334353 - করোনা মহামারীর পরিস্থিতিতে একজন মুসলিমের শরিয়ত অনুমোদিত করণীয় কী?
প্রশ্ন

করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) বিস্তারের এ দিনগুলোতে একজন মুসলিমের করণীয় কী? কিভাবে আল্লাহ্ তাআলা আমাদের
উপর থেকে এই বিপদ উঠিয়ে নিবেন? জাযাকুমুল্লাহু খাইরা।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.
বিপদাপদ ও মহামারী দেখা দিলে এর প্রতিকার হচ্ছে— আল্লাহ্র কাছে তাওবা করা, তার কাছে অনুনয়-বিনয়ের সাথে দোয়া
করা, আত্মসাৎকৃত সম্পদ ফিরিয়ে দেয়া, বেশি বেশি ইস্তিগফার, তাসবিহ পড়া ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের
উপর দরুদ পড়া, আল্লাহ্র কাছে সুস্থতার জন্য দোয়া করা, সুরক্ষামূলক ও চিকিৎসার উপায়গুলো গ্রহণ করা; যেমনকোয়ারেন্টাইন বা পৃথক থাকা এবং টীকা ও চিকিৎসা পাওয়া গেলে সেগুলো গ্রহণ করা।
১। তাওবা ও দোয়া করা:
আল্লাহ্ তাআলা বলেন:
ﺖ ﻗَﺴﻦَﻟﻮا وﻋﺮﻨَﺎ ﺗَﻀﺳﺎ ﺑﻢﻫﺎءذْ ﺟ ا( ﻓَﻠَﻮ42) َﻮنﻋﺮﺘَﻀ ﻳﻢﻠﱠﻬ ﻟَﻌاءﺮاﻟﻀ وﺎءﺳﺎ ﺑِﺎﻟْﺒﻢﺧَﺬْﻧَﺎﻫﻚَ ﻓَﺎﻠ ﻗَﺒﻦ ﻣﻢﻣ اَﻟﻠْﻨَﺎ اﺳرﻟَﻘَﺪْ او
َﻠُﻮنﻤﻌﺎﻧُﻮا ﻳﺎ ﻛﻄَﺎنُ ﻣ اﻟﺸﱠﻴﻢ ﻟَﻬﻦزَﻳ وﻢﻬﻗُﻠُﻮ ﺑ
43 ،42/اﻷﻧﻌﺎم
"আর অবশ্যই আমরা আপনার আগে বহু জাতির কাছে রাসূল পাঠিয়েছি। অতঃপর তাদেরকে সম্পদের সংকট ও শারীরিক দিয়ে
পাকড়াও করেছিলাম, যাতে করে তারা কাকুতি-মিনতি করে। আফসোস! তাদের উপর যখন আমাদের শাস্তি আপতিত হল তখন
তারা যদি অনুনয়-বিনয় করত? বরং তাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গিয়েছিল এবং তারা যা করেছিল শয়তান তা তাদের দৃষ্টিতে
সুশোভিত করেছিল।"[সূরা আন্আম; ৬:৪২-৪৩]
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ইবনে কাছির (রহঃ) বলেন: ﺎءﺳﺎ ﺑِﺎﻟْﺒﻢﺧَﺬْﻧَﺎﻫﻚَ ﻓَﺎﻠ ﻗَﺒﻦ ﻣﻢﻣ اَﻟﻠْﻨَﺎ اﺳرﻟَﻘَﺪْ ا وএখানে  اﻟﺒﺄﺳﺎءঅর্থ: দারিদ্র ও জীবিকার সংকট।
اﻟﻀﺮاء: রোগবালাই, ব্যথ্যা-বেদনা।  ﻳﺘﻀﺮﻋﻮنঅর্থাৎ যাতে তারা আল্লাহ্কে ডাকে, মিনতি করে এবং ভীত হয়।
আল্লাহ্ তাআলা বলেন: ﻮاﻋﺮﻨَﺎ ﺗَﻀﺳﺎ ﺑﻢﻫﺎءذْ ﺟ ا ﻓَﻠَﻮকরে। আফসোস! তাদের উপর যখন আমাদের শাস্তি আপতিত হল
তখন তারা যদি অনুনয়-বিনয় করত? অর্থাৎ যখন আমরা তাদেরকে এসব দিয়ে পরীক্ষা করলাম তখন কেন তারা আমাদের
কাছে মিনতি করল না, নিজের দীনতা প্রকাশ করল না!! বরং তাদের অন্তর কোমল হয়নি এবং ভীত হয়নি।
َﻠُﻮنﻤﻌﺎﻧُﻮا ﻳﺎ ﻛﻄَﺎنُ ﻣ اﻟﺸﱠﻴﻢ ﻟَﻬﻦزَﻳ وতারা যা করেছিল তথা শিরক ও পাপ শয়তান তা তাদের দৃষ্টিতে সুশোভিত
করেছিল।"[সমাপ্ত]
আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেন:
َونﺮﺬﱠﻛ ﻳﻢ ﻫﻮنَ وﺘُﻮ ﺑ ﻳ  ﺛُﻢﻦﺗَﻴﺮ ﻣوةً اﺮ ﻣﺎم ﻋﻞ ﻛﻔْﺘَﻨُﻮنَ ﻓ ﻳﻢﻧﱠﻬنَ اوﺮ ﻳوا
126/اﻟﺘﻮﺑﺔ
"তারা কি দেখে না যে, তারা প্রতি বছর একবার বা দুইবার পরীক্ষার মুখোমুখি হয়। এরপরও তারা তাওবা করে না এবং
