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সালাত আদায়ের পদ্ধতত
] Bengali – বাাংলা – [ بنغالي

ড. সাতেদ ইবন আলী ইবন ওহাফ আলকাহতানী


অনু বাদ: সানাউল্লাহ নতির আহমদ
সম্পাদনা: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকাতরো
ড. মমাোঃ আব্দুল কায়দর
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قرة عيون المصلين في بيان صفة
صالة المحسنين من التكبير إلى
التسليم في ضوء الكتاب والسنة

د /سعيد بن يلع بن وهف القحطاين

ترمجة :ثناء اهلل نذير أمحد
مراجعة :د /أبو بكر حممد زكريا
د /حممد عبد القادر
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ভূতমকা
তনশ্চে সকল প্রশাংসার মাতলক আল্লাহ তাআলা, আমরা তার প্রশাংসা
কতর, তার তনকট সাহাযয চাই, তার তনকট ইয়েগফার কতর। আমরা
আমায়দর প্রবৃ তির অতনষ্ট ও কু-কয়মের বদ আছর মেয়ক তার তনকট
চাই। তততন যায়ক তহদাোত কয়রন, তায়ক মকউ মগামরাহ করয়ত পায়র
না, আর যায়ক তততন মগামরাহ কয়রন, তায়ক মকউ সু পে মদখায়ত পায়র
না। আতম সাক্ষ্য তদতি ময, আল্লাহ বযতীত মকায়না ইলাহ মনই, তততন
এক-তার মকায়না শরীক মনই। আতম আয়রা সাক্ষ্য তদতি ময, মুহাম্মাদ
আল্লাহর বান্দা ও রাসূ ল। আল্লাহ তার ওপর এবাং তার বাংশধর ও
সাহাবীয়দর ওপর এবাং তকোমত পযেন্ত যারা তায়দর সু ন্দরভায়ব
অনু সরণ করয়ব, তায়দর সকয়লর ওপর অসাংখয-অগনন দরুদ ও সালাম
বর্েণ করুন।
অতোঃপর.... ‘তসফাতুস সালাত’ তো সালায়তর তনেম-পদ্ধতত সাংক্রান্ত
এটা একটা মছাট পুতেকা, এয়ত আতম তাকবীর মেয়ক আরম্ভ কয়র
সালাম পযেন্ত কুরআন ও হাদীয়সর দৃ তষ্টয়কাণ মেয়ক সালায়তর তনেমপদ্ধতত বণেনা কয়রতছ। এ পুতেকা মলখার মক্ষ্য়ে আতম আমায়দর শাইখ
আল্লামা আব্দু ল আযীয ইবন আব্দু ল্লাহ ইবন বায-এর দরস ও তাকরীর
মেয়ক অয়নক উপকৃত হয়েতছ। আল্লাহ তায়ক িান্নায়ত সু উচ্চ স্থান দান
করুন।
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মদা‘আ করতছ আল্লাহ আমায়দর এ ক্ষ্ুদ্র আমলয়ক বরকতমে করুন
এবাং এয়ক একমাে তার সন্তুতষ্টর িনয কবুল করুন। এর দ্বারা আমায়ক
উপকৃত করুন িীবয়ন ও মরয়ণ এবাং প্রয়তযক পাঠকয়ক। তততন মদা‘আ
কবুলকারী ও ময়নাবাঞ্চনা পূ ণেকারী।
মলখক
শুক্রবায়রর প্রেম প্রহর
১৮/০৮/১৪২০তহ.
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সালাত আদায়ের পদ্ধতত
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম মযভায়ব সালাত আদাে কয়রয়ছন
তঠক মসভায়ব সালাত করাই সালায়তর তবশুদ্ধ পদ্ধতত। মায়লক ইবন
হুোইতরস রাতদোল্লাহু আনহু বয়লন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম
বয়লয়ছন:
. صلوا كما رأيتموين أصيل...
“মতামরা আমায়ক মযভায়ব সালাত আদাে করয়ত মদখ, মসভায়ব সালাত
আদাে কর”।1 তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লায়মর নযাে ময
সালাত আদাে করয়ত চাে, তার উতচৎ এ পুেয়ক বতণেত পদ্ধতত অনু সায়র
সালাত আদাে করা:
১. পতরপূ ণেরূয়প অযু করা, মযরূপ আল্লাহ তা‘আলা তার বাণীয়ত তনয়দেশ
তদয়েয়ছন:
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সহীহ বু খারী, তকতাবু ল আযান, হাদীস নাং ৬৩১)
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“মহ মুতমগণ, যখন মতামরা সালায়ত দণ্ডােমান হয়ত চাও, তখন
মতামায়দর মুখ ও কনু ই পযেন্ত হাত মধৌত কর, মাো মায়সহ কর এবাং
টাকনু পযেন্ত পা (য়ধৌত কর)। আর যতদ মতামরা অপতবে োক, তয়ব
ভায়লাভায়ব পতবে হও। আর যতদ অসু স্থ হও তকাংবা সফয়র োক অেবা
যতদ মতামায়দর মকউ পােখানা মেয়ক আয়স অেবা মতামরা স্ত্রী সহবাস
কর অতোঃপর পাতন না পাও, তয়ব পতবে মাতট দ্বারা তাোম্মু ম কর।
সু তরাাং মতামায়দর মুখ ও হাত দ্বারা মায়সহ কর। আল্লাহ মতামায়দর
ওপর মকায়না সমসযা সৃ তষ্ট করয়ত চান না, বরাং তততন চান মতামায়দর
পতবে করয়ত এবাং তার তনআমত মতামায়দর ওপর পূ ণে করয়ত, যায়ত
মতামরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর”। [সূ রা আল-মায়েদাহ, আোত: ৬]
আব্দু ল্লাহ ইবন উমার রাতদোল্লাহু আনহু বণেনা কয়রন, নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইতহ ওোসাল্লাম বয়লয়ছন:
» وال صدقة من غلول،«ال تقبل صالة بغري طهور
“পতবেতা বযতীত সালাত কুবল করা হে না এবাং তখোনয়তর সদকাও
কবুল করা হে না”।2 অতএব, সালাত আরম্ভ করার পূ য়বে প্রয়তযক
মুসতলয়মর অবশয িরুতর পতরপূ ণেরূয়প পতবেতা অিেন করা।
২. তকবলার তদয়ক মুখ কয়র দাাঁড়ায়না, অেোৎ মক্কাে অবতস্থত পতবে
কাবা ঘর সম্মু য়খ মরয়খ দাাঁড়ায়ব। আল্লাহ তা‘আলা বয়লন,
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َ َ ى تقل
َ ﴿ق َد نر
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]411:﴾[ابلقرة١٤٤ َنت َۡم ف َولواَ ُو ُجوهك َۡم ش ۡط َرهُۥ
ث ما ك
َ امن وحي
َِ ج َِد ٱۡلر
ِ ٱلمس
“আকায়শর তদয়ক বার বার মতামার মুখ তফরায়না আতম অবশযই মদখতছ।
অতএব, আমরা অবশযই মতামায়ক এমন তকবলার তদয়ক তফরাব, যা
তুতম পছন্দ কর। সু তরাাং মতামার মচহারা মসতিদু ল হারায়মর তদয়ক
তফরাও এবাং মতামরা মযখায়নই োক, তার তদয়কই মতামায়দর মচহারা
তফরাও। আর তনশ্চে যারা তকতাবপ্রাপ্ত হয়েয়ছ, তারা অবশযই িায়ন ময,
তা তায়দর রয়বর পক্ষ্ মেয়ক সতয এবাং তারা যা কয়র, মস বযাপায়র
আল্লাহ গাতফল নন”। [সূ রা আর-বাকারাহ, আোত: ১৪৪]
আবু হুরােরা রাতদোল্লাহু আনহু মেয়ক বতণেত, ভুল তনেয়ম সালাত
আদােকারীর ঘটনাে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম বয়লন,
.»...«إذا قمت إىل الصالة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة
“যখন তুতম সালায়তর িনয দণ্ডােমান হও, পতরপূ ণেরূয়প অযু কর
3
অতোঃপর তকবলা মুখী হও...”।

৩. সালাত আদােকারী ইমাম বা মুনফায়রদ মযই মহাক, সাময়ন সু তরা
মরয়খ দাাঁড়ায়ব। সু বরা ইবন মা ‘বাদ িুহাতন রাতদোল্লাহু আনহু বয়লন,
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম বয়লয়ছন:
ُ ليسترت
ْ
»أحدكم يف الصالة ولو بسهم
«
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“তীর বা বশো তদয়ে হয়লও মতামায়দর প্রয়তযয়ক মযন সালায়ত সু তরা
কায়েম কয়র”।4 আবু ির রাতদোল্লাহু আনহু বয়লন, নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইতহ ওোসাল্লাম বয়লয়ছন:
ُ «إذا قام
َّ أحدكم يصيل فإنه يسرته إذا اكن بني يديه مثل مؤخرة
فإذا لم،الرحل
 واللكب، واملرأة، احلمار:يكن بني يديه مثل مؤخرة الرحل فإنه يقطع صالته
.»األسود
“যখন মতামায়দর মকউ সালাত আদায়ের িনয দণ্ডােমান হে, তখন
তার সাময়ন উয়টর উপর আয়রাহী বযতির মহলান মদওোর িনয তপছয়ন
রাখা তঠকার নযাে মকায়না তকছু সু তরা তহয়সয়ব রাখাই যয়েষ্ট। কারণ,
যতদ অনু রূপ তঠকা না োয়ক, তাহয়ল তার সালাত গাধা, নারী ও কায়লা
কুকুর ভঙ্গ কয়র তদয়ত পায়র”।5 সু তরার কাছাকাতছ দাাঁড়ায়ব ও তার
তনকটবতেী হয়ে সালাত আদাে করয়ব। আবু সাইদ খুদরী রাতদোল্লাহু
আনহু বণেনা কয়রন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম বয়লয়ছন:
ِّ
ُ
ُ «إذا صىل
.» ويلدن منها،أحدكم فليصل إىل سرتة

4

হায়কম: (১/২৫২); তাবরানী তফল কাবীর: (৭/১১৪), হাদীস নাং ৬৫৩৯); আহমদ:
(৩/৪০৪); “মািমাউি িাওোয়দ” তলল হােসামী: (২/৫৮)।

5

সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৫১০।

8

“মতামায়দর মকউ যখন সালাত আদাে কয়র, মস মযন সু তরার তদয়ক
তফয়র সালাত আদাে কয়র ও তার তনকটবতেী হে”।6 সু তরা ও তার
মাঝখায়ন একতট বকতর অততক্রম করার িােগা ফাাঁকা রাখয়ব অেবা
সািদাহ’র িােগা পতরমাণ খাতল রাখয়ব। ততন হায়তর অতততরি ফাাঁকা
রাখয়ব না। অনু রূপ দু ই কাতায়রর মায়ঝও এর মবতশ ফাাঁকা রাখয়ব না।
সাহাল ইবন সা‘দ সায়েতদ বণেনা কয়রন:
.»«اكن بني مصىل رسول اهلل ﷺ وبني اجلدار ممر الشاة
“রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লায়মর সালায়তর িােগা ও
মদোয়লর মায়ঝ একতট বকতর অততক্রম করার পতরমাণ িােগা ফাাঁকা
তছল”।7 যতদ মকউ তার সাময়ন মেয়ক অততক্রম করয়ত চাে, তায়ক
প্রততহত ও প্রততয়রাধ করয়ব, মস তবরত না হয়ল শতি দ্বারা তায়ক
প্রততহত করয়ব। আবু সাঈদ খুদতর রাতদোল্লাহু আনহু বণেনা কয়রন,
আতম রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাময়ক বলয়ত মশায়নতছ:

6

আবু দাউদ, হাদীস নাং ৬৯৮, আলবানী সহীহ আবু দাউয়দ (১/১৩৫) বয়লন,
হাদীসতট হাসান ও সহীহ। মলখক বয়লন: আতম মশায়নতছ শাইখ ইবন বায রহ.
‘বু লুগুল মারাম’ এর (২৪৪) নাং হাদীয়সর তটকাে বয়লন: “এ হাদীয়সর সনদ খুবই
সু ন্দর, এ হাদীস দ্বারা সু তরা ও তার তনকটবতেী হয়ে সালাত আদায়ের গুরুত্ব
প্রমাতণ হে”।

7

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৪৯৬); সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৫০৮); “সু বুলুস সালাম”
তল সানআনী : (২/১৪৫)।

9

 فأراد أحد أن جيتاز بني يديه،« إذا صىل أحدكم إىل يشء يسرته من انلاس
ْ
ْ
.» فإن أىب فليقاتله؛ فإنما هو شيطان،فليدفعه
“মকায়না বযতি যখন সু তরা তনয়ে সালাত আদাে কয়র, ময তায়ক মানু র্
মেয়ক আড়াল কয়র রায়খ, অতোঃপর মকউ যতদ তার সাময়ন মেয়ক মযয়ত
চাে, মস তায়ক প্রততহত করয়ব, মস তবরত না হয়ল তার সায়ে যু দ্ধ
করয়ব। কারণ মস শেতান”।8 মুসতলয়মর অপর বণেনাে আয়ছ, “কারণ
তার সায়ে শেতান রয়েয়ছ”।9
মুসতল্লর সাময়ন তদয়ে যাওো ববধ নে। আবু িুহাইম রাতদোল্লাহু আনহু
মেয়ক বতণেত, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম বয়লয়ছন:
ُّ يعلم
ً املار بني يدي املصيل ماذا عليه لاكن أن يقف أربعني
ُ «لو
َّ خريا هل من أن
يمر
»بني يديه

8

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৫০৯; সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৫০৫)

9

সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৫০৬, মলখক বয়লন: আল্লামা ইবন বাযয়ক আতম “বু লুগুল
মারাম” এর (২৪৮) নাং হাদীয়সর বযাখযাে বলয়ত মশায়নতছ: “এ হাদীস দ্বারা প্রমাতণত
হে ময, যখন মকান বযতি মুসতল্ল ও তার সু তরার মধয তদয়ে মযয়ত চাে, তখন
মুসতল্লর িনয ববধ রয়েয়ছ তায়ক প্রততহত করা। অনযানয হাদীস দ্বারা বু ঝা যাে,
মুসতল্ল তার সাময়ন তদয়ে অততক্রমকারীয়ক বাাঁধা তদয়ব, তার সাময়ন সু তরাাং োক
বা না োক, তয়ব দূ র তদয়ে অততক্রম করয়ল তভন্ন কো। আর অততক্রমকারীয়ক
সহিতর পদ্ধতত দ্বারা প্রততয়রাধ করয়ব, মযমন উয়টর বাচ্চায়ক প্রততয়রাধ করা
হে”।
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“মুসতল্লর সাময়ন মেয়ক অততক্রকারী বযতি যতদ িানত, তার ওপর তক
পতরমাণ পাপ হয়ি, তাহয়ল সাময়ন তদয়ে যাওোর মচয়ে চতল্লশ পযেন্ত
অয়পক্ষ্া করা তার িনয উিম তছল”। এ হাদীয়সর একিন বণেনাকারী
আবু নাদর বয়লন, আমার ময়ন মনই তততন তক বয়লয়ছন: চতল্লশ তদন,
অেবা চতল্লশ মাস অেবা চতল্লশ বছর”।10
ইমায়মর সু তরা তার তপছয়ন অবস্থানরত সকয়লর সু তরা তহয়সয়ব যয়েষ্ট।
আব্দু ল্লাহ ইবন আব্বায়সর হাদীয়স রয়েয়ছ, তততন একতট মাদী গাধার
তপয়ঠ চয়ড় আগমন কয়রন, তখন সয়বমাে তততন সাবালক হয়েয়ছন,
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম তবদাে হয়ি তমনাে দাাঁতড়য়ে
মদোল বযতীত মানু র্য়দর তনয়ে সালাত আদাে করয়ত তছয়লন, ইবন
আব্বাস প্রেম কাতায়রর কতক মুসতল্লর সাময়ন তদয়ে গাধার তপয়ঠ
আয়রাহণ অবস্থাে অততক্রম কয়রন, অতোঃপর গাধার তপঠ মেয়ক মনয়ম
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লায়মর তপছয়ন অনযয়দর সায়ে
কাতায়র শাতমল হয়ে সালাত আদাে কয়রন। তার এ আচরণয়ক মকউ
ততরষ্কার বা অপছন্দ কয়র তন।11 আতম আমায়দর শাইখ ইবন বায রহ.মক বলয়ত মশায়নতছ: “এর দ্বারা প্রমাতণত হে ময, ইমায়মর সু তরা
মুিাততয়দর সু তরাাং তহয়সয়ব গণয, অতএব ইমায়মর সাময়ন সু তরাাং
োকয়ল মুিাততয়দর সাময়ন তদয়ে অততক্রম করা মদার্ণীে নে”।12
10

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৫১০; সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৫০৭।

11

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৪৯৩; সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৫১৪।

12

সহীহ বু খারীর (৪৯৩) নাং হাদীয়সর বযাখযাে তরোয়দ অবতস্থত ‘িায়ম সারা’ে
১০/০৬/১৪১৯ তহ. তাতরয়খ আতম তার এ বিবয শ্রবণ কতর।
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৪. দাাঁড়ায়না অবস্থাে তাকবীয়র তাহরীমা বলা। মুসল্লী আল্লাহর বনকটয
অিেয়নর িনয ময নফল অেবা ফরয সালাত আদায়ের ইিা কয়রয়ছ,
অন্তয়র তার তনেত করয়ব ও মুয়খ “ اهلل أكربআল্লাহু আকবার” বলয়ব
এবাং সািদাহ’র িােগাে দৃ তষ্ট মরয়খ হায়তর আঙ্গুলসমূ হ তমতলয়ে উভে
হাত কাাঁধ অেবা কান পযেন্ত হাত উঠায়ব। কারণ, ভুল পদ্ধততয়ত সালাত
আদােকারীর হাদীয়স নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম বয়লয়ছন:
»«إذا قمت إىل الصالة فكرب
“যখন তুতম সালায়তর িনয দাাঁড়াও, তাকবীর বল”।13
আল্লাহ তাআলা বয়লন,
َ َُ ُ ذ
] 832:﴾[ابلقرة٢٣٨ ِي
ََ ّللِ قٰنِت
َ ِ َ﴿وقوموا
“এবাং আল্লাহর িনয দাাঁড়াও তবনীত হয়ে”। [সূ রা আল-বাকারাহ, আোত:
২৩৮]

ইমরান ইবন হাতসন রাতদোল্লাহু আনহুয়ক রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওোসাল্লাম বয়লন,
ً
ِّ
ْ
ْ
ً صل
» فإن لم تستطع فعىل َجنب،تستطع فقاعدا
 فإن لم،قائما
«
“দাাঁতড়য়ে সালাত আদাে কর, যতদ না পাড় তয়ব বয়স সালাত আদাে
কর, যতদ না পাড় তয়ব কাত শুয়ে সালাত আদাে কর”।14 উমার ইবন
13

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৭৯৩; সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৩৯৭।

14

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ১১১৭।
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খািাব রাতদোল্লাহু আনহু মেয়ক বতণেত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওোসাল্লাম বয়লয়ছন: »“ «إنما األعمال بانلياتতনশ্চে তনেয়তর ওপর আমল
তনভেরশীল”।15
তনেত মুয়খ উচ্চারণ করয়ব না। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম
ও তার সাহাবায়ে মকরাম তনেত মুয়খ উচ্চারণ কয়রন তন। আব্দু ল্লাহ ইবন
উমার রাতদোল্লাহু আনহুমা বয়লন, সালাত আরম্ভ করার সমে রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম কাাঁধ বরাবর উভে হাত উঠায়তন, যখন তততন
রুকুর িনয তাকবীর বলয়তন ও রুকু মেয়ক মাো উঠায়তন অনু রূপ হাত
উঠায়তন, তয়ব সািদাহ মেয়ক মাো উঠায়নার সমে তততন অনু রূপ করয়তন
না। অনয বণেনাে আয়ছ:
»« وإذا قام من الركعتني رفع يديه
“যখন তততন দু ’রাকাত পূ ণে কয়র উঠয়তন, উভে হাত উঠায়তন”।16
মাতলক ইবন হুোইতরস রাতদোল্লাহু আনহুর হাদীসে রয়েয়ছ, রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম যখন তাকবীর বলয়তন, তখন তততন উভে
কান বরাবর হাত উঠায়তন, যখন তততন রুকু করয়তন তখনও তততন উভে
কান বরারব হাত উঠায়তন, রুকু মেয়ক মাো উতঠয়ে তততন বলয়তন: » سمع

15

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ১; সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ১৯০৭।

16

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৭৩৫, ৭৩৯; সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৩৯০।
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 اهلل ملن محدهমুসতলয়মর বণেনাে রয়েয়ছ: »“ حىت حياذي بهما فروع أذنيهতততন
উভে হাত দু ’ কায়নর লতত বরাবর কয়রয়ছন”।17
কখন উভে হাত কান বা কাাঁধ পযেন্ত উঠায়না হয়ব এ সম্পয়কে বতণেত
হাদীসগুয়লা ততন প্রকার:
প্রেম প্রকার: এ প্রকার হাদীস দ্বারা বুঝা যাে, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওোসাল্লাম আয়গ হাত উতঠয়ে তাকবীর বয়লয়ছন। ইবন উমার রাতদোল্লাহু
আনহুমা মেয়ক বতণেত:
» ثم كرب،«اكن رسول اهلل ﷺ إذا قام للصالة رفع يديه حىت تكونا حذو منكبيه
“রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম যখন সালায়তর িনয দাাঁড়ায়তন,
উভে হাত কান পযেন্ত উঠায়তন অতোঃপর তাকবীর বলয়তন”।18
আবু হুমাইদ সায়েদী রাতদোল্লাহু আনহু মেয়ক বতণেত:
َ «اكن رسول اهلل ﷺ إذا قام إىل الصالة يرفع يديه حىت ُحي
اذي بهما منكبيه ثم
ِّ ُي
»كرب
“রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম যখন সালায়ত দাাঁড়ায়তন, তখন
তততন উভে হাত কাাঁধ বরাবর উঠায়তন, অতোঃপর তাকবীর বলয়তন”।19

17

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৭৩৭; সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৩৯১।

18

সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৩৯০।

19

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৭৩৭; সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৩৯১।
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তদ্বতীে প্রকার: এ প্রকায়রর হাদীস দ্বারা বুঝা যাে, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইতহ ওোসাল্লাম তাকবীর বলার পর হাত উঠায়তন। আবু কালাবা মেয়ক
বতণেত, তততন মায়লক ইবন হুোইতরসয়ক মদয়খয়ছন, তততন সালাত আদায়ের
সমে তাকবীর বয়ল অতোঃপর উভে হাত উঠায়তন... তততন বয়লন রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম অনু রূপ করয়তন”।20
তৃতীে প্রকার: এ প্রকায়রর হাদীস দ্বারা বুঝা যাে, তততন তাকবীয়রর সায়ে
হাত উতঠয়েয়ছন, তাকবীর মশর্ হাত উঠায়নাও মশর্। আব্দু ল্লাহ ইবন উমার
রাতদোল্লাহু আনহুমা মেয়ক বতণেত, তততন বয়লন, “আতম রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইতহ ওোসাল্লাময়ক সালায়ত তাকবীর আরম্ভ করয়ত মদয়খতছ, তততন
21

তাকবীর বলার সমে উভে হাত কান পযেন্ত উতঠয়েয়ছন”।

অতএব, ময বযতি এসব পদ্ধততর ময মকায়না একতটর অনু সরণ করল, মস
সু ন্নয়তর ওপর আমল করল।22
আর সািদাহ’র িােগাে দৃ তষ্ট রাখা, মাো ঝুতকয়ে রাখা ও যমীয়ন দৃ তষ্ট
তনয়ক্ষ্প করার প্রমাণ হয়ি বােহাতক ও হায়কম বতণেত হাদীস, যার স্বপয়ক্ষ্
রাসূ য়লর দশিন সাহাবী মেয়ক বতণেত হাদীস রয়েয়ছ।23
20

