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সূক্ষিপত্র  
 

ক্রে ক্ষব্ষয় পৃষ্ঠা 
1.  সূক্ষিপত্র   
2.  অক্ষিেি  
3.  িূক্ষেকা  
4.  প্রথে রুকন: লা ইলাো ইল্লাল্লাহু েুোম্মাদুর রাসূলুল্লাে  
5.  প্রথেি: ‘লা ইলাো ইল্লাল্লাে’ এর নােসেূে  
6.  ক্ষিিীয়ি: ‘লা ইলাো ইল্লাল্লাে’ এর রুকন  
7.  িৃিীয়ি: কামলো শাোদাে ‘লা ইলাো ইল্লাল্লাে’ এর োকীকি ও অথথ   
8.  িিুথথি: কামলো ‘লা ইলাো ইল্লাল্লাহু’ এর শিথাব্লী  
9.  পঞ্চেি: কামলো শাোদামির ক্ষব্পরীি কী?  
10.  কামলো শাোদার পক্ষরপূরক ‘েুোম্মাদুর রাসূলুল্লাে’ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে  
11.  ক্ষিিীয় রুকন: সালাি  
12.  ত্বোরাি (পক্ষব্ত্রিা)   
13.  ত্বোরামির পক্ষরিয় ও হুকুে  
14.  ত্বোরামির প্রকারমিদ  
15.   কীিামব্  পক্ষব্ত্রিা অক্ষজথি েমব্?  
16.  ফাময়দা: পাক্ষনর প্রকারমিদ   
17.  নাজাসামির প্রকারমিদ  
18.  পপশাব্ পায়খ্ানার আদব্সেূে  
19.  পশৌিকেথ ও ক্ষিলা-কুলুখ্ ব্যব্োমরর ক্ষনয়োব্লী  
20.  অযু  
21.  অযু ফরয েওয়ার দলীল   
22.  অযুর ফযীলি  
23.  অযুর ফরযসেূে  
24.  অযুর সুন্নিসেূে   
25.  অযুর োকরূেসেূে  
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26.  অযুর পদ্ধক্ষি  
27.  অযু িমের কারণসেূে  
28.  পয সব্ কামজর জনয অযু করা ফরয  
29.  ওযরগ্রস্ত ব্যক্ষির অযু  
30.  অসুস্থ ব্যক্ষির পক্ষব্ত্রিা অজথমনর পদ্ধক্ষি  
31.  প াসল  
32.  প াসল বব্ধ েওয়ার দক্ষলল  
33.  প াসল ফরয েওয়ার কারণসেূে  
34.  যামদর ওপর প াসল েুস্তাোব্  
35.  প াসমলর ফরযসেূে  
36.  প াসমলর সুন্নিসেূে  
37.  প াসমলর োকরূেসেূে  
38.  প াসমলর পদ্ধক্ষি  
39.  নাপাকী অব্স্থায় পয সব্ কাজ করা োরাে  
40.  সালাি  
41.  সালামির হুকুে  
42.  সালামির ফযীলি  
43.  সালাি িযা কারী সম্পমকথ সিকথিা  
44.  সালামির শিথসেূে  
45.  সালামির রুকনসেূে  
46.  সালামির ওয়াক্ষজব্সেূে  
47.  সালামির সুন্নিসেূে  
48.  সালামি পযসব্ কাজ করা জাময়য  
49.  সালামি োকরূেসেূে  
50.  সালাি িমের কারণসেূে  
51.  সাহু সাজদাে   
52.  সাহু সাজদাের কারণসেূে  
53.  সাহু সাজদাের পক্ষরক্ষশষ্ট  
54.  সালাি আদাময়র পদ্ধক্ষি  
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55.  জাো‘আমি সালাি আদায়  
56.  জাো‘আমি সালাি আদাময়র হুকুে   
57.  জাো‘আমি সালাি আদাময়র ফযীলি   
58.  ইোমের সামথ একজন েুসল্লী েমলই জাো‘আি েয়  
59.  েক্ষেলামদর েসক্ষজমদ উপক্ষস্থি এব্ং িামদর ঘমর সালাি আদাময়র ফযীলি  
60.  সালািুল জুেু‘আ  
61.  জুেু‘আর সালামির হুকুে  
62.  জুেু‘আর ক্ষদমনর ফযীলি  
63.  জুেু‘আর ক্ষদমনর েুস্তাোব্ ও আদব্সেূে  
64.  জুেু‘আর সালাি ফরয েওয়ার শিথাব্লী  
65.  জুেু‘আর সালাি সেীে েওয়ার শিথাব্লী  
66.  জুেু‘আর সালাি আদাময়র পদ্ধক্ষি  
67.  জুেু‘আর সালামির আম  ও পমরর নফলসেূে  
68.  বদক্ষনক পাাঁি ওয়াি সালামির আম  ও পমরর সুন্নিসেূে   
69.  নফল সালামির প্রকারমিদ  
70.  ফরমযর সামথ আদায়কৃি নফল সালামির ফযীলি  
71.  সুন্নমি রামিব্া ব্া ফরয সালামির আম  ক্ষপমছর নফলসেূমের ফযীলি  
72.  পাাঁি ওয়াি সালাি ও এর আম  পমরর সুন্নিসেূমের িাক্ষলকা  
73.  ক্ষব্ির সালাি  
74.  ক্ষব্ির সালামির পূমব্থ করণীয় সুন্নি  
75.  ক্ষব্ির সালামির সেয়  
76.  অসুস্থ ব্যক্ষির সালাি  
77.  িৃিীয় রুকন: যাকাি  
78.  যাকামির সংজ্ঞা  
79.  যাকামির হুকুে  
80.  যাকাি অস্বীকারকারীর হুকুে  
81.  যাকাি ফরয েওয়ার ক্ষেকেিসেূে  
82.  যাকাি আদাময় পপ্ররণা ও উৎসাে প্রদান  
83.  যাকাি আদাময় অস্বীকারকারীর িয়াব্েিা ও িীক্ষিপ্রদশথন  
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84.  কামদর ওপর যাকাি ফরয?  
85.  পযসব্ ক্ষজক্ষনমসর ওপর যাকাি ফরয  
86.  ১- পসানারুপা  
87.  ২- িিুষ্পদ প্রাক্ষণর যাকাি  
88.  ৩- ফল ও খ্াদযশসয  
89.  পযসব্ োমলর যাকাি পনই  
90.  যাকামির ক্ষনসাব্ পূণথ েওয়ার শিথাব্লী ও ফরযকৃি ক্ষনসাব্  
91.  ক- পসানা-রুপা ও অনুরূপ সম্পমদর যাকাি  
92.  ১- পসানার যাকাি  
93.  ২- রুপার যাকাি  
94.  ৩- পসানা-রুপার ক্ষেশ্রণ  
95.  ৪- কা মজর পনামের যাকাি  
96.  ৫- ব্যব্সাক্ষয়ক সম্পদ  
97.  ৬- ঋমণর সম্পমদর যাকাি  
98.  ৭- গুপ্তধমনর যাকাি  
99. ৮- খ্ক্ষনজ সম্পমদর যাকাি   
100.  ৯- োমল েুসিাফাদা ব্া অক্ষিক্ষরি আময়র যাকাি  
101.  খ্-  ব্াক্ষদ পশুর যাকাি  
102.  ১- উমের যাকাি  
103.  ২-  রুর যাকাি  
104.  ৩- পেষপামলর যাকাি  
105.  খ্াদযশসয ও ফমলর যাকাি  
106.  যাকামির খ্ািসেূে  
107.  ক্ষকছু সিকথীকরণ  
108.  যাকািুল ক্ষফির  
109.  সাদাকািুল ক্ষফিমরর হুকুে  
110.  সাদাকািুল ক্ষফির ওয়াক্ষজব্ েওয়ার ক্ষেকেি  
111.  কামদর ওপর সাদাকািুল ক্ষফির ওয়াক্ষজব্  
112.  সাদাকািুল ক্ষফিমরর পক্ষরোণ ও পকামনা প্রকামরর খ্াদয পথমক িা আদায় করা যামব্  
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113.  কখ্ন ওয়াক্ষজব্ ও কখ্ন আদায় করমি েয়  
114.  সাদাকািুল ক্ষফির ব্ণ্টমনর খ্ািসেূে  
115.  িিুথথ রুকন: সাওে  
116.  সাওমের সংজ্ঞা  
117.  সাওমের ফযীলি   
118.  রেযান োমসর সাওমের হুকুে  
119.  রেযান োমসর ফযীলি  
120.  রেযামন সৎকামজর ফযীলি  
121.  কীিামব্ রেযান শুরু েময়মছ ব্মল সাব্যস্ত েমব্  
122.  সাওে ফরয েওয়ার শিথাব্লী  
123.  কামদর জনয সাওে িে করা জাময়য ও িা কাযা করমি েমব্  
124.  পযসব্ ওযরগ্রস্ত ব্যক্ষির সাওে িে করা জাময়য ও শুধু ক্ষফক্ষদয়া আদায় ওয়াক্ষজব্  
125.  সাওমের রুকনসেূে  
126.  সাওমের সুন্নিসেূে  
127.  সাওমের োকরূেসেূে   
128.  সাওে িমের কারণসেূে  
129.  রেযামন পযসব্ কাজ করা বব্ধ  
130.  নফল সাওে  
131.  পয ক্ষদনগুমলামি সাওে পালন করা োরাে   
132.  পযসব্ ক্ষদনগুমলামি সাওে পালন করা োেরূে  
133.  পঞ্চে রুকন: েজ  
134.  েমজর পক্ষরক্ষিক্ষি  
135.  েমজর হুকুে  
136.  েমজর ফযীলি  
137.  েজ ফরয েওয়ার শিথাব্লী  
138.  েমজর রুকনসেূে  
139.  প্রথে রুকন: ইেরাে  
140.  ইেরামের ওয়াক্ষজব্, সুন্নি ও ক্ষনক্ষষদ্ধ কাজসেূে   
141.  ইেরামের ওয়াক্ষজব্ কাজসেূে  
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142.  ইেরামের সুন্নিসেূে  
143.  ইেরাে অব্স্থায় ক্ষনক্ষষদ্ধ কাজসেূে  
144.  ক্ষিিীয় রুকন: িাওয়াফ  
145.  িাওয়ামফর প্রকারমিদ  
146.  িাওয়ামফর শিথাব্লী  
147.  িাওয়ামফর সুন্নিসেূে  
148.  িাওয়ামফর আদব্সেূে  
149.  িৃিীয় রুকন: সা‘ঈ  
150.  সা‘ঈর শিথাব্লী  
151.  সা‘ঈর সুন্নিসেূে  
152.  সা‘ঈর আদব্সেূে  
153.  িিুথথ রুকন: ‘আরাফামির েয়দামন অব্স্থান  
154.  েমজর ওয়াক্ষজব্সেূে  
155.  উেরার রুকনসেূে  
156.  উেরার ওয়াক্ষজব্সেূে  
157.  ক্ষকছু গুরুত্বপূণথ ফাময়দা  
158.  ১- িারক্ষব্য়ার ক্ষদমন করণীয়  
159.  ২- ‘আরাফামির ক্ষদমন করণীয়  
160.  ৩- েুযদাক্ষলফায় করণীয়  
161.  ৪- ঈমদর ক্ষদমন করণীয়  
162.  ঈমদর ক্ষদমনর আেলসেূে সম্পমকথ সিকথিা  
163.  ৫- আইয়ােুশ িাশক্ষরমকর ক্ষদমন করণীয়  
164.  ক্ষব্দায়ী িাওয়াফ  
165.  উেরার সারসংমিপ  
166.  েমজর সারসংমিপ  
167.  রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লামের েমজর ক্ষব্ব্রণ  
168.  েসক্ষজমদ নব্ব্ী ক্ষযয়ারি  
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অক্ষিেি 
আক্ষে েোন আল্লাের প্রশংসা করক্ষছ, িাাঁর শুকক্ষরয়া জ্ঞাপন করক্ষছ, িাাঁর গুণাগুণ 
ব্ণথনা করক্ষছ এব্ং িাাঁর কামছ িো প্রাথথনা করক্ষছ। িাাঁর কামছ প্রাথথনা করক্ষছ 
ক্ষিক্ষন পযন আোমদরমক িাাঁর অফুরন্ত ক্ষন‘আেমির শুকক্ষরয়া আদায় করার সুমযা  
প্রদান কমরন এব্ং িাাঁর শাক্ষস্ত পথমক েুক্ষি দান কমরন। আক্ষে সািয ক্ষদক্ষি পয, 
ক্ষিক্ষনই সিয ইলাহ্, ক্ষযক্ষন ব্যিীি পকামনা সিয ো‘বু্দ পনই। আক্ষে আমরা সািয 
ক্ষদক্ষি পয, েুোম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে িাাঁর রমব্র পি পথমক 
পপ্রক্ষরি রাসূল। ক্ষিক্ষন িাাঁর ক্ষরসালাি যথাযথিামব্ পপৌঁমছ ক্ষদময়মছন ও দীমনর 
আোনি আদায় কমরমছন । আক্ষে আমরা সািয ক্ষদক্ষি পয, িাাঁর ক্ষেদায়ািপ্রাপ্ত 
পখ্ালাফাময় রামশদা ও সাোব্ী ণ ক্ষসদ্দীকীন, শুোদা ও সামলেীনমদর অন্তিুথি। 
িারা  আল্লাের শরী‘আি ধারণ কমর িদানুযায়ী আেল কমরমছন এব্ং পরব্িথী 
পলাকমদর কামছ যথাথথিামব্ পপৌঁমছ ক্ষদময়মছন। সালাি, সালাে ও ব্রকি ব্ক্ষষথি 
পোক  েুোম্মাদ  সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লামের ওপর। আর আল্লাে সন্তুষ্ট 
পোন নব্ী সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লামের সকল সাোব্ীর ওপর এব্ং যারা 
ক্ষকয়ােি পযথন্ত িামদরমক যথাথথ অনুসরণ করমব্ িামদর ওপরও। অিঃপর....  
আক্ষে ক্ষকছু িাক্ষলমব্ ইলমের ক্ষলক্ষখ্ি ইসলামের পাাঁি রুকন সম্পক্ষকথি এ 
গুরুত্বপূণথ ব্ইক্ষে পমেক্ষছ। আর িা েমি, দুই শাোদাে িথা আল্লাে ব্যিীি 
পকামনা সিয ইলাে পনই ও েুোম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে িাাঁর রাসূল, 
সালাি, যাকাি, সাওে ও েজ। এ পাাঁিক্ষে রুকন অক্ষধক গুরুত্ব ও িাৎপযথপূণথ 
েওয়ার কারমণ সংক্ষিপ্তাকামর এগুমলা আমলািনা করা েময়মছ। অনযানয ইব্াদি 
এখ্ামন উমল্লখ্ করা েয় ক্ষন। পকননা এ পাাঁিক্ষে রুকন বদনক্ষিন ব্যব্হৃি, 
সকমলর জানা অিযাব্শযকীয়, অমনক োনুষই এ সম্পমকথ অজ্ঞ, ইসলােী 
নােধারী অমনক রাষ্ট্রই এ আেলগুমলা ব্াস্তব্ প্রময়া  করার ব্যাপামর উদাসীন, এ 
সম্পমকথ অমনমকর সক্ষিক জ্ঞামনর অিাব্, এ সম্পমকথ োনুষমক ক্ষদক-ক্ষনমদথশনা ও 
সিকথ করার পযা যমলামকরও অিাব্, িাছাো িারা যিেুকুও জামন িামি 
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রময়মছ িুলত্রুক্ষে, সংমযাজন ও ক্ষব্ময়াজন। ক্ষনঃসমিমে পকামনা েুসক্ষলে যক্ষদ 
এসব্ আরকান যথাযথিামব্ ও পক্ষরপূণথরূমপ জীব্মন প্রময়া  কমর িােমল িা 
িার জনয দীমনর ব্াকী কাজগুমলা ব্াস্তব্ায়ন করা সেজ করমব্ এব্ং িামক 
পসক্ষদমক ধাক্ষব্ি করমব্। ফমল পস আকীদা ক্ষব্ষময় গুরুত্বামরাপ করমব্, োলাল 
কাোই অজথমন উৎসাক্ষেি করমব্, গুনামের কাজ পথমক দূমর রাখ্মব্ এব্ং 
ইসলামের আদব্ ও আখ্লামক িক্ষরত্রব্ান েমব্। ইসলামের পাাঁিক্ষে আরকান 
গুরুত্বপূণথ এ ব্ইক্ষেমি সংক্ষিপ্তিামব্ সেজ সরল ও প্রাঞ্জল িাষায় জনসাধারমণর 
উপমযা ী কমর ব্ক্ষণথি েময়মছ। ব্ইক্ষেমি আমলেমদর েিাননকয উমল্লখ্ না কমর 
আোমদর কামছ সব্থাক্ষধক ক্ষব্শুদ্ধ ব্মল যা প্রিীয়োন েময়মছ পস েিক্ষেমকই শুধু 
উমল্লখ্ করা েময়মছ যক্ষদও অনয পকউ অপর েিক্ষে পছি কমর থামক। কারণ, 
েিমিদ এব্ং ব্হু েিােি উমল্লখ্ করার কারমণ সাধারণ োনুমষর ক্ষব্ভ্রাক্ষন্তমি 
ক্ষনপক্ষিি েওয়ার সম্ভব্না থামক।  োনুষ যক্ষদ সিযক্ষনষ্ঠার সামথ পকামনা একক্ষে 
োস’আলার দক্ষললসে হুকুে জামন ও আেল কমর িােমল এমিই িারা 
সাওয়ামব্র অক্ষধকারী েমব্, গুরুত্বেীনিা ও ত্রুক্ষের শাক্ষস্ত পথমক ক্ষনরাপদ থাকমি 
পারমব্। িাই কলযাণকােী পলাকমদর কামছ অনুমরাধ িারা পযন এ ধরমণর ব্ই 
েুসক্ষলে ক্ষব্মে সকমলর কামছ পপৌঁমছ পদন, যামি েুসক্ষলে ণ িামদর দীমনর 
ব্যাপামর পজমন-শুমন আেল করমি পামরন। আর পকউ িামলা কামজর পথ 
ক্ষনমদথশ করমল পস উি কাজক্ষে সম্পন্নকারীর সাওয়ামব্র েমিাই সাওয়ামব্র 
অক্ষধকারী েমব্ন। অনুরূপিামব্ পকউ ক্ষেদায়ামির ক্ষদমক আহ্বান করমল যারা পস 
ক্ষেদায়ামির অনুসরণ করমব্ িামদর সেপক্ষরোণ সাওয়াব্ আহ্বানকারী পামব্ন; 
অথি আেলকারীমদর সাওয়ামব্র পকামনা কেক্ষি েমব্ না। যারা ব্ইক্ষে ক্ষলমখ্মছন, 
প্রকাশ কমরমছন ও সেমযা ীিা কমরমছন আল্লাে িামদরমক উত্তে প্রক্ষিদান দান 
করুন। আর আল্লাে েুোম্মাদ েুোম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে, িাাঁর 
পক্ষরব্ার পক্ষরজন ও সাোব্ী মণর ওপর সালাি ও সালাে নাক্ষযল করুন।  
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২৩/০১/১৫১৪ক্ষে:  
আবু্দল্লাে ইব্ন আবু্দর রেোন ইব্ন আবু্দল্লাে ইব্ন ক্ষজব্রীন 
ফমিায়া ক্ষব্িাম র সদসয  
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িূক্ষেকা 
 

সকল প্রশংসা আল্লাের জনয, আেরা িাাঁর প্রশংসা করক্ষছ, িাাঁরই কামছ সাোযয 
প্রাথথনা করক্ষছ, িাাঁর ক্ষনকে িো িাক্ষি, িাাঁর কামছ আোমদর অন্তমরর সব্ কলুষ 
ও আোমদর কৃি সব্ পাপ পথমক আশ্রয় িাই। ক্ষিক্ষন যামক ক্ষেদায়াি দান কমরন 
িামক ভ্রষ্টকারী পকউ পনই, আর যামক ভ্রষ্ট কমরন িামক ক্ষেদায়াি প্রদানকারী 
পকউ পনই। আর আেরা সািয ক্ষদক্ষি পয, একোত্র আল্লাে ছাো পকামনা সিয 
ইলাে পনই, িাাঁর পকামনা শরীক পনই, আেরা আমরা সািয ক্ষদক্ষি পয, েুোম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে আল্লাের ব্ািা ও রাসূল। আর আল্লাে সালাি, 
সালাে ও ব্রকি নাক্ষযল করুন িাাঁর ওপর, িাাঁর পক্ষরব্ার পক্ষরজন, পক্ষব্ত্র 
সোব্ী ণ এব্ং ক্ষকয়ােি পযথন্ত সুিরিামব্ িামদর সকল অনুসারীর ওপর।   
অিঃপর....  
ইসলামের পাাঁি রুকন িথা ‘লা ইলাো ইল্লালাহু েুোম্মাদুর রাসূলুল্লাে’ এর সািয 
পদওয়া, সালাি কাময়ে করা, যাকাি আদায় করা, রেযামনর সাওে পালন করা 
ও ব্াইিুল্লাের েজ করা ক্ষনময় এ সংক্ষিপ্ত ব্ইক্ষে ক্ষলক্ষখ্ি। এমি কুরআন, সেীে 
সুন্নাে ও ‘ইজোর আমলামক দক্ষললসে আেকাে ব্ণথনা করা েময়মছ। কুরআমনর 
আয়ািসেূেমক সূরার ক্ষদমক এব্ং োদীসগুমলামক ক্ষব্খ্যাি োদীমসর 
ক্ষকিাব্সেূমের ক্ষদমক সমৃ্পি করা েময়মছ।  
ব্ইক্ষেমি আেরা পািমকর সুক্ষব্ধামথথ গুরুত্বপূণথ ক্ষব্ষয়ব্স্তুমক প্রধান ক্ষশমরানামে 
এব্ং আনুষক্ষেক ক্ষব্ষয়মক উপ-পক্ষরমিমদ উমল্লখ্ কমরক্ষছ, এমি ক্ষব্ষয়ক্ষিক্ষত্তক 
িথয পপমি পািকমদর সুক্ষব্ধা েমব্। আেরা পুরািন ও আধুক্ষনক ক্ষব্খ্যাি েূল 
ব্ই পথমক ইলেী ক্ষব্ষয়ব্স্তু একক্ষত্রি কমরক্ষছ এব্ং পািমকর পোর সুক্ষব্ধার ক্ষদমক 
লিয পরমখ্ অধযায় ও পক্ষরমিদ ক্ষব্নযাস কমরক্ষছ।     
নিুন সংস্করমণ পব্শ ক্ষকছু ক্ষব্ষয় সংমযাজন করা েময়মছ। পসগুমলা েমলা:  
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১- শাোদািাইমনর শিথাব্লী- 
২- অসুস্থ ব্যক্ষির পক্ষব্ত্রিার পদ্ধক্ষি- 
৩- ফরয সালামির পমর ক্ষনয়ক্ষেি পো সুন্নি সালাি ও ক্ষব্ির সালাি 
৪- অসুস্থ ব্যক্ষির সালাি আদাময়র পদ্ধক্ষি 
আল্লাের কামছ প্রাথথনা ক্ষিক্ষন পযন এ ব্ইক্ষেমক সাধারণ েুসক্ষলমের উপকামর 
আমনন। ক্ষিক্ষন েো দয়ালু। আোমদর সব্থমশষ কথা েমলা, সকল প্রশংসা রাবু্বল 
‘‘আলােীন আল্লাে িা‘আলার জনয।    
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প্রথে রুকন 
লা ইলাো ইল্লাল্লাহু েুোম্মাদুর রাসূলুল্লাে 
ইসলামের প্রথে রুকন েমলা ‘লা ইলাো ইল্লাল্লাে’-পক েমন প্রামণ সািয 
পদওয়া। আর এ সামিযর সামথ ‘েুোম্মাদুর রাসূলুল্লাে’ উমল্লখ্ করা পোক ব্া না 
পোক উি রুকমনর অন্তিুথি েময় যায়। এক্ষে দীন ইসলামের অিযাব্শযকীয় 
জ্ঞাি ক্ষব্ষয়। এ ব্যাপামর পকামনা েুসক্ষলে কখ্মনাই েিাননকয কমর ক্ষন।  
ক্ষনমির কময়কক্ষে ধামপ গুরুত্বপূণথ এ রুকন সম্পমকথ আমলািনা করা েমলা:  
প্রথেি: ‘লা ইলাো ইল্লাল্লাে’ এর নােসেূে 
‘লা ইলাো ইল্লাল্লাে’ রুকনক্ষে অমনক নাে রময়মছ, পযগুমলা এর অথথ ও িাৎপযথ 
ব্েন কমর। িন্মমধয ‘কামলোিুি িাওেীদ’ (িাওেীমদর কামলো), ‘কামলোিুল 
ইখ্লাস’ (একক্ষনষ্ঠিার কামলো), ‘কামলোিুশ শাোদাে (একত্বব্ামদর সামিযর 
কামলো)’ ও ‘কামলোিুল েক (সমিযর কামলো)’ অনযিে।  
ক্ষিিীয়ি: ‘লা ইলাো ইল্লাল্লাে’ এর রুকন 
কামলো িাওেীমদর প্রধান দু’ক্ষে রুকন রময়মছ। িা েমলা:  
ক- নাফী িথা পনক্ষিব্ািক। এোর উমদ্দশয েমলা ‘লা ইলাো’ (সব্ প্রকামরর 
ইলােমক অস্বীকার করা)। 
খ্- ইসব্াি িথা ইক্ষিব্ািক। অথথাৎ একোত্র আল্লােমক ইলাে ক্ষেমসমব্ সাব্যস্ত 
করা।  
অিএব্, কামলোময় শাোদামির েূল অথথ েমলা, আল্লাে ব্যিীি সব্ ো‘বু্মদর 
অক্ষস্তত্বমক অস্বীকার করা এব্ং একোত্র আল্লাের জনযই উলুক্ষেয়যাি সাব্যস্ত করা, 
িার সামথ কাউমক শরীক না করা। শাোদামির এ অমথথ উপমরাি দু’ক্ষে রুকন 
সম্পমকথ অসংখ্য আয়াি ও োদীস রময়মছ। যথা: 
১- আল্লাে িা‘আলা ব্মলমছন,  

ِيِنٓ ِٓفٓٓإِۡكَراهََٓٓلآ﴿ َٓٓقَدٓٱلد يِٓٓمنَٓٓٱلرُّۡشدٓ ٓتَّبَّيَّ ِ رَۡٓٓفَمنٓٱۡلَغد َّٰغ وتِٓٓيَۡكف  َِٓٓوي ۡؤِمنٓ ٓبِٱلطَّ َٓفَقدِٓٓبِٱّللَّ
ۡرَوةِٓٓٱۡسَتۡمَسَكٓ ۡثَقَّٰٓٓبِٱۡلع  ٓ ٓلََها ٓٓٱنفَِصامََٓٓلٓٓٱلۡو   [  ٦٥٢: ابلقرة] ﴾٢٥٦َٓعلِيمٓ َٓسِميعٓ َٓوٱّللَّ
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“দীন গ্রেমণর ব্যাপামর পকামনা জব্রদক্ষস্ত পনই। ক্ষনশ্চয় ক্ষেদায়াি স্পষ্ট েময়মছ 
ভ্রষ্টিা পথমক। অিএব্, পয ব্যক্ষি িা ূিমক অস্বীকার কমর এব্ং আল্লাের প্রক্ষি 
ঈোন আমন, অব্শযই পস েজবু্ি রক্ষশ আাঁকমে ধমর, যা ক্ষছন্ন েব্ার নয়। আর 
আল্লাে সব্থমশ্রািা, সব্থজ্ঞ”। [সূরা আল-ব্াকারাে, আয়াি: ২৫৬]   
আবু্দল্লাে ইব্ন আব্বাস রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু, সাঈদ ইব্ন জুব্াময়র, দােোক রে.-
এর েমি, উপমরাি আয়ামি ۡرَوةِٓ ۡثَقَّٰٓٓٱۡلع  ٓٱلۡو   িারা ‘লা ইলাো ইল্লাল্লাে’ এর সািয 

বু্ঝামনা েময়মছ।  
আর িা ূি েমলা ব্ািা কিৃথক একোত্র ো‘বু্দ ও অনুসরণকৃি সত্তার সীো 
অক্ষিক্রে কমর অনয ক্ষকছুর ইব্াদি করা এব্ং পস ো‘বু্দ ও অনুসরণকৃি সত্তা 
এমি সন্তুষ্ট থাকা।  
অিএব্, উি আয়াি দু’ক্ষে রুকন প্রোণ কমর। িা ূিমক অস্বীকার করা ও 
একোত্র েোন আল্লাের ওপর ঈোন আনয়ন করা। আর এোই কামলো 
শাোদাে ‘লা ইলাো ইল্লাল্লাে’ এর েেথকথা।  
২- আল্লাে অনয আয়ামি ব্মলমছন,  

دِِٓٓفَٓٓبَعۡثَنآَولََقدۡٓ﴿ ة ٓٓك  مَّ
 
وًلٓٓأ نِٓٓرَّس 

َ
وا ٓٓأ َٓٓٱۡعب د  وَت َٓٓوٱۡجَتنِب وا ٓٓٱّللَّ َّٰغ  مٓٱلطَّ نۡٓٓفَِمۡنه  ٓ َٓهَدىٓمَّ ٓٱّللَّ

م نَۡٓٓوِمۡنه  ۡتٓٓمَّ يَٓٓعلَۡيهَِٓٓحقَّ َّٰلَة  َل وا ٓٓٱلضَّ ۡرِضِٓٓفٓٓفَِسري 
َ
وا ٓٓٱۡۡل ر  َّٰقَِبةٓ ََٓكنََٓٓكۡيَفٓٓفَٱنظ  ِبِّيََٓٓع  ﴾٣٦ٓٱلۡم َكذد

 [  ٦٢: انلحل]

“আর আেরা অব্শযই প্রমিযক জাক্ষিমি একজন রাসূল পপ্ররণ কমরক্ষছ পয, 
পিােরা আল্লাের ইব্াদাি কর এব্ং পক্ষরোর কর িা ূিমক।  অিঃপর িামদর 
েধয পথমক আল্লাে কাউমক ক্ষেদায়াি ক্ষদময়মছন এব্ং িামদর েধয পথমক কামরা 
ওপর পথভ্রষ্টিা সাব্যস্ত েময়মছ। সুিরাং পিােরা জক্ষেমন ভ্রেণ কর অিঃপর 
পদখ্, অস্বীকারকারীমদর পক্ষরণক্ষি কীরূপ েময়মছ”। [সূরা আন-নােল, আয়াি: 
৩৬]  
এ আয়ািও পূমব্থর আয়ামির নযায় কামলো শাোদামির অথথ ব্েন কমর।   
৩- আল্লাে িা‘আলা ‘আদ জাক্ষির িাষায় ব্মলমছন,   
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ِجۡئتََنآقَال واا ٓ﴿
َ
َِِٓٓلَۡعب دَٓٓأ نَآَيۡعب دٓ ََٓكنََٓٓمآَونََذرَٓٓوَۡحَدهۥ ٓٱّللَّ اؤ  تَِنآَءابَا

ۡ
آٓبَِمآفَأ نَا نَتٓٓإِنٓتَعِد  ِٓمنَٓٓك 

َِّٰدقِّيَٓ  [  ٢٦: االعراف] ﴾٧٠ٓٱلصَّ

“িারা ব্লল, ‘িুক্ষে ক্ষক আোমদর ক্ষনকে এজনয এমসছ পয, আেরা এক 
আল্লাের ইব্াদাি কক্ষর এব্ং িযা  কক্ষর আোমদর ক্ষপিৃপুরুষ ণ যার ইব্াদাি 
করি? সুিরাং িুক্ষে আোমদরমক পয ওয়াদা ক্ষদি, িা আোমদর কামছ ক্ষনময় 

এমসা, যক্ষদ িুক্ষে সিযব্াদী েও’।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াি: ৬৯] 
েূদ আলাইক্ষেস সালামের দাওয়ািী কাযথক্রে সম্পমকথ আল্লাে ব্মলন,  

مََۡٓٓعدٓ ِٓإَوَلَّٰٓ﴿ َخاه 
َ
وٗدايٓٓأ ََّٰقۡومِٓٓقَاَلٓٓه  وا َٓٓي َٓٓٱۡعب د  مَٓمآٱّللَّ ِنۡٓٓلَك  ٓٓإَِلَّٰهٓ ٓمد ۥاي فََلَٓٓغرۡي ه 

َ
ونَٓٓأ  ﴾٦٥َٓتتَّق 

 [  ٢٦: االعراف]

“আর (মপ্ররণ করলাে) আদ জাক্ষির ক্ষনকে িামদর িাই েূদমক। পস ব্লল, ‘পে 
আোর কওে, পিােরা আল্লাের ইব্াদাি কর। ক্ষিক্ষন ছাো পিাোমদর পকামনা 
(সিয) ইলাে পনই। পিােরা ক্ষক িাকওয়া অব্লম্বন করমব্ না?” [সূরা আল-
আ‘রাফ, আয়াি: ৬৪] 
এখ্ামন ٓ وا َٓٓٱۡعب د  مَٓمآٱّللَّ ِنۡٓٓلَك  َغرۡي هۥ ٓإَِلَّٰهٓ ٓمد  ‘লা ইলাো ইল্লাল্লাে’ এর অমথথই। 

এেক্ষনিামব্ ক্ষনমনাি আল্লাের ব্াণীও একই অথথ প্রোণ কমর,  
آ﴿ رَۡسۡلَنآَوَما

َ
ولٓ ِٓمنَٓقۡبلَِكِٓٓمنٓأ ٓٓرَّس  ۥٓإََِلۡهِٓٓن وِحٓآإِلَّ نَّه 

َ
آٓإَِلَّٰهََٓٓلآٓأ نَا ٓٓإِلَّ

َ
ونِٓٓأ : االنبياء] ﴾٢٥ٓفَٱۡعب د 

٦٥  ] 

“আর পিাোর পূমব্থ এেন পকামনা রাসূল আক্ষে পািাই ক্ষন যার প্রক্ষি আক্ষে এ 
অেী নাক্ষযল কক্ষর ক্ষন পয, ‘আক্ষে ছাো পকামনা (সিয) ইলাে পনই। সুিরাং 
পিােরা আোর ইব্াদাি কর”। [সূরা আল-আক্ষম্বয়া, আয়াি: ২৫] 
সকল আক্ষম্বয়া আলাইক্ষেেুস সালাে িামদর উম্মিমক ‘লা ইলাো ইল্লাল্লাে’ এ 
কামলোর ক্ষদমক আহ্বান কমরমছন। িারা প্রধানি দু’ক্ষে ক্ষব্ষয় উম্মিমক 
বু্ক্ষঝময়মছন ও িামদরমক এ পমথ আহ্বান কমরমছন, 
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প্রথেি: একোত্র এক আল্লাের ইব্াদি করা। এক্ষে এ আয়ামি ََِِٓٓٓلَۡعب د ٓوَۡحَدهۥ ٓٱّللَّ  

ইসব্াি রুকন ব্া একিত্র আল্লাের ইব্াদি সাব্যস্ত করণ।  
ক্ষিিীয়ি: নাফী রুকন িথা আল্লাের সামথ সব্ ধরমণর ক্ষশকথ েুি রাখ্া। এক্ষে 
িামদর এ কথা পথমক স্পষ্ট বু্ঝা যায়, َٓنَآَيۡعب دٓ ََٓكنََٓٓمآَونََذر اؤ  َءابَا  “এব্ং িযা  কক্ষর 

আোমদর ক্ষপিৃপুরুষ ণ যার ইব্াদাি করি”। 
৪- সেীে েুসক্ষলমে নব্ী সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন, 

 «ُدوِن اهلِل، َحُرَم َماَُلُ، وََدُمُه، وَِحَسابُُه لََعَ اهللِ َمْن قَاَل اَل إََِلَ إاِلا اهلُل، َوَكَفَر بَِما ُيْعبَُد َمْن »
“পয ব্যক্ষি আল্লাে ছাো পকামনা ইলাে পনই, এ কথা ব্মল এব্ং আল্লাে ছাো 
অনযানয উপাসযমক অস্বীকার কমর, িমব্ িার জান-োল ক্ষনরাপদ। আর িার 
ক্ষেসাব্-ক্ষনকাশ আল্লাের কামছ”।1  
অনয ব্ণথনায় এমসমছ, 

َد » ِ َمْن وَحا َ َوَكَفَر بَِما ُيْعبَُد ِمْن ُدونِِه، َحُرَم َماَُلُ وََدُمُه، وَِحَسابُُه لََعَ اَّللا  «.اَّللا
“পয ব্যক্ষি আল্লােমক এক ও অক্ষিিীয় ব্মল স্বীকার কমর এব্ং আল্লাে ব্যিীি 
অনযানয উপাসযমক অস্বীকার কমর, িমব্ িার জানোল ক্ষনরাপদ। আর িার 
ক্ষেসাব্-ক্ষনকাশ আল্লাের কামছ”।2 
এ োদীমস পনক্ষিব্ািক রুকন িথা আল্লাে ব্যিীি অনয কামরা ইব্াদি না করার 
প্রক্ষি িাক্ষ দ পদওয়া েময়মছ।   
িৃিীয়ি: কামলো শাোদাে ‘লা ইলাো ইল্লাল্লাে’ এর োকীকি ও অথথ:  
কামলো শাোদাের োকীকি ও অথথ পরস্পর সম্বন্ধযুি ও সমূ্পরক। ক্ষনমন এ 
সম্পমকথ ক্ষব্স্তাক্ষরি আমলািনা করা েমলা: 

                                           
1 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ২৩।  
2 ইব্ন ক্ষেব্বান, োদীস নং ১৭১, আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক সেীে ব্মলমছন। েুসনাদ আেেদ, 
োদীস নং ১৫৮৭৫। আল্লাো শু‘য়াইব্ আরনাউি োদীসক্ষেমক েুসক্ষলমের শিথানুযায়ী সেীে 
ব্মলমছন।   
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ক- ইব্াদমির পিমত্র আল্লাে িা‘আলার একত্ব: একোত্র িাাঁরই ইব্াদি করা, 
িাাঁর বনকেয ও সাক্ষন্নধয িালাশ করা এব্ং শুধু িাাঁরই কামছ প্রাথথনা করা। এ 
সম্পমকথ অসংখ্য আয়াি ও োদীস রময়মছ। িন্মমধয কময়কক্ষে েমলা:  
১- আল্লাে িা‘আলা ব্মলমছন,   

آٓق ۡلٓ﴿ َما وا ٓٓإِنَّ ۡدع 
َ
ٓٓأ ِ ۡۡشِكٓ َٓوَلآَٓربد

 
َحٗدآبِهِۦآٓأ

َ
 [  ٦٢: اجلن] ﴾٢٠ٓأ

“ব্লুন, ক্ষনশ্চয় আক্ষে আোর রব্মক ডাক্ষক এব্ং িার সামথ কাউমক শরীক কক্ষর 
না”। [সূরা আল-ক্ষজন্ন, আয়াি: ২০] 
২- আল্লাে িা‘আলা  আমরা ব্মলমছন,    

ٓۥآََكنَٓٓلَّوۡٓٓق ل﴿ ول ونََٓٓكَمآَءالَِهة َٓٓمَعه  ۡبَتَغۡوا ٓٓإِٗذآَيق   [  ٦٦: االرساء] ﴾٤٢َٓسبِيٗلٓٓٱۡلَعۡرِشٓٓذِيٓإَِلََّّٰٓٓلَّ

“ব্লুন, িাাঁর সামথ যক্ষদ আমরা উপাসয থাকি, পযেন িারা ব্মল, িমব্ িারা 
‘আরমশর অক্ষধপক্ষি পযথন্ত পপৌঁছার পথ িালাশ করি”। [সূরা আল-ইসরা, 
আয়াি: ৪২] 
৩- আল্লাে িা‘আলা আমরা ব্মলমছন,   

َلَٰٓئَِكٓ﴿ و 
 
ِينَٓٓأ ونَٓٓٱَّلَّ مۡٓٓٱلۡوَِسيلَةََٓٓربدِِهمٓ ٓإَِلَّٰٓٓيَۡبَتغ ونَٓٓيَۡدع  ه  يُّ

َ
ٓٓأ ۡقَرب 

َ
ونَٓٓأ ۥَٓوَيۡرج  َٓوَيَخاف ونَٓٓرَۡۡحََته 

ٓ ۥاي وٗرآََكنََٓٓربدَِكَٓٓعَذاَبٓٓإِنََّٓٓعَذابَه   [  ٥٥: االرساء] ﴾٥٧ََٓمۡذ 

“িারা যামদরমক ডামক, িারা ক্ষনমজরাই পিা িামদর রমব্র কামছ বনকমেযর 
োধযমে অনুসন্ধান কমর পয, িামদর েমধয পক িাাঁর ক্ষনকেির? আর িারা িাাঁর 
রেেমির আশা কমর এব্ং িাাঁর ‘আযাব্মক িয় কমর। ক্ষনশ্চয় পিাোর রমব্র 
‘আযাব্ িীক্ষিকর”। [সূরা আল-ইসরা, আয়াি: ৫৭] 
৪- আল্লাে িা‘আলা আমরা ব্মলমছন,   

َّٰتِهَِٓٓوِمنۡٓ﴿ ۡل َٓٓءاَي َٓٓوٱِلََّهارٓ ٓٱَلَّ ۡمس  يَٓٓوٱلشَّ وا َٓٓلَٓٓوٱۡلَقَمر  د  ۡمِسٓٓتَۡسج  ِٓۤهَّلِلَٓوْۤاوُدُجۡسٱٓلِۡلَقَمرَِٓٓوَلٓٓلِلشَّ
ِي نَّٓٓٱَّلَّ نت مۡٓٓإِنَٓخلََقه  ونَٓٓإِيَّاه ٓٓك   [  ٦٥: فصلت] ﴾٣٧َٓتۡعب د 

“আর িাাঁর ক্ষনদশথনসেূমের েমধয রময়মছ রাি ও ক্ষদন, সূযথ ও িাাঁদ। পিােরা না 
সূযথমক সাজদাে করমব্, না িাাঁদমক। আর পিােরা আল্লােমক সাজদাে কর ক্ষযক্ষন 
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এগুমলা সৃক্ষষ্ট কমরমছন, যক্ষদ পিােরা পকব্ল িাাঁরই ইব্াদাি কর”। [সূরা 
ফুসক্ষসলাি, আয়াি: ৩৭]  
৫- আল্লাের ব্াণী,  

ِكَٓٓصَلِتٓٓإِنَّٓٓق ۡلٓ﴿ َِٓٓوَمَماِتَٓٓوََمَۡيايََٓٓون س  ِّٓٓلِلَّ  [  ٢٢٦: االنعام] ﴾١٦٢ٓٱۡلَعَّٰلَِمّيََٓٓربد

“ব্লুন, ক্ষনশ্চয় আোর সালাি, আোর কুরব্ানী, আোর জীব্ন ও আোর েৃিুয 
আল্লাের জনয, ক্ষযক্ষন সকল সৃক্ষষ্টর রব্”। [সূরা আল-আন‘আে, আয়াি: ১৬২]  
৬- আল্লাে িা‘আলা আমরা ব্মলমছন,   

ٓۥآي ۡسلِمَۡٓٓوَمن-﴿ ِٓٓإَِلٓٓوَۡجَهه  وَٓٓٱّللَّ ِۡسنٓ َٓوه  ۡرَوةِٓٓٱۡسَتۡمَسَكَٓٓفَقدَِٓٓم  ٓىٓبِٱۡلع  ۡثَقَّٰ ِِٓٓإَوَلٓٓٱلۡو  َِّٰقَبةٓ ٓٱّللَّ َٓع
ورِٓ م 
 
 [  ٦٦: لقمان] ﴾٢٢ٓٱۡۡل

“আর পয ব্যক্ষি একক্ষনষ্ঠ ও ক্ষব্শুদ্ধক্ষিমত্ত আল্লাের কামছ ক্ষনজমক সেপথণ কমর, পস 
পিা শি রক্ষশ আাঁকমে ধমর। আর সকল ক্ষব্ষময়র পক্ষরণাে আল্লােরই কামছ”। 

[সূরা লুকোন, আয়াি: ২২] 
খ্- যাব্িীয় ক্ষশকথ পথমক আল্লােমক েুি রাখ্া: ব্ািা আল্লাে ব্যিীি অনয 
কাউমক অলী িথা অক্ষিিাব্ক ক্ষেমসমব্ গ্রেণ করমব্ না। যারা আল্লাের শত্রু 
িামদরমকও অক্ষিিাব্ক ক্ষেমসমব্ গ্রেণ করমব্ না। এ ব্যাপামর দলীল েমলা 
ক্ষনমনাি আয়ািসেূে:  
১- আল্লাে িা‘আলা ব্মলমছন,   

َّٰهِيمٓ ٓقَاَلِٓٓإَوذۡٓ﴿ بِيهِٓٓإِبَۡر
َ
اء ٓٓإِنَِّنَٓٓوقَۡوِمهِۦآِٓۡل آبََرا ِمَّ ونَٓٓمد ٢٦َٓٓٓتۡعب د  ِيٓإِلَّ ۥَٓفَطَرِنٓٓٱَّلَّ ٢٧َٓٓسَيۡهِدينِٓٓفَإِنَّه 

مَۡٓٓعقِبِهِۦِٓفٓٓبَاقَِيةََٗٓٓكَِمَۢةٓوََجَعلََها  [  ٦٢  ،٦٢: الزخرف] ﴾٢٨ٓيَۡرِجع ونَٓٓلََعلَّه 

“আর স্মরণ কর, যখ্ন ইব্রােীে স্বীয় ক্ষপিা ও িার কওেমক ব্মলক্ষছল, 
‘পিােরা পযগুমলার ইব্াদাি কর, ক্ষনশ্চয় আক্ষে িামদর পথমক সম্পকথেুি। িমব্ 
(ক্ষিক্ষন ছাো) ক্ষযক্ষন আোমক সৃক্ষষ্ট কমরমছন। অিঃপর ক্ষনশ্চয় ক্ষিক্ষন আোমক 
শীঘ্রই ক্ষেদায়াি ক্ষদমব্ন। আর এক্ষেমক পস িার উত্তরসূরীমদর েমধয এক ক্ষিরন্তন 
ব্াণী ব্াক্ষনময় পরমখ্ প ল, যামি িারা প্রিযাব্িথন করমি পামর”। [সূরা আয-
যুখ্রুফ, আয়াি: ২৬-২৮]  
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২- আল্লাে িা‘আলা ইব্রােীে আলাইক্ষেস সালামের িাষায় ব্মলমছন,   
فََرَءۡيت مٓقَاَلٓ﴿

َ
آأ نت مۡٓٓمَّ ونَٓٓك  نت م٧٥َٓٓۡٓتۡعب د 

َ
مٓ ٓأ اؤ ك  ونََٓٓوَءابَا ۡقَدم 

َ
م٧٦ٓٓۡٓٱۡۡل ٓ َٓفإِنَّه  ود ٓآَعد  ِ

ٓٓلد ٓٓإِلَّ ٓرَبَّ
 [  ٥٥  ،٥٥:  الشعراء] ﴾٧٧ٓٱۡلَعَّٰلَِمّيَٓ

“ইব্রােীে ব্লল, পিােরা ক্ষক িামদর সম্পমকথ পিমব্ পদমখ্ছ, পিােরা যামদর পূজা 
কর। পিােরা এব্ং পিাোমদর অিীি ক্ষপিৃপুরুমষরা? সকল সৃক্ষষ্টর রব্ ছাো 
অব্শযই িারা আোর শত্রু”। [সূরা আশ-শু‘আরা, আয়াি: ৭৫-৭৭]  
৩- আল্লাে িা‘আলা  আমরা ব্মলমছন,   

َهآق ۡلٓ﴿ يُّ
َ
أ ونََٓٓيَٰٓ َّٰفِر  ۡعب دٓ َٓلا١ٓٓٓٱۡلَك

َ
ونََٓٓمآأ نت مَۡٓٓوَلا٢َٓٓٓتۡعب د 

َ
ونَٓٓأ َّٰبِد  آَٓع ۡعب دٓ َٓما

َ
نَا َٓٓوَلا٣ٓٓٓأ

َ
ََٓعبِدٓ ٓأ

ا نت مَۡٓٓوَلا٤َٓٓٓعَبدتُّمۡٓٓمَّ
َ
ونَٓٓأ َّٰبِد  آَٓع ۡعب دٓ َٓما

َ
م٥ٓٓۡٓأ مۡٓٓلَك   [  ٥  ،٢: الاكفرون] ﴾٦ٓدِينَِٓٓوِلَٓٓدِين ك 

“ব্লুন, পে কাক্ষফর ণ, পিােরা যার ‘ইব্াদাি কর আক্ষে িার ‘ইব্াদাি কক্ষর না 
এব্ং আক্ষে যার ইব্াদাি কক্ষর পিােরা িাাঁর ইব্াদািকারী নও। আর পিােরা 
যার ইব্াদি করছ আক্ষে িার ইব্াদািকারী েব্ না। আর আক্ষে যার ইব্াদাি 
কক্ষর পিােরা িাাঁর ইব্াদািকারী েমব্ না। পিাোমদর জনয পিাোমদর দীন আর 
আোর জনয আোর দীন”। [সূরা আল-কাক্ষফরূন, আয়াি: ১-৭] 
৪- আল্লাে িা‘আলা ব্মলমছন,    

﴿ٓ ِٓٓي ۡؤِمن ونَٓٓقَۡوٗمآََتِدٓ ٓلَّ ادُّونَٓٓٱٓأۡلِخرَِٓٓوٱَۡلَۡومِٓٓبِٱّللَّ ادََّٓٓمنۡٓٓي َوا ََٓٓحا وََل ۥٓٱّللَّ مََۡٓٓكن واا َٓٓولَوَۡٓٓورَس  اَءه  وَۡٓٓءابَا
َ
ٓأ

مۡٓ اَءه  ۡبَنا
َ
وۡٓٓأ

َ
مۡٓٓأ ََّٰنه  وۡٓٓإِۡخَو

َ
ۡمٓيٓأ َلَٰٓئَِكَٓٓعِشرَيَته  و 

 
يَمَّٰنَٓٓق ل وبِِهمٓ ِٓفَٓٓكَتَبٓٓأ مٓٱۡۡلِ يََّده 

َ
وحٓ َٓوأ ٓ ٓبِر  ِۡنه  ٓمد

مۡٓ َّٰت َٓٓوي ۡدِخل ه  نَۡهَّٰرٓ ََٓتۡتَِهآِمنََٓتۡرِيَٓجنَّ
َ
يَٓٓخَِِّٰلِينَٓٓٱۡۡل ٓ ٓرَِضَٓٓفِيَها مۡٓٓٱّللَّ وا َٓٓعۡنه  ٓيَٓورَض  َلَٰٓئَِكَٓٓعۡنه  و 

 
ٓأ

ٓ ِيِٓٓحۡزب  َلآٓٱّللَّ
َ
ِِٓٓحۡزَبٓٓإِنَّٓٓأ مٓ ٓٱّللَّ ونَٓٓه  ۡفلِح   [  ٦٦: املجادلة] ﴾٢٢ٓٱلۡم 

“িুক্ষে পামব্ না এেন জাক্ষিমক যারা আল্লাে ও পরকামলর প্রক্ষি ঈোন আমন, 
ব্নু্ধত্ব করমি িার সামথ পয আল্লাে ও িাাঁর রাসূমলর ক্ষব্মরাক্ষধিা কমর, যক্ষদও 
িারা িামদর ক্ষপিা, পুত্র, িাই, অথব্া জ্ঞাক্ষি-প াষ্ঠী েয়। এরাই, যামদর অন্তমর 
আল্লাে ঈোন ক্ষলমখ্ ক্ষদময়মছন এব্ং িাাঁর পি পথমক রূে িারা িামদর শক্ষিশালী 
কমরমছন। ক্ষিক্ষন িামদর প্রমব্শ করামব্ন এেন জান্নািসেূমে যার ক্ষনি ক্ষদময় 
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ঝণথাধারাসেূে প্রব্াক্ষেি েয়। পসখ্ামন িারা স্থায়ী েমব্। আল্লাে িামদর প্রক্ষি 
সন্তুষ্ট েময়মছন এব্ং িারাও আল্লাের প্রক্ষি সন্তুষ্ট েময়মছ। এরাই আল্লাের দল। 
পজমন রাখ্, ক্ষনশ্চয় আল্লাের দলই সফলকাে”। [সূরা আল-েুজাদালা, আয়াি: 
২২] 
৫- আল্লাে িা‘আলা আমরা ব্মলমছন,   

َها﴿ يُّ
َ
أ ِينََٓٓيَٰٓ وا َٓٓلَٓٓءاَمن وا ٓٓٱَّلَّ َّٰفِرِينََٓٓتتَِّخذ  اءَٓٓٱلَۡك ۡوَِلَا

َ
ۡؤِمنَِّييٓٓد ونِِٓٓمنٓأ ونَٓٓٱلۡم  ت رِيد 

َ
نٓأ

َ
ََِٓٓتَۡعل وا ٓٓأ ّٓلِلَّ

مۡٓ ۡلَطَّٰٗنآَعلَۡيك  بِيًنآس   [  ٢٦٦:  النساء] ﴾١٤٤ٓمُّ

“পে েুক্ষেন ণ, পিােরা েুক্ষেন ণ ছাো কাক্ষফরমদরমক ব্নু্ধরূমপ গ্রেণ কমরা না। 
পিােরা ক্ষক আল্লাের জনয পিাোমদর ক্ষব্পমি পকামনা স্পষ্ট দলীল সাব্যস্ত করমি 
িাও?” [সূরা আন-ক্ষনসা, আয়াি: ১৪৪]  
৬- আল্লাে িা‘আলা আমরা ব্মলমছন,   

َها﴿ يُّ
َ
أ ِينََٓٓيَٰٓ وا َٓٓلَٓٓءاَمن وا ٓٓٱَّلَّ ودََٓٓتتَِّخذ  اَء َٓٓوٱِلََّصََّٰرىَٰٓٓٓٱَۡلَه  ۡوَِلَا

َ
مۡٓٓأ ه  اءٓ َٓبۡعض  ۡوَِلَا

َ
ٓ ٓأ مَٓوَمنَٓبۡعض  َّه  َٓيَتَول

مۡٓ ِنك  ۥٓمد ۡم ٓٓفَإِنَّه  َٓٓإِنَِّٓٓمۡنه  َّٰلِِمّيَٓٓٱۡلَقۡومََٓٓيۡهِديَٓلٓٓٱّللَّ  [  ٥٢: دةاملائ] ﴾٥١ٓٱلظَّ

“পে েুক্ষেন ণ, ইয়ােূদী ও নাসারামদরমক পিােরা ব্নু্ধরূমপ গ্রেণ কমরা না। 
িারা এমক অপমরর ব্নু্ধ। আর পিাোমদর েমধয পয িামদর সামথ ব্নু্ধত্ব করমব্, 
পস ক্ষনশ্চয় িামদরই একজন। ক্ষনশ্চয় আল্লাে যাক্ষলে কওেমক ক্ষেদায়াি পদন 
না”। [সূরা আল-োময়দা, আয়াি: ৫১]  
 - আল্লাে ব্যিীি অনয কাউমক োমকে ব্া ক্ষব্ধানদািা ক্ষেমসমব্ গ্রেণ না করা:  
ব্ািা কিৃথক আল্লাে ছাো অনয কাউমক এেনিামব্ আইনদািা ও ক্ষব্ধানদািা 
ক্ষেমসমব্ পেমন পনওয়া যামব্ না, যার  োলাল করা ক্ষব্ষয় পস গ্রেণ করমব্ এব্ং িার 
োরাে করা ক্ষব্ষয় পস ব্জথন করমব্। ব্রং পকব্লোত্র আল্লাে যা োলাল কমরমছন 
িাই ব্ািাের জনয োলাল। আর ক্ষিক্ষন যা োরাে কমরমছন িাই ব্ািাের জনয 
োরাে। কুরআন ও োদীমস এ সম্পমকথ অসংখ্য দলীল রময়মছ। িন্মমধয কময়কক্ষে 
েমলা:  
১- আল্লাে িা‘আলা ব্মলমছন,   
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َفَغرۡيَٓ﴿ 
َ
ِٓٓأ ۡبَتِغٓٓٱّللَّ

َ
وََٓٓحَكٗمآأ ِيٓآوَه  نَزَلٓٓٱَّلَّ

َ
مٓ ٓأ ٗليٓٓٱلِۡكَتََّٰبٓٓإََِلۡك  َفصَّ ِينَٓٓم  ٓٱلِۡكَتََّٰبَٓٓءاتَۡيَنَّٰه مٓ ٓوَٱَّلَّ

ونَٓ ۥَٓيۡعلَم  نَّه 
َ
لٓ ٓأ ََنَّ ِنٓم  بدَِكٓٓمد ٓ ٓرَّ ِ وَننَّٓٓفََلٓٓبِٱۡۡلَقد ۡمََتِينَِٓٓمنَٓٓتَك   [  ٢٢٦: االنعام] ﴾١١٤ٓٱلۡم 

“আক্ষে ক্ষক আল্লাে ছাো অনয কাউমক ক্ষব্িারক ক্ষেমসমব্ িালাশ করব্? অথি 
ক্ষিক্ষনই পিাোমদর ক্ষনকে ক্ষব্স্তাক্ষরি ক্ষকিাব্ নাক্ষযল কমরমছন। আর যামদরমক 
আক্ষে ক্ষকিাব্ ক্ষদময়ক্ষছলাে িারা জানি পয, িা পিাোর রমব্র পি পথমক 
যথাযথিামব্ নাক্ষযলকৃি। সুিরাং িুক্ষে কখ্মনা সমিেকারীমদর অন্তিুথি েময়া না। 
[সূরা আল-আন‘আে, আয়াি: ১১৪]  
২- আল্লাে িা‘আলা ব্মলমছন, 

ا ٓ﴿ وا َذ  مۡٓٓٱَّتَّ ۡحَبارَه 
َ
مۡٓٓأ ۡرَباٗبآَور ۡهَبََّٰنه 

َ
ِنٓأ ِٓٓد ونِٓٓمد آَٓمۡرَيمَٓٓٱۡبنََٓٓوٱلَۡمِسيحَٓٓٱّللَّ ا َٓٓوَما وا ِمر 

 
ٓٓأ ا ٓٓإِلَّ وا َِٓلَۡعب د 

آَٓوَِّٰحٗدا ٓٓإَِلَّٰٗها ٓٓإَِلَّٰهَٓٓلَّ ۥٓإِلَّ ۡبَحََّٰنه  َويس  آه  ونََٓٓعمَّ  [  ٦٢: اتلوبة] ﴾٣١ٓي ۡۡشِك 

“িারা আল্লােমক পছমে িামদর পক্ষিি ও সংসার-ক্ষব্রা ীমদর1 রব্ ক্ষেমসমব্ গ্রেণ 
কমরমছ এব্ং োরইয়ােপুত্র োসীেমকও। অথি িারা এক ইলামের ইব্াদি 
করার জনযই আক্ষদষ্ট েময়মছ, ক্ষিক্ষন ছাো পকামনা (সিয) ইলাে পনই। িারা পয 
শরীক কমর ক্ষিক্ষন িা পথমক পক্ষব্ত্র”। [সূরা আি-িাওব্াে, আয়াি: ৩১] 
৩- আল্লাে িা‘আলা আমরা ব্মলমছন,    

مۡٓ﴿
َ
مۡٓٓأ ا ٓٓلَه  َٰٓؤ  ََك وا ٓٓۡش  مَٓۡشَع  ِنَٓٓلَه  ِينِٓٓمد َذنٓ ٓلَمَۡٓٓمآٱلد

ۡ
يٓٓبِهِٓٓيَأ ِضَٓٓٱۡلَفۡصلََِٓٓكَِمةٓ َٓولَۡوَلٓٓٱّللَّ  ۡم ٓٓلَق  ٓبَۡيَنه 

َّٰلِِمّيَِٓٓإَونَّٓ مۡٓٓٱلظَّ ٓٓلَه  َِلمٓ َٓعَذاب 
َ
 [  ٦٢: الشورى] ﴾٢١ٓأ

“িামদর জনয ক্ষক এেন ক্ষকছু শরীক আমছ, যারা িামদর জনয দীমনর ক্ষব্ধান 
ক্ষদময়মছ, যার অনুেক্ষি আল্লাে পদন ক্ষন? আর ফয়সালার পঘাষণা না থাকমল 
িামদর ব্যাপামর ক্ষসদ্ধান্ত েময়ই পযি। আর ক্ষনশ্চয় যাক্ষলেমদর জনয রময়মছ 
যন্ত্রণাদায়ক ‘আযাব্”। [সূরা আশ-শূরা, আয়াি: ২১] 
৪- আল্লাে িা‘আলার ব্াণী,   

                                           
1 এ স্থমল أحبار িারা ইয়ােূদীমদর ধেথপক্ষিি আর رهبان িারা নাসারামদর ধেথপক্ষিিমদরমক 

বু্ঝামনা েময়মছ। 
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لَمۡٓ﴿
َ
ِينَٓٓإَِلٓٓتَرَٓٓأ ونَٓٓٱَّلَّ م  مۡٓٓيَزۡع  نَّه 

َ
آَٓءاَمن وا ٓٓأ نزَِلٓٓبَِما

 
نزَِلَٓٓوَماآٓإََِلَۡكٓٓأ

 
ونََٓٓقۡبلَِكِٓٓمنٓأ نٓي رِيد 

َ
ٓأ

واا ٓ َّٰغ وتِٓٓإَِلَٓٓيَتَحاَكم  ا َٓٓوقَدۡٓٓٱلطَّ وا ِمر 
 
نٓأ

َ
وا ٓٓأ ر  ٓٓيَۡكف  ۡيَطَّٰنٓ َٓوي رِيدٓ ٓبِهِۦ  نٓٱلشَّ

َ
مۡٓٓأ ٓٓي ِضلَّه  ََّٰل  ٓبَعِيٗدآَضَل

مۡٓٓقِيَلِٓٓإَوَذا٦٠ٓ آٓإَِلََّٰٓٓتَعالَۡوا ٓٓلَه  نَزَلَٓٓما
َ
ٓ ٓأ ولِِٓٓإَوَلٓٓٱّللَّ يَۡتٓٓٱلرَّس 

َ
َنَّٰفِقِّيََٓٓرأ ونَٓٓٱلۡم  دُّ وٗدآَعنَكٓٓيَص  د  ٓص 

آٓفََكۡيَف٦١ٓٓ مٓإَِذا َصََّٰبۡته 
َ
ِصيَبُۢةٓأ َمۡتٓٓبَِمآمُّ يِۡديِهمۡٓٓقَدَّ

َ
اء وكَٓٓث مَّٓٓأ ونََٓٓجا ََِٓٓيۡلِف  آٓإِنۡٓٓبِٱّللَّ َرۡدنَا

َ
آٓأ ٓإِلَّ

َلَٰٓئَِك٦٢َٓٓٓوتَۡوفِيًقآإِۡحَسَّٰٗنا و 
 
ِينَٓٓأ ٓ َٓيۡعلَمٓ ٓٱَّلَّ ۡعرِۡضٓٓق ل وبِِهمِۡٓٓفَٓٓمآٱّللَّ

َ
مۡٓٓفَأ مَۡٓٓعۡنه  مَۡٓٓوق لٓوَِعۡظه  َّه  ِٓفٓآل

ِسِهمۡٓ نف 
َ
ا٦٣ٓٓٓبَلِيٗغآقَۡوَل ٓٓأ رَۡسۡلَنآَوَما

َ
ولٓ ِٓمنٓأ ٓٓرَّس  ِيٓٓبِإِۡذنَِِٓٓل َطاعَٓٓإِلَّ مَۡٓٓولَوۡٓٓٱّللَّ نَّه 

َ
واا ٓٓإِذٓأ لَم  َسه مۡٓٓظَّ نف 

َ
ٓأ

اء وكَٓ وا َٓٓجا َٓٓفَٱۡسَتۡغَفر  مٓ ٓرََٓوٱۡسَتۡغفَٓٓٱّللَّ ول ٓٓلَه  وا ٓٓٱلرَّس  َٓٓلَوََجد  اٗبآٱّللَّ َٓلَٓٓوَربدَِكٓٓفََل٦٤ٓٓٓرَِّحيٗمآتَوَّ
َّٰٓٓي ۡؤِمن ونَٓ وكََٓٓحّتَّ ِم  َكد مَۡٓٓشَجرَٓٓفِيَمآَي  وا َٓٓلٓٓث مَّٓٓبَۡيَنه  ِسِهمِۡٓٓفٓآََيِد  نف 

َ
آَحرَٗجآأ ِمَّ وا ٓٓقََضۡيَتٓٓمد َٓوي َسلدِم 

 [  ٢٥  ،٢٢:  النساء] ﴾٦٥ٓتَۡسلِيٗما

“িুক্ষে ক্ষক িামদরমক পদখ্ ক্ষন, যারা দাব্ী কমর পয, ক্ষনশ্চয় িারা ঈোন এমনমছ 
িার ওপর, যা নাক্ষযল করা েময়মছ পিাোর প্রক্ষি এব্ং যা নাক্ষযল করা েময়মছ 
পিাোর পূমব্থ। িারা িা ূমির কামছ ক্ষব্িার ক্ষনময় পযমি িায় অথি িামদরমক 
ক্ষনমদথশ পদওয়া েময়মছ িামক অস্বীকার করমি। আর শয়িান িায় িামদরমক 
পঘার ক্ষব্ভ্রাক্ষন্তমি ক্ষব্ভ্রান্ত করমি। আর যখ্ন িামদরমক ব্লা েয়, ‘পিােরা আমসা 
যা আল্লাে নাক্ষযল কমরমছন িার ক্ষদমক এব্ং রাসূমলর ক্ষদমক’, িখ্ন 
েুনাক্ষফকমদরমক পদখ্মব্ পিাোর কাছ পথমক সমূ্পণথরূমপ ক্ষফমর যামি। সুিরাং 
িখ্ন পকেন েমব্, যখ্ন িামদর ওপর  পকামনা েুসীব্ি আসমব্, পসই কারমণ 
যা িামদর োি পূমব্থই পপ্ররণ কমরমছ? িারপর িারা আল্লাের নামে শপথ করা 
অব্স্থায় পিাোর কামছ আসমব্ পয, আেরা কলযাণ ও সম্প্রীক্ষি ক্ষিন্ন অনয ক্ষকছু 
িাই ক্ষন। ওরা েমলা পসসব্ পলাক, যামদর অন্তমর কী আমছ আল্লাে িা জামনন। 
সুিরাং িুক্ষে িামদর পথমক েুখ্ ক্ষফক্ষরময় নাও এব্ং িামদরমক সদুপমদশ দাও। 

আর িামদরমক িামদর ক্ষনজমদর ব্যাপামর েেথস্পশথী কথা ব্ল। আর আক্ষে পয 
পকামনা রাসূল পপ্ররণ কমরক্ষছ িা পকব্ল এ জনয, পযন আল্লাের অনুেক্ষিক্রমে 
িামদর আনু িয করা েয়। আর যক্ষদ িারা- যখ্ন ক্ষনজমদর প্রক্ষি যুলে কমরক্ষছল 
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িখ্ন পিাোর কামছ আসি অিঃপর আল্লাের কামছ িো িাইি এব্ং রাসূলও 
িামদর জনয িো িাইি িােমল অব্শযই িারা আল্লােমক িাওব্া কবূ্লকারী, 
দয়ালু পপি। অিএব্, পিাোর রমব্র কসে, িারা েুক্ষেন েমব্ না যিিণ না 
িামদর েমধয সৃষ্ট ক্ষব্ব্ামদর ব্যাপামর পিাোমক ক্ষব্িারক ক্ষনধথারণ কমর, িারপর 
িুক্ষে পয ফয়সালা পদমব্ পস ব্যাপামর ক্ষনজমদর অন্তমর পকামনা ক্ষিধা অনুিব্ না 
কমর এব্ং পূণথ সম্মক্ষিমি পেমন পনয়”। [সূরা আন-ক্ষনসা, আয়াি: ৬০-৬৫] 
৫- আল্লাে িা‘আলা ব্মলমছন,   

آ﴿ نَزِۡلَآإِنَّا
َ
َّٰةَٓٓأ ٗدىٓفِيَهآٱتلَّۡوَرى يٓٓه  مٓ َٓون ور  ِينَٓٓٱِلَّبِيُّونَٓٓبَِهآََيۡك  وا ٓٓٱَّلَّ ۡسلَم 

َ
ِينَٓٓأ َّٰنِيُّونََٓٓهاد وا ٓٓلَِّلَّ بَّ َٓوٱلرَّ

ۡحَبارٓ 
َ
وا ٓٓبَِمآَوٱۡۡل ِٓٓكَِتَّٰبِِٓٓمنٓٱۡست ۡحفِظ  يَٓٓعلَۡيهَِٓٓوََكن وا ٓٓٱّللَّ اَء َهَدا ا ٓٓفََلٓٓش  َٓوَلَٓٓوٱۡخَشۡونِٓٓٱِلَّاَسََّٓٓتَۡشو 

وا ٓ َِّّٰتٓأَِبٓتَۡشََت  مٓلَّمَۡٓٓوَمنٓقَلِيٗليَٓٓثَمٗنآَي آََٓيۡك  نَزَلٓٓبَِما
َ
ٓ ٓأ َلَٰٓئَِكٓٓٱّللَّ و 

 
مٓ ٓفَأ ونَٓٓه  َّٰفِر  : دةاملائ] ﴾٤٤ٓٱلَۡك

٦٦  ] 

“ক্ষনশ্চয় আেরা িাওরাি নাক্ষযল কমরক্ষছ, িামি ক্ষছল ক্ষেদায়াি ও আমলা, এর 
োধযমে ইয়ােূদীমদর জনয ফয়সালা প্রদান করি অনু ি নব্ী ণ এব্ং রব্বানী 
ও ধেথক্ষব্দ ণ। কারণ, িামদরমক আল্লাের ক্ষকিামব্র রিক করা েময়ক্ষছল এব্ং 
িারা ক্ষছল এর ওপর সািী। সুিরাং পিােরা োনুষমক িয় কমরা না, আোমক 
িয় কর এব্ং আোর আয়ািসেূমের ক্ষব্ক্ষনেময় সাোনয েূলয ক্রয় কমরা না। আর 
যারা আল্লাে যা নাক্ষযল কমরমছন, িার োধযমে ফয়সালা কমর না, িারাই 
কাক্ষফর”। [সূরা আল-োময়দা, আয়াি: ৪৪]  
িিুথথি: কামলো ‘লা ইলাো ইল্লাল্লাহু’ এর শিথাব্লী: 
 কামলো শাোদাে ‘লা ইলাো ইল্লাল্লাহু’ এর কক্ষিপয় শিথ রময়মছ, যা 
জানা ও পস অনুযায়ী আেল করা প্রমিযকক্ষে েুসক্ষলমের ওপর ফরয। কুরআন ও 
সুন্নাে পক্ষরসংখ্যান ও  মব্ষণা কমর এসব্ শিথ পব্র করা েময়মছ।   
১- ইলে ব্া জ্ঞান: 
 কামলো শাোদার প্রথে শিথ েমলা, ইলে ব্া জ্ঞান। এর দলীল আল্লাে 
িা‘আলার ব্াণী,    
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ۥٓفَٱۡعلَمۡٓ﴿ نَّه 
َ
ٓٓإَِلَّٰهََٓٓلآٓأ ٓ ٓإِلَّ  [  ٢٦:  حممد] ﴾ٓٱّللَّ

“অিএব্ পজমন রামখ্া, ক্ষনঃসমিমে আল্লাে ছাো পকামনা (সিয) ইলাে পনই”। 
[সূরা েুোম্মাদ, আয়াি: ১৯]  
সেীে েুসক্ষলমে উসোন রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু পথমক ব্ক্ষণথি, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন, 

ناُه اَل إََِلَ إاِلا اهلُل، َدَخَل اجْلَناةَ »
َ
 «َمْن َماَت وَُهَو َيْعلَُم أ

“পয ব্যক্ষি ‘লা ইলাো ইল্লাল্লাে’ এর ক্ষনক্ষশ্চি জ্ঞান ক্ষনময় োরা যামব্, পস জান্নামি 
প্রমব্শ করমব্”।1 
এখ্ামন ‘ইলে’ ব্া জ্ঞান িারা কামলো শাোদার দু’ক্ষে অংশ ‘লা ইলাো ইল্লাল্লাে’ 
ও েুোম্মাদুর রাসূলুল্লাে’ এর প্রকৃি ইলেমক বু্ঝামনা েময়মছ। এ ইলে অনুযায়ী 
আেল করার জনয যা ক্ষকছু অিযাব্শযকীয় কমর সব্ ক্ষকছুই এখ্ামন উমদ্দশয। 
আর ইলমের ক্ষব্পরীি েমলা জােল ব্া অজ্ঞিা, অজানা ও ক্ষনবু্থক্ষদ্ধিা। এ 
উম্মমির েুশক্ষরকরা (ইসলাে গ্রেমণর পমরও যারা ক্ষশমকথ ক্ষলপ্ত) ইলমের প্রকৃি 
অথথ না জানার কারমণই িারা ‘লা ইলাো ইল্লাল্লাে’ এর ক্ষব্পরীি কাজ কমর। 
িারা ‘ইলাে’ শমব্দর োকীকী অথথ, ‘ইসব্াি’ ও ‘নক্ষফ’ এর েেথ সম্পমকথ অজ্ঞ। 

ফমল িারা ‘লা ইলাো ইল্লাল্লাে’ এর প্রকৃি অথথ না খু্াঁমজ এর শাক্ষব্দক অথথমক 
বু্ক্ষঝময় ইিাকৃি এ কামলোর অপব্যাখ্যা ক্ষদময় থামক। অথি েুশক্ষরকরাও এর 
প্রকৃি অথথ জানি। পযেন িারা ব্লি:  

َجَعَلٓ﴿
َ
 [  ٥:  ص] ﴾َٓوَِّٰحًدا ٓٓإَِلَّٰٗهآٱٓأۡللَِهةَٓٓأ

“পস ক্ষক সকল উপাসযমক এক ইলাে ব্াক্ষনময় ক্ষনময়মছ”? [সূরা সদ, আয়াি: ৫]  
িারা আমরা ব্লমিা,  

نِٓ﴿
َ
وا ٓٓأ وا ٓٓٱۡمش  ََٰٓٓٓوٱۡصِِب  ۡمٓ ََٓعَ  [  ٢:  ص] ﴾َٓءالَِهتِك 

                                           
1 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ২৬।  
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“যাও এব্ং পিাোমদর উপাসযগুমলার ওপর অক্ষব্িল থাক”। [সূরা সাদ, আয়াি: 
৬]  
২- ইয়াকীন:  
ইয়াকীন েমলা সমিে, সংশয়, ক্ষিধা ও পদাদুলযোন পকামনা একোমক গ্রেণ না 
কমর োঝাোক্ষঝ স্থামন ক্ষব্রি থাকা ব্া ক্ষনছক সমিে-সংশয় ইিযাক্ষদর ক্ষব্পরীি। 
‘লা ইলাো ইল্লাল্লাে’ ও েুোম্মাদুর রাসূলুল্লাে’ এর প্রকৃি অথথ েমলা, ক্ষনঃসমিমে 
দৃঢ়িার সামথ েমন প্রামণ এ কামলোর প্রক্ষি দৃঢ় ক্ষব্োস স্থাপনা করা এব্ং 
একোত্র আল্লােমক প্রকৃি ইলাে ক্ষেমসমব্,  েুোম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে 
ওয়াসাল্লােমক সিয নব্ী ক্ষেমসমব্ পেমন পনওয়া, আল্লাে ব্যিীি অনযানয সব্ 
ইলােমক অস্বীকার করা এব্ং েুোম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লামের পর 
যারা নব্ী দাব্ী কমর িামদর দাব্ীমক প্রিযাখ্যান করা। পকামনা ব্যক্ষি যক্ষদ 
কামলো ‘লা ইলাো ইল্লাল্লাে’ ও ‘েুোম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্’ এর অথথ ও িাক্ষেদার 
ব্যাপামর সমিে পপাষণ কমর ব্া আল্লাে ব্যিীি অনয কামরা ইব্াদিমক 
প্রিযাখ্যান করমি অস্বীকার কমর ব্া অমনযর ইব্াদি পথমক ক্ষব্রি না থামক; 
িমব্ এ দু’ক্ষে কামলো িার পকামনা উপকামর আসমব্ না। এ শমিথর দলীল 
েমলা, আবু্  হুরায়রা রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু পথমক ব্ক্ষণথি, নব্ী সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে 
ওয়াসাল্লাে শাোদািাইন সম্পমকথ ব্মলমছন,   

 «اَل يَلََْق اهلَل بِِهَما َعبٌْد َغْْيَ َشاكٍّ ِفيِهَما، إاِلا َدَخَل اجْلَناةَ »
“পয পকামনা ব্ািা এ দু’ক্ষে ক্ষব্ষময়র প্রক্ষি সমিোিীি দৃঢ় ক্ষব্োস পরমখ্ আল্লাের 
সমে সািাৎ করমব্, পস জান্নামি প্রমব্শ করমব্”।1 
আবু্ হুরায়রা রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু পথমক ব্ক্ষণথি, ক্ষিক্ষন ব্মলন, 

ُه بِ » ْ ْن اَل إََِلَ إاِلا اهلُل ُمْستَيِْقنًا بَِها قَلْبُُه، فَبَِّشر
َ
 «اجْلَناةِ َمْن لَِقيَت ِمْن َوَراِء َهَذا اْْلَائَِط يَْشَهُد أ

                                           
1 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ২৭।  
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“এ পদওয়ামলর পপছমন যার সামথ পিাোর সািাৎ েয়, পয আন্তক্ষরক দৃঢ় 
ক্ষব্োমস এ সািয পদয় পয, আল্লাে ছাো পকামনা েক্ব ইলাে পনই, িামক িুক্ষে 
জান্নামির সুসংব্াদ দাও”।1  
িাছাো আল্লাে িা‘আলা েুক্ষেনমদর প্রশংসা কমর ব্মলমছন,  

ۡؤِمن ونَٓٓإِنََّما﴿ ِينَٓٓٱلۡم  َِٓٓءاَمن وا ٓٓٱَّلَّ وَِلِۦٓبِٱّللَّ  [  ٢٥: اْلجرات] ﴾يَۡرتَاب وا ٓٓلَمۡٓٓث مََّٓٓورَس 

“েুক্ষেন পকব্ল িারাই যারা আল্লাে ও িাাঁর রাসূমলর প্রক্ষি ঈোন এমনমছ, 
িারপর সমিে পপাষণ কমর ক্ষন।”। [সূরা আল-হুজুরাি, আয়াি: ১৫]  
পিান্তমর আল্লাে িা‘আলা েুনাক্ষফকমদর ক্ষনিা কমর ব্মলমছন, 

مَۡٓٓوٱۡرتَابَۡتٓٓ﴿ مۡٓٓق ل وب ه  د ونََٓٓرۡيبِِهمِۡٓٓفَٓٓفه   [  ٦٥: اتلوبة] ﴾٤٥َٓيََتَدَّ

“আর িামদর অন্তরসেূে সংশয়গ্রস্ত েময় প মছ। সুিরাং িারা িামদর সংশময়ই 
ঘুরপাক পখ্মি থামক”। [সূরা আি-িাওব্াে, আয়াি: ৪৫] 
আবু্দল্লাে ইব্ন োস’উদ রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু ব্মলন,  

يَمانُ » يَماِن: َواْْلَِقنُي اإْلِ ْْبُ نِْصُف اإْلِ  «الصا
“সব্র (নধযথ) েমলা ঈোমনর অমধথক আর ইয়াকীন েমলা পূণথাে ঈোন”।2 
িাই সমিোিীিিামব্ ব্লা যায়, পয ব্যক্ষি শাোদািাইমনর প্রকৃি অমথথ দৃঢ় 
ক্ষব্োস করমব্, িার সেস্ত অে প্রিযে পথমক একোত্র রাবু্বল আলােীমনর 
ইব্াদি ও  েুোম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লামের আনু িযই প্রকাশ পামব্।  
৩- কবু্ল করা (গ্রেণ করা) যা প্রিযাখ্ামনর ক্ষব্পরীি  
অথথাৎ অমনক োনুষ কামলো শাোদামির অথথ জামন ও বু্মঝ এব্ং এর িাক্ষেদাও 
ইয়াকীমনর সামথ ক্ষব্োস কমর; ক্ষকন্তু অেংকার ও ক্ষেংসার কারমণ িা প্রিযাখ্যান 
কমর। এক্ষে ইয়ােূদী ও ক্ষিস্টান আমলেমদর অব্স্থা। পকননা িারা এক 
                                           
1 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৩১।  
2 েু‘জাে আল-কাব্ীর, ক্ষলি-ত্বব্রানী, োদীস নং ৮৫৪৪, ৯/১০৪; েুসিাদরামক োক্ষকে, োদীস 
নং ৩৬৬৬, ২/৪৮৪। োক্ষকে রে. োদীসক্ষের সনদমক সেীে ব্মলমছন। ইোে যাোব্ী রে.-ও 
সেীে ব্মলমছন, িালখ্ীস (৩৬৬৬)। 
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আল্লােমক ইলাে ক্ষেমসমব্ সািী পদন এব্ং  েুোম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে 
ওয়াসাল্লােমক নব্ী ক্ষেমসমব্ জামনন, পযেক্ষনিামব্ িারা ক্ষনমজমদর সন্তানমদরমক 
ক্ষিমন, িা সমত্বও িারা এ সিযমক গ্রেণ কমর না। আল্লাে িা‘আলা িামদর 
সম্পমকথ ব্মলমছন,   

ِنَۡٓٓحَسٗدآ﴿ ِسِهمِٓعندِٓٓمد نف 
َ
ِنٓ ٓأ ََٓٓمآَبۡعدِٓٓمد مٓ ٓتَبَّيَّ  [  ٢٢٦: ابلقرة] ﴾ٓٱۡۡلَقُّ ٓٓلَه 

“সিয স্পষ্ট েওয়ার পর িামদর পি পথমক ক্ষেংসাব্শিঃ (িারা এরূপ কমর 
থামক)”। [সূরা আল-ব্াকারাে, আয়াি: ১০৯] 
 এেক্ষনিামব্ েুশক্ষরকরাও কামলো ‘লা ইলাো ইল্লাল্লাে’ এর অথথ জানি এব্ং  
েুোম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লােমক সিয নব্ী ক্ষেমসমব্ স্বীকার করি; 
ক্ষকন্তু িারা অেংকামরর ব্শব্িথী েময় িা প্রিযাখ্ান কমরমছ। আল্লাে িা‘আলা 
িামদর অব্স্থা সম্পমকথ ব্মলমছন,   

مۡٓ﴿ مۡٓٓقِيَلٓٓإَِذآََكن واا ٓٓإِنَّه  ٓٓإَِلَّٰهََٓٓلآٓلَه  ٓ ٓإِلَّ ونَٓٓٱّللَّ  [  ٦٥:  الصافات] ﴾٣٥ٓيَۡسَتۡكِِب 

“িামদরমক যখ্ন ব্লা েি, ‘আল্লাে ছাে পকামনা (সিয) ইলাে পনই’, িখ্ন 
ক্ষনশ্চয় িারা অেঙ্কার করি”। [সূরা আস-সাফফাি, আয়াি: ৩৫]  
আল্লাে িা‘আলা আমরা ব্মলমছন,   

مۡٓ﴿ ب ونََكَٓٓلٓٓفَإِنَّه  ِ َّٰلِِمّيََٓٓوَلَِّٰكنَّٓٓي َكذد َِٓٓيَِّٰتٓأَِبٓٱلظَّ ونَٓٓٱّللَّ  [  ٦٦: االنعام] ﴾٣٣ََٓيَۡحد 

“ক্ষকন্তু িারা পিা পিাোমক অস্বীকার কমর না; ব্রং যাক্ষলেরা আল্লাের 
আয়ািসেূেমক অস্বীকার কমর”। [সূরা আল-আন‘আে, আয়াি: ৩৩]  
৪- আল-ইনক্ষকয়াদ িথা   ব্শযিা স্বীকার ব্া পেমন পনওয়া: 
কবু্ল (গ্রেণ করা) ও ইনক্ষকয়াদ (ব্শযিা স্বীকার করা) এিদুিময়র েমধয পাথথকয 
েমলা, ইনক্ষকয়াদ োমন কমেথর োধযমে পকামনা ক্ষকছুর পেমন পনওয়া প্রকাশ করা। 
আর কবু্ল েমলা, কথা ও ক্ষব্োমসর োধযমে পকামনা ক্ষকছুমক সক্ষিক ব্মল গ্রেণ 
করা এব্ং িা প্রকাশ করা। উিয়ক্ষেই  অিযাব্শকীয়। িন্মমধয ইনক্ষকয়াদ েমলা 
কায়েমনাব্ামকয পেমন পনওয়া, ব্শযিা স্বীকার করা, আনু িয করা এব্ং আল্লাের 
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ক্ষব্ধামনর অোনয না করা ও পযিামব্ ক্ষব্ধান এমসমছ ক্ষিক পসিামব্ অনুসরণ 
করা। আল্লাে িা‘আলা ব্মলমছন,     

نِيب واا ٓ﴿
َ
مۡٓٓإَِلََّٰٓٓوأ وا َٓٓربدِك  ۡسلِم 

َ
 [ ٥٦: الزمر] ﴾ََلٓ َٓوأ

“আর পিােরা পিাোমদর রমব্র অক্ষিেুখ্ী েও এব্ং িাাঁর কামছ ক্ষনজমক সেপথণ 
কর।”। [সূরা আয-যুোর, আয়াি: ৫৩]  
আল্লাে িা‘আলা আমরা ব্মলমছন, 

ۡحَسنٓ َٓوَمنۡٓ﴿
َ
نۡٓٓدِيٗنآأ ِمَّ ۡسلَمَٓٓمد

َ
ۥٓأ ِٓٓوَۡجَهه  وَّٓٓلِلَّ ِۡسنٓ َٓوه   [  ٢٦٥:  النساء] ﴾َم 

“আর দীমনর ব্যাপামর িার িুলনায় পক উত্তে, পয সৎকেথপরায়ণ অব্স্থায় 
আল্লাের কামছ ক্ষনজমক পূণথ সেপথণ করল”। [সূরা আন-ক্ষনসা, আয়াি: ১২৫]  

ٓۥآي ۡسلِمَۡٓٓوَمن﴿ ِٓٓإَِلٓٓوَۡجَهه  وَٓٓٱّللَّ ِۡسنٓ َٓوه  ۡرَوةِٓٓٱۡسَتۡمَسَكَٓٓفَقدَِٓٓم  ٓىٓبِٱۡلع  ۡثَقَّٰ  [  ٦٦: لقمان] ﴾ٱلۡو 

“আর পয ব্যক্ষি একক্ষনষ্ঠ ও ক্ষব্শুদ্ধক্ষিমত্ত আল্লাের কামছ ক্ষনজমক সেপথণ কমর, পস 
পিা শি রক্ষশ আাঁকমে ধমর।” [সূরা পলাকোন, আয়াি: ২২] 
একোত্র েোন আল্লাের ইব্াদিই েমলা ইনক্ষকয়ামদর প্রকৃি অথথ। আর নব্ী 
সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লামের ইনক্ষকয়াদ েমলা, িাাঁর সুন্নমির অনুসরণ করা, 
ক্ষিক্ষন যা ক্ষনময় এমসমছন িা কবু্ল করা, অনুসরণ করা এব্ং িাাঁর ক্ষব্িামর সন্তুষ্ট 
থাকা। আল্লাে িা‘আলা এ সম্পমকথ ব্মলমছন,    

َّٰٓٓي ۡؤِمن ونََٓٓلَٓٓوَربدَِكٓٓفََلٓ﴿ وكََٓٓحّتَّ ِم  َكد مَۡٓٓشَجرَٓٓفِيَمآَي  وا َٓٓلٓٓث مَّٓٓبَۡيَنه  ِسِهمِۡٓٓفٓآََيِد  نف 
َ
آَحرَٗجآأ ِمَّ ٓمد

وا ٓٓقََضۡيَتٓ  [  ٢٥:  النساء] ﴾٦٥ٓتَۡسلِيٗمآَوي َسلدِم 

“অিএব্, পিাোর রমব্র কসে, িারা েুক্ষেন েমব্ না যিিণ না িামদর েমধয 
সৃষ্ট ক্ষব্ব্ামদর ব্যাপামর পিাোমক ক্ষব্িারক ক্ষনধথারণ কমর, িারপর িুক্ষে পয 
ফয়সালা পদমব্ পস ব্যাপামর ক্ষনজমদর অন্তমর পকামনা ক্ষিধা অনুিব্ না কমর এব্ং 
পূণথ সম্মক্ষিমি পেমন পনয়”। [সূরা আন-ক্ষনসা, আয়াি: ৬৫]  
এ আয়ামি িামদর ঈোমনর সক্ষিকিার জনয রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে 
ওয়াসাল্লামের ফয়সালামক পূণথ সম্মক্ষিমি পেমন পনওয়া শিথ করা েময়মছ। 
অিএব্, ক্ষিক্ষন েোন আল্লাের পি পথমক পযসব্ ক্ষব্ধান ক্ষনময় এমসমছন 
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পসগুমলামি ক্ষনমজমক পূণথ সেপথণ করা ও পূণথ সম্মক্ষিমি পসগুমলার অনুসরণ 
করা অপক্ষরোযথ।  
৫- সিযব্াক্ষদিা  
এর ক্ষব্পরীি েমলা ক্ষেথযাব্াক্ষদিা। ঈোমনর এ শিথ সম্পমকথ সেীে োদীমস 
এমসমছ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন, 

ًدا رَُسوُل اهلِل َصاِدقًا ِمْن قَلْبِِه، َدَخَل اجْلَ » نا حُمَما
َ
ْن اَل إََِلَ إاِلا اهلُل، َوأ

َ
 «ناةَ َمْن َماَت وَُهَو يَْشَهُد أ

“পয ব্যক্ষি অন্তমরর সিযব্াক্ষদিার সামথ ‘লা ইলাো ইল্লাল্লাে’ আল্লাে ব্যিীি 
পকামনা ইলাে পনই এব্ং  েুোম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে আল্লাের 
রাসূল সািয ক্ষদমব্, এ অব্স্থায় োরা প মল জান্নামি প্রমব্শ করমব্”।1 
পিান্তমর পকউ যক্ষদ েুমখ্ এ সািয ক্ষদল; ক্ষকন্তু অন্তমর এর েেথ অস্বীকার করল 
িােমল িার এ সািয পকামনা কামজ আসমব্ না এব্ং পস নাজািপ্রাপ্তও েমব্ না। 
পযেন আল্লাে িা‘আলা েুনাক্ষফকমদর পেৌক্ষখ্ক সামিযর ব্যাপামর ব্মলমছন,    

ول ٓٓإِنََّكٓٓنَۡشَهدٓ ﴿ ِ ٓٓلََرس  ٓ ٓٱّللَّ وَل  ۥٓإِنََّكَٓٓيۡعَلمٓ َٓوٱّللَّ ٓ ٓلََرس  َنَّٰفِقِّيَٓٓإِنَّٓٓيَۡشَهدٓ َٓوٱّللَّ َِّٰذب ونَٓٓٱلۡم   ﴾١ٓلََك
 [  ٢: املنافقون]

“আেরা সািয ক্ষদক্ষি পয, ক্ষনশ্চয় আপক্ষন আল্লাের রাসূল এব্ং আল্লাে জামনন 
পয, অব্শযই িুক্ষে িাাঁর রাসূল। আর আল্লাে সািয ক্ষদমিন পয, অব্শযই 
েুনাক্ষফকরা ক্ষেথযাব্াদী”। [সূরা আল-েুনাক্ষফকূন, আয়াি: ১] 
েুনাক্ষফক ও কাক্ষফরমদর ক্ষেথযা সামিযর ব্যাপামর আল্লাে িা‘আলা ব্মলমছন,     

ول َٓٓمنٓٱِلَّاِسَٓٓوِمنَٓ﴿ َِٓٓءاَمنَّآَيق  مَٓوَمآٱٓأۡلِخرَِٓٓوبِٱَۡلَۡومِٓٓبِٱّللَّ ۡؤِمنِّيَٓٓه   [  ٢: ابلقرة] ﴾٨ٓبِم 

“আর োনুমষর েমধয ক্ষকছু এেন আমছ, যারা ব্মল, ‘আেরা ঈোন এমনক্ষছ আল্লাের 
প্রক্ষি এব্ং পশষ ক্ষদমনর প্রক্ষি’; অথি িারা েুক্ষেন নয়”। [সূরা আল-ব্াকারা, 
আয়াি: ৮]  

                                           
1 েুসনাদ আেেদ, োদীস নং ২২০০৩, শু‘আইব্ আরনাউি ব্মলমছন, োদীমসর সনদক্ষে 
শাইখ্াইমনর শমিথ সেীে।  
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৬- ইখ্লাস ব্া একক্ষনষ্ঠিা  
এর ক্ষব্পরীি েমলা ক্ষশকথ। আল্লাে িা‘আলা ব্মলমছন,   

َٓٓفَٱۡعب دِٓ﴿ ۡلِٗصآٱّللَّ ٓ ُٓم  ِينََٓٓلَّ َل٢ٓٓٓٱلد
َ
ِٓٓأ ِينٓ ّٓلِلَّ ٓيٓٱلد  [  ٦  ،٦: الزمر] ﴾ٱۡۡلَالِص 

“অিএব্, আল্লাের ‘ইব্াদাি কর িাাঁরই আনু মিয একক্ষনষ্ঠ েময়। পজমন পরখ্, 
আল্লাের জনযই ক্ষব্শুদ্ধ ইব্াদাি”। [সূরা আয-যুোর, আয়াি: ২-৩]  
আল্লাে িা‘আলা  আমরা ব্মলমছন,   

ٓآق ۡلٓ﴿ ِمۡرت ٓٓإِندِ
 
نۡٓٓأ

َ
ۡعب دَٓٓأ

َ
َٓٓأ ۡلِٗصآٱّللَّ ٓ ُٓم  ِينََٓٓلَّ  [  ٢٢: الزمر] ﴾١١ٓٱلد

“ব্লুন, ‘ক্ষনশ্চয় আোমক ক্ষনমদথশ পদওয়া েময়মছ আক্ষে পযন আল্লাের ইব্াদাি 
কক্ষর িাাঁর-ই জনয আনু িযমক একক্ষনষ্ঠ কমর”। [সূরা আয-যুোর, আয়াি: ১১]  
আল্লাে িা‘আলা আমরা ব্মলমছন,   

َٓٓق لِٓ﴿ ۡعب دٓ ٓٱّللَّ
َ
ۡلِٗصآأ  [  ٢٦: الزمر] ﴾١٤ِٓديِنَٓٓلَّ ۥُٓم 

“ব্লুন, ‘আক্ষে আল্লাের-ই ইব্াদাি কক্ষর, িাাঁরই জনয আোর আনু িয একক্ষনষ্ঠ 
কমর”। [সূরা আয-যুোর, আয়াি: ১৪] 
আবু্ হুরায়রা রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু পথমক ব্ক্ষণথি, ক্ষিক্ষন ব্মলন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন, 

ْو َنْفِسهِ »
َ
، َخالًِصا ِمْن قَلْبِِه، أ ُ ْسَعُد انلااِس بَِشَفاَعِِت يَْوَم الِقيَاَمِة، َمْن قَاَل اَل إََِلَ إاِلا اَّللا

َ
 «أ

“ক্ষকয়ােমির ক্ষদন আোর শাফা‘আি লামি সব্মিময় িা যব্ান েমব্ পসই ব্যক্ষি 
পয খ্াক্ষলস অন্তমর ‘লা ইলাো ইল্লাল্লাে’ (পূণথ কামলো িাইক্ষয়যব্াে) ব্মল”।1 
আর এক্ষে ‘ইিব্ান ইব্ন োক্ষলক রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহুর ব্ক্ষণথি দীঘথ োদীমস অমথথর 
পক্ষরপূরক, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,    

َم لََعَ انلااِر َمْن قَاَل: الَ » َ قَْد َحرا ِ  فَإِنا اَّللا ، يَبْتَِِغ بَِذلَِك وَْجَه اَّللا ُ  «إََِلَ إاِلا اَّللا

                                           
1 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ৯৯।  
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“আল্লাে িা‘আলা পিা এেন ব্যক্ষিমক জাোন্নামের ওপর োরাে কমর ক্ষদময়মছন, 
পয আল্লাের সন্তুক্ষষ্ট লামির আশায় ‘লা ইলাো ইল্লাল্লাে’ (আল্লাে ব্যিীি প্রকৃি 
পকামনা উপাসয পনই) ব্মল”।1 
অিএব্, ইখ্লাস েমলা সেস্ত ইব্াদি একোত্র আল্লাের জনযই করা। এমি অনয 
কাউমক শরীক না করা। এেনক্ষক আল্লাের বনকেযপ্রাপ্ত পকামনা ক্ষফক্ষরশিা ব্া 
আল্লাের পপ্রক্ষরি পকামনা নব্ীমকও অংক্ষশদার না করা । এেক্ষনিামব্ েুোম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লামের সুন্নমির ওপর অনুসরণ ও অনুকরমণও 
ইখ্লাস থাকা। ক্ষব্দ‘আি ও সুন্নমির ক্ষব্পরীি সব্ ধরমণর কাজ ব্জথন করা। 
এছাো শাসকম াষ্ঠী শরী‘আি ক্ষব্মরাধী পযসব্ আইন-কানুন বিক্ষর কমর পসগুমলা 
ব্জথন ও ক্ষব্মরাক্ষধিা করা। পকননা পকউ এসব্ আইমনর ওপর সন্তুষ্ট থাকমল ব্া 
পসো অনুযায়ী ক্ষব্িারকাযথ পক্ষরিালনা করার পর িা পেমন ক্ষনমল পস েুখ্ক্ষলস 
ব্যক্ষিমদর অন্তিুথি েমব্ না।  
৭- িামলাব্াসা  
এর ক্ষব্পরীি েমলা অপছি করা, শত্রুিা পপাষণ করা। অিএব্, ব্ািার ওপর 
ফরয েমলা পস িার সকল কাজ-কমেথ, কথা-ব্ািথায় আল্লাে ও িাাঁর রাসূলমক 
িামলাব্াসমব্। আল্লাের অলী ও িাাঁর অনু ি ব্ািামদরমকও পস আল্লাের ওয়ামস্ত 
িামলাব্াসমব্। এ সব্ িামলাব্াসা যখ্ন সক্ষিযকার অমথথ েমব্, িখ্ন পসোর 
প্রিাব্ িার ব্াক্ষেযক পদমে পক্ষরলক্ষিি েমব্। িখ্ন পদখ্া যামব্ ব্ািা সক্ষিযকার 
অমথথই আল্লাে ও িাাঁর রাসূলমক িামলাব্ামস, আল্লাে ও িাাঁর রাসূমলর অনু িয 
কমর, যথাযথিামব্ আল্লাের ইব্াদি কমর, আল্লাের অনু মিযর োমঝ পস স্বাদ 
আস্বাদন কমর, আল্লাে ও িাাঁর রাসূল পযসব্ কথা ও কাজ পছি কমর পসগুমলা 
পালমনর জনয দ্রুি ঝাক্ষপময় পমে, অনযায় ও গুনামের কামজর ব্যাপামর সিকথ 
থামক, পস ক্ষনমজমক ও পক্ষরব্ারমক িা পথমক ক্ষব্রি রামখ্, এসব্ কাজমক ঘৃণা 

                                           
1 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ৫২৪, সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৩৩।  



 

 

ইসলামের রুকনসেূমের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা 
 31  

কমর; যক্ষদও এসব্ কাজ অন্তমরর কামছ ক্ষপ্রয় ও আনিদায়ক। পকননা পস জামন 
জাোন্নাে প্রবৃ্ক্ষত্তর িাক্ষেদা অনুযায়ী ব্স্তু ক্ষদময় পক্ষরমব্ক্ষষ্টি আর জান্নাি কষ্ট ও 
েমনর অপছি ক্ষজক্ষনস ক্ষদময় ক্ষঘমর রাখ্া েময়মছ। যখ্নই ব্ািা এগুমলা 
সক্ষিযকারিামব্ পালন করমি পারমব্ িখ্নই িার প্রকৃি িামলাব্াসা প্রোক্ষণি 
েমব্। এ কারমণই যুনু্নন আল-ক্ষেসক্ষর রে. পক ক্ষজমজ্ঞস করা েময়ক্ষছল, কখ্ন 
বু্ঝব্ পয, আক্ষে আল্লােমক িামলাব্াক্ষস? ক্ষিক্ষন ব্লমলন, ‘যখ্ন িুক্ষে পদখ্মব্ পয, 
েমনর অসন্তুষ্ট ও কষ্টকর আমদশ বধমযথর োধযমে পালন করছ’।1 
পকউ পকউ ব্মলমছন, পয ব্যক্ষি দাব্ী কমর পয, পস আল্লােমক িামলাব্ামস অথি 
িার কাজ-কেথ, কথা-ব্ািথা পস দাব্ী অনুযায়ী েয় না িােমল িার দাব্ী ক্ষেথযা। 
আল্লাের িামলাব্াসার জনয ক্ষিক্ষন িাাঁর রাসূমলর িামলাব্াসামক শিথ কমরমছন। 
আল্লাে িা‘আলা ব্মলমছন,    

نت مۡٓٓإِنٓق ۡلٓ﴿ ِبُّونَٓٓك  ََٓٓت  وِنٓٓٱّللَّ مٓ ٓفَٱتَّبِع  ۡبِۡبك  ٓ َٓي  مَۡٓٓوَيۡغفِرۡٓٓٱّللَّ ۡمٓيٓلَك  ٓ ٓذ ن وَبك  ور َٓٓوٱّللَّ ٓرَِّحيمٓ َٓغف 
  [  ٦٢: عمران ال] ﴾٣١

“ব্লুন, ‘যক্ষদ পিােরা আল্লােমক িামলাব্াস, িােমল আোর অনুসরণ কর, 
আল্লাে পিাোমদরমক িামলাব্াসমব্ন এব্ং পিাোমদর পাপসেূে িো কমর 
ক্ষদমব্ন। আর আল্লাে অিযন্ত িোশীল, পরে দয়ালু”। [সূরা আমল ইেরান, 
আয়াি: ৩১ 
৮- আল্লাে ব্যিীি অনয সব্ক্ষকছুর ইব্াদি অস্বীকার করা  
এ শিথক্ষে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লামের ক্ষনমনাি োদীমস পাওয়া 
যায়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,   

 «َمْن قَاَل: اَل إََِلَ إاِلا اهلُل، َوَكَفَر بَِما ُيْعبَُد َمْن ُدوِن اهلِل، َحُرَم َماَُلُ، وََدُمُه، وَِحَسابُُه لََعَ اهللِ »

                                           
1 আবু্ নু‘আইে ‘ক্ষেলইয়ািুল আউক্ষলয়া’-পি উমল্লখ্ কমরমছন, ৯/৩৬৩।   
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“পয ব্যক্ষি ‘আল্লাে ছাো পকামনা েক্ব ইলাে পনই’, এ কথা ব্লমব্ এব্ং আল্লাে 
ছাো অনযানয উপাসযমক অস্বীকার করমব্, িমব্ িার জানোল ক্ষনরাপদ েমব্। 

আর িার ক্ষেসাব্-ক্ষনকাশ আল্লাের কামছ”।12 

পঞ্চেি: কামলো শাোদামির ক্ষব্পরীি কী? 
কামলো শাোদাে ‘লা ইলাো ইল্লাল্লাহু’ এর ক্ষব্পরীি েমি আল্লােমক অস্বীকার 
করা ও িাাঁর সামথ ক্ষশকথ করা। এ সমব্র অমনক ধরণ আমছ। ক্ষনমন িা 
আমলািনা করা েমলা: 
প্রথেি: আল্লাে ব্যিীি অনয পকউ সৃক্ষষ্ট কমরমছ ব্া ক্ষরক্ষযক দান কমর ব্া জীব্ন 
েৃিুয দান কমর ব্া েোক্ষব্ে পক্ষরিালনা কমর ব্া িাাঁর সামথ এসব্ কামজ শরীক 
আমছ ইিযাক্ষদ দাব্ী করা ‘লা ইলাো ইল্লাল্লাে’ এর ক্ষব্পরীি কাজ।  
১- এ সম্পমকথ আল্লাে িা‘আলা ব্মলমছন,   

وا ٓٓق لِٓ﴿ ِينَٓٓٱۡدع  ِنٓزََعۡمت مٓٱَّلَّ ِٓٓد ونِٓٓمد ونََٓٓلٓٓٱّللَّ ة ِٓٓمۡثَقاَلَٓٓيۡملِك  َمََّٰوَّٰتِِٓٓفَٓٓذرَّ ۡرِضِٓٓفَٓٓوَلٓٓٱلسَّ
َ
ٓٱۡۡل

مَۡٓٓوَما مََٓل ۥَٓوَمآِۡشۡكٓ ِٓمنٓفِيِهَمآلَه  ِنِٓمۡنه   [  ٦٦: سبا] ﴾٢٢َٓظِهري ٓٓمد

“ব্লুন, ‘পিােরা আল্লাে ছাো যামদরমক ইলাে েমন করমি িামদরমক আহ্বান 
কর। িারা আসোনসেূে ও জক্ষেমনর েমধয অণু পক্ষরোণ পকামনা ক্ষকছুর োক্ষলক 
নয়। আর এ দু’পয়র েমধয িামদর পকামনা অংশীদাক্ষরত্ব পনই এব্ং িামদর েধয 
পথমক পকউ িাাঁর সাোযযকারীও নয়”। [সূরা সাব্া, আয়াি: ২২]  
২- আল্লাে িা‘আলা  আমরা ব্মলমছন, 

ِٓٓٱۡۡلَۡمدٓ ﴿ ِيّٓلِلَّ َمََّٰوَّٰتَِٓٓخلَقَٓٓٱَّلَّ ۡرَضٓٓٱلسَّ
َ
ل َمَِّٰتٓٓوََجَعَلَٓٓوٱۡۡل ِينَٓٓث مََّٓٓوٱِلُّوَر ٓٓٱلظُّ وا ٓٓٱَّلَّ ٓبَِربدِِهمَۡٓٓكَفر 

 [  ٢: االنعام] ﴾١َٓيۡعِدل ونَٓ

                                           
1 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ২৩।  
2 ‘লা ইলাো ইল্লাল্লাে’-এর শিথাব্লী সাোনয পক্ষরোজথন কমর শাইখ্ আবু্দল্লাে ইব্ন আবু্দর 
রেোন ইব্ন ক্ষজব্রীন রে.-এর ‘শাোদািামন, ো‘আনাহুো ওয়াো িাসিালক্ষযেুহু কুলু্লে 
ক্ষেনহুো’ ক্ষশমরানাে পথমক পনওয়া েময়মছ।  
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“সকল প্রশংসা আল্লাের জনয ক্ষযক্ষন সৃক্ষষ্ট কমরমছন আসোন ও জক্ষেন এব্ং সৃক্ষষ্ট 
কমরমছন অন্ধকার ও আমলা। িারপর কাক্ষফররা িামদর রমব্র সেিুলয ক্ষস্থর 
কমর”। [সূরা আল-আন‘আে, আয়াি: ১] 
৩- আল্লাে িা‘আলা আমরা ব্মলমছন, 

