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সূচীষ� 
�িমক িবষয়াবলী ষৃ�া 

1.  অনুবাদেকর কথা  
2.  ভূিমকা  

3.  ষিব�তা অজরন ও �াকৃিতক �েয়াজন ষূরণ করা �সে� 

তাঁর আদশরমালা 
 

4.  সালাত আদায় করা �সে� তাঁর আদশরমালা  
5.  জুমু‘আহ �সে� তাঁর আদশরমালা  
6.  দু ঈদ �সে� তাঁর আদশরমালা  
7.  সূযর  হণ �সে� তাঁর আদশরমালা  
8.  ইি��া �সে� তাঁর আদশরমালা  
9.  সালাতুল খাওফ �সে� তাঁর আদশরমালা  
10.  মৃত বযিির কাফন-দাফন �সে� তাঁর আদশরমালা  
11.  যাকাত �সে� তাঁর আদশরমালা  
12.  িসয়াম বা েরাজা �সে� তাঁর আদশরমালা  
13.  হ�-ওমরাহ �সে� তাঁর আদশরমালা  
14.  হাদী, কুরবানী ও আকীকাহ �সে� তাঁর আদশরমালা  
15.  �য়-িব�য় ও েলন-েদন �সে� তাঁর আদশরমালা  
16.  িববাহ-শাদী ও ষািরবািরক জীবন-যাষন �সে� তাঁর 

আদশরমালা 
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17.  ষানাহার �সে� তাঁর আদশরমালা  
18.  ইসলােমর দাওয়াত �সে� তাঁর আদশরমালা  
19.  আ�াহর িযকর �সে� তাঁর আদশরমালা  
20.  আযান ও আযােনর সময় আ�াহর িযকর �সে� তাঁর 

আদশরমালা 
 

21.  িযল-হা� মােস আ�াহর িযকর �সে� তাঁর আদশরমালা  
22.  কুরআন িতলাওয়াত �সে� তাঁর আদশরমালা  
23.  েখাৎবা �সে� তাঁর আদশরমালা  
24.  ঘুমােনা, জা ত হওয়া ও �� �সে� তাঁর আদশরমালা  
25.  িফৎরাত, েষাষাক ও েসৗ�েযরর উষকরণ �সে� তাঁর 

আদশরমালা 
 

26.  সালােমর আদান-�দান ও অনুমিত �সে� তাঁর 

আদশরমালা 
 

27.  কথা-বাতরা ও নীরবতা, বিবয, নামকরণ �সে� তাঁর 

আদশরমালা 
 

28.  উঠা-বসা ও চলােফরা �সে� তাঁর আদশরমালা  
29.  িসজদােয় েশাক র �সে� তাঁর আদশরমালা  
30.  আশংকা, িবষদাষদ ও দুি��ার িচিকৎসা �সে� তাঁর 

আদশরমালা 
 

31.  সফর-�মন �সে� তাঁর আদশরমালা  
32.  ডািারী-িচিকৎসা ও েরাগীর-েদখা-েশানা �সে� তাঁর 

আদশরমালা 
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ভূিমকা 
িবসিম�ািহর রাহমািনর রাহীম 

আল-হামদুিল�াহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূিল�াহ, ওয়া 
আলা ’আিলহী ওয়া সাহিবহী। ওয়াবা‘দ 

অতঃষর িন�য়ই আমােদর �িত আ�াহর ে��তম েনয়ামত হেলা 
ইসলাম, ইসলাম আ�াহর মেনানীত �ভাবজাত এবং নযায়নীিত-
ভারসাময, মধযমষপী �ীন, ইসলাম দুিনয়া-আেখরােতর সকল কলযাণ 
ও ম�লেক আেব�নকারী এবং একিট ষূণরা� জীবনবযববা, ইসলাম 
জান-িবজান ও আখলাক- চিরে�র �ীন, ইসলাম বান-কাল 
িনেবরেশেষ সবার জনয উষেযাগী, ইসলাম সহজ-সাধয ও শাি�র �ীন, 
বরং ইসলােম রেয়েছ সব সমসযার সমাধান। অতএব, বতরমান যুেগ 
িব� মানবতার সামেন ইসলােমর েসৗ�যরয ও েমৗিলক কবিশ�াবলীর 
বণরনা কতই না জজরী; যােত িবে�র সামেন �ীন ইসলােমর �কৃত 
ছিব ফুেট উেঠ। মূলত িব�নবী মুহা�দ সা�া�াহ ‘আলা ইিহ 
ওয়াসা�াম-এর জীবনাদশর হেলা এই মহান �ীেনর বা�ব �েয়াগ ও 
বযাখযা�াষ, তাঁর আদশরমালায় রেয়েছ উষেরাি কবিশ�যাবলীর 
সমাহার, যার ফেল �ীন ইসলােমর  হণেযাগযতা বৃি� েষেয়েছ এবং 
বা�েব �েয়াগ করা সহজসাধয হেয়েছ; কারণ ইসলাম মানব 
জীবেনর �িতিট েক�েক আেব�ন কের তার সিঠক িদক িনেদরশনা 
�দান কের থােক, তা আ�ীদাহ-িব�াস েহাক িকংবা ইবাদত-
উষাসনা েহাক, আদশর-চির� েহাক, ষািথরব িকংবা আধযািিক েহাক। 
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আর এই বই েযিট আিম ইমাম ইবনুল কাইিয়যম (র) কতৃরক রিচত 
‘যাদুল মা‘আদ ফী হাদীেয় খাইিরল ইবাদ’  প হেত সংকলন 
কেরিছ, েযিট িব�নবী সা�া�াহ ‘আলা ইিহ ওয়াসা�াম-এর 
জীবনাদশরমালা স�েকর রিচত  পাবলীর মেধয অননয-অতুলনীয়, যা 
মূলত তাঁর জীবনাদশরমালােক িব� মানবতার সামেন ফুিটেয় েতালার 
একিট �য়াস মা�; যােত আমরা তাঁর ষদা� অনুসরণ করেত ষাির 
এবং তাঁর আদেশর আদশরবান হেত ষাির। আ�াহর দরবাের আকুল 
আেবদন: িতিন েযন ইখলাস বা তাঁর জনয একিন�তা ও 
 হণেযাগযতা �দান কেরন এবং এ িকতােব বরকত দান কেরন।” 

ড. আহমাদ ইবন উসমান আল-মাযইয়াদ 

Dr.almazyad@gmail.com 

mailto:Dr.almazyad@gmail.com
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(১) ষিব�তা অজরন ও �াকৃিতক �েয়াজন ষুরণ করা �সে� তারঁ 
আদশরমালা০

1 

(ক) �াকৃিতক �েযাজনষূণর করার সময় তাঁর আদশরমালা :  

১. রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম ষায়খানায় �েবশকােল 
বলেতন :  

 »اإ إأ أعوب نم م  البث والبيئث«
‘আ�াহ�া ইিি আউযু-িবকা িমনাল খুবুিস ওয়াল খাব-ইস।’  

“েহ আ�াহ! আিম েতামার িনকট অষিব� নর ি�ন ও অষিব� নারী 
ি�ন হেত আ�য় �াথরনা করিছ।”1F

2  

আর ষায়খানা হেত বিহরগমন কােল বলেতন:  

 )غفمانم(

‘েগাফরানাকা’  

“েহ আ�াহ! আিম েতামার কমা �াথরনা করিছ।” 2F

3  

২. িতিন অিধকাংশ সময় বেস ��াব করেতন।  

                                                           
1 যাদুল মাআদ : ১/১৬৩। 
2 বুখারী ও মুসিলম।  
3 আবু দাউদ, িতরিমযী। 
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৩. িতিন কখেনা ষািন িদেয় ইি��া করেতন, আবার কখেনা ষাথর 
িদেয় কুলুখ করেতন, আবার কখেনা কুলুখ ও ষািন উভয়িট বযবহার 
করেতন। 

৪. িতিন ইি��া ও কুলুখ বাম হাত িদেয় স�াদন করেতন।  

৫. িতিন ষািন �ারা ইি��া করা েশেষ হাত মািটেত ঘেষ েধৗত কের 
িনেতন।  

৬. িতিন সফরকােল ��াব-ষায়খানায় যাওয়ার সময় সাথীেদর েথেক 
অেনক দূের চেল েযেতন, যােত েকউ েদখেত না ষায়।  

৭. এই উে�েশয িতিন েকােনা ববর আড়ােল েগাষনীয়তা অবল�ন 
করেতন, কখেনা েখঁজুর শাখার বৃকরাজী �ারা, আবার কখেনা 
উষতযকার েকােনা বৃক �ারা।  

৮. িতিন ��ােবর সময় নরম জায়গা বা বালুকাময় ভূিম চয়ন 
করেতন।  

৯. িতিন ��াব-ষায়খানার জনয বসার আেগই কাষড় উঠােতন না।  

১০. িতিন ��াব করার সময় েকউ সালাম করেল উ�র িদেতন 
না।” 
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(খ) অযু করার সময় তাঁর আদশরমালা :৩

4  

১. রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম অিধকাংশ সময় �েতযক 
সালােতর জনয অযু করেতন, আবার কখেনা এক অযু �ারা কেয়ক 
ওয়াি সালাত আদায় করেতন। 

২. িতিন কখেনা এক মুদ৪

5 ষািন �ারা অযু করেতন, আবার কখেনা 
মুেদর দুই-তৃতীয়াংশ �ারা, আবার কখেনা মুেদর েচেয় েবশী ষািন 
�ারা।  

৩. িতিন অযু করার সময় সবরািধক কম ষািন বযবহার করেতন এবং 
�ীয় উ�তেক ষািন অষবযয় করা হেত সতকর করেতন।  

৪. িতিন অযুর অ�গেলা এক-একবার, দু’-দু’বার ও িতন-িতনবার 
েধৗত করেতন, আবার েকােনা অ� দু’বার ও অনয অ� িতনবার 
েধৗত কেরন, তেব কখনই িতন বােরর অিধক েধৗত কেরনিন।  

৫. িতিন ‘মাযমাযা’- (তথা কুিল করা ও ‘ইি�নশা�’-তথা নােক ষািন 
িদেয় েঝেড় ষির�ার) করা কখেনা এক িচলু ষািন �ারা স�াদন 
করেতন, আবার কখেনা দুই িচলু ষািন �ারা, আবার কখেনা িতন 

                                                           
4 যাদুল মা‘আদ : ১/১৮৪ 
5 অথরাৎ, এক সা’-এর এক-চতুথরাংশ, কম-েবশী-৭৫০ িমঃিলঃ ষিরমান।’’ 

অনুবাদক 
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িচলু ষািন �ারা করেতন, ববত িতিন ‘মাযমাযা’ ও ‘ইি�নশা�’ 
লাগাতার করেতন।  

৬. িতিন ডান হােত নােক ষািন িদেয় বাম হাত �ারা নাক েঝেড় 
ষির�ার করেতন।  

৭. িতিন যখনই অযু করেতন তখনই ‘মাযমাযা’ ও ‘ইি�নশা�’ 
করেতন। 

৮. িতিন সম  মাথা (একবার) মােসহ করেতন, আবার কখেনা �ীয় 
হ��য় মাথার অ ভােগ েরেখ িষছন ষযর� িনেয় েযেতন এবং 
ষুনরায় িষছন েথেক উভয় হাত অ ভােগ েটেন আনেতন।  

৯. িতিন মাথার শধু অ ভাগ মােসহ করেল তখন বাকী অংশ 
ষাগড়ীর উষর মােসহ কের স�ূণর করেতন।  

১০. িতিন মাথার সােথ �ীয় কান�েয়র িভতর ও বািহেরর অংশ 
মােসহ করেতন।  

১১. িতিন �ীয় ষা�য় (েগাড়ািল ষযর�) েধৗত করেতন, যখন তােত 
চামড়া িকংবা সুতার েমাজা না হেতা।  

১২. িতিন অযুর কাযরাবলী লাগাতার ও ধারাবািহকতার সােথ স�ি 
করেতন, এেত কখনই িব� বা িভিতা সৃি� কেরন িন।  
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১৩. িতিন ‘িবসিম�াহ’ বেল অযু শজ করেতন এবং অযু েশেষ 
বলেতন: 

أهدد أن ب ال إب اهللا وحده ب ك�م ل، وأهدد أن �مدا  عبده وموول، 5

 4 طدم� اإ اجعغ  م  اووان  واجعغ  م  اع
আশ-হাদু আ�া-ইলাহা ই�া�াহ, ওয়াহদাহ লা-শারীকালাহ, ওয়া 
আশহাদু আিা মুহা�াদান আআুহ ও রাসুলুহ; আ�া-হ�াজ‘আলনী 
িমনাত-তাওয়াবীনা, ওয়াজ‘আলনী িমনাল মুতা�াহিহরীন।”5F

6  
“আিম সাকয িদিি েয, আ�াহ বযতীত সতয েকােনা মা‘বুদ েনই, 
িতিন এক ও একক, তাঁর েকােনা শরীক বা অংশীদার েনই, আিম 
আেরা সাকয িদিি েয, িন�য় মুহা�াদ সা�া�াহ ‘আলা ইিহ 
ওয়াসা�াম তাঁর বা�া ও রাসূল। েহ আ�াহ ! আমােক তাওবাহকারী 
ও ষিব�তা অজরনকারীেদর অ�ভুরি কজন।” 

িতিন আেরা বলেতন: 

 ) إب أن،، أو افمك وأتو  إلم وباينم اإ وبمدك أهدد أن ب ال(
সুবহানাকা আ�াহ�া ওয়া িবহামিদকা, আশহাদু আল-লা-ইলাহা ই�-
আনতা, আ�াগিফজকা, ওয়াআতুবু- ইলাইক।”  

                                                           
6 িতরিমযী 
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“েহ আ�াহ ! তুিম ষাক-ষিব�, েতামারই �শংসা, আিম সাকয িদিি 
েয, তুিম ছাড়া সতয েকােনা মা‘বুদ বা উষাসয েনই, আিম েতামার 
িনকট কমা �াথরনা কির এবং েতামার িনকট তাওবাহ কির।  

১৪. িতিন অযুর শজেত ‘নাওয়যাইতু রাফআল হাদাস’ িকংবা 
‘নাওয়যাইতু ইসেতবাহতুস সালাত’ ইতযািদ গদবাঁধা শআ ষাঠ কের 
িনয়যাত কেরনিন, িতিন ও তাঁর সাহাবীগণ কখনই এমনিট 
কেরনিন৬

7।  

১৫. িতিন কখনই কনুই�য় ও েগাড়ািল�েয়র উষর েধৗত কেরনিন।  

১৬. অযু েশেষ অ�গিল মুেছ শকােনা তাঁর অভযাস িছল না।  

১৭. িতিন কখেনা দাঁিড়র িভতের ষািন িদেয় দািঁড় েখলাল করেতন, 
িক� তা িনয়িমত সব সময় কেরনিন।  

১৮. িতিন হাত েধায়ার সময় এক হােতর আ�ুল অনয হােতর 
আ�ুেলর মেধয ভের িদেয় েখলাল করেতন, িক� তা িনয়িমত সব 
সময় কেরনিন। 

১৯. অযু করার সময় সবরদা অেনয ষািন ে েল েদওয়া তাঁর নীিত িছল 
না, িক� কখেনা িতিন িনেজই ষািন ে েল অযু করেতন, আবার 
কখেনা �েয়াজন িবেশষ তাঁর সাহাবীেদর েকউ ষািন ে েল িদেতন।” 

                                                           
7 বরং িনয়যাত হেলা অ�ের ষিব�তা অজরেনর সংক� করা।’’ অনুবাদক।  
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(গ) েমাজার উষর মােসহ করা �সে� তাঁর আদশরমালা৭

8: 

১. সহীহ সনেদ রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক 
�মািণত েয, িতিন সফরকােল এবং গৃেহ অববানকােল েমাজার 
উষর মােসহ কেরেছন এবং মুি�ম (মুসািফর নয় এমন) বযিির 
জেনয একিদন একরাত, আর মুসািফেরর জনয িতনিদন িতনরাত 
মােসহ করার সময় সীমা িনধরারণ কেরন।  

২. িতিন খুফ তথা চামড়ার কতরী েমাজার উষেরর ভােগ মােসহ 
করেতন এবং ‘জাওরাব’ তথা সুতা বা ষশমী েমাজার উষরও মােসহ 
কেরন, িতিন শধু ষাগড়ীর উষরও মােসহ কেরন, আবার কখেনা 
মাথার অ ভাগ মােসহ কের বাকী অংশ ষাগড়ীর উষর স�ূণর 
কেরন। 

৩. িতিন িবনা �েয়াজেন (েমাজা ষিরধান িকংবা েখালার মাধযেম) 
অববার ষিরবতরন ঘটােতন না, বরং ষা�েয় েমাজা থাকেল মােসহ 
করেতন, নেচৎ ষা�য় েধৗত করেতন।” 

(ঘ) তায়া�ুেম তাঁর আদশরমালা ৮

9:  

১. রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম ষিব� মািট �ারা যার 
উষর সালাত আদায় করা যায়, তায়া�ুম করেতন, তা মািট েহাক 

                                                           
8 যাদুল মাআদ : ১/১৯২ 
9 যাদুল মাআদ : ১/১৯২ 
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িকংবা গ�কযুি ভুিম েহাক অথবা বালুকাময় ভুিম েহাক, আর 
বলেতন :  

“েযখােনই আমার উ�েতর কােরা সালােতর সময় উষিবত হেব, 
েসখােনই তার সালাত আদায় করার বান ও ষিব�তা অজরন করার 
বব িবদযমান রেয়েছ।”10 

২. িতিন দূর-দূরা� সফেরর সময় সােথ মািট বহন কের িনেতন না 
এবং এর আেদশও কেরনিন।  

৩. িতিন �েতযক সালােতর জনয তায়া�ুম কেরনিন এবং এর 
িনেদরশও েদনিন, বরং তায়া�ুেমর িবধানেক বযাষক করত অযুর 
িবধােনর বালািভিষি কেরেছন। 

৪. িতিন মুখম�ল, কি��েয়র জনয যমীেন একবার হাত েমের 
তায়া�ুম করেতন। 

                                                           
10 মসনােদ ইমাম আহমাদ।  
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(২) সালাত আদায় করা �সে� তারঁ আদশরমালার িববরণ১০

11 

(ক) সানা ষাঠ ও েকরাআত �সে� তাঁর আদশরমালা:  

১. যখন রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম সালােতর উে�েশয 
দাঁড়ােতন, তখন িতিন ‘তাকবীর’-আ�াহ আকবার’ বেল সালাত শজ 
করেতন এর ষূেবর িকছুই ষাঠ করেতন না এবং িতিন কখনই 
িনয়যাত মুেখ উ�ারণ কেরনিন।  

২. িতিন তাকবীের তাহিরমা বলার সময় �ীয় দু’হােতর আ�ুলগেলা 
েসাজা কের তালু ি�বলামুখী অববান দু’কােনর লিত বরাবর িকংবা 
কাঁধ বরাবর উঠােতন, অতঃষর ডান হাত বাম হােতর িষেঠর উষর 
রাখেতন।  

৩. িতিন কখেনা িনে�াি দু‘আিট �ারা ইসেতফতাহ ষাঠ করেতন:  

اإ نيعد نو  وخ  خطي يي  مي نيعد� ن  اعق  واعام ، اإ ني  (
م  ا نو  والطي ي  مي  غا اوو  ابنم  م  ال�س، اإ اغسغ  م  

 )خطي يي نيعيو واوغ  واقبد

‘আ�া-হ�া বা-‘িয়দ বাইনী ওয়া বাইনা খা�া-ইয়া, কামা-বা- ‘আদতা 
বাইনাল মাশািরি� ওয়াল মাগিরিব। আ�া-হ�া নািিনী িমনায যুনুিব 
ওয়াল খা�া-ইয়া, কামা ইউনািাস সাওবুল আবইয়াদু িমনাদ দানাস। 

                                                           
11 যাদুল মা‘আদ: ১/১৯৪ 
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আ�া-হ�াগিসলনী িমন খা�া-ইয়া-ইয়া, িবলমা-িয় ওয়াস -সালিজ 
ওয়াল-বরিদ।”12  

“েহ আ�াহ ! তুিম আমার ও আমার গনাহ -খাতার মােঝ এমন 
দূর� সৃি� কর েযমনিট দুর� সৃি� কেরােছা ষূবর ও ষি�েমর মােঝ। 
েহ আ�াহ ! আমার ষাষ ও ভূল�িটসমূহ হেত আমােক এমনভােব 
ষির�ার ও ষিব� কর েযমনভােব সাদা ব� ময়লা হেত ষির�ার 
করা হয়। েহ আ�াহ ! আমার যাবতীয় ষাষ ও �িট-িবচূযিতগেলা 
ষািন, বরফ ও িশিশর �ারা েধৗত কের দাও।” 

আবার কখেনা িতিন িনে�াি দু‘আিট ষাঠ করেতন: 

وجد، وجل ل ي رطم السميوا� وابمح حغمفي  ومي أني م  اعق� ، إن (
�ال  و�سي و�ميي و ي  هللا م  اقعيع ، ب ك�م ل وخذلم أمم� وأني 

 )أو  اعسغم 

‘অ�াহতু অজিহয়া িল�াযী ফা�ারাস সামা-ওয়ািত অলআরযা 
হানীফাউ অয়ামা আনা িমনাল মুশিরকীন, ইিা �ালাতী,ওয়া নুসুকী, 
ওয়া মাহয়য-য়যা, ওয়া মামাতী, িল�াহী রািববল আ’-লামীন, লা-লামীন, 
লা-শািরকালাহ ওয়া িবযা-িলকা উিমরতু, ওয়া আনা আওয়ালুল 
মুসিলমীন’  

                                                           
12 বুখারী ও মুসিলম।  
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“আিম েসই মহান স�ার িদেক একিন�ভােব আমার মুখ িফরািি 
িযিন সৃি� কেরেছন আকাশম�লী ও ষৃিথবী এবং আিম মুশিরকেদর 
অ�ভুরি নই, িন�য় আমার সালাত, আমার কুরবানী তথা যাবতীয় 
ইবাদত, আমার জীবন এবং আমার মরণ একমা� সৃি�কুেলর রব 
আ�াহর জনয, তাঁর েকােনা শরীক-অংশীদার েনই, আর এরই জনয 
আিম আিদ� হেয়িছ এবং আিম মুসিলমেদর অ�ভুরি।”13  

৪. িতিন ইসিতফতাহ এর দু‘আ ষাঠ করার ষর ‘আউযু িব�ািহ 
িমনাশ শাইে�ািনর রাজীম-বেল সূরা ফািতহা ষাঠ করেতন।  

৫. িতিন সালােত দু’বার েসিা বা বাকজ� বা িন�ুষ থাকেতন, 
একবার তাকবীের তাহরীমা ও েকরােতর মধযখােন, ববত: ি�তীয়িট 
স�েকর মতিবেরাধ রেয়েছ, েকােনা েকান বণরনায় তা িছল সূরা 
ফািতহা ষাঠ করার ষর, অনয বণরনায় রেয়েছ তা িছল জকুর ষূেবর।  

৬. িতিন সূরা ফািতহা ষাঠ করার ষর আেরা একিট সূরা ষাঠ 
করেতন। কখেনা েকরাত ল�া করেতন, আবার কখেনা সফর বা 
অনযেকােনা িবেশষ কারেণ েকরাত হা�া করেতন, তেব িতিন 
অিধকাংশ সমেয় মধযষপা অবল�ন করেতন।  

৭. িতিন ফজেরর সালােত �ায় ষাট আয়াত, এমনিক একশত 
আয়াত ষাঠ করেতন। িতিন ফজেরর সালাত সূরা ‘�-ফ’ �ারা 

                                                           
13 মুসিলম 
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ষেড়ন এবং সূরা ‘আর-াম’ �ারা, আবার সূরা ‘আত-তাকওয়ীর” 
�ারাও ষেড়ন। িতিন ফজেরর উভয় রাকয়ােত সূরা িযলযাল ষাঠ 
কেরন। িতিন সফরকােল ফজেরর সালাত ‘েমায়াউযাতাইন’-সূরা 
ফালা� ও সূরা নাস �ারা ষেড়ন। একদা িতিন ফজেরর সালােত 
সূরা আল-মু’িমনুন ষাঠ আর� কেরন, অতঃষর �থম রাকায়ােত 
মূসা ও হাান আলাইিহস সালাম এর ঘটনা ষযর� েষেছেল তাঁর 
কািশ আেস, তখন িতিন জকু কের েফেলন।  

৮. িতিন জুম‘আর িদন ফজেরর সালাত ‘আিলফ-লাম-মীম সাজদাহ 
ও আদ-দাহর’ সূরা�য় �ারা ষড়েতন।  

৯. িতিন যুহেরর সালােত কখেনা েকরাত ল�া করেতন, ষকা�ের 
আসেরর সালাত যুহেরর েকরােতর অেধরক হেতা যিদ তা ল�া হেয় 
থােক, আবার েসই অনুষােত সংিক্ হেতা।  

১০. িতিন মাগিরেবর সালাত একবার সূরা ‘আত-�ূর’ �ারা আদায় 
কেরন, আেরকবার সূরা ‘আল মুরাসালাত’ �ারা।  

১১. এশার সালােত িতিন সূরা ‘আত-তীন’ ষাঠ কেরন এবং িতিন 
মু‘আয রািদয়া�াহ ‘আনহ-এর জনয এশার সালােত সূরা ‘আশ-
শামস’ ও সূরা ‘আল-আ‘লা’ এবং সূরা ‘আল-লাইল’ অথবা অনুাষ 
সূরাসমূহ ষাঠ করা িনধরািরত কের িদেয়েছন, আর মু‘আয রািদয়া�াহ 
‘আনহ কতৃরক এশার সালােত সূরা বা�ারা ষাঠ �সে� অস�িত 
�কাশ কেরেছন।  



 

19 

১২. তাঁর আদশর িছল এক রাকােত ষূণর সূরা ষাঠ করা, আবার 
অেনক সমেয় িতিন এক সূরা দু’রাকাআেত ষূণর করেতন, আবার 
অেনক সময় িতিন সূরায় �থমাংশ ষাঠ করেতন, িক� (ফরয 
সালােত) সূরার েশষাংশ িকংবা মধযমাংশ েথেক ষাঠ করেতন বেল 
িবশ� �মাণ ষাওয়া যায় না। দুই সূরা এক রাকাআেত ষাঠ করা তা 
নফল সালােত করেতন। িতিন েকােনা িনিদর� সালােতর জনয েকােনা 
সূরা এমনভােব িনিদর� করেতন না েয ঐ সূরা েসই সালােতই ষড়েত 
হেব, একমা� জুম‘আ ও দুই ঈেদর সালাত বযতীত।  

১৩. িতিন ফজেরর সালােত এক মাস ষযর� জকুর ষের দু‘আ কুনুত 
ষেড়িছেলন, অতঃষর তা ষিরতযাগ কেরন, িক� তাঁর এ কুনুত ষাঠ 
কারণবশত িছল।১৩

14 অতঃষর উি কারণ েশষ হওয়ায় সংি�� 
হকুমও িনঃেশষ হেয় যায়, তেব তাঁর আদশর িছল িবেশষ 
িবষদাষেদর সময় কুনুেত নািযলাহ ষাঠ করা, িক� তা ফজেরর 
সালােতর সােথ িনিদর� িছল না। 

(খ) সালােতর ষ�িত �সে� তাঁর আদশরমালা:১৪

15  

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

িব�াসঘাতকতা কের স�র জন সাহাবীেক হতযা করেল তােদর উষর বদ-

েদা‘আ�াষ এক মাস ষযর� িতিন কুনূেত নািযলাহ ষাঠ কেরন। অনুবাদক। 
15 যাদুল মা‘আদ : ১/২০৮। 
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১. রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম �েতযক সালােতর �থম 
রাকাতেক ি�তীয় রাকাত অেষকা দীঘরািয়ত করেতন। 

২. িতিন েকরাত ষাঠ েশেষ �াস িফের আসা ষযর� িন�ুষ 
থাকেতন। অতঃষর উভয় হাত উিঠেয় ‘আ�াহ আকবার’ বেল জকু 
করেতন এবং দু’েটা হাত িদেয় হাঁটু দু’েটা ধারণকারীর নযায় আঁকেড় 
ধরেতন এবং উভয় হাত ষাজঁর েথেক তীেরর রিশর মেতা েসাজা 
কের রাখেতন এবং িষঠটা েটেন েসাজা রাখেতন, ববত মাথাটা উঁচু 
করেতন না এবং খুব িনচুও করেতন না, বরং েকামর ও িষেঠর 
বরাবর রাখেতন।  

৩. িতিন জকুেত কখেনা বলেতন,  

 )وباين م� اقعظم (

“সুব হা-না রাি�য়াল ‘আযীম।” 15F

16 

“আিম আমার মহান �ভুর ষিব�তা বণরনা করিছ।”  

আবার কখেনা বলেতন:  

  )وباينم اإ مخغي وبمدك، اإ اغفم ل(

                                                           
16 মুসিলম 
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‘সুবহানাকা আ�া-হ�া, রাববানা ওয়া িবহামিদকা, আ�া-হ�াগ 
িফরলী।”17  

“েহ আমােদর রব আ�াহ ! েতামার �শংসার সােথ েতামার ষিব�তা 
বণরনা করিছ, েহ আ�াহ! তুিম আমােক কমা কের দাও।”  

আবার কখেনা বলেতন:  

 )وبوح قدو  م  اعالئ�  والموح(

‘সু�ু-হন কু�ুসুন রাববুল আলাইকািত ওয়ারজহ।”17F

18  

“সকল িফিরশতা ও িজবরাইেলর �িতষালক অতয� ষিব�।”  

৪. সাধারণত তাঁর জকু-িসজদাহগেলা দশবার তাসিবহ ষাঠ করার 
সমষিরমাণ ল�া হেতা, তেব কখেনা জকু-িসজদাহ ি�য়ােমর 
সমষিরমাণ দীঘরািয়ত করেতন, িক� তা শধুমা� ‘সালাতুল লাইল’ বা 
রাি�কালীন সালাত তাহা�ুেদ করেতন, নেচৎ অিধকাংশ সময় তাঁর 
নীিত িছল েয, সম�য় ও সু�ুজেষ সালাত আদায় করা।  

৫. িতিন  

 )وما اهللا ع  حده(

                                                           
17 বুখারী, মুসিলম।  
18 মুসিলম, 
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‘সািমআ�া-হ িলমান হািমদা’ 

“েয তাঁর (আ�াহর) �শংসা কেরেছ আ�াহ তার েস �শংসা 
শেনেছন।”  

এ কথা বেল �ীয় মাথা উঠােতন।”19 তখন উভয় হাত উে�ালন 
করেতন এবং �ীয় িষঠ েসাজা করেতন, অনুাষ যখন িতিন �ীয় 
মাথা িসজদাহ হেত উে�ালন কের িষঠ েসাজা করেতন, আর সতকর 
কের বলেতন: “েয বযিি জকু-িসজদায় তার িষঠ েসাজা কের না, 
তার সালাতই হয় না।”20  

িতিন জকু েথেক েসাজা হেয় উঠার ষর বলেতন:  

 )مخغي ولم المد(

‘রা�ানা ওয়ালাকাল হামদ।’ 

“েহ আমােদর রব! েতামারই জেনয সকল �শংসা।”  

আবার অেনক সমেয় বলেতন: ‘রা�ানা লাকাল হামদ।’  

আবার অেনক সমেয় বলেতন: ‘আ�া-হ�া রা�ানা লাকাল হামদ।’  

                                                           
19 বুখারী 
20 সুনােন িতরিমযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবেন মাজাহ। 
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৬. িতিন এই ি�য়ােমর জকনেক জকুর সমষিরমাণ দীঘরািয়ত 
করেতন এবং দাঁড়ােনা অববায় বলেতন।  

، مءو السموا� وابمح ومءو مي هت، م  شو نعُد، اإ مخغي ولم المد(
أهء اوغيو واعدد أح  مي قي  اقعبد، ونغي لم عبد، اإ ب مينا عي أعطم، 

 )وب معطل عي مغع، وب  غفا با الد مغم الد

‘আ�া-হ�া রা�ানা, ওয়া-লাকাল হামদ, িমলআসসামা-ওয়ািত ওয়া 
িমলআল আরি�, ওয়া িমলআ মা-িশ’তা িমন শাইিয়ন বা‘দু। আহলাস 
সানা-িয় ওয়াল মাজদ, আহািু মা-�ালাল আআু, ওয়া কু�ুনা লাকা 
আআু; আ�া-হ�া লা-মািন‘আ িলমা আ‘�াইতা ওয়ালা মু‘ি�য়া িলমা 
মানা‘তা ওয়ালা য়যানফা‘উ যাল-জাি� িমনকাল জা�ু।” 20F

21  

“েহ আ�াহ আমােদর রব! েতামার জনয ঐ ষিরমাণ �শংসা যা 
আকাশম�লী ভি�র কের েদয়, যা ষৃিথবী ষূণর কের েদয় এবং যা এই 
দু‘েয়র মধযবতরী মহাশূনযেক ষিরষূণর কের েদয়, আর এগিল ছাড়া 
তুিম অনয যা িকছু চাও তাও ষূণর কের েদয়, েহ �শংসা ও েগৗরেবর 
অিধকারী ! বা�ার সবেচেয় সতযকথা, ববত: আমরা সকলই েতামার 
বা�া। েহ আ�াহ ! তুিম যা �দান কর তা েরাধ করার এবং যা 
তুিম েরাধ কর তা �দান করার সাধয কােরা েনই, আর ধনবােনর 
ধন েতামার আযাব েথেক মুিি েষেত েকােনা উষকাের আসেব না। 

                                                           
21 মুসিলম 
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৭. অতঃষর িতিন ‘আ�াহ আকবার’ বেল িসজদায় েযেতন এবং 
তখন হাত�য় উষের উঠােতন না। তখন �থেম হাঁটু�য় তারষর 
উভয় হাত, অতঃষর কষাল ও নাক মািটেত রাখেতন, িতিন কষাল 
ও নােকর উষর িসজদা করেতন, ষাগড়ীর ষযােচর উষর নয়। িতিন 
েবশী েবশী যমীেনর উষর এবং ষািনযুি কাদামািটর উষর িসজদা 
করেতন এবং েখজুেরর ষাতা �ারা বানােনা চাটাই ও ষাকা চামড়ার 
িবছানার উষর িসজদা করেতন।  

৮. িতিন িসজদা অববায় �ীয় কষাল ও নাক ষুেরাভােব যমীেন 
রাখেতন এবং উভয় হাত যমীন েথেক উষের উিঠেয় শরীেরর 
দু’ষা�র হেত ষৃথক কের বযবধােন রাখেতন, ফেল বগেলর সাদা 
অংশ ষযর� েদখা েযেতা।  

৯. িতিন িসজদায় �ীয় হাত কাঁধ বরাবর িকংবা দু’কােনর লিত 
বরাবর রাখেতন এবং িসজদায় মধযষপা অবল�ন করেতন ষা�েয়র 
আ�ুলগেলা ি�বলামুখী কের রাখেতন, দু’হােতর তালু ও আ�ুলগেলা 
মািটেত িবিছেয় �াভািবক অববায় রাখেতন, েখােল িকংবা গিছেয় 
রাখেতন না।  

১০. িতিন কখেনা বলেতন:  

  )وباينم اإ مخغي وبمدك، اإ اغفم ل(
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‘সুবহানাকা আ�া-হ�া, রাববানা ওয়া িবহামিদকা, আ�া-হ�াগ 
িফরলী।”22  

“েহ আমােদর রব আ�াহ ! েতামার �শংসার সােথ েতামার ষিব�তা 
বণরনা করিছ, েহ আ�াহ! তুিম আমােক কমা কের দাও।”  

আবার কখেনা বলেতন:  

 )وبوح قدو  م  اعالئ�  والموح(

‘সু�ু-হন কু�ুসুন রাববুল আলাইকািত ওয়ারজহ।”22F

23  

১১. িসজদার দু‘আ ষাঠ েশেষ িতিন ‘আ�াহ আকবার’ বেল হাত 
উে�ালন না কের মাথা উঠােতন। অতঃষর েসাজা হেয় বাম-ষা 
িবিছেয় তার উষর বসেতন এবং ডান ষা খাড়া রাখেতন, উভয় হাত 
উভয় উজর উষর েরেখ উভয় কনুই উভয় উজ বরাবর উষের 
রাখেতন, আর ডান হাত হাঁটু সংল� অংেশর উষর েরেখ কিন�া ও 
অনািমকা আ�ুল দু’েটা মুেঠা কের এবং মধযমা ও বৃ� আ�ুল দু’েটার 
মাথা এক জায়গায় কের শাহাদাত আ�ুলিট উষের তুেল ইশারা ও 
নড়াচড়া কের বলেতন:  

 )اإ اغفم ل وامح  واجب  واهدأ وعر  وادمق (

                                                           
22 বুখারী, মুসিলম।  
23 মুসিলম, 
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‘আ�া-হ�াগিফরলী, ওয়ার-হামনী, ওয়াজ-বুরনী, ওয়াহ-িদনী, 
ওয়া‘আ-িফনী, ওয়ার- যু�নী।”24  

“েহ আ�াহ! আমােক কমা কর, আমার �িত রহম কর, আমার 
�েয়াজন িমটাও, আমােক েহদায়াত দাও, আমােক িনরাষ�া দান কর 
এবং আমােক িরেজ� দাও।  

১২. তাঁর আদশর িছল এ জকন তথা দু'েসজদার মাঝখােনর 
বসাটােক েসজদার সমষিরমাণ দীঘরািয়ত করা।  

১৩. অতঃষর িতিন উভয় উজর উষর ভর িদেয় ষা�েয়র 
�থমাংেশর উষর (ি�তীয় রাকােতর জেনয) েসাজা দাড়ঁােতন, আর 
দাঁড়ােনার সােথ সােথ েকরাত ষাঠ আর� করেতন এবং �থম 
রাকােতর নযায় দু‘আ ইি�ফতাহ ষাঠ করার জনয িন�ুষ থাকেতন 
না। অতঃষর ি�তীয় রাকাত �থম রাকােতর নযায় আদায় করেতন 
শধু চারিট িবষয় বযতীত, এক. তাকবীের তাহরীমার ষর িন�ুষ 
থাকা, দুই. দু‘আ ইসিতফতা ষাঠ করা, িতন. তাকবীের তাহরীমা, 
চার. �থম রাকাতেক দীঘরািয়ত করা।  

িতিন �থম রাকাতেক ি�তীয় রাকাত অেষকা ল�া করেতন, আবার 
অেনক সমেয় িতিন �কাম রাকাত ততকণ দীঘরািয়ত করেতন, 

                                                           
24 আবু দাউদ, িতরিমযী,ইবেন মাজাহ 
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যতকণ ষযর� েকােনা আগ�ক বযিির ষােয়র আওয়াজ আর 
শনেতন না।  

১৪. িতিন যখন তাশাহহেদর জনয বসেতন, তখন ডান-হাত ডান-
উজর উষর এবং বাম হাত বাম-উজর উষর েরেখ তজরনী বা 
শাহাদাত আ�ুল �ারা ইশারা করেতন, ববত তখন শাহাদাত 
আ�ুলিট েসাজা খাড়া িকংবা এেকবাের িবিছেয় রাখেতন না, বরং 
সামানয ঝুঁিকেয় রাখেতন, আর কিন�া ও অনািমকা আ�ুল দু'েটা 
মুেঠা কের এবং মাধযমা ও বৃ� আ�ুল দুেটার মাথা এক জায়গায় 
কের শাহাদাত আ�ুলিট উে�ালন কের তাশাহহদ ষাঠ করেতন এবং 
তার �িত দৃি�ষাত করেতন।  

১৫. িতিন এ কবঠেক সবরদা আ�ািহয়যাতু ষড়েতন এবং 
সাহাবীেদরেক তা িশকা িদেতন:  

اوامي� هللا والاغوا� واقطمبي�، السالل عغمم أ دي اب  ومح  اهللا (
وخم،ته، السالل عغمغي و  عبيد اهللا الايل ، أهدد أن ب ال إب اهللا وأهدد 

 ) أن �مدا  عبده وموول

‘আ�ািহয়যাতু িল�ািহ ওয়াস-�ালাওয়াতু ওয়াত তাইেয়যবা-তু, আস-
সালামু আলাইকা আইয়ূযহান নািবইয়ূয ওয়া-রাহমাতু�াহ-িহ ওয়া-
বারাকাতুহ, আস-সালামু আলাইনা ওয়া-‘আলা ইবািদ�ািহস �ািলহীন, 
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আশহাদু আল-লা-ইলা-হা ই�া�াহ, ওয়া-আশহাদু আিা মুহা�াদান 
আআুহ ওয়া রাসূলুহ।”25 

“যাবতীয় সাদর-স�াষণ, যাবতীয় সালাত, যাবতীয় ষিব� ইবাদত 
খােলসভােব আ�াহর জনয িনধরািরত। েহ নবী ! আষনার উষর সকল 
�কার শাি�, আ�াহর রহমত এবং তাঁর বরকত বিষরত েহাক। 
আমােদর উষর ও আ�াহর সকল েনক বা�ােদর উষরও শাি� 
বিষরত েহাক। আিম সাকয িদিি েয, আ�াহ বযতীত সিতযকার েকােনা 
উষাসয েনই এবং আেরা সাকয িদিি েয, মুহা�াদ সা�া্�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর বা�াহ ও রাসূল।”  

