
সিরাতু আিমা’ইন নবী (িঃ) 
(দারি-৮) 

 
সবশ্বজগততর জনয রহমত  

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম হিশ্ব জগতের জন্য রহমে হিতলন্। আল্লাহ 
সুিহান্াহুওযা ো'যালা সরূা আহিযার ১০৭ ন্ং আযাতে িতলতিন্: 

لَِمينَ  َك إَِّلا َرۡحَمةً ل ِۡلعََٰ   َوَمآ أَۡرَسۡلنََٰ

“আহমতো তোমাতে হিশ্ব জগতের প্রহে শুধু রাহমাে রূতেই তপ্ররণ েতরহি।” 
এিাড়া রসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম হাদীতস উতল্লখ েতরতিন্, হেহন্ হতেন্ “ন্িীউর 
রহমাহ” েথা রহমতের ন্িী।  
 

প্রতেযে ন্িী এিং রাসূল হিতলন্ েৃহথিীর জন্য রহমে। োরা োতদর হন্জস্ব উম্মতের জন্য রহমে 
হহতসতি তপ্রহরে হতযহিতলন্। তেন্ন্া, যহদ ন্িী-রাসলূগণ হরসালাে, ন্িুওযাে হন্তয ন্া আসতেন্, 
োহতল সেল মান্ুষই অন্ধোর, েুসংস্কারােন্ন অিস্থায জীিন্যােন্ েতর, তস অিস্থাযই দহুন্যা 
তিতড় তযতেন্। এর প্রমাণ হতে তসই জাতহলী যুগ এিং িেত মান্ সমতযর তেৌত্তহলে সমাজগুতলা।  
অন্যান্য ন্িীগণ েৃহথিীর জন্য উেহার হতয োতদর হন্জ হন্জ উম্মতের জন্য রহমে হহতসতি 
এতসতিন্। তযমন্ েুরআতন্ এতসতি, ন্ূহ আলাইহহস সালাম িতলতিন্: 

ب ِى ن را قَْوِم أََرَءْيتُْم إِن ُكنُت َعلَىَٰ بَي ِنٍَة م ِ ْن ِعنِدهِ  قَاَل يََٰ يَْت َعلَْيُكْم أَنُْلِزُمُكُموَها َوأَنتُْم لََها َوَءاتَٰىنِى َرْحَمةً م ِ ۦ فَعُم ِ

ِرُهونَ    َكَٰ

“তস িললঃ তহ আমার োওম! আো িলে, আহম যহদ স্বীয রতির েক্ষ হতে প্রমাতণর উের 
(প্রহেষ্ঠিে হতয) থাহে এিং সতসন আমাতে সনজ িসিধান হতত রাহমাত (নবুওয়াত) দান েতরন, 
অেঃের ওটা তোমাতদর তিাধগময ন্া হয, োহতল হে ঐ হিষতয তোমাতদর িাধয েরতে োহর যখন্ 
তোমরা ওটা অিজ্ঞা েরতে থাে?” 
 

হেন্তু রসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম সম্পতেত  আল্লাহ োআলা িতলতিন্  

لَِمينَ  َك إَِّلا َرۡحَمةً ل ِۡلعََٰ   َوَمآ أَۡرَسۡلنََٰ

“আহমতো তোমাতে হিশ্ব জগতের প্রহে শুধু রাহমাে রূতেই তপ্ররণ েতরহি।” 
 

এই  َلَِمين لَِمينَ  শব্দটি িহুিচন্। এর অথত হতে, “সমস্ত জগৎসমূহ”। َعَٰ  ,অথত শুধ ু“হিশ্বজগৎ” ন্য َعَٰ
িরং “হিশ্বজগৎ সমূহ”। শুধু আলাম অথত হতে জগে। এই তসৌরজগে হতে শুরু েতর মানু্তষর 



জ্ঞাতন্র সীমা যেদরূ েযতন্ত তেৌৌঁতিতি এিং এখতন্া তেৌৌঁিাতে িাহে, এসিহেিুতে িলা হয জগে 
েথা আলাম। এর িহুিচন্ হতে  َلَِمين   । َعَٰ

 

মুফাসহসরগণ “জগৎসমহূ” এর  অথত েরতে হগতয িতলতিন্, প্রতেযেটি সৃষ্টিতে আল্লাহ সুিাহান্াহু 
োযালা জগে হহতসতি সষৃ্টি েতরতিন্। োহখতদর, তোোমােতড়র, হজন্তদর, উহিতদর, োহন্র, 
মাটির, তমঘমালার, গ্রহতদর, ন্ক্ষত্রতদর, গ্রহাণুেতুের, ন্ীহাহরোতদর সহ জান্া অজান্া সেল 
হেিুর আলাদা আলাদা জগে আতি।  
প্রতেযেটি সৃষ্টিতে আল্লাহ সুিহান্াহুওযা ো'যালা এেটি জগে হহতসতি িা উম্মে হহতসতি সৃষ্টি 
েতরতিন্।  
োহতল সমস্ত জগৎসমূতহর অথত হতে, োমাম সৃষ্টি জগতের সেল/প্রতেযেটি হিষতয তসখাতন্ 
অন্তরু্তক্ত থােতি। এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লামতে শুধুমাত্র এই েৃহথিী ন্য 
িরং সেল জগৎসমূতহর জতন্য রহমে হহতসতি তপ্ররণ েরা হতযতি।  
 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম তয েুতরা হিশ্বজগে সমূতহর জন্য রহমে, তসখাতন্ 
হজন্-মানু্ষ সহ সেল সষৃ্টি অন্তরু্তক্ত। উহিদ, শুতযার, িান্র, হজন্, োহাড়, েিতেসহ সমস্ত 
সৃষ্টিেূল সম্পর্েিে হিধান্ হিধান্ রতযতি শরীযতে মুহাম্মদীর মতধয।  

 িযাঙ, সাে, টিেটিহে, গুইসাে মারা যাতি হেন্া?  
 আগুতন্ েুহড়তয তোন্ প্রাণী মারা যাতি হেন্া?  
 তমঘ যহদ োতলা হয তসটার অথত হে? 
 তমঘ যহদ সাদা হয তসটার অথত হে? 
 োতলা তমতঘ তেতে তগতল সালাতের হে হুেুম হতি? 
 সূযতগ্রহণ হতল হে ধরতন্র হুেুম? 
 িৃষ্টি ন্া হতল হে হুেুম? 
 িৃষ্টি মুষলধাতর হতল হে েরতে হতি? 
 চন্দ্রগ্রহণ হতল হে অিস্থা হতি? 
 রূ্হমেম্প হতল হে েরতে হতি? 
 তেউ যহদ তোন্ অিুে প্রাণী তদতখ, যা ইহেেূতিত তদখা যাযহন্। োহতল তসই প্রাণীর সাতথ হে 

রেম আচরণ েরতি? 



