আনহ’ ােত বিণরত, িতিন বেলন,  

نع�يدا الم�،، واتدي  الغيئز، و�شم�ت : �سدع وال اهللا بمماي ر«

، »اععي و، واا اليع� ، وبان اللغام، وبفشيء السالم، وبنمار القسم

 .متفق بغ� 

“রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ আমােদর সাতিি িবশেয় 

িনেদরশ েদন: রগীেক েদখেত যাওয়া, জানাযার সালােত অংশ 

মাণ করা, াাঁিচর উ�র েদয়া, দুবরলেদর সাাাযয করা, অতযাচািরত 

েলাকেক সােযািগতা করা, সালােমর �সার করা, শপককারীেক 

মু� করা” P10F

11
P। বুখাির ও মুসিলম।  

চার- আবু হরাইরা রািদয়া�াহ ‘আনহ’ ােত বিণরত, রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ বেলন,  

أ وا ح،  حت بوا، أ لؤأ ل�م ى ع ء  أ واجل،   ىح  حت وا ح،  ؤ«

                                                           
11 বুখাির ৯০/৩, ১৫, ১৬/১১ এবং মুসিলম: ২০৬৬। 
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 .رواال مسغم »ذا  فللتو،  بوابتى؟ لفش،   لسالم ايح ى

“েতামরা ততকণ পযরয জা�ােত �েবশ করেব না 

যতকণ পযরয েতামরা পিরপূণর ঈমানদার ােত পারেব না। আর 

ততকণ পযরয েতামরা পিরপূণর ঈমানদার ােব না, যতকণ পযরয 

েতামরা এেক অপরেক ভালবাসেব না, আিম িক েতামােদরেক 

এমন একিি িজিনস বাতেলেয় েদব যা করেল, েতামরা পর�র 

পর�রেক ভােলা বাসেব? তারপর িতিন বলেলন, েতামারা েবিশ 

েবিশ কের সালামেক �সার কর” । [মুসিলম] P11F

12
P। 

 পাঁচ- আবু ইউসুফ আ�ু�াা ইবন সালাম রািদয়া�াহ ‘আনহ’ 

ােত বিণরত, িতিন বেলন,  

هو لهوو  لوس لفش،   لسالمأ ؤلطلو،   مطلومأ «: يقال ومعت روال اهللا 

رواال اعتمذي  »ؤال،   ألرحومأ ؤال،  ؤ لوس ،يومأ واجل،   ىح  �سالم

 .اايث اس  حا�ح: وقيل

“আিম রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ েক বলেত শেনিছ, 

                                                           
12  মুসিলম: ৫৪, আবু-দাউদ: ৫১৯৩, িতরিমযী: ২৬৮৯।  
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িতিন বেলন, ো মানব সকল! েতামরা সালােমর �সার কর, 

মানুশেক খানা খাওয়াও, আ�ীয়তা স�কর বজায় রাখ, আর মানুশ 

যখন ঘুমায়, তখন তুিম সালাত আদায় কর। তাােল তুিম 

িনরাপেদ জা�ােত �েবশ করেব। বণরনায় িতরিমযী 13। আর 

ইমাম িতরিমযী বেলন, াািদসিি াাসান ও সাীা।  

ছয়- তুফাইল ইব ন উবাই ইব ন কা‘আব রািদয়া�াহ ‘আনহ’ ােত 

বিণরত,  

فذاا داواي إل : با   ن يح  بدا اهللا ن  بمم ف�ااو مع  إل الساق، قيل

الساق، لم يمم بدا اهللا آ وقيط وال حياب ن�ع ، وال مسك�، وال باا 

ي فيوتتدع  إل : إال وغم بغ� ، قيل اعطف�ل فئتت بدا اهللا ن  بمم ياما

نيلساق؟ وبات ال تق  آ ال�ع، وال �سحل ب   مي تصغع: الساق، فقغت ل

                                                           
13  িতরিমযী: ২৪৮৭; আামদ ৪৫১/৫; ইবেন মাজাহ  : ১৩৩৫, ৩২৫১;  

দারমী ৩৪০/১ াািদসিির সনদ িবশ�। াােকম াািদসিিেক সাীা বেল 

আখযািয়ত কেরেছন; পৃ: ১৩/৩ ইমাম যাাাবী তার সােক সামত েপাশণ 

কেরন। াােকেমর িনকি আবু হরাইরা রািদয়া�াহ ‘আনহ’ ােত বিণরত 

াািদস �ারা এ াািদেসর সাকয িবদযমান, পৃ: ১২৯/৪। 
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ااغو نغي ههغي : السغع، وال �سام نهي، وال لغو ف �يلو الساق؟ وبقال

يي بني نط  و�ن اعطف�ل اا نط  إامي اااو م  بال السالم، : اتااث، فقيل

 .فنسغم آ م  عق�غيال، رواال ميل  ف الا حنذوغيد حا�ح

িতিন আ�ু�াা ইব ন ওমর রািদয়া�াহ ‘আনহ’ এর িনকি আসা 

যাওয়া করেতন। আর �ায় সময় তােক সােক িনেয় বাজাের 

েযেতন। তুফাইল বেলন, আমরা যখন বাজাের েযতাম আিম 

েদখতাম, আ�ু�াা রািদয়া�াহ ‘আনহ’ যত �কার বযবসায়ী, 

গরীব, িমসিকন ও েিাকাইর িনকি িদেয় অিততম করত,  

সবাইেক সালাম িদত। একিদন আিম আ�ু�াা ইব ন ওমর 

রািদয়া�াহ ‘আনহ’ এর িনকি আসেল, িতিন আমােক তার সােক 

বাজাের যাওয়ার ককা বলেল, আিম তােক িজজাসা করলাম, 

আপিন বাজাের িগেয় িক করেবন? আপিনেতা েকান েদাকােন 

বেসন না, েকান সামমী স�েকর কাউেক িজজাসা কেরন না, 

েকান িকছু দাম-ধর কেরন না এবং বাজােরর েকান অনু�ােনও 

শিরক ান না। আিম আপনােক বিল, আমােদর িনেয় এখােন 

বেসন আমরা আলাপ কির। [িক� আপিন েতা তা কেরন না] 

তখন িতিন আমােক বলেলন, “ো েপি ওয়ালা!  (আবু তুফাইেলর 
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েপি বড় িছল) আিম বাজাের গমন কির সালাম েদয়ার উে�েশয। 

যার সােক আিম সাকাত পাই তােকই সালাম েদই”। ইমাম 

মােলক 14 মুয়া�ােত াািদসিিেক িবশ� সনেদ বণরনা কেরন।   

সালাম িকভােব েদেব? 

েয সালাম েদেব, তার জনয েমা�াাাব াল, »  السالم بغ��م ورح

»اهللا و�م�ت   বলা। অকরাা, েতামােদর উপর শািয, আ�াার রামত 

ও বরকত বিশরত োাক। এখােন বহবচন অকরাা, ‘েতামােদর’ শ� 

বযবাার করা সু�ত। যিদও যােক সালাম েদেব, েস একা বা 

একজন ায়। এিাই উ�ম। আর সালােমর উ�র দাতা বলেব, 

"وبغ��م السالم ورح  اهللا و�م�ت "  অকরাা, েতামােদর উপরও শািয, 

আ�াার রামত ও বরকত বিশরত োাক। উ�র েদয়ার সময় 

...وبغ��م  বলেব। এখােন و [ওয়াও] িনেয় আসেব।  

এক- ইমরান ইব ন হছাইন রািদয়া�াহ ‘আনহ’ ােত বিণরত, িতিন 

বেলন,  

                                                           
14 মুয়া�া ৯৬৩, ৯৬১/২ াািদেসর সনদিি িবশ�। েযমনিি বলেলন, েলখক।  
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فمد بغ�  ثم اغو فقيل  » لسالم علي ى«: فقيل ايء رال إل الب 

السالم بغ��م ورح  اهللا، فمد بغ�  : ثم ايء لخم، فقيل »عش« الب 

  اهللا ثم ايء لخم، فقيل السالم بغ��م ورح »عشؤن«: فئغو، فقيل

: وقيل رواال بنا داود واعتمذي »ثالث،ن«: و�م�ت ، فمد بغ�  فئغو، فقيل

 .اايث اس 

“এক বযি� রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ এর িনকি 

এেস বলল, »لسالم علي ى «  রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা 

ওয়াসা�াম’ তার সালােমর উ�র িদেল েলাকিি বসল। তারপর 

রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ বলল “দশ”। তারপর 

অপর এক বযি� এেস বলল,     لسالم علي ى ؤرح  রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ তার সালােমর উ�র েদয়ার পর 

েলাকিি বসল। তার স�েকর রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা 

ওয়াসা�াম’ বলেলন, “িবশ”। তারপর অপর এক বযি� এেস 

বলল, لسالم علي ى ؤرح     ؤ�ر�وب ،  রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা 

ওয়াসা�াম’ তার সালােমর উ�র িদেয় বলল, “িষশ”। বণরনায় 
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আবু-দাউদ ও িতরিমযী। ইমাম িতরিমযী P14F

15
P  াািদসিিেক াাসান 

বেল আখযািয়ত কেরন।   

দুই- আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনাা’ ােত বিণরত, িতিন বেলন,  

: قغت: قيعت »فا  جب�ل هقرل عليك  لسالم« قيل ل روال اهللا 

Pمتفق بغ�  »ؤعليب  لسالم ؤرح     ؤ�ر�وب«

)
15F

١٦(
P. 

“রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ আমােক বেলন, ‘এ 

াল, িজবরীল েতামােক সালাম িদেয়েছ’। আেয়শা রািদয়া�াহ 

‘আনাা’ বেলন, আিম বললাম, »ؤ�ر�وبؤعليب  لسالم ؤرح     « । 

“তার উপর সালাম রামত ও বরকত বিশরত োাক”। [বুখাির ও 

মুসিলম] বুখাির ও মুসিলেমর িবিভ� বণরনায় এ রকমই বিণরত। 

তেব েকান েকান বণরনায় " و�م�ت"  েক বাদ েদয়া ােয়েছ। তেব 

                                                           
15  আবু-দাউদ ৫১৯৫, িতরিমযী: ২৬৯০, াািদসিির সনদ শি�শালী েযমনিি 

বলেলন, াােফয ইবেন াাজার ফতহল বারীেত পৃ: ৫/১১, আর ইমাম 

বুখাির াািদসিিেক আবু হরাইরা রা ােত আদাবুল মুফিরেদ বণরনা কেরন।  
16  বুখাির ৮৩/৭, ৪৭৯/১০, এবং মুসিলম ২৪৪৭। 
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উভয় বণরনােত েকান অসুিবধা নাই। কারণ, িনভররেযাগযেদর বিধরত 

করণ মাণেযাগয।  

িতন- আনাস রািদয়া�াহ ‘আনহ’ ােত বিণরত, িতিন বেলন,  

 ن إاا ت�غم ن�غم  بهدهي ثالثاي ا  تفهم بغ ، وباا بت  بن الب «

 .رواال الخيري »آ قام فسغم بغ�هم وغم بغ�هم ثالثاي

“রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ যখন েকােনা িবশেয় 

ককা বলেতন, িতনবার বলেতন, যােত তার ককা �� ায়। আর 

যখন েকান কাওেমর কােছ আসেতন, তােদর িতিন িতনবার 

সালাম িদেতন”P16F

17
P। বণরনায় বুখাির। (িতনবার সালাম েদওয়ার) 

িবশয়িি তখন �েযাজয, যখন েস কাওেমর েলাক েবশী ায়।   

চার- িমকদাদ রািদয়া�াহ ‘আনহ’ এর �ীয় বণরনায় বিণরত, দীঘর 

াািদসিিেত িতিন বেলন,  

                                                           
17   বুখাির ২২/১১, িতরিমযী: ২৭২৪। 
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ي ال  كغي امفع لغغب «  اص�د  م  الغ،، ف�جء م  الغ�ل فيسغم �سغ�ما

ي، وعسمع القلين، فئيء الب  ، رواال »فسغم كمي  ن عسغم ياقا ايئما

 .مسغم

“আমরা রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ এর জনয 

তার দুেধর ভাগিি তুেল রাখতাম। িতিন রােত এেস এমনভােব 

সালাম িদেতন, যােত েকােনা ঘুময বযি� ঘুম েকেক জাগত না, 

তেব যারা জামত তারা তার সালাম শনেত েপত। একিদন রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ আমােদর মােঝ আসেলন এবং 

িতিন এেস েযভােব সালাম েদয়ার েসভােব সালাম িদল” P17F

18
P। 

বণরনায় মুসিলম।    

পাঁচ- আসমা িবনেত ইয়ািযদ রািদয়া�াহ ‘আনাা’ ােত 

বিণরত, িতিন বেলন,  

ي وبصد  م  اعنسيء قعاد، فحلاى  بن روال اهللا « مم ف السئا ياما

 .اايث اس : رواال اعتمذي، وقيل »ن�اال نيعتسغ�م

                                                           
18  মুসিলম: ২০৫৫।  
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“একিদন রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ মসিজেদর 

িভতের এক দল নারীর মজিলস িদেয় অিততম করিছেলন। িতিন 

তােদর সালাম িদেলন এবং াাত িদেয় ইশারা করেলন”। বণরনায় 

িতরিমযী 19। এবং িতিন বেলন, াািদসিি াাসান।  

এ াািদসিির অকর, রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ 

মুেখ উ�ারণ ও ইশারা দুিিই কেরন। আবু-দাউদ এর বণরনা এ 

অকরিি সমকরন কের। কারণ, তােত বলা ায়, "فسغم بغ�غي"  ‘িতিন 

আমােদর সালাম েদন’।  

ছয়: আবু জুরাই আল হজাইমী রািদয়া�াহ ‘আনহ’ ােত 

বিণরত, িতিন বেলন,  

أ وقل عليك «: فقغت بغ�  السالم يي روال اهللا، قيل بت�ت روال اهللا 
                                                           
19  িতরিমযী: ২৬৯৮, আবু-দাউদ: ৫২০৪। এবং তার সনেদ শাার ইবন 

াাওসাব। িতিন অিধক ধারনাপশত। িক� ইমাম বুখাির আদাবুল মুফরাদ: 

১০৪৮ অপর একিি সনেদ। তার সনদিি াাসান। এ াািদসিির একিি 

সাক  ইমাম আামদ ও অনযানয ইমামেদর িনকি জািরর ইবেন আ�ু�াা 

ােত বিণরত রেয়েছ। 
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: يلرواال بنا داود، واعتمذي وق » لسالمأ فإن عليك  لسالم بي   ا،�

 .اايث اس  حا�ح

“আিম রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ এর দরবাের 

এেস বললাম, ،بغ�  السالم يي روال اهللا  ‘ো আ�াার রাসূল 

েতামার উপর সালাম’। িতিন বলেলন, ،بغ�  السالم বলেব না, 

কারণ, بغ�  السالم মৃত েলােকর অিভবাদন”P19F

20
P। বণরনায় িতরিমযী 

ও আবু-দাউদ; ইমাম িতরিমযী াািদসিিেক াাসান ও সাীা বেল 

আখযািয়ত কেরন এবং পুেরা াািদস উে�খ কেরন P20F

21
P।   

তৃতীয় পিরে�দ 

সালােমর আদব 

এক- আবু হরাইরা রািদয়া�াহ ‘আনহ’ ােত বিণরত, রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ বেলন,  

 »بسلى  لر اس ع  اوءأ ؤ اوء ع  مقوعاأ ؤ مقليل ع  لكثا«
                                                           
20 আবু-দাউদ: ৪০৮৪, িতরিমযী: ২৭২২, আামদ: ৬৪/৫ এবং াািদসিির সনদ 

িবশ�। 
21 াািদস নং ৭৯৬ েদখুন।  
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 .متفق بغ� 

আেরাাী বযি� পােয় াািা বযি�েক সালাম েদেব আর পােয় াািা 

বযি� বসা বযি�েক সালাম েদেব। আর অঅ বযি� েবিশ বযি�েক 

সালাম েদেব। বুখাির ও মুসিলম P21F

22
P। বুখািরর অপর এক বণরনায় 

বিণরত, রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ বেলন, ع  ؤ لصنا

" لكوا   েছািরা বড়েদরেক সালাম েদেব।  

দুই- আবু উমামা ছুদাই ইব ন ‘আজলান আল বাোলী 

রািদয়া�াহ ‘আনহ’ ােত বিণরত, িতিন বেলন, রাসূল সা�া�াহ 

‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ বেলন, 

 .رواال بنا داود نذوغيد ا�ا »ذن لؤ   لوس او   � االفى اولسالم« 

“আ�াার িনকি সবর উ�ম বযি� েস, েয মানুশেক আেগই 

সালাম েদয়”। বণরনায় আবু-দাউদP22F

23
P উ�ম সনেদ।   

                                                           
22 বুখাির: ১৩/১১ মুসিলম: ২১৬০; আবু-দাউদ: ৫১৯৮, ৫১৯৯; িতরিমযী: 

২৭০৪। 
23. আবু-দাউদ: ৫১৯৭ াািদসিির সনদ সাীা, িতরিমযী: ২৬৯৫।  
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ইমাম িতরিমযী আবু উমামা রািদয়া�াহ ‘আনহ’ ােত বণরনা 

কেরন, িতিন বেলন,  

لؤأفوو «: يي روال اهللا الماالن يغتق�ين، بيهمي يداب نيلسالم؟ قيل: ق�ل

 .هذا اايث اس : قيل اعتمذي .»او  ولول

“রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ েক িজজাসা করা 

াল, ো আ�াার রাসূল! দুইজন বযি�র মেধয যখন সাকাত ােব, 

তখন েকান েলাকিি �কেম সালাম েদেব? রাসূল সা�া�াহ 

‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ বলেলন, ‘তােদর দুই জেনর মেধয েয 

আ�াার অিধক কােছর েলাক েস আেগ সালাম েদেব’। ইমাম 

িতরিমযী বেলন, াািদসিি াাসান সাীা।   

চতুকর পিরে�দ 

একািধক বার সালাম েদয়া 

যার সােক বার বার েদখা ায়, তােক একািধক বার সালাম েদয়া 

েমা�াাাব। েযমন, একজন বযি� ঘের �েবশ করল, তারপর ঘর 

েকেক েবর াল। তারপর একই সময় আবার �েবশ করল। 
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অকবা উভেয়র মােঝ গাছ বা অনয িকছু আড়াল াল, তারপর 

আবার েদখা াল, তখন একজন অপর জনেক পুনরায় সালাম 

েদেব।    

এক- সালােত �িি-কারী সাাাবীর াািদেস আবু হরাইরা 

রািদয়া�াহ ‘আনহ’ ােত বিণরত, িতিন বেলন,  

 :فسغم بغ�  فمد بغ�  السالم، فقيل با  ايء فصث، ثم ايء إل الب 

ا   ب فماع فصث، ثم ايء فسغم آ ال»  رج  فصلأ فإ،ك لى وصل«

 .فعل ال  ثالث ممات متفق بغ� 

“েলাকিি আসল, অত:পর েস সালাত আদায় করল, তারপর েস 

রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ এর দরবাের আসল এবং 

সালাম িদল, রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ তার সালােমর 

উ�র িদেলন এবং বলেলন, “তুিম যাও সালাত আদায় কর, 

কারণ, তুিম সালাত আদায় করিন”। তারপর েলাকিি আবার 

আসল, এবং রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ েক সালাম 

িদল। এভােব েলাকিি িতনবার আসা যাওয়া করল। [বুখাির ও 
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মুসিলম 24] 

দুই- আবু হরাইরা রািদয়া�াহ ‘আনহ’ ােত বিণরত, রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ বেলন,  

  مق لحا�ى لجو أ فليسلى عليبأ فإن حومت ايحووو شجرةأ لؤ ذا«

 .رواال بنا داود »جا ر لؤ حجرأ ثى مقيب فليسلى عليب

“েতামরা যখন েতামার অপর ভাইেয়র সােক সাকাত করেব, 

তােক সালাম েদেব। যিদ তারা গাছ, দালান বা পাকেরর আড়াল 

ায়, তারপর পুনরায় েদখা ায়, তাােলও েযন েতামরা তােক 

আবার সালাম দাও”। বণরনায় আবু-দাউদP24F

25
P।  

 

                                                           
24  াািদস �ারা একিি ককা �মাণ েকান মসিজেদ কাকেল তােক সালাম 

েদয়া যােব। বুখাির: ২২৯/২, ২৩০/২; মুসিলম: ৩৯৭।  
25 আবু-দাউদ: ৫২০০, াািদেসর সনদিি িবশ�।  
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প�ম পিরে�দ 

ঘের �েবশ কের সালাম েদয়া েমা�াাাব াওয়া �সে� 

আ�াহ তা‘আলা বেলন,  

َخلۡ  ََإَِذا﴿ ْ  اُ�ُيوتٗ  ُتمَُ ٰ  َََسّلُِموا َ نُفِسُ�مۡ  ََ
َ
ِّيةٗ  أ ِ ٱ ِعندِ  ّمِنۡ  ََ ۚ  َرَ�ةٗ ُمَ�ٰ  َّ  َطّيَِبٗة

 ]  ٦١: الار[ ﴾٦

“তেব েতামরা যখন েকান ঘের �েবশ করেব তখন েতামরা 

িনজেদর উপর সালাম করেব, আ�াার পক েকেক বরকতপূণর ও 

পিবষ অিভবাদন�রপ” P25F

26
P। [সূরা নূর, আয়াত: ৬১] 

                                                           
26  সাঈদ ইবন জুবাইর, াাসান বসরী, কাতাদা ও যুারী রা. বেলন, পর�র 

েযন পর�রেক সালাম েদয়। াািদসিি ইমাম বুখাির আদাবুল মুফরাদ 

[১০৯৫] িকতােব ইবেন জুরাইেযর সনেদ উে�খ কেরন। িতিন বেলন, 

আমােক আবু যুবাইর াািদস বণরনা কেরন, িতিন যােবর রািদয়া�াহ 

‘আনহ’ েক বলেত শেনেছন, িতিন বেলন, إاا دخغت آ بهغ  فسغم بغ�هم

 যখন তুিম েতামার পিরবােরর িনকি �েবশ ت�  م  بغا اهللا مدير�   �د 

করেব, তােদর তুিম সালাম েদেব। এিি আ�াার পক ােত স�াশণ পুত-

পিবষ ও বরকত পূণর স�াশণ। াািদসিির সনদ িবশ�।  
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এক- আনাস রািদয়া�াহ ‘আনহ’ ােত বিণরত, িতিন বেলন,  

 هو ا أ ذا  �جلت ع لفلكأ فسلىأ ه � ار� « قيل ل روال اهللا 

 .اايث اس  حا�ح: رواال اعتمذي وقيل» عليكأ ؤع لفل ايتك

রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ আমােক বেলন, ো বাস! 