িতিন এই কবঠক খুবই সংেকষ করেতন, েযন িতিন েকােনা উ�্ 
ষাথেরর উষর বেস সালাত আদায় করেছন।  

অতঃষর িতিন ‘আ�াহ আকবার’ বেল উভয় উজর উষর ভর িদেয় 
উভয় ষােয়র �থমাংেশর উষর (তৃতীয় রাকােতর জেনয) েসাজা 
দাঁড়ােতন এবং �ীয় হাত উে�ালন করেতন। অতঃষর সূরা ফািতহা 
ষাঠ করেতন, আবার অেনক সময় েশষ দু’রাকােত সূরা ফািতহার 
ষর কুরআেনর িকছু অংশ ষড়েতন। 

১৬. িতিন েশষ তাশাহহেদ তাওয়ারজক কের বসেতন, “িতিন 
ষাছােক যমীেন ভর কের বেস �ীয় ষা এক িদেক েবর কের 

                                                           
25 বুখারী।  
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িদেতন।”-26, আর বাম ষােক ডান উজ ও িষপলীর িনচ িদেয় ডান 
িদেক েবর কের িদেয় ডান ষা খাড়া কের রাখেতন, আবার কখেনা 
ডান -ষা িবিছেয় রাখেতন, তখন ডান-হাত ডান-উজর উষর কের 
তজরনী বা শাহাদাত আ�ুলিট খাড়া কের রাখেতন, িতিন সালােতর 
েশষাংেশ এ দু‘আ �ারা �াথরনা করেতন  

اإ إأ أعوب نم م  عذا  اقيب، وأعوب نم م  ر غ  اعسم  الجي ، وأعوب (
 )نم م  ر غ  اعسم  الجي ، اإ وأعوب نم م  اعثم  واعامل

‘আ�া-হ�া ইিি আ‘উযুিবকা িমন ‘আযািবল-�াবরী, ওয়া-‘আউযুিবকা 
িমন িফফািতল মাসীিহদ-দা�ািল, ওয়া-‘আউযুিবকা িমন িফফািতল 
মাহইয়া-য়া ওয়া িফফািতল মামা-ত, আ�া-হ�া ইিী ‘আউযুিবকা 
িমনাল মা’সািম ওয়াল-মাগরাম।” 26F

27  

“েহ আ�াহ! আিম েতামার িনকট কবেরর আযাব েথেক আ�য় 
�াথরনা করিছ, আেরা দা�ােলর িফফা েথেক আ�য় চািি, আর 
আ�য় চািি দুিনয়ার জীবেনর িবষযরয় এবং মৃতুযর যাতনা হেত, েহ 
আ�াহ ! আিম েতামার িনকট আ�য় �াথরনা করিছ সম� গনাহ ও 
সব রকেমর ঋেণর দায় হেত।”  

                                                           
26 সুনােন আবু দাউদ 
27 বুখারী। 
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অতঃষর ‘আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতু�াহ’ বেল ডান ও 
বাম িদেক সালাম িফরােতন।  

১৭. িতিন মুসি�েক সূতরা িনেত বলেতন, যিদও তীর ধনুক িকংবা 
লািঠ �ারা হয়। সফরকােল ও মােঠ-ময়দােন তাঁর জেনয সুতরা�াষ 
বশরা েগেড় রাখা হেতা, িতিন তার িদেক িফের সালাত আদায় 
করেতন। কখনও িতিন �ীয় সাওয়ারীেক চওড়াভােব েরেখ েস িদেক 
সালাত আদায় করেতন। কখনও িতিন ষাি� হাত �ারা েসাজা কের 
তার েশষ �াে�র কােঠর িদেক িফের সালাত ষড়েতন।  

১৮. িতিন েদওয়ােলর িদেক িফের সালাত আদায় করেল তাঁর ও 
েদওয়ােলর মাঝখােন একিট বকরী যাতায়ােতর ষথ বাকী থাকেতা। 
িতিন সুতরা েথেক দূরে� দাঁড়ােতন না, বরং সুতরার িনকটবতরী হেত 
িনেদরশ িদেতন।” 

(গ) নামােযর অববায় তাঁর আদশরমালা:২৭

28  

১. সালােতর মেধয এিদক-ওিদক তাকােনা তাঁর আদশর িছল না। 

২. সালােতর মেধয চকু�য় ব� করা তাঁর নীিত িছল না।  

৩. িতিন সালাত ষড়ার সময় �ীয় মাথা একটু িনচু কের রাখেতন। 
িতিন সালাত ল�া করার ইিায় আর� করেতন, িক� িশশর কািা 

                                                           
28 যাদুল মা‘আদ : ১/২৪১ 
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শেন তার মােয়র উষর কিঠন হওয়ার ভেয় তা সংেকেষ কের 
েফলেতন। 

৪. িতিন কখেনা তারঁ নাতনী উমামা িবনেত যায়নাবেক কাঁেধ বহন 
কের ফরয সালাত আদায় করেতন, যখন জকু-েসজদায় েযেতন 
তখন তােক কাঁধ েথেক েরেখ িদেতন, আবার যখন দাঁড়ােতন তখন 
তােক কাঁেধ বহন কের িনেতন।  

৫. িতিন সালাতরত অববায় কখেনা হাসান িকংবা হসাইন 
রািদয়া�াহ ‘আনহ এেস তাঁর িষেঠ সাওয়ার হেতা, তখন িষঠ েথেক 
ষেড় যাওয়ােক অষছ� করায় িতিন েসজদা দীঘরািয়ত করেতন।  

৬. িতিন সালাত আদায় করেতন, তখন আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহা 
বািহর েথেক এেল েহঁেট িগেয় তাঁর জনয দরজা খুেল িদেতন, 
অতঃষর �ীয় মুস�ায় িফের আসেতন।  

৭. িতিন সালাতরত অববায় হােতর ইশারায় সালােমর উ�র 
িদেতন।  

৮. িতিন সালাতরত অববায় ফুঁক িদেতন এবং (আ�াহর ভেয়) 
�শেআ ��ন করেতন এবং �েয়াজেন গলা ষির�ার করেতন।  

৯. িতিন কখেনা খািল ষােয় সালাত ষড়েতন, আবার কখেনা জুতা 
ষিরিহত অববায়। ইয়াহূদীেদর িবেরািধতার লেকয কখেনা জুতা 
ষিরধান কের সালাত আদায় করার িনেদরশ িদেতন।  
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১০. িতিন কখেনা এক কাষেড় সালাত আদায় কেরেছন, িক� 
অিধকাংশ সময় িতিন দুিট কাষেড় সালাত ষড়েতন। 

(ঘ) সালাত েশেষ তাঁর আদশরমালা:২৮

29 

১. রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম সালােমর ষর িতিনবার 
বলেতন: আ�াগিফজ�াহ, অথরাৎ “আিম আ�াহর িনকট কমা �াথরনা 
করিছ।” অতঃষর বলেতন  

 )اإ أن، السالل ومغم السالل، تبيم�،  ي با الال  واإل مال(

‘আ�া-হ�া আ�াস সালামু ওয়া-িমনকাস সালামু তাবা-রািা ইয়া-
যালজালা-িল ওয়াল-ইকরাম।”29F

30  

“েহ আ�াহ! তুিম শাি�ময় এবং েতামা হেতই শাি� উৎসািরত হয়, 
তুিম বরকতময় েহ মহফ ও স�ােনর অিধকারী।”  

িতিন উি দু‘আ দু’িট িকবলামুখী ষেড় তাড়াতািড় ডান িকংবা বাম 
িদক িদেয় ঘুের মুিাদীগেণর মুেখামুিখ হেয় বসেতন।  

২. িতিন “ফজেরর সালাত আদায় কের সালােতর বােন সূেযরাদয় 
ষযর� বেস থাকেতন।” 30F

31 

                                                           
29 যাদুল মা‘আদ : ১/২৮৫ 
30 মুসিলম। 
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৩. িতিন �েতযক ফরয সালাত েশেষ িনে�াি দু‘আগেলা ষাঠ 
করেতন, 

. ب ال إب اهللا وحده ب ك�م ل، ل اعغم ول المُد وهو     شو قد م(
اإ ب مينا عي أعطم، وب معطل عي مغع،، وب  غفا با الد مغم الد، ب 
حو  وب قو  إب نيهللا، ب ال إب اهللا وب نعبد إب إ يه، ل ابعم  ول اقفلء ول 

 )غيو الس ، ب ال إب اهللا صغا  ل ال   ولو  مه الكرموناو

‘লা-ইলাহা ই�া�া-হ ওয়াাদাহ লা-শারীকা লাহ,লাহল মুলকু 
ওয়ালাহল হামদু, ওয়াহয়া আলা কুি� শাইিয়ন �াদীর। আ�া-হ�া 
লা-মািনয়া িলমা আ’অতাইতা ওয়ালা মুআ’িতয়া িলমা মানা’আতা, 
ওয়ালা ইয়ানফায়ূ যালজাি� িমনকাল জা�ু।”-সহীহ বুখারী, লা-হাওলা 
ওয়ালা কুয়যাতা ই�া িব�া-হ। লা-ইলাহা ই�া�া-হ, ওয়ালা নাবুদু ই�া 
ইয়যাহ, লাহনেন’আমাতু ওয়ালাহল ফাযলু ওয়ালাহস সানাউল হাসান। 
লা-ইলাহা ই�া�া-হ, মুখিল�ীনা লাহ�ীন, ওয়ালাও কািরহাল কা-
িফান।” 31F

32  

“আ�াহ ছাড়া সিতযকার েকােনা মা‘বুদ েনই, িতিন এক ও একক, 
তাঁর েকােনা শরীক েনই, সম  রাজ� ও �শংসা তারঁই, িতিন 
সবিকছুর উষর কমতাবান। েহ আ�াহ ! তুিম যা িদেয়ছ তা েরাধ 
করার েকউ েনই, আর যা তুিম েরাধ কেরছ তা দান করার সাধয 

                                                                                                            
31 িতরিমযী 
32 মুসিলম। 
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কােরা েনই, আর ধনবােনর ধন েতামার আযােবর মুকািবলায় েকােনা 
উষকার করেত ষাের না। অসৎ কাজ েথেক েবঁেচ থাকার এবং 
সৎকাজ করার কােরা কমতা েনই আ�াহর সাহাযয ছাড়া। আ�াহ 
ছাড়া সিতযকার েকােনা মা‘বুদ েনই, আমরা একমা� তাঁরই ইবাদত 
কির, সকল েন‘আমত ও সকল অনু হ তাঁরই, আর তাঁরই সকল 
সু�র গণগান। আ�াহ ছাড়া সিতযকার েকােনা মা‘বুদ েনই, আমরা 
তাঁর ইবাদেতর জনযই িনেবিদত, যিদও তা কােফরেদর িনকট 
অষছ�নীয়।”  

৪. িতিন �ীয় উ�তেক �েতযক ফরয সালাত েশেষ ‘সুবহানা�াহ’ 
৩৩ বার, আল-হামদু িল�াহ’ ৩৩ বার এবং ‘আ�াহ আকবার’ ৩৩ 
বার ষাঠ কের 

 )ل اعغم ول المُد وهو     شو قد م ب ال إب اهللا وحده ب ك�م ل،(

‘লা-ইলাহা ই�া�া-হ ওয়াহদাহ লা-শািরকালাহ, লাহল মুলকু 
ওয়ালাহল হামদু, ওয়াহয়া আলা কুি� শাইিয়ন �াদীর, ১ বার ষেড় 
েমাট ১০০ বার ষূণর করার জনয উৎসাহ �দান কেরন।” 

(ঙ) নফল ও রাি�কালীন সালাত �সে� তাঁর আদশরমালা৩২F

33: 

                                                           
33 যাদুল মা‘আদ : ১/৩১১।  
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১. রাসুলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম সুিাত সালাত ও 
সাধারণ নফল সালাতসমূহ সাধারণত �গৃেহ আদায় করেতন, িবেশষ 
কের মাগিরেবর সুিাত।  

২. িতিন মুি�ম অববায় সবরদা দশ রাকাত সালাত িনয়িমত ষড়েতন, 
েযাহেরর ষূেবর দুই রাকাত ও ষের দুই রাকাত, মাগিরেবর ষর দুই 
রাকাত, এশার ষর ঘের এেস দুই রাকাত এবং ফজেরর ষূেবর দুই 
রাকাত।  

৩. িতিন সকল নফল সালাত হেত ফজেরর সুিােতর �িত সবরািধক 
তৎষর িছেলন। িতিন ফজেরর সুিাত এবং িবতেরর সালাত কখনই 
ছােড়ন িন, সফর অববায়ও না আর মুি�ম অববায়ও না, আর তাঁর 
েথেক সফরকালীন অববায় এই দু’িট সালাত ছাড়া অনয েকােনা 
িনয়িমত নফল সালাত ষড়া �মািণত েনই।  

৪. িতিন ফজেরর সুিাত ষেড় ডান কােত শইেতন।  

৫. িতিন কখেনা কখেনা েযাহেরর ষূেবর চার রাকাত ষড়েতন। একদা 
েযাহেরর ষেরর দু’রাকাত ছুেট েগেল আসেরর ষর তা আদায় 
কেরন।  

৬. িতিন অিধকাংশ সমেয় তাহা�ুেদর সালাত দাঁড়ােনা অববায় 
আদায় করেতন, আবার অেনক সময় বেস বেস আদায় কেরন, 
আবার কখেনা বেস বেস েকরাত ষড়েতন, সামানয েকরাত অবিশ� 
থাকেত দাঁিড়েয় েযেতন এবং দাঁড়ােনা অববায় জকু করেতন।  
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৭. িতিন তাহা�ুেদর সালাত আট রাকাত ষড়েতন এবং �েতযক 
দু’রাকােতর ষর সালাম িফরােতন। অতঃষর িতিন একটানা ষাঁচ 
রাকােত িবিতেরর সালাত ষড়েতন এবং সবরেশেষ শধু একবার 
বসেতন, অথবা নয় রাকােত িবিতর ষড়েতন এভােব েয, আট 
রাকাত একটানা ষড়ার ষর বেস আ�ািহয়যাতু ষেড় সালাম না 
িফিরেয় আবার উেঠ এক রাকাত ষেড় বেস আ�ািহয়যাতু ষেড় 
সালাম িফরােতন, ষর� িবতেরর সালােমর ষর আেরা দু’রাকাত 
ষড়েতন, িকংবা উি নয় রাকােতর নযায় সাত রাকােত িবতর 
ষড়েতন, অতঃষর আেরা দু’রাকাত বেস ষড়েতন।  

৮. িতিন রােতর �থমাংেশ, মধযমাংেশ ও েশষাংেশ িবতেরর সালাত 
আদায় কেরন। িতিন ইরশাদ কেরন েয, েতামরা েতামােদর 
রাি�কালীন সালােতর েশষাংশ িবতর কেরা।”34।  

৯. িতিন িবতেরর ষর দু’রাকাত কখেনা বসা অববায় ষড়েতন, 
আবার কখেনা উি দু রাকােত বসা অববায় েকরাত ষাঠ করার ষর 
জকু করার ইিা করেল খাড়া হেয় দাঁড়ােনা অববায় জকু করেতন।  

১০. িতিন ঘুিমেয় ষড়া িকংবা অসুেখর কারেণ তাঁর রাি�কালীন 
সালাত-তাহা�ুদ ছুেট েগেল িতিন িদেন (দুষুর হওয়ার ষূেবর ১১ 
রাকােতর ষিরবেতর) ১২ রাকাত সালাত আদায় করেতন।  

                                                           
34 বুখারী ও মুসিলম।  
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১১. িতিন েকােনা এক রােত তাহা�ুেদ একিট আয়াত {সূরা 
মােয়দার ১১৮ নং আয়াতিট} িতলাওয়াত কেরন এবং েসিট সকাল 
ষযর� বারংবার ষুনরাবৃি� করেত থােকন।”35  

১২. িতিন রাি�কালীন সালােত কখেনা িন�ঃ�ের, আবার কখেনা 
উ�ঃ�ের কুরআন ষাঠ করেতন, আর ি�য়াম কখেনা ল�া, আবার 
কখেনা সংিক্ করেতন।  

১৩. িতিন িবিতেরর সালােত ‘সূরাতুল আ‘লা ও সূরা ‘কািফান’ এবং 
সূরা ‘ইখলাস’ ষাঠ করেতন, যখন সালাম িফরােতন তখন িতনবার 
বলেতন:  

  )وباين اعغم اقيدو (

‘সুবহা-নাল মািলিকল কু�ুস, -তৃতীয়বাের িতিন এই শআগেলা একটু 
েবশী েটেন উ�ঃ�ের বলেতন।” 35F

36 

                                                           
35 ইবন মাজাহ।  
36 আবু দাউদ, নাসাঈ।  
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(৩) জুম‘আহ �সে� তারঁ আদশরমালা৩৬

37: 

১. রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম -এর আদশর িছল 
জুম‘আর িদনেক বড় মেন করা ও মযরাদাবান জান করা এবং 
কিতষয় কবিশ�াবলী েসই িদেনর জেনয িনধরারণ করা। ত�েধয 
জুম‘আর িদেন েগাসল করা, সবেচেয় উ�ম কাষড় ষিরধান করা, 
ইমােমর খুৎবা মেনােযাগ সহকাের ওয়ািজব মেন কের �বণ করা। 

২. েলাক সমেবত হেয় েগেল িতিন মসিজেদ �েবশ কের উষিবত 
সবাইেক সালাম িদেতন, তারষর িম�ের উেঠ েলাকেদর মুখী হেয় 
সালাম করেতন, তারষর িতিন িম�ের আেরাহণ কের বসেতন, তখন 
িবলাল রািদয়া�াহ ‘আনহ আযান শজ করেতন, আযান েশষ হওয়ার 
সােথ সােথই িতিন খুৎবা আর� করেতন এবং আযান ও খুতবার 
মেধয েকােনা কালেকষন করেতন না। তাঁর জেনয িম�র কতরী করার 
ষূেবর িতিন ধনুক িকংবা লািঠর উষর ভর িদেয় খুৎবা িদেতন।  

৩. িতিন সবরদা িম�ের দাঁিড়েয় খুৎবা িদেতন, অতঃষর সামানয বেস 
ষুনরায় উেঠ ি�তীয় খুৎবা িদেতন।  

৪. িতিন েলাকেদরেক তাঁর িনকটবতরী হেয় নীরেব মেনােযাগ 
সহকাের খুৎবা �বণ করার িনেদরশ িদেতন এবং বলেতন, ‘েয বযিি 
খুৎবার সময় তার সাথীেক বলেলা: তুিম চুষ থাক! েসই বযিিও 

                                                           
37 যাদুল মা‘আদ: ১/৩৫৩। 
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অথরহীন কাজ করেলা, আর েয েকউ তখন অথরহীন কাজ করল তার 
জুম‘আ িবন� হেয় েগল।” 

৫. খুৎবা েদওয়ার সময় তাঁর েচাখ দু’িট লাল হেয় েযেতা, �র উ� 
হেতা এবং তাঁর রাগভাব খুব েবেড় েযেতা, মেন হেতা েযন িতিন 
েকােনা কসনয বািহনীেক হামলার ভয় �দশরণকারী।  

৬. িতিন খুৎবায়, ‘আ�া বা‘দু’ বলেতন এবং খুৎবা সংিক্, আর 
সালাত ল�া করেতন।  

৭. িতিন খুৎবায় সাহাবীেদরেক ইসলামী নীিতমালা, শরীয়ােতর িবিধ-
িবধানসমূহ িশকা িদেতন এবং উষিবত �েয়াজন অনুযায়ী আেদশ-
িনেষধ করেতন।  

৮. িতিন উষিবত �েয়াজেন িকংবা কােরা �ে�র উ�র দােনর 
উে�েশয খুৎবা ব� কের িদেতন, �েয়াজন েসের ষুনরায় খুৎবা 
সমা্ করেতন, �েয়াজেন কখেনা িতিন িম�র েথেক েনেম �েয়াজন 
েসের ষুনরায় িম�ের িফের েযেতন। িতিন উষিবত চািহদা অনুযায়ী 
বিবয রাখেতন, িতিন েসখােন েকােনা কুধাতর িকংবা অভাব প েলাক 
েদখেল তােদরেক দান-সদকা করার িনেদরশ িদেতন এবং েস জেনয 
উৎসািহত করেতন।  

৯. িতিন খুৎবায় আ�াহর নাম উ�ারণকােল শাহাদাত আ�ুল �ারা 
ইশারা করেতন। অনাবৃি�র কারেণ অভাব েদখা িদেল িতিন খুৎবায় 
বৃি�র জনয দু‘আ করেতন। 



 

40 

১০. িতিন জুম‘আর সালাত েশেষ ঘের িগেয় দু’রাকাত সুিাত 
ষড়েতন, আর যারা মসিজেদ আদায় করেতন তােদরেক চার রাকাত 
ষড়ার িনেদরশ িদেতন।” 
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(৪) দুই ঈেদর সালােত তারঁ আদশরমালা৩৭

38 

১. রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম দুই ঈেদর সালাত সবরদা 
ঈদগােহ আদায় করেতন এবং সবেচেয় সু�র কাষড় ষিরধান কের 
সুসি�ত হেতন।  

২. িতিন ঈদুল িফতেরর িদন সকােল ঘর েথেক েবর হওয়ার ষূেবর 
েবেজাড় সংখযায় েখজুর েখেতন, ষকা�ের ঈদুল আযহার িদন 
সকােল ঈদগাহ েথেক আসা ষযর� িকছু েখেতন না, বরং ঈদগাহ 
েথেক িফের এেস কুরবানীর েগা� েখেতন। িতিন ঈদুল িফতেরর 
সালাত একটু িবলে�, আর ঈদুল আযহার সালাত সকাল সকােল 
আদায় করেতন।  

৩. িতিন ঈদগােহ ষােয় েহঁেট েযেতন এবং তাঁর আেগ একিট বশরা 
উিঠেয় িনেয় যাওয়া হেতা, ঈদগােহ েষেছার ষর তা সুতরা�াষ তাঁর 
সামেন বাষন করা হেতা, যােত িতিন তার িদেক িফের সালাত 
আদায় কেরন।  

৪. িতিন ঈদগােহ েষেেছ আযান-ই�ামত ছাড়াই ঈেদর সালাত শজ 
করেতন, এমনিক ‘সালাত শজ হেলা’ এ কথািটও বলেতন না, 
ঈদগােহ েষেেছ িতিন ও তারঁ সাহাবীগণ ঈেদর সালােতর ষূেবর 
িকংবা ষের েকােনা সালাত ষড়েতন না।  

                                                           
38 যাদুল মা‘আদ: ১/৪২৫। 



 

42 

৫. িতিন খুৎবার ষূেবর ঈেদর দু’রাকাত সালাত ষড়েতন, �থম 
রাকােত েকরােতর ষূেবর তাকবীের তাহরীমাহ সহ লাগাতার সাতিট 
তাকবীর িদেতন, �িত দুই তাকবীেরর মােঝ সামানয একটু চুষ 
থাকেতন, িক� েকােনা িনিদর� দু‘আ ষড়েতন বেল েকােনা িবশ� 
�মাণ ষাওয়া যায় না। তাকবীর েশেষ েকরাত আর� করেতন এবং 
েকরাত েশেষ তাকবীর বেল জকু করেতন। অতঃষর ি�তীয় রাকােত 
লাগাতার আেরা ষাঁচিট তাকবীর িদেতন, তারষর েকরাত ষাঠ কের 
যথাযথ িনয়েম সালাত স�ি কের মানুেষর স�ুখীন হেয় দাঁিড়েয় 
খুৎবা িদেতন, এ অববায় মানুেষরা িনজ-িনজ কাতাের বেস থাকেতা 
িতিন তােদরেক ওয়াজ-নসীহত ও আেদশ-িনেষধ করেতন। িতিন 
�থম রাকােত সূরা �াফ এবং ি�তীয় রাকােত সূরা �ামার ষড়েতন, 
আবার কখেনা �থম রাকােত সূরা আ‘লা এবং ি�তীয় রাকােত সূরা 
গাশীয়াহ ষাঠ করেতন।  

৬. িতিন যমীেন দাঁিড়েয় খুৎবা িদেতন এবং েসখােন েকােনা িম�র 
িছল না। ৭. িতিন খুৎবা েশানার জেনয না বসারও অনুমিত েদন। 
আর ষিব� ঈদ যিদ জুম‘আর িদেন হয়, তাহেল ঈেদর সালাত 
জুম‘আর জনয যেথ� হেব বেলন। অথরাৎ েসিদন জুমআর সালােতর 
ষিরবেতর েযাহেরর সালাত আদায় করেল যেথ� হেব িতিন েঘাষণা 
কেরন।  

৮. িতিন ঈেদর িদন রা�া ষিরবতরন কের এক রা�ায় ঈদগােহ 
েযেতন এবং অষর রা�া িদেয় বাড়ী িফের আসেতন। 
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(৫) সূযর  হণ কােল তারঁ আদশরমালা৩৮

39 

১. যখন একবার সূযর  হণ হেলা তখন িতিন ভীত-স�� অববায় 
তাড়াহেড়া কের �ীয় চাদর টানেত টানেত মসিজেদর িদেক েবর হন 
এবং অ সর হেয় েলাকেদর িনেয় দু’রাকাত সালাত ষড়েলন, 
তারষর খুব ল�া কের জকু করেলন, অতঃষর জকু েথেক মাথা 
উে�ালন করেলন তখন বলেলন: ‘সািমআ�া-হ িলমান হািমদা’ 
‘রাববানা ওয়া-লাকাল হামদ’। অতঃষর আবার ে�রাত শজ কেরন 
এবং এরষর ষুনরায় জকু করেলন, তেব এই জকু তুলনামুলকভােব 
�থম জকুর চাইেত হা�া িছল, তারষর জকু েথেক মাথা উঠােলন, 
অতঃষর ল�া িসজদা করেলন। অতঃষর দাঁিড়েয় ি�তীয় রাকােত 
তাই করেলন যা �থম রাকােত কেরিছেলন। তাই �েতযক রাকােত 
দুই জকু ও দুই িসজদা িছল। অতঃষর সালাত েশেষ িতিন গজ�ষূণর 
এবং উ�তর ভাষাস�ি খুৎবা �দান করেলন।  

২. িতিন সূযর  হেণর সময় আ�াহর িযকর-সালাত ও আ�াহ িনকট 
দু‘আ-ইসিতগফার, দান-খায়রাত এবং েগালাম আযাদ করার িনেদরশ 
�দান কেরন।” 

                                                           
39 যাদুল মা‘আদ : ১/৪৩৩। 
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(৬) ইে��া �সে� তারঁ আদশরমালা৩৯

40 

১ রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম খুৎবার সময় িম�েরর 
উষর ইি�সকা, অথরাৎ বৃি�র জনয দু‘আ করেতন। জুমআর িদন 
ছাড়াও িতিন ইি�সকা কেরন, একদা িতিন মসিজেদ নববীেত বসা 
অববায় দু’হাত উে�ালন এবং মহান আ�াহর িনকট ইি��া বা বৃি� 
�াথরনা কেরন। 

২. ইি�সকার সময় িনে�াি কিতষয় দু‘আ ষাঠ করা তাঁর েথেক 
�মািণত রেয়েছ:  

 )اإ او  عبيدك وخديئمم وا�ق مح م وأ  نكك اعم،(

‘আ�া-হ�াসিক ইবা-দাকা, ওয়া বাহাইমাকা, ওয়ানশর রাহমাতাকা, 
ওয়া আহয়ী বালাদাকাল মাইেয়যত।’  

“েহ আ�াহ ! তুিম েতামার বা�ােদরেক এবং জীব-জ�েদরেক ষািন 
ষান করাও, আর েতামার রহমত ছিড়েয় দাও এবং েতামার মৃত 
শহরেক সজীব কর।  

িতিন আেরা বলেতন:  

 )اإ اويغي غمثي مامثي مم�تي مم�عي نيرعي غ� ايم عجال  غ� آجء(

                                                           
40 যাদুল মা‘আদ : ১/৪৩৯। 
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‘আ�া-হ�াসিকনা গাইছাম-মুগীছান, মুরীআন, না-িফআন-গায়রা যা-
রিরন, ‘আ-িজলান-গায়রা আ-িজিলন।”41  

“েহ আ�াহ ! তুিম আমােদরেক এমন বৃি�র ষািন ষান করাও যা 
ফিরয়াদ দূরকারী, িষষাসা িনবারণকারী, সাি�য �দানকারী, শষয-
ফসল উৎষাদনকারী, উষকারী-অষকারী নয়, শী�রই, িবলে� নয়।”  

৩. িতিন যখন েমঘ ও বাতােসর �চ�তা েদখেতন, তখন তাঁর 
মুখম�েল ভয়-িবষ�তা েদখা েযেতা, তেব বৃি� বষরণ েশষ হেয় েগেল 
তা দূর হেয় েযেতা।  

৪. িতিন বৃি�র সমেয় এ দু‘আিট বলেতন :  

 )اإ �مبي  نيرعي  (

‘আ�া-হ�া সাইয়যাবান না-িফ‘আন।”41F

42  

“েহ আ�াহ! মুসলধারায় উষকারী বৃি� বষরাও।”  

আর িতিন শরীেরর কাষড় খুেল িদেতন, যােত বৃি�র েফাটা গােয় 
ষেড়, এর কারণ িজেজস করা হেল বেলন: বৃি� তার �ভুর িনকট 
হেত নবাগত।” 42F

43  

                                                           
41 আবুদাউদ। 
42 বুখারী ও মুসিলম।  
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৫. সাহাবীগণ তাঁর িনকট অিত বৃি�র অিভেযাগ করেল িতিন বৃি� 
বে�র জেনয দু‘আ কের বেলন:  

اإ حوالغي وب عغمغي، اإ   ااكل واقظما  وخطون ابود   ومغين، (
 )الشدم

‘আ�া-হ�া হাওয়া-লাইনা ওয়ালা ‘আলাইনা, আ�া-হ�া ‘আলাল-আ-
কােম, ওয়ায-িযরােব, ওয়া বুতুিনল-আওিদয়ােত, ওয়া মানা-িবিতশ 
শাজাের।”43F

44  

“েহ আ�াহ! আমােদর আেশ-ষােশ বষরণ কর, আমােদর উষর নয়, 
েহ আ�াহ! িটলা-ষাহাড়, নদী-নালা, খাল-িবল, বন-জ�ল এবং বৃক 
উৎষাদেনর জায়গায় বৃি� বষরণ কর।” 

                                                                                                            
43 মুসিলম।  
44 বুখারী ও মুসিলম।  
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(৭) সালাতুল খাওফ �সে� তারঁ আদশরমালা৪৪

45 

১. সালাতুল খাওফ বা যু� ও ভয়-ভীিতর সময়কার সালাত �সে� 
তাঁর নীিতমালা িছল েয, শ� েসনাদল যিদ তাঁর মােঝ ও ি�বলার 
মােঝ অববান কের থােক, তেব িতিন মুসিলম কসনযেদরেক তাঁর 
িষছেন দু’কাতাের সািরব� কের দাঁড় কিরেয় সালােতর জনয 
তাকবীর বলেতন এবং তাঁরাও তাকবীর বেল সালাত শজ করেতা, 
অতঃষর তাঁরা সবাই জকু করেতন এবং একসােথ জকু েথেক মাথা 
উঠােতন, অতঃষর �থম কাতােরর েসনাদল িসজদায় েযেতা এবং 
ি�তীয় কাতােরর েসনাদল শ� কসনযেদর মুেখামুিখ দ�ায়মান হেতা, 
আর যখন িতিন ি�তীয় রাকােতর জনয দাঁড়ােতন, তখন িষছন 
কাতােরর েসনাদল দু’িট িসজদা কের দাঁিড়েয় �থম কাতােরর বােন 
অ সর হেতা এবং �থম কাতােরর েসনাদল ি�তীয় কাতাের চেল 
েযেতা, এভােব সবাই �থম কাতােরর ফিযলত অজরন করত এবং 
ি�তীয় কাতােরর েসনাদল তাঁর সােথ ি�তীয় রাকােতর িসজদায় 
েযেতন, (েসটার িব�ািরত াষ হেি,) সুতরাং ি�তীয় রাকােতর জকু 
েথেক দাঁড়ােনার ষর উভয় দল তাই করেতা যা �থম রাকােত 
কেরিছল, অতঃষর যখন িতিন তাশাহহেদর জনয বসেতন, তখন 
িষছেনর কাতােরর েসনাদল দুিট িসজদা কের তাঁর সােথ তাশাহহেদ 
িমিলত হেতা, আর সবাই এক সােথ সালাম িফরােতা।  

                                                           
45 যাদুল-মা‘আদ : ১/৫১০। 
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২. শ� েসনাদল ি�বলা ছাড়া অনয েকােনা িদেক অববান করেল, 
তখন িতিন কখেনা মুসিলম েসনাদলেক দু’ভাগ কের একভাগেক 
শ� কসনযদেলর মুেখামুিখ করেতন এবং অষর ভাগেক িনেয় িতিন 
সালােত দাঁড়ােতন, তখন এই দল তাঁর সােথ এক রাকাত সালাত 
আদায় করার ষর শ� কসনযেদর মুেখামুিখ অববানরত দেলর িনকট 
চেল েযেতা এবং শ� কসনযেদর স�ুেখ দপায়মান হেতা, অতঃষর 
ি�তীয় দলিট এেস তাঁর সােথ সালােত শরীক হেয় এক রাকাত 
আদায় করেতা, অতঃষর িতিন সালাম িফরােল �েতযক দলই 
ইমােমর সালােমর ষর িনেজ িনেজ এক রাকাত ষেড় সালাত ষূণর 
করেতা।  

৩. আবার কখেনা িতিন একদলেক িনেয় এক রাকাত ষড়ার ষর 
যখন ি�তীয় রাকােতর জনয দাঁড়ােতন, তখন এ দলিট তােদর ি�তীয় 
রাকাত ষূণর কের তাঁর জকুর ষূেবরই সালাম িফরােতা, অতঃষর 
ি�তীয় দল এেস তাঁর সােথ অষর রাকাত ষড়েতা, অতঃষর িতিন 
যখন তাশাহহেদর জনয বসেতন, তখন এ দলিট দাঁিড়েয় তােদর 
অষর রাকাত ষূণর করেতা, আর িতিন তাশাহহেদ তােদর অেষকা 
করেতন, ষর� এই দলিট তাশাহহদ ষাঠ করার ষর তােদরেক 
সােথ িনেয় সালাম িফরােতন। 

৪. আবার কখেনা িতিন একদলেক িনেয় সালাম িফরােতন, অতঃষর 
ি�তীয় দলেক িনেয় আবার দু’রাকাত ষেড় সালাম িফরােতন।  
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৫. আবার কখেনা এক দলেক িনেয় এক রাকাত ষড়েতন এবং এ 
দল চেল েযেতা এবং সালাত ষূণর করেতা না, অতঃষর ি�তীয় দলিট 
এেস তাঁর সােথ এক রাকাত ষড়েতা এবং সালাত ষূণর করেতা না, 
এভােব িতিন দু’রাকাত ষড়েতন, িক� তারা এক এক রাকাত 
আদায় করেতা।” 
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(৮) মৃত বযিির কাফন-দাফন �সে� তারঁ আদশরমালা৪৫

46 

১. মৃতবযিির কাফন-দাফন �সে� তাঁর আদশরমালা িছল সবরািধক 
ষূণরা� এবং অনযানয জািতর নীিতমালা হেত স�ূণর �ত� এবং 
মৃতবযিির �িত তার ষিরবার-ষিরজন ও আিীয়-ষিরজেনর দয়া-
অনু েহর সেবরা�ম িনদশরন; যার �থেম িছল অসুবতার সময় তােক 
েদখা-েশানা করা, ষরকালীন জীবেনর সুখ-শাি�র কথা �রণ কিরেয় 
েদওয়া এবং তােক ওসীয়যাত ও তাওবা করার জনয উৎসািহত করা। 
আর উষিবত েলাকেদর িনেদরশ �দান করা তারা েযন তােক ‘লা-
ইলাহা ই�া�াহ’ সাকযবাণীর তাল�ীন কের থােক, যােত উিবাণী 
তার সবরেশষ কথা হয়।  

২. িতিন িছেলন আ�াহর ফায়সালার উষর সৃি�র সবরািধক স�� 
এবং সবরািধক তাঁর �শংসাকারী, িতিন েছেল ইবরাহীেমর মৃতুযেত 
দয়াষরশ হেয় অ�িসি নয়েন ��ন কেরন, িক� তাঁর অ�র 
আ�াহর স�ি� ও েশাকের ষিরষূণর এবং যবান মুবারাক আ�াহর 
িযকর ও �শংসায় মাশগল িছল। িতিন বেলন: “চকু অ�িসি এবং 
অ�র দুঃিখত, িক� মুেখ শধু এমন কথাই বলব, যােত �ভু হন 
স��।”47  

                                                           
46 যাদুল মা‘আদ: ১/৪৭৯।  
47 বুখারী ও মুসিলম।  
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৩. জািহলী যুেগর অনুসরেণ গাল িচের, জামা-কাষড় িছঁেড় ও 
িচৎকাের কের মৃেতযর জনয িবলাষ করেত িতিন িনেষধ কেরেছন।  

৪. তাঁর আদশর িছল মাইেয়যেতর কাফন-দাফেন তাড়াহড়া করা, 
মাইেয়যতেক ষির�ার-ষিব� করা এবং সাদা কাষড় �ারা কাফন 
েদওয়া।  

৫. তাঁর আদশর িছল মাইেয়যেতর মুখম�ল ও শরীর ে েক েদওয়া 
এবং চকু�য় ব� কের েদওয়া।  

৬. িতিন কখেনা কখেনা মাইেয়যতেক চুমু িদেতন।  

৭. িতিন মাইেয়যতেক িতনবার, ষাঁচবার, �েয়াজনেবােধ আেরা 
েবশীবার েধৗত করার এবং েশষ বাের তার গােয় কষুরর িকংবা কষুরর 
জাতীয় েকােনা সুগ� বব িছিটেয় িদেত আেদশ কেরন।  

৮. িতিন যুে� িনহত শহীদেক েগাসল িদেতন না এবং তােঁদর েথেক 
চামড়ার িনিমরত বব ও েলাহা জাতীয় িজিনসগেলা েখােল িনেতন, 
আর তাঁেদরেক রিমাখা কাষড়-েচাষড়সহ দাফন করেতন এবং 
তাঁেদর উষর জানাযার সালাত কখনও ষেড়নিন।  

৯. হ�-ওমরার ইহরামকারী বযিিেক কুল ষাতা িমশােনা ষািন �ারা 
েগাসল িদেত এবং তার ইহরােমর কাষড় �ারা কাফন িদেত িনেদরশ 
েদন, আর তােক েকােনা সুগি� বব �শর করােনা এবং তার মাথা 
চাদর �ারা ে েক িদেত িনেষধ কেরন।  
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১০. িতিন মৃেতর অিভভাবকেক সু�র ও সাদা কাষেড় কাফন 
েদওয়ার িনেদরশ েদন এবং কাফেন েবশী দামী কাষড় বযবহার 
করেত বারণ কেরন। 

১১. তাঁর আদশর িছল যিদ কাফন েছাট-খাট হেতা, যা�ারা 
মাইেয়যেতর স�ূণর শরীর আবৃত করা েযেতা না, তাহেল িতিন তার 
মাথা ে েক ষােয়র িদেক িকছু তাজা ঘাস েরেখ িদেতন।” 

(ক) জানাযার সালাত �সে� তাঁর আদশরমালা:৪৭

48 

১. রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম মসিজেদর বািহের 
মাইেয়যেতর উষর জানাযার সালাত আদায় করেতন, আবার কখেনা 
মসিজেদর িভতর জানাযার সালাত ষেড়ন, িক� তা তাঁর িনয়িমত 
আদশর িছল না।  

২. যখন তাঁর কােছ েকােনা মাইেয়যত আনা হেতা, তখন িতিন তার 
ঋণ ষিরেশাধ স�েকর িজজাসা করেতন।”49 তার উষর েকােনা ঋণ 
না থাকেল জানাযার সালাত ষড়েতন, নেচৎ িতিন িনেজ তার উষর 
জানাযার সালাত ষড়েতন না, সাহাবীেদরেক ষড়ার িনেদরশ িদেতন। 
অতঃষর আ�াহ যখন তাঁেক িবজয়ী কেরন, তখন িতিন ঋণ ব 
বযিির উষর জানাযার সালাত ষেড়ন এবং িনেজই তার ঋণ 

                                                           
48 যাদুল মা‘আদ: ১/৪৮৫। 
49 বুখারী, মুসিলম।  
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ষিরেশাধ করেতন, আর তার ষিরতযি ধন-স�দ তার 
উ�রািধকারীেদর জনয েরেখ িদেতন।  

৩. িতিন যখন জানাযার সালাত শজ করেতন তখন তাকবীর িদেতন 
তারষর আ�াহর �শংসা ও গণগান করেতন এবং দু‘আ করেতন, 
আর িতিন চার তাকবীর �ারা জানাযার সালাত আদায় করেতন, 
তেব কখেনা কখেনা ষাঁচ তাকবীর েদন।  

