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পাাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পর সম্মিম্মলে মুনাজাে 

   

আমাতদর মদতশ বলতে মেতল ভারেীয় উপমহাতদতশ পাাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পর মদা‘আ-মুনাজাতের প্রচলন মদখতে 

পাওয়া যায়। এ ম্মবষতয় এখন ম্মকছু আতলাচনা মপশ করম্মছ। 

পাাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাে মশতষ মদা‘আ কবুল হওয়ার কথা বহু সহীহ হাদীস মথতক প্রমাম্মিে।  

োহতল এ ম্মনতয় ম্মবেকক মকন? আসতল পাাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পর মদা‘আ ম্মনতয় ম্মবেকক নয়, ম্মবেকক হতলা এর পদ্ধম্মে 

ম্মনতয়। ময পদ্ধম্মেতে মদা‘আ করা হতে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইম্মহ ওয়াসাল্লাম বা োাঁর সাহাবাতয় মকরাম এভাতব 

মদা‘আ কতরম্মছতলন ম্মক না? োই আম্মম এখাতন আতলাচনা করব মসই মদা‘আ-মুনাজাে ম্মনতয় যার মতযে ম্মনতনাক্ত 

সবকম্মি শেক ম্মবদেমান: 

এক. পাাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পর মদা‘আ করা। 

দুই. মসই মদা‘আ-মুনাজাে জামা‘আতের সাতথ করা। 

ম্মেন. প্রম্মেম্মদন প্রম্মে ফরয সালাে মশতষ মদা‘আ-মুনাজাে করা। 

এ শেকাবম্মল ম্মবম্মশষ্ট মদা‘আ-মুনাজাে কেিুকু সুন্নেসিে মসিাই এ অযোতয়র মূল আতলাচে ম্মবষয়। 

পাাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাে আদাতয়র পর প্রচম্মলে মুনাজাে করা না করার বোপাতর আমাতদর মদতশর মলাকতদর 

সাযারিেঃ ম্মেন ভাতে ম্মবভক্ত মদখা যায়। 

এক. যারা সালাম ম্মফরাতনার পর বতস বতস ম্মকছুক্ষি ম্মবম্মভন্ন ম্মযম্মকর-আযকার আদায় কতরন যা সহীহ হাদীস দ্বারা 

প্রমাম্মিে। 

দুই. যারা সালাম ম্মফরাতনার পর মকাতনা ম্মযম্মকর-আযকার না কতর োড়াোম্মড় দাাঁম্মড়তয় যান সুন্নে সালাে আদাতয়র 

জনে। 

ম্মেন. যারা সালাম ম্মফরাতনার পর সবকদা ইমাম সাতহতবর সাতথ একতে মুনাজাে কতরন। মুনাজাে মশষ হওয়ার পর 

সুন্নে সালাে আদায় কতরন। 

আর এ ম্মেন যরতনর মলাকতদরই এ সকল আমতলর সমথকতন মকাতনা না মকাতনা দলীল প্রমাি রতয়তছ। 

প্রথম দতলর প্রমাি: 

প্রথম দতলর দম্মলল-প্রমাি স্পষ্ট। োহতলা বুখারী ও মুসম্মলমসহ বহু হাদীতসর ম্মকোতব সালাতের পর ম্মযম্মকর-আযকার 

অযোতয় ম্মবম্মভন্ন ম্মযম্মকতরর কথা সহীহ সনতদ বম্মিকে আতছ। যা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইম্মহ ওয়াসাল্লাম ও োাঁর 

সাহাবাতয় মকরাম আমল কতরতছন। অতনক ইমাম ও উলামাতয় মকরাম এ ম্মযম্মকর-আযকার সম্পতকক স্বেন্ত্র পুস্তক 

সংকলন কতরতছন। 

ম্মদ্বেীয় দতলর প্রমাি: 

