
      www.darsemansoor.com        www.islamijindegi.com  

মসুাফাহা এক হাতে করত া, নাকক দুই হাতে? 

দুইজন মসুলমান যখন পরস্পর সাক্ষাৎ কতর, েখন োরা এতক অপরতক সালাম দেয়, সালাতমর পর মসুাফাহা কতর। এটা 
দযমকনভাত  মসুলমানতের পরস্পর মহুাব্বে-ভাতলা াসার কনের্শন, দেমকনভাত  পরস্পর ঘণৃা-ক তেষ ইেযাকে েূর করার 
মাধ্যম।  

মসুাফাহার ফযীলে একাকধ্ক হােীতস  কণশে হতয়তে। রাসলূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ইরর্াে কতরন,  
لَّا ُغِفَر َلُهَما قَْبَل إ َن يَّْفتَِرقَا  َما ِمْن ُمْسِلَمْيِن يَْلتَِقيَاِن، فَيَتََصافََحاِن، إ ِ
অর্শ: দু’জন মসুলমান যখন পরস্পর সাক্ষাৎ কতর মসুাফাহা কতর, েখন োরা পরৃ্ক হওয়ার পতূ শই োতেরতক ক্ষমা কতর 
দেয়া হয়।   
অন্য হােীতস এতসতে,  ُنَّ إْلم َذإ لَِقَي إْلُمْؤِمَن فََسلََّم َعلَْيِه َوإ ََخَذ ِبيَِدِه فََصافََحُه تَنَاثََرْت َخَطايَاُهَما كََما يَتَنَاثَُر إ ِ َجرِ ْؤِمَن إ ِ َوَرُق إلشَّ  
অর্শ: দকানও মকুমন  ান্দা যখন আতরকজন মকুমতনর সাতর্ সাক্ষাৎ কতর এ ং োর হাে ধ্তর মসুাফাহা কতর েখন োতের 
উভতয়র (সগীরা) গুনাহগুতলা এমনভাত  ঝতর যায় দযমন গাতের পাো ঝতর পতে।   

ন ীতয় কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাতমর যগু দর্তক আজ পযশন্ত মসুাফাহার আমলকট কনর কিন্নভাত  পালন হতয় 
আসতে। হযরে কাোো রহ.  তলন, ‘আকম হযরে আনাস রাকয. দক কজজ্ঞাসা করলাম, সাহা াতয় দকরাতমর মাতঝ কক 
মসুাফাহার আমল কেতলা? কেকন  লতলন, হ্াাঁ।’ হযরে আব্দলু্লাহ ই তন কহর্াম রাকয.  তলন, ‘আমরা (এক ার) ন ীজী 
সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাতমর সাতর্ কেলাম, কেকন হযরে উমর রাকয. এর হাে ধ্তর (মসুাফাহা কর) কেতলন।   

মসুাফাহা এর র্াকব্দক  যাখযা ও পদ্ধকে 
মসুাফাহা ( ةَُاَْلُمَصافَحََ ) এটা আর ী র্ব্দ ( ) দর্তক কনগশে। এর অর্শ হতলা, পার্শ্শ, । (َصْفحَ  اْلَوَرقَ  َصْفَحةَُ ) অর্শাৎ কাগতজর এক 
পার্; পষৃ্ঠা। এমকনভাত  হাতের দু’কট কেক রতয়তে, োলরু কেক, উপতরর কেক।  

অেএ  ( ُمَصافََحة َ َصافََحهَُ ) এর অর্শ হতলা, কনতজর হাতের এক কেক অপতরর হাতের আতরক কেতকর সাতর্ কমলাতনা। এটা 
হতলা অতধ্শক মসুাফাহা। অেঃপর যখন আতরক হাে রাখত  েখন প্রতেযতকর অপর হাে আতরকজতনর অপর হাতের সাতর্ 
কমতল যাত । এটা হতলা পণূশ মসুাফাহা।  

মসুাফাহার সকিক পদ্ধকে হতলা, উভয় হাতে মসুাফাহা করা। মসুাফাহার সময় প্রতেযতকর এক হাে অপর  যকির দুই 
হাতের মাতঝ র্াকত । দকউ দকউ শুধ্ ুআঙু্গল কমকলতয় র্াতকন, এটা কিক না।  

