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মেসওয়াে ের়ার উপে়াররত়া 

১. মেসওয়াক করে মে ন়াে়াজ আদ়ায কে়া হয, মস ন়াে়ারজ মেসওয়াকবিহীন ন়াে়ারজে তুলন়ায 

সত্তেগুন মিশী ফেীলত েরযরে।(শুয়ািুল ঈে়ান, ি়াইহ়াকী, হ়াদীস নং ২৫১৯) 

২.. নবিজী স়াল্ল়াল্ল়াহু আল়াইবহ ওয়া স়াল্ল়াে িরলরেন, ‘দ়া াঁতন ি়া মেসওয়াক কে়ায েরযরে েুরেে 

পবিত্রত়া এিং আল্ল়াহে সন্তুষ্টি।’  (েুসন়ারদ আহে়াদ, দ়ারেবে, ন়াস়াঈ, ইিরন েুে়াইে়াহ, ইিরন 

বহব্ব়ান, িুে়াবে, বেশক়াত) 

২. এেব়ার হিরত আরল র়ারিয়াল্ল়াহু আনহু ি়াাঁতন ব়া মেসওয়াে আনকত আকিশ েকর 

বলকলন, আল্ল়াহর র়াসুল স়াল্ল়াল্ল়াহু আল়াইরহ ওয়া স়াল্ল়াে বকলকেন, ‘ব়ান্দ়া যখন ন়াে়াি 

পড়কত ি়াাঁড়়ায; তখন মফকরশত়ার়া ত়ার মপেকন ি়াাঁরড়কয মের়াত শুনকত থ়াকেন। 

মফকরশত়ার়া ত়ার ে়াে়াে়ারে হকত থ়াকেন। পররকশকে মফকরশত়া রনি েুখ ত়ার 

 বব়ান্দ়ার  েুকখ রেরলকয মিন  ফকল ত়ার েুখ হকত েুরআকনর মযটুেুই অংশ মবর হয 

মসটুেু অংশই মফকরশত়ার মপকট প্রকবশ েকর। সুতর়াং মে়ারআকনর িনয মত়াের়া 

মত়াে়াকির েুখকে পরবত্র েকর়া।’  বেুসন়াকি ব়াযয়ার, ত়াররিব  

৩. নবিজী িরলরেন, ‘মেসওয়াক করে মত়ােে়া মত়াে়ারদে েুেরক পবিত্র করে়া। ক়ােণ, েুে হল 

মক়ােআরনে পথ।’  ( বসলবসল়াহ) 

৪. মেসওয়াক কেরল েৃতুুে সেয ক়ারলে়া নবসি হয। 

৫. মেসওয়াক আেও উপক়াবেত়া েরযরে মেেন:  

 বেসওয়াক কে়াে েধ্ুরে আল্ল়াহে বেজ়ােন্দি হ়াবসল হয। 

 দ়াবেদ্র্ুত়া দেূ হরয। 

 সচ্ছলত়া আরস এিং উপ়াজজন ি়ার়ে। 

 প়াকস্থলী ষ্টিক থ়ারক। 

 শেীে শন্দিশ়ালী হয।  

 স্মেণশন্দি ও জ্ঞ়ান ি়ার়ে। ৭) অন্তে পবিত্র হয। 

 মসৌিে জ ি়ার়ে। 

 বফবেশত়া ত়াে সরে েুস়াফ়াহ়া করেন। 

 ন়াে়ারজ মিে হরল সম্ম়ান করেন, ন়াে়াজ আদ়ায করে মিে হরল আেশ িহনক়ােী 

বফবেশত়াে়া ত়াে জনু ক্ষে়া প্র়াথ জন়া করেন। 

 শযত়ান অসন্তুি হয।  



 ফুলবসে়াত বিজলীে নু়ায দ্রুত প়াে হরিন   

 ড়ান হ়ারত আেলন়াে়া প়ারি। 

 ইি়াদরত শন্দি প়ারি।  

 েৃতুুে সেয ক়াবলে়া নবসি হরি। 

 জ়ান্ন়ারতে দেজ়া েুরল মদয়া হরি। 

 জ়াহ়ান্ন়ারেে দেজ়া িন্ধ কে়া মদয়া হরি।  

 পূত-পবিত্র হরয দুবনয়া মথরক বিদ়ায বনরি। 

 দ়া াঁরতে ে়াব়ে শি হয। 

 েুরেে দুেগন্ধ দেূ হয ইতু়াবদ। 

আল্ল়াহ ত়াআল়া েুসবলে উম্ম়াহরক উরল্লবেত বনযরে ও সেরয মেসওয়াক কে়াে ত়াওবফক দ়ান 