তুিম যখন েতামার পিরবােরর িনকি �েবশ করেব, তখন তােদর 

সালাম েদেব। তা েতামার জনয এবং েতামার পিরবােরর জনয 

বরকত বেয় আনেব। বণরনায় িতরিমযী P26F

27
P; িতিন বেলন, াািদসিি 

াাসান সাীা। 

                                                           
27  িতরিমযী: ২৬৯৯ এ াািদসিির সনেদ আলী ইবন যােয়দ ইবন জাদআন। 

আর িতিন দুবরল। আর অনযানয বণরনাকারীগণ িনভররেযাগয। ইমাম 

বাইাাকীর িনকি এ অধযােয় কাতাদাা েকেক একিি মুরসাল াািদস 

বিণরত। াািদসিির শ�- بهغ ، فذاا خماتم فحودباا  إاا دخغتم نيتاي فسغماا آ"

"بهغ  �سالم  এ সনদিি উ�ম। অকর, যখন েতামরা ঘের �েবশ করেব, 

ঘেরর েলাকজনেক সালাম েদেব। আর যখন েতামরা ঘর েকেক েবর 

ােব, ঘেরর েলাকেদর সালাম �ারা িবদায় জানােব। 
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৬� পিরে�দ 

বা�ােদর সালাম েদয়া 

 ن «: ب  برو را اهللا بغ  با  مم آ حد�ين، فسغم بغ�هم، وقيل

 .متفق بغ�  »يفعغ  روال اهللا 

আনাস রািদয়া�াহ ‘আনহ’ ােত বিণরত, িতিন একিদন 

বা�ােদর পাশ িদেয় অিততম করিছল ও িতিন তােদর সালাম 

িদেলন এবং বলেলন, রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ 

বা�ােদর সালাম িদেতন। [বুখাির ও মুসিলম P27F

28
P] 

৭ম পিরে�দ : 

�ামী তার �ীেক সালাম েদয়া এবং মিালা তার িনকি 

আ�ীয়েদর সালাম েদয়ার িবধান: 

যখন েকান অপিরিচত নারীেক সালাম েদয়ােত িফতনায় 

পিতত াওয়ার আশংকা না কােক, তখন শতর সােপেক তােদর 

সালাম েদয়া ৈবধ। �মাণ:  
                                                           
28   বুখাির: ২৭/১১; মুসিলম: ২১৬৮; আবু-দাউদ: ৫২০২; িতরিমযী: ২৬৯০। 
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এক- সাাাল ইব ন সায়াদ রািদয়া�াহ ‘আনহ’ ােত বিণরত, 

িতিন বেলন,  

فتطما    ات لي بئاز تحخذ م  بحال السغق:  ات ف�غي اممبا و� رواي «

ف اعقار، وت�م�م اديت م  شع�، فذاا حغ�غي المع ، وااافغي رسغم 

 .رواال الخيري »قام  إلغيبغ�هي فت

আমােদর মেধয একজন নারী িছল, অপর এক বণরনায় 

আমােদর মেধয একজন বৃ� নারী িছল, েস িসলক (এক �কার 

শাক বা তরকারী) এর মূল তুেল এেন পািতেল ঢালত এবং গেমর 

দানা িপেশ তার সােক িম�ণ করত। আমরা যখন জুমার সালাত 

আদায় কের বািড়েত িফরতাম তােক সালাম িদতাম এবং েস 

আমােদর সামেন তা েপশ করত। [বণরনায় বুখাির P28F

29
P]  

দুই- উে� াািন ফােখতা িবনেত আবু তােলব রািদয়া�াহ ‘আনাা’ 

ােত বিণরত, িতিন বেলন,  

                                                           
29  বুখাির, াািদস: ২৯, ২৮ /১১ 
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يام اعفتح وها ياتسل، وفي م  �ستال، نثا ، فسغمت،  بت�ت الب «

 .، رواال مسغم»واكمت امايث

“আিম ম�া িবজেয়র িদন রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ 

এর িনকি আিস, তখন িতিন েগাসল করিছেলন, আর ফােতমা 

রািদয়া�াহ ‘আনাা’ একিি কাপড় �ারা তােক আড়াল কের 

রােখন। আিম তােক সালাম িদলাম”... িতিন বাকী াািদস বণরনা 

কেরন। [মুসিলম P29F

30
P]  

                                                           
30   মুসিলম, াািদস: ৪৯৮/১, ৮২ ; াািদেসর বািক অংশ: 

مماداي نحم هيا  فغمي فمغ م  دسغ ، : بم هيا  نغت بب  يعب، قيل: م  هذال ؟ قغت: فقيل 

ي ف ثا  وااا فغمي اااف قغت يي روال اهللا زبم : قيم فصث ثمير ر�عيت مغتافا

قا باماي م  "  ان  بي،   ن  بب  يعب، با  قيتل راالا بامت ، فقيل روال اهللا 

  .بم هيا  وال  ىحقيعت " بامت يي بم هيا 

“তখন িতিন বলেলন তুিম েক? আিম বললাম আিম উ�ু াািন িবনেত আবু 

তােলব। িতিন বলেলন, ধনযবাদ উ�ু াািনেক। যখন িতিন েগাসল েশশ 

করেলন, সালােত দাড়ােলন এবং একিি কাপড় েপিছেয় আি রাকাত 

সালাত আদায় করেলন। যখন েস সালাত েকেক ফােরগ াল, আিম তােক 

বললাম, ো আ�াার রাসূল! আমার মােয়র েছেল আলী ইব ন আিব 
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িতন- আসমা িবনেত ইয়ািযদ রািদয়া�াহ ‘আনাা’ ােত 

বিণরত, িতিন বেলন,  

: رواال بنا داود واعتمذي وقيل »ف رساا فسغم بغ�غي مم بغ�غي الب «

 اايث اس ، وهذا عفا بب داود، 

“রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ আমােদর নারীেদর 

একিি জামােতর উপর িদেয় অিততম কেরন এবং িতিন 

আমােদর সালাম েদন”। বণরনায় আবু-দাউদ ও িতরিমযী P30F

31
P। ইমাম 

িতরিমযী বেলন, াািদসিি াাসান। উে�িখত শ� আবু-দাউেদর। 

আর িতরিমযীর শ� িন�রপ: 

ي وبصد  م  اعنسيء قعاد، فحلاى ن�اال   بن روال اهللا« مم ف السئا ياما

  .»نيعتسغ�م
                                                                                                            

তােলব এক েলাকেক াতযা করেত চায়, যােক আিম আ�য় িদেয়িছ। এ 

ককা েশােন রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ বলেলন, যােক উে� 

াািন আ�য় িদেয়েছ, আিমও তােক আ�য় িদলাম। উে� াানী বেলন, এ 

ঘিনািি িছল না�ার সময়।  
31  আবু-দাউদ: ৫২০৪; িতরিমযী: ২৬৯৮; াািদসিি াাসান সাীা।  
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“রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ একিদন মসিজদ 

িদেয় েযেত িছল, নারীেদর একিি দল মসিজেদ বসা িছল। রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ তােদর ইশারায় সালাম কেরন”। 

অ�ম পিরে�দ: 

কােফরেদর �কেম সালাম েদয়া াারাম াওয়া, তােদর সালােমর 

উ�র েদয়ার প�িত এবং েকান মজিলেস কােফর ও মুসিলম 

উভয় সসদােয়র েলাক কাকেল সালাম েদয়া েমা�াাাব াওয়া 

�সে� আেলাচনা: 

১- আবু হরাইরা রািদয়া�াহ ‘আনহ’ ােত বিণরত, রাসূল সা�া�াহ 

‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ বেলন,  

أ ووا ؤ   هو،� ؤأ  لصورى اولسالمأ فإا  مقيتى لحافى ف طر�  «

 .رواال مسغم »فوضطرؤ  ذل لضيقب

ইয়াাূদী ও খৃ�ানেদর সােক েদখা ােল, �কেম েতামরা তােদর 

সালাম �ারা আর� করেব না। যখন রা�ায় েতামােদর সােক 

তােদর কােরা সাকাা ায়, তােদরেক েতামরা রা�ার সংকীণর পেক 
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াািেত বাধয কর। বণরনায় মুসিলম32।   

দুই- আনাস রািদয়া�াহ ‘আনহ’ ােত বিণরত, রাসূল সা�া�াহ 

‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ বেলন,  

 . تف  عليب »وبغ��م: فقالاا إاا وغم بغ��م بهل الكتي «

“আােল িকতাবগণ েতামােদর সালাম িদেল, তার উ�ের 

েতামরা শধু ؤعلي ى ‘এবং েতামােদর উপর’ বলেব”। [বুখাির ও 

মুসিলম ৩২F

33] 

উসামা রািদয়া�াহ ‘আনহ’ ােত বিণরত, িতিন বেলন,  

مم آ �غو ف�  بخالط م  السغم� والش�� بداا  بن الب «

 .متفق بغ�  » الهاد فسغم بغ�هم الب انوثين و

“একিদন রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ একিি 

মজিলেসর িনকি িদেয় অিততম করিছল, েয মজিলেস মুসিলম, 

                                                           
32  মুসিলম, ২১৬৭; আবু-দাউদ: ৫২০৫; িতরিমযী: ২৭০১। 
33 বুখাির, ৩৬/১১; মুসিলম: ২১৬৩; আবু-দাউদ: ৫২০৭, ৫১৯৯; িতরিমযী: 

৩২৯৬। 
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মুশিরক, মূিতরপূজক ও ইয়াহদীসা িবিভ� সসদােয়র েলােকরা 

উপি�ত িছল, রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ তােদর 

সালাম েদন”। [বুখাির ও মুসিলম 34]  

নবম পিরে�দ: 

মজিলস েকেক উঠার সময় এবং সাকী-স�ী অকবা ব�ুেদর েকেক 

িবদায় েনয়ার সময় সালাম েদয়া মু�াাাব: 

যখন মজিলস েকেক উেঠ দাঁড়ােব; সাকী-স�ীেদর িবদায় জানােব 

অকবা েকান সাকী েকেক আলাদা ােব, তখন তােদর সালাম েদয়া 

েমা�াাাব।  

আবু হরাইরা রািদয়া�াহ ‘আনহ’ ােত বিণরত, রাসূল সা�া�াহ 

‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ বেলন,  

ذا   ،تأ لحا�ى ذل  اجلم فليسلىأ فإا  لر � لن هق،م فليسلى؛ فليست «

 اايث اس : وقيل رواال بنا داود، واعتمذي » ألؤ  اأح   �  آلجرة

                                                           
34  বুখাির, ৩২/১১; মুসিলম: ১৭৯৮; িতরিমযী: ২৭০৩। 
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“যখন েতামরা েকান মজিলেস িগেয় েপৗছেব, তখন সালাম 

েদেব। আর যখন েতামরা মজিলস েশশ কের মজিলস েকেক উেঠ 

দাঁড়ােব, তখনও সালাম েদেব। �কম সালাম েশেশর সালাম  

েকেক অিধক গর� বান কের না”। বণরনায় আবু-দাউদ ও 

িতরিমযী35 এবং ইমাম িতরিমযী বেলন, াািদসিি াাসান।  

দশম পিরে�দ: 

অনুমিত চাওয়া ও তার আদবসমূা 

আ�াহ তা‘আলা বেলন,  

ْ تَدۡ  َ� ﴿ ٰ  ُ�ُيوتُِ�مۡ  َ�ۡ�َ  ُ�ُيوتًا ُخلُوا َّ  �َسۡ  َح
ۡ
ْ َتأ ْ  �ُِسوا ٰ  َو�َُسّلُِموا َ هۡ  ََ

َ
ۚ أ ٰ  لَِها  لُِ�مۡ َ�

ّكُرونَ  لََعّلُ�مۡ  ّلُ�مۡ  َخۡ�ٞ  ََ  ]  ٢٧: الار[ ﴾ ٢ تَ

“ো মুিমনগণ, েতামরা িনজেদর গৃা ছাড়া অনয কারও গৃো 

�েশ কেরা না, যতকণ না েতামরা অনুমিত েনেব এবং 

                                                           
35  আবু-দাউদ: ৫২০৮; িতরিমযী: ২৭০৭; বুখাির আদাবুল মুফরােদ [৯৮৬] 

আর তার সনদিি াাসান। ইবেন িা�ান [১৯৩১], [১৯৩২] াািদসিিেক 

সাীা বেল আখযািয়ত কেরন।  
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গৃাবাসীেদরেক সালাম েদেব। এিাই েতামােদর জনয কলযাণকর, 

যােত েতামরা উপেদশ মাণ কর”। [সূরা নূর, আয়াত: ২৭] 

আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন,  

 ٱ َِلَغَ  �َذا﴿
َ
ْ  ٔۡ َ� يَسۡ ََلۡ  لُمَ �ُۡ ٱ ِمنُ�مُ  ُل َ�ٰ ۡط ۡ� نُوا نَ  ٔۡ َ� سۡ ٱ َكَما َِ ِينَ ٱ ََ  لِِهمۚۡ بۡ �َ  ِمن َّ

 ]  ٥٩: الار[ ﴾ ٥

“আর েতামােদর সযান-সযিত যখন �া�বয়� ায়, তখন 

তারাও েযন অনুমিত �াকরনা কের েযমিনভােব তােদর অমজরা 

অনুমিত �াকরনা করত”। [সূরা নূর, আয়াত: ৫৯] 

এক- আবু মুসা আশ‘আরী রািদয়া�াহ ‘আনহ’ ােত বিণরত, 

রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ বেলন,  

 متفق بغ� »  أستئا ن ثالثأ فإن لان لك ؤ�أ فورج «

“অনুমিত চাওয়া িতনবার। তারপর যিদ েতামােক অনুমিত 

েদয়, �েবশ কর, অনযকায় েফরত চেল আসেব”। [বুখাির 
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মুসিলম36] 

দুই- সাাাল ইবন সাআদ রািদয়া�াহ ‘আনহ’ ােত বিণরত 

রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ বেলন,  

 .متفق بغ�  »ذ،وو جلل  أستئا ن  � لجل  رص«

“অনুমিত চাওয়ার িবধান রাখা ােয়েছ, েচােখর কারেণ”। 

[বুখাির ও মুসিলম P36F

37
P] 

িতন: িরব‘য়ী ইবন িারাশ ােত বিণরত, িতিন বেলন, বনী 

আেমর েগােষর এক েলাক আমােক াািদস বণরনা কেরন,  

 فقيل روال اهللا » للمج؟«: لوها ف ن�ت فقي اوتحان آ الب 

 لسالم علي ى : قل:  جرإ ذل فا  فللوب  أستئا ن فقل ل«: ليدم 

  لسالم علي ى لل�جل؟ فأان ل  لب : لل�جل؟ فسولب  لرجل فقول

 .»رؤ   لا، � ؤ� اإسحو� احيح. فاجل
                                                           
36 বুখাির, ২৩/১১; মুসিলম: ২১৫৩; আবু-দাউদ: ৫১৮০; িতরিমযী: ২৬৯১। 
37 বুখাির, ২০, ২১/১১; মুসিলম: ২১৫৬; নাসায়ী: ৬০, ৬১/৮, ৫১৯৯; 

িতরিমযী: ২৭১০। 
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“একিদন েস রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ এর িনকি 

ঘের �েবশ করার অনুমিত চায়, তখন রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা 

ওয়াসা�াম’ ঘের অব�ান করিছল। েলাকিি বলল, আিম িক 

�েবশ করব? তার ককা েশােন রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা 

ওয়াসা�াম’ খােদমেক েডেক বলল, তুিম যাও এবং েলাকিিেক 

অনুমিত চাওয়ার প�িত েশখাও। তুিম তােক বল,  আসসালামু 

আলাইকুম, আিম িক �েবশ করব? েলাকিি এ ককা েশােন বলল, 

আসসালামু আলাইকুম, আিম িক �েবশ করব? তারপর রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ তােক ঘের �েবশ করার অনুমিত 

িদল এবং েস ঘের �েবশ করল”। ইমাম আবু-দাউদ াািদসিিেক 

সাীা সনেদ বণরনা কেরন 38।  

চার- কালদা ইব ন াা�ল রািদয়া�াহ ‘আনহ’ ােত বিণরত, িতিন 

বেলন,  

 رج  فقل « فاخغت بغ�  ولم بوغم فقيل الب  بت�ت الب 

 . اايث اس : رواال بنا داود واعتمذي وقيل » لسالم علي ى لل�جل؟

                                                           
38 আবু-দাউদ: ৫১৭৭; াািদসিির সনদ িবশ�। েযমনিি বলেলন, ইমাম নববী। 
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“আিম রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ এর দরবাের এেস 

সালাম না িদেয় তার িনকি �েবশ করেল, রাসূল সা�া�াহ 

‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ আমােক বলেলন, িফের যাও! এবং বল, 

আসসালামু আলাইকুম আিম িক �েবশ করব”? বণরনায় আবু-

দাউদ ও িতরিমযী39, ইমাম িতরিমযী বেলন, াািদসিি াাসান।   

এগারতম পিরে�দ 

 অনুমিতর িবধান 

অনুমিত �াকরনাকারীেক তুিম েক? বলেল, েয নাম বা 

উপািধেত মানুশ তােক েচেন, েস নাম বা উপািধ উে�খ কের 

বলেব- আিম অমুক, শধু ‘আিম’ ‘আিম’ বলা মাকরা।  

এক- আনাস রািদয়া�াহ ‘আনহ’ ােত বিণরত, িমরােজর 

�িস� াািদেস রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ বেলন,  

" جب�ل:  ؟ قولثى الا ر جب�ل ذل  لسوو   ل،يو فوستفتح فقيل  � فا«

 واأ ثى الا ذل  لسوو   لو،ي  ؤ لول  ؤ لر ال  : ؤ �  لك؟ قول: قيل
                                                           
39 আবু-দাউদ: ৫১৭৬, িতরিমযী: ২৭১১, আামদ: ৪১৪ াািদসিির সনদ িবশ�।  
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 .متفق بغ�  »جب�ل:  � فا ؟ فيق،ل: ؤسوئرف�أ ؤ�قول ف او  ك سوو 

“রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ বেলন, তারপর 

িজবরীল আ. আমােক িনেয় দুিনয়ার আসমােন আেরাাণ কেরন 

এবং দরজা খুেল েদয়ার অনুেরাধ কেরন, তখন তােক িজজাসা 

করা াল, তুিম েক? উ�ের িতিন বলেলন, আিম িজবরীল, তারপর 

িজজাসা করা াল, েতামার সােক েক? বলল, আমার সােক 

মুাা�দ। তারপর িতিন ি�তীয়, তৃতীয়, চতুকর ও সব আসমােন 

আেরাাণ কেরন। �িতিি আসমােনর দরজায় তােক বলা ায়, তুিম 

েক? তখন িতিন বেলন, আিম িজবরীল”। [বুখাির ও মুসিলম P39F

40
P]  

দুই- আবু যর রািদয়া�াহ ‘আনহ’ ােত বিণরত, িতিন বেলন,  

يم  وااال فئعغت بم  ف  خمات لغ  م  الغ�يل فذاا روال اهللا 

 .بنا ار، متفق بغ� : فقغت »؟م  هذا«: لل اعقمم، فيلفت فملر فقيل

“একরাত আিম ঘর েকেক েবর ােয় েদখেত েপলাম, রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ চােদর আেলােত একা একা 
                                                           
40 বুখাির: ১৬৮,১৫৫/৭; মুসিলম: ১৬২ 
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াাঁিেছ। তারপর েস ঘুের দাঁড়ােল আমােক েদখেত েপল এবং 

বলল, েলাকিি েক? আিম বললাম, আিম আবু যর”। [বুখাির ও 

মুসিলম41] 

িতন- উে� াািন রািদয়া�াহ ‘আনাা’ ােত বিণরত, িতিন 

বেলন,  

باي بم : فقغت » � فا ؟«: ا ياتسل وفي م  �ستال فقيلوه بت�ت الب 

 .متفق بغ�  .هيا 

“আিম রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ এর দরবাের 

এেস েদিখ, িতিন েগাসল করেছন এবং ফােতমা রািদয়া�াহ 

‘আনহ’ তােক েডেক রাখেছন। তারপর িতিন িজজাসা করেলন, 

েক েস? আিম বললাম: আিম উে� াািন”। [বুখাির ও মুসিলম P41F

42
P] 

চার- জােবর রািদয়া�াহ ‘আনহ’ ােত বিণরত, িতিন বেলন,  

» !ل،و ل،و؟«: باي، فقيل: فقغت » � فا ؟« :فاققت الي ، فقيل بت�ت الب 
                                                           
41 বুখাির, াািদস: ২২২, ২২৩/১১; মুসিলম. াািদস: ৩৩, ৬৮৮/২। 
42 বুখাির, াািদস: ৩৩১/১; মুসিলম, াািদস: ৭২, ৩৩৬। 
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 .كحا  كمههي متفق بغ� 

