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ভূমমকা
মনশ্চয় সককলা ধৰণৰ প্ৰশংসাৰ মামলক একমাত্ৰ আল্লাহ তা’আলা, আমম
লতওঁকৰই প্ৰশংসা ককৰাঁ, লতওঁৰ ওচৰকতই সহায় মবচাকৰাঁ, লতওঁৰ
ওচৰকতই ইকেগফাৰ ককৰাঁ। আমম আমাৰ প্ৰবত মিৰ অমনষ্ট আৰু কুকমৃৰ
কু-প্ৰভাৱৰ পৰা লতওঁৰ ওচৰকতই আশ্ৰয় মবচাকৰাঁ। লতওঁ িাক মহদায়াৎ
দান ককৰ, তাক লকাকনও লগামৰাহ বা পথভ্ৰষ্ট কমৰব লনাৱাকৰ, আৰু িাক
লতওঁ লগামৰাহ ককৰ, তাক লকাকনও সু পথ লদখুৱাব লনাৱাকৰ। মই সািয
প্ৰদান কমৰকছাঁ লি, আল্লাহৰ বামহকৰ আন লকাকনা সতয ইলাহ নাই, লতওঁ
একক, লতওঁৰ লকাকনা শ্বৰীক বা অংশীদাৰ নাই। মই আৰু সািী মদওঁ
লি, মুহাম্মদ (চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লাম) আল্লাহৰ বান্দা আৰু লতওঁৰ
ৰাছূ ল। আল্লাহ তা’আলাই লতওঁৰ ওপৰত আৰু লতওঁৰ বংশধৰ আৰু
চাহাবাসকলৰ ওপৰত আৰু মকয়ামতললকক মিসককল লতওঁকলাকক
সু ন্দৰভাকৱ অনু সৰণ কমৰব, লতওঁকলাক সককলাকৰ ওপৰত অসংখয-অগণন
ছালাত (দৰূদ) আৰু ছালাম বর্ৃণ কৰক।
তাৰ মপছত (আম্মা বা’দ): ‘মছফাতুচ ছালাত’ তথা ছালাতৰ মনয়ম-পদ্ধমত
সংক্রান্ত এইখন এখন সৰু পুমেকা, ি’ত মই ‘তাকবীৰৰ পৰা আৰম্ভ কমৰ
ছালাম’ ললকক কুৰআন আৰু হাদীছৰ দত মষ্টককানৰ পৰা ছালাতৰ মনয়মপদ্ধমত বণৃনা কমৰকছাঁ।
এই পুমেকাখন মলখাৰ লিত্ৰত মই শ্বাইখ আল্লামা আব্দু ল আমজজ ইবন
আব্দু ল্লাহ ইবন বাজ ৰামহমাহুল্লাহৰ দৰছ (পাঠ) আৰু ভার্ণৰ পৰা বহুত
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উপকতত লহকছাঁ। আল্লাহ তা’আলাই লতওঁক জান্নাতত সু উচ্চ স্থান দান
কৰক।
দু আ কমৰকছাঁ আল্লাহ তা’আলাই এই িুদ্র আমলক বৰকতময় কৰক আৰু
ইয়াক একমাত্ৰ লতওঁৰ সন্তুমষ্টৰ বাকব কবুল কৰক। ইয়াৰ দ্বাৰা লমাক
উপকতত কৰক এই জীৱনত আৰু মততুযৰ মপছত লগকত প্ৰকতযক পাঠকক
ইয়াৰ দ্বাৰা উপকতত হওঁক। লতকৱঁই দু আ কবুলকাৰী আৰু মকনাবাঞ্ছনা
পূ ণৃকাৰী।

ললখক
শুক্রবাৰৰ প্ৰথম প্ৰহৰ
১৮/০৮/১৪২০মহ.
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ছালাত আদায়ৰ পদ্ধমত
নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লাকম লিকনলক ছালাত আদায় কমৰকছ মঠক
লতকনলক ছালাত আদায় কৰাই ছালাতৰ মবশুদ্ধ পদ্ধমত। মামলক ইবন
হুৱাইমৰছ ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা বমণৃত: নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ
ৱাছাল্লাকম লককছ:
.صلوا كما رأيتموين أصيل...
“লতামাকলাকক লতকনলক ছালাত আদায় কৰা, লিকনলক লমাক ছালাত আদায়
ককৰাঁকত লদমখছা”। [1]
গমতকক নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লামৰ দকৰ মিকয় ছালাত আদায়
কমৰব লখাকজ, লতওঁৰ উমচত তলত বমণৃত পদ্ধমত অনু সমৰ ছালাত আদায়
কৰা:
১. পমৰপূ ণৃৰূকপ অজু কৰা,
লিকনলক আল্লাহ তা’আলাই লতওঁৰ বাণীত মনকদৃশ মদকছ:
َ َ ُّ َ ذ
َ ُ ُ ْ ُ ْ
ُ َك ْم َوأَيْدي
ُ وه
َ ين
آمنُوا ْ إ َذا ُق ْمتُ ْم إ ََل ذ
َ اَّل
ْ ك ْم إ ََل
الـ َم َرافِ ِق
الصال ِة فاغ ِسلوا وج
ِ يا أيها
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ُ
َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ ََ ْ ُ
ُ ْ ُ َ ْ
ك ْعبَني َوإن ُكنتُ ْم ُجنُبًا فَ ذ
اط ذه ُروا َو ِإن كنتُم
وسكم وأرجلكم ِإَل ال
ِ َوامسحوا بِ ُرؤ
َِ ِ
َ ْ
ََ َْ َ ْ ذ
َْ
ُ اء أَ َح ٌد ذم
ً اء فَلَ ْم ََت ُدوا ْ َم
َ ال َم ْستُ ُم النِّ َس
َ لَع َس َفر أَ ْو َج
اء
نكم ِّم َن الغائِ ِط أو
مرَض أو
ِ
ٍ
ََ ْ ُ
ْ
َ َ ْ َ ُ ُ ُ َ ُ ْ ِّ ُ
َ
ْ
ً
ْ
ُ َفتَيَ ذم ُموا ْ َصعيدا َطيِّ ًبا فام َس
حوا بِ ُو ُجو ِهكم وأي ِديكم منه ما ي ِريد اهلل ِِلجعل
ِ
ذ
َ
َ
َ
ُ
ُ ك ْم ل َعل
ُ ْيد ِلُ َط ذه َرك ْم َوِلُت ذم ن ْع َمتَ ُه َعلي
ُ ُ
َ ْ ِّ ُ ْ َ َ
ك ْم
ِ ـكن ي ِر
ِ ِ ِ
ِ عليكم من ح َر ٍج َول
َ ُ َْ
)6 :(سورة املائدة.تشك ُرون
“লহ মুমমনসকল! লিমতয়া লতামাকলাকক ছালাতৰ বাকব মথয় হ’ব মবচৰা
লতমতয়া লতামাকলাকক মনজৰ মুখমণ্ডল লধাৱা আৰু মকলাকুমটললকক হাত
লধাৱা, লতামাকলাকৰ মূ ৰ মকছহ কৰা আৰু সৰু গাঁমঠললকক ভমৰ লধাৱা,
আৰু িমদ লতামাকলাকক জুনুবী অৱস্থাত থাকা লতকনহ’লল মবকশর্ভাকৱ
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পমৱত্ৰতা অজৃন কৰা। িমদ লতামাকলাকক অসু স্থ লহাৱা অথবা ভ্ৰমণত থাকা
অথবা লতামাকলাকৰ লকাকনাবাই মল-মূ ত্ৰ তযাগ কমৰ আকহ নাইবা স্ত্ৰীৰ
লগত সহবাস ককৰ আৰু (পমৱত্ৰ হ’বলল) পানী লনাকপাৱা, লতকন্ত পমৱত্ৰ
মামটৰ দ্বাৰা তায়াম্মু ম কমৰবা। আল্লাকহ লতামাকলাকৰ ওপৰত লকাকনা
ধৰণৰ সংকীণৃতা কমৰব মনমবচাকৰ; বৰং লতওঁ লতামাকলাকক পমৱত্ৰ কমৰব
মবচাকৰ আৰু লতামাকলাকৰ ওপৰত লতওঁৰ মনয়ামত সম্পূ ণৃ কমৰব মবচাকৰ,
িাকত লতামাকলাকক কততজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰা।” [2]
আব্দু ল্লাহ ইবন ওমৰ ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুকৱ বণৃনা কমৰকছ, নবী চাল্লাল্লাহু
আলাইমহ ৱাছাল্লাকম লককছ:
 وال صدقة من غلول،ال تقبل صالة بغري طهور
“পমৱত্ৰতামবহীন ছালাত কবুল কৰা নহয়, আৰু মখয়ানতৰ ছাদাকাও কবুল
কৰা নহয়”। [3]
গমতকক, ছালাত আৰম্ভ কৰাৰ পূ কবৃ প্ৰকতযক মুছমলমৰ মনশ্চয় জৰুৰী কমৃ
হ’ল পমৰপূ ণৃৰূকপ পমৱত্ৰতা অজৃন কৰা।
২. মকবলাৰ ফাকল মুখ কমৰ মথয় লহাৱা,
অথৃাৎ মক্কাত অৱমস্থত পমৱত্ৰ কাবা ঘৰ সন্মু খত ৰামখ মথয় লহাৱা। আল্লাহ
তা’আলাই লককছ:
َ ْ َ َ ُّ َ َ َ َ ْ َ
َ َ ْ ِّ َ َ
َ ً َ َ َ َ ِّ ذ
ك ِف ذ
الس َما ِء فلنُ َوِلَنك قِبْلة ت ْر َضاها ف َول َوج َهك ش ْط َر
ِ ﴿ قد نرى تقلب وج ِه
َ ُ َ ُ ُ ْ ُّ َ َ ْ ُ ُ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ
ْ
)411:﴾ (ابلقرة٤١١ ك ْم ش ْط َر ُه
الـ َم ْس ِج ِد الـحرامِ وحيث ما كنتم فولوا وج ِوه
“মনশ্চয় আমম আকাশৰ ফাকল লতামাৰ বাকৰ বাকৰ চাই থকাকটা লিয

কমৰকছাঁ। একতকক মনশ্চয় আমম লতামাক একন মকবলাৰ ফাকল ওভতাই
মদম মিকটা তুমম পছন্দ কৰা। একতকক তুমম মছমজকদ হাৰামৰ ফাকল মুখ
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কৰা; আৰু লতামাকলাকক ি’লতই নাথাকা মকয় ইয়াৰ ফাকলই লতামাকলাকৰ
লচহাৰা ঘূ ৰাই ললাৱা;”। [4]
আবু হুৰাইৰা ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা বমণৃত, ভুল মনয়মত ছালাত
আদায়কাৰীৰ ঘটনাত নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লাকম লককছ:
...إذا قمت إَل الصالة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة
“লিমতয়া তুমম ছালাতৰ বাকব মথয় হ’বা, লতমতয়া পমৰপূ ণৃৰূকপ অজু কমৰবা
তাৰ মপছত মকবলা অমভমুখী লহ মথয় হ’বা...”[5]
৩. ছালাত আদায়কাৰী ইমাকম হওঁক বা অকলশৰীয়াই হওঁক , সন্মু খত
ছূ তৰা ৰামখ মথয় হ’ব লাকগ।
ছূ বৰা ইবকন মা ‘বাদ জুহামন ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা বমণৃত, ৰাছূ লুল্লাহ
চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লাকম লককছ:

ُ ليسترت
ْ
بسهم
أحدكم ِف الصالة ولو
ٍ

“তীৰ (ধনু ) বা বশৃা মদ হ’ললওঁ লতামাকলাকৰ প্ৰকতযকক লিন ছালাতত
ছূ তৰা কাময়ম ককৰ”। [6]
আবু িৰ ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা বমণৃত: নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ
ৱাছাল্লাকম লককছ:
ُ إذا قام
ََّ أحدكم يصيل فإنه يسرته إذا اكن بني يديه مثل مؤخرة
فإذا لم يكن،الرحل
. واللكب األسود، واملرأة، احلمار:بني يديه مثل مؤخرة الرحل فإنه يقطع صالته
“লিমতয়া লতামাকলাকৰ লকাকনাবাই ছালাত আদায়ৰ বাকব মথয় হয়, লতমতয়া
লতওঁৰ সন্মু খত উটৰ ওপৰত আকৰাহী বযমিৰ আউমচ বহাৰ বাকব
মপছফাকল ৰখা লাখুমটৰ মনমচনা মকবা ছূ তৰা মহচাকপ ৰখাই িকথষ্ট, কাৰণ
িমদ অনু ৰূপ লকাকনা লাখুমট নাথাকক, লতকনহ’লল লতওঁৰ ছালাত গাধ, নাৰী
আৰু ক’লা কুকুকৰ ভঙ্গ কমৰ মদব পাকৰ”। [7]

7

ছূ তৰাৰ ওচৰত মথয় হ’ব লাকগ আৰু তাৰ মনকটৱতৃী লহ ছালাত আদায়
কমৰব লাকগ। আবু ছাঈদ খুদমৰ ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুকৱ বণৃনা কমৰকছ, নবী
চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লাকম লককছ:
َّ
ُ
ُ إذا صىل
. وِلدن منها،فليصل إَل سرت ٍة
أحدكم
ِ
“লতামাকলাকৰ লকাকনাবাই লিমতয়া ছালাত আদায় ককৰ, লতওঁ লিন ছূ তৰাৰ
ফাকল মূ খ কমৰ ছালাত আদায় ককৰ আৰু তাৰ মনকটৱতৃী হয়”। [8]
ছূ তৰা আৰু তাৰ মাকজমদ এমট ছাগলী অমতক্রম কৰাৰ ঠাই ৰামখব
লাকগ, অথবা ছাজদাহৰ ঠাই পমৰমাণ খামল ৰামখব লাকগ। মতমন হাতৰ
অমতমৰি ফাঁক ৰামখব নালাকগ। অনু ৰূপভাকৱ দু ই শাৰীৰ মাজকতা
ইয়াতলক লবমছ ফাঁক ৰামখব নালাকগ। ছাহাল ইবন ছা‘দ ছাকয়মদ
ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুকৱ বণৃনা কমৰকছ:
.اكن بني مصىل رسول اهلل ﷺ وبني اجلدار ممر الشاة
“ৰাছূ লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লামৰ ছালাতৰ স্থান আৰু লদৱালৰ
মাজত এমট ছাগলী অমতক্রম কৰাৰ পমৰমাণ ঠাই খামল আমছল”।[9]
িমদ লকাকনাবাই লতওঁৰ সন্মু কখমদ অমতক্রম কমৰব লখাকজ, লতকন্ত লতওঁ
তাক প্ৰমতহত আৰু প্ৰমতকৰাধ কমৰব, তথামপও মবৰত নহ’লল শমিৰ দ্বাৰা
তাক প্ৰমতহত কমৰব। আবু ছাঈদ খুদমৰ ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুকৱ বণৃনা
কমৰকছ, মই ৰাছূ লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লামক কওঁকত শুমনকছাঁ:
ْ
، فأراد أحد أن جيتاز بني يديه فليدفعه،إذا صىل أحدكم إَل يشء يسرته من انلاس
ْ
.فإن أىب فليقاتله؛ فإنما هو شيطان
“লকাকনা বযমিকয় লিমতয়া ছূ তৰা মদ ছালাত আদায় ককৰ, মিকয় লতওঁক
মানু হৰ পৰা আঁৰ কমৰ ৰাকখ, তাৰ মপছত লকাকনাবাই িমদ লতওঁৰ
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সন্মু কখমদ িাব লখাকজ, লতওঁ তাক প্ৰমতহত কমৰব, মস মবৰত নহ’লল লতওঁৰ
লগত িু দ্ধ কমৰব। কাৰণ মস চয়তান”।[10]
মুছমলমৰ আন এটা বণৃনাত আকছ, “কাৰণ লতওঁৰ লগত চয়তান আকছ”।
[11]
মুছল্লীৰ সন্মু কখমদ লিাৱা লবধ নহয়। আবু জুহাইম ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা
বমণৃত, ৰাছূ লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লাকম লককছ:
َُّ يعلم
ً املار بني يدي املصيل ماذا عليه لاكن أن يقف أربعني
ُ لو
ََّ خريا هل من أن
يمر بني
يديه
“মুছল্লীৰ সন্মু কখমদ অমতক্রমকাৰী বযমিকয় িমদ জামনকলকহঁকতন, লতওঁৰ
ওপৰত মক পমৰমাণ পাপ লহকছ, লতকনহ’লল সন্মু কখমদ লিাৱাৰ পমৰৱকতৃ
চমল্লশললকক অকপিা কৰা লতওঁৰ বাকব উিম আমছল”। এই হাদীছৰ
এজন বণৃনাকাৰী আবু নাদৰ ৰামহমাহুল্লাকহ লককছ: লমাৰ মনত নাই লতওঁ
মক লককছ: চমল্লশ মদন, লন চমল্লশ মাহ লন চমল্লশ বছৰ”। [12]
ইমামৰ ছূ তৰা লতওঁৰ মপছত অৱস্থানৰত সককলাকৰ ছূ তৰা মহচাকপ
িকথষ্ট। আব্দু ল্লাহ ইবন আব্বাছ (ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহু)ৰ হাদীছত আকছ, লতওঁ
এমট মাইকী গাধৰ মপমঠত উমঠ আগমন কমৰকল, লতমতয়া মাত্ৰ লতওঁ প্ৰাি
বয়সত ভমৰ মদকছমহ, ৰাছূ লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লাকম মবদায়
হজ্জত মমনাত মথয় লহ লদৱাল লনাকহাৱালক মানু হকবাৰক লল ছালাত আদায়
কমৰ আমছল, ইবন আব্বাকছ (ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহু) প্ৰথম শাৰীৰ মকছু মান
মুছল্লীৰ সন্মু কখমদ গাধৰ মপমঠত আকৰাহণ অৱস্থাত অমতক্রম কমৰমছল, তাৰ
মপছত গাধৰ মপমঠৰ পৰা নামম ৰাছূ লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লামৰ
মপছফাকল অইনসকলৰ লগত শাৰীত মমমলত লহ ছালাত আদায় কমৰমছল।
লতওঁৰ এই আচৰণক লকাকনও মতৰষ্কাৰ বা অপছন্দ কৰা নামছল। [13]
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মই শ্বাইখ ইবন বাি ৰামহমাহুল্লাহক কওঁকত শুমনকছাঁ: “ইয়াৰ দ্বাৰা
প্ৰমামণত হয় লি, ইমামৰ ছূ তৰা মুিামতসকলৰ ছূ তৰা মহচাকপ
গণয, গমতকক ইমামৰ সন্মু খত ছূ তৰা থামককল মুিামতসকলৰ সন্মু কখমদ
অমতক্রম কৰা লদার্ণীয় নহয়”। [14]
৪. মথয় লহাৱা অৱস্থাত তাকবীকৰ তাহমৰমা লকাৱা।
মুছল্লীকয় আল্লাহৰ লনকটয অজৃনৰ বাকব মি নফল অথবা ফৰজ ছালাত
আদায় কৰাৰ ইচ্ছা ককৰ, অন্তৰত তাৰ বাকব মনয়ত কমৰব আৰু
মুকখকৰ “ اهلل أكربআল্লাহু আকবাৰ” ক’ব, আৰু ছাজদাহৰ স্থানত দত মষ্ট ৰামখ
হাতৰ আঙু মলসমূ হ মমলাই উভয় হাত কান্ধ অথবা কাণললকক উঠাব।
কাৰণ ভুল পদ্ধমতত ছালাত আদায়কাৰীৰ হাদীছত নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ
ৱাছাল্লাকম লককছ:
إذا قمت إَل الصالة فكرب
“লিমতয়া তুমম ছালাতৰ বাকব মথয় লহাৱা, তাকবীৰ ক’বা”। [15]
আল্লাহ তা’আলাই লককছ:

ُ ُ﴿وق
َ وموا ْ َِّلِل قََٰنت
َ
) 832:﴾(ابلقرة٨٣٢ ني
ِِ ِ

“আৰু আল্লাহৰ বাকব মথয় লহাৱা মবনীতভাকৱ”।[16]
ইমৰান ইবন হুছাইন ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুক ৰাছূ লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ
ৱাছাল্লাকম লককছ:

ً
َّ
َْ
ْ
ً
ب
ٍ  فإن لم تستطع فعىل جن، فإن لم تستطع فقاعدا،صل قائما
ِ

“মথয় লহ ছালাত আদায় কৰা, িমদ লনাৱাৰা লতকন্ত বমহ ছালাত আদায়
কৰা, লসইকটাও িমদ লনাৱাৰা লতকন্ত কামত লহ শুই ছালাত আদায় কৰা”।
[17]
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ওমৰ ইবন খািাব ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা বমণৃত, নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ
ৱাছাল্লাকম লককছ: «“ »إنما األعمال بانلياتমনশ্চয় মনয়তৰ ওপৰত আমল
মনভৃৰশীল”। [18]
মনয়ত মুকখকৰ উচ্চাৰণ নকমৰব, কাৰণ নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লাম
আৰু লতওঁৰ চাহাবাকয় মকৰামসককল মনয়ত মুকখকৰ উচ্চাৰণ কমৰ পঢা
নামছল। আব্দু ল্লাহ ইবন ওমৰ ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুকৱ লককছ, ছালাত আৰম্ভ
কৰাৰ সময়ত ৰাছূ লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লাকম কান্ধ বৰাবৰ উভয়
হাত উঠাইমছল, লিমতয়া লতওঁ ৰুকুৰ বাকব তাকবীৰ লকমছল আৰু ৰুকুৰ
পৰা মূ ৰ উঠাইমছল অনু ৰূপভাকৱ হাত উকিালন কমৰমছল, মকন্তু ছাজদাহৰ
পৰা মূ ৰ উকঠাৱাৰ সময়ত লতওঁ একনকুৱা কৰা নামছল। অনয বণৃনাত
আকছ:
وإذا قام من الركعتني رفع يديه
“লিমতয়া লতওঁ দু ই ৰাকাত পূ ণৃ কমৰ উমঠমছল, উভয় হাত উকিালন
কমৰমছল”।[19]
মামলক ইবন হুয়াইমৰছ ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ হাদীছত আকছ, ৰাছূ লুল্লাহ
চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লাকম লিমতয়া তাকবীৰ লকমছল, লতমতয়া লতওঁ উভয়
হাত কাণ বৰাবৰ উঠাইমছল, লিমতয়া লতওঁ ৰুকু কমৰমছল লতমতয়াও লতওঁ
উভয় হাত কাণ বৰাবৰ উঠাইমছল, ৰুকুৰ পৰা মূ ৰ উঠাই লতওঁ লকমছল:
سمع اهلل ملن محده
(ছামময়াল্লাহু মলমান হামমদাহ) ছহীহ মুছমলমৰ বণৃনাত আকছ:
حىت حياذي بهما فروع أذنيه
“লতওঁ উভয় হাত দু ই কাণৰ লমত বৰাবৰ উঠাইমছল”। [20]
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লকমতয়া উভয় হাত কাণ বা কান্ধললকক উকঠাৱা হ’ব এই সম্পককৃ বমণৃত
হাদীছকবাৰ মতমন প্ৰকাৰৰ:
প্ৰথম প্ৰকাৰ: এই প্ৰকাৰ হাদীছৰ দ্বাৰা বুজা িায় লি, ৰাছূ লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু
আলাইমহ ৱাছাল্লাকম আগত হাত উঠাই তাকবীৰ লককছ। ইবন ওমৰ
ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা বমণৃত:
 ثم كرب،اكن رسول اهلل ﷺ إذا قام للصالة رفع يديه حىت تكونا حذو منكبيه
“ৰাছূ লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লাকম লিমতয়া ছালাতৰ বাকব মথয়
লহমছল, উভয় হাত কাণ ললকক উঠাইমছল তাৰ মপছত তাকবীৰ লকমছল”।
[21]
আবু হুমাইদ ছাকয়মদ ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা বমণৃত:
َّ ُ
َ ُ
كرب
ِ اكن رسول اهلل ﷺ إذا قام إَل الصالة يرفع يديه حىت حياذي بهما منكبيه ثم ي
“ৰাছূ লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লাকম লিমতয়া ছালাতত মথয়
লহমছল, লতমতয়া লতওঁ উভয় হাত কান্ধ বৰাবৰ উঠাইমছল, তাৰ মপছত
তাকবীৰ লকমছল”। [22]
মদ্বতীয় প্ৰকাৰ: এই প্ৰকাৰৰ হাদীছৰ দ্বাৰা বুজা িায় লি, ৰাছূ লুল্লাহ
চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লাকম তাকবীৰ লকাৱাৰ মপছত হাত উঠাইমছল।
আবু কালাবা ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা বমণৃত, লতওঁ মাকলক ইবন
হুয়াইমৰছ ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুক লদমখকছ, লতওঁ ছালাত আদায়ৰ সময়ত
তাকবীৰ লকমছল তাৰ মপছত উভয় হাত উকিালন কমৰমছল... লতওঁ লককছ
ৰাছূ লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লাকম অনু ৰূপ কৰমছল”।[23]
তততীয় প্ৰকাৰ: এই প্ৰকাৰৰ হাদীছৰ দ্বাৰা বুজা িায় লি, লতওঁ তাকবীৰৰ
লকগ লকগ হাত উঠাইমছল, তাকবীৰ লশর্, হাত উকঠাৱাও লশর্। আব্দু ল্লাহ
ইবন ওমৰ ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা বমণৃত, লতওঁ লককছ: “মই ৰাছূ লুল্লাহ
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চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লামক ছালাতত তাকবীৰ আৰম্ভ ককৰাঁকত , লতওঁ
তাকবীৰ লকাৱাৰ সময়ত উভয় হাত কাণললকক উঠাইমছল”। [24]
গমতকক লকাকনা বযমিকয় িমদ এই পদ্ধমতকবাৰৰ মিককাকনা এটাৰ অনু সৰণ
ককৰ, লতকন্ত লতওঁ ছু ন্নতৰ ওপৰকতই আমল কৰা বুজাব।[25]
আৰু ছাজদাহৰ স্থানত দত মষ্ট ৰখা, মূ ৰকটা নত ৰামখ আৰু মামটৰ ফাকল দত মষ্ট
মনকিপ কৰাৰ প্ৰমাণ হ’ল বায়হাকী আৰু হামকম ((ৰামহমাহুল্লাহ)) বমণৃত
হাদীছ, িাৰ সপকি ৰাছূ লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লামৰ দহজন
চাহাবাৰ পৰা বমণৃত হাদীছ আকছ। [26]
আবু হুৰায়ৰা ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা বমণৃত, নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ
ৱাছাল্লাকম লককছ:
َ ْ
ُ
.أبصارهم
 أو ُتلخ َطف ََّن،ِلنتهني أقوام يرفعون أبصارهم إَل السماء ِف صالتهم
“মিসককল মনজৰ ছালাতত আকাশৰ ফাকল দত মষ্টপাত ককৰ, লতওঁকলাকক
মনশ্চয় মবৰত থকা উমচত, অনযথা লতওঁকলাকৰ দত মষ্ট হৰণ কৰা হ’ব”।[27]
৫. উভয় হাত বুকুৰ ওপৰত ৰামখব, লসাঁ হাত বাওঁ হাতৰ মপমঠ অথবা
কমি নাইবা বাহুৰ ওপৰত ৰামখব।
ওৱাকয়ল ইবন হুজৰ ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা বমণৃত, লতওঁ লককছ: “মই
ৰাছূ লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লামৰ লগত ছালাত আদায় কমৰকছাঁ,
লতওঁ বাওঁ হাতৰ ওপৰত লসাঁ হাত ৰামখ বুকুৰ ওপৰত লথমছল”। [28]
ওৱাকয়ল ইবন হুজৰ ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ হাদীছ অনয শব্দত বমণৃত আকছ
লি, লতওঁ লককছ: মই ৰাছূ লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লামক: “লিমতয়া
লতওঁ ছালাতত মথয় লহমছল, লসাঁ হাতৰ দ্বাৰা বাওঁ হাত ধমৰ
ৰামখমছল”।[29]

 13 

এই হাদীছত লসাঁ হাতৰ দ্বাৰা বাওঁ হাত ধৰাৰ কথা আকছ। অনযানয
হাদীছত বুকুৰ ওপৰত লসাঁ হাত বাওঁ হাতৰ ওপৰত ৰখাৰ কথা আকছ।
ইবন উছাইমমন ৰামহমাহুল্লাকহ লককছ: “এই দু ই অৱস্থাত লবধ: প্ৰথমতাঃ
লসাঁ হাতৰ দ্বাৰা বাওঁ হাত ধৰা। মদ্বতীয়তাঃ লসাঁ হাত বাওঁ হাতৰ ওপৰত
ৰখা”।[30]
ছাহাল ইবন ছাদৰ পৰা বমণৃত, লতওঁ লককছ: “ললাকসকলক লকাৱা
লহমছল, পুৰুকর্ লিন ছালাতত লতওঁৰ লসাঁ হাত বাওঁ হাতৰ বাহুৰ ওপৰত
ৰাকখ”। আবু হামিম (ৰামহমাহুল্লাকহ) লককছ: ইয়াৰ দ্বাৰা মই মনমশ্চত
লি, এইকটা

