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সালাতের উতেতযে 
হাাঁটার আদব 

 

 

লেখক: শাইখুে ইসোম, অন্যতম জ্ঞান্ী, ইমাম ও মুজাদ্দিদ শাইখ 

মুহাম্মাদ ইবন্ আবু্দে ওহাহ্হাব 

রদ্দহমাহুল্লাহু তা‘আো 

 

সসৌদদ গ্রন্থাগাতরর ২৬৯/৮৬ নং এ সংরদিে হস্তদলদিে 

পাণু্ডদলদপ ও অনোনে কদেপয় প্রকাদযে সংস্করতের মধ্ে হতে 

দকোবটিতক দবশুদ্ধকরে ও েুলনামুলক পর্যাতলাচনা করার সিতে 

র্ারা অবদান সরতিতেন োরা হতলন: আব্দুল কারীম ইবন 

মুহাম্মাদ আল-লাদহম, নাদসর ইবন আব্দলু্লাহ আে-তু্বরাইম এবং 

সা‘উদ ইবন মুহাম্মাদ আল-বাযার। 

পরম করুোময় অদে দয়ালু আল্লাহর নাম
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পদ্দরচ্ছেদ: সাোচ্ছতর উচ্ছিচ্ছশয হাাঁটার আদাব 

 

দ্দবন্চ্ছের সাচ্ছে পদ্দবত্র অবস্থাে সাোচ্ছতর দ্দদচ্ছক গমন্ করা সুন্নাত। লেচ্ছহতু 

রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম বচ্ছেচ্ছেন্: “র্িন সকাতনা বেদি 

সুন্দরভাতব অর্ ূকতর োরপর সস মসদিতদর উতেতযে সবর হয়, সস সর্ন 

োর আঙ্গলুগুতলা এটির মাতে অপরটি প্রতবয না করায়। কারে সস 

েিন সালাতেই থাতক।” এবং েখন্ লস বাড়ী হচ্ছত লবর হচ্ছব—েদ্দদও সাোত 

োড়া অন্য উচ্ছিচ্ছশয লবর হে—তখন্ লস বেচ্ছব: 

 اللهم ،  باهلل إال قوة وال حول  وال هللا على توكلت ، باهلل اعتصمت ، باهلل آمنت هللا بسم 

 علي  يُجهل أو أَجهل أو  أُظلم أو أَظلم  أو  أُزل أو أَزل  أو  أُضل  أو أضل أن  بك أعوذ  إني

 “আল্লাহর ন্াচ্ছম শুরু করোম। আদ্দম ঈমান্ এচ্ছন্দ্দে আল্লাহর উপর, 

আল্লাহচ্ছকই আাঁকচ্ছড় ধচ্ছরদ্দে আর আল্লাহর উপচ্ছরই দ্দন্র্ভ র কচ্ছরদ্দে। আল্লাহর পক্ষ 

হচ্ছত আসা বযতীত লকাচ্ছন্া সাহােয ও শদ্দি লন্ই। লহ আল্লাহ! দ্দন্শ্চে আদ্দম লতামার 

কাচ্ছে আশ্রে প্রােভন্া করদ্দে, লেন্ আদ্দম কাউচ্ছক পেভ্রষ্ট ন্া কদ্দর আর দ্দন্চ্ছজও 

পেভ্রষ্ট ন্া হই, আদ্দম লেন্ কাউচ্ছক দ্দবচু্যত ন্া কদ্দর আর দ্দন্চ্ছজও দ্দবচু্যত ন্া হই। 

আদ্দম কাচ্ছরা উপচ্ছর জেুমু ন্া কদ্দর আর আদ্দমও লেন্ জেুুু ু চ্ছমর দ্দশকার ন্া হই। 

আর আদ্দম লেন্ কাউচ্ছক অজ্ঞতার মচ্ছধয দ্দন্চ্ছক্ষপ ন্া কদ্দর আর দ্দন্চ্ছজও অজ্ঞতার 

মচ্ছধয দ্দন্দ্দক্ষপ্ত ন্া হই।” 
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 এবং শান্তদ্দচ্চ্ছে ও র্াব-গাম্ভীেভ সহকাচ্ছর সাোচ্ছতর জচ্ছন্য লহাঁচ্ছট োচ্ছব। লেচ্ছহতু 

রসূে সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম বচ্ছেচ্ছেন্: “র্িন সোমরা ইকামাে 

শুনতে পাতব, েিন সোমরা এমন অবস্থায় সহাঁ তট র্াতব সর্, সোমাতদর 

ওপর যান্তদচত্তভাব রতয়তে। এরপতর সালাতের সর্টুকু পাতব আদায় 

করতব আর র্া েুতট র্াতব ো কার্া করতব।” লস তার পা কাোকাদ্দে লেেচ্ছব 

আর বেচ্ছব: 

 وال بطرا   وال أشرا   أخرج لم  فإني هذا ممشاي وبحق عليك السائلين بحق أسألك إني اللهم  

 تغفر وأن النار من تنقذني أن أسألك مرضاتك وابتغاء سخطك اتقاء خرجت سمعة وال رياء

  أنت إال الذنوب يغفر ال إنه جميعا   ذنوبي لي

“লহ আল্লাহ! আদ্দম লতামার দ্দন্কট প্রােভন্া করদ্দে লতামার দ্দন্কট 

প্রােভন্াকারীচ্ছদর লতামার উপচ্ছর লে হক রচ্ছেচ্ছে তার মাধযচ্ছম, আর আমার এ 

গমচ্ছন্র হচ্ছকর মাধযচ্ছম। লেচ্ছহতু লকাচ্ছন্া লগৌরব, অহংকার, লোক লদখাচ্ছন্া অেবা 

প্রদ্দসদ্দি োচ্ছর্র কারচ্ছে আদ্দম লবর হইদ্দন্। আদ্দম লবর হচ্ছেদ্দে লতামার অসন্তুদ্দষ্টর 

র্চ্ছে এবং লতামার সন্তুদ্দষ্ট োচ্ছর্র আশাে। (তাই) আদ্দম লতামার দ্দন্কট প্রােভন্া 
কদ্দর লে, তুদ্দম জাহান্নাম লেচ্ছক আমাচ্ছক রক্ষা কচ্ছরা এবং আমার সমস্ত গুন্াহচ্ছক 

ক্ষমা কচ্ছরা। কারে তুদ্দম োড়া গুন্াহ মাে করার আর লকউ লন্ই।” এবং এরপচ্ছর 

বেচ্ছব:  

 نورا   سمعي وفي نورا   بصري في واجعل نورا   لساني وفي نورا   قلبي في اجعل اللهم

 اللهم نورا   وتحتي نورا   وفوقي نورا   شمالي  وعن نورا   يميني وعن  نورا   وخلفي نورا   وأمامي

  نورا   أعطني

‘‘লহ আল্লাহ! তুদ্দম আমার অন্তচ্ছর ন্ূর দান্ কর, আমার দ্দজহ্বাে ন্ূর দান্ কর, 

আমার দদৃ্দষ্টচ্ছত ন্ূর দান্ কর, আমার শ্রবচ্ছে ন্ূর দান্ কর, আমার সামচ্ছন্ ন্ূর দান্ 
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কর, আমার দ্দপেচ্ছন্ ন্ূর দান্ কর, আমার ডাচ্ছন্ ন্ূর দান্ কর, আমার বাচ্ছম ন্ূর 

দান্ কর, আমার উপচ্ছর ন্ূর দান্ কর, আমার দ্দন্চ্ছচ্ ন্ূর দান্ কর। লহ আল্লাহ! 

আমাচ্ছক ন্ূর প্রদান্ কর।’’ 

 আর েখন্ লস মসদ্দজচ্ছদ প্রচ্ছবশ করচ্ছব তখন্ তার জন্য ডান্ পা আচ্ছগ লদওো 
এবং এ কো বো মুস্তাহাব: 

 صل اللهم الرجيم الشيطان من القديم وسلطانه الكريم وبوجهه العظيم باهلل أعوذ هللا بسم 

  رحمتك أبواب لي  وافتح ذنوبي لي اغفر اللهم محمد على

“আল্লাহর ন্াচ্ছম, আদ্দম মহান্ আল্লাহর কাচ্ছে, তাাঁর সম্মাদ্দন্ত লচ্হারা ও তাাঁর 

প্রাচ্ীন্ রাজচ্ছের উদ্দসোে দ্দবতাদ্দড়ত শেতান্ হচ্ছত আশ্রে প্রােভন্া করদ্দে। লহ 

আল্লাহ! মুহাম্মাচ্ছদর উপর শাদ্দন্ত বর্ভে করুন্ আর আমার পাপসমূহচ্ছক ক্ষমা কচ্ছর 

দ্দদন্। এবং আমার জন্য আপন্ার রহমচ্ছতর দরজা খুচ্ছে দ্দদন্।” এবং লবর হওোর 

সমচ্ছে বাম পা আচ্ছগ দ্দদচ্ছব এবং বেচ্ছব: 

  فضلك أبواب لي وافتح 

“আমার জন্য আপন্ার অন্ুগ্রচ্ছহর দরজাসমূহ উন্মুি কচ্ছর দ্দদন্।” 

 েখন্ লস মসদ্দজচ্ছদ প্রচ্ছবশ করচ্ছব, তখন্ দইু রাকআত [তাদ্দহেযাতুে মসদ্দজদ] 

সাোত আদাে ন্া কচ্ছর বসচ্ছব ন্া; কারে, রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 

ওয়াসাল্লাম বচ্ছেন্: “র্িন সোমাতদর সকউ মসদিদ প্রতবয করতব, েিন 

সস সর্ন দইু রাক‘আে সালাে না পড়া পর্যন্ত না বতস।” এবং লস আল্লাহর 

দ্দেদ্দকর দ্দন্চ্ছে মশগুে হচ্ছব অেবা চু্প োকচ্ছব। দদু্দন্োবী লকাচ্ছন্া কোে মশগুে হচ্ছব 

ন্া। েতক্ষে লস এমন্র্াচ্ছব োকচ্ছব, ততক্ষে লস সাোচ্ছতর মচ্ছধযই গেয হচ্ছব। আর 
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লেচ্ছরশতারা তার ক্ষমার জন্য দেুা করচ্ছত োকচ্ছব েতক্ষে ন্া লস কষ্ট লদে অেবা 

অপদ্দবত্র হচ্ছে পচ্ছড়। 

পদ্দরচ্ছেদ: সাোচ্ছতর পিদ্দত 

এটা মুস্তাহাব লে, লস েখন্ মেুাদ্দিন্চ্ছক “কাদ কা-মাদ্দতস সাোহ” বেচ্ছত শুন্চ্ছব 

তখন্ দাাঁদ্দড়চ্ছে োচ্ছব, েদ্দদ ইমাম মসদ্দজচ্ছদ োচ্ছক ন্তুবা েখন্ ইমামচ্ছক লদখা োচ্ছব। 

ইমাম আহমাদচ্ছক দ্দজজ্ঞাসা করা হচ্ছেদ্দেে: তাকবীচ্ছরর আচ্ছগ দ্দকেু বেচ্ছব? দ্দতদ্দন্ 

বচ্ছেচ্ছেন্: ন্া, লেচ্ছহতু ন্াবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম লেচ্ছক এ মচ্ছমভ 
লকাচ্ছন্া দ্দকেু বদ্দেভত হেদ্দন্, আর তাাঁর লকাচ্ছন্া সাহাবী লেচ্ছকও ন্ে। তারপচ্ছর ইমাম 

কাাঁধ ও লগাড়ােীসমূহ বরাবর কচ্ছর কাতার লসাজা কচ্ছর লদচ্ছবন্। 

সুন্নাত হচ্ছো, প্রেম কাতার, তারপর ধারাবাদ্দহকর্াচ্ছব পরবতী কাতারগুচ্ছো 
পূেভ করা, মুিাদ্দদগে এচ্ছক অপচ্ছরর সাচ্ছে লচ্চ্ছপ দাাঁড়াচ্ছন্া, কাতাচ্ছরর োাঁকাস্থান্ বন্ধ 

করা এবং প্রদ্দতটি কাতাচ্ছরর ডাচ্ছন্ দাাঁড়াচ্ছন্া উেম। ইমাচ্ছমর দ্দন্কচ্ছট দাাঁড়াচ্ছন্াও 

উেম। লেচ্ছহতু আল্লাহর রাসূে সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম বচ্ছেচ্ছেন্: 

“সোমাতদর মতধ্ে সাবালগ ও বুদদ্ধমাতনরা আমার কাোকাদে 

দাাঁড়াতব।” পুরুর্চ্ছদর জন্য সচ্ছবভােম কাতার হচ্ছে প্রেম কাতার, আর লশর্ 

কাতার হচ্ছে অন্ুেম। আর মদ্দহোচ্ছদর জন্য সবভচ্ছশর্ কাতার সচ্ছবভােম আর 

প্রেমটি অন্ুেম। দাাঁড়াচ্ছত সক্ষম হচ্ছে দাাঁদ্দড়চ্ছে বেচ্ছব: 

  "أكبر هللا" 

(আল্লাহু আকবার), এটা োড়া অন্য লকাচ্ছন্া দ্দকেু বো েচ্ছেষ্ট হচ্ছব ন্া।  

  "أكبر هللا"
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(আল্লাহু আকবার) দ্বারা সাোত শুরু করার দ্দহকমাত হচ্ছে: মুসল্লী োর সামচ্ছন্ 

দাাঁড়াচ্ছে তার বড়ে ও মহে লেন্ তার কাচ্ছে উপদ্দস্থত হে, আর এচ্ছত লেন্ লস র্ীত 

হে। েদ্দদ 

  "هللا" 

এর হামোহ লটচ্ছন্ পচ্ছড়, অেবা  

 بر"أك" 

এর হামোহ লটচ্ছন্ পচ্ছড়, অেবা বচ্ছে: 

 ”إكبار“ 

 তচ্ছব তা দ্বারা তাকবীচ্ছর তাহরীমা গৃহীত হচ্ছব ন্া। লবাবা বযদ্দি তার দ্দজহ্বা ন্া 
ন্াদ্দড়চ্ছেই অন্তচ্ছর বা মচ্ছন্ মচ্ছন্ তাকবীচ্ছর তাহরীমা বেচ্ছব। অন্ুরূপ তার জন্য 
দ্দকরাআত, তাসবীহ ও অন্যান্য বযাপাচ্ছরও একই দ্দন্েম প্রচ্ছোজয হচ্ছব। ইমাচ্ছমর 

জন্য লজাচ্ছর তাকবীর বো সনু্নাত। লেচ্ছহতু সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়া সাল্লাম 

বচ্ছেচ্ছেন্: “র্িন ইমাম োকবীর বতল েিন সোমরাও োকবীর বল।” 

তাসমী‘ (সাদ্দম‘আল্লাহু দ্দে মান্ হাদ্দমদা)ও সরচ্ছব বো সুন্নাত। লেচ্ছহতু দ্দতদ্দন্ 

বচ্ছেচ্ছেন্: “র্িন সস বলতব: 

 حمده لمن هللا سمع 

 অথয “আল্লাহ শ্রবে কতরতেন, সর্ োর প্রযংসা কতরতে” েিন 

সোমরা বতলা:  

 الحمد  ولك ربنا  

 “সহ আমাতদর রব, আপনার িনেই সকল প্রযংসা।” 
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 মুিাদী ও একাকী সাোত আদােকারী বযদ্দি এটা আচ্ছস্ত বেচ্ছব। আর লস 

আঙ্গেুগুচ্ছো েম্বা কচ্ছর দ্দমদ্দেচ্ছে লরচ্ছখ তার দইু হাত কাাঁধ পেভন্ত উচ্ছোেন্ করচ্ছব, এ 

সমচ্ছে হাচ্ছতর তােুদ্বে দ্দকবোমুখী োকচ্ছব, েদ্দদ লকাচ্ছন্া ওের ন্া োচ্ছক। আর হাত 

দ’ুটি তার ও তার রচ্ছবর মধযকার পদভ া উন্মুি করার দ্দদচ্ছক ইশারা কচ্ছর উচ্ছোেন্ 

করচ্ছব। লেমন্র্াচ্ছব শাহাদাত আঙ্গচু্ছের ইশারাচ্ছত আল্লাহর তাওহীদচ্ছক লবাঝাে। 

তারপচ্ছর লস তার ডান্ হাচ্ছতর তাে ুদ্বারা বাম হাচ্ছতর কবদ্দজ ধচ্ছর তার ন্ার্ীর 

দ্দন্চ্ছচ্ রাখচ্ছব। এর অেভ হচ্ছে স্বীে রব আেযা ওো জাল্লা এর সামচ্ছন্ তার হীন্তা 
প্রকাশ করা। সাোচ্ছতর পুচ্ছরা সমচ্ছে সকে অবস্থাচ্ছত দ্দসজদার স্থাচ্ছন্ দদৃ্দষ্ট রাখা 
মুস্তাহাব; তচ্ছব তাশাহহুচ্ছদর সমে বযতীত, তাশাহহুচ্ছদর সমচ্ছে শাহাদাত আঙুচ্ছের 

দ্দদচ্ছক তাকাচ্ছব। তারপচ্ছর অন্চু্চ আওোচ্ছজ  

  ”وبحمدك اللهم سبحانك“

বেচ্ছব। এখাচ্ছন্  

 اللهم سبحانك

 শচ্ছব্দর অেভ: আদ্দম আপন্ার সম্মান্ ও মেভাদার উপচ্ছোগী পদ্দবত্রতা ল ার্ো 
করদ্দে, লহ আল্লাহ। 

  وبحمدك 

শচ্ছব্দর অেভ: বো হচ্ছেচ্ছে: আদ্দম আপন্ার প্রশংসা ও পদ্দবত্রতা একই সাচ্ছে বেভন্া 
করদ্দে। 

 اسمك  وتبارك 

 তো এমন্ বরকত ো আপন্ার স্মরচ্ছে অদ্দজভ ত হে।  

 جدك وتعالى
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 তো: আপন্ার সম্মান্ বুেন্দ লহাক।  

 غيرك إله وال

 তো আসমান্ দ্দকংবা েমীচ্ছন্ আপদ্দন্ োড়া আর লকাচ্ছন্া প্রকৃত মা‘বূদ লন্ই, লহ 

আল্লাহ! এোড়া অন্যান্য সান্া ো হাদীচ্ছস বদ্দেভত হচ্ছেচ্ছে- তা দ্বারা সাোত শুরু 

করা জাদ্দেে। এরপচ্ছর দ্দন্রব আওোচ্ছজ বেচ্ছব:  

  الرجيم  الشيطان من باهلل  أعوذ

“আদ্দম দ্দবতাদ্দড়ত শেতান্ লেচ্ছক আল্লাহর দ্দন্কট আশ্রে চ্াই।” বদ্দেভত 

লদাোসমূহ লেচ্ছক োর দ্বারাই আশ্রে প্রােভন্া করা লহাক তা র্াচ্ছো। 

 ]1:الفاتحة[﴾ لرَحهيمه ٱ لَرنَٰمۡح ٱ ّلَله ٱ ِمۡسِب﴿

তারপচ্ছর আচ্ছস্ত দ্দবসদ্দমল্লাহ বেচ্ছব। তচ্ছব দ্দবসদ্দমল্লাহ সূরা োদ্দতহার আোত ন্ে, 

তচ্ছব কুরআচ্ছন্র একটি আোত, ো োদ্দতহার শুরুচ্ছত এবং প্রদ্দত দইু সূরার 

মাঝখাচ্ছন্ রচ্ছেচ্ছে; শুধু সূরা তাওবাহ ও আন্োচ্ছের মাঝখান্ োড়া। বই-পচ্ছত্রর 

শুরুচ্ছত দ্দবসদ্দমল্লাহ লেখা সুন্নাত, লেমন্ সুোইমান্ আোইদ্দহস সাোম তার পচ্ছত্রর 

শুরুচ্ছত দ্দেচ্ছখচ্ছেন্ এবং ন্বী সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম লেমন্টি 

করচ্ছতন্। এটি প্রদ্দতটি কাচ্ছজর শুরুচ্ছত উচ্ছল্লখ করা হে; লকন্ন্া এটি শেতান্চ্ছক 

দ্দবদদূ্দরত কচ্ছর। ইমাম আহমাদ বচ্ছেচ্ছেন্: কদ্দবতার শুরুচ্ছত অেবা কদ্দবতার সাচ্ছে 

দ্দবসদ্দমল্লাহ দ্দেখচ্ছব ন্া। তারপচ্ছর সূরা োদ্দতহা তারতীবসহ ধারাবাদ্দহকতা বজাে 

লরচ্ছখ সুন্দরর্াচ্ছব পাঠ করচ্ছব। এটি প্রদ্দতটি রাকাচ্ছতর একটি রুকন্, লেমন্ হাদীচ্ছস 

এচ্ছসচ্ছে: “সর্ বেদি ফাদেহােুল দকোব পড়ল না োর সালাে সনই।” 

এটিচ্ছক উম্মুে কুরআন্ বো হে। লকন্ন্া এচ্ছত তাওহীদ, দ্দরসাোত, আদ্দখরাত 
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এবং তাকদীচ্ছরর বেভন্া রচ্ছেচ্ছে। প্রেম দইু আোত তাওহীচ্ছদর প্রদ্দত ইদ্দঙ্গত লদে, 

এবং  

هينه ٱ مه ي و   لهكه م   ﴿  ]4:الفاتحة [﴾ لد 

 এ আোতটি আদ্দখরাচ্ছতর প্রদ্দত ইদ্দঙ্গত লদে। “আমরা শুধু আপন্ারই ‘ইবাদাত 

কদ্দর এবং শুধু আপন্ারই সাহােয প্রােভন্া কদ্দর।” এ আোত আচ্ছদশ, দ্দন্চ্ছর্ধ, 

তাওোকু্কে এবং ইখোস সমূ্পেভই আল্লাহর জন্য, এদ্দদচ্ছক ইদ্দঙ্গত কচ্ছর। এ আোচ্ছত 

আচ্ছরা সতকভ তা রচ্ছেচ্ছে সৎপে ও তার অদ্দধকারী এবং এর অন্ুসারীচ্ছদর বযাপাচ্ছর। 

আবার ভ্রাদ্দন্ত ও ভ্রষ্টতার পে সম্পচ্ছকভ ও সতকভ তা রচ্ছেচ্ছে। এটা মুস্তাহাব লে, 

মুসল্লী োমচ্ছব প্রদ্দতটি আোচ্ছতর পচ্ছর; লেচ্ছহতু ন্বী সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 

ওয়াসাল্লাম এর্াচ্ছবই দ্দকরাআত পচ্ছড়চ্ছেন্। এটি কুরআচ্ছন্র সবভচ্ছশ্রষ্ঠ সূরা। আর 

কুরআচ্ছন্র সবভচ্ছশ্রষ্ঠ আোত হচ্ছে আোতুে কুরসী, এচ্ছত লমাট এগাচ্ছরাটি তাশদীদ 

রচ্ছেচ্ছে। 

তাশদীদ ও মচ্ছির লক্ষচ্ছত্র বাড়াবাদ্দড় করা মাকরূহ। সূরা োদ্দতহা লশচ্ছর্ সামান্য 
একটু চু্প লেচ্ছক আমীন্ বেচ্ছব; লেন্ লবাঝা োে লে, এটি কুরআচ্ছন্র আোত ন্ে। 

আমীচ্ছন্র অেভ হচ্ছে: ‘লহ আল্লাহ, আপদ্দন্ কবুে করুন্’, লজহরী সাোচ্ছত ইমাম 

ও মুকতাদী উর্চ্ছেই আমীন্ লজাচ্ছর বেচ্ছব। এরপচ্ছর লজহরী সাোচ্ছত ইমাচ্ছমর জন্য 
দ্দকেু সমে চু্প োকা মুস্তাহাব; সর্মনটি সামূরাহ রাদদয়াল্লাহু ‘আনহুর 

হাদীতস এতসতে। সূরা ফাদহো না িানা বেদির উপর ো দযিা করা 
আবযেক, র্দদ সিমো থাকার পতরও সস ো না কতর, তচ্ছব তার সাোত 

সহীহ হচ্ছব ন্া। আর েদ্দদ লকান্ বযদ্দি এমন্ হে লে, সরূা োদ্দতহা এবং কুরআচ্ছন্র 

অন্য লকান্ আোতও লস জাচ্ছন্ ন্া, তচ্ছব লস বেচ্ছব: 
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 "أكبر وهللا هللا إال إله وال هلل والحمد هللا سبحان" 

 োর অেভ: “আল্লাহর পদ্দবত্রতা ল ার্ো করদ্দে, সকে প্রশংসা আল্লাহরই, আল্লাহ 

োড়া লকাচ্ছন্া প্রকৃত ইোহ লন্ই এবং আল্লাহ সবচ্ছচ্চ্ছে বড়।” লেচ্ছহতু ন্বী 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম বচ্ছেচ্ছেন্: “র্দদ সোমার সতঙ্গ কুরআন 

থাতক, েতব ো পাঠ কর, আর না িানা থাকতল আলহামদদুলল্লাহ, লা 

ইলাহা ইল্লাল্লাহ, এবং আল্লাহু আকবার বতল োরপতর রুকু কর।” 

দ্দতরদ্দমেী ও আব ূদাঊদ এটি বেভন্া কচ্ছরচ্ছেন্। এরপচ্ছর আচ্ছস্ত দ্দবসদ্দমল্লাহ বেচ্ছব, 

তারপচ্ছর একটি পুচ্ছরা সূরা পড়চ্ছব, একটি আোত হচ্ছেও েচ্ছেষ্ট হচ্ছব। তচ্ছব ইমাম 

আহমাদ েম্বা আোত হওোচ্ছক মুস্তাহাব বচ্ছেচ্ছেন্। সাোচ্ছত ন্া োকচ্ছে ইো করচ্ছে 

লস দ্দবসদ্দমল্লাহ লজাচ্ছরও পড়চ্ছত পাচ্ছর, ইো করচ্ছে আচ্ছস্তও পড়চ্ছত পাচ্ছর। েজচ্ছরর 

সাোচ্ছত দ্দতওোচ্ছে মুোসসাে (দী ভ সূরা) হচ্ছত দ্দকরাত পড়া উদ্দচ্ত, োর প্রেম সরূা 
হচ্ছে (কা-ে), আউচ্ছসর বেভন্াচ্ছত এচ্ছসচ্ছে: আদ্দম মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 

ওয়াসাল্লাতমর সাহাবীচ্ছদর কাচ্ছে দ্দজজ্ঞাসা করোম আপন্ারা কুরআন্চ্ছক লমাট 

কত র্াচ্ছগ র্াগ কচ্ছরন্? তারা জবাব দ্দদচ্ছেচ্ছেন্: দ্দতন্, পাাঁচ্, সাত, ন্ে, এগাচ্ছরা, 
লতর, এবং মুেসসাচ্ছের র্াগ একটি। আর েজচ্ছরর সাোচ্ছত সের, অসুস্থতা ও 

অন্ুরূপ লকাচ্ছন্া উের োড়া দ্দকোর (লোট সরূা) লেচ্ছক দ্দতোওোত করা মাকরূহ। 

মাগদ্দরচ্ছবর সাোচ্ছত লস দ্দকোচ্ছর মুোসসাে লেচ্ছক পড়চ্ছব এবং কখচ্ছন্া কখচ্ছন্া 
লস দ্দতওোচ্ছে মুোসসাে লেচ্ছকও পড়চ্ছব; লকন্ন্া ন্বী সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 

ওয়াসাল্লাম মাগদ্দরচ্ছবর সাোচ্ছত সূরা আে-আ‘রাে পচ্ছড়চ্ছেন্। অন্যান্য সাোচ্ছত 

েদ্দদ লকান্ ওজর ন্া োচ্ছক, তচ্ছব আওসাচ্ছত মুোসসাে লেচ্ছক পড়চ্ছব, আর েদ্দদ তা 
ন্া হে তচ্ছব দ্দকোচ্ছর মুোসসাে লেচ্ছক পড়চ্ছব। লকাচ্ছন্া ন্ারীর জন্য সাোচ্ছত শব্দ 

কচ্ছর লতোওোত করাচ্ছত লকাচ্ছন্া সমসযা লন্ই, েদ্দদ ন্া লকাচ্ছন্া দ্দর্ন্ পুরুর্ তার 

আওোজ শুন্চ্ছত পাে। আর রাচ্ছতর লবোে ন্েে সাোত আদােকারী বযদ্দি 

অচ্ছন্যর সদু্দবধার দ্দদচ্ছক লখোে রাখচ্ছব। েদ্দদ তার পাচ্ছশ এমন্ লকউ োচ্ছক লে, তার 
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উচ্চ আওোজ তাচ্ছক কষ্ট দ্দদচ্ছত পাচ্ছর, তচ্ছব লস আচ্ছস্ত পড়চ্ছব। আর েদ্দদ এমন্ হচ্ছে 

োচ্ছক লে লকউ তার লতোওোত শুন্চ্ছত চ্াে, তচ্ছব লস লজাচ্ছর লতোওোত করচ্ছব। 

েদ্দদ লকউ লজাচ্ছর দ্দকরাআচ্ছতর স্থাচ্ছন্ আচ্ছস্ত অেবা আচ্ছস্ত দ্দকরাআচ্ছতর স্থাচ্ছন্ 

লজাচ্ছর দ্দকরাআত শুরু কচ্ছর, তচ্ছব লস ঐর্াচ্ছবই দ্দকরাআত সমাপ্ত করচ্ছব। 

আোচ্ছতর ধারাবাদ্দহকতা রক্ষা করা ওোদ্দজব; লেচ্ছহতু তা ন্স দ্বারা সাবযস্ত 

দ্দবর্ে। আর সরূার তারতীব বা ধারাবাদ্দহকতা রক্ষা করা ওোদ্দজব ন্ে; লেচ্ছহতু 

তা ইজদ্দতহাচ্ছদর মাধযচ্ছম করা হচ্ছেচ্ছে। এটি ন্চ্ছসর মাধযচ্ছম ন্ে, এটিই অদ্দধকাংশ 

আদ্দেমচ্ছদর মতামত। আর এ কারচ্ছেই এই সূরার আচ্ছগ ঐ সূরা লতোওোত করা 
জাদ্দেে। এ জন্যই সাাহাবীচ্ছদর মাসাদ্দহচ্ছে (সূরাসমূচ্ছহর ধারাবাদ্দহকতা) লেখার 

দ্দর্ন্নতা দ্দেে। ইমাম আহমাদ (কারী) হামোহ ও দ্দকসাঈর দ্দকরাআত এবং আব ূ

আমচ্ছরর ‘ইদগাচ্ছম কাবীর’ লক অপেন্দ কচ্ছরচ্ছেন্। দ্দকরাআত লেচ্ছক োচ্ছরগ 

হওোর পচ্ছর সামান্য দ্দকেুক্ষে পেভন্ত দাাঁদ্দড়চ্ছে সাোচ্ছতর প্রেম রে‘উে ইোদাইচ্ছন্র 

(হাত উচ্ছোেন্) ন্যাে পুন্রাে রে‘উে ইোদাইন্ (হাত উচ্ছোেন্) করচ্ছব। 

দ্দকরাআচ্ছতর সাচ্ছে রুকুর তাকবীরচ্ছক দ্দমদ্দেচ্ছে লেেচ্ছব ন্া। লস তাকবীর 

বেচ্ছব। তারপচ্ছর তার দইু হাচ্ছতর আঙ্গেুগুচ্ছোচ্ছক লখাোবস্থাে তার দইু হাাঁটুর 

উপচ্ছর মুদ্দষ্টবি কচ্ছর রাখচ্ছব। দ্দপঠচ্ছক লসাজা কচ্ছর রাখচ্ছব, আর মাো তার বরাবর 

োকচ্ছব, এর লেচ্ছক উাঁচু্ বা দ্দন্চু্ লকান্টিই করচ্ছব ন্া। লেচ্ছহতু আচ্ছেশার হাদীচ্ছস 

এমন্টি এচ্ছসচ্ছে। লস তার দইু পার্শ্ভ লেচ্ছক তার কন্ুই দটুিচ্ছক পৃেক রাখচ্ছব; লেচ্ছহতু 

আবূ হুমাইচ্ছদর হাদীচ্ছস এমন্টি এচ্ছসচ্ছে। আর লস রুকুচ্ছত বেচ্ছব: 

 ’العظيم ربي سبحان‘ 

 োর অেভ: ‘আদ্দম আমার মেভাদাবান্ রচ্ছবর পদ্দবত্রতা ল ার্ো করদ্দে।’ লেচ্ছহতু 

হুোইো রাদ্দদোল্লাহু ‘আন্হুর হাদীচ্ছস এটি এচ্ছসচ্ছে, ো মুসদ্দেম বেভন্া কচ্ছরচ্ছেন্। 
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উেম হচ্ছো কমপচ্ছক্ষ দ্দতন্ বার বেচ্ছব। আর ইমাচ্ছমর জন্য তাসবীর সচ্ছবভাচ্চ 

পদ্দরমাে দশ বার। অন্ুরূপর্াচ্ছব এই হুকুম দ্দসজদাচ্ছত  

 ’األعلى ربي سبحان‘

 োর অেভ: ‘আদ্দম আমার সচ্ছবভাচ্চ রচ্ছবর পদ্দবত্রতা ল ার্ো করদ্দে’ বোর 

লক্ষচ্ছত্রও প্রচ্ছোজয। রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইদ্দহ ওোসাল্লাচ্ছমর দ্দন্চ্ছর্ধাজ্ঞা োকাে রুকু 

অেবা দ্দসজদাচ্ছত লকাচ্ছন্া দ্দকরাআত পাঠ করা োচ্ছব ন্া। এরপচ্ছর লস রুকু হচ্ছত 

মাো উঠাচ্ছব এবং প্রেমবাচ্ছরর মত হাতদ্বেও উচ্ছোেন্ কচ্ছর রাে‘উে ইদাইন্ 

করচ্ছব, আর ইমাম ও মুন্োদ্দরদ বযদ্দি বেচ্ছব: 

 ’حمده لمن هللا سمع‘ 

 োর অেভ: ‘আল্লাহ তার প্রশংসা শুচ্ছন্ন্, লে তার প্রশংসা কচ্ছরন্।’, এটি বো 
হওোদ্দজব। এখাচ্ছন্ ‘লশাচ্ছন্ন্’ অেভ: (দ‘ুআ) কবূে কচ্ছরন্। তারপচ্ছর পূেভর্াচ্ছব 

দাাঁদ্দড়চ্ছে বেচ্ছব:  

 "بعد شيء من شئت ما وملء واألرض السموات ملء الحمد ولك ربنا"

 “লহ আমাচ্ছদর রব! সমস্ত প্রশংসা আপন্ার জন্যই। আসমান্সমূহ, েমীন্ ও 

এতদরু্চ্ছের মচ্ছধয ো দ্দকেু আচ্ছে এবং এরপচ্ছর আপদ্দন্ ো চ্ান্ সব দ্দকেুই আপন্ার 

প্রশংসাে পদ্দরপেূভ।” েদ্দদ লস ইো কচ্ছর, তচ্ছব অদ্দতদ্দরি বৃদ্দি করচ্ছত পারচ্ছব:  

 لما معطي وال أعطيت لما مانع ال عبد لك وكلنا العبد قال  ما أحق والمجد الثناء أهل"

 "الجد منك الجد ذا ينفع وال منعت

 “লহ রব! আপদ্দন্ প্রশংসা ও মেভাদার পূেভ হকদ্বার। বান্দা ো বচ্ছে, তার লেচ্ছকও 

লবশী। আমরা প্রচ্ছতযচ্ছকই আপন্ার বান্দা। আপদ্দন্ ো দান্ কচ্ছরন্ তাচ্ছক প্ররদ্দতচ্ছরাধ 

করার লকউ লন্ই, আপদ্দন্ ো প্রদ্দতচ্ছরাধ কচ্ছরন্, তা লদওোর মত লকউ লন্ই। 
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আপদ্দন্ বযতীত লকাচ্ছন্া (সম্পদ ও সম্মাচ্ছন্র) দ্দবে লকাচ্ছন্া দ্দবেশােীচ্ছক উপকার 

করচ্ছত পাচ্ছর ন্া।” বদ্দেভত অন্যান্য দ‘ুআও লস করচ্ছত পারচ্ছব। আর লস ইো করচ্ছে 

বেচ্ছত পাচ্ছর:  

 الحمد  لك ربنا اللهم

 ‘আল্লাহুম্মা রাব্বান্া োকাে হামদ’ ওোও বেভটি োড়া। লেচ্ছহতু এটি আব ু

সাঈদ ও অন্যান্য সাহাবীচ্ছদর হাদ্দদচ্ছস এচ্ছসচ্ছে। মুকতাদী ইমামচ্ছক লে রাকআচ্ছতর 

রুকুর মচ্ছধয পাচ্ছব, তচ্ছব লস উি রাকাত লপচ্ছেচ্ছে বচ্ছে গেয হচ্ছব। তারপচ্ছর 

তাকবীর বেচ্ছব এবং দ্দসজদাে োচ্ছব, আর দ্দসজদাে োওোর সমে দইু হাতচ্ছক 

উচ্ছোেন্ করচ্ছব ন্া। লস তার হাাঁটু দচু্ছটাচ্ছক রাখচ্ছব, তারপচ্ছর তার দইু হাতচ্ছক 

রাখচ্ছব, তারপর তার লচ্হারাচ্ছক। এবং লস তার কপাে, তার ন্াক এবং দইু হাচ্ছতর 

তােুচ্ছক েমীচ্ছন্র সাচ্ছে র্াচ্ছোর্াচ্ছব দ্দমদ্দশচ্ছে রাখচ্ছব। আর তার পাচ্ছের 

আঙ্গেুগুচ্ছোর মাো দ্দকবোর দ্দদচ্ছক  ুদ্দরচ্ছে রাখচ্ছব। আর এই সাতটি অচ্ছঙ্গর উপচ্ছর 

দ্দসজদা করা েরে বা রুকন্। আর সাোত আদােকারীর জন্য এটা মুস্তাহাব লে, 

লস তার দইু হাচ্ছতর তােুচ্ছক মাটিচ্ছত লরচ্ছখ আঙ্গেুগুচ্ছোচ্ছক একসাচ্ছে লরচ্ছখ দ্দকবোর 

দ্দদচ্ছক মুখ কচ্ছর রাখচ্ছব। তচ্ছব তার কন্ুই দচু্ছটা আোদার্াচ্ছব উাঁচু্ অবস্থাে োকচ্ছব। 

আর অতযন্ত গরম অেবা অতযন্ত ঠান্ডা স্থাচ্ছন্ সাোত আদাে করা মাকরুহ; 

লকন্ন্া তা মচ্ছন্াদ্দন্চ্ছবশ দরূ কচ্ছর লদে। দ্দসজদাকারীর জন্য এটা সুন্নাত লে, লস 

তার বাহুদ্বেচ্ছক তার পার্শ্ভদ্বে লেচ্ছক আোদা রাখচ্ছব, তার লপটচ্ছক তার দইু উরু 

লেচ্ছক আোদা রাখচ্ছব এবং দইু উরুচ্ছক তার দইু পাচ্ছের ন্ো দটুি লেচ্ছক আোদা 
রাখচ্ছব। লস তার হাত দটুিচ্ছক কাাঁধ বরাবর রাখচ্ছব, আর দইু পা ও দইু হাাঁটুর মচ্ছধয 
োাঁক রাখচ্ছব। তারপচ্ছর লস তাকবীর বেচ্ছত বেচ্ছত মাো উঠাচ্ছব এবং পা দ্দবদ্দেচ্ছে 

বসচ্ছব অেভাৎ তার বাম পা দ্দবদ্দেচ্ছে দ্দদচ্ছব, এর উপর লস বসচ্ছব এবং ডান্ পা খাড়া 
করা অবস্থাে রাখচ্ছব এবং তার দ্দন্তচ্ছম্বর দ্দন্চ্ লেচ্ছক তা লবর কচ্ছর তার 

আঙ্গেুগুচ্ছোর দ্দর্তচ্ছরর দ্দদক েমীচ্ছন্র দ্দদচ্ছক োকচ্ছব, এমন্র্াচ্ছব লেন্ তাচ্ছদর 
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মাোগুচ্ছো দ্দকবোমুখী হচ্ছে োচ্ছক; লেচ্ছহতু ন্বী সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 

ওয়াসাল্লাতমর সাোচ্ছতর বেভন্াচ্ছত আবু হুমাইচ্ছদর হাদীচ্ছস এমন্টি রচ্ছেচ্ছে। লস 

তার হাত দটুিচ্ছক লখাোবস্থাে আঙ্গেুগুচ্ছোচ্ছক দ্দমদ্দেচ্ছে লরচ্ছখ তার উরুদ্বচ্ছের উপচ্ছর 

রাখচ্ছব। আর লস বেচ্ছব:  

  لي اغفر رب

“লহ আমার রব! আমাচ্ছক ক্ষমা কচ্ছর দ্দদন্।” তচ্ছব এর লচ্চ্ছে বদৃ্দি করাচ্ছত 

লকাচ্ছন্া লদার্ লন্ই; লেচ্ছহতু ইবন্ আব্বাস বচ্ছেচ্ছেন্: ন্বী সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 

ওয়াসাল্লাম দইু দ্দসজদার মাঝখাচ্ছন্ বেচ্ছতন্:  

  "وعافني وارزقني واهدني وارحمني لي  اغفر رب"

“লহ আমার রব, আপদ্দন্ আমাচ্ছক ক্ষমা করুন্! আমাচ্ছক রহমত করুন্! 