ম্মদ্বেীয় দতলর প্রমাি হতলা এই হাদীসম্মি: আতয়শা রাম্মদয়াল্লাহু আনহা মথতক বম্মিকে, ম্মেম্মন বতলন, 
اْم » لَّما ل ما إيذاا سا

لَّ لايْهي واسا َّلَّ اهلُل عا ُّ صا نا انلَِّبي ُقوُل: َكا ا يا ارا ما ْقدا ْقُعْد إيَّلَّ مي امي »يا ْكرا لي وااْْلي
ْكتا ذاا اجْلاَلا ُم، تاباارا َلا نْكا السَّ مي مُ وا َلا نْتا السَّ

ا
 «اللُهمَّ أ
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“নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইম্মহ ওয়াসাল্লাম যখন সালাম ম্মফরাতেন েখন ‘আল্লাহুিা আনোসসালাম ওয়াম্মমনকাসসালাম 

োবারাকো ইয়া যালজালাম্মল ওয়াল ইকরাম’ পড়তে যেিুকু সময় লাতে োর মচতয় মবম্মশ সময় বসতেন না।”1
 

োরা এ হাদীস দ্বারা বুতে ম্মনতয়তছন ময, এ ম্মযম্মকরিুকু আদায় করতে যেিুকু সময় লাতে এর মচতয় মবম্মশ বসা ম্মিক 

নয়। োই োড়াোম্মড় সুন্নে আদাতয়র জনে দাাঁম্মড়তয় মযতে হতব। 

আসতল এ হাদীস দ্বারা োরা যা বুতেতছন ো সম্মিক নয়। 

হাদীসম্মির বোখো হতলা, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইম্মহ ওয়াসাল্লাম মযতহেু ইমাম ম্মছতলন োই ম্মেম্মন সালাম 

ম্মফরাতনার পর এেিুকু সময় মাে মকবলামুখী হতয় বসতেন এরপর ম্মেম্মন মুসল্লীতদর ম্মদতক মুখ ম্মফম্মরতয় বসতেন। 

আর ম্মেম্মন ময প্রতেেক ফরয সালাতের পর মুসল্লীতদর ম্মদতক মুখ কতর বসতেন ো বহু সহীহ হাদীস দ্বারা 

প্রমাম্মিে।2 

সুেরাং এ হাদীস দ্বারা কখতনা প্রমাম্মিে হয় না ময, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইম্মহ ওয়াসাল্লাম সালাম ম্মফম্মরতয় এ 

মদা‘আিুকু পতড় োড়াোম্মড় দাাঁম্মড়তয় মযতেন সুন্নে সালাে আদাতয়র জনে। 

ফরয সালাে আদাতয়র পর ম্মযম্মকর, োসবীহ, োহলীল বজকন কতর োড়াোম্মড় সুন্নে আদাতয়র জনে দাাঁম্মড়তয় যাওয়া 

মমাতিও সুন্নে নয়। বরং সুন্নে হতলা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাম্মিে ম্মযম্মকর, মদা‘আ, োসবীহ, োহলীল সাযে মে 

আদায় কতর োরপর সুন্নে আদায় করা। 

েৃেীয় দতলর প্রমাি: 

েৃেীয় দল যারা ফরয সালাতের পর সম্মিম্মলে ভাতব (জামাআতের সাতথ) মুনাজাে কতরন োতদর দম্মলল হতলা ঐ 

সকল হাদীস যাতে সালাে মশতষ মদা‘আ কবুতলর কথা বলা হতয়তছ এবং মদা‘আ করতে উৎসাম্মহে করা হতয়তছ। এ 

সকল হাদীস ছাড়া োতদর এ কাতজর সমথকতন হাদীস মথতক সরাসম্মর অনে মকাতনা প্রমাি মনই। এমন মকাতনা হাদীস 

োরা মপশ করতে পারতবন না যাতে মদখা যাতব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইম্মহ ওয়াসাল্লাম প্রতেেক সালাে 