হােীতসর আতলাতক দুই হাতে মসুাফাহার েলীল 
ইমাম  খুারী রহ. স্বীয় গ্রন্র্ সহীহ  খুারীর ৭৫৫ নম্বর পষৃ্ঠায় المصافحة باب  নাতম পকরতিে স্থাপন কতরতেন। যাতে কেকন 
হযরে আব্দলু্লাহ ই তন মাসঊে রাকয. দর্তক  ণশনা এতনতেন,   ِْيه ي بَْيَن كَفَّ َد َوكَفِّ  অর্শাৎ ‘হুযরূ َعلََّمِني إلنَِّبىُّ َصلَّى إللُه َعلَْيِه َوَسلََّم إلتََّشهُّ
সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম আমাতক োর্াহহুে দর্খাতলন, এমো স্থায় দয আমার হাে রাসলূ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ 
ওয়া সাল্লাতমর উভয় হাতের মাতঝ কেতলা’। 

এরপর ইমাম  খুারী রহ. باليدين األخذ باب  ের্া ‘উভয় হাে ধ্রা’ নাতম আতরককট পকরতিে স্থাপন কতরতেন। আর োতে 
হাম্মাে ই তন যাতয়ে রহ. এ ং আব্দলু্লাহ ই তন ম ুারক রহ. এর মসুাফাহার পদ্ধকে উতল্লখ কতরতেন দয, োরা উভয় হাতে 
মসুাফাহা কতরতেন।  

অেঃপর উভয় হাতের মসুাফাহার েলীল কহসাত  হযরে আব্দলু্লাহ ই তন মাসঊে রাকয. এর উপতরাি  ণশনাকট পণূশ 
সনেসহ এতনতেন দয, আমার হাে রাসলূ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাতমর উভয় হাতের মাতঝ কেতলা।   

এর োরা পকরষ্কার দ াঝা যায় দয, ন ীতয় কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাতমর এক হাে আব্দলু্লাহ ই তন মাসঊে 
রাকয. এর দুই হাতের মাতঝ কেতলা। কারণ ন ীজী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম দুই হাতে মসুাফাহা করতল োাঁর দকান 
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সাহা ী এক হাতে মসুাফাহা করতে পাতরন না। কারণ োাঁরা কেতলন ন ীজী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাতমর আতর্ক ও 
কেতম কেতম োাঁর অনুসারী। 

ক জ্ঞ আতলমগণ ভালভাত ই জাতনন দয, ইমাম  খুারী রহ. এর এ  াত র োরা উতের্য এটাই দয, রাসলূ সাল্লাল্লাহু 
আলাইকহ ওয়া সাল্লাম উভয় হাতেই মসুাফাহা করতেন। আর পর েশীতেও উম্মতের মাতঝ এ আমলই জারী কেতলা।  

ইমাম  খুারী রহ. োর ককো  ‘আে োরীখলু কা ীতর’ দলতখন, في، إ بو إلحسن : رإ ى حماد بن زيد، إسماعيل بن إبرإهيم بن إلمغيرة إلجع
 অর্শাৎ ইসমাঈল (ইমাম  খুারী রহ. এর কপো) ই তন ই রাহীম রহ.  তলন, কেকন হাম্মাে ই তন صافح إبَن إلمبارك بكلتا يديه

যাতয়ে রহ. দক দেতখতেন দয, কেকন আব্দলু্লাহ ই তন ম ুারক রহ. এর সাতর্ উভয় হাতে মসুাফাহা কতরতেন। এখাতন 
জ্ঞাে য দয, এই উভয়  যকিই স্বীয় যামানার মহুাকেসীতন দকরাতমর ইমাম কেতলন। ইমাম আব্দরু রহমান ই তন মাহেী রহ. 
 তলন দয, ‘(হােীস র্াতের) ইমাম হতলন চারজন। যর্া, ১. মাতলক রহ. ২. সুকফয়ান সাউরী রহ. ৩. হাম্মাে ই তন যাতয়ে 
রহ. ও ৪. আব্দলু্লাহ ই তন ম ুারক রহ.।’   

অন্যান্য মহুাকেসও উভয় হাতে মসুাফাহার কর্া উতল্লখ কতরতেন।  
হযরে আতয়র্া কসেীকা রাকয.  তলন, রাসলূ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম এক মকহলাতক  লতলন, بايعتك قد  অর্শাৎ 
আকম দোমাতক  াই‘আে করলাম। হযরে আতয়র্া রাকয.  তলন দয, োতক শুধ্ ুকর্ার োরা  াই‘আে কতরতেন, হাে ধ্তর 
 াই‘আে কতরনকন।   

