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ভূ লমকা
“লনশ্চয় োৱতীয় প্ৰশংসা আল্লাহ তা‘আিাৰ ৰ্াবৰ্। আলম ছতওঁবৰই প্ৰশংসা
কবৰাঁ, ছতওঁৰ ওিৰবতই সহায় প্ৰাথবনা কবৰাঁ, ছতওঁৰ ওিৰবতই ক্ষ্মা প্ৰাথবনা

কবৰাঁ। আলম আল্লাহৰ ওিৰত আমাৰ প্ৰৰ্ৃ লিৰ অলনষ্টতা আৰু আমাৰ কমবসমূ হৰ
ছৰ্য়া পলৰণলতৰ পৰা আশ্ৰয় কামনা কবৰাঁ। আল্লাবহ োক লহদায়ত লদবয়, তাক
ছকাবনও পথভ্ৰষ্ট কলৰৰ্ ছনাৱাবৰ। আৰু ছতওঁ োক পথভ্ৰষ্ট কবৰ তাক লহদায়ত
লদৰ্লি ছকাবনা নাই। মই সাক্ষ্য লদওঁ ছে, আল্লাহৰ ৰ্ালহবৰ আন ছকাবনা সতয
ইিাহ নাই, ছতওঁ একক, ছতওঁৰ ছকাবনা অংশীদাৰ নাই। আৰু সাক্ষ্য লদওঁ ছে,
মুহাম্মদ িাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাম আল্লাহৰ ৰ্ান্দা আৰু ছতওঁৰ ৰাছু ি।
َ َ
َُ
َ
ُ َُ ََ
ُ َ وت ذن إ ذَل َوأ
َ ِين َء َام ُنوا ْ ذٱت ُقوا ْ ذ
َ يأ ُّي َها ذٱَّل
َٰٓ ﴿
:﴾ [ال عمران١٠٢ نتم ُّم ۡسل ُِمون
ٱَّلل َح ذق تقاتِهِۦ وَل تم
ِ
]٢٠١

“ছহ ঈমান্দাৰসকি, ছতামাবিাবক আল্লাহক ভয় কৰা ছেবনলক ছতওঁক ভয় কৰা
উলিত, আৰু ছতামাবিাবক মুছলিম অৱস্থাবতই মৃতুয ৰ্ৰণ কলৰৰ্া।” [ আবি
ইমৰান, আয়াত: ১০২]
ُ ذ
ْ ُ َ َ ُّ َ ذ ُ ذ
َ َ
ۡذ
ذ
ُ ََ َ
َٰٓ ﴿
اس ٱتقوا َر ذبك ُم ٱَّلِي خلقكم مِن نف ٖس َوَٰح َِدة ٖ َوخل َق م ِۡن َها َز ۡو َج َها َو َبث
يأيها ٱنل
َ
ۡ ُ َ َ ا َ ا َ َ ٓا َ ذ ُ ْ ذ َ ذ
َ ُ ٓ َ
ُ َ َ َ ََ ۡ ۡ َ َ ذ ذ
ٱَّلل َكن َعل ۡۡك ۡم
ٱَّلل ٱَّلِي ت َسا َءلون بِهِۦ وٱۡلرحام ۚٗ إِن
مِنهما رِجاَل كث ِريا ون ِساء ۚٗ وٱتقوا
َرق ا
]٢ : ﴾ [النساء١ ِۡبا
“ছহ মানৱ সম্প্ৰদায়, ছতামাবিাবক ছতামাবিাকৰ প্ৰলতপািকৰ তাকৱা অৰ্িম্বন
কৰা, লেিবন ছতামাবিাকক সৃ লষ্ট কলৰবছ এলট িীৱৰ পৰা। আৰু তাৰ পৰা সৃ লষ্ট
কলৰবছ ছতওঁৰ স্ত্রীক, আৰু ছতওঁবিাক দু িনৰ পৰাই লৰ্স্তাৰ কলৰবছ ৰ্হু পুৰুষ
আৰু নাৰী। আৰু ছতামাবিাবক আল্লাহৰ তাকৱা অৰ্িম্বন কৰা, োৰ মাধযমত
ছতামাবিাবক পৰস্পৰৰ অলধকাৰ সাৰ্যস্ত কৰা। আৰু তাকৱা অৰ্িম্বন কৰা
আত্মীয়সকিৰ ছক্ষ্ত্ৰত। লনশ্চয় আল্লাহ ছতামাবিাকৰ ওপৰত পেববৰ্ক্ষ্ক।” [
আন-লনছা, আয়াত: ১]

মুছলিম উম্মতৰ সৰ্বসাধাৰণৰ ৰ্াবৰ্ গুৰুত্বপূ ণব পাঠ-সমূ হৰ িগত সংলিষ্ট লৰ্ধান

4

َ َ ُّ َ ذ َ َ َ ُ ْ ذ ُ ْ ذ َ ُ ُ ْ َ ا
ُ َ ۡ
ُ َ ۡ َ ُ َ
ا
َٰٓ ﴿
 يُ ۡصل ِۡح لك ۡم أع َمَٰلك ۡم َويَغف ِۡر لك ۡم٧٠ ٱَّلل َوقولوا ق ۡوَل َسدِيدا
يأيها ٱَّلِين ءامنوا ٱتقوا
ُ َ ُُ
َ َوَلۥ َف َق ۡد ف
َ ك ۡم َو َمن يُطِعِ ذ
ً از فَ ۡو ًزا َعظ
ُ َ ٱَّلل َو َر ُس
]٠٢ ،٠٠ :  ﴾ [االحزاب٧١ ِۡما
ۡۗ ذنوب
“ছহ ঈমানদাৰ সকি, ছতামাবিাবক আল্লাহৰ তাকৱা অৰ্িম্বন কৰা আৰু সলঠক
কথা ছকাৱা। ছতওঁ ছতামাবিাকৰ ৰ্াবৰ্ ছতামাবিাকৰ কামসমূ হ শুদ্ধ কলৰ লদৰ্
আৰু ছতামাবিাকৰ পাপসমূ হ ক্ষ্মা কলৰৰ্। আৰু লে ৰ্যলি আল্লাহ আৰু ছতওঁৰ
ৰাছু িৰ আনু গতয কবৰ, ছতওঁ অৱশযই মহা সাফিয অিবন কলৰবি” [ আিআহোৰ্, আয়াত: ৭০-৭১]
তাৰ লপছত....
ছমাৰ লপতৃ সমতুিয শ্বাইখ আব্দু ি আিীি ইৰ্বন ৰ্াি ৰালহমাহুল্লাহৰ লিলখত
পুলস্তকা ‘আদ-দু ৰুছু ি মুলহম্মাহ লি ‘আম্মালতি উম্মাহ’ সম্পবকব অৱগত ছহাৱাৰ
লপছত, প্ৰলতিন মুছলিমৰ ৰ্াবৰ্ মই পুলস্তকাবটাৰ গুৰুত্ব আৰু প্ৰবয়ািন
অনু ধাৰ্ন কলৰ ছসইবটা ৰ্যাখযা কৰাৰ লিন্তা কলৰবিা। পুলস্তকাবটা উম্মতৰ নাৰী
পুৰুষ আৰু ছাত্ৰ লশক্ষ্ক সকবিাবৰ ৰ্াবৰ্ অতযন্ত গুৰুত্বপূ ণব। এই লৰ্ষয়বটা লি
মই ইবস্তখাৰা কলৰবিা আৰু লৰ্লশষ্ট মাশ্বাবয়খসকিৰ ওিৰত পৰামশব লৰ্িালৰবিা।
ছতবখতসকবি ছমাৰ লিন্তা ধাৰাক সমথবন কলৰবি আৰু ছমাক উৎসাহ প্ৰদান
কলৰবি। ফিত মই ছমাৰ লিন্তা-দু ৰুবছ মুলহম্মাৰ ৰ্যাখযা কৰাক ৰ্াস্তৰ্ায়ন কৰাৰ
লসদ্ধান্ত গ্ৰহণ কলৰবিা আৰু মই ছমাৰ শ্ৰবদ্ধয় লপতা (শ্বাইখ আব্দু ি আিীি
ৰালহমাহুল্লাহ)ৰ ওিৰত অনু মলত লৰ্িালৰবিা। ছতবখবত ছমাক কৃতজ্ঞতা সহকাবৰ
পুলস্তকাবটা ৰ্যাখযা কৰাৰ অনু মলত প্ৰদান কলৰবি। পুলস্তকাবটা সৰু হবিও ইয়াৰ
মািত িলৰয়তৰ োৱতীয় –লফকবহ আকৰ্ৰ আৰু লফকবহ আছগৰ-একলত্ৰত
কৰা লহবছ। ইয়াৰ ৰ্ালহবৰও এিন মুছলিমৰ ৰ্াবৰ্ লে সমূ হ শ্বৰয়ী আখিাক
আৰু ইছিামী আদাৰ্ পািন কৰা আৰু মালন িিা িৰুৰী ছসয়াও ইয়াত
সংলক্ষ্প্তভাবৱ দালি ধৰা লহবছ। আৰু ছিখবক লশ্বকব আৰু লৰ্লভন্ন প্ৰকাৰ গুনাহৰ
পৰা সতকব কৰাৰ িাৰা এই গ্ৰন্থখনক সু সম্পন্ন কলৰবছ। এিন মুছলিমৰ ৰ্াবৰ্
লেসমূ হ আক্বীদা-লৰ্শ্বাস থকা দৰকাৰ আৰু লে ধৰণৰ ইৰ্াদত কৰা িৰুৰী,
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ছসই সকবিাবৰ্াৰ ইয়াত দালি ধৰা লহবছ। পুলস্তকাবটাৰ ছেবনকুৱা নাম, -দু ৰুছু ি
মুলহম্মাহ -লঠক ছতবনকুৱাই ইয়াৰ লৰ্ষয়ৰ্স্তু। মই এই পুলস্তকাবটাৰ ৰ্যাখযা
অলতলৰি ডািৰ কৰা নাই োবত পাঠকৰ লৰ্ৰি হ’ৰ্িগীয়া হয়। আবকৌ
এবকৰ্াবৰ সংলক্ষ্প্তও কৰা নাই োবত ৰ্ুলিৰ্লি কষ্ট হয়। মই সহি-সৰি ৰ্যাখযা
কলৰবছা, োবত মছলিদৰ ইমাম, লেসকবি মছলিদত মুছলল্লসকিৰ ৰ্াবৰ্ ৰ্যাখযা
কলৰৰ্ লৰ্িাবৰ, অথৰ্া ঘৰত অলভভাৱবক তা‘িীম লদৰ্ লৰ্িাবৰ ৰ্া তালিবৰ্
ইিমসকবি গাওঁত ৰ্া মহল্লাত লশক্ষ্া লদৰ্ লৰ্িাবৰ, ছতওঁবিাকৰ সহি হয়। মই
প্ৰলতবটা মাছআিাৰ িগত দিীি ছোগ কৰাৰ েথাসাধয ছিষ্টা কলৰবছা আৰু
ৰ্যাখযাবটাৰ নামাকৰণ কলৰবছাঁ ‘আি-আহকামুি মুলিম্মাহ ‘আিাদ-দু ৰুলছি
মুলহম্মাহ’। শ্বাইখ আব্দু ি আিীি ইৰ্বন ৰ্াি ৰালহমাহুল্লাবহ লকছু মান কথা ছোগ
কলৰবছ মই ছসইবৰ্াৰৰ তিত আঁি টালন লদবছা। োবত পাথবকয লনধবাৰণ কৰা
োয়।
সবদৌ ছশষত লেসকি ভাইবয় এই লকতাৰ্ সম্পবকব অৱগত হ’ৰ্ আৰু পাঠ
কলৰৰ্, ছতওঁবিাকৰ ওিৰত ছমাৰ অনু বৰাধ ছতওঁবিাবক ছেন এই পুলস্তকা
সম্পবকব লেবকাবনা পৰামশব ৰ্া মতামত লদৰ্লি কাপবণয নকবৰ। মানু হ লনবি
লনবি খুবৰ্ই কম সফি হয়, ভাইসকিৰ িাৰাই অলধক উপকৃত হয়।
আল্লাহৰ ওিৰত ছতওঁৰ সু ন্দৰ নামসমূ হ আৰু উচ্চ গুণাৱিীৰ মাধযমত এই
কামনা কবৰাঁ ছে, ছতওঁ ছেন এই পুলস্তকাবটা আৰু ইয়াৰ ৰ্যাখযাৰ িাৰা আমাৰ
উপকাৰ কবৰ। আৰু ছমাৰ এই আমিক ছেন একমাত্ৰ ছতওঁৰ ৰ্াবৰ্ই গ্ৰহণ
কলৰ িয়। এইদবৰ এই পুলস্তকাৰ ছিখক আৰু ৰ্যাখযাকাৰীক ছেন উিম লৰ্লনময়
আৰু সবৰ্বাচ্চ ছছাৱাৰ্ প্ৰদান কবৰ। আমাক আৰু ছিখকক উচ্চ িান্নাতুি
লফৰদাউছত নৰ্ীসকিৰ িগত, লছলিকীনসকিৰ িগত আৰু শ্বহীদসকিৰ িগত
একলত্ৰত কবৰ। ছতবৱঁই ইয়াৰ েথােথ তত্ত্বাৱধায়ক আৰু ক্ষ্মতাৰ্ান।
.وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
আব্দু ি আিীি ইৰ্বন দাউদ আি-ফাবয়ি
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প্ৰথম পাঠ: ছু ৰা আি-ফালতহা আৰু সৰু ছু ৰাসমূ হৰ অধযয়ন:
ছু ৰা আি-ফালতহা আৰু ছু ৰা লেিোিৰ পৰা ছু ৰা ‘আন-নাছ’ পেবন্ত সৰু সৰু
ছু ৰাসমূ হৰ লেমান সম্ভৱ অধযয়ন কৰা, লৰ্শুদ্ধভাবৱ পাঠ আৰু মুখস্থকৰণ আৰু
ইয়াৰ মািত লেবৰ্াৰ লৰ্ষয়ৰ অনু ধাৰ্ন অপলৰহােব ছসইবৰ্াৰৰ ৰ্যাখযা িনা।
ৰ্যাখযা:
শ্বাইখ আব্দু ি আিীি ইৰ্বন ৰ্াি ৰালহমাহুল্লাহ -আল্লাবহ ছতবখতৰ িাৰা ইছিাম
আৰু মুছলিমসকিক উপকৃত কৰক আৰু ছতবখতক উিম লৰ্লনময় দান কৰক
-প্ৰথম পাঠত ছতবখবত লকবছ, প্ৰলতিন মুছলিমৰ ৰ্াবৰ্ িৰুৰী লহবছ, ছু ৰা আিফালতহা আৰু সৰু সৰু ছু ৰাসমূ হ লশলক ছিাৱা। কাৰণ, ছু ৰা আি-ফালতহা িনা
প্ৰলতিন মুছলিমৰ ওপৰত ফৰি। কাৰণ, লেবয় ছািাতত ছু ৰা আি-ফালতহা
নপব়ে তাৰ ছািাত শুদ্ধ নহয়। ছেবন লৰ্শুদ্ধ হাদীছৰ িাৰা এইবটা প্ৰমালণত।

প্ৰথম অৱস্থা: েলদ প়ো নািাবন ছতবন্ত পল়েৰ্লি লশবকাৱা। আৰু ছেলতয়া
পল়েৰ্লি লশলকৰ্, ছতলতয়া তাক লিতীয় পেবায়ত তাৰ প়ো শুদ্ধ কলৰ লদয়া।
তাৰলপছত তৃতীয় পেবায়ৰ ফাবি অগ্ৰসৰ ছহাৱা অথবাৎ ছু ৰাসমূ হ মুখস্থ কবৰাৱা।
মুখস্থ কৰাৰ ছকইৰ্াটাও পদ্ধলত উদাহৰণস্বৰূবপ:
লশক্ষ্বক সু ন্দৰভাবৱ তাৰতীিসহ পল়েৰ্ আৰু লশক্ষ্াথবীসকবি ছতওঁৰ িগত ৰ্াবৰ
ৰ্াবৰ পল়েৰ্ োবত লসহঁতৰ মুখস্থ লহ োয়।
তাৰলপছত লশক্ষ্াথবীসকিক লসহঁতৰ ছমধা আৰু ছোগযতা অনু োয়ী ছু ৰাসমূ হৰ
অথব আৰু ৰ্যাখযা লশকাৰ্। আয়াতসমূ হৰ পৰা এটা দু টালক িলৰয়তৰ লৰ্ধান
লশকাৰ্। ছেবন, ছু ৰা আি-ফালতহা সম্পবকব লশকাৰ্ -ছু ৰা আি-ফালতহা প়ো
ছািাতৰ ৰুকন। ৰাছু িুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাবম লকবছ,

»«ال صالة ملن لم يقرأ بفاحتة الكتاب
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এইদবৰ লশক্ষ্াথবীক ক’ৰ্ – ছািাফৰ ওিৰত এই লৰ্ষয়ত ঐকযমত প্ৰলতলষ্ঠত ছে,
ছতওঁবিাবক আল্লাহৰ নাম আৰু লছফাতসমূ হৰ ওপৰত ঈমান আলনলছি। আল্লাবহ
ছতওঁৰ লনিৰ ৰ্াবৰ্ আৰু ৰাছু িুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাবম ছতবখতৰ
ৰ্াণীত আল্লাহৰ ৰ্াবৰ্ লে সাৰ্যস্ত কলৰবছ, ছসইবৰ্াৰ ছতওঁবিাবক সাৰ্যস্ত কলৰলছি
আৰু আল্লাহ তা‘আিাই ছতওঁৰ লনিৰ ৰ্াবৰ্ লে লনবষধ কলৰবছ আৰু ৰাছু িুল্লাহ
িাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাবম লে লনবষধ কলৰবছ, ছতওঁবিাবকও তাৰ মািত
ছকাবনা প্ৰকাৰ লৰ্কৃলত, তুিনা, সাদৃ শয স্থাপন, দৃ ষ্টান্ত আৰু আকৃলত ৰ্ণবনা নকলৰ
লনবষধ কলৰলছি। এইদবৰ লসহঁতক আৰু িনাই লদৰ্ ছে ইৰ্াদত লহবছ, এটা
ৰ্যাপক অথবৰ নাম। আল্লাহ তা‘আিাই লে সমূ হ প্ৰকাশয আৰু অপ্ৰকাশয কথা
আৰু কমবক পছন্দ কবৰ আৰু সন্তুষ্ট হয়, ছসয়াই লহবছ ইৰ্াদত। ছু ৰা আিফালতহাৰ আৰু লে সমূ হ আহকাম লশক্ষ্বক ৰ্ণবনা কৰা দৰকাৰ ছসয়া লহবছ,
ছেলতয়া ছকাবনা ইৰ্াদতৰ িগত লশ্বকবৰ সংলমশ্ৰণ ঘবট ছতলতয়া ছসই ইৰ্াদত
ৰ্ালতি আৰু নষ্ট লহ োয়।
আৰু িনাই লদৰ্ ছে, প্ৰলতিন মুছলিবম লকয়ামতক স্মৰণ কৰা উলিত।
লকয়ামতৰ স্মৰণ এিন মুছলিমক আল্লাহৰ ইৰ্াদত কলৰৰ্লি আৰু গুনাহৰ পৰা
ৰ্ালিৰ্লি সহায় কবৰ।
অনু ৰূপভাবৱ আন আন ছু ৰাসমূ হবকা এবনলক প্ৰথবম শুদ্ধ কৰাৰ্, তাৰলপছত
লহফি (মুখস্থ) কৰাৰ্ আৰু তাৰলপছত অথব আৰু ৰ্যাখযা লশকাৰ্। আল্লাবৰ্ই সৰ্ব
জ্ঞানী।

1

ছহীহ ৰ্ু খাৰী, হাদীছ নং ৭২৩; ছহীহ মুছলিম, হাদীছ নং ৩৯৪; লতৰলমিী, হাদীছ নং ২৪৭;
নাছায়ী, হাদীছ নং ৯১১, আৰ্ু দ দাউদ, হাদীছ নং ৮২২; মুছনাবদ আহমদ ৫/৩১৩ আিাৰমী
১২৪২।
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লিতীয় পাঠ: সাক্ষ্য লদয়া ছে, আল্লাহৰ ৰ্ালহবৰ আন ছকাবনা সতয ইিাহ নাই
আৰু মুহাম্মদ আল্লাহৰ ৰাছু ি
(ইছিামৰ পাঁিটা লভলিৰ পৰা প্ৰথম লভলিৰ ৰ্যাখযা আৰু লৰ্বিষণ। মনত ৰালখৰ্,
ইছিামৰ লভলিসমূ হৰ মািত প্ৰথম আৰু সৰ্বালধক গুৰুত্বপূ ণব লভলি লহবছ):
شهادة أن ال إ له إال هللا وأنّ محمد رسول هللا
এই কথাৰ সাক্ষ্ী প্ৰদান কৰা ছে, আল্লাহৰ ৰ্ালহবৰ আন ছকাবনা সতয মা‘ৰ্ুদ ৰ্া
ইিাহ নাই আৰু মুহাম্মদ িাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাম আল্লাহৰ ৰাছু ি।”
িতবাৱিীৰ ৰ্ণবনাসহ শ্বাহাদত ৰ্াকযিয়ৰ ভাৰ্াথব
ৰ্যাখযা কৰা। ‘িা-ইিা-হা’ৰ িাৰা আল্লাহৰ ৰ্ালহবৰ লেসকিৰ ইৰ্াদত কৰা হয়,
ছসই সকবিাবৰ্াৰক অস্বীকাৰ কৰা আৰু ‘ইল্লাল্লাহ’ৰ িাৰা োৱতীয় ইৰ্াদত
একমাত্ৰ আল্লাহৰ ৰ্াবৰ্ প্ৰলতলষ্ঠত কৰা, ইয়াত ছতওঁৰ ছকাবনা অংশীদাৰ নাই।
ৰ্যাখযা:
লিখক ৰালহমাহুল্লাবহ- এই পলৰবেদত (এই কথাৰ সাক্ষ্ী প্ৰদান কৰা ছে,
আল্লাহৰ ৰ্ালহবৰ

আন ছকাবনা সতয মা‘ৰ্ুদ ৰ্া ইিাহ নাই আৰু মুহাম্মদ

িাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাম আল্লাহৰ ৰাছু ি।) সম্পবকব আবিািনা কলৰবছ। আলম
লনম্নলিলখত পদ্ধলতত ইয়াৰ ৰ্যাখযা কলৰৰ্লি প্ৰয়াস কলৰম।
প্ৰথবম: কলিমাৰ অৱস্থান:
এই দু টা শ্বাহাদত ইছিামৰ ৰুকনসমূ হৰ প্ৰথম ৰুকন। আব্দু ল্লাহ ইৰ্বন ওমৰ
ৰালদয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা ৰ্লণবত, ৰাছু িুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাবম লকবছ,
 وإيتاء، وإقام الصالة، شهادة أن ال هلإ إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل:«بُين اإلسالم ىلع مخس

». وحج بيت اهلل احلرام ملن استطاع إيله سبيال، وصوم رمضان،الزاكة
“ইছিামৰ লভলি পাঁিটা ৰ্স্তুৰ ওপৰ প্ৰলতলষ্ঠত। -এই কথাৰ সাক্ষ্ী লদয়া ছে,
আল্লাহৰ ৰ্ালহবৰ আন ছকাবনা সতয ইিাহ নাই আৰু মুহাম্মদ িাল্লাল্লাহু আিাইলহ
অছাল্লাম আল্লাহ তা‘আিাৰ ৰাছু ি। ছািাত কালয়ম কৰা, িাকাত আদায় কৰা,
ৰমিানৰ িওম পািন কৰা আৰু সামথবৰ্ান ৰ্যলিৰ ৰ্াবৰ্ ৰ্াইতুল্লাহৰ হজ্জ
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কৰা”।

ছতৌহীদৰ ৰ্াকযই লহবছ িীনৰ লভলি আৰু মিৰ্ুত দূ গ।ব এইবটাবৱই লহবছ, এিন
ৰ্ান্দাৰ ওপৰত সৰ্বপ্ৰথম ফৰি। োৱতীয় আমি গ্ৰহণবোগয ছহাৱাৰ ছক্ষ্ত্ৰত এই
কথাক ছমৌলখকভাবৱ স্বীকাৰ কৰা আৰু ছসই অনু োয়ী আমি কৰাৰ ওপৰত
লনভবৰ কবৰ।
লিতীয়: এই কলিমাৰ অথব: আল্লাহৰ ৰ্ালহবৰ আন ছকাবনা সতয ইিাহ নাই।
এবতবক অথবৰ পলৰৰ্বতব এইবটা ছকাৱা লৰ্ধ নহয় ছে, আল্লাহৰ ৰ্ালহবৰ আন
ছকাবনা স্ৰষ্টা নাই অথৰ্া আল্লাহৰ ৰ্ালহবৰ আন ছকাবনা ৰ্স্তুৰ অলস্তত্ব আৰু
আল্লাহৰ ৰ্ালহবৰ আন ছকাবনা িীলৱকাদাতা নাই। ইয়াৰ ছকইৰ্াটাও কাৰণ
আবছ:
ছেবন, মক্কাৰ কালফৰ সকবি এই কথা অস্বীকাৰ কৰা নালছি ছে,
আল্লাহৰ ৰ্ালহবৰ আন ছকাবনা স্ৰষ্টা নাই। তথালপও এই স্বীকাবৰালি লসহঁতৰ
ছকাবনা উপকাৰ কৰা নাই। লসহঁবত কলিমাৰ অথব ৰ্ুলিলছি। এই ৰ্াবৰ্ই
ৰাছু িুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাবম ছেলতয়া লসহঁতক লকলছি, ‘ছকাৱা
ছতামাবিাবক আল্লাহৰ ৰ্ালহবৰ আন ছকাবনা সতয ইিাহ নাই’ ছতলতয়া লসহঁবত
অস্বীকাৰ কলৰলছি।
ৰ্তবমান সময়ত আলম ছসই সকি ছিাকক ছদলখ আিলৰত হওঁ, লেসকবি ‘িা
ইিাহা ইল্লাল্লাহ’ স্বীকাৰ কবৰ অথি ইয়াৰ অথব নািাবন। লসহঁবত আল্লাহৰ িগত
গাইৰুল্লাহ ৰ্া অিী আৰু কৰ্ৰৰ্াসীক অংশী কবৰ। আৰু লসহঁবতও দাৰ্ী কবৰ
আলমও ছতৌহীদপন্থী। (অল্লাহুি মুছতাআন)
তৃতীয়: কলিমাৰ আৰকান সমূ হ।

1

ছহীহ ৰ্ু খাৰী, ঈমান অধযায়, হাদীছ নং ৮; ছহীহ মুছলিম, ঈমান অধযায়, হাদীছ নং ১৬;
লতৰলমিী, ঈমান অধযায়, হাদীছ নং ২৬০৯; নাছায়ী, হাদীছ নং ৫০০১; মুছনাবদ আহমদ
২/৯৩
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কলিমা শ্বাহাদতৰ দু টা ৰুকন।
এক. নফী –(িা-ইিা-হা) অথবাৎ অস্বীকাৰ কৰা।
দু ই. ইছৰ্াত –(ইল্লাল্লাহ) অথবাৎ প্ৰলতষ্ঠা কৰা।
আল্লাহৰ ৰ্ালহবৰ আন ছকাবনা ইিাহ নাই, সকবিা ৰ্স্তুৰ পৰা ইিাহ ছহাৱাৰ
লৰ্ষয়বটাক অস্বীকাৰ কৰা। (ইল্লাল্লাহ) আৰু এক আল্লাহৰ ৰ্াবৰ্ উিু লহয়যাত
(ইিাহ ছহাৱাক) সাৰ্যস্ত কৰা োৰ ছকাবনা অংশীদাৰ নাই।
িতুথব: িা ইিা-হা ইল্লাল্লাহৰ ফলিিত।
আল্লাহৰ ওিৰত ইয়াৰ মহা ফলিিত আৰু উচ্চ মেবাদা আবছ। লে ৰ্যলি দৃ ়েলৰ্শ্বাসৰ লসবত এই কলিমা স্বীকাৰ কলৰৰ্ আল্লাবহ তাক িান্নাতত প্ৰবৱশ
কৰাৰ্। আৰু লে ৰ্যলি ইয়াক অলৰ্শ্বাস কলৰৰ্, দু লনয়া আৰু আলখৰাতত তাৰ
িান মািৰ ছকাবনা লনৰাপিা নাই। তাৰ লহিাৰ্-লনকাি আল্লাহৰ ওপৰত। আৰু
তাৰ লৰ্ধান মুনালফকৰ লৰ্ধান।
এইবটা এটা সংলক্ষ্প্ত কলিমা, োৰ শব্দ কম, পল়েৰ্লি অলত সহি, ওিনত

গধু ৰ। এই মহান কলিমাৰ ৰ্ৰ ফলিিত আবছ। হালফি ইৰ্বন ৰিৰ্
ৰালহমাহুল্লাবহ ছতওঁৰ পুলস্তকা (কালিমাতুি ইখিাছ)ত লকছু মান ফলিিত
দলিিসহ উবল্লখ কলৰবছ।
ছেবন,


এইবটা িান্নাতৰ মূ িয। োৰ ছশষ কথা “িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহ” হ’ৰ্ লস
িান্নাতত প্ৰবৱশ কলৰৰ্।



এইবটা িাহান্নামৰ পৰা মুলি, আৰু ক্ষ্মাৰ কাৰণ।



এইবটা সৰ্ব উিম ছনক কাম।



ই গুনাহক দূ ৰ কবৰ।



আল্লাহ ওিৰলিবক ছপাৱাৰ ৰ্াবৰ্ লেমান পদবা আবছ ছসই সকবিা
িিাই লদবয়।



ই এবন এক ৰ্াকয, লেবয় ইয়াক স্বীকাৰ কলৰৰ্ আল্লাবহ তাক সমথবন
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কলৰৰ্।


এইবটা নৰ্ীসকিৰ সৰ্ব উিম ৰ্াণী, ই সবৰ্বািম লিলকৰ আৰু সবৰ্বািম
আমি আৰু ছছাৱাৰ্ ৰ্হুগুণ ৰ্ৃ লদ্ধৰ কাৰণ।



দাস মুি কৰাৰ সমতুিয।



িয়তানৰ পৰা লহফািত (সু ৰক্ষ্া) আৰু কৰ্ৰৰ আৰু হাশ্বৰৰ লদনৰ
ভয়াৱহতাৰ পৰা লনৰাপিা প্ৰদানকাৰী।



মুলমনসকবি ছেলতয়া কৰ্ৰৰ পৰা উলঠৰ্ ছতলতয়া ই হ’ৰ্ ছতওঁবিাকৰ
লনবদবশন।



এই কলিমাৰ অনযতম ফলিিত লহবছ, লে ৰ্যলি এই কলিমা স্বীকাৰ
কলৰৰ্, তাৰ ৰ্াবৰ্ িান্নাতৰ আঠ টা দু ৱাৰ ছখািা হ’ৰ্, লেবটা ইো
ছসইবটা দু ৱাবৰবৰ লস প্ৰবৱশ কলৰৰ্ পালৰৰ্।



ইয়াৰ আন এটা গুণ লহবছ, গুনাহৰ ৰ্াবৰ্ লে ৰ্যলি িাহান্নামত প্ৰবৱশ
1
কলৰৰ্ তাক এই কলিমাই অৱবশষত িাহান্নামৰ পৰা মুলি কৰাৰ্।