জামা‘আতের সাতথ আদায় মশতষ সকলতক ম্মনতয় সবকদা হাে েুতল মুনাজাে কতরতছন। 

োরা ময সকল হাদীস প্রমাি ম্মহতসতব মপশ করতে চান োর ম্মশতরানাম হতলা, 
 اتي وا لا الصَّ  را بُ دُ  ءُ اعا دلُّ اا  ،اتي وا لا الصَّ  با يْ قي عا  ءُ اعا ادلُّ 

োরা মতন কতর ম্মনতয়তছন আকীবাস সালাে ও দুবুরাস সালাে অথক সালাম ম্মফরাতনার পর। আসতল ো নয়। এর 

অথক হতলা সালাতের মশষ অংতশ। এ সকল হাদীতস সালাতের মশষ অংতশ অথকাৎ মশষ ববিতক দুরূদ পাি করার পর 

সালাতমর পূতবক মদা‘আ করার কথা বলা হতয়তছ। পম্মরভাষায় যা মদা‘আতয় মাছুরা ম্মহতসতব আমাতদর কাতছ পম্মরম্মচে। 

সালাে মশতষ মদা‘আ কবুল সম্পতকক যে হাদীস এতসতছ ো সবগুতলা মদা‘আ মাছুরা সম্পতকক। যার সময় হতলা 

সালাম ম্মফরাতনার পূতবক। আর মদা‘আ মাছুরা শুযু একিা নয়, অতনক। লক্ষে করতল মদখা যাতব সালাতের মশতষ 

মদা‘আ সংক্রান্ত এ সকল হাদীতস ‘বা’দাস সালাে’ বলা হয়ম্মন। হাদীস গ্রতে এ সকল মদা‘আতক  
لاوااتي  يااُء ُدبُرا الصَّ ْدعي

ا
لاوااتي اأو  ااْْل يْبا الصَّ قي ُء عا اعا  دلُّ

                                                           
1. সহীহ মুসম্মলম, হাদীস নং ৫৯২; সুনান ম্মেরম্মমযী, হাদীস নং ২৯৮; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৯২৪ 

2. মজমু‘ ফাোওয়া, ইমাম ইবন োইম্মময়োহ 
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(সালাে মশতষর মদা‘আ) অযোতয় উতল্লখ করা হতয়তছ। এখাতন দুতিা ম্মবষয়: একিা হতলা সালাে মশতষর মদা‘আ। 

ম্মদ্বেীয়িা হতলা সালাে মশতষর ম্মযম্মকর। প্রথমম্মির স্থান হতলা সালাম ম্মফরাতনার পূতবক। আর ম্মদ্বেীয়ম্মির স্থান হতলা 

সালাম ম্মফরাতনার পর। 

ইমাম ইবন োইম্মময়োহ, ইবনুল কাইতয়েম প্রমুখ উলামাতয় মকরাতমর মে এিাই। 

এ মেম্মি কুরআন ও হাদীতসর আতলাতক মবম্মশ যুম্মক্ত গ্রাহে। বান্দা যখন সালাতে থাতক েখন মস আল্লাহর ম্মনকতি 

অবস্থান কতর। মদা‘আ মুনাজাতের সময় েখনই। যখন সালাতের সমাম্মি ম াম্মষে হতলা েখন নয়। েখন সময় হতলা 

আল্লাহর ম্মযম্মকতরর, মযমন আল্লাহ বতলন, 
لَٰوةَ  قََضۡيُتمُ  فَإَِذا﴿ َ  فَٱۡذُكُروا   ٱلصَّ ٰ  َوُقُعوٗدا قَِيٰٗما ٱّللَّ   [٣٠١: النساء] ﴾ ُجُنوبُِكۡم   َوََعَ

“যখন মোমরা সালাে মশষ করতল েখন দাাঁম্মড়তয়, বতস ও শুতয় আল্লাহতক স্মরি করতব।” [সূরা আন-ম্মনসা, আয়াে: 