৪. িতিন মাইেয়যেতর জনয িন�ার সােথ দু‘আ করার িনেদরশ েদন 
এবং তাঁর েথেক িনে�াি দু‘আ ষাঠ সংরিকত আেছ: 

اإ اغفم لمغي وممنغي وهيهدني وغئبغي و�ا�ني و�ب�ني وب مني وأنثيني، اإ (
الل، وم  تورم ه مغي ر وره   اإل مين، اإ ب م  أحمو ه مغي رثحمه   اإلو
 ). تممغي أجمه وب تف غي نعده

‘আ�া-হ�াগিফর িলহাইিয়না ওয়ামািয়যিতনা, ওয়া শা-িহিদনা ওয়া গা-
িয়িবনা, ওয়া সাগীিরনা ওয়া কাবীিরনা, ওয়া যাকািরনা ওযা উনসানা, 
আ�া-হ�া মান আহইয়াইতাহ িমিা ফাআহিয়হী ‘আলাল ইসলাম, 
ওয়ামান তাওয়াফফাইতাহ িমিা ফাতাওয়াফফাহ ‘আলাল ঈমান, 
আ�া-হ�া লা-তাহিরমনা আজরাহ ওয়ালা তাফিতিা-বা‘আদাহ।” 49F

50  

“েহ আ�াহ! আমােদর জীবিত ও মৃত, উষিবত-অনুষিবত, আর 
আমােদর েছাট-বড় এবং আমােদর নর-নারী সবাইেক কমা কের 

                                                           
50 িতরিমযী, নাসাঈ, ইবন মাজাহ।  
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দাও, েহ আ�াহ! আমােদর মধয হেত যােক তুিম জীিবত রাখেত 
চাও, তােক তুিম ইসলােমর উষর জীিবত রােখা, আর যােক তুিম 
মৃতুয িদেত চাও, তােক তুিম ঈমােনর উষর মৃতুয দাও, েহ আ�াহ! 
এই মাইেয়যেতর �িতদান েথেক আমােদর বিিত কেরা না এবং এর 
ষের আমােদর েফতনায় িল্ কেরা না। 

عغه، وأرمل نزل، وووا مدخغه، واغسغه  اإ اغفم ل، وامحه، وعره، واعف(
نيعيو واوغ  واقبد، ونيه م  الطي ي  مي نيم، اوو  ابنم  م  ال�س، 
وأندل خ�ا  م  دامه وأهال  م  أهغه، ودوجي  خ�ا  م  دوجه، وأدخغه الغ  

 )وأعذه م  عذا  اقيب وم  عذا  ابيم

‘আ�া-হ�াগিফর লাহ, ওয়ারহামহ, ওয়া আ-িফহী, ওয়া‘ফু আনহ, 
ওয়া আকিরম নুযুলাহ, ওয়া ওয়াসিস‘ মুদখালাহ, ওয়াগিসলহ িবলমা-
িয় ওয়াস সালািজ ওয়াল বারািদ, ওয়া নাকিকহী িমনাল খাতায়া 
কামা-নািাইতাস সাওবাল আবইয়া�া িমনাদ-দানাস, ওয়া আবিদলহ 
দারান খাইরাম িমন দা-িরহী ওয়া আহলান খাইরাম িমন আহিলহী, 
ওয়া যাওজান খাইরান িমন যাওিজহী, ওয়া আদ িখলহল জািাতা, 
ওয়া আ‘িয়যহ িমন আযািবল �াবির ওয়া িমন আযািবন না-র।”50F

51  

“েহ আ�াহ তুিম তােক মাফ কর, তার উষর রহম কর, তােক ষূণর 
িনরাষ�ায় রাখ, তােক কমা কর, মযরাদার সােথ তার আিতেথয়তা 
কর, তার বাসবান �শ� কের দাও, তুিম তােক েধৗত কর ষািন, 
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বরফ ও িশিশর িদেয়, তুিম তােক গনাহ হেত এমনভােব ষির�ার 
কর েযমন সাদা কাষড়েক ময়লা হেত ষির�ার করা হয়, আর তার 
ষািথরব ঘেরর েচেয় তুিম তােক একিট উ�ম ঘর দান কর এবং তার 
ষিরবােরর বদেল এক উ�ম ষিরবার এবং েজাড়ার েচেয় এক উ�ম 
েজাড়া দান কর, আর তােক তুিম জািােত দািখল কর এবং কবেরর 
আযাব ও জাহািােমর আগেনর শাি� েথেক তােক মুিি দাও।  

৫. িতিন ষুজষ লােশর মাথা বরাবর এবং মিহলা লােশর মাঝ 
বরাবর দাঁড়ােতন।  

৬. িতিন নাবােলগ িশশর উষর জানাযার সালাত ষড়েতন, আর িতিন 
আিহতযাকারী এবং গনীতেমর মােল েখয়ানতকারীর উষর জানাযার 
সালাত ষড়েতন না।  

৭. িতিন জুহািনয়যাহ েগাে�র েসই মিহলার উষর জানাযার সালাত 
ষেড়ন, যার উষর িতিন বযিভচােরর দ�িবিধ �েয়াগ কেরিছেলন।  

৮. িতিন বাদশাহ নাজাশীর উষর গােয়বী জানাযা ষেড়ন, িক� 
�েতযক মাইেয়যেতর উষর গােয়বী জানাযা ষড়া তারঁ আদশর িছল না।  

৯. তাঁর আদশর িছল কােরা উষর জানাযার সালাত ছুেট েগেল, িতিন 
তা তার কবেরর উষর আদায় করেতন।” 
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(খ) দাফন ও তার সংি�� িবষয়ািদ �সে� তাঁর আদশরমালা৫১

52 

১. রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম জানাযা েশেষ লােশর 
আেগ-আেগ ষাঁেয় েহঁেট েগারবান ষযর� েযেতন এবং যানবাহেন 
আেরাহণকারীেদর জনয লােশর িষছেন থাকা সুিাত কেরন, আর 
ষাঁেয় েহঁেট গমনকারীগণ েযন লােশর িনকেট থােক সামেন িকংবা 
িষছেন, ডােন িকংবা বােম এবং লাশ বহন কের তাড়াতািড় চলার 
িনেদরশ েদন।  

২. িতিন বসেতন না যতকণ না যমীেন লাশ রাখা হেতা।  

৩. িতিন জানাযার স�ানােথর দাঁড়ােনার িনেদরশ েদন, িক� বেস 
থাকাও তাঁর েথেক সহীহ হাদীেস �মািণত আেছ।  

৪. তাঁর আদশর িছল সূেযরাদয় িকংবা সূযরা� এবং িঠক দুষেরর সময় 
মাইেয়যত দাফন না করা।  

৫. তাঁর আদশর িছল কবর লাহদ করা, কবর গভীর করা এবং 
মাইেয়যেতর মাথা ও ষাঁ�য় বরাবর কবরেক �শ� করা।  

৬. িতিন দাফন েশেষ মাইেয়েতর উষর তার মাথার িদক েথেক 
িতনবার মািট িনেকষ করেতন।  
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৭. িতিন মাইেয়যত দাফন েশেষ তার কবেরর উষর দাঁিড়েয় 
সাওয়াল-জওয়ােব সািবত থাকার জনয দু‘আ কেরন এবং 
সাহাবীগণেক এ িবষেয় িনেদরশ েদন।”53  

৮. িতিন কবেরর উষর বেস (কুরআনুল কারীম হেত) িকছু ষাঠ 
করেতন না, আর না মাইেয়যতেক সাওয়াল-জওয়াব িশকা িদেতন।  

৯. তাঁর আদশর িছল মাইেয়যেতর জনয িচৎকার কের কািাকািট না 
করা, বরং িতিন তা েথেক কেঠারভােব বারণ করেতন।” 

(গ) কবর ও েশাকবাতরা বা সা�না �দান �সে� তারঁ আদশরমালা৫৩

54 

১. তাঁর আদশর িছল না কবরসমূহ উঁচু করা, তার উষর ঘর কতরী 
করা, ষাথর-ইট ইতযািদ িদেয় গ�ুেজর মত কতরী করা।  

২. িতিন আলী রািদয়া�াহ ‘আনহ-েক ইয়ােমন েদেশ ে�রণ কেরন, 
যােত সকল মুিতর েভে� চুণর িবচুণর কের েফেলন এবং উঁচু কবরেক 
েভে� সমান কের েদন। অতএব তাঁর আদশর হেলা উঁচু কবরেক 
েভে� সমান কের েদওয়া।  

৩. িতিন কবর চুনা করা, কবেরর উষর ঘর কতরী করা এবং 
কবেরর উষর নাম-িঠকানা িলেখ রাখেত িনেষধ কেরন।  
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৪. েয কবেরর ষিরচয় রাখেত চায়, িতিন তার উষর একটুকরা 
ষাথর েরেখ িদেত বলেতন।  

৫. িতিন কবরেক মসিজদ িহেসেব  হণ করা এবং এসব কেমর িল্ 
েলাকেদর �িত অিভস�াত কেরন।  

৬. তাঁর আদশর িছল কবরসমূহ অষমািনত বা ষদদিলত না করা, 
কবেরর উষর না বসা এবং তার উষর েঠস না লাগােনা এবং 
কবরেক মহৎ িকছু মেন না করা।  

৭. িতিন সাহাবীেদর কবর িযয়ারত করেতন, তােদর জনয দু‘আ ও 
কমা �াথরনা করার লেকয, আর কবর িযয়ারতকারীর জনয এ দু‘আ 
ষাঠ করা সুিাত কেরন: 

السالل عغم�  أهء ال يم م  اعممغ  واعسغم ، و�ني إن هيو اهللا ن�  (
 )بحيون، �سث  اهللا بي وق�  اقعيرم 

‘আস-সালামু আলাইকুম আহলাদ-িদয়াির িমনাল মু’িমনীনা ওয়াল 
মুসিলমীন, ওয়া ইিা ইনশা-আ�াহ িবকুম লািহকুন, নাছআলু�াহ লা-
না ওয়া লাকুমুল ‘আিফয়াহ।”54F

55 

“েহ কবেরর অিধবাসী মু’িমন-মুসিলমগণ! েতামােদর �িত সালাম 
বিষরত েহাক, আর আমরাও ইন-শা-আ�াহ েতামােদর সােথ িমিলত 
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হেবা, আমরা আ�াহর িনকট আমােদর জনয এবং েতামােদর জনয 
িনরাষ�া �াথরনা করিছ।”  

৮. তাঁর আদশর িছল মাইেয়যেতর েশাকাতর ষিরবারেক সা�না েদওয়া, 
িক� সা�না �দােনর জনয একি�ত হওয়া এবং মাইেয়যেতর জনয 
কবেরর ষাে�র িকংবা অনয েকাথাও কুরআনখানী করা তাঁর আদশর 
িছল না।  

৯. তাঁর আদশর িছল মাইেয়যেতর ষিরবার েযন েলাকেদর খাবােরর 
আেয়াজেনর ক� না কের, বরং িতিন েলাকেদর িনেদরশ �দান 
কেরন: তারা েযন মাইেয়যেতর েশাকাতর ষিরবােরর জনয খাবােরর 
আেয়াজন কের।” 
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(৯) যাকাত ও দান-সদকা �সে� তারঁ আদশরমালার িববরণ৫৫

56 

(ক) যাকাত �সে� তাঁর আদশরমালা: - 

১. যাকােতর সময়-সীমা, ষিরমাণ ও েনসাব এবং যাকাত কার উষর 
ফরয হেব এবং যাকােতর হকদার কারা? এসব িবষেয় তাঁর 
আদশরমালা সবরািধক ষুণরা�। যােত ধনী-দির� উভেয়র কলযােণর 
�িত িবেশষ দৃি� রাখা হেয়েছ এবং ধনীেদর স�েদ েসই ষিরমাণ 
যাকাত ফরয করা হেয়েছ য�ারা ফকীেরর �েয়াজন ষূরণ হয়, 
কােরা �িত অিবচার করা ছাড়া।  

২. যখন িতিন েকােনা বযিিেক যাকােতর হকদার বেল জাত হেতন, 
তখন তােক যাকােতর মাল েথেক �দান করেতন, আর অষিরিচত 
েকােনা বযিি যার অববা স�েকর িতিন জাত নন তাঁর িনকট 
যাকােতর মাল চাইেল, িতিন তােক এ কথা বলার ষর �দান 
করেতন েয, যাকােতর মােল ধনী ও সকম উষাজরনকারী বযিির 
েকােনা অংশ েনই।  

৩. তাঁর আদশর িছল যাকােতর মাল ধনীেদর েথেক সং হ কের েস 
েদেশর দির�েদর মােঝ িবতরণ করা, অতঃষর িকছু অিতিরি হেল 
তাঁর িনকট মদীনায় িনেয় আসেল িতিন তা ব�ন কের িদেতন।  
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৪. িতিন শধু �কাশয মাল যথা চতু�দ জ� ও জিম েথেক উৎষি 
ফসেলর যাকাত সং হ করার জেনয দূত ে�রণ করেতন।  

৫. িতিন উৎষািদত শেসযর অনুমান করার জেনয েলাক ে�রণ 
করেতন, িযিন েখজুর বাগােনর েখজুর ও আ�ুেরর লতায় আ�ুর 
অনুমান করেতা, অতঃষর কত ওস� হেব৫৬

57 অনুমান কের েসই 
ষিরমান যাকাত িনধরারণ করেতা।  

৬. তাঁর আদশর িছল না েঘাড়া-গাধা, খির এবং �ীতদােসর যাকাত 
 হণ করা, অনুাষ স�ী, ফল-ফসলািদ েযগেলা েতালা-ওজন করা 
হয় না এবং গদামজাত করা হয় না, িক� িতিন আ�ুর ও ষাকা 
েখজুেরর যাকাত সং হ করেতন, তা তাজা েহাক িকংবা শ� েহাক 
এেত েকােনা ষাথরকয কেরন িন। 

৭. তাঁর আদশর িছল না মানুেষর উ�ম-উ�ম মালগেলা যাকাত 
িহেসেব িনেয় েনওয়া, বরং িতিন মধযম মাল  হণ করেতন। 

৮. িতিন সদকা  হণকারী ফকীরেক তার সদকা িব�য় করেত 
িনেষধ করেতন, িক� ধনীর জনয সদকার মাল ভকণ করা জােয়য 
কেরন যিদ ফকীর তােক তা হািদয়যা�াষ �দান কের থােক।  

                                                           
57 ১ ওস� = ৬০ নববী সা‘, আর ১ সা’ = �ায় আড়াই েকিজ, সুতরাং ৫ ওস� = 

৭৫০ েকিজ েনসাব ষূণর হেল।’’ অনুবাদক 
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৯. িতিন কখেনা মুসিলমেদর �াথর রকােথর সদকার মাল েথেক 
ষিরেশাধ করার শেতর ঋণ  হণ করেতন, আবার কখেনা সদকার 
মাল েথেক ষিরেশাধ করার শেতর ঋণ  হণ করেতন, আবার কখেনা 
সদকার মাল তার মািলকেদর িনকট হেত ঋণ িহেসেব  হণ 
করেতন।  

১০. েকােনা বযিি যাকােতর মাল িনেয় এেল িতিন তার জনয এ বেল 
দু‘আ করেতন: েহ আ�াহ ! তার এবং তার উেটর মেধয বরকত দান 
কর।”58  

আবার কখেনা বলেতন :  

 )اإ َ�ّء َعغَمْهِ (

‘েহ আ�াহ ! তুিম তার �িত সালাত েষশ কর।” 58F

59 

(খ) যাকাতুল িফৎরা �সে� তাঁর আদশরমালা:৫৯F

60  

১. রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এক সা‘ কের েখজুর, 
যব, ষিনর ও িকশিমশ হেত সদকােয় িফৎরা আদায় করা ফরয 
কেরন৬০F

61।  

                                                           
58 সুনােন নাসাঈ। 
59 বুখারী ও মুসিলম। 
60 যাদুল মা‘আদ : ২/১৮। 
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২. তাঁর আদশর িছল সদকােয় িফৎর ঈেদর সালােতর ষূেবর আদায় 
করা। িতিন েঘাষণা কেরন: “েয েকউ তা ঈেদর সালােতর আেগ 
আদায় কের তা হেব মা�বুল যাকাতুল িফৎর, আর েয েকউ তা 
সালােতর ষের আদায় কের, তা হেব শধুমা� এক �কার দান-
খায়রাত।”62  

৩. তাঁর আদশর িছল সদকাতুল িফৎর িবেশষভােব অভাব �েদর 
মােঝ ব�ন করা, অথরাৎ িতিন তা যাকােতর হকদার আট �কােরর 
উষর ব�ন কেরন িন। 

(গ) নফল সদকা-খায়রাত �সে� তাঁর আদশরমালা:৬২

63 

১. রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম �ীয় মািলকানায় 
মানুেষর মােঝ সবরািধক দানশীল িছেলন, িতিন আ�াহ �দ� 
েন‘আমেত স�� হেয় অিধক কামনা করেতন না এবং আ�াহ �দ� 
েন‘আমতেক নগণয মেন করেতন না।  

২. েকউ তাঁর িনকট েকােনা িকছু চাইেল, িতিন তােক তা �দান 
করেতন কম েহাক িকংবা েবশী েহাক।  

৩. িতিন দান কের দান হণকারী অেষকা অিধক খুশী হেতন।  

                                                                                                            
61 নববী সা‘ = �ায় আড়াই েকিজ।’’ অনুবাদক। 
62 আবু দাউদ। 
63 যাদুল মা‘আদ : ২/২১। 
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৪. িতিন েকােনা অভাব � বযিি েদখেল তােক িনেজর উষর �াধানয 
িদেতন, কখেনা �ীয় খাদয�বয �দান কের, আবার কখেনা �ীয় 
েষাষাক �দান কের। 

৫. তাঁর উদারতা ও দানশীলতা েদেখ তাঁর স�ী-সাথীগণ িনেজেদর 
উষর কাবু হািরেয় েফলেতা।  

৬. িতিন িবিভি �কােরর দান-খায়রাত করেতন, কখেনা উষহােরর 
মাধযেম, আবার কখেনা সদকার মাধযেম, আবার কখেনা 
উষে ৗকেনর মাধযেম, আবার কখেনা েকােনা বব �য় কের 
িবে�তােক বযবসা-ষণয ও মূলয উভয়িট দান কের, কখেনা িতিন 
েকােনা বব ঋণ িহেসেব  হণ কের তার েচেয় অিধক ষিরেশাধ 
করেতন, আবার কখেনা িতিন উষহার  হণ কের তার েচেয় অিধক 
�িতদান িদেতন।” 



 

65 

(১০) িসয়াম বা েরাযা �সে� তারঁ আদশরমালার িববরণ 

(ক) রমযােনর েরাযা �সে� তাঁর আদশরমালা:৬৩

64  

১. রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম েচােখ চাঁদ েদখা িকংবা 
েকােনা সাকযদাতার সাকযবাণী ছাড়া মােহ রমযােনর েরাযা শজ 
করেতন না, নেচৎ শা‘বান মােসর গণনায় ি�শ িদন ষূণর করেতন।  

২. ৩০েশ শা‘বােনর রাত েমঘািি থাকার কারেণ চাঁদ েদখা না 
েগেল, িতিন মােহ শা‘বানেক ৩০ িদন ষূণর করেতন এবং সে�েহর 
িদন তথা েমঘািি শা‘বােনর ৩০ তািরখ মােহ রমাযােনর �থম িদন 
হওয়ার সে�েহ েসই িদন েরাযা রাখেতন না, আর না তার িনেদরশ 
েদন।  

৩. তাঁর আদশর িছল মােহ রমযােনর ২৯ তািরেখ েরাযা েশষ করা 
দু’জন েলােকর শাওয়ােলর চাদঁ েদখার সাকযবাণীর মাধযেম।  

৪. ঈেদর সালােতর সময় অিতবািহত হওয়ার ষর দু’জন বযিি চাঁদ 
েদখার সাকয �দান করেল িতিন েরাযা েছেড় েদন এবং 
সাহাবীেদরেক েরাযা েভে� েফলার িনেদরশ েদন, অতঃষর ি�তীয় 
িদন সকােল ঈেদর সালাত আদায় কেরন। 

                                                           
64 যাদুল মা‘আদ : ২/৩০। 
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৫. িতিন সূযরাে�র সােথ সােথ অনিতিবলে� ইফতার করেতন এবং 
ত�নয উৎসাহ �দান করেতন আর েসহরী েখেতন এবং ত�নয 
উ�ু� করেতন এবং েসহরী েশষ রাত ষযর� িবল� কের েখেতন 
এবং িবল� কের েসহরী খাওয়ার জনয উৎসাহ �দান করেতন। 

৬. িতিন সালাত আদােয়র ষূেবর ইফতার করেতন এবং িতিন তাজা-
ষাকা েখঁজুর �ারা ইফতার করেতন, তা না েষেল শ� েখঁজুর �ারা 
এবং তাও না েষেল কেয়ক ে াক ষািন ষান করেতন। 

৭. িতিন ইফতার েশেষ বলেতন :  

  )مو  ومب، ابجم إن هيو اهللابهب اقظمث وان غ، اقع(

‘যাহাবায যামায়ু, ওয়াবতা�ািতল ‘অজ�, ওয়া সাবাতাল আজজ 
ইনশা-আ�াহ ।” 64F

65  

“িষষাসা দূরীভূত হেয়েছ, ধমনীগিল িসি হেয়েছ এবং সাওয়াব 
�িতি�ত হেয়েছ ইনশা-আ�াহ।”  

৮. তাঁর আদশর িছল মােহ রমাযােন িবিভি �কােরর ইবাদত অিধক 
ষিরমােণ করা। মােহ রমযােন িজবরীল আলাইিহস সালাম তারঁ সােথ 
ষযরায়�েম কুরআন ষাঠ দান করেতন।  

                                                           
65 আবু দাউদ।  
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৯. তাঁর আদশর িছল মােহ রমযােন অিধক ষিরমােন সদকা-খায়রাত, 
িতলাওয়ােত কুরআন ও িযকর এবং ই‘েতকাফ করা।  

১০. িতিন রমযােন কিতষয় ইবাদত িবেশষভােব করেতন যা িতিন 
অনয েকােনা মােস করেতন না, িতিন কখেনা সাওেম েবসাল অথরাৎ 
িবরিতহীন েরাযা রাখেতন, িক� সাহাবীেদরেক তা েথেক বারণ 
কেরন, তেব তােদরেক েসহরী খাওয়ার সময় ষযর� িবরিতহীন েরাযা 
রাখার অনুমিত েদন।” 

(খ) েরাযা অববায় জােয়য-নাজােয়য িবষয়ািদ �সে� তাঁর 
আদশরমালা৬৫

66:  

১. রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম িসয়াম ষালনকারীেক 
অ�ীল কথাবাতরা, গািল-গালাজ ও তার �েতা�র এবং ঝগড়া িববাদ 
করা হেত বারণ কেরন, বরং যিদ েকউ তােক গািল েদয়, তেব েস 
উ�ের ‘আিম িসয়াম ষালনকারী’ বলার িনেদরশ িদেতন।”67  

২. িতিন মােহ রমযােন সফরকােল কখেনা েরাযা রােখন আবার 
কখেনা েরাযা েছেড় েদন, অনুাষ সাহাবীেদরেক সফের েরাযা রাখা, 
না রাখা উভেয়র অনুমিত েদন।  

                                                           
66 যাদুল-মা‘আদ।  
67 বুখারী ও মুসিলম। 



 

68 

৩. িতিন সাহাবীেদরেক েরাযা েভে� েফলার িনেদরশ িদেতন যখন 
তারা রণা�েন শ�েসনার িনকটবতরী হেতা। 

৪. তাঁর আদশর িছল না দূর� বা সীমা িনধরারণ করা যা অিত�ম 
করার ষর েরাযাদার েরাযা ছাড়েব।  

৫. বরং সাহাবীগণ সফর শজ করেলই েরাযা েছেড় িদেতন এলাকার 
ঘর-বাড়ী অিত�ম করার িচ�া-ভাবনা ছাড়া এবং তাঁরা বেলন: এটা 
তাঁর আদশরমালা ও সুিােতর অ�গরত।  

৬. কখেনা �ী সহবাসজিনত অষিব� অববায় তাঁর ফযর হেয় 
েযেতা, তখন িতিন ফজেরর ষর েগাসল করেতন এবং েরাযা 
রাখেতন।  

৭. িতিন মােহ রমযােন েরাযা অববায় কখেনা তাঁর েকােনা �ীেক চুমু 
িদেতন।  

৮. িতিন েরাযা অববায় িমসওয়াক করেতন এবং েরাযা অববায় 
মাযমাযা বা কুিল ও ইি�নশা� বা নােক ষািন  হণ করেতন এবং 
েরাযা অববায় �চ�  ী�জিনত তাষ �াস করার লেকয �ীয় মাথার 
উষর ষািন  ালেতন। 

৯. তাঁর আদশর িছল েরাযাদার ভুলবশত ষানাহার করেল তার েথেক 
কাযার হকুম �তযাহার কের েরাযা ষূণর করার িনেদরশ েদওয়া।  
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১০. িতিন েরাগা�া� বযিি ও মুসািফেরর জনয েরাযা না েরেখ ষের 
কাযা করার অনুমিত েদন, অনুাষ িবধান গভরবতরী ও দু দা�ী 
মিহলােদর জনয যিদ তারা েরাযা রাখার দজন িনেজেদর অথবা 
তােদর িশশেদর কিতর আশংকা েরাধ কের থােক।” 

(গ) নফল েরাযা �সে� তাঁর আদশরমালা৬৭

68: 

১. এ �সে� তাঁর আদশরমালা িছল ষূণরা� ও উে�শয হািসেল ে��তম 
এবং আিার উষর সহজতর। িতিন কখেনা এেতা অিধক েরাযা 
রাখেতন েয, বলা হেতা: হয়েতা িতিন েরাযা আর ছাড়েবন না, 
আবার িতিন েরাযা েছেড় িদেতন এমনভােব েয, বলা হেতা: হয়েতা 
িতিন সহসা আর েরাযা রাখেবন না, িতিন মােহ রমযান বযতীত অনয 
েকােনা মােস ষূণর মাস েরাযা রােখনিন এবং শা’বান মাস ছাড়া আর 
েকােনা মােস এত অিধক নফল েরাযা রােখনিন, আর এমন েকােনা 
মাস অিতবািহত হেতা না েয মােস িতিন অবশযই কেয়ক িদন েরাযা 
না রাখেতন।  

২. তাঁর আদশর িছল শধু জুমআর িদেন েরাযা রাখা অষছ� করা 
এবং িতিন �েতযক েসাম ও বৃহ�িতবাের েরাযা রাখার জনয খুবই 
সেচ� থাকেতন। 
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৩. িতিন আইয়যােম বী� তথা �িত মােসর ১৩, ১৪, ১৫ তািরেখ 
েরাযা রাখা ছাড়েতন না, না সফের না গৃেহ অববানকােল এবং িতিন 
আইয়ােম বীে� েরাযা রাখার জনয উৎসাহ �দান করেতন।  

৪. িতিন �েতযক মােসর শজেত িতন িদন েরাযা রাখেতন।  

৫. িতিন শাওয়ােলর ছয় েরাযা �সে� বেলন: রমযােনর সােথ 
শাওয়ােলর ছয়িট েরাযা রাখা সারা বছর েরাযা রাখার সমতুলয।”69 

আর িতিন রমযােনর ষর আশরার (১০ই মুহাররােমর) িদেনর 
েরাযােক অনয েয েকােনা িদেনর েরাযা অেষকা মাহািযষূণর মেন 
করেতন।  

৬. িতিন আরাফার (৯ই যুলহাে�র) িদেনর েরাযা �সে� বেলন: 
উি েরাযা িবগত এক বছেরর এবং আগামী এক বছেরর 
ষাষরািশেক েমাচন কের েদয়।”70 তেব তাঁর আদশর িছল আরাফার 
িদন ময়দােন আরফায় অববানকােল েরাযা না রাখা।  

                                                           
69 মুসিলম। 
70 মুসিলম। 
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৭. তাঁর আদশর িছল না সারা বছর েরাযা রাখা, বরং এ �সে� িতিন 
বেলন: েয েকউ সারা বছর েরাযা রাখেলা, �কৃতষেক েস না েরাযা 
রাখেলা, আর না েস েরাযা ছাড়েলা।”71  

৮. িতিন কখেনা নফল েরাযার িনয়যাত করেতন, অতঃষর েরাযা 
েছেড় িদেতন, আবার কখেনা �ীয় ষিরবােরর িনকট এেস িজেজস 
করেতন: েতামােদর িনকট িক খাবােরর িকছু আেছ? যিদ তারা 
উ�ের বলেতা: না, তখন িতিন বলেতন: তাহেল আিম িসয়াম ষালন 
করলাম।”72  

৯. িতিন বেলেছন : যিদ েতামােদর কাউেক খাবােরর �িত আ�ান 
করা হয় অথচ েস েরাযাদার, তখন েস উ�ের বলেব : ‘আিম িসয়াম 
ষালন করিছ।” 

(ঘ) ই‘েতকাফ �সে� তাঁর আদশরমালা:৭২

73  

১. রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম রমযােনর েশষ দশ িদন 
মসিজেদ এ‘েতকাফ করেতন, যতকণ না আ�াহ  আয যা-ওয়াজা�া 
তাঁেক উিঠেয় েনন। তেব িতিন একবার ই‘েতকােফ িছেলন না, 
অতঃষর তা শাওয়ােল কাযা কেরন।  

                                                           
71 নাসাঈ। 
72 মুসিলম। 
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২. িতিন ‘লাইলাতুল �দর’ তালাশ করার লেকয একবার �থম দশ 
িদেন ই‘েতকাফ কেরন, তারষর মধযম দশ িদেন, তারষর েশষ দশ 
িদেন, অতঃষর যখন িতিন েজেন িনেলন েয, ‘লাইলাতুল �দর’ েশষ 
দশ িদেন িবদযমান, তখন েথেক িতিন সবরদা েশষ দশ িদেন 
ই'েতকাফ করেতন, যতকণ না িতিন আ�াহর িনকট �তযাগমণ 
কেরন।  

৩. িতিন কখনই েরাযা ছাড়া ই‘েতকাফ কেরনিন।  

৪. তাঁর িনেদরেশ মসিজেদ একিট কু�াকৃিতর তাঁবু বাষন করা হেতা, 
আর িতিন তােত িনজরনতা অবল�ন করেতন।  

৫. িতিন ই‘েতকােফর ইিা করেল ফজেরর সালােতর ষেরই �েবশ 
করেতন।  

৬. িতিন ই‘েতকাফ করেল তাঁর িবছনা-ষ� ই‘েতকাফবেল রাখা 
হেতা এবং তােত িতিন একলা িনজরেন �েবশ করেতন।  

৭. িতিন মানিবক �েয়াজন ছাড়া ঘের েযেতন না।  

৮. িতিন �ীয় মাথা উ�ুল মু’িমনীন আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহা এর 
ঘেরর িদেক েবর কের িদেতন, তখন আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহা 
তাঁর মাথা আঁচেড় িদেতন যখন িতিন হােয়য অববায় থাকেতন।  



 

73 

৯. িতিন ই‘েতকােফ থাকা অববায় তাঁর েকােনা েকােনা �ী সাকাত 
করেত েযেতন, সাকাৎ েশেষ �তযাবতরন কােল িতিন তােক এিগেয় 
েদওয়ার জেনয েবর হন, তখন রাি�েবলা িছল।  

১০. িতিন ই‘েতকাফ থাকা অববায় তাঁর েকােনা �ীর সােথ সহবাস 
করেতন না, আর না েকােনা �ীেক চুমু িদেতন।  

১১. িতিন �েতযক বছর দশ িদন কের ই‘েতকাফ করেতন, িক� 
েযই বছর িতিন মারা যান, েসই বছর িবশ িদন ই‘েতকাফ কেরন।” 
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(১১) হ�-ওমরাহ �সে� তারঁ আদশরমালার িববরণ৭৩

74 

(ক) ওমরাহ �সে� তাঁর আদশরমালা:  

১. রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম চারবার ওমরাহ ষালন 
কেরন, (এক) হদায়িবয়ার ওমরাহ, যখন মুশিরকরা তাঁেক মিায় 
�েবশ করেত বাধা িদেয়িছল, তখন িতিন হদায়িবয়া নামক বােন 
হাদী যেবহ কেরন এবং মাথা মু�ন কের হালাল হেয় যান। (দুই) 
ওমরাতুল কাযা, যা িতিন হদায়িবয়ার সি� েমাতােবক ষরবতরী 
বৎসর আদায় কেরিছেলন। (িতন) েযই ওমরাহ িতিন হে�র সােথ 
আদায় কেরিছেলন। (চার) িতিন িজিয়ররানা েথেক একিট ওমরাহ 
আদায় কেরিছেলন।৭৪

75  

২. তাঁর জীবেন েকােনা ওমরাহ মিা হেত বিহরগমনকােল িছল না, 
বরং সবকয়িট ওমরাহ িছল মিায় �েবশকােল।  

৩. বৎসের একািধক ওমরাহ করা তাঁর েথেক �মািণত েনই, িতিন 
কখনই এক বৎসের দু’ইবার ওমরাহ কেরন িন।  

৪. তাঁর সকল ওমরাহ আদায় হে�র মাসসমূেহ িছল।  
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75 যা েহানাঈন যুে�র সময় হেয়িছল। 
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৫. িতিন বেলন, মােহ রমযােন ওমরাহ  আদায় হে�র সমতুলয।”76 

(খ) হ� �সে� তাঁর আদশরমালা ৭৬

77:  

১. হ� ফরয হওয়ার ষর অনিত িবলে� িতিন হ� আদায় কেরন 
এবং িতিন জীবেন একবার মা� হ� কেরন এবং তা িছল হে� 
ে�রান।  

২. িতিন েযাহেরর সালােতর ষর হে�র ইহরাম বাঁেধন, অতঃষর 
তালিবয়া ষাঠ কের বেলন:  

لمم اإ لمم، لمم ب ك�م لم لمم، إن المد وابعم  لم واعغم ب «
 . »ك�م لم

‘লা�াইকা-আ�াহ�া-লা�াইক, লা�াইকা লা-শারীকা লাকা 
লা�াইক, ইিাল-হামদা ওয়ান-েন‘অমাতা লাকা ওয়াল মুলক, লা-
শারীকা লাক।” 77F

78 

“আিম উষিবত েহ আ�াহ! আিম উষিবত, আিম উষিবত েতামার 
েকােনা শরীক েনই আিম উষিবত, িন�য় সম� �শংসা এবং 

                                                           
76 বুখারী ও মুসিলম। 
77 যাদুল মা‘আদ: ২/৯৬। 
78 মুসিলম। 
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েন‘আমতসমূহ েতামার, আর সমুদয় রাজ� েতামার, েতামার েকােনা 
শরীক েনই।”  

আর িতিন এই তালিবয়া উ��ের ষাঠ কেরন, যােত তাঁর সাহাবীগণ 
শনেত ষান। িতিন তােদরেক উ��ের তালিবয়া ষাঠ করার িনেদরশ 
েদন এবং িতিন লাগাতার তালিবয়া ষড়েত থােকন। েলােকরা তােত 
কম-েবশী করিছল িক� িতিন তােত অস�িত �কাশ কেরন িন।  

৩. িতিন ইহরাম বাঁধার সময় সাহাবীেদরেক হে�র িতন �কােরর 
েয েকােনা একিট মেনানীত করার অনুমিত েদন, অতঃষর িতিন 
মিার িনকটবতরী হেল হে� ইফরাদ ও হে� ে�রানকরীেদর মােঝ 
যােদর সােথ হাদী তথা হে�র কুরবানীর ষশ িছল না তােদরেক 
হে�র ইহরােমর বদেল ওমরার িনয়যাত করার উৎসাহ �দান 
কেরন।  

৪. িতিন উ�ীর উষর সাওয়ার হেয় হ� আদায় কেরন, ষাি� িকংবা 
হাওদা-ডুিলর মেধয নয় এবং খাদয�বয ও সফেরর সামান তাঁর 
সােথই িছল।  

৫. িতিন মিায় উষনীত হেয় এ মেমর িনেদরশ জারী কেরন েয, যােদর 
সােথ হাদীর ষশ েনই তারা েযন হে�র ইহরাম ভ� কের ওমরার 
িনয়যাত কের এবং ওমরাহ আদােয়র ষর ইহরাম েথেক হালাল হেয় 
যায়। আর যােদর সােথ হাদী রেয়েছ তারা েযন ওমরাহ আদােয়র 
ষর ইহরাম অববায় থােক। অতঃষর িতিন সওয়ারীেত আেরাহন 
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কের ‘যী-তুয়া’ নামক উষতযকায় অবতরণ কেরন এবং েসখােন মােহ 
িযল-হে�র চতুথর তািরেখ রিববােরর রাত কাটান এবং েসখােন 
ফজেরর সালাত আদায় কেরন। অতঃষর েগাসল কের িদেনর 
েবলায় মিার হজুেনর িদেক অবিবত ‘সািনয়াতুল ‘উলইয়া’-নামক 
এলাকা িদেয় মিায় �েবশ কেরন। অতঃষর িতিন মসিজেদ �েবশ 
কেরই বায়তু�াহর অিভমুেখ রাওয়ানা হন, তখন িতিন তািহয়যাতুল 
মসিজদ ষেড়নিন এবং হাজের আসওয়ােদর িনকট এেস তােক �শর 
কেরন এবং তার উষর ভীড় কেরন িন। অতঃষর বায়তু�াহেক বােম 
েরেখ ডান ষা�র িদেয় তাওয়াফ শজ কেরন এবং কা‘বার দরজায় 
িকংবা মীযােবর িনেচ অথবা কা‘বা ঘেরর িষছেন িকংবা চারেকােণ 
েকােনা িনিদর� দু‘আ ষাঠ কেরন িন। তেব জকেন ইয়ামানী ও 
হাজের আসওয়ােদর মধযবতরী বােন েষেেছ এই আয়াতিট ষাঠ করা 
তাঁর েথেক �মািণত রেয়েছ : 

﴿ ٓ ََّنا �ۡ ٱ ِ�  َءاتَِنا ََ  ] ٢٠١: اليم [ ﴾ ٢ َّاَِ ٱ َعَذاَب  َوقَِنا َحَسَنةٗ  ِخَرةِ �ٱ َوِ�  َحَسَنةٗ  َياُّ

‘রা�ানা আ-িতনা িফ�ুিনয়া হাসানাহ, ওয়ািফল আ-িখরােত হাসানাহ, 
ওয়াি�না ‘আযা-বািার।’ 

‘‘েহ আমােদর �ভু! আমােদরেক ইহকােল ও ষরকােল কলযাণ দান 
কর এবং আমািদগেক জাহািােমর আগেনর আযাব হেত রকা 
কর।” এটা ছাড়া তাওয়ােফর জনয আর েকােনা িনিদর� দু‘আ িনধরারণ 
কেরন িন। আর িতিন এর তাওয়ােফর �থম িতন চিের রমল 
কেরন- অথরাৎ েছাট েছাট কদেম বা ষদেকেষ পত চেলন এবং এই 
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তাওয়ােফ ‘ইদিতবা’ কেরন- অথরাৎ ষিরিহত চাদেরর মধযভাগেক 
ডান কাঁেধর নীচ িদেয় চাদেরর উভয় েকাণ বাম কাঁেধর উষর ধারণ 
কেরন এবং ডান বাহ ও ডান কাঁধ েখালা রােখন। যখনই িতিন 
হাজের আসওয়ােদর িনকটবতরী হেতন তখন ‘আ�াহ আকবার’ বেল 
তার �িত ইশারা করেতন িকংবা হােতর ছিড় িদেয় �শর করেতন 
এবং ছিড়েক চুমু িদেতন। (আরবী শআ ‘েমহজন’ মােন মাথা বাঁকা 
হােতর ছিড়), আর জকেন ইয়ামানীর িনকট েষেেছ েসটােক হাত 
িদেয় �শর কেরন িক� তােক চুমু েদন িন, আর �শর করার ষর 
হােতও চুমু েদনিন, অতঃষর তাওয়াফ েশেষ মা�ােম ইবরাহীেমর 
িষছেন এেস এ আয়াতিট ষাঠ কেরন:  

ْ ٱوَ ﴿ ُِذوا �  مَ  ِۧ� َ�ٰ إِبۡ  ّمَقامِ  ِمن َّ
 ] ١٢٥: اليم [ ﴾ُمَصّ�ٗ

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

79  

এবং েসখােন দু’রাকাত সালাত আদায় কেরন তখন মা�ােম 
ইবরািহমী তাঁর ও বায়তু�াহর মধযবেল িছল, উি দু’রাকােত সূরা 
ফািতহার ষর ইখলােসর সুরা�য় তথা ‘কুল ইয়া আয়ুযহাল কািফান 
এবং কুল হয়া�াহ আহাদ’ ষাঠ কেরন, সালাত েশেষ হাজের 
আসওয়ােদর িনকটবতরী হেয় তােক হাত িদেয় �শর কেরন, অতঃষর 
সাফা ষাহােড়র অিভমুেখ যা�া কেরন এবং সাফার িনকটবতরী হেল 
এই আয়াতিট ষাঠ কেরন: 
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﴿ ۞ َّ ۡ ٱوَ  صّصَفاٱ إِ ٓ  ِمن َوةَ َمرۡ ص ِۖ ٱ �ِرِ َشَعا َّ  َ�َمنۡ  َّ وِ  َت يۡ ۡ�َ ٱ َح
َ
َ هِ َعلَيۡ  ُجَناحَ  فََ�  َتَمرَ �ۡ ٱ أ