পঞ্চম: মুহাম্মদ আল্লাহৰ ৰাছু ি - এই কথাৰ সাক্ষ্ী লদয়াৰ দাৰ্ী লহবছ, ইয়াৰ
প্ৰলত ঈমান আনা, ছতওঁৰ কথাৰ ওপৰত লৰ্শ্বাস কৰা, ছতওঁৰ লনবদবশৰ আনু গতয
কৰা আৰু ছতওঁৰ লনলষদ্ধ লৰ্ষয়সমূ হৰ পৰা লৰ্ৰত থকা। ছতওঁৰ আবদশ
লনবষধক ছৰ্লছবক গুৰুত্ব লদয়া আৰু ছতওঁৰ কথাৰ ওপৰত আন কাবৰা কথাক
প্ৰাধানয লনলদয়া -লস লেবয়ই নহওঁক লকয়।
ষষ্ট: লে ৰ্যলি এই কথাৰ সাক্ষ্য লদবয় ছে, একমাত্ৰ আল্লাহৰ ৰ্ালহবৰ আন ছকাবনা
সতয ইিাহ নাই, ছতওঁৰ ছকাবনা অংশীদাৰ নাই, মুহাম্মদ আল্লাহৰ ৰ্ান্দা আৰু
ছতওঁৰ ৰাছু ি, ঈছা আিাইলহি ছািাম আল্লাহৰ ৰ্ান্দা, আৰু ছতওঁৰ ৰাছু ি, আৰু
ছতওঁৰ এবন কলিমা ৰ্া ৰ্াণী -লেবটা মলৰয়মৰ প্ৰলত ছপ্ৰৰণ কৰা লহলছি আৰু
ছতওঁৰ তৰফৰ পৰা অহা ৰূহ ৰ্া আত্মা, িান্নাত সতয, িাহান্নাম সতয, উৰ্াদাহ
1

িাওঁক: ছবিহ আি-ফাওিানৰ লৰছািা- ‘িা ইিাহা ইল্লাল্লাহ’
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ইৰ্বন ছালমতৰ ৰ্ণবনা মবত তাৰ আমি ছেবনকুৱাই নহওঁক লকয়, আল্লাহ
তা‘আিাই তাক লনশ্চয় িান্নাতত প্ৰবৱশ কৰাৰ্।
মূ ি পাঠ
“িা-ইিাহা-ইল্লাল্লাহ”ৰ িতবাৱিীসমূ হ লহবছ:
১. ইিম (জ্ঞান): লেবটা অজ্ঞতাৰ পলৰপন্থী।
২. ইয়াক্বীন (দৃ ়ে লৰ্শ্বাস) লেবটা সবন্দহৰ পলৰপন্থী।
৩. ইখিাছ (লনষ্ঠা) লেবটা লশ্বকবৰ পলৰপন্থী।
৪. আি-লিদ্ক (সততা) লেবটা লমথযাৰ পলৰপন্থী।
৫. মুহাব্বত (ভািবপাৱা) লেবটা লৰ্বিষৰ পলৰপন্থী।
৬. আি-ইনলক্বয়াদ (আনু গতয) লেবটা অৰ্াধযতাৰ পলৰপন্থী।
৭. কৰ্ুি (গ্ৰহণ) লেবটা প্ৰতযাখযানৰ পলৰপন্থী।
৮. আল্লাহ তা‘আিাৰ ৰ্ালহবৰ লেবৰ্াৰৰ ইৰ্াদত কৰা হয় ছসইবৰ্াৰক অস্বীকাৰ
কৰা।
ৰ্যাখযা:
আলিমসকবি লকবছ, কালিমাতুি ইখিাছৰ িতব সাতটা। আবকৌ ছকাবনাৰ্াই
লকবছ আঠ টা। ছেবনলক লিখবক ৰ্ণবনা কলৰবছ।
ছেলতয়া ৰ্ান্দাই িালনবি ছে আল্লাহ তা‘আিাই একমাত্ৰ একক
উপাসয, ছতওঁৰ ৰ্ালহবৰ আন কাবৰা ইৰ্াদত কৰা ৰ্ালতি আৰু ছসই অনু োয়ী
আমি কলৰবি, লস অৱশযই কালিমাৰ অথব ৰ্ুলিবি। আল্লাবহ লকবছ,
ۡ َ
ُ ٱعلَ ۡم َأنذ ُهۥ ََلٓ إ َل َٰ َه إ ذَل ذ
]٢١ : ﴾ [حممد١٩ ٱَّلل
﴿ف
ِ ِ
“এবতবক, িালন ছথাৱা, লনঃসবন্দবহ আল্লাহৰ ৰ্ালহবৰ আন ছকাবনা (সতয) ইিাহ
নাই”। [ মুহাম্মাদ, আয়াত: ১৯]
আল্লাহ তা‘আিাই আৰু লকবছ,

َ َ
ُ َۡ َ َ َ ذ
]٦٨ :﴾ [الزخرف٨٦ ٱۡل ِق َوه ۡم َي ۡعل ُمون
ِ ﴿إَِل من ش ِهد ب
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“লকন্তু লসহঁতৰ ৰ্ালহবৰ লেসকবি িালন-শুলন সতয সাক্ষ্য লদবয়”। [ আে-েু খৰুফ,
আয়াত: ৮৬]
ৰাছু িুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাবম লকবছ,

» « من مات وهو يعلم أنه ال هلإ إال اهلل دخل اجلنة

“লে ৰ্যলি এই অৱস্থাত মৃতুয ৰ্ৰণ কলৰবি ছে, লস িাবন ছে আল্লাহৰ ৰ্ালহবৰ
আন ছকাবনা সতয ইিাহ নাই লস অৱশযই িান্নাতত প্ৰবৱশ কলৰৰ্”।1
দৃ ়ে লৰ্শ্বাস। লে ৰ্যলি এই কলিমা স্বীকাৰ কলৰৰ্, তাৰ ওপৰত
ওৱালিৰ্ লহবছ, ইয়াৰ ভাৰ্াথবক অন্তবৰবৰ দৃ ়ে লৰ্শ্বাস কৰা। ‘আল্লাবহই একমাত্ৰ
ইিাহ ছহাৱাৰ হকদাৰ আৰু ছতওঁৰ ৰ্ালহবৰ আন ছকাবনা ৰ্স্তুৰ ইিাহ ছহাৱাবটা
ৰ্ালতি’ এই কথাৰ শুদ্ধতাক লৰ্শ্বাস কৰা।
আল্লাহ তা‘আিাই লকবছ,
َ ُ ٓ َ َ َ َۡ َ ُ ٓ َ َ ُ ُۡ َ َ ذ
َ
ُ
َ َ
]٤ :﴾ [ابلقرة٤ نزل مِن ق ۡبل ِك َوبِٱٓأۡلخ َِرة ِ ه ۡم يُوق ُِنون
ِ نزل إَِلك وما أ
ِ ﴿وٱَّلِين يؤمِنون بِما أ
“আৰু লেসকবি আবপানাৰ প্ৰলত লে অৱতীণব কৰা লহবছ তাৰ প্ৰলত ঈমান আবন
আৰু লে আবপানাৰ পূ বৰ্ব নালেি কৰা লহবছ তাৰ প্ৰলতও ঈমান আবন। আৰু
আলখৰাতৰ প্ৰলত ছতওঁবিাবক দৃ ়ে লৰ্শ্বাস ছপাষণ কবৰ”। [ আি-ৰ্াকাৰা,
আয়াত: ৪]
আৰু ছেবন ৰ্লণবত লহবছ আৰ্ু হুৰাইৰা ৰালদয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা, ছতওঁ লকবছ,
ৰাছু িুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাবম লকবছ,


»« من لقيت خلف هذا احلائط يشهد أن ال هلإ إال اهلل مستيقنا بها من قلبه فبرشه باجلنة
“এই ছদৱািৰ লপছফাবি োৰ িগত ছতামাৰ সাক্ষ্াত হ’ৰ্ আৰু লস দৃ ়ে
লৰ্শ্বাসৰ লসবত এই কথাৰ সাক্ষ্য লদবয় ছে, আল্লাহৰ ৰ্ালহবৰ আন ছকাবনা

1

ছহীহ মুছলিম, লকতাৰ্ু ি ঈমান, হাদীছ নং ২৬; মুছনাবদ আহমদ, হাদীছ নং ৬৯/১।
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1
সতয ইিাহ নাই, তাক তু লম িান্নাতৰ সু -সংৰ্াদ লদয়া”।

আল্লাহ
তা‘আিাই লকবছ,

َ َ ُ ٓ َ َ ُ ُْٓ َ َ ذ ذ
]٢٣٨ :﴾ [ابلقرة١٣٦ نزل إ ِ َۡل َنا
ِ ﴿قولوا ءامنا بِٱَّللِ وما أ

“ছতামাবিাবক ছকাৱা, ‘আলম ঈমান আলনবছা আল্লাহৰ ওপৰত আৰু লে নালেি
কৰা লহবছ আমাৰ প্ৰলত।” [ আি-ৰ্াকাৰা. আয়াত: ১৩৬]
অথবা ৎ এই মহান কলিমাৰ ভাৰ্াথব ৰ প্ৰলত আনু গতয
কৰা। গলতবক ইয়াৰ অথব আনু গতয আৰু লৰ্শ্বাস। আল্লাহ তা‘আিাই
লকবছ,

ُۡ ُ ذ
ا
ۡ َ َ
ۡ َ
]٢١١ : ﴾ [النساء١٢٥ سن
ِ ﴿ َو َم ۡن أح َس ُن دِينا م ذِم ۡن أ ۡسل َم َوج َه ُهۥ َِّللِ َوه َو ُم

“আৰু িীনৰ ছক্ষ্ত্ৰত তাৰ তুিনাত উিম আৰু ছকান হ’ৰ্ পাবৰ, লেবয়
সৎকমবপৰায়ণ অৱস্থাত আল্লাহৰ ওিৰত লনিবক পূ ণব সমপবণ কলৰবি”। [ আনলনছা, আয়াত: ১২৫]
আল্লাহ তা‘আিাই আৰু লকবছ,
ۡ
ۡ َ َ َۡ ۡ ََ ٞ ُۡ َُ َ َ ُۡ ۡ َ ۡ َُٓ َ ذ
َٰ َ ك بِٱل ُع ۡر َوة ِ ٱل ُو ۡث
]١١ :قٰۗ ﴾ [لقمان
سن فق ِد ٱستمس
ِ ﴿ومن يسل ِم وجههۥ إَِل ٱَّللِ وهو ُم
“আৰু লে ৰ্যলি একলনষ্ঠ আৰু লৰ্শুদ্ধলিবি আল্লাহৰ ওিৰত লনিবক সমপবণ
কবৰ, লস এডাি মিৰ্ুত ৰলছ খামুি মালৰ ধলৰবি”। [ িু কমান, আয়াত: ২২]
অথবাৎ দাৱাত, কথা, আক্বীদা আৰু ঈমানত আল্লাহৰ িগত সততা
অৰ্িম্বন কৰা। আল্লাহ তা‘আিা লকবছ,
َ َٰٓ َ ُّ َ ذ َ َ َ ُ ْ ذ ُ ْ ذ َ َ ُ ُ ْ َ َ ذ
َ ٱلص َٰ ِدق
]٢٢١ : ﴾ [اتلوبة١١٩ ِني
﴿يأيها ٱَّلِين ءامنوا ٱتقوا ٱَّلل وكونوا مع
“ছহ ঈমানদাসকি! ছতামাবিাবক আল্লাহৰ তাকৱা অৰ্িম্বন কৰা আৰু
সতযৰ্াদীসকিৰ অন্তভূ বি ছহাৱা।” [ আত-তাওৰ্াহ, আয়াত: ১১৯]
1

ছহীহ মুছলিম, লকতাৰ্ু ি ঈমান, হাদীছ নং ৩১ িাওক আি-লছিলছিাহ আি-ছাহীহা লিিৰ্ানী
৩খণ্ড পৃ ঃ ১২৭।
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তাৰ পৰা োৱতীয় কথা-ৰ্তৰা আৰু কমব ছকৱি আল্লাহৰ সন্তুলষ্ট
আৰু ছতওঁৰ উবিবশয প্ৰকাশ পাৰ্। তাৰ মািত আন কাবৰা ৰ্াবৰ্ এবকাবৱই
ছহাৱাৰ অৱকাশ থালকৰ্ নািাবগ। আল্লাহ তা‘আিাই লকবছ,
ُۡ َََٓ ُ ُ ْٓ ذ َُۡ ُ ْ ذ
َ ُمل ِص
َ ني َ َُل ٱل
]١ :﴾ [ابلينة٥ ِين
﴿وما أمِروا إَِل َِلعبدوا ٱَّلل
ِ
“আৰু লসহঁতক ছকৱি এই লনবদবশ লদয়া লহলছি ছে, লসহঁবত ছেন আল্লাহৰ
‘ইৰ্াদত কবৰ আৰু ছতওঁৰ ৰ্াবৰ্ই ছেন িীনক একলনষ্ঠ কবৰ”। [ আিৰ্ালয়যনাহ, আয়াত: ৫]
আৰ্ু হুৰাইৰা ৰালদয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা ৰ্লণবত, লৰ্শুদ্ধ হাদীছত আলহবছ ৰাছু িুল্লাহ
িাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাবম লকবছ,

» ال هلإ إال اهلل خالصا من قلبه: « أسعد انلاس بشفاعيت من قال

“ছমাৰ শ্বাফা‘আত িাভৰ ছসৌভাগযৰ্ান ৰ্যলি ছসইিন লেবয় অন্তৰৰ পৰা
একমাত্ৰ আল্লাহৰ সন্তুলষ্ট িাভৰ উবিবশয ‘িা-ইিাহা ইল্লাল্লাহ’ স্বীকাৰ
কলৰবছ।

1

এই কলিমাক মু হাব্বত কৰা আৰু কলিমাৰ ভাৰ্াথব আৰু
কলিমাৰ দাৰ্ীসমূ হক মু হাব্বত কৰা। কলিমাৰ দাৰ্ী অনু োয়ী আল্লাহ
আৰু ছতওঁ ৰ ৰাছু িক মু হাব্বত কলৰৰ্। আল্লাহ আৰু ছতওঁ ৰ ৰাছু িৰ
মু হাব্বতক সকবিা ৰ্স্তুৰ মু হাব্বতৰ ওপৰত প্ৰাধানয লদৰ্। আল্লাহ
তা‘আিাই লকবছ,
ُ َ َذ
َ ُّ ُ ذ َ َ ا
ذ َ ذ َ َ ُ ْ َ َ ُّ ُ ا ذ
ُ
ُ ون ُه ۡم َك
ِ ﴿ َوم َِن ٱنلذ
ب ٱَّللِِۖ وٱَّل
ح
ون ٱَّللِ أندادا ُيِب
ِِۡۗين َءامن ٓوا أشد حبا َِّلل
ِ اس من يتخِذ مِن د
ِ
]٢٨١ :﴾ [ابلقرة١٦٥

“আৰু মানু হৰ মািত এবন লকছু মান ছিাক আবছ, লেসকবি আল্লাহৰ ৰ্ালহবৰ
আনক আল্লাহৰ সমকক্ষ্ৰূবপ গ্ৰহণ কবৰ, লসহঁতক আল্লাহক ভািবপাৱাৰ দবৰ
ভািপায়। আৰু লেসকবি ঈমান আলনবছ, ছতওঁবিাবক আল্লাহৰ ৰ্াবৰ্
1

ৰ্ু খাৰী, হাদীছ নং ৯৯; মুছনাবদ আহমদ ৩৭৩/২।
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ভািবপাৱাত দৃ ়েতৰ”। [ আি-ৰ্াকাৰা, আয়াত: ১৬৫]
ছেবন, ৰাছু িুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাবম লকবছ,

»«من قال ال هلإ إال اهلل وكفر بما يعبد من دون اهلل حرم ماهل ودمه وحسابه ىلع اهلل
“লে ৰ্যলি ‘িা-ইিাহা ইল্লাল্লাহ’ স্বীকাৰ কলৰৰ্ আৰু আল্লাহৰ ৰ্ালহবৰ আন
উপাসযবৰ্াৰক অস্বীকাৰ কলৰৰ্ তাৰ িান-মাি লনৰাপদ। আৰু তাৰ লহিাৰ্1

লনকাি আল্লাহৰ ওপৰত”।

1

ছহীহ মুছলিম, ঈমান অধযায়; হাদীছ নং ২৩।
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তৃতীয় পাঠ: ঈমানৰ ছমৌলিক ছয়টা আৰকান
ছসইবৰ্াৰ লহবছ:
১- আল্লাহ তা‘আিাৰ প্ৰলত লৰ্শ্বাস কৰা,
২- ছতওঁৰ লফলৰস্তাসকিৰ প্ৰলত লৰ্শ্বাস কৰা,
৩- ছতওঁ অৱতীণব কৰা লকতাৰ্সমূ হৰ প্ৰলত লৰ্শ্বাস কৰা,
৪- ছতওঁ ছপ্ৰলৰত কৰা নৰ্ী-ৰাছু িসকিৰ প্ৰলত লৰ্শ্বাস কৰা,
৫- আলখৰাতৰ লদনৰ প্ৰলত আৰু
৬- তাকদীৰৰ মঙ্গি অমঙ্গিৰ প্ৰলত লৰ্শ্বাস কৰা লেবটা আল্লাহ তা‘আিাৰ
তৰফৰ পৰা লনধবালৰত লহ আবছ।
প্ৰমাণ: হাদীবছ লিব্ৰীি নাবম প্ৰলসদ্ধ হাদীছ। ছতওঁ ছেলতয়া ৰাছু িুল্লাহ িাল্লাল্লাহু
আিাইলহ অছাল্লামক ঈমান সম্পবকব প্ৰশ্ন কলৰলছি, ছতলতয়া ছতবখবত লকলছি,

 وبالقدر خريه، وايلوم اآلخر، ورسله،« اإليمان بأن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه
»ورشه

“ঈমান লহবছ, আল্লাহ তা‘আিাৰ ওপৰত, ছতওঁৰ লফলৰস্তাসকি, ছতওঁ অৱতীণব
কৰা লকতাৰ্সমূ হ, আৰু ছতওঁ ছপ্ৰলৰত কৰা নৰ্ী-ৰাছু িসকি, আলখৰাতৰ লদনৰ
প্ৰলত আৰু তাকদীৰৰ মঙ্গি অমঙ্গিৰ প্ৰলত লৰ্শ্বাস স্থাপন কৰা”।1
আল্লাহৰ প্ৰলত ঈমানৰ লভতৰত িালৰটা ৰ্স্তু অন্তভূ বি
আবছ।
১- আল্লাহৰ অলস্তত্বৰ প্ৰলত ঈমান ছপাষন কৰা। আল্লাহৰ অলস্তত্বৰ প্ৰলত মানু হৰ
স্বভাৱ, জ্ঞান, িলৰয়ত আৰু অনু ভূলত এই আটাইবৰ্াবৰই প্ৰমাণ কবৰ।
মানৱ স্বভাৱ আল্লাহৰ অলস্তত্বৰ ওপৰত প্ৰমাণ। কাৰণ, প্ৰলতবটা মাখিু কক

1

ছহীহ মুছলিম, ঈমান অধযায়, হাদীছ নং ৮; লতৰলমিী, হাদীছ নং ২৬১০; নাছায়ী হাদীছ নং
৪৯৯০; আৰ্ু দাউদ হাদীছ নং ৬৪৯৫; ইৰ্ন মািাহ, হাদীছ নং ৬৩; মুছনাবদ আহমদ
১/২৭।
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ছকাবনা প্ৰকাৰ পূ ৰ্ব তািীম ৰ্া লশক্ষ্া আৰু লিন্তালৰ্হীন তাৰ স্ৰষ্টা আল্লাহৰ প্ৰলত
লৰ্শ্বাসী লহিাবপ সৃ লষ্ট কৰা লহবছ। ছেবন, ৰাছু িুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাবম
লকবছ,

»«ما من مولود إال ويودل ىلع الفطرة فأبواه يهودانه أو ينرصانه أو يمجسانه

“প্ৰলতবটা নৱিাত লশশু ইছিামী লফতৰাত (স্বভাৱ)ত িন্মগ্ৰহণ কবৰ। লকন্তু তাৰ
লপতৃ-মাতৃবয় তাক ইয়াহুদী, লিস্টান আৰু অলি পূ িক ৰ্নায়”।1
আল্লাহৰ অলস্তত্বৰ ওপৰত েু লিৰ িাৰা প্ৰমাণ: আগৰ আৰু লপছৰ প্ৰলতবটা
মাখিু কৰ ৰ্াবৰ্ এিন স্ৰষ্টা প্ৰবয়ািন লসহঁতক আলৱষ্কাৰ কলৰৰ্লি। কাৰণ,
ছকাবনা মাখিু বক লনবি লনবিই অলস্তত্ব িাভ কৰা অসম্ভৱ। আকলস্মকভাবৱ
অহাবটাও সম্ভৱ নহয়।
আল্লাহ তা‘আিাৰ অলস্তত্বৰ ওপৰত িলৰয়তৰ প্ৰমাণ: সকবিা ঐশী লকতাৰ্সমূ হ
আল্লাহৰ অলস্তত্বৰ লৰ্ষবয় ৰ্ণবনা কলৰবছ আৰু সংৰ্াদ লদবছ। তাবৰ মািত
ছকাৰআবন কাৰীম সৰ্ববশ্ৰষ্ঠ ঐশী লকতাৰ্ আৰু আটাইতলক মহান। এইদবৰ
সকবিা নৰ্ী-ৰাছু বি এই লৰ্ষবয় উম্মতক সংৰ্াদ লদবছ। ছতওঁবিাকৰ মািত
সৰ্াবতালক উিম -সৰ্ববশষ নৰ্ী আৰু সকবিা নৰ্ীসকিৰ ইমাম, মুহাম্মদ
িাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাম। ছতওঁবিাক আটাবয় এই লৰ্ষবয় আবিািনা কলৰবছ
আৰু ইয়াৰ লৰ্ৱৰণ লদবছ।
আল্লাহৰ অলস্তত্বৰ ওপৰত অনু ভূলতৰ প্ৰমাণ: এইবটা দু ই লদশৰ পৰা হ’ৰ্ পাবৰ:
এক. আলম সিৰািৰ ছদখা পাওঁ লেসকবি আল্লাহৰ ওিৰত প্ৰাথবনা কবৰ আৰু
তাৰ ওিৰত সহায় লৰ্িাবৰ ছতওঁবিাকৰ প্ৰাথবনা কৰ্ুি হয়। এইবটা আল্লাহৰ
অলস্তত্বৰ ওপৰত সু স্পষ্ট প্ৰমাণ।
দু ই. নৰ্ীসকিৰ অবিৌলকক কমব-কাণ্ড লেবৰ্াৰক মু‘লিো ছৰ্ািা হয় লেবৰ্াৰ

1

ৰ্ু খাৰী, হাদীছ নং ১২৯২; ছহীহ মুছলিম, হাদীছ নং ২৬৫৮; লতৰলমিী, হাদীছ নং ২১৩৮;
আৰ্ু দাউদ, হাদীছ নং ৪৭১৪; মুছনাবদ আহমদ২/২৭৫।
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মানু বহ প্ৰতযক্ষ্ভাবৱ ছদলখৰ্লি ৰ্া শুলনৰ্লি পায়, এইবৰ্াৰ অবিৌলকক কমব-কাণ্ড
িগতৰ এিন স্ৰষ্টা, পলৰিািক, তত্বাৱধায়কৰ অলস্তত্বৰ ওপৰত লিৰসতয প্ৰমাণ।
আৰু ছতবৱঁই লহবছ আল্লাহ।
ছতওঁৰ ৰুৰ্ুলৰ্য়যাত (প্ৰভুত্ব)ত ঈমান: আল্লাবহই একমাত্ৰ ৰৰ্ (প্ৰলতপািক)
ছতওঁৰ ছকাবনা অংশীদাৰ নাই, ছতওঁৰ ৰ্ালহবৰ আন ছকাবনা সহায়কাৰী নাই।
ছতবৱঁই ৰৰ্ লেিন সৃ লষ্ট, ৰািত্ব আৰু পলৰিািনাৰ অলধকাৰী। এবতবক আল্লাহৰ
ৰ্ালহবৰ আন ছকাবনা স্ৰষ্টা নাই, ছতওঁৰ ৰ্ালহবৰ আন ছকাবনা মালিক নাই। আল্লাহ
তা‘আিাই লকবছ,

َۡ
ۡ َۡ َُ َ َ
]١٣ :﴾ [االعراف٥٤ ٱۡلل ُق َوٱۡل ۡم ُر
﴿أَل َل

“িালন ছথাৱা, সৃ লষ্ট আৰু লনবদবশ ছতওঁবৰই”। [ আি-আ‘ৰাফ, আয়াত: ৫৩]
আল্লাহ তা‘আিাই আৰু লকবছ,
َ ُ َۡ َ
َ ُ ۡ َ َ َ َٰ ُ ُ ذ ُ َ ُّ ُ ۡ َ ُ ۡ ُ ۡ ُ َ ذ
ُ
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م
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ِۦ
ه
ِ
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د
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﴿ذل ِكم ٱَّلل ربكم َل ٱلملكۚٗ وٱَّلِين تدع
ِ
ٍ
]٢٣ :[فاطر
“ছতবৱঁই আল্লাহ, ছতামাবিাকৰ ৰৰ্। সকবিা কতৃত্ব
ব ছতওঁবৰই, আৰু আল্লাহৰ
ৰ্ালহবৰ লেসকিক ছতামাবিাবক মাতা লসহঁবত ছখিুৰৰ গুলটৰ লভতৰত থকা
আৱৰণবৰা মালিক নহয়”। [ ফালতৰ, আয়াত: ১৩]
ছতওঁৰ উিু লহয়যাতৰ ওপৰত ঈমান: আল্লাহ তা‘আিাই একমাত্ৰ মা‘ৰ্ুদ (উপাসয)
ছতওঁৰ ছকাবনা অংশী নাই। ইিাহ অথবাৎ মা‘ৰ্ুদ-উপাসয। সন্মান আৰু মুহাব্বতৰ
লসবত আল্লাবহই একমাত্ৰ উপাসয। আল্লাহ তা‘আিাই লকবছ,
ُ ُ َٰ َ
ُ ٱلرح
ٱلر ۡح َمَٰ ُن ذ
ِدِۖ ذَلٓ إ ِ َل َٰ َه إ ِ ذَل ُه َو ذٞ  َوَٰحٞك ۡم إ ِ َلَٰه
]٢٨٣ :﴾ [ابلقرة١٦٣ ِۡم
﴿ِإَوله
“আৰু ছতামাবিাকৰ ইিাহ এক ইিাহ। ছতওঁৰ ৰ্ালহবৰ আন ছকাবনা (সতয)
ইিাহ নাই। ছতওঁ অলত দয়াময়, পৰম দয়ািু ”। [ আি-ৰ্াকাৰা, আয়াত: ১৬৩]
আল্লাহ তা‘আিাই আৰু লকবছ,
ُ َ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ُ ً َ َٰ َ ۡ ِ َ َ َ َ َٰ َ ۡ ِ ۡ ُ ُ ْ ذ
ُ ۡ كم م ِۡن إ َلَٰه َغ
﴾٥٩ ريهُ ٓۥ
﴿لقد أرسلنا نوحا إَِل قومهِۦ فقال يقوم ٱعبدوا ٱَّلل ما ل
ٍ ِ
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]١٦ :[االعراف
“আলম নূ হক ছতওঁ কওমৰ ওিৰলি ছপ্ৰৰণ কলৰলছবিা। ছতওঁ লকলছি, ‘ছহ ছমাৰ
সম্প্ৰদায়, ছতামাবিাবক আল্লাহৰ ইৰ্াদত কৰা। ছতওঁৰ ৰ্ালহবৰ ছতামাবিাকৰ
আন ছকাবনা (সতয) ইিাহ নাই”। [ আি-আ‘ৰাফ, আয়াত: ৮৫]
আল্লাহৰ নাম আৰু ছতওঁৰ লছফাত-গুণাৱিীৰ প্ৰলত ঈমান: আল্লাহ তা‘আিাই
ছতওঁৰ লনি লকতাৰ্ত অথৰ্া ৰাছু িুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাবম ছতওঁৰ
ছু ন্নতত আল্লাহৰ ৰ্াবৰ্ লেবৰ্াৰ নাম আৰু লছফাত সাৰ্যস্ত কলৰবছ ছসইবৰ্াৰ
ছকাবনা প্ৰকাৰ লৰ্কৃলত, তুিনা, সাদৃ শয, ৰ্যাখযা আৰু দৃ ষ্টান্তলৰ্হীন আল্লাহৰ ৰ্াবৰ্
েথােথভাবৱ ছতওঁৰ মেবাদা অনু োয়ী সাৰ্যস্ত কৰা। আল্লাহ তা‘আিাই লকবছ,
﴿ َو ُه َو ذ
ُ ۡع ۡٱۡلَ ِص
ُ ٱلس ِم
]٢٢ :﴾ [الشورى١١ ري
“আৰু ছতওঁ সৰ্ববশ্ৰাতা আৰু সৰ্বদ্ৰষ্টা”। [ আশ্ব-শ্বু ৰা, আয়াত: ১১]
আল্লাহ তা‘আিাৰ প্ৰলত ঈমানৰ ফিাফি:
১- আল্লাহৰ একত্বৰ্াদৰ ৰ্াস্তৰ্ায়ন। মানৱাত্মা আল্লাহৰ ৰ্ালহবৰ আন কাবৰা
িগত সম্পৃ ি নহ’ৰ্। কাবৰা ওিৰত আশা নকলৰৰ্ আৰু কাবৰাৰ্াক ভবয়া
নকলৰৰ্ আৰু ছতওঁৰ ৰ্ালহবৰ আন কাবৰা ইৰ্াদত নকলৰৰ্।
২- আল্লাহৰ সু ন্দৰ নাম আৰু মহৎ গুণাৱিীৰ দাৰ্ী অনু োয়ী ছতওঁক মহান ৰ্ুলি
িনা আৰু পূ ণব মুহাব্বত কৰা।
৩- আল্লাবহ লদয়া লনবদবশ পািন আৰু লনলষদ্ধ কমবৰ পৰা লৰ্ৰত থকাৰ িলৰয়বত
ছতওঁৰ ইৰ্াদতৰ ৰ্াস্তৰ্ায়ন কৰা।