১০৩]  

এ সম্পম্মককে হাদীসগুতলার ভাষা এবং সাতথ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইম্মহ ওয়াসাল্লাম-এর আমলসমূহ েভীরভাতব 

পযকাতলাচনা করতল এ ম্মবষয়ম্মিই বুতে আতস ময, সালাম ম্মফরাতনার পতরর সময়িা মদা‘আ করার সময় নয়, ম্মযম্মকর 

করার সময়। 

োরপরও প্রশ্ন মথতক যায় ময রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইম্মহ ওয়াসাল্লাম ফরয সালাতের পর কখতনা ম্মক মদা‘আ 

কতরন ম্মন? হা কতরতছন। েতব ো সম্মিম্মলেভাতব নয়। 

মযমন হাদীতস এতসতছ, আল-বারা ইবন আতযব রাম্মদয়াল্লাহু আনহু মথতক বম্মিকে, ম্মেম্মন বতলন, 
لَّيْناا إيذاا ُكنَّا» لْفا  صا َّلَّ  اهللي  راُسولي  خا لايْهي  اهللُ  صا ، عا لَّما ْحبابْناا واسا

ا
نْ  أ

ا
نْ  ناُكونا  أ ، عا ينيهي لايْناا ُيْقبيُل  يامي ، عا هي ْعتُهُ : قاالا  بيواْجهي مي ُقوُل  فاسا  قيني  راب  : »يا

اباكا  ذا بااداكا  تابْعاُث  ياْوما  عا  « عي
“আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইম্মহ ওয়াসাল্লাম এর ম্মপছতন সালাে আদায় করোম। আমরা োর ডান 

ম্মদতক সালাে আদায় করতে পছন্দ করোম। ম্মেম্মন আমাতদর ম্মদতক মুখ করতেন। আল-বারা বতলন, েখন োতক 

বলতে শুনোম, ‘‘মহ আল্লাহ! আপনার শাম্মস্ত মথতক আমাতক বাাঁচান, ময ম্মদন আপম্মন আপনার বান্দাতদর উিাতবন।’’3 

জামা‘আতের সাতথ ম্মেম্মন মুসল্লীতদর ম্মনতয় মদা‘আ কতরতছন, এমন মকাতনা বিকনা মনই। যা আতছ ো োর ম্মবপরীে। 

মযমন বম্মিকে হাদীসম্মির প্রম্মে লক্ষে করুন! মসখাতন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইম্মহ ওয়াসাল্লাম একবচন শব্দ বেবহার 

কতরতছন। বতলতছন ‘‘আমাতক বাাঁচান...।’’ সকলতক সাতথ ম্মনতয় মদা‘আম্মি করতল বলতেন ‘‘আমাতদরতক বাাঁচান।’’ 
আতরকম্মি হাদীতসর প্রম্মে লক্ষে করুন। ম‘ুআয ইবন জাবাল রাম্মদয়াল্লাহু ‘আনহু বতলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইম্মহ ওয়াসাল্লাম োর হাে যতর বতলন, 
اُذ، ياا» ي  ُمعا ، إيّن   وااّللَّ بُّكا حي

ُ ي  ْلا بُّكا  إيّن   وااّللَّ حي
ُ الا  ، «ْلا قا يكا : فا وصي

ُ
اذُ  ياا أ نَّ  َّلا  ُمعا عا ة   ُك   ُدبُري  في  تادا َلا ن   اللَُّهمَّ : تاُقوُل  صا عي

ا
ا  أ ، َعا ، ذيْكريكا  واُشْكريكا

تيكا  واُحْسني  باادا  «عي
“মহ মু‘আয! আল্লাহর কসম, আম্মম মোমাতক ভাতলাবাম্মস, আল্লাহর কসম আম্মম মেমাতক ভাতলাবাম্মস। োরপর ম্মেম্মন 