َ
ََّف  أ ّّ  َط

 ۚ عَ  َوَمن بِِهَما َّ َّ َّ  �َخۡ�ٗ  ََ َ ٱ فَِِ   ]١٥٨: اليم [ ﴾ ١ َعلِيمٌ  َشاكِرٌ  َّ

‘‘িনঃসে�েহ ‘সাফা’ ও মারওয়া’ আ�াহর িনদশরনাবলীর অ�গরত, 
সুতরাং েয বযিি কা‘বা ঘেরর ‘হ�’ অথবা উমরাহ ষালন কের, 
তার জেনয এতদুভেয়র মােঝ ‘সাঈ’ করা েদাষণীয় নয়, বরং েকােনা 
বযিি ে�িায় সৎকমর করেল, িন�য়ই আ�াহ আমেলর সিঠক 
মূলযায়নকারী, মহাজানী।” 79F

80 

িতিন বেলন: আিম েসখান েথেকই (অথরাৎ সাফা েথেকই) আর� 
করেবা েযখান েথেক আ�াহ আর� কেরেছন, (অথরাৎ আ�াহ যার 
কথা কুরআেন আেগ বেলেছন) অতঃষর সাফা ষাহােড় আেরাহণ 
কেরন েযখান েথেক িতিন বায়তু�াহ েদখেত ষান, তখন িতিন 
ে�বলামুিখ হেয় আ�াহর এক�বােদর েঘাষণা েদন এবং তাকবীর 
বেল এ দু‘আ ষাঠ কেরন: 

ب . ب ال إب اهللا وحده ب ك�م ل ل اعغم ول المد وهو     شو قد م«
 .»ال إب اهللا وحده أزز وعده ونم عبده وهزل ابحزا  وحده

‘‘লা-ইলা-হা ই�া�াহ ওয়াাদাবহ লা-শারীকা লাহ, লাহল মু�ু 
ওয়ালাহল হামদু, ওয়াহয়া ‘আলা-কুি� শাইিয়ন-�াদীর, লা-ইলা-হা 

                                                           
80 সূরা বা�ারাহ আ: ১৫৮। 



 

80 

ই�া�াহ ওয়াাদাহ আনজাযা ওয়া‘দাহ, ওয়া নাসারা আআাহ, ওয়া 
হাযামাল আহযা-বা ওযাহ দাহ।”81  

‘‘আ�াহ ছাড়া সিতযকার েকােনা মাবুদ েনই, িতিন এক ও একক, 
তাঁর েকােনা শরীক েনই, সম  রাজ� ও �শংসা তারঁই, িতিন 
সবিকছুর উষর কমতাবান। একমা� আ�াহ ছাড়া সিতযকার েকােনা 
মা‘বুদ েনই, িতিন তাঁর অ�ীকার ষূরণ কেরেছন, িতিন তাঁর বা�ােক 
সাহাযয কেরেছন এবং িতিন একাই শ� কসনযদলেক ষরািজত 
কেরেছন।”  

অতঃষর িতিন দু‘আ কেরন এবং িতিন অনুাষ িতনবার করার ষর 
মারওয়া অিভমুেখ অ সর হন। অতঃষর দু’ষাহােড়র মধযবতরী 
সমভুিমেত েষৗেছ েদৗেড় পত গিতেত উষতযকা অিত�ম কেরন, 
আর তা হেলা দুই সবুজ বািতর মধযবতরী বান, িতিন ষােয় েহেট 
সা‘য়ী শজ কেরন, িক� তাঁর উষর েলাকেদর অিধক ভীড় হেল িতিন 
সাওয়ারীর উষর আেরাহণ কের সা‘য়ী ষূণর কেরন। আর িতিন 
মারওয়া ষাহােড় েষেেছ তার উষরাংেশ আেরাহণ কেরন, তখন িতিন 
ে�বলামুিখ হেয় আ�াহর এক�বােদর েঘাষণা েদন এবং তাকবীর 
বেলন এবং অনুাষ কেরন েযাষ িতিন কেরিছেলন সাফা ষাহােড়র 
সাফা ষাহােড়র উষর, তারষর যখন স্ম চিের মারওয়ার িনকেট 
সায়ী সমা্ কেরন, তখন িতিন জজরীিভি�েত িনেদরশ জারী কেরন 
েয, যােদর সােথ হাদী-কুরবানীর ষশ েনই তারা েযন ইহরাম েথেক 
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ষূণরােষ হালাল হেয় যায়, যিদও েস হে� িকরান িকংবা ইফরােদর 
িনয়যাত কের থােক। আর েযেহতু তাঁর সে� হাদী িছল, তাই িতিন 
ইহরাম েথেক হালাল হনিন এবং বেলন : যিদ আিম আেগ জানতাম 
যা ষের েজেনিছ, তেব আিম হাদীর ষশ সে� িনেয় আসতাম না, 
বরং হে�র ইহরামেক ওমরার �ারা ষিরবতরন কের িদতাম।”82 
আর িতিন মাথা মু�নকারীেদর জেনয িতনবার দু‘আ কেরন এবং চুল 
খােটাকারীেদর জেনয একবার। িতিন মিায় অববানকােল িজল-হা� 
মােসর ৮ তািরখ ষযর� তারঁ বাসবােন সালাতসমূহ জামা‘আেতর 
সােথ কসর কের আদায় কেরন, তারষর িতিন ৮ তািরেখর সকােল 
সাথীেদরেক িনেয় িমনায় েষেেছ েযাহর ও আসেরর সালাত িনিদর� 
ওয়ােি আদায় কেরন এবং েসখােন রাি� যাষন কেরন। ৯ 
তািরেখর সূেযরাদেয়র ষর আরাফা অিভমুেখ যা�া কেরন, তখন 
সাহাবীেদর েকউ তালিবয়াহ ষাঠ করিছল, আবার েকউ তাকবীর 
বলিছল, িতিন তা শনিছেলন িক� কােরা উষর অস�িত �কাশ 
কেরন িন। অতঃষর নািমরায় েষেেছ িতিন একিট েগালাকৃিতর 
তাঁবুেত �েবশ কেরন- যা তাঁর িনেদরেশ তারঁ জেনয বাষন করা 
হেয়িছল, মূলত: নািমরাহ নামক বান আরাফার অ�গরত নয়, বরং 
েসিট আরাফার ষি�ম�াে� একিট এলাকার নাম। সূযর  লা ষযর� 
েসখােনই অববান কেরন, তারষর �ীয় ‘�াসওয়া’ নামক উ�ীর 
উষর আেরাহণ কের ‘ওরানাহ উষতযকায় গমন কেরন এবং �ীয় 
উ�ীর উষর বেস একিট মাহািযাষূণর ভাষণ �দান কেরন; যােত 
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ইসলােমর েমৗিলক িবষয়াবলীর �ীকৃিত �দান কেরন এবং িশকর ও 
জািহিলয়যােতর িভি�সমূহ �িসেয় েদন এবং েযসব িবষয়াবলী সকল 
ধমর ও িম�ােত হারাম েসগেলার িনিষ�তার উষর তাকীদ �দান 
কেরন এবং জািহলী যুেগর কুসং�ার ও সুদেক িনেজর ষােয়র িনেচ 
রােখন, েসই খুৎবায় জনগণেক মিহলােদর �িত সদাচারেণর িনেদরশ 
েদন। কুরআন-সুিাহেক দৃঢ়তার সােথ অবল�ন কের চলার অিসয়াত 
কেরন, তারষর িতিন সাহাবীেদর েথেক �ীকােরািি  হণ কেরন েয, 
িতিন আ�াহর ষয়গাম তােদরেক ষিরষূণরভােব েষেেছ িদেয়েছন এবং 
আমানত স�ূণরােষ আদায় কেরেছন এবং উ�তেক নসীহত 
কেরেছন, অতঃষর উি �ীকােরািির উষর আ�াহেক সাকী 
রােখন। তারষর েখাৎবা েশেষ েবলাল রািদয়া�াহ ‘আনহ-েক 
আযােনর িনেদরশ িদেল িতিন আযান ও ইকামত েদন। তখন িতিন 
েযাহেরর সালাত কসর কের দু’রাকাত আদায় কেরন এবং তােত 
িন��ের েকরাত ষেড়ন অথচ েসই িদন শ�বার িছল। তারষর 
ইকামত িদেয় আসেরর সালাত দু’রাকাত আদায় কেরন। অথচ তখন 
তাঁর সে� মিার অিধবাসীগণও িছল, িক� িতিন তােদরেক েযাহর-
আসেরর সালাত চার রাকাত ষূণর করার িনেদরশ েদন িন, আর না 
তােদরেক ‘জম‘েয়-তাকদীম’ না করার হকুম েদন। অতঃষর সালাত 
েশেষ িতিন সাওয়ারীেত আেরাহণ কের আরাফােতর সীমার মেধয 
অববান করার উে�শয গমণ কেরন। আরাফার িদন তাঁর েরাযা 
রাখার বযাষাের েলাকেদর মােঝ সে�হ েদখা িদেল উ�ুল মু’িমনীন 
মায়মুনাহ রািদয়া�াহ ‘আনহা তাঁর িনকট একিট ষাে� সদয েদাহন 
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করা দুধ ষািঠেয় েদন, তখন িতিন আরাফায় অববানরত িছেলন, 
িতিন তা ষান কেরন এবং েলাকগণ তা েদখিছল। িতিন ‘জাবােল 
রহমত’ নামক ষাহােড়র িনেচ ষাথরসমূেহর িনকট ‘জাবােল মুশাত’-
েক স�ুেখ েরেখ ি�বলামুখী হেয় অববান কেরন। িতিন �ীয় উ�ীর 
উষর সাওয়ার িছেলন এবং িতিন সূযরা� ষযর� আ�াহর িনকট দু‘আ-
�াথরনা করেত থােকন, িতিন েলাকেদরেক ‘ওরানাহ’ নামক 
উষতযকায় অববান না করার িনেদরশ েদন এবং বেলন: “আিম 
এখােন অববান করিছ, তেব ‘আরাফার �া�র সবই 
অববানবাল।” 82F

83 তখন িতিন দু‘আ করার সময় িভখারীর নযায় সীনা 
মুবারক ষযর� হাত উে�ালন কেরন এবং বেলন, ে��তম দু‘আ 
হেলা আরাফার িদেনর দু‘আ, আর আিম এবং আমার ষুবরবতরী 
নবীগণ কতৃরক উ�ািরত ে��তম বাণী হেলা: 

 .»ب ال إب اهللا وحده ب ك�م ل ل اعغم ول المد وهو     شو قد م«

‘‘লা-ইলাহা ই�া�াহ ওয়াাদাহ লা-শারীকালাহ, লাহল মুলকু 
ওয়ালাহল হামদু, ওয়াহয়া আলা কুি� শাইিয়ন �াদীর।” 83F

84  

আর যখন আরাফার িদেন সূযরা� হেয় যায় এবং সূযরাে�র বযাষারিট 
িনি�ত হয় এভােব েয, সূেযরর েসানালী রং েশষ হেয় যায়, তখন 
িতিন ওসামা ইবন যােয়দ রািদয়া�াহ ‘আনহ-েক সাওয়ািরর িষছেন 
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আেরাহণ কিরেয় ধীরিবরতার সােথ মুযাদািলফার িদেক যা�া কেরন 
এবং িতিন উ�ীর লাগাম িনেজর িদেক েটেন রােখন এমনভােব েয, 
তার মাথা সওয়ারীর িকনারায় েযন েযাগ করিছেলন এবং িতিন 
বলিছেলন: ‘‘েহ েলাক সকল! েতামরা �শাি� ও ধীরিবরতার সােথ 
চেলা, েকননা সৎকমর তাড়াহড়া করার মেধয নয়।”85 আর িতিন 
‘আল-মা’েযমাইন’ নামক রা�া িদেয় �তযাবতরন কেরন এবং িতিন 
‘��’ নামক রা�া িদেয়ই আরাফায় �েবশ কেরিছেলন, আর 
�তযাবতরন কােল তাঁর চলার গিত িছল মধযম, িক� যখন েকােনা 
িব�ীণর �া�ের িকংবা ফাঁকা ষেথ উষনীত হেতন, তখন পত গিতেত 
চলেতন এবং িতিন ষথ অিত�ম কােল লাগাতার তালিবয়া ষাঠ 
করিছেলন। িতিন ষিথমেধয অবতরণ কের েষশাব কেরন, তারষর 
হা�া অযু কের ষথ চেলন এবং মাগিরেবর সালাত ষেড়নিন যতকণ 
না িতিন মুযদািলফায় েষেেছন। অতঃষর মুযদািলফায় েষেেছ 
সালােতর জনয অযু কেরন এবং িবলাল রািদয়া�াহ ‘আনহ-েক 
আযান ও ইকামেতর িনেদরশ েদন। অতঃষর উ�ীর িষঠ েথেক মাল-
সামান রাখার এবং উেটর ষাল বাঁধার ষূেবরই মাগিরেবর সালাত িতন 
রাকাত আদায় কেরন, অতঃষর েলাকসকল িনজ িনজ জায়গায় 
িনেজেদর উট বিসেয় িদেল আযান ছাড়া শধু ইকামত িদেয়ই ‘এশার 
সালাত কসর কের আদায় কেরন এবং মাগিরব ও ‘এশার মােঝ 
িতিন আর েকােনা সালাত ষেড়নিন। তারষর িতিন ঘুিমেয় ষেড়ন 
ফজর ষযর� এবং েসই রাত জা ত থােকনিন, তেব অধররাি� যাষন 
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করার ষর ষিরবােরর দুবরল েলাকেদরেক িমনার িদেক যা�া করার 
অনুমিত �দান কেরন এবং তােদরেক িনেদরশ েদন তারা েযন 
জমরােত কংকর িনেকষ না কের যতকণ না সূযর উিদত হয়। 
অতঃষর ফজেরর সময় হেল আযান ও ইকামত িদেয় �থম 
ওয়ােিই ফজেরর সালাত আদায় কেরন। তারষর সাওয়ারীেত 
আেরাহণ কের মাশ‘আের হারােমর িনকট গমন কেরন এবং 
েলাকেদর লকয কের বেলন: ‘‘ষুেরা মুযদািলফাই অববানবল।”86 
তখন িতিন ি�বলামুখী হেয় অিধক হাের আ�াহর িযিকর, তাকবীর, 
তাহলীল, দু‘আ-�াথরনা করেত থােকন েয ষযর� না �ভােতর আেলা 
অেনকটা ফসরা হেয় উেঠ। অতঃষর সূেযরাদেয়র আেগই ফাদল ইবেন 
আ�াস রািদয়া�াহ ‘আনহমা-েক সাওয়ারীর িষছেন বিসেয় 
মুযদািলফা েথেক িমনার িদেক যা�া কেরন।  

ষিথমেধয ইবন আ�াস রািদয়া�াহ আনহমােক িনেদরশ েদন েয, েযন 
িতিন জামরােত িনেকষ করার জনয সাতিট কংকর েবেছ েনন। 
অতঃষর িতিন েসগেলােক তারঁ হােত েরেখ তােত ফুৎকার করেত 
করেত বেলন: ‘‘েতামরা জামরােত অনুাষ েছাট েছাট কংকর 
িনেকষ কেরা এবং ধেমর অিতর�ন করা হেত সতকর েথেকা।”87 
আর িতিন ‘মুহাস সার’ নামক উষ�কায় েষেছেল পত গিতেত তা 
অিত�ম কেরন। আর িতিন মধযম ষথ িদেয় চেলন েযিট েসাজা 
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জামরাতুল েকাবরায় িনেয় যায়। িতিন কংকর িনেকষ করা ষযর� 
তালিবয়াহ ষাঠ করিছেলন। িতিন সূেযরাদেয়র ষর উ�ীর উষর 
সওয়ার অববায় উষতযকার িনচ েথেক জামরাতুল ‘আকাবা বা বড় 
জামরােত ষর ষর সাতিট কংকর িনেকষ কেরন। তখন িতিন কা‘বা 
শরীফেক বাম িদেক এবং িমনােক ডান িদেক রােখন এবং �েতযকিট 
কংকর িনেকেষর সময় ‘আ�াহ-আকবার’-তাকবীর বেলন। অতঃষর 
িমনায় �তযাবতরন কের একিট মাহািযষূণরয ভাষণ �দান কেরন, 
যােত কুরবানীর িদেনর ফযীলত এবং মিার মান-মযরাদা স�েকর 
েলাকেদর অবিহত কেরন এবং শাসকবেগরর যারা কুরআন-সুিাহ 
�ারা েনতৃ� েদয় তােদর কথা েশানা ও মানয করার িনেদরশ েদন। 
তােদরেক হে�র িবিধ-িবধান িশকা েদন, তারষর িমনায় ষশ যেবহ 
করার বােন গমন কের িনজ হেত ৬৩ িট েমাটা-তাজা উট কুরবানী 
কেরন, উট যেবহ করার সময় েসগিল দাঁড়ােনা এবং বাম-ষা বাঁধা 
অববায় িছল, অতঃষর এক শত উেটর অবিশ�গিলেক যেবহ করার 
জনয ‘আলী রািদয়া�াহ ‘আনহ-েক িনেদরশ েদন। কুরবানীর ষশর 
েগাশ ত অভাব � -দির� েলাকেদর মােঝ ব�ন কের িদেত বেলন। 
িক� কসাইেক তার মজদুরী িহেসেব কুরবানীর েগাশ ত িদেত িনেষধ 
কেরন। িতিন তােদর আরও জানান েয, ষুেরা িমনাই যবাই-নাহর 
করার বল এবং মিার িগিরষথসমূহ রা�াও যবাই-নাহর করার 
বল।  

অতঃষর কুরবানীর ষশ যেবহ করা েশেষ নািষতেক েডেক ষাঠান, 
নািষত �থেম তাঁর মাথার ডান অধরাংশ মু�ন করেল িতিন তা আবু 
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তালহা রািদয়া�াহ ‘আনহ-েক �দান কেরন, অতঃষর বাম অধরাংশ 
মু�ন করেল িতিন চুলগেলা আবু �ালহা রািদয়া�াহ ‘আনহ-েক িদেয় 
বেলন: ‘‘এগিল জনগেণর মােঝ ব�ন কের দাও।”88 িতিন মাথা 
মু�নকারীেদর জেনয িতনবার দু‘আ কেরন এবং চুল খােটাকারীেদর 
জেনয একবার। আর উ�ুল মু’িমনীন আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহা 
তাঁেক খুশবু মািখেয় েদন। অতঃষর েযাহেরর আেগ সাওয়ারীেত 
আেরাহণ কের মিা �তযাবতরন কেরন এবং তাওয়ােফ ইফাদাহ  বা 
ফরয তাওয়াফ আদায় কেরন। েসিদন অনয েকােনা তাওয়াফ 
কেরনিন এবং তাওয়ােফর সেথ সা‘য়ীও কেরনিন৮৮

89, িতিন ফরয 
তাওয়াফ িকংবা িবদায় তাওয়ােফ ‘রমল’ কেরনিন, বরং শধুমা� 
তাওয়ােফ কুদুম বা আগমনী তাওয়ােফ ‘রমল’ কেরন।  

অতঃষর তাওয়াফ েশেষ যমযেমর িনকট আেসন তখন েলােকরা 
ষািন ষান করিছল, েলােকরা তাঁেক ষািনর ষা� উিঠেয় িদেল িতিন 
দাঁড়ােনা অববায় যমযেমর ষািন ষান কেরন। অতঃষর িমনায় িফের 
আেসন এবং িমনােতই রাি� যাষন কেরন। েসিদন েযাহেরর সালাত 
েকাথায় আদায় কেরন, এ মেমর মতাানকয রেয়েছ, ইবেন ওমর 
রািদয়া�াহ ‘আনহ এর বণরনায় িতিন েসিদন েযাহেরর সালাত 
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একিট সায়ী যেথ�, আর িবদায়ী তাওয়াফ েতা ঋতুবতরী মিহলা ছাড়া বিহরাগত 

সকল হাজীেদর উষরই ওয়ািজব।’’-অনুবাদক 
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িমনােত ষেড়ন, আর জােবর ও উ�ুল মু’িমনীন আেয়শা রািদয়া�াহ 
‘আনহ বেলন: িতিন েসিদন েযাহেরর সালাত মিােতই ষেড়ন।  

অতঃষর ১১ তািরেখর সকােল সূযর ষি�ম িদেক  েল যাওয়ার 
অেষকা কেরন, অতঃষর সূযর  লার ষর িতিন তাবু েথেক জামারাত 
অিভমুেখ ষােয় েহঁেট যা�া যা�া কেরন এবং েসিদন সাওয়ািরেত 
আেরাহণ কেরন িন, েসথায় েষেেছ �থেম মসিজেদ খাইেফর 
সিিকেট অবিবত �থম জামরােত কংকর মারা শজ কেরন এবং 
তােত এেকর ষর এক সাতিট কংকর িনেকষ কেরন এবং �েতযক 
কংকেরর সােথ ‘‘আ�াহ আকবার”-তাকবীর বেলন।  

তারষর জামরাহ েথেক িকছুটা অ সর হেয় ি�বলামুখী হেয় দাঁিড়েয় 
দু’হাত উে�ালন কের সূরা বা�ারার সমষিরমাণ দীঘরকণ দু‘আ-
�াথরনা কেরন। 

তারষর মধযম জমরায় েষৗেছ েসখােনও �থমবােরর নযায় কংকর 
িনেকষ কেরন, তারষর িকছুটা স�ুেখ উষতযকার িদেক সের িগেয় 
জামরােক ডান িদেক েরেখ ি�বলামুখী হেয় দাঁিড়েয় দু’হাত তুেল 
�ায় �থমবােরর নযায় দীঘরকণ দু‘আ-�াথরনা কেরন। তারষর তৃতীয় 
জমরাতুল আ�াবার �িত অ সর হন এবং েসখােন েষৗেছ বাম 
িদেক উষতযকা সংল� বােন গমন কেরন এবং জামরােক সামেন 
েরেখ এবং কাবা শরীফেক বাম িদেক এবং িমনােক ডান িদেক েরেখ 
অনুাষ সাতিট কংকর িনেকষ কেরন।  
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আর কংকর িনেকষ স�ি কের িফের আেসন এবং েসথায় 
দাঁড়ানিন। 

অিধক  হণেযাগয মত হেলা েয, িতিন েযাহেরর সালােতর ষূেবরই 
কংকর িনেকষ কেরিছেলন। অতঃষর িফের এেস সালাত আদায় 
কেরন। তেব আ�াস রািদয়া�াহ ‘আনহ-েক হাজীেদর ষািন 
সরবরাহ করার দািয়� ষালেনর উে�েশয িমনার িদনগেলােত মিায় 
রাত কাটােনার অনুমিত েদন। িতিন তাড়াতািড় কের ১২ তািরেখ 
িমনা তযাগ কেরন িন, বরং িবল� কের ‘আইয়যােম তাশরীে�র িতন 
িদনই জামরাহ গেলােত কংকর িনেকষ কেরন। অতঃষর মুহাস সাব 
নামক বােন এেস অববান কেরন। েসখােন েযাহর, আসর, মাগিরব 
ও এশার সালাত �েতযকিটেক তার সময়মত আদায় কেরন এবং 
অ� িকছু সময় িন�া যান। অতঃষর সাওয়ারীেত আেরাহণ কের 
মিা েষৗেছ রাত েসেহরীর সময় বায়তু�াহর িবদায়ী তাওয়াফ কেরন 
এবং এ তাওয়ােফ ‘রমল’ কেরনিন, তখন উ�ুল মু’িমনীন সািফয়যাহ 
ঋতুবতরী হেয় ষড়েল তার জনয িবদায়ী তাওয়ােফর হকুম িশিথল 
কেরন, তাই িতিন িবদায় তাওয়াফ কেরন িন।  

েস রােতই আেয়শাহ রািদয়া�াহ ‘আনহার মনবি�র জনয তাঁর ভাই 
আআুর রহমানেক সােথ িনেয় ‘তান‘ঈম’ েথেক ইহরাম েবঁেধ একিট 
ওমরাহ আদায় করার বযববা কের েদন। আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহা 
ওরমাহ েশেষ রােত িফের এেল িতিন সাহাবীেদরেক সফেরর িনেদরশ 
েদন, তখন সবাই মদীনা অিভমুেখ যা�া কেরন।” 
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(১২) হাদী, কুরবানী ও ‘আকীকাহ �সে� তারঁ আদশরমালা৮৯

90 

(ক) হাদী �সে� তাঁর আদশরমালা৯০

91:  

১. রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম উট ও ছাগলষাল হাদী 
িহেসেব ে�রণ কেরন এবং তাঁর �ীেদর ষক হেত হাদী িহেসেব গজ 
ে�রণ কেরন। িতিন হ� ও ওমরার সময় এবং (হদায়িবয়ার সি� 
কােল) অববান বেল হাদী যেবহ কেরন।  

২. তাঁর আদশর িছল, হাদী িহেসেব ে�িরত ছাগলষােলর গলায় েবিড় 
লাগােনা, েসগেলার গলায় ছুিরর আঘােত দাগ করা নয়। িতিন �ীয় 
হাদী ে�রেণর ষর (ইহরাম বাঁধার ষূবরমুহতর ষযর�) েকােনা হালাল 
িবষয়ািদেক িনেজর উষর হারাম মেন কেরন িন।  

৩. িতিন হািদ িহেসেব উট ে�রণ করেল েসগিলেক ‘তা�লীদ’-গলায় 
েবড়ী লাগােতন, বা ‘এশআর’ করেতন- অথরাৎ উেটর ডান কুেজঁ 
ছুিরর আঘােত সামানয দাগ লাগােতন।  

৪. িতিন হাদী ে�রণ করার সময় দূতেক বেল িদেতন েয, েকােনা 
হাদী মৃতুযমুখী হেল েসিট যেবহ কের েদেব, অতঃষর তার রেি �ীয় 

                                                           
90 যাদুল মা‘আদ :২/২৮৫।  
91 মিার হারাম শরীেফ হ�-উমরা একই সফের করার সুেযাগ  হণ করার 

কারেণ েশাকিরয়া�াষ েয ষশ যেবহ করেত হয় েস িনিদর� ষশেক হাদী বলা 

হয়।’’ অনুবাদক। 
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জুতা রি�ন কের তার উষিরভােগ েরেখ েদেব, েস িনেজ িকংবা 
সাথীবেগরর েকউ েস ষশর েগাশ ত ভ�ন করেব না, অতঃষর েগাশ ত 
অনয েলাকেদর মােঝ ব�ন কের েদেব।  

৫. িতিন হাদীেত সাহাবীেদর অংশীদার কের িদেতন, উেট সাতভাগ 
এবং গজেত সাত ভাগ।  

৬. িতিন রাখালেক িবেশষ �েয়াজেন অনয সওয়ারী ষাওয়া ষযর� 
হাদীেত আেরাহণ করার অনুমিত েদন।  

৭. তাঁর আদশর িছল: উটেক দাঁড়ােনা ও বাম ষা বাঁধােনা অববায় 
নহর করা, িতিন নহর করার সময় ‘িবসিম�াহ’ ও ‘আ�াহ আকবর’ 
বলেতন।  

৮. িতিন িনজ হােতই কুরবানীর ষশ যেবহ কেরন, আবার কখেনা 
অনযেক অবিশ�গেলা যেবহ করার দািয়� �দান কেরন।  

৯. িতিন ছাগল-দু�া যেবহ করার সময় তাঁর এক ষা িদেয় ছাগল-
দু�ার ষাঁজর দািবেয় রাখেতন, অতঃষর ‘িবসিম�ািহ-আ�াহ আকবর’ 
বেল যেবহ করেতন।  

১০. িতিন উ�তেক কুরবানী ও হাদীর েগাশ ত খাওয়া ও জমা রাখার 
অনুমিত িদেয়েছন।  
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১১. িতিন কখেনা হাদীর েগাশ ত ব�ন কের িদেতন, আবার কখেনা 
বেলন: যার ইিা িকছু অংশ েরেখ েদেব।  

১২. তাঁর আদশর িছল ওমরার হাদী যেবহ করা মারওয়া ষাহােড়র 
িনকেট, আর হে� েকরােনর হাদী যেবহ করা িমনােত।  

১৩. িতিন কখনও ইহরাম েথেক হালাল হওয়ার ষূেবর �ীয় হাদী নহর 
কেরনিন, বরং িতিন শধুমা� সূেযরাদেয়র ষর এবং জমরােত কংকর 
িনেকেষর ষরই হাদী নহর কেরন এবং সূেযরাদেয়র ষূেবর হাদী নহর 
করার অনুমিত কখনও িতিন েদনিন।” 

(খ) কুরবানী �সে� তাঁর আদশরমালা৯১

92:  

১. রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম কখনও কুরবানী করা 
ষিরতযাগ কেরনিন এবং িতিন দু’িট দু�া িদেয় কুরবানী করেতন 
এবং ঈেদর সালােতর ষর েসগেলা যেবহ করেতন। িতিন বেলন: 
“আইয়যােম তাশরী� তথা ১১, ১২, ১৩ তািরখও কুরবানীর ষশ 
যেবহ করার িদবস।”93 

২. িতিন আেরা বেলন: েয েকউ ঈেদর সালােতর ষূেবর কুরবানী 
করেলা, তার কুরবানী বলেত িকছুই হেলা না, বরং েসটা েকবল 
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93 মুসনােদ আহমদ।  
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খাবার েগাশ ত হেলা, যা েস িনেজর ষিরবার-ষিরজেনর জনয আগাম 
বযববা করেলা।”94  

৩. িতিন ছাগল-েমষ জাতীয় ষশর ছয় মােসর ছানা এবং ষাচঁ বছর 
উ�ীণর উট, আর দু’বছর উ�ীণর গজ কুরবানী করার িনেদরশ েদন।  

৪ তাঁর আদশর িছল কুরবানীর জনয সু�র ও �িটমুি ষশ বাচাই 
করা। িতিন কান-কাটা, িশং-ভা�া, এক েচাখ-কানা, েনংড়া, ষা ভা�া, 
ও অিত দুবরল ষশ িদেয় কুরবানী করেত িনেষধ কেরন এবং িতিন 
েচাখ-কান �িটমুি হওয়ার �িত লকয রাখার িনেদরশ েদন।  

৫. িতিন আেরা িনেদরশ েদন, েয বযিি কুরবানী করার ইিা রােখ েস 
েযন িযল-হা� মােসর �থম দশক �েবেশর ষর িনেজর নখ-চুেলর 
িকছুই না কােট।  

৬. তাঁর আদশর িছল ঈদগােহ কুরবানী করা।”95  

৭. তাঁর আদশর িছল একিট ছাগল এক ষিরবােরর ষক হেত যেথ� 
হেব বেল মেন করা, যিদও সংখযায় তারা একািধক হেয় থােক।” 

(গ) আ�ীকা �সে� তাঁর আদশরমালা:৯৫

96 

                                                           
94 বুখারী, মুসিলম। 
95 বুখারী।  
96 যাদুল মা‘আদ: ২/২৯২।  
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১. সহীহ সনেদ রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক 
�মািণত েয, িতিন বেলেছন: “�েতযক নবজাত িশশ তার আ�ীকার 
সােথ দায়ব� থােক, েযিট তার ষক েথেক স্ম িদেন যেবহ করা 
হয় এবং তার মাথা-মু�ন করা হয় ও নাম রাখা হয়।”97  

২. িতিন আেরা বেলেছন: “েছেলর ষক েথেক দু’িট ছাগল এবং 
েমেয়র ষক েথেক একিট ছাগল যেবহ করা হেব।”98 

                                                           
97 আবু দাউদ, িতরিমযী ও নাসাঈ। 
98 আবু দাউদ ও নাসাঈ। 
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(১৩) �য়-িব�য় ও েলন-েদন �সে� তারঁ আদশরমালা৯৮

99 

১. রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম �য় ও িব�য় কেরন, 
তেব নবুওয়াত লােভর ষর তাঁর �য় অিধক িছল িব�য় অেষকা, 
িতিন মজুরী কেরন৯৯

100 এবং অনযেক মজুর িনেয়াগ কেরন, িতিন 
উকীল-�িতিনিধ িনেয়াগ কেরন এবং অেনযর �িতিনিধ� কেরন, 
তেব তাঁর �িতিনিধ িনেয়াগ অিধক িছল তাঁর �িতিনিধ� করা 
অেষকা।  

২. িতিন নগদ মূেলয ও বাকী মূেলয �য় কেরন, িতিন িনেজ সুষািরশ 
কেরন এবং তাঁর িনকট সুষািরশকরা হয়, িতিন ব�ক িদেয় এবং 
ব�ক ছাড়া ঋণ  হণ কেরন এবং িতিন ধার েনন।  

৩. িতিন দান-খায়রত কেরন কেরন এবং দান  হণ কেরন, িতিন 
িনেজ উষহার-উষে ৗকন �দান কেরন এবং উষহার  হণ কেরন 
এবং তার �িতদান �দান কেরন, আর উষহার  হেণর ইিা না 
হেল �দানকারীর িনকট অষারগতা �কাশ কেরন, রাজা-বাদশাগণ 
তাঁর িনকট হাদীয়া-উষে ৗকন ে�রণ করেতা, িতিন তােদর হাদীয়া 
 হণ করেতন এবং তা সাহাবীেদর মােঝ ব�ন কের িদেতন।  

৪. তাঁর েলন-েদন সবরািধক উ�ম িছল, িতিন কােরা েথেক িকছু ঋণ 
িহেসেব  হণ করেল তার েচেয় উ�ম ষিরেশাধ করেতন এবং তার 
                                                           
99 যাদুল মা‘আদ: ১/১৫৪। 
100 েযমন মিায় কেয়ক কীরােতর িবিনমেয় ছাগল-েভড়া চরােনার ঘটনা। 
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ধন-স�দ ও ষিরবার-ষিরজেনর জনয বরকেতর দু‘আ করেতন, 
িতিন একবার ঋণ িহেসেব একিট উট  হণ কেরন, অতঃষর তার 
মািলক ককরশ ভাষায় তাঁর িনকট মূলয ষিরেশােধর দাবী করেল 
সাহাবীগণ তােক মার-ধর করার ইিা কেরন, তখন িতিন বেলন: 
তােক েছেড় দাও, েকননা হকদােরর কথা বলার অিধকার 
রেয়েছ।”101  

৫. অজ-মুখরেদর কেঠারতা তাঁর কদঘর-কমাশীলতােক আেরা বৃি� 
করেতা, িতিন রাগাি�ত বযিিেক িনেদরশ েদন, েস েযন িনেজর 
রােগর অি��ুিল�েক অযুর ষািনর �ারা িনিবেয় েফেল এবং বেস 
ষেড় যিদ েস দাঁড়ােনা থােক এবং শয়তান েথেক আ�াহর িনকট 
আ�য় �াথরনা কের।  

৬. িতিন কােরা উষর গবর-অহংকার করেতন না, বরং সাথীেদর 
সামেন িবনয় ন�তা �কাশ করেতন এবং েছাট-বড় সবাইেক সালাম 
িদেতন।  

৭. িতিন কখেনা েকৗতুক ও রিসকতা করেতন, তেব িতিন েকৗতুক 
ও রিসকতায় সতয বলেতন, িতিন কখেনা ‘তাওিরয়া’ বা ইি�েত কথা 
�কাশ করেতন, তেব িতিন তােত সতয ছাড়া বলেতন না।  

                                                           
101 বুখারী ও মুসিলম। 
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৮. িতিন একদা িনেজই েদৗড় �িতেযািগতায় অংশ  হণ কেরন, 
িনজ হােতই জুতা েসলাই কেরন, িনজ হােতই কাষড় বহন কেরন, 
ষািনর ে ােল তািল লাগান, ছাগেলর দুধ েদাহন কেরন, কাষড় 
েসলাই কেরন, িনেজর ও ষিরবার-ষিরজেনর েখদমত কেরন এবং 
সাহাবীেদর সে� মসিজেদ িনমরাণ কােজ ইট বহন কেরন।  

৯. তাঁর বক কলযােণর জনয সৃি�র মেধয সবরািধক উ�ুি িছল, তাঁর 
অ�র সবরািধক ষিব� িছল।  

১০. তাঁেক দুিট িবষেয়র েয েকােনা একিট  হণ করার এখিতয়ার 
েদওয়া হেল িতিন সবরদাই অেষকাকৃত সহজতরিট  হণ করেতন, 
যিদ না হয় তা গনাহর িবষয়।  

১১. িতিন বযিিগত েকােনা িবষেয় কখেনা �িতেশাধ  হণ কেরনিন, 
তেব আ�াহর িবধান লি�ত হেল শধু আ�াহর জনযই �িতেশাধ 
 হণ করেতন। ১২. িতিন ষরামশর িদেতন এবং ষরামশর  হণ 
করেতন, েরাগীর েদখা-শনা করেতন এবং জানাযায় শরীক হেতন, 
েলাকেদর দাওয়াত  হণ করেতন এবং িবধবা, অভাব � দুবরলেদর 
অভাব ষূরেণর লেকয তােদর সােথ েহঁেট েযেতন।  

১৩. েকউ তাঁেক ষছ�নীয় েকােনা বব উষহার িদেল িতিন তার জনয 
দু‘আ করেতন এবং বলেতন: েয েকউ কােরা �িত সদাচরণ করেলা, 
অতঃষর েস ঐ আচরণকারীেক বলেলা: 

 .»جزاك اهللا خ�ا  «
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‘জাযাকা-�াহ খাইরান’ 

“আ�াহ েতামােক উ�ম িবিনময় দান কজক, তাহেল েস তার 
অতযিধক �শংসা কেরেছ।”102  

                                                           
102 িতরিমযী।  
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(১৪) িববাহ-শাদী ও ষািরবািরক জীবন-যাষন �সে� তারঁ 
আদশরমালা১০২

103 

১. সহীহ সনেদ রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক 
�মািণত েয, িতিন বেলেছন: দুিনয়ার ব�সমূহ হেত নারী ও 
সুগি�েক আমার িনকট ষছ�নীয় করা হেয়েছ এবং সালােতর মেধয 
আমার েচােখর �শাি� রাখা হেয়েছ।”১০৩

104  

িতিন আেরা বেলেছন: “েহ যুব সমাজ ! েতামােদর মেধয েয সাধয 
রােখ েস েযন িববাহ কের।”105  

িতিন আেরা বেলেছন: “েতামরা অতযিধক মমতাময়ী ও অিধক স�ান 
�সবকািরণী নারী িববাহ কেরা।”106  

২. তাঁর আদশর িছল �ীেদর সােথ সদয় বযবহার ও মহৎ চির�ময় 
জীবন-যাষন করা। িতিন বলেতন: “েতামােদর মেধয সেবরা�ম েস 
বযিি, েয িনেজর ষিরবােরর িনকট সেবরা�ম, আর আিম আমার 
ষিরবােরর িনকট েতামােদর মেধয সেবরা�ম।”107  

                                                           
103 যাদুল মা‘আদ: ১/১৪৫। 
104 নাসাঈ।  
105 বুখারী, মুসিলম।  
106 আবু দাউদ।  
107 িতরিমযী, ইবেন মাজাহ।  
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৩. �ীেদর েকউ অাবধ নয় এমন েকােনা িবষয় কামনা করেল িতিন 
তার েস বাসনা ষূরণ করেতন। উ�ুল মু’িমনীন আেয়শা রািদয়া�াহ 
‘আনহার িনকট আনসারী েমেয়েদরেক েগাষেন �েবশ করােতন, 
যারা তাঁর সােথ েখলা-ধুলা করেতা। উ�ুল মু’িমনীন আেয়শা 
রািদয়া�াহ ‘আনহা ষান করার ষর িতিন ষা� হােত িনেয় েস বােন 
মুখ েরেখ ষান কেরন েযখােন আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহা মুখ েরেখ 
ষান কেরিছেলন, িতিন কখেনা কখেনা তার েকােল েঠস লাগােতন 
এবং কখেনা তাঁর মাথা আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহা-এর েকােল 
েরেখ কুরআন েতলাওয়াত করেতন, অথচ কখেনা িতিন হােয়য 
অববায় হেতন, আবার কখেনা তােক হােয়য অববায় ষায়জামা 
ষিরধান করেত আেদশ করেতন, অতঃষর িতিন ষায়জামার উষর 
সহবাস করেতন। 

৪. িতিন আসেরর সালাত েশেষ তাঁর �ীেদর িনকট গমন কের 
তােদর েখাজ-খবর িনেতন, অতঃষর রােত যার ষালা তার সােথ 
রাি� যাষন করেতন।  

৫. িতিন �ীগেণর মােঝ রাত যাষন এবং েখার-েষাষ সমান কের 
ব�ন করেতন, কখেনা কখেনা িতিন তাঁর েকােনা এক �ীর �িত 
হাত �সািরত করেতন অনয �ীেদর উষিবিতেত।  

৬. িতিন �ীেদর সােথ রােতর েশষভােগ ও �থমভােগ েযৗন-িমলন 
করেতন, আর রােতর �থমাংেশ �ী-সহবাস করেল কখেনা েগাসল 
কের ঘুিমেয় েযেতন, আবার কখেনা অযু কের ঘুিমেয় ষড়েতন। 
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িতিন বেলন: “েস বযিি অিভশ্ বা আ�াহর রহমত েথেক বিহ�ৃত, 
েয িনেজর �ীর ষ�াতভাগ িদেয় েযৗনস�ম কের।”১০৭F