মুছলিম উম্মতৰ সৰ্বসাধাৰণৰ ৰ্াবৰ্ গুৰুত্বপূ ণব পাঠ-সমূ হৰ িগত সংলিষ্ট লৰ্ধান

21

লিতীয়: লফলৰস্তাসকিৰ প্ৰলত ঈমানঃ
১- লফলৰস্তসকিৰ পলৰিয়: লফলৰস্তা লহবছ, নু ৰৰ সৃ লষ্ট অদৃ শয প্ৰাণী, আল্লাহৰ
ইৰ্াদত কাৰী। ৰৰ্ ৰ্া ইিাহ ছহাৱাৰ ছকাবনা লৰ্লশষ্টয লসহঁতৰ মািত নাই।
আল্লাবহ লসহঁতক নু ৰৰ পৰা সৃ লষ্ট কলৰবছ আৰু লসহঁতক ছতওঁৰ লনবদবশৰ হুৰ্হু
আনু গতয কৰাৰ ছোগযতা আৰু ৰ্াস্তৰ্ায়নৰ শলি লদবছ। লসহঁতৰ সংখযা অলধক,
একমাত্ৰ আল্লাহৰ ৰ্ালহবৰ লসহঁতৰ সংখযা আন ছকাবনও নািাবন।
২- লফলৰস্তাসকিৰ প্ৰলত ঈমান িালৰটা লৰ্ষয়ক অন্তভূ বি কবৰ:
এক- লসহঁতৰ অলস্তত্বৰ প্ৰলত ঈমান।
দু ই- লসহঁতৰ মািত লেসকিৰ নাম আলম িাবনা (ছেবন লিব্ৰীি) লসহঁতৰ প্ৰলত
লৰ্স্তালৰত ঈমান ছপাষন কৰা। আৰু লেসকিৰ নাম আলম নািাবনা লসহঁতৰ প্ৰলত
সংলক্ষ্প্ত ঈমান আনা।
লতলন- লসহঁতৰ গুণাৱিীৰ প্ৰলত ঈমান ছপাষন কৰা।
িালৰ- আল্লাহৰ লনবদবশত লে লফলৰস্তা লে কামত লনবয়ালিত আবছ ৰ্ুলি আলম
িাবনা লসহঁতৰ প্ৰলত ঈমান ৰখা। ছেবন, আলম িাবনা ‘মািাকুি মাওত’ মৃতুযৰ
সময়ত িান কৰ্ি কৰাৰ কামত লনবয়ালিত ইতযালদ।
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তৃতীয়: লকতাৰ্সমূ হৰ প্ৰলত ঈমান
অথবাৎ দু লনয়া আৰু আলখৰাতৰ সফিতা িাভৰ উবিবশয আল্লাহ তা‘আিাই
ছতওঁৰ মাখিু কৰ লহদায়তৰ ৰ্াবৰ্ ৰহমত লহিাবপ ছতওঁৰ ৰাছু িসকিৰ ওপৰত
লেবৰ্াৰ লকতাৰ্ নালেি কলৰবছ ছসইবৰ্াৰ লকতাৰ্সমূ হৰ প্ৰলত লৰ্শ্বাস কৰা।
লকতাৰ্সমূ হৰ প্ৰলত ঈমান ছপাষন কৰাৰ দাৰ্ীসমূ হ:
এক- এই লৰ্শ্বাস কৰা ছে, এই লকতাৰ্সমূ হ আল্লাহৰ তৰফৰ পৰা অৱতীণব
লহবছ।
দু ই- লেবৰ্াৰ লকতাৰ্ৰ নাম সম্পবকব আলম অৱগত ছসইবৰ্াৰ নামৰ প্ৰলত ঈমান
ছপাষণ কৰা। যেছন, ছকাৰআন মুহাম্মদ িাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লামৰ ওপৰত
আৰু তাওৰাত মুছা আিাইলহি ছািামৰ ওপৰত অৱতীণব লহবছ।
লতলন- লকতাৰ্সমূ হৰ সংৰ্াদবৰ্াৰ লৰ্শ্বাস কৰা। ছেবন, ছকাৰআনত ৰ্লণবত লৰ্লভন্ন
ঘটনাৱিী আৰু পূ ৰ্বৰ লকতাৰ্সমূ হৰ অলৰ্কৃত সংৰ্াদসমূ হ।
িালৰ- লকতাৰ্সমূ হৰ লেবৰ্াৰ লৰ্ধান ৰলহত ছহাৱা নাই তাৰ লহকমত ৰ্া কাৰণ
আলম ৰ্ুবিা ৰ্া নু ৰ্ুবিা তাৰ ওপৰত আমি কৰা, তাৰ ওপৰত সন্তুষ্ট থকা আৰু
ছসইবটা মালন ছিাৱা। আগৰ সকবিা লকতাৰ্ ছকাৰআনৰ িাৰা ৰলহত লহবছ এই
কথা লৰ্শ্বাস কৰা। আল্লাহ তা‘আিাই লকবছ,
َ
َ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ َۡ ُ َ ا
َ َۡ ََٓۡ ََ
َ َٰك ۡٱلك َِت
َٰ
﴾٤٨ ِِۖب َو ُم َه ۡۡ ِم ًنا َعل ۡۡه
ِت
ك
ٱل
ِن
م
ِ
ه
ي
د
ي
ني
ب
ا
ِم
ل
ا
ِق
د
ص
م
ق
ٱۡل
ب
ب
﴿وأنزنلا إَِل
ِ
ِ ِ
]٤٦ :[املائدة

“আৰু আলম আবপানাৰ প্ৰলত লকতাৰ্ অৱতীণব কলৰবছা েথােথভাবৱ, ইয়াৰ
আগৰ লকতাৰ্ৰ সতযায়নকাৰী আৰু তাৰ ওপৰত তদাৰককাৰীৰূবপ”। [ আিমালয়দা, আয়াত: ৪৮]
লকতাৰ্সমূ হৰ প্ৰলত ঈমানৰ ফিাফি:
এক- আল্লাহৰ ৰ্ান্দাসকিৰ প্ৰলত আল্লাহৰ অনু গ্ৰহ ছে লকমান মহান ছসই
সম্পবকব জ্ঞান িাভ। ছতওঁ প্ৰবতযক িালতৰ ওিৰত লকতাৰ্ অৱতীণব কলৰবছ
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লেবটা লসহঁতক সলঠক পথ ছদখুৱায়।
দু ই- িলৰয়তৰ লৰ্ধানৰ মািত আল্লাহৰ লহকমত সম্পবকব িনা। ছতওঁ প্ৰবতযক
িালতৰ ওিৰত লসহঁতৰ অৱস্থা অনু োয়ী লসহঁতৰ উপবোগী লৰ্ধান লদবছ। ছেবন
আল্লাহ তা‘আিাই লকবছ,

ۡ
ُ
ُ
ِش َع اة َوم ِۡن َه ا
ۡ ِ ِنك ۡم
]٤٦ :﴾ [املائدة٤٨ ٗۚ اجا
ِك َج َعل َنا م
ٖ ﴿ل

“আলম ছতামাবিাকৰ প্ৰবতযকৰ ৰ্াবৰ্ িলৰয়ত আৰু স্পষ্ট পন্থা লনধবাৰণ কলৰবছা”।
[ আি-মালয়দা, আয়াত: ৪৮]
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িতুথব: ৰাছু িসকিৰ প্ৰলত ঈমান
ৰাছু ি লহবছ এবনকুৱা মানৱ োৰ ওিৰত িলৰয়তৰ অহী ছপ্ৰৰণ কৰা লহবছ আৰু
তৰ্িীগ (বপৌঁছাই লদয়াৰ) আবদশ কৰা লহবছ। সৰ্বপ্ৰথম ৰাছু ি লহবছ, নূ হ
আিাইলহি ছািাম আৰু সৰ্ববশষ ৰাছু ি লহবছ মুহাম্মদ িাল্লাল্লাহু আিাইলহ
অছাল্লাম।
আগত অলতৰ্ালহত ছহাৱা ছকাবনা উম্মত ৰাছু িলৰ্হীন নালছি। আল্লাবহ প্ৰবতযক
িালতৰ ওিৰত পলৰপূ ণব িলৰয়ত প্ৰদান কলৰ অথৰ্া পূ ৰ্বৰ ছকাবনা নৰ্ীৰ
িলৰয়তক সংস্কাৰ কৰাৰ দালয়ত্ব লদ লেবকাবনা এিন নৰ্ীক অহীসহকাবৰ লসহঁতৰ
ওিৰত ছপ্ৰৰণ কলৰবছ। আল্লাহ তা‘আিাই লকবছ,
ۡ َ ً ُ ُ ُذ ذ
َ ٱلطَٰ ُغ
ۡ ٱَّلل َو
َََۡ ۡ َََ
ٱج َتن ُِبوا ْ ذ
َ ٱع ُب ُدوا ْ ذ
]٣٨ :﴾ [انلحل٣٦ ِۖ وت
ك أمةٖ رسوَل أ ِن
ِ ﴿ولقد بعثنا ِِف
“আৰু আলম লনশ্চয় প্ৰবতযক িালতত এবকািনলক ৰাছু ি ছপ্ৰৰণ কলৰবছা ছে,
ছতামাবিাবক আল্লাহৰ ইৰ্াদত কৰা আৰু তাগুতক পলৰহাৰ কৰা”। [ আননাহি, আয়াত: ৩৬]
আল্লাহ তা‘আিাই আৰু লকবছ,

َ ﴿ِإَون م ِۡن أُ ذمة إ ذَل َخ ََل ف
ٞ ِۡها نَذ
]١٤ :﴾ [فاطر٢٤ ِير
ِ ٍ

“আৰু এবন ছকাবনা িালত নাই োৰ ওিৰত সতকবকাৰী অহা নাই।” [ ফালতৰ,
আয়াত: ২৪]
ৰাছু িসকি আদম সন্তান। ছতওঁবিাকৰ মািত ৰৰ্ ৰ্া ইিাহ ছহাৱাৰ ছকাবনা
লৰ্লশষ্টয নাই। ছতওঁবিাকৰ মািত আবছ মানৱ প্ৰকৃলত-দয়া-ময়া, িীৱন-মৃতুয,
মানলৱক প্ৰবয়ািন -ছখাৱা-ছিাৱা পান কৰা ইতযালদ।
ৰাছু িসকিৰ প্ৰলত ঈমানত লেবৰ্াৰ লৰ্ষয় অন্তভূ ি
ব :
এক- এই কথা লৰ্শ্বাস কৰা ছে, আল্লাহৰ তৰফৰ পৰা ছতওঁবিাকৰ লৰছািত
সতয। ছতওঁবিাকৰ লেবকাবনা এিনৰ লৰছািতক অস্বীকাৰ কৰা মাবন সকবিাবৰ
লৰছািতক অস্বীকাৰ কৰা। আল্লাহ তা‘আিাই লকবছ,
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ُ َ ۡ ََ ذ
َ وح ٱل ۡ ُم ۡر َسل
ٍ ت ق ۡو ُم ن
]٢٠١ : ﴾ [الشعراء١٠٥ ِني
﴿كذب
“নূ হ সম্প্ৰদায়ৰ ছিাকসকবি ৰাছু িসকিক অস্বীকাৰ কলৰলছি”। [ আশ্বশু‘আৰা, আয়াত: ১০৫]
দু ই: ছতওঁবিাকৰ মািৰ পৰা লেসকিক আলম নামসহকাবৰ িাবনা ছতওঁবিাকৰ
নামসহ ছতওঁবিাকৰ প্ৰলত ঈমান আনা। ছেবন- মুহাম্মদ, ইব্ৰাহীম, মুছা, ঈছা
আৰু নূ হ আিাইলহমুি ছািাম। এওঁবিাবকই লহবছ, উিু ি আঝম (গুৰুত্বপূ ণব

দালয়ত্বৰ্ান) ৰাছু ি। আৰু লেসকিৰ নাম আমাৰ িনা নাই ছতওঁবিাকৰ প্ৰলত
সংলক্ষ্প্ত ঈমান ছপাষন কৰা। আল্লাহ তা‘আিাই লকবছ,
ا
ۡ َ ََ
َ
َۡ ذ
َ َ
َ َ
َ َ
﴾٧٨ ۡۗ ﴿ َولق ۡد أ ۡر َسل َنا ُر ُسَل مِن ق ۡبل ِك م ِۡن ُهم ذمن ق َص ۡص َنا َعل ۡۡك َوم ِۡن ُهم ذمن ل ۡم نق ُص ۡص َعل ۡۡك
]٠٦ :[اغفر

“আৰু লনশ্চয় আলম আবপানাৰ পূ বৰ্ব ৰ্হুবতা ৰাছু ি ছপ্ৰৰণ কলৰবছা। ছতওঁবিাকৰ
মািৰ লকছু মানৰ কালহনী আলম আবপানাক ৰ্ণবনা কলৰবছা আৰু লকছু মানৰ
কালহনী আবপানাৰ ওিৰত ৰ্ণবনা কৰা নাই”। [ গালফৰ, আয়াত: ৭৮]
লতলন: ছতওঁবিাকৰ পৰা লেবৰ্াৰ সংৰ্াদ শুদ্ধৰূবপ প্ৰমালণত তাৰ প্ৰলত ঈমান
আনা।
িালৰ: আমাৰ ওিৰলি লেিন ৰাছু িক ছপ্ৰৰণ কলৰবছ অথবাৎ মুহাম্মদ িাল্লাল্লাহু
আিাইলহ অছাল্লাম ছতওঁৰ িলৰয়ত অনু োয়ী আমি কৰা। ।
ৰাছু িসকিৰ প্ৰলত ঈমানৰ ফিাফি:
প্ৰথম: আল্লাহৰ ৰ্ান্দাসকিৰ প্ৰলত আল্লাহৰ অনু গ্ৰহ আৰু দয়া সম্পবকব জ্ঞান।
আল্লাহ তা‘আিাই লসহঁতৰ ওিৰত লসহঁতৰ সলঠক পথৰ লহদায়তৰ ৰ্াবৰ্
ৰাছু িসকিক ছপ্ৰৰণ কলৰবছ। োবত লসহঁবত ছকবনলক আল্লাহৰ ইৰ্াদত কলৰৰ্
ছসইবটা স্পষ্ট কবৰ।
লিতীয়: এই মহান লন‘আমত িাভৰ ৰ্াবৰ্ আল্লাহ তা‘আিাৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন
কৰা।
তৃতীয়: ৰাছু িসকিক মুহাব্বত কৰা, ছতওঁবিাকক সন্মান কৰা, ছতওঁবিাকৰ েথা
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উপেু ি প্ৰশংসা কৰা। কাৰণ, ছতওঁবিাক আল্লাহৰ তৰফৰ পৰা ছপ্ৰলৰত ৰাছু ি।
ছতওঁবিাক আল্লাহৰ ইৰ্াদতত লনবয়ালিত, আল্লাহৰ ৰ্াণী ছপৌঁছাই লদয়াৰ
দালয়ত্বশীি আৰু কিযাণকামী।
পঞ্চম: আলখৰাত লদৱসৰ প্ৰলত ঈমান
আলখৰাত ৰ্া ছশষলদৱস লহবছ লকয়ামতৰ লদন। লেলদনা আল্লাহ তা‘আিা মানু হক
লহিাৰ্ লকতাৰ্ৰ ৰ্াবৰ্ পুনৰুত্থান কলৰৰ্। ইয়াক ছশষ লদৱস ছৰ্ািা হয়, কাৰণ,
এইবটা ছশষ লদন-ইয়াৰ লপছত আন ছকাবনা লদন নাই।
ছশষ লদৱসৰ প্ৰলত ঈমানৰ লভতৰত লে অন্তভূ ি
ব আবছ:
এক- পুনৰুত্থানৰ প্ৰলত ঈমান। পুনৰুত্থান সতয। ছকাৰআন হাদীছ আৰু
মুছলিমসকিৰ ইিমা ইয়াৰ লিৰসতয প্ৰমাণ।
দু ই- লহিাৰ্-লনকািৰ প্ৰলত ঈমান। ৰ্ান্দাৰ পৰা তাৰ আমিৰ লহিাৰ্ ছিাৱা হ’ৰ্
আৰু লহিাৰ্ অনু োয়ী তাক লৰ্লনময় লদয়া হ’ৰ্। ছকাৰআন, হাদীছ আৰু
মুছলিমসকিৰ ইিমা ইয়াৰ প্ৰমাণ।
লতলন: িান্নাত আৰু িাহান্নামৰ প্ৰলত ঈমান। মাখিু কৰ স্থায়ী গন্তৰ্য হ’ছি
িান্নাত অথৰ্া িাহান্নাম।
ইয়াৰ ৰ্ালহবৰও মৃতুযৰ লপছত লে সংঘলটত হ’ৰ্ ছসই সকবিা আলখৰাত লদৱসৰ
ঈমানৰ িগত সম্পৃ ি হ’ৰ্। ছেবন, ১. কৰ্ৰৰ লফতনা। ২. কৰ্ৰৰ শালস্ত আৰু
লন‘আমত।
ছশষ লদৱসৰ প্ৰলত ঈমানৰ ফিাফি:
এক- ছশষ লদৱসৰ শালস্তৰ পৰা পলৰত্ৰাণ পাৰ্লি গুনাহৰ পৰা আঁতৰত থকা।
দু ই- ছসই লদনৰ ছছাৱাৰ্ৰ আশাত ছনক আমিৰ প্ৰলত আগ্ৰহী ছহাৱা আৰু ছিাভ
কৰা।
লতলন- পালথবৱ িীৱনৰ লকৰ্া ক্ষ্লত হ’ছি দু খ নকৰা, আলখৰাতৰ লন‘আমত আৰু
ছছাৱাৰ্ িাভৰ আশাত মুলমনৰ প্ৰশালন্ত আৰু তৃলপ্ত িাভ কৰা।
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ষষ্ঠ: তাকদীৰৰ প্ৰলত ঈমান
ক্বদৰ: আল্লাহ তা‘আিাৰ পূ ৰ্ব ইল্ম আৰু ছতওঁৰ লহকমত অনু োয়ী সমগ্ৰ সৃ লষ্টৰ
তাকদীৰ লনধবাৰণ কৰাক ক্বদৰ ছৰ্াবি।
ক্বদৰৰ প্ৰলত ঈমানত লে অন্তভূ ি
ব আবছ:
এক- এই কথা লৰ্শ্বাস কৰা ছে, আল্লাহ তা‘আিাই আলদৰ পৰা অন্ত লিবক
প্ৰলতবটা ৰ্স্তুৰ লনখুঁত জ্ঞান ৰাবখ। ছসই ৰ্স্তুবটাৰ সম্পকব আল্লাহৰ লনি কমবৰ
িগত হওঁক অথৰ্া ৰ্ান্দাৰ কমবৰ িগত হওঁক।
দু ই- এই কথা লৰ্শ্বাস কৰা ছে, আল্লাহ তা‘আিাই সকবিা ৰ্স্তু িাওবহ
মাহফুিত লিলপৰ্দ্ধ কলৰ ৰালখবছ।
লতলন- এই কথা লৰ্শ্বাস কৰা ছে, সমগ্ৰ িগতৰ এবকাবৱই আল্লাহৰ ইোৰ
ৰ্ালহবৰ সংঘলটত নহয়। েলদও ছসয়া আল্লাহৰ লনি কমবৰ িগত সম্পৃ ি হওঁক

ৰ্া মাখিু কৰ কমবৰ িগত হওঁক। আল্লাহ তা‘আিাই লকবছ,
ۡ َ َ ُّ َ َ
ُ َيلُ ُق َما ي َ َشا ٓ ُء َو َي ۡخ َت
]٨٦ :﴾ [القصص٦٨ ۡۗ ار
﴿وربك
“আৰু ছতামাৰ প্ৰলতপািবক লে ইো সৃ লষ্ট কবৰ আৰু মবনানীত কবৰ”। [ আিকািাি, আয়াত: ৬৮]
িালৰ- এই কথাৰ প্ৰলত ঈমান আনা ছে, সমগ্ৰ িগত সত্ত্বাগতভাবৱ, গুণাৱিীত
আৰু কমবত ছকৱি আল্লাহৰ সৃ লষ্ট। ছেবন আল্লাহ তা‘আিাই লকবছ,
ََ َُ َ ۡ َ ُ ُ َ ُذ
ٞ
ۡ َ لَع ُك
]٨٢ :َشءٖ َوك ِۡل﴾ [الزمر
ِ َٰ ك َشءِٖۖ وهو
ِ ﴿ٱَّلل خَٰل ِق
“আল্লাহ সকবিা ৰ্স্তুৰ স্ৰষ্টা আৰু ছতবৱঁই সকবিা ৰ্স্তুৰ তত্ত্বাৱধায়ক।” [ আেেু মাৰ, আয়াত: ৬১]
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ক্বদৰৰ প্ৰলত ঈমানৰ সু স্পষ্ট ফিাফিৰ অনযতম লহবছ
এক- লৰ্লভন্ন কমবকাণ্ড কৰাৰ সময়ত একমাত্ৰ আল্লাহৰ ওপৰত ভৰসা কৰা।
কমবৰ আিৰ্াৰ্ৰ ওপৰত ভৰসা নকৰা। কাৰণ, সকবিা আল্লাহ তা‘আিাৰ
লনয়ন্ত্ৰণত।
দু ই- মানু বহ লনিা ছকাবনা কামত উবিশয অিবন কলৰবি আত্মতুলষ্ট ভুগ নকলৰৰ্।
কাৰণ, লন‘আমত িাভ হয় আল্লাহৰ তৰফৰ পৰা। ছতবৱঁই কিযাণ আৰু
কালময়ালৰ্ৰ কাৰণক সহি কলৰ লদবয়। আৰু ছেলতয়া ছকাবনা মানু হ আত্মতুলষ্ট
ভুগ কবৰ ছতলতয়া ই তাক লন‘আমতৰ কৃতজ্ঞতা আদায় কলৰৰ্লি পাহৰাই
লদবয়।
লতলন- আত্মাৰ তৃলপ্ত আৰু প্ৰশালন্ত। কাৰণ, লে আল্লাহৰ ৰ্াবৰ্ আকাশসমূ হ আৰু
পৃলথৱীৰ সাৰ্ববভৌম কতৃবত্ব ছতওঁৰ ফায়িািা ৰ্াস্তৰ্ালয়ত লহবছ। আৰু ই অৱশযই
সংঘলটত হ’ৰ্। ছেবন আল্লাহ তা‘আিাই লকবছ, 
َۡ
ُ ۡ ذ
ُ َ ٓ ََ
َ َ َۡ َ ذََۡ َ ٓ ذ
َ
َ اب مِن ُّم ِص
َ ﴿ َما ٓ أ َ َص
ِ ۡبةٖ ِِف ٱۡل
ۡبأها ۚٗ إِن ذَٰل ِك
ب مِن قب ِل أن ن
ٖ َٰۡرض وَل ِِف أنفسِكم إَِل ِِف كِت
َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ ْ َ َ َٰ َ َ َ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ ُ ْ َ ٓ َ َ َٰ ُ ۡ َ ذ ُ َ ُ ُّ ُ ذ
َ ََ ذ
ِب ك
 ل ِكَۡل تأسوا لَع ما فاتكم وَل تفرحوا بِما ءاتىكمۗۡ وٱَّلل َل ُي٢٢ ٞسري
ِ لَع ٱَّللِ ي
ُ َ َُۡ
]١٣ ،١١ :﴾ [احلديد٢٣ ور
ٖ ُمت
ٍ ال فخ
“পৃলথৱীত আৰু ছতামাবিাকৰ লনিৰ মািত আপলতত ছহাৱা এবন ছকাবনা

আপদ-লৰ্পদ নাই, লেবটা আলম সংঘলটত ছহাৱাৰ আগবতই লকতাৰ্ত লিলপৰ্দ্ধ
কলৰ ৰখা নাই। লনশ্চয় এইবটা আল্লাহৰ পবক্ষ্ অলত সহি। এইবৰ্াৰ এই ৰ্াবৰ্
ছে, োবত ছতামাবিাবক অনু তাপ নকৰা তাৰ ওপৰত, লে ছতামাবিাবক ছহৰাইছা
(ক্ষ্য়-ক্ষ্লত লহবছ) আৰু ছতামাবিাবক উৎফুল্ল ছনাবহাৱা লে ছতামাবিাকক ছতওঁ
দান কলৰবছ। আৰু আল্লাবহ ছকাবনা উদ্ধত আৰু অহংকাৰীক পছন্দ নকবৰ”। [
আি-হাদীদ, আয়াত: ২২-২৩]
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ক্বদৰ লৰ্ষয়ত দু টা দি পথভ্ৰষ্ট লহবছ:
প্ৰথম দি: িাৰ্ালৰয়যাহ লেহঁবত কয়, ৰ্ান্দা তাৰ আমিৰ ওপৰত ৰ্াধয। তাৰ
আমিত তাৰ ছকাবনা ইৰাদা-ইো ৰ্া ক্ষ্মতা নাই।
লিতীয় দি: কাদালৰয়যাহ লেসকবি কয়, ৰ্ান্দা তাৰ আমিত স্বাধীন। তাৰ ইো
আৰু ক্ষ্মতাত লস একক। ৰ্ান্দাৰ আমি লৰ্ষয়ত আল্লাহৰ ইো আৰু ক্ষ্মতাৰ
ছকাবনা প্ৰভাৱ নাই। আল্লাহ তা‘আিাই ছে প্ৰলতবটা ৰ্স্তু ইয়াৰ অলস্তত্বত অহাৰ
আগবতই লনধবাৰণ কলৰ ৰালখবছ ছসইবটা লসহঁবত অস্বীকাৰ কবৰ। উভয় দিৰ
কথা সম্পূ ণব ৰ্ালতি।
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িতুথব পাঠ: ছতৌহীদৰ প্ৰকাৰ
ছতৌহীদৰ সংজ্ঞা:
োৱতীয় ইৰ্াদতত আল্লাহবকই উবিশয কৰা।
ছতৌহীদ (আল্লাহৰ একত্বৰ্াদ) লতলন প্ৰকাৰ। েথা:
১. ছতৌহীবদ ৰুৰ্ুলৰ্য়যাহ (আল্লাহৰ প্ৰভূ ত্বত ছতৌহীদ)
২. ছতৌহীবদ উিু হীয়যাহ (আল্লাহৰ ইৰ্াদতত ছতৌহীদ)
৩. ছতৌহীবদ আছমা অলছফাত (আল্লাহৰ নাম আৰু গুণাৱিীত ছতৌহীদ)
১- প্ৰভুত্বত ছতৌহীদ: ইয়াৰ অথব এই লৰ্শ্বাস স্থাপন কৰা ছে, আল্লাহ তাআিাই
সকবিা ৰ্স্তুৰ একক স্ৰষ্টা, িীলৱকা দাতা আৰু সকবিা ৰ্স্তুৰ লনয়ন্ত্ৰণকাৰী।
ছতওঁ একক ছতওঁৰ ছকাবনা অংশীদাৰ নাই। এই প্ৰকাৰৰ ছতৌহীদক মক্কাৰ
মুশ্বলৰক সকবিও স্বীকাৰ কলৰলছি। লকন্তু তথালপও লসহঁত মুছলিম লহিাবপ গণয
ছহাৱা নালছি। ছেবন, আল্লাহ তা‘আিাই লকবছ,
َ ُ َ ۡ َٰ َ َ َ َ ۡ َ ُ ذ ۡ َ َ َ ُ ۡ َ َ ُ ُ ذ ذ ُ َ َ ذ
]٦٠ :﴾ [الزخرف٨٧ َّن يُؤفكون
﴿ولئِن سأۡلهم من خلقهم َلقولن ٱَّللِۖ فأ
“আৰু তুলম েলদ লসহঁতক ছসাধা, ছকাবন লসহঁতক সৃ লষ্ট কলৰবছ? লসহঁবত লনশ্চয়
ক’ৰ্, ‘আল্লাহ।’ তথালপও লসহঁত ছকবনলক লৰ্মুখ হয়”? [ আে-েু খৰুফ, আয়াত:
৮৭]
২- ইৰ্াদতত ছতৌহীদ: ইয়াৰ অথব লহবছ, এই লৰ্শ্বাস স্থাপন কৰা ছে, আল্লাহ
তাআিাই সতয মা‘ৰ্ুদ (উপাসয), ইয়াত ছতওঁৰ ছকাবনা অংশীদাৰ নাই। ছকাবনা
ধৰণৰ ইৰ্াদতত আল্লাহৰ ছকাবনা অংশী নাই। ছেবন, মুহাব্বত, ভয়, আশা,
ভৰসা কৰা আৰু দু আ কৰা ইতযালদ। এইবটাবৱই কলিমা ‘িা-ইিা-হা-ইল্লাল্লাহৰ
ভাৰ্াথব। লকয়বনা, ইয়াৰ প্ৰকৃত অথব লহবছ: আল্লাহৰ ৰ্ালহবৰ সতয আন ছকাবনা

মা‘ৰ্ুদ (উপাসয) নাই। সকবিা প্ৰকাৰ ইৰ্াদত ছেবন, িািাত, িওম ইতযালদ
একমাত্ৰ আল্লাহৰ ৰ্াবৰ্ই লনবৰ্লদত কৰা অপলৰহােব। ছকাবনা প্ৰকাৰ ইৰ্াদত

মুছলিম উম্মতৰ সৰ্বসাধাৰণৰ ৰ্াবৰ্ গুৰুত্বপূ ণব পাঠ-সমূ হৰ িগত সংলিষ্ট লৰ্ধান

31

আন কাবৰা ৰ্াবৰ্ লনবৰ্লদত কৰা লৰ্ধ নহয়। এই প্ৰকাৰৰ ছতৌহীদবকই মুশ্বলৰক
সকবি অস্বীকাৰ কবৰ।1
৩- নাম আৰু গুণাৱিীত ছতৌহীদ: ইয়াৰ অথব লহবছ, আল্লাহ তা‘আিা লনবিই
ছতওঁৰ লকতাৰ্ত লনিৰ ৰ্াবৰ্ লেবৰ্াৰ গুণাগুণ উবল্লখ কলৰবছ অথৰ্া ৰাছু িুল্লাহ
িাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাবম লেবৰ্াৰ গুণাগুণ আল্লাহ সম্পবকব ছতওঁৰ লৰ্শুদ্ধ
হাদীছত ৰ্ণবনা কলৰবছ ছসইবৰ্াৰ গুণাৱিীক আল্লাহৰ ৰ্াবৰ্ আল্লাহৰ মহত্ব আৰু
ছতওঁৰ মেবাদা অনু োয়ী ছতওঁৰ ৰ্াবৰ্ সাৰ্যস্ত কৰা। এই প্ৰকাৰৰ ছতৌহীদক
লকছু মান মুশ্বলৰবকও স্বীকাৰ কলৰলছি আৰু লকছু মাবন আঁবকাৰবগাঁি লহ অথৰ্া
অজ্ঞতাৰ্শতঃ অস্বীকাৰ কলৰলছি।
লশ্বকবৰ প্ৰকাৰসমূ হঃ
লশ্বকব লহবছ লতলন প্ৰকাৰ ছেবন: ১. লশ্ববকব আকৰ্ৰ ৰ্া ডািৰ লশ্বকব ২. লশ্ববকব
আছগাৰ ৰ্া সৰু লশ্বকব আৰু ৩. লশ্ববকব খাফী ৰ্া ছগাপন লশ্বকব।
ডািৰ লশ্বকব:
ডািৰ লশ্বকবৰ ফিত মানু হৰ আমি লৰ্নষ্ট লহ োয় আৰু লস িাহান্নামত লিৰকাি
থালকৰ্িগীয়া হয়। আল্লাবহ লকবছ,

َ
ْ ُ َ
َ ُ
َ
َ ۡ ﴿ َول َ ۡو أ
َ َ ْ ِش ُكوا
]٦٦ :﴾ [االنعام٨٨ ۡلب ِ َط ع ۡن ُهم ذما َكنوا َي ۡع َملون

“আৰু েলদ ছতওঁবিাবকও আল্লাহৰ িগত অংশীদাৰ স্থাপন কলৰবিবহঁবতন
ছতবনহ’ছি ছতওঁবিাকৰ সকবিা আমি লনষ্ফি লহ গবিবহঁবতন।” [ আিআন‘আম, আয়াত: ৭৭]
আল্লাহ তা‘আিাই আৰু লকবছ,
ُ َ َٰٓ َ َ َ
ۡ ُۡ َ َ َ
َ َٰٓ َ ْ ُ ۡ ُ ۡ
َ َ َ ۡ ُ ُ ْ َ َ َٰ َ ذ
ۡ ك َحب َط
َٰ َ ِٱَّلل
ت
ش ِهدِين
جد
ِ ۡشك ِني أن يعمروا مس
ِ
ِ لَع أنفسِ ِهم بِٱلكف ِرِۚ أولئ
ِ ﴿ما َكن ل ِلم
ُ ۡ َ
َ ُ َٰ َ ۡ ُ ذ
]٢٠ :﴾ [اتلوبة١٧ ِلون
ِ أع َمَٰل ُه ۡم َو ِِف ٱنلارِ هم خ
1

আি-িালমউি ফাৰীদ লিি আছলয়িাহ অি আিলৱৰ্া আিা লকতালৰ্ত ছতৌহীদ পৃ ঃ ৯
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“মুশ্বলৰকসকিৰ ৰ্াবৰ্ আল্লাহৰ ঘৰ মছলিদ সংস্থাপনৰ ছকাবনা প্ৰবয়ািন নাই।
লেবহতু লসহঁত লনবিই লনিৰ কুফুৰীৰ সাক্ষ্য লদবছ। লসহঁতৰ সকবিা আমি
ধ্বংস কলৰ লদয়া হ’ৰ্ আৰু লসহঁত লিৰকাি িাহান্নামত অৱস্থান কলৰৰ্”। [
আত-তাওৰ্াহ, আয়াত: ১৭]
এই প্ৰকাৰ লশ্বকবৰ ওপৰত ছকাবনাবৱ মৃতুযৰ্ৰণ কলৰবি তাক ছকলতয়াও ক্ষ্মা
কৰা নহ’ৰ্ আৰু িান্নাত তাৰ ৰ্াবৰ্ হাৰাম। আল্লাহ তা‘আিাই লকবছ,
َ
ٓ َ
ۡ
َ َ َ ُ
َ ﴿إ ذن ذ
َ ۡ ُ ٱَّلل ََل َي ۡغف ُِر أن ي
]٤٦ : ۡش َك بِهِۦ َو َيغف ُِر َما دون ذَٰل ِك ل َِمن يَشا ُء ۚٗ ﴾ [النساء
ِ
“লনশ্চয় মহান আল্লাহ তা‘আিাই লশ্বকব গুনাহ ছকলতয়াও ক্ষ্মা নকবৰ। ইয়াৰ
ৰ্ালহবৰ ছতওঁ লে ইো ক্ষ্মা কলৰৰ্ পাবৰ”। [আন-লনছা, আয়াত: ৪৮]
আল্লাহ তা‘আিাই আৰু লকবছ,
ذ ُ َ ُ ۡ ۡ ذ َ َ ۡ َ ذ َ ذ ُ َ َ ۡ ۡ َ ذ َ َ َ ۡ َ َٰ ُ ذ ُ َ َ ذ
َ َني م ِۡن أ
َ ِلظَٰلِم
﴾٧٢ ٖنصار
ۡشك بِٱَّللِ فقد حرم ٱَّلل علۡهِ ٱۡلنة ومأوىه ٱنلار ِۖوما ل
ِ
ِ ﴿إِنهۥ من ي
]٠١ :[املائدة