বতলন, েুম্মম অবশেই প্রতেেক সালাতের পর বলতব, মহ আল্লাহ! আপনার ম্মযম্মকর, আপনার মশাকর ও আপনার জনে 

উত্তম ইবাদে করতে আমাতক সাহাযে করুন।’’4 

                                                           
3. সহীহ মুসম্মলম, হাদীস নং ৭০৯ 

4. সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ১৫২২ 
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মদখুন! প্রখোে সাহাবী মু‘আয ইবন জাবাল কাওতমর ইমাম ম্মছতলন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইম্মহ ওয়াসাল্লাম  

োতক ইতয়তমতনর েভনকর, ম্মশক্ষক ও ইমাম ম্মহতসতব পাম্মিতয়ম্মছতলন। ম্মেম্মন সালাতে ইমামম্মে করতেন। রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইম্মহ ওয়াসাল্লাম োতক এ মদা‘আম্মি সকলতক ম্মনতয় করার ম্মনতদকশ ম্মদতে পারতেন; ম্মকন্তু ম্মেম্মন ো মদন 

ম্মন। ম্মেম্মন োতক একা একা মদা‘আম্মি করার জনে বতলতছন। হাদীতসর ভাষাই োর প্রমাি। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইম্মহ ওয়াসাল্লাম সালাম ম্মফরাতনার পর ম্মেনবার ‘আস্তােম্মফরুল্লাহ’ (আম্মম আল্লাহর কাতছ 

ক্ষমা চাম্মে) বতলতছন। ম্মেম্মন যম্মদ এিা সকলতক ম্মনতয় করতেন োহতল ‘নাস্তােম্মফরুল্লাহ’ (আমরা আল্লাহর কাতছ 

ক্ষমা চাম্মে) বলতেন। 

যারা ফরয সালাে মশতষ মকাতনা ম্মযম্মকর-আযকার না কতর উতি মেল োরা একিা সুন্নে (মুস্তাহাব) মছতড় ম্মদল। 

আবার যারা সালাে মশতষ সম্মিম্মলেভাতব মুনাজাে কতর উতি মেল োরা একিা সুন্নে বাদ ম্মদতয় মস স্থাতন অনে 

একম্মি ম্মবদ‘আে আমল করল। 

োই সারকথা হতলা, পাাঁচ ওয়াক্ত সালাে আদাতয়র পর সব সময় জামা‘আতের সাতথ মুনাজাে করা একম্মি 

ম্মবদআে। যা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইম্মহ ওয়াসাল্লাম কতরন ম্মন, সাহাবাতয় মকরাম ও োতবঈেি কতরতছন 

বতল মকাতনা প্রমাি মনই। 

েতব যম্মদ মকহ জামা‘আতে সালাে আদাতয়র পর একা একা মদা‘আ মুনাজাে কতরন ো সুন্নতের মখলাপ হতব না। 

এমম্মনভাতব ইমাম সাতহব যম্মদ সকলতক ম্মনতয় ম্মবতশষ মকাতনা পম্মরম্মস্থম্মেতে মকাতনা মকাতনা সময় মদা‘আ-মুনাজাে 

কতরন েতব ো নাজাতয়য হতব না। 

ইমাম ইবন োইম্মময়োহ, ইবনুল কাইতয়েম ও মুফেীতয় আজম ফয়জুল্লাহ রহ.-সহ অতনক আতলম-উলামা এ মে 

বেক্ত কতরতছন। 

সালাে মশতষ ময সকল মদা‘আ হাদীস দ্বারা প্রমাম্মিে: 

আম্মম এখাতন সালাে মশতষ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইম্মহ ওয়াসাল্লাম ময সকল মদা‘আ ও ম্মযম্মকর আদায় 

কতরতছন ও করতে বতলতছন োর কতয়কম্মি দৃষ্টান্ত ম্মহতসতব মপশ করতে চাই। যাতে পািক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইম্মহ ওয়াসাল্লাম-এর এ সুন্নেতক আমল ম্মহতসতব গ্রহি কতরন এবং এ সম্পম্মককে ম্মবদ‘আে পম্মরহার কতরন। 