108 িতিন আেরা 
বেলন: “েতামােদর েকউ যিদ �ী-সহবােসর ষূেবর বেল: 

 .»اإ جغبغي الشمطين وجغب الشمطين مي مدق غي«

‘আ�া-হ�া জািিবনাশ শায়�া-না, ওয়া জািিিবশ শায়তানা িম�া 
রাযা�তানা।  

“েহ আ�াহ! তুিম আমােদর েথেক শয়তানেক দূের রােখা, আর 
আমােদরেক তুিম (এ িমলেনর ফেল) েয স�ান দান করেব তার 
েথেকও শয়তানেক দূের রােখা। তাহেল যিদ েস িমলেনর মাধযেম 
স�ান গভরধারণ িনধরািরত থােক, তেব শয়তান কখেনা তার কিত 
করেত ষারেব না।” 108F

109  

৭. িতিন বেলন: যখন েতামােদর েকউ েকােনা নারীেক িববাহ কের 
অথবা দাস�য় কের িকংবা চতু�দ জ� �য় কের, তখন তার 
ললাট ধারণ কের ‘িবসিম�াহ’ বেল এবং আ�াহর িনকট তােত 
বরকেতর জেনয দু‘আ কের বেল: 

وثلم خ�هي وخ� مي جبغ، عغمه وأعوب نم م  كهي وم  ك مي اإ إأ أ«
 .»جبغ، عغمه

                                                           
108 আবু দাউদ।  
109 বুখারী, মুসিলম।  



 

103 

“আ�া-হ�া ইিী আসআলুকা খাইরাহা, ওয়া খাইরামা জুিবলাত 
আলাইিহ, ওয়া আয়ুযুিবকা িমন শারিরহা ওয়া শারিরমা জুিবলাত 
আলাইিহ।”  

“েতামার িনকট এর কলযােণর �াথরনা জানাই এবং তার েসই 
কলযাণময় �ভােবরও আ�ান জানাই যার উষর তােক সৃি� করা 
হেয়েছ, আর আিম েতামার আ�য় চাই তার অিন� হেত এবং তার 
�বৃি�র অকলযাণ হেত যার উষর তােক সৃি� করা হেয়েছ।”১০৯

110  

৮. িতিন িববািহতেদর জেনয দু‘আ কের বলেতন: 

 .»نيمك اهللا لم وخيمك عغمم وجا نوغممي ف خ�«

‘বারকা�াহ লাকা, ওয়া বারাকা ‘আলাইকা, ওয়া জামা‘আ বাইনাকুমা 
ফী খাইিরন।”  

“আ�াহ েতামার জনয বরকত িদন, আর েতামার উষর বরকত 
নািযল েহাক এবং েতামােদর দু’জনেক কলযােণ একি�ত 
কজন।”১১০F

111 

                                                           
110 আবু দাউদ, ইবন মাজাহ।  
111 আবু দাউদ, িতরিমযী, ইবেন মাজাহ। 
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৯. িতিন সফরকােল �ীেদর মােঝ লটারী িদেতন, লটারীেত যার নাম 
উঠেতা েস তাঁর সে� েযেতা, অনযেদর জনয েসই সময়িট গণনা 
করেতন না।  

১০. তাঁর আদশর িছল না গৃহ-বাসভবেনর �িত অিতশয় মেনােযাগ 
�দান করা, উ�তা িবিশ�-দীঘর করা, সািজেয়-ন� করা এবং 
স�সািরত করা। 

১১. িতিন১১১

112 তালাক �দান কেরিছেলন, অতঃষর তালাক �তযাহার 
কের েনন, িতিন িনেজর �ীেদর িনকট এক মাস গমণ করেবন না 
বেল শষথ কের ঈলােয় মুয়ািাত (বা িনধরিরত সমেয়র ঈলা) কেরন, 
তেব িতিন কখনই ‘িযহার’ কেরন িন।”113 

                                                           
112 েকােনা েকােনা �ীেক তালাক �দান কেরিছেলন। 
113 শরীয়ােতর ষিরভাষায় ‘িযহার’ মােন েকােনা বযিি তার �ীেক এ কথা বলা েয, 

তুিম আমার জনয আমার মাতার ষৃ�েদেশর নযায়-হারাম, এটা তালাক অেষকা 

কেঠারতর। অনুবাদক।  
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(১৫) ষানাহার �সে� তারঁ আদশরমালা১১৩

114 

(ক) আহার �সে� তাঁর আদশরমালার িববরণ:  

১. যা িকছু খাবার উষিবত করা হেতা তা িতিন িফিরেয় িদেতন না, 
আর যা িকছু মওজুদ েনই তার জনয ভিনতা বা কৃি�মতা করেতন 
না, বরং ষিব�-হালাল ববসমূহ হেত যা িকছু তাঁর সামেন েষশ করা 
হেতা তা েথেক েখেয় িনেতন। িক� তাঁর জিচস�ত না হেল হারাম 
না বেল তা ষিরতযাগ করেতন, জিচস�ত না হওয়া সেেও েকােনা 
িকছু িনেজর উষর জরবদি� কের েখেতন না। িতিন কখনই েকােনা 
খাবাের েদাষ �কাশ কেরন িন, খাবার তাঁর জিচস�ত হেল 
েখেয়েছন, আ জিচস�ত না হেল ষিরতযাগ কেরেছন, েযমন িতিন 
অভয� না হওয়ায় ‘�া�’115 খানিন।  

২. যা িকছু মওজুদ থাকেতা তা হেত িতিন আহার করেতন, আর 
িকছুই না েষেল িতিন কধযরধারণ করেতন, এমনিক িতিন কুধার 
কারেণ েষেট ষাথর বাঁেধন, এক চাঁদ, দু’চাঁদ ও িতন চাঁদ 
অিতবািহত হেতা, িক� তার ঘের আগন ��লন করা হেতা না।  

৩. তাঁর আদশর িছল না েয, িনেজেক একই �কার খাবােরর উষর 
অভয� কের েনওয়া এমনভােব েয, তা ছাড়া অনয িকছুই খােবন না।  

                                                           
114 যাদুল মা‘আদ ১/১৪২।  
115 বা ষা�া জাতীয় এক �কার �াণী।  
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৪. িতিন েভঁড়া, দু�া ও মুরগীর েগাশ ত এবং হবারা ষািখর েগাশ ত, 
জ�লী গাধার েগাশ ত, খারেগাশ ও সামুি�ক খাদয এবং ভূনা খাদয 
েখেয়েছন। কাঁচা েখজুর ও শকনা েখজুর েখেয়েছন। িতিন ‘সারীদ’- 
অথরাৎ েগাশ ত ও জিট েমশােনা এক �কার উষােদয় খাবার 
েখেয়েছন। িতিন যায়তুেনর কতল িদেয় জিট েখেয়েছন। িতিন তাজা 
েখজুেরর সােথ িখরা েখেয়েছন। িতিন রািাকৃত কদু েখেয়েছন এবং 
িতিন েসিট ষছ� করেতন। িতিন েডকিচেত অবিশ� শকনা 
েগাশেতর টুকেরা েখেয়েছন এবং িতিন দুেধর সর িদেয় েখজুর 
েখেয়েছন।  

৫. িতিন েগাশ ত ষছ� করেতন এবং তাঁর িনকট অতযিধক 
ষছ�নীয় িছল বকরীর বাহ ও অ বতরী অংশ।  

৬. িতিন �েদেশর নবাগত ফল েখেতন এবং তা েথেক  আিরকা 
করেতন না।  

৭. অিধকাংশ সময় তাঁর খাবার যমীেনর উষর দ�রখােন রাখা 
হেতা।  

৮. িতিন ডান-হােত আহার করার িনেদরশ িদেতন এবং বাম-হােত 
েখেত িনেষধ করেতন। এবং বলেতন: “শয়তান বাম-হােত খায় 
এবং বাম হােত ষান কের।”116  

                                                           
116 মুসিলম।  
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৯. িতিন িতন আ�ুেল আহার করেতন এবং িতিন আহার েশেষ 
আ�ুল েচেট েখেতন।”117  

১০. িতিন েহলান িদেয় খাবার েখেতন না।”118  

আর েহলান বা েঠস লাগােনা িতন �কাের হেয় থােক : - ১. 
একষাে�র ঝুঁেক আহার করা, ২. চারজানু হেয় বেস আহার করা, ৩. 
এক হােতর উষর েঠস িদেয় বেস অষর হােত আহার করা, উি 
িতন �কারই িনি�ত। িতিন উভয় হাঁটু খাড়া অববায় ষাছার উষর 
বেস আহার করেতন এবং বলেতন: “আিম বিস েযভােব একজন 
দাস বেস আর আহার কির েযভােব একজন দাস আহার কের।  

১১. যখন িতিন খাবাের হাত রাখেতন তখন 

 .»�س  اهللا«

‘িবসিম�াহ’ বলেতন এবং িতিন আহারকারীেক ‘িবসিম�াহ’ বলার 
িনেদরশ িদেতন, িতিন আেরা বেলন: “যখন েতামােদর েকউ খাবার 
খায় তখন শজেত েযন ‘িবসিম�াহ’ বেল, আর েয শজেত 
‘িবসিম�াহ’ বলেত ভুেল েগেলা েস েযন বেল: 

 »�س  اهللا ف أول وآخمه«

                                                           
117 মুসিলম।  
118 বুখারী।  
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‘িবসিম�ািহ ফী আওয়ািলহী ওয়া আিখরীহী।”  

“শজেত ও েশেষ আ�াহর নােম।”১১৮

119  

১২. িতিন বেলন: “েয খাবাের আ�াহর নাম েনয়া হয় না, শয়তান 
তােক িনেজর জনয হালাল কের েনয়।”120 

১৩. িতিন খাবার েখেত বেস েমহমানেদর সােথ কথা বলেতন এবং 
তােদর উষর বারংবার খাবার উিঠেয় িদেতন, েযমনিট অিত 
আষযায়ণকারী েলােকরা কের থােক।  

১৪. যখন তার সামেন েথেক খাবার খাওয়ার ষর বাকী অংশ উিঠেয় 
েনওয়া হেতা তখন িতিন বলেতন: 

المد هللا حدا   ث�ا  يمبي  مبيم، رمه غ� ممف وب مودع وب مس ا� عغه «
 .»مخغي

‘আল-হামদু িল�ািহ হামদান কািসরান �াইেয়বান মুবারাকান ফীিহ, 
গাইরা মুকিফয়যীন, ওয়ালা-মুয়া�া‘য়ীন, ওয়ালা-মুসতাগনান ‘আনহ 
রা�ানা।”  

“ষাক-ষিব�, বরকতময় অেনক অেনক �শংসা আ�াহর জনয, েহ 
আমােদর �ভু! েয খাদয হেত িনিলর্ হেত ষারেবা না, আর যা েথেক 

                                                           
119 িতরিমযী।  
120 মুসিলম। 
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কখনই িচরতের িবদায় িনেত ষারেবা না এবং তা হেত 
অমুখােষকীও হেবা না।”১২০

121  

১৫. িতিন কােরা িনকট ষানাহার করেল তােদর জেনয দু‘আ না করা 
ষযর� েবর হেতন না এবং বলেতন: 

أرطم عغد�  الايئمون وأرء يعيم�  ابنمام و�غ، عغم�  «
 .»اعالئ� 

‘আফতারা ই�াকুমুস সােয়মূন, ওয়া-‘আকালা �া‘আমাকুমুল আবরার, 
ওয়া-�া�াত আলাইকুমুল মালাইকা।”  

“েতামােদর সােথ ইফতার করেলা েরাযাদারগণ, েতামােদর আহার 
 হণ করেলা সৎ েলাকগণ এবং েতামােদর জনয শাি� কামনা 
করেলা েফেরশতাগণ।”১২১F

122  

১৬. যিদ েকউ িমসকীন-অভাব � েলাকেদর েমহমানদারী করেতা 
িতিন তার জেনয দু‘আ করেতন এবং তার �শংসা করেতন।  

১৭. িতিন েছাট িকংবা বড়, �াধীন িকংবা �ীতদাস, েবদুঈন িকংবা 
মুহািজর বা িভনেদশী েয কােরা সােথ বেস ষানাহার করেত ঘৃণা 
করেতন না।  

                                                           
121 বুখারী।  
122 আবু দাউদ। 
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১৮. েরাযারত অববায় তাঁর সামেন খাবার েষশ করা হেল িতিন 
বলেতন: আিম েরাযাদার।”123 এবং েমহমােনর �িত িনেদরশ জারী 
কেরন েয, যিদ েস েরাযাদার হয়, তাহেল েযন েমজবােনর জেনয 
দু‘আ কের, আর যিদ েস েরাযাদার না হয় তাহেল েযন আহার 
কের।”124  

১৯. েকউ িবেশষভােব খাবার কতরী কের তাঁেক দাওয়াত িদেল, তখন 
তার সােথ অনয েকউ এেস শািমল হেল, িতিন েমজবানেক তার 
স�েকর অবিহত কের বলেতন: এই বযিি আমােদর সােথ এেসেছ, 
েতামার ইিা হেল তােক অনুমিত িদেত ষার, নতুবা তুিম চাইেল েস 
চেল যােব।”125  

২০. সাহাবীেদর েকউ েকউ তাঁর িনকট অিভেযাগ করেলা েয, তারা 
ষানাহার কের ষিরতৃি্ লাভ কের না, তখন িতিন তােদরেক িনেদরশ 
�দান কেরন েয, েতামরা িবিিিভােব না হেয় একে� খাবার খাও 
এবং আ�াহর নাম িনেব, এেত েতামােদর খােদয বরকত হেব।”126  

২১. িতিন বেলেছন : “আদম-স�ান েষেটর েচেয় অিধক িনকৃ� 
েকােনা ষা� ষূণর কেরিন, তার জেনয কেয়কিট েলাকমাই যেথ� িছল, 

                                                           
123 বুখারী, মুসিলম। 
124 মুসিলম।  
125 বুখারী।  
126 আবু দাউদ। 
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য�ারা �ীয় িষঠ েসাজা রাখেব, আর অতযিধক �েয়াজন হেল এক -
তৃতীয়াংশ খাবােরর জনয, এক-তৃতীয়াংশ ষানীেয়র জনয এবং এক-
তৃতীয়াংশ �াস-��ােসর জনয।”127  

২২. এক রাে� িতিন ঘের �েবশ কের খাবার তালাশ কের িকছুই 
েষেলন না, তখন িতিন বলেলন: 

 .»اإ أيع  م  أيعم  واو  م  وييأ«

‘আ�া-হ�া আ�িয়ম মান আ�আমানী, ওয়াসিক মান-সা�ানী।”  

“েহ আ�াহ! েয আমােক আহার করােব তুিম তােক আহার করাও, 
আর েয আমােক ষান করােব তুিম তােক ষান করাও।’ 127F

128 

(খ) ষান করা �সে� তাঁর আদশরমালার িববরণ১২৮F

129 

১. ষান করা �সে� তাঁর আদশরমালা িছল সবরােষকা ষূণরা�, যােত 
�ােবযর েহফাযত হয়। ঠাপা-িমি� ষানীয় তাঁর িনকট সবরািধক 
ষছ�নীয় িছল। িতিন কখেনা খােলস দুধ ষান করেতন, আবার 
কখেনা ষািন-িমি�ত দুধ, িতিন দুধ ষান কের বলেতন: 

 .»رمه وددني مغهاإ نيمك بي «

                                                           
127 িতরিমযী, ইবন মাজাহ।  
128 মুসিলম।  
129 যাদুল মা‘আদ ২/৩৬৬; ৪/২০৯।  
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‘আ�া-হ�া বািরক লানা-িফহ, ওয়ািযদনা-িমনহ,  

“েহ আ�াহ ! তুিম আমােদর এ খােদয বরকত দাও এবং তা আেরা 
েবশী কের দাও, িনঃসে�েহ এমন েকােনা বব েনই যা খানা-িষনার 
জনয যেথ� হেত ষাের একমা� দুধ বযতীত।”130 

২. খাবােরর উষর ষান করা তাঁর আদশর িছল না, তাঁর জেনয রােতর 
�থমভােগ ‘নবীয’ বানােনা হেতা এবং িতিন তা সকােল এবং 
আগামী রােত এবং ি�তীয় িদেন ও রােত এবং তৃতীয় িদন আসর 
ষযর� ষান করেতন, অতঃষর অবিশ�গিল খােদমেক ষান করােতন 
অথবা ে েল িদেত িনেদরশ িদেতন।  

‘নাবীয’ মােন ষািনেত ষাকা েখজুর ে েল েরেখ তা িমি� করা, িতন 
িদন ষর েনশা�েবয ষিরণত হওয়ার আশ�ায় িতিন তা ষান করেতন 
না।  

৩. তাঁর অভযাসগত আদশর িছল বসাববায় ষান করা এবং েয 
দাঁড়ােনা অববায় ষান কের তােক িতিন ধমক েদন, তেব িতিন 
একদা দাঁড়ােনা অববায় ষান কেরন, েকউ বেলন: তা িবেশষ 
�েয়াজেন িছল, আর েকউ বেলন: িনেষধাজা রিহত করার জনয িছল, 
আবার েকউ বেলন : উভয়িট জােয়য েঘাষণা করার জনয িছল।  

                                                           
130 িতরিমযী। 
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৪. িতিন ষািন ষান করেত িতনবার িনঃ�াস িনেতন এবং বলেতন: 
“এিট অিধক তৃি্দায়ক, অিধক হযমকারী এবং অিধক 
উষকারী।”131 এখােন িতিন িতনবার ‘িনঃ�াস িনেতন’ এর অথর 
হেি, িতিন ষাে�র বাইের িনঃ�াস েফলেতন, েযাষ অনয বণরনায় 
রেয়েছ, িতিন বেলেছন: “যখন েতামােদর েকউ ষান কের তখন েযন 
ষাে�র মেধয িনঃ�াস না েফেল, বরং িনঃ�াস েফলার সময় মুখ 
েথেক ষা� সিরেয় িনেব।”132 িতিন ষাে�র ফাটল িদেয় িকংবা 
মশেকর মুেখ মুখ লািগেয় ষান করেত িনেষধ কেরেছন।  

৫. আর িতিন ‘আল-হামদুিল�াহ’ বলেতন যখন ষান েশষ করেতন 
এবং বেলন: “িন�য় আ�াহ েসই বা�ার উষর রাযী হন েয খাবার 
আহার করেল ‘আল-হামদুিল�াহ’- বেল এবং ষানীয় ষান করেল 
‘আল-হামদুিল�াহ’, বেল।”133 

৬. তাঁর জেনয িমি� ষািন আনা হেতা, ভাল-উ�ম ষািন যা লবণাি 
নয় এবং তা েথেক িতিন গতকােলর ষুরােনািট  হণ করেতন।  

৭. িতিন ষান করার ষর অবিশ� অংশ ডােন উষিবত বযিিেক 
িদেতন যিদও তাঁর বােম েকােনা �বীণ বযিি থােক।  

                                                           
131 মুসিলম।  
132 িতরিমযী, ইবন মাজাহ।  
133 মুসিলম।  
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৮. িতিন খাবার ষা� ে েক রাখেত এবং মুখ ব� করেত িনেদরশ 
িদেতন, যিদও এক টুকরা কাঠ িদেয় হয় এবং েযন েস সময় 
‘িবসিম�াহ’ বলা হয় েস িনেদরশনা িদেতন।” 
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(১৬) ইসলােমর দাওয়াত �সে� তারঁ আদশরমালার িববরণ১৩৩

134 

১. িতিন িদেন ও রাে� এবং �কােশয ও েগাষেন মানুষেক আ�াহর 
িদেক আ�ান করেতন, িতিন নবুওয়ােতর �থমভােগ িতন বছর 
মিায় েগাষনীয়ভােব আ�াহর �িত আ�ান কেরন, অতঃষর 
আ�াহর বাণী: 

عۡ  َمرُ تُؤۡ  بَِما َدعۡ ۡص ٱفَ  ﴿
َ
ۡ ٱ َعنِ  رِۡض َوأ  ] ٩٤: الدم[ ﴾ ٩ �ِ�َ ُمۡ�ِ ص

‘‘তুিম েয িবষেয় আিদ� হেয়েছা, তা �কােশয �চার কেরা এবং 
মুশিরকেদর উেষকা কর।”134F

135 এই আয়াত অবতীণর হেল িতিন 
�কােশয �ীেনর দাওয়াত ও তাবলীগ আর� কেরন এবং আ�াহর 
ষেথ েকােনা িন�ুেকর িন�ার ষেরায়া কেরন িন, বরং েছাট -বড়, 
�াধীন-�ীতদাস, নারী-ষুজষ ও ি�ন-ইনসান সবাইেক আ�াহর 
িদেক আ�ান কেরন।  

২. মিায় তাঁর সাহাবীেদর উষর িনষীড়ন কেঠারতর হেয় উঠেল 
িতিন তােদরেক হাবশায় িহজরত করার অনুমিত �দান কেরন।  

৩. িতিন তােয়ফ গমন কেরন এ আশায় েয, তােয়ফবাসী ইসলাম 
 হণ কের তাঁর সাহাযয করেব, তাই িতিন েসখােন েষেেছ তােদরেক 
�ীেনর �িত দাওয়াত েদন, িক� িতিন সাহাযয-সহেযািগতাকারীােষ 

                                                           
134 যাদুল মা‘আদ: ৩/১১-৪৪। 
135 সূরা িহজর, আ: ৯৪। 
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কাউেক েষেলন না, বরং তারা তাঁেক সবরােষকা কিঠন ক� িদেলা 
এবং তারা তাঁর সােথ এাষ ম� আচরণ করেলা যা িতিন তাঁর 
িনেজর কাওম েথেকও ষান িন। অবেশেষ তারা তােয়ফ েথেক তাঁেক 
মিার িদেক বিহ�ার করেলা, অতঃষর িতিন মুত‘আম ইবেন আদীর 
আ�েয় মিায় �েবশ কেরন।  

৪. িতিন মিায় দশ বছর ষযর� �কােশয �ীেনর দাওয়াত িদেত 
থােকন, িতিন �েতযক বছর হে�র েমৗসুেম নতুন উদযেম ইসলােমর 
দাওয়াত শজ করেতন এবং হাজীেদর তাঁবুেত িগেয় তােদর 
ইসলােমর দাওয়াত িদেতন এবং ‘ওকায, মািজিাহ ও িযল-মজায’ 
�ভৃিত েমলা েমৗসুেম িগেয় ইসলােমর দাওয়াত িদেতন, এমনিক 
িতিন আরেবর িবিভি েগা� ও তােদর অববান-বল �সে� িজেজস 
কের তােদর কােছ দাওয়াত েষেছােতন।  

৫. অতঃষর িমনার ষাহাড়ী এলাকার ‘আকাবা’য় মদীনার ‘খাযরাজ’ 
েগাে�র ছয় জন েলােকর সােথ েদখা হয়, িতিন তােদরেক 
ইসলােমর দাওয়াত িদেল তারা সবাই ইসলাম  হণ কের ধনয হয়, 
অতঃষর তারা মদীনায় �তযাবতরন কের েলাকেদরেক ইসলােমর 
ষেথ দাওয়াত িদেত থােক, ফেল মদীনার ঘের ঘের �ীেনর দাওয়াত 
ছিড়েয় ষেড়, ববত মদীনায় এমন েকােনা ঘর বাকী িছল না যােত 
ইসলাম �েবশ কেরিন।  

৬. ষরবতরী বছর হ� েমৗসুেম তােদর ১২ জন েলাক আেস, িতিন 
তােদরেক িমনার ‘আকাবা’র কােছ বাই‘আত চান। তারা আ�াহর 
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রাসূেলর িনকট বাই‘আত কেরন। েস বাই‘য়ােতর দফাসমূহ িছল: 
তারা তাঁর কথা শনেব এবং মানেব, তাঁর জেনয িনেজেদর ধন-স�দ 
বযয় করেব, সৎ কােজর আেদশ এবং অসৎ কাজ হেত বারণ করেব, 
আ�াহর জনয দাওয়ােতর কথা বলেব, এ বযাষাের েকােনা িন�ুেকর 
িন�ার ষেরায়া তারা করেব না, তারা তাঁর সাহাযয করেব এবং 
িনেজেদর �াণ, স�ান-স�িত এবং ষিরবােরর েহফযেতর মেতাই 
তাঁর েহফাযত করেব এবং ষুর�ার �াষ তােদর জনয রেয়েছ 
জািাত। অতঃষর তারা মদীনায় িফের যায়, তখন িতিন তােদর 
সােথ ‘আআু�াহ ইবেন উে� মাকতূম ও মুস‘আব ইবেন ওমাইর, 
রািদয়া�াহ ‘আনহমা-েক কুরআন িশকা ও আ�াহর িদেক �ীেনর 
দাওয়াত �দােনর জেনয মদীনায় ে�রণ কেরন, ফেল তােদর 
দাওয়ােত অেনক েলাক ইসলাম  হণ কের, যােদর মেধয 
উে�খেযাগয িছল উছাইদ ইবেন হদাইর ও সা‘দ ইবেন মু‘আয 
রািদয়া�াহ ‘আনহমা।  

৭. অতঃষর িতিন মুসিলমেদর মদীনায় িহজরত কের চেল যাওয়ার 
অনুমিত �দান কেরন, তখন মুসিলমগণ �ীন রকােথর জ�ভুিম মিা 
তযাগ কের মদীনায় িহজরত শজ কের, অবেশেষ িতিন ও তাঁর সাথী 
আবু বকর িহজরত কেরন।  

৮. িতিন মুহািজর ও আনসারেদর মেধয �াতৃ� ব�ন বাষন কেরন। 
তখন তােদর সংখযা িছল ৯০ জন ষুজষ।” 
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(ক) শাি�চুিি-সি�, িনরাষ�া �দান ও দূতেদর সােথ বযবহার 
�সে� তাঁর আদশরমালা১৩৫

136 

১. সহীহ সনেদ বিণরত েয, রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 
বেলন: “সকল মুসিলেমর অ�ীকার জিনত দািয়�-কতরবযেবাধ একই 
ধরেনর। ফেল তােদর সাধারণ বযিিরাও তা েমেন চলেত বাধয। 
অথরাৎ একজন েকােনা অ�ীকার বা চুিি করেল সকেল তা েমেন 
চলেব।”137 িতিন আেরা বেলন: “যার সােথ েকােনা জািতর সি�-
চুিি রেয়েছ, েস েযন চুিির েময়াদ ষূণর হওয়া অবিধ চুিি ভ� না 
কের। আর েস েযন েস সময় েশষ না হওয়া ষযর� েকােনাভােবই 
তার বযিত�ম না কের। অথবা সি�-চুিি তােদর িদেক এমনভােব 
ছুঁেড় েফেল েযন েস ও অষরষক এেত সমান সমান হেয় যায়।”১৩৭

138 
িতিন আরও বেলন, “েয বযিি েকােনা েলাকেক তার জােনর 
িনরাষ�া েদওয়ার ষর তােক হতযা করল, আিম েস হতযাকারীর 
সােথ স�করিছিকারী।”139  

৩. যখন ‘মুছাইলামাতুল কাযযাব-এর দু’জন দূত তাঁর িনকট এেস 
তার বযাষাের কথা-বাতরা বলেলা, তখন িতিন বেলন: “যিদ না িনয়ম 
হেি দূতেদরেক হতযা করা হয় না, নেচৎ আিম েতামােদর উভেয়র 

                                                           
136 যাদুল মা‘আদ: ৩/১১২। 
137 বুখারী, মুসিলম।  
138 আবু দাউদ, িতরিমযী।  
139 ইবেন মাজাহ। 
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গদরান উিড়েয় িদতাম।”১৩৯

140 তাই তাঁর আদশর এভােব জারী হয় েয, 
েকােনা ে�রীত- দুতেক হতযা না করা।” েস েথেক রাসূেলর িনয়ম 
চেল আসেছ েয, েকােনা দূতেক হতযা করা হয় না।  

৪. েকােনা ে�িরত দূত তাঁর িনকট এেস ইসলাম  হণ করেল, িতিন 
তােক বাধা িদেয় েরেখ িদেতন না, বরং তােক �েদেশ িফিরেয় 
িদেতন।  

৫. সাহাবীেদর েকউ তাঁর অনুমিত ছাড়া শ�েদর সােথ এমন েকােনা 
সি�-চুিি করেল যােত মুসিলমেদর েকােনা কিত েনই, তখন িতিন 
তা অনুেমাদন কের িদেতন।  

৬. িতিন কুরাইশেদর সােথ দশ বছর যাবৎ যু� বে�র উষর শাি� -
চুিি কেরন এ শেতর েয, কুরাইশেদর েকােনা েলাক মুসিলম হেয় 
তাঁর িনকট আসেল িতিন তােক িফিরেয় েদেবন, িক� তাঁর িনকট 
েথেক েকউ আ�য় লােভর জেনয কুরাইশেদর িনকট চেল েগেল তারা 
তােক েফরত ষাঠােব না, তেব আ�াহ তাআলা মুহািজর 
মিহলােদরেক েফরত ষাঠােনার িবষয়িট রিহত কের েদন এবং 
তােদরেক ষরীকা করার িনেদরশ �দান কেরন, ফেল েয মু’িমনা বেল 
জানেত ষারা যােব, তােক কােফরেদর িনকট েফরত ষাঠােনা হেব 
না।১৪০

141  

                                                           
140 আবু দাউদ।  
141 “এই �সে� সূরা মুমতািহনার ১০-১৩ নং আয়াত নািযল হয়।’’ অনুবাদক  
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৭. িতিন মুসিলমেদর �িত এ মেমর িনেদরশ জারী কেরন, েয নারী 
মুসিলম হেয় িহজরত কের মদীনায় এেস যায়, তার কােফর �ামী 
মাহর িহেসেব যা িকছু তার িষছেন বযয় কেরেছ, তা তােক েফরত 
েদওয়া হেব, আবার মুসিলেমর �ী কােফরেদর িনকট চেল েগেল 
অনুাষ মুসিলম �ামীেদরেক মাহর ইতযািদ েফরত েদওয়া 
কােফরেদর উষর জজরী িছল। িক� কােফরগণ যিদ তা েফরত না 
েদয় এবং মুসিলমগণ এর �িতেশাধ িনেত চায়, তেব কােফরেদর 
�াষয মাহর মুসিলমেদর �াষয ষিরমােণ আটক কের আটককৃত 
মাহর েথেক মুসিলম �ামীেক তার বযয়কৃত অেথরর ষিরমাণ েদওয়া 
হেব।  

৮. কুরাইশেদর েকােনা ষুজষ মুসিলম হেয় তাঁর কােছ চেল আসেল, 
অতঃষর েহাদায়িবয়ার শতরানুযায়ী তারা তােক ধের িনেত আসেল 
িতিন তােদরেক বাধা িদেতন না, তেব েফরত যাওয়ার জনয আগ�ক 
বযিির উষর না জবরদি� করেতন, আর না েফরত যাওয়ার আেদশ 
িদেতন। যিদ েকােনা িনযরািতত মুসিলম তােদর কাউেক হতযা কের 
িকংবা তােদর মাল লু�ন কের ষািলেয় েযেত সকম হেতা এবং এেস 
তাঁর সােথ িমিলত না হেতা, তখন িতিন তােত অস�িত �কাশ 
করেতন না এবং কুরাইশেদর জনয িতিন তার িজ�াদার হন িন১৪১

142  

৯. িতিন খায়বরবাসীেদর সােথ সি�-চুিি কেরন যখন িতিন তােদর 
উষর যুে� িবজয়ী হন এ শেতর েয, তারা খায়বর নগরী হেত বিহ�ৃত 
                                                           
142 “েযমন আবু বিছর রািদয়া�াহ ‘আনহ ও তার স�ীেদর ঘটনা।’’ অনুবাদক। 
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হেব এবং িনেজেদর সােথ সাওয়ারীর উষর যতটা স�ব ধন-স�দ 
িনেয় যােব, তেব �ণর-াষা ও সমরা� আ�াহর রাসূেলর জনয েরেখ 
যােব।  

১০. িতিন খায়বেরর কৃিষভূিম এই শেতর েসখানকার অিধবাসী 
ইয়াহূদীেদরেক বগরা-বে�াব� েদন েয, তারা এেত চাষ কের ফসল 
উৎষি করেব, িবিনমেয় উৎষি ফসেলর অেধরক লাভ করেব এবং 
িতিন যেতািদন চাইেবন তােদরেক খায়বের থাকার সুেযাগ েদেবন, 
আবার যখনই িতিন ইিা করেবন তােদরেক বিহ�ার করেবন, তাই 
িতিন �েতযক বছর উৎষি ফসলািদ অনুমান কের ব�ন করার জনয 
েলাক ে�রণ করেতন, েস অনুমান কের মুসিলমেদর অংশ িনধরারণ 
কের িনেতা এবং ইয়াহূদীরা তােদর অংশ িনেয় িনেতা।” 

(খ) রাজা-বাদশাহ ও আমীরেদরেক ইসলােমর দাওয়াত এবং তােঁদর 
�িত দূত ও িচিঠ ে�রণ �সে� তাঁর আদশরমালা১৪২

143:  

১. রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম হদায়িবয়া েথেক িফের 
আসার ষর িবিভি রাজা-বাদশাহ ও আমীরেদর নােম িচিঠ ষাঠান 
এবং তােদর �িত দূত ে�রণ কেরন। িতিন েরামান স�াট 
েহরাি�য়ােসর �িত দাওয়াতী ষ� ষাঠান এবং েদহইয়াতুল কালবী 
রািদয়া�াহ ‘আনহ-েক দূত িহেসেব ে�রণ কেরন, ফেল েস ইসলাম 
 হণ করার ইিা কেরিছল, িক� ষিরেশেষ ইসলাম  হণ কেরিন।  

                                                           
143 যাদুল মা‘আদ’ ৩/১৪১। 
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২. িতিন হাবশার বাদশাহ নাজাশীর �িত িচিঠ ও দূত ে�রণ কেরন, 
ফেল বাদশাহ নাজাশী ইসলাম  হণ কের ধনয হন।  

৩. িতিন আবু মূসা আশ‘আরী ও মু‘আয ইবেন জাবাল রািদয়া�াহ 
‘আনহমােক ইসলােমর দাওয়ােতর জেনয ‘ইয়ােমন েদেশ’ ে�রণ 
কেরন, ফেল তােঁদর দাওয়ােত অিধকাংশ ইয়ােমনবাসী ে�িায় যু�-
িব হ ছাড়াই ইসলাম  হণ কের।” 

(গ) মুনািফকেদর �সে� �সে� তাঁর আদশরমালা১৪৩

144:  

১. রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম তােদর �কাশয 
অববােক  হণ করেতন এবং েগাষনীয় রহসযেক আ�াহর উষর 
েসাষদর করেতন, তােদর িবজে� দলীল-�মাণ িদেয় েজহাদ করেতন, 
তােদরেক উেষকা কের চলেতন, তােদর �িত কেঠারতা করেতন 
এবং তােদর সােথ হদয়�শরী কথা বলেতন।  

২. িতিন তােদর অ�ঃকরণ িনেজর িদেক আকৃ� করার লেকয 
তােদর হতযা কেরনিন, ওমর রািদয়া�াহ ‘আনহ এক মুনািফেকর 
গদরান উিড়েয় িদেত চাইেল িতিন উ�ের বেলন : না, েলােকরা েযন 
একথা বলেত না ষাের েয, মুহা�াদ েতা িনেজর সাথীেদরেক হতযা 
করেছ।”145  

                                                           
144 যাদুল মা‘আদ, ৩/১৪৩। 
145 বুখারী ও মুসিলম।  
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(১৭) আ�াহর িযকর �সে� তারঁ আদশরমালা১৪৫

146 

আ�াহ জা�া-শানুহর িযকর �সে� তাঁর আদশরমালা িছল সবরািধক 
ষূণরা�, বরং তাঁর �িতিট কথা-বাতরা িছল আ�াহর িযকর ও তাঁর 
ষছ�নীয় িবষেয়। উ�েতর �িত তাঁর সকল আেদশ-িনেষধ ও 
িবিধ-িবধান �ণয়ন করা িছল তাঁর ষক েথেক আ�াহর িযকেরর 
অ�ভুরি। তাঁর চুষ থাকা িছল অ�ের আ�াহর িযকর, সুতরাং রাসূল 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর �াস-��ােস, উঠা-বসা ও শািয়ত, 
চলা-েফরা, সফর-ইকামা সকল অববায়ই আ�াহর িযকর জারী 
িছল।” 

(ক) সকাল-স�ায় আ�াহর িযক র �সে� তাঁর আদশরমালা১৪৬

147:  

১. িতিন সকােল বলেতন: 

ومغ  أنوغي  ود   نبمغي �مد ، ونم  اإلخالص، أ�باغي   رطم  اإلوالل«
ي ومي كن ِمَ  اعق�  ي مسغم   »إنماهم  حغمف 

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

                                                           
146 যাদুল মা‘আদ : ২/৩৩২। 
147 যাদুল মা‘আদ : ২/৩৩২। 
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“আ�াহর অনু হ আমরা �তুযেষ উষনীত হেয়িছ ইসলােমর 
িফৎরােতর উষর ও ইখলােসর বাণীর উষর এবং আমােদর নবী 
মুহা�াদ রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর �ীেনর উষর, 
আমােদর িষতা ইবরাহীম আলাইিহস সালাম-এর িম�ােতর উষর, 
িতিন িছেলন একিন� মুসিলম এবং িতিন মুশিরকেদর অ�ভুরি 
িছেলন না।”148  

িতিন আরও বলেতন,  

 »اإ نم أ�باغي وخم أمسوغي وخم يمي ونمو� و�لم اقنشوم«

“আ�াহ�া িবকা আসবাহনা, ওয়ািবকা আমসাইনা, ওয়ািবকা নাহইয়া 
ওিবকা নামূতু, ওয়াইলাইকান নুশূর”।১ ৪ ৮ F

149  

“েহ আ�াহ, আমরা েতামার সাহােযয সকােল উষনীত হেয়িছ, 
েতামার সাহােযয িবকােল উষনীত হেয়িছ, েতামার সাহােযয জীিবত 
থািক ও মির, আর েতামার কােছই �তযাবতরন।” 

যখন েতামােদর েকউ �তুযেষ উষনীত হেব, তখন েস বলেব: 

                                                           
148 মুসনােদ আহমাদ।  
149 আবু দাউদ, িতরিমযী,  ইবন মাজাহ।  
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ُم ِهللا مَّ  اقَعيلَِم َ «
ْ
ْ�بََ  الُمغ

َ
ْ�بَْاغَي وأ

َ
َوِل َ� َْاُه ، أ

ْ
لَُم َخْ�َ هذا ال

َ
ْوث
َ
الغإُد إ إّأ أ

ُه ونُومَهُ َوخََمَ� َه وِهَداَ� َهُ  ُُ إ إَِبا ، َوأُعوُب نَِم ِمْ  َكّ مي رمِه َوَكّ َمي َ�ْعَدهُ ، َونَْمَ

ْمَس 
َ
مَُيْء ِمثَْء ، أ

ْ
 »بلَِم  رَغ

‘আ�বাহনা ওয়া-আ�বাহাল মুলকু িল�ািহ রাি�ল ‘আলামীন, আ�া-
হ�া ইিি আসআলুকা খাইরা হাযাল-ইয়াউিম, ফাতহাহ ওয়া নাসরাহ, 
ওয়া নূরাহ ওয়া বারাকাতাহ ওয়া হদাহ, ওয়া আউযুিবকা িমন শারির 
মা-ফীিহ, ওয়া-শারির মা বা‘দাহ।’  

“আ�াহ রা�ুল আলামীেনর অনু েহ আমরা এবং সকল সৃি�জগত 
�ভােত উষনীত হেয়িছ। েহ আ�াহ ! আিম েতামার িনকট কামনা 
কির এই িদেনর কলযাণ, িবজয়, সাহাযয, নূর ও বরকত এবং 
েহদায়াত, আর আিম েতামার কােছ আ�য় চাই এই িদেনর এবং এই 
িদেনর ষেরর অকলযাণ হেত। অতঃষর যখন স�া হেব অনুাষ 
বলেব।”149F

150  

২. িতিন আরও বেলন: সবরে�� ইে�গফার হেলা, বা�া বলেব: 

نَْ، َمّ� « 
َ
نَي َ�بُْدكَ ، الغإُد إ أ

َ
نَْ، َخغَْي َِ  وَأ

َ
 أ
إ
 الَ إب

َ
نَي َ َ َ�ْدِدَك َووَْعِدَك مي ، ب

َ
وَأ

ُعوبُ نَِم ِمْ  َكّ َمي َ�غَْعُ، ، اْو ََطْعُ، 
َ
إ ، أ َ ََ نُووُ لََم نِغِْعَم َِم 