এর্াতি প্রতেযেটি সৃষ্টিেুতলর প্রতেযেটি হিষয হন্তয এই শরীযতে মুহাম্মদীর মতধয হিহধ হিধান্ 
ির্ণিে হতযতি। এোরতণ, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম তেন্ এই সমস্ত হিশ্ব জগতের 
জন্য রহমে, োর হেিুটা আচ েরা যায। োর আহন্ে এই শরীযে েুতরা হিশ্ব জগতের প্রতেযেটি 
সৃষ্টির অহধোরতে সমুন্নে েতরতি। যহদ আমাতদর োতি এই শরীযতে এটা ন্া আসতো তয, তোন্ 
প্রাণীতে অতহেুে হেযা েরা অথিা েুহড়তয মারা এেটি োে িা গুন্াহ, োহতল আমরা ো 
েখতন্াই জান্তে োরোম ন্া। সুেরাং এই শরীযতের মাধযতম প্রতেযেটি প্রাহণজগতের অহধোর 
রহক্ষে হতযতি।  
এর্াতিই, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম আল্লাহর েক্ষ তথতে সমগ্র হিশ্ব জগতের 
জন্য রহমে ও উেহার হহতসতি এতসতিন্।  
 

এেটি হাহদতস আল্লাহ সিুহান্াহুওযা ো'যালা, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম 
িতলতিন্:  ِْحَمُن اْرَحُموا َمْن فِي اْْلَْرِض يَْرَحْمُكْم َمْن فِي الساَماء اِحُموَن يَْرَحُمُهُم الرا   الرا

’আিদলু্লাহ ইিন্ু ’আমর (রাঃ) হতে ির্ণিে। হেহন্ িতলন্, রসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ 
ওযাসাল্লাম িতলতিন্ঃ আল্লাহর সৃষ্টির প্রহে অনু্গ্রহ ও অনু্েম্পা প্রদশতন্োরীতদর প্রহে আল্লাহ 
রহমান্ুর রহীম অন্ুগ্রহ ও দযা িষতণ েতরন্। সুেরাং তোমরা জহমতন্র অহধিাসীতদর প্রহে দযা 
েতরা, োহতল আোতশর মাহলে তোমাতদর প্রহে রহমে িষতণ েরতিন্। 
হমশোেুল মাসািীহ (হমশোে) েিত-২৫: হশষ্টাচার (كتاب اآلداب) - ৪৯৬৯-[২৩], সহীহ : আিী দাঊদ ৪৯৪১, হেরহমযী 
২০০৬, সহীহুল জাহম‘ ৩৫২২, সহীহ আে্ োরগীি ২২৫৬, হসলহসলােুস্ সহীহাহ্ ৯২৫, মুসান্নাফ ইিন্ু আিূ শাযিাহ্ 
২৫৩৫৫, আহমাদ ৬৪৯৪, শু‘আিুল ঈমান্ ১১০৪৮, আল মু‘জামুল োিীর হলত্ব ত্বিারান্ী ১৪৬০, আল মু‘জামুল 
আওসাত্ব ৯০১৩, আল মুসোদরাে ৭২৭৪, আস্ সুন্ান্লু েুিরা হলল িাযহাক্বী ১৮৩৬২।  

“দযা েরা” আল্লাহর েক্ষ তথতে হিতশষ এেটি রহমে। যা রাসুলুল্লাহ সাঃ এর হাহদতসর মাধযতম এ 
হিষযটা েুতরা উম্মতের মতধয এেটি েন্তসপ্ট হহতসতি প্রহেষ্ঠিে হতযতি।  
 

এে সাহািী এেদা রসূললু্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লামতে িতলতিন্, “আেহন্ তো এে তিাট 
তিাট িাচ্চাতে এে দযা-মাযা, আদর েতরন্, আহম তো আমার এেগুতলা িাচ্চা থাো সতেও 
োউতে তেমন্ আদর েহর ন্া।” েখন্ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম িলতলন্, 
“আল্লাহ সুিহান্াহুওযা ো'যালা যহদ তোমার অন্তর তথতে দযামাযাতে েুতল তন্ন্, এতে আমার 
হে েরার আতি?“ 

https://www.hadithbd.com/hadith/detail/?book=24&section=797


তিাট িড় হন্র্িিতশতষ গরীি দঃুখী শত্রু িনু্ধ সেতলর প্রহে দযা েরা উম্মতে মুহাম্মদীর এেটি 
অন্যেম বিহশষ্টয সমূতহর এেটি এিং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম-এরও খুিই 
গুরুত্বেূণত এেটি বিহশষ্টয।  
 

 

 

 

 

হাসদতি বর্ণিত নবীসজর ملسو هيلع هللا ىلص ববসিষ্ট্য  
 

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাতমর হন্তনাক্ত বিহশষ্টযগুতলা সহহহ হাহদস দ্বারা প্রমাহণে: 
 

িদা জাগ্রত অন্তর 

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযা সাল্লাম এর তচাখ ঘুতমর সময িন্ধ থােতলও োর অন্তর 
সদাজাগ্রে থােতো।  
হাদীতস এতসতি, 
আব্দলু্লাহ ইিতন্ মাসলামা (রাহঃ) ... আিু সালামা ইিতন্ আিদরু রাহমান্ (রাহঃ) তথতে ির্ণিে তয, 
হেহন্ আতযশা (রাহযঃ) হজজ্ঞাসা েরতলন্, রমযান্ মাতস (রাতে) রাসূললু্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) এর ন্ামায 
হের্াতি হিল? আতযশা (রাহযঃ) িতলন্, ন্িী (ملسو هيلع هللا ىلص) রমযান্ মাতস ও অন্যান্য সি মাতসর রাতে 
এগাতরা রাো’তের তিশী ন্ামায আদায েরতেন্ ন্া। প্রথতম চার রাো’আে ন্ামায আদায 
েরতেন্। এ চার রাো’আে আদাতযর তসৌন্দযত ও বদতঘযর সম্পতেত  হজজ্ঞাসা েতরা ন্া (ইহা 
িণতন্ােীে)। োরের আতরা চার রাো’আে ন্ামায আদায েরতেন্। োরের হেন্ রাো’আে 
(হিের) আদায েরতেন্। েখন্ আহম িললাম, ইযা রাসূলাল্লাহ! আেহন্ হিের ন্ামায আদাতযর 
েূতিত ঘুহমতয েতড়ন্? ন্িী (ملسو هيلع هللا ىلص) িলতলন্, আমার চকু্ষ ঘুমায েতি আমার অন্তর ঘুমায ন্া। 
সহীহ িুখারী হাহদস ন্ং- ৩৫৬৯ 

 

মহদন্ায দতূর তোথাও তোতন্া তশারতগাল অথিা তোন্ ঘটন্া দঘুতটন্ার দরুন্, সামান্য তোন্ 
আওযাজ হতল রসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম ো িুতে তফতল তসহদে চতল তযতেন্।  
এটি আল্লাহ ো'আলার েক্ষ তথতে রাসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম-এর প্রহে এেটি 
মুহজজা হিল। তেন্ন্া ন্িীতদর অন্তর ঘুমাতন্া সম্ভি ন্া। তযতহেু োরা মান্ুষ এিং োতদর হিশ্রাতমর 
প্রতযাজন্ হিল, তসজন্য শুধু োতদর তচাখগুতলা ঘতুমাতে। সাধারণ মান্ুষ ঘমুাতল হিহর্ন্ন স্বপ্ন আতস 



শযোন্ হেংিা অন্যান্য হেিুর েক্ষ তথতে, হেন্তু রসূলতদর স্বপ্নগুতলা হিল আল্লাহর েক্ষ তথতে 
ওহী। োতদর অন্তর সিসময আল্লাহ ো'আলার সাতথ সম্পৃক্ত থােতো  এিং আল্লাহ ো'আলা ঐ 
অিস্থাতেই তসখাতন্ ওহহ ন্াহজল েরতেন্। োই, োতদর অন্তর ঘুমাতন্া সম্ভি হিল ন্া। 
 