َٓٓمنٓق ۡلٓ﴿ َمََّٰوَّٰتِٓٓرَّبُّ ۡرِضٓٓٱلسَّ
َ
يٓٓق لَِٓٓوٱۡۡل َۡذت مٓق ۡلٓٓٱّللَّ  فَٱَّتَّ

َ
ِنٓأ اءَٓٓد ونِهِۦآٓمد ۡوَِلَا

َ
ونََٓٓلٓٓأ ِسهِمَۡٓٓيۡملِك  نف 

َ
ِٓۡل

آيَٓوَلَٓٓنۡفٗعا ۡعَمَّٰٓٓيَۡسَتوِيَٓهۡلٓٓق ۡلَٓٓضدٗ
َ
مَۡٓٓوٱۡۡلَِصريٓ ٓٱۡۡل

َ
ٓٓتَۡسَتوِيَٓهۡلٓٓأ ل َمَّٰت  مَۡٓٓوٱِلُّور  ٓٓٱلظُّ

َ
َِٓٓجَعل وا ٓٓأ ّٓلِلَّ

اءَٓ ََك َ وا ٓٓۡش  ٓ ٓق لَِٓٓعلَۡيِهۡمٓيٓٱۡۡلَلۡقٓ ٓفَتََشََّٰبهََٓٓكَخۡلقِهِۦَٓخلَق  دَِٓٓخَّٰلِقٓ ٓٱّللَّ ء ٓٓك  وَََٓٓشۡ َِّٰحدٓ ٓوَه  َّٰرٓ ٓٱۡلَو  ﴾١٦ٓٱۡلَقهَّ
 [  ٢٢: الرعد]

“ব্লুন, ‘আসোনসেূে ও জক্ষেমনর রব্ পক’? ব্লুন, ‘আল্লাে’। আপক্ষন ব্লুন, 
‘পিােরা ক্ষক িাাঁমক ছাো এেন ক্ষকছুমক অক্ষিিাব্ক ক্ষেমসমব্ গ্রেণ কমরছ, যারা 
িামদর ক্ষনজমদর পকামনা উপকার অথব্া অপকামরর োক্ষলক নয়? ব্লুন, ‘অন্ধ ও 
দৃক্ষষ্টোন ব্যক্ষি ক্ষক সোন েমি পামর? নাক্ষক অন্ধকার ও আমলা সোন েমি 
পামর? নাক্ষক িারা আল্লাের জনয এেন কিগুমলা শরীক ক্ষনধথারণ কমরমছ, 
পযগুমলা িাাঁর সৃক্ষষ্টর িুলয ক্ষকছু সৃক্ষষ্ট কমরমছ, ফমল িামদর ক্ষনকে সৃক্ষষ্টর ক্ষব্ষয়ক্ষে 
একরকে েমন েময়মছ’? ব্লুন, ‘আল্লােই সব্ক্ষকছুর সৃক্ষষ্টকিথা এব্ং ক্ষিক্ষন এক, 
একিত্র িেিাধর”। [সূরা আর-রা‘আদ, আয়াি: ১৬]  
আল্লােমক রব্ ক্ষেমসমব্ পেমন পনওয়ার ব্যাপযারক্ষে সেস্ত জাক্ষিই স্বীকার করি; 
ক্ষব্মশষ কমর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে েক্কার পযসব্ েুশক্ষরকমদর 
েমধয পপ্রক্ষরি েময়ক্ষছমলন িারাও আল্লােমক রব্ ক্ষেমসমব্ স্বীকার করি। আল্লাে 
িা‘আলা ব্মলমছন, 

مَٓمنٓق ۡلٓ﴿ ِنَٓٓيَۡرز ق ك  اءِٓٓمد َما ۡرِضٓٓٱلسَّ
َ
نَٓوٱۡۡل مَّ

َ
ۡمعََٓٓيۡملِك ٓٓأ بَۡصَّٰرَٓٓٱلسَّ

َ
ۡرِجٓ َٓوَمنَٓوٱۡۡل ِٓمنَٓٓٱۡلَحَُّٓٓي 

يٓٓي َدبدِرٓ َٓوَمنٓٱۡلَحدِِٓٓمنَٓٓٱلَۡميدَِتَٓٓوي ۡخرِجٓ ٓٱلَۡميدِِتٓ ۡمَر
َ
ول ونَٓٓٱۡۡل يٓٓفََسَيق  ۡلٓٓٱّللَّ  فََلَٓٓفق 

َ
ونَٓٓأ  ﴾٣١َتتَّق 

 [٦٢:  يونس]

“ব্লুন, ‘আসোন ও জক্ষেন পথমক পক পিাোমদর ক্ষরক্ষযক পদন? অথব্া পক 
(মিাোমদর) শ্রব্ণ ও দৃক্ষষ্টসেূমের োক্ষলক? আর পক েৃি পথমক জীক্ষব্িমক পব্র 
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কমরন আর জীক্ষব্ি পথমক েৃিমক পব্র কমরন? পক সব্ ক্ষব্ষয় পক্ষরিালনা 
কমরন’? িখ্ন িারা অব্শযই ব্লমব্, ‘আল্লাে’। সুিরাং, আপক্ষন ব্লুন, 
‘িারপরও ক্ষক পিােরা িাকওয়া অব্লম্বন করমব্ না?” [সূরা ইউনুস, আয়াি: 
৩১]  
ক্ষকন্তু এিদসমত্বও িারা ‘লা ইলাো ইল্লাল্লাে’ এর সািয ক্ষদি না। িামদর অব্স্থা 
সম্পমকথ আল্লাে িা‘আলা ব্মলমছন,   

مۡٓ﴿ مۡٓٓقِيَلٓٓإَِذآََكن واا ٓٓإِنَّه  ٓٓإَِلَّٰهََٓٓلآٓلَه  ٓ ٓإِلَّ ونَٓٓٱّللَّ ول ون٣٥َٓٓٓيَۡسَتۡكِِب  ئِنَّآَوَيق 
َ
واا ٓٓأ ٓلَِشاِعرٓ َٓءالَِهتَِنآتَلَارِك 

ۡن ونٓ   [  ٦٢  ،٦٥:  الصافات] ﴾٣٦َّٓمَّ

“িামদরমক যখ্ন ব্লা েি, ‘আল্লাে ছাো পকামনা (সিয) ইলাে পনই’, িখ্ন 
ক্ষনশ্চয় িারা অেঙ্কার করি। আর ব্লি, ‘আেরা ক্ষক এক পা ল কক্ষব্র জনয 
আোমদর উপাসযমদর পছমে পদব্?” [সূরা আস-সাফফাি, আয়াি: ৩৫-৩৬] 
িারা আমরা ব্লি,   

َجَعَلٓ﴿
َ
ءٓ َٓهََّٰذآإِنََّٓٓوَِّٰحًدا ٓٓإَِلَّٰٗهآٱٓأۡللَِهةَٓٓأ َجابٓ ٓلَََشۡ  [  ٥:  ص] ﴾٥ٓع 

“পস ক্ষক সকল উপাসযমক এক ইলাে ব্াক্ষনময় ক্ষনময়মছ? ক্ষনশ্চয় এ পিা এক 
আশ্চযথ ক্ষব্ষয়!” [সূরা সদ, আয়াি: ৫]  
 এমি বু্ঝা প ল পয, আল্লােমক একোত্র ইলাে ক্ষেমসমব্ স্বীকৃক্ষি না পদওয়ায় 
পূব্থব্িথী আয়ািসেূমে ব্ক্ষণথি িামদর পি পথমক আল্লােমক রব্ ক্ষেমসমব্ স্বীকৃক্ষি 
প্রদান িামদর ঈোমনর পিমত্র পকামনা কামজ আমস ক্ষন। িােমল যারা একদে 
আল্লােমক রব্ ক্ষেমসমব্ও োমন না িামদর ক্ষক অব্স্থা এব্ার পিমব্ পদখু্ন।  
ক্ষিিীয়ি: আল্লাে ব্যিীি অনয কামরা জনয পয পকামনা ধরমণর ইব্াদি করা।  
আর ইব্াদি েমি এেন একক্ষে সাক্ষব্থক নাে, যা এেন সকল প্রকাশয ও 
অপ্রকাশয কথাব্ািথা ও কাজকেথমক অন্তিুথি কমর, পযগুমলা আল্লাে িামলাব্ামসন 
ও িামি ক্ষিক্ষন সন্তুষ্ট থামকন এব্ং এগুমলা ক্ষিক্ষন ব্যিীি কামরা জনয করা 
জাময়য পনই।। পযেন, জব্াই, োনি, সাজদাে, িয়, আশা, িামলাব্াসা, সাোযয 
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িাওয়া ও আশ্রয় প্রাথথনা করা ইিযাক্ষদ। এ ব্যাপামর অমনক দলীল রময়মছ। 
পযেন,  
১- আল্লাে িা‘আলা ব্মলমছন,    

 [  ٥: الفاحتة] ﴾٥ٓنَۡسَتعِّيٓ ِٓإَويَّاكََٓٓنۡعب دٓ ٓإِيَّاكَٓ﴿

“আপনারই আেরা ইব্াদাি কক্ষর এব্ং আপনারই ক্ষনকে আেরা সাোযয িাই”। 
[সূরা আল-ফাক্ষিো, আয়াি: ৫] 
২- আল্লাে িা‘আলা আমরা ব্মলমছন, 

َها﴿ يُّ
َ
أ َٓٓيَٰٓ وا ٓٓٱِلَّاس  مٓ ٓٱۡعب د  ِيَٓربَّك  مۡٓٓٱَّلَّ ِينََٓٓخلََقك  مِۡٓٓمنَٓوٱَّلَّ مَۡٓٓقۡبلِك  ونَٓٓلََعلَّك   ﴾٢١َتتَّق 

 [  ٦٢: ابلقرة]

“পে োনুষ, পিােরা পিাোমদর রমব্র ইব্াদি কর, ক্ষযক্ষন সৃক্ষষ্ট কমরমছন 
পিাোমদরমক এব্ং পিাোমদর পূমব্থ যারা ক্ষছল িামদরমক, যামি পিােরা 
িাকওয়া অব্লম্বন কর”। [সূরা আল-ব্াকারা, আয়াি: ২১] 
৩- আল্লাে িা‘আলা  আমরা ব্মলমছন,     

وا ٓ﴿ ََٓٓوٱۡعب د  وا َٓٓوَلٓٓٱّللَّ ۡۡشِك 
يۡنِٓٓا َٓشۡيٓٓبِهِۦٓت  َِّٰلَ ۡرَبََّٰٓٓوبِِذيٓإِۡحَسَّٰٗنآَوبِٱۡلَو َٓوٱلَۡمَسَِّٰكّيَِٓٓوٱَۡلََتََّٰمَّٰٓٓٱۡلق 

ۡرَبَّٰٓٓذِيَٓوٱۡۡلَارِٓ اِحبِٓٓٱۡۡل ن بَِٓٓوٱۡۡلَارِٓٓٱۡلق  بِيلَِٓٓوٱبۡنِٓٓبِٱۡۡلَۢنبَِٓٓوٱلصَّ ۡم َٓٓملََكۡتَٓٓوَمآٱلسَّ يَۡمَّٰن ك 
َ
ٓإِنَّٓٓأ

َٓ َٓٓلٓٓٱّللَّ ِبُّ َۡتاٗلََٓٓكنََٓٓمنَٓي  وًرآُم   [  ٦٢:  النساء] ﴾٣٦ٓفَخ 

“পিােরা ইব্াদি কর আল্লাের, িাাঁর সামথ পকামনা ক্ষকছুমক শরীক কমরা না। 
আর সিযব্োর কর োিা-ক্ষপিার সামথ, ক্ষনকে আত্মীময়র সামথ, ইয়ািীে, 
ক্ষেসকীন, ক্ষনকে আত্মীয়- প্রক্ষিমব্ক্ষশ, অনাত্মীয়- প্রক্ষিমব্ক্ষশ, পােথব্িথী সাথী, 
েুসাক্ষফর এব্ং পিাোমদর োক্ষলকানািুি দাস-দাসীমদর সামথ। ক্ষনশ্চয় আল্লাে 
পছি কমরন না িামদরমক যারা দাক্ষম্ভক, অেঙ্কারী”। [সূরা আন-ক্ষনসা, আয়াি: 
৩৬]  
৪- আল্লাে িা‘আলা আমরা ব্মলমছন,    
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َضلَُّٓٓوَمنۡٓ﴿
َ
نٓأ وا ِٓٓممَّ ِٓٓد ونِِٓٓمنٓيَۡدع  َٓٓمنٓٱّللَّ ٓٓلَّ ٓۥآيَۡسَتِجيب  مۡٓٓٱۡلِقَيََّٰمةِٓيَۡومِٓٓإَِلَََّٰٓٓل  ََعائِهِمَۡٓٓعنٓوَه  ٓد 
ِۡشَِٓٓإَوَذا٥َٓٓغَّٰفِل ونَٓ ٓٓح  مََۡٓٓكن وا ٓٓٱِلَّاس  اءٗٓٓلَه  ۡعَدا

َ
  ،٥: االحقاف] ﴾٦َٓكَّٰفِرِينَٓٓبِعَِباَدتِِهمَۡٓٓوََكن وا ٓٓأ

٢  ] 

“িার পিময় অক্ষধক পথভ্রষ্ট আর পক, পয আল্লাের পক্ষরব্মিথ এেন কাউমক 
ডামক, পয ক্ষকয়ােি ক্ষদব্স পযথন্তও িার ডামক সাো পদমব্ না? আর িারা 
িামদর আহ্বান সম্পমকথ উদাসীন। আর যখ্ন োনুষমক একত্র করা েমব্, িখ্ন 
এ উপাসযগুমলা িামদর শত্রু েমব্ এব্ং িারা িামদর ইব্াদাি অস্বীকার 
করমব্”। [সূরা আল-আেকাফ, আয়াি: ৫-৬]  
৫- আল্লাে িা‘আলা ক্ষজন্ন জাক্ষির িাষায় ব্মলমছন,    

ۥ﴿ نَّه 
َ
ِنَٓٓرَِجالٓ ََٓكنََٓٓوأ نِسٓٓمد وذ ونَٓٓٱۡۡلِ ِنَٓٓبِرَِجالٓ َٓيع  ندِٓٓمد مۡٓٓٱۡۡلِ  [  ٢: اجلن] ﴾٦ٓرََهٗقآفََزاد وه 

“আর ক্ষনশ্চয় কক্ষিপয় োনুষ কক্ষিপয় ক্ষজমনর আশ্রয় ক্ষনি, ফমল িারা িামদর 
অেংকার ব্াক্ষেময় ক্ষদময়ক্ষছল”। [সূরা  আল-ক্ষজন্ন, আয়াি: ৬]  
৬- আল্লাে িা‘আলা আমরা ব্মলমছন,    

﴿ِٓ  [  ٦: الكوثر] ﴾٢َوٱۡۡنَرۡٓٓلَِربدَِكٓٓفََصلد

“অিএব্, পিাোর রমব্র উমদ্দমশযই সালাি পে এব্ং নের কর”।1 [সূরা আল-
কাউসার, আয়াি: ২]  
িৃিীয়ি: আল্লাে ও সৃক্ষষ্টজ মির োমঝ িামলাব্াসা, সম্মান ও ব্েত্ব ইিযাক্ষদমি 
সেিা ক্ষব্ধান করা কামলো শাোদামির ক্ষব্পরীি কাজ। এ সম্পমকথ দলীল 
েমলা:  
১- আল্লাে িা‘আলার ব্াণী, ,    

مٓ َٓهل مَّٓٓق ۡلٓ﴿ اَءك  َهَدا ِينَٓٓش  ونَٓٓٱَّلَّ نَّٓٓيَۡشَهد 
َ
َٓٓأ وا ٓٓفَإِنَٓهََّٰذا َٓٓحرَّمَٓٓٱّللَّ ۡمٓيٓتَۡشَهدۡٓٓفََلَٓٓشِهد  َٓوَلَٓٓمَعه 

اءَٓٓتَتَّبِعۡٓ ۡهَوا
َ
ِينَٓٓأ ب وا ٓٓٱَّلَّ ِينََٓٓيَّٰتَِناأَِبَٓكذَّ مٓبِٱٓأۡلِخَرةِٓٓي ۡؤِمن ونََٓٓلَٓٓوٱَّلَّ : االنعام] ﴾١٥٠َٓيۡعِدل ونَٓٓبَِربدِِهمۡٓٓوَه 

٢٥٢  ] 

                                           
1 অথথ কুরব্ানী কমরা। 
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“ব্লুন, ‘পিাোমদর সািীমদরমক ক্ষনময় আস, যারা সািয পদমব্ পয, আল্লাে এক্ষে 
োরাে কমরমছন’। অিএব্, যক্ষদ িারা সািয পদয়, িমব্ িুক্ষে িামদর সামথ সািয 
ক্ষদময়া না। আর িামদর প্রবৃ্ক্ষত্তর অনুসরণ কমরা না, যারা আোর আয়ািসেূমে 
ক্ষেথযামরাপ কমর, যারা আক্ষখ্রামি ক্ষব্োস কমর না এব্ং যারা িামদর রমব্র 
সেকি ক্ষনধথারণ কমর”। [সূরা আল-আন‘আে, আয়াি: ১৫০]  
২- আল্লাে িা‘আলা আমরা ব্মলমছন,    

ِٓٓد ونِِٓٓمنَٓيتَِّخذٓ َٓمنٓٱِلَّاِسَٓٓوِمنَٓ﴿ نَداٗدآٱّللَّ
َ
مۡٓٓأ ِبُّوَنه  َِٓٓي  بد ِ َٓٓكح  ِينَٓٓٱّللَّ َشدَُّٓٓءاَمن واا َٓٓوٱَّلَّ

َ
آأ بدٗ ِ ٓٓح  َّ ِ ّٓللد

ِينَٓٓيََرىَٓولَوۡٓ واا ٓٓٱَّلَّ نَّٓٓٱۡلَعَذاَبٓٓيََرۡونَٓٓإِذَۡٓٓظلَم 
َ
وَّةَٓٓأ ِٓٓٱۡلق  نَََّٓٓجِيٗعآّلِلَّ

َ
ََٓٓوأ  ﴾١٦٥ٓٱۡلَعَذاِبَٓٓشِديدٓ ٓٱّللَّ

 [  ٢٢٥: ابلقرة]

“আর োনুমষর েমধয এেনও আমছ, যারা আল্লাে ছাো অনযমক আল্লাের 
সেকিরূমপ গ্রেণ কমর, িামদরমক আল্লােমক িামলাব্াসার েমিা িামলাব্ামস। 

আর যারা ঈোন এমনমছ, িারা আল্লাের জনয িামলাব্াসায় দৃঢ়ির। আর যক্ষদ 
যাক্ষলে ণ পদমখ্- যখ্ন িারা ‘আযাব্ পদখ্মব্ পয, ক্ষনশ্চয় সকল শক্ষি আল্লাের 
জনয এব্ং ক্ষনশ্চয় আল্লাে ‘আযাব্ দামন কমিার”। [সূরা আল-ব্াকারা, আয়াি: 
১৬৫]  
৩- আল্লাে িা‘আলা জাোন্নােী েুশক্ষরকমদর িাষায় ব্মলমছন,   

﴿ِٓ نَّآإِنٓتَٱّللَّ بِّيٓ َٓضَلَّٰلٓ ٓلَِفٓٓك  مٓإِذ٩٧ٓٓۡٓمُّ ِيك  ِٓٓن َسود  [  ٦٢  ،٦٥:  الشعراء] ﴾٩٨ٓٱۡلَعَّٰلَِمّيَٓٓبَِربد

‘আল্লাের কসে! আেরা পিা সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টিায় ক্ষনেক্ষিি ক্ষছলাে’, ‘যখ্ন আেরা 
পিাোমদরমক সকল সৃক্ষষ্টর রমব্র সেকি ব্ানািাে’। [সূরা আশ-শু‘আরা, 
আয়াি: ৯৭-৯৮]  
৪- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

ِ َفَقدْ »» رْشَكَ  كفر أو َمْن َحلََف بَِغْْيِ اَّللا
َ
 «أ
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“পয ব্যক্ষি আল্লাে ব্যিীি অমনযর নামে কসে পখ্ল, পস অব্শযই (আল্লাের সমে) 
কুফক্ষর করল ব্া ক্ষশকথ করল”।1 
িিুথথি: আল্লাের বনকেয লামির জনয িাাঁর ও সৃক্ষষ্টর োমঝ অসীলা ও োধযে 
িালাশ করা, এ ধারণা পপাষণ করা পয, িারা িাাঁমক আল্লাের বনকেয লামি 
সাোযয করমব্ ও িামদর জনয সুপাক্ষরশ করমব্। এ কথার দলীল,   
১- আল্লাে িা‘আলার ব্াণী,   

َلٓ﴿
َ
ِٓٓأ ِينٓ ّٓلِلَّ ٓيٓٱلد ِينَٓٓٱۡۡلَالِص  وا َٓٓوٱَّلَّ َذ  اءَٓٓد ونِهِۦآِٓمنٓٱَّتَّ ۡوَِلَا

َ
مَۡٓٓمآأ ه  َٓٓنۡعب د  آٓإِلَّ ِب ونَا ِٓٓإَِلَِٓٓل َقرد ٓٱّللَّ

ۡلَفَٰٓٓ َٓٓإِنَّٓٓز  مٓ ٓٱّللَّ مََۡٓٓيۡك  مَۡٓٓمآِفٓٓبَۡيَنه  وَن ٓٓفِيهِٓٓه  َٓٓإِنََُّٓٓيَۡتلِف  وََٓٓمنَۡٓٓيۡهِديَٓلٓٓٱّللَّ ارٓ َٓكَِّٰذبٓ ٓه  َٓكفَّ
 [  ٦: الزمر] ﴾٣

“পজমন পরখ্, আল্লাের জনযই ক্ষব্শুদ্ধ ইব্াদাি-আনু িয। আর যারা আল্লাে ছাো 
অনযমদরমক অক্ষিিাব্ক ক্ষেমসমব্ গ্রেণ কমর িারা ব্মল, ‘আেরা পকব্ল এজনযই 
িামদর ‘ইব্াদাি কক্ষর পয, িারা আোমদরমক আল্লাের ক্ষনকেব্িথী কমর পদমব্।’ 
পয ক্ষব্ষময় িারা েিমিদ করমছ আল্লাে ক্ষনশ্চয় পস ব্যাপামর িামদর েমধয 
ফয়সালা কমর পদমব্ন। পয ক্ষেথযাব্াদী কাক্ষফর, ক্ষনশ্চয় আল্লাে িামক ক্ষেদায়াি 
পদন না”। [সূরা আয-যুোর, আয়াি: ৩] 
২- আল্লাে িা‘আলা আমরা ব্মলমছন,    

ونَٓ﴿ ِٓٓد ونِِٓٓمنَٓوَيۡعب د  مَۡٓٓلَٓٓمآٱّللَّ ُّه  مَۡٓٓوَلٓٓيَُض  ه  ول ونَٓٓيَنَفع  َلاءَِٓٓوَيق  ؤ  نَآَهَٰٓ َفَعَٰٓؤ  ِيِٓٓعندَٓٓش  ٓق ۡلٓٓٱّللَّ
ٓ ِ ت َنبد

َ
َٓٓونَٓأ َمََّٰوَّٰتِِٓٓفَٓٓيۡعلَمٓ َٓلٓٓبَِمآٱّللَّ ۡرِضٓ ِٓفَٓٓوَلٓٓٱلسَّ

َ
ۥٓٱۡۡل ۡبَحََّٰنه  آَوتََعََّٰلَّٰٓٓس  ونََٓٓعمَّ  ﴾١٨ٓي ۡۡشِك 

 [  ٢٢:  يونس]

“আর িারা আল্লাে ছাো এেন ক্ষকছুর ইব্াদি করমছ, যা িামদর িক্ষি করমি 
পামর না এব্ং উপকারও করমি পামর না। আর িারা ব্মল, ‘এরা আল্লাের 
ক্ষনকে আোমদর সুপাক্ষরশকারী’। ব্ল, ‘পিােরা ক্ষক আল্লােমক আসোনসেূে ও 
জক্ষেমন থাকা এেন ক্ষব্ষময় সংব্াদ ক্ষদি যা ক্ষিক্ষন অব্ ি নন? ক্ষিক্ষন পক্ষব্ত্র 

                                           
1 আবু্ দাউদ, োদীস নং ৩২৫১, আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক সেীে ব্মলমছন।   
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েোন এব্ং িারা যা শরীক কমর, িা পথমক ক্ষিক্ষন অমনক ঊমবথ”। [সূরা  
ইউনুস, আয়াি: ১৮]  
পঞ্চেি: আল্লাের শরী‘আি ব্যিীি অনয পকামনা ক্ষব্ধান িারা সোজ ও পদশ 
পক্ষরিালনা করা। এ সম্পমকথ দলীল েমি:  
১- আল্লাে িা‘আলার ব্াণী,    

لَمۡٓ﴿
َ
ِينَٓٓإَِلٓٓتَرَٓٓأ ونَٓٓٱَّلَّ م  مۡٓٓيَزۡع  نَّه 

َ
آَٓءاَمن وا ٓٓأ نزَِلٓٓبَِما

 
نزَِلَٓٓوَماآٓإََِلَۡكٓٓأ

 
ونََٓٓقۡبلَِكِٓٓمنٓأ نٓي رِيد 

َ
ٓأ

واا ٓ َّٰغ وتِٓٓإَِلَٓٓيَتَحاَكم  ا َٓٓوقَدۡٓٓٱلطَّ وا ِمر 
 
نٓأ

َ
وا ٓٓأ ر  ٓٓيَۡكف  ۡيَطَّٰنٓ َٓوي رِيدٓ ٓبِهِۦ  نٓٱلشَّ

َ
مۡٓٓأ ٓٓي ِضلَّه  ََّٰل  ٓبَعِيٗدآَضَل

 [  ٢٢:  النساء] ﴾٦٠

“িুক্ষে ক্ষক িামদরমক পদখ্ ক্ষন, যারা দাব্ী কমর পয, ক্ষনশ্চয় িারা ঈোন এমনমছ 
িার ওপর, যা নাক্ষযল করা েময়মছ পিাোর প্রক্ষি এব্ং যা নাক্ষযল করা েময়মছ 
পিাোর পূমব্থ। িারা িা ূমির কামছ ক্ষব্িার ক্ষনময় পযমি িায় অথি িামদরমক 
ক্ষনমদথশ পদওয়া েময়মছ িামক অস্বীকার করমি। আর শয়িান িায় িামদরমক পঘার 
ক্ষব্ভ্রাক্ষন্তমি ক্ষব্ভ্রান্ত করমি”। [সূরা আন-ক্ষনসা, আয়াি: ৬০]  
২- আল্লাে িা‘আলা আমরা ব্মলমছন,   

نِٓ﴿
َ
مَٓوأ مٓٱۡحك  نَزَلٓٓبَِماآٓبَۡيَنه 

َ
ٓ ٓأ مۡٓٓتَتَّبِعَۡٓٓوَلٓٓٱّللَّ اَءه  ۡهَوا

َ
مۡٓٓأ نَٓوٱۡحَذرۡه 

َ
َٓماآَٓبۡعِضَٓٓعنٓ َٓيۡفتِن وكَٓٓأ

نَزَلٓ
َ
ٓ ٓأ نََّمآفَٱۡعلَمۡٓٓتََولَّۡوا ٓٓفَإِنٓإََِلَۡك ٓٓٱّللَّ

َ
ٓ ٓي رِيدٓ ٓأ نٓٱّللَّ

َ
مٓأ ِنََٓٓكثرِٗيآِإَونَّٓٓذ ن وبِِهۡم ٓٓبَِبۡعِضٓٓي ِصيَبه  ٓمد

ونَٓٓٱِلَّاِسٓ ۡكم٤٩َٓٓٓلََفَِّٰسق  فَح 
َ
وَنٓيٓٱۡلَجَِّٰهلِيَّةِٓأ ۡحَسنٓ َٓوَمنَۡٓٓيۡبغ 

َ
ِِٓٓمنَٓٓأ ۡكٗمآٱّللَّ ٥٠ٓٓي وقِن ونَٓٓلدَِقۡومٓ ٓح 

َها يُّ
َ
أ ِينَٓٓ۞َيَٰٓ وا َٓٓلَٓٓءاَمن وا ٓٓٱَّلَّ ودََٓٓتتَِّخذ  اَء َٓٓوٱِلََّصََّٰرىَٰٓٓٓٱَۡلَه  ۡوَِلَا

َ
مۡٓٓأ ه  اءٓ َٓبۡعض  ۡوَِلَا

َ
ٓ ٓأ مَٓوَمنَٓبۡعض  َّه  َٓيَتَول

مۡٓ ِنك  ۥٓمد ۡم ٓٓفَإِنَّه  َٓٓإِنَِّٓٓمۡنه  َّٰلِِمّيَٓٓٱۡلَقۡومََٓٓيۡهِديَٓلٓٓٱّللَّ  [  ٥٢  ،٦٦: دةاملائ] ﴾٥١ٓٱلظَّ

“আর িামদর েমধয িার োধযমে ফয়সালা কর, যা আল্লাে নাক্ষযল কমরমছন এব্ং 
িামদর প্রবৃ্ক্ষত্তর অনুসরণ কমরা না। আর িামদর পথমক সিকথ থাক পয, আল্লাে 
যা অব্িীণথ কমরমছন, িার ক্ষকছু পথমক িারা পিাোমক ক্ষব্িুযি করমব্। অিঃপর 
যক্ষদ িারা েুখ্ ক্ষফক্ষরময় পনয়, িােমল পজমন রাখ্ পয, আল্লাে পিা পকব্ল 
িামদরমক িামদর ক্ষকছু পামপর কারমণই ‘আযাব্ ক্ষদমি িান। আর োনুমষর 
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অমনমকই ফাক্ষসক। িারা ক্ষক িমব্ জামেক্ষলয়যামির ক্ষব্ধান িায়? আর ক্ষনক্ষশ্চি 
ক্ষব্োসী কওমের জনয ক্ষব্ধান প্রদামন আল্লাের পিময় পক অক্ষধক উত্তে? পে 
েুক্ষেন ণ, ইয়ােূদী ও নাসারামদরমক পিােরা ব্নু্ধরূমপ গ্রেণ কমরা না। িারা 
এমক অপমরর ব্নু্ধ। আর পিাোমদর েমধয পয িামদর সামথ ব্নু্ধত্ব করমব্, পস 
ক্ষনশ্চয় িামদরই একজন। ক্ষনশ্চয় আল্লাে যাক্ষলে কওেমক ক্ষেদায়াি পদন না”। 
[সূরা আল-োময়দা, আয়াি: ৪৯-৫১]  
এ সব্ ঈোন ও কামলোক্ষব্মরাধী কাজ পকামনা পকামনা োনুমষর োমঝ একমত্র 
সব্ পাওয়া পযমি পামর, আব্ার কামরা েমধয আংক্ষশক পাওয়া পযমি পামর। 
ব্স্তুি: কামলো ‘লা ইলাো ইল্লাল্লাে’ এর সািয সমব্থাচ্চ ও সমব্থাত্তে কাজ যা 
সকল নব্ী রাসূল কমরমছন। রাসূল মণর এ দাওয়াি ব্হুব্ার উচ্চাক্ষরি েময়মছ। 
সকমলরই একই দাওয়াি ক্ষছল।  

وا ٓ﴿ َٓٓٱۡعب د  مَٓمآٱّللَّ ِنۡٓٓلَك  ٓۥآإَِلَّٰهٓ ٓمد   [  ٥٢: االعراف] ﴾٥٩َٓغرۡي ه 

“পিােরা আল্লাের ইব্াদাি কর। ক্ষিক্ষন ছাো পিাোমদর পকামনা (সিয) ইলাে 
পনই”। [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াি:  ৫৮]  
এ ধরমণর একই দাওয়াি কুরআমন ব্হু জায় ায় উমল্লখ্ েময়মছ। এ দাওয়ামির 
জনযই আল্লাে িা‘আলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লােমক নবু্ওয়াি 
ক্ষদময় পপ্ররণ কমরমছন। ক্ষিক্ষন এ দাওয়াি প্রিামর আপ্রাণ পিষ্টা ও পক্ষরশ্রে 
কমরমছন। িাাঁর জীব্নীই এ সমব্র জীব্ন্ত সািয। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে 
ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন, 

لاُة، » يَك ََلُ، وَُجِعَل ِرْزِِق حَتَْت ِظلر ُرْمِِح، وَُجِعَل اذلر يِْف َحَّتا ُيْعبََد اهلُل اَل رَشِ بُِعثُْت بِالسا
ْمِري

َ
َغاُر لََعَ َمْن َخالََف أ  «َوالصا

“আক্ষে পলাকমদর সামথ যুদ্ধ িাক্ষলময় যাব্ার জনয পপ্রক্ষরি েময়ক্ষছ, যিিণ না 
িারা পকব্ল আল্লাের ইব্াদি কমর, যার পকামনা শরীক পনই। আর িীমরর 
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ছায়ায় আোর ক্ষরক্ষযক ক্ষনধথারণ করা েময়মছ এব্ং পয আোর ক্ষব্রুদ্ধািারণ কমর 
িার জনয রময়মছ লাঞ্ছনা-ব্ঞ্চনা।”।1 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু  আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে আরও ব্মলমছন, 

قَاتَِل »
ُ
ْن أ

َ
ِمْرُت أ

ُ
، َوُيِقيُموا أ ِ ًدا رَُسوُل اَّللا نا حُمَما

َ
، َوأ ُ ْن اَل إََِلَ إاِلا اَّللا

َ
انلااَس َحَّتا يَْشَهُدوا أ

ْمَوالَُهْم إاِلا ِِبَقر اإلِْسالَ 
َ
ََكَة، فَإَِذا َفَعلُوا َذلَِك َعَصُموا ِمِّنر ِدَماَءُهْم َوأ اَلَة، َوُيْؤتُوا الزا ِم، الصا

ِ وَِحَساُبُهْم لََعَ   « اَّللا
“আক্ষে পলাকমদর সামথ যুদ্ধ িাক্ষলময় যাব্ার জনয আক্ষদষ্ট েময়মছ, যিিণ না 
িারা সািয পদয় পয, আল্লাে ছাো পকামনা েক্ব ইলাহ্ পনই ও েুোম্মাদ 
(সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে)  আল্লাের রাসূল, সালাি কাময়ে কমর ও 
যাকাি পদয়। িারা যক্ষদ এ কাজগুমলা কমর, িমব্ আোর পি পথমক িামদর 
জান ও োমলর ব্যাপামর ক্ষনরাপত্তা লাি করল। অব্শয ইসলামের ক্ষব্ধান অনুযায়ী 
যক্ষদ পকামনা কারণ থামক, িােমল স্বিন্ত্র কথা। আর িামদর ক্ষেসামব্র িার 
আল্লাের ওপর নযস্ত।”2 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে এ দাওয়াি ক্ষদমি অমনমকর কামছ দূি 
ও পত্র পপ্ররণ কমরমছন। পযেন, েু‘আয ইব্ন জাব্াল রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহুর 
ইয়ামেমন পপ্ররমণর ঘেনা উমল্লখ্মযা য। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে 
ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

نا اَل إََِلَ إاِلا اهلُل »»
َ
ْهِل الِْكتَاِب، فَاْدُعُهْم إََِل َشَهاَدِة أ

َ
ِِت قَْوًما ِمْن أ

ْ
ِّنر رَُسوُل اهلِل، فَإِْن إِناَك تَأ

َ
َوأ

نا اهلَل اْفََتََض َعلَيِْهْم ََخَْس َصلََواٍت يِف ُُكر يَْوٍم َوَْلْلٍَة، فَإِنْ 
َ
ْعِلْمُهْم أ

َ
لَِك، فَأ َطاُعوا ذِلَ

َ
ُهْم  ُهْم أ

غْ 
َ
نا اهلَل اْفََتََض َعلَيِْهْم َصَدقًَة تُؤَْخُذ ِمْن أ

َ
ْعِلْمُهْم أ

َ
لَِك، فَأ َطاُعوا ذِلَ

َ
ِنيَائِِهْم َفَُتَدُّ يِف ُفَقَرائِِهْم، أ

                                           
1 েুসনামদ আেেদ, োদীস নং ৫১১৪। আল্লাো শু‘আইব্ আরনাউি ব্মলমছন, োদীমসর সনদক্ষে 
দ‘য়ীফ। িমব্ এ োদীমস অমনকগুমলা সেীে শামেদ আমছ, পস ক্ষিক্ষত্তমি োদীসক্ষে োসান 
পযথাময় উন্নীি েয়।  

2 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ২৫; সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ২০।  
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ْمَوالِِهْم، َواتاِق َدْعَوةَ الَْمْظلُوِم، فَإِناُه لَيَْس بَيْنَ 
َ
لَِك، فَإِيااَك َوَكَرائَِم أ َطاُعوا ذِلَ

َ
َها َوبَنْيَ اهلِل فَإِْن ُهْم أ
 «ِحَجاٌب 

“িুক্ষে আেমল ক্ষকিাব্ সম্প্রদাময়র কামছ যাি িামদর সামথ সািাৎ েমল এ 
কথার আহ্বান জানামব্ পয, আল্লাে ব্যিীি পকামনা েক্ব ইলাে পনই এব্ং আক্ষে 
আল্লাের রাসূল। যক্ষদ িারা িা পেমন পনয় িােমল িামদর জাক্ষনময় পদমব্ ক্ষদমন 
এব্ং রামি আল্লাে িামদর ওপর পাাঁি ওয়ামির সালাি ফরয কমরমছন। যক্ষদ 
িারা িা পেমন পনয়, িােমল িামদর জাক্ষনময় পদমব্ পয, আল্লাে িামদর ওপর 
যাকাি ফরয কমরমছন। ধনীমদর পথমক িা আদায় করা েমব্ এব্ং িামদর 
দক্ষরদ্রমদর োমঝ ব্ণ্টন করা েমব্। িারা এ কথাক্ষে পেমন ক্ষনমল, সাব্ধান! যাকাি 
ক্ষেমসমব্ িুক্ষে িামদর পথমক ব্াছাই কমর উত্তেগুমলা ক্ষনমব্ না। আর েযলুমের 
(ব্দ) পদা‘আ পথমক সাব্ধান! পকননা আল্লাের ও েযলুমের পদা‘আর েমধয 
পকামনা অন্তরায় পনই।”1  
কামলো শাোদাে ‘লা ইলালা ইল্লাল্লাে’ পযেন ব্ািার ঈোমনর প্রথে শিথ পিেক্ষন 
িা িার পশষ ক্ষনঃোস িযাম র সেময়রও দাব্ী। োদীমস এমসমছ, আবু্ সাঈদ 
খু্দরী রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু পথমক ব্ক্ষণথি, ক্ষিক্ষন ব্মলন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,   

نُوا َمْوتَاُكْم اَل إََِلَ إاِلا اهللُ »  «.لَقر
“পিাোমদর েমধয যামদর েৃিুয অিযাসন্ন িামক ‘লা-ইলাো ইল্লাল্লাে’ এ কামলো 
িালকীন (স্মরণ) করমি থাক”।2 
অনয োদীমস এমসমছ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন, 

ِمِه اَل » ُ َدَخَل اجْلَناةَ َمْن ََكَن آِخُر لََكَ  «إََِلَ إاِلا اَّللا

                                           
1 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ১৪৫৮; সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ১৯।  
2 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৯১৬।  
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“পয ব্যক্ষির সব্থমশষ কথা েমব্ “লা-ইলাো ইল্লাল্লাে’ (আল্লাে ব্যিীি েক্ব 
পকামনা ো‘বু্দ পনই), পস জান্নামি প্রমব্শ করমব্”।1 
এ কামলোর জনযই আল্লাে ক্ষজোদ, দাওয়াি, সৎকামজর আমদশ ও অসৎকাজ 
পথমক ক্ষনমষধ করা ফরয কমরমছন। এ কামলোর কারমণই োনুষ দুু্ই পশ্রণীমি 
ক্ষব্িি। একদল আেমল ঈোন; িারা জান্নািী। আর অনযদল আেমল কুফর; 
িারা েিিা া জাোন্নােী।  
যারা এ কামলোমক জীব্মন প্রকামশয ও অপ্রকামশয ব্াস্তব্ায়ন করমি সিে 
েময়মছ, এ কামলোর দাব্ী প্রক্ষিক্ষে পিমত্র প্রক্ষিক্ষষ্ঠি করমি পপমরমছ িামদর জনয 
দুক্ষনয়া ও আক্ষখ্রামি রময়মছ পূণথ ক্ষনরাপত্তা, সক্ষিক ক্ষেদায়াি ও সফলিা। আল্লাে 
িা‘আলা ব্মলমছন,   

ِينَٓ﴿ واا َٓٓولَمَۡٓٓءاَمن وا ٓٓٱَّلَّ مٓيَۡلبِس  ۡلمٓ ٓإِيَمََّٰنه  َلَٰٓئَِكٓٓبِظ  و 
 
مٓ ٓأ ۡمنٓ ٓلَه 

َ
مٓٱۡۡل ونَٓٓوَه  ۡهَتد   [  ٢٦: االنعام] ﴾٨٢ٓمُّ

“যারা ঈোন এমনমছ এব্ং ক্ষনজ ঈোনমক যুলমের সামথ সংক্ষেশ্রণ কমর ক্ষন, 
িামদর জনযই ক্ষনরাপত্তা এব্ং িারাই ক্ষেদায়ািপ্রাপ্ত”। [সূরা আল-আন‘আে, 
আয়াি: ৮২]  
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন, 

، يَبْتَِِغ بَِذلَِك وَْجَه »َ  ُ َم لََعَ انلااِر َمْن قَاَل: اَل إََِلَ إاِلا اَّللا َ َحرا ِ إِنا اَّللا  «اَّللا

“ক্ষনশ্চয় আল্লাে িা‘আলা এেন ব্যক্ষির প্রক্ষি জাোন্নাে োরাে কমর ক্ষদময়মছন, পয 
আল্লাের সমন্তাষ লামির আশায় ‘লা ইলাো ইল্লাল্লাে’ (আল্লাে ব্যিীি েক্ব 
পকামনা ইলাে পনই) ব্মল”।2 
এ কামলো দুক্ষনয়া ও আক্ষখ্রামি নাজামির একোত্র উৎস, অক্ষিিীয় উপায়। 
এক্ষে সমব্থাত্তে ক্ষযক্ষকর ও সব্থমশ্রষ্ঠ অসীলা। আেরা আল্লাের কামছ এ প্রাথথনা কক্ষর 
পয, ক্ষিক্ষন পযন আোমদরমক ও আোমদর অনযানয েুসক্ষলে িাইমদরমক িামদর 

                                           
1 আবু্ দাউদ, োদীস নং ৩১১৬। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক সেীে ব্মলমছন।   
2 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ৫২৪; সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৩৩।  
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অন্তিুথি করুন যারা এ কামলোর োকীকি বু্ঝমি পপমরমছন, পস অনুযায়ী 
আেল কমরমছন এব্ং কথা কামজ িারা একক্ষনষ্ঠ ক্ষছমলন। ক্ষনশ্চয় আল্লাে 
সব্থমশ্রািা ও পদা‘আ কবু্লকারী।  
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কামলো শাোদার পক্ষরপূরক 
 ‘েুোম্মাদুর রাসূলুল্লাে’ (সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে) 

ইমিাপূমব্থ আমলািনা কমরক্ষছ পয, ‘েুোম্মাদুর রাসূলুল্লাে’ এর সািয কামলো 
শাোদাহ্ ‘লা ইলাো ইল্লাল্লাে’ এর েমধয ব্াস্তব্ ও অথথ িিামব্ই অন্তিুথি। 
অিএব্, কামলো শাোদাহ্ ‘লা ইলাো ইল্লাল্লাে’ এর ব্যাপামর ইমিাপূমব্থ পযসব্ 
আমলািনা েময়মছ িা সব্ক্ষকছুই ‘েুোম্মাদুর রাসূলুল্লাে’ (সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে 
ওয়াসাল্লাে)পক শাক্ষেল করমব্; যক্ষদও পুরা ব্ামকযর প্রথোংশ ‘লা ইলাো ইল্লাল্লাে’ 
উমল্লখ্ করা েয়। শাোদাে ‘েুোম্মাদুর রাসূলুল্লাে’ (সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে 
ওয়াসাল্লাে)পক ‘লা ইলাো ইল্লাল্লাে’ শাোদাের সামথ একক্ষত্রিকরমণর 
অমনকগুমলা ক্ষেকেি ও উমদ্দশয রময়মছ। িন্মমধয কময়কক্ষে ক্ষনমন আমলািনা করা 
েমলা:  
১- আল্লাের রাসূলমক িামলাব্াসার প্রোণ: 
এো ঈোমনর েূল অংশ। সুিরাং পকউ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লােমক 
িামলা না ব্াসমল েুক্ষেন েমি পারমব্ না। িাাঁর িামলাব্াসা ব্যিীি ঈোনদার 
েমি পারমব্ না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন, 

َحبا »َ
َ
ُكوَن أ

َ
َحُدُكْم َحَّتا أ

َ
ِي َنْفِِس بِيَِدهِ، اَل يُْؤِمُن أ هِ َواذلا هِ َوَوَِلِ  «إَِْلِْه ِمْن َواِِلِ

“পসই পক্ষব্ত্র সত্তার কসে, যার োমি আোর প্রাণ, পিাোমদর পকউ প্রকৃি 
েুক্ষেন েমি পারমব্ না, যিিণ না আক্ষে িার কামছ িার ক্ষপিা ও সন্তামনর 
পিময় পব্ক্ষশ ক্ষপ্রয় েই”।1  
২- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লামের অনুসরণ ও আনু িয করা: 
 িাাঁর িামলাব্াসা ও িাাঁর প্রক্ষি ঈোমনর অক্ষব্মিদয অংশ েমলা িাাঁর অনুসরণ ও 
আনু িয করা। আল্লাে িা‘আলা িাাঁর রাসূমলর অনুসরণ সম্পমকথ ব্মলমছন,       

                                           
1 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ১৪; সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৪৪।  
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نت مۡٓٓإِنٓق ۡلٓ﴿ ِبُّونَٓٓك  ََٓٓت  وِنٓٓٱّللَّ مٓ ٓفَٱتَّبِع  ۡبِۡبك  ٓ َٓي  مَۡٓٓوَيۡغفِرۡٓٓٱّللَّ ۡمٓيٓلَك  ٓ ٓذ ن وَبك  ور َٓٓوٱّللَّ ٓرَِّحيمٓ َٓغف 
وا ٓٓق ۡل٣١ٓٓ ِطيع 

َ
َٓٓأ وَل ٓٓٱّللَّ َٓٓفَإِنَّٓٓتََولَّۡوا ٓٓفَإِنَٓوٱلرَّس  َٓٓلٓٓٱّللَّ ِبُّ َّٰفِرِينََٓٓي   [  ٦٦  ،٦٢: عمران ال] ﴾٣٢ٓٱۡلَك

“ব্মলা, ‘যক্ষদ পিােরা আল্লােমক িামলাব্াস, িােমল আোর অনুসরণ কর, 
আল্লাে পিাোমদরমক িামলাব্াসমব্ন এব্ং পিাোমদর পাপসেূে িো কমর 
পদমব্ন। আর আল্লাে অিযন্ত িোশীল, পরে দয়ালু’। ব্ল, পিােরা আল্লাে ও 
িাাঁর রাসূমলর আনু িয কর। িারপর যক্ষদ িারা েুখ্ ক্ষফক্ষরময় পনয়, িমব্ ক্ষনশ্চয় 
আল্লাে কাক্ষফরমদরমক িামলাব্ামসন না”। [সূরা আমল ইেরান, আয়াি: ৩১-৩২]  
সুিরাং পকউ যক্ষদ িামব্ পয, পস রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লামের 
আনু িয ও অনুসরণ ব্যিীি আল্লােমক পামব্ িােমল পস কুফুরী করল। আল্লাে 
িা‘আলা ব্মলমছন,   

آ﴿ رَۡسۡلَنآَوَما
َ
ولٓ ِٓمنٓأ ٓٓرَّس  ِيٓٓبِإِۡذنَِِٓٓل َطاعَٓٓإِلَّ  [  ٢٦:  النساء] ﴾ٱّللَّ

“আর আেরা পয পকামনা রাসূল পপ্ররণ কমরক্ষছ িা পকব্ল এ জনয, পযন আল্লাের 
অনুেক্ষিক্রমে িামদর আনু িয করা েয়।”। [সূরা আন-ক্ষনসা, আয়াি: ৬৪]  
৩- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে প্রদত্ত যাব্িীয় সংব্ামদর উপর ক্ষব্োস 

করা:  

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে যা ক্ষকছু সংব্াদ ক্ষদময়মছন সব্ ক্ষকছুর 

ওপর ঈোন আনা ও েমন-প্রামণ ক্ষব্োস করা। পকউ যক্ষদ িাাঁর আক্ষনি পকামনা 

ক্ষব্ধামনর ক্ষব্মরাক্ষধিা কমর ব্া িামি ক্ষেথযামরাপ কমর িােমল পস কামফর ব্মল 

ক্ষব্মব্ক্ষিি েমব্। িাই িার পস ক্ষব্মরাক্ষধিা প্রবৃ্ক্ষত্তর অনুসরমণর কারমণ ব্া পকামনা 

রক্ষেি ব্া প্রথা িিামব্ প্রাপ্ত ক্ষব্ক্ষধ-ক্ষব্ধামনর অনুসরমণর কারমণ অথব্া জা ক্ষিক 

পকামনা জ্ঞান-ক্ষব্জ্ঞামনর অনুসরণ করার কারমণই পোক। কারণ আল্লাে িা‘আলা 

ব্মলমছন,   

ِي﴿ اءََٓٓوٱَّلَّ ۡدقَِٓٓجا ِ َقٓٓبِٱلصد َلَٰٓئَِكٓٓبِهِۦآَٓوَصدَّ و 
 
مٓ ٓأ ونَٓٓه  تَّق   [  ٦٦-٦٦: الزمر] ﴾٣٣ٱلۡم 



 

 

ইসলামের রুকনসেূমের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা 
 47  

“আর পয সিয ক্ষনময় এমসমছ এব্ং পয িা সিয ব্মল পেমন ক্ষনময়মছ, িারাই 
েমলা েুত্তাকী।”। [সূরা আয-যুোর, আয়াি: ৩৩-৩৪]  
আল্লাে িা‘আলা আমরা ব্মলমছন,   

ِٓٓاِمن وا َٓفٓٓ﴿ وَِلِۦٓبِٱّللَّ ِيٓآَوٱِلُّورَِٓٓورَس  يٓٓٱَّلَّ نَزِۡلَا
َ
[  ٢:  اتلغابن] ﴾أ  

“অিএব্, পিােরা আল্লাে ও িাাঁর রাসূমলর এব্ং আেরা পয নূর অব্িীণথ কমরক্ষছ 
িার প্রক্ষি ঈোন আন।”। [সূরা আি-িা াবু্ন, আয়াি: ৮]  
আল্লাে িা‘আলা আরও ব্মলমছন,   

وَٓٓإِن٣ٓٓۡٓٱلَۡهَوىََٰٓٓٓعنِٓٓيَنِطقٓ َٓوَما﴿ ٓٓه  [  ٦  ،٦:  انلجم] ﴾٤ٓي وَحَّٰٓٓوَۡحٓ ٓإِلَّ  

“আর পস েন ো কথা ব্মল না। িামিা পকব্ল অেী, যা িার প্রক্ষি অেীরূমপ 
পপ্ররণ করা েয়”। [সূরা আন-নাজে, আয়াি: ৩-৪] 
অনুরূপিামব্ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

ِي» ، ُثما َيُموُت َولَمْ  َواذلا اِِّنٌّ ، َواَل نرَْصَ ِة َيُهوِديٌّ ما
ُ
َحٌد ِمْن َهِذهِ اأْل

َ
ٍد بِيَِدهِ، اَل يَْسَمُع ِِب أ  َنْفُس حُمَما

ْصَحاِب انلاارِ 
َ
رِْسلُْت بِِه، إاِلا ََكَن ِمْن أ

ُ
ي أ ِ  «يُْؤِمْن بِاذلا

“পস সত্তার কসে, যার োমি েুোম্মামদর প্রাণ, ইয়ােূদী পোক আর ক্ষিস্টান 
পোক, পয ব্যক্ষিই আোর সম্পমকথ শুমনমছ, অথি আোর ক্ষরসালমির ওপর ঈোন 
না এমন োরা প মছ, অব্শযই পস জাোন্নােী েমব্”।1 
এ পঘাষণা আেমল ক্ষকিাব্মদর জনয। আর অনযমদর পিমত্র পিা আমরা পব্ক্ষশ 
প্রমযাজয। সুিরাং যারাই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লামের ওপর 
ঈোন আমন ক্ষন িারা জাোন্নােী েমব্।  
৪- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লামের ক্ষব্িার পেমন পনওয়া:  
সকল কথা-ব্ািথা, কামজ-কমেথ িাাঁমক ফয়সালাকারী ও ক্ষব্িারক ক্ষেমসমব্ পেমন 
পনওয়া। িাাঁর রাময়র ওপর কামরা রায়মক অগ্রাক্ষধকার না পদওয়া। আল্লাে 
িা‘আলা ব্মলমছন,   

                                           
1 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ১৫৩।  
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َّٰٓٓي ۡؤِمن ونََٓٓلَٓٓوَربدَِكٓٓفََلٓ﴿ وكََٓٓحّتَّ ِم  َكد مَۡٓٓشَجرَٓٓفِيَمآَي  وا َٓٓلٓٓث مَّٓٓبَۡيَنه  ِسِهمِۡٓٓفٓآََيِد  نف 
َ
آَحرَٗجآأ ِمَّ ٓمد

وا ٓٓقََضۡيَتٓ  [  ٢٥:  النساء] ﴾٦٥ٓتَۡسلِيٗمآَوي َسلدِم 

“অিএব্ পিাোর রমব্র কসে, িারা েুক্ষেন েমব্ না যিিণ না িামদর েমধয 
সৃষ্ট ক্ষব্ব্ামদর ব্যাপামর পিাোমক ক্ষব্িারক ক্ষনধথারণ কমর, িারপর িুক্ষে পয 
ফয়সালা পদমব্ পস ব্যাপামর ক্ষনজমদর অন্তমর পকামনা ক্ষিধা অনুিব্ না কমর এব্ং 
পূণথ সম্মক্ষিমি পেমন পনয়”। [সূরা আন-ক্ষনসা, আয়াি: ৬৫]  
আল্লাে িা‘আলা আমরা ব্মলমছন,   

َها﴿ يُّ
َ
أ ِينََٓٓيَٰٓ وا َٓٓلَٓٓءاَمن وا ٓٓٱَّلَّ م  ِ ِٓٓيََديَِٓٓبّۡيَٓٓت َقدد وَِلِٓٓٱّللَّ  [  ٢: اْلجرات] ﴾١َورَس 

“পে ঈোনদার ণ, পিােরা আল্লাে ও িাাঁর রাসূমলর সােমন অগ্রব্িথী েময়া না”। 
[সূরা আল-হুজরাি, আয়াি: ১]  
আল্লাে িা‘আলা আমরা ব্মলমছন,   

ۡؤِمنٓ ََٓكنََٓٓوَما﴿ ۡؤِمَنةٓ َٓوَلٓٓلِم  ٓ َٓقَضٓٓإَِذآم  ٓۥآٱّللَّ وَل   ۡمًرآَورَس 
َ
نٓأ

َ
ونَٓٓأ مٓ ٓيَك  ۡمرِهِۡم ِٓٓمنۡٓٓٱۡۡلرَِيَة ٓٓلَه 

َ
 ﴾أ

 [  ٦٢:  االحزاب]

“আর আল্লাে ও িাাঁর রাসূল পকামনা ক্ষনমদথশ ক্ষদমল পকামনা েুক্ষেন পুরুষ ও নারীর 
জনয ক্ষনমজমদর ব্যাপামর অনয ক্ষকছু এখ্ক্ষিয়ার করার অক্ষধকার থামক না।”। 
[সূরা আল-আেযাব্, আয়াি: ৩৬] 
অিএব্, যারাই োনব্ রক্ষিি আইন ও জামেলী েিােিানুসামর ক্ষব্িারকাযথ 
পক্ষরিালনা কমর িারা কামলো শাোদাে ‘েুোম্মাদুর রাসূলুল্লাে’ (সাল্লাল্লাহু 
আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে) এর ক্ষব্পরীি কামজ ক্ষলপ্ত। সুিরাং িারা ঈোনদার েমি 
পারমব্ না।  
৫- আল্লাে িাাঁর িারা যা শরী‘আিক্ষসদ্ধ কমরমছন িা ছাো অনয পকামনা ইব্াদি 
না করা: 
আর এর অথথ েমি, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লামের সুন্নিমক 
আাঁকমে ধরা, িাাঁর পথ-ক্ষনমদথশনা অনুযায়ী সকল কাজ করা, আল্লাের বনকেয 
লামির প্রিযাশায় দীমনর েমধয পযসব্ ক্ষব্দ‘আি ও নিুন আক্ষব্ষ্কার করা েয় িা 
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সমূ্পণথরূমপ পক্ষরোর করা এব্ং জীব্মনর সব্থমিমত্র রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইক্ষে ওয়াসাল্লামের পূণথ অনুসারী েওয়া। আল্লাে িা‘আলা ব্মলমছন,   

مََۡٓٓكنَٓٓلََّقدۡٓ﴿ ولِِٓٓفٓٓلَك  ِٓٓرَس  ۡسَوة ٓٓٱّللَّ
 
دَِمنَٓحَسَنة ٓٓأ وا ََٓٓكنَٓٓل َٓٓيَۡرج  ََٓٓوَذَكرَٓٓٱٓأۡلِخرََٓٓوٱَۡلَۡومَٓٓٱّللَّ ٓٱّللَّ

 [  ٦٢:  االحزاب] ﴾٢١َٓكثرِٗيا

“অব্শযই পিাোমদর জনয রাসূলুল্লাহ্-এর েমধয রময়মছ উত্তে আদশথ িামদর জনয 
যারা আল্লাে ও পরকাল প্রিযাশা কমর এব্ং আল্লােমক অক্ষধক স্মরণ কমর”। 
[সূরা আল-আেযাব্, আয়াি: ২১]  

وَلٓٓي َشاقِقَِٓٓوَمن﴿ ََٓٓمآَبۡعدِِٓٓمنٓ ٓٱلرَّس  َدىَََّٰٓٓلٓ ٓتَبَّيَّ ۡؤِمنِّيََٓٓسبِيلَِٓٓغرۡيََٓٓوَيتَّبِعۡٓٓٱلۡه  ِۦٓٱلۡم  ِ ََّٰٓٓمآن َوَلد ٓتََولَّ
اَءۡتَٓٓجَهنََّمٓ َٓون ۡصلِهِۦ  [  ٢٢٥:  النساء] ﴾١١٥َٓمِصرًيآَوَسا

“আর পয রাসূমলর ক্ষব্রুদ্ধািরণ কমর িার জনয ক্ষেদায়াি প্রকাশ পাওয়ার পর 
এব্ং েুক্ষেনমদর পমথর ক্ষব্পরীি পথ অনুসরণ কমর, আক্ষে িামক ক্ষফক্ষরময় পদমব্া 
পযক্ষদমক পস ক্ষফমর এব্ং িামক প্রমব্শ করাব্ জাোন্নামে। আর আব্াস ক্ষেমসমব্ 
িা খু্ব্ই েি”। [সূরা আন-ক্ষনসা, আয়াি: ১১৫] 
অনুরূপিামব্ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

ْمِرنَا َهَذا َما لَيَْس ِفيِه، َفُهَو »
َ
ْحَدَث يِف أ

َ
 «رَدٌّ َمْن أ

“পকউ আোমদর এ  শরী‘আমি পনই এেন ক্ষকছুর অনুপ্রমব্শ ঘোমল িা 
প্রিযাখ্যান করা েমব্”।1 
অনয ব্ণথনায় এমসমছ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

ْمُرنَا َفُهَو رَدٌّ »
َ
 «َمْن َعِمَل َعَماًل لَيَْس َعلَيِْه أ

“পয ব্যক্ষি এেন পকামনা কেথ করমলা যা আোমদর দীমন পনই, িমব্ িা েমব্ 
প্রিযাখ্যাি”।2 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে আমরা ব্মলমছন,  

                                           
1 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ২৬৯৭; সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ১৭১৮।  
2 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ১৭১৮।  
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 «لََقْد تََرْكتُُكْم لََعَ ِمثِْل ابْلَيَْضاِء، َْلْلَُها َكنََهارَِها، اَل يَِزيُغ َبْعِدي َعنَْها إاِلا َهالٌِك »
“আক্ষে পিাোমদরমক স্বি-শুভ্র অব্স্থায় পছমে প লাে, যার রাি-ক্ষদন ঔজ্জ্বমলয 
সোন। বংসশীল ব্যিীি পকউ িা পথমক ব্ক্র (পথভ্রষ্ট) েমব্ না”।1 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে, িাাঁর পক্ষরব্ার পক্ষরজন, সাোব্ী ণ ও 
ক্ষকয়ােি পযথন্ত যারা িাাঁর সুন্নমির অনুসারী সকমলর ওপর আল্লাের রেেি 
নাক্ষযল পোক। আেীন।  
  

                                           
1 ইব্ন আবু্ ‘আমসে, ‘ক্ষকিাবু্স সুন্নাে’ এ ব্ণথনা কমরমছন। েুনক্ষযরী রে. োদীমসর সনদক্ষেমক 
োসান ব্মলমছন।   



 

 

ইসলামের রুকনসেূমের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা 
 51  

ক্ষিিীয় রুকন: সালাি 
ত্বোরাি 

ত্বোরামির পক্ষরিয় ও হুকুে: 
ত্বোরাি অথথ েয়লা-আব্জথনা ও অপক্ষব্ত্রিা পথমক পক্ষরস্কার-পক্ষরিন্নিা 

ও পক্ষব্ত্রিা অজথন। অথথাৎ অপক্ষব্ত্রিা ও নাজাসাি দূর করা। প্রমিযক 
েুসক্ষলমের জনয পক্ষব্ত্রিা অজথন ফরয। আল্লাে িা‘আলা ব্মলমছন,   

ِرَۡٓٓوثَِيابََكٓ﴿  [  ٦: املدثر] ﴾٤َٓفَطهد

“আর পিাোর পপাশাক-পক্ষরিদ পক্ষব্ত্র কর”। [সূরা আল-েুদ্দাসক্ষসর, আয়াি: 
৪]  

نت مِۡٓٓإَون﴿ ن ٗبآك  وا يٓٓج  ر  هَّ   [  ٢: دةاملائ] ﴾٦فَٱطَّ

“আর যক্ষদ পিােরা অপক্ষব্ত্র থাক, িমব্ িামলািামব্ পক্ষব্ত্র েও”। [সূরা আল-
োময়দা, আয়াি: ৬]  
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন, 

 «.اَل ُتْقبَُل َصاَلٌة بَِغْْيِ ُطُهوٍر َواَل َصَدقٌَة ِمْن ُغلُوٍلِِ» 
“ত্বোরাি ব্যক্ষিমরমক সালাি কবু্ল েয় না। আর ক্ষখ্য়ানমির সম্পদ পথমক 
সদকা কবু্ল েয় না।”1 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন, 

يَمانِ »  ُهوُر َشْطُر اإْلِ  «الطُّ
“পক্ষব্ত্রিা েমলা ঈোমনর অধথাংশ।”।2 
ত্বোরামির প্রকারমিদ: 
ত্বোরাি দু’প্রকার। অপ্রকাশয ও অিযন্তরীণ পক্ষব্ত্রিা এব্ং প্রকাশয ও ব্াক্ষেযক 
পক্ষব্ত্রিা।  

                                           
1 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ২২৪। 
2 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ২২৩।  
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১- অপ্রকাশয ও অিযন্তরীণ পক্ষব্ত্রিা: সব্ ধরমণর ক্ষশকথ, সমিে, সংশয়, 
কুসংস্কার পথমক অন্তরমক পক্ষব্ত্রকরণ। একোত্র েোন আল্লাের ইখ্লাস, 
আল্লাের ক্ষদমক একক্ষনষ্ঠিার সামথ ধাক্ষব্ি েওয়া, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে 
ওয়াসাল্লামের সুন্নামির অনুসরমণর োধযমে এসব্ অক্ষজথি েয়। সেস্ত গুনাে, 
পাপািার ও শরী‘আি ক্ষব্মরাধী কাজ পথমক অন্তরমক পক্ষব্ত্র করা। আর এক্ষে 
খ্াাঁক্ষে িাওব্ার োধযমের অক্ষজথি েয়।  
২-  প্রকাশয ও ব্াক্ষেযক পক্ষব্ত্রিা: শরীরমক পছাে ব্ে নাপাকী ও নাজাসাি 
পথমক পক্ষব্ত্র করা।  
ক- ত্বোরািুল খু্ব্স িথা ব্ে অপক্ষব্ত্রিা পথমক পক্ষব্ত্রকরণ ব্লমি শরীমর 
ব্াক্ষেযক নাপাকী পলম  থাকমল, সেেজক্ষনি নাপাকী, োময়য, ক্ষনফামসর নাপাকী 
ও নাজাসাি ইিযাক্ষদ পথমক পক্ষব্ত্র পাক্ষন িারা শরীর, কাপে, জক্ষেন ইিযাক্ষদমক 
পক্ষব্ত্রকরণ।  
খ্- ত্বোরািুল োদাস িথা পপশাব্, পায়খ্ানা ও অনযানয অযু িেকারী কারমণ 
অপক্ষব্ত্র েমল অযু, প াসল ও িায়ামু্মে িারা পক্ষব্ত্রিা অজথন করা।     
কীিামব্ পক্ষব্ত্রিা অক্ষজথি েমব্? 
পক্ষব্ত্রিা দু পদ্ধক্ষিমি অজথন করা যায়:  
১- েুিলাক ব্া স্বািাক্ষব্ক পাক্ষন িারা পক্ষব্ত্রিা অজথন। স্বািাক্ষব্ক পাক্ষন ব্লমি 
এেন পাক্ষন যা িার সৃক্ষষ্ট ি িক্ষরত্র ধারণ কমর আমছ। পকামনা ক্ষকছু িার সামথ 
ক্ষেক্ষলি েময় িার স্বাদ,  ন্ধ ব্া রঙ পক্ষরব্িথন কমর ক্ষন। পোক িা আকাশ পথমক 
ব্ক্ষষথি পযেন, বৃ্ক্ষষ্ট ক্ষকংব্া ব্রফ ব্া ক্ষশলা। অথব্া জক্ষেমন প্রব্ােোন পাক্ষন পযেন 
সা মরর পাক্ষন, নদীর পাক্ষন, বৃ্ক্ষষ্টর পাক্ষন, কূমপর পাক্ষন। আল্লাে িা‘আলা 
ব্মলমছন,   

نَزِۡلَا﴿
َ
اءِِٓٓمنََٓٓوأ َما اءٗٓٓٱلسَّ وٗرآَما  [  ٦٢: الفرقان] ﴾٤٨َٓطه 

“এব্ং আেরা আকাশ পথমক পক্ষব্ত্র পাক্ষন ব্ষথণ কমরক্ষছ”। [সূরা আল-ফুরকান, 
আয়াি: ৪৮] 
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রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন, 
ءٌ » ُسُه ََشْ  «الَْماُء َطُهوٌر، اَل ُينَجر

“পাক্ষন স্বািাক্ষব্কিামব্ পক্ষব্ত্র, পকামনা ক্ষকছু এমক অপক্ষব্ত্র করমি পামর না”।1 
২- পক্ষব্ত্র োক্ষে, ব্ালু, পাথর, ক্ষশলা ইিযাক্ষদ িারা পক্ষব্ত্রিা অজথন করা।  
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন, 

رُْض َطُهوًرا َوَمْسِجًدا»
َ
 «وَُجِعلَْت يِلَ اأْل

“আোর জনয জক্ষেনমক পক্ষব্ত্র ও েসক্ষজদ (সালামির স্থান) করা েময়মছ”।2 
পাক্ষন পাওয়া না প মল ব্া অসুস্থিা ও অনয পকামনা কারমণ পাক্ষন ব্যব্োমর অিে 
েমল পক্ষব্ত্র োক্ষে িারা পক্ষব্ত্রিা অজথন করমি েমব্। আল্লাে িা‘আলা ব্মলমছন,   

وا ٓٓفَلَمۡٓ﴿ اءََٗٓٓتِد  وا َٓٓما م   [  ٦٦:  النساء] ﴾َطيدِٗبآَصعِيٗدآَفَتَيمَّ

“আর যক্ষদ পাক্ষন না পাও িােমল পক্ষব্ত্র োক্ষেমি িায়ামু্মে কর।”। [সূরা আন-
ক্ষনসা, আয়াি: ৪৩]  
অনুরূপ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাললাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন, 

ِد الَماَء َعِّْشَ ِسننَِي، فَإَِذا وََجَد الَماَء فَلْيُِمسا »  يرَب َطُهوُر الُمْسِلِم، َوإِْن لَْم ََيِ ِعيَد الطا ُه إِنا الصا
تَهُ   «بََِّشَ

“পক্ষব্ত্র োক্ষে েুসক্ষলেমদর জনয পক্ষব্ত্রিাকারী ব্স্তু, যক্ষদও পস দশ ব্ছর ধমর 
পাক্ষন না পায়। যখ্ন পস পাক্ষন পামব্ িখ্ন ক্ষনমজর শরীমর পযন পাক্ষন 
পপৌঁছায়  (প াসল কমর)”।3 
ফাময়দা: পাক্ষনর প্রকারমিদ:  
১- স্বািাক্ষব্ক পাক্ষন: ইমিাপূমব্থ স্বািাক্ষব্ক পাক্ষনর সংজ্ঞা ও হুকুে আমলািনা করা 
েময়মছ। এ পাক্ষন ক্ষনমজ পক্ষব্ত্র ও অনয ক্ষকছুমকও পক্ষব্ত্র করমি পামর।  
                                           
1 েুসনামদ আেেদ, োদীস নং ১১২৫৭ শু‘আইব্ আরনাউি ব্মলমছন, োদীসক্ষে ক্ষব্ক্ষিন্ন শামেমদর 
ক্ষিক্ষত্তমি সেীে।  

2 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৫২৩।  
3 ক্ষিরক্ষেযী, োদীস নং ১২৪। ইোে ক্ষিরক্ষেযী রে. োদীসক্ষেমক োসান সেীে ব্মলমছন।  
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২- ব্যব্হৃি পাক্ষন: িা েমলা অযু ব্া প াসলকারীর অে স্পশথ কমর পক্ষিি েওয়া 
পাক্ষন। এ পাক্ষনর হুকুে েমলা, পক্ষব্ত্রিা অজথমনর জনয স্বািাক্ষব্ক পাক্ষনর েমিা এ 
পাক্ষন ব্যব্োর করা যামব্। পকননা এ পাক্ষন েূলি পক্ষব্ত্র। োদীমস এমসমছ, 

ِسِه ِمْن »
ْ
نا انلاِِبا َصَّلا اهلُل َعلَيِْه وََسلاَم َمَسَح بَِرأ

َ
 «فَْضِل َماٍء ََكَن يِف يَِدهِ أ

“নব্ী সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে িাাঁর োমির অক্ষিক্ষরি পাক্ষন িারা োথা 
োসাে কমরন”।1 
৩-পয পাক্ষনর সামথ পক্ষব্ত্র ব্স্তু ক্ষেক্ষশ্রি েময়মছ: পযেন, সাব্ান,  ামছর পািা 
ইিযাক্ষদ যা আলাদা করা যায়। এ পাক্ষনর হুকুে েমলা, যিিণ এোমক স্বািাক্ষব্ক 
পাক্ষন ব্লা যায় িিিণ িা পক্ষব্ত্র। অথথাৎ এগুমলা যক্ষদ পাক্ষনমক এেন পক্ষরব্িথন 
কমর না পদয় যার কারমণ পাক্ষনমক পাক্ষন ব্মল অক্ষিক্ষেি করা যায় না, িােমল িা 
পক্ষব্ত্র।  
৪- এেন পাক্ষন যার সামথ নাপাক্ষক ক্ষেক্ষশ্রি েময়মছ: এ পাক্ষনর দু অব্স্থা:  
প্রথেি: নাজাসাি যক্ষদ পাক্ষনর স্বাদ, রং ও  ন্ধ পক্ষরব্িথন কমর পদয় িমব্ সকল 
আমলমের েমি, এ পাক্ষন িারা পক্ষব্ত্রিা অজথন করা জাময়য েমব্ না।  
ক্ষিিীয়ি: পাক্ষন িার স্বািাক্ষব্ক অব্স্থামি ক্ষব্দযোন আমছ, এর ক্ষিন গুমণর 
পকামনা গুণ পক্ষরব্িথন কমর পদয় ক্ষন। িােমল এ পাক্ষন পক্ষব্ত্র ও এ পাক্ষন িারা 
পক্ষব্ত্রিা অজথন করা যামব্। িাই পাক্ষনর পক্ষরোন পব্ক্ষশ পোক ব্া কে পোক। 

পকননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  
ءٌ » ُسُه ََشْ  «الَْماُء َطُهوٌر، اَل ُينَجر

“পাক্ষন স্বািাক্ষব্কিামব্ পক্ষব্ত্র, পকামনা ক্ষকছু এমক অপক্ষব্ত্র করমি পামর না”।2 
নাজাসামির প্রকারমিদ:  

                                           
1 আবু্ দাউদ, োদীস নং ১৩০। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক োসান ব্মলমছন।   
2 েুসনামদ আেেদ, োদীস নং ১১২৫৭। শু‘আইব্ আরনাউি ব্মলমছন, োদীসক্ষে ক্ষব্ক্ষিন্ন 
শামেমদর ক্ষিক্ষত্তমি সেীে।  
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এর ব্হুব্িন (নাজাসা) جناسة   । োনুমষর লিাস্থান (মপশাব্(নাজাসাি)  جناسات

ব্া পায়খ্ানার রাস্তা) পথমক পযসব্ অপক্ষব্ত্র ক্ষজক্ষনস পব্র েয়, পযেন পপশাব্, 
পায়খ্ানা, েযী (কােরস), অদী (মপশামব্র আম  পমর ক্ষন থি রস), এেক্ষনিামব্ 
পযসব্ প্রাক্ষণর প াস্ত খ্াওয়া জাময়য পনই পসসব্ প্রাক্ষণর পপশাব্, পায়খ্ানা 
ইিযাক্ষদমক নাজাসাি ব্মল। এছাোও রি, পুাঁজ, ব্ক্ষে ইিযাক্ষদও নাজাসাি। সেস্ত 
েৃি প্রাক্ষণ ও েৃি প্রাক্ষণর অংশক্ষব্মশষ সব্ই নাজাসাি। িমব্ পযসব্ িােো 
দাব্া াি ব্া প্রমসক্ষসং করা েয় পসসব্ িােো পক্ষব্ত্র। পকননা রাসূলুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

َما إِ » يُّ
َ
 «َهاٍب ُدبَِغ َفَقْد َطُهرَ أ

“পয পকামনা িােো প্রক্ষক্রয়াজাি করা েমলই িা পাক েময় যায়”।1 
পপশাব্ পায়খ্ানার আদব্সেূে:  
১- োনুমষর দৃক্ষষ্টর ব্াক্ষেমর ক্ষনজথন স্থামন পপশাব্ পায়খ্ানা করা। োদীমস এমসমছ, 

َراَد »
َ
نا انلاِِبا َصَّلا اهلُل َعلَيِْه وََسلاَم ََكَن إَِذا أ

َ
َحدٌ أ

َ
 «الَْْبَاَز اْنَطلََق، َحَّتا اَل يََراُه أ

“নব্ী  সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে যখ্ন পায়খ্ানার ইিা করমিন, িখ্ন 
ক্ষিক্ষন এি দূমর  েন করমিন পয, িামক পকউ পদখ্মি পপি না”।2 
২- োক্ষরময় যাওয়ার িয় না থাকমল এেন পকামনা ক্ষকছু সামথ না পনওয়া যামি 
আল্লাের নাে রময়মছ।  
৩- পপশাব্-পায়খ্ানার সেয় কথা না ব্লা।  
৪- ক্ষকব্লামক সম্মান করা। িাই পপশাব্ পায়খ্ানার সেয় ক্ষকব্লার ক্ষদমক েুখ্ ব্া 
ক্ষপি ক্ষফক্ষরময় না ব্সা। ক্ষকব্লা ছাো অনয দু’ক্ষদমক ক্ষফমর ব্সা।  
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,   

                                           
1 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৩৬৬; ইব্ন োজাে, োদীস নং ৩৬০৯। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক 
সেীে ব্মলমছন।   

2 আবু্ দাউদ, োদীস নং ২, আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক সেীে ব্মলমছন।   
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ُبوااَل تَْستَْقِبلُوا الِقبْلََة، َواَل » ْو َغرر
َ
قُوا أ  «تَْستَْدبُِروَها َولَِكْن رَشر

“যখ্ন পিােরা পায়খ্ানায় আসমব্ িখ্ন পিােরা ক্ষকব্লােুখ্ী েময় ও ক্ষকব্লার 
ক্ষদমক ক্ষপি ক্ষদময় পপশাব্-পায়খ্ানা করমব্ না; ব্রং পিােরা পূব্থ ব্া পক্ষশ্চেেুখ্ী 
েময় পপশাব্-পায়খ্ানা করমব্”।1 
৫- োনুমষর কথাব্ািথা, ব্সা ও ক্ষব্শ্রামের জায় ায়, পাক্ষনর ঘাে, ফলদার ছায়াদার 
 ামছর ক্ষনমি পপশাব্ পায়খ্ানা পথমক ক্ষব্রি থাকা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে 
ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন, 

ِعنَنْيِ » ؟ قَاَل: «اتاُقوا الالا ِ ِعنَاِن يَا رَُسوَل اَّللا ْو »، قَالُوا: َوَما الالا
َ
ِي َيتََخَّلا يِف َطِريِق انلااِس أ اذلا

 «ِظلرِهمْ 
“পিােরা এেন দু’ক্ষে কাজ পথমক ক্ষব্রি থামকা যা অক্ষিশপ্ত। সাোব্ী ণ ক্ষজজ্ঞাসা 
করমলন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! পসই অক্ষিশপ্ত কাজ দু’ক্ষে কী? জব্ামব্ রাসূলুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলন, “পয ব্যক্ষি োনুমষর যািায়ামির পমথ 
ক্ষকংব্া ছায়াযুি স্থামন (বৃ্মির ছায়ায় পযখ্ামন োনুষ ক্ষব্শ্রাে পনয়) পপশাব্-
পায়খ্ানা কমর”।2  
৬- পপশাব্ পায়খ্ানায় প্রমব্মশর সেয় ব্াে পা ক্ষদময় প্রমব্শ করা আর পব্র 
েওয়ার সেয় ডান পা ক্ষদময় পব্র েওয়া; ক্ষকন্তু েসক্ষজমদ প্রমব্মশর সেয় এর 
উমটাো করা। অথথাৎ ডান পা ক্ষদময় প্রমব্শ করা আর ব্াে পা ক্ষদময় পব্র 
েওয়া। দু’ক্ষে স্থামনর েযথাদার পাথথকয বু্ঝামনার জনয এ ধরমণর কাজ করা েয়।  
৭- প্রমব্মশর পূমব্থ  اهلل بسم ‘ক্ষব্সক্ষেল্লাে’ ব্লা, আর পব্র েওয়ার সেয় ব্লমব্, 

                                           
1 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ৩৯৪; সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ২৬৪। পলখ্মকর োদীমসর শব্দাব্লী 
সেীে বু্খ্ারী ব্া েুসক্ষলমে হুব্হু পাওয়া না যাওয়ায় সেীে বু্খ্ারীর নস পলখ্া েময়মছ। -
অনুব্াদক।  

2 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ২৬৯; আবু্ দাউদ োদীস নং ২৫, আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক সেীে 
ব্মলমছন।   
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 «َواْْلَبَائِث 1اللاُهما إِِّنر أعوذبك ِمَن اْْلُبِْث » 
“পে আল্লাে! আক্ষে েিকাজ ও শয়িান পথমক আপনার কামছ পানাে িাক্ষি”।2 
এেক্ষনিামব্ প্রমব্মশর সেয় ক্ষব্সক্ষেল্লাে ব্লা সম্পমকথ োদীমস এমসমছ, রাসূলুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন, 

« ِ ْن َيُقوَل: ِمْسِب اَّللا
َ
َحُدُهُم اْلاََلَء، أ

َ
ْعنُيِ اجِلنر وََعْوَراِت بَِِّن آَدَم: إَِذا َدَخَل أ

َ
 «َسَْتُ َما َبنْيَ أ

“ক্ষজমন্নর দৃক্ষষ্ট ও আদে সন্তামনর লিাস্থামনর োঝখ্ামন পদথা েমলা, যখ্ন িামদর 
পকউ পায়খ্ানায় প্রমব্শ কমর পস পযন ‘ক্ষব্সক্ষেল্লাে ব্মল”।3 
এছাো ক্ষব্সক্ষেল্লাে ও উপমরাি পদা‘আ একমত্র একই োদীমস এমসমছ।4  
৮- কাপে এেনিামব্  উিামনা পযন জক্ষেন পথমক িার পিমক রাখ্া সির পদখ্া 
না যায়। 
৯- পপশাব্ পায়খ্ানা পশমষ ‘গুফরানাকা’ « ُغْفَرانََك»  ব্লা। আময়শা রাক্ষদয়াল্লাহু 

‘আনো পথমক ব্ক্ষণথি, 
অথথাৎ“পে আল্লাে! আক্ষে পিাোর ক্ষনকে িো প্রাথথনা করক্ষছ)”।5 
পশৌিকেথ ও ক্ষিলা-কুলুখ্6 ব্যব্োমরর ক্ষনয়োব্লী:  

                                           
1 োদীমস ব্ক্ষণথি শব্দ খু্ব্স ও খ্াব্াক্ষয়স িারা োনুষ ও শয়িামনর েিকাজমক বু্ঝামনা েময়মছ।  
2 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ১৪২; সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৩৭৫।  
3 ক্ষিরক্ষেযী, োদীস নং ৬০৬, ইোে ক্ষিরক্ষেযী রে. োদীসক্ষেমক  রীব্ ব্মলমছন। আলব্ানী রে. 
োদীসক্ষেমক সেীে ব্মলমছন। ইব্ন োজাে, োদীস নং ২৯৭।  

4 সা‘ঈদ ইব্ন োনসূর িার সুনামন ব্ণথনা কমরমছন।  
5 আবু্ দাউদ, োদীস নং ৩০। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক সেীে ব্মলমছন।   
6 ইক্ষস্তঞ্জা েমলা পায়খ্ানা ও পপশামব্র রাস্তা পথমক পাক্ষন, পাথর ব্া অনুরূপ ক্ষজক্ষনস িারা 
অপক্ষব্ত্রিা দূর করা। ইক্ষস্তঞ্জামক আব্ার ইক্ষস্তঞ্জা ক্ষব্লোজার ব্া ইক্ষস্তজোর ব্া ইক্ষস্তব্রাও ব্লা 
েময় থামক।   
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১- োক্ষি ব্া প াব্র িারা পশৌিকেথ ও ক্ষিলা-কুলুখ্ না করা। আবু্দল্লাে ইব্ন 
োসউদ রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু পথমক ব্ক্ষণথি, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে 
ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন, 

نر » وِْث، َواَل بِالِْعَظاِم، فَإِناُه َزاُد إِْخَوانُِكْم ِمَن اجْلِ  «.اَل تَْستَنُْجوا بِالرا
“পিােরা শুকমনা প াব্র ও োে ক্ষদময় ইক্ষস্তঞ্জা করমব্ না। পকননা এগুমলা 
পিাোমদর িাই ক্ষজন্নমদর খ্াদয”।1 
২- োনুমষর উপকারী ও সম্মাক্ষনি ক্ষজক্ষনস পযেন খ্াদয-দ্রব্য ইিযাক্ষদ ক্ষদময় ইক্ষস্তঞ্জা 
না করা।  
৩- ডান োি ক্ষদময় পশৌিকাযথ ব্া ইক্ষস্তঞ্জা না করা, ব্া ডান োি ক্ষদময় লিাস্থান 
স্পশথ না করা। পকননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন, 

حْ وهو يبول َذَكَرُه بِيَِميِنهِ  أحدكم اَل َيَمسا »  «بِيَِميِنهِ  اْلالء ، َواَل َيتََمسا
“পিাোমদর পকউ যখ্ন পপশাব্ কমর িখ্ন িার পুরুষাে পযন ডান োি ক্ষদময় 
স্পশথ না কমর এব্ং ডান োমি ইক্ষস্তঞ্জা না কমর”।2 
৪- ক্ষিলা কুলুখ্ পব্মজাে সংখ্যা ক্ষদময় করা, পযেন ক্ষিনক্ষে পাথর। ক্ষিনক্ষেমি 
িালিামব্ পক্ষরস্কার না েমল পাাঁিক্ষে ক্ষদময় করা। এেক্ষনিামব্ আমরা প্রময়াজন েমল 
পব্মজাে সংখ্যায় বৃ্ক্ষদ্ধ করা। সালোন রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু পথমক ব্ক্ষণথি, 

ْو »
َ
ْو بَْوٍل، أ

َ
ْن نَْستَْقِبَل الِْقبْلََة ِلَغائٍِط، أ

َ
قَلا ِمْن لََقْد َنَهانَا أ

َ
ْن نَْستَنِِْجَ بِأ

َ
وْ أ

َ
ْن نَْستَنِِْجَ بِاْْلَِمنِي، أ

َ
أ

ْو بَِعْظمٍ 
َ
ْن نَْستَنِِْجَ بِرَِجيٍع أ

َ
ْو أ

َ
ْحَجاٍر، أ

َ
 «ثاََلثَِة أ

                                           
1 ক্ষিরক্ষেযী, োদীস নং ১৮। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক সেীে ব্মলমছন।   
2 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ১৫৩। সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ২৬৭। সেীে বু্খ্ারী ব্া েুসক্ষলমের 
ব্ণথনার শব্দাব্লী পলখ্মকর পদওয়া শমব্দর েমিা নয়; সেীে বু্খ্ারীর ব্ণথনা এিামব্,  

ََت اْلَ »
َ
ْح بِيَِميِنهَوإَِذا أ  الََء فَاَل َيَمسا َذَكَرُه بِيَِميِنِه، َواَل َيتََمسا

সেীে েুসক্ষলমের ব্ণথনা এিামব্,  
ْح ِمَن اْْلاََلِء بِيَِميِنِه، َواَل يَتَنَفا » َحُدُكْم َذَكَرُه بِيَِميِنِه َوُهَو َيبُوُل، َواَل َيتََمسا

َ
نَاءِ اَل ُيْمِسَكنا أ  «ْس يِف اإْلِ



 

 

ইসলামের রুকনসেূমের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা 
 59  

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে আোমদরমক ক্ষনমষধ কমরমছন: 
পায়খ্ানা ব্া পপশামব্র সেয় ক্ষকব্লােুখ্ী েময় ব্সমি, ডান োি ক্ষদময় ইক্ষস্তঞ্জা 
করমি, ক্ষিনক্ষে ক্ষিলার কে ক্ষদময় ইক্ষস্তঞ্জা করমি এব্ং প াব্র ব্া োে ক্ষদময় 
ইক্ষস্তঞ্জা করমি”।1 
৫- পশৌিকাজ ও ক্ষিলা কুলুমখ্ পাক্ষন ও োক্ষে ব্া পাথমরর েুকমরা একমত্র ব্যব্োর 
করমি িাইমল আম  োক্ষে ব্া পাথর ক্ষদময় পক্ষরস্কার করমব্ এব্ং পমর পাক্ষন 
ব্যব্োর করমব্। আর যক্ষদ দু’ক্ষের পয পকামনা একক্ষে ব্যব্োর কমর িােমলও 
যমথষ্ট েমব্। িমব্ পাক্ষন ক্ষদময় পশৌিকাজ করা উত্তে ও এমি অক্ষধক পক্ষরস্কার 
পক্ষরিন্ন েয়।  

                                           
1 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ২৬২।  
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অযু 

অযু ফরয েওয়ার দলীল: 
কুরআন, সুন্নাে ও ইজোর িারা অযু ফরয েওয়া সাব্যস্ত েময়মছ: 
প্রথে দলীল: কুরআনুল কারীে: আল্লাে িা‘আলা ব্মলমছন,   

َها﴿ يُّ
َ
أ ِينََٓٓيَٰٓ ۡمت مۡٓٓإَِذآَءاَمن واا ٓٓٱَّلَّ ةِٓٓإَِلٓٓق  لَوَّٰ مۡٓٓفَٱۡغِسل وا ٓٓٱلصَّ وَهك  مۡٓٓو ج  يِۡديَك 

َ
ٓٱلَۡمَرافِقِٓٓإَِلَٓٓوأ

وا ٓ مَۡٓٓوٱۡمَسح  مۡٓٓبِر ء وِسك  لَك  رۡج 
َ
 [  ٢: دةاملائ] ﴾ٱۡلَكۡعَبّۡيِ ٓٓإَِلَٓٓوأ

“পে েুক্ষেন ণ, যখ্ন পিােরা সালামি দিায়োন েমি িাও, িখ্ন পিাোমদর েুখ্ 
ও কনুই পযথন্ত োি পধৌি কর, োথা োসাে োসাে কর এব্ং োখ্নু পযথন্ত পা 
(মধৌি কর)।”। [সূরা আল-োময়দা, আয়াি: ৬]  
ক্ষিিীয় দলীল: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লামের োদীস: রাসূলুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

 اَل ُتْقبَُل َصاَلُة »
َ
أ ْحَدَث َحَّتا َيتَوَضا

َ
 «َمْن أ

“পয ব্যক্ষির োদস (অপক্ষব্ত্র) েয় িাাঁর সালাি কবু্ল েমব্ না, যিিণ না পস 
অযু কমর।”।1  
িৃিীয় দলীল: ইজো: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লামের যু  পথমক এ 
পযথন্ত সব্ েুসক্ষলে অযু শরী‘আমির ক্ষব্ধানব্দ্ধ েওয়ার ব্যাপামর ঐকেিয পপাষণ 
কমরমছন। িাই এ ক্ষব্ধানক্ষে দীমনর েমধয সকমলর কামছ অিযাব্শযকীয় জ্ঞাি 
ক্ষব্ষয় ব্মল ক্ষব্মব্ক্ষিি। 

অযুর ফযীলি:  
অযুর ফযীলি সম্পমকথ অসংখ্য োদীস ব্ক্ষণথি েময়মছ। এখ্ামন সব্গুমলা উমল্লখ্ 
করা সম্ভব্ নয়। ক্ষনমন কময়কক্ষে োদীস উমল্লখ্ করা েমলা: 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন, 

                                           
1 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ১৩৫; সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ২২৫।  
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رََجاِت؟» ُدلُُّكْم لََعَ َما َيْمُحو اهلُل بِِه اْْلََطايَا، َوَيْرَفُع بِِه اِلا
َ
اَل أ

َ
قَالُوا بَََّل يَا رَُسوَل اهلِل قَاَل: « أ
اَلةِ » ةُ اْْلَُطا إََِل الَْمَساِجِد، َوانْتَِظارُ الصا اَلةِ، فََذلُِكُم إِْسبَاغُ الْوُُضوِء لََعَ الَْماَكرِهِ، َوَكْْثَ َبْعَد الصا

َباُط   «1الرر
“আক্ষে ক্ষক পিাোমদরমক এেন (কামজর) কথা ব্লব্ না, যা িারা আল্লাে 
িা‘আলা পাপরাক্ষশ দূর কমর ক্ষদমব্ন এব্ং েযথাদা উচ্চ কমর ক্ষদমব্ন? সাোব্াময় 
পকরাে ‘আরয করমলন, েযাাঁ, অব্শযই ইয়া রাসূলুল্লাহ্! ক্ষিক্ষন ব্লমলন, িা েমলা, 
অসুক্ষব্ধা ও কষ্ট সমেও পক্ষরপূণথিামব্ অযু করা, েসক্ষজমদ আসার জনয পব্ক্ষশ 
পদিারণা এব্ং এক সালামির পর অনয সালামির জনয অমপিা করা। পজমন 
রামখ্া, এক্ষেই েমলা ক্ষরব্াত্ব (িথা ক্ষনমজমক সীোন্ত পাোরায় ক্ষনময়াক্ষজি রাখ্া)”।2 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে আরও ব্মলমছন, 

ِو الُْمْؤِمُن  َفَغَسَل وَْجَهُه َخَرَج ِمْن وَْجِهِه ُُكُّ َخِطيئٍَة َنَظَر إَِْلْ » 
َ
 الَْعبُْد الُْمْسِلُم  أ

َ
أ َها إَِذا تَوَضا

ْو َمَع آِخِر َقْطِر الَْماِء 
َ
َن ، فَإَِذا َغَسَل يََديِْه َخَرَج ِمْن يََديِْه ُُكُّ َخِطيئٍَة َكَ -بَِعيْنَيِْه َمَع الَْماِء  أ

ْو َمَع آِخِر َقْطِر الَْماِء ، فَإَِذا َغَسَل رِْجلَيِْه َخرََجْت ُُكُّ َخِطيئٍَة َمَشتْ 
َ
َها َبَطَشتَْها يََداُه َمَع الَْماِء أ

نُوِب  ْو َمَع آِخِر َقْطِر الَْماِء  َحَّتا ََيُْرَج نَِقيًّا ِمَن اذلُّ
َ
 «رِْجاَلُه َمَع الَْماِء  أ

“পকামনা েুসক্ষলে ক্ষকংব্া ব্মলমছন, পকামনা েুক্ষেন, ব্ািা যখ্ন অযু কমর িখ্ন 
েুখ্ পধায়ার সামথ অথব্া ব্মলমছন, পাক্ষনর পশষ ক্ষব্িুর সামথ িার পস সকল 
গুনাে পব্র েময় যায় যার ক্ষদমক িার দু’পিামখ্র দৃক্ষষ্ট পমেক্ষছল এব্ং যখ্ন দু’োি 
পধায়, িখ্ন, পাক্ষনর সামথ অথব্া ব্মলমছন, পাক্ষনর পশষ ক্ষব্িুর সামথ িার 
পসসব্ গুনাে পব্র েময় যায় পযগুমলা িার দু’োমি ধমরক্ষছল এব্ং যখ্ন দু’পা 
পধায় িখ্ন পাক্ষনর সামথ, অথব্া ব্মলমছন, পাক্ষনর পশষ ক্ষব্িুর সামথ িার পসসব্ 

                                           
َباُط  1  েমলা আল্লাের রাস্তায় লা ািার ক্ষজোদ। অথথাৎ পক্ষব্ত্রিা ও ইব্াদমি সব্থদা েশগুল الرر

থাকা আল্লাের রাস্তায় ক্ষজোমদর সোন।  
2 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ২৫১।  
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গুনাে পব্র েময় যায় পযগুমলার ক্ষদমক িার দু’পা অগ্রসর েময়ক্ষছল। ফমল (অযুর 
পশমষ) পলাকক্ষে “িার সেুদয় গুনাে পথমক সসূ্পণথিামব্ পক্ষরষ্কার েময় উমি”।1 
অযুর ফরযসেূে:  
১-ক্ষনয়ি করা। আল্লাের আমদশ োনয করমি ও িাাঁর সন্তুক্ষষ্ট অজথমন অযু করার 
জনয অন্তমর দৃঢ় সংকল্প করামক ক্ষনয়ি ব্মল। 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

ْعَماُل بِانلريااِت »
َ
 «إِناَما األ

“প্রমিযক কাজ পিা পকব্ল ক্ষনয়মির ওপর ক্ষনিথরশীল”।2 
২- কপামলর উপক্ষরিা  পথমক থুাঁিক্ষন পযথন্ত এব্ং এক কামনর লক্ষি পথমক 
আমরক কামনর লক্ষি পযথন্ত একব্ার পধৌি করা। আল্লাে িা‘আলা ব্মলমছন,   

مۡٓٓفَٱۡغِسل وا ٓ﴿ وَهك   [  ٢: دةاملائ] ﴾٦ٓو ج 

“িখ্ন পিাোমদর েুখ্ পধৌি কর”। [সূরা আল-োময়দা, আয়াি: ৬]  
৩- কনুইসে দু’োি পধৌি করা। আল্লাে িা‘আলা ব্মলমছন,   

مۡٓ﴿ يِۡديَك 
َ
 [  ٢: دةاملائ] ﴾ٱلَۡمَرافِقِٓٓإَِلَٓٓوأ

“কনুই পযথন্ত োি পধৌি কর”। [সূরা আল-োময়দা, আয়াি: ৬] 
৪ - কপামলর উপক্ষরিাম র িুল  জামনার স্থান পথমক ঘাে পযথন্ত োি বু্ক্ষলময় 
োথা োসাে করা। আল্লাে িা‘আলা ব্মলমছন,   

وا ٓ﴿  مَۡٓٓوٱۡمَسح   [  ٢: دةاملائ] ﴾٦ٓبِر ء وِسك 

“োথা োসাে কমরা”। [সূরা  আল-োময়দা, আয়াি: ৬] 
৫ - োখ্নুসে পা পধৌি করা। আল্লাে িা‘আলা ব্মলমছন,   

مۡٓ﴿ لَك  رۡج 
َ
 [  ٢: دةاملائ] ﴾٦ٓٱۡلَكۡعَبّۡيِ ٓٓإَِلَٓٓوأ

“এব্ং োখ্নু পযথন্ত পা পধৌি কমরা”। [সূরা আল-োময়দা, আয়াি: ৬] 

                                           
1 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ২৪৪।  
2 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ১; সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ১৯০৭।  
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৬ - পধৌি অমের েমধয পরস্পর ক্রেক্ষব্নযাস ব্জায় রাখ্া। অথথাৎ প্রথমে সেস্ত 
েুখ্েিল পধৌি করা, অিঃপর দু’োি পধৌি করা, অিঃপর োথা োসাে করা, 
অিঃপর দু’পা পধৌি করা। কুরআমন অযুর ব্ণথনা এিামব্ই ধারাব্াক্ষেকিামব্ 
এমসমছ। িাই পরস্পর ধারাব্াক্ষেকিা ব্জায় রাখ্া।  
৭- অযু করার সেয় এক অে পধৌি করার সামথ সামথই অনয অে পধৌি করা 
এব্ং ধারাব্াক্ষেকিামব্ এক অে পধৌি করার পর অনয অে পধৌি করমি ক্ষব্লম্ব 
না করা। পকননা ইব্াদি শুরু করার পমর পশষ না করা ক্ষনক্ষষদ্ধ। আল্লাে 
িা‘আলা ব্মলমছন,   

مۡٓٓت ۡبِطل واا َٓٓوَلٓ﴿ ۡعَمَّٰلَك 
َ
 [  ٦٦:  حممد] ﴾٣٣ٓأ

“আর পিােরা পিাোমদর আেলসেূে ক্ষব্নষ্ট কমরা না”। [সূরা েুোম্মাদ, আয়াি: 
৩৩]  
িমব্ সাোনয ক্ষব্লম্ব করমি পদাষ পনই। 
অযুর সুন্নিসেূে:  
১- অযু করার শুরুমি ‘ক্ষব্সক্ষেল্লাে’ ব্লা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে 
ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন, 

ِ َعلَيْهِ »  «اَل وُُضوَء لَِمْن لَْم يَْذُكِر اْسَم اَّللا
“পয ব্যক্ষি অযুর সেয় আল্লাের নাে স্মরণ কমর ক্ষন (ক্ষব্সক্ষেল্লাে ব্মল ক্ষন) িার 
অযু েয় ক্ষন”।1 
২- অযুর সেয় ক্ষেসওয়াক করা। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে 
ওয়াসাল্লাে, 

ْن »
َ
ُشقا لَْواَل أ

َ
ِِتْ لََعَ  أ ما

ُ
َمرْ  أ

َ
َواِك، َمَع ُُكر وُُضوءٍ ُهْم تُ أل  .«بِالسر

                                           
1 ইব্ন োজাে, োদীস নং ৩৯৭, আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক োসান ব্মলমছন। আবু্ দাউদ, 
োদীস নং ১০২, আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক সেীে োকিু‘ ব্মলমছন। ক্ষিরক্ষেযী, োদীস নং 
২৫, ইোে ক্ষিরক্ষেযী রে. ব্মলমছন, এ পক্ষরমিমদ আবু্ হুরাইরা, ‘আময়শা, আবু্ সা‘ঈদ, সােল 
ইব্ন সা‘দ ও আনাস রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহুে পথমক োদীস ব্ক্ষণথি আমছ।  
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“যক্ষদ আোর উম্মামির জনয কক্ষিন না েমিা, িমব্ আক্ষে  িামদরমক প্রমিযক 

অযুর সামথ ক্ষেসওয়াক করার ক্ষনমদথশ ক্ষদিাে”।1 

৩- অযুর শুরুমি িালু পযথন্ত দু’োি পধৌি করা। পকননা উসোন ইব্ন 

আফফান রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু ব্ক্ষণথি োদীমস অযুর ব্ণথনা এিামব্ এমসমছ, 

উসোন ইব্ন ‘আফফান রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহুর আযাদকৃি প ালাে হুেরান রে. 