َ
 ، أ

َ
نُوُو نَِذنِْ ؛ رَيْغِفْم ل؛ وَأ

نَْ، 
َ
 أ
إ
نُوَ  إِب  »إِنإُه ب َ�ْاِفُم ا ن

                                                           
150 আবু দাউদ।  
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‘আ�া-হ�া আ�া রা�ী, লা-ইলাহা ই�া-আ�া, খালা�তানী ওয়া-
আনা আআুকা, ওয়া-আনা ‘আলা-‘আহিদকা ওয়া ওয়া‘িদকা 
মা�াতা‘তু, আউযুিবকা িমন-শারির মা সানা‘তু, আবূয়ু লাকা িব-
িন‘মািতকা ‘আলাইয়যা, ওয়া-আবূয়ু লাকা িবযা�ী, ফাগিফরলী ফাইিাহ 
লা-ইয়াগিফজযুযনূবা ই�া আ�া।”  

“েহ আ�াহ ! তুিমই আমার �িতষালক, তুিম ছাড়া সতয েকােনা 
মা‘বুদ েনই, তুিম আমােক সৃি� কেরেছা, আিম েতামার বা�া, আিম 
যথাসাধয েতামার সােথ কৃত অ�ীকােরর উষর দৃঢ় থাকেবা, আমার 
কৃতকেমরর কু-ফল ও ম� ষিরণাম হেত েতামার িনকট আ�য় চাই, 
তুিম আমােক েযসব েন‘আমত দান কেরেছা আিম তা �ীকার করিছ 
এবং �ীকার করিছ আমার গনােহর কথা, অতএব তুিম আমােক 
কমা কের দাও, েযেহতু তুিম ছাড়া আর েকউ গনাহ কমা করেত 
ষারেব না।  

মুহা�াদ রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন; েয েকউ 
উি দু‘আিট িদেনর েবলায় দৃঢ় �তযেয়র সােথ বেল এবং স�া 
হওয়ার আেগই মারা যায়, তাহেল েস জািােত �েবশ করেব, আর 
েয বযিি তা রাি�েবলায় আ�িরকতার সােথ বেল এবং সকাল 
হওয়ার আেগই মারা যায়, তাহেল েস জািােত �েবশ করেব।”151  

                                                           
151 বুখারী।  
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৩. িতিন আরও বেলেছন: েয বযিি কদিনক এ দু‘আিটেক শতবার 
ষাঠ করেব: 

» ُ
َ
�َم ل  َكِ

َ
 اُهللا وَْحَدُه ب

إ
 الَ إب

َ
ُ الَْمُد وَُهَو َ َ ُ ّ شٍو قَِد مٌ ، ب

َ
ُم َول

ْ
ُ الُمغ

َ
 »ل

“লা-ইলাহা ই�া�াহ ওয়াাদাহ, লা-শািরকালাহ, লাহল মুলকু, 
ওয়ালাহল হা�ু, ওয়াহয়াআলা কুি� শাইিয়যন �াদীর।”  

“আ�াহ ছাড়া ইবাদেতর েযাগয েকােনা ইলাহ বা সতয মা‘বুদ েনই, 
িতিন এক, তাঁর েকােনা অংশীদার েনই, রাজ� তাঁরই জেনয এবং 
সকল �শংসা তাঁরই জেনয, িতিন সকল িবষেয়র উষর 
সবরশিিমান”, তাহেল েস দশজন দাস মুি করার সমষিরমাণ ষুণয 
লাভ করেব, তার জনয একশত েনকী েলখা হেব ও একশত গনাহ 
মাফ করা হেব, েস উি িদবেস স�যা ষযর� শয়তােনর (�েরাচনা ও 
িব�াি�) হেত সুরিকত থাকেব, আর িকয়ামেতর িদন তার েথেক 
উ�ম আমল িনেয় েকউ আসেব না, িক� ঐ বযিি েয তার েচেয়ও 
অিধক ষিরমােণ আমল কেরেছ।’ 151F

152’  

৪. িতিন সকাল-স�যায় এ দু‘আ করেতন: 

ْ�مَي وااِخَم ِ « ْوثلَُم اقَعْفَو واقعيرمَ  ف ، الغإُد إ إِّأ أوثلَُم اقَعيِ�مََ  ف الن
َ
الغإُد إ إِّأ أ

ِِ َوَميِل  ْه
َ
ُُ َعْوَماِ  ، د   وُدْ�مَيَي َوأ ْحَفْظِ  ِمْ  الغهُد إ ا، وآِمْ  َموَْعِ  ، الغإُد إ اْو

                                                           
152 বুখারী, মুসিলম।  
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ِف َوَ�ْ   َِمم  َوَ�ْ  ِهَميل
ْ
ْن ، َوِمْ  رَوِ� ، َ�ْ ِ  ََديإ وِمْ  َخغ

َ
ُعوُب نَِعَظَمِ َم أ

َ
َوأ

ِْت 
َ
ْت َيَ  ِمْ  ت

ُ
 »أ

“আ�াহ�া ইিি আসআলুকাল ‘আিফয়াতা িফদ দুিনয়া ওয়াল 
আেখরােত, আ�াহ�া ইিি আসআলুকাল ‘আফওয়া ওয়াল 
‘আিফয়াতা ফী দীনী ওয়া দুনইয়া-য়া ওয়া আহিল ওয়া মা-িল, 
আ�াহ�াসতুর ‘আওরাতী, ওয়া আিমন রাও‘আতী। 
আ�াহ�াহফাযনী িমন বাইেন ইয়াদাইয়যা ওয়ািমন খালফী ওয়া ‘আন 
ইয়ামীনী ওয়ান িশমালী, ওয়ািমন ফাও�ী, ওয়া আ‘উযু িব 
‘আযমািতকা আন-উগতালা িমন তাহতী”।   

“েহ আ�াহ ! আিম েতামার িনকট দুিনয়া ও আেখরােতর িনরাষ�া 
কামনা করিছ, েহ আ�াহ ! আিম েতামার িনকট কমা চািি এবং 
আমার �ীন ও দুিনয়ার, আমার ষিরবার-ষিরজেনর এবং আমার ধন-
স�েদর িনরাষ�া কামনা করিছ। েহ আ�াহ ! তুিম আমার েদাষ-
�িটসমূহ ে েক রােখা এবং আমার িচ�া ও উি��তােক শাি� ও 
িনরাষ�ায় জষা�িরত কের দাও, েহ আ�াহ! তুিম আমােক িনরাষেদ 
রােখা আমার স�ুেখর িবষদ হেত এবং ষ�ােদর িবষদ হেত, 
আমার ডােনর িবষদ হেত এবং আমার বােমর িবষদ হেত, আর 
উ�রেদেশর গযব হেত, েতামার মহে�র েদাহাই িদেয় েতামার িনকট 
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আ�য় কামনা করিছ, আমার িন�েদশ হেত আগত িবষদ হেত, তথা 
মািট �েস আকি�ক মৃতুয হেত।”153  

৫. িতিন আেরা বেলেছন: েয েকউ এ দু‘আিট কদিনক সকাল-স�যায় 
িতন িতন বার কের ষাঠ কের: 

ِممُا « َميِو وَُهَو السإ  ف السإ
َ
ن َمَا اْوِمِه شٌو ف ابمح َوب َُ ِي ب  َ

إ
َ اِهللا ا 

 »اقَعِغم ُ 

‘িবসিম�ািহল-লাযী, লা-ইয়াদুরজ, মা‘আ ইসিমহী সাইয়ুযন, িফল 
আরিদ ওয়ালা িফস-সামািয়, ওয়া হয়াস-সামী‘উল আলীম।’  

“আিম েসই আ�াহর নােম আর� করিছ, যার নােম শজ করেল 
আকাশ ও ষৃিথবীর েকােনা ববই েকানাষ অিন� সাধন করেত 
ষাের না। ববত: িতিনই হেিন সবরে�াতা সবরজাতা”, তাহেল েকােনা 
ববই তার েকােনাাষ অিন� সাধন করেত ষারেব না।” 153F

154  

৬. আবু বকর িস�ী� রািদয়া�াহ ‘আনহ তাঁেক বেলন: আষিন 
আমােক িশকা িদন, সকাল-স�যায় আিম েকােনা দু‘আিট ষাঠ 
করেবা, তখন জবােব িতিন বেলন তুিম বলেব: 

                                                           
153 আবু দাউদ, ইবন মাজাহ।  
154 আবু দাউদ, িতরিমযী, ইবেন মাজাহ। 
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َميواِ� وابمِح « َديَد ِ  َعلَِ  اقَامِْب ، الغإُد إ رَيِيَم السإ مَ إ ُ ّ شٍو َوَمِغمَمُه ، َوالشإ
 أنَْ، ، وَميقِمه

إ
ْن ب الَ إب

َ
ْهَدُد أ

َ
مَْطيِن ، أُعوُب نَِم ِمْ  َكّ نفِس ، أ َوِمْ  َكّ الشإ
ِ ه  ُمْسِغ ٍ ، َوِكْ

َ
هُ إِل ُجمإ

َ
ْو أ
َ
ا أ َِع َ َ �َْفِس ُووو  َُ ْن أْف

َ
 »َوأ

“আ�া-হ�া ফা-িতিরস- সামাওয়ািত ওয়াল আরিয, আ-িলমাল গাইিব 
ওয়াশ-শাহাদািত, লা-ইলাহা ই�া-আ�া, রা�া কুি�-শাইিয়যন ওয়া 
মালীকাহ, আউযুিবকা িমন-শারির নাফসী, ওয়া-িমন শারিরশ-
শায়তােন ওয়া িশরিকহ, ওয়া আন-আ�তািরফা ‘আলা-নাফসী 
সূআন, আউ আজুরজহ ইলা-মুসিলম।  

“েহ আ�াহ! তুিম আকাশম�লী ও ষৃিথবীর সৃি�কতরা, তুিম েগাষন ও 
�কাশয সবিকছুই জান, তুিম সকল ববর �ভু-�িতষালক এবং 
সকল িকছুর মািলক, আিম সাকয িদিি তুিম ছাড়া ইবাদেতর েযাগয 
েকােনা মা‘বুদ েনই, আিম আমার �বৃি�র অিন� হেত এবং শয়তান 
ও তার িশেকরর অিন� হেত েতামার আ�য় �াথরনা করিছ, আর আিম 
িনেজর অিন� করা হেত এবং েকােনা মুসিলেমর অিন� করা হেত 
েতামার আ�য় চািি।” িতিন আেরা বেলন: েহ আবু বকর! তুিম 
সকাল-স�যায় এবং েতামার শয়নকােল তা ষাঠ করেব।১৫৪F

155 

                                                           
155 আবু দাউদ ও িতরিমযী। 
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(খ) ঘর েথেক েবর হওয়া ও ঘের �েবশকােল আ�াহর িযক র 
�সে� তাঁর আদশরমালা:১৫৫

156 

১. িতিন ঘর েথেক েবর হওয়ার সময় বলেতন: 

َد إ ، تونُ،   اهللاِ ، َ اهللاِ «
ُ
ْو أ
َ
ْو أد إ أ

َ
َاءإ أ

ُ
ِاءإ أْو أ

َ
ْن أ
َ
ُعوبُ نَِم أ

َ
ْو ، الغإُد إ إِّأ أ

َ
أ

إ  ََ ْو ُهَْدَء 
َ
جدَء أ

َ
غََ  أو أ َْ

ُ
ْو أ
َ
ِغَ  أ َْ

َ
 »أ

‘িবসিম�ািহ তাওয়ািালতু আলা�াহ, আ�া-হ�া ইিি আ‘উযুিবকা 
আন আিদ�া আউ উদা�া, আিয�া আউ উযা�া, আযিলমা আউ 
উযলামা, আজহালা আউ উজহালা ‘আলাইয়া।  

“আ�াহর নাম িনেয় তাঁরই উষর ভরসা কের েবর হলাম, অসৎ 
কাজ েথেক েবঁেচ থাকার এবং সৎকাজ করার কােরা কমতা েনই 
আ�াহর সাহাযয ছাড়া; েহ আ�াহ ! আিম েতামার িনকট �াথরনা 
করিছ অনযেক ষথ�� করেত অথবা অেনযর �ারা আিম ষথ�� 
হেত, আিম অনযেক ষদদলন করেত অথবা অেনযর �ারা ষদদিলত 
হেত, আিম অনযেক অবজা করেত অথবা িনেজ অষেরর �ারা 
অবজা হওয়া েথেক।”156F

157  

২. িতিন আেরা বেলন: েয বযিি ঘর েথেক েবর হওয়ার সময় 
বলেলা:- 

                                                           
156 যাদুল মা‘আদ : ২/৩৩৫। 
157 িতরিমযী, নাসাঈ, ইবেন মাজাহ। 
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 نيهللاِ ،  اهللاِ َ«
إ
َ  إِب  قُوإ

َ
ُ، َ َ اِهللا وب َحْوَ  وب

ْ  »تََونإ

‘‘িবসিম�ািহ তাওয়ািালতু আলা-�াহ, ওয়ালা হাওলা, ওয়ালা কুয়যাতা 
ই�া-িব�াহ”। 

“আ�াহর নাম িনেয় তাঁরই উষর ভরসা কের েবর হলাম, অসৎ 
কাজ েথেক েবঁেচ থাকার এবং সৎকাজ করার কােরা কমতা েনই 
আ�াহর সাহাযয ছাড়া।” তখন তােক সে�াধন কের বলা হয় েয, 
আ�াহ েতামার জনয যেথ�, তুিম সুরিকত হেয়ছ এবং তুিম সিঠক 
ষথ �া্ হেয়ছ, আর শয়তান েতামার েথেক বহ দূের সের 
েগেছ।”157F

158  

৩. িতিন �তুযেষ ফজেরর সালােতর জনয মসিজেদ গমনকােল 
বলেতন: 

واْجَعء ف ، واْجَعء ف َوْمِع نوم ا، واْجَعء ف لَسيِأ نوم ا، ف قغِ  نوم ا الغإُد إ اْجَعء«
ِف نُوم ا، نََمِي نوم ا

ْ
َميِ� نُوم ا، واْجَعء ِمْ  َخغ

َ
واْجَعء ، واْجَعء ِمْ  رَْوِ� نُوم ا، َوِمْ  أ

ِْت نُوم ا
َ
ْعِظَ  ل نُوم ا، ِمْ  ت

َ
 »الغإُد إ أ

“আ�া-হ�াজ-আল-ফী-�ালবী নূরান, ওয়া ফী- বাসারী নূরান, ওয়া 
ফী-সাম‘য়ী নূরান, ওয়া আন-য়ামীনী নূরান, ওয়া আন-য়যাসারী নূরান, 
ওয়া ফাও�ী নূরান, ওয়া তাাতী নূরান, ওয়া আমা-মী নূরান, ওয়া 
খা�ী নূরান, আ�া-হ�া আ‘য়িযম লী নূরান।” 

                                                           
158 আবু দাউদ, িতরিমযী।  
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েহ আ�াহ ! তুিম আমার অ�ের এবং জবােন ‘নূর’ েজযািত সৃি� 
কের দাও, আমার �বণ শিিেত এবং আমার দশরণ শিিেত েজযািত 
সৃি� কের দাও, আমার উষের, আমার িনেচ, আমার ডােন, আমার 
বােম, আমার সামেন, আমার িষছেন েজযািত সৃি� কের দাও, েহ 
আ�াহ! তুিম েজযািতেক আমার জনয অেনক বড় কের দাও।”159   

৪. িতিন আেরা বেলন: যখন েকােনা বযিি �গৃেহ �েবশ কের তখন 
েস বলেব: 

َمْخَمِج «
ْ
َمْوقِِ  وََخْ�َ ال

ْ
لَُم َخْ�َ ال

َ
ْوث
َ
ْغَي، الغإُد إ إِّأ أ

َ
غَي، َ اهللاِ َول

ْ  »وََ َ اهللاِ َمّخغَي تََونإ

‘আ�া-হ�া ইিী আসআলুকা খাইরাল মাওিলিজ ওয়া খাইরাল 
মাখরািজ, িবসিম�ািহ ওয়ালাজনা, ওয়া িবসিম�ািহ খারাজনা, ওয়া 
‘আলা�ািহ রাি�না তাওয়ািাল-না।  

“েহ আ�াহ! আিম েতামার িনকট উ�ম �তযাগমন ও উ�ম বিহগরমন 
�াথরনা করিছ, আ�াহর নােম আমরা �েবশ কির, আ�াহর নােমই 
েবর হই এবং আমােদর �ভু আ�াহর উষরই আমরা ভরসা কির।” 
অতঃষর িনজ ষিরবারবেগরর উষর সালাম করেব।১৫৯F

160  

                                                           
159 বুখারী, মুসিলম। 
160 আবু দাউদ।  
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(গ) মসিজেদ �েবশ ও মসিজদ হেত েবর হওয়ার সময় আ�াহর 
িযক র �সে� তারঁ আদশরমালা১৬০

161: 

১. িতিন মসিজেদ �েবশকােল বলেতন: 

ُعوُب نيِهللا اقعظم «
َ
 »ووغطينِه اقيد   ِمَ  الشمطيِن المجم ِ ، وخوجده المم� ، أ

‘আউযু িব�ািহল আযীম, ওয়া িবওয়াজিহিহল কারীম, ওয়া 
িবসুলতািনিহল কাদীম, িমনাশ শায়তািনর রাজীম  

“আিম িবতািড়ত শয়তান হেত আ�াহর আ�য় �াথরনা করিছ তাঁর 
কজণাময় স�া ও সাবরেভৗম শিির নােম।”161F

162  

২. িতিন বেলন: যখন েতামােদর েকউ মসিজেদ �েবশ করেব, 
নবীজীর উষর সালাত-সালাম ষাঠ কের বলেব: 

 »اْ� َ  ل أنواَ  محِ َم  الغإُد إ «

‘আ�া-হ�াফতাহ-লী আবওয়াবা রাহমািতকা” 

েহ আ�াহ ! তুিম আমার জনয েতামার রহমেতর �ার খুেল দাও;-  

আর যখন মসিজদ হেত েবর হেব তখন বলেব: 

                                                           
161 যাদুল মা‘আদ: ২/৩৩৬। 
162 আবু দাউদ।  
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 »الغإُد إ إِّأ أوثلُم ِمْ  رَْلِغَم «

‘আ�া-হ�া ইিী আসআলুকা িমন ফাদিলকা।  

েহ আ�াহ ! আিম েতামার অনু হ কামনা করিছ।”162F

163 

(ঘ) নতুন চাঁদ েদখাকােল আ�াহর িযক র �সে� তাঁর 
আদশরমালা:১৬৩F

164 

মুহা�াদ রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম চাঁদ েদেখ 
বলেতন: 

ْمِ  َواإل مينِ «
َ
ِهغإُه َعغَمْغَي نِيب

َ
َالَمِ  واإلْوَاللِ ، الغإُد إ أ  » َومخنَم اهللاُ َمّ� ، َوالسإ

‘আ�া-হ�া আিহ�াহ ‘আলাইনা িবল-আমিন ওয়াল ঈমান, ওয়াস-
সালা-মািত ওয়াল ইসলাম, রা�ী ওয়া রা�ুকা-�াহ।  

েহ আ�াহ ! এই নতুন চাঁদেক আমােদর িনরাষ�া ও ঈমান, শাি� ও 
ইসলােমর সােথ উিদত কর, আ�াহ আমােদর এবং েতামার (চাঁেদর) 
�ভু-�িতষালক।” 164F

165  

                                                           
163 আবু দাউদ, ইবেন মাজাহ। 

164 যাদুল মা‘আদ, ২/৩৬১। 
165 িতরিমযী।  
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(ঙ) হাঁিচ ও হাই েতালাকােল আ�াহর িযক র �সে� তাঁর 
আদশরমালা:১৬৫

166  

১. সহীহ সনেদ রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক 
�মািণত েয, িতিন বেলন: আ�াহ হাঁিচ ষছ� কেরন এবং হাই 
েতালা অষছ� কেরন, অতএব যখন েতামােদর েকউ হাঁিচ িদেয় 

 »المد هللا«

‘আল-হামদুিল�াহ’ বেল, তখন েয মুসিলমই তা শেন তার উষর  

 » َمَْحَُم اهللاُ «

‘ইয়ারহামুকা�াহ’ বলা কতরবয হেয় দাঁড়ায়।  

আর হাই উঠার বযাষারিট হেয় থােক শয়তােনর ষক হেত, কােজই 
েতামােদর কােরা হাই উঠার উষ�ম হেল েস েযন তা সাধযমত 
েচেষ রাখার েচ�া কের, কারণ েকউ হাই তুলেল তােত শয়তান 
হােস।”166F

167  

                                                           
166 যাদুল মা‘আদ, ২/৩৭১-৩৯৭। 
167 বুখারী।  
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২. িতিন যখন হাঁিচ িদেতন তখন মুেখর উষর িনেজর হাত বা 
কাষড় রাখেতন এবং হাঁিচর আওয়াজ িনচু বা িন�গামী 
করেতন।”168  

৩. িতিন যখন হাঁিচ িদেতন তখন েকউ 

 » َمَْحَُم اهللاُ «

‘ইয়ারহামুকা�াহ’ বলেল িতিন জবােব বলেতন: 

َي َوقَُ� ْ ، �  َمَْحُغي اُهللا و� ي«
َ
 »وَ�ْاِفُم ب

‘‘ইয়ারহামুনা-�াহ ওয়া ইয়যাকুম, ওয়া ইয়াগিফজ লানা ওয়া লাকুম”  

৪. িতিন আেরা বেলন : েতামােদর েকউ হাঁিচ িদেয় বলেব: 

 »المُد هللاِ «

‘আল-হামদুিল�াহ’-সকল �শংসা আ�াহর জনয, তখন তার ভাই 
অথবা সাথী বলেব: 

 » َمَْحَُم اهللاُ «

‘ইয়ারহামুকা�াহ’ আ�াহ েতামার উষর রহমত বষরণ কজণ, তার 
জনয সাথী- ‘ইয়ারহামুকা�াহ’ বলেল েস েযন জবােব বেল:  

                                                           
168 আবু দাউদ, িতরিমযী।  
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 » دد �  اهللا و�اغ  نيق� «

আ�াহ েতামােদর সৎষেথ �দশরণ কজন এবং েতামােদর অববা 
ভাল কজন।” 168F

169  

৫. িতিন আেরা বেলন: েতামােদর েকউ হাঁিচ িদেয় 

 »المُد هللاِ «

‘আল-হা�ুিল�াহ’ বলেল, তার জবােব েতামরা 

 » َمَْحَُم اهللاُ «

‘‘ইয়ারহামুকা�াহ’ বলেব, আর যিদ েস হাঁিচ িদেল 

 »المُد هللاِ «

‘আল- হা�ুিল�াহ’ না বেল, তাহেল েতামরাও 

 » َمَْحَُم اهللاُ «

‘ইয়ারহামুকা�াহ’- বলেব না।” 169F

170 

                                                           
169 বুখারী।  
170 মুসিলম।  



 

140 

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

171 

৬. সহীহ সনেদ �মািণত েয, ইয়াহূদীগণ তাঁর উষিবিতেত হাঁিচ 
িদেত েচ�া করেতা এবং আশা করেতা েয, িতিন জবােব তােদরেক 

 » َمَْحَُم اهللاُ «

‘ইয়ারহামুকুমু�াহ’ আ�াহ েতামােদর �িত রহমত বষরণ কজন- 
বলেবন, িক� িতিন জবােব বলেতন: 

 »َ�ْدِد ُ�ُ  اُهللا َوُ�ْاغُ  نيقَُ� «

“ইয়াহদীকুমু�াহ ওয়া ইউসিলহ বালাকুম”।  

“আ�াহ েতামােদর সৎষথ �দশরণ কজন এবং েতামােদর অববা 
ভাল কজন।” 171F

172 

(চ) েকােনা িবষদ � েলাক েদেখ ষিঠত দু‘আ �সে� তাঁর 
আদশরমালা১৭২F

173:  

                                                           
171 মুসিলম।  
172 িতরিমযী।  
173 যাদুল মা‘আদ, ২/৪১৭ 
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িতিন ইরশাদ কেরন: েয েকউ েকােনা িবষদ � েলাক েদেখ বেল: 

 »المد هللا ا ي عريأ  ي ان الك نه ورلغ     ث�    خغ  تفلمال«

‘আল-হামদু িল�ািহ�ািয আ-ফা-নী িম�াব-তালাকা িবহী, ওয়া 
ফাযযালানী আরা কাসীিরন িম�ান খালাকা তাফযীলা;-  

“সকল �শংসা আ�াহর জনয িযিন আমােক িনরাষেদ েরেখেছন েসই 
িবষদ েথেক যা িদেয় েতামােক ষরীকা কেরেছন এবং তারঁ সৃি� 
জগেতর অেনেকর উষর আমােক ে��� �দান কেরেছন”, তাহেল 
েস উি িবষেদ আ�া� হেব না, তা েয ধরেণরই েহাক।” 173F

174  

(ছ) েমারেগর আওয়াজ ও গাধার ডাক শনাকােল তাঁর 
আদশরমালা১৭৪F

175: 

মুহা�াদ রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম �ীয় উ�তেক 
িনেদরশ েদন, যখন তারা গাধার ডাক শেন তখন েযন শয়তান হেত 
আ�াহর আ�য় �াথরনা কের, আর যখন েমারেগর ডাক শেন তখন 
েযন আ�াহর অনু হ কামনা কের।”175F

176 

                                                           
174 আবু দাউদ, িতরিমযী।  
175 যাদুল মা‘আদ, ২/৪২৬ 
176 বুখারী, মুসিলম।  
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(জ) রাগাি�ত বযিির কিথত ও কৃত িবষয়াবলী �সে� তাঁর 
আদশরমালা:১৭৬

177 

রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম অতযািধক রাগাি�ত 
বযিিেক িনেদরশ েদন, েস েযন অযু কের এবং বেস ষেড় যিদ েস 
দাঁড়ােনা থােক, আর েশােয় ষেড় যিদ েস বসা থােক এবং িবতািড়ত 
শয়তান হেত আ�াহর িনকট আ�য় �াথরনা কের।” 

                                                           
177 যাদুল মা‘আদ, ২/৪২৩ 
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(১৮) আযান ও আযােনর সময় আ�াহর িযক র �সে� তারঁ 
আদশরমালা১৭৭

178 

১. রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম তারজী‘েয়র সােথ 
আযান এবং তারজী‘য় ছাড়া আযান উভয়িট সুিাত কেরন।১৭৮

179 আর 
ইকামেতর শআগেলা দু’বার দু’বার ও একবার একবার কের উ�ারণ 
করার িবধান কেরন, িক� ‘�াদ-�ামািতস সালাহ’ বাকযিট কখনই 
একবার বেলনিন।  

২. িতিন �ীয় উ�েতর জনয িবধান কেরন েয, আযান �বণকারী 
িঠক েসই বাকযগিলর ষুনারাবৃি� করেব েযগিল মুয়াযিযন বেল থােক, 
িক� ‘হাইয়যা আলাস-সালাহ’ ও হাইয়যা আলাল-ফালাহ’ বাকয�েয়র 
ষিরবেতর ‘লা-হাওলা ওয়ালা কুয়যাতা ই�া-িব�াহ’ বলা তারঁ েথেক 
সহীহ সনেদ �মািণত আেছ। 

৩. িতিন বেলন: েয বযিি মুয়ািযযেনর আযান শেন এ দু‘আিট ষাঠ 
কের: 

وأني أهدد أن ب ال إب اهللا وأن �مدا  موو  اهللا مام، نيهللا مخي  وخمامد «
 »مووب  وخيإلوالل د غي  

                                                           
178 যাদুল মা‘আদ, ২/৩৫৫। 
179 আযােন তারজী‘য় শেআর মমরাথর হেলা: মুয়াযিযন কতৃরক ‘শাহাদত বাণী�য়’ 

উ�ঃ�ের বলার ষর ি�তীয় বার িন��ের ষাঠ করা।’’ অনুবাদক। 
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‘আশহাদু আল-লা-ইলাহা ই�া�াহ, ওয়া-আিা মুহা�াদান রাসুলু্�াহ, 
রাযীদু িব�ািহ রাববান, ওয়া িবমুহা�ািদন রাসূলান, ওয়া িবল-
ইসলােম �ীনান;  

“আিম সাকয �দান করিছ েয, আ�াহ ছাড়া সতয েকােনা মা‘বুদ েনই 
এবং মুহা�দ রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম তার রাসূল, 
আর আ�াহেক রব, মুহা�াদেক রাসূল এবং ইসলামেক �ীন িহেসেব 
�হণ কের আিম স��;” তার সম� গনাহ কমা কের েদওয়া 
হয়।১৭৯

180  

৪. িতিন আযান �বণকারীর জেনয িবধান �দান কেরন েয, েস 
মুয়াযিযেনর আযােনর জবােবর ষর রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�ােমর উষর সালাত-সালাম ষাঠ কের এ দু‘আিট ষড়েব : 

اإ م  هذه العو  اويم  والاال  اقييئم  آ� �مدا  الوومغ  واقفلمغ  «
 .»وانعثه مييمي  �مودا  ا ي وعدته

‘আ�-হ�া রাববা হািযিহদ দাওয়ািতত তা�িত, ওয়াস সালািতল 
�ােয়মািত,আিত-মাহ মুদািনল ওয়ািসলাতা, ওয়াল-ফাযীলাতা, 
ওয়াবআসহ মাকামাম মাহ মুদািন�ািয ওয়াআআতাহ,  

েহ আ�াহ ! এই ষূণরা� আ�ান ও �িতি�ত সালােতর �ভু, তুিম 
মুহা�াদ রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-েক উসীলা এবং 

                                                           
180 মুসিলম।  
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ফযীলত তথা উ�তম মযরাদা দান কেরা এবং তাঁেক েতামার 
ওয়াদাকৃত �শংিসত বােন েষেিছেয় দাও।”181  

৫. িতিন আেরা বেলেছন: আযান ও ইকামেতর মধযবতরী সমেয়র 
দু‘আ �তযাখযাত হয় না।”182 

                                                           
181 বুখারী।  
182 আবু দাউদ।  



 

146 

(১৯) িযল-হা� মােস আ�াহর িযক র �সে� তারঁ আদশরমালা১৮২

183 

১. রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম িযল-হা� মােসর �থম 
দশ িদেন েবশী েবশী দু‘আ করেতন এবং তােত অিধকহাের 
তাসবীহ, ‘তাকবীর, তাহলীল ও তাহমীদ তথা ‘সুবহানা�াহ, আল-
হামদুিল�াহ, লা-ইলাহা ই��াহ, আ�াহ আকবর’ ষাঠ করার িনেদরশ 
েদন।” 

                                                           
183 যাদুল মা‘আদ, ২/৩৬০। 
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(২০) কুরআেন মাজীদ িতলাওয়াত �সে� তারঁ আদশরমালা১৮৩

184 

১. কুরআেনর অংশিবেশষ তারঁ জনয িনিদর� িছল, যা িতিন িনয়িমত 
িতলাওয়াত করেতন এবং তােত িতিন কখনই অলসতা করেতন না।  

২. তাঁর িতলাওয়াত িছল ধীের ধীের �� ও সু�রভােব, তী�তা ও 
তাড়াহড়ার সােথ নয়, বরং �িতিট অকর সু�� কের উ�ারণ 
করেতন। 

৩. তাঁর িতলাওয়াত িছল িবভি ও সাইজ করা। িতিন �েতযকিট 
আয়াত েশেষ েথেম েযেতন। িতিন ধীের ধীের �� ও সু�রভােব 
সূরা আবৃি� করেতন, এমনিক বড় সূরা আেরা অতযািধক বড় হেয় 
েযেতা।  

৪. িতিন মে�র হরফেক েটেন দীঘরািয়ত কের ষড়েতন, অতএব 
‘আর- রাহমা-ন’ ও ‘আর রাহী-ম’ শআ�য় েটেন দীঘরািয়ত কের ষাঠ 
করেতন।  

৫. িতিন িতলাওয়ােতর শজেত আ�াহর িনকট িবতািড়ত শয়তান 
হেত আ�য় �াথরনা কের বলেতন: 

مَْطيِن المإِجم ِ « ُعوُب نيِهللا ِمَ  الشإ
َ
 »أ

‘আ‘উযু িব�ািহ িমনাশ শায়�ািনর রাজীম;-  
                                                           
184 যাদুল মা‘আদ, ২/ ৩৬৩। 
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“আিম িবতািড়ত শয়তান হেত আ�াহর িনকট আ�য় �াথরনা 
করিছ।” 

আবার কখেনা বলেতন: 

مَْطيِن المإِجمِ  ِم ْ «  »َهْمزِهِ َوَ�ْفِخِه َوَ�ْفِثهِ  الغإُد إ إِّأ أُعوُب نَِم ِمَ  الشإ

‘আ�া-হ�া আউযু িবকা িমনাশ শায়�ানীর রাজীম, িমন হামিযহী, 
ওয়া নাফিখহী, ওয়া নাফিসহী।” 184F

185  

“েহ আ�াহ! আিম েতামার িনকট আ�য় �াথরনা করিছ িবতািড়ত 
শয়তান এবং তার কুম�না, ফুৎকার ও ওয়াসওয়াসা হেত।  

৬. িতিন দাঁড়ােনা, বসা, েশায়া এবং অযু অববায় ও অযু ছাড়া 
সবরাববায় কুরআন িতলাওয়াত করেতন, একমা� েগাসল ফরয 
হওয়া ছাড়া অনয িকছু তাঁেক কুরআন িতলাওয়াত হেত িবরত 
রাখেতা না।  

৭. িতিন সুলিলত কে� কুরআন িতলাওয়াত করেতন এবং বেলন: 
“েয বযিি সুলিলত কে� কুরআন ষাঠ কের না েস আমােদর 
দলভুি নয়।”185F

186  

                                                           
185 আবু দাউদ, ইবন মাজাহ।  
186 বুখারী।  
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িতিন আেরা বেলন: ‘‘সুলিলত কে� িতলাওয়াত কের কুরআেনর 
েসৗ�যর বৃি� কেরা।”187  

৮. িতিন কখেনা অেনযর মুখ েথেক কুরআন িতলাওয়াত শনেত 
ভালবাসেতন।”188  

৯. িতিন িসজদার আয়াত ষােঠর ষর ‘আ�াহ আকবর’- বেল িসজদা 
করেতন এবং কখেনা িসজদায় বলেতন: 

 »وََه إ ومَعه وخَمه بوِل وقوتِه، َوَدَد وَْجِل ل ي َخغََيهُ «

‘সাজাদা ওয়াজহী িল�াজী খালাকাহ, ওয়া-শািা সাম‘আহ ওয়া 
বা�ারাহূ, িব-হাওিলহী ওয়া কুওয়ািতহী;  

“আমার মুখম�ল (সহ আমার সম  েদহ) িসজদায় অবনিমত েসই 
মহান স�ার জনয িযিন তােক সৃি� কেরেছন এবং তার কণর ও তার 
চকু উিউি কেরেছন �ীয় ইিা ও শিিেত।”188F

189  

আবার কখেনা বলেতন:  

اإ ا  ب ل ندي عغدك أجما  واا ع  ندي ودما ، واجعغدي ل عغدك ُبخما  «
 »وتيبغدي م ه  مي تيبغ دي م  عبدك داود

                                                           
187 আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবন মাজাহ।  
188 বুখারী।  
189 আবু দাউদ, িতরিমযী।  
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‘আ�াহ�া উকতুব লী িবহা ইনদাকা আজরান, ওয়া�া‘ ‘আিী িবহা 
ওিয়যরান, ওয়াজ‘আলহা লী ইনদাকা যুখরান ওয়া তাকা�ালহা িমিী 
কামা তাকা�ালতাহা িমন আবিদকা দাঊদ’ 

“েহ আ�াহ, এর �ারা েতামার িনকট আমার জনয েনকী িলেখ রােখা 
এবং এর �ারা আমার ষাষরািশ দূর কের দাও এবং এেক আমার 
জনয গিিত স�দ িহেসেব জমা কের রােখা, আর এেক আমার 
িনকট হেত কবুল কেরা েযমন কবুল কেরেছা েতামার বা�া দাউদ 
(আলাইিহস সালাম) হেত।”190  

আর িসজদােয় িতলাওয়াত হেত মাথা উে�ালনকােল তাকবীর বলা 
তাঁর েথেক �মািণত েনই, আর না িতিন তাশাহদ ষাঠ কেরন, আর 
না সালাম িফরান।” 

                                                           
190 িতরিমযী, ইবন মাজাহ।  
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(২১) েখাৎবা �সে� তারঁ আদশরমালা১৯০

191 

১. রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম েখাৎবা েদওয়ার সময় 
তাঁর েচাখ দু’িট লাল হেয় েযেতা, �র উ� হেতা এবং তাঁর রাগভাব 
খুব েবেড় েযেতা, মেন হয় েযন িতিন েকােনা কসনয বািহনীেক 
সকাল-স�যায় হামলার ভয় �দশরনকারী, িতিন বলেতন: আিম ও 
িকয়ামত িদবস ে�িরত হেয়িছ এাষ, তখন িতিন িনেজর তজরনী ও 
মধযম আ�ুলী একি�ত করেতন, িতিন আেরা বলেতন: 

وخ� الْدي َهْدُي �مد �� اهللا عغمه ، رنن خ� الد ث   ي  اهللا... أمي نعدُ «
ُموِم �دميتدي، ووغ 

ُ
 »و�ه ندع  االق ، وَكإ اب

“অতঃষর, িন�য়ই সবরে�� বাণী আ�াহর িকতাব এবং সেবরা�ম 
জীবনাদশর ‘মুহা�াদ রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর 
জীবনাদশর, আর িনকৃ�তম িবষয় হেলা �ীেন নবািব�ৃত িবদ‘আত 
এবং �েতযক িবদ‘আতই ষথ��তা।” 191F

192  

২. িতিন যখনই েখাৎবা �দান করেতন তখনই আ�াহর �শংসার 
মাধযেম আর� করেতন, িতিন সাহাবীেদরেক ‘েখাৎবাতুল হাজাহ- 
(�েয়াজেনর েখাৎবা) তথা এই েখাৎবািট িশকা িদেতন: 

                                                           
191 যাদুল মা‘আদ, ১/১৭৯।  
192 মুসিলম।  
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َْمُدهُ َو�َْس َِعمْغُُه َو�َْس َْاِفُمهُ «
َ
�ُْفِسغَي وََووّتيِ� ، المُد هللا ي

َ
ومِ أ َوَ�ُعوبُ نيهللاِ ِمْ  ُكُ

ُ ، أعميِبَي
َ
ُ ، َمْ  َ�ْدِد اُهللا رَالَ ُمِلءإ ل

َ
 الَ ، َوَمْ   ُْلِغْء رال َهيِدَي ل

َ
ْن ب

َ
ْهَدُد أ

َ
َوأ

 اهللاُ 
إ
ُ ، إب

ُ
ا َ�بُْدُه َومَُوول د  نإ ُ�َمإ

َ
 »وأ

সকল �শংসা আ�াহর জনয, আমরা তাঁরই �শংসা কির এবং তাঁরই 
িনকট সাহাযয কামনা কির, তাঁরই িনকট কমা �াথরনা কির এবং 
সকল িবষযরয় ও কুকীিতর হেত আিরকার জনয আমরা তারঁই সাহাযয 
�াথরনা কির, আ�াহ যােক েহদায়াত দান কেরন তার েকােনা 
ষথ��কারী েনই, আর যােক িতিন ষথ�� কেরন তার েকােনা ষথ 
�দশরণকারী েনই। আিম সাকয �দান করিছ েয, আ�াহ বযতীত 
সিতযকার েকােনা মা‘বুদ েনই এবং আিম আেরা সাকয �দান করিছ 
েয, মুহা�াদ রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর বা�া ও 
রাসূল।’  

অতঃষর িতিন এ িতনিট আয়াত ষাঠ করেতন: 

﴿  ٰ ّطَهاََ
َ
ِينَ ٱ َ َّ  ْ َا ْ ٱ َءاَمُن َا ُق َ ٱ َّ َّ  َّ َُنّ  َوَ�  ۦََُقاتِهِ  َح نُتم إِّ�  ََُمَ

َ
ََ ّمسۡ  َوأ : عممان ا [ ﴾ ١ لُِمَ

١٠٢  [ 

‘‘েহ ঈমানদারগণ! েতামরা আ�াহেক যথাযথ ভােব ভয় কেরা এবং 
েতামরা মুসিলম না হেয় মেরা না।” সূরা আেল ইমরান, আ: ১০২,  

﴿  ٰ ّطَهاََ
َ
ْ ٱ َّاُس ٱ َ َا ُق َُّ�مُ  َّ ِيٱ ََ  ]  ١: اقنسيو[ ﴾ ِحَدةٖ َ�ٰ  ٖس ّ�فۡ  ّمِن َخلََقُ�م َّ
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‘‘েহ মানবম�লী ! েতামরা েতামােদর �িতষালকেক ভয় কেরা, িযিন 
েতামােদরেক এক বযিি হেত সৃি� কেরেছন।” সূরা িনসা, আ: ১,  

﴿  ٰ ّطَهاََ
َ
ِينَ ٱ َ َّ  ْ َا ْ ٱ َءاَمُن َا ُق َ ٱ َّ َّ  ْ َا ُ َۡ  َوقَُص  ]  ٧٠: ابحزا [ ﴾ ٧ اَسِديدٗ  ٗ� قَ