আমাচ্ছক দ্দহদাোত দ্দদন্! আমাচ্ছক দ্দরদ্দেক দান্ করুন্ এবং আমাচ্ছক ক্ষমা করুন্!” 

হাদীসটি আবূ দাঊদ বেভন্া কচ্ছরচ্ছেন্। তারপচ্ছর লস প্রেম দ্দসজদার ন্যাে দ্দদ্বতীে 

দ্দসজদা করচ্ছব, েদ্দদ চ্াে দ‘ুআ করচ্ছত পারচ্ছব; লেচ্ছহতু ন্বী সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 

ওয়াসাল্লাম বচ্ছেচ্ছেন্: “আর দসিদাতে সোমরা সবদয সবদয দ‘ুআ করতব। 
সকননা, এটা সোমাতদর দ‘ুআ কবুতলর উপর্ুি সময়।” মুসদ্দেম এটি 

বেভন্া কচ্ছরচ্ছেন্। মুসদ্দেচ্ছমর বেভন্াে আব ূহুরাইরাহ রাদ্দদোল্লাহু ‘আন্হু রাসেূুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম হচ্ছত বেভন্া কচ্ছর বচ্ছেন্ লে, দ্দতদ্দন্ দ্দসজদাচ্ছত 

বেচ্ছতন্: 

 "وسره وعالنيته وآخره وأوله وجله دقه كله ذنبي لي اغفر اللهم" 

 “লহ আল্লাহ! তুদ্দম আমার সকে লোট ও বড়, পূচ্ছবভর ও পচ্ছরর, প্রকাশয ও 

লগাপচ্ছন্র গুন্াহগুচ্ছোচ্ছক ক্ষমা কচ্ছর দাও।“ তারপচ্ছর লস তাকবীর বেচ্ছত বেচ্ছত দইু 

হাাঁটুর উপচ্ছর র্র কচ্ছর তার দইু পাচ্ছের উপচ্ছর দাাঁড়াচ্ছব; লেচ্ছহতু ওোচ্ছেে 
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রাদ্দদোল্লাহু ‘আন্হুর হাদীচ্ছস এমন্টি এচ্ছসচ্ছে, তচ্ছব বিৃ হচ্ছে োওো অেবা 
অসুস্থতা অেবা দবুভেতা োকচ্ছে দ্দর্ন্ন কো। তাকবীচ্ছর তাহরীমা ও সান্া পড়া 
বযতীত দ্দদ্বতীে রাকাতও প্রেম রাকাচ্ছতর ন্যাে আদাে করচ্ছব; েদ্দদও সান্া প্রেম 

রাকাচ্ছত ন্া পচ্ছড় োচ্ছক। তারপচ্ছর তাশাহহুচ্ছদর জন্য পা দ্দবদ্দেচ্ছে বসচ্ছব আর তার 

হাতদ্বে তার উরুদ্বচ্ছের উপচ্ছর োকচ্ছব। বাম হাচ্ছতর আঙ্গেুগুচ্ছো একসাচ্ছে দ্দমদ্দেত 

অবস্থাে দ্দকবোমুখী কচ্ছর দ্দবোচ্ছন্া োকচ্ছব। আর ডান্ হাচ্ছতর কদ্দন্ষ্ঠ ও অন্াদ্দমকা 
আঙ্গেুদ্বে মুদ্দষ্ঠবি অবস্থাে লরচ্ছখ মধযমা ও বৃিাঙ্গদু্দে বৃোবস্থাে রাখচ্ছব। তারপচ্ছর 

দ্দন্রচ্ছব তাশাহহুদ পড়চ্ছব, আর তার ডান্ হাচ্ছতর শাহাদাত আঙ্গেু দ্বারা আল্লাহর 

তাওহীচ্ছদর প্রদ্দত ইশারা করচ্ছব, আর সাোচ্ছত অেবা তার বাইচ্ছরও দ‘ুআর সমচ্ছে 

তা দ্বারা ইশারা করচ্ছব; লেচ্ছহতু ইবন্ু েুবাইর বচ্ছেচ্ছেন্: নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইদহ ওয়াসাল্লাম সদায়ার সময় োর আঙ্গলু দ্বারা ইযারা করতেন, 

েতব ো নাড়াতেন না। এটি আবু দাঊদ বেযনা কতরতেন। তারপচ্ছর লস 

বেচ্ছব:  

ِ  التَِّحيَّاتُ “ لََواتُ  لِِلَّ  السَّاَلمُ  َوبََرَكاتُهُ  هللا َوَرْحَمةُ  النَّبِيُّ  أَيَُّها َعلَْيكَ  السَّاَلمُ  َوالطَّي ِبَاتُ  َوالصَّ

ِ  ِعبَادِ  َوَعلَى َعلَْينَا اِلِحيَن، ّللاَّ د ا أَنَّ  َوأَْشَهدُ  هللا إاِلَّ  إِلَهَ  الَ  أَنْ  أَْشَهدُ  الصَّ  ”َوَرُسولُهُ  َعْبُدهُ  ُمَحمَّ

“সকে লমৌদ্দখক, দদদ্দহক ও আদ্দেভক ‘ইবাদত আল্লাহর জন্য। লহ ন্বী! আপন্ার 

উপর আল্লাহর সাোম, রহমত ও বরকত বদ্দর্ভত লহাক। সাোম আমাচ্ছদর এবং 
আল্লাহর লন্ক বান্দাচ্ছদর উপর বদ্দর্ভত লহাক। আদ্দম সাক্ষয দ্দদদ্দে লে, আল্লাহ 

বযতীত প্রকৃত লকাচ্ছন্া মা‘বদূ লন্ই এবং আদ্দম আচ্ছরা সাক্ষয দ্দদদ্দে লে, দ্দন্শ্চেই 

মুহাম্মাদ তাাঁর বান্দা ও রাসেূ।” আর ন্বী সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম 

লেচ্ছক সহীহ সূচ্ছত্র প্রমাদ্দেত লে লকাচ্ছন্া তাশাহহুদ পড়চ্ছেই তা েচ্ছেষ্ট হচ্ছব। তচ্ছব 

সংচ্ছক্ষপ করা উেম। আর তাশাহহুচ্ছদর পচ্ছর লকান্ দ্দকেু বৃদ্দি ন্া করা। এটি হচ্ছে 

প্রেম তাশাহহুদ। েদ্দদ সাোত শুধুমাত্র দইু রাকাত হচ্ছে োচ্ছক, ন্বী সাল্লাল্লাহু 

আলাইদহ ওয়াসাল্লাতমর উপচ্ছর দরুদ পাঠ করচ্ছব,  
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 ،  مجيد حميد إنك إبراهيم آل على  صليت كما محمد آل  وعلى  محمد  على صل  اللهم‘

 ’مجيد حميد إنك إبراهيم آل  على باركت كما محمد آل وعلى محمد على وبارك

 োর অেভ: “লহ আল্লাহ আপদ্দন্ মুহাম্মাদ ও তার পদ্দরবাচ্ছরর উপচ্ছর শাদ্দন্ত বর্ভে 

করুন্ লের্াচ্ছব আপদ্দন্ ইবরাহীচ্ছমর পদ্দরবাচ্ছরর উপচ্ছর শাদ্দন্ত বর্ভে কচ্ছরচ্ছেন্; 

দ্দন্শ্চে আপদ্দন্ প্রশংদ্দসত ও মেভাদাবান্। এবং মুহাম্মাদ ও তার পদ্দরবাচ্ছরর উপচ্ছর 

বরকত ন্াদ্দেে করুন্, লের্াচ্ছব আপদ্দন্ ইবরাহীচ্ছমর পদ্দরবাচ্ছরর উপচ্ছর বরকত 

ন্াদ্দেে কচ্ছরচ্ছেন্; দ্দন্শ্চে আপদ্দন্ প্রশংদ্দসত ও মেভাদাবান্।” এোড়াও হাদীচ্ছস 

বদ্দেভত লে লকাচ্ছন্া দরুচ্ছদ পড়াও জাচ্ছেজ আচ্ছে। মুহাম্মাচ্ছদর পদ্দরবার হচ্ছো তাাঁর 

আহচ্ছে বাইত। তার কো:  

 "التحيات"

 তো সকে ধরচ্ছন্র লমৌদ্দখক ইবাদাত বা তাদ্দহেযাহ আল্লাহর জন্যই, উপেুিতা 
ও মাদ্দেকান্ার কারচ্ছে।  

 "والصلوات"

 তো দ‘ুআসমূহ। 

 "والطيبات" 

 লন্ক আমেসমূহ। আর আল্লাহ সুবহান্াহু ওো তা‘আোর জন্য সাোম ন্া 
দ্দদচ্ছে তাদ্দহেযাহ বা ইবাদাত করচ্ছত হচ্ছব; লকন্ন্া সাোম হচ্ছে দ‘ুআ। সাোত 

শব্দচ্ছোচ্ছগ ন্বী সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম োড়াও অন্যচ্ছদর জন্য 
এককর্াচ্ছব দ‘ুআ করা োচ্ছব, েদ্দদ ন্া তা অদ্দধক পদ্দরমাচ্ছে বযবহৃত হে, অেবা 
লকাচ্ছন্া মান্ুচ্ছর্র জন্য তা দ্দন্দশভচ্ছন্র মত ন্া হচ্ছে োে অেবা লকাচ্ছন্া সাহাবী বাচ্ছদ 

অন্য সাহাবীচ্ছদর উচ্ছিশয করা হে। ন্বী সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাতমর 

উপচ্ছর সাোচ্ছতর বাইচ্ছরও দরুদ পড়া সুন্নাত; বরং তা অদ্দধক লেচ্ছক অদ্দধকতর 
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তাদ্দগদপ্রাপ্ত একটি দ্দবর্ে, েখন্ তার ন্াম উচ্ছল্লখ করা হে এবং জমুু‘আর দ্দদচ্ছন্ 

এবং রাচ্ছত। আর এটি বোও সুন্নাত:  

 َشِر   َوِمنْ  َوالَمَماتِ  الَمْحيَا فِتْنَةِ  َوِمنْ  القَْبرِ  َعذَابِ  َوِمنْ  َجَهنَّمَ  َعذَابِ  ِمنْ  بِكَ  أَُعوذُ  إِنِ ي اللَُّهمَّ “

الِ  اْلَمِسيحِ  فِتْنَةِ   ”الدَّجَّ

 “লহ আল্লাহ! দ্দন্শ্চে আদ্দম জাহান্নাম ও কবচ্ছরর আোব লেচ্ছক, জীবন্ ও মৃতুযর 

দ্দেতন্া লেচ্ছক এবং কান্া দািাচ্ছের দ্দেতন্ার অদ্দন্ষ্ট লেচ্ছক লতামার দ্দন্কট আশ্রে 

প্রােভন্া করদ্দে।” আর েদ্দদ ো দ্দকেু উদ্দল্লদ্দখত হচ্ছেচ্ছে, তা োড়া অন্য লকাচ্ছন্া দ‘ুআ 

কচ্ছর, তবুও তা র্াচ্ছো। লেচ্ছহতু আল্লাহর রাসেূ সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 

ওয়াসাল্লাম বচ্ছেচ্ছেন্: “োরপতর সস োর কাতে পেন্দনীয় দ‘ুআতক সবতে 

সনতব।” েদ্দদ মুিাদীচ্ছদর উপচ্ছর তা কঠিন্ হচ্ছে ন্া োে। লকাচ্ছন্া দ্দন্দ্দদভষ্ট বযদ্দির 

জন্য দ‘ুআ করা জাচ্ছেজ; লেচ্ছহতু ন্বী সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম তাাঁর 

লদাোর মচ্ছধয মক্কাচ্ছত োকা দবুভে বযদ্দিচ্ছদর জন্য এমন্টি কচ্ছরচ্ছেন্। এরপর লস 

সাোম দ্দেরাচ্ছব। প্রেচ্ছম ডান্ দ্দদচ্ছক সাোম দ্দদচ্ছব এবং বেচ্ছব: 

 السالم عليكم ورحمة هللا

 “আসসাোমু আোইকুম ওো রাহমাতুল্লাহ” এরপচ্ছর বামদ্দদচ্ছক অন্ুরূপ সাোম 

দ্দেরাচ্ছব, আর এচ্ছত মুখ ল ারাচ্ছন্া সুন্নাত। আর তার বাম দ্দদচ্ছক লবদ্দশ পদ্দরমাচ্ছে 

ল ারাচ্ছব, লেন্ তার মুখমন্ডে লদখা োে। আর ইমাম শুধুমাত্র প্রেম সাোমটি 

লজাচ্ছর বেচ্ছব, আর লস োড়া অন্য সকচ্ছে দটুি সাোমচ্ছকই আচ্ছস্ত বেচ্ছব। এটা 
সুন্নাত লে, সাোম দী ভাদ্দেত করচ্ছব ন্া তো এটা দ্বারা তার শব্দচ্ছক প্রেদ্দম্বত করচ্ছব 

ন্া। আর এর মাধযচ্ছমই লস সাোত লেচ্ছক লবর হওোর দ্দন্েত করচ্ছব এবং একই 

সাচ্ছে লস দ্দন্েত করচ্ছব লহোজতকারী লেচ্ছরশতা এবং উপদ্দস্থত লোকচ্ছদরচ্ছকও 

সাোম লদওোর। আর েদ্দদ সাোত দইু রাকাত অচ্ছপক্ষা লবদ্দশ হচ্ছে োচ্ছক, তচ্ছব লস 

প্রেম তাশাহহুদ লশর্ হওোর সাচ্ছে সাচ্ছেই তার দইু পাচ্ছের ওপর র্র দ্দদচ্ছে দাাঁদ্দড়চ্ছে 



  

  

20 

োচ্ছব। আর তার বাকী সাোত লস পূচ্ছবভ উদ্দল্লদ্দখত দ্দন্েম অন্ুসাচ্ছর সমাপ্ত করচ্ছব। 

তচ্ছব লস বযদ্দি লজাচ্ছর দ্দকরাত পড়চ্ছব ন্া এবং সরূা োদ্দতহার পচ্ছর অন্য দ্দকেু 

লতোওোতও করচ্ছব ন্া। তচ্ছব লস োদ্দতহার সাচ্ছে সূরা পড়চ্ছেও মাকরূহ হচ্ছব ন্া। 

এরপচ্ছর লস দ্দদ্বতীে তাশাহুচ্ছদর জন্য তাওোররুক কচ্ছর বসচ্ছব। তাওোররুক 

হচ্ছে: লস তার বাম পা দ্দবদ্দেচ্ছে লদচ্ছব আর ডান্ পা উাঁচু্ কচ্ছর রাখচ্ছব। আর তার দইু 

পা ডান্ দ্দদক হচ্ছত লবর কচ্ছর লদচ্ছব, োচ্ছত তার পশ্চাৎচ্ছদশ মাটির উপচ্ছর োচ্ছক। 

এরপর লস প্রেচ্ছম তাশাহহুদ পড়চ্ছব এবং ন্বী সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 

ওয়াসাল্লাতমর উপর দরুদ শরীে পড়চ্ছব, তারপচ্ছর দ‘ুআ করচ্ছব এবং এরপচ্ছর লস 

সাোম দ্দেরাচ্ছব। ইমাম তার ডান্ দ্দদক লেচ্ছক অেবা বাম দ্দদক লেচ্ছক মিুাদীচ্ছদর 

দ্দদচ্ছক  ুচ্ছর বসচ্ছব। তচ্ছব সাোচ্ছমর পচ্ছর দ্দকবোহর দ্দদচ্ছক মখু কচ্ছর ইমাম লবদ্দশক্ষে 

বচ্ছস োকচ্ছব ন্া। মুিাদীগেও তার আচ্ছগ স্থান্ তযাগ করচ্ছব ন্া; লেচ্ছহতু ন্বী 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম বচ্ছেচ্ছেন্: “দনশ্চয় আদম সোমাতদর 

ইমাম। সুেরাং রুকু-দসিদা অথবা চতল র্াওয়ার সিতে আমার সচতয় 

অগ্রগামী হতয়া না।” আর েদ্দদ তাচ্ছদর সাচ্ছে ন্ারীরা সাোত পচ্ছড় োচ্ছক, তচ্ছব 

ন্ারীরা চ্চ্ছে োচ্ছব আর পরুুচ্ছর্রা সামান্য দ্দকেুক্ষে বচ্ছস োকচ্ছব; লেন্ তাচ্ছদর 

কাউচ্ছক পুরুচ্ছর্রা ন্া লদখচ্ছত পাে। আর সাোচ্ছতর পচ্ছর আল্লাহর দ্দেদ্দকর করা, 
দ‘ুআ করা, ইচ্ছস্তগোর করা হচ্ছে সুন্নত। এবং লস দ্দতন্বার বেচ্ছব: 

‘আস্তাগদ্দেরুল্লাহ’ এরপচ্ছর লস বেচ্ছব: 

 شريك ال وحده هللا إال إله  ال واإلكرام الجالل  ذا يا تباركت السالم  ومنك السالم  أنت اللهم  

 وال هللا إال إله  ال باهلل  إال قوة وال حول وال ،  قدير شيء كل على  وهو الحمد وله  الملك  له  له

 كره ولو  الدين  له  مخلصين  هللا إال  إله  ال الحسن  الثناء وله الفضل  وله  النعمة  له  إياه إال نعبد

 الكافرون 

 অেভ: “লহ আল্লাহ! আপদ্দন্ই সাোম, এবং আপন্ার পক্ষ লেচ্ছকই সাোম বা 
শাদ্দন্ত, আপদ্দন্ মহাবরকতমে, সম্মান্ এবং ইিচ্ছতর অদ্দধকারী। আল্লাহ োড়া 
লকাচ্ছন্া প্রকৃত ইোহ লন্ই, দ্দতদ্দন্ একক, তাাঁর লকাচ্ছন্া শরীক লন্ই, তাাঁরই সকে 
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রাজে। তাাঁরই সকে প্রশংসা। আর দ্দতদ্দন্ই সকে দ্দকেুর উপচ্ছর মহাশদ্দিমান্। 

এবং লকাচ্ছন্া শদ্দি এবং লকাচ্ছন্া উপাে লন্ই একমাত্র আল্লাহ োড়া। আর আল্লাহ 

োড়া লকাচ্ছন্া প্রকৃত ইোহ ন্াই। আমরা আল্লাহর দীচ্ছন্র লক্ষচ্ছত্র একদ্দন্ষ্ঠতা 
সহকাচ্ছর তাাঁর ইবাদত কদ্দর। তাচ্ছক োড়া আর কাচ্ছরা ইবাদাতও কদ্দর ন্া। সকে 

দ্দন্োমত তাাঁরই, সকে অন্ুগ্রহ তারই, তারই সকে উেম প্রশংসা, আল্লাহ োড়া 
আর লকাচ্ছন্া প্রকৃত ইোহ লন্ই। েদ্দদও কাচ্ছেরগে তা অপেন্দ করুক।” 

 "الجد منك الجد  ذا ينفع وال منعت لما معطي وال أعطيت لما مانع ال اللهم" 

 “লহ আল্লাহ আপদ্দন্ ো দ্দন্চ্ছর্ধ কচ্ছরন্ তা লদওোর মত লকউ ন্াই, আর আপদ্দন্ 

ো প্রদান্ কচ্ছরন্ তা দ্দন্চ্ছর্ধ করারও লকউ ন্াই। এবং আপদ্দন্ বযতীত লকাচ্ছন্া 
সম্পদ লকাচ্ছন্া সম্পদশােীচ্ছক উপকার করচ্ছত পাচ্ছর ন্া।” তারপচ্ছর লস তাসবীহ, 

তাহমীদ ও তাকবীর বেচ্ছব। প্রদ্দতটি ৩৩ বার কচ্ছর পড়চ্ছব, আর ১০০ পূরচ্ছের 

লক্ষচ্ছত্র বেচ্ছব:  

 "قدير شيء كل على  وهو الحمد وله  الملك  له له شريك ال وحده هللا إال إله ال"

 তো “আল্লাহ োড়া লকাচ্ছন্া সতয ইোহ লন্ই, দ্দতদ্দন্ এক, তাাঁর লকাচ্ছন্া শরীক 

লন্ই, রাজে তাাঁরই এবং প্রশংসাও তাাঁর। দ্দতদ্দন্ সব দ্দকেুর ওপর ক্ষমতাবান্।” 

আর কাচ্ছরা সাচ্ছে কো বোর আচ্ছগই লস েজচ্ছরর সাোত এবং মাগদ্দরচ্ছবর 

সাোচ্ছতর পচ্ছর সাতবার বেচ্ছব: 

 النار  من أجرني اللهم 

 “আল্লাহ আপদ্দন্ আমাচ্ছক আগুন্ লেচ্ছক রক্ষা করুন্”। দ‘ুআর লক্ষচ্ছত্র আচ্ছস্ত দ‘ুআ 

করা উেম। অন্ুরূপর্াচ্ছব কুরআন্-হাদীচ্ছস উদ্দল্লদ্দখত অন্যান্য দ‘ুআও আচ্ছস্ত করা 
উেম। এটা হচ্ছব আদচ্ছবর সাচ্ছে, খুশু সহকাচ্ছর, আন্তদ্দরকর্াচ্ছব, আগ্রহ এবং র্ীদ্দত 

সহকাচ্ছর; লেচ্ছহতু হাদীচ্ছস রচ্ছেচ্ছে: “গাচ্ছেচ্ছের অন্তচ্ছরর দ‘ুআ কবূে করা হে ন্া।” 
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আর লস আল্লাহর ন্ামসমূহ এবং গুোবেীর মাধযচ্ছম এবং আল্লাহর তাওহীচ্ছদর 

মাধযচ্ছম উদ্দসো লপশ করচ্ছব, এবং লস লদাো কবুচ্ছের সমেগুচ্ছো খুাঁজচ্ছত োকচ্ছব, 

আর লসগুচ্ছো হচ্ছে: রাচ্ছতর লশর্ তৃতীোংশ, আোন্ ও ইকামচ্ছতর মধযবতী সমচ্ছে 

এবং প্রচ্ছতযক েরজ সাোচ্ছতর পর আর জমু‘আহর দ্দদন্ লশর্ সমচ্ছে। এবং লস দ‘ুআ 

কবুচ্ছের জন্য অচ্ছপক্ষা করচ্ছব, লকাচ্ছন্া তাড়াহুড়া করচ্ছব ন্া। তাড়াহুড়া হচ্ছো এ 

কো বো লে, আদ্দম বারবার দ‘ুআ কচ্ছরদ্দে অেচ্ আমার দ‘ুআ কবুে হেদ্দন্। এটা 
পেন্দন্ীে ন্ে লে, লস তার দ্দন্চ্ছজর জন্য দ্দবচ্ছশর্র্াচ্ছব দ‘ুআ করচ্ছব, তচ্ছব তার সাচ্ছে 

েদ্দদ মান্ুচ্ছর্রা আমীন্ বেচ্ছত োচ্ছক, তাহচ্ছে দ্দর্ন্ন কো (অেভাৎ তখন্ সবাইচ্ছক 

শামীে কচ্ছর লদাো করচ্ছব)। দ‘ুআর লক্ষচ্ছত্র উচ্চস্বচ্ছর দ‘ুআ করা অপেন্দন্ীে। 

সাোচ্ছতর মচ্ছধয সামান্য এদ্দদচ্ছক-ওদ্দদচ্ছক তাকাচ্ছন্া, আকাচ্ছশর দ্দদচ্ছক তাকাচ্ছন্া, 
দাাঁড়াচ্ছন্া েদ্দবর দ্দদচ্ছক অেবা লকাচ্ছন্া মান্ুচ্ছর্র মুচ্ছখর দ্দদচ্ছক ও লকান্ আগুচ্ছন্র দ্দদচ্ছক 

-েদ্দদও তা বাদ্দত হচ্ছে োচ্ছক- সাোত আদাে করা এবং দ্দসজদাহর মচ্ছধয দইুবাহুচ্ছক 

দ্দবদ্দেচ্ছে লদওো মাকরূহ। প্রসাব বা পােখান্া আটচ্ছক লরচ্ছখ, অেবা আকর্ভে 

োকার শচ্ছতভ  তার সামচ্ছন্ খাবার উপদ্দস্থত হচ্ছে, ন্া লখচ্ছে সাোচ্ছত প্রচ্ছবশ করচ্ছব 

ন্া। বরং সাোতচ্ছক পচ্ছর আদাে করচ্ছব, েদ্দদও জামা‘আত েুচ্ছট োে। পাের স্পশভ 
করা, আঙ্গেু একটিচ্ছক অপরটির মচ্ছধয প্রচ্ছবশ করাচ্ছন্া, দবঠচ্ছকর সমচ্ছে দইু হাচ্ছতর 

উপচ্ছর র্র করা, দাাঁদ্দড় ধরা, চু্ে পদ্দরপাটি করা, কাপড় গুটিচ্ছে রাখা মাকরূহ। 

েদ্দদ হাই আচ্ছস, তচ্ছব েতটা পাচ্ছর প্রদ্দতহত করচ্ছব, েদ্দদ তা ন্া পাচ্ছর তচ্ছব লস 

তার হাত মুচ্ছখর উপচ্ছর রাখচ্ছব। দ্দবন্া ওেচ্ছর মাটি সমান্ করা মাকরূহ। সাোত 

আদােকারীর সামচ্ছন্ দ্দদচ্ছে অদ্দতক্রমকারীচ্ছক লস দ্দেদ্দরচ্ছে লদচ্ছব, েদ্দদও তাচ্ছক 

বেপ্রচ্ছোগ করচ্ছত হে, লহাক লস অদ্দতক্রমকারী লকান্ মান্রু্ অেবা প্রােী, লহাক 

উি সাোত েরে দ্দকংবা ন্েে। েদ্দদ লস তবুও লেচ্ছত চ্াে, তচ্ছব সাোত 

আদােকারী বযদ্দি তার সাচ্ছে েড়াই করচ্ছব, েদ্দদও এচ্ছত তাচ্ছক দ্দকেুটা লহাঁচ্ছট (সচ্ছর) 

লেচ্ছত হে। মুসল্লী ও তার সতুরার মধয দ্দদচ্ছে অদ্দতক্রম করা হারাম। আর সতুরা 
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ন্া োকচ্ছেও তার সামচ্ছন্ দ্দদচ্ছে অদ্দতক্রম করা হারাম। লস সাপ, দ্দবে ুও উাঁকুন্ 

জাতীে কীট হতযা করচ্ছত পারচ্ছব। কাপড় ও পাগড়ী ঠিক করা, লকাচ্ছন্া দ্দকেু বহন্ 

করা ও রাখা তার জন্য জাচ্ছেে আচ্ছে। প্রচ্ছোজচ্ছন্ হাত, মুখ ও লচ্াচ্ছখর মাধযচ্ছম 

ইদ্দঙ্গত লদওোও জাচ্ছেে আচ্ছে। সাোচ্ছত োকা বযদ্দিচ্ছক সাোম লদওো মাকরূহ 

ন্ে। আর তার জন্য ইশারার মাধযচ্ছম উের লদওো জাচ্ছেে আচ্ছে। েদ্দদ তার 

ইমাচ্ছমর লকান্ সমসযা হে অেবা রু্ে কচ্ছর, তচ্ছব লস েুকমা লদচ্ছব। েদ্দদ সাোচ্ছত 

লকান্ দ্দকেু বাদ পচ্ছড় োে, তচ্ছব পুরুচ্ছর্রা সুবহান্াল্লাহ বেচ্ছব আর মদ্দহোরা হাচ্ছত 

তাদ্দে লদচ্ছব। েদ্দদ মসদ্দজচ্ছদ োকাকােীন্ তার আকদ্দস্মকর্াচ্ছব েেুু অেবা লেষ্মা 
এচ্ছস োে, তচ্ছব লস তার কাপচ্ছড় েুেু লেেচ্ছব, আর মসদ্দজদ োড়া অন্যান্য স্থাচ্ছন্ লস 

বাম দ্দদচ্ছক লেেচ্ছব। সামচ্ছন্ বা ডান্ দ্দদচ্ছক েুে ু লেো মাকরূহ। েদ্দদও লকাচ্ছন্া 
অদ্দতক্রমকারী আশঙ্কা ন্া োচ্ছক; তবুও মুিাদী োড়া অন্যান্যচ্ছদর জন্য সুতরা 
োড়া সাোত আদাে করা মাকরূহ। সুতরা হচ্ছব লদওোে অেবা দাাঁড়াচ্ছন্া লকাচ্ছন্া 
বস্তু, লেমন্: বশভা বা অন্ুরূপ অন্য দ্দকেু লেমন্ উচ্ছটর দ্দপচ্ছঠ বসার জচ্ছন্য লঠস 

লদওোর োঠি। আর সুতরার কাোকাদ্দে দাাঁড়াচ্ছন্া সুন্নাত; লেচ্ছহতু ন্বী সাল্লাল্লাহ 

আলাইদহ ওয়াসাল্লাম বতলতেন: “র্িন সোমাতদর সকউ সালাতে 

দাাঁড়াতব েিন সস সর্ন সুেরার দদতক এবং োর কাোকাদে সালাে 

আদায় কতর।” আর সুতরার কাে লেচ্ছক সামান্য সচ্ছর োচ্ছব; লেচ্ছহতু আল্লাহর 

রাসূে সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম এমন্ কচ্ছরচ্ছেন্। আর েদ্দদ সুতরা 
অসম্ভব হে, তাহচ্ছে লস একটি দাগ দ্দদচ্ছে লন্চ্ছব। েদ্দদ তার ওপাশ লেচ্ছক লকান্ দ্দকেু 

পার হচ্ছে োচ্ছক, তাহচ্ছে তা মাকরূহ হচ্ছব ন্া। আর েদ্দদ সুতরা ন্া োচ্ছক অেবা 
সাোত আদােকারী ও সুতরার মধয দ্দদচ্ছে লকাচ্ছন্া ন্ারী, কুকুর অেবা গাধা 
অদ্দতক্রম কচ্ছর, তচ্ছব তার সাোত বাদ্দতে হচ্ছে োচ্ছব। 

তার জন্য কুরআন্ (মাসহাে) লদচ্ছখ পড়া জাচ্ছেে আচ্ছে এবং রহমচ্ছতর আোচ্ছত 

রহমত চ্াওো আর আোচ্ছবর আোচ্ছত আোব লেচ্ছক আশ্রে চ্াওোও জাচ্ছেে। 
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েরে সাোচ্ছত দাাঁড়াচ্ছন্া একটি রুকন্। লেচ্ছহতু আল্লাহ তা‘আো বচ্ছেচ্ছেন্:  

ُقوُموا   …﴿ ه  و  َ  ] 238 :البقرة [﴾نهتهين  ق    ّلله

“আর আল্লাহর জচ্ছন্য দাাঁড়াও দ্দবন্ীত হচ্ছে।” 

 তচ্ছব অক্ষম, উেঙ্গ, র্ীত অেবা এোকার ইমাম দ্দেদ্দন্ দাাঁড়াচ্ছত অক্ষম তার 

দ্দপেচ্ছন্ হচ্ছে দ্দর্ন্ন কো। আর মুিাদী েদ্দদ ইমামচ্ছক রুকুচ্ছত পাে, তবু তাকবীচ্ছর 

তাহরীমা পদ্দরমাে দাাঁড়াচ্ছব। তাকবীচ্ছর তাহরীমা একটি রুকন্। অন্ুরূপর্াচ্ছব 

ইমাম ও একাকী সাোত আদােকারী মুন্োদ্দরদ উর্চ্ছের জন্য সূরা োদ্দতহা পাঠ 

করা এবং রুকু করাও রুকন্। লেচ্ছহতু আল্লাহ বচ্ছেচ্ছেন্:  

اي   ﴿ ه  يُّ
 
ُنوا   لَذهين  ٱ أ ُعوا  ر  ٱ ء ام   ]  77 :الحج [﴾ … ْۤاوُدُجۡسٱو   ك 

“লহ ঈমান্দারগে! লতামরা রুকু এবং দ্দসজদা কর।”  

আবূ হুরােরা রাদ্দদোল্লাহু আন্হু হচ্ছত বদ্দেভত, এক বযদ্দি মসদ্দজচ্ছদ প্রচ্ছবশ কচ্ছর 

সাোত আদাে করচ্ছো, তারপচ্ছর ন্বী সাল্লাল্লাহ আলাইদহ ওয়াসাল্লাতমর 

কাচ্ছে আসচ্ছেন্ ও তাচ্ছক সাোম করচ্ছেন্। দ্দতদ্দন্ বেচ্ছেন্: “েুদম দফতর সর্তয় 

সালাে আদায় কতরা; সর্তহেু েুদম সালাে আদায় কতরা দন” দেদন 

এরূপ দেনবার করতলন, এরপতর ঐ বেদি বলল: ঐ সত্তার কসম! দর্দন 

আপনাতক সেে দীন সহকাতর নবী দহতসতব সপ্ররে কতরতেন, আদম এর 

সথতক আর সনু্দর কতর সালাে আদায় করতে পাদর না। োই আমাতক 

দযিা দদন। েিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম োতক বলতলন: 

“র্িন েুদম সালাতের িনে দাাঁড়াতব, েিন োকবীর বলতব। অেঃপর 

কুরআন হতে র্া সোমার পতি সহি ো পড়তব। অেঃপর রুকু‘সে 

র্াতব এবং ধ্ীরদস্থরভাতব রুকূ‘ করতব। অেঃপর রুকু হতে উঠতব এবং 
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ধ্ীরদস্থরভাতব দাাঁড়াতব। অেঃপর ধ্ীরদস্থরভাতব সািদাহ্ করতব। 
অেঃপর ধ্ীরদস্থরভাতব বসতব। অেঃপর সোমার পতুরা সলাতে এটি 

করতব।” হাদীচ্ছসর ইমামগে হাদীসটি বেভন্া কচ্ছরচ্ছেন্। হাদীসটি ইদ্দঙ্গত কচ্ছর লে, 

এই হাদীচ্ছস উদ্দল্লদ্দখত দ্দবর্েগুচ্ছো লকাচ্ছন্া অবস্থাচ্ছতই রদ্দহত হে ন্া। েদ্দদ তা রদ্দহত 

হওোর সুচ্ছোগ োকচ্ছতা, তচ্ছব এই (হুকুম সম্পচ্ছকভ ) অজ্ঞ লবদইুচ্ছন্র উপর লেচ্ছকও 

রদ্দহত হচ্ছে লেত। 

আর সাোচ্ছতর এ সকে কাজ ধীর-দ্দস্থরতা সহকাচ্ছর আদাে করাও একটি 

রুকন্, লেমন্টি আচ্ছগ বদ্দেভত হচ্ছেচ্ছে।  

হুোেো রাদ্দদোল্লাহু ‘আন্হু একটি লোকচ্ছক লদখচ্ছেন্ লে, লস তার রুকু এবং 
দ্দসজদা লকাচ্ছন্াটিই পূেভর্াচ্ছব আদাে করচ্ছে ন্া। তখন্ দ্দতদ্দন্ তাচ্ছক বেচ্ছেন্: “েুদম 

সালাে আদায় কতরা দন। র্দদ েুদম এভাতবই মারা র্াও, েতব েুদম 

এমন দফেরাতের (পতথর) উপতর সথতক মারা র্াতব, সর্ দফেরাতের 

উপতর আল্লাহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইদহ ওয়াসাল্লামতক রাতিন দন 

(সৃদি কতরনদন)।” 

লশর্ দবঠচ্ছকর তাশাহহুদ একটি রুকন্; লেচ্ছহতু ইবন্ ু মাসউদ বচ্ছেচ্ছেন্: 

আমাচ্ছদর উপচ্ছর তাশহহুদ েরজ হওোর আগ পেভন্ত আমরা বেতাম: “আল্লাহর 

উপতর যাদন্ত বদষযে সহাক, দিবরাইল ও দমকাইতলর উপতর যাদন্ত বদষযে 

সহাক।”  

তখন্ ন্বী সাল্লাল্লাহ আলাইদহ ওয়াসাল্লাম বেচ্ছেন্: “সোমরা এভাতব 

বতলা না, বরং সোমরা বলতব: ‘আে-োদহয়োেু দলল্লাহ’ (র্াবেীয় 

সমৌদিক ইবাদাে আল্লাহর িনেই)। এটি ন্াসাঈ বেভন্া কচ্ছরচ্ছেন্ এবং এর 

রাবীগে সকচ্ছেই দ্দবর্শ্স্ত। 
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লে ওোদ্দজবগুচ্ছো রু্ে কচ্ছর লেচ্ছড় দ্দদচ্ছে সাোত আদাে হচ্ছে োে, তা আটটি: 

তাকবীচ্ছর তাহরীমা বাচ্ছদ অন্যান্য তাকবীর, একাকী সাোত আদােকারী ও 

ইমাচ্ছমর জন্য সাদ্দম‘আল্লাহ বো, প্রচ্ছতযচ্ছকর জন্য ‘রব্বান্া োকাে হামদ’ বো, 
রুকুর ও দ্দসজদার তাসবীহ পড়া, ‘রদ্দব্বগদ্দেরেী’ তো ‘লহ রব! আমাচ্ছক ক্ষমা 
করুন্’ বো, প্রেম তাশাহহুদ বো ও তার জচ্ছন্য দবঠক করা। এোড়া ো আচ্ছে, 