পথমক ব্ক্ষণথি,  

ا» فَْرغَ لََعَ يََديِْه ِمْن إِنَائِِه، َفَغَسلَُهَما ثاََلَث َمرا
َ
اَن َدََع بِوَُضوٍء، فَأ ى ُعثَْماَن ْبَن َعفا

َ
ناُه َرأ

َ
ٍت، ُثما أ

 ََنَْو وُُضوِِئ َهَذا
ُ
أ يُْت انلاِِبا َصَّلا اهلُل َعلَيِْه وََسلاَم َيتَوَضا

َ
 « قَاَل: َرأ

“ক্ষিক্ষন ‘উসোন রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহুমক অযুর পাক্ষন আনামি পদখ্মলন। িারপর 
ক্ষিক্ষন পস পাত্র পথমক উিয় োমির ওপর পাক্ষন পিমল িা ক্ষিনব্ার ধুময় 
পফলমলন। অিঃপর ব্লমলন, আক্ষে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লােমক 
আোর এ অযুর নযায় অযু করমি পদমখ্ক্ষছ”।2 
৪- কুক্ষল করা। েুমখ্র ক্ষিির পাক্ষন ক্ষনময় নোিো কমর পফমল পদওয়া। 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন, 

َت َفَمْضِمْض » 
ْ
أ  «إَِذا تَوَضا

                                           
1 েুয়াত্তা োক্ষলক, োদীস নং ২১৪; িমব্ োদীসক্ষে বু্খ্ারী ও েুসক্ষলমে ‘প্রমিযক অযুর সামথ’ এর 
পক্ষরব্মিথ ‘প্রমিযক সালামির সামথ’ ব্লা েময়মছ। 

 আবূ্ হুরায়রা রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু পথমক ব্ক্ষণথি, রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে 
ব্মলমছন,   

َوا» َمْرُتُهْم بِالسر
َ
ْو لََعَ انلااِس أَل

َ
ِِت أ ما

ُ
ُشقا لََعَ أ

َ
ْن أ

َ
 «ِك َمَع ُُكر َصاَلةٍ لَْواَل أ

“আোর উম্মামির জনয ব্া ক্ষিক্ষন ব্মলমছন, পলাকমদর জনয যক্ষদ কক্ষিন েমন না করিাে, িা 
েমল প্রমিযক সালামির সামথ িামদর ক্ষেসওয়াক করার ক্ষনমদথশ ক্ষদিাে”। সেীে বু্খ্ারী, োদীস 
নং ৮৮৭, সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ২৫২।  

2 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ১৬৫, সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ২২৬।  
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“যখ্ন িুক্ষে অযু কর িখ্ন কুক্ষল করমব্”।1 
৫- নামক পাক্ষন পদওয়া: ক্ষনোমসর সামথ নামকর েমধয পাক্ষন পেমন পনওয়া ও নাক 
ঝাো, নামকর ক্ষিির পথমক পাক্ষন পব্র করা। পকননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

ْن تَُكوَن َصائًِما» 
َ
 «َوَباِلْغ يِف ااِلْسِتنَْشاِق، إاِلا أ

“িুক্ষে পক্ষরপূণথরূমপ অযু কমরা এব্ং নামকর পিির উত্তেরূমপ পাক্ষন পপৌঁছাও। 
ক্ষকন্তু িুক্ষে সাওে পালনকারী েমল িা (ব্ােক্ষি) করমব্ না”।2  
৬- দাাঁক্ষে ক্ষখ্লাল করা। আম্মার ইব্ন ইয়াক্ষসর রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহুমক একমলাক 
দাাঁক্ষে ক্ষখ্লাল করমি পদমখ্ আশ্চযথ েমল ক্ষিক্ষন ব্মলন, 

ُ َعلَيِْه وََسلاَم َُيَلرُل ِْلْيَتَهُ » ِ َصَّلا اَّللا يُْت رَُسوَل اَّللا
َ
 «َوَما َيْمنَُعِِّن؟ َولََقْد َرأ

“এ কামজ পক আোমক ব্াাঁধা ক্ষদমব্? আক্ষে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে 
ওয়াসাল্লােমক িাাঁর দাাঁক্ষে ক্ষখ্লাল করমি পদমখ্ক্ষছ”।3 
৭- োি ও পাময়র আেুল ক্ষখ্লাল করা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে 
ওয়াসাল্লাে ব্মলন, 

َصابِِع يََديَْك َورِْجلَيَْك »
َ
َت فََخلرْل َبنْيَ أ

ْ
أ  «إَِذا تَوَضا

“যখ্ন িুক্ষে অযু করমব্ িখ্ন দু’োি ও দু’পাময়র আেুল ক্ষখ্লাল করমব্”।4 

                                           
1 আবু্ দাউদ, োদীস নং ১৪৪। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক সেীে ব্মলমছন।   
2 ইব্ন োজাে, োদীস নং ৪০৭। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক সেীে ব্মলমছন। আবু্ দাউদ, 
োদীস নং ১৪২; ক্ষিরক্ষেযী, োদীস নং ৭৮৮। ইোে ক্ষিরক্ষেযী রে. োদীসক্ষেমক োসান সেীে 
ব্মলমছন।  

3 ক্ষিরক্ষেযী, োদীস নং ২৯। ইোে ক্ষিরক্ষেযী রে. োদীসক্ষেমক োসান সেীে ব্মলমছন। আলব্ানী 
রে. োদীসক্ষেমক সেীে ব্মলমছন।   

4 ক্ষিরক্ষেযী, োদীস নং ৩৯। ইোে ক্ষিরক্ষেযী োদীসক্ষেমক োসান  রীব্ ব্মলমছন। আলব্ানী রে. 
োদীসক্ষেমক োসান সেীে ব্মলমছন। ইব্ন োজাে, োদীস নং ৪৪৭।  
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৮- দু’কামনর উপক্ষরিা  ও ক্ষনমিরিা  োসাে করা। পকননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে এরূপ কমরমছন। 
৯- প্রমিযক অে ক্ষিনব্ার কমর পধৌি করা। িমব্ একব্ার পধৌি করা ফরয, 
আর ক্ষিনব্ার পধৌি করা সুন্নি।  
১০- োি পা পধৌি করার সেয় ডান ক্ষদক পথমক শুরু করা। পকননা রাসূলুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন, 

يَاِمِنُكمْ » 
َ
ُتْم، فَابَْدُءوا بِأ

ْ
أ  «إَِذا لَِبْستُْم، َوإَِذا تَوَضا

“পিােরা যখ্ন পপাশাক পক্ষরধান করমব্ ও অযু করমব্ িখ্ন ডান ক্ষদক পথমক 
শুরু করমব্”।1 
১১- পিোরা ও োমির উজ্জ্বলিা বৃ্ক্ষদ্ধ করা। অথথাৎ অযু করার সেয় োথার 
সমু্মখ্িা  ও পিোরার আমশপামশর অংশ পধৌি করমি ফরয অংমশর পিময় 
একেু পব্ক্ষশ পধৌি করা। আর োি পধায়ার সেয় কনুইর একেু পব্ক্ষশ ও পা 
পধায়ার সেয় োখ্নুর উপক্ষরিা সে পধৌি করা। পকননা  রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

ِِت » ما
ُ
تُونَ إِنا أ

ْ
ِلنَي ِمْن آثَاِر الوُُضوءِ   يَأ ا حُمَجا َفَمِن اْستََطاَع » قال أبو هريرة:« يَْوَم الِقيَاَمِة ُغرًّ

تَُه فَلْيَْفَعْل  ْن يُِطيَل ُغرا
َ
 «ِمنُْكْم أ

“ক্ষকয়ােমির ক্ষদন আোর উম্মািমক এেন অব্স্থায় ডাকা েমব্ পয, অযুর প্রিামব্ 
িামদর োি-পা ও েুখ্েিল থাকমব্ উজ্জ্বল”। আবু্ হুরায়রা রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু 
ব্মলন, “িাই পিাোমদর েমধয পয এ উজ্জ্বলিা ব্াক্ষেময় ক্ষনমি পামর, পস পযন িা 
কমর”।2 

                                           
1 আবু্ দাউদ, োদীস নং ৪১৪১। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক সেীে ব্মলমছন।   
2 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ১৩৬; সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ২৪৬।  
োদীমস ব্ক্ষণথি الغرة শমব্দর েূল অথথ পঘাোর কপামলর সাদা অংশ, আর جيلحاتل  পঘাোর 

পাময়র সাদা অংশ। এখ্ামন  َِلني ا حُمَجا  িারা উমদ্দশয েমলা ক্ষকয়ােমির ক্ষদন িামদর পিোরা ও ُغرًّ
োি পা আমলায় আমলাক্ষকি েমব্। এক্ষে এ উম্মমির ক্ষব্মশষ বব্ক্ষশষ্টয।  
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১২- অযুর পমর ক্ষনমনাি পদা‘আ পাি করা।  
ًدا َعبُْدُه » نا حُمَما

َ
ْشَهُد أ

َ
يَك ََلُ، َوأ ُ وَْحَدُه اَل رَشِ ْن اَل إََِلَ إاِلا اَّللا

َ
ْشَهُد أ

َ
َورَُسوَُلُ، اللاُهما اْجَعلِِّْن أ

ابنَِي، َواجْ  ِرينَ ِمَن اتلاوا  «َعلِِّْن ِمَن الُمتََطهر
“আক্ষে সািয ক্ষদক্ষি আল্লাে ব্যিীি আর পকামনা ইলাে পনই, ক্ষিক্ষন এক, িাাঁর 
পকান শারীক পনই। আক্ষে আমরা সািয ক্ষদক্ষি  েুোম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে 
ওয়াসাল্লাে িাাঁর ব্ািা ও িাাঁরই রাসুল। পে আল্লাে! আোমক িাওব্াকারীমদর 
অন্তিুথি কমরা এব্ং আোমক পক্ষব্ত্রিা অজথনকারীমদর অন্তিুথি কমরা”।1 
পকননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

ْشَهُد »
َ
 فَيُْسِبُغ  الْوَُضوَء ُثما َيُقوُل: أ

ُ
أ َحٍد َيتَوَضا

َ
ًدا َما ِمنُْكْم ِمْن أ نا حُمَما

َ
ْشَهُد أ

َ
ْن اَل إََِلَ إاِلا اهلُل َوأ

َ
أ

َها َشاءَ  َعبُْدُه َورَُسوَُلُ  ير
َ
بَْواُب اجْلَناِة اثلاَماِنيَُة يَْدُخُل ِمْن أ

َ
 .«إاِلا فُِتَحْت ََلُ أ

“পিাোমদর পয ব্যক্ষি পূণথরূমপ অযু কমর এ পদা‘আ পাি করমব্, ‘আক্ষে সািয 
ক্ষদক্ষি পয, আল্লাে ব্যিীি পকামনা েক্ব ইলাে পনই, েুোম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে 
ওয়াসাল্লাে িাাঁর ব্ািা ও রাসূল’ িার জনয জান্নামির আেক্ষে দরজা খু্মল যামব্ 
এব্ং পয দরজা ক্ষদময় ইিা পস জান্নামির প্রমব্শ করমি পারমব্”।2 
অযুর োকরূেসেূে:  
১- অযুর এক ব্া একাক্ষধক সুন্নাি পছমে পদওয়া। পকননা এমি অযু অপূণথ পথমক 
যায় ও সাওয়াব্ও কমে যায়।  
২- অপক্ষব্ত্র স্থামন ব্মস অযু করা। পকননা এমি অপক্ষব্ত্র ক্ষজক্ষনস পব্ময় িার 
শরীমর পলম  পযমি পামর।  

                                           
1 ক্ষিরক্ষেযী, োদীস নং ৫৫। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক সেীে ব্মলমছন।   
2 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ২৩৪।  
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৩- পাক্ষনর অপব্যব্োর করা। পকননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে 
এক েুদ পক্ষরোণ পাক্ষন ক্ষনময় অযু কমরমছন।1 আর সব্ ক্ষকছুমিই অপিয় করা 
ক্ষনক্ষষদ্ধ কাজ।  
৪- অেপ্রিযে ক্ষিনব্ামরর অক্ষধক পধৌি করা। পকননা োদীমস এমসমছ,  

« 
َ
أ ى َوَظلَمَ تَوَضا َساَء َوَتَعدا

َ
 «ثاََلثًا ثاََلثًا، َو قَاَل: َهَكَذا الْوُُضوُء، َفَمْن َزاَد لََعَ َهَذا َفَقْد أ

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে (অযুর অেসেূে) ক্ষিন-ক্ষিনব্ার পধৌি 
করমলন। আর ব্লমলন, অযু এরূমপই করমি েয়। পয ব্যক্ষি এর ওপর 
ব্াোমলা, পস অনযায়, সীোলঙ্ঘন ও যুলুে করল”।2 
৫- অযু করার সেয় পিোরা ও অনযানয অমে পাক্ষন পজামর ক্ষনমিপ করা। পকননা 
এক্ষে অযুর আদমব্র পক্ষরপন্থী। এছাো এক্ষে ক্ষপ্রয় ব্স্তু োরামল োনুষ পযেন 
পিোরায় থাপ্পর িে পদয় পসরূপ বু্ঝায়।  
অযুর পদ্ধক্ষি:  
পকউ অযু করমি িাইমল প্রথমে ‘ক্ষব্সক্ষেল্লাে’ ব্মল শুরু করমব্। অযুর ক্ষনয়মি 
দু’োমির িালুমি পাক্ষন ক্ষনময় ক্ষিনব্ার োি পধৌি করমব্। অিঃপর একই 
োমির িালুমি পাক্ষন ক্ষনময় ক্ষিনব্ার কমর কুক্ষল ও নামক পাক্ষন ক্ষদময় নাক 
পক্ষরস্কার করমব্। এিামব্ একই িালুমি পাক্ষন ক্ষনময় ক্ষিনব্ার কুক্ষল ও নামক 
পাক্ষন পদওয়া উত্তে। িমব্ আলাদািামব্ ক্ষিনব্ার কমর কুক্ষল ও নামক পাক্ষন 
পদওয়াও যামব্। অিঃপর োথার িুল  জামনার জায় া পথমক দাক্ষে পযথন্ত ও 
এক কামনর লক্ষি পথমক অনয কামনর লক্ষি পযথন্ত ক্ষিনব্ার পধৌি করা। এরপমর 
ডান োমির কনুইসে ক্ষিনব্ার পধৌি করা এব্ং আেুল ক্ষখ্লাল করা। এিামব্ 
ব্াে োিও কনুইসে পধৌি করা। অিঃপর নিুন পাক্ষন ক্ষনময় োি োথার 

                                           
1 সেীে েুসক্ষলে।  
2 সুনান নাসায়ী, োদীস নং ১৪০। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক োসান সেীে ব্মলমছন। েুসনাদ 
আেেদ, োদীস নং ৬৬৮৪, শু‘আইব্ আরনাউি এ োদীসক্ষের সনদমক োসান ব্মলমছন, িমব্ 
োদীসক্ষে অনয ব্ণথনায় সেীে।    
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উপক্ষরিা  পথমক ক্ষপছমনর ঘাে পযথন্ত ক্ষনময় পুনরায় োথার সমু্মখ্িাম  ক্ষনময় 
এমন োসাে করা। অিঃপর োমির অব্ক্ষশষ্ট পিজা অংশ ক্ষদময় কামনর 
উপক্ষরিা  ও ক্ষননিা  োসাে করা। আর যক্ষদ োমির আেুমলর পাক্ষন শুক্ষকময় 
যায় িমব্ নিুন পাক্ষন ক্ষদময় আেুল ক্ষিক্ষজময় পনওয়া যায়। অিঃপর ডান পা 
োখ্নুসে ক্ষিনব্ার অিঃপর ব্াে পা োখ্নুসে পধৌি করা। অিঃপর ক্ষনমনাি 
পদা‘আ পাি করা:  

يَك » ُ وَْحَدُه اَل رَشِ ْن اَل إََِلَ إاِلا اَّللا
َ
ْشَهُد أ

َ
ًدا َعبُْدُه َورَُسوَُلُ، اللاُهما اْجَعلِِّْن أ نا حُمَما

َ
ْشَهُد أ

َ
ََلُ، َوأ

ِرينَ  ابنَِي، َواْجَعلِِّْن ِمَن الُمتََطهر  «ِمَن اتلاوا

“আক্ষে সািয ক্ষদক্ষি আল্লাে ব্যিীি আর পকামনা ইলাে পনই, ক্ষিক্ষন এক, িাাঁর 
পকান শারীক পনই। আক্ষে আমরা সািয ক্ষদক্ষি েুোম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে 
ওয়াসাল্লাে িাাঁর ব্ািা ও িাাঁরই রাসুল। পে আল্লাে! আোমক িাওব্াকারীমদর 
অন্তিুথি কমরা এব্ং আোমক পক্ষব্ত্রিা অজথনকারীমদর অন্তিুথি কমরা”।1 
অযু িমের কারণসেূে:  
১- েলদার ও লিাস্থান পথমক পকামনা ক্ষকছু পব্র েওয়া কে পোক অথব্া পব্ক্ষশ 
পোক। পযেন পপশাব্, পায়খ্ানা, েযী, ওয়াদী2 পব্র েওয়া, অনুরূপিামব্ ক্ষনঃশমব্দ 
ক্ষকংব্া সশমব্দ ব্ায়ু ক্ষন থি েওয়া। এর েমধয পশমষাি দু’ক্ষেমক শরী‘আমির 
পক্ষরিাষায় ‘োদাস’ ব্মল। আর এক্ষেই নব্ী সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লামের 
ক্ষনমনাি ব্াণীর উমদ্দশয। ক্ষিক্ষন ব্মলন, 

ُ َصاَلَة »   اَل َيْقبَُل اَّللا
َ
أ ْحَدَث َحَّتا َيتَوَضا

َ
َحِدُكْم إَِذا أ

َ
 «أ

                                           
1 ক্ষিরক্ষেযী, োদীস নং ৫৫। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক সেীে ব্মলমছন।   
 েমলা পপশাব্ ব্া পক্ষরশ্রমের পমর ঘন সাদা পাক্ষন পুং ক্ষলে পথমক পব্র েওয়া। এমি الودي 2
প াসল ফরয েমব্ না। শুধু املِّن িথা ব্ীযথ পব্র েমল প াসল ফরয েমব্।   
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“পিাোমদর েমধয যার োদাস (অপক্ষব্ত্র) েয় আল্লাে িা‘আলা িার সালাি কবু্ল 
করমব্ন না, যিিণ না পস অযু কমর”। ।1 
২- এেন  িীর ঘুে, যামি অনুিুক্ষি থামক না এব্ং ব্সার স্থান োক্ষের সামথ 
পলম  থামক না। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

  2الَْعنْيُ ِواَكءُ »
ْ
أ ِه، َفَمْن نَاَم، فَلْيَتَوَضا  «السا

“পিাখ্ েমলা পশ্চাদিামরর ব্ন্ধনস্বরূপ। অিএব্, পয ব্যক্ষি ঘুোয় পস (যক্ষদ 
সালাি আদায় করমি িায়) পযন অযু কমর”।3 
৩- পকামনা আব্রণ ব্যিীি োমির িালু ও আেুল িারা লিাস্থান স্পশথ করা। 
পকননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

« 
ْ
أ  «َمْن َمسا َذَكَرُه فَلْيَتَوَضا

“পয ব্যক্ষি ক্ষনমজর পুরুষাে স্পশথ করমব্ িামক অযু করমি েমব্”।4 
৪- অজ্ঞান েওয়া। পা ল, োিাল, পব্হুশ, পরা  ব্া পনশার কারমণ জ্ঞানশূনয 
েমল অযু িে েময় যামব্। িাই অল্পসেয় অজ্ঞান থাকুক ব্া পব্ক্ষশ সেয়, োক্ষেমক 
ব্মস থাকা সম্ভব্ পোক ব্া না পোক। পকননা এ ধরমণর জ্ঞানশূনযিা ঘুমের 
কারমণ পব্-পখ্য়ামলর পিময়ও পব্ক্ষশ অব্মিিন থামক, ফমল ব্যক্ষি বু্ঝমি পামর না 
এ সেয় অযু িেকারী পকামনা কারণ পযেন ব্ায়ু ক্ষন থি েওয়া ব্া অনয পকামনা 
কারণ িার িারা সংঘক্ষেি েময়মছ ক্ষক-না। অজ্ঞান েমল অযু িে েময় যায়, এ 
ব্যাপামর আমলে ণ একেি।  

                                           
1 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ১৩৫; সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ২২৫।  
هِ  েমলা ব্ন্ধন, আর  ِواَكءُ  2   েমলা পশ্চাদিার। السا
3 ইব্ন োজাে, োদীস নং ৪৭৭। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক োসান ব্মলমছন।   
4 আবু্ দাউদ, োদীস নং ১৮১। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক সেীে ব্মলমছন। ইব্ন োজাে, োদীস 
নং ৪৮২। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক সেীে ক্ষল াইক্ষরেী ব্মলমছন। ক্ষিরক্ষেযী, োদীস নং ৮২, 
ক্ষিক্ষন োদীসক্ষেমক োসান সেীে ব্মলছমন। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক সেীে ব্মলমছন।  
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৫- কােিামব্র সামথ নারী স্পশথ করমল অযু পিমে যামব্। লিাস্থান স্পশথ 
করমল পযেন কােিামব্র সৃক্ষষ্ট েয় ফমল অযু পিমে যায়, পিেক্ষন নারী স্পশথ 
করমলও উমত্তজনা সৃক্ষষ্ট েয়, িাই এমি অযু পিমে যায়। আবু্দল্লাে ইব্ন উোর 
রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু এ েমির প্রব্িা। ক্ষিক্ষন ব্মলন,  

َها » ْو َجسا
َ
تَُه، أ

َ
َها بِيَِدهِ، ِمَن الُْماَلَمَسِة. َفَمْن َقباَل اْمَرأ تَُه، وََجسُّ

َ
بِيَِدهِ، َفَعلَيِْه ُقبْلَُة الراُجِل اْمَرأ

 .«الْوُُضوءُ 
“পুরুষ কিৃথক িার স্ত্রীমক িুম্বন করা ও উমত্তজনার সামথ স্পশথ করা েমলা 
কুরআমন ব্ক্ষণথি ‘েুলাোসা’। সুিরাং পয ব্যক্ষি িার স্ত্রীমক িুম্বন করমব্ ব্া োি 
িারা স্পশথ করমব্ িার ওপর অযু অব্শযম্ভাব্ী েমব্”।1 
৬- েুরিাদ েমল অযু পিমে যায়। (আল্লাে আোমদরমক পেফাযি করুন)। েুমখ্ 
উচ্চারণ করুক ব্া অন্তমর ক্ষব্োস করুক ব্া সমিে পপাষণ করুক পযিামব্ই 
ইসলাে পথমক পব্র েময় েুরিাদ পোক িামি অযু িে েময় যামব্। পকউ এিামব্ 
করমল িার অযু নষ্ট েময় যামব্ এব্ং যাব্িীয় ইব্াদি ব্াক্ষিল েময় যামব্। 
এরপর ইসলামে ক্ষফমর আসমল যিিণ পস অযু না করমব্ িিিণ সালাি 
আদায় করমি পারমব্ না। কারণ আল্লাে িা‘আলা ব্মলমছন,   

رَۡٓٓوَمنٓ﴿ يَمَّٰنِٓٓيَۡكف   [  ٥: دةاملائ] ﴾َعَمل هٓ َٓحبَِطَٓٓفَقدۡٓٓبِٱۡۡلِ

                                           
1 েুয়াত্তা োমলক, োদীস নং ১৩৪, োদীমসর সনদক্ষে সেীে।  
 এখ্ামন উমল্লখ্য পয, কুরআমন ব্লা েময়মছ,  

نت مِٓإَون﴿ ۡرَضَٰٓٓٓك  وۡٓٓمَّ
َ
َّٰٓٓأ وَۡٓٓسَفرٓ ََٓعَ

َ
اءَٓٓأ َحدٓ َٓجا

َ
مٓأ ِنك  ِنَٓٓمد ائِِطٓٓمد وۡٓٓٱۡلَغا

َ
اءََٓٓلََّٰمۡست مٓ ٓأ وا ٓٓفَلَمۡٓٓٱلندَِسا اءََٗٓٓتِد  وا َٓٓما م  َٓفَتَيمَّ

 [  ٦٦:  النساء] ﴾َطيدِٗبآَصعِيٗدا

“আর যক্ষদ পিােরা অসুস্থ েও ব্া সফমর থাক অথব্া পিাোমদর পকউ প্রস্রাব্-পায়খ্ানা পথমক 
আমস ক্ষকংব্া পিােরা স্ত্রী সমম্ভা  কর, িমব্ যক্ষদ পাক্ষন না পাও িােমল পক্ষব্ত্র োক্ষেমি 
িায়ামু্মে কর”। [সূরা আন-ক্ষনসা, আয়াি: ৪৩]   
এখ্ামন েুলাোসা ব্া স্পশথ ব্লমি সেব্াস ছাো কােিামব্র সামথ পকামনা আব্রণ ব্যিীি 

নারীমক স্পশথ করা। আর িামি অযু পিমে যায়।  
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“আর পয ঈোমনর সামথ কুফরী করমব্, অব্শযই িার আেল ব্রব্াদ েমব্”। 
[সূরা আল-োময়দা, আয়াি: ৫]  
আল্লাে িা‘আলা ব্মলমছন,    

ۡكَتٓٓلَئِنۡٓ﴿ ۡۡشَ
َ
 [  ٢٦: الزمر] ﴾َعَمل َكََٓٓلَۡحَبَطنَّٓٓأ

“িুক্ষে ক্ষশকথ করমল পিাোর কেথ ক্ষনষ্ফল েমব্ই”। [সূরা আয-যুোর, আয়াি: 
৬৪]  
৭ - উমের প াশি িিণ করমল অযু নষ্ট েময় যামব্। পকননা এক সাোব্ী 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লােমক ক্ষজমজ্ঞস করমলন,  

 ِمْن ُْلُوِم الَْغنَِم؟ قَاَل: 
ُ
أ تَوَضا

َ
أ
َ
 »أ

ْ
أ ، َوإِْن ِشئَْت فاََل تَوَضا

ْ
أ  ِمْن ُْلُوِم « إِْن ِشئَْت َفتَوَضا

ُ
أ تَوَضا

َ
قَاَل أ

بِِل؟ قَاَل:  بِِل َنَعْم َفتَ »اإْلِ  ِمْن ُْلُوِم اإْلِ
ْ
أ  «وَضا

“আক্ষে ক্ষক ব্করীর প াশি পখ্ময় অযু করব্? ক্ষিক্ষন ব্লমলন, পিাোর ইিা, অযু 
করমিও পার আর নাও করমি পার। পস ব্লল, আক্ষে ক্ষক উমের প াশি পখ্ময় 
অযু করব্? ক্ষিক্ষন ব্লমলন, েযাাঁ, উমের প াশি পখ্ময় িুক্ষে অযু করমব্।1 
ইোে নাওয়াব্ী রে. ব্মলমছন, এ েিক্ষে দলীমলর ক্ষব্মব্িনায় খু্ব্ই শক্ষিশালী; 
যক্ষদও জেহুর আমলে এ েমির ক্ষব্পরীি েি ব্যি কমরমছন। সাোব্ী, িামব্‘ঈ 
ও িামদর পরব্িথী ণ ক্ষব্মশষ কমর িার খ্লীফা ও জেহুর আমলমের েমি, 
উমের প াশি পখ্মল অযু িে েয় না। িারা উপমরাি  োদীসমক োনসূখ্ 
ব্মলমছন।   
পয সব্ কামজর জনয অযু করা ফরয:  
ক্ষিন ধরমণর কামজর জনয অযু ফরয:  
প্রথেি: সালাি: ফরয, ওয়াক্ষজব্, নফল এেনক্ষক জানাযার সালািসে 
সব্ধরমণর সালামির জনয অযু করা ফরয। আল্লাে িা‘আলা ব্মলমছন,   

                                           
1 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৩৬০।  
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َهآ﴿ يُّ
َ
أ ِينََٓٓيَٰٓ ۡمت مۡٓٓإَِذآَءاَمن واا ٓٓٱَّلَّ ةِٓٓإَِلٓٓق  لَوَّٰ مۡٓٓفَٱۡغِسل وا ٓٓٱلصَّ وَهك  مۡٓٓو ج  يِۡديَك 

َ
ٓٱلَۡمَرافِقِٓٓإَِلَٓٓوأ

وا ٓ مَۡٓٓوٱۡمَسح  مۡٓٓبِر ء وِسك  لَك  رۡج 
َ
 [  ٢: دةاملائ] ﴾ٱۡلَكۡعَبّۡيِ ٓٓإَِلَٓٓوأ

“পে েুক্ষেন ণ, যখ্ন পিােরা সালামি দিায়োন েমি িাও, িখ্ন পিাোমদর েুখ্ 
ও কনুই পযথন্ত োি পধৌি কর, োথা োসাে কর এব্ং োখ্নু পযথন্ত পা (মধৌি 
কর)”। [সূরা আল-োময়দা, আয়াি: ৬]  
অথথাৎ পিােরা যখ্ন সালামির জনয দাাঁোমব্, িখ্ন যক্ষদ পিােরা অযুক্ষব্েীন থাক 
িমব্ পিােরা পিাোমদর পিোরা পধৌি কমরা......।  
অনুরূপিামব্ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

 «.ولٍ اَل ُتْقبَُل َصاَلٌة بَِغْْيِ ُطُهوٍر َواَل َصَدقٌَة ِمْن ُغلُ »
“ত্বোরাি ব্যক্ষিমরমক সালাি কবু্ল েয় না। আর ক্ষখ্য়ানমির সম্পদ পথমক 
সদকা কবু্ল েয় না”।1 
২- ব্াইিুল্লাের িাওয়াফ: িাওয়াফ করমল অযু করমি েয়। ইব্ন আব্বাস 
রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহুো পথমক ব্ক্ষণথি োরফু‘ োদীমস এমসমছ,  

مِ » قِلُّوا ِمَن اللََْكَ
َ
َواُف بِابْلَيِْت َصاَلٌة، فَأ  «الطا

“ব্াইিুল্লাের িাওয়াফ সালামির নযায়। অিএব্, িাওয়ামফর সেয় কথা কেই 
ব্লমব্”।2 
৩- কুরআন স্পশথ করা: পকননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে 
ব্মলমছন,  

 «اَل َيَمسا الُْقْرآَن إاِلا َطاِهرٌ »
“পক্ষব্ত্র ব্যক্ষি ব্যিীি পকউ কুরআন স্পশথ করমব্ না”।3  

                                           
1 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ২২৪। 
2 সুনান নাসায়ী, োদীস নং ২৯২২, আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক সেীে ব্মলমছন। ইব্ন ক্ষেব্বান, 
োদীস নং ৩৮৩৬, শু‘আইব্ আরনাউি োদীসক্ষেমক সেীে ব্মলমছন।  

3 সুনান দামরেী, োদীস নং ২৩১২, দামরেীর েুোক্ষক্কক হুসাইন পসক্ষলে ব্মলমছন, োদীমসর 
সনদক্ষে দ‘য়ীফ। দারাকু্বিনী, োদীস নং ৪৩৯। সুনান আল-কুব্রা ক্ষলল ব্াইোকী, োদীস নং 
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িার োযোমব্র আমলেমদর ঐকেমিয, অযু ব্যিীি কুরআন স্পশথ করা যামব্ না। 
িমব্ অযু ব্যিীি স্পশথ ছাো কুরআন ক্ষিলাওয়াি করা যামব্। এছাোও অযু 
ব্যিীি ক্ষ লাফ ব্া আব্রণসে কুরআন ব্েন করা যামব্।  
ওযরগ্রস্ত ব্যক্ষির অযু:  
ওযরগ্রস্ত ব্যক্ষি ব্লমি বু্ঝায়, যার অক্ষধকাংশ সেয় অযু নষ্ট েময় যায়। পযেন: 
কামরা পপশাব্ পেমি থাকা, ব্ায়ু পব্র েওয়া ব্া েুস্তাোযা েক্ষেলা যার োময়মযর 
ক্ষনধথাক্ষরি সেয় ছাোও রি পব্র েমি থামক। এ ধরমণর পলামকরা প্রক্ষি ওয়াি 
সালামির সেয় নিুন অযু কমর সালাি আদায় করমব্ (সামথ সাধযানুযায়ী 
ক্ষিক্ষকৎসা করামি েমব্)। ওযর থাকা সমত্বও িামদর সালাি সেীে েমব্। এর 
দলীল েমলা, ফাক্ষিো ক্ষব্নি আবু্ হুব্াময়শ রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনো রাসূলুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লােমক িার ইক্ষস্তোযা সম্পমকথ ক্ষজমজ্ঞস করমল ক্ষিক্ষন 
ব্মলমছন,   

ِِئ ِلُُكر َصاَلةٍ وََصّلر »  «ُثما تَوَضا
“অিঃপর প্রমিযক সালামির পূমব্থ অযু কমর সালাি আদায় কর”।1 
অনযানয ওযরগ্রস্ত ব্যক্ষিমদরমকও এ োদীমসর আমলামক ক্ষব্মব্িনা করা েমব্।  
অসুস্থ ব্যক্ষির পক্ষব্ত্রিা অজথমনর পদ্ধক্ষি:  
১- অসুস্থ ব্যক্ষি পছাে অপক্ষব্ত্র েমল পাক্ষন িারা অযু কমর পক্ষব্ত্রিা অজথন করমব্, 
আর ব্ে নাপাকী েমল প াসল কমর পক্ষব্ত্র েমব্।  
২- অিেিা ব্া পরা  বৃ্ক্ষদ্ধর আশঙ্কা ব্া পরা েুক্ষিমি ক্ষব্লমম্বর আশঙ্কা থাকমল 
িায়ামু্মে কমর পক্ষব্ত্র েমব্।  
৩- িায়ামু্মমের পদ্ধক্ষি েমলা: 

                                                                                           
৪১০। োদীসক্ষের একাক্ষধক ব্ণথনা সূত্র থাকায় এক্ষে সেীে পযথাময় উন্নীি েময়মছ।  

1 আবু্ দাউদ, োদীস নং ২৯৮। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক সেীে ব্মলমছন।   
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পক্ষব্ত্র োক্ষেমি একব্ার উিয় োি একব্ার োরমব্, এরপর দু’োি ক্ষদময় পিোরা 
ও দু োমির কক্ষি পরস্পর োসাে করমব্। পকউ িায়ামু্মে করমি অিে েমল 
অনযব্যক্ষি িামক িায়ামু্মে কক্ষরময় ক্ষদমব্। পস িার উিয় োি োক্ষেমি োরমব্ 
এব্ং অসুস্থব্যক্ষির পিোরা ও োমির কক্ষি োসাে কক্ষরময় ক্ষদমব্। পকউ অযু 
করমি অিে েমল পযেন অনয ব্যক্ষি অযু কক্ষরময় পদয় পিেক্ষন িায়ামু্মে করমি 
অিে েমলও অনয ব্যক্ষি িামক সাোযয করমব্ এব্ং িায়ামু্মে কক্ষরময় ক্ষদমব্।  
৪- পদওয়াল ব্া এেন ক্ষজক্ষনস যামি ধুলা আমছ পসসব্ ক্ষজক্ষনস ক্ষদময় িায়ামু্মে 
করা জাময়য। পদওয়াল যক্ষদ েসৃণ েয়, পযেন এমি পপইক্ষটং ব্া অনয পকামনা 
েসৃণ ক্ষকছু থামক িমব্ ধুলা না থাকমল িা িারা িায়ামু্মে করা জাময়য নয়। 
অব্শয যক্ষদ িামি ধুলা থামক িমব্ এেন পদওয়াল িারা িায়ামু্মে করা জাময়য।  
৫- পদওয়াল ব্া ধুলা ক্ষেক্ষশ্রি এেন ক্ষকছু পাওয়া না প মল রুোল ব্া পামত্র োক্ষে 
পরমখ্ িা িারা িায়ামু্মে করা যামব্।  
৬- একব্ার িায়ামু্মে কমর সালাি আদায় করমল অনয সালামির সেয় েমল 
উি িায়ামু্মে িারাই আব্ার সালাি আদায় করা যামব্; পকননা অযু িেকারী 
এেন ক্ষকছু ঘমেক্ষন যামি নিুন কমর িায়ামু্মে করমি েমব্। িমব্ প্রমিযক 
সালামির জনয নিুন কমর িায়ামু্মে করা েুস্তাোব্।  
৭- অসুস্থ ব্যক্ষিমক িার শরীমর ক্ষব্দযোন নাজাসাি িথা অপক্ষব্ত্রিা দূর করমি 
েমব্। িমব্ এ অপক্ষব্ত্রিা যক্ষদ দূর করা সম্ভব্ না েয়, িােমল পস অব্স্থায়ই 
সালাি আদায় করমব্। িার সালাি শুদ্ধ েমব্ এব্ং পুনরায় আদায় করমি েমব্ 
না।  
৮- অসুস্থ ব্যক্ষির কাপে পক্ষব্ত্র করমি েমব্ ব্া খু্মল পক্ষব্ত্র কাপে পক্ষরধান 
করমি েমব্। যক্ষদ কাপে পক্ষরব্িথন করা সম্ভব্ না েয় িােমল পস অব্স্থায়ই 
সালাি আদায় করমব্ এব্ং পুনরায় িা আর আদায় করমি েমব্ না।  
৯- অসুস্থ ব্যক্ষিমক পক্ষব্ত্র জায় ায় সালাি আদায় করমি েমব্। ক্ষব্ছানা নাপাক 
েমল ধুময় পফলমি েমব্ ব্া পক্ষব্ত্র ক্ষব্ছানা ক্ষব্ক্ষছময় পক্ষরব্িথন কমর পফলমি েমব্ 
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ব্া এর উপমর পক্ষব্ত্র আমরকক্ষে ক্ষব্ছানা ক্ষব্ছামি েমব্। আর যক্ষদ এসব্ ক্ষকছুই 
করা সম্ভব্ না েয় িমব্ পয অব্স্থায় আমছ পস অব্স্থায়ই সালাি আদায় করমব্। 

িার সালাি শুদ্ধ েমব্ এব্ং পুনরায় আদায় করমি েমব্ না। 
 

প াসল 
এেন ব্ে অপক্ষব্ত্রিা যার কারমণ ইব্াদি করমি ব্াাঁধা রময়মছ িা পথমক 
পক্ষব্ত্রিা অজথমনর ক্ষনয়মি সেস্ত শরীমর পাক্ষন পিমল পদওয়ামক প াসল ব্মল।  
প াসল শরী‘আিসম্মি েওয়ার দলীল:   
কুরআন ও সুন্নাে িারা প াসল শরী‘আিসম্মি েওয়া প্রোক্ষণি। আল্লাে 
িা‘আলা ব্মলমছন,   

نت مِۡٓٓإَون﴿ ن ٗبآك  وا يٓٓج  ر  هَّ  [  ٢: دةاملائ] ﴾فَٱطَّ

“আর যক্ষদ পিােরা অপক্ষব্ত্র থাক, িমব্ িামলািামব্ পক্ষব্ত্র েও”। [সূরা আল-
োময়দা, আয়াি: ৬]  

ن ًبآَوَلٓ﴿ ٓٓج  ََّٰٓٓسبِيلٓ ََٓعبِرِيٓإِلَّ  [  ٦٦:  النساء] ﴾َتۡغتَِسل وا يَٓٓحّتَّ

“এব্ং অপক্ষব্ত্র অব্স্থায়ও না, যিিণ না পিােরা প াসল কর, িমব্ যক্ষদ 
পিােরা পথ অক্ষিক্রেকারী েও (মসো ক্ষিন্ন কথা)”। [আন-ক্ষনসা, আয়াি: ৪৩]   
অনুরূপ রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন , 

 «اَوَز اِْلتَاُن اِْلتَاَن وََجَب الُغْسُل تَ إَِذا  »
“যখ্ন পকামনা নারী-পুরুমষর এমকর লিাস্থান অপমরর লিাস্থামনর সামথ স্পশথ 
করমব্ িখ্ন প াসল ফরয েমব্”।1 
প াসল ফরয েওয়ার কারণসেূে:  

                                           
1 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৩৪৯। 
সেীে েুসক্ষলমের ব্ণথনা েূলি এিামব্, -অনুব্াদক- 

ْرَبِع َوَمسا اْْلِتَاُن اْْلِتَاَن َفَقْد وََجَب الُْغْسُل »
َ
  «إَِذا َجلََس َبنْيَ ُشَعِبَها اأْل
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ক্ষনমনাি কারমণ প াসল ফরয েয়:  
১- ব্ে অপক্ষব্ত্রিা: কােিামব্র সামথ ঘুেন্ত ব্া জাগ্রি অব্স্থায় ব্ীযথপাি েমল 
প াসল ফরয েমব্। িাছাো সেে করমল প াসল ফরয েমব্। সেে েমলা 
পুরুষাে পুমরাপুক্ষর ব্া অগ্রিা  নারীর পযানীর েমধয প্রমব্শ ঘোমনা, এমি 
ব্ীযথপাি পোক ব্া না পোক। আল্লাে িা‘আলা ব্মলমছন,   

نت مِۡٓٓإَون﴿ ن ٗبآك  رٓ ٓج  هَّ  [  ٢: دةاملائ] ﴾وا يٓفَٱطَّ

“আর যক্ষদ পিােরা অপক্ষব্ত্র থাক, িমব্ িামলািামব্ পক্ষব্ত্র েও”। [সূরা আল-
োময়দা, আয়াি: ৬]  
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন , 

 «َب الُْغْسُل إَِذا اتْلَََق اْْلِتَانَاِن َفَقْد وَجَ »
“নারী পুরুমষর লিাস্থান পরস্পর ক্ষেক্ষলি েমল প াসল ফরয েময় যায়”।1 
২- োময়য ও ক্ষনফাস: োময়য ও ক্ষনফাস পশষ েমল প াসল ফরয েয়। আল্লাে 
িা‘আলা ব্মলমছন,   

اءَٓٓفَٱۡعََتِل وا ٓ﴿ نََّٓٓوَلٓٓٱلَۡمِحيِضِٓٓفٓٓٱلندَِسا ََّٰٓٓتۡقَرب وه  ۡرَنٓ َٓحّتَّ ۡرنَٓٓفَإَِذآَيۡطه  نََّٓٓتَطهَّ ت وه 
ۡ
َٓحۡيث ِٓٓمنۡٓٓفَأ

مٓ  َمَرك 
َ
يٓٓأ  [  ٦٦٦: ابلقرة] ﴾ٱّللَّ 

“সুিরাং পিােরা োময়যকামল স্ত্রীমদর পথমক দূমর থাক এব্ং িারা পক্ষব্ত্র না 
েওয়া পযথন্ত িামদর ক্ষনকেব্িথী েময়া না। অিঃপর যখ্ন িারা পক্ষব্ত্র েমব্ িখ্ন 
িামদর ক্ষনকে আস, পযিামব্ আল্লাে পিাোমদরমক ক্ষনমদথশ ক্ষদময়মছন”। [সূরা ব্াকারা, 
আয়াি: ২২২]  
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ফামিো ক্ষব্নি আবু্ হুব্াইশ 
রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনোমক ব্মলমছন  

 «فإذا أقبلت اْليضة فديع الصالة وإذا أدبرت فاغسّل وصّل»

                                           
1 ইব্ন োজাে, োদীস নং ৬০৮। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক সেীে ব্মলমছন।    
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“যখ্ন পিাোর োময়য শুরু েয় িখ্ন িুক্ষে সালাি পছমে দাও। আর োময়য 
পশষ েমল রি ধুময় সালাি আদায় কর”।1 
৩- েৃিব্যক্ষিমক প াসল পদওয়া ফরয। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে 
িার কনযা যয়নাব্ রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনো োরা প মল িামক প াসল ক্ষদমি ক্ষনমদথশ 
পদন।  
৪- কাক্ষফর ব্যক্ষি ইসলাে গ্রেণ করমল িার ওপর প াসল ফরয। পকননা 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে কাময়স ইব্ন ‘আমসে রাক্ষদয়াল্লাহু 
‘আনহুমক ইসলাে গ্রেমণর সেয় প াসল করমি ক্ষনমদথশ পদন।2 এেক্ষনিামব্ 
সুোো আল-োনাফী রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহুমকও ইসলাে গ্রেমণর সেয় প াসল 
করমি ক্ষনমদথশ পদন।3 
যামদর ওপর প াসল েুস্তাোব্:  
ক্ষনমনাি কারমণ প াসল করা েুস্তাোব্:  
১- জুে‘আর সালামির উমদ্দমশয প াসল করা েুস্তাোব্। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

                                           
1 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ৩০৬, সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৩৩৩।  
2 আবু্ দাউদ, োদীস নং ৩৫৫। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক সেীে ব্মলমছন। নাসায়ী ও অনযানয 
োদীমস এ ঘেনা এমসমছ, োদীসক্ষে সেীে।  
খ্লীফা ইব্ন হুসাময়ন পথমক িার দাদা কাময়স রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহুর সূমত্র ব্ক্ষণথি। ক্ষিক্ষন 
ব্মলন, 

ِريُد اإْلِْساَلَم »
ُ
َتيُْت انلاِِبا َصَّلا اهلُل َعلَيِْه وََسلاَم أ

َ
ْغتَِسَل بَِماٍء وَِسْدرٍ أ

َ
ْن أ

َ
َمَرِِن أ

َ
 «فَأ

“আক্ষে ইসলাে কবু্ল করার আগ্রমে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লামের পখ্দেমি 
োক্ষযর েমল ক্ষিক্ষন আোমক কুমলর পািা ক্ষেক্ষশ্রি পাক্ষন িারা প াসল করার ক্ষনমদথশ পদন”। আবু্ 
দাউদ, োদীস নং ৩৫৫। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক সেীে ব্মলমছন।   

3 সেীে ইব্ন ক্ষেব্বান, োদীস নং ১২৩৮। আল্লাো শু‘আইব্ আরনাউি োদীমসর সনদক্ষেমক 
সেীে ব্মলমছন। সুনান আল-কুব্রা ক্ষললব্াইোকী, োদীস নং ৮০৫। এ োদীমসর েূল ঘেনা 
বু্খ্ারী ও েুসক্ষলমে ব্ক্ষণথি আমছ।  
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 «ُغْسُل اجْلُُمَعِة َواِجٌب لََعَ ُُكر حُمْتَِلمٍ »
“জুে‘আর ক্ষদমন প াসল করা প্রমিযক সাব্ালক ব্যক্ষির ওপর ওয়াক্ষজব্”।1 
২- েৃিব্যক্ষিমক প াসলদানকারীর ওপর প াসল করা েুস্তাোব্। রাসূলুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

َل َميرتًا، فَلْيَْغتَِسْل »  «َوَمْن محله فليتوضأ ، َمْن َغسا
“পয ব্যক্ষি েৃিমক প াসল ক্ষদমলা, পস পযন প াসল কমর। আর পয জানাযা ব্েন 
কমর পস পযন অযু কমর”।2 
৩- ইেরাে পক্ষরধামনর সেয় প াসল করা। েজ ব্া উেরার জনয ইেরাে 
পক্ষরধান পক্ষরধান করমি ইিা করমল িার জনয সুন্নি েমলা প াসল করা। 
পকননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে এিামব্ প াসল কমরমছন। 
যাময়দ ইব্ন সাক্ষব্ি রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু পথমক ব্ক্ষণথি, 

ُ َعلَيِْه وََسلاَم َتَراَد إِلِْهاَلَِلِ أنه » ى انلاِِبا َصَّلا اَّللا
َ
 «َواْغتََسَل  َرأ

“ক্ষিক্ষন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লােমক ইেরামের উমদ্দমশয (মসলাই 
করা) পপাশাক খু্লমি ও প াসল করমি পদমখ্মছন”।3 
৪- েক্কায় প্রমব্শ করমল এব্ং ‘আরাফায় অব্স্থান করমল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে এেনক্ষে কমরমছন। েক্কায় প্রমব্মশর সেয় প াসল সম্পমকথ 
ইব্ন উোর রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু পথমক ব্ক্ষণথি েময়মছ,  

َة َنَهاًرا، َوَيْذُكرُ » َة إاِلا بَاَت بِِذي َطًوى، َحَّتا يُْصِبَح َوَيْغتَِسَل ُثما يَْدُخُل َمكا  ََكَن اَل َيْقَدُم َمكا
ناُه َفَعلَهُ َعِن انلاِِبر َصَّلا اهلُل َعلَ 

َ
 «يِْه وََسلاَم أ

“ইব্ন উোর রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহুো ‘ক্ষয িুওয়া- পি রাি যাপন না কমর েক্কায় 
প্রমব্শ করমিন না। সকাল েমল প াসল করমিন, অিঃপর ক্ষদমনর পব্লায় 
                                           
1 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৮৪৬।  
2 ইব্ন োজাে, োদীস নং ১৪৬৩। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক সেীে ব্মলমছন।   
3 ক্ষিরক্ষেযী, োদীস নং ৮৩০, ইোে ক্ষিরক্ষেযী রে. োদীসক্ষেমক োসান  রীব্ ব্মলমছন। আলব্ানী 
রে. োদীসক্ষেমক সেীে ব্মলমছন।   
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েক্কায় প্রমব্শ করমিন। ক্ষিক্ষন ব্লমিন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে 
ওয়াসাল্লাে এিামব্ করমিন”।1  
এছাো ‘আরাফায় অব্স্থামনর জনয প াসল সম্পমকথ ইব্ন উোর রাক্ষদয়াল্লাহু 
‘আনহুোর োদীস,  

َة، َولُِوقُوفِِه َعِشياَة َعَرفَةَ » ُخوَِلِ َمكا ْن ُُيِْرَم، َوِِلُ
َ
 «ََكَن َيْغتَِسُل إِلِْحَراِمِه َقبَْل أ

“আবু্দল্লাে ইব্ন উোর রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহুো  ইেরামের পূমব্থ ইেরামের জনয, 
েক্কায় প্রমব্মশর জনয ও ‘আরাফায় অব্স্থামনর জনয প াসল করমিন”।2 
৫- দু’ ঈমদর জনয প াসল করা: আমলে ণ দু’ঈমদর সালামির পূমব্থ প াসল 
করা েুস্তাোব্ ব্মলমছন; যক্ষদও এ ব্যাপামর পকামনা সেীে োদীস পাওয়া যায় না। 
ব্দরুল েুনীর প্রমণিা ব্মলমছন, দুই ঈমদর প াসল সম্পক্ষকথি োদীসসেূে দুব্থল; 
িমব্ সাোব্ী ণ পথমক জাইক্ষয়যদ সনমদ ‘আছার’ িথা িাাঁমদর কেথকাি ব্া ব্িব্য 
পাওয়া যায়।  
প াসমলর ফরযসেূে:  
১-ক্ষনয়ি করা: প াসমলর োধযমে ব্ে অপক্ষব্ত্রিা দূরীকরমণ অন্তমর দৃঢ় সংকল্প 
করা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

ْعَماُل بِانلريااِت، َوإِنا إِناَما »
َ
 «َما ِلُُكر اْمِرٍئ َما نََوىاأل

“প্রমিযক কাজ ক্ষনয়ামির ওপর ক্ষনিথরশীল। আর োনুষ িার ক্ষনয়ি অনুযায়ী ফল 
পামব্”।3 
২- সেস্ত শরীমর এেনিামব্ পাক্ষন প্রব্াক্ষেি করা পযন শরীমরর অে ঘষা োজা 
করা যায়। আর পযসব্ অে ঘষা-োজা করা সম্ভব্ নয় িামি এেনিামব্ পাক্ষন 
প্রব্াক্ষেি কমর পদওয়া পযন পাক্ষন পসসব্ অমে পপৌঁমছমছ ব্মল প্রব্ল ধারণা েয়।  
৩- িুল ক্ষখ্লাল করা: োথা ও অনযানয স্থামনর িুল উত্তেরূমপ ক্ষখ্লাল করা।  
                                           
1 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ১২৫৯।  
2 েুয়াত্তা োক্ষলক, োদীস নং ১১৫২। উি োদীমসর েূল বু্খ্ারী ও েুসক্ষলমে রময়মছ।  
3 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ১, সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ১৯০৭।  
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প াসমলর সুন্নিসেূে: 
১- প াসমলর শুরুমি ক্ষব্সক্ষেল্লাে ব্লা। পকননা প্রমিযক িামলা কামজর শুরুমি 
ক্ষব্সক্ষেল্লাে ব্লমি েয়।  
২- শুরুমি ক্ষিনব্ার কমর দু োি কক্ষি পযথন্ত পধৌি করা।  
৩- প্রথমেই লিাস্থান ও এর আমশপামশর অপক্ষব্ত্রিা ধুময় পফলা। 
৪- সালামির অযুর নযায় প াসমলর শুরুমি পূণথ অযু করা। িমব্ প াসলকারীর 
জনয সুমযা  রময়মছ প াসল পশষ েওয়া পযথন্ত দু পা পদরী কমর পধৌি করার। 

‘আময়শা রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনো ব্ক্ষণথি োদীমস এসব্ সুন্নি উমল্লখ্ আমছ। ক্ষিক্ষন 
ব্মলন, 

 َفيَْغِسُل يََديِْه. ُثما ُيفْ »
ُ
َم إَِذا اْغتََسَل ِمَن اجْلَنَابَِة َيبَْدأ

ِرُغ ََكَن رَُسوُل اهلِل َصَّلا اهلُل َعلَيِْه وََسلا
اَلةِ بِيَِمينِِه لََعَ ِشَماَِلِ َفيَْغِسُل فَرَْجُه.   وُُضوَءُه لِلصا

ُ
أ  «.ُثما َيتَوَضا

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে যখ্ন জানাব্ামির প াসল করমিন, 
িখ্ন প্রথমে িাাঁর  দু’োি ধুময় ক্ষনমিন। িারপর ডান োি ক্ষদময় ব্াে োমি 
পাক্ষন পিমল লিাস্থান পধৌি করমিন। িারপর সালামির অযুর েমিা অযু 
করমিন”।1 
প াসমলর োকরূেসেূে:  
১- পাক্ষনর অপব্যব্োর করা। পকননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে 
পাাঁি েুদ পক্ষরোণ পাক্ষন ক্ষদময় প াসল কমরমছন।  

ْمَدادٍ »
َ
اِع، إََِل ََخَْسِة أ ، َوَيْغتَِسُل بِالصا  بِالُْمدر

ُ
أ  «ََكَن انلاِِبُّ َصَّلا اهلُل َعلَيِْه وََسلاَم َيتَوَضا

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে এক েুদ্দ পাক্ষন ক্ষদময় অযু করমিন। 
এক সা‘ পথমক পাাঁি েুদ্দ পযথন্ত পাক্ষন ক্ষদময় প াসল করমিন”।2 

ئُُه » اُع ِمَن الَْماِء ِمَن اجْلَنَابَِة، َويُوَضر لُُه الصا  «الُْمدُّ ََكَن رَُسوُل اهلِل َصَّلا اهلُل َعلَيِْه وََسلاَم ُيَغسر

                                           
1 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ২৪৮, সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং  ৩১৬।  
2 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৩২৫।  
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“এক সা‘ পাক্ষনমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লামের জানাব্ামির 
প াসল সস্পন্ন েময় পযি এব্ং এক েুদ্দ পাক্ষনমি অযু েময় পযি”।1 
২- অপক্ষব্ত্র স্থামন প াসল করা। পকননা এমি অপক্ষব্ত্রিা শরীমর লা ার 
সম্ভাব্না থামক।  
৩- পকামনা পদথা ছাো পখ্ালা স্থামন প াসল করা। পকননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

َحُدُكْم فَلْيَْستََِتْ »
َ
َْتَ فَإَِذا اْغتََسَل أ َ َعزا وََجلا َحِِيٌّ ِسترٌْي ُُيِبُّ اْْلَيَاَء َوالسا  «إِنا اَّللا

“আল্লাে িা‘আলা , লিাশীল, (োনুমষর পাপ) আোলকারী। ক্ষিক্ষন 
লিাশীলিামক এব্ং পদথা করামক পছি কমরন। অিএব্, পিাোমদর পকউ 
যখ্ন প াসল করমব্, পস পযন পদথা কমর”।2 
৪- ক্ষস্থর পাক্ষন িারা প াসল করা। পকননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে 
ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

« ْ َحُدُكْم يِف ال
َ
ائِِم وَُهَو ُجنٌُب اَل َيْغتَِسْل أ  .«َماِء اِلا

“পিাোমদর পকউ পযন নাপাক অব্স্থায় ক্ষস্থর পাক্ষনমি প াসল না কমর”।3 

 
প াসমলর পদ্ধক্ষি: 
প াসমলর োধযমে ব্ে অপক্ষব্ত্রিা পথমক পক্ষব্ত্র েমি ক্ষব্সক্ষেল্লাে ব্মল শুরু 
করমব্। অিঃপর দু োি িার কক্ষি পযথন্ত ক্ষিনব্ার পধৌি করমব্। িারপর 
ইমস্তঞ্জা করমব্, িাই িার উিয় লিাস্থান ও িার িারপামশ পাক্ষন ক্ষদময় পধৌি 
কমর অপক্ষরস্কার ক্ষজক্ষনস পথমক েুি েমব্, অিঃপর পক্ষরপূণথরূমপ অযু করমব্, 
িমব্ প াসল পশষ েওয়া পযথন্ত পা পধৌি করা পদরী করা যামব্। অিঃপর োথায় 

                                           
1 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৩২৬।  
2 আবু্ দাউদ, োদীস নং ৪০১২; সুনান নাসায়ী, োদীস নং ৪০৬।  
3 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ২৮৩।  
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পাক্ষন পিমল ক্ষদমব্ এব্ং িুমলর েূল অংমশ ক্ষখ্লাল করমব্।1 অিঃপর কানসে 
োথা ক্ষিনব্ার পধৌি করমব্, অিঃপর ডান পামশ ওপর পথমক ক্ষনি পযথন্ত সেস্ত 
অমে পাক্ষন পিমল ক্ষদমব্। অিঃপর ব্া পামশ একইিামব্ পাক্ষন পিমল ক্ষদমব্। 
প াসমলর সেয় আোল ও পদথা পঘরা স্থান ক্ষনব্থািন করার পিষ্টা করমব্। 
‘আময়শা রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনোর োদীস পথমক উপমরাি ক্ষনয়েগুমলা পাওয়া যায়। 
ক্ষিক্ষন ব্মলমছন,  

ْن َيْغتَِسَل ِمَن اجلَنَابَِة: »
َ
َراَد أ

َ
ُ َعلَيِْه وََسلاَم إَِذا أ ِ َصَّلا اَّللا  فَ يَْبَََِكَن رَُسوُل اَّللا

َ
ثم يََديِْه  يَْغِسُل َدأ

 ثم فَرَْجُه، ِسُل غْ يفرغ بيمينه لَع شماَل فيَ 
ُ
أ اَلةِ، ُثما يَُِّشرُب َشْعَرُه الَماَء، ُثما َيتَوَضا  وُُضوَءُه لِلصا

ِسِه ثاََلَث َحثَيَاٍت، ُثما يُِفيُض الَماَء لََعَ َسائِِر َجسَ 
ْ
 «رجليهِدهِ، ُثما َيْغِسُل َُيِِْث لََعَ َرأ

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে যখ্ন নাপাক্ষকর জনয প াসল করমি 
ইিা করমিন, িখ্ন উিয় োি পধায়ার োধযমে প াসল শুরু করমিন। 
অিঃপর ক্ষিক্ষন লিাস্থান ধুমিন এব্ং সালামির অযুর েমিা অযু করমিন। 
অিঃপর িুমলর পিিমর পাক্ষন পপৌঁছামিন এব্ং োথায় ক্ষিন আাঁজলা পাক্ষন 

                                           
1 এক্ষে পুরুমষর িুমলর পিমত্র প্রমযাজয। িমব্ নারীর পিমত্র োথায় ক্ষিন আজলা পাক্ষন পিমল 
ক্ষদময় ঘমষ ক্ষদমব্ এব্ং পব্ণী খু্লমি েমব্ না। উমম্ম সালো রাক্ষদয়াল্লাহু 'আনোর োদীস পথমক 
এ কথা প্রোক্ষণি।   
উমম্ম সালাো রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনো পথমক ব্ক্ষণথি, ক্ষিক্ষন ব্মলন,   

ْنُقُضُه ِلُغْسِل اجْلَنَابَِة؟ قَاَل: قُلُْت يَا »
َ
ِِس فَأ

ْ
ُشدُّ َضْفَر َرأ

َ
ةٌ أ

َ
ْن حَتِِْث لََعَ »رَُسوَل اهللِ ِإِّنر اْمَرأ

َ
َما يَْكِفيِك أ اَل. إِنا

ِسِك ثاََلَث َحثََياٍت ُثما تُِفيِضنَي َعلَيِْك الَْماَء َفتَْطُهِرينَ 
ْ
 «.َرأ

“একব্ার আক্ষে ব্ললাে, ইয়া রাসূলাল্লাে! আোর োথার পব্ণী পিা খু্ব্ই পোো এব্ং শি। 

আক্ষে ক্ষক জানাব্ামির প াসমলর জনয িা খু্মল পফলব্? ক্ষিক্ষন ব্লমলন, না, পিাোর োথায় 
পকব্ল ক্ষিন আজলা পাক্ষন পিমল ক্ষদমলই িলমব্, এরপর পিাোর সব্থামে পাক্ষন পিমল ক্ষদমব্। এ 
িামব্ই িুক্ষে পক্ষব্ত্রিা অজথন করমব্। (সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৩৩০)।  
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িালমিন। অিঃপর ক্ষিনব্ার োথায় পাক্ষন িালমিন, অিঃপর সেস্ত শরীমর পাক্ষন 
প্রব্াক্ষেি করমিন, অিঃপর উিয় পা পধৌি করমিন”।1 
নাপাকী অব্স্থায় পয সব্ কাজ করা োরাে:  
১- ফরয ব্া নফল পয পকামনা ধরমণর সালাি পো োরাে। আল্লাে িা‘আলা 
ব্মলমছন,   

َهآ﴿ يُّ
َ
أ ِينََٓٓيَٰٓ ةََٓٓتۡقَرب وا َٓٓلَٓٓءاَمن وا ٓٓٱَّلَّ لَوَّٰ نت مۡٓٓٱلصَّ

َ
ََّٰرىََّٰٓٓوأ َك َّٰٓٓس  وا َٓٓحّتَّ ول ونََٓٓمآَتۡعلَم  ن ًبآَوَلَٓٓتق  ٓٓج  ٓإِلَّ

ََّٰٓٓسبِيلٓ ََٓعبِرِي  [  ٦٦:  النساء] ﴾َتۡغتَِسل وا ٓيَٓحّتَّ

“পে েুক্ষেন ণ, পনশাগ্রস্ত অব্স্থায় পিােরা সালামির ক্ষনকেব্িথী েময়া না, যিিণ 
না পিােরা বু্ঝমি পার যা পিােরা ব্ল এব্ং অপক্ষব্ত্র অব্স্থায়ও না, যিিণ না 
পিােরা প াসল কর”। [সূরা আন-ক্ষনসা, আয়াি:  ৪৩] 
২- কুরআন স্পশথ করা োরাে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে 
ব্মলমছন,  

 «اَل َيَمسا الُْقْرآَن إاِلا َطاِهرٌ »
“পক্ষব্ত্র ব্যক্ষি ব্যিীি পকউ কুরআন স্পশথ করমব্ না”।1  

                                           
1 ক্ষিরক্ষেযী, োদীস নং ১০৪। ইোে ক্ষিরক্ষেযী রে.োদীসক্ষেমক োসান সেীে ব্মলমছন। আলব্ানী 
রে. োদীসক্ষেমক সেীে ব্মলমছন। োদীসক্ষে েুসক্ষলমে এিামব্ এমসমছ, আময়শা রাক্ষদয়াল্লাহু 
‘আনো পথমক ব্ক্ষণথি, ক্ষিক্ষন ব্মলন, 

 َفيَْغِسُل يََديِْه. ُثما ُيْفِرُغ بِيَِميِنِه لََعَ ِشَماَِلِ ََكَن رَُسوُل اهلِل َصَّلا اهلُل َعلَيِْه وََسلاَم ِإَذا اْغتََسَل ِمَن ا»
ُ
جْلَنَابَِة َيبَْدأ

ُصوِل الشا 
ُ
َصاِبَعُه يِف أ

َ
ُخُذ الَْماَء َفيُْدِخُل أ

ْ
اَلِة. ُثما يَأ  وُُضوَءهُ لِلصا

ُ
أ ْن َفيَْغِسُل فَرَْجُه. ُثما َيتَوَضا

َ
ى أ

َ
ْعِر. َحَّتا إَِذا َرأ

 
َ
أ فَاَض لََعَ َسائِِر َجَسِدهِ. ُثما َغَسَل رِْجلَيْهِ  قَْد اْستَْْبَ

َ
ِسِه ثاََلَث َحَفنَاٍت. ُثما أ

ْ
 «َحَفَن لََعَ َرأ

“রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে যখ্ন জানাব্াি পথমক প াসল করমিন িখ্ন প্রথমে 
উিয় োি ধুইমিন। িারপর ডান োি ক্ষদময় ব্াে োমি পাক্ষন পিমল লিাস্থান ধুইমিন। িারপর 
সালামির অযুর নযায় অযু করমিন। িারপর পাক্ষন ক্ষনময় িাাঁর আেুলগুমলা িুমলর প াোয় 
িুকামিন। এেক্ষনিামব্ যখ্ন েমন করমিন পয, িা ক্ষিমজ প মছ িখ্ন োথায় ক্ষিন আজলা পাক্ষন 
িালমিন। িারপর সেস্ত শরীমর পাক্ষন পিমল ক্ষদমিন। িারপর িাাঁর উিয় পা ধুময় পফলমিন”। 
(সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৩১৬)।  
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৩ - কা‘ব্া শরীফ ক্ষযয়ারি করা।  
৪- কুরআন ক্ষিলাওয়াি করা। পকননা আলী রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু পথমক ব্ক্ষণথি 
োদীমস এমসমছ, ক্ষিক্ষন ব্মলন,  

ُ َعلَيِْه وََسلاَم ُيْقِرُئنَا الُقْرآَن لََعَ ُُكر َحاٍل َما لَْم يَُكْن ُجنُبًاََكَن » ِ َصَّلا اَّللا  «رَُسوُل اَّللا
“জুনুব্ী না েমল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে সকল অব্স্থায়ই 
আোমদরমক কুরআন ক্ষশিা ক্ষদমিন”।2 
৫- েসক্ষজমদ অব্স্থান করা। িমব্ প্রময়াজমন েসক্ষজদ ক্ষদময় অক্ষিক্রে করা যামব্। 
আল্লাে িা‘আলা ব্মলমছন,   

ن ًبآَوَلٓ﴿ ٓٓج  ََّٰٓٓسبِيلٓ ََٓعبِرِيٓإِلَّ  [  ٦٦:  النساء] ﴾٤٣َٓٓتۡغتَِسل وا يَٓٓحّتَّ

“এব্ং অপক্ষব্ত্র অব্স্থায়ও না, যিিণ না পিােরা প াসল কর, িমব্ যক্ষদ 
পিােরা পথ অক্ষিক্রেকারী েও (মসো ক্ষিন্ন কথা)”। [আন-ক্ষনসা, আয়াি: ৪৩]   
 
  

                                                                                           
1 সুনান দামরেী, োদীস নং ২৩১২। দামরেীর েুোক্ষক্কক হুসাইন পসক্ষলে ব্মলমছন, োদীমসর 
সনদক্ষে দ‘য়ীফ। দারাকু্বিনী, োদীস নং ৪৩৯। সুনান আল-কুব্রা ক্ষলল ব্াইোকী, োদীস নং 
৪১০। োদীসক্ষের একাক্ষধক ব্ণথনা সূত্র থাকায় এক্ষে সেীে পযথাময় উন্নীি েময়মছ।  

2 ক্ষিরক্ষেযী, োদীস নং ১৪৬। ইোে ক্ষিরক্ষেযী োদীসক্ষেমক োসান সেীে ব্মলমছন। আলব্ানী রে. 
োদীসক্ষেমক দ‘য়ীফ ব্মলমছন।   
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সালাি 
সালামির হুকুে: 
প্রমিযক েুসক্ষলে নর-নারীর ওপর সালাি ফরয। আল্লাে িা‘আলা  কুরআমনর 
অমনক আয়ামি সালাি কাময়ে করমি ক্ষনমদথশ ক্ষদময়মছন। আল্লাে িা‘আলা 
ব্মলমছন,   

وا ٓٓ﴿ قِيم 
َ
يٓٓفَأ ةَ لَوَّٰ ةَٓٓإِنَّٓٓٱلصَّ لَوَّٰ ََٓٓكنَۡتٓٓٱلصَّ ۡؤِمنِّيَََٓٓعَ ۡوق وٗتآكَِتَّٰٗبآٱلۡم   [  ٢٢٦:  النساء] ﴾١٠٣ٓٓمَّ

“অিপর যখ্ন ক্ষনক্ষশ্চন্ত েমব্ িখ্ন সালাি (পূমব্থর ক্ষনয়মে) কাময়ে করমব্। 
ক্ষনশ্চয় সালাি েুক্ষেনমদর ওপর ক্ষনক্ষদথষ্ট সেময় ফরয”। [আন-ক্ষনসা, আয়াি:  
১০৩]  
আল্লাে িা‘আলা ব্মলমছন,   

وا ٓٓ﴿ َٓٓحَّٰفِظ  لََوَّٰتََِٓٓعَ ةِٓٓٱلصَّ لَوَّٰ  [ ٦٦٢: ابلقرة] ﴾ٱلۡو ۡسَطىََّٰٓٓوٱلصَّ

“পিােরা সালািসেূে ও েধযব্িথী সালামির ক্ষেফাযি কর”। [সূরা আল-ব্াকারা, 
আয়াি: ২৩৮]   
অনুরূপ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে সালািমক ইসলামের পাাঁিক্ষে 
রুকমনর েমধয ক্ষিিীয় রুকন ক্ষেমসমব্ পঘাষণা ক্ষদময়মছন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

، َوإِقَاِم الصا » ِ ًدا رَُسوُل اَّللا نا حُمَما
َ
ُ َوأ ْن الَ إََِلَ إاِلا اَّللا

َ
اَلةِ، َوإِيتَاِء بُِِّنَ اإلِْساَلُم لََعَ ََخٍْس: َشَهاَدةِ أ

ََكِة، ، وََصْوِم َرَمَضانَ  الزا  .«َواْلَجر
“ইসলামের ক্ষিক্ষত্ত পাাঁিক্ষে ক্ষব্ষময়র ওপর। আল্লাে ব্যিীি পকামনা (সিয) ইলাে 
পনই এব্ং  েুোম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে আল্লাের রাসূল, এ কথার 
সািয দান, সালাি কাময়ে করা, যাকাি পদওয়া, েজ করা এব্ং রেযান োমসর 
ক্ষসয়াে পালন করা”।1 

                                           
1 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ৮; সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ১৬।  
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অিএব্, সালাি িযা কারী কাক্ষফর, িামক শরী‘আমির ক্ষব্ধান অনুযায়ী েিযা 
করা জাময়য। আর সালামি অলসিা ও অব্মেলাকারী ফাক্ষসক।  
সালামির ফযীলি:  
সালামির ফযীলি ও সাওয়াব্ অপক্ষরসীে। এ সম্পমকথ অসংখ্য োদীস ব্ক্ষণথি 
আমছ। ক্ষনমন কময়কক্ষে োদীস উমল্লখ্ করা েমলা:  
১- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লােমক ক্ষজমজ্ঞস করা েমলা পকান 
আেলক্ষে উত্তে? ক্ষিক্ষন উত্তমর ব্লমলন,   

اَلُة لَِوقِْتَها»  «الصا
“যথাসেময় সালাি আদায় করা”।1 
২- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে আমরা ব্মলমছন,  

اٍت، َهْل » َحِدُكْم َيْغتَِسُل ِمنُْه ُُكا يَْوٍم ََخَْس َمرا
َ
نا َنْهًرا بِبَاِب أ

َ
ْيتُْم لَْو أ

َ
َرأ

َ
َيبََْق ِمْن َدَرنِِه أ

ٌء؟ ٌء، قَاَل: « ََشْ لََواِت اْْلَْمِس، َيْمُحو اهلُل بِِهنا »قَالُوا: اَل َيبََْق ِمْن َدَرنِِه ََشْ فََذلَِك َمثَُل الصا
 «اْْلََطايَا

“পিাোমদর কামরা ব্াক্ষের দরজায় যক্ষদ একক্ষে নদী থামক। আর পস ঐ নদীমি 
প্রক্ষিক্ষদন পাাঁিব্ার কমর প াসল কমর িােমল ক্ষক িার শরীমর পকামনা েয়লা 
থাকমি পামর? এ ব্যাপামর পিােরা ক্ষক ব্মলা? সব্াই ব্লমলা: না, িার শরীমর 
পকামনা প্রকার েয়লা থাকমব্ না। িখ্ন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে 
ওয়াসাল্লাে ব্লমলন, এক্ষেই পাাঁি ওয়াি সালামির দৃষ্টান্ত। এর িারা আল্লাে 
িা‘আলা সব্ গুনাে েুমছ ক্ষনঃমশষ কমর পদন”।2 
৩- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে আমরা ব্মলমছন,  

هُ َصاَلةٌ َمْكتُوَبٌة َفيُْحِسُن وُُضوَءَها وَُخُشوَعَها َوُرُكوَعَها، إاِلا ََكنَْت » َما ِمَن اْمِرٍئ ُمْسِلٍم حَتُُْضُ
 ِ نُوِب َما لَْم يُؤِْت َكِبَْيًة وََذل اَرًة لَِما َقبْلََها ِمَن اذلُّ ْهَر ُُكاهُ َكفا  «َك اِلا

                                           
1 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ৭৫৩৪; সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৮৫।  
2 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৬৬৭।  
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“পকামনা েুসক্ষলে ব্যক্ষির যখ্ন ফরয সালামির ওয়াি েয় আর পস সালামির 
অযুমক উত্তেরূমপ আদায় কমর, সালামির ক্ষব্নয় ও রুকুমক উত্তেরূমপ আদায় 
কমর িা েমল যিিণ না পস পকামনা কব্ীরা গুনামে ক্ষলপ্ত েমব্, িার এ এ 
সালাি িার পূব্থব্িথী সকল গুনামের জনয কাফফারা েময় যামব্। ক্ষিক্ষন ব্মলন, 
আর এ অব্স্থা  সব্থ যুম ই ক্ষব্দযোন”।1 
৪- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে আমরা ব্মলমছন,  

اَلُة، وَِذْرَوةُ َسنَاِمِه اجِلَهادُ » ْمِر اإلِْساَلُم، َوَعُموُدُه الصا
َ
ُس األ

ْ
 «َرأ

“সব্ ক্ষকছুর োথা েমলা ইসলাে, বু্ক্ষনয়াদ েমলা সালাি আর সমব্থাচ্চ শৃে েমলা 
ক্ষজোদ”।2 
সালাি িযা কারী সম্পমকথ সিকথিা:  
কুরআন ও োদীমস অমনক জায় ায় সালাি িযা কারী ও ক্ষব্লমম্ব আদায়কারীর 
শাক্ষস্ত সম্পমকথ সিকথ করা েময়মছ। আল্লাে িা‘আলা ব্মলমছন,   

َٓٓبۡعِدهِمِۡٓٓمنٓ ٓفََخلََفٓ﴿ وا َٓٓخۡلف  َضاع 
َ
ةَٓٓأ لَوَّٰ وا ٓٓٱلصَّ َِّٰتٓ َٓوٱتََّبع  َهَو  ﴾٥٩َٓٓغيًّآيَۡلَقۡونَٓٓفََسۡوَفٓٓٱلشَّ

 [  ٥٦: مريم]

“িামদর পমর আসল এেন এক অসৎ ব্ংশধর যারা সালাি ক্ষব্নষ্ট করল এব্ং 
কুপ্রবৃ্ক্ষত্তর অনুসরণ করল। সুিরাং শীঘ্রই িারা জাোন্নামের শাক্ষস্ত প্রাপ্ত েমব্”। 
[সূরা োরইয়াে, আয়াি: ৫৯]  

َصلدِّيَٓٓفََوۡيلٓ ٓ﴿ ِين٤َٓٓٓلدِۡلم  مۡٓٓٱَّلَّ ونََٓٓصَلتِِهمَۡٓٓعنٓه   [  ٥  ،٦: املاعون] ﴾٥َٓٓساه 

“অিএব্ পসই সালাি আদায়কারীমদর জনয দুমিথা , যারা ক্ষনজমদর সালামি 
অেমনামযা ী”। [সূরা আল-ো‘ঊন, আয়াি: ৪-৫]  
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন  

                                           
1 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ২২৮।  
2 ক্ষিরক্ষেযী, োদীস নং ২৬১৬। ইোে ক্ষিরক্ষেযী রে. োদীসক্ষেমক োসান সেীে। আলব্ানী রে. 
োদীসক্ষেমক সেীে ব্মলমছন।   
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اَلةِ إِنا َبنْيَ الراُجِل » ِْك َوالُْكْفِر تَْرَك الصا  «َوبَنْيَ الِّشر
“ব্ািা এব্ং ক্ষশকথ-কুফমরর েমধয পাথথকয েমি সালাি পক্ষরিযা  করা”।1 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে আমরা ব্মলমছন,  

اَلُة، َفَمْن تََرَكَها َفَقْد » ِي بَيْنَنَا َوَبيْنَُهُم الصا  «َكَفرَ الَْعْهُد اذلا

“আোমদর ও িামদর (কামফরমদর) েমধয পয অেীকার রময়মছ িা েমলা সালাি। 

অিএব্, পয ব্যক্ষি সালাি িযা  করমলা, পস কামফর েময় প মলা।”2 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে একব্ার সালাি সম্পমকথ আমলািনা 
করক্ষছমলন। এমি ক্ষিক্ষন ব্লমলন, 

ََكنَْت ََلُ نُوًرا، َوُبْرَهانًا، َوجَنَاًة ِمَن انلااِر يَْوَم الِْقَياَمِة، َوَمْن لَْم ُُيَافِْظ َمْن َحاَفَظ َعلَيَْها، » 
َهاَماَن، َعلَيَْها، لَْم تَُكْن ََلُ نُوًرا، َواَل جَنَاًة، َواَل بُْرَهانًا، َواَكَن يَْوَم الِْقيَاَمِة َمَع قَاُروَن َوفِرَْعْوَن وَ 

َِبر بِْن َخلَ 
ُ
 «ٍف َوأ

“পয ব্যক্ষি ক্ষনয়ক্ষেি সালাি আদায় করমব্ এব্ং িা সংরিণ করমব্ ক্ষকয়ােমির 
ক্ষদন িা িার জনয আমলা, ঈোমনর দলীল ও জাোন্নাে পথমক নাজামির উপায় 
েমব্। আর পয ব্যক্ষি ক্ষনয়ক্ষেি সালাি আদায় করমব্ না ও িা সংরিণ করমব্ 
না, ক্ষকয়ােমির ক্ষদন িার জনয পকামনা আমলা, নাজাি ও ঈোমনর দলীল েমব্ 
না। আর ক্ষকয়ােমির ক্ষদন পস কারুন, ক্ষফর‘আউন, োোন ও উব্াই ইব্ন 
খ্ালমফর সামথ উক্ষিি েমব্”।3  
সালামির শিথসেূে:  

                                           
1 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৮২।  
2 ইব্ন োজাে, োদীস নং ১০৭৯। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক সেীে ব্মলমছন। ক্ষিরক্ষেযী, োদীস 
নং ২৬২১, ইোে ক্ষিরক্ষেযী রে. োদীসক্ষেমক োসান সেীে  রীব্ ব্মলমছন। আলব্ানী রে. 
োদীসক্ষেমক সেীে ব্মলমছন।   

3 েুসনাদ আেেদ, োদীস নং ৬৫৭৬। শু‘আইব্ আরনাউি ব্মলন, োদীমসর সনদক্ষে োসান। 
সুনান দামরেী, োদীস নং ২৭৬৩। েুোক্ষক্কক হুসাইন পসক্ষলে োদীমসর সনদক্ষে সেীে 
ব্মলমছন।  
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সালাি শুরু করার পূমব্থ শুধু ক্ষনয়ি ব্যিীি এসব্ শিথ পূরণ েমি েমব্। পকননা 
িাকক্ষব্র ব্লার সেয় ক্ষনয়ি করা উত্তে। েুসল্লীর ওপর ফরয েমলা এসব্ শিথ 
পূণথ করা। এসব্ শমিথর পকামনা একক্ষে ব্াদ পেমল সালাি ব্াক্ষিল েময় যামব্।  
প্রথে শিথ: ইসলাে  
সুিরাং কাক্ষফর ব্যক্ষির সালাি সেীে েমব্ না এব্ং আদায় করমলও কবু্ল েমব্ 
না। এেক্ষনিামব্ সেস্ত ইব্াদমির শিথ েমলা ইসলাে গ্রেণ করা। আল্লাে 
িা‘আলা ব্মলমছন,   

ۡۡشِكِّيَََٓٓكنََٓٓما﴿ نٓلِۡلم 
َ
وا ٓٓأ ر  َِٓٓمَسَِّٰجدََٓٓيۡعم  ََٰٓٓٓشَِّٰهِدينَٓٓٱّللَّ ِسِهمََٓعَ نف 

َ
ۡفرِ ٓٓأ َلَٰٓئَِكٓٓبِٱۡلك  و 

 
َٓحبَِطۡتٓٓأ

مۡٓ ۡعَمَّٰل ه 
َ
مۡٓٓٱِلَّارَِٓٓوِفٓٓأ ونَٓٓه   [  ٢٥: اتلوبة] ﴾١٧َٓٓخَِِّٰل 

“েুশক্ষরকমদর অক্ষধকার পনই পয, িারা আল্লাের েসক্ষজদসেূে আব্াদ করমব্, 
ক্ষনজমদর ওপর কুফরীর সািয পদওয়া অব্স্থায়। এমদরই আেলসেূে ব্রব্াদ 
েময়মছ এব্ং আগুমনই িারা  স্থায়ী েমব্”। [সূরা আি-িাওব্াে, আয়াি: ১৭] 
ক্ষিিীয় শিথ: আকল ব্া জ্ঞান থাকা  
সুিরাং পা মলর ওপর সালাি ফরয নয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে 
ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

ِِبر َحَّتا َُيْتَلَِم، وََعِن ُرفَِع الَْقلَُم َعْن ثاََلثٍَة: َعِن انلاائِِم َحَّتا » الَْمْجنُوِن َحَّتا  يَْستَيِْقَظ، وََعِن الصا
 «َيْعِقَل 

“ক্ষিন ব্যক্ষি পথমক কলে উক্ষিময় রাখ্া েময়মছ, ঘুেন্ত ব্যক্ষি যিিণ না পস 
জাগ্রি েয়, নাব্ামল , যিিণ না পস ব্ামল  েয় এব্ং পা ল, যিিণ না পস 
জ্ঞান ক্ষফমর পায় ব্া সুস্থ েয়”।1 
িৃিীয় শিথ: ব্ামল  েওয়া  

                                           
1 আবু্ দাউদ, োদীস নং ৪৪০৩। ইব্ন োজাে, োদীস নং ২০৪১। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক 
সেীে ব্মলমছন।   
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অিএব্, উপমরাি  োদীস অনুযায়ী নাব্ামলম র ওপর সালাি ফরয েমব্ না, 
যিিণ পস প্রাপ্তব্য়স্ক েয়। িমব্ সাি ব্ছর পথমক ব্াচ্চামদরমক সালামির প্রক্ষি 
উৎসাে ও ক্ষনমদথশ পদওয়া েুস্তাোব্। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে 
ব্মলমছন,  

ِِبا » ُبوُه َعلَيَْهاُمُروا الصا اَلةِ إَِذا بَلََغ َسبَْع ِسنِنَي، َوإَِذا بَلََغ َعِّْشَ ِسننَِي فَاْْضِ  «بِالصا
“পিাোমদর সন্তানমদর ব্য়স যখ্ন সাি ব্ছর েয়, িখ্ন িামদরমক সালাি 
পোর ক্ষনমদথশ দাও এব্ং যখ্ন িামদর ব্য়স দশ ব্ছর েমব্ িখ্ন সালাি না 
পেমল এজনয িামদর শাক্ষস্ত দাও”।1 
িিুথথ শিথ: পছাে ও ব্ে নাপাকী পথমক পক্ষব্ত্রিা  
পছাে নাপাকী ব্লমি বু্ঝায় পয কারমণ অযু ফরয েয়। আর ব্ে নাপাকী ব্লমি 
বু্ঝায় পয কারমণ প াসল ফরয েয়। আল্লাে িা‘আলা ব্মলমছন,   

َهآ﴿ يُّ
َ
أ ِينََٓٓيَٰٓ ۡمت مۡٓٓإَِذآَءاَمن واا ٓٓٱَّلَّ ةِٓٓإَِلٓٓق  لَوَّٰ مۡٓٓفَٱۡغِسل وا ٓٓٱلصَّ وَهك  مۡٓٓو ج  يِۡديَك 

َ
ٓٱلَۡمَرافِقِٓٓإَِلَٓٓوأ

وا ٓ مَۡٓٓوٱۡمَسح  مۡٓٓبِر ء وِسك  لَك  رۡج 
َ
نت مِۡٓٓإَونٓٱۡلَكۡعَبّۡيِ ٓٓإَِلَٓٓوأ ن ٗبآك  وا يٓٓج  ر  هَّ  [  ٢: دةاملائ] ﴾فَٱطَّ

“পে েুক্ষেন ণ, যখ্ন পিােরা সালামি দিায়োন েমি িাও, িখ্ন পিাোমদর েুখ্ 
ও কনুই পযথন্ত োি পধৌি কর, োথা োসাে কর এব্ং োখ্নু পযথন্ত পা (মধৌি 
কর)। আর যক্ষদ পিােরা অপক্ষব্ত্র থাক, িমব্ িামলািামব্ পক্ষব্ত্র েও”। [সূরা 
আল-োময়দা, আয়াি: ৬]  
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

 «.ٍر َواَل َصَدقٌَة ِمْن ُغلُولٍ اَل ُتْقبَُل َصاَلٌة بَِغْْيِ ُطُهو»
“ত্বোরাি  ব্যক্ষিমরমক সালাি কবু্ল েয় না। আর ক্ষখ্য়ানমির সম্পদ পথমক 
সদকা কবু্ল েয় না”।2 
পঞ্চে শিথ: শরীর, কাপে ও জায় া পাক েওয়া:  

                                           
1 আবু্ দাউদ, োদীস নং ৪৯৪। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক োসান সেীে ব্মলমছন।   
2 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ২২৪। 
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 শরীর পাক েওয়া সম্পমকথ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে এক 
েুস্তাোযামক ব্মলমছন,   

َم وََصّلر »َ  «اْغِسِّل َعنِْك اِلا
“োময়য পশষ েমল রি ধুময় সালাি আদায় কর”।1 
 কাপে পাক সম্পমকথ আল্লাে ব্মলমছন,  

ِرَۡٓٓوثَِيابََكٓ﴿  [ ٦: املدثر] ﴾٤َفَطهد

“আর পিাোর পপাশাক-পক্ষরিদ পক্ষব্ত্র কর”। [সূরা আল-েুদ্দাসক্ষসর, আয়াি: 
৪]  
 আর জায় া পাক েওয়া। এ সম্পমকথ আবু্  হুরায়রা রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু পথমক 
ব্ক্ষণথি, ক্ষিক্ষন ব্মলন: এক পব্দুঈন েসক্ষজমদ এমস পপশাব্ কমর পদয়। পলামকরা 
িামক ধেক ক্ষদমি আরম্ভ করমলা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে 
িামদরমক ব্লমলন:    

ْو َسْجاًل »
َ
ْهِريُقوا لََعَ بَْوَِلِ َذنُوًبا ِمْن َماٍء، أ

َ
يَن َولَْم ُتبَْعثُوا  2َدُعوهُ، َوأ ِ ِمْن َماٍء، فَإِناَما بُِعثْتُْم ُميَِّسر
ينَ  ِ  «ُمَعِّسر

“পিােরা িামক পছমে দাও এব্ং িার পপশামব্র ওপর এক ব্ালক্ষি পাক্ষন পিমল 
দাও। পকননা পিােরা নরে (িদ্র) ব্যব্োমরর জনয পপ্রক্ষরি েময়ছ, কমিার ও 
রূঢ় আিরমণর জমনয নয়”।3 
ষষ্ঠ শিথ: সালামির ওয়াি েওয়া  
সালামির ওয়াি না েমল সালাি ফরয েয় না। িাই ওয়াি েওয়ার আম  
সালাি আদায় করমল সেীে েমব্ না। আল্লাে িা‘আলা ব্মলমছন,   

ةَٓٓإِنَّٓ﴿ لَوَّٰ ََٓٓكنَۡتٓٓٱلصَّ ۡؤِمنِّيَََٓٓعَ ۡوق وٗتآكَِتَّٰٗبآٱلۡم   [  ٢٢٦:  النساء] ﴾١٠٣ٓٓمَّ

                                           
1 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ৩০৬; সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৩৩৩।  
  েমলা পাক্ষন িক্ষিথ ব্ে ব্ালক্ষি। َذنُوب েমলা পাক্ষন িক্ষিথ ব্ালক্ষি। আর َسْجل 2
3 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ৬১২৮।  
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“ক্ষনশ্চয় সালাি েুক্ষেনমদর ওপর ক্ষনক্ষদথষ্ট সেময় ফরয”। [সূরা আন-ক্ষনসা, 
আয়াি: ১০৩]  
অথথাৎ সালাি ক্ষনক্ষদথষ্ট সেময় আদায় করমি েমব্; পকননা ক্ষজব্রীল আলাইক্ষেস 
সালাে এমস রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লােমক  সালামির ওয়াি 
ক্ষশিা ক্ষদময়মছন। ক্ষিক্ষন একক্ষদন প্রথে ওয়ামি সালামির ইোেক্ষি কমরমছন 
এব্ং আমরকক্ষদন সালামির পশষ ওয়ামি সালাি পক্ষেময়মছন। অিঃপর ক্ষিক্ষন 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লােমক ব্মলমছন,  

 «َبنْيَ َهَذيِْن َوقٌْت ُُكُّهُ َما »
“এই দু’ সেময়র েধযব্িথী পুমরা সেয়ই সালামির ওয়াি”। 

1 
সপ্তে শিথ: সির িাকা  
আল্লাে িা‘আলা ব্মলমছন,   

ََّٰبِنٓا﴿ وا َٓٓءاَدمََٓٓي ذ  مۡٓٓخ  دِِٓٓعندَٓٓزِينََتك   [  ٦٢: االعراف] ﴾َمۡسِجدٓ ٓك 

“পে ব্নী আদে, পিােরা প্রক্ষি সালামি পিাোমদর পব্শ-িূষা গ্রেণ কর”। [সূরা 
আল-আ‘রাফ, আয়াি:  ৩১]  
কাপমের পসৌিযথ েমলা যা িারা সির িাকা েয়। সেস্ত আমলে একেি পয, 
সালাি শুদ্ধ েমি সির িাকা ফরয। সির িাকমি সিে েওয়া সমত্বও সির 
না িাকমল সালাি নষ্ট েময় যামব্।  
অষ্টে শিথ: ক্ষনয়ি করা  
পকননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

ْعَماُل بِانلريااِت، َوإِناَما ِلُُكر اْمِرٍئ َما نََوى»
َ
 «إِناَما األ

“প্রমিযক কাজ ক্ষনয়মির ওপর ক্ষনিথরশীল। আর োনুষ িার ক্ষনয়ি অনুযায়ী ফল 
পামব্”।2 

                                           
1 সুনান নাসায়ী, োদীস নং ৫২৬। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক সেীে ব্মলমছন।   
2 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ১, সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ১৯০৭।  
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নব্ে শিথ: ক্ষকব্লােুখ্ী েওয়া  
আল্লাে িা‘আলা ব্মলমছন,   

َمااءِ ِٓٓفٓٓوَۡجِهَكَٓٓتَقلَُّبٓٓنََرىَّٰٓٓقَدۡٓ﴿ َنََّكٓٓٱلسَّ ِ يٓٓقِۡبلَةٗٓٓفَلَن َوَلد ََّٰها ِٓٓتَۡرَضى ٓٱلَۡمۡسِجدَِٓٓشۡطرَٓٓوَۡجَهَكٓٓفََولد
نت مَۡٓٓمآوََحۡيث ٓٓٱۡۡلََراِم ٓ مۡٓٓفََولُّوا ٓٓك  وَهك   [  ٢٦٦: ابلقرة] ﴾َشۡطَره ٓٓو ج 

“আকামশর ক্ষদমক ব্ার ব্ার পিাোর েুখ্ ক্ষফরামনা আেরা অব্শযই পদখ্ক্ষছ। 
অিএব্ আেরা অব্শযই পিাোমক এেন ক্ষকব্লার ক্ষদমক ক্ষফরাব্, যা িুক্ষে পছি 
কর। সুিরাং পিাোর পিোরা োসক্ষজদুল োরামের ক্ষদমক ক্ষফরাও এব্ং পিােরা 
পযখ্ামনই থাক, িার ক্ষদমকই পিাোমদর পিোরা ক্ষফরাও”। [সূরা আল-ব্াকারা, 
আয়াি: ১৪৪]  
সালামির রুকনসেূে:  
সালামির পব্শক্ষকছু রুকন ব্া ফরয রময়মছ। এগুমলার পকামনা একক্ষে ব্াদ 
পেমল সালাি ব্াক্ষিল েময় যামব্। এগুমলা ক্ষননরূপ:  
১- ক্ষনয়ি করা। ক্ষনক্ষদথষ্ট ওয়ামির সালাি আদায় করমি অন্তমর দৃঢ় সংকল্প 
করা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

ْعَماُل بِانلريااِت » 
َ
 «إِناَما األ

“প্রমিযক কাজ ক্ষনয়মির ওপর ক্ষনিথরশীল”।1 
িাকব্ীমর িােরীোর সামথ দু োি উিামনার সেয়ই ক্ষনয়ি করমি েমব্। িমব্ 
সাোনয আম  পমর েমল পকামনা অসুক্ষব্মধ পনই।  
২- ‘আল্লাহু আকব্র’ িাকব্ীর ব্মল সালামি প্রমব্শ করা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

ُهوُر، َوحَتِْريُمَها اتلاْكِبُْي، َوحَتِْليلَُها التاْسِليمُ » اَلِة الطُّ  «ِمْفتَاُح الصا

                                           
1 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ১, সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ১৯০৭।  
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“পক্ষব্ত্রিা েমলা সালামির িাক্ষব্, িার িাকব্ীর েমলা (সালাি ব্যিীি সব্ কাজ) 
োরােকারী এব্ং িার সালাে েমলা (সালামির ব্াইমরর সব্ কাজ) 
োলালকারী”।1 
৩- দাাঁক্ষেময় সালাি আদায়: ফরয সালাি সােথথয থাকমল দাাঁক্ষেময় আদায় করা। 
পকননা আল্লাে িা‘আলা ব্মলমছন,   

وا ٓ﴿ َٓٓحَّٰفِظ  لََوَّٰتََِٓٓعَ ةِٓٓٱلصَّ لَوَّٰ وا ٓٓٱلۡو ۡسَطىََّٰٓٓوٱلصَّ َِٓٓوق وم  َّٰنِتِّيَّٓٓلِلَّ    2[٦٦٢: ابلقرة] ﴾٢٣٨َق

“পিােরা সালািসেূে ও েধযব্িথী সালামির ক্ষেফাযি কর এব্ং আল্লাের জনয 
দাাঁোও ক্ষব্নীি েময়”। [সূরা আল-ব্াকারা, আয়াি: ২৩৮]   
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ইেরান ইব্ন হুসাইন রাক্ষদয়াল্লাহু 
‘আনহুমক ব্মলমছন,  

 «َفَقاِعًدا، فَإِْن لَْم تَْستَِطْع َفَعََّل َجنٍْب َصلر قَائًِما، فَإِْن لَْم تَْستَِطْع »
“দাাঁক্ষেময় সালাি আদায় করমব্, িামি সেথথ না েমল ব্মস, যক্ষদ িামিও সিে 
না েও িােমল কাি েময় শুময়”।3 
৪- সূরা ফাক্ষিো পাি: ফরয ও নফল সালামির প্রক্ষি রাকা‘আমি সূরা ফাক্ষিো 
পাি করা। পকননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

 بَِفاحِتَِة الِكتَاِب »
ْ
 «اَل َصاَلَة لَِمْن لَْم َيْقَرأ

“পয ব্যক্ষি সালামি সূরা ফাক্ষিো পেল না িার সালাি েল না”।4 
৫- রুকু করা। এক্ষে ক্ষনমনাি আয়ামির োধযমে সালামির ফরমযর অন্তিুথি। 
আল্লাে িা‘আলা ব্মলমছন,   

                                           
1 ইব্ন োজাে, োদীস নং ২৭৫। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক োসান সেীে ব্মলমছন।  আবু্ 
দাউদ, োদীস নং ৬১; ক্ষিরক্ষেযী, োদীস নং ৩, ইোে ক্ষিরক্ষেযী রে. ব্মলমছন, এ োদীসক্ষে এ 
পক্ষরমিমদর সব্মিময় ক্ষব্শুদ্ধ োদীস।  

َّٰنِتِّيَٓ 2    েমলা ক্ষব্নয়ী, অব্নি। এখ্ামন ক্ষকয়াে িারা সালামি দাাঁোমনা বু্ঝামনা েময়মছ। َق
3 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ১১১৭।  
4 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ৭৫৬।  
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َهآ﴿ يُّ
َ
أ ِينََٓٓيَٰٓ وا َٓٓءاَمن وا ٓٓٱَّلَّ وا َٓٓوْۤاوُدُجۡسٱٓٱۡرَكع  مَۡٓٓوٱۡعب د  مۡٓٓٱۡۡلَرۡيََٓٓوٱۡفَعل وا َٓٓربَّك  وَن۩ٓلََعلَّك  ٓت ۡفلِح 
 [٥٥:  اْلج] ﴾٧٧ٓ

“পে েুক্ষেন ণ, পিােরা রুকূ‘ কর, সাজদাে  কর, পিাোমদর রমব্র ইব্াদি কর 
এব্ং িামলা কাজ কর, আশা করা যায় পিােরা সফল েমি পারমব্”। [সূরা 
আল-োজ, আয়াি: ৭৭] 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে সালামি িুলকারীমক ব্মলমছন,  

 «ْع َحَّتا َتْطَمِِئا َراِكًعاُثما اْركَ »
“িারপর রুকুমি যামব্ এব্ং ধীরক্ষস্থরিামব্ আদায় করমব্”।1 
৬- রুকু েমি উিা। উপমরাি োদীমস রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে 
সালামি িুলকারীমক ব্মলমছন,  

 «َفْع َحَّتا َتْعِدَل قَائًِماُثما ارْ »
“িারপর রুকু পথমক পসাজা েময় দাাঁোমব্”।2 
৭- রুকু পথমক পসাজা েময় দাাঁোমনা। উপমরাি  োদীমস এ সম্পমকথ ব্লা 
েময়মছ। এছাোও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে অনয োদীমস 
ব্মলমছন,  

 «ُكوِعِه وَُسُجوِدهِ اَل َينُْظُر اهلُل إََِل َصاَلِة رَُجٍل اَل يُِقيُم ُصلْبَُه َبنْيَ رُ »
“আল্লাে পস ব্যক্ষির সালামির ক্ষদমক িাকান না, পয ব্যক্ষি িার রুকু পথমক ক্ষপি 
পসাজা কমর দাাঁোয় না ও সাজদাে  পথমক পসাজা েময় ব্মস না”।3  
৮- সাজদাে  করা। উপমরাি (সূরা েমজর ৭৭নং) আয়াি সাজদাে করমি 
ক্ষনমদথশ ক্ষদময়মছ। িাছাো রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে সালামি 
িুলকারীমক ব্মলমছন,  
                                           
1 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ৭৫৭।  
2 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ৭৫৭।  
3 েুসনাদ আেেদ, োদীস নং ১০৭৯৯। েুোক্ষক্কক শু‘আইব্ আরনাউি ব্মলমছন, োদীমসর 
সনদক্ষে োসান।  
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 «ْد َحَّتا َتْطَمِِئا َساِجًداُثما اْسجُ »

“িারপর সাজদােয় যামব্ এব্ং ধীরক্ষস্থরিামব্ সাজদাে করমব্”।1 
৯- সাজদাে পথমক উমি ব্সা। পকননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে 
সালামি িুলকারীমক ব্মলমছন,  

 «ُثما اْرَفْع َحَّتا َتْطَمِِئا َجالًِسا»

“িারপর সাজদাে পথমক উমি ক্ষস্থর েময় ব্সমব্”।2 
১০ - দু’সাজদাের োমঝ ব্সা। পকননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে 
ব্মলমছন,   

 «َبنْيَ ُرُكوِعِه وَُسُجوِدهِ  اَل َينُْظُر اهلُل إََِل َصاَلِة رَُجٍل اَل يُِقيُم ُصلْبَهُ »
“আল্লাে পস ব্যক্ষির সালামির ক্ষদমক িাকান না, পয ব্যক্ষি রুকু পথমক ক্ষপি 
পসাজা কমর দাাঁোয় না ও সাজদাে  পথমক পসাজা েময় ব্মস না”।3  
১১- ধীর ক্ষস্থরিামব্ করা: রুকু, সাজদাে, রুকু পথমক উমি দাাঁোমনা, সাজদাে  
পথমক উমি ব্সা ইিযাক্ষদ ধীর ক্ষস্থরিামব্ করা। পকননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে সালামি িুলকারীমক ব্মলমছন,  

 «َحَّتا َتْطَمِِئا »
এ োদীমস ক্ষিক্ষন রুকু,  সাজদাে,  রুকু ও সাজদাে  পথমক পসাজা েময় উিা 
উমল্লখ্ কমরমছন। ধীরক্ষস্থরিার পক্ষরোন েমলা, রুকু, সাজদাে, দাাঁোমনা ব্া ব্সা 
অব্স্থায় ক্ষস্থর েময় কেপমি একব্ার ‘সুব্োনা রাক্ষব্বয়াল ‘আযীে’ ব্লমি সিে 
েওয়া। এমকর অক্ষধক ব্লা সুন্নি।  
১২- পশষ বব্িক ও িামি িাশােহুদ পো। পশষ বব্িমক িাশােহুদ সম্পমকথ 
আবু্দল্লাে ইব্ন োস‘উদ রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু পথমক ব্ক্ষণথি, ক্ষিক্ষন ব্মলন, 
                                           
1 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ৭৫৭।  
2 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ৭৫৭।  
3 েুসনাদ আেেদ, োদীস নং ১০৭৯৯। েুোক্ষক্কক শু‘আইব্ আরনাউি ব্মলমছন, োদীমসর 
সনদক্ষে োসান।  
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িাশােহুদ ফরয েওয়ার আম  আেরা ‘ব্ািার পি পথমক আল্লােমক সালাে, 
ক্ষজব্রীল ও ক্ষেকাঈল আলাইক্ষেোস সালামের ওপর সালাে ব্লিাে’। িখ্ন 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্লমলন,   

اَلُم، َولَِكْن قُولُوا: » يربَاُت، »اَل َتُقولُوا َهَكَذا، فَإِنا اهلَل ُهَو السا لََواُت، َوالطا ِ َوالصا اتلاِحيااُت َّلِلا
اَلُم َعلَيْنَا ولَََعَ َعباِد اهلِل الصا  َها انلاِِبُّ َورمَْحَُة اهلِل َوَبَراَكتُُه، السا يُّ

َ
اَلُم َعلَيَْك أ ْشَهُد السا

َ
اِْلِنَي، أ

ًدا َعبُْدُه َورَُسوَُلُ  نا حُمَما
َ
ْشَهُد أ

َ
ْن اَل إََِلَ إاِلا اهلُل، َوأ

َ
 «أ

“আল্লাের প্রক্ষি সালাে, পিােরা এরূপ ব্ল না। কারণ আল্লাহ্ ক্ষনমজই সালাে; 
ব্রং পিােরা ব্ল: ‘আত্তাক্ষেয়যািু ক্ষলল্লাক্ষে............’ (সকল সম্ভাষণ, সালাি ও 
পক্ষব্ত্র ইব্াদি আল্লাের জনয। পে নব্ী! আপনার প্রক্ষি সালাে এব্ং আল্লাের 
রেেি ও ব্রকি ব্ক্ষষথি পোক। সালাে আোমদর প্রক্ষি এব্ং আল্লাের প্রমিযক 
ব্ািামদর প্রক্ষি। ক্ষনশ্চয় আক্ষে সািয ক্ষদক্ষি পয, আল্লাে ব্যিীি পকামনা েক্ব ইলাে 
পনই, আক্ষে আরও সািয ক্ষদক্ষি পয েুোম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে িাাঁর 
ব্ািা ও রাসূল’।”1 
অনুরূপ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে পশষ বব্িমক ব্সা সম্পমকথ 
ব্মলমছন,  

، وَ » ِ َحُدُكْم فَلْيَُقْل: اتلاِحيااُت َّلِلا
َ
يربَاُت إَِذا َجلََس أ لََواُت، َوالطا  «الصا

“পিােরা যখ্ন িাশােহুমদর সেয় ব্সমব্ িখ্ন অব্শযই পেমব্ ‘আত্তাক্ষেয়যািু 
ক্ষলল্লাক্ষে ওয়াস-সালাওয়ািু ওয়াোক্ষয়যব্ািু”।2 
এ োদীমস আমখ্রী বব্িকমক রুকন ক্ষেমসমব্ ব্লা েময়মছ; পকননা পশষ বব্িমকর 
িাশােহুদ পো সালামির রুকন।  
১৩- সালাে ক্ষফরামনা। পকননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে 
ব্মলমছন,  

                                           
1 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ৮৩১; সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৪০২।  
2 আবু্ দাউদ, োদীস নং ৯৬৮। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক সেীে ব্মলমছন।   
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اَلِة » ُهوُر، َوحَتِْريُمَها اتلاْكِبُْي، َوحَتِْليلَُها التاْسِليمُ ِمْفتَاُح الصا  «الطُّ
“পক্ষব্ত্রিা েমলা সালামির িাক্ষব্, িার িাকব্ীর েমলা (সালাি ব্যিীি সব্ কাজ) 
োরােকারী এব্ং িার সালাে েমলা (সালামির ব্াইমরর সব্ কাজ) 
োলালকারী”।1 
১৪- রুকনসেূমের োমঝ িারিীব্ িথা ধারাব্াক্ষেকিা ব্জায় রাখ্া। অিএব্, 
িাকব্ীমর িােরীমের আম  সূরা ফাক্ষিো পাি করমব্ না। আব্ার রুকুর আম  
সাজদাে  করমব্ না। পকননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে 
ব্মলমছন,  

َصّلر »
ُ
ْيتُُموِِن أ

َ
 «وََصلُّوا َكَما َرأ

“পযিামব্ আোমক সালাি আদায় করমি পদমখ্ছ ক্ষিক পসিামব্ সালাি আদায় 
কমরা”। 2 
অিএব্, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে পযিামব্ সালাি আদায় 
কমরমছন পস ধারাব্াক্ষেকিা পিমে পকউ সালাি আদায় করমল িার সালাি 
ব্াক্ষিল েময় যামব্।  
সালামির ওয়াক্ষজব্সেূে:  
সালামির ক্ষিিমর ক্ষকছু কাজ করা ওয়াক্ষজব্। এসব্ কামজর পকামনা একক্ষে 
ইিাকৃি ব্াদ ক্ষদমল সালাি ব্াক্ষিল েময় যামব্; আর িুমল ব্াদ পেমল সাজদাে 
সাহু ক্ষদমি েমব্। সালামির ওয়াক্ষজব্সেূে ক্ষনমি আমলািনা করা েমলা:  
১- প্রমিযক উিা, নাো, ব্সা, ও দাাঁোমনার সেয় িাকব্ীর ব্লা; িমব্ রুকু পথমক 
পসাজা েময় দাাঁোমনার সেয় িাকব্ীর ব্লমব্ না। পকননা আবু্দল্লাে ইব্ন 
োস‘উদ রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু ব্মলমছন,  

                                           
1 ইব্ন োজাে, োদীস নং ২৭৫, আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক োসান সেীে ব্মলমছন।  আবু্ 
দাউদ, োদীস নং ৬১; ক্ষিরক্ষেযী, োদীস নং ৩। ইোে ক্ষিরক্ষেযী রে. ব্মলন, এ োদীসক্ষে এ 
পক্ষরমিমদর সব্মিময় ক্ষব্শুদ্ধ োদীস।  

2 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ৬০০৮।  
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ُ يِف ُُكر َخْفٍض » ُ َعلَيِْه وََسلاَم يَُكْبر ِ َصَّلا اَّللا  «.َوَرفٍْع، َوِقيَاٍم َوُقُعودٍ  ََكَن رَُسوُل اَّللا
“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে সালামি প্রমিযক উিা, নাো, দাাঁোমনা 
ও ব্সার সেয় িাকব্ীর ব্লমিন”।1 
২- রুকুমি কেপমি একব্ার « ِالَْعِظيم َ «ُسبَْحاَن َرِّبر  ‘সুব্োনা রাক্ষব্বয়াল ‘আযীে’ 

ব্লা। পকননা হুযাইফা রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহুর ব্ক্ষণথি োদীমস এমসমছ,  
َ الَْعِظيمِ »َصَّلا اهلُل َعلَيِْه وََسلاَم َيُقوُل يِف ُرُكوِعِه:  انلاِِب  فاََكن...» ، َوِِف ُسُجوِدهِ: «ُسبَْحاَن َرِّبر
لَْعَ »

َ
َ اأْل  «ُسبَْحاَن َرِّبر

“অিঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে রুকুর েমধয “সুব্োনা 
রাক্ষব্বয়াল ‘আযীে” এব্ং সাজদােয় “সুব্োনা রাক্ষব্বয়াল ‘আ‘লা” পেমিন”।2 
৩- হুযাইফা রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু ব্ক্ষণথি োদীস অনুযায়ী সাজদােয় « َ ُسبَْحاَن َرِّبر
لَْعَ 

َ
«اأْل  ‘সুব্াোনা রাক্ষব্বয়াল ‘আ‘লা’ কেপমি একব্ার পো।  

৪- ইোে ও একাকী সালাি আদায়কারী রুকু পথমক উিার সেয় « َسِمَع اهلُل لَِمْن
َدهُ  «مَحِ  ‘সাক্ষে‘আল্লাহু ক্ষলোন োক্ষেদাে’ ব্লা। পকননা আবু্ হুরায়রা রাক্ষদয়াল্লাহু 

‘আনহু পথমক ব্ক্ষণথি োদীমস এমসমছ পয,  
ُ ِحنيَ » ُ ِحنَي َيُقوُم، ُثما يَُكْبر اَلِة يَُكْبر َم إَِذا قَاَم إََِل الصا

 ََكَن رَُسوُل اهلِل َصَّلا اهلُل َعلَيِْه وََسلا
ُكوِع »ُثما َيُقوُل: « يَْرَكعُ  َدهُ ِحنَي يَْرَفُع ُصلْبَُه ِمَن الرُّ َربانَا »مٌ ُثما َيُقوُل: وَُهَو قَائِ « َسِمَع اهلُل لَِمْن مَحِ

 «َولََك اْْلَْمدُ 
“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে যখ্ন সালামি দাাঁোমিন িখ্ন 
‘আল্লাহু আকব্ার’ ব্মল সালাি শুরু করমিন। ক্ষিক্ষন রুকুমি যাওয়ার সেয়ও 
িাকব্ীর ব্লমিন। ক্ষিক্ষন রুকু পথমক ক্ষপি পসাজা কমর দাাঁোমনার সেয় 

                                           
1 ক্ষিরক্ষেযী, োদীস নং ২৫৩।  
2 আবু্ দাউদ, োদীস নং ৮৭১, আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক সেীে ব্মলমছন।  ক্ষিরক্ষেযী, োদীস 
নং ২৬২। ইোে ক্ষিরক্ষেযী োদীসক্ষেমক োসান সেীে ব্মলমছন।  
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‘সাক্ষে‘আল্লাহু ক্ষলোন োক্ষেদাে’ ব্লমিন। অিঃপর দাাঁোমনা অব্স্থায় ‘রব্বানা 
ওয়ালাকাল োেদ’ ব্লমিন”।1 
৫- ইোে, েুিাক্ষদ ও একাকী সালাি আদায়কারী রুকু পথমক উমি দাাঁক্ষেময় 
পেমব্, «ََِربانَا َولََك اْْلَْمُد»  ‘রাব্বানা ওয়ালাকাল োেদ’। পকননা রাসূলুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  
َدُه. َفُقولُوا:  اإلمام إَِذا قَاَل »  «َربانَا َولََك اْْلَْمُدَِامهلل َسِمَع اهلُل لَِمْن مَحِ