‘‘েহ মু’িমনগণ ! েতামরা আ�ােক ভয় কেরা এবং সিঠক কথা 
বেলা।” সূরা আহযাব, আ: ৭০-৭১,  

৩. িতিন সাহাবীেদরেক সকল গজ�ষূণর কােজ ইি�খারা করার িনয়ম 
িশকা িদেতন েযমনভােব িতিন তােদরেক কুরআেনর সূরা িশকা 
িদেতন এবং বলেতন: যখন েতামােদর েকউ েকােনা কােজর ইিা 
করেব, তখন েস েযন ফরয সালাত ছাড়া দু’রাকাত নফল ষেড়, 
তারষর এ দু‘আিট ষেড়: 

ُد إ إِّأ أو خ�َُك نعغمَم وأو يدمَُك نيدمتِم وأوثلَُم ِمْ  رلِغَم اقعظم ِ «
 ،الغإ

ُل اقاموِ  ، وتعغُ  وب أعغ ُ ، رننإَم تيدُم وب أقدمُ 
إ
الغإُد إ إِْن ُ غَْ، ، وأنَْ، َعال

نإ هذا ابمَم 
َ
ِّ َحيَج ََه  –تعغُ  أ ْممِي  –َوَُُس

َ
 –َخْ�ٌ ل ف د   ومعيِش وعقب ِ أ

ْهُ ل –عِجِغه وآِجِغه : أو قي  ّّ َ نإ ، هم  نَيمِْك ل رم، ريقُْدمْهُ ل َوُ
َ
و�ِْن ُ غَْ، تعغُ  أ

 –عِجغه وآجغه : أو قي  –هذا ابمَم َك  ل ف د   ومعيش وعقبِ  أممي 
ُُ إ مَّاِ  نِهِ   »ري رُْه ع  وا رِْ  َ�غُْه واقُْدْم ل الَ� َحمُْث َكَن 

‘আ�া-হ�া ইিী আসতাখীজকা িব’ইলিমকা, ওয়া আ�া�িদজকা 
িবকুদরািতকা, ওয়া আসআলুকা িমন ফাদিলকাল আযীম, ফাইিাকা 
তা�ািদজ ওয়ালা-আ�িদজ, ওয়া-তা‘লামু ওয়ালা-আ‘লামু, ওয়া-আ�া 
আ�ামুল গয়ূব, আ�া-হ�া ইন-কু�া তা‘লামু আিা হা-যাল আমরা, 
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{‘হা-যাল আ�া’ বলার সময় িনেজর �েয়াজেনর কথা মেন করেব} 
খায়জন-লী ফী-�ীনী ওয়া-আ-ি�বািত আমরী /ফী-আ-িজিল আমরী 
ওয়া-আিজিলহী, ফা�িদরহ-লী, ওয়া-ইয়াসিসরহ-লী, সু�া বা-িরকলী-
ফীিহ, ওয়া ইন-কু�া তা‘লাম আিা-হা-যাল আ�া, {এখােনও ষুনরায় 
িনেজর �েয়াজেনর কথা মেন করেব} শারজল -লী ফী-�ীনী ওয়া-
মা‘আশী ওয়া-আ-ি�বািত আমরী /ফী-আ-িজিল আমরী ওয়া-
আিজিলহী, ফাসিরফহ ‘আিী, ওয়াসিরফনী ‘আনহ’ ওয়াকদুর িলয়াল 
খাইরা হাইসু কানা, ছু�া রাি�নী িবহী”১ ৯ ২

193 

“েহ আ�াহ! আিম েতামার িনকট েতামারই জােনর সাহােযয এ 
িবষেয় ইি�খারা (কলযাণ �াথরনা) করিছ এবং েতামার শিির 
বেদৗলেত েতামার িনকট এ িবষেয় কলযাণ লােভর সামথর �াথরনা 
করিছ এবং েতামার িনকট এ িবষেয় কলযাণ লােভর সামথর �াথরনা 
করিছ এবং েতামার িনকট েতামারই মহান অনু হ ও কলযােণর 
ভা�ার েথেক �াথরনা করিছ, কারণ তুিম েতা সব িকছু করার কমতা 
রােখা আর আমার েতা কমতা েনই এবং তুিম েতা সবই জান, আর 
আিম জািন না, আর তুিমই েতা গােয়েবর একমা� মহাজানী, -েহ 
আ�াহ! তুিম যিদ জান েয, আমার মনব করা এই িবষয়িট আমার 
জনয কলযাণকর হেব আমার �ীিন ও দুনয়াবী জীবেন এবং েশষ 
ষিরণােম, িকংবা আমার জলিদ কােজ অথবা িবলি�ত কােজ, তাহেল 
েস কাজািট আমার জনয িনধরারণ কের দাও এবং তা আমার জনয 

                                                           
193 বুখারী।  
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সহজ কের দাও, আর তােত আমার জনয বরকত দান কেরা, 
ষকা�ের তুিম যিদ জান েয, আমার মনব করা এই িবষয়িট আমার 
জনয কিতকর হেব আমার জলিদ কােজ অথবা িবলি�ত কােজ, 
তাহেল তােক আমার েথেক দূের সিরেয় দাও এবং আমােকও তা 
েথেক িফিরেয় রােখা, আর আমার জনয কলযাণ িনধরারণ কেরা তা 
েযখােনই রেয়েছ এবং তার উষর আমােক স�� রােখা।” 



 

156 

(২২) ঘুমােনা, জা ত হওয়া ও �� �সে� তারঁ আদশরমালা১৯৩

194 

১. রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম কখেনা িবছানার উষর 
ঘুমােতন, আর কখেনা চমরিনিমরত িবছানার উষর, কখেনা চাটাইেয়র 
উষর। আবার কখেনা যমীেনর উষর, আর কখেনা েচৗিকর উষর, 
তাঁর িবছানা িছল চামড়ার, যার িভতরকার উষকরণ িছল েখজুর 
বৃেকর ছাল, আর অনুাষ িছল তাঁর বািলশ।  

২. িতিন �েয়াজেনর অিতিরি ঘুমােতন না এবং �েয়াজনীয় ঘুম 
েথেক িনেজেক বিিতও করেতন না।  

৩. িতিন রােতর �থমাংেশ ঘুমােতন এবং েশষাংেশ জা ত হেয় 
আ�াহর ইবাদত করেতন, আবার কখেনা মুসিলমেদর �াথর রকােথর 
রােতর �থমাংেশও জা ত থাকেতন।  

৪. িতিন সফরকােল যখন েশষরােত িব�াম করেতন তখন িতিন 
তাঁর ডান কােত শেতন, আর যখন িতিন ফজেরর িকচুকণ আেগ 
িব�াম করেতন তখন বাহ খাড়া কের হােতর ষা�ার উষর মাথা 
রাখেতন।  

৫. িতিন ঘুমােল সাহাবীেদর েকউ তাঁেক জা ত করেতা না যতকণ 
না িতিন িনেজই জা ত হেতন, ববত: তাঁর চকু�য় ঘুমােলও তার 
অ�র ঘুমােতা না।  

                                                           
194 যাদুল মা‘আদ, ১/১৪৯। 
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৬. িতিন যখন ঘুমােনার উে�েশয তাঁর শযযায় গমন করেতন, তখন 
বলেতন: 

ْحمَي وأموُ� «
َ
 »نيومَم الغإُد إ أ

‘িবইসিমকা আ�া-হ�া আহইয়া ওয়া আমূতু; -  

েহ আ�াহ! েতামারই নােম আমার মৃতুযবরণ ও আমার 
জীবনধারণ।” 194F

195 এবং িতিন �ীয় দু’হােতর তালু িমলােতন, অতঃষর 
সূরা ইখলাস ‘কুল হআ�াহ আহাদ’ এবং ‘মু‘আউয়াযাতাইন’ তথা 
‘কুল আউযু িব রাি�ল ফালা�’ ও ‘�ুল আউযু িব রাি�ন নাস’ ষাঠ 
কের তােত ফুঁক িদেতন, তারষর দু’হােতর তালু �ারা েদেহর যতটা 
অংশ স�ব মােসহ করেতন। মােসহ আর� করেতন তাঁর ম�ক ও 
মুখম�ল এবং েদেহর সামেনর িদক েথেক, আর িতিন এাষ 
িতনবার করেতন।” 195F

196  

৭. িতিন ডান কােত ঘুমােতন এবং গােলর িনেচ হাত েরেখ বলেতন: 

 »ُث ِعبَيَدكَ الغإُد إ قِ  َعَذانََم  َْوَل َ�بْعُ «

‘আ�া-হ�া ি�নী আযা-বাকা ইয়াওমা তাব‘আসু ইবা-দাকা;  

                                                           
195 বুখারী।  
196 বুখারী।  
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“েহ আ�াহ! তুিম আমােক েতামার আযাব হেত রকা কেরা েযিদন 
তুিম েতামার বা�ােদর ষুনজুান ঘটােব।”197  

িতিন তাঁর েকােনা সাহাবীেক লকয কের বেলন: যখন তুিম শযযায় 
গমন করেব তখন সালােতর অযুর নযায় অযু করেব, অতঃষর 
েতামার ডান কােত শেয় বলেব: 

دُ، وَْجِل إلَم ، الغإُد إ إِّأ أوغمُ، َ�ْفِس إلَم « ْمِمي إلَم ، ووجإ
َ
، َورَوإْاُ، أ

 إلَم ، مغب   ومهب   إلَم ، وألثُ� َدمي إلَم 
إ
، ب مغدث وب َمغَْ  ِمغَْم إِب

 »ي أموغَ، وخنبمَم ا ، آمغُ، نَِ� َينَِم ا ي أنزقَ، 

“আ�াহ�া ইিি আসলামতু নাফসী ইলাইকা, ওয়াওয়া�াহতু 
ওয়াজহী ইলাইকা, ওয়াআলজা’তু যাহরী ইলাইকা, রাগবাতান ওয়া 
রাহবাতান ইলাইকা, লা মালজাআ ওয়ালা মানজাআ িমনকা ই�া 
ইলাইকা, আ-মানতু িবিকতািবকা�াযী আনযালতা, 
ওয়ািবনািবিয়যকা�াযী আরসালতা”।  

“েহ আ�াহ! আিম আমার নফসেক েতামার কােছ সমষরন করলাম, 
আমার েচহারােক েতামার �িত িনিব� করলাম। আমার সম  
কাযর�ম েতামার �িত নয� করলাম, আমার ষৃ�েদশেক েতামার 
আ�য় েঠকালাম, েতামার িনকট আমার রহমেতর আশা-ভরসা এবং 
েতামার শাি�র ভয়-ভীিত সহকাের, তুিম ছাড়া েকাথাও আ�য়বল ও 

                                                           
197 আবু দাউদ। 
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মুিির উষায় েনই, আিম ঈমান আনলাম েতামার িকতােবর উষর, যা 
তুিম নািযল কেরেছা এবং েতামার নবীর উষর, যােক তুিম ে�রণ 
কেরেছা”। এ কথা বলার ষর যিদ তুিম েসই রােত মারা যাও, 
তাহেল তুিম ইসলােমর উষরই মারা যােব”198  

৮. িতিন রাে� জা ত হেয় বলেতন: 

مِْح، علَ  ، وممكئمَء ، �َء الغإُد إ مَ إ جب«
َ
ميواِ� واب و�فارمَء رَيِيَم السإ

اْهِدأ عي ، أنَ، ت�ُ  َ�ْ َ عبيِدك ِ�مَْمي كنوا رمِه � غفونَ ، اقامِب والشديد ِ 
 »إنم تددي َمْ  اشيُو إل  اٍط مس يم ، اْخ ُِغَف رمه م  الّ  ننبنَِم 

“আ�াহ�া রা�া জীবরীল ওয়া মীকাঈলা ওয়া ইসরাফীলা, ফা�ীরাস 
সামাওয়ািত ওয়াল আরি�, ‘আিলমাল গাইিব ওয়াশ শাহাদািত, 
আন তা তাহ কুমু বাইনা ইবািদকা ফীমা কানূ ফীিহ ইয়াখতািলফূন; 
ইহিদনী িলমাখতুিলফা ফীিহ িমনাল হািী িব ইযিনকা ইিাকা তাহদী 
মান তাশা’উ ইলা সীরািত�ু�া�ীম” 

‘‘েহ আ�াহ! িজবরাঈল, মীকাঈল ও ইসরাফীল -এর রব, 
আকাশম�ল ও ষৃিথবীর সৃি�কতরা, গােয়ব ও উষিবেতর মহাজানী, 
তুিমই েতামার বা�ােদর মােঝ ফায়সালা িদেয় থাক েয সব িবষেয় 
তারা মতিবেরাধ কের, অতএব িবেরাধষূণর িবষয়াবলীেত তুিম 

                                                           
198 বুখারী।  



 

160 

আমােক �ীয় অনু েহ সেতযর �িত ষথ �দশরণ কেরা, েকননা তুিম 
যােক চাও সরল-সিঠক ষেথ ষিরচািলত কের থােকা।”199  

৯. িতিন িবছানায় জা ত হেয় বলেতন: 

ِْه اقننُشوم«
َ
َميَ�غَي َو�ِل

َ
ْحمَينَي َ�ْعَد َمي أ

َ
ي أ ِ

إ
 »الَْمُد ِهللا ا 

‘আল হাম দু িল�ািহ�াযী আহইয়ানা বা’দামামাতানা, ওয়া ইলাইিহন 
নুশর।” 

“সকল �শংসা আ�াহর জনয, িযিন আমােদর মৃতুয দান করার ষর 
ষুনরায় জীবন দান কেরেছন এবং তাঁরই িদেক �তযাবতরন।  

আর তখন িতিন িমসওয়াক করেতন এবং অেনক সময় সূরা আেল 
ইমরােনর েশষ দশিট আয়াত ষাঠ করেতন।”199F

200  

১০. িতিন েভাের েমারেগর ডাক শেন জা ত হেতন, তখন িতিন 
আল হামদুিল�াহ, আ�াহ আকবার, লা-ইলা-হা ই�া�াহ, বলেতন 
এবং আ�াহর দরবাের দু‘আ করেতন।  

১১. িতিন বেলন: “সৎ-ভােলা �� আ�াহর ষক েথেক এবং খারাষ 
�� শয়তােনর ষক েথেক। অতএব েকােনা বযিি অষছ�নীয় �� 
েদখেল েস েযন তার বাঁ িদেক িতনবার থু-তু িনেকষ কের এবং 

                                                           
199 মুসিলম।  
200 বুখারী, মুসিলম।  
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শয়তােনর অিন� হেত আ�াহর িনকট আ�য় �াথরনা কের, তাহেল 
এ �� তার েকােনা কিত করেত ষারেব না। আর েস এ �� কােরা 
িনকট বণরনা করেব না। ষকা�ের যিদ েস ভােলা �� েদেখ থােক, 
তাহেল তার উিচত সুসংবাদ  হণ করা এবং তা ঘিন� ব�ু ছাড়া 
কােরা িনকট তা িববৃত না করা।”201  

িতিন আেরা বেলন: েতামােদর েকউ অষছ�নীয় �� েদখেল েস েয 
কােত শেয়িছল তা েযন ষিরবতরন কের েনয় এবং উেঠ সালাত 
ষেড়।”202 

                                                           
201 বুখারী, মুসিলম।  
202 মুসিলম।  
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(২৩) িফৎরাত বা �ভাবজাত-কমর, েষাষাক-ষিরিদ ও েসৗ�েযরর 
উষকরণ �সে� তারঁ আদশরমালা:২০২

203 

১. রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম অতযিধক েখাশবু 
বযবহার করেতন এবং েখাশবু-সুবাস ষছ� করেতন এবং িতিন 
কখেনা েখাশবু িফিরেয় িদেতন না।”204 তাঁর িনকট সবরােষকা 
ষছ�নীয় িছল েমশক আ�েরর সুগি�।  

২. িতিন িমসওয়াক করা ষছ� করেতন, িতিন েরাযারত অববায় 
এবং েরাযা ছাড়া অববায় িমসওয়াক করেতন, অনুাষ িন�া হেত 
জা তকােল, অযু করার সময়, সালােতর সময় এবং ঘের �েবশ 
কােল িমসওয়াক করেতন।  

৩. িতিন সুরমা লাগােতন এবং বলেতন: েতামােদর সেবরা�ম সুরমা 
হেলা ‘ই�দ’ তথা কােলা সুরমা, যা চকু ষির�ার কের এবং চুল 
উৎষি কের।”205  

৪. িতিন কখেনা িনেজই মাথায় ও দািড়েত িচজনী করেতন, আবার 
কখেনা উ�ুল মু’িমনীন আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহা তাঁর মাথা ও 
দািড়েত িচজণী কের িদেতন আর মাথা মুপন করা। আর মাথা 

                                                           
203 যাদুল মা‘আদ, ২/১৬৭। 
204 বুখারী।  
205 আবু দাউদ, ইবন মাজাহ।  
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মু�েনর বযাষাের তার িনয়ম িছল স�ূণর মাথা মু�ন করা অথবা 
স�ূণর চুল েরেখ েদওয়া।  

৫. হ�-ওমরা ছাড়া অনয সময় মাথা মু�ন তাঁর েথেক সহীহ সনেদ 
�মািণত েনই, আর তাঁর চুল িছল কাঁেধর উষর �চুর, জু�ার উষের 
এবং ওফরার েচেয় কম, যা তাঁর কান�েয়র লিতর সােথ েলেগিছল।  

৬. িতিন ‘�যা‘অ’- তথা মাথার চুেলর িকছু অংশ মু�ন কের িকছু 
অংেশ চুল েরেখ িদেত িনেষধ কেরন।  

৭. িতিন আেরা বেলন: েতামরা কােফর-মুশিরকেদর িবেরািধতা 
কেরা, দািড় ল�া কেরা এবং েগাঁফ েকেট েফেলা।”206  

৮. েষাষাক-ষিরেিদ হেত যা িকছু সহজ সাধয হেতা, তাই িতিন 
ষিরধান করেতন, কখেনা ষশেমর কতরী, আবার কখেনা তুলা-সুতার 
কতরী, আর কখেনা উেলর কতরী েষাষাক। আর তাঁর িনকট সব 
েচেয় ি�য় ও ষছ�নীয় েষাষাক িছল ‘�ামীস’-তথা বড় জামা।”207  

৯. িতিন েডারাকাটা ইয়ামানী চাদর ও েডারাকাটা সবুজ চাদর 
ষিরধান কেরেছন, িতিন জু�া, �াবা (এমন কাষড় যার হাতা ও 
মধযভাগ েছাট, িষছেন ফাড়া) জামা, ষায়জামা, লুি�, চাদর, চেমরর 
েমাজা, জুতা ও ষাগিড় ষিরধান কেরেছন।  

                                                           
206 বুখারী, মুসিলম।  
207 আবু দাউদ, িতরিমযী।  
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১০. িতিন কখেনা ষাগিড়র একাংশ মুেখর তালুর িনচ িদেয় িদেতন, 
ষাগিড়র িকনারা কখেনা িষছেন ঝুেল রাখেতন, আর কখেনা ঝুেল 
রাখেতন না।  

১১. িতিন কখেনা কখেনা কােলা রং এর কাষড় ষিরধান কেরন, 
আবার কখনও কখনও লাল-েডারকাটা ‘হ�া’ তথা লুি� ও চাদর 
ষিরধান কেরিছেলন।”208  

১২. িতিন াষার আংিট ষেরেছন, আর তার নকশার িদক হােতর 
কি�র িদেক রাখেতন।  

১৩. িতিন যখন েকােনা নতুন কাষড় ষরেতন, তখন �থেম তার 
নাম উে�খ করেতন, তারষর এ দু‘আিট ষাঠ করেতন: 

و الّمَداَو أو اقعميَم َ «
َ
ََ أ نَْ، َ َسْوتَِ  َهَذا اقَيِممْ

َ
وثلَُم َخْ�َهُ وََخْ�َ َمي ، الغإُد إ أ

َ
أ

 ُ
َ
ُ ، ُ�غَِا ل

َ
هِ َوَكّ مي ُ�غَِا ل ُعوُب نَِم ِمْ  َكّ

َ
 »َوأ

‘আ�া-হ�া আনতা কাসাওতানী হাযা (আল কামীস আও আরিরদা’ 
আও আল-‘ইমামাহ), আসআলুকা খায়রাহ ওযা-খায়রা মা-সুিনআ 
লাহ, ওয়া-‘আউযুিবকা িমন শারিরহী, ওয়া-শারির মা-সুিন‘আ লাহ।  

েহ আ�াহ! েতামারই জনয সকল �শংসা, তুিমই এ কাষড় (অথবা 
চাদর অথবা ষাগড়ী) আমােক ষিরেয়েছা, আিম েতামার িনকট এর 

                                                           
208 বুখারী।  
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মেধয িনিহত কলযাণ এবং এিট েয জনয কতরী করা হেয়েছ েসসব 
কলযাণ �াথরনা কির, আর আিম এর অিন� এবং এিট কতরীর অিন� 
হেত েতামার আ�য় কামনা কির।”209  

১৪. িতিন যখন তাঁর জামা ষরেতন তখন ডান িদক েথেক শজ 
করেতন।  

১৫. িতিন অযু করা, জুতা ষিরধান করা, মাথা আঁচড়ােনা এবং 
আদান-�দান ডান িদক েথেক করেত ভােলাবাসেতন।  

১৬. িতিন যখন হাঁিচ িদেতন তখন মুেখর উষর িনেজর হাত বা 
কাষড় রাখেতন এবং হাঁিচর আওয়াজ িনচু করেতন।  

১৭. িতিন ষদরানশীন কুমারী েমেয়েদর চাইেতও অিধক ল�াশীল 
িছেলন।”210  

১৮. িতিন হাঁিসর িবষয় হেল হাঁসেতন এবং কাঁদার িবষয় হেল 
কাঁদেতন, তেব তাঁর অিধকাংশ হাঁসা িছল মুচিক হািস, আর সবরািধক 
হািসর সময় তাঁর দু’ষাে�রর দাঁত েদখা েযেতা, িতিন কখনই 
মুখগ�র বা ক�তালু ষযর� �কাশ কের �াহ-�াহ কের হােসন িন, 
ষকা�ের তাঁর কািাও অনুাষ িছল, িতিন কখনই অ�িসি হেতা 
এবং তাঁর বেক ফুট� হাঁিড়র নযায় আওয়াজ েশানা েযেতা।” 

                                                           
209 িতরিমযী, আবু দাউদ। 
210 বুখারী, মুসিলম।  
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(২৪) সালােমর আদান-�দান ও অনুমিত �সে� তারঁ 
আদশরমালা ২১০

211 

১. রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম েকােনা কাওেমর কােছ 
গমন করেল তােদর সালাম করেতন, তােদর িনকট হেত �তযাবতরন 
কােলও সালাম করেতন এবং সালােমর বযষক �চলন করার িনেদরশ 
েদন।  

২. িতিন বেলন: “েছাট সালাম করেব বড়েক, চলাচলকারী সালাম 
করেব অববানকারী বযিিেক, আেরাহী বযিি সালাম করেব 
ষদচারীেক এবং কম সংখযক েলেকরা সালাম করেব েবশী সংকযক 
েলাকেক।”212  

৩. িতিন কােরা সােথ সাকাৎকােল �থেমই সালাম করেতন, আর 
েকউ তাঁেক সালাম করেল, িতিন সােথ সােথ অনুাষ িকংবা তার 
েচেয় উ�মােষ উ�র িদেতন, িক� সালাত অথবা �াকৃিতক 
�েয়াজন ষূণর করা ইতযািদ িবেশষ কারেণ সালােমর উ�র িবলি�ত 
করেতন।  

৪. িতিন �থেম 

الُل َعغَمُْ�ْ  َومَْحٌَ  اهللاِ «  »السإ

                                                           
211 যাদুল মা‘আদ, ২/৩৭১। 
212 বুখারী, মুসিলম।  
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‘আসসালামু ‘আলাইকুম ওয়া রাহমাতু�াহ, বেল সালাম করেতন। 
অথরাৎ েতামােদর উষর শাি� বিষরত েহাক এবং আ�াহর রহমতও। 
�থেম সালাম �দানকারীর ষক েথেক 

اللُ «  »عغمَم السإ

‘আলাইকাস সালাম’ বলা িতিন অষছ� করেতন (কারণ এটা 
মৃতেদর সালাম) এবং িতিন সালাম �দানকারীর সালােমর জবােব 
বলেতন: 

 »وََعغَمَم السالل«

‘ওয়া ‘আলাইকাস সালাম’, আরবী শআ ‘ওয়াও’-এর েযাগ কের 
বলেতন। 

৫. তাঁর আদশর িছল, যিদ জনসাধারেণর সমােবশ খুব বড় ও িবরাট 
হেতা েযখােন এক সালাম সবার িনকট েষেেছ না, তখন িতিন 
িতনবার সালাম িদেতন।  

৬. তাঁর আদশর িছল, মসিজেদ �েবশকারী �থেম দু’রাকাত 
‘তািহয়যাতুল মসিজদ’ আদায় করেব, অতঃষর মসিজেদর সমােবেশ 
এেস তােদর সালাম করেব।  
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৭. িতিন হােতর ইশারায় অথবা মাথা নািড়েয় অথবা আ�ুেলর 
ইশারায় সালােমর উ�র িদেতন না, তেব শধু সালাতরত অববায় 
িতিন ইশারায় সালােমর উ�র েদন। 

৮. িতিন িশশ িকেশারেদর িনকট িদেয় ষথ অিত�ম করার সময় 
তােদর সালাম কেরন, অনুাষ মিহলােদর সমােবশ িদেয় ষথ 
অিত�ম করার সময় তােদর সালাম কেরন। আর সাহাবীগণ 
জুম‘আর সালাত ষেড় েফরার ষেথ এক বৃ�া মিহলােক সালাম 
করেতন২১২

213।  

৯. িতিন অনুষিবেতর জনয সালাম বহনও করােতন এবং িনেজও 
করেতন।২১৩

214 আর তাঁেক েকউ অেনযর ে�িরত সালাম েষেছােল, 
িতিন সালাম ে�রণকারী ও বহণকারী উভয়েক সালােমর উ�র 
িদেতন।২১৪

215 

১০. তাঁেক িজেজস করা হেলা: এক বযিি যখন তার ভাই বা ব�ুর 
সােথ সাকাৎ কের, েস িক তার �িত মাথা ঝুকােব? িতিন উ�ের 
বেলন: না, আবার িজেজস করা হেলা: েস িক তােক জিড়েয় ধরেব 

                                                           
213 িযিন বীেটর িশকড় ও যেবর দানা িষেষ তােদর জেনয খাবার কতরী করেতন।” 

অনুবাদক। 
214 িতিন উ�ুল মু’িমনীন খািদজা ও আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহমা-েক িজবরীল 

আমীন আলাইিহস সালাম-এর সালাম েষৗছান। অনুবাদক।  
215 অথরাৎ বলেতন : ওয়া আলাইকা ওয়া আলাইিহস সালাম।’’ অনুবাদক। 
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এবং চুেমা খােব ? উ�ের িতিন বেলন: না, আবার িজেজস করা 
হেলা: েস িক তার হাত িনেজর হােতর মেধয িনেয় মুসাফাহা করেব? 
উ�ের িতিন বেলন: হযা,ঁ।”216  

১১. িতিন ষিরবার -ষিরজেনর িনকট অ�তযািশতভােব-হঠাৎ এেস 
উষনীত হেতন না; যােত তারা ভয় ষায়, বরং িতিন তােদর সালাম 
করেতন এবং তােদরেক িবিবধ (কুশলািদর) �� করেতন অথবা 
তােদর অববা স�েকর িজজাসাবাদ করেত করেত �েবশ করেতন।  

১২. িতিন রাি�েবলায় ষিরবার-ষিরজেনর িনকট গমন করেল 
এমনভােব সালাম করেতন যা িনি�ত েলাকেদর জাগােতা না, তেব 
জা ত েলােকরা তাঁর সালাম শেন িনেতা।”217  

১৩. তারঁ আদশর িছল েয, যখন অনুমিত�াথরীেক িজেজস করা হয়, 
তুিম েক? তখন েস জবােব বলেব: আিম অমুেকর ষু� অমুক, অথবা 
েস িনেজর উষনাম বা ডাকনাম ইতযািদ বলেব, আর েস েযন ‘আিম’ 
বা এ ধরেণর অ�� িকছু না বেল।  

১৪. িতিন িতনবার কের অনুমিত চাইেতন, অনুমিত েদওয়া না হেল 
িতিন িফের েযেতন।  

                                                           
216 িতরিমযী।  
217 মুসিলম।  
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১৫. িতিন সাহাবীেদরেক অনুমিত চাওয়ার ষূেবর সালাম করা িশকা 
িদেতন। 

১৬. িতিন কােরা বাড়ীেত েগেল তােদর দরজার সামেন দাঁড়ােতন না, 
বরং ডান িকংবা বাম িদেক সের দাঁড়ােতন।  

১৭. িতিন বেলন: “দৃি� ষড়ার কারেণই েতা অনুমিত েনবার বযববা 
করা হেয়েছ।”218 

                                                           
218 বুখারী, মুসিলম।  
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(২৫) কথা-বাতরা ও নীরবতা, বিবয-ভাষণ ও সু�র নামকরণ 
�সে� তারঁ আদশরমালা ২১৮

219 

১. রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম সৃি�র মেধয সবরািধক 
শ�ভাষায় বাকযালােষ ষারদশরী এবং তােদর মােঝ সবরােষকা 
মাধুযরষূণর বিবয �দানকারী িছেলন।  

২. িতিন দীঘরকণ নীরব থাকেতন, িবনা �েয়াজেন কথা বলেতন না, 
আর েযই িবষয়িট তাঁর সােথ স�ৃি নয় েসই বযাষার িতিন েকােনা 
কথা বলেতন না, িতিন েয িবষেয় সাওয়ােবর আশা করেতন শধু 
েসই িবষেয়ই কথা বলেতন।  

৩. িতিন ‘জাওয়ােমউল কািলম’-তথা বযাষক অথরেবাধক সংিক্ 
বাকয’ �ারা সু�� ভাষায় কথা বলেতন, যা গণনাকারী গণনা করেত 
সকম হেতা, তা অিতপত ও তাড়াহড়া কের বলা হেতা না, যা 
সংরকণ করা যায় না, আর না তা কিতরত ও িবিিি িছল; যার মােঝ 
দীঘর নীরবতা হেতা।  

৪. িতিন �ীয় ভাষেণ সবরােষকা সু�র শআ চয়ন করেতন এবং �ীয় 
উ�েতর জনয গজ�ষূণর িবষয়ািদ মেনানীত করেতন, িতিন কখেনা 
গালম�কারী ও অশালীন বাকয উ�ারণকারী িছেলন না।  

                                                           
219 যাদুল মা‘আদ, ১/১৭৫, ২/৩২০।  
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৫. িতিন উ�ামযরাদাস�ি শআ অেনাষযুি েলাকেদর শােন বযবহার 
করা, িকংবা অষছ�নীয় শআ মযরাদাস�ি েলাকেদর শােন বযবহার 
করা অষছ� করেতন, সুতরাং িতিন েকােনা মুনািফক বযিিেক 
‘সাইেয়যদ’- বা েনতা বেল সে�াধন করেত িনেষধ কেরন এবং আবু 
জাহালেক আবুল হাকাম বলেত বারণ কেরন, অনুাষ েকােনা রাজা-
বাদশােক রাজািধরাজ অথবা ষৃিথবীেত আ�াহর খলীফা ইতযািদ 
বলেত িনেষধ কেরন।  

৬. িতিন েসই বযিিেক িদকিনেদরশনা েদন যােক শয়তান েকােনা 
েহাঁচট খাইেয়েছ (বা কুম�ণা িদেয়েছ) েস েযন আ�াহর নাম ধারণ 
কের বেল,  ‘িবসিম�াহ’। তােক (শয়তানেক) েযন লা‘নত বা গািল-
গালাজ না কের।  অনুাষ ‘শয়তান �ংস েহাক’ ইতযািদ না 
বেল২১৯

220।  

৭. িতিন সু�র নাম ষছ� করেতন এবং িতিন িনেদরশ েদন েয, 
েকউ তাঁর িনকট দূত ে�রণ কােল েযন সু�র নাম ও সু�র েচহারা 
িবিশ� েলাকেক দূত িহেসেব ে�রণ কের। আর িতিন নােমর অেথরর 
�িত লকয করেতন, িতিন বযিির সােথ তার নােমর সংযুিি 
করেতন।  

                                                           
220 কারণ এর মাধযেম শয়তােনর মেন অহ�ার এেস যায় এবং েস মেন কের েয 

বনী আদম তার �েরাচনােক বড় কর েদখেছ। আর যিদ আ�াহর নাম েনওয়া হয়, 

তখন েস হীন হেয় যায়। স�াদক  
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৮. িতিন বেলন: আ�াহর িনকট সবরােষকা ষছ�নীয় নাম হেলা 
‘আআু�াহ’ আ�াহর বা�া, ও আআুর রহমান’ -কজণাময় আ�াহর 
বা�া। আর সবরািধক সতয নাম হেলা ‘হােরস’- যমীন আবাদকারী ও 
‘হা�াম’-অতযািধক িচ�া-ভাবনাকারী। ষকা�ের সবরােষকা ম� নাম 
হেলা ‘হারব’- লড়াই-যু� এবং ‘মুররাহ’- িতি �াদযুি।”221  

৯. িতিন ‘আি�য়াহ’-ষাষী মিহলা’- নাম ষিরবতরন কের তােক বেলন: 
তুিম ‘জামীলাহ’ সু�রী ও স�ির�বতরী মিহলা। অনুাষ িতিন 
‘আ�ম’ অভাবী- নাম ষিরবতরন কের ‘যুরাআহ’-ফসল ও বীয 
বষণকারী নামকরণ কেরন। িতিন মদীনায় আগমন কের তার 
ষুরাতন নাম ‘ইয়াসিরব’ ষিরবতরন কের তাইেয়যবাহ’ ষিব�, উ�ম 
ভুিম নামকরণ কেরন।  

১০. িতিন িনেজর সাথীেদর ডাকনাম বা উষনাম রাখেতন, অেনক 
সময় িশশ-িকেশারেদরও ডাকনাম রােখন এবং �ীয় �ীেদর কােরা 
কােরা ডাকনাম রােখন।  

১১. তাঁর আদশর িছল যার েছেলস�ান আেছ, আর যার েছেল-স�ান 
েনই উভেয়র ডাকনাম রাখা এবং িতিন বেলন: েতামরা আমার নােম 
নাম েরেখা, িক� আমার ডাকনােম ডাকনাম েরেখা না।”222  

                                                           
221 মুসিলম।  
222 বুখারী, মুসিলম। অথরাৎ, একই বযিির নাম মুহা�দ এবং ডাকনাম আবুল 

�ািসম রাখা যােব না।’’ অনুবাদক। 
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১২. িতিন রােতর আহােরর নাম ‘আশা-উন’ ষিরতযাগ কের 
‘আতামাহ’ তথা অ�কার শআিটেক �াধানয িদেয় বলেত িনেষধ 
কেরন এবং আ�ুর ফলেক ‘কারম’ বলেত বারণ কের বেলন: কারম 
েতা হেলা ঈমানদােরর �লব।”223 

১৩. িতিন িনে�াি বাকযাবলী বযবহার করেত িনেষধ কেরন: অমুক 
অমুক নকে�র কারেণ আমােদর উষর বৃি� হেয়েছ, আ�াহ যা চায় 
এবং তুিম যা চাও তাই হয়২২৩

224, আ�াহ ছাড়া অেনযর নােম শষথ 
করা, েবশী েবশী কসম করা, অথবা কসেম এাষ বলা: যিদ অমুক 
কাজ কের, তাহেল েস ইয়াহূদী বা �ী�ান হেয় যােব, মািলক িনেজর 
ি�ত দাস-দাসীেক আমার বা�া ও আমার বা�ী বলা, আমার আিা 
‘খবীস’ কলুিষত হেয় েগেছ এাষ বলা২২৪

225, অথবা শয়তান �ংস 
েহাক বলা, আর ‘েহ আ�াহ ! তুিম ইিা করেল আমােক কমা কর, 
এাষ বলেত িনেষধ কেরন, বরং দৃঢ়তা সহকাের দু‘আ করেত 
বেলন।  

                                                           
223 বুখারী, মুসিলম।  
224 বরং বলেব : আ�াহর ইেি, অতঃষর েতামার ইিা হেল’’। 
225 বরং যিদ একা�ই বলেত হয়, তাহেল বলেব: আমার মন খারাষ বা দুবরল 

হেয় ষেড়েছ।’’ বুখারী।  
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১৪. িতিন যুগ বা কালেক গািল েদওয়া, বাতাসেক গািল েদওয়া, 
�রেক গািল েদওয়া২২৫

226, েমারগেক গািল েদওয়া২২৬

227 এবং ইসলাম 
ষূবর জােহলী যুেগর আ�ান েথেক িনেষধ কেরন, েযমন বংেশর 
েখাঁটা েদওয়া বা িনিবরচাের বংেশর ষকষািত� করা ইতযািদ হেত 
িনেষধ কেরন।” 

 

                                                           
226 �র মানুেষর ষাষরািশেক দূর কের েযমন কামােরর হাষর েলাহার ময়লা 

দূর কের।’’ মুসিলম।  
227 েমারগ সালােতর জনয ঘুম েথেক জািগেয় েদয়।’’ আবু দাউদ।  
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(২৬) উঠা-বসা ও চলা-েফরা �সে� তারঁ আদশরমালা ২২৭

228 

১. রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম সামেনর িদেক ভর 
িদেয় চলেতন, েযন িতিন িন�ভুিমেত অবতরণ করেছন, তাঁর 
চলােফরা িছল সবরােষকা পতগিতর, সু�র, শা�িশ� ও 
ধীরিবরভােব।  

২. িতিন কখনও খািল ষােয়, আবার কখনও জুতা ষের চলােফরা 
করেতন।  

৩. িতিন উট, েঘাড়া, খির ও গাধার উষর আেরাহন কেরন, িতিন 
েঘাড়ার উষর কখেনা লাগাম ষরােনা অববায়, আবার কখেনা লাগাম 
ষরােনা ছাড়াই আেরাহণ কেরন, আবার কখেনা কাউেক সাওয়ারীর 
উষর সামেন ও িষছেন উিঠেয় িনেতন।  

৪. িতিন যমীেনর উষর, আবার কখেনা চাটাইেয়র উষর, আবার 
কখেনা িবছানার উষর বসেতন।  

৫. িতিন বািলেশর উষর েঠস লাগােতন, আবর কখেনা িনেজর বাম-
ষাে�রর উষর, আবার কখেনা িনেজর ডান-ষাে�রর উষর।  

৬. িতিন ‘কুরফুসা’ কের বসেতন২২৮

229, েতমিন িতিন কখেনা িচৎ হেয় 
েশােতন, আবার কখেনা এক ষােয়র উষর অষর ষা রাখেতন, 

                                                           
228 যাদুল মা‘আদ, ১/ ১৬১। 



 

178 

দুবরলতার কারেণ �েয়াজন িবেশষ সাহাবীেদর কােরা উষর েঠস 
লাগােতন।  

৭. িতিন েকােনা বযিি সূযর ও ছায়ার মাঝখােন বসেত িনেষধ 
কেরন।  

৮. িতিন েকােনা কবঠক আ�াহর িযকর হেত খািল হওয়া অষছ� 
কের বেলন: “েয েকউ েকােনা কবঠেক বেস আ�াহর িযকর না কের, 
তাহেল েসই কবঠক আ�াহর িনকট তার জনয হতাশা ও আেকেষর 
কারণ হেব।”230  

৯. িতিন আেরা বেলন: েয বযিি েকােনা মজিলেস বসেলা েযখােন 
অতযািধক আলাষ- আেলাচনা হয়, আর েস ঐ মজিলস হেত উঠার 
ষূেবর 

نَْ، ، وباينَم الغإُد إ وبمدكَ «
َ
 أ
إ
 الَ إِب

َ
ْن ب

َ
 »أو افُمَك وأتوُ  إلم، أهدُد أ

‘সুবহা-নাকা�া-হ�া ওয়া-িবহামিদকা, আশহাদু আল লা-ইলা-হা ই�া 
আ�া, আ�াগিফজকা ওয়া-আতূবু ইলাইকা।”  

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

িমিশেয় দুই হাত িদেয় দুই ষােয়র নলা জিড়েয় ধরা।  
230 আবু দাউদ।  
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“েতামার ষিব�তা বণরনা কির েহ আ�াহ! েতামারই �শংসার সােথ, 
আিম সাকয িদিি েয, তুিম ছাড়া ইবাদেতর েযাগয েকােনা মা‘বূদ 
েনই, আিম েতামার িনকট কমা িভকা করিছ এবং েতামার িনকট 
তাওবা করিছ।” এ দু‘আিট ষাঠ করেলা, তাহেল তার জনয তা 
কাফ ফারা�াষ হেব।”231 

                                                           
231 আবু দাউদ, িতরিমযী।  
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(২৭) িসজদােয় শকর �সে� তারঁ আদশরমালা:২৩১

232 

 আ�াহর েকােনা সু�� েন‘আমত লােভর ষর, অনুাষ েকােনা 
সু�� িবষদ েকেট যাবার ষর কৃতজতা�াষ িসজদা করা তাঁর 
এবং সাহাবীেদর আদশর িছল।” 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামেক েকােনা �েয়াজন ষূরেণর 
কথা জানােনা হেল িতিন িসজদায় ষেড় যান।২৩২

233  

 