তা হচ্ছে কাজ ও কোর সুন্নাতসমূহ। 

আর সাোচ্ছত লমৌদ্দখক কোর সুন্নাতসমূহ ১৭টি: সান্া পড়া, আউেুদ্দবল্লাহ পড়া, 
দ্দবসদ্দমল্লাহ বো, আমীন্ বো, প্রেম দইু রাকাচ্ছত সরূা োদ্দতহার সাচ্ছে অন্য সরূা 
দ্দমোচ্ছন্া, েজচ্ছরর সাোত, জমুু‘আর সাোত, ঈচ্ছদর সাোত, ন্েে সাোচ্ছতর 

লক্ষচ্ছত্রও সুরা দ্দমোচ্ছন্া, লজাচ্ছরর জােগাচ্ছত লজাচ্ছর এবং আচ্ছস্তর জােগাচ্ছত আচ্ছস্ত 

পড়া। এরপচ্ছর ‘লহ রব লতামাদ্দর সকে প্রশংসা আসমান্ এবং েমীন্ পদ্দরপেূভ 
পদ্দরমাচ্ছে...” এই লদাোর লশর্ পেভন্ত পড়া। রুকু ও দ্দসজদার তাসবীহ একবাচ্ছরর 

লেচ্ছক বৃদ্দি করা। (দইু দ্দসজদার মাঝখাচ্ছন্) 

 لي  اغفر رب 

 “লহ আমার রব আমাচ্ছক ক্ষমা করুন্” এ কো বো, লশর্ তাশাহহুচ্ছদ 

আউেুদ্দবল্লাহ পড়া, এবং ন্বী সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম এবং তার 

পদ্দরবাচ্ছরর উপর শাদ্দন্ত এবং বরকচ্ছতর দ‘ুআ করা। এোড়া অন্যান্য ো দ্দকেু 

আচ্ছে, তা কমভ জাতীে সুন্নাত, লেমন্: তাকবীচ্ছর তাহরীমা, রুকুচ্ছত োওো ও রুকু 

হচ্ছত উঠার সমচ্ছে হাচ্ছতর আঙ্গেুগুচ্ছোচ্ছক একসাচ্ছে দ্দমদ্দেচ্ছে প্রসাদ্দরত কচ্ছর দ্দকবোর 

দ্দদচ্ছক মুখ কচ্ছর রাখা এবং তারপর উর্ে হাতচ্ছক ন্াদ্দমচ্ছে লেো। এরপচ্ছর ডান্হাত 

দ্বারা বাম হাচ্ছতর কদ্দি লচ্চ্ছপ ধচ্ছর, তাচ্ছদরচ্ছক ন্ার্ীর দ্দন্চ্ছচ্ রাখা। মুসদ্দল্লর সাজদার 

জােগাে দদৃ্দষ্ট দ্দন্বি রাখা, দাাঁড়াচ্ছন্ার সমচ্ছে দইু পাচ্ছের মচ্ছধয োাঁকা রাখা, 
দাাঁড়াচ্ছন্া অবস্থাে দটুি পাচ্ছের মচ্ছধয র্র লদওোর লক্ষচ্ছত্র তাচ্ছদর পদ্দরবতভ ন্ করা, 
দ্দিরাআচ্ছতর লক্ষচ্ছত্র তারতীে লমচ্ছন্ চ্ো, ইমাচ্ছমর জন্য দ্দকরাআতচ্ছক সংদ্দক্ষপ্ত করা, 
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দ্দকরাআত প্রেমটি দ্দদ্বতীেটি অচ্ছপক্ষা েম্বা হওো। রুকুর মচ্ছধয দইু হাটুচ্ছক দইু 

হাচ্ছতর আঙ্গদু্দেগুচ্ছো োাঁক কচ্ছর আাঁকচ্ছড় ধরা, রুকুচ্ছত তার দ্দপঠচ্ছক লসাজা কচ্ছর দ্দপঠ 

বরাবর মাো রাখা, দ্দসজদাচ্ছত োওোর লক্ষচ্ছত্র দইু হাচ্ছতর আচ্ছগ দইু হাটু মাটিচ্ছত 

রাখা, আর দাাঁড়াচ্ছন্ার লক্ষচ্ছত্র হাত দচু্ছটাচ্ছক হাটুদ্বচ্ছের আচ্ছগ উঠাচ্ছন্া, কপাে ও 

ন্াকচ্ছক েমীচ্ছন্র উপচ্ছর র্াে কচ্ছর রাখা, দইু বাহু হচ্ছত দইু পার্শ্ভ, লপটচ্ছক উরুর 

লেচ্ছক এবং উরুচ্ছক দইু পাচ্ছের ন্ো হচ্ছত আোদা রাখা, পা দটুিচ্ছক খাড়া কচ্ছর রাখা, 
পাচ্ছের আঙ্গেুগুচ্ছো পৃেক লরচ্ছখ দ্দর্তচ্ছরর দ্দদক মাটির দ্দদচ্ছক রাখা, দ্দসজদা করার 

সমচ্ছে (মাটির ওপর) দইু হাচ্ছতর আঙ্গেুগুচ্ছো প্রসাদ্দরত কচ্ছর এবং একটির সচ্ছঙ্গ 

অপরটি দ্দমদ্দেচ্ছে দ্দকবো মুখী কচ্ছর কাাঁধ বরাবর রাখা আর মুসল্লীর স্বীে হাত ও 

কপাে দ্বারা সাজদা করা এবং তার দইু হাত দ্বারা দইু উরুর ওপর র্র কচ্ছর অন্য 
রাকাচ্ছতর জন্য দইু পাচ্ছের উপচ্ছর দাাঁড়াচ্ছন্া, দইু দ্দসজদার মাঝখাচ্ছন্ এবং প্রেম 

তাশাহহুচ্ছদ ইেদ্দতরাশ করা (ডান্ পা খাড়া লরচ্ছখ বাম পা দ্দবদ্দেচ্ছে তার উপচ্ছর 

বসা), দ্দদ্বতীে তাশাহহুচ্ছদ তাওোররুক করা (ডান্ পা খাড়া লরচ্ছখ বাম পা ডান্ 

পাচ্ছের দ্দন্চ্ দ্দদচ্ছে লবর কচ্ছর েমীচ্ছন্র উপচ্ছর বসা), দইু দ্দসজদার মাঝখাচ্ছন্ এবং 
তাশাহহুচ্ছদর সমে আঙ্গেুগুচ্ছো দ্দমদ্দেচ্ছে প্রসাদ্দরত কচ্ছর দ্দকবোমুখী রাখা, 
ডান্হাচ্ছতর কদ্দন্ষ্ঠ ও অন্াদ্দমকা আঙ্গেুচ্ছক বি অবস্থাে লরচ্ছখ মধযমা ও বৃিা 
আঙ্গেুচ্ছক লগাে কচ্ছর শাহাদাত আঙ্গেু দ্বারা ইশারা করা, সাোচ্ছমর সমচ্ছে ডাচ্ছন্ 

বাচ্ছম মুখ দ্দেরাচ্ছন্া এবং ডান্ দ্দদক অচ্ছপক্ষা বাম দ্দদচ্ছক মুখ একটু লবশী দ্দেরাচ্ছন্া।  

ইমাম আহমাদ বচ্ছেচ্ছেন্: দ্দসজদাচ্ছে সাহুর বযাপাচ্ছর ন্বী সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 

ওয়াসাল্লাম লেচ্ছক পাাঁচ্টি দ্দবর্ে বদ্দেভত হচ্ছেচ্ছে: দইু রাকাচ্ছতর পর সাোম দ্দেদ্দরচ্ছে 

লদওো তারপচ্ছর দ্দসজদা করা, তৃতীে রাকাচ্ছত সাোম দ্দেদ্দরচ্ছে লদওো তারপচ্ছর 

দ্দসজদা করা, সাোচ্ছতর কমদ্দত ও বাড়দ্দতর লক্ষচ্ছত্র এবং তাশাহুদ পড়া বযদ্দতচ্ছরচ্ছক 

দ্দদ্বতীে রাকাত লেচ্ছক পরবতী রাকাচ্ছতর জন্য দাাঁদ্দড়চ্ছে োওো। খোবী বচ্ছেন্: 

আচ্ছেমচ্ছদর কাচ্ছে সাহু সাজদার ওপর গ্রহেচ্ছোগয হচ্ছে এই পাাঁচ্টি হাদ্দদস। অেভাৎ 



  

  

28 

ইবন্ু মাসউচ্ছদর দ’ুটি হাদীস এবং আবু সাঈদ, আব ুহুরােরা ও ইবন্ বুহাইন্াহর 

হাদীস। দ্দসজদাচ্ছে সাহুচ্ছক দবধ করা হচ্ছেচ্ছে সাোচ্ছতর মচ্ছধয লকাচ্ছন্া বাড়দ্দত বা 
কমদ্দত এবং সচ্ছন্দচ্ছহর কারচ্ছে, লহাক তা েরজ দ্দকংবা ন্েে সাোত। তচ্ছব েদ্দদ 

সচ্ছন্দচ্ছহর পদ্দরমাে লবচ্ছড় োে, তাহচ্ছে তা ওোসওোসার দ্দবধান্ গ্রহে করচ্ছব, ো 
লেচ্ছে দ্দদচ্ছত হে। অন্ুরূপর্াচ্ছব অেু, লগাসে, অপদ্দবত্রতা দরূীকরে ইতযাদ্দদ 

দ্দবর্চ্ছেও। েখন্ই সাোত জাতীে লকাচ্ছন্া দ্দবর্ে লেমন্: দাাঁড়াচ্ছন্া, রুকু করা, 
লসজদা করা এবং দবঠচ্ছক বসা, ইোপূবভক বৃদ্দি করচ্ছব, তচ্ছব তার সাোত বাদ্দতে 

হচ্ছে োচ্ছব। আর েদ্দদ রু্েবশত কচ্ছর, তচ্ছব তাচ্ছক সাহু দ্দসজদা লদওো োগচ্ছব; 

লেচ্ছহতু আল্লাহর রাসূে সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম বচ্ছেচ্ছেন্: “র্িন 

সকাতনা বেদি োর সালাতে বৃদদ্ধ করতব অথবা কমদে করতব সস সর্তনা 
দটুি দসিদা কতর সনয়।” এটি মুসদ্দেম বেভন্া কচ্ছরচ্ছেন্।  

আর রু্েকারী বযদ্দির েখন্ই মচ্ছন্ আসচ্ছব, লস তাকবীর ন্া বচ্ছেই সাোচ্ছতর 

তারতীচ্ছব দ্দেচ্ছর োচ্ছব, েদ্দদ এক রাকাত বৃদ্দি কচ্ছর লেচ্ছে তচ্ছব তা লেচ্ছড় দ্দদচ্ছে তার 

পূচ্ছবভর অবস্থাচ্ছত দ্দেচ্ছর োচ্ছব, েদ্দদ আচ্ছগ তাশাহহুদ পচ্ছড় লেচ্ছে তচ্ছব তাশাহহুদ 

পুন্রাে পড়চ্ছব ন্া, তারপর সাজদা করচ্ছব ও সাোম দ্দেরাচ্ছব। মাসবূক বযদ্দি 

(ইমাচ্ছমর রু্ে কচ্ছর) অদ্দতদ্দরি রাকাতচ্ছক গেন্া করচ্ছব ন্া। আবার ঐ বযদ্দিও 

তাচ্ছত ন্তুন্ কচ্ছর শাদ্দমে হচ্ছব ন্া, লে জাচ্ছন্ লে লসটি অদ্দতদ্দরি রাকাত। েদ্দদ ইমাম 

হে অেবা মুন্োদ্দরদ হে, তাচ্ছক দইুজন্ দ্দবর্শ্স্ত মান্ুর্ সংবাদ দ্দদচ্ছে তার জন্য দ্দেচ্ছর 

োওো আবশযক, দ্দকন্তু একজন্ হচ্ছে দ্দন্দ্দশ্চত ন্া হওো লগচ্ছে দ্দেরচ্ছত হচ্ছব ন্া; 
লেচ্ছহতু আল্লাহর রাসূে সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম েুে ইোদাইন্ ন্ামক 

সাহাবীর কোে দ্দন্দ্দশ্চত হচ্ছে দ্দেচ্ছর দ্দগচ্ছেদ্দেচ্ছেন্। 

এবং লোটখাচ্ছটা কাজ সাোতচ্ছক বাদ্দতে কচ্ছর ন্া, লেমন্ আল্লাহর রাসূে 

সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম আদ্দেশাহর জন্য দরজা খুচ্ছে দ্দদচ্ছেদ্দেচ্ছেন্ এবং 
উমামাচ্ছক সাোচ্ছতর মচ্ছধযই বহন্ কচ্ছরচ্ছেন্ এবং তাচ্ছক ন্াদ্দমচ্ছেও দ্দদচ্ছেচ্ছেন্। আর 
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েদ্দদ সাোচ্ছতর মচ্ছধয দবধ এমন্ লকান্ কো তার দ্দন্দ্দদভষ্ট স্থান্ বাচ্ছদ অন্যস্থাচ্ছন্ বচ্ছে 

লেো হে, লেমন্ দবঠচ্ছকর অবস্থাে দ্দকরাত পড়া অেবা দাাঁড়াচ্ছন্া অবস্থাে 

তাশাহুদ পড়া, তাচ্ছত সাোত বাদ্দতে হচ্ছব ন্া। 

তচ্ছব তার উপচ্ছর সহু দ্দসজদা আবশযক হচ্ছব; রাসূে সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 

ওয়াসাল্লাতমর এই বযাপক কোর কারচ্ছে: “র্িন সোমাতদর সকউ ভুতল 

র্াতব, সস সর্ন দটুি দসিদা কতর সনয়।” আর েদ্দদ লস সাোত পেূভ করার 

আচ্ছগ ইোকৃতর্াচ্ছব সাোম দ্দেদ্দরচ্ছে লেচ্ছে, তচ্ছব তা বাদ্দতে হচ্ছে োচ্ছব। আর েদ্দদ 

রু্ে কচ্ছর সাোম দ্দেদ্দরচ্ছে লেচ্ছে আর তারপচ্ছর েদ্দদ কাোকাদ্দে সমচ্ছে তার স্মরচ্ছে 

আচ্ছস, তচ্ছব লস বাকীটুকু আদাে কচ্ছর দ্দন্চ্ছব। েদ্দদও লস মসদ্দজদ লেচ্ছক লবর হচ্ছে 

োে এবং সাোত সংক্রান্ত সামান্য দ্দকেু কোবাতভ া বচ্ছে লেচ্ছে, আর েদ্দদ লস রু্ে 

কচ্ছর এমন্ কো বচ্ছে অেবা  ুদ্দমচ্ছে পচ্ছড় তার প্রর্াচ্ছব এমন্ কো বচ্ছে, অেবা 
দ্দকরাচ্ছতর সমচ্ছে তার দ্দজহ্বাচ্ছত এমন্ লকান্ কো চ্চ্ছে আচ্ছস, ো কুরআচ্ছন্ বদ্দেভত 

হেদ্দন্, তাচ্ছত সাোত বাদ্দতে হচ্ছব ন্া। আর েদ্দদ লস অট্টহাদ্দস দ্দদচ্ছে লেচ্ছে, তচ্ছব 

মুসদ্দেম উম্মাহর ইজমাচ্ছত (ঐকযমচ্ছত) সাোত বাদ্দতে হচ্ছে োচ্ছব। তচ্ছব েদ্দদ লস 

মুচ্দ্দক হাদ্দস লদে, তচ্ছব বাদ্দতে হচ্ছব ন্া। আর েদ্দদ তাকবীচ্ছর তাহরীমা বযতীত 

অন্য লকাচ্ছন্া রুকন্ রু্চ্ছে োে এবং তার একো মচ্ছন্ আচ্ছস পরবতী রাকাচ্ছতর 

দ্দকরাচ্ছতর মাঝখাচ্ছন্, তচ্ছব তারও আচ্ছগর রাকাতটি বাদ্দতে হচ্ছে োচ্ছব, আর 

দ্দদ্বতীে রাকাত তার স্থান্ান্তদ্দরত হচ্ছব। এবং লস সান্াচ্ছক পুন্রাবৃদ্দে করচ্ছব ন্া, এটা 
ইমাম আহমদ বচ্ছেচ্ছেন্। আর েদ্দদ দ্দকরাত শুরু করার আচ্ছগ তার স্মরে হচ্ছে 

োচ্ছক, তচ্ছব লস রুকন্ ও তার পরবতীচ্ছত ো রচ্ছেচ্ছে লসগুচ্ছো পুন্রাে করচ্ছব। আর 

েদ্দদ লস প্রেম তাশাহুদ রু্চ্ছে োে এবং উচ্ছঠ পচ্ছড় তার জন্য দ্দেচ্ছর আসা আবশযক, 

েতক্ষে ন্া লস লসাজাচ্ছসাদ্দজর্াচ্ছব দাাঁদ্দড়চ্ছে োে; লেচ্ছহতু মুগীরার হাদীচ্ছস এটি 

এচ্ছসচ্ছে, ো আব ু দাউদ বেভন্া কচ্ছরচ্ছেন্: মুকতাদীর উপচ্ছর আবশযক লে, লস 

ইমাচ্ছমর অন্ুসরে করচ্ছব, তার উপর হচ্ছত তাশাহহুদ রদ্দহত হচ্ছে োচ্ছব। রু্চ্ছের 
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জন্য দ্দসজদাচ্ছে সাহু করচ্ছব। আর লে বযদ্দির সাোচ্ছতর রাকাচ্ছতর সংখযার 

বযাপাচ্ছর সচ্ছন্দহ লদখা লদচ্ছব, লস ইোদ্দকচ্ছন্র (কম সংখযাটির) উপচ্ছর দ্দন্র্ভ র করচ্ছব। 

আর মুকতাদী তার সাোচ্ছত সচ্ছন্দহ হচ্ছে, লস ইমাচ্ছমর অন্ুসরে করচ্ছব। েদ্দদ লস 

ইমামচ্ছক রুকু করা অবস্থাে পাে এবং তার সচ্ছন্দহ হে লে, লস ইমামচ্ছক রুকু করা 
অবস্থাচ্ছত পাওোর আচ্ছগই ইমাম মাো উচ্ছোেন্ কচ্ছরচ্ছে দ্দকন্া, তাহচ্ছে লস উি 

রাকাত গেন্া করচ্ছব ন্া। আর েখন্ লস ইোদ্দকচ্ছন্র দ্দর্দ্দেচ্ছত (কম সংখযার উপচ্ছর 

দ্দর্দ্দে কচ্ছর) শুরু করচ্ছব, তখন্ তার বাকী সাোত পূেভ করচ্ছব, আর উি রাকাত 

তার ইমাচ্ছমর সাোম দ্দেরাচ্ছন্ার পচ্ছর আদাে করচ্ছব এবং দ্দসজদাচ্ছে সাহু করচ্ছব। 

মুকতাদীর জন্য তার ইমাচ্ছমর রু্ে ন্া হচ্ছে দ্দসজদাচ্ছে সাহু লদওো আবশযক হচ্ছব 

ন্া, (ইমাচ্ছমর রু্ে হচ্ছে) মুকতাদী তার সাচ্ছে দ্দসজদাচ্ছে সাহু করচ্ছব, েদ্দদও তার 

তাশাহহুদ পড়া লশর্ ন্া হে, তচ্ছব দ্দসজদার পচ্ছর লস পূেভ কচ্ছর লন্চ্ছব। মাসবূক বযদ্দি 

তার ইমাচ্ছমর সচ্ছঙ্গ রু্চ্ছে সাোম দ্দেরাচ্ছন্ার কারচ্ছে এবং ইমাচ্ছমর সাচ্ছে তার রু্চ্ছের 

কারচ্ছে এবং লেই রু্ে লস একাদ্দক কচ্ছরচ্ছে তার জচ্ছন্য দ্দসজদাচ্ছে সাহু করচ্ছব। আর 

তার স্থান্ হচ্ছো হচ্ছে সাোচ্ছমর আচ্ছগ। তচ্ছব েদ্দদ লস এক রাকাত অেবা তার লবশী 
রাকাত কম হওোর কারচ্ছে সাোম দ্দেদ্দরচ্ছে লদে, তাহচ্ছে দ্দর্ন্ন কো। লেচ্ছহতু 

ইমরান্ ও েুে ইোদাইন্ রাদ্দদোল্লাহু ‘আন্হুচ্ছমর হাদীচ্ছস এর্াচ্ছব এচ্ছসচ্ছে। এোড়া 
েদ্দদ লস প্রবে ধারো অন্ুোেী প্রাপ্ত রাকাত সংখযার উপচ্ছর আমে কচ্ছর োচ্ছক, 

আমরা েদ্দদ এই মতটি গ্রহে কচ্ছর োদ্দক, তচ্ছব সাোচ্ছমর পচ্ছর দ্দসজদাচ্ছে সাহু করা 
মুস্তাহাব; লেচ্ছহতু এটি আেী এবং ইবচ্ছন্ মাসউদ রাদ্দদোল্লাহু ‘আন্হুর হাদীচ্ছস 

এচ্ছসচ্ছে: আর েদ্দদ সাোচ্ছমর আচ্ছগ অেবা পচ্ছর লস রু্চ্ছে োে, তচ্ছব খুব লবশী সমে 

পার ন্া হচ্ছে লস তা আদাে কচ্ছর লন্চ্ছব। দ্দসজদাচ্ছে সাহুচ্ছত এবং দ্দসজদাচ্ছে সাহু 

লেচ্ছক ওঠার পচ্ছর ো বেচ্ছত হচ্ছব তা সাোচ্ছতর দ্দসজদার মতই। 



  

  

31 

অধযাে: ন্েে সাোত 

আবুে আব্বাস বচ্ছেন্: ন্েে সাোচ্ছতর মাধযচ্ছম দ্দকোমচ্ছতর দ্দদন্ েরে 

সাোতচ্ছক পূেভ করা হচ্ছব, েদ্দদ েরে সাোতচ্ছক পেূভ ন্া কচ্ছর োচ্ছক। এ বযাপাচ্ছর 

একটি মারেু হাদীস রচ্ছেচ্ছে। অন্ুরূপর্াচ্ছব োকাত ও অন্যান্য আমেসমূহ। 

সচ্ছবভােম ন্েে হচ্ছে দ্দজহাদ, এরপচ্ছর এর অন্ুগামী দ্দবর্েসমূহ লেমন্, দ্দজহাচ্ছদর 

বযাপাচ্ছর অেভ লোগান্ লদওো এবং অন্যান্য। এরপচ্ছর ইেম দ্দশক্ষা করা ও দ্দশক্ষা 
লদওো। 

আবূ দারদা বচ্ছেন্: ইলম দযিাকারী ও দযিক সওয়াতবর দদক সথতক 

সমান।  

আর বাকী সকচ্ছেই সাধারে বা লবাকা লশ্রদ্দের মান্ুর্, তাচ্ছদর মচ্ছধয লকাচ্ছন্া 
কেযাে লন্ই। ইমাম আহমাদ হচ্ছত বদ্দেভত: োর দ্দন্েত সহীহ, তার ইেম দ্দশক্ষা 
করাই সবচ্ছচ্চ্ছে উেম আমে। দ্দতদ্দন্ আচ্ছরা বচ্ছেন্: রাচ্ছতর দ্দকেু অংশ ইেচ্ছমর 

আচ্ছোচ্ন্া করা আমার কাচ্ছে পুচ্ছরা রাত লজচ্ছগ োকা লেচ্ছক উেম। দ্দতদ্দন্ আচ্ছরা 
বচ্ছেচ্ছেন্: প্রদ্দতটি বযদ্দির উপচ্ছর এতটুকু পদ্দরমাে ইেম অজভ ন্ করা অতযাবশযক, 

েতটুকু হচ্ছে তার দীন্ পােন্ সঠিকর্াচ্ছব চ্েচ্ছত পাচ্ছর। তাচ্ছক বো হে: উদাহরে 

স্বরূপ লকান্ লকান্ দ্দবর্ে? দ্দতদ্দন্ বেচ্ছেন্: েতটুকু ন্া জান্া োকচ্ছেই ন্ে, লেমন্: 

সাোত, দ্দসোম ও অন্ুরূপ অন্যান্য। আর তারপচ্ছর অতযবশযক হচ্ছে সাোত, 

লেচ্ছহতু একটি হাদীচ্ছস রচ্ছেচ্ছে: “সোমরা (দীতনর উপতর) দঢ়ৃ থাতকা, আর 

সোমরা ো কিতনাই পেূয করতে পারতব না (োই সাধ্ে সমাোতবক 

করতব), এবং সিতন সরি! সোমাতদর সতবযাত্তম আমল হতে সালাে।” 

তারপচ্ছর সচ্ছবভােম কাজ হচ্ছে: োর উপকাদ্দরতা অপর পেভন্ত অদ্দতক্রমকারী, 
লেমন্: লরাগীচ্ছক লদখচ্ছত োওো অেবা লকাচ্ছন্া মুসদ্দেচ্ছমর প্রচ্ছোজন্ দ্দমটাচ্ছন্া 
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অেবা মান্ুচ্ছর্র মচ্ছধয দ্দববাচ্ছদর মীমাংসা করা; লেচ্ছহতু ন্বী সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 

ওয়াসাল্লাম বচ্ছেচ্ছেন্: “আদম দক সোমাতদরতক সালাে ও দসয়াম সথতকও 

উত্তম সোমাতদর এমন সতবযাত্তম আমল সম্পতকয  সংবাদ সদব না? (ো 
হল:) মানুতষর মধ্েকার দববাতদর মীমাংসা কতর সদওয়া; সকননা 

পরষ্পতরর দববাদ হতে দবনাযকারী।” দ্দতরদ্দমেী এটিচ্ছক সহীহ বচ্ছেচ্ছেন্।  

ইমাম আহমাদ বচ্ছেচ্ছেন্: জান্াোচ্ছত অংশগ্রহে সাোত হচ্ছতও উেম, এবং োর 

উপকাদ্দরতা অদ্দতক্রম কচ্ছর তার সওোচ্ছবর মচ্ছধয দ্দর্ন্নতা রচ্ছেচ্ছে। লেমন্ দাদ্দরদ্র 

দ্দন্কটাত্মীেচ্ছক দান্ করা লগাোম আোদ করা হচ্ছত উেম। আর লগাোম আোদ 

করা অপদ্দরদ্দচ্ত কাউচ্ছক দান্ করা অচ্ছপক্ষা উেম, তচ্ছব দদূ্দর্ভ চ্ছক্ষর সমে হচ্ছে 

আোদা কো। তারপচ্ছর হি করা। আন্াস রাদ্দদোল্লাহু ‘আন্হু হচ্ছত মারেূ দ্দহচ্ছসচ্ছব 

বদ্দেভত হচ্ছেচ্ছে: “সর্ বেদি ইলম সযিার উতেতযে সবর হতলা, সস দফতর না 

আসা পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় থাতক।” দ্দতরদ্দমেী বচ্ছেচ্ছেন্: হাদীসটি হাসান্ 

গরীব। শাইখ বচ্ছেচ্ছেন্: ইেম দ্দশক্ষা করা এবং দ্দশখাচ্ছন্া দ্দজহাচ্ছদর অন্তরু্ভ ি হচ্ছব। 

আর এটি দ্দজহাচ্ছদরই একটি প্রকার। দ্দতদ্দন্ আচ্ছরা বচ্ছেচ্ছেন্: লে দ্দজহাচ্ছদ জান্-মাে 

দ্দন্রাপোর সাচ্ছে বাকী োচ্ছক এমন্ দ্দজহাদ হচ্ছত দ্দেেহি মাচ্ছসর প্রেম দশদ্দদচ্ছন্ 

সাধয অন্ুোেী রাত-দ্দদচ্ছন্ র্াের্াচ্ছব ইবাদাত করা লবশী উেম। আহমাদ হচ্ছত 

আচ্ছরা বদ্দেভত আচ্ছে লে, হচ্ছির সামঞ্জসযশীে লকাচ্ছন্া কাজ লন্ই, লেচ্ছহতু এচ্ছত অচ্ছন্ক 

লবশী লেশ রচ্ছেচ্ছে, অচ্ছন্ক দ্দন্দশভন্াবেী রচ্ছেচ্ছে এবং তাচ্ছত এমন্ একটি সমে 

রচ্ছেচ্ছে োর অন্ুরূপ ইসোচ্ছম আর লন্ই। তা হচ্ছে আরাোর সন্ধযা, আর এচ্ছত 

আদ্দেভক ও শাদ্দররীক দইু ধরচ্ছেরই কষ্ট হে। আবূ উমামাহ হচ্ছত বদ্দেভত, দ্দতদ্দন্ 

বচ্ছেচ্ছেন্: এক বযদ্দি ন্বী সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লামতক দ্দজজ্ঞাসা 
করচ্ছেন্: সকান আমলটি উত্তম? দেদন বলতলন: “সোমার উপতর 

আবযেক হতে দসয়াম পালন করা; সকননা এর মে সকাতনা আমলই 

সনই।” আহমাদ ও অন্যন্যরা হাদীেটি হাসান্ সন্চ্ছদ বেভন্া কচ্ছরচ্ছেন্। 
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 শাইখ বচ্ছেচ্ছেন্: ন্বী সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম ও তার 

খেীোগচ্ছের কমভ আচ্ছোচ্ছক অবস্থা ও প্রচ্ছোজচ্ছন্র দ্দর্ন্নতার কারচ্ছে উি 

কাজগুচ্ছোর প্রচ্ছতযকটিই এচ্ছককটি অবস্থাচ্ছত সচ্ছবভােম কাজ হচ্ছত পাচ্ছর। আহমাচ্ছদর 

বিবযও এ রকম: তুদ্দম লর্চ্ছব লদখ, লতামার কেচ্ছবর জন্য ো সবচ্ছচ্চ্ছে লবশী 
প্রচ্ছোজয, তুদ্দম লসটিই করচ্ছব। ইমাম আহমাদ দ্দচ্ন্তা-র্াবন্াচ্ছক সাোত ও সাদাকার 

উপচ্ছর প্রাধান্য দ্দদচ্ছেচ্ছেন্। এখান্ লেচ্ছক একটি দ্দদক লবর হে, তা হচ্ছে: অঙ্গ-

প্রতযচ্ছঙ্গর আমে অচ্ছপক্ষা অন্তচ্ছরর আমচ্ছের েেীেত লবশী। আর সাহাবাচ্ছদর 

উচ্ছিশযও দ্দেে অঙ্গ-প্রতযচ্ছঙ্গর আমে, এ মতচ্ছক দ্দন্চ্ছনাি হাদীস শদ্দিশােী কচ্ছর: 

“আল্লাহর কাতে সবতচতয় দপ্রয় আমল হতে: আল্লাহর িনে কাউতক 

ভালবাসা, আর আল্লাহর িনেই কাউতক ঘৃো করা।” এবং এই হাদীস- 

“ঈমাতনর সবতচতয় দঢ়ৃেম বন্ধন হতে: (আল্লাহর িনে কাউতক 

ভালবাসা, আর আল্লাহর িনেই কাউতক ঘৃো করা)।” 

সবচ্ছচ্চ্ছে গুরুেপূেভ ন্েে হচ্ছো: সূেভ গ্রহচ্ছের সাোত, তারপচ্ছর দ্দবতর, তারপচ্ছর 

েেচ্ছরর সুন্নাত, তারপচ্ছর মাগদ্দরচ্ছবর সনু্নাত, তারপচ্ছর অন্যান্য ন্েে 

সাোতসমূহ। দ্দবতচ্ছরর সাোচ্ছতর ওোি ইশার পর লেচ্ছক দ্দন্চ্ছে েের উদ্দদত 

হওো পেভন্ত। আর তার সচ্ছবভােম ওোি হচ্ছে লশর্ রাচ্ছত্র, এটা ঐ বযদ্দির জন্য লে, 

ওঠার বযাপাচ্ছর দ্দন্দ্দশ্চত োকচ্ছব। অন্যোে লস লশাোর আচ্ছগ দ্দবতর পচ্ছড় লন্চ্ছব। 

দ্দবতচ্ছরর সবভদ্দন্ন রাকাত সংখযা এক রাকাত আর সচ্ছবভাচ্চ ১১ রাকাত। সবচ্ছচ্চ্ছে 

উেম পিদ্দত হচ্ছে- দইু রাকাত পচ্ছড় সাোম দ্দেদ্দরচ্ছে লদওো, এরপচ্ছর এক 

রাকাতচ্ছক আোদার্াচ্ছব পড়া। আর েদ্দদ ন্বী সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম 

লেচ্ছক দ্দবশুি সূচ্ছত্র প্রমাদ্দেত অন্য লকাচ্ছন্া পন্থাে এটিচ্ছক পড়া হে তচ্ছব তাও র্াে। 

আর পূেভতার সবভদ্দন্ন পদ্দরমাে হচ্ছে দ্দতন্ রাকাত এবং সচ্ছবভােম হচ্ছে তা দইু 

সাোচ্ছম আদাে করা এবং এক সাোচ্ছম আদাে করা জাদ্দেজ রচ্ছেচ্ছে। এবং 
মাগদ্দরচ্ছবর মত কচ্ছরও আদাে করা োচ্ছব। 
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আর সুন্নাচ্ছত মেুাক্কাদা হচ্ছে দশটি: লসগুচ্ছোচ্ছক বাদ্দড়চ্ছত পড়া উেম। লসগুচ্ছো 
হচ্ছে: লোহচ্ছরর আচ্ছগর দইু রাকাত এবং লোহচ্ছরর পচ্ছরর দইু রাকাত মাগদ্দরচ্ছবর 

পচ্ছরর দইু রাকাত, ইশার পচ্ছরর দইু রাকাত এবং েজচ্ছরর দইু রাকাত। 

েজচ্ছরর দইু রাকাআত সুন্নাতচ্ছক সংদ্দক্ষপ্ত করচ্ছব, এবং তার দইু রাকাচ্ছত দইু 

ইখোস সূরা (ইখোস ও কাদ্দেরূন্) পড়চ্ছব। অেবা প্রেমটিচ্ছত পড়চ্ছব, আল্লাহ 

তা‘আোর বােী:  

َنا ا  قُولُو  ﴿ ه  ء ام  ا   ّلَله ٱب نزهل   و م 
ُ
 ]  136 :البقرة[﴾ …ن اإهل ي   أ

“লতামরা বচ্ছো আমরা আল্লাহর প্রদ্দত ঈমান্ এচ্ছন্দ্দে এবং ো আমাচ্ছদর প্রদ্দত 

ন্াদ্দেে করা হচ্ছেচ্ছে।”  এই আোতটি, ো সূরা বাকারাে রচ্ছেচ্ছে।  

আর দ্দদ্বতীে রাকাচ্ছত লস পড়চ্ছব:  

ه  ي     قُل    ﴿
 
ال و    به كهت   ل  ٱ  ل  أ ة    إهل ى    ا  ت ع  و ا    ك لهم  ب ي    ن ن اب ي    ء  س  لَا  ن ُكم  و 

 
  ّلَل  ٱ  إهلَا  ُبد  ن ع    أ

ل ا ههه  رهك  نُش   و  ي   ۦب  ]  64 :آل عمران [﴾ اـ   ش 

“তুদ্দম বচ্ছো, লহ আহচ্ছে দ্দকতাবগে! লতামরা এমন্ একটি কোর দ্দদচ্ছক আচ্ছসা, 
ো লতামাচ্ছদর মচ্ছধয এবং আমাচ্ছদর মচ্ছধয একই।” এই আোত। এবং এই 

ন্েেগুচ্ছো বাহচ্ছন্ োকা অবস্থােও আদাে করা োে। 

জমুুআর আচ্ছগ লকান্ সুন্নাত লন্ই, তচ্ছব জমুুআর পচ্ছর দইু রাকাত অেবা চ্ার 

রাকাত সুন্নাত রচ্ছেচ্ছে। আর জমুু‘আর আচ্ছগ তাদ্দহেযাতুে মসদ্দজচ্ছদর সাোত েচ্ছেষ্ট 

হচ্ছব। আর মুসদ্দল্লর জন্য েরে এবং সুন্নাচ্ছতর মাচ্ছঝ দ্দবচ্ছেদ করা উদ্দচ্ত, কোর 

মাধযচ্ছম অেবা দ্দকেু সমে দাাঁড়াচ্ছন্ার মাধযচ্ছম; লেচ্ছহতু এ বযাপাচ্ছর মুোদ্দবো 
রাদ্দদোল্লাহু ‘আন্হু হচ্ছত হাদীস রচ্ছেচ্ছে। আর োর কাে লেচ্ছক লকান্ সুন্নাত েুচ্ছট 
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োচ্ছব, তার জন্য কাো আদাে করা মুস্তাহাব। আর আোন্ এবং ইকামাচ্ছতর মচ্ছধয 
ন্েে আদাে করা মুস্তাহাব। 

তারাবীহ হচ্ছে সুন্নাত, ো আল্লাহর রাসূে সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম 

সুন্নত দ্দহচ্ছসচ্ছব দ্দন্ধভারে কচ্ছরচ্ছেন্। তা জামা‘আচ্ছতর সাচ্ছে আদাে করা উেম। আর 

ইমাম দ্দকরাআত লজাচ্ছর পড়চ্ছবন্; লেচ্ছহতু পূবভবতীচ্ছদর লেচ্ছক পরবতীরা এ দ্দবর্েটি 

ন্কে কচ্ছরচ্ছেন্। আর প্রচ্ছতযক দইু রাকাচ্ছতর মচ্ছধয সাোম দ্দেরাচ্ছব; লেচ্ছহতু হাদীচ্ছস 

এচ্ছসচ্ছে: “রাতের সালাে দইু রাকা‘আে দইু রাকা‘আে কতর।” তারাবীহর 

ওোি শুরু হে ইশার েরে ও সুন্নাত আদাচ্ছের পচ্ছর দ্দবতচ্ছরর সাোচ্ছতর আচ্ছগ 

েের উদ্দদত হওো পেভন্ত, এবং তারাবীহ সাোচ্ছতর পচ্ছর দ্দবতর আদাে করচ্ছত 

হে। েদ্দদ মুসল্লী তাহািদু পড়চ্ছত চ্াে, তচ্ছব দ্দবতর সাোত তাহািচু্ছদর পচ্ছর পড়চ্ছব; 

লেচ্ছহতু আল্লাহর রাসূে সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম বচ্ছেচ্ছেন্: “দবেরতক 

সোমাতদর রাতের সবযতযষ সালাে বানাও।” আর লে তাহািদু পড়চ্ছব তার 

জন্যও ইমাচ্ছমর অন্ুগামী হওো র্াে, েখন্ ইমাম সাোম দ্দেরাচ্ছব, তখন্ লস এক 

রাকাত দ্দবতর পচ্ছড় লন্চ্ছব; লেচ্ছহতু ন্বী সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম 