১. ছাওবান রাম্মদয়াল্লাহু আনহু মথতক বম্মিকে, ম্মেম্মন বতলন,  
نا »  َّلَّ  اهللي  راُسوُل  َكا لايْهي  اهللُ  صا ، عا لَّما افا  إيذاا واسا نْ  انَْصا تيهي  مي َلا را  صا ثًا اْستاْغفا قاالا  ثاَلا   :وا

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইম্মহ ওয়াসাল্লাম যখন সালাে মশষ করতেন েখন ম্মেনবার ক্ষমা প্রাথকনা করতেন এবং 

বলতেন, 
نْتا  اللُهمَّ »

ا
مُ  أ َلا نْكا  السَّ مي ُم، وا َلا ْكتا  السَّ لي  ذاا تاباارا

امي  اجْلاَلا ْكرا يْفا  «وااْْلي : " كا ْوزاايعي 
ا
يْْل ُقلُْت ل ُد: فا ِلي ُر قاالا الْوا ْستاْغفي

ا
: تاُقوُل: أ اُر؟ قاالا اَّْلْستيْغفا

ُر اهللا  ْستاْغفي
ا
، أ  «اهللا

‘আল্লাহুিা আনোসসালামু, ওয়াম্মমনকাসসালামু, োবারাকো ইয়া যালযালাম্মল ওয়ালইকরাম’ অথকাৎ মহ আল্লাহ! েুম্মম 

শাম্মন্তময় এবং মোমার ম্মনকি হতে শাম্মন্তর আেমন, েুম্মম কলোিময়, মহ মযকাদাবান, মহানুভব! ওয়ালীদ বতলন, আম্মম 

ইমাম আওযায়ীতক ম্মজতেস করলাম (ম্মযম্মন এ হাদীতসর একজন বিকনাকারী) ক্ষমা প্রাথকনা কীভাতব করতে হতব? 



 

 

পাাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পর সম্মিম্মলে মুনাজাে 
6 

ম্মেম্মন বলতলন, ‘েুম্মম বলতব, আস্তােম্মফরুল্লাহ! আস্তােম্মফরুল্লাহ! (আম্মম আল্লাহর কাতছ ক্ষমা চাম্মে, আম্মম আল্লাহর 

কাতছ ক্ষমা চাম্মে)।”5  

২. মুেীরা ইবন শু‘বা রাম্মদয়াল্লাহু আনহু মুয়াম্মবয়া রাম্মদয়াল্লাহু আনহু-এর কাতছ ম্মলতখতছন ময, নবী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইম্মহ ওয়াসাল্লাম যখন সালাে মশষ কতর সালাম ম্মফরাতেন েখন বলতেন, 
ا  َّلا » هُ  اهللُ  إيَّلَّ  إيلا يكا  َّلا  واْحدا ي ُ، َشا ُ  لا ُ  الُْملُْك  لا لا ا  واُهوا  اْْلاْمدُ  وا ء   ُك   َعا ْ يٌر، َشا انيعا  َّلا  اللُهمَّ  قادي ا ما يما ، ل يْتا ْعطا

ا
َّلا  أ يا  وا ا ُمْعطي يما ، ل ناْعتا  واَّلا  ما

عُ  نْفا نْكا  اجْلاد   ذاا يا  «اجْلادُّ  مي
“লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুম্মল্ল শাইম্ময়ন কাদীর, 

আল্লাহুিা লা- মাতন‘আ ম্মলমা আ‘োইো ওয়ালা মু‘ম্মেয়া ম্মলমা মানা‘ো ওয়ালা ইয়ান ফাউ’ যালজাম্মি ম্মমনকাল জািু” 