                                                           
232 যাদুল মা‘আদ।  
233 ইবন মাজাহ।  
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(২৮) আশংকা, িবষদাষদ ও দুি��ার িচিকৎসা �সে� তারঁ 
আদশরমালা ২৩৩

234 

১. রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম িবষদাষেদর সময় 
বলেতন:  

 اُهللا اقَعِظمُ  الَغِم ُ «
إ
 الَ إب

َ
 اُهللا مَ ن اقَعمِْش اقَعِظم ُ ، ب

إ
 الَ إب

َ
 اُهللا مَ ن ، ب

إ
 الَ إب

َ
 ب

بْاِ  َميواِ� السإ  »ومَ ن ابمِح مَ ن اقَعمِْش الَمِم� ُ ، السإ

“লা ইলাহ ই�া�াহল আযীমুল হালীম, লা ইলাহা ই�া�াহ রা�ুল 
আরিশল আযীম, লা ইলাহা ই�া�াহ রা�ুস সামাওয়ািতস সাব‘য়ী 
ওয়ারাি�ল আরি�, রাি�ল ‘আরিশল কারীম।”  

“আ�াহ ছাড়া ইবাদেতর েযাগয েকােনা মা‘বুদ েনই, িতিন মহান 
সহনশীল, আ�াহ ছাড়া ইবাদেতর েযাগয েকােনা মা‘বুদ েনই, িতিন 
মহান আরেশর রব, আ�াহ ছাড়া ইবাদেতর েযাগয েকােনা মা‘বুদ 
েনই, িতিন স্-আকাশ ও ষৃিথবীর রব এবং স�ািনত আরেশর 
মািলক” 234F

235। 

২. তারঁ িনকট েকােনা কিঠন ও িচ�াযুি কাজ আষিতত হেল 
বলেতন: 

                                                           
234 যাদুল মা‘আদ, ৪/১৮০।  
235 বুখারী, মুসিলম।  
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 » ي َ ن  ي َفمنوُل نِمَْحَِ َم أو َامُث «

ইয়া-হাইয়ুয ইয়া-�াইয়ুম, িবরাহমািতকা আ�াগীস;-  

“েহ িচর�ীব, েহ সদা রকণােবকণকারী ! েতামারই অনু েহ সাহাযয 
�াথরনা করিছ।” 235F

236  

িতিন বেলন: দুি��া, দু:খ-কে� ষিতত বযিির দু‘আ হেলা: 

 َ�ْفِس َيْمرََ  َ�ْ ٍ الغإُد إ مَحَ «
َ
ِ  إل

ْ
مُجو؛ رََال تَِ�غ

َ
إهُ ،  ََم أ ُُ  ، وأْ�ِغْ  ِل َهثِأ 

َ
ب

نَْ، 
َ
 أ
إ
 »الَ إب

‘আ�া-হ�া রাহমাতাকা আরজু, ফালা-তািকলনী ইলা-নাফসী 
�ারফাতা-আইিনন, ওয়া-আসিলহলী শানী-কু�াহ, লা-ইলাহা ই�া-
আ�া;  

“েহ আ�াহ! েতামারই রহমেতর আকাদী আিম, সুতরাং তুিম 
েচােখর ষলক ষিরমাণ এক মুহেতরর জনযও আমােক আমার িনেজর 
উষর েছেড় িদও না, তুিম আমার সম� কাজ সু�র কের দাও, তুিম 
ছাড়া ইবাদেতর েযাগয েকােনা মা‘বুদ েনই।”236F

237  

                                                           
236 িতরিমযী।  
237 সুনােন আবু দাউদ।  
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আর েকােনা কিঠন কাজ উষনীত হেল িতিন সালাত ষড়েতন।”238  

৩. িতিন আেরা বেলন: যিদ েকােনা িচ�া-ভাবনা ও দুি��া � বযিি 
িনে�াি দু‘আিট ষাঠ কের, তাহেল আ�াহ তার দুি��া দূরীভূত 
করেবন এবং িচ�া-ভাবনার বেল শাি�-খুশী সিািরত করেবন: 

َعْدٌ   ،َميٍح ِفإ حْمُمَم ، نَيِ�مَِت �ِمَِدكَ ، ا�ُْ  أم م، انُ  َ�بِْدكَ ، الغإُد إ إِّأ َ�بُْدكَ «
لَُم نُِ�ّء اْوٍ  ُهَو لََم ، فإ قََليُؤكَ 

َ
ْوث
َ
َه ف ِ  َينَِم ، َوّممَْ، نِِه َ�ْفَسَم ، أ

ْ
نَْزو

َ
ْو أ
َ
أو ، أ

ِيم
ْ
ا ِمْ  َخغ َحد 

َ
ِ  اقَامِْب ِعغَْدكَ ، َعغإْم َُه أ

ْ
َْعَء اقُيمآَن : أو اْو ثمَمَ� نِِه ف ِعغ

َ
ْن ت

َ
أ

ِّ ، وجالَو ُحْزِ  ، َ�ْدمِيَونُوَم ، اقَعِظمَ  َمخمَا قَغ   »وبهيَ  َه

‘আ�-হ�া ইিী ‘আআুকা ওয়া-ইবনু ‘আিআকা, ওয়া-ইবনু আমিতকা, 
না-িসয়াতী িবয়ািদকা, মািযন ফীয়যা হকমুকা, আদলুন ফীয়যা -�াযা-
উকা, আসআলুকা িবকুি�- ইি�ন হয়া-লাকা, সা�াইতা িবহী 
নাফসাকা, আউ আ�ামতাহ আহাদান িমন খালি�কা, আউ 
আনযালতাহ ফী িকতািবকা, আউ ই�া’সারতা িবহী ফী ইলিমল 
গাইেব ই�াকা, আন-তাজ‘আলাল কুরআনা রাবী‘য়া-�ালবী, ওয়া-নুরা 
সা�ী, ওয়া-জালায়া- হযনী, ওয়া-যাহাবা হা�ী, 

“েহ আ�াহ! আিম েতামার বা�া এবং েতামার এক বা�ার ষু�, 
আর েতামার এক বা�ীর ষু�, আমার কষাল েতামারই হােত, 
আমার উষর েতামার িনেদরশ কাযরকর, আমার �িত েতামার 

                                                           
238 আবু দাউদ।  
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ফায়সালা ইনসােফর উষর �িতি�ত, আিম েসই সম� নােমর 
�েতযকিটর বেদৗলেত চািি েযসব িদেয় তুিম িনেজর নমকরণ 
কেরেছা অথবা েতামার েয নাম তুিম েতামার িকতােব নািযল 
কেরেছা অথবা েতামার সৃ�জীেবর মেধয কাউেক িশিখেয় িদেয়েছা 
অথবা �ীয় ইলেমর ভা�াের িনেজর জনয সংরকণ কের েরেখেছা, এ 
সেবর িবিনমেয় েতামার িনকট এই কাতর �াথরনা জানাই েয, তুিম 
কুরআনেক বািনেয় দাও আমার হদেয়র জনয �শাি�, আমার বেকর 
েজযািত, আমার িচ�া-ভাবনার অষসারণকারী এবং উে�গ-উৎক�ার 
িবদুরণকারী।”239  

৪. িতিন আশংকার সময় সাহাবীেদর এ দু‘আিট িশকা িদেতন: 

وِمْ  َهَمَزاِ� ، أعوُب ن�غميِ� اِهللا اويمِ  م  غلِبه وعيينِه َوَكّ عبيِده« 
مَيِي ِ  ون، الشإ ُ َُ ْ ََ ْن 

َ
 »وأعوُب نَِم مَّ  أ

‘আ‘উযু িবকািলমািত�ািহত তা�া-িত, িমন গযিবহী ওযা ‘ই�ািবহী, 
ওয়া শারির-‘ইবািদহী, ওয়া িমন হামাযা-িতশ শায়া�ীিন, ওয়া আ‘উযু 
িবকা-রাি�- আঁই য়াহ�ুান।”  

“আিম আ�াহর ষিরষূণর কািলমাসমূেহর মাধযেম আ�য় �াথরনা করিছ 
তাঁর গযব ও আযাব হেত এবং তাঁর বা�ােদর অিন� হেত, আর 

                                                           
239 মুসনােদ আহমদ।  
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শয়তানেদর কুম�ণা হেত, েহ রব! আিম েতামার আ�য় কামনা 
করিছ তােদর উষিবিত েথেক।”২৩৯

240  

৫. িতিন আেরা বেলন: েয েকউ িবষেদ ষিতত হেয় এ দু‘আিট ষাঠ 
কের, তাহেল আ�াহ েসই িবষেদর িবিনমেয় তােক সাওয়াব �দান 
করেবন এবং েসটা অেষকা উ�ম িকছু তােক দান করেবন: 

ِْه َماِجُعون« 
َ
 »ُجْمِ  ف ُمِامبَِت واْخغُْف ِل َخْ� ا مغديالغإُد إ أ، إِنإي ِهللا و�ِنإي إِل

‘ইিা-িল�ািহ ওয়া-ইিা ইলাইিহ রািজ‘উন, আ�া-হ�া আজুরনী ফী 
মুসীবাতী ওয়াআখিলফলী খাইরাম-িমনহা।”  

“িন�য়ই আমরা আ�াহর জেনয এবং আমােদরেক তাঁরই িদেক 
িফের েযেত হেব। েহ আ�াহ ! আমােক আমার িবষেদর �িতদান 
দান কেরা এবং েসটা অেষকা উ�ম বলািভিষি িকছু �দান 
কেরা।” 240F

241  

 

                                                           
240 িতরমীযী, আবু দাউদ।  
241 মুসিলম।  
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(২৯) সফর-�মন �সে� তারঁ আদশরমালা ২৪১

242: 

১. রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বৃহ�িতবার ও িদেনর 
�থম িদেক সফের রওয়ানা হওয়া হওয়া ষছ� করেতন।”243  

২. সফরস�ী ছাড়া মুসািফেরর ষেক রােত একাকী সফর করা িতিন 
ষছ� করেতন না। অনুাষ েকােনা বযিি একাকী সফর করা িতিন 
অষছ� করেতন।”244  

৩. িতিন মুসািফরেদর �িত িনেদরশ জারী কেরন েয, তারা িতনজন 
হেল েযন িনেজেদর মধয হেত একজনেক আমীর িনযুি কের।”245  

৪. িতিন সাওয়ারীেত আেরাহণ কের িতনবার ‘আ�াহ আকবার’ 
বলেতন। অতঃষর িনে�াি দু‘আসমূহ ষাঠ করেতন:- 

ِيٱ نَ َ�ٰ ُسبۡ ﴿ رَ  َّ َّ َا َس لَُم «]  ١٣: الزخمع[ ﴾ ١ رِ�ِ�َ ُمقۡ  ۥَ�ُ  ُكّنا َوَما َذاَ�ٰ  ََ
َ
ْوث
َ
الغإُد إ ِإّأ أ

ي َهَذا وم  اقعمِء َمي تَْمَا الغإُد إ َهّون َعغمْغَي َوَفَمنَ ، ِف وَفمِي هذا اقِبإ واويوى
نَْ، الايحُب ف السفمِ ، واْيِو َ�غإي ُ�ْعَده

َ
الغإُد إ اْ�َابْغَي ، والغمفُ  ف ابهِء ، الغإُد إ أ

 »ف َوَفِمنَي واْخغُْفغَي ف أْهِغغَي

                                                           
242 যাদুল মা‘আদ, ১/৪৪৪।  
243 বুখারী, মুসিলম।  
244 বুখারী।  
245 আবু দাউদ।  



 

187 

‘সুবহানা�াযী সাখখারা লানা হাযা, ওয়ামা কুিা লাহ মু�িরনীন, ওয়া-
ইিা ইলা-রিববনা লামুন�ািলবুন,  

আ�া-হ�া ইিা নাসআলুকা ফী সাফািরনা-হাযাল িবররা ্ ওয়াত 
তা�ওয়া, ওয়ািমনাল আমােল মা তার�া, আ�া-হ�া হাওেয়ন 
‘আলাইনা সাফারানা-হাযা, ওয়া�ওিয় ‘আিা বু‘দাহ, আ�া-হ�া 
আসিহবনা ফী-সাফািরনা, ওয়াখলুফনা ফী আহিলনা।”  

“ষাক-ষিব� েসই মহান স�া,িযিন এিটেক আমােদর জনয বশীভূত 
কের িদেয়েছন, অনযথায় এেক বশীভুত করেত আমরা সকম িছলাম 
না, আর আমরা অবশয আমােদর �িতষালেকর িনকট 
�তযাবতরনকারী,  

েহ আ�াহ! আমােদর এই সফের আমরা েতামার িনকট �াথরনা 
করিছ েনকী ও তা�ওয়ার এবং এমন আমেলর সামথর যােত তুিম 
রাযী-খুশী হও, েহ আ�াহ ! তুিম আমােদর জনয এই সফরেক 
সহজ-সাধয কের দাও এবং এর দূর�েক আমােদর জনয গিটেয় 
দাও, েহ আ�াহ! তুিম সফের আমােদর সাথী এবং ষিরবাের 
আমােদর �িতিনিধ রকণােবকণকারী েহান।”২৪৫

246 

আর িতিন সফর েথেক �তযাবতরনকােল এ দু‘আিট অিতিরি 
ষড়েতন: 

                                                           
246 মুসিলম।  
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 »َعنُِدوَن لَِمّخغَي َحيِمُدونَ آ بوَن تَيئِبُوَن «

আ-েয়বূনা তা-েয়বূনা ‘আ-িবদূন, িল-রি�না হািমদূন,  

“আমরা �তযাবতরনকারী িনরাষ�ার সােথ, আমরা তাওবাকারী, 
আমরা িনেজেদর �ভুর ইবাদতকারী ও �শংসাকারী।”246F

247  

৫. যখন িতিন উঁচু ভুিমেত উঠেতন তখন ‘আ�াহ আকবার’ তাকবীর 
বলেতন এবং যখন সমভুিম-উষতযকার িদেক নামেতন ‘সুবহানা�াহ-
বলেতন।” 247F

248  

এক বযিি বলেলা: ইয়া রাসুলু�াহ! আিম সফের েযেত মনব কেরিছ, 
তখন িতিন বেলন: তুিম অবশযই ‘তা�ওয়া’- অবল�ন করেব, আর 
�েতযক উঁচু জায়গায় উঠার সময় তাকবীর বলেব।”248F

249  

৬. সফরকােল েভােরর আেলা উউািসত হেল িতিন বলেতন: 

َا َويِمٌا ِبَْمِد اهللا وُحْسِ  نَِالئِِه َعغَمْغَي« ا نيِهللا ، َومإ رِْلْء َعغَمْغَي َعئِذ 
َ
مخإغَي َ�يِحبْغَي وأ

 »ِمَ  ابإيمِ 

                                                           
247 মুসিলম।  
248 আবু দাউদ।  
249 িতরিমযী, ইবন মাজাহ।  
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“সা�া‘আ সািম‘য়ূন িবহামিদ�াহ ওয়াহসিন বালািয়হী ‘আলাইনা, 
রা�ানা সািহবনা, ওয়া আফেদল আলাইনা, ‘আেয়যান িব�ািহ িমনান 
না-রী।”   

“এক সাকযদানকারী সাকয িদল আ�াহর �শংসার, আর অগিণত 
িনয়ামত আমােদর উষর উ�মােষ বিষরত হেলা, েহ আমােদর 
�িতষালক আমােদর সে� থাকুন, �দান কজন আমােদর উষর 
অফুর� িনয়ামত, আিম আ�াহর িনকট জাহািােমর আগন হেত 
আ�য় �াথরনাকারী।”250  

৭. িতিন সফরকােল ষিরবার-ষিরজনেক িবদায় দােনর সময় 
বলেতন: 

ْ�َميلَِم «
َ
َميَ� ََم وَخواِ�مَ  أ

َ
و َوِْدُع اَهللا ِد غََم َوأ

َ
 »أ

‘আ�াওিদউ�াহা �ীনাকা, ওয়া-আমা-নাতাকা, ওয়া-খাওয়াতীমা 
আ‘মা-িলকা’ 

“আিম েতামার �ীন-ধমর, েতামার আমানত এবং েতামার 
আমলসমূেহর সমাি্ আ�াহর েহফাযেত েরেখ যািি।” 250F

251  

                                                           
250 মুসিলম।  
251 আবু দাউদ, িতরিমযী।  
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৮. িতিন বেলন: েতামােদর েকউ সফের েকােনা বােন অবতরণ 
করেল তখন বলেব: 

يِ� ِمْ  َكّ َمي َخغََ  «  »أُعوُب نَِ�ِغَميِ� اِهللا اوإيمإ

‘আউযু িবকািলমািত�ািহত তা-�ািত িমন মািরর মা-খালাক;-  

“আিম আ�াহর ষিরষূণর কােলমাসমূেহর মাধযেম আ�য় �াথরনা করিছ 
তাঁর সৃি�র অিন� হেত;- তাহেল েসই বান তযাগ করা ষযর� েকােনা 
বব তার েকােনা কিত সাধন করেত ষারেব না।” 251F

252 

৯. িতিন মুসািফেরর �েয়াজন ষূণর হওয়ার ষর অিবলে� িনেজর 
ষিরবার-ষিরজেনর িনকট আসার িনেদরশ িদেতন।  

১০. িতিন মিহলােক মাহরাম ষুজষ সাথী ছাড়া সফর করেত িনেষধ 
করেতন, যিদও তার দুর� হয় ডাকেযােগর তথা �ায় ১২ মাইল।  

িতিন কােফর শ�েদর হ�গত হওয়ার আশংকায় কুরআন িনেয় 
কােফরেদর েদেশ সফর করেত িনেষধ কেরেছন।   

১১. িতিন মুসিলমেক কােফর-মুশিরকেদর মােঝ বসবাস করেত 
িনেষধ কেরন, যিদ েস িহজরত করার শিি-সামথর রােখ এবং 

                                                           
252 মুসিলম।  
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বেলন: “কােফর-মুশিরকেদর মােঝ েয সকল মুসিলম বসবাস কের, 
তােদর সােথ আমার স�কর িছি।”253  

িতিন আেরা কেলন: েয েকউ কােফর-মুশিরেকর স�ী হয় এবং তার 
সােথ বসবাস কের েসও তার মেতা।”254  

১২. তাঁর সফর চার �কার িছল: ১. িহজরেতর সফর, ২. িজহােদর 
সফর, আর এটাই িছল সবরােষকা অিধক ৩. ওমরার সফর, ৪. 
হে�র সফর। 

১৩. িতিন সফের চার রাকােতর ফরয সালাতেক কসর কের 
দু’রাকাত ষড়েতন, সফেরর উে�েশয েবর হওয়ার সময় হেত িফের 
আসা ষযর�। আর িতিন সফের শধুমা� ফরয সালাত আদায় 
করেতন, তেব িতিন ফজেরর সুিাত ও িবতর িনয়িমত ষড়েতন।  

১৪. িতিন �ীয় উ�েতর জনয েকােনা িনিদর� ষিরমাষ বা দূর� 
িনধরারণ কেরনিন যা অিত�ম করার ষর সালাত কসর করা িকংবা 
েরাযা েছেড় েদওয়া িবেধয় হেব।২৫৪

255  

                                                           
253 আবু দাউদ, িতরিমযী, নাসাঈ, ইবন মাজাহ।  
254 আবু দাউদ।  
255 বরং �চিলত অেথর যােক সফর বলা হয়, েসই সফের সালাত কসর করা 

চলেব।’ অনুবাদক 
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১৫. তাঁর আদশর িছল না সফের সাওয়ারীেত আেরাহণ কােল ‘জম‘অ’ 
করা-তথা দুই ওয়ােির সালাত একি�ত কের আদায় করা, আর না 
অবতরেণর কােল, বরং িতিন শধু সফর পতগিতেত হেলই ‘জম‘অ’ 
করেতন, সুতরাং সূযর  লার আেগ িতিন সফর শজ করেল, তখন 
েযাহরেক আসেরর সময় ষযর� িবলি�ত করেতন, অতঃষর সাওয়ারী 
হেত অবতরণ কের েযাহর ও আসর একি�ত কের আদায় করেতন, 
আর সফর শজ করার আেগই সূযর  েল েগেল, তখন িতিন েযাহেরর 
সালাত ষেড় সাওয়ািরেত আেরাহণ করেতন, অনুাষ সফর 
পতগিতেত হেল িতিন মাগিরেবর সালাত িবলি�ত কের এশার 
সালােতর সােথ একি�ত কের এশার ওয়ােি আদায় করেতন।  

১৬. িতিন সফের িদবারাে� নফল সালাত সাওয়ারীর উষরই 
ষড়েতন, সাওয়ারী েয িদেকই িফের আেছ েসই িদেকই সালাত 
আদায় করেতন এবং জকু-িসজদা ইশারার মাধযেম আদায় করেতন 
এবং িসজদার সময় মাথা জকু হেত অিধক নত করেতন২৫৫

256।  

১৭. িতিন মােহ রামযােন সফর কেরন এবং েরাযা ভ� কেরন, 
সাহাবীেদর েরাযা রাখা ও না রাখা উভেয়র অনুমিত েদন।  

১৮. িতিন সফের সবরদা িকংবা অিধকাংশ সমেয় চেমরর েমাজা 
ষিরধান করেতন।  

                                                           
256 িক� ফরয সালাত আদােয় ইিা করেল সাওয়ারী হেত অবতরণ কের ি�বলার 

িদেক মুখ কের আদায় করেতন। 
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১৯. িতিন েকােনা বযিিেক সফের দীঘরিদন অিতবািহত করার ষর 
হঠাৎ রাি�েবলায় ষিরবারবেগরর িনকট িফের আসেত িনেষধ 
কেরন।”257  

২০. িতিন বেলন: েফের�াগণ েসসব কােফলার সফরস�ী হয় না, 
যােদর সােথ কুকুর অথবা ঘ�া থােক।”258  

২১. িতিন সফর েথেক িফের এেস �থেম মসিজেদ িগেয় দু’রাকাত 
সালাত আদায় করেতন, অতঃষর ষিরবােরর িশশ-িকেশারেদর সােথ 
সাকাৎ করেতন।  

২২. িতিন সফর েথেক �তযাবতরনকারীর সােথ �ীিতভের আিল�ন 
করেতন এবং িনজ ষিরবােরর েলাক হেল তােক চুমু িদেতন।” 

                                                           
257 বুখারী।  
258 মুসিলম।  
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৩০. ডািারী-িচিকৎসা ও েরাগীর েদখা-েশানা �সে� তারঁ 
আদশরমালা ২৫৮

259 

১. রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম -এর আদশর িছল িনেজর 
িচিকৎসা করা এবং িনজ ষিরবার ও সাহাবীেদর েকউ অসুব হেয় 
ষড়েল তােক িচিকৎসা করার আেদশ করা।  

২. িতিন বেলন: আ�াহ এমন েকােনা েরাগ সৃি� কেরনিন, যার 
েকােনা িচিকৎসা েনই।”260 িতিন আেরা বেলন: েহ আ�াহর বা�ারা! 
েতামরা িচিকৎসা কেরা।”261  

৩. িতিন িতন �কাের েরাগীর িচিকৎসা করেতন: ১. �াকৃিতক 
ঔষধসমূহ �ারা ২. ‘ইলাহী দাওয়া’-তথা িশকরমুি ঝাঁড়-ফুঁক �ারা, ৩. 
উভেয়র সমি�র �ারা।  

৪. িতিন মাদক�বয ও অষিব� বব �ারা, িচিকৎসা করেত িনেষধ 
কেরন। 

৫. তাঁর সাহাবীেদর েকউ অসুব হেয় ষড়েল িতিন তােক েদখেত 
েযেতন, িতিন মরণমুখী ইয়াহূদী েছেলিটেক েদখেত যান েয তাঁর 
েখদমত করেতা এবং তাঁর মরণমুখী চাচা (আবু তািলব)-েক েদখেত 

                                                           
259 যাদুল মা‘আদ, ৪/৯।  
260 বুখারী।  
261 আবু দাউদ, িতরিমযী,  ইবন মাজাহ।  
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যান অথচ েস মুশিরক িছল এবং উভেয়র উষর ইসলাম েষশ 
কেরন, ইয়াহূদী েছেলিট ইসলাম  হন করেলা, িক� তাঁর চাচা (আবু 
তািলব) ইসলাম  হণ কেরিন।  

৬. িতিন েরাগীর িনকটবতরী হেতন এবং তার মাথার িনকট বসেতন 
এবং তার অববা স�েকর িজজাসা করেতন।  

৭. তাঁর আদশর িছল না েয, েরাগীেক েদখেত যাওয়ার জনয েকােনা 
িদন বা েকােনা সময় িনিদর� করা, বরং িতিন �ীয় উ�েতর জনয 
িদবারা� ও সবরকণ েরাগী েদখেত যাওয়ার িবধান �দান কেরেছন।” 

(ক) �াকৃিতক ঔষধ �ারা িচিকৎসা করা �সে� তাঁর আদশরমালা:২৬১

262 

১. রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: �েরর 
উৎষি�, অথবা বেলেছন: কিঠন �েরর উৎষি� জাহািােমর উ�াষ 
হেত, সুতরাং েতামরা ষািনর �ারা তা ঠা�া কেরা।”263  

২. িতিন আেরা বেলন: “েতামােদর েকউ �ের আ�া� হেল তার 
উষর িতন রাত যাবৎ েভাের ঠাপা ষািন ে েল েদওয়া উিচৎ।  

৩. িতিন �ের আ�া� হেল এক বালিত ষািন আনেত বলেতন, 
তারষর তার উষর ে েল িদেতন এবং েগাসল করােতন। একদা �র 

                                                           
262 যাদুল মা‘আদ, ৪/ ২৩।  
263 বুখারী, মুসিলম।  
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স�েকর তাঁর িনকট আেলাচনা করা হয়, তখন এক বযিি �রেক 
গািল িদেল িতিন বেলন: েতামরা �রেক গািল িদও না, েকননা �র 
মানুেষর ষাষরািশেক দূর কের েযমন কামােরর হাষর েলাহার ময়লা 
দূর কের থােক।”264  

৪. জানক বযিি এেস বলেলা: ইয়া রাসুলু�াহ! আমার ভাই েষেটর 
অিভেযাগ করেছ, অনয বণরনায় রেয়েছ, তার েষট ছুেটেছ, অথরাৎ দ� 
শজ হেয়েছ, তখন িতিন বলেলন: তােক মধু ষান করাও।”265 িতিন 
েস মধুর সােথ ষািন িমিশেয় খািল েষেট েখেতন।  

৫. এক দল েলাক মদীনায় এেস ‘ইি��ৱা’- েরােগর অিভেযাগ করেল 
িতিন তােদরেক বেলন: যিদ েতামরা যাকােতর উট চারণেকে� িগেয় 
েসগেলার েষশাব ও দুধ ষান-করেত, অতঃষর তারা অনুাষ করেল 
সুব্ হেয় যায়।”266 আর ‘ইি��ৱা’-এক �কার েরাগিবেশষ যােত েষট 
ফুেল যায় এবং িষষাসার িনবৃি� হয় না।  

৬. িতিন ওহদ যুে� আহত হেল তাঁর কনযা ফািতমা রািদয়া�াহ 
‘আনহা চাটাই-এর একিট টুকরা িনেয় আগেন ষুেড় েস ছাই তারঁ 
কতবােন লািগেয় িদেল সােথ সােথ রি ব� হেয় যায়।  

                                                           
264 ইবন মাজাহ।  
265 বুখারী, মুসিলম।  
266 বুখারী, মুসিলম।  
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িতিন উবাই ইবেন কা‘আব রািদয়া�াহ ‘আনহ-এর িনকট একজন 
ডািার ে�রণ কেরন, েস তার একিট রগ-ধমনী েকেট গরম েলৗহা 
িদেয় দাগ লাগায়।  

িতিন বেলন: (অেনক) েরেগর িনরাময় িতনিট িজিনেস, মধু ষান 
করা, িসংগা লাগােনা এবং গরম েলাহা িদেয় দাগােনা, তেব আিম 
আমার উ�তেক গরম েলাহা �ারা দাগােত িনেষধ করিছ।”267  

িতিন আেরা বেলন: েলাহা গরম কের দাগ লাগােনা আিম ষছ� কির 
না।”268 অথরাৎ একা� িবেশষ �েয়াজন ছাড়া েলাহা গরম কের দাগ 
লাগােব না, েযেহতু তােত অতযিধক ক� রেয়েছ।  

৭. িতিন অসুেখর সময় িশ�া লাগান এবং িশ�াদানকারীেক তার 
মজুরী �দান কেরন, আর বেলন: “েতামরা েয ষ�িতেত িচিকৎসা 
করাও, িশ�া লাগােনা তার মেধয অনযতম।”269 িতিন ইহরাম অববায় 
বযথার কারেণ মাথায় িশ�া লাগান।”270  

িতিন �ীয় উজর উষিরভােগ ‘ওসা’-তথা হাড় ভা�া ছাড়া বযথা’-এর 
কারেণ িশ�া লাগান।  

                                                           
267 বুখারী।  
268 বুখারী, মুসিলম।  
269 বুখারী, মুসিলম।  
270 বুখারী।  
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িতিন িতনিট িশ�া লাগােতন, একিট �ে�র মধযবতরী িষছেনর অংেশ 
এবং অষর দু’িট দু’কাঁেধর ষাে�রর রেগর উষর, িতিন (খাইবর হেত 
েফরার ষেথ ইয়াহূদী মিহলা কতৃরক) িবষ িমি�ত বকরী হেত আহার 
করার ষর �ে�র মধযবতরী িষছেনর অংেশ িতন বার িশ�া লাগান 
এবং িতিন সাহাবীেদর িশ�া লাগােনার িনেদরশ েদন।  

৮. েকউ মাথা বযথার অিভেযাগ করেল িতিন তােক বলেতন: তুিম 
িশ�া লাগাও। আর েকউ তার দু’ষােয়র বযথার অিভেযাগ করেল 
তােক েমেহদী �ারা ষাঁ�য় েখজাব-রং করার িনেদরশ িদেতন।”271  

৯. সুনােন িতরিমযীেত নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�া�ােমর 
খােদমা উ�ু রােফ‘অ সালমা রািদয়া�াহ ‘আনহা হেত বিণরত, েকােনা 
সময় তাঁর শরীের আঘাত লাগেল, অথবা কাটা িব� হেল, িতিন তার 
উষর েমেহদী লাগােতন২৭১

272।  

১০. িতিন আেরা বেলন: ‘এরকুন নাসা’ েরােগর িনরাময় হেলা দু�ার 
ষাছার িনজরাস, যা �িত িদন �তুযেষ থুতুর উষর তথা মুখ েধৗত 
করার ষূেবর ষান করেব।”273  

আর ‘এরকুন নাসা’ েসই বযাথােক বলা হয়, যা উজর উষিরভােগর 
েজাড়া েথেক শজ হেয় িষছন িদেয় িনেচর িদেক েনেম আেস।  
                                                           
271 আবু দাউদ।  
272 িতরিমযী।  
273 ইবন মাজাহ।  
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১১. িতিন শরীর কশা ও েষট মলীন ও নরম করার ঔষধ স�েকর 
বেলন, “েতামরা নীম-ষাতা ও িজরা বযবহার কেরা, েকননা তােত 
�েতযক েরােগর িনরাময় রেয়েছ একমা� মৃতুয ছাড়া।”274  

১২. িতিন আেরা বেলন: েতামােদর সেবরা�ম সুরমা হেলা ‘ই�দ’-
তথা কােলা সুরমা, যা চকু ষির�ার কের এবং চুল উৎষি 
কের।”275  

১৩.  িতিন আেরা বেলন: েয বযিি �তুযেষ সাতিট আলীয়া তথা 
‘আজওয়া েখজুর েখেয় েনেব, েস িদন েকােনা িবষ বা জাদুেটানা 
তার েকােনা কিত করেত ষারেব না।”276  

১৪. িতিন আেরা বেলন: েতামরা েরাগীেদরেক ষানাহােরর উষর 
জবরদি� কেরা না, েকননা আ�াহই তােদরেক ষানাহার করান।”277  

১৫. নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম সুহাইব রািদয়া�াহ ‘আনহ-
েক চকুষীড়া অববায় েখজুর খাওয়ােত অস�িত �কাশ কেরন, তেব 
কেয়কিট েখজুর খাওয়ায় স�িত েদন, আর িতিন আলী রািদয়া�াহ 
‘আনহ-েক ‘জতাব’-তথা তাজা েখজুর হেত আিরকার িনেদরশ েদন 
যখন েস চকুষীড়ায় ভুগিছল।  
                                                           
274 ইবন মাজাহ।  
275 আবু দাউদ, ইবন মাজাহ।  
276 বুখারী, মুসিলম।  
277 িতরিমযী, ইবন মাজাহ।  
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১৬. িতিন বেলন: যখন েতামােদর কােরা খাবােরর ষাে� মািছ ষেড়, 
তাহেল অবশযই েগাটা মািছটা তােত ডুিবেয় েদেব, অতঃষর মািছিট 
দূের ছুেড় েফেল েদেব, কারণ তার এক ডানােত েরাগ িনরামেয়র 
বযববা, আর অষর ডানােত েরাগজীবাণু রেয়েছ, আর মািছ �থেম 
েরাগজীবানুযুি ষাখািট খাবােরর মেধয  ুিকেয় থােক, তাই ি�তীয় 
ডানাটা ষাে�  ুিকেয় িদেত হেব।”278 

১৭. িতিন আেরা বেলন: ‘তালবীনা’ েরাগীর �ােণ শিি সিার কের 
এবং দুি��া দূরীভূত কের।”279  

আর ‘তালবীনা’ হেলা এক �কার লঘু ষাক খাদয, যা গম-যেবর 
আটা ভুিষ সহ ষািনেযােগ কতরী করা হয়।  

১৮. িতিন বেলন: েতামরা কালািজরা বযবহার কেরা, েকননা তােত 
মৃতুয বযতীত আর সকল েরােগর িচিকৎসা রেয়েছ।”280  

১৯. িতিন বেলন: েতামরা কু� েরাগ � বযিি েথেক ষলায়ন কেরা, 
েযভােব ষলায়ন কের থােকা বযা� েথেক।”281  

                                                           
278 বুখারী।  
279 বুখারী, মুসিলম।  
280 বুখারী, মুসিলম।  
281 বুখারী।  
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িতিন আেরা বেলন: অসুব্ েরাগীেক সুব্ বযিির িনকট রাখেব 
না।”282 

২০. সা�ীফ েগাে�র �িতিনিধ দেলর মেধয এক েলাক কু� েরাগ ব 
েরাগী িছল, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম তার �িত দূত ে�রণ 
কের বেলন: তুিম িফের যাও, আমরা েতামরা বাই‘আত  হণ কের 
িনেয়িছ।”283 

(খ) ‘ইলাহী দাওয়া’-তথা ঝাড়ফুঁক �ারা িচিকৎসা �সে� তাঁর 
আদশরমালা২৮৩

284: 

১. রাসুলু্�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম ি�ন-শয়তান ও বদ-
নযর হেত আ�াহর িনকট আ�য় �াথরনা করেতন এবং বদ-নযর 
দূরীকরণােথর ঝাড়ফুঁক করার িনেদরশ েদন, আর বেলন: “বদ-নযর 
লাগা এক বা�ব সতয, যিদ েকােনা বব ভাগয অিত�ম কের 
থাকেতা, তাহেল বদ-নযরই ভাগয অিত�ম করেতা, আর যিদ 
েতামােদর কােরা িনকট েগাসল কের ষািন দােনর জনয অনুেরাধ 
করা হয়, তখন েস েযন েগাসল কের ষািন েদয়।”285 

                                                           
282 বুখারী, মুসিলম। 
283 মুসিলম।  
284 যাদুল মা‘আদ, ৪/১৪৯। 
285 মুসিলম, অতঃষর েগাসেল বযবহত েসই ষািন �ারা বদ-নযর � েরাগী 

েগাসল করেব। 
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২. িতিন একিট েমেয়েক েদখেত েষেলন েয, তার েচহারায় বদ-নযর 
লাগার লাগার আলামত রেয়েছ, তখন িতিন বলেলন: এেক ঝাঁড়ফুঁক 
কর, েকননা তার উষর বদ-নযর েলেগেছ।”286 উি হাদীেস 
উে�িখত ‘সাফ‘আহ’-শেআর মমরাথর: ি�ন-শয়তােনর বদ-নযর।  

৩. িতিন েসই সাহাবীেক লকয কের বেলন, িযিন িবিুেত দংিশত 
বযিিেক সূরা ফািতহা ষেড় ঝাড়ফুঁক করার ফেল েস সুব হেয়িছল, 
েক েতামােক জানােলা েয, সূরা ফািতহা ঝাড়ফুেঁকর কাজ কের?287   

৪. এক বযিি তাঁর িনকট এেস বলেলা: গতরাত আমােক িবিু 
দংশন কেরেছ, তখন িতিন বেলন: যিদ তুিম স�যােবলায় বলেত: 

ُعوُب نَِ�غِ « 
َ
يِ� ِمْ  َكّ َمي َخغََ  أ  »ميِ� اِهللا اوإيمإ

‘আউযু িবকািলমািত�ািহত তা-�ািত িমন শারির মা-খালাক; 

“আিম আ�াহর ষিরষূণর কােলমাসমূেহর মাধযেম আ�য় �াথরনা করিছ 
তাঁর সৃি�র অিন� হেত,- তাহেল েকােনা বব েতামরা কিত করেত 
ষারেতা না।” 287F

288 

                                                           
286 বুখারী, মুসিলম।  
287 বুখারী, মুসিলম।  
288 মুসিলম।  
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 (গ) উভেয়র সমি� সহজ ও উষকারী িচিকৎসা �সে� তাঁর 
আদশরমালা: 

১. যখন েকােনা েলাক অসুব হেয় ষড়েতা, অথবা আহত িকংবা 
জখমী হেতা, তখন িতিন তজরনী আ�ুলিট যমীেন রাখেতন, অতঃষর 
তা উিঠেয় বলেতন: 

مِْاغَي«
َ
  »ننِبِْن َمّخغَي، نِم�يِ  َ�ْعِلغَي ُُْشَف َوِيمُمغَي، َ اِهللا تُْمَخُ  أ

‘িবসিম�ািহ তুবরাতু আরিদনা, িব-রী�ািত বা’িযনা, ইউশফা সা�ীমুনা, 
িবইযিন রািববনা;-  

“আ�াহর নােম, আমােদর েদেশর মািট এবং আমােদর একজেনর 
থুতু, আমােদর �িতষালেকর হকুেম েযন আমােদর েরাগী আেরাগয 
লাভ কের।” 288F

289  

২. েকােনা সাহাবী তাঁর িনকট বযথার অিভেযাগ করেল িতিন বেলন: 
তুিম শরীের বযথার বােন িনেজর হাত েরেখ এ দু‘আিট সাতবার 
বেলা: 

َحيِبمُ « 
ُ
ِجُد وأ

َ
ِ  اِهللا وقُْدَمتِِه ِمْ  َكّ َمي أ ُعوُب نِِعزإ

َ
 »أ

‘আউযু িবইযযািত�ািহ ওয়া �ুদরািতহী িমন শারির মা-আিজদু ওয়া 
উহািযজ; েয অিন� আিম অনুভব করিছ, আর যার আিম আশংকা 
                                                           
289 বুখারী, মুসিলম।  
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করিছ তা হেত আিম আ�াহর িনকট তাঁর মযরাদা ও কুদরেতর 
মাধযেম আ�য় �াথরনা করিছ।”290  

আর িতিন সূরা ফালা� ও সূরা নাস ষেড় িনেজর েকােনা িবিবর 
বযথার বােন ডান-হাত বুলােতন এবং এ দু‘আিট ষাঠ করেতন: 

بِْهِب اَليَ  « 
َ
يِف ، الغإُد إ مَ إ ابإيِ  أ نَْ، الشإ

َ
 ِهَفيُؤكَ ، واْهِف أ

إ
 ِهَفيَو إِب

َ
ِهَفيو  ، ب

ي  »ب ُ�َايِدُم َوَيم 

‘আ�া-হ�া রাববান নােস! আযিহিবল বা’স, ওয়াশিফ আ�াশ শািফ, 
লা-িশফাআন ই�া িশফা-উকা, িশফা-আন লা-ইউগািদজ সুকুমান;- 
অথরাৎ েহ আ�াহ মানুেষর �ভু! এ বযথা দূর কের দাও এবং 
আেরাগয কের দাও, তুিমই েতা একমা� েশফাদানকারী, েতামার 
েশফা ছাড়া আর েকােনা েশফা েনই, সুতরাং এমন েশফা দান কর 
যা েকােনা েরাগেক না ছােড়।” 290F

291  

িতিন েরাগী েদখেত েগেল বলেতন: 

 نثَ  يدوٌم إْن َهيَو اهللاُ «
َ
 »ب

‘লা-বা’ছা, �াহজন ইনশা-আ�াহ;-  

                                                           
290 মুসিলম।  
291 বুখারী, মুসিলম।  
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অথরাৎ ভেয়র িকছুই েনই, ইন-শা আ�াহ ষাষরাশী হেত ষিব�তা 
(অিজরত হেব)।”২৯১

292  

আল-হামদুিল�াহ সমা্। 

                                                           
292 বুখারী।  


	(ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম রহ. এর যাদুল মা‘আদ হতে সংক্ষেপিত)