জীবজন্তুর পসরসিত  

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লামতে জীিজন্তুরা হচন্তে োরতো; হেহন্ আল্লাহর 
আতখরী ন্িী ও রসূল তজতন্। হাদীতস এতসতি,  
আব্দরু রহমান্ ইিতন্ আিদলু্লাহ রাহদযাল্লাহু ো'আলা আন্হু োর হেো তথতে িণতন্া েতরতিন্। 
হেহন্ িতলতিন্ তয, আমরা এেটি সফতর হিলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম এর 
সাতথ। েখন্ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম োর প্রােৃহেে প্রতযাজন্ তমটাতন্ার জন্য 
এেটু দতূর তগতলন্। আমরা েখন্ দটুি েিুেতরর িাচ্চা তদখলাম। দটুি েিুেতরর িাচ্চা, োর সাতথ 
োতদর মা রতযতি। আমরা েখন্ তসগুতলাতে োেড়াও েরলাম। ধতর তসগুতলা েতর তরতখ হদলাম। 
েখন্ এই িাচ্চা দতুটাতে ধরার োরতণ ওই েিুেরটি চারোতশ উড়তে লাগল। েখন্ রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ওযা সাল্লাম েৌঁ ার হাজে েূরণ েরার ের আমাতদর োতি হফতর আসতলন্। োরের 
হেহন্ িলতলন্, “দতুটা িান্া োেড়াও েরার মাধযতম এই েিুেরটিতে তে র্ীে-সন্ত্রস্ত্র েরল? এই 
েিুেতরর িাচ্চা গুতলাতে তোমরা তিতড় দাও।”  
এখন্ তথতে তিাো যায,  রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লামতে তদখার ের মা েিুেরটি 
ডান্া োেটাতন্া শুরু েতরহিল। এর্াতি েিুেরটি তয রাসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ 
ওযাসাল্লামতে হচন্তে তেতরহিল, এই হিষযটি প্রমাহণে হয। 
হাদীসটি আিু দাউদ, মুস্তাদরাে হাতেম ও হরযাদসু সহলহীন্-এ এতসতি।  
 

আব্দলু্লাহ ইিতন্ জাফর তথতে ির্ণিে, হেহন্ িলতলন্ তয, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ 
ওযাসাল্লাম এেহদন্ আমাতে োর িাহন্, উতটর তেিতন্ হন্তয চলতে লাগতলন্। েখন্ আমাতে 
এমন্ হেিু েথা িলতলন্, তযগুতলা আহম তযন্ আর োউতে আর ন্া িহল। (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহহ ওযাসাল্লাম যখন্ তোন্ হাজতে তযতেন্ েখন্ হেহন্ েদত া গ্রহণ েরতে েিন্দ েরতেন্ 
অথতাৎ তোন্ হেিুর আড়াতল হগতয হেহন্ প্রােৃহেে প্রতযাজন্গুতলা তমটাতেন্।) েখন্ হেহন্ 
এেহদন্ এে আন্সারী র্াইতযর িাগাতন্র তদযাতলর হেিতন্ হগতয হেহন্ এেহদন্ এর্াতি হাজে 
েূরণ েরহিতলন্। েখন্ হঠাৎ েতর এেটি উট আসতলা। তসই উটটি োর ো িুড়হিল এিং োর 



তচাখ হদতয োহন্ গহড়তয েড়হিল। েখন্ হেহন্ িলতলন্ তয, আহম তদখলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহহ ওযাসাল্লাম যখন্ এই উটটিতে তদখতে তেল, েখন্ই তসই উটটি োন্না জতুড় হদল। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম খুি তখযাল েরতলন্। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ 
ওযাসাল্লাম উটটির োতধ এিং মাথায হাে িুহলতয হদল, োরের উটটি শান্ত হতয তগল। েখন্ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম ডাে হদতয িলতলন্ তয, “এই উটটির মাহলে তে? 
েখন্ এে আন্সারী যুিে উেহস্থে হতলা এিং িলল, ইযা রাসলুুল্লাহ উটটিতো আমার। েখন্ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম িলতলন্, “েুহম হে আল্লাহতে র্য েতরা ন্া? এই েশু 
প্রাণী গুতলা, যার মাহলে আল্লাহ তোমাতে িাহন্তযতিন্, তসই প্রাণী আমার োতি অহর্তযাগ 
েতরতি, েুহম োতে কু্ষদাথত রাখ এিং োতে ডিল োজ েরাও” 

হাদীসটি ইমাম আহমাদ, ইমাম আিু দাউদ োতদর হেোতি এতন্তিন্ এিং হাদীসটি সহহহ।  
 

ইিরাহীম ইিন্ মূসা (রহঃ) ..... আিদলু্লাহ্ ইিন্ েুর্ ে (রাঃ) হতে ির্ণিে। ন্িী েরীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহহ ওযাসাল্লাম িতলন্, হদন্গুতলার মতধয আল্লাহর হন্েট সিততশ্রষ্ঠ হদন্ হল, ন্াহতরর 
(েুরিান্ীর) হদন্। এরের এর েরিেীী  হদন্ (েুরিান্ীর হদ্বেীয হদন্)। রািী িতলন্, ঐ হদন্ 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম এর হন্েট েৌঁাচটি িা িযটি (রািীর সতন্দহ) েুরিান্ীর 
উট তেশ েরা হয। প্রহেটি উট েৌঁ ার সামতন্ আসতে থাতে তয, হেহন্ তোন্টি আতগ েুরিান্ী 
েরতিন্ (এটা মহান্িী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম এর এেটি মু’হজযা তয, েশুরাও েৌঁ ার 
অন্ুগে হতয েৌঁ ার োতি আত্মসমেতন্ েতর।) এরের এগুতলা যখন্ োতশ্বতর উের (ন্াহতরর ের) েতড় 
যায েখন্ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম অস্পষ্ট স্বতর এমন্ হেিু িতলন্ যা আহম 
িুেতে োহরহন্। হজজ্ঞাসা েরতল জান্তে োহর তয, হেহন্ িতলতিন্, তেউ (খাওযার জন্য) চাইতল 
এর তগাশে তেতট হন্তে োতর। 
সুন্ান্ আিূ দাউদ (ইসলাহমে ফাউতেশন্) - ১৭৬৫ 

এ তথতে তিাো যায, রসলূুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযা সাল্লাম, েশু োহখতদর োতিও খুিই 
েহরহচে হিল। 
  

  

পশ্চাত দষৃ্টি  

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম তেিতন্র হদতে তদখতে তেতেন্। সাধারণে তেিতন্র 
হদতে তদখতে হতল আমাতদরতে ঘুতর তদখতে হয, হেন্তু রাসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম 



স্বার্াহিের্াতিই তেিতন্র হদতে তদখতে তেতেন্। এটি সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাহণে এিং এটি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম এর মু'হজযার অন্তরু্তক্ত।  
 

আব্দলু্লাহ ইিতন্ ইউসুফ (রাহঃ) ..... আিু হুরাযরা (রাহযঃ) তথতে ির্ণিে তয, রাসূলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) 
িতলতিন্, তোমরা হে মতন্ ের তয, আমার দষৃ্টি (তেিল) হেিলার হদতে? আল্লাহর েসম! 
আমার োতি তোমাতদর খুশূ (হিন্য) ও রুেু হেিুই তগােন্ থাতে ন্া। অিশযই আহম আমার 
তেিন্ তথতেও তোমাতদর তদহখ। 
সহীহ িুখারী- ইসলাহমে ফাউতেশন্ ন্ািারঃ ৪০৭, আন্তজত াহেে ন্ািারঃ ৪১৮ 

 