বচ্ছেচ্ছেন্: “সর্ বেদি ইমাতমর সাতথ দকয়াম করতব, র্েিে না ইমাম 

চতল র্ায়। োর িনে এক রাতের দকয়ামতক দলদপবদ্ধ করা হতব।” ইমাম 

দ্দতরদ্দমেী হাদীসটিচ্ছক সহীহ বচ্ছেচ্ছেন্। কুরআন্ দ্দহেে করা সকচ্ছের ঐকযমচ্ছত 

মুস্তাহাব। কুরআন্ লতোওোত সমস্ত দ্দেদ্দকর লেচ্ছক উেম। আর লে অংশটুকু 

সাোচ্ছতর জন্য ওোদ্দজব, তা মুখস্ত (দ্দহেে) করাও ওোদ্দজব। কঠিন্ ন্া হচ্ছে 

বাচ্চার অদ্দর্র্াবক অন্যান্য ইেচ্ছমর আচ্ছগই কুরআন্ দ্দদচ্ছে শুরু করচ্ছব। প্রদ্দত 

সপ্তাচ্ছহ একবার খতম করা সুন্নাত এবং কখচ্ছন্া কখচ্ছন্া এর লেচ্ছক কম সমচ্ছেও 

করা োচ্ছব। তচ্ছব রু্চ্ছে োওোর র্ে োকচ্ছে লতোওোত লদরীচ্ছত করা হারাম। 
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দ্দকরাআচ্ছতর শুরুচ্ছত ‘আঊেুদ্দবল্লাহ’ পড়চ্ছব, ইখোচ্ছসর প্রদ্দত আগ্রহী হচ্ছব আর 

এর দ্দবপরীত দ্দকেু মচ্ছন্ আসচ্ছে প্রদ্দতহত করচ্ছব। শীচ্ছতর লমৌসুচ্ছম রাচ্ছতর প্রেম 

অংচ্ছশ খতম করচ্ছব আর গরচ্ছমর লমৌসুচ্ছম দ্দদচ্ছন্র প্রেম অংচ্ছশ খতম করচ্ছব। 

তােহা ইবন্ ুমুসারদ্দরে বচ্ছেচ্ছেন্: আদ্দম এই উম্মাচ্ছতর কেযােওোোচ্ছদর লপচ্ছেদ্দে, 

োরা উি দ্দবর্েটি পেন্দ করচ্ছতন্: েদ্দদ দ্দদচ্ছন্র প্রেমর্াচ্ছগ কুরআন্ খতম করা 
হে, তচ্ছব সন্ধযা হওো পেভন্ত লেচ্ছরশতারা তার জন্য রহমচ্ছতর দ‘ুআ করচ্ছত োচ্ছক। 

আর রাচ্ছতর প্রেমর্াচ্ছগ েদ্দদ খতম করা হে, তচ্ছব সকাে হওো পেভন্ত লেচ্ছরশতারা 
তার জন্য রহমচ্ছতর দ‘ুআ করচ্ছত োচ্ছক। সা‘দ ইবন্ ুআবী ওোক্কাস সূচ্ছত্র দাদ্দরমী 
এটি বেভন্া কচ্ছরচ্ছেন্। এটির সন্দ হাসান্। কুরআন্ সুন্দর আওোচ্ছজ লতোওোত 

করচ্ছব এবং তারতীে সহকাচ্ছর (ধীচ্ছর ধীচ্ছর) পাঠ করচ্ছব। গর্ীর দ্দচ্ন্তা ও গচ্ছবর্োর 

সাচ্ছে পড়চ্ছব। রহমাচ্ছতর আোত লতোওোচ্ছতর সমচ্ছে আল্লাহর কাচ্ছে রহমত 

চ্াইচ্ছব আর আোচ্ছবর আোত লতোওোচ্ছতর সমচ্ছে তা লেচ্ছক পান্াহ চ্াইচ্ছব। 

সাোতরত,  ুমন্ত ও অন্য লতোওোতকারীচ্ছদর মচ্ছধয এমন্ লজাচ্ছর পড়চ্ছব ন্া, 
ো তাচ্ছদরচ্ছক কষ্ট লদে। দাাাঁড়াচ্ছন্া, বসা, লশাো, আচ্ছরাহী ও পাচ্ছে লহচ্ছট চ্ো 
অবস্থাে কুরআন্ পড়াচ্ছত লকাচ্ছন্া সমসযা লন্ই। রাস্তাে লকারআন্ লতোওোত 

করা মাকরুহ ন্ে এবং লোট ন্াপাকী অবস্থাে োকচ্ছেও তা মাকরুহ হচ্ছব ন্া, তচ্ছব 

লন্াংরা স্থাচ্ছন্ লতোওোত করচ্ছে তা মাকরুহ হচ্ছব। লকারআচ্ছন্র জন্য জমাচ্ছেত 

হওো এবং িারীর লতোওোত মচ্ছন্াচ্ছোগ দ্দদচ্ছে লশান্া মুস্তাহাব এবং ঐ সমচ্ছে লে 

কোর লকান্ উপকাদ্দরতা লন্ই, এমন্ দ্দকেু আচ্ছোচ্ন্া করা োচ্ছব ন্া। ইমাম 

আহমাদ লকারআন্ লতোওোচ্ছতর লক্ষচ্ছত্র দ্রুত লতোওোত করাচ্ছক অপেন্দ 

কচ্ছরচ্ছেন্। দ্দতদ্দন্ আচ্ছরাও অপেন্দ কচ্ছরচ্ছেন্ োহান্ (সরু) সহকাচ্ছর লতোওোত 

করা, আর োহান্ হচ্ছে: ো গাচ্ছন্র সাচ্ছে সামঞ্জসযতা রাচ্ছখ। কুরআচ্ছন্র একটি 

আোতচ্ছক বারবার লতোওোত করা মাকরুহ ন্ে। আর লে বযদ্দি কুরআচ্ছন্র 

বযাপাচ্ছর তার দ্দবচ্ছবক প্রসূত এবং ন্া লজচ্ছন্ লকাচ্ছন্া বযাখযা দ্দদে, লস লেন্ তার 
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ঠিকান্া জাহান্নাচ্ছমর মচ্ছধয দ্দন্দ্দদভষ্ট কচ্ছর দ্দন্ে। েদ্দদ লস সঠিক বচ্ছে তবুও লস রু্ে 

কচ্ছরচ্ছে। অপদ্দবত্র বযদ্দির জন্য কুরআন্ স্পশভ করা দবধ ন্ে, তচ্ছব লস লকান্ দ্দকেুর 

মাধযচ্ছম তা বহন্ করচ্ছত পারচ্ছব অেবা অন্য মােপত্র রচ্ছেচ্ছে এমন্ দ্দকেুর উপচ্ছর 

দ্দন্চ্ছত পারচ্ছব এবং তার আদ্দস্তচ্ছন্র লর্তরও রাখচ্ছত পারচ্ছব। লস কাঠ বা অন্ুরূপ 

অন্য দ্দকেুর মাধযচ্ছম তা খুেচ্ছত (পৃষ্ঠা উল্টাচ্ছত) পারচ্ছব, তার জন্য তােসীর এবং 
এমন্ বইসমূহ োর মচ্ছধয কুরআন্ রচ্ছেচ্ছে তা স্পশভ করা জাদ্দেজ রচ্ছেচ্ছে। ন্াপাক 

বযদ্দির জন্য স্পশভ ন্া কচ্ছর তা লেখা দবধ এবং কুরআচ্ছন্র ন্ুসখা বা অন্ুদ্দেদ্দপ 

দতদ্দর কচ্ছর পাদ্দরশ্রদ্দমক গ্রহে করা দবধ। কুরআচ্ছন্র উপচ্ছর লরশচ্ছমর কাপড় 

োগাচ্ছন্া োচ্ছব। এটিচ্ছক দ্দপেচ্ছন্ লন্ওো এবং তার দ্দদচ্ছক পা প্রসাদ্দরত করা বা 
অন্ুরূপ অন্য লকাচ্ছন্া কাজ করা, োর দ্বারা কুরআচ্ছন্র সম্মান্ ন্ষ্ট করা হে, তা 
দবধ হচ্ছব ন্া। কুরআন্চ্ছক লসান্া বা লরাপা দ্দদচ্ছে অেংকৃত করা মাকরুহ। তাচ্ছত 

দশমাংশ, সূরার ন্াম, আোচ্ছতর সংখযা লেখা এবং অন্যান্য দ্দবর্ে লেখাও 

মাকরূহ, ো সাহাবাচ্ছদর োমান্াে দ্দেে ন্া। 

কুরআন্ অেবা োর মচ্ছধয আল্লাহর দ্দেদ্দকর রচ্ছেচ্ছে, এমন্ লকাচ্ছন্া বস্তুচ্ছক 

অপদ্দবত্র লকান্ দ্দজদ্দন্স দ্বারা লেখা হারাম। েদ্দদ লকউ তা দ্বারা দ্দেচ্ছখ লেচ্ছে অেবা 
তার (অপদ্দবত্র বস্তুর) উপচ্ছর দ্দেচ্ছখ লেচ্ছে, তচ্ছব তা লধৌত করা ওোদ্দজব হচ্ছব। আর 

কুরআন্ েদ্দদ পুরাতন্-জীেভ হচ্ছে োে অেবা দ্দোঁ চ্ছড় োে, তচ্ছব দােন্ করচ্ছত হচ্ছব। 

লকন্ন্া উসমান্ রাদ্দদোল্লাহু তা'আো ‘আন্হু মাসহােসমূহচ্ছক কবর এবং 
দ্দমম্বাচ্ছরর মাঝখাচ্ছন্ দােন্ কচ্ছর দ্দদচ্ছেদ্দেচ্ছেন্। 

সাধারে ন্েে সাোত শুধ ু দ্দন্দ্দর্ি ওোিসমূহ োড়া অন্য সকে সমচ্ছে পড়া 
মুস্তাহাব। আর রাচ্ছতর সাোত অদ্দধকতর গুরুেপূেভ, আর তা দ্দদচ্ছন্র ন্েে 

সাোচ্ছতর লেচ্ছক উেম। আর রাচ্ছত  ুম লেচ্ছক ওঠার পচ্ছর রাচ্ছতর সাোত আদাে 

করা উেম; লকন্ন্া  ুম লেচ্ছক উঠা োড়া  
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 ’ناشئة‘

 বা ‘উদযমতা’ শব্দটি প্রচ্ছোজয হে ন্া। সুতরাং েদ্দদ লকউ  মু লেচ্ছক লজচ্ছগ ওচ্ছঠ, 

তাহচ্ছে আল্লাহর দ্দেদ্দকর করচ্ছব। এ বযাপাচ্ছর ো দ্দকেু হাদীচ্ছস এচ্ছসচ্ছে তা বেচ্ছব, োর 

মচ্ছধয অন্যতম হচ্ছো: 

 هلل  الحمد  ،  قدير شيء كل على  وهو الحمد وله الملك له له  شريك ال  وحده هللا إال إله ال“ 

 ”باهلل إال قوة وال حول وال أكبر وهللا هللا إال إله وال هللا وسبحان

 অেভ: “আল্লাহ োড়া সতয লকাচ্ছন্া ইোহ লন্ই, দ্দতদ্দন্ এক, তার লকাচ্ছন্া শরীক 

লন্ই। রাজে তাাঁরই, সকে প্রশংসা তাাঁরই, আর দ্দতদ্দন্ সকে দ্দকেুর উপর 

ক্ষমতাবান্। আল্লাহর জন্যই প্রশংসা, আদ্দম আল্লাহর পদ্দবত্রতা ল ার্ো করদ্দে। 

আর আল্লাহ োড়া সতয লকান্ ইোহ ন্াই। আর আল্লাহই সবচ্ছচ্চ্ছে বড় এবং 
আল্লাহর পক্ষ হচ্ছত োড়া লকাচ্ছন্া শদ্দি ও ক্ষমতা লন্ই।” তারপচ্ছর লস বেচ্ছব: 

  لي اغفر اللهم 

অেভ: “লহ আল্লাহ! আমাচ্ছক ক্ষমা কচ্ছর দ্দদন্।” অেবা অন্য লে লকাচ্ছন্া দ‘ুআ 

করচ্ছব, তা কবুে করা হচ্ছব। সুতরাং লস েদ্দদ অে ুকচ্ছর এবং সাোত আদাে কচ্ছর, 

তচ্ছব তার সাোত কবুে হচ্ছব। তারপর লস বেচ্ছব:  

 لك شريك ال وحدك أنت إال إله ال النشور وإليه أماتني ما بعد أحياني الذي هلل الحمد“

 ”رحمتك وأسألك لذنبي أستغفرك سبحانك

 অেভ: “আল্লাহর জন্যই সকে প্রশংসা। দ্দতদ্দন্ই আল্লাহ, দ্দেদ্দন্ আমাচ্ছক আমার 

মৃতুযর পচ্ছর পনু্রাে জীদ্দবত কচ্ছরচ্ছেন্ এবং তার কাচ্ছেই পনু্রুত্থান্। (লহ আল্লাহ) 

আপদ্দন্ োড়া সতয লকাচ্ছন্া ইোহ লন্ই, আপদ্দন্ এক, আপন্ার লকাচ্ছন্া শরীক লন্ই। 

আদ্দম আপন্ার পদ্দবত্রতা ল ার্ো করদ্দে। আদ্দম আপন্ার কাচ্ছে আমার গুন্াচ্ছহর 

জন্য ক্ষমা চ্াদ্দে আর আপন্ার রহমত প্রােভন্া করদ্দে।” 
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 الوهاب أنت إنك رحمة لدنك من  لي وهب هديتني إذ بعد قلبي  تزغ وال علما   زدني  اللهم  

 بذكره لي وأذن جسدي في وعافاني روحي  علي رد   الذي هلل  الحمد

 অেভ: “লহ আল্লাহ! আপদ্দন্ আমার ইেমচ্ছক বাদ্দড়চ্ছে দ্দদন্ এবং আমাচ্ছক আপদ্দন্ 

লহদাচ্ছেত দান্ করার পচ্ছর আমার অন্তরচ্ছক বাাঁকা কচ্ছর দ্দদচ্ছেন্ ন্া। আর আপন্ার 

পক্ষ লেচ্ছক আমাচ্ছক রহমত দান্ করুন্। দ্দন্শ্চে আপদ্দন্ সুমহান্ দাতা। সকে 

প্রশংসা আল্লাহর জন্যই, দ্দেদ্দন্ আমার রুহচ্ছক পনু্রাে লেরত দ্দদচ্ছেচ্ছেন্ এবং 
আমার লদহ লেচ্ছক কষ্ট দরূ কচ্ছরচ্ছেন্ এবং আমাচ্ছক তার স্মরে করার অন্ুমদ্দত 

দ্দদচ্ছেচ্ছেন্।” এরপর লস দ্দমসওোক করচ্ছব তারপচ্ছর েখন্ লস সাোচ্ছতর জন্য 
দাাঁড়াচ্ছব, েদ্দদ লস চ্াে এমন্ সান্া পড়চ্ছব ো েরে সাোচ্ছত পড়া হে, আর েদ্দদ লস 

চ্াে অন্য দ্দকেুও পড়চ্ছত পারচ্ছব লেমন্:  

 السموات قيوم  أنت الحمد ولك  فيهن ومن  واألرض السموات نور أنت الحمد لك اللهم"

 الحق  أنت الحمد ولك فيهن ومن  واألرض السموات ملك أنت الحمد  ولك  فيهن ومن واألرض

 ،  حق والساعة  حق والنبيون حق والنار حق والجنة  حق ولقاؤك الحق وقولك الحق  ووعدك

 لي  فاغفر  حاكمت وإليك خاصمت وبك أنبت وإليك توكلت وعليك آمنت وبك أسلمت لك اللهم

م أنت مني به  أعلم أنت وما أعلنت وما أسررت وما أخرت وما قدمت ما  المؤخر وأنت المقد ِ

 "بك إال قوة وال أنت إال إله ال

 “লহ আল্লাহ! আপন্ার জন্য সমস্ত প্রশংসা, আপদ্দন্ আসমান্-েমীন্ ও তাচ্ছদর 

মচ্ছধয দ্দবদযমান্ ো দ্দকেু আচ্ছে, সবদ্দকেুর ন্রূ। আপন্ার জন্য সমস্ত প্রশংসা, 
আপদ্দন্ আসমান্, েমীন্ ও তাচ্ছদর মাচ্ছঝ দ্দবদযমান্ সবদ্দকেুর মহা-তোবধােক। 

আপন্ার জন্য সমস্ত প্রশংসা, আপদ্দন্ আসমান্, েমীন্ ও তাচ্ছদর মধযবতী 
সবদ্দকেুর মাদ্দেক। আপন্ার জন্য সকে প্রশংসা, আপদ্দন্ সতয; আপন্ার ওোদা 
সতয; আপন্ার বােী সতয; আপন্ার সাক্ষাৎ সতয; জান্নাত সতয; জাহান্নাম সতয; 
ন্বীগে সতয, দ্দকোমত সতয। লহ আল্লাহ! আদ্দম আপন্ার দ্দন্কট আত্মসমপভে 

করোম; আপন্ার প্রদ্দত ঈমান্ আন্োম; আপন্ার উপচ্ছরই তাওোকু্কে করোম, 

আপন্ার সাহাচ্ছেযই তচ্ছকভ  দ্দেপ্ত হোম এবং আপন্াচ্ছকই দ্দবচ্ারক লমচ্ছন্ দ্দন্োম। 
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অতএব আদ্দম ো অচ্ছগ্র লপ্ররে কচ্ছরদ্দে ও ো লপেচ্ছন্ লেচ্ছড় এচ্ছসদ্দে, ো প্রকাশ কচ্ছরদ্দে 

ও ো লগাপন্ কচ্ছরদ্দে, ো আপদ্দন্ আমার লচ্চ্ছেও র্াে জাচ্ছন্ন্, তা সব ক্ষমা কচ্ছর 

দ্দদন্। আপদ্দন্ আদ্দদ এবং আপদ্দন্ই অন্ত। আপদ্দন্ বযতীত সতয লকাচ্ছন্া ইোহ লন্ই, 

আর আপন্ার পক্ষ হচ্ছত োড়া লকাচ্ছন্া শদ্দিও লন্ই।” েদ্দদ লস ইো কচ্ছর, তচ্ছব 

অদ্দতদ্দরি বৃদ্দি করচ্ছত পারচ্ছব: 

 والشهادة  الغيب عالم  واألرض  السموات فاطر  وإسرافيل وميكائيل جبريل  رب اللهم " 

 تهدي إنك بإذنك الحق من فيه اختلف لما اهدني يختلفون فيه كانوا فيما عبادك بين تحكم أنت

 “ مستقيم صراط إلى تشاء من

“লহ আল্লাহ! দ্দজবরীে, মীকাঈে ও ইসরােীচ্ছের রব, আসমান্ ও েমীচ্ছন্র 

স্রষ্টা, গাচ্ছেব ও প্রকাশয সবদ্দকেু জান্তা, আপন্ার বান্দাগে লেসব দ্দবর্চ্ছে মতচ্ছর্চ্ছদ 

দ্দেপ্ত আপদ্দন্ই তার মীমাংসা কচ্ছর দ্দদচ্ছবন্। লেসব দ্দবর্চ্ছে মতচ্ছর্দ হচ্ছেচ্ছে তন্মচ্ছধয 
আপদ্দন্ আপন্ার অন্ুমদ্দতক্রচ্ছম আমাচ্ছক ো সতয লসদ্দদচ্ছক পদ্দরচ্াদ্দেত করুন্। 

দ্দন্শ্চে আপদ্দন্ োচ্ছক ইো সরে পে প্রদশভন্ কচ্ছরন্।” 

তাহািদুচ্ছক সংদ্দক্ষপ্ত দইু রাকাচ্ছতর মাধযচ্ছম শুরু করা সুন্নাত। আর তার জচ্ছন্য 
দ্দকেু ন্েে োকা জরুদ্দর োর ওপর লস দ্দন্েদ্দমত করচ্ছব, েদ্দদ তা েুচ্ছট োে, তচ্ছব 

তা কাো আদাে করচ্ছব। 

সকাে ও সন্ধাে ো দ্দকেু (কুরআন্-সুন্নাহচ্ছত) দ‘ুআ দ্দহচ্ছসচ্ছব বদ্দেভত হচ্ছেচ্ছে, তা 
পাঠ করা মুস্তাহাব। অন্ুরুপর্াচ্ছব  ুচ্ছমর সমচ্ছে, জাগ্রত হওোর সমচ্ছে, বাদ্দড়চ্ছত 

প্রচ্ছবচ্ছশর সমচ্ছে এবং বাদ্দড় লেচ্ছক লবর হওোর সমে ইতযাদ্দদচ্ছত (দ‘ুআ পাঠ করা 

মুস্তাহাব)। আর লে ন্েে সাোত জামা‘আচ্ছত আদাে করার অন্ুচ্ছমাদন্ লন্ই, তা 
বাদ্দড়চ্ছত পড়াই উেম, এবং তার দ্দকরাআতও আচ্ছস্ত আওোচ্ছজ পড়া উেম। ন্েে 

সাোত অর্যাস দ্দহচ্ছসচ্ছব গ্রহে ন্া করার শচ্ছতভ  জামা‘আচ্ছত আদাে করা জাদ্দেে 

আচ্ছে। লর্ার লবোচ্ছত ইদ্দস্তগোর লবশী লবশী করা মুস্তাহাব। োর তাহািদু কাো 
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হচ্ছে োচ্ছব, লস লোহচ্ছরর আচ্ছগ তা আদাে কচ্ছর লন্চ্ছব। লহোন্ দ্দদচ্ছে লশাো বযদ্দির 

ন্েে আদাে করা দ্দবশুি হচ্ছব ন্া। 

সাোতুদ দহুা তো চ্াশচ্ছতর সাোত আদাে করা সুন্নাত। এর ওোি হচ্ছে 

েখন্ (েেচ্ছরর পচ্ছরর) দ্দন্দ্দর্ি ওোি লশর্ হচ্ছে োে, তখন্ হচ্ছত দ্দদ্ব-প্রহচ্ছরর আগ 

পেভন্ত। েখন্ তাপমাত্রা লবশী হে, তখন্ এটি আাদাে করা উেম। এটি দইু রাকাত, 

তচ্ছব লবশী পড়চ্ছে আচ্ছরা র্াে। 

ইদ্দস্তখারার সাোত সুন্নাত। েখন্ লকাচ্ছন্া দ্দবর্চ্ছের দ্দচ্ন্তা করচ্ছব, তখন্ েরে 

সাোচ্ছতর অদ্দতদ্দরি দইু রাকাত ন্েে সাোত আদাে কচ্ছর বেচ্ছব:  

 وال تقدر فإنك العظيم فضلك من وأسألك بقدرتك وأستقدرك بعلمك أستخيرك إني اللهم"

 - بعينه ويسميه - األمر هذا  أن تعلم كنت إن  اللهم  ، الغيوب عالم  وأنت أعلم  وال وتعلم أقدر 

 ثم  لي ويسره لي  فاقدره  ( وآجله عاجله  ) أمري وعاقبة  ومعاشي ودنياي ديني في  لي  خير

 أمري  وعاقبة  ومعاشي ودنياي ديني في لي شر األمر هذا أن  تعلم كنت وإن  فيه لي بارك

  "به رضني ثم كان حيث الخير لي واقدر عنه واصرفني عني فاصرفه

অেভ: ‘‘লহ আল্লাহ! আদ্দম আপন্ার ইেচ্ছমর মাধযচ্ছম আপন্ার কেযাে কামন্া 
করদ্দে, আপন্ার কুদরচ্ছতর মাধযচ্ছম শদ্দি কামন্া করদ্দে, আর আপন্ার মহা 
অন্ুগ্রহ কামন্া করদ্দে। লকন্ন্া আপদ্দন্ই সবভশদ্দিমান্, আর আদ্দম শদ্দিমান্ ন্ই, 

আপদ্দন্ই জাচ্ছন্ন্ আর আদ্দম জাদ্দন্ ন্া এবং আপদ্দন্ই গাচ্ছেচ্ছবর জ্ঞান্ রাচ্ছখন্। লহ 

আল্লাহ! আপদ্দন্ েদ্দদ মচ্ছন্ কচ্ছরন্ লে, এই কাজটি – এখাচ্ছন্ দ্দন্দ্দদভষ্ট কাচ্ছজর ন্াম 

বেচ্ছব- আমার দীন্ ও দদু্দন্োে, ইহকাচ্ছে ও পরকাচ্ছে দ্রুত বা দ্দবেচ্ছম্ব আমার পচ্ছক্ষ 

কেযােকর হচ্ছব, তাহচ্ছে আমার জন্য তা দ্দন্ধভাদ্দরত কচ্ছর দ্দদন্। এবং তা প্রাদ্দপ্ত 

আমার জন্য সহজ কচ্ছর দ্দদন্। অতঃপর তাচ্ছত বরকত দ্দদন্। লহ আল্লাহ! আপদ্দন্ 

েদ্দদ মচ্ছন্ কচ্ছরন্ লে, এই কাজটি আমার দীন্ ও দদু্দন্োে, ইহকাচ্ছে ও পরকাচ্ছে 

অকেযােকর হচ্ছব, তাহচ্ছে তাচ্ছক আমার লেচ্ছক দরূ কচ্ছর দ্দদন্ আর আমাচ্ছকও তার 
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লেচ্ছক দরূ কচ্ছর দ্দদন্, আর আমার জন্য কেযােচ্ছকই দ্দন্দ্দদভষ্ট কচ্ছর দ্দদন্ লেখাচ্ছন্ই তা 
োকুক। তারপর আপদ্দন্ আমাচ্ছক ঐ বযাপাচ্ছর খদু্দশ কচ্ছর দ্দদচ্ছবন্।” তারপচ্ছর লে 

কাজটি করচ্ছব তার প্রদ্দত ইশারা করচ্ছব; তচ্ছব ইদ্দস্তখারার সমচ্ছে উি কাজটি করা 
বা ন্া করার লক্ষচ্ছত্র লকাচ্ছন্া দঢ়ৃ পদচ্ছক্ষপ লন্চ্ছব ন্া। 

তাদ্দহেযাতুে মসদ্দজদ, অেুর পচ্ছর দ’ুরাক‘আত সাোত এবং মাগদ্দরব ও ইশার 

মধযখাচ্ছন্ অদ্দতদ্দরি সাোত আদাে করা সুন্নাত। দ্দতোওোচ্ছতর দ্দসজদা সুন্নাচ্ছত 

মুোক্কাদাহ, ওোদ্দজব ন্ে; লকন্ন্া উমার রাদ্দদোল্লাহু ‘আন্হু বচ্ছেচ্ছেন্: লে (এই) 

দ্দসজদা করচ্ছব, লস র্াে করে আর লে ন্া করে, তার লকাচ্ছন্া গুন্াহ হচ্ছব ন্া। এটি 

ইমাম মাদ্দেক তাাঁর মুআোে বেভন্া কচ্ছরচ্ছেন্। দ্দতোওোত শ্রবন্কারীর জন্যও 

দ্দতোওোচ্ছতর দ্দসজদা করা সুন্নাত। আচ্ছরাহেকারী বযদ্দি দ্দতোওোচ্ছতর দ্দসজদা 
ইশারাচ্ছত আদাে করচ্ছব, মুখ লেদ্দদচ্ছকই োকুক ন্া লকন্। পাচ্ছে লহাঁচ্ছট চ্ো বযদ্দি 

েদ্দমচ্ছন্ দ্দকবোমুখী হচ্ছে দ্দতোওোচ্ছতর দ্দসজদা করচ্ছব। তচ্ছব অদ্দন্োপূবভক 

দ্দতোওোত শ্রবেকারীর জন্য দ্দতোওোচ্ছত দ্দসজদা করা আবশযক ন্ে; লেচ্ছহতু 

এটি সাহাবাচ্ছদর লেচ্ছক বদ্দেভত হচ্ছেচ্ছে। ইবন্ু মাসঊদ রাদ্দদোল্লাহু ‘আন্হু একজন্ 

অল্প বেসী কারীচ্ছক বচ্ছেদ্দেচ্ছেন্: “তুদ্দম দ্দসজদা কর; লেচ্ছহতু তুদ্দম আমাচ্ছদর 

ইমাম।” 

ন্তুন্ লকাচ্ছন্া প্রকাশয দ্দন্‘আমাত, লহাক তা বযাপক অেবা তার সাচ্ছে সংদ্দেষ্ট, 

তার জন্য দ্দসজদাচ্ছে লশাকর আদাে করা মুস্তাহাব। েখন্ লস এমন্ লকান্ বযদ্দিচ্ছক 

লদখচ্ছব, লে ঋে অেবা শারীদ্দরক সমসযাচ্ছত জজভ দ্দরত, তখন্ লস বেচ্ছব:  

  ”تفضيال خلق ممن كثير على وفضلني به ابتالك مما عافاني الذي هلل  الحمد“

“সকে প্রশংসা আল্লাহর জন্যই, দ্দেদ্দন্ লতামাচ্ছক ে দ্বারা পরীক্ষা কচ্ছরচ্ছেন্, তা 
হচ্ছত আমাচ্ছক রক্ষা কচ্ছরচ্ছেন্, আর আমাচ্ছক দ্দতদ্দন্ ো সৃদ্দষ্ট কচ্ছরচ্ছেন্ তাচ্ছদর 

অদ্দধকাংচ্ছশর উপচ্ছর একটি সম্মান্জন্ক মেভাদা দান্ কচ্ছরচ্ছেন্।” 
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সাোচ্ছতর দ্দন্দ্দর্ি ওোি পাাঁচ্টি: েেচ্ছরর সাোচ্ছতর পচ্ছর সূচ্ছেভাদ্বচ্ছের আগ 

পেভন্ত, সূেভ উদ্দদত হওোর পর লেচ্ছক এক বশভা পদ্দরমাে উপচ্ছর ওঠা পেভন্ত, সেূভ 
একদম মাোর উপচ্ছর আসার পর লেচ্ছক একদ্দদচ্ছক ঢচ্ছে পড়ার আগ পেভন্ত, আসচ্ছরর 

সাোচ্ছতর পর লেচ্ছক সেূভাস্ত দ্দন্কটবতী হওো, ও সূেভাস্ত দ্দন্কটবতী হওোর পর 

লেচ্ছক সূেভাস্ত পেভন্ত। তচ্ছব এ সমচ্ছে েরে সাোচ্ছতর কাো আদাে, মান্চ্ছতর সাোত, 

তাওোচ্ছের দইু রাকাত, বযদ্দির মসদ্দজচ্ছদ োকাবস্থাে পুন্রাে মসদ্দজচ্ছদর 

জামা‘আচ্ছত শরীক হওো ইতযাদ্দদ করা োচ্ছব। আর অবশযই এই দটুি েম্বা সমচ্ছে 

জান্াজার সাোতও আদাে করা োচ্ছব। 

অধযাে: জামা‘আচ্ছত সাোত আদাে 

জমুু‘আ ও ঈচ্ছদর সাোত বযতীত অন্যান্য লক্ষচ্ছত্র জামা‘আচ্ছতর জন্য সবভদ্দন্ন 

মুসল্লীর সংখযা দইুজন্। জামা‘আচ্ছতর সাচ্ছে সাোত আদাে করা েরচ্ছে আইন্, তা 
মুসাদ্দের ও মুদ্দকম এমন্দ্দক খাওচ্ছের (র্চ্ছের) লক্ষচ্ছত্রও; লকন্ন্া আল্লাহ তা‘আোর 

বােী: 

ِإذ ا ﴿ م   فهيههم   ُكنت   و  ق 
 
 ]102:النساء[﴾ ...ة  لَصل و  ٱ ل ُهمُ  ت  ف أ

“েখন্ তুদ্দম তাচ্ছদর সাচ্ছে (েচু্ছির মেদাচ্ছন্) অবস্থান্ করচ্ছব তখন্ সাোচ্ছতর 

সমে হচ্ছে তাচ্ছদরচ্ছক দ্দন্চ্ছে সাোত কাচ্ছেম কর।” আোত। একাকী সাোত 

আদাচ্ছের লচ্চ্ছে জামা‘আচ্ছতর সাচ্ছে সাোত আদাে সাতাশ গুে লবশী েেীেতপেূভ, 
জামা‘আত মাসদ্দজচ্ছদ প্রদ্দতদ্দষ্ঠত হচ্ছব। আর বােতুল্লাহ সবভাদ্দধক লশ্রষ্ঠ, এমদ্দন্র্াচ্ছব 

লেই জামা‘আচ্ছত লোক সংখযা েত লবশী হে এবং লেই জামা‘আত েত লবশী দচূ্ছর 

প্রদ্দতদ্দষ্ঠত হে তা তত লবশী েেীেতপূেভ। লকান্ মসদ্দজচ্ছদ দ্দন্চ্ছোদ্দজত ইমাচ্ছমর 

জামা‘আচ্ছতর পূচ্ছবভ লকাচ্ছন্া সাোত জামা‘আচ্ছতর সাচ্ছে আদাে করা োচ্ছব ন্া, তচ্ছব 
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তার অন্ুমদ্দতক্রচ্ছম এটা করা লেচ্ছত পাচ্ছর, তচ্ছব লদরী হওোর কারচ্ছে এমন্টা 
করচ্ছেও তা মাকরূহ হচ্ছব ন্া; লেচ্ছহতু এটা আব ূ বকর ও আব্দুর রহমান্ ইবন্ 

আউে রাদ্দদোল্লাহু ‘আন্হুম এমন্টি কচ্ছরচ্ছেন্। েখন্ সাোচ্ছতর ইকামত লদওো 
হচ্ছব তখন্ লকান্ ন্েে শুরু করা জাচ্ছেে হচ্ছব ন্া। আর েদ্দদ ন্েে সাোত 

চ্োকাচ্ছে সাোচ্ছতর ইকামত লদওো শুরু হে, তাহচ্ছে ন্েে আদােকারীচ্ছক উি 

ন্েে সাোত অল্প সমচ্ছের মচ্ছধয পেূভ করচ্ছত হচ্ছব। লে ইমাচ্ছমর সাচ্ছে লকান্ 

সাোচ্ছতর এক রাকাত পাচ্ছব, লস জামা‘আত লপচ্ছেচ্ছে বচ্ছে ধতভ বয হচ্ছব। আর 

ইমাচ্ছমর সাচ্ছে রুকু করচ্ছত পারচ্ছে রাকাত লপচ্ছেচ্ছে বচ্ছে দ্দবচ্ছবদ্দচ্ত হচ্ছব। আর 

তাকবীচ্ছর তাহরীমা রুকুর তাকবীচ্ছরর জন্য েচ্ছেষ্ট হচ্ছব (অদ্দতদ্দরি কচ্ছর রুকুর 

তাকবীর লদওো োগচ্ছব ন্া); লেচ্ছহতু এটা োচ্ছেদ ইবন্ োদ্দবত ও ইবন্ উমার 

রাদ্দদোল্লাহু ‘আন্হুমা লেচ্ছক সাবযস্ত হচ্ছেচ্ছে, আর সাহাবাগচ্ছের মচ্ছধয লকউ এই 

দ্দবর্চ্ছে তাচ্ছদর সচ্ছঙ্গ দ্দদ্বমত কচ্ছরচ্ছেন্ বচ্ছেও জান্া োেদ্দন্। তচ্ছব োরা রুকুর 

তাকবীরচ্ছক ওোদ্দজব বচ্ছেচ্ছেন্ তাচ্ছদর মতানন্কয লেচ্ছক মিু োকার স্বাচ্ছেভ উর্ে 

তাকবীর পৃেকরূচ্ছপ লদওোটাই অদ্দধক উেম, সুতরাং েদ্দদ মুসল্লী ইমামচ্ছক রুকুর 

পচ্ছর পাে, তাহচ্ছে লস উি রাকাতটি পােদ্দন্ বচ্ছে দ্দবচ্ছবদ্দচ্ত হচ্ছব। আর তার জন্য 
(এই অবস্থাে) ইমাচ্ছমর অন্ুসরে করা জরূরী, তার জন্য ইমাচ্ছমর সাচ্ছে সাোচ্ছত 

প্রচ্ছবশ করা সনু্নাহ, ো হাদীস দ্বারা সাবযস্ত হচ্ছেচ্ছে। মাসবূক বযদ্দি ইমাচ্ছমর দ্দদ্বতীে 

সাোচ্ছমর পূচ্ছবভ দাাঁড়াচ্ছব ন্া, েদ্দদ লস (মাসবূক) ইমামচ্ছক সাোচ্ছমর পচ্ছর সাহূ 

সাজদাে পাে, তাহচ্ছে এই অবস্থাে লস ইমাচ্ছমর সাচ্ছে সাোচ্ছত প্রচ্ছবশ করচ্ছব ন্া। 

আর েদ্দদ তার জামা‘আত েুচ্ছট োে, তাহচ্ছে তার সাচ্ছে (অন্য কাচ্ছরা) সাোচ্ছত 

শাদ্দমে হওো মুস্তাহাব। কারে ন্বী সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়া সাল্লাম 

বচ্ছেচ্ছেন্: “সর্ এই বেদিতক (সনকী) সদকা করতে চায়, সস সর্তনা এই 

বেদির সাতথ সালাতে যাদমল হতয় র্ায়।” মুকতাদীর জন্য ইমাচ্ছমর দ্দপেচ্ছন্ 

দ্দকরাআত পাঠ করা ওোদ্দজব ন্ে; লেচ্ছহতু আল্লাহ তা‘আো বচ্ছেচ্ছেন্: 
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ِإذ ا  ﴿ ُتوا    ۥل هُ   ت مهُعوا  س  ٱف    ء انُ ُقر  ل  ٱ   قُرهئ    و  نصه
 
أ لَُكم    و    ل ع 

مُون  تُر    ]204:ألعرافا[﴾ح 

 “আর েখন্ কুরআন্ পাঠ করা হে তখন্ লতামরা মচ্ছন্াচ্ছোচ্ছগর সাচ্ছে তা শুন্ 

এবং দ্দন্শু্চপ হচ্ছে োক োচ্ছত লতামাচ্ছদর প্রদ্দত দো করা হে।” আহমাদ বচ্ছেচ্ছেন্: 

এই আোতটি সাোচ্ছতর লক্ষচ্ছত্র ন্াদ্দেে হচ্ছেচ্ছে, এ বযাপাচ্ছর উম্মাচ্ছতর ইজমা রচ্ছেচ্ছে।  

লেই সাোচ্ছত ইমাম উাঁচু্ স্বচ্ছর দ্দকরাত পাঠ কচ্ছর ন্া লসই সাোচ্ছত দ্দকরাত পাঠ 

করা মুকতাদীর জন্য সনু্নাহ। সাহাবী ও তাচ্ছবঈন্চ্ছদর মচ্ছধয অদ্দধকাংশ আচ্ছেম 

দ্দন্রচ্ছব দ্দকরাত পাঠ করা হে এমন্ সাোচ্ছত ইমাচ্ছমর দ্দপেচ্ছন্ দ্দকরাত পাঠ করার 

পচ্ছক্ষ মত লপার্ে করচ্ছতন্। এমন্টি করা হচ্ছব োরা এটাচ্ছক ওোদ্দজব বচ্ছেচ্ছেন্ 

তাচ্ছদর মতানন্কয লেচ্ছক মিু হওোর জন্য। দ্দকন্তু আমরা দ্দকরাআত পাঠ 

পদ্দরতযাগ করব এমন্ সাোচ্ছত, লেই সাোচ্ছত ইমাম উাঁচু্ স্বচ্ছর দ্দকরাত পাঠ কচ্ছর; 