“লনশ্চয় লে ৰ্যলি আল্লাহৰ িগত লশ্বকব কবৰ, আল্লাবহ তাৰ ওপৰত িান্নাত
হাৰাম কলৰবছ আৰু তাৰ লঠকনা িাহান্নাম আৰু অতযািাৰীসকিৰ ৰ্াবৰ্ ছকাবনা
সহায়কাৰী নাই। [আি-মালয়দা, আয়াত: ৭২]
এই প্ৰকাৰ লশ্বকবৰ লভতৰত আবছ মৃত ৰ্যলি আৰু প্ৰলতমাক মাতা, লসহঁতৰ
আশ্ৰয় প্ৰাথবনা কৰা, লসহঁতৰ উবিবশয মান্নত আৰু িবৰ্হ কৰা ইতযালদ।
সৰু লশ্বকব:
সৰু লশ্বকব ৰ্বিাবত এবন কমবক ৰ্ুিায় োক ছকাৰআন ৰ্া হাদীছত লশ্বকব ৰ্ুলি
নামাকৰণ কৰা লহবছ, লকন্তু ই ডািৰ লশ্বকবৰ অন্তভূ বি নহয়। ছেবন, লকছু মান
কামত লৰয়া ৰ্া ছিাকক ছদখুৱাৰ্লি কৰা কাম, আল্লাহৰ ৰ্ালহবৰ আনৰ নামত
শপত কৰা, আৰু এবন কথা ছকাৱা ছে, আল্লাবহ আৰু অমুবক লে লৰ্িাবৰ”
ইতযালদ। নৰ্ী িাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাবম লকবছ,

» الرياء:«أخوف ما أخاف عليكم الرشك األصغر فسئل عنه فقال
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“ছতামাবিাকৰ ওপৰত লেবটা লৰ্ষয় আটাইতলক ছৰ্লছ ভয় পাওঁ ছসইবটা লহবছ
সৰু লশ্বকব, এই সম্পবকব ছসাধাত ছতবখবত কয়, ছসইবটা লহবছ “ছিাকক
ছদখুৱাৰ্লি কৰা কাম”। এই হাদীছবটা ইমাম আহমদ, তাৰ্ৰানী আৰু
ৰ্ায়হাকীবয় মাহমুদ ইৰ্বন িাৰ্ীদ আনছাৰী ৰালদয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা লৰ্শুদ্ধ
সু ত্ৰত ৰ্ণবনা কলৰবছ। তাৰ্ৰানীবয় আৰু লকছু মান লৰ্শুদ্ধ সু ত্ৰত মাহমুদ ইৰ্বন
িাৰ্ীদৰ পৰা আৰু ছতওঁ ৰাবফ‘ ইৰ্বন খাদীিৰ পৰা ৰ্ণবনা কলৰবছ। আন এক
হাদীছত নৰ্ী িাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাবম লকবছ,

»«من حلف بيشء دون اهلل فقد أرشك

“লে ৰ্যলি আল্লাহৰ ৰ্ালহবৰ আন ছকাবনা ৰ্স্তুৰ শপত কলৰবি, প্ৰকৃতবত লস লশ্বকব
কলৰবি।”

1

ইমাম আহমবদ লৰ্শুদ্ধ িনবদবৰ ওমৰ ইৰ্নু ি খািাৰ্ ৰালদয়াল্লাহু ‘আনহুৰ পৰা
এই হাদীছবটা ৰ্ণবনা কলৰবছ। আৰ্ু দাউদ আৰু লতৰলমিীত আব্দু ল্লাহ ইৰ্বন
ওমৰ ৰালদয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা লৰ্শুদ্ধ িনদত ৰ্লণবত এক হাদীছত আবছ ছে,
নৰ্ী িাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাবম লকবছ,

2

»«من حلف بغري اهلل فقد كفر أو أرشك

“লে ৰ্যলি আল্লাহৰ ৰ্ালহবৰ আনৰ নামত শপত কলৰবি লস আল্লাহৰ িগত
কুফুৰী ৰ্া লশ্বকব কলৰবি”।
ৰাছু িুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাবম আৰু লকবছ,
1

1

»«ال تقولوا ما شاء اهلل وشاء فالن ولكن قولوا ما شاء اهلل ثم شاء فالن

ৰ্ু খাৰী আি আইমান অন-নু িুৰ ৬২৭১ মুছলিম আি আইমান ১৬৪৬ আত লতৰলমিী

১৫৩৩ নাছায়ী ৩৭৬৪ আৰ্ু দাঊদ ৩২৪৯ ইৰ্বন মািাহ আি-কাফ্ফাৰাত ২০৯৪ আহমদ ১ম
খণ্ড ৪৭ মুআিা মালিক ১০৩৭ আিালৰমী ২৩৪১
2

ৰ্ু খাৰী আি আদাৰ্ ৫৭৫৭ মুছলিম আি আইমান ১৬৪৬ লতৰলমিী ১৫৩৫ নাছায়ী ৩৭৬৬

আৰ্ু দাঊদ ৩২৫১ ইৰ্বন মািাহ ২০৯৪ আহমদ ২য় খণ্ড ৬৯ মুআিা মালিক ১০৩৭ দালৰমী
২৩৪১
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“ছতামাবিাবক এই কথা নকৰ্া ছে আল্লাবহ আৰু অমুবক লে লৰ্িালৰবছ, ৰ্ৰং
এবনলক ছকাৱা ‘আল্লাবহ লে লৰ্িালৰবছ আৰু তাৰ লপছত অমুবক লে লৰ্িালৰবছ।”
এই হাদীছবটা আৰ্ু দাউবদ লৰ্শুদ্ধ িনদবৰ হুিাইফা ইৰ্বন য়ামান ৰালদয়াল্লাহু
‘আনহুৰ পৰা ৰ্ণবনা কলৰবছ।
এই প্ৰকাৰ লশ্বকবত লিপ্ত ৰ্যলি অথবাৎ সৰু লশ্বকবৰ কাৰবণ ৰ্ান্দা ধমবতযাগী নহয়
ৰ্া ইছিামৰ পৰা ৰ্লহস্কাৰ নহয় আৰু লস িাহান্নামত লিৰস্থায়ী নহ’ৰ্; ৰ্ৰং ই
অপলৰহােব পূ ণব ছতৌহীদৰ পলৰপন্থী এটা পাপ লৰ্বশষ।
তৃতীয় প্ৰকাৰ লশ্বকব: ছগাপন লশ্বকব: ইয়াৰ প্ৰমাণ, নৰ্ী িাল্লাল্লাহু আিাইলহ
অছাল্লামৰ লনবম্নাি হাদীছ। ছতবখবত লকবছ,
ّ «أال أخربكم بما هو أخوف عليكم عندي من املسيح
، بىل يا رسول اهلل: ادلجال؟» قالوا

» يقوم الرجل فيصيل فزيين صالته ملا يرى من نظر الرجل إيله، «الرشك اخليف:قال

“(বহ ছাহাৰ্ীসকি), মই ছতামাবিাকক এবন এটা লৰ্ষয় সম্পবকব সংৰ্াদ লনলদম
ছন, লেবটা ছমাৰ দৃ লষ্টত ছতামাবিাকৰ পবক্ষ্ মছীহ-দাজ্জািতলকবয়া ভয়ঙ্কৰ?
ছতওঁবিাবক কবি, হয়, লনশ্চয়, কওঁক ছহ আল্লাহৰ ৰাছু ি। ছতলতয়া ছতবখবত
ক’ছি, ছসইবটা লহবছ ছগাপন লশ্বকব। ছকাবনা ৰ্যলিবয় িািাতত লথয় লহ লনিৰ
িািাত সু ন্দৰ কৰাৰ ছিষ্টা কবৰ এই কাৰবণ ছে, মানু বহ তাক ছদলখ আবছ।”2
ইমাম আহমবদ ছতবখতৰ মুছনাদত এই হাদীছবটা আৰ্ু ছাঈদ খুদৰী ৰালদয়াল্লাহু
‘আনহুৰ পৰা ৰ্ণবনা কলৰবছ।
োৱতীয় লশ্বকব ছকৱি দু ই প্ৰকাৰবতা লৰ্ভি কলৰৰ্ পালৰ: সৰু লশ্বকব আৰু ডািৰ
লশ্বকব। কাৰণ ছগাপন ৰ্া গুপ্ত লশ্বকব সৰু আৰু ডািৰ উভয় প্ৰকাৰ লশ্বকবৰ
অন্তভূ বি হ’ৰ্ পাবৰ।

1

আৰ্ু দাঊদ আি-আদাৰ্ ৪৯৮০ আহমদ ৫ম খণ্ড ৩৯৩পৃ ঃ

2

ইৰ্বন মািাহ ৪২০৪ আহমদ ৩য় খণ্ড ৩০পৃ ঃ

মুছলিম উম্মতৰ সৰ্বসাধাৰণৰ ৰ্াবৰ্ গুৰুত্বপূ ণব পাঠ-সমূ হৰ িগত সংলিষ্ট লৰ্ধান

35

ছকলতয়াৰ্া ই ডািৰ লশ্বকবৰ তালিকাত পবৰ। ছেবন, মুনালফকসকিৰ লশ্বকব, কাৰণ
লসহঁবত লনিৰ ভ্ৰান্ত লৰ্শ্বাস ছগাপন ৰাবখ প্ৰাণৰ ভয়ত লৰয়া কলৰ ইছিাম প্ৰকাশ
কবৰ।
এইদবৰ ছকলতয়াৰ্া ছগাপন লশ্বকব সৰু লশ্বকবৰ তালিকাবতা আবহ। ছেবন, ‘লৰয়া’
ৰ্া ছিাকক ছদখুৱাৰ্লি কৰা কাম, ইয়াৰ উবল্লখ মাহমুদ ইৰ্ন িাৰ্ীদ আনছাৰী
আৰু আৰ্ু ছাঈদ খুদৰী ৰালদয়াল্লাহু ‘আনহুমাৰ পৰা ৰ্লণবত উপবৰাি হাদীছ
দু টাত আবছ। আল্লাবহই আমাক তাওফীক দানকাৰী।
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পঞ্চম পাঠ: ইছিামৰ আৰকান
ইছিামৰ ৰুকন (স্তম্ভ) পাঁিটা:
১- এই কথাৰ সাক্ষ্য লদয়া ছে, আল্লাহৰ ৰ্ালহবৰ আন ছকাবনা সতয ইিাহ নাই
আৰু মুহাম্মদ িাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাম আল্লাহৰ ৰাছু ি।
২- ছািাত প্ৰলতষ্ঠা কৰা।
৩- িাকাত প্ৰদান কৰা।
৪- ৰমিান মাহৰ িওম পািন কৰা।
৫- সামথব ৰ্যলিৰ ৰ্াবৰ্ ৰ্াইতুল্লাহৰ হজ্জ কৰা।
ছিখবক ছতৌহীদ আৰু লশ্বকবৰ প্ৰকাৰসমূ হ ৰ্ণবনা কৰাৰ লপছবত ইছিামৰ পাঁিটা
ৰুকনৰ আবিািনা আৰম্ভ কলৰবছ। লৰ্শুদ্ধ হাদীছ লেবটা আৰ্ু আব্দু ৰ ৰহমান
আব্দু ল্লাহ ইৰ্বন ওমৰ ইৰ্বন খাত্ত্বাৰ্ ৰালদয়াল্লাহু আনহুমাৰ পৰা ৰ্লণবত, ছতওঁ
লকবছ, মই ৰাছু িুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লামক কওঁবত শুলনবছা, ছতবখবত
লকবছ,

 وإيتاء، وإقام الصالة، شهادة أن ال هلإ إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل:«بُين اإلسالم ىلع مخس

.» وحج بيت اهلل احلرام ملن استطاع إيله سبيال، وصوم رمضان،الزاكة

“ইছিামৰ লভলি পাঁিটা ৰ্স্তুৰ ওপৰত প্ৰলতলষ্ঠত। এই কথাৰ সাক্ষ্য লদয়া ছে,
আল্লাহৰ ৰ্ালহবৰ আন ছকাবনা সতয ইিাহ নাই আৰু মুহাম্মদ িাল্লাল্লাহু আিাইলহ
অছাল্লাম আল্লাহ তা‘আিাৰ ৰাছু ি। িািাত কাবয়ম কৰা, িাকাত আদায় কৰা,
ৰমিানৰ িওম পািন কৰা আৰু সামথবৰ্ান ৰ্যলিৰ ৰ্াবৰ্ ৰ্াইতুল্লাহৰ হজ্জ
কৰা”।1
( )بُني اإلسالم على خمسএই কথাৰ অথব লহবছ, ইছিামৰ স্তম্ভ পাঁিটা। হাদীছত
ইছিামক ঘৰৰ িগত তুিনা কৰা লহবছ। ছেবনলক ঘৰ এটা স্তম্ভলৰ্হীন লস্থৰ

1

ৰ্ু খাৰী, হাদীছ নং ৮; মুছলিম, হাদীছ নং ১৬; লতৰলমিী, হাদীছ নং ২৬০৯ নাছায়ী, হাদীছ নং
৫০০১; মুছনাবদ আহমদ, হাদীছ নং ২/৯৩
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নাথাবক। লঠক ছসইদবৰ ইছিাবমা ইয়াৰ পাঁিটা স্তম্ভলৰ্হীন লিন্তা কৰা নাোয়।
এই পাঁিটা স্তম্ভৰ ৰ্ালহবৰ ইছিামৰ আন আন লৰ্ধানসমূ হ ইছিামৰ পূ ণবতা।
( )شهادة أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللاঅথবাৎ আল্লাহ আৰু আল্লাহৰ
ৰাছু ি িাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লামৰ প্ৰলত ঈমান। মুছলিমৰ এটা ৰ্ণবনাত আবছ,
অথবাৎ আল্লাহ তা‘আিাক একক ৰ্ুলি ভৰ্া। আন এক ৰ্ণবনাত আবছ, আল্লাহক
একক ৰ্ুলি স্বীকাৰ কৰা, আল্লাহৰ ৰ্ালহবৰ আন সকবিা ইিাহবক অস্বীকাৰ
কৰা।
( )وإقام الصالةঅথবাৎ িািাত কালয়ম কৰা। ছহীহ মুছলিমত িালৰ্ৰ ৰালদয়াল্লাহু
‘আনহুৰ পৰা ৰ্লণবত হাদীছত ৰাছু িুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাবম লকবছ,

.»«بني الرجل وبني الكفر والرشك ترك الصالة

(মুলমন) মানু হৰ মািত আৰু কুফৰ ও লশ্বকবৰ মািত পাথবকয লহবছ, ছািাত
তযাগ কৰা।1
মু‘আি ইৰ্বন িাৰ্াি ৰালদয়াল্লাহু ‘আনহুৰ পৰা ৰ্লণবত, ৰাছু িুল্লাহ িাল্লাল্লাহু
আিাইলহ অছাল্লাবম লকবছ,

.»«رأس األمر اإلسالم وعموده الصالة

“োৱতীয় লৰ্লধ-লৰ্ধানৰ মূ ি লহবছ ইছিাম আৰু ইছিামৰ স্তম্ভ লহবছ ছািাত।2
আব্দু ল্লাহ ইৰ্বন শ্বাকীক ৰালহমাহুল্লাবহ লকবছ, ৰাছু িুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আিাইলহ
অছাল্লামৰ ছাহাৰ্ীসকবি ছািাতৰ ৰ্ালহবৰ ইছিামৰ আন ছকাবনা আমি এলৰ
লদয়াক কুফৰ ৰ্ুলি ভৰ্া নালছি।
( )وإيتاء الزكاةিাকাত প্ৰদান কৰা। এইবটা ইছিামৰ তৃতীয় ৰুকন। আল্লাহ
তা‘আিা লকবছ,
1

মুছলিম, হাদীছ নং ৮২; লতৰলমিী, হাদীছ নং ২৬২০ আৰ্ু দাউদ, হাদীছ নং ৪৬৭৮; ইৰ্বন
মািাহ, হাদীছ নং ১০৭৮; মুছনাবদ আহমদ ৩/৩৭০; দাৰমী, হাদীছ নং ১২৩৩।

2

লতৰলমিী, হাদীছ নং ২৬১৬; ইৰ্বন মািাহ, হাদীছ নং ৩৯৩৭; মুছনাবদ আহমদ ৫/২৩১।
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َ َ َ ُ ْ ذ َ َٰ َ َ َ ُ ْ ذ
]٤٣ :﴾ [ابلقرة٤٣ َٱلزك َٰوة
﴿وأقِۡموا ٱلصلوة وءاتوا
“ছতামাবিাবক িািাত কালয়ম কৰা আৰু িাকাত প্ৰদান কৰা।” [ আি-ৰ্াকাৰা,
আয়াত: ৪৩]
আল্লাহ তা‘আিাই আৰু লকবছ,
َ َ
َ َ ُ َ َ ٓ َ َ ُ ُ ْ ذ َ َٰ َ َ ُ ۡ ُ ْ ذ
ُۡ َََٓ ُ ُ ْٓ ذ َُۡ ُ ْ ذ
َ َ
ٱلزك َٰوةَ ۚٗ َوذَٰل ِك
ني َُل ٱلِين حنفاء ويقِۡموا ٱلصلوة ويؤتوا
ٱَّلل ُمل ِِص
﴿وما أمِروا إَِل َِلعبدوا
َۡ ُ
]١ :﴾ [ابلينة٥ ِِين ٱلقۡ ِ َمة
د
“আৰু লসহঁতক ছকৱি এই লনবদবশ লদয়া লহলছি ছে, লসহঁবত ছেন ছকৱি ছতওঁৰ
ৰ্াবৰ্ই িীনক একলনষ্ঠ কলৰ আল্লাহৰ ইৰ্াদত কবৰ, আৰু িািাত কালয়ম কবৰ
আৰু িাকাত প্ৰদান কবৰ।; আৰু এইবটাবৱই লহবছ সলঠক িীন।
(  ) وصوم رمضانৰমিানৰ িওম পািন কৰা। এইবটা ইছিামৰ িতু থব
ৰুকন। আল্লাহ তা‘আিাই লকবছ,
ََ َ ُ َ َ ُ َ
ُ ْ ُ َ َ َ َ ُّ َ ذ
َ
ُ ُ َ ذ
ُ ََ
َ لَع ذٱَّل
َٰٓ ﴿
ِين مِن ق ۡبل ِك ۡم ل َعلك ۡم
ٱلصۡام كما كت ِب
يأيها ٱَّل
ِ ِين َءامنوا كت َِب عل ۡۡك ُم
َ ُ َ
]٢٦٣ :﴾ [ابلقرة١٨٣ ت ذتقون
“ছহ ঈমান্দাৰসকি, ছতামাবিাকৰ ওপৰত িওম পািন কৰা ফৰি কৰা
লহবছ ছেবনলক ছতামাবিাকৰ পূ ৰ্ব উম্মতৰ ওপৰত ফৰি কৰা লহলছি; োবত
ছতামাবিাবক মু িাকী ছহাৱা।” [ আি-ৰ্াকাৰা, আয়াত: ১৮৩]
()وحج البيت
َذ
ٌّ ِ ٱَّلل َغ
ِن َع ِن

ৰ্াইতুল্লাহৰ হজ্জ কৰা। এইবটা ইছিামৰ পঞ্চম ৰুকন।
ََ
ا
َ َ
ََ َ ذ
ۡ ت َمن
ۡ َ ۡ ُّ
ِ ﴿ َو ِ ذَّللِ لَع ٱنلذ
ٱس َت َطاع إ ِ َۡلهِ َسبَِۡل ۚٗ َو َمن كف َر فإِن
ِ ِ ۡاس حِج ٱۡل
َ ۡٱل َعَٰلَم
]١٠ :﴾ [ال عمران٩٧ ني
ِ

“আৰু সামথবৰ্ান মানু হৰ ওপৰত আল্লাহৰ ৰ্াবৰ্ ৰ্ায়তুল্লাহৰ হজ্জ কৰা ফৰি।
আৰু লেবয় কুফুৰী কলৰৰ্, (িালন ছথাৱা) লনশ্চয় আল্লাহ সৃ লষ্টৰ পৰা
অমুখাবপক্ষ্ী”। [ আবি ইমৰান, আয়াত: ৯৭]
এই হাদীছবটা ইছিাম িনাৰ ৰ্াবৰ্ এটা মহান মূ িনীলত1।
1

িাওঁক. আৰকানু ি ইছিাম শ্বাইখ আব্দু ল্লাহ আি-িাৰুল্লাহ পৃ ঃ ৭-৮
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ষষ্ঠ পাঠ: িািাতৰ িতবাৱিী
িািাতৰ িতবাৱিী লহবছ ন (৯) টা: ছেবন
১. ইছিাম ২. ৰ্ুলদ্ধমিা (জ্ঞান) ৩. ভাি-ছৰ্য়া পাথবকয কলৰৰ্ পৰা জ্ঞান ৪.
নাপালক দু ৰ কৰা ৫. অিু কৰা ৬. ছতবৰ আওৰাহ অথবাৎ িজ্জাস্থানসহ শৰীৰৰ
লনধবালৰত অংশ আৰ্ৃ ত ৰখা ৭. িািাতৰ সময় ছহাৱা ৮. লকৰ্িামুখী ছহাৱা আৰু
৯. লনয়ত কৰা।
ৰ্যাখযা:
পঞ্চম পাঠত ইছিামৰ ৰুকন পাঁিটা উবল্লখ কৰাৰ লপছত, ছিখক ৰালহমাহুল্লাবহ
ইয়াত িািাতৰ িতবসমূ হৰ আবিািনা আৰম্ভ কলৰবছ। কাৰণ, শ্বাহাদাতৰ লপছত
ছািাত ইছিামৰ সৰ্বালধক গুৰুত্বপূ ণব ৰুকন। আৰু এই িতবসমূ হ পূ ৰণ নহ’ছি
ছািাত ছহীহ নহয়।
প্ৰথম পেবায়ৰ িতবসমূ হ লহবছ মুছলিম ছহাৱা, জ্ঞানপ্ৰাপ্ত ছহাৱা আৰু প্ৰাপ্ত ৰ্য়স্ক
ছহাৱা। এবতবক কালফৰৰ ৰ্াবৰ্ ছািাত নাই। কাৰণ, তাৰ আমি শুদ্ধ নহয়।
ৰ্লিয়া ৰ্া উন্মু ি (পাগিৰ) ছািাত নাই। কাৰণ, লস িলৰয়তৰ মুকাল্লাফ নহয়।
আৰু লশশুৰ ওপৰত ছািাত ফৰি নহয়। কাৰণ,
»«مروا أبناءكم بالصالة لسبع
“ছতামাবিাবক ছতামাবিাকৰ সন্তানসকিক সাত ৰ্ছৰ ৰ্য়সত ছািাতৰ লনবদবশ
লদয়া”।1 ৰ্লণবত হাদীছৰ এই লনবদবশনাৰ পৰা এইবটাবৱই ৰ্ুিা োয়।
িতুথব িতব: পলৱত্ৰতা অিবন কৰা। কাৰণ, ৰাছু িুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আিাইলহ
অছাল্লাবম লকবছ,

»« ال تقبل صالة بغري طهور

“পলৱত্ৰতালৰ্হীন ছািাত গ্ৰহণবোগয নহয়”। 2
পঞ্চম িতব : সময় হবি ছািাত আদায় কৰা।
1

আৰ্ু দাউদ, হাদীছ নং ৪৯৫, মুছনাবদ আহমদ ২/১৮৭।

2

ছহীহ মুছলিম, হাদীছ নং ২২৪; লতৰলমিী, হাদীছ নং ১; ইৰ্বন মািাহ, হাদীছ নং ২৭২।
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আল্লাহ তা‘আিাই লকবছ,

َ
ُ ُ َ َٰ َ ذ
ذ
ۡ ٱلش ۡم ِس إ ِ َ ََٰل َغ َسق ذ
]٠٦ :﴾ [االرساء٧٨ ٱَل ِل
ل
ل
ِ
ة
و
ل
ٱلص
ِم
ق
﴿أ
ِوك
ِ
ِ

“সূ েব ঢািবখাৱাৰ পৰা ৰালতৰ অন্ধকাৰ আেন্ন ছহাৱা লিবক ছািাত কালয়ম
কৰা”। (আি ইছৰাঃ ৭৮)
ওমৰ ৰালদয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা ৰ্লণব ত , ছতবখবত লকবছ,

»«الصالة هلا وقت رشطه اهلل ال تصح إال به

লিব্ৰীি আিাইলহি ছািামৰ হাদীছ। ছেলতয়া ছতওঁ পাঁি ওয়াি ছািাতৰ ইমামলত
কলৰ লকলছি, এই দু ই সময়ৰ মািবতই ছািাতৰ ওৱাি।1
ষষ্ট িতব: সক্ষ্ম অনু োয়ী ছতৰ ঢালক ৰখা, োবত শৰীৰৰ ছাি ছদখা নাোয়।
আল্লাহ তা‘আিাই লকবছ,

ُ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ ٓ َ َٰ َ
ۡ َ ُ ِند
َ ك ۡم ع
]٣٢ :﴾ [االعراف٣١ ج ٖد
﴿يب ِِن ءادم خذوا زِينت
ِ ك مس
ِ

“ছহ আদম সন্তান, ছতামাবিাবক প্ৰলত ছািাতত ছতামাবিাকৰ ছৰ্শ-ভূ ষা গ্ৰহণ
কৰা”। [ আি-আ‘ৰাফ, আয়াত: ৩১]
ৰাছু িুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাবম লকবছ,

»« ال يقبل اهلل صالة حائض إال خبمار

“আল্লাহ তা‘আিাই ছকাবনা মলহিাৰ ছািাত উড়না (পদবা )লৰ্হীন গ্ৰহণ
নকবৰ”। 2
আৰু ছািমা ইৰ্নু ি আকওৱা ৰালদয়াল্লাহু আনহুৰ হাদীছ, ছতওঁ লকবছ, মই
কবিা,

 قال « نعم: « يا رسول اهلل إين أكون يف الصيد وأصيل يف القميص الواحد
»واز ْ ر ُ ر ْ ه ُ ولو بشوكة

ছহ আল্লাহৰ ৰাছু ি ! মই লিকাৰ কলৰৰ্লি োওঁ , ছতলতয়া মই এটা কাবপাৰ

1

মুছনাবদ আহমদ আৰু নাছায়ী।

2

লতৰলমিী, হাদীছ নং ৩৭৭; আৰ্ু দাউদ, হাদীছ নং ৬৪১; ইৰ্বন মািাহ, হাদীছ নং ৬৫৫।
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লপলন্ধ ছািাত আদায় কবৰা। ছমাৰ ছািাত শুদ্ধ হ’ৰ্বন? ছতবখবত ক’ছি,
হয়। লকন্তু তু লম এলট কাইবটবৰ হ’ছিও কাবপাৰখন লিিাই কলৰ িৰ্া”। 1
লতৰলমিীবয় হালদছ দু টাক ছহীহ ৰ্ু লি লকবছ। ইৰ্নু আলব্দি ৰ্াৰ
ৰালহমাহুল্লাবহ শৰীৰ ঢালক ৰখাৰ সামথব থকা সবত্বও লেবয় উিঙ্গ অৱস্থাত
ছািাত আদায় কবৰ তাৰ ছািাত ৰ্ালতি ছহাৱাৰ ওপৰত ইিমা ৰ্ণব না
কলৰবছ।
সপ্তম িতব : শৰীৰ, কাবপাৰ আৰু ছািাতৰ ঠাই পাক-পলৱত্ৰ ছহাৱা। আল্লাহ
তা‘আিাই লকবছ,

َ َ
]٤ :﴾ [املدثر٤ ﴿ َوث َِۡابَك ف َط ِه ۡر

“আৰু ছতামাৰ কাবপাৰ পলৱত্ৰ কৰা”। [আি-মু িালছছৰ, আয়াত: ৪]
ৰাছু িু ল্লাহ িাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাবম আছমা ৰালদয়াল্লাহু আনহাক
হাবয়িৰ ছতি সম্পবকব লকবছ,

 ثم تنضحه ثم تصيل فيه» متفق عليه،« حتته ثم تقرصه باملاء

“তুলম ইয়াক ঝালৰ লি, তাৰলপছত পানীবৰ ধু ৰ্া আৰু শুকাই লকবন তাত
ছািাত আদায় কলৰৰ্া।”2
অষ্টম িতব: লকৰ্িামুখী ছহাৱা। আল্লাহ তা‘আিাই লকবছ,
ۡ َۡ َ ۡ َ َ َ ۡ َ ََ
َ ۡ ج ِد
]٢٤٤ :﴾ [ابلقرة١٤٤ ِۚٱۡل َر ِام
ِ ﴿فو ِل وجهك شطر ٱلمس
“ তুলম ছতামাৰ মুখমণ্ডি মছলিবদ হাৰামৰ ফাবি ঘু ৰাই ছিাৱা।” [ আিৰ্াকাৰা, আয়াত: ১৪৪]
নৱম িতব: লনয়ত কৰা। কাৰণ, ৰাছু িুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাবম

1

ইমাম লতৰলমিী, উভয় হাদীছক ছহীহ ৰ্ু লি লকবছ। নাছায়ী, হাদীছ নং ৭৬৫, আৰ্ু দ দাউদ,
হাদীছ নং ৬৩২, মুছনাবদ আহমদ ৪/৫৪।

2

ছহীহ ৰ্ু খাৰী, হাদীছ নং ২২৫; ছহীহ মুছলিম, হাদীছ নং ২৯১; লতৰলমিী, হাদীছ নং ১৩৮;
নাছায়ী, হাদীছ নং ২৯৩; আৰ্ু দাউদ, হাদীছ নং ৩৬১; ইৰ্বন মািাহ, হাদীছ নং ৬২৯।

মুছলিম উম্মতৰ সৰ্বসাধাৰণৰ ৰ্াবৰ্ গুৰুত্বপূ ণব পাঠ-সমূ হৰ িগত সংলিষ্ট লৰ্ধান
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»«إنما األعمال بانليات

“লনশ্চয় আমিৰ শুদ্ধতা লনয়তৰ ওপৰত লনভবৰশীি”।1
এয়া লহবছ ছািাতৰ ন টা িতব। আল্লাবহই সৰ্বজ্ঞানী।

1

ৰ্ু খাৰী, হাদীছ নং ১; ছহীহ মুছলিম, হাদীছ নং ১৯০৭; লতৰলমিী, হাদীছ নং ১৬৪৭; নাছায়ী,
হাদীছ নং ৭৫; আৰ্ু দাউদ, হাদীছ নং ২২০১; ইৰ্বন মািাহ, হাদীছ নং ৪২২৭।
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সপ্তম পাঠ: ছািাতৰ আৰকান
ছািাতৰ আৰকান ১৪ টা আৰু ছসয়া লহবছ:
১. সক্ষ্ম অনু োয়ী লথয় ছহাৱা, ২. তাকৰ্ীবৰ তাহৰীমাহ, ৩. ছু ৰা আি-ফালতহা
পাঠ কৰা, ৪. ৰুকু কৰা, ৫. ৰুকুৰ পৰা উলঠ ছপান লহ লথয় ছহাৱা, ৬. সপ্তাঙ্গৰ
ওপৰত ভৰ কলৰ ছািদাহ কৰা, ৭. ছািদাহৰ পৰা উঠা, ৮. উভয় ছািদাহৰ
মািত ৰ্হা, ৯. ছািাতৰ সকবিা কমব সম্পাদনত লস্থৰতা অৰ্িম্বন কৰা, ১০.
সকবিা ৰুকন ধাৰাৰ্ালহকভাবৱ সম্পাদন কৰা, ১১. ছশষ লৰ্ঠকত তাশ্বাহহুদ
প়ো, ১২. তাশ্বাহহুদ প়ো অৱস্থাত ৰ্লহ থকা, ১৩. নৰ্ী িাল্লাল্লাহু আিাইলহ
অছাল্লামৰ ওপৰত দু ৰূদ প়ো ১৪. আৰু দু বয়া ফাবি ছািাম লফবৰাৱা।
ৰ্যাখযা:
আমাৰ শ্বাইখ আৰু লপতা ৰালহমাহুল্লাহ পূ ৰ্বৰ পাঠসমূ হত ছািাতৰ িতবসমূ হ
আবিািনা কৰাৰ লপছত এলতয়া ছািাতৰ আৰকান লৰ্ষয়ত আবিািনা আৰম্ভ
কলৰবছ। কাৰণ, িতব ৰুকনৰ আগবতই প্ৰবয়ািন।
ছািাতৰ প্ৰথম ৰুকন: সক্ষ্ম অনু োয়ী লথয় লহ ছািাত আদায় কৰা। আল্লাহ
তা‘আিাই লকবছ,