অথকাৎ ‘আল্লাহ বেেীে ইবাদাতের মযােে মকাতনা মাবুদ মনই। ম্মেম্মন এক োর মকাতনা শরীক মনই। রাজত্ব োরই 

এবং সমস্ত প্রশংসা োর। ম্মেম্মন সকল ম্মকছুর উপর ক্ষমোবান। মহ আল্লাহ আপম্মন যা দান কতরন ো বাযা মদয়ার 

মকহ মনই। আর আপম্মন যা বাযা ম্মদতবন ো মদয়ার মে মকহ মনই। আর আযাতবর মুকাতবলায় যনবানতক োর যন 

মকাতনা উপকার করতে পাতর না’।”6 

৩. আবু্দল্লাহ ইবন যুবাইর রাম্মদয়াল্লাহু আনহু মথতক বম্মিকে, ম্মেম্মন প্রতেেক সালাতের মশতষ সালাম ম্মফরাতনার পর 

বলতেন, 
ا  َّلا » هُ  اهللُ  إيَّلَّ  إيلا يكا  َّلا  واْحدا ي ُ، َشا ُ  لا ُ  الُْملُْك  لا لا ا  واُهوا  اْْلاْمدُ  وا ء   ُك   َعا ْ يٌر، َشا ْولا  َّلا  قادي َّلا  حا ةا  وا ا  َّلا  بياهللي، إيَّلَّ  قُوَّ َّلا  اهلُل، إيَّلَّ  إيلا  إييَّاُه، إيَّلَّ  ناْعبُدُ  وا
 ُ ةُ  لا ُ  انل ْعما لا ْضُل، وا ُ  الْفا لا ُن، اثلَّنااءُ  وا ا  َّلا  اْْلاسا يا  اهللُ  إيَّلَّ  إيلا ُ  ُُمْليصي ينا  لا اوْ  ادل  ل ريها  وا

فيُرونا  كا قاالا  «الَْكا باْيي  وا نا : »اْبُن الزُّ َّلَّ  اهللي  راُسوُل  َكا  اهللُ  صا
لايْهي  لَّما  عا ل ُل  واسا نَّ  ُيها ة   ُك   ُدبُرا  بيهي َلا  «صا

“‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুম্মল্ল শাইম্ময়ন কাদীর, 

লা হাওলা ওয়ালা কুয়োো ইল্লা ম্মবল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালা না’বুদু ইল্লা ইয়োহু, লাহুন ম্মন’মােু ওয়ালাহু ফাযলু 

ওয়ালাহুছ ছানাউল হাসান, লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুখম্মলসীনা লাহুিীন ওয়ালাও কাম্মরহাল কাম্মফরূন’। অথকাৎ ‘আল্লাহ 

বেেীে ইবাদতের মযােে মকাতনা মাবুদ মনই। ম্মেম্মন এক োর মকাতনা শরীক মনই। রাজত্ব োরই এবং প্রশংসা োর। 

ম্মেম্মন সকল ম্মকছুর ওপর ক্ষমোবান। আল্লাহ প্রদত্ত শম্মক্ত বেেীে গুনাহ মথতক ম্মবরে থাকার ও ইবাদে করার শম্মক্ত 

কাতরা মনই। আল্লাহ বেেীে মকাতনা ইলাহ মনই। আমরা োতক ছাড়া আর কাতরা ইবাদে কম্মর না। সমস্ত অনুগ্রহ ও 

মেষ্ঠত্ব োরই। সকল সুন্দর ও ভাল প্রশংসা োরই জনে। ম্মেম্মন বেেীে আর মকাতনা ইলাহ মনই। আমরা যমকতক 

একমাে োরই জনে ম্মনযকারি কতর ম্মনতয়ম্মছ, যম্মদও কাতফরা ো পছন্দ কতর না’। ইবন যুবাইর রাম্মদয়াল্লাহু আনহু 

বতলন, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইম্মহ ওয়াসাল্লাম প্রতেেক সালাতের মশতষ এ বাকেগুতলার মাযেতম আল্লাহর 