ৰাছূ লুল্লাহ

চাল্লাল্লাহু

আলাইমহ

ৱাছাল্লামৰ

মনকদৃশ

আমছল”।[31]
আল্লামা ইবন বাজ ৰামহমাহুল্লাহক কওঁকত শুমনকছাঁ: “হ’ব পাকৰ এইকটা
অনয প্ৰকাৰৰ, আককৌ হ’ব পাকৰ ইয়াৰ উকিশয ওৱাকয়ল ৰামদ্বয়াল্লাহু
আনহুৰ হাদীছৰ অনু ৰূপ”।[32]
৬. ছালাত আৰম্ভ কৰাৰ দু আকৰ ছালাত আৰম্ভ কমৰব।
ছালাত আৰম্ভ কৰাৰ বহু দু আ আকছ , তাৰ পৰা মি লকাকনা এটা দু আ
পমঢব লাকগ, মকন্তু একামধক দু আ এককলকগ পমঢব নালাকগ, বৰঞ্চ লবকলগ
লবকলগ সময়ত লবকলগ লবকলগ দু আ পমঢব লাকগ। ছালাত আৰম্ভ কৰাৰ
মকছূ মান দু আ:
এক. আবু হুৰায়ৰা ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা বমণৃত, লতওঁ লককছ:
ৰাছূ লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লাকম তাকবীৰ লক মকৰাত আৰম্ভ কৰাৰ
আগত অলপ সময় মকন মকন আমছল। মই সু মধকলা: লহ আল্লাহৰ ৰাছূ ল
চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লাম! লমাৰ মপতত-মাতত আকপানাৰ ওপৰত
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উৎসমগৃত! আপুমন তাকবীৰ আৰু মকৰাতৰ মধযৱতৃী সময়ত মকন মকন
থামক মক কয়? লতওঁ ক’লল: “মই কওঁ:
َّ َ
ْ
َ
َ ْ َ
َ
 امهلل ن ِقين من،باعدت بني املرشق واملغرب
طاياي كما
امهلل با ِعد بيين وبني خ
ْ ْ
ََّ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ََّ األبيض من
َ
طاياي باثللج
 امهلل اغسلين من خ،النس
اثلوب
طاياي كما يُنَق
خ
َ َ واملاء
.والرب ِد
“লহ আল্লাহ! তুমম লমাৰ আৰু লমাৰ পাপৰ মাজত দূ ৰত্ব সত মষ্ট কমৰ
মদয়া, মিমান দূ ৰত্ব সত মষ্ট কমৰ মদছা পূ বৃ আৰু পমশ্চমৰ মাজত। লহ আল্লাহ!
তুমম লমাক লমাৰ পাপৰ পৰা পমৱত্ৰ কমৰ মদয়া, লিকনলক পমৱত্ৰ কৰা হয়
বগা কাকপাৰ ময়লাৰ পৰা। লহ আল্লাহ! লমাক লমাৰ পাপৰ পৰা ধু ই মদয়া
বৰফ, পানী আৰু তুর্াৰৰ দ্বাৰা”।[33]
দু ই. ছালাত আদায়কাৰীকয় ইচ্ছা কমৰকল তলৰ দু আকটাও পমঢব পাকৰ:
َُّ  وتعاَل، وتبارك اسمك،سبحانك امهلل وحبمدك
ُ َ  وال هلإ،جدك
.غريك
“লহ আল্লাহ! লতামাৰ পমৱত্ৰতা আৰু প্ৰশংসাৰ মাধযমত লতামাৰ তাছমবহ
পাঠ কমৰকছাঁ, লতামাৰ নাম বৰকতময়, লতামাৰ সন্মান সু মহান, লতামাৰ
বামহকৰ আন লকাকনা ইলাহ নাই”।[34]
মতমন. ছালাত আদায়কাৰীকয় ইচ্ছা কমৰকল আলী ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা
বমণৃত দু আকটাও পমঢব পাকৰ, আলী ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুকৱ লককছ: ৰাছূ লুল্লাহ
চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লাকম লিমতয়া ছালাতত মথয় লহমছল, লতমতয়া
লকমছল:

ً
ً
 إن،مسلما وما أنا من املرشكني
وجهت وجيه لذلي فطر السموات واألرض حنيفا
ُ
 ال رشيك هل وبذلك أمرت وأنا من، وممايت هلل رب العاملني، وحمياي،صاليت ون ُسيك
 ظلمت نفيس، أنت ريب وأنا عبدك، امهلل أنت امللك ال هلإ إال أنت،املسلمني
ً
 واهدين ألحسن، إنه ال يغفر اَّلنوب إال أنت،مجيعا
واعرتفت بذنيب فاغفر يل ذنويب
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 وارصف عين سيئها ال يرصف عين سيئها إال،األخالق ال يهدي ألحسنها إال أنت
 تباركت، أنا بك وإِلك، والرش ليس إِلك، واخلري لكه بيديك، وسعديك، بليك،أنت
. أستغفرك وأتوب إِلك،وتعاِلت
“মই একমনষ্ঠভাকৱ আত্মসমপৃণ কমৰকলাঁ মহান আল্লাহৰ ওচৰত, মিজকন
আকাশ আৰু পতমথৱী সত মষ্ট কমৰকছ, মই মুশ্বমৰকসকলৰ অন্তভুৃি নহয়।
মনশ্চয় লমাৰ ছালাত, লমাৰ কুৰবানী, লমাৰ জীৱন আৰু লমাৰ মৰণ একমাত্ৰ
দু ই জাহানৰ পালনকতৃা আল্লাহ তা’আলাৰ বাকব মনকবমদত, লতওঁৰ লকাকনা
শ্বমৰক নাই, লমাক ইয়াকৰই মনকদৃশ মদয়া লহকছ, আৰু মই মুছমলমসকলৰ

অন্তভুৃি। লহ আল্লাহ! তুমমকয়ই মামলক, তুমম বযতীত লকাকনা ইলাহ
নাই। তুমম লমাৰ ৰব, মই লতামাৰ বান্দা, মই লমাৰ নফছৰ ওপৰত জুলুম
(অতযাচাৰ) কমৰকছাঁ, মই লমাৰ অপৰাধ স্বীকাৰ কমৰকছাঁ, গমতকক, লমাৰ
সককলা পাপ লমাচন কমৰ মদয়া। মনশ্চয় লতামাৰ বামহকৰ লকাকনও পাপ
লমাচন কমৰবলল সিম নহয়। লমাক উিম আদশৃৰ দীিা দান কৰা, িাৰ
দীিা একমাত্ৰ লতামাৰ বামহকৰ লকাকনও মদবলল সিম নহয়। তুমম লমাৰ
পৰা কু-চমৰত্ৰ দূ ৰীভূত কমৰ মদয়া, লতামাৰ বামহকৰ লকাকনও লসয়া দূ ৰীভূত
কমৰবলল সিম নহয়। মই লতামাৰ দৰবাৰত হামজৰ, তুমম কলযাণময়,
সককলা কলযাণ লতামাৰ হাতত, অকলযাণ লতামাৰ পিৰ পৰা নহয়, মই
লতামাৰ ওপৰত লসাপদৃ আৰু লতামাৰ ওচৰকতই প্ৰতযাৱতৃন কমৰম। তুমম
বৰকতময় আৰু মহান। মই লতামাৰ ওচৰত ইকেগফাৰ কমৰকছাঁ আৰু
লতামাৰ ওচৰকতই তাওবাহ কমৰকছাঁ”।[35]
ছালাত আদায়কাৰীকয় ইয়াৰ বামহকৰওঁ আৰু অনযানয দু আ পমঢব
পাকৰ, মিকবাৰ ৰাছূ লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লামৰ পৰা বমণৃত।[36]
৭. তাৰ মপছত ছালাত আদায়কাৰীকয় ক’ব:
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أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم
(আউজু মবল্লামহ মমনাশ্ব শ্বাইত’ৱামনৰ ৰামিম) কাৰণ আল্লাহ তা’আলাই
লককছ:

َ َ َ ُ َ ََ َ
َّ َ َّ
َّ ۡ َٰلشيۡ َط
) 82:﴾(انلحل٩٨ يم
ِۡ ج
ِن ٱ
ۡ هللِ م
ۡ ان ۡفٱسۡ َت ِعذۡ ۡب ِٱ
ۡ ت ٱلۡقرۡء
ۡ ۡ﴿ََإِذا قرأ
ِ ن ٱلر
ِ

“লিমতয়া তুমম কুৰআন পমঢবা আল্লাহৰ ওচৰত অমভশি চয়তানৰ পৰা
আশ্ৰয় মবচামৰবা”।[37]
অথবা ক’বা:

. ونفثه، ونفخه، من همزه،أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم
“আল্লাহৰ ওচৰত মবতামৰত চয়তানৰ পৰা পানাহ মামগলছাঁ, তাৰ প্ৰভাৱৰ
পৰা, তাৰ অহঙ্কাৰৰ পৰা আৰু তাৰ দু ষ্ট অনু ভূমতৰ পৰা”।[38]
৮. মকন মকন (অনু চ্চস্বৰত) ( بسم اهلل الرمحن الرحيمমবছমমল্লামহৰ ৰাহমামনৰ
ৰামহম)

পমঢব। আনাছ ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ

পৰা

বমণৃত,

লতওঁ

লককছ: “মই ৰাছূ লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লাম, আবু বকৰ, ওমৰ
আৰু

উছমান

ৰামদ্বয়াল্লাহু

আনহুমৰ মপছত ছালাত আদায় কমৰকছাঁ,

লতওঁকলাকৰ লকাকনও মবছমমল্লাহ উচ্চস্বৰত লকাৱা নামছল”। [39]
মবছমমল্লাহ এমট সম্পূ ণৃ আয়াত। [40]
৯. ছূ ৰা ফামতহা মতলাৱাত কমৰব:
َ َ ّ َ َّ ُ َ
َ َ َّ ُ ُ َ َ َّ
َ
َّ ٱلرِنَٰمۡح
َّ ١ي
اك ۡن
ۡ اك نعب ۡد ِإَوي
ۡ  إِي٣ين
ِۡ ل
ِۡ  مَٰل٢ِيم
ِۡ ٱلرح
َۡ ب ٱلعَٰل ِم
ِۡ هللِ ر
ۡ ِ ﴿ٱۡلم ۡد
ِ ّ ِك يَوۡ ِۡم ٱ
َ
ّ
َ
َ
َ
ّ َ
ِۡ ي ٱل َمغ ُض
وب
ِۡ  غ٦ۡت َعلي ِهم
ۡ َ ِين أن َعم
َۡ ط ٱَل
ۡ َ َٰ ص َر
َۡ ط ٱل ُمس َت ِق
ۡ َ َٰ ٱلص َر
ُۡ ِس َتع
ِ ٥يم
ِ  هدِنا٤ي
ّ َّ َ َ
َ
]7-4:﴾[الفاحتة٧ ي
َۡ ِل ٱلضآل
ۡ َعلي ِهمۡ و
কাৰণ, উবাদা ইবন ছামমত ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা বমণৃত, ৰাছূ লুল্লাহ
চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লাকম লককছ:
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.ال صالة ملن لم يقرأ بفاحتة الكتاب
“মিকয় (ছালাতত) ফামতহা পঢা নাই, লতওঁৰ ছালাত (কহাৱা) নাই”।[41]
প্ৰকতযক

মুছল্লীলয়

(ছালাত

আদায়কাৰীলয়)

ছূ ৰা

ফামতহা

পঢা

ওৱামজব, জাহমৰ (উচ্চস্বৰত)বা মছৰমৰ (মনম্নস্বৰত) উভয় ছালাতৰ
মুিামদসকল এই মনকদশৃৰ অন্তভুৃি। কাৰণ উবাদা ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ
পৰা বমণৃত পূ বৃৰ মাৰফূ হাদীছত আকছ :
لعلكم تقرؤون خلف إمامكم
“সম্ভৱত লতামাকলাকক ইমামৰ মপছত মতলাৱাত কৰা”। মই ক’ললা:

হয়, দ্রুত পকঢাঁ। লহ আল্লাহৰ ৰাছূ ল (চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লাম)! লতওঁ
ক’লল:

ْ
َ
.ال تفعلوا إال بفاحتة الكتاب؛ فإنه ال صالة ملن لم يقرأ بها

“ফামতহা বযতীত অনয এককা নপমঢবা, কাৰণ মিজকন ফামতহা নপকঢ
লতওঁৰ লকাকনা ছালাত নাই”।[42]
মুহাম্মদ ইবন আমব আময়শা (ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহু)লয় ৰাছূ লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু
আলাইমহ ৱাছাল্লামৰ চাহাবাৰ পৰা বণৃনা কমৰকছ, ৰাছূ লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু
আলাইমহ ৱাছাল্লাকম লককছ:
لعلكم تقرؤون واإلمام يقرأ
“সম্ভৱত ইমামৰ মতলাৱাত কৰাৰ সময়ত লতামাকলাককও মতলাৱাত
কৰা”। লতওঁকলাকক ক’লল: আমম একনকুৱা ককৰাঁ। লতওঁ ক’লল:
 إال أن يقرأ أحدكم بفاحتة الكتاب،ال
“একনকুৱা নকমৰবা, মকন্তু লতামাকলাকৰ লকাকনাবাই ফামতহা পমঢকল মভন্ন
কথা”।[43]
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মকন্তু মিজন মাছবুকক ইমামক ৰুকু অৱস্থাত পায় লতওঁৰ পৰা ফামতহা
পঢাৰ আৱশযকতা উমঠ িাব। কাৰণ আবু বকৰা ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ
হাদীছত আকছ, লতওঁ লিমতয়া ৰাছূ লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লামৰ
ওচৰত লগ পাইমছল, লতমতয়া লতওঁ ৰুকু অৱস্থাত আমছল, আবু বকৰা
ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুকয় ছালাতৰ শাৰীত মনমমলালককয়ই ৰুকু কমৰকল, এই
ঘটনা ৰাছূ লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লামক জকনাৱা হ’ল, লতমতয়া
লতওঁ ক’লল: “আল্লাকহ লতামাৰ আগ্ৰহ বঢাই মদয়ক, মকন্তু একনকুৱা
লকমতয়াওঁ নকমৰবা”।[44]
ইয়াত লিযণীয় লি, লতওঁ মি ৰাকা‘তৰ ৰুকু পাইকছ, লসই ৰাকা‘তৰ
মকৰাত লতওঁক কাজা কৰাৰ মনকদৃশ ৰাছূ লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ
ৱাছাল্লাকম

মদয়া

নাই, িমদ

মকৰাতমবহীন

লসই

ৰাকা‘ত

অশুদ্ধ

হ’লকহঁকতন, লতকন্ত মনশ্চয় ৰাছূ লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লাকম লতওঁক
পুনৰাই লসই ৰাকাত আদায় কৰাৰ মনকদৃশ মদকলকহঁকতন।
মুিাদীসককল িমদ পাহমৰ িায় অথবা নাজাকন, লতকনহ’লল লতওঁকলাকৰ
পৰা ছূ ৰা ফামতহা পঢাৰ আৱশযকতা ৰমহত লহ িাব।
১০. ছূ ৰা ফামতহাৰ লশর্ত ক’ব: ‘ آمينআমীন’।
িমদ জাহমৰ ছালাত হয় সকজাকৰ (উচ্চস্বৰত), আৰু মছৰমৰ ছালাত হ’লল
লাকহলক (মনম্নস্বৰত) ক’ব ‘ آمينআমীন’। ‘আমীন’ শব্দৰ অথৃ হ’ল: লহ
আল্লাহ! কবুল কৰা। কাৰণ আবু হুৰায়ৰা ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা বমণৃত,
লতওঁ লককছ: “ৰাছূ লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লাকম ফামতহা লশর্ কমৰ
উচ্চ স্বৰত ‘আমীন’ লকমছল”।[45]
লতওঁৰ পৰা আৰু এমট হাদীছত বমণৃত, নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লাকম
লককছ: “ইমাকম লিমতয়া আমীন কয়, লতামাকলাককও আমীন লকাৱা, কাৰণ
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িাৰ আমীন মফমৰোসকলৰ আমীনৰ লগত মমমল িাব, লতওঁৰ পূ বৃৰ
সককলা পাপ িমা কমৰ মদয়া হ’ব”।[46]
লতওঁৰ পৰা আৰু বমণৃত আকছ, ৰাছূ লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লাকম
ََ
ََ
َ
ُ َ
লককছ: “ইমাকম লিমতয়া কয়, ﴿ ۡ ۡول
وب ۡعلي ِهم
ِ غيِ ۡٱلمغض
ّ َّ
َۡ ِ ﴾ ٱلضآلলতামাকলাকক লকাৱা  آمينআমীন। কাৰণ িাৰ আমীন
ي
মফমৰোসকলৰ আমীনৰ লগত মমমল িাব, লতওঁৰ পূ বৃৰ পাপ িমা কমৰ
মদয়া হ’ব”।[47]
মি বযমিকয় ছূ ৰা ফামতহা পমঢবলল অিম, লতওঁ কুৰআনৰ অনয ক’ৰবাৰ
পৰা মতলাৱাত কমৰব। িমদ কুৰআনৰ পৰা এককাকৱই নাজাকন, লতকনহ’লল
ক’ব:
 وال حول وال قوة إال باهلل العيل، واهلل أكرب، وال هلإ إال اهلل، واحلمد هلل،سبحان اهلل
.العظيم
কাৰণ আব্দু ল্লাহ ইবন আবু আওফা ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা বমণৃত, লতওঁ
লককছ: এজন বযমিকয় নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লামৰ ওচৰত আমহ
ক’লল: মই কুৰআনৰ লকাকনা অংশ গ্ৰহণ কমৰবলল সিম নহয়, গমতকক
লমাক তাৰ পমৰৱকতৃ অনয মকবা মশিা মদয়ক, লতওঁ ককল: “তুমম
লকাৱা[48]:
 وال حول وال قوة إال باهلل العيل، واهلل أكرب، وال هلإ إال اهلل، واحلمد هلل،سبحان اهلل
العظيم
১১. ছূ ৰা ফামতহাৰ মপছত ফজৰ আৰু জুমাৰ দু ই ৰাকাতত আৰু
লজাহৰ, আছৰ, মাগৰীব আৰু ঈশাৰ প্ৰথম দু ই ৰাকাতত লকাকনা এটা ছূ ৰা
মমকলাৱা অথবা কুৰআনৰ ি’ৰ পৰা সহজ মতলাৱাত কৰা। নফল ছালাতৰ
প্ৰকতযক ৰাকাতত ছূ ৰা মমকলাৱা উমচত।
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আবু কাতাদা ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা বমণৃত, লতওঁ লককছ: “ৰাছূ লুল্লাহ
চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লাকম লজাহৰৰ প্ৰথম দু ই ৰাকাতত ফামতহা
পমঢমছল আৰু তাৰ লগত দু টা ছূ ৰা মমলাইমছল। প্ৰথম ৰাকাত দীঘল
(লম্বা) কমৰমছল আৰু মদ্বতীয় ৰাকাত চুমট (সৰু) কমৰমছল। লকমতয়াবা
লকমতয়াবা আয়াত শুনাই পমঢমছল। আৰু আছৰৰ প্ৰথম দু ই ৰাকাতত ছূ ৰা
ফামতহা আৰু দু টা ছূ ৰা মমলাই পমঢমছল, প্ৰথম ৰাকাত লতওঁ দীঘৃ
কমৰমছল। ফজৰৰ প্ৰথম ৰাকাতত দীঘল কমৰমছল, মদ্বতীয় ৰাকাতত চুমট
কমৰমছল”।[49]
এই হাদীছকটা একন দকৰও বমণৃত আকছ লি, “নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ
ৱাছাল্লাকম লজাহৰ আৰু আছৰৰ প্ৰথম দু ই ৰাকাতত এটালক ছূ ৰা
মমলাইমছল, লকমতয়াবা লতওঁ আমাক আয়াত শুনাইমছল”। [50]
মবকশর্লক লজাহৰৰ ছালাত সম্পককৃ আকছ লি, নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ
ৱাছাল্লাকম মদ্বতীয় দু ই ৰাকাতত ছূ ৰা ফামতহাৰ লগত অমতমৰি পমঢমছল।
আবু ছাইদ খুদমৰ ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা বমণৃত, লতওঁ লককছ: “লজাহৰ
আৰু আছৰত ৰাছূ লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লাকম মকয়ামৰ পমৰমাপ
কমৰমছল, আমম অনু মান কমৰমছকলাঁ লজাহৰৰ দু ই ৰাকাতত লতওঁৰ মথয়
লহাৱাৰ পমৰমাণ ছূ ৰা ছাজদাহৰ অনু ৰূপ, মদ্বতীয় দু ই ৰাকাতৰ অনু মান
কমৰমছকলাঁ তাৰ আধা। আৰু আছৰৰ প্ৰথম দু ই ৰাকাতৰ পমৰমাপ
কমৰমছকলাঁ

তাকতালক

অকদ্ধৃক”। অনয শব্দত হাদীছকটা একনকুৱা

আমহকছ: “নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লাকম লজাহৰৰ প্ৰথম দু ই ৰাকাতত
মত্ৰশ আয়াতললকক পমঢমছল, মদ্বতীয় দু ই ৰাকাতত লপান্ধৰ আয়াতললকক
পমঢমছল, (প্ৰকতযক ৰাকাতত)। অথবা লককছ: তাৰ আধা। আৰু আছৰৰ
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প্ৰথম দু ই ৰাকাতত লপান্ধৰ আয়াত পমৰমাণ পমঢমছল, মদ্বতীয় দু ই
ৰাকাতত তাৰ আধা পমঢমছল”।[51]
এইকবাৰ হাদীছৰ দ্বাৰা প্ৰমামণত হয় লি, নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লাকম
লজাহৰৰ মদ্বতীয় দু ই ৰাকাতত ছূ ৰা ফামতহাৰ লগত অমতমৰি
পমঢমছল।[52]
ছূ লাইমান ইবন ইয়াছাকৰ লককছ, আবু হুৰায়ৰা ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুকৱ
মমদনাৰ লকাকনাবা এজন ইমামৰ ফাকল ইমঙ্গত কমৰ লককছ, মই ৰাছূ লুল্লাহ
চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লামৰ ছালাতৰ লগত লতওঁৰ ছালাততলক লবমছ
মমল কাকৰাঁ ছালাত লদখা লপাৱা নাই। ছূ লাইমাকন লককছ: “মই লতওঁৰ
মপছত ছালাত আদায় ককৰাঁ, লতওঁ লজাহৰৰ প্ৰথম দু ই ৰাকাত দীঘল
কমৰমছল আৰু মদ্বতীয় দু ই ৰাকাত চুমট কমৰমছল, অনু ৰূপভাকৱ আছৰৰ
চালাকতা চুমট কমৰমছল, মাগৰীবৰ প্ৰথম দু ই ৰাকাতত মকচাকৰ মুফাচ্ছাল
(মুফাচ্ছালৰ[53] সৰু ছূ ৰাসমূ হ) আৰু ঈশ্বাৰ প্ৰথম দু ই ৰাকাতত
আওছাকত মুফাচ্ছাল (মুফাচ্ছালৰ মধযম ছূ ৰাসমূ হ) পমঢমছল। ৰামতপুৱা
পমঢমছল মতওৱাকল মুফাচ্ছাল (মুফাচ্ছালৰ ডাঙৰ ছূ ৰাসমূ হ)।[54]
বহু সময়ত নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লাকম লজাহৰৰ ছালাত পূ কবৃ
বমণৃত পমৰমাণতলক অমধক দীঘল কমৰমছল। আবু ছাইদ খুদমৰ ৰামদ্বয়াল্লাহু
আনহুৰ পৰা বমণৃত, লতওঁ লককছ: “লজাহৰৰ ছালাত ইমান দীঘল লহমছল
লি, লকাকনাবাই ‘বামি’ (মদীনাৰ কবৰস্থানৰ নাম) লল িমদ প্ৰকয়াজন পূ ণৃ
কমৰবলল িায়, তাৰ পৰা উভমত আমহ অিু কমৰ লদমখব লি ৰাছূ লুল্লাহ
চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লাকম প্ৰথম ৰাকাতকতই আকছ, কাৰণ লতওঁ প্ৰথম
ৰাকাত দীঘল কমৰমছল।”[55]
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আবু বাৰজা আছলামম ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা বমণৃত, “নবী চাল্লাল্লাহু
আলাইমহ ৱাছাল্লাকম ফজৰৰ ছালাত লশর্ কমৰমছল, তাৰ মপছত
ললাকসককল উভমত লিাৱাৰ সময়ত এজকন আনজনক মচমনব পৰা নামছল।
লতওঁ ফজৰৰ দু ই ৰাকাতত অথবা তাৰ লকাকনা এক ৰাকাতত র্ামঠৰ পৰা
এশ আয়াতললকক পমঢমছল”।[56]
শ্বায়খ ইমাম ইবন বাি (ৰামহমাহুল্লাহক)ক পাঁচ ওৱাি ছালাতৰ মকৰাতৰ
মবর্কয় কওঁকত শুমনকছাঁ: “ফজৰত উিম হ’ল মতওৱাকল মুফাচ্ছাল
পঢা।[57]
লজাহৰ, আছৰ আৰু ঈশাত আওছাকত মুফাচ্ছাল আৰু মাগৰীবত মকচাকৰ
মুফাচ্ছাল। কাৰণ নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লাকম অমধকাংশ সময়ত
একনকুৱা মকৰাত পমঢমছল, মকন্তু ছফৰত অথবা অসু স্থতাৰ কাৰকণ ফজৰৰ
ছালাতত মকচাৰ ছূ ৰা পঢা লদার্ণীয় নহয় িমদও, উিম হ’ল উকল্লমখত
পমৰমাপ অনু িায়ী ছালাত পঢা। দলীল ছূ লাইমান ইবন ইয়াছাৰৰ সূ ত্ৰত
আবু হুৰায়াৰা ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহু [58]ৰ পৰা বমণৃত নবী চাল্লাল্লাহু
আলাইমহ ৱাছাল্লামৰ হাদীছ”।[59]
ইমাম ইবনু ল কাইয়ু যম ৰামহমাহুল্লাকহ ফামতহাৰ মপছত নবী চাল্লাল্লাহু
আলাইমহ ৱাছাল্লামৰ মকৰাতৰ মবর্কয় লককছ: “লতওঁ ছূ ৰা ফামতহা লশর্
কমৰ অনয ছূ ৰা আৰম্ভ কমৰমছল, অমধকাংশ সময়ত দীঘৃ মকৰাত
পমঢমছল, মকন্তু লকাকনা কাৰণবশতাঃ লিকন- ছফৰ অথবা অনয প্ৰকয়াজনত
চুমট

কমৰমছল, িমদও

সাধাৰণকত

লতওঁ

মধযম

পন্থা

অৱলম্বন

কমৰমছল”।[60]
মকৰাতৰ লিত্ৰত সককলা সময়কত, সককলা অৱস্থাকত আৰু সবৃকিত্ৰকত
নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লামৰ অনু সৰণ কৰাই উিম।[61]
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১২. সম্পূ ণৃ মকৰাত লশর্ কমৰ শ্বাস ঘূ মৰ অহাললকক িকন্তক মবৰমত ললাৱা
উমচত িাকত ৰুকুৰ লগত মকৰাত মমমল নািায়। ফামতহাৰ পূ বৃৰ মবৰমত
একনকুৱা নহয়, কাৰণ তাত ছালাত আৰম্ভ কৰাৰ দু আ আকছ, গমতকক
তাত দু আ পঢাৰ বাকব প্ৰকয়াজনীয় পমৰমাণৰ মবৰমত ল’ব লাকগ।
হাছান ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ সূ ত্ৰত ছামুৰা ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ চনদত নবী
চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লামৰ পৰা বমণৃত:
. إذا استفتح الصالة وإذا فرغ من القراءة لكها:أنه اكن يسكت سكتتني
“লতওঁ দু বাৰ মবৰমত ললমছল, এবাৰ লিমতয়া ছালাত আৰম্ভ কমৰমছল আন
এবাৰ লিমতয়া লতওঁ সম্পূ ণৃ মকৰাতৰ পৰা ফামৰগ লহমছল”।[62]
ইমাম মতৰমমজী ৰামহমাহুল্লাকহ লককছ: “এইকটাকৱই একামধক আমলমৰ
অমভমত, ইমাকম ছালাত আৰাম্ভ কমৰ আৰু মকৰাত লশর্ কমৰ সামানয
পমৰমাণৰ মবৰমত ল’ব; লতওঁকলাকক এইকটাকক মুোহাব বুমল ভাকৱ। ইমাম
আহমদ, ইছহাক আৰু অনযানযসককলও অনু ৰূপ লককছ।
১৩. কান্ধ অথবা কাণ পিৃন্ত উভয় হাত উঠাই ৰুকু কমৰব লাকগ, মূ ৰ,
মপমঠ মামটৰ লগত সমান্তৰাললক (বৰাবৰ) ৰামখব লাকগ, উভয় হাত আঁঠুৰ
ওপৰত ৰামখব লাকগ আৰু আঙু মলকবাৰ ফাঁক কমৰ ৰামখব লাকগ।
কাৰণ আল্লাহ তা’আলাই লককছ:
َ َ
ُ َي ۡلَ َع ّل
ُ ۡر َّب
َ ْ ۡوٱف َعلُوا
َ ۡء
َ ۡٱۡل
َ كم
َ ْ ۡوٱع ُب ُدوا
َ ۡوْۤاوُدُجۡسٱ
َ ْ ام ُنوا ْ ۡٱر َك ُعوا
َ يأ ُّي َها ۡ َّٱَل
َ ِين
َٰٓ ﴿
ۡكم
َ
ُ
]77:﴾ۡ[اۡلج٧٧ۡ۩تفل ُِحون