কারে এই মচ্ছতর পচ্ছক্ষ অচ্ছন্ক দেীে আচ্ছে। আর মুসল্লী সাোচ্ছতর কমভগুচ্ছো ইমাম 

লশর্ করার পর পরই শুরু করচ্ছব লকান্ ধরচ্ছের দ্দবেম্ব োড়া, তচ্ছব ইমাচ্ছমর সাচ্ছে 

সাচ্ছে লসগুচ্ছো পােন্ করচ্ছে মাকরূহ হচ্ছব। আর সাোচ্ছতর লকাচ্ছন্া কমভ ইমাচ্ছমর 

আচ্ছগ শুরু করচ্ছে তা হারাম হচ্ছব, সুতরাং লস েদ্দদ রু্েবশত ইমাচ্ছমর পূচ্ছবভ লকাচ্ছন্া 
রুকু অেবা দ্দসজদা কচ্ছর, তাহচ্ছে তাচ্ছক লসখান্ লেচ্ছক দ্দেচ্ছর আসচ্ছত হচ্ছব; োচ্ছত 

কচ্ছর লস ইমাচ্ছমর পচ্ছর তা আদাে করচ্ছত পাচ্ছর, েদ্দদ লস এটা লজচ্ছন্ বুচ্ছঝও 

ইোকৃতর্াচ্ছব ইমাচ্ছমর পূচ্ছবভ শুরু করা কাজটি লেচ্ছক দ্দেচ্ছর ন্া আচ্ছস, তাহচ্ছে তার 

সাোত বাদ্দতে হচ্ছে োচ্ছব। আর েদ্দদ কারে োড়াই লকাচ্ছন্া রুকচ্ছন্ লস ইমাম লেচ্ছক 

দ্দবেম্ব কচ্ছর লেচ্ছে, তাহচ্ছে এই লক্ষচ্ছত্রও ইমাচ্ছমর পূচ্ছবভ লকাচ্ছন্া রুকন্ আদাে করার 

দ্দবধান্ প্রচ্ছোজয হচ্ছব। আর েদ্দদ  ুম আসা, অেবা অসতকভ তা, অেবা ইমাচ্ছমর 

তাড়াহুড়া করা এই জাতীে লকাচ্ছন্া কারচ্ছে এমন্টি হচ্ছে োচ্ছক, তাহচ্ছে লস উি 

রুকন্টি আদাে কচ্ছর ইমাচ্ছমর সাচ্ছে সংেুি হচ্ছে োচ্ছব। আর েদ্দদ লকাচ্ছন্া 



  

  

46 

কারেবশত সাোচ্ছত োকা অবস্থাে এক রাকাত েুচ্ছট োে অেভাৎ ইমাচ্ছমর এক 

রাকাত দ্দপেচ্ছন্ পচ্ছড় োে, তাহচ্ছে লস ইমামচ্ছক অবদ্দশষ্ট সাোচ্ছত অন্ুকরে করচ্ছব 

আর ইমাম সাোম দ্দেরাচ্ছে লস উি রাকাতটি কাো কচ্ছর দ্দন্চ্ছব। আর েদ্দদ সাোত 

লেচ্ছক লবর হওোর দাদ্দব রাচ্ছখ এমন্ লকাচ্ছন্া প্রচ্ছোজন্ লকাচ্ছন্া মুকতাদীর লক্ষচ্ছত্র 

পাওো োে, তাহচ্ছে ইমাচ্ছমর জন্য সাোত একটু দ্রুত সম্পন্ন করা সুন্নাত, তচ্ছব 

এতটা দ্রুত সাোত সম্পন্ন করা মাকরূহ হচ্ছব, ো লকাচ্ছন্া মুকতাদীর জন্য 
সাোচ্ছতর সুন্নাত আদাচ্ছের পচ্ছে বাাঁধা হচ্ছে দাাঁড়াে। 

প্রেম রাকাচ্ছতর দ্দকরাআত দ্দদ্বতীে রাকাচ্ছতর দ্দকরাআচ্ছতর তুেন্াে অদ্দধক 

দী ভাদ্দেত করা সুন্নাত। আর ইমাচ্ছমর জন্য সাোচ্ছত প্রচ্ছবশকারীর জন্য অচ্ছপক্ষা 
করা মুস্তাহাব, েদ্দদ অন্যান্য মকুতাদীর লকাচ্ছন্া কষ্ট ন্া হে। 

ইমাম হওোর সবভাদ্দধক উপেুি হচ্ছেন্ ঐ বযদ্দি দ্দেদ্দন্ আল্লাহর দ্দকতাব 

সবচ্ছচ্চ্ছে র্াচ্ছোর্াচ্ছব পড়চ্ছত পাচ্ছরন্। আর উবাই ও মু‘আচ্ছের এর ন্যাে কারী 
োকা সচ্ছেও ন্বী সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম কতৃভ ক আবূ বকরচ্ছক 

ইমামদ্দতর জন্য সামচ্ছন্ অগ্রসর কচ্ছর লদওোর কারে কী? এই দ্দবর্চ্ছে আহমাদ 

উের দ্দদচ্ছেচ্ছেন্ লে, এটা করার উচ্ছিশয হে োচ্ছত তারা বঝুচ্ছত পাচ্ছরন্ লে, দ্দতদ্দন্ 

বড় ইমামদ্দতর লক্ষচ্ছত্র (দ্দখোেচ্ছতর লন্তৃে) অগ্রাদ্দধকার পাচ্ছবন্। আর অন্যরা 
বচ্ছেচ্ছেন্: “সকান সম্প্রদাতয়র ইমামদে করতব এমন বেদি সর্ োতদর 

মাতে আল্লাহর দকোব সবযাদধ্ক সশ্রষ্ঠরূতপ পড়তে িাতন, আর র্দদ 

োরা এই সিতে সমান হয়, োহতল সনু্নাতহর বোপাতর অদধ্ক জ্ঞানী 
বেদিই ইমামদে করতব” এমন্ কো বোর পচ্ছরও আব ূবকরচ্ছক লেচ্ছহতু দ্দতদ্দন্ 

ইমামদ্দতর জন্য সামচ্ছন্ এদ্দগচ্ছে দ্দদচ্ছেচ্ছেন্, তাই বুঝা লগে লে, আবূ বকরই দ্দেচ্ছেন্ 

তাচ্ছদর মাচ্ছঝ সবভাদ্দধক লশ্রষ্ঠ কারী এবং সুন্নাচ্ছহর সচ্ছবভাচ্চ জ্ঞান্ী, লেচ্ছহতু তারা 
কুরআচ্ছন্র লকাচ্ছন্া অংশচ্ছক অদ্দতক্রম কচ্ছর ততক্ষে পেভন্ত সামচ্ছন্ অগ্রসর হচ্ছতন্ 

ন্া, েতক্ষে পেভন্ত লসই অংশটুকুর োবতীে অেভ বুচ্ছঝ লসই অন্ুসাচ্ছর আমে ন্া 
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করচ্ছতন্, লেমন্টি ইবন্ু মাসঊদ বচ্ছেচ্ছেন্: েখন্ আমাচ্ছদর মধয লকউ কুরআচ্ছন্র 

দশটি আোত দ্দশক্ষা করচ্ছতন্, তখন্ লস উি আোতগুচ্ছো ততক্ষে পেভন্ত অদ্দতক্রম 

করচ্ছতন্ ন্া, েতক্ষে পেভন্ত আোতগুচ্ছোর অেভ বুচ্ছঝ লসই অন্ুসাচ্ছর আমে ন্া 
করচ্ছতন্।  

ইমাম মুসদ্দেম সাহাবী আব ূ মাসঊদ আে-বদরী লেচ্ছক এই হাদীসটি মারেু 

দ্দহচ্ছসচ্ছব বেভন্া কচ্ছরচ্ছেন্। ‘‘িামাআতের ইমামদে ঐ বেদি করতব, সর্ 

োতদর মতধ্ে সবতচতয় ভাল কুরআন পড়তে িাতন। র্দদ োরা পড়াতে 

সমান হয়, োহতল োতদর মতধ্ে সর্ সুন্নাহ (হাদীস) সবযী িাতন সস 

(ইমামদে করতব)। অেঃপর োরা র্দদ সুন্নাহতে সমান হয়, োহতল 

োতদর মতধ্ে সবযাতগ্র দহিরেকারী। র্দদ দহিরতে সমান হয়, োহতল 

োতদর মতধ্ে সর্‘সবযাতগ্র িন্মগ্রহে করতে সস (ইমামদে করতব)।”  

লকাচ্ছন্া বযদ্দি অপর বযদ্দির কতৃভ োধীন্ অঞ্চচ্ছে ইমামদ্দত করচ্ছব ন্া এবং তার 

বাড়ীচ্ছত তার দ্দন্জস্ব লচ্োচ্ছরও বসচ্ছব ন্া, তার অন্ুমদ্দত বযতীত। সহীহাইচ্ছন্ বদ্দেভত 

হচ্ছেচ্ছে: “সোমাতদর মাতে সবযাদধ্ক বয়স্ক বেদি সোমাতদর ইমামদে 

করতব।” ইবন্ু মাসঊচ্ছদর লকাচ্ছন্া লকাচ্ছন্া বেভন্াচ্ছত এই শচ্ছব্দ বদ্দেভত হচ্ছেচ্ছে: “র্দদ 

োরা দহিরতের সিতে সমান হয়, োহতল োতদর মাতে ইসলাম 

গ্রহতের সিতে সবযাদধ্ক অগ্রগামী বেদি ইমাম হতব।” আর লে দ্দবদ্দন্মে 

দ্দন্চ্ছে সাোচ্ছতর ইমামদ্দত কচ্ছর তার দ্দপেচ্ছন্ সাোত আদাে করা োচ্ছব ন্া। 

 আবূ দাউদ বচ্ছেন্: আহমাদচ্ছক এমন্ ইমাম সম্পচ্ছকভ  দ্দজজ্ঞাসা করা হে লে দাদ্দব 

কচ্ছর: আদ্দম রমাদান্ মাচ্ছস এত এত পদ্দরমাে টাকার দ্দবদ্দন্মচ্ছে লতামাচ্ছদর সাোচ্ছতর 

ইমামদ্দত করচ্ছবা, তখন্ দ্দতদ্দন্ বেচ্ছেন্: আদ্দম আল্লাহর কাচ্ছে এমন্ বযদ্দি লেচ্ছক 

মুদ্দি চ্াদ্দে, লক এমন্ ইমাচ্ছমর দ্দপেচ্ছন্ সাোত আদাে করচ্ছব?! স্থান্ীে ইমাম – 

প্রচ্ছতযক মাসদ্দজচ্ছদর জন্য দ্দন্চ্ছোদ্দজত ইমাম – বযতীত অন্য লকাচ্ছন্া দ্দকোম করচ্ছত 
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অক্ষম ইমাচ্ছমর দ্দপেচ্ছন্ সাোত আদাে করচ্ছব ন্া, েদ্দদ লস অসুস্থ হচ্ছে পচ্ছড়, তাহচ্ছে 

তারা তার দ্দপেচ্ছন্ বচ্ছসই সাোত আদাে করচ্ছব, আর েদ্দদ ইমাম ন্াপাক অবস্থাে 

অেবা শরীচ্ছর বা লপাশাচ্ছক ন্াপাকী দ্দন্চ্ছে সাোত আদাে কচ্ছর আর সাোত লশর্ 

হওোর পূচ্ছবভ তা জান্া ন্া োে, তাহচ্ছে এই লক্ষচ্ছত্র মুকতাদীগচ্ছের জন্য সাোত 

পুন্রাে আদাে করা জরূরী ন্ে, আর শুধুমাত্র ইমাম দ্দন্চ্ছজ ন্াপাক োকাবস্থাে 

পুন্রাে সাোত আদাে কচ্ছর দ্দন্চ্ছব, এমন্ সম্প্রদাচ্ছের ইমামদ্দত করা ইমাচ্ছমর জন্য 
মাকরূহ হচ্ছব, লেই সম্প্রদাচ্ছের অদ্দধকাংশ বযদ্দি তাচ্ছক সঠিক কারচ্ছে অপেন্দ 

কচ্ছর, অেুকারী বযদ্দির জন্য তাোম্মুমকারী বযদ্দির দ্দপেচ্ছন্ ইকদ্দতদা করা সহীহ। 

সুন্নাত হচ্ছে মুকতাদীগে ইমাচ্ছমর দ্দপেচ্ছন্ দাাঁড়াচ্ছব, দেীে হে জাদ্দবর ও জাব্বার 

এর হাদীস, েখন্ তারা তাাঁর ডাচ্ছন্ ও বাচ্ছম দাাঁড়াচ্ছেন্, দ্দতদ্দন্ তাচ্ছদর উর্চ্ছের হাত 

ধচ্ছর তাাঁর লপেচ্ছন্ দাাঁড় কদ্দরচ্ছে দ্দদচ্ছেন্। এটি মুসদ্দেম বেভন্া কচ্ছরচ্ছেন্। আর ইবন্ ু

মাসঊদ কতৃভ ক আেকামা ও আসওোদচ্ছক দইু পাচ্ছশ লরচ্ছখ সাোত আদাচ্ছের 

বযাপাচ্ছর ইবন্ু সীরীন্ বচ্ছেচ্ছেন্: লসখাচ্ছন্ জােগা সংকীেভ দ্দেে। আর েদ্দদ মুকতাদী 
একজন্ হে, তাহচ্ছে ইমাচ্ছমর ডাচ্ছন্ দাাঁড়াচ্ছব, আর েদ্দদ লস বাচ্ছম দাাঁদ্দড়চ্ছে োে, 

তাহচ্ছে ইমাম তার তাকবীচ্ছর তাহরীমা ন্ষ্ট ন্া কচ্ছর তাচ্ছক সদ্দরচ্ছে ডান্ দ্দদচ্ছক দ্দন্চ্ছে 

আসচ্ছব, আর েদ্দদ লকউ একজন্ পুরুর্ ও একজন্ ন্ারীর ইমামদ্দত কচ্ছর তাহচ্ছে 

পুরুর্ বযদ্দিটি তার ডাচ্ছন্ দাাঁড়াচ্ছব আর মদ্দহোটি তার লপেচ্ছন্ দাাঁড়াচ্ছব; লেচ্ছহতু 

আন্াচ্ছসর হাদীচ্ছস এচ্ছসচ্ছে, ো মুসদ্দেম বেভন্া কচ্ছরচ্ছেন্। ইমাচ্ছমর দ্দন্কটতম কাতাচ্ছর 

অবস্থান্ করা অদ্দধক উেম, এমদ্দন্র্াচ্ছব কাতারগুচ্ছোর একটি অপরটির 

কাোকাদ্দে োকাটা অদ্দধক উেম, এমদ্দন্র্াচ্ছব তার (ইমাম) কাতাচ্ছরর মাঝ 

বরাবর দাাঁড়াচ্ছন্া অদ্দধক উেম; লেচ্ছহতু ন্বী সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম 

বচ্ছেচ্ছেন্: “ইমামতক কাোতরর মধ্েবেী স্থাতন রাতিা এবং সোমাতদর 

মধ্েবেী ফাাঁকাগুতলা পেূয কতরা।” 
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 দ্দশশুচ্ছদর কাতার সহীহ হওো সংক্রান্ত দেীে হে আন্াচ্ছসর হাদীস: আদ্দম আর 

ইোতীম বােকটি তাাঁর লপেচ্ছন্ সাদ্দরবি হচ্ছে দাাঁড়াোম আর বৃিা মদ্দহোটি 

আমাচ্ছদর লপেচ্ছন্ দাাঁড়াচ্ছেন্। আর েদ্দদ মুকতাদী পেৃকরূচ্ছপ দ্দবদ্দেন্ন হচ্ছে ইকদ্দতদা 
কচ্ছর, তাহচ্ছে তার জামা‘আচ্ছতর সাচ্ছে সাদ্দরদ্দবি হওোটা সহীহ হচ্ছব ন্া। আর েদ্দদ 

মুকতাদী ইমামচ্ছক অেবা তার লপেচ্ছন্ দাাঁড়াচ্ছন্া বযদ্দিচ্ছক লদখচ্ছত পাে, তাহচ্ছে তার 

ইকদ্দতদা সহীহ হচ্ছব, েদ্দদও সাদ্দরগুচ্ছো পরস্পর দ্দমদ্দেত ন্া োচ্ছক, এমদ্দন্র্াচ্ছব েদ্দদ 

লস (মুকতাদী) উর্চ্ছের লকাচ্ছন্া একজন্চ্ছক লদখচ্ছত ন্া পাে দ্দকন্তু তাকবীচ্ছরর 

আওোজ শুন্চ্ছত পাে, তাহচ্ছেও ইকদ্দতদা সহীহ হচ্ছব, লেচ্ছহতু তাকবীর শুচ্ছন্ 

ইকদ্দতদা করাটা সম্ভব, লের্াচ্ছব চ্াকু্ষস লদচ্ছখ ইকদ্দতদা করা সম্ভব। আর েদ্দদ 

উর্চ্ছের মাচ্ছঝ লকান্ রাস্তা দ্দবদযমান্ োচ্ছক, োর কারচ্ছে কাতাচ্ছরর সংচ্ছোগ দ্দবদ্দেন্ন 

হচ্ছে োে, তাহচ্ছে ইকদ্দতদা সহীহ হচ্ছব ন্া, আর মুওোেোকুিীন্ (ইবন্ু কুদামাহ) 

ও অন্যান্যরা কাতাচ্ছরর সংচ্ছোগ দ্দবদ্দেন্ন হওোর দ্দবর্েটিচ্ছক ইকদ্দতদা সহীহ 

হওোর পচ্ছে প্রদ্দতবন্ধক বচ্ছে মচ্ছন্ কচ্ছরন্ ন্া; লেচ্ছহতু এই দ্দবর্চ্ছে লকাচ্ছন্া ন্ে ও 

ইজমা পাওো োে ন্া। ইমাচ্ছমর জন্য মুকতাদীচ্ছদর লেচ্ছক উাঁচু্ স্থাচ্ছন্ অবস্থান্ করা 
মাকরূহ, ইবন্ু মাসঊদ হুোেোচ্ছক বচ্ছেদ্দেচ্ছেন্: তুদ্দম দ্দক জাচ্ছন্া ন্া লে, তাচ্ছদরচ্ছক 

উি দ্দবর্ে লেচ্ছক দ্দন্চ্ছর্ধ করা হচ্ছতা? দ্দতদ্দন্ বেচ্ছেন্: অবশযই। দ্দবর্শ্স্ত বযদ্দিচ্ছদর 

সন্চ্ছদ ইমাম শাচ্ছেেী এটিচ্ছক বেভন্া কচ্ছরচ্ছেন্। তচ্ছব দ্দমম্বাচ্ছরর দ্দসদ্দড়র ন্যাে সামান্য 
উাঁচু্ হওোচ্ছত লকাচ্ছন্া সমসযা লন্ই; লেচ্ছহতু সাহচ্ছের হাদীচ্ছস এচ্ছসচ্ছে: ন্বী সাল্লাল্লাহু 

আলাইদহ ওয়াসাল্লাম দ্দমম্বাচ্ছরর উপচ্ছর সাোত আদাে কচ্ছরচ্ছেন্ এরপচ্ছর লসখান্ 

লেচ্ছক দ্দপেচ্ছন্ দ্দেচ্ছর লন্চ্ছম এচ্ছসচ্ছেন্ ও দ্দসজদা কচ্ছরচ্ছেন্। (হাদীস) মুকতাদীর উাঁচু্ 

স্থাচ্ছন্ দাাঁড়াচ্ছন্াচ্ছত লকাচ্ছন্া সমসযা লন্ই লকচ্ছন্া ন্া, আবূ হুরােরা ইমাচ্ছমর ইকদ্দতদা 
কচ্ছর মাসদ্দজচ্ছদর োচ্ছদ সাোত আদাে কচ্ছরচ্ছেন্, হাদীসটি ইমাম শাচ্ছেেী বেভন্া 
কচ্ছরচ্ছেন্, েরে সাোত লশর্ কচ্ছর একই স্থাচ্ছন্ দাাঁদ্দড়চ্ছে ন্েে সাোত আদাে করা 
ইমাচ্ছমর জন্য মাকরূহ; লেচ্ছহতু মুগীরাহ এর সূচ্ছত্র বদ্দেভত মারেূ’ হাদীচ্ছস এচ্ছসচ্ছে: ো 
আবু দাউদ বেভন্া কচ্ছরচ্ছেন্, দ্দকন্তু আহমাদ বচ্ছেচ্ছেন্: আদ্দম হাদ্দদসটি আেী বযতীত 
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অন্য কাচ্ছরা লেচ্ছক বদ্দেভত হচ্ছেচ্ছে বচ্ছে জাদ্দন্ ন্া। মুকতাদী ইমাচ্ছমর পূচ্ছবভ প্রস্থান্ 

করচ্ছব ন্া, দেীে হে ন্াবী সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম এর বােী: 
“সোমরা রুকু, দসিদা এবং প্রস্থাতনর সিতে আমার সথতক অগ্রগামী 
হতয়া না।” ইমাম বযতীত অন্য সকচ্ছের জন্য মসদ্দজচ্ছদর দ্দন্দ্দদভষ্ট লকাচ্ছন্া স্থান্চ্ছক 

েরে আদাচ্ছের জন্য ধােভ কচ্ছর লন্ওো মাকরূহ হচ্ছব, লেচ্ছহতু ন্বী সাল্লাল্লাহু 

আলাইদহ ওয়াসাল্লাম উচ্ছটর ন্যাে লকাচ্ছন্া স্থান্চ্ছক স্থােীর্াচ্ছব (সাোচ্ছতর জন্য) 
ধােভ করচ্ছত দ্দন্চ্ছর্ধ কচ্ছরচ্ছেন্। জামা‘আত ও জমুু‘আর সাোত পদ্দরতযাগ করার 

লক্ষচ্ছত্র অসুস্থ, সম্পদ হাদ্দরচ্ছে বা ধ্বংস হচ্ছে োওোর বযাপাচ্ছর র্েকারী অেবা 
সম্পদ রক্ষোচ্ছবক্ষচ্ছের দাদ্দেচ্ছে দ্দন্চ্ছোদ্দজত বযদ্দির উের গ্রহেচ্ছোগয হচ্ছব; কারে 

এমন্ পদ্দরদ্দস্থদ্দতচ্ছত আপদ্দতত আপদ বৃদ্দষ্টর পাদ্দন্চ্ছত কাপড় দ্দর্চ্ছজ োওোর আপচ্ছদর 

লচ্চ্ছে অদ্দধক বড়, আর এটি সবভসম্মদ্দতক্রচ্ছম গ্রহেচ্ছোগয উের; লেচ্ছহতু উমার এর 

বিবয হচ্ছে: ঠাণ্ডা রাচ্ছত অেবা সেরকাচ্ছে বদৃ্দষ্টর রাচ্ছত ন্বী সাল্লাল্লাহু 

আলাইদহ ওয়াসাল্লাতমর ল ার্ক এই ল ার্ো দ্দদচ্ছতন্: “সোমরা দনি দনি 

অবস্থাতন সালাে আদায় কতর নাও।” বুখারী ও মুসদ্দেম হাদীসটি বেভন্া 
কচ্ছরচ্ছেন্, আর তারা উর্চ্ছেই ইবন্ু আব্বাস রাদ্দদোল্লাহু ‘আন্হু লেচ্ছক বেভন্া 
কচ্ছরচ্ছেন্ লে, দ্দতদ্দন্ স্বীে মুোদ্দিন্চ্ছক বৃদ্দষ্টস্নাত জমু‘আর দ্দদচ্ছন্ বচ্ছেদ্দেচ্ছেন্: “র্িন 

েুদম ‘আযহাদ ু আন্না মহুাম্মাদার রসূলুল্লাহ’ বলতব, েিন ‘হায়ো 
আলাে সালাহ’ বতলা না। েুদম েিন বলতব: ‘সলূ্ল ফী বুয়ূদেকুম’ 

(সোমরা সোমাতদর বাসস্থাতন সালাে আদায় কতর নাও)।” তখন্ মান্ুর্ 

এটাচ্ছক খারাপ মচ্ছন্ করচ্ছত োগচ্ছে, দ্দতদ্দন্ বেচ্ছেন্: আমার লেচ্ছক দ্দেদ্দন্ লশ্রষ্ঠ দ্দতদ্দন্ 

– অেভাৎ আল্লাহর রসূে সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম – এটা কচ্ছরচ্ছেন্। 

আর আদ্দম লতামাচ্ছদরচ্ছক কাাঁদামাটি ও দ্দপদ্দেে স্থান্ দ্দদচ্ছে দ্দন্চ্ছে আসাচ্ছক অপেন্দ 

কচ্ছরদ্দে। লে দ্দপাঁোজ অেবা রসুন্ লখচ্ছেচ্ছে, তার জন্য মসদ্দজচ্ছদ আসা মাকরূহ, 

েদ্দদও লস মান্ুচ্ছর্র লেচ্ছক দচূ্ছর অবস্থান্ কচ্ছর; কারে এচ্ছত কচ্ছর লেচ্ছরশতাচ্ছদর কষ্ট 

হে। 
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অধযাে: উেরগ্রস্তচ্ছদর সাোত 

অসুস্থ বযদ্দির জন্য েরে সাোত দাাঁদ্দড়চ্ছে আদাে করা আবশযক। লেচ্ছহতু 

ইমরাচ্ছন্র হাদীচ্ছস এচ্ছসচ্ছে “দাাঁদড়তয় সালাে আদায় করতব, ো না পারতল 

বতস, র্দদ োও না পার োহতল পাতবযর ওপর।” এটি বুখারী বেভন্া 
কচ্ছরচ্ছেন্। ন্াসােী এই বিবযটি আচ্ছরা বদৃ্দি কচ্ছরচ্ছেন্: “আর র্দদ োও না 
পার, োহতল দচৎ হতয় শুতয় (দপতঠ ভর কতর) সালাে আদায় 

কতরা,”আর রুকু ও দ্দসজদার লক্ষচ্ছত্র েতদরূ সম্ভব হে মাো দ্বারা ইশারা কচ্ছর তা 
আদাে করচ্ছব। লেচ্ছহতু ন্বী সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম এর বােী: “আর 

আদম সোমাতদর সর্ আতদয দদতয় থাদক ো সোমরা সাধ্ে অনুর্ায়ী 

পালন কতরা।” 

কাাঁদা অেবা বৃদ্দষ্টর কারচ্ছে মেো লেচ্ছগ োওোর র্চ্ছে দ্দস্থর অেবা চ্েন্ত 

সাওোরীর উপচ্ছর বচ্ছস েরে সাোত আদাে করা সহীহ হচ্ছব; লেচ্ছহতু ইো‘ো ইবন্ 

উমাইেযার হাদীচ্ছস রচ্ছেচ্ছে: ো দ্দতরদ্দমেী বেভন্া কচ্ছর বচ্ছেচ্ছেন্: এই মচ্ছতর উপচ্ছরই 

আচ্ছেমগে আমে কচ্ছর োচ্ছকন্। 

আর মুসাদ্দের শুধু চ্ার রাকাত সাোচ্ছতই কসর করচ্ছব। আর রমাদান্ মাচ্ছস 

তার জন্য দ্দসোম ন্া রাখার অন্ুমদ্দত আচ্ছে। আর েদ্দদ লস এমন্ বযদ্দির ইকদ্দতদা 
কচ্ছর, োর জন্য সাোত পূেভ করা আবশযক, তাহচ্ছে লসও সাোত পূেভ করচ্ছব। আর 

েদ্দদ লকাচ্ছন্া স্থাচ্ছন্ লকাচ্ছন্া প্রচ্ছোজচ্ছন্ ইকামচ্ছতর দ্দন্েত োড়াই অবস্থান্ কচ্ছর, আর 

লস এটাও জাচ্ছন্ ন্া লে, কচ্ছব তার প্রচ্ছোজন্ পেূভ হচ্ছব, অেবা তাচ্ছক বৃদ্দষ্ট অেবা 

অসুস্থতা আটচ্ছক রাচ্ছখ, তাহচ্ছে লস এই স্থাচ্ছন্ সবসমে কসর করচ্ছত পারচ্ছব। 

সেচ্ছরর সাচ্ছে সংেিু দ্দবধান্গুচ্ছো হে চ্ারটি: কসর করা ও একচ্ছত্র দইু ওোচ্ছির 

সাোত আদাে করা, লমাজার উপচ্ছর মাসাহ করা এবং দ্দসোম ন্া রাখা। 
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লোহর ও আেচ্ছরর সাোত এবং মাগদ্দরব ও ইশার সাোত একচ্ছত্র উর্ে 

ওোচ্ছির লে লকান্ এক ওোচ্ছি আদাে করা মুসাদ্দেচ্ছরর জন্য জাদ্দেে আচ্ছে। 

আরাো ও মেুদাদ্দেো বযতীত অন্য সকে স্থাচ্ছন্ এবং একচ্ছত্র দইু ওোচ্ছির সাোত 

আদাে ন্া করচ্ছে অসুস্থতার মাত্রা বৃদ্দি পাচ্ছব এমন্ অসুস্থ বযদ্দি োড়া অন্য 
সকচ্ছের জন্য দইু সাোত একচ্ছত্র ন্া আদাে করাটা অদ্দধক উেম। কারে ন্াবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম লকাচ্ছন্া প্রকার র্ে ও সের বযতীতই দইু 

ওোচ্ছির সাোত একচ্ছত্র আদাে কচ্ছরচ্ছেন্, আর মুস্তাহাো ন্ারীর জন্য একচ্ছত্র 

আদাে করার দ্দবর্েটি সাবযস্ত হচ্ছেচ্ছে, লেচ্ছহতু এটাও এক প্রকার লরাগ। আহমাদ 

দেীে লপশ কচ্ছরচ্ছেন্ লে, অসসু্থতার সমসযা সেচ্ছরর লচ্চ্ছেও লবশী কষ্টকর। দ্দতদ্দন্ 

আচ্ছরা বচ্ছেচ্ছেন্: দ্দন্জ অঞ্চচ্ছে বা বাড়ীচ্ছত োকাকাচ্ছে লকান্ দ্দবচ্ছশর্ প্রচ্ছোজচ্ছন্ 

অেবা দ্দবচ্ছশর্ বযস্ততাজদ্দন্ত কারচ্ছে দইু ওোচ্ছির সাোত একচ্ছত্র আদাে করা 
লেচ্ছত পাচ্ছর। দ্দতদ্দন্ আচ্ছরাও বচ্ছেচ্ছেন্: ন্বী সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম 

লেচ্ছক সাোতুে খাওে দ্দবশুিরূচ্ছপ সাবযস্ত হচ্ছেচ্ছে েেটি অেবা সাতটি পিদ্দতচ্ছত, 

লেগুচ্ছোর সবই জাদ্দেে, তচ্ছব সাহে রাদ্দদোল্লাহু ‘আন্হুর হাদীসটি আদ্দম গ্রহে 

কদ্দর। সাহাে রাদ্দদোল্লাহু ‘আন্হু লেচ্ছক বদ্দেভত সাোতুে খাওে হে োতুর দ্দরিা’ 

েুচ্ছির সাোতুে িাওফ। “একদল োাঁর (নবী) সাতথ সাদরবদ্ধ হতয় 

দাাঁদড়তয়দেল, আর আতরক দল যত্রুর মুতিামুদি হতয় র্ুদ্ধ করদেল। এমন 

অবস্থায় োর সাতথ সাদরবদ্ধ হওয়া দলটি এক রাকাে আদায় করতলা, 
এরপতর দেদন দাাঁদড়তয় সগতল আর এই দলটি োতদর সালাে সম্পন্ন কতর 

সসিান সথতক উতঠ র্ায় এবং যত্রুদতলর মুতিামুদি হতয় সাদরবদ্ধভাতব 

দাাঁদড়তয় র্ায়। এমন সময় অপর দলটি আতস, র্াতদরতক দনতয় দেদন 

দনতির অবদযি রাকােটি আদায় কতর বতস র্ান, আর োরা দনতিতদর 

সালাে সম্পন্ন কতর সনয় এরপতর দেদন োতদরতক দনতয় সালাম 

দফরান।” মুোোকুন্ আোইদ্দহ, আর তার (ইমাম) জন্য এটা জাদ্দেে আচ্ছে লে, 
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দ্দতদ্দন্ প্রচ্ছতযক দেচ্ছক সাচ্ছে দ্দন্চ্ছে পৃেকরূচ্ছপ সাোত আদাে করচ্ছবন্ এবং প্রচ্ছতযক 

সাোচ্ছতর জন্য দ্দর্ন্ন দ্দর্ন্ন সাোম দ্দেরাচ্ছবন্। হাদীসটি আহমাদ, আবু দাউদ ও 

ন্াসােী বেভন্া কচ্ছরচ্ছেন্। এই সাোচ্ছত অস্ত্র সাচ্ছে রাখা মুস্তাহাব, দেীে হে আল্লাহ 

তা‘আোর বােী: অেভ:  

ل  ... ﴿  و 
 
ذ   ُخُذوا  ي أ س   ر ُهم  حه

 
أ ت ُهم   و   ] 102  :نساءلا[﴾... لهح 

“তারা লেচ্ছন্া দ্দন্জ দ্দন্জ অস্ত্র সাচ্ছে দ্দন্চ্ছে লন্ে।” আর েদ্দদ অস্ত্র-শস্ত্র সাচ্ছে 

রাখাচ্ছক ওোদ্দজব বো হে তাহচ্ছে লসই মচ্ছতরও একটি লেৌদ্দিক দেীে আচ্ছে, 

লেচ্ছহতু আল্লাহ তা’আো (সতকভ  োকার আচ্ছদশ দ্দদচ্ছে) বচ্ছেচ্ছেন্:  

ل ا  ...  ﴿ ل ي    ُجن اح    و  هُكم    ك ان    إهن  ُكم  ع  ذ    ب
 
هن  ىأ ر    م  و    َمط 

 
ى  َمر    ُكنُتم  أ ن  ض 

 
  أ

ُعو   س   ا  ت ض 
 
ت ُكم   أ  ] 102 :لنساءا[﴾...لهح 

“েদ্দদ বৃদ্দষ্টর কারচ্ছে অেবা লতামরা অসুস্থ হওোর কারচ্ছে অস্ত্র বহন্ করচ্ছত ন্া 
পার, তাহচ্ছে লকাচ্ছন্া সমসযা লন্ই।”  

েদ্দদ মারাত্মক পেভাচ্ছের লকাচ্ছন্া র্ে সৃদ্দষ্ট হে, তাহচ্ছে পদাদ্দতক ও আচ্ছরাহী 
অবস্থাে দ্দকবোমুখী হচ্ছে এবং দ্দর্ন্ন দ্দদচ্ছক মুখ কচ্ছরও সাোত আদাে করচ্ছত পারচ্ছব 

দেীে হে আল্লাহ তা‘আোর বােী:  

ف   ف إهن   ﴿ الًا ُتم  خه و   ف رهج 
 
 ] 239 :بقرةلا[﴾...ا  ب ان  ُرك    أ

“আর েদ্দদ লতামরা র্ে কচ্ছরা তাহচ্ছে পাচ্ছে লহাঁচ্ছট বা বাহচ্ছন্ চ্চ্ছড়।” এমন্ 

সাোত েোসাধয ইশারার মাধযচ্ছম আদাে করচ্ছত হচ্ছব, আর দ্দসজদা রুকুর লচ্চ্ছে 
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অদ্দধক দ্দন্চু্ হচ্ছব, আর এই সাোত জামা‘আচ্ছতর সাচ্ছে আদাে করা জাদ্দেে হচ্ছব ন্া, 
েখন্ অন্ুসরে করা সম্ভব ন্া হচ্ছব। 

অধযাে: জমু‘ুআর সাোত 

জমুু‘আর সাোত এমন্ প্রচ্ছতযক বাচ্ছেগ বুদ্দিমান্, স্বাধীন্, মুসেমান্ পুরুর্ 

বযদ্দির উপচ্ছর েরচ্ছে আইন্, লে এমন্ বাড়ীচ্ছত বসবাসকারী লেই স্থান্চ্ছক একটি 

ন্াচ্ছমই ডাকা োে (অেভাৎ স্থােী লকান্ জােগার ন্াগদ্দরক)। আর েদ্দদ এমন্ লকউ 

জমুু‘আর সাোচ্ছত উপদ্দস্থত হে, োর উপচ্ছর তা ওোদ্দজব ন্ে, তচ্ছব এমন্ বযদ্দির 

জন্যও জমুু‘আ েচ্ছেষ্ট হচ্ছব। আর েদ্দদ লকউ এক রাকাত পাে, তাহচ্ছে লস বাকী 
রাকাত আদাে করচ্ছব জমু‘ুআর সাোত দ্দহচ্ছসচ্ছব, অন্যোে লসই সাোত লস 

লোহচ্ছরর সাোত দ্দহচ্ছসচ্ছব পূেভ করচ্ছব। (জমুু‘আর জন্য) এমন্ দইুটি খুতবা 
উপস্থাপন্ করা জরূরী, লেগুচ্ছোর মাচ্ছঝ আল্লাহর প্রশংসা, দইুটি সাক্ষয এবং 
হৃদেচ্ছক ন্াড়া লদে এমন্ কো দ্দবদ্দশষ্ট উপচ্ছদশ দ্দবদযমান্ োকচ্ছত হচ্ছব, এমন্ 

বিবযচ্ছক খুতবা বো হে, আর খুতবা দ্দদচ্ছত হচ্ছব দ্দমম্বাচ্ছরর উপচ্ছর অেবা লকাচ্ছন্া 
উাঁচু্ স্থাচ্ছন্ দাাঁদ্দড়চ্ছে, ইমাম মুকতাদীচ্ছদরচ্ছক সাোম দ্দদচ্ছব েখন্  র লেচ্ছক লবর হচ্ছব 

এবং তাচ্ছদর সামচ্ছন্ এচ্ছস উপদ্দস্থত হচ্ছব, এরপচ্ছর আোন্ লশর্ হওো পেভন্ত বচ্ছস 

োকচ্ছব, দেীে হে ইবন্ু উমাচ্ছরর হাদীস, ো আবু দাউদ বেভন্া কচ্ছরচ্ছেন্ দইু 

খুতবার মাচ্ছঝ অল্প সমচ্ছের জন্য বসচ্ছব, লেচ্ছহতু সহীহাইচ্ছন্ বদ্দেভত ইবচ্ছন্ উমাচ্ছরর 

হাদীস রচ্ছেচ্ছে এ বযাপাচ্ছর, আর দাাঁদ্দড়চ্ছে খুতবা দ্দদচ্ছব; লেচ্ছহতু ন্বী সাল্লাল্লাহু 