করুন। বপ্রযনবি স়াল্ল়াল্ল়াহু আল়াইবহ ওয়া স়াল্ল়ারেে বপ্রয আেলষ্টি মিবশ মিবশ কে়াে ত়াওবফক দ়ান 

করুন। হ়াবদরস ম ়াবিত ফন্দজলত ও উপক়াবেত়া ল়ারেে ত়াওবফক দ়ান করুন। 

6 টট মেসওয়াে হ়ারিস, মেসওয়াে সম্পকেে 

হ়ারিস/কেসওয়াে সম্পরেেত হ়ারিস 

মেসওয়াক কে়া ে়াসুল (স়া. )-এে একষ্টি গুরুত্বপূণ জ সুন্নত। বেসওয়াক হরল়া গ়ারেে ক়া াঁচ়া ড়াল 

বদরয দ়া াঁত  ি়া। ক়া াঁচ়া ড়াল বদরয দ়া াঁত  ি়াে অরনক উপক়াে েরযরে।  

ে়াসুল (স়া. ) ইেশ়াদ করেন, ‘বেসওয়ারকে সত্তেষ্টিেও মিবশ উপক়াে েরযরে। তন্মরধ্ু একষ্টি হরল়া 

েৃতুুে সেয ক়াবলে়া নবসি হওয়া।’ অনুত্র ইেশ়াদ করেন, ‘েবদ আবে আে়াে উম্মরতে জনু 

কিকে েরন ন়া কেত়াে, তরি অিশুই প্ররতুক ন়াে়ারজে সেয বেসওয়াক কে়াে বনরদজশ বদত়াে’ 

 ( বেশক়াত : ৩৪৬)। 

ে়াসুল (স়া. ) বেসওয়াক কে়ারক উম্মরতে আিশুক করে বদরত মচরযবেরলন। এে দ্ব়াে়া প্রতীযে়ান 

হয মে, বেসওয়াক একষ্টি ফন্দজলতপূণ জ আেল। অথচ আজক়াল আেে়া ব্র়াশ মপরয বেসওয়াক 

কে়ারক েুরলই মগবে। নতুন প্রজরন্মে অরনরক বেসওয়াক কী, ত়া-ই জ়ারন ন়া। বেসওয়ারকে 

গুরুত্ব অনু একষ্টি হ়াবদস দ্ব়াে়াও মি়াঝ়া ে়ায। ে়াসুল (স়া. ) ইেশ়াদ করেরেন, ‘হজেত ন্দজিে়াঈল 

 (আ. ) েেনই আে়াে ক়ারে আসরতন, তেনই বেসওয়াক কে়াে জনু আে়ারক আরদশ কেরতন। 

আে়াে েরন হন্দচ্ছল বেসওয়াক কে়া আে়াে ওপে ফেজ কবেরয মদওয়া হয বক ন়া।’  ( বেশক়াত : 

৩৫৫) 

ে়াসুল (স়া. ) বেসওয়াক কে়ারক এতি়াই গুরুত্ব বদরতন এিং এতি়াই ে়ারল়াি়াসরতন মে, বতবন 

েৃতুুে সেরযও বেসওয়াক কে়া ে়ার়েনবন, িেং বতবন েেন বেসওয়াক কেরত প়ােবেরলন ন়া তেন 

হজেত আরযশ়া (ে়া. ) বনজ মথরক বেসওয়াক বচবিরয ে়াসুল (স়া. )-এে েুরে তুরল বদন্দচ্ছরলন। আে 

ে়াসুল (স়া. ) ত়া বদরয বেসওয়াক কেবেরলন। েবদও ে়ারব্ব ক়াবেে পবিত্র কুেআরন বেসওয়াক 

সম্পরকজ বকেুই িরলনবন, তিুও বেসওয়ারকে প্রবত ে়াসুল (স়া. )-এে ে়ারল়াি়াস়া মদরেই মি়াঝ়া ে়ায 

বেসওয়ারকে েরধ্ু কত সওয়াি বনবহত েরযরে।  



ে়াসুল (স়া. ) বেসওয়াক কে়াে িু়াপ়ারে মেেবনে়ারি মজ়াে ত়াবগদ বদরযরেন, মতেবনে়ারি ড়াি়াবে 