আমর ইিন্ু খাহলদ (রহঃ) ... আন্াস (রাঃ) তথতে ির্ণিে তয, ন্িী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম 
িতলন্ঃ তোমরা তোমাতদর োোর তসাজা েতর ন্াও। তেন্ন্া, আহম আমার তেিতন্র হদে তথতেও 
তোমাতদর তদখতে োই। [আন্াস (রাঃ) িতলন্] আমাতদর প্রতেযতেই োর োশ্বিেীী  িযাহক্তর েৌঁ াতধর 
সাতথ েৌঁ াধ এিং োতযর সাতথ ো হমলাোম। 
সহীহ িুখারী- ইসলাহমে ফাউতেশন্ ন্ািারঃ ৬৮৯, আন্তজত াহেে ন্ািারঃ ৭২৫ 

 

এর দ্বারা প্রমাহণে হয, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম তেিন্ হদতে তদখতে তেতেন্।  
 

ইিতন্ হাজার আসোলান্ী রহহমাহুল্লাহ  হেহন্ িতলতিন্, “েতি এ তক্ষতত্র এই েথাটি যথাযথ 
সঠিে তয, রাসলূুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম তেিন্হদতে তদখতে তেতেন্। এই হিষযটি 
হেহন্ হদিয তচাতখ তদখতে তেতেন্ ন্াহে োর হেিতন্র দশৃয োর তচাতখর সামতন্ এতন্ তদখাতন্া হতো, 
এই িযাোতর আমরা স্পষ্ট িলতে োহর ন্া। তযতোতন্া এেটি হতে োতর। েতি সিতচতয তিহশ তযটি 
মতন্ হয ো হল, োর হেিতন্র দশৃয টা সামতন্ এতন্ তদখাতন্া হতো।”  
এটি হেহন্ োর িুখারী শরীতফর িযাখযাগ্রন্থ ফােহুল িারী, প্রথম খতের ৫১৪ ন্ং েৃষ্ঠায িতলতিন্।   
 

এই তদখাটা হে রাসলূুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম সিতদা তদখতে তেতেন্ ন্াহে শুধুমাত্র 
ন্ামাতজর মতধযই তেিন্হদতে তদখতে তেতেন্? হেিু ওলামাগণ িতলতিন্ তয, শুধুমাত্র ন্ামাতজর 
মতধয হেহন্ তদখতে তেতেন্, তযতহেু ন্ামাতজর মতধয তেিন্ হদতে োোর তসাজা েরার হিষযটি 
রতযতি এিং সাহািীগণ ঠিেমে ন্ামাজ োতে অন্ুসরণ েরতি হেন্া, জান্ার প্রতযাজন্ রতযতি, 
োই হেহন্ তেিল ন্ামাতজর মতধয তেিতন্ তদখতে তেতেন্।  



এিং োরা প্রমাণ হহতসতি উতল্লখ েতরতিন্ তয, রসলূুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম এেিার 
যুতের সময হিশ্রাম েরহিতলন্, েখন্ োর হেিন্ হদে তথতে এেজন্ োতফর এতস োতে আঘাে 
েরতে তচতযহিল। এটা এেটা োরণ।  
আতরেটি োরণ হতে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম মক্কায থাোোলীন্ েুরাইশরা 
ন্ামাজরে অিস্থায োর হেিন্ হদে তথতে এতস উতটর ন্াহড়রু্হড় োরের চাহেতয হদতযহিল। 
এই হিষযগুতলা উতল্লখ েতর োরা িতলন্, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম মদীন্ায 
যখন্ জামােিে হতয ন্ামাজ আদায শুরু েরতলন্, েখন্ই এটি হে।  
 

েতি েথাটি যথাযথ শহক্তশালী ন্য। এর োরণ হতে, এখাতন্ এমন্ হেিু িণতন্া োওযা যায, 
তযগুতলা প্রমাণ েতর রাসলূুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম সালাে এিং সালাতের িাহহতরও 
তেিন্হদতে তদখতে তেতেন্। তযমন্, যুতের মযদাতন্ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম 
তেিন্হদতে তদখতে তেতেন্। এিং অন্যান্য সমযও হেিন্ হদতে তদখতে তেতেন্ এমন্ িণতন্া 
রতযতি।  
অতন্ে সময সাহািীরা হেিন্ হদে হদতয আসতিন্, ো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম 
আতগই তটর তেতয তযতেন্, তে আসতিন্। েখন্ হেহন্ তসই মান্ুষটির ন্াম ধতর ডাে হদতয হদতেন্। 
এর্াতি প্রমাহন্ে হয রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম স্বার্াহিে সমতযও তেিন্হদতে 
তদখতে তেতেন্।  
তযতহেু এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম এর মুহজযা হিল, োই মুহজযা সিসময 
হিদযমান্ থাোটাই অহধেের গ্রহণতযাগয। 
 

(হন্তনাক্ত হিষযগুতলা রসলূুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম এর িযাোতর সহহহ হাহদতস 
সরাসহর আতসহন্ িরং ইহিে োওযা যায।) 
হাই তুলততন না  
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম হাই েুলতেন্ ন্া। এই হিষযটি হেিু ওলামাগণ 
প্রমান্সহ িণতন্া েতরতিন্। এ হিষতয োরা িতলতিন্ তয, “আমরা তযই হাই েুহল, রাসূললু্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম তসই হাই েুলতেন্ ন্া। িলা হতয থাতে, এই হাই শযোতন্র েক্ষ 
তথতে আতস।” 
এেথাটি ইমাম িুখারী োর োহরখুল োহির এিং হেোিুল আদাি এর মতধয উতল্লখ েতরতিন্।  
 



মাসলামা ইিতন্ আব্দলু মাহলে িতলতিন্, “রসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম েখতন্া 
হাই েুতলন্ হন্ এিং এটি হতে োর ন্িুযাতের এেটি প্রমাণ।” 
ملسو هيلع هللا ىلصي خصائص الرسول غاية السول ف    হেোি 

 

এিাড়া, ইমাম মােহরহজ রহহমাহুল্লাহ, ইমাম িুখারীর হেোি িযাখযা েরতে হগতয এ েথাটি 
উতল্লখ েতরতিন্। 
 

এিাড়া, মাসতার ইিতন্ ইযাহজদ ইিহন্ল আসাম িতলতিন্, “রসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ 
ওযাসাল্লাম ন্ামাতজর মতধয েখতন্া হাই েুতলন্ হন্।” 

 

এিাড়া ইিতন্ সাঈদ তথতেও এেই রেম হাহদস িণতন্া হতযতি। হেহন্ও িতলতিন্, “রাসূললু্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম ন্ামাতজর মতধয েখতন্া হাই েুতলতিন্ এমন্টা তদখা যায ন্া।” এটা 
“ইমোউল আসমা” হেোতির ১০ ন্ং খতের ৩২০ ন্ং েৃষ্ঠায এতসতি।  
 

এতথতে হিষযটি তিাো যাতে তয, রসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম ন্ামাতজর মতধয 
েখতন্া হাই েুলতে ন্া, এ হিষযটি স্পষ্টর্াতি প্রমাহণে। ন্ামাতজর িাহহতর হাই েুলতেন্ হেন্া, এ 
িযাোতর হিহর্ন্নজন্ িতলতিন্, “েুলতেন্ ন্া এিং এটি ন্িুওযাতের আলামেগুতলার এেটি।”  
 

ইিতন্ আিী শাইিা এিং ইমাম িুখারী উতল্লখ েতরতিন্, “রসলূুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ 
ওযাসাল্লাম েখতন্াই হাই েুতলন্ হন্।” 
 

এেইর্াতি, ইমাম খাত্তাহি িতলতিন্, “রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম েখতন্া হাই 
েুতলন্ হন্। এিং এই হিষযটি প্রমাহণে হয তয, তযতহেু হাই তোলার িযাোরটা শযোতন্র েক্ষ 
তথতে হতয থাতে, আর রাসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লামতে শযোতন্র ওযাসওযাসা 
তথতে সম্পূণত হন্রােদ রাখা হতযতি। এই োরতণ হেহন্ হাই েুলতেন্ ন্া।” 
 