ইলাম্মহয়োতের ম াষিা ম্মদতেন’।”7 

৪. আবু হুরায়রা রাম্মদয়াল্লাহু ‘আনহু মথতক বম্মিকে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইম্মহ ওয়াসাল্লাম বতলতছন, 
نْ » بَّحا  ما ة   ُك   ُدبُري  في  اهللا  سا َلا ثًا صا ، ثاَلا ثييا ثاَلا دا  وا ي ثًا اهللا  وامحا ، ثاَلا ثييا ثاَلا ا  وا ّبَّ كا ثًا اهللا  وا ، ثاَلا ثييا ثاَلا تْليكا  وا ةٌ  فا يْسعا ، ت يْسُعونا ت قاالا  وا اما : وا  تاما

ائاةي  ا  َّلا : الْمي هُ  اهللُ  إيَّلَّ  إيلا يكا  َّلا  واْحدا ي ُ، َشا ُ  لا ُ  الُْملُْك  لا لا ا  واُهوا  اْْلاْمدُ  وا ء   ُك   َعا ْ يرٌ  َشا راْت  قادي ايااهُ  ُغفي طا إينْ  خا ناْت  وا ثْلا  َكا بادي  مي  «اْْلاْحري  زا

                                                           
5. সহীহ মুসম্মলম, হাদীস নং ৫৯১ 
6. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৮৪৪, ৬৩৩০, ৬৬১৫; সহীহ মুসম্মলম, হাদীস নং ৫৯৩। 

7. সহীহ মুসম্মলম, হাদীস নং ৫৯৪। 
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“ময বেম্মক্ত প্রতেেক সালাতের পর মেম্মেশ বার ‘সুবহানাল্লাহ’ বলতব, মেম্মেশ বার ‘আলহামদু ম্মলল্লাহ’ বলতব ও 

মেম্মেশ বার ‘আল্লাহু আকবার’ বলতব। এরপর ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া 

লাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুম্মল্ল শাইম্ময়ন কাদীর’ (আল্লাহ বেেীে ইবাদাতের মযােে মকাতনা মা‘বুদ মনই। ম্মেম্মন এক 

োর মকাতনা শরীক মনই। রাজত্ব োরই এবং প্রশংসা োর। ম্মেম্মন সকল ম্মকছুর ওপর ক্ষমোবান) বতল একশ পূিক 

করতব, োর পাপগুতলা ক্ষমা কতর মদয়া হতব যম্মদও ো সমুতের মফনা পম্মরমাি হয়।”8 

এ ছাড়াও সালাতের পর আতরা অতনক ম্মযম্মকর ও মদা‘আর কথা হাদীতস এতসতছ। মসগুতলা আদায় করা মযতে পাতর। 

মযমন সুরা ইখলাছ, সূরা ফালাক, সুরা নাছ পাি করার কথা এতসতছ। আয়ােুল কুরসী পাি করার বিকনা এতসতছ । 

এ সব মদা‘আ একই সাতথ আদায় করতে হতব এমন মকাতনা বাযে বাযকো মনই। সময় ও সুতযাে মে যা সহজ 

মসগুতলা আদায় করা মযতে পাতর। মমািকথা হতলা, এ সুন্নেম্মি মযন আমরা মকাতনা কারতি ভুতল না যাই মস ম্মবষতয় 

সেকক থাকা দরকার। অতনকতক সালাে মশতষ এমন ম্মকছু আমল করতে মদখা যায় মযগুতলা হাদীতস পাওয়া যায় না, 

মসগুতলা বজকন করা উম্মচে। মযমন মাথায় হাে ম্মদতয় ম্মকছু পাি করা বা ম্মকছু পাি কতর মচাতখ ফুাঁক মদয়া ইেোম্মদ। 

  

                                                           
8. সহীহ মুসম্মলম, হাদীস নং ৫৯৭ 
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