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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

শংসা মা  এক আ াহর জন । দ দ ও সালাম অবতীণ হাক ি য় নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম এর  উপর যার পর আর কান নবী নই। 

সালাম একিট াচীন সু াত যা আদম আলাইিহস সালাম থেক  হেয় িকয়ামত িতি ত হওয়া অবিধ িবদ মান থাকেব। ইহাই জা াত বাসীেদর েভ া। আর 

জা ােত তােদর েভ া হেব সালাম-শাি । ইহা নবী-আি য়ােদর সু াত, মু াকীেদর ভাবগত ণ খািঁট মুিমনেদর বিশ । অথচ ইদানীং কােল মুসলমানেদর মেধ  

কাশ  িনল তা ও সু  িবভি  িবরািজত। দখা যাে , একজন মুসিলম আেরক মুসিলম ভােয়র িনকট িদেয় অিত ম করেছ অথচ তােক ইসলােমর েভ া তথা 

সালাম দান কের না। অেনেক তা পিরিচত ব ি েকই ধু সালাম দান কের। আবার কউ অপিরিচত ব ি েদর প  থেক সালাম পেল িবর     হয়। 

 এমনিক কান কান লাক তা সালাম দান কারীেক ম  ভেব িজে স কের, তুিম িক আমােক চন?... এ েলা সবই রসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ােমর 

িনেদেশর িবেরািধতা। য কারেণ আ িরকভােব পার িরক দরূ  সিৃ  হে । দলাদিল ও িবভি  বৃি  লাভ কেরেছ। নবী সা া া  আরাইিহ ওয়া সা াম বেলন: 

" তামরা জা ােত েবশ করেত পারেব না মুিমন না হওয়া পয ।  আর তামরা মুমািন হেব না যত ণ না পর রেক না  ভালবাসেব। আিম িক তামােদরেক এমন 

প িতর কথা বেল িদব না যা করেল তামরা পর রেক ভালবাসেত পারেব? তা হল, তামােদর মেধ  বশী বশী কের সালাম চার ও সার করেব।" (মুসিলম) 

বুখারী ও মুসিলেমর যৗথ বণনায় এেসেছ: "এক ব ি  রসলুু াহ সা া া  আলাইহ ওয়া সা ামেক িজে স করেলন: ইসলােমর কান িবিশ িট সেবা ম? ত ের 

িতিন বেলন: তুিম খাবার খাওয়ােব এবং যােক চন অথবা চন না সবাই (মুসিলম) ক ক সালাম দান করেব। 

অ  হাদীেছ মুসলমানেদর মেধ  সালাম সার করার িত উৎসাহ দান করা হেয়েছ। আরও বলা হেয়েছ, সালাম ধু তামার পিরিচত ও সাথী মহেলর সােথই খাস 

নয় বরং তা সম  মুসিলেমর জন । সাহাবী ইবেন উমর (রা:) বাজাের যাওয়ার সময় বলেতন: "আমরা বাজাের যাি  সালাম দােনর জন । সতুরাং যােদর সােথ 

আমােদর সা াৎ হেব তােদরেক আমরা সালাম িদব।" 

মূলত: সালাম মুসিলম ব ি র িবনয়, অপরেক ভালবাসার দলীল প। িহংসা-িবে ষ, ঘৃণা, অহংকার, অপরেক তু  ান করা ইত ািদ ম  ণ থেক তার অ র 

পির ার থাকার িত এই সালাম ইি ত কের। ইহা মুসলমানেদর এেক অপেরর িত ন ায় অিধকার সমূেহর অন তম অিধকার। এই সালামই পর িরক পিরিচিত, 

একতা, ম- ীিত ও ভালবাসা সিৃ  করার মাধ ম। নকী অজন ও জা ােত েবেশর অন তম কারণ। ইহার সার ও চাের রেয়েছ নবী মু ফা সা া া  আলাইিহ 

