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ভূমিকা 

েমস্ত প্রশংো লবশ্ব জগসতর রব আল্লাহর জনয এবং োিাত ও োিাম বলষিত 
সহাক আমানতদার নবী মুহাম্মাদ এবং তাাঁর পলরবার ও তাাঁর েকি োহাবীর 
ওপর। অতঃপর: 
আল্লাহ তাবারাকা ওয়াতা‘আিা বসিন,  

 َقُْل َهْل يَْستَِوي الَِّذيَن يَْعلَُموَن َوالَِّذيَن ََل يَْعلَُمون  :[9]الزمر 

“বি, যারা জাসন আর যারা জাসন না তারা লক েমান?” [আয-যুমার : ৯]  

নবী োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম বসিন, 
ينِ »  ]متفق عليه[« َمْن يُِرِد هللا بِِه َخْيًرا يَُفق ِْههُ فِي الد ِ

“আল্লাহ যার মঙ্গি িান, তাসক দীসনর ‘ইিম দান কসরন।” [মুত্তািাকুন 
‘আিাইলহ (বুখারী ও মুেলিম)] আসিমগণ বসিস ন, হাদীসের অথি : আল্লাহ যার 
কিযাণ িান না, তাসক দীসনর ‘ইিম দান কসরন না। 
লশক্ষা করা ওয়ালজব লবসবিনায় শরয়ী ইিম দুই ভাসগ লবভক্ত: 
প্রথম প্রকার: যা প্রলতলট মুেলিসমর ওপর লশক্ষা করা ওয়ালজব। আর তা 
হসিা এমন ইিম যার িারা একজন বযলক্ত তার আকীদা (লবশ্বাে), ইবাদাত 
ও সযেব সিনসদন সে আঞ্জাম সদয় তা েলহহ ও শুদ্ধ করসত পাসর। সকননা 
নবী োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম বসিস ন, 

 ]متفق عليه[« َمْن َعِمَل َعَمال لَْيَس َعلَْيِه أَْمُرنَا فَُهَو َرد  »
“সয সকউ এমন আমি করি যা আমাসদর শরী‘আসত সনই তা প্রতযাখযাত।” 
[মুত্তািাকুন ‘আিাইলহ (বুখারী ও মুেলিম)] অথিাৎ, সয বযলক্ত এমন ইবাদাত িারা 
আল্লাহর ইবাদাত করি যা আল্লাহ ও তার রােূি োল্লাল্লাহু আিাইলহ 
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ওয়াোল্লাম অনুসমাদন সদনলন, তার আমি তার ওপরই প্রতযাখযাত এবং 
আল্লাহর লনকট তা গ্রহণসযাগয নয়।  
লিতীয় প্রকার: যা ওয়ালজব ইিসমর অলতলরক্ত ইিম। এলট িরসয লকিায়াহ। 
যখন তার লশক্ষার ভার এমন সকউ গ্রহণ করসব সয উম্মাসতর পক্ষ সথসক 
যসথি হসব, তখন বাকীসদর সথসক পাপ ওসি যাসব। 
আলম এ লকতাসব আকীদা, আহকাম, আখিাক ও মুআমািাত েম্পকিীয় এমন 
েব লবষয় জমা করার সিিা কসরল  যা সকাসনা মুেলিসমর অজানা থাকা 
েমীলিন নয়। [1] 
আলম এলটসক েহজ পদ্ধলত ও েহজ ভাষায় করার সিিা কসরল  সযন তা 
োধারণ মানুষ বুঝসত পাসর। তারপর আলম এলটসক লবলভন্ন আের ও স াট 
স াট মজলিসে ভাগ কসরল  যাসত তা সশখা ও লশখাসনা েহজ হয়। 
আশা করল  এ বইলট লবলভন্ন সপশার মুেলিম ভাইসদর জনয উপকারী হসব: 
েুতরাং একলট মুেলিম পলরবার পািাক্রসম এক েভার আসয়াজন করসত 
পাসর সযখাসন এ লকতাব ও অনযানয উপকারী লকতাব পাি করা হসব। 
মেলজসদর ইমাসমর পসক্ষ োিাত সশসষ তার মেলজসদর মুেলল্লসদর োমসন 
এলট উপস্থাপন করা েম্ভবপর। 
আল্লাহর লদসক আহ্বানকারীর পসক্ষ তার আসিািনা ও দারসে এ লকতাবলট 
রাখা ও তার িারা উপসদশ ও নলেহত প্রদান করা েম্ভব। 

                                                             
1 মানুষ তার জীবসন যা িিিা কসর (বা সযেব সপশায় লনসয়ালজত থাসক) তার ওপর লভলত্ত 

কসর তার লনলদিি ইিম ও লবধান লশক্ষা করা ওয়ালজব। কাসজই সয বযলক্ত সশয়ার ও 
স্টক এক্সসিঞ্জ-এর োসথ সিনসদন কসর তার ওপর এ েংলিি ইিম অজিন করা 
ওয়ালজব। আর একজন ডাক্তারসক ডাক্তারী সপশার েসঙ্গ েমৃ্পক্ত ইিম অজিন করা 
ওয়ালজব। সমাট কথা হসিা, একজন মুেলিম তার জীবসন যা িিিা কসর তার েসঙ্গ 
েংলিি লবধানগুসিা সশখা তার ওপর ওয়ালজব, যাসত সে সজসন-বুসঝ আল্লাহর ইবাদত 
করসত পাসর এবং অজ্ঞতাবশত সকাসনা লনলষদ্ধ কাসজ লিপ্ত না হয়। 
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লশক্ষক তার দারসে তার  াত্রসদর উপসযাগী লবষয়গুসিা এ লকতাব সথসক 
বা াই করসবন সযন লতলন তাসদরসক তাসদর দীলন লবষসয়ি লশক্ষা লদসত পাসরন। 
আবার তার লবষয়গুসিা েযাসটিাইট িযাসনি ও অলডও েম্প্রিাসর লভলডও ও 
অলডও পসবি সপশ করা েম্ভব।  
একজন বযলক্ত, মুেলিম পুরুষ সহাক বা মুেলিম নারী সহাক, সে এলট একাকী 
বা তার আত্মীয়স্বজন ও েহকমিীসদর লনসয় পাি কসর তার সথসক উপকৃত 
হসত পাসর। 
এ  াড়া প্রভৃলত তলরকা রসয়স  এ লকতাব সথসক উপকৃত হওয়ার। আল্লাহর 
লনকট আশা কলর, সযন লকতাবলট তার পািক, সরাতা ও সিখসকর ওপর 
বরকতময় হয়। 
এই বইসয়র লবষয় আসিম ও গুণীসদর লকতাব এবং বড় আসিমসদর িসতায়া 

[1] সথসক েংগ্রহ কসরল  এবং আলম তা োলজসয়ল  ও েুলবনযস্ত কসরল । এলট 
মানুলষক প্রসিিা যাসত ভুি-ত্রুলট হওয়া স্বাভালবক। তাই তা প্রথমত আল্লাহর 
েংসশাধন তারপর লযলন তা সদখসবন তার েংসশাধনীর মুখাসপক্ষী। 
আল্লাহর লনকট প্রাথিনা কলর সয, লতলন এলটসক একমাত্র তাাঁর লনসজর জসনয 
গ্রহণসযাগয ও উপকারী বালনসয় লদন। আর এসত যা ভুি-ত্রুলট বা অেমূ্পণিতা 
রসয়স  তা ক্ষমা কসর লদন। এমলনভাসব তাাঁর কাস  িাই সয, যারা এ কাসজ 
আমাসক েহসযালগতা কসরস ন এবং ভাসিা পরামশি লদসয়স ন তাসদর 
প্রসতযকসক উত্তম লবলনময় দান কসরন। আল্লাহ েবিজ্ঞ। 
 
তুরকী ইবন ইবরাহীম আি-খানীযান 
৫/১২/১৪৪০ লহ.  
t.i.kh456@gmail.com 

                                                             
1  আজি বইয়েে রেযে তথ্য সূত্র উযেখ কযেজি।  
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প্রসবশিার 

আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা োমসনর পাসি এমন কতক ধারাবালহক লবষয় লনসয় 
আসিািনা করব যা প্রলতলট মুেলিসমর ঈমান, ইবাদাত এবং মুআমািাসতর 
সক্ষসত্র খুব গুরুত্বপূণি। আল্লাহর লনকট প্রাথিনা কলর সয, লতলন আমাসদরসক 
তার িারা উপকৃত করুন। 
এ পাসি আমরা এমন একলট লবষয় লনসয় আসিািনা করব সযলটসক আল্লাহ 
আমি কবুি হওয়ার এবং জান্নাসত প্রসবশ করার শতি লনধিারণ কসরস ন। 
আর সেলট হসিা ঈমান। সযমন, আল্লাহ বসিন. 

ْشكُوًرا ئَِك َكاَن َسْعيُُهم مَّ ]اإلسراء:  َوَمْن أََراَد اْْلِخَرةَ َوَسعَٰى لََها َسْعيََها َوُهَو ُمْؤِمٌن فَأُولَٰ

99] . 

“আর সয আলখরাত িায় এবং তার জনয যথাযথ সিিা কসর মুলমন অবস্থায়, 
তাসদর সিিা হসব পুরস্কারসযাগয।” [আি-ইেরা : ১৯] 

ঈমান হসিা, মুসখ বিা, অন্তসর লবশ্বাে করা এবং অঙ্গ প্রতযঙ্গ িারা আমি 
করা। আনুগসতযর কারসণ ঈমান বৃলদ্ধ পায় আর গুনাসহর কারসণ তা হ্রাে 
পায়। মহান আল্লাহর লনকট প্রাথিনা কলর সয, লতলন আমাসদর ঈমানসক বালড়সয় 
লদন এবং আমাসদর অন্তসর তা নবায়ন করুন। 
হাদীসে লজবরীি আিাইলহে োিাসম নবী োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম 
ঈমাসনর রুকনেমূহ বণিনা কসরস ন। সযমন লতলন বিসিন, আমাসক ঈমান 
েম্পসকি েংবাদ লদন।  
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উত্তসর লতলন বিসিন, 
َوُرسُِلِه، َواْلَيْوِم اْْلِخِر، َوتُْؤِمَن بِاْلقََدِر َخْيِرِه أَْن تُْؤِمَن بِاهللِ، َوَماَلئَِكتِِه، َوكُتُبِِه، »

هِ   ]رواه مسلم[. «َوَشِر 

“তুলম আল্লাহর প্রলত, তাাঁর মািাসয়কা, লকতাবেমূহ, রােূিগণ, আসখরাত 
লদবে ও তাকদীসরর ভাসিা-মসের প্রলত ঈমান আনসব।” [হাদীেলট মুেলিম 
বণিনা কসরস ন] 
এলট স্পি হওয়ার পর সতামার লনকট ঈমাসনর লক ু িি এবং তার উত্তম 
প্রভাব তুসি ধরা হসিা সযগুসিা সতামার ঈমান কাসমি হওয়া অনুযায়ী সতামার 
মসধয বাস্তবায়ন ঘটসব- 
- তার মসধয একলট হসিা দুলনয়া ও আলখরাসত হায়াসত তাইসয়যবা (পলবত্র 
জীবন) িাভ করা। আল্লাহ তা‘আিা বসিন, 

 ًن ذََكٍر أَْو أُنثَٰى َوهَُو ُمْؤِمٌن فَلَنُْحِييَنَّهُ َحيَاةً َطي ِبَة  هُمأَْجرَ  َولَنَْجِزيَنَُّهمْ َمْن َعِمَل َصاِلًحا م ِ
 [99]النحل:  يَْعَملُونَ  َكانُوا َما بِأَْحَسنِ 

“মুলমন হসয় পুরুষ ও নারীর মসধয সয সকউ েৎকাজ করসব, অবশযই আমরা 
তাসক পলবত্র জীবন দান করব। আর অবশযই আমরা তাসদরসক তারা যা 
করত তার তুিনায় সরষ্ঠ প্রলতদান সদব।” [আন-নাহাি : ৯৭] 

- আসরকলট হসিা, লনরাপত্তা ও লহদায়াত িাভ। আল্লাহ তা‘আিা বসিন, 
 

 ُمْهتَُدونَ الَِّذيَن آَمنُوا َولَْم يَْلبُِسوا إِيَمانَُهْم بِظُْلٍم أُولَِئَك لَُهُم اْْلَْمُن َوُهْم  :[28]اْلنعام. 

“যারা ঈমান এসনস  এবং তাসদর ঈমানসক যুিুম (লশকি) িারা কিুলষত 
কসরলন, লনরাপত্তা তাসদরই জনয এবং তারাই সহদাসয়তপ্রাপ্ত।” [আি-আন‘আম 
: ৮২] 

- আসরকলট হসিা অন্তসরর দৃঢ়তা। আল্লাহ তা‘আিা বসিন, 
 ْنَيا َوفِي اْْلِخَرةِ الَِّذيَن آَمنُوا بِاْلقَْوِل هللا يُثَب ُِت  .[89]إبراهيم:  الثَّابِِت فِي اْلَحيَاةِ الدُّ

“আল্লাহ অলবিি রাসখন ঈমানদারসদরসক েুদৃঢ় বাণী িারা দুলনয়ার জীবসন 
ও আলখরাসত।” [ইবরাহীম : ২৭] 
 

- আসরকলট হসিা: মুলমসনর জনয মািাসয়কাসদর ক্ষমা প্রাথিনা করা।  
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আল্লাহ তা‘আিা বসিন, 
 يَْحِملُوَن اْلعَْرَش َوَمْن َحْولَهُ يَُسب ُِحوَن بَِحْمِد َرب ِِهْم َويُْؤِمنُوَن بِِه َويَْستَْغِفُروَن الَِّذيَن

 .[9]غافر:   ِللَِّذيَن آَمنُوا

“যারা আরশসক ধারণ কসর এবং যারা এর িারপাসশ রসয়স , তারা তাসদর 
রসবর প্রশংোেহ তােবীহ পাি কসর এবং তাাঁর প্রলত ঈমান রাসখ। আর 
মুলমনসদর জনয ক্ষমা িায়।” [গাসির (মু‘লমন) : ৭] 
- আসরকলট হসিা মুলমসনর ওপর শয়তাসনর প্রভাব লবস্তার িাভ না করা। 
আল্লাহ তা‘আিা বসিন, 

 َإِنَّهُ لَْيَس لَهُ سُْلَطاٌن َعلَى الَِّذيَن آَمنُوا َوَعلَى َرب ِِهْم يَتََوكَّلُون  :[99]النحل. 

“লনশ্চয় যারা ঈমান আসন ও তাসদর রসবরই উপর লনভির কসর তাসদর উপর 
তার সকাসনা আলধপতয সনই।” [আন-নাহাি : ৯৯] 
 

- আসরকলট হসিা আল্লাহ কতৃিক মুলমনসদর পসক্ষ প্রলতহত করা। আল্লাহ 
তা‘আিা বসিন, 

 َّيَُدافُِع َعِن الَِّذيَن آََمنُوا هللا إِن  :[82]الحج. 

“লনশ্চয় যারা ঈমান আসন আল্লাহ তাসদর পসক্ষ প্রলতহত কসরন।” [আি-হাজ 
: ৩৮] 

এতটুকুসত যসথি করল । আল্লাহর ইচ্ছায় আগামী দারসে ঈমাসনর 
রুকনেমূহ হসত প্রথম রুকন েম্পসকি আসিািনা করব, আর তা হসচ্ছ 
‘আল্লাহ তা‘আিার প্রলত ঈমান। 
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আল্লাহ তা‘আিার প্রলত ঈমান 
 
এ পাসি ঈমাসনর রুকনেমূহ হসত প্রথম রুকন অথিাৎ, আল্লাহর প্রলত 
ঈমান লনসয় আসিািনা করব। এলট িারলট লবষয়সক অন্তিভূক্ত কসর- 
১। আল্লাহ তা‘আিার অলস্তসত্বর প্রলত ঈমান আনা। শরীআসতর অেংখয দিীি 
 াড়াও জ্ঞান, বুলদ্ধ ও স্বভাব েবই আল্লাহর অলস্তসত্বর ওপর প্রমাণ বহন 
কসর। পূবি-গসবষণা ও লশক্ষা  াড়াই প্রলতলট েৃলিসক তার স্রিার প্রলত ঈমাসনর 
ওপর েৃলি করা হসয়স । সযমন নবী োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম বসিস ন, 

َسانِهِ » َرانِِه ، أَْو يَُمج ِ َدانِِه ، أَْو يُنَص ِ ِ  «َما ِمْن َمْولُوٍد إَِل يُولَُد َعلَى اْلِفْطَرةِ ، فَأَبََواهُ يَُهو 
 ، ]متفق عليه[

“েব লশশুই লিতরাসতর ওপর (মুেলিম হসয়) জন্ম গ্রহণ কসর। লকন্তু তার 
লপতা মাতা তাসক ইয়াহুদী অথবা নাোরা বা অলিপুজক বানায়।” [মুত্তািাকুন 
‘আিাইলহ (বুখারী ও মুেলিম)] আল্লাহর অলস্তসত্বর ওপর ‘আকিী (সযৌলক্তক) 
দলিি হসিা, আল্লাহ তা‘আিার বাণী, 

 أَْم ُخِلقُوا ِمْن َغْيِر َشْيٍء أَْم هُُم اْلَخاِلقُوَن [83: الطور]  

“তারা লক স্রিা  াড়া েৃলি হসয়স , না তারা লনসজরাই স্রিা?” [আত-তূর : ৩৫] 

অথিাৎ. এেব মাখিুকসক সকাসনা স্রিা  াড়া এমলনসতই েৃলি করা হয়লন, 
সযমন সে লনসজ লনসজসক েৃলি কসরলন। েুতরাং এলট স্বীকার করা  াড়া 
সকাসনা গতযন্তর সনই সয, এগুসিা প্রজ্ঞাবান ক্ষমতাধর আল্লাহর কুদরাসত েৃলি 
করা হসয়স । লযলন েৃলি ও েুেম কসরন। আর লযলন লনরূপণ কসরন অতঃপর 
পথ সদখান।  
২। আল্লাহর প্রলত ঈমান তার রুবূলবয়যাসতর প্রলত ঈমানসক অন্তিভুক্ত কসর। 
অথিাৎ এ কথার প্রলত লবশ্বাে করা সয, এক আল্লাহই হসিা রব, প্রলতলট বস্তুর 
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স্রিা, েবলক ুর লতলনই মালিক, েব লবষসয়র লতলন পলরিািক। সযমন, লরলযক 
দান করা, জীবন দান করা, মৃতুয দান করা, আেমান সথসক বৃলি বষিণ 
ইতযালদ। আল্লাহ বসিন, 

 اْلعَالَِمينَ َربُّ  هللاأَََل لَهُ اْلَخْلُق َواْْلَْمُر تَبَاَرَك  :[35]اْلعراف. 

“সজসন রাখ, েৃলি ও লনসদিশ তাাঁরই। আল্লাহ মহান, লযলন েকি েৃলির রব।” 
[আি-আরাি : ৫৪] 

৩। অনুরূপভাসব আল্লাহর প্রলত ঈমান আনা তার উিুলহয়যাসতর প্রলত ঈমান 
আনাসক অন্তিভুক্ত কসর। আর তা হসিা, ইবাদসত আল্লাহসক একক োবযস্ত 
করা। িসি ইবাদাসতর সকাসনা অংশসক গাইরুল্লাহর জনয সোপদি করব না। 
লতলন  াড়া যাসদর ইবাদত করা হয়, তাসদর সথসক মুক্ত থাকসবা। আর এলটই 
িা ইিাহা ইল্লাল্লাহু-এর োক্ষয দাসনর দালব। 
সয েব ইবাদত সকবি এক আল্লাহর জনয োবযস্ত করা ওয়ালজব, সেগুসিা 
অন্তিভুক্ত কসর- এমন েব প্রকাশয-অপ্রকাশয কথা ও কমিসক যা আল্লাহ 
ভাসিাবাসেন এবং যার প্রলত লতলন খুলশ হন। িসি এলট োিাত, দুআ, জসবহ 
করা, মান্নত করা, োহাযয িাওয়া, আরয়া িাওয়া, ভয় করা, আশা করা 
ইতযালদসক অন্তভুিক্ত কসর। 
- আর তাওহীদুি উিূলহয়যাহ, যাসক তাওহীদুি ইবাদাহ নামকরণ করা হয়। 
তাই হসচ্ছ েকি আেমানী পয়গাসম মূি। আল্লাহ তা‘আিা বসিন, 

 سُوًَل أَِن اْعبُُدوا ٍة رَّ   [83]النحل:  َواْجتَنِبُوا الطَّاغُوتَ هللا َولَقَْد بَعَثَْنا فِي كُل ِ أُمَّ

“আর আলম অবশযই প্রসতযক জালতসত একজন রােূি সপ্ররণ কসরল  সয, 
সতামরা আল্লাহর ইবাদত কসরা এবং পলরহার কর তাগূতসক।” [আন-নাহি 
৩৬] 

ইমাম ইবনুি কাইসয়যম রালহমাহুল্লাহ বসিন, ‘তাগুত অথি হসিা, বাো সয 
উপােয বা অনুকরণীয় বা অনুেরণীয় েত্ত্বাসক লনসয় েীমািঙ্ঘন কসর তাই।’ 
ইমাম মুহাম্মাদ ইবন আবু্দি ওয়াহহাব রালহমাহুল্লাহ বসিন, ‘তাগুত অেংখয। 
আর তাসদর প্রধান হসিা পাাঁিজন: অলভশপ্ত ইবলিে, যার েম্মলতসত তার 
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ইবাদত করা হয়, সয মানুষসক তার লনসজর ইবাদাসতর লদসক আহ্বান কসর, 
সয গাইবী ইিসম দাবী কসর আর সয আল্লাহর নালযিকৃত লবধানসক বাদ লদসয় 
লবিার িায়োিা কসর।’ [1] 
৪। আল্লাহর প্রলত ঈমান আনা আল্লাহর েুের নামেমূহ এবং তাাঁর মহৎ 
গুণেমূসহর প্রলত ঈমান আনাসক অন্তভুিক্ত কসর। আর তা হসিা, আল্লাহ তাাঁর 
লনসজর জনয এবং তাাঁর নবী োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম তাাঁর জনয সয েব 
নাম ও লেিাত োবযস্ত কসরস ন, তাসত সকান প্রকার লবকৃলত, অথিহীন করা, 
পদ্ধলত বণিনা করা এবং েদৃশয োবযস্ত করা  াড়া তাাঁর মযিাদা অনুযায়ী তাাঁর 
প্রলত লবশ্বাে করা।[2] মহান আল্লাহ বসিন, 

 ٌِميُع اْلَبِصيرُ  لَْيَس َكِمثِْلِه َشْيء   [99: ]الشورى َوهَُو السَّ

“তাাঁর মসতা লক ু সনই, আর লতলন েবিসরাতা ও েবিদ্রিা।” [আশ-শূরা : ১১] 
েুতরাং, েদৃশ ও ধরন লনলষদ্ধ করা হসয়স  আল্লাহর বাণী ( َشْيءَ  َكِمثِْلهَِ لَْيسََ ) 
িারা আর লবকৃলত ও অথিহীন করা লনলষদ্ধ করা হসয়স  আল্লাহর বাণী (  َوهُوََ
 িারা। (اْلبَِصيرَُ السَِّميعَُ
দানশীি মহান আল্লাহর লনকট প্রাথিনা কলর সয, লতলন সযন ঈমান িারা 
আমাসদর অন্তরেমূহসক পূণি কসর সদন। লবশ্বাসের দ্ধারা অটুট রাসখন এবং 
ইখিাসের িারা েলিত কসরন। এতটুকুসত যসথি করল । আল্লাহর ইচ্ছায় 
পরবতিী পাসি বড় গুনাহ যার িারা আল্লাহর নািরমানী করা হসয়স - সে 
েম্পসকি আসিািনা করব। আর তা হসিা লশকি। 

 

                                                             
1 ইমাম মুহাম্মাদ ইবন আবু্দি ওয়াহহাব রলিত  ািা াতুি উেূলি ওয়াআলদল্লাতুহা। 
2 তাহরীি (التحريف) হসিা, শব্দলট সয অথি প্রদান কসর দিীি  াড়াই সেই অথি সথসক লিলরসয় 

সনওয়া। আর তা তা‘তীি (التعطيل) হসিা, আল্লাহর লেিাত অথবা নামেমূহ অোবযস্ত করা। 
আর তাকয়ীি (التكييف) হসিা, এ কথা লবশ্বাে করা সয, লবসবক সযমন ধরন লিন্তা কসর সেই 
ধরন অনুযায়ী আল্লাহর লেিাতেমূহ লবশ্বাে করা। আর তামেীি (التمثيل) হসিা, আল্লাহর 
লেিাতেমূহসক মাখিুসকর লেিাতেমূসহর মত মসন করা। 
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েবসিসয় মহা পাপ যার িারা 
আল্লাহর নািরমানী করা হয় 

 

এ পাসি বড় গুনাহ যার িারা আল্লাহর নািরমানী করা হসয়স  সে েম্পসকি 
আসিািনা করব। আর তা হসিা আল্লাহর প্রলত ঈমান ও তাাঁর তাওহীদ 
লবনিকারী লশকি। সযমন আল্লাহ তা‘আিা বসিন, 

 ٌْرَك لَظُْلٌم َعِظيم   [98:لقمان] إِنَّ الش ِ

“লনশ্চয় লশকি হসিা মহা অনযায়।” [িুকমান : ১৩] 
আবু্দল্লাহ ইবন মাে‘ঊদ রালদয়াল্লাহু আনহু হসত বলণিত, লতলন বসিন, আলম 
নবী োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লামসক লজসজ্ঞে করিাম, আল্লাহর লনকট বড় 
পাপ সকানলট? লতলন বসিসিন, 

 ]متفق عليه[« نِدًّا َوُهَو َخلَقَكَ  أَْن تَْجعََل ِِل »
“আল্লাহর জনয শরীক োবযস্ত করা; অথি লতলন সতামাসক েৃলি কসরস ন।” 
মুত্তািাকুন ‘আিাইলহ (বুখারী ও মুেলিম) আন-লনদ্দ (َ النِد) অথি হসিা, শরীক 
লশকি দুই প্রকার: বড় লশকি ও স াট লশকি 
- বড় লশকি হসিা, েবসিসয় বড় পাপ যা তাওবা করা বযতীত কাসরা জসনযই 
আল্লাহ ক্ষমা করসবন না। এলট েব আমি লবনিকারী। সয বযলক্ত লশরসক 
আকবাসরর ওপর মারা যাসব সে জাহান্নাসম লিরস্থায়ী হসব। আল্লাহর লনকট 
আরয় প্রাথিনা করল ।  
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আল্লাহ বসিন, 
ِلَك ِلَمن يََشاُء َوَمن يُْشِرْك بِاهلل فَقَِد  إِنَّ هللا ََل يَْغِفُر أَن يُْشَرَك بِِه َويَْغِفُر َما ُدوَن ذَٰ

 [52]النساء:  اْفتََرٰى إِثًْما َعِظيًما

“লনশ্চয় আল্লাহ তাাঁর োসথ শরীক করাসক ক্ষমা কসরন না। এ াড়া অনযানয 
অপরাধ যাসক ইসচ্ছ ক্ষমা কসরন। আর সয-ই আল্লাহর োসথ শরীক কসর, 
সে এক মহাপাপ রটনা কসর।” [আন-লনো : ৪৮] 

আল্লাহ তা‘আিা বসিন, 
 َلَيْحبََطنَّ َعَملَُك َولَتَكُونَنَّ ِمَن َولَقَْد أُوِحَي إِلَْيَك َوِإلَى الَِّذيَن ِمن قَْبِلَك لَئِْن أَْشَرْكَت

َن الشَّاِكِرينَ    .[33-33]الزمر:  اْلَخاِسِريَن َبِل هللا فَاْعبُْد َوكُن م ِ
“আর আপনার প্রলত ও আপনার পূবিবতিীসদর প্রলত অবশযই ওহী করা হসয়স  
সয, 'যলদ আপলন লশকি কসরন তসব আপনার েমস্ত আমি সতা লনষ্ফি হসব 
এবং অবশযই আপলন হসবন ক্ষলতগ্রস্তসদর অন্তভুিক্ত।” [যুমার : ৬৫-৬৬] 
বড় লশসকির হাকীকত হসিা, মানুসষর আল্লাহর রুবূলবয়যাত বা উিুলহয়যাত বা 
নাম ও লেিাতেমূসহ সকাসনা শরীক বা সকাসনা েমকক্ষ োবযস্ত করা। 
- লশকি কখসনা প্রকাশয হয়, সযমন সকাসনা বযলক্ত মূলতি পুজা করি এবং 
কবরবােী ও মূলতিসদর আহ্বান করি। 
- আবার কখসনা অপ্রকাশয হয়, সযমন আল্লাহ  াড়া লবলভন্ন ইিাসহর ওপর 
ভরোকারীগসণর লশকি অথবা সযমন মুনালিকসদর কুির ও লশকি। 
- আবার কখসনা লশকি লবশ্বাসে হয়, সযমন সকউ লবশ্বাে করি সয, এখাসন 
এমন সিাক আস  লযলন আল্লাহর েসঙ্গ েৃলি কসরন, লরলযক সদন এবং গাসয়ব 
জাসনন। অথবা লবশ্বাে করি সয, গাইরুল্লাহর জনয ইবাদত েমপিণ করা ববধ 
বা লবশ্বাে করি সয, এখাসন এমন সকাসনা েত্ত্বা রসয়স  আল্লাহর োসথ যার 
লবনা শসতি অনুকরণ করা যায় অথবা সকাসনা মাখিুকসক ইবাদাসতর নযায় 
মহব্বত করি সযমন আল্লাহসক মহব্বত কসর। 
- আবার কখসনা লশকি কথায় হয়, সযমন মৃত ও অনুপলস্থত বযলক্তসদর কাস  
সদায়া, আরয় ও োহাযয িাওয়া। 
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- আবার লশকি কখসনা কাসজ হয়, সযমন গাইরুল্লাহর জনয জসবহ করা, 
োিাত আদায় করা বা সেজদা করা। আল্লাহ তা‘আিা বসিন, 

 ِلَك أُِمْرُت  قُْل إِنَّ َصاَلتِي َونُسُِكي َوَمْحيَاَي َوَمَماتِي ِِل ِ اْلَعالَِميَن ََل َشِريَك لَهُ َوبِذَٰ َرب 

ُل اْلُمْسِلِمينَ   .[938-938]اْلنعام:  َوأَنَا أَوَّ

“বিুন, লনশ্চয় আমার োিাত, কুরবানী, জীবন ও মৃতুয জগসতর রব আল্লাহর 
জনয। তার সকাসনা শরীক সনই। এ লবষসয়ই আমাসক আসদশ করা হসয়স  
এবং আলমই প্রথম মুেলিম।” [আি-আনআম : ১৬২-১৬৩] 
আল্লাহ আমাসদরসক প্রকাশয ও সগাপন লশকি সথসক লহিাযত করুন। 
এতটুকুসত যসথি করল । আল্লাহর ইচ্ছায় পরবতী পাসি আমরা লিতীয় প্রকার 
অথিাৎ স াট লশকি েম্পসকি আসিািনা সশষ করব। 
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স াট লশকি 

 
লবলভন্ন প্রকার লশকি েম্পসকি আমরা আমাসদর আসিািনা অবযাহত রাখব। 
আর এই পাসি আমরা লশসকির লবলভন্ন প্রকার সথসক লিতীয় প্রকার অথিাৎ 
স াট লশকি েম্পসকি আসিািনা করব। 
- স াট লশকি িারা উসদ্দশয হসিা, বড় লশসকির লদসক ধালবত কসর এমন েব 
মাধযম ও অেীিা-উপকরণ সযগুসিা সথসক শরীয়ত লনসষধ কসরস  এবং 
কুরআন ও হাদীসে সযগুসিাসক লশকি বসি আখযালয়ত করা হসয়স । 
রােূিুল্লাহ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম বসিন, 

ْرَك اْلَْصغَرَ » قالوا: وما الشرك اْلصغر يا رسول « إِنَّ أَْخَوَف َما أََخاُف َعلَْيكُُم الش ِ
يَاُء، َيقُوُل هللا ْنتُم الَِّذيَن كُ  إِلَىلَُهْم يَْوَم يَُجاِزي اْلِعبَاَد ِبأَْعَماِلِهُم: اْذَهبُوا  هللا؟ قال: الر ِ

ْنَيا، فَاْنظُُروا َهْل تَِجُدوَن ِعْنَدهُْم َجَزاءً      ]رواه اإلمام أحمد وصححه اْللباني[.« تَُراُءوَن فِي الدُّ
“আলম সতামাসদর ওপর সয লবষসয় েবসিসয় সবশী ভয় কলর তা হসচ্ছ স াট 
লশকি।” োহাবীগণ বিসিন, স াট লশকি লক সহ আল্লাহর রােূি!, লতলন বসিন: 
লরয়া (সিাক সদখাসনা)। সয লদন আল্লাহ বাোসদর তাসদর আমি অনুযায়ী 
লবলনময় লদসবন সেলদন বিসবন, সতামরা তাসদর কাস  যাও দুলনয়াসত যাসদর 
সতামরা সতামাসদর আমি সদখাসত, সদখ তাসদর লনকট সকাসনা লবলনময় পাও 
লকনা।” [ইমাম আহমাদ হাদীেলট বণিনা কসরস ন আর আিবানী তা েহীহ োবযস্ত 
কসরস ন]  

লরয়া হসিা মানুষসক সদখাসনা ও তাসদর প্রেংশা িাসভর উসদ্দসশয বালহযকভাসব 
ইবাদতসক েুের করা বা তা প্রকাশ করা অথবা তার েম্পসকি েংবাদ সদয়া। 
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আর সযেব লবষয় লশসকি আেগসরর অন্তভুিক্ত হয় তা লনম্নরূপ: 
১। সকাসনা বস্তুসত লবশ্বাে করা সয, তা উপকার িাভ বা ক্ষলত প্রলতহত করার 
উপকরণ, অথি আল্লাহ তাসক উপকরণ বানানলন। নবী োল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াোল্লাম বসিন, 

قَى َوالتََّمائَِم َوالت ِ »  ]رواه أبو داود وصححه اْللباني[« َولَةَ ِشْركٌ إنَّ الرُّ

“লনশ্চয় মন্ত্র, তাবীজ, লগটযুক্ত মসন্ত্রর েূতা হসিা লশসকির অন্তভুিক্ত।” [এলট 
আবূ দাউদ বণিনা কসরস ন আর আিবানী তা েহীহ বসিস ন]  

হাদীসে বলণিত রুকা (قى  িারা উসদ্দশয: সে-েব ঝাাঁড় িুক যার অথি বুঝা (الرُّ
যায় না অথবা সে-েব ঝাাঁড় িুক যা আল্লাহর োসথ লশকি করাসক শালমি 
কসর। 
তাবীজ (التمائم): বদ নজর ইতযালদ প্রলতহত করার জনয সয েব বস্তু মানুষ 
বা জীব-জন্তু বা মালিকানা বস্তুসত ঝুিাসনা হয়।[1] 
আর লতওয়ািা (الت َِّولة) িারা উসদ্দশয হসিা, এক প্রকার জাদু : তারা ধারনা 
কসর সয, এলট স্ত্রীসক স্বামীর কাস  ও স্বামীসক স্ত্রীর কাস  লপ্রয় কসর সদয়। 
২। শসব্দর মসধয লশকি: সযমন, গাইরুল্লাহর নাসম শপথ করা এবং সকাসনা 
বযলক্তর বিা সয, আল্লাহ যা িান আর তুলম যা িাও। যলদ আল্লাহ ও অমুক না 
হত ইতযালদ। রােূিুল্লাহ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম বসিন, 

ِ فَقَْد َكَفَر أَْو أَْشَركَ »  .]رواه الترمذي، وصححه اْللباني[« َمْن َحلََف بِغَْيِر َّللاَّ
“সয বযলক্ত গাইরুল্লাহর নাসম শপথ করি, সে কুিুরী অথবা লশকি করি।” 
[হাদীেলট লতরলমযী বণিনা কসরস ন আর আিবানী তা েহীহ বসিস ন]। 
 

 

 

 
                                                             
1 এলটসক তামীমাহ (তাবীয) বসি নামকরণ করা হসয়স , কারণ তাসদর লবশ্বাে সয, এলট 

তাসদর কমি তামাম (েম্পন্ন) কসর এবং এর িারা তারা লনরাপদ থাসক। 
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রােূিুল্লাহ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম বসিন, 
وداود ]رواه أب «َولَِكْن قُولُوا: َما َشاَء هللا ثُمَّ َشاَء فاُلنٌ َل تَقُولُوا: َما َشاَء هللا َوَشاَء فاُلٌن »

 والنسائي وصححه اْللباني[.

“সতামরা বসিা না সয, আল্লাহ যা িান এবং অমুক সিাক যা িায়। বরং 
সতামরা বসিা, আল্লাহ যা িান, অতঃপর অমুক যা িায়।” [হাদীেলট আবূ দাউদ 
ও নাোঈ বণিনা কসরস ন আর আিবানী তা েহীহ বসিস ন]। 
আল্লাহ আমাসদরসক ইখিাে ও েুের আমসির তাওিীক দান করুন। আর 
কম ও সবলশ েব ধরসবর লরয়া (সিৌলককতা) সথসক লহিাজত করুন। 
এতটুকুসত যসথি করল । পরবতিী দারসে আল্লাহর ইচ্ছায় ঈমাসনর 
রুকনেমূহ সথসক লিতীয় রুকন অথিাৎ ‘মািাসয়কাসদর প্রলত ঈমান আনা’ 
লবষসয় আসিািনা করব। 
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মািাসয়কাসদর ওপর ঈমান 
 
ঈমাসনর রুকন েম্পসকি আমরা আমাসদর আসিািনা পূণি করব আর এ পাসি 
আমরা ঈমাসনর লিতীয় রুকন েম্পসকি আসিািনা করব। আর তা হসিা- 

মািাসয়কাসদর প্রলত ঈমান আনা: আর তা হসিা, আমরা লবশ্বাে করব সয, 
তারা লবদযমান আস ন এবং তারা েম্মালনত বাো। আল্লাহ তাসদরসক নূর 
লদসয় েৃলি কসরস ন আর তাসদরসক তার আনুগসতয লনসয়ালজত সরসখস ন। 
তাসদর যা লনসদিশ করা হসয়স  সে লবষসয় তারা আল্লাহর নািরমালন কসরন 
না এবং তাসদর যা আসদশ করা হয় তারা তাই কসরন। আল্লাহ তা‘আিা 
বসিন,  

 سُولُ بَِما أُنِزَل ِإلَْيهِ ِمن ب ِهِ َواْلُمْؤِمنُوَن كُل  آَمَن بِاهللآَمَن الرَّ  َوَماَلئَِكتِهِ َوكُتُبِهِ َوُرُسِلهِ  رَّ

 .[823]البقرة: 

“রােূি তার লনকট তার রসবর পক্ষ সথসক নালযিকৃত লবষসয়র প্রলত ঈমান 
এসনস , আর মুলমনগণও। প্রসতযসক ঈমান এসনস  আল্লাহর উপর, তাাঁর 
মািাসয়কা, লকতাবেমূহ ও তাাঁর রােূিগসণর উপর।” [আি-বাকারাহ : ২৮৫] 

- মািাসয়কা (লিলরশতাগণ) হসিন আল্লাহ তা‘আিার অনুগত বাো। তাসদর 
বযাপাসর মহান আল্লাহ বসিন, 

 َََل يَْسبِقُونَهُ ِباْلقَْوِل َوهُم بِأَْمِرِه يَْعَملُون  :[89]اْلنبياء 

“তারা তাাঁর আসগ সবসড় কথা বসি না; তারা সতা তাাঁর আসদশ অনুোসরই 
কাজ কসর থাসক।” [আি-আলিয়া : ২৭] 
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আল্লাহ তা‘আিা আসরা বসিন, 

َما أََمَرهُْم َويَْفعَلُوَن َما يُْؤَمُرونَ  َلَّ يَْعُصوَن هللا  :[3]التحريم. 

“আল্লাহ তাসদর যা লনসদিশ কসরন সে লবষসয় তারা তাাঁর নািরমালন কসরন 
না আর তাসদর যা আসদশ করা হয় তারা তাই কসরন।” [আত-তাহরীম : ৬] 

-  তাসদর েৃলিগত গুণাবিী েম্পসকি যা বলণিত হসয়স  তা হসিা- মহান 
আল্লাহর বাণী: 

 ثْنَٰى َوثاَُلَث  اْلَحْمدُ ِِل فَاِطِر السََّماَواِت َواْْلَْرِض َجاِعِل اْلَماَلئَِكِة ُرُساًل أُوِلي أَْجنَِحٍة مَّ

 [9]فاطر:  َوُربَاَع يَِزيُد فِي اْلَخْلِق َما يََشاُء إِنَّ هللا َعلَٰى كُل ِ َشْيٍء قَِديٌر 

“েকি প্রশংো আেমানেমূহ ও যমীসনর েৃলিকতিা আল্লাহরই, লযলন রােূি 
কসরন মািাসয়কাসদরসক যারা দুই দুই, লতন লতন অথবা িার িার পক্ষলবলশি। 
লতলন েৃলিসত যা ইসচ্ছ বৃলদ্ধ কসরন। লনশ্চয় আল্লাহ েবলক ুর উপর 
ক্ষমতাবান।” [িালতর : ১]  

আর রােূিুল্লাহ্ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম বসিস ন, 

 ]رواه مسلم «ُخِلقَِت اْلَماَلئَِكةُ ِمْن نُورٍ »

“মািাসয়কাসদর নূর লদসয় েৃলি করা হসয়স ।” [মুেলিম] 

রােূিুল্লাহ্ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম আরও বসিস ন, 

َث َعْن َملٍَك ِمْن » بَْيَن َشْحَمِة َماَلئَِكِة هللا ِمْن َحَملَِة اْلعَْرِش إِنَّ َما أُِذَن ِلي أَْن أَُحد ِ
 .]رواه أبوداود[« ِمائَِة َعامٍ أُذُنِِه إِلَى َعاتِِقِه َمِسيَرةُ َسْبعِ 

“আরশ বহনকারী আল্লাহর মািাসয়কাসদর সথসক একজন মািাক েম্পসকি 
বণিনা লদসত আমাসক বিা হসয়স —তার কাসনর িলত সথসক গাড় পযিসন্তর 
দূরত্ব হসিা োতশত ব সরর রাস্তা।” [আবূ দাঊদ] 
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- তাসদর নামেমূহ ও কমিেমূহ েম্পসকি লনম্ন লিলখত বণিনা এসেস - লজবরীি 
আিাইলহে োিাম: লতলন অহীর লজম্মাদার। আল্লাহ বসিন, 

 وُح اْْلَِميُن َعلَٰى  [995-998:]الشعراء قَْلبِكَ نََزَل بِِه الرُّ

“সতামার অন্তসরর ওপর (এ কুরআন) রুহুি আমীন নালযি কসরস ন।” [আশ-
শুআরা : ১৯৩-১৯৪]  

লমকাঈি আিাইলহে োিাম লযলন সমঘমািা ও বৃলি বষিসণর লজম্মাদার।  

ইেরালিি আিাইলহে োিাম। লশঙ্গায় িুাঁ সদওয়ার লজম্মাদার।  

মািাকুি মাওত আিাইলহে োিাম, লযলন রুহেমূহ কবজ করার লজম্মাদার। 

আরও কতক মািাসয়কা: লনরাপত্তাদানকারী ও লকরামান কাসতবীন, জান্নাসতর 
দাসরায়ান, জাহান্নাসমর দাসরায়ান ইতযালদ যাসদর েম্পসকি আল্লাহ্  াড়া আর 
সকউ জাসন না। 

-  মািাসয়কাসদর প্রলত ঈমান আনা তাসদর ভাসিাবাো ও মুহাব্বাতসক দালব 
কসর। আল্লাহ তা‘আিা বসিন, 

ا هلل  .[92]البقرة: َوَماَلئَِكتِِه َوُرسُِلِه َوِجْبِريَل َوِميَكاَل فَإِنَّ هللا َعُدو  ل ِْلَكافِِرينَ  َمن َكاَن َعُدوًّ

“সয সকউ আল্লাহ, তাাঁর মািাসয়কা, তাাঁর রােূিগণ এবং লজব্রীি ও মীকাঈসির 
শত্রু হসব, তসব লনশ্চয় আল্লাহ কাসিরসদর শত্রু।” [আি-বাকারাহ : ৯৮] 
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- একজন মুেলিসমর ওপর দালয়ত্ব হসিা মািাসয়কাসদর কি হয় বা খারাপ 
িাসগ এমন েব কমি সথসক লবরত থাকা। এ েম্পসকি রােূিুল্লাহ োল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াোল্লাম সথসক বলণিত হসয়স , লতলন বসিন, 

ا » اَث، فَاَل يَْقَربَنَّ َمْسِجَدنَا، فَإِنَّ اْلَماَلئَِكةَ تَتَأَذَّى ِممَّ َمْن أََكَل اْلَبَصَل، َوالثُّوَم، َواْلكُرَّ
 ]رواه مسلم[« يَتَأَذَّى ِمْنهُ بَنُو آَدَم 

“সয বযলক্ত সপয়াজ, রেুন ও দূগিন্ধ যাতীয় লক ু খায়, সে সযন আমাসদর 
মেলজদেমূসহর কাস  না আসে। কারণ সয েব বস্তুর কারসণ আদম েন্তান 
কি পায় তাসত মািাসয়কাও কি পায়।” [মুেলিম] 

অনুরূপভাসব রােূিুল্লাহ্ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাসমর বাণী: 

 .]رواه مسلم[« ََل تَْدُخُل اْلَماَلئَِكةُ بَْيتًا فِيِه َكْلٌب َوََل ُصوَرةٌ »

“মািাসয়কা সে ঘসর প্রসবশ কসর না, সয ঘসর কুকুর ও  লব রসয়স ।” 
[মুেলিম] 

আল্লাহ আমাসদরসক তাসদর অন্তভুিক্ত করুন যারা মািাসয়কার প্রলত লবশ্বাে 
কসরন তাসদর মুহাব্বাত কসরন এবং তাসদর কি হয় এমন কাজ সথসক 
লবরত থাসকন। আল্লাহর ইচ্ছায় পরবতিী দারসে আমরা ঈমাসনর রুকনেমূহ 
হসত তৃতীয় রুকন অথিাৎ লকতাবেমূসহর প্রলত ঈমান আনা লবষসয় আসিািনা 
করব। 
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লকতাবেমূসহর ওপর ঈমান 
 
এ দারসে ঈমাসনর রুকনেমূহ হসত তৃতীয় রুকন অথিাৎ লকতাবেমূসহর প্রলত 
ঈমান আনা লবষসয় আসিািনা করব। আর তা হসচ্ছ:  
লকতাবেমূসহর প্রলত ঈমান: সযমন লহদায়াত অসেষীসদর লহদায়াসতর জনয 
এবং জগসতর ওপর দিীিস্বরূপ আল্লাহ তার স্বীয় রােূিগসণর ওপর সয েব 
লকতাব নালযি কসরস ন তার প্রলত আমাসদর ঈমান আনা। 
- লবসশষভাসব আল্লাহ আমাসদর জনয সয েব লকতাসবর নাম উসল্লখ কসরস ন। 
সযমন, তাওরাত সযলট আল্লাহ মূো আিাইলহে োিাসমর ওপর নালযি 
কসরস ন, ইলজজি সযলট আল্লাহ ঈো আিাইলহে োিাসমর ওপর নালযি 
কসরস ন, যাবূর সযলট আল্লাহ দাউদ আিাইলহে োিাসমর ওপর নালযি 
কসরস ন এবং কুরআন সযলট আল্লাহ সশষ নবী মুহাম্মাদ োল্লাল্লাহু আিাইলহে 
োিাসমর ওপর নালযি কসরস ন। মহান ও পরাক্রমশািী আল্লাহ বসিন, 

 قُولُوا آَمنَّا بِاهلل َوَما أُنِزَل إَِلْينَا َوَما أُنِزَل إِلَٰى إِْبَراِهيَم َوِإْسَماِعيَل َوإِْسَحاَق َويَْعقُوَب

 [.631]البقرة:  َواْْلَْسبَاِط َوَما أُوتَِي ُموَسٰى َوِعيَسٰى َوَما أُوتَِي النَّبِيُّوَن ِمن َرب ِِهم

“সতামরা বি, ‘আমরা ঈমান এসনল  আল্লাহর প্রলত এবং যা আমাসদর প্রলত 
নালযি করা হসয়স , এবং যা ইবরাহীম, ইেমা’ঈি, ইেহাক, ইয়া’কূব ও তার 
বংশধরসদর প্রলত করা নালযি হসয়স  এবং যা মূো, ঈো ও অনযানয 
নবীগণসক তাসদর রব-এর লনকট হসত সদয়া হসয়স ।” [আি বাকারাহ: ১৩৬] 
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- আি-কুরআনুি কারীম হসিা আেমানী লকতাবেমূসহর েবিসশষ লকতাব। 
এলট পূসবি অবতীণি েকি আেমানী লকতাবেমূসহর রলহতকারী। মহান আল্লাহ 
বসিন, 

 َِما بَْيَن يََدْيِه ِمَن اْلِكتَاِب َوُمَهْيِمًنا َعلَْيه قًا ل ِ ِ ُمَصد ِ  [84]المائدة:  َوأَنَزْلَنا إِلَْيَك اْلِكتَاَب ِباْلَحق 