আলাইদহ ওয়াসাল্লাম এমন্টিই কচ্ছরচ্ছেন্। ইমাম মুসল্লীচ্ছদর দ্দদচ্ছক তাদ্দকচ্ছে 

খুতবা দ্দদচ্ছব এবং খতুবা সংদ্দক্ষপ্ত করচ্ছব। জমু‘ুআর সাোত দইু রাকাত, লেখাচ্ছন্ 

উর্ে রাকাচ্ছতই উচ্চ স্বচ্ছর দ্দকরাআত পাঠ করচ্ছত হচ্ছব। প্রেম রাক‘আচ্ছত সুরাতুে 

জমুু‘আ পাঠ করচ্ছব আর দ্দদ্বতীে রাক‘আচ্ছত মুন্াদ্দেকুন্ অেবা সাদ্দব্বদ্দহসমা 
রাদ্দব্বোে ‘আো (সুরা আ’ো) ও গাদ্দশোহ পাঠ করচ্ছব। সবগুচ্ছোই সহীহ হাদীস 
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দ্বারা সাবযস্ত হচ্ছেচ্ছে। আর জমুু‘আর দ্দদচ্ছন্র েজচ্ছরর সাোচ্ছত আদ্দেে-োম-দ্দমম 

আস সাজদাহ এবং হাে আতা ‘আোে ইন্সান্ (সুরা আদ দাহার) পাঠ করচ্ছব, তচ্ছব 

এই আমে ধারাবাদ্দহকর্াচ্ছব (দ্দন্েদ্দমত) করাটা মাকরূহ। আর েদ্দদ লকাচ্ছন্া ঈদ 

আর জমুু‘আ এক সাচ্ছে এচ্ছস োে, তাহচ্ছে ঈচ্ছদর সাোচ্ছত উপদ্দস্থত বযদ্দিচ্ছদর লেচ্ছক 

জমুু‘আর সাোত রদ্দহত হচ্ছে োচ্ছব। তচ্ছব ইমাচ্ছমর লেচ্ছক রদ্দহত হচ্ছব ন্া। জমুু‘আর 

পচ্ছর সুন্নাত হে দইু অেবা চ্ার রাকাত সাোত, আর জমুু‘আর পূচ্ছবভ লকাচ্ছন্া সনু্নাত 

সাোত লন্ই, তচ্ছব ইোমত কচ্ছেক রাকাত ন্েে আদাে করাটা মুস্তাহাব।  

জমুু‘আর সাোচ্ছতর জন্য লগাসে করা, দ্দমসওোক করা ও সুগদ্দন্ধ বযবহার 

করা, সচ্ছবভােম লপাশাক পদ্দরধান্ করা, আচ্ছগ আচ্ছগ পাচ্ছে লহাঁচ্ছট মাসদ্দজচ্ছদ োওো 
সুন্নাত। দ্দস্থরতা ও প্রশান্তরূচ্ছপ দ্দদ্বতীে আোচ্ছন্র সাচ্ছে সাচ্ছে মাসদ্দজদ পাচ্ছন্ 

দ্রুতগদ্দতচ্ছত অগ্রসর হওো ওোদ্দজব। ইমাচ্ছমর কাোকাদ্দে অবস্থান্ করচ্ছব, এই 

দ্দদন্ লবশী লবশী দ’ুআ করচ্ছব এই আশাে লে, দ’ুআ কবুে হওোর লসই কাংদ্দখত 

মুহূতভ টি দ’ুআর সাচ্ছে দ্দমচ্ছে লেচ্ছত পাচ্ছর, তচ্ছব সবচ্ছচ্চ্ছে কাংদ্দখত সমে হে আেচ্ছরর 

সাোচ্ছতর পচ্ছর সবভচ্ছশর্ মুহূতভ , লেই মুহূচ্ছতভ  পদ্দবত্র হচ্ছে মাগদ্দরচ্ছবর সাোচ্ছতর অচ্ছপক্ষা 
করা হে; কারে এই সমে অচ্ছপক্ষাকারী সাোচ্ছতর মাচ্ছঝ আচ্ছে বচ্ছেই ধচ্ছর লন্ওো 
হে, জমুু‘আর দ্দদচ্ছন্ ও রাচ্ছত লবশী লবশী ন্বী সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 

ওয়াসাল্লাতমর উপচ্ছর দরুুদ পাঠ করচ্ছব। মান্ুর্চ্ছদরচ্ছক দ্দডদ্দঙ্গচ্ছে সামচ্ছন্ োওো 
মাকরূহ, তচ্ছব মাজদ্দেচ্ছসর মাচ্ছঝ লকাোও শূেয জােগা লদখচ্ছত লপচ্ছে লসখাচ্ছন্ 

এর্াচ্ছব োওোচ্ছত লকাচ্ছন্া সমসযা লন্ই, েদ্দদ লসখাচ্ছন্ মান্ুর্চ্ছদরচ্ছক ন্া দ্দডদ্দঙ্গচ্ছে 

োওো সম্ভব ন্া হে। অন্যচ্ছক দাাঁড় কদ্দরচ্ছে লরচ্ছখ তার স্থাচ্ছন্ বসা োচ্ছব ন্া, েদ্দদও 

লস দ্দন্চ্ছজর মাদ্দেকান্াধীন্ দাস অেবা সন্তান্ লেই লহাক ন্া লকন্। আর লে ইমাম 

খুতবা লদওোর সমচ্ছে মসদ্দজচ্ছদ প্রচ্ছবশ করচ্ছব, লস অল্প সমচ্ছের মচ্ছধয দইু রাকাত 

সাোত আদাে ন্া কচ্ছর বসচ্ছব ন্া। খুতবার সমে লকাচ্ছন্া কো বো োচ্ছব ন্া, 
লকাচ্ছন্া প্রকার অন্েভক কাজ করা োচ্ছব ন্া। লেচ্ছহতু ন্বী সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
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ওয়াসাল্লাম বচ্ছেচ্ছেন্: “সর্ বেদি কংকর স্পযয করল সস অনথযক কাি 

করল।” দ্দতরদ্দমেী হাদীসটিচ্ছক সহীহ বচ্ছেচ্ছেন্। োর তন্দ্রা আসচ্ছব, লস তার বসার 

স্থান্ লেচ্ছক উচ্ছঠ অন্য স্থাচ্ছন্ লেচ্ছে বসচ্ছব, লেচ্ছহতু এই দ্দবর্চ্ছে আল্লাহর রাসূে 

সাল্লাল্লাহু আোইদ্দহ ওোসাল্লাচ্ছমর আচ্ছদশ আচ্ছে, লেই হাদীসটিচ্ছক দ্দতরদ্দমেী সহীহ 

বচ্ছেচ্ছেন্। 

অধযাে: দইু ঈচ্ছদর সাোত 

েখন্ সূেভ মধযাকাশ লেচ্ছক সচ্ছর োওোর আগ পেভন্ত ঈদ সম্পচ্ছকভ  অবগত হওো 
োেদ্দন্, তখন্ পচ্ছরর দ্দদন্ ঈদ্গাচ্ছহ লেচ্ছে মান্ুর্চ্ছদরচ্ছক দ্দন্চ্ছে সাোত আদাে করচ্ছত 

হচ্ছব। ঈদেু আেহার সাোত দ্রুত আদাে কচ্ছর লন্ওো আর ঈদেু দ্দেতচ্ছরর সাোত 

লদরী কচ্ছর আদাে করা সুন্নাত। আর ঈদেু দ্দেতচ্ছরর লক্ষচ্ছত্র ঈদগাচ্ছহ োওোর 

পূচ্ছবভই লবচ্ছজাড় সংখযক দ্দকেু লখজরু খাওো সুন্নাত, আর ঈদেু আেহাে সাোত 

আদাে করার আগ পেভন্ত দ্দকেুই খাচ্ছব ন্া। েখন্ ঈদগাচ্ছহ এক রাস্তা দ্দদচ্ছে গমন্ 

করচ্ছব, অন্য রাস্তা দ্দদচ্ছে দ্দেচ্ছর আসচ্ছব। দ্দন্কটবতী লকাচ্ছন্া মরুচ্ছত (বড় লখাো 
মাঠ) ঈচ্ছদর সাোত আদাে করা সুন্নাত। দইু রাকাত সাোত আদাে করচ্ছত হচ্ছব, 

োচ্ছত তাকবীচ্ছর তাহরীমার পচ্ছর েে তাকবীর এবং দ্দদ্বতীে রাকাচ্ছত পাাঁচ্ তাকবীর 

দ্দদচ্ছত হচ্ছব, প্রচ্ছতযক তাকবীচ্ছরই দইু হাত উচ্ছোেন্ করচ্ছত হচ্ছব এবং উর্ে রাকাচ্ছত 

ধারাবাদ্দহকর্াচ্ছব সাদ্দব্বদ্দহসমা ও গাদ্দশোহ সরুা পাঠ করচ্ছব, এরপচ্ছর সাোত লশচ্ছর্ 

খুতবা পাঠ করচ্ছব। ঈদ্গাচ্ছহ ঈচ্ছদর সাোচ্ছতর আচ্ছগ ও পচ্ছর লকাচ্ছন্া ন্েে সাোত 

আদাে করা োচ্ছব ন্া। উর্ে ঈচ্ছদ তাকবীর লদওো, মসদ্দজচ্ছদ ও রাস্তাে প্রকাচ্ছশয 
তাকবীর লদওো, আর গ্রামবাসী ও শহরবাসীচ্ছদর পক্ষ লেচ্ছক উচ্চ স্বচ্ছর তাকবীর 

লদওো সনু্নাত। দইু ঈচ্ছদর রাদ্দত্রচ্ছত এবং ঈদগাচ্ছহ োওোর পচ্ছে তাকবীর লদওো 
আচ্ছরা গুরুেপূেভ। কুরবান্ীর ঈচ্ছদ েুে দ্দহিাহ মাচ্ছসর প্রেম দশদ্দদচ্ছন্র শুরু লেচ্ছকই 

সাধারে তাকবীর পাঠ করচ্ছত হে, আর আরাোর দ্দদবচ্ছসর েজচ্ছরর সাোত 
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লেচ্ছক তাশরীচ্ছকর লশর্ দ্দদবস পেভন্ত দ্দবচ্ছশর্র্াচ্ছব তাকবীর দ্দদচ্ছত হে, আর এই দশ 

দ্দদচ্ছন্ আমচ্ছে সাদ্দেহ (র্ােকাচ্ছজর) এর জন্য অতযাদ্দধক সাধন্া করা সুন্নাত। 

অধযাে: সূেভগ্রহচ্ছের সাোত 

এই সাোচ্ছতর সমে হে সেূভগ্রহচ্ছের সমে লেচ্ছক সূেভ উজ্জ্বে হওো পেভন্ত। এটা 
সুন্নাচ্ছত মুোক্কাদাহ বাড়ীচ্ছত অেবা সেচ্ছর অবস্থান্কাচ্ছে সবভাবস্থাে এমন্দ্দক 

মদ্দহোচ্ছদর জন্যও। আল্লাহর দ্দেকর, দ’ুআ, ইদ্দস্তগোর, আোদ ও সদকা করা 
সুন্নাত। েদ্দদ একবার সাোত আদাে করা হে, তাহচ্ছে সূেভ পদ্দরষ্কার ন্া হচ্ছেও 

সাোত দ্দদ্বতীেবার আদাে করা োচ্ছব ন্া; বরং তারা আল্লাহর দ্দেকর করচ্ছব এবং 
তাাঁর দ্দন্কট ক্ষমা প্রােভন্া করচ্ছব, েতক্ষে পেভন্ত সূচ্ছেভর আচ্ছো পদ্দরষ্কারর্াচ্ছব লদখা 

ন্া োে। এই সাোচ্ছতর ল ার্ো হচ্ছব এমন্: “আস-সালােু িাদম‘আহ”, অেভ: 
“সালাে সংঘটিে হতে র্াতে।” দইু রাকাত সাোত আদাে করচ্ছব, লেখাচ্ছন্ 

উর্ে রাকাচ্ছতই উচ্চ স্বচ্ছর দ্দকরাআত পাঠ করচ্ছব, আর দ্দকরাআত, রুকু ও দ্দসজদা 
দী ভ হচ্ছব। প্রচ্ছতযক রাকাচ্ছত দইুটি কচ্ছর রুকু হচ্ছব; দ্দকন্তু দ্দদ্বতীে রুকুটা প্রেমটার 

লচ্চ্ছে কম দী ভ হচ্ছব, এরপচ্ছর তাশাহহুদ পাঠ কচ্ছর সাোম দ্দেরাচ্ছত হচ্ছব, আর েদ্দদ 

সাোচ্ছতর মাচ্ছঝই সূেভ পদ্দরষ্কার হচ্ছে োে, তাহচ্ছে অল্প সমচ্ছেই সাোত লশর্ কচ্ছর 

দ্দদচ্ছব। লেচ্ছহতু ন্বী সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম বচ্ছেচ্ছেন্: “সোমরা 
সালাে আদায় করতে থাতকা এবং দ’ুআ করতে থাতকা; র্েিে পর্যন্ত 

সোমাতদর উপতর আসা এই আপদ দরূ না হয়।” 
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অধযাে: বৃদ্দষ্ট প্রােভন্ার সাোত 

এই সাোত মুদ্দকম ও সেচ্ছর সবভচ্ছক্ষচ্ছত্র সুন্নাচ্ছত মুোক্কাদাহ, এই সাোত আদাচ্ছের 

দ্দন্েম হে ঈচ্ছদর সাোত আদাচ্ছের ন্যাে, দ্দদবচ্ছসর প্রেমাংচ্ছশ সাোতটি আদাে করা 
সুন্নাত। এই সাোত আদাচ্ছের জন্য দ্দবন্চ্ছের সচ্ছঙ্গ অবন্ত হচ্ছে দ্দমন্দ্দত করচ্ছত 

করচ্ছত  র লেচ্ছক লবর হচ্ছত হচ্ছব। লকন্ন্া ইবন্ু আব্বাস রাদ্দদোল্লাহু ‘আন্হুর 

হাদীচ্ছস এচ্ছসচ্ছে, ো দ্দতরদ্দমেী সহীহ বচ্ছেচ্ছেন্, ইমাম মকুতাদীরচ্ছক দ্দন্চ্ছে সাোত 

আদাে কচ্ছর একটি খুতবা পাঠ করচ্ছবন্, লেই খুতবাে অদ্দধক পদ্দরমাচ্ছে ইদ্দস্তগোর 

ও দ’ুআ দ্দবদযমান্ োকচ্ছব আর ইমাম দইু হাত তুচ্ছে অদ্দধক পদ্দরমাচ্ছে দ’ুআ করচ্ছত 

োকচ্ছব এবং এই দ‘ুআগুচ্ছো পাঠ করচ্ছব: “সহ আল্লাহ, আমাতদরতক আপদন 

মুষলধ্াতর বহমান েৃদিদায়ক, আনন্দদায়ক, উৎপাদনযীল, পর্যাি 

পদরমাে, সবযবোপী, অতোর ধ্ারায়, স্ততর স্ততর প্রবাদহে, স্থায়ী-
উপকারী, আপদ মুি ও োৎিদেকভাতব ও দবলম্ব না কতর বৃদি দান 

করুন।" 

 طبقا   عاما   سحا   مجلل  غدقا   مريعا   مريئا   هنيئا   مغيثا   غيثا   اسقنا  اللهم ”

 "  آجل غير عاجل  ضار غير نافعا   دائما  

 অেভ: “সহ আল্লাহ, আপদন আপনার বান্দা ও চেুষ্পদ িন্তুতদরতক 

পাদন পান করান, আপনার রহমে দবসৃ্তে কতর দদন, আপনার মৃে 

যহরতক উবযর কতর দদন, সহ আল্লাহ, আমাতদরতক মুষলধ্াতর বদষযে 

বৃদির পাদন দান করুন আর আমাতদরতক দনরাযাগ্রস্থতদর অন্তভুয ি 

করতবন না। সহ আল্লাহ! (আমরা) রহমতের বৃদি চাই, আর্াব, দবপদ, 

ধ্বংস ও দনমদিেকারী বৃদি চাই না। ”  
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 إال نشكوه ال ما والضنك والجهد الألواء من والبلد بالعباد إن اللهم"

 "إليك

  অেভ: “সহ আল্লাহ, আপনার বান্দাতদর উপতর এবং যহরগুতলাতে 

এমন আপদ, দদুয যা ও সঙ্কট আপদেে হতয়তে, সর্গুতলার অদভতর্াগ 

একমাে আপদন োড়া আর কাতরা কাতে আমরা করতে পাদর না।”  

 وأنزل السماء بركات من وأسقنا الضرع لنا وأدر ، الزرع لنا أنبت اللهم"

 علينا السماء فأرسل غفارا   كنت إنك نستغفرك إنا اللهم بركاتك  من علينا

 "مدرارا  

 অেভ: “সহ আল্লাহ, আমাতদর র্মীনগুতলাতে (অদধ্কমাোয়) ফসল 

দান করুন, আমাতদর পশুগুতলার স্ততন অদধ্ক পদরমাতে দধু্ দান 

করুন, আমাতদর প্রদে আসমাতনর বরকেসমূহ বষযে করুন এবং 
আমাতদর প্রদে আপনার র্াবেীয় বরকে নাদর্ল করুন! সহ আল্লাহ! 

দনশ্চয় আমরা আপনার দনকট িমা প্রাথযনা করদে, দনশ্চয় আপদন 

অদধ্কমাোয় িমাযীল, সুেরাং আমাতদর প্রদে অতোর ধ্ারায় বৃদি 

বষযে করুন।”  

মুস্তাহাব হে খুতবার মাচ্ছঝ দ্দকবোমুখী হওো, এরপচ্ছর চ্াদচ্ছরর দ্দদক পদ্দরবতভ ন্ 

কচ্ছর ডান্ দ্দদচ্ছকর চ্াদর বাম দ্দদচ্ছক ঝুদ্দেচ্ছে লদওো আর বাম দ্দদচ্ছকর চ্াদর ডান্ 

দ্দদচ্ছক ঝুদ্দেচ্ছে লদওো। কারে ন্বী সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম মান্ুচ্ছর্র 

দ্দদচ্ছক দ্দপঠ লরচ্ছখ দ্দকবোর দ্দদচ্ছক মুখ কচ্ছর তারপচ্ছর চ্াদর উদ্দল্টচ্ছেদ্দেচ্ছেন্। 

মুোোকুন্ আোইদ্দহ। দ্দকবোমুখী হওোর সমে দ্দন্ন স্বচ্ছর দ’ুআ করচ্ছব, আর েদ্দদ 

তারা সাোচ্ছতর পচ্ছর অেবা জমুু‘আর খুতবার মাচ্ছঝ বদৃ্দষ্ট প্রােভন্া কচ্ছর, তাহচ্ছে 

তারা সনু্নাত েোেের্াচ্ছব পােন্ কচ্ছরচ্ছে বচ্ছে দ্দবচ্ছবদ্দচ্ত হচ্ছব, বৃদ্দষ্ট শুরুর প্রেম 

পেভাচ্ছে (মাচ্ছঠ) দাাঁদ্দড়চ্ছে োকা এবং আসবাবপত্র ও লপার্াকসমূহ লবর কচ্ছর রাখা 
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মুস্তাহাব, োচ্ছত কচ্ছর লসগুচ্ছোচ্ছত বৃদ্দষ্টর পাদ্দন্ োচ্ছগ আর বৃদ্দষ্ট অদ্দধক প্রবাহমান্ হচ্ছে 

উপতযকা অঞ্চচ্ছে চ্চ্ছে লেচ্ছত হচ্ছব, আর অে ুকরচ্ছত হচ্ছব আর বদৃ্দষ্ট লদখার সমে এই 

দ’ুআ পাঠ করচ্ছত হচ্ছব: 

  "نافعا   صيبا   اللهم" 

অেভ: “লহ আল্লাহ, আমাচ্ছদরচ্ছক উপকারী মুর্েধাচ্ছর বদৃ্দষ্ট দান্ করুন্।” আর 

েখন্ পাদ্দন্র মাত্রা অদ্দধক বৃদ্দি পাচ্ছব এবং অদ্দধক বৃদ্দষ্ট হওোর আশঙ্কা লদখা দ্দদচ্ছব, 

তখন্ এই দ’ুআটি পাঠ করা মসু্তাহাব: 

 األودية وبطون واآلكام الظراب على اللهم علينا وال حوالينا اللهم " 

 " الشجر ومنابت

 অেভ: “লহ আল্লাহ, আমাচ্ছদর পার্শ্ভবতী স্থান্গুচ্ছোচ্ছত বদৃ্দষ্ট বর্ভে করুন্, আমাচ্ছদর 

উপচ্ছর ন্ে। লহ আল্লাহ! লোট টিো, কু্ষদ্র পাহাড়, উপতযকাগুচ্ছোর অর্যন্তচ্ছর এবং 
বন্াঞ্চচ্ছে বৃদ্দষ্ট বর্ভে করুন্।” বৃদ্দষ্ট বদ্দর্ভত হওোর সমে দ’ুআ করচ্ছব আর বেচ্ছব:  

 من للا  سأل  ريح هبت أو  سحابا   رأى وإذا  ورحمته  للا  بفضل مطرنا"

 "شره من واستعاذ خيره

 আমরা আল্লাহর দো ও অন্ুগ্রচ্ছহর কারচ্ছে বৃদ্দষ্ট লপচ্ছেদ্দে। আর েখন্ লম  

লদখচ্ছব অেবা লকান্ বাতাস বচ্ছে লেচ্ছত লদখচ্ছব, তখন্ আল্লাহর দ্দন্কট লসই লম  বা 
বাতাচ্ছসর কেযাে কামন্া করচ্ছব এবং লসই বস্তুর অকেযাে লেচ্ছক আশ্রে প্রােভন্া 
করচ্ছব। আর বাতাসচ্ছক গাদ্দে লদওো জাদ্দেে লন্ই বরং এই সমে বেচ্ছত হচ্ছব:  

 به  أرسلت ما  وخير فيها ما وخير الريح  هذه خير  من  أسألك إني اللهم"

 رحمة  اجعلها  اللهم به  أرسلت ما  وشر فيها  ما وشر  شرها  من  بك وأعوذ

 " ، ريحا   تجعلها  وال رياحا   اجعلها اللهم ، عذابا   تجعلها وال
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 অেভ: “লহ আল্লাহ! আদ্দম আপন্ার দ্দন্কট এই বাতাচ্ছসর কেযাে, এর মাচ্ছঝ 

দ্দবদযমান্ বস্তুর কেযাে এবং এই বাতাচ্ছসর সচ্ছঙ্গ লপ্রদ্দরত কেযাে কামন্া করদ্দে। 

আর আপন্ার দ্দন্কট এই বাতাচ্ছসর অকেযাে, এর মচ্ছধয দ্দবদযমান্ অকেযাে এবং 
এর সাচ্ছে লপ্রদ্দরত অকেযাে লেচ্ছক আশ্রে প্রােভন্া করদ্দে। লহ আল্লাহ! আপদ্দন্ 

এটাচ্ছক (আমাচ্ছদর জন্য) রহমত বাদ্দন্চ্ছে দ্দদন্, এটাচ্ছক আমাচ্ছদর জন্য শাদ্দস্তর কারে 

বান্াচ্ছবন্ ন্া। লহ আল্লাহ! আমাচ্ছদর জন্য এই বাতাসচ্ছক সুসংবাদ বহন্কারী 
বাতাচ্ছস রূপান্তর কচ্ছর দ্দদন্, ঝচ্ছড়া বাতাচ্ছস রূপান্তর কচ্ছর দ্দদচ্ছেন্ ন্া।” আর েখন্ 

বজ্রধ্বদ্দন্ অেবা বজ্রা াচ্ছতর গজভ ন্ কাচ্ছন্ আসচ্ছব তখন্ এই দ’ুআটি পাঠ করচ্ছব:  

 من سبحان ذلك قبل وعافنا بعذابك تهلكنا وال بغضبك تقتلنا ال اللهم"

 " خيفته من والملئكة بحمده الرعد سبح

অেভ: “লহ আল্লাহ, আমাচ্ছদরচ্ছক আপন্ার গেব দ্বারা দ্দন্ঃচ্ছশর্ করচ্ছবন্ ন্া এবং 
আপন্ার আোব দ্বারা ধ্বংস করচ্ছবন্ ন্া, আমাচ্ছদরচ্ছক এর পূচ্ছবভই দ্দবপদ লেচ্ছক মুদ্দি 

দান্ করুন্। আদ্দম ঐ মহান্ সোর পদ্দবত্রতার ল ার্ো দ্দদদ্দে, বজ্রধ্বদ্দন্ োর 

প্রশংসাপূেভ মহে বেভন্া কচ্ছর, এবং লেচ্ছরশতাগে র্ীত-সন্ত্রস্ত হচ্ছে োর বড়চ্ছের 

ল ার্ো কচ্ছর। ” আর েখন্ গাধার ডাক অেবা কুকুচ্ছরর ল উ ল উ ডাক শুন্চ্ছব, 

তখন্ আল্লাহর দ্দন্কট শেতাচ্ছন্র লেচ্ছক আশ্রে প্রােভন্া করচ্ছব, আর েখন্ লমারচ্ছগর 

ডাক শুন্চ্ছব, তখন্ আল্লাহর অন্ুগ্রহ কামন্া করচ্ছব। 

অধযাে: জান্াো 
সবভসম্মদ্দতক্রচ্ছম দ্দচ্দ্দকৎসা গ্রহে করা জাচ্ছেে এটা তাওোকু্কচ্ছের পদ্দরপদ্দন্থ ন্ে, লসাঁক 

বা দাহন্ জাতীে দ্দচ্দ্দকৎসা মাকরূহ, খাদযার্যাস দ্দন্েন্ত্রচ্ছের মাধযচ্ছম দ্দচ্দ্দকৎসা 
মুস্তাহাব। হারাম খাবার বা পান্ীে দ্বারা ও দ্দবচ্ছন্াদন্মূেক গান্-বাদয দ্বারা 
দ্দচ্দ্দকৎসা করা হারাম। লেচ্ছহতু ন্বী সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম বচ্ছেচ্ছেন্: 
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“হারাম বস্তু দ্বারা সোমরা দচদকৎসা গ্রহে কতরা না।” তাদ্দমমা তো 
তাদ্দবজ করচ্ছের মাধযচ্ছম দ্দচ্দ্দকৎসা গ্রহে করা হারাম। তামীমা হে এমন্ রক্ষাকবচ্ 

অেবা মাদদু্দে, ো েটদ্দকচ্ছে রাখা হে। লবশী লবশী মৃতুযচ্ছক স্মরে করা এবং মৃতুযর 

জন্য প্রস্তুদ্দত গ্রহে করা এবং লরাগীচ্ছক লদখচ্ছত োওো সনু্নাত। লরাগী আল্লাহর 

প্রশংসা কচ্ছর লকাচ্ছন্া অদ্দর্চ্ছোগ োড়া তার কচ্ছষ্টর কো বেচ্ছত পাচ্ছর, এচ্ছত লকাচ্ছন্া 
সমসযা লন্ই। লরাচ্ছগ-লশাচ্ছক দধেভধারে করা েরে, আর আল্লাহর দ্দন্কট অদ্দর্চ্ছোগ 

দধচ্ছেভযর দ্দবপরীত ন্ে; বরং এটা আসে উচ্ছিশয। আর আল্লাহর প্রদ্দত সুধারো 
লপার্ে করা েরে। লকাচ্ছন্া দ্দবপচ্ছদ আপদ্দতত হচ্ছে মৃতুয কামন্া করা োচ্ছব ন্া।  

লরাগীচ্ছক লদখচ্ছত োওো বযদ্দি লরাগীর জন্য সসু্থতার দ‘ুআ করচ্ছব। েখন্ 

লরাগীর ওপর মতুৃযর আোমত লদখা োচ্ছব তখন্ তার জচ্ছন্য মুস্তাহাব হচ্ছব “লা 
ইলাহা ইল্লাল্লাহু” এর তােদ্দকন্ লদওো, তাচ্ছক দ্দকবোদ্দর্মুখী কচ্ছর দ্দদচ্ছব। আর 

লস মারা লগচ্ছে তার উর্ে লচ্াখ বন্ধ কচ্ছর দ্দদচ্ছত হচ্ছব। তার পদ্দরবারচ্ছক শুধু উেম 

কোই বেচ্ছত হচ্ছব; কারে লেচ্ছরশতাগে তাচ্ছদর কোর উপচ্ছর আমীন্ বেচ্ছত 

োচ্ছক। তাচ্ছক কাপড় দ্দদচ্ছে জদ্দড়চ্ছে দ্দদচ্ছত হচ্ছব, দ্রুত তার ঋে পদ্দরচ্ছশাধ করা হচ্ছব 

এবং মান্ত অেবা কােোরা ইতযাদ্দদ দ্দবর্ে লেচ্ছক তার দাের্ার মিু করার 

বযবস্থা করচ্ছত হচ্ছব; লেচ্ছহতু ন্বী সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম বচ্ছেচ্ছেন্: 

“মুদমতনর আত্মা োর ঋতের সাতথ েুলন্ত; র্েিে না ো আদায় না 

করতব।” দ্দতরদ্দমেী এটিচ্ছক হাসান্ বচ্ছেচ্ছেন্। তার কােন্-দােচ্ছন্র বযবস্থা দ্রুত 

করচ্ছত হচ্ছব। লেচ্ছহতু ন্বী সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম বচ্ছেচ্ছেন্: অেভ: 
“সকান মুসদলতমর মৃেতদহ োর পদরবাতরর সামতন আটতক রািা 

উদচে নয়।” হাদীসটি আব ুদাঊদ বেভন্া কচ্ছরচ্ছেন্ ন্া‘ঈ করা মাকরূহ। ন্া’ঈ 

হে মৃতবযদ্দির মতুৃযর সংবাদ ল ার্ো লদওো। তাচ্ছক লগাসে লদওো, তার 

জান্াোর সাোত সম্পন্ন করা, তাচ্ছক বহন্ করা, কােন্ লদওো এবং দ্দকবোর 

দ্দদচ্ছক মুখ কচ্ছর দােন্ করা েরচ্ছে দ্দকোো। এগুচ্ছোর লেচ্ছকান্ একটি কচ্ছমভর 



  

  

63 

দ্দবপরীচ্ছত পাদ্দরশ্রদ্দমক লন্ওো এবং মৃতবযদ্দিচ্ছক প্রচ্ছোজন্ বযদ্দতচ্ছরচ্ছক অন্য শহচ্ছর 

বহন্ কচ্ছর দ্দন্চ্ছে োওো মাকরূহ। লগাসে প্রদান্কারীর জন্য সুন্নাত হে অেুর ও 

ডান্ দ্দদচ্ছকর অঙ্গগুচ্ছো দ্বারা লগাসে শুরু করা, লস তাচ্ছক দ্দতন্বার অেবা পাাঁচ্বার 

লগাসে দ্দদচ্ছব, তচ্ছব একবার দ্দদচ্ছেও েচ্ছেষ্ট হচ্ছব, েদ্দদ চ্ার মাচ্ছসর অদ্দধক বেচ্ছসর 

অসমূ্পেভ দ্দশশু জন্ম লন্ে, তাহচ্ছে তাচ্ছক লগাসে দ্দদচ্ছত হচ্ছব; লেচ্ছহতু ন্বী সাল্লাল্লাহু 

আলাইদহ ওয়াসাল্লাম বচ্ছেচ্ছেন্: অেভ: “অসম্পেূয দযশুর িানার্ার সালাে 

আদায় করা হতব, োর মা-বাবার িনে মাগদফরাে ও রহমতের দ‘ুআ 

করতে হতব।” দ্দতরদ্দমেী হাদীসটিচ্ছক সহীহ বচ্ছেচ্ছেন্, তাাঁর বদ্দেভত হাদীচ্ছসর 

বাকযটি এরূপ: “দযশুটির িানার্ার সালাে আদায় করা হতব।” পাদ্দন্ ন্া 
োকা বা অন্য লকান্ কারচ্ছে েদ্দদ কাউচ্ছক লগাসে লদওো দঃুসাধয হচ্ছে োে, তচ্ছব 

তাচ্ছক তাোম্মমু কদ্দরচ্ছে দ্দদচ্ছত হচ্ছব, কােচ্ছন্র লক্ষচ্ছত্র এমন্ একটি কাপড় ওোদ্দজব, 

ো তার পুচ্ছরা লদহচ্ছক লঢচ্ছক লদে, েদ্দদ পুচ্ছরা লদহ ঢাকার মত কাপড় ন্া োচ্ছক, 

তাহচ্ছে আচ্ছগ সতর লঢচ্ছক তারপচ্ছর মাো ও অবদ্দশষ্ট অঙ্গগুচ্ছো ঢাকচ্ছব, আর 

অন্যান্য অঙ্গগুচ্ছোচ্ছত  াস অেবা গাচ্ছের পাতা দ্দবদ্দেচ্ছে দ্দদচ্ছব। ইমাম সাোচ্ছতর 

সমে পুরুচ্ছর্র বকু বরাবর দাাঁড়াচ্ছব আর মদ্দহোর মাঝ বরাবর দাাঁড়াচ্ছব, এরপচ্ছর 

তাকবীর দ্দদচ্ছব, তারপচ্ছর োদ্দতহা পাঠ কচ্ছর তাকবীর দ্দদচ্ছব, এরপচ্ছর ন্বী 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাতমর উপচ্ছর দরুুদ পাঠ কচ্ছর আবার তাকবীর 

দ্দদচ্ছব, এরপচ্ছর মৃতবযদ্দির জন্য দ‘ুআ পাঠ কচ্ছর চ্তুেভ তাকবীর দ্দদচ্ছব, এরপচ্ছর 

দ্দকেুক্ষে লদরী কচ্ছর ডান্ দ্দদচ্ছক একটি সাোম দ্দেরাচ্ছব। প্রচ্ছতযক তাকবীচ্ছর হাত 

উঠাচ্ছব, জান্াো ন্া উঠাচ্ছন্া পেভন্ত সকচ্ছেই দ্দন্জ দ্দন্জ স্থাচ্ছন্ দাাঁদ্দড়চ্ছে োকচ্ছব এটা 
(এই আমে) উমার লেচ্ছক বদ্দেভত। োর জান্াোর সাোত আদাে করা হেদ্দন্, তার 

জন্য মুস্তাহাব হে মতৃবযদ্দিচ্ছক কবচ্ছরর রাখার পচ্ছর অেবা দােন্ করার পচ্ছর এক 

মাস সমচ্ছের মচ্ছধয জামা‘আচ্ছতর সাচ্ছে হচ্ছেও জান্াোর সাোত কবচ্ছরর কাচ্ছে 
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লেচ্ছে আদাে কচ্ছর দ্দন্চ্ছব, রাচ্ছত্র দােন্ করাচ্ছত লকাচ্ছন্া সমসযা লন্ই, সূচ্ছেভাদে, সেূভাস্ত 

ও সূেভ মধযাকাচ্ছশ োকাবস্থাে দােন্ করা মাকরূহ।  

েতটা দ্রুত সম্ভব লদাড়-ঝাাঁপ ন্া কচ্ছর স্বার্াদ্দবক দ্রুততম সমচ্ছে দােন্ করচ্ছত 

োওো সুন্নাত। জান্াোর লপেচ্ছন্ চ্েমান্ বযদ্দিচ্ছদর জন্য জান্াো দােচ্ছন্র 

উচ্ছিচ্ছশয মাটিচ্ছত রাখার আগ পেভন্ত বসা মাকরূহ। জান্াোর লপেচ্ছন্ গমন্কারীচ্ছক 

দ্দবন্চ্ছের সাচ্ছে পরকাচ্ছের পদ্দরোচ্ছমর দ্দচ্ন্তা করচ্ছত করচ্ছত চ্েচ্ছত হচ্ছব, দদু্দন্োবী 
দ্দবর্চ্ছে আচ্ছোচ্ন্া করা ও হাসাহাদ্দস করা মাকরূহ, মৃতবযদ্দিচ্ছক তার দইু পাচ্ছের 

দ্দদক লেচ্ছক কবচ্ছর প্রচ্ছবশ করাচ্ছন্া মুস্তাহাব হচ্ছব েদ্দদ তা সহজ হে। লকান্ পুরুচ্ছর্র 

কবর কাপড় দ্দদচ্ছে লঢচ্ছক লদওো মাকরূহ, মদ্দহোর মাহরাম উপদ্দস্থত োকচ্ছে 

মদ্দহোচ্ছক লকাচ্ছন্া পুরুর্ কতৃভ ক দােন্ করা মাকরূহ হচ্ছব ন্া। োহাদ (বগে কবর) 

কবর শাক (দশৃযমান্) কবর লেচ্ছক অদ্দধক উেম। কবর গর্ীর ও প্রশস্ত কচ্ছর খন্ন্ 

করা সুন্নাত, দ্দসন্দুক বা কদ্দেচ্ছন্ দােন্ করা মাকরূহ। কবচ্ছর োশ রাখার সমে 

“দবসদমল্লাদহ ওয়া ‘আলা দমল্লাদে রসূদলল্লাহ” বেচ্ছত হচ্ছব। দােচ্ছন্র পচ্ছর 

কবচ্ছরর কাচ্ছে দাাঁদ্দড়চ্ছে দ‘ুআ করা মুস্তাহাব। উপদ্দস্থত বযদ্দিচ্ছদর জন্য মতৃবযদ্দির 

উপচ্ছর মাোর দ্দদক লেচ্ছক দ্দতন্ আজো মাটি দ্দন্চ্ছক্ষপ করা মুস্তাহাব। এক দ্দব ত 

পদ্দরমাে কবর উাঁচু্ রাখা মুস্তাহাব। এর লবশী উাঁচু্ করচ্ছে মাকরূহ হচ্ছব। দেীে হে 

আেীচ্ছক েক্ষয কচ্ছর বো ন্বী সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাতমর এই বােী: 
অেভ: “সকাতনা মূদেয তক দনদশ্চহ্ন না কতর োড়তব না, আর সকাতনা উাঁচু 

(সম্মান করা হয় এমন) কবরতক সমান না কতর োড়তব না।” ইমাম 

মুসদ্দেম এটি বেভন্া কচ্ছরচ্ছেন্। তার উপচ্ছর পাদ্দন্ দ্দেটিচ্ছে লদওো হচ্ছব, ন্ুদ্দড়-কঙ্কর 

েদ্দড়চ্ছে লদওো হচ্ছব, ো তার মাটিচ্ছক সংরক্ষে করচ্ছব, লকান্ পাের বা এই জাতীে 

বস্তু দ্বারা কবরচ্ছক দ্দচ্দ্দিত কচ্ছর রাখাচ্ছত লকাচ্ছন্া সমসযা লন্ই; লেচ্ছহতু উেমান্ ইবন্ 

মাে’উচ্ছন্র কবচ্ছরর বেভন্াে এটা সাবযস্ত হচ্ছেচ্ছে। কবর পাকা করা এবং কবচ্ছরর 

উপচ্ছর লকাচ্ছন্া স্থাপন্া দ্দন্মভাে করা জাচ্ছেে লন্ই। এর উপচ্ছর লকাচ্ছন্া স্থাপন্া দ্দন্মভাে 
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করা হচ্ছে, তা লর্চ্ছঙ্গ লেো ওোদ্দজব। কবচ্ছরর মাটির উপচ্ছর অন্যদ্দকেু অদ্দতদ্দরি 

রাখা োচ্ছব ন্া; লেচ্ছহতু এই দ্দবর্চ্ছে দ্দন্চ্ছর্ধাজ্ঞামেূক বেভন্া এচ্ছসচ্ছে, হাদীসটি আব ু