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৭৩৭; সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৩৯১।

21

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৭৩৮; সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৩৯০।

22

মদখুন: ফাতহুল বাতর তল ইবন হািার: (২/৩২৮); সু বুলুস সালাম: (২/২১৭)

23

সু নানু ল কুবরা তলল বােহাতক: (২/২৮৩), (৫/১৫৮); হায়কম: (১/৪৭৯), হায়কম
হাদীসতট সহীহ বয়লয়ছন এবাং যাহাবী তার সমেেন কয়রয়ছন। আহমদ: (২/২৯৩),
আলবানী তার “তসফাতুস সালাত” গ্রয়ে অনু রূপ হাদীসয়ক সহীহ বয়লয়ছন।
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আবু হুরােরা রাতদোল্লাহু আনহু মেয়ক বতণেত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওোসাল্লাম বয়লয়ছন:
َ ْ
ُ
.»أبصارهم
 أو ُتلخ َطف َّن،«يلنتهني أقوام يرفعون أبصارهم إىل السماء يف صالتهم
“যারা তায়দর সালায়ত আসমায়নর তদয়ক দৃ তষ্ট উঠাে, তারা অবশযই তবরত
োকয়ব অেবা তায়দর দৃ তষ্ট হরণ করা হয়ব”।24
৫. উভে হাত তনয়চ নাতময়ে বুয়কর উপর ডান হাত বাম হায়তর তপঠ-কতিবাহুর উপর রাখা। ওোয়েল ইবন হুির রাতদোল্লাহু আনহু মেয়ক বতণেত,
তততন বয়লন, “আতম রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লায়মর সায়ে
সালাত আদাে কয়রতছ, তততন বুয়কর উপর বাম হায়তর উপয়র ডান হাত
মরয়খয়ছন”।25 এ হাদীস রুকু মেয়ক উঠার পর দাাঁড়ায়না অবস্থায়কও শাতমল
কয়র। কারণ, ওোয়েল ইবন হুিয়রর হাদীয়সর অপর শয়ব্দ বতণেত আয়ছ ময,
তততন বয়লন, আতম রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাময়ক মদয়খতছ:
“যখন তততন সালায়ত দণ্ডােমান োকয়তন, ডান হাত দ্বারা বাম হাত পাকড়াও
করয়তন”।26 এ হাদীয়স ডান হাত দ্বারা বাম হাত পাকড়াও করা রয়েয়ছ।
24

সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৪২৯।

25

সহীহ ইবন খুিাইমাহ: (১/২৪৩), হাদীস নাং: (৪৭৯), মলখক বয়লন: আতম আল্লামা
ইবন বায রহ.-মক বু লুগুল মারায়মর (২৯৩) নাং হাদীয়সর বযাখযাে বলয়ত মশায়নতছ:
“ইমাম আহমদও কুবাইসা সূ য়ে তার তপতার সনয়দ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওোসাল্লাম মেয়ক বণেনা কয়রয়ছন ময, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম তার
উভে হাত বু য়কর উপর রাখয়তন, এ হাদীয়সর সনদ হাসান”।

26

নাসাঈ, হাদীস নাং ৮৮৭, আলবানী সু নান নাসাতেয়ত হাদীসতট সহীহ বয়লয়ছন:
(১/১৯৩)।
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অনযানয হাদীয়স বুয়কর উপর ডান হাত বাম হায়তর উপর রাখা রয়েয়ছ।
ইবন উসাইমীন রহ. বয়লন, “এ দু ’ অবস্থাে ববধ: প্রেমতোঃ ডান হাত দ্বারা
বাম হাত পাকড়াও করা। তদ্বতীেতোঃ ডান হাত বাম হায়তর উপর রাখা”।27
সাহাল ইবন সাদ মেয়ক বতণেত, তততন বয়লন, “মানু র্য়দরয়ক বলা হত, পুরুর্
মযন সালায়ত তার ডান হাত বাম হায়তর বাহুর উপর রায়খ”। আবু হায়যম
বয়লন, এখান মেয়ক আতম তনতশ্চত ময, এটা রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওোসাল্লায়মর তনয়দেশ তছল”।28 আল্লামা ইবন বায রহ.-মক বলয়ত মশায়নতছ:
“হয়ত পায়র এটা আয়রক প্রকার, আবার হয়ত পায়র এর উয়েশয ওোয়েয়লর
হাদীস অনু রূপ”।29
৬. সালাত শুরু করার মদা‘আ দ্বারা সালাত আরম্ভ করা। সালাত শুরু করার
অয়নক মদা‘আ রয়েয়ছ, মসখান মেয়ক ময মকায়না একতট মদা‘আ পড়া, তয়ব
একাতধক মদা‘আ একসায়ে না পড়া, বরাং এক এক সমে এক এক মদা‘আ
পড়া। সালাত আরম্ভ করার কতক মদা‘আ:
এক. আবু হুরােরা রাতদোল্লাহু আনহু মেয়ক বতণেত, তততন বয়লন, রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম তাকবীর বয়ল তকরাত আরম্ভ করার আয়গ
তকছু সমে চুপ োকয়তন। আতম বললাম: মহ আল্লাহর রাসূ ল! আমার তপতামাতা আপনার ওপর উৎসগে! আপতন তাকবীর ও তকরায়তর মধযবতেী সময়ে
চুপ মেয়ক কী বয়লন? তততন বলয়লন: “আতম বতল:

27

“শারহুল মুমতত”: (৩/৪৪)

28

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৭৪০।

29

বু লুগুল মারায়মর (২৯৩) নাং হাদীয়সর বযাখযার সমে আতম এ কো মশায়নতছ।
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ِّ َ
ْ
َ
َ ْ َ
َ
 امهلل نقين من،باعدت بني املرشق واملغرب
طاياي كما
«امهلل با ِعد بيين وبني خ
ْ ْ
َّ
َ
َ
ُ
ُ
َّ األبيض من
َ
َ
طاياي باثللج
 امهلل اغسلين من خ،ادلنس
اثلوب
طاياي كما يُنَّق
خ
َ َ واملاء
.»والرب ِد
“মহ আল্লাহ তুতম আমার ও আমার পায়পর ময়ধয দূ রত্ব সৃ তষ্ট কর, মযমন দূ রত্ব
সৃ তষ্ট কয়র তদয়েছ পূ বে ও পতশ্চয়মর ময়ধয। মহ আল্লাহ! তুতম আমায়ক আমার
পাপ মেয়ক পতবে কর, মযমন পতবে করা হে সাদা কাপড় মেলা মেয়ক।
মহ আল্লাহ আমায়ক আমার পাপ মেয়ক মধৌত কর বরফ, পাতন ও ডাণ্ডা
দ্বারা”।30
দু ই. সালাত আদােকারী ইিা করয়ল তনয়ের মদা‘আও পড়য়ত পায়র:
ُّ
ُ َ  وال هلإ،جدك
.»غريك
 وتعاىل، وتبارك اسمك،«سبحانك امهلل وحبمدك
“মহ আল্লাহ মতামার পতবেতা ও প্রশাংসার মাধযয়ম মতামার তাসবীহ পাঠ
করতছ, মতামার নাম বরকতমে, মতামার সম্মান সু মহান, তুতম বযতীত মকায়না
ইলাহ মনই”।31
30

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৭৪৩; সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৫৯৮।

31

সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৩৯৯; মুসান্নাফ আব্দু র রাজ্জাক, হাদীস নাং ২৫৫৫২৫৫৭; ইবন আতব শােবাহ: (১/২৩০), (২/৫৩৬); ইবন খুিাইমাহ: (৪৭১);
হায়কম: (১/২৩৫), হায়কম হাদীসতট সহীহ বয়লয়ছন এবাং ইমাম যাহাবী তার সমেেন
কয়রয়ছন। ইবন তাইতমো বয়লন: “উমার রাতদোল্লাহু আনহু এ মদা‘আতট উচ্চস্বয়র
পয়ড় মানু র্য়দর তশক্ষ্া তদয়তন। যতদ এটা স্বীকৃত সু ন্নত না হত, তততন তা করয়তন
না, অনযানয মুসতলমরাও তা মময়ন তনয়তন না”। মদখুন: কায়েদা তফল ইয়েফতাহ:
(পৃ . ৩১), যাদু ল মাোদ তল ইবন কাইয়েযম: (১/২০২-২০৬), ইমাম আহমদ দশতট
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ততন. সালাত আদােকারী ইিা করয়ল আলী রাতদোল্লাহু আনহু মেয়ক বতণেত
মদা‘আও পড়য়ত পায়র, আলী রাতদোল্লাহু আনহু বয়লন, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইতহ ওোসাল্লাম যখন সালায়ত দাাঁড়ায়তন, বলয়তন:
ً
ً
 إن،مسلما وما أنا من املرشكني
«وجهت وجيه لذلي فطر السموات واألرض حنيفا
ُ
 ال رشيك هل وبذلك أمرت وأنا من، وممايت هلل رب العاملني، وحمياي،صاليت ون ُسيك
 ظلمت نفيس، أنت ريب وأنا عبدك، امهلل أنت امللك ال هلإ إال أنت،املسلمني
ً واعرتفت بذنيب فاغفر يل ذنويب
 واهدين ألحسن، إنه ال يغفر اذلنوب إال أنت،مجيعا
 وارصف عين سيئها ال يرصف عين سيئها إال،األخالق ال يهدي ألحسنها إال أنت
 تباركت، أنا بك وإيلك، والرش ليس إيلك، واخلري لكه بيديك، وسعديك، بليك،أنت
.» أستغفرك وأتوب إيلك،وتعايلت
“আতম একতনষ্ঠভায়ব আত্মসমপেণ করলাম মহান আল্লাহর পায়ন, তযতন
আসমান ও যমীন সৃ তষ্ট কয়রয়ছন, আতম মুশতরকয়দর অন্তভুেি নে। তনশ্চে
আমার সালাত, আমার কুরবাতন, আমার িীবন ও আমার মরণ একমাে
দু ’িাহায়নর রব আল্লাহ তা‘আলার িনয তনয়বতদত, তার মকায়না শরীক মনই,
আমায়ক এরই তনয়দেশ মদওো হয়েয়ছ, আতম মুসতলময়দর অন্তভুেি। মহ

কারয়ণ সালায়তর শুরুয়ত উমার মেয়ক বতণেত হাদীসতট গ্রহণ কয়রয়ছন। মদখুন:
যাদু ল মা‘োদ: (১/২০৫), মলখক বয়লন: আতম ইমাম আব্দু ল আযীয ইবন বায রহ.মক “রাওিুল মুরতব” (২/২৩) গ্রয়ের বযাখযাে বলয়ত মশায়নতছ: “এ হাদীসতট এক
দল সাহাবী মেয়ক বতণেত”। আতম (য়লখক) বলতছ: এ হাদীসতট আবু বকর, উমার,
উসমান, আয়েশা, আনাস, আবু সাঈদ ও আব্দু ল্লাহ ইবন মাসউদ বণেনা কয়রয়ছন,
এ মদা‘আর মাধযয়ম ওমর, আবু বকর ও উসমান তায়দর সালাত আরম্ভ করয়তন।
মদখুন: আল-মুনতাকা মা‘আ নাইলু ল আওতার”: (১/৭৫৬)।
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আল্লাহ তুতমই মাতলক, তুতম বযতীত মকায়না ইলাহ মনই, তুতম আমার রব,
আতম মতামার বান্দা, আতম আমার নফয়সর ওপর যু লুম কয়রতছ, আতম আমার
অপরাধ স্বীকার করতছ। অতএব, আমার সকল পাপ মমাচন কর। তনশ্চে তুতম
বযতীত মকউ পাপ মমাচন করয়ত সক্ষ্ম নে। আমায়ক উিম আদয়শের দীক্ষ্া
দান কর, যার দীক্ষ্া একমাে তুতম বযতীত মকউ তদয়ত সক্ষ্ম নে। তুতম
আমার তনকট মেয়ক বদ আখলাক দূ রীভূ ত কর, তুতম বযতীত মকউ তা
দূ রীভূ ত করয়ত সক্ষ্ম নে। আতম মতামার দরবায়র হাতযর, তুতম কলযাণমে,
সকল কলযাণ মতামার হায়ত, অকলযাণ মতামার পক্ষ্ মেয়ক নে, আতম মতামার
ওপর মসাপদে এবাং মতামার তনকটই প্রতযাবতেন করব। তুতম বরকতমে ও
মহান। আতম মতামার তনকট ইয়েগফার করতছ এবাং মতামার তনকটই তাওবা
করতছ”।32 সালাত আদােকারী এ ছাড়া আয়রা অনযানয মদা‘আ পড়য়ত পায়রন,
যা রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম মেয়ক বতণেত।33
32

সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৭৭১।

33

ইবন তাইতমো রহ. “কায়েদাহ তফ আনওোতেল ইয়েফতাহ” (পৃ . ৩১) গ্রয়ে উয়ল্লখ
কয়রন: সালাত আরম্ভ করার মদা‘আ » سبحانك امهللবা » وجهت وجيهবা এ ধরয়ণর অনয
মকায়না মদা‘আর সায়ে খাস নে, বরাং রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম
মেয়ক বতনেত ময মকান মদা‘আর মাধযয়মই সালাত আরম্ভ করা যাে, তয়ব মকানতট
পড়া মবতশ উিম এটা প্রমাতণত হে অনয দতলয়লর তভতিয়ত। আতম (য়লখক) আল্লামা
আব্দু ল আযীয ইবন বায রহ.-মক “বু লুগুল মারাম” এর (২৮৭) নাং হাদীয়সর
বযাখযাে বলয়ত মশায়নতছ: “সালাত আরম্ভ করার একতট মদা‘আই যয়েষ্ট, একাতধক
মদা‘আ এক সায়ে পড়য়ব না, নফল সালায়ত ময মদা‘আ পড়া ববধ, ফরয সালায়তও
তা পড়া ববধ, তয়ব মযসব মদা‘আ লম্বা তা রায়তর সালায়ত পড়াই উিম”। আমরা
এখায়ন সালাত আরম্ভ করার আয়রা তকছু মদা‘আ উয়ল্লখ করতছ:
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চার. আব্দু র রহমান ইবন আউফ বয়লন, আতম আয়েশা রাতদোল্লাহু আনহায়ক
তিজ্ঞাসা কতর, মকান মদা‘আর মাধযয়ম রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম
রায়তর সালাত আরম্ভ করয়তন? তততন বয়লন: তততন যখন রায়ত সালায়তর িনয
উঠয়তন, তখন তততন তনয়ের মদা‘আ দ্বারা সালাত আরম্ভ করয়তন:

َّ
، اعلم الغيب والشهادة،فاطر السموات واألرض،«امهلل رب جربائيل ومياكئيل وإرسافيل
 اهدين ملا اختلف فيه من احلق بإذنك،أنت حتكم بني عبادك فيما اكنوا فيه خيتلفون
.»إنك تهدي من تشاء إىل رصاط مستقيم

“মহ আল্লাহ তুতম তিবরাঈল, তমকাঈল ও ইসলাতফয়লর রব, আসমান ও যমীন
সৃ তষ্টকারী, দৃ শয ও অদৃ য়শযর জ্ঞায়নর অতধকারী, তুতমই বান্দায়দর তবততকেত তবর্য়ে
ফেসালা প্রদানকারী। মানু য়র্র তবততকেত তবর্য়ে তুতম আমায়ক সতঠক পয়ের তদশা
দান করুন, তনশ্চে তুতম যায়ক ইিা কর সতঠক পয়ের তদশা প্রদান কর”। (সহীহ
মুসতলম, হাদীস নাং ৭৭১)।
পাাঁচ. আনাস সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম মেয়ক বতণেত , এক বযতি সালায়তর
কাতায়র অনু প্রয়বশ কয়র, যখন তনশ্বাস তায়ক কাবু কয়র মফয়লতছল, মস বয়ল:
ً
ً
ً كثريا
ً
»طيبا مبارًك فيه
«احلمد هلل محدا
“আল্লাহর িনয অতধক, পতবে ও বরকতমে প্রশাংসা”। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লহু আলাইতহ
ওোসাল্লাম বয়লন: “আতম মদয়খতছ বায়রা িন মফয়রশতা এর সাওোব উতঠয়ে
মনওোর িনয প্রততয়যাতগতা করয়ছ”। (সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৬০০)।
ছে. ইবন উমার রাতদোল্লাহু আনহু মেয়ক বতণেত , তততন বয়লন, আমরা রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম সায়ে সালাত আদাে করয়ততছলাম, আমায়দর মেয়ক
একিন বলল:

ً
ً
ً
» وسبحان اهلل بكرة وأصيال،كثريا
 واحلمد هلل،كبريا
«اهلل أكرب

“আল্লাহ মহান, তার িনয অগতণত প্রশাংসা এবাং সকাল-সন্ধ্যাে তারই পতবেতা”।
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম বয়লন “এ মদা‘আ মশায়ন আতম আশ্চযে হলাম,
এর িনয আসমায়নর দ্বার খুয়ল মদওো হয়েয়ছ”।
সাত. আয়সম ইবন হুমাইদ বয়লন, আতম আয়েশা রাতদোল্লাহু আনহায়ক তিজ্ঞাসা
কয়রতছ, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম রায়তর সালাত তকয়সর মাধযয়ম
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আরম্ভ করয়তন? তততন বয়লন: তুতম আমায়ক এমন একতট তবর্ে সম্পয়কে তিজ্ঞাসা
কয়রছ, যার সম্পয়কে মতামার পূ য়বে মকউ আমায়ক তিজ্ঞাসা কয়র তন, তার অভযাস
তছল দাাঁতড়য়ে, “দশবার তাকবীর বলয়তন, দশবার তাহমীদ তো আল-হাদু তল্লাহ
বলয়তন, দশবার তাসবহ তো সু বহানাল্লাহ বলয়তন, দশবার তাহলীল তো
লাইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার বলয়তন, দশবার ইয়েগফার বলয়তন, অতোঃপর
বলয়তন:
.» أعوذ باهلل من ضيق املقام يوم القيامة، واعفين، وارزقين، واهدين،امهلل اغفر يل
“মহ আল্লাহ তুতম আমায়ক ক্ষ্মা কর, আমায়ক তহদাোত কর, আমায়ক তরতযক দান
কর, আমায়ক আতফোত তো তনরাপিা দান কর, আতম আল্লাহর তনকট তকোময়তর
তদন সাংকীণেতা মেয়ক পানাহ চাতি”। (আবু দাউদ, হাদীস নাং ৭৬৬; নাসাঈ, হাদীস
নাং ১৬১৭; আহমদ: (৬/১৪৩)। এ হাদীসতট আলবানী “তসফাতুস সালাত” (৮৯)
ও “সহীহ আবু দাউয়দ” (১/১৪৬) সহীহ বয়লয়ছন।
আট. ইবন আব্বাস রাতদোল্লাহু আনহু মেয়ক বতণেত , রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওোসাল্লাম রায়ত তাহাজ্জু য়তর িনয উয়ঠ বলয়তন:
 ولك احلمد أنت قيِّم السموات واألرض، أنت نور السموات واألرض ومن فيهن،«امهلل لك احلمد
ومن فيهن [ولك احلمد أنت رب السموات واألرض ومن فيهن] [ولك احلمد لك ملك السموات
ُّ واألرض ومن فيهن] [ولك احلمد أنت ملك السموات واألرض] [ولك احلمد] [أنت
،احلق
 وحممد ﷺ، وانلبيون حق، وانلار حق، واجلنة حق، ولقاؤك احلق، وقولك احلق،ووعدك احلق
 وبك، وإيلك أنبت، وبك آمنت، وعليك تولكت، والساعة حق] [امهلل لك أسلمت،حق
ُ ْ
ُ َّ
َّ
ُ
ُ قد
أعلنت] [أنت
 وما،أرسرت
 وما، وما أخ ْرت،مت
 فاغفر يل ما، وإيلك حاكمت،خاصمت

ِّ
ِّ
،] ال هلإ إال أنت] [أنت إليه ال هلإ إال أنت، وأنت املؤخر،املقدم

“মহ আল্লাহ সকল প্রশাংসা মতামার িনয, তুতম আসমান-যমীন ও উভয়ের মধযবতেী
নূ র, মতামার িনযই সকল প্রশাংসা, তুতম আসমান-যমীন ও উভয়ের ময়ধয তবদযমান
সকল বস্তুর পতরচালনা ও রক্ষ্ণায়বক্ষ্ণকারী, মতামার িনয সকল প্রশাংসা, তুতম
আসমান-যমীন ও উভয়ের মধযবতেী সব তকছু র মাতলক, মতামার িনয সকল প্রশাংসা,
তুতম আসমান ও যমীয়নর রব, মতামার িনয সকল প্রশাংসা, তুতমই সতয, মতামার
ওোদা সতয, মতামার কো সতয, মতামার সাক্ষ্াত সতয, িান্নাত সতয, িাহান্নাম
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৭. অতোঃপর সালাত আদােকারী বলয়ব: »«أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم
কারণ, আল্লাহ তাআলা বয়লন,

َ ذ
َ ََۡ َ ُۡ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ ذ
ٱلش ۡي َطٰنَ ذ
] 82:﴾[انلحل٩٨ َجي ِم
ٱلر
َ
ِن
م
َ
ٱّلل
َ ت ٱلقرء
َ ﴿ََإِذا قرأ
ِ
ِ
ِ ان فٱستع َِذ ب
ِ

“সু তরাাং যখন তুতম কুরআন পড়য়ব আল্লাহর কায়ছ তবতাতড়ত শেতান
মেয়ক পানাহ চাও”। [সূ রা আন-নাহল, আোত: ৯৮] অেবা বলয়ব:
.» ونفثه، ونفخه، من همزه،«أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم
“আল্লাহর তনকট তবতাতড়ত শেতান মেয়ক পানাহ চাই, তার আছর
মেয়ক, তার অহঙ্কার মেয়ক ও তার খারাপ অনু ভূতত মেয়ক”।34
৮. আয়ে  بسم اهلل الرمحن الرحيمবলা। আনাস রাতদোল্লাহু আনহু মেয়ক
বতণেত, তততন বয়লন, “আতম রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম,

সতয, নবীগণ সতয, মুহাম্মাদ সতয, তকোমত সতয, মহ আল্লাহ মতামার তনকট আত্ম
সমপেণ করলাম, মতামার উপর তাওোক্কুল করলাম, মতামার ওপরই ঈমান আনেন
করলাম, মতামার তদয়কই ময়নাতনয়বশ করলাম, মতামার মাধযয়মই আতম তকে কতর
এবাং মতামার তনকটই আতম ফেসালা চাই। অতএব, তুতম আমার অগ্র-পশ্চাৎ, দৃ শয
ও অদৃ শয সকল পাপ মমাচন কর, তুতমই আতদ এবাং তুতমই অন্ত। তুতম আমার
ইলাহ, তুতম বযতীত মকায়না ইলাহ মনই”। (সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৬৩১৭, ৭৩৮৫,
৭৪৪২, ৭৪৯৯; সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৭৬৯। আয়রা মদা‘আর িনয মদখুন:
“যাদু ল মা‘োদ”: (১/২০২-২০৭)।
34

আহমদ: (৩/৫০); আবু দাউদ, হাদীস নাং ৭৭৫; ততরতমযী, হাদীস নাং ২৪২,
ইতযাতদ।
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আবু বকর, উমার ও উসমায়নর তপছয়ন সালাত আদাে কয়রতছ, তায়দর
মকউ তবসতমল্লাহ মিায়র বয়লন তন”।35 তবসতমল্লাহ একতট সম্পূ ণে আোত।36
৯. সূ রা ফাততহা ততলাওোত করা:

َ َۡ
َ َ ذ
َ
ذ
ٱلرِنَٰمۡح ذ
 ذ١ي
َۡ ﴿
َاك ن ۡع ُب ُد
َ  إِي٣ِين
َِ  مٰل ِكَِ يَ ۡو َِم ٱل٢ٱلرحِي َِم
ََ ب ٱلعٰل ِم
َِ ّللِ َر
َ ِ ٱۡل ۡم َُد
ۡ َ َ
َ
َ َ ذ
ۡ َ َ َٰ َ ذ
َ ۡ
٦ت َعل ۡي ِه َۡم
َ َ ِين أن َع ۡم
َ ط ٱَّل
َ  صِ ر٥ِيم
ََ ط ٱل ُم ۡس َتق
َ ٰ ٱلصر
َُ اك ن ۡس َتع
َ ِإَوي
ِ  هدِنا٤ِي
َ
ۡ
َ
َ
ذ
ُ ۡ
] 7-4:﴾[الفاحتة٧ ِي
ََ ل ٱلضٓال
َ وب َعل ۡي ِه َۡم َو
َِ ي ٱل َمغض
َِ ۡ غ

কারণ, উবাদা ইবন সায়বদ রাতদোল্লাহু আনহু মেয়ক বতণেত, রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম বয়লয়ছন:
.»«ال صالة ملن لم يقرأ بفاحتة الكتاب
“ময ফাততহা পড়ল না, তার মকায়না সালাত মনই”।37

35

আহমদ: (৩/২৬৪); নাসাঈ, হাদীস নাং ৯০৭; ইবন খুিাইমাহ: (১/২৪৯), হাদীস
নাং ৪৯৫। আলবানী “সহীহ নাসাঈয়ত”: (১/১৯৭) হাদীসতট সহীহ বয়লয়ছন।

36

মলখক বয়লন : আতম আব্দু ল আযীয ইবন বায রহ.-মক “বু লুগুল মারাম” গ্রয়ের
(২৯৭-৩০০) নাং হাদীয়সর বযাখযা প্রদায়নর সমে বলয়ত মশায়নতছ: “তবসতমল্লাহ
একতট স্বোংসম্পূ ণে আোত, এটা ফাততহা তকাংবা অনয মকায়না সূ রার অাংশ নে, দু ই
সূ রার মাঝখায়ক পৃ েক করার িনয আল্লাহ এ সূ রা আোত কয়রয়ছন, তয়ব এটা

37

সূ রা নাময়লর একতট আোত। এটাই তবশুদ্ধ অতভমত। আর সূ রা ফাততহার সপ্তম
َ
ََ
ذ
ُ ۡ ۡ َۡ
আোত হয়ি: ِي
ََ ل ٱلضٓال
َ وب عل ۡي ِه َۡم َو
َِ ي ٱل َمغض
َِ غ
সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৭৫৬; সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৩৯৪।
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প্রয়তযক মুসতল্লর সূ রা ফাততহা পড়া ওোতিব, মিহরী বা তসররী উভে
সালায়তর মুিাতদগণ এ তনয়দয়শের অন্তভুেি। কারণ, উবাদা মেয়ক বতণেত
পূ য়বের মারফূ হাদীয়স রয়েয়ছ:
ًّ
 ال تفعلوا: قال،: هذا يا رسول اهلل، نعم:«لعلكم تقرؤون خلف إمامكم) قلنا
ْ
َ
»إال بفاحتة الكتاب؛ فإنه ال صالة ملن لم يقرأ بها
“হেয়তা মতামরা ইমায়মর তপছয়ন ততলাওোত কর। আমরা বললাম: হযাাঁ,
َ
দ্রুত পতড় মহ আল্লাহর রাসূ ল। তততন বলয়লন: إال بفاحتة الكتاب؛ فإنه ال صالة
ْ
 ملن لم يقرأ بهاফাততহা বযতীত অনয তকছু পড় না। কারণ, ময ফাততহা
পড়য়ব না তার মকায়না সালাত মনই”।38
মুহাম্মাদ

ইবন

আতব

আয়েশা

রাসূ লুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু

আলাইতহ

ওোসাল্লায়মর িননক সাহাবী মেয়ক বণেনা কয়রন, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইতহ ওোসাল্লাম বয়লয়ছন:
«لعلكم تقرؤون واإلمام يقرأ»؟
“খুব সম্ভব ইমায়মর ততলাওোত করার সমে মতামরাও ততলাওোত
কর”। তারা বলল: আমরা এরূপ কতর। তততন বলয়লন:

38

আবু দাউদ, হাদীস নাং ৮২৩; ততরতমযী, হাদীস নাং ৩১১; আহমদ: (১/৩২২); ইবন
তহব্বান: (৩/১৩৭)। হায়ফয ইবন হািার ‘তালতখসু ল হাতবর’ (১/২৩১) গ্রয়ে বয়লন:
“এ হাদীসতট আবু দাউদ, দারাকুতনী, ততরতমযী, ইবন তহব্বান, হায়কম ও বােহাকী
সহীহ বয়লয়ছন”।
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» إال أن يقرأ أحدكم بفاحتة الكتاب،«ال
“এরূপ কর না, তয়ব মতামায়দর মকউ ফাততহা পড়য়ল তভন্ন কো”।39
তয়ব ময মসবুক ইমাময়ক রুকু অবস্থাে পাে তার মেয়ক ফাততহা পড়ার
আবশযকতা উয়ঠ যায়ব। কারণ আবু বকরার হাদীয়স রয়েয়ছ, তততন যখন
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লায়মর তনকট মপৌয়ছন, তখন তততন
রুকু অবস্থাে তছয়লন, আবু বকরা কাতায়র শাতমল না হয়েই রুকু কয়রন,
এ ঘটনা রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাময়ক বলয়ল, তততন
বয়লন, “আল্লাহ মতামার আগ্রহ বাতড়য়ে তদন, তয়ব এরূপ কখয়না কর
না”।40 এখায়ন লক্ষ্য করতছ, মস ময রাকায়তর রুকু মপয়েয়ছ, মস
রাকায়তর তকরাত তায়ক কািা করার তনয়দেশ রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইতহ ওোসাল্লাম মদন তন, যতদ তকরাততবহীন মস রাকাত অশুদ্ধ হত,
তয়ব অবশযই রাসূ লুল্লাহ তায়ক পুনরাে তা আদাে করার তনয়দেশ
তদয়তন।
মুিাতদরা যতদ ভুয়ল যাে অেবা না িায়ন, তাহয়ল তায়দর মেয়ক সূ রা
ফাততহা পড়ার আবশযকতা রতহত হয়ে যায়ব।

39

আমহদ: (৫/৪১০), ইবন হািার ‘তালতখুসুল হাতবর’: (১/২৩১) গ্রয়ে বয়লন: “এ
হাদীয়সর সনদ হাসান”।

40

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৭৮৩।
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১০. সূ রা ফাততহার মশয়র্ বলয়ব: ‘ آمنيআমীন’ যতদ মিহরী সালাত হে
মিায়র, আর তসররী সালাত হয়ল আয়ে বলব। ‘আমীন’ এর অেে হয়ি:
মহ আল্লাহ কবুল কর। কারণ, আবু হুরােরা রাতদোল্লাহু আনহু মেয়ক
বতণেত, তততন বয়লন, “রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম ফাততহা
মশর্ কয়র উচ্চ স্বয়র আমীন বলয়তন”।41 তার মেয়ক আয়রকতট হাদীয়স
বতণেত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম বয়লয়ছন: “ইমাম যখন
আমীন বয়ল, মতামরাও আমীন বল, কারণ যার আমীন তফতরশতায়দর
আমীয়নর সায়ে তময়ল যায়ব, তার পূ য়বের সকল পাপ ক্ষ্মা কয়র মদওো
হয়ব”।42 তার মেয়ক আয়রা বতণেত, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ََ ۡ َۡ َ
ُ ۡ َۡ ۡ َ
ওোসাল্লাম বয়লয়ছন: “ইমাম যখন বয়ল, ََول
وب َعلي ِهم
ِ ي َٱلمغض
ِ ﴿ َغ
ذ
َ ٱلضٓال
﴾َِي
মতামরা বল آمني। কারণ, যার আমীন তফতরশতায়দর আমীয়নর
সায়ে তময়ল যায়ব, তার পূ য়বের পাপ ক্ষ্মা কয়র মদওো হয়ব”।43 ময
বযতি সূ রা ফাততহা পড়য়ত অক্ষ্ম, মস কুরআয়নর অনয মকাোও মেয়ক
ততলাওোত করয়ব। যতদ কুরআয়নর তকছু ই না িায়ন, তাহয়ল বলয়ব:

41

দারাকুতনী: (১/৩১১); হায়কম তফল মুোদরাক: (১/২২৩)। তততন বয়লন: এ
হাদীসতট সহীহ বু খারী ও মুসতলয়মর শেত মমাতায়বক সহীহ, ইমাম যাহাবী তার
সমেেন কয়রয়ছন। ইমাম বােহাকী হাদীসতট বণেনা কয়র বয়লন: হাসান ও সহীহ।
বােহাকী: (২/৩২)

42

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৭৮০; সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৪১০।

43

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৭৮২; সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৪১০।
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 وال حول وال قوة إال باهلل، واهلل أكرب، وال هلإ إال اهلل، واحلمد هلل،« سبحان اهلل
.»العيل العظيم
কারণ, আব্দু ল্লাহ ইবন আবু আওফা মেয়ক বতণেত, তততন বয়লন, এক
বযতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লায়মর তনকট এয়স বয়ল: আতম
কুরআয়নর মকায়না অাংশ গ্রহণ করয়ত সক্ষ্ম নই। অতএব, আমায়ক
তার পতরবয়তে অনয তকছু তশক্ষ্া তদন, তততন বলয়লন: “তুতম বল44:
 وال حول وال قوة إال باهلل، واهلل أكرب، وال هلإ إال اهلل، واحلمد هلل،« سبحان اهلل
.»العيل العظيم
১১. সূ রা ফাততহার পর ফির ও িুমু‘আর দু ই রাকায়ত এবাং মিাহর,
আসর, মাগতরব ও এশার প্রেম দু ই রাকায়ত মকায়না একতট সূ রা
তমলায়না অেবা কুরআয়নর মযখান মেয়ক সহি ততলাওোত করা। আর
নফয়লর প্রয়তযক রাকায়ত সূ রা তমলায়না। আবু কাতাদা রাতদোল্লাহু
আনহু মেয়ক বতণেত, তততন বয়লন, “রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওোসাল্লাম মিাহয়রর প্রেম দু ’রাকায়ত ফাততহা পড়য়তন ও তার সায়ে
দু ’তট সূ রা তমলায়তন। প্রেম রাকাত লম্বা করয়তন এবাং তদ্বতীে রাকাত
মছাট করয়তন। কখয়না কখয়না আোত মশানায়তন। আর আসয়রর প্রেম
দু ’রাকায়ত সূ রা ফাততহা ও দু ’তট সূ রা তমলায়তন, প্রেম রাকাত তততন
44

আহমদ: (৪/৩৫৩, ৩৫৬, ৩৮২); আবু দাউদ, হাদীস নাং ৮৩২; নাসাঈ, হাদীস নাং
৯২৪; ইবন তহব্বান, হাদীস নাং ১৮০৫-১৮০৭। তততন হাদীসতট সহীহ বয়লয়ছন।
দারাকুতনী: (১/৩১৩)। তততন হাদীসতট সহীহ বয়লয়ছন। হায়কম: (১/২৪১), তততন
হাদীসতট সহীহ বয়লয়ছন, ইমাম যাহাবী তার সমেেন কয়রয়ছন।

 28 

লম্বা করয়তন। ফিয়রর প্রেম রাকা‘ত লম্বা করয়তন, তদ্বতীে রাকা‘ত
মছাট করয়তন”।45 এ হাদীসতট এভায়বও বতণেত আয়ছ ময, “নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম মিাহর ও আসয়রর প্রেম দু ’রাকায়ত
একতট কয়র সূ রা তমলায়তন, কখয়না তততন আমায়দরয়ক আোত
মশানায়তন”।46 তবয়শর্ কয়র মিাহয়রর সালাত সম্পয়কে আয়ছ ময, নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম তদ্বতীে দু ’রাকায়ত সূ রা ফাততহার সায়ে
অতততরি পয়ড়য়ছন। আবু সাইদ খুদরী রাতদোল্লাহু আনহু মেয়ক বতণেত,
তততন বয়লন, “আমরা মিাহর ও আসয়র রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওোসাল্লাম তকোয়মর পতরমাপ করতাম, আমরা অনু মান করলাম
মিাহয়রর দু ’রাকায়ত তার দাাঁড়ায়নার পতরমাণ সূ রা সািদাহ’র অনু রূপ,
তদ্বতীে দু ’রাকায়তর অনু মান করলাম তার অয়ধেক। আর আসয়রর প্রেম
দু ’রাকায়তর পতরমাপ করলাম তারও অয়ধেক”। অনয শয়ব্দ এরূপ
এয়সয়ছ: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম মিাহয়রর প্রেম
দু ’রাকায়ত তেশ আোত পযেন্ত পড়য়তন, তদ্বতীে দু ’রাকায়ত পয়নর আোত
পযেন্ত পড়য়তন, (প্রয়তযক রাকায়ত)। অেবা বয়লয়ছন: তার অয়ধেক। আর
আসয়রর প্রেম দু ’রাকায়ত পয়নর আোত পতরমাণ পড়য়তন, তদ্বতীে
দু ’রাকায়ত তার অয়ধেক পড়য়তন”।47 এসব হাদীস দ্বারা প্রমাতণত হে

45

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৭৫৯; সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৪৫১।

46

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৭৬২।

47

সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৪৫২; আহমদ: (৩/৮৫), বন্ধ্নীর অাংশ মুসনায়দ আহমদ
মেয়ক মনওো: (৩/৮৫)।
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ময, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম মিাহয়রর তদ্বতীে দু ’রাকায়ত
সূ রা ফাততহার সায়ে অতততরি পড়য়তন।48
সু লাইমান ইবন ইোসার বয়লন, আবু হুরােরা রাতদোল্লাহু আনহু মতদনার
িননক ইমায়মর তদয়ক ইশারা কয়র বয়লন, আতম রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইতহ ওোসাল্লায়মর সালায়তর সায়ে তার সালায়তর মচয়ে মবতশ তমল
কায়রা সালায়ত মদতখ না। সু লাইমান বয়লন, “আতম তার তপছয়ন সালাত
আদাে কতর, মস মিাহয়রর প্রেম দু ’রাকাত লম্বা করত ও তদ্বতীে
দু ’রাকাত মছাট করত, অনু রূপ আসয়রর সালাতও মছাট করত,
মাগতরয়বর প্রেম দু ’রাকায়ত তকসায়র মুফাসসাল (মুফাসসায়লর49 মছাট
সূ রাসমূ হ) এবাং এশার প্রেম দু ’রাকায়ত আওসায়ত মুফাসসাল
(মুফাসসায়লর মধযম সূ রাসমূ হ) পড়ত। সকায়ল পড়ত ততওোয়ল
মুফাসসাল (মুফাসসায়লর বড় সূ রাসমূ হ)।50 অয়নক সমে নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইতহ ওোসাল্লাম মিাহয়রর সালাত পূ য়বে বতণেত পতরমায়ণর মচয়ে
অতধক লম্বা করয়তন। আবু সাইদ খুদরী রাতদোল্লাহু আনহু মেয়ক বতণেত,
তততন বয়লন, “মিাহয়রর সালাত এতটুকু লম্বা হত ময, মকউ ‘বাতক’মত
48

মদখুন: নাইলু ল আওতার: (১/৮০২)।

49

সূ রা ক্বাফ বা হুিুরাত মেয়ক সূ রা নাস পযেন্ত সূ রাগুয়লায়ক মুফাসসাল বয়ল। সম্পাদক

50

নাসাঈ, হাদীস নাং ৯৮৩; আহমদ: (২/৩২৯), বু লুগুল মারাম ও ফাতহুল বাতরয়ত
এ সনদতট ইবন হািার সহীহ বয়লয়ছন। মদখুন: নাইলু ল আওতার: (১/৮১৩),
ইমাম ইবন বািও এর সনদতট সহীহ বয়লয়ছন, রওিুল মুরতব: (২/৩৪), সহীহ
সু নান নাসাঈয়ত আলবানী হাদীসতট সহীহ বয়লয়ছন: (১/২১২), হাদীস নাং ৯৩৯।
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প্রয়োিন সারয়ত মযত, অতোঃপর অযু কয়র তফয়র এয়স মদখত রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম প্রেম রাকায়তই আয়ছন, কারণ তততন
প্রেম রাকাত লম্বা করয়তন।”51
আবু বারিা আসলাতম রাতদোল্লাহু আনহু মেয়ক বতণেত, “নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইতহ ওোসাল্লাম ফিয়রর সালাত মশর্ করয়তন, অতোঃপর মলায়করা
তফয়র যাওোর সমে এয়ক অপরয়ক তচনয়ত পারত। তততন ফিয়রর
দু ’রাকায়ত অেবা তার মকায়না এক রাকায়ত র্াট মেয়ক একশত আোত
পড়য়তন”।52
আমায়দর শাইখ ইমাম ইবন বায রহ.য়ক পাাঁচ ওোি সালায়তর
তকরায়তর বযাপায়র বলয়ত মশায়নতছ: “ফিয়র উিম হয়ি ততওোয়ল
মুফাসসাল পড়া53, মিাহর, আসর ও এশাে আওসায়ত মুফাসসাল এবাং
মাগতরয়ব তকসায়র মুফাসসাল। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওোসাল্লাম অতধকাাংশ সমে এরূপ তকরাত পড়য়তন, তয়ব সফয়র অেবা
অসু স্থতার কারয়ণ ফিয়রর সালায়ত তকসার সূ রা পড়া মদার্ণীে নে,
তয়ব উিম হয়ি উতল্লতখত পতরমাপ অনু যােী সালাত পড়া। দতলল
51

সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৪৫৪।

52

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৫৪৭; সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৬৪৭।

53

মুফাসসাল হয়ি সূ রা কাফ মেয়ক সূ রা নাস পযেন্ত। ততওোয়ল মুফাসসাল হয়ি
সূ রা কাফ মেয়ক সূ রা নাবা পযেন্ত, আওসাত হয়ি নাবা মেয়ক মদাহা পযেন্ত, তারপর
মেয়ক মশর্ পযেন্ত তকসার। মদখুন: হাতশোহ রওিুল মুরতব তল ইবন কায়সম:
(২/৩৪), তাফসীয়র ইবন কাসীর। তততন বয়লন: “তবশুদ্ধ ময়ত এটাই মুফাসসায়লর
আরম্ভ, মকউ বয়লয়ছন সূ রা হুিুরাত: (৪/২২১)।
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সু লাইমান ইবন ইোসার সূ য়ে আবু হুরাোরা54 মেয়ক বতণেত নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লায়মর হাদীস”।55
ইমাম ইবনু ল কাইয়েযম রহ. সূ রা ফাততহার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওোসাল্লায়মর তকরায়তর বযাপায়র বয়লন, “তততন সূ রা ফাততহা মশর্ কয়র
অনয সূ রা আরম্ভ করয়তন, অতধকাাংশ সমে দীঘে তকরাত পড়য়তন, তয়ব
মকায়না কারয়ণ মযমন সফর অেবা অনয প্রয়োিয়ন মছাট করয়তন, তয়ব
সাধারণত তততন মধযম পো অবলম্বন করয়তন”।56 আতম বতল: তকরায়তর
বযাপায়র সকল সমে, সকল অবস্থা ও সবেয়ক্ষ্য়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওোসাল্লায়মর অনু সরণ করা উিম।57

54

নাসাঈ, হাদীস নাং ৯৮৩; আহমদ: (২/৩২৯)।

55

এ কো আতম শাইখ ইবন বায়যর মুয়খ ‘রওিুল মুরতব’র বযাখযার সমে বলয়ত
মশায়নতছ: (২/৩৪)।

56

যাদু ল মাোদ: (১/২০৯)।

57

তবতভন্ন সালায়ত পতঠত রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লায়মর কতক তকরাত
এখায়ন আমরা উয়ল্লখ করতছ:
এক. ফিয়রর সালায়ত তততন পয়ড়য়ছন: সূ রা মুরসালাত, সহীহ বু খারী, হাদীস নাং
৭৬৩; সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৪৬২; সূ রা আরাফ, আোত: ৭৬৪; সূ রা তুর,
আোত: ৭৬৫; সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৪৬৩। সূ রা দু খান, নাসাঈ, হাদীস নাং
৯৮৮, তকসায়র মুফাসসাল, নাসাঈ, হাদীস নাং ৯৮৩। আলবানী বয়লয়ছন, ইমাম
তাবরানী তার ‘কাবীর’ গ্রয়ে একতট সহীহ সনয়দ উয়ল্লখ কয়রয়ছন ময, নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইতহ ওোসাল্লাম ফিয়রর দু ’রাকায়ত সূ রা আনফাল পয়ড়য়ছন। তসফাতুস
সালাত: (১১৫)।
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দু ই. এশার সালায়ত তততন পয়ড়য়ছন: সূ রা ইনতশকাক, সহীহ বু খারী, হাদীস নাং
৭৬৬; সূ রা আত-ততন, সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৭৬৭; সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং
৪৬৪। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম মুোিয়ক এশার সালায়ত পড়ার িনয
তনতদেষ্ট কয়র তদয়েয়ছন সূ রা আলা, সূ রা লাইল, সূ রা শামস, সূ রা মদাহা ও অনু রূপ
সূ রাসমূ হ, সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৪৬৫।
ততন. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম ফিয়রর দু ই রাকায়ত অেবা এক রাকায়ত
র্াট মেয়ক একশত আোত পযেন্ত পড়য়তন, সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৫৪৭; সহীহ
মুসতলম, হাদীস নাং ৬৪৭। সূ রা মুতমনু ন পয়ড়য়ছন, সহীহ বু খারী তকতাবু ল আযান,
সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৪৫৫; সূ রা কাফ, সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৪৫৭; সূ রা
তাকবীর, সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৪৫৬; সূ রা রূম, আহমদ: (৩/৪৭২); নাসাঈ,
হাদীস নাং ২/১৫৬); সূ রা ফালাক ও সূ রা নাস পয়ড়য়ছন, নাসাঈ, হাদীস নাং ৯৫২);
তবদাে হয়ি তাওোয়ফ তবদাে তততন ফিয়রর সালায়ত সূ রা তুর পয়ড়য়ছন, সহীহ
বু খারী। সূ রা ওোতকো ও অনু রূপ সূ রা পাঠ কয়রয়ছন, সহীহ ইবন খুিাইমাহ:
(১/২৬৫), িুমু‘আর তদন ফিয়রর সালায়ত সূ রা আতলফ লাম তমম সািদাহ ও সূ রা
দাহার পড়য়তন, সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৮৯১; সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৮৭৯।
চার. মিাহয়রর সালায়ত তততন পড়য়তন, সূ রা লাইল, সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং
৪৫৯; সূ রা আলা, সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৪৬০); সূ রা তায়রক, সূ রা বু রুি ও
অনু রূপ সূ রা, আবু দাউদ, হাদীস নাং ৮০৫; ততরতমযী, হাদীস নাং ৩০৭; নাসাঈ:
২/১৬৬; িুমু‘আর সালায়ত সূ রা িুমু‘আ ও সূ রা মুনাতফকুন পড়য়তন, সহীহ মুসতলম,
হাদীস নাং ৮৭৯; অেবা সূ রা আলা ও গাতশোহ, সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৮৭৮;
অেবা সূ রা িুমা ও গাতশোহ, সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৮৭৮।
পাাঁচ. আসয়রর সালায়ত তততন পড়য়তন, সূ রা তায়রক, সূ রা বু রুি ও অনু রূপ সূ রা,
আবু দাউদ, হাদীস নাং ৮০৫; ততরতমযী, হাদীস নাং ৩০৭; নাসাঈ, হাদীস নাং ৯৭৯)
ছে. ঈয়দর সালাতসমূ য়হ তততন পড়য়তন, সূ রা কাফ ও সূ রা কামার, সহীহ মুসতলম,
হাদীস নাং ৮৯১ অেবা সূ রা আলা ও গাতশোহ, সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৮৭৮;
এ হয়ি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লায়মর সু ন্নত, এতদসয়ত্বও তততন হালকা
সালাত আোয়দর তনয়দেশ তদয়েয়ছন। কারণ, “মুসতল্লয়দর মায়ঝ মছাট, বড়, দু বেল,
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১২. সম্পূ ণে তকরাত মশর্ কয়র শ্বার্ তফয়র আসা পযেন্ত সামানয তবরতত
মনয়ব মযন রুকুর সায়ে তকরাত তময়ল না যাে, সূ রা ফাততহার পূ য়বের
তবরতত এমন নে। কারণ, মসখায়ন সালাত আরয়ম্ভর মদা‘আ পড়য়ব, তাই
মসখায়ন মদা‘আ পতরমাণ তবরতত মনয়ব। হাসায়নর সূ য়ে সামুরার সনয়দ
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম মেয়ক বতণেত:
.» إذا استفتح الصالة وإذا فرغ من القراءة لكها:«أنه اكن يسكت سكتتني