“আর আলম সতামার প্রলত লকতাব নালযি কসরল  যথাযথভাসব, এর পূসবির 
লকতাসবর েতযায়নকারী ও তার উপর তদারককারীরূসপ।” [আি-মালয়দাহ: ৪৮] 
আল্লাহর বাণী نًا(   দালব কসর সয, আি-কুরআনুি কারীম পূসবির )َعلَْيهِِّ َوُمَهْيمِّ
েব লকতাসবর ওপর িায়োিাকারী এবং ক্ষমতা সকবি তারই। এলট তার 
পূসবির েব লকতাসবর রলহতকারী। 
- মুেলিসমর ওপর ওয়ালজব হি, আল্লাহর লকতাসবর হািািসক হািাি ও 
হারামসক হারাম সজসন, তার কালহনী ও দৃিান্তেমূহ হসত উপসদশ গ্রহণ কসর, 
তার দালব অনুযায়ী আমি কসর, যথাযথভাসব তার লতিাওয়াত কসর ও তার 
ওপর সথসক প্রলতহত করার মাধযসম আল্লাহর লকতাসবর েম্মান করা ও তার 
কিযাণকামী হওয়া। 
আল্লাহ আমাসদরসক তার লকতাসবর বুঝ এবং তার দালব অনুযায়ী আমি 
করার তাওিীক দান করুন। এটুকুসত যসথি করল । আল্লাহর ইচ্ছায় 
পরবতিী দারসে ঈমাসনর রুকনেমূহ হসত িতুথি রুকন অথিাৎ রােূিসদর প্রলত 
ঈমান আনা েম্পসকি আসিািনা করব। 
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রােূিগসণর ওপর ঈমান 

 
এ দারসে ঈমাসনর রুকনেমূহ হসত িতুথি রুকন েম্পসকি আসিািনা করব। 
আর তা হসচ্ছ: 
রােূিগসণর ওপর ঈমান: আর তা হসিা, আমাসদর ঈমান আনা সয, আল্লাহ 
তা‘আিা প্রসতযক উম্মাসতর লনকট তাসদর সথসক রােূি পালিসয়স ন। লযলন 
তাসদরসক এক আল্লাহর ইবাদসতর লদসক আহ্বান করসতন যার সকাসনা 
শরীক সনই আর তাগুসতর ইবাদত বজিন করসত বিসতন। আর রােূিগণ 
েবাই হসিা পুতপলবত্র এবং আমানতদার এবং লহদায়াতকারী ও 
লহদায়াতপ্রাপ্ত। আল্লাহ তাসদরসক যা লদসয় পালিসয়স ন তারা তাসদর েবই 
সপৌঁস  লদসয়স ন। তারা সকাসনা লক ু সগাপন কসরনলন এবং লবকৃত কসরনলন, 
তাসত তারা তাসদর লনসজসদর পক্ষ সথসক একলট শব্দও বাড়ানলন এবং 
কমানলন। আল্লাহ তা‘আিা বসিন, 
سُِل َوَكاَن هللا َعِزيًزا  ةٌ َبْعَد الرُّ ِريَن َوُمنِذِريَن ِلئاَلَّ يَكُوَن ِللنَّاِس َعلَى هللا ُحجَّ بَش ِ سُاًل مُّ رُّ

 [،933]النساء:  َحِكيًما
“েুেংবাদদাতা ও োবধানকারী রােূি সপ্ররণ কসরল , যাসত রােূিগণ আোর 
পর আল্লাহর লবরুসদ্ধ মানুসষর সকাসনা অলভসযাগ না থাসক। আর আল্লাহ 
পরাক্রমশািী, প্রজ্ঞাময়।” [আন-লনো : ১৬৫] 
আল্লাহ তা‘আিা বসিন, 

سُوًَل أَِن اْعبُُدوا هللا َواْجتَنِبُوا الطَّاغُوتَ  ٍة رَّ  [.83]النحل:   َولَقَْد بَعَثَْنا فِي كُل ِ أُمَّ

“আর আমরা অবশযই প্রসতযক জালতসত একজন রােূি সপ্ররণ কসরল  সয, 
সতামরা আল্লাহর ইবাদত কসরা এবং পলরহার কর তাগূতসক।” [আন-নাহি 
৩৬] 
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-  লবসশষ কসর তাসদর মধয হসত যাসদর নাম লনসয়স ন তাসদর ওপর ঈমান 
আনব। সযমন, মুহাম্মাদ, ইবরাহীম, মূো, ঈো, নূহ প্রমূখ েম্মালনত 
রােূিগণ। 
-  সয বযলক্ত তাসদর একজসনর লরোিাতসক অস্বীকার করি সে েবার প্রলত 
কুিরী করি। এ কারসণই আল্লাহ বসিন, 

 [903]الشعراء:  َكذَّبَْت قَْوُم نُوحٍ اْلُمْرَسِلينَ 

“নূসহর েম্প্রদায় রােূিগসণর প্রলত লমথযা আসরাপ কসরল ি।” [আশ-শুআরা : 
১০৫] 
লতলন আরও বসিস ন,  

 [988]الشعراء:  َكذَّبَْت َعاٌد اْلُمْرَسِليَن 

“আদ েম্প্রদায় রােূিসদর প্রলত লমথযাসরাপ কসরল ি।” [আশ-শুআরা : ১২৩] 
এলট আমাসদর েবারই জানা সয, প্রসতযক উম্মতই তাসদর রােূিসদর অস্বীকার 
কসরস । দীন এক হওয়া এবং সপ্ররণকারী একই হওয়ার কারসণ একজন 
রােূিসক অস্বীকার করার অথি হসিা েব রােূিসকই অস্বীকার করা। 
- আল্লাহ তাআিা আমাসদর নবী মুহাম্মাদ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম 
িারা নবীসদর েমালপ্ত টাসনন। সযমন, আল্লাহ তাআিা বসিন, 

 ٌَد أَبَا أََحٍد ِمْن ِرَجاِلكُْم َولَِكْن َرسُوَل هللا َوَخاتََم النَّبِيِ ين  [50]اْلحزاب:  َما َكاَن ُمَحمَّ
“মুহাম্মাদ সতামাসদর সকাসনা পুরুসষর লপতা নন; তসব আল্লাহর রােূি ও 
েবিসশষ নবী।” [আি-আহযাব : ৪০] 
আল্লাহ তা‘আিা তার দীনসক পূসবির েব দীসনর রলহতকারী বালনসয়স ন। 
আল্লাহ তাআিা বসিন, 

 ُْساَلِم ِدينًا فَلَن يُْقبََل ِمْنه ]آل عمران:  َوهَُو فِي اْْلِخَرةِ ِمَن اْلَخاِسِرينَ َوَمن يَْبتَِغ َغْيَر اإْلِ

23] 
“আর সকউ ইেিাম বযতীত অনয সকাসনা দীন গ্রহণ করসত িাইসি তা কখসনা 
তার পক্ষ সথসক কবুি করা হসব না এবং সে হসব আলখরাসত ক্ষলতগ্রস্তসদর 
অন্তভুিক্ত।” [আসি ইমরান : ৮৫] 
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রােূিুল্লাহ্ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম বসিস ন, 
ِة يَُهوِدي  َوََل نَْصَرانِي  ثُمَّ » ٍد ِبيَِدِه ََل يَْسَمُع بِي أََحٌد ِمْن َهِذِه اْْلُمَّ َوالَِّذي َنْفُس ُمَحمَّ

 .]رواه مسلم[« يَُموُت َولَْم يُْؤِمْن بِالَِّذي أُْرِسْلُت بِِه إَِلَّ َكاَن ِمْن أَْصَحاِب النَّار
“সে েত্তার কেম, যার হাসত মুহাম্মাসদর প্রাণ! ইয়াহুদী সহাক আর খৃস্টান 
সহাক, সয বযলক্তই আমার এ লরোিাসতর খবর শুসনস  অথি আমার 
লরোিাসতর উপর ঈমান না এসন মৃতুযবরণ করসব, অবশযই সে জাহান্নামী 
হসব।” [হাদীেলট মুেলিম বণিনা কসরস ন] 
- আর সয বযলক্ত ধারণা করি সয, আল্লাহ তা‘আিা মুহাম্মাদ োল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াোল্লাসমর শরী‘আত  াড়া অনয সকাসনা দীন কবুি করসবন সে 
অবশযই কালির। কারণ, সে কুরআন, েুন্নাহ ও মুেলিম আসিমগসণর 
ইজমাসক অস্বীকার করস । 
আল্লাহর লনকট প্রাথিনা এই সয, আল্লাহ সযন আমাসদরসক তাসদর অন্তভুিক্ত 
কসরন লযলন রােূিগসণর প্রলত ঈমান এসনস ন, তাসদর পদাঙ্ক অনুেরণ 
কসরস ন এবং তাসদর অনুকরণ কসরস ন। এতটুকুসত যসথি করল । 
আল্লাহর ইচ্ছায় আগামী দারসে ঈমাসনর রুকনেমূহ হসত পঞ্চম রুকন 
েম্পসকি আসিািনা করব। আর তা হসিা আলখরাত লদবসের প্রলত ঈমান 
আনা। 
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আলখরাত লদবসের প্রলত ঈমান 

 

ঈমাসনর রুকনেমূহ েম্পসকি আমরা আমাসদর আসিািনা সশষ করব। আর 
এই দারসে পঞ্চম রুকন েম্পসকি আসিািনা করব। আর তা হসিা- 

আলখরাত লদবসের প্রলত ঈমান: আর তা হসিা লকয়ামত লদবে। অথিাৎ আমরা 
অকাটযভাসব লবশ্বাে করব সয, আল্লাহ তা‘আিা মানুষসক কবর সথসক উিাসবন 
তারপর তাসদর লহোব লনসবন এবং তাসদর কসমির ওপর তাসদর লবলনময় 
দান করসবন, অবসশসষ জান্নাতীগণ তাসদর স্তসর এবং জাহান্নামীগণ তাসদর 
স্তসর অবস্থান করসব। আল্লাহ তা‘আিা বসিন, 

ِكنَّ اْلبِرَّ َمْن آَمَن ِباهلل  [999]البقرة:  َواْلَيْوِم اْْلِخرِ  َولَٰ

“বরং ভাসিা কাজ হসিা সয ঈমান আসন আল্লাহ ও আলখরাত লদবসের প্রলত।” 

[আি-বাকারাহ : ১৭৭] আল্লাহ তা‘আিা আসরা বসিন, 

 ْن َونََضُع اْلَمَواِزيَن اْلِقْسَط ِليَْوِم اْلِقيَاَمِة فَاَل تُْظلَُم نَْفٌس َشْيئًا َوإِن َكاَن ِمثْقَاَل َحبٍَّة م ِ

 .[59]اْلنبياء:  َخْرَدٍل أَتَْينَا بَِها َوَكفَٰى ِبنَا َحاِسبِينَ 

“আর লকয়ামসতর লদসন আমরা নযায়লবিাসরর পাল্লােমূহ স্থাপন করব, েুতরাং 
কাসরা প্রলত সকাসনা যুিুম করা হসব না এবং আমি যলদ শেয দানা পলরমাণ 
ওজসনরও হয় তবুও তা আমরা উপলস্থত করব; আর লহসেব গ্রহণকারীরূসপ 
আমরাই যসথি।” [আি-আলিয়া : ৪৭] 
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- আলখরাত লদবসের প্রলত ঈমান অন্তভুিক্ত কসর: কবসরর প্রশ্ন, কবসরর আযাব 
ও লনআমত, কবর সথসক মানুষসক পুনরুত্থাসনর ঈমান, হাশসরর মাসি তাসদর 
একত্রীকরণ, তাসদর লহোব সনওয়া ও তাসদর আমসির প্রলতদান সদওয়া এবং 
লমযান ও পুলেরাসতর প্রলত ঈমান, আমিনামা সযলট ডান অথবা লপ ন লদসয় 
বাম হাসত সদওয়া হসব তার প্রলত ঈমানসক। 

- লকয়ামসতর লদন রসয়স  ভয়াবহ পলরলস্থলত। আল্লাহ তা‘আিা বসিন, 

ٍة يَا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا َربَّكُْم إِنَّ َزْلَزلَةَ السَّاَعِة َشْيٌء َعِظيمٌ يَْوَم تََرْونََها تَْذَهُل كُلُّ ُمْرِضعَ 

ا أَْرَضَعْت َوتََضُع ُكلُّ ذَاِت َحْمٍل َحْملََها َوتََرى النَّاَس سَُكاَرٰى َوَما  هُم بِسَُكاَرٰى َعمَّ

ِكنَّ َعذَاَب هللا َشِديدٌ   [8-9]الحج:  َولَٰ

“সহ মানুষ, সতামরা সতামাসদর রবসক ভয় কর। লনশ্চয় লকয়ামসতর প্রকম্পন 
এক ভয়ঙ্কর বযাপার। সযলদন সতামরা তা সদখসব সেলদন প্রসতযক স্তনয 
দানকালরনী আপন দুগ্ধসপাষয লশশুসক ভুসি যাসব এবং প্রসতযক গভিধালরণী 
তার গভিপাত কসর সিিসব, তুলম সদখসব মানুষসক মাতাি েদৃশ; অথি তারা 
মাতাি নয়। তসব আল্লাহর আযাবই কলিন।” [আি-হাজ : ১-২] 

আর রােূিুল্লাহ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম বসিন, 

َرْت َوإَِذا » ِ  إِذَا الشَّْمُس كُو 
هُ أَْن يَْنظَُر إِلَى َيْوِم اْلِقيَاَمِة َكأَنَّهُ َرأُْي َعْيٍن فَْليَْقَرأْ َمْن َسرَّ

 .]رواه الترمذي وصححه اْللباني[« السََّماُء اْنفََطَرْت َوإِذَا السََّماُء اْنَشقَّتْ 

“লকয়াম লদবসের প্রলত তাকাসত যার েখ হয় সযন তা বাস্তসবর মতই সে 
সযন েূরা তাকবীর, ইনলিতার ও ইনলশকাক লতিাওয়াত কসর।” [হাদীেলট 
লতরলমযী বণিনা কসরস ন আর আিবানী তা েহীহ বসিস ন] 

- আলখরাত লদবসের প্রলত সয ঈমান আনসব, সনক আমি করার প্রলত তার 
আগ্রহ সবসড় যাসব এবং গুনাহ ও মে কমিেমূহ করসত ভয় পাসব। এ িারা 
আল্লাহ যাসদরসক অভাব অনটসন লিপ্ত কসরন অথবা যাসদর ওপর জুিুম 
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আপলতত করার িারা পরীক্ষা কসরন তাসদরসক শান্তনা সদন সয, তাসদর জনয 
এমন একলট লদবে রসয়স  সযখাসন তারা তাসদর জুিসমর বদিা লিসর পাসব। 
আর যখন মুলমনগণ জান্নাসত প্রসবশ করসবন তখন তারা তাসদর কি ও 
দুঃখগুসিা ভুসি যাসবন। সযমনলনভাসব জাহান্নামীগণ যখন তাসত প্রসবশ 
করসবন তখন সযেব েুখ-সভাগ তাসদর েঙ্গী হসয়ল ি তারা তা ভুসি যাসব। 
জাহান্নাম সথসক আল্লাহর লনকট পানাহ িাই। 

আল্লাহ আমাসদরসক তাসদর দিভুক্ত করুন যারা লকয়ামাসতর লদন লনরাপসদ 
আেসব আর আমাসদরসক হালজর করুন আমাসদর নবী মুহাম্মাদ োল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াোল্লাসমর দসি। 

এতটুকুসত আসিািনা যসথি করল । আল্লাহর ইচ্ছায় পরবতিী পাসি আমরা 
লকয়ামাসতর আিামাত েম্পসকি আসিািনা করব। 
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লকয়ামসতর আিামতেমূহ 
 

এ পাসি আমরা লকয়ামসতর আিামাত েম্পসকি আসিািনা করব। অথিাৎ সয 
েব আিামত লকয়ামত েংঘলটত হওয়ার পূসবি সদখা যাসব এবং লকয়ামত 
কা াকাল  হওয়ার প্রমাণ বহন কসর। 

- লকয়ামসতর আিামতেমূহসক স াট ও বড় দুলট ভাসগ ভাগ করার পলরভাষা 
বতলর হসয়স : স াট আিামত হসিা সযগুসিা লকয়ামসতর অসনক আসগ 
েংঘলটত হয়। এ েসবর কতক েংঘলটত হসয়স  ও লনঃসশষ হসয় সগস  আবার 
কতক আস  সযগুসিা বারবার েংঘলটত হয়। আবার কতক আস  সযগুসিা 
প্রকাশ সপসয়স , এখসনা প্রকাশ পাসচ্ছ এবং এসকর পর এক েংলটত হসচ্ছ। 
আবার কতক আস  সযগুসিা এখনও েংঘলটত হয়লন, তসব অবশযই পরম 
েতযবালদ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম সযভাসব েংবাদ লদসয়স ন সেভাসব 
েংঘলটত হসব। 

- লকয়ামসতর স াট আিামত অেংখয, সযমন, ইিম ল লনসয় সনওয়া, লিতনা 
 লড়সয় পড়া, অিীি কমি বযাপক হওয়া, হতযা ও ভুলমকম্প সবলশ হওয়া, েময় 
কা াকাল  হওয়া (অথিাৎ েময় দ্রুত িসি যাওয়া), অসনক লমথযািাসরর পক্ষ 
হসত নবুওয়াসতর দালব করা, খালি পা ও বস্ত্রহীন অভাবী  াগসির রাখািসদর 
প্রাোদ লনসয় বড়াই করা, উম্মতসদরসক মুেলিমসদর লবপসক্ষ ডাকাডালক করা। 
তারপর সশসষর লদসক ইয়াহুদীসদর ওপর মুেলিমসদর লবজয় িাভ করা, তখন 
পাথর ও গা  কথা বিসব তারা মুেলিমসদরসক ইয়াহুদীসদর আত্মসগাপন 
করার স্থানসক সদলখসয় সদসব। এ ধরসনর আরও অসনক আিামত।  
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সযমন, রােূিুল্লাহ্ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম বসিস ন, 

نَا، َويَْكثَُر شُْرُب » إِنَّ ِمْن أَْشَراِط السَّاَعِة أَْن يُْرفََع اْلِعْلُم، َويَْكثَُر اْلَجْهُل، َويَْكثَُر الز ِ
َجاُل، َويَْكثَُر الن َِساُء، َحتَّى يَكُوَن ِلَخْمِسيَن اْمَرأَةً اْلَقي ُِم اْلَواِحدُ  ِفي ، وَ «اْلَخْمِر، َويَِقلَّ الر ِ

 .]متفق عليه[« يَِقلُّ اْلِعْلُم َويَْظَهُر اْلَجْهلُ »ِرَوايٍَة: 

“লকয়ামসতর আিামত হসিা ইিম তুসি সনওয়া হসব। অজ্ঞতা বাড়সব, 
বযলভিার বাড়সব, মদযপান বাড়সব, পুরুসষর েংখযা কমসব এবং নারীসদর 
েংখযা বৃলদ্ধ পাসব, এমনলক পঞ্চাশ জন নারীর জনয একজন উপযুক্ত বযলক্ত 
পাওয়া যাসব।“ অপর একলট বণিনায় এসেস , “ইিম কসম যাসব এবং অজ্ঞতা 
প্রকাশ পাসব।” [মুত্তািাকুন ‘আিাইলহ (বুখারী ও মুেলিম)] 

- লকয়ামসতর বড় আিামতেমূহ: তা হসিা বড় বড় লবষয় যা প্রকাশ পাওয়া 
িারা বুঝা যাসব সয, লকয়ামত অলত লনকসট এবং এ মহা লদবেলট েংঘলটত 
হওয়ার খুব কম েময় অবলশি আস । 

- মুেলিম তার েহীহসত হুযাইিা ইবন উোই আি-লগিারী রালদয়াল্লাহু 
‘আনহু হসত বণিনা কসরস ন, লতলন বসিন, আমরা আসিািনা করসত ল িাম, 
এমতাবস্থায় রােূিুল্লাহ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম আমাসদর মাসঝ 
আেসিন এবং লজজ্ঞাো করসিন, “সতামরা লক আসিািনা কর ?” তারা 
বিি, আমরা লকয়ামসতর আসিািনা করল । লতলন বিসিন, 

ابَّةَ َوطُلُوَع » اَل َوالدَّ َخاَن َوالدَّجَّ إِنََّها لَْن تَقُوَم َحتَّى تََرْوَن قَْبلََها َعْشَر آيَاٍت فَذََكَر الدُّ
َوثاَلثََة  َويَأَُجوَج َوَمأُْجوجَ  عليه السالمالشَّْمِس ِمْن َمْغِربَِها َونُُزوَل ِعيَسى اْبِن َمْريََم 

ُخسُوٍف َخْسٌف ِباْلَمْشِرِق َوَخْسٌف بِاْلَمْغِرِب َوَخْسٌف بَِجِزيَرِة اْلعََرِب، َوآِخُر ذَِلَك نَاٌر 
 «.تَْخُرُج ِمْن اْليََمِن تَْطُرُد النَّاَس إَِلى َمْحَشِرِهمْ 

“দশলট আিামত না সদখা পযিন্ত লকয়ামত েংঘলটত হসব না। আর তা হসিা 
দািাি, সধাাঁয়াশা, দাব্বাতুি আরদ, পলশ্চম আকাসশ েূসযিাদয়, ঈো 
আল্লাইলহে োিাসমর অবতরণ, ইয়াজুজ মাযুসযর প্রকাশ এবং লতনলট ভুলম 
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ধে, একলট পলশ্চসম এবং অপরলট পূবি প্রাসন্ত। আর একলট জাযীরাতুি 
আরসব। আর এর েবিসশষ আিামত হসিা ইয়ামান সথসক একলট অলি সবর 
হসব যা মানুষসক তাসদর হাশসরর লদসক লনসয় যাসব।” 

আমরা আল্লাহর কাস  প্রাথিনা কলর সয, লতলন সযন আমাসদর েলিক বুঝ দান 
কসরন এবং লতলন সযন, আমাসদরসক প্রকাশয ও সগাপনীয় লিতনার অলনিতা 
সথসক বাাঁিান। এতটুকুসত যসথি করল । আল্লাহ তা‘আিার ইচ্ছায় পরবতিী 
দারসে আমরা ঈমাসনর রুকনেমূহ হসত ষষ্ঠ ও েবিসশষ রুকন অথিাৎ 
তাকদীসরর ভাসিা ও মসের প্রলত ঈমান আনা লবষসয় আসিািনা করব। 
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তাকাদীসরর ভাসিা ও মসের প্রলত ঈমান আনা 
 

এ দারসে ঈমাসনর রুকনেমূহ হসত ষষ্ঠ রুকন অথিাৎ তাকাদীসরর ভাসিা ও 
মসের প্রলত ঈমান আনা লবষসয় আসিািনা করব। আর তা হসচ্ছ: 
তাকাদীসরর ভাসিা ও মসের প্রলত ঈমান আনা: আর তা হসিা আমাসদর 
ঈমান আনা সয, যাবতীয় কিযাণ ও অকিযাণ আল্লাহর িায়োিায় ও 
লনধিারসণর কারসণ হসয় থাসক। আর আল্লাহ সকাসনা লক ু হওয়ার আসগ তা 
সয হসব তা জানসতন। এলট তার লনকট িাওসহ মাহিুসয লিলপবদ্ধ কসরস ন। 
আর সকাসনা লক ুই আল্লাহর ইচ্ছা  াড়া হয় না। আল্লাহ প্রলত বস্তুর স্রিা 
এবং লতলন যা িান তাই কসরন। 
- আল্লাহ তা‘আিা প্রলতলট বস্তু েম্পসকি লনসজর পূবিইিম থাকা এবং লনসজর 
জসনয তা লিলপবদ্ধ করার েংবাদ লদসয় বসিন, 

 َِّلَك فِي ِكتَاٍب إِن
ِلَك َعلَى هللا أَلَْم تَْعلَْم أَنَّ هللا يَْعلَُم َما فِي السََّماِء َواْْلَْرِض إِنَّ ذَٰ ذَٰ

 [90]الحج:  يَِسيرٌ 
“আপলন লক জাসনন না সয, আেমান ও যমীসন যা লক ু আস  আল্লাহ তা 
জাসনন। এেবই সতা আস  এক লকতাসব; লনশ্চয় তা আল্লাহর লনকট অলত 
েহজ।” [আি-হজ: ৭০] 

আবু্দল্লাহ ইবন আমর ইবনুি আে রালযয়াল্লাহু আনহুমা সথসক বলণিত, লতলন 
বসিন, আলম রােূি োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়া োল্লামসক বিসত শুসনল , 
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َماَواِت َواْْلَْرَض بَِخْمِسيَن أَْلَف َسنٍَة قَاَل: » َكتََب اللـه َمقَاِديَر اْلَخاَلئِِق قَْبَل أَْن يَْخلَُق السَّ

 ]رواه مسلم[« َوَعْرشُهُ َعلَى اْلَماءِ 
“আেমানেমূহ ও যমীন েৃলির পঞ্চাশ হাজার ব র পূসবি আল্লাহ তা‘আিা 
মাখিুসকর ভাগয লিলপবদ্ধ কসরন। লতলন বসিন, আর তাাঁর আরশ ল ি পালনর 
ওপর।” [হাদীেলট মুেলিম বণিনা কসরস ন]। 
আল্লাহ তা‘আিা প্রলতলট বস্তুসত তাাঁর ইচ্ছা কাযিকর হওয়ার বণিনা লদসয় বসিন, 

 ََوَما تََشاُءوَن إَِلَّ أَن يََشاَء اللـه َربُّ اْلَعالَِمين  :[89]التكوير 
“আর সতামরা ইসচ্ছ করসত পার না, যলদ না েৃলিকুসির রব আল্লাহ্ ইসচ্ছ 
কসরন।” [আত-তাকবীর: ২৯] 
আল্লাহ েুবহানাহু স্পিভাসব বসিন সয, লতলনই েমগ্র জগত ও তাসদর 
আমিেমূহ েৃলি কসরস ন, 

 ََوهللا َخلَقَكُْم َوَما تَْعَملُون  :[93]الصافات. 
“অথি আল্লাহ্ই সতামাসদরসক এবং সতামরা যা কর তা েৃলি কসরস ন।” 
[আে-োিিাত: ৯৬] 
- তাকদীসরর ওপর ঈমান লবশুদ্ধ হওয়ার অতযাবশযকীয় লবষয়গুসিার মসধয 
অনযতম হসিা, আমরা ঈমান আনব সয- 
- বাোর ইচ্ছা ও স্বাধীনতা রসয়স  যার িসি তার কমিেমূহ েংঘলটত হয়, 
সযমন মহান আল্লাহ বসিন, 

 ِمنكُْم أَن يَْستَِقيمَ ِلَمن َشاَء  :[82]التكوير 

“সতামাসদর মসধয সয েরি পসথ িিসত িায়, তার জনয।” [আত-তাকবীর : 
২৮] 
আল্লাহ তা‘আিা বসিন, 

ََل يَُكل ُِف هللا نَْفًسا إَِلَّ ُوْسعََها  :[.823]البقرة 

“আল্লাহ কাউসক তার োসধযর বাইসর দালয়ত্ব সদন না।” [আি-বাকারাহ : ২৮৬] 

- বাোর িাওয়া ও তার কুদরাত আল্লাহর কুদরাত ও ইচ্ছার বালহসর নয়। 
লতলনই বাোসক তা লদসয়স ন এবং তাসক গ্রহণ করার েক্ষম বালনসয়স ন।  
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সযমন আল্লাহ বসিন, 
 ََوَما تََشاُءوَن إَِلَّ أَن يََشاَء هللا َربُّ اْلَعالَِمين  :[.89]التكوير 

“আর সতামরা ইসচ্ছ করসত পার না, যলদ না েৃলিকুসির রব আল্লাহ্ ইসচ্ছ 
কসরন।” [আত-তাকবীর : ২৯] 
- আর আমরা ঈমান আনব সয, কদর হসিা মাখিুসকর মসধয আল্লাহর রহেয। 
লতলন আমাসদর জনয যা বণিনা কসরস ন আমরা তা জালন এবং তার প্রলত 
ঈমান আলন আর যা আমাসদর সথসক অদৃশয তা আমরা সমসন লনই এবং তার 
প্রলত ঈমান আলন। আর আমরা আমাসদর অেমূ্পণি জ্ঞান ও দুবিি বুলদ্ধ িারা 
তাাঁর লবধান ও কমিেমূসহ আল্লাহর োসথ লববাদ কলর না। বরং আমরা আল্লাহর 
পলরপূণি ইনোি ও তাাঁর অেীম প্রজ্ঞার ওপর ঈমান আলন। আর আল্লাহ যা 
কসরন সে েম্পসকি তাসক লজজ্ঞাো করা যাসব না। 
আল্লাহর লনকট প্রাথিনা কলর সয, লতলন আমাসদর জনয কিযাসণর িায়োিা 
করুন ও তার মাধযমেমূহ আমাসদর জসনয প্রস্তুত কসর লদন। আর তাসত 
আমাসদর েন্তুি ও প্রশান্ত লিত্ত থাকার তাওিীক দান করুন। এতটুকুসত 
যসথি করল । আল্লাহর ইচ্ছায় পরবতিী দারসে তাকদীসরর ভাসিা ও মসের 
প্রলত ঈমাসনর িিািি েম্পসকি আসিািনা করব। 
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তাকদীসরর প্রলত ঈমান আনার িিািি 
 

পূসবির দারসে আমরা তাকদীসরর প্রলত ঈমান আনা েম্পসকি আসিািনা 
কসরল । আর এলট অন্তভুিক্ত কসর, প্রলতলট বস্তু েম্পসকি আল্লাহর পূবি জ্ঞান। 
আল্লাহ এলট িাওসহ মাহিুসয লিলপবদ্ধ কসরস ন। আর সকাসনা লক ুই 
আল্লাহর ইচ্ছা  াড়া েংঘলটত হয় না। আর আল্লাহ প্রলতলট বস্তুর স্রিা। 

এ দারসে আমরা তাকদীসরর প্রলত ঈমান আনার িিািি েম্পসকি আসিািনা 
করব। তন্মসধয: 

- তাকদীর হসিা এ দুলনয়াসত আল্লাহর েন্তুলি িাসভর উসদ্দসশয আমি করা, 
সিিা করা ও উদযমতা হালেি করার েবসিসয় বড় সপ্ররণা। একজন মুলমন 
আল্লাহর ওপর ভরো করার েসঙ্গ উপকরণ গ্রহণ করার বযাপাসর আলদি। 
আর এ কথা লবশ্বাে করা সয, উপকরণ আল্লাহর অনুমলত  াড়া সকাসনা িি 
সদয় না। কারণ, আল্লাহ লনসজই উপকরণ েৃলি কসরন এবং লতলনই লনসজই 
িিািি েৃলি কসরন। নবী োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম বসিন, 

َوََل تَْعَجْز، َوإِْن أََصابََك َشْيٌء فَاَل تَقُْل: لَْو أَن ِي  َعلَى َما َيْنفَعَُك، َواْستَِعْن ِباهللاْحِرْص »

ْيَطانِ   «فَعَْلُت َكاَن َكذَا َوَكذَا، َولَِكْن قُْل: قََدُر هللا َوَما َشاَء فََعَل، فَإِنَّ لَْو تَْفتَُح َعَمَل الشَّ
 ]رواه مسلم[

“সতামাসক যা উপকার করসব, তার প্রলত তুলম আগ্রহী হও এবং আল্লাহর 
োহাযয গ্রহণ কর, তসব অক্ষম হসয়া না। আর যলদ সকাসনা লবপদ সতামাসক 
স্পশি কসর, বসিা না: আলম যলদ এরূপ করতাম, তাহসি এরূপ ও এরূপ 
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হসতা। তসব বসিা: আল্লাহই লনধিারণ কসরস ন এবং লতলন যা সিসয়স ন 
কসরস ন। কারণ, «لو» শব্দলট শয়তাসনর আমিসক উনু্মক্ত কসর সদয়।” 
[মুেলিম এলট বণিনা কসরস ন]। 

রােূিুল্লাহ্ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম বসিস ন- 

 .]رواه البخاري[« اْعَملُوا فَكُل  ُميَسٌَّر ِلَما ُخِلَق لَهُ »

“সতামরা কাজ েম্পাদন করসত থাক। সকননা, যাসক সয কাসজর উসদ্দসশয 
েৃলি করা হসয়স  তার জনয সেই কাজসক েহজ কসর সদয়া হয়।” [এলট বুখারী 
বণিনা কসরস ন]। 

- কদসরর প্রলত ঈমাসনর িিািি হসিা, একজন মুলমসনর ওপর আল্লাহ 
যখন সকাসনা লনয়ামত দান কসরন তখন সে শুকলরয়া আদায় কসর, অহংকার 
ও দালম্ভকতা প্রদশিন কসর না, আর আল্লাহ যখন দুলনয়ালব সকাসনা মুেীবত 

িারা তাসক পরীক্ষা কসরন তখন সে েবর কসর, হায় হুতাে কসর না ও 
সভসঙ্গ পসড় না, সযমন আল্লাহ বসিন, 

 ن قَْبِل أَن نَّْبَرأََها ِصيبٍَة فِي اْْلَْرِض َوََل فِي أَنفُِسكُْم إَِلَّ فِي ِكتَاٍب م ِ َما أََصاَب ِمن مُّ

ِلَك َعلَى هللا يَِسيٌر ) اتَكُْم َوََل تَْفَرُحوا بَِما آتَاكُْم َوهللا ََل ( ل َِكْياَل تَأَْسْوا َعلَٰى َما فَ 88إِنَّ ذَٰ

 [.88-88]الحديد:  يُِحبُّ كُلَّ ُمْختَاٍل فَُخوٍر 

“যমীসন বা বযলক্তগতভাসব সতামাসদর উপর সয লবপযিয়ই আসে তা েংঘলটত 
হওয়ার পূসবিই আমরা তা লকতাসব লিলপবদ্ধ সরসখল । লনশ্চয় আল্লাহর পসক্ষ 
এটা খুব েহজ।” (২২) এটা এ জসনয সয, সতামরা যা হালরসয়  তাসত সযন 
সতামরা লবমষি না হও এবং যা লতলন সতামাসদরসক লদসয়স ন তার জনয 
আনলেত না হও। লনশ্চয় আল্লাহ প ে কসরন না সকাসনা উদ্ধত - 
অহংকারীসদরসক।” [আি-হাদীদ : ২২-২৩] 
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- তাকদীসরর প্রলত ঈমাসনর আসরকলট িি হসিা: এলট নি লহংোসক সশষ 
কসর সদয়। িসি মানুষসক আল্লাহ সয অনুগ্রহ দান কসরস ন তার ওপর 
একজন মুলমন লহংো কসরন না। কারণ, আল্লাহই তাসদর তাওিীক লদসয়স ন 
এবং তাসদর জনয তা লনধিারণ কসরস ন। আর লহংেুক যখন অপরসক লহংো 
কসর তখন সে তার এ কমি িারা আল্লাহর কাদর ও বিসনর ওপর আপলত্ত 
আসরাপ কসর। 

- আসরকলট িি হসিা: কাদসরর প্রলত ঈমান অন্তসরর মসধয লবপদ আপদ 
সমাকাবািা করার জনয োহে সযাগায় এবং তাসত মসনাবিসক শলক্তশািী 
কসর। কারণ সে লবশ্বাে কসর সয মৃতুয এবং লরলযক লনধিালরত। আর একজন 

মানুসষর ভাসগয তাই হসব যা তার জনয লিলপবদ্ধ করা হসয়স । সযমন, আল্লাহ 
তা‘আিা বসিন, 

 َقُل لَّن يُِصيَبنَا إَِلَّ َما َكتََب هللا َلنَا ُهَو َمْوََلنَا َوَعلَى هللا فَْليَتََوكَِّل اْلُمْؤِمنُون [.39: ]التوبة 

“বিুন, ‘আমাসদর জনয আল্লাহ্ যা লিসখস ন তা  াড়া আমাসদর অনয লক ু 
ঘটসব না; লতলন আমাসদর অলভভাবক। আর আল্লাহর উপরই মুলমনসদর লনভির 
করা উলিত।” [আত-তাওবাহ : ৫] 

আল্লাহর কাস  প্রাথিনা কলর সয, লতলন আমাসদর ঈমান ও লবশ্বােসক বৃলদ্ধ 

কসর লদন ও আমাসদরসক তার লদসনর ওপর অটুট রাসখন। আর আমাসদর 
সশষ পলরণলত েুের করুন। আল্লাহর ইচ্ছায় পরবতিী দারসে আমরা 
ইেিাসমর রুকনেমূহ েম্পসকি আসিািনা করব। 

 
  



 

 

41 
মজলিসের সেৌরভ 

 

 

  

 

ইেিাসমর রুকনেমূহ 

 



 
 

 

11 
মজলিসের সেৌরভ 

 

 

দুু্’লট োক্ষয প্রদান করা  

োক্ষয প্রদান করা সয, আল্লাহ  াড়া সকাসনা েতয 
ইিাহ সনই। 

এ পাসি আমরা ইেিাসমর রুকনেমূহ েম্পসকি আসিািনা করব। আর তা 
হসিা পাাঁিলট রুকন যার ওপর ইেিাসমর দীন দাাঁলড়সয়। রােূিুল্লাহ োল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াোল্লাম বসিস ন, 

ًدا َعْبُدهُ َوَرسُولُهُ، » بُنَِي اإِلْساَلُم َعلَى َخْمٍس، َشَهاَدِة أَْن ََل ِإلَهَ إَِلَّ هللا َوأَنَّ ُمَحمَّ
ِ اْلبَْيِت، َوَصْوِم َرَمَضانَ  َكاةِ، َوَحج  اَلةِ، َوإِيتَاِء الزَّ  .]متفق عليه[« َوإِقَاِم الصَّ

“ইেিাসমর লভলত্ত রাখা হসয়স  পাাঁিলটর ওপর। োক্ষয সদওয়া সয, আল্লাহ  াড়া 
েলতযকার সকাসনা ইিাহ সনই আর মুহাম্মাদ আল্লাহর বাো ও রােূি। োিাত 
কাসয়ম করা, যাকাত আদায় করা, বাইতুল্লাহর হজ করা এবং রমযাসনর 
োওম আদায় করা।” [মুত্তািাকুন ‘আিাইলহ (বুখারী ও মুেলিম)] 
েুতরাং প্রথম রুকন হসিা দুলট োক্ষয: আল্লাহ  াড়া েলতযকার সকাসনা ইিাহ 
সনই আর মুহাম্মাদ আল্লাহর রােূি। 
এ দুলট োক্ষয হসিা ইেিাসমর িালব। এ দুলট  াড়া ইেিাসম প্রসবশ করা 
েম্ভব না। রােূিুল্লাহ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম বসিন, 

ِ، ويُِقيُموا أُِمْرُت أْن أُقَاِتَل النَّاَس حتَّى يَْشَهُدوا أْن َل إلَهَ إَلَّ هللاُ » ًدا َرسوُل َّللاَّ ، وأنَّ ُمَحمَّ
 ِ َكاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذلَك َعَصُموا ِمن ِي ِدَماَءهُْم وأَْمَوالَُهْم إَلَّ بَحق  اَلةَ، ويُْؤتُوا الزَّ الصَّ

 ِ  .[البخاري]رواه « اإلْساَلِم، وِحَسابُُهْم علَى َّللاَّ
“আমাসক সিাসকসদর লবরুসদ্ধ লজহাদ করার আসদশ সদওয়া হসয়স ; যতক্ষণ 
না তারা োক্ষয লদসব সয, আল্লাহ  াড়া (েতয) সকাসনা উপােয সনই এবং 
মুহাম্মাদ আল্লাহর রােূি। আর তাাঁরা োিাত প্রলতষ্ঠা করসব ও যাকাত প্রদান 
করসব। যখন তারা এ কাজগুসিা েম্পাদন করসব, তখন তারা আমার লনকট 
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সথসক তাসদর রক্ত (জান) এবং মাি বাাঁলিসয় সনসব; লকন্তু ইেিাসমর হক 
বযতীত। আর তাসদর লহোব আল্লাহর ওপর নযস্ত হসব।” [হাদীেলট বুখারী বণিনা 
কসরস ন]। 
রােূিুল্লাহ্ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম আরও বসিন, 

 .]رواه أبو داود[« َمْن َكاَن آِخُر َكاَلِمِه ََل إِلَهَ إَِلَّ هللا َدَخَل اْلَجنَّةَ »

“যার েবিসশষ বাকয হসব “িা-ইিাহা ইল্লাল্লাহ’ (আল্লাহ  াড়া সকাসনা েতয 
মাবুদ সনই), সে জান্নসত প্রসবশ করসব।” [হাদীেলট আবূ দাঊদ বণিনা কসরস ন]। 

- ‘িা ইিাহ ইল্লাল্লাহু’ এর অথি হসিা একজন মানুষ মুসখ স্বীকার করসব এবং 
অন্তসর লবশ্বাে করসব সয আল্লাহ  াড়া েলতযকার সকাসনা ইিাহ সনই। লতলন 
 াড়া অনয েব ইিাহ বালতি এবং অনযায়ভাসব তাসদর উপােনা করা হয়। 
েুতরাং ‘িা ইিাহ ইল্লাল্লাহু’ - আল্লাহ  াড়া অনয লক ুর েলতযকার ইিাহ 
হওয়াসক না কসর এবং তা একমাত্র এক আল্লাহর জনয োবযস্ত কসর। 
আল্লাহ তা‘আিা বসিন, 

ىَ فَقَِد اْستَْمَسَك ِباْلعُْرَوةِ اْلُوثْق فَمن يَْكفُْر بِالطَّاغُوِت َويُْؤِمن ِباهلل  :[833]البقرة 

“অতএব, সয বযলক্ত তাগূতসক অস্বীকার কসর এবং আল্লাহর প্রলত ঈমান 
আসন, অবশযই সে মজবুত রলশ আাঁকসড় ধসর, যা ল ন্ন হবার নয়।” [আি-
বাকারাহ : ২৫৬] 
ইমাম ইবনুি কাইসয়যম রালহমাহুল্লাহ বসিন, 
‘তাগুত অথি হসিা, যিারা একজন বাো তার েীমাসক িঙ্ঘন কসর, িাই তা 
উপােয সহাক বা অনুকরণীয় সহাক বা অনুেরনীয় সহাক।’ 
ইমাম মুহাম্মাদ ইবন আবু্দি ওয়াহহাব রালহমাহুল্লাহ বসিন, 
‘তাগুত অেংখয। আর তাসদর সনতা হসিা পাাঁিজন: অলভশপ্ত ইবলিে, যার 
েম্মলতসত তার ইবাদত করা হয়, সয মানুষসক তাসদর সগািামীর লদসক 
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আহ্বান কসর, সয গাইবী ইিসমর দাবী কসর আর সয আল্লাহর নালযিকৃত 
লবধানসক বাদ লদসয় লবিার িায়োিা কসর।’[1] 
রােূিগণসক সপ্ররণ করা িারা মহান উসদ্দশয হসিা আল্লাহর তাওহীদ এবং 
ইবাদাসত তাসক একক োবযস্ত করা। আল্লাহ বসিন, 

 ِ سُوًَل أَِن اْعبُُدوا هللاَولَقَْد بَعَثَْنا فِي كُل ٍة رَّ  .[83]النحل:  َواْجتَنِبُوا الطَّاغُوتَ  أُمَّ

“আর আলম অবশযই প্রসতযক জালতসত একজন রােূি সপ্ররণ কসরল  সয, 
সতামরা আল্লাহর এবাদত কসরা এবং পলরহার কর তাগূতসক।” [আন-নাহি 
৩৬] 
আল্লাহ আমাসদরসক তার তাওহীসদ লবশ্বােী মুখলিে এবং তার নবী োল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াোল্লাসমর লহদায়াসতর অনুোরী বাোসদর অন্তভুিক্ত করুন। 
এতটুকুসত যসথি করল । আল্লাহর ইচ্ছায় পরবতিী দারসে মুহাম্মাদ োল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াোল্লাম আল্লাহর রােূি োসক্ষযর অথি েম্পসকি আসিািনা েম্পন্ন 
করব। 

 
  

                                                             
1  ইমাম মুহাম্মাদ ইবন আবু্দি ওয়াহহাব রালহমাহুল্লাহুর ‘ ািা াতুি উেূলি ওয়া-

আলদ্দিাতুহা’ 
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দু’লট োক্ষয: এ কথার োক্ষয সদয়া সয,  

মুহাম্মাদ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম আল্লাহর রােূি 

 

আমরা ইেিাসমর রুকনেমূহ হসত প্রথম রুকন েম্পসকি আসিািনা সশষ 
করব। এখন আমরা মুহাম্মাদ োল্লাল্লাহু আল্লাহর রােূি োসক্ষযর আসিািনায় 
অবস্থান করল । 

- এর অথি: স্বীকার করা সয, মুহাম্মাদ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম আল্লাহর 
বাো এবং আল্লাহ তাসক তাাঁর দীন সপৌ াসনার জনয এবং েমগ্র মাখিুসকর 
লহদায়াসতর জনয পালিসয়স ন। আল্লাহ তা‘আিা বসিন,  

َوَما أَْرَسْلنَاَك إَِلَّ َكافَّةً ل ِلنَّاِس بَِشيًرا َونَِذيًرا  :[82]سبأ 

“আর আলম সতামাসক েমগ্র মানব জালতর জনয েুেংবাদদাতা ও ভীলত 
প্রদশিনকারী রূসপ পালিসয়ল ।” [োবা : ২৮] 

আল্লাহ তা‘আিা বসিস ন, 

 ََوَما أَْرَسْلنَاَك إَِلَّ َرْحَمةً ل ِْلعَالَِمين  :[.909]اْلنبياء 

“আর আমরা সতা আপনাসক েৃলিকুসির জনয শুধু রহমতরূসপই পালিসয়ল ।” 
[আি-আলিয়া : ১০৭] 

- আর এ স্বীকারুলক্ত দালব কসর সয, লতলন সয েব েংবাদ লদসয়স ন তা লবশ্বাে 
করা এবং যা আসদশ কসরস ন তার অনুেরণ করা এবং যা সথসক লতলন 
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লনসষধ কসরস ন তা সথসক লবরত থাকা। আর লতলন যার অনুসমাদন লদসয়স ন 
তার বযলতসরসক আল্লাহর ইবাদাত না করা। আল্লাহ তা‘আিা বসিন, 

 ئَِك هُُم اْلُمتَّقُونَ َوالَِّذي َجاَء ْدِق َوَصدََّق بِِه أُولَٰ  ]الزمر[ ِبالص ِ

“আর সয েতয লনসয় এসেস  এবং সয তা েতয বসি সমসনস  তারাই সতা 
মুত্তাকী।” [আয-যুমার : ৩৩] 

আল্লাহ তা‘আিা আসরা বসিন, 

 َوَما يَنِطُق َعِن اْلَهَوٰى إِْن هَُو إَِلَّ َوْحٌي يُوَحٰى  :[5-8]النجم 

“আর লতলন লনসজর পক্ষ হসত সকাসনা কথা বসিন না, তা সকবিই ওহী যা 

তার প্রলত সপ্ররণ করা হসয়ল ি।” [আন-নাজম : ৩-৪] 

আল্লাহ তা‘আিা বসিন, 

 سُوٍل إَِلَّ ِليَُطاَع ِبإِْذِن هللا  [35]النساء:  َوَما أَْرَسْلنَا ِمن رَّ

“সতামাসদর কাস  সকাসনা রােূি সপ্ররণ কলরলন; লকন্তু আল্লাহর অনুমলতক্রসম 
তাসদর অনুকরণ করার জনযই।” [আন-লনো : ৬৪] 

আল্লাহ তা‘আিা আসরা বসিন, 

 ُموَك فِيَما َشَجَر بَْينَُهْم ثُمَّ ََل يَِجُدوا فِي أَنفُِسِهْم َحَرًجا فَاَل َوَرب َِك ََل يُْؤِمنُوَن َحتَّٰى يَُحك ِ

ا قََضْيَت َويَُسل ُِموا تَْسِليًما مَّ  .[33]النساء:  م ِ

“লকন্তু না, আপনার রসবর শপথ! তারা মুলমন হসব না যতক্ষণ পযিন্ত তারা 
লনসজসদর লববাদ-লবেিাসদর লবিার ভার আপনার উপর অপিণ না কসর; 
অতঃপর আপনার মীমাংো েম্পসকি তাসদর মসন সকাসনা লিধা না থাসক এবং 
েবিান্তকরসণ তা সমসন সনয়।” [আন-লনো : ৬৫] 
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- শুধু অন্তসরর লবশ্বাে িারা শাহাদত (োক্ষয প্রদান) লবশুদ্ধ হসব না। বরং সয 
বযলক্ত ইেিাসম প্রসবশ করসত িায় তার জসনয শতি হসচ্ছ শাহাদাত দুলট মুসখ 
উচ্চারণ করা এবং তার দালব অনুযায়ী আমি করা। 

আল্লাহর লনকট প্রাথিনা সয, লতলন আমাসদরসক নবী োল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াোল্লাসমর অনুোরীসদর অন্তিভুক্ত করুন। এতটুকুসত যসথি করল । 
পরবতিী দারসে আমরা সে েব গুনাহ েম্পসকি আসিািনা করব যা কতক 
মুেলিম কসর থাসক, অথি তারা মসন কসর সয তারা ভাসিা কাজ করস । 

 

  



 
 

 

19 
মজলিসের সেৌরভ 

 