ওয়া সা াম এর সু াত পুনজীিবত করণ। 

নবী সা া া  আরাইিহ ওয়া সা াম বেলন: পাচঁিট  িজিনস একজন মুসিলম ব ি র উপর অপর ভাইেয়র জন  করা ওয়ািজব। যথা:  

 ১) সালােম জবাব দওয়া,  

 (২) হািঁচর জবাব দয়া অথাৎ হািঁচ িদেয় হািঁচদাতা আলহাম িল াহ বলেল তার উ ের ইয়ার হামুকা াহ বলা  

 (৩) দাওয়াত কবূল করা  

 (৪) রাগীর দখা- না করা  

 (৫) জানাজায় উপি ত হওয়া। (অথাৎ জানাজা নামায পড়া ও দাফেন শরীক হওয়া)। (মুসিলম) 

কউ সালাম িদেল নবীর িনেদেশর অনুসরেণ তার জবাব দওয়া ওয়ািজব। আবু সাঈদ খদুরী (রা:) হেত বিণত নবী সা া া  আরাইিহ ওয়া সা াম বেলন: তামরা 

মানুষ চলাচেলর রা ায় বসা হেত সাবধান। সাহাবীগণ বলেলন: হ আ াহর রাসলূ! আমােদর ঐখােন বেস পর ের আলাপ করা ছাড়া কান উপায় নই। নবী 

সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বলেলন: তামরা যিদ একা  বসেতই চাও তাহেল পেথর হক আদায় করেব। তারা বলেলন, হ আ াহর রাসূল! পেথর হক িক? িতিন 

বলেলন: (িনিষ  িবষয় দখা থেক) চ  ুনত রাখা, (কাউেক) ক  দওয়া থেক িবরত থাকা, সালােমর জবাব দয়া, ন ােয়র আেদশ দয়া ও অন ায় থেক িনেষধ 



করা। (বুখারী ও মুসিলম) 

 

ইমাম নাওয়াভী (রহ) বেলন: ( হ পাঠক) একথা অবগত হেবন য, সালােমর চচা করা তথা সালাম দওয়া সু াত। তেব তার উ র দওয়া ওয়ািজব। আর যিদ সালাম 

দানকারী একিট জামায়াত হয় তেব তােদর জন  সালাম দওয়া সু েত কফায়া (অথাৎ একজন সালাম িদেলই সকেলর প  হেত এ সু াত আদায় হেয় যােব আর 

কউ সালাম না িদেল সকেলই সু াত পিরত াগ কারী বেল গণ  হেব)। সুতরাং একজন সালাম িদেলই সকেলর প  থেক সালােমর সু াত আদায় হেয় যােব। যােক 

সালাম দয়া হল স যিদ এক জন ব ি  হয় তেব তােকই জবাব দয়া আবশ ক। আর যিদ তারা এক জামায়াত (দল) হয়, তেব জবাব দয়া তােদর জন  ফরেয 

কফায়া। যিদ তােদর মেধ  থেক একজন সালােমর জবাব িদেয় দয় তেব নাহ মু  হেয় যােব। অবশ  উ ম হল েত েকই েতই সালাম িদেব এবং (উপি ত) 

েত েকই সালােমর জবাব িদেব। 

সালােমর প িত: 

ইমাম নাওয়াভী বেলন: সালােমর সবিন  শ  হল ) السالم علیكم: ( আসসালামু আলাইকমু বলা। যােক সালাম দয়া হে  স যিদ একক ব ি  হয়, তেব তার জন  সব 

িন  শ  হল ) السالم علیك: ( আসসালামু আলায়কা বলা। তেব এে ে  উ ম হল ) السالم علیكم(  বলা যােত কের এ সালাম তােক ও তার ই ফেরশতােকও শািমল 

কের। এর চেয়ও পূণা প হল ) ورحمة اهللا: ( ওয়া রহমাতু াহ বৃি  কের বলা, অনু প ভােব ) وبركاتھ(  ওয়া বারাকাতু  শ  বৃি  কের বলা আরও উ ম। যিদ কউ 
) سالم علیكم(  সালামুন আলাইকমু বেল তবুও তা তার জন  যেথ  হেব। 