অসু স্থ ও বযে মলাক রয়েয়ছ”। সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৪৬৬, “তয়ব যখন একাতক
সালাত পড়য়ব, তখন মযভায়ব ইিা পড়য়ব”। সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৪৬৭), নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম বয়লয়ছন: “আতম সালায়ত মেয়ক তা লম্বা করয়ত
ইিা কতর, তকন্তু বাচ্চার কান্না মশায়ন তার মায়ের কয়ষ্টর কো ময়ন কয়র হালকা
কয়র মফতল”। সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৪৭০। হালকা করা একতট তুলনামূ লক
তবর্ে, এর পতরমাপ করয়ত হয়ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোল্লায়মর কমে মেয়কই,
মুিাতদয়দর প্রবৃ তির তদয়ক লক্ষ্ কয়র নে, তার আদশেই এ বযাপায়র ফেসালাকারী,
মযমন নাসাতেয়ত ইবন ওমর রাতদোল্লাহু আনহু মেয়ক বতণেত, “রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইতহ ওোসাল্লাম আমায়দরয়ক হালকা সালাত আদায়ের তনয়দেশ তদয়তন, তততন
আমায়দর সায়ে সূ রা সাফফাত দ্বারা ইমামতত করয়তন”। (নাসাঈ ২/৯৫), হাদীস
নাং (৮২৬), ইবন কাইেূ ম রহ. বয়লন: “সূ রা সাফফাত পড়া হালকা সালায়তর
অন্তভুেু্ত, ময হালকা সালাত তায়ক পড়য়ত তনয়দেশ মদওো হয়েয়ছ, আল্লাহ ভায়লা
িায়নন”। (যাদু ল মা‘আদ: ১/২১৪), “তততন প্রয়তযক সালায়তর প্রেম দু ’রাকাত লম্বা
করয়তন ও মশয়র্র দু ’রাকাত মছাট করয়তন”। (সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৭৭০;
সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৪৫৩)।
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“তততন দু ’তট তবরতত তনয়তন, একতট যখন সালাত আরম্ভ করয়তন অপরতট
যখন তততন সম্পূ ণে তকরাত মেয়ক ফায়রগ হয়তন”।58 ইমাম ততরতমতয
বয়লন, “এটাই একাতধক আতলয়মর অতভমত, তারা মুোহাব ময়ন কয়রন
ইমাম সালাত আরাম্ভ কয়র ও তকরাত মশর্ কয়র সামানয তবরতত মনয়ব।
ইমাম আহমদ, ইসহাক ও আমায়দর সােীবৃ ন্দ অনু রূপই বয়লয়ছন।
১৩. কাাঁধ অেবা কান পযেন্ত উভে হাত উতঠয়ে রুকু করয়ব, মাো তপঠ
বরাবর রাখয়ব, উভে হাত হাটুর উপয়র রাখয়ব ও আঙু লগুয়লা ফাাঁকা
রাখয়ব। কারণ, আল্লাহ তা‘আলা বয়লন,
َ َ ُّ َ ذ
ُ ۡ َ ۡ ُ َ ُُۡ َذ
ُ َۡ ۡ َ َ ذ
ۡ َء َام ُنوا
َ َٱر َك ُعوا
َ اَٱَّل
َ ِين
َٰٓ ﴿
َي َل َعلك ۡم
َوٱف َعلوا َٱۡل
َوْۤاوُدُجۡسٱَوٱعبدوا َربكم
يأيه
ُۡ
َ
] 77:﴾ [احلج٧٧َ۩تفل ُِحون
“মহ মুতমনগণ, মতামরা রুক কর, সািদাহ কর, মতামায়দর রয়বর
ইবাদাত কর এবাং ভায়লা কাি কর, আশা করা যাে মতামরা সফল
হয়ত পারয়ব”। [সূ রা আল-হাি, আোত: ৭৭]
আবু হুরােরা মেয়ক বতণেত, সালায়ত ভুলকারী বযতির হাদীয়স রয়েয়ছ:
ً
َّ
»راكعا
تطمنئ
«ثم اركع حىت

58

আবু দাউদ, হাদীস নাং ৭৭৮, ততরতমযী, হাদীস নাং ২৫১, তততন হাদীসতট হাসান
বয়লয়ছন। আহমদ: (৫/২৩), ইমাম ততরতমযী বয়লন: মুহাম্মাদ বয়লয়ছন: আলী
ইবন আব্দু ল্লাহ বয়লয়ছ: “সামুরা মেয়ক বতণেত হাসায়নর হাদীস সহীহ, হাসান মেয়ক
শ্রবণ কয়রয়ছ”। (১/৩৪২)

 35 

“অতোঃপর তুতম রুকু কর এবাং রুকু অবস্থাে তস্থর হও”।59
আবু হুরােরা মেয়ক বতণেত, তততন বয়লন,
،» ثم يكرب حني يركع،«اكن رسول اهلل ﷺ إذا قام إىل الصالة يكرب حني يقوم
 إين: «إنه اكن يصيل بهم فيكرب لكما خفض ورفع فإذا انرصف قال:ويف لفظ
ألشبهكم صالة برسول اهلل ﷺ»؛
“রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম যখন সালায়ত দাাঁড়ায়তন
তাকবীর বলয়তন, অতোঃপর তাকবীর বলয়তন যখন রুকু করয়তন”।60
এভায়বও বতণেত আয়ছ ময, “তততন তায়দর সায়ে সালাত আদাে করয়তন
এবাং প্রয়তযক উঠা ও নামার সমে তাকবীর বলয়তন, অতোঃপর বলয়তন
মতামায়দর ময়ধয আমার সালাতই রাসূ য়লর সালায়তর সায়ে মবতশ
সামঞ্জসযপূ ণ”ে ।61
আব্দু ল্লাহ ইবন উমার মেয়ক বতণেত:
»... وإذا كرب للركوع،«اكن يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصالة
“রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম যখন সালাত আরম্ভ করয়তন
ও যখন রুকু করয়তন উভে হাত কাাঁধ পযেন্ত উঠায়তন...”62
মায়লক ইবন হুোইতরস মেয়ক বতণেত:
59

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৭৫৭; সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৩৯৭।

60

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৭৮৯; সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৩৯২।

61

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৭৮৫; সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৩৯২।

62

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৭৩৫; সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৩৯০।
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«اكن إذا كرب رفع يديه حىت حياذي بهما أذنيه وإذا ركع رفع يديه حىت حياذي بهما
أذنيه»؛
“যখন তততন তাকবীর বলয়তন, উভে হাত কান পযেন্ত উঠায়তন এবাং
যখন রুকু করয়তন উভে হাত কান পযেন্ত উঠায়তন”।63
আয়েশা রাতদোল্লাহু আনহা মেয়ক বতণেত:
ِّ «وًكن إذا ركع لم يشخص رأسه ولم
يصوبه ولكن بني ذلك»؛
“যখন তততন রুকু করয়তন মাো উাঁচু কয়র রাখয়তন না আবার তাক
কয়রও রাখয়তন না, বরাং মধযম পোে রাখয়তন”।64
আবু হুমাইদ সায়েতদ রাতদোল্লাহু আনহু কতক সাহাতবয়ক বয়লন,
، رأيته إذا كرب جعل يديه حذو منكبيه،«أنا كنت أحفظكم لصالة رسول اهلل ﷺ
: ويف لفظ.»...وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه [وفرج بني أصابعه] ثم هرصظهره
َّ
ٌ
 ووتريديه فتجاىف عن،كأنه قابض عليهما،«ثم ركع فوضع يديه ىلع ركبتيه
.»..جنبيه
“মতামায়দর মচয়ে আতমই রাসূ য়লর সালাত তবশুদ্ধভায়ব সাংরক্ষ্ণ কয়রতছ,
আতম তায়ক মদয়খতছ যখন তততন তাকবীর বলয়তন উভে হাত কাাঁধ
বরাবর করয়তন, যখন তততন রুকু করয়তন উভে হাত দ্বারা হাটু
ধরয়তন, (আঙ্গুলগুয়লা ফাাঁকা রাখয়তন) অতোঃপর মাতটর তদয়ক তপঠ
63

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৭৩৭; সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৩৯১।

64

সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৪৯৮।
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ঝুকান...”।65 এভায়বও বতণেত আয়ছ, “অতোঃপর তততন রুকু কয়র উভে
হাত হাটুর ওপর এমনভায়ব রায়খন, মযন তততন হাটুদ্বে পাকয়ড় তছয়লন
এবাং উভে হাত দু ই পাশ্বে মেয়ক পৃেক রায়খন...”66
তরফাআ ইবন রায়ফ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম মেয়ক বণেনা
কয়রন:
،»«وإذا ركعت فضع راحتيك ىلع ركبتيك وامدد ظهرك
“যখন তুতম রুকু কর, মতামার হায়তর কতিদ্বে হাটুর উপর রাখ এবাং
তপঠ লম্বা কর”।67
ওয়বসা ইবন মাবাদ বয়লন,
َّ سوى ظهره حىت لو ُص
َّ  فاكن إذا ركع،«رأيت رسول اهلل ﷺ يصيل
ب عليه املاء
.»الستقر
“আতম রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাময়ক সালাত আদাে
করয়ত মদয়খতছ, তততন যখন রুকু করয়তন তপঠ বরাবর রাখয়তন,
এমনতক যতদ তার উপর পাতন রাখা হত তাও তস্থর োকত”।68 রুকুয়ত
65

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৮২৮। বন্ধ্নীর অাংশ আবু দাউদ, হাদীস নাং ৭৩০ ও
৭৩১ মেয়ক সাংগৃ হীত। আলবানী হাদীসতট সহীহ বয়লয়ছন: সহীহ আবু দাউদ:
১/১৪১)

66

আবু দাউদ, হাদীস নাং ৭৩৪, সহীহ আবু দাউদ তলল আলবানী: (১/১৪১), ততরতমযী,
হাদীস নাং ২৬০; সহীহ সু নান ততরতমযী তলল আলবানী: (১/৮৩)।

67

আবু দাউদ, হাদীস নাং ৮৫৯; সহীহ সু নান আবু দাউদ, হাদীস নাং ৭৬৫, (১/১৬২)

68

সু নান ইবন মািাহ, হাদীস নাং ৮৭২; মািমাউ‘য যাওোয়দ: (২/১২৩)
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তস্থর অবস্থান করয়ব। কারণ, হুযােফা রাতদোল্লাহু আনহু িননক
বযতিয়ক মদয়খ বয়লন, ময রুকু সািদাহ তঠকভায়ব করতছল না:
ً
َّ ت ُم
َّ  ولو ُم،يت
َ َّ«ما صل
،»حممدا ﷺ
]ت ىلع غري الفطرة اليت فطر اهلل [عليها
“তুতম সালাত আদাে কর তন, যতদ তুতম মারা যাও তাহয়ল তুতম মস
তরীকার ওপরই মারা যায়ব, যার ওপর মুহাম্মাদয়ক সৃ তষ্ট করা হে
তন”।69
বারা ইবন আয়যব মেয়ক বতণেত:
 وإذا رفع رأسه من الركوع، وقعوده بني السجدتني، وسجوده،«اكن ركوع انليب ﷺ
.»ما خال القيام والقعود قريبًا من السواء
“রাসূ য়লর রুকু, সািদাহ ও দু ই সািদাহ’র মাঝখায়ন বসা এবাং রুকু
মেয়ক উয়ঠ মসািা দাাঁড়ায়না সব সমপতরমায়ণর তছল, তকোম ও ববঠক
বযতীত”।70
১৪. রুকুয়ত বলা: » «سبحان ريب العظيمততনবার বলা উিম। হুিােফাতুল
ইোমান রাতদোল্লাহু আনহু মেয়ক বতণেত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওোসাল্লাম রুকু বলয়তন :  سبحان ريب العظيمএবাং সািদাহ’ে
বলয়তন71: » «سبحان ريب األىلعঅপর বণেনাে আয়ছ: سبحان ريب العظيم
69

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৭৯১, ৩৮৯, ৮০৮।

70

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৭৯২, ৮২০, ৮০১, ৮২০; সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৪৭১।

71

সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৭৭২; আবু দাউদ, হাদীস নাং ৮৭১।
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ততনবার এবাং সািদাহ’ে বলয়ব: » «سبحان ريب األىلعততনবার।72 এ
ছাড়া অনযানয মদা‘আ পড়ারও অনু মতত রয়েয়ছ, যা রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইতহ ওোসাল্লাম মেয়ক প্রমাতণত। মযমন,
এক. আয়েশা রাতদোল্লাহু আনহার হাদীস, তততন বয়লন, “রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম রুকু ও সািদাহ’ে মবতশ মবতশ
বলয়তন:73
.» امهلل اغفر يل،«سبحانك امهلل ربنا وحبمدك
দু ই. আয়েশা রাতদোল্লাহু আনহা বয়লন, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওোসাল্লাম তার রুকয়ত বলয়তন:74
ُّ ،وس
ٌ وح قُ ُّد
ٌ « ُس ُّب
.»رب املالئكة والروح
ততন. আউফ ইবন মায়লক আশিােী মেয়ক বতণেত, নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইতহ ওোসাল্লাম রুকুয়ত বলয়তন:
،»«سبحان ذي اجلربوت وامللكوت والكربياء والعظمة

72

ইবন মািাহ, হাদীস নাং ৮৮৮, তসফাতুস সালাত: (১৩৬); সহীহ ইবন মািাহ:
(১/১৪৭)

73

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৭৯৪, ৮১৭; সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৪৮৪।

74

সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৪৮৭।
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অতোঃপর তততন দাাঁড়ায়নার সমপতরমাণ সািদাহ করয়তন এবাং সািদাহ’ে
অনু রূপ বলয়তন।75
চার. আলী রাতদোল্লাহু আনহু মেয়ক বতণেত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওোসাল্লাম যখন রুকু করয়তন বলয়তন:76
ُ  خشع لك سميع وبرصي،أسلمت
ُ
ُ
ُ
ومّخ
 ولك،آمنت
 وبك،ركعت
«امهلل لك
َ وعظيم
.»وع َصيب
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম রুকু ও সািদাহ’ে কুরআন মেয়ক
তনয়র্ধ কয়র বয়লন,
ِّ
ُ
ً
ً
،  وأما الركوع فعظموا فيه الرب،ساجدا
راكعا أو
«أال وإين نهيت أن أقرأ القرآن
َ
.»وأما السجود فاجتهدوا يف ادلاعء فق ِم ٌن أن يُستجاب لكم
“আতম মতামায়দরয়ক রুকু ও সািদাহ অবস্থাে কুরআন ততলাওোত
মেয়ক তনয়র্ধ করতছ, মতামরা রুকুয়ত আল্লাহর বড়ত্ব বণেনা কর এবাং
সািদাহ’ে মবতশ মবতশ মদা‘আ কর। এটা মদা‘আ কবুয়লর উপযু ি
সমে”।77

75

আবু দাউদ, হাদীস নাং ৮৮৩; নাসাঈ, হাদীস নাং ১০৪৯; সহীহ সু নান আবু দাউদ:
১/১৬৬।

76

সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৭৭১।

77

সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৪৭৯।
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১৫. রুকু মেয়ক মাো উঠায়নার সমে উভে কাাঁধ অেবা উভে কান
পযেন্ত উভে হাত উতঠয়ে বলা:  سمع اهلل ملن محدهইমাম তকাংবা মুনফাতরদ
উভয়ের বলা। অতোঃপর উভয়ের বলা:  ربنا ولك احلمدআবু হুরােরা
রাতদোল্লাহু আনহু বয়লন, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম
» «سمع اهلل ملن محدهবয়ল, বলয়তন78: .» «امهلل ربنا ولك احلمدযতদ মুিাতদ
হে, তাহয়ল রুকু মেয়ক মাো উঠায়নার সমে বলয়ব: ربنا ولك احلمد؛
আবু হুরােরা রাতদোল্লাহু আনহু মেয়ক বতণেত, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইতহ ওোসাল্লাম বয়লয়ছন: “যখন ইমাম  سمع اهلل ملن محدهবয়ল,
َّ  امهللকারণ, যার কো তফতরশতায়দর কোর
মতামরা বলয়ব: ربنا لك احلمد؛
সায়ে তময়ল যায়ব, তার পূ য়বের সকল পাপ মমাচন কয়র মদওো হয়ব।

79

َّ
 امهلل ربنا لك احلمدচারভায়ব বতণেত আয়ছ:
প্রেম প্রকার:  ربنا لك احلمدআবু হুরােরা রাতদোল্লাহু আনহু বয়লন, নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম সালায়ত দাাঁতড়য়ে তাকবীর বলয়তন,
অতোঃপর তাকবীর বলয়তন যখন তততন রুকু করয়তন। অতোঃপর
বলয়তন:  سمع اهلل ملن محدهযখন তততন রুকু মেয়ক তপঠ মসািা করয়তন,
অতোঃপর তততন দাাঁতড়ে বলয়তন80: .ربنا لك احلمد

78

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৭৯৫।

79

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৭৯৬; সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৪০৯।

80

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৭৮৯; সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৩৯২।
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তদ্বতীে প্রকার:  «ربنا ولك احلمد»؛আনাস রাতদোল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইতহ ওোসাল্লাম মেয়ক বণেনা কয়রন:
ً قائما فصلوا
ً  فإذا صىل،ؤتم به
َّ ُ«إنما ُجعل اإلمام يل
 وإذا، وإذا ركع فاركعوا،قياما
 ربنا ولك: وإذا قال سمع اهلل ملن محده فقولوا، وإذا سجد فاسجدوا،رفع فارفعوا
.»احلمد
“আনু গতয করার িনযই ইমাম তনধোরণ করা হয়েয়ছ, যখন মস দাাঁতড়য়ে
সালাত আদাে কয়র, মতামরাও দাাঁতড়য়ে সালাত আদাে কর, যখন মস
রুকু কয়র মতামরা রুকু কর, যখন মস উয়ঠ মতামরাও উঠ, যখন মস
সািদাহ কয়র মতামরাও সািদাহ কর, যখন মস বয়ল: سمع اهلل ملن محده
মতামরা বল81: .ربنا ولك احلمد
َّ  امهللআবু হুরােরা রাতদোল্লাহু আনহু মেয়ক
তৃতীে প্রকার: ربنا لك احلمد
বতণেত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম বয়লয়ছন: যখন ইমাম বয়ল:
َّ  امهللকারণ, যার কো
 سمع اهلل ملن محدهমতামরা বল: ،ربنا لك احلمد
তফতরশতায়দর কোর সায়ে তময়ল যায়ব, তার পূ য়বের সকল পাপ মমাচন
কয়র মদওো হয়ব82।
َّ  «امهللআবু হুরােরা রাতদোল্লাহু আনহু
চতুেে প্রকার: ربنا ولك احلمد»؛
মেয়ক বতণেত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম যখন বলয়তন: سمع
81

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৭৮৯; সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৩৯২।

82

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৭৯৬; সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৪০৯।
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، اهلل ملن محدهঅতোঃপর বলয়তন:83 ،» «امهلل ربنا ولك احلمدসবগুয়লা মযয়হতু
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম মেয়ক প্রমাতণত, তাই কখয়না
এটা কখয়না ওটা পড়া উিম। ইমাম, মুিাতদ ও একাতক সালাত
আদােকারীয়দর িনয উিম হয়ি: » «ربنا ولك احلمدপড়ার পর, অতততরি
বলা:
ً
ً «
ً
[وما بينهما] وملء،وملء األرض، «ملء السموات84»كثريا طيبًا ُمبارًك فيه
محدا
امهلل،ولكنا لك عبد، أحق ما قال العبد،أهل اثلناء واملجد،ما شئت من يشء بعد
ِّ وال ينفع ذا اجلد منك اجلد» «امهلل،وال ُمعطي ملا منعت،ال مانع ملا أعطيت
طه ْرين

َّ ُ
ِّ امهلل، واملاء ابلارد،والربد
ُ
َ َ ،باثللج
اثلوب
طه ْرين من اذلنوب واخلطايا كما ينََّق
ِ
ُ
 «لريب احلمد»؛85» األبيض من الوس
“তল রাতব্বল হামদ” বারবার বলয়ব। ইমাম, মুিাতদ ও একাতক সালাত
আদােকারীর িনয উিম হয়ি বুয়ক ডান হায়তর উপর বাম হাত রাখা,
মযরূপ রুকুর পূ য়বে মরয়খতছল। কারণ, ওোয়েল রাতদোল্লাহু আনহু মেয়ক
বতণেত, তততন বয়লন,
ً «رأيت رسول اهلل ﷺ إذا اكن
»قائما يف الصالة قبض بيمينه ىلع شماهل

83

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৭৯৬; সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৪০৯।

84

মদখুন হাদীয়স তরফাআ, সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৭৯৯।

85

মদখুন হাদীয়স আবু সাইদ খুদরী, সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৪৭৭, ৪৭৮।
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“আতম মদয়খতছ, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম যখন সালায়ত
দাাঁড়ায়না োকয়তন, তখন তততন ডান হাত দ্বারা বাম হাত পাকড়াও
করয়তন”।86
রুকু মেয়ক উয়ঠ তস্থর হয়ে দাাঁড়ায়ব। সায়বত মেয়ক বতণেত, আনাস
রাতদোল্লাহু আনহু বয়লন, আতম মতামায়দর সায়ে মসরূপ সালাত আদাে
করয়ত কাপেণয করব না, মযরূপ আমায়দর সায়ে রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইতহ ওোসাল্লাম সালাত আদাে কয়রয়ছন। তততন বয়লন, আনাস
এমন তকছু কাি করয়তন, যা আতম মতামায়দরয়ক করয়ত মদতখ না, তততন
যখন রুকু মেয়ক উঠয়তন মসািা হয়ে দাাঁড়ায়তন, মকউ বলয়ত পারত
তততন ভুয়ল মগয়ছন, অনু রূপ সািদাহ মেয়ক মাো উতঠয়ে তততন মসািা
বসয়তন, মকউ বলয়ত পারত তততন ভুয়ল মগয়ছন।87 এসব স্থায়ন উতল্লতখত
তযতকর বযতীত অনযানয অনু য়মাতদত তযতকর পড়াও ববধ।
১৬. তাকবীর বয়ল সািদাহ করয়ব, সম্ভব হয়ল উভে হাত হাটুর উপর
মরয়খ, যতদ কষ্ট হে তাহয়ল হাটুর আয়গ হাত রাখয়ব। আল্লাহ তা‘আলা
বয়লন,

َ َ ُّ َ ذ
ُ ۡ َ ۡ ُ َ ُُۡ َذ
ُ َۡ ۡ َ َ ذ
ۡ َء َام ُنوا
َ َٱر َك ُعوا
َ اَٱَّل
َ ِين
َٰٓ ﴿
َي َل َعلك ۡم
َوٱف َعلوا َٱۡل
َوْۤاوُدُجۡسٱَوٱعبدوا َربكم
يأيه
ُۡ
َ
] 77:﴾[احلج٧٧َ۩تفل ُِحون