আল্লামা কস্তল্লানী রহ. ও আল্লামা  েরুেীন আইনী রহ. হযরে আতয়র্া রাকয. এর উি  িত যর  যাখযায় দলতখন,  إى لا
 অর্শাৎ হাে কেতয়  াই‘আে কতরনকন, দযমন পরুুষতের  াই‘আে করতেন উভয় হাতে باليد كما كان يبايع إلرجال بالمصافحة باليدين

কেতয় মসুাফাহার মাধ্যতম।   

কফকতহর আতলাতক দুই হাতে মসুাফাহার েলীল 
মহুাকেসীতন দকরাতমর সাতর্ সাতর্ ফুক্বাহাতয় দকরাম; যাতের অনুসরণ করার কনতেশর্ কুরআন ও হােীতস এতসতে, োরাও 
উভয় হাতে মসুাফাহা করাতক সুন্নাে  তলন। আল্লামা ই তন আত েীন র্ামী োাঁর প্রকসদ্ধ গ্রন্র্ ফাোওয়াতয় র্ামীতে 
দলতখন, اليدين بكلتا تكون ان هافي والسنة  অর্শাৎ মসুাফাহার সুন্নাে হতলা, (মসুাফাহা) দুই হাতে হওয়া।   

এক হাতে মসুাফাহার প্রচলন 
মসুলমানতের মাতঝ উভয় হাতে মসুাফাহা করার পদ্ধকেকট উম্মাহর এককট কনর কিন্ন কমশধ্ারা, যা যগু পরম্পরায় স্বীকৃে। 
ইংতরজতের আমতলর পতূ শ দকান ইসলামী গ্রতন্র্ দুই হাতে মসুাফাহা করাতক ক ে‘আে  া সুন্নাতের দখলাফ  তল মন্ত য 
করা হয়কন।  

ইংতরজ আমতলর শুরুর কেতকও মসুলমানরা পরস্পর সাক্ষাতের সময় দুই হাতে মসুাফাহা করতো। আর ইংতরজরা পরস্পর 
সাক্ষাতের সময় এক হাতে মসুাফাহা করতো, যাতক মলূে োরা হ্ান্ডতর্ক  লতো। ইংতরজতের এ প্রর্াতক স শপ্রর্ম 
গ্রহণ কতর েৎকালীন আধ্কুনক কর্কক্ষেরা। োরা কতলজ ভাকসশকটতে এক হাতে মসুাফাহা করার দরওয়াজ শুরু কতর দেয়। 
অ র্য এটাতক োরা ইংতরজতের পদ্ধকেই মতন করতো। ককনু্ত পর েশীতে দসস  আধ্কুনক কর্কক্ষেতের োকলীে কতর 
ককর্ে আহতল হােীসরাও কনতজতের অসৎ উতের্য চকরোর্শ করার জন্য শুধ্ ুএক হাতে মসুাফাহা করার রীকে দ র কতর। 
ককনু্ত পার্শকয হতলা ককর্ে আহতল হােীসরা ইংতরজতের পদ্ধকেকটতক সুন্নাে সা যস্ত কতর মসুলমানতের মাতঝ যগু যগু ধ্তর 
উম্মাহর কনর কিন্ন কমশ পরম্পরায় চতল আসা দুই হাতে মসুাফাহার আমলী পদ্ধকেতক ক ে‘আে ও সুন্নাে পকরপন্র্ী  তল 
প্রচারণা শুরু কতর দেয়। দসই সাতর্ রাসলূ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাতমর সুন্নাতের অনুসারী জামা‘আেতক রাসলূ 
সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাতমর সুন্নাতের ক তরাধ্ী, সুন্নাে ধ্বংসকারী কহসাত  প্রচার করতে শুরু কতর। মসুলমানতের 
মাতঝ প্রচকলে ইসলামী পদ্ধকেকট কমকটতয় দেয়াতক সুন্নাে কজন্দা করার নাতম অকভকহে করতে র্াতক। এভাত ই সালাম ও 
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মসুাফাহা, যা এক সময় মসুলমানতের পরস্পর মহুাব্বে ও মাগকফরাতের মাধ্যম কেতলা, দসটা ক  াে-ঝগো ও ক ভকির 
মাধ্যম হতয় োাঁকেতয়তে। 