 
দীসনর মসধয লবদ‘আত 

 
এ দারসে আমরা সে েব গুনাহ েম্পসকি আসিািনা করব যা কতক মুেলিম 
কসর থাসক আর তারা মসন কসর সয তারা ভাসিা কাজ করস । আর তা 
হসিা দীসনর মসধয লবদ‘আত করা। 
দীসনর মসধয লবদআত: শরীআসত যার সকাসনা লভলত্ত নাই তা িারা আল্লাহর 
ইবাদত করা। অথবা এমন লবষয় িারা আল্লাহর ইবাদত করা যার ওপর নবী 
োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম এবং তার রালশদ খিীিাগণ ল সিন না। 
অথি আল্লাহ েংবাদ লদসয়স ন সয, দীন পলরপূণি হসয়সগস । আল্লাহ বসিন, 

ْساَلَم ِدينًا  [8:المائدة] اْليَْوَم أَْكَمْلُت لَكُْم ِدينَكُْم َوأَتَْمْمُت َعلَْيكُْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت َلكُُم اإْلِ
“আজসকর লদন আলম সতামাসদর জনয সতামাসদর দীনসক পলরপূণি করিাম। 
আর সতামাসদর ওপর আমার লনআমতসক েম্পন্ন করিাম। আর ইেিামসক 
সতামাসদর জনয দীন লহসেসব মসনালনত করিাম।” [আি-মাসয়দা : ৩] 
আমাসদর নবী োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম তার উম্মতসক লবদআত এবং 
দীসনর মসধয নব আলবষ্কার করা েম্পসকি েতকি কসর বসিন, 

 [متفق عليه] «فِيِه، فَهو َرد  َمن أَْحَدَث في أَْمِرنَا هذا ما ليَس »
সয বযলক্ত আমাসদর এ দীসনর মসধয নতুন লক ু আলবষ্কার করি যা তাসত সনই 
তা প্রতযাখযাত।” [মুত্তািাকুন ‘আিাইলহ (বুখারী ও মুেলিম)]। অথিাৎ ‘রাদ্দ’ শসব্দর 
অথি প্রতযাখযাত অগ্রহণসযাগয। 
রােূিুল্লাহ্ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম আরও বসিন, 

دي ِعْش منكم بعه من يَ بشيًّا، فإنَّ عبًدا حَ  م بتقوى هللاِ والسمعِ والطاعِة وإنْ وصيكُ أُ »
وا بها، كُ ن تمسَّ يدِ ين الراشِ ي ِ فاِء المهدِ لَ ِة الخُ نَّ ي وسُ تِ نَّ فسيرى اختالفًا كثيًرا، فعليكم بسُ 

حدثٍة بدعةٌ، وكلَّ بدعٍة كلَّ مُ ثاِت اْلموِر فإنَّ حدَ ِذ، وإياكم ومُ وا عليها بالنواجِ وَعضُّ 
 .[رواه أبوداود وصححه اْللباني]« ضاللةٌ 
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“আলম সতামাসদরসক আল্লাহর তাকওয়া অবিিন করা, সশানা ও আনুগতয 
করার উপসদশ লদলচ্ছ যলদও (সতামাসদর আমীর) সকাসনা হাবেী সগািাম হয়। 
কারণ, আমার পর সতামাসদর সথসক যারা সবসি থাকসব তারা অসনক 
মতলবসরাধ সদখসত পাসব। েুতরাং আমার েুন্নাত এবং লহদায়াত প্রাপ্ত 
খিীিাগসণর েুন্নাতসক আাঁকসড় ধর। সতামরা তা মজবুত কসর ধর এবং দাাঁত 
িারা তার ওপর কামড় দাও। আর সতামরা নব আলবষৃ্কত লবষয়েমূহ হসত 
লবরত থাসকা। কারণ েব নব আলবষৃ্কত বস্তু লবদআত। আর েব লবদআতই 
সগামরাহী।” [আবূ দাউদ। আিবানী হাদীেলটসক েহীহ বসিস ন]। 

লবদআসতর অসনক প্রকার রসয়স । তার মসধয লক ু হসিা লবশ্বােগত 
লবদআত। সযমন, আল্লাহর নাম ও লেিতােমূহসক অস্বীকার করা। অথবা 
নবী ও রােূিগণ  াড়া অনয সকাসনা মানুষসক লনষ্পাপ বসি লবশ্বাে করা। 
অথবা সকাসনা বস্তুর মসধয উপকার, ক্ষলত ও বরকত আস  বসি লবশ্বাে করা 
যাসত আল্লাহ তা রাসখনলন। এ ধরসনর আরও লবলভন্ন ধরসনর লবশ্বাে করা 
যার সকাসনা লভলত্ত শরীআসত নাই। 
লবদআসতর প্রকারেমূহ হসত লক ু লবদআত হসিা, আমিী লবদআত। এগুসিা 
আবার কসয়ক প্রকার: আর তা হসিা, 
১- এমন লক ু ইবাদত আলবষ্কার করা শরীআসত যার সকাসনা লভলত্ত নাই। 
সযমন, শরীয়ত অননুসমালদত োিাত আলবষ্কার করা, বা শরীয়ত অননুসমালদত 
োওম আলবষ্কার করা বা শরীয়ত অননুসমালদত উৎেব আলবষ্কার করা। সযমন, 
ঈসদ মীিাদুন্নবীর নযায় অনযানয নব আলবষৃ্কত ঈদেমূহ। 
২- শরীয়ত অনুসমালদত ইবাদসত বৃলদ্ধ করা। সযমন, যুহসরর োিাসত ইচ্ছাকৃত 
পঞ্চম রাকাত বৃলদ্ধ করা এই লবশ্বাসে সয এরূপ করা ববধ। 
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৩- শরীয়ত অনুসমালদত ইবাদত শরীয়ত অননুসমালদত পদ্ধলতসত আদায় 
করা। সযমন, জামাতবদ্ধভাসব (একই আওয়াসয)[1] লযলকর করা এবং ববধ 
মসন কসর ওযুসত দুই হাত সধায়ার আসগ দুই পা সধায়া। 
৪- শরীত অনুসমালদত ইবাদসতর জনয সকাসনা েময়সক খাে করা, যা শরীয়ত 
খাে কসরলন। সযমন, শাবাসনর ১৫ তালরসখর রাত ও লদনসক লকয়াম ও 
লেয়াসমর জনয খাে করা। সমৌলিকভাসব লেয়াম ও লকয়াম ববধ, লকন্তু এলটসক 
সকাসনা েমসয়র োসথ লনধিারণ করসত হসি দিীি িাগসব। 
লবদআত প্রকাশ পাওয়ার কারণেমূহ: দীসনর লবধানেমূহ েম্পসকি অজ্ঞতা, 
প্রবৃলত্তর অনুেরণ, লবলভন্ন মানুসষর মতামসতর পক্ষাবিিন করা এবং তাসক 
কুরআন ও েুন্নাসহর ওপর প্রাধানয সদয়া, কাসিরসদর োসথ োদৃেয অবিিন 
করা। দূবিি ও নবী োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাসমর ওপর বাসনায়াট 
হাদীেেমূসহর ওপর ভরো করা। আর লবদআসতর েবসিসয় বড় ও অনযতম 
কারণ হসিা বাড়াবালড় করা। 
আমরা আল্লাহর লনকট প্রাথিনা কলর সয, লতলন আমাসদরসক তাসদর অন্তভুিক্ত 
করুন যারা েুন্নাসতর অনুেরণ কসর এবং আমাসদরসক লবদআত ও কু-েংস্কার 
হসত দূসর রাখুন। এতটুকুসত যসথি করল । আল্লাহর ইচ্ছায় আগামী পাসি 
ইেিাসমর রুকনেমূহ হসত ২য় রুকন ও ইেিাসমর খুলট অথিাৎ োিাত 
েম্পসকি আসিািনা করব। 

 
 
 

                                                             
1 এ সথসক যা লক ু লশক্ষা সদয়ার উসদ্দসশয হসয় থাসক তা বাদ সদয়া হসব। তসব শতি হসচ্ছ 

লশক্ষার জনয যতটুকু জরুরী তার ওপর েীমাবদ্ধ থাকসত হসব। স্থায়ীভাসব তা গ্রহণ 
করা যাসব না। 
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োিাত 

 
এ দারসে ইেিাসনর রুকনেমূহ হসত লিতীয় রুকন অথিাৎ োিাত লবষসয় 
আসিািনা করব। 
- মুেলিম ও কালিসরর মাসঝ প্রাথিকয লনধিারণকারী হসিা োিাত। সযমনলট 
রােূিুল্লাহ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম বসিস ন- 

اَلةِ » ْرِك َواْلكُْفِر تَْرَك الصَّ ُجِل َوَبْيَن الش ِ  ]رواه مسلم[« إِنَّ بَْيَن الرَّ
“একজন মানুষ এবং লশকি ও কুিসরর মসধয প্রাথিকয হসিা োিাত স সড় 
সদওয়া।” [মুেলিম এলট বণিনা কসরস ন]। 
- এলট ইেিাসমর খুাঁলট। সযমনলট নবী োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম বসিস ন, 

اَلةُ » ْساَلُم، َوَعُموُدهُ الصَّ  ]رواه الترمذي[« َرأُْس اْْلَْمِر اإْلِ
“যাবতীয় লবষসয়র মাথা হসিা ইেিাম আর তার খুাঁলট হসিা োিাত।” হাদীেলট 
লতরলমযী বণিনা কসরস ন]। 

োিাত হসিা এমন একলট আমি যার েম্পসকি েবি প্রথম লহোব সনওয়া 
হসব, যলদ তা শুদ্ধ হয় তার েব আমিই শুদ্ধ হসব। আর যলদ তা খারাপ হয়, 
তার েমস্ত আমিই নি হসব। রােূিুল্লাহ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম 
বসিস ন, 

َل َما يَُحاَسُب بِِه اْلعَْبُد َيْوَم اْلِقيَاَمِة ِمْن َعَمِلِه َصاَلتُهُ فَإِْن َصلَُحْت فَقَْد أَْفلََح » إِنَّ أَوَّ
  ]رواه أبو داود والترمذي والنسائي[.« اَب َوَخِسرَ َوأَْنَجَح َوإِْن فََسَدْت فَقَْد خَ 

“লকয়ামাসতর লদন বাোর আমি হসত েবি প্রথম তার োিাসতর লহোব হসব। 
যলদ তা লিক হয়, তাহসি েিি ও কালময়াব হি। আর যলদ তা িালেদ হয় 
তসব সে বলঞ্চত ও ক্ষলতগ্রস্ত হি।” [হাদীেলট আবূ দাউদ, লতরলমযী ও নাোঈ বণিনা 
কসরস ন] 
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- এ দুলনয়া হসত োিাতই হি রােূিুল্লাহ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাসমর 
সিাসখর শীলথিতা। রােূি োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম বসিস ন, 

الةِ » ةُ َعْيِني فِي الصَّ  .]رواه النسائي[« َوُجِعلَْت قُرَّ
“আমার সিাসখর শীলথিতা োিাসত রাখা হসয়স ।” [এলট নাোয়ী বণিনা কসরস ন।] 
সিাসখর শীলথিতা: অথিাৎ যার িারা সিাখ শীতি হয় এবং অন্তর তৃলপ্ত পায়। 
- োিাত হসিা বাো ও মহান রসবর মাসঝ সেতু বন্ধন। সয োিাতসক 
ইখিাে ও লবনসয়র োসথ আদায় করসব তাসক এলট মে কমি ও অিীিতা 
সথসক লবরত রাখসব। আল্লাহ তাআিা বসিন, 

 اَلةَ تَْنَهٰى َعِن  .[53]العنكبوت:  اْلفَْحَشاِء َواْلُمنَكرِ إِنَّ الصَّ
“লনশ্চয় োিাত মে কমি ও অিীিতা সথসক লবরত রাসখ।” [আি-আনকাবূত : 
৪৫] 
- োিাত রােূিুল্লাহ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাসমর েুন্নাহ অনুযায়ী আদায় 
না করসি তা শুদ্ধ হসব না। সযমন, রােূি োল্লাল্লাহু আিািাইলহ ওয়াোল্লাম 
বসিন, 

 ]متفق عليه[« َصلُّوا َكَما َرأَْيتُُموِني أَُصل ِي»
“সতামরা আমাসক সযভাসব োিাত আদায় করসত সদসখ  সেভাসব োিাত 
আদায় কর।” মুত্তািাকুন ‘আিাইলহ (বুখারী ও মুেলিম)। 

েুতরাং একজন মুেলিসমর ওপর ওয়ালজব হসিা োিাসতর লবধান এবং 
আদাসয়র পদ্ধলত রােূিুল্লাহ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম সথসক বলণিত 
হাদীে অনুযায়ী লশখসব যাসত সে তা পলরপূণিভাসব আদায় করসত পাসর এবং 
তা আদায় কসর োওয়াব ও মহা লবলনময় িাভ করসত পাসর। 
এতটুকুসত যসথি করল । আল্লাহর ইচ্ছায় পরবতিী দারসে োিাসতর লবধান 
েম্পসকি আসিািনা েম্পন্ন করসবা। 
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পলবত্রতা 
 
 
এ দারসে আমরা োিাত লবশুদ্ধ হওয়ার শতিেমূহ হসত একলট শতি অথিাৎ 
পলবত্রতা লবষসয় আসিািনা করব। 
অলভধাসন তাহারাত অথি হসিা, ময়িা সথসক পলরচ্ছন্ন হওয়া। আর শরীআসতর 
পলরভাষায় এর অথি হসিা হাদাে (অপলবত্রতা) তুসি সদওয়া এবং নাজাোত 
(নাপাকী) দূর করা। 
- এর িসি পলবত্রতা দুই ভাসগ লবভক্ত হি: 
প্রথম প্রকার: হাদাে (অপলবত্র) সথসক পলবত্র হওয়া। এলট যলদ বড় নাপালক 
হয়, তাহসি তা দূর করসত হসব সগােি করার িারা। আর যলদ স াট নাপালক 
হয় তাহসি তা দূর করসত হসব ওযূ িারা। আর তাহারাত পালন িারা হসব 
অথবা পালন না থাকা অবস্থায় বা পালন বযবহাসর অক্ষম হসি তায়ামু্মম িারা 
হসব। 
লিতীয় প্রকার: নাজাোত (নাপাকী) হসত পলবত্রতা অজিন করা। আর তা হসিা 
সদহ, সপাশাক এবং সয যমীসন োিাত আদায় করা হয় তা সথসক নাপাকী 
দূর করা। যলদ মুি নাপাকী দূর করা হয় তসব রং ও দূগন্ধি দূর করসত অক্ষম 
হসি তা অবলশি থাকাসত সকাসনা অেুলবধা নাই। 
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কতক নাপকী রসয়স  যা শরীর, সপাশাক ও স্থান সথসক দূর করা ওয়ালজব: 
মানুসষর সপশাব, পায়খানা ও রক্ত[1] (অল্প রুসক্ত েমেযা সনই), সয েব জন্তুর 
সগাস্ত খাওয়া হারাম তার সপশাব ও সগাবর নাপাক। (আর সযেব জন্তুর 
সগােত খাওয়া হািাি তার সপশাব ও সগাবর পলবত্র।) আরও নাপাক বস্তু 
হসিা: মৃত[2], শুকর, কুকুর[3], মাযী ও ওদী।[4] োমানয নাপাকী যা সথসক 
লবরত থাকা কিকর তা ক্ষমাসযাগয। 

                                                             
1  নাপাক রক্ত হসিা প্রবালহত রক্ত। সযমন, যসবহ করার েময় যসবহকৃত জন্তু হসত সবর 

হওয়া রক্ত। আর সয রক্ত জসবহ করার পর জন্তুর োসথ সিসগ থাসক সযমন, রসগর 
োসথ, কলিজাসত, লতলল্ল ও সহাসের োসথ সে েব রক্ত পাক। 

2  মৃতপ্রালণ: সয জন্তু শরয়ী লবধান অনুযায়ী যসবহ করা হয়লন। মৃতপ্রালণ সথসক বাদ সদওয়া 
হসব মা  এবং সয েব জন্তু পালন  াড়া অনয সকাথাও বেবাে কসর না এবং মৃত 
িলড়ং। এ দুলট পাক এগুসিা যসবহ করা  াড়া খাওয়া হািাি। অনুরূপভাসব নাপাক 
মৃতপ্রালণ সথসক বাদ সদওয়া হসব সয েব জন্তুর প্রবালহত রক্ত নাই সযমন, লপপড়া, 
মাল  ও লবটি। এ গুসিা পলবত্র তসব খাওয়া হািাি নয়।  

3  রােূিুল্লাহ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম বসিন, “সতামাসদর কাসরা সেসট যখন কুকুর 
মুখ সদয় তখন তার পলবত্রতা হসিা তা োতবার সধায়া যার প্রথমবার হসিা মালট 
িারা।” [এলট মুেলিম বণিনা কসরস ন।] ইমাম নববী বসিন, ‘যখন তার সপশাব, 
পায়খানা, রক্ত, ঘাম, তার িুি, িািা এবং তার সকাসনা অঙ্গ সকাসনা পলবত্র লজলনসষর 
মসধয পসড় যার সকাসনা একলট (অথিাৎ কুকুসরর অংশ বা পাত্র সথসক সকাসনা একলট) 
তরি তখন তা োতবার সধায়া ওয়ালজব এবং একবার মালট লদসয় ধুসত হসব।’  

4  মযী: এলট এক প্রকার পাতিা লপলচ্ছি পালন যা সযৌন উসত্তজনার েময় লনলক্ষপ্ত হওয়া 
ও গলত  াড়া সবর হয়। এলট সবর হওয়ার পর শরীর লনসস্তজ হয় না। এ সথসক 
পলবত্রতা: লিঙ্গ ও অন্ডসকাষ দুলট ধুসয় সিিসব। আর যলদ কাপসড় িাসগ তাহসি সয 
জায়গা িাগস  তা ধুসয় সিিসব। আর ওদী হসিা গাঢ় োদা পালন যা সপশাসবর পর 
সবর হয়। এ সথসক পলবত্রতা অজিন সপশাব সথসক পলবত্রতা অজিন করার মসতাই। 
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- যখন একজন মুেলিম পায়খানা ও সপশাসবর রাস্তা লদসয় সবর হওয়া নাপালক 
দূর করসত িায় তখন সে পালন িারা ইসস্তঞ্জা করসব অথবা লিিা বযবহার 
করসব অথবা লটেুয ইতযালদ[1] লদসয় পলরষ্কার করসব। যখনই ওযূ করার ইচ্ছা 
করসব তখনই পলরস্কার করা জরুলর নয়। বরং যখন সপশাব করসব তখন 
সে তার িিাস্থান ধুসয় সিিসব অনুরূপভাসব যখন সে পায়খানা করসব তখন 
সে তার পায়ূপথ ধুসয় সিিসব। আর যলদ বাতাে সবর হয় তখন তার সথসক 
পলবত্রতা হালেি করসব না। 
আল্লাহ আমাসদর অন্তর ও সদহসক বালহযক ও আলত্মক আবজিনা সথসক পলবত্র 
করুন। 
এতটুকুসত যসথি করল । আল্লাহর ইচ্ছায় পরবতিী পাসি আমরা স াট নাপাকী 
সথসক পলবত্রতা অজিন েম্পসকি আসিািনা করব। 

 
  

                                                             
1 পাথর অথবা লটেূ ইতযালদ িারা পলবত্রতা অজিসনর সক্ষসত্র পলরস্কার হওয়ার পরও ওয়ালজব 

হসিা লতনবাসরর কম যাসত না হয়। 
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অযুর পদ্ধলত 

 
এ পাসি আমরা স াট নাপাকী সথসক পলবত্রতা অজিন েম্পসকি আসিািনা 
করব। আর তা হসব ওযূ িারা। 

- ওযূ পলবত্র পালন লদসয় হসত হসব। যলদ পালনসত নাপালক পসড় তার রং, 
স্বাদ ও গন্ধ পলরবতিন হসয় যায় তসব তা লদসয় ওযূ বা সগােি করা ববধ হসব 
না। 

ওযূর শতি: ওযূ অঙ্গেমূসহ েরােলর পালন সপৌ সত বাধা হয় এমন বস্তু দূর 
করা। সযমন, মালট, আিাসিা বস্তু, সমাম, ঘন রং এবং নক পালিশ যা মলহিারা 
িাগায় ইতযালদ। 

- দু’লট েহীহ গ্রসে রসয়স , নবী োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম বসিন, 

ُث فِيِهَما نَْفَسهُ َغفََر هللا لَهُ َما » أَ نَْحَو ُوُضوِئي َهذَا ثُمَّ َصلَّى َرْكعَتَْيِن ََل يَُحد ِ َمْن تََوضَّ
َم ِمْن ذَْنبِهِ   «.تَقَدَّ

“সয বযলক্ত আমার মত এ রকম উযূ করসব, অতঃপর দু’রাক‘আত োিাত 
আদায় করসব, যাসত সে লনসজর নিসের েসঙ্গ কথা বিসব না, তার পূসবির 
গুনাহ্ ক্ষমা কসর সদয়া হসব।” 

রােূিুল্লাহ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাসমর আদশি অনুযায়ী ওযূ করার 
পদ্ধলত- 

- অন্তসর ওযূর লনয়ত করসব, তসব মুসখ লনয়ত উচ্চারণ করা ববধ নয়। 

- তারপর বিসব, লব লমল্লাহ, তারপর দুই হাসতর কবলজ লতনবার ধুইসব। 
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- তারপর লতন অঞ্জলিসত লতনবার কুলি করসব এবং নাসক পালন সদসব। 
তারপর লতনবার সিহারা ধুইসব। আর সিহারার পাশাপালশ েীমানা হসিা এক 
কান সথসক অপর কান পযিন্ত। আর িিািলি েীমানা হসিা কপাসির 
উপলরভাগ সথসক থুতলনর লনি পযিন্ত। যলদ ওযূকারীর দালড় পাতিা হয় যার 
সভতর লদসয় িামড়ার রং সদখা যায় তা হসিা দালড়র সভতর বালহর উভয় 
অংশ সধায়া ওয়ালজব। আর যলদ দালড় ঘন হয় যা িামড়া সিসক রাসখ, তাহসি 
বালহসরর অংশ সধায়াই যসথি হসব। আর দালড় সখিাি করা মুস্তাহাব। 

- তারপর দুই হাত আঙু্গসির মাথা সথসক লনসয় কনুই পযিন্ত ধুইসব। (কনুই 
সধায়ার অন্তভুিক্ত) প্রথসম ডান হাত তারপর বাম হাত ধুইসব। 

- তারপর মাথা ও দুই কান নতুন পালন লদসয় মাসেহ করসব। তার লনয়ম 
হসিা, দুই হাত লদসয় মাথার োমসন সথসক লপ ন লদসক গরদান পযিন্ত 
লিরাসব। তারপর সযখান সথসক শুরু কসরস  সেখাসন লিলরসয় আনসব। অথিাৎ 
গদিান সথসক মাথার অগ্রভাগ পযিন্ত লিরাসব। তারপর সে তার দুলট তজিনী 
আঙু্গিসক কাসনর মসধয প্রসবশ করাসব এবং দুই কাসনর বালহযক অংশসক 
বৃদ্ধা আঙু্গি লদসয় একবার মাসেহ করসব।[1] 

- তারপর দুই পা টাখনুেহ লতনবার সধৌত করসব। প্রথসম ডান পা তারপর 
বাম পা। টাখনু হসিা: পা ও সগাড়ালির সজাড়ার স্থাসন দুলট উাঁিা হালি। 

- ওযূর িরযেমূসহর আসরকলট হসিা: ওযূর অঙ্গগুসিার মাসঝ ধারাবালহকতা 
বঝায় রাখা। একলট অঙ্গ সধায়ার পর পরবতিী অঙ্গ সধায়ার মসধয দীঘি লবরলত 
গ্রহণ না করা। 

 

 
                                                             
1  মাথা সথসক ঝুসি পড়া িুি মাসেহ করা ওয়ালজব নয়। 
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- ওযূর পসর এ কথা বিা েুন্নাত। 

ًدا عبُد هللا ورسولُه أشهدُ »  .[رواه مسلم] «أْن َل إلهَ إَلَّ هللاُ، وأنَّ ُمحمَّ

“আলম োক্ষয লদলচ্ছ সয, আল্লাহ  াড়া সকাসনা েতয ইিাহ সনই এবং মুহাম্মাদ 
োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম আল্লাহর বাো ও রােূি।” [হাদীেলট মুেলিম 
বণিনা কসরস ন] 

সহ আল্লাহ আপলন আমাসদর তাওবাকারীসদর অন্তভুিক্ত করুন এবং পলবত্রতা 
অজিনকারীসদর অন্তিভুক্ত করুন। এতটুকুসত যসথি করল । আল্লাহর ইচ্ছায় 
পরবতিী পাসি এমন লক ু ভুি লনসয় আসিািনা করব কতক মানুষ ওযূ করার 
েময় সযগুসিাসত পলতত হয়। 
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ওযূর ভূি-ত্রুলট 

 
পূসবির পাসি আমরা ওযূ ও ওযূর পদ্ধলত েম্পসকি আসিািনা কসরল । আর 
এই পাসি আমরা এমন লক ু ভুি েম্পসকি আসিািনা করব কতক মানুষ 
তাসদর ওযূসত সযেব ভুসি পলতত হয়। সযমন, 
- নাসক পালন সদওয়া ও কুলি করা স সড় সদওয়া। িতওয়া লবষয়ক স্থায়ী 
কলমলটর আসিমগণ বসিস ন: 
‘ওযূসত নাসক পালন সদওয়া ও কুলি করা নবী করীম োল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াোল্লাসমর আমি ও কমি িারা প্রমালণত। তাই এ দুলট আমি সিহারা 
সধায়ার অন্তিভূক্ত। েুতরাং সয বযলক্ত এ দুলট বা তার সয সকাসনা একলট স সড় 
সদসব তার ওযূ শুদ্ধ হসব না।’[1] 
- ওযূর আরও ভুি হসিা, দুই হাসতর োসথ দুই কবলজ না সধায়া আর ওযূর 
শুরুসত কবলজ সধায়াসক যসথি মসন করা। লবশুদ্ধ লনয়ম হসিা দুই হাসতর 
োসথ দুই কবলজ সধায়া যলদও ওযূর শুরুসত ধুসয় থাসক। ওযূর শুরুসত 
কবলজিয় সধায়া হসিা মুস্তাহাব আর দুই হাসতর োসথ সধায়া ওয়ালজব। 
- ওযূর আরও ভূি হসিা, দুই কনুই বা দুই টাখনু বা দুই সগাড়ািী সধায়াসত 
অিেতা করা বা স সড় সদওয়া, অথি এ লবষসয় হাদীসে ধমলক এসেস । 
সযমন, হাদীসে এসেস  নবী োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম বসিন, 

 ]رواه مسلم[« َوْيٌل ِلْْلَْعقَاِب ِمْن النَّاِر أَْسبِغُوا اْلُوُضوءَ »
“সগাড়ািীেমূসহর জনয রসয়স  ওয়াইি জাহান্নাম। সতামরা ওযূসক পূণি 
কসরা।” [হাদীেলট মুেলিম বণিনা কসরস ন]। সগাড়ািী হসিা পাসয়র সশষ অংশ। 

                                                             

1  িতওয়া লবষয়ক স্থায়ী কলমলট। (৭৮/৪)। 
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নবী োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম এক সিাকসক সদখসিন, তার পাসয় এক 
নখ পলরমাণ জায়গা স সড় সে ওযূ কসরস । তখন লতলন তাসক বিসিন,  

 ]رواه مسلم[« اْرِجْع فَأَْحِسْن ُوُضوَءكَ »
“তুলম লিসর যাও তুলম সতামার ওযূসক েম্পন্ন কসরা।” [এলট মুেলিম বণিনা 
কসরস ন]। অপর হাদীসে এেস - 

ِم هَ ررأى رُجال يُصل ي ، وفِي َظْهِر قََدَمِه لمعَةٌ قْدَر الد ِ  صلى هللا عليه وسلم النبي أن»
]رواه أبو  «أن يُِعيَد الوضوَء والصالةَ  صلى هللا عليه وسلملم يُصبها الماُء فأَمَرهُ النبي 

 .داود وصححه اْللباني[
“নবী োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম এক সিাকসক োিাত আদায় করসত 
সদখসিন, এ অবস্থায় সয তার পাসয়র ওপর এক লদরহাম পলরমাণ শুকনা 
ল ি যাসত পালন সপৌস লন। তখন রােূিুল্লাহ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম 
তাসক ওযূ এবং োিাত দুসটাই পুনরায় আদায় করসত বিসিন।” [এলট আবূ 
দাউদ বণিনা কসরস ন আর আিবানী তা েহীহ বসিস ন] 

- ওযূর আরও ভূি হসিা ওযূর েব বা কতক অঙ্গসক লতনবাসরর সবলশ সধায়া। 
এলট েুন্নাসতর পলরপেী। 
- ওযূর প্রিলিত ভূি হসিা: পালন বযবহাসর অপিয় করা। আল্লাহ তাআিা 
বসিন, 

 ََوََل تُْسِرفُوا إِنَّهُ ََل يُِحبُّ اْلُمْسِرفِين  :[89]اْلعراف.  
“সতামরা অপিয় কসরা না। লনশ্চয় লতলন অপিয়কারীসক প ে কসরন না।” 
[আি-আরাি: ৩১] 

আল্লাহ তাআিা আমাসদরসক তার নবীর েুন্নাত ও পদাঙ্ক অনুেরণ করার 
তাওিীক লদন। এতটুকুসত যসথি করল । আল্লাহর ইচ্ছায় পরবতিী দারসে 
আমরা সমাজার উপর মাসেহ করা লবষসয় আসিািনা করব। 

 
َ  
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িামড়া, কাপসড়র সমাজা ও  
এ জাতীয় বস্তুর ওপর মাসেহ করা 

 
আমরা পলবত্রতার লবধান েম্পকিীয় সয আসিািনা শুরু কসরল িাম তার 
ধারাবালহকতায় আমরা এ পাসি িামড়ার সমাজা, কাপসড়র সমাজা ও এ জাতীয় 
বস্তুর উপর মাসেহ করা েম্পসকি আসিািনা করব। [1] 
এলট আল্লাহর পক্ষ সথসক বাোসদর জনয একলট  াড় ও েুসযাগ। এলট এ 
শরীআসতর মসধয েহজীকরসণর একলট লনদশিন। 
- সমাজার ওপর মাসেহ করার জনয পাাঁিলট শতি রসয়স - 
১- সমাজা পলবত্র হসত হসব। েুতরাং নাপাক সমাজার ওপর মাসেহ করা শুদ্ধ 
হসব না। 
২- ববধ হসত হসব। েুতরাং সয সমাজা বযবহার করা হারাম তার উপর মাসেহ 
করা ববধ হসব না। সযমন, িুলর করা সমাজা এবং পুরুসষর জনয সরশমী কাপড় 
লদসয় বানাসনা সমাজার ওপর মাসেহ করা ববধ নয়। 
৩- সমাজািয় পলবত্রত অবস্থায় পলরধান করা। 
৪- স াট নাপালকর সক্ষসত্র মাসেহ করসব। আর যলদ বড় নাপাকী হয় তখন 
সমাজা সখািা এবং দুই পা সধায়া ওয়ালজব। 
৫- মাসেহ শরীআত লনধিালরত েমসয়র মসধয হসত হসব। আর তা হসিা 
মুকীসমর জনয এক লদন এক রাত (অথিাৎ ২৪ ঘণ্টা) আর মুোলিসরর জনয 

                                                             
1  খুিি হসিা িামড়া িারা লনলমিত বস্তু যা মানুষ তার দুই পাসয় পলরধান কসর থাসক। আর 

জাওরাব হসিা, পশম, তুিা বা িীসনন বা কাপড় ইতযালদ জাতীয় সপাশাক যা মানুষ 
পাসয় পলরধান কসর থাসক। আর এলট শাররাব নাসম পলরলিত। 
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লতন লদন লতন রাত (অথিাৎ৭২ ঘণ্টা)। মাসেহ করার েময় গণনা শুরু হসব 
ওযূ ভসঙ্গর পর প্রথম মাসেহ করা সথসক। 
 
- সমাজার ওপর মাসেহ করার পদ্ধলত:  
সমাজার ওপসরর অংসশ মাসে করসব, সযমন দুই হাসতর সভজা আঙু্গিগুসিা 
দুই পাসয়র আঙু্গিগুসিার ওপর রাখসব। তারপর সে গুসিাসক তার সগাড়ালির 
শুরুর লদসক টানসব। আর মাসে একালধকবার করসব না। 
আমরা আল্লাহর লনকট দীসনর লবষসয় েলিক বুঝ ও োইসয়যদুি মুরোিীসনর 
েুন্নাসতর অনুেরণ করা তাওিীক প্রাথিনা করল । এতটুকুসত আসিািনাসত 
যসথষ্ঠ করল । আল্লাহর ইচ্ছায় পরবতিী পাসি আমরা ওযূ ভসঙ্গর কারণেমূহ 
েম্পসকি আসিািনা করব। 
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অযু ভসঙ্গর কারণেমূহ 

 
এ পাসি আমরা ওযূ ভসঙ্গর কারণেমূহ এবং যার ওযূ সভসঙ্গ যায় তার করণীয় 
েম্পসকি আসিািনা করব। 
- ওযূ ভসঙ্গর কারণেমূহ হসিা- 
১- পায়খানা ও সপশাসবর রাস্তা লদসয় বলহিগত বস্তু : এগুসিা েবই ওযূ সভসঙ্গ 
সদয়। 
২- জ্ঞানহারা হওয়া বা পাগি বা সবহুশ বা মাতাি হওয়াসত জ্ঞান না থাকা 
[1] অথবা ঘুম। কারণ এসত নাপাক সবর হওয়ার আশঙ্কা থাসক। আর অগভীর 
ঘুম ওযূ ভঙ্গ কসর না। (অথিাৎ সয ঘুসম নাপাক সবর হসি মানুষ বুঝসত পাসর 
সয, নাপাক সবর হসয়স , সযমন পায়ু সবর হওয়া)। 
৩- উসটর সগাশত খাওয়া। 
৪- পদিা  াড়া িিাস্থান স্পশি করা [2] লবষসয় আহসি ইিমগণ ইখলতিাি 
কসরস ন। তসব উত্তম হসিা ওযূ কসর সনয়া। 

                                                             
1  আমরা জালন সয, মদ ও সনশা জাতীয় সকাসনা লক ু পান করা কবীরাহ গুনাহ। আল্লাহ 

তা‘আিা বসিন,  
 َُواْلَْزَلُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْيَطاِن فَاْجتَنِبُوهُ  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواْلَْنَصاب

  [.908]النساء:  لَعَلَّكُْم تُْفِلُحونَ 
“সহ মুলমনগণ, লনশ্চয় মদ, জুয়া, প্রলতমা-সবদী ও ভাগযলনধিারক তীরেমূহ সতা নাপাক 

শয়তাসনর কমি। েুতরাং সতামরা তা পলরহার কর, যাসত সতামরা েিিকাম হও।” 
[আন-লনো : ১০৩] 

2  পুরুষাঙ্গ বা পায়ূপথ স্পশি করা এবং অনুরূপভাসব নারী যখন তার িিাস্থান স্পশি কসর 
এবং অনুরূপভাসব অপসরর লিঙ্গ স্পশি করা িাই সে স াট সহাক বা বড় সহাক। 
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- ওযূ ভসঙ্গর কারণেমূহ হসত সকাসনা কারসণ যার ওযূ ভাঙ্গসব তার ওপর 
ওযূ করা  াড়া োিাত আদায় করা বা কুরআন স্পশি করা হারাম। 
- সয বযলক্ত ওযূ করি অতঃপর েসেহ করি সয তার ওযূ নি হসয়স  লক-
না, তাহসি তার ওযূ করা জরুলর নয়। কারণ, ইয়াকীন (অথিাৎ ওযূ) েসেহ 
িারা দূরীভুত হয় না। 
- অনুরূপভাসব সয নাপাক হি অতঃপর েসেহ করি সয, সে ওযূ কসরস  
নালক কসর লন, তখন তার ওযূ করা জরুলর। কারণ, ইয়াকীন (অথিাৎ নাপাক) 
েসেহ িারা দূরীভুত হয় না। 
আল্লাহ আমাসদরসক উপকারী ইিম এবং সনক আমসির তাওিীক দান 
করুন। এ টুকুসত যসথি করল । আল্লাহর ইচ্ছায় পরবতিী দারসে আমরা 
সগােসির ওয়ালজবেমূহ েম্পসকি আসিািনা করব। 
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সগােি িরয হওয়ার কারণেমূহ 

 
উপসর আমরা স াট নাপাকী সথসক পলবত্রতার লবধান লবষসয় আসিািনা 
কসরল । আর এ পাসি আমরা আসিািনা করব: 
সগােি িরয হওয়ার কারণেমূহ েম্পসকি। আর তা হসিা: 
১- জাগ্রত অবস্থায় উপসভাসগর োসথ উসত্তলজত হসয় বীযি সবর হওয়া। 
অনুরূপভাসব স্বপ্নসদাষ হওয়ার পর বীযি লনগিত হওয়া। 
২- লিঙ্গসক নারীসদর িিাস্থাসন প্রসবশ করাসনা। যলদও তাসত বীযি সবর না 
হয়। কারণ, নবী কারীম োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম সথসক বলণিত, লতলন 
বসিন, 

 ]رواه مسلم[.« إذَا قَعََد بَْيَن شُعَبَِها اْْلَْربَعِ، ثُمَّ َمسَّ اْلِختَاُن اْلِختَاَن فَقَْد َوَجَب اْلغُْسلُ »
“যখন সকাসনা বযলক্ত স্ত্রীর িার শাখার মাসঝ বসে, অতঃপর খতনার স্থান 
খতনার স্থানসক স্পশি কসর, তাহসিই সগােি ওয়ালজব হসয় যায়।” [মুেলিম 
এলট বণিনা কসরস ন]। 
এখাসন এক খতনার স্থান অপর খতনার স্থানসক স্পশি করার িারা উসদ্দশয 
হসিা প্রসবশ করাসনা। 
৩- হাসয়য ও লনিাসের রক্তস্রাব বন্ধ হওয়া। 
- যার ওপর সগােি িরয: সে স াট নাপাকী অবস্থায় সয েব আমি সথসক 
লবরত থাকসব বড় নাপাকী অবস্থায়ও সে েব কমি সথসক লবরত থাকসব। তসব 
তাসক আসরা যা করসত হসব তা হসিা কুরআন পাি সথসক লবরত থাকসত 
হসব। তসব ঋতুবতী ও প্রেূলত মলহিার কুরআন স্পশি করা  াড়া তা 
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লতিাওয়াত করা ববধ। বড় নাপাকীসত নাপাক বযলক্তর জনয মেলজসদ বো 
ববধ নয়।[1] 
ঋতুবতী ও প্রেূলত নারীসদর েসঙ্গ সযমলনভাসব েহবাে করা এবং তািাক 
সদওয়া ববধ নয় অনুরূপভাসব তাসদর ওপর োওম ও োিাত হারাম। তসব 
তারা োওম কাজা করসব; লকন্তু োিাত কাজা করসব না। 
সহ আল্লাহ আপলন আমাসদর তাসদর দিভুক্ত করুন যারা কথা সশাসন এবং 
েুের কথার অনুেরণ কসর। এতটুকুসত যসথি করল । আল্লাহর ইচ্ছায় 
পরবতিী দারসে লবশুদ্ধভাসব সগােসির পদ্ধলত েম্পসকি আসিািনা করব। 

  

                                                             
1  যখন সগােি িরয হওয়া বযলক্ত ওযূ কসর তখন তার জনয মেলজসদ বো ববধ। লকন্তু 

ঋতুবতী ও প্রেূলত নারীসদর জনয মেলজসদ বো ববধ নয়। তসব েবার জনয মেলজদ 
লদসয় অলতক্রম করা ববধ। 
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বড় নাপাকী হসত সগােি করার পদ্ধলত 

 
এ দারসে আমরা বড় নাপালক সথসক সগােসির পদ্ধলত েম্পসকি আসিািনা 
করব। সযমনলট নবী োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম সথসক বলণিত হসয়স - 
আর তা হসচ্ছ লনম্নরূপ: 
১- অন্তসর সগােসির লনয়ত করসব 
২- তারপর লব লমল্লাহ বিসব এবং দুই হাত লতনবার ধুইসব তারপর িিাস্থান 
ধুইসব। 
৩- তারপর পলরপূণি ওযূ করসব। 
৪- তারপর মাথার ওপর লতনবার পালন প্রবালহত করসব এবং িুসির সগাড়া 
সভজাসব।[1] 
৫- তারপর ডানলদক সথসক শরীসরর ওপর পালন প্রবালহত করসব তারপর 
বাম লদসক। পালন িারা োরা শরীর শালমি করসব এবং শরীসরর পশসমর 
সগাড়া সভজাসব। শরীসরর ওপর হাত লদসয় ঘষা সদওয়া মুস্তাহাব যাসত োরা 
শরীসর পালন সপৌ ার লবষয়লট লনলশ্চত হওয়া যায়। 
রােূিুল্লাহ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম সথসক বলণিত এলটই হসিা সগােসির 
পলরপূণি পদ্ধলত। সযমনলট বুখারীসত ও মুেলিসম আসয়শা রালদয়াল্লাহু আনহা 
হসত বলণিত, লতলন বসিন, 

« ِ أَ  صلى هللا عليه وسلمَكاَن َرُسوُل َّللاَّ إِذَا اْغتََسَل ِمْن اْلَجنَابَِة َغَسَل يََدْيِه َوتََوضَّ
اَلةِ ثُمَّ اْغتََسَل ثُمَّ يَُخل ُِل ِبيَِدِه َشَعَرهُ َحتَّى إِذَا َظنَّ أَنَّهُ قَْد أَْرَوى بََشَرتَهُ  ُوُضوَءهُ ِللصَّ

اٍت ثُمَّ َغَسَل َسائَِر َجَسِدهِ  َوقَاَلْت كُْنُت أَْغتَِسُل أََنا َوَرسُوُل  أَفَاَض َعلَْيِه الماَء ثاََلَث َمرَّ
 «.ِمْن إَِناٍء َواِحٍد نَْغِرُف ِمْنهُ َجِميًعا صلى هللا عليه وسلمهللا 

                                                             

1  নারীর জসনয সগােসির েময় িুসির সবলন খুিা ওয়ালজব নয়। 
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“রােূিুল্লাহ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম যখন নাপালক হসত সগােি 
করসতন দুই হাত ধুইসতন, তারপর লতলন োিাসতর ওযূর মসতা কসর ওযূ 
করসতন। তারপর সগােি করসতন। তারপর লতলন তার হাত লদসয় িুি লখিাি 
করসতন। তারপর যখন তার লবশ্বাে হসতা সয, সে িুসির সগাড়ায় িামড়াসত 
পালন সপৌ াসত েক্ষম হসয়স ন তখন লতলন তার ওপর লতনবার পালন প্রবালহত 
করসতন। তারপর লতলন েমগ্র শরীর সধৌত করসতন। আর লতলন (আসয়শা ) 
বসিন, আলম এবং রােূিুল্লাহ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম একই পাত্র 
সথসক পালন লনসয় সগােি করতাম। আমরা উভসয়ই তা সথসক পালন 
উিাতাম।” 
- তসব দু’লট কাজ িারাই িরয সগােি হসয় যায়। 
১- অন্তসর সগােসির লনয়ত করা। 
২- অতঃপর নাসক পালন সদওয়া ও কুলি করার োসথ েমগ্র শরীর এবং 
িুসির সগাড়ায় পালন সপৌ াসনা। 
আল্লাহর লনকট আমাসদর প্রাথিনা এই সয, লতলন সযন আমাসদর অন্তরেমূহসক 
এবং সদহেমূহসক পলবত্র কসরন এবং যাবতীয় নাপাকী সথসক তা পলরচ্ছন্ন 
কসরন। এতটুকুসত যসথি করল । আল্লাহর ইচ্ছায় পরবতিী দারসে আমরা 
তায়ামু্মসমর লবধান েম্পসকি আসিািনা করব। 
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তায়ামু্মম 
 
 
এ দারসে আমরা তায়ামু্মম েম্পসকি আসিািনা করব। 
- এলট আল্লাহর পক্ষ সথসক বাোসদর জনয একলট েুসযাগ। এলট এ 
শরীআসতর মসধয েহজীকরসণর একলট লনদশিন। 
তায়ামু্মম: পালনর পলবত্রতার (অথিাৎ ওযূ ও সগােসির) লবকল্প। আর এলট 
তখন যখন পালন না থাসক[1 ] বা পালন না থাকার লবধান হয়। সযমন, 
অেুস্থতার কারসণ পালন বযবহার করসত না পারা বা এ পলরমাণ পালন আস  
যা তার পান করার জনয প্রসয়াজন অথবা পালন বযবহার িারা তার ক্ষলত 
হওয়ার আশঙ্কা আস । সযমন, পালন এতই িান্ডা সয যলদ তা বযবহার কসর 
তার শরীসরর জনয ক্ষলতকর হসব আর তার লনকট গরম করারও সকাসনা 
বযবস্থা নাই। 
- যমীসনর অংসশর সয টুকু যমীসনর উপর সভসে থাসক তার েবলক ু লদসয়ই 
তায়ামু্মম করা ববধ। সযমন, মালট, কাদা, পাথর, বালি ও ইট (সপাড়া মালট)। 
কারণ, আল্লাহ বসিন, 

ُموا َصِعيًدا َطي ًِبا  [58]النساء:  فَتَيَمَّ
“তারপর সতামরা পলবত্র মালির ইচ্ছা কসরা।” [আন-লনো : ৪৩] 

োলয়দ (صعيد) হসিা সয গুসিা যমীসনর ওপর ভাসে। 
তাইলয়যব (طيب) অথি হসিা পলবত্র। একজন মুেলিসমর জনয পাসত্র মালট অথবা 
বালি সরসখ তার িারা তায়ামু্মম করা ববধ। 

                                                             
1  ওয়ালজব হসিা পালন তািাশ করা। তাই সে তার আশপাসশ পালন তািাশ করসব। যলদ 

সে না পায় অথবা না পাওয়ার লবষসয় লনলশ্চত হয় তসব সে তায়ামু্মম করসব। 
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- তায়ামু্মম করার পদ্ধলত:  
তায়ামু্মম করার লনয়সত লব লমল্লাহ বিা। তারপর দুই হাসতর কলি িারা 
যমীসন একবার আঘাত করসব তারপর দুই হাসতর তািু িারা সিহারা মাসেহ 
করসব। তারপর দুই হাসতর কলি মাসেহ করসব। তারপর তায়ামু্মসমর পর 
তাই বিসব যা ওযূ করার পর বসি। 
- তায়ামু্মসমর মসধয পরম্পরা ওয়ালজব, যাসত সিহারা মাসেহ করা ও দুই 
কলি মাসেহ করার মাসঝ িিা েময় অলতক্রম না কসর। 
- তাইয়ামু্মসমর লবধানেমূসহর মসধয:  
- সয েব কারসণ পালনর পলবত্রতা বালতি হয় সে েব কারসণ তায়ামু্মমও 
বালতি হসব। আর তা হসিা ওযূ ভঙ্গ ও সগােি ওয়ালজব হওয়ার কারণেমূহ। 
- বড় অথবা স াট নাপাকী সথসক তায়ামু্মমকারী সয কারসণ তায়ামু্মম কসরস  
সে কারণ যলদ তার সথসক দূরীভুত হসয় যায় তাহসি সে বড় নাপাক অথবা 
স াট নাপাক অবস্থায় লিসর আেসব, তসব তাসক তায়ামু্মম অবস্থায় আদায়কৃত 
োিাত আবার আদায় করসত হসব না। 
- আর সয বযলক্ত োমানয পালন সপি, যদ্ধারা তার শরীসরর লক ু অংশ সধৌত 
করা েম্ভব, তাহসি তার িারা পলবত্রতা অজিন করসব। আর বালক অংসশর 
জনয তায়ামু্মম করসব। 
আমরা যা শুনিাম তা িারা আল্লাহ আমাসদর উপকৃত করুন এবং আমাসদর 
েলিক বুঝ দান করুন। এতটুকুসত যসথি করল । আল্লাহর ইচ্ছায় পরবতিী 
দারসে আমরা নারীসদর নযািারাি সয রক্তস্রাব হসয় থাসক সে েম্পসকি 
আসিািনা করব। 

 
  



 

 

01 
মজলিসের সেৌরভ 

 

 