86

সু নান নাসাঈ, হাদীস নাং ৮৮৭।

87

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৮২১; সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৪৭২।
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“মহ মুতমনগণ, মতামরা রুক কর, সািদাহ কর, মতামায়দর রয়বর
ইবাদাত কর এবাং ভাল কাি কর, আশা করা যাে মতামরা সফল হয়ত
পারয়ব”। [সূ রা আল-হাি, আোত: ৭৭]
সালায়ত ভুলকারীর হাদীয়স আবু হুরােরা মেয়ক বতণেত: “অতোঃপর
88

সািদাহ কর, সািদাহ’ে এয়কবায়র তস্থর হও”।

তার মেয়ক অপর

হাদীয়স রয়েয়ছ: “মসিদার িনয যখন ঝুকয়ব, তাকবীর বলয়ব”।89
ওোয়েল ইবন হুিয়রর হাদীয়স রয়েয়ছ: “আতম মদয়খতছ, যখন নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম সািদাহ কয়রন, উভে হায়তর পূ য়বে তততন
হাটু মরয়খয়ছন, আর তার উঠার সমে হাটুর পূ য়বে হাত উতঠয়েয়ছন”।90
হাত ও পায়ের আঙ্গুলগুয়লা তকবলামুখী রাখয়ব। আবু হুমাইদ সায়েদী
মেয়ক বতণেত হাদীয়স রয়েয়ছ:
 واستقبل بأطراف أصابع رجليه،«فإذا سجد وضع يديه غري مفرتش وال قابضهما
»القبلة
“যখন সািদাহ করয়ব উভে হাতয়ক তবতছয়ে রাখয়ব না, আবার মুতষ্টবদ্ধ
কয়রও রাখয়ব না, পায়ের আঙ্গুলগুয়লা তকবলামুখী কয়র রাখয়ব”।91
88

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৭৫৭।

89

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৭৮৯; সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৩৯২।

90

আবু দাউদ, হাদীস নাং ৮৩৮, ৮৩৯; তততরতমযী, হাদীস নাং ২৬৮; নাসাঈ, হাদীস
নাং ১০৮৯; সু নান ইবন মািাহ, হাদীস নাং ৮৮২; ইবন খুযাইমা, হাদীস নাং ২৬২
প্রমুখগণ।

91

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৮২৮।
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হায়তর আঙ্গুলগুয়লা তমতলয়ে তকবলামুখী রাখয়ব। কারণ, আলকামা তার
তপতা মেয়ক বণেনা কয়রন: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম যখন
সািদাহ করয়তন, তখন তততন আঙ্গুলগুয়লা তমতলয়ে রাখয়তন”।92 আবু
হুমাইয়দর হাদীয়স রয়েয়ছ: “হায়তর আঙ্গুলগুয়লা তকবলামুখী রাখয়ব”।93
পায়ের আঙ্গুলগুয়লা মখালা রাখয়ব। কারণ, আবু হুমাইদ মেয়ক বতণেত
হাদীয়স রয়েয়ছ: “অতোঃপর দু ’বাহুয়ক পাশ্বে মেয়ক পৃেক রাখয়ব ও পায়ের
আঙ্গুলগুয়লা মখালা রাখয়ব”।94
সাত অয়ঙ্গর দ্বারা সািদাহ করয়ব, কপায়লর সায়ে নাক, দু ’হাত, দু ’হাটু,
উভে পায়ের আঙ্গুয়লর মভতয়রর অাংশ। ইবন আব্বাস রাতদোল্লাহু আনহু
মেয়ক বতণেত, তততন বয়লন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম বয়লয়ছন:
، ىلع اجلبهة – وأشار بيده ىلع أنفه – وايلدين:«أمرت أن أسجد ىلع سبعة أعظم
ُ
 «وال: وال نكفت اثلياب والشعر» ويف لفظ ملسلم، وأطراف القدمني،والركبتني
ً أكف
ً ثوبا وال
»شعرا
“আমায়ক সাত অয়ঙ্গর উপর সািদাহ করার তনয়দশে মদওো হয়েয়ছ:
কপাল- এর সায়ে তততন ইশারা কয়র নায়কর তদয়ক ঈতঙ্গত কয়রয়ছনদু ’হাত, দু ’হাটু, দু ’পায়ের সন্মু খভাগ, আর আমরা কাপড় ও চুল আটয়ক
রাখব না”। মুসতলয়মর বণেনাে আয়ছ: “আতম মযন কাপড় ও চুল আটয়ক

92

সহীহ ইবন খুযাইমা, হাদীস নাং ৬৪২।

93

সহীহ ইবন খুযাইমা, হাদীস নাং ৬৪৩।

94

সহীহ ইবন খুযাইমা, হাদীস নাং ৬৫১; আবু দাউদ, হাদীস নাং ৭৩০।
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না রাতখ”।95 পাশ্বেদ্বে মেয়ক বাহুদ্বে পৃেক রাখয়ব। কারণ, আব্দু ল্লাহ
ইবন মায়লক ইবন বুহােনা বয়লন,
َّ
َّ صىل
»فرج بني يديه حىت يبدو بياض إبطيه
«اكن إذا
“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম যখন সালাত আদাে করয়তন,
তখন উভে হাত এমনভায়ব পৃেক রাখয়তন ময, তার মবাগল পযেন্ত
মদখা মযত”।96 মপট রান মেয়ক ও রান পায়ের মগাছা মেয়ক পৃেক
রাখয়ব এবাং উভে রায়নর ময়ধয ফাাঁকা রাখয়ব। আবু হুমাইদ মেয়ক
বতণেত হাদীয়স আয়ছ: “যখন সািদাহ কয়র তখন মযন উভে রান পৃেক
রায়খ, মপয়টর ভর মযন রায়নর উপর না মদে”।97 উভে হায়তর কতি
কাাঁধ বরাবর রাখয়ব। কারণ, আবু হুমাইদ মেয়ক বতণেত হাদীয়স আয়ছ:
“অতোঃপর তততন সািদাহ কয়রয়ছন, যমীয়নর উপর নাক ও কপাল তস্থর
কয়রয়ছন, উভে পাশ্বে মেয়ক হাত পৃেক মরয়খয়ছন ও উভে হায়তর
কতিয়ক কাাঁধ বরাবর মরয়খয়ছন”।98 অেবা উভে হাত কান বরাবর
রাখয়ব। মযমন ওোয়েল ইবন হুিয়রর হাদীয়স এয়সয়ছ। “অতোঃপর
তততন সািদাহ কয়রয়ছন এবাং উভে হায়তর কতি কান বরাবর

95

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৮১২; সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৪৯০।

96

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৮০৭; সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৪৯৫।

97

আবু দাউদ, হাদীস নাং ৭৩৫।

98

আবু দাউদ, হাদীস নাং ৭৩৪; ততরতমযী, হাদীস নাং ২৭০। তততন হাদীসতট হাসান ও
সহীহ বয়লয়ছন। সহীহ সু নান আবু দাউদ: (১/২৪২)।
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মরয়খয়ছন”।99 এটা মূ লত বারার হাদীয়সর অনু রূপ, যখন তায়ক তিজ্ঞাসা
করা হয়েতছল, সািদাহ’র সমে রাসূ ল মকাোে মচহারা রাখয়তন? তততন
বয়লতছয়লন: “দু ই হায়তর কতির মাঝখায়ন”।100 উভে হায়তর বাহু যমীন
মেয়ক আলাদা রাখয়ব। কারণ, আনাস রাতদোল্লাহু আনহু মেয়ক বতণেত
হাদীয়স আয়ছ: রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম বয়লয়ছন:
“মতামরা সািদাহ’র ময়ধয তস্থর হও, মতামায়দর মকউ তার বাহুদ্বে
কুকুয়রর নযাে তবতছয়ে রাখয়ব না”।101 বারা মেয়ক একতট মরফু‘ হাদীয়স
রয়েয়ছ: “যখন তুতম সািদাহ কর, মতামার হাত মাতটয়ত রাখ ও বাহুদ্বে
উপয়র রাখ”।102 উভে পা তমতলয়ে রাখয়ব। আয়েশা মেয়ক বতণেত
হাদীয়স আয়ছ: “আতম তায়ক সািদাহ অবস্থাে মপলাম, তার দু ’মনা
মগাড়াতল তমলায়না তছল এবাং পায়ের আঙ্গুলগুয়লা তছল তকবলামুখী”।103
উভে পা খাড়া কয়র রাখয়ব। আয়েশার হাদীয়স রয়েয়ছ: “আতম তায়ক
তালাশ করলাম, আমার হাত তার পায়ের উপর পরল, তততন তখন
সািদাহ’ে তছয়লন, তার পাগুয়লা তছল খাড়া”।104

99

নাসাঈ, হাদীস নাং ৮৮৯; সহীহ সু নান নাসাঈ: (১/১৯৪)।

100

ততরতমযী, হাদীস নাং ২৭১; সহীহ সু নান ততরতমযী: (১/৮৬)।

101

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৮২২; সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৪৯৩।

102

সহীহ মুতসলম, হাদীস নাং ৪৯৪।

103

সহীহ ইবন খুিাইমা, হাদীস নাং ৬৫৪; বােহাকী (২/১১৬)।

104

সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৪৮৬।
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১৭. সািদাহে বলয়ব: » «سبحان ريب األىلعততনবার বলা উিম। মযমন
হুিােফার হাদীয়স এয়সয়ছ। ইিা করয়ল অনযানয হাদীয়স বতণেত
মদা‘আও পড়য়ত পায়র। মযমন:
এক. আয়েশা রাতদোল্লাহু আনহা মেয়ক বতণেত হাদীস মমাতায়বক105:
»«سبحانك امهلل ربنا وحبمدك امهلل اغفر يل
দু ই. আয়েশা রাতদোল্লাহু আনহা মেয়ক বতণেত হাদীস মমাতায়বক106:
ُّ ،وس
ٌ  قُ ُّد،وح
ٌ « ُس ُّب
رب املالئكة والروح»؛
ততন107. .» والعظمة، والكربياء، وامللكوت،«سبحان ذي اجلربوت
108

চার. আতল রাতদোল্লাহু আনহু মেয়ক বতণেত হাদীস মমাতায়বক :
ُ
ُ
ُ
سجد وجيه لذلي خلقه،أسلمت
 ولك،آمنت
 وبك،«امهلل لك سجدت
َّ
تبارك اهلل أحسن اخلالقني»؛،وشق سمعه وبرصه،وصوره
পাাঁচ. আয়েশা রাতদোল্লাহু আনহা মেয়ক বতণেত হাদীস মমাতায়বক109:
ال أحيص،وأعوذ بك منك، وبمعافاتك من عقوبتك،«امهلل إين أعوذ برضاك من سخطك
ً
ثناء عليك أنت كما أثنيت ىلع نفسك»؛

105

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৭৯৪; সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৪৮৪।

106

সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৪৮৭।

107

আবু দাউদ, হাদীস নাং ৮৮৩; নাসাঈ, হাদীস নাং ১০৪৯।

108

সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৭৭১।

109

সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৪৮৬।
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ছে. আবু হুরােরা রাতদোল্লাহু আনহু মেয়ক বতণেত হাদীস মমাতায়বক110:
» وعالنيته ورسه، وأوهل وآخره، دقه وجله،«امهلل اغفر يل ذنيب لكه
সািদাহ’ে খুব মবতশ মদা‘আ করয়ব এবাং আল্লাহর তনকট দু তনো ও
আতখরায়তর কলযাণ কামনা করয়ব। মহাক সালাত ফরি তকাংবা নফল।
কারণ আবু হুরােরা রাতদোল্লাহু আনহু বয়লন, “সািদাহ অবস্থাে
বান্দাগণ তার রয়বর অতত তনকটবতেী হে। অতএব, মতামরা মসখায়ন
খুব মবতশ কয়র মদা‘আ কর”।111 ইবন আব্বায়সর হাদীয়স আয়ছ: “আর
মতামরা রুকুয়ত আল্লাহর খুব বড়ত্ব বণেনা কর এবাং সািদাহ’ে খুব
মদা‘আ কর, তাহয়ল মতামায়দর মদা‘আ কবুল করা হয়ব”।112
১৮. তাকবীর বয়ল সািদাহ মেয়ক মাো উঠায়ব এবাং তস্থর হয়ে বসয়ব।
আবু হুরােরা মেয়ক বতণেত, সালায়ত ভুলকারীর হাদীয়স আয়ছ: “অতোঃপর
তুতম মাো উতঠয়ে তস্থর হয়ে বস”।113 বাম পা তবতছয়ে তার উপর বসয়ব,
ডান পা খাড়া রাখয়ব এবাং আঙ্গুলগুয়লা তকবলার তদয়ক রাখয়ব। কারণ
আয়েশা রাতদোল্লাহু আনহা মেয়ক বতণেত হাদীয়স আয়ছ: “তততন বাম পা
তবতছয়ে রাখয়তন ও ডান পা খাড়া রাখয়তন”।114 উভে হাত রায়নর
উপর রাখয়ব। কারণ, আব্দু ল্লাহ ইবন িুবায়ের তার তপতা মেয়ক মারফূ‘
110

সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৪৮৩।

111

সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৪৭৯।

112

সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৪৭৯।

113

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৭৮৯, ৮০৩; সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৩৯৬।

114

সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৪৯৮।
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সনয়দ বণেনা কয়রন: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম যখন বসয়তন
তখন তততন মদা‘আ করয়তন এবাং ডান হাত ডান রায়নর উপর ও বাম
হাত বাম রায়নর রাখয়তন”।115 অেবা উভে হাত হাটুর উপর রাখয়ব।
কারণ, আব্দু ল্লাহ ইবন উমার রাতদোল্লাহু আনহু মেয়ক বতণেত: “নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম যখন সালায়ত বসয়তন, তখন তততন তার
দু ’হাত হাটুর উপয়র রাখয়তন”।116 অেবা ডান হাত ডান রায়নর উপর,
বাম হাত বাম রায়নর উপর এবাং বাম কতি দ্বারা হাটু পাকড়াও কয়র
রাখয়ব। মযমন, আব্দু ল্লাহ ইবন িুবায়ের মেয়ক বতণেত হাদীয়স আয়ছ।
মুোকো হাত রাখার ততনতট পদ্ধতত িানা মগল:
এক. ডান হাত ডান রায়নর উপর ও বাম হাত বাম রায়নর উপর।
দু ই. ডান হাত ডান হাটুর ওপর ও বাম হাত বাম হাটুর ওপর।
ততন. ডান কতি ডান রায়নর উপর ও বাম কতি বাম রায়নর উপর এবাং
বাম কতি দ্বারা হাটু আাঁকয়ড় ধরয়ব।117

115

সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ১১৩-৫৭৯।

116

সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ১১৪-৫৮০।

117

আমায়দর শাইখ ইবন বায রহ. বয়লয়ছন: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম

মেয়ক বতণেত, তততন দু ’হাত রায়নর উপর মরয়খয়ছন, হাটুর উপর মরয়খয়ছন এবাং
রায়নর উপর মরয়খ আঙু লগুয়লা হাটুর উপর মরয়খয়ছন”। (৩/৮/১৪১৯ তহ.) শতনবার,
ফিয়রর সালায়ত বড় মসতিয়দ এ বযাখযা শ্রবণ কতর।
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উভে হায়তর কতি রাখার পদ্ধতত: মুসতল্ল তার বাম হাত তবতছয়ে রাখয়ব।
মযমন, ইবন উমার মেয়ক বতণেত হাদীয়স আয়ছ: “তার বাম হাত তছল
হাটুর উপর তবছায়না”।118 আর উভে বাহু রায়নর উপর রাখয়ব। কারণ,
ওোয়েল ইবন হুিয়রর হাদীয়স আয়ছ: “তততন তার দু ’বাহু রায়নর উপর
মরয়খয়ছন”।119 আর ডান হায়তর কতনষ্ঠাঙ্গুতল ও অনাতমকা দ্বারা মুতষ্ঠ
বানায়ব এবাং বৃ দ্ধাঙ্গুতল ও মধযমা আঙ্গুতল দ্বারা হালকা বানায়ব। অতোঃপর
ডান হায়তর কতি ডান রায়নর উপর রাখয়ব। ওোয়েল ইবন হুিয়রর
হাদীয়স আয়ছ: “অতোঃপর তকবলা মুখী হয়ে উভে হাত কান পযেন্ত উঠান
এবাং ডান হাত তদয়ে বাম হাত পাকড়াও কয়রন। যখন তততন রুকু করার
ইিা কয়রন, অনু রূপ কয়রন এবাং উভে হাত হাটুর উপর রায়খন, যখন
তততন রুকু মেয়ক তনি মাো উঠান অনু রূপ হাত মতায়লন। যখন তততন
সািদাহ কয়রন, তখনও তততন অনু রূপ কয়রন। অতোঃপর বাম পা তবতছয়ে
বয়সন এবাং তার বাম হাত বাম রায়নর উপর রায়খন। আর ডান হায়তর
কতি রায়খন ডান রায়নর উপর। দু ই আঙ্গুল দ্বারা হালকা বানান। আতম
তায়ক বলয়ত মদখলাম: “এরূপ”, ‘তবশর’ (বণেনাকারী) বৃ দ্ধা ও মধযমা
আঙ্গুতল দ্বারা হালকা বাতনয়ে ডান হায়তর শাহাদাত আঙ্গুতল দ্বারা ইশারা

118

নাসাঈ, হাদীস নাং ১২৬৯; সহীহ সু নান নাসাঈ: (১/২৭২)।

119

নাসাঈ, হাদীস নাং ১২৬৪), সহীহ সু নান নাসাঈ, হাদীস নাং ১/২৭০)
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করয়লন”।120 ইমাম ইবনু ল কাইয়েযম এটাই গ্রহণ কয়রয়ছন ময, মুসতল্ল
দু ই সািদাহ’র মাঝখায়ন অনু রূপ করয়ব”।121
ِّ ،اغفر يل
ِّ হুিােফা
ْ
১৯. দু ই সািদাহ’র মাঝখায়ন বলয়ব: رب اغفر يل؛
رب
মেয়ক একতট মারফূ‘ হাদীয়স বতণেত: “তততন দু ই সািদাহ’র মাঝখায়ন
122

সািদাহ’র সমান বসয়তন এবাং বলয়তন : »«رب اغفر يل رب اغفر يل
এর মচয়ে অতধক পড়ারও অনু মতত রয়েয়ছ, মযমন:
 وارفعين»؛، وارزقين، واهدين] واجربين، وارمحين [واعفين،«امهلل اغفر يل
কারণ, ইবন আব্বাস রাতদোল্লাহু আনহু মেয়ক বতণেত, নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইতহ ওোসাল্লাম দু ই সািদাহ’র মাঝখায়ন বলয়তন123:

120

আবু দাউদ, হাদীস নাং ৭২৬), নাসাঈ, হাদীস নাং ১২৬৫), আহমদ: (৪/৩১৮),

ইবন তহব্বান: (৪৮৫), ইবন খুযাইমা: (১/৩৫৪), সু নান আবু দাউদ, হাদীস নাং
১/১৪০) প্রমূ খগণ।
121

আল্লামা ইবন উসাইতমন রহ. বয়লয়ছন: “সহীহ, দু বেল তকাংবা হাসান পযোয়ের

একতট হাদীসও মনই, যার দ্বারা প্রমাণ হে ময, ডান হাত ডান রায়নর উপর তবছায়না
োকয়ব। বরাং বতণেত আয়ছ ময, মুতষ্ট বানায়ব: কতনষ্ঠা ও অনাতমকা দ্বারা মুতষ্ঠ বানায়ব
এবাং বৃ দ্ধা ও মধযমা আঙু ল দ্বারা হালকা বানায়ব..., যখন সালায়ত বসয়ব, (মুসতলম,
হাদীস নাং ৫৮০) মকায়না বণেনা আয়ছ যখন তাশাহহুয়দ বসয়ব। (মুসতলম, হাদীস
নাং ৫৮০)। উভে হাদীসই সহীহ মুসতলয়ম তবদযমান। এর দ্বারা বু ঝা যাে, সকল
বসায়তই অনু রূপ হালকা বানায়ব। সাংতক্ষ্প্ত। শারহুল মুমতত: (৩/১৭৮)
122

আবু দাউদ, হাদীস নাং ৮৭৪; ইবন মািাহ, হাদীস নাং ৮৯৭; সহীহ ইবন মািাহ:

(১/১৪৮)।
123

সু নান আবু দাউদ, হাদীস নাং ৮৫০।
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»«امهلل اغفر يل وارمحين واعفين واهدين وارزقين
ইবন মািাহ তনয়ের শয়ব্দ বণেনা কয়রয়ছন124:
ِّ «
.» وارفعين، وارزقين، واجربين،رب اغفر يل وارمحين
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম এ রুকনতট সািদাহ পতরমাণ লম্বা
করয়তন। মযমন, বারা রাতদোল্লাহু আনহু মেয়ক বতণেত: “নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইতহ ওোসাল্লায়মর রুকু, সািদাহ, দু ই সািদাহ’র মাঝখায়ন বসা
এবাং রুকু মেয়ক মাো উতঠয়ে তস্থর োকা সমান তছল, শুধু তকোম ও
ববঠক বযতীত”।125
২০. তাকবীর বয়ল তদ্বতীে সািদাহ করয়ব, মযমন প্রেম সািদাহ’মত
কয়রতছল। আবু হুরােরা রাতদোল্লাহু আনহু মেয়ক বতণেত, সালায়ত
ভুলকারীর হাদীয়স রয়েয়ছ: “অতোঃপর তুতম সািদাহ কর, সািদাহ’রত
অবস্থাে তস্থর হও, অতোঃপর মাো উতঠয়ে তস্থর তচয়ি বস, অতোঃপর
সািদাহ কর এবাং তস্থর হও। অতোঃপর মতামার অবতশষ্ট সালায়ত
অনু রূপ করয়ত োক”।126
তার মেয়ক অপর হাদীয়স আয়ছ: “অতোঃপর যখন সািদাহ’ে ঝুকয়ব
তাকবীর বলয়ব, অতোঃপর সািদাহ মেয়ক মাো উতঠয়ে তাকবীর বলয়ব।
124

ইবন মািাহ, হাদীস নাং ৮৯৭; সহীহ সু নান আবু দাউদ: (১/১৬০); সহীহ সু নান

নাসাঈ: (১/১৪৮)।
125

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৭৯২; সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৪৭১।

126

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৭৯৩।
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অতোঃপর সািদাহ’র সমে তাকবীর বলয়ব। অতোঃপর মাো উঠায়নার
সমে তাকবীর বলয়ব, অতোঃপর অনু রূপ করয়ত োকয়ব অবতশষ্ট
সালায়ত এবাং যখন দু ’রাকাত মশয়র্ ববঠয়কর পর দাাঁড়ায়ব তাকবীর
বলয়ব”।127
২১. তাকবীর বয়ল মাো উঠায়ব এবাং সামানয সমে বসয়ব, মযটায়ক
িালসায়ে ইয়েরাহা বয়ল। আবু হুরােরা রাতদোল্লাহু আনহু মেয়ক বতণেত,
সালায়ত ভুলকারীর হাদীয়স রয়েয়ছ:
ْ
ً
َّ
ً
 ثم اسجد حىت تطمنئ،جالسا
 ثم ارفع حىت تطمنئ،ساجدا
تطمنئ
«ثم اسجد حىت
ً
ً
 قال أبو أسامة،» ثم افعل ذلك يف صالتك لكها،جالسا
 ثم ارفع حىت تطمنئ،ساجدا
ً  «حىت تستوي:يف األخري
قائما»؛

“অতোঃপর তস্থর হয়ে সািদাহ কর, অতোঃপর তস্থর হয়ে বস, অতোঃপর
তস্থর হয়ে সািদাহ কর, অতোঃপর মাো উতঠয়ে তস্থর হয়ে বস, মতামার
অবতশষ্ট সালায়ত অনু রূপ করয়ত োক”। আবু উসামা বয়লন, “অতোঃপর
মাো উতঠয়ে মসািা হয়ে দাাঁড়াও”।128 তার মেয়ক আয়রকতট হাদীয়স
আয়ছ:
 ويكرب،«ثم يكرب حني يرفع رأسه ثم يفعل ذلك يف الصالة لكها حىت يقضيها
»حني يقوم من اثلنتني بعد اجللوس