উপদেশ গ্রহণ করে না।"[সূরা তাওবা, ৯:১২৬]
কোন পাপ ছাড়া পরীক্ষা অবতীর্ণ হয় না এবং তাওবা ছাড়া পরীক্ষার অবসান হয় না; যেমনটি বলেছেন আল-আব্বাস (রাঃ)
তাঁর বৃষ্টিপ্রার্থনার দোয়াতে।
হাফেয ইবনে হাজার (রহঃ) ফাতহুল বারী গ্রন্থে (২/৪৯৭) বলেন: "যুবাইর বিন বাক্কার 'আল-আনসাব' নামক গ্রন্থে এই
ঘটনায় আব্বাস (রাঃ) এর দোয়ার ভাষা এবং যে সময়ে দোয়াটি করেছেন সেটা উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর নিজস্ব সনদে
বর্ণনা করেন যে, যখন উমর (রাঃ) তার মাধ্যমে বৃষ্টি চেয়ে দোয়া করালেন তখন তিনি বললেন: হে আল্লাহ্! কোন বালা
(পরীক্ষা) গুনাহ ছাড়া নাযিল হয়নি এবং তাওবা ব্যতীত এর অবসান হয়নি।"[সমাপ্ত]
২। ইস্তিগফার: এটি হচ্ছে সুস্বাস্থ্য, শক্তি লাভ ও সুখী জীবন যাপন করার কারণ:
আল্লাহ্ তাআলা বলেন:
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ﻠَﻪ ﻓَﻀﻞ ذِي ﻓَﻀﻞتِ ﻛﻮﻳ وﻤﺴ ﻣﻞﺟ اَﻟﻨًﺎ اﺴﺎ ﺣﺘَﺎﻋ ﻣﻢﻌّﺘﻤ ﻳﻪﻟَﻴﻮا ا ﺗُﻮ ﺑ ﺛُﻢﻢﺑوا رﺮﺘَﻐْﻔنِ اﺳاو
3/ﻫﻮد
"আরও যে, তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা কর, অতঃপর তার কাছে তাওবা কর (ফিরে আস)। তাহলে তিনি
তোমাদেরকে একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত উত্তম জীবন উপভোগ করতে দেবেন এবং তিনি প্রত্যেক সৎকর্মশীলকে তার
সৎকর্মের প্রতিদান দান করবেন।"[সূরা হুদ, ১১: ৩]
তিনি আরও বলেন:
ﻴﻦﺮِﻣﺠا ﻣﻟﱠﻮ ﺗَﺘَﻮ وﻢﺗ ﻗُﻮَﻟةً ا ﻗُﻮﻢﻛﺰِدﻳا وارﺪْر ﻣﻢﻠَﻴ ﻋﺎءﻤ اﻟﺴﻞﺳﺮ ﻳﻪﻟَﻴﻮا ا ﺗُﻮ ﺑ ﺛُﻢﻢﺑوا رﺮﺘَﻐْﻔ اﺳمﺎﻗَﻮﻳو
52/ﻫﻮد
"হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁর কাছে তাওবা কর (ফিরে আস),
তাহলে তিনি তোমাদের উপর মুষুলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। আর তিনি তোমাদেরকে আরো শক্তি দিয়ে তোমাদের শক্তি
বৃদ্ধি করবেন। তোমরা অপরাধী হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিও না।"[সূরা হুদ, ১১: ৫২]
৩। তাসবীহ পাঠ করা:
আল্লাহ্ তাআলা জানিয়েছেন যে, ইউনুস (আঃ) তাসবীহ পাঠ করার মাধ্যমে বিপদ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। এর মাধ্যমে তিনি
ইঙ্গিত করেছেন যে, এর দ্বারা মুমিনগণও মুক্তি পাবে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন:
* ﻴﻦﻤ اﻟﻈﱠﺎﻟﻦ ﻣﻨْﺖ ﻛّﻧﺎﻧَﻚَ اﺤﺒ ﺳﻧْﺖ ا اﻟَﻪ ا ْنﺎتِ ا اﻟﻈﱡﻠُﻤى ﻓ ﻓَﻨَﺎدﻪﻠَﻴ ﻋ ﻧَﻘْﺪِرنْ ﻟَﻦ اﺎ ﻓَﻈَﻦﺒﻐَﺎﺿ ﻣﺐذْ ذَﻫذَا اﻟﻨﱡﻮنِ او
ﻴﻦﻨﻣﻮ اﻟْﻤِﻚَ ﻧُﻨْﺠﺬَﻟﻛ و اﻟْﻐَﻢﻦ ﻣﻨَﺎهﻴﻧَﺠ وﻨَﺎ ﻟَﻪﺒﺘَﺠﻓَﺎﺳ
88 – 87/اﻷﻧﺒﻴﺎء
"আর স্মরণ করুন, যুন্-নূনকে যখন তিনি ক্রোধ ভরে চলে গিয়েছিলেন এবং মনে করেছিলেন যে, আমরা তাকে পাকড়াও করব