ইিতন্ হসন্া হশফা ন্ামে তয গ্রতন্থ উতল্লখ েতরতিন্, “রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম 
েখতন্া হাই েুলতেন্ ন্া।” 
 

ইমাম সুযূেীও হিষযগুতলা উতল্লখ েতরতিন্ োর “খসাতযসুল েুিরা” গ্রতন্থ। 
এিাড়া “ফােহুল িারী” হেোতি ইিতন্ হাজার আসোলান্ী এেথা গুতলা উতল্লখ েতরতিন্।  
 



এ তথতে তিাো যায, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম েখতন্াই হাই েুলতেন্ ন্া” এটাই 
যথাযথ িক্তিয হতে োতর। োরণ হাহদতস স্পষ্ট রতযতি, 
“আিূ হুরাইরাহ (রাহযঃ) হতে ির্ণিে আতি তয, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম 
িতলতিন্ঃ হৌঁ াহচ আল্লাহ ো’আলার েক্ষ তথতে আর হাই তোলা শাইোতন্র েক্ষ তথতে। সুেরাং 
তোমাতদর মাতে তেউ হাই েুলতল তস তযন্ মুতখর উের হাে রাতখ। আর তস যখন্ আহ্ আহ্ িতল, 
েখন্ শযোন্ োর হর্ের হতে হাসতে থাতে। আল্লাহ ো’আলা হাহচ েিন্দ েতরন্ এিং হাই 
তোলা অেিন্দ েতরন্। োতজই তেউ যখন্ আহ আহ শতব্দ হাই তোতল, েখন্ শাইোন্ োর 
হর্ের হতে হাসতে থাতে। 
আিূ ঈসা িতলন্, এ হাদীসটি হাসান্ সহীহ।” 
হাসান্ সহীহঃ ো’লীে আলা ইিতন্ খুযাইমাহ (৯২১, ৯২২), ইরওযাহ (৭৭৯), িুখারী অন্ুরূে। 
সুন্ান্ আে হেরহমজী (োহেীেেৃে) ২৭৪৬  

“আহসম ইিন্ু আলী (রহঃ) ... আিূ হুরাযরা (রাঃ) তথতে ির্ণিে, ন্িী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ 
ওযাসাল্লাম িতলতিন্, হাই তোলা শযোতন্র েক্ষ তথতে হতয থাতে। সুেরাং তোমাতদর োতরা 
যখন্ হাই আসতি েখন্ যথাসম্ভি দমন্ েরতি। তেন্ন্া তোমাতদর তেউ হাই তোলার সময যখন্ 
’হা’ িতল, েখন্ শযোন্ হাসতে থাতে।” 
ইসলাহমে ফাউতেশন্ ন্ািারঃ ৩০৫৯, আন্তজত াহেে ন্ািারঃ ৩২৮৯  

  

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লামতে শযোন্ তথতে সম্পূণত হন্রােদ রাখা হতযতি। হেহন্ 
হন্তজই িতলতিন্, “প্রতেযতের তেিতন্ এেজন্ েতর শযোন্/োহরন্ রতযতি।” েখন্ সাহািীরা 
িলতলা, আেন্ারও হে রতযতি? হেহন্ িলতলন্, “হৌঁ যা আমার জন্যও আতি, হেন্তু তস ইসলাম গ্রহণ 
েতরতি” হেংিা “োর তথতে আমাতে হন্রােদ রাখা হতযতি।”  
  

োহতল তিাো যায, শযোন্ তথতে তযতহেু রসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম হন্রােদ 
হিতলন্, োই হেহন্ হাই েুলতেন্ ন্া।  
  

  

স্বপ্নতদাষ না হওয়া  
এ হিষতয উলামাগণ ইখতেলাফ েতরতিন্। এখাতন্ হেন্টি মোমে রতযতি।  
প্রথম মোমে হল: 



তোন্ ন্িীর েখতন্া স্বপ্নতদাষ হে ন্া। ইিন্ুল মুলহেন্ িতলতিন্, “সিতচতয স্পষ্ট েথা হল, 
ন্িীগণতদর স্বপ্নতদাষ হওযা অসম্ভি।” এটি غاية السول في خصائص الرسول ملسو هيلع هللا ىلص এর ২৯০ ন্ং েৃষ্ঠায িতলতিন্।  
ইমাম সুযূেী রহহমাহুল্লাহও হিষযটির হদতে তজার হদতযতিন্। হেহন্ প্রমাণ হহতসতি এতন্তিন্, 
োিরান্ীর আহন্ে িণতন্া আব্দলু্লাহ ইিতন্ আব্বাস তথতে। রাস্তার মতধয িতস আলাে আতলাচন্া 
েরার তয হাহদস আতি, তসখাতন্ হেহন্ এে েযতাতয এতস িণতন্া েতরতিন্, “তোন্ ন্িীর েখতন্া 
স্বপ্নতদাষ হযহন্। োরণ এটা শযোতন্র েক্ষ তথতে হয।” এটা “আল খসাতযসুল েুিরা” গ্রতন্থ হেহন্ এতন্তিন্।  
  

এিাড়া ইমাম সুযূেী আতরা িতলতিন্, “রসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম-এর তযমন্ 
স্বপ্নতদাষ হযন্া তেমহন্ োতদর স্ত্রীতদরও হতো ন্া। োরন্ স্বপ্নতদাষ হওযাটাই হতে শযোতন্র েক্ষ 
তথতে এিং শযোন্ োতদর উের েখতন্া প্রর্াি সৃষ্টি েরতে োতর ন্া।“ এ হিষযটি মুযাত্তা মাতলে এর 
িযাখযা গ্রন্থ “োন্হর্রুল হাওযাতলে”-এ হেহন্ উতল্লখ েতরতিন্।  
  

এতক্ষতত্র োতদর িণতন্ার দহলল গুতলার প্রথমটি হতে িুখারী ও মুসহলতম ির্ণিে হাহদস। তসখাতন্ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম িতলতিন্, “সেয স্বপ্নগুতলা হতে আল্লাহর েক্ষ তথতে। 
আর তয সেল স্বপ্নগুতলা মান্ুতষর ক্ষহে েতর তসগুতলা হতে শযোতন্র েক্ষ তথতে।” তযতহেু 
খারাে স্বপ্নগুতলা শযোতন্র েক্ষ তথতে, োই স্বপ্নতদাষও শযোতন্র েক্ষ তথতে। এখাতন্ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম الحلم শব্দটি িযিহার েতরতিন্, যা স্বপ্নতদাতষর জন্য 
িযিহৃে হয এিং খারাে স্বতপ্নর জন্যও িযিহৃে হয।  
হদ্বেীয প্রমাণটি ইমাম মুসহলম এতন্তিন্, উতম্ম সালমাহতে হজতজ্ঞস েরা হতযহিল তয, তোন্ এে 
িযহক্ত যহদ সোতল ঘুম তথতে ফজতরর সময উঠতেই তদতখ তয োর স্বপ্নতদাষ হতযতি, এমোিস্থায 
তস মান্ুষটি চাইতল হে তরাজা রাখতে োরতি? েখন্ হেহন্ িলতলন্ তয, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহহ ওযাসাল্লাম এর্াতি তগাসল ফরজ অিস্থায সোল েরতেন্, োর তোন্ ধরতন্র স্বপ্নতদাষ 
হে ন্া। এ অিস্থায অতন্ে সময হেহন্ েৌঁ ার তরাজা শুরু েরতেন্।” 