127

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৭৮৯; সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৩৯৬।

128

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৬২৫১।
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“অতোঃপর মাো উঠায়নার সমে তাকবীর বলয়ব, অতোঃপর অবতশষ্ট
সালায়ত অনু রূপ করয়ত োকয়ব এবাং দু ’রাকাত পর যখন উঠয়ব
তাকবীর বলয়ব”।129 িালসায়ে ইয়েরাহার বযাপায়র মায়লক ইবন
হুোইতরয়সর হাদীয়স রয়েয়ছ:
ً
َ
»قاعدا
يستوي
«أنه رأى انليب ﷺ يصيل فإذا اكن يف وتر من صالته لم ينهض حىت
“তততন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাময়ক সালাত আদাে করয়ত
মদয়খয়ছন, যখন তততন মবয়িাড় রাকায়ত োকয়তন, উঠয়তন না যতক্ষ্ণ
না মসািা হয়ে বসয়তন”।130 অনয শয়ব্দ মায়লয়কর হাদীয়সও িালসায়ে
ইয়েরাহার কো এয়সয়ছ:
 فاكن جيلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض يف الركعة،«أنه صىل بأصحابه
.»األوىل
“তততন সাহাবীয়দর তনয়ে সালাত আদাে করয়লন, তততন সািদাহ মেয়ক
বসয়তন, প্রেম রাকায়তর িনয উয়ঠ দাাঁড়ায়নার আয়গ”।131 সালায়ত
ভুলকারীর হাদীয়সও এ বসার কো রয়েয়ছ:
ْ
ْ
ْ  ثم،ساجدا
ً
َّ
َّ
َّ
ً
تطمنئ
 ثم اسجد حىت،جالسا
تطمنئ
ارفع حىت
تطمنئ
«ثم اسجد حىت
ْ
ْ  ثم،ساجدا
ً
َّ
ً
،» ثم افعل ذلك يف صالتك لكها،جالسا
تطمنئ
ارفع حىت

129

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৭৮৯; সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৩৯৬।

130

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৮২৩।

131

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৬৭৭।
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“অতোঃপর সািদাহ কর, যতক্ষ্ণ না সািদাহে তগয়ে তস্থর হও, অতোঃপর
মাো উঠাও, তস্থর হয়ে বস, অতোঃপর সািদাহ কর, সািদাহ’ে তগয়ে
তস্থর হও, অতোঃপর মাো উঠাও, তস্থর হয়ে দাাঁড়াও অতোঃপর মতামার
অবতশষ্ট সালায়ত অনু রূপ করয়ত োক”।132 আবু হুমাইয়দর হাদীয়সও
এ িলসার কো এয়সয়ছ:
 ثم يرفع رأسه ويثين رجله اليرسى،«ثم يهوي إىل األرض فيجايف يديه عن جنبيه
 ويرفع، اهلل أكرب: ثم يقول، ثم يسجد،فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجد
 ثم يصنع،رأسه ويثين رجله اليرسى فيقعد عليها حىت يرجع لك عظم إىل موضعه
.»يف األخرى مثل ذلك
“অতোঃপর যমীয়নর তদয়ক ঝুকয়ব এবাং উভে হাত পাশ্বে মেয়ক আলাদা
রাখয়ব, অতোঃপর মাো উঠায়ব এবাং বাম পা নরম কয়র তার ওপর
বসয়ব, সািদাহ’র সমে পায়ের আঙ্গুলগুয়লা মখালা রাখয়ব, অতোঃপর
সািদাহ করয়ব। অতোঃপর বলয়ব: ‘আল্লাহু আকবার’ এবাং মাো উঠায়ব
ও বাম পা নরম কয়র তার ওপর বসয়ব, মযন প্রয়তযক হাতি তার

132

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৬২৫।
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িােগাে এয়স মপৌঁয়ছ।133 অতোঃপর তদ্বতীে রাকায়তও অনু রূপ
করয়ব”।134
২২. যতদ সম্ভব হে, তাহয়ল পা, হাটু ও রায়নর উপর ভর তদয়ে তদ্বতীে
রাকা‘মতর িনয দাাঁড়ায়ব। কারণ, ওোয়েয়লর হাদীয়স আয়ছ: “যখন

133

ইমাম আব্দু ল আযীয ইবন আব্দু ল্লাহ ইবন বায রহ. ‘বু লুগুল মারাম’ এর (৩২৩)

নাং হাদীয়সর বযাখযাে বলয়ত মশায়নতছ: “এ বযাপায়র মলায়করা তবের মততবয়রাধ
কয়রয়ছ, মকউ বয়লয়ছন এটা তার শরীর ভারী যাওোর অবস্থা, মকউ বয়লয়ছন
অসু স্থার অবস্থা, আবার মকউ বয়লয়ছন বরাং এটা সু ন্নত। কারণ হাদীস সহীহ, যার
মেয়ক মুখ তফরায়নার মকায়না কারণ মনই, এটাই স্পষ্ট। কারণ, নীতত এটাই ময,
রাসূ য়লর সালায়তর ময অবস্থা বণেনা করা হয়ব মসটাই সালায়তর সু ন্নত, তা মকায়না
শয়তের সায়ে তনতদেষ্ট করা যায়ব না। অতএব, এটা শরীর ভারী হওোর অবস্থা বা
অসু স্থতার অবস্থা বলা তঠক নে, এর িনয দলীয়লর প্রয়োিন। িালসায়ে ইয়েরাহার
আয়রকতট দলীল হয়ি আহমদ ও আবু দাউদ প্রমুখয়দর িাইয়েযদ সনয়দ বতণেত
হাদীস। আবু দাউদ মেয়ক বতণেত, তততন মকায়না একতদন দশিন সাহাবীর সাময়ন
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লায়মর সালায়তর পদ্ধতত বণেনা কয়রন, তায়ত
িালসায়ে ইয়েরাহাও উয়ল্লখ কয়রন, সবাই তায়ক সমেেন িানান। অতএব, আবু
হুমাইদয়ক এগারতম গণনা করয়ল বায়রািন সাহাতব মেয়ক এটা বতণেত , আর যতদ
তায়ক দশম গণনা করা হে, তাহয়ল এগারিন সাহাবী মেয়ক বতণেত, আর মায়লক
ইবন হুোইতরয়সর হাদীস মতা আয়ছই। িালসায়ে ইয়েরাহা খুবই সাংয়ক্ষ্প: দু ই
সািদাহ’র মাঝখায়ন বসার নযাে, এয়ত মকায়না তযতকর ও মদা‘আ মনই”। মলখক
বলল: এ হাদীসতট আবু হুরােরা রাতদোল্লাহু আনহু মেয়কও বতণেত: সহীহ বু খারী,
হাদীস নাং ৬২৫।
134

আবু দাউদ, হাদীস নাং ৭৩০; সহীহ সু নান আবু দাউদ: (১/১৪০)।
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উঠয়ব হাটুর পূ য়বে হাত উঠায়ব”।135 আর যতদ কষ্ট হে, তাহয়ল যমীয়নর
উপর ভর তদয়ব। কারণ, মায়লক ইবন হুোইতরয়সর হাদীয়স আয়ছ:
“যখন তদ্বতীে সািদাহ মেয়ক মাো উঠায়ব, তখন বসয়ব ও যমীয়নর
উপর ভর তদয়ে দাাঁড়ায়ব”।136
২৩. তদ্বতীে রাকাত প্রেম রাকায়তর নযাে পড়য়ব। কারণ, সালায়ত
ভুলকারীর হাদীয়স আয়ছ: “অতোঃপর এসব কাি মতামার পুয়রা সালায়ত
কর”।137 তয়ব পাাঁচতট কাি করয়ব না:
এক. তাকবীয়র তাহরীমা। কারণ, তাকবীয়র তাহরীমা হয়ি সালায়ত
প্রয়বশ করার িনয।
দু ই
ু্ . তাকবীয়র তাহরীমার পর চুপ োকা। তদ্বতীে রাকায়ত তাকবীয়র
তাহরীমার পর চুপ োকয়ব না। কারণ আবু হুরােরা রাতদোল্লাহু আনহু
বয়লন, “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম যখন তদ্বতীে রাকায়তর
িনয উঠয়তন, তততন সূ রা ফাততহা দ্বারা আরম্ভ করয়তন, চুপ োকয়তন
না”।138
ততন. তাকবীয়র তাহরীমার পর মদা‘আ পড়া। কারণ, আবু হুরােরা
রাতদোল্লাহু আনহু বয়লন, “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম যখন
135

আবু দাউদ, হাদীস নাং ৮৩৮; ততরতমযী, হাদীস নাং ২৬৮; নাসাঈ, হাদীস নাং

১০৮৯; ইবন মািাহ, হাদীস নাং ৮৮২।
136

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৮২৪।

137

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৭৯৩; সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৩৯৭।

138

সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৫৯৯।
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তদ্বতীে রাকায়তর িনয উঠয়তন, তততন সূ রা ফাততহা দ্বারা আরম্ভ
করয়তন”।139
চার. প্রেম রাকায়তর নযাে লম্বা করয়ব না বরাং প্রয়তযক সালায়ত তদ্বতীে
রাকাত প্রেম রাকাত মেয়ক মছাট হয়ব। কারণ, আবু কাতাদা মেয়ক
বতণেত আয়ছ: “প্রেম রাকাত লম্বা করয়ব ও তদ্বতীে রাকাত মছাট
করয়ব”।140 “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম প্রয়তযক সালায়ত
প্রেম দু ’রাকাত লম্বা করয়তন ও মশয়র্র দু ’রাকাত মছাট করয়তন”।141
পাাঁচ. নতুন কয়র তনেত বাাঁধয়ব না। কারণ, পূ য়বের তনেত যয়েষ্ট।
তদ্বতীেতোঃ নতুন কয়র তনেত করয়ল প্রেম রাকাত বাততল হয়ে যায়ব।142
তদ্বতীে রাকায়ত ‘আউযু তবল্লাহ’ সম্পয়কে মকউ বয়লয়ছন: প্রয়তযক
রাকায়তই তা ববধ। কারণ, দু ই তকরায়তর মাঝখায়ন তকছু আযকার ও
কয়মের ফয়ল তবয়িদ সৃ তষ্ট হয়েয়ছ, তাই প্রয়তযক রাকায়ত শেতান মেয়ক
পানাহ চাইয়ব। আল্লাহ তাআলা বয়লন,

َۡ َ َ ََۡ َ ُۡ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ ذ َ ذ
ذ
] 89:﴾[انلحل٩٨َيم
ِ ج
ِ ﴿فإِذاَقرأتَٱلقرءانَفٱستعِذَبِٱّللَِمِنَٱلشيطٰ ِنَٱلر

“সু তরাাং যখন তুতম কুরআন পড়য়ব তখন আল্লাহর কায়ছ তবতাতড়ত
শেতান হয়ত পানাহ চাও”। [সূ রা আন- নাহল, আোত: ৯৮] তাই
আউযু তবল্লাহ পড়া উিম। মকউ বয়লয়ছন: শুধু প্রেম রাকায়তই
139

সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৫৯৯।

140

সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৪৫১।

141

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৭৭০; সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৪৫৩।

142

হাতশো রওিুল মুরতব: (২/৬২)।
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আউযু তবল্লাহ পড়য়ব। কারণ, পুয়রা সালাত তময়ল একতট কমে, দু ই
তকরায়তর মাঝখায়ন মকায়না তনরবতা তবয়িদ সৃ তষ্ট কয়র তন, বরাং পুয়রাটা
তছল তযতকর। অতএব, এয়ত প্রয়তযক তকরাত এক তকরায়তর মত।
সু তরাাং মসখায়ন এক আউযু তবল্লাহ যয়েষ্ট হয়ব। হযাাঁ, যতদ প্রেম রাকায়ত
আউযু তবল্লাহ পয়ড় না োয়ক, তাহয়ল তদ্বতীে রাকায়ত পড়য়ব।143
আর প্রয়তযক রাকায়তই তবসতমল্লাহ পড়া মুোহাব। কারণ, এর মাধযয়ম
সূ রা আরম্ভ করা হে।144
২৪. যতদ দু ই রাকাত তবতশষ্ট সালাত হে, মযমন ফির, িুমু‘আ ও দু ই
ঈয়দর সালাত, তাহয়ল তদ্বতীে রাকায়তর তদ্বতীে সািদাহ মেয়ক ফাতরগ
হয়ে বসয়ব, ডান পা খাড়া রাখয়ব ও বাম পা তবতছয়ে মদয়ব। কারণ,
আবু হুমাইয়দর হাদীয়স আয়ছ: “যখন দু ’রাকায়তর ময়ধয বসয়ব, তখন
বাম পায়ের উপর বসয়ব ও ডান পা খাড়া রাখয়ব”।145 এখায়ন ও দু ই
সািদাহ’র মাঝখায়ন বসার তনেম এক।146 অেোৎ বাম হাত বাম রায়নর
উপর রাখয়ব অেবা বাম হাটুর উপর রাখয়ব, আর ডান হাত ডান রায়নর
উপর রাখয়ব। ডান হায়তর সব আঙ্গুলগুয়লা মুতষ্ট বদ্ধ কয়র রাখয়ব শুধু
শাহাদাত আঙ্গুতল বযতীত, তার মাধযয়ম তাওতহয়দর প্রতত ইশারা করয়ব।
কারণ, আব্দু ল্লাহ ইবন উমায়রর হাদীয়স আয়ছ: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
143

যাদু ল মাোদ: (১/২৪২)।

144

হাতশো রওিুল মুরতব: (২/৬২)।

145

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৮২৮।

146

যাদু ল মা‘োদ: (১/২৪২)।
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ওোসাল্লাম যখন সালায়ত বসয়তন, তখন তততন ডান হায়তর কতি ডান
রায়নর উপর রাখয়তন। সকল আঙ্গুল মুতষ্টবদ্ধ কয়র রাখয়তন এবাং
বৃ দ্ধাঙ্গুতল সাংলগ্ন আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করয়তন, আর বাম হায়তর কতি
বাম রায়নর উপর রাখয়তন”।147 অেবা বৃ দ্ধাঙ্গুতল ও মধযমা আঙ্গুল দ্বারা
হালকা বানায়ব এবাং কতনষ্ঠা ও অনাতমকা আঙ্গুল মুতষ্ট বদ্ধ মরয়খ শাহাদাত
আঙ্গুতল দ্বারা ইশারা করয়ব। কারণ ওোয়েল ইবন হুিয়রর হাদীয়স
আয়ছ: “আতম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাময়ক মদয়খতছ তততন বৃ দ্ধা
ও মধযমা আঙ্গুতল দ্বারা হালকা বাতনয়েয়ছন এবাং শাহাদাত আঙ্গুতল উপয়র
উতঠয়েয়ছন, এর দ্বারা তততন তাশাহুয়দ মদা‘আ করয়তন”।148 অেবা
ততপ্পান্ন গণনার নযাে হায়তর মুতষ্ট বানায়ব এবাং শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা
ইশারা করয়ব। কারণ, ইবন উমায়রর হাদীয়স আয়ছ: নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইতহ ওোসাল্লাম যখন তাশাহহুয়দ বসয়তন বাম হাত বাম রায়নর
উপর ও ডান হাত ডান রায়নর উপর রাখয়তন, ততপ্পান্ন গণনার নযাে
হায়তর মুতষ্ট বানায়তন ও শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করয়তন।149
এভায়ব ডান হায়তর ততনতট অবস্থা প্রকাশ পাে।
এক. সকল আঙ্গুল মুতষ্ট বদ্ধ কয়র মরয়খ শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা
করা।

147

সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ১৬৬-৫৮০ ও ১১৪-৫৮০।

148

ইবন মািাহ, হাদীস নাং ৯১২।

149

সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ১১৫-৫৮০।
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দু ই. বৃ দ্ধা ও মধযমা আঙ্গুতল দ্বারা হালকা বানায়না এবাং কতনষ্ঠা ও
অনাতমকা আঙ্গুতল মুতষ্টবদ্ধ কয়র শাহাদাত আঙ্গুতল দ্বারা ইশারা করা।
ততন. ততপ্পান্ন গণনার ময়তা হাত মুতষ্ট বদ্ধ করা ও শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা
ইশারা করা। এসব পদ্ধততই ববধ। বসার সমে শাহাদাত আঙ্গুতলর
ইশারার তদয়ক দৃ তষ্ট রাখয়ব। কারণ আব্দু ল্লাহ ইবন িুবায়ের মেয়ক বতণেত
হাদীয়স আয়ছ: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম যখন তাশাহহুয়দ
বসয়তন বাম হাত বাম রায়নর উপর রাখয়তন ও শাহাদাত আঙ্গুতল দ্বারা
ইশারা করয়তন। তার দৃ তষ্ট ইশারা অততক্রম করত না”।150 আব্দু ল্লাহ
ইবন উমায়রর হাদীয়স আয়ছ: “তততন ডান হাত ডান রায়নর উপর রায়খন
ও বৃ দ্ধাঙ্গুতল সাংলগ্ন আঙ্গুতল দ্বারা ইশারা কয়রন, তার তদয়ক দৃ তষ্ট তনবদ্ধ
রায়খন। অতোঃপর তততন বয়লন, আতম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওোসাল্লাময়ক এরূপ করয়ত মদয়খতছ”।151
মদাোর সমে আঙ্গুতল দ্বারা ইশারা করা সু ন্নত, তকবলার তদয়ক নাড়ায়ব
ও তার দ্বারা মদা‘আ করয়ব, তয়ব মদা‘আ ও তযতকয়রর স্থান বযতীত
মকাোও নাড়ায়ব না, বরাং তস্থর রাখয়ব”। মদা‘আর সমে আঙ্গুতল
নাড়ায়নার দতলল ওোয়েল ইবন হুিয়রর হাদীস, তায়ত আয়ছ: “অতোঃপর
তততন বয়সন ও বাম পা তবতছয়ে রায়খন, তার বাম হায়তর কতি বাম
হাটুর উপর রায়খন এবাং ডান হায়তর কতি ডান রায়নর উপর রায়খন,

150

নাসাঈ, হাদীস নাং ১২৭৫; সহীহ সু নান নাসাঈ: (১/২৭২)।

151

নাসাঈ, হাদীস নাং ১৬৬০; সহীহ সু নান নাসাঈ: (১/২৫০)।
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অতোঃপর দু ’তট আঙ্গুল ধয়র হালকা বানান, অতোঃপর তার আঙ্গুতল উঠান,
আতম তায়ক তা নাড়ায়ত মদয়খতছ।152 আব্দু ল্লাহ ইবন িুবায়ের মেয়ক
বতণেত হাদীস দ্বারা বুঝা যাে, তততন সবেদা আঙ্গুতল নাড়ায়তন না। মযমন,
“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম মদা‘আর সমে তার আঙ্গুতল দ্বারা
ইশারা করয়তন তকন্তু তা নাড়ায়তন না”।153 দু ই হাদীয়সর ময়ধয মকায়না
ববপতরত্ব মনই। কারণ, না নাড়ায়নার অেে হয়ি সবেদা নাড়ায়তন না,
আবার নাড়ায়নার অেে হয়ি মদা‘আর সমে নাড়ায়তন।154
ইশারা হয়ব শুধু ডান হায়তর শাহাদাত আঙ্গুতল দ্বারা, নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইতহ ওোসাল্লাম এক আঙ্গুতল দ্বারা ইশারা করার তনয়দেশ তদয়েয়ছন।
মযমন, আবু হুরােরা রাতদোল্লাহু আনহু মেয়ক বতণেত, এক বযতি দু ই
আঙ্গুতল দ্বারা মদা‘আ করয়ত তছল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম
বয়লন এক আঙ্গুতল দ্বারা মদা‘আ কর।155 সাদ মেয়ক বতণেত, তততন বয়লন,
আমার কাছ তদয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম অততক্রম কয়রন,
আতম তখন আমার আঙ্গুতলসমূ হ দ্বারা মদা‘আ করয়ত তছলাম, তততন বয়লন
এক আঙ্গুল দ্বারা, এক আঙ্গুল দ্বারা, তততন শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা
করয়লন। শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করার তহকমত হয়ি আল্লাহ
এক, ইশারার সমে তাওহীদ ও তার ইখলায়সর তনেত করয়ব, তাহয়ল

152

নাসাঈ, হাদীস নাং ৮৯০; সহীহ সু নান নাসাঈ: (১/১৯৪)।

153

নাসাঈ, হাদীস নাং ১২৭০; আবু দাউদ, হাদীস নাং ৯৮৯।

154

বােহাকী: (২/১৩২)।

155

ততরতমযী, হাদীস নাং ৩৫৫৭; সহীহ সু নান নাসাঈ: (১/২৭২)।
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কো, কমে ও তবশ্বায়স তাওতহয়দর বতহেোঃপ্রকাশ ঘটয়ব।156 অতএব,
প্রমাতণত হয়লা ময, শাহাদাত আঙ্গুতল দ্বারা ইশারা করয়ব এবাং তার
মাধযয়মই মদা‘আ করয়ব।

২৫. এ ববঠয়ক তাশাহহুদ পড়য়ব। মযমন, বলয়ব157:
، السالم عليك أيها انليب ورمحة اهلل وبرًكته، والطيبات، والصلوات،«اتلحيات هلل
 أشهد أن ال هلإ إال اهلل [وحده ال رشيك،السالم علينا وىلع عباد اهلل الصاحلني
ً
،»حممدا عبده ورسوهل
هل] وأشهد أن
এটা সবয়চয়ে তবশুদ্ধ তাশাহুদ।

158

159

অতোঃপর পড়য়ব :

ِّ
 كما صليت ىلع إبراهيم وىلع آل إبراهيم إنك،«امهلل صل ىلع حممد وىلع آل حممد
 امهلل بارك ىلع حممد وىلع آل حممد كما باركت ىلع إبراهيم وىلع آل،محيد جميد
،»إبراهيم إنك محيد جميد
এটা সবয়চয়ে পতরপূ ণে দু রূদ।160 অতোঃপর আল্লাহর তনকট চারতট বস্তু
মেয়ক পানাহ চাইয়ব:

156

নাইলু ল আওতার: (২/৬৮)।

157

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৮৩১; সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৪০২।

158

মুসতল্ল চাইয়ল অনযানয তাশাহুদও পড়য়ত পায়র, যা রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ

ওোসাল্লাম মেয়ক বতণেত।
159

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৩৩৭০।

160

এ ছাড়াও আয়রা দু রুদ বতণেত আয়ছ।
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، ومن فتنة املحيا واملمات، ومن عذاب القرب،«امهلل إين أعوذ بك من عذاب جهنم
ومن رش فتنة املسيح ادلجال»؛
কারণ, আবু হুরােরা রাতদোল্লাহু আনহু মেয়ক বতণেত হাদীয়স আয়ছ:
“যখন মতামায়দর মকউ তাশাহহুদ পয়ড়, মস মযন চারতট তিতনস মেয়ক
আল্লাহর তনকট পানাহ চাে। মযমন, বয়ল:
.» احلديث..«امهلل إين أعوذ بك من عذاب جهنم
ইমাম মুসতলম এভায়ব বণেনা কয়রন, “যখন মতামায়দর মকউ তদ্বতীে
তাশাহহুদ মেয়ক ফায়রগ হে, মস মযন চারতট বস্তু মেয়ক পানাহ চাে।161
এবাং যা ইিা মদা‘আ করয়ব, মযমন আয়েশা রাতদোল্লাহু আনহা মেয়ক বতণেত,
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম সালায়ত বলয়তন:
এক.
 وأعوذ بك، وأعوذ بك من فتنة املسيح ادلجال،«امهلل إين أعوذ بك من عذاب القرب
َ
َ
»واملغرم
 امهلل إين أعوذ بك من املأثم،من فتنة املحيا واملمات
আয়েশা রাতদোল্লাহু আনহা বয়লন, মকউ তায়ক বলল: মহ আল্লাহর রাসূ ল,
আপতন মাগরাম তো ঋণ মেয়ক খুব পানাহ চান! তততন বলয়লন:
َ
َ
َّ
َ
.»ووعد فأخلف
«إن الرجل إذا غرم حدث فكذب:

161

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ১৩৭৭; সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৫৮৮।

 67 

“তনশ্চে বযতি যখন ঋণগ্রে হয়ে পয়ড়, তখন মস তমেযা বয়ল ও ওোদা
ভঙ্গ কয়র”।162
দু ই. আবু বকর রাতদোল্লাহু আনহু মেয়ক বতণেত, তততন রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইতহ ওোসাল্লাময়ক বয়লন, মহ আল্লাহর রাসূ ল আমায়ক একতট মদা‘আ
তশক্ষ্া মদন, যা তদয়ে আতম সালায়ত মদা‘আ করব, তততন বয়লন, তুতম
বল:163
ً «امهلل إين ظلمت نفيس
ً
 فاغفر يل مغفرة، وال يغفر اذلنوب إال أنت،كثريا
ظلما
 وارمحين إنك أنت الغفور الرحيم»؛،من عندك
মুসতলয়মর বণেনাে আয়ছ, আমায়ক একতট মদা‘আ তশক্ষ্া মদন, যা তদয়ে আতম
আমার ঘয়র ও সালায়ত মদা‘আ করব।164
ততন. আলী রাতদোল্লাহু আনহু মেয়ক বতণেত, অতোঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওোসাল্লাম তাশাহহুদ ও সালায়মর মাঝখায়ন বলয়তন165:
ُ ْ
ُ َّ
َّ
ُ
ُ قد ْم
ُ
أعلم به
 وما أنت،أعلنت
 وما،أرسرت
 وما، وما أخرت،ت
«امهلل اغفر يل ما
ِّ
ِّ
 ال هلإ إال أنت»؛، وأنت املؤخر، أنت املقدم،مين
চার.