َ وموا ْ ِ ذَّللِ َقَٰنِت
ُ ُ﴿ َوق
]١٣٦ :﴾ [ابلقرة٢٣٨ ِني

“আৰু ছতামাবিাবক আল্লাহৰ ৰ্াবৰ্ লৰ্নীত লহ লথয় ছহাৱা”। [ আি-ৰ্াকাৰা,
আয়াত: ২৩৮]
ইমৰান ৰালদয়াল্লাহু আনহুৰ হাদীছত ৰাছু িুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাবম
লকবছ:

»« صل قائما

“লথয় লহ ছািাত আদায় কৰা”।1

1

ছহীহ ৰ্ু খাৰী, হাদীছ নং ১০৬৬; লতৰলমিী, হাদীছ নং ৩৭১; নাছায়ী, হাদীছ নং ১৬৬০; আৰ্ু
দাউদ, হাদীছ নং ৯৫২; ইৰ্বন মািাহ, হাদীছ নং ১২৩১ আহমদ ১/১২৩।

মুছলিম উম্মতৰ সৰ্বসাধাৰণৰ ৰ্াবৰ্ গুৰুত্বপূ ণব পাঠ-সমূ হৰ িগত সংলিষ্ট লৰ্ধান
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আৰু এই লৰ্ষবয় আলিমসকিৰ ইিমা আবছ।
লিতীয় ৰুকন: তাকৰ্ীবৰ তাহৰীমা। ৰাছু িুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাবম
লকবছ,
 وتحليلها التسليم» رواه الخمسة إال، وتحريمها التكبير،«مفتاح الصالة الطهور
النسائي
“ছািাতৰ িালৰ্-কালঠ লহবছ পলৱত্ৰতা, আৰু ইয়াৰ তাহৰীমা (ৰ্া কমবকাণ্ড
হাৰামকাৰী ৰ্স্তু) লহবছ তাকৰ্ীৰ আৰু ছািাতৰ সমালপ্ত লহবছ ছািামৰ
িাৰা”।1
ইমাম লতৰলমিীবয় লকবছ, এই হাদীছবটা এই লৰ্ষয়ৰ সৰ্বালধক লৰ্শুদ্ধ হাদীছ।
ইয়াৰ ৰ্ালহবৰও ছািাতত ভুিকাৰী ছাহাৰ্ীক ৰাছু িুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আিাইলহ
অছাল্লাবম লকবছ,
»«إذا قمت إلى الصالة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر
“ছেলতয়া তুলম ছািাতত লথয় হৰ্া, ভািলক অিু কৰা, তাৰলপছত লকৰ্িামুখী লহ
2

আল্লাহু আকৰ্াৰ ছকাৱা।

তৃতীয় ৰুকন: ছু ৰা ফালতহা পাঠ কৰা। ওৰ্াদাহ ইৰ্বন ছালমত ৰালদয়াল্লাহু
‘আনহুৰ পৰা ৰ্লণবত, ৰাছু িুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাবম লকবছ,
.«ال صالة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » رواه السبعة
“লেবয় ছািাতত ছু ৰা আি-ফালতহা নপব়ে তাৰ ছািাত নহয়”।3
িতুথব ৰুকন: ৰুকু কৰা। আল্লাহ তা‘আিাই লকবছ,
1

লতৰলমিী, হাদীছ নং ৩; আৰ্ু দাউদ, হাদীছ নং ৬১; ইৰ্বন মািাহ, হাদীছ নং ২৭৫; মুছনাবদ
আহমদ ১/১২৩।

2

ছহীহ ৰ্ু খাৰী, হাদীছ নং ৫৮৯৭; ছহীহ মুছলিম, হাদীছ নং ৩৯৭; লতৰলমিী, হাদীছ নং ৩০৩;
নাছায়ী, হাদীছ নং ৮৮৪; আৰ্ু দাউদ, হাদীছ নং ৮৫৬; ইৰ্বন মািাহ, হাদীছ নং ১০৬০।

3

ছহীহ ৰ্ু খাৰী, হাদীছ নং ৭২৩; ছহীহ মুছলিম, হাদীছ নং ৩৯৪; লতৰলমিী, হাদীছ নং ২৪৭;
নাছায়ী, হাদীছ নং ৯১১; আৰ্ু দাউদ, হাদীছ নং ৮২২; ইৰ্বন মািাহ, হাদীছ নং ৮৩৭
আহমদ ৫/৩১৩ দাৰমী হালদছ নং ১২৪২।
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ْ َ ۡ ْ ُ َ َ َ َ َ ُّ َ ذ
َٰٓ ﴿
]٠٠ : ﴾ [احلج٧٧ ٱرك ُعوا
يأيها ٱَّلِين ءامنوا
“ছহ মুলমনসকি, ছতামাবিাবক ৰুকু‘ কৰা”। [ আি-হজ্জ, আয়াত: ৭৭]
ছহীহ ৰ্ুখাৰী আৰু ছহীহ মুছলিমত আৰ্ু হুৰাইৰা ৰালদয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা
ছািাতত ভুিকাৰীৰ হাদীছত ৰ্লণবত আবছ, ৰাছু িুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আিাইলহ
অছাল্লাবম ছসই ৰ্যলিক লকলছি,

»«ثم اركع حىت تطمنئ راكعا

“তাৰলপছত তুলম ৰুকু‘ কৰা, োবত তুলম ৰুকু‘ অৱস্থাত এবকৰ্াবক লস্থৰ
ছহাৱা”।1
পঞ্চম ৰুকন: ৰুকুৰ পৰা উলঠ ছপান লহ লথয় ছহাৱা। কাৰণ, ৰাছু িুল্লাহ িাল্লাল্লাহু
আিাইলহ অছাল্লাবম ছািাতত ভুিকাৰীক লকলছি,

»«ثم ارفع حىت تعتدل قائما

“তাৰ লপছত তুলম মূ ৰ ছতািা, আৰু ছপান লহ লথয় ছহাৱা”।2
ইয়াৰ ৰ্ালহবৰও আৰ্ু মাছউদ আি আনছাৰী ৰালদয়াল্লাহু ‘আনহুৰ পৰা ৰ্লণবত,
ৰাছু িুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাবম লকবছ,

»«ال جتزئ صالة ال يقيم فيها الرجل صلبه يف الركوع والسجود

“লে ৰ্যলি ৰুকু ছািদাত তাৰ লপঠ ছপান নকবৰ তাৰ ছািাত শুদ্ধ নহয়।3
ষষ্ঠ ৰুকন: সপ্তাঙ্গৰ ওপৰত ভৰ কলৰ ছািদা কৰা।

1

ছহীহ ৰ্ু খাৰী, হাদীছ নং ৭২৪; ছহীহ মুছলিম, হাদীছ নং ৩৯৭; লতৰলমিী, হাদীছ নং ৩০৩;
নাছায়ী, হাদীছ নং ৮৮৪; আৰ্ু দাউদ, হাদীছ নং ৮৫৬; ইৰ্বন মািাহ, হাদীছ নং ১০৬০
আহমদ ২/৪৩৭।

2

ছহীহ ৰ্ু খাৰী, হাদীছ নং ৭৬০; ছহীহ মুছলিম, হাদীছ নং ৩৯৭; লতৰলমিী, হাদীছ নং ৩০৩;
নাছায়ী, হাদীছ নং ৮৮৪; আৰ্ু দাউদ, হাদীছ নং ৮৫৬; ইৰ্বন মািাহ, হাদীছ নং ১০৬০
আহমদ ২/৪৩৭।

3

লতৰলমিী, হাদীছ নং ২৬৫; নাছায়ী, হাদীছ নং ১০২৭; আৰ্ু দাউদ, হাদীছ নং ৮৫৫, ইৰ্বন
মািাহ, হাদীছ নং ৮৭০ আহমদ ৪/১১৯ দাৰমী ১৩২৭।
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، والركبتني، وايلدين، وأشار بيده ىلع أنفه، ىلع اجلبهة:«أمرت أن أسجد ىلع سبعة أعظم
.وأطراف القدمني» متفق عليه

ছমাক সাতটা অঙ্গৰ ওপৰত ছািদাহ কলৰৰ্লি লনবদবশ লদয়া লহবছ। কপাি, আৰু
হাবতবৰ নাকৰ লপবন ইংলগত কলৰবি, দু ই হাত, দু ই আঠু আৰু ভলৰৰ
আিু লিসমূ হ।1
সপ্তম ৰুকন: ছািদাৰ পৰা উঠা। ৰাছু িুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাবম লকবছ,
»«ثم ارفع حىت تطمنئ جالسا

“তাৰলপছত তুলম মূ ৰ ছতািা আৰু লস্থৰতাৰ লসবত ৰ্হা”।2
অষ্টম ৰুকন: উভয় ছািদাহৰ মািত ৰ্হা। ৰাছু িুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আিাইলহ
অছাল্লাবম ছািাতত ভুিকাৰী ৰ্যলিক লকলছি,

»«ثم ارفع حىت تعتدل جالسا

“তালৰলপছত তুলম উঠা আৰু লস্থৰ লহ ৰ্হা”।3
আইশ্বা ৰালদয়াল্লাহু আনহাই লকবছ,

.» إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حىت يستوي قاعدا «اكن انليب

“ৰাছু িুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাবম ছািদাহৰ পৰা মূ ৰ ছতািাৰ লপছত
লস্থৰ লহ নৰ্হা লিবক লিতীয় ছািদাহ কৰা নালছি”।1

1

ছহীহ ৰ্ু খাৰী, হাদীছ নং ৭৭৯; ছহীহ মুছলিম হাদীছ নং ৪৯০; লতৰলমিী, হাদীছ নং ২৭৩;
নাছায়ী, হাদীছ নং ১০৯৭; আৰ্ু দাউদ, হাদীছ নং ৮৮৯; ইৰ্বন মািাহ, হাদীছ নং ৮৮৪
আহমদ ১/২৮০ দাৰমী ১৩১৯।

2

ছহীহ ৰ্ু খাৰী, হাদীছ নং ৭৬০; ছহীহ মুছলিম, হাদীছ নং ৩৯৭; লতৰলমিী, হাদীছ নং ৩০৩;
নাছায়ী, হাদীছ নং ৮৮৪; আৰ্ু দাউদ, হাদীছ নং ৮৫৬; ইৰ্বন মািাহ, হাদীছ নং ১০৬০
আহমদ ২/৪৩৭।

3

ছহীহ ৰ্ু খাৰী, হাদীছ নং ৭২৪; ছহীহ মুছলিম, হাদীছ নং ৩৯৭; লতৰলমিী, হাদীছ নং ৩০৩;
নাছায়ী, হাদীছ নং ৮৮৪; আৰ্ু দাউদ, হাদীছ নং ৮৫৬; ইৰ্বন মািাহ, হাদীছ নং ১০৬০
আহমদ ২/৪৩৭।
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নৱম ৰুকন: ছািাতৰ সকবিা কমব সম্পাদনত লস্থৰতা অৰ্িম্বন কৰা।
ৰাছু িুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাবম ছািাতত ভুিকাৰী ৰ্যলিক লকলছি,


»«ثم اركع حىت تطمنئ راكعا

“তাৰলপছত তুলম ৰুকু‘ কৰা আৰু ৰুকুত লস্থৰতা অৰ্িম্বন কৰা”।2
আৰু ৰাছু িুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাবম ছািাতত লস্থৰতা অৰ্িম্বন
কলৰলছি আৰু লকলছি,

»«صلوا كما رأيتموين أصيل

“ছতামাবিাবক ছমাক ছেবনলক ছািাত আদায় কবৰাঁবত ছদলখছা লঠক ছতবনলক
ছািাত আদায় কৰা”।3
দশম ৰুকন: সকবিা ৰুকন ধাৰাৰ্ালহকভাবৱ সম্পাদন কৰা।
এঘাৰতম ৰুকন: ছশষ লৰ্ঠকত তাশ্বাহুদ প়ো।
ৰ্াৰতম ৰুকন: তাশ্বাহহুদ প়ো অৱস্থাত ৰ্হা। ৰাছু িুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আিাইলহ
অছাল্লাবম লকবছ,

 السالم عليك،«إذا جلس أحدكم يف الصالة فليقل اتلحيات هلل والصلوات والطيبات
 إلخ احلديث.. » السالم علينا وىلع عباد اهلل الصاحلني،أيها انليب ورمحة اهلل وبراكته

“ছেলতয়া ছতামাবিাবক ছািাতত ৰ্লহৰ্া ছতলতয়া ক’ৰ্া,
َ َّ ُ ُ َ َ َ َ َّ ُ َ ْ َ َ ُّ َّ َ ُّ َ َ ْ َ َ ُ َ َّ
ُ َ ِّ َّ َ ُ َ َ َّ َ َّ ُ َّ َّ
السال ُم
،اّلِل وبراكته
ِ  السالم عليك أيها انل ِيب ورمحة،ّلِل والصلوات والطيبات
ِ ِ اتل ِحيات
َ
َ
َ
َ
َّ
ُ
َ
َ
ََ َ ََْ َ
ْ
ْ
ُ
ْ
َ
َّ
َ
َّ
َّ
ُ
ْ
ً
ُ
ُ
َ
َ
َّ
ُ هل إال
َ ىلع عبَاد اّلِل الص
َ
1ُ ُ َ َ ُ
اّلِل َوأشهد أن حم َّمدا عبده ورسوهل
علينا و
ِِ
ِ ِ ِ
ِ  أشهد أن ال ِإ،احلني

1

ছহীহ মুছলিম, হাদীছ নং ৪৯৮; আৰ্ু দাউদ, হাদীছ নং ৭৮৩; ইৰ্বন মািাহ, হাদীছ নং ৮৯৩
আহমদ ৬/১৯৪।

2

ছহীহ ৰ্ু খাৰী, হাদীছ নং ৭২৪; ছহীহ মুছলিম, হাদীছ নং ৩৯৭; লতৰলমিী, হাদীছ নং ৩০৩;
নাছায়ী, হাদীছ নং ৮৮৪; আৰ্ু দাউদ, হাদীছ নং ৮৫৬; ইৰ্বন মািাহ, হাদীছ নং ১০৬০
আহমদ ২/৪৩৭।

3

ছহীহ ৰ্ু খাৰী, হাদীছ নং ৬০৫।
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আিালহয়যাতু লিল্লা-লহ অি-ছািাৱাতু অত-তালয়যৰ্া-তু। আোিামু আিাইকা
আয়ু যহান নালৰ্য়ু য অৰাহমাতুল্লা-লহ অৰ্াৰাকাতুহ, আোিামু আিাইনা ওৱা আিা
ইৰ্ালদল্লালহি ছালিহীন। আশ্ব-হাদু আি-িা ইিা-হা ইল্লাল্লাহু ওৱা আশ্ব-হাদু
আন্না মুহাম্মাদান আৰ্দু হু অৰাছু িুহু।
ছতৰতম ৰুকন: ছশষ তাশ্বাহহুদত নৰ্ী িাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লামৰ ওপৰত
দু ৰুদ প়ো। কা‘আৰ্ ইৰ্বন উিৰা ৰালদয়াল্লাহু ‘আনহুৰ পৰা ৰ্লণবত, ছেলতয়া
ছতওঁবিাবক ৰাছু িুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লামক ছািাতৰ পদ্ধলত সম্পবকব
সু লধলছি, ছতলতয়া ছতবখবত লকলছি,

 كما صليت ىلع إبراهيم وىلع آل إبراهيم إنك، امهلل صل ىلع حممد وىلع آل حممد:«قولوا
 امهلل بارك ىلع محمد وىلع آل حممد كما باركت ىلع إبراهيم وىلع آل إبراهيم،محيد جميد

.إنك محيد جميد» رواه السبعة
“ছকাৱা, আল্লা-হুম্মা ছালল্ল আিা মুহাম্মাদ, ওৱা আিা আ-লি মুহাম্মাদ। কামা
ছাল্লাইতা আিা ইব্ৰাহীমা ওৱা আিা আ-লি ইব্ৰাহীম। ইন্নাকা হামীদু ম মািীদ।
আল্লা-হুম্মা ৰ্ালৰক আিা মুহাম্মাদ, ওৱা আিা আ-লি মুহাম্মাদ। কামা ৰ্াৰাকতা
আিা ইব্ৰাহীমা ওৱা আিা আ-লি ইব্ৰাহীম। ইন্নাকা হামীদু ম মািীদ।”2
ছিৌদ্ধতম ৰুকন: ছসাঁফাবি আৰু ৰ্াওঁফাবি ছািাম প্ৰদান কৰা। ৰাছু িুল্লাহ
িাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাবম লকবছ,

1

»«وحتليلها التسليم

ছহীহ ৰ্ু খাৰী, হাদীছ নং ৫৮৭৬; ছহীহ মুছলিম, হাদীছ নং ৪০২; লতৰলমিী, হাদীছ নং ১১০৫,
নাছায়ী, হাদীছ নং ১২৯৮; আৰ্ু দাউদ, হাদীছ নং ৯৬৮; ইৰ্বন মািাহ, হাদীছ নং ৮৯৯
আহমদ ১/৪২৮ দাৰমী ১৩৪০।

2

ছহীহ ৰ্ু খাৰী, হাদীছ নং ৩১৯০; ছহীহ মুছলিম, হাদীছ নং ৪০৬; লতৰলমিী, হাদীছ নং ৪৮৩;
নাছায়ী, হাদীছ নং ১২৮৮; আৰ্ু দাউদ, হাদীছ নং ৯৭৬; ইৰ্বন মািাহ, হাদীছ নং ৯০৪
আহমদ ৪/২৪৪ দাৰমী ১৩৪২।
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1

“ছািাতৰ সমালপ্ত লহবছ ছািাম”।

ৰাছু িুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লামৰ ছািাতৰ পদ্ধলত ৰ্ণবনা কলৰ আইশ্বা
ৰালদয়াল্লাহু আনহাই লকবছ,

،واكن خيتم الصالة بالتسليم

“ছতবখত ছািামৰ িলৰয়বত ছািাত ছশষ কলৰলছি”।
এবতবক ছািাতৰ পৰা হািাি ছহাৱাৰ ৰ্াবৰ্ ছািামৰ প্ৰিিন ৰখা লহবছ। ছািাম
2

লহবছ ছািাতৰ সমালপ্ত আৰু ছশষ ছহাৱাৰ আিামত”।

1

লতৰলমিী, হাদীছ নং ৩; ইৰ্বন মািাহ, হাদীছ নং ২৭৫ আহমদ ১/১২৩ দাৰমী ৬৮৭।

2

িাওঁক, আি-ছািছালৰ্ি ফী মালৰফালতত-দিীি, খণ্ড ১ পৃ : ১৪৬, ১৪৮ নাইিু ি মাআলৰৰ্ ফী
তাহিীৰ্ শ্বাৰলহ উমদালতত ত্বালিৰ্ খণ্ড নং ১-২ পৃ ঃ ১৬৬ আি-মুিাখ্খাছ আি লফক্বহী
খণ্ড নং ১ পৃ ঃ ৮৯-৯২।

মুছলিম উম্মতৰ সৰ্বসাধাৰণৰ ৰ্াবৰ্ গুৰুত্বপূ ণব পাঠ-সমূ হৰ িগত সংলিষ্ট লৰ্ধান

50

অষ্টম পাঠ: ছািাতৰ ওৱালিৰ্সমূ হ
ছািাতৰ ওৱালিৰ্সমূ হ: ইয়াৰ মূ ঠ সংখযা আঠ। আৰু ছসয়া লহবছ,
১. তাকৰ্ীবৰ তাহলৰমাৰ ৰ্ালহবৰ আন আন তাকৰ্ীৰ সমূ হ
২. ইমাম আৰু অকিশৰীয়া ছািাত আদায়কাৰীৰ ৰ্াবৰ্ ن َح ِمدَه
ّ لله لِ َم
ّ س ِم َّع
َ
ছকাৱা।
৩. সকবিাবৱ  َربَّنَا َولَكَّ ال َحمدছকাৱা।
৪. ৰুকুত ي ال َع ِظي ِّم
َّ ِّسب َحانَّ َرب
 هছকাৱা।
৫. ছািদাত سب َحانَّ َربِّ َيّ اْلعلى
 هছকাৱা।
৬. দু ই ছািদাৰ মািত ّب اغفِرّ لِي
ِّّ  َرছকাৱা।
৭. প্ৰথম তাশ্বাহহুদ পাঠ কৰা।
৮. প্ৰথম তাশ্বাহহুদ প়োৰ ৰ্াবৰ্ ৰ্হা।
ৰ্যাখযা:
শ্বাইখ ৰালহমাহুল্লাবহ ছািাতৰ আৰকান আবিািনা কৰাৰ লপছত ওৱালিৰ্সমূ হ
আবিািনা কলৰবছ। আৰকানসমূ হৰ আবিািনা আগত কৰাৰ কাৰণ লহবছ,
ওৱালিৰ্ৰ তুিনাত ৰুকনৰ গুৰুত্ব অলধক। ছািাতত ওৱালিৰ্ এলৰবি ছািদাহ
ছাহুৰ িাৰা সংবশাধন কৰা োয়; লকন্তু ৰুকন এলৰবি ছকাবনা সংবশাধন নাই।
ছািাত ৰ্ালতি লহ োৰ্। ইোকৃত হওঁক ৰ্া অলনোকৃত।
ছািাতৰ প্ৰথম ওৱালিৰ্, তাকৰ্ীবৰ তাহৰীমাৰ ৰ্ালহবৰ আন আন তাকৰ্ীৰসমূ হ।
কাৰণ, তাকৰ্ীবৰ তাহৰীমা ছািাতৰ ৰুকন।
আব্দু ল্লাহ ইৰ্বন মাছ‘উদৰ উলি, ছতওঁ লকবছ,

.»«رأيت انليب يكرب يف لك رفع وخفض وقيام وقعود

“মই ৰাছু িুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লামক প্ৰলতৰ্াৰ উঠা, নমা, লথয় হওঁবত
আৰু ৰ্বহাঁবত তাকৰ্ীৰ কওঁবত ছদলখবছা”।1
1

লতৰলমিী, হাদীছ নং ২৫৩; নাছায়ী, হাদীছ নং ১৩১৯; দাৰমী, হাদীছ নং ১২৪৯।
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َ ْ َ ُ َ َ
লিতীয় ওৱালিৰ্: ইমাম আৰু অকিশৰীয়া নামািীৰ ৰ্াবৰ্ مح َده
س ِمع
ِ هلل لِمن
ছকাৱা। আৰ্ু হুৰাইৰা ৰালদয়াল্লাহু ‘আনহুৰ পৰা ৰ্লণবত, ছতওঁ লকবছ,
 سمع اهلل ملن: يكرب حني يقوم إىل الصالة ثم يكرب حني يركع ثم يقول «اكن رسول اهلل
» ربنا ولك احلمد: ثم يقول وهو قائم،محده حني يرفع صلبه من الركعة
“ৰাছু িুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাবম ছেলতয়া ছািাত আৰম্ভ কলৰলছি,
ছতলতয়া তাকৰ্ীৰ লকলছি। তাৰলপছত ছেলতয়া ছতওঁ ৰুকু‘ কলৰলছি ছতলতয়া
তাকৰ্ীৰ লকলছি। তাৰলপছত ছেলতয়া ৰুকুৰ পৰা উলঠলছি ছতলতয়া লকলছি سمع
 اهلل ملن محدهতাৰলপছত লথয় লহ লকলছি ”ربنا ولك احلمد।1
ْ َ َ
তৃতীয় ওৱালিৰ্: সকবিাবৰ ৰ্াবৰ্  َر َّبنَا َولك احل َ ْمدছকাৱা। িাওঁক উপবৰাি
হাদীছ।

ْ َ ِّ َ َ َ ْ ُ
িুতুথব আৰু পঞ্চম ওৱালিৰ্: ৰুকুত ِّب ال َع ِظيْ ِم
 سبحان رছকাৱা আৰু ছািদাত
ْ
َ َ ْ ُ
ْ
َ ِّ ان َر
ِّب األىلع
 سبحছকাৱা। হুিাইফা ৰালদয়াল্লাহু আনহুৰ হাদীছ, ছতওঁ লকবছ,
ৰাছু িু ল্লাহ িাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাবম ৰুকু ত লকলছি, سبحان رِّب العظيم
আৰু ছািদাত  سبحان رِّب األىلعলকলছি। 2
ْ ِّ َ
ْ اغ ِف ْر
ষষ্ঠ ওৱালিৰ্: দু ই ছািদাহৰ মািত ل
 ربছকাৱা। হুিাইফা ৰালদয়াল্লাহু
ِ
‘আনহুৰ পৰা ৰ্লণবত, ছতওঁ লকবছ, ৰাছু িুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাবম দু ই

1

ছহীহ ৰ্ু খাৰী, হাদীছ নং ৭৭০, ছহীহ মুছলিম, হাদীছ নং ৩৯২; লতৰলমিী, হাদীছ নং ২৫৪;
নাছায়ী, হাদীছ নং ১০২৩; আৰ্ু দাউদ, হাদীছ নং ৮৩৬; ইৰ্বন মািাহ, হাদীছ নং ৮৬০
আহমদ ২/৪৫৪ মালিক হাদীছ নং ১৬৮ দাৰমী ১২৪৮।

2

ছহীহ মুছলিম, হাদীছ নং ৭৭২; লতৰলমিী, হাদীছ নং ২২৬২, নাছায়ী, হাদীছ নং ১১৩৩; আৰ্ু
দাউদ, হাদীছ নং ৮৭১; ইৰ্বন মািাহ, হাদীছ নং ৮৮৮ আহমদ ৫/৩৯৮ দাৰমী হাদীছ নং
১৩০৬ ; ইমাম লতৰলমিীবয় হাদীছবটাক ছহীহ ৰ্ু লি লকবছ।
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ছািদাহৰ মািত লকলছি  رب اغفر ل،“ رب اغفر لছহ আল্লাহ তুলম ছমাক ক্ষ্মা
কৰা, ছহ আল্লাহ তুলম ছমাক ক্ষ্মা কৰা।”1
সপ্তম ওৱালিৰ্: প্ৰথম তাশ্বাহহুদ প়ো। ৰাছু িুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাবম
লকবছ,

«إذا قمت يف صالتك فكرب ثم اقرأ ما تيرس من القرآن فإذا جلست يف وسط الصالة فاطمنئ
.»وافرتش فخذك اليرسى ثم تشهد

“ছেলতয়া তুলম ছতামাৰ ছািাতত লথয় হ’ৰ্া, ছতলতয়া আল্লাহু আকৰ্াৰ কৰ্া,
তাৰলপছত ছকাৰআনৰ পৰা লে সহি িাবগ ছসইবটা পল়েৰ্া। ছেলতয়া তুলম
ছািাতৰ মািত ৰ্লহৰ্া ছতলতয়া তুলম লস্থৰ লহ ৰ্লহৰ্া। ছতামাৰ ৰ্াওঁ ভলৰ পালৰ
লদৰ্া। তাৰলপছত তাশ্বাহহুদ পল়েৰ্া।”2
অষ্টম ওৱালিৰ্: প্ৰথম তাশ্বাহহুদ প়োৰ ৰ্াবৰ্ ৰ্হা। আব্দু ল্লাহ ইৰ্বন মাছউদ
ৰালদয়াল্লাহু ‘আনহুৰ পৰা মাৰফু‘ হাদীছ ৰ্লণবত, ছতওঁ লকবছ,


» اتلحيات هلل:«إذا قعدتم يف لك ركعتني فقولوا

“ ছেলতয়া ছতামাবিাবক দু ই ৰাকা‘আতৰ মািত ৰ্লহৰ্া ছতলতয়া আত-তালহয়যাত
লিল্লালহ... পাঠ কলৰৰ্া।”3
ইয়াৰ ৰ্ালহবৰও ৰাছু িুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাবম ছেলতয়া ছিাহৰৰ
ছািাতত তাশ্বাহহুদ পল়েৰ্লি পাহলৰলছি, ছতলতয়া লে লৰ্ঠকবটা ছতবখবত
পাহলৰলছি তাৰ পলৰৰ্বতব ছািামৰ আগত দু ’টা ছািদাহ কলৰলছি।4

1
2

নাছায়ী হাদীছ নং ১১৪৫; ইৰ্বন মািাহ, হাদীছ নং ৮৯৭ দাৰমী হাদীছ নং ১৩২৪।
লতৰলমিী, হাদীছ নং ৩০২; নাছায়ী, হাদীছ নং ১১৩৬ আৰ্ু দাউদ হাদীছ নং ৮৫৬; মুছনাবদ
আহমদ ৪/৩৪০; দাৰমী, হাদীছ নং ১৩২৯।