একহাতে মসুাফাহা করার েলীতলর পযশাতলাচনা 
একহাতে মসুাফাহা করার  যাপাতর ন ীজী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাতমর দকানও কওল, দফ’ল ককং া োকরীর, 
সহীহ, হাসান অর্ া যঈফ পযশাতয়রও দকানও হােীস; হােীতসর গ্রতন্র্ পাওয়া যায় না। আহতল হােীসরা মসুাফাহা সম্পতকশ 
এ ধ্রতণর হােীস উপস্থাপন করতে আজ পযশন্ত  যর্শ, ইনর্াআল্লাহ ককয়ামে পযশন্ত  যর্শই র্াকত ।  

েত  ‘সালাম’-এর ককেু হােীস রতয়তে দযগুতলাতে بيده أخذ باليد، أخذ  অর্শাৎ ‘হাে ধ্তরতেন’ ইেযাকে র্ব্দ এতসতে। আর يد 
র্ব্দকট এক  চন। যার োরা দ াঝা যায় দয, এক হাতেই মসুাফাহা করা উকচে। এ সকল হােীসগুতলাতক আমাতের আহতল 
হােীস  নু্ধগণ এক হাতে মসুাফাহার েলীল কহসাত  দপর্ কতর র্াতকন।  

কপ্রয় পািক! আহতল হােীস  নু্ধতের এ  ি য শুতন হােীস সম্পতকশ োতের অজ্ঞো স্পষ্ট হয়। দেখনু, মানুতষর র্রীতর ককেু 
অঙ্গ রতয়তে দযগুতলা একাকধ্ক। দযমন, দুই হাে, দুই পা, দুই কান, দুই দচাখ ইেযাকে। এক ধ্রতণর হওয়ার কারতণ 
পকৃর্ ীর সকল ভাষায় এগুতলার প্রতেযককটর দক্ষতে এক  চনই  য হার করা হয়। দযমন  লা হতলা, ‘আকম আপনাতক 
দসখাতন স্বচতক্ষ োাঁকেতয় র্াকতে দেতখকে’। একর্ার োরা কক দকান দ ওকুফ একর্া  ঝুত  দয, দলাককট কানা, োই এখাতন 
‘স্বচতক্ষ’ এক চন  য হার করা হতয়তে? কখতনা  লা হয় দয, ‘আকম কনজ কাতন দোমার কর্া শুতনকে’। এর মাতন কক 
দলাককট কর্া দর্ানার সময় অপর কানকট  ন্ধ কতর দরতখকেতলা? দকউ  লতলা, ‘আকম আমার পা দসখাতন রাখত া না’। এর 
মাতন কক এটা দয, দলাককটর এককটই পা? 

আল্লাহ পাক কুরআতন কারীতম ইরর্াে কতরতেন,  َِلى ُعنُِقَك َولَا تَْبُسْطَها كُلَّ إْلبَْسط فَتَْقُعَد َملُوًما َمْحُسوًرإ َولَا تَْجَعْل يََدَك َمْغلُوَلًة إ ِ  
অর্শ: (কৃপণো র্ে) কনতজর হাে ঘাতের সাতর্ দ াঁতধ্ দরতখা না এ ং (অপ যয়ী হতয়) ো সম্পণূশরূতপ খতুল দরতখা না, যার 
ফতল দোমাতক কনন্দাতযাগয ও কনঃস্ব হতয়  তস পেতে হয়।   

এ আয়াতে কক এক হােই উতের্য? আর দস হাে কক ডান হাে?! রাসলূ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম কনতজ দু‘আ 
করতেন। আর অন্যতেরও কর্খাতেন দয, إَللَُّهمَّ إْجَعْل ِفي بََصِري نُوًرإ َوإْجَعْل ِفي َسْمِعي نُوًرإ    
অর্শ: দহ আল্লাহ! আমার দচাতখ নরূ োও! আমার কাতন নরূ োও!   