162

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৮৩২; সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৫৮৯।
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সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৮২৪; সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ২৭০৫।

164

সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৪৮-২৭০৫।

165

সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৭৭১।
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ُ
 وأعوذ بك [من] أن أرد إىل، وأعوذ بك من اجلنب،«امهلل إين أعوذ بك من ابلخل
 وأعوذ بك من عذاب القرب»؛، وأعوذ بك من فتنة ادلنيا،أرذل العمر
সাদ ইবন আবু ওোক্কাস রাতদোল্লাহু আনহু মেয়ক বতণেত, তততন তনি
বাচ্চায়দর উপয়রাি শব্দগুয়লা তশক্ষ্া তদয়তন। মযমন, তায়দরয়ক মলখা পড়া
তশখায়না হে এবাং তততন বলয়তন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম
সালায়তর পর এসব তিতনস মেয়ক পানাহ চাইয়তন।166
পাাঁচ. মু‘োয রাতদোল্লাহু আনহু মেয়ক বতণেত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওোসাল্লাম তার হাত ধয়র বয়লন, “মহ মু‘োয আল্লাহর শপে আতম মতামায়ক
মহব্বত কতর, আল্লাহর শপে আতম মতামায়ক মহব্বত কতর”। তততন বয়লন :
“আতম মতামায়ক ওতসেত করতছ, তুতম প্রয়তযক সালায়তর মশয়র্ এ মদা‘আ
পড়া তযাগ করয়ব না:
» وحسن عبادتك، وشكرك،«امهلل أعين ىلع ذكرك
ছে.
«امهلل إين أسألك اجلنة وأعوذ بك من انلار»؛
আবু হুরােরা রাতদোল্লাহু আনহু মেয়ক বতণেত, এক বযতিয়ক নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইতহ ওোসাল্লাম বয়লন, “তুতম সালায়ত কী বল?” মস বলল: আতম
তাশাহহুদ পতড়, অতোঃপর আল্লাহর তনকট িান্নায়তর প্রােেনা কতর ও িাহান্নাম

166

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ২৮২২, ৬৩৬৫, ৬৩৭৪, ৬৩৯০।
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মেয়ক পানাহ চাই। তততন বলয়লন: মতামার মদা‘আ খুব সু ন্দর। আমরাও
অনু রূপ মদা‘আ করব।167
সাত.
ولم يكن،اذلي لم يدل ولم يودل، الصمد،األحد،«امهلل إين أسألك يا اهلل بأنك الواحد
ً هل
»أن تغفر يل ذنويب إنك أنت الغفور الرحيم،كفوا أحد
তমহিান ইবন আদরা মেয়ক বতণেত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম
মসতিয়দ প্রয়বশ কয়রন, অতোঃপর এক বযতিয়ক মদয়খন ময সালাত মশর্
কয়র তাশাহহুদ পড়য়ত তছল এবাং উপয়রাি মদা‘আ বয়লতছল। নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইতহ ওোসাল্লাম বয়লন, “তায়ক ক্ষ্মা কয়র মদওো হয়েয়ছ”, ততনবার
বয়লন।168
আট.
 بديع، املنان، ال هلإ إال أنت وحدك ال رشيك لك،«امهلل إين أسألك بأن لك احلمد
»... يا يح يا قيوم إين أسألك، يا ذا اجلالل واإلكرام،السموات واألرض
আনাস রাতদোল্লাহু আনহু মেয়ক বতণেত, তততন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওোসাল্লায়মর সায়ে বসা তছয়লন আর অপর এক বযতি সালাত পড়য়ত তছল,
অতোঃপর মস উপয়রাি মদা‘আ কয়র। ফয়ল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
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ইবন মািাহ, হাদীস নাং ৩৮৪৭; সহীহ সু নান ইবন মািাহ: (২/৩২৮); আবু

দাউদ, হাদীস নাং ৭৯২।
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নাসাঈ, হাদীস নাং ১৩০১; আবু দাউদ, হাদীস নাং ৯৮৫; আহমদ: (৪/৩৩৮)।
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ওোসাল্লাম বয়লন, “মস আল্লাহর ইসয়ম আযয়মর মাধযয়ম মদা‘আ কয়রয়ছ, ময
নায়মর মাধযয়ম মদা‘আ করয়ল কবুল করা হে, যার প্রােেনা করয়ল ডায়ক
সাড়া মদওো হে”।169
নে.
 اذلي لم، الصمد، األحد،«امهلل إين أسألك بأين أشهد أنك أنت اهلل ال هلإ إال أنت
ً  ولم يكن هل،يدل ولم يودل
كفوا أحد»؛
বুরাইদাহ মেয়ক বতণেত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম এক বযতিয়ক
উপয়রাি মদা‘আ বলয়ত মশায়নন, অতোঃপর তততন বয়লন, “যার হায়ত আমার
নফস তার শপে, মস আল্লাহর ইসয়ম আযয়মর মাধযয়ম মদা‘আ কয়রয়ছ, ময
নায়মর মাধযয়ম মদা‘আ করয়ল কবুল করা হে এবাং ময নায়মর মাধযয়ম প্রােেনা
করয়ল প্রদান করা হে”।170
দশ.
ً  أحيين ما علمت احلياة، وقدرتك ىلع اخللق،«امهلل بعلمك الغيب
 وتوفين،خريا يل
ً إذا علمت الوفاة
 وأسألك، امهلل إين أسألك خشيتك يف الغيب والشهادة،خريا يل

ً  وأسألك، وأسألك القصد يف الغىن والفقر،لكمة احلق يف الرىض والغضب
نعيما ال
َ
ُ
 وأسألك بَ ْرد العيش، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك قرة عني ال تنقطع،ينفد

169

আবু দাউদ, হাদীস নাং ১৪৯৫; ইবন মািাহ, হাদীস নাং ৩৮৫৮; সহীহ আবু দাউদ:

(১/২৭৯); আহমদ: (৩/১৫৮), (৩/২৪২)।
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আবু দাউদ, হাদীস নাং ১৪৯৩; ততরতমযী, হাদীস নাং ৩৪৭৫; ইবন মািাহ, হাদীস

নাং ৩৮৫৭।
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َّ  والشوق إىل لقائك يف غري رضاء ُم، وأسألك ذلة انلظر إىل وجهك،بعد املوت
رضة
َّ
ً
» واجعلنا هداة مهتدين، امهلل زيِّنا بزينة اإليمان،وال فتنة ُمضلة
আম্মায়রর হাদীয়স আয়ছ, তততন তার সােীয়দর সায়ে খুব সাংয়ক্ষ্য়প সালাত
আদাে কয়রন। উপতস্থত মকউ তায়ক বলল: আপতন সালাত খুব সাংয়ক্ষ্প
করয়লন অেবা হালকা সালাত আদাে করয়লন। তততন বলয়লন: তকন্তু আতম
এখায়ন এমন শব্দ দ্বারা মদা‘আ কয়রতছ, যা রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওোসাল্লাম মেয়ক শ্রবণ কয়রতছ, অতোঃপর তততন উপয়রাি মদা‘আ বয়লন।
এখায়ন দু তনো ও আতখরায়তর কলযাণ মচয়ে যা ইিা মদা‘আ করয়ব। যতদ
মকউ তপতা-মাতা ও অনযানয মুসতলময়দর িনয মদা‘আ কয়র, তায়তও মকায়না
সমসযা মনই, মহাক সালাত ফরয তকাংবা নফল। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইতহ ওোসাল্লাম ইবন মাসউদয়ক তাশাহুদ তশক্ষ্া তদয়ে বয়লন, “অতোঃপর
পছন্দ ময়তা মদা‘আ করয়ব”।171 এর দ্বারা বুঝা যাে, দু তনো ও আতখরায়তর
সকল কলযাণ সালায়ত প্রােেনা করা যাে।172
২৬. অতোঃপর ডান তদয়ক ও বাম তদয়ক সালাম তফরায়ব এ বয়ল:
» السالم عليكم ورمحة اهلل،«السالم عليكم ورمحة اهلل
িায়বর ইবন সামুরা মেয়ক বতণেত হাদীয়স আয়ছ, তততন বয়লন, আমরা
যখন রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লায়মর সায়ে সালাত আদাে
করতাম বলতাম:
171

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৮৩১; সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৪০২।
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তসফাতুস সালাত: ইমাম ইবন বায: (১৮)।
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» السالم عليكم ورمحة اهلل،«السالم عليكم ورمحة اهلل
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম বয়লন, “চতুর মঘাড়ার মলয়ির
নযাে মতামরা হাত দ্বারা তকয়সর তদয়ক ইশারা কর, রায়নর উপর হাত
মরয়খ ডায়ন ও বায়ম মতামায়দর ভাইয়দর সালাম মদওোই যয়েষ্ট”।173
আয়মর ইবন সাদ তার তপতা মেয়ক বণেনা কয়রন, তততন বয়লন, “আতম
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাময়ক মদখতাম, তততন ডায়ন ও
বায়ম সালাম তফরায়তন, এমন তক আতম তার গায়লর শুভ্রতা মদখয়ত
মপতাম”।174 অতোঃপর মস ডায়ন অেবা বায়ম ময মকায়না তদয়কই ঘুরয়ত
পায়র।175
২৭. সালাত যতদ ততন রাকাত তবতশষ্ট হে মযমন মাগতরব অেবা চার
রাকাত তবতশষ্ট হে মযমন মিাহর, আসর ও এশা। তাহয়ল শুধু প্রেম
তাশাহুদ পড়য়ব, তয়ব উিম হয়ি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লায়মর
ওপর দু রূদ পড়া, মযমন ইয়তাপূ য়বে বণেনা কয়রতছ। অতোঃপর পা ও হাটুর
সম্মু খভাগ এবাং রায়নর উপর ভর তদয়ে তাকবীর বয়ল দাাঁড়ায়ব, উভে
হাত কান অেবা কাাঁধ পযেন্ত উঠায়ব, মযমন পূ য়বে বণেনা করা হয়েয়ছ।176
তদ্বতীেতোঃ আব্দু ল্লাহ ইবন উমায়রর হাদীয়স আয়ছ: “যখন দু ’রাকাত
173

সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৪৩১।

174

সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৫৮২্ু্

175

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৮৫২; সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৭০৭ ও ৭০৮।

176

সু নান আবু দাউদ, হাদীস নাং ৮৩৮; ততরতমযী, হাদীস নাং ২৬৮; নাসাঈ, হাদীস

নাং ১০৮৯; ইবন মািাহ, হাদীস নাং ৮৮২।
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মেয়ক উঠয়ব উভে হাত উঠায়ব”।177 আবু হুমাইদ মেয়ক বতণেত হাদীয়স
আয়ছ: “অতোঃপর যখন দু ’রাকাত মেয়ক উঠয়ব তাকবীর বলয়ব ও উভে
হাত কাাঁধ পযেন্ত উঠায়ব মযমন সালায়তর শুরুয়ত উতঠয়েতছল, অতোঃপর
অবতশষ্ট সালায়ত অনু রূপ করয়ত োকয়ব”।178 এবাং উভে হাত বুয়কর
উপর রাখয়ব। কারণ, ওোয়েল ইবন হুিয়রর হাদীয়স আয়ছ: “আতম
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাময়ক মদয়খতছ, যখন তততন
সালায়ত দাাঁড়ায়না অবস্থাে োকয়তন ডান হাত দ্বারা বাম হাত পাকড়াও
করয়তন”।179 অতোঃপর আয়ে সূ রা ফাততহা পড়য়ব। যতদ মিাহয়রর
তৃতীে ও চতুেে রাকায়ত কখয়না ফায়তর মচয়ে অতততরি পয়ড় তয়ব
মকায়না সমসযা মনই।180 মাগতরয়বর তৃতীে রাকাত এবাং মিাহর, আসর
ও এশার তৃতীে ও চতুেে রাকাত পূ য়বে বতণেত তদ্বতীে রাকায়তর নযাে
পড়য়ব। কারণ, সালায়ত ভুলকারী বযতিয়ক প্রেম রাকাত তশক্ষ্া তদয়ে
বয়লন, “অতোঃপর তুতম পূ ণে সালায়ত অনু রূপ কর”।181
২৮. তদ্বতীে তাশাহহুয়দ তাওোররুক কয়র বসয়ব। আবু হুমাইদ
সায়েদীর হাদীয়স আয়ছ: “যখন তদ্বতীে রাকায়ত বসয়ব, তখন বাম
পায়ের ওপর বসয়ব ও ডান পা খাড়া রাখয়ব। যখন মশর্ রাকায়ত

177

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৭৩৯; সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৩৯০।

178

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৮২৮), আবু দাউদ, হাদীস নাং ৭৩০।

179

নাসাঈ, হাদীস নাং ৮৮৭।

180

সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৪৫২।

181

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৮২৪; সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৩৯৭।
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বসয়ব, বাম পা আয়গ বাতড়য়ে তদয়ে ডান পা খাড়া রাখয়ব ও তনতয়ম্বর
উপর বসয়ব”।182 এটাই তাওোররুক বসা।
২৯. মাগতরয়বর তৃতীে রাকায়ত এবাং মিাহর, আসর ও এশার চতুেে
রাকায়ত তাশাহহুয়দর সায়ে দরূদ পড়য়ব, মযমন পূ য়বে তবোতরত বলা
হয়েয়ছ।
৩০. ডান তদয়ক ও বাম তদয়ক এ বয়ল সালাম তদয়ব:
.» السالم عليكم ورمحة اهلل،«السالم عليكم ورمحة اهلل
৩১. সালাম মশয়র্ তনে বতণেত আযকার ও মদা‘আ পড়য়ব:
এক.
 تباركت، امهلل أنت السالم ومنك السالم، أستغفر اهلل، أستغفر اهلل،«أستغفر اهلل
»يا ذا اجلالل واإلكرام
সাওবান মেয়ক বতণেত হাদীয়স আয়ছ: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম
সালাত মশর্ কয়র ততনবার ইয়েগফার করয়তন এবাং বলয়তন183:
.» احلديث...«امهلل أنت السالم
আয়েশা রাতদোল্লাহু আনহা মেয়ক বতণেত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওোসাল্লাম সালাম তফতরয়ে তনয়ের মদা‘আ পতরমাণ বসয়তন184:
182

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৮২৮।

183

সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৫৯১।

184

সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৫৯২।
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» تباركت يا ذا اجلالل واإلكرام،«امهلل أنت السالم ومنك السالم
এর দ্বারা আয়েশা রাতদোল্লাহু আনহার উয়েশয হয়ি তততন এ মদা‘আ
পতরমাণ তকবলামুখী োকয়তন, অতোঃপর মানু য়র্র তদয়ক মচহারা
তফরায়তন। মযমন সামুরা মেয়ক বতণেত হাদীয়স আয়ছ: “নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইতহ ওোসাল্লাম সালাত মশর্ কয়র আমায়দর তদয়ক তার মচহারা
ঘুরায়তন”।185
দু ই.
» هل امللك وهل احلمد وهو ىلع لك يشء قدير،«ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل
ততনবার। কারণ মুতগরা মেয়ক বতণেত হাদীয়স আয়ছ: মুোতবো মুতগরার তনকট
এ ময়মে পে মলয়খন ময, আমায়ক এমন একতট হাদীস মশানান যা আপতন
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম মেয়ক মশায়নয়ছন, তততন তলয়খন:
আতম তায়ক সালাত মশয়র্ বলয়ত মশায়নতছ:
» وهو ىلع لك يشء قدير، وهل احلمد، هل امللك،«ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل
ততনবার। তততন আয়রা বয়লন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম অতততরি
প্রশ্ন করা, সম্পদ নষ্ট করা, মায়ের অবাধয হওো ও মময়েয়দর িীতবত দাফন
করা মেয়ক তনয়র্ধ করয়তন।186
ততন.

185

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৮৪৫।

186

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৬৪৭৩; সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৫৯৩।
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 وهو يح ال، هل امللك وهل احلمد [حييي ويميت،«ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل
َ
َ  امهلل ال، وهو ىلع لك يشء قدير187] بيده اخلري،يموت
َ  وال ُم،أعطيت
عطي
مانع ملا

ُّ
ِّ
َ
َ
 وال ينفع ذا اجلد منك اجلد»؛188]قضيت
منعت [وال راد ملا
ملا

মুতগরা ইবন মশাবা মুোতবো ইবন আবু সতফোয়নর তনকট মলয়খন:
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম প্রয়তযক সালায়তর পর
বলয়তন189: »...«ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل
চার.

 ال، وهل احلمد وهو ىلع لك يشء قدير، هل امللك،«ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل
 وهل، وهل الفضل، هل انلعمة، وال نعبد إال إياه، ال هلإ إال اهلل،حول وال قوة إال باهلل
 ال هلإ إال اهلل خملصني هل ادلين ولو كره الاكفرون»؛،اثلناء احلسن

আব্দু ল্লাহ ইবন িুবায়েয়রর হাদীয়স আয়ছ, তততন প্রয়তযক সালায়তর
সালাম মশয়র্ এগুয়লা বলয়তন, অতোঃপর বয়লন, “রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইতহ ওোসাল্লাম এর মাধযয়ম প্রয়তযক সালায়তর পর তাহতলল
পড়য়তন”।190
পাাঁচ.

187

বন্ধ্তনর মাঝখায়নর অাংশ মুিায়ম তাবরাতন: (২০/৩৯২), হাদীস নাং (৯২৬) মেয়ক

মনওো।
188

বন্ধ্নীর মাঝখায়নর অাংশ মুসনায়দ আবদ ইবন হুমাইদ: (১৫০-১৫১) হাদীস নাং:

(৩৯১) মেয়ক মনওো।
189

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৬৩৩০; সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৫৬৩।

190

সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৫৯৪।
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ً
 واهلل أكرب )ثالثا وثالثني) ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك، واحلمد هلل،«سبحان اهلل
» وهو ىلع لك يشء قدير، هل امللك وهل احلمد،هل
আবু হুরােরা রাতদোল্লাহু আনহু মেয়ক বতণেত, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইতহ ওোসাল্লাম বয়লয়ছন: “ময বযতি প্রয়তযক সালায়তর পর
৩৩বার আল্লাহর তাসতবহ পয়ড়, ৩৩বার আল্লাহর তাহমীদ পয়ড়, ৩৩বার
আল্লাহর তাকবীর পয়ড়, এ হয়ি ৯৯বার এবাং একশত বায়র বয়ল:
، هل امللك وهل احلمد وهو ىلع لك يشء قدير،ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل
তার সকল পাপ ক্ষ্মা কয়র মদওো হয়ব, যতদও সমুয়দ্রর মফনা পতরমাণ
হে”।191
তবতভন্ন প্রকায়রর তাসতবহ, তাহমীদ ও তাকবীর বতণেত আয়ছ,
মুসতলময়দর উতচৎ সবগুয়লাই পড়া, এক সালায়তর পর এটা পড়া,
আবার অনয সালায়তর পর অনযটা পড়া। কারণ এয়ত অয়নক উপকার
তবদযমান: সু ন্নয়তর অনু সরণ, সু ন্নত িীতবতকরণ ও অন্তয়রর
উপতস্থতত।192
তনয়ে কতক তাসবীহ, তাহতমদ ও তাকবীয়রর মদওো হল:
প্রেম প্রকার: সু বহানাল্লাহ ৩৩বার, আল-হামদু তলল্লাহ ৩৩বার, আল্লাহু
আকবার ৩৩বার এবাং মশয়র্ বলয়ব:
191
192

সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৫৯৭।
মদখুন: শারহুল মুমতত: (৩/৩৭); ফয়তাো শােখুল ইসলাম ইবন তাইতমো:

(২২/৩৫-৩৭)
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» هل امللك وهل احلمد وهو ىلع لك يشء قدير،«ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل
এভায়বই একশত পুয়রা হয়ব, মযমন পূ য়বে আবু হুরােরার হাদীয়স
রয়েয়ছ।193
তদ্বতীে প্রকার: সু বহানাল্লাহ ৩৩বার, আল-হামদু তলল্লাহ ৩৩বার ও
আল্লাহু আকবার ৩৪বার, এভায়ব একশত পুয়রা হয়ব। কাব ইবন
আিুরা মেয়ক বতণেত, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম
বয়লয়ছন: “সালায়তর পর তকছু তাসবীহ আয়ছ, যার পাঠকারীরা কখয়না
বতঞ্চত হে না, ৩৩বার তাসবীহ, ৩৩বার তাহমীদ ও ৩৪বার
তাকবীর”।194
তৃতীে প্রকার: “সু বহানাল্লাহ, আল-হামদু তলল্লাহ ও আল্লাহু আকবার
৩৩বার কয়র ৯৯বার”। আবু হুরােরা রাতদোল্লাহু আনহু মেয়ক বতণেত,
গতরব মুহাতিরগণ রাসূ য়লর তনকট এয়স বয়ল: সম্পদশালীরা মতা তায়দর
সম্পয়দর মাধযয়ম মহান মযেদা ও িান্নায়তর মাতলক হয়ে যায়ি, তততন
বলয়লন: “কীভায়ব?” তারা বলল: আমরা মযরূপ সালাত আদাে কতর,
তারাও মসরূপ সালাত আদাে কয়র, আমরা মযরূপ তসোম পালন কতর,
তারাও মসরূপ তসোম পালন কয়র, তায়দর অতততরি ফযীলত হয়ি
তারা তায়দর সম্পদ দ্বারা হি কয়র, উমরাহ কয়র, তিহাদ কয়র ও
সদকা কয়র। তততন বলয়লন: “আতম তক মতামায়দরয়ক এমন তকছু তশক্ষ্া
মদব, যার মাধযয়ম মতামরা মতামায়দর পূ বেবতেীয়দর নাগাল পায়ব ও
193

সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৫৯৭।

194

সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৫৯৬।
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পরবতেীয়দর অততক্রম কয়র যায়ব, মতামায়দর মচয়ে উিম মকউ হয়ব না,
তয়ব যারা মতামায়দর নযাে আমল কয়র তারা বযতীত?” তারা বলল:
অবশযই মহ আল্লাহর রাসূ ল, তততন বলয়লন: “মতামরা প্রয়তযক সালায়তর
পর ৩৩বার তাসবীহ, ৩৩বার তাকবীর ও ৩৩বার তাহমীদ পড়য়ব”।
গতরব মুহাতিরগণ তফয়র এয়স বয়ল, আমায়দর সম্পদশালী ভাইয়েরা
আমায়দর আমল মিয়ন তারাও অনু রূপ আমল আরম্ভ কয়রয়ছ, তততন
বলয়লন: “এটা আল্লাহর অনু গ্রহ, যায়ক ইিা তততন দান কয়রন”।195
চতুেে প্রকার: সু বহানাল্লাহ ১০বার, আল-হামদু তলল্লাহ ১০বার এবাং
আল্লাহু আকবার ১০বার। আব্দু ল্লাহ ইবন আমর মেয়ক বতণেত, রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম বয়লয়ছন: “দু ’তট স্বভাব ময মকায়না
মুসতলম আেত্ব করয়ব, মস িান্নায়ত প্রয়বশ করয়ব, যা খুবই সহি তকন্তু
তার ওপর আমলকারীর সাংখযা খুব কম”। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওোসাল্লাম বয়লন, “পাাঁচ ওোি সালাত, প্রয়তযক সালায়তর পর ১০বার
তাসতবহ, ১০বার তাহমীদ ও ১০বার তাকবীর বলয়ব। এভায়ব মুয়খ
১৫০বার উচ্চারণ করা হয়ব, তকন্তু তমিায়ন তার ওিন হয়ব ১৫০০
বলার”।196 আতম রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাময়ক হাত
তদয়ে গুনয়ত মদতখ। “যখন মতামায়দর মকউ শুয়ত তবছানাে যায়ব ৩৩বার
তাসতবহ পড়য়ব, ৩৩বার তাহতমদ পড়য়ব ও ৩৪বার তাকবীর পড়য়ব,
এভায়ব মুয়খ ১০০বার হয়লও তমিায়ন তার ওিন হয়ব ১০০০বার”।

195

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৮৪৩; সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৫৯৫।

196

এটা এ কারয়ণ ময, প্রয়তযক মনতক দশগুন বৃ তদ্ধ পায়ব।
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তততন বয়লন, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম বয়লয়ছন:
“মতামায়দর এমন মক আয়ছ, ময তদয়ন দু ই হািার পাাঁচ শত পাপ কয়র?”
তায়ক বলা হয়লা: আমরা তাহয়ল এগুয়লা মকন পড়ব না? তততন বলয়লন:
“মতামায়দর মকউ যখন সালায়ত োয়ক, তখন শেতান আগমন কয়র
বয়ল: এটা স্মরণ কর, ওটা স্মরণ কর এবাং ঘুয়মর সমে আয়স অতোঃপর
তায়ক ঘুম পাতরয়ে মদে”। ইবন মািাহ’র শব্দ এরূপ: “শেতান তায়ক
ঘুম পারায়না মচষ্টা কয়র, অবয়শয়র্ মস ঘুতময়ে যাে”।197 আবু হুরােরা
রাতদোল্লাহু আনহু মেয়ক একতট মারফূ হাদীয়স আয়ছ: “প্রয়তযক
সালায়তর পর ১০বার তাসতবহ পড়য়ব, ১০বার তাহতমদ পড়য়ব ও
১০বার তাকবীর বলয়ব”।198
পঞ্চম প্রকার: ১১বার তাসবীহ, ১১বার তাহমীদ ও ১১বার তাকবীর।
সু হাইল তার তপতা মেয়ক বণেনা কয়রন: “১১, ১১ ও ১১ সব তময়ল
৩৩বার”।199
র্ষ্ট প্রকার:
»واهلل أكرب، وال هلإ إال اهلل، واحلمد هلل،«سبحان اهلل
197

নাসাঈ, হাদীস নাং ১৩৪৮;ইবন মািাহ, হাদীস নাং ৯২৬; আবু দাউদ, হাদীস নাং

৫০৬৫; ততরতমযী, হাদীস নাং ৩৪১০; আহমদ: (২/৫০২); সহীহ সু নান নাসাঈ:
(১/২৯০); সহীহ ইবন মািাহ: (১/১৫২), হায়কম হাদীসতট সহীহ বয়লয়ছন, ইমাম
িাহাতব তার সমেেন কয়রয়ছন, হায়কম: (১/২৫৫)।
198

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৬৩২৯।

199

সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৪৩-৫৯৫।
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সবগুয়লা তাসবীহ ২৫বার বলয়ব। মযমন, যায়েদ ইবন সায়বত ও ইবন
উমায়রর হাদীয়স এয়সয়ছ।200
সপ্তম প্রকার:
আোতুল কুরসী পড়য়ব:

ۡ ُّ َ ۡ َ ُ ذ ُ َ ٓ َ ٰ َ ذ
ُ َٱل َق ُّي
َ َ ِ ٰ َٱلس َمٰ َو
َ ََّل
ۥَماَف ذ
ُ َو َلَنَ ۡوم ذ
َ وم ََلَتَأۡ ُخ ُذهُۥَس َِنة
َاَف
﴿ٱّللَلَإِلهَإِلَهوَٱلَح
ِ تَوم
ِ
َۡ
َ َ ذ
ََ ۡ ُ َۡ َ ََ ۡ َۡ ََۡ َ َُ ۡ َ ۡ َ ُٓ ذ
َ ۡ
ََمنَذاَٱَّلِيَيَشف ُع َعِندهۥ َإِل َبِإِذنِهِۦ َيعلم َماَبي َأيدِي ِهمَوماَخلفهمَۖۡول
ۡرض
ِۗ ِ ٱۡل
َ ُ ُ
ُ َ َ َ َ َ ۡ َ ٰ َ ٰ َ ۡ ۡ ٓ ذ َ َ ٓ َ َ َ ُ ۡ ُّ ُ ذ
ۡ َ ِ ونَب
ََيودهُۥ
َ ۡرضَول
ُيِيط
ِ َشءََمِنَعِل ِمهِۦَإِلَبِماَشاءَوسِعَكرسِيهَٱلسمو
ۡۖ تَوٱۡل
ۡ َۡ ََُ َ ُ ُ ۡ
ُ َٱل َعظ
ُّ ِ حِفظهماَوهوَٱلع
] 522:﴾[ابلقرة٢٥٥َِيم
ِل
আবু উমামা মেয়ক বতণেত, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম
বয়লয়ছন: “ময বযতি প্রয়তযক সালায়তর পর আোতুল কুরসী পড়য়ব,
মৃতুয বযতীত িান্নায়ত প্রয়বশ করার আর মকায়না বাাঁধা তার োকয়ব না”।
তাবরাতন এর সায়ে সূ রা ইখলাসয়কও সাংযু ি কয়রয়ছন।201
অষ্টম প্রকার: প্রয়তযক সালায়তর পর সূ রা ইখলাস, সূ রা ফালাক ও সূ রা
নাস পড়য়ব। কারণ, উকবা ইবন আয়মর বয়লন, “রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

200

নাসাঈ, হাদীস নাং ১৩৫০, ১৩৫১; ততরতমযী, হাদীস নাং ৩৪১৩;ইবন খুিাইমাহ,

হাদীস নাং ৫৭২; আহমদ: (৫/১৮৪), দারামী: (১/৩১২); তাবরাতন, হাদীস নাং
৪৮৯৮; ইবন তহব্বান, হাদীস নাং ২০১৭; হায়কম: (১/২৫৩), তততন হাদীসতট সহীহ
বয়লয়ছন, ইমান যাহাবী তার সমেেন কয়রয়ছন।
201

নাসাতে তফ আমাতলল ইোওম ও লাইলাহ: (১০০), ইবন সু তন্ন তফ আমাতলল ইোওম

ও লাইলা: (১২১), তাবরাতন তফল কাতবর: (১/১১৪), হাদীস নাং ৭৫৩২।
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আলাইতহ ওোসাল্লাম আমায়ক প্রয়তযক সালায়তর পর এগুয়লা পড়ার
তনয়দেশ তদয়েয়ছন”।202
নবম প্রকার: ফির ও মাগতরয়বর সালায়তর পর ১০বার কয়র পড়য়ব:
203

] حييي ويميت [بيده اخلري، وهل احلمد، هل امللك،«ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل
»وهو ىلع لك يشء قدير

কারণ আবু ির, মু‘োয, আবু আইোশ িারতক, আবু আইেূ ব, আব্দু র
রহমান ইবন গুনম আশ‘আরী, আবু দারদা, আবু উমামা ও উমারাহ
ইবন শাতবব সাবােী মেয়ক অনু রূপ বতণেত আয়ছ।204 এয়দর সকয়লর
202

আবু দাউদ, হাদীস নাং ১৫২৩; নাসাঈ, হাদীস নাং ১৩৩৬; ততরতমযী, হাদীস নাং

২৯০৩; সহীহ সু নান আবু দাউদ: (১/২৮৪); সহীহ সু নান ততরতমযী: (২/৮)।
203

বন্ধ্নীর অাংয়শর িনয মদখুন কাশফুল আসতার: (৪/২৫), হাদীস নাং ৩১০৬।

204

মদখুন: আবু যর মেয়ক বতণেত হাদীস, ততরতমযী, হাদীস নাং ৩৪৭৪। তততন হাদীসতট

হাসান, গতরব ও সহীহ বয়লয়ছন। আহমদ: (৫/৪২০)। মদখুন: আব্দু র রহমান ইবন
গুনম আশআতর মেয়ক বতণেত হাদীস, আহমদ: (৪/২২৭), মদখুন: আবু আইেূ ব
মেয়ক বতণেত হাদীস, আহমদ: (৫/৪১৪), সহীহ ইবন তহব্বান, হাদীস নাং ২০২৩,
মদখুন: আবু আইোশ মেয়ক বতণেত হাদীস, আহমদ: (৪/৬০), আবু দাউদ, হাদীস
নাং ৫০৭৭, ইবন মািাহ, হাদীস নাং ৩৮৬৭, মদখুন: মুোি মেয়ক বতণেত হাদীস,
নাসাতে তফ আমাতলল ইোওম ও লাইলাহ: (১২৬), ইবন সু তন্ন তফ আমাতলল ইোওম
ও লাইলাহ: (১৩৯), তাবরানী, হাদীস নাং ৭০৫, মদখুন: উমারা ইবন শাতবব মেয়ক
বতণেত হাদীস, নাসাঈ আমাতলল ইোওম ও লাইলা: (৫৭৭), ততরতমযী, হাদীস নাং
৩৫৩৪, মদখুন: আবু উমামাহ মেয়ক বতণেত হাদীস সম্পয়কে মুনতিতর বয়লন,
“তাবরাতন তার আওসাত গ্রয়ে সু ন্দর সনয়দ এটা বণেনা কয়রয়ছন”, তারতগব ও
তারতহব: (১/৩৭৫) হােসাতম বয়লন: (এ হাদীসতট তাবরাতন তার আওসাত ও কাতবর
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হাদীয়সর সারমমে হয়ি, ময বযতি মাগতরব অেবা ফির সালায়তর পর
দশবার বলয়ব, আল্লাহ তার িনয এমন প্রহরী মপ্ররণ করয়বন, ময তায়ক
শেতান মেয়ক তহফাযত করয়ব সকাল পযেন্ত এবাং সকাল মেয়ক সন্ধ্যা
পযেন্ত। তার দশতট মযোদা বৃ তদ্ধ করা হয়ব, মস ঐ তদন সকল অতনষ্ট
মেয়ক তনরাপদ োকয়ব, আল্লাহ তার িনয দশতট মনকী তলখয়বন ও তার
দশতট পাপ মমাচন করয়বন, এগুয়লা তার িনয দশিন মুতমন দাতসর
বরাবর হয়ব, আল্লাহর সায়ে তশরক বযতীত অনয মকায়না পাপ মস তদন
তায়ক ক্ষ্ততগ্রস্থ করয়ত পারয়ব না। মসই সবয়চয়ে উিম আমলকারী
তহয়সয়ব গণয হয়ব, যতদ মকউ তার মচয়ে উিম বাকয না বয়ল।
দশম প্রকার: ফির সালাত মশয়র্ বলয়ব:
ً َ ً
ً
ً علما
ً امهلل إين أسألك
 وعمال ُمتَق َّبال، ورزقا طيبًا،نافعا
উয়ম্ম সালমা মেয়ক বতণেত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম ফির
সালায়তর সালাম মশয়র্ উপয়রাি মদা‘আ পড়য়তন।205
এগারতম প্রকার: বারা রাতদোল্লাহু আনহু বয়লন, আমরা যখন
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লায়মর সায়ে সালাত আদাে
গ্রয়ে বণেনা কয়রন, আওসাত গ্রয়ের বণেনাকারী সকয়লই তনভেরয়যাগয”। মািমাউ‘য
যাওোয়েদ: (১০/১১১), মদখুন: আবু দারদা মেয়ক বতণেত হাদীস, হােসাতম তা
মািমাউ‘য যাওোয়েদ গ্রয়ে উয়ল্লখ কয়র বয়লন, এ হাদীস তাবরাতন তার কাতবর
ও আওসাত গ্রয়ে বণেনা কয়রয়ছন। মািমাউয যাওোয়েদ: (১০/১১১)।
205

ইবন মািাহ, হাদীস নাং ৯২৫; আহমদ: (৬/৩০৫); সহীহ সু নান ইবন মািাহ:

(১/১৫২), মদখুন: মািমাউয যাওোয়েদ: (১০/১১১)।
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করতাম, তখন তার ডান পায়শ দাাঁড়ায়ত পছন্দ করতাম, তততন আমায়দর
তদয়ক মুখ কয়র বসয়তন। তততন বয়লন, আতম তায়ক বলয়ত মশায়নতছ206:
ِّ «
.»رب قين عذابك يوم تبعث عبادك أو جتمع عبادك
বায়রাতম প্রকার: ফরয সালাত মশয়র্ উচ্চ স্বয়র আযকার পড়া সু ন্নত।
কারণ, ইবন আব্বাস রাতদোল্লাহু আনহু বণেনা কয়রন: “তাকবীয়রর
মাধযয়মই আমরা িানতাম রাসূ লুল্লাহ সালাত মশর্ কয়রয়ছন”।207 বুখারী
বণেনা কয়রন: “রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লায়মর যু য়গ ফরয
সালাত মশয়র্ উচ্চ স্বয়র তযতকর করার তনেম তছল”।208 ইবন হািার
রহ. বয়লন, “উচ্চ স্বয়র তযতকর এর উয়েশয তারা উচ্চ স্বয়র তাকবীর
বলয়তন, অেোৎ তারা তাসবীহ ও তাহমীয়দর পূ য়বে তাকবীর
বলয়তন”।209 এ বযাখযায়ক আবু হুরােরা রাতদোল্লাহু আনহু মেয়ক বতণেত
হাদীস আয়রা স্পষ্ট কয়র ময, আবু সায়লহ বয়লয়ছন: “আল্লাহু আকবার,
সু বহানাল্লাহ ও আল-হামদু তলল্লাহ সবগুয়লাই ৩৩বার কয়র পড়য়ব,210
তততন তাকবীর দ্বারা আরম্ভ কয়রয়ছন।
৩২. সু নায়ন রাওোততবগুয়লা পড়য়ব। কারণ, আয়েশা রাতদোল্লাহু আনহা
মেয়ক বতণেত হাদীয়স এয়সয়ছ: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম
206

সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৭০৯।

207

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৮৪২; সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৫৮৩।

208

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৮৪১; সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৫৮৩।

209

ফাতহুল বাতর: (২/৩২৬)।

210

সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৫৯৫।
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মিাহয়রর পূ য়বে চার রাকাত ও ফিয়রর পূ য়বে দু ’রাকাত কখয়না তযাগ
করয়তন না”।211 উম্মু ল মুতমনীন উয়ম্ম হাতববা বয়লন, আতম রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাময়ক বলয়ত মশায়নতছ: “ময বযতি তদন ও
রায়ত বার রাকাত সালাত পড়য়ব, এর পতরবয়তে আল্লাহ তার িনয
িান্নায়ত ঘর তনমোণ করয়বন”। অপর বণেনাে আয়ছ: “এমন মকায়না
মুসতলম বান্দা মনই ময প্রতত তদন বার রাকাত নফল সালাত আদাে
কয়র, তকন্তু আল্লাহ তার িনয িান্নায়ত ঘর তনমোণ করয়বন না, অেবা
তার িনয িান্নায়ত ঘর তনমোণ করা হয়ব না”।212 এর বযাখযাে ইমাম
ততরতমযী বাতড়য়ে বয়লন, “চার রাকাত মিাহয়রর পূ য়বে ও দু ’রাকাত
মিাহয়রর পর, দু ’রাকাত মাগতরয়বর পর, দু ’রাকাত এশার পর ও
দু ’রাকাত ফিয়রর পূ য়বে”।213
আব্দু ল্লাহ ইবন উমার রাতদোল্লাহু আনহুমা মেয়ক বতণেত, তততন বয়লন,
“আতম রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম মেয়ক দশ রাকাত
মুখাে কয়রতছ: দু ’রাকাত মিাহয়রর পূ য়বে ও দু ’রাকাত মিাহয়রর পর,
মাগতরয়বর পর দু ’রাকাত তার ঘয়র, এশার পর দু ’রাকাত তার ঘয়র
এবাং ফিয়রর পূ য়বে দু ’রাকাত”। অপর বণেনাে আয়ছ: “িুমার পর
দু ’রাকাত তার ঘয়র”।214

211

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ১১৮২।

212

সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৭২৮।

213

ততরতমযী, হাদীস নাং ৪১৫।

214

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ১১৮; সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৭২৯।
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অতএব, সু নায়ন রাওোয়তব দশ রাকাত, মযমন ইবন উমার বয়লয়ছন,
অেবা বার রাকাত মযমন উয়ম্ম হাতববা ও আয়েশা রাতদোল্লাহু আনহুমা
বয়লয়ছন। আমায়দর শাইখ আল্লামা ইবন বাযয়ক বলয়ত মশায়নতছ: “যারা
ইবন উমায়রর হাদীস গ্রহণ কয়রয়ছ, তারা বয়ল সু ন্নত দশ রাকাত, আর
যারা আয়েশা রাতদোল্লাহু আনহার হাদীস গ্রহণ কয়র, তারা বয়ল সু ন্নত
বায়রা রাকাত। ইমাম ততরতমযীর বযাখযা আয়েশা রাতদোল্লাহু আনহা
মেয়ক বতণেত হাদীসয়ক শতিশালী কয়র, আর উয়ম্ম হাবীবা রাতদোল্লাহু
আনহা মেয়ক বতণেত হাদীস এসব সু ন্নয়তর ফযীলত বণেনা কয়র। হেয়তা
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম কখয়না বার রাকাত পয়ড়য়ছন,
মযমন আয়েশা ও উয়ম্ম হাবীবা রাতদোল্লাহু ‘আনহুমার হাদীয়স আয়ছ,
কখয়না দশ রাকাত পয়ড়য়ছন, মযমন ইবন উমার মেয়ক বতণেত হাদীয়স
আয়ছ। যখন আগ্রহ ও স্পৃহা োয়ক বায়রা রাকাত পড়য়ব, আর যখন
বযেতা োয়ক দশ রাকাত পড়য়ব। তয়ব সবগুয়লা সু ন্নয়ত রাওোয়তব,
হযাাঁ পূ ণেতা হয়ি আয়েশা ও উয়ম্ম হাবীবা রাতদোল্লাহু ‘আনহুমার হাদীস
মমাতায়বক বায়রা রাকাত পড়া”।215
যতদ মকায়না মুসতলম মিাহয়রর পূ য়বে চার রাকাত ও মিাহয়রর পর চার
রাকাত পড়ার ইিা কয়র আল্লাহ তার ওপর িাহান্নায়মর আগুন হারাম
কয়র মদয়বন। মযমন, উয়ম্ম হাবীবা রাতদোল্লাহু আনহা বয়লন, আতম
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাময়ক বলয়ত মশায়নতছ, তততন
215

বু লুগুল মারায়মর (৩৭৪) নাং হাদীয়সর বযাখযার সমে তার মুয়খ এ কোগুয়লা আতম

শ্রবণ কতর।
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বয়লন, “ময বযতি মিাহয়রর পূ য়বে চার রাকাত ও মিাহয়রর পর চার
রাকাত তনেতমত পড়য়ব, আল্লাহ তায়ক িাহান্নায়মর আগুয়নর িনয হারাম
কয়র মদয়বন”।216
যতদ মকায়না মুসতলম আসয়রর পূ য়বে চার রাকাত পড়ার ইিা কয়র,
আল্লাহ তার ওপর রহম নাতযল করয়বন। ইবন উমার রাতদোল্লাহু আনহু
মেয়ক বতণেত হাদীয়স আয়ছ, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম
বয়লয়ছন:
ً امرءا صىل
ً «رحم اهلل
»أربعا قبل العرص
“আল্লাহ মস বযতির ওপর রহম করুন, ময আসয়রর পূ য়বে চার রাকাত
সালাত আদাে করল”।217

216

আহমদ: (৬/৩২৬), আবু দাউদ, হাদীস নাং ১২৬৯; ততরতমযী, হাদীস নাং ৪২৭;

নাসাঈ, হাদীস নাং ১৮১৪; ইবন মািাহ, হাদীস নাং ১১৬০; সহীহ সু নান ইবন
মািাহ: (১/১৯১)। আতম আল্লামা ইবন বাি রহ. মক বু লুগুল মারায়মর (৩৮১) নাং
হাদীয়সর বযাখযাে বলয়ত মশায়নতছ: “এ হাদীয়সর সনদ খুব সু ন্দর, তয়ব ইবন উমার
ও আয়েশার হাদীয়স যা রয়েয়ছ, তার উপর রাসূ য়লর তনেতমত আমল তছল”। আতম
বতল: আতম তায়ক িীবয়নর মশর্ বেয়সও মদয়খতছ, তততন বয়স বয়স মিাহয়রর আয়গ
চার রাকাত ও মিাহয়রর পয়র চার রাকাত পড়য়তন, আল্লাহ তার ওপর রহম
করুন।
217

আহমাদ: (২/১১৭), আবু দাউদ, হাদীস নাং ১২৭১; ততরতমযী, হাদীস নাং ৪৩০;

সহীহ ইবন খুিাইমা, হাদীস নাং ১১৯৩), সহীহ সু নান আবু দাউদ: ১/২৩৭। আতম
আল্লামা ইবন বায রহ.-মক বলয়ত বু লুগুল মারায়মর (৩৮২) নাং হাদীয়সর বযাখযাে
বলয়ত মশায়নতছ: “এ হাদীয়সর সনদ গ্রহণ করায়ত মকায়না সমসযা মনই, এ হাদীস
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প্রতততট মুসতলম িায়ন ময, আল্লাহর দীন ইসলাম ও তাাঁর
শরী‘আয়ত সালাত বা নামায়য কী মযোদা রয়েয়ছ। এতট
ইসলায়মর মূ ল েম্ভ, ঈমান ও কুফুরীর ময়ধয পােেকযকারী। এ
বইয়ে তাকবীর মেয়ক আরম্ভ কয়র সালাম পযেন্ত সালাত
আদায়ের সতঠক পদ্ধতত সাংতক্ষ্প্তভায়ব কুরআন ও হাদীয়সর
আয়লায়ক বণেনা করা হয়েয়ছ।

মেয়ক প্রমাতণত হে ময, আসয়রর পূ য়বে চার রাকাত পড়া ববধ ও সু ন্নত, তয়ব এটা
সু ন্নয়ত রায়তব নে, কারণ রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম এগুয়লা এটা
তনেমতত পয়ড়ন তন। আলী রাতদোল্লাহু আনহু মেয়ক বতণেত হাদীয়স আয়ছ, নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম আসয়রর পূ য়বে দু ’রাকাত পড়য়তন। এর দ্বারা
প্রমাতণত হে ময, আসয়রর পূ য়বে দু ’রাকাত অেবা চার রাকাত পড়া মুসতলময়দর
িনয মুোহাব”।

 89 