সালােমর জবাব: 

ইমাম নাওয়াভী বেলন: সালােমর জওয়াব দয়ার সেবা ম ও পূনা  প িত হল )وعلیكم السالم ورحمة اهللا وبركاتھ: (  ওয়া আলাইকমুাসসালাম ওয়া রহমাতু ােহ ওয়া 

বারাকাতু   বলা। অথাৎ আলাইকমু, এর পূেব ) و(  ওয়াও অ রিট উে খ করেব। তা বাদ িদেলও জােয়জ আেছ তেব সটা উ ম প িত হেব না। কউ যিদ সালােমর 

জবােব ধু ওয়া আলাই কমুু   সালাম বেল তেব তা যেথ  হেব। তেব যিদ ধু ) علیكم(  আলাইকমু বেল তেব সকল িব ােনর িনকেটই তা যেথ  হেব না।  

সালােমর র: 

িতনিট ের সালাম িবভ :  

 ১) সেবা , পূণা  ও সেবা ম প হল ) السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ: ( আসসালামু আলাইকমু ওয়া রাহমাতু ােহ ওয়া বারাকাতু  বলা।  

 ২) এর তার চেয় িন  পযােয়র হল (আসসালামু আলাইকমু ওয়া রাহমাতু া  ) বলা।  

 ৩) সবেচেয় িন  পযােয়র হল: আসসালামু আলাইকমু বলা।  

মুসিলম ব ি  হয় পূণা  নকী িনেব অথবা তার চেয় কম নকী িনেব অথাৎ সালাম অনুযায়ী স কম বশী সওয়াব পােব। এজন ই হাদীেছ এেসেছ য, একজন ব ি  

মসিজেদ েবশ করল অতঃপর আসসালামু আলাইকমু বলল তখন নবী সা া া  আরাইিহ ওয়া সা াম মসিজেদ বেস িছেলন, সাহাবােয় করাম তার সােথই িছেলন। 

নবী সা া া  আরাইিহ ওয়া সা াম উ ের বলেলন: (ওয়া আলাইকমুুস সালাম) তুিম ১০িট নিক পেয়ছ। এরপর অপর এক ব ি  মসিজেদ েবশ করত: 

''আসসালামু আলাইকমু ওয়া রাহমাতু া  '' বলল। নবী সা া া  আরাইিহ ওয়া সা াম জবােব বলেলন: ওয়া আলাইকমুুস সালাম ওয়া রা  মাতু া  । তুিম ২০িট নিক 

পেয়েছা। অতঃপর আরও একজন ব ি  েবশ করত: ''বলল আসসালামু আলাইকমু ওয়া রাহমাতু ািহ ওয়া বারাকাতু ।'' রাসলুূ াহ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম 

বলেলন: ওয়া আলাইকমুুস সালাম ওয়া রাহমাতু ােহ ওয়া বারাকাতু   - তুিম পেয়েছা ৩০িট নিক। হাদীছিট আবু দাঊদ, িতরিমযী বণনা কেরেছন। অ  হাদীেছ ১০, 

২০, ৩০িট বলেত ঐ পিরমাণ নকী বুঝােনা হেয়েছ। 

সালােমর কিতপয় আদব : 

১) পেথ জেনর সা াত হেল সু ত হল আেরাহী ব ি  পদ েজ চলমান ব ি েক, কম সংখ ক মানুষ বশী সংখ ক মানুষেক সালাম িদেব। ছাট বড়েক সালাম িদেব। 

নবী সা া া  আরাইিহ ওয়া সা াম বেলন:  আেরাহী ব ি  পদ েজ চলা ব ি েক, চলমান ব ি  উপিব  ব ি েক, কম সংখ ক বিশ সংখ ক লাকেক সালাম িদেব। 

(মুসিলম) 

২) সালাম দানকারী ব ি র উিচত, মুসিলমেদর উে েশ  তার েভ া বাণী যন ধুমা  সালােমর মাধ েমই হয়। সাবাহাল খােয়র, ভ সকাল, ড মিন, মারহাবা, 

