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 (অ-ারাতু খাআরুভ মভনান নাউভ) কখন 
ফরতত য়, যম ফযমি এ ফাকয শুনতফ তায 

কী ফরা উমিত? 
 

 نو يقيل ونا انليم؟ نو خري الصالة:  يقيل أن املؤذن ىلع ينبيغ نىت
 املؤذن بعد اجلهلة وذه سهع

 

 <বাাংলা -  بنغايل- Bengali > 
 

   
াআখ অবু্দর অমীম আফন অবু্দল্লা আফন ফাম য. 

 

 اهلل رمحه باز بو اهلل عبد بو العزيز عبد الشيخ
 

 

 
 

নুফাদক: ানাউল্লা নমিয অভদ  
 ম্পাদক: ড. অফু ফকয ভুাম্মাদ মাকামযয়া 

  

 أمحد نذير اهلل ثناءترمجة: 
زكريا حممد بكر أبو/ دمراجعة: 



 

 

(আস-সালাতু খাইরুম মমনান নাউম) কখন বলতত হয়, যে বযমি এ বাকয শুনতব তার কী বলা উমিত?  1  

 

(অ-ারাতু খাআরুভ মভনান নাউভ) কখন ফরতত য়, যম ফযমি এ ফাকয শুনতফ 
তায কী ফরা উমিত? 

 

প্রশ্ন: (انليم نو خري الصالة)  তাাজু্জতদয অমাতন ফরা উত্তভ, না পিতযয অমাতন ফরা উত্তভ? এ ফাকয ফরায মছতন 

দরীর কী? ভুয়ামমমতনয ভুখ যথতক যম ফযমি এ ফাকয শুনতফ, য কী ফরতফ? 

উত্তয: অর-াভদুমরল্লা 

অফু ভামূযায নতদ ফমণিত াদীত যতয়তছ, পিতযয মিতীয় অমাতন (انليم نو خري الصالة)  ফরা ুন্নত। 

নুরূ অতয়া যামদয়াল্লাহু ‘অনা যথতক ফমণিত াদীত যতয়তছ, পিয উমদত ওয়ায য মিতীয় অমাতন 

ভুয়ামমমন এ ফাকয ফরত। মতমন ফতরন, তঃয নফী াল্লাল্লাহু অরাআম ওয়াাল্লাভ উঠততন, দুআ যাকাত ারাত 

অদায় কযততন এফং প্রথভ অমাতনয য ারাততয িনয যফয ততন। ভূরত: এটাআ মিতীয় অমান, আকাভততয 

মফতফিনায় এটাতক প্রথভ অমান ফরা তয়তছ, যমততু আকাভততকও অমান ফরা য়। 

তএফ, ুন্নত তে পিয উমদত ওয়ায য মিতীয় অমাতন (انليم نو خري الصالة)  ফরা। আকাভততয মফতফিনায় এ 

অমানতক মিতীয় অমান ফরা য়। অয আরামভ মযবালায় প্রথভ অমানতক তকিতায অমান ফরা য়। এ ফযাাতয 

নফী াল্লাল্লাহু অরাআম ওয়াাল্লাভ ফতরতছন, যমন যতাভাতদয িাগ্রতাযা ঘতয মপতয মায়, অয ঘুভন্তযা িাগ্রত য়। 

পিতযয প্রথভ অমাতনয উতেয তকি কযা। ঘুভন্ত ফযমিযা যমন যিতগ মায়, অয মাযা িাগ্রত যতয়তছ তাযা যমন 

ারাত ংতে কতয। কাযণ পিতযয ভয় ঘমনতয় এততছ। অতয়া যামদয়াল্লাহু ‘অনায াদীত মিতীয় অমানতক 

আকাভততয মফতফিনায় প্রথভ অমান ফরা তমতছ। কাযণ, আকাভতও অমান। যাাঁ, পিতযয অমান তকিতায 

অমাতনয তুরনায় মিতীয়। 

যকউ যকউ ফতরতছন, পিয উমদত ওয়ায ূতফি তকিতায অমাতন انليم نو خري الصالة  ফরতফ, (অল্লা বাতরা 

িাতনন) এযও ুতমাগ যতয়তছ; মকন্তু যকাতনাবাতফআ উবয় অমাতন ফরতফ না। ততফ উত্তভ তে মিতীয় অমাতন الصالة 
انليم نو خري  ফরা, আকাভততয তুরনায় যম অমান প্রথভ। থিাৎ পিয উমদত ওয়ায তযয অমান। 