“ইোে যখ্ন “সাক্ষে‘আল্লাহু ক্ষলোন োক্ষেদা” ব্মল, পিােরা িখ্ন “রব্বানা 
ওয়ালাকাল োেদ” ব্মলা”।2 
৬- দু’সাজদাের োমঝ পদা‘আ পো। পযেন এ পদা‘আ পো:  

 «اللاُهما اْغِفْر يِل، َوارمَْحِِّْن، وَََعفِِِّن، َواْهِدِِّن، َواْرُزقِِّْن » 
“পে আল্লাে আোমক িো করুন, আোর প্রক্ষি রেে করুন, আোমক ক্ষনরাপত্তা 
ক্ষদন, আোমক ক্ষেদায়াি ক্ষদন এব্ং আোমক ক্ষরক্ষযক দান করুন”।3 
অথব্া এ পদা‘আ পো,  

 «رَبر اْغِفْر يِل، رَبر اْغِفْر يِل »
‘‘রাক্ষব্ব  ক্ষফরলী, রাক্ষব্ব  ক্ষফরলী’’ (পে আোর রব্! আোয় িো করুন, পে 
আোর রব্! আোয় িো করুন)।4 
৭- প্রথে বব্িমক িাশােহুদ পো।  
৮- প্রথে বব্িমক িাশােহুদ পোর জনয ব্সা। পকননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ক্ষরফা‘আ ইব্ন রামফ‘ রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহুমক ব্মলমছন,   

                                           
1 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৩৯২।  
2 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৪১১।  
3 আবু্ দাউদ, োদীস নং ৮৫০। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক োসান ব্মলমছন। ক্ষিরক্ষেযী, োদীস 
নং ২৮৪, আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক সেীে ব্মলমছন।     

4 ইব্ন োজাে, োদীস নং ৮৯৭। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক সেীে ব্মলমছন।   
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َ َعلَيَْك ِمَن الُْقْرآنِ »  َما تَيَِّسا
ْ
َ َتَعاََل، ُثما اقَْرأ ِ اَّللا نَْت ُقْمَت يِف َصاَلتَِك، فََكْبر

َ
َوقَاَل ِفيِه: « إَِذا أ

دْ » ، َواْفََتِْش فَِخَذَك الْيُِّْسَى ُثما تََشها اَلِة فَاْطَمِِئا  «فَإَِذا َجلَْسَت يِف وََسِط الصا
“সালামি দাাঁোমল প্রথমে িাকব্ীর িােরীো” ব্লার পর িুক্ষে কুরআন পথমক যা 
পিাোর জনয সেজ েয় িা পাি করমব্। ক্ষিক্ষন (সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে) 
িামি আরও ব্মলন: “িুক্ষে যখ্ন সালামির েমধয প্রথে বব্িমক উপমব্শন কমরা, 
িখ্ন শাক্ষন্তর সামথ (ধীরক্ষস্থরিামব্) ব্সমব্ এব্ং এ সেয় পিাোর ব্াে পা 
ক্ষব্ক্ষছময় (ইফক্ষিরাশ পদ্ধক্ষিমি) ক্ষদময় অিঃপর িাশাহুদ পাি করমব্”।1 
সালামির সুন্নিসেূে:  
সালামি ক্ষকছু সুন্নি কাজ রময়মছ, যা েুসল্লীমক পক্ষরপূণথ সাওয়াব্ প্রাক্ষপ্তর জনয 
আদায় করমি েয়। ক্ষনমন এসব্ সুন্নি উমল্লখ্ করা েমলা:  
১- ক্ষনমনাি অব্স্থায় কাাঁধ ব্রাব্র ব্া কান ব্রাব্র োি উিামনা সুন্নি।  
ক- িাকব্ীমর িােরীোর সেয়। 
খ্- রুকুমি যাওয়ার সেয়।  
 - রুকু পথমক উমি দাাঁোমনার সেয়।  
ঘ- দু রাকা‘আি পশমষ িৃিীয় রাকা‘আমির জনয দাাঁোমনার সেয় োি উিামনা। 
আবু্দল্লাে ইব্ন উোর রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহুর োদীস পথমক এক্ষে প্রোক্ষণি,  

اَلةِ َرَفَع يََديِْه َحَّتا يَُكونَا َحْذَو َمنِْكبَيْهِ  َكن َصَّلا اهلُل َعلَيِْه وََسلامَ  أن انلِب» ، 2إَِذا قَاَم يِف الصا
ُكوِع و، يكْب، فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلكثم  َسُه ِمَن الرُّ

ْ
 «رفعهما كذلك إَِذا َرَفَع َرأ

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে যখ্ন সালামি দাাঁোমিন িখ্ন কাাঁধ 
ব্রারব্ দু োি উিামিন। রুকুর িাকব্ীর ব্লার সেয়ও ক্ষিক্ষন কাাঁধ পযথন্ত োি 
উিামিন। রুকু েমি োথা উিামল িখ্নও কাাঁধ ব্রাব্র োি উিামিন”।3 

                                           
1 আবু্ দাউদ, োদীস নং ৮৬০। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক োসান ব্মলমছন।   
  েমলা কাাঁধ ব্রাব্র। َحْذَو َمنِْكبَيْهِ  2
3 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ৭৩৬; সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৩৯০।  
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িৃিীয় রাকা‘আমির জনয দাাঁোমল িখ্নও কাাঁধ ব্রাব্র োি উিামব্। পকননা 
ইব্ন উোর রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু পথমক ব্ক্ষণথি,  

 «من الركعتني رفع يديه  إَِذا قَامَ  نَك»
“ইব্ন উোর রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু দু রাকা‘আি পশমষ িৃিীয় রাকা‘আমির জনয 
দাাঁোমল  দু’োি উিামিন”।1 ক্ষিক্ষন এ োদীসমক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে 
ওয়াসাল্লাে পথমক োরফু‘ সূমত্র ব্ণথনা কমরমছন।  
২- বু্মকর উপর ব্া বু্মকর ক্ষনমি ও নািীর উপমর ব্াে োমির উপর ডান োি 
রাখ্া। সােল ইব্ন সা‘দ রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু পথমক ব্ক্ষণথি, ক্ষিক্ষন ব্মলন, 

اَلةِ ََكَن انلااُس » ْن يََضَع الراُجُل اْلََد اْلُْمََن لََعَ ِذَراِعِه اليُِّْسَى يِف الصا
َ
 «يُْؤَمُروَن أ

“পলাকমদর ক্ষনমদথশ পদওয়া েমিা পয, সালামি প্রমিযক ডান োি ব্াে োমির 
ব্াহুর উপর রাখ্মব্”।2

  
ওয়াময়ল ইব্ন হুজর রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু পথমক ব্ক্ষণথি, ক্ষিক্ষন ব্মলন, 

ِ َصَّلا اهلُل َعلَيِْه وََسلاَم، َووََضَع يََدهُ اْْلُْمََن لََعَ يَِدهِ الْيُِّْسَى لََعَ َصْدرِهِ َصلايُْت َمَع »  «رَُسوِل اَّللا
“আক্ষে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লামের সামথ সালাি আদায় 
করলাে। ক্ষিক্ষন সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে বু্মকর উপর ডান োি ব্াে 
োমির উপর রাখ্মলন”।3 
৩- সালামির শুরুমি ক্ষনমনাি পদা‘আ পো, 

َك، َواَل إََِلَ َغْْيُكَ »  «ُسبَْحانََك اللاُهما َوِِبَْمِدَك، َوَتبَارََك اْسُمَك، َوَتَعاََل َجدُّ

                                           
1 েুত্তাফাকুন ‘আলাইক্ষে।  
2 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ৭৪০। ইব্ন োজার আসকালানী রে. ব্মলন, এ োদীসক্ষে োরফু‘ 
োদীমসর হুকুে।  

3 সেীে ইব্ন খু্যাইো, োদীস নং ৪৭৯। আলব্ানী রে. োদীসক্ষের সনদমক দ‘য়ীফ ব্মলমছন; 
িমব্ োদীসক্ষে অনযানয ব্ণথনায় ক্ষিক্ষন সেীে ব্মলমছন।    
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‘‘পে আল্লাে! আক্ষে আপনার প্রশংসা ও পক্ষব্ত্রিা পঘাষণা করক্ষছ, আপনার নাে 
ব্রকিপূণথ, আপনার োোত্ময সুউচ্চ এব্ং আপক্ষন ব্যিীি পকামনা েক্ব ইলাে 
পনই”।1 
৪- প্রথে রাকা‘আমি িুমপ িুমপ ‘আউযুক্ষব্ল্লাে’ পো ও ব্াকী সব্ রাকা‘আমি 
‘ক্ষব্সক্ষেল্লাে’ পো। আল্লাে িা‘আলা ব্মলমছন,   

َتٓٓفَإَِذآ﴿
ۡ
ۡرَءانَٓٓقََرأ ِٓٓفَٱۡسَتعِذۡٓٓٱۡلق  ۡيَطَّٰنِِٓٓمنَٓٓبِٱّللَّ  [  ٦٢: انلحل] ﴾٩٨ٓٓٱلرَِّجيمِٓٓٱلشَّ

“সুিরাং যখ্ন িুক্ষে কুরআন পেমব্ িখ্ন আল্লাের কামছ ক্ষব্িাক্ষেি শয়িান 
পথমক পানাে িাও”। [সূরা আন-নােল, আয়াি: ৯৮]  
৫- সূরা ফাক্ষিো পশমষ ইোে, েুিাক্ষদ ও একাকী সালাি আদায়কারী সব্ েুসক্ষল্ল 
কিৃথক ‘আেীন’ ব্লা। পকননা োদীমস এমসমছ,  

وِبٓ}إَِذا قَاَل اإِلَماُم: » ِٓالَمغ ض  الدِّيََٓغري  َفُقولُوا: آِمنَي، فَإِناُه َمْن  [7ٓ:الفاَتة]ٓ{َعلَي ِهم َٓوَلٓالضَّ
َم ِمْن َذنِْبهِ َواَفَق قَْوَُلُ قَْوَل الَماَلئَِكِة ُغِفَر ََلُ   « َما َتَقدا

“ইোে ‘ওয়ালাদ দওয়াল্লীন..’ পেমল পিােরা ‘আেীন’ ব্মলা। পকননা, যার এ 
(আেীন) ব্লা ক্ষফক্ষরশিামদর (আেীন) ব্লার সামথ একই সেয় েয়, িার পূমব্থর  
গুনাে োফ কমর পদওয়া েয়”।2 

: إذا َصَّلا اهلُل َعلَيِْه وََسلاَم  انلاِِبُّ َكن »
َ
الدِّيَٓ}قََرأ َفَقاَل: " آِمنَي " َيُمدُّ بَِها ٓ[7ٓ:الفاَتة]ٓ{َوَلٓالضَّ

 «.َصْوتَهُ 
“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে যখ্ন ‘ওয়ালাদ-দওয়াল্লীন’ পেমিন 
িখ্ন ক্ষিক্ষন ‘আেীন’ ব্মলমছন এব্ং এমি স্বর দীঘথ কমরমছন”।3  
৬- সূরা ফাক্ষিোর পমর অনয পকামনা ক্ষকরাি পো। আর িা েমলা সূরা ফাক্ষিোর 
পমর একক্ষে সূরা ব্া এক ব্া দু আয়াি পক্ষরোণ ক্ষিলাওয়াি করা। ফজমরর দু 
                                           
1 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৩৯৯। োদীমসর শব্দাব্লী ইব্ন োজাে পথমক পনওয়া, োদীস নং 
৮০৪। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক সেীে ব্মলমছন।   

2 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ৭৮২।  
3 েুসনাদ আেেদ, োদীস নং ১৮৮৪২। শু‘আইব্ আরনাউি োদীমসর সনদমক সেীে ব্মলমছন।  
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রাকা‘আি ফরয, পযাের, আসর, ো ক্ষরব্ ও ইশার প্রথে দু রাকা‘আি ফরয 
সালাি সূরা ফাক্ষিোর পমর উি পক্ষরোণ এক ব্া দু আয়াি ব্া একক্ষে সূরা 
ক্ষেলামনা। পকননা আবু্দল্লাে ইব্ন আবু্ কািাদা িার ক্ষপিা সূমত্র ব্ণথনা  কমরন,  

ْكَعتَنْيِ » مر الِكتَاِب وَُسوَرةٍ َمَعَها يِف الرا
ُ
 بِأ

ُ
نا انلاِِبا َصَّلا اهلُل َعلَيِْه وََسلاَم ََكَن َيْقَرأ

َ
وَْلنَْيِ ِمْن أ

ُ
األ

، وَ  ْهِر وََصاَلِة الَعرْصِ ْحيَانًاَصاَلِة الظُّ
َ
 «يُْسِمُعنَا اآليََة أ

“নব্ী সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে পযাের ও আসমরর সালামির প্রথে দু 
রাকা‘আমি সূরা ফাক্ষিোর সামথ আমরকক্ষে সূরা পেমিন। কখ্মনা কখ্মনা ক্ষিক্ষন 
পকামনা পকামনা আয়াি আোমদর শুক্ষনময় পেমিন”। 1 
৭- জােরী সালাি িথা পয সব্ সালামি স্বশমব্দ ক্ষকরাি পেমি েয় িামি 
ক্ষকরাি উচ্চস্বমর পো। আর ক্ষসররী সালাি িথা পয সব্ সালামি ক্ষননস্বমর 
ক্ষকরাি পেমি েয় িামি ক্ষকরাি ক্ষননস্বমর পো। অথথাৎ ফজর, ো ক্ষরমব্র প্রথে 
দু রাকা‘আি ও ‘ইশার প্রথে দু’ রাকা‘আি সালামি ক্ষকরাি উচ্চস্বমর পো, 
িাছাো ব্াকী সালামি প্রমিযক রাকা‘আমি ক্ষকরাি ক্ষননস্বমর পো। এিামব্ 
উচ্চস্বমর ও ক্ষননস্বমর ক্ষকরাি পো শুধু ফরয সালামির পিমত্র প্রমযাজয। ক্ষদমনর 
পব্লায় নফল সালামি ক্ষকরাি ক্ষননস্বমর পো আর রামির পব্লার নফল সালামি 
োনুমষর ঘুমের ব্যাঘাি না ঘেমল ক্ষকরাি ক্ষকছুো উচ্চস্বমর পো েুস্তাোব্। িমব্ 
অমনযর ঘুে ব্া কমষ্টর কারণ েমল ক্ষননস্বমর ক্ষকরাি পো েুস্তাোব্।  
৮- ফজমরর সালামি দীঘথ ক্ষকরাি পো। পযাের, আসর ও ইশার সালাি েধযে 
ক্ষকরাি পো। আর ো ক্ষরমব্র সালাি ক্ষকরাি পছাে পো। আবু্ হুরায়রা 
রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু পথমক ব্ক্ষণথি, ক্ষিক্ষন ব্মলন, 

ِ َصَّلا اهلُل َعلَيِْه وََسلاَم ِمْن فُاَلٍن  قَاَل ُسلَيَْما» ْشبََه َصاَلةً بَِرُسوِل اَّللا
َ
َحٍد أ

َ
 -َن َما َصلايُْت َوَراَء أ

 ، ُف الَْعرْصَ ، َوَُيَفر ْخَرَينْيِ
ُ
ُف اأْل ْهِر، َوَُيَفر وَْلنَْيِ ِمَن الظُّ

ُ
ْكَعتنَْيِ اأْل  يِف ََكَن يُِطيُل الرا

ُ
َوَيْقَرأ

بِْح بُِطَوِل الُْمفَ   يِف الصُّ
ُ
ِل، َوَيْقَرأ  يِف الِْعَشاء بِوََسِط الُْمَفصا

ُ
ِل، َوَيْقَرأ ِل الَْمْغرِِب بِِقَصاِر الُْمَفصا  «صا

                                           
1 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ৭৭৮।  
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“আক্ষে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লামের সালামির সামথ অেুমকর 
পিময় সােঞ্জসযপূণথ সালাি আর কারও পপছমন আদায় কক্ষর ক্ষন। ব্ণথনাকারী 
সুলাইোন রে. ব্মলন, ক্ষিক্ষন পযােমরর প্রথে দু রাকা‘আি লম্বা করমিন, পশমষর 
দু রাকা‘আি সংক্ষিপ্ত করমিন। আর আসমরর সালাি সংক্ষিপ্ত করমিন। আর 
ো ক্ষরমব্র সালাি ক্ষকসামর েুফাসসাল িারা আদায় করমিন। আর ইশার 
সালাি আওসামি েুফাসসাল িারা আদায় করমিন। আর পিামরর সালাি অথথাৎ 
ফজর ক্ষিওয়ামল েুফাসসাল িারা আদায় করমিন”।1 
৯- সালামি ব্সার পদ্ধক্ষি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে পথমক 
সাব্যস্ত আমছ। ক্ষিক্ষন পশষ বব্িমকর িাশােহুদ ব্যিীি অনযানয বব্িক ও 
ব্সাসেূে ‘ইফক্ষিরাশ’ সুরমি ব্সমিন (প্রথে বব্িমক ব্া পাময়র উপর ব্সা এব্ং 
ডান পা ক্ষব্ক্ষছময় পদওয়া)। আর পশষ বব্িমক িাশােহুমদর সেয় ‘িাওয়াররুক’ 
কমর ব্সমিন (মশষ রাকা‘আমি ব্া পা এক্ষ ময় ক্ষদময় ডান পা খ্াো কমর 
ক্ষনিমম্বর উপর ব্সা)। আবু্  হুোইদ সা‘সা‘পয়দী রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু সাোব্ী মণর 
উপক্ষস্থক্ষিমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লামের সালামির পদ্ধক্ষি ব্ণথনা 
করক্ষছমলন। এমি ক্ষিক্ষন ব্মলমছন,  

ْكَعِة » ْكَعتنَْيِ َجلََس لََعَ رِْجِلِه اليُِّْسَى، َونََصَب اْلُْمََن، َوإَِذا َجلََس يِف الرا فَإَِذا َجلََس يِف الرا
َم رِْجلَُه اليُ  ْخَرى َوَقَعَد لََعَ َمْقَعَدتِهِ اآلِخَرِة قَدا

ُ
 «ِّْسَى، َونََصَب األ

“প্রথে বব্িমক ব্াে পাময়র ওপর ব্সমিন এব্ং ডান পা ক্ষব্ক্ষছময় ক্ষদমিন। আর 
যখ্ন পশষ রাকা‘আমি ব্সমিন িখ্ন ব্াে পা এক্ষ ময় ক্ষদময় ডান পা খ্াো কমর 
ক্ষনিমম্বর উপর ব্সমিন”।2 

অিএব্, ‘ইফক্ষিরাশ’ েমলা প্রথে বব্িমক ব্াে পাময়র উপর ব্সা এব্ং ডান পা 
ক্ষব্ক্ষছময় পদওয়া। 

                                           
1 সুনান নাসায়ী, োদীস নং ৮৯২। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক সেীে ব্মলমছন।   
2 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ৮২৮।  
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আর ‘িাওয়াররুক’ েমলা পশষ বব্িমক িাশােহুমদর সেয় ব্াে পা এক্ষ ময় ক্ষদময় 
ডান পা খ্াো কমর ক্ষনিমম্বর উপর ব্সা। 
ফাময়দা: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে িাশােহুমদর সেয় ব্াে োি 
ব্াে োাঁেুর উপর আর ডান োি ডান োাঁেুর উপর রাখ্মিন এব্ং শাোদাি 
আেুক্ষল িারা ইশারা করমিন।  

اَلةِ، َجَعَل قََدَمُه الْيُِّْسَى حَتَْت فَْخِذهِ » َم إَِذا َقَعَد يِف الصا
ِ َصَّلا اهلُل َعلَيِْه وََسلا  ََكَن رَُسوُل اَّللا

 ُرْكبَتِهِ الْيُِّْسَى، َووََضَع يََدهُ اْْلُْمََن اْْلُْمََن وََساقِِه، َوفََرَش قََدَمُه اْْلُْمََن، َووََضَع يََدهُ الْيُِّْسَى لََعَ 
ْصبُِعهِ لََعَ فَْخِذهِ اْْلُ 

ُ
َشاَر بِأ

َ
 «ْمََن، َوأ

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে যখ্ন সালামির েমধয ব্সমিন, িখ্ন 
ক্ষিক্ষন িাাঁর ব্াে পা ও এর নলামক ডান রামনর নীমি রাখ্মিন, ডান পা ক্ষব্ক্ষছময় 
ক্ষদমিন, ব্াে োি ব্াে পাময়র রামনর উপর রাখ্মিন, ডান োি ডান পাময়র 
রামনর উপর স্থাপন করমিন এব্ং শাোদাি আেুক্ষল িারা ইশারা করমিন”।1 

ُه إَِشاَرتَهُ َكن »  «اَل َُيَاِوُز برََصُ
“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লামের পিাখ্ ইশারা পথমক অগ্রসর েি 
না”।2 
১০- সাজদাহ্ মি পদা‘আ পো। পকননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে 
ব্মলমছন,  

ُموا ِفيِه الرابا َعزا » ُكوُع َفَعظر ا الرُّ ما
َ
ْو َساِجًدا، فَأ

َ
 الُْقْرآَن َراِكًعا أ

َ
قَْرأ

َ
ْن أ

َ
اَل َوإِِّنر نُِهيُت أ

َ
، أ وََجلا

ََعِء، َفَقمِ  ُجوُد فَاْجتَِهُدوا يِف اِلُّ ا السُّ ما
َ
ْن يُْستََجاَب لَُكمْ َوأ

َ
 «ٌن أ

“সাব্ধান! আোমক ক্ষনমষধ করা েময়মছ আক্ষে পযন রুকু ব্া সাজদােরি অব্স্থায় 
কুরআন পাি না কক্ষর। পিােরা রুকু অব্স্থায় েোন প্রিুর পশ্রষ্ঠত্ব ও েেে ব্ণথনা 

                                           
1 আবু্ দাউদ, োদীস নং ৯৮৮। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক সেীে ব্মলমছন।   
2 আবু্ দাউদ, োদীস নং ৯৯০। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক োসান সেীে ব্মলমছন।   
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করমব্ এব্ং সাজদাে রি অব্স্থায় অক্ষধক পদা‘আ পোর পিষ্টা করমব্; পকননা 
পস অব্স্থা পিাোমদর পদা‘আ কবু্ল েওয়ার অক্ষধক উপমযা ী”।1 
১১- পশষ বব্িমক িাশােহুমদর পমর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লামের 
ওপর দুরূদ দুরূদ পাি করা।  

ٍد، َكَما َصلايَْت لََعَ إِبَْراِهيَم، ولَََعَ آِل إِبَْراِهيَم، إِناَك » ٍد ولَََعَ آِل حُمَما يٌد  اللاُهما َصلر لََعَ حُمَما مَحِ
ٍد، َكَما بَاَرْكَت لََعَ إِبَْراِهيَم، ولَََعَ آِل إِبْرَ  ٍد ولَََعَ آِل حُمَما يٌد، اللاُهما بَارِْك لََعَ حُمَما اِهيَم إِناَك ََمِ

يدٌ  يٌد ََمِ  «مَحِ
“পে আল্লাে! আপক্ষন  েুোম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লামের ওপর এব্ং  
েুোম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লামের ব্ংশধরমদর ওপর সালাি পপশ 
করুন, পযরূপ আপক্ষন ইব্রােীে আলাইক্ষেস সালাে এব্ং িাাঁর ব্ংশধরমদর 
ওপর সালাি পপশ কমরমছন। ক্ষনশ্চয়ই আপক্ষন অক্ষিপ্রশংক্ষসি, অিযন্ত েযথাদার 
অক্ষধকারী।  
পে আল্লাে!  েুোম্মাদ এব্ং  েুোম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লামের 
ব্ংশধরমদর ওপর পিেক্ষন ব্রকি দান করুন পযেক্ষন আপক্ষন ব্রকি দান 
কমরমছন ইব্রােীে আলাইক্ষেস সালাে এব্ং ইব্রােীে আলাইক্ষেস সালামের 
ব্ংশধরমদর ওপর। ক্ষনশ্চয়ই আপক্ষন অক্ষিপ্রশংক্ষসি, অক্ষি েযথাদায় অক্ষধকারী”।2 
১২- িাশােহুদ ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লামের উপর দুরূদ 
পশমষ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে পথমক ব্ক্ষণথি পদা‘আ পাি করা। 
পযেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,   

ُعوُذ بِ »
َ
ْرَبٍع، ُثما ِْلَْدُع َبْعُد بَِما َشاَء: اللُهما إِِّنر أ

َ
َحُدُكْم ِمْن َصاَلتِِه فَلْيَْدُع بِأ

َ
ِمْن  َك إَِذا فََرَغ أ

، َوفِتْنَِة الَْمْحيَا َوالَْمَماِت، َوفِ  الِ َعَذاِب َجَهناَم، وََعَذاِب الَْقْْبِ جا  পিাোমদর“ «تْنَِة الَْمِسيِح اِلا

পকউ সালাি পশষ করমল (িাশােহুদ ও দুরূদ পাি পশষ েমল) পস পযন িারক্ষে 

                                           
1 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৪৭৯।  
2 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ৩৩৭০। সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৪০৬।  
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পদা‘আ পমে, এরপমর ইিােি অনয পদা‘আ পেমব্। পদা‘আগুমলা েমলা, পে 
আল্লাে আক্ষে আপনার কামছ জাোন্নাে ও কব্মরর ‘আযাব্ পথমক পানাে িাই, 
জীক্ষব্িকাল ও েৃিুযকালীন ক্ষফিনা ও োসীে আদ-দািামলর ক্ষফিনা পথমক 
পানাে িাই”। 1 
 
১৩- েুসক্ষল্লর ব্াে ক্ষদমক ক্ষিিীয় সালাে ক্ষফরামনা। োদীমস এমসমছ,  

َرى َبيَاَض ييَُسلرُم َعْن يَِميِنِه، َوَعْن يََسارِهِ، َحَّتا َكن رَُسوَل اهلِل َصَّلا اهلُل َعلَيِْه وََسلاَم  أن»
هِ   «َخدر

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ডামন এব্ং ব্ামে সালাে ক্ষফরামিন। 
এেনক্ষক ক্ষিক্ষন এেনিামব্ েুখ্ ঘুরামিন পয িার  ামলর শুভ্র আিা পদখ্া 
পযমিা”।2 
১৪- সালাে পশমষ ক্ষকছু ক্ষযক্ষকর ও পদা‘আ পাি করা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে পথমক সালাে ক্ষফরামনার পমর ক্ষকছু ক্ষযক্ষকর ও পদা‘আ 
এমসমছ, পসগুমলার ক্ষনব্থাক্ষিি অংশ এখ্ামন উমল্লখ্ করা েমলা:  
ক- সাওব্ান রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু পথমক ব্ক্ষণথি, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে 
ওয়াসাল্লাে সালাি পশমষ ক্ষিনব্ার اهلل أستغفر  পেমিন।  

                                           
1 সুনান আল-কুব্রা ক্ষললব্ায়োকী, োদীস নং ২৮৮৩। সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৫৮৮। 
েুসক্ষলমে োদীসক্ষে এিামব্ এমসমছ, আবু্  হুরায়রা রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু পথমক ব্ক্ষণথি, ক্ষিক্ষন ব্মলন, 

ْرَبٍع: ِمْن َعَذاِب  قَاَل رَُسوُل اهللِ َصَّلا اهلُل َعلَيْهِ 
َ
ِد اآْلِخِر، فَلْيَتََعواذْ ِباهللِ ِمْن أ َحُدُكْم ِمَن التاَشهُّ

َ
وََسلاَم: " ِإَذا َفَرغَ أ

اِل " جا ، َوِمْن فِتْنَِة الَْمْحَيا َوالَْمَماِت، َوِمْن رَشر الَْمِسيِح اِلا  َجَهناَم، َوِمْن َعَذاِب الَْقْْبِ
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন: “পিাোমদর পকউ যখ্ন পশষ িাশােহুদ পাি 
করা পশষ করমব্ িখ্ন পযন পস িারক্ষে ক্ষজক্ষনস পথমক আল্লাের কামছ আশ্রয় িায়। জাোন্নামের 
আযাব্ পথমক, কব্মরর আযাব্ পথমক, জীব্ন ও েৃিুযর ক্ষফিনা পথমক এব্ং োসীে দািামলর 
অক্ষনষ্ট পথমক”। সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৫৮৮। 
2 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৫৮২।  
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অিঃপর ক্ষনমনাি পদা‘আ পো:  
ْكَرامِ » اَلُم، َتبَاَرْكَت َذا اجْلاََلِل َواإْلِ اَلُم َوِمنَْك السا نَْت السا

َ
 «اللُهما أ

“পে আল্লাে, িুক্ষেই শাক্ষন্ত, কলযাণেয় এব্ং সম্মান ও প্রক্ষিপক্ষত্তর অক্ষধকারী।"1 
খ্- েু‘আয ইব্ন জাব্াল রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু পথমক ব্ক্ষণথি, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে একক্ষদন িার োি ধমর ব্লমলন,   

ِحبَُّك »
ُ
ِ إِِّنر أَل ِحبَُّك، َواَّللا

ُ
ِ إِِّنر أَل وِصيَك يَا ُمَعاُذ اَل تََدَعنا يِف ُدبُِر ُُكر »، َفَقاَل: «يَا ُمَعاُذ، َواَّللا

ُ
أ

ِعِّنر لََعَ ِذْكرَِك، وَ 
َ
 «ُشْكِرَك، وَُحْسِن ِعبَاَدتَِك َصاَلٍة َتُقوُل: اللاُهما أ

“আল্লাের কসে! পে েু‘আয, আক্ষে পিাোমক িামলাব্াক্ষস। ‘আল্লাের কসে! পে 
েু‘আয, আক্ষে পিাোমক িামলাব্াক্ষস। অিঃপর ক্ষিক্ষন ব্মলন, ‘আক্ষে পিাোমক ক্ষকছু 
উপমদশ ক্ষদক্ষি িা প্রমিযক (ফরয) সালামির পমে পেমি িুলমব্ না। িুক্ষে 
ব্লমব্, পে আল্লাে আপক্ষন আোমক আপনার ক্ষযক্ষকর, শুকর ও সুিরিামব্ 
ইব্াদাি করার িাওফীক ক্ষদন”।2   
 - েু ীরা ইব্ন শু‘ব্া রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু পথমক ব্ক্ষণথি, ক্ষিক্ষন ব্মলন, রাসূলুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে প্রমিযক ফরয সালামির পর ব্লমিন:    

ٍء قَِديٌر، اللاُهما الَ مَ  الَ إََِلَ » يَك ََلُ، ََلُ الُملُْك، َوََلُ اْلَْمُد، وَُهَو لََعَ ُُكر ََشْ ُ وَْحَدهُ الَ رَشِ انَِع إاِلا اَّللا
ْعَطيَْت، َواَل ُمْعِطَي لَِما َمنَْعَت، َواَل َينَْفُع َذا اجلَدر ِمنَْك اجلَدُّ 

َ
 «لَِما أ

“এক আল্লাে ব্যিীি (সিয) পকামনা ইলাে নাই, সাব্থমিৌেত্ব একোত্র িাাঁরই, 
সেস্ত প্রশংসা একোত্র িাাঁরই জনয, ক্ষিক্ষন সব্ ক্ষকছুর ওপরই িেিাশীল। পে 
আল্লাে! আপক্ষন যা প্রদান করমি িান িা পরাধ করার পকউ পনই। আর আপক্ষন 
কাউমক না ক্ষদমল িামক পকউ ক্ষদমি পারমব্ না। আপনার কামছ (সৎকাজ ক্ষিন্ন) 
পকামনা সম্পদশালীর সম্পদ উপকামর আমস না”। 3 

                                           
1 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৫৯১।  
2 আবু্ দাউদ, োদীস নং ১৫২২। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক সেীে ব্মলমছন।   
3 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ৮৪৪। সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং  ৪৭৮।  
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ঘ-আবু্  হুরায়রা রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে 
পথমক ব্ণথনা কমরন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন, 

َد اهلَل ثاََلثًا » َ اهلَل ثاََلثًا َمْن َسباَح اهلَل يِف ُدبُِر ُُكر َصاَلةٍ ثاََلثًا َوثاََلِثنَي، ومََحِ َوثاََلِثنَي، َوَكْبا
يَك ََلُ،  ََلُ الُْملُْك َوثاََلِثنَي، َفتِْلَك تِْسَعٌة َوتِْسُعوَن، َوقَاَل: َتَمامَ الِْمائَِة: اَل إََِلَ إاِلا اهلُل وَْحَدهُ اَل رَشِ

ٍء قَِديٌر ُغِفَرْت َخَطايَاُه َوإِنْ   «رِ ََكنَْت ِمثَْل َزبَِد ابْلَحْ  َوََلُ اْْلَْمُد وَُهَو لََعَ ُُكر ََشْ
“পয ব্যক্ষি প্রমিযক ওয়াি সালামির পশমষ পিক্ষত্রশ ব্ার আল্লাের িাসব্ীে ব্া 
পক্ষব্ত্রিা ব্ণথনা করমব্, পিক্ষত্রশ ব্ার আল্লাের িােেীদ ব্া প্রশংসা করমব্ এব্ং 
পিক্ষত্রশ ব্ার িাকব্ীর ব্া আল্লাের েেে ব্ণথনা করমব্ আর এইিামব্ ক্ষনরানব্বই 
ব্ার েওয়ার পর শিিে পূণথ করমি ব্লমব্, “লা-ইলাো ইল্লাল্লাহু ওয়ােদাহু লা 
শারীকা লাহু, লাহুল েুলকু ওয়ালাহুল োেদু ওয়াহুয়া ‘আলা কুক্ষল্ল শায়ইন 
কাদীর” অথথাৎ আল্লাে ছাো পকামনা ইলাে পনই। ক্ষিক্ষন একক ও িাাঁর পকামনা 
শরীক পনই। সাব্থমিৌে িেিার অক্ষধকারী একোত্র ক্ষিক্ষনই। সব্ প্রশংসা িাাঁরই 
প্রাপয। ক্ষিক্ষন সব্ক্ষকছু করমি সিে; িার প ানােসেূে সেুমদ্রর পফনারাক্ষশর 
েমিা অসংখ্য েমলও োফ কমর পদওয়া েয়”।1 
ঙ- আবু্ উোো রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু পথমক ব্ক্ষণথি, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে 
ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন, 

 آيََة الُْكرِِْسر يِف ُدبُِر ُُكر َصاَلٍة »
َ
ْن َيُموَت َمْن قََرأ

َ
 «َمْكتُوَبٍة لَْم َيْمنَْعُه ِمْن ُدُخوِل اجْلَناِة إاِلا أ

“পয ব্যক্ষি প্রমিযক ফরয সালামির পমর আয়ািুল কুরসী পাি করমব্ িামক 
েৃিুয ব্যিীি পকামনা ক্ষকছু জান্নামি প্রমব্মশ ব্াধা ক্ষদমব্ না”।2 
ি- আের ইব্ন োয়েুন আউদী রে. পথমক ব্ক্ষণথি, ক্ষশিক পযেন ছাত্রমদর পলখ্া 
ক্ষশিা পদন, সা‘দ রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু পিেক্ষন িাাঁর সন্তানমদর এ ব্াকযগুমলা ক্ষশিা 
                                           
1 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৫৯৭।  
2 সুনান আল-কুব্রা ক্ষলন-নাসায়ী, োদীস নং ৯৮৪৮; আল-‘েুজাে আল-কাব্ীর, োদীস নং 
৭৫৩২। ইোে োইসােী রে. োজোউয যাওয়াময়মদ (২/১৪৮) ব্মলন, োদীমসর সনদক্ষে 
োসান।   
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ক্ষদমিন এব্ং ব্লমিন: “রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে  সালামির 
পর এগুমলা পথমক পানাে িাইমিন, ক্ষিক্ষন ব্লমিন,  

ُعوُذ بَِك »
َ
، َوأ ُعوذُ بَِك ِمَن اجلُْْبِ

َ
ْنيَا، اللاُهما إِِّنر أ ُعوُذ بَِك ِمْن فِتْنَِة اِلُّ

َ
رَْذِل الُعُمِر، َوأ

َ
رَدا إََِل أ

ُ
ْن أ

َ
أ

ُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاِب الَقْْبِ 
َ
 «َوأ

“পে আল্লাে! আক্ষে িীরুিা, অক্ষিব্াধথকয, দুক্ষনয়ার ক্ষফিনা ও কব্মরর ‘আযাব্ 
পথমক আপনার ক্ষনকে পানাে িাই”।1 
সালামি পযসব্ কাজ করা জাময়য:  
সালামি েুসল্লীর জনয ক্ষকছু কাজ করা বব্ধ, পসগুমলা েমলা:  
১- সালামি ইোে ক্ষকরাি িুমল প মল িামক স্মরণ কক্ষরময় পদওয়া ও ক্ষকরাি 
শুরু করা।   
আবু্দল্লাে ইব্ন উোর রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু পথমক ব্ক্ষণথি, ক্ষিক্ষন ব্মলন, নব্ী 
সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে একব্ার সালাি আদায় করমি ক্ষকরাি িুমল 
যান। ফমল ক্ষিক্ষন সালাি পশষ কমর আোমক ব্লমলন, 

َشِهْدَت َمَعنَا؟ »
َ
؟ « أ ا ْن َتْفتََحَها لََعَ

َ
 «قَاَل: َنَعْم، قَاَل: َفَما َمنََعَك أ

“িুক্ষে ক্ষক আোমদর সামথ সালাি আদায় কর ক্ষন? আক্ষে ব্ললাে, েযাাঁ। ক্ষিক্ষন 
ব্লমলন, িােমল  আোমক িুমল যাওয়া ক্ষকরাি স্মরণ কক্ষরময় ক্ষদমি পিাোমক 
পক ক্ষনমষধ কমরমছ?”2 
২- সালামি পকামনা প্রময়াজন পদখ্া ক্ষদমল পযেন, ইোে িুল করমল িামক সিকথ 
করা ব্া অন্ধমক পথ পদখ্ামনা ইিযাক্ষদর পিমত্র পুরুষ িাসব্ীে ব্লমব্ আর 
পেময়মলাক োমি িাক্ষল ক্ষদমব্। পকননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে 
ব্মলমছন,  

ٌء يِف » ِ َمْن نَابَُه ََشْ  «لِلنرَساءِ  قناَما اتلاْصِفي، فإَصاَلتِِه فَلْيَُقْل: ُسبَْحاَن اَّللا

                                           
1 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ২৮২২।  
2 ইব্ন ক্ষেব্বান, োদীস নং ২২৪২। শু‘আইব্ আরনাউি োদীমসর সনদক্ষেমক সেীে ব্মলমছন।  
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“কামরা সালামির েমধয পকামনা সেসযা পদখ্া ক্ষদমল পস পযন ‘সুব্োনাল্লাে’ ব্মল। 

োিিাক্ষল পিা পেময়মদর জনয।”।1 
৩- সাপ, ক্ষব্িু ও িক্ষিকর প্রাক্ষণ েিযা করা জাময়য। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,   

اَل » ْسوََديِْن يِف الصا
َ
 2«ِة: اْْلَياَة، َوالَْعْقَرَب اْقتُلُوا اأْل

“কষ্টদায়ক দু’ কামলা ব্স্তুমক  পিােরা সালািরি অব্স্থায়ও েিযা করমব্: আর 
িা েমি, সাপ ও ক্ষব্িু”।3 
৪- পকউ সালামির সােমন ক্ষদময় পোঁমে প মল িামক ব্াাঁধা পদওয়া। রাসূলুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

ْن ََيْتَاَز َبنْيَ يََديِْه فَلْيَْدَفْع يِف »
َ
َحٌد أ

َ
َراَد أ

َ
ٍء يَْسَُتُهُ ِمَن انلااِس فَأ َحُدُكْم إََِل ََشْ

َ
 ََنْرِهِ إَِذا َصَّلا أ

يَْطانُ  ََب فَلْيَُقاتِلُْه فَإِناَما ُهَو الشا
َ
 «فَإِْن أ

“পিাোমদর েমধয পকামনা ব্যক্ষি যখ্ন পকামনা ব্স্তু োনুষমদর পথমক সুিরা 
ক্ষেমসমব্ সােমন পরমখ্ সালািরি েয়, িখ্ন যক্ষদ পকামনা ব্যক্ষি িার সমু্মখ্ 
ক্ষদময় অক্ষিক্রে করমি িায়, িমব্ পস পযন িামক ইশারায় ব্াধা পদয়। 
অক্ষিক্রেকারী যক্ষদ ইশারার প্রক্ষি ভ্রূমিপ না কমর িমব্ পস পযন িার সামথ যুদ্ধ 
কমর। পকননা পস একো শয়িান”।4 
৫- পকউ ডাকমল ব্া সালাে ক্ষদমল ইশারা ক্ষদময় িার উত্তর পদওয়া। জাক্ষব্র 
রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু পথমক ব্ক্ষণথি, ক্ষিক্ষন ব্মলন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে 
ওয়াসাল্লাে ব্নী েুস্তাক্ষলক প ামত্রর ক্ষদমক যাওয়ার সেয় আোমক পকামনা এক 
কামজ পাক্ষিময়ক্ষছমলন। আক্ষে এমস পদক্ষখ্ ক্ষিক্ষন িাাঁর উমের উপর সালাি আদায় 

                                           
1 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ১২১৮; সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৪২১।  
ْسوََديِْن  2

َ
  িারা সাপমকই বু্ঝামনা েয়। األسود েূলি সাপ ও ক্ষব্িুমক বু্ঝায়।  اْقتُلُوا اأْل

3 আবু্ দাউদ, োদীস নং ৯২১। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক সেীে ব্মলমছন। ক্ষিরক্ষেযী, োদীস 
নং ৩৯০। ক্ষিক্ষন োদীসক্ষেমক োসান সেীে ব্মলমছন।  

4 আবু্ দাউদ, োদীস নং ৭০০। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক সেীে ব্মলমছন।   
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করমছন। আক্ষে ঐ অব্স্থায়ই িাাঁর সামথ কথা ব্ললাে। োি িারা (িুপ করমি) 
ইশারা করমলন। ব্ণথনাকারী যুোইর রে. এ সেয় িাাঁর োি িারা ইশারা কমর 
পদখ্ামলন, আক্ষে আব্ার কথা ব্ললাে। আব্ার এরূপ ইশারা করমলন। 
ব্ণথনাকারী যুোইর রে. এব্ারও িাাঁর োি িারা োক্ষের ক্ষদমক ইশারা কমর 
পদখ্ামলন। িখ্ন আক্ষে িার কুরআন ক্ষিলাওয়াি শুনক্ষছলাে। োথায় ইশারা 
কমর রুকু সাজদাে করক্ষছমলন। িারপর সালাি পশষ কমর আোমক ক্ষজজ্ঞাসা 
করমলন,   

ِّنر »
َ
َكلرَمَك إاِلا أ

ُ
ْن أ

َ
رَْسلْتَُك ََلُ؟ فَإِناُه لَْم َيْمنَْعِِّن أ

َ
ِي أ َصّلر َما َفَعلَْت يِف اذلا

ُ
 «ُكنُْت أ

“আক্ষে পয কামজ পিাোমক পাক্ষিময়ক্ষছলাে, িার কী কমরছ? আক্ষে সালাি আদায় 
করক্ষছলাে ব্মল পিাোর কথার উত্তর ক্ষদমি পাক্ষর ক্ষন”।1 
ইব্ন উোর রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু সুোইব্ রাক্ষদয়াল্লাহু আনহু পথমক ব্ণথনা কমরন, 
ক্ষিক্ষন ব্মলন, 

ِ َصَّلا اهلُل َعلَيِْه » ، فََسلاْمُت َعلَيِْه، فََردا إَِشاَرةً َمَررُْت بَِرُسوِل اَّللا َواَل »، قَاَل: «وََسلاَم وَُهَو يَُصّلر
ْصبُِعهِ 

ُ
ْعلَُمُه إاِلا قَاَل إَِشاَرةً بِأ

َ
 «أ

“একব্ার আক্ষে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লামের ক্ষখ্দেমি োক্ষযর 
েময় িাাঁমক সালািরি অব্স্থায় পদখ্মি পাই। আক্ষে িাাঁমক সালাে পদই। এ সেয় 
ক্ষিক্ষন আেুমলর ইশারায় এর জব্াব্ পদন”।2 
অিএব্, এসব্ োদীস িারা প্রোণ েয় পয, পকউ ডাকমল ব্া সালামের জব্াব্ 
ক্ষদমি েমল পুমরা োি িারা ব্া োথা পনমে ব্া আেুমলর ইশারায় জব্াব্ পদওয়া 
যায়।  
৬- ব্াচ্চা ব্েন করা ব্া েুসক্ষল্লর সামথ ক্ষেক্ষশময় পনওয়া জাময়য। আবু্  কািাদা 
আনসারী রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু পথমক ব্ক্ষণথি, ক্ষিক্ষন ব্মলন,  

                                           
1 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৫৪০।  
2 আবু্ দাউদ, োদীস নং ৯২৫। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক সেীে ব্মলমছন।   
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ِِب الَْعاِص َوِِهَ ابْنَُة َزيْنََب »
َ
َماَمُة بِنُْت أ

ُ
يُْت انلاِِبا َصَّلا اهلُل َعلَيِْه وََسلاَم يَُؤمُّ انلااَس َوأ

َ
 بِنُْت َرأ

ََعَدَهاانلاِِبر َصَّلا اهلُل َعلَيِْه وََسلاَم لََعَ ََعتِِقِه، 
َ
ُجوِد أ  «فَإَِذا َرَكَع وََضَعَها، َوإَِذا َرَفَع ِمَن السُّ

“আক্ষে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লােমক পদমখ্ক্ষছ, ক্ষিক্ষন সালামি 
পলাকমদর ইোেক্ষি করমছন আর িাাঁর নািনী উোো ক্ষব্নি আক্ষব্ল ‘আস অথথাৎ 
রাসূমলর কনযা যায়নাব্ রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনোর কনযা িার কাাঁমধ উমি আমছ। ক্ষিক্ষন 
সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে যখ্ন রুকুমি যামিন িখ্ন িামক (কাাঁধ পথমক) 
নাক্ষেময় রাখ্মছন, আব্ার সাজদাে  পথমক উিার পর পুনরায় কাাঁমধ উক্ষিময় 
ক্ষনমিন”।1 
৭- প্রময়াজমন সাোনয োাঁো। ‘আময়শা রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনো পথমক ব্ক্ষণথি, ক্ষিক্ষন 
ব্মলন, 

ِ َصَّلا اهلُل َعلَيِْه وََسلاَم » مْحَُد  -ََكَن رَُسوُل اَّللا
َ
يَُصّلر َوابْلَاُب َعلَيِْه ُمْغلٌَق، فَِجئُْت  -قَاَل أ

مْحَُد:  -فَاْستَْفتَْحُت 
َ
نا  -قَاَل أ

َ
هُ، وََذَكَر أ ابْلَاَب ََكَن يِف َفَمََش َفَفتََح يِل، ُثما رََجَع إََِل ُمَصالا

 «الِْقبْلَةِ 
“একব্ার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ঘমরর দরজা ব্ন্ধ কমর 
সালাি আদায় করক্ষছমলন। এ সেয় আক্ষে এমস দরজা খু্লমি িাইমল ক্ষিক্ষন 
দরজা খু্মল ক্ষদময় পুনরায় সালািরি েন। োদীমস আরও উমল্লখ্ আমছ পয, 
দরজাক্ষে ক্ষকব্লােুখ্ী ক্ষছল”।2 
৮- সাোনয কাজ করা, পযেন কািার পসাজা করার জনয ব্া কািার ক্ষিক করার 
জনয সােমন, ক্ষপছমন, ডামন ব্া ব্ামে সাোনয নোিো করা ও িলা ব্া েুসল্লীমক 
ব্া পাশ পথমক ডান পামশ ক্ষনময় আসা ব্া কাপে ক্ষিক করা, কাক্ষশ পদওয়া, শরীর 

                                           
1 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৫৪৩।  
2 আবু্ দাউদ, োদীস নং ৯২২। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক োসান ব্মলমছন। েুসনাদ আেেদ, 
োদীস নং ২৪০২৭, শু‘আইব্ আরনাউি োদীমসর সনদক্ষেমক োসান ব্মলমছন।  
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িুলকামনা, োই পিালার সেয় েুমখ্র উপর োি রাখ্া ইিযাক্ষদ পছাে খ্ামো কাজ 
করা জাময়য। ইব্ন আব্বাস রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু পথমক ব্ক্ষণথি, 

َصّلر َمَعُه،  ميمونة، بِتُّ ِعنَْد َخالَِِت »
ُ
َفَقامَ انلاِِبُّ َصَّلا اهلُل َعلَيِْه وََسلاَم يَُصّلر ِمَن اللايِْل، َفُقْمُت أ

قَاَمِِّن َعْن يَِمينِهِ 
َ
ِِس، فَأ

ْ
َخَذ بَِرأ

َ
 «َفُقْمُت َعْن يََسارِهِ، فَأ

“একরামি আক্ষে আোর খ্ালা োইেুনা রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনোর ঘমর রাি যাপন 
কক্ষর। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে রামি সালাি আদায় করমি 
দাাঁোমলন। আক্ষেও িাাঁর সমে সালাি আদায় করমি িাাঁর ব্াে পামশ 
দাাঁক্ষেময়ক্ষছলাে। িখ্ন ক্ষিক্ষন আোর ক্ষপছন ক্ষদময় োথায় ধমর আোমক িাাঁর ডান 
পামশ এমন দাাঁে করামলন”। 1 
সালামি োকরূেসেূে:  
১- আকামশর পামন িাকামনা। পকননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে 
ব্মলমছন:  

َماِء يِف َصاَلتِِهمْ » بَْصارَُهْم إََِل السا
َ
قَْواٍم يَْرَفُعوَن أ

َ
، فَاْشتَدا قَْوَُلُ يِف َذلَِك، َحَّتا قَاَل: «َما بَاُل أ

بَْصارُُهمْ »
َ
ْو تَلُْخَطَفنا أ

َ
 «َْلَنْتَُهنا َعْن َذلَِك أ

“পলাকমদর ক্ষক েময়মছ পয, িারা িিু আকামশর ক্ষদমক িাক্ষকময় সালাি আদায় 
করমছ? এ সম্পমকথ কমিার সিকথব্াণী উচ্চারণ কমর ক্ষিক্ষন ব্মলন, িারা অব্শযই 
পযন উপমরর ক্ষদমক দৃক্ষষ্টপাি করা পথমক ক্ষব্রি থামক। অনযথায় িামদর 
িিুসেূে ক্ষছক্ষনময় পনওয়া েমব্”।2 
২- পকােমর োি ক্ষদময় দাাঁোমনা। ক্ষযয়াদ ইব্ন সুব্াইে রে. পথমক ব্ক্ষণথি, ক্ষিক্ষন 
ব্মলন, “একব্ার আক্ষে ইব্ন উোর রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহুর ক্ষপছমন দাাঁক্ষেময় সালাি 
পেক্ষছলাে। এ সেয় আক্ষে আোর েস্তিয়মক পকােমরর দুই পামশ স্থাপন কক্ষর। 
এিদ্দশথমন সালাি পশমষ ক্ষিক্ষন আোমক ব্মলন, 

                                           
1 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ৬৯৯।  
2 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ৭৫০। সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৪২৮।  
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ِ َصَّلا اهلُل َعلَيِْه وََسلاَم َينََْه َعنْهُ » اَلِة، َواَكَن رَُسوُل اَّللا لُْب يِف الصا  «َهَذا الصا
“সালামির সামথ এরূপ দিায়োন েওয়া শূক্ষলকামষ্ঠর সামথ সাদৃশযপূণথ। 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে এিামব্ দাাঁোমি ক্ষনমষধ কমরমছন”।1 
৩- প্রময়াজন ব্যিীি োথা ব্া পিাখ্ এক্ষদক পসক্ষদক পেলামনা ও িাকামনা। 

‘আময়শা রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনো পথমক ব্ক্ষণথি, ক্ষিক্ষন ব্মলন, “একব্ার আক্ষে 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লােমক সালামির েমধয (ঘাে ক্ষফক্ষরময়) 
এক্ষদক ওক্ষদক িাকামনার ব্যাপামর ক্ষজজ্ঞাসা কক্ষর। জব্ামব্ ক্ষিক্ষন ব্মলন,   

يَْطاُن ِمْن َصاَلِة الَعبْدِ »  «ُهَو اْخِتاَلٌس ََيْتَِلُسُه الشا
“এক্ষে শয়িামনর পছাাঁ োরা, পস োনুমষর সালাি পথমক ক্ষকছু অংশ পছা পেমর 
ক্ষনময় যায়”।2 
৪- অনথথক কাজ করা ব্া এেন কাজ করা যা সালাি খু্শু‘ (একাগ্রক্ষিত্ত) নষ্ট 
েময় যায়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

اَلةِ »  «اْسُكنُوا يِف الصا
“পিােরা সালামির েমধয শান্ত থাকমব্”।3 
৫- েুসল্লী িার িুল, জাোর োিা ব্া জাোর ওপর সাজদাে পদওয়া। রাসূলুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

ْسُجَد لََعَ »
َ
ْن أ

َ
ِمْرُت أ

ُ
ُكفا ثَْوًبا َواَل َشْعًرا أ

َ
ْعُظٍم، َواَل أ

َ
 «َسبَْعِة أ

“আোমক সািক্ষে োমের সাোমযয সাজদাে করার ক্ষনমদথশ পদওয়া েময়মছ এব্ং 
োথার িুল ও কাপে ধমর রাখ্মি ক্ষনমষধ করা েময়মছ”।4 
৬- একাক্ষধকব্ার সাজদাের স্থান পথমক পাথরকণা ব্া োক্ষে সক্ষরময় সোন করা। 
েু‘আইকীব্ রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু পথমক ব্ক্ষণথি, ক্ষিক্ষন ব্মলন: েসক্ষজমদর েমধয 
                                           
1 আবু্ দাউদ, োদীস নং ৯০৩। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক সেীে ব্মলমছন।   
2 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ৭৫১।  
3 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৪৩০।  
4 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৪৯০।  
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অথথাৎ সালািরি অব্স্থায় পাথর-েুকরা সরামনা সম্পমকথ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইক্ষে ওয়াসাল্লােমক ক্ষজমজ্ঞস করা েমল ক্ষিক্ষন ব্লমলন, 

 «إِْن ُكنَْت فَاِعاًل فََواِحَدةً »
“যক্ষদ পিাোমক এরূপ (পাথর েুকরা সরামনার কাজ) করমিই েয়, িােমল 
একব্ার োত্র করমি পামরা”।1 
৭- সদল কমর (িথা োথার উপর পথমক দু’ কামধর উপর ক্ষকছু না রাখ্া োক্ষের 
ক্ষদমক প্রলক্ষম্বি কাপে পক্ষরধান কমর) সালাি আদায় করা ও সালামি েুখ্ পিমক 
রাখ্া। আবু্ হুরায়রা রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু পথমক ব্ক্ষণথি, ক্ষিক্ষন ব্মলন, 

ُ رسول اهلل  َنََه » اَلةِ وَ َصَّلا اَّللا ْدِل يِف الصا َي الراُجُل فَاهُ َعلَيِْه وََسلام َعِن السا ْن ُيَغطر
َ
 «أ

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে সদল কমর সালাি পেমি ক্ষনমষধ 
কমরমছন এব্ং সালামির সেয় েুখ্ িাকমিও ক্ষনমষধ কমরমছন”।2 
৮- খ্াব্ার সােমন ক্ষনময় সালাি আদায় করা। পকননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

َعامِ  اَل » ةِ الطا  «َصاَلَة ِِبَُْضَ
“খ্াব্ার োক্ষযর েমল পকামনা সালাি পো িলমব্ না”।3 
৯- পায়খ্ানা-পপশামব্র পব্  ক্ষনময় সালাি আদায় করা। পকননা উপমরাি  
োদীমস এমসমছ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন, 

ْخبَثَانِ »
َ
َعاِم، َواَل ُهَو يَُدافُِعُه اأْل ةِ الطا  «4اَل َصاَلَة ِِبَُْضَ

“খ্াব্ার োক্ষযর েমল পকামনা সালাি পো িলমব্ না। ক্ষকংব্া পায়খ্ানা পপশামব্র 
পব্  ক্ষনময়ও সালাি পো িলমব্ না।5 

                                           
1 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৫৪৬।  
2 আবু্ দাউদ, োদীস নং ৬৪৩। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক োসান ব্মলমছন।   
3 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৫৬০।  
ْخبَثَانِ  4

َ
  অথথ পায়খ্ানা পপশাব্। اأْل

5 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৫৬০।  
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১০- প্রিি ঘুে পপমল সালাি আদায় করা। পকননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

َحَدُكْم إَِذا َصَّلا وَُهوَ »
َ
قُْد، َحَّتا يَْذَهَب َعنُْه انلاْوُم، فَإِنا أ َحُدُكْم وَُهَو يَُصّلر فَلَْْيْ

َ
 إَِذا َنَعَس أ

 «نَاِعٌس، اَل يَْدرِي لََعلاُه يَْستَْغِفُر فَيَُسبُّ َنْفَسهُ 
“সালাি আদাময়র অব্স্থায় পিাোমদর কামরা যক্ষদ িন্দ্রা আমস িমব্ পস পযন 
ঘুমের পরশ পকমে না যাওয়া পযথন্ত ঘুক্ষেময় পনয়। কারণ, িন্দ্রাব্স্থায় সালাি 
আদায় করমল পস জানমি পারমব্ না, েয়ি পস িো িাইমি ক্ষ ময় ক্ষনমজমক 
 াক্ষল ক্ষদময় ব্সমব্।1 
সালাি নষ্ট েওয়ার কারণসেূে:  
ক্ষনমনাি পয পকামনা একক্ষে কারণ পাওয়া প মল সালাি নষ্ট েময় যায়:  
১- সালামি ইিাকৃি পানাোর করমল। এ ব্যাপামর আমলে ণ ঐকেিয পপাষণ 
কমরমছন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন, 

اَلِة لَُشْغاًل »  «إِنا يِف الصا
“সালাি অমনক ব্যস্তিা ও ক্ষনেগ্নিা রময়মছ”।2   
২- ইিাকৃিিামব্ সালাি ব্ক্ষেিুথি পকামনা কথাব্ািথা ব্া সালাি সংমশাধমনর 
উমদ্দশয ব্যক্ষিমরমক অনয কথা ব্লা। যাক্ষয়দ ইব্ন আরকাে রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু 
পথমক ব্ক্ষণথি, ক্ষিক্ষন ব্মলন, 

اَلةِ َحَّتا نََزلَْت » اَلِة يَُكلرُم الراُجُل َصاِحبَُه وَُهَو إََِل َجنِْبِه يِف الصا وا ٓ﴿ُكناا َنتَََكاُم يِف الصا َٓوق وم 
ِٓ َّٰنِتِّيَّٓٓلِلَّ ُكو[  ٦٦٢: ابلقرة] ﴾َق ِمْرنَا بِالسُّ

ُ
مِ فَأ  «ِت، َونُِهينَا َعِن اللََْكَ

“আেরা সালামি কথাব্ািথা ব্লিাে। প্রমিযমকই িার পামশর ব্যক্ষির সামথ 
আলাপ করি। অিঃপর (আল্লাের জনয দাাঁোমব্ ক্ষব্নীিিামব্) [সূরা আল-

                                           
1 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ২১২; সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৭৮৬।  
2 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ১২১৬।  
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ব্াকারা, আয়াি: ২৩৮] এ আয়ািক্ষে যখ্ন নাক্ষযল েমলা, িখ্ন িুপ থাকমি 
ক্ষনমদথশ পদওয়া েয় এব্ং পরস্পমর আলাপ করমি ক্ষনমষধ করা েয়”।1 
এছাোও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে অনয োদীমস ব্মলমছন,  

ِم انلااِس، إِناَما ُهَو التاْسِبيُح » ٌء ِمْن لََكَ اَلَة اَل يَْصلُُح ِفيَها ََشْ َواتلاْكِبُْي َوقَِراَءةُ إِنا َهِذهِ الصا
 «الُْقْرآنِ 

“সালামি োনুমষর কথাব্ািথা জািীয় পকামনা ক্ষকছু ব্লা ক্ষিক নয়। ব্রং িা পিা 
পকব্ল- িাসব্ীে, িাকব্ীর ও কুরআন পামির জনয”।2 
িমব্ সালামির েমধয সালামির সংমশাধমনর জনয পকামনা কথা ব্লা পযেন, 
ইোে ক্ষকরাি পেমি িুমল প মল েুসল্লী ক্ষকরাি শুরু কমর িামক স্মরণ কমর 
পদওয়া ব্া ইোে সালাে ক্ষফক্ষরময় েুসল্লীমদরমক সালাি পূণথ েময়মছ ক্ষক-না 
ক্ষজমজ্ঞস করমল সালাি অপূণথ থাকমল েুসল্লীমদর িারা উত্তর পদওয়া এব্ং ইোে 
কিৃথক ব্াকী সালাি পূণথ করা ইিযাক্ষদ সালামির েমধয করমল িক্ষি নাই। 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লামের সামথই এ ঘেনা ঘমেমছ।  

مْ قَرُصَْت؟ َفَقاَل: َفَقاَل ََلُ ُذو اْلََديِْن »
َ
نَِسيَت أ

َ
نَْس َولَْم َتْقرُصْ »أ

َ
َفَقاَل انلاِِبُّ َصَّلا اهلُل َعلَيِْه « لَْم أ

ْصَحابِِه: 
َ
َحقٌّ َما َيُقوُل؟»وََسلاَم أِل

َ
، ُثما َسَجَد َسْجَدَتنْيِ قَالُو« أ ْخَرَينْيِ

ُ
  «ا: َنَعْم، فََصَّلا َرْكَعتنَْيِ أ

‘যুলইয়াদাইন’ (দুই োিাওয়ালা ব্া লম্বা োিাওয়ালা) ব্লল, পে আল্লাের নব্ী! 
আপক্ষন ক্ষক িুল কমরমছন, না সালাি পছাে করা েময়মছ? ক্ষিক্ষন ব্লমলন, “আক্ষে 
িুমল যাইক্ষন এব্ং (সালাি) পছােও করা েয়ক্ষন”। ক্ষিক্ষন সাোব্ী ণমক ক্ষজমজ্ঞস 
করমলন, যুলইয়াদাইন ক্ষক ক্ষিক ব্মলমছ? িারা ব্লমলন, েযাাঁ, ‘যুলইয়াদাইন’ 
সক্ষিক ব্মলমছ। িারপর ক্ষিক্ষন উমি দাাঁক্ষেময় ব্াকী দু’রাকা‘আি সালাি আদায় 
করমলন। অিঃপর দু’ক্ষে সাজদাে  করমলন”।3 

                                           
1 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ১২০০; সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৫৩৯।  
2 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৫৩৭।  
3 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ৬০৫১।  
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৩- উক্ষল্লক্ষখ্ি সালামির পকামনা রুকন ব্া শিথ ব্াদ পেমল যা সালামির েমধয ব্া 
সালামির পমর পূণথ করা সম্ভব্ নয়। পকননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে 
ওয়াসাল্লাে সালাি িুলকারীমক ব্মলমছন,  

، فَإِناَك لَْم تَُصلر »   « ارِْجْع فََصلر
“ক্ষফমর ক্ষ ময় আব্ার সালাি আদায় কর। পকননা, িুক্ষে সালাি আদায় কর 
ক্ষন”।1 
পকননা উি ব্যক্ষি সালাি ধীরক্ষস্থরিা ও পসাজা েময় উিা ব্সার রুকন পছমে 
ক্ষদময়ক্ষছল। িাই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে িামক পুনরায় সালাি 
আদায় করমি ব্মলমছন।   
৪- সালামি অক্ষিক্ষরি কাজ করা। পকননা এ ধরমণর অক্ষিক্ষরি কাজ করমল 
ইব্াদমি ক্ষব্ঘ্ন ঘমে। পযেন, ইব্াদমির পক্ষরপন্থী পকামনা কাজ করা, অন্তর ও 
অনযানয অে প্রিযে িারা সালাি ব্যিীি অনয কাজ করা। িমব্ সাোনয কাজ 
পযেন, ইশারায় সালামের উত্তর পদওয়া ব্া কাপে ক্ষিক করা, োি িারা শরীর 
িুলকামনা ইিযাক্ষদ সালাি নষ্ট কমর না। 
৫- অট্টোক্ষস োসমল সালাি নষ্ট েময় যায়। আমলে ণ এ ব্যাপামর ঐকেিয 
পপাষণ কমরমছন। িমব্ িাব্াসসুে ব্া েুিক্ষক োক্ষস োসমল অমনক আমলমের 
েমি, িামি সালাি নষ্ট েয় না।  
৬- সালামি ওয়ামির িারিীব্ িথা ধারাব্াক্ষেকিা রিা না করা। পযেন,  
ো ক্ষরব্ না পমে ইশা আদায় করা। এমি ইশার সালাি নষ্ট েময় যামব্। পকননা 
সালাি ওয়ামির িারিীব্ িথা ধারাব্াক্ষেকিা ব্জায় রাখ্া ফরয। পকননা 
োদীমস এক ওয়াি সালামির পমর অনয ওয়াি সালামির কথা ধারাব্াক্ষেকিামব্ 
এমসমছ।  

                                           
1 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ৭৫৭।  
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৭- স্পষ্ট িুল করা। পযেন, ইশার সালাি িার রাকা‘আমির পক্ষরব্মিথ আে 
রাকা‘আি পো। পকননা এমি প্রোণ কমর পয পস সালাি একাগ্র ক্ষছল না, ফমল 
এ ধরমণর ব্ে িুল কমরমছ।  
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সাহু সাজদাে 
সালামি িুমলর োশুল (িক্ষিপূরণ) ক্ষদমি েুসক্ষল্ল সালাি পশমষ পয দু’ক্ষে সাজদাে 
আদায় কমর িামক সাহু সাজদাে ব্মল।  
সাহু সাজদাের কারণসেূে:  
ক্ষিন কারমণ সাহু সাজদাে ক্ষদমি েয়:  
১- সালামি পকামনা ক্ষকছু অক্ষিক্ষরি করমল। 
২- সালামি কে করমল। 
৩- এব্ং সালামি সমিে েমল।  
১- সালামি পকামনা ক্ষকছু অক্ষিক্ষরি করমল। 
পকামনা ব্যক্ষি সালামি িুমল রুকু, সাজদাে ব্া অনুরূপ পকামনা ফরয ব্া 
ওয়াক্ষজব্ কাজ অক্ষিক্ষরি করমল িামক সালাি পশমষ সালামের পমর দু’ক্ষে 
সাজদাে ক্ষদমি েয়। আবু্দল্লাে ইব্ন োস‘উদ রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু পথমক ব্ক্ষণথি,   

اَلِة؟ َفَقاَل » ِزيَد يِف الصا
َ
ْهَر ََخًْسا، فَِقيَل ََلُ: أ ِ َصَّلا اهلُل َعلَيِْه وََسلاَم َصَّلا الظُّ نا رَُسوَل اَّللا

َ
َوَما : »أ

 «َسلامَ  بعد ماقَاَل: َصلايَْت ََخًْسا، فََسَجَد َسْجَدَتنْيِ « َذاَك؟
“পযােমরর সালামি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে একব্ার পাাঁি 
রাকা‘আি আদায় করমলন। েুসক্ষল্ল ণ িাাঁমক ক্ষজমজ্ঞস করমলন, সালাি ক্ষক বৃ্ক্ষদ্ধ 
করা েময়মছ? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্লমলন, কী েময়মছ? 
সাোব্ী ণ ব্লমলন, আপক্ষন পয পাাঁি রাকা‘আি আদায় করমছন। িখ্ন ক্ষিক্ষন 
সালাে ক্ষফরামনার পমর দু’ক্ষে সাজদাে  করমলন”।1 
অনয ব্ণথনায় এমসমছ,  

اَلِة؟ قَاَل: » ِزيَد يِف الصا
َ
ْهَر ََخًْسا، َفَقالُوا: أ قَالُوا: « َوَما َذاكَ »َصَّلا انلاِِبُّ َصَّلا اهلُل َعلَيِْه وََسلاَم: الظُّ

 «َصلايَْت ََخًْسا، َفثَََن رِْجلَيِْه وََسَجَد َسْجَدَتنْيِ 

                                           
1 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ১২২৬; সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৫৭২।  
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“একব্ার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে পযােমরর সালাি পাাঁি 
রাকা‘আি আদায় কমরন। িখ্ন েুসল্লী ণ ক্ষজজ্ঞাসা করমলন, সালামি ক্ষক ক্ষকছু 
বৃ্ক্ষদ্ধ করা েময়মছ? ক্ষিক্ষন ব্লমলন, িা কী? িাাঁরা ব্লমলন, আপক্ষন পয পাাঁি 
রাকা‘আি সালাি আদায় কমরমছন। ব্ণথনাকারী ব্মলন, ক্ষিক্ষন ক্ষনমজর পা ঘুক্ষরময় 
(ক্ষকব্লােুখ্ী েময়) দুই সাজদাে (সাজদাে সাহু) কমর ক্ষনমলন”।1 
পকউ সালামি িুমল সালাে ক্ষফক্ষরময় পফলমল একেু পমর েমন পেমল সালামির 
ব্াকী অংশ পূণথ করমব্, অিঃপর সালাে ক্ষফরামব্, অিঃপর সাহু সাজদাে ক্ষদমব্, 
িারপমর আব্ার সালাে ক্ষফরামব্। এ সম্পমকথ আবু্ হুরায়রা রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু 
পথমক ব্ক্ষণথি,  

بُ »
َ
اَها أ ِ َصَّلا اهلُل َعلَيِْه وََسلاَم إِْحَدى َصاَلَِتِ الَعِِشر  قَاَل ابُْن ِسِْييَن: َسما و َصَّلا بِنَا رَُسوُل اَّللا

نَا 
َ
، ُثما َسلاَم، َفَقاَم إََِل َخَشبٍَة َمعْ  -ُهَريَْرَة َولَِكْن نَِسيُت أ ُروَضٍة يِف قَاَل: فََصَّلا بِنَا َرْكَعتنَْيِ

َصابِِعهِ 
َ
ناُه َغْضبَاُن، َووََضَع يََدهُ اْلُْمََن لََعَ اليُِّْسَى، وََشباَك َبنْيَ أ

َ
 َعلَيَْها َكأ

َ
، الَمْسِجِد، فَاتاَكأ

بَْواِب الَمْسِجِد، َفَقا
َ
َََعُن ِمْن أ ِه اليُِّْسَى، وََخرََجِت الِّسا ْيَمَن لََعَ َظْهِر َكفر

َ
هُ األ لُوا: َووََضَع َخدا

ْن يَُكلرَماُه، َوِِف الَقْوِم رَُجٌل يِف يََديِْه ُطو
َ
بُو بَْكٍر َوُعَمُر، َفَهابَا أ

َ
اَلُة؟ َوِِف الَقْوِم أ ٌل، قَرُصَِت الصا

اَلُة؟ قَاَل:  ْم قَرُصَِت الصا
َ
نَِسيَت أ

َ
، أ ِ نَْس َولَْم »ُيَقاُل ََلُ: ُذو اْلََديِْن، قَاَل: يَا رَُسوَل اَّللا

َ
« ُتْقرَصْ لَْم أ

َكَما َيُقوُل ُذو اْلََديِْن »َفَقاَل: 
َ
َ وََسَجَد ِمثَْل « أ مَ فََصَّلا َما تََرَك، ُثما َسلاَم، ُثما َكْبا َفَقالُوا: َنَعْم، َفتََقدا

طْ 
َ
ْو أ

َ
َ وََسَجَد ِمثَْل ُسُجوِدهِ أ ، ُثما َكْبا َ َسُه َوَكْبا

ْ
ْطَوَل، ُثما َرَفَع َرأ

َ
ْو أ

َ
َسُه ُسُجوِدهِ أ

ْ
َوَل، ُثما َرَفَع َرأ

، قَاَل: ُثما َسلامَ  نا ِعْمَراَن ْبَن ُحَصنْيٍ
َ
لُوُه: ُثما َسلاَم؟ َفيَُقوُل: نُبرئُْت أ

َ
، فَُرباَما َسأ َ  «َوَكْبا

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে একব্ার আোমদর ক্ষব্কামল সালাি 
ইোেক্ষি করমলন। ইব্ন সীরীন রে. ব্মলন, ক্ষিক্ষন আোমদর ক্ষনময় দুই 
রাকা‘আি সালাি আদায় কমর সালাে ক্ষফরামলন। িারপর েসক্ষজমদ রাখ্া এক 
েুকরা কামির উপর ির ক্ষদময় দাাঁোমলন। িাাঁমক রা াক্ষিি েমন েক্ষিল। ক্ষিক্ষন 
িাাঁর োি ব্াাঁ োমির উপর পরমখ্ এক োমির আঙুল অপর োমির আঙুমলর 

                                           
1 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ৪০৪; সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৫৭২।  
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েমধয প্রমব্শ করামলন। আর িাাঁর ডান  াল ব্াে োমির ক্ষপমির উপর রাখ্মলন। 
যামদর িাো ক্ষছল িারা েসক্ষজমদর দরজা ক্ষদময় ব্াইমর িমল প মলন। সাোব্ী ণ 
ব্লমলন: সালাি ক্ষক সংক্ষিপ্ত েময় প মছ? উপক্ষস্থি পলাকজমনর েমধয আবু্ ব্কর 
এব্ং উোর রাক্ষদয়াল্লাহু ‘‘আনেোও ক্ষছমলন। ক্ষকন্তু িারা নব্ী সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে 
ওয়াসাল্লামের সমে কথা ব্লমি িয় পপমলন। আর পলাকজমনর েমধয লম্বা োি 
ক্ষব্ক্ষশষ্ট এক ব্যক্ষি ক্ষছমলন, যামক “যুলইয়াদাইন” ব্লা েমিা। ক্ষিক্ষন ব্লমলন: ইয়া 
রাসূলাল্লাে! আপক্ষন ক্ষক িুমল প মছন, নাক্ষক সালাি সংক্ষিপ্ত করা েময়মছ? ক্ষিক্ষন 
ব্লমলন: “আক্ষে িুক্ষল ক্ষন এব্ং সালাি সংমিপও করা েয় ক্ষন”। এরপর 
(অনযমদর) ক্ষজজ্ঞাসা করমলন: ‘যুলইয়াদাইন’ এর কথা ক্ষক ক্ষিক? িাাঁরা ব্লমলন 
েযাাঁ। িারপর ক্ষিক্ষন এক্ষ ময় এমলন এব্ং সালামির ব্াদপো অংশেুকু আদায় 
করমলন। িারপর সালাে ক্ষফরামলন ও িাকব্ীর ব্লমলন এব্ং স্বািাক্ষব্কিামব্ 
সাজদাের েমিা ব্া একেু দীঘথ সাজদাে  করমলন। িারপর িাকব্ীর ব্মল োথা 
উিামলন। পমর আব্ার িাকব্ীর ব্লমলন এব্ং স্বািাক্ষব্কিামব্ সাজদাের েমিা 
ব্া একেু দীঘথ সাজদাে করমলন। িারপর িাকব্ীর ব্মল োথা উিামলন। 
পলামকরা প্রায়ই ইব্ন সীরীন (রে.) পক ক্ষজজ্ঞাসা করমিা “পমর ক্ষক ক্ষিক্ষন সালাে 
ক্ষফক্ষরময়ক্ষছমলন?” িখ্ন ইব্ন সীরীন রে. ব্লমিন: আোর কামছ ব্ণথনা করা 
েময়মছ পয, ইেরান ইব্ন পোসাইন রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু ব্মলমছন: “িারপর ক্ষিক্ষন 
সালাে ক্ষফক্ষরময়ক্ষছমলন”।1 
২- সালামি পকামনা ক্ষকছু কে ব্া অপূণথ করমল:  
পকউ সালামির পকামনা ওয়াক্ষজব্ পছমে ক্ষদমল সালাে ক্ষফরামনার পূমব্থ দু’ক্ষে 
সাজদাে ক্ষদমব্। পযেন, পকউ প্রথে বব্িমকর িাশােহুদ িুমল প মল িৎিণাৎ 
েমন না পেমল ব্া দাাঁক্ষেময় যাওয়ার পমর েমন পেমল িখ্ন আর িাশােহুমদর 

                                           
1 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ৪৮২।  
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বব্িমক ক্ষফমর না ক্ষ ময় সালামের পূমব্থ সাজদাে সাহু ক্ষদমব্। এ সম্পমকথ আবু্দল্লাে 
ইব্ন বু্োয়না রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু পথমক ব্ক্ষণথি, ক্ষিক্ষন ব্মলন, 

ِ َصَّلا اهلُل َعلَيِْه وََسلاَم » لََواِت، ُثما قَاَم، فَلَْم ََيِْلْس، َصَّلا نَلَا رَُسوُل اَّللا َرْكَعتنَْيِ ِمْن َبْعِض الصا
َ َقبَْل التاْسِليِم، فََسَجَد َسْجَدتنَْيِ  ا قَََض َصاَلتَُه َوَنَظْرنَا تَْسِليَمُه َكْبا وَُهَو َفَقامَ انلااُس َمَعُه، فَلَما

 «َجالٌِس، ُثما َسلامَ 
“পকান এক সালামি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে (িার রাকা‘আি  
ক্ষব্ক্ষশষ্ট সালামি) দু’ রাকা‘আি সালাি পমে না-ব্মস দাাঁক্ষেময় প মলন। 
েুসক্ষল্ল ণও িাাঁর সমে দাাঁক্ষেময় প মলন। যখ্ন সালাি সোপ্ত করার সেয় েমলা 
এব্ং আেরা িাাঁর সালাে ক্ষফরামনার অমপিা করক্ষছলাে, িখ্ন ক্ষিক্ষন সালাে 
ক্ষফরামনার আম  িাকব্ীর ব্মল ব্মস ব্মসই দু’ক্ষে সাজদাে করমলন। িারপর 
সালাে ক্ষফরামলন”।1 
৩- সালামি পব্ক্ষশ ব্া কমের সমিে েমল:  
সালামি েুসক্ষল্ল ক্ষিন ব্া িার রাকা‘আমির সমিে েমল ক্ষনমনাি দু অব্স্থা েমি 
পামর: 
ক- পব্ক্ষশ ব্া কমের প্রব্ল ধারণার ওপর ক্ষিক্ষত্ত কমর সালাি পূণথ করমব্ এব্ং 
সালাে ক্ষফরামনার পমর সাহু সাজদাে ক্ষদমব্। দলীল েমলা: আবু্দল্লাে ইব্ন 
োস‘উদ রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু পথমক ব্ক্ষণথি, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে 
ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

َواَب فَلْيُِتما َعلَيِْه، ُثما ِليَُسلرْم، ُثما » َحُدُكْم يِف َصاَلتِِه، فَلْيَتََحرا الصا
َ
يَْسُجُد َوإَِذا َشكا أ

 «َسْجَدَتنْيِ 

                                           
1 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ১২২৪।  
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“পিাোমদর পকউ সালাি সম্বমন্ধ সমিমে পক্ষিি েমল পস পযন ক্ষনঃসমিমে 
েওয়ার পিষ্টা কমর এব্ং পস অনুযায়ী সালাি পূণথ কমর। িারপর পস পযন 
সালাে ক্ষফক্ষরময় দু’ক্ষে সাজদাে পদয়”।1 
খ্- পব্ক্ষশ ব্া কমের পকানক্ষেই যক্ষদ প্রধানয না পায় িমব্ ইয়াকীন িথা ক্ষনক্ষশ্চি 
সংখ্যার ওপর আেল করমব্, অথথাৎ কে সংখ্যক রাকা‘আমির ওপর ক্ষিক্ষত্ত কমর 
সালাি পূণথ করমব্ এব্ং িুমলর জনয সালামের পূমব্থ সাজদাে  সাহু ক্ষদমব্। এ 
ব্যাপামর দলীল েমলা: আবু্ সাঈদ খু্দরী রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু পথমক ব্ক্ষণথি, 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন, 

كا َوْْلَْْبِ لََعَ إَِذا َشكا » ْرَبًعا، فَلْيَْطَرِح الشا
َ
ْم أ

َ
َحُدُكْم يِف َصاَلتِِه، فَلَْم يَْدِر َكْم َصَّلا ثاََلثًا أ

َ
أ

ْن يَُسلرَم، فَإِْن ََكَن َصَّلا ََخًْسا َشَفْعَن ََلُ َصاَلتَُه، َوإِ 
َ
ْن َما اْستَيَْقَن، ُثما يَْسُجُد َسْجَدَتنْيِ َقبَْل أ

يَْطانِ  ََكَن َصَّلا  ْرَبٍع ََكَنتَا تَْرِغيًما لِلشا
َ
 «إِْتَماًما أِل

“ক্ষিন রাকা‘আি পো েমলা না িার রাকা‘আি পো েমলা- সালামির েমধয 
পিাোমদর কামরা এরূপ সমিে েমল পস পয কয় রাকা‘আি পমেমছ ব্মল 
ক্ষনক্ষশ্চি েমব্ পসই কয় রাকা‘আিমক ক্ষিক্ষত্ত ধমর অব্ক্ষশষ্ট করণীয় করমব্। 
এরপর সালাে ক্ষফরামনার পূমব্থ দু’ক্ষে সাজদাে করমব্। (এখ্ন) পস যক্ষদ আম  
পাাঁি রাকা‘আি পমে থামক িােমল এ দুই সাজদাে  িারা িার সালামির পজাো 
পূণথ েময় (ছয় রাকা‘আি েময়) যামব্। আর যক্ষদ িার সালাি িার রাকা‘আি 
েময় থামক িােমল (এই) সাজদাে দু’ক্ষে শয়িামনর েুমখ্ োক্ষে ক্ষনমিমপর শাক্ষেল 
েমব্”।2 
েূলকথা েমলা: সাজদাে সাহু সালামের পূমব্থ ব্া সালামের পমর ক্ষদমি েয়। দু 
জায় ায় সালামের পমর সাজদাে সাহু ক্ষদমি েয়:  
প্রথে: সালাি ক্ষনধথাক্ষরি কামজর অক্ষিক্ষরি করমল। 

                                           
1 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ৪০১।  
2 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৫৭১।  
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ক্ষিিীয়: সালাি সমিে েমল পকামনা একক্ষেমক প্রধানয ক্ষদমল সালামের পমর সাহু 
সাজদাে ক্ষদমি েয়।  
আর সালামের আম  সাহু সাজদাে ক্ষদমি েয় দু স্থামন: 
প্রথে: সালাি ক্ষনধথাক্ষরি কামজর কে করমল।  
ক্ষিিীয়: পব্ক্ষশ কমের সমিে েমল যক্ষদ পকামনা একক্ষেমক প্রধানয পদওয়া সম্ভব্ না 
েয় িখ্ন কে ক্ষনক্ষশ্চি সংখ্যক ধমর সালামির ব্াকী অংশ পূণথ কমর সালামের 
পূমব্থ সাহু সাজদাে ক্ষদমি েয়।  
সাহু সাজদাের পক্ষরক্ষশষ্ট:  
১- েুসক্ষল্ল সালামির পকামনা ফরয (রুকন) ব্াদ ক্ষদমল পছমে পদওয়া রুকনক্ষে 
যক্ষদ িাকব্ীমর িােরীো েয়, িা ইিাকৃি পোক ব্া িুমল ছুমে যাক িার সালাি 
আদায় েমব্ না। পকননা িার সালাি শুরুই করা েয় ক্ষন। আর যক্ষদ ছুমে যাওয়া 
ফরযক্ষে িাকব্ীমর িােরীো না েয়, িমব্ ইিাকৃি পছমে ক্ষদমল সালাি ব্াক্ষিল 
েময় যামব্। আর যক্ষদ িুমল ছুমে যায় িমব্ ক্ষিিীয় রাকা‘আমি যক্ষদ িা পাওয়া 
যায় িমব্ প্রথে রাকা‘আমির ছুমে যাওয়া ফরযক্ষে ব্াক্ষিল েময় যামব্ এব্ং উি 
ক্ষিিীয় রাকা‘আি প্রথে রাকা‘আমির স্থলাক্ষিক্ষষি েমব্ ও পসখ্ান পথমক সালাি 
পূণথ করমব্। আর যক্ষদ ছুমে যাওয়া ফরযক্ষে ক্ষিিীয় রাকা‘আমি পাওয়া না যায় 
িমব্ িামক অব্শযই পস ফরযক্ষে পুনরায় আদায় করমি েমব্। িখ্ন সালাি ছুমে 
যাওয়া উি ফরযক্ষে আদায় কমর অব্ক্ষশষ্টাংশ পূণথ করমব্। উিয় অব্স্থামিই 
সালামের আম  ব্া পমর সাজদাে সাহু আদায় করমি েমব্।  
২- সালামের পমর সাজদাে সাহু ক্ষদমল িামক পুনরায় সালাে ক্ষফরামি েমব্।  
৩- েুসক্ষল্ল ইিাকৃি পকামনা ওয়াক্ষজব্ পছমে ক্ষদমল সালাি ব্াক্ষিল েময় যামব্। 
আর িুমল ছুমে প মল এব্ং উি ওয়াক্ষজব্ক্ষে পশষ েওয়ার আম ই েমন পমে 
যায় িমব্ পসক্ষে আদায় করমব্ ও এজনয িামক পকামনা সাহু সাজদাে ক্ষদমি েমব্ 
না। আর ওয়াক্ষজব্ক্ষে আদাময়র সুমযা  িমল প মল পমরর রুকন শুরু করার 
আম  েমন পেমল ক্ষফমর ক্ষ ময় উি ওয়াক্ষজব্ক্ষে আদায় কমর সালামির 
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অব্ক্ষশষ্টাংশ আদায় করমব্, অিঃপর সালাে ক্ষফরামব্, অিঃপর সাজদাে সাহু 
আদায় কমর আব্ার সালাে ক্ষফরামব্। আর যক্ষদ পমরর রুকন আদায় করার পমর 
ছুমে যাওয়া ওয়াক্ষজব্ক্ষে েমন পমে িমব্ পসখ্ামন আর ক্ষফমর যামব্ না। িার উি 
ওয়াক্ষজব্ক্ষে ব্াদ েময় যামব্, সালামির ব্াকী অংশ যথারীক্ষি আদায় কমর সালাে 
ক্ষফরামনার পূমব্থ সাজদাে সাহু ক্ষদমব্ পযিামব্ প্রথে বব্িমকর িাশােহুদ ছুমে 
প মল সাজদাে সাহু ক্ষদমি েয় পসিামব্ সাজদাে সাহু ক্ষদমব্। 
সালাি আদাময়র পদ্ধক্ষি:  
১- েুসক্ষলে ণ সালামির ওয়াি েমল পক্ষব্ত্র েময় সির পিমক সব্ অে-প্রিযে 
ক্ষকব্লােুখ্ী কমর দাাঁোমব্। 
২- পয ওয়ামির সালাি আদায় করমব্ েমন েমন পস ওয়ামির সালামির ক্ষনয়ি 
করমব্, েুমখ্ উচ্চরণ করমব্ না। 
৩- ‘আল্লাহু আকব্র’ িথা িাকব্ীমর িােরীো ব্মল কাাঁধ ব্রাব্র োি উক্ষিময় 
োি ব্াাঁধমব্।  
৪- বু্মকর উপর ব্া বু্মকর ক্ষনমি ও নািীর উপমর ব্াে োমির উপর ডান োি 
ব্াাঁধমব্।  
৫- অিঃপর ‘আউযুক্ষব্ল্লাে’ ও ‘ক্ষব্সক্ষেল্লাে’ ব্মল সালাি শুরু করমব্ ও সূরা 
ফাক্ষিো পেমব্। সূরা ফাক্ষিো পশষ কমর ‘আেীন’ ব্লমব্। 
৬- এরপমর অনয একক্ষে সূরা ব্া কুরআমনর পযমকামনা জায় া পথমক িার জনয 
যা সেজ েয় পসখ্ান পথমক পেমব্।  
৭- অিঃপর কাাঁধ ব্রাব্র োি উক্ষিময় ‘আল্লাহু আকব্র’ ব্মল রুকুমি যামব্। 
োমির িালু ক্ষদময় োাঁেু ধরমব্, ক্ষপি সােমন পেক্ষলময় ক্ষদমব্। ক্ষপি ও োথা সোন 
রাখ্মব্, উাঁিু ক্ষনিু েমব্ না। োমির আেুলসেূে োাঁেুর উপর পখ্ালা থাকমব্।   
৮- রুকুমি  « ِالَْعِظيم َ «ُسبَْحاَن َرِّبر  (সুব্োনা রাক্ষব্বয়াল ‘আযীে) ক্ষিন ব্া 

িমিাক্ষধকব্ার ব্লমব্।  
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৯- রুকু পথমক উিার সেয়   َُده  (সাক্ষে‘আল্লাহু ক্ষলোন োক্ষেদাে)  َسِمَع اهلُل لَِمْن مَحِ

ব্মল কাাঁধ ব্রাব্র োি উিামব্। পসাজা েময় দাাঁক্ষেময়  َُربانَا َولََك اْْلَْمد  )রাব্বানা 

ওয়ালাকাল োেদ(   ব্লমব্।  
১০- ‘আল্লাহু আকব্র’ ব্মল সাজদায় যামব্। সাি অমে সাজদাে ক্ষদমব্। িা 
েমলা: নাক, কপাল, দু োমির িালু, দু োাঁেু, দু পাময়র আেুলসেূে। সাজদাের 
সেয় পখ্য়াল রাখ্মব্ েমব্ পয, নাক ও কপাল পযন োক্ষেমি পলম  থামক, দু 
োমির কনুই পযন শরীমরর সামথ পলম  না থামক ব্া জক্ষেমন ক্ষব্ক্ষছময় না থামক; 
ব্রং োক্ষে ও শরীমর পলম  থাকা অব্স্থা পথমক সক্ষরময় ক্ষনময় প্রসাক্ষরি কমর ফাাঁক 
রাখ্মব্। আর োমির আঙুলসেূে ক্ষকব্লােুখ্ী কমর রাখ্মব্।  
১১- সাজদায় ক্ষিন ব্া িমিাক্ষধক ব্ার « َلَْع

َ
َ اأْل «ُسبَْحاَن َرِّبر  (সুব্োনা রাক্ষব্বয়াল 

আ‘লা) ব্লমব্।  
১২- ‘আল্লাহু আকব্র’ ব্মল সাজদাে পথমক োথা উক্ষিময় ব্াে পা ক্ষব্ক্ষছময় িামি 
ব্সমব্ ও ডান পাময়র আেুলসেূে খ্াো কমর রাখ্মব্। ব্মস « ،اللاُهما اْغِفْر يِل

 এ পদা‘আ পেমব্।  «َوارمَْحِِّْن، وَََعفِِِّن، َواْهِدِِّن، َواْرُزقِِّْن 

১৩- অিঃপর ক্ষিিীয় সাজদাে ক্ষদমব্। একইিামব্ সাজদাে পশমষ দাাঁক্ষেময় সূরা 
ফাক্ষিো পমে অনয সূরা ক্ষেক্ষলময় যথারীক্ষি রুকু সাজদাে কমর ক্ষিিীয় রাকা‘আি 
পশষ করমব্।  দু রাকা‘আি ক্ষব্ক্ষশষ্ট সালাি েমল ক্ষিিীয় রাকা‘আি পশমষ 
িাশােহুমদর জনয ব্মস িাশােহুদ, দুরূদ ও পদা‘আ পমে  ورمحة عليكم السالم

  ব্মল প্রথমে ডামন সালাে (আসসালােু আলাইকুে ওয়ারােোিুল্লাে)  اهلل

ক্ষফরামব্, অিঃপর ব্াে ক্ষদমক একইিামব্ সালাে ক্ষফরামব্।  
১৪- আর দুময়র অক্ষধক রাকা‘আিক্ষব্ক্ষশষ্ট সালাি েমল প্রথক বব্িক পশমষ 
আত্তাক্ষেয়যািু পশষ কমর আব্ার দাাঁোমব্, িাকব্ীমরর সামথ কাাঁধ ব্রাব্র োি 
উিামব্। অিঃপর যথারীক্ষি সালামির অব্ক্ষশষ্ট রাকা‘আমি শুধু সূরা ফাক্ষিো 
পেমব্। উপমর ব্ক্ষণথি ক্ষনয়োনুযায়ী সালামির ব্াকী অংশ পশষ কমর 
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‘িাওয়ারুক’ পদ্ধক্ষিমি ব্সমব্। আর িা েমলা: পশষ বব্িমক িাশােহুমদর সেয় 
ব্াে পা এক্ষ ময় ক্ষদময় ডান পা খ্াো কমর ক্ষনিমম্বর উপর ব্সা।  
োি রামনর উপর রাখ্মব্, অিঃপর িাশােহুদ, দুরূদ, ক্ষকছু পদা‘আয় োসূরা 
পযেন, জাোন্নাে, কব্মরর ‘আযাব্, জীব্ন-েৃিুয ক্ষফিনা ও দািামলর ক্ষফিনা 
পথমক পানাে িাওয়া।  
১৬- অিঃপর আওয়াজ কমর  আসসালােু)  اهلل ورمحة عليكم السالم

আলাইকুে ওয়ারােোিুল্লাে) ব্মল প্রথমে ডামন সালাে  ক্ষফরামব্, অিঃপর ব্াে 
ক্ষদমক সালাে ক্ষফরামব্। 
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জাো‘আমি সালাি আদায় 
জাো‘আমি সালাি আদাময়র হুকুে:  
ওযর ব্যিীি প্রমিযক েুক্ষেমনর ওপর জাো‘আমি সালাি আদায় করা ওয়াক্ষজব্। 
এ ব্যাপামর অমনক োদীস ব্ক্ষণথি আমছ। এখ্ামন ক্ষকছু োদীস উমল্লখ্ করা েমলা:  
১- আবু্  হুরায়রা রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু পথমক ব্ক্ষণথি, ক্ষিক্ষন ব্মলন, 

ََت انلاِِبا َصَّلا »
َ
ْعََم، َفَقاَل: يَا رَُسوَل اهلِل، إِناُه لَيَْس يِل قَائٌِد َيُقوُدِِّن إََِل  أ

َ
اهلُل َعلَيِْه وََسلاَم رَُجٌل أ

َص  َ يِف بَيْتِِه، فَرَخا َص ََلُ، َفيَُصّلر ْن يُرَخر
َ
َل رَُسوَل اهلِل َصَّلا اهلُل َعلَيِْه وََسلاَم أ

َ
ََلُ، الَْمْسِجِد، فََسأ

ا وَ  ، َدََعُه، َفَقاَل: فَلَما اَلِة؟»َّلا ِجْب »قَاَل: َنَعْم، قَاَل: « َهْل تَْسَمُع انلرَداَء بِالصا
َ
 «فَأ

“এক অন্ধ পলাক নব্ী সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লামের কামছ এমস ব্লল, ‘পে 
আল্লাের রাসূল! আোমক ধমর েসক্ষজমদ ক্ষনময় আসার েমিা পকউ পনই। িামক 
ব্াক্ষেমি সালাি পোর অনুেক্ষি প্রদান করার জনয পস রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইক্ষে ওয়াসাল্লামের কামছ আমব্দন জানামলা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে 
ওয়াসাল্লাে িামক ব্াক্ষেমি সালাি পোর অনুেক্ষি ক্ষদমলন। ক্ষকন্তু পলাকক্ষে পয 
সেয় ক্ষফমর পযমি উদযি েমলা িখ্ন নব্ী সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে িামক 
পডমক ক্ষজমজ্ঞস করমলন, “িুক্ষে ক্ষক সালামির আযান শুনমি পাও? পস ব্লল, 
েযাাঁ (আক্ষে আযান শুনমি পাই)। নব্ী সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্লমলন: 
িােমল িুক্ষে েসক্ষজমদ আসমব্”।1 
২- আবু্ হুরায়রা রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু পথমক ব্ক্ষণথি, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে 
ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

تَوْ »
َ
ْثَقَل َصاَلةٍ لََعَ الُْمنَافِِقنَي َصاَلُة الِْعَشاِء، وََصاَلةُ الَْفْجِر، َولَْو َيْعلَُموَن َما ِفيِهَما أَل

َ
ُهَما إِنا أ

نْ 
َ
َ بِانلااِس، ُثما أ اَلِة، َفتَُقاَم، ُثما آُمَر رَُجاًل َفيَُصّلر ْن آُمَر بِالصا

َ
َطِلَق َمِِع َولَْو َحبًْوا، َولََقْد َهَمْمُت أ

َق َعلَيِْهْم ُبيُوَتُهْم بِانلاارِ  َحرر
ُ
اَلَة، فَأ  «بِرَِجاٍل َمَعُهْم ُحَزٌم ِمْن َحَطٍب إََِل قَْوٍم اَل يَْشَهُدوَن الصا

                                           
1 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৬৫৩।  
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“‘ইশা ও ফজমরর সালাি পো েুনাক্ষফকমদর জনয সব্থামপিা কক্ষিন। িারা যক্ষদ 
জানমিা পয এ দু’ক্ষে সালামির পুরস্কার ব্া সাওয়াব্ কি িােমল োোগুক্ষে ক্ষদময় 
ব্া বু্ক পোঁিমে েমলও িারা এ দু’ওয়ামি জাো‘আমি োক্ষযর েমিা। আক্ষে ইিা 
কমরক্ষছ সালাি পোর আমদশ ক্ষদময় কাউমক ইোেক্ষি করমি ব্ক্ষল; আর আক্ষে 
জ্বালানী কামির পব্াঝাসে ক্ষকছু পলাকমক ক্ষনময় যারা সালামির জাো‘আমি আমস 
না িামদর কামছ যাই এব্ং আগুন ক্ষদময় িামদর ঘর-ব্াক্ষে জ্বাক্ষলময় পদই”।1 
৩- আবু্দ দারদা রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু পথমক ব্ক্ষণথি, ক্ষিক্ষন ব্মলন, আক্ষে রাসূলুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লােমক ব্লমি শুমনক্ষছ, 

اَلةُ إاِلا قَِد اْستَْحوَذَ َعلَيِْهُم » يَْطاُن، َفَعلَيَْك َما ِمْن ثاََلثٍَة يِف قَْرَيٍة َواَل بَْدٍو اَل ُتَقاُم ِفيِهُم الصا الشا
َما يَ  ئُْب الَْقاِصيَةَ بِاجْلََماَعِة فَإِنا ُكُل اذلر

ْ
 «أ

“যখ্ন পকামনা জনব্সক্ষি ক্ষকংব্া েরুিারী এলাকায়  ক্ষিনজন পলাক একক্ষত্রি 
থাকার পরও জাো‘আমি সালাি আদায় না কমর িখ্ন শয়িান িামদর ওপর 
প্রিুত্ব ক্ষব্স্তার কমর। অিএব্, (মিােরা) অব্শযই জাো‘আমির সামথ সালাি 
আদায় কমরা। পকননা দলিুযি ব্করীমকই পকব্ল পনকমে ব্াঘ িিণ কমর 
থামক”।2 
৪- ইব্ন ‘আব্বাস রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু পথমক ব্ক্ষণথি, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলন, 

تِِه، فاََل َصاَلَة ََلُ، إاِلا ِمْن ُعْذرٍ »
ْ
 «َمْن َسِمَع انلرَداَء فَلَْم يَأ

“পয ব্যক্ষি আযান শুনমলা এব্ং জাো‘আমি উপক্ষস্থি েমলা না, িার পকামনা 
সালাি পনই, যক্ষদ না িার পকামনা শরী‘আিসম্মি ওযর থামক।”3 

                                           
1 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৬৫১।  
2 আবু্ দাউদ, োদীস নং ৫৪৭। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক োসান ব্মলমছন।  নাসায়ী, োদীস 
নং ৮৪৭। েুসিাদরমক োমকে, োদীস নং ৭৬৫। ইোে োমকে োদীমসর রাব্ীমদরমক সদুক 
ব্মলমছন।  

3 ইব্ন োজাে, োদীস নং ৭৯৩। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক সেীে ব্মলমছন।   
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৫- আবু্দল্লাে ইব্ন োস‘উদ রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু পথমক ব্ক্ষণথি, ক্ষিক্ষন ব্মলমছন, 
ْن يَلََْق اهلَل َغًدا ُمْسِلًما، فَلْيَُحافِْظ لََعَ »

َ
هُ أ ، فَإِنا اهلَل َمْن رَسا لََواِت َحيُْث ُينَاَدى بِِهنا َهُؤاَلِء الصا

ناُكْم َصلا 
َ
َع نِلَِبيرُكْم َصَّلا اهلُل َعلَيِْه وََسلاَم ُسََنَ الُْهَدى، َوإِناُهنا َمْن ُسََنَ الُْهَدى، َولَْو أ يْتُْم رَشَ

ْكتُْم ُسناَة نَِبيرُكْم، َولَْو تََرْكتُْم ُسناَة نَِبيرُكْم يِف ُبيُوتُِكْم َكَما يَُصّلر َهَذا الُْمتََخلرُف يِف بَيْ  ِتِه، لَََتَ
ُهوَر، ُثما َيْعِمُد إََِل َمْسِجٍد ِمْن َهِذهِ الَْمَساِجِد، إِ  ُر َفيُْحِسُن الطُّ الا لََضلَلْتُْم، َوَما ِمْن رَُجٍل َيتََطها

َسنًَة، َوَيْرَفُعُه بَِها َدرََجًة، َوَُيُطُّ َعنُْه بَِها َسيرئًَة، َولََقْد َكتََب اهلُل ََلُ بُِكلر َخْطَوٍة ََيُْطوَها حَ 
يْتُنَا َوَما َيتََخلاُف َعنَْها إاِلا ُمنَاِفٌق َمْعلُوُم انلرَفاِق، َولََقْد ََكَن الراُجُل يُْؤََت بِِه ُيَهاَدى بَ 

َ
نْيَ َرأ

فر   «الراُجلنَْيِ َحَّتا ُيَقاَم يِف الصا
“পয ব্যক্ষি আ ােীকাল ক্ষকয়ােমির ক্ষদন েুসক্ষলে ক্ষেমসমব্ আল্লাের সামথ সািাৎ 
পপমি আনিমব্াধ কমর পস পযন ঐসব্ সালামির রিণামব্িণ কমর যখ্নই 
এব্ং পযখ্ামনই পসগুমলার জনয আযান পদওয়া েয়। পকননা আল্লাে িা‘আলা 
পিাোমদর নব্ীর জনয ক্ষেদায়ামির পন্থা ও পদ্ধক্ষি ক্ষব্ক্ষধব্দ্ধ কমরমছন। আর এসব্ 
সালািও পেদায়ামির পন্থা ও পদ্ধক্ষি।  এ ব্যক্ষি পযেন সালামির জাো‘আমি 
োক্ষযর না েময় ব্াক্ষেমি সালাি পমেমছ অনুরূপ পিােরাও যক্ষদ পিাোমদর 
ব্াক্ষেমি সালাি পমো িােমল ক্ষনঃসমিমে পিােরা পিাোমদর নব্ীর সুন্নি ব্া 
পন্থা-পদ্ধক্ষি পক্ষরিযা  করমল। আর পিােরা যক্ষদ এিামব্ পিাোমদর নব্ীর সুন্নি 
ব্া পদ্ধক্ষি পক্ষরিযা  কমরা িােমল অব্শযই পথভ্রষ্ট েময় যামব্। পকউ যক্ষদ অক্ষি 
উত্তেিামব্ পক্ষব্ত্রিা অজথন কমর (সালাি পোর জনয) পকামনা একক্ষে েসক্ষজমদ 
োক্ষযর েয় িােমল েসক্ষজমদ পযমি পস যিব্ার পদমিপ করমব্ িার প্রক্ষিক্ষে 
পদমিমপর পক্ষরব্মিথ আল্লাে িা‘আলা িার জনয একক্ষে কমর সাওয়াব্ ক্ষলমখ্ 
পদন। িার একক্ষে েযথাদা বৃ্ক্ষদ্ধ কমর পদন এব্ং একক্ষে কমর গুনাে োফ কমর 
পদন। ‘আবু্দল্লাে ইব্ন োস‘উদ রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু ব্মলন, আেরা আোমদর 
পদমখ্ক্ষছ, সব্থজনক্ষব্ক্ষদি েুনাক্ষফক ব্যিীি পকউই জাো‘আমি সালাি পো পছমে 
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ক্ষদি না। এেন ব্যক্ষি জাো‘আমি োক্ষযর েমিা যামক দু’জন োনুমষর কাাঁমধ ির 
ক্ষদময় ক্ষনময় এমস সালামির কািামর দাাঁে কক্ষরময় পদওয়া েমিা”।1 
অনয ব্ণথনায় এমসমছ,  

اَلَة يِف » إِْن رَُسوَل اهلِل َصَّلا اهلُل َعلَيِْه وََسلاَم َعلاَمنَا ُسََنَ الُْهَدى، َوإِنا ِمْن ُسََنَ الُْهَدى الصا
ي يُؤَذاُن ِفيهِ  ِ  «الَْمْسِجِد اذلا

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে আোমদর ক্ষেদায়ামির কথা 
ক্ষশক্ষখ্ময়মছন। আর ক্ষেদায়ামির কথা ও পদ্ধক্ষির েমধয অনযিে েমি, পয 
েসক্ষজমদ আযান অনুক্ষষ্ঠি েয় পস েসক্ষজমদ ক্ষ ময় সালাি আদায় করা।”2 
জাো‘আমি সালাি আদাময়র ফযীলি:  
একাকী সালাি আদাময়র পিময় জাো‘আমি সালাি আদায় করমল রময়মছ 
অমনক ফযীলি। এ সম্পমকথ অমনক োদীস এমসমছ। পসগুমলার ক্ষকছু এখ্ামন 
উমল্লখ্ করা েমলা: 
১- ‘আবু্দল্লাে ইব্ন ‘উোর রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু পথমক ব্ক্ষণথি, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন, 

فَْضُل ِمْن َصاَلِة الَْفذر »
َ
يَن َدرََجةً َصاَلُة اجْلََماَعِة أ  «بَِسبٍْع وَِعِّْشِ

“পকামনা ব্যক্ষির জাো‘আমি সালাি পো িার একাকী সালাি পো পথমক 
সািাশগুণ পব্ক্ষশ েযথাদাসম্পন্ন”।3 
২- আবু্ হুরায়রা রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু পথমক ব্ক্ষণথি, ক্ষিক্ষন ব্মলন, রাসূলুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন, 

يَن َدرََجًة، َصاَلُة الراُجِل يِف » مَجَاَعٍة تَِزيُد لََعَ َصاَلتِِه يِف بَيِْتِه، وََصاَلتِِه يِف ُسوقِِه، بِْضًعا وَِعِّْشِ
اَلُة، اَل  ََت الَْمْسِجَد اَل َينَْهُزهُ إاِلا الصا

َ
ْحَسَن الْوُُضوَء، ُثما أ

َ
 فَأ

َ
أ َحَدُهْم إَِذا تَوَضا

َ
نا أ

َ
 يُِريُد إاِلا وََذلَِك أ

                                           
1 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৬৫৪।  
2 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৬৫৪।  
3 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ৬৪৫, সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৬৫০।  
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اَلَة، فَلَْم ََيُْط َخْطَوةً إاِلا ُرفَِع ََلُ بَِها َدرََجٌة، وَُحطا َعنُْه بَِها َخِطيئٌَة، َحَّتا يَْدُخَل الَْمْسِجَد،  الصا
اَلةُ ِِهَ حَتِْبُسُه، َوالَْماَلئَِكُة يَُصلُّوَن لََعَ  اَلةِ َما ََكنَِت الصا فَإَِذا َدَخَل الَْمْسِجَد ََكَن يِف الصا