 
নারীর পলবত্রতা 

 
এ পাসি আমরা এমন কতক লবধান লনসয় আসিািনা করব সযগুসিা শুধু 
নারীসদর পলবত্রতার োসথ লনলদিি।[1] এ লবষসয় আসিািনার আরম্ভ করার 
পূসবি আমরা জালনসয় লদসত িাই সয, একজন মুেলিম নারীর ওপর ওয়ালজব 
হসিা এমন লবধানগুসিা লশসখ সনওয়া সযগুসিা তাসদর োসথ খাে। আর 
আমাসদর েবাইর জনয উলিত হসিা আমরা আমাসদর পলববার ও আত্মীয় 
স্বজনসদর লশক্ষা সদয়ার প্রলত যত্মবান হব এবং তাসদর দীন, দুলনয়া লবষসয় 
তাসদর আকীদা, পলবত্রতা, োিাত িলরত্র ইতযালদ লবষসয় এমনভাসব লদক 
লনসদিশনা সদব যা তাসদর উপকাসর আসে। 
নারীসদর লবসশষ লবধানেমূসহর মসধয রসয়স  হাসয়য ও লনিাসের লবধান: 
- হাসয়য: এলট হসিা েৃলিগত ও স্বভাবজলনত রক্ত যা প্রাপ্ত বয়স্কা নারীসদর 
সযৌনাঙ্গ সথসক লনধিালরত েমসয় সবর হয়। 
- হাসয়সযর রক্ত সবর হওয়ার শুরু ও সশসষর সকাসনা লনধিালরত েীমা সনই। 
আর তার েবিলনম্ন ও েসবিাচ্চ েমসয়রও সকাসনা েীমা সনই; বরং লনধিালরত 
গুসণ তা যখনই পাওয়া যাসব তা হাসয়য বসি গণয হসব।[2] 
- আর লনিাে হসিা: প্রেসবর েময় অথবা তার দুই বা লতন লদন আসগ 
নারীর সথসক সয রক্ত িাগাতার সবর হয়, তাসক লনিাে বসি। লনিাসের 
কসমর সকাসনা েীমা নাই। আর তার েসবিাচ্চ েময় হসিা িলল্লশ লদন। 

                                                             
1  আরও সবলশ জানার জনয শায়খ মুহাম্মাদ ইবন উোইমীসনর পুলস্তকা (َرسالةَفيَالدماء

للنساءَالطبيعية ) সদখা সযসত পাসর। 

2  ঋতুস্রাসবর রসক্তর ববলশিয: ঘন, পাতিা নয়, খারাপ গসন্ধ দুগিন্ধময়, জমাটবাধা নয়। 
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- হাসয়য ও লনিাসের নারী: তাসদর উভসয়র জনয োিাত ও োওম হারাম। 
তসব তাসদর ওপর োওম কাজা করসত হসব োিাত নয়। তাসদর োসথ 
েহবাে করা ও তাসদরসক তািাক সদওয়া হারাম। তাসদর জনয মেলজসদ 
বো হারাম। স াট নাপাসক নাপাক বযলক্তর ওপর যা হারাম তাসদর জনয তা 
হারাম। তারা যখন পলবত্র হসব তখন তাসদর ওপর সগােি করা ওয়ালজব। 
- যখন সকাসনা নারী োিাসতর ওয়াসক্ত ঋতুবতী হয় বা প্রেূতী হয় তখন 
তার ওপর ঐ োিাত কাজা করা ওয়ালজব নয়। লকন্তু যলদ সে োিাতসক 
এসতা সদরী কসর সয, তা আদায় করার পযিাপ্ত েময় না থাসক, তখন তার 
ওপর তা কাজা ওয়ালজব। 
- আর যলদ সকাসনা নারী োিাসতর ওয়াক্ত সশষ হওয়ার পূসবি পাক হয়, তসব 
তাসক অবশযই সেই োিাত আদায় করসত হসব। 
- কতক নারীর ইসস্তহাযার রক্ত সবর হয়। আর তা হসিা এমন রক্ত যা 
অভযােগত েমসয়র বালহসর সরহসমর লনম্নস্তর হসত সবর হয়।[1] 
- ইসস্তহাযার লবধান পলবত্র হািসতর লবধাসনর মসতা, তসব তার ওপর ওয়ালজব 
হসিা: 
- প্রসতযক োিাসতর জনয ওযূ করা। কারণ, রােূিুল্লাহ োল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াোল্লাম বসিস ন, 

ئِي ِلُكل ِ َصاَلةٍ َوَصل ِي»   ]رواه البخاري[« ثُمَّ تََوضَّ
“তারপর তুলম প্রলত োিাসতর জনয ওযূ কর এবং োিাত আদায় কর।” 
[এলট বুখারী বণিনা কসরস ন]। 

                                                             
1  ইসস্তহাযার রসক্তর ধরন: পাতিা গাঢ় নয়, দুগিন্ধযুক্তও নয়। আর এলট সবর হসি জসম 

যায়। 
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অথিাৎ ওয়ালক্তয়া োিাসত ওয়াক্ত প্রসবশ করা  াড়া োিাসতর জনয ওযূ করসব 
না। [1] আর অলনধিালরত োিাত যখন আদায় করার ইচ্ছা করসব তখন তার 
জসনয ওযূ করসব। 
- যখন ইসস্তহাযাগ্রস্ত নারী ওযূ করসত িায় তখন সে রসক্তর দাগগুসিা ধুসয় 
সিিসব। আর িিাস্থাসনর ওপর একলট কাপসড়র টুকরা পলি িালগসয় সনসব 
যাসত রক্ত আাঁটসক থাসক। এর লবকল্প লহসেসব বতিমান যুসগ নারীরা সয 
নযাপলকন বযবহার কসর তাই যসথি। 
আল্লাহ আমাসদরসক বালহযক ও অভযন্তরীণভাসব পলবত্রতা হালেি করার 
তাওিীক দান করুন। এতটুকুসত যসথি করল । আল্লাহর ইচ্ছায় পরবতিী 
দারসে আমরা োিাসতর শতিেমূহ েম্পসকি আসিািনা করব। 

 
  

                                                             
1  মুস্তাহাযা নারীর জনয যুহর ও আ সরর মাসঝ এবং মাগলরব ও এশার মাসঝ একত্র করা 

যাসয়য আস , যখন প্রসতযক োিাসতর জনয তার ওপর ওযূ করা কিকর হসব। 
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োিাসতর শতিেমূহ (১) 

 
োমসন আমাসদর আসিািনা হসচ্ছ োিাসতর লবধান েম্পসকি। োিাসতর কতক 
শতি আস  সযগুসিা োিাসতর পূসবি ও মাসঝ পূরণ করা ওয়ালজব। আর 
োিাসতর কতক রুকন রসয়স  সয গুসিা বাস্তবায়ন করা ওয়ালজব। যলদ সে 
গুসিা আদায় করা না হয়, োিাত বালতি হসয় যায়। আর োিাসতর কতক 
ওয়ালজব রসয়স  যা পািন করা ওয়ালজব। 
- োিাত শুদ্ধ হওয়ার শতিেমূহ: ইেিাম, বুলদ্ধমান, ভাসিা ও মসের প্রাথিকয 
করসত জানা। েুতরাং কাসিসরর োিাত লবশুদ্ধ নয় এবং যার জ্ঞান নাই 
অথবা সনশা ইতযালদর কারসণ যার জ্ঞান িসি সগস  এবং সয ভাসিা মে 
বুঝার কম বয়েী অথিাৎ োত ব সরর কম তাসদর োিাত লবশুদ্ধ নয়। 
- োিাসতর আসরকলট শতি হসিা, ওয়াক্ত হওয়া। কারণ আল্লাহ তা‘আিা 
বসিন, 

ْوقُوتًا اَلةَ َكانَْت َعلَى اْلُمْؤِمِنيَن ِكتَاًبا مَّ  .[908]النساء:  إِنَّ الصَّ
“লনশ্চয় োিাত মুলমনসদর ওপর ওয়াসক্তর মসধয আদায় করা িরয।” [আন-
লনো : ১০৩] 
- োিাসতর ওয়াক্তেমূহ লনম্নরূপ: 
সযাহসরর েময় : েূযি িসি পড়ার িারা শুরু হয়। অথিাৎ েূসযির মধয আকাসশ 
থাকার পর পলশ্চসমর লদসক ঝুসক পড়া। আর এলট জানা যাসব পলশ্চসম  ায়া 
গাসয়ব হওয়ার পর পূবি লদসক সদখা যাওয়ার িারা। আর সযাহসরর ওয়াক্ত 
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সশষ হসব যখন সকাসনা বস্তুর  ায়া তার বদঘিয পলরমাণ হসয় যায়, তসব িসি 
যাওয়ার েময় সয  ায়া ল ি তা বযলতসরসক। [1] 
আর আেসরর োিাসতর েময়: সযাহসরর ওয়াক্ত সশষ হওয়া সথসক েূযি িাি 
হওয়া পযিন্ত, আর প্রসয়াজনীয় ওয়াক্ত েূযি অস্ত যাওয়া পযিন্ত দীঘি হয়।[2] 
আর মাগলরসবর েময়: েূযি সডাবার োসথ শুরু হয়। অথিাৎ েূসযির েব লদক 
সডাবসি শুরু হয়। আর শিসক আহমার (িাি সগাধুলি) অস্ত যাওয়া পযিন্ত 
দীঘ হয়। 
আর এশার ওয়াক্ত: মাগলরসরব ওয়াক্ত (রলক্তম আভা) সশষ হওয়ার োসথ 
শুরু হয়। আর অধি রাত পযিন্ত দীঘি হয়। আর প্রসয়াজনীয় ওয়াক্ত হসিা 
িজর উদয় হওয়া পযিন্ত। 
আর িজসরর ওয়াক্ত: লিতীয় িজর উদয় হওয়া সথসক শুরু হয় এবং 
েূসযিাদসয়র োসথ োসথ সশষ হয়। 

                                                             
1  কারণ হসিা েূযি যখন উদয় হয়, তখন পলশ্চম লদসক প্রসতযক দণ্ডায়মান বস্তুর একলট 

 ায়া সদখা যায়। েূযি যতই উপসরর লদসক উসি ততই  ায়ালট স াট হসত থাসক। যখন 
আকাসশর মাঝখাসন সপৌস , সযলট বরাবর হওয়ার অবস্থা- তখন স াট হওয়া পূণি হয়। 
তখন োমানয  ায়া অবলশি থাসক, সযলট সহসি যাওয়ার  ায়া। এলট মােেমূসহর লভলত্তসত 
লবলভন্ন হসয় থাসক। 

2  আেসরর োিাতসক েূযি িাি হওয়ার পর পযিন্ত দীঘিালয়ত করা জাসয়য নাই। তসব যলদ 
সদলর করসত বাধয হয়, তখন েূযি সডাবার আসগ পসড় সনয়াসত সকাসনা অেুলবধা নাই। 
অনুরূপভাসব এশার োিাত েম্পসকি বিা হসব সয, প্রসয়াজন  াড়া অধি রাসতর পর 
পযিন্ত সদরী করা জাসয়য নাই। তসব প্রসয়াজসন িজর উদয় হওয়ার আগ পযিন্ত পড়সত 
পারসব।  
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লিতীয় িজর হসিা, (সযলটসক িাজসর োলদকও বিা হয়) পূবি প্রাসন্তর 
আকাসশর লকনারায়  লড়সয় থাকা োদা রং। এলট উত্তর সথসক দলক্ষণ পযিন্ত 
দীঘি হয়।[1] 
আবু্দল্লাহ ইবন আমর রলদয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে োিাসতর ওয়াক্তেমূহ 
লবস্তালরতভাসব এসেস । রােূিুল্লাহ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম বসিন, 

ُجِل َكطُوِلِه، َما لَْم يَْحُضِر اْلعَْصُر، » َوْقُت الظُّْهِر إِذَا َزاَلِت الشَّْمُس، َوَكاَن ِظلُّ الرَّ
فَُق، َوَوْقُت اْلعَْصِر، َما لَْم تَْصفَرَّ الشَّْمُس، َوَوْقُت َصاَلةِ اْلَمْغِرِب، َما لَْم يَِغْب الشَّ 

ْبحِ، ِمْن طُلُوعِ  ْيِل اْلَْوَسِط، َوَوْقُت َصاَلةِ الصُّ
َوَوْقُت َصاَلةِ اْلِعَشاِء إِلَى نِْصِف اللَّ

 .]رواه مسلم[« اْلفَْجِر، َما لَْم تَْطلُعِ الشَّْمسُ 
“যুহসরর ওয়াক্ত শুরু হয় যখন েূযি (মাথার উপর সথসক পলশ্চম লদসক) সহসি 
পসড় এবং মানুসষর  ায়া তার বদসঘিযর েমান হয়। আর আেসরর েময় না 
হওয়া পযিন্ত তা থাসক। আেসরর েময় থাসক েূযি হিুদ বণি ধারণ না করা 
পযিন্ত। মাগলরসবর েময় থাসক িালিমা অন্তলহিত না হওয়া পযিন্ত। এশার 
োিাসতর েময় থাসক অধিরালত্র অথিাৎ- মধযরাত পযিন্ত। আর িজসরর 
োিাসতর েময় শুরু হয় িাজর উদয় সথসক শুরু কসর েূসযিাদয় পযিন্ত।” 
[মুেলিম এলট বণিনা কসরস ন]। 
- োিাত প্রথম ওয়াসক্ত আদায় করা মুস্তাহাব। তসব এশার োিাত  াড়া। 
যলদ মানুসষর কি না হয় তা সদলরসত আদায় করা মুস্তাহাব। আর সযাহসরর 
োিাত গরমকাসি সদরীসত আদায় করা মুস্তাহাব যাসত গরসমর তাপ কসম 
আসে। 
- যলদ কাসরা োিাত  ুসট যায়, তা ধারাবালহকভাসব যত তাড়াতালড় েম্ভব 
কাযা করা ওয়ালজব। যলদ তারতীব ভুসি যায় বা তারতীব ওয়ালজব হওয়ার 
কথা না জানা থাসক তাহসি তার ওপর সকাসনা লক ু ওয়ালজব নয়। অথবা 

                                                             
1  আর প্রথম িজর হসিা (কালযব), পূবি সথসক পলশ্চম পযিন্ত দীঘি একলট আসিা। োমানয 

েময় থাসক তারপর আবার অন্ধকার। লকন্তু লিতীয় িজর উদসয়র পর আর অন্ধকার 
হয় না আসিা বাড়সত থাসক।  
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যলদ বতিমান োিাসতর ওয়াক্ত িসি যাওয়ার আশঙ্কা কসর তখন তার মাসঝ 
এবং  ুসট যাওয়া োিাসতর মাসঝ তারতীব জরুরী থাসক না। 
আল্লাহ আমাসদরসক এবং আমাসদর প্রজন্মসক পলরপূণিভাসব েময় মসতা 
োিাত আদায়কারীসদর অন্তভুিক্ত করুন। এতটুকুসত যসথি করল । আল্লাহর 
ইচ্ছায় পরবতিী আসিািনায় োিাসতর অনযানয শতিেমূহ েম্পসকি আসিািনা 
পূণি করব। 
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োিাসতর শতিেমূহ (২) 

 
পূসবির দারসে আমরা োিাসতর শতিেমূহ েম্পসকি আসিািনা কসরল । 
শতিেমূসহর মসধয আমরা ইেিাম, জ্ঞান, ভাসিা-মে পাথিকয করা ও ওয়াক্ত 
প্রসবশ করা েম্পসকি আসিািনা কসরল । আর োিাত লবশুদ্ধ হওয়ার শতিেমূহ 
হসিা- 
- েতর িাকা: এমন কাপড় িারা যাসত িামড়া সদখা না যায়। 
পুরুসষর েতর: নালভ সথসক হাাঁটু পযিন্ত। 
নারীর েতর: োিাসত তার সিহারা ও কলি  াড়া তার পুসরা শরীরই হসিা 
েতর। তসব উত্তম হসিা দুই কলিও সিসক রাখসব। আর যলদ োিাত সবগানা 
পুরুসষর োমসন হয় তসব পুসরা শরীরই সিসক সিিসব। 
সয লবষসয় েতকি করা উত্তম: কতক মানুষ এমন আস  যারা এমন কাপড় 
বা শটি পযাি পলরধান কসর, যার িসি তাসদর রাসনর লক ু অংশ বা লপসির 
লনসি লক ু অংশ সদখা যায় সযটুকু েতসরর অন্তভুক্তি। এসত োিাত লবশুদ্ধ 
হসব না। 
অনুরূপভাসব সয বযলক্ত এমন পাতিা কাপড় পলরধান কসর যা তার সভতরকার 
অবস্থা বযাখযা কসর সদয়, িসি কাপসড়র লনি লদসয় িামড়ার রং সদখসত পাওয়া 
যায়, তসব এ বযলক্তর োিাত শুদ্ধ হসব না। 
- োিাসতর আসরকলট শতি হসিা স াট ও পড় নাপালক সথসক পলবত্র হওয়া। 
এ লবষসয় লবস্তালরত আসিািনা পূসবি অলতবালহত হসয়স । 
- তার আরও শতি হসিা, শরীর, সপাশাক ও োিাসতর স্থান সথসক নাপালক 
দূর করা। 
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োিাসতর পর সকউ তার সদসহ সকাসনা নাপাক বস্তু সদখসত সপি; অথি সে 
জাসন না কখন এমন ঘটি বা সে ভুসি সগস  তাহসি তার োিাত েহীহ 
হসয় যাসব। আর যলদ োিাসতর মাঝখাসন সে জাসন এবং েতর সখািা  াড়া 
তা দূর করা েম্ভব তখন সে তা দূর করসব এবং োিাত পুসরা করসব। 
- োিাসতর শতিেমূসহর মসধয রসয়স : লকবিামূখী হওয়া, অথিাৎ কাবাসক 
োমসন রাখা।[1] এলট মুেলিমসদর লকবিা। 
- োিাসতর আসরকলট শতি হসিা লনয়ত করা। লনয়সতর স্থান হসিা অন্তর। 
মুসখ উচ্চারণ করা ববধ নয়। 
- জানাযার োিাত  াড়া আর সকাসনা োিাত কবসরর ওপর আদায় করা 
ববধ নয়। অনুরূপভাসব উসটর সগায়াসি োিাত আদায় করা শুদ্ধ নয়।[2] 
সহ আল্লাহ তুলম আমাসদরসক তাসদর অন্তভুিক্ত কসরা যারা োিাতসক 
এমনভাসব আদায় কসর সয োিাত আমাসদর পক্ষ সথসক আপনাসক েন্তুি 
কসর। এতটুকুসত যসথি করল । আল্লাহর ইচ্ছায় পরবতিী দারসে আমরা 
োিাসতর রুকনেমূহ েম্পসকি আসিািনা করব। 

 
  

                                                             
1  এ সথসক বাদ পড়সব েির অবস্থায় বাহসনর (সযমন গাড়ী বা সেন বা অনয লক ুর) 

ওপর নিি োিাত। তখন বাহন তাসক লনসয় সযলদসক লিরসব সে লদসক লিসরই োিাত 
আদায় করসব।  

2  এলট হসিা সে জায়গা সযখাসন উট রাত যাপন কসর ও লবরাম সনয় এবং সযখাসন পালন 
সথসক উিার েময় বা পালনর জনয অসপক্ষা করার েময় বসে।  



 
 

 

11 
মজলিসের সেৌরভ 

 

 

 
োিাসতর রুকনেমূহ 

 
গত পসবি আমরা োিাসতর শতিেমূহ েম্পসকি আসিািনা করল । এ দারসে 
আমরা োিাসতর রুকনেমূহ েম্পসকি আসিািনা করব। 
- োিাসতর রুকনেমূহ ইচ্ছাকৃত ও ভুসি সকানভাসবই বাদ সদওয়া যাসব না। 
আর তা হসিা: 
প্রথম রুকন: েক্ষম অবস্থায় দাাঁলড়সয় োিাত আদায় করা। কারণ, রােূিুল্লাহ 
োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম বসিন, 

 .]رواه البخاري[« َصل ِ قَائًِما، فَإِْن لَْم تَْستَِطْع فَقَاِعًدا، فَإِْن لَْم تَْستَِطْع فَعَلَى َجْنبٍ »
“দাাঁলড়সয় েিাত আদায় কর, তা না পারসি বসে; যলদ তাও না পার তাহসি 
কাত হসয়।” [হাদীেলট বুখারী বণিনা কসরস ন]। 
এলট িরয োিাসত। আর নিি োিাত সকাসনা প্রকার অপারগতা  াড়া বসে 
পড়া ববধ। তসব োওয়াব অসধিক। কারণ, হাদীসে এসেস - 

 .]رواه البخاري[« َوَمْن َصلَّى قَاِعًدا فَلَهُ نِْصُف أَْجِر اْلقَائِمِ »
“সয বযলক্ত বসে োিাত আদায় কসর তার জনয দালড়সয় োিাত আদায়কারীর 
অসধিক োওয়াব।” [এলট বুখারী বণিনা কসরস ন] 
লিতীয় রুকন: োিাসতর শুরুসত তাকবীসর তাহরীমা বিা। কারণ, রােূিুল্লাহ 
োল্লাল্লাহু আিাু্ইলহ ওয়াোল্লাম বসিস ন, 

 .]رواه البخاري[« ثُمَّ اْستَْقِبِل اْلِقْبلَةَ، فََكب ِرْ »
“তারপর তুলম লকবিামুখী হও ও তাকবীর বসিা।” [এলট বুখারী বণিনা কসরস ন]। 
তৃতীয় রুকন: প্রলত রাকাআসত েূরা িালতহা পড়া। 
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কারণ, রােূিুল্লাহ োল্লাল্লাহু আিাু্ইলহ ওয়াোল্লাম বসিস ন, 
 ]متفق عليه[« ََل َصاَلةَ ِلَمْن لَْم يَْقَرأْ بَِفاتَِحِة اْلِكتَابِ »

“সয বযলক্ত িালতহাতুি লকতাব (েূরা িালতহা) পড়ি না তার োিাত সনই।” 
[মুত্তািাকুন ‘আিাইলহ (বুখারী ও মুেলিম)] 

সয বযলক্ত ইমামসক রুকু অবস্থায় বা রুকুর পূসবি সপি; লকন্তু েূরা িালতহা 
পড়সত পাসরলন তার জনয েূরা িাসতহা পড়া মাি। 
িতুথি রুকন: রুকু করা। 
পঞ্চম রুকন: রুকু সথসক উিা। 
ষষ্ঠ রুকন: রুকুর পূসবির অবস্থার মসতা সোজা হসয় দাাঁড়াসনা। 
েপ্তম রুকন: োতলট অসঙ্গর ওপর সেজদা করা। আর তা হসিা কপাি, নাক, 
দুই হাত, দুই হাাঁটু এবং দুই পাসয়র আঙু্গসির মাথােমূহ। 
অিম রুকন: সেজদা হসত উিা। 
নবম রুকন: দুই সেজদার মাঝখাসন বো। 
দশম ও একাদশ রুকন হসিা সশষ ববিক ও সশষ তাশাহুদ। আর তাশাহুদ 
হসিা বলণিত সদায়া- আত-তালহয়যাত পড়া। 
িাদশ রুকন: োিাম লিরাসনা। 
ত্রসয়াদশ রুকন ধীরলস্থরতা: প্রলত কমিময় রুকসন ধীরলস্থরতা অবিিন করা। 
যলদও কম হয়। 
িতুদিশ রুকন: রুকনেমূসহ ধারাবালহকতা বজায় রাখা। 
সহ আল্লাহ তুলম আমাসদর দীসনর বুঝ দান কসরা। আর আমাসদরসক এমন 
ইিম দান কসরা যা আমাসদরসক দুলনয়া ও আলখরাসত উপকার কসর। 
এতটুকুসত যসথি করল । আল্লাহর ইচ্ছায় পরবতিী দারসে আমরা এেব 
রুকন হসত সয সকাসনা লজলনে স সড় লদি বা ভুসি সগি তার লবধান েম্পসকি 
আসিািনা করব। 
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োিাসতর রুকনেমূহ সয সকাসনা রুকন 
স সড় লদি বা ভুসি সগি তার লবধান 

 
পূসবির দারসে আমরা োিাসতর সিৌদ্দলট রুকন েম্পসকি আসিািনা কসরল । 
এ দারসে আমরা সয তার সকাসনা একলট রুকন স সড় লদি বা ভুসি সগি 
তার লবধান েম্পসকি আসিািনা করব। 
- যলদ সকউ তাকবীসর তাহরীমা স সড় সদয় বা ভুসি যায় তার োিাত আরম্ভ 
করা হসিা না। অথিাৎ সে োিাসত প্রসবশ কসরলন। 
- আর যলদ অনয সকাসনা রুকন হয় এবং তা যলদ ইচ্ছা কসর  াসড় তাহসি 
তার োিাত বালতি। আর যলদ ভুসি  াসড় তাহসি তাসত বযাখযা আস : 
ক- যলদ পরবতিী রাকাসতর একই স্থাসন সপৌঁ ার আসগ স্মরণ কসর তাহসি 
সে লিসর আেসব এবং তা পািন কসর োিাত পূণি করসব এবং সেজদা োহু 
করসব। 
এর দৃিান্ত: যলদ সকাসনা বযলক্ত রুকু করা ভুসি যায় অতঃপর এলটসক একই 
রাকাসতর সেজদায় বা পরবতিী রাকাসতর লকরাসত লগসয় স্মরণ করি তখন 
সে সেজদা বা লকরাত স সড় লদসয় রুকু করসব তারপর োিাত পূণি করসব 
এবং সেজদা োহু করসব। 
খ- আর যলদ লিতীয় রাকাসতর একইস্থাসন এসে মসন পসড় তাহসি সে অপূণি 
রাকাত বাদ লদসয় লদসব। আর এ রাকাতলট তার স্থিালভলষক্ত করসব। তারপর 
সে োিাত পূণি করসব এবং সেজদা োহু করসব। 
এর দৃিান্ত: যলদ প্রথম রাকাসতর রুকু ভুসি যায় তারপর লিতীয় রাকাসত 
রুকু করার েময় তা মসন পসড় তখন সে প্রথম রাকাত বাদ লদসব এবং 
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লিতীয় রাকাতই হসব তার জনয প্রথম রাকাত। সে োিাত পুসরা করসব এবং 
সেজদা োহু করসব। 
গ- আর যলদ োিাসমর পসর স্মরণ কসর তখন যলদ  ুসট যাওয়ালট সশষ 
রাকাসত হয় তা হসি তা আদায় করসব এবং পরবতিী কাজ েম্পন্ন কসর 
োিাত সশষ করসব এবং সেজদা োহু করসব। 
আর যলদ  ুসট যাওয়ালট সশষ রাকাসতর পূসবি হয়, তখণ সে পূণি একলট 
রাকাত আদায় করসব। যতক্ষণ তার োিাম এবং স্মরসণর মাসঝ দীঘি েময় 
অলতবালহত না হয়। যলদ দীঘি েময় অলতবালহত হয় বা তার ওযূ নি হয় 
তখন অবশযই োিাত পুনরায় আদায় করসত হসব। 
আল্লাহ আমাসদরসক পলরপূণিভাসব োিাত আদায়কারীসদর অন্তভুিক্ত করুন। 
এতটুকুসত যসথি করল । আল্লাহর ইচ্ছায় পরবতিী দারসে োিাসতর 
ওয়ালজবেমূহ েম্পসকি আসিািনা করব। 
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োিাসতর ওয়ালজবেমূহ 

 
পূবিবতিী দারসে োিাসতর রুকনেমূহ ও তৎেংলিি লবধান েম্পসকি আসিািনা 
কসরল । এ পাসি আমরা োিাসতর ওয়ালজবেমূহ েম্পসকি আসিািনা করব। 
আর তা হসিা 
১- তাকবীসর তাহরীমা বযতীত েকি তাকবীর। 
২- ইমাম ও একা োিাত আদায়কারীর জনয « حمدهِلمنِهللاِسمع » বিা, 
তসব মুক্তাদী তা বিসব না। 
৩- ইমাম, একা োিাত আদায়কারী ও মুক্তাদীর জনয « الحمدِولكِربنا » বিা 
৪- রুকুসত « العظيمِربيِسبحان » বিা, আর মুস্তাহাব হসিা লতনবার বা তার 
সিসয় সবলশ বিা। 
৫- সেজদাসত « األعلىِربيِسبحان » বিা, আর মুস্তাহাব হসিা লতনবার বা 
তার সিসয় সবলশ বিা। 
৬- প্রথম তাশাহুদ। আর তা হসিা: 

لََواُت َوالطَّي َِباُت السَّاَلمُ َعلَْيَك أَيَُّها النَِّبيُّ َوَرْحَمةُ هللا َوَبَرَكاتُهُ ال» ِ َوالصَّ اَلُم سَّ التَِّحيَّاُت ِِلَّ
ًدا َعْبُدهُ  اِلِحيَن، أَْشَهُد أَْن ََل إِلَهَ إَِلَّ هللا َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ ِ الصَّ  َعلَْينَا َوَعلَى ِعَباِد َّللاَّ

  .]متفق عليه[« َوَرسُولُهُ 

“েকি সমৌলখক, বদলহক ও আলথিক ‘ইবাদত আল্লাহর জনয। সহ নবী! আপনার 
উপর আল্লাহর োিাম, রহমত ও বরকত বলষিত সহাক।োিাম আমাসদর এবং 
আল্লাহর সনক বাোসদর উপর বলষিত সহাক।আলম োক্ষয লদলচ্ছ সয, আল্লাহ 
বযতীত প্রকৃত সকাসনা মা‘বূদ সনই এবং আলম আসরা োক্ষয লদলচ্ছ সয, লনশ্চয়ই 
মুহাম্মাদ তাাঁর বাো ও রােূি।” [মুত্তািাকুন ‘আিাইলহ (বুখারী ও মুেলিম)] 
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৭- প্রথম তাশাহুসদর জনয বো। 
- এেব ওয়ালজব হসত সকাসনা ওয়ালজব সয ইচ্ছা কসর স সড় লদি তার োিাত 
বালতি। 
- আর সয তা ভুসি বা না সজসন স সড় লদি, তাহসি সে সেজদা োহুর মাধযসম 
তার প্রলতকার করসব। 
আল্লাহর লনকট উপকারী ইিম এবং সনক আমসির তাওিীক প্রাথিনা কলর। 
এতটুকুসত যসথি করল । আল্লাহর ইচ্ছায় পরবতিী পাসি আমরা োিাসত 
গমন করার আদবেমূহ েম্পসকি আসিািনা করব। 
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োিাসত গমসনর আদাবেমূহ 
 
ইসতাপূসবি আমরা োিাসতর শতিেমূহ, রুকেমূহ এবং ওয়ালজবেমূহ েম্পসকি 
আসিািনা করল । এ দারসে আমরা োিাসতর লদসক গমন করার আদাব 
েম্পসকি আসিািনা করব। 
- এক জন মুেলিসমর ওপর ওয়ালজব হসিা োিাত জামাসত আদায় করা। 
আল্লাহ বসিন, 

 َاِكِعين  [58]البقرة:  َواْرَكعُوا َمَع الرَّ
“সতামরা রুকুকারীসদর োসথ রুকু কর।” [আি-বাকারাহ : ৪৩] 
আরও সযসহতু মুেলিম তার েহীহসত বণিনা কসরস ন, নবী োল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াোল্লাম বসিন, 

اَلةِ فَتُقَاَم ثُمَّ آُمَر َرُجاًل فَيَُصل َِي بِالنَّاِس ثُمَّ أَْنَطِلَق َمِعي » َولَقَْد َهَمْمُت أَْن آُمَر ِبالصَّ
َق َعلَْيِهْم بُيُوتَُهْم بِِرَجاٍل َمعَُهْم ُحَزٌم ِمْن َحطَ  اَلةَ فَأَُحر ِ ٍب إِلَى قَْوٍم ََل يَْشَهُدوَن الصَّ

 «.بِالنَّارِ 
“আলম ইচ্ছা কসরল  সয, আলম োিাসতর লনসদিশ সদই ও তা কাসয়ম করা 
সহাক এবং একজনসক লনসদিশ সদই মানুষসদর লনসয় োিাত আদায় করসত 
অতঃপর আলম এমন কতক সিাক যাসদর েসঙ্গ জ্বািানী কাি থাকসব আমার 
েসঙ্গ লনসয় সেেব সিাকসদর অলভমুসখ সবর হই যারা োিাসত উপলস্থত হয় 
না এবং তাসদর ওপর তাসদর বালড়-ঘর আগুন লদসয় জ্বালিসয় সদই।” 
- মুস্তাহাব হসচ্ছ ওযূর হািসত এমন অবস্থায় োিাসত আো সয তার ওপর 
গাম্ভীযিতা ও ধীরতা থাকসব।  
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কারণ, নবী োল্লাল্লাহু আিাু্ইলহ ওয়াোল্লাম বসিস ন, 
الةُ فال تأتوها وأنتم تَسعَوَن، ولكن ائتوها وأنتم تَمشُوَن وعليكم » إذا أُقيمِت الصَّ

وا  .[متفق عليه]« السَّكينةُ، فما أدركتُم فصلُّوا، وما فاتكم فأتمُّ
‘‘যখন োিাসতর ইক্বামত (তাকবীর) সদওয়া হয় তখন সতামরা তাসত সদৌসড় 
আেসব না, বরং সতামরা গাম্ভীযি-েহকাসর স্বাভালবকরূসপ সহাঁসট আেসব। 
তারপর যতটা োিাত পাসব, পসড় সনসব। আর যতটা  ুসট যাসব, ততটা 
(লনসজ) পূরণ কসর সনসব।’’ [মুত্তািাকুন ‘আিাইলহ (বুখারী ও মুেলিম)] 

- যখন মেলজসদ প্রসবশ করার ইচ্ছা কসর তখন ডান পা এলগসয় সদসব এবং 
বিসব, 

 .[مسلم]رواه « اللَُّهمَّ افتَْح لي أبواَب َرْحَمتِك»
“সহ আল্লাহ তুলম আমার জনয সতামার রহমাসতর দরজােমূহ খুসি দাও।” 
[এলট মুেলিম বণিনা কসরস ন] 

- যখন মেলজদ সথসক সবর হওয়ার ইচ্ছা করসব তখন বাম পা এলগসয় সদসব 
এবং বিসব, 

 .[مسلم]رواه « اللَُّهمَّ إن ِي أسألَُك ِمْن فَْضِلك» 
“সহ আল্লাহ আলম আপনার কাস  আপনার অনুগ্রহ প্রাথিনা করল ।” [হাদীেলট 
মুেলিম বণিনা কসরস ন] 
- মুস্তাহাব হসিা আসগ আসগ োিাসত উপলস্থত হওয়া প্রথম তাকবীর ধরার 
সিিা করা। প্রথম কাতার ও ইমাসমর কা াকাল  দাড়াসনা। োিাত কাতার 
সোজা করা ও িাাঁকাগুসিা পুরণ করা। 
- মেলজসদ প্রসবশকারীর জসনয মুস্তাহাব হসিা দুই রাকাত তালহয়যাতুি 
মেলজদ পড়া  াড়া না বো। কারণ, রােূিুল্লাহ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম 
বসিন, 

  .]متفق عليه[« إِذَا َدَخَل أََحُدكُْم اْلَمْسِجَد فَاَل يَْجِلْس َحتَّى يَُصِل َي َرْكعَتَْينِ »
“যখন সতামাসদর সকউ মেলজদ প্রসবশ করসব, তখন সে সযন দু’ রাকআত 
োিাত না পড়া অবলধ না বসে।” [মুত্তািাকুন ‘আিাইলহ (বুখারী ও মুেলিম)] 
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সহ আল্লাহ সতামার রহমত ও ক্ষমা িারা আমাসদরসক শালমি কসরা এবং 
সতামার ক্ষমা ও অনুগ্রহ িারা আমাসদর দয়া কসরা। এতটুকুসত যসথি করল । 
আল্লাহর ইচ্ছায় পরবতিী পাসি আমরা োিাসতর লবশুদ্ধ পদ্ধলত েুন্নাহ অনুযায়ী 
বণিনা করব। 
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োিাসতর পদ্ধলত 

 
এ পাসি আমরা হাদীসে সযভাসব োিাসতর লবশুদ্ধ পদ্ধলত বলণিত হসয়স  সে 
েম্পসকি আসিািনা করব। আর তা হসিা লনম্নরূপ: 
- োিাত আদায়কারী লকবিামুখ হসয় দাাঁড়াসব এবং দুই হাত কাাঁধ পযিন্ত বা 
দুই কান পযিন্ত উলিসয় আল্লাহু আকবার বিসব। আর সেজদার স্থাসনর লদসক 
দৃলি সদসব। 
- তারপর ডান হাত বাম হাসতর ওপর রাখসব। হাত দুলট বুসকর ওপর বা 
নাভীর ওপর বুসকর নীসি অথবা নাভীর নীসি রাখসব। রাখার পদ্ধলত হসিা: 
১- হয়সতা ডান হাসতর কলি বাম হাসতর তািুর লপি, কলি ও বাহুর ওপর 
রাখসব। 
রুেগ [سغ  হসিা: বাহু ও কলির সজাড়ার স্থান। [الرُّ
২- অথবা ডান হাতসক বাম হাসতর বাহুর ওপর রাখসব। 
- তারপর োনা পড়সব। « ََوالََجدُّكََََوتَعَالَىَاْسُمكََََوتَبَاَركََََوبَِحْمِدكَََاللَُّهمَََّسُْبَحانَكََ

َغْيُركَََإِلَهََ » অথবা অনয সকাসনা সদায়া যা হাদীসে বলণিত হসয়স  পড়সব। 
- তারপর َالرحيم،َالرحمنَهللاَبسمَالرجيم،َالشيطانَمنَباهللَأعوذ  পড়সব। 
তারপর েূরা িাসতহা পড়সব । আর তার সশসষ আমীন বিসব। োিাত যলদ 
উচ্চ স্বসরর হয় তসব উচ্চ স্বসর বিসব আর যলদ লনম্ন স্বসরর হয় তসব লনম্ন 
স্বসর বিসব। 
- তারপর েূরা িাসতহার পর প্রথম দুই রাকাআসত কুরআন সথসক যতটুকু 
পড়া েহজ হয় তা পড়সব। 
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- তারপর দুই হাত কাাঁধ পযিন্ত বা কান পযিন্ত উাঁিু কসর রুকু করার জনয 
তাকবীর বিসব। আর দুই হাতসক দুই হাাঁটুর ওপর আঙু্গিগুসিা িাাঁকা কসর 
রাখসব। আর মাথাসক লপসির বরাবর রাখসব এবং তার লপিসক িিা ও সোজা 
রাখসব। তারপর রুকুসত ধীরলস্থরতা অবিিন করসব এবং বিসব, َربيَسبحان

 লতনবার অথবা তার অলধক। العظيم
- তারপর حمدهَلمنَهللاَسمع  বসি ও দুই হাত তুসি মাথা তুিসব। ইমাম 
অথবা একা োিাত আদায়কারী حمدهَلمنَهللاَسمع  বিসব। লকন্তু মুক্তালদ তা 
বিসব না। 
- যখন সোজা হসয় দাড়াসব তখন « الحمدَولكَربنا » বা الحمدَلكَربنا  বা َاللهم

الحمدَولكَربنا  বা الحمدَلكَربناَاللهم  বিসব। আর যলদ সকউ হাদীসে বলণিত 
সদা‘আ বৃলদ্ধ কসর তা উত্তম। 
- তারপর তাকবীর বিসব এবং সেজদায় িুসট পড়সব। তসব এ েময় দুই 
হাত উিাসব না। আর োতলট অসঙ্গর ওপর সেজদা করসব অথিাৎ, কপাি, 
নাক, দুই হাত, দুই হাাঁটু এবং দুই পাসয়র আঙু্গি। আর দুই হাত ও দুই 
পাসয়র আঙু্গি লকবিা মুখ করসব এবং দুই হাত কাাঁধ অথবা দুই কান বরাবর 
রাখসব। কপাি ও নাকসক যমীসন রাখসব, দুই বাহুসক যমীন সথসক আিাদা 
করসব। আর দুই উরূসক প্রশস্ত করসব এবং সপট তা সথসক আিসগ রাখসব। 
এ গুসিা সে তার েক্ষমতা অনুযায়ী করসব এবং তার পাসশর সিাসকর যাসত 
সকাসনা কি না হয় সেলদসক িক্ষ রাখসব। আর সে তার সেজদায় « َسبحان

األعلىَربي » লতনবার বা তার সিসয় সবলশবার বিসব। আর সেজদায় সবলশ 
সবলশ সদাআ করসব। কারণ, রােূিুল্লাহ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম 
বসিস ন, 

َعاءَ »   .]رواه مسلم[« أَْقَرُب َما يَكُوُن اْلَعْبُد ِمْن َرب ِِه َوهَُو َساِجٌد، فَأَْكِثُروا الدُّ
“বাো স্বীয় রসবর েবিালধক লনকটবতিী হয় তখন, যখন সে োজদার অবস্থায় 
হয়। েুতরাং (ঐ েময়) সতামরা সবলশ মাত্রায় দুআ কর।” [বণিনায় মুেলিম]। 
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- তারপর তাকবীর বসি সেজদা সথসক উিসব এবং পা লবল সয় বেসব। তার 
পদ্ধলত হসিা বাম পা লব াসব এবং তার ওপর বেসব আর ডান পা খাড়া কসর 
রাখসব [1]। ডান হাত ডান উরুর ওপর এবং বাম হাত বাম উরুর ওপর 
হাাঁটুর কাস  বা হাাঁটুর উপর রাখসব। স্বীয় ববিসক স্থীর হসব এবং বিসব, 
( ليَاغفرَرب َِ ) সহ আল্লাহ তুলম আমাসক ক্ষমা কসরা লতনাবার বা তসতালধক। 
- তারপর তাকবীর বিসব ও সেজদা করসব এবং প্রথম সেজদায় যা কসরস  
লিতীয় সেজদায় তাই করসব। 
- তারপর তাকবীর বসি মাথা উাঁিু করসব এবং লিতীয় রাকাসতর জনয উসি 
দাাঁড়াসব আর প্রথম রাকাসত যাই কসরস  লিতীয় রাকাসত তাই করসব। 
- তারপর লতন রাকাত বা িার রাকাত লবলশি োিাসত দুই সেজদার মাঝখাসন 
সযভাসব পা লবল সয় বসেল ি সেভাসব বেসব। দুই হাত দুই উরুর ওপর 
রাখসব এবং ডান হাসতর বৃদ্ধাঙু্গি মধযমার েসঙ্গ লমসি বৃত্ত বানাসব, কলনষ্ঠা ও 
অনালমকাসক ভাাঁজ কসর রাখসব। আর তজিনী িারা ইশারা করসব। অথবা েব 
আঙু্গি ভাাঁজ কসর রাখসব এবং তজিনী িারা ইশারা করসব। আর দৃলি তার 
লদসক রাখসব এবং বিসব- 

لََواُت َوالطَّي َِباُت السَّاَلمُ َعلَْيَك أَيَُّها النَِّبيُّ َوَرْحَمةُ هللا َوَبَرَكاتُهُ السَّاَلُم  التَِّحيَّاُت ِِل » َوالصَّ
اِلِحيَن، أَْشَهُد أَْن ََل إِلَهَ إَِلَّ هللا ًدا َعْبُدهُ  ،َعلَْينَا َوَعلَى ِعبَاِد هللا الصَّ َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ

 .ه[]متفق علي «َوَرسُولُهُ 

“েকি সমৌলখক, বদলহক ও আলথিক ‘ইবাদত আল্লাহর জনয। সহ নবী! আপনার 
উপর আল্লাহর োিাম, রহমত ও বরকত বলষিত সহাক। োিাম আমাসদর 
এবং আল্লাহর সনক বাোসদর উপর বলষিত সহাক। আলম োক্ষয লদলচ্ছ সয, 
আল্লাহ বযতীত প্রকৃত সকাসনা মা‘বূদ সনই এবং আলম আসরা োক্ষয লদলচ্ছ সয, 
লনশ্চয়ই মুহাম্মাদ তাাঁর বাো ও রেূি।” [মুত্তািাকুন ‘আিাইলহ (বুখারী ও মুেলিম)] 

                                                             
1  অথবা দুই পা খাড়া কসর দুু্ই সগাড়ালির ওপর বেসব। 
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- তারপর তাকবীর বসি দুই হাত তুসি তৃতীয় রাকাসতর জনয উিসব এবং 
তৃতীয় ও িতুথি রাকাত আদায় করসব এবং তাসত িাসতহা পাি করসব। 
- তারপর সশষ ববিসকর তাওয়াররুক কসর বেসব। তার পদ্ধলত হসিা, বাম 
পা লবল সয় লদসয় তার ডান লদসক সবর কসর সদসব এবং ডান পা খাড়া কসর 
রাখসব। তারপর সে তার লনতসির ওপর বেসব [1 ] এবং সশষ ববিসক 
তাশাহুদ পড়সব। আর তা হসিা প্রথম তাশাহুদ আর তার ওপর বাড়লত 
পড়সব, 

دَ ََعلَىََصل ََِاللَُّهمََّ» ،َآلَََِوَعلَىَُمَحمَّ د  َإِْبَراِهيَم،َآلَََِوَعلَىَإِْبَراِهيَم،ََعلَىََصلَّْيتََََكَماَُمَحمَّ

دَ ََعلَىَوبَاِركَََْمِجيد ،ََحِميد ََإِنَّكََ ،َآلَََِوَعلَىَُمَحمَّ د  ََوَعلَىَإِْبَراِهيَم،ََعلَىَبَاَرْكتََََكَماَُمَحمَّ

 .«َمِجيد َََحِميد ََإِنَّكَََإِْبَراِهيمَََآلَِ
“সহ আল্লাহ! আপলন মুহাম্মাসদর উপর এবং মুহাম্মাসদর বংশধরসদর উপর 
রহমত বষিণ করুন, সযরূপ আপলন ইবরাহীম ও ইবরাহীসমর বংশধরসদর 
উপর রহমত বষিণ কসরস ন। লনশ্চয়ই আপলন অলত প্রশংলেত, অতযন্ত 
মযিাদার অলধকারী। [বণিনায় বুখারী]। 
- আর িারলট বস্তু সথসক আরয় িাইসব ও বিসব, 

ْحيَا َوالَمَماِت َجَهنََّم َوِمْن َعذَاِب القَْبِر َوِمْن فِتْنَِة المَ اللَُّهمَّ إِنِ ي أَعُوذُ بَِك ِمْن َعذَاِب »
الِ    «.َوِمْن َشِر  فِتْنَِة اْلَمِسيحِ الدَّجَّ

“সহ আল্লাহ! লনশ্চয় আলম জাহান্নাম ও কবসরর আযাব সথসক, জীবন ও মৃতুযর 
লিতনা সথসক এবং কানা দািাসির লিতনার অলনি সথসক সতামার লনকট 
আরয় প্রাথিনা করল ।” [বণিনায় মুেলিম] 
- আর যা ইচ্ছা সদাআ করসব। 
- তারপর « هللاَورحمةَعليكمَالسالم,َهللاَورحمةَعليكمَالسالم ».বসি ডাসন ও 
বাসম োিাম লিরাসব। 

                                                             
1  অথবা ডান পা লবল সয় সদসব এবং ডান পাসয়র সগাড়ািী ও উরুর মাঝখান লদসয় বাম 

পা প্রসবশ করাসব। 
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- যখন োিাম লিরাসব তখন هللاَأستغفر  লতনবার বিসব। আর এ সদাআ পাি 
করসব- 
« َواإِلْكَرامََِاْلَجاللََِذَاَيَاَتَبَاَرْكتَََالسَّالُم،ََوِمْنكَََالسَّالمََُأَْنتَََاللَُّهمََّ » “সহ আল্লাহ তুলম 
শালন্ত, সতামার সথসকই শালন্ত, তুলম রবকতময়, সহ মলহমালেত ও েম্মাসনর 
অলধকারী।” 
- তারপর োিাসতর পসর বলণিত দুআগুসিা পাি করসব। 
এতটুকুসত যসথি করল । আল্লাহর ইচ্ছায় পরবতিী দারসে আমরা কতক 
মানুষ োিাসত সয েব ভুি কসর থাসকন সে লবষসয় আসিািনা করব। 
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মুেল্লীসদর ভুিত্রুলট (১) 

 
পূসবির পাসি আমরা োিাসতর পদ্ধলত েম্পসকি আসিািনা কসরল  এবং এই 
দারসে আমরা মানুষ োিাসত সয েব ভুিত্রুলট কসর থাসক সে লবষসয় 
আসিািনা করব। আমরা তা েংসক্ষসপ আসিািনা করসবা যাসত আমরা তার 
সথসক লবরত থাকসত পালর এবং অনযসদরও েতকি করসত পালর। সে েব 
ভুিগুসিা হসিা: 

- োিাসতর শুরুসত উচ্চ আওয়াসয লনয়ত করা। এলট লবদআত, এলট 
রােূিুল্লাহ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম এবং তার োহাবীগণ কসরনলন। 
লনয়সতর স্থান হসিা অন্তর তা মুসখ উচ্চারণ করা শরীআত েম্মত নয়। 

- আরও ভুি: যখন সকাসনা বযলক্ত ইমাসমর রুকু অবস্থা মেলজসদ প্রসবশ কসর 
তখন সে রুকুর জনয ঝুসক তাকবীসর ইহরাম বাাঁসধ এসত তার োিাত বালতি 
হসয় যাসব। কারণ, তাকবীসর তাহরীমা দাাঁলড়সয় বাাঁধা ওয়ালজব। তারপর রুকুর 
তাকবীর বিসব এবং রুকু করসব। 

আর যলদ সে তাড়াহুড়া কসর রুকুর তাকবীর স সড় সদয় এবং শুধু দাাঁলড়সয় 
তাকবীসর ইহরাম বাাঁসধ, তখন োিাত হসয় যাসব। 

- আরও ভুি হসিা ইকামতা সশানার পর বা রাকাআত  ুসট যাওয়ার ভসয় 
সদৌঁড় সদয়া। রােূিুল্লাহ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম বসিস ন, 