দাঊদ বেভন্া কচ্ছরচ্ছেন্ কবচ্ছর চু্মু লদওো, কবচ্ছর লকাচ্ছন্া দ্দজদ্দন্স সংেিু করা, 
লকাচ্ছন্া প্রকার ধূপ লদওো, কবচ্ছরর উপচ্ছর বসা এবং কবচ্ছরর উপচ্ছর ধযান্ করা 
জাচ্ছেে লন্ই। এমদ্দন্র্াচ্ছব কবচ্ছরর মচ্ছধযও একই দ্দবধান্ প্রচ্ছোজয। কবচ্ছরর মাটি 

দ্বারা দ্দচ্দ্দকৎসা গ্রহে করা জাদ্দেে লন্ই। কবচ্ছর প্রদীপ জ্বাোচ্ছন্া এবং কবচ্ছরর 

উপচ্ছর মসদ্দজদ বান্াচ্ছন্া হারাম, তা লর্চ্ছঙ্গ লেো ওোদ্দজব। লগারস্থাচ্ছন্ জতুা পচ্ছর 

হাাঁটা োচ্ছব ন্া; লেচ্ছহতু এই দ্দবর্চ্ছে হাদীচ্ছসর দ্দন্চ্ছর্ধাজ্ঞা আচ্ছে। ইমাম আহমাদ 

বচ্ছেচ্ছেন্: এর সন্দ জাইদ্দেদ (র্াে)। 

 সের করা বযদ্দতচ্ছরচ্ছক কবর দ্দেোরত করা সুন্নাত; লেচ্ছহতু ন্বী সাল্লাল্লাহু 

আলাইদহ ওয়াসাল্লাম বচ্ছেচ্ছেন্: “দেনটি মসদিদ োড়া অনে সকাতনা 

স্থাতন (ইবাদতের উতেতযে) সফর করা র্াতব না।” ন্ারীচ্ছদর জন্য কবর 

দ্দেোরাত জাচ্ছেে লন্ই; লেচ্ছহতু ন্বী সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম বচ্ছেচ্ছেন্: 

“আল্লাহ ো‘আলা কবর দর্য়ারেকারী নারী ও কবতরর উপতর মসদিদ 

দনমযােকারী ও প্রদীপ প্রজ্বলনকারীতদর উপতর লা’নে বষযে কতরতেন।” 

সুন্াচ্ছন্র সংকেকগে হাদীসটি বেভন্া কচ্ছরচ্ছেন্। কবচ্ছরর মাটি শরীচ্ছর মাদ্দেশ 

করা, লসখাচ্ছন্ দাাঁদ্দড়চ্ছে সাোত আদাে করা এবং (বযদ্দিগত) দ‘ুআর উচ্ছিচ্ছশয 
লসখাচ্ছন্ গমন্ করা সমূ্পেভ দ্দন্দ্দর্ি। বরং এগুচ্ছো হে দ্দশরচ্ছকর শাখা-প্রশাখা। 

কবচ্ছরর দ্দন্কট দ্দদচ্ছে অদ্দতক্রমকারী ও দ্দেোরতকারী এই দ‘ুআ পাঠ করচ্ছব:  

 يرحم الحقون بكم للا شاء إن وإنا مؤمنين قوم دار عليكم السلم“

 ، العافية ولكم  لنا للا نسأل  والمستأخرين ومنكم  منّا المستقدمين

  ”ولهم لنا  واغفر بعدهم تفتنا وال أجرهم  تحرمنا  ال اللهم
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“লহ মুদ্দমন্ সম্প্রদাে, লতামাচ্ছদর উপচ্ছর শাদ্দন্ত বদ্দর্ভত লহাক আমরাও আল্লাহর 

ইোে লতামাচ্ছদর সচ্ছঙ্গ দ্দমদ্দেত হব। আল্লাহ তা‘আো আমাচ্ছদর এবং লতামাচ্ছদর 

পূবভবতী ও পরবতী বযদ্দিচ্ছদর প্রদ্দত রহম করুন্। আমরা আল্লাহর কাচ্ছে আমাচ্ছদর 

জন্য এবং লতামাচ্ছদর জন্য কেযাে ও দ্দন্রাপো প্রােভন্া করদ্দে। লহ আল্লাহ! আপদ্দন্ 

আমাচ্ছদরচ্ছক তাচ্ছদর প্রদ্দতদান্ লেচ্ছক মাহরুম করচ্ছবন্ ন্া আর তাচ্ছদর পরবতীচ্ছত 

আমাচ্ছদরচ্ছক পরীক্ষাে দ্দন্পদ্দতত করচ্ছবন্ ন্া, আমাচ্ছদরচ্ছক এবং তাচ্ছদরচ্ছক ক্ষমা 
কচ্ছর দ্দদন্।” জীদ্দবত বযদ্দিচ্ছদরচ্ছক সাোম লদওোর লক্ষচ্ছত্র দ্দন্দ্দদভষ্ট ও অদ্দন্দ্দদভষ্ট 

উর্ের্াচ্ছব লদওোর অন্মুদ্দত আচ্ছে। 

 সাোম আচ্ছগ লদওো সুন্নাত আর এর উের লদওো ওোদ্দজব। েদ্দদ লকাচ্ছন্া 
বযদ্দিচ্ছক একবার সাোম লদওোর পচ্ছর তার সাচ্ছে দইুবার অেবা দ্দতন্বার অেবা 
আচ্ছরা লবশী লদখা হে, তাহচ্ছে তাচ্ছক আবারও সাোম দ্দদচ্ছত হচ্ছব, সাোম লদওোর 

সমে মাো ঝুাঁ কাচ্ছন্া জাচ্ছেে লন্ই। একমাত্র লেৌন্ চ্াদ্দহদা লন্ই এমন্ বচ্ছোবৃিা োড়া 
লকাচ্ছন্া পরন্ারীচ্ছক সাোম লদওো োচ্ছব ন্া, লকাচ্ছন্া মাজদ্দেস লেচ্ছক উচ্ছঠ আসার 

সমে সাোম দ্দদচ্ছব, আর েখন্ দ্দন্জ পদ্দরবাচ্ছরর কাচ্ছে োচ্ছব তখন্ সাোম দ্দদচ্ছব 

এবং এই দ‘ুআ পাঠ করচ্ছব: 

 للا وبسم  ولجنا  للا  بسم  المخرج وخير المولج خير أسألك إني  اللهم 

  توكلنا للا وعلى  خرجنا

“লহ আল্লাহ, আদ্দম আপন্ার দ্দন্কট প্রচ্ছবশ করার কেযাে ও লবর হওোর কেযাে 

প্রােভন্া করদ্দে, আল্লাহর ন্াচ্ছম প্রচ্ছবশ করোম, আল্লাহর ন্াচ্ছম লবর হোম এবং 
আল্লাহর উপচ্ছর র্রসা করোম।” মুসাোহা করা সুন্নাত। এর দেীে হে আন্াস 

রাদ্দদোল্লাহু ‘আন্হুর হাদীস। তচ্ছব ন্ারীর সাচ্ছে মসুাোহা করা জাচ্ছেে লন্ই। 

দ্দশশুচ্ছদরচ্ছক সাোম দ্দদচ্ছব। অল্প বেস্ক, অল্প সংখযক বযদ্দি, চ্েমান্ বযদ্দি এবং 
আচ্ছরাদ্দহত বযদ্দি তাচ্ছদর দ্দবপরীত বযদ্দিচ্ছদরচ্ছক সাোম দ্দদচ্ছব। েদ্দদ কাচ্ছরা কাচ্ছে 
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অন্য লকাচ্ছন্া বযদ্দির সাোম লপৌাঁচ্ছে, তাহচ্ছে তার জন্য এইর্াচ্ছব উের লদওো 
মুস্তাহাব হচ্ছব: 

 السلم وعليه عليك 

 “আোইকা ওো আোইদ্দহস সাোম।” 

সাক্ষাৎকারী বযদ্দিদ্বচ্ছের মচ্ছধয প্রচ্ছতযকচ্ছকই আচ্ছগ সাোম লদওোর জন্য উৎসুক 

হওো মুস্তাহাব, আর আস-সাোমু আোইকুম ওো রাহমাতুল্লাদ্দহ ওো বারকাতুহু 

এর লবশী বেচ্ছব ন্া। হাই উঠচ্ছে েতদরূ সম্ভব প্রদ্দতহত কচ্ছর লন্ওোর লচ্ষ্টা করচ্ছব, 

েদ্দদ এরপচ্ছরও তা এচ্ছস োে তাহচ্ছে দ্দন্চ্ছজর মখু লঢচ্ছক দ্দন্চ্ছব। আর হাাঁদ্দচ্ আসচ্ছে 

লচ্হারা কাপড় দ্বারা লঢচ্ছক দ্দন্চ্ছব, আওোজ দ্দন্ন কচ্ছর লেেচ্ছব এবং উাঁচু্স্বচ্ছর 

 " هلل الحمد"  

 তো আল্লাহ তা’আোর প্রশংসা করচ্ছব, ো তার সঙ্গীর কান্ পেভন্ত লপৌাঁচ্ছে োে, 

আর হাাঁদ্দচ্র লশ্রাতা বেচ্ছব: 

 "  للا يرحمك " 

ইোরহামুকাল্লাহু বা আল্লাহ লতামাচ্ছক রহমত করুন্। আর হাাঁদ্দচ্দাতা এর 

উেচ্ছর বেচ্ছব:  

 " بالكم ويصلح  للا يهديكم"

 “আল্লাহ লতামাচ্ছদরচ্ছক লহদাচ্ছেত দান্ করুন্ এবং লতামাচ্ছদর অন্তরচ্ছক 

সংচ্ছশাধন্ কচ্ছর দ্দদন্।” আল্লাহর প্রশংসা কচ্ছর ন্া এমন্ বযদ্দিচ্ছক ইোরহামুকাল্লাহ 

বো োচ্ছব ন্া আর েদ্দদ লস দ্দদ্বতীেবার ও তৃতীেবার হাাঁদ্দচ্ লদে, তাহচ্ছেও তার 

জন্য রহমচ্ছতর দ‘ুআ করচ্ছব এবং এরপচ্ছর তার সুস্থতার দ‘ুআ করচ্ছব। 
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লে বযদ্দি কাচ্ছরা  চ্ছর প্রচ্ছবশ করচ্ছত চ্াে, তাচ্ছক তার  চ্ছর প্রচ্ছবচ্ছশর অন্ুমদ্দত 

দ্দন্চ্ছত হচ্ছব, চ্াই লস আত্মীে লহাক দ্দকংবা অপদ্দরদ্দচ্ত লহাক। েদ্দদ লস অন্ুমদ্দত লদে, 

তাহচ্ছে র্াচ্ছো, অন্যোে তাচ্ছক দ্দেচ্ছর লেচ্ছত হচ্ছব। অন্ুমদ্দত দ্দতন্বার পেভন্ত চ্াওোর 

সুচ্ছোগ আচ্ছে, এর লবশী চ্াওো োচ্ছব ন্া। অন্মুদ্দত চ্াওোর দ্দন্েম হে – 

আসসাোম ু আোইকুম, আদ্দম দ্দক প্রচ্ছবশ করচ্ছত পাদ্দর? লকান্ মজদ্দেচ্ছস লগচ্ছে 

মজদ্দেচ্ছসর লশর্ সীমাে বচ্ছস োচ্ছব, দইু জন্ বযদ্দির মাচ্ছঝ লকান্ জােগা লবর করার 

লচ্ষ্টা করা োচ্ছব ন্া তাচ্ছদর অন্ুমদ্দত বযদ্দতচ্ছরচ্ছক। 

মৃতবযদ্দির কারচ্ছে দ্দবপদগ্রস্থ বযদ্দির জন্য লশাক প্রকাশ করা ও তাচ্ছক সান্ত্বন্া 
লদওো মুস্তাহাব। লশাক প্রকাচ্ছশর জন্য তার কাচ্ছে বচ্ছস (দী ভ সমে) োকা মাকরূহ, 

লশাক প্রকাশকারী কী বেচ্ছব লস বযাপাচ্ছর দ্দন্দ্দদভষ্ট দ্দকেু লন্ই, বরং তাচ্ছক 

দধেভধারচ্ছের বযাপাচ্ছর উৎসাহী কচ্ছর তুেচ্ছব এবং এর দ্দবদ্দন্মচ্ছে তার োওোচ্ছবর 

ওোদার কো তাচ্ছক স্মরে কদ্দরচ্ছে দ্দদচ্ছব, মৃতবযদ্দির জন্য দ‘ুআ করচ্ছব আর 

দ্দবপদগ্রস্থ বযদ্দি বেচ্ছব: 

 في أجرني اللهم راجعون إليه وإنا  هلل إنا العالمين رب هلل الحمد"  

 "منها، خيرا   لي واخلف  مصيبتي

 অেভ: “সকে প্রশংসা জগতসমূচ্ছহর প্রদ্দতপােক আল্লার জচ্ছন্য, আমরা আল্লাহরই 

সৃদ্দষ্ট, তাাঁরই কাচ্ছে দ্দেচ্ছর োচ্ছবা, লহ আল্লাহ, আমাচ্ছক আমার দ্দবপচ্ছদ উেম প্রদ্দতদান্ 

দ্দদন্ এবং তার লেচ্ছকও উেম দ্দবদ্দন্মে দান্ করুন্,” আর েদ্দদ লস আল্লাহর এই 

বােীর উপচ্ছর আমে কচ্ছর সাোত আদাে কচ্ছর লন্ে: 

ه  ت عهيُنوا  س  ٱو  ﴿ ه  لَصل و  ٱو    ره لَصب  ٱب ا  ة ِإَنه  بهير ة    و  عهين  خ   ل  ٱ ع ل ى  إهلَا ل ك   ] 45  :لبقرةا[﴾شه

অেভ: “দধেভ আর সাোচ্ছতর মাধযচ্ছম আল্লাহর দ্দন্কট সাহােয কামন্া কচ্ছরা,” 

তাহচ্ছে তা উেম, ইবন্ু আব্বাস এই আমেটি কচ্ছরচ্ছেন্। কাচ্ছরা মৃতুযচ্ছত দধেভধারে 
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করা ওোদ্দজব। মৃতবযদ্দির জন্য ক্রন্দন্ করা মাকরূহ ন্ে, তচ্ছব দ্দন্োহা (দ্দবোপ, 

অতভ ন্াদ বা মৃত বযদ্দিচ্ছক লকন্দ্র কচ্ছর লকাচ্ছন্া দ্দকেু আচ্ছোজন্ করা) হারাম। ন্বী 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম সাদ্দেকাহ, হাদ্দেকাহ ও শাক্কাহ লেচ্ছক দ্দন্চ্ছজচ্ছক 

দােমুি বচ্ছে ল ার্ো দ্দদচ্ছেচ্ছেন্, সাদ্দেকাহ হে এমন্ ন্ারী, লে দ্দবপদকাচ্ছে উাঁচু্ 

আওোচ্ছজ আতভ ন্াদ করচ্ছত োচ্ছক, হাদ্দেকাহ হে এমন্ ন্ারী, লে দ্দন্চ্ছজর চু্ে লেচ্ছট 

লেচ্ছে, আর শাক্কাহ হে এমন্ ন্ারী, লে দ্দন্চ্ছজর কাপড় দ্দোঁ চ্ছড় লেচ্ছে। আর অদ্দস্থরতা 
প্রকাশ করা হারাম। 

অধযাে: োকাত 

োকাত চ্তুষ্পদ জন্তু, েমীচ্ছন্ উৎপন্ন েসে, টাকা-পেসা ও বযবসােী 
পেযসমূচ্ছহর মাচ্ছঝ পাাঁচ্টি শচ্ছতভ  েরে হে: মুসদ্দেম হওো, স্বাধীন্ হওো, দ্দন্সাব 

পদ্দরমাে সম্পচ্ছদর মাদ্দেক হওো, পূেভ মাদ্দেকান্া প্রদ্দতদ্দষ্ঠত হওো এবং এক বের 

পূেভ হওো। দ্দশশু ও পাগে বযদ্দির সম্পচ্ছদ োকাত েরে হে, ো উমার ও ইবচ্ছন্ 

আব্বাস রাদ্দদোল্লাহু ‘আন্হু লেচ্ছক বদ্দেভত হচ্ছেচ্ছে এবং এই দ্দবর্চ্ছে তাচ্ছদর দ্দবপরীত 

লকাচ্ছন্া মত পাওো োে ন্া। দ্দন্সাচ্ছবর অদ্দতদ্দরি সম্পচ্ছদর মাচ্ছঝ দ্দহসাচ্ছবর মাধযচ্ছম 

োকাচ্ছতর পদ্দরমাে দ্দন্ধভাদ্দরত হচ্ছব, তচ্ছব সাচ্ছেমা (বেচ্ছরর অদ্দধকাংশ সমে মাচ্ছঠ 

দ্দবচ্রেকারী এমন্) পশুর লক্ষচ্ছত্র দ্দবর্েটি দ্দর্ন্ন, এমন্ পশুগুচ্ছোর মাচ্ছঝ পরবতী 
দ্দন্সাচ্ছবর পূচ্ছবভর সংখযাগুচ্ছোত ও অদ্দন্দ্দদভষ্টরূচ্ছপ ওোকেকৃত সম্পচ্ছদর লক্ষচ্ছত্র লেমন্ 

মসদ্দজদসমূহ ইতযাদ্দদচ্ছত োকাত হচ্ছব ন্া। দ্দন্দ্দদভষ্ট বযদ্দির ওপর ওোকেকৃত 

েমীচ্ছন্র েসচ্ছের উপচ্ছর োকাত েরে হচ্ছব। আর লে লকাচ্ছন্া সামেভযবান্ বযদ্দিচ্ছক 

ঋে দ্দদচ্ছে লরচ্ছখচ্ছে লেমন্ ধার-লদন্া, মহর ইতযাদ্দদ, এমন্ সম্পচ্ছদ োকাচ্ছতর অেভ 
বের শুরু হচ্ছব ঐ দ্দদন্ লেচ্ছক, লেই দ্দদন্ লস উি সম্পচ্ছদর মাদ্দেক হচ্ছেচ্ছে, তচ্ছব 

োকাত তখদ্দন্ দ্দদচ্ছব েখন্ লস তা পেূভ বা আংদ্দশক হস্তগত করচ্ছব। এটা হে 

সাহাবীচ্ছদর ইজমার বাদ্দহযক মত; েদ্দদও হস্তগত সম্পদ দ্দন্সাব সমপদ্দরমাে ন্া হে, 
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তচ্ছব উি সম্পদ হস্তগত করার পূচ্ছবভ তা আদাে কচ্ছর দ্দদচ্ছেও েচ্ছেষ্ট হচ্ছব, লেচ্ছহতু 

লসখাচ্ছন্ ওোদ্দজব হওোর কারে দ্দবদযমান্। তচ্ছব হস্তগত হওো পেভন্ত দ্দবেম্ব করচ্ছত 

লদওো একটি সুচ্ছোগ মাত্র, সতুরাং এটা অগ্রীম োকাত লদওোর মত ন্ে। আর 

েদ্দদ কাচ্ছরার কাচ্ছে আংদ্দশক দ্দন্সাব োচ্ছক আর অবদ্দশষ্ট দ্দন্সাব ঋেরূচ্ছপ োচ্ছক 

অেবা হাদ্দরচ্ছে োওো সম্পদ হচ্ছে োচ্ছক, তাহচ্ছে কাচ্ছে োকা সম্পদটুকুর োকাত 

আদাে কচ্ছর দ্দদচ্ছব। আর োকাত অস্বেে বযদ্দির কাচ্ছে োকা ঋে, দ্দেন্তাইকৃত 

এবং কচ্ছষ্টর উপাদ্দজভ ত সম্পচ্ছদও ওোদ্দজব হচ্ছব, েখন্ মাদ্দেকান্াে লেরত পাচ্ছব, ো 
আেী ও ইবন্ু আব্বাস রাদ্দদোল্লাহু ‘আন্হু লেচ্ছক বযাপক অচ্ছেভ বদ্দেভত হচ্ছেচ্ছে। 

েখন্ লকউ লকান্ সম্পদ অজভ ন্ কচ্ছর, তখন্ তাচ্ছত এক বের অদ্দতক্রান্ত ন্া 
হওো পেভন্ত োকাত ওোদ্দজব হচ্ছব ন্া, তচ্ছব চ্ারেরূ্দ্দমচ্ছত দ্দবচ্রেকারী পশুর বাচ্চা 
ও বযবসাদ্দজভ ত মুন্াোর দ্দবর্েটি দ্দর্ন্ন (ো পূচ্ছবভর সম্পচ্ছদর সাচ্ছে দ্দন্সাবরূচ্ছপ দ্দমচ্ছশ 

োচ্ছব), দেীে হে উমার রাদ্দদোল্লাহু ‘আন্হুর বিবয: “োতদর সমষযাবকতক 

(দনসাতবর পদরমাে দনধ্যারতে) গেনা কতরা; দকন্তু ো োতদর কাে 

সথতক গ্রহে কতরা না।” এটি মাচ্ছেক বেভন্া কচ্ছরচ্ছেন্। এই দ্দবর্চ্ছে আেী 
রাদ্দদোল্লাহু ‘আন্হুর বিবযও দেীে। আর তাচ্ছদর দ্দবপরীত সাহাবাগচ্ছের লকাচ্ছন্া 
মত পাওো োেদ্দন্। অদ্দজভ ত সম্পদ পূবভ হচ্ছত হাচ্ছত োকা সম্পচ্ছদর সাচ্ছে দ্দমদ্দশচ্ছে 

একচ্ছত্র উর্েটির োকাত আদাে করচ্ছত হচ্ছব েদ্দদ উর্েটি একই দ্দজন্স বা লশ্রেীর 

অেবা একই মাচ্ছন্র সম্পদ হে, লেমন্ রুপা ও স্বেভ। আর েদ্দদ অদ্দজভ ত সম্পদটি 

দ্দন্সাচ্ছবর সম্পচ্ছদর লশ্রেীর বা একই মাচ্ছন্র সম্পদ ন্া হে, তাহচ্ছে অদ্দজভ ত সম্পচ্ছদর 

োকাত পৃেকর্াচ্ছব এবং পৃেক সমচ্ছে আদাে করচ্ছত হচ্ছব। 
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অধযাে: (হাোে) চ্তুষ্পদ জন্তুর োকাত 

োকাত শুধুমাত্র সাচ্ছেমা পশুর লক্ষচ্ছত্রই ওোদ্দজব হচ্ছব, সাচ্ছেমা হে এমন্ 

দ্দবচ্রেকারী পশু, বেচ্ছরর অদ্দধকাংশ সমে মুির্াচ্ছব দ্দবচ্রে কচ্ছর এবং দ্দন্চ্ছজ 

দ্দন্চ্ছজ  াস খাে, সুতরাং েদ্দদ লকান্ পশুর জন্য খাবার জমা বা ক্রে করচ্ছত হে, 

তাহচ্ছে তাচ্ছত োকাত আসচ্ছব ন্া। সাচ্ছেমা পশু দ্দতন্ প্রকার: 

প্রেম প্রকার: উট, এই উচ্ছটর সংখযা েখন্ পাাঁচ্টি হচ্ছব, তখন্ তাচ্ছত একটি 

বকরী োকাত দ্দদচ্ছত হচ্ছব। দশটি হচ্ছে দইুটি বকরী, পচ্ছন্চ্ছরাটি হচ্ছে দ্দতন্টি বকরী, 
দ্দবশটি হচ্ছে চ্ারটি বকরী, এই সকে লক্ষচ্ছত্র ঐকমতয রচ্ছেচ্ছে। েদ্দদ এর সংখযা 
পাঁদ্দচ্শটি হে, তাহচ্ছে এচ্ছত একটি দ্দবন্তু মাখাদ্ব তো এক বেচ্ছরর উটন্ী প্রচ্ছোজয 
হচ্ছব। েদ্দদ এক বেচ্ছরর উটন্ী পাওো ন্া োে, তাহচ্ছে এই লক্ষচ্ছত্র একটি ইবচ্ছন্ 

োবুন্ তো দইু বেচ্ছরর একটি উট েচ্ছেষ্ট হচ্ছব। েদ্দত্রশটি উচ্ছটর লক্ষচ্ছত্র একটি দ্দবন্তু 

োবুন্ তো দইু বেচ্ছরর একটি উটন্ী, আর লেচ্দ্দল্লশটি উচ্ছটর লক্ষচ্ছত্র একটি দ্দহক্কাহ 

তো দ্দতন্ বেচ্ছরর উটন্ী, একর্দ্দট্টটি উচ্ছটর লক্ষচ্ছত্র একটি জাো’আ তো চ্ার 

বেচ্ছরর উটন্ী, দ্দেোেরটি উচ্ছটর লক্ষচ্ছত্র দইুটি দ্দবন্তু োবুন্ আর একান্ব্বইটি 

উচ্ছটর লক্ষচ্ছত্র দইুটি দ্দহক্কাহ, একশত একুশটি উচ্ছটর জন্য দ্দতন্টি দ্দবন্তু োবূন্ দ্দদচ্ছত 

হচ্ছব। এরপচ্ছর দ্দহসাব দাদ্দড়চ্ছে োচ্ছব, প্রদ্দতটি চ্দ্দল্লচ্ছশর জন্য একটি কচ্ছর দ্দবন্তু 

োবূন্ আর পঞ্চাচ্ছশর জন্য একটি কচ্ছর দ্দহক্কাহ। েদ্দদ উচ্ছটর সংখযা দইুশচ্ছত লপৌাঁচ্ছে 

োে, তাহচ্ছে দইুটি দ্দহসাব সঙ্গদ্দতপূেভ হচ্ছে োচ্ছব, েদ্দদ চ্াে তাহচ্ছে চ্ারটি দ্দহক্কাহ 

প্রদান্ করচ্ছব, আর চ্াইচ্ছে পাাঁচ্টি দ্দবন্তু োবুন্ প্রদান্ করচ্ছব। 

দ্দদ্বতীে প্রকার: গরু, এই জাতীে পশুর লক্ষচ্ছত্র দ্দত্রশটি ন্া হওো পেভন্ত লকান্ োকাত 

ওোদ্দজব হে ন্া। দ্দত্রশটি গরুচ্ছত এক বেচ্ছরর একটি তাবী’ অেবা তাবী’আ 

ওোদ্দজব হচ্ছব, আর চ্দ্দল্লশটি গরুচ্ছত একটি মুদ্দসন্না, োর বেস দইু বের, র্াটটি 



  

  

72 

গরুর লক্ষচ্ছত্র দইুটি তাবী’আ এরপচ্ছর প্রচ্ছতযক দ্দত্রশটি গরুচ্ছত একটি তাবী’। আর 

প্রচ্ছতযক চ্দ্দল্লশটি গরুচ্ছত মুদ্দসন্না। 

তৃতীে প্রকার: লমর্ বা বকরী, এই জাতীে পশুর লক্ষচ্ছত্র চ্দ্দল্লশটি ন্া হওো পেভন্ত 

লকান্ োকাত ওোদ্দজব হচ্ছব ন্া। চ্দ্দল্লশটি লেচ্ছক একশত দ্দবশটি পেভন্ত একটি বকরী 
ওোদ্দজব হচ্ছব, েদ্দদ একশ দ্দবশটির একটি লবশী হচ্ছত দইুশত পেভন্ত বকরী োচ্ছক, 

তাহচ্ছে তাচ্ছত দইুটি বকরী ওোদ্দজব হচ্ছব। েদ্দদ দইুশটির লচ্চ্ছে একটি বকরী লবশী 
োচ্ছক, লসখান্ লেচ্ছক দ্দতন্শত পেভন্ত দ্দতন্টি বকরী ওোদ্দজব হচ্ছব। 

আর দ্দতন্শত পূেভ হচ্ছে চ্ারটি বকরী ওোদ্দজব হচ্ছব। এরপচ্ছর প্রদ্দতটি একশত 

এর জন্য একটি কচ্ছর বকরী। পুং োগে, বেস্ক বকরী এবং ত্রুটিেুি বকরী গ্রহে 

করা হচ্ছব ন্া, সন্তান্ োেন্কারীন্ী মাতা বকরী, গর্ভ ধাদ্দরেী, লমদবহুে এবং 
সচ্ছবভাউৎকৃষ্ট বকরীচ্ছক গ্রহে করা হচ্ছব ন্া। লেচ্ছহতু ন্বী সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 

ওয়াসাল্লাম বচ্ছেচ্ছেন্: “দকন্তু র্াকাে সনওয়া হতব সোমাতদর মধ্েম 

মাতনর সম্পদ সথতক, কারে আল্লাহ ো’আলা সোমাতদর দনকট 

সোমাতদর সতবযাৎকৃি সম্পদ দাদব কতরনদন এবং সোমাতদরতক সবতচ 

দনম্নমাতনর সম্পদ প্রদান করারও দনতদয য সদনদন।” হাদীসটি আব ুদাঊদ 

বেভন্া কচ্ছরচ্ছেন্। গবাদ্দদপশুসমূচ্ছহর লক্ষচ্ছত্র একচ্ছত্র অবস্থান্ দইু ধরচ্ছের সম্পদচ্ছক 

এক ধরচ্ছে রূপান্তদ্দরত কচ্ছর লদে। 

অধযাে: েমীন্ লেচ্ছক উৎপন্ন েসচ্ছের োকাত 

গুদামজাত করা োে এমন্ খাচ্ছদযর প্রচ্ছতযকটি দ্দমকোচ্ছের (শচ্ছসযর দ্দন্দ্দদভষ্ট 

পদ্দরমাে) লক্ষচ্ছত্র এবং অন্যান্য লক্ষচ্ছত্র দইুটি শচ্ছতভ  োকাত ওোদ্দজব হচ্ছব,  
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প্রেম শতভ : শসযটি দ্দন্সাব পদ্দরমাে তো পাাঁচ্ ওোসাক হওো – এক ওোসাক 

হে র্াট ো’, এক বেচ্ছর উৎপাদ্দদত েে ও শসয একটিচ্ছক অপরটির সাচ্ছে দ্দমদ্দেচ্ছে 

দ্দন্সাব পূেভ করচ্ছত হচ্ছব।  

দ্দদ্বতীে শতভ : োকাত ওোদ্দজব হওোর সমে দ্দন্সাচ্ছবর উপচ্ছর মাদ্দেকান্া 
োকচ্ছত হচ্ছব, সতুরাং লটাকাই বযদ্দির অদ্দজভ ত সম্পচ্ছদ োকাত ওোদ্দজব হচ্ছব ন্া, 
অেবা ো কাউচ্ছক দান্ করা হে, অেবা ো লকান্ শ্রদ্দমকচ্ছক েসে কাটার জন্য 
লদওো হে, আর ‘উশর (উৎপাদ্দদত শচ্ছসযর এক দশমাংশ) ওোদ্দজব হচ্ছব এমন্ 

েমীচ্ছন্, লেখাচ্ছন্ লকাচ্ছন্া প্রকার লোগান্ োড়াই পাদ্দন্ দ্দসঞ্চন্ করা সম্ভব হে। আর 

লেখাচ্ছন্ লোগাচ্ছন্র প্রচ্ছোজন্ হে লসই েমীচ্ছন্ অচ্ছধভক উশর ওোদ্দজব হে, আর 

লেখাচ্ছন্ লোগান্ কখচ্ছন্া প্রচ্ছোজন্ হে আবার কখচ্ছন্া প্রচ্ছোজন্ হে ন্া লসখাচ্ছন্ 

উশচ্ছরর তো এক দশমাংচ্ছশর দ্দতন্ চ্তুেভাংশ। েদ্দদ লোগান্সহ পাদ্দন্ ও লোগান্ 

োড়া পাদ্দন্র পদ্দরমাে কমচ্ছবশী হে, তাহচ্ছে লেটার কারচ্ছে অদ্দধক োর্ হচ্ছব 

লসটার দ্দন্েমান্ুসাচ্ছর োকাত দ্দদচ্ছত হচ্ছব আর এটার পদ্দরমাে দ্দন্েভে করচ্ছত ন্া 
পারচ্ছে উশর ওোদ্দজব হচ্ছব। শসযদান্ার োকাত লদওোর লক্ষচ্ছত্র লসটাচ্ছক পদ্দরশুি 

কচ্ছর দ্দদচ্ছত হচ্ছব আর েে-মূচ্ছের লক্ষচ্ছত্র লসটাচ্ছক শুকন্া অবস্থাে দ্দদচ্ছত হচ্ছব।  

োকাত ও সদকার সম্পদ ক্রে কচ্ছর লন্ওো তার (োকাত আদােকারীর) জন্য 
সহীহ হচ্ছব ন্া, হযাাঁ, তচ্ছব লসগুচ্ছো উেরাদ্দধকারসূচ্ছত্র পনু্রাে তার দ্দন্কট এচ্ছস 

লপৌাঁোচ্ছে তার জন্য গ্রহে করা জাচ্ছেে হচ্ছব। শাসক একজন্ অন্ুমান্কারীচ্ছক সাচ্ছে 

পাঠাচ্ছব। এ লক্ষচ্ছত্র একজন্ই েচ্ছেষ্ট। অন্ুমান্কারী ঐ বযদ্দি ও তার পদ্দরবাচ্ছরর 

জন্য েচ্ছেষ্ট হে এই পদ্দরমাে পাকা েে লেচ্ছড় দ্দদচ্ছব। েদ্দদ লস লেচ্ছড় ন্া লদে, তাহচ্ছে 

সম্পচ্ছদর মাদ্দেচ্ছকর জন্য তা দ্দন্চ্ছজর কাচ্ছে লরচ্ছখ লদওো জাচ্ছেে আচ্ছে। ইমাম 

আহমাদ রাদ্দত্রচ্ছবো েসে কাটা ও উপড়াচ্ছন্াচ্ছক মাকরূহ বচ্ছেচ্ছেন্। উশচ্ছরর েমীচ্ছন্ 

উৎপাদ্দদত েসচ্ছের োকাত বারবার দ্দদচ্ছত হে ন্া; েদ্দদও উৎপাদ্দদত শসয বেচ্ছরর 
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পর বের োবৎ অবদ্দশষ্ট োকুক ন্া লকন্, েতক্ষে পেভন্ত তা বযবসার পেয ন্া হচ্ছব। 

বযবসার পেয হচ্ছে প্রচ্ছতযক বেচ্ছর একবার কচ্ছর োকাত দ্দদচ্ছত হচ্ছব। 

অধযাে: স্বেভ ও লরৌচ্ছপযর োকাত 

লসান্ার দ্দন্সাব হে দ্দবশ দ্দমেকাে। রুপার দ্দন্সাব হে দইুশত দ্দদরহাম। এই 

পদ্দরমাে সম্পচ্ছদর মাচ্ছঝ এক দশমাংচ্ছশর এক চ্তুেভাংশ (২.৫%) পদ্দরমাে োকাত 

ওোদ্দজব হচ্ছব, দ্দন্সাব পূেভ করচ্ছের লক্ষচ্ছত্র একটিচ্ছক অপরটির সাচ্ছে লোগ কচ্ছর 

দ্দন্চ্ছত হচ্ছব, আর অন্যান্য বযবসােী পেযগুচ্ছোর মূেযচ্ছক উর্েটির সাচ্ছে লোগ কচ্ছর 

দ্দন্চ্ছত হচ্ছব। বযবহৃত অেঙ্কাচ্ছর লকান্ োকাত লন্ই, েদ্দদ লসগুচ্ছোচ্ছক বযবসার জন্য 
প্রস্তুত করা হে, তাহচ্ছে লসগুচ্ছোচ্ছত োকাত প্রচ্ছোজয হচ্ছব। আর পুরুচ্ছর্র জন্য 
রুপার আংটি অেঙ্কার দ্দহচ্ছসচ্ছব বযবহার দবধ, ো বাম হাচ্ছতর কদ্দন্ষ্ঠাঙ্গদু্দেচ্ছত 

পদ্দরধান্ করা সচ্ছবভােম। ইমাম আহমাদ ডান্ হাচ্ছত আংটি পদ্দরধাচ্ছন্র মতচ্ছক দবুভে 

বচ্ছেচ্ছেন্। পুরুর্ ও ন্ারীর জন্য লোহা, তামা ও দ্দপতচ্ছের আংটি বযবহার মাকরূহ, 

ো তার লেচ্ছক স্পষ্ট র্ার্াে বদ্দেভত হচ্ছেচ্ছে। রুপা দ্বারা তরবাদ্দরর হাতে ও লবল্ট-

বন্ধন্ীচ্ছক অেঙ্কার খদ্দচ্ত করা জাচ্ছেে আচ্ছে; লেচ্ছহতু সাহাবীগে – রদ্দদোল্লাহু 

আন্হুম – লরৌপয খদ্দচ্ত লকামর বন্ধন্ী বযবহার করচ্ছতন্। আর মদ্দহোচ্ছদর জন্য 
তাচ্ছদর পদ্দরধাচ্ছন্র অর্যাস-রীদ্দত অন্ুোেী পদ্দরদ্দমত স্বেভ ও লরাপার অেঙ্কার 

পদ্দরধান্ দবধ। লপাশাক ও অন্যান্য লক্ষচ্ছত্র পুরুচ্ছর্র জন্য ন্ারীর সচ্ছঙ্গ ও ন্ারীর 

জন্য পুরুচ্ছর্র সচ্ছঙ্গ সাদশৃয রাখা হারাম। 
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অধযাে: বযবসাদ্দেক পেয সামগ্রীর োকাত 

বযবসাদ্দেক পচ্ছেযর মূচ্ছেয োকাত ওোদ্দজব হচ্ছব েখন্ তা দ্দন্সাব পদ্দরমাে হচ্ছব, 

েখন্ তা সামগ্রীগুচ্ছো বযবসাদ্দেক সামগ্রী হে। লে সকে স্থাবর সম্পদ্দে ও পশু 

র্াড়া দ্দদচ্ছে রাখার জন্য দতদ্দর করা হচ্ছেচ্ছে লসগুচ্ছোর মচ্ছধয োকাত আসচ্ছব ন্া। 

অধযাে: োকাতুে দ্দেতর 

এটা হে অন্েভক ও অেীেতাপূেভ দ্দবর্ে লেচ্ছক দ্দসোম পােন্কারীর পদ্দবত্রতা 
অজভ চ্ছন্র মাধযম। এটা প্রচ্ছতযক মুসদ্দেচ্ছমর উপচ্ছর েরচ্ছে ‘আইন্ েদ্দদ তার দ্দন্কচ্ছট 

ঈচ্ছদর দ্দদন্ ও ঈচ্ছদর রাদ্দত্রচ্ছত তার এবং তার পদ্দরবাচ্ছরর খাচ্ছদযর অদ্দতদ্দরি খাদয 
অবদ্দশষ্ট োচ্ছক, তাহচ্ছে তার ও তার অধীন্স্ত মসুদ্দেমচ্ছদর প্রচ্ছতযচ্ছকর পক্ষ লেচ্ছক 

তাচ্ছক এক সা’ পদ্দরমাে খাবার সদকা করচ্ছত হচ্ছব, তচ্ছব তার শ্রদ্দমচ্ছকর পক্ষ লেচ্ছক 