َحِدُكْم َما
َ
ي َصَّلا ِفيِه، َيُقولُوَن: اللُهما ارمَْحُْه، اللُهما اْغِفْر ََلُ، اللُهما تُْب  أ ِ َداَم يِف ََمِْلِسِه اذلا

 «لَْم ُُيِْدْث ِفيهِ  َعلَيِْه، َما لَْم يُؤِْذ ِفيِه، َما
“পকামনা ব্যক্ষি েসক্ষজমদ জাো‘আমি সালাি পেমল িা িার ব্াক্ষেমি ব্া ব্াজামর 
সালাি পোর পিময় ক্ষব্শগুমণরও পব্ক্ষশ েযথাদাসম্পন্ন। কারণ পকামনা পলাক যখ্ন 
সালামির জনয অযু কমর এব্ং িামলািামব্ অযু কমর েসক্ষজমদ আমস, িামক 
পকব্ল সালািই েসক্ষজমদ ক্ষনময় আমস, আর পস পকব্ল সালািই উমদ্দশয পনয়, 
িখ্ন এ উমদ্দমশয পস পয পদমিপই গ্রেণ কমর েসক্ষজমদ প্রমব্শ না করা পযথন্ত 
িার প্রক্ষিক্ষে পদমিমপর ব্দমল  একক্ষে কমর েযথাদা বৃ্ক্ষদ্ধ করা েয় এব্ং একক্ষে 
কমর গুনাে ক্ষেক্ষেময় পদওয়া েয়। অিঃপর েসক্ষজমদ প্রমব্শ করার পর যিিণ 
পস সালামির জনয অমপিা করমি থামক িিিণ পযন পস সালামি রি থাকল। 
আর পিাোমদর পকউ যখ্ন সালাি পোর পর সালামির স্থামনই ব্মস থামক 
িিিণ পযথন্ত ক্ষফক্ষরশিারা িার জনয  এ ব্মল পদা‘আ করমি থামক পয, পে 
আল্লাে, িুক্ষে িার ওপর রেেি ব্ষথণ কমরা। পে আল্লাে! িুক্ষে িামক িো কমর 
দাও। পে আল্লাে, িুক্ষে িার িওব্া কবু্ল কমরা। এরূপ পদা‘আ িিিণ পযথন্ত 
করমি থামক যিিণ না পস কাউমক কষ্ট পদয়,  যিিণ পযথন্ত না পস িার অযু 
নষ্ট কমর”।1 
ইোমের সামথ একজন েুসল্লী েমলই জাো‘আি েয়:  
ইোমের সামথ পুরুষ ব্া নারী ব্া ক্ষশশু পয পকামনা একজন েমলই জাো‘আি 
সংঘক্ষেি েয়। জাো‘আমি পলাকসংখ্যা যমিাই পব্ক্ষশ েমব্ আল্লাের কামছ িা 
িমিাই ক্ষপ্রয় ও অক্ষধক সাওয়ামব্র।  
ইব্ন আব্বাস রাক্ষদয়াল্লাহু আনে পথমক ব্ক্ষণথি, ক্ষিক্ষন ব্মলন,  

                                           
1 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ৪৭৭; সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৬৪৯।  
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َصّلر َمَعُه، َفَقامَ انلاِِبُّ  ميمونة، بِتُّ ِعنَْد َخالَِِت »
ُ
َصَّلا اهلُل َعلَيِْه وََسلاَم يَُصّلر ِمَن اللايِْل، َفُقْمُت أ

قَاَمِِّن َعْن يَِمينِهِ 
َ
ِِس، فَأ

ْ
َخَذ بَِرأ

َ
 «َفُقْمُت َعْن يََسارِهِ، فَأ

“এক রামি আক্ষে আোর খ্ালা োইেুনা রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনোর ঘমর রাি যাপন 
কক্ষর। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে রামি সালাি আদায় করমি 
দাাঁোমলন। আক্ষেও িাাঁর সমে আক্ষে সালাি আদায় করমি িাাঁর ব্াে পামশ 
দাাঁক্ষেময় প লাে। িখ্ন ক্ষিক্ষন আোর ক্ষপছন ক্ষদময় োথায় ধমর আোমক িাাঁর ডান 
পামশ এমন দাাঁে করামলন”।1 
আবু্ সা‘ঈদ ও আবু্ হুরায়রা রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহুো পথমক ব্ক্ষণথি, িারা ব্মলন, 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

اِكِريَن » يًعا، ُكِتبَا يِف اذلا ْو َصَّلا َرْكَعتنَْيِ مَجِ
َ
ْهلَُه ِمَن اللايِْل فََصلايَا، أ

َ
ْيَقَظ الراُجُل أ

َ
إَِذا أ

اِكَراِت   «َواذلا
“পকামনা ব্যক্ষি যক্ষদ রামির পব্লায় ক্ষনমজ জাগ্রি েয় ও িার স্ত্রীমক জাগ্রি কমর 
দু’জমন সালাি আদায় কমর, অথব্া দু’জন একমত্র (জাো‘আমি) দু রাকা‘আি 
সালাি আদায় কমর, িমব্ আল্লাের অক্ষধক স্মরণকারী ব্ািা ও ব্ািীমদর 
কািামর িামদর নাে পলখ্া েয়”।2  
অনুরূপ আবু্ সা‘ঈদ খু্দরী রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু পথমক ব্ক্ষণথি, ক্ষিক্ষন ব্মলন, 

ُق لََعَ » اَل رَُجٌل َيتََصدا
َ
برَْصَ رَُجاًل يَُصّلر وَْحَدُه، َفَقاَل: أ

َ
ِ َصَّلا اهلُل َعلَيِْه وََسلاَم أ نا رَُسوَل اَّللا

َ
 أ

َ َمَعهُ   «ِمَن الَْقْوِم فََصَّلا َمَعهُ  قَاَل: َفَقاَم رَُجٌل ، َهَذا َفيَُصّلر
“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে এক ব্যক্ষিমক (জাো‘আমির পর) 
একাকী সালাি আদায় করমি পদমখ্ ব্মলন, পিাোমদর েমধয এেন পকউ ক্ষক 

                                           
1 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ৬৯৯।  
2 আবু্ দাউদ, োদীস নং ১৩০৯। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক সেীে ব্মলমছন।   
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পনই পয এ ব্যক্ষিমক সদকা ক্ষদময় িার সামথ একমত্র সালাি পেমি পামর? ফমল 
একজন পলাক দাাঁক্ষেময় ক্ষ ময় িার সামথ সালাি আদায় করমলা”।1 
উব্াই ইব্ন কা‘ব্ রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু পথমক ব্ক্ষণথি, ক্ষিক্ষন ব্মলন, রাসূলুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

ْزَك  َصاَلة»
َ
ْزَك ِمْن َصاَلتِِه َمَع  2الراُجِل َمَع الراُجِل أ

َ
ِمْن َصاَلتِِه وَْحَدُه، وََصاَلتُُه َمَع الراُجلنَْيِ أ

ِ َتَعاََل  َحبُّ إََِل اَّللا
َ
 «الراُجِل، َوَما َكُْثَ َفُهَو أ

“ক্ষনশ্চয় োনুমষর একাকী সালাি  আদায় করা পথমক অপর জমনর সামথ সালাি 
আদায় করা অক্ষধক উত্তে আর দু’জমনর সামথ সালাি আদায় করা এক জমনর 
সামথ সালাি আদায় করা পথমক উত্তে। এর অক্ষধক জাো‘আমি যমিাই পলাক 
পব্ক্ষশ েমব্ িমিাই িা েোন আল্লাের ক্ষনকে অক্ষধক পছ্ন্িনীয়”।3 
েক্ষেলামদর েসক্ষজমদ উপক্ষস্থি েওয়া এব্ং িামদর জনয ঘমর সালাি আদাময়র 
ফযীলি:  
েক্ষেলামদর েসক্ষজমদ জাো‘আমি শক্ষরক েওয়া জাময়য; িমব্ শিথ েমলা িারা 
পযৌন উমত্তজনাকর ও ক্ষফিনায় আহ্বানকারী পপাশাক-পক্ষরিদ, সাজ-সিা ও 
সু ক্ষন্ধ পথমক ক্ষব্রি থাকমি েমব্। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে 
ব্মলমছন,  

، َولَِكْن ِْلَْخرُْجَن وَُهنا تَِفاَلٌت » ِ ِ َمَساِجَد اَّللا  «اَل َتْمنَُعوا إَِماَء اَّللا

                                           
1 আবু্ দাউদ, োদীস নং ৫৭৪। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক সেীে ব্মলমছন। েুসনাদ আেেদ, 
োদীস নং ১১৮০৮। আল্লাো শু‘আইব্ আরনাউি ব্মলমছন, োদীমসর সনদক্ষে সেীে।  

ْزَك  2
َ
 অথথ অক্ষধক উত্তে, েযথদাসম্পন্ন, েুসল্লীর জনয অক্ষধক পক্ষব্ত্রকরণ ও অক্ষধক গুনাে োফ أ

েয়। পকননা জাো‘আমির কারমণ রেেি ও প্রশাক্ষন্ত নাক্ষযল েয়; যা একাকী থাকমল েয় না।   
3 আবু্ দাউদ, োদীস নং ৫৫৪। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক োসান ব্মলমছন। সুনান নাসায়ী, 
োদীস নং ৮৪৩।  
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“পিােরা আল্লাের ব্ািীমদর (েক্ষেলামদরমক) আল্লাের েসক্ষজমদ যািায়ামি 
ক্ষনমষধ কমরা না। অব্শয িারা পযন েসক্ষজমদর উমদ্দমশয পব্র েয় খু্শবু্ক্ষব্েীন”।1 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে আমরা ব্মলমছন, 

َصابَْت ََبُوًرا فَاَل تَْشَهْد َمَعنَا الِْعَشاَء اآْلِخَرةَ »
َ
ٍة أ

َ
َما اْمَرأ يُّ

َ
 «أ

“পয নারী সু ক্ষন্ধ-পধাাঁয়া ক্ষনময়মছ, পস পযন আোমদর সামথ ‘ইশার জাো‘আমি 
শরীক না েয়”।2 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে আমরা ব্মলমছন, 

ٍة َتَطيابَْت، ُثما َخرََجْت إََِل الَْمْسِجِد، لَْم ُتْقبَْل لََها َصاَلةٌ َحَّتا َتْغتَِسَل »
َ
َما اْمَرأ يُّ

َ
 «أ

“পয নারী সু ক্ষন্ধ পেমখ্ েসক্ষজমদ যায় িার সালাি কবু্ল েয় না, যিিণ না পস 
প াসল পকমর পনয়”।3 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে আমরা ব্মলমছন, 

 «اَل َتْمنَُعوا نَِساَءُكُم الَْمَساِجَد، َوُبيُوُتُهنا َخْْيٌ لَُهنا »
“পিােরা পিাোমদর স্ত্রীমদর েসক্ষজমদ যািায়ামি ব্াধা ক্ষদও না;  িমব্ িামদর 
ঘরসেূেই িামদর (সালামির জনয) উত্তে স্থান”।4 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে আমরা ব্মলমছন, 

فَْضُل ِمْن »
َ
فَْضُل ِمْن َصاَلتَِها يِف ُحْجَرتَِها، وََصاَلُتَها يِف ََمَْدِعَها أ

َ
ِة يِف بَيِْتَها أ

َ
َصاَلُة الَْمْرأ

 «َصاَلتَِها يِف بَيِْتَها

                                           
1 আবু্ দাউদ, োদীস নং ৫৬৫। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক োসান সেীে ব্মলমছন।  েুসনাদ 
আেেদ, োদীস নং ২৪৪০৬। শু‘আইব্ আরনাউি ব্মলমছন, োদীমসর সনদক্ষে োরফু‘ সেীে 
ক্ষল াইক্ষরেী।  

2 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৪৪৪।   
3 ইব্ন োজাে, োদীস নং ৪০০২। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক োসান সেীে ব্মলমছন।   
4 আবু্ দাউদ, োদীস নং ৫৬৭। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক সেীে ব্মলমছন।   
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“েক্ষেলামদর ঘমর সালাি আদায় করা, বব্িকখ্ানায় সালাি আদায় করার পিময় 
উত্তে এব্ং েক্ষেলামদর সাধারণ থাকার ঘমর সালাি আদায় করার পিময় প াপন 
প্রমকামষ্ঠ সালাি আদায় করা অক্ষধক উত্তে”।1 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে আমরা ব্মলমছন, 

 «َمَساِجِد النرَساِء َقْعُر ُبيُوتِِهنا َخْْيُ »
“েক্ষেলামদর সমব্থাত্তে েসক্ষজদ েমলা িামদর ঘমরর প াপন প্রমকাষ্ঠ”।2 

                                           
1 আবু্ দাউদ, োদীস নং ৫৭০। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক সেীে ব্মলমছন।   
2 সেীে ইব্ন খু্জাইো, োদীস নং ১৬৮৩। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক োসান ব্মলমছন। েুসনাদ 
আেেদ, োদীস নং ২৬৫৪২। শু‘আইব্ আরনাউি োদীসক্ষেমক োসান ব্মলমছন।    
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সালািুল জুেু‘আ 
জুেু‘আর সালামির হুকুে:  
জুেু‘আর দু রাকা‘আি সালাি পুরুমষর ওপর ফরয। এ সালাি ফরয েওয়ার 
দলীল েমলা:  
১- আল্লাে িা‘আলা ব্মলমছন,   

َهآ﴿ يُّ
َ
أ ِينََٓٓيَٰٓ ةِٓٓن ودِيَٓٓإَِذآَءاَمن واا ٓٓٱَّلَّ لَوَّٰ َعةِٓيَۡومِِٓٓمنٓلِلصَّ ِٓٓذِۡكرِٓٓإَِلَّٰٓٓفَٱۡسَعۡوا ٓٓٱۡۡل م  وا ٓٓٱّللَّ ٓٱۡۡلَۡيَعٓيَٓوَذر 
مۡٓ َّٰلِك  مَۡٓٓخرۡي َٓٓذ نت مۡٓٓإِنٓلَّك  ونَٓٓك   [  ٦: اجلمعة] ﴾٩َٓتۡعلَم 

“পে েুক্ষেন ণ, যখ্ন জুেু‘আর ক্ষদমন সালামির জনয আহ্বান করা েয়, িখ্ন 
পিােরা আল্লাের স্মরমণর ক্ষদমক ধাক্ষব্ি েও। আর পব্িা-পকনা ব্জথন কর। 
এক্ষেই পিাোমদর জনয সমব্থাত্তে, যক্ষদ পিােরা জানমি”। [সূরা আল-জুেু‘আ, 
আয়াি: ৯]  
২- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

ْو »
َ
قَْواٌم َعْن وَْدِعِهُم اجْلُُمَعاِت، أ

َ
 «َْلَْخِتَمنا اهلُل لََعَ قُلُوبِِهْم، ُثما َْلَُكوُننا ِمَن الَْغافِِلنيَ َْلَنْتَِهنَيا أ

“যারা জুেু‘আর সালাি িযা  কমর িামদরমক এ অিযাস ব্জথন করমি েমব্। 
নিুব্া আল্লাে িামদর অন্তমর সীল পেমর ক্ষদমব্ন, অিঃপর িারা  ামফলমদর 
অন্তিুথি েময় যামব্”।1 
৩- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে আমরা ব্মলমছন, 

َق لََعَ رَِجاٍل َيتََخلاُفوَن َعِن اجْلُُمَعِة ُبيُوتَ » َحرر
ُ
ْن آُمَر رَُجاًل يَُصّلر بِانلااِس، ُثما أ

َ
 «ُهمْ لََقْد َهَمْمُت أ

“আোর ইিা েয় পয এক ব্যক্ষিমক সালামির ইোেক্ষি করার ক্ষনমদথশ পদই আর 
আক্ষে ক্ষ ময় যারা জুেু‘আর সালাি পেমি আমস না, আগুন লাক্ষ ময় িামদর 
ঘরব্াক্ষে জ্বাক্ষলময় পদই”।2 
৪ - রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে আরও ব্মলমছন, 

                                           
1 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৮৬৫।  
2 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৬৫২।  
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ٌة،
َ
ِو اْمَرأ

َ
ْرَبَعًة: َعبٌْد َمْملُوٌك، أ

َ
ْو  " اجْلُُمَعُة َحقٌّ َواِجٌب لََعَ ُُكر ُمْسِلٍم يِف مَجَاَعٍة إاِلا أ

َ
، أ ْو َصِِبٌّ

َ
أ

 َمِريٌض "
“জুেু‘আর সালাি প্রমিযক েুসক্ষলমের ওপর জাো‘আমির সামথ আদায় করা 
ফরয দাক্ষয়ত্ব। ক্ষকন্তু  িারজন এর ব্যক্ষিক্রে: ক্রীিদাস, েক্ষেলা, ক্ষশশু ও 
অসুস্থব্যক্ষি”।1 
৫- ইজো: সব্ আমলে একেি পয, জুেু‘আর সালাি আদায় করা ফরয। 
জুেু‘আর ক্ষদমনর ফযীলি:  
জুেু‘আর ক্ষদন খু্ব্ই ব্রকিেয় ও েযথাদাপূণথ ক্ষদন। এক্ষে ক্ষদব্সসেূমের েমধয 
সমব্থাত্তে ও ফযীলিপূণথ ক্ষদন। সিযব্াদী ও সিয ব্মল স্বীকৃি নব্ী েুোম্মাদ  
সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

ْمُس يَْومُ اجْلُُمَعِة، ِفيِه ُخِلَق آَدُم، َوِفيهِ » ْهِبَط، َوِفيِه ِتيَب َعلَيِْه، َوِفيِه  َخْْيُ يَْوٍم َطلََعْت ِفيِه الشا
ُ
أ

اَعُة، َوَما ِمْن َداباٍة إاِلا َوِِهَ ُمِسيَخٌة يَْوَم اجْلُُمَعِة، ِمْن ِحنَي تُْصِبُح َحَّتا   َماَت، َوِفيِه َتُقوُم السا
نَْس، َوِفيِه َساَعةٌ  نا َواإْلِ اَعِة، إاِلا اجْلِ ْمُس َشَفًقا ِمَن السا اَل يَُصاِدُفَها َعبٌْد ُمْسِلٌم وَُهَو  َتْطلَُع الشا

ْعَطاُه إِيااَها
َ
َ َحاَجًة، إاِلا أ ُل اَّللا

َ
 «يَُصّلر يَْسأ

“পয সব্ ক্ষদমন সূমযথাদয় েয় িার েমধয জুেু‘আর ক্ষদনই সমব্থাত্তে। এ ক্ষদমনই 
আদে আলাইক্ষেস সালােমক সৃক্ষষ্ট করা েময়মছ, এ ক্ষদনই িাাঁমক দুক্ষনয়ামি 
নাক্ষেময় পদওয়া েময়মছ, এ ক্ষদনই িাাঁর িাওব্া কবু্ল েময়মছ এব্ং এ ক্ষদমন ক্ষিক্ষন 
োরা যান। আর এ ক্ষদমনই ক্ষকয়ােি কাময়ে েমব্, এ ক্ষদন ক্ষজন্ন ও ইনসান 
ব্যিীি সেস্ত প্রাণী সুব্মে সামদক পথমক সূমযথাদয় পযথন্ত ক্ষকয়ােি অনুক্ষষ্ঠি 
েওয়ার িময় িীিসন্ত্রস্ত থামক। এ ক্ষদমনর েমধয এেন একক্ষে সেয় আমছ,  
পকামনা েুসক্ষলে ব্ািা পস সেয় সালামি রি পথমক আল্লাের ক্ষনকে যা ক্ষকছুই 
প্রাথথনা করমব্, আল্লাে িামক িা প্রদান করমব্ন।”।2 

                                           
1 আবু্ দাউদ, োদীস নং ১০৬৭। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক সেীে ব্মলমছন।   
2 আবু্ দাউদ, োদীস নং ১০৪৬। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক সেীে ব্মলমছন।  নাসায়ী, োদীস 
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জুেু‘আর ক্ষদমনর েুস্তাোব্ ও আদব্সেূে:  
১- প াসল করা, সাজ-সিা ও সুির কাপে পক্ষরধান করা, সু ক্ষন্ধ ব্যব্োর করা 
ও ক্ষেসওয়াক করা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

 «الُْغْسُل يَْوَم اجْلُُمَعِة َواِجٌب لََعَ ُُكر حُمْتَِلمٍ »
“জুেু‘আর ক্ষদমন প াসল করা প্রমিযক সাব্ালক ব্যক্ষির ওপর ওয়াক্ষজব্”। 1 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে আমরা ব্মলমছন, 

يِب َما قََدَر َعلَيْهِ  ُُكر حُمْتَِلٍم، وَِسَواٌك، َوَيَمسُّ ِمنَ ُغْسُل يَْوِم اجْلُُمَعِة لََعَ »  «.الطر
“প্রমিযক সাব্ালক ব্যক্ষির ওপর কিথব্য েমি জুেু‘আ ব্ামর প াসল করা ও 
ক্ষেসওয়াক করা  আর সােথথয অনুযায়ী সু ক্ষন্ধ স্পশথ করমব্”। 2 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে আমরা ব্মলমছন, 

َحِدُكْم إِْن وََجَد »
َ
َحِدُكْم إِْن وََجْدُتْم  -َما لََعَ أ

َ
ْو َما لََعَ أ

َ
ْن َيتاِخَذ ثَْوَبنْيِ ِْلَْوِم اجْلُُمَعِة،  -أ

َ
أ

 «ِسَوى ثَْوَِّبْ ِمْهنَِتهِ 
“পিাোমদর কামরা পমি ব্া পিাোমদর পমি সম্ভব্ েমল ক্ষনমজমদর সিরাির 
পক্ষরমধয় ব্স্ত্র ছাো-জুেু‘আর সালামির জনয পৃথক দুইক্ষে কাপমের ব্যব্স্থা কমর 
পনমব্”।3 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে জুেু‘আর েযথাদা সম্পমকথ ব্মলমছন, 

ْهِلِه إن َكن»
َ
ْن َيَمسا ِمْن ِطيِب أ

َ
َواُك وَُغْسُل يَْوِم اجْلُُمَعِة َوأ  .«َحقٌّ لََعَ ُُكر ُمْسِلٍم السر

“প্রমিযক েুসক্ষলমের কিথব্য েমলা জুেু‘আর ক্ষদমন ক্ষেসওয়াক করা, প াসল করা 
ও সু ক্ষন্ধ ব্যব্োর করা (ক্ষনমজর না থাকমলও) িার স্ত্রীর সু ক্ষন্ধ পথমক েমলও”।4 

                                                                                           
নং ১৪৩০।  

1 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৮৪৬।  
2 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৮৪৬।  
3 আবু্ দাউদ, োদীস নং ১০৭৮। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক সেীে ব্মলমছন।  ইব্ন োজাে, 
োদীস নং ১০৯৬। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক সেীে ব্মলমছন।   

4 েুসনাদ ব্াযযার, োদীস নং ৪১৭১। োদীসক্ষে সেীে।  
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২- িাোিাক্ষে েসক্ষজমদ যাওয়া: জুেু‘আর সালাি আদায় করমি ওয়াি েওয়ার 
ক্ষকছুিণ আম ই েসক্ষজমদ যাওয়া। পকননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে 
ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

اَعِة » ناَما قَراَب بََدنًَة، َوَمْن َراَح يِف السا
َ
َمِن اْغتََسَل يَْوَم اجلُُمَعِة ُغْسَل اجلَنَابَِة ُثما َراَح، فََكأ

اَعِة اثلااثِلَِة، فَكَ  ناَما قَراَب َبَقَرًة، َوَمْن َراَح يِف السا
َ
قَْرَن، َوَمْن َراَح اثلااِنيَِة، فََكأ

َ
ناَما قَراَب َكبًْشا أ

َ
أ

ناَما قَراَب بَ 
َ
اَعِة اْلَاِمَسِة، فََكأ ناَما قَراَب َدَجاَجًة، َوَمْن َراَح يِف السا

َ
ابَِعِة، فََكأ اَعِة الرا يَْضًة، يِف السا

ْكرَ   «فَإَِذا َخَرَج اإِلَماُم َحَُضَِت الَماَلئَِكُة يَْستَِمُعوَن اذلر
“পয ব্যক্ষি জুেু‘আর ক্ষদন জানাব্াি প াসমলর (ফরয প াসল) নযায় প াসল কমর 
এব্ং সালামির জনয আ েন কমর পস পযন, একক্ষে উে বনকমেযর জনয পপশ 
করল। পয ব্যক্ষি ক্ষিিীয় পযথাময় আ েন কমর পস পযন, একক্ষে  ািী বনকমেযর 
জনয পপশ করল। িৃিীয় পযথাময় পয আ েন কমর পস পযন একক্ষে ক্ষশং ক্ষব্ক্ষশষ্ট 
দুম্বা বনকমেযর জনয পপশ করল। িিুথথ পযথাময় আ েন করল পস পযন একক্ষে 
েুর ী বনকমেযর জনয পপশ করল। পঞ্চে পযথাময় পয আ েন করল পস পযন, 
একক্ষে ক্ষডে বনকমেযর জনয পপশ করল। পমর ইোে যখ্ন খু্ৎব্া প্রদামনর জনয 
পব্র েন িখ্ন ক্ষফক্ষরশিা ণ ক্ষযক্ষকর পশানার জনয োক্ষযর েময় যান (িখ্ন আর 
কারও নাে ক্ষলমখ্ন না)”। 1 
৩- ইোে ক্ষেম্বামর উপক্ষব্ষ্ট েওয়ার আম  নফল সালাি আদায় করা। িমব্ ইোে 
যখ্ন খু্ৎব্া পদওয়ার জনয ক্ষেম্বামর উপক্ষব্ষ্ট েমব্ন িখ্ন নীরমব্ শুধু ‘িাক্ষেয়যািুল 
েসক্ষজদ’ এর দু রাকা‘আি সালাি আদায় কমর ব্মস পেমব্। রাসূলুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,   

ْو َيَمسُّ مِ »
َ
ِهُن ِمْن ُدْهِنِه، أ ُر َما اْستََطاَع ِمْن ُطْهٍر، َويَدا ْن اَل َيْغتَِسُل رَُجٌل يَْوَم اجلُُمَعِة، َوَيتََطها

، ُثما يُ  ُق َبنْيَ اثْننَْيِ َصّلر َما ُكِتَب ََلُ، ُثما ُينِْصُت إَِذا تََكلاَم اإِلَماُم، ِطيِب بَيِْتِه، ُثما ََيُْرُج فَالَ ُيَفرر
ْخَرى

ُ
 «ما لم يغش الكبائر إاِلا ُغِفَر ََلُ َما بَيْنَُه َوبَنْيَ اجلُُمَعِة األ

                                           
1 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ৮৮১; সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৮৫০।  
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“পয ব্যক্ষি জুেু‘আর ক্ষদন প াসল কমর এব্ং যথাসাধয উত্তেরূমপ পক্ষব্ত্রিা অজথন 
কমর ও ক্ষনমজর পিল পথমক ব্যব্োর কমর ব্া ক্ষনজ ঘমরর সু ক্ষন্ধ ব্যব্োর কমর 
এরপর পব্র েয় এব্ং দু‘জন পলামকর োমঝ ক্ষব্ক্ষিন্ন না কমর, িারপর িার 
ক্ষনধথাক্ষরি সালাি আদায় কমর এব্ং ইোমের খু্ৎব্া পদওয়ার সেয় িুপ থামক, 

িােমল উি জুেু‘আ পথমক পমরর জুেু‘আ পযথন্ত িার যাব্িীয় গুনাে োফ কমর 

পদওয়া েয়, যিিণ না পস কব্ীরা গুনামে ক্ষলপ্ত েয়”।1 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে আরও ব্মলমছন,  

ْز ِفيِهَما» ، َوْْلَتََجوا َكْع َرْكَعتنَْيِ َحُدُكْم يَْوَم اجْلُُمَعِة، َواإْلَِماُم ََيُْطُب، فَلَْْيْ
َ
 «إَِذا َجاَء أ

“পিাোমদর পকউ জুেু‘আর ক্ষদমন েসক্ষজমদ আসার পর ইোেমক খু্ৎব্ারি 
অব্স্থায় পপমল পস পযন দু’ রাকা‘আি সালাি (িাক্ষেয়যািুল োসক্ষজদ) পমে পনয়, 
িমব্ পস পযন উি রাকা‘আিিয় সংমিমপ আদায় কমর।”।2 
৪- পলামকর ঘাে ক্ষডক্ষেময় সােমনর ক্ষদমক যাওয়া ও দু‘জন পলামকর োমঝ ক্ষব্ক্ষিন্ন 
করা োকরূে। পকননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইক্ষে ওয়াসাল্লামের খু্িব্ারি 
অব্স্থায় এক ব্যক্ষি েসক্ষজমদ প্রমব্শ করমলা। পস পলামকর ঘাে ক্ষডক্ষেময় সােমনর 
ক্ষদমক যাক্ষিমলা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে িাাঁমক ব্লমলন,  

 «اْجِلْس، َفَقْد آَذيَْت َوآَنيَْت »
“িুক্ষে ব্মসা, িুক্ষে (অনযমক) কষ্ট ক্ষদময়ছ এব্ং অনথথক কাজ কমরছ”।3 
উপমরর োদীমস এমসমছ,  

ُق َبنْيَ اثْننَْيِ » ْخَرى.....  ُثما ََيُْرُج فاََل ُيَفرر
ُ
  «إاِلا ُغِفَر ََلُ َما بَيْنَُه َوبَنْيَ اجلُُمَعِة األ

“এব্ং দু‘জন পলামকর োমঝ ক্ষব্ক্ষিন্নিা সৃক্ষষ্ট না কমর ব্মস পমে... িােমল উি 
জুেু‘আ পথমক পমরর জুেু‘আ পযথন্ত িার যাব্িীয় গুনাে োফ কমর পদওয়া 
েমব্”।1 
                                           
1 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ৮৮৩।  
2 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৮৭৫।  
3 ইব্ন োজাে, োদীস নং ১১১৫। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক সেীে ব্মলমছন।   
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৫- ইোে খু্ৎব্ার জনয পব্র েমল কথাব্ািথা ব্ন্ধ রাখ্া ও পাথমরর েুকরা ব্া অনয 
পকামনা ক্ষকছু োমি ক্ষনময় অনথথক নোিো না করা। পকননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

نِْصْت، يَْوَم »
َ
 «اُم ََيُْطُب، َفَقْد لََغوَْت اجْلُُمَعِة، َواإْلِمَ إَِذا قُلَْت لَِصاِحِبَك: أ

“জুেু‘আর ক্ষদমন ইোমের খু্ৎব্া প্রদানকামল িুক্ষে যক্ষদ পিাোর সেীমক ব্ল িুপ 
থাক, িমব্ িুক্ষেও অনথথক কথা ব্লমল”। 2 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে আমরা ব্মলমছন,  

ْحَسَن الْوُُضوَء، »
َ
 فَأ

َ
أ نَْصَت، ُغِفَر ََلُ َما بَيْنَُه َوبَنْيَ اجْلُُمَعِة، َمْن تَوَضا

َ
ََت اجْلُُمَعَة، فَاْستََمَع َوأ

َ
ُثما أ

يااٍم، َوَمْن َمسا اْْلَََص َفَقْد لََغا
َ
 «َوِزَياَدُة ثاََلثَِة أ

“পয ব্যক্ষি উত্তেরূমপ অযু করার পর জুেু‘আর সালামি এমলা, নীরমব্ েমনামযা  
সেকামরখু্ৎব্া (আমলািনা) শুনমলা, িার পরব্িথী জুেু‘আ পযথন্ত এব্ং আরও 

অক্ষিক্ষরি ক্ষিন ক্ষদমনর গুনাে োফ কমর পদওয়া েয়। আর পয ব্যক্ষি  কঙ্কর 
স্পশথ করমলা পস অনথথক কাজ করমলা”। 3 

৬- জুেু‘আর আযান েমল পব্িা পকনা করা োরাে। আল্লাে িা‘আলা ব্মলমছন,  
َهآ﴿  يُّ

َ
أ ِينََٓٓيَٰٓ ةِٓٓن ودِيَٓٓإَِذآَءاَمن واا ٓٓٱَّلَّ لَوَّٰ َعةِٓيَۡومِِٓٓمنٓلِلصَّ ِٓٓذِۡكرِٓٓإَِلَّٰٓٓفَٱۡسَعۡوا ٓٓٱۡۡل م  وا ٓٓٱّللَّ ٓٱۡۡلَۡيَعٓيَٓوَذر 
مۡٓ َّٰلِك  مَۡٓٓخرۡي َٓٓذ نت مۡٓٓإِنٓلَّك  ونَٓٓك   [  ٦: اجلمعة] ﴾٩َٓٓتۡعلَم 

“পে েুক্ষেন ণ, যখ্ন জুেু‘আর ক্ষদমন সালামির জনয আহ্বান করা েয়, িখ্ন 
পিােরা আল্লাের স্মরমণর ক্ষদমক ধাক্ষব্ি েও। আর পব্িা-পকনা ব্জথন কর। 
এোই পিাোমদর জনয সমব্থাত্তে, যক্ষদ পিােরা জানমি”। [সূরা আল-জুেু‘আ, 
আয়াি: ৯]  

                                                                                           
1 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ৮৮৩।  
2 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ৯৩৪; সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৮৫১।  
3 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৮৫৭।  
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৭- জুেু‘আর ক্ষদমন ও রামি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লামের প্রক্ষি 
পব্ক্ষশ পব্ক্ষশ সালাি ও সালাে পপশ করা। পকননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে 
ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,   

ا يَْوَم اجْلُُمَعِة إاِلا ُعرِ » َحٌد يَُصّلر لََعَ
َ
اَلةَ يِف يَْوِم اجْلُُمَعِة، فَإِناُه لَيَْس أ ا الصا ْكِْثُوا لََعَ

َ
ا أ َضْت لََعَ

 «َصاَلتُهُ 
“পিােরা জুেু‘আর ক্ষদমন আোর প্রক্ষি পব্ক্ষশ পব্ক্ষশ সালাি  পপশ কমরা; পকননা 
পয পকউ আোর প্রক্ষি জুেু‘আর ক্ষদমন সালাি  পপশ করমব্ িার পসো আোর 
কামছ পপশ করা েয়”।1 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে আরও ব্মলমছন,  

ا َصاَلةً » ا يَْوَم اجْلُُمَعِة َوَْلْلََة اجْلُُمَعِة؛ َفَمْن َصَّلا لََعَ اَلَة لََعَ ْكِْثُوا الصا
َ
ا أ  «َصَّلا اهلل َعلَيِْه َعِّْشً

 “পিােরা জুেু‘আর ক্ষদমন ও রামি আোর প্রক্ষি পব্ক্ষশ পব্ক্ষশ সালাি পাি কমরা। 
পয ব্যক্ষি আোর প্রক্ষি একব্ার সালাি পাি করমব্ আল্লাে িার প্রক্ষি দশব্ার 
সালাি পপশ করমব্ন”।2 
৮- সূরা কাোফ ক্ষিলাওয়াি করা েুস্তাোব্। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে 
ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

َضاَء ََلُ ِمَن انلُّوِر َما َبنْيَ اجْلُُمَعتنَْيِ »
َ
 ُسوَرةَ الَْكْهِف يَْوَم اجْلُُمَعِة أ

َ
 «إِنا َمْن قََرأ

 “পয ব্যক্ষি জুেু‘আর ক্ষদমন সূরা কাোফ ক্ষিলাওয়াি করমব্ িামক পস জুেু‘আ 
পথমক পরব্িথী জুেু‘আ পযথন্ত নূর িারা আমলাক্ষকি করা েমব্”।3 

                                           
1 েুসিাদরাক ক্ষললোক্ষকে, োদীস নং ৩৫৭৭। ইোে োক্ষকে ব্মলন, োদীমসর সনদক্ষে সেীে। 
সনমদর আবু্ রাক্ষফ েমলা ইসোইল ইব্ন রাক্ষফ। ইোে বু্খ্ারী ও েুসক্ষলে িার পথমক োদীস 
ব্ণথনা কমরন ক্ষন।  

2 সুনান আল-ব্ায়োকী, ৫৯৯৪। োদীমসর সনদক্ষে োসান।  
3 েুসিাদরাক ক্ষললোক্ষকে, োদীস নং ৩৩৯২। ইোে োক্ষকে রে. ব্মলন, োদীমসর সনদক্ষে 
সেীে; ক্ষকন্তু বু্খ্ারী ও েুসক্ষলে এ সনমদ ব্ণথনা কমরন ক্ষন। ইোে যাোব্ী রে. ব্মলমছন, 
নু‘আইে ইব্ন োম্মাদ পথমক অমনক েুনকার োদীস ব্ক্ষণথি আমছ।  



 

 

ইসলামের রুকনসেূমের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা 
 148  

৯- জুেু‘আর ক্ষদমন পদা‘আ কবু্ল েওয়ার সেয় পব্ক্ষশ পব্ক্ষশ পদা‘আ করা। 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

ْعَطاُه إِيااهُ »
َ
ُل اهلَل ِفيَها َخْْيًا، إاِلا أ

َ
 «إِنا يِف اجْلُُمَعِة لََساَعًة، اَل يَُوافُِقَها ُمْسِلٌم، يَْسأ

“জুেু‘আর ক্ষদমনর েমধয অব্শযই এেন একক্ষে েুেূিথ আমছ পকামনা েুসক্ষলে পস 
সেয় আল্লাের ক্ষনকে পকামনা কলযাণ প্রাথথনা করমল ক্ষনশ্চয় ক্ষিক্ষন িামক িা দান 
কমরন”।1 
অনয োদীমস এমসমছ, এ সেয়ক্ষে জুেু‘আর ক্ষদমনর পশষ সেয় িথা ক্ষব্মকল 
পব্লা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

ةَ  يَْومُ » ُ  -يُِريُد  -اجْلُُمَعِة ثِنْتَا َعِّْشَ تَاهُ اَّللا
َ
َ َعزا وََجلا َشيْئًا، إاِلا أ ُل اَّللا

َ
َساَعًة، اَل يُوَجُد ُمْسِلٌم يَْسأ

، فَاتْلَِمُسوَها آِخَر َساَعٍة َبْعَد الَْعرْصِ   «َعزا وََجلا
“জুেু‘আর ক্ষদমনর ব্ার ঘটার েমধয একক্ষে ক্ষব্মশষ েুেূিথ আমছ, িখ্ন পকামনা 
েুসক্ষলে আল্লাের ক্ষনকে যা-ই িাইমব্ আল্লাে িা‘আলা িামক িা-ই প্রদান 
কমরন। পিােরামসোমক আসমরর পমরর েুেূমিথ সন্ধান কমরা”।2 
১০- আবু্ হুরায়রা রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু পথমক ব্ক্ষণথি, ক্ষিক্ষন ব্মলন, রাসূলুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন, 

ْهِبَط، َوِفيِه ِتيَب َعلَيِْه، َوِفيِه َخْْيُ يَْوٍم »
ُ
ْمُس يَْومُ اجْلُُمَعِة، ِفيِه ُخِلَق آَدُم، َوِفيِه أ َطلََعْت ِفيِه الشا

اَعُة، َوَما ِمْن َداباٍة إاِلا َوِِهَ ُمِسيَخةٌ  يَْوَم اجْلُُمَعِة، ِمْن ِحنَي تُْصِبُح َحَّتا  3َماَت، َوِفيِه َتُقوُم السا
نَْس، َوِفيِه َساَعٌة اَل يَُصاِدُفَها َعبٌْد ُمْسِلٌم وَُهَو َتْطلَُع الشا  نا َواإْلِ اَعِة، إاِلا اجْلِ ْمُس َشَفًقا ِمَن السا

ْعَطاهُ إِيااَها
َ
َ َحاَجًة، إاِلا أ ُل اَّللا

َ
بَْل يِف ُُكر »، قَاَل َكْعٌب: َذلَِك يِف ُُكر َسنٍَة يَْوٌم، َفُقلُْت: «يَُصّلر يَْسأ

بُو ُهَريَْرَة: ثُ «ةٍ مُجُعَ 
َ
 َكْعٌب اتلاْوَراَة، َفَقاَل: َصَدَق انلاِِبُّ َصَّلا اهلُل َعلَيِْه وََسلاَم. قَاَل أ

َ
ما ، قَاَل: َفَقَرأ

ِ بُْن َساَلٍم: قَْد َعِلمْ  ثْتُُه بَِمْجِلِِس َمع َكْعٍب، َفَقاَل َعبُْد اَّللا ِ ْبَن َساَلٍم، فََحدا ُت لَِقيُت َعبَْد اَّللا

                                           
1 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৮৫২।  
2 আবু্ দাউদ, োদীস নং ১০৪৮। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক সেীে ব্মলমছন।   
3 ক্ষকয়ােি অনুক্ষষ্ঠি েওয়ার িময় িময় িীিসন্ত্রস্ত থাকমব্।  
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ِ ْبُن َساَلٍم: ِِهَ آ ِِن بَِها، َفَقاَل َعبُْد اَّللا ْخِْبْ
َ
بُو ُهَريَْرَة: َفُقلُْت ََلُ: فَأ

َ
، قَاَل أ ياَة َساَعٍة ِِهَ

َ
ِخُر َساَعٍة أ

 ِ َصَّلا اهلُل ِمْن يَْوِم اجْلُُمَعِة، َفُقلُْت: َكيَْف ِِهَ آِخُر َساَعٍة ِمْن يَْوِم اجْلُُمَعِة، َوقَْد قَاَل رَُسوُل اَّللا
اَعُة اَل يَُصّلر ِفيَها، َفَقاَل َعبُْد «اَل يَُصاِدُفَها َعبٌْد ُمْسِلٌم وَُهَو يَُصّلر »َعلَيِْه وََسلاَم:  ، َوتِلَْك السا

ِ َصَّلا اهلُل َعلَيِْه وََسلاَم:  لَْم َيُقْل رَُسوُل اَّللا
َ
ِ ْبُن َساَلٍم: أ اَلةَ َفُهَو َمْن َجلََس ََمْلًِسا يَنْتَظِ »اَّللا ُر الصا

 َ  .، قَاَل: َفُقلُْت: بَََّل، قَاَل: ُهَو َذاكَ «يِف َصاَلٍة َحَّتا يَُصّلر
“পয সব্ ক্ষদমন সূমযথাদয় েয় িার েমধয জুেু‘আর ক্ষদনই সমব্থাত্তে। এ ক্ষদমনই 
আদে আলাইক্ষেস সালােমক সৃক্ষষ্ট করা েময়ক্ষছল, এ ক্ষদনই িাাঁমক দুক্ষনয়ামি 
পািামনা েয়, এ ক্ষদনই িাাঁর িাওব্া কবু্ল েয় এব্ং এ ক্ষদনই ক্ষিক্ষন োরা যান। 

এ ক্ষদনই ক্ষকয়ােি কাময়ে েমব্, এ ক্ষদন ক্ষজন ও ইনসান ব্যিীি সেস্ত প্রাক্ষণ 
সুব্মে সামদক েমি সূমযথাদয় পযথন্ত ক্ষকয়ােি অনুক্ষষ্ঠি েওয়ার িময় িীিসন্ত্রস্ত 
থামক। এ ক্ষদমনর েমধয এেন একক্ষে সেয় আমছ, িখ্ন পকামনা েুসক্ষলে ব্ািা 
সালাি আদাময় পথমক আল্লাের ক্ষনকে যা প্রাথথনা করমব্ িা-ই প্রাপ্ত েমব্। কা‘ব্ 
রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু ব্মলন, এরূপ পদা‘আ কবু্মলর সেয় সারা ব্ছমরর েমধয োত্র 
এক ক্ষদন। ব্ণথনাকারী ব্মলন, আক্ষে িাাঁমক ব্ললাে, ব্ছমরর একক্ষে ক্ষদন নয়, 
ব্রং এক্ষে প্রক্ষি জুেু‘আর ক্ষদমনর েমধয ক্ষনক্ষেি আমছ। ব্ণথনাকারী ব্মলন, 
অিঃপর কা‘ব্ রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু িার প্রোনস্বরূপ িাওরাি পাি কমর ব্মলন, 
আল্লাের রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে সিয ব্মলমছন। আবু্ হুরায়রা 
রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু ব্মলন, অিঃপর আক্ষে ক্ষব্ক্ষশষ্ট সাোব্ী আবু্দল্লাে ইব্ন সালাে 
রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহুর সামথ সািাৎ কক্ষর (ক্ষযক্ষন ইয়ােূদীমদর েমধয ক্ষব্জ্ঞ আক্ষলে 
ক্ষছমলন এব্ং ইসলাে গ্রেণ কমরক্ষছমলন) এব্ং িাাঁমক এ ব্যাপামর অব্ক্ষেি কক্ষর। 
এ সেয় কা‘ব্ রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহুও পসখ্ামন উপক্ষস্থি ক্ষছমলন। আবু্দল্লাে ইব্ন 
সালাে রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু ব্মলন, পদা‘আ কবু্মলর পসই ক্ষব্মশষ সেয় সম্পমকথ 
আক্ষে জ্ঞাি আক্ষছ। িখ্ন আবু্  হুরায়রা রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু ব্মলন, আোমক ঐ 
সেয় সম্পমকথ অব্ক্ষেি করুন। আবু্দল্লাে ইব্ন সালাে রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু ব্মলন, 
িা েমলা জুেু‘আর ক্ষদমনর সব্থমশষ সেয়। আক্ষে ব্ললাে, িা জুেু‘আর ক্ষদমনর 
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সব্থমশষ সেয় কীরূমপ েমব্? অথি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে 
ব্মলমছন, পয পকামনা ব্ািা সালামি পথমক উি সেময় পদা‘আ করমল িার 
পদা‘আ কবু্ল েমব্। অথি আপনার ব্ক্ষণথি সেময় পকামনা সালাি আদায় করা 
যায় না। আবু্দল্লাে ইব্ন সালাে রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু ব্মলন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ক্ষক ব্মলন ক্ষন পয, পকামনা ব্যক্ষি সালামির অমপিায় ব্মস 
থাকমল সালাি আদায় না করা পযথন্ত িামক সালািরি ক্ষেসামব্  ণয করা েয়? 
আক্ষে ব্ললাে, েযাাঁ। ক্ষিক্ষন ব্মলন, এোও পস রকে”। 1 
পকউ পকউ ব্মলন, এ সেয়ক্ষে েমলা ইোে ক্ষেম্বামর ব্সা পথমক সালাি পশষ করা 
পযথন্ত েুহুিথ।  
জুেু‘আর সালাি ফরয েওয়ার শিথাব্লী:  
প্রমিযক েুসক্ষলে, পুরুষ, স্বাধীন, ব্ামল , সুস্থ ও েুক্ষকমের (েুসাক্ষফর নয়) ওপর 
জুেু‘আর সালার ফরয। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

« 
َ
ِو اْمَرأ

َ
ْرَبَعًة: َعبٌْد َمْملُوٌك، أ

َ
ْو اجْلُُمَعُة َحقٌّ َواِجٌب لََعَ ُُكر ُمْسِلٍم يِف مَجَاَعٍة إاِلا أ

َ
، أ ْو َصِِبٌّ

َ
ٌة، أ

 «َمِريٌض 
“জুেু‘আর সালাি প্রমিযক েুসক্ষলমের ওপর জাো‘আমির সামথ আদায় করা 
ফরয কিথব্য। ক্ষকন্তু িার জন এর ব্যক্ষিক্রে: ক্রীিদাস, েক্ষেলা, ক্ষশশু ও 
অসুস্থব্যক্ষি”। 2 
েুসাক্ষফমরর ওপর জুেু‘আর সালাি ফরয নয়। পকননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে েজ, উেরা, ক্ষজোদ ইিযাক্ষদ উমদ্দমশয সফর কমরমছন; ক্ষকন্তু 
সফমর িার পথমক জুেু‘আর সালাি আদাময়র পকামনা ব্ণথনা পাওয়া যায় না। 
উোর রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু পথমক একক্ষে আছার ব্ক্ষণথি আমছ পয, 

                                           
1 আবু্ দাউদ, োদীস নং ১০৪৬। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক সেীে ব্মলমছন।   
2 আবু্ দাউদ, োদীস নং ১০৬৭। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক সেীে ব্মলমছন।   
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ُ َعنُْه » اِب رَِِضَ اَّللا برَْصَ ُعَمُر ْبُن اْْلَطا
َ
نا اْْلَْوَم أ

َ
َفِر فََسِمَعُه َيُقوُل: لَْواَل أ رَُجاًل َعلَيِْه َهيْئََة السا

 «َعَة اَل حَتِْبُس َعْن َسَفرٍ يَْوُم اجْلُُمَعِة َْلَرَْجُت، َفَقاَل ُعَمُر: اْخُرْج، فَإِنا اجْلُمُ 
“ক্ষিক্ষন এক ব্যক্ষির োমঝ সফমরর আলােি পদখ্মলন, িখ্ন ক্ষিক্ষন  উি 
ব্যক্ষিমক ব্লমি শুনমলন, আজমক জুেু‘আর ক্ষদন না েমল সফর করিাে। িখ্ন 
উোর রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু িামক ব্লমলন, িুক্ষে সফমর পব্র েও, পকননা 
জুেু‘আর সালাি সফরমক ব্াধা পদয় না (আেমক রামখ্ না)”।1 
জুেু‘আর সালাি সেীে েওয়ার শিথাব্লী:  
জুেু‘আর সালাি সেীে েওয়ার জনয কক্ষিপয় শিথ রময়মছ, িা েমলা:  
১- জুেু‘আর সালাি জনপদ ব্া জনপমদর ক্ষনকেস্থ অঞ্চল ব্া শেমর আদায় 
করমি েমব্। পকননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লামের যুম  শের ব্া 
জনপদ ছাো জুেু‘আর সালাি আদায় করা েমিা না। এেনক্ষক রাসূলুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে পব্দুইনমদরমক জুেু‘আর সালাি আদায় করমি 
ক্ষনমদথশ পদন ক্ষন। সফমর পযেন িার পথমক জুেু‘আর সালাি আদাময়র পকামনা 
ব্ণথনা পাওয়া যায় না পিেক্ষন পব্দুইনমদর ব্যাপামর পকামনা ব্ণথনা পাওয়া যায় 
না।  
২- জুেু‘আর সালামি দু’ক্ষে খু্ৎব্া থাকা শিথ। পকননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে এ ধরমণর দু’ক্ষে খু্ৎব্া ক্ষদময়মছন এব্ং িার পথমক সব্থদা এ 
কাজক্ষে পাওয়া যায়। িাছাো জুেু‘আর সালামিরখু্ৎব্ায় অমনক নসীেি ও 
উপকারীিা রময়মছ। অনুরূপিামব্ জুেু‘আরখু্ৎব্ায় রময়মছ আল্লাের ক্ষযক্ষকর ও 
সাধারণ েুসক্ষলেমদর উমদ্দমশয নসীেি।  
জুেু‘আর সালাি আদাময়র পদ্ধক্ষি:  
ক্ষনমনাি পদ্ধক্ষিমি জুেু‘আর সালাি আদায় করা েমব্:  

                                           
1 েুসনাদ শামফ‘য়ী,  
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সূযথ পক্ষশ্চে আকামশ িমল পেমল (মযােমরর সালামির ওয়াি েমলই) ইোে 
জুেু‘আর সালামির উমদ্দমশয পব্র েময় ক্ষেম্বমর আমরােণ করমব্ন। পলাকমদরমক 
সালাে ক্ষদময় ক্ষেম্বমর ব্সমল েুয়াক্ষিন পযােমরর আযামনর েমিা আযান ক্ষদমব্ন। 

আযান পশমষ ইোে দাাঁক্ষেময় োনুমষর উমদ্দমশয খু্ৎব্া পপশ করমব্ন। আল্লাের 
প্রশংসা ও িার ব্ািা ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লামের ওপর 
দুরূদ ও সালাে পপশ করমব্ন। অিঃপর োনুষমক নসীেি করমব্ন। নসীহতের 

সেয় কণ্ঠস্বর উাঁিু করমব্ন। নসীেমি আল্লাে ও িার রাসূমলর আমদশসেূে 
পালন ও ক্ষনমষধসেূে পথমক ক্ষব্রি থাকার  ক্ষনমদথশ ক্ষদমব্ন। িামলা কামজর প্রক্ষি 
উৎসাে ক্ষদমব্ন ও েি কামজর খ্ারাপ পক্ষরণক্ষির িয় প্রদশথন করমব্ন। আল্লাের 
পুরস্কামরর ওয়াদা ও আযামব্র অেীকামরর কথা স্মরণ কক্ষরময় ক্ষদমব্ন। এরপমর 
োলকা একেু ব্সমব্ন। আব্ার দাাঁক্ষেময় ক্ষিিীয় খু্ৎব্া শুরু করমব্ন। এমি 
শুরুমি আল্লাের গুণাগুণ ব্ণথনা করমব্ন। পূমব্থর েমিাই উচ্চস্বমর খু্ৎব্া ক্ষদমব্ন, 
পযেক্ষনিামব্ পসনাপক্ষি িার বসনযব্াক্ষেনীমক ক্ষনমদথশনা পদন। এ খু্ৎব্া নাক্ষিদীঘথ 
ক্ষদময় ক্ষেম্বর পথমক নােমব্ন। িখ্ন েুয়াক্ষিন সালামির ইকােি ক্ষদমব্ন। ইোে 
েুসল্লীমদরমক ক্ষনময় উচ্চস্বমরর ক্ষকরামি দু রাকা‘আি সালাি আদায় করমব্ন। 
প্রথে রাকা‘আমি সূরা ফাক্ষিো পমে সূরা আল-আ‘লা ও ক্ষিিীয় রাকা‘আমি 
সূরা ফাক্ষিোর পমর সূরা আল- াক্ষশয়াে ব্া প্রথে রাকা‘আমি সূরা আল-
ফাক্ষিোর পমর সূরা আল-জুেু‘আ ও ক্ষিিীয় রাকা‘আমি সূরা আল-ফাক্ষিোর 
পমর সূরা আল-েুনাক্ষফকুন পো উত্তে। অনয সূরা পেমলও েমব্।  
জুেু‘আর সালামির আম  ও পমরর নফলসেূে:  
ইোে ক্ষেম্বামর উিার পূমব্থ জুেু‘আর সালামির আম  ক্ষকছু নফল সালাি আদায় 
করা সুন্নি। িমব্ ইোে ক্ষেম্বামর উিার পমর ‘িাক্ষেয়যািুল েসক্ষজদ’ ব্যিীি অনয 
পকামনা সালাি আদায় করা বব্ধ নয়। ইোে খু্ৎব্া পদওয়ার সেয়ও সংমিমপ ও 
ক্ষনরমব্ দু রাকা‘আি ‘িাক্ষেয়যািুল োসক্ষজদ’ পমে দ্রুি ব্মস পেমব্। ইমিাপূমব্থ 
এ সম্পমকথ আমলািনা করা েময়মছ।  
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অনযক্ষদমক জুেু‘আর সালামির পমর িার রাকা‘আি ব্া দু রাকা‘আি সালাি 
আদায় করমব্। পকননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

ْرَبًعا»
َ
 «َمْن ََكَن ِمنُْكْم ُمَصلريًا َبْعَد اجْلُُمَعِة فَلْيَُصلر أ

“পিাোমদর েমধয পয পকউ জুেু‘আর পর সালাি আদায় করমি িায় পস পযন 
িার রাকা‘আি আদায় কমর”।1    
আবু্দল্লাে ইব্ন উোর রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু নব্ী সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লামের 
নফল সালামির ব্ণথনা করমি ক্ষ ময় ব্মলন, 

اهلِل َصَّلا اهلُل َعلَيِْه وََسلاَم اَل يَُصّلر َبْعَد اجْلُُمَعِة َحَّتا َينرَْصَِف، َفيَُصّلر َرْكَعتنَْيِ يِف  رَُسوُل  ََكنَ »َ
 «.بَيِْتهِ 

“রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে জুেু‘আর পর ক্ষিক্ষন পকামনা সালাি 
আদায় করমিন না। িমব্ ব্াক্ষেমি ক্ষফমর দুই রাকা‘আি সালাি আদায় 
করমিন”।2 
এ োদীসিময়র ওপর ক্ষিক্ষত্ত কমর আমলে ণ ব্মলমছন, পকউ জুেু‘আর সালামির 
পমর েসক্ষজমদ নফল পেমল িার রাকা‘আি আর ব্াক্ষেমি ক্ষ ময় পেমল দু 
রাকা‘আি সালাি আদায় করমব্।  
বদক্ষনক পাাঁি ওয়াি সালামির আম  পমরর সুন্নিসেূে:  
েুসক্ষলমের সাওয়াব্ বৃ্ক্ষদ্ধ ও উাঁিু েযথাদার জনয আল্লাে নফল সালাি ক্ষদময়মছন। 
এছাোও ফরয সালামির িুলত্রুক্ষে ও অপূণথিার পক্ষরপূণথিা স্বরূপ এ নফল 
সালািসেূে শরী‘আমি ক্ষনমদথশ পদওয়া েময়মছ। অনযানয ইব্াদমির িুলনায় 
সালামি রময়মছ অমনক েযথাদা ও ফযীলি। রাব্ী‘আ ইব্ন কা‘ব্ আল-আসলােী 
রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু ব্মলন, 

                                           
1 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৮৮১।  
2 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৮৮২।  
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تَيْتُُه بِوَُضوئِِه وََحاَجِتِه َفَقاَل يِل: »
َ
بِيُت َمَع رَُسوِل اهلِل َصَّلا اهلُل َعلَيِْه وََسلاَم فَأ

َ
« َسْل »ُكنُْت أ

لَُك ُمَراَفَقتََك يِف اجْلَناِة. قَاَل: 
َ
ْسأ

َ
ْو َغْْيَ َذلَِك »َفُقلُْت: أ

َ
ِعِّنر لََعَ نَْفِسَك »قَاَل: قُلُْت: ُهوَ َذاَك. « أ

َ
فَأ

ُجودِ  ِة السُّ  «بَِكْْثَ
“আক্ষে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লামের সামথ রাি কাক্ষেময়ক্ষছলাে। 
আক্ষে িাাঁর অযুর পাক্ষন এব্ং অনযানয প্রময়াজনীয় ক্ষজক্ষনস এমন ক্ষদিাে। ক্ষিক্ষন 
আোমক ব্লমলন, ক্ষকছু িাও। আক্ষে ব্ললাে, জান্নামি আপনার সােিযথ প্রাথথনা 
করক্ষছ। ক্ষিক্ষন ব্লমলন, এ ছাো আমরা ক্ষকছু আমছ ক্ষক? আক্ষে ব্ললাে, এোই 
আোর আমব্দন। ক্ষিক্ষন ব্লমলন, িােমল িুক্ষে অক্ষধক পক্ষরোমণ সাজদাে কমর 
পিাোর ক্ষনমজর স্বামথথই আোমক সাোযয কমরা”।1 
আবু্ হুরায়রা রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু পথমক ব্ক্ষণথি, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে 
ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,   

جْنَ »
َ
فْلََح َوأ

َ
َل َما ُُيَاَسُب بِِه الَعبُْد يَْوَم الِقيَاَمِة ِمْن َعَمِلِه َصاَلتُُه، فَإِْن َصلَُحْت َفَقْد أ وا

َ
َح، إِنا أ

ٌء، قَاَل الرابُّ َعزا وَ  ، فَإِْن اْنتََقَص ِمْن فَِريَضتِِه ََشْ : اْنُظُروا َوإِْن فََسَدْت َفَقْد َخاَب وََخِِّسَ َجلا
َل بَِها َما اْنتََقَص ِمَن الَفِريَضِة، ُثما يَُكونُ  ٍع َفيَُكما  «َسائُِر َعَمِلِه لََعَ َذلَِك  َهْل ِلَعبِْدي ِمْن َتَطوُّ

“ক্ষকয়ােমির ক্ষদন ব্ািার আেমলর েমধয সব্থপ্রথে ক্ষেসাব্ পনওয়া েমব্ 
সালামির। যক্ষদ িা সক্ষিক ব্মল  ণয েয়, িমব্ পস েমব্ কলযাণপ্রাপ্ত ও 
সফলকাে।  আর যক্ষদ িা সক্ষিক ব্মল  ণয না েয়, িমব্  পস েমব্ ব্যথথ ও 
িক্ষিগ্রস্ত। ফরমযর েমধয যক্ষদ পকামনা ত্রুক্ষে পদখ্া যায়, িমব্ েোন রব্ ব্লমব্ন: 
লিয কর, আোর ব্ািার পকামনা নফল আেল আমছ ক্ষক? িা ক্ষদময় িার 
ফরমযর যিেুকু ক্রক্ষে আমছ িা পূরণ কমর দাও। পমর এ অনুসামরই েমব্ 
অনযানয সব্ আেমলর অব্স্থা”। 2 

                                           
1 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৪৮৯।  
2 ক্ষিরক্ষেযী, োদীস নং ৪১৩; ক্ষিক্ষন আবু্ হুরায়রা রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহুর োদীসমক োসান  রীব্ 
ব্মলমছন। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক সেীে ব্মলমছন। আবু্ দাউদ, োদীস নং ৮৬৪।  
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নফল সালামির প্রকারমিদ:  
নফল সালাি প্রথেি দু প্রকার: সাধারণ নফল সালাি ও ক্ষনক্ষদথষ্ট শমিথর নফল 
সালাি। সাধারণ নফল সালাি আদাময় ক্ষনয়ি করা জরুক্ষর। ক্ষনক্ষদথষ্ট শমিথর 
ক্ষিক্ষত্তমি নফল সালািসেূে আব্ার কময়ক প্রকার। িন্মমধয পযসব্ নফল সালাি 
ফরয সালামির সামথ আদায় করমি েয় িামক ‘সুনান রাক্ষিব্াে’ ব্া ফরয 
সালামির সামথ আদায়কৃি নফল সালাি ব্লা েয়। এগুমলা েমলা: ফজর, 
পযাের, ো ক্ষরব্ ও ‘ইশার সুন্নিসেূে। ক্ষনমন এ সম্পমকথ আমলািনা করা েমলা: 
ফরয সালামির সামথ আদায়কৃি নফল সালামির ফযীলি:  
উমম্ম োব্ীব্া রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনো পথমক ব্ক্ষণথি, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে 
ওয়াসাল্লােমক ব্মলমছন,  

ةَ َرْكَعًة َتَطوًَُّع، َغْْيَ فَِريَضٍة، إاِلا َبََن » ِ ُُكا يَْوٍم ثِنَِْتْ َعِّْشَ اهللُ ََلُ بَيْتًا َما ِمْن َعبٍْد ُمْسِلٍم يَُصّلر َّلِلا
 «اجْلَناةِ يِف 

“পয পকামনা েুসক্ষলে ব্ািা আল্লাের জনয ক্ষদমনরামি ফরয সালাি ব্যিীি ব্ামরা 
রাকা‘আি নফল সালাি আদায় করমব্ িার জনয আল্লাে জান্নামি একক্ষে ঘর 
বিক্ষর করমব্ন”।1 
সুন্নমি রামিব্া ব্া ফরয সালামির আম  ক্ষপমছর নফলসেূমের ফযীলি:  
১- উমম্ম োব্ীব্া রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনো ব্মলমছন, ক্ষিক্ষন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইক্ষে ওয়াসাল্লােমক ব্লমি শুমনমছন, 

ْهِر، وَ » ْرَبًعا َقبَْل الظُّ
َ
ةَ َرْكَعًة بُِِّنَ ََلُ َبيٌْت يِف اجلَناِة: أ َرْكَعتنَْيِ َمْن َصَّلا يِف يَْوٍم َوَْلْلٍَة ثِنَِْتْ َعِّْشَ

 «َعتَنْيِ َبْعَد الِعَشاِء، َوَرْكَعتنَْيِ َقبَْل َصاَلِة الَْفْجرِ َبْعَدَها، َوَرْكَعتنَْيِ َبْعَد الَْمْغرِِب، َوَركْ 
“পয ব্যক্ষি ক্ষদমন রামি ব্ার রাকা‘আি (সুন্নাি/নফল) সালাি আদায় করমব্, 
িার জনয জান্নামি একক্ষে ঘর ক্ষনেথাণ করা েমব্; পযােমরর পূমব্থ িার রাকা‘আি, 

                                           
1 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৭২৮।  
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এরপর দু’ রাকা‘আি, ো ক্ষরমব্র পর দু’ রাকা‘আি,  ‘ইশার পর দু’ 
রাকা‘আি, ফজমরর পূমব্থ দু’ রাকা‘আি”।1 
২- আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উোর রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহুো পথমক ব্ক্ষণথি, ক্ষিক্ষন ব্মলন,   

ْهرِ » ْهِر، َوَرْكَعتَنْيِ َبْعَد الظُّ ِ َصَّلا اهلُل َعلَيِْه وََسلاَم َرْكَعتنَْيِ َقبَْل الظُّ ، َصلايُْت َمَع رَُسوِل اَّللا
 «َبْعَد اجلُُمَعِة، َوَرْكَعتَنْيِ َبْعَد الَمْغرِِب، َوَرْكَعتنَْيِ َبْعَد الِعَشاءِ َوَرْكَعتنَْيِ 

“আক্ষে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লামের সমে পযােমরর আম  দু’ 
রাকা‘আি, পযােমরর পমর দু’ রাকা‘আি, জুেু‘আর পমর দু’ রাকা‘আি, 
ো ক্ষরমব্র পমর দু’রাকা‘আি এব্ং  ‘ইশার ‘ইশার পমর দু’ রাকা‘আি (সুন্নাি) 
সালাি আদায় কমরক্ষছ”।2 
আমরা ক্ষকছু নফল সালাি: এছাোও ক্ষকছু নফল সালাি আমছ যা সুন্নমি রামিব্া 
নয়, িমব্ ফরয সালামির আম  পমর পোর ব্যাপামর পস সম্পমকথ উৎসাে 
পদওয়া েময়মছ।  
১- আবু্দল্লাে ইব্ন েু াফ্ফাল রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু পথমক ব্ক্ষণথি, ক্ষিক্ষন ব্মলন: 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু  আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

َذاَننْيِ َصاَلةٌ »
َ
َذاَننْيِ َصاَلةٌ، َبنْيَ ُُكر أ

َ
 «لَِمْن َشاءَ »، ُثما قَاَل يِف اثلااثِلَِة: «َبنْيَ ُُكر أ

“প্রমিযক দুই আযামনর েধযব্িথী সেময় সালাি রময়মছ। প্রমিযক দুই আযামনর 
েধযব্িথী সেময় সালাি রময়মছ। িৃিীয়ব্ার ব্মলমছন, পয ব্যক্ষি ইিা কমর িার 
জনয”।3 
২- উমম্ম োব্ীব্া রাক্ষদয়াল্লাহু আনো পথমক ব্ক্ষণথি, ক্ষিক্ষন ব্মলন, রাসূলুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,   

                                           
1 ক্ষিরক্ষেযী, োদীস নং ৪১৫, ক্ষিক্ষন োদীসক্ষেমক োসান সেীে ব্মলমছন। এ োদীসক্ষে ইোে 
েুসক্ষলে সেীে েুসক্ষলমে সংমিমপ ব্ণথনা কমরমছন। সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৭২৮।  

2 বু্খ্ারী, িা‘লীক, (২-৫২)। সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৭২৯। ক্ষিরক্ষেযী, োদীস নং ৪৩৩, ইোে 
ক্ষিরক্ষেযী রে. োসান সেীে ব্মলমছন। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক সেীে ব্মলমছন।   

3 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ৬২৭, সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৮৩৮।  
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ْرَبِع َرَكَعاٍت َقبَْل »
َ
ُ لََعَ انلاارِ َمْن َحاَفَظ لََعَ أ َمُه اَّللا ْرَبٍع َبْعَدَها َحرا

َ
ْهِر َوأ  «الظُّ

“পয ব্যক্ষি ক্ষনয়ক্ষেি পযােমরর পূমব্থ িার রাকা‘আি এব্ং এরপর িার রাকা‘আি 
সুন্নি সালাি আদায় করমব্, আল্লাে িা‘আলা  িামক জাোন্নামের ওপর োরাে 
কমর ক্ষদমব্ন”।1 
৩- ইব্ন উোর রাক্ষদয়াল্লাহু আনহু পথমক ব্ক্ষণথি, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে 
ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,   

ْربًَعا»
َ
 َصَّلا َقبَْل الَعرْصِ أ

ً
ُ اْمَرأ  «رَِحَم اَّللا

“আল্লাে িা‘আলা পসই ব্যক্ষির ওপর রেে করুন পয ব্যক্ষি আসমরর পূমব্থ িার 
রাকআি (সুন্নাি) আদায় করমব্”।2 

                                           
1 ক্ষিরক্ষেযী, োদীস নং ৪২৮। ইোে ক্ষিরক্ষেযী রে. োদীসক্ষেমক োসান সেীে ব্মলমছন। আবু্ 
দাউদ, োদীস নং ১২৬৭। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক সেীে ব্মলমছন।   

2 ক্ষিরক্ষেযী, োদীস নং ৪৩০। ইোে ক্ষিরক্ষেযী রে. োদীসক্ষেমক োসান  রীব্ ব্মলমছন। আবু্ 
দাউদ, োদীস নং ১২৭১। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক োসান ব্মলমছন।   
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পাাঁি ওয়াি সালাি ও এর আম  পমরর সুন্নিসেূমের িাক্ষলকা:  

সালামির 
ওয়াি 

ফরমযর আম র 
সুন্নি 

ফরয সালাি 
ফরমযর পমরর 

সুন্নি 
ফজর ২ ২ - 
পযাের ২+২ ৪ ২ 
আসর - ৪ - 
ো ক্ষরব্ - ৩ ২ 
ইশা - ৪ ২ 

 
ক্ষব্ির সালাি 
ক্ষব্িমরর সালাি সুন্নমি েুয়াক্কাদাে। েুসক্ষলমের পকামনা অব্স্থামিই এ সালাি 
পছমে পদওয়া উক্ষিি নয়। েূলি ‘ইশার ফরমযর পমর রামির পব্লায় সব্ সুন্নি 
ও নফল পশমষ এক রাকা‘আি সালাি আদায় করামক ক্ষব্ির ব্মল। রাসূলুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

بَْح َصَّلا َرْكَعًة َواِحَدةً تُوتُِر ََلُ َما قَْد َصَّلا » َحُدُكُم الصُّ
َ
 «َصاَلةُ اللايِْل َمثََْن َمثََْن، فَإَِذا َخِِشَ أ

“রামির সালাি দু’ দু’ (রাকা‘আি) কমর। আর পিাোমদর েমধয পকউ যক্ষদ 
পিার েওয়ার আশঙ্কা কমর, িমব্ পস পযন এক রাকা‘আি সালাি আদায় কমর 
পনয়; যার িার সকল সালািমক ক্ষব্ির ব্া পব্মজাে কমর ক্ষনমব্।”।1 
ক্ষব্ির সালামির পূমব্থ করণীয় সুন্নি:  
ক্ষব্ির সালামির পূমব্থ দু রাকা‘আি কমর দুই পথমক ব্ামরা রাকা‘আি পযথন্ত 
সালাি আদায় করা সুন্নি। অিঃপর ক্ষব্িমরর এক রাকা‘আি সালাি আদায় 
করমব্। পকননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে এিামব্ কমরমছন।  

َة، َوتِْسٍع، وََسبٍْع، وَََخٍْس، َوثاََلٍث، َوَواِحَدةٍ » ةَ، َوإِْحَدى َعِّْشَ  «الَوتُْر بِثَاَلَث َعِّْشَ
                                           
1 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ৯৯০, সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৭৪৯।  
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“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে পির, এ ার, নয়, সাি, পাাঁি, ক্ষিন 
ও এক রাকা‘আি ক্ষব্ির আদায় কমরমছন”।1 
ইসোক ইব্ন ইব্রােীে ব্মলন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে পির 
রাকা‘আি ক্ষব্ির আদায় করমিন ’’...... এ কথাক্ষের েেথ েমলা ক্ষিক্ষন সালািুল 
লাইল িাোিুদসে পির রাকা‘আি ক্ষব্ির আদায় করমিন। এখ্ামন সালািুল 
লাইলমক ক্ষব্িমরর সামথ সম্পক্ষকথি কমর পফলা েময়মছ। এ ক্ষব্ষময় আময়শা 
রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনো পথমকও একক্ষে ব্ণথনা পাওয়া যায়।2 
এ পিমরা রাকা‘আি সালাি দু’ দু’ রাকা‘আি কমর আদায় করা যায়। অথথাৎ দু 
রাকা‘আি পশমষ সালাে ক্ষফরামব্। অিঃপর এক রাকা‘আি সালাি আদায় কমর 
িাশােহুদ পমে সালাে ক্ষফরামব্। অথব্া সব্ রাকা‘আি একমত্র আদায় করাও 
জাময়য। অথথাৎ পশমষর এক রাকা‘আি ব্ামদ ব্াকী সব্ রাকা‘আি একমত্র পমে 
িাশােহুদ পেমব্, অিঃপর ব্াকী রাকা‘আি পেমি দাাঁোমব্। পস রাকা‘আি 
পমে িাশােহুদ পমে সালাে ক্ষফরামব্। অথব্া সব্ রাকা‘আি একমত্র পমে পশমষ 
একসামথ সালাে ক্ষফরামনাও জাময়য। সব্ সুরিই জাময়য ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে পথমক ব্ক্ষণথি আমছ। িমব্ উত্তে েমলা প্রক্ষি দু রাকা‘আি 
পশমষ সালাে ক্ষফরামনা। অথব্া িাোহুো ব্া ব্াধথকযজক্ষনি পকামনা কারমণ দু 
রাকা‘আি কমর পমে পশমষও সালাে ক্ষফরামনা যায়।  
ক্ষব্ির সালামির সেয়:  
‘ইশার সালামির সেয় পথমক ফজমরর পূব্থ পযথন্ত ক্ষব্ির সালামির সেয়। পকউ 
ঘুে পথমক জাগ্রি েমি সিে েমল ও সালাি ছুমে যাওয়ার আশঙ্কা না থাকমল 
রামির পশষিা  প্রথেিাম র পিময় উত্তে।  
  

                                           
1 ক্ষিরক্ষেযী, োদীস নং ৪৫৭। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক সেীে ব্মলমছন।   
2 ক্ষিরক্ষেযী, (২/৩২০)। 
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অসুস্থ ব্যক্ষির সালাি 
১-অসুস্থ ব্যক্ষিমক যথাযম্ভব্ দাাঁক্ষেময় সালাি আদায় করমি েমব্। দাাঁোমি সিে 
না েমল পদওয়াল ব্া খু্াঁক্ষে ব্া লাক্ষির সামথ পেলান ক্ষদময় ব্া ির ক্ষদময় দাাঁক্ষেময় 
সালাি আদায় করমব্।  
২-এমকব্ামরই দাাঁোমি সিে না েমল ব্মস সালাি আদায় করমব্। দাাঁোমনা ও 
রুকুর স্থামন িারজানু েময় ব্সা আর সাজদাের সেয় েুফিাক্ষরশ িথা ব্াে পা 
ক্ষব্ক্ষছময় িার উপর ব্সা ও ডান পা খ্াো কমর রাখ্া উত্তে।  
৩- ব্মস সালাি আদায় করমি সিে না েমল ক্ষকব্লােুখ্ী েময় কাি েময় শুময় 
সালাি আদায় করমব্। ডান কামি সালাি আদায় করা ব্াে কামির পিময় 
উত্তে। আর যক্ষদ ক্ষকব্লােুখ্ী েওয়া সম্ভব্ না েয় িমব্ পযক্ষদমক সম্ভব্ পসক্ষদমক 
ক্ষফমর সালাি আদায় করমব্। িামক পুনরায় এ সালাি আদায় করমি েমব্ না।  
৪-কাি েময় শুময় সালাি আদায় করমি সিে না েমল ক্ষিৎ েময় পা ক্ষকব্লােুখ্ী 
কমর সালাি আদায় করমব্। োথা ক্ষকব্লােুখ্ী করমি উাঁিু করা উত্তে। পা 
ক্ষকব্লােুখ্ী করমি সিে না েমল পযিামব্ সম্ভব্ পসিামব্ আদায় করমব্। িামক 
পুনরায় এ সালাি আদায় করমি েমব্ না।  
৫- অসুস্থ ব্যক্ষিমক রুকু ও সাজদাে  করমি েমব্। রুকু ও সাজদাে  করমি 
সিে না েমল োথার ইশারায় করমব্। রুকুর পিময় সাজদাে একেু পব্ক্ষশ পেমল 
পেমব্। শুধু রুকু করমি সিে েমল ও সাজদাে  করমি অিে েমল রুকুর 
সেয় রুকু করমব্ আর সাজদাের সেয় ইশারা করমব্। আর যক্ষদ সাজদাে 
করমি সিে েয়; ক্ষকন্তু রুকু করমি অিে িখ্ন সাজদাের সেয় সাজদাে 
ক্ষদমব্ আর রুকুর সেয় ইশারা করমব্। 
৬- রুকু সাজদায় োথা িারা ইশারা ক্ষদমি অিে েমল পিামখ্র পািা ক্ষদময় 
ইশারা ক্ষদমব্। অথথাৎ রুকুমি পিাখ্ অল্প ব্ন্ধ করমব্ আর সাজদায় পব্ক্ষশ পক্ষরোণ 
ব্ন্ধ করমব্। অনযক্ষদমক আেুমলর িারা পযসব্ অসুস্থ ব্যক্ষি ইশারা ক্ষদময় থামকন 
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িা আসমল সেীে নয়। কুরআন, সুন্নাে ব্া আেমল ইলমের পথমক এ ব্যাপামর 
পকামনা ব্ণথনা পাওয়া যায় না।  
৭- োথা িারা ইশারা ব্া পিামখ্র িারাও যক্ষদ ইশারা ক্ষদমি না পামর িমব্ েমন 
েমন সালাি আদায় করমব্। অথথাৎ রুকু, সাজদাে, দাাঁোমনা, ব্সা ও অনযানয 
রুকমনর ক্ষনয়ি েমন েমন করমব্ ও ক্রোিময় সালামির শুরু পথমক পশষ পযথন্ত 
এিামব্ করমব্ ও সালাি পশষ করমব্।  
৮- প্রমিযক অসুস্থ েুসক্ষল্লর উক্ষিি যথাযম্ভব্ ওয়াি েমিা সালাি আদায় করা। 
সেয় পশষ কমর সালাি আদায় করা জাময়য পনই। যক্ষদ অযু ব্া িায়ামু্মে করমি 
কষ্টকর েয় িমব্ েুসাক্ষফমরর নযায় দু ওয়ামির সালাি একমত্র কমর পো 
জাময়য।  
৯- যক্ষদ সব্ ওয়ামির সালাি ওয়াি েমিা আদায় করা িার জনয পব্ক্ষশ 
কষ্টকর েয় িমব্ ‘জো‘ ব্াইনাস সালািাইন’ ব্া পযাের ও আসর এব্ং ো ক্ষরব্ 
ও ইশা একমত্র আম  ব্া পমর পো জাময়য। ইিা করমল পযােমরর সেয় পযাের 
ও আসর একমত্র ব্া আসমরর সেয় পযাের ও আসর একমত্র এব্ং ো ক্ষরমব্র 
সেয় ো ক্ষরব্ ও ইশা একমত্র ব্া ইশার সেয় ইশা ও ো ক্ষরব্ একমত্র পো 
জাময়য। অনযক্ষদমক ফজমরর সালামি পকামনা জো ব্া একক্ষত্রকরণ পনই। পকননা 
ফজমরর সালামির সেয় অনযানয সালামির সেয় পথমক আলাদা। এর আম  
পমর পকামনা সালাি পনই। আল্লাে িা‘আলা ব্মলমছন,   

قِمِٓ﴿
َ
ةَٓٓأ لَوَّٰ ل وكِٓٓٱلصَّ ۡمِسِٓٓل  ۡلَِٓٓغَسقِٓٓإَِلَّٰٓٓٱلشَّ وٗدآََكنَٓٓٱۡلَفۡجرِٓٓق ۡرَءانَٓٓإِنَّٓٓٱۡلَفۡجرِٓ َٓوق ۡرَءانَٓٓٱَلَّ َٓمۡشه 
 [  ٥٢: االرساء] ﴾٧٨

“সূযথ পেমল পোর সেয় পথমক রামির অন্ধকার পযথন্ত সালাি কাময়ে কর এব্ং 
ফজমরর কুরআন।1 ক্ষনশ্চয় ফজমরর কুরআন(ক্ষফক্ষরশিামদর) উপক্ষস্থক্ষির সেয়”। 
[সূরা আল-ইসরা, আয়াি: ৭৮] 

                                           
1 ‘ফজমরর কুরআন’ িারা উমদ্দশয ফজমরর সালাি। 
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িৃিীয় রুকন 
যাকাি 

যাকামির সংজ্ঞা:  
শাক্ষব্দক অমথথ যাকাি েমলা পক্ষব্ত্র েওয়া, েযথাদা পাওয়া, বৃ্ক্ষদ্ধ েওয়া, ব্ক্ষধথি 
েওয়া ও ব্রকিেয় েওয়া ইিযাক্ষদ। 
পাক্ষরিাক্ষষক অমথথ: ক্ষনক্ষদথষ্ট শমিথর ক্ষিক্ষত্তমি ক্ষনসাব্ পক্ষরোণ সম্পদ পথমক ক্ষনক্ষদথষ্ট 
পক্ষরোণ ফরয সম্পদ যাকামির ক্ষনধথাক্ষরি েকদারমক প্রদান করামক যাকাি 
ব্মল।  
যাকামির হুকুে:  
ক্ষনক্ষদথষ্ট শমিথর ক্ষিক্ষত্তমি ক্ষনসাব্ পক্ষরোণ সম্পমদর যাকাি আদায় করা প্রমিযক 
েুসক্ষলমের ওপর ফরয। এক্ষে ইসলামের িৃিীয় রুকন। কুরআমন সালামির 
পাশাপাক্ষশ যাকামির কথা ৮২ স্থামন উমল্লখ্ েময়মছ। কুরআন, সুন্নাে ও 
উম্মমির ইজো িারা যাকাি ফরয েওয়া সাব্যস্ত েময়মছ। আল-কুরআমন আল্লাে 
িা‘আলা ব্মলমছন,   

ذۡٓ﴿ َّٰلِِهمِۡٓٓمنۡٓٓخ  ۡمَو
َ
مَۡٓٓصَدقَةٗٓٓأ ِر ه  ِيِهمٓت َطهد  [ ٢٢٦: اتلوبة] ﴾١٠٣بَِهآَوت َزكد

“িামদর সম্পদ পথমক সদকা (যাকাি) গ্রেণ কর। এর োধযমে িামদরমক িুক্ষে 
পক্ষব্ত্র ও পক্ষরশুদ্ধ করমব্”। [সূরা আি-িাওব্াে, আয়াি: ১০৩]  
আল্লাে িা‘আলা আমরা ব্মলমছন,  

وا ٓ﴿ قِيم 
َ
ةََٓٓوأ لَوَّٰ يَٓٓوَءات وا ٓٓٱلصَّ ةَ َكوَّٰ  [  ٢٢٢: ابلقرة] ﴾١١٠ٓٱلزَّ

“আর পিােরা সালাি কাময়ে কমরা ও যাকাি দাও”। [সূরা আল-ব্াকারাে, 
আয়াি: ১১০]  
োদীমস এমসমছ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

، َوإِقَاِم الصا » ِ ًدا رَُسوُل اَّللا نا حُمَما
َ
ُ َوأ ْن الَ إََِلَ إاِلا اَّللا

َ
اَلةِ، َوإِيتَاِء بُِِّنَ اإلِْساَلُم لََعَ ََخٍْس: َشَهاَدةِ أ

ََكِة، ، وََصْوِم َرَمَضانَ  الزا  «َواْلَجر
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“ইসলামের ক্ষিক্ষত্ত পাাঁিক্ষে। আল্লাে ব্যিীি পকামনা (সিয) ইলাে পনই এব্ং  
েুোম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে আল্লাের রাসূল, এ কথার সািয দান, 
সালাি কাময়ে করা, যাকাি পদওয়া, েজ করা এব্ং রেযান োমসর ক্ষসয়াে 
পালন করা”।1 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে েু‘আয ইব্ন জাব্াল রাক্ষদয়াল্লাহু 
‘আনহুমক ইয়ামেমন পািামনার সেয় অক্ষসয়ি কমরমছন, ক্ষিক্ষন ব্মলমছন,  

ِّنر رَُسوُل »
َ
نا اَل إََِلَ إاِلا اهللُ َوأ

َ
ْهِل الِْكتَاِب، فَاْدُعُهْم إََِل َشَهاَدةِ أ

َ
ِِت قَْوًما ِمْن أ

ْ
اهلِل، فَإِْن ُهْم إِناَك تَأ

نا اهلَل اْفََتََض َعلَيِْهْم ََخَْس َصلََواٍت يِف ُُكر يَْوٍم َوَْلْلٍَة، فَإِْن ُهمْ 
َ
ْعِلْمُهْم أ

َ
لَِك، فَأ َطاُعوا ذِلَ

َ
 أ

ْغِنيَائِِهْم َفَُتَ 
َ
نا اهلَل اْفََتََض َعلَيِْهْم َصَدقًَة تُؤَْخُذ ِمْن أ

َ
ْعِلْمُهْم أ

َ
لَِك، فَأ َطاُعوا ذِلَ

َ
دُّ يِف ُفَقَرائِِهْم، أ

ْمَوالِِهْم، َواتاِق َدْعَوةَ الَْمْظلُوِم، فَإِناُه لَيَْس بَيْنَ 
َ
لَِك، فَإِيااَك َوَكَرائَِم أ َطاُعوا ذِلَ

َ
َها َوبَنْيَ اهلِل فَإِْن ُهْم أ
 «ِحَجاٌب 

“িুক্ষে আেমল ক্ষকিাব্ সম্প্রদাময়র কামছ যাি িামদর সামথ সািাৎ েমল এ 
কথার সািয প্রদামনর আহ্বান জানামব্ পয, আল্লাে ব্যিীি পকামনা (সিয) ইলাে 
পনই এব্ং আক্ষে আল্লাের রাসূল। যক্ষদ িারা িা পেমন পনয় িােমল িামদর 
জাক্ষনময় ক্ষদমব্ পয, ক্ষদমন ও রামি আল্লাে িামদর ওপর পাাঁি ওয়াি সালাি ফরয 
কমরমছন। যক্ষদ িারা িা পেমন পনয়, িােমল িামদর জাক্ষনময় পদমব্ পয, আল্লাে 
িামদর ওপর যাকাি ফরয কমরমছন। ধনীমদর পথমক িা আদায় করা েমব্ 
এব্ং িামদর দক্ষরদ্রমদর োমঝ ব্ণ্টন করা েমব্। িারা এ কথাক্ষে পেমন ক্ষনমল, 
সাব্ধান! যাকাি ক্ষেমসমব্ িুক্ষে িামদর পথমক ব্াছাই কমর উত্তেগুমলা ক্ষনমব্ না। 
আর েযলুমের (ব্দ) পদা‘আ পথমক সাব্ধান! পকননা আল্লাের ও েজলুমের 
পদা‘আর েমধয পকামনা অন্তরায় পনই”।2যাকাি অস্বীকারকারীর হুকুে:  

                                           
1 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ৮; সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ১৬।  
2 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ১৪৫৮; সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ১৯।  
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পকউ পস্বিায় যাকাি ফরয েওয়া অস্বীকার করমল পস কাক্ষফর ও ইসলাে পথমক 
খ্াক্ষরজ েময় যামব্ এব্ং িামক কুফরীর কারমণ েিযা করা েমব্। আর পকউ 
যাকাি ফরয েওয়ামক স্বীকার কমর; ক্ষকন্তু কৃপণিার কারমণ যাকাি আদায় 
করমি অস্বীকৃক্ষি জানামল পস গুনাে ার েমব্; িমব্ ইসলামের  িী পথমক পব্র 
েময় যামব্ না। িার পথমক পজার কমর যাকাি আদায় করা েমব্। যক্ষদ এর জনয 
িার সামথ যুদ্ধ করার দরকার েয় িমব্ যুদ্ধও করা েমব্; যিিণ না পস 
আল্লাের আমদমশর সােমন োথা নি করমব্ এব্ং যাকাি আদায় করমব্। এ 
কথার দলীল েমলা আল্লাের ব্াণী:  

وا ٓٓتَاب وا ٓٓفَإِن﴿ قَام 
َ
ةََٓٓوأ لَوَّٰ ا ٓٓٱلصَّ ةََٓٓوَءاتَو  َكوَّٰ مۡٓٓٱلزَّ َّٰن ك  ِينِِٓٓفٓٓفَإِۡخَو  [  ٢٢: اتلوبة] ﴾١١ٱلد

“অিএব্, যক্ষদ িারা িাওব্া কমর, সালাি কাময়ে কমর এব্ং যাকাি প্রদান 
কমর, িমব্ দীমনর েমধয িারা পিাোমদর িাই”। [সূরা আি-িাওব্াে, আয়াি: 
আয়াি: ১১]  
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে  ব্মলমছন,    

ًدا » نا حُمَما
َ
، َوأ ُ ْن اَل إََِلَ إاِلا اَّللا

َ
قَاتَِل انلااَس َحَّتا يَْشَهُدوا أ

ُ
ْن أ

َ
ِمْرُت أ

ُ
، َوُيِقيُموا أ ِ رَُسوُل اَّللا

ْمَوالَُهْم إاِلا ِِبَقر اإلِْسالَ 
َ
ََكَة، فَإَِذا َفَعلُوا َذلَِك َعَصُموا ِمِّنر ِدَماَءُهْم َوأ اَلَة، َوُيْؤتُوا الزا ِم، الصا

 ِ  «وَِحَساُبُهْم لََعَ اَّللا
“আক্ষে পলাকমদর সামথ যুদ্ধ িাক্ষলময় যাব্ার জনয আক্ষদষ্ট েময়ক্ষছ, যিিন না িারা 
সািয পদয় পয, আল্লাে ব্যিীি পকামনা (সিয) ইলাে পনই ও  েুোম্মাদ 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে আল্লাের রাসূল; আর সালাি কাময়ে 
কমর ও যাকাি পদয়। িারা যক্ষদ এ কাজগুমলা কমর, িমব্ আোর পি পথমক 
িামদর জান ও োমলর ব্যাপামর ক্ষনরাপত্তা লাি করল; অব্শয ইসলামের ক্ষব্ধান 
অনুযায়ী যক্ষদ পকামনা কারণ থামক, িােমল স্বিন্ত্র কথা। আর িামদর ক্ষেসামব্র 
িার আল্লাের ওপর নযস্ত”।1 

                                           
1 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ২৫; সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ২০।  
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ইসলামের প্রথে খ্লীফা আবু্ ব্কর ক্ষসদ্দীক রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু যাকাি 
অস্বীকারকারীমদর ব্যাপামর ব্মলমছন,  

ِ َصَّلا اهلُل َعلَيِْه وََسلاَم » وَنَها إََِل رَُسوِل اَّللا ِ لَْو َمنَُعوِِن َعنَاقًا ََكنُوا يُؤَدُّ  «لََقاتَلْتُُهْم لََعَ َمنِْعَهاَواَّللا
“আল্লাের কসে, যক্ষদ িারা একক্ষে পেষশাব্ক যাকাি ক্ষদমিও অস্বীকার কমর, 
যা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লামের কামছ িারা ক্ষদমিা, িােমল 
যাকাি না পদওয়ার কারমণ িামদর ক্ষব্রুমদ্ধ আক্ষে অব্শযই যুদ্ধ করমব্া”।1 
যাকাি ফরয েওয়ার ক্ষেকেিসেূে:  
ইসলােী শরী‘আি সুউাঁচ্চ ও সুেোন ক্ষকছু ক্ষেকেমির কারমণ যাকাি ফরয 
কমরমছ। ক্ষনমন ক্ষকছু ক্ষেকেি আমলািনা করা েমলা:  
১- ব্যক্ষির সম্পমদর পক্ষব্ত্রকরণ, বৃ্ক্ষদ্ধ, আল্লাের আমদশ োনয করা ও িার 
আমদশমক সম্মান প্রদশথমনর ব্রকমি ব্ালা েুসীব্ি পথমক ক্ষেফাযি জনয আল্লাে 
যাকাি ফরয কমরমছন।  
২- কৃপণিা, পলাি-লালসার ব্যক্ষধ পথমক োনুমষর আক্ষত্মক পক্ষব্ত্রিা অজথন। 
৩-  রীব্-দুঃখ্ী োনুমষর দুঃখ্ কষ্ট িা ািাক্ষ  কমর সেমব্দনা জ্ঞাপন, অিাব্ী, 
দুক্ষিথি ও ব্ক্ষঞ্চি োনুমষর অিাব্ পূরণ ও অক্ষধকার প্রদান।  
৪- ঈোন ও ইসলামের প্রক্ষি ক্ষব্ক্ষিন্ন অন্তরসেূে একক্ষত্রকরণ ও সমিে-সংশয় 
ও দুব্থল ঈোন পথমক দৃঢ়, অনে পক্ষরপূণথ ও শক্ষিশালী ঈোমন পক্ষরণি করা।  
৫- সব্থসাধারমণর জনয কলযাণকর সোজ প্রক্ষিষ্ঠা করা; যার ওপর ক্ষিক্ষত্ত করমব্ 
েুসক্ষলে উম্মাের জীব্ন ও পসৌিা য।  
যাকাি আদাময় পপ্ররণা ও উৎসাে প্রদান:  
কুরআন ও োদীমসর অমনক স্থামন যাকাি আদাময় অমনক উৎসাে প্রদান করা 
েময়মছ। যাকাি আদায়কারীর অপক্ষরসীে সাওয়ামব্র কথা ব্লা েময়মছ। আল্লাে 
িা‘আলা ব্মলমছন,   

                                           
1 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ১৪০০; সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ২০।  
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ۡؤِمن ونَٓ﴿ ۡؤِمَنَّٰت َٓٓوٱلۡم  مَۡٓٓوٱلۡم  ه  اءٓ َٓبۡعض  ۡوَِلَا
َ
ٓ ٓأ ونََٓٓبۡعض  ر  م 

ۡ
وِفٓٓيَأ نَكرَِٓٓعنَِٓٓوَيۡنَهۡونَٓٓبِٱلَۡمۡعر  ٓٱلۡم 

ونَٓ ةََٓٓوي قِيم  لَوَّٰ ةََٓٓوي ۡؤت ونَٓٓٱلصَّ َكوَّٰ ََٓٓوي ِطيع ونَٓٓٱلزَّ ٓٓٱّللَّ ۥاي وََل  َلَٰٓئَِكَٓٓورَس  و 
 
مٓ ٓأ َٓٓإِنَّٓٓٱّللَّ  َٓٓسرَيَۡۡح ه  َٓعزِيزٓ ٓٱّللَّ

 [  ٥٢: اتلوبة] ﴾٧١َٓحِكيمٓ 

“আর েুক্ষেন পুরুষ ও েুক্ষেন নারীরা এমক অপমরর ব্নু্ধ, িারা িামলাকামজর 
আমদশ পদয় আর অনযায় কাজ পথমক ক্ষনমষধ কমর। আর িারা সালাি কাক্ষয়ে 
কমর, যাকাি প্রদান কমর এব্ং আল্লাে ও িাাঁর রাসূমলর আনু িয কমর। 
এমদরমক আল্লাে শীঘ্রই দয়া করমব্ন, ক্ষনশ্চয় আল্লাে পরাক্রেশালী, প্রজ্ঞােয়”। 
[সূরা আি-িাওব্াে, আয়াি: ৭১]  
আল্লাে িা‘আলা আমরা ব্মলমছন,   

ۡفلَحَٓٓقَدۡٓ﴿
َ
ۡؤِمن ونَٓٓأ ِين١َٓٓٱلۡم  مۡٓٓٱَّلَّ ِين٢ََٓٓخَِّٰشع ونََٓٓصَلتِِهمِۡٓٓفٓٓه  مَۡٓٓوٱَّلَّ ۡغوَِٓٓعنِٓٓه 

ونَٓٓٱللَّ ۡعرِض  ٣ٓم 
ِينَٓ مَۡٓٓوٱَّلَّ ةِٓٓه  َكوَّٰ َّٰعِل ونَٓٓلِلزَّ ِين٤ََٓٓف مَۡٓٓوٱَّلَّ وِجِهمۡٓٓه  ر  ونَٓٓلِف  ٥َٓٓحَّٰفِظ  َٰٓٓٓإِلَّ ۡزَوَِّٰجِهمََۡٓٓعَ

َ
وۡٓٓأ

َ
َٓملََكۡتَٓٓمآأ

مۡٓ يَۡمَّٰن ه 
َ
مۡٓٓأ اءَٓٓٱۡبَتَغََّٰٓٓفَمن٦َِٓٓمل وِمّيََٓٓغرۡيٓ ٓفَإِنَّه  َّٰلَِكَٓٓوَرا َلَٰٓئَِكَٓٓذ و 

 
مٓ ٓفَأ ِين٧َٓٓٱۡلَعاد ونَٓٓه  ٓه مَۡٓٓوٱَّلَّ

َمََّٰنَّٰتِِهمۡٓ
َ
ونَٓٓوََعۡهِدهِمِۡٓٓۡل ِين٨ََٓٓرَّٰع  مَۡٓٓوٱَّلَّ َّٰٓٓه  َّٰتِِهمََۡٓٓعَ ونََٓٓصلََو َافِظ  َلَٰٓئَِك٩َٓٓي  و 

 
مٓ ٓأ َّٰرِث ونَٓٓه  ١٠ٓٱۡلَو

ِينَٓ مۡٓٓٱۡلفِۡرَدۡوَسٓٓيَرِث ونَٓٓٱَّلَّ ونَٓٓفِيَهآه   [  ٢٢  ،٢:  املؤمنون] ﴾١١َٓخَِِّٰل 

“অব্শযই েুক্ষেন ণ সফল েময়মছ, যারা ক্ষনমজমদর সালামি ক্ষব্নয়াব্নি। আর 
যারা অনথথক কথা-কেথ পথমক ক্ষব্েুখ্। আর যারা যাকামির পিমত্র সক্ষক্রয়। আর 
যারা িামদর ক্ষনজমদর লিাস্থামনর ক্ষেফাযিকারী। িমব্ িামদর স্ত্রী ও িামদর 
ডান োি যার োক্ষলক েময়মছ িারা ছাো। ক্ষনশ্চয় এমি িারা ক্ষনক্ষিি েমব্ না। 
অিঃপর যারা এমদর ছাো অনযমক কােনা কমর িারাই সীোলঙ্ঘনকারী। আর 
যারা ক্ষনমজমদর আোনিসেূে ও অেীকামর যত্নব্ান। আর যারা ক্ষনমজমদর 
সালািসেূে ক্ষেফাযি কমর। িারাই েমব্ ওয়াক্ষরস। যারা ক্ষফরদাউমসর অক্ষধকারী 
েমব্। িারা পসখ্ামন স্থায়ী েমব্। [সূরা আল-েুক্ষেনূন, আয়াি: ১-১১]  
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আবু্ আইউব্ রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু পথমক ব্ক্ষণথি, এক সাোব্ী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইক্ষে ওয়াসাল্লােমক ব্লমলন, আোমক এেন আেল ব্মল ক্ষদন যা আোমক 
জান্নামি প্রমব্শ করামব্। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্লমলন,  

اَلةَ، َوتُْؤِِت » َ َواَل تُِّْشُِك بِِه َشيْئًا، َوتُِقيُم الصا ََكَة، َوتَِصُل الراِحمَ َتْعبُُد اَّللا   «الزا
“িুক্ষে আল্লাের ইব্াদি করমব্, িাাঁর সামথ পকামনা ক্ষকছু শরীক করমব্ না, 
সালাি কাময়ে করমব্, যাকাি আদায় করমব্ ও আত্মীয়িার সম্পকথ ব্জায় 
রাখ্মব্”।1 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

ْعَطى ثاََلٌث َمْن َفَعلَُهنا َفَقْد َطِعَم »
َ
، َوأ ُ ناُه اَل إََِلَ إاِلا اَّللا

َ
َ وَْحَدُه َوأ يَماِن: َمْن َعبََد اَّللا َطْعَم اإْلِ

 «َزاَكَة َماَِلِ َطيربًَة بَِها َنْفُسهُ 

“পয ব্যক্ষি ক্ষিনক্ষে কাজ করমব্ পস ঈোমনর স্বাদ পামব্। পয পকব্ল এক 
আল্লাের ইব্াদি কমর এব্ং এ ক্ষব্োস কমর পয, ক্ষিক্ষন ব্যিীি সিয পকামনা 
ইলাে পনই, আর সন্তুষ্টক্ষিমত্ত িার সম্পমদর যাকাি প্রদান কমর”।2  
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লােমক ব্লমি শুমনক্ষছ, 

ثُُكْم َحِديثًا فَاْحَفُظوهُ » َحدر
ُ
قِْسُم َعلَيِْهنا َوأ

ُ
َما َنَقَص َماُل َعبٍْد ِمْن َصَدقٍَة، َواَل »قَاَل: « ثاََلثٌَة أ

لٍَة إاِلا َفتَحَ ُظِلَم 
َ
ا، َواَل َفتََح َعبٌْد بَاَب َمْسأ ُ ِعزًّ ُ َعلَيِْه  َعبٌْد َمْظِلَمًة فََصَْبَ َعلَيَْها إاِلا َزاَدهُ اَّللا اَّللا

 «بَاَب َفْقرٍ 
“ক্ষিনক্ষে ক্ষব্ষময় আক্ষে কসে করক্ষছ এব্ং পসগুমলার ক্ষব্ষময় পিাোমদর ব্লক্ষছ। 
পিােরা এগুমলার সংরিণ করমব্। অিঃপর ক্ষিক্ষন ব্লমলন, “দান-সাদাকার 
কারমণ পকামনা ব্ািার সম্পদ হ্রাস পায় না। পকামনা ব্ািা যক্ষদ পকামনা ক্ষব্ষময় 
েযলুে েয় আর িামি পস সব্র (নধযথ)  অব্লম্বন কমর িমব্ এমি আল্লাে 
িা‘আলা অব্শযই িার ইিি (সম্মান) ব্াক্ষেময় পদন। পকামনা ব্ািা যখ্ন 

                                           
1 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ১৩৯৬; সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ১৩।  
2 আবু্ দাউদ, োদীস নং ১৫৮২। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক দ‘য়ীফ ব্মলমছন।   
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যাচ্ঞার দরজা খু্মল িখ্ন আল্লাে িা‘আলা  অব্শযই িার অিামব্র দরজাও 
খু্মল পদন”।1 
যাকাি আদায় করমি অস্বীকারকারীর িয়াব্েিা ও িীক্ষিপ্রদশথন: 
যারা যাকাি আদায় করমি অস্বীকার কমর ব্া  ক্ষেেক্ষস কমর িামদর ব্যাপামর 
কুরআন ও োদীমস িয়াব্ে পক্ষরণক্ষির কথা ব্লা েময়মছ। এ সব্ পলাক 
আক্ষখ্রামি ব্ে িক্ষিগ্রস্ত ও যন্ত্রণাদায়ক ‘আযামব্ পক্ষিি েমব্।  
আল্লাে িা‘আলা ব্মলমছন,   

ِينَٓ﴿ ونََٓٓوٱَّلَّ َهَبٓٓيَۡكَِن  ةَٓٓٱَّلَّ وَنَهآَوَلَٓٓوٱۡلفِضَّ َِٓٓسبِيلِِٓٓفٓٓي نفِق  مٓٱّللَّ ۡه  ِ ٓٓفَبَۡشد َِلمٓ ٓبَِعَذاب 
َ
ٓيَوۡم٣٤َٓٓأ

َۡمَّٰٓ مۡٓٓبَِهآَفت ۡكَوىََّٰٓٓجَهنَّمَٓٓنَارِِٓٓفَٓٓعلَۡيَهآَي  ه  ن وب ه مِۡٓٓجَباه  ۡم ٓٓوَج  ه ور ه  ت مَۡٓٓمآَهََّٰذآَوظ  مَۡٓٓكََنۡ ِسك  نف 
َ
ِٓۡل

وق وا ٓ نت مَۡٓٓمآفَذ  ونَٓٓك   [  ٦٥  ،٦٦: اتلوبة] ﴾٣٥ٓتَۡكَِن 

“এব্ং যারা পসানা ও রূপা পুক্ষঞ্জিূি কমর রামখ্, আর িা আল্লাের রাস্তায় খ্রি 
কমর না, িুক্ষে িামদর পব্দনাদায়ক ‘আযামব্র সুসংব্াদ দাও। পযক্ষদন 
জাোন্নামের আগুমন িা  রে করা েমব্, অিঃপর িা িারা িামদর কপামল, 
পামেথ এব্ং ক্ষপমি পসাঁক পদওয়া েমব্। (আর ব্লা েমব্) এক্ষে িা-ই যা পিােরা 
ক্ষনমজমদর জনয জো কমর পরমখ্ক্ষছমল, সুিরাং পিােরা যা জো কমরক্ষছমল িার 
স্বাদ উপমিা  কর”। [সূরা আি-িাওব্াে, আয়াি: ৩৪-৩৫] 
আল্লাে িা‘আলা আমরা ব্মলমছন,    

ِينَََٓٓيَۡسَبََّٓٓوَلٓ﴿ آَٓيۡبَخل ونَٓٓٱَّلَّ مٓ ٓبَِما َّٰه  ٓ َٓءاتَى وَٓٓفَۡضلِهِۦِٓمنٓٱّللَّ آه  مٓ َٓخرۡيٗ َّه  وَٓٓبَۡلٓٓل ٓ ٓه  ۡمٓ َٓۡشد َّه  ٓل
 [  ٢٢٢: عمران ال] ﴾ٱۡلقَِيََّٰمةِٓيَۡومَٓٓبِهِۦََٓبِل وا َٓٓمآَسي َطوَّق ونَٓ

“আর আল্লাে যামদরমক িাাঁর অনুগ্রে পথমক যা দান কমরমছন িা ক্ষনময় যারা 
কৃপণিা কমর িারা পযন ধারণা না কমর পয, িা িামদর জনয কলযাণকর। ব্রং 
িা িামদর জনয অকলযাণকর। যা ক্ষনময় িারা কৃপণিা কমরক্ষছল, ক্ষকয়ােি 

                                           
1 ক্ষিরক্ষেযী, োদীস নং ২৩২৫। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক সেীে ব্মলমছন।   
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ক্ষদব্মস িা ক্ষদময় িামদর পব্ক্ষে পরামনা েমব্”। [সূরা আমল ইেরান, আয়াি: 
১৮০] 
আবু্ যার রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু পথমক ব্ক্ষণথি, ক্ষিক্ষন ব্মলন,  

ا َرآِِّن قَاَل: اْنتََهيُْت إََِل انلاِِبر َصَّلا اهلُل » ُهُم »َعلَيِْه وََسلاَم وَُهَو َجالٌِس يِف ِظلر الَْكْعبَِة، فَلَما
وَن َورَبر الَْكْعبَةِ  ْخَِّسُ