“আিম রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ এর দরবাের 

আিস এবং তার দরজায় আওয়াজ কির। িতিন বলেলন, েলাকিি 

েক? আিম বললাম: আিম, এ ককা েশােন িতিন বলেলন: আিম 

আিম! মেন ায় েযন, িতিন এ ককা বলােক অপছ� কেরন। 

[বুখাির মুসিলম P42F

43
P]  

বারাতম পিরে�দ 

াািঁচ িদেয় আলাামদুিল�াা বলেল, তার উ�র েদয়া আর 

আলাামদুিল�াা না বলেল উ�র েদয়া মাকরা াওয়া এবং াািঁচ 

ও াািঁচর উ�র েদয়া এবং াাইর আদবসমূোর আেলাচনা 

আবু হরাইরা রািদয়া�াহ ‘আনহ’ ােত বিণরত, রাসূল সা�া�াহ 

‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ বেলন,  

ذن    وس  ملطوسأ ؤ� ر   ثثوب أ فإا  عطم لحا�ى ؤحا    «

و ع ك سسلى سولب لن هق،ل ل وب  هرحك   أ ؤل و  ثث: ولول قن حقل
                                                           
43 বুখাির, াািদস: ৩০/১১; মুসিলম, াািদস: ২১৫৫। 
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فإ،وو ف،  �  لشيطونأ فإا  وثو   لحا�ى فلا�   و  ستطوع فإن لحا�ى 

 .رواال الخيري »ذا  وثو   ضحك  حب  لشيطون

“আ�াহ তা‘আলা াাঁিচেক পছ� কেরন এবং াাইেক অপছ� 

কেরন। যিদ েতামােদর েকউ াাঁিচ েদয় এবং আলাামদুিল�াা 

বেল, তখন েয মুসিলম ককািি শনল, তার উপর ‘ইয়ারাামুকা�াা’ 

বলা ওয়ািজব। আর াাই, এিি শয়তােনর পক েকেক ােয় কােক। 

যখন েতামােদর েকােনা বযি�র াাই আেস, েস েযন তার সাধযমত 

তােক �িতাত কের। কারণ, েতামােদর মেধয েয েকউ াাই েদয়, 

তােক িনেয় শয়তান াাসা-াািস কের। বুখাির P43F

44
P।  

দুই- আবু হরাইরা রািদয়া�াহ ‘আনহ’ ােত বিণরত,  

هرحك :  دوا  أ ؤهقل ل لج،  لؤ اوحوب: ذا  عطم لحا�ى فليقل«

رواال  »هواه ى    ؤ�صلح اوم ى: هرحك    فليقل:    فإا  قول ل

 .الخيري

                                                           
44 বুখাির, াািদস: ৫০১/১০।  
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“রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ বেলন, েতামােদর 

মধয ােত েকউ যখন াাঁিচ েদয় েস েযন  امما هللا সকল �শংসা 

আ�াার জনয’ বেল। আর সােকর ভাই বা স�ী বলেব, يمح  اهللا 

‘আ�াা েতামার উপর দয়া করক’ আর যখন েলাকিি  يمح 

বলেব, তার উ�ের বলেব, يهاي�م اهللا و�صغح نيع�م ‘আ�াা 

েতামােদর োদােয়ত েদন এবং েতামােদর অব�া সংেশাধন কের 

িদক’। বুখাির P44F

45 

িতন- আবু মুসা আশ‘আরী রািদয়া�াহ ‘আনহ’ ােত বিণরত, 

িতিন বেলন,  

ذا  عطم لحا�ى فحوا    فشوت،  فإن لى «: يقال ومعت روال اهللا 

 .رواال مسغم» ووا    فال بشوت، 

“আিম রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’েক বলেত 

শেনিছ, িতিন বেলন, যখন েকান বযি� াাঁিচ িদেয় আ�াার 

                                                           
45 বুখাির: ৫০২/১০। 
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�শংসা কের, তখন েতামরা তার উ�র দাও। আর যিদ েলাকিি 

আ�াার �শংসা না কের, তাােল েতামরা তার উ�র িদও না”। 

বণরনায় মুসিলম46।   

চার- আনাস রািদয়া�াহ ‘আনহ’ ােত বিণরত, িতিন বেলন,  

فشمت بااهمي ولم عشمت اخخم، فقيل الي  بطو راالن بغا الب 

هذا حا اهللا، «: مت ؟ فقيلبطو فالن فشمت ، وبطست فغم �ش: لم عشمت 

 .متفق بغ�  »وبا  لم تما اهللا

“রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ এর দরবাের দুইজন 

েলাক াাঁিচ িদল, তখন রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ 

একজেনর াািসর উ�র েদন, অপর জেনর াািসর উ�র েদন িন। 

যার াাঁিচর উ�র েদয়িন েস বেল, অমুেকর াাঁিচর উ�র িদেলন 

আর আিম াাঁিচ িদেয়িছ িক� আমার াাঁিচর উ�র েদন িন? তখন 

রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ তােক বলেলন, “েস 

                                                           
46 মুসিলম: ২৯৯২।  
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েলাকিি আলাামদুিল�াা বেলেছ। আর তুিম তা বেলািন”। [বুখাির 

ও মুসিলম47] 

পাঁচ- আবু হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ’ ােত বিণরত, িতিন বেলন,  

إاا بطو وىع ياال بو ثا�  آ ف� ، وخف، بو د، نهي   ن روال اهللا «

 .اايث اس  حا�ح: ش  الماوي رواال بنا داود واعتمذي وقيل »حات 

“রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ যখন াাঁিচ িদেতন, েস 

তার াাতেক মুেখর উপর রাখেতন অকবা েকান কাপড়েক মুেখর 

উপর রাখেতন এবং তার আওয়াজেক েছাি করেতন বা িন� �ের 

াাঁিচ িদেতন। বণরনাকারী সে�া কেরন”। বণরনায় আবু-দাউদ ও 

িতরিমযীP47F

48
P। ইমাম িতরিমযী াািদসিিেক াাসান ও সাীা বেল 

আখযািয়ত কেরন।  

ছয়- আবু মুসা আশয়াির রািদয়া�াহ ‘আনহ’ ােত বিণরত, 

িতিন বেলন,  
                                                           
47  বুখাির: ৫০৪/১০ মুসিলম: ২৯৯১, আবু-দাউদ: ৫০৩৯, িতরিমযী: ২৭৪৩। 
48  আবু-দাউদ: ৫০২৯; িতরিমযী: ২৭৪৬ াািদসিির সনদ াাসান। 
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يمح�م اهللا : يماان بن يقال لم هللا  ن الهاد يتعي سان بغا روال ا

: واعتمذي وقيلرؤ   لا، � ؤ�  »يهاي�م اهللا و�صغح نيع�م«: ف�قال

 .اايث اس  حا�ح

“ইয়াহদীরা রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ এর 

দরবাের াাঁিচ িদেতন, আর তারা আশা করত, রাসূল সা�া�াহ 

‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ তােদর জনয ح�م اهللايم  বলেবন। িক� 

িতিন বলেতন  يهاي�م اهللا و�صغح نيع�م   “আ�াা েতামােদরেক 

োদায়াত দান করন এবং েতামােদর চিরষেক সংেশাধন কের 

িদক”। বণরনায় আবু-দাউদ ও িতরিমযী। ইমাম িতরিমযী 

াািদসিিেক াাসান ও সাীা বেল আখযািয়ত কেরনP48F

49
P। 

সাত- আবু সাঈদ খুদরী রািদয়া�াহ ‘আনহ’ ােত বিণরত, 

িতিন বেলন,  

ذا  وثو   لحا�ى فليوسك ايا  ع فيبأ فإن « قيل روال اهللا 

 .رواال مسغم » لشيطون هاجل

                                                           
49  আবু-দাউদ: ৫০৩৮; িতরিমযী: ২৭৪০।  
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রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ বেলন, েতামােদর 

েকউ যখন াাই তুেল, েস েযন তার াাতেক তার মুেখর উপর 

রােখ। কারণ, অনযকায় শয়তান �েবশ কের। বণরনায় মুসিলম50।  

েতরতম পিরে�দ: 

কােরা সােক সাকাত ােল মুসাফাাা করা, াাসযেোল েচাারা িনেয় 

সাকাত করা, েনককার েলাকেদর াােত চুমু েদয়া, েছেলেক আদর 

কের চুমু েদয়া েমা�াাাব াওয়া, সফর েকেক আগ�ক বযি�র 

সােক েকালাকুিল করা এবং মাকা ঝুকঁােনা মাকরা াওয়া 

ইতযািদর আেলাচনা 

এক- আবু খা�াব �াতাদা রািদয়া�াহ ‘আনহ’ ােত বিণরত, িতিন 

বেলন,  

اعم، رواال : ؟ قيلبنيات الصيفا  ف بحاي  روال اهللا : قغت نرو

 .الخيري

“আিম আনাস রািদয়া�াহ ‘আনহ’েক িজজাসা করলাম, রাসূল 

                                                           
50  মুসিলম: ২৯৯৫; আবু-দাউদ: ৫০২৬। 
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সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ এর যুেগ মুসাফাাা করার �চলন 

িছল িকনা? উ�ের িতিন বেলন, াযাঁ িছল”। [বণরনায় বুখাির51] 

দুই- আনাস রািদয়া�াহ ‘আনহ’ ােত বিণরত, িতিন বেলন,  

قا جو �ى لفل  هو�أ ؤفى لؤل  � « لي ايء بهل الم  قيل روال اهللا 

 .رواال بنا داود نذوغيد حا�ح» جو  اواصوفح 

“রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ এর দরবাের 

ইয়ামেনর অিধবাসীরা আসেল, িতিন সাাাবীেদর বেলন, েতামােদর 

িনকি ইয়ামিনরা এেসেছ। আর তারাই াল, েস সব েলাক, যারা 

সবর �কম মুসাফাাার �চলন কেরন”। বণরনায় আবু-দাউদ িবশ� 

সনেদP51F

52
P।  

                                                           
51  বুখাির, াািদস: ৪৬/১১; িতরিমযী, াািদস: ২৭৩০। 
52  আবু-দাউদ: ৫২১৩, আামদ: ২১২/৩, বুখাির ‘আদাবুল মুফরাদ’ ৯৬৭ 

াািদসিির সনদ িবশ�। আর রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ এর 

বাণী ‘তারাই সবর �কম মুসাফাাার িবধান চালু কেরন’ এিি আনাস 

রািদয়া�াহ ‘আনহ’ এর ককা, িতিন াাদীেস তা �েবশ করান। এ ককা 
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িতন- বারা রািদয়া�াহ ‘আনহ’ ােত বিণরত, িতিন বেলন, 

রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ বেলন, 

رواال بنا  » و  � سسلوي هلتقيون فيتصوفحون ذأ رفر موو قول لن هفتقو«

 .داود

 “যখন দুইজন মুসিলম একষ ায় এবং এেক অপেরর সােক 

মুসাফাাা কের। তারা উভয় িবি�� াওয়ার পূেবর আ�াহ তা‘আলা 

তােদর কমা কের েদন”। বণরনায় আবু-দাউদP52F

53
P। 

চার- আনাস রািদয়া�াহ ‘আনহ’ ােত বিণরত, িতিন বেলন,  

 »ال«: المال مغي يغ  بخيال بو حايق ، بيغا  ل؟ قيل ،يي روال اهللا: قيل رال

رواال  »اعم«: ف�حخذ ن�اال و�صيفا ؟ قيل: قيل »ال«: بف�غتم  و�قدغ ؟ قيل: قيل

 اايث اس : اعتمذي وقيل

                                                                                                            

আামেদর বণরনায় [২৫১/৩] �� করা ায়।  
53  আবু-দাউদ, াািদস: ৫২১২, িতরিমযী, াািদস: ২৭২৮, আামদ, াািদস: 

৩০৩, ২৯৩, ২৮৯ /৪ ইমাম আামেদর িনকি াািদসিির আরও সাোদ 

রেয়েছ যা াািদসিিেক শি�শালী কের। াািদসিি াাসান।  
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“এক বযি� বলল, ো আ�াার রাসূল! আমােদর েকান েলাক তার 

অপর ভাই অকবা ব�ুর সােক সাকাত করেল, েস িক তার স�ােন 

মাকা িনচু করেব? রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ বলেলন, 

‘না’। তারপর েস বলল, তােক জিড়েয় ধরেব িকনা এবং চুমু িদেব 

িকনা? রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ বলেলন, ‘না’। 

তারপর আবার িজজাসা করা াল, তার াাত ধের তার সােক 

মুসাফাাা করেব িকনা? বলেলন, ‘াযাঁ’।” বণরনায় িতরিমযী 54এবং 

িতিন বেলন, াািদসিি াাসান সাীা-িবশ�।   

 পাঁচ- সাফওয়ান ইবেন ‘আস সাল রািদয়া�াহ ‘আনহ’ ােত বিণরত, 

িতিন বেলন,  

فسحالال ب   ب، فحت�ي روال اهللا قيل يهادي لصياد ، ااهب نغي إل هذا ال

رشها با  : فقدال ياال وراغ ، وقيال: �سع لييت نيغيت فذكم امايث إل قال

                                                           
54 িতরিমযী, াািদস: ২৭২৯, ইবেন মাজাহ  : ৩৭০২, আামদ ৩/১৯৮, 

াািদসিির সনেদ াানযালা ইবন আ�ু�াা আস-সুদুিস নােম এক বযি� আেছ, 

িতিন দুবরল। তেব শয়াইব ইইনু াাবাাব ও কাসীর ইব ন আ�ু�াা তার অনুসরণ 

কের। েমাি ককা, ইমাম িতরিমযীর ককা অনুযায়ী াািদসিি াাসান।  
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 .اب، رواال اعتمذي ود�ال نحويا�ا حا�ا 

“একজন ইয়াাূদী তার সাকীেক বলল, তুিম আমােক িনেয় 

এই নবী (মুাা�াদ সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম) এর িনকি 

িনেয় যাও। তারা উভেয় রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ 

এর িনকি আেসন এবং তােক নয়িি িনদশরন স�েকর িজজাসা 

কেরন। তারপর তারা দীঘর াািদসিি উে�খ কেরন... তােত বলা 

ায়, তারা উভেয় তার াাত ও পােয় চুমু েদন এবং তারা উভেয় 

বেলন, আমরা সাকয িদি�- িন�য় আপিন আ�াার রাসূল। 

বণরনায় িতরিমযীP54F

55
P ও অনযানযরা িবশ� সনেদ।  

ছয়- আবদু�াা ইবন ওমর রািদয়া�াহ ‘আনহমা’ ােত একিি 

িকসসা বিণরত, তােত িতিন বেলন,  

                                                           
55 িতরিমযী: ২৭৩৪; ইবেন মাজাহ  : ৩৭০৫; াােফয ইবেন াাজার রা. 

বেলন, াািদসিি বণরনা কেরন, াািকম, আামদ, আবু ইয়ালা, তাবরানী 

�মূখ। তারা সবাই আ�ু�াা ইবন সালামাা েকেক, িতিন সাফওয়ান 

েকেক বণরনা কেরন। আর আ�ু�াা ইবন সালামাহ  বৃ� ােয় িগেয়িছেলন, 

ফেল তার োফয দুবরল ােয় িগেয়িছল, সুতরাং সনদিি দুবরল।  
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 .فقدغغي ياال، رواال بنا داود فااااي م  الب 

“অত:পর আমরা রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ এর 

িনকেি েগলাম এবং তার াােত চুমু িদলাম”। বণরনায় আবু-

দাউদP55F

56
P। 

সাত- আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহ’ ােত বিণরত, িতিন বেলন,  

ف ني  فحتيال فقم  الي ، فقيم  قام ز�ا ن  ايرث  الايغ  وروال اهللا «

 .اايث اس : رواال اعتمذي، وقيل »�م ثا�  فيبتغق  وقدغ  إل  الب 

“যখন যােয়দ ইব ন াােরসা মিদনায় আগমন করল, তখন রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ আমার ঘের িছল। েস আমার 

বাড়ীেত রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ এর িনকি এেস 

                                                           
56  আবু-দাউদ: ৫২২৩; ইবেন মাজাহ  : ৩৭০৪; াািদসিির সনেদ ইয়ািযদ 

ইবন আিব িযয়াদ আল াািশমী। িতিন দুবরল বণরনাকারী। তেব এ িবশেয় 

আরও একািধক াািদস রেয়ছ, েযগেলা �ারা াােত চুমু েদয়ার ককা 

�মািণত ায়। য�ারা এ ককা �মািণত ায় বড় েকােনা আেলম বা মু�াকী 

েলােকর াাত বা কপাল চুমু েদয়া ৈবধ।  
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দরজায় আওয়াজ করল। রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ 

তার িদেক উেঠ দাঁড়ােলন, তারপর তার সােক মু‘আনাকা-

েকালাকুিল করেলন এবং তােক চুমু িদেলন। বণরনায় িতরিমযী57 

এবং িতিন বেলন, াািদসিি াাসান।  

আি-আবু যর রািদয়া�াহ ‘আনহ’ ােত বিণরত, িতিন বেলন,  

أ بقرن  �  الرؤف شيئلوأ ؤل، لن ولق لجوك ا،جب «: قيل ل روال اهللا 

 .رواال مسغم »طلي 

“আমােক রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ বেলন, েতামরা 

েকান ভােলা কাজেক তু� মেন করেব না, যিদও েতামার েকান 

ভাইেয়র সােক াািস মুেখ সাকাত কর”। বণরনায় মুসিলম P57F

58
P।  

নয়- আবু হরাইরা রািদয়া�াহ ‘আনহ’ ােত বিণরত, িতিন বেলন,  

                                                           
57   িতরিমযী: ২৭৩৩; এ াািদসিির সনেদ দুিি দুবরলতা ও ইবেন ইসাােকর 

তাদিলস উভয় সমসযা িবদযমান। 
58  মুসিলম: ২৬২৬। 
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إن : انقم  ن  اي�و: امس  ن   ، را اهللا بغهمي، فقيل قدل الب، 

ا فقيل روال اهللا  ل بشا م  الال  � أ هرحى أ « مي قدغت مغهم بااا

 .متفق بغ�  »!هرحى؟

“রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ াাসান ইব ন আলী 

রািদয়া�াহ ‘আনহ’ েক চুমু েদন। তখন আকরা ইব ন াােবছ 

রািদয়া�াহ ‘আনহ’ বেলন, আমার দশিি সযান আেছ, অকচ আিম 

েকােনা িদন কাউেক আদর কের চুমু িদইিন। তার ককা শেন 

রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ বলেলন, েয বযি� অেনযর 

�িত দয়া কের না, তার �িতও দয়া করা ােব না। [বুখাির ও 

মুসিলমP58F

59
P P59F

60
P] 

                                                           
59  বুখাির: ৩৫৯, ৩৬০/১০; মুসিলম: ২৩১৮। আ�ামা ইবেন বাততাল রা. 