না। তারপর অন্ধকারে থেকে তিনি ﻴﻦﻤ اﻟﻈﱠﺎﻟﻦ ﻣﻨْﺖ ﻛّﻧﺎﻧَﻚَ اﺤﺒ ﺳﻧْﺖ ا اﻟَﻪ ا (আপনি ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই; আপনি
কতইনা পবিত্র। নিশ্চয়ই আমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছি) বলে ডাকলেন। তখন আমরা তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম

3/8

এবং তাকে দুশ্চিন্তা হতে মুক্ত করেছিলাম। আর এভাবেই আমরা মুমিনদেরকে উদ্ধার করে থাকি।"[সূরা আল-আম্বিয়া, ২১:
৮৭-৮৮]
তিনি আরও বলেন:
َﺜُﻮنﻌﺒ ﻳمﻮ ﻳَﻟ اﻪﻄْﻨ ﺑ ﻓ * ﻟَﻠَﺒِﺚﻴﻦِﺤﺒﺴ اﻟْﻤﻦﺎنَ ﻣ ﻛﻧﱠﻪ اﻓَﻠَﻮ
143/ اﻟﺼﺎﻓﺎت
"অতঃপর তিনি যদি আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণাকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হতেন, তাহলে তাকে উত্থানের দিন
পর্যন্ত তার পেটে (মাছের পেটে) থাকতে হত।"[সূরা আস-সাফ্ফাত, ৩৭: ১৪৩-১৪৪]
সাদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "মাছের পেটে থেকে মাছওয়ালা
(অর্থাৎ ইউনুস আঃ)-এর দোয়া:
ﻴﻦﻤ اﻟﻈﱠﺎﻟﻦ ﻣﻨْﺖ ﻛّﻧﺎﻧَﻚَ اﺤﺒ ﺳﻧْﺖ ا اﻟَﻪ ا
(আপনি ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই; আপনি কতইনা পবিত্র। নিশ্চয়ই আমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছি)
এটি দিয়ে কোন মুসলিম ব্যক্তি কোন ব্যাপারে দোয়া করলে আল্লাহ্ তার দোয়া কবুল করেন।"[মুসনাদে আহমাদ (১৪৬২) ও
সুনানে তিরমিযি (৩৫০৫), আলবানী হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন]
ইবনুল কাইয়্যেম (রহঃ) বলেন: "যে কোন নবী যখনই বিপদের শিকার হয়েছে তাঁরা তাসবীহ পাঠ করার মাধ্যমে সাহায্য
চেয়েছেন।"[আল-জাওয়াব আল-কাফী (পৃষ্ঠা-১৪) থেকে সমাপ্ত]
৪। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দুরুদ পড়া দুশ্চিন্তা ও বিপদ দূর হওয়ার মহান একটি কারণ:
উবাই বিন কাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: যখন রাত্রির দুই তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হত তখন তিনি নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে বলতেন: "হে লোকসকল! আল্লাহ্কে স্মরণ করুন। আল্লাহ্কে স্মরণ করুন। রাজিফা (প্রথম
ফুৎকার) তো এসেই গেল। এরপর আসবে রাদিফা (দ্বিতীয় ফুৎকার)। মৃত্যু এর মধ্যে যা কিছু আছে সব নিয়ে উপস্থিত। মৃত্যু
এর মধ্যে যা কিছু আছে সব নিয়ে উপস্থিত। উবাই (রাঃ) বলেন, আমি বললাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি আপনার উপর বেশি
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বেশি দুরুদ পড়তে চাই। আমি আমার দোয়ার কতটুকু আপনার জন্য রাখব? তিনি বললেন: তুমি যতটুকু চাও। তিনি বলেন: আমি
বললাম: এক চতুর্থাংশ? তিনি বললেন: তুমি যতটুকু চাও; যদি এরচেয়ে বাড়াও তাহলে সেটা তোমার জন্য কল্যাণকর। আমি