এ তথতে তিাো যায, রাসলূুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম-এর েখতন্া স্বপ্নতদাষ হতো ন্া, যা 
উতম্ম সালামাহ রা: এর সাক্ষয।  
  

েৃেীয তযই িণতন্া, তসখাতন্ ইিতন্ আব্বাস রাহদযাল্লাহু ো'আলা আন্হু িতলতিন্, “ন্িীগতণর 
েখতন্াই স্বপ্নতদাষ হয ন্া, োরণ স্বপ্নতদাষ শযোতন্র েক্ষ তথতে আতস।” এটি োিরাণীতে ির্ণিে হতযতি। 
েতি ইমাম আলিান্ী হাদীসটিতে দিুতল িতলতিন্।   



স্বপ্নতদাষ হিষযটি শযোতন্র েক্ষ তথতে হয, তযর্াতি তদখা যায হাই তোলার হিষযটি শযোতন্র 
েক্ষ তথতে হয। োহতল, তয সমস্ত হজহন্স শযোতন্র েক্ষ তথতে হয তস সেল হজহন্স তথতে 
ন্িীগণ মুক্ত থােতেন্। এ হহতসতি িলা যায রাসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাতমর 
স্বপ্নতদাষ হতো ন্া। 
  

হদ্বেীয মোমে হল: 
ন্িীতদর স্বপ্নতদাষ হওযা সম্ভি। এই েথাটি তয ওলামাগণ িতলন্ োতদর দহলল হতলা: উতম্ম 
সালামাহ রা: তে তয প্রশ্ন েরা হতযহিল, স্বপ্নতদাষ হওযা িযহক্ত তগাসল ন্া েতর তরাজা রাখতে 
োরতি হেন্া, েখন্ তয হেহন্ িলতলন্, রসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লামতে স্বপ্নতদাষ 
িাড়াই তগাসল ফরজ অিস্থায তরাজা রাখতে তদতখহি। এ তথতে এই েথাটি তিাো যাতে তয, োর 
স্বপ্নতদাষ হওযারও সম্ভািন্া হিল। অথতাৎ আমরা যখন্ দতুটা হিষতযর তোন্ এেটিতে হন্ধতারণ 
েহর, েখন্ অন্যটিও হিার সম্ভািন্া রাতখ। এখাতন্ এেটু ঘুহরতয তেহচতয এই দহললটা তদযা 
হতযতি, েতি এটা সুস্পষ্ট প্রমাণ িহন্ েতর ন্া।  
  

েৃেীয মোমে হতলা: 
যহদ এই স্বপ্নতদাষ অথত এমন্ হয, তযটি স্বার্াহিে প্রহিযায হতয থাতে, তোন্ ধরতন্র শযোতন্র 
ওযাসওযাসা িাড়া। োহতল তস ধরতন্র স্বপ্নতদাষ হওযা ন্িীতদর জন্য সম্ভি। আর যহদ এটি 
শযোতন্র ওযাসওযাসা সম্পর্েিে তোন্ স্বপ্নতদাষ হতয থাতে, োহতল তসই ধরতণর স্বপ্নতদাষ হওযা 
সম্ভি ন্া। এটা ইিতন্ োহসর রহহমাহুল্লাহ িণতন্া েতরতিন্। 
 
ইমাম ন্িিী রহহমাহুল্লাহ ন্িীতদর স্বপ্নতদাষ হওযার িযাোরটি সম্পূণত ন্াজাতযজ মতন্ েতরন্। এিং 
আতযশা রাহদযাল্লাহু ো'আলা আন্হার এেটা হাহদস রতযতি, তযখাতন্ আতযশা রাহদযাল্লাহু 
ো'আলা আন্হা িতলতিন্ তয, “রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম সোলতিলা স্ত্রী 
সহিাস িাড়াই তগাসল ফরজ অিস্থায সোল েরতেন্।” োহতল তদখা যায,  স্ত্রী সহিাস িাড়া 
তগাসল ফরজ হয োহতল তসটি স্বপ্নতদাষই হতি।  
 
সাধারণে, স্বপ্নতদাষ দইু ধরতন্র হয। এে ধরতন্র হতে তোন্ হেিুই ন্া হওযা িাড়া তগাসল ফরজ 
হওযা। আর হদ্বেীয হতে, তোন্ হেিু তদখার ফতল তগাসল ফরজ  হয। ন্িী-রাসুলতদর িযাোরটা 



হযতো এই ধরতন্র, যা তোন্ হেিু তদখা িাড়াই হে। তযটি মূলে শরীর িৃত্তীয এেটি প্রহিযা। 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম এরও এই ধরতন্র ঘটন্া হতয থােতে োতর।  
  

  

খতনা 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম জন্মগের্াতি খেন্া েরা হিতলন্ হেন্া এই হিষয 
সম্পর্েিে তয সমস্ত হাহদস োওযা যায, তসগুতলা প্রায সি অগ্রহণতযাগয। 
আল ম’ুজামলু সগীতর এতসতি, রসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম িতলতিন্, “আল্লাহ 
সুিহান্াহুওযা ো'যালা আমাতে তয সম্মান্ হদতযতিন্, োর মতধয এেটি হতে, আহম খেন্া 
অিস্থায জন্মগ্রহণ েতরহি এিং আমার ন্াতমর সাতথ ন্ামেরণ েরা মান্ুষ ইহেেূতিত জন্মগ্রহণ 
েতরহন্।” এই িণতন্াটি দিুতল।  
  

“মুসোদরাতে হাতেম”-এ ির্ণিে হতযতি, খুি তিহশ প্রহসে এেটি েথা িলা হয তয, রসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম খেন্া অিস্থাতেই জন্মগ্রহণ েতরতিন্। ইমাম ইিন্ুল োইহযম 
রহহমাহুল্লাহ এই হিষযটিতে অস্বীোর েতরতিন্। এই হিষযে হাদীসগুতলা দিুতল িতল হেহন্ প্রমাণ 
েতরতিন্ এিং অস্বীোর েতরতিন্। হেহন্ িতলতিন্ তয, “রাসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ 
ওযাসাল্লাম খেন্া অিস্থায জন্মগ্রহণ েতরতিন্ এই হিষযে অতন্েগুতলা িণতন্া োওযা যায।”  

1. োর মতধয এেটি হতে, হেহন্ খেন্া অিস্থায জন্মগ্রহণ েতরতিন্।  
2. হদ্বেীযটি হতে, হজিরাঈল আলাইহহস সালাম যখন্ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ 

ওযাসাল্লাম যখন্ োতে, হাহলমােুস সাহদযার এলাোয লালন্-োলন্ হওযার সময িক্ষ 
হিদারণ েতরন্, েখন্ োতে খৎন্াও েতরন্।  

3. েৃেীযটি হতে, োর দাদা আিদলু মুত্তাহলি োর জতন্মর সপ্তম হদতন্ োতে খেন্া েরান্। 
এিং এটাই আরিতদর প্রচহলে সংসৃ্কহে হিল।  

এটা ইমাম ইিন্লু োইযুম রাহহমাহুল্লাহ োর “তোহফােুল মাওদদু হি আহেহমল মাওদদু” গ্রতন্থর ২০১ ন্ং েৃষ্ঠাতে 
এতন্তিন্।  
এিাড়া হিহর্ন্ন িণতন্া তথতে এটা প্রমাহণে হয তয, োর দাদা োর জতন্মর সপ্তম হদতন্ োতে খেন্া 
েরান্। এিং এটাই সিতাহধে গ্রহণতযাগয মোমে িতলই হিতিচয।  
  



রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম জন্মগের্াতি খেন্া েরা হিতলন্, এগুতলা প্রমাহণে 
সেয হাহদস ন্য।  োরণ, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম যহদ এর্াতি জন্মগ্রহণ 
েরতেন্, োহতল তসটা োর মুহজযা হহতসতি গ্রহণতযাগয হতো ন্া। তেন্ন্া েৃহথিীতে এখতন্া েযতন্ত 
প্রচুর মানু্ষ রতযতি, যারা জন্মগের্াতি খেন্া অিস্থায জন্মগ্রহণ েতরন্। এ োরতণ ইমাম 
শাতফযী রহহমাহুল্লাহ িতলতিন্, “তেউ যহদ জন্মগের্াতিই খেন্া অিস্থায জন্মগ্রহণ েতর, োহতল 
োর খেন্ার উের হদতযই তোন্ োটাোটি িাড়া িুহর িা তেড তঘারাতন্া সুন্নাহ। যাতে েতর 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাতমর সুন্নে োর আদায হতয যায।” োহতল তিাো যাতে, 
ইমাম শাতফযীও মতন্ েতরন্, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম জন্মগের্াতি খেন্া 
অিস্থায হিতলন্ ন্া।  
  

  

ছায়া  
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাতমর িাযা হিল হেন্া? অতন্ে ধরতন্র 
হিদাযাহে,  তিতরলিী হেংিা সুহফরা িতলন্, রসলূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম এর িাযা 
হিল ন্া। এ হিষযটি গ্রহণতযাগয ন্য। এতে োরা তযই দহলল-প্রমাণ গুতলা তেশ েতর, তসগুতলা 
ধেত িয ন্য। োরা “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম ন্ূতরর বেরী” এটা প্রমাণ েরার 
জন্যই এগুতলা িতল। োরা িতল তয, “রাসলূুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম ন্ূতরর বেরী, 
আর ন্ূতরর তোন্ িাযা হয ন্া।” 

  

হািলী এেজন্ ইমাম হিতলন্, ইমাম িূহে। হেহন্ িতলহিতলন্ তয, রসলূুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ 
ওযাসাল্লাম এর িাযা হিল ন্া। এেথা তথতেই এই হিষযটির উৎেহত্ত। েরিেীী তে অতন্ে ওলামাতয 
তেরামগণ এ হিষযটিতে খণ্ডন্ েতর হিহর্ন্ন তলখা হলতখতিন্। সুেরাং আমরা িলতে োহর 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম এর িাযা হিল।  
  

আতরেটি েথা প্রমাণ তদযা হয, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহস সালামতে সািতক্ষহণে এেখণ্ড 
তমতঘর িাযা হদে। আমরা তজতন্হি,  রাসলূুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম দিুার হসহরযায 
সফর েতরহিতলন্ এিং দিুারই োতে তমঘ সিতদা িাযা প্রদান্ েতরতি। এিাড়া োতযতফর ঘটন্ায 
জান্া যায, তমঘ োতে িাযা হদতযহিল। হেন্তু, এর িাইতরও সিতদাই রাসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ 
ওযাসাল্লামতে তমঘমালা িাযা হদে, এই দাহিটি রু্ল। তেন্ন্া এ হিষতয সুস্পষ্ট তোতন্া প্রমাণ তন্ই, 
িরং এর হিেরীতে িণতন্া রতযতি। এেটি হতে, রাসলূুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম 



এেজন্ স্বার্াহিে মান্ুষ হিতলন্। োর িাযা হিল, মান্হিে সি ধরতন্র অনু্রূ্হে হিল। োর গরম 
লাগতল িাযা গ্রহণ েরতেন্ এিং েখতন্া ঠাো লাগতল আিার গরতম তযতেন্। সূরা হহজর এর ৯৭ 
ন্ং আযাতে আল্লাহ সুিহান্াহুওযা ো'যালা িতলতিন্ঃ 

  َولَقَۡد نَۡعلَُم أَناَك يَِضيُق َصۡدُرَك بَِما يَقُولُونَ 

“আহমতো জাহন্ তয, োরা যা িতল োতে তোমার অন্তর সংেুহচে হয।” 
এ তথতে তিাো যায, স্বার্াহিে মান্হিে অনু্রূ্হেগুতলা রাসলূুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ 
ওযাসাল্লাম এর মতধয হিল।  
  

তয সেল িণতন্া দ্বারা োরা প্রমাণ েরা হয, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লামতে 
সিসময তমঘ িাযা হদে, তসগুতলা সিই দিুতল িণতন্া। িরং োর হিেরীতে প্রমাণ েরা যায 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম েখতন্া েখতন্া িাযা গ্রহণ েতরতিন্। তযমন্, ইমাম 
িুখারী োর ২৭৫৮ ন্ং হাহদতস এতন্তিন্, 
“ইসমাঈল (রহঃ) আন্াস (রাঃ) তথতে িণতন্া েতরন্ তয, হেহন্ িতলতিন্, যখন্ ন্াহযল হলঃ তোমরা 
যা র্ালিাস ো তথতে িযয ন্া েরা েযতন্ত েখতন্া েূণয লার্ েরতে োরতি ন্া। (৩: ৯২) েখন্ আিূ 
োলহা (রাঃ) রাসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম এর োতি এতস িলতলন্, ’ইযা 
রাসূলাল্লাহ আল্লাহ েৌঁ ার হেোতি িতলতিন্, ( َا تُِحبُّون  এিং আমার োতি (لَْن تَنَالُوا اْلبِرا َحتاى تُْنِفقُوا ِمما
সি চাইতে হপ্রয সম্পদ হল িাযরুহা। আন্াস (রাঃ) িতলন্, এটি তস িাগান্ তযখাতন্ রাসলূ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম োশরীফ হন্তয িাযায িসতেন্ এিং এর োহন্ োন্ েরতেন্।” 
(আংহশে) 
োহতল, রাসলূুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লামতে সিতদা যহদ তমঘমালা িাযা হদে, োহতল 
িাগাতন্র িাযায িসা যথাথত হিল ন্া।  
  

খাব্বাি ইিতন্ আরাে তথতে ির্ণিে, হেহন্ িতলতিন্, “আমরা রাসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ 
ওযাসাল্লাম-এর হন্েট এেটি অহর্তযাগ হন্তয তগলাম। েখন্ আমরা তদখতে তেলাম, োিার 
িাযাতে চাদর হদতয আতরেটি িাযা বেহর েতর, োর হন্তচ িাহলতশর মে এেটা হেিুর উের শুতয 
হিতলন্।” এ হাদীসটি ইমাম িখুারী েৌঁ ার হেোতি এতন্তিন্।  
  

এই সেল হাহদস তথতে জান্তে োহর, সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম সরাসহর িাযা গ্রহণ 
েরতেন্, তোন্ তমঘ এতস োতে িাযা হদে ন্া।  
  