বেলন, াািদেসর মেধয রামতেক সমম মাখলুকােতর জনয বযবাােরর 

�িত উাসাা েদয়া ােয়েছ। তােদর খাওয়ােনা, পান করােনা, তােদর 

েবাঝা কমােনা, তােদর উপর সীমািতির� মার-ধর করা ােত িবরত কাকা 

ইতযািদ সব িবশেয় তােদর দয়া করার �িত াািদেস উাসাা েদয়া 

ােয়েছ। সুতরাং, াািদেসর এ বযাপক অেকরর মেধয মুিমন, কােফর, 
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পিরে�দ 

সালােমর িবধান 

সালাম েদয়া সু�ত। আ�াহ তা‘আলা বেলন,  

﴿  ٰ َهاََ ُّ ِينَ ٱ ََ ْ َءاَمُنو َّ ْ تَدۡ  َ�  ا ٰ  ُ�ُيوتُِ�مۡ  َ�ۡ�َ  ُ�ُيوتًا ُخلُوا َّ  �َسۡ  َح
ۡ
ْ َتأ  �ُِسوا

 ْ ٰ  َو�َُسّلُِموا َ هۡ  ََ
َ
ۚ أ ٰ  لَِها ّكُرونَ  لََعّلُ�مۡ  لُّ�مۡ  َخۡ�ٞ  لُِ�مۡ َ� ََ  ]  ٢٧: الار[ ﴾ ٢ تَ

“ো মুিমনগণ, েতামরা িনজেদর গৃা ছাড়া অনয কারও গৃো �েশ 

কেরা না, যতকণ না েতামরা অনুমিত েনেব এবং গৃাবাসীেদরেক 

সালাম েদেব”। [সূরা নূর, আয়াত: ২৭] 

আবু হরাইরা রািদয়া�াহ ‘আনহ’ ােত বিণরত, রাসূল সা�া�াহ 

‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ বেলন,  

أ واجل،   ىح  حت وا ح،  ؤأ وا ح،  حت بوا،  لؤ أ ل�م ى ع «

 .رواال مسغم »يح ىء  ذا  فللتو،  بوابتى؟ لفش،   لسالم ا

“েতামরা ততকণ পযরয জা�ােত �েবশ করেব না, যতকণ 

                                                                                                            

জীবজ� সবই অযভুর�।   
60  ইমাম নববী রা. এর িরয়াদুস সােলাীন: ৩৭৩-৩৮৫। 
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পযরয েতামরা পিরপূণর ঈমানদার ােত পারেব না। আর ততকণ 

পযরয েতামরা পিরপূণর ঈমানদার ােব না, যতকণ পযরয তুিম 

েতামরা এেক অপরেক ভালবাসেব না, আিম িক েতামােদরেক 

এমন একিি িজিনস বাতেল েদব, যা করেল েতামরা পর�র 

পর�রেক ভােলা বাসেব? তারপর িতিন বলেলন, েতামারা েবিশ 

েবিশ কের সালামেক �সার কর”। মুসিলম।  

েকােনা জামাতেক সালাম েদয়ার েকেষ সালাম শ�িি 

মােরফা (السالم) বা নািকরা (والم) উভয় �কাের বযবাার করা 

যােব। কারণ, াািদেস উভয় �কােরর বযবাার �মািণত আেছ। 

আ�ামা ইবনুল বা�া রা. বেলন, স�াশেণর সালাম নািকরা ােব, 

আর িবদায়ী সালাম মােরফা ােব।  

জামােতর মধয ােত েয েকােনা একজেনর সালাম েদয়া �ারা 

সু�ত আদায় ােয় যােব। উ�ম াল জামােতর সবাইেক সালাম 

েদয়া। কারণ, াািদেস বলা ােয়েছ »بفشاا السالم نيغ�م«  অকরাা, 

েতামরা েতামােদর পর�েরর মেধয সালামেক �সার কর।  
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আর েয সব েকেষ সালাম েদয়া মাকরা, েস সব 

েকষগেলােক আ�ামা গািযয রা. কাবয আকাের উে�খ কেরন। 

িনে� তার কাবযগেলা উে�খ করা াল: 

 سالسك سكرؤ  ع  � ستسو 

 

 ؤ � الا  و لااي بس� ؤبشع 

  ار ؤ اثسصل ؤوول ا 

 

 جطيس ؤ � هص  ذهوى ؤبسو  

 سكرر فقب جولم مقضوئب 

 

 ؤ � وث،  ف  مفقب �عوى هحفل،  

و     قيى  ارس   ساان لهضل

 

 اا   ألجحبيوت  مفتيوت ل ح  

 ؤملو  شطر،ج ؤشوب بلقوى 

 

 ؤ � ف،    لفل ل هتوت  

و ؤ�شف ع،رة   ؤ�ع قفرل  لهضل

 

ح ؤ � ف، ف حول  ثن،ط لش   

و   ؤ�ع آ�ال ذأ ذا  احت جوئلل

 

 ؤوللى  حب ل،ب ميم هوح  

االك لستوا  ن�  طا    

 

 فوا  جتوم ؤ لز�و�ة وحف  

 
অকর: যােদর সালাম েদয়া মাকরা িনে� তােদর আেলাচনা করা 

াল: এরা ছাড়া বাকী যােদর সােক েতামার েদখা ােব, তােদর 

সালাম েদয়া সু�ত ও ৈবধ। সালাতরত বযি�, িতলাওয়াতকারী, 

িযিকরকারী, াািদস পাঠদানকারী, খুতবাদানকারী এবং যারা খুতবা 

শনায় মম [তােদর সালাম েদয়া মাকরা]। িফকা িনেয় 

আেলাচনাকারী, িবচারক িযিন িবচার কােযর বয� [তােকও সালাম 
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েদয়া মাকরা]। আর যারা িফকা িনেয় গেবশণা করেছ তােদরও 

েতামরা সালাম েদয়া ােত িবরত কাক, যােত তারা উপকৃত ায়। 

মুয়ািেন,  ইকামত দানকাির ও পাঠদানকারীেদর সালাম েদয়া 

মাকরা। অনুরপভােব অপিরিচত যুবতী নারী, [যােদর সালাম 

েদয়ােত িফতনার আশংকা কােক] তােদর সালাম েদয়া েকান 

তেমই উিচত নয়। যারা দাবা েখলায় মম তােদর ও তােদর মত 

েলাকেদর সালাম েদয়া মাকরা। আর েয বযি� তার �ীর সােক 

েখল-তামাশায় মম [তােদর সালাম েদয়া যােব না]। কােফর ও 

েলংিা েলাকেক সালাম েদেব না, েপশাব পায়খানায় িল�েদর 

সালাম েদয়া ােত িবরত কাকেব। অনুরপভােব খাওয়ায় বয� 

[েলাকেক সালাম েদেব না], তেব যিদ তুিম কুধাতর াও এবং জান 

েয েলাকিি েতামােক িফিরেয় েদেব না। অনুরপভােব িশকক িযিন 

েলকচার েদয়ায় বয�। মেন রাখেব এ াল, েশশ বযি� বাকীেদর 

সালাম েদয়ােত তুিম উপকার লাভ করেব।  

সালােমর উ�র েদয়ার িবধান: 

সালােমর উ�র েদয়া ফরেয িকফায়াা। যিদ উপি�ত েলাক 
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একজন ায়, তেব তােকই সালােমর উ�র িদেত ােব। কারণ, 

আ�াহ তা‘আলা বেলন,  

ّيةٖ  ُحّيِيُتم �َذا﴿ ِِ ْ  َِِت ّيوا َِ حۡ  ََ
َ
ٓ ِمنۡ  َسنَ ِِأ وۡ  َها

َ
ۗ  أ ٓ وَها ُّ  ]  ٨٦: اعنسيء[ ﴾ ٨ ُُ

“আর যখন েতামােদরেক সালাম েদয়া ােব, তখন েতামরা 

তার েচেয় উ�ম সালাম েদেব। অকবা জবােব তাই েদেব”। [সূরা 

িনসা, আয়াত: ৮৬] 

 আলী রািদয়া�াহ ‘আনহ’ ােত মারফু াািদস বিণরত, িতিন 

বেলন, 

ذا  سرؤ  لن بسلى لحافى ؤزري ع�  ىل،س لن هر� : ززي ع�  ىووع «

 .رواال بنا داود »لحافى

“যখন েকান জামাত অিততম কের, তখন তােদর েকেক েয 

েকান একজেনর সালাম যেক� ােব এবং েকান মজিলস ােত েয 

েকান একজন সালােমর উ�র িদেল তা সকেলর পক েকেক 
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যেক� ােব”। আবু-দাউদ61।  

সালাম েদয়ার প�িত: েয বযি� আেগ সালাম েদেব, তার 

জনয েমা�াাাব াল, েস বলেব- » السالم بغ��م ورح  اهللا و�م�ت«   

সালাম েদয়ার েকেষ বহবচন শ� বযবাার করেব। যিদও উপি�ত 

বযি� একজন ায়। আর সালােমর উ�র দাতা এ বেল উ�র 

েদেব: ، وبغ��م السالم ورح  اهللا و�م�ت সালােমর উ�ের  واو اععط 

উে�খ করেব। আর মেন রাখেব, সালাম েদয়ার সময় েকউ যিদ 

.وبغ��م السالم এবং উ�র েদয়ার সময় শধু السالم بغ��م  বেল, 

তােত সালাম আদায় ােয় যােব। যখন েকােনা একজন মুসিলমেক 

সালাম েদয়া াল, তারপর তার সােক যতবার েদখা ােব, ততবার 

সালাম েদেব। কারণ, াািদেস সালামেক �সার করার জনয িনেদরশ 

েদয়া ােয়েছ। রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ বেলন, 

»لفش،   لسالم ايح ى«  “েতামরা সালামেক �সার কর”।  

আবু হরাইরা রািদয়া�াহ ‘আনহ’ ােত বিণরত, রাসূল সা�া�াহ 

                                                           
61 াাদীস নং ৫২১০।  
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‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ বেলন,  

ذا  مق لحا�ى لجو  فليسلى عليبأ فإن حومت ايحووو شجرة لؤ جا ر لؤ «

 .رواال بنا داود، واايث السء وتقام »حجر ثى مقيب فليسلى عليب

“যখন েতামরা েতামােদর েকান ভাইেয়র সােক সাকাত কর, 

তােক সালাম দাও। যিদ েতামােদর উভেয়র মােঝ েকান গাছ 

িকংবা পাকর বা েদয়াল িবি��তা ঘিায়, তারপর আবার েদখা 

ায়, তাােল আবারও সালাম দাও”।  

মেন রাখেব, আেগ সালাম েদয়া সু�ত। কারণ, আবু উমামাা 

রািদয়া�াহ ‘আনহ’ ােত াািদস বিণরত িতিন বেলন, রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ বেলন, »  إن بو  اليس نيهللا م

»نابهم نيلسالم  

“িন�য় আ�াার িনকি উ�ম বযি� েস েয মানুশেক আেগ 

সালাম েদয়”। বণরনায় আবু-দাউদ শি�শালী সনেদ।  

মজিলস েকেক িফের যাওয়ার সময়, সালাম েদয়া েমা�াাাব। 
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কারণ আবু হরাইরা রািদয়া�াহ ‘আনহ’ ােত বিণরত, রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ বেলন,  »ى ذل ذا   ،تأ لحا�

 » اجلم فليسلى فإا  لر � لن هق،م فليسلى فليست  ألؤ  اأح   �  آلجرة

 “যখন েতামরা েকান মজিলেস িগেয় েপৗছেব তখন তুিম সালাম 

েদেব। আর যখন তুিম মজিলস েশশ কের মজিলস েকেক উেঠ 

দাঁড়ােব, তখনও সালাম েদেব। �কম সালাম েশেশর সালাম েকেক 

অিধক গর� বান কের না”। বণরনায় আবু-দাউদ ও িতরিমযী 

এবং ইমাম িতরিমযী বেলন, াািদসিি াাসান।  

বা�ােদর সালাম েদয়া েমা�াাাব। �মাণ:  

 »يفعغ   ن روال اهللا «: ب  برو با  مم آ حد�ين فسغم بغ�هم وقيل

 متفق بغ�  

অকর: আনাস রািদয়া�াহ ‘আনহ’ ােত বিণরত, িতিন বা�ােদর 

িনকি িদেয় অিততম কেরন এবং তােদর সালাম েদন এবং 

বেলন, রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ অনুরপ করেতন। 

বুখাির ও মুসিলম। আ�াা ভােলা জােনন।  
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অধযায় 

সালােমর আরও িকছু িবধান 

েছািরা বড়েদর সালাম েদেব, কম েলাক েবিশ েলাকেক সালাম 

েদেব এবং আেরাাী বযি� পােয় াািা বযি�েক সালাম েদেব। 

কারণ, আবু হরাইরা রািদয়া�াহ ‘আনহ’ ােত বিণরত, রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ বেলন,  

 »ميسلى  لصنا ع  لكواأ ؤ اور ع  مقوعاأ ؤ مقليل ع  لكثا«

 .»ؤ لر اس ع  اوء«: متفق بغ� ، و� رواي  لسغم

“েছািরা েযন বড়েদর সালাম েদয়, পােয় াািা বযি� েযন বসা 

বযি�েক সালাম েদয় এবং কম সংখযক েলাক েযন েবিশ সংখযক 

েলাকেক সালাম েদয়”। বুখাির ও মুসিলম। আর মুসিলেমর 

বণরনায় বিণরত, “আেরাাী বযি� পােয় াািা বযি�েক সালাম 

েদেব”।  

যখন দুই সাকাতকারী পর�র সালাম েদয় এবং পর�েরর 
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সালাম শনেত পায়, তখন উভেয়র উপরই সালােমর উ�র েদয়া 

ওয়ািজব ােয় যায়। আর যখন েকােনা এক দল েলাক েকােনা 

বসা বযি� বা বসা েলাকেদর মজিলেস উপি�ত ােব, তখন েস 

�কেম তােদর সালাম েদেব। কারণ রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা 

ওয়াসা�াম’ বেলন, »ؤ اور ع  مقوعا«  আর যখন েকােনা বযি� 

েদয়ােলর ওপাশ েকেক সালাম েদয়, তখন তার িনকি সালাম 

েপৗছার পর, উ�র েদয়া ওয়ািজব।  

আর যখন েকােনা বযি� দূর েকেক িচিঠর মাধযেম অকবা 

দূেতর মাধযেম কাউেক সালাম েদয়, তখন তার িনকি সালাম 

েপৗছার পর সালােমর উ�র েদয়া ওয়ািজব। তেব েমা�াাাব াল, 

দূতেকও সালাম েদয়া এবং এ ককা বলা,  �مالسال وبغ�  وبغ  

েতামার উপর ও তার উপর সালাম। কারণ, াািদেস বিণরত, রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’েক একজন বযি� এেস বলল, 

  .»السالم بن�  وآ بغ� «: فقيل السالم يقمؤك بب

“আমার িপতা আপনােক সালাম িদেয়েছ।” এ ককা েশােন 
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রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ বলেলন, “েতামার উপর 

এবং েতামার িপতার উপর সালাম”62।  

ইমাম আামদ ইবন াা�ল রা. েক বলা াল, অমুক 

আপনােক সালাম িদেয়েছ। তখন িতিন বলেলন, ‘েতামার উপর ও 

তার উপর সালাম’।  

যিদ েকােনা বযি� বিধরেক সালাম েদয়, তখন মুেখ বলেব 

এবং াােত ইশারা করেব। আর েবাবা বযি�র সালাম েদয়া ও 

উ�র েদয়া উভয়িি ইশারা �ারা ােব। কারণ, তার ইশারা ককার 

�লািভিশ�। আর নারীেদর সালাম েদয়া পুরশেদর পর�েরর 

সালােমর মতই- েকােনা পাকরকয নাই।  

একজন পুরশ অপর পুরেশর সােক মুসাফাাা করা মু�াাাব, 

অনুরপভােব একজন নারী অপর নারীর সােক মুসাফাাা করা 

মু�াাাব। 

                                                           
62 আবু দাউদ, ২৯৩৪; তেব এর সনদ দুবরল। [স�াদক] 
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 �মাণ:  আবু খা�াব, �াতাদা রোমাহ�াা েকেক বণরনা কেরন 

েয, িতিন বেলন,  

 "اعم: قيل بنيات الصيفا  ف بحاي  روال اهللا : قغت نرو"

“আিম আনাস রািদয়া�াহ ‘আনহ’ েক িজজাসা করলাম 

রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ এর যুেগ মুসাফাাা করার 

�চলন িছল িকনা? উ�ের িতিন বেলন, াযাঁ, িছল”। বণরনায় 

বুখাির।  

বারা ইব ন আেযব রািদয়া�াহ ‘আনহ’ ােত বিণরত, িতিন বেলন, 

রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ এরশাদ কেরন, 

رواال بنا  » و  � سسلوي هلتقيون فيتصوفحون ذأ رفر موو قول لن هفتقو«

 .داود

 “যখন দুইজন মুসিলম একষ ােব এবং এেক অপেরর সােক 

মুসাফাাা কের তখন তারা উভয় িবি�� াওয়ার পূেবর আ�াহ 

তা‘আলা তােদর উভয়েক কমা কের েদন”। বণরনায় আবু-দাউদ 
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যখন তুিম এমন েকােনা একদল েলােকর মজিলেস �েবশ 

করেব েযখােন ওলামাগণও উপি�ত আেছ, তখন �কেম তােদর 

সবাইেক সালাম েদেব, তারপর আেলমেদর আলাদাভােব সালাম 

েদেব; যােত সাধারণ মানুশ ও আেলমেদর মেধয পাকরকয বুঝা যায়। 

অনুরপভােব যিদ মজিলেস একজন আেলম কােক তােকও 

আলাদাভােব সালাম েদেব।   

সালাম েদয়ার সময় মাকা ঝুঁকােনা স�ূণর অঅবধ, তেব 

েকালাকুিল করা ৈবধ। �মাণ: 

আনাস রািদয়া�াহ ‘আনহ’ ােত বিণরত, িতিন বেলন,  

ال، : قيل رال يي روال اهللا، المال مغي يغ  بخيال بو حايق  بيغا  ل؟ قيل«

 »اعم: ف�حخذ ن�اال و�صيفا ؟ قيل: ال، قيل: بف�غتم  و�قدغ ؟ قيل: قيل

“এক বযি� বলল, ো আ�াার রাসূল! আমােদর মধয ােত েকান 

েলাক তার অপর ভাই অকবা ব�ুর সােক সাকাত করেল, েস িক 

তার স�ােন মাকা িনচু করেব। রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা 
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ওয়াসা�াম’ না, তারপর েস বলল, তােক জিড়েয় ধরেব িকনা 

এবং চুমু েদেব িকনা? রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ 

বলেলন, না, তারপর আবার িজজাসা করা াল, তার াাত ধের 

তার সােক মুসাফাাা করেব িকনা? বলল, াযাঁ”। বণরনায় িতরিমযী 

এবং িতিন বেলন, াািদসিি াাসান সাীা।   

আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহ’ ােত বিণরত, িতিন বেলন,   

ف ني  فحتيال فقم  الي  فقيم إل  الب  قام ز�ا ن  ايرث  وروال اهللا «

  م ثا�  فيبتغق  وقدغ�« 

“যােয়দ ইব ন াােরসা মিদনায় আগমন করল, তখন রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ আমার ঘের িছল,  েস আমার 

বাড়ীেত রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ এর িনকি এেস 

দরজায় আওয়াজ করল। রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ 

তার িদেক উেঠ দাঁড়াল, তারপর তার সােক মু‘আনাকা করল এবং 

তােক চুমু িদল”। বণরনায় িতরিমযী এবং িতিন বেলন, াািদসিি 

াাসান।  
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আর যখন ঘের �েবশ করেব, তখন সালাম েদয়া সু�ত। 

আ�াহ তা‘আলা বেলন, 

َخلۡ  ََإَِذا﴿ ْ  اُ�ُيوتٗ  ُتمَُ ٰ  َََسّلُِموا َ نُفِسُ�مۡ  ََ
َ
ِّيةٗ  أ ِ ٱ ِعندِ  ّمِنۡ  ََ ۚ  َرَ�ةٗ ُمَ�ٰ  َّ  َطّيَِبٗة

 ]  ٦١: الار[ ﴾ ٦

“তেব েতামরা যখন েকান ঘের �েবশ করেব তখন েতামরা 

িনজেদর উপর সালাম করেব, আ�াার পক েকেক বরকতপূণর ও 

পিবষ অিভবাদন�রপ”। [সূরা নূর, আয়াত: ৬১] 

আনাস রািদয়া�াহ ‘আনহ’ ােত বিণরত, িতিন বেলন, রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ বেলন, 

رواال  »هو ا  ذا  �جلت ع لفلك فسلى ه � ار�  عليك ؤع لفلك«

 .اعتمذي، وقيل اايث اس 

“ো বাস! তুিম যখন ঘের �েবশ করেব, তখন সালাম 

দাও। তা েতামার জনয ও েতামার পিরবার পিরজেনর জনয 

বরকত িােসেব িচি�ত ােয় কাকেব”। বণরনায় িতরিমযী এবং 



81 

িতিন বেলন, াািদসিি াাসান।  

আনাস রািদয়া�াহ ‘আনহ’ ােত বিণরত রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা 

ওয়াসা�াম’ বেলন,  

ذا  جرإ  لرجل  � ايتب فقول �سى    و، ت ع    أ ح،ل ؤأ ق،ة ذأ «

رواال اعتمذي، و  »او  هقول ل فاهت ؤ�فيت ؤؤقيت ؤوحح عحب  لشيطون

 .اسغ  واعنسي  وان  ادين ف حا�ا 

“যখন েকান বযি� ঘর েকেক েবর াওয়ার সময় এ েদা‘আ 

পাঠ কের, إال نيهللاى    و، ت ع    أ ح،ل ؤأ ق،ة �س  তােক বলা 

ায়, েতামােক োদােয়ত েদয়া ােয়েছ, েতামােক বাঁচােনা ােয়েছ। 

আর শয়তান তার েকেক দূর ােয় যায়। বণরনায় িতরিমযী, িতিন 

াািদসিিেক াাসান আখযািয়ত কেরন, নাসায়ী ও ইবেন িা�ান; 

তার সাীােত।  

সূনােন আবু দাউেদ আবু মােলক আল-আশআরী রািদয়া�াহ 

‘আনহ’ ােত বিণরত, িতিন বেলন, রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা 

ওয়াসা�াম’ বেলন,   
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اإ إر بوحل  خ� الاعج وخ� الخمج �سم : إاا وعج المال نيت  فغ�قل«

اايث  »اهللا ولغي و�سم اهللا خماغي وآ اهللا ر�غي تااغي ثم عيسغم آ بهغ 

 .اس 

“যখন েকান বযি� ঘের �েবশ কের, েস েযন এ েদা‘আ পাঠ 

কের। 

اإ إر بوحل  خ� الاعج وخ� الخمج �سم اهللا ولغي و�سم اهللا خماغي «

  »وآ اهللا ر�غي تااغي

“ো আ�াা! েতামার িনকি উ�ম বাস�ান চাই এবং উ�ম েবর 

াওয়া চাই। ো আ�াা! আমরা আ�াার নােম �েবশ করলাম 

এবং আ�াার নােম েবর ালাম। ো আমােদর রব আমরা 

আ�াার উপর ভরসা করলাম”। তারপর েস তার পিরবার-

পিরজনেক সালাম েদেব”।  
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অধযায় 

াািঁচর উ�র েদয়া ও উ�র দাতার জবাব েদয়ার িবধান: 

যখন েকান বযি� াাঁিচ িদেয় আ�াার �শংসা কের, তার উ�র 

েদয়া ফরেয িকফায়া। আর তার উ�ের ح  اهللايم  বলা ফরেয 

আইন।  

�মাণ: 

আবু হরাইরা রািদয়া�াহ ‘আনহ’ ােত মারফু াািদস 

বিণরত রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ বেলন,  

إاا بطو بااحم فاما اهللا فاق آ   مسغم ومع  بن يقال ل «

   »يمح  اهللا

“যিদ েতামােদর েকউ াাঁিচ েদয় এবং আলাামদু িল�াা 

বেল, তখন েয মুসিলম ককািি শনল, তার উপর ওয়ািজব াল, 

েস يمح  اهللا ‘ইয়ার াামুকা�াা’ ‘আ�াা েতামােক দয়া করক’ 

বলেব”। 
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আবু হরাইরা রািদয়া�াহ ‘আনহ’ ােত আরও বিণরত, িতিন বেলন, 

রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ বেলন, 

ولقل بخاال بو حياد  إاا بطو بااحم فغ�قل امما هللا آ   ايل «

 .رؤ   لا، � ؤ� »يمح  اهللا و�قال ها يهاي�م اهللا و�صغح نيع�م

“যখন েতামােদর েকউ াাঁিচ েদয়, তখন েস েযন সবরাব�ায় 

আলাামদু িল�াা বেল, উ�ের তার সাকী বা ভাই েযন বেল, 

 আ�াা يهاي�م اهللا و�صغح نيع�م তারপর েস বলেব   هرحك   

েতামােদর োদােয়ত দান করন এবং েতামােদর অব�ােক 

সংেশাধন কের িদক”। আবু-দাউদ।  

আনাস রািদয়া�াহ ‘আনহ’ ােত বিণরত, িতিন বেলন,  

فشمت بااهمي، ولم عشمت اخخم فقيل  بطو راالن بغا الب "

هذا حا «: الي لم عشمت  بطو فالن فشمت  وبطست فغم �شمت  فقيل

 .متفق بغ�  »لم تما اهللا اهللا وبا 

“একদা রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ এর দরবাের 
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দুই েলাক াাঁিচ িদল, তখন রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ 

একজেনর াাঁিচর উ�র েদন অপর জেনর াাঁিচর উ�র েদন িন। 

যার াাঁিচর উ�র েদয়িন েস বলল, অমুেকর াাঁিচর উ�র িদেলন 

আর আিম াাঁিচ িদেয়িছ, িক� আমার াাঁিচর উ�র েদন িন। তখন 

রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ তােক বলেলন, েস েলাকিি 

আলাামদু িল�াা বেলেছ। আর তুিম তা বেলািন”। [বুখাির ও 

মুসিলম] 

যখন েকান বযি�র াাই আেস, সাধয অনুযায়ী তা দিমেয় রাখা 

ভােলা। তারপরও যিদ অকম ায়, তাােল াাত বা কাপড় ইতযািদ 

�ারা মুখ েডেক রাখেব।  

�মাণ: আবু সাঈদ খুদরী রািদয়া�াহ ‘আনহ’ ােত বিণরত, 

িতিন বেলন,  রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ বেলন, 

رواال  »ذا  وثو   لحا�ى فليوسك ايا  ع فيب فإن  لشيطون هاجل«

 .مسغم
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“েতামােদর েকউ যখন াাই তুেল, েস েযন তার াাতেক 

মুেখর উপর রােখ। কারণ, তখন শয়তান তার মুেখ �েবশ করেত 

কােক। আর যখন েকান বযি� াাঁিচ েদয়, েস েযন তার েচাারােক 

েডেক রােখ এবং আওয়াজ েছাি কের, যােত অনযেদর ক� না 

ায়”।  

আবু হরাইরা রািদয়া�াহ ‘আনহ’ ােত বিণরত িতিন বেলন,  

 .اايث حا�ح »ى ؤجوب اث،�ب ؤ�ا ل،ب قن ذا  عطم رط«

রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ যখন াাঁিচ িদেতন, 

তখন িতিন তার েচাারােক াাত বা কাপড় িদেয় েডেক রাখেতন। 

াািদসিি িবশ�।  

শারো মানযুমাতুল আদাব িকতােব এেসেছ, আ�ামা ইবেন 

হবাইরা রা. বেলন, যখন েকােনা মানুশ াাঁিচ েদয়, তােত তার 

শরীেরর সু�তা �মািণত ায়। তার াজম শি� ভাল াওয়া ও 

তার শি�শালী াওয়ার �মািণত ায়। সুতরাং, তার জনয উিচত, 

আ�াার শকিরয়া আদায় করা। এ কারেণই রাসূল সা�া�াহ 



87 

‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ তােক আ�াার �শংসা করার িনেদরশ েদন।  

বুখািরেত বিণরত, “আ�াা তা‘আলা াাঁিচেক পছ� কেরন 

এবং াাইেক অপছ� কেরন।” কারণ, াাঁিচ েদয়া মানুেশর 

শরীেরর সু�তা ও কমরঠ াওয়ােক �মাণ কের। পকাযের ‘াাই 

েতালা’ েদা ভারী াওয়া, িঢেল-ডালা াওয়া ও দুবরল াওয়ােক 

�মাণ কের। ফেল তা মানুশেক অলসতার িদেক িনেয় যায়। এ 

কারেণই াাইেক শয়তােনর কমর বেল আখযািয়ত করা ােয়েছ। 

কারণ, শয়তান তােত খুিশ ায় এবং তার কারেণই শয়তান 

মানুশেক �বৃি�র পূজা করার �িত ধািবত কের। যখন েকােনা 

বযি� ি�তীয়বার াাঁিচ েদয়, তখনও তুিম তার াাঁিচর উ�র দাও। 

আর যিদ চতুকর বার াাঁিচ েদয়, তাােল তার জনয িনরাপ�া বা 

েরাগমুি�র েদা‘আ কর।  

যখন েকােনা বযি� ‘আ�ীয় োাক বা না োাক’ ঘের �েবশ 

করেত চায়, তােক অবশযই ঘের �েবেশর পূেবর অনুমিত চাইেত 

ােব।  
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�মাণ: আ�াা তা‘আলা বেলন,  

﴿  ٰ َهاََ ُّ ِينَ ٱ ََ َّ  ْ ْ تَدۡ  َ�  َءاَمُنوا ٰ  ُ�ُيوتُِ�مۡ  َ�ۡ�َ  ُ�ُيوتًا ُخلُوا َّ  �َسۡ  َح
ۡ
ْ َتأ  �ُِسوا

ْ وَ  ٰ  �َُسّلُِموا َ هۡ  ََ
َ
ۚ أ  ]  ٢٧: الار[ ﴾ ٢ لَِها

ো মুিমনগণ, েতামরা িনজেদর গৃা ছাড়া অনয কারও গৃো �েবশ 

কেরা না, যতকণ না েতামরা অনুমিত েনেব এবং গৃাবাসীেদরেক 

সালাম েদেব। [সূরা নূর, আয়াত: ২৭] 

আবু মুসা আশ‘আরী রািদয়া�াহ ‘আনহ’ ােত বিণরত, রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ বেলন, 

 .متفق بغ�  » أستئا ن ثالث فإن لان لكأ ؤ�أ فورج «

 “অনুমিত চাওয়া িতনবার। যিদ েতামােক অনুমিত েদয়, তা 

ােল ভাল। অনযকায় তুিম িফের যাও”। বুখাির ও মুসিলম।  

কালদা ইব ন াা�ল রািদয়া�াহ ‘আনহ’ ােত বিণরত, িতিন বেলন,  

 رج  فقل  لسالم «: فاخغت بغ�  ولم بوغم فقيل الب  بت�ت الب "

 .اايث اس : رواال بنا داود وقيل اعتمذي» !علي ى لل�جل
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 “আিম রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ এর দরবাের 

এেস সালাম না িদেয় তার িনকি �েবশ করেল, রাসূল সা�া�াহ 

‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ আমােক বলেলন, িফের যাও! এবং বল, 

‘আসসালামু আলাইকুম’ আিম িক �েবশ করব”? বণরনায় আবু-

দাউদ এবং িতরিমযী, ইমাম িতরিমযী বেলন, াািদসিি াাসান।  

যখন েকান বযি� অনয েকােনা নােম তােক না িচেন তখন েয 

নােম মানুশ তােক িচেন েস নােম িনেজর পিরচয় তুেল ধরােত 

েকান অসুিবধা নাই। যিদও তােত িনেজেক এক �কার �কাশ 

করা ােয় কােক। েযমন- েস তার উপািধ �ারা পিরচয় তুেল ধরল 

এবং বলল, আিম মুফিত অমুক, অকবা অমুক িবচারক অকবা েশখ 

অমুক ইতযািদ িবনয় স�িলত শ� উে�খ করা। এেত েকােনা 

কিত নাই। �মাণ:  

উে� াািন রািদয়া�াহ ‘আনহ’ ােত বিণরত, তার নাম ফােখতা, 

েকউ েকউ বেলন, তার নাম ফােতমা, আবার েকউ েকউ বেলন, 

তার নাম িা�। িতিন বেলন,  

قغت باي بم  »م  هذال«: وها ياتسل وفي م  �ستال فقيل بت�ت الب 
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 .هيا 

“আিম রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ এর দরবাের এেস 

েদিখ িতিন েগাসল করেছন এবং ফােতমা রািদয়া�াহ ‘আনাা’ 

তােক েডেক রাখেছন। তারপর িতিন িজজাসা কের বেলন, েক 

েস? আিম বললাম, আিম উে� াািন। [বুখাির মুসিলম] 

আবু যর রািদয়া�াহ ‘আনহ’ ােত বিণরত, িতিন বেলন,  

يم  وااال فئعغت  خمات لغ  م  الغ�يل فذاا روال اهللا «

 .متفق بغ�  »بنا ار: م  هذا، فقغت: بم  ف لل اعقمم فيلفت فملر فقيل

“এক রাত আিম ঘর েকেক েবর ােয় েদখেত েপলাম, রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ চােদর আেলােত একা একা 

াাঁিেছ। িকছুকণ পর েস ঘুের দাঁড়ােল আমােক েদখল এবং বলল, 

েলাকিি েক? আিম বললাম, আিম আবু যর”। [বুখাির মুসিলমP62F

63
P] 

 

                                                           
63  ইে�াাফুল মুসিলিমন, িলখক: শাইখ আ�ুল আযীয ইবন মুাা�দ আস-

সালমান: [৪৯১-৪৯৮/১] 
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যার সালােমর উ�র েদয়া ওয়ািজব এবং যার সালােমর উ�র 

েদয়া ওয়ািজব নয় 

এমন জামাতেক সালাম েদয়া মাকরা যারা ওজু-েগাসল 

করেছ, খাে�, যু� করেছ, কুরআন িতলাওয়াত বা িযিকর করেছ, 

তালবীয়া পাঠ করেছ, াািদস পড়াে�, ভাশণ িদে�, ওয়াজ করেছ, 

ওয়াজ-নছীাত বা ভাশণ শনেছ, িফকোর আেলাচনা করেছ, 

পাঠদান করেছ, গেবশণা করেছ, আযান িদে�, সালাত আদায় 

করেছ, েপশাব-পায়খানায় িল� আেছ, �ীর সােক েখল-তামাশা 

করেছ, িবচার কােজ িল� আেছ ইতযািদ। যিদ েকােনা বযি� এমন 

সময় সালাম েদয়, যখন সালাম েদয়া মাকরা, তার সালােমর 

উ�র েদয়া ওয়ািজব নয়। আ�ামা খালওয়াতী রা. যােদর সালাম 

েদয়া মাকরা তােদর ককা কাবয আকাের একষ কের আেলাচনা 

কেরন। িতিন বেলন, 

 ر�  لسالم ؤ جس ذأ ع

 

  � ف  لصالة لؤ اأ�ل شنالل  

 لؤ ش  لؤ قر  ة لؤ ل�عيب 

 

 لؤ اار لؤ ف جطو  لؤ ولوي  

 لؤ ف قضو  حوج   إل�سون 

 

 لؤ ف ذقو   لؤ  ألا ن 

 



92 

 لؤ سلى  مطفل لؤ  لسكر ن

 

 اوو  فتتون لؤ شوا  ىش 

 لؤ فوس  لؤ ،وعم لؤ ،وئى 

 

 لؤ حوم   ىووع لؤ بو�ى 

 لؤ قن ف  دووم لؤ �ح،،لو 

 

 ف   ثتتون قولوو عشؤ،لو 

 
“সালােমর উ�র েদয়া সবার উপর ওয়ািজব। তেব েয বযি� 

সালাত আদােয় বয� অকবা খাওয়া বা পান করায় বয� তার জনয 

সালােমর উ�র েদয়া ওয়ািজব নয়। অনুরপভােব েদা‘আ, িযিকর, 

খুতবা, তালবীয়া পাঠ, পায়খানা-েপশােব িল� বযি�র উপর 

সালােমর উ�র েদয়া ওয়ািজব নয়। আযান ইকামত েদয়া অব�ায় 

সালােমর উ�র েদয়া ওয়ািজব নয়। বা�ােদর জনয সালােমর 

উ�র েদয়া, মাতাল, যুবতী নারী যার সালােমর উ�র েদয়ােত 

িফতনার আশংকা কােক তার সালােমর উ�র ও ফােসেকর 

সালােমর উ�র েদয়া, ওয়ািজব নয়।  ত�া��, ঘুময, �ীর সােক 

সাবাস অব�ায়, িবচার কাযর পিরচালনার সময় [সালােমর উ�র 

েদয়া ওয়ািজব নয়] অকবা যখন েকান বযি� েগাসল খানায় কােক 

বা মাতাল কােক [তখনও সালােমর উ�র েদয়া ওয়ািজব নয়] 

এখােন দুিির ককা আেলাচনা াল, এর পূেবর িবশিি।  
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এখােন যতগেলা েলাকেক সালাম েদয়া মাকরা াওয়ার ককা 

উে�খ করা ােয়েছ, অিধকাংেশর িবশয়িি াািদস �ারা �মািণত। 

আর যােদর িবশেয় েকান াািদস পাওয়া যায় না, তােদরেক 

াািদেসর উপর ি�য়াস কের মাকরা বলা ােয়েছ। যখন ওয়ািজব 

না কােক, তখন মু�াাাব বা ৈবধ াওয়া বাকী কােক। তেব েকােনা 

েকােনা েকেষ উ�র েদয়াও মাকরা ােয় যায়। েযমন েয েলাকিি 

েপশাব-পায়খানা বা �ীর সােক িল� এ ধরেনর েকেষ সালােমর 

উ�র েদয়া মাকরা ােয় যায় 64। 

সালােমর উপকািরতা ও ফলাফল 65 

এক- মেন রাখেব সালাম েদয়ার উপকািরতা অেনক। তার মেধয 

একিি উপকার, রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ এর সু�ত 

পালন করা।  

                                                           
64 আ�ামা সাফািরনীর িগযায়ুল আলবাব শারহ মানযুমািতল আদাব িকতাব, 

২৭৬/১। 
65 পূেবর উে�িখত সূষ: ২৭১-২৭৪। 
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দুই- যারা বেলন, �কেম সালাম েদয়া ওয়ািজব, তােদর ককা 

অনুযায়ী াারাম েকেক েরাাই পাওয়া। যিদও িবশ� ও িনভররেযাগয 

মত াল, সালাম েদয়া ওয়ািজব না াওয়া।  

িতন-  কৃপণতা েকেক মু� াওয়া। াািদেস বিণরত, কৃপণ জা�ােত 

আদেন �েবশ করেব না। রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ 

বেলন,  

بي داء بدوى م  الخل، والخ�ل نا�، إل اهللا، نا�، إل اليس، نع�ا 

 . م  الغ ، اد�ب إل الش�طين، قم�ب إل ال�ان، والغ  دار انوخ�يء

“কৃপণতার েচেয় আর েকান বযািধ এত েবিশ মারা�ক? কৃপণ 

আ�াার িনকি ঘৃিণত, মানুেশর িনকি ঘৃিণত, জা�াত ােত 

িবতািড়ত, শয়তােনর ব�ু এবং জাাা�ােমর িনকেি অব�ানকারী। 

আর জা�াত াল, দানশীলেদর িঠকানা”P65F

66
P।  

                                                           

   66  রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ বেলন,  وب ل اليس الي يدخل

 সবরািধক কৃপণ েস বযি� েয সালাম েদয়ােত কৃপণতা কের:।“ نيلسالم

েযমনিি আ�ামা তাবরানী েয াািদসিিেক িবশ� সনেদ বণরনা কেরেছন 

তােত বিণরত। 
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চার- েয সব কারণগেলা মানুশেক জা�ােত �েবশ করােব, 

সালাম একিি অনযতম কারণ। েযমন- আ�ু�াা ইবন সালােমর 

াািদেস বিণরত। এ ছাড়াও সালাম জা�ােত �েবশেক ওয়ািজব 

কের। েযমন-আবু সারাা রািদয়া�াহ ‘আনহ’ এর াািদস; িতিন 

বেলন, 

طيس  لكمأ ؤ�ال «: يي روال اهللا بخ � � ء يااب الغ ، قيل

 » لسالمأ ؤ�طلوم  مطلوم

রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ েক িজজাস করা াল, ো 

আ�াার রাসূল! তুিম আমােক এমন আমল বাতেলেয় দাও, যা 

জা�ােত �েবশেক ওয়ািজব কের। রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা 

ওয়াসা�াম’ বলেলন, “িমি� ককা, সালােমর �সার এবং মানুশেক 

খানা খাওয়ােনা। বণরনায় তাবরানী, ইবেন িা�ান �ীয় সাীােত 

এবং াােকম তার সাীােত। 

পাঁচ- সালােমর �সার করা, মাগিফরাত ও কমা লাভ করার 

কারণ।  
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আ�ামা তাবরানী আবু সারা রািদয়া�াহ ‘আনহ’ ােত িবশ� 

সনেদ াািদস বণরনা কের বেলন,  

ذن  � س،جووت «: قغت يي روال اهللا دع  آ بمل ياخغ  الغ ، قيل"

 .»ؤحس�  لكم انفرة اال  لسالم 

“আিম বললাম ো আ�াার রাসূল! আমােক এমন আমল 

বাতেলেয় দাও, যা আমােক জা�ােত �েবশ করােব। তখন রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ বলেলন, কমা লােভর কারণ াল, 

সালােমর �সার ও সু�র ককা”। 

ছয়. সালাম মুসিলম ভাইেদর মেধয পর�র মা�ত সৃি� কের। 

েযমন উপের উে�িখত আবু হরাইরা রািদয়া�াহ ‘আনহ’ এর 

াািদস ও অনযানয াািদেস িবশয়িি বিণরত P

)
66 F

67(
P। আর একিি ককা 

                                                           

67 আর তা াল, রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ এর বাণী: 

ال تاخغاا الغ  ا  ت مغاا وال ت مغاا ا  تيناا بوال بدع�م آ شء إاا فعغتماال «  
  .رواال مسغم »تينبتم بفشاا السالم نيغ�م

“েতামরা ততকণ পযরয জা�ােত �েবশ করেব না, যতকণ পযরয েতামরা 



97 

মেন রাখেব মা�েতর শান অিধক মাান, তার মতরবা অেনক 

বড়। আর ঊ�র জগত ও িন� জগেতর িভি�ই াল, মা�ত।  

সমম জগেতর উ�ান-পতন, নড়-চড়, সবই মা�ত েকেকই সৃ�। 

এ কারেণই মা�েতর গর� স�েকর বিণরত াািদস অেনক। এ 

ছাড়াও মা�ত ঈমােনর ঝা�া াওয়ািা তার গর� বুঝার জনয 

যেক�। আ�াহ তা‘আলাই ইাসােনর অিভভাবক।  

সাত- সালাম েদয়া �ারা অপর মুসিলম ভাইেয়র অিধকার আদায় 

করা ায়। েযমন- সাীা মুসিলেম আবু হরাইরা রািদয়া�াহ ‘আনহ’ 

ােত বিণরত, রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ বেলন,  

إاا عق�ت  فسغم : اق السغم آ السغم وت، ق�ل ومي ه  يي روال اهللا؟ قيل«
                                                                                                            

পিরপূণর ঈমানদার ােত পারেব না। আর ততকণ পযরয েতামরা পিরপূণর 

ঈমানদার ােব না, যতকণ পযরয েতামরা এেক অপরেক ভালবাসেব না, আর 

আিম িক েতামােদরেক এমন একিি িজিনস বাতেল েদব, যা করেল েতামরা 

পর�র পর�রেক ভােলাবাসেব? েতামারা েবিশ েবিশ কের সালামেক �সার 

কর”। [বণরনায় মুসিলম]  
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بغ� ، وباا دهك فحاد ، وباا اوتغصا  فياصح ل، وباا بطو فاما اهللا 

 .»فشمت ، وباا ممض فعاال، وباا ميت فيتدع 

“একজন মুসিলেমর জনয অপর মুসিলেমর াক ছয়িি। িজজাসা 

করা াল ো আ�াার রাসূল! েস গেলা িক? িতিন বলেলন, 

েতামার সােক সাকাা ােল, সালাম েদেব। েতামােক দাওয়াত 

িদেল, তােত শিরক ােব, উপেদশ চাইেল,  উপেদশ েদেব। াাঁিচ 

িদেয় আলাামদু িল�াা বলেল, তার উ�র েদেব। অসু� ােল, 

তােক েদখেত যােব এবং মারা েগেল, তার জানাযায় শিরক 

ােব”।  

আি- আ�াার িনকি উ�ম বযি� াওয়া। �মাণ:  

ইমাম আবু-দাউদ ও ইমাম িতরিমযী উভয় আবু উমামা রািদয়া�াহ 

‘আনহ’ ােত াািদস বণরনা কেরন, রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা 

ওয়াসা�াম’ বেলন,  

ق�ل يي روال اهللا : "وعفا اعتمذي »  � االفى اولسالمذن لؤ   لوس او «

 .لؤأفوو او  ولول: الماالن يغتق�ين بيهمي يداب نيلسالم؟ قيل
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“আ�াার িনকি সবরািধক উ�ম বযি�, েয মানুশেক আেগ সালাম 

েদয়”। িতরিমযীর শ� িন�রপ: িজজাসা করা াল, ো আ�াার 

রাসূল! দুইজন েলাক পর�র পর�েরর সােক সাকাা ােল েক 

আেগ সালাম েদেব?  রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ 

বলেলন, “তােদর দুজেনর মেধয েয আ�াার িনকি অিধক 

উ�ম”।  

নয়- ফিযলত মাণ করা। �মাণ:  