েরতও এে অরনক উপক়াবেত়া েরযরে। দ়া াঁরতে সরে ে়াদুকণ়া জরে মে দুগ জন্ধ সৃষ্টি হয ত়া দেূ 

কে়াে জনুই বেসওয়াক কে়া এক়ান্ত প্ররয়াজন। মতরত়া গ়ারেে বেসওয়ারকে পবেে়াণ এক 

বি তসে হওয়া ি়াঞ্ছনীয। আে এে িুিহ়ারেে বনযে হরল়া, ড়ান হ়াত বদরয েুরেে ড়ান মথরক 

আ়ে়াআব়েে়ারি  ি়া। দ়া াঁত দদর জু ন়া  ি়া এিং মেসওয়াক মশরি ক়াষ্টিষ্টিরক ে়ারল়াে়ারি মধ্ৌত 

করে দ়া াঁ়ে কবেরয ে়াে়া উবচত, ে়ারত প়াবন শুবকরয বগরয দুগ জন্ধেুি থ়ারক। 

আল্ল়াে়া নিিী (েহ. ) িরলন, ‘সি জ়ািস্থ়ায বেসওয়াক কে়া েুস্ত়াহ়াি, তরি প়া াঁচষ্টি সেয মেসওয়াক 

কে়া বিরশি েুস্ত়াহ়াি। মসগুরল়া হরল়া- ১. ন়াে়ারজে সেয, ২. কুেআন মতল়াওয়ারতে সেয ৩. 

অজ ুকে়াে সেয, ৪. বনদ্র়্া মথরক জ়াগ্রত হওয়াে পে, ৫. েুরেে দুগ জন্ধ মদে়া বদরল।’  (শ়ােহুন 

ন়াি়াবি) 

হজেত শুে়াইহ ইিরন হ়াবন (েহ. ) হরত িবণ জত, বতবন িরলন, ‘আবে হজেত আরযশ়ারক (ে়া. ) 

ন্দজরজ্ঞস কেল়াে, ে়াসুল (স়া. ) েেন  রে প্ররিশ কেরতন তেন প্রথরে মক়ান ক়াজ কেরতন?’ 

জি়ারি হজেত আরযশ়া (ে়া. ) িলরলন, ‘বেসওয়াক কেরতন’  ( বেশক়াত : ৩৪৭)। এ হ়াবদস মথরক 

মি়াঝ়া ে়ায, ে়াসুল (স়া. ) বেসওয়ারকে প্রবত অতুবধ্ক গুরুত্ব়ারে়াপ কেরতন। অজ ুকে়াে সেয 

ে়া়ে়াও মক়ারন়ারূপ দুগ জরন্ধে আশঙ্ক়া কেরল সরে সরে বেসওয়াক কেরতন।  রে বফরেই 

সি জপ্রথে বেসওয়াক কেরতন। মকনন়া ি়াইরেে মল়াকজরনে সরে কথ়াি়াত জ়াে ফরল েুরেে ল়াল়া 

জরে দুগ জন্ধ সৃষ্টি হওয়া স্ব়াে়াবিক। ত়াই বেসওয়াক করে েুে পবেষ্ক়াে করে বনরতন। 

বপ্রয নিীে উম্মত বহরসরি আে়ারদে মেসওয়ারকে আেল কে়া েুিই দেক়াে। ত়াই আসুন, আেে়া 

ে়াসুল (স়া. )-এ এই সুন্নতরক অেু়াস ি়াবনরয বনই। ে়াসুল (স়া. ) ইেশ়াদ করেন, ‘মে িুন্দি আে়াে 

সুন্নতরক ে়ারল়াি়ারস মস আে়ারকই ে়ারল়াি়ারস, আে মে আে়ারক ে়ারল়াি়াসল মস আে়াে সরেই 

জ়ান্ন়ারত থ়াকরি’  ( বেশক়াত)। আল্ল়াহ সি়াইরক আেল কে়াে তওবফক বদন। 

সুতে়াং েুবেন েুসলে়ারনে উবচত,  ন  ন মেসওয়াক কে়া। হ়াবদরসে ওপে আেল কে়া। 

মেসওয়াক কে়াে ে়াধ্ুরে ম ়াবিত ফন্দজলত ও উপক়াবেত়া অজজন কে়া। 
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১. নবিজী িরলরেন, েুবেন েুসলে়ারনে প্রকৃবতগত ক়াজসেূরহ একষ্টি হরল়া- মেসওয়াক করে েুে 

পবেষ্ক়াে ে়াে়া।’  (েুসবলে, বেশক়াত) 