انليم نو خري الصالة  (ারাত ঘুভ যথতক উত্তভ) এয িাযা উতেয পযম ারাত। অল্লা যম ারাত ভানুতলয উয 

ফধামযত কতয মদতয়তছন, য ারাতআ ঘুভ যথতক উত্তভ। ভানুতলয িনয তা অদায় কযা পযম, ফয কতিফয। যল 

যাতত মকংফা ভধযযাতত নপর ড়া ওয়ামিফ নয়; ফযং মখন ঘুতভয িা ৃমি য়, তখন ঘুভআ উত্তভ। প্রতয়ািন 

যভাতাতফক ঘুভ যতয যনয়ায িনয ঘুমভতয় ড়াআ যেয়, যমন পযম ারাত মথামথবাতফ অদায় কযা ম্ভফ য়। এতত 

তে যনআ, পযম ারাত ফ ভয়আ ঘুভ যথতক উত্তভ। তাআ পযম ারাত মঠক ও ুেযবাতফ অদায় কযায িনয 

মাতত যীতযয ক্লামন্ত দূয য় য মযভাণ ঘুভাতনা িরুময।  

অয انليم نو خري الصالة  যাতন যোতাগণও ভুয়ামজ্জতনয নযায় انليم نو خري الصالة  ফরতফ। কাযণ, নফী াল্লাল্লাহু 

অরাআম ওয়াাল্লাভ ফতরতছন 
  (َيُقيُل  َنا ِنثَْل  َفُقيلُيا الُْهؤَذِّنَ  َسِهْعتُمْ  إَِذا)



 

 

(আস-সালাতু খাইরুম মমনান নাউম) কখন বলতত হয়, যে বযমি এ বাকয শুনতব তার কী বলা উমিত?  2  

“মখন যতাভযা ভুয়ামমমনতক অমান মদতত যান, তখন য মা ফতর যতাভযা তাআ ফর। তএফ, যোতাগণও ফরতফ 

انليم نو خري الصالة  যমভন তাযা ফতর أكرب اهلل  ও اهلل إال هلإ ال أن أشىد  ফাকযগুতরায ভয়। ততফ ভুয়ামমমন মখন يح 
الفالح ىلع يح الصالة ىلع  ফতর, তখন তাযা ফরতফ: باهلل إال قية وال حيل ال  এটাআ মফধান ও যী‘অত কতৃিক 

নুতভামদত। 

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআম ওয়াাল্লাভ মখন ভুয়ামমমনতক ফরতত যানততন: الصالة ىلع يح  তখন মতমন ফরততন: ال 
باهلل إال قية وال حيل  অফায মখন মতমন যানততন: الفالح ىلع يح  তখন মতমন ফরততন: باهلل إال قية وال حيل ال  কাযণ, 

য িাতন না, ারাত অদায় কযায েভতা তায তফ মক না। নুরূ য িাতন না, ারাত অদায় কযা তায িনয 

ি তফ মক না। তএফ, য ফরতফ: باهلل إال قية وال حيل ال  এয থি: অভায যকাতনা াভথিয যনআ, ভুয়ামমমতনয 

ডাতক াড়া যদওয়া, ভমিতদ ামময ওয়া ও ারাত অদায় কযা, একভাত্র অল্লা তাঅরায াাময ছাড়া এফং 

অল্লা ছাড়া অভায যকাতনা েভতাও যনআ। ফস্তুতঃ ভুয়ামমমন তাতক করযাতণয মদতক অহ্বান কতযতছ, তায উমিত 

তায ডাতক াড়া যদওয়া এফং ফরা  باهلل إال قية وال حيل ال এটা যী‘অত নুতভামদত ও বফধ। থিাৎ ভুয়ামমমতনয 

ডাতক াড়া যদওয়া, িভা‘অততয াতথ ভয় ভততা ারাত অদায় কযা ও নযানয কভি ম্পাদন কযায ভততা 

যকাতনা াভথিয ও েভতা অভায যনআ, একভাত্র অল্লায াাময ছাড়া। 

ভাপ্ত 

াআখ অবু্দর অমীম আফন ফাম 

নূরুন অরাোযফ পততায়া ভগ্র (৬৮৭-৬৮৫/২) 
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