3

লতৰলমিী, হাদীছ নং ২৮৯; নাছায়ী, হাদীছ নং ১১৬৩; মুছনাবদ আহমদ ১/৪৩৭, নং ৪১৬০।

4

িাওঁক, মানাৰুি-ছাৰ্ীি, খণ্ড: ১ পৃ : ৮৭-৮৯।

মুছলিম উম্মতৰ সৰ্বসাধাৰণৰ ৰ্াবৰ্ গুৰুত্বপূ ণব পাঠ-সমূ হৰ িগত সংলিষ্ট লৰ্ধান

53

নৱম পাঠ: তাশ্বাহহুদ:
তাশ্বাহহুদ অথবাৎ আিালহয়যাতুৰ ৰ্ণবনা
আৰু ছসইবটা লহবছ,
ُ َ ْ ُّ َّ َ ُّ َ َ ْ َ َ ُ َ ّ َ ُ َ ِّ َّ َ ُ َ َ ّ َ
ُ َّ َّ َ
َُ ّ َ ُُ َ َ
 السالم،ِب َو َرْحة اهللِ َوب َرَكته
ِ «اتل
ِ  ا َلسالم عليك أيها انل،حيات هللِ والصلوات والطيب َات
َ ُ َّ ُ َ ْ َ ْ َّ
َ ََ ََْ َ
ُ»ُم َّم ًدا َع ْب ُدهُ َو َر ُس ْو ُل
اِل ِْي أشهد أن
ِ علينا ولَع عِبا ِد اهللِ الص
“উচ্চাৰণ: আিালহয়যাতু লিল্লা-লহ অি-ছািাৱাতু অত-তালয়যৰ্া-তু। আোিামু
আিাইকা আয়ু যহান নালৰ্য়ু য অৰাহমাতুল্লা-লহ অৰ্াৰাকাতুহ, আোিামু আিাইনা
ওৱা আিা ইৰ্ালদল্লালহি ছালিহীন। আশ্ব-হাদু আি-িা ইিা-হা ইল্লাল্লাহু ওৱা
আশ্ব-হাদু আন্না মুহাম্মাদান আৰ্দু হু অৰাছু িুহু।
“োৱতীয় ইৰ্াদত ছমৌলখক, শাৰীলৰক আৰু আলথবক সকবিা আল্লাহৰ ৰ্াবৰ্, ছহ
নৰ্ী আবপানাৰ ওপৰত আল্লাহৰ শালন্ত, ৰহমত আৰু ৰ্ৰকত অৱতীণব হওঁক।
আমাৰ ওপৰত আৰু আল্লাহৰ ছনক ৰ্ান্দাসকিৰ ওপৰবতা শালন্ত অৱতীণব
হওঁক। মই সাক্ষ্য লদওঁ ছে, আল্লাহৰ ৰ্ালহবৰ ইৰ্াদতৰ ছোগয আন ছকাবনা
মা‘ৰ্ুদ নাই আৰু সাক্ষ্য লদওঁ ছে, মুহাম্মদ িাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাম আল্লাহৰ
ৰ্ান্দা আৰু ৰাছু ি।
তাৰলপছত নৰ্ী িাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লামৰ ওপৰত দু ৰূদ পাঠ কলৰৰ্:
ََ
َ َ َّ َّ َ ُ َ َ ِّ َ َّ ُ َّ َ
ْ ْ َ َ َ ْ َّ َ َ َ َّ َ ُ
ُ َ َ َّ ْ ْ
آل إب َراهِي َم إِنك ْحِيد
ِ ِ آل ُمم ٍد كما صليت لَع إِبراهِي َم َو لَع
ِ «اللهم صل لَع ُمم ٍد ولَع
َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َّ َ ُ
َ َ َّ َّ َ ُ َ َ ْ َ َّ ُ
َ َّ ْ ْ
ً ْ َّ
آل إب َراهِي َم إِنك
ِ آل ُمم ٍد كما باركت لَع إبراهِيم و لَع
ِ  اللهم بارِك لَع ُمم ٍد و لَع.َّميد
ِ
ْ َّ ُ ْ َ
.»َّميد
ِ ْحِيد
উচ্চারণ: “আল্লা-হুম্মা ছালল্ল আিা মুহাম্মাদ, ওৱা আিা আ-লি মুহাম্মাদ। কামা
ছাল্লাইতা আিা ইব্ৰাহীমা ওৱা আিা আ-লি ইব্ৰাহীম। ইন্নাকা হামীদু ম মািীদ।
আল্লা-হুম্মা ৰ্ালৰক আিা মুহাম্মাদ, ওৱা আিা আ-লি মুহাম্মাদ। কামা ৰ্াৰাকতা
আিা ইব্ৰাহীমা ওৱা আিা আ-লি ইব্ৰাহীম। ইন্নাকা হামীদু ম মািীদ।
“ছহ আল্লাহ! মুহাম্মদ িাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাম আৰু ছতওঁৰ ৰ্ংশধৰসকিৰ
ওপৰত ৰহমত নালেি কৰা, ছেবনলক নালেি কলৰলছিা ইব্ৰাহীম আিাইলহি
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ছািাম আৰু ছতওঁৰ ৰ্ংশধৰসকিৰ ওপৰত। লনশ্চয় তুলম প্ৰশংসনীয় আৰু
সন্মানীয়। ছহ আল্লাহ! ৰ্ৰকত নালেি কৰা মুহাম্মদ িাল্লাল্লাহু আিাইলহ
অছাল্লামৰ ওপৰত, আৰু ছতওঁৰ ৰ্ংশধৰসকিৰ ওপৰত, ছেবনলক নালেি
কলৰলছিা ইব্ৰাহীম আিাইলহি ছািাম আৰু ছতওঁৰ ৰ্ংশধৰসকিৰ ওপৰত।
লনশ্চয় তুলম প্ৰশংসনীয় আৰু সন্মানীয়।”
ইয়াৰ লপছত ছািাত আদায়কাৰী ছশষ তাশ্বাহহুদত আল্লাহৰ ওিৰত িাহান্নামৰ
আোৰ্ আৰু কৰ্ৰৰ আোৰ্ৰ পৰা, িীৱন-মৃতুযৰ লফতনাৰ পৰা আৰু মছীহদজ্জািৰ লফতনাৰ পৰা আশ্ৰয় লৰ্িালৰৰ্। তাৰলপছত লনি ইোনু োয়ী আল্লাহৰ
ওিৰত দু আ কলৰৰ্, লৰ্বশষলক নৰ্ী িাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লামৰ পৰা ৰ্লণবত,
দু আসমূ হ ৰ্যৱহাৰ কৰা উিম। ছেবনঃ
ْ ُ َ ْ ُ َ ْ ََ ْ
َ َ َ
َّ ُ َ
»ن عِبادت ِك
ِ ِ ِِن لَع ذِكرك َوشك ِرك َوحس
ِ «اللهم أع
ْ َ َ ْ
َْ
َ ْ ْ ِّ ً ْ َ
َ ُ ُّ
ُ ْ َ َ ْ ِّ َّ ُ
ً ْ ِ ِس ُظلْ ًما َكث
ْ ِ ت َن ْف
ْيا َّوال يغ ِف ُر اذلن ْوب إِال أنت فاغ ِف ْر ِِل مغ ِف َرة من عِندِك
«اللهم إِِّن ظلم
ُْ َّ ُ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َ َّ ْ ْ َ ْ َ
»وارْح ِِن إِنك أنت الغفور الرحِيم

উচ্চাৰণ: “আল্লাহুম্মা আ-ইন্নী আিা-লিকলৰকা অশ্বু কলৰকা অহুছলন ইৰ্াদালতক।
আল্লা-হুম্মা ইলন্ন িািামতু নাফলছ িুিমান কাছীৰান অিা ইয়াগলফৰুি িুনুৰ্া
ইল্লা আনতা। ফাগলফৰিী মাগলফৰাতাম লমন ইনদাক, অৰহামনী ইন্নাকা
আনতাি গাফুৰুৰ ৰাহীম।
“ ছহ আল্লাহ! ছমাক ছতামাৰ লিলকৰ, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন আৰু উিমভাবৱ
ছতামাবৰই ইৰ্াদত কৰাৰ তাওফীক প্ৰদান কৰা। ছহ আল্লাহ! মই ছমাৰ লনিৰ
ওপৰত ৰ্হুত অনযায় কলৰবছা, আৰু তুলম লৰ্বন ছকাবনও গুনাহসমূ হ ক্ষ্মা কলৰৰ্
ছনাৱাবৰ। এবতবক তুলম ছতামাৰ লনি ক্ষ্মাকাৰী গুবণবৰ ছমাক মািবনা কৰা
আৰু ছমাৰ প্ৰলত ৰহম কৰা। লনশ্চয় তুলম মািবনাকাৰী অলত দয়ািু ”।
আব্দু ল্লাহ ইৰ্বন মাছউদ ৰালদয়াল্লাহু ‘আনহুৰ পৰা ৰ্লণবত, ছতওঁ লকবছ, ৰাছু িুল্লাহ
িাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাবম আমাৰ ফাবি িক্ষ্য কলৰ ক’ছি, ছেলতয়া
ছতামাবিাবক ছািাত আদায় কলৰৰ্া, ছতলতয়া পল়েৰ্া,
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ُ َ ْ ُّ َّ َ ُّ َ َ ْ َ َ ُ َ ّ َ ُ َ ِّ َّ َ ُ َ َ ّ َ
ُ َّ َّ َ
َُ ّ َ ُُ َ َ
 السالم،ِب َو َرْحة اهللِ َوب َرَكته
ِ «اتل
ِ  ا َلسالم عليك أيها انل،حيات هللِ والصلوات والطي َبات
َ ُ َّ ُ َ ْ َ ْ َّ
َ ََ ََْ َ
ُ»ُم َّم ًدا َع ْب ُدهُ َو َر ُس ْو ُل
اِل ِْي أشهد أن
ِ علينا ولَع عِبا ِد اهللِ الص
তাৰলপছত লনি ইোনু োয়ী দু আ কলৰৰ্া।1
ৰ্যাখযা:
তাশ্বাহহুদ লৰ্ষয়ত আব্দু ল্লাহ ইৰ্বন মাছউদৰ হাদীছবটাবৱই সৰ্বালধক লৰ্শুদ্ধ।
আৰ্ু মাছউদ আি ৰ্াদৰী ৰালদয়াল্লাহু ‘আনহুৰ পৰা ৰ্লণবত, ছতওঁ লকবছ, ৰ্াশ্বীৰ
ইৰ্বন ছা‘আদ ৰালদয়াল্লাহু ‘আনহুৰ পৰা ৰ্লণবত, ছহ আল্লাহৰ ৰাছু ি, আল্লাহ
তা‘আিাই আমাক আবপানাৰ ওপৰত দু ৰূদ পল়েৰ্লি লনবদবশ লদবছ। আলম
ছকবনলক দু ৰূদ পল়েম? ৰাছু িুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাবম অিপ ছমৌনতা
অৰ্িম্বন কলৰবি। তাৰলপছত ক’ছি, ছতামাবিাবক ছকাৱা,
َ
َ َ ْ َّ َ َ َ َّ َ ُ
َ َ َّ َّ َ ُ َ َ ِّ َ َّ ُ َّ َ
َ َّ َ ْ َ ْ
ُ ك َمح
يد
آل إبرا ِهيم إِن
ِ ِ ت َىلع إِبْرا ِهيْ َم َو َىلع
آل حمم ٍد كما صلي
ِ
ِ «اللهم صل ىلع حمم ٍد وىلع
َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َّ َ ُ
َ َ َّ َّ َ ُ َ َ ْ َ َّ ُ
َ َّ
ً ْ َّ
آل إبْ َرا ِهيْ َم ِإنك
ِ آل حمم ٍد كما باركت ىلع إبرا ِهيم و ىلع
ِ ارك ىلع حمم ٍد و ىلع
ِ
ِ  اللهم ب.جميد
َّ ُ ْ َ
ْ
»جميد
ِ
ِ محيد
আৰু ছািাম ছতামাবিাকক ছেবনলক লশবকাৱা লহবছ।2
মূ িপাঠ:
ইয়াৰ লপছত ছািাত আদায়কাৰী ছশষ তাশ্বাহহুদত আল্লাহৰ ওিৰত িাহান্নামৰ
আোৰ্ আৰু কৰ্ৰৰ আোৰ্ৰ পৰা, িীৱন-মৃতুযৰ লফতনাৰ পৰা আৰু মছীহদজ্জািৰ লফতনাৰ পৰা আশ্ৰয় লৰ্িালৰৰ্। তাৰলপছত লনি ইোনু োয়ী আল্লাহৰ
ওিৰত দু আ কলৰৰ্, লৰ্বশষলক নৰ্ী িাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লামৰ পৰা ৰ্লণবত,
দু আসমূ হ ৰ্যৱহাৰ কৰা উিম।
1

ছহীহ ৰ্ু খাৰী, হাদীছ নং ৫৮৭৬; ছহীহ মুছলিম, হাদীছ নং ৪০২; লতৰলমিী, হাদীছ নং ২৮৯;
নাছায়ী, হাদীছ নং ১২৯৮; আৰ্ু দাউদ, হাদীছ নং ৯৬৮; ইৰ্বন মািাহ, হাদীছ নং ৮৯৯
দাৰমী হাদীছ নং ১৩৪০।

2

ছহীহ মুছলিম, হাদীছ নং ৪০৫; লতৰলমিী, হাদীছ নং ৩২২০; নাছায়ী, হাদীছ নং ১২৮৫; আৰ্ু
দাউদ, হাদীছ নং ৯৭৯ আহমদ ৪/১১৯ মালিক হাদীছ নং ৩৯৮ দাৰমী ১৩৪৩।
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ৰ্যাখযা:
আৰ্ু হুৰাইৰা ৰালদয়াল্লাহু ‘আনহুৰ পৰা ৰ্লণবত, ৰাছু িুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আিাইলহ
অছাল্লাবম লকবছ, ছেলতয়া ছতামাবিাবক তাশ্বাহহুদ পল়েৰ্া ছতলতয়া িালৰটা ৰ্স্তুৰ
পৰা আল্লাহৰ ওিৰত আশ্ৰয় প্ৰাথবনা কলৰৰ্া। পল়েৰ্া..

 ومن فتنة، ومن فتنة املحيا واملمات، ومن عذاب القرب،«امهلل إين أعوذ بك من عذاب جهنم
»املسيح ادلجال

“ছহ আল্লাহ! মই ছতামাৰ িাহান্নামৰ আিাৰ্, কৰ্ৰৰ আিাৰ্, িীৱন মৃতুযৰ
লফতনা আৰু মাছীহ আদ-দাজ্জািৰ লফতনাৰ পৰা আশ্ৰয় কামনা কবৰা”।1
হাদীছৰ িাৰা প্ৰমালণত হয় ছে, ছািাতৰ ছশষাংশত ৰাছু িুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আিাইলহ
অছাল্লামৰ ওপৰত দু ৰূদ প়োৰ লপছত আল্লাহৰ ওিৰত িালৰটা ৰ্স্তুৰ পৰা আশ্ৰয়
প্ৰাথবনা কলৰৰ্ িাবগ।
মূ িপাঠ:
তাৰ মািত অনযতম দু আ লহবছ:

»«امهلل أغِن لَع ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

“ছহ আল্লাহ, ছমাক ছতামাৰ লিলকৰ, কৃতজ্ঞতা আৰু উিম ইৰ্াদতৰ ৰ্াবৰ্
সহায়-সহবোলগতা কৰা”।
এইদবৰ আৰু ক’ৰ্,

« امهلل إِّن ظلمت نفِس ظلما كثْيا وال يغفر اذلنوب إال أنت فاغفر ِل مغفرة من عندك
» وارْحِن إنك أنت الغفور الرحيم

1

ছহীহ ৰ্ু খাৰী, হাদীছ নং ১৩১১; ছহীহ মুছলিম, হাদীছ নং ৫৮৮; লতৰলমিী, হাদীছ নং ৩৬০৪;
নাছায়ী, হাদীছ নং ৫৫১৪; আৰ্ু দাউদ, হাদীছ নং ৯৮৩; ইৰ্বন মািাহ, হাদীছ নং ৯০৯
আহমদ ২/৪৭৭ দাৰমী ১৩৪৪।
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ৰ্যাখযা:
আৰ্ু ৰ্কৰ লছলিক ৰালদয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা ৰ্লণবত, ছতওঁ ৰাছু িুল্লাহ িাল্লাল্লাহু
আিাইলহ অছাল্লামক ক’ছি,
“ছমাক এটা দু আ লশকাই লদয়ক, লেবটাবৰ মই ছমাৰ ছািাতত দু আ কলৰম।
ছতলতয়া ৰাছু িুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাবম কবি, ছকাৱা:
ْ َ َ ْ
َْ
ُ ُّ
ً ْ
ُ «
ُ ين َظلَ ْم
ً ْ س ُظلْ ًما َكث
ْ ِّ الله َّم إ
ْ ِ ت َن ْف
ت فاغ ِف ْر ِل َمغ ِف َرة ِّم ْن
ريا َّوال يغ ِف ُر اذلن ْو َب إِال أن
ِ
ِ
ُ َ ْ َ ْ َ َ َّ ْ ْ َ ْ َ َ ْ
1 ُ ْ َّ
»ت الغف ْو ُر الر ِحيم
ِعن ِدك وارمح ِين ِإنك أن
হাদীছৰ িাৰা প্ৰমালণত হয় ছে, ছািাতৰ মািত দু আ কৰা লৰ্ধ। দু আ কৰাৰ
অনযতম স্থান লহবছ, তাশ্বাহহুদ, দৰূদ আৰু িালৰটা লৰ্ষয়ৰ পৰা আশ্ৰয় প্ৰাথবনা
কৰাৰ লপছত। আব্দু ল্লাহ ইৰ্বন মাছউদ ৰালদয়াল্লাহু ‘আনহুৰ হাদীছত আবছ,
»«ثم يلتخري من ادلاعء أعجبه إيله فيدعو
“তাৰ লপছত লনি পছন্দ অনু োয়ী ইোকৃতভাবৱ দু আ কৰা”।2
এই হাদীছৰ িাৰা আৰু প্ৰমালণত হয় ছে, ছািাতৰ মািত হাদীছত ৰ্লণবত ৰ্া
ৰ্লণবত ছনাবহাৱা সকবিা ধৰণৰ দু আ েলদ ছসইবটা িলৰয়ত লৰ্বৰাধী নহয় ছতবন্ত
ছসইবটা কৰা িাবয়ে (লৰ্ধ)। ৰাছু িুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাবম লকবছ,

»«ثم يلتخري من املسألة ما شاء

“তাৰলপছত পছন্দ অনু োয়ী আল্লাহৰ ওিৰত প্ৰাথবনা কলৰৰ্”।3

1

ছহীহ ৰ্ু খাৰী, হাদীছ নং ৭৯৯; ছহীহ মুছলিম, হাদীছ নং ২৭০৫; লতৰলমিী, হাদীছ নং ৩৫৩১;
নাছায়ী, হাদীছ নং ১৩০২; ইৰ্বন মািাহ, হাদীছ নং ৩৮৩৫ আহমদ ১/৪।

2

ছহীহ ৰ্ু খাৰী, হাদীছ নং ৫৮৭৬; ছহীহ মুছলিম, হাদীছ নং ৪০২; নাছায়ী, হাদীছ নং ১২৯৮;
আৰ্ু দাউদ, হাদীছ নং ৯৬৮; দাৰমী, হাদীছ নং ১৩৪০।

3

ছহীহ মুছলিম, হাদীছ নং ৪০২; নাছায়ী, হাদীছ নং ১২৯৮; আৰ্ু দাউদ, হাদীছ নং ৯৬৮;
দাৰমী, হাদীছ নং ১৩৪০। আি-মািমুআ আি িািীিাহ পৃ ঃ ৭৯-৮০।
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দশম পাঠ: ছািাতৰ ছু ন্নাতসমুহ
১. ছািাতৰ আৰম্ভলনত প্ৰাৰলম্ভক দু আ পাঠ কৰা।
ৰ্যাখযা:
ছেবন,
এক.

ْ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ُّ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َّ ُ َ َ َ ْ ُ
»ريك
«سبحانك اللهم و ِِبم ِدك وتبارك اسمك وتعاىل جدك وال ِإهل غ

“ছু ৰ্হা-নাকা আল্লাহুম্মা অলৰ্হামলদকা অতাৰ্া-ৰাকাছমুকা অতাআিা িািুকা
অিা ইিা-হা গাইৰুক।
“অথবাৎ ছহ আল্লাহ! ছতামাৰ পলৱত্ৰতা ৰ্ণবনা কবৰাঁ আৰু ছতামাৰ প্ৰশংসা কবৰাঁ,
ছতামাৰ নাম ৰ্ৰকতময়। ছতামাৰ নাম মলহমালিত। ছতামাৰ ৰ্ালহবৰ আন ছকাবনা
সতয উপাসয। ।”
অথৰ্া,
দু ই.
َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ ْ َ َّ ُ َ
ُ ،ت ال ْ ُم ْرشق َو ال ْ َم ْغرب
َ َفِن ِم ْن َخ َطاي
ْ َالله َّم ن
اي
 كما باعد،«اللهم با ِعد بي ِين وبني خطاياي
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ْ
ْ
ْ
َ
َ ّ َ ُ َْ
َ
ْ َّ َ ْ ِّ َ ُ َ َ
َ َين ِم ْن خ َطاي
َ َ اي بَاثلَّلج َوال َما ِء َوال
َّ ُ
ْ غسل
»ربد
ِ
ِ ِ  اللهم ا،كما ينِّق اثلو ِب األبيض ِمن ادلن ِس
“আল্লাহম্মা ৰ্া-ইদ ৰ্াইনী অৰ্াইনা খাত্বা ইয়া-ইয়া কামা ৰ্া-আিা ৰ্াইনাি
মাশ্বলৰলক্ব অি মাগলৰৰ্। আল্লাহুম্মা নাক্ব-লকনী মান খাত্বা ইয়া-ইয়া কামা
ইউনাক্ব-কাছ ছাউৰ্ুি আৰ্-ইয়ািু লমনাদ দানাছ। আল্লাহুম্মাগ-লছিনী লমন খাত্বা
ইয়া-ইয়া লৰ্ি মা-লয় অি-ছািলি অি ৰ্াদব।
ছহ আল্লাহ! ছমাৰ গুণাহ আৰু ছমাৰ মািত এবনকুৱা দু ৰত্ব প্ৰদান কৰা ছেবনলক
তুলম পূ ৱ আৰু পলশ্চমৰ মািত সৃ লষ্ট কলৰছা। ছহ আল্লাহ! ছমাক গুণাহৰ পৰা
এবনলক পলৱত্ৰ কৰা ছেবনলক ৰ্গা কাবপাৰ ময়িাৰ পৰা পলৰষ্কাৰ থাবক। ছহ
আল্লাহ! ছমাৰ গুণাহ ঠাণ্ডা ৰ্ৰফ পানীবৰ ধু ই লদয়া।
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মূ িপাঠ:
২. লক্বয়াম ৰ্া লথয় অৱস্থাত ছসাঁ হাত ৰ্াওঁ হাতৰ ওপৰত ৰালখ ৰ্ুকুৰ ওপৰত
ৰালখৰ্।
৩. প্ৰথম তাকৰ্ীৰ ছকাৱাৰ সময়ত, ৰুকুত ছোৱাৰ সময়ত, ৰুকুৰ পৰা উঠাৰ
সময়ত আৰু প্ৰথম তাশ্বাহহুদৰ ছশষত তৃতীয় ৰাকা‘আতৰ ৰ্াবৰ্ লথয় ছহাৱাৰ
সময়ত আঙ্গুিীসমূ হ সংেু ি আৰু সৰি ৰালখ দু বয়া হাত উভয় কান্ধ ৰ্া কাণ
পেবন্ত উবিািন কলৰৰ্।
৪. ৰুকু‘ আৰু ছািদাত একালধকৰ্াৰ তাছৰ্ীহ পাঠ কৰা।
৫. ৰুকুৰ পৰা উঠাৰ লপছত ‘ৰাব্বানা িাকাি হামদ’ ৰ ৰ্ালহবৰ অলতলৰি লে
ৰ্লণবত আবছ ছসইবটা পাঠ কৰা আৰু
৬. দু বয়া ছািদাহৰ মািত ৰ্লহ একালধকৰ্াৰ মাগলফৰাতৰ দু আ পাঠ কৰা।
৭. ৰুকু অৱস্থাত লপলঠ আৰু মূ ৰ সমতি ৰখা।
৮. ছািদা অৱস্থাত দু বয়া ৰ্াহু কাষৰ পৰা আৰু ছপট দু বয়া উৰুৰ পৰা
ৰ্যৱধানত ৰখা।
৯. ছািদাহ অৱস্থাত দু বয়া ৰ্াহু মালটৰ পৰা ওপৰত ৰখা।
১০. প্ৰথম তাশ্বাহহুদৰ সময়ত আৰু দু ই ছািদাৰ মািৰ লৰ্ঠকত ৰ্াওঁ ভলৰ
পালৰ তাৰ ওপৰত ৰ্হা আৰু ছসাঁ ভলৰ লথয়লক ৰখা।
১১. ছশষ তাশ্বাহহুদত ‘তাওৱাৰুবক’ কলৰ ৰ্হা। ইয়াৰ পদ্ধলত লহবছ, ৰ্াওঁ ভলৰ
ছসাঁ ভলৰৰ তবিলদ উলিয়াই মালটত ৰ্হা, আৰু ছসাঁ ভলৰ লথয়লক ৰখা।
১২. প্ৰথম আৰু লিতীয় তাশাহহুদত ৰ্হাৰ আৰম্ভলনৰ পৰা তাশ্বাহহুদৰ ছশষ
পেবন্ত শ্বাহাদত আঙ্গুিীৰ িাৰা ইংলগত কৰা আৰু দু আৰ সময়ত িৰিৰ কৰা।
১৩. প্ৰথম তাশ্বাহহুদত মুহাম্মদ িাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাম আৰু ছতওঁৰ
পলৰয়াি ৰ্গব আৰু ইব্ৰাহীম আিাইলহি ছািাম আৰু ছতওঁৰ পলৰয়াি ৰ্গবৰ
ওপৰত দু ৰূদ আৰু ৰ্ৰকতৰ দু আ কৰা।
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১৪. ছশষ তাশ্বাহহুদত দু আ কৰা।
১৫. ফিৰ, মাগলৰৰ্ আৰু ইশ্বা ছািাতৰ প্ৰথম দু ই ৰাকা‘আতত উচ্চস্ববৰ
লকৰাত কৰা।
১৬, ছিাহৰ আৰু আছৰ ছািাতত িগবত মাগলৰৰ্ৰ তৃতীয় ৰাকা‘আতত আৰু
‘ইশ্বাৰ ছশষ দু ই ৰাকা‘আতত লনম্নস্ববৰ লকৰাত পাঠ কৰা।
১৭. ছু ৰা আি-ফালতহাৰ ৰ্ালহবৰ অলতলৰি ছকাৰআন পাঠ কৰা।
ইয়াৰ ৰ্ালহবৰও হাদীছৰ িাৰা ৰ্লণবত আন আন ছু ন্নতসমূ হৰ প্ৰলতও লখয়াি
ৰালখৰ্ িালগৰ্।
ৰ্যাখযা:
ছািাতৰ ছু ন্নতসমূ হক দু ই ভাগত ভাগ কলৰৰ্ পালৰ।
প্ৰথম: ছু নানু ি আক্বৱাি (কথাৰ ছু ন্নত)
লিতীয়: ছু নানু ি আফআি (আমিী ছু ন্নত)
ছিখবক এই ছু ন্নতসমূ হ মূ ি পূ লথত উবল্লখ কলৰবছ। এই ছু ন্নতসমূ হ আদায়
কলৰৰ্ই িালগৰ্ ছতবন নহয়। লকন্তু েলদ ছকাবনাৰ্াই পািন কবৰ ছতবন্ত ছছাৱাৰ্
পাৰ্। আৰু েলদ ছকাবনা ৰ্যলিবয় নকবৰ ৰ্া সকবিা ছু ন্নত এলৰ লদবয় ছতবনহ’ছি
তাৰ হুকুম আন আন ছু ন্নতৰ দবৰই। ছতবনস্থিত ছকাবনা গুণাহ নহ’ৰ্। লকন্তু
মুছলিমৰ ৰ্াবৰ্ উলিত ছে, এই ছু ন্নতৰ ওপৰত আমি কৰা। ৰাছু িুল্লাহ িাল্লাল্লাহু
আিাইলহ অছাল্লাবম লকবছ,

»«عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني عضوا عليها بانلواجذ

“ছতামাবিাবক ছমাৰ ছু ন্নত আৰু ছখািাফাবয় ৰাবশ্বদীনৰ ছু ন্নতক খামুলি ধৰা।
ছতামাছিাবক ছসই সমূ হ ছু ন্নতৰ ওপৰত ৰ্ু়ো দাঁবতবৰ কামুলৰ ধলৰ অটুট অলৰ্িি
থাকা”।1 আল্লাবহই সৰ্বাজ্ঞানী।

1

লতৰলমিী, হাদীছ নং ২৬৭৬; ইৰ্বন মািাহ, হাদীছ নং ৪৪; মুছনাবদ আহমদ ৪/১২৬; দাৰমী,
হাদীছ নং ৯৫।
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এঘাৰতম পাঠ: ছািাত ৰ্ালতি ছহাৱাৰ কাৰণসমূ হ
আঠ টা কাৰণত ছািাত ৰ্ালতি হয়।
১. িালন শুলন ইোকৃতভাবৱ কথা ছকাৱা। নিনা অৱস্থাত ৰ্া ভুিবত কথা ক’ছি
ছািাত ৰ্ালতি নহয়।
২. হাঁলহবি, ৩. লকৰ্া খাবি, ৪. পান কলৰবি, ৫. ছািাতত শৰীৰৰ লেলখলন অংগ
আৰ্ৃ ত ৰখা অপলৰহােব এবন অংশ উন্মু ি হ’ছি, ৬. লকৰ্িাৰ ফািৰ পৰা আন
লদশত ছৰ্লছলক উভলতবি, ৭. ছািাতৰ মািত এটাৰ লপছত এটালক
অিাগলতয়াি কমব কলৰবি, ৮. পলৱত্ৰতা লৰ্নষ্ট হ’ছি।
ৰ্যাখযা:
ছিখক ৰালহমাহুল্লাহ ছািাতৰ িতব, আৰকান, ওৱালিৰ্ আৰু ক্বাউলি ছু ন্নত আৰু
ছফ’লি (কমবগত) ছু ন্নত আবিািনা কৰাৰ লপছত ছািাত ৰ্ালতি কৰা লৰ্ষয়সমূ হ
আবিািনা কলৰবছ। োবত এিন মুছলিবম ছািাত ৰ্ালতি কৰা লৰ্ষয়সমূ হৰ পৰা
সতকব হ’ৰ্ পাবৰ।
ছািাত ৰ্ালতি কৰা লৰ্ষয়সমূ হ লনম্নৰূপ:
এক- িালন শুলন ইোকৃতভাবৱ কথা ছকাৱা। নিনা অৱস্থাত ৰ্া ভুিবত কথা
কবি ছািাত ৰ্ালতি নহয়। কাৰণ, ঝাবয়দ ইৰ্বন আৰকাম ৰালদয়াল্লাহু ‘আনহুৰ
পৰা ৰ্লণবত, ছতওঁ লকবছ,

.» ونهينا عن الالكم،«فأمرنا بالسكوت

“আমাক ছমৌনতা অৰ্িম্বন কলৰৰ্লি লনবদবশ লদয়া লহবছ আৰু কথা কৰ্লি
লনবষধ কৰা লহবছ।”1
দু ই- হাঁলহ। আল্লামা ইৰ্নু ি মুনলেবৰ লকবছ, হাঁলহ লহবছ ছািাত লৰ্নষ্টকাৰী -এই
লৰ্ষবয় সকবিাবৰ ইিমা প্ৰলতলষ্ঠত লহবছ।