বললাম: অর্ধেক? তিনি বললেন: তুমি যতটুকু চাও? যদি এর চেয়ে বাড়াও তাহলে সেটা তোমার জন্য কল্যাণকর। তিনি বলেন,
আমি বললাম: তাহলে দুই তৃতীয়াংশ? তিনি বললেন: তুমি যতটুকু চাও? যদি তুমি এর চেয়ে বাড়াও তাহলে সেটা তোমার জন্য
ভাল। আমি বললাম: আমার দোয়ার সবটুকু? তিনি বললেন: তাহলে তোমার দুশ্চিন্তা দূর করা হবে এবং তোমার গুনাহগুলো
মাফ করে দেয়া হবে।[মুসনাদে আহমাদ (২১২৪২) ও সুনানে তিরমিযি (২৪৫৭); এ ভাষ্যটি তিরমিযির]
ইমাম আহমাদের ভাষ্য হচ্ছে: "উবাই বিন কাব (রাঃ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, এক লোক বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ্!
যদি আমি আমার দোয়ার পুরাটুকু আপনার উপরে দুরুদ পড়ি? তিনি বললেন: তাহলে আল্লাহ্ তোমার দুনিয়া ও আখিরাতের
দুশ্চিন্তা দূর করে দিবেন।"[আলবানী ও মুসনাদের মুহাক্কিকগণ হাদিসটিকে হাসান বলেছেন]
শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াকে এ হাদিসের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যা ইবনুল কাইয়্যেম "জালাউল
আফহাম" (পৃষ্ঠা-৭৯) নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন তিনি বলেন: "উবাই বিন কাব (রাঃ) এর নিজস্ব একটি দোয়া ছিল যা
দিয়ে তিনি নিজের জন্য দোয়া করতেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন: "তিনি কি এ
দোয়ার এক চতুর্থাংশ তাঁর উপর দুরুদ পড়ার জন্য নির্দিষ্ট করবেন। তখন তিনি বললেন: যদি তুমি এর চেয়ে বাড়াও তাহলে
সেটা তোমার জন্য ভাল। তখন উবাই বললেন: তাহলে অর্ধেক? তিনি বললেন: যদি এর চেয়ে বাড়াও তাহলে সেটা তোমার জন্য
ভাল। এক পর্যায়ে উবাই বললেন: আমার দোয়ার সবটুকু আপনার জন্য নির্দিষ্ট করব। অর্থাৎ আমার দোয়ার সবটুকু আপনার
উপর দুরুদ পড়ার জন্য নির্দিষ্ট করব। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তাহলে তোমার দুশ্চিন্তা দূর
করা হবে এবং তোমার গুনাহগুলো মাফ করে দেয়া হবে। যেহেতু যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর
একবার দুরুদ পড়বে আল্লাহ্ তার উপর দশবার রহমত নাযিল করেন। তার দুশ্চিন্তা দূর করে দেন। তার গুনাহ মাফ করে
দেন।"[সমাপ্ত]
৫। সকাল-সন্ধ্যায় সুস্থতার জন্য দোয়া করা শরিয়তসম্মত; এটি আরও তাগিদপূর্ণ হয় মহামারী বিস্তারের সময়:
আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: যখন ভোর হত কিংবা সন্ধ্যা হত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া
সাল্লাম এ দোয়াগুলো পাঠ করা বাদ দিতেন না:
،اﺗرﻮ ﻋﺘُﺮ اﺳﻢ اﻟﻠﻬ،ﺎﻟﻣ وﻠﻫا وﺎيﻧْﻴد و دِﻳﻨﺔَ ﻓﻴﺎﻓاﻟْﻌ وﻔْﻮﻟُﻚَ اﻟْﻌﺎﺳ اّﻧ اﻢ اﻟﻠﻬ،ةﺮﺧاﺎ و اﻟﺪﱡﻧْﻴﺔَ ﻓﻴﺎﻓﻟُﻚَ اﻟْﻌﺎﺳ اّﻧ اﻢاﻟﻠﻬ