اَلةِ، َوَعلَْيكُْم بِالسَِّكينَِة َواْلَوقَاِر، َوََل تُْسِرعُوا، » قَاَمةَ، فَاْمشُوا إِلَى الصَّ إِذَا َسِمْعتُْم اإْلِ
وا  ]رواه البخاري[« فََما أَْدَرْكتُْم، فََصلُّوا، َوَما فَاتَكُْم فَأَتِمُّ
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‘‘যখন ইক্বামত সশান তখন সতামরা োিাসত সহাঁসট আেসব এ অবস্থায় সয, 
সতামাসদর ওপর ধীরতা ও গাম্ভীযিতা থাসক। আর সদৌসড় আেসব না। তারপর 
যতটা োিাত পাসব, পসড় সনসব। আর যতটা  ুসট যাসব, ততটা (লনসজ) পূরণ 
কসর সনসব।’’ [বণিনায় বুখারী]। েুন্নাত হসিা ধীসর ধীসর হাাঁটসব সযভাসব 
স্বাভালবক হাাঁটা হসয় থাসক। 

-আসরকলট ভুি হসিা কাতার সোজা না করা। অথি রােূিুল্লাহ োল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াোল্লাম বসিন, 

اَلةِ » فُوِف ِمْن إِقَاَمِة الصَّ وا ُصفُوفَكُْم فَإِنَّ تَْسِويَةَ الصُّ  ]رواه البخاري ومسلم[« َسوُّ

“সতামরা সতামাসদর কাতারগুসিা সোজা কর। সকননা, কাতার সোজা করা 
োিাত কাসয়সমর অন্তভুিক্ত।” [বণিনায় বুখারী ও মুেলিম] কাতার সোজা করার 
মসধয গ্রহণসযাগয হসিা শরীসরর উপলরভাসগ কাাঁধ বরাবর করা আর শরীসরর 
নীসির অংসশ টাখনু বরাবর করা। 

-আসরকলট ভূি হসিা, সপাঁয়াজ ও রেুন সখসয় মেলজসদ আো। কারণ, 
রােূিুল্লাহ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম বসিন, 

]متفق  «فَْليَْعتَِزْلنَا، أَْو قَاَل: فَْليَْعتَِزْل َمْسِجَدنَا، َوْليَْقعُْد فِي َبْيتِهِ َمْن أََكَل ثُوًما أَْو َبَصاًل، »

 عليه[
“সয বযলক্ত (কাাঁিা) রেূন অথবা লপাঁয়াজ খায়, সে আমাসদর সথসক দূসর অবস্থান 
করসব অথবা আমাসদর মেলজদ সথসক দূসর থাকসব এবং সে তার ঘসর 
অবস্থান করসব।” [মুত্তািাকুন ‘আিাইলহ (বুখারী ও মুেলিম] এর োসথ েমৃ্পক্ত 
করা হসব সে েব বস্তু যাসত মুেলল্লসদর কি হয় এমন দুগন্ধ রসয়স । সযমন, 
লেগাসরট। এলট এমনলনসতই ঘৃলণত আর তার দগিন্ধ িারা মুেলল্লসদর কি 
সদয়া আরও একলট ঘৃলণত কাজ। 
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- আসরকলট ভুি হসিা োিাসত আঙু্গি িুটাসনা বা মেলজসদর লদসক যাওয়ার 
েময় এমনলট করা। এলট মাকরুহ। কারণ, রােূিুল্লাহ োল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াোল্লাম বসিন, 

أَ أََحُدكُْم فَأَْحَسَن ُوُضوَءهُ ثُمَّ َخَرَج َعاِمًدا إِلَى اْلَمْسِجِد فَال يَُشب َِكنَّ يََدْيِه، فَإِنَّهُ »  إِذَا تََوضَّ
  .اْللباني[]رواه أبو داود وصححه « فِي َصالةٍ 

“যখন সকাসনা বযলক্ত েুেরভাসব ওযূ কসর তারপর সে মেলজসদর উসদ্দসশয 
সবর হয়, সে সয তার আঙু্গি না সিাটায়। কারণ সে এখন োিাসত আস ।” 
[বণিনায় আবূ দাউদ। আিবানী হাদীেলটসক েহীহ বসিস ন]। 

আল্লাহ আমাসদর ভুি ত্রুলট সথসক লহিাযত করুন এবং আমাসদর 
লবিুযলতগুসিা ক্ষমা করুন। এতটুকুসত যসথি করল । আল্লাহর ইচ্ছায় পরবতিী 
দারসে আসিািনা েম্পন্ন করসবা। 
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মুেল্লীসদর ভুিেমূহ (২) 

 
পূসবির দারসে আমরা মুেলল্লসদর ভুি-ত্রুলট েম্পসকি আসিািনা আরম্ভ কসরল । 
এ দারসেও সে আসিািনা িালিসয় যাসবা। 
- আরও ভুি হসিা োিাত আদাসয় জনয োজ-েিা গ্রহণ না করা। কতক 
মানুষ লবসশষ কসর িজসরর োিাসত ঘুসমর সপাশাক পসর োিাত আসে বা 
লনম্নমাসনর কাপড় পসর োিাসত আসে যা তারা তাসদর কমি সক্ষসত্র পলরধান 
কসর না। আল্লাহ বসিন, 

 ٍيَا بَِني آَدَم ُخذُوا ِزينَتَكُْم ِعنَد كُل ِ َمْسِجد  :[89]اْلعراف. 
“সহ আদম েন্তান প্রসতযক োিাসতর েময় সতামরা সতামাসদর সেৌেযিসক 
অবিিন কসরা।” [আি-আরাি : ৩১] 
- আরও ভুি হসিা, িরয োিাসত দাাঁড়াসনা অবস্থায় সকাসনা ওযর  াড়া খুাঁলট 
বা সদয়াসির োসথ সহিান সদওয়া। এলট োিাত নিকারী। কারণ, েক্ষম 
অবস্থায় োিাসত লকয়াম করা োিাসতর একলট রুকন। 
- আরও ভুি হসিা, োিাসতর মাসঝ আেমাসনর লদসক মাথা উিাসনা। 
রােূিুল্লাহ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম এ সথসক লনসষধ কসরস ন। সযমন, 
আনাে রালদয়াল্লাহু আনহু হসত বলণিত, রােূিুল্লাহ োল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াোল্লাম বসিস ন, 

 فَاْشتَدَّ قَْولُهُ فِي ذَِلَك َحتَّى-السََّماِء فِي َصاَلتِِهْم َما َباُل أَْقَواٍم َيْرفَعُوَن أَْبَصاَرهُْم إِلَى »
  .[رواه البخاري] «: َليَْنتَُهنَّ َعْن ذَِلَك أَْو لَتُْخَطفَنَّ أَْبَصاُرهُمْ -قَالَ 

“সিাকসদর কী হসয়স  সয, তারা তাসদর োিাসত আকাসশর লদসক দৃলি 
তুিস ?” এ বযাপাসর লতলন কসিার বক্তবয রাখসিন; এমনলক লতলন বিসিন, 
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“তারা সযন অবশযই এ কাজ হসত লবরত থাসক; নসিৎ অবশযই তাসদর দৃলি 
সকসড় সনওয়া হসব।” [বণিনায় বুখারী] 
- আসরা ভূি: কতক মুক্তাদী ইমাম যখন ( ينَُِِوإِّيَّاكَِِنَْعبُدُِِإِّيَّاكَِ نَْستَعِّ ) পসড় তখন 
সে বসি আমরা আল্লাহর োহাযয কামনা করল । এলট েন্নাসতর পলরপেী। 
ইমাম নববী এলটসক লবদআত বসি গণয কসরস ন। 
- আসরকলট ভূি: মুক্তালদ িরয োিাসত কুরআন পড়া ও লযলকর পাসির েময় 
আওয়াজ এমন বড় কসর যার িসি পাসশর মুেলল্লর লবঘ্ন ঘসট। অথি 
রােূিুল্লাহ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম বসিস ন, 

إِنَّ أََحَدكُْم إِذَا َكاَن فِي الصَّالةِ، فَإِنََّما يُنَاِجي َربَّهُ فَال تَْرفَعُوا أَْصَواتَكُْم ِباْلقُْرآِن فتُؤذوا »
 .]صححه اْللباني[« المؤمنين

“সতামাসদর সকউ যখন োিাসত থাসক তখন সে অবশযই তার রসবর োসথ 
মুনাজাত কসর। িসি সতামরা লতিাওয়াসতর আওয়াযসক এত বড় কসরা না 
যাসত মুলমনসদর কি হয়।” [আিবানী হাদীেলটসক েহীহ বসিস ন]। 
- আসরকলট ভূি: ইমাসমর োসথ কতক মুক্তালদর আমীন না বিা; অথি 
রােূিুল্লাহ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম বসিস ন, 

َم من » نوا، فإنه من وافَق تأمينُه تأميَن المالئكِة، غُِفَر له ما تقدَّ َن اإلماُم فأم ِ إذا أمَّ
 ]رواه« آمين»يقوُل:  صلى هللا عليه وسلموقال ابُن شهاٍب: وكان الرسوُل «. ذنبِه

  .البخاري[
“ইমাম যখন আমীন বিসব, তখন সতামরাও আমীন বিসব; সকননা সয বযলক্তর 
আমীন লিলরশতাসদর আমীসনর োসথ লমিসব তার পূবি-জীবসনর গুনাহেমূহ 
ক্ষমা কসর সদওয়া হসব।” ইবন লশহাব বসিন, রােূিুল্লাহ োল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াোল্লাম ‘আমীন’ বিসতন। [বণিনায় বুখারী] 
আল্লাহ আমাসদরসক দীসনর বুঝ এবং রােূিুল্লাহ োল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াোল্লাসমর েুন্নাসতর অনুেরণ করার তাওিীক দান করুন। এতটুকুসত 
যসথি করল । আল্লাহর ইচ্ছায় পরবতিী দারসে আসিািনা েম্পন্ন করব। 
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মুেল্লীসদর ভুি-ত্রুলট (৩) 

 
কতক মুেলল্লর ভুি-ত্রুলট লবষসয় আমাসদর আসিািনা েম্পন্ন করসবা। 

- আসরকলট ভুি: মােবুসকর ইমাম যলদ সেজদা অবস্থা বা বো অবস্থায় থাসক 
তখন ইমাসমর দাাঁড়াসনার অসপক্ষায় োিাসত শরীক না হওয়া। অথি লবধান 
হসিা সযই রুকসনই ইমামসক পাওয়া যাসব তাসত শরীক হওয়া। কারণ, 
রােূিুল্লাহ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাসমর হাদীেলট বযাপক। 

وا»  .]رواه البخاري[« فََما أَْدَرْكتُْم، فََصلُّوا، َوَما فَاتَكُْم فَأَتِمُّ

“যতটুকু পাও তা আদায় কসরা আর যতটুকু  ুসট সগস  তা পূণি কর।” 
[বণিনায় বুখারী] 

- সয ভুি োিাত বালতি কসর, তা হসিা োত অসঙ্গর ওপর সেজদা না করা। 
রােূিুল্লাহ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম বসিন, 

َوأََشاَر بِيَِدِه َعلَى أَْنِفِه، َواْليََدْيِن،  -أُِمْرُت أَْن أَْسُجَد َعلَى َسْبعَِة أَْعظٍُم: َعلَى اْلَجْبَهِة »
ْكبَتَْيِن، َوأَْطَراِف اْلقََدَمْينِ   [متفق عليه] «َوالرُّ

“আলম োতলট অসঙ্গর িারা োজদাহ্ করার জনয লনসদিলশত হসয়ল । কপাসির 
উপর এবং লতলন হাত লদসয় নাসকর প্রলত ইশারা কসর নাকসক এর অন্তভুিক্ত 
কসরন, আর দু’ হাত, দু’ হাাঁটু এবং দু’ পাসয়র আঙু্গিেমূসহর উপর।” 
[মুত্তািাকুন ‘আিাইলহ (বুখারী ও মুেলিম) 

- কতক মুেলল্ল সেজদার অবস্থায় দুই পা যমীন সথসক োমানয তুসি সিসি 
অথবা এক পা আসরক পাসয়র ওপর রাসখ আবার সকউ সকউ নাক বা কপাি 
যমীসন িাগায় না। এলট োিাত লবনিকারী। 
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- সেজদায় আসরকলট ভুি: বাহুিয়সক যমীসন লবল সয় সদয়া। অথি রােূিুল্লাহ 
োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম তা সথসক লনসষধ কসরস ন, 

 .]متفق عليه[« اْعتَِدلُوا فِي السُُّجوِد َوََل يَْبسُْط أََحُدكُْم ِذَراَعْيِه اْنبَِساَط اْلَكْلبِ »

“সতামরা লেজদায় মধযপো অবিিন কসরা। সতামাসদর সকউ সযন তার 
বাহুিয় কুকুসরর নযায় লবল সয় না রাসখ।” [মুত্তািাকুন ‘আিাইলহ (বুখারী ও 

মুেলিম)] মধযপো িারা উসদ্দশয হসিা, লবল সয় সদওয়া এবং পাকড়া ও বক্রতার 
মাসঝ মধযপো অবিিন করা। সেজদা আিাদায় রাখা এবং দূসর থাকা 
েুন্নাত। আর তার পদ্ধলত হসিা কনুিয়সক উাঁিা করা এবং দুই বাহুসক দুই 
পাশ্বি সথসক দূসর রাখা। আর সপটসক দুই উরু সথসক এবং দুই উরুসক দুই 
সগাড়ালি সথসক দুসর রাখা। এ গুসিা েবই সকাসনা প্রকার বাড়াবালড়  াড়া 
োধয অনুযায়ী বা পাসশর কাউসক কি না লদসয় করসব। 

- আসরা ভূি: োিাসত ইমাসমর অনুেরণ না করা। সযমন, কাসরা ইমাসমর 
আসগ িিা বা োসথ োসথ িিা বা তার সথসক সদরী করা। অথি রােূিুল্লাহ 
োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম বসিস ন, 

 «إِنََّما ُجِعَل اإِلَمامُ ِليُْؤتَمَّ بِِه، فَإِذَا َكبََّر فََكب ُِروا، وإِذَا َسَجدَ فَاْسُجُدوا، وإِذَا َرفََع فَاْرفَعُوا» 
 ]متفق عليه[

“ইমাম এজসনয সয, মুক্তাদীরা তার অনুেরণ করসব। েুতরাং ইমাম তাকবীর 
বিসি সতামরাও তাকবীর বিসব, লতলন সেজদা করসি সতামরাও সেজদা 
করসব। লতলন মাথা তুিসি সতামরাও মাথা তুিসব।” [মুত্তািাকুন ‘আিাইলহ 
(বুখারী ও মুেলিম)] 
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রােূিুল্লাহ্ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম আরও বসিস ন, 

َماِم أَْن يَْجعََل هللا َرأَْسهُ َرأَْس ِحَماٍر » أََما يَْخَشى أََحُدكُْم أََحُدكُْم إِذَا َرفََع َرأَْسهُ قَْبَل اإْلِ
 .] رواه البخاري[ «أَْو يَْجعََل هللا ُصوَرتَهُ ُصوَرةَ ِحَمارٍ 

“সতামাসদর সকউ যখন ইমাসমর আসগ মাথা সতাসি, তখন তার মসন লক ভয় 
হয় না সয, মহান আল্লাহ তার মাথা, গাধার মাথায় পলরণত ক’সর সদসবন 
অথবা তার আকৃলত গাধার আকৃলত ক’সর সদসবন?” [এলট বুখারী বণিনা কসরস ন] 

আল্লাহ আমাসদরসক উপকারী ইিসমর েরু পসথ ও তার আসিাসত 
পথিারীসদর অন্তভুিক্ত করুন। এতটুকুসত যসথি করল । আল্লাহর ইচ্ছায় 
পরবতিী দারসে আসিািনা েম্পন্ন করসবা। 
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মুেল্লীসদর ভুিেমূহ (৪) 

 
কতক মুেলল্লর ভুিত্রুলট েম্পসকি আসিািনা েম্পন্ন করসবা আমাসদর 
লনসজসদর েংসশাধন এবং অনযসদর েতকি করার উসদ্দসশয। 
- োিাত লবনিকারী আরও ভুি: োিাসত লস্থরতা বাস্তবায়ন না করা। আবূ 
হুরাইরাহ্ রালদয়াল্লাহু ‘আনহু সথসক বলণিত, রােূিুল্লাহ োল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াোল্লাম মােলজসদ প্রসবশ করসিন, তখন একজন োহাবীও প্রসবশ কসর 
োিাত আদায় করসিন। অতঃপর লতলন নবী োল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াোল্লামসক োিাম করসিন। লতলন োিাসমর জবাব লদসয় বিসিন, 

، فإنََّك لم تَُصل ِ رجِ اِ » ِ كما صلَّ فرجَع يُصل ِي « ْع فََصل ِ  ى، ثم جاَء، فسلََّم على النبي 
 حتى فعل ذلك ثالث« ارجْع فَصل ِ فإنََّك لم تَُصل ِ »، فقال: صلى هللا عليه وسلم

ْمنِي؟ فقال:  ، ما أُْحِسُن غيَرهُ، فعَل ِ ِ إذا قمَت إلى »مرات، فقال: والذي بعثََك بالحق 
الصالةِ فَكب ِْر، ثم اقرأْ ما تيسََّر معَك من القرآِن، ثم اْرَكْع حتى تطمئِنَّ راكعًا، ثم ارفْع 

ًما، ثم اسُجْد حتى تطمئِنَّ ساجًدا، ثم ارفْع حتى تطمئِنَّ جالًسا، وافعْل حتى تعتدَل قائ
 ]رواه البخاري[«. ذلَك في صالتَِك كُل َِها

“তুলম যাও োিাত আদায় কর কারণ, তুলম োিাত আদায় কসরালন।” লতলন 
লিসর লগসয় পূসবির মত োিাত আদায় করসিন। অতঃপর এসে নবী োল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াোল্লামসক োিাম করসিন। লতলন বিসিন, “তুলম যাও োিাত 
আদায় কর কারণ, তুলম োিাত আদায় কসরালন।” এমনলক এলট সে লতনবার 
করি। তারপর োহাবী বিসিন, সেই মহান েত্ত্বার শপথ! লযলন আপনাসক 
েতযেহ সপ্ররণ কসরস ন, আলমসতা এর সিসয় েুের কসর েিাত আদায় 
করসত জালন না। কাসজই আপলন আমাসক লশলখসয় লদন। লতলন বিসিন, 
“যখন তুলম োিাসতর জনয দাাঁড়াসব, তখন তাকবীর বিসব। অতঃপর কুরআন 
হসত যা সতামার পসক্ষ েহজ তা পড়সব। অতঃপর রুকু‘সত যাসব এবং 
ধীরলস্থরভাসব রুকূ‘ করসব। অতঃপর োজদাহ্ হসত উসি লস্থর হসয় বেসব। 
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আর সতামার পুসরা েিাসত এলট করসব।” [বণিনায় বুখারী]। ধীরস্থীরতা প্রলতলট 
কমিময় রুকসন অঙ্গেমূসহর শান্ত ও লস্থর হওয়ার িারা হালেি হয়। সযমন, 
রুকু, সেজদা, লকয়াম ও বো। 
- োিাত লবনিকারী আরও ভুি: োিাসতর লযলকরেমূহ আদাসয় উচ্চারণ না 
করা এবং মুখ না নাড়াসনা। িসি েূরা িালতহা, তােবীহ ও তাকবীর ইতযালদ 
মুসখ উচ্চারণ করা  াড়া অন্তসর পাি কসর। এলট েমূ্পণি ভুি ও োিাত 
লবনিকারী। ওয়ালজব হসিা এগুসিা মুসখ উচ্চারণ করা এবং মুখ নাড়াসনা। 
েুতরাং সয বযলক্ত মুখ নাড়সব না, তার এলট পাি করা হসব না, বরং লিন্তা 
করা মাত্র। 
- আরও ভুি: দুই োিাসমর মাঝখাসন মাথা উাঁিু করা ও লনিু করা। এলট 
েুন্নাহ িারা প্রমালণত নয় এবং সকাসনা আসিম সথসক বলণিত নয়। 
- আরও ভুি: োিাসতর োিাম লিরাসনার পর পাসশর মুোলল্লর োসথ েব 
েময় মুোিাহা করা এবং এ কথা বিা আল্লাহ কবুি করুন। এলট শরীআত 
েম্মত নয়। আর এলট লবদআত। 
- আসরকলট ভুি: ইমাম লিতীয় োিাম লিরাসনার পূসবি মােবূক তার  ূসট 
যাওয়া োিাত আদায় করার জনয দাাঁলড়সয় যাওয়া। 
- আসরকলট ভুি: ইমাম োসহব োিাসত থাকা অবস্থায় লিতীয় জামাত কাসয়ম 
করা। আসিমগণ এলট লনসষধ কসরস ন। কারণ, এলট মুেলিমসদর মাসঝ 
লবশৃংখিা েৃলি করা এবং কতকসক কতসকর ওপর লবঘ্ন ঘটাসনা। 
আল্লাহ আমাসদরসক তাসদর অন্তভুিক্ত করুন যারা েুের কথা সশাসন ও তার 
অনুেরণ কসর। এতটুকুসত যসথি করল । আল্লাহর ইচ্ছায় পরবতিী দারসে 
আসিািনা েম্পন্ন করসবা। 
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মুেল্লীসদর ভুিেমূহ (৫) 

 
কতক মুেলল্লর ভুি-ত্রুলট লবষসয় আমরা আসিািনা অবযাহত রাখল । 
- সেেব ভুসির আরও হসচ্ছ, এসতা খাাঁসটা সপাশাক পলরধান কসর োিাত 
আদায় করা, যার কারসণ েতসরর লক ু অংশ সযমন উরু বা লপসির নীি 
সখািা থাসক। এলট োিাত লবনিকারী। (োিাসত পুরুসষর েতর হসিা নাভী 
সথসক হাাঁটু পযিন্ত, আর নারীর জনয সিহারা ও কলি  াড়া পুসরা শরীরই 
েতর। তসব উত্তম হসিা নারীরা কলি সিসক রাখসব আর যলদ পর পুরুসষর 
োমসন হয় তখন নারীরা তাসদর পুসরা শরীর সিসক রাখসব।) 
- আসরকলট ভুি: অসনক অেুস্থ বযলক্তর েক্ষমতা অনুযায়ী োিাত আদাসয়র 
সক্ষসত্র অিেতা করা। সযমন সকাসনা সরাগী দাাঁলড়সয় োিাত আদায় করসত 
েক্ষম তসব সে রুকু পযিন্ত দাাঁড়াসনাটা েম্পন্ন করসত েক্ষম নয়, তাহসি তার 
ওপর ওয়ালজব হসিা তার োধয অনুযায়ী দাাঁলড়সয় োিাত আদায় করসব। 
যখন ক্লান্ত হসব তখন বসে যাসব। অনুরূপভাসব সয সেজদা আদায় করসত 
েক্ষম লকন্তু রুকু করসত েক্ষম নয়, তাহসি তার ওপর ওয়ালজব হসিা শরয়ী 
লনয়সম সে সেজদা আদায় করসব। আর রুকু সে বসে আদায় করসব বা োধয 
মসত আদায় করসব। কারণ, রােূিুল্লাহ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম 
বসিস ন, 

 .]رواه البخاري[« َصل ِ قائًما، فإن لم تستَِطع فقاعًدا، فإن لم تستَِطْع فعلى َجنبٍ »
“দাাঁলড়সয় োিাত আদায় কর, তা না পারসি বসে; যলদ তাও না পার তাহসি 
কাত হসয়।” [বণিনায় বুখারী]। 
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রােূিুল্লাহ্ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম আরও বসিস ন, 
 .]متفق عليه[« َوَما أََمْرتُكُْم بِِه فَأْتُوا ِمْنهُ َما اْستََطْعتُمْ »

“আলম সতামাসদর সয আসদশ লদসয় থালক তা সতামরা োধয অনুযায়ী পািন 
কসরা।” [মুত্তািাকুন ‘আিাইলহ (বুখারী ও মুেলিম)] 
- আসরকলট ভুি হসিা, সয কুরআন ভাসিা পসড় তাসক স াট হওয়ার কারসণ 
বা মানুসষর মসধয তার মুিযায়ন না থাকার কারসণ ইমামলতর েুসযাগ না সদয়া। 
অথি রােূিুল্লাহ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম বসিস ন, 

نَِّة، » ِ، فَإِْن َكانُوا فِي اْلِقَراَءةِ َسَواًء فَأَْعلَُمُهْم بِالسُّ إِْن َكانُوا فَ يَُؤمُّ اْلقَْومَ أَْقَرُؤهُْم ِلِكتَابِ َّللاَّ
وفي « فِي السُّنَِّة َسَواًء فَأَْقَدُمُهْم ِهْجَرةً، فَإِْن َكانُوا فِي اْلِهْجَرِة َسَواًء فَأَْقَدُمُهْم ِسْلًما

  .]رواه مسلم[« فَأَْكبَُرهُْم ِسنًّا..» :رواية
“জামাআসতর ইমামলত ঐ বযলক্ত করসব, সয তাসদর মসধয েবসিসয় ভাি 
কুরআন পড়সত জাসন। যলদ তারা পড়াসত েমান হয়, তাহসি তাসদর মসধয 
সয েুন্নাহ (হাদীে) সবশী জাসন সে (ইমামলত করসব)। অতঃপর তারা যলদ 
েুন্নাহসত েমান হয়, তাহসি তাসদর মসধয েবিাসগ্র লহজরতকারী। যলদ 
লহজরসত েমান হয়, তাহসি তাসদর মসধয সয‘েবিাসগ্র ইেিাম গ্রহণ করস  
সে (ইমামলত করসব)।” অপর বণিনায় এসেস , “তাহসি তাসদর মসধয 
বসয়াসজযষ্ঠ সয সে (ইমামলত করসব)।” [বণিনায় মুেলিম] 
- আসরকলট ভুি: সকাসনা প্রকার ওজর  াড়া আযাসনর পসর মেলজদ সথসক 
সবর হওয়া। কারণ, মুেলিম তার েহীহ গ্রসে আবূ ো‘ া সথসক বণিনা কসরন, 
লতলন বসিন, আমরা আবূ হুরাইরাহ রালদয়াল্লাহু আনহুর োসথ মেলজসদ বো 
ল িাম। তখন মুয়ালিন আযান লদি। তখন এক সিাক দাাঁলড়সয় মেলজদ 
সথসক িসি যাসচ্ছ, আবূ হুরায়রা রালদয়াল্লাহ আনহু সিাখ লিলরসয় সদখসিন 
সিাকলট মেলজদ সথসক সবর হসয় সগস । তখন আবূ হুরায়রাহ বিসিন, “লকন্তু 
এ সিাক নবী োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাসমর নািরমানী কসরস ।”  
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এ সথসক বাদ যাসব: সয বযলক্ত ওযু করার জনয বা েমসয়র মসধয প্রশস্ততা 
রসয়স  বসি আবার লিসর আোর লনয়সত সবর হি। সযমন, সকউ তার 
পলরবারসক ঘুম সথসক জাগাসনার জনয সগি আবার লিসর আেসব বসি। 
অনুরূপভাসব সয বযলক্ত অপর মেলজসদ োিাসতর জসনয সবর হি, যলদ জাসন 
সেখাসন সে জামাত পাসব। 
আল্লাহ আমাসদরসক দীসনর ইিম ও বুঝ বালড়সয় লদন। এতটুকুসত যসথি 
করল । আল্লাহর ইচ্ছায় পরবতিী দারসে আমরা সেজদা োহু এবং তৎেংলিি 
লক ু মাোসয়ি েম্পসকি আসিািনা করব। 
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সেজদা োহুর লবধান (১) 

 

এ দারসে আমরা সেজদা োহু এবং তৎেংলিি লক ু মাোসয়ি েম্পসকি 
আসিািনা করব। 
সেজদা োহু: একজন মুেলল্ল তার োিাসত ভুি করার কারসণ সয ত্রুলট হয় 
তা দূর করার জনয সয দুলট সেজদা কসর তা হসিা সেজদা োহু। এর কারণ 
লতনলট: বাড়লত করা, কম করা বা েসেহ করা। 
প্রথম কারণ: োিাসত বাড়লত করা। 
- যলদ মুেল্লী তার োিাসত ভুসি োিাত জাতীয় সকাসনা কমি সযমন, লকয়াম, 
রুকু বা এ ধরসনর সকাসনা কমি বাড়লত কসর সিসি এবং োিাত সশষ করার 
আসগ বাড়লত করার লবষয়লট তার স্মরণ না হয়, তখন তার ওপর সেজদা 
োহু  াড়া আর লক ুই সনই। 
এর দৃিান্ত: এক বযলক্ত সযাহসরর োিাত পাাঁি রাকাআত আদায় করি। লকন্তু 
বাড়লত এক রাকাসতর কথা তাশাহুসদ যাওয়ার পর স্মরণ আেস , তখন সে 
োিাত পূণি করসব ও োিাম লিরাসব তারপর সেজদা োহু করসব তারপর 
োিাম লিরাসব, আর যলদ োিাসমর পূসবি সেজদা কসর তাসত সকাসনা অেুলবধা 
সনই। 
- আর যলদ োিাসতর মাঝখাসন স্মরণ আসে তখন তা সথসক লিসর আো 
এবং োিাত পূণি করা ও োিাসমর পসর সেজদা োহু করা ওয়ালজব, যলদ 
োিাসমর পূসবি সেজদা কসর তাসত সকাসনা অেুলবধা সনই। 
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এর প্রমাণ হসিা আবু্দল্লাহ ইবন মােউদ রালদয়াল্লাহু আনহুর হাদীে:  
اَلةِ فََقاَل: صلى هللا عليه وسلمأن النبي  ْهَر َخْمًسا فَِقيَل لَهُ أَِزيَد فِي الصَّ ، َصلَّى الظُّ

ْجلَْيِه فَثَنَى رِ  وفي رواية:؟ قَاَل: َصلَّْيَت َخْمًسا فََسَجدَ َسْجَدتَْيِن بَْعدَ َما َسلََّم، «َوَما ذَاكَ »
  .[]متفق عليهَواْستَْقَبَل اْلِقْبلَةَ َوَسَجَد َسْجَدتَْيِن ثُمَّ َسلََّم 

একদা নবী োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম সযাহসরর োিাত পাাঁি রাক‘আত 
আদায় কসরন। তখন মুেল্লীগণ লজসজ্ঞে করসিন, োিাসত লক লক ু বৃলদ্ধ 
করা হসয়স ? লতলন বিসিন, “তা কী?” তারা বিসিন, আপলন পাাঁি রাক‘আত 
োিাত আদায় কসরস ন। তারপর লতলন োিাম লিরাসনার পর দু’ োজদাহ 
(োজদাহ োহু) কসর লনসিন। অনয বণিনায় এসেস , “লতলন লনসজর পা ঘুলরসয় 
(লক্ববিাহু্মখী হসয়) দু’ োজদাহ (োজদাহ োহু) করসিন তারপর োিাম 
লিরাসিন। [মুত্তািাকুন ‘আিাইলহ (বুখারী ও মুেলিম)]। 
- যলদ সকাসনা মুেলল্ল ভুসি োিাত পূণি করার পূসবি োিাম লিরায় তখন যলদ 
দীঘি েময় পর স্মরণ আসে বা তার ওযূ সভসঙ্গ যায় তাহসি তার োািাত 
বালতি। তাসক এ োিাত আবার আদায় করসত হসব। আর যলদ োমানয 
েময় পর স্মরসণ আসে তখন সে তার োিাত পূণি করসব এবং োিাসমর 
পর সেজদা োহু করসব। যলদ োিাসমর পূসবি সেজদা কসর তাসত সকাসনা 
অেুলবধা নাই। 
এর প্রমাণ: ইমরান ইবন হুোইন রালদয়াল্লাহু ‘আনহুর হাদীে।   

 ِ َصلَّى اْلعَْصَر فََسلَّمَ فِي ثاََلِث َرَكعَاٍت ثُمَّ َدَخَل » صلى هللا عليه وسلمأَنَّ َرسُوَل َّللاَّ
فَذََكَر  َمْنِزلَهُ فَقَاَم إِلَْيِه َرُجٌل يُقَاُل لَهُ اْلِخْرَباُق َوَكاَن فِي يََدْيِه طُوٌل فَقَاَل: يَا َرُسوَل هللا

لَهُ َصنِيعَهُ َوَخَرَج َغْضَباَن يَُجرُّ ِرَداَءهُ َحتَّى اْنتََهى إَِلى النَّاِس فَقَاَل: أََصَدَق َهذَا قَالُوا: 
 .]رواه مسلم[« نَعَْم فََصلَّى َرْكعَةً ثُمَّ َسلََّم ثُمَّ َسَجَد َسْجَدتَْيِن ثُمَّ َسلَّمَ 

রােূিুল্লাহ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম আেসরর োিাসত লতন রাকাসতর 
পর োিাম লিরাসিন, তারপর লতলন তার ঘসর প্রসবশ করসিন। তখন এক 
বযলক্ত দাাঁড়াসিা যাসক সখরবাক বিা হসতা। তার হাত ল ি িিা। সে বিি, 
সহ আল্লাহর রােূি। সে তার কাজলট (ভুিলট) তাসক স্মরণ কসর লদি। লতলন 
িাদর টানসত টানসত কু্ষব্ধ হসয় সবর হসিন এমনলক মানুসষর দসির মসধয 
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সপৌঁস  সগসিন। লতলন লজজ্ঞাো করসিন, সে লক েতয বিস ? তারা বিি, 
হযাাঁ। তারপর লতলন এক রাকাত আদায় করসিন। তারপর োিাম লিরাসিন 
তারপর দুলট সেজদা করসিন তারপর োিাম লিরাসিন। [মুেলিম]। 
এতটুকু আসিািনাসত যসথি করল । পরবতিী দারসে আমরা সেজদা োহুর 
কারণেমূহ হসত লিতীয় কারণ েম্পসকি আসিািনা করব আর তা হসিা 
েসেহ। 
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সেজদা োহুর লবধান (২) 

 
সেজদা োহুর লবধান েম্পসকি সয আসিািনা আমরা শুরু কসরল  তা আমরা 
িালিসয় যাব। এ দারসে আমরা আসিািনা করব: 
- সেজদা োহুর কারণেমূহ হসত লিতীয় কারণ েম্পসকি। আর তা হসিা 
েসেহ এবং দুলট লবষসয়র মাসঝ ঘুরপাক খাওয়া। 
- যলদ তার ধারণায় সকাসনা একলট প্রাধানয পায় তখন সে অনুযায়ী আমি 
করসব এবং োিাসমর পর সেজদা োহু আদায় করসব, আর যলদ োিাসমর 
পূসবি সেজদা কসর তাসত সকাসনা অেুলবধা নাই। 
সযসহতু আবু্দল্লাহ ইবনু মােঊদ রালদয়াল্লাহু আনহু েূসত্র নবী োল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াোল্লাম সথসক বলণিত, লতলন বসিন, 

َواَب فَْليُتِمَّ َعلَْيِه ثُمَّ يَُسل ِْم ثُمَّ يَْسُجْد َسْجَدتَْينِ »  «إذَا َشكَّ أََحُدكُْم فِي َصاَلتِِه فَْليَتََحرَّ الصَّ
 ]متفق عليه[.

সতামাসদর সকউ োিাত েিসন্ধ েসেসহ পলতত হসি সে সযন লনঃেসেহ হবার 
সিিা কসর এবং সে অনুযায়ী োিাত পূণি কসর। অতঃপর সযন োিাম লিলরসয় 
দু’লট োজদাহ সদয়।” [মুত্তািাকুন ‘আিাইলহ (বুখারী ও মুেলিম)]। 
- যলদ তার লনকট সকাসনা একলট প্রাধনয না পায়, তখন সে লনলশ্চতলট ধসর 
আমি করসব, আর তা হসিা দুলট কাসজর মসধয কমলট। সে অনুযায়ী োিাত 
পূণি করসব। অতঃপর সযন োিাম লিলরসয় দু’লট োজদাহ সদয়। 
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এর প্রমাণ হসিা, আবূ োঈদ খুদরী রালদয়াল্লাহু আনহুর বণিনা, লতলন বসিন, 
রােূিুল্লাহ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম বসিন, 

بِن فليطَرحِ الشَّكَّ ولي إذا َشكَّ أحُدكُم في صالتِِه فلم يَدِر َكم صلَّى؟ ثالثًا أْم أربعًا؟»
 فإن كاَن صلَّى َخمًسا، شفَعَن لَه ،ثمَّ يسُجُد سجدتيِن قبَل أن يسل ِمَ  ،على ما استيقنَ 

ى إتماًما ْلربعٍ، كانتَا تَرغيًما للشَّيطانِ  ،صالتَه
 .]صححه اْللباني[« وإن كاَن صلَّ

সতামাসদর কাসরা োিাসত যলদ েসেহ হয়—কত রাকা‘আত পড়স  লতন নালক 
িার তা জাসন না, সে সযন েসেহ পলরহার কসর প্রবি ধারণার উপর লভলত্ত 
কসর। তারপর োিাসমর পূসবি দু’লট (োহু) োজদাহ করসব। যলদ সে পাাঁি 
রাকা‘আত পসড় থাসক তাহসি তা তার োিাতসক সজাড় করসব। আর যলদ 
োিাত িার রাকা‘আত পূণি করার জনয আদায় কসর থাসক, তাহসি োজদাহ 
দু’লট হসব শয়তাসনর জনয নাসক খত সদয়ার মত অপ্রীলতকর।” [আিবানী 
হাদীেলটসক েহীহ বসিস ন]। 

- ইবাদাসত েসেহ হসি লনসম্নর দুই অবস্থায় সকাসনা ভ্রুসক্ষপ করসব না: 
১। যলদ ইবাদত সশষ করার পসর হয় তখন তার প্রলত সকাসনা ভ্রুসক্ষপ করা 
যাসব না। তসব যলদ লবষয়লট লনলশ্চত হয়, তখন লবশ্বাে অনুযায়ী আমি 
করসব। 
২। যখন সকাসনা মানুসষর সবলশ সবলশ েসেহ হয়। সযমন, যখনই সকাসনা 
ইবাদত কসর তাসত েসেহ েৃলি হয়। তখন তার লদসক ভ্রুসক্ষপ করা যাসব 
না। 
আল্লাহ তাআিা আমাসদর ইিন, লহদায়াত ও তাওিীকসক বালড়সয় লদন। 
এতটুকু আসিািনাসত যসথি করল । পরবতিী দারসে সেজদা োহুর 
কারণেমূহ হসত লতন নির কারণ অথিাৎ োিাসত কম করা েম্পসকি 
আসিািনা করব। 
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সেজদা োহুর লবধান (৩) 

 
সেজদা োহুর লবধান েম্পিসক আমাসদর আসিািনা েম্পন্ন করব। আর এই 
পাসি আমরা সেজদা োহুর কারণেমূহ হসত তৃতীয় কারণ অথিাৎ োিাসত 
কম করা েম্পসকি আসিািনা কসর সশষ করব। কম করা কাজলট রুকন 
অথবা ওয়ালজব হওয়ার লভন্নতার কারসণ তার লবধান লভন্ন হসত পাসর: 
প্রথমত: যলদ কম করা আমিলট রুকন হয় সযমন, রুকু, সেজদা বা িালতয়হা 
ইতযালদ: 
- যলদ পরবতিী রাকাসতর স্বীয় স্থাসন সপৌঁ ার আসগ ( ুসট যাওয়া রুকনলট) 
স্মরণ কসর তাহসি সে লিসর আেসব এবং তার োিাত পূণি করসব ও সেজদা 
োহু করসব। 
এর দৃিান্ত: যলদ সকাসনা বযলক্ত রুকু করা ভুসি যায় এবং সেলট একই 
রাকাসতর সেজদায় বা পরবতিী রাকাসতর লকরাসত লগসয় মসন পসড়, তখন 
সে সেজদা বা লকরাত স সড় লদসয় রুকু করসব তারপর োিাত পূণি করসব 
এবং োিাসমর পর সেজদা োহু করসব। যলদ আসগ কসর তাসত সকাসনা 
অেুলবধা নাই। 
- আর যলদ লিতীয় রাকাসতর একই স্থাসন এসে মসন পসড় তাহসি সে অপূণি 
রাকাত গণনা করসব না। আর এ রাকাতলট উক্ত রাক‘আসতর স্থিালভলষক্ত 
করসব। তারপর সে োিাত পূণি করসব এবং োিাসমর পর সেজদা োহু 
করসব। আর যলদ আসগ কসর তাসত সকাসনা অেুলবধা নাই। 
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এর দৃিান্ত: যলদ প্রথম রাকাসতর রুকু ভুসি যায় তারপর লিতীয় রাকাসত 
রুকু করার েময় মসন পসড় তখন সে প্রথম রাকাত বাদ লদসব এবং লিতীয় 
রাকাতই হসব তার জনয প্রথম রাকাত। 
- যলদ রুকনলটর কথা োিাসমর পসরই মসন পসড়: যলদ  ুসট যাওয়া রুকনলট 
সশষ রাকাসতর হয়, তাহসি সেলট ও তার পসরর অংশ আদায় করসব এবং 
সেজদা োহু করসব। আর যলদ  ুসট যাওয়া রুকনলট তার পূসবির রাকাসতর 
হয়, তখন সে পূণি একলট রাকাত আদায় করসব তারপর সেজদা োহু আদায় 
করসব, যতক্ষণ না তার োিাম ও স্মরণ আোর মাঝখাসন িিা েময় অলতক্রম 
না কসর। আর যলদ িিা েময় অলতক্রম কসর বা ওযূ সভসঙ্গ যায় তাহসি সে 
োিাত পুনরায় আদায় করসব। 
- যলদ ভুসি যাওয়া রুকনলট তাকবীসর ইহরাম হয়, তাহসি তার োিাত হসব 
না। আর তার ওপর ওয়ালজব হসিা োিাত পূণরায় আদায় করা। 
লিতীয়ত: যলদ  ুসট যাওয়া আমিলট ওয়ালজব হয়, সযমন, পলরবতিসনর 
তাকবীর বা প্রথম তাশাহুদ বা রুকুসত েুবহানা রালবয়াি আযীম বিা প্রভৃলত: 
- আর যলদ তার স্থান তযাসগর পূসবি স্মরণ কসর, তখন ওয়ালজব হসিা তা 
পািন করা। আর তার ওপর লক ুই সনই এবং সে সেজদায় োহুও করসব 
না। 
- আর যলদ তার স্থান তযাসগর পসর ও তার পরবতিী রুকসন সপৌঁ ার পূসবি 
স্মরণ কসর, তখন সে লপ সন লিসর যাসব ও তা আদায় করসব এবং োিাত 
পূণি করসব। তারপর োিাম সশসষ সেজদা োহু করসব। আর যলদ তার আসগ 
সেজদা কসর তাসতও সকাসনা অেুলবধা নাই। 
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- আর যলদ তার পরবতিী রুকসন সপৌঁ ার পসর স্মরণ কসর তাহসি সেলট তার 
লজম্মা সথসক বাদ হসয় যাসব, তার কাস  লিসর আেসব না। বরং োিাত পূণি 
করসব এবং োিাসমর পূসবি োহু সেজদা করসব।[1] 
এর দলিি হসিা: ইমাম বুখারী ও মুেলিম আবদুল্লাহ্ ইবন বুহাইনাহ 
রালদয়াল্লাহু ‘আনহু সথসক বণিনা কসরন,  

ْكَعتَْيِن اْلُولََيْيِن لَْم  صلى هللا عليه وسلم أَنَّ النَّبِيَّ  ْهَر فََقاَم ِفي الرَّ َصلَّى بِِهُم الظُّ
يَْجِلْس، فَقَاَم النَّاُس َمعَهُ، َحتَّى إِذَا قََضى الصَّالَةَ َواْنتََظَر النَّاُس تَْسِليَمهُ َكبََّر َوْهَو 

 َجاِلٌس، فََسَجَد َسْجَدتَْيِن قَْبَل أَْن يَُسِل َم، ثُمَّ َسلََّم.