1

ছহীহ ৰ্ু খাৰী আৰু ছহীহ মুছলিম।
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লতলন আৰু িালৰ: লকৰ্া খাবি আৰু পান কলৰবি। আল্লামা ইৰ্নু ি মুনলেবৰ
লকবছ, ছমাৰ িনা মবত সকবিাবৱই এই লৰ্ষয়ত একমত ছে, ফৰি ছািাতত
ইোকৃতভাবৱ লকৰ্া খাবি আৰু পান কলৰবি লনশ্চয় ছািাত পূ নৰ আদায় কলৰৰ্
িালগৰ্।
পাঁি- ছািাতত শৰীৰৰ লেলখলন অংগ আৰ্ৃ ত ৰখা অপলৰহােব এবন অংশ উন্মু ি
ৰখা ছািাত লৰ্নষ্টকাৰী। কাৰণ, ছািাতৰ িতব লহবছ, ছতৰ ঢালক ৰখা এবতবক
েলদ িতব পলৰপূ ণব নহয় ছতবনহ’ছি ছািাত ৰ্ালতি লহ োৰ্।
ছয়- লকৰ্িা ফািৰ পৰা আন লদশত ছৰ্লছলক উভলত ছোৱা। কাৰণ, ছািাতৰ
িতব লহবছ, লকৰ্িাৰ লদশত মুখ কৰা। ছেবন, ওপৰত উবল্লখ কৰা লহবছ।
সাত- ছািাতৰ মািত এটাৰ লপছত এটালক অিাগলতয়াি কমব কৰা। সকবিাবৱ
একমত ছে অিাগলতয়াি কমব ছৰ্লছ কলৰবি ছািাত ৰ্ালতি হ’ৰ্, ছেবন কাফী
লকতাৰ্ত ৰ্লণবত লহবছ। আৰু েলদ অিপ হয় ছতবন্ত ছািাত ভঙ্গ নহ’ৰ্। কাৰণ,
ৰাছু িুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাবম উমামা ৰালদয়াল্লাহু ‘আনহাক ছািাতত
ৰ্হন কলৰলছি। ছেলতয়া ছতওঁ লথয় লহলছি ছতলতয়া ছকািাত লিলছি, আৰু
ছেলতয়া ছািদাহ কলৰলছি নমাই লথলছি। ইয়াৰ ৰ্ালহবৰও সূ েব গ্ৰহণৰ ছািাতত
ৰাছু িুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাবম সন্মু খৰ ফাবি আবকৌ লপছফাবি িৰিৰ
কলৰলছি।
আঠ- পলৱত্ৰতা নষ্ট ছহাৱা। কাৰণ, ছািাতৰ িতব লহবছ, পলৱত্ৰতা। এবতবক
ছেলতয়া অিু নষ্ট হ’ৰ্, ছতলতয়া ছািাত ৰ্ালতি হ’ৰ্।
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িাদশতম পাঠ: অিুৰ িতবসমূ হ
অিুৰ িতব মূ ঠ দহ টা:
১- ইছিাম, ২- ৰ্ুলদ্ধ সম্পন্ন ছহাৱা, ৩- ভাি-ছৰ্য়া পাথবকযৰ জ্ঞান থকা, ৪লনয়ত কৰা, ৫- এই লনয়ত অিু ছশষ ছনাবহাৱা পেবন্ত ৰ্িায় ৰখা, ৬- অিু
ওৱালিৰ্কাৰী কামসমূ হ ৰ্ন্ধ কৰা, ৭- অিুৰ আগত ইবস্তঞ্জা অথৰ্া ইবস্তিমাৰ
কৰা, ৮- অিুৰ পানীৰ পলৱত্ৰতা আৰু ৰ্যৱহাৰৰ লৰ্ধতা থকা, ৯- শৰীৰৰ ছাি
লিবক পানী ঢুলক ছপাৱাৰ প্ৰলতৰ্ন্ধকতা দূ ৰ কৰা, ১০- সদায় োৰ অিু ভঙ্গ হয়
তাৰ ৰ্াবৰ্ ছািাতৰ সময় উপলস্থত ছহাৱা।
ৰ্যাখযা:
অিুৰ িতবসমূ হ:
১- ইছিাম, ২- ৰ্ুলদ্ধ সম্পন্ন ছহাৱা, ৩- ভাি-ছৰ্য়া পাথবকযৰ জ্ঞান, ৪- লনয়ত
কৰা। এবতবক কালফৰৰ অিু শুদ্ধ নহয়, ইছিামলৰ্হীন তাৰ অিু গ্ৰহণবোগয
নহয়। পাগি ৰ্া ৰ্লিয়াৰ অিু শুদ্ধ নহয়। কাৰণ, লস িলৰয়তৰ লৰ্ধানৰ
(মুকাল্লাফ) সীমাৰ ৰ্ালহৰত। লশশু লেসকবি ভাি-ছৰ্য়া পাথবকয কলৰৰ্ ছনাৱাবৰ
লসহঁতৰ অিু গ্ৰহণবোগয নহয়। এইদবৰ লেবয় অিুৰ লনয়ত নকবৰ তাৰ অিুও
গ্ৰহণবোগয নহ’ৰ্। ছেবন, লস শীতি হ’ৰ্লি হাত-মুখ ধু বি, হাত ভলৰৰ পৰা ধু িা
ময়িা ৰ্া িলৰ্ব দু ৰ কৰাৰ উবিবশয হাতমুখ ধু বি।
৫- এই লনয়ত অিু ছশষ ছনাবহাৱা লিবক ৰ্িায় ৰখা, ৬- অিু ওৱালিৰ্ কৰা
কামসমূ হ ৰ্ন্ধ কৰা,
৭-অিু কৰাৰ আগত প্ৰাকৃলতক প্ৰবয়ািন পুৰণ কৰাৰ লপছত ইবস্তঞ্জা (পানী
ৰ্যৱহাৰ কৰা) অথৰ্া ইবস্তিমাৰ (লঢিা কিু খ ৰ্যৱহাৰ) কৰা।
৮- পানীৰ পলৱত্ৰতা আৰু ইয়াৰ ৰ্যৱহাৰৰ লৰ্ধতা থকা। অপলৱত্ৰ পানীবৰ অিু
নহ’ৰ্। এইদবৰ পানী লৰ্ধ হ’ৰ্ িালগৰ্। অলৰ্ধ পানী ছেবন, িুলৰ কৰা পানী,
ৰ্িপূ ৰ্বক ছিাৱা পানী, ৰ্া অলৰ্ধ পন্থাবৰ সংগ্ৰহ কৰা পানীৰ িাৰা অিু শুদ্ধ
নহ’ৰ্।
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৯- শৰীৰৰ ছাি লিবক পানী ঢুলক ছপাৱাৰ প্ৰলতৰ্ন্ধকতা দূ ৰ কৰা। ছেবন, মালট,
আঁটা, ছমাম, ছনিপলিি ইতযালদ, োবত ছািত প্ৰতযক্ষ্ভাবৱ পানী ঢুলক পায়।
১০-সদায় োৰ অিু ভঙ্গ হয় তাৰ ৰ্াবৰ্ ছািাতৰ সময় উপলস্থত ছহাৱা। কাৰণ,
ৰাছু িুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাবম মুস্তাহাোত (মলহিাসকিৰ এক লৰ্বশষ
ছৰাগ, অসময়ত ছতি প্ৰৰ্ালহত হয়) আক্ৰান্ত মলহিাক প্ৰলত ছািাতৰ ৰ্াবৰ্ অিু
কৰাৰ লনবদবশ লদবছ। আল্লাবহই সৰ্বজ্ঞানী।
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ছতৰতম পাঠ: অিুৰ ফৰিসমুহ
অিুৰ ফৰিসমূ হৰ মূ ঠ সংখযা ছয়টা:
১. মুখমণ্ডি ছধাৱা। নাকত পানী লদয়া আৰু কুলি কৰা ইয়াবৰই অন্তভূ ি
ব ।
২. দু বয়া হাত লকিাকুলট লিবক ছধাৱা।
৩. সম্পূ ণব মূ ৰ মবছহ কৰা। কাণ মবছহ কৰা ইয়াবৰ অন্তভূ ি
ব ।
৫. দু বয়া ভলৰ সৰুগালঠ লিবক ছধাৱা।
৪. অিুৰ কােবাৱিী পেবায়ক্ৰবম সম্পন্ন কৰা আৰু
৬. এটাৰ লপছত এটালক এবকবিঠালৰবয় সম্পাদন কৰা।
(িালন থওঁক, মুখমণ্ডি, দু বয়া হাত আৰু ভলৰ লতলনৰ্াৰ লক ছধাৱা মুস্তাহাৰ্।
এইদবৰ লতলনৰ্াৰ কুলি কৰা আৰু নাকত পানী লদ নাক িাফ কৰা মুস্তাহাৰ্।
ফৰি ছকৱি এৰ্াবৰই। লকন্তু, মূ ৰ মবছহ একালধকৰ্াৰ কৰা মুস্তাহাৰ্ নহয়। এই
ছক্ষ্ত্ৰত ছকইৰ্াটাও ছহীহ হাদীছ ৰ্লণবত আবছ। গিধন ৰ্া কান্ধ মবছহ কৰা এক
প্ৰকাৰ লৰ্দআত)
ৰ্যাখযা:
অিুৰ ফৰি সম্পবকব আল্লাহ তা‘আিাই লকবছ,
َ َ
َ ُ َ
َ
ۡ َ ُ
ْ ُ ۡ َ َ ذ
ُ َ ْ
َ يأ ُّي َها ذٱَّل
َٰٓ ﴿
ٱلصل َٰوة ِ فٱغسِلوا ُو ُجوهك ۡم َوأيۡدِيَك ۡم إَِل ٱل َم َراف ِِق
ِين َء َام ُن ٓوا إِذا ق ۡم ُت ۡم إَِل
َ
َۡۡ َ ۡ َ ۡ ُ َ ُ ۡ َ ۡ ُ
ُُ ْ ُ َ ۡ َ
]٨ :﴾ [املائدة٦ ِۚني
ِ وٱمسحوا بِرءوسِكم وأرجلكم إَِل ٱلكعب
“ছহ ঈমান্দাৰ সকি, ছেলতয়া ছতামাবিাবক ছািাত আদায় কলৰৰ্ লৰ্িৰা, ছতলতয়া
ছতামাবিাবক মুখমণ্ডি আৰু লকিাকুলটলিবক হাত ছধাৰ্া, মূ ৰ মবছহ কলৰৰ্া আৰু
সৰু গালঠলিবক ভলৰ ছধাৰ্া।” [ আি-মালয়দা, আয়াত: ৬]
প্ৰথম ফৰি: মুখমণ্ডি ছধাৱা, নাকত পানী লদ িাফ কৰা আৰু কুলি কৰাও
ইয়াবৰই অন্তভূ ি
ব । আল্লাহ তা‘আিাই লকবছ,

ْ ُ ۡ َ
ُ َ
فٱغسِلوا ُو ُجوهك ۡم

কুলি কৰা আৰু নাকত পানী লদয়া ওৱালিৰ্ ছহাৱাৰ কাৰণ, এই দু টা অংগ

মুখমণ্ডিৰ অন্তভূ ি
ব । ইয়াৰ ৰ্ালহবৰও ছাহাৰ্া সকিৰ লেবয়ই ৰাছু িুল্লাহ িাল্লাল্লাহু
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আিাইলহ অছাল্লামৰ অিুৰ পদ্ধলত ৰ্ণবনা কলৰবছ সকবিাবৱই কুলি কৰা আৰু
নাকত পানী লদয়াৰ কথা উবল্লখ কলৰবছ। আৰ্ু হুৰাইৰা ৰালদয়াল্লাহু ‘আনহুৰ
পৰা ৰ্লণবত হাদীছত আলহবছ, ৰাছু িুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাবম লকবছ,

»« إذا توضأ أحدكم فليجعل يف أنفه ماء ثم يلنرثه

“ছতামাবিাকৰ ছকাবনাৰ্াই অিু কলৰবি, লস ছেন নাকত পানী লদবয় আৰু
নাক িাফ কবৰ”। 1
অিু ৰ লিতীয় ফৰি: দু বয়া হাত ছধাৱা। আল্লাহ তা‘আিাই লকবছ,
َ
ۡ َ ُ
َوأيۡدِيَك ۡم إَِل ٱل َم َراف ِِق
অথবাৎ লকিাকুলটসহ হাত ছধাৱা ফৰি। কাৰণ, ৰাছু িুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আিাইলহ
অছাল্লাবম অিু কবৰাঁবত লকিাকুলটসহ ধু ইলছি।
তৃতীয় ফৰি: মূ ৰ মবছহ কৰা। আৰু কাণ মূ ৰৰ অংশ। আল্লাহ তা‘আিাই
লকবছ,
আৰু ৰাছু িুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাবম লকবছ,

ْ ُ َ ۡ َ
ُ
حوا ب ِ ُر ُءوسِك ۡم
وٱمس
»«األذنان من الرأس

“দু বয়া কাণ মূ ৰৰ অংশ”।2
কাৰণ, ৰাছু িুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাবম অিু কবৰাঁবত কাণ আৰু মূ ৰ
মবছহ কলৰলছি।
িতুথব ফৰি: দু বয়া ভলৰ সৰু গালঠসহ ছধাৱা। কাৰণ আল্লাহ তাআিাই লকবছ,
َۡۡ َ ۡ َ ۡ ُ َ ُ ََۡ
ِۚني
ِ وأرجلكم إَِل ٱلكعب

পঞ্চম ফৰি: অিুৰ কােবাৱিী পেবায়ক্ৰবম সম্পন্ন কৰা। কাৰণ, আল্লাহ
তা‘আিাই অিুৰ কােবসমূ হক ধাৰাৰ্ালহকভাবৱ উবল্লখ কলৰবছ। দু ই ছধাৱা ৰ্স্তুৰ
1

ছহীহ মুছলিম, আৰ্ু দাউদ, নাছায়ী, মুছনাবদ আহমদ।

2

লতৰলমিী, হাদীছ নং ৩৭; আৰ্ু দাউদ, হাদীছ নং ১৩৪; ইৰ্বন মািাহ, হাদীছ নং ৪৪৪।
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মািত মবছহ কৰাৰ এটা লৰ্ষয় আলনবছ। এবকই ধৰণৰ ৰ্স্তুৰ মািত আন এক
প্ৰকাৰ ৰ্স্তু উবল্লখ কলৰ লভন্নতা প্ৰকাশ কলৰবছ। ইয়াৰ িাৰা প্ৰলতফলিত হয় ছে,
তৰতীৰ্ ৰ্া ধাৰাৰ্ালহকতা িৰুৰী। আৰু ৰাছু িুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাবম
লনবিও অিুৰ পদ্ধলত ৰ্ণবনা কৰাৰ সময়ত এই ধাৰাৰ্ালহকতা ৰ্িায় ৰালখবছ।
আৰু ছতওঁৰ কথা আৰু আমি সকবিাবৱই ছকাৰআনৰ ৰ্যাখযা।
ষষ্ঠ ফৰি: অিুৰ কমবসমূ হ এটাৰ লপছত এটালক এবকবিঠালৰবয় সম্পাদন কৰা।
অথবাৎ পিম নকৰা োবত অংগ এটা ছধাৱাৰ লপছত শুকাই নাোয়। প্ৰমাণ,
ৰাছু িুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাম লহবছ এই উম্মতৰ িলৰয়তৰ লৰ্ধানৰ
প্ৰৱতবক আৰু ৰ্যাখযাকাৰী। ছসবয় লেমান সংখযক ছিাবক ছতওঁৰ অিুৰ পদ্ধলত
ৰ্ণবনা কলৰবছ ছতওঁবিাক আটাবয় এবকবিঠালৰবয় সম্পাদন কৰাৰ কথাই উবল্লখ
কলৰবছ।
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ছিৌদ্ধতম পাঠ: অিু ভঙ্গকাৰী লৰ্ষয়
অিু ভঙ্গকাৰী মূ ঠ লৰ্ষয় লহবছ ছয়টা:
১. দু বয়া িজ্জস্থানৰ পৰা লকৰ্া ৰ্ালহৰ ছহাৱা।
২. ছদহৰ পৰা স্পষ্ট অপলৱত্ৰ ছকাবনা পদাথব লনগবত ছহাৱা।
৩. ছটাপলন ৰ্া আন ছকাবনা কাৰণত জ্ঞান হৰণ ছহাৱা।
৪. ছকাবনা আৱৰণলৰ্হীন সন্মু খৰ ৰ্া লপছৰ িজ্জাস্থান হাবতবৰ স্পশব কৰা।
৫. উটৰ মাংস ছখাৱা আৰু
৬. ইছিাম পলৰতযাগ কৰা। আল্লাহ তাআিাই সকবিা মুছলিমক ইয়াৰ পৰা
আশ্ৰয় প্ৰদান কৰক।
ৰ্যাখযা:
ছিখবক ইয়াৰ আগৰ পাঠত অিু সম্পবকব আবিািনা কলৰবছ। এলতয়া ছতওঁ অিু
ভঙ্গ ছহাৱাৰ কাৰণসমূ হ আবিািনা কলৰৰ্লি লিবছ। োবত মুছলিমসকিৰ ৰ্াবৰ্
িীনৰ লৰ্ধান সু -স্পষ্ট হয়।
অিু ভঙ্গ ছহাৱাৰ কাৰণসমূ হ তিত দালি ধৰা হ’ি:
এক-. মূ ত্ৰনলি আৰু পায়ু পবথবৰ লকৰ্া ৰ্ালহৰ হবি ছসইবটা কবমই হওঁক ৰ্া
ছৰ্লছ, ছসয়া দু ই ধৰণৰ হ’ৰ্ পাবৰ:
প্ৰাকৃলতক: ছেবন প্ৰাস্ৰাৰ্ আৰু ছশৌি। আল্লামা ইৰ্নু আলব্দি ৰ্াৰব ৰালহমাহুল্লাবহ
লকবছ, ছতবন পলৰলস্থত অিু ভঙ্গ হ’ৰ্ ইয়াত ছকাবনা মতালনকয নাই।
আল্লাহ তা‘আিাই লকবছ,

َٓۡ
ُ
ٞ َ ٓ َ
أ ۡو َجا َء أ َحد مِنكم م َِن ٱلغائ ِ ِط

“অথৰ্া ছতামাবিাকৰ ছকাবনাবৱ েলদ ছশৌিগাৰৰ পৰা আবহ”। (আি-মালয়দাঃ
৬)
অস্বাভালৱক: ছষ্টান, কৃলম,

িুলি ইতযালদ। এবন অৱস্থাবতা অিু ভঙ্গ হ’ৰ্।

ৰাছু িুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাবম মুস্তাহািা ৰ্া স্ৰাৰ্গ্ৰস্তা মলহিাক লকলছি,
»«توضيئ للك صالة

মুছলিম উম্মতৰ সৰ্বসাধাৰণৰ ৰ্াবৰ্ গুৰুত্বপূ ণব পাঠ-সমূ হৰ িগত সংলিষ্ট লৰ্ধান

69

1
“প্ৰলত ছািাতৰ ৰ্াবৰ্ অিু কৰা”।

এই ধৰণৰ মলহিাৰ ছতিস্ৰাৰ্ অস্বাভালৱক। এই ৰ্াবৰ্ ছে এইবটা ছসই দু ই
পবথবৰই উিায়, ছসবয় অিু নষ্ট লহ োৰ্।
দু ই- ছদহৰ পৰা স্পষ্ট অপলৱত্ৰ ছকাবনা পদাথব লনগবত ছহাৱা। এই ধৰণৰ নাপালক
ছৰ্লছ হ’ছি অিু নষ্ট হয়। কম হবি এবকা নহয়। ছেবন, ছতি েলদ ছৰ্লছ ওিায়
ছতবন্ত অিু নষ্ট হয়, কম হবি এবকা নহয়। কাৰণ, আব্দু ল্লাহ ইৰ্বন আব্বাছ
ৰালদয়াল্লাহু আনহু ছতি সম্পবকব লকবছ, ‘েলদ অলতলৰি হয়, ছতবন্ত আবকৌ অিু
কলৰৰ্ িালগৰ্।’ আৰু আব্দু ল্লাহ ইৰ্বন ওমৰ ৰালদয়াল্লাহু আনহুবৱ ছফাট এটা
ছহিা লদবি তাৰ পৰা অিপ ছতি উিাবি, লকন্তু ছতওঁ অিু নকলৰ ছসই
অিুবতই ছািাত আদায় কলৰবি। ছাহাৰ্ীসকিৰ ছকাবনও এই দু ই ছাহাৰ্ীৰ
লৰ্বৰালধতা নকৰাত লৰ্ষয়বটাৰ ওপৰত ইিমা প্ৰলতলষ্ঠত লহবছ।
লতলন- ছটাপলন ৰ্া আন ছকাবনা কাৰণত জ্ঞান হৰণ ছহাৱা। ছেবন পাগি,
অবিতন আৰু লনিাগ্ৰস্ত ছহাৱা। ৰাছু িুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাবম লকবছ,
»«العني واكء السه فمن نام فليتوضأ
“িকু পায়ু পথৰ সু ৰক্ষ্াৰ্ন্ধন, লেবয় ছটাপলনত গ’ি লস ছেন অিু কলৰ িয়”।2
পাগি অবিতন আৰু জ্ঞানহাৰা ছহাৱা ছটাপলনতলকবয়া মাৰাত্মক, ইয়াত অিু ভঙ্গ
ছহাৱাৰ কাৰণ আৰু অলধক ছৰ্লছ।
িালৰ- ছকাবনা আৱৰণলৰ্হীন সন্মু খৰ ৰ্া লপছৰ িজ্জাস্থান হাবতবৰ স্পশব কৰা।
ৰাছু িুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাবম লকবছ,

1

»«من مس فرجه فليتوضأ

ছহীহ ৰ্ু খাৰী, হাদীছ নং ২২৬; ছহীহ মুছলিম, হাদীছ নং ৩৩৩; লতৰলমিী, হাদীছ নং ১২৫;
নাছায়ী, হাদীছ নং ৩৬৪; আৰ্ু দাউদ, হাদীছ নং ২৮২ ইৰ্বন মািাহ, হাদীছ নং ৬২৪;
মুছনাবদ আহমদ ৬/২০৪।

2

আৰ্ু দাউদ, ইৰ্বন মািাহ, মুছনাবদ আহমদ, লতৰলমিীবয় হাদীছবটা ছহীহ ৰ্ু লি লকবছ, আি
ৰ্ালনবয় ইৰৱাউি গািীিত ছহীহ ৰ্ু লি লকবছ ১/১৪৬।
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1
“লেবয় িজ্জাস্থান স্পশব কলৰবি লস ছেন অিু কলৰ িয়।”

পাঁি- উটৰ মাংস খাবি অিু ভঙ্গ হয়। িালৰ্ৰ ইৰ্বন ছামুৰা ৰালদয়াল্লাহু ‘আনহুৰ
পৰা ৰ্লণবত,

» «نعم توضأ من حلوم اإلبل:«أن رجال سأل انليب أأتوضأ من حلوم اإلبل؟ قال

“ৰ্যলি এিবন ৰাছু িুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লামক সু লধবি, উটৰ মাংস
খাই আবকৌ অিু কলৰৰ্ িালগৰ্ ছন? ছতওঁ ক’ছি, হয়, উটৰ মাংস খাবি আবকৌ
2
অিু কলৰৰ্ িালগৰ্”।

ছয়- ইছিাম পলৰতযাগ কলৰবি অিু ভঙ্গ হয়। আল্লাহ তা‘আিাই আমাক
সকবিাবক এই ধৰণৰ দু ভাব গযিনক কামৰ পৰা আশ্ৰয় দান কৰক। আল্লাহ
তা‘আিাই লকবছ,

َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َۡ َ ََ ۡ ََ ذ َ َ ُ َ َ ََ ُ َ ذ
َ خَٰ ِِس
]٨٤ :﴾ [الزمر٦٥ ين
﴿لئِن أِشكت َلحبطن عملك وۡلكونن مِن ٱل
ِ

“েলদ তুলম লশ্বকব কৰা, ছতবন্ত ছতামাৰ আমি নষ্ট লহ োৰ্ আৰু তুলম
ক্ষ্লতগ্ৰস্থসকিৰ অন্তভূ বি হৰ্া”। (যুমাৰঃ ৬৪)
মূ িপাঠ:
লৰ্ঃদ্ৰঃ মৃত ৰ্যলিক গুছি লদয়াৰ ছক্ষ্ত্ৰত সলঠক মতবটা লহবছ , ইয়াত অিু ভঙ্গ
নহয়। এইবটা অলধকাংশ আলিমৰ অলভমত। কাৰণ, অিু ভঙ্গ ছহাৱাৰ ছকাবনা
প্ৰমাণ নাই। লকন্তু েলদ গুছি লদয়া ৰ্যলিৰ হাত ছকাবনা আৱৰণলৰ্হীন মৃত
ৰ্যলিৰ িজ্জাস্থান স্পশব কবৰ ছতবনহ’ছি তাৰ ৰ্াবৰ্ অিু কৰা ওৱালিৰ্। ছকাবনা
আৱৰণলৰ্হীন মৃত ৰ্যলিৰ িজ্জাস্থানত োবত হাত স্পশব নকবৰ এই কথাবটা
গুছি লদয়া ৰ্যলিৰ অৱশযই মনত ৰালখৰ্ িালগৰ্।
1

লতৰলমিী, হাদীছ নং ৮২; নাছায়ী, হাদীছ নং ৪৪৪; আৰ্ু দাউদ, হাদীছ নং ১৮১; ইৰ্বন
মািাহ, হাদীছ নং ৪৭৯; মুছনাবদ আহমদ ৬/৪০৬ মালিক হাদীছ নং ৯১ দাৰমী হাদীছ নং
৭২৫।

2

ছহীহ মুছলিম, হাদীছ নং ৩৬০; ইৰ্বন মািাহ, হাদীছ নং ৪৯৫; মুছনাবদ আহমদ ৫/৯৮।

মুছলিম উম্মতৰ সৰ্বসাধাৰণৰ ৰ্াবৰ্ গুৰুত্বপূ ণব পাঠ-সমূ হৰ িগত সংলিষ্ট লৰ্ধান

71

এইদবৰ স্ত্রী স্পশব কলৰবিও অিু ভঙ্গ নহয়, ছসয়া কামভাৰ্ সহকাবৰ হওঁক ৰ্া
লৰ্না কামভাবৰ্ হওঁক। েলদ এবকা ছনািায় ছতবন্ত অিু ভঙ্গ নহয় এইবটাবৱই
আলিমসকিৰ সলঠক অলভমত।
ইয়াৰ প্ৰমাণ নৰ্ী িাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাবম ছকলতয়াৰ্া ছতওঁৰ ছকাবনা স্ত্রীক
িুমা খাইলছি তাৰলপছত ছািাত আদায় কলৰলছি লকন্তু পুনৰ অিু কৰা নালছি।
উবল্লখয ছে, ছু ৰা আন-লনছা আৰু ছু ৰা আি-মালয়দাৰ দু ই আয়াতত লে স্পশবৰ
কথা ছকাৱা লহবছ
“অথৰ্া স্ত্রী স্পশব কলৰবি”
ইয়াৰ িাৰা সহৰ্াস ৰ্ুবিাৱা লহবছ। এইবটাবৱই আলিমসকিৰ সলঠক অলভমত।
ইৰ্বন আব্বাছসহ পূ ৰ্ৱ
ব তবী আৰু পৰৱতবী এদি আলিমবৰও এই অলভমত।
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ছপান্ধৰতম পাঠ: ইছিামী িলৰত্ৰ
প্ৰবতযক মুছলিমৰ ৰ্াবৰ্ ইছিামী িলৰত্ৰবৰ লৰ্ভূ লষত ছহাৱা।
ইছিামী িলৰত্ৰৰ মািত আবছ সততা, লৰ্শ্বস্ততা আমানত, লনলতক আৰু
িালৰলত্ৰক পলৱত্ৰতা, িাি ৰ্া হায়া, সাহস, দানশীিতা, প্ৰলতজ্ঞা ৰক্ষ্া কৰা,
আল্লাহ তা‘আিাই হাৰাম কৰা লৰ্ষয়ৰ পৰা দূ ৰত থকা, প্ৰলতবৰ্লশৰ িগত
সিযৱহাৰ কৰা, সক্ষ্মানু োয়ী অভাৱগ্ৰস্ত ছিাকৰ সহায় কৰা আৰু আন আন
সৎিলৰত্ৰাৱিী লেবৰ্াৰৰ লৰ্ধতা সম্পবকব পলৱত্ৰ ছকাৰআন আৰু ছু ন্নাহত প্ৰমাণ
ছপাৱা োয়।
ছষািতম পাঠ: ইছিামী লনয়ম-নীলত
ইয়াৰ মািত আবছ ছািাম প্ৰদান, হাঁলহমুবখ সাক্ষ্াৎ কৰা, ছসাঁ হাবত পানাহাৰ
কৰা, আহাৰ গ্ৰহণৰ আৰম্ভলনত লৰ্ছলমল্লাহ ছকাৱা আৰু ছশষত আিহামদু লিল্লাহ
ছকাৱা, হাঁলি লদয়াৰ লপছত ‘আিহামদু লিল্লাহ’ ছকাৱা আৰু ইয়াৰ উিৰত লিতীয়
িবন ‘ইয়াৰহামুকাল্লাহ’ (আল্লাবহ ছতামাৰ ওপৰত ৰহম কৰক) ছকাৱা।
মছলিদত ৰ্া ঘৰত প্ৰবৱশ আৰু ওবিাৱাৰ সময়ত, ভ্ৰমনত, লপতৃ-মাতৃ, আত্মীয়স্বিন, প্ৰলতবৰ্শী আৰু সৰু-ৰ্ৰ সকবিাবৰ িগত ৰ্যৱহাৰ কৰা সময়ত
িলৰয়তৰ লনয়ম-নীলত পািন কৰা, নৱিাত লশশুৰ িন্মত অলভনন্দন িবনাৱা,
লৰ্ৰ্াহ উপিক্ষ্ত ৰ্ৰকতৰ দু আ কৰা আৰু লৰ্পদত আৰু মৃতুযত সান্তনা আৰু
সমবৰ্দনা প্ৰকাশ কৰাসহ ৰ্স্ত্র পলৰধান আৰু ছখািাৰ সময়ত ইছিামী আদাৰ্কায়দা মালন িিা।
ৰ্যাখযা:
ছিখক ৰালহমাহুল্লাবহ লৰ্গত পাঠসমূ হত লফকবহ আকৰ্ৰ আৰু লফকবহ আছগৰৰ
আহকাম ৰ্ণবনা কলৰবছ। এলতয়া ছিখবক উম্মতৰ প্ৰলতিন মুছলিমৰ ৰ্াবৰ্
লকছু মান আদৰ্ আখিাকৰ ৰ্ণবনা আৰম্ভ কলৰবছ। এবতবক ছহ মুছলিম ভাই!
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আল্লাহ তা‘আিাই ছতামাক োৱতীয় কিযাণকৰ আমি কৰাৰ তাওফীক দান
কৰক, োবত তুলম মানু হৰ ৰ্াবৰ্ আদশবৰ্ান হ’ৰ্ পাৰা আৰু ইছিামী আখিাকৰ
অনু কৰণীয় ৰ্যলিত পলৰণত হ’ৰ্ পাৰা। ছকাৰআন আৰু হাদীছত এই লৰ্ষবয়
উৎসাহ প্ৰদানকাৰী প্ৰমাণালদৰ সংখযা ৰ্হুত। েলদ দীঘব ছহাৱাৰ আশঙ্কা
নাথালকবিবহঁবতন ছতবন্ত ছসই লৰ্ষবয় আবিািনা কলৰবিাবহঁবতন। ৰাছু িুল্লাহ
িাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লামৰ আখিাক (িলৰত্ৰ) সম্পবকব আইশ্বা ৰালদয়াল্লাহু
আনহাক প্ৰশ্ন কৰাত ছতবখবত লকলছি, ছতওঁৰ িলৰত্ৰ আলছি ছকাৰআন। ছতওঁ
সততা, আমানতদাৰী, সাহলসকতা, দানশীিতা আৰু হাৰামৰ পৰা দু লৰত থকা
ইতযালদ লৰ্ষয়ত আলছি সু -প্ৰলসদ্ধ। ছতওঁৰ ছাহাৰ্ীসকবি ছতওঁবৰই অনু সৰণ
কলৰবছ।
প্ৰথম েু গত মুছলিম ৰ্যৱসায়ীসকিৰ িগত আন আন ছিাকৰ আদান প্ৰদানৰ
কাৰবণ পৃলথৱীৰ িুবক ছকাবন ইছিাম লৰ্স্তাৰ িাভ কবৰ। ছতওঁবিাক আলছি সৎ
আৰু লৰ্শ্বাসী। এবতবক ছহ মুছলিম ভাই! প্ৰথবম মই আল্লাহৰ ওিৰত কামনা
কবৰাঁ, তাৰলপছত ছতামাৰ ওপৰত আশা কবৰাঁ ছে, তুলম ছেন ছসই সকি
ছিাকৰ অন্তভূ বি ছহাৱা লেসকবি এইবৰ্াৰ গুবণবৰ গুণালিত আলছি। তুলম কথা
আৰু কামত সৎ ছহাৱা, আমানতদাৰ ছহাৱা, পাক-পলৱত্ৰ ছহাৱা, হায়াশীি
(িািুকীয়া) ছহাৱা, সাহসী ছহাৱা। তুলম ছতামাৰ প্ৰলতবৰ্শীৰ িগত ভাি ৰ্যৱহাৰ
কৰা। লসহঁতৰ হক (অলধকাৰ) ৰ্হুত। দু লখয়াক সহায় কৰা। কাৰণ আল্লাবহ
ছসই ৰ্ান্দাৰ সহবোলগতা কবৰ লেবয় আল্লাহৰ ৰ্ান্দাসকিৰ সহবোলগতা কবৰ।
পলৰলিত অপলৰলিত সকবিাবক ছািাম প্ৰদান কৰা। ছািাম লদয়া ছু ন্নত, এবন
কলৰবি মুহাব্বত ৰ্ৃ লদ্ধ পায়, দূ ৰত্ব আৰু ভীলত দূ ৰ কবৰ। হাঁলহ মুবখ মুছলিম
ভাইসকিৰ িগত সাক্ষ্াত কৰা এবন কলৰবি তুলম ছদকা কৰাৰ ছছাৱাৰ্ পাৰ্া।
ৰাছু িুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লামৰ লনবদবশনা পািন কলৰৰ্া। ছসাঁ হাবতবৰ
আহাৰ গ্ৰহণ কলৰৰ্া আৰু পান কলৰৰ্া। মছলিদত প্ৰবৱশৰ ছু ন্নতসমূ হ আদায়
কলৰৰ্া। ছসামাওঁবত ছসাঁ ভলৰ আৰু ওিাওঁবত ৰ্াওঁ ভলৰ আগত লদৰ্া। হাদীছত