ﻦ ﻣﻏْﺘَﺎلنْ اﻚَ اﺘﻈَﻤﻮذُ ﺑِﻌﻋا و،ﻗ ﻓَﻮﻦﻣ و،ﺎﻟﻤ ﺷﻦﻋ و،ﻴﻨﻤ ﻳﻦﻋ و، ﺧَﻠْﻔﻦﻣ و،ﺪَي ﻳﻦﻴ ﺑﻦ ﻣﻔَﻈْﻨ اﺣﻢ اﻟﻠﻬ،ﺎﺗﻋو رﻦآﻣو
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ﺘﺗَﺤ
"হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের সুস্থতা-নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট
ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি আমার দ্বীনদারি ও দুনিয়ার, আমার পরিবার ও সম্পদের। হে আল্লাহ! আপনি আমার
গোপন ত্রুটিসমূহ ঢেকে রাখুন, আমার উদ্বিগ্নতাকে নিরাপত্তায় পরিণত করে দিন। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে হিফাযত
করুন আমার সামনের দিক থেকে, আমার পিছনের দিক থেকে, আমার ডান দিক থেকে, আমার বাম দিক থেকে এবং আমার
উপরের দিক থেকে। আর আপনার মহত্ত্বের উসীলায় আশ্রয় চাই আমি নিচ থেকে হঠাৎ ধ্বংস হওয়া থেকে।" অর্থাৎ ভূমি
ধ্বস থেকে।[মুসনাদে আহমাদ (৪৭৮৫), সুনানে আবু দাউদ (৫০৭৪), সুনানে ইবনে মাজা (৩৮৭১)]
আব্দুর রহমান বিন আবু বাকরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, তিনি তার পিতাকে বললেন: আব্বু, আমি আপনাকে প্রতিদিন
সকালে দোয়া করতে শুনি:
ﻧْﺖ ا اﻟَﻪ ا ،ﺮِيﺼ ﺑ ﻓﻨﺎﻓ ﻋﻢ اﻟﻠﱠﻬ،ﻌﻤ ﺳ ﻓﻨﺎﻓ ﻋﻢ اﻟﻠﱠﻬ،ﺪَﻧ ﺑ ﻓﻨﺎﻓ ﻋﻢاﻟﻠﱠﻬ
"হে আল্লাহ! আমার দেহে আমাকে পরিপূর্ণ সুস্থতা-নিরাপত্তা দান করুন। হে আল্লাহ, আমার শ্রবণযন্ত্রে আমাকে
পরিপূর্ণ সুস্থতা-নিরাপত্তা দান করুন। হে আল্লাহ, আমার দৃষ্টিশক্তিতে আমাকে পরিপূর্ণ সুস্থতা-নিরাপত্তা দান করুন।
আপনি ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই।" আপনি যখন ভোরে উপনীত হন ও সন্ধ্যায় উপনীত হন তখন তিনবার এ দোয়াটি
আবৃত্তি করেন। তখন তিনি বললেন: আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ বাক্যগুলো দিয়ে দোয়া করতে
শুনেছি। আমি তাঁর আদর্শের অনুসরণ করতে পছন্দ করি।"
এ প্রসঙ্গে হাদিসে উল্লেখিত উপকারী দোয়াগুলোর মধ্যে রয়েছে:
আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই বলে দোয়া করতেন:
رِي ﺑِﺜَﺎﻨْﻪﺧُﺬْ ﻣ و،ﻨﻤﻈْﻠ ﻳﻦ ﻣَﻠ ﻋﻧﺮاﻧْﺼ و،ّﻨ ﻣارِثﺎ اﻟﻮﻤﻠْﻬﻌاﺟﺮِي وﺼﺑ وﻌﻤ ﺑِﺴﻨﻌّﺘ ﻣﻢاﻟﻠﱠﻬ
"হে আল্লাহ! আমার কর্ণ ও চক্ষু দ্বারা আমাকে উপকৃত করুন এবং এ দু’টোকে আমার উত্তরাধিকারী করুন। যে লোক
আমার প্রতি অবিচার করে তার বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করুন এবং আমার পক্ষ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করুন"।[সুনানে
তিরমিযি] "এ দু’টোকে "আমার উত্তরাধিকারী করুন" এর অর্থ হল আমার মৃত্যু পর্যন্ত এ দুটোকে আমার জন্য সুস্থ
রাখুন।
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আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন: "হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে
আশ্রয় চাই শ্বেতী রোগ, পাগল হওয়া, কুষ্ঠরোগ ও সকল খারাপ রোগ থেকে।"[মুসনাদে আহমাদ (১৩০০৪), সুনানে আবু
দাউদ (১৫৫৪), সুনানে নাসাঈ (৫৪৯৩)]
উসমান বিন আফ্ফান (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে
শুনেছি তিনি বলেন: "যে ব্যক্তি তিনবার বলবে:
ﻴﻢﻠ اﻟْﻌﻴﻊﻤ اﻟﺴﻮﻫ وﺎءﻤ اﻟﺴ ﻓضِ ور ا ﻓءَ ﺷﻪﻤ اﺳﻊ ﻣﺮﻀ ﻳ  اﻟﱠﺬِيﻪ اﻟﻢﺑِﺴ
(আমি আশ্রয় চাচ্ছি আল্লাহ্র নামে। যার নামে আশ্রয় চাইলে জমিনে ও আসমানের কোন কিছু ক্ষতি করে না। তিনি হচ্ছেনসর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ) ভোর হওয়া পর্যন্ত সে ব্যক্তিকে কোন আকস্মিক বালাই আক্রমন করবে না। আর কেউ যদি
সকালে এ দোয়াটি তিনবার বলবে সন্ধ্যা হওয়া পর্যন্ত কোন আকস্মিক বালাই তাকে আক্রমন করবে না।"[মুসনাদে আহমাদ
(৫২৮), সুনানে আবু দাউদ (৫০৮৮), সুনানে ইবনে মাজাহ (৩৮৬৯)]
৬। উপায়-উপকরণ গ্রহণ করা; যেমন কোয়ারেন্টাইন ও চিকিৎসা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শে এর
প্রমাণ রয়েছে— চিকিৎসা গ্রহণের নির্দেশ দেয়ার মধ্যে, রোগ থেকে সুরক্ষা গ্রহণের ইশারার মধ্যে, অসুস্থকে সুস্থের
সাথে একত্রিত না করার নির্দেশের মধ্যে এবং প্লেগরোগে আক্রান্ত এলাকার উদ্দেশ্যে ভ্রমণ না করার নির্দেশের মধ্যে।
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ কর। আল্লাহ্ তাআলা এমন কোন রোগ সৃষ্টি
করেননি যে রোগের ঔষধ সৃষ্টি করেননি; কেবল একটি রোগ ছাড়া সেটি হল— বার্ধক্য।"[মুসনাদে আহমাদ (১৭৭২৬), সুনানে
আবু দাউদ (৩৮৫৫), সুনানে তিরমিযি (২০৩৮) ও সুনানে ইবনে মাজাহ (৩৪৩৬); আলবানী সহিহ সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে
হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন]
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "যে ব্যক্তি সকালে ৭টি আজওয়া খেজুর খাবে সেদিন কোন বিষ বা যাদু তার
ক্ষতি করবে না।"[সহিহ বুখারী (৫৭৬৯) ও সহিহ মুসলিম (২০৫৭)]
আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "উটের মালিক যেন অসুস্থ
উটগুলোকে সুস্থ উটগুলোর মাঝে প্রবেশ না করায়।"[সহিহ বুখারী (৫৭৭১) ও সহিহ মুসলিম (২২২১)]
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন: "যদি তোমরা কোন এলাকায় প্লেগরোগ আক্রান্তের কথা শুন তাহলে
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সেখানে প্রবেশ করো না। আর তোমরা যেখানে আছ সেখানে প্লেগরোগ দেখা দেয় তাহলে তোমরা সেখান থেকে বের হবে
না।"[সহিহ বুখারী (৫৭২৮) ও সহিহ মুসলিম (২২১৮)]
আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।
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