অথবা হ ােলা ইত ািদ যন না হয়। সালাম িদেয়ই  কের অতঃপর সমােজ চিলত উপেরা  শ াবলী বা অন  য কান বধ শ াবলী ারা াগত জানােত কান 

অসিুবধা নাই। 

৩) মুসিলম ব ি র জন  মু াহাব হল: স যখন িনজ বািড়েত েবশ করেব সালাম িদেব। কারণ সালােমর মাধ েম বরকত নািযল হয়। যিদ ঘের কউ না থােক তেব 

বলেব: আসসালামু আলায়না ওয়া আলা ইবািদ ািহস সােলহীন আমােদর উপর এবং আ া  র সৎ বা ােদর উপর সালাম বিষত হাক। (মুসিলম) 

৪) াতােক িবর  কের না, ঘুম  ব ি েক জািগেয় তােল না- এই ধরেণর ের সালাম দান করা উিচত। হযরত ম দাদ (রা:) হেত বিণত, িতিন বেলন:  আমরা 

নবী সা া া  আরাইিহ ওয়া সা াম এর জন  তার অংশ ধ উিঠেয় রাখতাম। িতিন রাে  আসেতন এবং এমনভােব সালাম দান করেতন য তা ঘুম  ব ি েক জা ত 

করত না অথচ জা ত ব ি র কণ গাচর হত। (মুসিলম) 



৫) পুনরায় সালাম দয়া এবং তার পুনরাবৃি  করা ঐ ব ি র জন  মু াহাব য তার ভাই থেক সামান  সমেয়র জন  হেলও পৃথক হেয়িছল। আবু হারায়রা হেত বিণত 

িতিন নবী সা া া  আরাইিহ ওয়া সা াম থেক বণনা কেরন, নবী সা া া  আরাইিহ ওয়া সা াম বেলেছন: যখন তামােদর কউ ীয় (মুসিলম) ভাইেয়র সােথ 

সা াৎ করেব তখন স যন তােক সালাম দয়। যিদ উভেয়র মেধ  গাছ, দওয়াল বা পাথর অ রায় হয় অতঃপর আবার স তার সােথ সা াৎ কের তবুও স যন 

তার ভাইেক সালাম কের। (অবূ দাঊদ) 

৬) পু ষ মিহলােক সালাম দয়া, অনু প ভােব মিহলা পু ষেক সালাম দান করা জােয়জ। সুতরাং মিহলা তার মাহারাম (িববাহ যােদর সােথ বধ নয় এমন) 

ব ি েদরেক সালাম িদেব এবং তােদর সালাম এর উ র দয়াও তার উপর ওয়ািজব। অনু প ভােব পু ষ ব ি  তার মাহরাম নারীেদরেক সালাম িদেব এবং তার 

উপর তােদর সালােমর জওয়াব দওয়া ওয়ািজব। যিদ কান মিহলা বগানা হয় তেব তােকও সালাম দওয়া যােব। আর যিদ স মিহলা সালাম কের, তার সালােমরও 

জওয়াব িদেত হেব। অবশ  এ িবধান িফতনা থেক িনরাপদ থাকাব ায় েযাজ । তােদর সােথ সালাম িবিনময় কান কার মুসাফাহা, নরম ভাষায় কেথাপকথন বজন 

করেত হেব। িক  সালাম লন- দন হেল যিদ ফতনা সিৃ  হওয়ার স বনা থােক তেব তা থেক নারী-পু ষ উভয় পে র জন  িবরত থাকা আবশ ক। 

৭) মানুেষর মেধ  হাত িদেয় ইশারা ইি েত সালাম দওয়ার বণতা বিশ ল  করা যাে । (সুতরাং এিবষেয় কথা হল) যিদ কান মুসিলম ব ি  দেূর থেক সালাম 

দয় এবং সােথ ইশারাও কের তেব তােত কান অসিুবধা নই। যেহতু স (অথাৎ সালাম দান কতৃ ব ি ) নেত পায় না। এমতাব ায় ইশারা করা সালাম দয়ার 