মুছলিম উম্মতৰ সৰ্বসাধাৰণৰ ৰ্াবৰ্ গুৰুত্বপূ ণব পাঠ-সমূ হৰ িগত সংলিষ্ট লৰ্ধান

74

ৰ্লণবত দু আ পাঠ কলৰৰ্া। ঘৰত প্ৰবৱশ কৰা আৰু ওবিাৱাৰ সময়ত দু আ পাঠ
কলৰৰ্া। আল্লাহৰ লহফািতত লনৰাপদ থালকৰ্া আৰু ছতবৱঁই ৰক্ষ্া কলৰৰ্।
ভ্ৰমনত ৰ্ালহৰ ছহাৱাৰ সময়ত দু আ পল়েৰ্লি নাপাহলৰৰ্া। লপতৃ-মাতৃৰ িগত
ভাি ৰ্যৱহাৰ কলৰৰ্া। মনত ৰালখৰ্া, ছতামাৰ ওপৰত লসহঁতৰ অলধকাৰ ৰ্হুত
লেবটা ছকাৰআন হাদীবছবৰ প্ৰমালণত। ইয়াত ছকাবনা ধৰণৰ অৱবহিা নকলৰৰ্া।
অনযথা অনু তাপ কলৰৰ্িগীয়া হ’ৰ্। আৰু লপছত অনু তাপ কলৰবি ছকাবনা কামত
নাবহ। আত্মীয় স্বিন আৰু প্ৰলতবৰ্শীসকিৰ প্ৰলত দয়া কলৰৰ্লি নাপাহলৰৰ্া।
ডািৰক সন্মান আৰু সৰুক মৰম কলৰৰ্া। মহান আল্লাহ তাআিাই লকবছ,
َ ٱَّلل ُُي ُِّب ٱل ۡ ُم ۡحسِ ن
َ ﴿ َوأ َ ۡحس ُِن ۚٗ ٓوا ْ إ ذن ذ
]٢١١ : ﴾ [ابلقرة١٩٥ ِني
ِ
আৰু সৎকমব কৰা, লকয়বনা আল্লাবহ সৎকমবকাৰীক ভাি পায়। (আি ৰ্াক্বাৰাহঃ
১৯৫)
আৰু ৰাছু িুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাবম লকবছ,

»«إنكم ال تسعون انلاس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن اخللق

“ছতামাবিাবক ছতামাবিাকৰ সম্পবদবৰ মানু হৰ মন িয় কলৰৰ্লি সক্ষ্ম নহৰ্া,
লকন্তু ছতামাবিাকৰ ৰ্াবৰ্ উলিৎ ছতামাবিাবক হাঁহী মুখ আৰু ভাি িলৰত্ৰৰ িাৰা
লসহঁতৰ মন িয় কৰা।”
এইদবৰ ৰাছু িুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাবম মুআি ৰালদআল্লাহু আনহুক
লকলছি,

».«اتق اهلل حيثما كنت وأتبع السيئة احلسنة تمحها وخالق انلاس خبلق حسن

“তুলম ে’ছতই নাথাকা লকয় আল্লাহক ভয় কৰা, লেবকাবনা ছৰ্য়া আমিৰ
লপছবতই ভাি কাম কলৰৰ্া, ই ছৰ্য়া আমিক মুলছ ছপিাৰ্ আৰু মানু হৰ িগত
ভাি ৰ্যৱহাৰ কলৰৰ্া।”1
কলৰ্বয় লকবছ,
1

লতৰলমিী, হাদীছ নং ১৯৮৭; মুছনাবদ আহমদ ৫/১৫৩; দাৰমী, হাদীছ নং ২৭৯১।
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 فطاملا استعبد اإلنسان إحسان............... أحسن إىل انلاس تستعبد قلوبهم
“মানু হৰ প্ৰলত দয়াশীি ছহাৱা ছতলতয়াবহ লকলনৰ্ পালৰৰ্া লসহঁতৰ অন্তৰ, সদায়
সহানু ভূলতৰ িাৰাই মানু হক িয় কৰা োয়।”
নৱিাতকৰ ছক্ষ্ত্ৰত আনন্দ প্ৰকাশ কলৰ মুৰ্াৰকৰ্াদ লদৰ্া, লসহঁতৰ ৰ্াবৰ্
হাদীছত ৰ্লণবত দু আ কৰা। লৰ্পদগ্ৰস্ত ছিাকসকিৰ সহবোলগতা কৰা, ছতবন
কলৰবি তুলম ছছাৱাৰ্ পাৰ্া। মূ ঠবত, ইছিামী লশষ্টািাৰ আৰু আদাৰ্ আখিাক
মালন িলিৰ্া। ছৰ্য়া আখিাক(িলৰত্ৰ)ৰ পৰা আঁতৰত থালকৰ্া। আল্লাবহ আমাক
সকবিাবক ছসই সকিবিাকৰ অন্তভূ বি কৰক লেসকবি িলৰয়তৰ আদাৰ্আখিাক ৰ্িায় ৰাবখ। লনশ্চয় আল্লাহ তা‘আিা সকবিা ৰ্স্তুৰ ওপৰত
ক্ষ্মতাৰ্ান, দু আ কৰ্ুিৰ ছক্ষ্ত্ৰত ছতবৱঁই উপেু ি সিা।
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ছসাতৰতম পাঠ: লশ্বকব আৰু লৰ্লভন্ন প্ৰকাৰ পাপ কামৰ পৰা সতকব থকা
আৰু আনক সতকব কৰা
ইয়াৰ মািত সাতটা ধ্বংসকাৰী পাপ অনযতম। ছসইবৰ্াৰ লহবছ:
১। আল্লাহৰ িগত লশ্বকব কৰা, ২। োদু কৰা, ৩। অনযায়ভাবৱ ছকাবনাৰ্াক হতযা
কৰা লেবটা আল্লাবহ লনলষদ্ধ কলৰবছ, ৪। এলতমৰ সম্পদ আত্মসাত কৰা, ৫। সু ত
ছিাৱা, ৬। েু দ্ধৰ ময়দানৰ পৰা লপঠ ছদখুৱাই পিায়ন কৰা আৰু ৭। সৎিলৰত্ৰা
মুলমনা সৎসৰি নাৰীসকিৰ প্ৰলত ৰ্যলভিাৰৰ অপৰ্াদ লদয়া।
িগবত আন লকছু মান আবছ ছেবনঃ
লপতৃ-মাতৃৰ অৰ্াধয ছহাৱা, আত্মীয় সম্পকব লৰ্লছন্ন কৰা, লমছা সাক্ষ্য প্ৰদান কৰা,
লমছা শপত গ্ৰহণ কৰা, প্ৰলতবৰ্শীক কষ্ট লদয়া, ছতি, সম্পদ আৰু মান-সন্মানৰ
প্ৰলত অতযািাৰ কৰা ইতযালদ লেবটা আল্লাহ তা‘আিা আৰু ছতওঁৰ ৰাছু ি
িাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাবম লনবষধ কলৰবছ।
ৰ্যাখযা:
ছিখক ৰালহমাহুল্লাবহ মুছলিমসকিৰ কৰণীয় আখিাক আৰু আমিৰ ৰ্ণবনাৰ
লপছত ছতবখবত এই পাঠত লশ্বকবৰ ভয়াৱহতা সম্পবকব ভয় প্ৰদশবনসহ আন আন
গুনাহ সম্পবকব আবিািনা আৰম্ভ কলৰবছ। তাবৰ মািত সাতটা মাৰাত্মক আৰু
ধ্বংসাত্মক গুনাহৰ আবিািনা কলৰবছ, োবত উম্মত ইয়াৰ পৰা সতবক হয়। আৰ্ু
হুৰাইৰা ৰালদয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা ৰ্লণবত, ৰাছু িুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লাবম
লকবছ,
, والسحر, الشرك باهلل: قالوا يا رسول هللا وما هي؟ قال,"إجتنبوا السبع الموبقات
, والتولي يوم الزحف, وأكل مال اليتيم, وأكل الربا,وقتل النفس حرم هللا إال بالحق
"وقذف المحصنات الغافالت المؤمنات
“ছতামাবিাবক সাতটা লৰ্ধ্বংসী লৰ্ষয়ৰ পৰা আঁতৰত থকা। ছাহাৰ্ীসকবি
সু লধবি, ছহ আল্লাহৰ ৰাছু ি, ছসইবৰ্াৰ লক লক? ছতবখবত ক’ছি, আল্লাহৰ িগত
লশ্বকব কৰা, োদু কৰা, লনলষদ্ধ ছকাবনা িীৱনক অনযায়ভাবৱ হতযা কৰা, সু ত
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ছিাৱা, এলতমৰ সম্পদ আত্মসাত কৰা, েু দ্ধৰ ময়দানৰ পৰা পিায়ন কৰা আৰু
সৎসৰি িালৰলত্ৰকভাবৱ পলৱত্ৰা নাৰীক ৰ্যলভিাৰৰ অপৰ্াদ লদয়া।1
 إجتنبواইয়াৰ অথব লহবছ, ছতামাবিাবক দূ লৰত থকা আঁতৰত থকা। الموبقات
ইয়াৰ অথব ধ্বংসকাৰী, মুলৰ্কাত ৰ্ুলি নামাকৰণ কৰাৰ কাৰণ লহবছ, এই ধৰণৰ
অপৰাবধ অপৰাধীক পৃলথৱীবতা ধ্বংস কবৰ অথবাৎ তাৰ ওপৰত লৰ্লভন্ন ধৰণৰ
শালস্ত আবৰাপ কৰা হয়, আৰু আলখৰাতত িাহান্নামৰ শালস্তৰ িাৰা ধ্বংস কলৰৰ্।
লশ্বকব সম্পবকব আবিািনা িতুথব নং পাঠত অলতৰ্ালহত লহবছ।
োদু কৰা- আৰু ই লহবছ, তাৰ্ীি-কৰ্ি, িৰা-ফুঁকা আৰু এবন লকছু মান আমি
লেবয় মানু হৰ আত্মা আৰু শৰীৰ উভয়ক প্ৰভালৱত কবৰ। ইয়াৰ িাৰা ৰ্হুবতই
ছৰ্মাৰ হয়, মৃতুযৰ্ৰণ কবৰ, স্বামী-স্ত্রীৰ মািত লৰ্বভদ-লৰ্বেদ সৃ লষ্ট হয়। আবকৌ
ছকাবনা ছকাবনা োদু এবনকুৱা আবছ লেবটা লকছু মান মানু হৰ নিৰৰ্ন্ধ কলৰ
ছদখুৱা হয়, োৰ ছকাবনা ৰ্াস্তৱতা নাই। আল্লাহ তা‘আিাই লকবছ,
َۡ
ۡ َ
ُ
َ َ َ ُ ذٓ َ ذ
َ َ ْ َُۡ ۡ َ َ
َٰٓ َ ﴿ قَالُوا ْ َي َٰ ُم
َٰ َ ون أ ذول َم ۡن أل
َ ِ وَس إ ِ ذما ٓ أن تُل
 قال بَل ألق ِۖوا فإِذا ح َِبال ُه ۡم٦٥ ق
ق ِإَوما أن نك
َ
َ ُ ۡ ُ ُّ َ
ۡ َي ذۡ ُل إ َ َۡلهِ مِن س
َٰ َ ِح ِره ِۡم أ ذن َها ت َ ۡس
]٨٨ ،٨١ : ﴾ [طه٦٦ َع
ِصۡهم
ِ وع
ِ
োদু কৰলৰ্িাবক সু লধবি,বহ মুছা, তুলম আগবত লনবক্ষ্প কলৰৰ্া, ছন আলম আগবত
লনবক্ষ্প কলৰম? মূ ছাই কবি, ৰ্ৰং ছতামাবিাবকই আগবত লনবক্ষ্প কৰা। ফিত
িবগ িবগ লসহঁতৰ োদু ৰ প্ৰভাৱত মুছাৰ এবন ধাৰণা হ’ি ছে, লসহঁতৰ িৰীবৰ্াৰ
আৰু িালঠবৰ্াৰ ছকৰবমৰ কলৰৰ্ ধলৰবছ। (ত্বা-হাঃ ৬৫-৬৬)
োদু হাৰাম; কাৰণ, োদু আল্লাহৰ িগত কুফলৰ কৰা। ই ঈমান আৰু ছতৌহীদৰ
সম্পূ ণব পলৰপন্থী। আল্লাহ তা‘আিাই লকবছ,
ُۡ َ ََ ٞ
ۡ َ ۡ َ َ َ ذ َٰ ُ َ ٓ ذ
َ َُ ََ
]٢٠١ :َّت َيقوَل إِن َما َن ُن ف ِۡت َنة فَل تكف ۡر ِۖ ﴾ [ابلقرة
ان مِن أح ٍد ح
ِ ﴿وما يعل ِم

1

ছহীহ ৰ্ু খাৰী, হাদীছ নং ২৬১৫; ছহীহ মুছলিম, হাদীছ নং ৮৯; নাছায়ী, হাদীছ নং ৩৬৭১;
আৰ্ু দাউদ, হাদীছ নং ২৮৭৪।
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ছসই দু িবন ছেলতয়াই কাবৰাৰ্াক ইয়াৰ লশক্ষ্া লদলছি ছতলতয়াই লকলছি- ছিাৱা
আলম ছকৱি এটা পলৰক্ষ্াবহ, ছতামাবিাবক কুফলৰ নকলৰৰ্া। (আি-ৰ্াক্বাৰাঃ
১০২)
োদু কৰৰ শালস্ত লহবছ হতযা।
উবল্ললখত লেবৰ্াৰ লৰ্ষয় ৰ্লণবত লহবছ এইবৰ্াৰ আটাবয় হাৰাম আৰু কলৰ্ৰা
গুনাহ। এিন মুছলিমৰ দালয়ত্ব লহবছ লস এই ধৰণৰ ডািৰ ডািৰ গুণাহৰ পৰা
আঁতৰত থালকৰ্। েলদ ছকাবনা কাৰণত এই ধৰণৰ ছকাবনা গুণাহ সংঘলটত হয়
ছতবন্ত ততালিবক তাওৰ্া কৰা উলিত। অনু তাপ কলৰৰ্ িালগৰ্ আৰু এই গুনাহ
িগবত আন আন সকবিা ধৰণৰ গুনাহ লিতীয়ৰ্াৰ নকৰাৰ প্ৰলতজ্ঞা কলৰৰ্
িালগৰ্।
সক্ষ্ম অনু োয়ী মানু হক ছৰ্য়া কামৰ পৰা লৰ্ৰত ৰখা। মুছলিম ভাইক গুনাহত
লিপ্ত ছহাৱাৰ পৰা ভয় ছদখুৱা আৰু গুনাহৰ পলৰণলত সম্পবকব সতকব কৰা।
কাৰণ, এইবটা ছনক আমি, তাকৱা, সৎ কামৰ আবদশ আৰু অসৎ কামৰ
লনবষধ কৰা আৰু আল্লাহৰ লপবন মানু হক আহ্বান প্ৰলত সহবোলগতা। আৰু
এইবটাবৱই লহবছ নৰ্ীসকিৰ ত্বৰীকা। আল্লাহ তা‘আিা ছতওঁৰ নৰ্ী মুহাম্মদ
িাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লামক লকবছ,
۠ َ َ َ َ َٰ َ َ َ ۡ ُ ٓ ْ َ ذ
ۡ
ذ
ٓ ِ ِ ﴿ قُل َهَٰ ِذه ِۦ َسب
]٢٠٦ :ري ٍة أنا َو َم ِن ٱت َب َع ِِنِۖ﴾ [يوسف
ِۡل أدعوا إَِل ٱَّللِۚٗ لَع ب ِص
ছকাৱা, এইবটাবৱই ছমাৰ পথ, মই আৰু ছমাৰ অনু সাৰীসকবি পূ ণব লৰ্শ্বাস আৰু

ইয়াক্বীনৰ লসবত মানু হক আল্লাহৰ লপবন আহ্বান কবৰাঁ। (ইউছু ফঃ ১০৮)
আল্লাহ তা‘আিাই আমাক আৰু সকবিা মুছলিমবক সকবিা ধৰণৰ গুনাহৰ পৰা
লহফােত কৰক। পৃলথৱীত আৰু আলখৰাতৰ িীৱনত আমাক আল্লাহৰ ৰ্াণীৰ
ওপৰত অটি থকাৰ তাওফীক দান কৰক। লনশ্চয় ছমাৰ ৰৰ্ সৰ্ববশ্ৰাতা আৰু
দু আ কৰ্ুিকাৰী।
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ওঠৰতম পাঠ: মৃত ৰ্যলিৰ কাফন-দাফন আৰু িানাো
মৃত ৰ্যলিৰ কাফন-দাফনৰ ৰ্যৱস্থাপনা আৰু িানাোৰ ছািাত।
মৃত ৰ্যলিৰ ৰ্াবৰ্ কৰণীয়:
মৃতুয লনলশ্চত হ’ছি তাৰ দু বয়া িকু ৰ্ন্ধ কলৰ লদয়া আৰু মুখ ৰ্ন্ধ কলৰ
লদয়া।
মৃত ৰ্যলিক গুছি কবৰাৱাৰ পদ্ধলত। গুছি কবৰাৱাৰ সময়ত প্ৰথবম
মৃত ৰ্যলিৰ িজ্জাস্থান ঢালক িৰ্। তাৰলপছত মুদাব ক অিপ দালি ধলৰ িাবহ িাবহ
তাৰ ছপটত অিপ ছহঁিা লদৰ্। গুছি প্ৰদানকাৰী ৰ্যলি লনিৰ হাতত মুিা ৰ্া
ছকাবনা কাবপাৰ ছমলৰয়াই িৰ্, োবত মৃত ৰ্যলিৰ মিমুত্ৰৰ পৰা লনিবক ৰক্ষ্া
কলৰৰ্ পাবৰ । তাৰলপছত মৃত ৰ্যলিক ছািাতৰ অিুৰ দবৰ অিু কৰাৰ্ আৰু
তাৰ মূ ৰ আৰু দাল়ে ৰ্গৰী পাবতবৰ আৰু পানীবৰ ধু ৰ্। তাৰলপছত শৰীৰ ছসাঁ
ফাবি পানী ঢালিৰ্ তাৰলপছত ৰ্াওঁ ফাবি। এবনবক লিতীয় আৰু তৃতীয়ৰ্াৰ
ধু ৰ্। প্ৰলতৰ্াৰ হাবতবৰ ছপটৰ ওপৰত অিপ িাবহলক িাপ লদৰ্। লকৰ্া ৰ্ালহৰ
হ’ছি ছসইবটা ধু ই লদৰ্ আৰু তুিা ৰ্া এবন ছকাবনা ৰ্স্তুবৰ স্থানবটা ৰ্ন্ধ কলৰ
ৰালখৰ্। েলদ তথালপও ৰ্ন্ধ নহয় ছতবনহ’ছি উপেু ি ছকাবনা ৰ্স্তুৰ িাৰা অথৰ্া
আধু লনক ছকাবনা ডািৰী পদ্ধলত অনু সাবৰ ছেবন প্লাস্টাৰ ৰ্া আন ছকাবনা ৰ্স্তুবৰ
ৰ্ন্ধ কলৰৰ্ িালগৰ্ আৰু পুনৰ অিু কৰাৰ্ িালগৰ্। েলদ লতলনৰ্াৰত পলৰষ্কাৰ
নহয় ছতবনহ’ছি পাঁিৰ পৰা সাতৰ্াৰ লিবক ধু ৰ্ িালগৰ্। তাৰলপছত কাবপাবৰবৰ
শৰীৰবটা মুলছ লদৰ্ আৰু ছািদাৰ অংগ আৰু অপ্ৰকাশয স্থানসমূ হত সু গলন্ধ
িগাৰ্। েলদ ছগাবটই শৰীৰত সু গলন্ধ িবগাৱা হয় ছতবন্ত আৰু ভাি। িগবত তাৰ
কাফনসমূ হ ধু প-ধু নাবৰ সু গলন্ধ কলৰ িৰ্। েলদ তাৰ মুি আৰু নখ ডািৰ থাবক
ছতবনহ’ছি কালট লদৰ্, লকন্তু িুলি খুৰাই লনলদৰ্। নাৰী হ’ছি তাইৰ িুলি লতলনটা
ছৰ্নু গালথ লপছফাবি ওিমাই লদৰ্।
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মৃত ৰ্যলিৰ কাফন
ৰ্গা ৰিৰ লতলনখন কাবপাৰত পুৰুষৰ কাফন লদয়া উিম। কুতবা আৰু পাগড়ী
ইয়াৰ অন্তভূ ি
ব নহয়। মৃত ৰ্যলিক ইয়াৰ মািত পেবায়ক্ৰবম ৰখা হ’ৰ্। ইয়াৰ
পলৰৰ্বতব এটা কুতবা, এটা ইিাৰ আৰু এটা লিফাফাৰ িাৰা কাফন লদবিও হ’ৰ্।
নাৰীৰ কাফন পাঁি টুকৰা কাবপাৰত লদয়া হ’ৰ্, ছসয়া লহবছ িাদৰ, মুখাৰ্ৰণ,
ইিাৰ আৰু দু টা লিফাফা। লশশু ৰ্ািকৰ কাফন একৰ পৰা লতলনটা কাবপাৰত
লদৰ্ পালৰ আৰু সৰু ছছাৱািীৰ কাফন এটা কুতবা আৰু দু টা লিফাফাবৰ লদয়া
হয়।
মৃত ৰ্যলি িীলৱত অৱস্থাত োক অলছয়যত কলৰ োৰ্ লসবয়ই হ’ৰ্ তাৰ
গুছি কবৰাৱা, দাফন কৰা আৰু তাৰ ওপৰত িানাোৰ ছািাত প়োৰ ছৰ্লছ
হকদাৰ। তাৰলপছত তাৰ লপতা, তাৰলপছত তাৰ লপতামহ, তাৰলপছত তাৰ
ৰ্ংশৰ অলধকতৰ ঘলনষ্ঠ ছিাকৰ হক। এবনলক নাৰীবয় োক অলছয়যত কলৰৰ্
লসবয়ই হ’ৰ্ উপবৰাি কামসমূ হ সম্পাদনৰ অলধকতৰ হকদাৰ। তাৰলপছত
তাইৰ মা, তাৰলপছত আইতা, তাৰলপছত পয়বায়ক্ৰবম তাইৰ ৰ্ংশৰ অলধকতৰ
ঘলনষ্ঠ নাৰী।
স্বামী-স্ত্রীৰ ছক্ষ্ত্ৰত এিবন আনিনক গুছি লদৰ্ পাবৰ।

আৰ্ু ৰ্কৰ লছলিক

ৰালদয়াআল্লাহু ‘আনহুক ছতওঁৰ স্ত্রীবয় গুছি লদলছি আৰু আিী ৰালদয়াল্লাহু
‘আনহুবয় ছতওঁৰ স্ত্রী ফালতমা ৰালদয়াল্লাহু ‘আনহাক গুছি লদলছি।
িানাোৰ ছািাতৰ পদ্ধলত:

প্ৰথম তাকৰ্ীৰৰ লপছত ছু ৰা আি-ফালতহা

প়ো হয়। ইয়াৰ িগবত েলদ সৰু ছকাবনা ছু ৰা ৰ্া দু টা অথৰ্া এটা আয়াত পাঠ
কৰা হয় ছতবন্ত ভাি। কাৰণ, এই সম্পবকব ইৰ্বন আব্বাি ৰালদয়াল্লাহু
‘আনহুমাৰ পৰা হাদীছ ৰ্লণবত আবছ। ইয়াৰ লপছত লিতীয় তাকৰ্ীৰ লদয়া হ’ছি
ৰাছু িুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আিাইলহ অছাল্লামৰ ওপৰত দু ৰূদ প়ো হয় লেবটা ছািাতত
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তাশ্বাহুহদৰ (আিালহয়যাতুৰ) লপছত প়ো হয়। তাৰলপছত তৃতীয় তাকৰ্ীৰ লদ
লনম্ন লিলখত দু আ কৰা হয়:
َ َُْ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ
َ َ َ ِّ َ َ َ ِّ َ ْ ْ َّ ُ َ
ْ َ ُ
 الله َّم من. َوذك ِرنا َوأنثانا،ْينا
ِ ِْينا و كب
ِ  وص ِغ، وَغئِبِنا، وشا ِهدِنا، وميتِنا، َ«اللهم اغ ِفر َِِلينا
َ ْ ُ َ
َ ْ ْ َ َ ْ َ َّ ُ َ ْ َ
َ َ ُ َّ َ َ َّ ُ َ ْ َ ْ َ
َْ
،رْحه
ِْ  الله َّم اغ ِف ْر لُ َوا-اْلسال ِم َومن ت َوفته مِنا فت َوفه لَع اْليمان
ِ أحييته مِنا فأحيِ ِه لَع
ْ َ ُ َ َ ْ ُ ْ ِّ َ َ ُ َ ُ ُ ْ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ْ َ
َ َ
َ َو َن ِّقه مِن، َبد
ِْ َ ْاغسلْ ُه بال ْ َماءِ َواثلَّلْج َوال
ِ
ِ
ِ ِ  ووسع مدخله و، وَعف ِه واعف عنه وأك ِرم نزل
َ
َ َّ َ ُ َ ْ َ ُ ْ َّ َّ ْ ُ َ َ َ َ َ ْ
ُُ
ً  َو َأبْد ِْلُ َد، س
ً ْ ْيا م ِْن َداره ِ َوأ ْهالً َخ
ً ْ ارا َخ
ْيا
ِ
ٍ
اذلن ْو ِب اْلطايا كما ينّق اثلوب األبيض مِن ادلن
ِ
ِ
َ
ُ َوأع ِْذهُ م َِن َع َذاب الْ َق َْب [ َو َع َذاب انلَّار] َو َأ ْفص ْح َل- اْل ًن َة
َ ْ ْيا م ِْن َز ْوج ِه
ً ْ  َو َز ْو ًجا َخ، م ِْن أ ْهلِ ِه
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ َ َ َْ ْ
ُ
ْ َ ْ َْ
َ َْ َْ ُ
» الله َّم ال َت ِرمنا أج َرهُ َوال ت ِضلنا بعده-َبه ِ َون ِّو ْر ل ُ فِي ِه
ِ ِِف ق
উচ্চাৰণ: আল্লাহুম্মাগলফৰিী হাইলয়যনা ওৱা মাইলয়যলতনা ওৱা শ্বালহদীনা ওৱা

গাইলৰ্না ওৱা ছালগৰীনা ওৱা কালৰ্লৰনা ওৱা োকালৰনা ওৱা উনছা-না।
আল্লাহুম্মা মান আহ-ইয়াইতাহু লমন্না ফা আহ-লয়হী-আিাি ইছিাম, অমান
তাওৱাফফাইতাহু লমন্না ফাতাৱাফফাহু আিাি ঈমান। আল্লাহুম্মাগলফৰিাহু
অৰহামহু, ওৱা আলফলহ, ওৱা আ‘ফু আনহু ওৱা আকলৰম নু েুিাহু ওৱাছলছ’
মুদখািাহু, অগলছিহু লৰ্িমা-লয় ওৱাি-ছািলি ওৱাি ৰ্াৰলদ। ওৱা নালক্কলহ
লমনাি িুনুলৰ্ অি খাতায়া কামা য়ূ নাক্কাি ছাওৰ্ুি আৰ্ইয়ােু লমনাদদানালছ, ওৱা
আৰ্লদিহু দাৰান খাইৰাম্ লমন্ দা-লৰহী ওৱা আহিান খাইৰাম্ লমন আহলিহী,
ওৱা ঝাওিান খাইৰাম লমন্ ঝাওলিলহ, ওৱা আদলখিহুি িান্নাতা, ওৱা আ-ইেহু
লমন আোলৰ্ি ক্বাৰ্লৰ (ওৱা আোলৰ্ন্নাৰ), ওৱা আফলছহ িাহু লফ ক্বাৰ্লৰলহ ওৱা
নাওৱীৰ িাহু ফীলহ, আল্লাহুম্মা িা তাহলৰমনা আিৰাহু অিা তুলিল্লানা
ৰ্া’দাহু।”
তাৰলপছত িতুথব তাকৰ্ীৰ লদৰ্ আৰু ছসাঁ ফাবি ছািাম লফৰাৰ্। ছািাম ছকৱি
এটাই। (ৰ্াওঁ ফাবি ছািাম লফবৰাৱাৰ প্ৰবয়ািন নাই)
িানাোৰ ছািাতত প্ৰবতযক তাকৰ্ীৰৰ লসবত হাত উবঠাৱা মুস্তাহাৰ্। েলদ মৃত
ৰ্যলি পুৰুষ হয় তবনহ’ছি الخ... اَلل هه َّّم اغفِرلَ ّههক’ৰ্। আৰু েলদ মৃত ৰ্যলি মলহিা
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হয় ছতবনহবি ইয়াৰ পলৰৰ্বতব الخ.... اَلل هه َّّم اغفِرلَ َهاঅথবাৎ স্ত্রীলিঙ্গৰ সৰ্বনাম ছোগ
কলৰৰ্ িালগৰ্। আৰু েলদ মৃতৰ সংখযা দু ই হয় ছতবনহ’ছি الخ.. اَلل هه َّّم اغفِرلَ هه َما
আৰু ইয়াৰ ছৰ্লছ হবি  الخ.... ّ اَلل هه َّّم اغفِرلَ ههمঅথবাৎ সংখযা লহিাবৰ্ সৰ্বনাম
ৰ্যৱহাৰ কলৰৰ্ িালগৰ্।
মৃত েলদ লশশু হয় ছতবনহ’ছি উপবৰাি মাগলফৰাতৰ দু আৰ পলৰৰ্বতব এই দু আ
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উচ্চাৰণ: “আল্লাহুম্মাজ্ আিহু ফাৰাতান ওৱা িুখৰান লিওৱালিদাইলহ, ওৱা
শ্বাফীআন মুািাৰ্া। আল্লাহুম্মা ছালক্কিলৰ্হী মাওৱােীনাহুমা- ওৱা আ’লিম লৰ্হী
উিু-ৰাহুমা-, ওৱা আিলহকুহু লৰ্ছা-লিলহি মু’লমনীন ওৱা আিআিহু ফী লকফািালত ইব্ৰাহীমা আিাইলহি ছািাম, অলক্বহী লৰ্ৰাহমালতকা আোৰ্াি িাহীম।”
ছু ন্নত লহবছ, ইমাম মৃত পুৰুষৰ মূ ৰৰ সন্মু খত লথয় হ’ৰ্ আৰু নাৰী হ’ছি
শৰীৰৰ মাি ভাগত লথয় হ’ৰ্।
মৃতৰ সংখযা একালধক হ’ছি পুৰুষৰ মৃতবদহ ইমামৰ লনকটৱতবী থালকৰ্ আৰু
নাৰীৰ মৃতবদহ লকৰ্িাৰ লনকটৱতবী থালকৰ্। লসহঁতৰ িগত সৰু ি’ৰা-ছছাৱািী
হ’ছি পুৰুষৰ লপছত ি’ৰাৰ স্থান, তাৰলপছত নাৰীৰ আৰু সৰ্ববশষত ছছাৱািীৰ
স্থান হ’ৰ্। মৃত িৰাৰ মূ ৰ পুৰুষৰ মূ ৰ ৰ্ৰাৰ্ৰ ৰালখৰ্ আৰু নাৰীৰ মধযাংশ
পুৰুষৰ মূ ৰ ৰ্ৰাৰ্ৰ ৰালখৰ্। এইদবৰ ছছাৱািীৰ মূ ৰ নাৰীৰ মূ ৰ ৰ্ৰাৰ্ৰ আৰু
ছছাৱািীৰ মধযাংশ পুৰুষৰ মূ ৰ ৰ্ৰাৰ্ৰ ৰখা হ’ৰ্। সকবিা মুছাল্লী ইমামৰ
লপছফাবি লথয় হ’ৰ্। লকন্তু েলদ ছকাবনাৰ্াই ইমামৰ লপছত লথয় হ’ৰ্লি স্থান
নাপায় ছতবনহ’ছি লস ইমামৰ ছসাঁ ফাবি লথয় হ’ৰ্।
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