َ
ْن ُقْمُت، َفُقلُْت: يَا رَُسوَل « اأْل

َ
َتَقارا أ

َ
قَاَل: فَِجئُْت َحَّتا َجلَْسُت، فَلَْم أ

، َمْن ُهْم؟ قَاَل: ِّمر
ُ
ِِب َوأ

َ
ْمَوااًل، إاِلا َمْن قَاَل َهَكَذا وََهَكَذا وََهَكَذا » اهلِل، فَِداَك أ

َ
ْكَْثُوَن أ

َ
 -ُهُم اأْل

َوقَِليٌل َما ُهْم، َما ِمْن َصاِحِب إِبٍِل، َواَل  -ِمْن َبنْيَ يََديِْه َوِمْن َخلِْفِه َوَعْن يَِمينِِه َوَعْن ِشَماَِلِ 
ْسَمنَُه َتنَْطُحهُ بُِقُرونَِها َبَقٍر، َواَل َغنٍَم اَل يُؤَدري َزاَكَتَها إاِلا 

َ
ْعَظَم َما ََكنَْت، َوأ

َ
 َجاَءْت يَْومَ الِْقيَاَمِة أ

واَلَها، َحَّتا ُيْقََض َبنْيَ انلااِس 
ُ
ْخَراَها، ََعَدْت َعلَيِْه أ

ُ
ْظاَلفَِها، ُُكاَما نَِفَدْت أ

َ
 «َوَتَطُؤُه بِأ

“একব্ার আক্ষে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লামের কামছ প লাে। 
িখ্ন ক্ষিক্ষন কা‘ব্া  ৃমের ছায়ায় উপক্ষব্ষ্ট ক্ষছমলন। ক্ষিক্ষন আোমক পদমখ্ ব্লমলন, 
কা‘ব্া  ৃমের োক্ষলমকর শপথ, িারাই িক্ষিগ্রস্ত। আবু্  যার রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু 
ব্মলন, এরপর আক্ষে িাাঁর ক্ষনকে ক্ষ ময় ব্সলাে; ক্ষকন্তু ক্ষব্লম্ব না কমর দাাঁক্ষেময় 
প লাে এব্ং ব্ললাে, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে! আপনার 
প্রক্ষি আোর ক্ষপিাোিা উৎস থ পোক, িারা কারা? ক্ষিক্ষন ব্লমলন, িারা েমলা 
অক্ষধক সম্পমদর োক্ষলকরা। ক্ষকন্তু িারা ব্যিীি যারা এক্ষদক ওক্ষদমক, ডামন, 
ব্ামে, সনু্মমখ্, পািামি ব্যয় কমরমছ। িমব্ এমদর সংখ্যা অমনক কে। উে,  রু 
ও ছা মলর োক্ষলমকরা এগুমলার যাকাি আদায় না করমল ক্ষকয়ােমির ক্ষদন 
পসগুমলামক অমনক ব্ে ও ির-িাজা অব্স্থায় োক্ষলমকর ক্ষনকে আসমব্ এব্ং 
িামক ওমদর ক্ষশং িারা আঘাি করমব্ ও খু্র িারা পদদক্ষলি করমি থাকমব্। 
পদদক্ষলি কমর যখ্নই সব্থমশষক্ষে িমল যামব্, িৎিণাৎ প্রথেক্ষে পূনরায় ক্ষফমর 
আসমব্ এব্ং িা িলমি থাকমব্ পলাকমদর ফয়সালা েওয়ার আ  পযথন্ত”।1 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে আরও ব্মলমছন,  

                                           
1 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৯৯০।  
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قَْرَع ََلُ َزبِيبَتَ »
َ
ُ َمااًل، فَلَْم يُؤَدر َزاَكتَُه ُمثرَل ََلُ َماَُلُ يَْوَم الِقيَاَمِة ُشَجاًَع أ قُُه يَْوَم َمْن آتَاهُ اَّللا اِن ُيَطوا

ُخُذ بِِلْهِزَمتَيِْه 
ْ
نَا َكْْنَُك، ُثما تاََل: -َيْعِِّن بِِشْدَقيِْه  -الِقيَاَمِة، ُثما يَأ

َ
نَا َمالَُك أ

َ
َٓوَلٓ﴿ ُثما َيُقوُل أ

ِينَََٓٓيَۡسَبَّٓ مٓ ٓبَِماآَٓيۡبَخل ونَٓٓٱَّلَّ َّٰه  ٓ َٓءاتَى وَٓٓفَۡضلِهِۦِٓمنٓٱّللَّ آه  مٓ َٓخرۡيٗ َّه  وَٓٓبَۡلٓٓل ٓ ٓه  ۡمٓ َٓۡشد َّه  َٓمآَسي َطوَّق ونَٓٓل
 [  ٢٢٢: عمران ال] ﴾ٱۡلقَِيََّٰمةِٓيَۡومَٓٓبِهِۦََٓبِل وا ٓ

“যামক আল্লাে সম্পদ দান কমরমছন, ক্ষকন্তু পস এর যাকাি আদায় কমর ক্ষন, 
ক্ষকয়ােমির ক্ষদন িার সম্পদমক (ক্ষব্মষর িীব্রিার কারমণ) পেমকা োথা ক্ষব্ক্ষশষ্ট 
ক্ষব্ষধর সামপর আকৃক্ষি দান কমর িার  লায় ঝুক্ষলময় পদওয়া েমব্। সাপক্ষে িার 
েুমখ্র দু’পাশ কেমে ধমর ব্লমব্, আক্ষে পিাোর সম্পদ, আক্ষে পিাোর জোকৃি 
োল। িারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ক্ষিলাওয়াি কমরন, 
“আর আল্লাে যামদরমক িাাঁর অনুগ্রে পথমক যা দান কমরমছন িা ক্ষনময় যারা 
কৃপণিা কমর িারা পযন ধারণা না কমর পয, িা িামদর জনয কলযাণকর। ব্রং 
িা িামদর জনয অকলযাণকর। যা ক্ষনময় িারা কৃপণিা কমরক্ষছল, ক্ষকয়ােি 
ক্ষদব্মস িা ক্ষদময় িামদর পব্ক্ষে পরামনা েমব্”। [সূরা আমল ইেরান, আয়াি: 
১৮০]1 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে আরও ব্মলমছন,  

ْحِِمَ َعلَيِْه يِف نَاِر َجَهناَم، َفيُْجَعُل َصَفائَِح َفيُْكَوى بَِها َما ِمْن َصاِحِب َكْْنٍ اَل يُؤَدري َزاَكتَُه، إاِلا »
ُ
أ

لَْف َسنٍَة، ُثما يَ 
َ
َرى َجنْبَاُه، وََجِبينُُه َحَّتا َُيُْكَم اهلُل َبنْيَ ِعبَاِدهِ، يِف يَْوٍم ََكَن ِمْقَدارُهُ ََخِْسنَي أ

ا إََِل اجْلَ  ا إََِل َسِبيلَُه، إِما  «انلاارِ ناِة، َوإِما
“পসানা-রুপা সঞ্চয়কারী ব্যক্ষি যক্ষদ এর যাকাি আদায় না কমর িমব্ 
জাোন্নামের আগুমন িা উত্তপ্ত করা েমব্। অিঃপর এগুমলামক পামির নযায় 
ব্াক্ষনময় এর িারা িার পােথ এব্ং ললামে দা  পদওয়া েমব্। আল্লাে িাাঁর 
ব্ািামদর েমধয ফয়সালা করা পযথন্ত, এেন ক্ষদমন পয ক্ষদমনর পক্ষরোণ েমব্ 

                                           
1 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ১৪০৩।  
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পঞ্চাশ োজার ব্ছমরর সোন। এরপর পদখ্ামনা েমব্ িামক িার পথ জান্নামির 
ক্ষদমক অথব্া জাোন্নামের ক্ষদমক”। 1 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে আরও ব্মলমছন,  

ْن »
َ
ِ أ ُعوذُ بِاَّللا

َ
، َوأ : لَْم َتْظَهِر الَْفاِحَشُة يِف يَا َمْعَِّشَ الُْمَهاِجِريَن ََخٌْس إَِذا ابْتُِليتُْم بِِهنا تُْدِرُكوُهنا

وَْجاُع الاِِت لَْم تَُكْن َمَضْت يِف 
َ
اُعوُن، َواأْل ، َحَّتا ُيْعِلنُوا بَِها، إاِلا فََشا ِفيِهُم الطا قَْوٍم َقطُّ

خِ 
ُ
يَن َمَضْوا، َولَْم َينُْقُصوا الِْمْكيَاَل َوالِْمزَياَن، إاِلا أ ِ ْساَلفِِهُم اذلا

َ
ةِ الَْمئُونَِة، أ نِنَي، وَِشدا ُذوا بِالسر

َماِء، َولَْواَل  ْمَوالِِهْم، إاِلا ُمِنُعوا الَْقْطَر ِمَن السا
َ
لَْطاِن َعلَيِْهْم، َولَْم َيْمنَُعوا َزاَكةَ أ  ابْلََهائُِم لَْم وََجْورِ السُّ

، َوَعْهَد رَُسوَِلِ، إِ  ِ َخُذوا ُيْمَطُروا، َولَْم َينُْقُضوا َعْهَد اَّللا
َ
ُ َعلَيِْهمْ َعُدوًّا ِمْن َغْْيِِهْم، فَأ الا َسلاَط اَّللا
، إاِلا  ُ نَْزَل اَّللا

َ
ا أ ُوا ِمما ، َوَيتََخْيا ِ تُُهْم بِِكتَاِب اَّللا ئِما

َ
يِْديِهْم، َوَما لَْم حَتُْكْم أ

َ
  َجَعَل َبْعَض َما يِف أ

َسُهْم بَيْنَُهمْ 
ْ
ُ بَأ  «اَّللا

“পে েুোক্ষজর ণ! যখ্ন পিােরা পাাঁিক্ষে ক্ষব্ষময় পরীিার সমু্মখ্ীন েমব্। িমব্ 
আক্ষে আল্লাের কামছ আশ্রয় প্রাথথনা করক্ষছ পযন পিােরা িার সমু্মখ্ীন না েও। 

যখ্ন পকামনা জাক্ষির েমধয প্রকামশয অশ্লীলিা ছক্ষেময় পমে িখ্ন পসখ্ামন 
েোোরী আকামর পে মরাম র প্রাদুিথাব্ েয়। িাছাো এেন সব্ ব্যাক্ষধর উদ্ভব্ 
েয়, যা পূমব্থকার পলামকমদর েমধয কখ্মনা পদখ্া যায় ক্ষন। যখ্ন পকামনা জাক্ষি 
ওজন ও পক্ষরোমপ কারিুক্ষপ কমর িখ্ন িামদর ওপর পনমে আমস দুক্ষিথি, 
কক্ষিন ক্ষব্পদ-েুসীব্ি ও িামদর  িেিাশীমনর পি পথমক অিযািার। যখ্ন 
িারা যাকাি আদায় কমর না িখ্ন আসোন পথমক বৃ্ক্ষষ্ট ব্ষথণ ব্ন্ধ কমর পদওয়া 
েয়। যক্ষদ িূ-পৃমষ্ঠ িিুস্পদ জন্তু ও ক্ষনব্থাক প্রাণী না থাকমিা িােমল আর 
কখ্মনা বৃ্ক্ষষ্টপাি েমিা না। যখ্ন পকামনা জাক্ষি আল্লাে ও িাাঁর রাসূমলর 
অেীকার িে কমর, িখ্ন আল্লাে িামদর ওপর িামদর ক্ষব্জািীয় দুশেনমক 
িেিাশীন কমরন এব্ং পস িামদর সোয়-সম্পদ সব্ক্ষকছু পকমে পনয়। যখ্ন 
পিাোমদর শাসকব্ থ আল্লাের ক্ষকিাব্ পোিামব্ক েীোংসা কমর না এব্ং 

                                           
1 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৯৮৭।  
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আল্লাের নাক্ষযলকৃি ক্ষব্ধানমক গ্রেণ কমর না, িখ্ন আল্লাে িামদর পরস্পমরর 
েমধয যুদ্ধ ব্াাঁক্ষধময় পদন”।1 
কামদর ওপর যাকাি ফরয? 
ক্ষনমনাি শিথসেূে যামদর েমধয পূণথ েমব্ িামদর ওপর যাকাি ফরয: 
১- ইসলাে। 
২- স্বাধীন। 
৩- ক্ষনসাব্ পক্ষরোণ সম্পদ েওয়া এব্ং িা ক্ষনিয প্রময়াজনীয় িাক্ষেদা িথা খ্াদয, 
ব্স্ত্র, ব্াসস্থান, িলািল ও পপশার যন্ত্রপাক্ষি ইিযাক্ষদর অক্ষিক্ষরি েওয়া।  
৪- উি ক্ষনসাব্ পক্ষরোণ োমলর এক ব্ছর অক্ষিক্রে েওয়া। িমব্ খ্াদয শসয ও 
ফলেূমল এক ব্ছর অক্ষিক্রে েওয়া শিথ নয়। পকননা িা প্রক্ষিব্ার পিি পথমক 
পিালার সেয় এর যাকাি আদায় করমি েয়। আল্লাে ব্মলমছন,  

ۥَٓوَءات وا ٓ﴿ ه  ٓٓيَۡومََٓٓحقَّ  [  ٢٦٢: االنعام] ﴾١٤١َٓٓحَصادِهۦِ 

“এব্ং ফল কাোর ক্ষদমনই িার েক ক্ষদময় দাও”। [সূরা আল-আন‘আে, আয়াি: 
১৪১]  
৫ - যাকামির সম্পদ পুমরাপুক্ষর ব্া আংক্ষশক ঋণেুি েওয়া এব্ং িামি অমনযর 
দাব্ী না থাকা।  
পযসব্ ক্ষজক্ষনমসর ওপর যাকাি ফরয:  
১- পসানারুপা: 
ন দ অথথ িথা পসানা রুপা এব্ং পযসব্ ক্ষজক্ষনস পসানা রুপার স্থলাক্ষিক্ষষি পযেন 
ব্যব্সাক্ষয়ক সম্পদ, খ্ক্ষনজ সম্পদ, গুপ্তধন ব্া পযসব্ ক্ষজক্ষনস এসমব্র স্থলাক্ষিক্ষষি 
পযেন, কা মজর োকা-পয়সা ইিযাক্ষদ। আল্লাে িা‘আলা ব্মলমছন,   

                                           
1 ইব্ন োজাে, োদীস নং ৪০১৯। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক োসান ব্মলমছন। েুস্তাদরামক 
োক্ষকে, োদীস নং ৮৬২৩। ইোে োক্ষকে রে. োদীমসর সনদক্ষেমক সেীে ব্মলমছন; িমব্ 
বু্খ্ারী ও েুসক্ষলমে পনই।   
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ِينَٓ﴿  ونََٓٓوٱَّلَّ َهَبٓٓيَۡكَِن  ةَٓٓٱَّلَّ وَنَهآَوَلَٓٓوٱۡلفِضَّ َِٓٓسبِيلِِٓٓفٓٓي نفِق  مٓٱّللَّ ۡه  ِ ٓٓفَبَۡشد َِلمٓ ٓبَِعَذاب 
َ
ٓيَوۡم٣٤َٓٓأ

َۡمَّٰٓ مۡٓٓبَِهآَفت ۡكَوىََّٰٓٓجَهنَّمَٓٓنَارِِٓٓفَٓٓعلَۡيَهآَي  ه  ن وب ه مِۡٓٓجَباه  ۡم ٓٓوَج  ه ور ه  ت مَۡٓٓمآَهََّٰذآَوظ  مَۡٓٓكََنۡ ِسك  نف 
َ
ِٓۡل

وق وا ٓ نت مَۡٓٓمآفَذ  ونَٓٓك   [  ٦٥  ،٦٦: اتلوبة] ﴾٣٥ٓتَۡكَِن 

“আর িারা আল্লাের পমথ ব্াধা পদয় এব্ং যারা পসানা ও রূপা পুঞ্জীিূি কমর 
রামখ্, আর িা আল্লাের রাস্তায় খ্রি কমর না, িুক্ষে িামদর পব্দনাদায়ক 
আযামব্র সুসংব্াদ দাও। পযক্ষদন জাোন্নামের আগুমন িা  রে করা েমব্, 
অিঃপর িা িারা িামদর কপামল, পামেথ এব্ং ক্ষপমি পসাঁক পদওয়া েমব্। (আর 
ব্লা েমব্) এক্ষে িা-ই যা পিােরা ক্ষনজমদর জনয জো কমর পরমখ্ক্ষছমল, সুিরাং 
পিােরা যা জো কমরক্ষছমল িার স্বাদ উপমিা  কর”। [সূরা আি-িাওব্াে, 
আয়াি: ৩৪-৩৫] 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে  ব্মলমছন , 

َواٍق َصَدقَةٌ  لَيَْس ِفيَما»
َ
 «ُدوَن ََخِْس أ

“পাাঁি উক্ষকয়া (এক উক্ষকয়া িক্ষল্লশ ক্ষদরোে পক্ষরোণ, ৫ উক্ষকয়া x ৪০ = ২০০ 
ক্ষদরোে সোন) পক্ষরোমণর কে সম্পমদর ওপর যাকাি পনই”।1 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

ََكِز اْلُُمُس الَعْجَماُء ُجبَاٌر، َوابلِْْئُ ُجبَاٌر، َوالَمْعِدُن »   «ُجبَاٌر، َوِِف الرر

“িিুস্পদ জন্তুর আঘাি দায়েুি, কূপ (খ্নমন শ্রক্ষেমকর েৃিুযমি োক্ষলক) 
দায়েুি, খ্ক্ষন (খ্নমন পকউ োরা প মল োক্ষলক) দায়েুি। ক্ষরকাময (গুপ্তধমন) 
এক-পঞ্চোংশ ফরয”।2 
২- িিুষ্পদ প্রাক্ষণর যাকাি:  
িিুষ্পদ প্রাক্ষণ ব্লমি উে,  রু ও ছা ল ইিযাক্ষদ। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে 
ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

                                           
1 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ১৪০৫; সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৯৭৯।  
2 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ১৪৯৯; সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ১৭১০।  



 

 

ইসলামের রুকনসেূমের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা 
 175  

ْعَظَم َما »
َ
َما ِمْن َصاِحِب إِبٍِل، َواَل َبَقٍر، َواَل َغنٍَم اَل يُؤَدري َزاَكَتَها إاِلا َجاَءْت يَْوَم الِْقيَاَمِة أ

ْسَمنَُه َتنَْطُحُه بُِقُرونَِها َوَتَطُؤُه 
َ
واَلَها، ََكنَْت، َوأ

ُ
ْخَراَها، ََعَدْت َعلَيِْه أ

ُ
ْظاَلفَِها، ُُكاَما نَِفَدْت أ

َ
بِأ

 «َحَّتا ُيْقََض َبنْيَ انلااِس 
“উে,  রু ও ছা মলর োক্ষলমকরা এগুমলার যাকাি আদায় না করমল 
ক্ষকয়ােমির ক্ষদন পসগুমলামক অমনক ব্ে ও ির-িাজা অব্স্থায় োক্ষলমকর ক্ষনকে 
আসমব্ এব্ং িামক ওমদর ক্ষশং িারা আঘাি করমব্ ও খু্র িারা পদদক্ষলি 
করমি থাকমব্। পদদক্ষলি কমর যখ্নই সব্থমশষক্ষে িমল যামব্, িৎিণাৎ প্রথেক্ষে 
পূনরায় ক্ষফমর আসমব্ এব্ং িা িলমি থাকমব্ পলাকমদর ফয়সালা েওয়ার আ  
পযথন্ত”।1 
৩- ফল ও খ্াদযশসয: 
খ্াদযশসয ব্লমি পস সব্ খ্াদয বু্ঝায় যা ক্ষনক্ষদথষ্ট সেয় পযথন্ত সংরিণ করা যায়। 

পযেন: যব্,  ে, ক্ষশমের ক্ষব্ক্ষি, ডাল, িুট্টা ইিযাক্ষদ। আর ফল ব্লমি িক্ষব্ষযমির 
জনয সংরিণ করা যায় এেন ফল। পযেন: পখ্জুর, জাইিুন (জলপাই), 
ক্ষকসক্ষেস ইিযাক্ষদ। আল্লাে িা‘আলা ব্মলমছন,   

َها﴿ يُّ
َ
أ ِينََٓٓيَٰٓ وا َٓٓءاَمن واا ٓٓٱَّلَّ نفِق 

َ
آَٓكَسۡبت مَۡٓٓمآَطيدَِبَِّٰتِٓٓمنٓأ ا ۡخرَۡجَنآَوِممَّ

َ
مٓأ ِنَٓٓلَك  ۡرِضٓ ٓمد

َ
 ﴾٢٦٧ٓٱۡۡل

  [  ٦٢٥: ابلقرة]

“পে েুক্ষেন ণ, পিােরা ব্যয় কর উত্তে ব্স্তু, পিােরা যা অজথন কমরছ এব্ং আক্ষে 
জক্ষেন পথমক পিাোমদর জনয যা উৎপন্ন কমরক্ষছ িা পথমক”। [সূরা আল-ব্াকারা, 
আয়াি: ২৬৭]   
আল্লাে িা‘আলা আমরা ব্মলমছন,   

ۥَٓوَءات وا ٓ﴿ ه  ِٓٓيَۡومََٓٓحقَّ  [  ٢٦٢: االنعام] ﴾١٤١َٓحَصادِه

“এব্ং ফল কাোর ক্ষদমনই িার েক ক্ষদময় দাও”। [সূরা আল-আন‘আে, আয়াি: 
১৪১]  

                                           
1 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৯৯০।  
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রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  
، َوَما ُسِِقَ بِانلاْضِح » يًّا الُعِّْشُ ْو ََكَن َعَْثِ

َ
َماُء َوالُعيُوُن أ  «نِْصُف الُعِّْشِ ِفيَما َسَقِت السا

“যা আকাশ েমি বৃ্ক্ষষ্টর পাক্ষন অথব্া ঝণথার পাক্ষন িারা উৎপন্ন অথব্া যা পসি 
ব্যিীিই উৎপন্ন িামি ‘উশর িথা ১০% এব্ং যা ক্ষনমজমদর শ্রে ব্যয় কমর পসি 
পদওয়া েময়মছ িামি ‘ক্ষনসফ উশর’ িথা ৫% যাকাি ক্ষদমি েমব্”।1 

وُْسٍق َصَدقَةٌ »َ
َ
 «لَيَْس ِفيَما ُدوَن ََخِْس أ

“পাাঁি ওসাক ) এর কে উৎপন্ন দ্রমব্যর ওপর যাকাি পনই”।2পযসব্ োমলর 
যাকাি পনই:  
১- ফলেূল ও শাকসব্ক্ষজ: শরী‘আমি এসব্ োমলর যাকাি সাব্যস্ত পনই। িমব্ 
এর পথমক ক্ষকছু  রীব্ ক্ষেসকীনমক দান করা েুস্তাোব্। পকননা এসব্ োমলর 
যাকাি কুরআমনর ক্ষনমনাি আয়ামির েমধয সাধারণিামব্ শাক্ষেল। আল্লাে 
িা‘আলা ব্মলমছন,   

َها﴿  يُّ
َ
أ ِينََٓٓيَٰٓ وا َٓٓءاَمن واا ٓٓٱَّلَّ نفِق 

َ
آَٓكَسۡبت مَۡٓٓمآَطيدَِبَِّٰتِٓٓمنٓأ ا ۡخرَۡجَنآَوِممَّ

َ
مٓأ ِنََٓٓلك  ۡرِضٓ ٓمد

َ
 ﴾٢٦٧ٓٱۡۡل

   [  ٦٢٥: ابلقرة]

“পে েুক্ষেন ণ, পিােরা ব্যয় কর উত্তে ব্স্তু, পিােরা যা অজথন কমরছ এব্ং আক্ষে 
জক্ষেন পথমক পিাোমদর জনয যা উৎপন্ন কমরক্ষছ িা পথমক”। [সূরা আল-ব্াকারা, 
আয়াি: ২৬৭] 
২- দাস-দাসী, পঘাো, খ্চ্চর ও  াধার যাকাি পনই। পকননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

  «لَيَْس لََعَ الُمْسِلِم يِف فََرِسِه وَُغالَِمِه َصَدقَةٌ »
“েুসক্ষলমের ওপর িার পঘাো ও প ালামের পকামনা যাকাি পনই”।3 

                                           
1 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং  ১৪৮৩।  
2 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ১৪০৫; সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৯৭৯।  
3 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ১৪৬৩।  
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এছাো রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে খ্চ্চর ও  াধার যাকাি গ্রেণ 
কমরমছন ব্মল পকামনা ব্ণথনা পাওয়া যায় না।  
৩- ক্ষনসাব্ পক্ষরোণ পূণথ না েমল যাকাি ফরয নয়। িমব্ সম্পমদর োক্ষলক ইিা 
করমল দান করমি পামরন। পকননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে 
ব্মলমছন,  

َواٍق ِمَن الَوِرِق َصَدقٌَة، »
َ
وُْسٍق ِمَن َصَدقٌَة، َولَيَْس ِفيَما ُدوَن ََخِْس أ

َ
لَيَْس ِفيَما ُدوَن ََخَْسِة أ

 «َولَيَْس ِفيَما ُدوَن ََخِْس َذوٍْد ِمَن اإِلبِِل َصَدقَةٌ 
“পাাঁি উক্ষকয়া (এক উক্ষকয়া িক্ষল্লশ ক্ষদরোে পক্ষরোণ, ৫ উক্ষকয়া x ৪০ = ২০০ 
ক্ষদরোে সোন) পক্ষরোমণর কে সম্পমদর ওপর যাকাি পনই; পাাঁি ওসাক (এক 
ওসাক ৬০ সা‘-এর সোন, ৫ ওসাক x ৬০= ৩০০ সা‘।) এর কে উৎপন্ন 
দ্রমব্যর ওপর যাকাি পনই এব্ং পাাঁিক্ষে উমের কমের ওপর যাকাি পনই”।1 
৪- ব্যব্সাক্ষয়ক পণয যা  সংরিমণর জনয রাখ্া েময়মছ; ব্যব্সার জনয নয়, এমি 
যাকাি পনই। পযেন: ক্ষব্ছানাপত্র, ঘর-ব্াক্ষে, কল-কারখ্ানা ও  াক্ষে। 
 ৫- ব্যব্হৃি েূলযব্ান অলংকার পযেন, পান্না, েক্ষণেুিা, নীলকান্তেক্ষণ ও অনযানয 
 েনাক্ষদর পকামনা যাকাি পনই। িমব্ এগুমলা যক্ষদ ব্যব্সার জনয েয় িমব্ এমি 
ব্যব্সার োমলর েমিা যাকাি ক্ষদমি েমব্।    
৬- শুধু পসৌিমযথযর ব্যব্হৃি েক্ষেলামদর অলংকামর যাকাি পনই। ক্ষকন্তু 
পসৌিমযথযর সামথ যক্ষদ প্রময়াজমনর সেয় কামজ লা মব্ ব্মল  ক্ষিি কমর রাখ্ার 
েয় িমব্ এমি  ক্ষিি সম্পমদর েমিা যাকাি আসমব্। িা সমত্বও অক্ষধক 
িাকওয়া অব্ম্বলমন নারীর অলংকামর সব্থাব্স্থায় যাকাি আদায় করা উত্তে। 
পকননা আময়শা রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনো পথমক ব্ক্ষণথি োদীমস এমসমছ, ক্ষিক্ষন ব্মলন,   

                                           
1 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ১৪০৫; সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৯৭৯।  
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ى يِف يََديا َفتََخاٍت ِمْن َوِرٍق، َفَقاَل: »
َ
ِ َصَّلا اهلُل َعلَيِْه وََسلاَم فََرأ ا رَُسوُل اَّللا َما َهَذا يَا »َدَخَل لََعَ

تََزياُن لََك يَا «ََعئَِشُة؟
َ
، قَاَل: ، َفُقلُْت: َصنَْعتُُهنا أ ِ ؟»رَُسوَل اَّللا يَن َزاَكَتُهنا تُؤَدر

َ
ْو َما «أ

َ
، قُلُْت: اَل، أ

، قَاَل:  ُ  «ُهَو َحْسبُِك ِمَن انلاارِ »َشاَء اَّللا
“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে একব্ার আোর ঘমর আসমলন। 
িখ্ন ক্ষিক্ষন আোর োমি রুপার বিক্ষর আংক্ষে পদখ্মি পপমলন। ক্ষিক্ষন আোমক 
ক্ষজমজ্ঞস করমলন, এক্ষে কী পে আময়শা? আক্ষে ব্ললাে, পে আল্লাের রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে! আপনার জনয আক্ষে ক্ষনমজমক সক্ষিি করমি 
এক্ষে বিক্ষর কমরক্ষছ। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্লমলন, িুক্ষে ক্ষক 
এর যাকাি আদায় কমরা? আক্ষে ব্ললাে, না। অথব্া আল্লাে যা িাইমলন িা 
ব্ললাে। ক্ষিক্ষন (রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে) ব্লমলন, পিাোর 
জাোন্নামে যাওয়ার জনয এোই যমথষ্ট”।1   
যাকামির ক্ষনসাব্ পূণথ েওয়ার শিথাব্লী ও ফরযকৃি ক্ষনসাব্: ক- পসানা-রুপা ও 
অনুরূপ সম্পমদর যাকাি: 
১- পসানার যাকাি: 
পসানার ক্ষনসাব্ েমলা ক্ষব্শ ক্ষদনার পূণথ েমল (২০ ক্ষদনার = ৮৫ গ্রাে) এব্ং িা 
এক ব্ছর অক্ষিক্রান্ত করমল এমি যাকাি ফরয েমব্। আর এর যাকামির 
পক্ষরোণ েমলা রুব্‘উল ‘উশর ব্া ২.৫%। অথথাৎ প্রক্ষি ক্ষব্শ ক্ষদনামর অধথ ক্ষদনার 
কমর ক্ষেমসব্ করমি েমব্। এর পব্ক্ষশ কে েমল ২.৫% এর আনুপাক্ষিক োমর 
ক্ষেমসব্ করমি েমব্।  
২- রুপার যাকাি: 
রুপার যাকামির শিথ েমলা ক্ষনসাব্ পক্ষরোণ েওয়া। এর পক্ষরোণ েমলা ৫ আউন্স 
(আওক্ষকয়া) ব্া (৫৯৫ গ্রাে)। আব্ার এক আউন্স= ৪০ ক্ষদরোে। সুিরাং 
৪০×৫=২০০ ক্ষদরোে। এ সম্পদ পূণথ একব্ছর অক্ষিক্রান্ত েমি েমব্। এমি 

                                           
1 আবু্ দাউদ, োদীস নং ১৫৬৫। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক সেীে ব্মলমছন।   
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যাকামির পক্ষরোণ েমলা ২.৫%। অিএব্, প্রক্ষি ২০০ ক্ষদরোমে ৫ ক্ষদরোে 
যাকাি ক্ষদমি েমব্। এর পব্ক্ষশ েমল একই ক্ষনেময় ক্ষেমসব্ করমি েমব্।  
৩- পসানা-রুপার ক্ষেশ্রণ:  
পকউ ক্ষনসামব্র কে পক্ষরোণ পসানা ও ক্ষনসামব্র কে পক্ষরোণ রুপার োক্ষলক 
েমল পসানা-রুপা উিয়ক্ষে একক্ষত্রি করমব্। এমি যক্ষদ ক্ষনসাব্ পূণথ েয় িমব্ 
িামি পসানার ক্ষেমসমব্ পসানার ও রুপার ক্ষেমসমব্ রুপার অংমশর যাকাি ক্ষদমব্। 
িাছাো পয পকামনা একক্ষের ক্ষেমসমব্ যাকাি ক্ষদমলও যমথষ্ট েমব্। পযেন কামরা 
ওপর এক ক্ষদনার ফরয েমল দশ ক্ষদরোে ক্ষদময় ব্া দশ ক্ষদরোে ফরয েমল এক 
ক্ষদনার ক্ষদময় যাকাি আদায় করমলও জাময়য েমব্।  
৪- কা মজর পনামের যাকাি:   
কামরা কামছ পসানা ব্া রুপার ক্ষনসামব্র পক্ষরোণ কা মজর পনামের অথথ থাকমল 
এব্ং িা একব্ছর অক্ষিব্াক্ষেি েমল িামি ২.৫% ক্ষেমসমব্ যাকাি ফরয েমব্।  
৫- ব্যব্সাক্ষয়ক সম্পদ:  
কামরা কামছ পসানা ব্া রুপার ক্ষনসামব্র পক্ষরোণ ব্যব্সাক্ষয়ক সম্পদ থাকমল এব্ং 
িা একব্ছর অক্ষিব্াক্ষেি েমল ব্ছর পশমষ িামি ২.৫% ক্ষেমসমব্ যাকাি ফরয 
েমব্। ব্যব্সায়ী পসানা ব্া রুপা পয পকামনা একক্ষের ক্ষেমসব্ কমর যাকামির 
পক্ষরোণ ক্ষনধথারণ করমি পারমব্।  
৬- ঋমণর সম্পমদর যাকাি: 
যাকািদািার ঋমণর অথথ যক্ষদ অমনযর কামছ থামক এব্ং পস যখ্ন ইিা িা 
আদায় করমি সিে েয় িমব্ উি সম্পদ িার ন দ অথথ ব্া ব্যব্সাক্ষয়ক 
সম্পমদর সামথ ক্ষেক্ষলময় যাকাি আদায় করমব্; যক্ষদ িামি একব্ছর পূণথ েয়। 
আর যক্ষদ যাকািদািার কামছ ঋমণর অথথ ব্যিীি অনয সম্পদ না থামক এব্ং 
ঋমণর সম্পদ ক্ষনসাব্ পক্ষরোণ েয়, আর উি অথথ পয পকামনা সেয় আদায় 
করমি সিে েয় িমব্ িা পথমক যাকাি ক্ষদময় ক্ষদমব্। অনযক্ষদমক যাকািদািার 
ঋমণর অথথ ক্ষনঃস্ব-দক্ষরদ্র ব্া ঋণ অস্বীকারকারীর কামছ থামক, সেমজ উি অথথ 
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আদায় করমি সিে না েয় িমব্ যখ্ন উি অথথ আদায় করমি সিে েমব্ 
িখ্ন শুধু পস ব্ছমরর যাকাি আদায় করমব্। ক্ষব্ ি ব্ছমরর যাকাি আদায় 
করমি েমব্ না। যক্ষদও অমনক ব্ছর অক্ষিব্াক্ষেি েয়।  
৭- গুপ্তধমনর যাকাি:  
ক্ষরকায শব্দক্ষের অথথ গুপ্তধন, লুকাক্ষয়ি সম্পদ। আল্লাে িা‘আলা ব্মলমছন,  

ۡهلَۡكَنآَوَكمۡٓ﴿
َ
مٓأ ِنَٓقۡبلَه  َٓٓهۡلٓٓقَۡرنٓ ٓمد ِسُّ مَٓت  ِنِۡٓٓمۡنه  َحدٓ ٓمد

َ
وۡٓٓأ

َ
مۡٓٓتَۡسَمعٓ ٓأ  [٦٢: مريم]﴾٩٨ٓرِۡكَز آلَه 

“আর িামদর পূমব্থ ব্হু প্রজন্মমক আক্ষে বংস কমরক্ষছ! িুক্ষে ক্ষক িামদর কাউমক 
পদখ্মি পাও, ক্ষকংব্া শুনমি পাও িামদর পকামনা িীণ আওয়াজ?” [সূরা 
োরইয়াে, আয়াি: ৯৮]  
অথথাৎ প াপন আওয়াজ। এখ্ামন গুপ্তধন ব্লমি জামেলী যুম  জক্ষেমনর ক্ষনমি 
পুাঁমি রাখ্া ধন সম্পদ। পকউ িার জক্ষেমন ব্া ঘমর এ সম্পদ পপমল  ক্ষরব্, 
ক্ষেসকীন ও কলযাণকর কামজ এক পঞ্চোংশ (২০%) োমর যাকাি আদায় 
করমি েমব্। পকননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,   

ََكِز اْلُُمُس »  «الَعْجَماُء ُجبَاٌر، َوابِلْْئُ ُجبَاٌر، َوالَمْعِدُن ُجبَاٌر، َوِِف الرر
“িিুস্পদ জন্তুর আঘাি দায়েুি, কূপ (খ্নমন শ্রক্ষেমকর েৃিুযমি োক্ষলক) 
দায়েুি, খ্ক্ষন (খ্নমন পকউ োরা প মল োক্ষলক) দায়েুি। ক্ষরকাময (গুপ্তধমন) 
এক-পঞ্চোংশ (২০% োমর) ফরয”।1 
৮- খ্ক্ষনজ সম্পমদর যাকাি:  
খ্ক্ষনজ সম্পদক্ষে যক্ষদ পসানা ব্া রুপা েয় এব্ং ক্ষনসাব্ পক্ষরোণ েয় িমব্ িা 
উমত্তালমনর সেয়ই পসানা রুপার যাকামির পক্ষরোণ অনুযায়ী (২.৫%) যাকাি 
আদায় করমব্। এমি একব্ছর অক্ষিব্াক্ষেি েওয়া শিথ নয়; ব্রং ফসমলর 
যাকামির নযায় যখ্নই উমত্তালন করা েমব্ িখ্নই যাকাি ক্ষদমব্। এমি ক্ষক 
২.৫% নাক্ষক ২০% োমর যাকাি আদায় করমব্ পস ব্যাপামর আমলেমদর 

                                           
1 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ১৪৯৯। সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ১৭১০।  
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েিাননকয রময়মছ। পকউ পকউ এমি গুপ্তধমনর নযায় ২০% োমর যাকাি আদায় 
করার েি ক্ষদময়মছন। আর যারা ২.৫% োমর যাকাি আদায় করার েি 
ক্ষদময়মছন িারা পসানা রুপার যাকাি ফরয েওয়ার োদীমসর সাধারণ অমথথর 
ক্ষদমক ক্ষকয়াস কমর ২.৫% োমর যাকাি আদায় করার েি ব্যি কমরমছন। এক্ষে 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লামের ক্ষনমন্মাি ব্াণী পথমক পনওয়া েময়মছ,  

َواٍق َصَدقَةٌ  لَيَْس ِفيَما»
َ
 «ُدوَن ََخِْس أ

“পাাঁি উক্ষকয়া (এক উক্ষকয়া িক্ষল্লশ ক্ষদরোে পক্ষরোণ, ৫ উক্ষকয়া x ৪০=২০০ 
ক্ষদরোে সোন) পক্ষরোমণর কে সম্পমদর ওপর যাকাি পনই”।1 
এ োদীমস খ্ক্ষনজ ও অনানয সব্ সম্পদমক শাক্ষেল কমরমছ। িমব্ ক্ষব্ষয়ক্ষেমি 
প্রশক্ষস্ত রময়মছ। (অথথাৎ পয পকামনা েিই গ্রেণ করার সুমযা  রময়মছ)  
আর খ্ক্ষনজ সম্পদক্ষে যক্ষদ পসানা রুপা না েময় অনয ক্ষকছু েয়, পযেন: পলাো, 
ক্ষপিল, পিল, জ্বালাক্ষন ব্া অনয ক্ষকছু িমি িামি ২.৫% োমর যাকাি পদওয়া 
েুস্তাোব্। পকননা এ ব্যাপামর োদীমস সরাসক্ষর পকামনা ব্ণথনা পাওয়া যায় না। 
আর এগুমলা পসানা ব্া রুপাও নয় পয এর ওপর যাকাি ফরয ব্লা যামব্।  
৯- োমল েুসিাফাদ ব্া অক্ষিক্ষরি আময়র যাকাি:  
ব্যব্সা পথমক অক্ষজথি লিযাংশ ব্া পশুর প্রজন্ম পথমক আ ি ব্াচ্চা েূলধমনর 
সামথ একক্ষত্রি কমর যাকাি আদায় করমি েমব্ এব্ং ব্ছর অক্ষিক্রান্ত েওয়ার 
অমপিা করমি েমব্ না। সুিরাং যার কামছ ব্যব্সায়ী সম্পদ ব্া জন্তু ক্ষনসাব্ 
পক্ষরোণ থাকমব্, িারপর ব্ছমরর োমঝ ব্যব্সায় ব্ক্ষধথি েময় আরও সম্পদ পযা  
েমব্ ব্া জন্তুর ব্াচ্চা েময় বৃ্ক্ষদ্ধ পামব্, িখ্ন িার উপর কিথব্য েমব্ যখ্ন 
েূলধমনর যাকাি ক্ষদমব্ িখ্ন অক্ষিক্ষরি অক্ষজথি সম্পদ েূলধমনর সামথ ক্ষেক্ষলময় 
যাকাি পদওয়া। (অথথাৎ অক্ষজথি প্রমিযক সম্পমদর জনয আলাদা ব্ছর পুমরা করা 
লা মব্ না)  

                                           
1 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ১৪০৫; সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৯৭৯।  
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আর যক্ষদ োমল েুসিাফাদ ব্া অক্ষিক্ষরি লামির সম্পদ একজািীয় না েয়, 
অথথাৎ ব্যব্সাময়র লিযাংশ ব্া উৎপাক্ষদি পশুর ব্াচ্চা পথমক না েময় অনয পকামনা 
ক্ষকছু েয় িােমল পস প্রমিযক সম্পমদর জনয আলাদা ক্ষনসাব্ পূণথ েওয়ার পর 
পূণথ ব্ছর অক্ষিক্রান্ত েমল িামি যাকাি ক্ষদমব্। পযেন, ক্ষেব্া ব্া ক্ষেরাস ইিযাক্ষদ 
সূমত্র প্রাপ্ত সম্পমদ ব্ছর অক্ষিক্রান্ত েওয়ার আম  যাকাি ক্ষদমি েমব্ না।  
খ্-  ব্াক্ষদপশুর যাকাি:  
১- উমের যাকাি:  
উমের ওপর যাকাি ফরয েওয়ার জনয শিথ েমি: 
  ক্ষনসাব্ পূণথ েমল এমি যাকাি ফরয েমব্। আর উমের ক্ষনসাব্ েমলা 
কেপমি ৫ক্ষে ব্া িমিাক্ষধক উে েমি েমব্। পকননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,   

 «َصَدقَةٌ  1ا ُدوَن ََخِْس َذوْدٍ لَيَْس ِفيمَ »َ
“পাাঁিক্ষে উমের কমের ওপর যাকাি পনই”।2 
 িাছাো এ ৫ক্ষে উমে একব্ছর অক্ষিক্রান্ত েমি েমব্ এব্ং  
 িা সাময়ো ব্া প্রাকৃক্ষিক িারণিূক্ষে পথমক খ্াদয আেরণকারী েমি েমব্।   
উমের যাকামির পক্ষরোণ:  
৫-৯ ক্ষে উমের জনয পূণথ একব্ছর েময়মছ এেন ১ ক্ষে ছা ল ব্া পেষ যাকাি 
ক্ষদমি েমব্।  
১০-১৪ ক্ষে উমের জনয ২ক্ষে ছা ল ব্া পেষ যাকাি ক্ষদমি েমব্।  
১৫-১৯ ক্ষে উমের জনয ৩ক্ষে ছা ল ব্া পেষ যাকাি ক্ষদমি েমব্।  
২০-২৪ ক্ষে উমের জনয ৪ক্ষে ছা ল ব্া পেষ যাকাি ক্ষদমি েমব্।  

                                           
1 োদীমস উক্ষল্লক্ষখ্ি  ٍَذوْد শব্দক্ষে ক্ষিন পথমক দশক্ষে উমের জনয ব্যব্হৃি েয়।   
2 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ১৪০৫; সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৯৭৯।  
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২৫-৩৫ ক্ষে উমের জনয একক্ষে ক্ষব্নমি োখ্াি উে ব্া এক ব্ছর ব্য়সী ১ক্ষে স্ত্রী 
উে যাকাি ক্ষদমি েমব্। যক্ষদ িা না পাওয়া যায় িমব্ একক্ষে ইব্ন লাবূ্ন 
ক্ষদমলও যমথষ্ট েমব্, আর িা েমি পয পুরুষ উে দু’ব্ছর পূণথ কমর িৃিীয় 
ব্ছমর পদাপথন কমরমছ।  
৩৬-৪৫ ক্ষে উমের জনয ক্ষব্নমি লাবূ্ন ব্া দু’ব্ছর ব্য়সী ১ক্ষে স্ত্রী উে যাকাি 
ক্ষদমি েমব্।  
৪৬-৬০ক্ষে উমের জনয ক্ষেক্বাে ব্া ক্ষিন ব্ছর ব্য়সী ১ক্ষে স্ত্রী উে যাকাি ক্ষদমি 
েমব্। 
৬১-৭৫ ক্ষে উমের জনয জায‘আে ব্া িার ব্ছর ব্য়সী ১ক্ষে স্ত্রী উে যাকাি ক্ষদমি 
েমব্। 
৭৬-৯০ ক্ষে উমের জনয দু’ক্ষে ক্ষব্নমি লাবূ্ন ব্া দু’ব্ছর ব্য়সী ২ক্ষে স্ত্রী উে 
যাকাি ক্ষদমি েমব্। 
৯১-১২০ ক্ষে উমের জনয দু’ক্ষে  ক্ষেক্কাে ব্া ক্ষিন ব্ছর ব্য়সী ২ক্ষে স্ত্রী উে যাকাি 
ক্ষদমি েমব্। 
১২০ এর পমর প্রক্ষি ৪০ক্ষে উমে এক ক্ষব্নমি লাবূ্ন ব্া এক ব্ছর ব্য়সী ১ক্ষে স্ত্রী 
উে, আর প্রক্ষি ৫০ ক্ষে উমে এক ক্ষেক্বাে ব্া ক্ষিন ব্ছর ব্য়সী ১ক্ষে স্ত্রী উে 
যাকাি ক্ষদমি েমব্।  
ফাময়দা: কামরা ওপর ক্ষনক্ষদথষ্ট ব্য়মসর উে ওয়াক্ষজব্ েমল িার কামছ পস ব্য়মসর 
উে না থাকমল পছাে ব্া ব্ে যাই থাকুক পসোই যাকাি ক্ষেমসমব্ আদায় করমব্, 
িমব্ অক্ষিক্ষরি ক্ষব্শ ক্ষদরোে ব্া দু’ক্ষে পেষ ত্রুক্ষের সমূ্পরক ক্ষেমসমব্ ক্ষদমি েমব্। 
িমব্ এক ব্ছর ব্য়সী স্ত্রী উমের (ক্ষব্নি োখ্াি) পক্ষরব্মিথ একক্ষে দু ব্ছর ব্য়সী 
পুরুষ উে (ইব্ন লাবু্ন) ক্ষদমল পকামনা ক্ষকছু অক্ষিক্ষরি দান করমি েমব্ না। 
২-  রুর যাকাি:  
উমের যাকামির নযায়  রুমিও যাকাি ক্ষদমি েমব্, িমব্ শিথ েমি:  
  যাকামির ক্ষনসাব্ পূণথ েমি েমব্  
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 একব্ছর অক্ষিক্রান্ত েমি েমব্ এব্ং  
 িা সাময়ো ব্া প্রাকৃক্ষিক িারণিূক্ষে পথমক খ্াদয আেরণকারী েমি েমব্। 
 রুর সব্থক্ষনন ক্ষনসাব্ েমলা ৩০ ক্ষে।  
- ৩০ পথমক ৩৯ ক্ষে  রুর জনয ‘ইজল িাব্ী‘ ব্া এক ব্ছর ব্য়সী ১ক্ষে  রু 
যাকাি ক্ষদমি েমব্।  

- ৪০-৫৯ ক্ষে  রুর জনয েুক্ষসন্না ব্া দু’ ব্ছর ব্য়সী ১ক্ষে  রু যাকাি ক্ষদমি 
েমব্।  

৬০-৬৯ ক্ষে  রুর জনয দু’ক্ষে িাব্ী‘ ব্া একব্ছর ব্য়সী ২ক্ষে  রু যাকাি ক্ষদমি 
েমব্।  

- ৭০-৭৯ ক্ষে  রুর জনয একক্ষে িাব্ী‘ ব্া একব্ছর ব্য়সী ১ক্ষে ও একক্ষে েুক্ষসন্না 
ব্া দু’ব্ছর  ব্য়সী ১ক্ষে  রু যাকাি ক্ষদমি েমব্।  

- এিামব্ প্রক্ষি ৪০ ক্ষে  রুর জনয একক্ষে দু’ ব্ছর ব্য়সী ১ক্ষে  রু ও প্রক্ষি ৩০ 
ক্ষের জনয একব্সর ব্য়সী ১ক্ষে  রু যাকাি ক্ষদমি েমব্।  

- ৮০ক্ষের জনয দু’ ব্ছর ব্য়সী ২ক্ষে  রু যাকাি ক্ষদমি েমব্।  
- ৯০ক্ষের জনয একব্ছর ব্য়সী ৩ক্ষে  রু যাকাি ক্ষদমি েমব্।  
- ১০০ক্ষে  রুর জনয দু’ ব্ছর ব্য়সী ১ক্ষে  রু ও একব্ছর ব্য়সী ২ক্ষে  রু 
যাকাি ক্ষদমি েমব্। 

 রুর যাকামির ব্যাপামর েু‘আয ইব্ন জাব্াল রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু ব্ক্ষণথি োদীমস 
এমসমছ,  

ْن آُخَذ ِمَن ابْلََقِر، ِمْن ُُكر »
َ
َمَرِِن أ

َ
ِ َصَّلا اهلُل َعلَيِْه وََسلاَم إََِل اْْلََمِن، َوأ ْربَ َبَعثَِِّن رَُسوُل اَّللا

َ
ِعنَي أ

ْو تَِبيَعةً 
َ
 «ُمِسناًة، َوِمْن ُُكر ثاََلِثنَي تَِبيًعا، أ

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে আোমক ইময়মেমন পািামলন। ক্ষিক্ষন 
আোমক ক্ষনমদথশ ক্ষদমলন, প্রক্ষি ক্ষত্রশ  রুমি এক ব্ছর ব্য়সী একক্ষে  রু ও 
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প্রক্ষি িক্ষল্লশ  রুমি দু’ব্ছর ব্য়সী একক্ষে  রু যাকাি ক্ষেমসমব্ পযন আক্ষে 
পনই”।1 
  

                                           
1 ইব্ন োজাে, োদীস নং ১৮০৩। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক সেীে ব্মলমছন।  আবু্ দাউদ, 
োদীস নং ১৫৭৬। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক সেীে ব্মলমছন।   
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প্রাকৃক্ষিক িারণিূক্ষে পথমক খ্াদয আেরণকারী পশুমি যাকামির পক্ষরোণ:  
ছা ল উে  রু 

পক্ষরোণ যাকাি পক্ষরোণ যাকাি পক্ষরোণ যাকাি 
পথমক পযথন্ত যাকাি পথমক পযথন্ত যাকাি পথমক পযথন্ত যাকাি 
৪০ ১২০ ১ ক্ষে ছা ল ৫ ৯ ১ ক্ষে ছা ল ৩০ ৩৯ ১ক্ষে িাব্ী‘/ 

িাব্ী‘আে 
১২১ ২০০ ২ক্ষে ছা ল ১০ ১৪ ২ ক্ষে ছা ল ৪০ ৫৯ েুক্ষসন্নাে 
২০১  ৩ক্ষে ছা ল ১৫ ১৯ ৩ ক্ষে ছা ল ৬০  ২ক্ষে িাব্ী‘ 
এরপমর প্রক্ষি ১০০ক্ষের জনয ১ক্ষে 
ছা ল।  

২০ ২৪ ৪ ক্ষে ছা ল এরপমর প্রক্ষি ৩০ক্ষে  রুমি ১ক্ষে 
িাব্ী‘ এব্ং প্রক্ষি ৪০ক্ষে  রুমি ১ক্ষে 
েুক্ষসন্নাে যাকাি ক্ষদমি েমব্।   

২৫ ৩৫ ১ক্ষে ক্ষব্নমি 
োখ্ায 

* িাব্ী‘ ব্া িাব্ী‘আে: ১ ব্ছর 
ব্য়সী  রু।  
* েুক্ষসন্নাে: ২ ব্ছর ব্য়সী  রু।  
 
 

* যাকামি বৃ্দ্ধ, ত্রুক্ষেযুি ও 
ক্ষনকৃষ্ট পশু গ্রেণ করা েমব্ না। 
* আব্ার যাকামির পিমত্র 
সমব্থাৎকৃষ্ট োলও পনওয়া েমব্ না।  

৩৬ ৪৫ ১ক্ষে ক্ষব্নমি 
লাবূ্ন 

৪৬ ৬০ ১ক্ষে ক্ষেক্কাে 
৬১ ৭৫ ১ক্ষে ক্ষজয‘আ  

* ক্ষেক্কাে: ৩ ব্ছর ব্য়সী উেমক 
ক্ষেক্কাে ব্মল। এক্ষে িখ্ন 
আমরােমণর উপমযা ী ব্মল এমক 
ক্ষেক্কাে ব্মল।  
* ক্ষজয‘আে: ৪ ব্ছর ব্য়সী উেমক 
ক্ষজয‘আে ব্মল।   

৭৬ ৯০ ২ক্ষে ক্ষব্নমি 
লাবূ্ন 

 ৯১ ১২০ ২ক্ষে ক্ষেক্কাে 
* ক্ষব্নমি োখ্ায: এক ব্ছর 
ব্য়সী স্ত্রী উে। এমক ক্ষব্নমি 
োখ্ায ব্লার কারণ এর ো িখ্ন 
 িথব্িী েয়।  
* ক্ষব্নমি লাবূ্ন: ২ ব্ছর ব্য়সী 
স্ত্রী উে। এমক লাবূ্ন ব্লা েয় 
পযমেিু এর ো িখ্ন দুগ্ধব্িী 
েময় যায়।   

১২১  ৩ক্ষে ক্ষব্নমি 
লাবূ্ন 

এরপমর প্রক্ষি ৪০ক্ষে উমে ১ক্ষে ক্ষব্নমি 
লাবূ্ন এব্ং ৫০ক্ষে উমে ১ক্ষে ক্ষেক্কাে 
যাকাি ক্ষদমি েমব্।  
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৩- পেষপামলর যাকাি:  
ছা ল ও পেমষর যাকাি ক্ষদমি েমব্। িমব্ শিথ েমি:  
 যাকামির ক্ষনসাব্ পূণথ েমি েমব্,  
 একব্ছর অক্ষিক্রান্ত েমি েমব্ এব্ং  
 িা সাময়ো ব্া প্রাকৃক্ষিক িারণিূক্ষে পথমক খ্াদয আেরণকারী েমি েমব্। 
ছা মলর সব্থক্ষনন ক্ষনসাব্ েমলা ৪০ক্ষে।  
- ৪০-১২০ ক্ষে পেমষর জনয ১ক্ষে পেষ।  
- ১২১-২০০ ক্ষে পেমষর জনয ২ক্ষে পেষ। 
- ২০১-৩০০ ক্ষে পেমষর জনয ৩ক্ষে পেষ। 
- ৩০০ এর অক্ষিক্ষরি েমল প্রক্ষি একশমি ১ক্ষে কমর পেষ ক্ষদমি েমব্।  
পেমষর যাকামির পক্ষরোণ সম্পমকথ আবু্ ব্কর রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু পথমক ব্ক্ষণথি 
োদীমস এমসমছ,  

، فَ » يَن َوِمائٍَة، فَإَِذا َزاَدْت فََشاتَاِن إََِل ِمائَتنَْيِ ْرَبِعنَي َشاًة َشاةٌ إََِل ِعِّْشِ
َ
اِء: يِف ُُكر أ إَِذا َوِِف الشا

لََعَ ثاََلِث ِمائَِة َشاةٍ فَِِف ُُكر ِمائَِة َشاةٍ َشاٌة،  َزاَدْت َفثاََلُث ِشيَاهٍ إََِل ثاََلِث ِمائَِة َشاٍة، فَإَِذا َزاَدْت 
ٌء حَ  ْرَبَع ِمائَةِ ُثما لَيَْس ِفيَها ََشْ

َ
 «َّتا َتبْلَُغ أ

“পিো ব্করীর যাকাি েমলা: িক্ষল্লশ পথমক একশি ক্ষব্শ পযথন্ত ব্করীর জনয 
একক্ষে ব্করী; এর পব্ক্ষশ েমল দু’শি পযথন্ত দু’ক্ষে ব্করী; এর পব্ক্ষশ েমল 
ক্ষিনশি পযথন্ত ব্করীর জনয ক্ষিনক্ষে ব্করী; ক্ষিনশির পব্ক্ষশ েমল প্রক্ষি একশি 
ব্করীর জনয একক্ষে কমর ব্করী যাকাি আদায় করমি েমব্। িারপর ব্করীর 
পক্ষরোণ আব্ার একশি পযথন্ত না পপৌঁছামল (পুনরায়) পকামনা যাকাি ক্ষদমি েমব্ 
না”।1 
 

                                           
1 ক্ষিরক্ষেযী, োদীস নং ৬২১। ইোে ক্ষিরক্ষেযী রে. ব্মলন, ইব্ন উোর রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু ব্ক্ষণথি 
োদীসক্ষে োসান। আবু্ দাউদ, োদীস নং ১৫৬৭। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক সেীে ব্মলমছন। 
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খ্াদযশসয ও ফমলর যাকাি:  

খ্াদযশমসয যখ্ন দানা পক্ষরপক্ক েয় এব্ং পখ্াসাযুি েয় িখ্ন এমি যাকাি ফরয 
েয়। আর ফলেূল যখ্ন পক্ষরপক্ক েময় খ্াওয়ার উপমযা ী েয় িখ্ন এমি 
যাকাি ফরয েয়। প্রমিযক ফল খ্াওয়ার উপমযা ী েওয়া সব্ার কামছই 
পক্ষরক্ষিি। পযেন, পখ্জুর লালমি ব্া েলুদ ব্মণথর েমল, আেুর ক্ষেক্ষষ্ট েমল িা 
খ্াওয়ার উপমযা ী।     
খ্াদযশসয ও ফমলর যাকামির দলীল েমলা আল্লাের ব্াণী,  

ۥَٓوَءات وا ٓ﴿ ه  ِٓٓيَۡومََٓٓحقَّ  [  ٢٦٢: االنعام] ﴾١٤١َٓحَصادِه

“এব্ং ফল কাোর ক্ষদমনই িার েক ক্ষদময় দাও”। [সূরা আল-আন‘আে, আয়াি: 
১৪১]  
খ্াদযশসয ও ফমলর যাকামির পক্ষরোণ েমলা পাাঁি ওসাক। আর এক ওসাক = 
৬০ সা‘। আর ১ সা‘ = ৪ েুদ্দ। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে 
ব্মলমছন,   

وُْسٍق َصَدقَةٌ »َ
َ
 «لَيَْس ِفيَما ُدوَن ََخِْس أ

“পাাঁি ওসাক (এক ওসাক ৬০ সা‘-এর সোন, ৫ ওসাক x ৬০= ৩০০ সা‘।) 
এর কে উৎপন্ন দ্রমব্যর ওপর যাকাি পনই”।1 
পসো অনুসামর ফল, ক্ষকসক্ষেস,  ে, িাল ও যমব্র ক্ষনসামব্র পক্ষরোণ েমব্, এক 
ওসাক ৬০ সা‘-এর সোন, ৫ ওসাক x ৬০= ৩০০ সা‘, রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু 
আলাইক্ষে ওয়াসাল্লামের সা‘ অনুযায়ী। আর এক সা‘ েমি, পকামনা সাধারণ 
পলামকর দু’ োমির একক্ষত্রি িার েুক্ষষ্টর পক্ষরোণ; যখ্ন িার দু’োি পূণথ 
থাকমব্।  
িমব্ খ্াদযশসয ও ফলেূমল যাকামির পক্ষরোণ ফরয েওয়ার ক্ষকছু শিথ আমছ। 
িা েমলা, যক্ষদ ক্ষব্না খ্রমি প্রাকৃক্ষিক বৃ্ক্ষষ্টর পাক্ষনমি ব্া ঝণথার পাক্ষনমি খ্াদযশসয 
                                           
1 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ১৪০৫; সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৯৭৯।  
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ও ফলেূল উৎপাক্ষদি েয় িমব্ িামি ‘উশর ব্া এক দশোংশ (১০%) অথথাৎ 
প্রক্ষি পাাঁি ওসামক অধথ ওসাক যাকাি ফরয েমব্। শ্রে ক্ষনিথর পসি, পযেন কূপ 
ইিযাক্ষদ পথমক পাক্ষন এমন পসি পদওয়া সামপমি পয ফসল উৎপন্ন েয় িামি 
যাকামির পক্ষরোণ েমলা (৫%)। এর পব্ক্ষশ ব্া কে েমল উপমরাি োমর ক্ষেমসব্ 
করমি েমব্। পকননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

، َوَما ُسِِقَ بِانلاْضِح نِْصُف الُعِّْشِ » يًّا الُعِّْشُ ْو ََكَن َعَْثِ
َ
َماُء َوالُعيُوُن أ  «ِفيَما َسَقِت السا

“যা আকাশ েমি বৃ্ক্ষষ্টর পাক্ষন অথব্া ঝণথার পাক্ষন িারা উৎপন্ন অথব্া যা পসি 
ব্যিীিই  াছ িার ক্ষশরার োধযমে পাক্ষন আেরণ কমর উৎপন্ন কমর, িামি 
‘উশর িথা ১০% এব্ং যা ক্ষনমজমদর শ্রে ব্যয় কমর পসি পদওয়া েময়মছ িামি 
‘ক্ষনসফ উশর’ িথা ৫% যাকাি ক্ষদমি েমব্”।1যাকামির খ্ািসেূে:  
যাকামির খ্াি েমলা আেক্ষে। িা েমলা:  
১ – ফকীর। 
২ – ক্ষেসকীন। 
৩ - যাকামি ক্ষনময়াক্ষজি কেথিারী।  
৪ - দীমনর জনয যামদর অন্তর আকৃষ্ট করা উমদ্দশয।  
৫ – প ালাে আযাদ।  
৬ - ঋণগ্রস্ত ব্যক্ষি।  
৭ - আল্লাে রাস্তায় দান।  
৮ -  েুসাক্ষফর।  
এসব্ খ্াি সম্পমকথ আল্লাে িা‘আলা ব্মলমছন,   

ٓٓإِنََّما﴿ َّٰت  َدَق اءِٓٓٱلصَّ َقَرا َؤلََّفةَِٓعلَۡيَهآَوٱۡلَعَِّٰملِّيََٓٓوٱلَۡمَسَِّٰكّيِٓٓلِۡلف  مَۡٓٓوٱلۡم  ِقَاِبَٓٓوِفٓٓق ل وب ه  ٓٱلرد
َِٓٓسبِيلَِٓٓوِفَٓٓوٱۡلَغَّٰرِِمّيَٓ بِيِلٓ َٓوٱبۡنِٓٓٱّللَّ ِنَٓٓفَرِيَضةٗٓٓٱلسَّ ِ ٓٓمد ٓ ٓٱّللَّ  [  ٢٢: اتلوبة] ﴾٦٠َٓحِكيمٓ َٓعلِيمٓ َٓوٱّللَّ

                                           
1 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং  ১৪৮৩।  
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“ক্ষনশ্চয় সদকা েমি ফকীর ও ক্ষেসকীনমদর জনয এব্ং এমি ক্ষনময়াক্ষজি 
কেথিারীমদর জনয, আর যামদর অন্তর আকৃষ্ট করমি েয় িামদর জনয; (িা 
ব্ণ্টন করা যায়) দাস ‘আযাদ করার পিমত্র, ঋণগ্রস্তমদর েমধয, আল্লাের রাস্তায় 
এব্ং েুসাক্ষফরমদর েমধয। এক্ষে আল্লাের পি পথমক ক্ষনধথাক্ষরি, আর আল্লাে 
েোজ্ঞানী, প্রজ্ঞােয়”। [সূরা আি-িাওব্াে, আয়াি: ৬০] 
যাকামির এসব্ প্রকার ক্ষনমন ক্ষব্স্তাক্ষরি আমলািনা করা েমলা : 
১- ফকীর: ফকীর েমলা যার ক্ষনমজর ও পক্ষরব্ামরর অব্শয প্রময়াজনীয় 
আসব্াব্পমত্রর অিাব্ রময়মছ, পযেন খ্াদয, পানীয়, কাপে ও ব্াসস্থামনর অিাব্ 
থাকা। অথথাৎ িার কামছ এসব্ ক্ষজক্ষনস এমকব্ামরই পনই ব্া সাোনয ক্ষকছু 
থাকমলও িা প্রময়াজমনর অমধথমকর কে।  
২- ক্ষেসকীন: ক্ষেসকীন কখ্মনা কখ্মনা ফকীমরর পিময় স্বল্প অিামব্ থামক অথব্া 
পব্ক্ষশ, ক্ষকন্তু ক্ষব্ধামনর ক্ষদক পথমক উিময়র ক্ষব্ধান একই। সব্থাব্স্থায় ব্লা যায় 
পয, ক্ষেসকীমনর অিাব্ রময়মছ।  পযেন এক ব্যক্ষির কামছ একশ োকা আমছ, 
ক্ষকন্তু িার প্রময়াজন দু’শ োকার, এেিাব্স্থায় িার ও িার পক্ষরব্ামরর প্রময়াজন 
পূরণ েমি ব্াক্ষক যা োকা লাম  িা যাকাি পথমক পদওয়া েমব্। 
৩- যাকাি আদাময় ক্ষনময়াক্ষজি কেথিারী: যারা কিৃথপমির ক্ষনমদথমশ যাকাি জো 
কমরন, যাকামির সম্পদ পাোরা পদন, অিাব্গ্রস্তমদর োমঝ ব্ণ্টন কমরন, এ 
সম্পদ এক স্থান পথমক অনয স্থামন আনা পনওয়া কমরন ইিযাক্ষদ যাকামির কামজ 
ক্ষনময়াক্ষজি ব্যক্ষি যামদরমক ব্াইিুল োল পথমক পব্িন ক্ষনধথারণ কমর পদওয়া েয় 
ক্ষন। িারা ধনী েমলও যাকামির সম্পদ পথমক পব্িন ক্ষনমি পারমব্ন। 
৪ -দীমনর প্রক্ষি যামদর অন্তর আকৃষ্ট করা উমদ্দশয: ক্ষনজম ামত্র সম্মান ও 
আনু মিযর পাত্র এেন পনিৃব্ থ যামদরমক অথথদান করমল ইসলাে গ্রেণ করার 
অথব্া েুসক্ষলেমদরমক ক্ষনযথািন করা পথমক ক্ষব্রি থাকার অথব্া িামদর ঈোমন 
েজবু্ক্ষি সৃক্ষষ্ট েওয়ার অথব্া েুসক্ষলেমদর পকামনা শত্রুর ক্ষব্রুমদ্ধ রুমখ্ দাাঁোমনার 
আশা করা যায়। পয পক্ষরোণ সম্পদ ক্ষদমল এমদর অন্তর আকৃষ্ট েমব্ ব্মল আশা 
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করা যায়, যাকামির সম্পদ পথমক এমদরমক পস পক্ষরোণ সম্পদ পদওয়া েমব্।৫ 
- প ালাে আযাদ: এ খ্ামির উমদ্দশয এেন েুসক্ষলে ক্ষযক্ষন দাস েময় রময়মছন। 
এেিাব্স্থায় িামক যাকামির সম্পদ িারা ক্রয় কমর স্বাধীন কমর পদওয়া েমব্। 
অথব্া যক্ষদ পকামনা ‘েুকািাব্’ (ময দাসত্ব পথমক েুি েওয়ার জনয োকা 
পদওয়ার ব্যাপামর েক্ষনমব্র সামথ িুক্ষিব্দ্ধ েময়মছ এেন) েুসক্ষলে দাস ক্ষেমসমব্ 
থামক, িামক িার দাসত্ব পথমক েুি করার জনয ব্াকী ক্ষকক্ষস্তর অথথ প্রদান 
করার জনয যাকামির োকা পথমক পদওয়া পযমি পামর।  
ফাময়দা: েুসক্ষলে ও কাক্ষফমরর েধযকার যুমদ্ধ যারা যুদ্ধব্ক্ষি িামদরমকই দাস 
ব্মল। ক্ষকন্তু ব্িথোমন প্রিক্ষলি িুল ধারণা পয, কামলা ব্মণথর োনুষমক দাস ব্লা 
ইসলাে সমূ্পণথরূমপ প্রিযাখ্যান কমর। ইসলাে োনব্জাক্ষিমক স্বাধীন করমি 
অিযন্ত িৎপর। োনুমষর দাসত্ব পথমক েুি কমর আল্লাের দাসমত্ব আব্দ্ধ করাই 
ইসলামের েূল লিয উমদ্দশয। এজনযই ইসলাে নানািামব্ িা ব্াস্তব্ায়ণ করার 
ব্যাপামর পিষ্টা িালায়, পস জনযই দাসেুক্ষিমক যাকামির খ্াি ক্ষনধথারণ কমরমছ, 
অনুরূপিামব্ কাফফারা পদওয়ার জনযও দাসেুক্ষির ক্ষব্ধান ক্ষদময়মছ। িাছাোও 
স্বাধীন করার জনয অমনক পব্ক্ষশ িাক্ষ দ ক্ষদময়মছ।  
৬ - ঋণগ্রস্ত ব্যক্ষি: ঋণগ্রস্ত ব্যক্ষি ব্লমি বু্ঝায় যার ক্ষজম্মায় আল্লাের 
নাফরোনী কাজ ব্যিীি অনযিামব্ ক্ষনমজর জাময়য কামজ ব্া অনয োনুমষর েমধয 
সেমঝািা করমি ক্ষ ময় ঋণগ্রস্ত েময়মছ। সুিরাং িামক িার ঋণগ্রস্তিা পথমক 
েুি করার জনয যাকামির সম্পদ পদওয়া যামব্।    
৭ - আল্লাে রাস্তায় দান: (আল্লাের রাস্তা) ব্লমি বু্ঝায় এেন পথ যা আল্লাের 
সন্তুক্ষষ্টর ক্ষদমক ধাক্ষব্ি কমর। অক্ষধকাংশ আমলেমর ক্ষনকে এর িারা আল্লাের 
রাস্তায় ক্ষজোদকারী পলাকমদর বু্ঝামনা েময়মছ। সুিরাং ক্ষজোমদ ক্ষনময়াক্ষজি 
েুজাক্ষেদ রামষ্ট্রর পি পথমক যামদর পব্িন ক্ষনধথাক্ষরি পনই িারা ধনী পোক ব্া 
 ক্ষরব্ পোক িামদরমক পব্িন ক্ষেমসমব্ যাকামির অথথ পদওয়া যামব্।  
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৮ -  েুসাক্ষফর: সফর অব্স্থায় পয ক্ষনঃস্ব ও অথথশূনয েময় পমেমছ। এরূপ 
ব্যক্ষিমক ক্ষনজ পদমশ পপৌঁমছ পদওয়ার জনয যাকাি পথমক যমথষ্ট পক্ষরোণ োকা 
পদওয়া েমব্, স্বমদমশ পস ধনী েমলও। িমব্ শিথ েমলা পকউ যক্ষদ িামক ধার 
ক্ষেমসমব্ োকা না পদয়। যক্ষদ পকউ ধার ক্ষেমসমব্ োকা পদয় িমব্ িার ওপর 
কিথব্য েমব্ পস ধার গ্রেণ করা।  
ক্ষকছু সিকথীকরণ:  
১- যাকামির সম্পদ পযখ্ামন আেরণ করা েমব্ পস স্থান পথমক অনয স্থামনর 
দূরত্ব যক্ষদ সফমর পয দূরমত্ব কসর করমি েয় িিেুক দূরত্ব েয় ব্া িার পব্ক্ষশ 
েয় িমব্ িা স্থানান্তর করা জাময়য নয়; ব্রং পযখ্ান পথমক যাকাি উমত্তালন 
করা েমব্ পস এলাকার পলাকমদর েমধযই উি যাকাি ব্টন করা েমব্। পকননা 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে েু‘আয ইব্ন জাব্াল রাক্ষদয়াল্লাহু 
‘আনহুমক ইয়ামেমন পপ্ররণ করার সেয় এ অক্ষসয়ি কমরমছন:   

ْغِنيَائِِهْم َفَُتَ »
َ
نا اهلَل اْفََتََض َعلَيِْهْم َصَدقًَة تُؤَْخُذ ِمْن أ

َ
ْعِلْمُهْم أ

َ
لَِك، فَأ َطاُعوا ذِلَ

َ
دُّ يِف فَإِْن ُهْم أ

 «ُفَقَرائِِهمْ 
“যক্ষদ িারা িা পেমন পনয়, িােমল িামদর জাক্ষনময় পদমব্ পয, আল্লাে িামদর 
ওপর যাকাি ফরয কমরমছন। িামদর ধনীমদর পথমক িা আদায় করা েমব্ 
এব্ং িামদর দক্ষরদ্রমদর োমঝ িা ব্ণ্টন করা েমব্”।1 
িমব্ ক্ষফকেক্ষব্দ ণ যাকাি উমত্তালনকারী এলাকার োনুষ অিাব্েুি েমল ব্া 
দুক্ষিথি ব্া েুজাক্ষেদমদর সাোযযামথথ ব্া ক্ষব্মশষ প্রময়াজমন এক স্থামনর যাকাি 
অনয স্থামনর েকদারমদর েমধয স্থানান্তর করা জাময়য ব্মলমছন।  
২- যাকাি প্রদামনর সেয় উক্ষল্লক্ষখ্ি আে খ্ামির সব্গুমলামকই শাক্ষেল করমি 
েমব্ পিেন পকামনা কথা পনই। িমব্ যক্ষদ সম্পমদর পক্ষরোণ পব্ক্ষশ েয় িমব্ 
সকল খ্ামি ব্ণ্টন করা উত্তে। আর যক্ষদ সম্পদ কে েয় িমব্ আে খ্ামির 

                                           
1 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ১৪৫৮; সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ১৯।  
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পযমকামনা একক্ষেমি প্রদান করমলই যাকাি আদায় েময় যামব্। যক্ষদও যাকাি 
প্রদামনর পিমত্র অক্ষধক গুরুত্বপূণথ ও অক্ষধক অিাব্ী ব্যক্ষিমক অগ্রাক্ষধকার 
পদওয়ার ক্ষব্ষয়ক্ষের পখ্য়ালা রাখ্া জরুরী।  
৩- আেমল ব্াইি িথা নব্ী পক্ষরব্ামরর উচ্চ সম্মামনর কারমণ িামদরমক 
যাকামির অথথ প্রদান করা জাময়য নয়। আেমল ব্াইি েমলা: ব্নী োক্ষশে, িারা 
েমলন: আলী, ‘আকীল, জা‘ফর, আব্বাস ও োক্ষরস রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহুে এর 
পক্ষরব্ারব্ থ। পকননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

َدقَةَ  إِنا » دٍ  آِللِ  تَنْبَِِغ  اَل  الصا وَْساخُ  ِِهَ  إِناَما حُمَما
َ
  «انلااِس  أ

“এ যাকাি েমলা োনুমষর েয়লা-আব্জথনা, অিএব্ িা েুোম্মাদ ও েুোম্মাদ 
পক্ষরব্ামরর জনয োলাল নয়”।1 
িমব্ ক্ষকছু আমলে ব্মলমছন, নব্ী পক্ষরব্ামরর অিাব্ িরে পযথাময় পপৌঁছমল এব্ং 
িামদরমক িামদর ক্ষনধথাক্ষরি খ্ামির অথথ প্রদান করা না েমল িামদরমক 
যাকামির অথথ প্রদান করা জাময়য েমব্।  
৪- েুসক্ষলে ব্যক্ষির ওপর যামদর ব্যয়িার ব্েন করা কিথব্য, পযেন ক্ষপিা-োিা, 
দাদা-দাদী, (এব্ং এর ঊধথব্িথী ব্যক্ষিরা) সন্তান, নাক্ষি-নািক্ষন (এব্ং এর 
ক্ষনন ােী ব্যক্ষিরা) এমদরমক যাকাি পদওয়া বব্ধ নয়। এিামব্ ক্ষনমজর স্ত্রীমকও 
যাকাি পদওয়া জাময়য নয়। িমব্ স্ত্রী িার যাকামির অথথ স্বােীমক ক্ষদমি 
পারমব্ন। কারণ আবু্ সা‘ঈদ খু্দরী রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু পথমক ব্ক্ষণথি, ক্ষিক্ষন 
ব্মলন, আবু্দল্লাে ইব্ন োস‘উমদর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে 
ওয়াসাল্লামের কামছ ক্ষ ময় ব্লমলন,  

َمْرَت »
َ
، إِناَك أ ِ َق بِِه، فََزَعَم يَا نَِِبا اَّللا تََصدا

َ
ْن أ

َ
رَْدُت أ

َ
َدقَِة، َواَكَن ِعنِْدي ُحِّلٌّ يِل، فَأ اْلَْوَم بِالصا

قُْت بِِه َعلَيِْهْم، َفَقاَل انلاِِبُّ َصَّلا اهلُل َعلَيْهِ وََسلا  َحقُّ َمْن تََصدا
َ
هُ أ ناُه َوَوَِلَ

َ
َصَدَق »َم: اْبُن َمْسُعوٍد: أ

قِْت بِِه َعلَيِْهمْ اْبُن َمْسُعوٍد، َزوْجُ  َحقُّ َمْن تََصدا
َ
ِك أ  «ِك َوَوَِلُ

                                           
1 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং  ১০৭২।  
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“পে আল্লাের নব্ী! সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে আজ আপক্ষন সদকা করার 
ক্ষনমদথশ ক্ষদময়মছন। আোর অলংকার আমছ। আক্ষে িা সাদকা করব্ ইিা 
কমরক্ষছ। ইব্ন োস’উদ রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু েমন কমরন, আোর এ সাদকায় িাাঁর 
এব্ং িাাঁ সন্তানমদরই েক পব্ক্ষশ। িখ্ন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে 
ব্লমলন, ইব্ন োস‘উদ ক্ষিক ব্মলমছ। পিাোর স্বােী ও সন্তানই পিাোর এ 
সাদকায় অক্ষধক েকদার”।1 যক্ষদও এক্ষে নফল সাদকার সামথ সংক্ষশ্লষ্ট।  
৫- কাক্ষফর, েুরিাদ, ফাক্ষসক পযেন সালাি অনাদায়কারী ও ইসলােী 
শক্ষর‘আমির উপোসকারীমক যাকামির অথথ পদওয়া যামব্ না। পকননা রাসূলুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,   

ْغِنيَائِِهْم َفَُتَدُّ يِف ُفَقَرائِِهمْ »
َ
 «تُؤَْخُذ ِمْن أ

“ধনীমদর পথমক যাকাি আদায় করা েমব্ এব্ং িামদর দক্ষরদ্রমদর োমঝ ব্ণ্টন 
করা েমব্”।2 
এখ্ামন েুসক্ষলে ধনী ও েুসক্ষলে  ক্ষরব্ ক্ষেসকীমনর কথা ব্লা েময়মছ, অনযমদর 
নয়। িমব্ ইসলামের প্রক্ষি আগ্রেী করমি িামদরমক যাকাি পদওয়ার ক্ষব্ষয়ক্ষে 
িা পথমক ক্ষিন্ন।  
এেক্ষনিামব্ ধনী ও উপাজথনিে ব্যক্ষিমকও যাকাি পদওয়া যামব্ না। পকননা 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

ٍة ُمْكتَِسٍب اَل َحظا ِفيَها ِلَغِِّنٍّ »  «َواَل ذِلِي َمرا
“ধনী ও উপাজথমন সিে ব্যক্ষির জনয যাকামি পকামনা ক্ষেসযা পনই”।3 
৬- যাকাি েমলা ইব্াদি। সুিরাং যাকাি আদায় সেীে েওয়ার শিথ েমলা 
ক্ষনয়ি করা। যাকাি আদায়কারী একোত্র আল্লাের সন্তুক্ষষ্ট অজথন ও সাওয়ামব্র 

                                           
1 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং  ১৪৬২।  
2 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ১৪৫৮; সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ১৯।  
3 আবু্ দাউদ, োদীস নং ১৬৩৩। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক সেীে ব্মলমছন। সুনান নাসায়ী, 
োদীস নং ২৫৯৮।  
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প্রিযাশায় িা আদায় করা। েমন েমন দৃঢ় সংকল্প করা পয, পস িার ওপর 
ফরযকৃি যাকাি আদায় করমছ। পকননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে 
ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

ْعَماُل بِانلريااِت إِنا »
َ
 «َما األ

“প্রমিযক কাজ ক্ষনয়ামির ওপর ক্ষনিথরশীল”।1  

                                           
1 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ১; সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ১৯০৭।  
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যাকািুল ক্ষফির 
রেযান োমসর সাওে িে করার পর ঈদুল ক্ষফিমরর কারমণ পয পয যাকাি 
আদায় করা েয় িামক যাকািুল ক্ষফির ব্মল।  
যাকািুল ক্ষফিমরর হুকুে:  
প্রমিযক পছাে-ব্ে, নারী-পুরুষ, স্বাধীন ও দাস-দাসী েুসক্ষলমের ওপর যাকািুল 
ক্ষফির ওয়াক্ষজব্। ইব্ন উোর রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু পথমক ব্ক্ষণথি, ক্ষিক্ষন ব্মলন,  

ْو َصاًَع ِمْن َشِعٍْي لََعَ »
َ
ِ َصَّلا اهلُل َعلَيِْه وََسلاَم َزاَكَة الِفْطِر َصاًَع ِمْن َتْمٍر، أ فََرَض رَُسوُل اَّللا

ِغِْي  ْنََث، َوالصا
ُ
َكِر َواأل ، َواذلا  «َوالَكِبِْي ِمَن الُمْسِلِمنيَ الَعبِْد َواْلُرر

“প্রমিযক প ালাে, আযাদ, পুরুষ, নারী, প্রাপ্ত ব্য়স্ক, অপ্রাপ্ত ব্য়স্ক েুসক্ষলমের 
ওপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে যাকািুল ক্ষফির ক্ষেমসমব্ পখ্জুর 
পোক অথব্া যব্ পোক এক সা‘ পক্ষরোণ আদায় করা ফরয কমরমছন”।1 
যাকািুল ক্ষফির ওয়াক্ষজব্ েওয়ার ক্ষেকেি:  
ইসলাে অমনক ক্ষেকেমির কারমণ যাকািুল ক্ষফির োনুমষর ওপর ওয়াক্ষজব্ 
কমরমছ। পসগুমলা েমলা:  
১- এ সাদাকার োধযমে সাওে পালনকারীর অশ্লীল কথাব্ািথা ও িুলত্রুক্ষে পথমক 
পক্ষব্ত্র করা েয়।    
২- দক্ষরদ্রমদর প্রক্ষি প্রশস্তিা আনা ও ঈমদর ক্ষদন িামদরমক অিাব্েুি কমর 
পদওয়া যামি অমনযর কামছ িাইমি না েয়। োদীমস এমসমছ, ইব্ন আব্বাস 
রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহুো ব্মলন,   

فَِث، َوُط » ائِِم ِمَن اللاْغِو َوالرا ِ َصَّلا اهلُل َعلَيِْه وََسلاَم َزاَكَة الِْفْطِر ُطْهَرًة لِلصا ْعَمًة فََرَض رَُسوُل اَّللا
 «لِلَْمَساِكنيِ 

                                           
1 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ১৫০৩; সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৯৮৪।  
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“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে যাকািুল ক্ষফির ফরয কমরমছন 
সাওে পালনকারীমক অমেিুক ও অশ্লীল কথা পথমক পক্ষব্ত্র করার উমদ্দমশয ও 
ক্ষেসকীনমদর খ্াব্ার দানস্বরূপ”।1 
কামদর ওপর যাকািুল ক্ষফির ওয়াক্ষজব্:  
ঈমদর ক্ষদন ও রামি পয ব্যক্ষি িার ক্ষনমজর ও পক্ষরব্ামরর খ্াব্ামরর অক্ষিক্ষরি 
এক সা‘ পক্ষরোণ খ্ামদযর োক্ষলক েমব্ িার ওপর যাকািুল ক্ষফির ওয়াক্ষজব্ 
েমব্।  
যাকািুল ক্ষফিমরর পক্ষরোণ ও পকান প্রকামরর খ্াদয পথমক িা আদায় করা 
যামব্:   
প্রমিযক ব্যক্ষির পি পথমক এক সা‘ কমর যাকািুল ক্ষফির আদায় করমি েমব্। 
আর সা‘ েমি িার েুদ্দ। আর প্রক্ষি েুদ্দ েি সাধারণ েধযে আকৃক্ষির পলামকর 
দু’ োমির পূণথ অঞ্জক্ষল পক্ষরোণ ব্স্তু। িা েমি েমব্ পদমশর প্রিক্ষলি োনব্-খ্াদয 
পথমক, পযেন  ে, যব্, পখ্জুর, িাউল, কাউন, ক্ষকসক্ষেস অথব্া পক্ষনর। পকননা 
আবু্ সা‘ঈদ খু্দরী রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু পথমক ব্ক্ষণথি, ক্ষিক্ষন ব্মলন, 

َعْن ُُكر َصِغٍْي، َوَكبٍِْي، ُحرٍّ  ُكناا ُُنِْرُج إِذْ ََكَن ِفينَا رَُسوُل اهللِ َصَّلا اهلُل َعلَيِْه وََسلاَم َزاَكةَ الِْفْطِر،»
ْو َصاًَع 

َ
ْو َصاًَع ِمْن َتْمٍر، أ

َ
ْو َصاًَع ِمْن َشِعٍْي، أ

َ
قٍِط، أ

َ
ْو َصاًَع ِمْن أ

َ
ْو َمْملُوٍك، َصاًَع ِمْن َطَعاٍم، أ

َ
أ

 «ِمْن َزبِيٍب 
“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে যখ্ন আোমদর েমধয ক্ষছমলন, িখ্ন 
আেরা পছাে ও ব্ে স্বাধীন ও ক্রীিদাস প্রমিযমকর পি পথমক যাকািুল ক্ষফির 

                                           
1 আবু্ দাউদ, োদীস নং ১৬০৯। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক োসান ব্মলমছন।  েুসিাদরামক 
োক্ষকে, োদীস নং ১৪৮৮। ইোে োক্ষকে রে. ব্মলমছন, োদীসক্ষে বু্খ্ারীর শমিথ; িমব্ ক্ষিক্ষন 
এ সনমদ পকামনা োদীস ব্ণথনা কমরন ক্ষন। ইোে যাোব্ী রে. ও এোমক বু্খ্ারীর শমিথ 
ব্মলমছন।  
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ব্াব্দ এক সা‘ পক্ষরোণ খ্াদয অথব্া এক সা‘ পক্ষনর অথব্া এক সা‘ যব্ অথব্া 
এক সা‘ পখ্জুর অথব্া এক সা‘ ক্ষকসক্ষেস প্রদান করিাে।”।1 

কখ্ন ওয়াক্ষজব্ ও কখ্ন আদায় করমি েয়:  
ঈদুল ক্ষফিমরর রাি পনমে আসার সামথ সামথই যাকািুল ক্ষফির ওয়াক্ষজব্ েয়। 
কারণ এোই েমি রেযামনর ইফিার করার সেয়।  
আর যাকািুল ক্ষফির আদায় করার সেময়র ব্যাপামর কথা েমি: যাকািুল 
ক্ষফির আদায় করার জাময়য সেয় রময়মছ আব্ার ফক্ষযলিপূণথ সেয় ও আদায় 
েওয়ার সেয় রময়মছ।  
িন্মমধয জাময়য সেয় েমি: ঈমদর একক্ষদন ব্া দু’ক্ষদন পূব্থ পথমক। কারণ ইব্ন 
উোর রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহুো ও অনযানয সাোব্ী ণ িা করমিন।  
আর আদায় েওয়া ও ফক্ষযলিপূণথ সেয় েমি, ঈমদর ক্ষদন সূমযথাদময়র পর ও 
ঈমদর সালামির সাোনয পূব্থ পযথন্ত। কারণ ইব্ন উোর রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহুো 
পথমক ব্ক্ষণথি, ক্ষিক্ষন ব্মলন, 

نا »
َ
َمرَ  وََسلامَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصَّلا  اهللِ  رَُسوَل  أ

َ
نْ  الِْفْطِر، بَِزاَكةِ  أ

َ
 إََِل  انلااِس  ُخُروِج  َقبَْل  تُؤَداى أ

اَلةِ    «الصا
“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে আোমদরমক যাকািুল ক্ষফির 
পলাকজমনর ঈমদর সালাি পব্র েওয়ার পূমব্থই িা আদায় করার ক্ষনমদথশ 
ক্ষদময়মছন”।2 
নামফ‘ রে. ব্মলন, ইব্ন উোর রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু ঈমদর আম র ক্ষদন ব্া এর 
দু’ক্ষদন আম  আদায় কমর ক্ষদমিন। নামফ‘ পথমক অনয ব্ণথনার শব্দ েমি:  

ُ َعنُْهَما  يَن »َواَكَن اْبُن ُعَمَر رَِِضَ اَّللا ِ ْو ُيْعِطيَها اذلا
َ
َيْقبَلُوَنَها، َواَكنُوا ُيْعُطوَن َقبَْل الِفْطِر بِيَْوٍم أ

 «يَْوَمنْيِ 

                                           
1 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ১৫০৬; সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৯৮৫।  
2 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং  ১৫০৩; সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং  ৯৮৪।  
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“ইব্ন উোর রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু িামদরমকই ক্ষদমিন যারা িা গ্রেণ করি। আর 
সাোব্ী ণ ঈমদর এক-দু’ক্ষদন পূমব্থই আদায় কমর ক্ষদমিন।”1 
অনুরূপিামব্ ইব্ন আব্বাস রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহুো ব্মলন, 

فَِث، َوُطْعَمةً فََرَض » ائِِم ِمَن اللاْغِو َوالرا ِ َصَّلا اهلُل َعلَيِْه وََسلاَم َزاَكَة الِْفْطِر ُطْهَرًة لِلصا  رَُسوُل اَّللا
اَلةِ فَِِهَ َصدَ  اَها َبْعَد الصا دا

َ
اَلةِ فَِِهَ َزاَكةٌ َمْقبُولٌَة، َوَمْن أ اَها َقبَْل الصا دا

َ
ِمَن قٌَة لِلَْمَساِكنِي، َفَمْن أ

َدقَاِت   «الصا
“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে সাওে পালনকারীর অনথথক 
কথাব্ািথা ও অশালীন আিরমণর কাফফারাস্বরূপ এব্ং  রীব্-ক্ষেসকীনমদর 
আোমরর সংস্থান করার জনয যাকািুল ক্ষফির (ক্ষফিরা) ক্ষনধথারণ কমরমছন। পয 
ব্যক্ষি ঈমদর সালামির পূমব্থ িা পক্ষরমশাধ কমর (আল্লাের ক্ষনকে) িা গ্রেণীয় 
যাকাি ক্ষেমসমব্ ধিথব্য েমব্। আর পয ব্যক্ষি ঈমদর সালামির পর িা পক্ষরমশাধ 
কমর, িাও দানসেূমের অন্তিুথি একক্ষে দান”।2 
যাকািুল ক্ষফির ব্ণ্টমনর খ্ািসেূে:  
যাকামির পয খ্ািসেূে উক্ষল্লক্ষখ্ি েময়মছ, পস খ্ািগুমলাই যাকািুল ক্ষফিমরর 
খ্াি।  অথথাৎ আল্লাে িা‘আলা কুরআমন পয আে খ্ামির কথা ব্মলমছন িামিই 
িা ব্ণ্টন করা েমব্। আল্লাে ব্মলন,   

ٓٓإِنََّما﴿ َّٰت  َدَق اءِٓٓٱلصَّ َقَرا  [  ٢٢: اتلوبة] ﴾......َوٱلَۡمَسَِّٰكّيِٓٓلِۡلف 
“ক্ষনশ্চয় সদাকা েমি ফকীর ও ক্ষেসকীনমদর জনয......”। [সূরা আি-িাওব্াে, 
আয়াি: ৬০] 

                                           
1 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং  ১৫১১।  
2 ইব্ন োজাে, োদীস নং ১৮২৭। আবু্ দাউদ, োদীস নং ১৬০৯। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক 
োসান ব্মলমছন।   
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িমব্ িামদর েধয পথমক ফকীর ও ক্ষেসকীনমক দান করা অক্ষধক উত্তে। পকননা 
ইব্মন আব্বাস রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহুো ব্ক্ষণথি োদীস পথমক িা বু্ঝা যায়, যামি 
ব্লা েময়মছ,   

ائِِم ِمَن » ِ َصَّلا اهلُل َعلَيِْه وََسلاَم َزاَكَة الِْفْطِر ُطْهَرًة لِلصا فَِث، َوُطْعَمًة فََرَض رَُسوُل اَّللا اللاْغِو َوالرا
 «لِلَْمَساِكنيِ 

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে যাকািুল ক্ষফির ফরয কমরমছন 
সাওে পালনকারীমক অমেিুক ও অশ্লীল কথা পথমক পক্ষব্ত্র করার উমদ্দমশ ও 
ক্ষেসকীনমদর খ্াব্ার দানস্বরূপ”।1 
  

                                           
1 আবু্ দাউদ, োদীস নং ১৬০৯। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক োসান ব্মলমছন। েুসিাদরাক 
োক্ষকে, োদীস নং ১৪৮৮। ইোে োক্ষকে রে. ব্মলমছন, োদীসক্ষে বু্খ্ারীর শমিথ; িমব্ ক্ষিক্ষন 
এ সনমদ পকামনা োদীস ব্ণথনা কমরন ক্ষন। ইোে যাোব্ী রে. ও এোমক বু্খ্ারীর শমিথ 
ব্মলমছন।  
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িিুথথ রুকন 
সাওে 

সাওমের সংজ্ঞা:  
শাক্ষব্দক অথথ: ক্ষব্রি থাকা। 
পাক্ষরিাক্ষষক অমথথ সাওে েমলা: আল্লাে িা‘আলার বনকেয অজথমনর লমিয  
সুব্মে সামদক পথমক সূযথাস্ত পযথন্ত খ্াদয, পানীয় স্বােী-স্ত্রীর ক্ষেলন েমি ক্ষব্রি  
থাকা। 

সাওমের ফযীলি:  
সাওমের ফযীলি সম্পমকথ অসংখ্য োদীস রময়মছ। িন্মমধয ক্ষকছু ক্ষননরূপ:  
১- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন, 

ُ وَْجَهُه َعِن انلااِر َسبِْعنَي َخِريًفا» َد اَّللا ، َبعا ِ  «َمْن َصاَم يَْوًما يِف َسِبيِل اَّللا
“পয ব্যক্ষি আল্লাের রাস্তায় এক ক্ষদন সাওে পালন কমর, আল্লাে ঐ ক্ষদমনর 
ক্ষব্ক্ষনেময় জাোন্নােমক িার েুখ্েিল পথমক সত্তর ব্ছমরর দূরমত্ব সক্ষরময় পদন”।1 
২- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে আমরা ব্মলমছন,  

« 
َ
ائُِموَن يَْوَم الِقيَاَمِة، اَل يَْدُخُل ِمنُْه أ يااُن، يَْدُخُل ِمنُْه الصا َحٌد إِنا يِف اجلَناِة بَابًا ُيَقاُل ََلُ الرا

ْينَ 
َ
ْغِلَق  َغْْيُُهْم، ُيَقاُل: أ

ُ
َحٌد َغْْيُُهْم، فَإَِذا َدَخلُوا أ

َ
ائُِموَن؟ َفيَُقوُموَن اَل يَْدُخُل ِمنُْه أ فَلَْم  الصا

َحدٌ 
َ
 «يَْدُخْل ِمنُْه أ

“জান্নামি রাইয়ান নােক একক্ষে দরজা আমছ। এ দরজা ক্ষদময় ক্ষকয়ােমির ক্ষদন 
সাওে পালনকারীরাই প্রমব্শ করমব্। িামদর ছাো আর পকউ এ দরজা ক্ষদময় 
প্রমব্শ করমি পারমব্ না। পঘাষণা পদওয়া েমব্, সাওে পালনকারীরা পকাথায়? 
িখ্ন িারা দাাঁোমব্। িারা ছাো আর পকউ এ দরজা ক্ষদময় প্রমব্শ করমব্ না। 

                                           
1 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ২৮৪০; সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ১১৫৩।  
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িামদর প্রমব্মশর পরই দরজা ব্ন্ধ কমর পদওয়া েমব্। যামি এ দরজা ক্ষদময় 
আর পকউ প্রমব্শ না কমর”।1 
৩- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

يَاُم ُجناةٌ » َحِدُكْم ِمَن الِْقتَالِ  2الصر
َ
 «ِمَن انلااِر، َكُجناِة أ

“যুমদ্ধর োমি িাল পযেন পিাোমদর রিাকারী, সাওেও িদ্রূপ জাোন্নাে পথমক 
রিা পাওয়ার িাল”।3 
রেযান োমসর সাওমের হুকুে:  
রেযান োমসর সাওে পালন করা ফরয। কুরআন, সুন্নাে ও ইজো িারা িা 
প্রোক্ষণি।  
আল-কুরআন: আল্লাে িা‘আলা ব্মলমছন,   

ِيٓآَرَمَضانََٓٓشۡهرٓ ﴿ نزَِلٓٓٱَّلَّ
 
ۡرَءانٓ ٓفِيهِٓٓأ ٗدىٓٱۡلق  ِنََٓٓوَبيدَِنَّٰت ٓٓلدِلنَّاِسٓٓه  ۡرقَاِنٓ ٓٱلۡه َدىَّٰٓٓمد َٓشهِدََٓٓفَمنٓوَٱلۡف 

مٓ  ۡهرَِٓٓمنك  ۡمهٓ ٓٱلشَّ  [  ٢٢٥: ابلقرة] ﴾فَۡلَيص 
“রেযান োস, যামি কুরআন নাক্ষযল করা েময়মছ োনুমষর জনয ক্ষেদায়ািস্বরূপ 
এব্ং ক্ষেদায়ামির সুস্পষ্ট ক্ষনদশথনাব্লী ও সিয-ক্ষেথযার পাথথকযকারীরূমপ। সুিরাং 
পিাোমদর েমধয পয োসক্ষেমি উপক্ষস্থি েমব্, পস পযন িামি ক্ষসয়াে পালন 
কমর”। [সূরা আল-ব্াকারা, আয়াি: ১৮৫] 
সুন্নাে: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,   

، َوإِقَاِم الصا » ِ ًدا رَُسوُل اَّللا نا حُمَما
َ
ُ َوأ ْن الَ إََِلَ إاِلا اَّللا

َ
اَلةِ، َوإِيتَاِء بُِِّنَ اإلِْساَلُم لََعَ ََخٍْس: َشَهاَدةِ أ

ََكِة، ، وََصْوِم َرَمَضانَ  الزا  «َواْلَجر

                                           
1 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ১৮৯৬; সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ১১৫২।  
2 রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্াণী:  ُِجناٌة ِمَن انلاار  অথথাৎ জাোন্নামে প্রমব্মশর 
ব্াধা।  

3 ইব্ন োজাে, োদীস নং ১৬৩৯। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক সেীে ব্মলমছন।   
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“ইসলামের ক্ষিক্ষত্ত পাাঁিক্ষে: আল্লাে ব্যিীি পকামনা (সিয) ইলাে পনই এব্ং  
েুোম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে আল্লাের রাসূল, এ কথার সািয দান, 
সালাি কাময়ে করা, যাকাি পদওয়া, েজ করা এব্ং রেযান োমসর ক্ষসয়াে 
পালন করা”।1 

ইজো: উম্মমির সব্াই একেি পয, রেযামনর সাওে পালন করা ফরয ও এক্ষে 
ইসলামের একক্ষে স্তম্ভ, যা সব্ারই জ্ঞািব্য এব্ং সাওে অস্বীকারকারী েুরিাদ, 
ইসলাে পথমক ব্ক্ষেষৃ্কি।  
ক্ষিিীয় ক্ষেজরীমি শা‘ব্ান োমসর দু’ক্ষদন  ি েওয়ার পর পসােব্ার সাওে ফরয 
েয়।   
রেযান োমসর ফযীলি:  
রেযান োমস রময়মছ অমনক েযথাদা, যা অনয পকামনা োমস পনই। এ সম্পমকথ 
অমনক োদীস ব্ক্ষণথি েময়মছ। ক্ষনমি কময়কক্ষে োদীস উমল্লখ্ করা েমলা:  
১- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

لََواُت اْْلَْمُس، َواجْلُْمَعُة إََِل اجْلُْمَعِة، َوَرَمَضاُن إََِل » َراٌت َما بَيْنَُهنا إَِذا  الصا َرَمَضاَن، ُمَكفر
 «اْجتَنََب الَْكبَائِرَ 

“পাাঁি ওয়াি সালাি, এক জুেু‘আ পথমক আমরক জুেু‘আ পযথন্ত এব্ং এক 
রেযান পথমক আমরক রেযান পযথন্ত এসব্ িামদর েধযব্িথী সেময়র জনয 
কাফফারা েময় যামব্; যক্ষদ পস কব্ীরা গুনাে পথমক ক্ষব্রি থামক”।2 
২- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে আমরা ব্মলমছন,  

مَ ِمْن َذنْبِهِ » «َمْن َصامَ َرَمَضاَن، إِيَمانًا َواْحتَِسابًا، ُغِفَر ََلُ َما َتَقدا “পয ব্যক্ষি সাওয়াব্ প্রাক্ষপ্তর 

দৃঢ় ক্ষব্োস ক্ষনময় ও আল্লাের সন্তুক্ষষ্টর আশায় রেযামনর সাওে পালন কমর িার 
অিীমির সব্ গুনাে োফ কমর পদওয়া েয়”।1 
                                           
1 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ৮; সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ১৬।  
2 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ২৩৩।  
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রেযামন সৎকামজর ফযীলি:  
রেযান োমস সৎকাজ করমল অনযানয োমসর িুলনায় অমনকগুণ সাওয়াব্ বৃ্ক্ষদ্ধ 
পায়। পকননা রেযান োমসর রময়মছ ক্ষনজস্ব সম্মান ও েযথাদা; যা অনযানয োমসর 
পনই। এখ্ামন রেযান োমস সৎকামজর অিযাক্ষধক সাওয়ামব্র ক্ষকছু নেুনা পপশ 
করা েমলা:  
১- রেযান োমস ক্ষকয়ােুল লাইল। কারণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে 
ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

َم ِمْن َذنِْبهِ »  «َمْن قَاَم َرَمَضاَن إِيَمانًا َواْحتَِسابًا، ُغِفَر ََلُ َما َتَقدا
“পয ব্যক্ষি রেযান োমস সাওয়াব্ প্রাক্ষপ্তর দৃঢ় ক্ষব্োস ক্ষনময় ও আল্লাের সন্তুক্ষষ্টর 
আশায় রামির ক্ষকয়াে কমর (সালাি আদায় কমর) আল্লাে িা‘আলা িার 
অিীমির সব্ গুনাে োফ কমর পদন”।2 
২- রেযামন উেরা পালন করা; কারণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে 
ব্মলমছন,  

ةً »  «ُعْمَرٌة يِف َرَمَضاَن، َتْعِدُل َحجا
“রেযান োমসর উেরা েমজর সেিুলয”।3 
এছাোও রেযামন আমরা অমনক িামলাকাজ রময়মছ, পসগুমলা পালন করমল 
অক্ষধক সাওয়াব্ পাওয়া যায়।  
কীিামব্ রেযান শুরু েময়মছ ব্মল সাব্যস্ত েমব্:  
দু’ক্ষে পদ্ধক্ষির পয পকামনা একক্ষের িারা রেযান োমস উপণীি েওয়া সাব্যস্ত 
েমব্। িােমলা:  

                                                                                           
1 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ৩৮; সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৭৬০।  
2 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ৩৭; সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৭৫৯।  
3 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ১৭৮২; সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ১২৫৬; ইব্ন োজাে, োদীস নং 
২৯৯১। োদীমসর নস ইব্ন োজাে পথমক পনওয়া।  
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১-  শা‘ব্ান োমসর উনক্ষত্রশ িাক্ষরখ্ ক্ষদব্া ি রামি (শা‘ব্ামনর ক্ষত্রশিে রামি) 
িাাঁদ পদখ্া প মল রেযান সাব্যস্ত েমব্ এব্ং পমরর ক্ষদন পথমক সাওে পালন করা 
ফরয েমব্। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

ْيتُُم الِْهاَلَل فَُصوُموا، َوإِ »
َ
فِْطُرواإَِذا َرأ

َ
ْيتُُموُه فَأ

َ
 «َذا َرأ

“যখ্ন পিােরা িাাঁদ পদখ্মব্ িখ্ন সাওে আরম্ভ করমব্ এব্ং যখ্ন িাাঁদ পদখ্মব্ 
িখ্ন ইফিার করমব্”।1 
রেযামনর িাাঁদ একজন সৎ ও নযায়পরায়ণমলাক পদখ্মলই িা যমথষ্ট েমব্। ক্ষকন্তু 
শাওয়াল োমস ঈমদর িাাঁদ পদখ্ার জনয কেপমি দু’জন সৎমলামকর সািয 
লা মব্।  
২- পকামনা কারমণ উনক্ষত্রশ শা‘ব্ান রেযামনর িাাঁদ পদখ্া না প মল শা‘ব্ান োস 
ক্ষত্রশ ক্ষদন পূণথ কমর, একক্ষত্রশিে ক্ষদনমক রেযামনর প্রথে ক্ষদন ধমর 
অিযাব্শযকীয়িামব্ সাওে পালন শুরু করমব্। পকননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে উপমরাি োদীমস ব্মলমছন,  

 «فَإِْن ُغما َعلَيُْكْم فَُصوُموا ثاََلِثنَي يَْوًما .........»
“.......আর যক্ষদ আকাশ পেঘািন্ন থামক িমব্ ক্ষত্রশ ক্ষদন ক্ষসয়াে পালন করমব্”।2 
সাওে ফরয েওয়ার শিথাব্লী:  
েুসক্ষলমের ওপর সাওে ফরয েওয়ার জনয আমকল ও ব্ামল  েওয়া শিথ। 
পকননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

ِِبر َحَّتا َُيْتَلَِم، وََعِن ُرفَِع الَْقلَُم َعْن ثاََلثٍَة: َعِن انلاائِِم َحَّتا يَْستَيِْقَظ، » الَْمْجنُوِن َحَّتا  وََعِن الصا
 «َيْعِقَل 

                                           
1 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ১৯০৬; সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ১০৮১। োদীমসর নসক্ষে 
েুসক্ষলমের।  

2 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ১৯০৬; সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ১০৮১। োদীমসর নসক্ষে 
েুসক্ষলমের।  
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“ক্ষিন ব্যক্ষি পথমক কলে উক্ষিময় রাখ্া েময়মছ, ঘুেন্ত ব্যক্ষি যিিণ না পস 
জাগ্রি েয়, নাব্ামল , যিিণ না পস ব্ামল  েয় এব্ং পা ল, যিিণ না পস 
জ্ঞান ক্ষফমর পায় ব্া সুস্থ েয়”।1 
িাছাো েুসক্ষলে ব্যক্ষি সুস্থ েওয়া, েুকীে ব্া ক্ষনজ ব্াসস্থামন ব্সব্াসকারী েওয়া 
(সফমর না থাকা), সাওে পালমন সিে েওয়া, েক্ষেলারা োময়য ও ক্ষনফাস 
পথমক পক্ষব্ত্র থাকা। পকননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে 
েক্ষেলামদর দীমনর ত্রুক্ষে সম্পমকথ ব্মলমছন,   