“নবী োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম তাাঁসদর লনসয় সযাহসরর োিাত আদায় 
করসিন। লতলন প্রথম দু’ রাকাআত পড়ার পর না বসে দাাঁলড়সয় সগসিন, িসি 
মুক্তাদীগণও তাাঁর েসঙ্গ দাাঁলড়সয় সগসিন। অবসশসষ যখন লতলন োিাত সশষ 
করসিন আর মানুসষরা তার োিাসমর অসপক্ষা করল ি, তখন লতলন 
বোবস্থায় তাকবীর বিসিন এবং োিাম লিরাসনার পূসবি দু’বার োজদাহ্ 
করসিন তারপর োিাম লিরাসিন।” 
আল্লাহ আমাসদর তাাঁর েন্তুলির তাওিীক দান করুন। এতটুকু আসিািনাসত 
যসথি করল । আল্লাহর ইচ্ছায় পরবতিী দারসে আমরা এমন েব মাোসয়ি 
েম্পসকি আসিািনা করব যা মাযুর-অপারগ সিাকসদর োিাসতর োসথ 
েমৃ্পক্ত। 

 
  

                                                             
1  সেজদা োহুর স্থাসনর সক্ষসত্র প্রশস্ততা রসয়স । িসি সেজদা োহু সয েব অবস্থায় 

ওয়ালজব হয় তার েবলটসত োিাসমর পূসবি অথবা তার পসর সেজদা দুরস্ত রসয়স ।  
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ওযরগ্রস্তসদর োিাসতর লবলধলবধান 

 
এ দারসে আমরা এমন েব মাোসয়ি েম্পসকি আসিািনা করব যা মাযুর 
তথা অপারগ সিাকসদর োিাসতর োসথ েমৃ্পক্ত। তারা হসিা, অেুস্থ, 
মুোলির এবং ভীত।  
-েুতরাং অেুস্থ বযলক্ত: 
• যলদ মেলজসদ জামাসত োিাত আদায় করার িারা সকাসনা ক্ষলত বা কি 
তাসক স্পশি কসর বা তাসত উপলস্থত হওয়াসত সরাগ েৃলি বা সরাগ বৃলদ্ধ বা 
সরাগ োরসত লবিি হওয়ার আশঙ্কা কসর তখন তার জসনয তার ঘসর োিাত 
আদায় করা ববধ রসয়স । 
• আর তার েক্ষমতা অনুযায়ী সে োিাত আদায় করসব। কারণ, আল্লাহ 
বসিন, 

 اْستََطْعتُمْ فَاتَّقُوا هللا َما  :[93]التغابن 
অতএব, সতামরা যথােম্ভব আল্লাহর তাকওয়া অবিিন কর।” 
[আত-তাগাবুন : ১৬] 

এ  াড়াও রসয়স  ইমরান ইবন হুোইন রালদয়াল্লহু আনহুর হাদীে লতলন 
বসিন, আমার সহসমারসয়ড (অশ্বিসরাগ) ল ি, তাই আলম নবী োল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াোল্লামসক োিাত েম্পসকি লজজ্ঞাো করসি লতলন বিসিন, 

 .[البخاري]رواه « َصل ِ قائًما، فإن لم تستَِطع فقاعًدا، فإن لم تستَِطْع فعلى َجنبٍ »
দাাঁলড়সয় োিাত আদায় কর, তা না পারসি বসে; যলদ তাও না পার তাহসি 
কাত হসয়।” [এলট বুখারী বণিনা কসরস ন]। 
• যলদ দাাঁলড়সয় োিাত আদায় করসত েক্ষম হয়; লকন্তু রুকু পযিন্ত দাাঁড়াসত 
েক্ষম নয়, তখন তার ওপর ওয়ালজব হসিা োধয অনুযায়ী দাাঁলড়সয় োিাত 
আদায় করসব যখন ক্লান্ত হসয় যাসব বসে যাসব। 
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অনুরূপভাসব যলদ সকউ সেজদা করসত েক্ষম লকন্তু রুকু করসত অক্ষম 
তাহসি তার জনয ওয়ালজব হসিা শরয়ী পদ্ধলতসত সেজদা করসব আর বসে 
রুকু করসব। অথবা তার েক্ষমতা অনুযায়ী করসব। পূসবির হাদীে ও 
রােূিুল্লাহ োল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাসমর বাণীর কারসণ, 

 .]متفق عليه[« َوَما أََمْرتُكُْم بِِه فَأْتُوا ِمْنهُ َما اْستََطْعتُمْ »
আর আলম সতামাসদর সয আসদশ লদসয় থালক তা সতামরা োধয অনুযায়ী পািন 
কসরা।” [মুত্তািাকুন ‘আিাইলহ (বুখারী ও মুেলিম)] 
• আর যলদ তার ওপর প্রসতযক োিাত েময় মসতা আদায় করসত কিকর 
হয়, তখন তার জনয যুহরসক আেসরর োসথ ও মাগলরবসক এশার োসথ সয 
সকাসনা একলট ওয়াসক্ত এক েসঙ্গ আদায় করা ববধ। 
- মুোলির বযলক্ত [1] :  
• তখন সে িার রাকাত লবলশি োিাত-যুহর আের ও এশা- দুই রাকাত 
আদায় করসব। কারণ, আসয়শা রালদয়াল্লাহু আনহার হাদীে, লতলন বসিন, 

َفِر، َوِزيَد » ْت َصاَلةُ السَّ اَلةُ َرْكَعتَْيِن َرْكعَتَْيِن فِي اْلَحَضِر َوالسَّفَِر، فَأُقِرَّ فُِرَضِت الصَّ
  .]متفق عليه[« فِي َصاَلةِ اْلَحَضرِ 

“মুকীম ও মুোলির উভয় অবস্থায় োিাত দুই রাকাত দুই রাকাত কসর িরয 
করা হসয়স । মুোলিসরর োিাত বহাি রাখা হসয়স  আর মুকীসমর োিাত 
বাড়াসনা হসয়স ।” [মুত্তািাকুন ‘আিাইলহ (বুখারী ও মুেলিম)]। 
• মুোলিসরর জনয যুহর ও আের এবং মাগলরব ও এশার মাসঝ তাসদর 
একলটর ওয়াসক্ত জমা করা ববধ। 
 
 
 
 

                                                             
1  েিসর োিাত কের করার শতি হসিা তার লনজ শহসরর ঘরবালড় তযাগ করা। 
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ো‘ঈদ ইবন যুবাইর ইবন আব্বাে রালদয়াল্লাহু আনহু হসত বণিনা কসরন,  
اَلِة َجَمَع بَْيَن الصَّ  صلى هللا عليه وسلمأَنَّ َرسُوَل هللا  رضي هللا عنه، عن اْبُن َعبَّاٍس 

فِي َسْفَرٍة َسافََرَها فِي َغْزَوةِ تَبُوَك فََجَمَع بَْيَن الظُّْهِر َواْلَعْصِر َواْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء قَاَل 

تَهُ َسِعيٌد:   .]رواه مسلم[« فَقُْلُت: َِلْبِن َعبَّاٍس َما َحَملَهُ َعلَى ذَِلَك؟ قَاَل: أََراَد أَْن ََل يُْحِرَج أُمَّ

রােূিুল্লাহ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম তাবুক যুসদ্ধর েিসর োিাত একত্র 
কসরন। িসি লতলন যুহর ও আের এবং মাগলরব ও এশা একসত্র আদায় 
কসরন। োঈদ বসিন, আলম ইবন আব্বাে রালদয়াল্লাহু ‘আনহুসক লজজ্ঞাো 
করিাম, এলট করার উসদ্দশয লক? লতলন বিসিন, লতলন সিসয়স ন সয, তার 
উম্মাসতর সযন কি না হয়। [মুেলিম এলট বণিনা কসরস ন]। অথিাৎ, উম্মতসক 
যাসত কি বা লবপসদ না পড়সত হয়। 
- আর ভীত বযলক্ত: সযমন, আল্লাহর রাস্তার মুজালহদ। যখন তারা যুসদ্ধর 
ময়দাসন থাসকন এবং তারা তাসদর ওপর কাসিরসদর আক্রমসণর আশঙ্কা 
কসরন। 
• তখন তাসদর জনয ববধ হসিা রােূিুল্লাহ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাসমর 
আদায়কৃত সযসকাসনা এক পদ্ধলতসত ভসয়র োিাত আদায় করা। আর যখন 
ভয় কলিন হয়, তখন পাসয় সহাঁসট অথিাৎ িিন্ত অবস্থায় লনজ পাসয়র ওপর 
দাাঁলড়সয় ও তাসদর োওয়ারীর ওপর আসরাহণ কসর োিাত আদায় করসব। 
লকবিামুখ কসর সহাক বা না সহাক। আর রুকু সেজদার জসনয ইশারা করসব। 
কারণ, আল্লাহ বসিন, 

فَإِْن ِخْفتُْم فَِرَجاًَل أَْو ُرْكبَاًنا  :[889]البقرة. 
আর যলদ সতামরা ভয় কসরা তাহসি পাসয় সহাঁসট বা বাহসন িসড়।” [আি-
বাকারাহ : ২৩৯] 

• অনুরূপভাসব প্রসতযক বযলক্ত সয তার লনসজর ওপর ভয় কসর সে তার 
অবস্থা অনুযায়ী োিাত আদায় করসব। আর সে সদৌঁসড় পািাসনা বা অনয যা 
লক ু করার প্রসয়াজন সবাধ করসব তার েবলক ুই করসব। তসব সয হক তার 
ওপর আবশযক হসয়স  সে হক সথসক পিায়নকারী সযমন সিার ও তার মত 
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বযলক্তর জনয োিাতুি খাওি আদায় করা ববধ নয়। কারণ, এলট একলট  াড়, 
যা পাপ িারা পাওয়া যায় না। 
আল্লাহর কাস  দীসনর েলিক বুঝ প্রাথিনা করল । এতটুকু আসিািনাসত যসথি 
করল । আল্লাহর ইচ্ছায় পরবতিী দারসে আমরা জুমুআর োিাসতর লবধান 
েম্পসকি আসিািনা করব। 
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জুমুআর লদসনর লবধান ও আদব 

 
এ পাসি আমরা জুমুআর োিাসতর লবধান ও আদবেমূহ েম্পসকি আসিািনা 
করব। 
- জুমুআর োিাত ইেিাসমর একলট মহান লনদশিন। আল্লাহ তাআিা বসিন, 

 اَلةِ ِمن يَْوِم اْلُجُمعَِة َفاْسعَْوا إِلَٰى ِذْكِر هللا َوذَُروا يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا نُوِدَي ِللصَّ

ِلكُْم َخْيٌر لَّكُْم إِن كُنتُْم تَْعلَُمونَ 
 [9]الجمعة:  اْلبَْيَع ذَٰ

সহ ঈমানদারগণ ! জুমু’আর লদসন যখন োিাসতর জনয ডাকা হয় তখন 
সতামরা আল্লাহর স্মরসণ ধালবত হও এবং সকনা-সবিা তযাগ কর, এটাই 
সতামাসদর জনয েসবিাত্তম, যলদ সতামরা জানসত।” [আি-জুমুআ : ৯] 
সয বযলক্ত সকাসনা প্রকার উযর  াড়া জুমুআর োিাত সথসক লবরত থাসক নবী 
োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম তার অন্তসর সমাহর িালগসয় সদয়ার হুমলক 
লদসয়স ন। লতলন বসিস ন, 

لَيَنتِهينَّ أقواٌم عن َوْدِعهم الُجُمعاِت، أو َليختمنَّ هللاُ على قلوبِهم، ثم لَيكونُنَّ ِمَن »
 .[رواه مسلم]« الغافِلينَ 

“সিাসকরা সযন জুমআ তযাগ করা সথসক অবশযই লবরত থাসক; নসিৎ আল্লাহ 
অবশযই তাসদর অন্তসর সমাহর িালগসয় লদসবন, অতপর তারা অবশযই 
উদােীনসদর অন্তভুিক্ত হসয় পড়সব।” [মুেলিম এলট বণিনা কসরস ন। (ََْودِْعِهم) এর 
অথি স সড় সদয়া, লবরত থাকা। 
- এলট স্বাধীন, প্রাপ্তবয়স্ক ও মুকীম পুরুষ যাসদর সকাসনা অপারগতা নাই 
তাসদর ওপর ওয়ালজব। 
- সয বযলক্ত জুমুআসত আেসব তার জনয মুস্তাহাব হসিা সগােি করা, খুশবু 
িাগাসনা, েুের কাপড় পলরধান করা এবং তাড়াতালড় জুমুআর োিাসত 
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উপলস্থত হওয়া। আর যখন মেলজসদ প্রসবশ করসব তখন দুই রাকাত োিাত 
আদায় করসব। রােূিুল্লাহ োল্লাল্লাহ আিাইলহ ওয়াোল্লাম বসিন, 

ُر َما اْستََطاعَ ِمْن طُْهٍر، َويَدَِّهُن ِمْن ُدْهنِِه أَْو يََمسُّ » َل يَْغتَِسُل َرُجٌل يَْومَ اْلُجُمعَِة َويَتََطهَّ
ُق بَْيَن اثْنَْيِن، ثُمَّ يَُصل ِي َما كُتَِب لَهُ، ثُمَّ يُْنِصُت إَِذا  ِمْن ِطيِب بَْيتِِه، ثُمَّ يَْخُرُج فَال يُفَر ِ

  .]رواه البخاري[« َماُم إَِل غُِفَر لَهُ َما بَْينَهُ َوبَْيَن اْلُجُمعَِة اْلُْخَرىتََكلََّم اإل
সয বযলক্ত জুমু‘আর লদন সগােি কসর এবং যথাোধয ভািরূসপ পলবত্রতা অজিন 
কসর ও লনসজর সতি হসত বযবহার কসর বা লনজ ঘসরর েুগলন্ধ বযবহার কসর, 
অতঃপর সবর হয় এবং দু’ জন সিাসকর মাসঝ িাাঁক না কসর, অতঃপর তার 
লনধিালরত েিাত আদায় কসর এবং ইমাসমর খুতবা সদয়ার েময় িুপ থাসক, 
তা হসি তার সে জুমু‘আহ হসত আসরক জুমু‘আহ পযিন্ত েমসয়র যাবতীয় 
গুনাহ মাি কসর সদয়া হয়।” [এলট বুখারী বণিনা কসরস ন]। 
- জুমুআর রাসত এবং লদসন নবী োল্লাল্লাহু আিাু্ইলহ ওয়াোল্লাসমর ওপর 
সবলশ সবলশ োিাত পড়া মুস্তাহাব। কারণ, লতলন বসিস ন, 

إنَّ ِمن أفضِل أيَّاِمكم يوَم الُجمعِة فيه خلَق هللاُ آَدَم وفيه قُبِض وفيه النَّفخةُ وفيه »
عقةُ فأكثِروا علَيَّ ِمن الصَّالةِ فيه فإنَّ صالتَكم معروضةٌ علَيَّ  ه ]رواه أبوداود وصحح« الصَّ

  .اْللباني[
সতামাসদর লদনগুলির মসধয েসবিাত্তম লদন হসচ্ছ জুমার লদন। এ লদসন আল্লাহ 
আদম আিাইলহে োিামসক েৃলি কসরস ন, এ লদসন তার জান কবয 
কসরস ন। এ লদসন লশঙ্গায় িুৎকার সদয়া হসব। এলদনই লবকট শব্দ করা 
হসব। েুতরাং ঐ লদসন সতামরা আমার উপর সবশী সবশী োিাত পাি কর। 
সকননা, সতামাসদর পাি করা োিাত আমার কাস  সপশ করা হয়।” [আবূ 
দাউদ। আিবানী এলটসক েহীহ বসিস ন]। 
- সয বযলক্ত জুমুআর োিাসত উপলস্থত হসব তার জনয ওয়ালজব হসিা খুতবা 
মসনাসযাগ েহকাসর রবণ করা এবং সকাসনাভাসব তার সথসক অমসনাসযাগী 
না হওয়া, সযমন, জায়নামায বা সমাবাইি বা অনয লক ু লনসয় সখিা করা।  
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কারণ, নবী োল্লাল্লাহু আিাু্ইলহ ওয়াোল্লাম বসিস ন, 
َماُم يَْخطُُب فََقْد لَغَْوتَ »  ]متفق عليه[« إذَا قُْلَت ِلَصاِحبَِك أَْنِصْت يَْوَم اْلُجُمعَِة َواإْلِ

“জুম‘আর লদন ইমাসমর খুতবা প্রদানকাসি যখন তুলম সতামার োথীসক 
বিসি, ‘িুপ কসরা’ তখন তুলম অনথিক কাজ করসি।” [মুত্তািাকুন ‘আিাইলহ 
(বুখারী ও মুেলিম)]। 
রােূিুল্লাহ্ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম আরও বসিস ন, 

 ]رواه مسلم[.« ل غ ا ف  ق دَ  احل ص ا م سَ  نَ مَ وَ »
সয বযলক্ত কংকর স্পশি করি সে অনথিক কাজ করি।” [মুেলিম এলট বণিনা 
কসরস ন]। 

- ইমাসমর োসথ জুমুআর এক রাকাত সপসিই জুমুআর োিাত পাওয়া যায়। 
রােূিুল্লাহ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম বসিন, 

 [متفق عليه]« َمن أَْدَرك ركعةً من الصَّالة، فقد أدرَك الصَّالة»
“সয বযলক্ত োিাসতর এক রাকাআত পাসব সে (জুমু‘আর) োিাত পাসব।” 
[মুত্তািাকুন ‘আিাইলহ (বুখারী ও মুেলিম)] 

অতএব, সয বযলক্ত ইমাসমর োসথ রুকু সপি সে জুমুআ সপি। অনযথায় সে 
যুহসরর লনয়সত িার রাকাত আদায় করসব। 
আল্লাহ আমাসদরসক জুমুআর লদসনর িযীিতসক গণীমত লহসেসব গ্রহণ করার 
তাওিীক দান করুন। এ পলরমাণ আসিািনায় যসথি করল । আল্লাহর ইচ্ছায় 
পরবতিী দারসে আমরা দুই ঈসদর োিাসতর লবধানাবলি েম্পসকি আসিািনা 
করব। 
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দুই ঈসদর োিাসতর লবধানাবিী 

 
এ পাসি আমরা দুই ঈসদর োিাসতর লবধান েম্পসকি আসিািনা করব। 
- ঈদ হসিা দীসনর প্রকাশয লনদশিন। নবী োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম 
যখন মদীনায় লহজরত কসরন তখন লতলন সদখসত পান আনোরগণ ব সর 
দুলট লদসন আনে উদযাপন কসর। তখন লতলন বিসিন, 

 .[يوصححه اْللبان ]رواه أبوداود« قْد أْبَدلكم هللاُ تعالى بهما خيًرا منهما؛ يوَم الِفطِر واْلضحى»
আল্লাহ সতামাসদর জনয এ দুলট লদসনর পলরবসতি উত্তম দুলট লদন লদসয়স ন। 
ঈদুি লিতর ও ঈদুি আযহা।” [বণিনায় আবূ দাউদ। আিবানী এলটসক েহীহ 
বসিস ন] 
- ঈদসক ঈদ বিার কারণ হসিা এলট লিসর আসে ও বার বার আসে এবং 
এলটর আগমনসক শুভিক্ষণ গণয করা হয়। কাসজই এলট পাপহীন আনে ও 
খুলশর লদন। 
- আযান ইকামত  াড়া ঈসদর োিাত দুই রাকাআত। ইমাম উভয় রাকাসত 
লকরাত উচ্চ আওয়াসজ পড়সব। প্রথম রাকাসত তাকবীসর ইহরামা  াড়া 
লকরাসতর পূসবি  য় তাকবীর বিসব। আর লিতীয় রাকাসত সেজদা হসত 
দাাঁড়াসনা তাকবীর  াড়া পাাঁি তাকবীর বিসব। প্রলতলট তাকবীসরর োসথ হাত 
উিাসব। যখন োিাম লিরাসব ইমাম দাাঁড়াসব ও জুমুআর খুতবার মসতা দুলট 
খুতবা প্রদান করসব। 
- একজন মুেলিসমর জনয মুস্তাহাব হসিা ঈসদর জসনয পলরস্কার হওয়া, খুশবু 
িাগাসনা, েুের কাপড় পলরধান করা এবং এক পসথ যাওয়া ও অনয পসথ 
লিসর আো। 
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- ঈদুি লিতসরর লদন েুন্নাত হসিা ঈসদর োিাসত যাওয়ার আসগ সবসজাড় 
সখজুর খাওয়া। আর কুরবানীর ঈসদর লদন েুন্নাহ হসিা ঈসদর োিাসতর পর 
স্বীয় কুরবানীর পশুর মাংে আহার করার আসগ সকাসনা লক ু আহার না করা। 
- নারীসদর জনয েুন্নাহ হসিা সকাসনা প্রকার বালহযক োজ েিা গ্রহণ করা 
 াড়া ও আতর িাগাসনা বযতীত ঈসদর োিাসতর উপলস্থত হওয়া। উসম্ম 
‘আতীয়যাহ রালদয়াল্লাহু ‘আনহা বসিন,  

أَْن نُْخِرَج فِي اْلِعيَدْيِن: اْلعََواتَِق َوذََواِت  -صلى هللا عليه وسلمتَْعنِي النَّبِيَّ -أََمَرَنا »

 .]متفق عليه[« اْلُخُدوِر، َوأََمَر اْلُحيََّض أَْن يَْعتَِزْلَن ُمَصلَّى اْلُمْسِلِمينَ 

“রােূিুল্লাহ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম আমাসদর লনসদিশ লদসয়স ন, 
“আমরা সযন আমাসদর যুবতী ও উড়না লবলশি নারীসদরসক দুই ঈসদ সবর 
কসর লনসয় যাই এবং ঋতুবতী নারাীসদরসক লতলন মুেলিমসদর োিাত 
আদাসয়র স্থান সথসক দূসর থাকার লনসদিশ সদন।” [মুত্তািাকুন ‘আিাইলহ (বুখারী 

ও মুেলিম)] العََواتِّق (আওয়াসতক): অথিাৎ সয েব নারী এখসনা প্রাপ্ত বরস্ক 
হয় নাই এবং প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার কা াকাল  সপৌঁস স । 
- তাকবীর বিা েুন্নাত। আর তা হসিা ঈসদর রাসত েূযিাস্ত সথসক ঈসদর 
োিাত সশষ হওয়া পযিন্ত।[1] 
- ঈসদর লদসন যা করা ববধ: আল্লাহর ইবাদত পূণি করসত সপসর খুলশ হওয়া 
এবং আল্লাহর লহদায়াত ও তাওিীসকর ওপর তার সশাকর আদায় করা। আর 
এসত োধারণভাসব মানুসষর অন্তসর আনে ও খুলশ প্রসবশ করাসনা এবং 

                                                             
1  আর কুরবানীর ঈসদ: েব েময় োধারণ তাকবীর বিা মুস্তাহাব। অথিাৎ যুি হজ মাে 

আরি হওয়া সথসক লনসয় আইয়াসম তাশরীসকর সশষ লদন পযিন্ত। আর সেলট হসচ্ছ 
সতরতম তালরখ। আর লনধিলরত তাকবীর সযগুসিা পাাঁি ওয়াক্ত োিাসতর পর বিসত 
হয় সেগুসিা আরািার লদন িজর সথসক আরম্ভ হসয় েব েময় পলিত োধারণ 
তাকবীসরর েসঙ্গ তাশরীসকর সশষ লদসনর েূযিাস্ত পযিন্ত িিসত থাকসব। 
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আত্মীয়তার েম্পকি বজায় রাখা ও তাসদর প্রলত দয়া করা শরীয়ত 
অনুসমালদত। 
- দুই ঈসদর লদন োওম পািন করা হারাম। অনুরূপভাসব ইসদর লদন লবসশষ 
কসর কবর লযয়ারত করা েৃি লবদআত। 
আল্লাহ তাআিা আমাসদর ঈদেমূহসক কবুিকৃত আমি, ক্ষমাকৃত গুনাহ ও 
উচ্চ মযিাদা দাসনর মাধযসম আনে দায়ক বানান। 
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জানাযার লবধান (১) 

 
এ দারসে আমরা জানাযার লবধান ও মাোসয়ি েম্পসকি আসিািনা করব: 
এ লবষসয় লবস্তালরত মাোসয়ি আসিািনা করার পূসবি আমাসদর ওপর ওয়ালজব 
হসিা এ লদসনর জনয প্রস্তুলত গ্রহণ করা সযলদন আমাসদর এ দুলনয়ার জীবন 
সশষ হসয় যাসব এবং তাসত আমাসদর লকয়ামত শুরু হসয় যাসব। আর তা 
হসিা তাড়াতালড় তাওবা করা ও হকসক তার পাওনাদাসরর লনকট সপৌস  
সদওয়া এবং ইবাদাসতর প্রলত মসনাসযাগী হওয়ার িারা। আল্লাহ তাআিা 
বসিন, 

  فََمْن َكاَن يَْرُجو ِلقَاَء َرب ِِه فَْليَْعَمْل َعَماًل َصاِلًحا [:990الكهف]  
“সয বযলক্ত তার রসবর োক্ষাসতর আশা কসর সে সযন সনক আমি কসর।” 
[আি-কাহাি : ১১০] লবিক্ষণ জ্ঞানী সতা সে বযলক্ত সয েব েময় এ মুহুতিলট 
স্মরণ কসর, সয েমসয় তার আমি বন্ধ হসয় যাসব এবং তারপর আমসির 
লহোব শুরু হসয় যাসব। আল্লাহ োহাযযকারী। 
- সয বযলক্ত সকাসনা সরাগীসক সদখসত যাসব তার জনয করণীয় হসিা: সরাগীর 
েুস্থতার জনয সদায়া করা, তার মসধয েুভ িক্ষণ ও আল্লাহর প্রলত ভাসিা 
ধারণা েৃলি করা। সযমন, নবী োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম যখন সকাসনা 
সরাগীসক সদখসত সযসতন তখন বিসতন, 

  .البخاري[]رواه « ََل بَأَْس، َطُهوٌر إِْن َشاَء هللا»
“সকাসনা দুলশ্চন্তার কারণ সনই, (পীড়াজলনত দুঃখ কসির কারসণ গুনাহ সথসক) 
তুলম পলবত্র হসয় যাসব। ইনশাআল্লাহ।” [এলট বুখারী বণিনা কসরস ন] 
- যখন সরাগীর মৃতুযর েময় লনকটবতিী হওয়ার আিামত সদখা সদয় তখন 
মুস্তাহাব হসিা লহকমত ও েুের লনয়সম তাসক তাওহীসদর কালিমা ও 
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জান্নাসতর িালব ‘িা-ইিাহা ইল্লাল্লাহ’ এর তািকীন সদওয়া ও তা পাসির প্রলত 
উদু্ভদ্ধ করা। রােূিুল্লাহ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম বসিস ন, 

 ]رواه مسلم[ «لَق ِنُوا َمْوتَاكُْم ََل إِلَهَ إَِلَّ هللا»
সতামরা সতামাসদর মুমূষি বযলক্তসদর ‘িা ইিাহা ইল্লাল্লাহ’ এর তািকীন দাও।” 
[মুেলিম এলট বণিনা কসরস ন] যলদ লবরক্ত হওয়ার আশঙ্কা কসরা তসব সতামরা 
তাসক েরােলর তািকীন করসব না; বরং তার োমসন বার বার কালিমা 
শাহাদাত পড়সব। সযমন নবী োল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়াোল্লাম বসিস ন, 

ْنَيا ََل إِلَهَ إَِلَّ هللا َدَخَل اْلَجنَّةَ »   .]رواه أبو داود وحسنه اْللباني[« َمْن َكاَن آِخُر َكاَلِمِه ِمَن الدُّ
সয বযলক্তর দুলনয়াসত সশষ কালিমা হসব ‘িা ইিাহা ইল্লাল্লাহ’ -সে জান্নাসত 
প্রসবশ করসব।” এলট আবূ দাউদ বণিনা কসরস ন এবং আিবানী তা হাোন বসিস ন। 

- যখন সকাসনা মুলেিম মারা যায় তখন মুস্তাহাব হসিা তার দুই সিাখ বন্ধ 
কসর সদওয়া, তার জনয রহমাত, মাগলিরাসতর সদায়া করা, আর তাসক দ্রুত 
কবরস্ত করসত প্রস্তুত করা এবং তার পলরবারসক োহাযয েহসযালগতা করা। 
রােূিুল্লাহ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম বসিন, 

ُمونََها إَِلْيِه َوإِْن تَُك ِسَوى ذَِلَك فََشر  » أَْسِرعُوا بِاْلَجَناَزةِ فَإِْن تَُك َصاِلَحةً فََخْيٌر تُقَد ِ
  .]متفق عليه[« تََضعُونَهُ َعْن ِرقَابِكُمْ 

জানাযাসক দ্রুত লনসয় যাও, সকননা যলদ সে সনককার হয় তসব সতামরা তাসক 
তার কিযাসণর লদসক দ্রুত সপৌঁস  লদসব। আর যলদ সে লভন্ন লক ু হয় তসব 
সতামরা একটা অকিযাণ সতামাসদর ঘাড় (দালয়ত্বভার) সথসক দ্রুত নালমসয় 
লদসি।” [মুত্তািাকুন ‘আিাইলহ (বুখারী ও মুেলিম)] 
  



 

 

018 
মজলিসের সেৌরভ 

 

রােূিুল্লাহ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম জাির ইবন আবূ তাসিসবর 
শাহাদাসতর পর বসিস ন,  

  .]رواه أبوداود وحسنه اْللباني[« اْصنَعُوا ِْلِل َجْعَفٍر َطعَاًما، فَقَْد أَتَاهُْم َما يَْشغَلُُهمْ »
সতামরা জািসরর পলরবাসরর জনয খাওয়ার বতলর কর। কারণ, তাসদর োমসন 
তাসদর বযস্ততা এসে পসড়স ।” [বণিনায় আবূ দাউদ। আিবানী এলটসক েহীহ 
বসিস ন]। 
আল্লাহর লনকট আমাসদর প্রাথিনা লতলন সযন আমাসদর আমি ও পলরণলতসক 
েুের কসর সদন এবং তার েলিক পসথর ওপর অটুট রাসখন। এতটুকু 
আসিািনাসত যসথি করল । পরবতী দারসে আমরা মৃসতর কািন দািন, 
সগােি করাসনা এবং তার ওপর জানাযার োিাত েম্পসকি আসিািনা করসবা। 
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জানাযার লবধান (২) 

 
পূসবির পাসি আমরা জানাযার কলতপয় লবধান েম্পসকি আসিািনা কসরল  । 
এ পাসি আমরা মৃত বযলক্তর সগােি, কািন দািন এবং তার ওপর োিাত 
েম্পসকি আসিািনা করসবা। 
- একজন মুেলিসমর মৃতুযর পর ওয়ালজব হসিা তাসক সগােি সদয়া। প্রথসম 
তার েতর িাকসব। তারপর তার সদহ সথসক নাপালক দূর করসব। তারপর 
তাসক শরয়ী পদ্ধলতসত ওযূ করাসব। তারপর তাসক পালন ও বরই পাতা লদসয় 
লতনবার সগােি লদসব। তারপর ডান লদক সথসক বাম লদসক তার শরীসরর 
ওপর লতনবার পালন প্রবালহত করসব। যলদ আরও িাসগ তসব তখন সবসজাড় 
েংখযায় আসরা বৃলদ্ধ করসব। আর েবিসশষ সগােসি কািুর িাগাসব। এলট 
হসিা মুস্তাহাব পদ্ধলত। যলদ শুধু নাপালক দূর কসর এবং তার সদসহর ওপর 
পালন সিসি সদয় তসব তাসতও যসথি হসব। নারীসদরসক তার মসতা একজন 
নারী বা তার স্বামী সগােি লদসব। 
- পুরুষসক লতনলট োদা িাদসর কািন সদওয়াসব। আর মৃসতর নাক ও 
সেজদার স্থানেমূসহ এবং কািসন হানূত তথা খুশবু িাগাসব। আর 
নারীসদরসক িুলঙ্গ, িাদর, ওড়না ও দুলট িাদসরর মসধয কািন পলরধান 
করাসব। যতটুকু িারা ওয়ালজব আদায় হয় তা হসিা এমন একলট কাপড় যা 
িারা মৃসতর পুসরা শরীর সিসক যায়। 
- তারপর িাশসক তার ওপর জানাযার োিাত পড়ার জনয সপশ করা হসব। 
ইমাম পুরুসষর মাথা বরাবর এবং নারীসদর মাঝখান বরাবর দাাঁড়াসব। িারবার 
তাকবীর বিসব। প্রথম তাকবীসরর পর েূরা িালতহা আসস্ত বিসব। তারপর 
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আবার তাকবীর বসি রােূসির ওপর োিাত পাি করসব। তারপর আবার 
তাকবীর বসি মৃসতর জনয সদাআ করসব, তারপর আবার তাকবীর বসি ডান 
লদসক একবার োিাম লিরাসব। 
- যলদ কাসরা োিাসতর লক ু অংশ  ুসট যায়, তসব ইমাসমর োিাসমর পর 
তা আদায় করসব। যলদ আশঙ্ক কসর সয, িাশ তুসি সিিা হসব, তথন সে 
তাকবীর বসি োিাম লিরাসব। যলদ কাসরা জানাযার োিাত  ুসট যায় তখন 
সে দািন করার পূসবি একা একা পসড় সনসব। দািন করার পরও পড়া 
জাসয়য আস । 
- জানাযার োিাসতর িযীিত েম্পসকি রােূিুল্লাহ োল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াোল্লাম বসিন, 

َمن َشِهدَ الَجناَزةَ حتَّى يَُصلَّى عليها فَلَهُ قِيراطٌ، وَمن َشِهَدها حتَّى تُْدفََن فَلَهُ قِيراطاِن، »
 .]متفق عليه[« قيَل: وما الِقيراطاِن؟ قاَل: ِمثُْل الَجبَلَْيِن العَِظيَمْينِ 

সয বযলক্ত মৃসতর জনয োিাত আদায় করা পযিন্ত জানাযায় উপলস্থত থাকসব, 
তার জনয এক কীরাত, আর সয বযলক্ত মৃসতর দািন হসয় যাওয়া পযিন্ত 
উপলস্থত থাকসব তার জনয দু’ কীরাত। লজসজ্ঞে করা হি দু’ কীরাত কী? 
লতলন বিসিন, দু’লট লবশাি পবিত েমতুিয (োওয়াব)।” [মুত্তািাকুন ‘আিাইলহ 
(বুখারী ও মুেলিম)] 

রােূিুল্লাহ্ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম আরও বসিস ন, 
ْيئًا شَ  َما ِمْن َرُجٍل ُمْسِلٍم يَُموُت فَيَقُوُم َعلَى َجَناَزتِِه أَْربَعُوَن َرُجاًل ََل يُْشِركُوَن بِاهلل»

  .]رواه مسلم[« إَِلَّ َشفَّعَُهْم هللا فِيهِ 
“সয সকাসনা মুেলিম মারা যায় আর তার জানাযায় এমন িলল্লশজন সিাক 
শরীক হয়, যারা আল্লাহর োসথ কাউসক শরীক কসর না। লনশ্চয় আল্লাহ তার 
বযাপাসর তাসদর েুপালরশ কবূি কসরন।’’ [বণিনায় েহীহ মুেলিম] 
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সহ আল্লাহ! আমাসদর সশষ আমিগুসিাসক তুলম উত্তম আমি বানাও। আর 
আমাসদর সশষ বয়েসক তুলম উত্তম বয়ে বানাও। আর আমাসদর লদনেমূহ 
হসত উত্তম লদন সেলদনলটসক বানাও সযলদন আমরা সতামার োসথ োক্ষাৎ 
করসবা, সয অবস্থায় তুলম আমাসদর ওপর রালজ-খুলশ থাকসব। এতটুকুসত 
যসথি করল । পরবতিী দারসে আমরা এমন কতক ভুি ত্রুলট েম্পসকি 
আসিািনা করব সযগুসিা একজন মুেলিসমর মৃতুযর পর সকাসনা সকাসনা মানুষ 
কসর থাসক। 
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জানাযার লবধান (৩) 

 
পূসবির দারসে আমরা জানাযা ও তার ওপর োিাসতর লবধান েম্পসকি 
আসিািনা করল । এ পাসি আমরা এমন কলতপয় ভুি-ত্রুলট েম্পসকি 
আসিািনা করব সযগুসিা একজন মুেলিসমর মৃতুযর পর সকাসনা সকাসনা মানুষ 
কসর থাসক। 
- শাইখ আবু্দি আযীয ইবন বায রালহমাহুল্লাহ বসিন, এ েব লবষসয় 
মুেলিসমর ওপর ওয়ালজব হসিা, েবর করা, োওয়াসবর আশা করা, উচ্চ 
আওয়াসজ কান্নাকালট না করা, সপাশাক না স াঁড়া ও সিহারায় আঘাত না করা। 
কারণ, রােূিুল্লাহ োল্লাল্লাহ আিাইলহ ওয়াোল্লাম বসিস ন, 

 «ةِ لَْيَس ِمنَّا َمْن لََطَم اْلُخُدوَد َوَشقَّ اْلُجيُوَب َوَدَعا بَِدْعَوى اْلَجاِهِليَّ »
সে আমাসদর দিভুক্ত নয়, সয (সশাসকর েময়) গাসি আঘাত কসর, বুসকর 
কাপড় ল াঁসড় এবং জাসহলিয়াসতর লিৎকাসরর নযায় লিৎকার কসর।” 
এ াড়াও েহীহ হাদীসে নবী োল্লাল্লাহ আিাইলহ ওয়াোল্লাম বসিন, 

تِي ِمْن أَْمِر اْلَجاِهِليَِّة ََل يَتُْرُكونَُهنَّ اْلفَْخُر فِي اْْلَْحَساِب َوالطَّْعُن فِي » أَْرَبٌع فِي أُمَّ
ْوَم اْْلَْنَساِب َواَْلْستِْسقَاُء ِبالنُُّجوِم َوالن َِياَحةُ َوقَاَل: النَّائَِحةُ إِذَا َلْم تَتُْب قَْبَل َمْوتَِها تُقَاُم يَ 

  .]رواه مسلم[« ِة َوَعلَْيَها ِسْربَاٌل ِمْن قَِطَراٍن َوِدْرعٌ ِمْن َجَربٍ اْلِقيَامَ 
আমার উম্মাসতর মসধয জালহলিয়যাসতর িারলট স্বভাব রসয়স , তারা তা  াড়সব 
না। বংশ লনসয় অহংকার করা, বংসশর মসধয আপলত্ত করা, তারকা িারা বৃলি 
কামনা করা এবং মৃসতর ওপর উচ্চ আওয়াসজ মাতম করা। নারী যলদ মরসণর 
পূসবি তাওবাহ না কসর, তাহসি আি-কাতরার পায়জামা এবং পাাঁিড়ার জামা 
পলরলহতা অবস্থায় তাসক লকয়ামসতর লদসন দাাঁড় করাসনা হসব।’’ [মুেলিম এলট 
বণিনা কসরস ন] 
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লনয়াহা (الن ِّياحة) হসিা, মৃত বযলক্তর ওপর উচ্চ আওয়াসজ কান্না কালট করা। 
আবূ মূো আবু্দল্লাহ ইবন কাসয়ে আি-আশআরী রালদয়াল্লাহু ‘আনহু সথসক 
বলণিত, “রােূিুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়াোল্লাম (লবপসদ) লিৎকারকারী, 
মাথা মুণ্ডনকারী ও জামাকাপড় ল সড়াঁ সিিা নারীসদর োসথ েম্পকিসচ্ছদ 
কসরস ন।” 
হাসিকা (الَحالِّقة): ঐ নারী সয মুেীবসতর েময় মাথার িুি মুন্ডায় এবং তা 
উপসড় সিসি। 
আর শাক্কা (الشاقة): সয নাবী মুেীবাসতর েময় তার কাপড় ল াঁসড় সিসি। 
আর  াসিকা (الصالقة): সয নারী মুেীবাসতর েময় তার আওয়াজসক উচ্চ 
কসর। এ গুসিা েবই হসিা হায় হুতাশ করার অংশ। নারীর জনয এবং 
পুরুসষর জনয এ েসবর সকাসনা লক ুই করা ববধ নয়।[1] 
- কলতপয় মানুসষর ভুসির মসধয অনযতম হসিা মৃত বযলক্তর ঋণ পলরসশাসধ 
বা তার কৃত অলেয়াত বাস্তবায়সন লবিি করা। অথি রােূিুল্লাহ োল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াোল্লাম বসিস ন, 

  .ابن ماجه وصححه اْللباني[ ]رواه« نْفُس المؤِمن ُمعلَّقة بَدْينِه؛ حتى يُقَضى عنه»
মুলমসনর আত্মা তার ঋসণর োসথ ঝুিন্ত; যতক্ষণ না তা আদায় না করসব।” 
[এলট ইবন মাজাহ বণিনা কসরস ন। আিবানী এলটসক েহীহ বসিস ন] 

- সয লনকৃি লবদআত সথসক রােূিুল্লাহ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম লনসষধ 
কসরস ন তা হসিা কবরসক োিাসতর স্থান বানাসনা বা তার ওপর মেলজদ 
বানাসনা বা মৃত বযলক্তসক মেলজসদ দািন করা। রােূিুল্লাহ োল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াোল্লাম বসিস ন, 

ذُوا أَََل َوإِنَّ َمْن َكاَن قَْبلَكُمْ َكانُوا يَتَِّخذُوَن قُبُوَر أَْنبِيَائِِهمْ َوَصاِلِحيِهمْ َمَساِجَد، أَََل فَاَل تَتَّخِ »
  .]رواه مسلم[« اْلقُبُوَر َمَساِجَد، إِن ِي أَْنَهاكُْم َعْن ذَِلكَ 

                                                             
1  মাজমুউি িাওয়া: (১৩/৪১৪) হাদীেেমূহ উসল্লখ করার পর। 
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সজসন রাসখা! সতামাসদর পূবিবতিী সিাসকরা তাসদর নবী ও সনককার সিাকসদর 
কবরগুসিাসক মেলজদ বানাসতা। খবরদার, সতামরা কবরগুসিাসক মেলজদ 
বানাসব না, আলম সতামাসদরসক তা সথসক লনসষধ করল ।” [মুেলিম এলট বণিনা 
কসরস ন] 
- মুেলিম তার েহীহ গ্রসে জাসবর রালদয়াল্লাহু আনহু হসত বণিনা কসরন,  

( ِ أَْن يَُجصََّص اْلَقْبُر َوأَْن يُْقعََد َعلَْيِه َوأَْن يُْبنَى  صلى هللا عليه وسلمنََهى َرسُوُل َّللاَّ

 (َعلَْيهِ 

“নবী োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম কবর পাকা করসত, তার উপর বেসত 
এবং তার উপর ইমারত লনমিাণ করসত বারণ কসরস ন।” লতরলমযী  وأن(
 এবং তার ওপর সিখা” শব্দ বৃলদ্ধ কসরস ন। আি-লজস্ে“ يكتب عليه(. 
 এমন বস্তু যার িারা লনমিাণ করা হয় বা যার িারা সমরামত করা :(الجص)
হয়। 
- কবসরর লবদআতেমূসহর আসরকলট হসিা কবসর িুি সদওয়া। 
সহ আল্লাহ আপলন আমাসদরসক আপনার রােূি োল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াোল্লাসমর অনুোরী বানান এবং তাাঁর েুন্নাসতর ধারক তাাঁর পদাঙ্ক অনুোরী 
বানান। আজসরক পাসি এটুকু আসিািনাসত যসথি করল । আল্লাহর ইচ্ছায় 
পরবতিী দারসে আমরা ইেিাসমর তৃতীয় রুক যাকাত েম্পসকি আসিািনা 
করব। 
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যাকাসতর লবধান (১) 
 
এ দারসে আমরা ইেিাসমর তৃতীয় রুকন যাকাত েম্পসকি আসিািনা করব। 
যাকাত হসিা আলথিক িরয ইবাদত যা আল্লাহ তা‘আিা ধনী মুেলিসমর ওপর 
িরয কসরস ন, তার েম্পসদর পলবত্রতা, তার িলকর লমেকীন ভাই ও 
যাকাসতর অনযানয হকদারসদর প্রলত েহানুভুলত স্বরূপ। 

আল্লাহ তা‘আিা বসিস ন, 

 ََكاة اَلةَ َوآتُوا الزَّ   [58]البقرة:  َوأَقِيُموا الصَّ

আর সতামরা োিাত কাসয়ম কসরা এবং যাকাত আদায় কসরা।” [আি-বাকারাহ 
: ৪৩] 

আল্লাহ তা‘আিা আরও বসিন, 

يِهم بَِها ُرهُْم َوتَُزك ِ  .[908]التوبة:  ُخْذ ِمْن أَْمَواِلِهْم َصَدقَةً تَُطه ِ

তাসদর েম্পদ সথসক োদকা (যাকাত) নাও। এর মাধযসম তাসদরসক তুলম 
পলবত্র ও পলরশুদ্ধ করসব।” [তাওবাহ : ১০৩] 

- সে েব খাসত যাকাত বযয় করা ওয়ালজব সে েব খাত আল্লাহ তার বাণীসত 
বসি লদসয়স ন- 

 قَاِب َدقَاُت ِلْلفَُقَراِء َواْلَمَساِكيِن َواْلعَاِمِليَن َعلَْيَها َواْلُمَؤلَّفَِة قُلُوبُُهْم َوفِي الر ِ إِنََّما الصَّ

َن هللا َوهللا َعِليٌم َحِكيمٌ  َواْلغَاِرِميَن َوفِي َسبِيِل هللا َواْبِن السَّبِيلِ    .[30]التوبة:  فَِريَضةً م ِ

“েদকা সতা শুধু িকীর, লমেকীন ও েদকা আদাসয়র কাসজ লনযুক্ত 
কমিিারীসদর জনয, যাসদর অন্তর আকৃি করসত হয় তাসদর জনয, দােমুলক্তসত, 
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ঋণ ভারাক্রান্তসদর জনয, আল্লাহর পসথ ও মুোলিরসদর জনয। এটা আল্লাহর 
পক্ষ সথসক লনধিালরত। আর আল্লাহ্ েবিজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।” [আত-তাওবাহ : ৬০] 

িকীর: যার সকাসনা লক ুই নাই বা তার প্রসয়াজসনর অসধিক আস ।  

আর লমেকীন হসিা যার কাস  প্রসয়াজসনর অসধিক আস  বা সবলশ আস  লকন্তু 
প্রসয়াজসনর তুিনায় কম। 

তার কমিিারী: দালয়ত্বশীিসদর পক্ষ সথসক যাসদরসক যাকাত একত্র করা, 
রক্ষণাসবক্ষণ করা ও বিন করার দালয়ত্ব সদয়া হসয়স । তাসদর পলররম 
অনুযায়ী রসমর লবলনময় যাকাত সথসক সদয়া হসব। 

মুয়াল্লািাসত কুিুব: কাসিরসদর সথসক যাসদর ইেিাম গ্রহণ অথবা যাসদর 
অলনি সথসক লবরত থাকা উসদ্দশয বা মুেলিমসদর সথসক যাসদর েমাসজ একলট 
অবস্থান রসয়স  তাসদর অন্তরসক আকৃি করা ও তাসদর ঈমানসক বাড়াসনা 
উসদ্দশয। 

লরকাব: হসিা সগািাম আযাদ করা এবং মুেলিম বেীসদর মুক্ত করা। 

গাসরম: সয বযলক্ত ঋণগ্রস্থ ও আদায় করসত অক্ষম। অথবা তার ঋণ দুইজসনর 
মাসঝ েমসঝাতার জনয যলদও সে েক্ষম। 

আর আল্লাহর রাস্তা: তারা হসিা আল্লাহর রাস্তার মুজালহদ। 

ইবনুে োবীি: ঐ মুোলির সয তার রাস্তায় েিি হারা হসয় পড়স । তাসক 
তার শহসর লিসর আেসত পাসর সে পলরমাণ যাকাত সদয়া হসব। 

- অন্তর আকৃি করার উসদ্দশয  াড়া কাসিরসক যাকাত সদয়া যাসব না। আর 
যার ওপর খরি করা ওয়ালজব সযমন, স্ত্রী লপতা েন্তান তাসদর যাকাত সদয়া 
যাসব না। বনু হাসশম তারা হসিা রােূসির পলরবার তাসদর যাকাত সদয়া যাসব 
না। 
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- লনোব পলরমাণ েম্পসদই যাকাত ওয়ালজব হয়। মানুষ েরােলর উপকৃত 
হওয়ার জনয সয েম্পসদর মালিক হয় তাসত যাকাত ওয়ালজব হয় না। সযমন, 
থাকার ঘর, গাড়ী সপাশাক ইতযালদ। বযবোসয়র জনয না হসি বযবহৃত স্বণি ও 
সরৌসপযর মসধয যাকাসতর লবষসয় আসিমগণ একালধক মত সপাষণ কসরস ন। 

আল্লাহর লনকট প্রাথিনা হসিা লতলন সযন আমাসদরসক ঐ েব সিাসকদর 
অন্তভুিক্ত কসরন যারা পুসরাপুলরভাসব যাকাত আদায় কসরন। এতটুকুসত যসথি 
করল । আল্লাহর ইচ্ছায় পরবতিী দারসে সয েব মাসির মসধয যাকাত ওয়ালজব 
হয় তার আসিািনা করব। 
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যাকাসতর লবধান (২) 
 
পূবিবতিী দারসে আমরা যাকাসতর খাত ও তার লক ু লবধান আসিািনা কসরল । 
এ দারসে আমরা সয ধরসনর েম্পসদর মসধয যাকাত ওয়ালজব হয় সে েম্পসকি 
আসিািনা করব। তা হসিা: 
১- প্রথম প্রকার হসিা নগদ অথি: আর তা হসিা, স্বণি (সয পলরমাসণ যাকাত 
ওয়ালজব হয় তা হসিা ৮৫ গ্রাম); রুপা (তার লনোব হসিা ৫৯৫ গ্রাম); নগদ 
অথি, সযমন, টাকা, লরয়াি, ডিার ইতযালদ)। (এ গুসিার লনোব হসিা স্বণি ও 
রুপার মসধয সযলটর মূিয কম সে পলরমাণ মূিয) যখন েম্পদ লনোব পলরমাণ 
হসব এবং তার ওপর (একজন মুেলিসমর মালিকানায়) ব র পূণি হসব তখন 
এক দশমাংসের িার ভাসগর এক ভাগ যাকাত লদসত হসব। আর তা হসিা 
২.৫% এর েমান। 
- সতামার মাসির যাকাসতর েহজভাসব লহোব করার পদ্ধলত: পুসরা মািসক 
িলল্লশ ভাগ কসরা। তাহসি সতামার জনয সয পলরমাণ মাি যাকাত লদসত হসব 
তা সবর হসয় যাসব। 
২- লিতীয় প্রকার মাি যাসত যাকাত ওয়ালজব তা হসিা িতুষ্পদ জন্তু: তা 
হসিা উট,  াগি ও গরু। এ গুসিার মসধয শতি হসিা অলধকাংশ ব র তা 
 াড়া থাকসত হসব।(আর তা হসচ্ছ সযগুসিা মাসি িসর সবড়ায় এবং তার 
মালিক তাসদর খাদয সদয় না।) আর সয গুসিা রাখা হয় দুধ ও প্রজনসনর 
জনয। িাষাবাদ বা পালন সটসন ওপসর সতািার জনয রাখা হয়লন। আর উসটর 
মসধয তার লনোব হসিা ৫লট, গরুর লনোব ৩০লট এবং  াগসির লনোব ৪০লট। 
িতুষ্পদ জন্তুর যাকাসতর লনোসবর লবস্তালরত আসিািনা লবশুদ্ধ হাদীে েমূহ 
এবং লিকাসহর লকতাবেমূসহ রসয়স । 
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৩- তৃতীয় প্রকার েম্পদ যার মসধয যাকাত ওয়ালজব: যমীন সথসক উৎপালদত 
িেি, িিিিালদ ও শেয। সকবি মাত্র সযগুসিা ো ও অনযানয ওজনকরা 
পাত্র িারা মািা হয় এবং সযগুসিা গুদামজাত কসর জমা রাখা হয়, তার মসধয 
যাকাত ওয়ালজব হসব। সযমন, গম, সখজুর, লকেলমে ও দানাজাত িেি। 
আর সয গুসিা গুদামজাত করা যায় না সযমন, তরমুজ, আনার, কিা ইতযালদ 
তাসত সকাসনা যাকাত নাই। 
নবী োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম যমীসন উৎপন্ন িেসির লনোব স্বীয় 
বাণীসত বণিনা কসরস ন- 

  ]متفق عليه[ «َولَْيَس فِيَما ُدوَن َخْمَسِة أَْوسٍُق ِمَن التَّْمِر َصَدقَةٌ »
“পাাঁি ওেসকর কম পলরমাণ সখজুসরর মসধয সকাসনা যাকাত সনই।” [মুত্তািাকুন 
‘আিাইলহ (বুখারী ও মুেলিম)] ওোক (الوسق) বিা হয় এমন একলট পলরমাপক 
যা পলরলধ (বদঘিয ও প্রশস্ত) িারা পলরমাপ করা হয়, ওজন িারা পলরমাপ করা 
হয় না। এলট লতনশত ো এর েমান হয়। আর তার ওজন ভাসিা গম িারা 
৬১২ গ্রাসমর েমান হসব। 
যমীন সথসক উৎপালদত িেসি যাকাত ওয়ালজব হসব িেি পাকার েময়। 
আর তা হসিা যখন িেসির দানা শক্ত হয় এবং িসির উপযুক্ত হওয়া 
প্রকাশ পায়। কারণ, আল্লাহ বসিন, 

 َِوآتُوا َحقَّهُ يَْوَم َحَصاِده  :[959]اْلنعام.  
“সতামরা িেি কাাঁটার লদন তার হক আদায় কসরা।” [আি-আনআম ১৪১] 
সয েব ভূলমসত সকাসনা প্রকার খরি  াড়া সেি করা হয় তার যাকাসতর 
পলরমাণ হসিা দশ ভাসগর এক ভাগ। সযমন, বৃলির পালন, নদীর পালন বা 
প্রবালহত পালন িারা সেি হওয়া। আর সয েব ভূলমসত খরি কসর সেি সদওয়া 
হয়, সযমন যসন্ত্রর োহাসযয সেি সদওয়া এবং পাসম্পর োহাসযয সেি সদওয়া 
তাসত লবশভাসগর একভাগ যাকাত লদসত হয়। 
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৪- িতুথি প্রকার যাসত যাকাত ওয়ালজব হয় তা হসিা বযবোলয়ক পণয। অথিাৎ 
সযগুসিাসক িাসভর উসদ্দসশয সবিা-সকনার জসনয প্রস্তুত রাখা হয়। তখন তার 
মুিয নগদ অসথির োসথ লমিাসনা হসব। তারপর েবগুসিার িলল্লশভাসগর এক 
ভাগ যাকাত সদয়া হসব।[1] 
সহ আল্লাহ আপলন আমাসদরসক তাকওয়া দান কসরন। আর আমাসদর 
আত্মাসক পলবত্র কসরন। আপলনই উত্তম পলবত্রতা দানকারী। আপলন তার 
লনয়ন্ত্রক ও অলভভাবক। এতটুকু আসিািনাসত যসথি করল । আল্লাহর ইচ্ছায় 
পরবতিী দারসে আমরা োদকাতুি লিতর েম্পসকি আসিািনা করব। 