২. নবিজী িরলরেন, ‘বিরশি করে জেুআে বদন মগ়াসল ও মেসওয়াক কে়া এিং আতে িুিহ়াে 

কে়া এক়ান্ত কতজিু। (েুসন়ারদ আহে়াদ, িুে়াবে, আিু দ়াউদ, জ়ারে) 

৩. নরবিী বকলন, ‘জিবররল বআ.   আে়াকে এতকবরশ ি়াাঁতন ব়া মেসওয়াে েরকত 

আকিশ েকরকেন, য়াকত আরে আে়ার ি়াাঁত ঝকর য়াওয়ার আশঙ্ক়া েররে।’ 



৪. অনু িণ জন়ায বতবন িরলন, ‘এরত আে়াে েয হয মে, দ়া াঁতন ি়া মেসওয়াক কে়া আে়াে উপে 

ফেে করে মদওয়া হরি।’  (জ়ারে) 

৫. নবিজী িরলন, ‘ি়াব়েরত ঢুক়াে়াত্রই বতবন প্রথে মে ক়াজ কেরতন, ত়া হল দ়া াঁতন ি়া মেসওয়াক 

কে়া।’  (েুসবলে) 

৬. নরবিী আরও বকলন, ‘ত়াহ়াজ্জিু পড়কত উঠকলই রতরন ি়াাঁতন ব়া মেসওয়াে েকরই 

ি়াাঁত ে়ািকতন।’  ববুখ়ারর, েুসরলে, রেশে়াত  

৭. নবিজী িরলন, ন়াে়াজ ে়া়ে়াও ে়ারতে অনু়ানু সেরযও েেন বতবন মজরগ উিরতন; তেনও 

মেসওয়াক কেরতন। আে এই ক়ােরণই ে়ারত মশ়ায়াে সেয বতবন বশথ়ারন ে়াথ়াে ক়ারে দ়া াঁতন ি়া 

মেসওয়াক মেরে বনরতন।’  (জ়ারে) 

৮. ‘আরে আে়ার উম্মকতর পকে েষ্টের ন়া ি়ানকল বপ্রকতযে  ওযুর স়াকথ ি়াাঁতন ব়া 

মেসওয়াে ের়াকে ফরি েরত়াে এবং ইশ়ার ন়াে়াি অকধ েে র়াত পয েন্ত মিরর েকর 

আি়ায েরত়াে।’  বেুসত়াির়াকে হ়াকেে, ব়াযহ়ারে,ি়াকে  

৯. আল্ল়াহে সন্তুষ্টি অজজরনে অনুতে ে়াধ্ুে মেসওয়াক। নবিজী িরলন, ‘ন্দজিবেল আল়াইবহস 

স়াল়াে অবহ বনরয এরসরেন আে মেসওয়ারকে কথ়া িরলনবন- এেনষ্টি কেরন়া হযবন। ত়াই 

অিস্থ়া এেন েরন হরত়া মেন, মেসওয়াক কেরত থ়াক়াে ক়ােরণ আে়াে েুরেে অগ্রে়াগ বেরল 

ে়ায। (িুে়াবে, েুসন়ারদ আহেদ, বেশক়াত) 

১০. এ ক়ােরণই হজেত জ়ারযদ বিন ে়ারলদ জহু়াবন ে়াবদয়াল্ল়াহুআনহু েসন্দজরদ ন়াে়াজ প়েরত 

হ়ান্দজে হওয়াে সেযও ত়া াঁে দ়া াঁতন ি়া মেসওয়াকরক কলরেে েরত়া করে ক়ারন গুাঁ রজ ে়ােরতন। 

ন়াে়ারজ সেয হরল বতবন মেসওয়াক কেরতন ত়ােপে আি়াে ক়ারন গুাঁ রজ ে়ােরতন।’  (আিু 

দ়াউদ, বতেবেন্দজ, বেশক়াত) 

নরবিী স়াল্ল়াল্ল়াহু আল়াইরহ ওয়া স়াল্ল়াকের ে়াকে মেসওয়াকের গুরুত্ব এতকবরশ রেল 

ময, ত়াাঁর ইকন্তে়াকলর আি েুহূকতেও রতরন হিরত আকযশ়া র়ারিয়াল্ল়াহু আনহ়ার ি়াাঁকত 

রিরবকয নরে েকর মিওয়া ি়াাঁতন রিকয মেসওয়াে েকরকেন।’  ববুখ়ারর, রেশে়াত  