ইমাম বাযযায ও ইবেন িা�ান �ীয় সাীা িকতােব জােবর 

রািদয়া�াহ ‘আনহ’ ােত াািদস বণরনা কেরন, রাসূল সা�া�াহ 

‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ এরশাদ কের বেলন, 

بسلى  لر اس ع  اوءأ ؤ اوء ع  مقوعاأ ؤ اوشيون لهووو اال فو، «

 .»لفضل

“আেরাাী বযি� পােয় াািা বযি�েক সালাম েদেব, আর পােয় াািা 

বযি� বেস কাকা বযি�েক সালাম েদেব। আর উভয় বযি� যখন 

পােয় াািা ােব, তখন েয �কেম সালাম েদেব েসই উ�ম”।  
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আ�ামা তাবরানী কবীর মে� এবং �ীয় িকতাব আওসােত সাীা 

সনেদ আগার ােত এবং িতিন মুযাইনা েগােষর আগার রািদয়া�াহ 

‘আনহ’ ােত বণরনা কেরন, িতিন বেলন,  

اصير فمطغ  ن ، بمم ل بم�ب م  تمم بغا رال م  ان  ن روال اهللا «

بدا يي بني ن�م فخذ ل م  تممال، فابار : ، فقيلفكمت ف�  روال اهللا 

بنا ن�م السئا إاا حغ�غي الصدح، فااات  ا�ث وبار فياطغقغي، فكمي 

ربى بني ن�م رال م  نع�ا وغم بغ� ، فقيل بنا ن�م را اهللا بغ  بمي 

السالم باا، فكغي إاا  تمى مي يص�ب اعقام بغ�  م  اعفيل ال عسدق  إل

 .» غع المال م  نع�ا نيدرايال، نيلسالم قدل بن عسغم بغ�غي

“রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ আমােক একজন 

আনসারী েলাক েকেক এক কেল েখজুর মাণ করার িনেদরশ েদন। 

িক� েস েখজুর েদয়ার েকেষ আমার সােক িালবাাানা কের। 

িবশয়িি আিম রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’েক অবিাত 

কির। তখন রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ আবু বকর 

রািদয়া�াহ ‘আনহ’েক েডেক বলেলন, ো আবু বকর! তুিম 

�তুযেশ তার কােছ যাও এবং তার জনয েখজুর সংমা কর। 
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তারপর আবু বকর রািদয়া�াহ ‘আনহ’ আমােক �িত�িত িদেলন 

ফজেরর সালােতর পর মসিজেদ উপি�ত কাকার। পরিদন আিম 

তােক েসখােনই েপলাম, েযখােন কাকার �িত�িত িদেয়িছল। 

আিম তার সােক াািেত াািেত েদখলাম, যখন িতিন েকােনা 

েলাকেক অেনক দূর েকেক েদখেতন, তখিন তােক সালাম 

িদেতন। আমােক আবু বকর রািদয়া�াহ ‘আনহ’ বলেলন, তুিম িক 

েদখছ না? েলােকরা িকভােব েতামার উপর ফিযলত লাভ কের 

েফলেছ, েকউ েযন েতামােক আেগ সালাম িদেত না পাের, েস 

িদেক লক রাখেব। তারপর েকেক যখন েকােনা েলাকেক অেনক 

দূর েকেক েদখতাম, তখন তােক আমরা অেনক দূর েকেক তার 

সালাম েদয়ার পূেবরই সালাম িদেয় িদতাম”।  

দশ- আ�াার সালাম নামিি �চার করার ফিযলত লাভ এবং তা 

�চার করার মাধযেম িবেশশ মতরবা অজরন করা: 

 আ�ামা বাযযার ও তাবরানী উভেয় শি�শালী সনেদ আ�ু�াা 

ইবন মাসউদ ােত বণরনা কেরন, রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা 

ওয়াসা�াম’ বেলন,  
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م، فذن السالم اوم م  بوميء اهللا تعيل وىع  ف انرض فحفشاال نيغ�«

المال السغم إاا مم نقام فسغم بغ�هم فمدوا بغ�   ن ل بغ�هم فيل 

 .»درا  نتذك�ال إييهم السالم، فذن لم يمدوا بغ�  رد بغ�  م  ها خ� مغهم

“সালাম আ�াহ তা‘আলার নামসমূা ােত একিি অনযতম নাম। 

আ�াহ তা‘আলা যিমেন এ নামিিেক েছেড় িদেয়েছন; েতামরা 

েতামােদর মেধয নামিির �সার ঘিাও। যখন েকােনা মুসিলম 

বযি� েকােনা সসদােয়র িনকি িদেয় অিততম করেব এবং 

তােদর সালাম েদেব, তাােল েতামরা তার সালােমর উ�র দাও। 

তার জনয ঐ সব েলাকেদর উপর একিি মতরবা অবশযই কাকেব। 

কারণ, েস েলাকেদর সালামিি  রণ কিরেয় িদেয়েছ। যিদ তারা 

তার সালােমর উ�র না েদয়, তার সালােমর উ�র এমন একজন 

েদেব,  েয তােদর েচেয় অিধক উ�ম”।   

এগার: িবিভ� িবশ� াািদেস বিণরত েনকীসমূা লােভ ধনয াওয়া: 

আবু-দাউদ, িতরিমযী, নাসায়ী এবং বাইাাকী ইমরান ইবন হসাইন 

রািদয়া�াহ ‘আনহ’ ােত বণরনা কেরন, িতিন বেলন,  
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السالم بغ��م، فمد بغ�  ثم اغو، : فقيل  الب ايء رال إل«

السالم بغ��م ورح  اهللا، فمد : بش، ثم ايء لخم فقيل فقيل الب 

السالم بغ��م ورح  اهللا : فئغو فقيل بشون، ثم ايء لخم فقيل

ورواال بنا داود ب  معيا ممفاها نغااال  »و�م�ت ، فمد فئغو فقيل ثالثان

، »السالم بغ��م ورح  اهللا و�م�ت  ومافمت «: قيلثم بت لخم ف"وزادال 

 .بر�عان هكذا ت�ان اعفييئل: فقيل

“এক বযি� রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ এর দরবাের 

এেস বলেলন, ،السالم بغ��م রাসূল তার সালােমর উ�র িদল। 

তারপর েলাকিি বেস পড়ল। রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা 

ওয়াসা�াম’ বলেলন, দশ [অকরাা দশ েনকী]। িকছুকণ পর অপর 

একজন েলাক এেস বলল, ،السالم بغ��م ورح  اهللا রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ তার সালােমর উ�র িদল এবং 

েলাকিি বেস পড়ল।  রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ 

বলেলন, িবশ। তারপর আরও একজন েলাক উপি�ত াল এবং 

বলল, ، السالم بغ��م ورح  اهللا و�م�ت   রাসূল সা�া�াহ 

‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ তার সালােমর উ�র িদেল এবং েলাকিি 
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বেস পড়ল। রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ বলেলন, 

িষশ। ইমাম আবু-দাউদ াািদসিিেক মারফু িােসেব বণরনা কেরন। 

িতিন আরও বৃি� কেরন, তারপর আরও একজন েলাক উপি�ত 

াল, তখন েস বলল, ، السالم بغ��م ورح  اهللا و�م�ت  ومافمت 

রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ বলেলন, চি�শ। 

অনুরপভােবই েদয়া ােয় কােক সালােমর ফিযলত।  

বার- িনরাপ�া-শািয অজরন করা:  

েযমন- বারা ইবেন আেযব রািদয়া�াহ ‘আনহ’ এর াািদেস বিণরত, 

রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ বেলন,  

 » لفش،   لسالم بسلو، «

“েতামরা সালামেক �সার কর, িনরাপদ কাকেব”। অকরাা 

দুিনয়ােত েতামরা কৃপণতা ও গনাা ােত িনরাপদ কাকেব। অকবা 

তার েচেয়ও বযাপক অকর: অকরাা, দুিনয়ােত যাবতীয় সব ধরেনর 

আপদ-িবপদ ােত িনরাপদ কাকেব। আর আিখরােতর ভয়াবা 

িবপদ েকেক মুি� পােব।  
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েতর: সালােমর সােক জা�ােত �েবশ করেব। অকরাা িনরাপেদ 

অকবা আ�াার নােমর িযিকেরর সােক অকবা আ�াার নাম 

সালােমর সােক একষ ােয় জা�ােত �েবশ করেব।     

েচৗ�: সালাম েতামার অপর মুসিলম ভাইেয়র �িত খােলস 

ভােলাবাসােক জামত কের:  

আ�ামা তাবরানী তাঁর আওসাত মে� শাইবা আল-াাজাবী, িতিন 

তার চাচা েকেক মারফু াািদস বণরনা কেরন, িতিন বেলন,  

بسلى عليب ذا  مقيتبأ ؤو،س  ل ف  اجلمأ : ثالث هصفي لك ؤ� لجيك«

 .»ؤواع،  اأحس لسووئب ذهب

 “িতনিি িজিনস েতামার জনয েতামার মুসিলম ভাইেয়র 

মা�তেক খািি কের। এক- েতামার সােক সাকাা ােল, সালাম 

েদেব। দুই- েকােনা মজিলেস তােক জায়গা কের েদেব। িতন- 

তার িনকি েয নামিি ি�য়, েস নােম তােক ডাকেব”P67F

68
P।  

                                                           
68 াাদীসিি দুবরল।  
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পেনর: ইসলােমর ফিযলত লাভ করা এবং সবার েচেয় উ�ম 

াওয়ার েসৗভাগয অজরন করা:  

েযমন, পূেবর উে�িখত আমর ইবনুল আস রািদয়া�াহ ‘আনহ’ ােত 

বিণরত াািদস 69।  

েশাল- আমােদর িপতা আদম আ. এর সু�তেক পূনরেীিবত 

করা: 

ইমাম বুখাির ও মুসিলম আবু হরাইরা রািদয়া�াহ ‘আনহ’ ােত 

বণরনা কেরন, রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ বেলন,  

أ ،فر  �  االئ   جل،س  افس فسلى ع لؤلك: او جل     آ�م قول«

 لسالم علي ىأ : فوستو   و وي،،كأ فإ،وو بيتك ؤبي  ار�تكأ فقول

 .» لسالم عليك ؤرح     فز �ؤ  ؤرح    : فقول

“আ�াহ তা‘আলা যখন আদম আ: েক সৃি� করার পর তােক 

                                                           
69   রাসূল সা. েক িজজাসা করা াল, ইসলােম উ�ম আমল েকানিি? িতিন 

বলেলন, খানা খাওয়ােনা, পিরিচত ও অপিরিচত সবাইেক সালাম েদয়া।  
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িনেদরশ েদন, যাও ঐ সব েফেরশতােদর সালাম দাও যারা বেস 

আেছ। তারপর েদখ তারা েতামােক িক উ�র েদয়। তারা েয 

উ�র েদেব তা ােব েতামার এবং েতামার সযানেদর অিভবাদন 

ও স�াশণ। তারপর িতিন েফেরশতােদর িনকি িগেয় বলেলন, 

لسالما ,তার এ ককার উ�ের তারা বলল السالم بغ��م، بغ�   

  শ�িিেক বাড়াল”। ورح  اهللا তারা ورح  اهللا

আ�ামা মুজািাদ রা. বেলন,  

 ن بدا اهللا ن  بمم را اهللا بغهمي يحخذ ن�اي ف�خمج إل الساق يقال 

إر نخمج ومي ل ايا  إال نوغم وعسغم  ، فحبطي واااا واااا ولخذ 

ا يي �يها إن السالم م  بوميء اهللا تعيل، فم  بنث السالم بنث اكم  بشا

 .اهللا تعيل

“আ�ু�াা ইব ন ওমর রািদয়া�াহ ‘আনহ’ আমার াাত েচেপ 

ধরত, তারপর আমােক িনেয় েস বাজাের েবর াত এবং বলত, 

বাজাের আমার েকান �েয়াজন নাই, তেব আিম বাজাের েবর 

ালাম যােত বাজােরর েলাকেদর সালাম িদেত পাির। আমরা 
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একজনেক একবার সালাম িদতাম এবং দশিি কের েনকী কামাই 

করতাম। িতিন বলেতন, ো মুজািাদ! সালাম আ�াার নামসমূা 

ােত একিি নাম। েয বযি� েবিশ েবিশ সালাম েদয়, েস আ�াার 

িযিকর েবিশ করল”।   

সেতর: জা�ািতেদর স�াশেণর সােক একা�তা: কারণ, যারা 

জা�ােত যােব তােদর স�াশণ ােব সালাম। েযমন, আ�াহ 

তা‘আলা কুরআেন করীেম এরশাদ কেরন। 

ِّيُتُهمۡ ﴿ ََ ٰ  �ِيَها َو  ]  ١٠: يارو[ ﴾ ١ مۚٞ�ََسَ�

 “আর তােত তােদর অিভবাদন াল ‘সালাম’। [সূরা ইউনুস, 

আয়াত: ১০] আ�াহ তা‘আলাই পুর�ােরর অিভভাবক।  

 



109 

সালােমর আদবসমূা 

১- যখন তুিম েতামার েকােনা ভাইেয়র সােক সাকাা করেব, তখন 

তােক আেগ সালাম েদেব। কারণ, আ�াার দরবাের সবর উ�ম 

বযি� েস েয  মানুশেক আেগ সালাম েদয়70।  

২- �িতিি মুসিলম ভাই তুিম েচন বা না েচন সবাইেক সালাম 

েদেব। কারণ, বুখাির, মুসিলমসা িবিভ� াািদেসর িকতােব বিণরত, 

রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ আমােদর জািনেয় েদন েয, 

এিি উ�ম আমলসমূা ােত একিি অনযতম আমল।  

এক বযি� অপর বযি�েক শধু েচনা-জানা কাকার কারেণ সালাম 

েদয়ােক, রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ িকয়ামেতর 

আলামত িােসেব  আখযািয়ত কেরন71।  

                                                           
70 েযমনিি বিণরত ঐ াািদেস েয াািদসিি ইমাম আবু-দাউদ ও ইমাম িতরিমিয 

উভেয় বণরনা কেরন। এবং ইমাম িতরিমযী াািদসিিেক াাসান বেল আখযািয়ত 

কেরন।  
71 বণরনায় ইমাম আামদ, তাবরািন ও াােকম।  
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আ�ু�াা ইবন ওমর রািদয়া�াহ ‘আনহ’ বাজাের েবচা-েকনার 

জনয নয়, শধু মানুশেক সালাম েদয়ার উে�েশয েযেতন। বণরনায় 

ইমাম মােলক মুয়া�ােত িবশ� সনেদ।   

যখন েতামার েকােনা মুসিলম ভাই েতামােক সালাম েদয়, তখন 

তুিম তােক সমপিরমাণ ককা �ারা উ�র দাও অকবা তার েচেয় 

উ�ম ককা �ারা উ�র দাও। আর েতামার উ�র েদয়া েযন ায়, 

াািস-খুিশ ও াাসযেল েচাারার সােক। আর েতামার উ�র েযন 

েস শনেত পায়। কারণ, রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ 

এিিেক সদকা বেল আখযািয়ত কেরেছন, িতিন বেলন,  

 »انتسيمت  ف وا  بخ�  حاق «

েতামার ভাইেয়র সােক মুচিক াািস িদেয় সাকাা করা, সদকা P71F

72
P। 

রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ আরও বেলন,  

ي«  »بنمل ال مغ� إيميااي باسغهم خغقا

                                                           
72 বুখাির আদাবুল মুফরাদ এবং ইবেন িা�ান �ীয় সাীো। াািদসিি দুবরল।  
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“ঈমােনর িদক িদেয় পিরপূণর মুিমন েস বযি� েয চিরেষর িদক 

িদেয় সু�র”73। রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ আরও 

বেলন,  

 »ال تقمن م  العموف شيتاي ولا بن تغ  بخيك ناا   غق«

“েতামারা েকান ভােলা কাজেক খাি কের েদখ না, এমনিক 

েতামার ভাইেয়র সােক াািস মুেখ সাকাত করােক”P73F

74
P।  

চার- মেন রাখেব "بهال ووهال"  ইতযািদ শ� �ারা সালােমর উ�র 

েদয়া জােয়য েনই। তেব যিদ সালাম েদয়া ও উ�র েদয়ার পর এ 

শ�গেলা বেল, তােত েকােনা কিত েনই।  

পাঁচ- আর যখন তুিম েকান গাড়ীেত অকবা েতামার মেধয এবং 

েতামার অপর ভাইেয়র মােঝ িকছু দূর� কােক, অকবা েকােনা 

�িতব�কতা কােক, তাােল তুিম মুেখ সালাম েদেব এবং াােত 

ইশারা দুিিই করেব। যােত েস বুঝেত পাের, তুিম তােক সালাম 
                                                           
73 িতরিমযী এবং িতরিমযী বেলন াািদসিি াাসান।  
74 মুসিলম। 
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িদ�।  

ছয়- যখন দল বড় ায় অকবা েতামার সালাম েশানা যায় না, 

তাােল তুিম িতনবার সালাম েদেব।  

সাত- যখন তুিম কােরা সােক সাকাা করেত যােব, তখন তার 

দরজার এেকবাের সামেন দাড়ঁােব না। দরজার ডান পােশ অকবা  

বাম পােশ দাঁড়ােব। তারপর তুিম সালাম েদেব এবং অনুমিত 

চাইেব। যিদ েতামােক অনুমিত েদয় তেব তুিম �েবশ করেব, 

অনযকায় েফরত আসেব। েতামার ভাইেয়র িবশেয় েতামার অযের  

েকােনা �কার সংকীণরতা েযন না কােক।  

আি- যখন েতামােক িজজাসা কের, তুিম েক? তখন তুিম েতামার 

নাম উে�খ করেব, শধু ‘আিম’ বেল উ�র েদেব না।  

নয়- যখন েকােনা বযি� েতামার িনকি েতামার েকােনা ভাইেয়র 

পক ােত সালাম েদয়, তখন তার উ�ের ) بغ�  وبغ�  السالم

).ورح  اهللا و�م�ت   বলেব।  
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দশ- যিদ েকােনা বযি� ঘুেম কােক, তখন েসখােন এমনভােব 

সালাম েদেব, যােত জামত েলাকজন শনেত পায় এবং ঘুময 

বযি�র ঘুেমর েকােনা কিত না ায়।  

এগার- সালাম েদয়ার সময় "بغ�  السالم "  বলেব না। কারণ, এিি 

মৃত েলাকেদর স�াশণ।  

বার- আেরাাী বযি� পােয় াািা বযি�েক সালাম েদেব। আর পােয় 

াািা বযি� বেস কাকা বযি�েক সালাম েদেব। েছািরা বড়েদরেক 

সালাম েদেব। আর অঅ বযি� েবিশ বযি�েক সালাম েদেব।  

েতর- যখন তুিম মসিজেদ �েবশ করেব অকবা েকােনা মজিলেস 

উপি�ত ােব, তখন সালাম দাও। আর যখন তুিম মজিলস েকেক 

েবর ােব, তখনও সালাম দাও। কারণ, �কমিি পেররিি তুলনায় 

অিধক া�দার নয়।  

যখন েতামার ও েতামার ভাইেয়র মােঝ গাছ, পাাাড়, েদয়াল 

ইতযািদর কারেণ দূর� সৃি� ায়, তারপর আবার সাকাা ায়, তখন 

তােক পুনরায় সালাম েদেব। কারণ, এিিই সু�ত।  



114 

েচৗ�- ইয়াাূদী, খৃ�ান ও েকােনা কােফরেক �কেম সালাম েদেব 

না। যিদ তারা সালাম েদয়, তােদর সালােমর উ�ের ‘তুিম ও 

েতামার উপর’ শধু এ ককা বলেব। আর তােদর তুিম সংকীণর 

রা�ায় াাঁিেত বাধয করেব।  

পেনর- এমন েকােনা মজিলস ায় েযখােন মুসিলম ও অমুসিলম 

েযমন ইয়াাূদী খৃ�ান ও মুশিরক সবাই আেছ, তখন তােদর 

সালাম েদেব, তেব সালাম �ারা মুসিলমেদর িনয়ত করেব।  

েশাল- আর যখন ঘের �েবশ করেব, তখন তুিম েতামার পিরবার 

পিরজনেক সালাম েদেব। এেত তুিম িনেজও বরকতময় ােব এবং 

েতামার পিরবারও বরকতময় ােব।  

সেতর- বা�ােদর সালাম েদেব। কারণ, রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা 

ওয়াসা�াম’ বা�ােদর সালাম িদেতন।  

আঠার- যখন একািধক েলােকর জামাত েকােনা জামােতর িনকি 

িদেয় অিততম কের, তখন তােদর মধয ােত েয েকান একজন 

অিততমকারীর সালাম অনযেদর জনয যেক� ােব। অনুরপভােব 
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েয েকােনা একজেনর উ�র েদয়া অনযেদর জনয যেক� ােব। আর 

বাকীেদর জনয উ�র েদয়া জরির নয়, তেব সু�ত িােসেব 

অবিশ� কাকেব।  

উিনশ-েয বযি� সালাম েদয়ার পূেবর ককা বলা শর কের, তুিম 

তার ককার উ�র েদেব না।  

িবশ- যখন েকােনা বযি� বেল, অমুেকর িনকি আমার সালাম 

েপৗিছেয় দাও, তাােল তা আমানত, অবশযই তার িনকি েপৗছােত 

ােব। তেব যিদ ভুেল যায় েসিা িভ� ককা।  

একুশ- যারা গনাো িল� গনাা েকেক িফের না আসা পযরয 

তােদর তােদর সালাম েদয়া যােব না। তেব যিদ তুিম মেন কর 

েতামার সালােমর কারেণ তার গনাা কমেব, গনাা েকেক িফের 

আসেব বা তুিম তােক নিসাত করার ই�া কর, তখন সালাম 

েদেব।  

বাইশ- েপশাব করা অব�ায় সালােমর উ�র েদেব না। 
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েতইশ- ো মুসিলম ভাইেয়রা! এেক অপেরর সােক েদখা সাকাা 