মাণ প। সালােমর িবক  নয়। এভােব িত উ েরও বলা যায়। ল ণীয় িবষয় হল, হাত ারা ইশারা করার সময় মুেখও সালাম উ ারণ করেত হেব। তাহেলই 

সালাম দয়ার সওয়াব পাওয়া যােব। অনু পভােব সালােমর উ র দয়ার ে  এ িবষয়িট ল ণীয়। 

৮) কান বঠক শেষ উঠার সময়ও সালাম িদেয় িবদায় নয়াও মু াহাব। কারণ নবী সা া া  আরাইিহ ওয়া সা াম বেলন: যখন তামােদর কউ কান মজিলেস 

পৗঁেছ তখন স যন সালাম দয়। মজিলস থেক উঠার ই া করেলও যন সালাম দয়। কারণ থম সালাম ি তীয় সালাম অেপ া বশী হকদার নয়। 

৯) সালাম িদেয় মুসাফাহ করা (হাত িমলােনা) বা তামার মসুিলম ভাইেয়র িত হাত বািড়েয় দওয়া মু াহাব। নবী সা া া  আরাইিহ ওয়া সা াম বেলন:  জন 

মুসিলম ব ি  সা াৎ কালীন পর ের মুসাফাহা করেল পৃথক হওয়ার পূেবই তােদরেক মা কের দয়া হয়। (আবু দাউদ, িতরিমযী) 

হযরত আনাস িবন মািলক হেত বিণত, িতিন বেলন: নবী সা া া  আরাইিহ ওয়া সা াম এর সামেন কান ব ি  উপি ত হেয় তার সােথ মুসাফাহা করেল, িতিন ীয় 

হাত মাবারক ছাটােতন না যত ণ পয  ঐ ব ি  িনেজই তার হাত টেন না িনত। (িতরিমযী) 

১০) সালােমর সময় ফু  ও হােস া ল চহারা ও মৃ  হাসার িত আ হী হান। কননা নবী সা া া  আরাইিহ ওয়া সা াম বেলন: তামার ভাইেয়র সামেন মুচিক 

হািঁসটাও সদকা। িতিন আরও বেলন: ভােলা কােজর কান িকছুেকই খােটা কের দখ না যিদও তা তামার ভােয়র সােথ হাস  মুেখ সা াৎকার হয়। (মুসিলম) 

১১) ছাট ছেলেদর সালাম দয়া- যমনিট নবী সা া া  আরাইিহ ওয়া সা াম করেতন - মু াহাব। এেত কের তােদর সামেন ফু তা দখােনা হয়, তােদর অ ের 

িব তার বীজ বপন করা হয়। তােদর অ ের ইসলােমর িশ া িথত করা হয়। 

১২) কােফরেদর থেম সালাম দয়া যােব না। কারন নবী সা া া  আরাইিহ ওয়া সা াম বেলন: তামরা ইয়া দ ও নাসারােদরেক থেম সালাম দান কেরা না। আর 

যিদ তামরা পিথমেধ  তােদর কােরা সা াৎ পাও তেব তােক সংকীনতম পেথ চলার িত বাধ  কর। (মুসিলম) 

িতিন আরও বেলন: যখন তামােদরেক িকতাব ধারী গন (তথা ইয়া দী-খৃ ানগণ) সালাম িদেব তখন তামরা বলেব ''ওয়ালাইকমু''। (বুখারী ও মুসিলম) 

হ আ াহর বা াগণ! অ র সমূহেক পর েরর িনকটবতী করেত, আ াহর িনকট িতদান ও নকী হািসেলর উে েশ  মুসলমানেদর মােঝ এই সু াতিট পুনজীিবত 

ক ন। আ াহ আমােদর ি য় নবী মাহা াদ ন ও তার পিরবার পিরজন ও সাহাবীেদর উপর রহমেতর বারী ধারা অবতীণ ক ন। আমীন। 
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