“লহ মুমমনসকল! লতামাকলাকক ৰুকু কৰা, ছাজদাহ কৰা, লতামাকলাকৰ
ৰবৰ (প্ৰমতপালকৰ) ইবাদাত কৰা আৰু ভাল কাম কৰা, আশা কৰা িায়
লতামাকলাকক সফল হ’ব পামৰবা”।[63]
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আবু হুৰায়ৰা ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা বমণৃত, ছালাতত ভুলকাৰী বযমিৰ
হাদীছত আকছ :

ً
َّ
ۡراكعا
ثمۡاركعۡحىتۡتطمئ

“তাৰ মপছত তুমম ৰুকু কৰা আৰু ৰুকু অৱস্থাত মস্থৰ লহাৱা”।[64]
আবু হুৰায়ৰা ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা বমণৃত, লতওঁ লককছ:
 ويف، » ثم يكرب حني يركع،اكن رسول اهلل ﷺ إذا قام إَل الصالة يكرب حني يقوم
 إين ألشبهكم: «إنه اكن يصيل بهم فيكرب لكما خفض ورفع فإذا انرصف قال:لفظ
صالة برسول اهلل ﷺ؛
“ৰাছূ লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লাকম লিমতয়া ছালাতত মথয় লহমছল
তাকবীৰ

লকমছল, তাৰ

মপছত

তাকবীৰ

লকমছল

লিমতয়া

ৰুকু

কমৰমছল”।[65]
একনদকৰও বমণৃত আকছ লি, “লতওঁ লতওঁকলাকৰ লগত ছালাত আদায়
কমৰমছল আৰু প্ৰকতযকবাৰ উঠা আৰু নমাৰ সময়ত তাকবীৰ
লকমছল, তাৰ মপছত লকমছল লতামাকলাকৰ মভতৰত লমাৰ ছালাকতই
ৰাছূ লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লামৰ ছালাতৰ লগত লবমছ
সামঞ্জসযপূ ণৃ”।[66]
আব্দু ল্লাহ ইবন ওমৰ ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা বমণৃত:
... وإذا كرب للركوع،اكن يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصالة
“ৰাছূ লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লাকম লিমতয়া ছালাত আৰম্ভ কমৰমছল
আৰু লিমতয়া ৰুকু কমৰমছল উভয় হাত কান্ধললকক উঠাইমছল...”[67]
اكن إذا كرب رفع يديه حىت حياذي بهما أذنيه وإذا ركع رفع يديه حىت حياذي بهما
أذنيه»؛
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মামলক ইবন হুয়াইমৰছ ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা বমণৃত: “লিমতয়া লতওঁ
তাকবীৰ লকমছল, উভয় হাত কাণ পিৃন্ত উঠাইমছল আৰু লিমতয়া ৰুকু
কমৰমছল উভয় হাত কাণ পিৃন্ত উঠাইমছল”।[68]
আময়শা ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহাৰ পৰা বমণৃত:
َّ
يصوبه ولكن بني ذلك»؛
ِ واكن إذا ركع لم يشخص رأسه ولم
“লিমতয়া লতওঁ ৰুকু কমৰমছল মূ ৰ ওখ কমৰও নাৰামখমছল আৰু এককবাকৰ
নমাইও নাৰামখমছল, বৰঞ্চ মধযম পন্থাত ৰামখমছল”।[69]
আবু হুমাইদ ছাঈমদ ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুকৱ লকবাজকনা চাহাবাক লককছ:
، رأيته إذا كرب جعل يديه حذو منكبيه،أنا كنت أحفظكم لصالة رسول اهلل ﷺ
 ويف.»...وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه [وفرج بني أصابعه] ثم هرصظهره
ََّ
ٌ
 ووتريديه فتجاىف عن،كأنه قابض عليهما، «ثم ركع فوضع يديه لَع ركبتيه:لفظ
...جنبيه
“লতামাকলাকতলক মকয়ই “ৰাছূ লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লামৰ ছালাত
মবশুদ্ধভাকৱ সংৰিণ কমৰকছাঁ, মই লতওঁক লিমতয়া লতওঁ তাকবীৰ লকমছল
উভয় হাত কান্ধ বৰাবৰ কমৰমছল, লিমতয়া লতওঁ ৰুকু কমৰমছল উভয়
হাতৰ দ্বাৰা আঁঠু ধমৰমছল, (আঙু মলকবাৰ ফাঁক কমৰ ৰামখমছল) তাৰ মপছত
মামটৰ ফাকল হামলমছল...”।[70]
একনদকৰও বমণৃত আকছ, “তাৰ মপছত লতওঁ ৰুকু কমৰ উভয় হাত আঁঠুৰ
ওপৰত একনলক ৰামখমছল, লিন লতওঁ আঁঠুদ্বয় ধমৰ আমছল আৰু উভয়
হাত দু ই পাশ্বৃৰ পৰা পতথক ৰামখমছল...”[74]
মৰফাআ ইবন ৰাকফ ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুকৱ নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ
ৱাছাল্লামৰ পৰা বণৃনা কমৰকছ:
،وإذا ركعت فضع راحتيك لَع ركبتيك وامدد ظهرك
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“লিমতয়া তুমম ৰুকু কৰা, লতামাৰ হাতৰ কিাদ্বয় আঁঠুৰ ওপৰত ৰাখা
আৰু মপমঠ লম্বা কৰা”।[72]
ওৱামবছা ইবন মাবাদ ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুকৱ লককছ:
ََّ سوى ظهره حىت لو ُص
ََّ  فاكن إذا ركع،رأيت رسول اهلل ﷺ يصيل
َّ
.الستقر
ب عليه املاء
“মই ৰাছূ লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লামক ছালাত আদায় ককৰাঁকত
লদমখকছাঁ, লতওঁ লিমতয়া ৰুকু কমৰমছল মপমঠ সমান্তৰাল ৰামখমছল, আনমক
িমদ লতওঁৰ

ওপৰত

পানী ৰখা হ’ললকহঁকতন লতমতয়াও

মস্থৰ

থামককলকহঁকতন”।[73]
ৰুকুত মস্থৰভাকৱ অৱস্থান কমৰব লাকগ। কাৰণ হুিাইফা ৰামদ্বয়াল্লাহু
আনহুকৱ লসই বযমিক লদমখ লকমছল মিজকন ৰুকু ছাজদাহ সমঠকভাকৱ
কৰা নামছল:

ً
ََّ ت ُم
ََّ  ولو ُم،يت
َ ََّما صل
،حممدا ﷺ
]ت لَع غري الفطرة اليت فطر اهلل [عليها

“তুমম ছালাত আদায় কৰা নাই, িমদ তুমম মমৰ লিাৱা লতকনহ’লল তুমম লসই
তমৰকাৰ ওপৰত মমৰবা, িাৰ ওপৰত মুহাম্মদ

চাল্লাল্লাহু আলাইমহ

ৱাছাল্লামক সত মষ্ট কৰা লহাৱা নাই”।[74]
বাৰা ইবন আমিব ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা বমণৃত:
 وإذا رفع رأسه من الركوع ما، وقعوده بني السجدتني، وسجوده،اكن ركوع انليب ﷺ
.خال القيام والقعود قريبًا من السواء
“ৰাছূ লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লামৰ ৰুকু, ছাজদাহ আৰু দু ই
ছাজদাহৰ মাজত বহা আৰু ৰুকুৰ পৰা উমঠ লপান লহ মথয় লহাৱা
আটাইকবাৰ সমপমৰমাণৰ আমছল, মকয়াম আৰু লবঠক বযতীত”।[75]
১৪. ৰুকুত পাঠ কমৰবলগীয়া দু আসমূ হ:
«( »سبحان ريب العظيمছূ বহানা ৰামব্বয়াল আ’মজম) মতমনবাৰ লকাৱা উিম।
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হুজাইফাতুল য়ামান ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা বমণৃত, নবী চাল্লাল্লাহু
আলাইমহ ৱাছাল্লাকম ৰুকুত লকমছল:
«( »سبحان ريب العظيمছূ বহানা ৰামব্বয়াল আ’মজম) আৰু ছাজদাহত
লকমছল[76]: «( »سبحان ريب األىلعছূ বহানা ৰামব্বয়াল আ’লা)
অনয এটা বণৃনাত আকছ:
«( »سبحان ريب العظيمছূ বহানা ৰামব্বয়াল আ’মজম) মতমনবাৰ আৰু
ছাজদাহত « »سبحان ريب األىلعমতমনবাৰ।[77]
ইয়াৰ বামহকৰও অনযানয দু আ পঢাকৰাঁ অনু মমত আকছ , মিকবাৰ ৰাছূ লুল্লাহ
চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লামৰ পৰা প্ৰমামণত, লিকন:
এক. আময়শ্বা ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহাৰ হাদীছ, লতওঁ লককছ: “ৰাছূ লুল্লাহ
চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লাকম ৰুকু আৰু ছাজদাহত লবমছ লবমছলক এই
দু আ পাঠ কমৰমছল:[78]
 امهلل اغفر يل،سبحانك امهلل ربنا وحبمدك
দু ই. আময়শ্বা ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহাই লককছ, ৰাছূ লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ
ৱাছাল্লাকম লতওঁৰ ৰুকুত লকমছল:[79]

ٌ وح ُق َُّد
ٌ ُُس َّب
َُّ ،وس
رب املالئكة والروح

(ছু ব্বুহুন িুিুছুন ৰাব্বু ল মালাময়কামত ৱাৰৰুহ)
মতমন. আউফ ইবন মামলক আশ্বজাময়ৰ পৰা বমণৃত, নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ
ৱাছাল্লাকম ৰুকুত লকমছল:
،سبحان ذي اجلربوت وامللكوت والكربياء والعظمة
(ছু বহানা মজল িাবাৰুমত ৱালমালাকুমত ৱালমকবমৰয়াময় অল-আজামাহ)
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তাৰ মপছত লতওঁ মথয় লহাৱাৰ সমপমৰমাণ ছাজদাহ কমৰমছল আৰু
ছাজদাহত অনু ৰূপ লকমছল।[80]
চামৰ. আমল ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা বমণৃত, নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ
ৱাছাল্লাকম লিমতয়া ৰুকু কমৰমছল লতমতয়া লকমছল:[81]
َّ ُ
ُ
ُ
ُ
ومّخ وعظيم
 خشع لك سميع وبرصي،أسلمت
 ولك،آمنت
 وبك،ركعت
امهلل لك
َ
. وع َصيب
(আল্লাহুম্মা লাকা ৰাকা‘তু ৱামবকা আমানতু ৱালাকা আছলামতু খাশ্বাআ’
লাকা ছামময়, ৱাবাচামৰ, ৱামুখমখ, ৱা ’আিামম ৱা ’আচামব)
নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লাকম ৰুকু আৰু ছাজদাহত িুৰআন মাজীদ
পমঢবলল মনকর্ধ কমৰ লককছ:
َّ
ُ
ً
ً
 وأما،فعظموا فيه الرب
ِ  وأما الركوع،أال وإين نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا
َ
.السجود فاجتهدوا ِف الاعء فق ِم ٌن أن يُستجاب لكم
“মই লতামাকলাকক ৰুকু আৰু ছাজদাহত িুৰআন মতলাৱতৰ পৰা মনকর্ধ
কমৰকছাঁ, লতামাকলাকক ৰুকুত আল্লাহৰ মহত্ব বণৃনা কৰা আৰু ছাজদাহত
লবমছ লবমছলক দু আ কৰা। এয়া হ’ল দু আ িবুলৰ উপিু ি সময়”।[82]
১৫. ৰুকুৰ পৰা মূ ৰ উকঠাৱাৰ সময়ত উভয় কান্ধ অথবা উভয় কাণললকক
উভয় হাত উঠাই ক’ব লাকগ:
سمع اهلل ملن محده
(ছামময়াল্লাহু মলমান হামমদাহ)
ইমাম অথবা মুনফামৰদ উভকয়ই ক’ব লাকগ। তাৰ মপছত উভকয় ক’ব:
ربنا ولك احلمد
(ৰাব্বানা লাকাল হামদ)
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আবু হুৰায়ৰা ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুকৱ লককছ: ৰাছূ লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ
ৱাছাল্লাকম « »سمع اهلل ملن محدهলক, তাৰ মপছত লকমছল[83]:
امهلل ربنا ولك احلمد
(আল্লাহুম্মা ৰাব্বানা ৱা লাকাল হামদ)
িমদ মুিামদ হয়, লতকনহ’লল ৰুকুৰ পৰা মূ ৰ উকঠাৱাৰ সময়ত ক’ব:
ربنا ولك احلمد
(ৰাব্বানা ৱা লাকাল হামদ)
আবু হুৰায়ৰা ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা বমণৃত, ৰাছূ লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু
আলাইমহ ৱাছাল্লাকম লককছ: “লিমতয়া ইমাকম( سمع اهلل ملن محدهছামময়াল্লাহু
মলমান হামমদাহ) ক’ব, লতমতয়া লতামাকলাকক ক’বা:

ََّ امهلل
ربنا لك احلمد

(আল্লাহুম্মা ৰাব্বানা লাকাল হামদ)
কাৰণ, িাৰ কথা মফমৰোসকলৰ কথাৰ লগত মমমল িাব, লতওঁৰ পূ বৃৰ
সককলা পাপ লমাচন কমৰ মদয়া হব।[84]
ََّ ( امهللআল্লাহুম্মা ৰাব্বানা লাকাল হামদ) চামৰ ধৰকণ বমণৃত
ربنا لك احلمد
আকছ:
এক প্ৰকাৰ: ( ربنا لك احلمدৰাব্বানা লাকাল হামদ)
আবু হুৰায়ৰা ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুলৱ লককছ, নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ
ৱাছাল্লাকম ছালাতত মথয় লহ তাকবীৰ লকমছল, তাৰ মপছত তাকবীৰ
লকমছল লিমতয়া লতওঁ ৰুকু কমৰমছল। তাৰ মপছত লকমছল: سمع اهلل ملن
( محدهছামময়াল্লাহু মলমান হামমদাহ) লিমতয়া লতওঁ ৰুকুৰ পৰা মপমঠ লপান
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কমৰমছল; তাৰ মপছত লতওঁ মথয় লহ লকমছল[85]:(ربنا لك احلمدৰাব্বানা
লাকাল হামদ)।
মদ্বতীয় প্ৰকাৰ: ( ربنا ولك احلمدৰাব্বানা ৱা লাকাল হামদ)।
আনাছ ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুকৱ নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লামৰ পৰা বণৃনা
কমৰকছ:

ً قائما فصلوا
ً  فإذا صىل،ؤتم به
ََّ ُإنما ُجعل اإلمام ِل
 وإذا رفع، وإذا ركع فاركعوا،قياما
. ربنا ولك احلمد: وإذا قال سمع اهلل ملن محده فقولوا، وإذا سجد فاسجدوا،فارفعوا

“আনু গতয কৰাৰ বাকবই ইমাম মনধৃাৰণ কৰা লহকছ, লিমতয়া লতওঁ মথয় লহ
ছালাত আদায় ককৰ, লতামাকলাককও মথয় লহ ছালাত আদায় কৰা, লিমতয়া
লতওঁ ৰুকু ককৰ লতামাকলাককও ৰুকু কৰা, লিমতয়া লতওঁ উকঠ
লতামাকলাককও উঠা, লিমতয়া লতওঁ ছাজদাহ ককৰ লতামাকলাককও ছাজদাহ
কৰা, লিমতয়া লতওঁ কয়: ( سمع اهلل ملن محدهছামময়াল্লাহু মলমান হামমদাহ)
লতামাকলাকক লকাৱা: ( ربنا ولك احلمدৰাব্বানা ৱা লাকাল হামদ)[86]
ََّ ( امهللআল্লাহুম্মা ৰাব্বানা লাকাল হামদ)।
তততীয় প্ৰকাৰ: ربنا لك احلمد
আবু হুৰায়ৰা ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা বমণৃত, নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ
ৱাছাল্লাম লককছ: লিমতয়া ইমাকম কয়: ( سمع اهلل ملن محدهছামময়াল্লাহু মলমান
ََّ ( امهللআল্লাহুম্মা ৰাব্বানা
হামমদাহ) লতামাকলাকক লকাৱা: ،ربنا لك احلمد
লাকাল হামদ)। কাৰণ িাৰ কথা মফমৰোসকলৰ কথাৰ লগত মমমল িাব,
লতওঁৰ পূ বৃৰ সককলা পাপ লমাচন কমৰ মদয়া হ’ব [87]।
ََّ ( امهللআল্লাহুম্মা ৰাব্বানা ৱা লাকাল
চতুথৃ প্ৰকাৰ: «ربنا ولك احلمد»؛
হামদ)।
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আবু হুৰায়ৰা ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা বমণৃত, নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ
ৱাছাল্লাকম লিমতয়া লকমছল: ،( سمع اهلل ملن محدهছামময়াল্লাহু মলমান হামমদাহ)
তাৰ মপছত লকমছল:«»امهلل ربنا ولك احلمد، (আল্লাহুম্মা ৰাব্বানা ৱা লাকাল
হামদ)। [88]
আটাইকবাকৰই মিকহতু ৰাছূ লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লামৰ পৰা
প্ৰমামণত, গমতকক লকমতয়াবা এইকটা লকমতয়াবা লসইকটা পঢা উিম।
ইমাম, মুিামদ আৰু অকলশৰীয়া ছালাত আদায়কাৰীসকলৰ বাকব উিম
হ’ল: «احلمد

ولك

( »ربناৰাব্বানা ৱা লাকাল হামদ)পঢাৰ
ً
ً
ً محدا
মপছত, অমতমৰিলক লকাৱা: كثريا طيبًا ُمباراك فيه
[89](হামদান কামছৰান
ত্বাইময়হবাম মুবাৰাকান মফমহ)
أهل اثلناء،[وما بينهما] وملء ما شئت من يشء بعد،وملء األرض،ملء السموات
َّ ،واملجد
وال ُمعطي ملا،امهلل ال مانع ملا أعطيت،ولكنا لك عبد،أحق ما قال العبد

َّ وال ينفع ذا اجلد منك اجلد» «امهلل،منعت
َ َ ،طه ْرين باثللج
امهلل، واملاء ابلارد،والرب ِد
ِ
ََّ ُ
ُ
َّ
ُ
اثلوب األبيض من الوسخ» «لريب احلمد»؛
طه ْرين من اَّلنوب واخلطايا كما ينََق
ِ
(মমলআছ ছামাৱমত ৱা মমলআল আৰমদ, (ৱা মা বাইনাহুমা) ৱা মমলআ মা
মশ্ব’তা মমন শ্বাইময়ম বা’দ; আহলাছ ছানায়া ৱাল মািমদ, আহাক্কবু মা
িালাল ’আবদু ; ৱা কুল্লু না লাকা ’আব্দু । আল্লাহুম্মা লা মামনয়া মলমা
আ’ৱত্বাইতা, ৱা লা মু’ৱমত্বয়া মলমা মানা’ৱতা, ৱা লা য়ানফাৱু জাল িামি
মমনকাত িাি। আল্লাহুম্মা ত্বাহমহৰমন মবচ ছালমজ, ৱাল বাৰামদ, ৱাল
মাময়ল বামৰদ। আল্লাহুম্মা ত্বাহমহৰমন মমনাজ িু নুমব ৱাল খাতায়া কামা
য়ু নাক্কবাল ছাউবুল আবয়াদু মমনাল ৱাছাখ। মল ৰামব্বল হামদ।) [90]
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“মল ৰামব্বল হামদ” বাকৰ বাকৰ ক’ব। ইমাম, মুিামদ আৰু অকলশৰীয়ালক
ছালাত আদায়কাৰী সককলালৰ বাকব উিম হ’ল ৰুকুৰ পৰা উমঠ বুকুত
লসাঁ হাতৰ ওপৰত বাওঁ হাত ৰখা, লিকনলক ৰুকুৰ পূ কবৃ ৰামখমছল। কাৰণ
ওৱাকয়ল ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা বমণৃত, লতওঁ লককছ:
ً رأيت رسول اهلل ﷺ إذا اكن
قائما ِف الصالة قبض بيمينه لَع شماهل
“মই লদমখকছাঁ, ৰাছূ লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লাকম লিমতয়া ছালাতত
মথয় লহমছল, লতমতয়া লতওঁ লসাঁহাতৰ দ্বাৰা বাওঁহাত ধমৰ ৰামখমছল”।[91]
ৰুকুৰ পৰা উমঠ মস্থৰ লহ মথয় হ’ব। ছামবতৰ পৰা বমণৃত, আনাছ
ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুকৱ লককছ: মই লতামাকলাকৰ লগত লতকনকুৱা ছালাত
আদায় কমৰবলল কাপৃণয নকমৰম, লিকনকুৱা ছালাত লমাৰ লগত ৰাছূ লুল্লাহ
চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লাকম আদায় কমৰকছ। লতওঁ লককছ: আনাছ
ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুকৱ একনকুৱা মকছু মান কাম কমৰমছল, মিকবাৰ মই
লতামাকলাকক কৰা লদখা নাই, লতওঁ লিমতয়া ৰুকুৰ পৰা উমঠমছল লপান লহ
মথয় লহমছল, লকাকনাবাই ক’ব পামৰকলকহঁকতন লি লতওঁ পাহমৰ
লগকছ, অনু ৰূপভাকৱ ছাজদাহৰ পৰা মূ ৰ উঠাই লতওঁ লপান লহ বমহমছল,
লকাকনাবাই ক’ব পামৰকলকহঁকতন লি লতওঁ পাহমৰ লগকছ।[92]
একনকবাৰ স্থানত উকল্লমখত মজমকৰ বযতীত অনযানয অনু কমামদত মজমকৰ
পঢাও লবধ।
১৬. তাকবীৰ (আল্লাহু আকবাৰ) লক ছাজদাহ কমৰব, সম্ভৱ হ’লল উভয়
হাত আঁঠুৰ ওপৰত ৰামখ, িমদ কষ্ট হয় লতকনহ’লল আঁঠুৰ আগত হাত
ৰামখব। আল্লাহ তা’আলাই লককছ:
ْ ُ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ ُّ َ َ
ُ
ُ َي ۡلَ َع ّل
ُ وا ْ ۡ َر َّب
َ ۡ ْ وا
َٰٓ ﴿
ۡۡكم
َۡ ٱۡل
ۡ كمۡ ۡ َوٱف َعل
ۡ وا ۡ َوْۤاوُدُجۡسٱ ۡ َوٱع ُب ُد
ۡ وا ۡٱركع
ۡ ِين ۡءامن
ۡ يأيها ۡٱَل
َ
ُ
]77:﴾[اۡلج٧٧ۡ۩تفل ُِحون
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“লহ মুমমনসকল, লতামাকলাকক ৰুকু কৰা, ছাজদাহ কৰা, লতামাকলাকৰ
প্ৰমতপালকৰ ইবাদত কৰা আৰু ভাল কাম কৰা, আশা কৰা িায়
লতামাকলাকক সফল হ’ব পামৰবা”।[93]
ছালাতত ভুলকাৰীৰ হাদীছত আবু হুৰায়ৰা ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা
বমণৃত: “তাৰ

মপছত

ছাজদাহ

কৰা, ছাজদাহত

এককবাকৰ

মস্থৰ

লহাৱা”।[94]
লতওঁৰ পৰা অনয হাদীছত আকছ : “ছাজদাহৰ বাকব লিমতয়া ঢাল লখাৱা,
লতমতয়া তাকবীৰ কবা”।[95]
ওৱাইল ইবন হুজৰ ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ হাদীছত আকছ : “মই
লদমখকছাঁ, লিমতয়া

নবী

চাল্লাল্লাহু

আলাইমহ

ৱাছাল্লাকম

ছাজদাহ

কমৰমছল, উভয় হাত ৰখাৰ আগত লতওঁ আঁঠু ৰামখমছল, আৰু লতওঁ উঠাৰ
সময়ত আঁঠুৰ আগত হাত উঠাইমছল”।[96]
হাত আৰু ভমৰৰ আঙু মলকবাৰ মকবলা অমভমূ কখ ৰামখব। আবু হুমাইদ
ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহু ছাময়মদ ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা বমণৃত হাদীছত আকছ:
 واستقبل بأطراف أصابع رجليه،مفرتش وال قابضهما
فإذا سجد وضع يديه غري
ٍ
القبلة

“লিমতয়া ছাজদাহ কমৰবা উভয় হাত পামৰ নাৰামখবা, আককৌ মুমষ্টবদ্ধ
কমৰও নাৰামখবা, ভমৰৰ আঙু মলকবাৰ মকবলা অমভমূ কখ কমৰ ৰামখবা”।[97]
হাতৰ আঙু মলকবাৰ মমলাই মকবলা অমভমুকখ ৰামখব। কাৰণ আলকামা
ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুকৱ লতওঁৰ মপতা ওৱামছলাহ ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা
বণৃনা কমৰকছ: “নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লাকম লিমতয়া ছাজদাহ
কমৰমছল, লতমতয়া লতওঁ আঙু মলকবাৰ মমলাই ৰামখমছল”।[98]
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আবু হুমাইদৰ হাদীছত আকছ : “হাতৰ আঙু মলকবাৰ মকবলামূ খী কমৰ
ৰামখমছল”।[99]
ভমৰৰ আঙু মলকবাৰ লখালা ৰামখব, কাৰণ আবু হুমাইদ ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ
পৰা বমণৃত হাদীছত আকছ: “তাৰ মপছত দু ই বাহুক পাশ্বৃৰ পৰা পতথক
কমৰ ৰামখব আৰু ভমৰৰ আঙু মলকবাৰ লখালা ৰামখব”।[100]
সাত অঙ্গৰ দ্বাৰা ছাজদাহ কমৰব, কপালৰ লগত নাক, দু ই হাত, দু ই
আঁঠু, উভয় ভমৰৰ আঙু মলৰ মভতৰৰ অংশ। ইবন আব্বাছ ৰামদ্বয়াল্লাহু
আনহুৰ পৰা বমণৃত, লতওঁ লককছ নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লাম লককছ:
، لَع اجلبهة – وأشار بيده لَع أنفه – واِلدين:أمرت أن أسجد لَع سبعة أعظم
ُ
 «وال: وال نكفت اثلياب والشعر» ويف لفظ ملسلم، وأطراف القدمني،والركبتني
َّ
ً أكف
ً ثوبا وال
شعرا
“লমাক সাত অঙ্গৰ ওপৰত ছাজদাহ কৰাৰ মনকদশৃ মদয়া লহকছ: কপালইয়াৰ লগত লতওঁ ইশাৰা কমৰ নাকৰ ফাকল ঈমঙ্গত কমৰকছ- দু ই হাত, দু ই
আঁঠু, দু ই ভমৰৰ সন্মু খভাগ, আৰু মই কাকপাৰ আৰু চুমল ধমৰ
নাৰামখম”। মুছমলমৰ বণৃনাত আকছ: “মই লিন কাকপাৰ আৰু চুমল ধমৰ
নাৰাকখা”।[101]
পাশ্বৃদ্বয়ৰ পৰা বাহুদ্বয় পতথক ৰামখব। কাৰণ আব্দু ল্লাহ ইবন মামলক ইবন
বুহায়না ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুকৱ লককছ,