ােল আমােদর সমােজ �চিলত িবিভ� ককা েকেক েতামরা েবেচ 

কাক। েযমন- গড মিনরং, সু�ভাত ইতযািদ। মেন রাখেব, েতামার 

�ীন ও ভাশােক অবল�ন করা, েতামার জনয স�ান ও আ�-

মযরাদা। আর েয বযি� আ�াার �ীনেক বাদ িদেয় অনয িকছুেত 

ইেত তালাশ করেব, আ�াা তােক অপমান-অপদ� করেবন।  
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মুসাফাাা 

ো মুসিলম ভাই! েয সব ইসলামী িশ�াচারসমূা পালেনর উপর 

আ�াহ তা‘আলা তার বা�ােদর অিধক ও বড় ধরেনর �িতদান 

েদয়ার �িত�িত িদেয়েছন, তা েকেক একিি াল, মুসাফাা করা। 

মুসাফাাা �ারা আ�াা তা’আল তার বা�ােদর গনাা সমূা কমা 

কের েদন। রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ এরশাদ 

কেরন-  

ذن  اا � ذا  مق  اا � فسلى عليب ؤلجا ايا  فصوفحب وحوثرت «

 .»جطوهوفوو اوو هتحوثر ؤرق  لشجر

“যখন েকান মুিমন বা�া তার অপর মুিমন ভাইেয় সােক সাকাত 

াওয়ার পর তােক সালাম েদয় এবং তার াাত ধের তার সােক 

মুসাফাাা কের, তখন তার গনাাগেলা এমন ভােব ঝের পেড় 

েযমিন-ভােব গােছর পাতাসমূা ঝের পেড়” P74F

75
P।  

                                                           
75 তাবরানী আওসােত ইমাম মুনজাির রা. বেলন, াািদেসর বণরনাকারীেদর 

মেধয কাউেক আিম িবতিকরত েদিখিন।  
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মুসাফাাার িবধানিি সবর �কম ইয়ামেনর অিধবাসীরাই চালু 

কেরন। �মাণ: রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ বেলন,  

 وهم بول م  ايء نيلصيفا  »قا بقدل بغ��م بهل الم «

 “ইয়ামেনর অিধবাসীেদর আগমন ঘেিেছ।” তারাই সবর�কম 

মুসাফাাার িবধান চালু করেছ” P75F

76
P। আনাস রািদয়া�াহ ‘আনহ’ েক 

িজজাসা করা াল,  

 .»،لى«: ؟ فقيلبنيات الصيفا  ف بحاي  روال اهللا 

“রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ এর সাাাবীেদর মেধয 

মুসাফাাার িবধান িছল? িতিন বলেলন, াযা িছল” P76F

77
P।  

ো মুসিলম ভাই! েতামরা মুসাফাাার সু�তিিেক গর� সাকাের 

আমল করেত েচ�া করেব। কারণ, অিধকাংশ মানুশ বতরমােন এ 

সু�ত ােত িবমুখ। তুিম েতামার মুসিলম ভাইেদর সােক সাকাত 

                                                           
76 আবু-দাউদ িবশ� সনেদ।   
77  বণরনায় বুখাির। 
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ােল মুসাফাাা কর। আর মুসাফাাা করার সময় তুিম াািস-খুিশ ও 

াােসযা�ল কাকেব। কারণ, াািস মুখ ও খুিশ কাকা েতামার 

অযের তার �িত েয মা�ত ও ভােলাবাসা আেছ তা �কাশ 

কের। আর রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ েতামার অপর 

ভাইেয়র সােক াািস মুেখ সাকাত করােক সদকা বেল আখযািয়ত 

কেরন। িতিন বেলন,  

  P» اتسو تك ف ؤجب لجيك ااق «

“েতামার ভাইেয়র সােক মুচিক াািস িদেয় সাকাা করা, 

সদকা” P77F

78
P। রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ আরও বেলন,  

و«  »ؤل�ول  اا حي ذهوو،لو لحسحوى جلقل

“ঈমােনর িদক িদেয় পিরপূণর মুিমন েস বযি�, েয চিরেষর িদক 

                                                           
78 বণরনায় বুখাির, আল- আদাবুল মুফরাদ এবং িতরিমযী ও ইবেন িা�ান �ীয় 

সাীো, তেব াািদসিি দুবরল।  
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িদেয় সু�র”79।  

রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ এরশাদ কেরন, 

 »ؤ�ا  لت لج،ك  � سفر فلو،قب«

“যখন েতামার েকান ভাই সফর েকেক িফের আেস তখন তুিম 

তার সােক েকালাকুিল কর”P79F

80
P।  

েতামরা চুমু েদয়ার অভযাস পিরাার কর। কারণ, মুখ িদেয় মুেখ 

চুমু েদয়া একমাষ �ামীর জনয তার �ীেক ছাড়া আর কারও জনয 

জােয়য েনই। তেব বা�ােদরেক আদর কের তােদর মুেখ চুমু 

েদয়া তােদর �িত সাানুভূিত �কাশ করার জনয জােয়য আেছ। 

�মাণ: 

قدل باا بنغيء   را اهللا بغ  وبغاال رال قيل بتقدغان  بن الب «

المال إن بغاي بشا م  الال لم : اعم، قيل: حد�يا�م يي روال اهللا قيل
                                                           
79 িতরিমযী এব িতিন বেলন, াািদসিি াাসান সাীা।  
80 এভােব াাদীসিি ককাগতভােব আেসিন, তেব রাসূেলর কাযরগত সু�াত 

িােসেব অনযষ বিণরত ােয়েছ। [স�াদক] 
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ا مغهم فقيل  ن از  المح  م  بو بمغ  ل  م  اهللا شيتاي ب بقدل بااا

 .»قغد 

 রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ আলী রািদয়া�াহ ‘আনহ’ 

এর সযানেদর এক েলােকর সামেন চুমু েদন। এ দৃশয েদেখ 

েলাকিি বলল, ো আ�াার রাসূল! আপিন বা�ােদর চুমু েদন? 

িতিন বলেলন, াযাঁ। তখন েলাকিি বলল, আমার দশিি বা�া 

আেছ, আিম তােদর কাউেক েকান িদনও আদর কের চুমু েদই 

িন। তার ককা েশােন রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ 

বলেলন, “আ�াা যিদ েতামার অযর েকেক দয়ােক িছিনেয় িনেয় 

কােকন, তেব আিম িকছুই করেত পারব না।”  

ো মুসিলম ভাইেয়রা! েতামরা শধু মুসাফাাা করেব আর িকছু 

নয়। কারণ, মুসাফাাা করাই সু�ত। েতামরা িবিভ� অনু�ােন 

ঈেদর সমেয় েতামােদর ভাইেদর সােক মুসাফাাা করেব। আর 

যখন েদখেব েতামার েকান ভাই সফর েকেক িফের আসেছ, তখন 

তার সােক মু‘আনাকা-েকালাকুিল করেব।  
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পুরেশর জনয েস সব নারীেদর সােক মুসাফাাা করা াারাম, 

যােদর সােক েদখা েদয়া াারাম। েযমন, ফুফােতা েবান, খালােতা 

েবান, মামােতা েবান ইতযািদ। এ িবশয়িি মা‘কাল ইব ন ইয়াসার ও 

আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহমা এর াািদেস আেলাচনা করা ােয়েছ। 

াািদসিি ইমাম বুখাির ও ইমাম িতরিমযী বণরনা কেরন-   

يا اممبا  وال واهللا مي مست يا روال اهللا "قيعت هشش  را اهللا بغهي 

يا  وقيعت را اهللا بغهي مي بخذ روال اهللا " ه  نيلكمقط د� با  يدييع

ك  اممبا قط  اممبا قط إال نمي بممال اهللا تعيل ومي مست ك  روال اهللا 

و«و�ن يقال ل  إاا بخذ بغ�ه    .رواال الخيري ومسغم» قا اوهلت � ك ل

“আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহ’ ােত বিণরত, িতিন বেলন, না, 

আ�াার কসম কের বলিছ, রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ 

েকােনা িদন েকােনা েমেয় েলােকর াাত �শর কেরন িন। তেব 

িতিন মিালােদর ককা �ারা বাইয়াত করেতন। আেয়শা রািদয়া�াহ 

‘আনাা’ আরও বেলন, রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ 

কখেনা েকােনা েমেয় েলােকর াাত �শর কেরন িন। রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ এর কবিজ কখেনা েকােনা েমেয় 
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েলােকর কবিজর সােক লােগ িন। িতিন যখন মিালােদর েকেক 

�িত�িত িনেতন তখন বলেতন, আিম েতামােদর ককা �ারা 

বাইয়াত কের িনলাম”। বণরনায় বুখাির ও মুসিলম।  

রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ বেলন,  

 »أ لاوفح  متسو  ذ،وو ق،  أسرلة ؤ حاة اق،  اوئ   سرلةل� «

আিম নারীেদর সােক মুসাফাাা করব না, একজন নারীেক আিম 

েয ককা বলব, একশ নারীর জনযও েস ককাই কাকেব। বণরনায় 

আামদ, াািদসিি িবশ�।  

মাান আ�াা িযিন আরেশর অিধপিত তার িনকি আমােদর 

�াকরনা িতিন েযন, আমােদরেক ও েতামােদরেক তােদর অযভুর� 

কের যারা ককা �বণ কের এবং সু�র ককার অনুসরণ কের। 

িন�য় আ�াহ তা‘আলা মাামানয পরম করণাময় ও দয়ালু।  

 েনাি: এ পুি�কািিেত েয সব িবশয়গেলা আেলাচনা করা 

ােয়েছ, সবই কুরআন ও াািদস েকেক েনয়া ােয়। কুরআনও 
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াািদেসর বািােল েকান িকছু বলা ায়িন81।  

 

যােদর সােক িববাা াারাম নয়, এ ধরেনর নারীেদর সােক 

মুসাফাাা করার িবধান 

ো আমার �াণ ি�য় মুসিলম ভাই ও েবােনরা! েতামরা যারা 

আ�াার �ীন পালন করা ও াারাম েকেক েবঁেচ কাকেত �বল 

আমাী, আ�াা যা িনেশধ কেরেছন, তা পিরাার করা এবং যা 

করার জনয আেদশ িদেয়েছন তা পালন করার মাধযেম আ�াা 

স�ি� তালােশ ঈশরািিত, েতামােদর সামেন কেয়কিি িবশ� াািদস 

েপশ করা াে�, েযগেলা খারাপ অভযাস যা অিধকাংশ মূখর ও 

অজ েলােকরা কের কােক তা াারাম াওয়ার িবশয়িিেক �� 

কের। আর তা াল, নারীরা পুরেশর সােক এবং পরশরা নারীেদর 

সােক করমদরন করা এবং যােদর সােক িববাা ৈবধ তােদর সােক 

করমরদন করার মত খারাপ অভযাস।  

                                                           
81 ফাাাদ ইবন সারাান আল জুাানীর পুি�কা: সালাম ও মুসাফাাা �সার।  
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িবিশ� সাাাবী উমাইমা িবনেত রিককা রািদয়া�াহ ‘আনাা’ 

বেলন, যখন তার স�ীনীরা রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ 

এর াােত এ বেল বাইয়াত করেত চান,  

ذ� أ لاوفح  متسو  ذ،وو ق،  اوئ   سرلة «:  قيلهغم ادييع  يي روال اهللا

 )P)81F٨٢»اق،  أسرلة ؤ حاة

ো আ�াার রাসূল! আসুন আমরা আপনার াােত মুসাফাাার 

মাধযেম বাইয়াত মাণ কির, তখন িতিন বেলন, “আিম েকান 

নারীর সােক করমদরন কির না। একশ নারীর জনয েয ককা 

একজন নারীর জনযও আমার ককা একই।”  

াািদেসর অনযানয সনেদ বিণরত তারা বেলন, “ো আ�াার 

রাসূল! আমােদর সােক আপিন মুসাফাাা করেবন না? তখন িতিন 

তােদর বেলন, না আিম...।” 

আেয়শা িবনেত িসি�ক রািদয়া�াহ ‘আনাা’ বেলন,  
                                                           
82 বণরনায় ইমাম মােলক �ীয় মুয়া�ায়, িতরিমযী, নাসায়ী, াািদসিির সনদ 

িবশ�।  
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يا اممبا قط ف الدييع  مي يدييعه  إال نقال قا  وال واهللا مي مست ياال «

 .»ال نييعت  آ 

“রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ বাইয়াত করার সময় 

কখেনা েকান েবগানা নারীেদর াাতেক �শর কেরন িন। িতিন 

নারীেদরেক শধুমাষ ককার �ারা বাইয়াত করেতন। িতিন বলেতন, 

আিম েতামােদরেক এ সব িবশেয়র উপর বাইয়াত করলাম” P82F

83
P।  

আ�ু�াা ইব ন ‘আমর রািদয়া�াহ ‘আনহমা’ বেলন, 

 .P P» ن ال يصيفح اعنسيء ف ال�ع «

 রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ বাইয়াত করার সময় 

নারীেদর সােত মুসাফাাা করেতন না P83F

84
P। 

রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ আরও বেলন,  

ألن هطل� ف رلس رجل اويي   � حاها جا  � لن هوم  سرلة أ بل «

                                                           
83 বুখাির তার সাীােত।  
84 বণরনায় আামদ, আ�ামা সুয়ুতী ও াাইসামী াািদসিিেক াাসান বেলন।  
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 »ل

“েকােনা বযি�র মাকায় েলাাার করাত িদেয় আঘাত করা, 

েকান নারীর াাত �শর করা যা তার জনয াালাল নয়, তা ােত 

অিধক উ�ম” P84F

85
P।P85F

86
P  

 

অপরাধী অপরাধ েকেক িফের না আসা পযরয তার সােক স�কর 

িছ� করা ৈবধ 

েকােনা অপরাধী তার অপরাধ েকেক িফের না আসা পযরয তার 

সােক স�কর িছ� করা ৈবধ াওয়ার িবশয়িি াািদস �ারা 

�মািণত। েযমন, রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ কা‘আব 

ইব ন মােলক এবং তার সাকীেদর সােক প�াশ িদন পযরয স�কর 

িছ� রােখন, আ�াা তােদর তাওবা কবুল না করা পযরয রাসূল 
                                                           
85  আ�ামা মুনিযির তারগীব ও তারাীেব উে�খ কের বেলন, াািদসিি 

তাবরানী ও বাইাাকী বণরনা কেরন। আর তাবরানীর বণরনাকারীগণ সবাই 

িনভররেযাগয।  
86 েলখেকর অপর ম� ‘কা�ায়া তাহ�ুল মার’আ, পৃ. ৫৩।  
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সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ তােদর সােক েকান ককা-বাতরা 

বেলন িন।  

যয়নব িবনেত জাাাশ রািদয়া�াহ ‘আনাা’, সুিফয়া রািদয়া�াহ 

‘আনাা’ েক ইয়াাূদী বেল সে�াধন করেল �ায় দুই মাস পযরয 

রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ তার সােক স�কর িছ� 

কেরন। অনুরপভােব এক েলাক িবনা �েয়াজেন একািধক ঘর 

িনমরাণ করেল রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ েস ঘর 

েভে� মািির সােক িমিশেয় না েদয়া পযরয তার সােক েকােনা 

�কার ককা-বাতরা বেলন িন। এক েলাক তার েদােক যা‘ফরান 

�ারা রঙ করেল, রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ তা ধুেয় 

তার দাগ না উঠােনা পযরয তার সােক ককা-বাতরা পিরাার কেরন।  

এক েলাকেক েরশেমর জু�া পিরধান করেত েদেখ, তা খুেল 

েফেল েদয়া পযরয তার সােক ককা-বাতরা বলা েছেড় েদন।  

এক েলাকেক �েণরর আংিি পিরধান করেত েদেখ, তা খুেল 

েফেল েদয়া পযরয তার সােক ককা-বাতরা বলা েছেড় েদন।  

সূনােন আবু-দাউদ, িতরিমযী ও মু�াদরােক াােকেম বিণরত, 
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রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ এক বযি�েক েদখেলন, েস 

দুিি লাল কাপড় পিরধান করেছ। এ কারেণ িতিন তার সােক 

ককা-বাতরা বলা েছেড় েদন।  

অনুরপভােব সাাাবােয় েকরাম এবং তােবয়ীগণ যারা যােদর 

েকেক গনাা �কাশ পায়, যতকণ পযরয তােদর তাওবা কবুল না 

াত বা তােদর তাওবা �কাশ না েপত, ততকণ পযরয তােদর 

সােক ককা-বাতরা বলা েছেড় িদেতন। আ�ামা ইবনু আি�ল কাওয়ী 

রা. বলেতন, 

 ؤفجر ن  � لااى  الوص سح 

 

 ؤقيل ذا  هر�عب لؤجس ؤ اا 

 ؤقيل ع  إلطالق  و � م  للحو 

 

 ؤأقب ا،جب سكفور  لر�ا 

 অকর: েয বযি� �কােশয অপরাধ কের, তার সােক স�কর েছেড় 

েদয়া সু�ত। েকউ েকউ বেলন, তা যিদ তােক গনাা েকেক িবরত 

রােখ তাােল ওয়ািজব ও জরির। আবার েকউ েকউ বেলন, 

[িফের আসুক বা নাই আসুক] যতিদন পযরয েস অপরাধ �কাশ 

করেব, তােক েছেড় েদেব। আর যখন তার সােক েদখা ােব, 

তখন েচাারােক েতাধািিত ও কু� কের রাখেব।   
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িতিন এখােন েয অপরাধী তার অপরাধেক �কাশ কের, তার 

সােক ককা-বাতরা েছেড় েদয়া সু�ত াওয়ার িবশেয় েকােনা 

ইখেতলাফ বা মতিবেরাধ উে�খ কেরন িন। তার সােক ককাবাতরা 

েছেড় েদয়ােত েস গনাা েকেক িফের আসুক বা নাই আসুক তােত 

েকােনা অসুিবধা েনই। তেব েছেড় েদয়া ওয়ািজব িকনা? এ িবশেয় 

ইমামেদর মেধয একািধক মতামত পিরলিকত। েকউ েকউ বেলন, 

েকােনা �কার শতর ছাড়াই তার সােক ককা-বাতরা বলা েছেড় িদেত 

ােব। আবার েকউ েকউ বেলন, যিদ তার সােক ককা-বাতরা েছেড় 

েদয়া �ারা েস গনাা ােত িফের আেস তখন তার সােক ককা-

বাতরা েছেড় েদেব, অনযকায় নয়।  

াােফয ইবেন াাজার রা. ফাতহল বারীেত বেলন, 

অিধকাংেশর মেত ফােসক বযি�েক সালাম েদয়া যােব না এবং 

িবদ‘আিতেক সালাম েদয়া যােব না।  

ইমাম নববী রা. বেলন, যিদ সালাম িদেত বাধয ায়, েযমন- 

যিদ সালাম না েদয়, তাােল দুিনয়ািব অকবা দীিন েকােনা কিতর 

আশংকা কের, তখন সালাম েদেব। একই ককা আ�ামা ইবনুল 
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আরাবী রা. ও বেলন, তেব িতিন বেলন, সালাম েদয়ার সময় এ 

ককা িনয়ত করেব েয সালাম আ�াার নামসমূা ােত একিি 

নাম। আ�াহ তা‘আলা েতামার উপর পাাারাদার।  

মুাা�াব রা. বেলন, যারা অপরাধ কের তােদর সালাম না 

েদয়ার রীিত-নীিত চলমান প�িত। অেনক আােল ইলমগণ 

িবদ‘আিতেদর স�েকর এ ধরেনর িস�াযই িদেয়েছন। এ ছাড়া 

অেনক াানাফী আেলমগণ, অপরাধী বলেত তােদর বুঝান, যারা 

মানবতা ও �াভািবক সং�ৃিত িবেরাধী অপরাধ কের। েযমন, েয 

বযি� অিধক উপাাস কের, েখল-তামাশায় িল� কােক, অ�ীল 

ককা-বাতরা বেল, েমেয়েদর েদখার জনয রা�ায় বেস কােক 

ইতযািদ।  

আ�ামা ইব ন রশদ বণরনা কেরন, ইমাম মােলক রা. বেলন, 

�বৃি�র পূজারীেদর সালাম েদেব না। আ�ামা ইব ন দাকীকুল ঈদ 

রা. বেলন, তােদর সালাম না েদয়া, তােদর িশকা েদয়ার 

উে�েশযই ােব এবং তােদর েকেক দায়মুি�র জনয ােব।  
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ইমাম বুখাির রা. �ীয় সাীো বেলন,  

অধযায়: পিরতযাগ করা 

 আর রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ এর বাণী 

‘কােরা জনয তার ভাইেক িতন িদেনর েবিশ সময় েছেড় েদয়া 

াালাল নয়’। এ ককা বলার পর,  িতিন িতন িদেনর েবিশ েছেড় 

েদয়া াারাম াওয়া িবশেয় িতনিি াািদস বণরনা কেরন। তারপর 

িতিন বেলন, 

(অধযায়: েয অনযায় কের, তােক েছেড় েদওয়া ৈবধ াওয়া 

�সে�) 

আর কা‘ব ইবন মােলক রািদয়া�াহ ‘আনহ’ যখন রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ এর সােক যু� অংশ মাণ করা 

ােত িবরত কােকন তখন িতিন বেলন, প�াশ রাত পযরয রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ আমােদর সােক ককা-বাতরা বলেত 

িনেশধ কেরন।  
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তারপর ইমাম বুখাির অনুমিত চাওয়া অধযােয় বেলন,  