 
 
  

                                                             
1  এখাসন আরও অসনক প্রকার যাকাসতর মাি আস  তা হসিা খলনজ েম্পদ এবং 

জালহিয়যাসতর যুসগর দািনকৃত েম্পদ। এর যাকাত েম্পসকি আহসি ইিমসদরসক 
লজজ্ঞাো কসর লনসত হসব। 
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োদকাসয় লিতসরর লবধান 
 
এ দারসে আমরা োদকাতুি লিতর েম্পসকি আসিািনা করব। আর তা হসিা, 
োদকাতুি লিতর হসিা োওম পািনকারীর জনয পলবত্রতা এবং লমেকীনসদর 
জনয আহার স্বরূপ। আর একমাসের োওম পািসনর কারসণ আল্লাহ 
কৃতজ্ঞতা। 
- সয বযলক্তর কাস  ঈসদর লদসন বা রাসত তার লনসজর ও লতলন যাসদর 
দালয়ত্বশীি তাসদর প্রসয়াজনীয় খাদয এবং সমৌলিক িালহদার অলতলরক্ত এক 
ো‘ পলরমাণ েম্পদ থাসক, তার ওপর োদকা লিতর ওয়ালজব। আবু্দল্লাহ 
ইবন ‘উমার রালদয়াল্লাহু ‘আনহু সথসক বলণিত, লতলন বসিন, 

َزَكاةَ اْلِفْطِر َصاًعا ِمْن تَْمٍر أَْو َصاًعا ِمْن  صلى هللا عليه وسلمفََرَض َرسُوُل هللا »

ِغيِر َواْلَكِبيِر ِمْن اْلُمْسِلِمينَ    .متفق عليه[]« َشِعيٍر َعلَى اْلَعْبِد َواْلُحِر  َوالذََّكِر َواْلْنثَى َوالصَّ

“প্রসতযক সগািাম, আযাদ, পুরুষ, নারী, প্রাপ্ত বয়স্ক, অপ্রাপ্ত বয়স্ক মুেলিসমর 
উপর আল্লাহর রােূি োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম েদাকাতুি লিতর 
লহসেসব সখজুর সহাক অথবা যব সহাক এক ো’ পলরমাণ আদায় করা িরয 
কসরস ন।” [মুত্তািাকুন ‘আিাইলহ (বুখারী ও মুেলিম)] 
- আর এর পলরমাণ: শহসরর অলধকাংশ মানুসষর খাসদযর (গম বা আটা বা 
সখজুর বা লকেলমে বা িাি বা দানা ইতযালদর) এক ো‘।  
ো’ হসিা এমন একলট পলরমাপক যদ্ধারা পলরমাপ করা যায়, ওজন করা যায় 
না। এলট পলরমাপকৃত খাসদযর লভন্নতার কারসণ লবলভন্ন প্রকার হসয় থাসক। 
িাতওয়া লবষয়ক স্থায়ী কলমলট ো‘ এর ওজন িাউসির সথসক লতন লকসিাগ্রাম 
লনধিারণ কসরস । জমহুর আসিমগসণর লনকট খাসদযর মুিয সদওয়া যাসয়য 
নাই। 
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- োদকাতুি লিতর সদয়ার েময়: ঈসদর রাসত েূযিাস্ত সথসক ইমাসমর ঈসদর 
োিাসত প্রসবশ করা পযিন্ত। একলদন বা দুইলদন আসগ তা আদায় করা ববধ 
আস । (অথিাৎ ২৮ তালরখ েূযিাসস্তর পর সথসক)। আর সয বযলক্ত েময় মসতা 
আদায় করসত পারসিা না তসব তাসক কাজা আদায় করসত হসব। আর যলদ 
সকাসনা শরয়ী ওজর  াড়া সদলর কসর থাসক তাহসি তাসক তাওবা ও 
ইসস্তগিাসরর োসথ তা আদায় করসত হসব। 
- মূি লনয়ম হসিা োদকাসয় লিতর সয শহসর বা সদসশ সে বেবাে কসর 
সেখাসনই োদকা লিতর আদায় করসব। তসব যলদ সকাসনা শরয়ী কিযাণ 
থাসক তখন লতলন সয শহসর অবস্থান করস ন তা সথসক অনয শহসর সনয়া 
যাসব। সযমন, তার শহসর িকীর পাওয়া যাসচ্ছ না অথবা যারা অলধক অভাবী 
তাসদর উসদ্দসশয স্থানান্তর করস , তার গরীব আত্মীসয়র জনয স্থানান্তর করস । 
আর যলদ সকাসনা কারণ  াড়া স্থানান্তর কসর তখন হারাসমর োসথ বা 
মাকরুসহর োসথ তা আদায় করা হসব। 
সহ আল্লাহ আপলন হারাম বযতীত হািাি িারা আমাসদর যসথি কসর সদন। 
আর আপলন আপনার অনুগ্রহ িারা অনযসদর প্রলত মুখাসপক্ষী হওয়া সথসক 
আমাসদর বাাঁিান। এ টুকু আসিািনাসত যসথি করল । আল্লাহর ইচ্ছায় আগামী 
দারসে আমরা ইেিাসমর রুকেমূহ হসত িতুথি রুকন োওম েম্পসকি 
আসিািনা করব। 
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োওসমর লবধান লবধান (১) 
 
এ দারসে ইেিাসমর রুকনেমূহ হসত িতুথি রুকন রমযাসনর োওম লবষসয় 
আসিািনা করব। 
- োওম হসিা: আল্লাহর ইবাদসতর উসদ্দসশয িজর উদয় [1] হওয়া (অথিাৎ 
িজসরর আযাসনর েময়) সথসক লনসয় েূযিাস্ত (অথিাৎ মাগলরসবর আযাসনর 
েময়) পযিন্ত খাওয়া, পান করা ও যাবতীয় োওম ভসঙ্গর কারণেমূহ হসত 
লবরত থাকা। এ েম্পসকি মহান আল্লাহ বসিন, 

 َيَاُم َكَما كُِتَب َعلَى الَِّذيَن ِمن قَْبِلكُْم لَعَلَّكُْم تَتَّقُون  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا كُتَِب َعلَْيكُُم الص ِ
  .[928]البقرة: 

“সহ মুলমনগণ, সতামাসদর উপর লেয়াম িরয করা হসয়স , সযভাসব িরয 
করা হসয়ল ি সতামাসদর পূবিবতীসদর উপর। যাসত সতামরা তাকওয়া অবিিন 
কর।” [আি-বাকারাহ : ১৮৩] 
- রমযান মাসের মহা িযীিত রসয়স । সযমন, 
রােূিুল্লাহ্ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম বসিস ন, 

]متفق  «إِذَا َدَخَل َرَمَضاُن فُت َِحْت أَْبَواُب اْلَجنَِّة َوغُل َِقْت أَْبَواُب َجَهنَّمَ َوسُْلِسلَْت الشَّيَاِطينُ »

  .عليه[
“যখন রমযান আসে তখন জান্নাসতর দরজােমূহ উনু্মক্ত কসর সদওয়া হয় 
আর জাহান্নাসমর দরজােমূহ বন্ধ কসর সদওয়া হয় এবং শয়তানগুসিাসক 
লশকসি বেী করা হয়।” [মুত্তািাকুন ‘আিাইলহ (বুখারী ও মুেলিম)] 

                                                             
1  কাসরা মুসখ খাদয থাকা অবস্থায় যলদ িজর উদয় হসয় যায় তখন তাসক অবশযই খাওয়া 

সিসি লদসত হসব এবং োওম পূণি করসব, আর যলদ সে খাদয লগসি সিসি তাহসি 
তার োওম বালতি। 
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রােূিুল্লাহ্ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম আরও বসিস ন, 
َم من ذنبِِه، وَمن قاَم ليلَة القدِر » َمن صاَم رمضاَن إيماًنا واحتساًبا، غُِفَر لَهُ ما تقدَّ

َم من ذنبِهِ    .]متفق عليه[« إيمانًا واحتِسابًا غُِفَر لَهُ ما تقدَّ
“সয বযলক্ত ঈমান েহকাসর োওয়াসবর প্রতযাশায় রমযাসনর োওম পািন 
কসর, তার অতীসতর গুনাহেমূহ ক্ষমা কসর সদওয়া হয়। আর সয বযলক্ত ঈমান 
েহকাসর োওয়াসবর আশায় কাদর রাসত লকয়াম কসর, তার অতীসতর 
গুনাহেমূহ ক্ষমা কসর সদওয়া হয়।” [মুত্তািাকুন ‘আিাইলহ (বুখারী ও মুেলিম)] 

- লেয়াসমর মযিাদা েম্পসকি নবী োল্লাল্লাহ আিাইলহ ওয়াোল্লাম বসিস ন, 
كُلُّ َعَمِل اْبِن آَدَم يَُضاَعُف، اْلَحَسنَةُ َعْشُر أْمثَاِلَها ِإلَى َسْبعِمائَة ِضْعٍف، قال هللُا »

ائِِم  ْوَم، فَإِنَّهُ ِلي َوأنَا أْجِزي بِِه، يََدعُ َشْهَوتَهُ َوَطعَاَمهُ ِمْن أْجِلي، ِللصَّ تعالى: إَِل الصَّ
فَْرَحةٌ ِعْنَد ِلقَاِء َرب ِِه، َولَُخلُوُف فِيِه أْطَيُب ِعْنَد هللا ِمْن فَْرَحتَاِن: فَْرَحةٌ ِعْنَد فِْطِرِه، وَ 

  .]رواه البخاري[« ِريحِ اْلِمْسكِ 
“আদম েন্তাসনর প্রলতলট কমি বলধিত করা হয়। এসককলট সনলক দশ গুণ 
সথসক োত শত গুণ পযিন্ত বলধিত করা হয়। মহান আল্লাহ বসিন, ‘তসব 
োওম  াড়া, সকননা োওম আমার জসনয এবং আলমই তার প্রলতদান লদসবা।’ 
সে তার প্রবৃলত্ত ও পানাহার আমার জনযই তযাগ কসর। লেয়াম পািনকারীর 
জসনয দু’লট আনে রসয়স , একলট আনে তার ইিতালরর েময় আসরকলট 
আনে তার রসবর েসঙ্গ োক্ষাৎ করার েময়। আর লনঃেসেসহ 
লেয়ামপািনকারীর মুসখর দুগিন্ধ আল্লাহর কাস  কস্তুরীর ঘ্রাসণর সিসয়ও অলধক 
েুগন্ধময়।” [এলট বুখারী বণিনা কসরস ন] 
- মুেলিম, প্রাপ্ত বয়স্ক, বুলদ্ধেম্পন্ন ও েক্ষম বযলক্তর ওপর রমযাসনর োওম 
িরয। আর সয এমন অেুস্থ সয, লেয়াম তার ওপর কিকর হয় বা সে তার 
লেয়াসমর কারসণ অেুস্থতা সবসড় যাওয়ার আশঙ্কা কসর বা সে মুোলির- তখন 
তাসদর জসনয লেয়াম ভঙ্গ করা ববধ। যখন তাসদর ওযর িসি যাসব তখন 
তারা কাযা করসব। আর যার সরাগ স্থায়ী হয় তা হসত ভাসিা হওয়া আশা 
করা যায় না, সে োওম ভঙ্গ করসব এবং প্রলতলদসনর পলরবসতি একজন 
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লমেকীনসক খাদয খাওয়াসব। অনুরূপভাসব সয বযলক্ত বাধিসকযর কারসণ োওম 
পািন করসত পারস  না।[1] 
- হাসয়য ও প্রেূলত নারীর ওপর োওম হারাম। পলবত্র হওয়ার পর তাসদর 
ওপর লেয়াম কাযা করা ওয়ালজব। 
- োসয়সমর জনয মুস্তাহাব: সেহরী খাওয়া এবং তা লবিসি খাওয়া। এমলনভাসব 
তার জনয মুস্তাহাব হসিা তাড়াতালড় ইিতার করা। তার ওপর ওয়ালজব হসিা 
সমৌলখক ও কসমির মাধযসম েম্পন্ন েব ধরসনর গুনাহ সথসক লবরত থাকা। 
যলদ তাসক সকউ গালি সদয় বা তার োসথ সকউ ঝগড়া কসর সে সযন বসি 
আলম োওম পািনকারী। 
সহ আল্লাহ আমাসদরসক রমযান পযিন্ত দীঘিালয়ত করুন এবং আমাসদরসক 
তাসদর অন্তভুিক্ত করুন যারা ঈমাসনর ও োওয়াসবর প্রতযাশার োসথ োওম 
পািন ও লকয়াম কসর। আজসকর জনয এত টুকু আসিািনা যসথি করল । 
আল্লাহর ইচ্ছায় পরবতী দারসে আমরা সয েব কারসণ োওম সভসঙ্গ যায় বা 
বালতি হসয় যায় সে েম্পসকি আসিািনা করব। 

 
 
  

                                                             
1 গবিবতী ও দুগ্ধপান কালরনীর জনয রমযাসন োওম ভঙ্গ করা ববধ। যলদ তারা তাসদর 

লনসজসদর ওপর বা েন্তাসনর ওপর ভয় কসর। আর তাসদর ওপর কাযা ওয়ালজব। 
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লেয়াসমর লবধান (২) 

 
পূসবির দারসে আমরা রমযান মাে ও তার িযীিত এবং তার লক ু লবধান 
েম্পসকি আসিািনা কসরল । এ দারসে আমরা সয েব কারসণ োওম সভসঙ্গ 
যায় বা বালতি হয় সে েম্পসকি আসিািনা করব। োওম ভসঙ্গর কারণেমূহ 
হসিা- 
- েহবাে এবং হস্তমমথুন। 
- ইচ্ছাকৃত খাওয়া ও পান করা এবং যা লক ু খাওয়া ও পান করার অসথি 
তা গ্রহণ করা, সযমন খাবার েযািাইন সনওয়া ও রক্ত সনওয়া। 
- লেঙ্গা িাগাসনার মাধযসম রক্ত সবর করা। 
- ইচ্ছাকৃত বলম করা। 
- নারীসদর হাসয়য ও সনিাসের রক্ত সবর হওয়া। 
- উপসর উলল্ললখত কারণগুসিা লতনলট শতি না পাওয়া পযিন্ত োওম নি করসব 
না। এক- এগুসিার লবধান েম্পসকি তার জ্ঞান থাকসত হসব। দুই- স্মরণ 
থাকসত হসব এবং লতন- ইচ্ছাকৃত হসত হসব।(সকবি হাসয়য ও লনিাে 
 াড়া)। 
- সয েব লবষসয় অসনক প্রশ্ন করা হয়; অথি তা োওম ভসঙ্গর কারণ নয়। 
সেগুসিা হসিা- 
- রক্ত পরীক্ষা করা, দাাঁত উিাসনা, খাদযলবহীন ইনসজকশন, হাাঁপানীর 
ইনসহিার, অলক্সসজন, মিিাসর োসপালজটর বযবহার করা[1], নাসকর ড্রপ; 
যলদ তা গিায় না সপৌঁস  এবং সিাখ ও কাসনর ড্রপ। 
                                                             
1  অনুরূপভাসব নারীসদর িিাস্থাসন ড্রপ সদয়া, সযৌলন োসপালজটর এবং সিাশন িাগাসনা। 
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- লমেওয়াক করা, দাসতর মাজন বযবহার করা (গিাধঃকরণ সযন না হয় সে 
বযাপাসর েতকিতা েহকাসর) এবং সধাাঁয়া (তসব সে তা নাক লদসয় সটসন সনসব 
না)। 
- স্বপ্নসদাষ হওয়া, নাক লদসয় রক্ত পড়া, নাসকর সিষ্মা লগসি সিিা। 
- নারীসদর ইসস্তহাযাহ এবং তাসদর স্বাভালবক মালেসকর েময়  াড়া অনয 
েময় মালট রং বা হিসদ রংসয়র স্রাব সবর হওয়া। 
সহ আল্লাহ আপলন আমাসদর উপকারী ইিম লশক্ষা দান করুন, আর যা 
লশলখসয়স ন তা িারা আমাসদর উপকৃত করুন। আর আপলন আমাসদর 
ইিমসক বালড়সয় সদন।এ টুকু আসিািনাসত যসথি করল । আল্লাহর ইচ্ছায় 
আগামী দারসে আমরা ইেিাসমর রুকেমূহ হসত পঞ্চম রুকন হজ েম্পসকি 
আসিািনা করব। 
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হসজর লবধানেমূহ 

 
এ দারসে আমরা ইেিাসমর রুকেমূহ হসত পঞ্চম রুকন হজ েম্পসকি 
আসিািনা করব। 
- হজ ইেিাসমর লনদশিনেমূসহর অনযতম। এসত বদলহক, আলত্মক ও আলথিক 
েব ধরসনর ইবাদত একলত্রত হয়। 
- এসত বাোসদর জনয রসয়স  অেংখয উপকার। তন্মসধয আল্লাহর তাওহীসদর 
সঘাষণা সদয়া, হাজীসদর মাগলিরাত িাভ করা, মুেলিমসদর মাসঝ ঐকয ও 
ভ্রাতৃত্ব বতলর করা ইতযালদ  াড়াও আসরা অসনক লহকমত ও উপকার রসয়স । 
- হসজর িযীিত অপলরেীম এবং এর োওয়াব অসনক। রােূিুল্লাহ োল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াোল্লাম বসিন, 

هُ َمْن َحجَّ ِِل »   ]متفق عليه[« فَلَْم يَْرفُْث َولَْم َيْفسُْق َرَجَع َكيَْوِم َولََدتْهُ أُمُّ
“সয বযলক্ত হজ পািন করি এবং (তাসত) সকাসনা অিীি কাজ করি না ও 
পাপািার করি না, সে বযলক্ত লিক ঐ লদনকার মত (লনষ্পাপ হসয়) বালড় 
লিরসব, সযলদন তার মা তাসক প্রেব কসরল ি।” [মুত্তািাকুন ‘আিাইলহ (বুখারী 

ও মুেলিম)] অথিাৎ গুনাহ সথসক মুক্ত, সযন সে নবজাত লশশু। 
- জীবসন একবার হজ করা [1] একজন স্বাধীন প্রাপ্ত বয়স্ক, জ্ঞানেম্পন্ন এবং 
বদলহক ও আলথিকভাসব েক্ষম [2] মুেলিসমর ওপর িরয।  

                                                             
1  যখন শতি পাওয়া যাসব তখন তাড়াতালড় হজ করা িরয। সদরী করার কারসণ সে 

গুনাহগার হসব।  
2  নারীসদর ওপর হজ আদায় করা িরয হওয়ার জনয মাহরাসমর েঙ্গ এবং স্বামীর মৃতুযর 

ইদ্দসতর মসধয না থাকা শতি। 
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আল্লাহ বসিন, 
 َعلَى ِ النَّاِس ِحجُّ اْلبَْيِت َمِن اْستََطاَع إِلَْيِه َسبِياًل َوَمن َكفََر فَإِنَّ هللا َغنِي  َعِن َوِِلَّ

 .[99]آل عمران:  اْلعَالَِمينَ 
“এবং োমথিযবান মানুসষর উপর আল্লাহর জনয বায়তুল্লাহর হি করা িরয। 
আর সয কুিরী কসর, তসব আল্লাহ সতা লনশ্চয় েৃলিকুি সথসক অমুখাসপক্ষী।” 
[আসি ইমরান: ৮] 
- যলদ সমৌলিক প্রসয়াজন সথসক অলতলরক্ত মাি না থাসক এবং তাসদর দালয়ত্ব 
গ্রহসণর সকাসনা সিাক না থাসক তাহসি তার ওপর হজ িরয হসব না। হজ 
করার জনয ঋণ গ্রহণ করা ওয়ালজব নয়। 
- সয বযলক্ত অথি লদসয় হজ করত েক্ষম; লকন্তু শারীলরকভাসব যাওয়ার েক্ষমতা 
সনই, সযমন, খুব বয়স্ক মানুষ বা স্থায়ীভাসব অেুস্থ মানুষ, তখন সে তার পক্ষ 
সথসক একজন প্রলতলনলধ বানাসব সয তার পক্ষ সথসক হজ করসব। আর সে 
তার হসজর খরি বহন করসব। 
- হসজর অসনক শতি, রুকন, ওয়ালজব ও লনলষদ্ধ লবষয় রসয়স , যা লিকসহর 
লকতাব ও আহসি ইিমসদর িতওয়া সথসক জানা েম্ভবপর। 
- হসজর মসতা উমরা জীবসন একবার করা ওয়ালজব। ইবন আব্বাে 
রালদয়াল্লাহু আনহু বসিন, 

وا اْلَحجَّ َواْلعُْمَرةَ ِِل »   .]رواه البخاري[(«. إِنََّها َلقَِرينَتَُها فِي ِكتَاِب هللا )َوأَتِمُّ
“এলট (উমরা) আল্লাহর লকতাসব হসজর েঙ্গী। “সতামরা আল্লাহর উসদ্দসশয 
হজ ও উমরা পািন কসরা।” [এলট বুখারী বণিনা কসরস ন] 
আল্লাহর অনুগ্রসহ এ পযিন্ত আমরা ঈমাসনর ও ইেিাসমর রুকনেমূহ জানা 
সশষ কসরল । আল্লাহর ইচ্ছায় পরবতিী দারসে আমরা মুেলিমসদর লনকট 
গুরুত্বপূণি কলতপয় লবষসয় আসিািনা করব। সযমন, ইেিামী আখিাক, 
সিনসদন, খাওয়া-দাওয়া ও সপাশাসকর লবধান। 
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নলেহত 
 
এ দারসে আমরা একলট মহান হাদীে েম্পসকি আসিািনা করসবা। সকাসনা 
সকাসনা আহসি ইিম বসিস ন এলট ইেিাসমর লভলত্ত। আর তা হসিা, 

আবু রুকাইয়া তামীম ইবন আওে আদ-দারী রালদয়াল্লাহু আনহু বণিনা কসরন, 
নবী োল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়াোল্লাম বসিস ন, 

يُن النَِّصيَحةُ. قُْلَنا: ِلَمْن؟ قَاَل ِِل » تِِهمْ الد ِ ةِ اْلُمْسِلِميَن َوَعامَّ . «، َوِلِكتَابِِه، َوِلَرُسوِلِه، َوِْلَئِمَّ
 ]رواه مسلم[

“দীন হসিা নেীহত। আমরা বিিাম কার জনয? লতলন বিসিন, আল্লাহর 
জনয তার লকতাসবর জনয, তার রােূসির জনয এবং মুেলিম শােক ও 
জনোধারসণর জনয।” [মুেলিম এলট বণিনা কসরস ন] 

হাদীসের লশক্ষণীয় লবষয়: 

- দীন ইেিাম পুসরাটাই নেীহসতর ওপর প্রলতলষ্ঠত। আর তা হসিা েততা, 
ইখিাে, উপসদশকৃত বযলক্তর কিযাণ কামনা। নেীহত: এলট দুলনয়া ও 
আলখরাসতর কিযাসণর জনয একলট বযাপক বাকয। এলট উম্মতসদর প্রলত 
নবীগসণর পয়গাম। েব নবীই তার উম্মতসক নেীহত কসরস ন। 

- আল্লাহর জনয নেীহত: এলট তার তাওহীদ এবং তাসক পলরপূণি ও মহান 
গুণেমূসহ গুণালেত করা এবং তার লবপরীত ও পলরপেী লবষয় সথসক তাাঁসক 
পলবত্র জ্ঞান করা, তাাঁর নািরমালন সথসক সবাঁসি থাকা এবং তাাঁর আনুগতয 
করা ও তাাঁসক মহব্বত করা, তাাঁর জনয ভাসিাবাো ও তাাঁর জনয ঘৃণা করা, 
যারা তাাঁর োসথ কুিরী কসর তাসদর লবরুসদ্ধ লজহাদ করা এবং এেসবর প্রলত 
মানুষসক আহ্বান করা এবং তার প্রলত উৎোহ প্রদান করার মাধযসম হয়। 



 

 

001 
মজলিসের সেৌরভ 

 

- তাাঁর লকতাসবর জনয নেীহত: এলট লকতাসবর উপর ঈমান আনা, তাসক 
মহান ও পলবত্র জানা এবং তার হক অনুযায়ী তার লতিাওয়াত করা, তার 
আয়াতেমূসহ গভীর লিন্তা গসবষণা করা, তার দাবী অনুযাযী আমি করা, তার 
প্রলত দাওয়াত সদয়া এবং তার পসক্ষ প্রলতহত ও প্রলতসরাধ করার মাধযসম 
হয়। 

- তাাঁর রােূসির জনয নেীহত: এলট রােূসির উপর এবং লতলন যা লনসয় 
এসেস ন তার প্রলত ঈমান আনা, লতলন সয লবষসয় আসদশ কসরস ন সেগুসিার 
আনুগতয করা এবং সয েব লবষসয় লনসষধ কসরস  তা সথসক লবরত থাকা, 
তাাঁসক েম্মান ও বড় জ্ঞান করা, তাাঁর েুন্নাতসক জীলবত করা , তাাঁর িলরসত্র 
িলরত্রবান হওয়া, তাাঁর পলরবার ও োহাবীসদরসক ভাসিাবাো এবং তাাঁর সথসক, 
তাাঁর েুন্নাত সথসক, তাাঁর পলরবার পলরজন, তাাঁর োহাবীসদর এবং যারা 
তাসদরসক ইহোসনর োসথ অনুেরণ কসরন তাসদর েকসির সথসক (েংসেহ, 
েংশয় ও বদনাম) প্রলতহত করার মাধযসম হয়। 

- মুেলিমসদর ইমামসদর জনয নেীহত: অথিাৎ তাসদর খিীিা ও সনতাসদর 
জনয। আর তা হসয় থাসক তাসদরসক হক পসথ েহসযালগতা করা, তাসত 
তাসদর আনুগতয করা, তাসদরসক নমনীয়তার োসথ নলেহত করা এবং স্মরণ 
কলরসয় সদয়া, তাসদর জনয সদায়া করা এবং তাসদর লবরুসদ্ধ লবসদ্রাহ না করা 
িারা। 

- োধারণ মুেলিমসদর জনয নেীহত: সযমন তুলম সতামার লনসজর জনয যা 
মুহব্বত কসরা তাসদর জনযও তাই মুহব্বত করসব, দীলন ও দুলনয়াবী কিযাসণর 
প্রলত তাসদর পথ সদখাসব, তাসদর সদাষ-ত্রুলট সগাপন রাখা, তাসদর দুশমনসদর 
লবরুসদ্ধ তাসদরসক োহাযয করা, তাসদর পসক্ষ প্রলতসরাধ করা এবং তাসদর 
প্রলত লবসিষ সপাষণ ও সধাাঁকা সদয়া সথসক লবরত থাকা। 
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আল্লাহর লনকট আমাসদর প্রাথিনা হসিা লতলন সযন আমাসদর সে েব সিাকসদর 
অন্তভুিক্ত কসরন যারা কথা সশাসন এবং উত্তম কথার অনুেরণ কসর। এ টুকু 
আসিািনায় যসথি করল । আল্লাহর ইচ্ছায় পরবতী দারসে আমরা েৎ 
কাসজর আসদশ ও অেৎ কাজ সথসক লনসষধ করা েম্পসকি আসিািনা করব। 
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েৎ কাসজর আসদশ ও 
অেৎ কাজ সথসক লনসষধ করা 

 
এ দারসে আমরা ইেিাসমর লনদশিনেমূহ হসত মহান লনদশিন েৎ কাসজর 
আসদশ ও অেৎ কাজ সথসক লনসষধ করা েম্পসকি আসিািনা করব। 
- ভাসিা কাসজর আসদশ ও অেৎ কাজ হসত বাাঁধা সদয়া মুলমসনর বালহযক 
গুণ। সযমন আল্লাহ বসিন, 

 رِ اْلُمنكَ  َعنِ  َويَْنَهْونَ  بِاْلَمْعُروفِ  يَأُْمُرونَ َواْلُمْؤِمنُوَن َواْلُمْؤِمَناُت بَْعُضُهمْ أَْوِليَاءُ بَْعٍض 
اَلةَ  َويُِقيُمونَ  َكاةَ  َويُْؤتُونَ  الصَّ ئِكَ  َوَرسُولَهُ هللا  َويُِطيعُونَ  الزَّ هللا  نَّ هللا إِ  َسيَْرَحُمُهمُ  أُولَٰ

  .[17]التوبة:  ِزيٌز َحِكيمٌ عَ 
“আর মুলমন পুরুষ ও মুলমন নারী এসক অপসরর বনু্ধ, তারা েৎকাসজর 
লনসদিশ সদয় ও অেৎকাসজ লনসষধ কসর, োিাত কাসয়ম কসর, যাকাত সদয় 
এবং আল্লাহ্ ও তাাঁর রােূসির আনুগতয কসর; তারাই, যাসদরসক আল্লাহ্ 
অলিসরই দয়া করসবন। লনশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশািী, প্রজ্ঞাময়।” [আত-তাওবাহ 
: ৭১] 

- যখন ভাসিা কাসজর আসদশ ও অেৎ কাজ হসত বাাঁধা বযাপক হসব, তখন 
েুন্নাত লবদ‘আত হসত আিাদা হসয় যাসব; হািাসির লবপরীসত হারাম সিনা 
যাসব, মানুষ ওয়ালজব, েুন্নাত, মুবাহ ও মাকরুহ বুঝসত পারসব আর েৎ 
কাসজর ওপর একলট প্রজসন্মর আলভভিাব ঘটসব, তারা েৎ কাজসক মহব্বত 
করসব আর লবদআত সথসক দূসর থাকসব ও তা ঘৃণা করসব। 
- লনয়ম অনুোসর ভাসিা কাসজর আসদশ ও অেৎ কাজ হসত বাাঁধা সদয়া 
আল্লাহর আযাব সথসক বযলক্ত ও েমাসজর লনরাপত্তার লজম্মাদার।  
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সযমন মহান আল্লাহ বসিন, 
 ََوَما َكاَن َربَُّك ِليُْهِلَك اْلقَُرٰى بِظُْلٍم َوأَْهلَُها ُمْصِلُحون  :[771]هود 

“আর আপনারা রব এরূপ নন সয, লতলন অনযায়ভাসব জনপদ ধ্বংে করসবন 
অথি তাাঁর অলধবােীরা েংসশাধনকারী।” [হুদ : ১১৭] 
- সয েমাসজ মে কমি প্রকাশ পায় আর তাসত বাাঁধা সদয়ার সকাসনা সিাক 
থাসক না, সে েমাজ বযাপক আযাসবর েমূ্মখীন। 
- েহীহ বুখারী ও মুেলিসম যায়নাব রালদয়াল্লাহু আনহা সথসক বলণিত, লতলন 
বসিন, সহ আল্লাহর রােূি! আমাসদরসক ধ্বংে করা হসব যখন আমাসদর 
মসধয সনককার সিাক থাকসব? লতলন বিসিন,  

 «.نَعَْم إذَا َكثَُر الَخبَثُ »
“হযাাঁ যখন অপরাধ সবলশ হসব।” 
আল্লাহ তা‘আিা বসিস ন, 

 ُروا بِِه أَنَجْينَا الَِّذيَن يَْنَهْوَن َعِن السُّوِء ا نَسُوا َما ذُك ِ َوأََخْذنَا الَِّذيَن َظلَُموا بِعَذَاٍب فَلَمَّ

 .[761]اْلعراف:  بَئِيٍس بَِما َكانُوا يَْفُسقُونَ 
“অতঃপর সয উপসদশ তাসদরসক সদয়া হসয়ল ি, তারা যখন তা ভুসি সগি, 
তখন যারা অেৎকাজ সথসক লনসষধ করত তাসদরসক আমরা উদ্ধার কলর। 
আর যারা যুিুম কসরল ি তাসদরসক আমারা কসিার শালস্ত সদই,কারণ তারা 
িাসেকী করত।” [আরাি : ১৬৫] 

- কতক মানুসষর লনকট এলট বযাপকতা িাভ করস  সয, এলট অসনযর কাসজ 
হস্তসক্ষপ। এলট কম বুঝ ও ঈমাসনর ত্রুলটর আিামত। 
আবূ বাকরাহ রালদয়াল্লাহু আনহু হসত বলণিত, লতলন বসিন, সহ মানুসষরা, 
সতামরা এ আয়াতলট লতিাওয়াত কসরা- 

 ن َضل  إذَا اهتََديتُميَا أيُها   الَِّذيَن أمنُوا َعلَيكُم أَنَفَُسكُم َلَ يَُضُركُم مَّ
“সহ ঈমানদারগণ, সতামরা সতামাসদর লনসজরসদরসক রক্ষা কসরা। যলদ 
সতামরা লহদায়াসতর ওপর থাসকা তসব সয সগামরাহ হসিা সে সতামাসদর 
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সকাসনা ক্ষলত করসত পারসব না।” আর আলম রােূিুল্লাহ্ োল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াোল্লামসক বিসত শুসনল , 

ُهمُ هللا بِِعقَابٍ ِمْنهُ » اِلَم فَلَْم يَأُْخذُوا َعلَى يََدْيِه أَْوَشَك أَْن يَعُمَّ رواه ] «إِنَّ النَّاَس إِذَا َرأَْوا الظَّ

 .وغيره[ أبو داود
“যখন সিাসকরা অতযািারীসক (অতযািার করসত) সদখসব এবং তার হাত না 
ধরসব (বাাঁধা লদসব না), তখন খুব শীঘ্র আল্লাহ তা‘আিা তাসদর েকিসক 
বযাপকভাসব তার শালস্তর কবসি লনসয় সনসবন।” [এলট আবূ দাঊদ ও অনযরা 
বণিনা কসরস ন] 

আর আবূ োঈদ খুদরী রালদয়াল্লাহু আনহু সথসক বলণিত, নবী োল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াোল্লাম বসিস ন, 

فَْليُغَيِ ْرهُ بِيَِدِه، فَإِْن لَْم يَْستَِطْع فَبِِلسَانِِه، فَإِْن لَْم يَْستَِطْع فَبِقَْلبِِه، َمْن َرأَى ِمْنكُْم ُمْنَكًرا »
يَمانِ    .م[رواه مسل]« َوذَِلَك أَْضعَُف اإْلِ

“সতামাসদর মসধয সয বযলক্ত সকাসনা গলহিত কাজ সদখসব, সে সযন তা লনজ 
হাত িারা পলরবতিন কসর সদয়। যলদ (তাসত) ক্ষমতা না রাসখ, তাহসি লনজ 
যবান িারা (উপসদশ লদসয় পলরবতিন কসর)। যলদ (তাসতও) োমথিয না রাসখ, 
তাহসি অন্তসরর িারা পলরবতিন করসব (ঘৃণা কসর)। [1] আর এ হি েবসিসয় 
দুবিি ঈমান।” [মুেলিম এলট বণিনা কসরস ন] 
আল্লাহর লনকট আমাসদর প্রাথিনা হসিা লতলন সযন আমাসদরসক ভাসিা কাসজর 
আসদশ ও মে কাসজর লনসষধকারীসদর অন্তভুিক্ত কসরন। এতটুকু 
আসিািনাসত যসথি করল । আল্লাহর ইচ্ছায় পরবতী দারসে আমরা 
ইেিাসমর েুের িলরত্র লবষসয় আসিািনা করব। 

 
  

                                                             
1  অন্তর িার ঘৃণা করা হসিা: খারাপ কাজলট ঘৃণা করা এবং েম্ভব হসি সয স্থাসন খারাপ 

কমি হয় সে স্থান তযাগ করা। 
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ইেিাসমর েুের িলরত্র (১) 

 
এ দারসে আমরা ইেিাসমর েুের িলরত্র েম্পসকি আসিািনা করব: 
রােূিুল্লাহ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম আমাসদরসক েুের িলরত্র িারা 
িলরত্রবান হসত এবং প্রশংেনীয় আদব িারা গুণালেত হসত উৎোহ প্রদান 
কসরস ন। রােূিুল্লাহ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম বসিস ন, 

ه ]رواه الترمذي وصحح« إنَّ ِمْن أََحبِ كُْم إِلَيَّ َوأَْقَربِكُْم ِمِن ي َمْجِلًسا َيْوَم اْلِقيَاَمِة أََحاِسَنكُْم أَْخاَلقًا»

  .اْللباني[
“লকয়ামাসতর লদন সতামাসদর মধয সয বযলক্ত আমার কাস  েবার লপ্রয় এবং 
আমার খুব কাস  বেসব সে হসিা সতামাসদর মসধয যার িলরত্র েবার সিসয় 
ভাসিা।” [বণিনায় লতরলমযী। আিবানী এলটসক েহীহ বসিস ন] 
সয েব েুের িলরত্রেমূসহর প্রলত ইেিাম আহ্বান কসরস : 
- মাতা-লপতার োসথ েিযবহার করা, স্ত্রী েন্তান স সি সমসয়সদর প্রলত ভাসিা 
বযবহার করা এবং আত্মীয় স্বজনসদর োসথ েু েম্পকি বঝায় রাখা। সযমন, 
আল্লাহ তাআিা বসিন, 

َوبِاْلَواِلَدْيِن إِْحَسانًا  :[88]اإلسراء 
“এবং লপতা-মাতার োসথ েদািরণ করসব।” [আি-ইেরা : ২৩] 
রােূিুল্লাহ্ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম বসিস ন, 

  .]رواه ابن ماجه وصححه اْللباني[« َخْيُركُْم َخْيُركُْم ْلَْهِلِه َوأََنا َخْيُركُْم ْلَْهِلي»
“সতামাসদর মসধয উত্তম বযলক্ত সে সয সতামাসদর পলরবাসরর কাস  উত্তম। 
সতামাসদর মাসঝ আলম আমার পলরবাসরর কাস  েবসিসয় উত্তম।” [এলট ইবন 
মাজাহ বণিনা কসরস ন আর আিবানী তা েহীহ বসিস ন] 
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রােূিুল্লাহ্ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম আরও বসিস ন, 
هُ أَْن يُْبَسَط لَهُ فِي ِرْزقِِه أَْو يُْنَسأَ لَهُ فِي أَثَِرِه فَْلَيِصْل َرِحَمهُ »   .]متفق عليه[« َمْن َسرَّ

“সয বযলক্ত প ে কসর সয, তার ওপর লরলযক প্রশস্ত করা সহাক এবং তার 
বয়সে বরকত সহাক তাহসি সে সযন আত্মীয়তার েম্পকি বঝায় রাসখ।”[1] 
মুত্তািাকুন ‘আিাইলহ (বুখারী ও মুেলিম)। 
- আরও সয েব আখিাসকর প্রলত ইেিাম উৎোহ প্রদান কসরস : েুের 
কথা বিা, ভাসিা বাকযবযয় করা, েতয বিা, হালে মুখ থাকা, মুিলক হালে 
সদওয়া এবং মুলমনসদর জনয লবনয় অবিিন করা। সযমন মহান আল্লাহ 
বসিন, 

َوقُولُوا ِللنَّاِس ُحْسنًا  :[28]البقرة 
“আর সতামরা মানুসষর োসথ েুের কথা বসিা।” [আি বাকারাহ: ৮৩] 

আল্লাহ তা‘আিা বসিস ন, 
 َاِدقِين  [999]التوبة:   يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا هللا َوكُونُوا َمَع الصَّ

“সহ ইমানদারগণ! সতামরা আল্লাহর তাকওয়া অবিিন কর এবং 
েতযবাদীসদর োসথ থাক।” [তাওবাহ: ১১৯] 
রােূিুল্লাহ্ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম বসিস ন, 

 [متفق عليه]« اْلَكِلَمةُ الطَّي ِبَةُ َصَدقَةٌ »
“ভাসিা বাকযবযয় (উত্তম কথা) োদাকা।” [মুত্তািাকুন ‘আিাইলহ (বুখারী ও 
মুেলিম)] 

রােূিুল্লাহ্ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম আরও বসিস ন, 
 ]رواه الترمذي وصححه اْللباني[« تَبَسُُّمَك فِي َوْجِه أَِخيَك لََك َصَدقَةٌ »

“সতামার ভাইসয়র োমসন মুিলক হালে সদওয়া সতামার জনয োদকা।” [বণিনায় 
লতরলমযী আর আিবানী তা েহীহ বসিস ন] 

                                                             
1  হাদীেলটর অথি: সয বযলক্ত আত্মীয়তার েম্পকি বঝায় রাসখ আল্লাহ তাসক োওয়াব ও 

লবলনময় সদয়ার ওয়াদা লদসয়স ন। তার ইহোসনর লবলনমসয় আল্লাহ তার হায়াতসক দীঘি 
করসবন এবং তার লরলযক প্রশস্ত কসর লদসবন।  
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রােূিুল্লাহ্ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম বসিস ন, 
 .]رواه مسلم[« إَِلَّ َرفَعَهُ هللا َوَما تََواَضَع أََحٌد ِِل »

“সয বযলক্ত আল্লাহর জনয লবনয় অবিিন করসব আল্লাহ তার মযিাদা বৃলদ্ধ 
করসব।” [মুেলিম এলট বণিনা কসরস ন] 
- যবাসনর লহিাযসতর প্রলত উৎোহ ও লনসদশি এসেস । আল্লাহ তা‘আিা 
বসিন, 

 َعتِيدٌ َما يَْلِفظُ ِمن قَْوٍل إَِلَّ لََدْيِه َرقِيٌب   :[92]ق 
“সে সয কথাই উচ্চারণ কসর তার কাস  েদা উপলস্থত েংরক্ষণকারী 
রসয়স ।” [কাি : ১৮] 
রােূিুল্লাহ্ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম বসিস ন, 

 ]متفق عليه[« َواْليَْوِم اْْلِخِر فَْليَقُْل َخْيًرا أَْو ِلَيْصُمتْ  َمْن َكاَن يُْؤِمُن بِاهلل»
“সয বযলক্ত আল্লাহ ও আলখরাত লদবসের প্রলত ঈমান আসন সে সযন ভাসিা 
কথা বসি বা িুপ থাসক।” [মুত্তািাকুন ‘আিাইলহ (বুখারী ও মুেলিম)] যবাসনর 
লহিাযত খারাপ বাকয উচ্চারণ না করা, অলভশাপ ও গাি-মে পলরহার করা 
এবং গীবত সথসক সবসি থাকা িারা হয়। গীবত হসিা সকাসনা মুেলিসমর তার 
ভাইসয়র অনুপুলস্থলতসত এমন কথা বিা যা সে অপছ্ন্ে কসর। 
আল্লাহ তা‘আিা বসিন, 

َوََل يَْغتَب بَّْعُضكُم بَْعًضا  :[98]الحجرات 
“সতামরা সকউ কাসরা গীবত করসব না।” [আি-হুজরাত : ১২] 
রােূিুল্লাহ্ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম বসিস ন, 

 ]رواه الترمذي وصححه اْللباني[« ليَس المؤِمُن بالطَّعَاِن، وََل اللَّعَاِن، وََل الَفاِحِش، وََل البَِذيءِ »
“মুমীন সখাাঁটা দানকারী, অলভশাপ-কারী, লনিিি ও অিীি-ভাষী হয় না।” 
[বণিনায় লতরলমযী আর আিবানী তা েহীহ বসিস ন] 

রােূিুল্লাহ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম অহংকার করা সথসক েতকি 
কসরস ন। লতলন বসিন, 

ةٍ ِمْن ِكْبرٍ »   .]رواه مسلم[« ََل يَْدُخُل اْلَجنَّةَ َمْن َكاَن فِي قَْلبِِه ِمثْقَاُل ذَرَّ
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যার অন্তসর অণু পলরমাণও অহংকার থাকসব, সে জান্নাসত প্রসবশ করসব 
না।” [মুেলিম এলট বণিনা কসরস ন] 
- ইেিাম খাসদমসদর োসথ ভাসিা বযবহার করসত এবং তাসদরসক তাসদর 
েক্ষমতার বালহসর সকাসনা কাসজর দালয়ত্ব না লদসত এবং তাসদর কাজ সশষ 
করার েসঙ্গ েসঙ্গ তাসদর হক আদায় করসত উৎোহ প্রদান কসরস । সযমন 
নবী োল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়াোল্লাম বসিস ন, 

َجعَلَُهُم هللا تْحَت أْيِديكُْم. فََمْن َكاَن أُخوهُ تَْحَت يَِدِه  -أي: خدُمكم-إِْخَوانُكُْم َخَولُكُْم »
 «فَْليُْطِعْمهُ مما يأُكُل َوْليُْلبِْسهُ ِمما يَْلبَُس. وَل تَُكل ِفُوهُمْ ما يَْغِلبُُهمْ فإْن َكلَّْفتُُموهُمْ فأِعينُوهُمْ 

  ]متفق عليه[
“সতামাসদর সগািাসমরা সতামাসদরই ভাই। আল্লাহ তাসদরসক সতামাসদর 
অধীনস্থ কসরস ন, কাসজই কাসরা ভাই যলদ তার অধীসন থাসক তসব সে যা 
খায়, তা হসত সযন তাসক সখসত সদয় এবং সে যা পলরধান কসর, তা হসত 
সযন পলরধান করায় এবং তাসদর োধযাতীত সকাসনা কাসজ বাধয না কসর। 
সতামরা যলদ তাসদর শলক্তর ঊসধ্বি সকাসনা কাজ তাসদর দাও তসব তাসদর 
েহসযালগতা কর।” মুত্তািাকুন ‘আিাইলহ (বুখারী ও মুেলিম)। 
রােূিুল্লাহ্ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম আরও বসিস ন, 

  .]رواه ابن ماجه وصححه اْللباني[« أَْعطُوا اْْلَِجيَر أَْجَرهُ قَْبَل أَْن يَِجفَّ َعَرقُهُ »
“রলমকসক তার শরীসরর ঘাম শুকাসনার আসগ লবলনময় লদসয় দাও ।”[1] [এলট 
ইবন মাজাহ বণিনা কসরস ন আর আিবানী তা েহীহ বসিস ন] 
 
 

 

                                                             
1 তার ঘাম শুকাসনার আসগ: কাজ সশষ হওয়ার পর যখন সে মুজুরী িায় তখন তা 

তাড়াহুড়া কসর পলরসশাধ করার প্রলত ইলঙ্গত, যলদও তার ঘাম সবর না হয় বা হসয়স  
এবং শুলকসয় সগস । এ িারা উসদ্দশয হসিা তাড়াতালড় পলরসশাধ করা এবং দীঘিালয়ত 
ও গলড়মলে না করা। 
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- েকি আখিাসকর নীলতসক রােূিুল্লাহ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাসমর 
লনসম্নাক্ত বাণী একত্র কসরস :  

  .]متفق عليه[« ََل يُْؤِمُن أََحُدكُْم َحتَّى يُِحبَّ ِْلَِخيِه َما يُِحبُّ ِلنَْفِسهِ »
“সতামাসদর সকউ লনসজর জনয যা প ে কসর তা তার ভাইসয়র জনয প ে 
না করা পযিন্ত ঈমানদার হসত পারসব না।” [মুত্তািাকুন ‘আিাইলহ] 
সহ আল্লাহ তুলম আমাসদর েুের িলরসত্রর প্রলত পথ সদখাও। তুলম  াড়া সকউ 
েুের িলরসত্রর প্রলত পথ সদখাসব না। আর আমাসদর সথসক খারাপ 
স্বভাবগুসিা দূর কসরা, তুলম  াড়া সকউ আমাসদর সথসক খারাপ স্বভাবগুসিা 
দূর করসত পাসর না। এতটুক আসিািনাসত যসথি করল । আল্লাহর ইচ্ছায় 
পরবতী দারসে আমরা আসিািনা েম্পন্ন করব।  
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ইেিাসমর েুের িলরত্র (২) 

 
পূসবির দারসে আমরা কলতপয় েুের িলরত্র েম্পসকি আসিািনা কসরল , যার 
প্রলত ইেিাম আমাসদর উৎোহ প্রদান কসরস । আমরা সে লবষসয় আসিািনা 
িালিসয় যাসবা: 
- সয েব েুের িলরসত্রর প্রলত ইেিাম আমাসদর উৎোহ প্রদান কসরস ন তা 
হসিা মানুসষর মাসঝ েমসঝাতা করা। সযমন, আল্লাহ বসিন, 

 َْوأَْصِلُحوا ذَاَت بَْينِكُم  :[9]اْلنفال 
“সতামরা সতামাসদর মাসঝ েমসঝাতা (েংসশাধন) কর।” [আি-আনিাি : ১] 
রােূিুল্লাহ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম নামীমাহ তথা সিাগিসখালর করা 
সথসক েতকি কসরস ন। আর তা হসিা মানুসষর মাসঝ িাোদ েৃলি করার 
উসদ্দসশয এক জসনর কথা আসরক জসনর কাস  বসি সবড়াসনা। রােূিুল্লাহ 
োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম বসিস ন, 

امٌ »   .]متفق عليه[« َل يَْدُخُل اْلَجنَّةَ نَمَّ
“সিাগিসখার জান্নাসত প্রসবশ করসব না।” [মুত্তািাকুন ‘আিাইলহ (বুখারী ও 
মুেলিম)] 

- সয েব েুের আখিাসকর প্রলত ইেিাম উৎোহ লদসয়স  তন্মসধয কসয়কলট 
হসিা, দয়া করা, েম্পদ বযয় করা, কৃপনতা ও অপিসয়র মাঝামালঝ অবস্থান 
করা। সযমন আল্লাহ বসিন, 