তাচ্ছক আদাে করচ্ছত হচ্ছব ন্া। েদ্দদ সকচ্ছের পক্ষ লেচ্ছক আদাে করার সামেভয ন্া 
োচ্ছক, তাহচ্ছে প্রেচ্ছম দ্দন্চ্ছজচ্ছক দ্দদচ্ছে শুরু করচ্ছব এরপচ্ছর লে সবভাদ্দধক দ্দন্কটতম, 

এরপচ্ছর লে সবভাদ্দধক দ্দন্কটতম। গর্ভ স্থ সন্তাচ্ছন্র পক্ষ লেচ্ছক আদাে করা 

সবভসম্মদ্দতক্রচ্ছম ওোদ্দজব ন্ে। লে লকান্ মুসদ্দেচ্ছমর রমাদান্ মাচ্ছসর বযের্ার 

বহচ্ছন্র দাদ্দেে গ্রহে করচ্ছব, তার উপচ্ছর তার দ্দেতরা আদাে করাও আবশযক 

হচ্ছব। ঈচ্ছদর এক বা দইু দ্দদন্ পূচ্ছবভ দ্দেতরা আদাে করা জাচ্ছেে আচ্ছে, তচ্ছব ঈদেু 

দ্দেতচ্ছরর দ্দদচ্ছন্র পচ্ছর দ্দবেম্ব করা জাচ্ছেে লন্ই। েদ্দদ লকউ দ্দবেম্ব কচ্ছর, তাহচ্ছে লস 

গুন্াহগার হচ্ছব এবং তাচ্ছক কাো আদাে কচ্ছর দ্দন্চ্ছত হচ্ছব। আর এটা আদাচ্ছের 

সচ্ছবভােম সমে হে ঈচ্ছদর দ্দদন্ সাোচ্ছতর পূচ্ছবভ, আর ওোদ্দজব হে এক সা’ পদ্দরমাে 

লখজরু অেবা গম অেবা দ্দকশদ্দমশ অেবা েব অেবা পদ্দন্র। েদ্দদ এগুচ্ছো ন্া 
োচ্ছক, তাহচ্ছে সংদ্দেষ্ট শহচ্ছরর প্রচ্দ্দেত খাদয দ্বারা আদাে করচ্ছব। ইমাম আহমাদ 

পদ্দরশুি খাাঁটি খাবার লদওো পেন্দ করচ্ছতন্, দ্দতদ্দন্ এই মত ইবন্ ুসীরীন্ লেচ্ছক 
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বেভন্া কচ্ছরচ্ছেন্। এক জমাতচ্ছক একজচ্ছন্র দ্দেতরা লদওো বা তার দ্দবপরীত 

কচ্ছেক জচ্ছন্র দ্দেতরা একজন্চ্ছক লদো জাচ্ছেে। 

অধযাে: োকাত আদাে করার সমে 

োকাত দ্দন্দ্দদভষ্ট সমচ্ছে আদাচ্ছের সামেভয োকা সচ্ছেও দ্দবেচ্ছম্ব আদাে করা 
জাচ্ছেে লন্ই। তচ্ছব শাসক বা োকাত গ্রহচ্ছের উপেুি বযদ্দি দ্দবদযমান্ ন্া োকচ্ছে 

দ্দর্ন্ন কো। এমদ্দন্র্াচ্ছব োকাচ্ছতর পেয সামগ্রী বাহচ্ছকর জন্য দদু্দর্ভ ক্ষ ও অন্াহার 

জাতীে ওেচ্ছরর কারচ্ছে জাচ্ছেে আচ্ছে লসগুচ্ছোচ্ছক মাদ্দেচ্ছকর কাে লেচ্ছক গ্রহচ্ছে 

দ্দবেম্ব করা। ইমাম আহমদ এই দ্দবর্চ্ছে উমার রাদ্দদোল্লাহু ‘আন্হুর কমভ দ্বারা 
দেীে দ্দদচ্ছেচ্ছেন্। 

অধযাে: োকাত হকদার 

তারা লমাট আট লশ্রদ্দের: লেগুচ্ছো বাদ দ্দদচ্ছে অন্য লকাোও োকাচ্ছতর সম্পদ 

প্রদান্ করা জাচ্ছেে লন্ই। লেচ্ছহতু এচ্ছক্ষচ্ছত্র আোত রচ্ছেচ্ছে: 

প্রেম ও দ্দদ্বতীে লশ্রদ্দে হে: েকীর ও দ্দমসকীন্। েতটুকু প্রচ্ছোজন্ তা োকচ্ছে 

চ্াওো জাচ্ছেে লন্ই। পান্ করার জন্য পাদ্দন্ চ্াওো, ধার চ্াওো ও ঋে চ্াওোর 

অন্ুমদ্দত তার আচ্ছে, কু্ষধাতভ  বযদ্দিচ্ছক আহার করাচ্ছন্া, ন্গ্ন বযদ্দিচ্ছক লপাশাক 

পদ্দরধান্ করাচ্ছন্া ও বন্দীচ্ছক মিু করা ওোদ্দজব। 

তৃতীে লশ্রদ্দে: োকাত আদাচ্ছে দ্দন্চ্ছোদ্দজত কমভচ্ারীগে, লেমন্: েসে 

কতভ ন্কারী, লেখক, গেন্াকারী, পদ্দরমাপকারী। দ্দন্কটাত্মীেচ্ছদর মধয লেচ্ছক 

োকাত আদাচ্ছের কমভচ্ারী দ্দন্বভাচ্ন্ জাচ্ছেে লন্ই। েদ্দদ ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান্ বা 
শাসক) চ্ান্ তাহচ্ছে দ্দতদ্দন্ তাচ্ছক পূবভ চু্দ্দি োড়া লপ্ররে করচ্ছত পাচ্ছরন্, আর দ্দতদ্দন্ 
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চ্াইচ্ছে তার জন্য দ্দকেু দ্দন্দ্দদভষ্ট পদ্দরমাে সম্পদ তাচ্ছক লদওোর কো উচ্ছল্লখ কচ্ছরও 

দ্দদচ্ছত পাচ্ছরন্। 

চ্তুেভ লশ্রদ্দে: ঐ সকে বযদ্দি, োচ্ছদর মন্ জে করার উচ্ছিচ্ছশয োকাত প্রদান্ 

করা হে। োরা দ্দন্জ দ্দন্জ সম্প্রদাচ্ছে মান্যবর ও লন্তৃস্থান্ীে বযদ্দিবগভ, োরা 
কাচ্ছের; দ্দকন্তু তাচ্ছদর ইসোম গ্রহচ্ছের আশা করা োে অেবা মুসদ্দেম; দ্দকন্তু এই 

দাচ্ছন্র মাধযচ্ছম তার ঈমান্ী শদ্দি বৃদ্দি অেবা তার সমমাচ্ছন্র লন্তৃবচ্ছগভর ইসোম 

গ্রহে অেবা তার ন্সীহত আশা করা হে অেবা তার অদ্দন্ষ্ট লেচ্ছক বাাঁচ্ার উচ্ছিচ্ছশয 
করা হে। মুসদ্দেম বযদ্দিচ্ছক তার অদ্দন্ষ্টতা লেচ্ছক বাাঁচ্ার জন্য তাচ্ছক লেই  ুর্ 

লদওো হে, তা তার জন্য লন্ওো জাচ্ছেে লন্ই। 

পঞ্চম লশ্রদ্দে: দাস সম্প্রদাে, তারা হে মুকাতাব (অচ্ছেভর দ্দবদ্দন্মচ্ছে আোদ 

হওোর বযাপাচ্ছর মাদ্দেচ্ছকর সাচ্ছে চু্দ্দিবি) লগাোম। োকাচ্ছতর অেভ দ্বারা 
কাচ্ছেরচ্ছদর হাচ্ছত বন্দী মুসদ্দেম বযদ্দির মুদ্দিপে লদওো জাচ্ছেে আচ্ছে। কারে এটা 
হে ক্রীতদাস আোদ করার ন্যাে, আর এই অেভ দ্বারা লকাচ্ছন্া লগাোমচ্ছক সরাসদ্দর 

ক্রে কচ্ছর আোদ কচ্ছর লদওোও জাচ্ছেে আচ্ছে; লেচ্ছহতু আল্লাহ তা‘আোর এই 

বােীটি বযাপক: অেভ: 

هى... ﴿ ف هق ابه ٱ و   ] 60 :لتوبة ا[﴾ ...لر 

“এবং ক্রীতদাস আোদ করার লক্ষচ্ছত্র।” 

র্ষ্ঠ লশ্রদ্দে: োরা ঋেগ্রস্ত, এরা দইু প্রকার: এক; োরা পারস্পদ্দরক দ্বন্দ্ব 

দ্দন্রসচ্ছন্র স্বাচ্ছেভ ঋেগ্রস্ত হচ্ছেচ্ছে, অেভাৎ লে ঝগড়া-দ্দববাদ শান্ত করচ্ছের েচ্ছক্ষয 
দ্দন্চ্ছজর লেচ্ছক সম্পদ বযে কচ্ছরচ্ছে। দইু; লে লকাচ্ছন্া দবধ কাচ্ছজ দ্দন্চ্ছজর জন্য ঋে 

দ্দন্চ্ছেচ্ছে। 
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সপ্তম লশ্রদ্দে: আল্লাহর রাস্তাে োরা আচ্ছেন্, তারা হচ্ছেন্ লোিা, তাচ্ছদরচ্ছক 

েুচ্ছির মাচ্ছঠ েচ্ছেষ্ট হে এই পদ্দরমাে অেভ প্রদান্ করা, েদ্দদও তারা সামেভযবান্ হন্। 

আর হিও আল্লাহর রাস্তার মচ্ছধয গেয হচ্ছব। 

অষ্টম লশ্রদ্দে: পেচ্ারী, ঐ অসহাে মুসাদ্দের, োর কাচ্ছে দ্দন্জ শহচ্ছর োওোর 

মত লকাচ্ছন্া পাচ্ছেে লন্ই। সতুরাং তাচ্ছক এই পদ্দরমাে সম্পদ লদওো োচ্ছব, ো 
তাচ্ছক তার দ্দন্জ শহচ্ছর লপৌাঁচ্ছে লদে, েদ্দদও লস দ্দন্জ শহচ্ছর অচ্ছন্ক বড় ধন্ী লহাক ন্া 
লকন্। েদ্দদ এমন্ বযদ্দি দদ্দরদ্র হওোর দাদ্দব কচ্ছর, োর স্বেেতা সম্পচ্ছকভ  জান্া 
লন্ই, তাহচ্ছে তার দাদ্দব গ্রহেচ্ছোগয হচ্ছব। আর েদ্দদ এই বযদ্দি স্বাস্থযবান্ হে, আর 

তার লপশা সম্পচ্ছকভ  জান্া োে, তাহচ্ছে তাচ্ছক লদওো জাচ্ছেে লন্ই। আর েদ্দদ তার 

লপশা সম্পচ্ছকভ  জান্া ন্া োে, তাহচ্ছে তাচ্ছক এই অেভ লদওো হচ্ছব এই সংবাদ 

লদওোর পচ্ছর লে, “এই অচ্ছেভর মচ্ছধয লকাচ্ছন্া ধন্ী এবং লকাচ্ছন্া সামেভযবান্ 

উপাজভ ন্কারীর জন্য লকাচ্ছন্া অংশ লন্ই।” আর েদ্দদ দচূ্ছরর বযদ্দির প্রচ্ছোজন্ 

অদ্দধক হে, তচ্ছব আত্মীেচ্ছক ন্া দ্দদচ্ছে দচূ্ছরর বযদ্দিচ্ছক লদওো োচ্ছব এবং এই লক্ষচ্ছত্র 

আত্মীেচ্ছক প্রাধান্য লদওো োচ্ছব ন্া। োকাচ্ছতর দ্বারা দ্দন্চ্ছজর লেচ্ছক লকাচ্ছন্া 
অপবাদ প্রদ্দতহত করা োচ্ছব ন্া। এর দ্দবদ্দন্মচ্ছে কাচ্ছরা লেচ্ছক লসবা লন্ওো োচ্ছব ন্া 
এবং এই অেভ দ্দন্জ সম্পদ সংরক্ষচ্ছের জন্য বযবহার করা োচ্ছব ন্া। ন্েে সদকা 
সবভাবস্থাে সুন্নাত, লগাপচ্ছন্ দান্ করা সচ্ছবভােম। এমদ্দন্র্াচ্ছব সসু্থাবস্থাে মচ্ছন্র 

খুদ্দশচ্ছত এবং রমাদান্ মাচ্ছস সচ্ছবভােম, লেচ্ছহতু ন্বী সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 

ওয়াসাল্লাম এই সমচ্ছে তা কচ্ছরচ্ছেন্, এবং প্রচ্ছোজচ্ছন্র সমেও লেচ্ছহতু আল্লাহ 

তা‘আো বচ্ছেচ্ছেন্: 

هى ... ﴿ س   ذهي  م  ي و    ف ب ة  م   ] 14 :لبلدا[﴾غ 

 “অন্াহাচ্ছরর দ্দদচ্ছন্।” এটা হে দ্দন্কটাত্মীচ্ছের লক্ষচ্ছত্র সদকা এবং সম্পকভ  রক্ষা বচ্ছে 

দ্দবচ্ছবদ্দচ্ত হচ্ছব, দ্দবচ্ছশর্র্াচ্ছব দ্দববাদ োকাকাচ্ছে; লেচ্ছহতু ন্বী সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
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ওয়াসাল্লাম বচ্ছেচ্ছেন্: “সর্ সোমার সাতথ আত্মীয়োর সম্পকয  দেন্ন কতর, 

েুদম োর সাতথ সসই সম্পকয  সিাড়া লাদগতয় দাও।” এরপচ্ছর প্রদ্দতচ্ছবশী; 
দেীে হে আল্লাহ তা’আোর বােী:  

 ] 36 :نساءلا[﴾ٖ ...جُُنبه ل  ٱ ج اره ل  ٱو   ب ى  ُقر  ل  ٱ  ذهي ج اره ل  ٱو   ... ﴿

“আত্মীে প্রদ্দতচ্ছবশী এবং অন্াত্মীে প্রদ্দতচ্ছবশী।”  

আর োর প্রচ্ছোজন্ অচ্ছন্ক লবশী হচ্ছব;  

লেচ্ছহতু আল্লাহ তা’আো বচ্ছেচ্ছেন্:  

و  ﴿
 
ب ة  أ ت ر  كهيناً ذ ا م   ]16:البلد[ ﴾مهس 

“অেবা হতদদ্দরদ্র বযদ্দিচ্ছক।” লকান্ বযদ্দি এই পদ্দরমাে সদকা করচ্ছব ন্া োচ্ছত 

দ্দন্চ্ছজর অেবা দ্দন্চ্ছজর ঋেদাতার অেবা অধীন্স্তচ্ছদর ক্ষদ্দত হে। লে বযদ্দি দ্দন্চ্ছজর 

উেম তাওোকু্কে সম্পচ্ছকভ  জাচ্ছন্ এবং তারই উপাজভ চ্ছন্ তার পদ্দরবাচ্ছরর বযের্ার 

সরবরাহ েচ্ছেষ্ট হে, এমন্ বযদ্দি েদ্দদ দ্দন্চ্ছজর সমস্ত সম্পদ সদকা কচ্ছর লদওোর 

ইো কচ্ছর, তচ্ছব তা মুস্তাহাব হচ্ছব; লেচ্ছহতু এই দ্দবর্চ্ছে আবূ বকর দ্দসদ্দিক 

রাদ্দদোল্লাহু ‘আন্হুর  টন্ার দ্বারা দেীে পাওো োে। অন্যোে এটা জাচ্ছেে হচ্ছব 

ন্া; বরং তার উপচ্ছর সদকার লক্ষচ্ছত্র দ্দন্চ্ছর্ধাজ্ঞা আচ্ছরাপ কচ্ছর লদওো হচ্ছব। লে 

দাদ্দরদ্রতা সহয করচ্ছত পাচ্ছর ন্া তার জন্য দ্দন্চ্ছজর পেূভ বযের্ার লেচ্ছক দ্দন্চ্ছজচ্ছক 

বদ্দঞ্চত করা মাকরূহ, সদকা দ্দদচ্ছে লখাটা লদওো হারাম ও কাবীরা গুন্াহ, ো 
সদকার োওোবচ্ছক সমূ্পেভ বাদ্দতে কচ্ছর লদে। লে সদকা করার উচ্ছিচ্ছশয দ্দকেু 

সম্পদ দ্দন্ধভাদ্দরত কচ্ছর রাখে, এরপচ্ছর লকান্ সমসযার কারচ্ছে তা বাধাগ্রস্থ হে, 

তার জন্য মুস্তাহাব হে উি সদকা কােভকর কচ্ছর লদো। ‘আমর ইবন্ুে ‘আস 
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রাদ্দদোল্লাহু ‘আন্হু েখন্ লকাচ্ছন্া দ্দর্কু্ষচ্ছকর জন্য খাবার ধােভ করচ্ছতন্; দ্দকন্তু 

কাউচ্ছক খুাঁচ্ছজ লপচ্ছতন্ ন্া, তখন্ লসই খাদয দ্দতদ্দন্ আোদা কচ্ছর রাখচ্ছতন্। আর 

উন্নত মাচ্ছন্র খাদয সদকা করচ্ছব। লকাচ্ছন্া মন্দ বা লর্জাে বস্তু দাচ্ছন্র দ্দন্েযাত 

করা োচ্ছব ন্া। সচ্ছবভােম সদকা হে দদ্দরদ্র বযদ্দির কষ্টাদ্দজভ ত সম্পদ। এই কোর 

সচ্ছঙ্গ দ্দন্চ্ছনাি হাদীচ্ছসর লকাচ্ছন্া দ্দবচ্ছরাধ লন্ই: “উত্তম সদকা হল র্া স্বেলো 

সথতক সদওয়া হয়।” এখাচ্ছন্ উচ্ছিশয হে দদ্দরদ্র বযদ্দির কষ্টাদ্দজভ ত ঐ সম্পদ, ো 
তার পদ্দরবাচ্ছরর প্রচ্ছোজন্ পরূচ্ছের পচ্ছর দান্ করা হে। 

অধযাে: দ্দসোম 

রমাদাচ্ছন্র দ্দসোম ইসোচ্ছমর একটি অন্যতম রুকন্। এটি দ্দদ্বতীে দ্দহজরীচ্ছত 

েরে হচ্ছেচ্ছে। আল্লাহর রাসূে সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম ন্েটি 

রমাদাচ্ছন্ দ্দসোম পােন্ কচ্ছরচ্ছেন্। শা‘বান্ মাচ্ছসর দ্দত্রশ তাদ্দরচ্ছখর রাদ্দত্রচ্ছত ন্তুন্ 

চ্াাঁদ লদখচ্ছত োওো মুস্তাহাব। রমাদান্ মাচ্ছসর দ্দসোম ওোদ্দজব হে উি মাচ্ছসর 

ন্তুন্ চ্াাঁদ লদখার দ্বারা। েদ্দদ আকাশ অস্পষ্ট োকার কারচ্ছে লদখা ন্া োে, তাহচ্ছে 

দ্দত্রশদ্দদন্ পূেভ করচ্ছব, এরপচ্ছর লকান্ মতানন্কয োড়াই সকচ্ছে দ্দসোম রাখা শুরু 

করচ্ছব। আর চ্াাঁদ লদখা লগচ্ছে দ্দতন্বার তাকবীর দ্দদচ্ছে এই দ‘ুআ পাঠ করচ্ছব: “সহ 

আল্লাহ, এই চাাঁদতক উদদে কতরা আমাতদর িনে দনরাপত্তা, ঈমান, 

যাদন্ত, ইসলাম ও সোমার পেন্দ ও সন্তুদি অিয তনর োওফীক দদতয়। 
আমার আর সোমার রব আল্লাহ, এই চাাঁদ কলোে ও সেোর প্রেীক।” 

চ্াাঁদ লদখার দ্দবর্চ্ছে একজন্ ন্যােপরােে বযদ্দির কো গ্রহেচ্ছোগয হচ্ছব, েদ্দদও লস 

একাকী লদচ্ছখ োচ্ছক। আর েদ্দদ তার সাক্ষয প্রতযাখযান্ করা হে, তাহচ্ছে তার জন্য 
দ্দসোম রাখা আবশযক। তচ্ছব দ্দসোম রাখা বন্ধ করচ্ছব মান্ুচ্ছর্র সাচ্ছে। আর েদ্দদ 
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লস একাকী শাওোে মাচ্ছসর চ্াাঁদ লদখচ্ছত পাে, তাহচ্ছে দ্দসোম রাখা বন্ধ করচ্ছব ন্া, 
ো ইমাম দ্দতরদ্দমেী অদ্দধকাংশ আচ্ছেমচ্ছদর লেচ্ছক বেভন্া কচ্ছরচ্ছেন্। 

আর মুসাদ্দের েখন্ দ্দন্জ গ্রাচ্ছমর বসদ্দত লেচ্ছক দচূ্ছর চ্চ্ছে আসচ্ছব তখন্ দ্দসোম র্ঙ্গ 

করচ্ছত পারচ্ছব; তচ্ছব অদ্দধকাংশ আচ্ছেমগচ্ছের মতানন্কয লেচ্ছক লবর হচ্ছে আসার 

জন্য দ্দসোম পূেভ করাই তার জন্য অদ্দধক উেম। আর গর্ভ ধাদ্দরেী ও দধুদান্কারী 
মাতার জন্য দ্দসোম র্ঙ্গ করা দবধ, েখন্ তারা উর্চ্ছে দ্দন্চ্ছজর ওপর অেবা 
তাচ্ছদর সন্তাচ্ছন্র ওপর র্ে করচ্ছব। েদ্দদ তাচ্ছদর সন্তাচ্ছন্র ওপর লকাচ্ছন্া আশংকা 
কচ্ছর, তাহচ্ছে প্রচ্ছতযকটি দ্দসোচ্ছমর দ্দবপরীচ্ছত একজন্ দ্দমসকীন্চ্ছক আহার করাচ্ছব। 

আর অসুস্থ বযদ্দি েদ্দদ লকাচ্ছন্া ক্ষদ্দতর আশংকা কচ্ছর, তাহচ্ছে তার জন্য দ্দসোম 

রাখা মাকরূহ হচ্ছব, এ দ্দবর্চ্ছে বদ্দেভত আোচ্ছতর দ্দর্দ্দেচ্ছত। আর লে বযদ্দি 

বাধভকযজদ্দন্ত অেবা সুস্থ হওোর আশা করা োে ন্া এমন্ অসুস্থতাজদ্দন্ত কারচ্ছে 

দ্দসোম রাখচ্ছত অক্ষম হচ্ছে োে, তাহচ্ছে লস দ্দসোম রাখচ্ছব ন্া এবং প্রচ্ছতযক 

দ্দসোচ্ছমর দ্দবপরীচ্ছত একজন্ দ্দমসকীন্চ্ছক আহার করাচ্ছব। আর েদ্দদ কাচ্ছরা মুচ্ছখ 

অদ্দন্োে লকাচ্ছন্া মাদ্দে অেবা ধুোবাদ্দে ঢুচ্ছক পচ্ছড় অেবা পাদ্দন্ প্রচ্ছবশ কচ্ছর, 

তাহচ্ছে তার দ্দসোম র্ঙ্গ করচ্ছব ন্া। 

েরে দ্দসোম রাচ্ছত্র দ্দন্েত ন্া করচ্ছে দ্দবশুি হচ্ছব ন্া। আর ন্েে দ্দসোম দ্দদবচ্ছস 

দ্দন্েত করচ্ছেও সহীহ হচ্ছব, সেূভ মধযাকাশ লেচ্ছক ঢচ্ছে োওোর পূচ্ছবভ লহাক বা পচ্ছর, 

(তচ্ছব দ্দদচ্ছন্র শুরুচ্ছত দ্দসোম র্ঙ্গকারী দ্দকেু পাওো ন্া লেচ্ছত হচ্ছব)। 

অধযাে: দ্দসোম র্চ্ছঙ্গর কারেসমহূ 

লে বযদ্দি লকান্ খাদয লখচ্ছে লেচ্ছে বা পান্ কচ্ছর অেবা লতে বা অন্যদ্দকেুর ঘ্রাে 

লন্ে, এরপচ্ছর তা তার কণ্ঠন্ােীচ্ছত লপৌাঁচ্ছে োে অেবা ইন্চ্ছজকশন্ লন্ে অেবা 
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ইোকৃতর্াচ্ছব বদ্দম কচ্ছর অেবা দ্দশঙ্গা োগাে অেবা দ্দশঙ্গা দ্বারা দ্দচ্দ্দকৎসা প্রদান্ 

কচ্ছর, তাহচ্ছে তার দ্দসোম লর্চ্ছঙ্গ োচ্ছব। আর রু্চ্ছে োওো বযদ্দির দ্দসোম এগুচ্ছোর 

লকান্টির দ্বারাই র্াঙচ্ছব ন্া। েজর উদ্দদত হওোর বযাপাচ্ছর সংশে সৃদ্দষ্ট হচ্ছে 

পান্াহার জাচ্ছেে আচ্ছে, লেচ্ছহতু আল্লাহ তা’আো বচ্ছেচ্ছেন্: 

مهن   ﴿ ب ي ُض 
 
ال أ ال خ ي ُط  ل ُكُم  ي ت ب ي  ن   ت  ى  ح  بُوا  ر  و اش  مهن   و ُكلُوا  و ده  س 

 
ال أ ال خ ي طه 

ره  ج   ]187:البقرة[ ﴾ال ف 

“লতামরা খাও এবং পান্ কচ্ছরা েতক্ষে পেভন্ত লতামাচ্ছদর দ্দন্কট সাদা সুতা 
লেচ্ছক কাচ্ছো সুতা স্পষ্ট ন্া হে।” আর লে বযদ্দি সহবাচ্ছসর মাধযচ্ছম দ্দসোম র্ঙ্গ 

করে, তার উপচ্ছর কাোসহ দ্দেহাচ্ছরর কােোরা ওোদ্দজব। আর োর লেৌন্ 

চ্াদ্দহদা অদ্দধক সংচ্ছবদন্শীে তার জন্য চু্মু লদওো মাকরূহ। সবভদা দ্দমেযা, গীবত, 

গাদ্দেগাোজ এবং পরদ্দন্ন্দা লেচ্ছক দ্দবরত োকা ওোদ্দজব; দ্দকন্তু দ্দসোম 

পােন্কারীর জন্য এটা আচ্ছরা অদ্দধক গুরুেপূেভ।  

অপেন্দন্ীে কাজ লেচ্ছক দ্দবরত োকা সনু্নাত, েদ্দদ তাচ্ছক লকউ গাদ্দে লদে লস 

লেচ্ছন্া বচ্ছে: “আদ্দম দ্দসোম পােন্কারী।” ইেতাদ্দর দ্রুত শুরু করা সুন্নাত, েখন্ 

সূেভাস্ত দ্দন্দ্দশ্চত হচ্ছে োে। আবার প্রবে ধারোর দ্দর্দ্দেচ্ছতও ইেতাদ্দর শুরু করার 

অন্ুমদ্দত আচ্ছে। সাহদ্দর লদদ্দরচ্ছত করা সুন্নাত; েতক্ষে পেভন্ত েজর উদ্দদত হওোর 

র্ে ন্া োচ্ছক। সাহদ্দরর েেীেত পান্াহাচ্ছরর দ্বারাই অদ্দজভ ত হচ্ছে োচ্ছব, েদ্দদও তা 
পদ্দরমাচ্ছে অল্প হে। ইেতাদ্দর তাজা লখজরু দ্দদচ্ছে করচ্ছব, েদ্দদ তা ন্া পাওো োে 

তাহচ্ছে শুকন্া লখজরু দ্বারা, েদ্দদ তাও ন্া পাওো োে, তাহচ্ছে পাদ্দন্ দ্বারা। 

ইেতাদ্দরর সমে দ‘ুআ করচ্ছব। লে বযদ্দি লকাচ্ছন্া একজন্ দ্দসোমপােন্কারীচ্ছক 

ইেতার করাচ্ছব, লস তার দ্দসোচ্ছমর সমপদ্দরমাে োওোব পাচ্ছব। রমাদান্ মাচ্ছস 

লবশী লবশী কুরআন্ লতোওোত, দ্দেকর এবং দান্-সদকা করা উেম। সচ্ছবভােম 
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ন্েে দ্দসোম হে একদ্দদন্ দ্দসোম রাখা আর একদ্দদন্ দ্দসোম ন্া রাখা। প্রচ্ছতযক 

মাচ্ছস দ্দতন্দ্দদন্ দ্দসোম রাখা সুন্নাত, আর এই লক্ষচ্ছত্র আইেযামুে বীদ্ব (আরবী 
মাচ্ছসর লতর, লচ্ৌি ও পচ্ছন্র তাদ্দরখ) সচ্ছবভােম। বৃহস্পদ্দতবার, লসামবার এবং 
শাওোে মাচ্ছসর েে দ্দদন্ –পেৃক পৃেক র্াচ্ছব হচ্ছেও– এবং েুে দ্দহিাহ মাচ্ছসর প্রেম 

ন্েদ্দদন্ দ্দসোম রাখা সনু্নাত, এগুচ্ছোর মচ্ছধয সবভাদ্দধক গুরুেপূেভ হে ন্বম েূে 

দ্দহিাহ, ো আরাোর দ্দদবস মুহাররম মাচ্ছসর দ্দসোম আর তার সচ্ছবভােম দ্দসোম 

হে ন্বম ও দশম তাদ্দরখ, উর্ে দ্দদচ্ছন্র দ্দসোম রাখা সুন্নাত। আর আশূরার 

দ্দদবচ্ছস দ্দসোম বযতীত েত আমচ্ছের কো উচ্ছল্লখ করা হে, লসগুচ্ছোর লকান্ দ্দর্দ্দে 

লন্ই; বরং লসগুচ্ছো দ্দবদ’আত। রেব মাচ্ছসর জন্য দ্দবচ্ছশর্র্াচ্ছব লকান্ দ্দসোম রাখা 
মাকরূহ। এই মাচ্ছসর জন্য দ্দবচ্ছশর্ লকান্ দ্দসোম ও সাোচ্ছতর েেীেত সম্পদ্দকভ ত 

েত হাদীস আচ্ছে, তার সবগুচ্ছো দ্দমেযা। শুধুমাত্র জমুু‘আর দ্দদচ্ছন্ আোদার্াচ্ছব 

দ্দসোম রাখা মাকরূহ। রমাদান্ মাচ্ছসর এক বা দইুদ্দদন্ আচ্ছগ দ্দসোম রাখা 
মাকরূহ। আস-সাওমুে দ্দবসাে (ইেতাদ্দর ন্া কচ্ছর অদ্দবরাম দ্দসোম রাখা) 
মাকরূহ। দইু ঈচ্ছদর দ্দদন্ এবং তাশরীচ্ছকর দ্দদন্গুচ্ছোচ্ছত দ্দসোম রাখা হারাম। আর 

সাওমুদ দাহর তো দ্দবরদ্দতহীন্র্াচ্ছব প্রচ্ছতযক দ্দদন্ দ্দসোম রাখা মাকরূহ। 

োইোতুে কদর অতযন্ত মদ্দহমাদ্দিত রাত। এই রাচ্ছত দ‘ুআ কবূে হওোর আশা 
করা োে; লেচ্ছহতু আল্লাহ তা’আো বচ্ছেচ্ছেন্:  

ه ر  ﴿ ل فه ش 
 
ي ر  مهن  أ ره خ  د  ق 

 ]3 : سورة القدر[ ﴾ل ي ل ُة ال 

“োইোতুে-কদর হাজার মাচ্ছসর লচ্চ্ছে লশ্রষ্ঠ।” মুোসদ্দসরগে বচ্ছেচ্ছেন্: 

োইোতুে কদচ্ছর দ্দকোম ও অন্যান্য আমে করা হাজার মাচ্ছস দ্দকোম করা হচ্ছত 

অদ্দধকতর উেম। এ রাতচ্ছক োইোতুে কদর ন্াচ্ছম ন্ামকরে করা হচ্ছেচ্ছে; 

লকন্ন্া উি বেচ্ছর ো দ্দকেু সং টিত হচ্ছব তা এই রাচ্ছত দ্দন্ধভারে করা হচ্ছে োচ্ছক। 
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এ রাচ্ছতর দ্দবচ্ছশর্ সমে হচ্ছে রমাদাচ্ছন্র লশর্ দশদ্দদন্ এবং লবচ্ছজাড় রাতসমূহ। 

সবচ্ছচ্চ্ছে লবশী তাদ্দকদপ্রাপ্ত রাত হচ্ছে সাতাশতম রাত। আর এ রাচ্ছত ন্বী 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম আচ্ছেশা রাদ্দদোল্লাহু ‘আন্হাচ্ছক লে দ‘ুআ 

দ্দশদ্দখচ্ছেচ্ছেন্ তা পাঠ করচ্ছব: “সহ আল্লাহ! দনশ্চয় আপদন িমাযীল ও 

দয়ালু। আপদন িমা করতক পেন্দ কতরন। অেএব আপদন আমাতক 

িমা করুন।” আল্লাহই সচ্ছবভাজ্ঞ। আল্লাহ রহমে ও যাদন্ত নাদর্ল করুন 

মুহাম্মাতদর উপর এবং োাঁর পদরবার-পদরিন ও োর সাহাবীগতের 

উপর। 

সাোচ্ছতর দ্দবদ্দধদ্দবধান্ 

লেখক: শাইখুে ইসোম মুহাম্মাদ ইবন্ু আব্দুে ওোহহাব রাদ্দহমাহুল্লাহ 

পরম করুোময় অদে দয়ালু আল্লাহর নাতম 

সাোচ্ছতর শতভ সমূহ ন্েটি: 
ইসোম (তো মসুদ্দেম হওো), লবাধসম্পন্ন হওো, তামঈে তো দ্দবচ্ছবচ্ন্া 

সম্পন্ন হওো, অপদ্দবত্রতা হচ্ছত মুি হওো, সতর ঢাকা, ন্াপাকী দরূ করা, 
সাোচ্ছতর ওোি হওোর বযাপাচ্ছর জান্া, দ্দকবোর দ্দদচ্ছক মখু দ্দেরাচ্ছন্া এবং দ্দন্েত 

করা ও দঢ়ৃ প্রতযেী হওো। 

সাোচ্ছতর লচ্ৌিটি রুকন্ রচ্ছেচ্ছে: 
সামেভ োকচ্ছে দাাঁদ্দড়চ্ছে সাোত আদাে করা, তাকবীচ্ছর তাহরীমা বো, সূরা 

োদ্দতহা পড়া, রুকু করা, রুকু লেচ্ছক ওঠা, ধীরদ্দস্থর হচ্ছে দাাঁড়াচ্ছন্া, দ্দসজদা করা, 



  

  

85 

দ্দসজদা হচ্ছত ওঠা, দইু দ্দসজদার মাচ্ছঝ বসা, প্রদ্দতটি কাজ ধীচ্ছর প্রশান্তদ্দচ্চ্ছে করা, 
তারতীব (ধারাবাদ্দহকতা) রক্ষা করা, লশর্ দবঠচ্ছকর তাশাহহুদ পড়া, লশর্ দবঠক 

করা এবং প্রেম সাোম দ্দেরাচ্ছন্া। 

সাোতচ্ছক বাদ্দতেকারী দ্দবর্ে আটটি: 

ইোকৃত কো বো, হাসা, খাওো, পান্ করা, সতর খুচ্ছে োওো, দ্দকবোর দ্দদক 

লেচ্ছক মখু  ুচ্ছর োওো, অদ্দধক পদ্দরমাচ্ছে দ্দন্রেভক (সাোত বদ্দহরূ্ভ ত) কাজ করা 
এবং অপদ্দবত্র হওো। 

সাোচ্ছতর ওোদ্দজব আটটি: 

প্রেম: তাকবীচ্ছর তাহরীমা বযতীত অন্য তাকবীরগুদ্দে বো। দ্দদ্বতীে: ইমাম ও 

একাকী বযদ্দির লক্ষচ্ছত্র  

 ’حمده لمن للا سمع‘

 তো “লে আল্লাহর প্রশংসা কচ্ছর, আল্লাহ তার প্রশংসা লশাচ্ছন্ন্’ এ কো বো। 

তৃতীে:  

  ’الحمد ولك ربنا‘

বা ‘রব্বান্া ওো োকাে হামদ’ (লহ আমচ্ছদর রব! আপন্ারই োবতীে 

প্রশংসা)’ বো। চ্তুেভ: রুকুর তাসবীহ পড়া। পঞ্চমত: দ্দসজদার তাসবীহ পড়া। 

র্ষ্ঠত:  

  ’لي اغفر رب‘
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বা “লহ আমার রব! আমাচ্ছক ক্ষমা কচ্ছর দ্দদন্’ দইু দ্দসজদার মাঝখাচ্ছন্ কমপচ্ছক্ষ 

একবার বো ওোদ্দজব।  

সপ্তমত:প্রেম তাশাহহুদ পড়া; লকন্ন্া ন্বী সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 

ওয়াসাল্লাম এটি কচ্ছরচ্ছেন্ ও এটিচ্ছক সবভদাে করচ্ছতন্, এটির আচ্ছদশ দ্দদচ্ছেচ্ছেন্, 

এটি রু্চ্ছে লগচ্ছে দ্দসজদাচ্ছে সাহু কচ্ছরচ্ছেন্। অষ্টমত: প্রেম তাশাহহুচ্ছদর দবঠক 

করা। 

অেুর েরে েেটি: 

সমস্ত মুখমন্ডে লধৌত করা, দইু হাত কন্ুই পেভন্ত লধাো, সমূ্পেভ মাো মাচ্ছসহ 

করা, পাচ্ছের লগাড়ােী পেভন্ত দইু পা লধাো, তারতীব রক্ষা করা এবং একটির পচ্ছর 

অন্যটি দ্রুত সম্পন্ন করা। 

অেুর শতভ  পাাঁচ্টি: 

পদ্দবত্র পাদ্দন্, বযদ্দির মুসদ্দেম ও জ্ঞান্সম্পন্ন হওো, লকাচ্ছন্ারূপ বাধা ন্া োকা, 
চ্ামড়াচ্ছত পাদ্দন্ লপৌাঁো এবং সবসমে ন্াপাক বযদ্দির লক্ষচ্ছত্র সাোচ্ছতর ওোি 

হওো। 

অেু র্চ্ছঙ্গর কারে আটটি: 

প্রসাব ও পােখান্ার রাস্তা দ্দদচ্ছে লকাচ্ছন্া দ্দকেু লবর হওো, শরীর লেচ্ছক লকাচ্ছন্া 
লন্াংরা বস্তু লবর হওো,  ুম বা অন্য লকাচ্ছন্া কারচ্ছে জ্ঞান্ হাদ্দরচ্ছে লেো, কামন্ার 

সাচ্ছে ন্ারীচ্ছক স্পশভ করা, মান্ুচ্ছর্র দইু লগাপন্াঙ্গ স্পশভ করা, মৃতচ্ছক লগাসে 

করাচ্ছন্া, জবাইকৃত উচ্ছটর লগাশত খাওো এবং ইসোম তযাগ করা, আল্লাহ 
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আমাচ্ছদর সকেচ্ছক মুরতাদ হওো লেচ্ছক রক্ষা করুন্! আল্লাহই সবচ্ছচ্চ্ছে র্াচ্ছো 
জাচ্ছন্ন্। 
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