ََّ
ََّ صىل
فرج بني يديه حىت يبدو بياض إبطيه
اكن إذا

“নবী

চাল্লাল্লাহু

আলাইমহ

ৱাছাল্লাকম

লিমতয়া

ছালাত

আদায়

কমৰমছল, লতমতয়া উভয় হাত একনলক পতথক কমৰ ৰামখমছল লি, লতওঁৰ
বগলললকক লদখা লগমছল”।[102]
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লপট উৰু (ৰান)ৰ পৰা আৰু উৰু ভমৰৰ লগাকৰাৱাৰ পৰা পতথক ৰামখব
আৰু উভয় ৰানৰ মাজত ফাঁক কমৰ ৰামখব। আবু হুমাইদ ৰামদ্বয়াল্লাহু
আনহুৰ পৰা বমণৃত হাদীছত আকছ: “লিমতয়া ছাজদাহ ককৰ লতমতয়া লিন
উভয় ৰান পতথক ৰাকখ, লপটৰ ভৰ লিন ৰানৰ ওপৰত মনমদকয়”।[103]
উভয় হাতৰ কিা কান্ধ বৰাবৰ ৰামখব। কাৰণ আবু হুমাইদ ৰামদ্বয়াল্লাহু
আনহুৰ পৰা বমণৃত হাদীছত আকছ: “তাৰ মপছত লতওঁ ছাজদাহ
কমৰকছ, িমীনৰ ওপৰত নাক আৰু কপাল মস্থৰ কমৰকছ, উভয় পাশ্বৃৰ পৰা
হাত পতথক ৰামখমছল আৰু উভয় হাতৰ কিাক কান্ধ বৰাবৰ
ৰামখমছল”।[104]
অথবা উভয় হাত কাণ বৰাবৰ ৰামখব। লিকনলক ওয়াকৱল ইবন হুজৰ
ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ হাদীছত আমহকছ। “তাৰ মপছত লতওঁ ছাজদাহ কমৰকছ
আৰু উভয় হাতৰ কিা কাণ বৰাবৰ ৰামখমছল”।[105]
এইকটা মূ লত বাৰা ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ হাদীছৰ অনু ৰূপ, লিমতয়া লতওঁক
লসাধা লহমছল, ছাজদাহৰ সময়ত ৰাছূ লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লাকম
ক’ত লচহাৰা ৰামখমছল? লতওঁ লকমছল: “দু ই হাতৰ কিাৰ মাজত”।[106]
উভয় হাতৰ বাহু িমীনৰ পৰা পতথক ৰামখব। কাৰণ আনাছ ৰামদ্বয়াল্লাহু
আনহুৰ পৰা বমণৃত হাদীছত আকছ: ৰাছূ লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ
ৱাছাল্লাকম লককছ: “লতামাকলাকক ছাজদাহত মস্থৰ লহাৱা, লতামাকলাকৰ
লকালনও লিন লতওঁৰ বাহুদ্বয় কুকুৰৰ দকৰ পামৰ নাৰাকখ”।[107]
বাৰা ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা এমট মাৰফু হাদীছত আকছ: “লিমতয়া তুমম
ছাজদাহ কৰা, লতামাৰ হাত মামটত ৰাখা আৰু বাহুদ্বয় ওপৰত
ৰাখা”।[108]
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উভয় ভমৰ মমলাই ৰামখব। আময়শা ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহাৰ পৰা বমণৃত
হাদীছত আকছ: “মই লতওঁক ছাজদাহ অৱস্থাত পাকলাঁ, লতওঁৰ দু কয়াটা
লগাকৰাৱা মমকলাৱা আমছল আৰু ভমৰৰ আঙু মলকবাৰ আমছল মকবলামুখী”।
[109]
উভয় ভমৰ মথয় কমৰ ৰামখব। আময়শা ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহাৰ হাদীছত
আকছ: “মই লতওঁক মবচামৰকলাঁ, লমাৰ হাত লতওঁৰ ভমৰৰ ওপৰত পমৰল,
লতওঁ লতমতয়া ছাজদাহত আমছল, লতওঁৰ ভমৰকবাৰ আমছল মথয় লহ”।
[110]
১৭. ছাজদাহত ক’ব:
سبحان ريب األلَع
(ছূ বহানা ৰামব্বয়াল ’আৱলা)। মতমনবাৰ লকাৱা উিম।
হুজায়ফা ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ হাদীছত আমহকছ। ইচ্ছা কমৰকল অনযানয
হাদীছত বমণৃত দু আও পমঢব পাকৰ। লিকন:
এক. আময়শা ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহাৰ পৰা বমণৃত হাদীছৰ মকতাঃ
سبحانك امهلل ربنا وحبمدك امهلل اغفر يل
(ছূ বহানাকা আল্লাহুম্মা ৰাব্বানা ৱা মবহামমদকা আল্লাহুম্মাগমফৰ লী)।[111]
দু ই. আময়শা ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহাৰ পৰা বমণৃত হাদীছ লমাতাকবক:
ٌ  قُ َُّد،وح
ٌ ُُس َّب
َُّ ،وس
رب املالئكة والروح
(ছু ব্বুহুন িুিুছূন ৰাব্বু ল মালাময়কাতু ৱাৰ ৰুহ) [112]
মতমন.
 والعظمة، والكربياء، وامللكوت،سبحان ذي اجلربوت
(ছূ বহানা মজল িাবাৰুমত, ৱাল মালাকুমত, ৱাল মকবমৰয়াময় ৱাল
’আঝামাহ) [113]
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চামৰ. আমল ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা বমণৃত হাদীছৰ মকত:
ُ
ُ
ُ
ََّ
وشق،وصوره
سجد وجيه لذلي خلقه،أسلمت
 ولك،آمنت
 وبك،سجدت
امهلل لك
تبارك اهلل أحسن اخلالقني،سمعه وبرصه
(আল্লাহুম্মা লাকা ছািাদতু, ৱামবকা আমানতু, ৱালাকা আছলামতু, ছািাদা
ৱািমহয়া মলল্লামজ খালািাহু, ৱা চাওৱাৰাহু ৱাশ্বাক্কবা ছামআ’হু ৱাবাচাৰাহু
তাবাৰাকাল্লাহু আহছানু ল খামলমিন) [114]
পাঁচ. আময়শা ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহাৰ পৰা বমণৃত হাদীছ লমাতাকবক:
ال،وأعوذ بك منك، وبمعافاتك من عقوبتك،امهلل إين أعوذ برضاك من سخطك
ً أحيص
ثناء عليك أنت كما أثنيت لَع نفسك
(আল্লাহুম্মা ইমন্ন আউজুমব ৰাধাকা মমন ছাখামতকা ৱামবমুৱাফামতকা মমন
উিুবামতকা ৱা আউজুমবকা মমনকা, লা উহমচ ছানাআন ’আলাইকা ’আনতা
কামা আছনাইতা ’আলা নাফমছক) [115]
ছয়. আবু হুৰায়ৰা ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা বমণৃত হাদীছৰ মকত:
َّ
َّ  وعالنيته،وأوهل وآخره
َّ ،دقه وجلَّه
ورسه
،امهلل اغفر يل ذنيب لكه
(আল্লাহুম্মাগমফৰ লী জুনুবী কুল্লাহু মদক্কবাহু, ৱা মিল্লাহু, ৱা আউৱালাহু ৱা
আমখৰাহু, ৱা ’আলামনয়যাতাহু ৱা মছৰৰাহ)।[116]
ছাজদাহত লবমছলক দু আ কমৰব লাকগ আৰু আল্লাহৰ ওচৰত দু মনয়া আৰু
আমখৰাতৰ কলযাণ কামনা কমৰব লাকগ। ছালাত ফৰকজই হওঁক বা
নফকলই হওঁক। কাৰণ আবু হুৰায়ৰা ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ হাদীছত আকছ,
ৰাছূ লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লাকম লককছ: “ছাজদাহ কৰা অৱস্থাত
বান্দাসকল লতওঁকলাকৰ ৰবৰ অমত মনকটৱতৃী হয়, গমতকক লতামাকলাকক
তাত খুব লবমছলক দু আ কৰা”।[117]
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ইবন আব্বাছ ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ হাদীছত আকছ, ৰাছূ লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু
আলাইমহ ৱাছাল্লাকম লককছ:: “আৰু লতামাকলাকক ৰুকুত আল্লাহৰ খুব মহত্ব
বণৃনা কৰা আৰু ছাজদাহত খুব দু আ কৰা, লতকনহ’লল লতামাকলাকৰ দু আ
কবুল কৰা হ’ব”।[118]
১৮. তাকবীৰ লক ছাজদাহৰ পৰা মূ ৰ উঠাব আৰু মস্থৰ লহ বমহব।
আবু হুৰায়ৰা ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা বমণৃত, ছালাতত ভুলকাৰীৰ হাদীছত
আকছ: “তাৰ মপছত তুমম মূ ৰ উঠাই মস্থৰ লহ বহা”।[119]
বাওঁ ভমৰ পামৰ তাৰ ওপৰত বমহবা, লসাঁ ভমৰ মথয়লক ৰামখবা আৰু
আঙু মলকবাৰ মকবলাৰ ফাকল ৰামখবা। কাৰণ আময়শা ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহাৰ
পৰা বমণৃত হাদীছত আকছ: “লতওঁ (চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লাম) বাওঁ ভমৰ
পামৰ ৰামখমছল আৰু লসাঁ ভমৰ মথয়লক ৰামখমছল”।[120]
উভয় হাত ৰান বা উৰুৰ ওপৰত ৰামখব। কাৰণ আব্দু ল্লাহ ইবন জুবাকয়ৰ
ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুই লতওঁৰ মপতাৰ পৰা মাৰফূ চনদত বণৃনা কমৰকছ: “নবী
চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লাকম লিমতয়া বমহমছল লতমতয়া লতওঁ দু আ
কমৰমছল আৰু লসাঁ হাত লসাঁ ৰানৰ ওপৰত আৰু বাওঁ হাত বাওঁ ৰানৰ
ওপৰত ৰামখমছল”।[121]
অথবা উভয় হাত আঁঠুৰ ওপৰত ৰামখব।
কাৰণ আব্দু ল্লাহ ইবন ওমৰ ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা বমণৃত: “নবী
চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লাকম লিমতয়া ছালাতত বমহমছল, লতমতয়া লতওঁ
লতওঁৰ দু ই হাত আঁঠুৰ ওপৰত ৰামখমছল”।[122]
অথবা লসাঁ হাত লসাঁ ৰানৰ ওপৰত, বাওঁ হাত বাওঁ ৰানৰ ওপৰত আৰু
বাওঁ কিাৰ দ্বাৰা আঁঠু ধমৰ ৰামখব। লিকনলক আব্দু ল্লাহ ইবন জুবাকয়ৰ
ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা বমণৃত হাদীছত আকছ।
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সাৰাংশ হ’ল হাত ৰখাৰ মতমনটা পদ্ধমত:
এক.

লসাঁ হাত লসাঁ ৰানৰ ওপৰত আৰু বাওঁ হাত বাওঁ ৰানৰ ওপৰত।

দু ই.

লসাঁ হাত লসাঁ আঁঠুৰ ওপৰত আৰু বাওঁ হাত বাওঁ আঁঠুৰ ওপৰত।

মতমন. লসাঁ কিা লসাঁ ৰানৰ ওপৰত আৰু বাওঁ কিা বাওঁ ৰানৰ ওপৰত
আৰু বাওঁ কিাৰ দ্বাৰা আঁঠু ভাললক ধমৰব।[123]
উভয় হাতৰ কিা ৰখাৰ পদ্ধমত: মুছল্লীকয় লতওঁৰ বাওঁ হাত মবছাই (পামৰ)
ৰামখব। লিকনলক ইবন ওমৰ ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা বমণৃত হাদীছত
আকছ: “লতওঁৰ বাওঁ হাত আমছল আঁঠুৰ ওপৰত মবকছাৱা”।[124]
আৰু উভয় বাহু ৰানৰ ওপৰত ৰামখব। কাৰণ ওয়াকৱল ইবন হুজৰ
ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ হাদীছত আকছ: “লতওঁ লতওঁৰ দু ই বাহু ৰানৰ ওপৰত
ৰামখমছল”।[125]
আৰু লসাঁ হাতৰ কমনষ্ঠ আঙু মল আৰু অনামমকা আঙু মলৰ দ্বাৰা মুমষ্ঠ বনাব
আৰু বত দ্ধাঙু মল আৰু মধযমা আঙু মলৰ দ্বাৰা হালকা (ঘূ ৰণীয়া মৰং)
বনাব, তাৰ মপছত লসাঁ হাতৰ কিা লসাঁ ৰানৰ ওপৰত ৰামখব। ওয়াকৱল
ইবন হুজৰৰ হাদীছত আকছ: “তাৰ মপছত মকবলা মুখী লহ উভয় হাত
কাণললকক উঠাইমছল আৰু লসাঁহাকতকৰ বাওঁহাত ধমৰ ৰামখমছল। লিমতয়া
লতওঁ ৰুকু কৰাৰ ইচ্ছা কমৰমছল, অনু ৰূপ কমৰমছল আৰু উভয় হাত আঁঠুৰ
ওপৰত ৰামখমছল, লিমতয়া লতওঁ ৰুকুৰ পৰা মনজৰ মূ ৰ উঠাইমছল
অনু ৰূপভাকৱ হাত উঠাইমছল। লিমতয়া লতওঁ ছাজদাহ কমৰমছল, লতমতয়াও
লতওঁ অনু ৰূপ কমৰমছল। তাৰ মপছত বাওঁভমৰ পামৰ বমহমছল আৰু লতওঁৰ
বাওঁহাত বাওঁৰানৰ ওপৰত ৰামখমছল। আৰু লসাঁহাতৰ কিা ৰামখমছল লসাঁ
ৰানৰ ওপৰত। দু ই আঙু মলৰ দ্বাৰা হালকা (ঘূ ৰণীয়া মৰং) বনাইমছল। মই
লতওঁক কওঁকত লদখা পাইমছকলাঁ: “একনদকৰ”, ‘মবশৰ’ (বণৃনাকাৰী) বত দ্ধা
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আৰু মধযমা আঙু মলৰ দ্বাৰা হালকা বনাই লসাঁ হাতৰ শ্বাহাদাত আঙু মলৰ
দ্বাৰা ইশ্বাৰা কমৰমছল”।[126]
ইমাম ইবন কাইয়ূ ম ৰামহমাহুল্লাকহ এইকটাকৱই গ্ৰহণ কমৰকছ লি, মুছল্লীকয়
দু ই ছাজদাহৰ মাজত অনু ৰূপ কমৰব”।[127]
১৯. দু ই ছাজদাহৰ মাজত ক’ব:

َّ
َّ
ْ
رب اغفر يل
ِ ،رب اغفر يل
ِ

(ৰামব্বগ মফৰ লী, ৰামব্বগ মফৰ লী)
অথৃাঃ লহ লমাৰ প্ৰমতপালক! লমাক িমা কৰা। লহ লমাৰ প্ৰমতপালক! লমাক
িমা কৰা।
হুজায়ফা ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা এমট মাৰফূ হাদীছত বমণৃত: “লতওঁ দু ই
ছাজদাহৰ মাজত ছাজদাহৰ সমান সময় বমহমছল আৰু লকমছল:

َّ
)482( رب اغفر يل رب اغفر يل

ইয়াতলক অমধক পঢাকৰাঁ অনু মমত আকছ, লিকন:
 وارفعين، وارزقين، واهدين] واجربين، وارمحين [واعفين،امهلل اغفر يل
(আল্লাহুম্মাগমফৰ লী, ৱাৰহামনী [ৱা ‘আমফনী, ৱাহমদনী] ৱািবুৰনী,
ৱাৰজুিনী, ৱাৰফা’ৱনী)
অথৃাঃ লহ আল্লাহ! লমাক িমা কৰা, লমাক দয়া কৰা, [লমাক মাফ কৰা,
লমাক মহদায়ত দান কৰা], লমাক সু স্বাস্থয দান কৰা, লমাক মৰমজি দান
কৰা, লমাৰ মিৃযদা সু উচ্চ কৰা।
কাৰণ ইবন আব্বাছ ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা বমণৃত, নবী চাল্লাল্লাহু
আলাইমহ ৱাছাল্লাকম দু ই ছাজদাহৰ মাজত লকমছল[129]:
امهلل اغفر يل وارمحين واعفين واهدين وارزقين
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(আল্লাহুম্মাগমফৰ লী, ৱাৰহামনী, ৱা ‘আমফনী, ৱাহমদনী, ৱাৰজুিনী)
আৰু ইবন মাজাহ ত মনম্নৰ শকব্দকৰ বণৃনা কমৰকছ[130]:

َّ
 وارفعين، وارزقين، واجربين،رب اغفر يل وارمحين
ِ

(ৰামব্বগমফৰ লী, ৱাৰহামনী, ৱািবুৰনী, ৱাৰজুিনী, ৱাৰফা’ৱনী)

নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লাকম এই ৰুকনকটা ছাজদাহ পমৰমাণ দীঘল
কমৰমছল। লিকন- বাৰা ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা বমণৃত: “নবী চাল্লাল্লাহু
আলাইমহ ৱাছাল্লামৰ ৰুকু, ছাজদাহ, দু ই ছাজদাহৰ মাজৰ বহা আৰু
ৰুকুৰ পৰা মূ ৰ উঠাই মস্থৰ থকা সমান আমছল, লকৱল মিয়াম আৰু
লবঠক বযতীত”।[131]
২০. তাকবীৰ লক মদ্বতীয় ছাজদাহ কমৰব, লিকনলক প্ৰথম ছাজদাহত কৰা
লহমছল।
আবু হুৰায়ৰা ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা বমণৃত, ছালাতত ভুলকাৰীৰ হাদীছত
আকছ : “তাৰ মপছত তুমম ছাজদাহ কৰা, ছাজদাহৰত অৱস্থাত মস্থৰ
লহাৱা, তাৰ মপছত মূ ৰ উঠাই মস্থৰ মচকি বহা, তাৰ মপছত ছাজদাহ কৰা
আৰু মস্থৰ লহাৱা। তাৰ মপছত লতামাৰ অৱমশষ্ট ছালাতত অনু ৰূপ কমৰ
থাকা”।[132]
লতওঁৰ পৰা অনয হাদীছত আকছ: “তাৰ মপছত লিমতয়া ছাজদাহ কমৰবা
তাকবীৰ কবা, তাৰ মপছত ছাজদাহৰ পৰা মূ ৰ উঠাই তাকবীৰ কবা। তাৰ
মপছত ছাজদাহৰ সময়ত তাকবীৰ কবা। তাৰ মপছত মূ ৰ উকঠাৱাৰ
সময়ত তাকবীৰ কবা, তাৰ মপছত অনু ৰূপ কমৰ থামকবা অৱমশষ্ট ছালাতত
আৰু লিমতয়া দু ই ৰাকাতৰ লশর্ত লবঠকৰ মপছত মথয় হ’বা তাকবীৰ
কবা”।[133]
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২১. তাকবীৰ লক মূ ৰ উঠাব আৰু অলপ সময় বমহব, িাক জালছাকয়
ইকেৰাহা লবাকল। আবু হুৰায়ৰা ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা বমণৃত, ছালাতত
ভুলকাৰীৰ হাদীছত আকছ:
ْ
ً
ََّ
ً
 ثم اسجد حىت تطمئ،جالسا
 ثم ارفع حىت تطمئ،تطمئ ساجدا
ثم اسجد حىت
ً
ً
 قال أبو أسامة ِف،» ثم افعل ذلك ِف صالتك لكها،جالسا
 ثم ارفع حىت تطمئ،ساجدا
ً  «حىت تستوي:األخري
قائما؛

“তাৰ মপছত মস্থৰ লহ ছাজদাহ কৰা, তাৰ মপছত মস্থৰ লহ বহা, তাৰ মপছত
মস্থৰ লহ ছাজদাহ কৰা, তাৰ মপছত মূ ৰ উঠাই মস্থৰ লহ বহা, লতামাৰ
অৱমশষ্ট ছালাতত অনু ৰূপ কমৰ থাকা”। আবু উছামা ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুকৱ
লককছ: “তাৰ মপছত মূ ৰ উঠাই লপান লহ মথয় লহাৱা”।[134]
লতওঁৰ পৰা আন এমট হাদীছত আকছ:
 ويكرب حني،ثم يكرب حني يرفع رأسه ثم يفعل ذلك ِف الصالة لكها حىت يقضيها
،يقوم من اثلنتني بعد اجللوس
“তাৰ মপছত মূ ৰ উকঠাৱাৰ সময়ত তাকবীৰ কমৰব, তাৰ মপছত অৱমশষ্ট
ছালাতত অনু ৰূপ কমৰ থামকব আৰু দু ই ৰাকাতৰ মপছত লিমতয়া উমঠব
তাকবীৰ কব”।[135]
জালছাকয় ইকেৰাহাৰ মবর্কয় মামলক ইবন হুয়াইমৰছ ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ
হাদীছত আকছ:
َّ
ً
َ
،قاعدا
يستوي
أنه رأى انليب ﷺ يصيل فإذا اكن ِف وتر من صالته لم ينهض حىت
“লতওঁ নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লামক ছালাত আদায় ককৰাঁকত
লদমখকছ, লিমতয়া লতওঁ মবকিাৰ ৰাকাতত আমছল, লপান লহ নবহাললকক উঠা
নামছল”।[136]
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অনয শব্দত মামলক ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ হাদীছকতা জালছাকয় ইকেৰাহাৰ
কথা আমহকছ:
 فاكن جيلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض ِف الركعة،أنه صىل بأصحابه
.األوىل
“লতওঁ চাহাবাসকলক লল ছালাত আদায় কমৰকল, লতওঁ ছাজদাহৰ পৰা
উমঠ বমহমছল, প্ৰথম ৰাকাতৰ বাকব উমঠ মথয় লহাৱাৰ আগত”।[137]
ছালাতত ভুলকাৰীৰ হাদীছকতা এই বহাৰ কথা আকছ:
ْ
ْ
ْ
ً
ََّ
ََّ
ََّ
ً
تطمئ
 ثم اسجد حىت،جالسا
تطمئ
 ثم ارفع حىت،تطمئ ساجدا
ثم اسجد حىت
ْ
ْ
ً
ََّ
ً
، ثم افعل ذلك ِف صالتك لكها،جالسا
تطمئ
 ثم ارفع حىت،ساجدا
“তাৰ মপছত ছাজদাহলল লগ মস্থৰ লহাৱাললকক ছাজদাহ কৰা,, তাৰ মপছত
মূ ৰ উঠাই, মস্থৰ লহ বহা, তাৰ মপছত ছাজদাহ কৰা, ছাজদাহলল লগ মস্থৰ
লহাৱা, তাৰ মপছত মূ ৰ উকঠাৱা, মস্থৰ লহ মথয় লহাৱা, তাৰ মপছত লতামাৰ
অৱমশষ্ট ছালাতত অনু ৰূপ কমৰ থাকা”।[138]
আবু হুমাইদ ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ হাদীছকতা এই জলছাহৰ কথা আমহকছ:
 ثم يرفع رأسه ويثين رجله اليرسى،ثم يهوي إَل األرض فيجاِف يديه عن جنبيه
 ويرفع، اهلل أكرب: ثم يقول، ثم يسجد،فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجد
 ثم يصنع ِف،رأسه ويثين رجله اليرسى فيقعد عليها حىت يرجع لك عظم إَل موضعه
.األخرى مثل ذلك
“তাৰ মপছত িমীনৰ ফাকল লবকা হ’ব আৰু উভয় হাত পাশ্বৃকদহৰ পৰা
পতথক ৰামখব, তাৰ মপছত মূ ৰ উঠাব আৰু বাওঁভমৰ লকামল কমৰ তাৰ
ওপৰত বমহব, ছাজদাহৰ সময়ত ভমৰৰ আঙু মলকবাৰ লখালা ৰামখব, তাৰ
মপছত ছাজদাহ কমৰব। তাৰ মপছত ক’ব: ‘আল্লাহু আকবাৰ’ আৰু মূ ৰ
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উঠাব আৰু বাওঁভমৰ লকামল কমৰ তাৰ ওপৰত বমহব, িাকত প্ৰমতডাল
হাকড মনজৰ মনজৰ স্থান লয়।[139]
তাৰ মপছত মদ্বতীয় ৰাকাতকতা অনু ৰূপ কমৰব”।[140]
২২. িমদ সম্ভব হয়, লতকনহ’লল ভমৰ, আঁঠু আৰু ৰানৰ ওপৰত ভৰ মদ
মদ্বতীয় ৰাকা‘তৰ বাকব মথয় হ’ব । কাৰণ ওৱাইল ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ
হাদীছত আকছ: “লিমতয়া উমঠব আঁঠুৰ আগত হাত উঠাব”।[141]
আৰু িমদ কষ্ট হয়, লতকনহ’লল িমীনৰ ওপৰত ভৰ মদব। কাৰণ মামলক
ইবন হুৱাইমৰছৰ হাদীছত আকছ: “লিমতয়া মদ্বতীয় ছাজদাহৰ পৰা মূ ৰ
উঠাব, লতমতয়া বমহব আৰু িমীনৰ ওপৰত ভৰ মদ মথয় হ’ব”।[142]
২৩. মদ্বতীয় ৰাকাত প্ৰথম ৰাকাতৰ দকৰ পমঢব।
কাৰণ ছালাতত ভুলকাৰীৰ হাদীছত আকছ: “তাৰ মপছত এইকবাৰ কাম
লতামাৰ সম্পু ণৃ ছালাতত কৰা”।[143]
মকন্তু পাঁচটা কাম নকমৰব:
এক. তকবীকৰ তাহমৰমা। কাৰণ তকবীকৰ তাহমৰমা হ’ল ছালাতত প্ৰকৱশ
কৰাৰ বাকব।
দু ু্ই. তকবীকৰ তাহমৰমাৰ মপছত চুপ থকা। মদ্বতীয় ৰাকাতত তকবীকৰ
তাহমৰমাৰ মপছত চুপ নাথামকব। কাৰণ আবু হুৰায়ৰা ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুকৱ
লককছ: “নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লাকম লিমতয়া মদ্বতীয় ৰাকাতৰ বাকব
উমঠমছল, লতওঁ ছূ ৰা ফামতহাৰ দ্বাৰা আৰম্ভ কমৰমছল, মকন মকন থকা
নামছল”।[144]
মতমন. তকবীকৰ তাহমৰমাৰ মপছত দু আ পঢা। কাৰণ আবু হুৰায়ৰা
ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুকৱ লককছ: “নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লাকম লিমতয়া
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মদ্বতীয়