لَيَْس إَِذا َحاَضْت لَْم تَُصلر َولَْم تَُصمْ 
َ
 « أ

“আর োময়য অব্স্থায় িারা ক্ষক সালাি ও ক্ষসয়াে পথমক ক্ষব্রি থামক না?”।2 
কামদর জনয সাওে িে করা জাময়য ও িা কাযা করমি েমব্:  
ক্ষনমনাি পলাকমদর জনয সাওে িে করা জাময়য, িমব্ পরব্িথীমি িা কাযা 
করমি েমব্:  
১- অসুস্থ: অসুস্থ ব্যক্ষির জনয রেযান োমস সাওে িে করা বব্ধ। যক্ষদ অসুস্থ 
ব্যক্ষি সাওে িে কমর আর িার অসুস্থিা এেন েয় যা সুস্থ েমব্ ব্মল আশা 
করা যায়, িমব্ সুস্থ েওয়ার পর পযসব্ সাওে ছুমে প মছ িা কাযা করমি 
েমব্। আর যক্ষদ অসুস্থ ব্যক্ষি ক্ষব্না কমষ্ট সাওে পালন করমি পামর িমব্ পস 
সাওে পালন করমব্। আল্লাে িা‘আলা ব্মলন: 

مََٓكنََٓٓفَمن﴿ رِيًضآِمنك  وۡٓٓمَّ
َ
َّٰٓٓأ ة َٓٓسَفر ََٓٓعَ ِنۡٓٓفَعِدَّ يَّامٓ ٓمد

َ
َخرَٓٓأ

 
 [  ٢٢٦: ابلقرة] ﴾أ

“িমব্ পিাোমদর েমধয পয অসুস্থ েমব্, ক্ষকংব্া সফমর থাকমব্, িােমল অনযানয 
ক্ষদমন সংখ্যা পূরণ কমর পনমব্”। [সূরা আল-ব্াকারা, আয়াি: ১৮৪] 

                                           
1 আবু্ দাউদ, োদীস নং ৪৪০৩। ইব্ন োজাে, োদীস নং ২০৪১। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক 
সেীে ব্মলমছন।   

2 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ৩০৪।  
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২- েুসাক্ষফর: পকউ সালাি কসর করা যায় এেন দূরত্ব1 পক্ষরোণ সফর করমল 
িার জনয সাওে িে করা জাময়য। িমব্ সফর পশমষ এসব্ সাওে কাযা করা 
ফরয। আর সফর যক্ষদ কষ্টকর না েয়, পসমিমত্র সাওে িে না করাই উত্তে। 
পিান্তমর সফর কষ্টকর েমল িার জনয সাওে িে করা উত্তে। পকননা ক্ষনমনাি 
োদীমস এক্ষে প্রোণ েয়: আবু্ সাঈদ খু্দরী রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু পথমক ব্ক্ষণথি, 
ক্ষিক্ষন ব্মলন,  

ُد ُكناا َنْغُزو َمَع رَُسوِل اهللِ َصَّلا اهلُل َعلَيِْه وََسلاَم يِف َرَمَضاَن، فَِمناا الصا » ائُِم َوِمناا الُْمْفِطُر، فَاَل ََيِ
ًة فََصاَم، فَإِنا َذلَِك  نا َمْن وََجَد قُوا

َ
ائِِم، يََرْوَن أ ائُِم لََعَ الُْمْفِطِر، َواَل الُْمْفِطُر لََعَ الصا َحَسٌن الصا

ْفَطَر فَإِنا َذلَِك َحَسنٌ 
َ
نا َمْن وََجَد َضْعًفا، فَأ

َ
 «َوَيَرْوَن أ

“রেযান োমস আেরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লামের সামথ ষুমদ্ধ 
অংশ গ্রেণ করিাে। এ সেয় আোমদর পকউ সাওে পালন কমরমছন, আব্ার 
পকউ সাওে পছমেও ক্ষদময়মছন। ক্ষকন্তু সাওে পালনকারী সাওে িেকারীমক 
খ্ারাপ েমন করমিন না আব্ার সাওে িেকারীও সাওে পালনকারীমক খ্ারাপ 
েমন করমিন না। িারা েমন করমিন, যার সােথথয আমছ পস-ই সাওে পালন 
করমছ, এক্ষেই িার জনয উত্তে। আর পয দুব্থল পস সাওে পছমে ক্ষদময়মছ, এক্ষেও 
িার জনয উত্তে”।2 
৩-  িথব্িী ও দুগ্ধপানকারী:  

                                           
1 অক্ষধকাংশ সাোব্ী ও িামব্‘ঈ এর েি েমি পয কসমরর দূরত্ব েমি িার বু্দথ। যা ইোে 
োমলক, শামফ‘ঈ, আেোদ ও িার সেী ণ, লাইস ইব্ন সা‘দ, আওযা‘ঈ, আসোবু্ল োদীমসর 
ফকীে ণ এব্ং অনুরূপ মণর েি। পসো অনুসামর ৪ বু্দথ েমি, ১৬ ফালথং। সুিরাং িার বু্দথ 
েমি: ৪×১৬=৪৮ োইল। আর এক োইল েমি ১৭৪৮ ক্ষেোর। আল্লাে িামলা জামনন। এ 
ক্ষব্ষময় আরও েিােি রময়মছ। পকউ পব্ক্ষশ জানমি িাইমল িার ক্ষনক্ষদথষ্ট স্থামন পদখ্মি পামর। 
িমব্ একক্ষদন একরাক্ষত্রর সফর ক্ষেমসমব্ ক্ষনধথারণ করাই পব্ক্ষশ উপযুি েি। পসো পাময় োোর 
সফরই পোক ব্া ক্ষব্োমনর সফরই পোক।  

2 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ১১১৬।  
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 িথাব্স্থা অথব্া দুগ্ধদান অব্স্থায় নারী যক্ষদ িার ক্ষনমজর িক্ষির আশঙ্কা কমর 
অথব্া িার সন্তামনর িক্ষির আশঙ্কা কমর অথব্া িার ক্ষনমজর ও সন্তামনর 
িক্ষির আশঙ্কা কমর িমব্ িার জনয সাওে িে করা বব্ধ েমব্। পকননা 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,   

ْوَم، الُْمَسافِرِ  َعِن  وََضعَ  اهللَ  إِنا » اَلةِ، وََشْطرَ  الصا ْومَ  َوالُْمرِْضعِ  اْْلُبََّْل  وََعِن  الصا  « الصا
“ক্ষনশ্চয় আল্লাে িা‘আলা েুসাক্ষফর ব্যক্ষির ওপর পথমক সাওে ও সালামির 
একাংশ উক্ষিময় ক্ষনময়মছন। আর  িথধারী ও দুগ্ধদানকারী নারীর ওপর পথমক 
ক্ষিক্ষন সাওে উক্ষিময় ক্ষনময়মছন”।1 
উপমরাি ক্ষিন অব্স্থায় ওযর পশষ েমল িামক ক্বাযা করমি েমব্ অসুস্থ ব্যক্ষির 
েমিা। ক্ষকন্তু ক্ষনমজর িক্ষির পকামনা িয় না থামক, শুধু ব্াচ্চার িক্ষির আশঙ্কা 
থামক িােমল পস অব্স্থায় িামক কাযা করার সামথ ক্ষফক্ষদয়া িথা প্রক্ষিক্ষদমনর 
সাওমের পক্ষরব্মিথ একজন ক্ষেসকীনমক এক েুদ্দ পক্ষরোণ খ্াদযদান করমি 
েমব্। এমি িার সাওে পক্ষরপূণথ েমব্ এব্ং অিযক্ষধক সাওয়াব্ পাওয়া যামব্। 
 িথধারী ও দুগ্ধদানকারী নারী সন্তামনর িক্ষির আশঙ্কা থাকমল সাওে িে 
করমল সাওে কাযার পাশাপাক্ষশ ক্ষফক্ষদয়া আদায় করমি েমব্ ব্মল ইব্ন আব্বাস, 
ইব্ন উোর রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহুো, শামফ‘ঈ, আেেদ রে. এ েি ব্যি 
কমরমছন। ইোে আবু্ োক্ষনফা রে. ব্মলমছন, শুধু ক্বাযা করমলই েমব্, ক্ষফক্ষদয়া 
ক্ষদমি েমব্ না।  
পযসব্ ওযরগ্রস্ত ব্যক্ষির সাওে িে করা জাময়য ও শুধু ক্ষফক্ষদয়া আদায় 

ওয়াক্ষজব্:  

অক্ষিবৃ্দ্ধ নারী-পুরুষ, এেন অসুস্থ যার সুস্থ েওয়ার আশা পনই এব্ং যারা 
এধরমণর পলাকমদর হুকুমের অন্তিুথি অথথাৎ পযসব্ পলাকমদর জনয ব্ছমরর সব্ 
সেয়-ই সাওে পালন করা অক্ষিকষ্টকর িারা সাওে িে করমব্ এব্ং প্রক্ষিক্ষে 
                                           
1 ইব্ন োজাে, োদীস নং ১৬৬৭। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক োসান সেীে ব্মলমছন।   
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সাওমের পক্ষরব্মিথ ক্ষফক্ষদয়া িথা একজন ক্ষেসকীনমক এক েুদ্দ পক্ষরোণ খ্াদযদান 
করমব্। এমদর পকামনা কাযা পনই। পকননা ইব্ন আব্বাস রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু 
পথমক ব্ক্ষণথি,  

َص » ْن ُيْفِطَر، َويُْطِعَم لََعَ ُُكر يَْوٍم ِمْسِكينًا َواَل قََضاَء َعلَيْهِ رُخر
َ
يِْخ الَْكِبِْي أ  «لِلشا

“অক্ষিব্য়স্ক পলামকর জনয সাওে িে করার অনুেক্ষি পদওয়া েময়মছ। িারা 
প্রক্ষিক্ষদমনর সাওমের পক্ষরব্মিথ একজন ক্ষেসকীনমক খ্াদযদান করমব্ এব্ং িার 
ক্বাযা পনই”।1  
সাওমের রুকনসেূে:  
১- ক্ষব্রি থাকা: সাওে িেকারী কারণ খ্াদয, পানীয় স্বােী-স্ত্রীর ক্ষেলন ইিযাক্ষদ 
েমি ক্ষব্রি থাকা।  
২- ক্ষনয়ি: আল্লাের আমদশ পালন করমি ও িার বনকেয লামির প্রিযাশায় 
অন্তমর সাওমের দৃঢ় সংকল্প করা। পকননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে 
ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

ْعَماُل بِانلريااِت »
َ
 «إِناَما األ

“প্রমিযক কাজ ক্ষনয়ামির ওপর ক্ষনিথরশীল”2 
ফরয সাওমের পিমত্র রাি থাকা অব্স্থায় ফজমরর পূমব্থই ক্ষনয়ি  করা ফরয। 
পকননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

يَاَم َقبَْل الَْفْجِر، فَاَل ِصيَاَم ََلُ َمْن لَْم »  «َُيِْمِع الصر
“পয ব্যক্ষি ফজমরর পূমব্থ সাওমের ক্ষনয়ি করমব্ না, িার সাওে 
আদায় েমব্ না”।3 

                                           
1 েুসিাদরামক োক্ষকে, োদীস নং ১৬০৭, ইোে োক্ষকে রে. ব্মলন, োদীসক্ষে বু্খ্ারীর শমিথ; 
িমব্ ক্ষিক্ষন ব্ণথনা কমরন ক্ষন। সুনান দারা কুত্বনী, োদীস নং ২৩৮০। ক্ষিক্ষন োদীসক্ষেমক সেীে 
ব্মলমছন।  

2 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ১; সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ১৯০৭।  
3 আবু্ দাউদ, োদীস নং ২৪৫৪; সুনান নাসায়ী, োদীস নং ২৩৩৩। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক 
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আর নফল সাওমের পিমত্র সূমযথাদয় এেনক্ষক ক্ষিপ্রেমরও ক্ষনয়ি  করা যামব্। 
িমব্ শিথ েমলা সুব্মে সাক্ষদমকর পর পথমক পস সেয় পযথন্ত ক্ষকছু পানাোর না 
করা। আময়শা রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনো ব্ক্ষণথি োদীস এর দলীল। ক্ষিক্ষন ব্মলন,  

ٌء؟»قَاَل يِل رَُسوُل اهلِل َصَّلا اهلُل َعلَيِْه وََسلاَم: َذاَت يَْوٍم » قَالَْت: « يَا ََعئَِشُة، َهْل ِعنَْدُكْم ََشْ
ٌء قَاَل: َفُقلُْت: يَا رَُسوَل اهلِل، َما ِعنَْدنَا   «فَإِِّنر َصائِمٌ »ََشْ

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে একক্ষদন আোমক ব্লমলন, “পে 
আময়শা! পিাোমদর কামছ ক্ষক পকামনা (খ্াব্ার) আমছ? আময়শা রাক্ষদয়াল্লাহু 
‘আনো ব্মলন, ‘আক্ষে ব্ললাে, পে আল্লাের রাসূল! আোমদর কামছ পকামনা ক্ষকছু 
পনই। ক্ষিক্ষন ব্লমলন, িােমল আক্ষে সাওে পালন করলাে”।1 
৩- সেয়: রেযামন সূমযথাদময়র পূব্থ পথমক সূযথাস্ত পযথন্ত সাওে পালন করা। 
আল্লাে িা‘আলা ব্মলমছন,   

ب وا َٓٓوُك  وا ٓ﴿ ََّٰٓٓوٱۡۡشَ ََٓٓحّتَّ مٓ ٓيَتََبّيَّ ٓٓلَك  ٓٓٱۡۡلَۡيط  ۡبَيض 
َ
ۡسَودِٓٓٱۡۡلَۡيِطِٓٓمنَٓٓٱۡۡل

َ
وا ٓٓث مَّٓٓٱۡلَفۡجرِٓ ِٓمنَٓٓٱۡۡل تِمُّ

َ
ٓأ

َيامَٓ ِ ِۡل ٓٓإَِلٓٓٱلصد  [  ٢٢٥: ابلقرة] ﴾١٨٧ٓٓٱَلَّ

“আর আোর কর ও পান কর যিিণ না ফজমরর সাদা পরখ্া কাল পরখ্া 
পথমক স্পষ্ট েয়। অিঃপর রাি পযথন্ত ক্ষসয়াে পূণথ কমরা”। [সূরা আল-ব্াকারা, 
আয়াি: ১৮৭] 

সাওমের সুন্নিসেূে:  
১- সােরী খ্াওয়া: সাওে পালমনর ক্ষনয়মি পশষরামি সােরীর সেয় ক্ষকছু খ্াওয়া 
ও পান করা। পকননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

ُحوِر بََرَكةً » ُروا فَإِنا يِف السا  «تََسحا
“পিােরা সােরী খ্াও; পকননা সােরীমি ব্রকি রময়মছ”।2 

                                                                                           
সেীে ব্মলমছন।   

1 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ১১৫৪।  
2 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ১৯২৩; সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ১০৯৫।  
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২- ক্ষব্লমম্ব সােরী খ্াওয়া: িাছাো ক্ষব্লম্ব কমর সােরী খ্াওয়া েুস্তাোব্। িমব্ 
অব্শযই সুব্মে সাক্ষদক উক্ষদি েওয়ার (ফজমরর আযামনর) পূমব্থই পশষ করমি 
েমব্। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন , 

فْ » لُوا اإْلِ ْْيٍ َما َعجا
ِِت َِبَ ما

ُ
ُحورَ اَل تََزاُل أ ُروا السُّ خا

َ
 «َطاَر، َوأ

“আোর উম্মমিরা িমিাক্ষদন পযথন্ত কলযামণর ওপর থাকমব্ যমিাক্ষদন িারা 
ওয়াি েওয়াোত্রই ইফিার করমব্ এব্ং ক্ষব্লমম্ব সােরী খ্ামব্”।1 
৩ - সুযথামস্তর সামথ সামথই দ্রুি ইফিার করা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে 
ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

لُوا َما َِبَْْيٍ  انلااُس  يََزاُل  الَ »  «الِفْطرَ  َعجا
“পলামকরা যমিা ক্ষদন যাব্ৎ ওয়াি েওয়া োত্র ইফিার করমব্, িমিাক্ষদন িারা 
কলযামণর ওপর থাকমব্”।2 
৪- িাজা ব্া শুকনা পখ্জুর ব্া পাক্ষন ক্ষদময় ইফিার করা। এগুমলা ক্রোিময় 
অথথাৎ একক্ষে পাওয়া না প মল অনযক্ষে ক্ষদময় ইফিার করা েুস্তাোব্। পকননা 
আনাস রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু পথমক ব্ক্ষণথি োদীমস এমসমছ পয, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে এিামব্ ইফিার কমরমছন। আনাস ইব্ন োক্ষলক 
রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু পথমক ব্ক্ষণথি, ক্ষিক্ষন ব্মলন,  

                                           
1 েুসনাদ আেেদ, োদীস নং ২১৩১২। পলখ্ক োদীসক্ষেমক সেীে ব্মলমছন, ক্ষকন্তু েুসনামদ 
আেেমদর েুোক্ষক্কক আল্লাো শু‘আইব্ আরনাউি োদীসক্ষেমক দ‘য়ীফ ব্মলছমন। েুসনাদ 
আেেদ: (৩৫/২৪১)। েু ‘জাে আল কাব্ীর, োদীস নং ৩৯৫, ক্ষিক্ষন উমম্ম োক্ষকে ক্ষব্নি 
ওদায়া‘ পথমক ব্ণথনা কমরন। োজোউয যাওয়াময়মদ আল্লাো োইসােী রে. ব্মলমছন, “এ 
সনমদর নারীমদর পথমক ইব্ন োজাে োদীস ব্ণথনা কমরমছন। অনয পকউ ব্ণথনা কমরন ক্ষন 
এব্ং িামদরমক জারাে ব্া িা‘দীল পকামনাক্ষেই কমরন ক্ষন”। োজো‘উয যাওয়াময়দ: 
(৩/১৫৫)। -অনুব্াদক  

2 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ১৯৫৭।  
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، فَإِْن لَْم يَُكْن ُرَطبَ » َ ْن يَُصّلر
َ
اٌت، ََكَن رَُسوُل اهللِ َصَّلا اهللُ َعلَيِْه وََسلاَم ُيْفِطُر لََعَ ُرَطبَاٍت َقبَْل أ

 «اٌت َحَسا َحَسَواٍت ِمْن َماءٍ فَإِْن لَْم يَُكْن َتَمرَ َفتََمَراٌت، 
“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে সালামির পূমব্থ পব্মজাে সংখ্যক 
িাজা পখ্জুর ক্ষদময় ইফিার করমিন। িাজা পখ্জুর না পপমল শুকমনা পখ্জুর 
ক্ষদময়। আর পখ্জুর না পপমল ক্ষিক্ষন কময়ক পিাক পাক্ষন পান কমর ইফিার 
করমিন”।1 
৫- সাওে পালনকারী সাওে অব্স্থায় ক্ষব্মশষ কমর ইফিামরর পূব্থ েুেূমিথ পদা‘আ 
করা। কারণ  রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন:  

ائِِم، وََدْعَوُة الُْمسَ »  «افِِر، وََدْعَوةُ الَْمْظلُومِ ثاََلُث َدَعَواٍت ُمْستََجابَاٌت: َدْعَوُة الصا
“ক্ষিন ব্যক্ষির পদা‘আ আল্লাের কামছ কবু্ল েয়। িারা েমলন: সাওে পালনকারী, 
েুসাক্ষফর ও ক্ষনযথাক্ষিি ব্যক্ষি পদা‘আ"।2 
িাছাো ‘আবু্দল্লাে ইব্ন ‘আের ইব্ন ‘আস রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু পথমক ব্ক্ষণথি, 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

ْعَوةً َما » ائِِم ِعنَْد فِْطِرهِ َِلَ ِ ْبَن َعْمٍرو، َيُقوُل « تَُردُّ إِنا لِلصا ِِب ُملَيَْكَة: َسِمْعُت َعبَْد اَّللا
َ
قَاَل اْبُن أ

لَُك بِرمَْحَِتَك الاِِت وَِسَعْت ُُكا ََشْ 
َ
ْسأ

َ
ْفَطَر: اللاُهما إِِّنر أ

َ
ْن َتْغِفَر يِل إَِذا أ

َ
 «ٍء أ

“ইফিামরর সেয় সাওেপালনকারীর অব্শযই একক্ষে পদা‘আ আমছ, যা 
প্রিযাখ্যান করা েয় না (কবু্ল েয়)। ইব্ন আবু্ েুলাইকা রে. ব্মলন, আক্ষে 
আবু্দল্লাে ইব্ন ‘আের রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহুমক ইফিামরর সেয় ব্লমি শুমনক্ষছ: 
‘‘পে আল্লাে! আক্ষে আপনার দয়া ও অনুগ্রে প্রাথথনা করক্ষছ যা সব্ ক্ষকছুর উপর 
পক্ষরব্যপ্ত; পযন আপক্ষন আোমক িো কমরন’’।3 

                                           
1 আবু্ দাউদ, োদীস নং ২৩৫৬। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক োসান সেীে ব্মলমছন। েুসনাদ 
আেেদ, োদীস নং ১২৬৬৭। আল্লাো শু‘আইব্ আরনাউি ব্মলমছন, “োদীসক্ষে েুসক্ষলমের 
শিথানুযায়ী সেীে।  

2 শু‘আবু্ল ঈোন ক্ষলল ব্াইোকী, োদীস নং ৩৩২৩। োদীসক্ষে সেীে।  
3 ইব্ন োজাে, োদীস নং ১৭৫৩। ইোে বু্সীরী রে. যাওয়াময়মদ োদীমসর সনদক্ষেমক সেীে 
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সাওমের োকরূেসেূে:  
সাওে পালনকারীর জনয ক্ষকছু কাজ করা োকরূে, কারণ এর োধযমে িার 
সাওে নষ্ট েময় যাওয়ার সেূে সম্ভাব্না থামক। যক্ষদও এ কাজগুমলা সরাসক্ষর 
সাওে নষ্ট কমর না। িন্মমধয পযেন, 
১- অযুর সেয় কুক্ষল ও নামক পাক্ষন পদওয়ায় অক্ষিরক্ষঞ্জি করা। পকননা এরূপ 
করমল পপমে পাক্ষন িমল যাওয়ার আশঙ্কা পথমক যায়। ফমল সাওে িে েময় 
পযমি পামর। এিদসংক্রান্ত এক োদীমস রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে 
ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন, 

ْن تَُكوَن َصائًِما »
َ
 «َوَباِلْغ يف االِْسِتنَْشاِق إاِلا أ

“আর নামক পাক্ষন পদওয়ায় িুক্ষে অক্ষিরঞ্জন কমরা, িমব্ যক্ষদ সাওে পালনকারী 
েও িা কমরা না”।1 
২- পয ক্ষনমজমক সংযে করমি পারমব্ না িার িারা স্ত্রীমক িুম্বন করা। 
অনুরূপভাতে োর দ্বারা স্ত্রীর শরীর স্পশশ ও ঘর্শণ করা।  
৩- স্ত্রীর প্রক্ষি পলকেীনিামব্ একাধামর িাক্ষকময় থাকা এব্ং পযৌন কামজর ক্ষিন্তা 
করা।  
৪- ওযর ছাো খ্াদয ও পানীময়র স্বাদ গ্রেণ করা। 
৫- িুইং াে জািীয় ক্ষকছু ক্ষিব্ামনা; কারণ পসগুমলার পকামনা অংশ  লার ক্ষিির 
িমল পযমি পামর।  
সাওে িমের কারণসেূে:  
ক্ষকছু কারমণ সাওে িে েমল শুধু ক্বাযা ওয়াক্ষজব্, আব্ার ক্ষকছু কারমণ সাওে 
িে েমল কাযা ও কাফফারা দু’ক্ষে-ই ওয়াক্ষজব্।  

                                                                                           
ব্মলমছন। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক দ‘য়ীফ ব্মলমছন।   

1 ইব্ন োজাে, োদীস নং ৪০৭। আবু্ দাউদ, োদীস নং ১৪২। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক 
সেীে ব্মলমছন।   
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ক- পযসব্ কারমণ সাওে িে েমল শুধু ক্বাযা ওয়াক্ষজব্:  
১- ইিাকৃি পানাোর করমল সাওে িে েময় যামব্। আর যক্ষদ িুমল ব্া 
পজারপূব্থক পকউ খ্াওয়ামল সাওে িে েমব্ না। ব্রং িামক পানাোর পথমক 
ক্ষব্রি থাকমি েমব্ এব্ং সাওে পূণথ করমি েমব্। কাযা ওয়াক্ষজব্ েমব্ না। 
পকননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

ْطَعَمُه اهلُل وََسَقاهُ َمْن نَِِسَ وَُهَو َصائِمٌ »
َ
َما أ ْو رَشَِب، فَلْيُتِما َصْوَمُه، فَإِنا

َ
َكَل أ

َ
 «، فَأ

“পয ব্যক্ষি সাওমের কথা িুমল প মলা, অিঃপর পখ্মলা ও পান করমলা, পস পযন 
িার সাওে পূণথ কমর; পকননা আল্লাে িা‘আলাই িামক খ্াইময়মছন ও পান 
কক্ষরময়মছন”।1 
২- পকউ সুযথাস্ত েময়মছ পিমব্ পানাোর ব্া স্ত্রী সেব্াস করমল পমর যক্ষদ 
প্রোক্ষণি েয় পয, ক্ষদন অব্ক্ষশষ্ট ক্ষছল িােমল িার ওপর উি সাওমের ক্বাযা 
ওয়াক্ষজব্।  
৩- সাওমের কথা স্মরমণ থাকা সমত্বও অক্ষিরক্ষঞ্জিিামব্ কুক্ষল ব্া নামক পাক্ষন 
পদওয়ার ফমল পপমে পাক্ষন িমল প মল উি সাওমের ক্বাযা আদায় করমি েমব্। 
এেক্ষনিামব্ খ্াদয জািীয় ক্ষকছু পপমে িমল প মলও কাযা ওয়াক্ষজব্। এেক্ষনিামব্ 
খ্াদয জািীয় ইনমজকশন শরীমর িুকামলও সাওে ক্বাযা করমি েমব্।  
৪- সাধারণি যা খ্াদয ক্ষেমসমব্ গ্রেণ করা েয় না এ জািীয় খ্াব্ার েুখ্ ক্ষদময় 
পপমে িমল প মল, পযেন: অমনক লব্ন। এমি সাওে ক্বাযা করমি েমব্।  
৫- জাগ্রি অব্স্থায় েস্তনেথুন ব্া স্ত্রীর শরীর স্পশথ ব্া িুম্বন ব্া িার ক্ষদমক 
একনা ামে পিময় থাকার কারমণ ইিাকৃি ব্ীযথপাি েমল সাওে পিমে যামব্ ও 
কাযা আদায় করমি েমব্। িমব্ স্বপ্নমদাষ েমল সাওে িে েমব্ না। পকননা এক্ষে 
সাওে পালনকারীর ইিাধীন নয়।  

                                           
1 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ১১৫৫।  
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৬- ইিাকৃি েুখ্ িমর ব্ক্ষে করমল। িমব্ কামরা অক্ষনিা সমত্বও ব্ক্ষে েমল িার 
সাওে িে েমব্ না। পকননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

 «َمْن َذرََعُه ََقٌْء، وَُهَو َصائٌِم، فَلَيَْس َعلَيِْه قََضاٌء، َوإِْن اْستََقاَء فَلْيَْقِض »
“কামরা (ক্ষসয়ােকামল) অক্ষনিকৃি ব্ক্ষে েমল িামক ক্বাযা করমি েমব্ না। ক্ষকন্তু 
পকউ যক্ষদ ইিাকৃি ব্ক্ষে কমর িমব্ পস কাযা করমব্”।1 
৭- সাওমের ক্ষনয়ি পিমে পফলমল সাওে িে েময় যামব্, যক্ষদও পস খ্াদয দ্রব্য 
গ্রেণ না কমর থামক।  
৮- েুরিাদ েময় প মল সাওে িে েময় যামব্; যক্ষদও আব্ার ইসলামে ক্ষফমর 
আমস। পকননা আল্লাে িা‘আলা ব্মলমছন,   

ۡكَتٓٓلَئِنۡٓٓ﴿ ۡۡشَ
َ
 [  ٢٦: الزمر] ﴾٦٥َٓٓعَمل َكََٓٓلَۡحَبَطنَّٓٓأ

“িুক্ষে ক্ষশকথ করমল পিাোর কেথ ক্ষনষ্ফল েমব্ই”। [সূরা আয-যুোর, আয়াি, 
আয়াি: ৬৪]  

খ্- পযসব্ কারমণ সাওে িে েময় যায় এব্ং ক্বাযা ও কাফফারা উিয়ক্ষে 
ওয়াক্ষজব্ েয়:  
১- ইিাকৃি সেব্াস করমল সাওে পিমে যামব্। এমি কাযা ও কাফফারা দু’ক্ষে-
ই আদায় করমি েমব্। আবু্ হুরায়রা রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু পথমক ব্ক্ষণথি, ক্ষিক্ষন 
ব্মলন,  

ِ َصَّلا اهلُل َعلَيِْه وََسلاَم، َفَقاَل: َهلَْكُت، َفَقاَل: » ، قَاَل: «َوَما َذاَك؟»َجاَء رَُجٌل إََِل رَُسوِل اَّللا
ْهِّل يِف َرَمَضاَن، قَاَل: 

َ
ُد َرَقبًَة؟»َوَقْعُت بِأ ْن تَُصوَم َشْهَريِْن »، قَاَل: اَل، قَاَل: «َتِ

َ
َفَهْل تَْستَِطيُع أ

ْن ُتْطِعَم ِسترنَي ِمْسِكينًا؟»، قَاَل: اَل، قَاَل: «؟ُمتَتَابَِعنْيِ 
َ
قَاَل: اَل، قَاَل: فََجاَء رَُجٌل ِمَن « فَتَْستَِطيُع أ

نَْصاِر بَِعَرٍق، َوالَعَرُق الِمْكتَُل ِفيِه َتْمٌر، َفَقاَل: 
َ
ْق بِهِ »األ ْحَوَج «اْذَهْب بَِهَذا َفتََصدا

َ
، قَاَل: لََعَ أ

                                           
1 ক্ষিরক্ষেযী, োদীস নং ৭২০। ইোে ক্ষিরক্ষেযী োদীসক্ষেমক োসান  রীব্ ব্মলমছন। আলব্ানী রে. 
োদীসক্ষেমক সেীে ব্মলমছন। আবু্ দাউদ, োদীস নং ২৩৮০। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক 
সেীে ব্মলমছন।   
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ْحَوُج ِمناا، قَاَل: ِمناا يَا رَُسو
َ
ْهُل َبيٍْت أ

َ
ي َبَعثََك بِاْلَقر َما َبنْيَ اَلبَتَيَْها أ ِ ، َواذلا ِ اْذَهْب »َل اَّللا

ْهلََك 
َ
ْطِعْمُه أ

َ
 «فَأ

“এক পলাক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লামের কামছ এমলা এব্ং 
ব্লমলা: আক্ষে বংস েময় ক্ষ ময়ক্ষছ। ক্ষিক্ষন ক্ষজজ্ঞাসা করমলন, িা কী? পস ব্লমলা, 
রেযামন (ক্ষদব্ািাম ) আক্ষে স্ত্রী সমম্ভা  কমরক্ষছ। ক্ষিক্ষন ক্ষজজ্ঞাসা করমলন, িুক্ষে ক্ষক 
পকামনা প ালামের ব্যব্স্থা করমি পারমব্? পস ব্লমলা, না। ক্ষিক্ষন ক্ষজজ্ঞাসা 
করমলন, িুক্ষে ক্ষক একাধামর দু’োস ক্ষসয়াে পালন করমি পারমব্? পস ব্লমলা, 
না। ক্ষিক্ষন ক্ষজজ্ঞাসা করমলন, িােমল িুক্ষে ক্ষক ষাে জন ক্ষেসকীমক খ্াওয়ামি 
পারমব্? পস ব্লমলা, না। ব্ণথনাকারী ব্মলন, ইক্ষিেমধয জননক আনসারী এক 
‘আরক’ পখ্জুর ক্ষনময় োক্ষযর েমলা। (আরক েমলা ক্ষনক্ষদথষ্ট োমপর পখ্জুরপাত্র।) 
িখ্ন ক্ষিক্ষন ব্লমলন, যাও, এক্ষে ক্ষনময় ক্ষ ময় সদকা কমর দাও। পস ব্লমলা, ইয়া 
রাসূলুল্লাে! আোমদর পিময় অক্ষধক অিাব্গ্রস্থ কাউমক সাদকা কমর ক্ষদমব্া? ক্ষযক্ষন 
আপনামক সিযসে পাক্ষিময়মছন, িাাঁর কসে, কংকরেয় েরুিূক্ষের েধযব্িথী স্থামন 
(অথথাৎ েদীনায়) আোমদর পিময় অিাব্গ্রস্থ পকামনা ঘর পনই। পশমষ নব্ী 
সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্লমলন, আিা, যাও এব্ং িা পিাোর পক্ষরব্ার-
পক্ষরজনমদর খ্াওয়াও”।1 
সাওমের কাফফারা েমলা একজন েুক্ষেন দাস েুি করা। দাস েুি করমি 
অিে েমল দু’োস একাধামর সাওে পালন করা। দু’োস সাওে পালমন অিে 
েমল ৬০জন ক্ষেসকীনমক েধযোমনর খ্াব্ার প্রদান করা। কাফফারা 
ধারাব্াক্ষেকিামব্ আদায় করমি েমব্। দাস আজাদ করমি সিে েমল সাওে 
পালন করমল কাফফারা আদায় েমব্ না, এেক্ষনিামব্ সাওে পালমন সিে েমল 
৬০জন ক্ষেসকীনমক খ্াওয়ামল কাফফারা আদায় েমব্ না। প্রক্ষি ক্ষেসকীনমক 
সাধযেি এক েুদ পক্ষরোণ  ে, যব্ ব্া পখ্জুর দান করমলই েমব্। পকউ 

                                           
1 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ২৬০০; সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ১১১১।  



 

 

ইসলামের রুকনসেূমের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা 
 217  

রেযামন ক্ষদমনর পব্লায় একব্ার ইিাকৃি সেব্াস করমল োমসর পশমষ আব্ার 
যক্ষদ ইিাকৃি সেব্াস কমর িমব্ িামক দু’ব্ার কাফফারা ক্ষদমি েমব্। িমব্ 
অমনমকর েমি একব্ার কাফফারা ক্ষদমলই িলমব্।  
রেযামন পযসব্ কাজ করা বব্ধ:  
রেযান োমস ক্ষদমনর পব্লায় ক্ষনমনাি কাজ করা বব্ধ:  
১-পাক্ষনমি নাো, ডুব্ামনা, পাক্ষনমি শরীর িািা করা। আময়শা রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনো 
ব্মলন,  

ِ َصَّلا اهلُل َعلَيِْه وََسلاَم ََكَن » نا رَُسوَل اَّللا
َ
ْهِلِه، ُثما َيْغتَِسُل، »أ

َ
يُْدِرُكُه الَفْجُر وَُهَو ُجنٌُب ِمْن أ

 «َوَيُصومُ 
“ক্ষনজ ক্ষনজ স্ত্রীর সামথ ক্ষেলনজক্ষনি জুনূব্ী অব্স্থায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইক্ষে ওয়াসাল্লামের ফজমরর সেয় েময় পযমিা। িখ্ন ক্ষিক্ষন প াসল করমিন 
এব্ং সাওে পালন করমিন”।1 
িাছাো রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ক্ষনমজই সাওে অব্স্থায় োথায় 
িািা পাক্ষন ক্ষদময়মছন।  

ِ َصَّلا اهلُل َعلَيِْه وََسلاَم بِالَْعْرِج يَُص » يُْت رَُسوَل اَّللا
َ
ثَِِّن لََقْد َرأ ِي َحدا بُو بَْكٍر: قَاَل: اذلا

َ
بُّ قَاَل أ

ِسِه الَْماَء، وَُهَو َصائٌِم ِمَن الْ 
ْ
ْو ِمَن اْْلَرر لََعَ َرأ

َ
 «َعَطِش، أ

“আবু্ ব্াকর রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু ব্মলন, উি ব্যক্ষি আোমক ব্ণথনা কমরন, আক্ষে 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ‘আরজ’ নােক স্থামন এেিাব্স্থায় 
পদক্ষখ্ পয, ক্ষিক্ষন সাক্ষয়ে অব্স্থায় িৃষ্ণািথ েওয়ার কারমণ 
 রমের ফমল স্বীয় েস্তমক পাক্ষন িালক্ষছমলন।2 

                                           
1 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ১৯৩৬।  
2 আবু্ দাউদ, োদীস নং ২৩৬৫। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক সেীে ব্মলমছন।   
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২- জুনুব্ী অব্স্থায় সকাল করা। পকননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে 
ওয়াসাল্লাে এেনক্ষে কমরমছন যা পূমব্থাক্ষল্লক্ষখ্ি আময়শা রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনো পথমক 
ব্ক্ষণথি োদীস িারা প্রোক্ষণি। আর িা ক্ষছল রেযামনর সাওমে।   
৩- সুব্মে সাক্ষদক স্পষ্টিামব্ উক্ষদি েওয়ার  পূব্থ পযথন্ত পানাোর ও স্ত্রী সেব্াস 
করা। পকননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন, 

مر َمْكتُومٍ »
ُ
ُبوا َحَّتا ُينَاِدَي اْبُن أ  «إِنا باَِلاًل ُينَاِدي بِلَيٍْل، فََُكُوا َوارْشَ

“ক্ষব্লাল রামি আযান ক্ষদময় থামকন। কামজই পিােরা (সােরী) পানাোর করমি 
থাক; যিিণ না ইব্ন উমম্ম োকিুে আযান পদয়”।1 
৪- রামির পব্লায় োময়য ও ক্ষনসাফ পশষ েমল সকাল পযথন্ত প াসমল ক্ষব্লম্ব করা 
জাময়য এব্ং এেিাব্স্থায় সাওে পালন করা সক্ষিক েমব্, অিঃপর প াসল কমর 
পক্ষব্ত্র েময় সালাি আদায় করমব্। 
৫- জেহুর আমলমের েমি, ক্ষদমনর পয পকামনা সেয় ক্ষেসওয়াক করা জাময়য। 

পকননা ক্ষেসওয়াক সম্পক্ষকথি োদীসসেূে ‘আে, পকামনা সেয়মক খ্াস কমর ক্ষন। 

পযসব্ োদীস সাক্ষয়ে অব্স্থায় পশষমব্লায় ক্ষেসওয়াক করা োকরূে ব্মলমছ 
আমলে ণ পসসব্ োদীসমক দ‘য়ীফ ব্মলমছন।  
৬- বব্ধকামজ সফর করা জাময়য; যক্ষদও এ সফমরর কারমণ সাওে িে করমি 
েয়।  
৭- েুমখ্র ক্ষিিমর না প মল পসসব্ ঔষধ গ্রেণ করা জাময়য। পযেন: খ্াদয 
ক্ষেমসমব্ গ্রেণীয় নয় এেন ইনমজকশন পনওয়া জাময়য।  
৮- েুমখ্র ক্ষিিমর না যাওয়ার শমিথ খ্াদযদ্রব্য িব্থন করা ও স্বাদ পদখ্া জাময়য।  
৯- আির, সু ক্ষন্ধ, আ রব্াক্ষির পধাাঁয়া ও সু ক্ষন্ধর ঘ্রাণ পনওয়া জাময়য। 
নফল সাওে:  

                                           
1 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ৬২০; সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ১০৯২।  
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রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে  ক্ষনমনাি সাওেসেূে পালন করমি 
উৎসাক্ষেি কমরমছন। 
১- শাওয়াল োমসর ছয়ক্ষে সাওে পালন করা। পকননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

ْهرِ َمْن َصاَم َرَمَضاَن ُثما » اٍل، ََكَن َكِصيَاِم اِلا تْبََعُه ِستًّا ِمْن َشوا
َ
  «أ

“পয ব্যক্ষি রেযামনর সাওে পালন করল, অিঃপর এর পপছমন শাওয়াল োমস 
ছয় ক্ষদন সাওে পালন করল পস পযন সারা ব্ছর সাওে পালন করল”।1 
২- প্রক্ষি পসাে ও বৃ্েস্পক্ষিব্ার সাওে পালন করা। আবু্ হুরায়রা রাক্ষদয়াল্লাহু 
‘আনহু পথমক ব্ক্ষণথি, ক্ষিক্ষন ব্মলন:  

نا  »
َ
ْكَْثَ  ََكنَ  وََسلامَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصَّلا  اهللِ  رَُسوَل أ

َ
: " َفَقاَل  ََلُ، فَِقيَل  َواْْلَِميَس، ااِلثْننَْيِ  يَُصومُ  َما أ

ْعَماَل  إِنا 
َ
وْ  - وَََخِيٍس  اثْننَْيِ  ُُكا  ُتْعَرُض  اأْل

َ
يٍس  اثْننَْيِ  يَْومِ  ُُكا : أ  لُُِكر  وََجلا  َعزا  اهللُ  َفيَْغِفرُ  - وَََخِ

وْ  - ُمْسِلمٍ 
َ
ْرُهَما: َفيَُقوُل  الُْمتََهاِجَريِْن، إاِلا  - ُمْؤِمٍن  ِلُُكر : أ خر

َ
 «"  أ

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে পসােব্ার ও বৃ্েস্পক্ষিব্ার সাওে 
পালন করমিন। িাাঁমক ক্ষজমজ্ঞস করা েমলা, পে আল্লাের রাসূল! আপক্ষন 
পসােব্ার ও বৃ্েস্পক্ষিব্ার সাওে পালন কমর থামকন পকন? ক্ষিক্ষন ব্মলন: ক্ষনশ্চয় 
প্রক্ষি পসােব্ার ও বৃ্েষ্পক্ষিব্ার আেলনাো পপশ করা েয়, আল্লাে িা‘আলা 
পসােব্ার ও বৃ্েস্পক্ষিব্ার এ দু’ক্ষদন পরস্পর সম্পকথ ক্ষছন্নকারী ব্যিীি প্রমিযক 
েুসক্ষলে অথব্া েুক্ষেনমক িো কমরন। ক্ষিক্ষন (ক্ষফক্ষরশিামদর) ব্মলন: িারা 
সক্ষন্ধমি আব্দ্ধ েওয়া অব্ক্ষধ িামদর িযা  কমরা”।2 
৩- প্রক্ষিোমসর ক্ষিনক্ষদন (১৩, ১৪ ও ১৫ িাক্ষরখ্) সাওে পালন করা। রাসূলুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

                                           
1 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ১১৬৪।  
2 ইব্ন োজাে, োদীস নং ১৭৪০। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক সেীে ব্মলমছন।   
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يااُم ابْلِيِض »
َ
ْهِر، َوأ يااٍم ِمْن ُُكر َشْهٍر ِصيَاُم اِلا

َ
ةَ ِصيَاُم ثاََلثَِة أ ْرَبَع َعِّْشَ

َ
ةَ َوأ َصِبيَحَة ثاََلَث َعِّْشَ

ةَ   «وَََخَْس َعِّْشَ
“প্রক্ষি োমস ক্ষিনক্ষদন সাওে পালন করা সারা ব্ছর সাওে পালন করার েমিা। 

এ ক্ষিন ক্ষদন েমলা আইয়যামে ব্ীয িথা ১৩, ১৪ ও ১৫ িাক্ষরখ্”।1   
৪- ক্ষযলেজ োমসর প্রথে দশক্ষদন সাওে পালন করা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

ياامِ »
َ
، ِمْن َهِذهِ اأْل ِ َحبُّ إََِل اَّللا

َ
اِلُح ِفيَها أ يااٍم، الَْعَمُل الصا

َ
، قَالُوا: يَا رَُسوَل « َما ِمْن أ َيْعِِّن الَْعِّْشَ

؟ قَاَل:  ِ َهادُ يِف َسِبيِل اَّللا ِ َواَل اجْلِ ، إاِلا »اَّللا ِ َهادُ يِف َسِبيِل اَّللا رَُجٌل َخَرَج بِنَْفِسهِ َوَماَِلِ، فَلَْم َواَل اجْلِ
ءٍ   «يَرِْجْع ِمْن َذلَِك بَِِشْ

“আল্লাের ক্ষনকে যুল েমজর দশ ক্ষদমনর সৎকামজর িাইমি অক্ষধক পছিনীয় 
সৎকাজ আর পনই। সোব্ী ণ ব্মলন, ইয়া রাসুলুল্লাে! আল্লাের পমথ ক্ষজোদও 
নয় ক্ষক? ক্ষিক্ষন ব্মলন, আল্লাের পমথ ক্ষজোদও নয়; ক্ষকন্তু পয ব্যক্ষি িার জান-
োলসে আল্লাের পমথ পব্র েময় িার পকামনা ক্ষকছু ক্ষনময় আর ক্ষফমর আমস না 
(িার েযথাদা অমনক)”।2 
িন্মমধয পব্ক্ষশ িাক্ষ দ রময়মছ আরাফার ক্ষদমনর সাওে। আর িা েমি োজী 
ব্যিীি অনযমদর জনয নয় িাক্ষরমখ্র সাওে। কারণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

رُ   َعَرفَةَ  يَْومِ  َصْومُ »  «َوُمْستَْقبَلَةً  َماِضيَةً  َسنَتنَْيِ  يَُكفر
“আরাফাি ক্ষদব্মসর সাওে একব্ছর পূমব্থর ও পমরর গুনামের কাফফারা 
েয়।”।3 

                                           
1 সুনান নাসাঈ আল কুব্রা, োদীস নং ২৭৪১। োদীসক্ষে োসান।  
2 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ৯৬৯; সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং  
3 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ১১৬২।  
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৫- েুোররে োমস সাওে পালন করা। কারণ নব্ী সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে 
ওয়াসাল্লামের কামছ ক্ষজজ্ঞাসা করা েমলা, 

فَْضُل 
َ
يَاِم أ يُّ الصر

َ
يَاِم َبْعَد َشْهرِ َرَمَضاَن، ِصيَامُ َشْهرِ اهلِل »ََبْعَد َشْهِر َرَمَضاَن؟ َفَقاَل: َِأ فَْضُل الصر

َ
أ

مِ   «الُْمَحرا
“রেযান োমসর ক্ষসয়ামের পর পকামনা সাওে সমব্থাত্তে? ক্ষিক্ষন ব্লমলন, রেযান 
োমসর ক্ষসয়ামের পর আল্লাের োস েুোররমের সাওে সমব্থাত্তে”।1 
৬- আশুরার সাওে পালন করা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে 
ব্মলমছন,  

رُ  ََعُشوَراءَ  وََصْومُ »   «َماِضيَةً  َسنَةً  يَُكفر
“আশুরা ক্ষদব্মসর সাওে এর পূমব্থর এক ব্ছমরর গুনামের কাফফারা েয়”।2 
িমব্ দশ িাক্ষরমখ্র সামথ ৯ িাক্ষরখ্ একক্ষে সাওে পব্ক্ষশ রাখ্া েুস্তাোব্, যামি 
ইয়ােূদী নাসারামদর ক্ষব্মরাক্ষধিা করা েয়। পকননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে 
ওয়াসাল্লাে ইয়ােূদী এব্ং নাসারামদর আশুরার ১০ িাক্ষরমখ্ সম্মান করমি পদমখ্ 
ক্ষিক্ষন ব্মলমছন,  

َ قَاَل: فَلَْم « فَإَِذا ََكَن الَْعامُ الُْمْقِبُل إِْن َشاَء اهللُ ُصْمنَا اْْلَْومَ اتلااِسعَ » ِت الَْعامُ الُْمْقبُِل، َحَّتا تُُوِفر
ْ
يَأ

 .رَُسوُل اهلِل َصَّلا اهلُل َعلَيِْه وََسلامَ 
“ইনশাআল্লাে আ ােী ব্ছর আেরা নব্ে িাক্ষরমখ্ও ক্ষসয়াে পালন করমব্া। 

ব্ণথনাকারী ব্মলন, এখ্মনা আ ােী ব্ছর আমসক্ষন, স্থাএেিাব্স্থায় রাসূলুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে োরা যান”।3 

পয ক্ষদনগুমলামি সাওে পালন করা োরাে:  

                                           
1 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ১১৬৩।  
2 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ১১৬২। 
3 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ১১৩৪।  
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১- ঈদুল ক্ষফির ও ঈদুল আযোর ক্ষদমন সাওে পালন করা োরাে। পকননা 
‘উোর ইব্নুল খ্াত্তাব্ রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু ব্মলমছন,  

فِْطِرُكْم ِمْن إِنا َهَذيِْن يَْوَماِن، َنََه رَُسوُل اهلِل َصَّلا اهلُل َعلَيِْه وََسلاَم َعْن ِصيَاِمِهَما، يَْوُم »
ُكلُوَن ِفيِه ِمْن نُُسِكُكمْ 

ْ
 «ِصيَاِمُكْم، َواآْلَخُر يَْوٌم تَأ

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে এ দুই ক্ষদমন সাওে পালন করমি 
ক্ষনমষধ কমরমছন। (ঈদুল ক্ষফিমরর ক্ষদন) পযক্ষদন পিােরা পিাোমদর সাওে পছমে 
দাও। আমরক ক্ষদন েমলা, পযক্ষদন পিােরা পিাোমদর কুরব্ানীর প াশি খ্াও 
(ঈদুল আযো)”।1 
২- আইয়যামে িাশরীক িথা ক্ষযলেমজর ১১, ১২ ও ১৩ িাক্ষরখ্ এ ক্ষিনক্ষদন 
সাওে পালন করা োরাে। আবু্ হুরায়রা রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু পথমক ব্ক্ষণথি, ক্ষিক্ষন 
ব্মলন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে আবু্দল্লাে ইব্ন হুযাফাে 
রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহুমক ক্ষেনার েয়দামন এ পঘাষণা ক্ষদময় পািামলন পয, 

ْكٍل َورُشْ »
َ
يااُم أ

َ
َها أ يااَم، فَإِنا

َ
 «ٍب وَِذْكِر اهلِل َعزا وََجلا اَل تَُصوُموا َهِذهِ اأْل

 “পিােরা এ ক্ষদনগুমলামি সাওে পালন কমরা না; পকননা এ ক্ষদনগুমলা েমলা 
পানাোর ও আল্লাের ক্ষযক্ষকমরর ক্ষদন”।2 
িমব্ িাোতু্ত ও কাক্ষরন োজী ণ যক্ষদ োদই না পান িমব্ িামদর সাওে পালন 
করা এ ক্ষনমষধাজ্ঞার আওিায় পেমব্ না।  
৩- েক্ষেলামদর জনয োময়য ও ক্ষনফামসর ক্ষদমন সাওে পালন করা োরাে। 
পকননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে েক্ষেলামদর সম্পমকথ ব্মলমছন,   

لَيَْس إَِذا »
َ
 «فََذلِِك ِمْن ُنْقَصاِن ِديِنَها»قُلَْن: بَََّل، قَاَل: « َحاَضْت لَْم تَُصلر َولَْم تَُصمْ أ

                                           
1 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ১৯৯০; সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ১১৩৭।  
2 েুসনাদ আেেদ, োদীস নং ১০৬৬৪। আল্লাো শু‘আইব্ আরনাউি ব্মলন, োদীসক্ষে সেীে, 
িমব্ এ সনদক্ষে দ‘য়ীফ। 
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“আর োময়য অব্স্থায় িারা ক্ষক সালাি ও ক্ষসয়াে পথমক ক্ষব্রি থামক না? িাাঁরা 
ব্লমলন, েযাাঁ। ক্ষিক্ষন ব্লমলন: এ েমি িামদর দীমনর ত্রুক্ষে”।1 
আমলে মণর ইজো‘ েময়মছ পয, োময়য ও ক্ষনফাস অব্স্থায় সাওে পালন করমল 
পস সাওে সক্ষিক েমব্ না।  
৪- স্বােী উপক্ষস্থি থাকা অব্স্থায় নারীর নফল সাওে পালন করা। পকননা আবু্  
হুরায়রা রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু পথমক ব্ক্ষণথি, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে 
ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

ُة َوَبْعلَُها »
َ
 بِإِْذنِهِ اَل تَُصوُم الَمْرأ

 «َشاِهٌد إاِلا
 “পকামনা স্ত্রীমলামকর স্বােী উপক্ষস্থি থাকা অব্স্থায় রেযান োস ব্যিীি অনয 
সেময় (স্বােীর অনুেক্ষি ছাো) পকামনা (নফল) সাওে পালন করমব্ না”।2 
পযসব্ ক্ষদনগুমলামি সাওে পালন করা োেরূে:  
১- োজী মণর ‘আরাফার ক্ষদমন সাওে পালন করা োকরূে। পকননা রাসূলুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

ْكٍل َورُشٍْب »
َ
يااُم أ

َ
ْهَل اإْلِْساَلِم، َوِِهَ أ

َ
يِق ِعيُدنَا أ يااُم التاِّْشِ

َ
 «يَْوُم َعَرفََة، َوَيْوُم انلاْحِر، َوأ

“আরাফার ক্ষদন, কুরব্ানীর ক্ষদন ও িাশরীমকর ক্ষদনগুমলা েুসক্ষলেমদর জনয 
ঈদস্বরূপ। এ ক্ষদনগুমলা পানাোমরর জনয ক্ষনধথাক্ষরি”। 3 
২- শুধু জুেু‘আর ক্ষদমন সাওে পালন করা োকরূে। পকননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

ْو َبْعَدهُ »
َ
َحُدُكْم يَْوَم اجلُُمَعِة، إاِلا يَْوًما َقبْلَُه أ

َ
 «اَل يَُصوَمنا أ

                                           
1 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ৩০৪।  
2 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ৫১৯২; সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ১০২৬। 
এখ্ামন ক্ষনমষধাজ্ঞাক্ষে োরাে ক্ষেমসমব্  ণয। এক্ষে জেহুর আমলমের েি। ইোে নাওয়াওয়ী ও 
ইব্ন োজার রে. এ েিমক অগ্রাক্ষধকার ক্ষদময়মছন।   

3 আবু্ দাউদ, োদীস নং ২৪১৯। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক সেীে ব্মলমছন।   
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“পিাোমদর পকউ পযন শুধু জুেু‘আর ক্ষদমন সাওে পালন না কমর; ক্ষকন্তু িার 
আম  একক্ষদন ব্া পমরর ক্ষদন (যক্ষদ পালন কমর িমব্ জুেু‘আর ক্ষদমন পালন 
করা যায়)”।1 
৩- শুধু শক্ষনব্ার সাওে পালন করা। অথথাৎ এ ক্ষদনমক সাওমের জনয ক্ষনধথারণ 
করা োকরূে। পকননা ইয়ােূদীরা এ ক্ষদমনর সম্মামন সাওে পালন কমর। 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

َحُدُكْم إاِلا ِْلَاَء ِعنَبَ »
َ
ْد أ ُ َعلَيُْكْم، فَإِْن لَْم ََيِ بِْت إاِلا ِفيَما اْفََتََض اَّللا ْو اَل تَُصوُموا يَْومَ السا

َ
ٍة أ

 «ُعوَد َشَجَرٍة فَلْيَْمُضْغهُ 
“ফরয ক্ষসয়াে ব্যিীি শক্ষনব্ার পিােরা পকামনা ক্ষসয়াে পালন করমব্ না। যক্ষদ 
পিাোমদর পকউ আেুমরর পখ্াশা ব্া  ামছর ডাল ছাো আর ক্ষকছু না পায় িমব্ 
িাই পযন পস ক্ষিক্ষব্ময় পনয়”।2 
৪- সারা ব্ছর ক্ষব্রক্ষিেীনিামব্ একাধামর সাওে পালন করা। রাসূলুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

ْهرَ »  «اَل َصاَم َمْن َصاَم اِلا
“পয সারা ব্ছর সাওে পালন কমর পস পযন সাওে পালন কমর না”।3  
৫- সাওেুল ক্ষব্সাল িথা দু ব্া িমিাক্ষধক ক্ষদন ক্ষব্না ইফিামর লা ািার সাওে 
পালন করা। পকননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

 « «إِيااُكْم َوالوَِصاَل »
“পিােরা সাওমে পব্সাল (লা ািার সাওে) পালন করা পথমক ক্ষব্রি থামকা”।4 
অনয োদীমস এমসমছ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  
                                           
1 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ১৯৮৫; সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ১১৪৪।  
2 ক্ষিরক্ষেযী, োদীস নং ৭৪৪, ইোে ক্ষিরক্ষেযী োদীসক্ষেমক োসান ব্মলমছন। আবু্ দাউদ, োদীস 
নং ২৪২১। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক সেীে ব্মলমছন।   

3 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ১৯৭৯; সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ১১৫৯।  
4 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ১৯৬৬; সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ১১০৩।  
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يُُّكمْ  تَُواِصلُوا، الَ »
َ
َرادَ  إَِذا فَأ

َ
نْ  أ

َ
َحرِ  َحَّتا  فَلْيَُواِصْل  يَُواِصَل، أ   «السا

“পিােরা সাওমে পব্সাল পালন করমব্ না। যক্ষদ পব্সাল করমিই েয় িমব্ পযন 
সােরী পযথন্ত কমর”।1 
৬- ইয়ােুশ-শাক িথা শাব্ান োমসর ক্ষত্রশিে ক্ষদমন সাওে পালন করা। আম্মার 
ইব্ন ইয়াক্ষসর রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু ব্মলমছন,  

ُ َعلَيِْه وََسلامَ » بَا الَقاِسِم َصَّلا اَّللا
َ
ِي يَُشكُّ ِفيِه انلااُس َفَقْد َعََص أ  «َمْن َصاَم اْلَْوَم اذلا

“সমিেযুি ক্ষদমন পয পলাক সাওে পালন কমর পস পলাক আবু্ল কাক্ষসে 
সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লামের নাফরোক্ষন কমর”।2 
অনয োদীমস এমসমছ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

ُموا َرَمَضاَن بَِصْوِم يَْوٍم َواَل يَْوَمنْيِ إاِلا رَُجٌل ََكَن يَُصوُم َصْوًما، فَلْيَُصْمهُ »  «اَل َتَقدا
“পিােরা রেযামনর একক্ষদন ব্া দুক্ষদন পূমব্থ সওে পালন করমব্ না। িমব্ েযাাঁ, 
যক্ষদ পকামনা ব্যক্ষি এ সেয় সওে পালন করমি অিযস্ত থামক, িােমল পস 
সাওে পালন করমি পামর”।3 
  

                                           
1 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ১৯৬১।  
2 ক্ষিরক্ষেযী, োদীস নং ৬৮৬। ইোে ক্ষিরক্ষেযী রে. ব্মলমছন, আম্মার রাক্ষদয়াল্লাহু 'আনহু ব্ক্ষণথি 
োদীসক্ষে োসান। সুনান নাসায়ী, োদীস নং ২১৮৮। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক সেীে 
ব্মলমছন।  

3 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ১০৮২।  
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পঞ্চে রুকন 
েজ 

েমজর পক্ষরক্ষিক্ষি:  
েজ  (حج) শমব্দর ো ব্মণথ ফািো ও কাসরা উিয়ক্ষে ক্ষদময়ই পো যায়। 

আক্ষিধাক্ষনক অথথ: ইিা করা ও পকামনা  ন্তমব্যর ক্ষদমক  েন করা। পকামনা কাজ 
ব্ারব্ার করা। 
পাক্ষরিাক্ষষক অমথথ: কুরআন ও োদীমস ব্ক্ষণথি ক্ষব্মশষ ইব্াদি আদাময়র উমদ্দমশ 
সুক্ষনক্ষদথষ্ট সেময় ব্াইিুল্লাের উমদ্দমশ  েন করা। 
েমজর হুকুে:  
েক্কায়  েন করমি সিে সকল নারী পুরুমষর ওপর েজ পালন করা ফরয। 
কুরআন, সুন্নাে ও ইজো িারা েজ ফরয েওয়া সাব্যস্ত।  
আল্লাে িা‘আলা ব্মলমছন,   

﴿ِٓ َٓٓوّلِلَّ َٓٓفَإِنََّٓٓكَفرََٓٓوَمنَٓسبِيٗليٓٓإََِلۡهِٓٓٱۡسَتَطاعََٓٓمنِٓٓٱۡۡلَۡيِتِٓٓحجُّٓٓٱِلَّاِسََٓٓعَ َٓعنَِٓٓغِنٓيٓٱّللَّ
 [  ٦٥: عمران ال] ﴾٩٧ٓٱۡلَعَّٰلَِمّيَٓ

“এব্ং সােথথযব্ান োনুমষর ওপর আল্লাের জনয ব্ায়িুল্লাের েজ করা ফরয। 
আর পয কুফরী কমর, িমব্ আল্লাে পিা ক্ষনশ্চয় সৃক্ষষ্টকুল পথমক অেুখ্ামপিী”। 
[সূরা আমল ইেরান, আয়াি: ৯৭] 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

نْ »
َ
اَلةِ، َوإِيتَاِء  بُِِّنَ اإلِْساَلُم لََعَ ََخٍْس: َشَهاَدةِ أ ، َوإِقَاِم الصا ِ ًدا رَُسوُل اَّللا نا حُمَما

َ
ُ َوأ الَ إََِلَ إاِلا اَّللا

، وََصْوِم َرَمَضانَ  ََكِة، َواْلَجر  «الزا
“ইসলামের ক্ষিক্ষত্ত পাাঁিক্ষে। আল্লাে ব্যিীি পকামনা (সিয) ইলাে পনই এব্ং  
েুোম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে আল্লাের রাসূল, এ কথার সািয দান, 
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সালাি কাময়ে করা, যাকাি পদওয়া, েজ করা এব্ং রেযান োমসর ক্ষসয়াে 
পালন করা”।1 
সকল েুসক্ষলে একেি পয, েজ পালন করা ফরয। এক্ষে ইসলামের একক্ষে 
রুকন এব্ং দীমনর অিযাব্শযকীয় জ্ঞািব্য ক্ষব্ষয়। পয ব্যক্ষি েজমক অস্বীকার 
করমব্ পস কাক্ষফর ও ইসলাে পথমক খ্াক্ষরজ েময় যামব্।  
িাছাো সব্ আমলে এ ব্যাপামরও একেি পয, জীব্মন একব্ার েজ পালন করা 
ফরয। িমব্ পকউ োনি করমল ক্ষিন্ন কথা। োনি করমল িামক উি েজ 
আদায় করা ফরয। এছাো পকউ অক্ষিক্ষরি করমল পসো েুস্তাোব্।  
আবু্ হুরায়রা রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু পথমক ব্ক্ষণথি, ক্ষিক্ষন ব্মলন, একব্ার রাসূলুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে আোমদর উমদ্দমশয িাষণ ক্ষদমলন। এমি ক্ষিক্ষন 
ব্লমলন, 

وا» ، فَُحجُّ َها انلااُس قَْد فََرَض اهلُل َعلَيُْكُم اْْلَجا يُّ
َ
ُكلا ََعٍم يَا رَُسوَل اهلِل؟ «أ

َ
، َفَقاَل رَُجٌل: أ

 اهلُل َعلَيِْه وََسلاَم: " لَْو قُلُْت: َنَعْم لَوََجبَْت، َولََما فََسَكَت َحَّتا قَالََها ثاََلثًا، َفَقاَل رَُسوُل اهللِ َصَّلا 
ِة ُسَؤالِِهْم »اْستََطْعتُْم "، ُثما قَاَل:  َذُروِِن َما تََرْكتُُكْم، فَإِناَما َهلََك َمْن ََكَن َقبْلَُكْم بَِكْْثَ

َمْرتُُكْم بَِِشْ 
َ
نِْبيَائِِهْم، فَإَِذا أ

َ
ٍء َواْخِتاَلفِِهْم لََعَ أ تُوا ِمنُْه َما اْستََطْعتُْم، َوإَِذا نََهيْتُُكمْ َعْن ََشْ

ْ
ٍء فَأ

 «فََدُعوهُ 
“পে োনব্েিলী! আল্লাে পিাোমদর ওপর েজ ফরয কমরমছন। কামজই পিােরা 
েজ পালন করমব্। িখ্ন এক ব্যক্ষি ব্লমলা: পে আল্লাের রাসূল। প্রক্ষি ব্ছর ক্ষক 
েজ করমি েমব্? ক্ষিক্ষন িুপ রইমলন এব্ং পলাকক্ষে এিামব্ ক্ষিনব্ার ক্ষজমজ্ঞস 
করমরা। অিঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্লমলন, আক্ষে যক্ষদ 
েযাাঁ ব্লিাে, িােমল িা প্রক্ষি ব্ছমরর জমনযই ফরয েময় পযি। ক্ষকন্তু পিাোমদর 
পমি িা করা সম্ভব্ েমিা না। ক্ষিক্ষন আমরা ব্লমলন: “পয ব্যাপামর আক্ষে 
পিাোমদরমক ক্ষকছু ব্ক্ষল ক্ষন পস ক্ষব্ষয় পসরূপ থাকমি দাও। পকননা পিাোমদর 

                                           
1 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ৮; সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ১৬।  
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পূমব্থ যারা ক্ষছল িারা পব্ক্ষশ প্রশ্ন করার ও িামদর নব্ীমদর সামথ েিক্ষব্মরাধ 
করার কারমণই বংস েময়মছ। কামজই আক্ষে যখ্ন পিাোমদর পকামনা ক্ষব্ষময় 
ক্ষনমদথশ পদই, পিােরা িা যথাসাধয পালন করমব্, আর যখ্ন পকামনা ক্ষব্ষময় 
ক্ষনমষধ কক্ষর িখ্ন িা পক্ষরিযা  করমব্”।1 
ইব্ন আব্বাস রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু পথমক ব্ক্ষণথি, ক্ষিক্ষন ব্মলন, একব্ার রাসূলুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে আোমদর োমঝ খু্ৎব্া ক্ষদক্ষিমলন। এমি ক্ষিক্ষন 
ব্ললমন, 

َها انلااُس، ُكِتَب َعلَيُْكِم » يُّ
َ
يِف ُُكر ََعمٍ  .اْْلَجُّ يَا أ

َ
قَْرُع ْبُن َحابٍِس، َفَقاَل: أ

َ
يَا رَُسوَل  قَاَل: َفَقامَ اأْل

ْن َتْعَملُوا بَِها، اْْلَجُّ  اهلِل؟ َفَقاَل:
َ
لَْو قُلْتَُها لَوََجبَْت، َولَْو وََجبَْت لَْم َتْعَملُوا بَِها، َولَْم تَْستَِطيُعوا أ

ٌة، َفَمْن َزاَد َفُهوَ   «َتَطوُّعٌ  َمرا
“পে োনব্ সকল! পিাোমদর ওপর েজ ফরয করা েময়মছ”। িখ্ন আকরা‘ 
ইব্ন োক্ষব্স রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু দাাঁক্ষেময় ব্লমলন, পে আল্লাের রাসূল প্রক্ষি 
ব্ছরই ক্ষক েজ পালন করা ফরয? িখ্ন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে 
ওয়াসাল্লাে ব্লমলন, “আক্ষে যক্ষদ েযাাঁ ব্ক্ষল িােমল িা প্রক্ষি ব্ছরই আদায় করা 
ফরয েমব্। আর যক্ষদ পিাোমদর ওপর প্রক্ষি ব্ছর েজ পালন ফরয করা েয় 
পিােরা িা পালন করমব্ না এব্ং পিাোমদর সাধযও েমব্ না। জীব্মন একব্ার 
েজ পালন করা ফরয। অক্ষিক্ষরি যা করা েমব্ িা নফল”।2 
েমজর ফযীলি:  

                                           
1 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ১৩৩৭।  
2 েুসনাদ আেেদ, োদীস নং ২৬৪২, শু‘আইব্ আরনাউি োদীমসর সনদক্ষেমক সেীে ব্মলছমন। 
েুসিাদরামক োক্ষকে, োদীস নং ৩১৫৫। ইোে োক্ষকে োদীসক্ষেমক বু্খ্ারী ও েুসক্ষলমের 
শিথানুযায়ী সেীে ব্মলমছন; ক্ষকন্তু িারা এ সনমদ ব্ণথনা কমরন ক্ষন। ইোে যাোব্ী রে. ও 
বু্খ্ারী ও েুসক্ষলমের শমিথ স্বীকৃক্ষি ক্ষদময়মছন।  
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শরী‘আি প্রমণিা েজ পালমন অমনক উৎসাে ক্ষদময়মছন এব্ং েমজর অপক্ষরসীে 
সাওয়াব্ ও েযথাদা উমল্লখ্ কমরমছন। ক্ষনমনাি োদীসসেূমে েমজর ফযীলি 
সুস্পষ্টিামব্ ফুমে উমিমছ।  
১- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

هُ » مُّ
ُ
تُْه أ ِ فَلَْم يَْرفُْث، َولَْم َيْفُسْق، رََجَع َكيَْوِم َوَِلَ  «َمْن َحجا َّلِلا

“পয ব্যক্ষি আল্লাের উমদ্দমশয েজ করমলা এব্ং অশালীন কথাব্ািথা ও গুনাে 
পথমক ক্ষব্রি রইল, পস নব্জািক ক্ষশশু, যামক িার ো এ েুেূমিথই প্রসব্ 
কমরমছ, িার নযায় ক্ষনষ্পাপ েময় ক্ষফরমব্”।1 
২- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে আমরা ব্মলমছন,  

اَرٌة لَِما بَيْنَُهَما، َواْلَجُّ »  «الَمْْبُوُر لَيَْس ََلُ َجَزاٌء إاِلا اجلَناةُ الُعْمَرُة إََِل الُعْمَرِة َكفا
“এক উেরার পর আর এক উেরা উিময়র েধযব্িথী সেময়র (গুনামের) জনয 
কাফফারা। আর জান্নািই েল েমি োব্রূমরর (কবু্ল েমজর) প্রক্ষিদান”।2 
৩- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লােমক ক্ষজজ্ঞাসা করা েমলা, 

يُّ »
َ
فَْضُل؟ قَاَل: أ

َ
ْعَماِل أ

َ
ِ َورَُسوَِلِ »األ ِ »ِقيَل: ُثما َماَذا؟ قَاَل: « إِيَماٌن بِاَّللا « ِجَهاٌد يِف َسِبيِل اَّللا

 «َحجٌّ َمْْبُورٌ »ِقيَل: ُثما َماَذا؟ قَاَل: 
“সমব্থাত্তে আেল পকানক্ষে? ক্ষিক্ষন ব্লমলন, আল্লাে ও িাাঁর রাসূমলর প্রক্ষি ঈোন 
আনা। ক্ষজজ্ঞাসা করা েমলা, িারপর পকানক্ষে? ক্ষিক্ষন ব্লমলন, আল্লাের পমথ 
ক্ষজোদ করা। ক্ষজজ্ঞাসা করা েমলা, িারপর পকানক্ষে? ক্ষিক্ষন ব্লমলন, েমজ 
োব্রুর (োকবু্ল েজ)”।3 
৪- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে েমজর ফযীলি সম্পমকথ আমরা 
ব্মলমছন,  

                                           
1 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ১৫২১’ সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ১৩৫০।  
2 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ১৭৭৩; সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ১৩৪৯।  
3 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ১৫১৯; সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ৮৩।  
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نُوَب َكَما َينِِْف الِكُْي َخبََث اْلَِديِد، تَابُِعوا َبنْيَ اْلَجر َوالُعْمَرِة، فَإِناُهَما » َينِْفيَاِن الَفْقَر َواذلُّ
وَرِة ثََواٌب إاِلا اجلَناةُ  ِة الَمْْبُ ِة، َولَيَْس لِلَْحجا َهِب، َوالِفضا  «َواذلا

“পিােরা ধারাব্াক্ষেক েজ ও উেরা আদায় করমি থামকা। এ দুমো আেল 
দাক্ষরদ্র ও গুনাে দূর কমর পদয়। পযেন িাোর আগুমন পলাো ও পসানা-রুপার 
েয়লা-জং দূক্ষরিূি েময় থামক। একক্ষে কবু্ল েমজর প্রক্ষিদান পিা জান্নাি ছাো 
আর ক্ষকছুই নয়”।1 
এছাোও েমজর ফযীলি সম্পমকথ অমনক োদীস ব্ক্ষণথি আমছ। সব্গুমলা এখ্ামন 
উমল্লখ্ করা সম্ভব্ নয়।  
েজ ফরয েওয়ার শিথাব্লী:  
১- ইসলাে। 
২- ব্াক্ষল  েওয়া। 
৩- আক্বল ব্া জ্ঞানসম্পন্ন েওয়া।  
৪- স্বাধীন েওয়া। 
সালাি ও সাওে অধযময় উপমরাি িারক্ষে শমিথর দলীল উমল্লখ্ করা েময়মছ।  
৫- েমজ  েমনর সােথথয থাকা। পকননা আল্লাে িা‘আলা ব্মলমছন,   

﴿ِٓ َٓٓوّلِلَّ َٓٓفَإِنََّٓٓكَفرََٓٓوَمنَٓسبِيٗليٓٓإََِلۡهِٓٓٱۡسَتَطاعََٓٓمنِٓٓٱۡۡلَۡيِتِٓٓحجُّٓٓٱِلَّاِسََٓٓعَ َٓعنَِٓٓغِنٓيٓٱّللَّ
 [  ٦٥: عمران ال] ﴾٩٧ٓٱۡلَعَّٰلَِمّيَٓ

“এব্ং সােথথযব্ান োনুমষর ওপর আল্লাের জনয ব্ায়িুল্লাের েজ করা ফরয। 
আর পয কুফরী কমর, িমব্ আল্লাে পিা ক্ষনশ্চয় সৃক্ষষ্টকুল পথমক অেুখ্ামপিী”। 
[সূরা আমল ইেরান, আয়াি: ৯৭] 

েমজর রুকনসেূে:  
েমজর রুকন িারক্ষে। পসগুমলা েমলা:  
                                           
1 ক্ষিরক্ষেযী, োদীস নং ৮১০। ইোে ক্ষিরক্ষেযী োদীসক্ষেমক োসান সেীে  রীব্ ব্মলমছন। ইব্ন 
োজাে, োদীস নং ২৮৮৭। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক সেীে ব্মলমছন।   
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১- ইেরাে। 
২- ‘আরাফায় অব্স্থান। 
৩- ব্াইিুল্লাের িাওয়াফ করা।  
৪- সাফা ও োরওয়ায় সা‘ঈ করা। 
এ িারক্ষে রুকমনর পকামনা একক্ষে ছুমে প মল েজ ব্াক্ষিল েময় যামব্।  
প্রথে রুকন: ইেরাে:  

ইেরাে েমলা: েজ ব্া উেরা পালমনর ক্ষনয়মি েজ ব্া উেরার কামজ প্রমব্মশর 
ক্ষনয়ি করা। সাধারণ পপাশাক পছমে ইেরামের পপাশাক পক্ষরধান ও িালক্ষব্য়ার 
সেয় ক্ষনয়ি করমি েমব্।  
ইেরাে ক্ষিন প্রকার:  
১- িাোতু্ত‘ 
২- ক্ষকরান 
৩- ইফরাদ।  
িাোতু্ত‘ শমব্দর অথথ:  
েমজর োসসেূমে উেরার উমদ্দমশ ইেরাে ব্াাঁধমব্, অিঃপর উেরা আদায় কমর 
পশষ করমব্ ও োলাল েময় যামব্। এরপর একই ব্ছর ইয়াওেুি িারক্ষব্য়াে 
িথা ৮ই ক্ষযলেজ শুধু েমজর ক্ষনয়ি করমব্। অিঃপর েমজর যাব্িীয় কাযথক্রে 
যথাযথিামব্ আদায় করমব্। েসক্ষজমদ োরামের ব্াক্ষসিা না েমল িাোতু্ত‘র জনয 
োদী যব্াই করমব্।  
ক্ষকরান:  
ক্ষেকাি পথমক েজ ও উেরা উিয়ক্ষের জনয একসামথ ক্ষনয়ি করা। অথব্া 
প্রথমে উেরার ইেরাে ব্াাঁধা। অিঃপর িাওয়ামফর আম  েমজর ক্ষনয়ি করা। 
জােরায় পাথর ক্ষনমিপ পযথন্ত একই ইেরামে থাকা, পাথর ক্ষনমিমপর পমর োথা 
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েুিন করা ব্া িুল খ্ামো করা। িাোতু্ত‘ োক্ষজর েি ক্ষকরান োক্ষজমকও োদী 
যব্াই ক্ষদমি েমব্।  
ইফরাদ:   
ইফরাদ েজ েমলা উেরা ব্যিীি শুধু েমজর ক্ষনয়ি করা। জােরায় পাথর 
ক্ষনমিপ পযথন্ত একই ইেরামে থাকা, পাথর ক্ষনমিমপর পমর োথা েুিন করা ব্া 
িুল পছাে করা। ইফরাদ োক্ষজমক োদী যব্াই ক্ষদমি েমব্ না। ইেরামের 
ওয়াক্ষজব্, সুন্নি ও ক্ষনক্ষষদ্ধ কাজসেূে:  
ইেরামের ওয়াক্ষজব্ কাজসেূে:  
ইেরামের এসব্ কাজ ব্াদ পেমল েজ পালনকারীর ওপর দে পদওয়া ওয়াক্ষজব্ 
েয়। দে ক্ষদমি অিে েমল দশক্ষদন সাওে পালন করমি েয়। ইেরামের 
ওয়াক্ষজব্সেূে ক্ষননরূপ:  
১- ক্ষেকাি পথমক ইেরাে ব্াাঁধা:  
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে এসব্ জায় া ক্ষনক্ষদথষ্ট কমর ক্ষদময়মছন। 
সুিরাং েজ ব্া উেরা পালনকারীমক ইেরামের ক্ষনয়ি ব্যিীি েক্কার উমদ্দমশয এ 
সব্ স্থান অক্ষিক্রে করা জাময়য পনই। এসব্ জায় া েমলা:  
ক- যুলহুলাইফা: েদীনার দক্ষিমণ অব্ক্ষস্থি। স্থানক্ষে ব্িথোমন আব্ইয়ামর আলী 
ব্মল খ্যাি। যুলহুলাইফা েদীনাব্াসী ও েদীনার ক্ষদক পথমক আসা জল, স্থল ব্া 
আকাশসীোর োজীমদর ক্ষেকাি। 
খ্- আল-জুেফা: এক্ষে সেুদ্রিীরব্িথী পুরািন একক্ষে শের। ব্িথোমন এ শেমরর 
ক্ষনদশথন অমনকোই িমল প মছ। িাই পলামকরা পসোর ব্দমল রামব্  শের পথমক 
ইেরাে ব্াাঁমধ। । এক্ষে ক্ষসক্ষরয়া, ক্ষেসর ও েরমক্কাসে পক্ষশ্চোঞ্চল পথমক আসা 
আসা জল, স্থল ব্া আকাশসীোর োজীমদর ক্ষেকাি। 
 - ইয়ালােলাে: এক্ষে েূলি: পাোে। ব্িথোমন এর নাে ‘আসসাআ‘ক্ষদয়াে’। 
এক্ষে ইময়মেন ও ইয়ামেমনর ক্ষদক পথমক আসা জল, স্থল ব্া আকাশসীোর 
োজীমদর ক্ষেকাি। 
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ঘ- কারনুল োনাক্ষযল: ব্িথোমন এর নাে ‘আস-সাইলুল কাব্ীর’। এক্ষে 
নাজদব্াসী ও এক্ষদক পথমক ক্ষদক পথমক আসা জল, স্থল ব্া আকাশসীোর 
োজীমদর ক্ষেকাি। 
ঙ- যািু ইরক: এক্ষে ইরাক ও এর ওপামরর পদশব্াসীমদর ক্ষদক পথমক আসা 
জল, স্থল ব্া আকাশসীোর োজীমদর ক্ষেকাি। 
ি- যামদর ব্াক্ষে উপমরাি ক্ষেকামির অিযন্তমর েক্কার ক্ষদমক, িামদর েজ ও 
উেরার ক্ষেকাি ক্ষনমজর ঘর পথমক শুরু করমি েমব্। িমব্ যামদর ব্াক্ষে েক্কার 
েমধয িারা োরাে এলাকার ব্াক্ষে পথমক পব্র েময় ‘ক্ষেল’ ব্া োলাল এলাকায় 
এমস উেরার ক্ষনয়ি করমব্। আর েমজর জনয েক্কায় ব্মসই ক্ষনয়ি করমব্।  
ক্ষেকামির দলীল ক্ষনমনাি োদীস: ইব্ন ‘আব্বাস রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু পথমক 
ব্ক্ষণথি, ক্ষিক্ষন ব্মলন, 

ْهِل »
َ
ْهِل الَمِدينَِة َذا اْلُلَيَْفِة، َوأِل

َ
ِ َصَّلا اهلُل َعلَيِْه وََسلاَم أِل ِم اجلُْحَفَة، َوقاَت رَُسوُل اَّللا

ْ
أ الشا

ََت َعلَيِْهنا ِمْن َغْْيِ 
َ
، َولَِمْن أ ْهِل اْلََمِن يَلَْملََم، َفُهنا لَُهنا

َ
ْهِل جَنٍْد قَْرَن الَمنَاِزِل، َوأِل

َ
ْهِلِهنا  َوأِل

َ
أ

ْهِلِه، وَ 
َ
، َفُمَهلُُّه ِمْن أ َة لَِمْن ََكَن يُِريُد اْلَجا َوالُعْمَرَة، َفَمْن ََكَن ُدوَنُهنا ْهُل َمكا

َ
َكَذاَك َحَّتا أ

 «يُِهلُّوَن ِمنَْها
“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ইহ্ রাে ব্াাঁধার স্থান ক্ষনধথারণ কমর 
ক্ষদময়মছন, েদীনাব্াসীমদর জনয যুল-হুলাইফা, ক্ষসক্ষরয়াব্াসীমদর জনয জুেফা, 
নজদব্াসীমদর জনয কারনুল-োনাক্ষযল, ইয়াোনব্াসীমদর জনয ইয়ালােলাে। 
উক্ষল্লক্ষখ্ি স্থানসেূে েজ ও উেরার ক্ষনয়িকারী পসই অঞ্চমলর অক্ষধব্াসী এব্ং ঐ 
সীোমরখ্া ক্ষদময় অক্ষিক্রেকারী অনযানয অঞ্চমলর অক্ষধব্াসীমদর জনয ইেরাে 
ব্াাঁধার স্থান এব্ং েীকামির ক্ষিিমর স্থামনর পলামকরা ক্ষনজ ব্াক্ষে পথমক ইহ্ রাে 
ব্াাঁধমব্। এেনক্ষক েক্কাব্াসী ণ েক্কা পথমকই ইেরাে ব্াাঁধমব্”।1 

                                           
1 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ১৫২৬; সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ১১৮১।  
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ফাময়দা: উপমর যা উমল্লখ্ করা েমলা িা ক্ষেকামি োকানী ব্া স্থামনর ক্ষেকাি। 
েজ এর যাোনী ব্া সেময়রও ক্ষেকাি রময়মছ। পসগুমলা েমলা:  
েমজর কাল-ক্ষব্ষয়ক ক্ষেকাি েমলা েমজর োসসেূে। আর িা েমলা, শাওয়াল, 
ক্ষযলকদ ও ক্ষযলেজ োমসর প্রথে দশক্ষদন। আল্লাে িা‘আলা ব্মলমছন,   

رٓ ٓٱۡۡلَجُّٓ﴿ ۡشه 
َ
ٓيٓأ ۡعل وَمَّٰت   [  ٢٦٥: ابلقرة] ﴾مَّ

“েমজর সেয় ক্ষনক্ষদথষ্ট োসসেূে”। [সূরা আল-ব্াকারা, আয়াি: ১৯৭] 
পকউ এ সেময়র আম  েমজর ক্ষনয়ি করমল িার ইেরাে বব্ধ েমব্ না। 
অপরক্ষদমক পকউ ক্ষযলেজ োমসর দশ িাক্ষরখ্ সূমযথাদময়র আম  ইেরাে পব্াঁমধ 
‘আরাফায় অব্স্থান করমল িার েজ শুদ্ধ েমব্।  
২- পসলাইক্ষব্েীন কাপে পক্ষরধান করা:  
েুেক্ষরে পসলাইকৃি জাো, কাক্ষেছ, েুক্ষপওয়ালা জাো, পা ক্ষে পরমব্ না। পকামনা 
ক্ষকছু ক্ষদময় োথা পিমক রাখ্মব্ না। িােোর পোজা ব্া কাপমের পোজাপরমব্ না। 
জাফরান ও ওয়ারস লা ামনা পপাশাকও পক্ষরধান করমব্ না। কারণ রাসূলুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

ْن اَل وال العمامة اَل يَلْبَُس الُمْحِرُم الَقِميَص، »
َ
، إاِلا أ نْيِ نَُس، َواَل اْلُفا اِويَل، َواَل الُْبْ َ َواَل الِّسا

 ، َد انلاْعلنَْيِ ، َوْْلَْقَطْعُهمَ ََيِ نْيِ ْسَفَل ِمَن فَلْيَلْبَِس اْْلُفا
َ
 «الَْكْعبَنْيِ ا أ

“েুেক্ষরে জাো, পা েী, পায়জাো, েুক্ষপওয়ালা জাো এব্ং পোজা পরমব্ না। 
িমব্ যক্ষদ পস জুিা সংগ্রে করমি না পামর, িা েমল পোজা পরমি পারমব্, িমব্ 
পস পযন পসোর োখ্নুর ক্ষনমির অংশ পকমে পনয়”।1 
পিান্তমর নারী পস িার েুমখ্র উপর থাকা বু্রকা ও ক্ষনকাব্ দূর করমব্, োমির 
উপর থাকা োিমোজাও সক্ষরময় রাখ্মব্। িমব্ েক্ষেলা িার পিোরার উপর উেনা 
রাখ্মি পারমব্ যা িারা িার পাশ ক্ষদময়  েনকারী পব্ ানা পলাকমদর পথমক 

                                           
1 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ৫৭৯৪; সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ১১৭৭।  
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পিোরা পিমক রাখ্মব্, যক্ষদও পসো পিোরা স্পশথ কমর। কারণ রাসূলুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

ُة الُمْحِرَمُة، »
َ
اَزيِْن اَل تَنْتَِقِب الَمْرأ  «َواَل تَلْبَِس الُقفا

“েুেক্ষরে েক্ষেলা ণ েুমখ্ পনকাব্ এব্ং োমি োি পোজা লা ামব্ না”।1 
ইেরামের সুন্নিসেূে:  
১- ইেরামের জনয প াসল করা। োময়য ও ক্ষনফাস েমলও প াসল করা সুন্নি। 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  
ْن اَل َتُطوَف بِابَليِْت  2نا انلَُّفَساَء َواْلَائَِض إ»

َ
َتْغتَِسُل، َوحُتِْرُم، َوَتْقِِض الَمنَاِسَك ُُكاَها، َغْْيَ أ

 «َحَّتا َتْطُهرَ 
“োময়য ও পনফাসব্িী েক্ষেলারা প াসল কমর ইেরাে ব্াাঁধমব্ এব্ং েমজর সব্ 
আেল পুরা করমব্। িমব্ পক্ষব্ত্র না েওয়া পযথন্ত আল্লাের ঘমরর িাওয়াফ 
করমব্ না”।3 
২- একক্ষে িাদর এব্ং পসলাইক্ষব্েীন লুক্ষে পমর ইেরাে ব্াাঁধা। আবু্দল্লাে ইব্ন 
আব্বাস রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহুো পথমক ব্ক্ষণথি, ক্ষিক্ষন ব্মলন, 

َهَن َولَِبَس إَِزارَهُ َورَِداَءهُ ُهَو اْنَطلََق انلاِِبُّ َصَّلا اهلُل َعلَيِْه وََسلاَم ِمَن » َل، َوادا الَمِدينَِة َبْعَد َما تَرَجا
ْصَحابُهُ 

َ
 َوأ

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ও িাাঁর সাোব্ী ণ িুল আাঁিক্ষেময়, 
পিল পেমখ্, লুক্ষে ও িাদর পমর (েমজর উমদ্দমশয) েদীনা পথমক রওয়ানা েন”।1 

                                           
1 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ১৮৩৮।  
2 খ্াত্তাব্ী রে. ব্মলন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে োময়য ও পনফাসব্িী নারীমক 
প াসল কমর ইেরাে ব্াাঁধমি আমদশ ক্ষদময়মছন। সুিরাং পক্ষব্ত্র ব্যক্ষিমদর পিমত্র এক্ষে 
অগ্রাক্ষধকার ক্ষিক্ষত্তমি প্রমযাজয।  

3 ক্ষিরক্ষেযী, োদীস নং ৯৪৫, ইোে ক্ষিরক্ষেযী োদীসক্ষেমক োসান  রীব্ ব্মলমছন। আলব্ানী রে. 
োদীসক্ষেমক সেীে ব্মলমছন। েুসনামদ আেেদ, োদীস নং ৩৪৩৫। শু‘আইব্ আরনাউি 
োদীমসর সনদক্ষেমক োসান ক্ষল াইক্ষরেী ব্মলমছন।  
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৩- নখ্ কাাঁো, পোি কাাঁো, পব্া মলর পশে উপমে পফলা ও নািীর ক্ষনমির পলাে 
কাোমনা। পকননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে এেন কমরমছন। 
িাছাো েমজর কাজ দীঘথক্ষদন িলার কারমণ এসব্ পশে লম্বা েময় যামব্, আর 
ইেরাে অব্স্থায় এগুমলা কাাঁোও যামব্ না। 
৪- ফরয ব্া নফল সালামির পমর ইেরামের ক্ষনয়ি করা। 
৫- ক্ষনয়মির পমর িালক্ষব্য়া পাি করা। িালক্ষব্য়া েমলা ক্ষনমনাি এ পদা‘আ পো:  

ي» يَك لََك بَلايَْك، إِنا اْلَْمَد َوانلرْعَمَة لََك َوالُملَْك، الَ رَشِ  «َك لََك بَلايَْك اللاُهما بَلايَْك، بَلايَْك الَ رَشِ
“আক্ষে োক্ষযর, পে আল্লাে! আক্ষে োক্ষযর। আপনার পকামনা শরীক পনই। ক্ষনশ্চয় 
প্রশংসা ও ক্ষন‘আেি আপনার এব্ং রাজত্বও, আপনার পকামনা শরীক পনই”।2 
পুরুষ উচ্চস্বমর এব্ং নারীরা এেনিামব্ ব্লমব্ পযন পামশর পলাক শুনমি পায়। 
েুস্তাোব্ েমি, পব্ক্ষশ পব্ক্ষশ পক্ষরোণ ও ব্ার ব্ার িালক্ষব্য়া পাি করা । এরপমর 
পদা‘আ করা ও নব্ী সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লামের ওপর দুরূদ পাি করা।  
ইেরাে অব্স্থায় ক্ষনক্ষষদ্ধ কাজসেূে:  
েজ অথব্া উেরার ইেরাে ব্াাঁধমল ক্ষনমনাি কাজসেূে করা ক্ষনমষধ:  
১- োথার িুল েুিামনা, কাো অথব্া উপমে পফলা। এেক্ষনিামব্ শরীমরর অনযানয 
পলােও কাাঁো ব্া েুিামনা ব্া উপমে পফলা ক্ষনমষধ।  
২- োি ও পাময়র নখ্ কাো।  
৩- এেন পকামনা কাপে ক্ষদময় পুরুমষর োথা পিমক রাখ্া যা োথার সামথ পলম  
থামক।  
৪- পুরুমষর পিমত্র পসলাই-করা পপাশাক পরা। পসলাই করা পপাশাক অথথ এেন 
পপাশাক যা োনুমষর শরীমরর োমপ অথব্া পকামনা অমের োমপ পসলাই কমর 

                                                                                           
1 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ১৫৪৫।  
2 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ১৫৪৯।  
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বিক্ষর করা েময়মছ, পযেন স্বািাক্ষব্ক পক্ষরধামনর পপাশাক, পযাট-পাজাো, জাো, 
ইিযাক্ষদ। 
৫- ইেরামের পর শরীর, কাপে অথব্া অনয পকাথাও সু ক্ষন্ধ লা ামনা।  
পকউ উি পাাঁিক্ষে কাজ করমল িামক ক্ষফক্ষদয়া ক্ষদমি েমব্। ক্ষফক্ষদয়া েমলা ক্ষিন 
ক্ষদন সাওে পালন করা ব্া ৬জন ক্ষেসক্ষকনমক এক েুদ পক্ষরোণ কমর খ্াদয 
পদওয়া ব্া একক্ষে ছা ল যব্াই করা। আল্লাে িা‘আলা ব্মলমছন,   

مََٓكنََٓٓفَمن﴿ رِيًضآِمنك  وۡٓٓمَّ
َ
ٗذىٓبِهِۦآٓأ

َ
ِنٓأ ِسهِۦٓمد

ۡ
أ ِنٓفَفِۡديَة ٓٓرَّ وِۡٓٓصَيامٓ ٓمد

َ
وَۡٓٓصَدقَةٓ ٓأ

َ
ك ٓٓأ  ﴾ن س 

 [  ٢٦٢: ابلقرة]

“আর পিাোমদর েমধয পয অসুস্থ ক্ষকংব্া িার োথায় যক্ষদ পকামনা কষ্ট থামক 
িমব্ ক্ষসয়াে ক্ষকংব্া সদাকা অথব্া পশু যমব্ে এর োধযমে ক্ষফদয়া পদমব্”। [সূরা 
আল-ব্াকারা, আয়াি: ১৯৬] 
৬- স্থলজ ক্ষশকার-জন্তু েিযা করা ব্া ক্ষশকার করা। আল্লাে িা‘আলা ব্মলমছন,   

َهآ﴿ يُّ
َ
أ ِينََٓٓيَٰٓ ۡيدََٓٓتۡقت ل وا َٓٓلَٓٓءاَمن وا ٓٓٱَّلَّ نت مۡٓٓٱلصَّ

َ
ر م َٓٓوأ  [  ٦٥: دةاملائ] ﴾ح 

“পে েুক্ষেন ণ, ইেরামে থাকা অব্স্থায় পিােরা ক্ষশকারমক েিযা কমরা না”। 
[সূরা আল-োময়দা, আয়াি: ৯৫] 
সুিরাং পকউ যক্ষদ ইিা কমর িা েিযা কমর, িমব্ িামক অনুরূপ িক্ষিপূরণ 
ক্ষদমি েমব্। কারণ আল্লাে িা‘আলা ব্মলন,  

ۥَٓوَمن﴿ مَٓقَتلَه  ٗدآِمنك  ِ َتَعمد اء ٓٓمُّ ِۡثل ٓٓفََجَزا    [  ٦٥: دةاملائ] ﴾ٱِلََّعمِِٓٓمنََٓٓقَتَلَٓٓمآمد

“আর পয পকউ পিাোমদর েধয পথমক ইিাকৃিিামব্ িা েিযা করমব্ পস পযন 
অনুরূপ প্রাক্ষণ িক্ষিপূরণ পদয়”। [সূরা আল-োক্ষয়দা: ৯৫] 
পযেন পকউ েক্ষরণ, পাোেী ছা ল ও খ্রম াশ ইিযাক্ষদ ক্ষশকার করমল 
ক্ষেসকীনমক সেজািীয় একক্ষে প্রাক্ষণ ক্ষফক্ষদয়া ক্ষদমি েমব্। ক্ষনক্ষদথষ্ট প্রাক্ষণ পাওয়া না 
প মল উি প্রাণীর েূমলযর সেপক্ষরোণ খ্াদয দান করমি েমব্। ক্ষেসক্ষকনমদর 
েমধয িা ক্ষব্ক্ষলময় ক্ষদমি েমব্। খ্াদয ক্ষফক্ষদয়া ক্ষদমি সিে না েমল পয কয়জন 
ক্ষেসক্ষকনমক খ্াদয পদওয়ার িামদর পক্ষরব্মিথ সাওে পালন করমব্।  
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৭- সেব্াস ব্া সেব্ামসর পূব্থকাজ পযেন িুম্বন ইিযাক্ষদ করা োরাে। আল্লাে 
িা‘আলা  ব্মলমছন,   

رٓ ٓٱۡۡلَجُّٓ﴿ ۡشه 
َ
ٓيٓأ ۡعل وَمَّٰت  وَقَٓٓوَلَٓٓرفََثٓٓفََلٓٓٱۡۡلَجَّٓٓفِيِهنَّٓٓفََرَضَٓٓفَمنٓمَّ  ﴾ٱۡۡلَجدِِٓٓفِٓٓجَداَلَٓٓوَلٓٓف س 

 [  ٢٦٥: ابلقرة]

“েমজর সেয় ক্ষনক্ষদথষ্ট োসসেূে। অিএব্, এ োসসেূমে পয ক্ষনমজর ওপর েজ 
আমরাপ কমর ক্ষনল, িার জনয েমজ অশ্লীল ও পাপ কাজ এব্ং ঝ ো-ক্ষব্ব্াদ 
বব্ধ নয়”। [সূরা আল-ব্াকারা, আয়াি: ১৯৭] 
সেব্াস করমল েজ ব্াক্ষিল েময় যামব্। িামক ব্াক্ষিল েওয়া সমত্বও েমজর ব্াকী 
কাজ পূণথ করমি েমব্ এব্ং পমরর ব্ছর আব্ার েজ করমি েমব্। উোর ইব্ন 
খ্াত্তাব্, আলী ইব্ন আব্ী িাক্ষলব্ ও আবু্ হুরায়রা রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহুেমক 
ক্ষজমজ্ঞস করা েময়ক্ষছল, েুেক্ষরে অব্স্থায় পকউ স্ত্রীসেব্াস করমল কী করণীয়? 
িারা ব্লমলন, 

ُهَما. ُثما َعلَيْهِ »  «َما َحجُّ قَابٍِل، َوالَْهْدُي َينُْفَذاِن لِوَْجِهِهَما، َحَّتا َيْقِضيَا َحجا
“িারা েমজর ব্াকী কাজ সোপন করমব্। অিঃপর, পমরর ব্ছর পুনরায় েজ 
করমব্ এব্ং োদী যব্াই  করমব্”। 1 
ক্ষিিীয় রুকন: িাওয়াফ:  
কা‘ব্ার িারপামশ সািব্ার পঘারা (িাওয়াফ করা)। 
িাওয়ামফর প্রকারমিদ:  
১- িাওয়াফুল কুদুে িথা েক্কায় আ েন কমর  পয িাওয়াফ করা েয়।  
২- িাওয়াফুল ইফাদা। এক্ষে েমজর রুকন। পকউ এ িাওয়াফ ব্াদ ক্ষদমল িার 
েজ ব্াক্ষিল েময় যামব্।  
৩- িাওয়াফুল ক্ষব্দা িথা েক্কা পথমক ক্ষব্দায় পব্লায় পয িাওয়াফ করা েয়। এক্ষে 
েমজর ওয়াক্ষজব্ কাজ। পকউ এ িাওয়াফ পছমে ক্ষদমল িামক দে  ক্ষদমি েমব্।  

                                           
1 েুয়াত্তা োমলক, োদীস নং ১৪২১।  
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৪- নফল িাওয়াফ।  
িাওয়ামফর ক্ষকছু শিথ, সুন্নি ও আদাব্ রময়মছ। পসগুমলা ক্ষননরূপ:  
িাওয়ামফর শিথ: 
১- ক্ষনয়ি: আল্লাের সন্তুক্ষষ্ট লাি ও িাাঁর আমদশ পালমন অন্তমর িাওয়ামফর দৃঢ় 
সংকল্প করা।  
২- পছাে ব্ে সব্ ধরমণর অপক্ষব্ত্রিা পথমক পক্ষব্ত্র থাকা। পকননা রাসূলুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

نا »
َ
َواُف بِابْلَيِْت َصاَلٌة إاِلا أ َم، الطا َحلا لَُكْم ِفيِه اللََْكَ

َ
َ أ  «اَّللا

“ব্াইিুল্লাের িাওয়াফ সালামির েমিাই, িমব্ আল্লাে িামি কথা ব্লা জাময়য 
কমরমছন।”।1 
৩- সির পিমক রাখ্া। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

 «ُعْرَيانٌ اَل َُيُجُّ َبْعَد الَعاِم ُمِّْشٌِك، َواَل َيُطوُف بِابْلَيِْت »
“েুশক্ষরমকরা এ ব্ছমরর পর আর পকামনা েজ করমি পারমব্ না। আর পকান 
উলে ব্যক্ষি ব্ায়িুল্লাের িাওয়াফ করমব্ না”।2 
৪- িাওয়ামফ সািক্ষে িক্কর পদওয়া এব্ং োজমর আসওয়াদ পথমক িাওয়াফ শুরু 
করা ও পসখ্ামন এমস িাওয়াফ পশষ করা। পকননা জাক্ষব্র রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু 
পথমক ব্ক্ষণথি, 

ََت اْْلََجَر فَاْستَلََمُه، ُثما َمََش لََعَ يَ »
َ
َة أ ا قَِدَم َمكا نا رَُسوَل اهلِل َصَّلا اهلُل َعلَيِْه وََسلاَم لَما

َ
ِميِنِه، أ

ْرَبًعا
َ
 «فََرَمَل ثاََلثًا َوَمََش أ

 “রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে যখ্ন েক্কায় আ েন করমলন িখ্ন 
ক্ষিক্ষন োজমর আসওয়ামদর কামছ ক্ষ ময় পসো স্পশথ করমলন, অিঃপর ডান 
                                           
1 েুসিাদরামক োক্ষকে, োদীস নং ৩০৫৮। ইোে োক্ষকে ও যাোব্ী উিময় এ োদীমসর হুকুে 
ব্ণথনায় নীরব্িা অব্লম্বন কমরমছন। সুনান নাসাঈ, োদীস নং ২৯২২। আলব্ানী রে. 
োদীসক্ষেমক সেীে ব্মলমছন।   

2 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ১৬২২, সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ১৩৪৭।  
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ক্ষদমক োাঁো শুরু করমলন, প্রথমে ক্ষিন িক্কর রেল িথা পেমলদুমল োাঁেমলন। 
অিঃপর পমর িার িক্কর স্বািাক্ষব্ক োাঁেমলন”।1   
৫- িাওয়ামফর সেয় ব্াইিুল্লাে পযন িাওয়াফকারীর ব্াে ক্ষদমক থামক।  
৬- েসক্ষজমদর ক্ষিির ক্ষদময় ব্াইিুল্লাের িাওয়াফ করা, যক্ষদও ব্াইিুল্লাে পথমক 
দুর ক্ষদময় েয়।  
৭- ব্াইিুল্লাের ব্াক্ষের পথমক িাওয়াফ করা। োজমর আসওয়াদ ক্ষঘমর িাওয়াফ 
করমল িাওয়াফ েমব্ না। পকননা োজমর আসওয়াদ ও শাযরাওয়ান (কা‘ব্ার 
েূল িব্মনর সামথ লা ামনা অংশ যামি ক্ষ লাফ পরামনা েয়) ব্াইিুল্লাের অংশ।  
৮- ধারাব্াক্ষেকিামব্ ও ক্ষব্রক্ষিেীন িাওয়াফ করা। ওযমরর কারমণ সাোনয ক্ষব্লম্ব 
করমল অসুক্ষব্মধ পনই।  
িাওয়ামফর সুন্নিসেূে:  
১- োজমর আসওয়ামদর ক্ষদমক ক্ষফমর িাওয়াফ শুরু করা ও সম্ভব্ েমল িুম্বন 
করমব্ অথব্া োি িারা স্পশথ করমব্ অথব্া পসক্ষদমক ইশারা করমব্। পকননা 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে োজমর আসওয়াদমক িুম্বন কমরমছন।  
২- িাওয়ামফ কুদূে ও উেরার সেয় ইযক্ষিব্া করা। ইযক্ষিব্া েমলা ডান 
ব্ মলর ক্ষনমি িাদর পরমখ্ ডান কাাঁধ উনু্মি রাখ্া। িাওয়াফ পশমষ আব্ার িাদর 
ক্ষিক কমর পদওয়া।  
৩- পুরুষরা িাওয়ামফ কুদূে ও উেরার িাওয়ামফর প্রথে ক্ষিন িক্কমর রেল 
করা। রেল েমলা দ্রুি পমদ িলা। নারীরা রেল করমব্ না। ব্াকী িার িক্কর 
স্বািাক্ষব্ক  ক্ষিমি িাওয়াফ করমব্।  
ইদমিব্া ও রােল দু’ক্ষেই রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লামের আেল 
ক্ষদময় সাব্যস্ত েময়মছ। 

                                           
1 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ১২১৮।  
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৪- িাওয়ামফর প্রক্ষি িক্কমর রুকমন ইয়াোনীমক োি ক্ষদময় স্পশথ করা, ক্ষকন্তু 
িুম্বন করমব্ না। সম্ভব্ না েমল পসখ্ামন ক্ষিে করা উক্ষিৎ নয়। োি ক্ষদময় স্পশথ 
করা সম্ভব্ না েমল োি ক্ষদময় ইশারা করা শরী‘আিসম্মি।  
৫- রুকমন ইয়াোনী ও োজমর আসওয়ামদর েধযব্িথী স্থামন এ পদা‘আ পেমব্:  

آ﴿ ۡنَيآِفَٓٓءاتَِنآَربََّنا  [  ٦٢٢: ابلقرة] ﴾٢٠١ٓٱِلَّارَِٓٓعَذاَبَٓٓوقَِنآَحَسَنةٗٓٓٱٓأۡلِخَرةَِٓٓوِفَٓٓحَسَنةٗٓٓٱلُّ

“পে আোমদর রব্, আোমদরমক দুক্ষনয়ামি কলযাণ ক্ষদন। আর আক্ষখ্রামিও 
কলযাণ ক্ষদন এব্ং আোমদরমক আগুমনর ‘আযাব্ পথমক রিা করুন”। [সূরা 
আল-ব্াকারা, আয়াি: ২০১] 
৬- েুলিাক্ষযমে পদা‘আ করা। আর েুলিাক্ষযে েমলা োজমর আসওয়াদ ও 
ব্াইিুল্লাের দরজার েধযব্িথী জায় া। এক্ষে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে 
ওয়াসাল্লামের কেথ িারা সাব্যস্ত আমছ।  
৭- সাি িাওয়াফ পশমষ োকামে ইব্রােীমে যামব্ এব্ং এ আয়াি পেমব্:  