োহতল এ হােীতস কক بصر ও سمع এক  চন  য হার হওয়ার কারতণ এক কান ও এক দচাখ দ াঝাতনা উতের্য? কখতনাই 
না। োোো  খুারী র্রীতফর প্রকসদ্ধ হােীস-   ِإَْلُمْسِلُم َمْن َسِلَم إْلُمْسِلُموَن ِمْن ِلَساِنِه َويَِده    
অর্শ: প্রকৃে মসুলমান ঐ  যকি, যার হাে ও মখু হতে অপর মসুলমান কনরাপে র্াতক।   

দেমকনভাত  মসুকলম র্রীতফর হােীস-   ُْرهُ ِبيَِدهِ َمْن َرإ َى ِمْنك ْم ُمْنكًَرإ فَْليَُغيِّ     
অর্শ: দয  যকি দকান কনকষদ্ধ কাজ দেতখ, দস দযন ো হাে কেতয় প্রকেহে কতর।   এস  হােীতস يد এক  চন আসায় কক 
এক হােই উতের্য? এতক্ষতেও কক অন্য হাে  য হার করা সুন্নাতের দখলাফ হত ?  

এরপরও েতকশর খাকেতর যকে মসুাফাহার হােীতস يد (হাে) োরা এক হােই উতের্য দনয়া হয়, োহতল আর ীতে يد 
র্ব্দতো আঙু্গল দর্তক কনতয় কাাঁধ্ পযশন্ত পণূশ অংর্তকই দ াঝায়। এ অর্শ কহসাত  যকে মসুাফাহার সময় দুই  যকি পরস্পর 
ককনষ্ঠাঙু্গল কমলায়  া উভতয়র  াম কাাঁধ্ পরস্পর কমলায়, োহতল কক এ হােীতসর উপর আমল হত ? এ ং এটা কী 
মসুাফাহা গণয হত ? ককেুতেই হত  না?  

যকে একর্া দমতনও দনয়া হয় দয, এখাতন يد োরা এক হােই উতের্য, ে ওু উম্মতের কনর কিন্ন আমল; যা স্পষ্ট হােীস 
োরা প্রমাকণে, দসটাতক ক ে‘আে ও দখলাতফ সুন্নাে ককভাত   লা যায়? দেখনু! রাসলূ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম 
দর্তক এক কাপতে নামায আোয় করা সহীহ হােীস োরা প্রমাকণে। ককনু্ত উম্মতের কনর কিন্ন আমল হতলা কেন কাপতে 
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নামায পো। উম্মতের এ কনর কিন্ন আমতলর মাতঝ রাসলূ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাতমর এক কাপতে নামায পোর 
হােীতসর উপরও আমল হতয় যাতি। সাতর্ সাতর্ অন্য হােীতসর উপরও। আজ পযশন্ত উম্মতের এ কনর কিন্ন আমলতক 
দকউ দখলাতফ সুন্নাে  তল মন্ত য কতরকন।  

দেমকনভাত  উম্মতের মাতঝ দুই হাতে মসুাফাহা করার দয কনর কিন্ন আমল চতল আসতে, োতে এক হাতে মসুাফাহা 
করার হােীতসর উপরও আমল হতয় যাতি। দসই সাতর্ দুই হাতে মসুাফাহা করার হােীতসর উপরও আমল হতয় যাতি। 
োই আহতল সুন্নাে ওয়াল জামা‘আতের দকান হােীতসর ক তরাকধ্ো করার ভয় দনই।  

দযমন, হােীতস উযরূ মতধ্য এক ার কতর অঙ্গ দধ্ায়ার কর্া এতসতে, দেমকনভাত  দুই ার কতর দধ্ায়ার হােীসও রতয়তে, 
দসই সাতর্ কেন ার কতর দধ্ায়ার হােীসও ক েযমান। এখন দয  যকি কেন ার কতর অঙ্গ দধ্ৌে করত , দস কেন হােীতসর 
উপরই আমল করতলা। পক্ষান্ততর দয  যকি এক ার কতর অঙ্গ দধ্ৌে করত , দস সুকনকিেভাত  দু’কট হােীতসর উপর আমল 
কতরকন। এখন এই  যকি যকে এ দপ্রাপাগাণ্ডা শুরু কতর দয, এক ার কতর অঙ্গ দধ্ৌে করাই সুন্নাে, আর কেন ার কতর 
দধ্ৌে করা ক ে‘আে ও দখলাতফ সুন্নাে, োহতল এ মতূখশর  যাপাতর যেই আফতসাস করা দহাক না দকন, ো কমই হত ।  