ৰাকাতৰ বাকব উমঠমছল, লতওঁ ছূ ৰা ফামতহাৰ দ্বাৰা আৰম্ভ

কমৰমছল”।[145]
চামৰ. প্ৰথম ৰাকাতৰ দকৰ মদ্বতীয় ৰাকাত দীঘলীয়া কমৰব নালাকগ।
বৰঞ্চ প্ৰকতযক ছালাতকত মদ্বতীয় ৰাকাত প্ৰথম ৰাকাততলক চুমট হ’ব।
কাৰণ আবু কাতাদা ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা বমণৃত আকছ: “প্ৰথম ৰাকাত
দীঘলীয়া কমৰব আৰু মদ্বতীয় ৰাকাত চুমট কমৰব”।[146]
“নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লাকম প্ৰকতযক ছালাতত প্ৰথম দু ই ৰাকাত
দীঘলীয়া কমৰমছল আৰু লশর্ৰ দু ই ৰাকাত চুমট কমৰমছল”।[147]
পাঁচ. নতুনলক মনয়ত বাঁমন্ধব নালাকগ, কাৰণ আগৰ মনয়কতই িকথষ্ট।
মদ্বতীয়তাঃ নতুনলক মনয়ত কমৰকল প্ৰথম ৰাকাত বামতল লহ িাব।[148]
মদ্বতীয় ৰাকাতত ‘আউিু মবল্লাহ’ সম্পককৃ মকছু মাকন লককছ: প্ৰকতযক
ৰাকাতকতই লসয়া লবধ। কাৰণ দু ই মকৰাতৰ মাজত মকছু আজকাৰ আৰু
কমৃৰ ফলত মবকচ্ছদৰ সত মষ্ট লহকছ, গমতকক প্ৰকতযক ৰাকাতত চয়তানৰ
পৰা পানাহ মামগব। আল্লাহ তা’আলাই লককছ:
َ َ َ ُ َ ََ َ َ
َّ َ َّ
َّ ۡ َٰٱلشي َط
)82:﴾(انلحل٩٨ۡيم
ِۡ ج
ِۡن
ۡ ٱهللِۡم
ۡ ِ انۡفٱس َتعِذۡۡب
ۡ تۡٱلقرء
ۡ ﴿فإِذاۡقرأ
ِ نۡٱلر
ِ
“গমতকক লিমতয়া তুমম িুৰআন পমঢবা লতমতয়া আল্লাহৰ ওচৰত অমভশি
চয়তানৰ পৰা আশ্ৰয় মবচামৰবা”।[149]
লসইকাৰলণ আউিু মবল্লাহ পঢা উিম। আককৌ মকছু মাকন লককছ: লকৱল
প্ৰথম ৰাকাতকতই আউিু মবল্লাহ পমঢব। কাৰণ সম্পূ ণৃ ছালাত মমমলকহ
এটা কমৃ, দু ই মকৰাতৰ মাজত লকাকনা মনৰৱতাই মবকচ্ছদ সত মষ্ট কৰা
নাই, বৰঞ্চ আটাইকবাকৰই আমছল মজমকৰ। গমতকক ইয়াত প্ৰকতযক মকৰাত
এককটা মকৰাতৰ দকৰই, গমতকক তাত এবাৰ আউিু মবল্লাহ পঢাই িকথষ্ট
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হ’ব। মকন্তু, িমদ প্ৰথম ৰাকাতত আউিু মবল্লাহ পঢা নহয়, লতকনহ’লল
মদ্বতীয় ৰাকাতত পমঢব। [150]
আলকৌ প্ৰকতযক ৰাকাতকতই মবছমমল্লাহ পঢা মুোহাব, কাৰণ ইয়াৰ
মাধযকমকৰ ছূ ৰা আৰম্ভ কৰা হয়।[151]
২৪. িমদ দু ই ৰাকাতমবমশষ্ট ছালাত হয়, লিকন- ফজৰ, জুম্মা আৰু দু ই
ঈদৰ ছালাত, লতকনহ’লল মদ্বতীয় ৰাকাতৰ মদ্বতীয় ছাজদাহৰ পৰা উমঠ
বমহব, লসাঁ ভমৰ মথয়লক ৰামখব আৰু বাওঁভমৰ মবছাই বা পামৰ তাৰ
ওপৰত বমহব। কাৰণ আবু হুমাইদ ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ হাদীছত
আকছ: “লিমতয়া দু ই ৰাকাতৰ মাজত বমহব, লতমতয়া বাওঁ ভমৰৰ ওপৰত
বমহব আৰু লসাঁ ভমৰ মথয়লক ৰামখব”।[152]
এই স্থানত আৰু দু ই ছাজদাহৰ মাজত বহাৰ মনয়ম এককই।[153]
অথৃাৎ বাওঁহাত বাওঁৰানৰ ওপৰত ৰামখব অথবা বাওঁআঠঁ ু ৰ ওপৰত ৰামখব,
আৰু লসাঁহাত লসাঁ ৰানৰ ওপৰত ৰামখব। লসাঁহাতৰ আঙু মলকবাৰ মুমষ্টবদ্ধ
কমৰ ৰামখব একমাত্ৰ শ্বাহাদাত আঙু মল বযতীত, তাৰ মাধযমত তাওহীদৰ
প্ৰমত ইশ্বাৰা কমৰব। কাৰণ আব্দু ল্লাহ ইবন ওমৰ ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ
হাদীছত আকছ: “নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লাকম লিমতয়া ছালাতত
বমহমছল, লতমতয়া লতওঁ লসাঁহাতৰ কমি লসাঁ ৰানৰ ওপৰত ৰামখমছল।
আটাইকবাৰ আঙু মল মুমষ্টবদ্ধ কমৰ ৰামখমছল আৰু বত দ্ধাঙু মল সংলগ্ন আঙু মলৰ
দ্বাৰা ইশ্বাৰা কমৰমছল, আৰু বাওঁহাতৰ কমি বাওঁৰানৰ ওপৰত
ৰামখমছল”।[154]
অথবা বত দ্ধাঙু মল আৰু মধযমা আঙু মলৰ দ্বাৰা হালকা বনাব (ঘূ ৰণীয়া মৰং)
আৰু কমনষ্ঠা আৰু অনামমকা আঙু মল মুমষ্টবদ্ধ ৰামখ শ্বাহাদাত আঙু মলৰ
দ্বাৰা ইশ্বাৰা কমৰব। কাৰণ ওয়াকয়ল ইবন হুজৰ ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ
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হাদীছত আকছ: “মই নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লামক লদমখকছাঁ লতওঁ
বত দ্ধা আৰু মধযমা আঙু মলৰ দ্বাৰা হালকা বনাইকছ আৰু শ্বাহাদাত আঙু মল
ওপৰত উঠাইমছল, ইয়াৰ দ্বাৰা লতওঁ তাশ্বাহহুদত দু আ কমৰমছল”।[155]
অথবা আৰবী লতৱন্ন গণনাৰ দকৰ হাতৰ মুমঠ বনাব আৰু শ্বাহাদাত
আঙু মলৰ দ্বাৰা ইশ্বাৰা কমৰব। কাৰণ ইবন ওমৰ ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ
হাদীছত আকছ: নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লাকম লিমতয়া তাশ্বাহহুদত
বমহমছল বাওঁহাত বাওঁৰানৰ ওপৰত আৰু লসাঁহাত লসাঁৰানৰ ওপৰত
ৰামখমছল, লতৱন্ন গণনাৰ দকৰ হাতৰ মুমঠ বনাইমছল আৰু শ্বাহাদাত
আঙু মলৰ দ্বাৰা ইশ্বাৰা কমৰমছল।[156]
একনদকৰ লসাঁহাতৰ মতমনটা অৱস্থা প্ৰকাশ পায়।
এক. সককলা আঙু মল মুমষ্টবদ্ধ কমৰ ৰামখ শ্বাহাদাত আঙু মলৰ দ্বাৰা ইশ্বাৰা
কৰা।
দু ই. বত দ্ধা আৰু মধযমা আঙু মলৰ দ্বাৰা হালকা বকনাৱা আৰু কমনষ্ঠ আৰু
অনামমকা আঙু মল মুমষ্টবদ্ধ কমৰ শ্বাহাদাত আঙু মলৰ দ্বাৰা ইশ্বাৰা কৰা।
মতন. লতৱন্ন গণনাৰ দকৰ হাত মুমষ্টবদ্ধ কৰা আৰু শ্বাহাদাত আঙু মলৰ দ্বাৰা
ইশ্বাৰা কৰা। এই আটাইকবাৰ পদ্ধমতকয়ই লবধ। বহাৰ সময়ত শ্বাহাদাত
আঙু মলৰ ইশ্বাৰাৰ ফাকল দত মষ্ট ৰামখব। কাৰণ আব্দু ল্লাহ ইবন জুবাকয়ৰ
ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা বমণৃত হাদীছত আকছ: “নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ
ৱাছাল্লাকম লিমতয়া তাশ্বাহহুদত বমহমছল, লতমতয়া বাওঁহাত বাওঁ ৰানৰ
ওপৰত ৰামখমছল আৰু শ্বাহাদাত আঙু মলৰ দ্বাৰা ইশ্বাৰা কমৰমছল। লতওঁৰ
দত মষ্ট ইশ্বাৰা অমতক্রম কৰা নামছল”।[157]
আব্দু ল্লাহ ইবন ওমৰ ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ হাদীছত আকছ: “লতওঁ লসাঁ হাত
লসাঁ ৰানৰ ওপৰত ৰামখমছল আৰু বত দ্ধাঙু মল সংলগ্ন আঙু মলৰ দ্বাৰা ইশ্বাৰা
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কমৰমছল, তাৰ ফাকল দত মষ্ট মনৱদ্ধ ৰামখমছল। তাৰ মপছত লতওঁ লককছ: মই
নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লামক একনকুৱা ককৰাঁকত লদমখকছাঁ”।[158]
দু আৰ সময়ত আঙু মলৰ দ্বাৰা ইশ্বাৰা কৰা ছু ন্নত, মকবলাৰ ফাকল লৰাব
আৰু তাৰ দ্বাৰা দু আ কমৰব, মকন্তু দু আ আৰু মজমকৰৰ স্থান বযতীত
ক’লতা নলৰাব, বৰঞ্চ মস্থৰ ৰামখব”। দু আৰ সময়ত আঙু মল লকৰাৱাৰ
দলীল ওয়াকয়ল ইবন হুজকৰ ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ হাদীছ, তাত আকছ: “তাৰ
মপছত লতওঁ বমহমছল আৰু বাওঁ ভমৰ মবছাই ৰামখমছল, লতওঁৰ বাওঁ হাতৰ
কমি বাওঁআঁঠুৰ ওপৰত ৰামখমছল আৰু লসাঁহাতৰ কমি লসাঁ ৰানৰ ওপৰত
ৰামখমছল, তাৰ মপছত দু টা আঙু মল ধমৰ হালকা বনাইমছল, তাৰ মপছত
লতওঁৰ আঙু মল উঠাইমছল, মই লতওঁক লসয়া লৰাওঁকত লদমখকছাঁ।[159]
আব্দু ল্লাহ ইবন জুবাকয়ৰ ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা বমণৃত হাদীছৰ দ্বাৰা
বুজা িায়, লতওঁ সদায় (অমবৰতভাকৱ) আঙু মল লকৰাৱা নামছল, লিকন: “নবী
চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লাকম দু আৰ সময়ত লতওঁৰ আঙু মলৰ দ্বাৰা ইশ্বাৰা
কমৰমছল মকন্তু লসয়া লকৰাৱা নামছল”।[160]
এই দু ই হাদীছৰ মাজত লকাকনা লবপৰীত্ব নাই। কাৰণ নলকৰাৱাৰ অথৃ
হ’ল অমবৰতভাকৱ লকৰাৱা নামছল, আককৌ লকৰাৱাৰ অথৃ হ’ল দু আৰ
সময়ত লৰাইমছল।[161]
ইশ্বাৰা হ’ব মাত্ৰ লসাঁহাতৰ শ্বাহাদাত আঙু মলৰ দ্বাৰা, নবী চাল্লাল্লাহু
আলাইমহ ৱাছাল্লাকম এক আঙু মলৰ দ্বাৰা ইশ্বাৰা কৰাৰ মনকদৃশ মদকছ।
লিকন- আবু হুৰায়ৰা ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা বমণৃত, এজন বযমিকয় দু ই
আঙু মলৰ দ্বাৰা দু আ কমৰ আমছল, নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লাকম লককছ
এক আঙু মলৰ দ্বাৰা দু আ কৰা।[162]
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ছাদ ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা বমণৃত, লতওঁ লককছ: লমাৰ ওচকৰমদ নবী
চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লাকম অমতক্রম কমৰমছল, মই লতমতয়া লমাৰ
আঙু মলসমূ হৰ দ্বাৰা দু আ কমৰ আমছকলাঁ, লতওঁ লককছ এক আঙু মলৰ
দ্বাৰা, এক আঙু মলৰ দ্বাৰা, লতওঁ শ্বাহাদাত আঙু মলৰ দ্বাৰা ইশ্বাৰা কমৰকল।
শ্বাহাদাত আঙু মলৰ দ্বাৰা ইশ্বাৰা কৰাৰ মহকমৎ হ’ল আল্লাহ তা’আলা
এক, ইশ্বাৰাৰ সময়ত তাওহীদ আৰু

লতওঁৰ ইখলাছৰ মনয়ত

কমৰব, লতকনহ’লল কথা, কমৃ আৰু মবশ্বাসত তাওহীদৰ বমহাঃপ্ৰকাশ
ঘমটব।[163]
গমতকক প্ৰমামণত হ’ল লি, শ্বাহাদাত আঙু মলৰ দ্বাৰা ইশ্বাৰা কমৰব আৰু
তাৰ মাধযকমকৰই দু আ কমৰব।
২৫. এই লবঠকত তাশ্বাহহুদ পমঢব,
একনলক ক’ব [164]:
، السالم عليك أيها انليب ورمحة اهلل وبراكته، والطيبات، والصلوات،اتلحيات هلل
] أشهد أن ال هلإ إال اهلل [وحده ال رشيك هل،السالم علينا ولَع عباد اهلل الصاحلني
ً
،حممدا عبده ورسوهل
وأشهد أن
এইকটা আটাইতলক মবশুদ্ধ তাশ্বাহহুদ।[165]
তাৰ মপছত পমঢব [166]:

َّ
 كما صليت لَع إبراهيم ولَع آل إبراهيم إنك،صل لَع حممد ولَع آل حممد
ِ امهلل

 امهلل بارك لَع حممد ولَع آل حممد كما باركت لَع إبراهيم ولَع آل،محيد جميد
،إبراهيم إنك محيد جميد
এইকটা আটাইতলক পমৰপূ ণৃ দৰূদ। [167]
তাৰ মপছত আল্লাহৰ ওচৰত চামৰটা বস্তুৰ পৰা পানাহ মামগব:
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، ومن فتنة املحيا واملمات، ومن عذاب القرب،امهلل إين أعوذ بك من عذاب جهنم
ومن رش فتنة املسيح الجال؛
কাৰণ আবু হুৰায়ৰা ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা বমণৃত হাদীছত
আকছ: “লিমতয়া লতামাকলাকৰ লকাকনাবাই তাশ্বাহহুদ পকঢ, লতওঁ লিন
চামৰটা বস্তুৰ পৰা আল্লাহৰ ওচৰত পানাহ লখাকজ, লিন কয়:
 احلديث..امهلل إين أعوذ بك من عذاب جهنم
ইমাম মুছমলম (ৰহাঃ)লয় একনলক বণৃনা কমৰকছ, “লিমতয়া লতামাকলাকৰ
লকাকনাবাই মদ্বতীয় তাশ্বাহহুদৰ পৰা ফামৰগ হয়, লতওঁ লিন চামৰটা বস্তুৰ
পৰা পানাহ চায়।[168]
আৰু মি ইচ্ছা দু আ কমৰব, লিকন আময়শা ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহাৰ পৰা
বমণৃত, নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লাকম ছালাতত লকমছল:
এক.
 وأعوذ بك، وأعوذ بك من فتنة املسيح الجال،امهلل إين أعوذ بك من عذاب القرب
َ
َ
واملغرم
 امهلل إين أعوذ بك من املأثم،من فتنة املحيا واملمات
আময়শা ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহাই লককছ: লকাকনাবাই লতওঁক ক’লল: লহ আল্লাহৰ
ৰাছূ ল চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লাম! আপুমন মাগৰাম তথা ঋণৰ পৰা খুব
পানাহ চায়! লতওঁ ক’লল:

َ
َ
َ
ََّ إن الرجل إذا غرم
.ووعد فأخلف
حدث فكذب

“মনশ্চয় বযমি লিমতয়া ঋণগ্ৰে লহ পকৰ, লতমতয়া লতওঁ মমছা ক’বলল আৰম্ভ
কলৰ আৰু ওৱাদা ভঙ্গ ককৰ”।[169]
দু ই. আবু বকৰ ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা বমণৃত, লতওঁ ৰাছূ লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু
আলাইমহ ৱাছাল্লামক লককছ, লহ আল্লাহৰ ৰাছূ ল চাল্লাল্লাহু আলাইমহ
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ৱাছাল্লাম! লমাক এমট দু আ মশিা মদয়ক, িাৰ দ্বাৰা মই ছালাতত দু আ
কমৰম, লতওঁ লককছ, তুমম লকাৱা:[170]

ً امهلل إين ظلمت نفيس
ً
 فاغفر يل مغفرة من، وال يغفر اَّلنوب إال أنت،كثريا
ظلما
 وارمحين إنك أنت الغفور الرحيم؛،عندك

মুছমলমৰ বণৃনাত আকছ, লমাক এমট দু আ মশিা মদয়ক, িাৰ দ্বাৰা মই লমাৰ
ঘৰত আৰু ছালাতত দু আ কমৰম।[171]
মতমন. আমল ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা বমণৃত, তাৰ মপছত নবী চাল্লাল্লাহু
আলাইমহ ৱাছাল্লাকম তাশ্বাহহুদ আৰু ছালামৰ মাজত লকমছল[172]:
ُ ْ
ُ ََّ
ََّ
ُ
ُ قد ْم
ُ
أعلم به
 وما أنت،أعلنت
 وما،أرسرت
 وما، وما أخرت،ت
امهلل اغفر يل ما
َّ
َّ
 ال هلإ إال أنت؛،املؤخر
 وأنت،املقدم
ِ
ِ  أنت،مين

চামৰ.

َّ ُ
 وأعوذ بك [من] أن أرد إَل أرذل، وأعوذ بك من اجلنب،امهلل إين أعوذ بك من ابلخل
 وأعوذ بك من عذاب القرب؛، وأعوذ بك من فتنة النيا،العمر

ছাদ ইবন আবু ওৱাক্কাছ ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা বমণৃত, লতওঁ মনজৰ
সন্তানসকলক ওপকৰাি শব্দকবাৰ মশিা মদমছল, লিকনলক লতওঁকলাকক
মলখা পঢা মশককাৱা হয় আৰু লতওঁ লকমছল: নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ
ৱাছাল্লাকম ছালাতৰ মপছত এইকবাৰ বস্তুৰ পৰা পানাহ মবচামৰমছল।[173]
পাঁচ. মু‘ৱাি ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা বমণৃত, নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ
ৱাছাল্লাকম লতওঁৰ হাতত ধমৰ লককছ, “লহ মু‘ৱাি, আল্লাহৰ শপত! মই
লতামাক মহব্বত ককৰাঁ, আল্লাহৰ শপত! মই লতামাক মহব্বত ককৰাঁ”।
লতওঁ লককছ : “মই লতামাক ওমছয়ত কমৰকছাঁ, তুমম প্ৰকতযক ছালাতৰ
লশর্ত এই দু আ পঢা তযাগ নকমৰবা:
 وحسن عبادتك، وشكرك،امهلل أعين لَع ذكرك
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ছয়.
امهلل إين أسألك اجلنة وأعوذ بك من انلار؛
আবু হুৰায়ৰা ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা বমণৃত, এজন বযমিক নবী চাল্লাল্লাহু
আলাইমহ ৱাছাল্লাকম লককছ: “তুমম ছালাতত মক লকাৱা?” লতওঁ ক’লল: মই
তাশ্বাহহুদ পকঢাঁ, তাৰ মপছত আল্লাহৰ ওচৰত জান্নাতৰ প্ৰাথৃনা ককৰাঁ

আৰু জাহান্নামৰ পৰা পানাহ মাকগাঁ। লতওঁ ক’লল: লতামাৰ দু আ খুব
সু ন্দৰ। মলয়া অনু ৰূপ দু আ কমৰম।[174]
সাত.
ولم يكن هل،اَّلي لم يدل ولم يول، الصمد،األحد،امهلل إين أسألك يا اهلل بأنك الواحد
ً
أن تغفر يل ذنويب إنك أنت الغفور الرحيم؛،كفوا أحد
মমহজান ইবন আদৰা ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা বমণৃত, নবী চাল্লাল্লাহু
আলাইমহ ৱাছাল্লাকম মছমজদত প্ৰকৱশ কমৰকল, তাৰ মপছত এজন বযমিক
লদমখকল লি ছালাত লশর্ কমৰ তাশ্বাহহুদ পমঢ আমছল আৰু ওপকৰাি দু আ
লক আমছল। নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লাকম লককছ: “লতওঁক িমা কমৰ
মদয়া লহকছ”, মতমনবাৰ লককছ।[175]
আঠ.
 بديع، املنان، ال هلإ إال أنت وحدك ال رشيك لك،امهلل إين أسألك بأن لك احلمد
]؛... يا يح يا قيوم إين أسألك، يا ذا اجلالل واإلكرام،السموات واألرض
আনাছ ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা বমণৃত, লতওঁ নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ
ৱাছাল্লামৰ লগত বমহ আমছল আৰু আন এজন বযমিকয় ছালাত পমঢ
আমছল, তাৰ মপছত লতওঁ ওপকৰাি দু আ ককৰ। ফলত নবী চাল্লাল্লাহু
আলাইমহ ৱাছাল্লাকম ক’লল: “লতওঁ আল্লাহৰ ইছকম আজমৰ মাধযমত দু আ
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কমৰকছ, মি নামৰ মাধযমত দু আ কমৰকল কবুল কৰা হয়, িাৰ প্ৰাথৃনা
কমৰকল আহ্বানত উিৰ মদয়া হয়”।[176]
ন.
 اَّلي لم يدل، الصمد، األحد،امهلل إين أسألك بأين أشهد أنك أنت اهلل ال هلإ إال أنت
ً  ولم يكن هل،ولم يول
كفوا أحد؛
বুৰাইদাহ ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা বমণৃত, নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ
ৱাছাল্লাকম এজন বযমিক ওপকৰাি দু আ কওঁকত শুমনমছল, তাৰ মপছত
লতওঁ লককছ: “িাৰ হাতত লমাৰ নফছ! লতওঁৰ শপত!, লতওঁ আল্লাহৰ
ইছকম আজমৰ মাধযমত দু আ কমৰকছ, মি নামৰ মাধযমত দু আ কমৰকল
কবুল কৰা হয় আৰু মি নামৰ মাধযমত প্ৰাথৃনা কমৰকল প্ৰদান কৰা
হয়”।[177]
দহ.

ً  أحيين ما علمت احلياة، وقدرتك لَع اخللق،امهلل بعلمك الغيب
 وتوفين إذا،خريا يل
ً علمت الوفاة
 وأسألك لكمة، امهلل إين أسألك خشيتك ِف الغيب والشهادة،خريا يل
ُ نعيما ال
ً  وأسألك، وأسألك القصد ِف الغىن والفقر،احلق ِف الرَض والغضب
،ينفد
َ
 وأسألك بَ ْرد العيش بعد، وأسألك الرضا بعد القضاء،وأسألك قرة عني ال تنقطع
ََّ  والشوق إَل لقائك ِف غري رضاء ُم، وأسألك َّلة انلظر إَل وجهك،املوت
ضة وال فتنة
ََّ ُ
ً
َّ
 واجعلنا هداة مهتدين؛،زينا بزينة اإليمان
ِ  امهلل،مضلة

আম্মাৰ ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ হাদীছত আকছ, লতওঁ লতওঁৰ সঙ্গীসকলৰ
লগত অমত সংকিকপ ছালাত আদায় কমৰমছল। উপমস্থত লকাকনাবাই
লতওঁক ক’লল: আপুমন ছালাত খুব সংকিপ কমৰকল অথবা হালকা ছালাত

আদায় কমৰকল। লতওঁ ক’লল: মকন্তু মই ইয়াত একনকুৱা শব্দৰ দ্বাৰা দু আ
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কমৰকছাঁ, মি ৰাছূ লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লামৰ পৰা শুমনকছাঁ, তাৰ
মপছত লতওঁ ওপকৰাি দু আ লককছ।
ইয়াত দু মনয়া আৰু আমখৰাতৰ কলযাণ খুমজ মি ইচ্ছা দু আ কমৰবা। িমদ
লকাকনাবাই মপতা-মাতা আৰু অনযানয মুছমলমসকলৰ বাকব দু আ
ককৰ, তাকতা লকাকনা সমসযা নাই, ছালাত লামগকল ফৰকজই হওঁক বা
নফকলই হওঁক। কাৰণ নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লাকম ইবন মাছউদ
ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুক তাশ্বাহহুদ মশিা মদ লকমছল: “তাৰ মপছত পছন্দ মকত
দু আ কমৰবা”।[178]
ইয়াৰ দ্বাৰা বুজা িায়, দু মনয়া ও আমখৰাতৰ সককলা কলযাণৰ কাৰকণ
ছালাতত প্ৰাথৃনা কমৰব পৰা িায়।[179]
২৬. তাৰ মপছত লসাঁফাকল আৰু বাওঁফাকল ছালাম মফৰাব এই বুমল:
 السالم عليكم ورمحة اهلل؛،السالم عليكم ورمحة اهلل
জামবৰ ইবন ছামুৰা ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা বমণৃত হাদীছত আকছ, লতওঁ
লককছ: মই লিমতয়া ৰাছূ লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লামৰ লগত ছালাত
আদায় কমৰমছকলাঁ, লকমছকলাঁ:
 السالم عليكم ورمحة اهلل،السالم عليكم ورمحة اهلل
ৰাছূ লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লাকম লককছ: “চতুৰ লঘাঁডাৰ লনজৰ দকৰ
লতামাকলাকক হাতৰ দ্বাৰা মকহৰ ফাকল ইশ্বাৰা কৰা, ৰানৰ ওপৰত হাত
ৰামখ লসাঁ আৰু বাওঁফাকল লতামাকলাকৰ ভাইসকলক ছালাম মদয়াই
িকথষ্ট”।[180]
আমমৰ ইবন ছাদ ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুকৱ লতওঁৰ মপতাৰ পৰা বণৃনা কমৰকছ,
লতওঁ লককছ: “মই ৰাছূ লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লামক লদমখকছাঁ, লতওঁ
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লসাঁফাকল আৰু বাওঁফাকল ছালাম মফৰাইমছল, একনমক মই লতওঁৰ গালৰ
শুভ্ৰতা লদখা পাইমছকলা”।[181]
তাৰ মপছত লতওঁ লসাঁ অথবা বাওঁ মিককাকনা ফাকলই ঘূ মৰব পাকৰ।[182]
২৭. ছালাত িমদ মতমন ৰাকাত মবমশষ্ট হয় লিকন মাগৰীব অথবা চামৰ
ৰাকাতমবমশষ্ট হয় লিকন- লজাহৰ, আছৰ আৰু ঈশ্বা। লতকনহ’লল মাত্ৰ
প্ৰথম তাশ্বাহহুদ পমঢব, মকন্তু উিম লহকছ নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ
ৱাছাল্লামৰ ওপৰত দৰূদ পঢা, লিকনলক ইমতপূ কবৃ বণৃনা কৰা লহকছ। তাৰ
মপছত ভমৰ আৰু আঁঠুৰ সন্মু খভাগ আৰু ৰানৰ ওপৰত ভৰ মদ তাকবীৰ
লক মথয় হব, উভয় হাত কাণ অথবা কান্ধললকক উঠাব, লিকনলক আগকত
বণৃনা কৰা লহকছ।[183]
মদ্বতীয়তাঃ

আব্দু ল্লাহ

ইবন

ওমৰ

ৰামদ্বয়াল্লাহু

আনহুৰ

হাদীছত

আকছ: “লিমতয়া দু ই ৰাকাতৰ পৰা উমঠব উভয় হাত উঠাব”।[184]
আবু হুমাইদ ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা বমণৃত হাদীছত আকছ: “তাৰ মপছত
লিমতয়া দু ই ৰাকাতৰ পৰা উমঠব তাকবীৰ কব আৰু উভয় হাত
কান্ধললকক উঠাব লিকনলক ছালাতৰ আৰম্ভমণকত উঠাইমছল, তাৰ মপছত
অৱমশষ্ট ছালাতত অনু ৰূপ কমৰ থামকব”।[185]
আৰু উভয় হাত বুকুৰ ওপৰত ৰামখব। কাৰণ ওয়াকয়ল ইবন হুজৰ
ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ হাদীছত আকছ: “মই ৰাছূ লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ
ৱাছাল্লামক লদমখকছাঁ, লিমতয়া লতওঁ ছালাতত মথয় লহাৱা অৱস্থাত আমছল
লসাঁহাতৰ দ্বাৰা বাওঁহাত ধমৰ ৰামখমছল”।[186]
তাৰ মপছত লাকহলক ছূ ৰা ফামতহা পমঢব। িমদ লজাহৰৰ তততীয় আৰু
চতুথৃ ৰাকাতত লকমতয়াবা ফামতহাতলক অমতমৰি পকঢ, লতকন্ত লকাকনা
সমসযা নাই।[187]
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মাগৰীবৰ তততীয় ৰাকাত আৰু লজাহৰ, আছৰ আৰু ঈশ্বাৰ তততীয় আৰু
চতুথৃ ৰাকাত পূ কবৃ বমণৃত মদ্বতীয় ৰাকাতৰ দকৰ পমঢব। কাৰণ ছালাতত
ভুলকাৰী বযমিক প্ৰথম ৰাকাত মশিা মদ লককছ: “তাৰ মপছত তুমম পূ ণৃ
ছালাতত অনু ৰূপ কৰা”।[188]
২৮. মদ্বতীয় তাশ্বাহহুদত তাওৱাৰৰুক কমৰ বমহব।
আবু হুমাইদ ছাকয়মদ ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ হাদীছত আকছ: “লিমতয়া মদ্বতীয়
ৰাকাতত বমহবা, লতমতয়া বাওঁভমৰৰ ওপৰত বমহবা আৰু লসাঁভমৰ মথয়লক
ৰামখব। লিমতয়া লশর্ ৰাকাতত বমহবা, বাওঁভমৰ আগবঢাই মদ লসাঁভমৰ
মথয়লক ৰামখবা আৰু মনতম্বৰ ওপৰত বমহবা”।[189]
এইকটাকৱই তাওৱাৰৰুক কমৰ বহা।
২৯. মাগৰীবৰ তততীয় ৰাকাতত আৰু লজাহৰ, আছৰ আৰু ঈশ্বাৰ চতুথৃ
ৰাকাতত তাশাহুদৰ লগত দৰূদ পমঢব, লিকনলক আগকত মবোমৰত লকাৱা
লহকছ।
৩০. লসাঁফাকল আৰু বাওঁফাকল এইবুমল ছালাম মদব:
. السالم عليكم ورمحة اهلل،السالم عليكم ورمحة اهلل
৩১. ছালামৰ লশর্ত মনম্ন বমণৃত আিকাৰ আৰু দু আ পমঢব:
এক.
 تباركت يا ذا، امهلل أنت السالم ومنك السالم، أستغفر اهلل، أستغفر اهلل،أستغفر اهلل
اجلالل واإلكرام»؛
ছাওবান ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা বমণৃত হাদীছত আকছ: “নবী চাল্লাল্লাহু
আলাইমহ ৱাছাল্লাকম ছালাত লশর্ কমৰ মতমনবাৰ ইকেগফাৰ কমৰমছল আৰু
লকমছল[190]:
.» احلديث...امهلل أنت السالم
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আময়শা ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহাৰ পৰা বমণৃত, নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লাকম
ছালাম মফৰাই তলৰ দু আ পমৰমাণ বমহমছল [191]:
، تباركت يا ذا اجلالل واإلكرام،امهلل أنت السالم ومنك السالم
ইয়াৰ দ্বাৰা আময়শা ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহাৰ উকিশয হ’ল লতওঁ এই দু আ
পমৰমাণ মকবলামুখী লহ থামকমছল, তাৰ মপছত মানু হৰ ফাকল লচহাৰা ঘূ ৰাই
বমহমছল। লিকনলক ছামুৰা ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা বমণৃত হাদীছত
আকছ: “নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লাকম ছালাত লশর্ কমৰ আমাৰ ফাকল
লতওঁৰ লচহাৰা ঘূ ৰাইমছল”।[192]
দু ই.
 هل امللك وهل احلمد وهو لَع لك يشء قدير،ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل
মতমনবাৰ।
কাৰণ মুমগৰা ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা বমণৃত হাদীছত আকছ: মুৱামবয়া
ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহু মুমগৰা ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ ওচৰত এই মকমৃ পত্ৰ
মলমখমছল লি, লমাক একনকুৱা এমট হাদীছ শুনাওঁক মিলটা আপুমন ৰাছূ লুল্লাহ
চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লামৰ পৰা শুমনকছ, লতওঁ মলমখমছল: মই লতওঁক
ছালাতৰ লশর্ত কওঁকত শুমনকছাঁ:
 وهو لَع لك يشء قدير، وهل احلمد، هل امللك،ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل
মতমনবাৰ। লতওঁ আৰু লককছ: নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লাকম অমতমৰি
প্ৰশ্ন কৰা, সম্পদ নষ্ট কৰা, মাততৰ অবাধয লহাৱা আৰু নাৰী সন্তানক
জীমৱত দাফন কৰাৰ পৰা মনকর্ধ কমৰমছল।[193]
মতমন.
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ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل ،هل امللك وهل احلمد [حييي ويميت ،وهو يح ال يموت،
َ
بيده اخلري][ ]481وهو لَع لك يشء قدير ،امهلل ال َ
أعطيت ،وال ُم َ
عطي ملا
مانع ملا
َّ
َّ
اجلد منك َُّ
َ
َ
اجلد»؛
منعت [وال راد ملا قضيت][ ]485وال ينفع ذا ِ

মুমগৰা ইবন লশাবা মুৱামবয়া ইবন আবু ছূ মফয়ান ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুমৰ
ওচৰত মলমখমছল: ৰাছূ লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লাকম প্ৰকতযক
»...ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل« ছালাতৰ মপছত লকমছল[196]:
চামৰ.
ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل ،هل امللك ،وهل احلمد وهو لَع لك يشء قدير ،ال حول
وال قوة إال باهلل ،ال هلإ إال اهلل ،وال نعبد إال إياه ،هل انلعمة ،وهل الفضل ،وهل اثلناء
احلسن ،ال هلإ إال اهلل خملصني هل الين ولو كره الاكفرون»؛
আব্দু ল্লাহ ইবন জুবাকয়ৰ ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ হাদীছত আকছ, লতওঁ প্ৰকতযক
ছালাতৰ ছালামৰ লশর্ত এইকবাৰ লকমছল, তাৰ মপছত লককছ: “ৰাছূ লুল্লাহ
চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লাকম ইয়াৰ মাধযমত প্ৰকতযক ছালাতৰ মপছত
]তাহলীল পমঢমছল”।[197
পাঁচ.