হহজরতের ঘটন্া সম্পর্েিে এেটি হাদীতস োওযা যায। ইমাম িুখারী,আিু িের রাহদযাল্লাহু 
ো'আলা আন্হুর েক্ষ হতে িণতন্া েতরতিন্, “েখন্ আিু িের রাহদযাল্লাহু ো'আলা আন্হু 
মানু্তষর সামতন্ দৌঁ াড়াতলন্ এিং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম িতসহিতলন্ চুে েতর। 
েখন্ এেজন্ আন্সারী মান্ুষ, তয রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লামতে তদখতে োযহন্। 
তস এতস আিু িের রাহদযাল্লাহু ো'আলা আন্হু তে অহর্িাদন্ জান্াতে লাগতলন্। অেের তদখা 
তগল, রাসলূুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম-এর তচহারার উের সূতযতর আতলা এতস েতড়তি। 
েখন্ আিু িের রাহদযাল্লাহু ো'আলা আন্হু োর চাদর হন্তয সূযততে আড়াল েতর রাসলূুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযা সাল্লাম এর তচহারার উের িাযা হিার িযিস্থা েতর হদতলন্। এতে 
মান্ুষজন্ িুেতে োরল, আিু িের ন্ন্ িরং মুহাম্মদই ملسو هيلع هللا ىلص ন্িী। োরা আিু িেরতে ন্িী মতন্ 
েতর রু্ল িুতেহিল।” 
এই হাহদতস তদখা যায,  রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম-এর তচহারার উের সূতযতর 
আতলা এতস েতড়তি এিং আিু িের রাহদযাল্লাহু ো'আলা আন্হু োতে িাযা দান্ েতরতিন্। 
োহতল, “োতে সিতদা তমঘ িাযা তদয” হিষযটি রু্ল।  
  

  

বজ্য 
অতন্তে িতলন্ তয, রসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম এর িজত য েথা প্রস্রাি, থুেু, েফ, 
ঘাম এসি মাটিতে েড়ার সাতথ সাতথ, মাটি ো তখতয তফলে। এই রু্ল েথাটি প্রচহলে আতি। 
এসম্পর্েিে োতদর প্রদান্ েরা দহললগুতলা রু্ল, হমথযা এিং জাল হাহদস। িরং এর হিেরীতে 
হেিু হেিু হাদীস রতযতি যা প্রমাণ েতর তয, রাসলূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাতমর এ সমস্ত 
হজহন্স গুতলা মাটি তখতয তফলে ন্া। এটা মুহজযা ন্য। েতি, এটা স্বার্াহিে, িাহলতে তেউ প্রস্রাি 
েরতল, িাহল ো তটতন্ তন্য, এরেম ঘটতো। 
আতযশা রাহদযাল্লাহু ো'আলা আন্হু তথতে ির্ণিে, হেহন্ িতলন্, “ইযা রাসুলুল্লাহ, আেহন্তো 
প্রােৃহেে প্রতযাজন্ েূরণ েরতে যান্, এরেতর আর হেিু তদখা যায ন্া। েখন্ রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম িলতলন্ তয, েুহম হে জাতন্া ন্া তয, আহিযাতদর তথতে যাহা হেিু 
তির হয এগুতলা মাটি হগতল তফতল।” এই হাদীতসর গ্রহণতযাগযো তন্ই।  
 



িরং এই িযাোর িণতন্া আতি তয, রাসলূুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাতমর ঘাম, ওযুর  োহন্, 
থুেু এসি সাহািীরা সংগ্রহ েরতেন্। এগুতলা যহদ মাটিতে েড়ার সতি সতি মাটি হগতল তফলতো, 
োহতল সাহািীরা এসি সংগ্রহ েরতে োরতেন্ ন্া।  
ইমাম ক্বস্তলাহন্ রহহমাহুল্লাহ িতলতিন্, “হাহফজ আব্দলু গহণ আল মােহদসীতে প্রশ্ন েরা 
হতযহিল, রাসলূ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাতমর িজত য সমূহ মাটি হগতল তফতল, এ িযাোতর 
গ্রহণতযাগয তোতন্া িণতন্া রতযতি? েখন্ হেহন্ িলতলন্, এ ধরতন্র তযসি িণতন্া এতসতি তসগুতলা 
সিই অস্বার্াহিে িণতন্া। িরং স্পষ্ট েথা হতে,  সাহািীতদর তথতে এমন্ তোতন্া িণতন্া োওযা যায 
ন্া তয, োরা এমন্ হেিু তদতখতিন্ অথিা এমন্ হেিু উতল্লখ েতরতিন্। েতি োতদর তথতে এটুেু 
োওযা যায তয, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম এর প্রস্রাি অতন্তেই তদতখতিন্ মাটিতে 
হাহরতয তগতি।”  
  

োহতল, এটি সুহন্র্দিষ্ট র্াতি িলা যায ন্া, আসতল তোন্টা ঘটতো। স্বার্াহিে র্াতি এটা িলা যায 
তয, হযতো েখতন্া েখতন্া এমন্টা ঘটতে োতর, েতি সি সময ঘটতো ন্া।  
  

  

মাসছ বিা  
আতরেটি হিষয তশান্া যায তয, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাতমর গাতয েখতন্া মাহি 
িসতো ন্া। এগুতলা অহেরেন্ েথািােত া।  
এ হিষতয ইিতন্ মুলহেন্ িণতন্া েতরতিন্, রাসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম এর 
বিহশষ্টযসমূতহর মতধয এেটি হতলা, োর গাতয েখতন্া মাহি িসতো ন্া। হেহন্ “গযােুস সুল” গ্রতন্থর 
মতধয হিষযটি উতল্লখ েতরতিন্।  
ইমাম সুযূেী রহহমাহুল্লাহ িতলতিন্, োজী আইযাজ োর গ্রতন্থ হিষযটি সম্পতেত  িতলতিন্ তয, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাতমর গাতয েখতন্া মাহি িসতো ন্া।  
এ হিষয প্রমাতণ োরা এ ধরতন্র তিশ হেিু িণতন্া েতরন্। তয হাদীসগুতলা, সহহহ হাহদস ন্া।  
মাহি িসতো হেংিা িসতো ন্া, এ হিষতয আমরা হন্হিে ন্ই। েতি স্বার্াহিে র্াতি তিাো যায, 
এেজন্ মান্ুষ হহতসতি োর গাতয মাহি িসা অস্বার্াহিে তোন্ হিষয ন্া। োরণ, মাহি িসার মতধয 
তোন্ অসম্মান্ হেংিা ক্ষহে তন্ই। সুেরাং োর গাতয মাহি িসতলও িসতে োতর, এ হিষযটি 
সািযস্ত হয।  
  

  



দীর্্োয়  

“রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম যখন্ অতন্ে মান্ুতষর সাতথ হৌঁ াটতেন্, েখন্ তসখাতন্ 
োর তথতে লিা তেউ থােতলও োতেই তিহশ লিা তদখাতো। হেহন্ তোথাও িতস থােতলও, 
তসখাতন্ োর তথতে লিা তেউ থােতল, েিুও োতেই তিহশ লিা তদখাতো। অথতাৎ োর মাথাটি 
সি সময সিার তথতে উৌঁচু তদখাতো।” এরেম এেটি েথা প্রচহলে আতি। এ হিষযটি অতন্েটা 
গ্রহণতযাগয। োরণ হিহর্ন্ন হাহদতসর িণতন্া তদখা যায,  রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম 
খুি তিহশ দীঘতোয হিতলন্ ন্া, আিার খুি তিহশ ক্ষীণোযও হিতলন্ ন্া। হেহন্ মাোহর গড়তন্র 
মানু্ষ হিতলন্। যখন্ হেিু মানু্তষর সাতথ হাটতেন্, েখন্ োতে মাোহর আোতরই তদখা তযে।  
সাধারণে, মাোহর আোতরর তোন্ মান্ুষ, লিা মান্ুষতদর সাতথ থােতল োতেও েখন্ তদখতে 
তসই লিা মান্ুষতদর মতোই মতন্ হয; এই অতথতও হতে োতর অথিা এটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহহ 
ওযাসাল্লাম এর মুহজযা হতে োতর। তযতহেু বদহহে তসৌন্দতযতর হিষযটা আল্লাহ সুিহান্াহু ওযা 
ো'আলা েৌঁ াতে মুহজযা হহতসতি হদতযতিন্, োই এই িযাোরটিও োর অন্তরু্তক্ত হতে োতর।  
 