َوالَِّذيَن إِذَا أَنفَقُوا لَْم يُْسِرفُوا َولَْم يَْقتُُروا َوَكاَن بَْيَن ذَِلَك َقَواًما  :[39]الفرقان.  
“এবং যখন তারা বযয় কসর তখন অপবযয় কসর না, কৃপনতাও কসর না, 
আর তাসদর পো হয় এতদুভসয়র মধযবতিী।” [আি-িুরকান :৬৭] 
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- ইেিাম সয েব আখিাসকর প্রলত উৎোহ লদসয়স ন তন্মসধয আসরকলট 
হসিা, দীলন ভাইসয়র হসকর প্রলত যত্নবান হওয়া। রােূিুল্লাহ োল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াোল্লাম বসিস ন, 

.  قِيَل: َما هُنَّ يا َرَسوَل هللاِ؟، قال: إذا لِقيتَه فسل ِْم عليه.  َحقُّ المسِلِم َعلى المسِلمِ » ِست 
تْهُ وإذا مِرَض وإذا  َدَعاَك فأَِجْبه. وإذَا استنَصَحَك فانَصْح لَه. وإذا َعِطَس فَحِمدَ هللاَ فَشم ِ

 .]رواه مسلم[ «فعُْدهُ. وإذا مات فاتَّبِْعهُ 
“মুেলিসমর ওপর অপর মুেলিসমর অলধকার  য়লট: বিা হসিা, সহ আল্লাহর 
রােূি সেগুসিা কী? লতলন বিসিন, তুলম তার েসঙ্গ োক্ষাৎ করসি তাসক 
োিাম দাও, সে সতামাসক দাওয়াত লদসি তার দাওয়াত গ্রহণ কর, সে সতামার 
কাস  উপসদশ িাইসি তুলম তাসক উপসদশ দাও, সে হাাঁলি লদসয় 
‘আিহামদুলিল্লাহ’ বিসি তার জবাব দাও, সে অেুস্থ হসি তাসক সদখসত 
যাও এবং সে মারা সগসি তার জানাযায় অংশ গ্রহণ কর।” [মুেলিম এলট বণিনা 
কসরস ন] 

- অনুরূপভাসব ইেিাম প্রলতসবশী ও সমহমানসক েম্মান করার প্রলত উৎোহ 
প্রদান কসরস । রােূিুল্লাহ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম বসিস ন, 

 واليوِم اْلخرِ  واليوِم اْلِخِر فال يؤِذ جاَره، ومن كاَن يؤِمُن باهلل من كاَن يؤِمُن باهلل»
 .]رواه مسلم[ «واليوِم اْلخِر فليقُْل خيًرا أو ليصُمتْ  فليُكِرْم ضيفَه، ومن كاَن يؤمُن باهلل

“সয বযলক্ত আল্লাহ ও সশষ লদসনর প্রলত লবশ্বাে রাসখ, সে সযন তার 
প্রলতসবশীসক কি না সদয়। সয বযলক্ত আল্লাহ ও সশষ লদসনর প্রলত লবশ্বাে 
রাসখ, সে সযন তার সমহমানসক েম্মান (খালতর যত্ন) কসর। আর সয বযলক্ত 
আল্লাহ ও পরকাসির প্রলত লবশ্বাে রাসখ সে সযন ভাসিা কথা বসি, নসিৎ 
িুপ থাসক।” [বণিনায় মুেলিম]। 
- ইেিাম োদা িুি লবলশি মুেলিম, আসিম, কুরআসনর ধারক ও নযায় 
পরায়ণ বাদশার েম্মান করার প্রলত উৎোহ লদসয়স ন। সযমন রােূিুল্লাহ 
োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম বসিস ন, 

إِنَّ ِمْن إِْجاَلِل هللا إِْكَراَم ِذي الشَّْيبَِة اْلُمْسِلِم َوَحاِمِل اْلقُْرآِن َغْيِر اْلغَاِلي فِيِه َواْلَجافِي »
 ]رواه أبوداود[« َعْنهُ َوإِْكَراَم ِذي السُّْلَطاِن اْلُمْقِسطِ 
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“আল্লাহ তা‘আিাসক েম্মান করার এক প্রকার হসচ্ছ: পাকা িুিওয়ািা বয়স্ক 
মুেলিম, েীমািঙ্ঘন ও অলতরঞ্জন পলরহারকারী কুরআসনর ধারক এবং 
নযায়পরায়ণ বাদশাহর েম্মান করা।” [এলট বণিনা কসরস ন আবূ দাঊদ] 
- ইেিাম আমাসদরসক বড়সদর েম্মান ও স াটসদর সেহ করার প্রলত উৎোহ 
লদসয়স । সযমন, রােূিুল্লাহ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম বসিস ন, 

]رواه أبو داود والترمذي وأحمد وصححه « ليَس منَّا من لَم يَرَحْم صغيَرنا، و يعِرْف َحقَّ َكبيِرنا»

  .اْللباني[
“সয বযলক্ত আমাসদর স াটসদর প্রলত দয়া কসর না এবং আমাসদর বড়সদর 
েম্মান জাসন না সে আমার দিভুক্ত নয়।” [বণিনায় আবূ দাউদ, লতরলমযী, আহমাদ 
আর আিবানী হাদীেলট েহীহ বসিস ন] 
- ইেিাম মুেলিমসদর মুলেবাত দূর করা, তাসদর ওপর েহজ করা এবং 
তাসদর সদাষগুসিা সিসক রাখার প্রলত উৎোহ লদসয়স । রােূিুল্লাহ োল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াোল্লাম বসিস ন, 

ْنيَا نَفََّس هللا َعْنهُ كُْربَةً ِمْن كَُربِ يَْوِم اْلِقَياَمِة، » َمْن نَفََّس َعْن ُمْؤِمٍن كُْربَةً ِمْن كَُربِ الدُّ
ْنيَا َواْْلِخَرةِ، َوَمْن َستََر ُمْسِلًما َستََرهُ هللا  َوَمْن يَسََّر َعلَى ُمْعِسٍر يَسََّر هللا َعلَْيِه فِي الدُّ

ْنيَا    .]رواه مسلم[« َواْْلِخَرةِ، َوهللا فِي َعْوِن اْلَعْبِد َما َكاَن اْلَعْبُد فِي َعْوِن أَِخيهِ فِي الدُّ
“সয বযলক্ত সকাসনা মুেলিসমর পালথিব দুসভিাগেমূহ সথসক একলট দূসভিাগ 
দূরীভূত করসব, আল্লাহ তার সথসক লকয়ামসতর লদসনর দুসভিাগেমূহ সথসক 
একলট দুসভিাগ দূর করসবন। আর সয বযলক্ত সকাসনা অেচ্চি বযলক্তর ওপর 
েহজ করসব, আল্লাহ দুলনয়া ও আসখরাসত তার ওপর েহজ করসবন। আর 
সয বযলক্ত সকাসনা মুেলিসমর সদাষ-ত্রুলট সগাপন রাখসব, আল্লাহ তা‘আিা 
দুলনয়া ও আসখরাসত তার সদাষ-ত্রুলট সগাপন রাখসবন। আল্লাহ বাোর 
োহাসযয থাসকন, যতক্ষণ বাো তার ভাইসয়র োহাযয থাসক।” [মুেলিম এলট 
বণিনা কসরস ন। 

এতটুকু আসিািনাসত যসথি করল । আল্লাহর ইচ্ছায় পরবতী দারসে আমরা 
মুেলিমসদর মাসঝ আলথিক সিনসদন েম্পসকি আসিািনা করব। 
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আলথিক সিনসদসনর লবধান 
 
এ দারসে আমরা মুেলিমসদর মাসঝ আলথিক সিনসদসনর লক ু লবধান েম্পসকি 
আসিািনা করব। মহান আল্লাহ আমাসদর যমীসন ভ্রমন করা ও হািাি েম্পদ 
উপাজিন করার আসদশ লদসয়স ন। কাসজই একজন মুেলিসমর ওপর 
অতযাবশযকীয় হসিা আলথিক সিনসদন লবষসয় প্রসয়াজনীয় জ্ঞানাজিন করা। 
যাসত সে জ্ঞান ও েুস্পি দিীসির ওপর প্রলতলষ্ঠত থাসক। এবং যাসত 
প্রজ্ঞাবান শরী‘আত প্রসণতা সয েব সথসক লনসষধ কসরস  তাসত লিপ্ত না হয়। 
- আলথিক সিনসদসনর আেি হসিা হািাি হওয়া। তসব সযলট হারাম হওয়ার 
ওপর দিীি রসয়স  সেলট বাসদ। 
- সয েব সিনসদন ইেিাম হারাম কসরস : েূদ, ঘুষ, জুয়া, প্রতারণা, সবিা 
সকনায় সধাাঁকা সদয়া, সয েব সিনসদসন জুিুম রসয়স  এবং মানুসষর েম্পদ 
অনযায়ভাসব ভক্ষণ করা। আল্লাহ তা‘আিা বসিন, 

 َْؤِمنِين َبا إِن كُنتُم مُّ   .[892]البقرة:  يا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا هللا َوذَُروا َما بَِقَي ِمَن الر ِ
“সহ মুলমনগণ! সতামরা আল্লাহর তাকওয়া অবিিন কর এবং েুসদর যা 
বসকয়া আস  তা স সড় দাও যলদ সতামরা মুলমন হও।” [আি-বাকারাহ : ২৭৮] 
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রােূিুল্লাহ্ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম বসিস ন, 
ََل تََحاَسُدوا، َوََل تَنَاَجشُوا، َوََل تََباَغُضوا، َوََل تََدابَُروا، َوََل يَبِْع بَْعُضكُْم َعلَى َبْيِع »

 بَْعٍض، َوكُونُوا ِعبَادَ هللا إِْخَوانًا، اْلُمْسِلمُ أَُخو اْلُمْسِلِم، ََل يَْظِلُمهُ، َوََل يَْخذُلُهُ، َوََل يَْكِذبُهُ،
اٍت  -التَّْقَوى َهاُهنَا َوََل يَْحِقُرهُ،  ر ِ  -َويُِشيُر إِلَى َصْدِرِه ثاََلَث َمرَّ بَِحْسبِ اْمِرٍئ ِمَن الشَّ

 .]رواه مسلم[« أَْن يَْحِقَر أََخاهُ المْسِلَم، كُلُّ المْسِلِم َعلَى اْلُمْسِلِم َحَراٌم: َدُمهُ َوَمالُهُ َوِعْرُضهُ
“সতামরা এক অপসরর প্রলত লহংো কসরা না, সকনাসবিাসত লজলনসের মূিয 
বালড়সয় এক অপরসক সধাাঁকা লদসয়া না [1], এসক অপসরর প্রলত শত্রুতা সরসখা 
না, এসক অপর সথসক (ঘৃণাভসর) মুখ লিরাসয়া না এবং এসক অপসরর 
সকনাসবিার উপর সকনাসবিা কসরা না। আর সহ আল্লাহর বাোরা! সতামরা 
ভাই-ভাই হসয় যাও। মুেলিম মুেলিসমর ভাই। সে তার প্রলত যুিুম করসব 
না, তাসক িালিত করসব না, তাসক লমথযাসরাপ করসব না এবং তাসক তুচ্ছ 
ভাবসব না। আর তাকওয়া হসচ্ছ এখাসন। লতলন লনজ বুসকর লদসক ইলঙ্গত 
কসর এ কথা লতনবার বিসিন। সকাসনা মুেলিম ভাইসক তুচ্ছ ভাবা একলট 
মানুসষর মে হওয়ার জনয যসথি। প্রসতযক মুেলিসমর রক্ত, মাি এবং তার 
মযিাদা অপর মুেলিসমর ওপর হারাম।” [বণিনায় মুেলিম] 
আবু হুরায়রা রালদয়াল্লাহু ‘আনহু সথসক বলণিত, লতলন বসিন, 

 .سلم[]رواه م« َعْن بَْيعِ اْلَحَصاِة َوَعْن بَْيعِ اْلغََررِ  صلى هللا عليه وسلمنََهى َرسُوُل هللا »
“রােূিুল্লাহ্ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম পাথসরর টুকরা লনসক্ষসপর মাধযসম 
ক্রয়-লবক্রয় ও সধাাঁকাপূণি ক্রয়-লবক্রয় সথসক লনসষধ কসরস ন।”[2] [মুেলিম 
এলট বণিনা কসরস ন] 
                                                             
1  নাজাশ হসিা সয বযলক্তর ক্রয় করার ইচ্ছা সনই তার পক্ষ হসত পসণযর দাম বালড়সয় 

সদয়া। 
2  কংকর লনসক্ষসপর সবিা-সকনা: এককালধক বস্তুর ওপর কংকর লনসক্ষপ করসব, সযলটর 

ওপর কংকর পড়সব সেলটই পণয। (সধাাঁকার সবিা-সকনা): এলট পলরণাম েম্পসকি অজ্ঞাত 
একলট বযবো বা যার কাস  এর পলরনলত অস্পি। সযমন, অলধক পালনসত মা  লবলক্র 
করা, বাতাসে পালখ লবলক্র করা, তািাবদ্ধ লেেুসকর বস্তু লবলক্র করা; অথি সে জাসননা 
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- একজন মুেলিসমর োধারণত এবং লবসশষভাসব বযবোর সক্ষসত্র সয গুণলট 
তার থাকা দরকার তা হসিা েততা ও পলবত্রতা। রােূিুল্লাহ োল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াোল্লাম বসিন, 

 ]رواه مسلم[« َمْن َغشَّنَا فَلَْيَس ِمنَّا»
“সয বযলক্ত আমাসদর সধাাঁকা সদয় সে আমার উম্মাসতর অন্তভুিক্ত নয়।” [মুেলিম 
এলট বণিনা কসরস ন] 
রােূিুল্লাহ্ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম বসিস ন, 

قَا فَإِْن َصَدقَا َوَبيَّنَا بُوِرَك لَُهَما فِي بَْيِعِهَما َوإِْن َكذَبَا َوكَ » تََما اْلبَي ِعَاِن ِباْلِخيَاِر َما لَْم يَتَفَرَّ
  .]متفق عليه[« ُمِحَق بََرَكةُ بَْيِعِهَما

“সক্রতা ও লবসক্রতার একজন আসরকজন সথসক পৃথক হওয়া পযিন্ত লখয়ার 
থাকসব। উভসয় যলদ েতয কথা বসি এবং সদাষ-ত্রুলট বণিনা কসর সদয় তসব 
তাসদর সকনা-সবিায় বরকত হসব। আর যলদ তারা সকনা-সবিার মসধয লমথযার 
আরয় সনয় এবং সদাষ-ত্রুলট সগাপন রাসখ তসব তাসত বরকত থাকসব না।” 
[মুত্তািাকুন ‘আিাইলহ (বুখারী ও মুেলিম)] 
সহ আল্রাহ আমরা আপনার কাস  উপকারী ইিম, পলবত্র লরলযক এবং সনক 
আমি িাই। এত টুকু আসিািনাসত যসথি করল । আল্লাহর ইচ্ছায় পরবতিী 
দারসে আমরা ইেিাসমর খাবাসরর লবধান েম্পসকি আসিািনা করব। 

 
  

                                                             

সয তাসত লক রসয়স । লনধিারণ করা  াড়া লবলভন্ন ধরসনর কাপসড়র গাাঁট সথসক একলট 
কাপড় লবলক্র করা আর িি উপযুক্ত হওয়ার আসগ লবলক্র করা। 



 

 

068 
মজলিসের সেৌরভ 

 

 

 
মুেলিসমর খাবাসরর লবধান 

 
এ পাসি আমরা এমন েব লবধান আসিািনা করব যা মুেলিসমর খাসদযর 
োসথ েমৃ্পক্ত। খাবাসরর মসধয আেি হসিা হািাি হওয়া। তসব যার হারাম 
হওয়ার ওপর সকাসনা প্রমাণ থাসক সেলট বাসদ। 
- সয েব খাবার ইেিাম হারাম কসরস : মৃত জন্তু: আর তা হসিা এমন জন্তু 
সযলট শরয়ী লনয়ম অনুযায়ী যসবহ করা হয়লন। এ সথসক বাদ পড়সব মা  
এবং যা পালনসত  াড়া সকাথাও বাে কসর না। এগুসিাসক জসবহ করার শতি 
সনই। অনুরীপভাসব িলড়ং। কারণ, দুলটসক বাদ সদওয়ার লবষয়লট হাদীসে 
বলণিত হসয়স । 
- হারাসমর মসধয আরও রসয়স , শুকর, প্রবালহত রক্ত এবং সয গুসিা 
গাইরুল্লাহর নাসম যসবহ করা হসয়স । সযমন, সয গুসিা মুলতির নাসম বা 
ওিীসদর নাসম বা লজসনর নাসম যসবহ করা হয় তাসদর েম্মাসন বা তাসদর 
ভসয়। আল্লাহ বসিন, 

 ُِم َولَْحُم اْلِخنِزيِر َوَما أُِهلَّ ِلَغْيِر هللا بِه َمْت َعلَْيكُُم اْلَمْيتَةُ َوالدَّ  [.8]المائدة:  ُحر ِ
“সতামাসদর ওপর মৃত, রক্ত ও শুকসরর সগাস্ত হারাম করা হসয়স  এবং যা 
গাইরুল্লাহর নাসম যসব করা হয় তা হারাম করা হসয়স ।” [আি-মাসয়দা : ৩]  

- আরও সয েব জন্তু খাওয়া হারাম: এমন প্রাণী যার নখ আস  যা িারা সে 
লশকার কসর। সযমন, বাঘ, লশংহ, লিতা, কুকুর, লবড়াি ইতযালদ। 
- আরও সয েব প্রাণী খাওয়া হারাম: এমন পালখ যার নখ আস  যার িারা 
সে লশকার কসর সযমন, বাজপাখী, ঈগি, লিি ইতযালদ।  
  



 
 

 

119 
মজলিসের সেৌরভ 

 

ইবন আব্বাে রালদয়াল্লাহু আনহু হসত বলণিত, লতলন বসিন, 
بَاعِ، َوَعْن كُل ِ ِذي  صلى هللا عليه وسلم نََهى َرسُوُل هللاِ » َعْن كُل ِ ِذي نَاٍب ِمَن الس ِ

 .]رواه مسلم[« ِمْخلٍَب ِمَن الطَّْير
“রােূিুল্লাহ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম নখ লবলশি জন্তু সখসত লনসষধ 
কসরস ন এবং নখ লবলশি পালখ সখসত লনসষধ কসরস ন।” [মুেলিম এলট বণিনা 
কসরস ন] 
- হারাম খাসদযর মসধয আরও রসয়স  তা হসিা লবলভন ধরন ও নাসমর 
সনশাজাত বস্তু। সযমন, গাজা যা মাতাি কসর, মদ সয নাসমই সহাক না সকন, 
ড্রাগ ইতযালদ যা সনশা বতলর কসর এবং মাতাি কসর।“ কারণ, নবী োল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াোল্লাম বসিস ন, 

  .]رواه النسائي وابن ماجه وأحمد وصححه اْللباني[« ما أَْسَكَر كثيُره؛ فقليلُه حرامٌ »
“যা মাতাি কসর তার কম ও সবলশ হারাম।” [বণিনায় নাোঈ, ইবন মাযাহ, 
আহমাদ। এলটসক আিবানী েহীহ বসিস ন] 

- অপলবত্র লজলনষ খাওয়া হারাম এবং সয েব খাদয, পানীয়, ঔষধ মানুসষর 
ক্ষলত কসর তা হারাম। সযমন, লেগাসরট, এিকসহি, লশশা ইতযালদ। কারণ, 
আল্লাহ তা‘আিা বসিন, 

وَلَ تَْقتُلُواْ أَنفَُسكُْم إِنَّ هللا َكاَن بِكُْم َرِحيًما  :[89]النساء 
“সতামরা লনসজসদর হতযা কসরা না। লনশ্চয় আল্লাহ সতামাসদর প্রলত অলত 
দয়ািু।” [আন-লনো : ২৯] 

আল্লাহ তা‘আিার আরও বাণী, 
 َُم َعلَْيِهُم اْلَخبَائِث  [939:اْلعراف] َويَُحر ِ

“আর তাসদর ওপর অপলবত্র বস্তুেমূহ লনলষদ্ধ কসরন।” [আি-আরাি : ১৫৭] 
নবী োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম বসিস ন, 

  .]رواه ابن ماجه وصححه اْللباني[« ََل َضَرَر َوََل ِضَرار»
“লনসজর ও অসনযর ক্ষলত করা যাসব না।” [এলট ইবন মাজাাহ বণিনা কসরস ন আর 
আিবানী তা েহীহ বসিস ন] 
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- শরী‘আত সয েব জন্তু েুলনলদিিভাসব হারাম কসরস  তা হসিা: খচ্চর, গৃহ 
পালিত গাধা, অথিাৎ সয গাধা সবাঝা বহন করা ও বাহসনর জনয বযবহার করা 
হয়। জাসবর রালদয়াল্লাহু আনহু হসত বলণিত, লতলন বসিন, 

 سلمصلى هللا عليه وذَبَْحنَا َيْوَم َخْيبََر اْلَخْيَل، َواْلبِغَاَل، َواْلَحِميَر، فَنََهانَا َرسُوُل هللاِ »
 .]رواه أبوداود وصححه اْللباني[« َعِن اْلبِغَاِل، َواْلَحِميِر، َولَْم يَْنَهَنا َعِن اْلَخْيلِ 

“খাইবাসরর লদন আমরা সঘাড়া, খচ্চর ও গাধা যসবহ করিাম। তারপর 
রােূিুল্লাহ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম আমাসদরসক খচ্চর ও গাধা যসবহ 
করসত লনসষধ কসরস ন। তসব সঘাড়া যসবহ করসত লনসষধ কসরনলন।” [এলট 
আবূ দাউদ বণিনা কসরস ন আর আিবানী তা েহীহ বসিস ন।] 

এতটুকুসত যসথি করল । আল্লাহর ইচ্ছায় পরবতী দারসে আমরা খাবাসরর 
আদব েম্পসকি আসিািনা করব। 
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খাবাসরর আদবেমূহ 

 
এ দারসে আমরা খাবাসরর আদব েম্পসকি আসিািনা করব। আর তা হসিা, 
- খাবাসরর আসগ লব লমল্লাহ বিা, ডান হাসত খাওয়া, লনসজর োমসনর লদক 
সথসক খাওয়া। উমার ইবন আবী োিামাহ রালদয়াল্লাহু ‘আনহু হসত বলণিত, 
লতলন বসিন, আলম বািযকাসি নবী োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাসমর 
তত্ত্বাবধাসন ল িাম। আর আমার হাত খাবার পাসত্র  ুটা ুলট করল ি। নবী 
োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম আমাসক বিসিন, 

ا يَِليك»  ]متفق عليه[ «يَا غُاَلُم: َسم ِ هللا ، َوُكْل ِبيَِمينِك، َوُكلُّ ِممَّ
“ওসহ লকসশার! ‘লবেলমল্লাহ’ বসি ডান হাসত খাও এবং সতামার োমসন সথসক 
খাও।” [মুত্তািাকুন ‘আিাইলহ (বুখারী ও মুেলিম)] 
আসয়শা রালদয়াল্লাহু ‘আনহা সথসক বলণিত, লতলন বসিন, রােূিুল্লাহ োল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াোল্লাম বসিস ন, 

ِلهِ َوآخِ » ِلهِ فَْليَقُْل بِْسِم هللا فِي أَوَّ « ِرهِ إِذَا أََكَل أََحُدكُمْ َطعَاًما فَْليَقُْل بِْسِم هللا فَإِْن نَِسَي فِي أَوَّ
 ]رواه الترمذي وصححه اْللباني[

“যখন সতামাসদর সকউ খাবার খায় তখন সে সযন লব লমল্লাহ বসি, যলদ 
শুরুসত লব লমল্লাহ বিসত ভুসি যায় তখন সে বিসব َِِلِهََوآِخِره  بِْسِمَهللاَفِيَأَوَّ
(লব লমল্রালহ শুরুসত এবং সশসষ)।” [বণিনায় লতরলমযী। আিবানী এলটসক েহীহ 
বসিস ন] 
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রােূিুল্লাহ্ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম বসিস ন, 
َل يَأْكُلَنَّ أََحٌد ِمْنكُْم بِِشَماِلِه، َوََل يَْشَربَنَّ بَِها، فَإِنَّ الشَّْيَطاَن يَأْكُُل بِِشَماِلِه َويَْشَرُب »
 .[رواه مسلم]« بَِها

“সতামাসদর সকউ সযন বাম হাত িারা না খায় এবং পান না কসর। কারণ, 
শয়তান বাম হাসত খায় এবং বাম হাত লদসয় পান কসর।” [মুেলিম এলট বণিনা 
কসরস ন] 
- খাওয়ার আদাব হসিা, খাসদযর দুনিাম না করা। কারণ, আবূ হুরায়রা 
রালদয়াল্লাহু আনহু সথসক বলণিত, লতলন বসিন, 

 «َطَعاًما قَطُّ، إْن اْشتََهاهُ أََكلَهُ، َوإِْن َكِرَههُ تََرَكهُ صلى هللا عليه وسلمَما َعاَب النَّبِيُّ »
 ]متفق عليه[

“নবী োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়া োল্লাম কখসনা সকাসনা খাবাসরর সদাষ-ত্রুলট 
বসিন লন। ভাসিা িাগসি লতলন সখসতন আর খারাপ িাগসি বজিন করসতন।” 
[মুত্তািাকুন ‘আিাইলহ (বুখারী ও মুেলিম)] 

- খাওয়াসর সদাষ ধরার অন্তভুিক্ত হসিা এ কথা বিা, খাবারলট টক, সনানতা, 
িবসনর পলরমাণ কম, পাক হয়লন ইতযালদ। 
- খাবাসরর আসরকলট আদব: পসড় যাওয়া সিাকমা সথসক ময়ি পলরস্কার কসর 
তারপর তা খাওয়া। কারণ, আনাে ইবন মালিক রালদয়াল্লাহু আনহু বণিনা 
কসরন, রােূিুল্লাহ োল্লাহু আিালহ ওয়াোল্লাম বসিস ন, 

  .]رواه مسلم[« إِذَا َسقََطْت لُْقَمةُ أََحِدكُْم فَْليُِمْط َعْنَها اْْلَذَى َوْلَيأْكُْلَها َوََل َيَدْعَها ِللشَّْيَطان»
“যখন সতামাসদর কাসরা সিাকমা পসড় যায়, সে সযন তা সথসক ময়িা দূর 
কসর এবং তা সখসয় সিসি। আর তা সযন শয়তাসনর জনয সরসখ না সদয়।” 
[মুেলিম এলট বণিনা কসরস ন] 

- খাবাসরর আসরকলট আদব হসিা, খাওয়ার মাসঝ সহিান না সদয়া। কারণ, 
রােূিুল্লাহ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম বসিস ন, 

  .]رواه البخاري[« َل آكُُل وأنا ُمتَِّكئ»
“আলম সহিান সদয়া অবস্থায় খাই না।” [এলট বুখারী বণিনা কসরস ন] 
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- বসে পান করা মুস্তাহাব এবং লতনবার কসর পান করা মুস্তাহাব। কারণ, 
আনাে রালদয়াল্লাহ আনহু বণিনা কসরস ন, লতলন বসিন, 

يَتَنَفَُّس فِي الشََّراِب ثاََلثًا، َوَيقُوُل: إِنَّهُ أَْرَوى،   صلى هللا عليه وسلمَكاَن َرُسوُل هللا »
 ُ  .[رواه مسلم]« َوأَْبَرأُ، َوأَْمَرأ

“রােূিুল্লাহ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম পান করার েময় লতনবার শ্বাে 
লনসতন। আর বিসতন, এলট সবলশ লতলপ্ত দায়ক, অলধক লনরাপদ এবং েুের 
গিাধঃকরণ।”[1] [মুেলিম এলট বণিনা কসরস ন]। 
- পাসত্রর লভতসর শ্বাে সিিসব না। কারণ, রেূি োল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াোল্লাম বসিস ন, 

نَاَء، ثُمَّ ِليَعُدْ » ِ اإْلِ َناِء، فَإِذَا أََراَد أَْن يَعُوَد فَْليُنَح  ْن إِ  إِذَا َشِرَب أََحُدكُْم فَاَل يَتَنَفَّْس فِي اإْلِ
  .]رواه ابن ماجه[« َكاَن يُِريد

“যখন সতামাসদর সকউ পান কসর সে সযন পালনর পাসত্র লনঃশ্বাে না সিসি, 
যলদ সে লিসর আেসত িায় তাহসি সে সযন পাত্রসক দূসর েরায়, তারপর 
আবার লিলরসয় আনসব যলদ সে িায়।” [ইবন মাজাহ এলট বণিনা কসরস ন]। 
- আল্লাহ তাআিা অপিয় করসত লনসষধ কসরস ন। আল্লাহ বসিন, 

 ََوكُلُوا َواْشَربُوا َوََل تُْسِرفُوا إِنَّهُ ََل يُِحبُّ اْلُمْسِرفِين  :[89]اْلعراف. 
“সতামরা অপিয় কসরা না। লনশ্চয় লতলন অপিয়কারীসক প ে কসরন না।” 
[আি-আরাি: ৩১] 
  

                                                             
1 আরওয়া অথি অলধক তৃলপ্তদায়ক, আর আবরায়ু অথি, তৃষ্ণা সথসক মুলক্তদায়ক বা সরাগ 

সথসক মুলক্তদায়ক আর আমরান অথি েুের গিাধঃকরণ। 
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- খাবার সশষ হসি েুন্নাত হসিা, হাদীসে বলণিত আল্লাহর প্রশংো ও গুণগান 
লবলশি সদায়া পাি করসব। রােূিুল্লাহ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাসমর 
দস্তরখান উিাসনার পর বিসতন, 

ٍ َوَل ُمَودَّعٍ َوَل ُمْستَْغنًى َعْنهُ َربََّنا اْلَحْمدُ ِِل »  «َحْمًدا َكثِيًرا َطي ِبًا ُمبَاَرًكا فِيِه َغْيَر َمْكِفي 
 .]رواه البخاري[

“েব প্রশংো আল্লাহর জনয, অেংখয অগলণত পলবত্র ও বরকতময় প্রশংো। 
সকউ তার লবলনময়দাতা সনই এবং তা পলরতযক্ত নয় [1] আর সকউ তার 
সথসক অমুখাসপক্ষী নয় সহ আমাসদর রব।” [এলট বুখারী বণিনা কসরস ন] 
এতটুকুসত যসথি করল । আল্লাহর ইচ্ছায় পরবতী দারসে আমরা মুেলিম 
নর ও নারীসদর সপাশাসকর লবধান েম্পসকি আসিািনা করব।  
 

 
  

                                                             
1 আর (  অথি, তার সনয়ামাসতর ওপর তাসক সকউ লবলনময় দাসন েক্ষম নয়। (غيرََمْكِفيَ 

আবার সকউ সকউ বসিন, লতলন  াড়া তার বাোসদর লরলযসকর জনয আর সকউ 
যসথি নয়। আর তার কথা (َوالَُمَودَّع) এর অথি হসিা, পলরতযক্ত নয়। 
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মুেলিম নর ও নারী সপাশাসকর লবধান (১) 

 
এ পাসি আমরা মুেলিম নর ও নারীর সপাশাসকর লবধান েম্পসকি আসিািনা 
করব। 
- আমাসদর ওপর আল্লাহর লনয়ামাতেমূসহর একলট লনয়ামত হসিা লতলন 
আমাসদর জনয সপাশাক নালযি কসরস ন যাসত আমরা আমাসদর েতর 
িাকসত পালর, তার িারা সেৌেযি গ্রহণ করসত পালর এবং সেলট বযবহার কসর 
গরম ও িান্ডা সথসক বাাঁিসত পালর। সযমন আল্লাহ বসিন, 

 ِلَك َخْيرٌ يَا  بَنِي آَدَم قَْد أَنَزْلنَا َعلَْيكُْم ِلبَاًسا يَُواِري َسْوآتِكُْم َوِريًشا َوِلبَاُس التَّْقَوٰى ذَٰ
 [83]اْلعراف: 

“সহ বনী আদম, আলম সতা সতামাসদর জনয সপাশাক অবতীণি কসরল , যা 
সতামাসদর িিাস্থান িাকসব এবং যা সেৌেযিস্বরূপ। আর তাকওয়ার সপাশাক, 
সেলটই উত্তম।” [আরাি : ২৬] 
আল্লাহ তাআিা বসিন, 

 َْوَجعََل لَكُْم َسَرابِيَل تَِقيكُُم اْلَحرَّ َوَسَرابِيَل تَِقيكُْم بَأَْسكُم  :[29]النحل 
“আর বযবস্থা কসরস ন সপাশাসকর, যা সতামাসদরসক গরম সথসক রক্ষা কসর 
এবং বসমিরও বযবস্থা কসরস ন যা সতামাসদরসক রক্ষা কসর সতামাসদর যুসদ্ধ।” 
[আন-নাহাি : ৮১] োরাবীি হসিা: সপাশাক ও কাপড়। 
- মুেলিমসদর সপাশাক ও তার সেৌেযি অবিিসনর মূিনীলত হসিা মুবাহ 
তথা জাসয়য হওয়া। তসব যার হারাম হওয়ার ওপর দিীি পাওয়া যায় সেলট 
বাসদ।  
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সপাশাসকর নীলতমািা হসিা: 
• সপাশাসক নারীসদর োসথ পুরুসষর োদৃশয না হওয়া বা তার উসটা না 
হওয়া। কারণ, বুখারী ইবন আব্বাে রালদয়াল্লাহু আনহু সথসক বণিনা কসরন, 
লতলন বসিন, 

َجاِل بِالن َِساِء َواْلُمتََشب َِهاِت ِمْن  صلى هللا عليه وسلملَعََن َرسُوُل هللا » اْلُمتََشب ِِهيَن ِمْن الر ِ
َجالِ   «.الن َِساِء ِبالر ِ

“রােূিুল্লাহ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম মলহিাসদর োদৃশয অবিিনকারী 
পুরুষসদরসক এবং পুরুষসদর োদৃশয অবিিনকারী মলহিাসদরসক অলভশাপ 
কসরস ন।” 
• সপাশাসকর আসরকলট মূিনীলত হসিা, এ সক্ষসত্র সযন কাসির, লবদআতী বা 
িাসেকসদর োসথ োদৃেয না হয়। কারণ, নবী োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম 
বসিস ন, 

  .]رواه أبوداود وصححه اْللباني[« َمْن تََشبَّهَ بَِقْوٍم فَُهَو ِمْنُهمْ »
“সয বযলক্ত সকাসনা েম্প্রদাসয়র োদৃশয গ্রহণ করি সে তাসদর অন্তভুিক্ত হসব।” 
[বণিনায় আবূ দাউদ। আিবানী এলটসক েহীহ বসিস ন] 

• সপাশাসকর আসরকলট মূিনীলত হসিা, প্রলেদ্ধ হওয়ার জনয সপাশাক না 
পড়া। আর তা হসিা োমাসজর কািিার ও তার অনুোরীরা যা ভাসিা সিাসখ 
সদসখ না। এ ধরসনর সপাশাসকর আকৃলত েমাসজর কািিাসরর পলরপেী এবং 
তার রং েম্পসকি তারা পলরলিত নয় এবং ভাসিা মসন কসর না। কারণ, নবী 
োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম বসিস ন, 

ْنيَا أَْلبََسهُ هللا ثَْوَب َمذَلٍَّة يَْوَم اْلِقيَاَمةِ » ن ]رواه أحمد وأبو داود واب« َمْن لَبَِس ثَْوَب شُْهَرةٍ فِي الدُّ

 .ماجه والنسائي[
“সয বযলক্ত দুলনয়াসত প্রলেলদ্ধর কাপড় পলরধান করসব আল্লাহ তাসক 
লকয়ামাসতর লদন সব-ইিলতর কাপড় পলরধান করাসব।” [এলট আহমাদ, আবু 
দাউদ, ইবন মাজাহ ও নাোয়ী বণিনা কসরস ন]। 

• সপাশাসকর আসরকলট লনয়ম হসিা, সপাশাকলট হারাম হসত পারসব না। 
সযমন, পুরুসষর জনয সরশলম কাপড় ও স্বণি বযবহার করা। কারণ, ‘আিী 
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ইবন আবূ তালিব রালদয়াল্লাহু ‘আনহু বণিনা কসরন, লতলন বসিন, নবী 
োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম সরশম লনসিন এবং এলটসক লতলন তার ডান 
হাসত লনসিন আর এক টুকরা স্বণি লনসয় তা তার বাম হাসত রাখসিন, তারপর 
লতলন বিসিন, 

تي»  .]رواه أبوداود وصححه اْللباني[« إنَّ َهذيِن حراٌم على ذُكوِر أمَّ
“এ দুলট আমার উম্মসতর পুরুষসদর জনয হারাম।” [বণিনায় আবূ দাউদ। আিবানী 
এলটসক েহীহ বসিস ন] 

• সপাশাসকর লনয়ম হসিা তা েতর সিসক রাখার সযাগয হসত হসব। আর 
পুরুসষর েতর হসিা নাভী ও হাাঁটুর মাঝখান। অপলরলিত সিাকসদর োমসন 
নারীসদর পুসরা শরীরই েতর। আর নারীসদর মাসঝ এবং মাহরামসদর মাসঝ 
সে তার শরীর সিসক রাখসব তসব যা স্বাভালবকভাসব প্রকাশ পায়। সযমন, 
গদিান, িুি, দুই পা ইতযালদ। 
• নারীর পদিার সক্ষসত্র পুসরা শরীর সিসক রাখা শতি। এমন সপাশাক হওয়া 
উলিত নয় যা তার শরীসরর বণিনা ও বযাখযা সদয় এবং এত েংকীণি হওয়া 
উলিত নয় যা তার অসঙ্গর পলরমাপ কসর আর এলট তার লনসজর মসধয 
সশাভাকর হওয়া উলিত নয় এবং আতর ও েুগলন্ধ সধাাঁয়া যুক্ত হওয়া উলিত 
নয়। 
সহ আল্লাহ আপলন আমাসদর তাকওয়ার সপাশাক ও লনরাপত্তার সপাশাক 
পলরধান করান। আর আপলন আমাসদর আপনার েুের পদিা িারা সিসক 
রাখুন। এতটুকুসত যসথি করল । আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা পরবতিী দারসে 
আসিািনা েম্পন্ন করসবা। 
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মুেলিম নর ও নারী সপাশাসকর লবধান (২) 

 
পূসবির দারসে আমরা মুেলিম নারী ও পুরুসষর সপাশাসকর লবধান েম্পসকি 
আসিািনা কসরল । এখন আমরা বাকী অংশ েম্পন্ন করব। 
- শরীআসতর েীমা িঙ্ঘন, অপিয় ও অহংকার না কসর সেৌেযি অবিিন 
করা মুস্তাহাব। কারণ, রােূিুল্লাহ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম বসিস ন, 

 ]رواه مسلم[ «هللا َجِميٌل يُِحبُّ اْلَجَمالَ إِنَّ »
“লনশ্চয় আল্লাহ তাআিা েুের, লতলন সেৌেযিসক প ে কসরন।” [মুেলিম এলট 
বণিনা কসরস ন] এ সথসক বাদ যাসব সে নারী যখন সয গাইসর মাহরাম (লভন 
পুরুষ) সিাকসদর োমসন থাকসব, তখন সে তার সেৌেযিসক প্রকাশ করসব 
না; বরং পুসরা শরীর সে সিসক রাখসব। 
- সপাশাক পলরধান করার েময় ডান লদক সথসক পলরধান করা মুস্তাহাব। 
কারণ, রােূিুল্লাহ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম বসিস ন, 

أْتُْم ، فَاْبَدُءوا بِأَيَاِمنِكُمْ »  .]رواه أبوداود وصححه اْللباني[« إِذَا لَبِْستُْم َوإِذَا تََوضَّ
“যখন সতামরা কাপড় পলরধান করসব ও ওযূ করসব তখন সতামরা সতামাসদর 
ডান লদক সথসক আরম্ভ করসব।” [বণিনায় আবূ দাউদ। আিবানী এলটসক েহীহ 
বসিস ন] 

- যত ধরসনর কাপড় পলরধান করুক না সকন পুরুসষর জনয টাখনুর লনসি 
ঝুলিসয় সদয়া হারাম। সকননা নবী োল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়াোল্লাম বসিস ন, 

َزاِر فَِفي النَّارِ »  .]رواه البخاري[« َما أَْسَفَل ِمْن اْلَكْعَبْيِن ِمْن اإْلِ
“িুলঙ্গর (কাপসড়র) সয অংশ টাখনুর লনসি হসব তা জাহান্নাসম যাসব।” [এলট 
বুখারী বণিনা কসরস ন] 
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- সয কাপসড় কুরআসনর সকাসনা আয়াত বা আল্লাহর নাম সিখা আস  তা 
পলরধান করা হারাম। কারণ, এলট কুরআন ও আল্লাহর প্রলত অবমাননার 
লদসক ধালবত করসব। 
- সয েব কাপসড় প্রালণর  লব আস  সে েব কাপড় পলরধান করা হারাম; 
তসব যলদ প্রালণর মাথা কাটা থাসক। কারণ, আবূ হুরায়রাহ রালদয়াল্লাহু আনহু 
বণিনা কসরন, 

ِ  عليه السالماْستَأْذََن َجْبَرائِيُل » فَقَاَل:  فَقَاَل: اُْدُخْل،صلى هللا عليه وسلم َعلَى النَّبِي 
ا أَْن تَْقَطَع ُرُؤوَسَها أَْو يُْجعََل بَِساًطا  َكْيَف أَْدُخُل، َوفِي َبْيتِك ِستٌْر فِيِه تََصاِويُر؟ إمَّ

 .حه اْللباني[]أخرجه النسائي وصح« يُوَطأُ، فَإِنَّا َمْعَشَر اْلَماَلئَِكِة ََل نَْدُخُل بَْيتًا فِيِه تََصاِويرُ 
“লজবরীি আিাইলহে োিাম নবী োল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়াোল্লাসমর ঘসর 
প্রসবসশর অনুমলত িাইসি রােূি ল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়াোল্লাম তাসক বিসিন, 
প্রসবশ কর। তখন লতলন বিসিন, কীভাসব প্রসবশ করর? আপনার ঘসর 
একলট পদিা যাসত রসয়স  প্রাণীর  লব। হয় আপলন তাসদর মাথ সকসট সিসিন 
আর না হয় তা লব ানা বানান যা পাসয় মাড়াসনা হয়। কারণ, লিলরশতাকুি 
এমন ঘসর প্রসবশ কসর না সযখাসন  লব থাসক।” [এলট নাোঈ বণিনা কসরস ন 
আর আিবানী তা েহীহ বসিস ন]। 
- সয েব কাপসড় অমুেলিমসদর ধমিীয় লনদশিন যুক্ত রসয়স  সে ধরসনর 
সপাশাক পলরধান করা হারাম। সযমন, কু্রশ ও ইয়াহুদীসদর তারকা ইতযালদ। 
ইমরান ইবন লহত্তান বণিনা কসরন,  

ُك فِي لَْم يَكُْن يَتْرُ  صلى هللا عليه وسلم أَنَّ النَّبِيَ )أنَّ عائِشةَ َرِضَي هللاُ عنها َحدَّثَته: 
 .]رواه البخاري[بَْيتِِه َشْيئًا فِيِه تََصاِليُب إَِلَّ نََقَضهُ( 

‘আসয়শা রালযয়াল্লাহু আনহা তাসক বসিস ন, “নবী োল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াোল্লাম লনজ ঘসর কু্রশ লবলশি লজলনে না সভসে  াড়সতন না।” [এলট বুখারী 
বণিনা কসরস ন] 
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তারপর 
 
েব প্রশংো মহান আল্লাহর জনয লযলন আমাসদরসক আমাসদর আকীদা, 
ইবাদত, মুআমািাহ ও আখিাক েম্পসকি শরীআসতর লবধানেমূহ ও 
মাোসয়িগুসিা লশলখসয়স ন। 
আমাসদর ওপর ওয়ালজব হসিা আমরা সযন এই ইিসমর অনুেরণ কলর এবং 
সে অনুযায়ী আমি কলর। যাসত তা উপকারী ইিম হয়, যার েুের িি 
আমরা দুলনয়া ও আলখরাসত পাই। কারণ, সয বযলক্ত ইিম অনুযায়ী আমি 
করসব না, তা তার লবরুসদ্ধ দিীি হসব। আল্লাহর লনকট পানাহ িাই। আর 
তা হসব রােূিুল্লাহ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাসমর লনসম্নাক্ত দুআর অন্তিভুক্ত: 

 .[رواه مسلم]« اللَُّهمَّ إن ِي أَعُوذُ بَك ِمن ِعْلٍم َل يَْنفَع» 
“সহ আল্লাহ আলম আপনার কাস  এমন ইিম সথসক আরয় প্রাথিনা করল  যা 
সকাসনা উপকাসর আসে না।” [মুেলিম এলট বণিনা কসরস ন] 
আসিমগণ আল্লাহর লনসম্নাক্ত বাণীর বযখযায় বসিন,  

 َراطَ اْلُمْستَِقيَم ِصَراطَ الَِّذيَن أَْنعَْمَت َعلَْيِهْم َغْيِر اْلَمْغُضوبِ َعلَْيِهْم َوََل  (3)اْهِدنَا الص ِ

ال ِينَ   [9]سورة الفاتحة:  الضَّ
“আমাসদরসক েরি পসথর লহদায়াত লদন। তাসদর পথ, যাসদরসক আপলন 
লনয়ামত লদসয়স ন এবং যাসদর উপর আপনার সক্রাধ আপলতত হয়লন আর 
যারা পথভ্রিও নয়।” [আি-িাসতহা : ৬-৭] যাসদর ওপর অনুগ্রহ করা হসয়স  
তারা হসিন যারা উপকারী ইিম ও েৎ আমি একলত্রত কসরস ন। আর 
যাসদর ওপর কু্ষব্ধ, তারা হসিা যারা ইিম হালেি কসরস ; তসব তার ওপর 
আমি কসর নাই। আর পথভ্রি হসিা, যারা ইিম  াড়া আমি কসরস । 
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আমাসদর উলিত হসিা এই ইিমসক প্রিার করা এবং তা অপসরর লনকট 
সপৌঁ াসনা। কারণ, রােূিুল্লাহ োল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াোল্লাম বসিস ন, 

 .[رواه البخاري]« ولو آيَةً  َعن ِي بَل ِغُوا»
“আমার পক্ষ হসত একলট বাণী হসিও সপৌঁস  দাও।” [এলট বুখারী বণিনা 
কসরস ন] 
আল্লাহর লনকট কামনা কলর লতলন সয এ ইিসক আমাসদর পসক্ষ দিীি বানান; 
আমাসদর লবপসক্ষ নয়। আমাসদর নবী মুহাম্মাদ োল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ 
ওয়াোল্লাম, তাাঁর পলরবার পলরজন ও তাাঁর োহাবীগসণর ওপর শালন্ত বলষিত 
সহাক। েব প্রশংো আল্লাহর জনয লযলন লবশ্ব জগসতর রব। 
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তথযেূত্র 
- ইমাম মুহাম্মাদ ইবন আবু্দি ওয়াহহাব,  ািা াতুি উেূলি 

ওয়াআলদল্লাতুহা। 
- িাতাওয়া ওয়া রাোলয়িু োমাহাতুশ শাসয়খ আবু্দি আযীয ইবন বায। 
- িাতাওয়া ওয়া রাোলয়িুশ শাসয়খ মুহাম্মদ ইবন ‘উোইমীন। 
- শাসয়খ ইবরাহীম আবা হুোইন, মু‘জামুত তাওহীদ।  
- শাসয়খ োলিহ আি-িাওযান, আি-লবদ‘আহ তা‘রীিুহা ওয়া বায়ানু 

আনওয়া‘ইহা ওয়া আহকালমহা।  
- শাসয়খ ো‘ঈদ ইবন ‘আিী ইবন ওয়াব আি-কাহকানী, নূরুে েুন্নাহ 

ওয়া যুিুমাতুি লবদ‘আহ। 
- শাসয়খ আবু্দর রহমান ইবন ো‘দী, লমনহাজুে োলিকীন। 
- শাসয়খ োলিহ আি-িাওযান, আি-মুিাখখােুি লিকহী। 
- মু‘আেোেতুদ দুরালরে োলনয়যাহ এর ইিমী লবভাগ, মুিাখখােু 

লিকলহি ইবাদাত। 
- শাসয়খ আবু্দি আযীয আে-োদহান, েংলক্ষপ্তকরণ: আবু্দল্লাহ আি-

ইজিান, মুখতাোরু মুখািািালতত তাহারাহ ওয়াোিাহ। 
- শাসয়খ িাহাদ বাহাম্মাম, দািীিুি মুেলিলমি মুইয়ােলের। 
- শাসয়খ আবু্দল্লাহ আি-মুেলিহ এবং শাসয়খ োলিহ আে-োভী, মা িা 

ইো‘আি মুেলিলম জাহিুহু। 
- শাসয়খ আবু্দল্লাহ বাকরী, েুবুিুে োিাম। 
- ওসয়বোইট: িাতওয়া লবষয়ক স্থায়ী কলমলটর ওসয়বোইট, শাসয়খ 

আবু্দি আযীয ইবন যাব-এর ওসয়বোইট, আদ-দুরােুে োলনয়যাহ 
ওসয়বোইট, আি-ইেিাম েুওয়াি ওয়া জাওয়াব ওসয়বোইট, আি-
আিূকাহ ওসয়বোইট।  
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