ً
سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،واهلل أكرب (ثالثا وثالثني) ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل،
هل امللك وهل احلمد ،وهو لَع لك يشء قدير»؛

ুআবু হুৰায়ৰা ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা বমণৃত, ৰাছূ লুল্লাহ চাল্লাল্লাহ
আলাইমহ ৱাছাল্লাকম লককছ: “মি বযমিকয় প্ৰকতযক ছালাতৰ মপছত ৩৩ বাৰ
আল্লাহৰ তাছমবহ পকঢ, ৩৩ বাৰ আল্লাহৰ তাহমীদ পকঢ, ৩৩ বাৰ আল্লাহৰ
তাকবীৰ পকঢ, এই হ’ল ৯৯ বাৰ, আৰু এশ বাৰত কয়:
ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل ،هل امللك وهل احلمد وهو لَع لك يشء قدير،
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তাৰ সককলা পাপ িমা কমৰ মদয়া হ’ব, িমদও সমুদ্রৰ লফনৰ পমৰমাণ
হয়”।[198]
মবমভন্ন

প্ৰকাৰৰ

তাছবীহ, তাহমীদ

আৰু

তাকবীৰ

বমণৃত

আকছ, মুছমলমসকলৰ উমচত আটাইকবাকৰই পঢা, এক ছালাতৰ মপছত এটা
পঢা, আককৌ অনয ছালাতৰ মপছত অনয এটা পঢা। কাৰণ ইয়াত বহু
উপকাৰ মবদযমান: ছু ন্নতৰ অনু সৰণ, ছু ন্নত জীমৱতকৰণ আৰু অন্তৰৰ
উপমস্থমত।[199]
তলত মকছূ মান তাছবীহ, তাহমীদ আৰু তাকবীৰ মদয়া হ’ল:
প্ৰথম প্ৰকাৰ: ছূ বহানাল্লাহ ৩৩ বাৰ, আল-হামদু মলল্লাহ ৩৩ বাৰ, আল্লাহু
আকবাৰ ৩৩ বাৰ, আৰু লশর্ত ক’ব:
 هل امللك وهل احلمد وهو لَع لك يشء قدير،ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل
একনদকৰ এশ পূ ৰ হব, লিকনলক আগকত আবু হুৰায়ৰা ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ
হাদীছত আমহলছ ।[200]
মদ্বতীয় প্ৰকাৰ: ছূ বহানাল্লাহ ৩৩ বাৰ, আল-হামদু মলল্লাহ ৩৩ বাৰ আৰু
আল্লাহু আকবাৰ ৩৪ বাৰ, একনদকৰ এশ পূ ৰা কমৰব। কাব ইবন আজুৰা
ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা বমণৃত, ৰাছূ লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লাকম
লককছ: “ছালাতৰ মপছত মকছু তাছবীহ আকছ, মিকবাৰৰ পাঠকাৰীসককল
লকমতয়াও বমঞ্চত নহয়, ৩৩ বাৰ তাছবীহ, ৩৩ বাৰ তাহমীদ আৰু ৩৪
বাৰ তাকবীৰ”।[201]
তততীয় প্ৰকাৰ: “ছূ বহানাল্লাহ, আল-হামদু মলল্লাহ আৰু আল্লাহু আকবাৰ ৩৩
বাৰলক ৯৯ বাৰ”। আবু হুৰায়ৰা ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা বমণৃত, গৰীব
মুহামজৰসককল ৰাছূ লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লামৰ ওচৰত আমহ
ক’লল: সম্পদশালীসককলকতা লতওঁকলাকৰ সম্পদৰ জমৰয়কত মহান মিৃদা
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আৰু জান্নাতৰ মামলক লহ গ’ল, লতওঁ ক’লল: “লককনলক?” লতওঁকলাকক
ক’লল: আমম লিকনলক ছালাত আদায় ককৰাঁ, লতওঁকলাককও লতকনলক ছালাত
আদায় ককৰ, আমম লিকনলক মছয়াম পালন ককৰাঁ, লতওঁকলাককও লতকনলক
মছয়াম পালন ককৰ, লতওঁকলাকৰ অমতমৰি ফমজলত লহকছ লতওঁকলাকক
লতওঁকলাকৰ সম্পদৰ দ্বাৰা হজ্জ ককৰ, ওমৰাহ ককৰ, মজহাদ ককৰ আৰু
ছাদাকাহ ককৰ। লতওঁ ক’লল: “মই লতামাকলাকক একনকুৱা মকছু মান মশিা
মদমকন, িাৰ মাধযমত লতামাকলাকক লতামাকলাকৰ পূ বৃৱতৃীসকলক ঢুমক
পাবা আৰু পৰৱতৃীসকলক অমতক্রম কমৰ িাবা, লতামাকলাকতলক উিম
লকাকনও নহ’ব, মকন্তু মিসককল লতামাকলাকৰ দকৰ আমল ককৰ লতওঁকলাক
বযতীত?” লতওঁকলাকক ক’লল: মনশ্চয় লহ আল্লাহৰ ৰাছূ ল চাল্লাল্লাহু আলাইমহ
ৱাছাল্লাম! লতওঁ ক’লল: “লতামাকলাকক প্ৰকতযক ছালাতৰ মপছত ৩৩ বাৰ
তাছবীহ, ৩৩ বাৰ তাকবীৰ আৰু ৩৩ বাৰ তাহমীদ পমঢবা”। গৰীব
মুহামজৰসককল উভমত আমহ ক’লল, আমাৰ সম্পদশালী ভাইসককল আমাৰ
আমল জামন লতওঁকলাককও অনু ৰূপ আমল আৰম্ভ কমৰকছ, লতওঁ
ক’লল: “এইকটা আল্লাহৰ অনু গ্ৰহ, িাক ইচ্ছা লতওঁ দান ককৰ”।[202]
চতুথৃ প্ৰকাৰ: ছূ বহানাল্লাহ ১০ বাৰ, আল-হামদু মলল্লাহ ১০ বাৰ আৰু
আল্লাহু আকবাৰ ১০ বাৰ।
আব্দু ল্লাহ ইবন আমৰ ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা বমণৃত, ৰাছূ লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু
আলাইমহ ৱাছাল্লাকম লককছ: “দু টা স্বভাৱ মিককাকনা মুছমলকম আয়ত্ব
কমৰলল, লতওঁ জান্নাতত প্ৰকৱশ কমৰব, মি অমত সহজ মকন্তু তাৰ ওপৰত
আমলকাৰীৰ সংখযা খুব কম”। ৰাছূ লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লাকম
ক’লল: “পাঁচ ওয়াি ছালাতত, প্ৰকতযক ছালাতৰ মপছত ১০ বাৰ
তাছবীহ, ১০ বাৰ তাহমীদ আৰু ১০ বাৰ তাকবীৰ ক’ব। একনদকৰ
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মুকখকৰ ১৫০ বাৰ উচ্চাৰণ কৰা হ’ব, মকন্তু মমজানত (ওজনত) তাৰ ওজন
হব ১৫০০ বাৰ লকাৱাৰ”।[203]
মই

ৰাছূ লুল্লাহ

চাল্লাল্লাহু

আলাইমহ

ৱাছাল্লামক

হাতত

গণা

লদমখকছাঁ। “লিমতয়া লতামাকলাকৰ লকাকনাবাই শুবলল মবছনালল িাব ৩৩
বাৰ তাছবীহ পমঢব, ৩৩ বাৰ তাহমীদ পমঢব আৰু ৩৪ বাৰ তাকবীৰ
পমঢব, এনদকৰ মুকখকৰ ১০০ বাৰ হ’ললও মমজানত তাৰ ওজন হ’ব ১০০০
বাৰ”।

লতওঁ

লককছ:

ৰাছূ লুল্লাহ

চাল্লাল্লাহু

আলাইমহ

ৱাছাল্লাকম

লককছ: “লতামাকলাকৰ একনকুৱা লকান আকছ, মিজকন মদনত দু ই হাজাৰ
পাঁচ শ পাপ ককৰ?” লতওঁক লকাৱা হ’ল: মই লতকনহ’লল এইকবাৰ মকয়
নপমঢম? লতওঁ ক’লল: “লতামাকলাকৰ লকাকনাবাই লিমতয়া ছালাতত
থাকক, লতমতয়া চয়তাকন আগমন কমৰ কয়: এইকটা স্মৰণ কৰা, লসৌকটা
স্মৰণ কৰা, আৰু লটাপমনৰ সময়ত আকহ তাৰ মপছত তাক শুৱাই
মদকয়”। ইবন মাজাহৰ শব্দত একনলক আকছ: “চয়তাকন তাক লটাপমন
মনয়াবলল লচষ্টা ককৰ, অৱকশর্ত লতওঁ লটাপমন িায়”।[204]
আবু হুৰায়ৰা ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা এমট মাৰফূ হাদীছত
আকছ: “প্ৰকতযক ছালাতৰ মপছত ১০ বাৰ তাছবীহ পমঢবা, ১০ বাৰ
তাহমীদ পমঢবা আৰু ১০ বাৰ তাকবীৰ কবা”।[205]
পঞ্চম প্ৰকাৰ: ১১ বাৰ তাছবীহ, ১১ বাৰ তাহমীদ আৰু ১১ বাৰ তাকবীৰ।
ছূ হাইল লতওঁৰ মপতাৰ (ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুমা) পৰা বণৃনা ককৰ: “১১, ১১
আৰু ১১ সককলা মমমল ৩৩ বাৰ”।[206]
র্ষ্ঠ প্ৰকাৰ:
واهلل أكرب، وال هلإ إال اهلل، واحلمد هلل،سبحان اهلل
(ছূ বহানাল্লাহ, ৱালহামদু মলল্লাহ, ৱালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু আকবাৰ)
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লগাকটইকবাৰ তাছবীহ ২৫ বাৰ ক’ব। লিকনলক িাকয়দ ইবন ছামবত আৰু
ইবন ওমৰ ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুমাৰ হাদীছত আমহকছ।[207]
সিম প্ৰকাৰ:
আয়াতুল কুৰছী পমঢব:
َّ َ َ َ َ ُ ُ ُ َ َ ُ ُّ َ ُّ َ َ ُ َّ َ َٰ َ َ َه
َّ ۡ ف
ۡف
ۡ ِ ۡتۡ َو َما
ِۡ َٰ ٱلس َم َٰ َو
ۡ ِ ۡ لۡنومۡۡ َُلۥۡ َما
ۡ لۡتأخذهۥۡسِنةۡۡو
ۡ ۡوم
ۡ حۡٱلقي
ۡ لۡه ۡوۡٱل
ۡ ِلۡإِل ۡهۡإ
ۡ ۡٱهلل
ۡ ﴿
َ َ َ َ َ َ
َ
ّ
ّ
ََ َُ َ ََ
َ
َ
َ
َ ۡرض ۡ َمن ۡذا ۡٱَلِي ۡيَش َف ُۡع ۡع
ۡل
ۡ ي ۡأيدِي ِهمۡ ۡوما ۡخلفهمۡ ۡو
ۡ ل ۡبِإِذنِهِۦۡ ۡيعل ُۡم ۡما ۡب
ۡ ِِند ُهۥۡ ۡإ
ۡ ِ ٱأل
َ َ ُ ُ
ُ َ َ َ َ َ َ َٰ َ َٰ َ َّ ُ ُّ ُ َ َ َ َ َ َّ
ۡيوههُۥ
ۡ ۡل
ۡ ۡرضۡو
ۡ ت ۡوٱأل
ِۡ ِعۡكرسِي ۡهۡٱلسمو
ۡ آء ۡوس
ۡ ل ۡبِما ۡش
ۡ ِون ۡبَِشءۡ ّ ِمنۡ ۡعِل ِمهِۦۡۡإ
ۡ ُيِيط
ُ
ُ
(855:﴾(ابلقرة٢٥٥ۡيم
ُۡ لۡٱل َع ِظ
ُّۡ ِ حِفظ ُه َماۡۡ َوه َۡوۡٱل َع

আবু উমামা ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা বমণৃত, ৰাছূ লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ

ৱাছাল্লাকম লককছ: “মি বযমিকয় প্ৰকতযক ছালাতৰ মপছত আয়াতুল কুৰছী
পমঢব, মততুয বযতীত জান্নাতত প্ৰকৱশ কৰাৰ কাৰকণ লতওঁৰ আৰু লকাকনা
বাধা নাথামকব”। তাবাৰানীলয় ইয়াৰ লগত ছূ ৰা ইখলাছককা সংিু ি
কমৰকছ।[208]
অষ্টম প্ৰকাৰ: প্ৰকতযক ছালাতৰ মপছত ছূ ৰা ইখলাছ, ছূ ৰা ফালাু্ি আৰু
ছূ ৰা নাছ পমঢব।
কাৰণ, উকবা ইবন আমমৰ ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুকৱ লককছ: “ৰাছূ লুল্লাহ
চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লাকম লমাক প্ৰকতযক ছালাতৰ মপছত এইকবাৰ
পঢাৰ মনকদৃশ মদকছ”।[209]
নৱম প্ৰকাৰ: ফজৰ আৰু মাগৰীবৰ ছালাতৰ মপছত ১০ বাৰলক পমঢব:
 حييي ويميت [بيده، وهل احلمد، هل امللك،ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل
] وهو لَع لك يشء قدير842[]اخلري
(লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ৱাহদাহু লা শ্বামৰকালাহু লাহুল মুলকু ৱালাহুল হামদু
ইউহময় ৱা ইউমমতু মবয়ামদমহল খাইৰু ৱাহুৱা আ’লা কুল্লী শ্বাইময়ন িামদৰ)
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কাৰণ আবু িৰ, মু‘ৱাি, আবু আইয়াশ জাৰমক, আবু আইয়ূ ব, আব্দু ৰ
ৰহমান ইবন গুনম আশ‘আমৰ, আবু দাৰদা, আবু উমামা আৰু উমাৰাহ
ইবন শামবব ছাবাময়ৰ পৰা অনু ৰূপ বমণৃত আকছ।[211]
লতওঁকলাকৰ সককলাকৰ হাদীছৰ সাৰমমৃ হ’ল, মি বযমিকয় মাগৰীব অথবা
ফজৰ ছালাতৰ মপছত দহবাৰলক ক’ব, আল্লাহ তা’আলাই লতওঁৰ বাকব
একনকুৱা প্ৰহৰী লপ্ৰৰণ কমৰব, লি তাক চয়তানৰ পৰা মহফাজত কমৰব
পুৱাললকক আৰু পুৱাৰ পৰা সমন্ধয়াললকক। লতওঁৰ দহটা মিৃদা বত মদ্ধ কৰা
হ’ব, লতওঁ লসইমদনা সককলা অমনষ্টৰ পৰা মনৰাপদ থামকব, আল্লাহ
তা’আলাই লতওঁৰ বাকব দহটা লনকী মলমখব আৰু লতওঁৰ দহটা পাপ
লমাচন কমৰব, এইকবাৰ লতওঁৰ বাকব দহজনী মুমমন দাসীৰ সমান
হব, আল্লাহৰ লগত মশ্বকৃ বযতীত অনয লকাকনা পাকপ লসইমদনা লতওঁক
িমতগ্ৰস্থ কমৰব লনাৱামৰব। লতওঁ আটাইতলক উিম আমলকাৰী মহচাকপ
গণয হ’ব, িমদ লকাকনাবাই লতওঁতলক উিম বাকয নকয়।
দশম প্ৰকাৰ: ফজৰ ছালাতৰ লশর্ত ক’ব:
ً َ ً
ً
ً علما
ً امهلل إين أسألك
 وعمال ُمتَق َّبَال، ورزقا طيبًا،نافعا
(আল্লাহুম্মা ইমন্ন আছআলু কা ময়লমান নামফয়া, ৱা মৰজকান ত্বাইময়বা, ৱা
আমালান মুতািাব্বালা)
উকম্ম ছালমা ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহাৰ পৰা বমণৃত, নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ
ৱাছাল্লাকম ফজৰ ছালাতৰ ছালামৰ লশর্ত ওপকৰাি দু আ পমঢমছল।[212]
একাদশতম প্ৰকাৰ: বাৰা ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুকৱ লককছ, মই লিমতয়া
ৰাছূ লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লামৰ লগত ছালাত আদায়
কমৰমছকলাঁ, লতমতয়া লতওঁৰ লসাঁফাকল মথয় লহাৱাকটা পছন্দ কমৰমছকলাঁ, লতওঁ
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লমাৰ ফাকল মুখ কমৰ বমহমছল। লতওঁ লককছ: মই লতওঁক কওঁকত
শুমনকছাঁ[213]:

َّ
.رب قين عذابك يوم تبعث عبادك أو َتمع عبادك
ِ

(ৰামব্ব মিনী আজাবাকা ইয়াওমা তাবআছূ ইবাদাক অথবা ৰামব্ব মিনী
আজাবাকা ইয়াওমা তাজমাউ ইবাদাক)
দ্বাদশতম প্ৰকাৰ: ফৰি ছালাতৰ লশর্ত উচ্চ স্বৰত আজকাৰ পঢা ছু ন্নত।
কাৰণ ইবন আব্বাছ ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুকৱ বণৃনা কমৰকছ: “তাকবীৰৰ
মাধযমকতই আমম জামনমছকলাঁ ৰাছূ লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লাকম
ছালাত লশর্ কমৰকছ”।[214]
বুখাৰী ((ৰহাঃ))কয় বণৃনা কমৰকছ: “ৰাছূ লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লামৰ
িু গত ফৰি ছালাতৰ লশর্ত উচ্চ স্বৰত মজমকৰ কৰাৰ মনয়ম
আমছল”।[215]
ইবন হাজাৰ (ৰহাঃ)লয় লককছ: “উচ্চ স্বৰত মজমকৰৰ উকিশয লতওঁকলাকক
উচ্চ স্বৰত তাকবীৰ লকমছল, অথৃাৎ লতওঁকলাকক তাছবীহ আৰু তাহমীদৰ
পূ কবৃ তাকবীৰ লকমছল”।[216]
এই বযাখযাক আবু হুৰায়ৰা ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা বমণৃত হাদীকছ আৰু
স্পষ্ট ককৰ লি, আবু ছামলহ ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুকৱ লককছ: “আল্লাহু
আকবাৰ, ছূ বহানাল্লাহ আৰু আল-হামদু মলল্লাহ আটাইকবাকৰই ৩৩ বাৰলক
পমঢব,[217]
লতওঁ তাকবীৰৰ দ্বাৰা আৰম্ভ কমৰকছ।
৩২. ছূ নাকন ৰাওৱামতব পমঢব।
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কাৰণ, আময়শা ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহাৰ পৰা বমণৃত হাদীছত আমহকছ: “নবী
চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লাকম লজাহৰৰ পূ কবৃ চামৰ ৰাকাত আৰু ফজৰৰ
পূ কবৃ দু ই ৰাকাত লকমতয়াও তযাগ কৰা নামছল”।[218]
উম্মু ল মুমমমনন উকম্ম হামববা ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহাই লককছ, মই ৰাছূ লুল্লাহ
চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লামক কওঁকত শুমনকছাঁ: “মি বযমিকয় মদন আৰু
ৰামতত বাৰ ৰাকাত ছালাত পমঢব, তাৰ পমৰৱকতৃ আল্লাহ তা’আলাই
লতওঁৰ বাকব জান্নাতত ঘৰ মনমৃাণ কমৰব”। অনয বণৃনাত আকছ: “একনকুৱা
লকাকনা মুছমলম বান্দা নাই মিজকন প্ৰমত মদকন বাৰ ৰাকাত নফল ছালাত
আদায় ককৰ, মকন্তু আল্লাহ তা’আলাই লতওঁৰ বাকব জান্নাতত ঘৰ মনমৃাণ
নকমৰব, অথবা লতওঁৰ বাকব জান্নাতত ঘৰ মনমৃাণ কৰা নহ’ব”।[219]
ইয়াৰ বযাখযাত ইমাম মতৰমমজী (ৰহাঃ)লয় বঢাই লককছ: “চামৰ ৰাকাত
লজাহৰৰ পূ কবৃ আৰু দু ই ৰাকাত লজাহৰৰ মপছত, দু ই ৰাকাত মাগৰীবৰ
মপছত, দু ই ৰাকাত ঈশ্বাৰ মপছত আৰু দু ই ৰাকাত ফজৰৰ পূ কবৃ”।[220]
আব্দু ল্লাহ ইবন ওমৰ ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা বমণৃত, লতওঁ লককছ: “মই
ৰাছূ লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লামৰ পৰা দহ ৰাকাত মুখে কমৰকছাঁ:
দু ই ৰাকাত লজাহৰৰ পূ কবৃ আৰু দু ই ৰাকাত লজাহৰৰ মপছত, মাগৰীবৰ
মপছত দু ই ৰাকাত লতওঁৰ ঘৰত, ঈশ্বাৰ মপছত দু ই ৰাকাত লতওঁৰ ঘৰত
আৰু ফজৰৰ পূ কবৃ দু ই ৰাকাত”। অনয বণৃনাত আকছ: “জুমাৰ মপছত দু ই
ৰাকাত লতওঁৰ ঘৰত”।[221]
গমতকক, ছূ নাকন ৰাওৱামতব দহ ৰাকাত, লিকনলক ইবন ওমৰ ৰামদ্বয়াল্লাহু
আনহুই লককছ, অথবা বাৰ ৰাকাত লিকনলক উকম্ম হামববা আৰু আময়শা
ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুমাই লককছ। শ্বায়খ আল্লামা ইবন বাি (ৰহাঃ)ক কওঁকত
শুমনকছাঁ: “মিসককল ইবন ওমৰ ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ হাদীছ গ্ৰহণ কমৰকছ,
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লতওঁকলাকক কয় ছু ন্নত দহ ৰাকাত, আৰু মিসককল আময়শা ৰামদ্বয়াল্লাহু
আনহাৰ হাদীছ গ্ৰহণ ককৰ, লতওঁকলাকক কয় ছু ন্নত বাৰ ৰাকাত। ইমাম
মতৰমমজী (ৰহাঃ)ৰ বযাখযাই আময়শা ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহাৰ পৰা বমণৃত
হাদীছক শমিশালী ককৰ, আৰু উকম্ম হামববা ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহাৰ পৰা
বমণৃত হাদীকছ এইকবাৰ ছু ন্নতৰ ফমিলত বণৃনা ককৰ। হয়কতা ৰাছূ লুল্লাহ
চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লাকম লকমতয়াবা বাৰ ৰাকাত পমঢকছ, লিকনলক
আময়শা

আৰু

উকম্ম

হামববা

ৰামদ্বয়াল্লাহু

আনহুমাৰ

হাদীছত

আকছ, লকমতয়াবা দহ ৰাকাত পমঢকছ, লিকনলক ইবন ওমৰ ৰামদ্বয়াল্লাহু
আনহুৰ পৰা বমণৃত হাদীছত আকছ। লিমতয়া আগ্ৰহ আৰু স্পতহা থাকক
বাৰ ৰাকাত পমঢব, আৰু লিমতয়া বযেতা থাকক দহ ৰাকাত পমঢব। মকন্তু
আটাইকবাকৰই ছু ন্নকত ৰাওৱামতব। পূ ণৃতা হ’ল আময়শা আৰু উকম্ম হামববা
ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুমাৰ হাদীছ লমাতামবক বাৰ ৰাকাত পঢা”।[222]
িমদ লকাকনা মুছমলকম লজাহৰৰ পূ কবৃ চামৰ ৰাকাত আৰু লজাহৰৰ মপছত
চামৰ ৰাকাত পঢাৰ ইচ্ছা ককৰ আল্লাহ তা’আলাই লতওঁৰ ওপৰত জাহান্নাম
হাৰাম কমৰ মদব। উকম্ম হামববা ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহাই লককছ, মই ৰাছূ লুল্লাহ
চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লামক কওঁকত শুমনকছাঁ, লতওঁ লককছ: “মি বযমিকয়
লজাহৰৰ পূ কবৃ চামৰ ৰাকাত আৰু লজাহৰৰ মপছত চামৰ ৰাকাত মনয়মমত
পমঢব, আল্লাহ তা’আলাই লতওঁক জাহান্নামৰ জুইৰ বাকব হাৰাম কমৰ
মদব”।[223]
িমদ লকাকনা মুছমলকম আছৰৰ পূ কবৃ চামৰ ৰাকাত পঢাৰ ইচ্ছা ককৰ, আল্লাহ
তা’আলাই লতওঁৰ ওপৰত ৰহম নামজল কমৰব। ইবন ওমৰ ৰামদ্বয়াল্লাহু
আনহুৰ পৰা বমণৃত হাদীছত আকছ, ৰাছূ লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ
ৱাছাল্লাকম লককছ:
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ً امرءا صىل
ً رحم اهلل
أربعا قبل العرص
“আল্লাহ তা’আলাই লসই বযমিৰ ওপৰত ৰহম কৰক, মিকয় আছৰৰ পূ কবৃ
চামৰ ৰাকাত ছালাত আদায় কমৰকল”।[224]
সমাি
[1] বুখাৰী, মকতাবুল আিান: (৬৩১)
[2] ছূ ৰা আল-মাময়দাহ: (৬)
[3] মুছমলম: (২২৪)
[4] ছূ ৰা বািাৰাহ: (১৪৪)
[5] বুখাৰী: (৭৯৩), মুছমলম: (৩৯৭)
[6] হামকম: (১/২৫২), তাবাৰানী মফল কামবৰ: (৭/১১৪), হাদীছ নং:
(৬৫৩৯), আহমদ: (৩/৪০৪), “মাজমাউজ জাৱাইদ” মলল হায়ছামম:
(২/৫৮)
[7] মুছমলম: (৫১০)
[8] আবু দাউদ: (৬৯৮), আলবানীলয় ছহীহ আবু দাউদত (১/১৩৫)
লককছ, হাদীছকটা হাছান আৰু ছহীহ। ললখকক লককছ: মই শুমনকছাঁ শ্বায়খ
ইবন বাজ ৰামহমাহুল্লাকহ ‘বুলুগুল মাৰাম’ ৰ (২৪৪) নং হাদীছৰ লটাকাত
লককছ: “এই হাদীছৰ চনদ অমত সু ন্দৰ, এই হাদীছৰ দ্বাৰা ছূ তৰা আৰু
তাৰ ওচৰ চামপ ছালাত আদায়ৰ গুৰুত্ব প্ৰমামণত হয়”।
[9] বুখাৰী: (৪৯৬), মুছমলম: (৫০৮), “ছু বুলুছ ছালাম” মল ছানআমন :
(২/১৪৫)
[10] বুখাৰী: (৫০৯), মুছমলম: (৫০৫)
[11] মুছমলম: (৫০৬), ললখকক লককছ: আল্লামা ইবন বাজক মই “বুলুগুল
মাৰাম” ৰ (২৪৮) নং হাদীছৰ বযাখযাত কওঁকত শুমনকছাঁ: “এই হাদীছৰ
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দ্বাৰা প্ৰমামণত হয় লি, লিমতয়া লকাকনা বযমিলয় মুছল্লী আৰু লতওঁৰ
ছূ তৰাৰ মাকজমদ িাব মবচাকৰ, লতমতয়া মুছল্লীৰ বাকব লবধ আকছ তাক
প্ৰমতহত কৰা। অনযানয হাদীছৰ দ্বাৰা বুজা িায়, মুছল্লীকয় লতওঁৰ সন্মু কখমদ
অমতক্রমকাৰীক বাধা মদব, লতওঁৰ সন্মু খত ছূ তৰা থাকক বা
নাথাকক, মকন্তু দূ কৰমদ অমতক্রম কমৰকল মভন্ন কথা। আৰু অমতক্রমকাৰীক
সহজতৰ পদ্ধমতৰ দ্বাৰা প্ৰমতকৰাধ কমৰব, লিকনলক উটৰ লপাৱালীক
প্ৰমতকৰাধ কৰা হয়”।
[12] বুখাৰী: (৫১০), মুছমলম: (৫০৭)
[13] বুখাৰী: (৪৯৩), মুছমলম: (৫১৪)
[14] বুখাৰীৰ (৪৯৩) নং হাদীছৰ বযাখযাত মৰয়াদত অৱমস্থত ‘জাকম
ছাৰা’ত ১০/০৬/১৪১৯ মহ. তামৰকখ মই লতওঁৰ এই বিবয শ্ৰৱণ
কমৰকছা।
[15] বুখাৰী: (৭৯৩), মুছমলম: (৩৯৭)
[16] ছূ ৰা আল-বািাৰাহ: (২৩৮)
[17] বুখাৰী: (১১১৭)
[18] বুখাৰী: (১), মুছমলম: (১৯০৭)
[19] বুখাৰী: (৭৩৫) আৰু (৭৩৯), মুছমলম: (৩৯০)
[20] বুখাৰী: (৭৩৭), মুছমলম: (৩৯১)
[21] মুছমলম: (৩৯০)
[22] বুখাৰী: (৭৩৭), মুছমলম: (৩৯১)
[23] বুখাৰী: (৭৩৭), মুছমলম: (৩৯১)
[24] বুখাৰী: (৭৩৮), মুছমলম: (৩৯০)
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[25] চাওঁক! ফাতহুল বামৰ মল ইবন হাজাৰ: (২/৩২৮), ছু বুলুছ ছালাম:
(২/২১৭)
[26] ছূ নানু ল কুবৰা মলল বায়হামক: (২/২৮৩), (৫/১৫৮), হামকম:
(১/৪৭৯), হামকম ৰামহমাহুল্লাকহ হাদীছকটা ছহীহ বুমল লককছ আৰু
জাহামবকয় লতওঁৰ সমথৃন কমৰকছ। আহমদ: (২/২৯৩), আলবানীকয় লতওঁৰ
“মচফাতুচ ছালাত” গ্ৰন্থত অনু ৰূপ হাদীছক ছহীহ বুমল লককছ।
[27] মুছমলম: (৪২৯)
[28] ছহীহ ইবন খুজাইমাহ: (১/২৪৩), হাদীছ নং: (৪৭৯), ললখকক লককছ:
মই আল্লামা ইবন বাজ ৰামহমাহুল্লাহক বুলুগুল মাৰামৰ (২৯৩) নং
হাদীছৰ বযাখযাত কওঁকত শুমনকছাঁ: “ইমাম আহমকদও কুবাইচাৰ সূ ত্ৰত
লতওঁৰ মপততৰ চনদত নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লামৰ পৰা বণৃনা
কমৰকছ লি, নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লাকম লতওঁৰ উভয় হাত বুকুৰ
ওপৰত ৰামখমছল, এই হাদীছৰ চনদ হাছান”।
[29] নাছাঈ: (৮৮৭), আলবানী (ৰহাঃ) ছূ নাকন নাছাঈত হাদীছকটা ছহীহ
বুমল লককছ: (১/১৯৩)
[30] “শাৰহুল মুমমত”: (৩/৪৪)
[31] বুখাৰী: (৭৪০)
[32] বুলুগুল মাৰামৰ (২৯৩) নং হাদীছৰ বযাখযাৰ সময়ত মই এই কথা
শুমনকছাঁ।
[33] বুখাৰী: (৭৪৩), মুছমলম: (৫৯৮)
[34] মুছমলম: (৩৯৯), মুছান্নাফ আব্দু ৰ ৰাজ্জাক: (২৫৫৫-২৫৫৭), ইবন
আমব শ্বাইবাহ: (১/২৩০), (২/৫৩৬), ইবন খুজাইমাহ: (৪৭১), হামকম:
(১/২৩৫), হামকম ৰামহমাহুল্লাকহ হাদীছকটা ছহীহ বুমল লককছ আৰু ইমাম
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জাহামব ৰামহমাহুল্লাকহ লতওঁক সমথৃন কমৰকছ। ইবন তাইমময়া
ৰামহমাহুল্লাকহ লককছ: “ওমৰ ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুকৱ এই দু আকটা উচ্চস্বৰত
পমঢ মানু হক মশিা মদমছল। িমদ এইকটা স্বীকতত ছু ন্নত নহ’ললকহঁকতন, লতওঁ
লসয়া