দমাটকর্া, ইজমাতয় উম্মতের ক পরীতে ককেু নামধ্ারী আহতল হােীস শুধ্ ুকনতজতের মনগো  যাখযা অনুসাতর يد োরা এক 
হাে উতের্য কনতয়তে। দযখাতন পতুরা উম্মে يد োরা এর কজন্স ের্া হস্তসমহূ উতের্য কনতয় উভয় হাে উতের্য কনতয়তে। শুধ্ ু
োই নয়, লা-মাযহা ীরা কনতজতের পক্ষ দর্তক يد োরা ডান হােতক সুকনকেশষ্ট কতর কনতয়তে। দসই সাতর্ দক লই কনজ মতের 
কভকিতে দুই হাতে মসুাফাহা করার হােীসতক শুধ্ ুঅস্বীকারই কতরকন,  রং দখলাতফ সুন্নাে সা যস্ত কতরতে।  

পািক! োরা ডান হাতে মসুাফাহা করার ক ষয়কট ন ীজী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাতমর দকান কওল, দফল  া 
োক্বরীর, হাসান, সহীহ  া যঈফ দকান হােীস োরাই প্রমাণ করতে  যর্শ হতয় আকভধ্াকনক অর্শ কেতয় েলীল দপর্ কতর 
র্াতক।  তল দয, মসুাফাহা হাতের োল ু কমলাতনার নাম। আমরা  লত া, যকে দুই  যকি োতের হাতের  াম োল ু কেতয় 
মসুাফাহা কতর, োহতল আকভধ্াকনক অতর্শ এটাও মসুাফাহা  তল সা যস্ত হয়, ককনু্ত োরাও দো এটাতক মসুাফাহা  তল না।  

অতনক আহতল হােীস  নু্ধ একর্া  তল র্াতক দয, ‘যকেও রাসলূ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম দুই হাতে মসুাফাহা 
কতরকেতলন, ককনু্ত আব্দলু্লাহ ই তন মাসঊে রাকয. দো এক হাতেই কতরতেন। আর আকম দো ন ী নই দয, উভয় হাতে 
মসুাফাহা করত া। আকম এখাতন ন ীর  েতল হযরে আব্দলু্লাহ ই তন মাসঊে রাকয. এর অনুসরণ ককর’। এর উির হতলা, 
দযমকনভাত  আপকন ন ী নন, দেমকন ই তন মাসঊে রাকয. এর মে সাহা ীও নন দয, এক হাতে মসুাফাহা করত ন। োই 
আপকন এক আঙু্গতলর সাতর্ অন্য আঙু্গল কমকলতয় মসুাফাহা করত ন, যাতে আপনার ন ী হওয়ারও দকান সতন্দহ না র্াতক, 
আ ার সাহা ী হওয়ারও দকান সম্ভা না না র্াতক’!! আিযশ! দকান হােীতস দো ‘হযরে আব্দলু্লাহ ই তন মাসঊে রাকয. 
উভয় হাতে মসুাফাহা কতরনকন’ একর্া আতসকন। োহতল কীভাত   ঝুতলন দয, কেকন এক হাতে মসুাফাহা কতরতেন? 
োোো একর্া ককেুতেই দযৌকিক হতে পাতর না দয, রাসলূ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম উভয় হাে ম ুারক 
 াকেতয়তেন। আর ই তন মাসঊে রাকয. দক ল এক হাে  াকেতয়তেন! কেকন কখতনা ের্াককর্ে আহতল হােীসতের ন্যায় 
দ য়াে  কেতলন না।  

আসল কর্া হতলা, যখন দকানও  যকি উভয় হাতে মসুাফাহা কতর, েখন এক হাতের উভয় পাতর্ অন্যজতনর উভয় হাে 
দলতগ র্াতক। হযরে আব্দলু্লাহ ই তন মাসঊে রাকয. এক হাতের দসৌভাতগযর কর্া  ণশনা করতেন দয, আমার এ হাতের 
উভয় পাতর্ রাসলূ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাতমর উভয় হাে ম ুারক দলতগ কেতলা। কনতজর অপর হাে লাগাতনা কেতলা 
না একর্া  তলনকন।  

আল্লাহ রাব্বলু আলামীন আমাতেরতক সহীহ  ঝু োন করুন, সুন্নাতের উপর আমল করার দেৌকফক োন করুন। আমীন। 
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