وا ٓ﴿ ِذ  َقامِِٓٓمنَٓوٱَّتَّ َِّٰهٓٓمَّ ٓٓمَٓإِبَۡر َصلدٗ  [  ٢٦٥: ابلقرة] ﴾م 

“পিােরা োকামে ইব্রােীেমক সালামির স্থানরূমপ গ্রেণ কমরা”। [সূরা আল-
ব্াকারা, আয়াি: ১২৫]  
এ সেয় োকামে ইব্রােীে িার ও কা‘ব্ার োঝখ্ামন রাখ্মব্। এর ক্ষপছমন দু 
রাকা‘আি সালাি আদায় করমব্। প্রথে রাকা‘আমি সূরা আল-ফাক্ষিোর পমর 
‘সূরা আল-কাক্ষফরূন’ এব্ং ক্ষিিীয় রাকা‘আমি সূরা আল-ফাক্ষিোর পমর সূরা 
আোদ িথা কুল হুআল্লাহু আোদ পেমব্।  
৮- এ দু রাকা‘আি সালাি পশমষ যেযমের পাক্ষন পান করমব্।  
৯- সা‘ঈ করার আম  োজমর আসওয়ামদর কামছ ক্ষ ময় সম্ভব্ েমল স্পশথ 
করমব্। সম্ভব্ না েমল ক্ষিে করমব্ না।  
িাওয়ামফর আদব্সেূে:  
১- কায়েমনাব্ামকয ও একাগ্রক্ষিমত্ত িাওয়াফ করা। িাওয়ামফর সেয় আল্লাের 
ব্েত্ব, েেে স্মরণ করা এব্ং িাাঁর কামছ প্রাথথনা করা।  
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২- অক্ষিপ্রময়াজন ব্যিীি কথাব্ািথা না ব্লা। একান্ত যক্ষদ কথা ব্লমিই েয় 
িােমল িামলা কথা ব্লমব্। পকননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে 
ব্মলমছন,  

َم، َفَمْن َيتَََكاُم فَاَل َيتَََكاُم إاِلا » َحلا لَُكْم ِفيِه اللََْكَ
َ
َ أ نا اَّللا

َ
َواُف بِابْلَيِْت َصاَلٌة إاِلا أ  « َِبَْْيٍ الطا

“ব্াইিুল্লাের িাওয়াফ সালামির েমিাই, িমব্ আল্লাে িামি কথা ব্লা জাময়য 
কমরমছন। সুিরাং পকউ িাওয়াফ অব্স্থায় কথা ব্লমল পস পযন উত্তে কথা 
ব্মল”।1 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে আমরা ব্মলমছন,  

مِ » قِلُّوا ِمَن اللََْكَ
َ
َواُف بِابْلَيِْت َصاَلٌة، فَأ  «الطا

“ব্াইিুল্লাের িাওয়াফ করাও সালামির নযায়। অিএব্, কথা কেই ব্লমব্”।2 
৪- পব্ক্ষশ পব্ক্ষশ ক্ষযক্ষকর ও পদা‘আ করা।  
৫- কথা ও কামজ পকামনা েুসক্ষলেমক কষ্ট না পদওয়া।  
িৃিীয় রুকন: সা‘য়ী:  
সা‘ঈ েমলা সাফা ও োরওয়ার োমঝ ইব্াদমির ক্ষনয়মি োাঁো। এক্ষে েজ ও 
উেরার রুকন। আল্লাে িা‘আলা ব্মলমছন,   

َفآإِنَّٓ﴿ ئِرِِٓٓمنَٓوٱلَۡمۡرَوةَٓٓٱلصَّ
ا َِٓٓشَعا  [  ٢٥٢: ابلقرة] ﴾ٱّللَّ

“ক্ষনশ্চয় সাফা ও োরওয়া আল্লাের ক্ষনদশথনসেূমের অন্তিুথি”। [সূরা আল-
ব্াকারা, আয়াি: ১৫৮] 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে  ব্মলমছন,  

ِْعَ  َ َكتََب َعلَيُْكُم السا  "" اْسَعْوا فَإِنا اَّللا

                                           
1 েুসিাদরামক োক্ষকে, োদীস নং ৩০৫৮। ইোে োক্ষকে ও যাোব্ী উিময় এ োদীমসর হুকুে 
ব্ণথনায় নীরব্িা অব্লম্বন কমরমছন। সুনান নাসাঈ, োদীস নং ২৯২২। আলব্ানী রে. 
োদীসক্ষেমক সেীে ব্মলমছন।   

2 সুনান নাসাঈ, োদীস নং ২৯২২। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক সেীে ব্মলমছন। ব্ায়োকী আল-
কুব্রা, োদীস নং ৯২৯৩।  
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“পিােরা সাফা ও োরওয়ায় সা‘ঈ কমরা, পকননা আল্লাে পিাোমদর ওপর সা‘ঈ 
ফরয কমরমছন”।1  
সা‘ঈর শিথাব্লী:  
১- ক্ষনয়ি করা: পকননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

ْعَماُل بِانلريااِت إِنا »
َ
 «َما األ

“প্রমিযক কাজ ক্ষনয়মির ওপর ক্ষনিথরশীল”2 
অিএব্ সা‘ঈর োধযমে আল্লাের ইব্াদি ও িাাঁর আমদশ োনয করার ক্ষনয়ি 
করা ।  
২- িাওয়ামফর পমর সা‘ঈ করা। অিএব্, িাওয়ামফর আম  সা‘ঈ করা যামব্ 
না।  
৩- সাফা পথমক সা‘ঈ শুরু করা এব্ং োরওয়ামি পশষ করা।  
৪- সাি িক্কর পূণথ করা।  
৫-সা‘ঈর জনয ক্ষনধথাক্ষরি স্থামন সা‘ঈ করা। এর ব্াইমর না যাওয়া।  
সা‘ঈর সুন্নিসেূে:  
১- িাওয়ামফর সামথ সামথই সা‘ঈ করা। িমব্ পকামনা ওযর থাকমল ক্ষিন্ন কথা। 
িখ্ন পমরও সা‘ঈ করা যামব্।  
২- সাফা ও োরওয়ায় উিা। সা‘ঈর সেয় লা ইলাো ইল্লাল্লাে, আল্লাহু আকব্র 
ও পব্ক্ষশ পব্ক্ষশ পদা‘আ পো।  
৩- পুরুমষর জনয দুই সবু্জ ক্ষিক্ষিি জায় া সাধযানুযায়ী দ্রুি অক্ষিক্রে করা।  
েক্ষেলারা স্বািাক্ষব্ক  ক্ষিমি োাঁেমব্।  

                                           
1 সেীে ইব্ন খু্যাইো, োদীস নং ২৭৬৪। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক সেীে ব্মলমছন, িমব্ 
সনমদর খ্ক্ষলল ইব্ন উসোন রে. এর জীব্নী ক্ষিক্ষন পান ক্ষন।  েুসনাদ আেেদ, োদীস নং 
২৭৩৬৭, আল্লাো শু‘আইব্ আরনাউি ব্মলমছন, োদীমসর সনদক্ষে দ‘য়ীফ; ক্ষকন্তু অনযানয 
ব্ণথনায় োদীসক্ষে োসান।  

2 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ১; সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ১৯০৭।  
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রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে  পথমক সা‘ঈর সেয় পক্ষিি পদা‘আ 
েমি,  

ٍء قَِديٌر، اَل إََِلَ » يَك ََلُ، ََلُ الُْملُْك َوََلُ اْْلَْمُد وَُهَو لََعَ ُُكر ََشْ  إاِلا اهلُل اَل إََِلَ إاِلا اهلُل وَْحَدهُ اَل رَشِ
ْحَزاَب وَْحَدهُ 

َ
جْنََز وَْعَدُه، َونرََصَ َعبَْدُه، وََهَزَم اأْل

َ
 «وَْحَدُه، أ

“আল্লাে ব্যিীি পকামনা সিয ইলাে পনই, ক্ষিক্ষন এক। িাাঁর পকামনা অংশীদার 
পনই। রাজত্ব িাাঁরই। প্রশংসাও িাাঁর। সকল ক্ষব্ষময়র ওপর ক্ষিক্ষন িেিাব্ান। 
আল্লাে ব্যিীি পকামনা সিয ইলাে পনই, ক্ষিক্ষন এক। আল্লাে িাাঁর অেীকার পূণথ 
কমরমছন ও িাাঁর ব্ািামক সাোযয কমরমছন এব্ং একাই শত্রুমদরমক পরাক্ষজি 
কমরমছন”।1 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে এক্ষে ক্ষিনব্ার পাি কমরমছন।এর 
োমঝ ক্ষিক্ষন ক্ষনমজর জনয আল্লাের কামছ প্রাথথনা করমিন।  
সা‘ঈর আদব্সেূে:  
১- সাফার দরজা ক্ষদময় এ আয়াি ক্ষিলাওয়াি করমি করমি পব্র েওয়া:  

َفآإِنَّٓ﴿ ئِرِِٓٓمنَٓوٱلَۡمۡرَوةَٓٓٱلصَّ
ا ِ َٓٓشَعا وِٓٓٱۡۡلَۡيَتَٓٓحجََّٓٓفَمنۡٓٓٱّللَّ

َ
َناحَٓٓفََلٓٓٱۡعَتَمرَٓٓأ نَٓعَلۡيهِٓٓج 

َ
وََّفٓٓأ َٓيطَّ

يٓ عََٓٓوَمنٓبِِهَما آَتَطوَّ َٓٓفَإِنََّٓٓخرۡيٗ  [  ٢٥٢: ابلقرة] ﴾١٥٨َٓٓعلِيمٓ َٓشاكِرٓ ٓٱّللَّ

“ক্ষনশ্চয় সাফা ও োরওয়া আল্লাের ক্ষনদশথনসেূমের অন্তিুথি। সুিরাং পয 
ব্াইিুল্লাের েজ করমব্ ক্ষকংব্া উেরা করমব্ িার পকামনা অপরাধ েমব্ না পয, 
পস এগুমলার িাওয়াফ করমব্। আর পয স্বিঃসূ্ফিথিামব্ কলযাণ করমব্, িমব্ 
ক্ষনশ্চয় পশাকরকারী, সব্থজ্ঞ”। [সূরা ব্াকারাে, আয়াি: ১৫৮] 
২- পক্ষব্ত্র অব্স্থায় সা‘ঈ করা।  
৩- সা‘ঈর সেয় কাউমক কষ্ট না ক্ষদময় সম্ভব্ েমল োাঁো। সম্ভব্ না েমল পযিামব্ 
সম্ভব্ পসিামব্ িলমব্। 
৪- পব্ক্ষশ পব্ক্ষশ ক্ষযক্ষকর ও পদা‘আ করা।  

                                           
1 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ১২১৮।  
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৫- েুসক্ষলে িাইময়র সামথ পকােল আিরণ করা। কাউমক কথা ও কামজ কষ্ট 
না পদওয়া।  
৬-সা‘ঈর  সেয় আল্লাের সেীমপ ক্ষনমজমক পছাে, অিাব্ী ও েুখ্ামপিী েমন 
করা। ক্ষনমজর ক্ষেদাময়ি, নফমসর িাযক্ষকয়া ও সংমশাধমনর ক্ষনক্ষেমত্ত আল্লাের 
কামছ ক্ষনমজমক ব্েই অিাব্ী েমন করা।  
িিুথথ রুকন: ‘আরাফামির েয়দামন অব্স্থান: 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

 «اْلَجُّ َعَرفَةُ »
“েজ েমি ‘আরাফামি অব্স্থান।”1 
‘আরাফামির েয়দামন অব্স্থান ব্লমি ৯ই ক্ষযলেজ পযােমরর পর পথমক ১০ই 
ক্ষযলেজ ঈমদর ক্ষদন সূমযথাদময়র পূব্থ পযথন্ত পসখ্ামন অব্স্থামনর ক্ষনয়মি ক্ষকছুিণ 
থাকা। পকউ ঈমদর ক্ষদমনর সূমযথাদময়র আম  অব্স্থান করমি না পারমল িার 
‘আরাফামির েয়দামন অব্স্থান শুদ্ধ েমব্ না এব্ং ব্াক্ষিল ব্মল  ণয েমব্। 
েমজর ওয়াক্ষজব্সেূে:  
১ - ক্ষেকাি পথমক ইেরাে করা। 
২- পয ব্যক্ষি ক্ষদমনর পব্লায় ‘আরাফামি অব্স্থান করমব্ িার জনয সূযথাস্ত পযথন্ত 
‘আরাফামি অব্স্থান করা। 
৩- কুরব্ানীর রাি েুযদাক্ষলফায় যাপন করা।  
৪- আইয়ামে িাশরীমক ক্ষেনার রািগুমলা ক্ষেনায় যাপন করা। 
৫- কঙ্কর ক্ষনমিপ করা।  
৬- োথা েুিন ব্া িুল পছাে করা। 
৭- ক্ষব্দায়ী িাওয়াফ। 

                                           
1 ক্ষিরক্ষেযী, োদীস নং ৮৮৯; ইব্ন োজাে, োদীস নং ৩০১৫। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক সেীে 
ব্মলমছন।   
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ফাময়দা:  
উেরার রুকনসেূে:  
উেরার আরকান ক্ষিনক্ষে। পসগুমলা েমলা:  
১- ইেরাে ব্াাঁধা।  
২- িাওয়াফ করা।  
৩- সাফা ও োরওয়ায় সা‘ঈ করা।  
উেরার ওয়াক্ষজব্সেূে:  
উেরার ওয়াক্ষজব্ দু’ক্ষে:  
১- ক্ষেকাি পথমক ইেরাে ব্াাঁধা। 
২- োথা েুিন ব্া িুল পছাে করা। 
পকউ উপমরাি রুকমনর পকামনা একক্ষে পছমে ক্ষদমল িার েজ ও উেরা আদায় 
েমব্ না। কামরা েজ ও উেরার ওয়াক্ষজব্ ছুমে প মল িামক ক্ষফক্ষদয়া িথা দে 
ক্ষদমি েমব্ এব্ং এর প াস্ত োরামের আমশপামশর ক্ষেসক্ষকনমক দান করমব্, 
ক্ষনমজ এ প াস্ত খ্ামব্ না।  

ক্ষকছু গুরুত্বপূণথ ফাময়দা:  
১- িারক্ষব্য়ার ক্ষদমন করণীয়:  
যখ্ন িারক্ষব্য়ার ক্ষদন আসমব্, আর িা েমি ক্ষযল-েমজর ৮ে িাক্ষরখ্, িখ্ন 
িাোতু্ত েজ পালনকারী োজী, ক্ষযক্ষন িাাঁর উেরা পথমক োলাল েময়ক্ষছমলন, ক্ষিক্ষন 
পয স্থামন অব্স্থান করমছন পস স্থান পথমকই িাশমির সেয় ইেরাে ব্াাঁধমব্ন, 
অিঃপর উেরার ইেরামের সেয় পযসব্ কাজ কমরমছন এখ্নও পসসব্ কাজ 
করমব্ন, অথথাৎ পক্ষরস্কার-পক্ষরিন্ন েমব্ন, প াসল করমব্ন, আির লা ামব্ন, 
ইেরামের কাপে িাদর ও লুক্ষে পক্ষরধান করমব্ন এব্ং েমজর ইেরামের ক্ষনয়ি 
কমর ব্লমব্ন, 
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 1«حجاً  امهلل بليك»
“পে আল্লাে, েজ আদাময়র জনয আক্ষে োক্ষযর”। 
ইেরাে ব্াাঁধার সেয় শিথ কমর ক্ষনমব্ পয, অসুস্থিা ব্া িয়িীক্ষি কারমণ যক্ষদ 
পকামনা পাক্ষরপাক্ষেথক সেসযা পদখ্া পদয় িােমল পস ইেরাে িে করমি পারমব্।2 
অিঃপর িালক্ষব্য়াে পাি করমব্।3 িাোতু্তকারী পযখ্ামন আমছ পসখ্ামন ব্মসই 
ইেরাে ব্াাঁধমব্, এেনক্ষক েক্কাব্াসীরাও েক্কার ব্াসা পথমকই ইেরাে ব্াাঁধমব্। আর 
কাক্ষরন ব্া েুফক্ষরদ েজকারী েমল পস ক্ষেকাি পথমক পয ইেরাে পব্াঁমধমছ পস 
ইেরাে অব্স্থামিই থাকমব্। 
২- এরপর সব্ োজীরা ক্ষেনার উমদ্দমশ রওয়ানা েমব্। পসখ্ামন ক্ষ ময় পযাের, 
আসর, ো ক্ষরব্, ‘ইশা ও পমররক্ষদন ফজমরর সালাি আদায় করমব্। প্রক্ষি 
সালাি িার সুক্ষনক্ষদথষ্ট সেময়ই আদায় করমব্। িার রাকা‘আিক্ষব্ক্ষশষ্ট সালািগুমলা 
কসর কমর পেমব্। ক্ষযলেমজর নয় িাক্ষরখ্ সূমযথাদয় েওয়ার আ  পযথন্ত 
ক্ষেনামিই অব্স্থান করমব্। ক্ষেনামি রাি যাপন করা সুন্নি। পকামনা োজী 
পসখ্ামন রাি যাপন করমি না পামর িমব্ িামক পকামনা ক্ষকছু ক্ষদমি েমব্ না।  
২- ‘আরাফামির ক্ষদমন করণীয়:  

                                           
1 িাোতু্তকারী ইমিাপূমব্থ উেরার সেয় ব্মলক্ষছল, »بليك امهلل عمرة أو عمرة متمعا بها إَل اْلج« অথথাৎ 
ক্ষিক্ষন িখ্ন ব্মলক্ষছমলন, পে আল্লাে আক্ষে উেরার জনয োক্ষযর, অথব্া পে আল্লাে আক্ষে উেরার 
জনয োক্ষযর পয উেরার সুমযা  ক্ষনময় আক্ষে েজ করব্।  

2 শিথ কমর ক্ষনময় ব্াাঁধাগ্রস্ত ব্া অসুস্থ েমল ইেরাে পিমে পফলা জাময়য এব্ং এর ক্ষব্ক্ষনেময় িামক 
ক্ষকছুই ক্ষদমি েমব্ না। আর যক্ষদ শিথ না কমর এেিাব্স্থায় ইেরাে িে করমি ব্াধয েমল 
িামক দে  ক্ষদমি েমব্ এব্ং পমরর ব্ছর েজ কাযা করমি েমব্।  

3 উেরার পিমত্র ইেরাে পথমক শুরু কমর িাওয়াফ পযথন্ত িালক্ষব্য়া পাি করমব্। আর েমজর 
পিমত্র ইেরাে পথমক শুরু কমর ঈমদর ক্ষদন ব্ে জােরায় কঙ্কর ক্ষনমিপ করা পযথন্ত িালক্ষব্য়া 
অব্যােি রাখ্মব্।  
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১– ৯ ই ক্ষযলেজ সূমযথাদময়র পর োজী ণ ক্ষেনা পথমক ‘আরাফার উমদ্দমশ 
রওয়ানা েমব্। খু্ব্ ধীরক্ষস্থর ও িাব্ ম্ভীযথিার সামথ িলমব্ এব্ং িালক্ষব্য়া পাি 
করমি থাকমব্। ‘আরাফার ক্ষনক্ষদথষ্ট স্থান পজমন িার সীো সম্পমকথ ক্ষনক্ষশ্চি েময় 
সুক্ষব্ধােি স্থামন অব্স্থান করমব্।  
২- পসখ্ামন ক্ষ ময় সম্ভব্ েমল ইোমের সামথ পযাের ও আসমরর সালাি 
পযােমরর সেয় পরপরএক আযান ও দুই ইকােমি কসর কমর পেমব্।  
৩- সালামির পর ক্ষযক্ষকর, পদা‘আ ও আল্লাের কামছ কান্না-কাক্ষে করার জনয 
ফামর  েময় যামব্। ক্ষব্নয়ীিাব্, উপক্ষস্থি অন্তর ও ক্ষকব্লােুখ্ী েময় োি উক্ষিময় 
পদা‘আ করমি থাকমব্। সূযথাস্ত পযথন্ত োজী সামেব্ ণ িালক্ষব্য়া ও পদা‘আ করা 
অব্স্থায় ‘আরাফার েয়দামনই অব্স্থান করমব্। সূযথাস্ত েমল েুযদাক্ষলফার ক্ষদমক 
রওয়ানা েমব্। খু্ব্ িাব্ ম্ভীযথ, প্রশাক্ষন্ত ও শান্তিামব্ েুযদাক্ষলফায় যামব্। আল্লাের 
ক্ষযক্ষকর, ইসক্ষি ফার ও িালক্ষব্য়াে পাি করমি থাকমব্।  
৪- সূযথামস্তর পূমব্থ ‘আরাফার সীোনা পছমে যাওয়া জাময়য নয়। পকননা 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে সূযথাস্ত পযথন্ত ‘আরাফায় অব্স্থান 
কমরমছন। ক্ষিক্ষন ব্মলমছন,  

ُخُذوا َمنَاِسَكُكمْ »
ْ
 «تِلَأ

“যামি পিােরা আোর পথমক েমজর কাযথক্রে পজমন নাও”।1 
পকউ সূযথামস্তর পূমব্থ ‘আরাফা িযা  করমল িামক পুনরায় পসখ্ামন ক্ষফমর পযমি 
েমব্ এব্ং সূযথাস্ত পযথন্ত অব্স্থান করমি েমব্। যক্ষদ ক্ষফমর না যায় িােমল 
গুনাে ার েমব্ এব্ং ক্ষফক্ষদয়া িথা দে ক্ষদমি েমব্।  
৫- পকউ সূযথামস্তর পমর ‘আরাফায় প মল পসখ্ামন সাোনয সেয় অব্স্থান করমলই 
যমথষ্ট েমব্। এেনক্ষক ‘আরাফামির েয়দান ক্ষদময় পপক্ষরময় আসমলও ক্ষনয়মির 
কারমণ ‘আরাফায় অব্স্থান আদায় েময় যামব্। ঈমদর ক্ষদমনর সূমযথাদয় পযথন্ত 

                                           
1 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ১২৯৭।  
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‘আরাফায় অব্স্থামনর সেয়। পকউ ঈমদর ক্ষদমনর সূমযথাদময়র পূমব্থ ‘আরাফায় 
অব্স্থান না করমি পারমল িার েজ ব্াক্ষিল েময় যামব্। ইমিাপূমব্থ ইেরামের 
সেয় পস যক্ষদ শিথ কমর থামক পয, ‘যক্ষদ পকামনা সেসযা িামক েমজর কাযথক্রে 
সম্পন্ন করমি ব্াাঁধা পদয় িােমল পসখ্ামনই িার েমজর কাযথক্রে সোপ্ত েমব্’ 
িােমল ঐ ব্যক্ষি িখ্ন ইেরাে খু্মল পফলমব্ এব্ং িামক পকামনা ক্ষকছু জক্ষরোনা 
আদায় করমি েমব্ না। আর যক্ষদ এেন পকামনা শিথ না কমর থামক িােমল পস 
উেরা পালমনর োধযমে ইেরাে পিমে পফলমব্। িখ্ন পস ব্াইিুল্লাে ক্ষ ময় 
িাওয়াফ করমব্, অিঃপর সা‘ঈ করমব্, িারপমর োথা েুিন ব্া িুল পছাে 
করমব্। সমে োদী থাকমল িা যমব্ে করমব্। পমরর ব্ছর ছুমে যাওয়া েজ 
কাযা করমব্ এব্ং োদী ক্ষনময় আসমব্। োদী পাওয়া না প মল দশক্ষদন সাওে 
পালন করমব্। ক্ষিনক্ষদন েমজর ক্ষদমন এব্ং ব্াক্ষে ক্ষফমর ব্াকী সািক্ষদন সাওে 
পালন করমব্।  
৩- েুযদাক্ষলফায় করণীয়:    
১- েুযদাক্ষলফায় ক্ষ ময় ো ক্ষরব্ ও ‘ইশা একসামথ আদায় করমব্।  ‘ইশার 
সালাি কসর কমর দু রাকা‘আি আদায় করমব্। েুযদাক্ষলফায় রাি যাপন 
করমব্। সূমযথাদময়র ক্ষকছুসেয় পূব্থ পযথন্ত েুযদাক্ষলফামিই অব্স্থান করমব্। 
২- িমব্ েধযরাি েমল দুব্থল নারী, ক্ষশশু, ব্য়স্ক ও যারা এ ধরমণর দুব্থল এব্ং 
পযসব্ শক্ষিশালীরা ক্ষব্মশষ পখ্দেমির প্রময়াজনমব্াধ কমর িারা প্রময়াজমন 
েুযদাক্ষলফা পথমক ক্ষেনায় িমল পযমি পারমব্। ক্ষেনায় পপৌঁছার পর জােরাময় 
‘আকাব্া িথা ব্ে জােরায় কঙ্কর ক্ষনমিপ করমব্। িামদর সামথ থাকা সুস্থ 
সব্ল পলামকরা সূমযথাদময়র আম  কঙ্কর ক্ষনমিপ করমব্ না।  
৩- সুস্থ সব্ল পলামকরা যামদর সামথ দুব্থল পশ্রক্ষণর পকউ পনউ, িারা 
েুযদাক্ষলফামিই ফজর পযথন্ত রাি যাপন করমব্। পসখ্ামন প্রথে ওয়ামি ফজমরর 
সালাি আদায় করমব্। অিঃপর সম্ভব্ েমল োশ‘আমর োরামে যামব্। অিঃপর 
পসখ্ামন ক্ষযক্ষকর ও পদা‘আয় সূমযথাদময়র ক্ষকছু সেয় পূব্থ পযথন্ত েশগুল থাকমব্।  
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৪- সূমযথাদময়র পূমব্থই ক্ষেনার ক্ষদমক রওয়ানা েমব্। 
৫- েধযরামির পূমব্থ েুযদাক্ষলফা পথমক ক্ষেনার উমদ্দমশয রওয়ানা করা জাময়য 
েমব্ না। পকউ েধযরামির পূমব্থ ক্ষেনার উমদ্দমশয রওয়ানা েময় ক্ষফমর না আসমল 
গুনাে ার েমব্ এব্ং িামক ক্ষফক্ষদয়া িথা দে ক্ষদমি েমব্। পকননা েুযদাক্ষলফায় 
রাি যাপন ওয়াক্ষজব্। আর রািযাপমনর সব্থক্ষনন সেয় েমলা েধযরাি পযথন্ত 
পসখ্ামন থাকা।  
৬- পকউ েধযরামির পমর েুযদাক্ষলফায় পপৌঁছমল িার জনয সাোনয সেয় যাপন 
করমলও েুযদাক্ষলফায় অব্স্থান েময় যামব্। এেনক্ষক পস যক্ষদ েুযদাক্ষলফার েয়দান 
অক্ষিক্রেও কমর িবু্ও যমথষ্ট েমব্।  
৭- পকউ ঈমদর ক্ষদন সুব্মে সাক্ষদমকর পূমব্থ েুযদাক্ষলফায় না পপৌঁমছ যক্ষদ ফজমরর 
সেয় পসখ্ামন ক্ষ ময় ফজমরর সালাি আদায় করমি সিে েয় আর ফজমরর 
পূব্থ পযথন্ত ‘আরাফায় অব্স্থান কমর িমব্ িার েজ শুদ্ধ েমব্। পকননা রাসূলুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

ْو َنَهاًرا»
َ
، َمْن َشِهَد َصاَلَتنَا َهِذهِ، َوَوَقَف َمَعنَا َحَّتا نَْدَفَع َوقَْد َوَقَف بَِعَرفََة َقبَْل َذلَِك َْلاًْل، أ

ُه، َوقَََض َتَفثَهُ َفَقْد  َتما َحجا
َ
 «1أ

“আোমদর এ সালামি পয পলাক শরীক েময়মছ, আোমদর সামথ ক্ষফমর আসা 
পযথন্ত অব্স্থান কমরমছ এব্ং এর পূমব্থ রামি ব্া ক্ষদমন ‘আরাফামি পথমকমছ, িার 
েজ পূণথ েময়মছ এব্ং পস পলাক িার অপক্ষরিন্নিা দূর কমর ক্ষনময়মছ”।2 
৪- ঈমদর ক্ষদমন করণীয়:  
ক্ষযলেজ োমসর দশ িাক্ষরখ্ করণীয় কাজসেূে:  

                                           
 অথথ েয়লা-আব্জথনা ও অপক্ষরিন্নিা। এর উমদ্দশয েমলা েুেক্ষরে েমজর যাব্িীয় اتلفث 1

কাযথক্রে সোপ্ত কমর ইেরাে পথমক োথার িুল েুিন ব্া পছাে করা, পব্া ল ও নাক্ষির পলাে 
উপমে পফলার োধযমে েয়লা- আব্জথনা পথমক পক্ষরস্কার পক্ষরিন্ন েময়মছ।   

2 ক্ষিরক্ষেযী, োদীস নং ৮৯১। ইোে ক্ষিরক্ষেযী োদীসক্ষেমক োসান সেীে ব্মলমছন। আলব্ানী 
রে. োদীসক্ষেমক সেীে ব্মলমছন।   
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১- েুযদাক্ষলফা পথমক ক্ষেনায় পপৌঁছার পর জােরাময় আকাব্ায় কঙ্কর োরার জনয 
সািক্ষে কঙ্কর পখ্াাঁমজ ক্ষনমব্। যা েুযদাক্ষলফা পথমক পনওয়া যামব্ অথব্া পথ 
পথমকও ক্ষনমি পারমব্। কঙ্করগুমলা েেরশুাঁক্ষের পিময় একেু ব্ে েমব্। অিঃপর 
যখ্ন ক্ষেনায় পপৌছমব্ িখ্ন ব্ে জােরা, যা সব্থমশষ জােরা এব্ং েক্কার 
কাছাকাক্ষছ, পসোমক লিয কমর সািক্ষে কঙ্কর োরমব্। একক্ষের পর একক্ষে 
ক্ষব্রক্ষিেীনিামব্ োরমব্। প্রক্ষিক্ষে কঙ্কমরর সামথ োি উিামব্ ও আল্লাহু আকব্র 
ব্মল িাকক্ষব্র পদমব্। কঙ্কর ক্ষনমিমপ জােরার খু্াঁক্ষেমি লা ামনা শিথ নয়; ব্রং 
খু্ক্ষের িারপামশর  মিথ পফলমলই েমব্। পকউ খু্াঁক্ষেমি োরল ক্ষকন্তু  মিথ পেল না 
িখ্ন পস কঙ্কমরর পক্ষরব্মিথ অনয একক্ষে কঙ্কর ক্ষনমিপ করমি েমব্। খু্াঁক্ষেমি 
স্পশথ না কমরও যক্ষদ োউমজর েমধয পমে িােমল পসো যমথষ্ট েমব্।  
২- দশ িাক্ষরখ্ েধযরাি পথমক জােরা আকাব্ায় কঙ্কর ক্ষনমিপ করার সেয় শুরু 
েয় এব্ং পসক্ষদন সূযথাস্ত পযথন্ত সেয় থামক।  
৩- জােরায় আকাব্ায় কঙ্কর ক্ষনমিপ পশমষ োদী যমব্ে করমব্, যক্ষদ োদী যমব্ে 
করা আব্শযক েময় থামক। িাোতু্ত ও কাক্ষরন েজ পালনকারীর ওপর োদী 
যমব্ে করা আব্শযক।  
৪- ঈমদর ক্ষদন সূমযথাদময়র পর পথমক পিমরা িাক্ষরখ্ সূযথাস্ত পযথন্ত যমব্ে করার 
সেয়। অথথাৎ ঈমদর ক্ষদন ও িারপমরর ক্ষিনক্ষদন ক্ষদমন ব্া রামি পয পকামনা সেয় 
যমব্ে করা জাময়য। িমব্ ক্ষদমন যমব্ে করা উত্তে। এছাো ক্ষেনা ব্া েক্কার 
পযমকামনা স্থামন যমব্ে করা জাময়য। যক্ষদও ক্ষেনায় যমব্ে করা উত্তে; িমব্ 
েক্কায় যমব্ে করমল যক্ষদ আলাদা পকামনা উপকার ও সুক্ষব্ধা থামক িােমল 
পসখ্ামন যমব্ে করা িামলা। োজীর জনয েুস্তাোব্ েমলা োদীর প াশি ক্ষনমজ 
খ্াওয়া, অনযমক খ্াওয়ামনা ও দান সদকা করা।  
৫- োদী যমব্ে করার পমর োথার িুল েুিামব্ ব্া পছাে করমব্। িমব্ িুল 
েুিামনা উত্তে। আর েক্ষেলারা িুমলর পব্ণী পথমক এক আেুমলর প্রথে কে 
পক্ষরোণ িুল পকমে পফলমব্।  
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৬- জােরা আকাব্ার ক্ষদন কঙ্কর ক্ষনমিপ ও োথা েুিামনা ব্া িুল পছাে করার 
োধযমে ইেরাে পথমক প্রাথক্ষেকিামব্ ক্ষনমষধাজ্ঞােুি েময় যামব্। িখ্ন িার জনয 
স্বািাক্ষব্ক কাপে পক্ষরধান, সু ক্ষন্ধ ব্যব্োর, িুল কাো, নখ্ কাো ইিযাক্ষদ জাময়য। 

িমব্ এ সেয় স্বােী-স্ত্রীর ক্ষেলন োলাল েমব্ না, যিিণ িাওয়ামফ ইফাদা এব্ং 
সাফা ও োরওয়ায় সা‘ঈ না করমব্ (িাোতু্ত েজকারী েমল), অনুরূপ অনয 
েজকারীর জনযও, যক্ষদ ইমিাপূমব্থ িাওয়ামফ কূদুমের সামথ সা‘ঈ না কমর 
থামক।      
৭- কঙ্কর ক্ষনমিপ, োদী যমব্ে, োথা েুিন ব্া িুল পছাে করা পশমষ সম্ভব্ েমল 
পসক্ষদন োজী েক্কায় ক্ষফমর যামব্ ও িাওয়ামফ ইফাদা িথা েমজ্বর ফরয িাওয়াফ 
সম্পন্ন করমব্। িাোতু্ত েজকারী েমল সাফা-োরওয়ার সা‘ঈও করমব্। িাোতু্ত‘ 
েজকারী না েমলও সাফা-োরওয়ার সা‘ঈ করমব্ যক্ষদ িাওয়ামফ কুদূমের সামথ 
সা‘ঈ কমর না থামক। ঈমদর ক্ষদমন িাওয়ামফ ইফাদা ও সা‘ঈ করা উত্তে। 
ঈমদর ক্ষদমনর পমর করমলও পকামনা অসুক্ষব্মধ পনই।  
৮- দশ িাক্ষরখ্ েধযরাি পথমক িাওয়ামফ ইফাদার সেয় শুরু েয় এব্ং এর 
পকামনা পশষসীো পনই। িমব্ আইয়ামে িাশক্ষরমকর েমধয সম্পন্ন করা উত্তে।  
ঈমদর ক্ষদমনর আেলসেূে সম্পমকথ সিকথিা: 
১- ঈমদর ক্ষদমনর কাজসেূে ক্ষনমনাি ধারাব্াক্ষেকিায় সম্পন্ন করমব্:  
ক- জােরা আকাব্ায় কঙ্কর ক্ষনমিপ করমব্।  
খ্- োদী ওয়াক্ষজব্ েমল োদী যমব্ে করমব্।  
 - োথা েুিামব্ ব্া িুল পছাে করমব্।  
ঘ- িাওয়ামফ ইফাদা সম্পন্ন করমব্। আর িাোতু্ত েজকারী সা‘ঈ করমব্। অনয 
েজ আদায়কারী যক্ষদ পূমব্থ ও সা‘ঈ না কমর থামক িমব্ সা‘ঈ করমব্। এ 
িারিীমব্ করমি পারমল উত্তে। ক্ষকন্তু পকউ িারিীব্ িে কমর একক্ষের আম  
অনযক্ষে করাও জাময়য। এমি পকামনা অসুক্ষব্মধ পনই। পকননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
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আলাইক্ষে ওয়াসাল্লােমক পসক্ষদমনর কাজ আম  পমর করার ব্যাপামর ক্ষজজ্ঞাসা 
করমল ক্ষিক্ষন ব্মলক্ষছমলন,  

 «اْفَعْل َواَل َحَرجَ »
“কমরা, পকামনা িক্ষি পনই”।1    
২- প্রাথক্ষেক োলাল িথা ক্ষনমষধাজ্ঞা েুি েওয়া, যা করমল েুেক্ষরমের উপর 
পথমক ইেরামের কারমণ আপক্ষিি স্ত্রী সেব্াস ব্যিীি যাব্িীয় ক্ষনমষধাজ্ঞা উমি 
যামব্, িা ক্ষনমনাি ক্ষিন কামজর পয পকামনা দু’ক্ষে কাজ করার োধযমে অক্ষজথি 
েয়, জােরাময় ‘আকাব্ায় কঙ্কর ক্ষনমিপ, োথার িুল েুিামনা অথব্া পছাে করা, 
িাওয়াফুল ইফাদা ও সা‘ঈ করা (যার উপর সা‘ঈ ব্াকী আমছ),  আর যক্ষদ 
ক্ষিনক্ষে কাজই সম্পন্ন কমর িমব্ পস ক্ষিিীয় োলাল িথা িূোন্তিামব্ 
ক্ষনমষধাজ্ঞােুি েময় যামব্, িখ্ন িার জনয স্ত্রীসে সব্ক্ষকছু োলাল েময় যামব্।   
৩- কুরব্ানীর জনয পযসব্ পশু উপমযা ী পসসব্ পশু িারাই োদী করা জাময়য। 

অথথাৎ শরী‘আিসম্মি ব্য়স েওয়া। পেষশাব্মকর ছয়োস, ছা মলর একব্ছর, 
 রুর দুব্ছর, উমের পাাঁিব্ছর। এছাো পশুক্ষে পদাষত্রুক্ষেেুি েমি েমব্, পযেন: 
অসুস্থ, অক্ষিব্য়স্ক, অক্ষিদুব্থল, কানা, অন্ধ, পখ্াো ও অেেীন না েওয়া। 
৪- িাোতু্ত‘ ও কাক্ষরন োজীর ওপর োদীর পক্ষরোণ েমি, কেপমি একক্ষে 
ছা ল ব্া উে অথব্া  রুর সাি িাম র একিা ।  
৫- পকউ োদী যমব্ে করমি না পারমল িামক েমজর ক্ষদনগুমলামি ক্ষিনক্ষদন 
এব্ং ব্াক্ষে ক্ষফমর আসমল ব্াকী সািক্ষদন সাওে পালন করমি েমব্। আইয়ােুশ 
িাশক্ষরমকর ক্ষদমনও (১১, ১২ ও ১৩ িাক্ষরখ্) ক্ষিনক্ষে সাওে পালন করা যামব্। 
পকননা ‘আক্ষয়শা রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনো ও ইব্ন উোর রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু পথমক 
ব্ক্ষণথি, িারা উিময় ব্মলন, 

ِد الَهْدَي » ْن يَُصْمَن، إاِلا لَِمْن لَْم ََيِ
َ
يِق أ يااِم التاِّْشِ

َ
ْص يِف أ  «لَْم يُرَخا

                                           
1 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ৮৩; সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ১৩০৬।  
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“যাাঁর ক্ষনকে োদীর পশু পনই ক্ষিক্ষন ছাো অনয কারও জনয আইয়যামে িাশরীমক 
সাওে পালন করার অনুেক্ষি পদওয়া েয় ক্ষন”।1 
উেরার ইেরামের পমরও সাওে পালন করমি পামর; িমব্ ঈমদর ক্ষদন ও 
‘আরাফার ক্ষদমন সাওে পালন করমব্ না। পকননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে 
ওয়াসাল্লাে ঈদ ও ‘আরাফায় ব্মস ‘আরাফার ক্ষদমন সাওে পালন করমি ক্ষনমষধ 
কমরমছন।2  
৫- আইয়ােুশ িাশক্ষরমকর ক্ষদমন করণীয়:  
আইয়ােুশ িাশক্ষরক ব্লমি ক্ষযলেজ োমসর ১১, ১২ ও ১৩ িাক্ষরখ্। এ 
ক্ষদনগুমলামি করণীয় কাজ েমলা দু’ক্ষে:  
১- এ ক্ষদনগুমলামি ক্ষেনায় রাি যাপন করমব্। ক্ষেনায় আইয়ােুশ িাশক্ষরমকর 
রাি যাপন করা েমজর অনযিে একক্ষে ওয়াক্ষজব্। পকউ ওযর ব্যিীি ক্ষেনায় 
রাি যাপন না করমল িামক দে ক্ষদমি েমব্। রাি যাপমনর সব্থক্ষনন পক্ষরোণ 
েমলা সাধযানুযায়ী রামির অক্ষধকাংশ সেয় ক্ষেনায় অব্স্থান করা; িাই িা রামির 
প্রথেিাম  পোক ব্া পশষিাম । পযেন পকউ রামির প্রথে িাম  েক্কায় প ল, 
অিঃপর রামির েধযিাম র আম ই ক্ষফমর আসল অথব্া েধযরামির পমর ক্ষেনা 
িযা  করল, িােমল পকামনা অসুক্ষব্মধ েমব্ না। পকননা পস িার ওপর অক্ষপথি 
ওয়াক্ষজব্ আদায় কমরমছ।  
২- এ ক্ষিন ক্ষদমন ক্ষিন জােরায় কঙ্কর ক্ষনমিপ করা। আর এ ক্ষদনগুমলামি কঙ্কর 
ক্ষনমিমপর সেয় েমি সূযথ পেমল যাওয়া।  
 সুিরাং (সূযথ পেমল যাওয়ার পর) প্রথমে পছাে জােরায় কঙ্কর ক্ষনমিপ করমব্। 
পয জােরাক্ষে েক্কা পথমক দূমর আর োসক্ষজমদ খ্াইমফর সক্ষন্নকমে। প্রক্ষি 
জােরায় সািক্ষে কঙ্কর ক্ষব্রােেীনিামব্ োরমব্ এব্ং প্রক্ষি কঙ্কমরর সামথ 

                                           
1 সেীে বু্খ্ারী, োদীস নং ১৯৯৭।  
2 সাওে অধযময় পযসব্ ক্ষদন সাওে পালন করা োরাে ও োকরূে পসখ্ামন এ কথা দলীল পপশ 
করা েময়মছ।  
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িাকক্ষব্র পদমব্। অিঃপর সাোনয সােমন এক্ষ ময় ক্ষ ময় সাধযেি দুক্ষনয়া ও 
আক্ষখ্রামির কলযাণ পিময় পদা‘আ করমব্।  
 এরপমর েধয জেরায় পরপর সািক্ষে কঙ্কর ক্ষনমিপ করমব্। প্রক্ষি কঙ্কমরর 
সামথ িাকব্ীর ক্ষদমব্, িারপর ব্াে ক্ষদমক এক্ষ ময় যামব্ এব্ং ক্ষকব্লােুখ্ী েময় 
পদা‘আ করমব্।  
 অিঃপর ব্ে জােরায় ক্ষ ময় একইিামব্ পরপর প্রক্ষিক্ষে কঙ্কমরর সামথ 
িাকব্ীরসে সািক্ষে কঙ্কর ক্ষনমিপ করমব্। এরপমর ক্ষফমর আসমব্ ক্ষকন্তু পদা‘আ 
করমব্ না। প্রক্ষি জােরায় িারিীব্ ব্জায় রাখ্া ওয়াক্ষজব্। প্রথমে পছাে 
জেরায়, অিঃপর েধয জােরায় এরপর ব্ে জেরায়। এ ক্ষদনগুমলামি প্রক্ষি 
ওয়াি সালাি স্বািাক্ষব্ক ক্ষনয়মে আদায় করমব্। জো ও কসর করমব্ না।  
১২ ও ১৩ িাক্ষরখ্ পূমব্থর ক্ষদন পযিামব্ কঙ্কর পেমরমছ ক্ষিক পসিামব্ই ক্ষিন 
জােরায় কঙ্কর োরমব্। যক্ষদ দ্রুি ক্ষেনা িযা  অথথাৎ ব্ামরা িাক্ষরমখ্ই ক্ষেনা 
িযাম র ইিা থামক িােমল পসক্ষদন সূযথামস্তর পূমব্থ ক্ষেনা পথমক পব্র েময় পযমি 
েমব্। আর যক্ষদ পিমরা িাক্ষরমখ্ও কঙ্কর োরার ইিা থামক িমব্ ব্ামরা িাক্ষরখ্ 
ক্ষদব্া ি রাি ক্ষেনামিই যাপন করমি েমব্। িাোহুো না কমর ক্ষেনায় ক্ষিনক্ষদন 
অব্স্থান করা উত্তে। স্বািাক্ষব্কিামব্ োজী সামেমব্র জনয এ দু’ক্ষে কামজর েমধয 
পয পকামনা একক্ষে গ্রেণ করার সুমযা  রময়মছ। িমব্ যক্ষদ ক্ষেনায় থাকা অব্স্থায় 
ব্ামরা িাক্ষরমখ্র সূযথ ডুমব্ যায় িমব্ িার ওপর িখ্ন পসখ্ামন অব্স্থান করা 
ওয়াক্ষজব্ েময় যামব্।    
ক্ষব্দায়ী িাওয়াফ:  
েজপালনকারী েক্কা িযাম র ইিা করমল ক্ষব্দায়ী িাওয়ামফর জনয েক্কায় যামব্ 
এব্ং সাি িক্কর ক্ষদময় আল্লাের ঘমরর িাওয়াফ করমব্, িমব্ সা‘ঈ করমব্ না। 
এ িাওয়াফ সম্পমকথ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্মলমছন,  

َحٌد َحَّتا يَُكوَن آِخُر َعْهِدهِ بِابْلَيِْت »
َ
 «اَل َينِْفَرنا أ
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“পশষব্ামরর েমিা ব্াইিুল্লাে িাওয়াফ না করা পযথন্ত পকউ পযন প্রস্থান না 
কমর”।1  
িমব্ োময়য ও ক্ষনফাসব্িী েক্ষেলারা েক্কািযা  করমল িামদর ক্ষব্দায়ী িাওয়াফ 
পনই। িমব্ ক্ষব্দাময়র আম  িারা পক্ষব্ত্র েমল ক্ষব্দায়ী িাওয়াফ কমর পযমি েমব্।  

উেরার সারসংমিপ 
১- ইেরাে ব্াাঁধা: উেরাকারী যখ্ন ক্ষেকামি পপৌঁছমব্, পস পূমব্থ উক্ষল্লক্ষখ্ি 
ইেরামের সেয়কার েুস্তাোব্ কাজগুমলা সম্পন্ন কমর ইেরামের উত্তে কাপে 
পক্ষরধান করমব্ এব্ং উেরার ক্ষনয়ি করমব্ এব্ং ব্লমব্: عمرة بليك  (পে আল্লাে 

আক্ষে উেরার জনয োক্ষযর)। অিঃপর উচ্চস্বমর িালক্ষব্য়া পাি করমব্ ও ব্লমব্: 
يَك  اَل  بَلايَْك  بَلايَْك، اللاُهما  بَلايَْك » يَك  اَل  َوالُْملَْك، لََك  َوانلرْعَمةَ  اْْلَْمدَ  إِنا  بَلايَْك، لََك  رَشِ  «لََك  رَشِ

“আক্ষে োক্ষযর পে আল্লাে, আক্ষে োক্ষযর, আক্ষে োক্ষযর। আপনার পকামনা শরীক 
পনই। ক্ষনশ্চয়ই প্রশংসা ও ক্ষন‘আেি আপনার এব্ং রাজত্বও, আপনার পকামনা 
শরীক পনই”।  
 
২- িাওয়াফ: েক্কায় পপৌঁমছ েসক্ষজমদ োরামে যামব্ এব্ং কা‘ব্াঘমরর সাি িক্কর 
িাওয়াফ শুরু করমব্। োজমর আসওয়াদ ক্ষদময় শুরু কমর োজমর আসওয়ামদই 
পশষ করমব্। িাওয়ামফর পর োকামে ইব্রােীমের পপছমন - যক্ষদ সম্ভব্ েয়- দু 
রাকা‘আি সালাি পেমব্।  
৩- সা‘ঈ: এরপর সাফা পাোমের ক্ষদমক যামব্। সাফা পাোমের ক্ষদমক উিার 
ক্ষনকেব্িথী েমল কুরআনুল কারীমের এ আয়ািক্ষে পেমব্: 

َفآإِنَّٓ﴿ ئِرِِٓٓمنَٓوٱلَۡمۡرَوةَٓٓٱلصَّ
ا َِٓٓشَعا  [  ٢٥٢: ابلقرة] ﴾ٱّللَّ

“ক্ষনশ্চয় সাফা ও োরওয়া আল্লাের ক্ষনদশথনসেূমের অন্তিুথি”। [সূরা আল-
ব্াকারা, আয়াি: ১৫৮] 

                                           
1 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ১৩২৭।  
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সাফা পাোমে উিমব্। ক্ষকব্লােুখ্ী েমব্। দু োি উিামব্। িাকব্ীর পদমব্ ও 
আল্লাের প্রশংসা করমব্। ব্লমব্:  

ٍء قَِديٌر، اَل إََِلَ إاِلا اهلُل اَل إََِلَ إاِلا اهلُل وَْحَدهُ اَل » يَك ََلُ، ََلُ الُْملُْك َوََلُ اْْلَْمُد وَُهَو لََعَ ُُكر ََشْ رَشِ
ْحَزاَب وَْحَدهُ 

َ
جْنََز وَْعَدُه، َونرََصَ َعبَْدُه، وََهَزَم اأْل

َ
 «وَْحَدُه، أ

“আল্লাে ব্যিীি পকামনা সিয ইলাে পনই, ক্ষিক্ষন এক। িাাঁর পকামনা অংশীদার 
পনই। রাজত্ব িাাঁরই। প্রশংসাও িাাঁর। সকল ক্ষব্ষময়র ওপর ক্ষিক্ষন িেিাব্ান। 
আল্লাে ব্যিীি পকামনা সিয ইলাে পনই, ক্ষিক্ষন এক। আল্লাে িাাঁর অেীকার পূণথ 
কমরমছন ও িাাঁর ব্ািামক সাোযয কমরমছন এব্ং একাই শত্রুমদরমক পরাক্ষজি 
কমরমছন”।1 
এরপর ক্ষনমজর প্রাথথনা আল্লাের কামছ ব্যি করমব্। এরপর উক্ষল্লক্ষখ্ি পদা‘আক্ষে 
ক্ষিিীয়ব্ামরর েমিা পেমব্। এরপর আব্ার ক্ষনমজর প্রাথথনা আল্লাের কামছ ব্যি 
করমব্ ও িৃিীয় ব্ামরর েমিা উক্ষল্লক্ষখ্ি পদা‘আক্ষে পেমব্। সাফা পথমক পনমে 
োরওয়ার পমথ রওয়ানা েমব্। দুই সবু্জ ক্ষিমির োমঝ দ্রুিপমদ ধাব্োন েমব্। 
োরওয়ায় উিমব্ এব্ং সাফায় পযিামব্ পদা‘আ প্রাথথনা কমরমছ, একইরূমপ 
োরওয়ামিও করমব্। সাফা ও োরওয়ার োমঝ সািব্ার সা‘ঈ করমব্। সাফা ও 
োরওয়ার িক্কর েমি সািক্ষে। যাওয়া একক্ষে আর ক্ষফমর আসা আমরকক্ষে িক্কর 
ক্ষব্মব্ক্ষিি েমব্।  
৪- োথা েুিামনা ব্া িুল পছাে করা: সা‘ঈ করার পর পুরুষ িার োথার িুল 
েুিামব্ ব্া পছাে করমব্। এ প্রক্ষক্রয়ার োধযমে উেরার যাব্িীয় কেথ সম্পন্ন েময় 
যামব্। 

                                           
1 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ১২১৮।  
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েমজর সারসংমিপ 

১- ক্ষযলেমজর আে িাক্ষরখ্ োজী পয স্থামন অব্স্থান করমছ পস স্থান পথমকই 
ইেরাে ব্াাঁধমব্, ইেরামের কাপে পক্ষরধান করমব্ এব্ং েমজর ক্ষনয়ি কমর 
ব্লমব্: 

 « حجاً  امهلل بليك» 
“পে আল্লাে, েজ আদাময়র জনয আক্ষে োক্ষযর। 
এরপর ক্ষেনার উমদ্দমশ রওয়ানা েমব্। পসখ্ামন ক্ষ ময় পযাের, আসর, ো ক্ষরব্, 
‘ইশা ও পমরর ক্ষদন ফজমরর সালাি আদায় করমব্। প্রক্ষি সালাি িার সুক্ষনক্ষদথষ্ট 
সেময়ই আদায় করমব্। িমব্ িার রাকা‘আি ক্ষব্ক্ষশষ্ট সালাি কসর কমর পেমব্।  
২- ক্ষযলেমজর নয় িাক্ষরখ্ সূমযথাদময়র পর ‘আরাফার উমদ্দমশ রওয়ানা েমব্। 
‘আরাফায় ক্ষ ময় একই আযান ও দু ইকােমি পযাের ও আসমরর সালাি 
পযােমরর সেয়  পরপর কসর কমর পেমব্। িমব্ পস আরাফার সীোনায় আমছ 
ক্ষক না িা ক্ষনক্ষশ্চি েমি েমব্।  
৩- সূযথাস্ত সম্পন্ন েমল শান্তিামব্ েুযদাক্ষলফার ক্ষদমক রওয়ানা েমব্। েুযদাক্ষলফায় 
ক্ষ ময় একই আযান ও দু ইকােমি ো ক্ষরব্ ও  ‘ইশার সালাি একসামথ আদায় 
করমব্।  ‘ইশার সালাি কসর কমর দু রাকা‘আি আদায় করমব্। িারপর 
েুযদাক্ষলফায় অব্স্থান কমর রাি যাপন করমব্। পসখ্ামন ফজমরমর সালাি আদায় 
করমব্ এব্ং  োশ‘আমর োরামের কামছ ক্ষযক্ষকর ও পদা‘আয় েশগুল থাকমব্। 
িমব্ সেসযাগ্রস্তমদর জনয েধয রাক্ষত্রর পর পসখ্ান পথমক িমল যাওয়া বব্ধ। 
৪- ঈমদর ক্ষদমন সূমযথাদময়র পূমব্থই ক্ষেনার ক্ষদমক রওয়ানা েমব্। ক্ষেনায় পপৌঁছার 
পর জােরাময় আকাব্া িথা ব্ে জােরায় যামব্। ব্ে জােরামক লিয কমর 
সািক্ষে কঙ্কর োরমব্। একক্ষের পর একক্ষে ক্ষব্রক্ষিেীনিামব্ োরমব্। প্রক্ষিক্ষে 
কঙ্কমরর সামথ িাকক্ষব্র পদমব্।  
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৫- ঈমদর ক্ষদন ও এরপমরর ক্ষিনক্ষদন ক্ষেনা ব্া েক্কায় োদী যমব্ে করমব্ যক্ষদ 
োদী যমব্ে করা আব্শযক েময় থামক। োদীর প াশি ক্ষনমজ খ্ামব্, োদীয়া ক্ষদমব্ 
ও দান করমব্। োদী আব্শযক েওয়া সমত্বও যমব্ে করার সােথথয না থাকমল 
েমজর ক্ষিনক্ষদন সাওে পালন করমব্ এব্ং ব্াক্ষে ক্ষফমর ব্াকী সািক্ষদন সাওে 
পালন করমব্।  
৬- অিঃপর োথার িুল েুিামব্ অথব্া পছাে করমব্। এ সমব্র োধযমে 
প্রাথক্ষেকিামব্ ক্ষনমষধাজ্ঞােুি েময় যামব্, অিঃপর স্বােী-স্ত্রীর ক্ষেলন ব্যিীি 
ইেরাে অব্স্থায় ক্ষনক্ষষদ্ধ অনযসব্ ক্ষব্ষয় োলাল েময় যামব্।  
৭- এরপর েক্কায় ক্ষফমর যামব্ ও িাওয়ামফ ইফাদা িথা েমজর ফরয িাওয়াফ 
সম্পন্ন করমব্। িাোতু্ত েজকারী েমল সাফা-োরওয়ার সা‘ঈও করমব্। িাোতু্ত 
েজকারী না েমলও সাফা-োরওয়ার সা‘ঈ করমব্ যক্ষদ িাওয়ামফ কুদূমের সামথ 
সা‘ঈ কমর না থামক। এর োধযমে োজী পূণথােরূমপ ক্ষনমষধাজ্ঞােুি েময় যামব্। 
এো সম্পন্ন করার পর িার জনয ইেরাে অব্স্থায় ক্ষনক্ষষদ্ধ সকল ক্ষব্ষয় োলাল 
েময় যামব্; এেনক্ষক স্বােী-স্ত্রী সেব্াসও োলাল েময় যামব্।  
৮- এরপর ক্ষেনায় ক্ষফমর আসমব্ এব্ং পসখ্ামন আইয়ােুি িাশক্ষরমকর 
ক্ষদনগুমলার রাি যাপন করমব্। প্রক্ষিক্ষদন পছাে, েধযে, ব্ে এ ক্ষিন জােরার 
প্রক্ষিক্ষেমি কঙ্কর ক্ষনমিপ করমব্।  
৯- েক্কা পছমে যাওয়ার পক্ষরকল্পনা করমল ক্ষব্দায়ী িাওয়ামফর জনয েক্কায় যামব্ 
এব্ং সা‘ঈ ব্যিীি েক্কায় সাি িাওয়াফ কমর সামথ সামথ ক্ষব্দায় ক্ষনমব্।  
 
  



 

 

ইসলামের রুকনসেূমের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা 
 260  

রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লামের েমজর ক্ষব্ব্রণ 
জাক্ষব্র ইব্ন আবু্দল্লাে রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু পথমক ব্ক্ষণথি, ক্ষিক্ষন ব্লমলন,  

ذاَن يِف انلااِس يِف الَْعا»
َ
، ُثما أ ِة، إِنا رَُسوَل اهللِ َصَّلا اهلُل َعلَيِْه وََسلاَم َمَكَث تِْسَع ِسنِنَي لَْم َُيُجا رِشَ

نْ 
َ
، َفَقِدَم الَْمِدينََة بََِّشٌ َكِثٌْي، ُُكُُّهْم يَلْتَِمُس أ نا رَُسوَل اهلِل َصَّلا اهلُل َعلَيِْه وََسلاَم َحاجٌّ

َ
َتما  أ

ْ
يَأ

تَيْنَا َذا اْْلُلَ 
َ
يَْفِة، بَِرُسوِل اهلِل َصَّلا اهلُل َعلَيِْه وََسلاَم، َوَيْعَمَل ِمثَْل َعَمِلِه، فََخرَْجنَا َمَعُه، َحَّتا أ

رَْسلَْت إََِل رَُسوِل اهللِ َصَّلا اهللُ 
َ
ِِب بَْكٍر، فَأ

َ
َد بَْن أ ْسَماُء بِنُْت ُعَميٍْس حُمَما

َ
ْت أ َعلَيْهِ وََسلاَم: فََوَِلَ

ْصنَُع؟ قَاَل: 
َ
ْحِرِِّم »َكيَْف أ

َ
فََصَّلا رَُسوُل اهلِل َصَّلا اهلُل َعلَيِْه « اْغتَِسِّل، َواْستَثِْفِري بِثَوٍْب َوأ

ُت إََِل َمدر وََسلاَم يِف الَْمْسِجِد، ُثما َرِكَب الَْقْصَواَء، َحَّتا إَِذا اْستَوَْت بِِه نَاَقتُُه لََعَ ابْلَيَْداِء، َنَظرْ 
برََصِي َبنْيَ يََديِْه، ِمْن َراِكٍب َوَماٍش، َوَعْن يَِميِنِه ِمثَْل َذلَِك، َوَعْن يََسارِهِ ِمثَْل َذلَِك، َوِمْن 

ُل الُْقْرآنُ  ْظُهِرنَا، وََعلَيِْه َيْْنِ
َ
، وَُهَو َخلِْفِه ِمثَْل َذلَِك، َورَُسوُل اهلِل َصَّلا اهلُل َعلَيِْه وََسلاَم َبنْيَ أ

َهلا بِاتلاوِْحيِد 
َ
ٍء َعِملْنَا بِِه، فَأ ِويلَُه، َوَما َعِمَل بِِه ِمْن ََشْ

ْ
، بَلايَْك، بَلايَْك اَل »َيْعرُِف تَأ بَلايَْك اللُهما

يَك لََك  يَك لََك بَلايَْك، إِنا اْْلَْمَد َوانلرْعَمَة لََك، َوالُْملَْك اَل رَشِ َهلا انلااُس « رَشِ
َ
ِي  َوأ بَِهَذا اذلا

 َصَّلا اهلُل يُِهلُّوَن بِِه، فَلَْم يَُردا رَُسوُل اهللِ َصَّلا اهلُل َعلَيِْه وََسلاَم َعلَيِْهْم َشيْئًا ِمنُْه، َولَِزمَ رَُسوُل اهللِ 
، لَْسنَا َنْعرُِف الُْعْمَرَة، َحَّتا َعلَيِْه وََسلاَم تَلِْبيَتَُه، قَاَل َجابٌِر رَِِضَ اهلُل َعنُْه: لَْسنَا َننْوِي إاِلا اْْلَجا 

ْرَبًعا، ُثما َنَفَذ إََِل َمَقاِم إِبَْرا
َ
ْكَن فََرَمَل ثاََلثًا َوَمََش أ تَيْنَا ابْلَيَْت َمَعُه، اْستَلََم الرُّ

َ
ِهيَم َعلَيِْه إَِذا أ

{ ]ابلق ُذوا ِمْن َمَقاِم إِبَْراِهيَم ُمَصَّلًّ ِ : }َواَّتا
َ
اَلم، َفَقَرأ [ فََجَعَل الَْمَقاَم بَيْنَُه َوبنَْيَ 521رة: السا

ِِب َيُقوُل 
َ
ْعلَُمُه َذَكَرهُ إاِلا َعِن انلاِِبر َصَّلا اهلُل َعلَيِْه وََسلاَم  -ابْلَيِْت، فاََكَن أ

َ
 يِف -َواَل أ

ُ
: ََكَن َيْقَرأ

َها الاَْكفُِرونَ  يُّ
َ
َحٌد َوقُْل يَا أ

َ
ْكَعتَنْيِ قُْل ُهَو اهلُل أ ْكِن فَاْستَلََمُه، ُثما َخَرَج ِمَن الرا ، ُثما رََجَع إََِل الرُّ

 :
َ
َفا قََرأ ا َدنَا ِمَن الصا َفا، فَلَما َفآ۞إِنَّٓٓ﴿ابْلَاِب إََِل الصا ئِرِِٓٓمنَٓوٱلَۡمۡرَوةَٓٓٱلصَّ

ا ِ َٓٓشَعا : ابلقرة] ﴾١٥٨ٓٓٱّللَّ
 اهلُل بِهِ »[  ٢٥٢

َ
 بَِما بََدأ

ُ
بَْدأ

َ
َد « أ ى ابْلَيَْت فَاْستَْقبََل الِْقبْلََة، فَوَحا

َ
َفا، فََرِِقَ َعلَيِْه، َحَّتا َرأ  بِالصا

َ
َفبََدأ

َهُ، َوقَاَل:  يَك ََلُ، ََلُ الُْملُْك َوََلُ اْْلَْمُد وَُهَو لََعَ »اهلَل َوَكْبا ٍء اَل إََِلَ إاِلا اهلُل وَْحَدُه اَل رَشِ  ُُكر ََشْ
ْحَزاَب وَْحَدهُ 

َ
جْنََز وَْعَدُه، َونرََصَ َعبَْدُه، وََهَزَم اأْل

َ
ُثما َدََع َبنْيَ َذلَِك، « قَِديٌر، اَل إََِلَ إاِلا اهلُل وَْحَدُه، أ

اٍت، ُثما نََزَل إََِل الَْمْرَوِة، َحَّتا إَِذا انَْصباْت قََدمَ  اهُ يِف َبْطِن الَْواِدي َسََع، قَاَل: ِمثَْل َهَذا ثاََلَث َمرا
َفا، َحَّتا إَِذا  ََت الَْمْرَوَة، َفَفَعَل لََعَ الَْمْرَوةِ َكَما َفَعَل لََعَ الصا

َ
ََكَن َحَّتا إَِذا َصِعَدتَا َمََش، َحَّتا أ
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ْمِري َما اْستَ »آِخُر َطَوافِِه لََعَ الَْمْرَوِة، َفَقاَل: 
َ
ِّنر اْستَْقبَلُْت ِمْن أ

َ
ُسِق الَْهْدَي، لَْو أ

َ
ْدبَْرُت لَْم أ

، َوْْلَْجَعلَْها ُعْمَرةً  اقَُة بُْن «وََجَعلْتَُها ُعْمَرًة، َفَمْن ََكَن ِمنُْكْم لَيَْس َمَعُه َهْدٌي فَلْيَِحلا ، َفَقامَ رُسَ
بٍَد؟ فََشباَك 

َ
مْ أِل

َ
ِلَعاِمنَا َهَذا أ

َ
رَُسوُل اهللِ َصَّلا اهلُل َعلَيِْه  َمالِِك بِْن ُجْعُشٍم، َفَقاَل: يَا رَُسوَل اهلِل، أ

ْخَرى، َوقَاَل: 
ُ
َصابَِعُه َواِحَدًة يِف اأْل

َ
َتنْيِ « َدَخلَِت الُْعْمَرُة يِف اْْلَجر »وََسلاَم أ بَدٍ »َمرا

َ
بَِد أ

َ
« اَل بَْل أِل

ٌّ ِمَن اْْلََمِن بِبُْدِن انلاِِبر َصَّلا اهلُل َعلَيِْه وََسلاَم، فَ  ، َوقَِدمَ لََعِ ْن َحلا وََجَد فَاِطَمَة رَِِضَ اهللُ َعنَْها ِمما
َمَرِِن بَِهَذا، قَاَل: فَ 

َ
ِِب أ

َ
نَْكَر َذلَِك َعلَيَْها، َفَقالَْت: إِنا أ

َ
اَكَن َولَِبَسْت ِثيَابًا َصِبيًغا، َواْكتََحلَْت، فَأ

ٌّ َيُقوُل، بِالِْعَراِق: فََذَهبُْت إََِل رَُسوِل اهلِل َصَّلا اهللُ  ي لََعِ ِ  َعلَيِْه وََسلاَم حُمَررًشا لََعَ فَاِطَمَة لِذا
نَْكرْ 

َ
ِّنر أ

َ
تُُه أ ْخَْبْ

َ
ُت َصنََعْت، ُمْستَْفِتيًا لَِرُسوِل اهلِل َصَّلا اهلُل َعلَيِْه وََسلاَم ِفيَما َذَكَرْت َعنُْه، فَأ

؟َصَدقَْت َصَدقَْت، َماَذا قُلَْت ِحنَي فَ »َذلَِك َعلَيَْها، َفَقاَل:  ، إِِّنر « َرْضَت اْْلَجا قَاَل قُلُْت: اللُهما
َهلا بِِه رَُسولَُك، قَاَل: 

َ
 بَِما أ

ِهلُّ
ُ
ِي قَِدَم « فَإِنا َمِِعَ الَْهْدَي فَاَل حَتِلُّ »أ قَاَل: فاََكَن مَجَاَعُة الَْهْدِي اذلا

ََت بِِه انلاِِبُّ َصَّلا اهللُ 
َ
ي أ ِ ٌّ ِمَن اْْلََمِن َواذلا  َعلَيِْه وََسلاَم ِمائًَة، قَاَل: فََحلا انلااُس ُُكُُّهْم بِِه لََعِ

ِْويَةِ  ا ََكَن يَْومُ الَتا وا، إاِلا انلاِِبا َصَّلا اهللُ َعلَيِْه وََسلاَم َوَمْن ََكَن َمَعُه َهْدٌي، فَلَما ُ ُهوا إََِل َوقَرصا  تَوَجا
، َوَرِكَب رَُسوُل  َهلُّوا بِاْْلَجر

َ
ْهَر َوالَْعرْصَ  ِمًَن، فَأ اهلِل َصَّلا اهلُل َعلَيِْه وََسلاَم، فََصَّلا بَِها الظُّ

َمَر بُِقباٍة ِمْن َشَعرٍ تُُْضَ 
َ
ْمُس، وَأ ُب َوالَْمْغرَِب َوالِْعَشاَء َوالَْفْجَر، ُثما َمَكَث قَِلياًل َحَّتا َطلََعِت الشا

ناُه َواقٌِف ِعنَْد الَْمْشَعِر ََلُ بِنَِمَرَة، فََساَر رَُسوُل اهللِ َصَّلا اهللُ 
َ
 َعلَيِْه وََسلاَم َواَل تَُشكُّ قَُريٌْش إاِلا أ

َجاَز رَُسوُل اهللِ َصَّلا اهلُل َعلَيِْه وََسلاَم َحَّتا 
َ
ََت اْْلََراِم، َكَما ََكنَْت قَُريٌْش تَْصنَُع يِف اجْلَاِهِلياِة، فَأ

َ
 أ

َمَر بِالَْقْصَواِء، َعَرفََة، فَوََجَد الُْقباَة قَْد 
َ
ْمُس أ َل بَِها، َحَّتا إَِذا َزاَغِت الشا َبْت ََلُ بِنَِمَرَة، َفَْنَ ُْضِ

ََت َبْطَن الَْواِدي، فََخَطَب انلااَس َوقَاَل: 
َ
ْمَوالَُكْم َحَراٌم »فَرُِحلَْت ََلُ، فَأ

َ
إِنا ِدَماَءُكْم َوأ

ْمِر َعلَيُْكْم، َكُحْرَمِة يَْوِمُكْم َهَذا يِف َشهْ 
َ
ٍء ِمْن أ اَل ُُكُّ ََشْ

َ
ُكْم َهَذا، أ ِرُكْم َهَذا، يِف بَََلِ

َضُع ِمْن ِدَمائِنَ 
َ
َل َدٍم أ وا

َ
ا َدُم ابِْن اجْلَاِهِلياِة حَتَْت قََدَِّما َموُْضوٌع، وَِدَماُء اجْلَاِهِلياِة َموُْضوَعٌة، َوإِنا أ

ُل  َربِيَعَة بِْن اْْلَارِِث، ََكَن ُمْسََتِْضًعا يِف  وا
َ
بَِِّن َسْعٍد َفَقتَلَتُْه ُهَذيٌْل، َوِرَبا اجْلَاِهِلياِة َموُْضوٌع، َوأ

ِلِب، فَإِناُه َموُْضوٌع ُُكُُّه، فَاتاُقوا اهلَل يِف النرَساِء،  َضُع ِرَبانَا ِرَبا َعبااِس بِْن َعبِْد الُْمطا
َ
فَإِناُكْم ِرًبا أ

َماِن اهلِل، َوا
َ
َخْذُتُموُهنا بِأ

َ
ْن اَل يُوِطِْئَ أ

َ
ْستَْحلَلْتُْم فُُروَجُهنا بَِكِلَمِة اهلِل، َولَُكْم َعلَيِْهنا أ

ٍح، َولَُهنا َعلَيُْكْم  ًبا َغْْيَ ُمَْبر ُبوُهنا َْضْ َحًدا تَْكَرُهونَُه، فَإِْن َفَعلَْن َذلَِك فَاْْضِ
َ
فُُرَشُكْم أ
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تََرْكُت ِفيُكْم َما لَْن تَِضلُّوا َبْعَدهُ إِِن اْعتََصْمتُْم بِِه، ِكتَاُب  ِرْزُقُهنا َوِكْسَوُتُهنا بِالَْمْعُروِف، َوقَدْ 
ْنتُْم قَائِلُوَن؟

َ
، َفَما أ لُوَن َعِّنر

َ
نْتُْم تُْسأ

َ
يَْت َونََصْحَت، « اهلِل، َوأ دا

َ
ناَك قَْد بَلاْغَت َوأ

َ
قَالُوا: نَْشَهُد أ

باابَِة، يَْرَفُعهَ  َماِء َوَينُْكتَُها إََِل انلااِس َفَقاَل: بِإِْصبَِعِه السا ، اْشَهدْ »ا إََِل السا ، اْشَهْد، اللُهما « اللُهما
، َولَْم يَُصلر بَيْنَُهمَ  قَاَم فََصَّلا الَْعرْصَ

َ
ْهَر، ُثما أ قَاَم فََصَّلا الظُّ

َ
ذاَن، ُثما أ

َ
اٍت، ُثما أ ا َشيْئًا، ثُما ثاََلَث َمرا

ََت الَْمْوقَِف، فََجَعَل َبْطَن نَاقَِتِه الَْقْصَواِء إََِل َرِكَب رَُسوُل اهلِل َصَّلا 
َ
 اهلُل َعلَيِْه وََسلاَم، َحَّتا أ

َخَراِت، وََجَعَل َحبَْل الُْمَشاِة َبنْيَ يََديِْه، َواْستَْقبََل الِْقبْلََة، فَلَْم يََزْل َواقًِفا َحَّتا َغَرَبِت  الصا
ْفَرةُ  ْمُس، وََذَهبَِت الصُّ َساَمَة َخلَْفُه، وََدَفَع رَُسوُل اهلِل  الشا

ُ
رَْدَف أ

َ
قَِلياًل، َحَّتا ََغَب الُْقْرُص، َوأ

َسَها َْلُِصيُب َمْورَِك رَْحِلِه، وَ 
ْ
َماَم، َحَّتا إِنا َرأ َيُقوُل َصَّلا اهلُل َعلَيِْه وََسلاَم َوقَْد َشنََق لِلَْقْصَواِء الزر

َها انلا »بِيَِدهِ اْْلُْمََن  يُّ
َ
ِكينَةَ أ ِكينََة السا ْرََخ لََها قَِلياًل، َحَّتا « اُس، السا

َ
ََت َحباًْل ِمَن اْْلِبَاِل أ

َ
ُُكاَما أ

، َولَمْ يُسَ  َذاٍن َواِحٍد َوإِقَاَمتنَْيِ
َ
ََت الُْمْزَدِلَفَة، فََصَّلا بَِها الَْمْغرَِب َوالِْعَشاءَ بِأ

َ
برْح بَيْنَُهَما تَْصَعَد، َحَّتا أ

َ َشيْئًا ، ُثما اْضَطَجَع رَُسوُل اهللِ َصَّلا اهلُل َعلَيِْه وََسلاَم َحَّتا َطلََع الَْفْجُر، وََصَّلا الَْفْجَر، ِحنَي تَبنَيا
ََت الَْمْشَعَر اْْلََراَم، فَاْستَْقبََل الِْقبْلَ 

َ
َذاٍن َوإِقَاَمٍة، ُثما َرِكَب الَْقْصَواَء، َحَّتا أ

َ
بُْح، بِأ َدََعُه َة، فَ ََلُ الصُّ

ْمُس،  ْن َتْطلَُع الشا
َ
ا، فََدَفَع َقبَْل أ ْسَفَر ِجدًّ

َ
َدُه، فَلَْم يََزْل َواقًِفا َحَّتا أ َُه وََهلالَُه َووَحا رَْدَف َوَكْبا

َ
َوأ

ا َدَفَع رَُسوُل اهلِل َصَّلا  ْبيََض وَِسيًما، فَلَما
َ
ْعِر أ  اهلُل الَْفْضَل ْبَن َعبااٍس، َواَكَن رَُجاًل َحَسَن الشا

، فَوََضَع رَُسوُل اهلِل َصَّلا اهللُ   َعلَيِْه وََسلاَم َمراْت بِِه ُظُعٌن ََيِْريَن، َفَطِفَق الَْفْضُل َينُْظُر إَِْلِْهنا
قر اآْلَخِر َينُْظُر، فََحوا  َل الَْفْضُل وَْجَهُه إََِل الشر َل رَُسوُل َعلَيِْه وََسلاَم يََدهُ لََعَ وَْجِه الَْفْضِل، فََحوا

قر  قر اآْلَخِر لََعَ وَْجِه الَْفْضِل، يرَْصُِف وَْجَهُه ِمَن الشر اهلِل َصَّلا اهلُل َعلَيِْه وََسلاَم يََدُه ِمَن الشر
ِريَق الْوُْسَطى الاِِت ََّتُْرجُ  َك قَِلياًل، ُثما َسلََك الطا ، فََحرا ٍ ََت َبْطَن حُمَِّسر

َ
لََعَ  اآْلَخِر َينُْظُر، َحَّتا أ

ُ َمَع ُُكر  َجَرِة، فََرَماَها بَِسبِْع َحَصيَاٍت، يَُكْبر ََت اجْلَْمَرَة الاِِت ِعنَْد الشا
َ
 اجْلَْمَرِة الُْكْْبَى، َحَّتا أ

ا َحَصاٍة ِمنَْها، ِمثِْل َحََص اْْلَْذِف، َرََم ِمْن َبْطِن الَْواِدي، ُثما انرَْصََف إََِل الَْمنَْحِر، َفنََحَر ثاََلثً 
َمَر ِمْن ُُكر بََدنَةٍ 

َ
َكُه يِف َهْديِِه، ُثما أ رْشَ

َ
، َوأ ْعَطى َعِليًّا، َفنََحَر َما َغَْبَ

َ
بِبَْضَعٍة،  وَِسترنَي بِيَِدهِ، ُثما أ

َبا ِمْن َمَرقَِها، ُثما َرِكَب رَُسوُل اهللِ َص  َكاَل ِمْن َْلِْمَها َورَشِ
َ
َّلا اهلُل فَُجِعلَْت يِف قِْدٍر، َفُطِبَخْت، فَأ

لِِب، يَْسُقوَن لََعَ  ََت بَِِّن َعبِْد الُْمطا
َ
ْهَر، فَأ َة الظُّ فَاَض إََِل ابْلَيِْت، فََصَّلا بَِمكا

َ
 َزْمَزَم، َعلَيِْه وََسلاَم فَأ
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ْن َيْغِلبَُكُم انلااُس لََعَ ِسَقايَتُِكمْ لََْنَ »َفَقاَل: 
َ
ِلِب، فَلَْواَل أ « ْعُت َمَعُكمْ انْزُِعوا، بَِِّن َعبِْد الُْمطا

َِّشَِب ِمنْهُ 
 .َفنَاَولُوهُ َدلًْوا فَ

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে নয় ব্ছর েক্ষদনায় অব্স্থান কমরন 
এব্ং এ সেয়কামলর েমধয েজ কমরন ক্ষন। অিঃপর দশে ব্মষথ পলাকমদর েমধয 
পঘাষণা পদওয়া েমলা পয, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে এ ব্ছর 
েমজ যামব্ন। েক্ষদনায় ব্হুমলামকর আ েণ েমলা। িামদর প্রমিযমক রাসূলুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করমি এব্ং িার অনুরূপ আেল 
করমি আগ্রেী ক্ষছমলা। আেরা িাাঁর সমে রওনা েলাে। আেরা যখ্ন যুল-
হুলায়ফা নােক স্থাস্থামন পপৌছলাে, আসো ক্ষব্নি উোয়স রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনো 
েুোম্মাদ ইব্ন আবু্ ব্করমক প্রসব্ করমলন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে 
ওয়াসাল্লামের ক্ষনকে পলাক পাক্ষিময় জানমি িাইমলন এখ্ন আক্ষে ক্ষক করমব্া? 
ক্ষিক্ষন ব্লমলন, িুক্ষে প াসল কমরা, একখ্ি কাপে ক্ষদময় পক্ষট্ট পব্াঁমধ নাও এব্ং 
ইেরামের পপাশাক পক্ষরধান কমরা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে 
েসক্ষজমদ সালাি আদায় করমলন। অিঃপর “কাসওয়া” নােক উষ্ট্রীমি আমরােণ 
করমলন। অিঃপর ব্ায়দা নােক স্থামন িাাঁর উষ্ট্রী যখ্ন িাাঁমক ক্ষনময় পসাজা েময় 
দাাঁোল, আক্ষে সােমনর ক্ষদমক যিদূর দৃক্ষষ্ট যায় িাক্ষকময় পদখ্লাে পলামক 
পলাকারণয, কিক সওয়ারীমি; কিক পদব্রমজ অগ্রসর েমি। ডান ক্ষদমক, ব্াে 
ক্ষদমক এব্ং পপছমনও একই দৃশয। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে 
আোমদর োঝখ্ামন ক্ষছমলন এব্ং িার ওপর কুরআন নাক্ষযল েক্ষিল। একোত্র 
ক্ষিক্ষনই এর আসল িাৎপযথ জামনন এব্ং ক্ষিক্ষন যা করমিন, আেরাও িাই 
করিাে। ক্ষিক্ষন আল্লাের িাওেীদ সম্বক্ষলি এ িালক্ষব্য়া পাি করমলন: 
‘লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা, লাব্বাইকা না শারীকা লাকা লাব্বাইকা, ইন্নাল-
োেদা ওয়ান-ক্ষন োিা লাকা ওয়াল েূলক, লা শারীকা লাক’। অথথ: “আক্ষে 
পিাোর দরব্ামর োক্ষযর আক্ষছ পে আল্লাে, আক্ষে পিাোর দরব্ামর োক্ষযর, আক্ষে 
পিাোর দরব্ামর োক্ষযর, পিাোর পকামনা শরীক নাই, আক্ষে পিাোর দরব্ামর 
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উপক্ষস্থি। ক্ষনক্ষশ্চি সেস্ত প্রশংসা, ক্ষন‘আেি পিাোরই এব্ং সেগ্র রাজত্ব পিাোর, 
পিাোর পকামনা শরীক পনই”। পলামকরাও উপমরাি িালক্ষব্য়া পাি করল যা 
(আজকাল) পাি করা েয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে এর পথমক 
পব্ক্ষশ ক্ষকছু ব্মলন ক্ষন। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে উপমরাি 
িালক্ষব্য়া পাি করমি থাকমলন। জাক্ষব্র রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু ব্মলন, আেরা েজ 
ছাো অনয ক্ষকছুর ক্ষনয়ি কক্ষর ক্ষন, আেরা উেরার কথা জানিাে না। অব্মশমষ 
আেরা যখ্ন িাাঁর সমে ব্াইিুল্লােমি পপৌঁছলাে, ক্ষিক্ষন রুকন (োজামর 
আসওয়াদ) স্পশথ করমলন, িারপর সািব্ার কা‘ব্া ঘর িাওয়াফ করমলন; 
ক্ষিনব্ার দ্রুি ক্ষিমি এব্ং িারব্ার স্বািাক্ষব্ক  ক্ষিমি। এরপর ক্ষিক্ষন োকামে 
ইব্রােীমে পপৌঁমছ এ আয়াি ক্ষিলাওয়াি করমলন,  

وا ٓ﴿ ِذ  َقامِِٓٓمنَٓوٱَّتَّ َِّٰهٓٓمَّ ٓٓمَٓإِبَۡر َصلدٗ  [  ٢٦٥: ابلقرة] ﴾م 

“পিােরা ইব্রােীমের দাাঁোব্ার স্থানমক সালামির স্থাস্থানরূমপ গ্রেণ কর” [সূরা 
আল-ব্াকারা, আয়াি: ১২৫]। ক্ষিক্ষন োকামে ইব্রােীেমক িাাঁর ও ব্ায়িুল্লাের 
োঝখ্ামন পরমখ্ দু’রাকা‘আি সালাি আদায় করমলন। (জাফর রে. ব্মলন, 
আোর ক্ষপিা (েুোম্মাদ) ব্লমিন, আক্ষে যিদূর জাক্ষন, ক্ষিক্ষন (জাক্ষব্র) রাসূলুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে পথমক ব্ণথনা কমরমছন। ক্ষিক্ষন দু’রাকা‘আি 
সালামি ‘সূরা কুল হুআল্লাহু আোদ’ ও ‘কুল ইয়া আইয়ুযোল কাক্ষফরুন’ পাি 
কমরন। অিঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে োজামর 
আসওয়ামদর কামছ প্রিযাব্িথন করমলন এব্ং িামি িুমো পখ্মলন। িারপর 
ক্ষিক্ষন দরজা1 ক্ষদময় সাফা পাোমের ক্ষদমক পব্র েমলন এব্ং সাফার ক্ষনকেব্িথী 
েময় ক্ষিলাওয়াি করমলন: 

َفآإِنَّٓ﴿ ئِرِِٓٓمنَٓوٱلَۡمۡرَوةَٓٓٱلصَّ
ا َِٓٓشَعا  [  ٢٥٢: ابلقرة] ﴾ٱّللَّ

                                           
1 অথথাৎ ব্নী োখ্যূে এর দরজা। যা সাফা দরজা নামেও খ্যাি। কারণ িা সাফা পাোমের 
কামছ।  
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“ক্ষনশ্চয় সাফা-োরওয়া আল্লাের দু’ক্ষে ক্ষনদশথনসেূমের অনযিে”। [সূরা আল-
ব্াকারা, আয়াি: ১৫৮] এব্ং আমরা ব্লমলন, আল্লাে িা‘আলা পয পাোমের 
উমল্লখ্ কমর আরম্ভ কমরমছন, আক্ষেও িা ক্ষদময় আরম্ভ করমব্া। রাসূলুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে সাফা পাোে পথমক শুরু করমলন এব্ং িারপর 
এিো উপমর আমরােণ করমলন পয, ব্ায়িুল্লাে শরীফ পদখ্মি পপমলন। ক্ষিক্ষন 
ক্ষকব্লােুখ্ী েমলন, আল্লাের একত্ব ও োোত্ময পঘাষণা করমলন এব্ং ব্লমলন,   

ٍء قَِديٌر، اَل إََِلَ » يَك ََلُ، ََلُ الُْملُْك َوََلُ اْْلَْمُد وَُهَو لََعَ ُُكر ََشْ  إاِلا اهلُل اَل إََِلَ إاِلا اهلُل وَْحَدهُ اَل رَشِ
ْحَزاَب وَْحَدهُ 

َ
جْنََز وَْعَدُه، َونرََصَ َعبَْدُه، وََهَزَم اأْل

َ
 «وَْحَدُه، أ

“আল্লাে ছাো পকামনা সিয ইলাে পনই, ক্ষিক্ষন এক, িাাঁর পকামনা শরীক পনই। 
িাাঁর জনয রাজত্ব এব্ং িাাঁর জনয সেস্ত প্রশংসা, ক্ষিক্ষন প্রক্ষিক্ষে ক্ষজক্ষনমসর ওপর 
শক্ষিোন। আল্লাে ছাো পকামনা ইলাে পনই। ক্ষিক্ষন এক, ক্ষিক্ষন ক্ষনমজর প্রক্ষিশ্রুক্ষি 
পূণথ কমরমছন”। ক্ষিক্ষন এ পদা‘আ পেমলন এব্ং ক্ষিক্ষন অনুরূপ ক্ষিনব্ার 
ব্মলমছন। প্রক্ষিব্ামরর োঝখ্ামন পদা‘আ কমরমছন।  
অিঃপর ক্ষিক্ষন পনমে োরওয়া পাোমের ক্ষদমক অগ্রসর েমলন- যখ্ন িাাঁর পা 
েুব্ারক উপিযকার সেিল িূক্ষেমি ক্ষ ময় পিকমলা েখন ক্ষিক্ষন দ্রুি িলমলন, 
যিিণ যাব্ি না উপিযকা অক্ষিক্রে করমলন। োরওয়া পাোমে উিার সেয় 
পোঁমে উিমলন। অিঃপর এখ্ামনও িাই করমলন যা ক্ষিক্ষন সাফা পাোমে 
কমরক্ষছমলন। সব্থমশষ িাওয়ামফ যখ্ন ক্ষিক্ষন োরওয়া পাোমে পপৌছমলন, িখ্ন 
(মলাকমদর সমম্বাধন কমর) ব্লমলন, যক্ষদ আক্ষে আম ই ব্যাপারক্ষে বু্ঝমি 
পারিাে, িােমল আক্ষে সামথ কমর কুরব্ানীর পশুও আনিাে না এব্ং েমজর 
ইেরােমক উেরায় পক্ষরব্িথন করিাে। অিএব্, পিাোমদর েমধয যার সামথ 
কুরব্ানীর পশু নাই, পস পযন ইেরাে খু্মল পফমল এব্ং এমক উেরায় পক্ষরণি 
কমর। এ সেয় সুরাকা ইব্ন োক্ষলক ইব্ন ‘জু‘শুে রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু দাাঁক্ষেময় 
ব্লমলন, ইয়া রাসূলাল্লাে! এ ব্যব্স্থা ক্ষক আোমদর এ ব্ছমরর জনয, না 
সব্থকামলর জনয? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে োমির আংগুলগুমলা 
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পরস্পমরর ফাাঁমক িুকামলন এব্ং দু’ব্ার ব্লমলন, উেরা েমজর েমধয প্রমব্শ 
কমরমছ। আরও ব্লমলন, না; ব্রং সব্থকামলর জনয, সব্থকামলর জনয।  
এ সেয় আলী রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু ইময়মেন পথমক নব্ী সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে 
ওয়াসাল্লামের জনয কুরব্ানীর পশু ক্ষনময় এমলন এব্ং যারা ইেরাে খু্মল 
পফমলমছ, ফাক্ষিো রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনোমক িামদর অন্তিুথি পদখ্মি পপমলন। ক্ষিক্ষন 
রক্ষেন কাপে পক্ষরক্ষেি ক্ষছমলন এব্ং পিামখ্ সুরো ক্ষদময়ক্ষছমলন। আলী রাক্ষদয়াল্লাহু 
‘আনহু িা অপছি করমলন। ফাক্ষিো রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনো ব্লমলন, আোর ক্ষপিা 
আোমক এরূপ করার ক্ষনমদথশ ক্ষদময়মছন। ব্ণথনাকারী ব্মলন, পরব্িথীমি আলী 
রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু ইরামক থাকা অব্স্থায় ব্লমিন, অিপর ফাক্ষিো রাক্ষদয়াল্লাহু 
‘আনো যা কমরমছন িার প্রক্ষি অন্তুষ্ট েময় আক্ষে রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে 
ওয়াসাল্লােমক জানালাে পয, আক্ষে িার এ কাজ অপছি কমরক্ষছ। ক্ষিক্ষন যা 
উমল্লখ্ কমরমছন, পস ক্ষব্ষময় জানার জনয আক্ষে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে 
ওয়াসাল্লামের কামছ প লাে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্লমলন, 
ফাক্ষিো সিয ব্মলমছ, সিয ব্মলমছ। িুক্ষে েমজর ইেরাে ব্াাঁধার সেয় কী 
ব্মলক্ষছমল? আলী রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু ব্লমলন আক্ষে ব্মলক্ষছ, ইয়া আল্লাে! আক্ষে 
ইেরাে ব্াাঁধলাে, পযরূপ ইেরাে পব্াঁমধমছন আপনার রাসূল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ব্লমলন, পিাোর সমে োদী (কুরব্ানীর পশু) আমছ, 
অিএব্, িুক্ষে ইেরাে খু্লমব্ না। জাক্ষব্র রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু ব্মলন, আলী 
রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু ইময়মেন পথমক পয পশুরপাল ক্ষনময় এমসমছন এব্ং নব্ী 
সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ক্ষনমজর সমে কমর পয সব্ পশু ক্ষনময় এমসক্ষছমলন, 
সব্থসাকুমলয এর সংখ্যা দাাঁোমলা একশি। অিঃপর, নব্ী সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে 
ওয়াসাল্লাে এব্ং যামদর সমে কুরব্ানীর পশু ক্ষছল িারা ব্যিীি আর সকমলই 
ইেরাে খু্মল পফলমলন এব্ং িুল কােমলন। িারপর যখ্ন িারক্ষব্য়ার ক্ষদন (৮ 
ক্ষযলেজ) আসল। পলামকরা পুনরায় ইেরাে ব্াাঁধল এব্ং ক্ষেনার ক্ষদমক রওনা 
েমলা। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে িার ব্ােমন সাওয়ার েময় 
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প মলন এব্ং পসখ্ামন পযাের, আসর, ো ক্ষরব্, ‘ইশা ও ফজমরর সালাি আদায় 
করমলন। িারপর ক্ষিক্ষন সূযথ উক্ষদি েওয়া পযথন্ত পসখ্ামন ক্ষকছুিণ অমপিা 
করমলন। নাক্ষেরা নােক স্থামন ক্ষ ময় িার জনয একক্ষে িাাঁবু্ খ্াোমনার ক্ষনমদথশ 
ক্ষদমলন এব্ং ক্ষনমজও রওনা েময় প মলন। কুরাইশ ণ ক্ষনঃসমিে ক্ষছল পয, নব্ী 
সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে োশ‘আরুল োরামের কামছ অব্স্থান করমব্ন 
পযেন জামেলী যুম  কুরাইশ ণ করমিা। ক্ষকন্তু ক্ষিক্ষন সােমন অগ্রসর েমলন, 
িারপমর ‘আরাফামি পপৌঁছমলন এব্ং পদখ্মি পপমলন নাক্ষেরায় িাাঁর জনয িাাঁবু্ 
খ্াোমনা েময়মছ। ক্ষিক্ষন এখ্ামন অব্িরণ করমলন। িারপর যখ্ন সূযথ িমল 
পেল, িখ্ন ক্ষিক্ষন িাাঁর কাসওয়া (নােক উষ্ঠী) পক প্রস্তুি করার ক্ষনমদথশ 
ক্ষদমলন। িার ক্ষপমি োওদা লা ান েমলা। িখ্ন ক্ষিক্ষন ব্ািমন ওয়াদীমি এমলন 
এব্ং পলাকমদর উমদ্দমশয িাষণ ক্ষদমলন। ক্ষিক্ষন ব্লমলন: “পিাোমদর রি ও 
পিাোমদর সস্পদ পিাোমদর জনয োরাে পযেন িা োরাে পিাোমদর এ ক্ষদমন, 
পিাোমদর এ োমস এব্ং পিাোমদর এ শেমর”। সাব্ধান! জাক্ষেলী যুম র সকল 
ব্যাপার (অপসংসৃ্কক্ষি) আোর উিয় পাময়র নীমি। জামেলী যুম র রমির দাক্ষব্ও 
ব্াক্ষিল েমলা। আক্ষে সব্থ প্রথে পয রিপণ ব্াক্ষিল করক্ষছ, িা েমলা আোমদর 
ব্ংমশর রব্ী‘আ ইব্ন োক্ষরমসর পুমত্রর রিপণ। পস ক্ষশশু অব্স্থায় ব্ানু সা‘দ এ 
দুগ্ধমপাষয ক্ষছল। িখ্ন হুযাইল প ামত্রর পলামকরা িামক েিযা কমর। জামেলী 
যুম র সুদও ব্াক্ষিল েমলা। আক্ষে প্রথমে পয সুদ ব্াক্ষিল করক্ষছ িা েমলা 
আোমদর ব্ংমশর আব্বাস ইব্ন আবু্দল েুত্তাক্ষলমরর সুদ। িার সেস্ত সুদ ব্াক্ষিল 
েমলা। পিােরা স্ত্রীমলাকমদর ব্যাপামর আল্লােমক িয় কমরা। পিােরা িামদর 
আল্লাের আোনি ক্ষেমসমব্ গ্রেণ কমরছ এব্ং আল্লাের কামলোর োধযমে িামদর 
লিাস্থান ক্ষনমজমদর জনয োলাল কমরছ। িামদর ওপমর পিাোমদর অক্ষধকার এ 
পয, িারা পযন পিাোমদর শযযায় এেন পকামনা পলাকমক স্থান না পদয় যামক 
পিােরা অপছি কমরা। যক্ষদ িারা এরূপ কমর িমব্ োলকািামব্ প্রোর কমরা। 

আর পিাোমদর ওপর িামদর নযায়সেি িরণ-পপাষমণর ও পপাশাক-পক্ষরমিমদর 
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হুকুে রময়মছ। আক্ষে পিাোমদর োমঝ এেন এক ক্ষজক্ষনস পরমখ্ যাক্ষি- যা 
দৃঢ়িামব্ আকমে ধমর থাকমল পিােরা পথভ্রষ্ট েমব্ না। িা েমি আল্লাের 
ক্ষকিাব্। আোর সম্পমকথ পিােরা ক্ষজজ্ঞাক্ষসি েমল, িখ্ন পিােরা ক্ষক ব্লমব্?” 
িারা ব্লল, আেরা সািয ক্ষদব্ পয, আপক্ষন আল্লাের ব্াণী পপৌঁক্ষছময়মছন, আপনার 
েক আদায় কমরমছন এব্ং সদুপমদশ ক্ষদময়মছন। িারপর ক্ষিক্ষন িজথনী আকামশর 
ক্ষদমক িুমল পলাকমদর ইশারা কমর ব্লমলন, “ইয়া আল্লাে! িুক্ষে সািী থামকা, 
ক্ষিক্ষন ক্ষিনব্ার এরূপ ব্লমলন। িারপর (েুয়াযক্ষযন) আযান ক্ষদমলন ও ইকােি 
ক্ষদমলন এব্ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে পযােমরর সালাি আদায় 
করমলন। এরপর ইকােি ক্ষদমলন এব্ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে 
ওয়াসাল্লাে আসমরর সালাি আদায় করমলন। ক্ষিক্ষন এ দুই সালামির োঝখ্ামন 
অনয পকামনা সালাি আদায় কমরন ক্ষন। িারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে 
ওয়াসাল্লাে সাওয়ার েময় োওক্ষকফ (অব্স্থানস্থল) এ এমলন, িাাঁর কাসওয়া 
উষ্ট্রীর পপে পাথমরর সূ্তমপর ক্ষদমক কমর ক্ষদমলন এব্ং পলাকমদর একত্র েওয়ার 
জায় া সােমন পরমখ্ ক্ষকব্লােুখ্ী েময় দাাঁোমলন। সূযথাস্ত পযথন্ত ক্ষিক্ষন এিামব্ 
অব্স্থান করমলন। েলমদ আিা ক্ষকছু দূরীিূি েমলা; এেনক্ষক সূযথ প ালক সষূ্পণথ 
অদৃশয েময় প মলা। উসাো রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহুমক িাাঁর ব্ােমনর পপছন ক্ষদমক 
ব্সামলন এব্ং কাসওয়ার নামকর দক্ষে সমজামর োন ক্ষদমলন- ফমল িার োথা 
োওক্ষরক (সওয়ারী ক্লাক্ষন্ত অব্সামদর জনয যামি পা রামখ্) স্পশথ করল। ক্ষিক্ষন 
ডান োমির ইশারায় ব্মলন, পে োনব্েিলী! ধীমর সুমস্থ, ধীমর সূমস্থ অগ্রসর 
েও। যখ্নই ক্ষিক্ষন ব্ালুর সূ্তমপর ক্ষনকে পপৌঁছমিন, কাসওয়ার নামকর রক্ষশ 
ক্ষকছুো ক্ষিল ক্ষদমিন যামি পস উপরক্ষদমক উিমি পামর। এিামব্ েুযদাক্ষলফায় 
পপৌঁছমলন এব্ং এখ্ামন একই আযামন ও দুই ইকােমি ো ক্ষরব্ ও ‘ইশার 
সালাি আদায় করমলন। এ সালামির োঝখ্ামন অনয পকামনা নফল সালাি 
আদায় কমরন ক্ষন। অিঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে শুময় 
পেমলন যিিণ যাব্ি না ফজমরর ওয়াি েমলা। অিঃপর পিার েময় প মল 
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ক্ষিক্ষন আযান ও ইকােিসে ফজমরর সালাি আদায় করমলন। অিঃপর ক্ষিক্ষন 
কাসওয়ার ক্ষপমি আমরােণ কমর  োশ‘আমর োরাে নােক স্থাস্থামন আসমলন। 
এখ্ামন ক্ষিক্ষন ক্ষকব্লােুখ্ী েময় আল্লাের ক্ষনকে পদা‘আ করমলন, িার েোত্ময 
ব্ণথনা করমলন, কামলো িাওেীদ পেমলন এব্ং িাাঁর একত্ব পঘাষণা করমলন। 
ক্ষদমনর আমলা যমথষ্ট উজ্জ্বল না েওয়া পযথন্ত ক্ষিক্ষন দাাঁক্ষেময় এরূপ করমি 
থাকমলন। সূমযথাদময়র পূমব্থ ক্ষিক্ষন আব্ার রওনা করক্ষছমলন এব্ং ফযল ইব্ন 
আব্বাস রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু সাওয়ারীমি িাাঁর পপছমন ব্সমলন। ক্ষিক্ষন ক্ষছমলন 
যুব্ক এব্ং িার োথার িুল ক্ষছল অিযন্ত সুির। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে 
ওয়াসাল্লাে যখ্ন অগ্রসর েমলন- পাশাপাক্ষশ একদল েক্ষেলাও যাক্ষিমলা। ফযল 
রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু িামদর ক্ষদমক িাকামি লা মলন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে ক্ষনমজর োি ফযমলর পিোরার ওপর রাখ্মলন এব্ং ক্ষিক্ষন 
িার েুখ্ অনযক্ষদমক ঘুক্ষরময় ক্ষদমলন এব্ং ফযল রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহু অপরক্ষদক 
পথমক পদখ্মি লা মলন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে পুনরায় 
অনযক্ষদক পথমক ফযল রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহুর েুখ্েিমল োি রাখ্মলন। ক্ষিক্ষন 
আব্ার অনযক্ষদমক েুখ্ ঘুক্ষরময় পদখ্মি লা মলন। “ব্ািমন েুোসসার- নােক 
স্থামন পপৌছমলন এব্ং সওয়ারীর  ক্ষি ক্ষকছুো দ্রুি করমলন। ক্ষিক্ষন েধযপমথ 
অগ্রসর েমলন, যা জােরািুল কুব্রার ক্ষদমক পব্ক্ষরময় প মছ। ক্ষিক্ষন বৃ্মির 
ক্ষনকমের জােরায় এমলন এব্ং ক্ষনমির খ্াক্ষল জায় ায় দাাঁক্ষেময় এখ্ামন সািক্ষে 
কঙ্কর ক্ষনমিপ করমলন এব্ং প্রমিযকব্ার ‘আল্লাহু আকব্ার’ ব্লমলন। অিঃপর 
পসখ্ান পথমক কুরব্ানীর স্থামন এমলন এব্ং ক্ষনজ োমি পিষট্টী পশু যমব্ে 
করমলন। িারপর আলী রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহুমক ব্াকীগুমলা যমব্ে করমি ব্লমলন 
এব্ং ক্ষিক্ষন িামক কুরব্ানীর পশুমি শরীক করমলন। অিঃপর ক্ষিক্ষন প্রক্ষিক্ষে 
পশুর প াশমির ক্ষকছু অংশ ক্ষনময় একমত্র রান্না করার ক্ষনমদথশ ক্ষদমলন। অিএব্ 
িাই করা েমলা। িারা উিময় এ প াশি পথমক পখ্মলন এব্ং পঝাল পান 
করমলন। অিঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লাে সাওয়ার েময় 
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ব্াইিুল্লাের ক্ষদমক রওয়ানা েমলন এব্ং েক্কায় পপৌঁমছ পযােমরর সালাি আদায় 
করমলন। অিঃপর ব্নু আবু্দল েুত্তাক্ষলব্-এর পলাকমদর কামছ আসমলন, িারা 
পলাকমদর যেযমের পাক্ষন পান করাক্ষিমলা। ক্ষিক্ষন ব্লমলন: পে আবু্দল েুত্তাক্ষলমব্র 
ব্ংশধর ণ! পাক্ষন পিামলা। আক্ষে যক্ষদ আশংকা না করিাে পয, পাক্ষন পান 
করামনার ব্যাপামর পলামকরা পিাোমদর পরািূি কমর পদমব্, িমব্ আক্ষে ক্ষনমজও 
পিাোমদর সামথ পাক্ষন িুলিাে। িখ্ন িারা িাাঁমক এক ব্ালক্ষি পাক্ষন ক্ষদমলা 
এব্ং ক্ষিক্ষন িা পথমক ক্ষকছু পান করমলন”।1 
 
  

                                           
1 সেীে েুসক্ষলে, োদীস নং ১২১৮।  
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েসক্ষজমদ নব্ব্ী ক্ষযয়ারি 
েসক্ষজমদ নব্ব্ী ক্ষযয়ারি সুন্নি। এর পকামনা ক্ষনক্ষদথষ্ট সেয় পনই। েমজর রুকন, 
শিথ অথব্া ওয়াক্ষজমব্র েমধয শাক্ষেল নয়। এক্ষে েমজর পকামনা পক্ষরপূণথিাও নয়; 
ব্রং ক্ষযয়ারি করা সুন্নি। পকউ েজ পালন করমি এমস েসক্ষজমদ নব্ব্ী 
ক্ষযয়ারি করমি সিে না েমলও িার েজ পূণথ ও সেীে েমব্। েসক্ষজমদ নব্ব্ী 
ক্ষযয়ারি করার কক্ষিপয় আদব্ রময়মছ। সংমিমপ পসগুমলা েমলা:  
১- েদীনা ও েসক্ষজমদ নব্ব্ী ক্ষযয়ারমির উমদ্দশয েমি েমব্ েসক্ষজমদ নব্ব্ীমি 
সালাি আদায় করা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়া সাল্লাে এর কব্র 
ক্ষযয়ারি উমদ্দশয েমল শুদ্ধ েমব্ না। িমব্ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে 
ওয়াসাল্লামের কব্র ক্ষযয়ারি েসক্ষজমদ নব্ব্ী ক্ষযয়ারমির েমধযই অন্তিুথি েময় 
যামব্। এজনয আলাদা ক্ষনয়ি করার প্রময়াজন পনই।  
২- যখ্ন ক্ষযয়ারিকারী েসক্ষজমদ নব্ব্ীমি পপৌঁছমব্, ডান পা আম  পদমব্ ও 
ব্লমব্, 

بَْواَب رمَْحَِتَك »
َ
، اللاُهما اْغِفْر يِل ُذنُوِِّب َواْفتَْح يِل أ ِ اَلُم لََعَ رَُسوِل اَّللا ، َوالسا ِ  «ِمْسِب اَّللا

“আল্লাের নামে (প্রমব্শ) এব্ং আল্লাের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লােমক 
সালাে। পে আল্লাে! আোর গুনােসেূে িো করুন এব্ং আোর জনয আপনার 
দয়ার দরজাসেূে উনু্মি কমর ক্ষদন’’।1 
৩- িাক্ষেয়ািুল েসক্ষজমদর দু রাকা‘আি সালাি আদায় করমব্। এ দু রাকা‘আি 
রওজািুল জান্নামি পেমি পারমল িামলা। পয জায় াক্ষে রাসূমলর কি ও 
ক্ষেম্বামরর োঝখ্ামন অব্ক্ষস্থি। 
৪- নব্ী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লামের কব্র, িার দুই সাথী আবু্  
ব্কর ও উোর রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আনহুোর কব্মর সালাে ক্ষদমব্।  এর জনয পকামনা 
ক্ষনক্ষদথষ্ট শব্দ পনই। যক্ষদ ব্মল, আসসালােু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাে 

                                           
1 ইব্ন োজাে, োদীস নং ৭৭১। আলব্ানী রে. োদীসক্ষেমক সেীে ব্মলমছন।   
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ওয়ারােোিুল্লাক্ষে ওয়াব্ারাকািুেূ আর নব্ী সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষে ওয়াসাল্লামের 
প্রক্ষি সালাি পপশ কমর, িারপর িাাঁর দু’ সাথীর উপর সালাে পদয় এব্ং 
িামদর জনয পদা‘আ কমর িমব্ িা িামলা।  
৫- পদা‘আ করমি িাইমল কব্র পথমক দূমর সমর ক্ষকব্লােুখ্ী েময় আল্লাের 
কামছ যা িাওয়ার িাইমব্। এিামব্ েসক্ষজমদ নব্ব্ী ক্ষযয়ারি সম্পন্ন করমব্।  
৬- ক্ষযয়ারিকারীর জনয আমরা েুস্তাোব্ েমলা েসক্ষজমদ কুব্ায় সালাি আদায় 
করা এব্ং ব্াকী‘ ও অেূমদর শেীদমদর কব্র ক্ষযয়ারি করা। 
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