নকমৰকলকহঁকতন, অনযানয

মুছমলকমও

লসয়া

মামন

নল’ললকহঁকতন”। চাওঁক! কাকয়দা মফল ইমেফতাহ: (পত.৩১), িাদু ল মাআদ
মল ইবন কাইময়ম: (১/২০২-২০৬), ইমাম আহমদ ৰামহমাহুল্লাকহ দহটা
কাৰণত ছালাতৰ আৰম্ভমণকত ওমৰ ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা বমণৃত
হাদীছকটা গ্ৰহণ কমৰকছ। চাওঁক! িাদু ল মাআদ: (১/২০৫), ললখকক লককছ:
মই ইমাম আব্দু ল আমিি ইবন বাি ৰামহমাহুল্লাহক “ৰাওজুল মুৰমব”
(২/২৩) গ্ৰন্থৰ বযাখযাত কওঁকত শুমনকছাঁ: “এই হাদীছকটা এদল চাহামবৰ
পৰা

বমণৃত”। মই (ললখক)

লককছাঁ:

এই

হাদীছকটা

আবু

বকৰ, ওমৰ, উছমান, আময়শ্বা, আনাছ, আবু ছাঈদ আৰু আব্দু ল্লাহ ইবন
মাছউদ ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুকম বণৃনা কমৰকছ, এই দু আৰ মাধযমত
ওমৰ, আবু বকৰ আৰু উছমান ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুকম লতওঁকলাকৰ ছালাত
আৰম্ভ কমৰমছল। চাওঁক! আল-মুনতাকা মা’আ নাইলু ল আওতাৰ”:
(১/৭৫৬)।
[35] মুছমলম: (৭৭১)
[36] ইবন তাইমময়া ৰামহমাহুল্লাকহ “কাকয়দাহ মফ আনৱাময়ল ইমেফতাহ”
(পত.৩১) গ্ৰন্থত উকল্লখ কমৰকছ: ছালাত আৰম্ভ কৰাৰ দু আ
 وجهت وجيهবা سبحانك امهلل
বা এই ধৰণৰ অনয লকাকনা দু আৰ লগত খাছ নহয়, বৰঞ্চ ৰাছূ লুল্লাহ
চাল্লাল্লাহু

আলাইমহ

ৱাছাল্লামৰ

পৰা

বমণৃত মিককাকনা

দু আৰ মাধযকমকৰই ছালাত আৰম্ভ কমৰবপৰা িায়, মকন্তু লকানকটা পঢা লবমছ উ
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িম এইকটা প্ৰমামণত হয় অনয দলীলৰ মভমিত। মই (ললখক) আল্লামা আব্দু ল
আিীি ইবন বাি (ৰহাঃ)ক “বুলুগুল মাৰাম”ৰ
(২৮৭) নং হাদীছৰ বযাখযাত কওঁকত শুমনকছাঁ: “ছালাত আৰম্ভ কৰাৰ এমট দু
আই িকথষ্ট, একামধক

দু আ

একক

লকগ

নপমঢব, নফল ছালাতত মিকবাৰ দু আপঢা লবধ, ফৰজ ছালাতকতা লসইকবাৰ প
ঢা লবধ, মকন্তু মিকবাৰ দু আকসইকবাৰ ৰামতৰ ছালাতত পঢাই উিম”। মই ইয়া
ত ছালাত আৰম্ভ কৰাৰ আৰু মকছু মান দু আ উকল্লখ কমৰকছাঁ:
চামৰ. আব্দু ৰ ৰহমান ইবন আউফ ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুকৱ লককছ, মই আময়শা
ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহাক সু মধকলাঁ, মক দু আৰ মাধযমত ৰাছূ লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু
আলাইমহ ৱাছাল্লাকম ৰামতৰ ছালাত আৰম্ভ কমৰমছল? লতওঁ ক’লল: লতওঁ
লিমতয়া ৰামত ছালাতৰ বাকব উমঠমছল, লতমতয়া লতওঁ এই দু আৰ দ্বাৰা
ছালাত আৰম্ভ কমৰমছল:

ََّ امهلل
 اعلم الغيب والشها،فاطر السموات واألرض،رب جربائيل ومياكئيل وإرسافيل
 اهدين ملا اختلف فيه من احلق، أنت حتكم بني عبادك فيما اكنوا فيه خيتلفون،دة
بإذنك إنك تهدي من تشاء إَل رصاط مستقيم
“লহ আল্লাহ! তুমম মজব্ৰাঈল, মমকাঈল আৰু ইছলামফলৰ ৰব, আছমান
আৰু িমীন সত মষ্টকাৰী, দত শয আৰু অদত শযৰ জ্ঞানৰ অমধকাৰী, তুমমকয়ই
বান্দাসকলৰ মবতমকৃত মবর্য়ত ফয়ছালা প্ৰদানকাৰী। মানু হৰ মবতমকৃত
মবর্য়ত তুমম লমাক সমঠক পথৰ মদশা দান কৰা, মনশ্চয় তুমম িাক ইচ্ছা
কৰা সমঠক পথৰ মদশা প্ৰদান কৰা”। মুছমলম: (৭৭১)
পাঁচ. আনাছ ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা বমণৃত, এজন ললাক ছালাতৰ শাৰীত
অনু প্ৰকবশ ককৰ, লিমতয়া মনশ্বাকস লতওঁক কাবু কমৰ লপলাইমছল, লতওঁ
ক’লল:
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ً
ً
ً
كثريا طيبًا مباراك فيه
احلمد هلل محدا
(আলহামদু মলল্লামহ হামদান কামছৰান ত্বাইময়ৱাম মুবাৰাকান মফহ)
“আল্লাহৰ বাকব অমধক, পমৱত্ৰ আৰু বৰকতময় প্ৰশংসা”। ৰাছূ লুল্লাহ
চাল্লাল্লহু আলাইমহ ৱাছাল্লাকম লককছ: “মই লদমখকছাঁ বাৰ জন মফমৰোই
ইয়াৰ ছাওৱাব উঠাই মনয়াৰ বাকব প্ৰমতকিামগতা কমৰকছ”। মুছমলম: (৬০০)
ছয়. ইবন ওমৰ ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা বমণৃত, লতওঁ লককছ: মই
ৰাছূ লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লামৰ লগত ছালাত আদায় কমৰ
আমছকলাঁ, আমাৰ মাজৰ পৰা এজকন ক’লল:
ً
ً
ً
 وسبحان اهلل بكرة وأصيال،كثريا
 واحلمد هلل،كبريا
اهلل أكرب
“আল্লাহ মহান, লতওঁৰ বাকব অগমণত প্ৰশংসা আৰু পুৱা-গধু মল লতওঁকৰই
পমৱত্ৰতা”। ৰাছূ লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লাকম লককছ “এই দু আ শুমন
মই আচমৰত হ’ললা, ইয়াৰ বাকব আছমানৰ দু ৱাৰ খুমল মদয়া লহকছ”।:
(৬০১)
সাত. আমছম ইবন হুমাইদ ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুকৱ লককছ, মই আময়শা
ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহাক সু মধকলাঁ, ৰাছূ লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লাকম
ৰামতৰ ছালাত মকহৰ দ্বাৰা আৰম্ভ কমৰমছল? লতওঁ লককছ: তুমম লমাক
একনকুৱা এমট মবর্য় সম্পককৃ সু মধছা, িাৰ মবর্কয় লতামাৰ আগত লকাকনও
লমাক লসাধা নাই, লতওঁৰ অভযাস আমছল মথয় লহ, “দহবাৰ তাকবীৰ
লকমছল, দহবাৰ তাহমীদ তথা আল-হাদু মল্লাহ লকমছল, দহবাৰ তাছবীহ
তথা ছূ বহানাল্লাহ লকমছল, দহবাৰ তাহলীল তথা লাইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু
আকবাৰ লকমছল, দহবাৰ ইকেগফাৰ লকমছল, তাৰ মপছত লকমছল:
. أعوذ باهلل من ضيق املقام يوم القيامة، واعفين، وارزقين، واهدين،امهلل اغفر يل
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(আল্লাহুম্মাগমফৰলী ৱাহমদনী ৱাৰঝুিনী ৱাআমফনী, আউজুমবল্লামহ মমন
মিমিল মািামম ইয়াউমাল মিয়ামাহ)
“লহ আল্লাহ! তুমম লমাক িমা কৰা, লমাক মহদায়াত কৰা, লমাক মৰিক দান
কৰা, লমাক আমফয়াত তথা মনৰাপিা দান কৰা, মই আল্লাহৰ ওচৰত
মকয়ামতৰ মদনৰ সংকীণৃতাৰ পৰা পানাহ খুমজকছাঁ”। আবু দাউদ:
(৭৬৬), নাছাঈ (১৬১৭), আহমদ (৬/১৪৩), এই হাদীছকটা আলবানী
ৰামহমাহুল্লাকহ “মচফাতুচ ছালাত” (৮৯) আৰু “ছহীহ আবু দাউদত”
(১/১৪৬) ছহীহ বুমল লককছ।
আঠ. ইবন আব্বাছ ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা বমণৃত, ৰাছূ লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু
আলাইমহ ৱাছাল্লাকম ৰামত তাহাজ্জু দৰ বাকব উমঠ লকমছল:
َّ  ولك احلمد أنت، أنت نور السموات واألرض ومن فيهن،«امهلل لك احلمد
قيم
ِ
]السموات واألرض ومن فيهن [ولك احلمد أنت رب السموات واألرض ومن فيهن
[ولك احلمد لك ملك السموات واألرض ومن فيهن] [ولك احلمد أنت ملك
َُّ السموات واألرض] [ولك احلمد] [أنت
 ولقاؤك، وقولك احلق، ووعدك احلق،احلق
 والساعة حق] [امهلل، وحممد ﷺ حق، وانلبيون حق، وانلار حق، واجلنة حق،احلق
 وإِلك، وبك خاصمت، وإِلك أنبت، وبك آمنت، وعليك تولكت،لك أسلمت
َّ
ُ ْ
ُ ْ ََّ
ُ
ُ ََّ
،املقدم
ِ  وما أعلنت] [أنت، وما أرسرت، وما أخرت، فاغفر يل ما قدمت،حاكمت
َّ
،] ال هلإ إال أنت] [أنت إليه ال هلإ إال أنت،املؤخر
وأنت
ِ
“লহ আল্লাহ! সককলা প্ৰশংসা লতামাৰ বাকব, তুমম আছমান-িমীন আৰু
উভয়ৰ মধযৱতৃী নূ ৰ, লতামাৰ বাকবই সককলা প্ৰশংসা, তুমম আছমান-িমীন
আৰু উভয়ৰ মাজত মবদযমান সককলা বস্তুৰ পমৰচালক আৰু
ৰিণাকবিণকাৰী, লতামাৰ বাকব সককলা প্ৰশংসা, তুমম আছমান-িমীন
আৰু উভয়ৰ মধযৱতৃী সককলা বস্তুৰ মামলক, লতামাৰ বাকব সককলা
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প্ৰশংসা, তুমম আছমান আৰু িমীনৰ প্ৰভু, লতামাৰ বাকব সককলা
প্ৰশংসা, তুমমকয়ই সতয, লতামাৰ ওৱাদা সতয, লতামাৰ কথা সতয, লতামাৰ
সািাৎ সতয, জান্নাত সতয, জাহান্নাম সতয, নবীসকল সতয, মুহাম্মদ
সতয, মিয়ামত সতয। লহ আল্লাহ! লতামাৰ ওচৰত আত্ম সমপৃণ
কমৰকলাঁ, লতামাৰ ওপৰত তাওৱাক্কুল (ভৰর্া) কমৰকলাঁ, লতামাৰ উপৰকতই
ঈমান আনয়ন কমৰকলাঁ, লতামাৰ ফাকলই মকনামনকৱশ কমৰকলাঁ, লতামাৰ
মাধযকমকতই আমম তকৃ ককৰাঁ আৰু লতামাৰ ওচৰকতই আমম ফয়ছালা
লখাকজাঁ, গমতকক তুমম আমাৰ অগ্ৰ-পশ্চাৎ, দত শয আৰু অদত শয সককলা পাপ
লমাচন কৰা, তুমমকয়ই আমদ আৰু তুমমকয়ই অন্ত। তুমম আমাৰ ইলাহ, তুমম
বযতীত লকাকনা ইলাহ নাই”। বুখাৰী: (৬৩১৭), (৭৩৮৫), (৭৪৪২),
(৭৪৯৯), মুছমলম: (৭৬৯)
আৰু দু আৰ বাকব চাওঁক! “িাদু ল মাআদ”: (১/২০২-২০৭)
[37] ছূ ৰা নাহল: (৯৮)
[38] আহমদ: (৩/৫০), আবু দাউদ: (৭৭৫), মতৰমমজী: (২৪২) ইতযামদ।
[39] আহমদ:

(৩/২৬৪), নাছাঈ:

(৯০৭), ইবন

খুজাইমাহ:

(১/২৪৯), হাদীছ নং: (৪৯৫), আলবানী “ছহীহ নাছাঈত”: (১/১৯৭)
হাদীছকটা ছহীহ বুমল লককছ।
[40] ললখকক

লককছ :

মই

আব্দু ল

আমিি

ইবন

বাজ

ৰামহমাহুল্লাহক “বুলুগুল মাৰাম” গ্ৰন্থৰ (২৯৭-৩০০) নং হাদীছৰ বযাখযা
প্ৰদানৰ

সময়ত

কওঁকত

শুমনকছাঁ: “মবছমমল্লাহ

এমট

স্বয়ংসম্পূ ণৃ

আয়াত, এইকটা ফামতহা বা অনয লকাকনা ছূ ৰাৰ অংশ নহয়, দু ই ছূ ৰাৰ
মাজত পতথক কৰাৰ বাকব আল্লাহ তা’আলাই এই আয়াত নামিল
কমৰকছ, মকন্তু এইকটা ছূ ৰা নামলৰ এমট আয়াত। এইকটাকৱই মবশুদ্ধ
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অমভমত।

আৰু
ছূ ৰা
ফামতহাৰ
َ
ّ َّ
ََ
َ
ُ
লহলছ: ٧ ي
َۡ ِل ٱلضآل
ۡ وب علي ِهمۡ َو
ِۡ ي ٱل َمغض
ِۡ ﴿غ

সিম

আয়াত

[41] বুখাৰী: (৭৫৬), মুছমলম: (৩৯৪)

[42] আবু দাউদ: (৮২৩), মতৰমমজী: (৩১১), আহমদ: (১/৩২২), ইবন
মহব্বান: (৩/১৩৭), হামফি ইবন হাজাকৰ ‘তালমখছূ ল হামবৰ’ (১/২৩১)
গ্ৰন্থত লককছ: “এই হাদীছকটা আবু দাউদ, দাৰা কুতমন, মতৰমমজী, ইবন
মহব্বান, হামকম আৰু বায়হামক ৰামহমাহুমুল্লাহ সককলালৱ ছহীহ বুমল
লককছ”।
[43] আমহদ: (৫/৪১০), ইবন হাজাকৰ ‘তালমখুছূল হামবৰ’: (১/২৩১)
গ্ৰন্থত লককছ: “এই হাদীছৰ চনদ হাছান”।
[44] বুখাৰী: (৭৮৩)
[45] দাৰা কুতমন: (১/৩১১), হামকম মফল মুোদৰাক: (১/২২৩), লতওঁ
লককছ: এই হাদীছকটা বুখাৰী আৰু মুছমলমৰ চতৃ অনু িায়ী ছহীহ, ইমাম
জাহামবকয় লতওঁৰ সমথৃন কমৰকছ। ইমাম বায়হামককয় হাদীছকটা বণৃনা কমৰ
লককছ: হাছান আৰু ছহীহ। বায়হামক: (২/৩২)
[46] বুখাৰী: (৭৮০), মুছমলম: (৪১০)
[47] বুখাৰী: (৭৮২), মুছমলম: (৪১০)
[48] আহমদ: (৪/৩৫৩, ৩৫৬, ৩৮২) আবু দাউদ: (৮৩২), নাছাঈ:
(৯২৪), ইবন মহব্বান: (১৮০৫-১৮০৭), লতওঁ হাদীছকটা ছহীহ বুমল লককছ।
দাৰাকুতমন: (১/৩১৩), লতওঁ হাদীছকটা ছহীহ বুমল লককছ। হামকম:
(১/২৪১), লতওঁ হাদীছকটা ছহীহ বুমল লককছ, ইমাম িাহামবলয় লতওঁৰ
সমথৃন কমৰকছ।
[49] বুখাৰী: (৭৫৯), মুছমলম: (৪৫১)
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[50] বুখাৰী: (৭৬২)
[51] মুছমলম: (৪৫২), আহমদ: (৩/৮৫), বন্ধনীৰ অংশ মুছনাকদ আহমদৰ
পৰা ললাৱা লহকছ: (৩/৮৫)
[52] চাওঁক! নাইলু ল আওতাৰ: (১/৮০২)
[53] ছূ ৰা িাফ বা হুজুৰাতৰ পৰা ছূ ৰা নাছললকক ছূ ৰাকবাৰক মুফাছছাল
লবাকল। —সম্পাদক
[54] নাছাঈ: (৯৮৩), আহমদ: (২/৩২৯), বুলুগুল মাৰাম আৰু ফাতহুল
বামৰত এই চনদকটা ইবন হাজাৰ ৰামহমাহুল্লাকহ ছহীহ বুমল লককছ। চাওঁক!
নাইলু ল আওতাৰ: (১/৮১৩), ইমাম ইবন বাি ৰামহমাহুল্লাকহও ইয়াৰ চনদ
ছহীহ বুমল লককছ, ৰওজুল মুৰমব: (২/৩৪), ছহীহ ছূ নাকন নাছাঈত
আলবানী ৰামহমাহুল্লাকহ হাদীছকটা ছহীহ বুমল লককছ: (১/২১২), হাদীছ নং:
(৯৩৯)
[55] মুছমলম: (৪৫৪)
[56] বুখাৰী: (৫৪৭), মুছমলম: (৬৪৭)
[57] মুফাছছাল হ’ল ছূ ৰা িাফৰ পৰা ছূ ৰা নাছললকক। মতওৱাকল
মুফাছছাল হ’ল ছূ ৰা িাফৰ পৰা ছূ ৰা নাবাললকক, আওছাত হ’ল নাবাৰ
পৰা লদাহাললকক, তাৰমপছৰ পৰা লশর্ললকক মকছাৰ। চাওঁক! হামশয়াহ
ৰওজুল মুৰমব মল ইবন কামছম: (২/৩৪), তাফছীকৰ ইবন কাছীৰ, লতওঁ
লককছ: “মবশুদ্ধ মতত এইকটাকৱই মুফাছছালৰ আৰম্ভ, লকাকনাবাই লককছ
ছূ ৰা হুজুৰাত: (৪/২২১)
[58] নাছাঈ: (৯৮৩), আহমদ: (২/৩২৯)
[59] এই কথা মই শ্বায়খ ইবন বাি ৰামহমাহুল্লাহৰ মুখত ‘ৰওজুল মুৰমব’ৰ
বযাখযাৰ সময়ত কওঁকত শুমনকছাঁ: (২/৩৪)
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[60] িাদু ল মাআদ: (১/২০৯)
[61] মবমভন্ন ছালাতত পমঠত ৰাছূ লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লামৰ
মকছূ মান মকৰাত ইয়াত উকল্লখ কৰা হ’ল:
এক. ফজৰৰ ছালাতত লতওঁ পমঢমছল:
ছূ ৰা মুৰছালাত, বুখাৰী: (৭৬৩), মুছমলম: (৪৬২),
ছূ ৰা আৰাফ, বুখাৰী: (৭৬৪),
ছূ ৰা তুৰ, বুখাৰী: (৭৬৫), মুছমলম: (৪৬৩),
ছূ ৰা দু খান, নাছাঈ: (৯৮৮),
মকছাকৰ মুফাছছাল, নাছাঈ: (৯৮৩), আলবানী ৰামহমাহুল্লাকহ লককছ, ইমাম
তাবাৰানীলয় লতওঁৰ ‘কামবৰ’ গ্ৰন্থত এমট ছহীহ চনদত উকল্লখ কমৰকছ
লি, নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লাকম ফজৰৰ দু ই ৰাকাতত ছূ ৰা আনফাল
পমঢমছল। মচফাতুচ ছালাত: (১১৫)
দু ই. ঈশ্বাৰ ছালাতত লতওঁ পমঢমছল:
ছূ ৰা ইনমশ্বিাক, বুখাৰী: (৭৬৬),
ছূ ৰা আত্-মতন, বুখাৰী: (৭৬৭), মুছমলম: (৪৬৪), নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ
ৱাছাল্লাকম মুৱাজ ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুক ঈশ্বাৰ ছালাতত পঢাৰ বাকব মনমদৃষ্ট
কমৰ মদকছ
ছূ ৰা আ’লা, ছূ ৰা লাইল, ছূ ৰা শ্বামছ, ছূ ৰা লদাহা আৰু অনু ৰূপ
ছূ ৰাসমূ হ, মুছমলম: (৪৬৫)
মতন. নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লাকম ফজৰৰ দু ই ৰাকাতত অথবা এক
ৰাকাতত র্ামঠৰ পৰা এশ আয়াতললকক পমঢমছল, বুখাৰী: (৫৪৭), মুছমলম:
(৬৪৭),
ছূ ৰা মুমমনু ন পমঢমছল, বুখাৰী মকতাবুল আিান, মুছমলম: (৪৫৫),
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ছূ ৰা িাফ, মুছমলম: (৪৫৭),
ছূ ৰা তাকৱীৰ, মুছমলম: (৪৫৬),
ছূ ৰা ৰূম, আহমদ: (৩/৪৭২), নাছাঈ: (২/১৫৬),
ছূ ৰা ফালাি আৰু ছূ ৰা নাছ পমঢমছল, নাছাঈ: (৯৫২), মবদায় হজ্জত
তাওৱালফ মবদায়ত লতওঁ ফজৰৰ ছালাতত
ছূ ৰা তুৰ পমঢমছল, বুখাৰী।
ছূ ৰা ওৱামিয়া আৰু অনু ৰূপ ছূ ৰা পাঠ কমৰমছল, ছহীহ ইবন খুজাইমাহ:
(১/২৬৫),
জুমাৰ মদনা ফজৰৰ ছালাতত
ছূ ৰা আমলফ লাম মমম ছাজদাহ আৰু
ছূ ৰা দাহৰ পমঢমছল, বুখাৰী: (৮৯১), মুছমলম: (৮৭৯)
চামৰ. লজাহৰৰ ছালাতত লতওঁ পমঢমছল,
ছূ ৰা লাইল, মুছমলম: (৪৫৯),
ছূ ৰা আ’লা, মুছমলম: (৪৬০),
ছূ ৰা তামৰি,
ছূ ৰা বুৰুজ আৰু অনু ৰূপ ছূ ৰা, আবু দাউদ: (৮০৫), মতৰমমজী:
(৩০৭), নাছাঈ: (২/১৬৬),
জুমাৰ ছালাতত ছূ ৰা জুমুআহ আৰু ছূ ৰা মুনামফকুন পমঢমছল, মুছমলম:
(৮৭৯), অথবা ছূ ৰা আ’লা আৰু গামশ্বয়াহ, মুছমলম: (৮৭৮), অথবা ছূ ৰা
জুমুআহ আৰু গামশ্বয়াহ, মুছমলম: (৮৭৮)
পাঁচ. আছৰৰ ছালাতত লতওঁ পমঢমছল, ছূ ৰা তামৰি, ছূ ৰা বুৰুজ আৰু
অনু ৰূপ ছূ ৰা, আবু দাউদ: (৮০৫), মতৰমমজী: (৩০৭), নাছাঈ: (৯৭৯)
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ছয়. ঈদৰ ছালাতসমূ হত লতওঁ পমঢমছল, ছূ ৰা িাফ আৰু ছূ ৰা
িামাৰ, মুছমলম: (৮৯১), অথবা ছূ ৰা আ’লা আৰু গামশ্বয়াহ, মুছমলম:
(৮৭৮), এয়া হল নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লামৰ ছু ন্নত, তাকৰাপমৰ
লতওঁ হালকা ছালাত আদায়ৰ মনকদৃশ মদকছ, কাৰণ “মুছল্লীসকলৰ মাজত
সৰু, ডাঙৰ, দু বৃল, অসু স্থ আৰু বযে ললাক আকছ ”। মুছমলম: (৪৬৬),
“মকন্তু লিমতয়া অকলশৰীয়ালক ছালাত পমঢব, লতমতয়া লিকনলক ইচ্ছা
পমঢব”। মুছমলম: (৪৬৭), নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লাকম লককছ: “মই
ছালাতৰ পৰা লসয়া দীঘল কমৰবলল ইচ্ছা ককৰাঁ, মকন্তু মশশুৰ কাকন্দান শুমন
তাৰ মাকৰ কষ্টৰ কথা ভামৱ চুমট (হালকা) কমৰ লপলাওঁ”। মুছমলম:
(৪৭০), চুমট কৰা এমট তুলনামূ লক মবর্য়, ইয়াৰ পমৰমাপ কমৰব লামগব
নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লামৰ কমৃৰ পৰাই, মুিামদসকলৰ প্ৰবত মিৰ
ফাকল