অধযায়: ‘েয বযি� অপরাধীেক সালাম েদয় না এবং তার 

তাওবা �� না াওয়া পযরয তার সালােমর উ�র েদয় না এবং 

কখন অপরাধীর তাওবা �কাশ পােব?’।  

আর আ�ু�াা ইবন ‘আমর রািদয়া�াহ ‘আনহমা’ বেলন, 

মদযপানকারীেক েতামরা সালাম েদেব না। তারপর িতিন কা‘ব 

ইবন মােলক রা. এর াািদেসর িকছু অংশ উে�খ কেরন। িতিন 

বেলন, রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ আমােদর সােক 

ককা বলেত িনেশধ কেরন। আর আিম রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা 

ওয়াসা�াম’ এর দরবাের আসতাম এবং তােক সালাম িদতাম 

এবং মেন মেন িচযা করতাম আমার সালােমর উ�র িনেত িগেয় 

রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ এর েঠাি-�য় নড়া-চড়া 

করল িকনা? এভােব প�াশ রাত পূণর াল।  

আ�ামা তাবারী রা. বেলন, অপরাধীেদর সােক ককা-বাতরা েছেড় 

েদয়া িবশেয় কা‘ব ইবন মােলক রািদয়া�াহ ‘আনহ’র াািদসিি 
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একিি মূলনীিত।   

ইমাম বুখাির রা. িবশয়িি খুব ভােলাভােব িববৃত কেরেছন। িতিন 

েযভােব আেলাচনা কেরন, তােত দুিনয়ািব িবশেয় েছেড় েদয়া এবং 

দীিন িবশেয় েছেড় েদয়া উভেয়র মােঝ পাকরকয �� ায়। কারণ, 

িতিন এ আেলাচনার �কম িশেরানােম দুিনয়ািব িবশেয় েছেড় 

েদয়ার ককা উে�খ কেরন। আর তা িতন িদেনর েবিশ াওয়া 

াারাম। তারপর িতিন ি�তীয় ও তৃতীয় িশেরানােম দীিন িবশেয় 

েছেড় েদয়ার িবধান আেলাচনা কেরন। আর তা াল, 

অপরাধীেদরেক আ�াার স�ি� লােভর জনয পিরতযাগ করা, 

তােদর সােক ককা-বাতরা ও উঠা-বসা েছেড় েদওয়া। আর এ ককা 

��, সিতযকার তাওবা ছাড়া তার জনয িনধরািরত েকােনা সময় 

েনই87। 

 

                                                           
87  শাইখ াামুদ ইবন আ�ু�াা আত-তুয়াইজরী িলিখত ম� ‘তুাফাতুল 

ইখওয়ান িবমা জা’আ িফল মুওয়ালােত ওয়াল মু‘আদােত ওয়াল হি� 

ওয়াল বুগি� ওয়াল িাজরান, [পৃ: ৩৯-৪১] 
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সালাম মুসাফাাা ও অনুমিত িবশেয় আ�াম ইবেন আ�ুল কাবীর 

কাবযসমূা: 

و ذن  لسالم لسح   ؤ�� علول

 

 ؤر�ك فرض ميم ،االو اوؤطا 

� جوع ؤززئ بسليى  سرئ     

 

 ؤر�فت  حوى ع�  لك هو عاي 

 ؤبسليى ،زرؤ لصنا ؤعار 

 

  لسبيل ؤر�وون ع  لضا ها 

 ؤ�ن سلى  اأس،ر اولر�  حوى 

 

 فقا حصل  اسح،ن ذا ف،  وتا 

 ؤسلى ذا   و قوت  � حضة  سرئ  

 

 ؤسلى ذا   و جئت ايتك وقتا 

 ؤ فشوبك  متسليى ه،جس  و  

 

و  قصا �  لوس �و،أل  
ل
ؤ لرؤف  

 ؤولر�فب مفظ  لسالم �،ز 

 

و ع ،  لحا   ؤوحكا  لهضل

 ؤقا قيل ، ر  ؤقيل بي  

 

 قايت ؤ ث،�ه  عرف ار�� 

 ؤسح   ستئا ،ب لج،ل 

 

 ع را   � لقر�ي ؤ�لا 

و ؤسكرؤ  �ج،ل موجى 
ل
 ثالث

 

 ؤأ سوو  � سفرة ؤوولا 

 ؤؤقفتب ولقو  او  ؤ�،ة 

 

هوض ؤ�ن ىف هز�� فإن لى وس  P

)
87 F

88(
P 

 ؤبر�ك ،لليب ؤ�ظوور حسب 

 

 لجلتب حت اهل  شوا 

 
                                                           
88  অকরাা িতনবারা সালাম েদয়ার পর যিদ সালােমর উ�র না েদয় তা ােল 

চেল যােব, আর যিদ ধারণা কের েয, েলাকিি তার সালাম েশােন িন, 

তখন িতনবােরর েবিশ সালাম েদেব, যােত েলাকিি সালাম শনেত পায়।  
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 ؤ�ن ،ظر  إل�سون  � ش  اواب

 

اال ذا،ب ذن هفقأ عيتيب لى ها  P

)
88 F

89(
P 

 ؤسيون  � �ر  ؤ � سلك ،وظر 

 

 ؤ � ا،ة لؤ  � جا ر سشيا 

 ؤل،    ذسنن  لفوع ااؤ،ب 

 

 ؤفقا  متسو لؤ ا،ن  رم  لتا 

اف  ألع� ؤقول لا،  ل،فوؤأ ب   

 

 

 ا  ذن ه � بسو  هحاف ؤ�صا� 

 ؤ  قيوم أ ل، ل ؤعلى

 

 ؤؤ ل  لؤ سيا ارفب ل وا 

 ؤاوفح ا� ولقو   � ك سسلى  

 

 وحوثر جطوهو�ى اوو ف  اسحا 

 ؤميم منا    حل سج،�،و 

 

 ؤ� ر  وقويل  مثى اتشا� 

و   ؤ� ر   حك  أ�حو  سسلول

 

رلس  ار  حل ؤ   هاؤوقويل    

 ؤحل عحوق للوالق واهحو 

 

 ؤ� ر  وقويل  مفى  فوى ؤقيا 

 ؤ،زع ها ن� هصوفح عجال 

 

 ؤلن هتحو   ىو   و �ؤن  فر� 

 ؤلن زلم  إل�سون عحا  اث �س 

 

 ؤقيل  حض ؤلن هأان  قلا 

 ؤسرلى عج،ز لى ور� ؤافوحوو 

 

 ؤجل،ووو  ار  أ بيتوو  شوا 

توو ؤ ار  ك  لصلتي للـؤبشوي   

 

 شوو   �  لصحفي الاي ؤلالا 

 ؤورم رلي  ار�    شو،ة فق  

 

 ؤقيل ؤ   ج،ف ؤللكر  ج،� 

                                                            
89  অকরাা, যিদ েকােনা বযি� কােরা বািড়র দরজার িছ� িদেয় তােদর 

অনুমিত ছাড়া ঘেরর িভতের তাকায়, তারপর যিদ তারা তােক পাকর 

�ারা আঘাত করােত তার েচাখ ন� ােয় যায়, তাােল তােদর েকােনা 

িদয়ত/কিতপূরণ িদেত ােব না।   
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 ؤ� ر  بسليى ع  تشورل

 

 ااار ؤقرآن ؤق،ل  وا  

 

 

 جطيس ؤاي �رس ؤ � هوحث،ن ف

 

  ملل،م ؤاي ؤعظ لف   ا،حا 

 سكرر فقب ؤ ااان الا   مـ 

 

اي طور مفلل ولواسص  ؤ   

 ؤ�ع آ�ال    اي  ثن،ط ثى  � 

 

Pهقوول لععا   ف حر  جحا 

)
89 F

90(
P 

    

অকর: েজেন রাখ, সালাম েদয়া অবশযই সু�াত। আর সালােমর 

উ�র েদয়া ফরয, সু�ত নয়। েকান জামাত ােত একজেন সালাম 

েদয়াই যেক�। তােদর মধয েয েকান একজেনর উ�র েদয়াও 

যেক� ো ভাই। কম, েছাি, পকচারী ও আেরাাী বযি� তার 

িবপরীত েলাকেক সালাম েদেব। যােক সালােমর উ�র েদয়ার 

জনয িনেদরশ েদয়া ােয়েছ, েস যিদ সালাম েদয়, তখন সু�াত 

আদায় ােয় যােব। যখন তুিম ােব শরেত সালামদাতা। যখন 

তুিম মানুেশর মজিলস েকেক উঠেব তখন সালাম েদেব। আর 

যখন তুিম েতামার ঘের �েবশ কর, তখনও সালাম দাও। 

                                                           
90  আ�ামা ইবেন আ�ুল কাবীর মানযুমাতুল আদব: ৩০২। এ কিবতাগেলার 

আরও বযাখযা েদখুন আ�ামা েশখ সাফারীিনর িকতাব ‘িগযায়ুল আলবাব’ 

[২৬৯/১] 
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সালামেক েবিশ েবিশ �সার করা �ারা পিরিচত ও অপিরিচত সব 

মানুেশর মা�ত লাভ করেব। সালামেক আিলফ-লামসা েদয়া 

ৈবধ আবার আিলফ-লাম ছাড়াও েদয়া জােয়য আেছ ইমাম 

আামেদর বণরনা মেত। েকউ েকউ আিলফ-লাম ছাড়া সালাম 

েদয়ােক মৃত েলােকর সালাম বেল আখযািয়ত কেরেছন। আর 

িবদােয়র সময় সালাম মা‘েরফা আিলফ-লাম িবিশ� ােব; সালােমর 

উ�েরর মত। আ�ীয়-�জন বা অনয কােরা ঘের �েবশ করার 

পূেবর অনুমিত েনয়ার উে�েশয িতনবার সালাম েদয়া সু�ত। সফর 

েকেক আগমেনর পর বা েকান দূেরর অব�ান েকেক অনুমিত 

ছাড়া াঠাা কের কােরা ঘের �েবশ করা মাকরা। তুিম তােদর 

দরজা বা জানালার সামেন দাড়ােব যিদ অনুমিত না েদয় তাােল 

িফের আসেব, আর যিদ অনুমিত পাওয়ার আশংকা কােক তাােল 

আবারও সালাম েদেব। পাদুকা নড়-চড় করা ও গলায় আওয়াজ 

কের, ঘের �েবশ করা, আরও অিধক উ�ম। যিদ েকােনা বযি� 

দরজার িছ� িদেয় অনুমিত ছাড়া তাকায়, তখন যিদ তার েচােখ 

আঘাত কের, তােত েকান িদয়যত িদেত ােব না। .... শাসক, 
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আেলম, িপতা, অিভভাবক ছাড়া কারও জনয দাঁড়ােনা মাকরা। 

েকান মুসিলেমর সােক েতামার সাকাত ােল তার সােক মুসাফাাা 

কর, তােত েতামােদর গনাাগেলা ঝের পড়েব েযমনিি বিণরত; 

মুসনােদ। আ�াা ছাড়া কােরা জনয েসজদা করা াালাল নয়, আর 

মািি চু�ন করা কিঠনভােব মাকরা। সালাম েদয়ার সময় মাকা 

ঝুঁকােনা িনিশ�। েকান মানুেশর মাকা ও াােত চুমু েদয়া ৈবধ। 

যার সােক েতামার সাকাত ােব তার সােক েকালাকুিল করেব। 

তেব ভােলাভােব মেন রাখেব মুেখ চুমু েদয়া স�ূণর িনিশ�। যার 

সােক মুসাফাাা করেব, তার েকেক �ত াাত েবর কের আনা 

এবং একজনেক বাদ িদেয় অনযরা কানাগশা করা মাকরা। েয 

বযি� েকােনা েগাপন ককা বলেছ, তার কােছ িগেয় বসা মাকরা। 

েকউ েকউ বেলন, তুিম উপি�ত ােয় অনুমিত চাইেব, যখন 

অনুমিত েদেব তখন বসেব। েকান বুেড়া মিালােক েদখার িবশয়িি 

বিণরত ায়িন, আর তার সােক মুসাফাাা করা, তার সােক একায 

াওয়া মাকরা। তেব তােদর সালাম ও াাঁিচর উ�র েদয়া মাকরা 

নয়। আর যিদ যুবক ায় তখন এ দুিি কমর তােদর েকেষও 
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মাকরা। কামাতুর অব�া েকান িকেশােরর িদেক তাকােনা 

াারাম। আর েকউ েকউ বেলন, আশংকা কাকা অব�ায় তােদর 

িদেক তাকােনা উিচত নয়। আর েয বযি� আ�াার িযিকের 

মশগল, কুরআন িতলাওয়ােত বয�, াািদস অধযয়েন বয�, তােক 

সালাম েদয়া মাকরা। খিতব, পাঠদানকারী, গেবশণা কােজ িল� 

ও যারা মুসিলমেদর উপকারােকর ওয়াজ করেছ এবং িফকা চচরা 

করেছ তােদর সালাম েদয়া মাকরা। মুয়ািেন েয আযান িদে�, 

নামািয ও ইবাদেতর উে�েশয সালাত আদায় করেছ, তােদর 

সালাম েদয়াও মাকরা। কাউেক েখেত েদখেল তােক সালাম 

েদয়া যােব না এবং পায়খানা-েপশাব খানায় িল� বযি�েক সালাম 

েদয়া যােব না এবং েয বযি� যুে�র ময়দােন কােফরেদর িবরে� 

যু� করেছ তােদর সালাম েদয়া যােব না। 
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কবর বাসীেদর সালাম েদয়া 

কবর বাসীেদর সালাম েদয়া, তােদর জনয রামত ও 

মাগিফরােতর েদা‘আ করা সু�ত। েযমনিি রাসূল সা�া�াহ 

‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ ােত বিণরত।  

এক-   

السالم بغ��م بهل اليير م  ال مغ� والسغم� وباي إن شيء اهللا ن�م 

باتم فم غي ون  ع�م تدع، رسحل اهللا لي وع�م اععيف�  اإ ادفم الاقان، 

 لم، اإ ارحهم

“ো মুিমন মুসিলম কবর বাসী েতামােদর উপর সালাম বিশরত 

োাক। ইনশাআ�াা অিচেরই আমরা েতামােদর সােক একষ াব। 

েতামরা আমােদর অমবতরী আর আমরা েতামােদর অনুসারী। 

আমরা আ�াার িনকি আমােদর ও েতামােদর জনয কমা �াকরনা 

করিছ। ো আ�াা! তুিম তােদর কমা কর এবং তােদর তুিম দয়া 
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কর”91।  

দুই- আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহ’ ােত বিণরত, িতিন বেলন,  

 لسالم علي ى «: جمج م  لخم الغ�ل إل الق�ع ف�قال  ن روال اهللا 

،ن ؤ�،و ذن شو     ا ى � ر ق،م سا حي ؤلوو�ى  و و،عاؤن رال  ساجل

 »أحق،ن  �  رفر ألفل اقي   منرقا

রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ রােতর েশশাংেশ বাকী 

েগার�ােনর িদেক েবর ােতন এবং বলেতন- “ো মুিমন সসদায়! 

েতামােদর উপর সালাম বিশরত োাক। েতামােদর যা �িত�িত 

েদয়া ােয়েছ, তা েতামােদর জনয �ত করা ােব। আর আমরা 

অবশযই েতামােদর সােক একষ াব। ো আ�াা! তুিম কমা কর! 

বাকীর অিধবাসীেদর”P91F

92
P।  

িতন- সুলাইমান ইব ন বুরাইদাা রািদয়া�াহ ‘আনহ’ ােত বিণরত, 

                                                           
91  বণরনায় মুসিলম: ৪০/৭, পিরে�দ: কবের �েবশ করার সময় িক বলেব 

এবং কবরবাসীর জনয দুআ।  
92 নাসায়ী: ৯৩/৪, আামদ: ১৮/০, ইবেন মাজাহ  : ১৮০/৬, মুসিলম:৪০/৭ ।  
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িতিন তার িপতা ােত বণরনা কেরন, িতিন বেলন,  

তারা যখন কবর�ােনর িদেক েযেতন, তােদরেক এ দু'আ 

িশকা িদেতন: তােদর েকােনা বণরনাকারী বলেতন, আবু বকর 

রািদয়া�াহ ‘আনহ’ এর বণরনায় বিণরত, »لسالم ع لفل  لهور «  আর 

যুাাইর রা. এর বণরনায় বিণরত, » �  لسالم علي ى لفل  لهور 

.» اا حي ؤ اسلوي ؤ�،و ذن شو     لالحق،ن لسأل    لو ؤم ى  ملوفي   

ো মুিমন ও মুসিলম কবর বাসী েতামােদর উপর সালাম বিশরত 

োাক। ইনশা-আ�াা অিচেরই আমরা েতামােদর সােক একষ াব। 

আমরা আ�াার িনকি আমােদর ও েতামােদর জনয কমা �াকরনা 

করিছP92F

93
P।  

মাসআলা: 

যখন েকান বযি� এমন একিি জামােতর পাশ িদেয় অিততম 

কের, েযখােন কােফর ও মুসিলম উভয় সসদােয়র েলাক রেয়েছ, 

                                                           
93 নাসায়ী: ৯৪/৪; আামদ: ৩৬০-৩৫৯-৩২৩/৫; ইবেন মাজাহ  : ১৫৪৭/৬; 

মুসিলম: ৪৪/৭ ।  



144 

তােদর সালাম েদয়ার িবধান িক?  

উ�র: তােদর সালাম েদেব এবং মুসিলমেদর িনয়ত করেব। 

�মাণ:  

উসামা ইব ন যােয়দ রািদয়া�াহ ‘আনহ’ ােত বিণরত, িতিন বেলন,  

مم آ �غو ف�  بخالط م  السغم� والش�� بداا  بن الب 

 »فسلى عليوى  لب «انوثين والهاد 

“রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ একিি মজিলেসর পাশ 

িদেয় অিততম কেরন, েসখােন মুসিলম, মুশিরক, মূিতর-পূজারী ও 

ইয়াহদূসা িবিভ� সসদােয়র েলাক উপি�ত িছল। রাসূল 

সা�া�াহ ‘আলাইিা ওয়াসা�াম’ তােদর সালাম েদন”P93F

94
P।   

                                                           
94 বুখাির, অনুমিত চাওয়া অধযায়: ৩৮/১১; মুসিলম, িজাাদ ও িসরাত অধযায়: 

১৫৮-১৫৭/১২।   
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‘তাযকীরল আনাম িব আাকামীস সালাম’ এর তকযসূষ: 

1- িরয়াযুস সােলাীন িমন কালােম সাইেয়যদুল মুরসালীন।   

2- শাইখ মুাা�দ আস-সাফািরিনর িগযাউল আলবাব শরহ 

মানযূমাতুল আদাব। 

3- আ�ামা আ�ুল কাওয়ী এর মানযূমাতুল আদব। 

4- শাইখ আ�ুল আযীয ইবন মুাা�দ আস-সালমান এর 

ইে�াাফুল মুসিলিমন িবমা তায়াসসারা িমন 

আাকািমদ�ীন। 

5- েলখেকর সংকলন: বাাজাতুন নােযরীন িফ-মা ইয়ুসিলহদ 

দুিনয়া ওয়াদ �ীন।  

6- শাইখ াামূদ ইবন আ�ু�াা আত-তুয়াইিজরী এর 

তুাফাতুল ইখওয়ান িবমা জাআ িফল মুয়ালাত ওয়াল 

মুয়াদাত ওয়াল হে� ওয়াল বুগেজ ওয়াল িাজরান। 

7- ফাাাদ ইবন সারাান আল-জুাানীর েলখা- িরসালাতু 

‘এফশা-উস সালাম ওয়াল মুসাফাাা’। 

8- সংকলেকর িলখা ‘কাযায়া তাহ�ুল মারআ’ 
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9- আবু হজাইফা ইইাাীম ইবন মুাা�দ এর িলখা বই 

‘আদাবুস সালাম’ 
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সূচীপষ  

ভূিমকা 

সংকলক 

ইসলােমর অিব রনীয় স�াশণ 

সালাম অধযায়  

আ�াম ইইনু েমর �চার-�সার করার িনেদরশ 

সালাম েদয়ার প�িত 

সালাম েদয়ার আদবসমূা 

বার সালাম েদয়া েমা�াাাব াওয়া।  

ঘের �েবশ কের সালাম েদয়া েমা�াাাব 

বা�ােদর সালাম েদয়া সু�ত  

�ামীর জনয �ীেক সালাম েদয়ার িবধান 

নারীেদর জনয তার আ�ীয়েদর সালাম েদয়া 

অমুসিলমেদর সালাম েদয়া িবধান 

মজিলস েকেক উঠার সময় সালাম েদয়ার িবধান।  

�ামী �ীেক সালাম েদয়ার িবধান 
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মিালােদর জনয তােদর আ�ীয়েদর সালাম েদয়া 

অমুসিলমেদর সালাম েদয়া ও তােদর সালােমর উ�র েদয়ার 

িবধান 

মজিলস েকেক উঠার সময় ও সাকীেদর িবদােয়র সময় সালাম 

েদয়া মু�াাাব 

অনুমিত চাওয়ার িবধান  

েদখা ােল মুসাফাাা করার িবধান  

সফর েকেক িফের আসেল েকালাকুিল করা মু�াাাব 

সালােমর িবধান 

সালােমর উ�র েদয়ার িবধান 

াািচর উ�র েদয়ার িবধান 

কার সালােমর উ�র েদয়া ওয়ািজব আর কার সালােমর উ�র 

েদয়া ওয়ািজব নয় 

সালােমর লাভ ও ফলাফল 

সালােমর আদবসমূা 

মুসাফাা 
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অপিরিচত নারীেদর সােক মুসাফাাার িবধান 

অপরাধীেদর সােক ককা-বাতরা েছেড় েদয়া 

সালাম মুসাফাাা ও অনুমিত চাওয়া িবধান 

আ�ামা ইব ন আ�ুল কাবীর কাবয স�ার 

কবর বাসীেদর সালাম েদয়া 

তকয সূষ 

সূচীপষ 
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