লিয

কমৰ

নহয়,

লতওঁৰ

আদশৃই

এই

মবর্য়ত

ফয়ছালাকাৰী, লিকনলক নাছাঈত ইবন ওমৰ ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা
বমণৃত, “ৰাছূ লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লাকম আমাক হালকা ছালাত
আদায়ৰ মনকদৃশ মদমছল, লতওঁ আমাৰ লগত ছূ ৰা চাফফাতৰ দ্বাৰা ইমামমত
কমৰমছল”। নাছাঈ:

(২/৯৫), হাদীছ

নং:

(৮২৬), ইবন

কাইয়ূ ম

ৰামহমাহুল্লাকহ লককছ: “ছূ ৰা চাফফাত পঢা হালকা ছালাতৰ অন্তভুৃু্ত, মি
হালকা ছালাত লতওঁক পমঢবলল মনকদৃশ মদয়া লহকছ, আল্লাহ তা’আলাই
ভাল জাকন”। িাদু ল মাআদ: (১/২১৪), “লতওঁ প্ৰকতযক ছালাতৰ প্ৰথম দু ই
ৰাকাত লম্বা কমৰমছল আৰু লশর্ৰ দু ই ৰাকাত চুমট কমৰমছল”। বুখাৰী:
(৭৭০), মুছমলম: (৪৫৩)
[62] আবু দাউদ: (৭৭৮), মতৰমমজী: (২৫১), লতওঁ হাদীছকটা হাছান বুমল
লককছ। আহমদ: (৫/২৩), ইমাম মতৰমমজীকয় লককছ: মুহাম্মকদ লককছ:
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আমল ইবন আব্দু ল্লাহ ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুকৱ লককছ: “ছামুৰাৰ পৰা বমণৃত
হাছানৰ হাদীছ ছহীহ, হাছানৰ পৰা শ্ৰৱণ কমৰকছ”। (১/৩৪২)
[63] ছূ ৰা হাজ: (৭৭)
[64] বুখাৰী: (৭৫৭), মুছমলম: (৩৯৭)
[65] বুখাৰী: (৭৮৯), মুছমলম: (৩৯২)
[66] বুখাৰী: (৭৮৫), মুছমলম: (৩৯২)
[67] বুখাৰী: (৭৩৫), মুছমলম: (৩৯০)
[68] বুখাৰী: (৭৩৭), মুছমলম: (৩৯১)
[69] মুছমলম: (৪৯৮)
[70] বুখাৰী: (৮২৮), বন্ধনী অংশ আবু দাউদ: (৭৩০ আৰু ৭৩১)ৰ পৰা
সংগতহীত। আলবানী ৰামহমাহুল্লাকহ হাদীছকটা ছহীহ বুমল লককছ: ছহীহ আবু
দাউদ: (১/১৪১)
[71] আবু

দাউদ:

(৭৩৪), ছহীহ

আবু

দাউদ

মলল

আলবানী:

(১/১৪১), মতৰমমজী: (২৬০), ছহীহ ছূ নাকন মতৰমমজী মলল আলবানী:
(১/৮৩)
[72] আবু দাউদ: (৮৫৯), ছহীহ ছূ নাকন আবু দাউদ: (৭৬৫), (১/১৬২)
[73] ছূ নাকন ইবন মাজাহ: (৮৭২), মাজমাউ‘ি িাৱাইদ: (২/১২৩)
[74] বুখাৰী: (৭৯১), (৩৮৯), (৮০৮),
[75] বুখাৰী: (৭৯২), (৮২০), (৮০১), (৮২০), মুছমলম: (৪৭১)
[76] মুছমলম: (৭৭২), আবু দাউদ: (৮৭১)
[77] ইবন মাজাহ: (৮৮৮), মচফাতুচ ছালাত: (১৩৬), ছহীহ ইবন মাজাহ:
(১/১৪৭)
[78] বুখাৰী: (৭৯৪), (৮১৭), মুছমলম: (৪৮৪)
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[79] মুছমলম: (৪৮৭)
[80] আবু দাউদ: (৮৮৩), নাছাঈ: (১০৪৯), ছহীহ ছূ নাকন আবু দাউদ:
(১/১৬৬)
[81] মুছমলম: (৭৭১)
[82] মুছমলম: (৪৭৯)
[83] বুখাৰী: (৭৯৫)
[84] বুখাৰী: (৭৯৬), মুছমলম: (৪০৯)
[85] বুখাৰী: (৭৮৯), মুছমলম: (৩৯২)
[86] বুখাৰী: (৭৮৯), মুছমলম: (৩৯২)
[87] বুখাৰী: (৭৯৬), মুছমলম: (৪০৯)
[88] বুখাৰী: (৭৯৬), মুছমলম: (৪০৯)
[89] চাওঁক! হাদীছত মৰফাআ, বুখাৰী: (৭৯৯)
[90] চাওঁক হাদীছত আবু চাঈদ খুদমৰ ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহু, মুছমলম: (৪৭৭)
আৰু (৪৭৮)
[91] নাছাঈ: (৮৮৭)
[92] বুখাৰী: (৮২১), মুছমলম: (৪৭২)
[93] ছূ ৰা হাজ্জ: (৭৭)
[94] বুখাৰী: (৭৫৭)
[95] বুখাৰী: (৭৮৯), মুছমলম: (৩৯২)
[96] আবু

দাউদ:

(১০৮৯), ছূ নাকন

(৮৩৮),

ইবন

প্ৰমুখসকল।
[97] বুখাৰী: (৮২৮)

মাজাহ:

(৮৩৯), মতৰমমজী:
(৮৮২), ইবন

(২৬৮), নাছাঈ:
খুিাইমা:

(২৬২)
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[98] ছহীহ ইবন খুিাইমা: (৬৪২)
[99] ছহীহ ইবন খুিাইমা: (৬৪৩)
[100] ছহীহ ইবন খুিাইমা: (৬৫১), আবু দাউদ: (৭৩০)
[101] বুখাৰী: (৮১২), মুছমলম: (৪৯০)
[102] বুখাৰী: (৮০৭), মুছমলম: (৪৯৫)
[103] আবু দাউদ: (৭৩৫)
[104] আবু দাউদ: (৭৩৪), মতৰমমজী: (২৭০), লতওঁ হাদীছকটা হাছান
আৰু ছহীহ বুমল লককছ। ছহীহ ছূ নাকন আবু দাউদ: (১/২৪২)
[105] নাছাঈ: (৮৮৯), ছহীহ ছূ নাকন নাছাঈ: (১/১৯৪)
[106] মতৰমমজী: (২৭১), ছহীহ ছূ নাকন মতৰমমজী: (১/৮৬)
[107] বুখাৰী: (৮২২), মুছমলম: (৪৯৩)
[108] মুছমলম: (৪৯৪)
[109] ছহীহ ইবন খুজাইমা: (৬৫৪), বায়হামক: (২/১১৬)
[110] মুছমলম: (৪৮৬)
[111] বুখাৰী: (৭৯৪), মুছমলম: (৪৮৪)
[112] মুছমলম: (৪৮৭)
[113] আবু দাউদ: (৮৮৩), নাছাঈ: (১০৪৯)
[114] মুছমলম: (৭৭১)
[115] মুছমলম: (৪৮৬)
[116] মুছমলম: (৪৮৩)
[117] মুছমলম: (৪৭৯)
[118] মুছমলম: (৪৭৯)
[119] বুখাৰী: (৭৮৯), (৮০৩), মুছমলম: (৩৯৬)
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[120] মুছমলম: (৪৯৮)
[121] মুছমলম: ১১৩-(৫৭৯)
[122] মুছমলম: ১১৪-(৫৮০)
[123] শ্বায়খ ইবন বাি ৰামহমাহুল্লাকহ লককছ: “নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ
ৱাছাল্লামৰ পৰা বমণৃত, লতওঁ দু ই হাত উৰুৰ ওপৰত ৰামখমছল, আঁঠুৰ
ওপৰত ৰামখমছল আৰু উৰুৰ ওপৰত ৰামখ আঙু মলকবাৰ আঁঠুৰ ওপৰত
ৰামখমছল”। (৩/৮/১৪১৯মহ.) শমনবাৰ, ফজৰৰ ছালাতত বৰ মছমজদত
এই বযাখযা শ্ৰৱণ ককৰাঁ।
[124] নাছাঈ: (১২৬৯), ছহীহ ছূ নাকন নাছাঈ: (১/২৭২)
[125] নাছাঈ: (১২৬৪), ছহীহ ছূ নাকন নাছাঈ: (১/২৭০)
[126] আবু দাউদ: (৭২৬), নাছাঈ: (১২৬৫), আহমদ: (৪/৩১৮), ইবন
মহব্বান: (৪৮৫), ইবন খুিাইমা: (১/৩৫৪), ছূ নাকন আবু দাউদ: (১/১৪০)
প্ৰমূ খসকল।
[127] আল্লামা ইবন উছাইমমন ৰামহমাহুল্লাকহ লককছ: “ছহীহ, দু বৃল বা
হাছান পিৃায়ৰ এটা হাদীকছা নাই, িাৰ দ্বাৰা প্ৰমাণ হয় লি, লসাঁহাত লসাঁ
উৰুৰ ওপৰত পামৰ মদয়া থামকব। বৰঞ্চ বমণৃত আকছ লি, মুমষ্ট বনাব:
কমনষ্ঠা আৰু অনামমকা আঙু মলৰ দ্বাৰা মুষ্মট বনাব আৰু বত দ্ধা আৰু মধযমা
আঙু মলৰ দ্বাৰা হালকা বনাব..., লিমতয়া ছালাতত বমহব, (মুছমলম: ৫৮০)
আন বণৃনাত আকছ লিমতয়া তাশ্বাহহুদত বমহব। (মুছমলম:৫৮০), উভয়
হাদীকছই ছহীহ মুছমলমত মবদযমান। ইয়াৰ দ্বাৰা বুজা িায়, সককলা
বহাকতই অনু ৰূপ হালকা বনাব। সংমিি। শাৰহুল মুমমত: (৩/১৭৮)
[128] আবু দাউদ: (৮৭৪), ইবন মাজাহ: (৮৯৭), ছহীহ ইবন মাজাহ:
(১/১৪৮)
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[129] ছূ নাকন আবু দাউদ: (৮৫০)
[130] ইবন মাজাহ: (৮৯৭), ছহীহ ছূ নাকন আবু দাউদ: (১/১৬০), ছহীহ
ছূ নাকন নাছাঈ: (১/১৪৮)
[131] বুখাৰী: (৭৯২), মুছমলম: (৪৭১)
[132] বুখাৰী: (৭৯৩)
[133] বুখাৰী: (৭৮৯), মুছমলম: (৩৯৬)
[134] বুখাৰী: (৬২৫১)
[135] বুখাৰী: (৭৮৯), মুছমলম: (৩৯৬)
[136] বুখাৰী: (৮২৩)
[137] বুখাৰী: (৬৭৭)
[138] বুখাৰী: (৬২৫)
[139] ইমাম আব্দু ল আমজি ইবন আব্দু ল্লাহ ইবন বাি –ৰামহমাহুল্লাকহ‘বুলুগুল মাৰাম’ ৰ (৩২৩) নং হাদীছৰ বযাখযাত কওঁকত শুমনকছাঁ: “এই
মবর্কয় ললাকসককল মবেৰ মত মবকৰাধ কমৰকছ, মকছু মাকন লককছ এইকটা
লতওঁৰ শৰীৰ ভাৰী লহাৱাৰ অৱস্থা, মকছমাকন লককছ অসু স্থতাৰ
অৱস্থা, আককৌ লকাকনাবাই লককছ বৰঞ্চ এইকটা ছু ন্নত। কাৰণ হাদীছ
ছহীহ, ি’ৰ পৰা মুখ মফকৰাৱাৰ লকাকনা কাৰণ নাই, এইকটাকৱই স্পষ্ট।
কাৰণ নীমত এইকটাকৱই লি, ৰাছূ লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আকলাইমহ ৱাছাল্লামৰ
ছালাতৰ মি অৱস্থা বণৃনা কৰা হ’ব লসইকটাকৱই ছালাতৰ ছু ন্নত, লসয়া
লকাকনা চতৃৰ লগত মনমদৃষ্ট কমৰব পৰা নািাব, গমতকক এইকটা শৰীৰ ভাৰী
লহাৱাৰ অৱস্থা বা অসু স্থতাৰ অৱস্থা বুমল লকাৱা মঠক নহয়, ইয়াৰ বাকব
দলীলৰ প্ৰকয়াজন। জালছাকয় ইকেৰাহাৰ আন এমট দলীল হ’ল আহমদ
আৰু আবু দাউদ আমদ গ্ৰন্থৰ জাইকয়যদ চনদত বমণৃত হাদীছ। আবু
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দাউদৰ পৰা বমণৃত, লতওঁ লকাকনা এমদন দহজন চাহাবীৰ সন্মু খত নবী
চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লামৰ ছালাতৰ পদ্ধমত বণৃনা ককৰ, তাত জালছাকয়
ইকেৰাহাও উকল্লখ ককৰ, সককলাকৱ লতওঁক সমথৃন জনায়। গমতকক আবু
হুমাইদ ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুক একাদশতম গণনা কমৰকল বাৰজন চাহাবীৰ
পৰা এইকটা বমণৃত, আৰু িমদ লতওঁক দশম গণনা কৰা হয়, লতকনহ’লল
এঘাৰজন চাহাবীৰ পৰা বমণৃত, আৰু মামলক ইবন হুয়াইমৰছ ৰামদ্বয়াল্লাহু
আনহুৰ হাদীছকতা আকছই। জালছাকয় ইকেৰাহা অমত সংকিপ: দু ই
ছাজদাহৰ মাজত বহাৰ দকৰ, ইয়াত লকাকনা মজমকৰ আৰু দু আ
নাই”। ললখকক ক’লল: এই হাদীছকটা আবু হুৰায়ৰা ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ
পৰাও বমণৃত: বুখাৰী: (৬২৫)
[140] আবু দাউদ: (৭৩০), ছহীহ ছূ নাকন আবু দাউদ: (১/১৪০)
[141] আবু দাউদ: (৮৩৮), মতৰমমজী: (২৬৮), নাছাঈ: (১০৮৯), ইবন
মাজাহ: (৮৮২)
[142] বাখামৰ: (৮২৪)
[143] বুখাৰী: (৭৯৩), মুছমলম: (৩৯৭)
[144] মুছমলম: (৫৯৯)
[145] মুছমলম: (৫৯৯)
[146] মুছমলম: (৪৫১)
[147] বুখাৰী: (৭৭০), মুছমলম: (৪৫৩)
[148] হামশয়া ৰওজুল মুৰমব: (২/৬২)
[149] ছূ ৰা নাহল: (৯৮)
[150] িাদু ল মায়াদ: (১/২৪২)
[151] হামশয়া ৰওজুল মুৰমব: (২/৬২)
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[152] বুখাৰী: (৮২৮)
[153] িাদু ল মা‘আদ: (১/২৪২)
[154] মুছমলম: ১৬৬-(৫৮০) আৰু ১১৪-(৫৮০)
[155] ইবন মাজাহ: (৯১২)
[156] মুছমলম: ১১৫-(৫৮০)
[157] নাছাঈ: (১২৭৫), ছহীহ ছূ নাকন নাছাঈ: (১/২৭২)
[158] নাছাঈ: (১৬৬০) ছহীহ ছূ নাকন নাছাঈ: (১/২৫০)
[159] নাছাঈ: (৮৯০), ছহীহ ছূ নাকন নাছাঈ: (১/১৯৪)
[160] নাছাঈ: (১২৭০), আবু দাউদ: (৯৮৯)
[161] বায়হামক: (২/১৩২)
[162] মতৰমমজী: (৩৫৫৭), ছহীহ ছূ নাকন নাছাঈ: (১/২৭২)
[163] নাইলু ল আওতাৰ: (২/৬৮)
[164] বুখাৰী: (৮৩১), মুছমলম: (৪০২)
[165] মুছল্লীকয় ইচ্ছা কমৰকল অনযানয তাশ্বাহহুকদা পমঢব পাকৰ, মিকবাৰ
ৰাছূ লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লামৰ পৰা বমণৃত।
[166] বুখাৰী: (৩৩৭০)
[167] ইয়াৰ বামহকৰও আৰু দৰূদ বমণৃত আকছ।
[168] বুখাৰী: (১৩৭৭), মুছমলম: (৫৮৮)
[169] বুখাৰী: (৮৩২), মুছমলম: (৫৮৯)
[170] বুখাৰী: (৮২৪), মুছমলম: (২৭০৫)
[171] মুছমলম: ৪৮-(২৭০৫)
[172] মুছমলম: (৭৭১)
[173] বুখাৰী: (২৮২২), (৬৩৬৫), (৬৩৭৪), (৬৩৯০)
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[174] ইবন মাজাহ: (৩৮৪৭), ছহীহ ছূ নাকন ইবন মাজাহ: (২/৩২৮), আবু
দাউদ: (৭৯২)
[175] নাছাঈ: (১৩০১), আবু দাউদ: (৯৮৫), আহমদ: (৪/৩৩৮)
[176] আবু দাউদ: (১৪৯৫), ইবন মাজাহ: (৩৮৫৮), ছহীহ আবু দাউদ:
(১/২৭৯), আহমদ: (৩/১৫৮), (৩/২৪২),
[177] আবু দাউদ: (১৪৯৩), মতৰমমজী: (৩৪৭৫), ইবন মাজাহ: (৩৮৫৭)
[178] বুখাৰী: (৮৩১), মুছমলম: (৪০২)
[179] মচফাতুচ ছালাত: ইমাম ইবন বাি: (১৮)
[180] মুছমলম: (৪৩১)
[181] মুছমলম: (৫৮২)
[182] বুখাৰী: (৮৫২), মুছমলম: (৭০৭) আৰু (৭০৮)
[183] ছূ নাকন

আবু

দাউদ:

(৮৩৮), মতৰমমজী:

(১০৮৯), ইবন মাজাহ: (৮৮২)
[184] বুখাৰী: (৭৩৯), মুছমলম: (৩৯০)
[185] বুখাৰী: (৮২৮), আবু দাউদ: (৭৩০)
[186] নাছাঈ: (৮৮৭)
[187] মুছমলম: (৪৫২)
[188] বুখাৰী: (৮২৪), মুছমলম: (৩৯৭)
[189] বুখাৰী: (৮২৮)
[190] মুছমলম: (৫৯১)
[191] মুছমলম: (৫৯২)
[192] বুখাৰী: (৮৪৫)
[193] বুখাৰী: (৬৪৭৩) মুছমলম: (৫৯৩)

(২৬৮), নাছাঈ:
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[194] বন্ধনীৰ মাজৰ অংশ মুজাকম তাবাৰানী: (২০/৩৯২), হাদীছ নং
(৯২৬)ৰ পৰা ললাৱা লহকছ,
[195] বন্ধমনৰ মাজৰ অংশ মুছনাকদ আবদ ইবন হুমাইদ: (১৫০-১৫১)
হাদীছ নং: (৩৯১)ৰ পৰা ললাৱা লহকছ।
[196] বুখাৰী: (৬৩৩০), মুছমলম: (৫৬৩)
[197] মুছমলম: (৫৯৪)
[198] মুছমলম: (৫৯৭)
[199] চাওঁক! শাৰহুল মুমমত: (৩/৩৭), ফকতাৱা শ্বায়খুল ইছলাম ইবন
তাইমময়া: (২২/৩৫-৩৭)
[200] মুছমলম: (৫৯৭)
[201] মুছমলম: (৫৯৬)
[202] বুখাৰী: (৮৪৩), হাদীছ নং: (৫৯৫), মুছমলম: (৫৯৫)
[203] এইকটা এই কাৰকণ লি, প্ৰকতযক লনকী দহগুণলক বত মদ্ধ পাব।
[204] নাছাঈ:

(১৩৪৮), ইবন

মাজাহ:

(৯২৬), আবু

দাউদ:

(৫০৬৫), মতৰমমজী: (৩৪১০), আহমদ: (২/৫০২), ছহীহ ছূ নাকন নাছাঈ:
(১/২৯০), ছহীহ ইবন মাজাহ: (১/১৫২), হামকম ৰামহমাহুল্লাকহ হাদীছকটা
ছহীহ বুমল লককছ, ইমাম জাহামব ৰামহমাহুল্লাকহ লতওঁৰ সমথৃন
কমৰকছ, হামকম: (১/২৫৫)
[205] বুখাৰী: (৬৩২৯)
[206] মুছমলম: ৪৩-(৫৯৫)
[207] নাছাঈ: (১৩৫০) আৰু (১৩৫১), মতৰমমজী: (৩৪১৩), ইবন
খুজাইমাহ:

(৫৭২), আহমদ:

(৫/১৮৪), দাৰামম:

(১/৩১২), তাবাৰানী, হাদীছ নং: (৪৮৯৮), ইবন মহব্বান, হাদীছ নং:
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(২০১৭), হামকম: (১/২৫৩), লতওঁ হাদীছকটা ছহীহ বুমল লককছ, ইমান
জাহামব ৰামহমাহুল্লাকহ লতওঁৰ সমথৃন কমৰকছ।
[208] নাছাঈ মফ আমামলল ইয়াওম আৰু লাইলাহ: (১০০), ইবন ছূ মন্ন মফ
আমামলল ইয়াওম আৰু লাইলা: (১২১), তাবাৰানী মফল কামবৰ:
(১/১১৪), হাদীছ নং: (৭৫৩২)
[209] আবু দাউদ: (১৫২৩), নাছাঈ: (১৩৩৬), মতৰমমজী: (২৯০৩), ছহীহ
ছূ নাকন আবু দাউদ: (১/২৮৪), ছহীহ ছূ নাকন মতৰমমজী: (২/৮)
[210] বন্ধনীৰ অংশৰ বাকব চাওঁক! কাশফুল আছতাৰ: (৪/২৫), হাদীছ
নং: (৩১০৬)
[211] চাওঁক! আবু িৰ ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা বমণৃত হাদীছ, মতৰমমজী:
(৩৪৭৪), লতওঁ হাদীছকটা হাছান, গৰীব আৰু ছহীহ বুমল লককছ। আহমদ:
(৫/৪২০)। চাওঁক! আব্দু ৰ ৰহমান ইবন গুনম আশ্বআমৰৰ পৰা বমণৃত
হাদীছ, আহমদ:

(৪/২২৭), চাওঁক!

আবু

আইয়ূ বৰ

পৰা

বমণৃত

হাদীছ, আহমদ: (৫/৪১৪), ছহীহ ইবন মহব্বান: (২০২৩), চাওঁক! আবু
আইয়াশৰ

পৰা

(৫০৭৭), ইবন

বমণৃত
মাজাহ:

হাদীছ, আহমদ:
(৩৮৬৭), চাওঁক!

(৪/৬০), আবু

দাউদ:

মুয়াজৰ

বমণৃত

পৰা

হাদীছ, নাছাঈ মফ আমামলল ইয়াওম আৰু লাইলাহ: (১২৬), ইবন ছূ মন্ন মফ
আমামলল ইয়াওম আৰু লাইলাহ: (১৩৯), তাবাৰানী: (৭০৫), চাওঁক!
উমাৰা ইবন শামববৰ পৰা বমণৃত হাদীছ, নাছাঈ মফ আমামলল ইয়াওম
আৰু লাইলা: (৫৭৭), মতৰমমজী: (৩৫৩৪), চাওঁক! আবু উমামাহৰ পৰা
বমণৃত হাদীছ সম্পককৃ মুনমজমৰ ৰামহমাহুল্লাকহ লককছ, “তাবাৰানী লতওঁৰ
আওছাত গ্ৰন্থত সু ন্দৰ চনদত এইকটা বণৃনা কমৰকছ”, তাৰমগব আৰু
তাৰমহব: (১/৩৭৫) হায়ছামমলয় লককছ: (এই হাদীছকটা তাবাৰানী
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ৰামহমাহুল্লাকহ লতওঁৰ আওছাত আৰু কামবৰ গ্ৰন্থত বণৃনা কমৰকছ, আওছাত
গ্ৰন্থৰ বণৃনাকাৰী সককলাকৱই মনভৃৰকিাগয”। মাজমাউ‘ি িাওয়াকয়দ :
(১০/১১১), চাওঁক! আবু দাৰদাৰ পৰা বমণৃত হাদীছ, হায়ছামমলয় তাক
মাজমাউ‘ি িাৱাইদ গ্ৰন্থত উকল্লখ কমৰ লককছ, এই হাদীছ তাবাৰানীলয়
লতওঁৰ কামবৰ আৰু আওছাত গ্ৰন্থত বণৃনা কমৰকছ। মাজমাউি িাৱাইদ:
(১০/১১১)
[212] ইবন মাজাহ: (৯২৫), আহমদ: (৬/৩০৫), ছহীহ ছূ নাকন ইবন
মাজাহ: (১/১৫২), চাওঁক! মাজমাউি িাৱাইদ: (১০/১১১)
[213] মুছমলম: (৭০৯)
[214] বুখাৰী: (৮৪২), মুছমলম: (৫৮৩)
[215] বুখাৰী: (৮৪১), মুছমলম: (৫৮৩)
[216] ফাতহুল বামৰ: (২/৩২৬)
[217] মুছমলম: (৫৯৫)
[218] বুখাৰী: (১১৮২)
[219] মুছমলম: (৭২৮)
[220] মতৰমমজী: (৪১৫)
[221] বুখাৰী: (১১৮), মুছমলম: (৭২৯)
[222] বুলুগুল মাৰামৰ (৩৭৪) নং হাদীছৰ বযাখযাৰ সময়ত লতওঁৰ মুখত
এই কথাকবাৰ মই শ্ৰৱণ কমৰলছা।
[223] আহমদ:

(৬/৩২৬), আবু

দাউদ:

(১২৬৯), মতৰমমজী:

(৪২৭), নাছাঈ: (১৮১৪), ইবন মাজাহ: (১১৬০), ছহীহ ছূ নাকন ইবন
মাজাহ: (১/১৯১)। মই আল্লামা ইবন বাি ৰামহমাহুল্লাহক বুলুগুল মাৰামৰ
(৩৮১) নং হাদীছৰ বযাখযাত কওঁকত শুমনকছাঁ: “এই হাদীছৰ চনদ অমত
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সু ন্দৰ, মকন্তু ইবন ওমৰ আৰু আময়শা ৰামদ্বয়াল্লাহু আনহুমাৰ হাদীছত মি
আকছ, তাৰ ওপৰত ৰাছূ লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লামৰ মনয়মমত
আমল আমছল”। মই কওঁ: মই লতওঁক জীৱনৰ লশর্ বয়সকতা লদমখকছাঁ ,
লতওঁ বমহ বমহ লজাহৰৰ আগত চামৰ ৰাকাত আৰু লজাহৰৰ মপছত চামৰ
ৰাকাত পমঢমছল, আল্লাহ তা’আলাই লতওঁৰ ওপৰত ৰহম কৰক।
[224] আহমাদ: (২/১১৭), আবু দাউদ: (১২৭১), মতৰমমজী: (৪৩০), ছহীহ
ইবন খুজাইমা: (১১৯৩), ছহীহ ছূ নাকন আবু দাউদ: (১/২৩৭)। মই ইবন
বাি ৰামহমাহুল্লাহক বুলুগুল মাৰামৰ (৩৮২) নং হাদীছৰ বযাখযাত কওঁকত
শুমনকছাঁ: “এই হাদীছৰ চনদ গ্ৰহণ কৰাত লকাকনা সমসযা নাই, এই
হাদীছৰ পৰা প্ৰমামণত হয় লি, আছৰৰ পূ কবৃ চামৰ ৰাকাত পঢা লবধ আৰু
ছু ন্নত, মকন্তু এইকটা ছূ ন্নকত ৰামতবাহ নহয়, কাৰণ ৰাছূ লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু
আলাইমহ ৱাছাল্লাকম এইকবাৰ মনয়মমত পঢা নাই। আমল ৰামদ্বয়াল্লাহু
আনহুৰ পৰা বমণৃত হাদীছত আকছ, নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ ৱাছাল্লাকম
আছৰৰ পূ কবৃ দু ই ৰাকাত পমঢমছল, ইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰমামণত হয় লি, আছৰৰ
পূ কবৃ দু ই ৰাকাত অথবা চামৰ ৰাকাত পঢা মুছমলমসকলৰ বাকব
মুোহাব”।
সংকলন: ড. ছাঈদ ইবন আলী ইবন অহাফ আল-কাহতানী
অনু বাদকাঃ ড. আৰফান আলী
সম্পাদনা : ৰমফকুল ইছলাম মবন হামববুৰ ৰহমান দৰঙী
জুবাইৰ ৰহমান মবন মপয়াৰ আলী
সূ ত্ৰ : ইছলাম প্ৰচাৰ বুযকৰা, ৰাবওৱাহ, মৰয়াদ, লছৌমদ আৰব

