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ভূিমকা 

 

িন�য় সকল �শংসার মািলক আ�াহ তাআলা, আমরা তার 

�শংসা কির, তার িনকট সাহাযয  াই, তার িনকট ইে�গফার 

কির। আমরা আমােদর �বৃি�র অিন� ও কুকেমরর বদ আআর 

েথেক তার িনকট  াই। িতিন যােক িহদায়াত কেরন, তােক েকউ 

েগামরাহ করেত পাের না, আর যােক িতিন েগামরাহ কেরন, 

তােক েকউ সুপথ েদখােত পাের না। আিম সাকয িদিি েয, 

আ�াহ বযততত েকান ইলাহ েনই, িতিন এক-তার েকান শরতক 

েনই। আিম আেরা সাকয িদিি েয, মুহা�দ আ�াহর বা�া ও 

রাসূল। আ�াহ তার উপর এবং তার বংশধর ও সাহাবােদর উপর 

এবং িকয়ামত পযর্ যারা তােদর সু�রভােব অনুসরর করেব, 

তােদর সকেলর উপর অসংখয-অগনন দরদ ও সালাম ববরর 

করন।  

অতঃপর: ‘িসফাতুস সালাত’ তথা সালােতর িনয়ম-প�িত সং�া্ 

এটা একটা েআাট পুি�কা, এেত আিম তাকিবর েথেক আর� কের 

সালাম পযর্ কুরআন ও হািদেসর দৃি�েকান েথেক সালােতর 

িনয়ম-প�িত বররনা কেরিআ। এ পুি�কা েলখার েকেষ আিম 
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আমােদর শায়খ আ�ামা আ�ুল আিজজ ইব ন আ�ু�াহ ইব ন বাজ 

এর দরস ও তাকিরর েথেক অেনক উপকৃত হেয়িআ। আ�াহ 

তােক জা�ােত সুউ� �ান দান করন। 

েদায়া করিআ আ�াহ আমােদর এ কুষ আমলেক বরকতময় করন 

এবং এেক একমাষ তার স�ি�র জনয কবুল করন। এর �ারা 

আমােক উপকৃত করন জতবেন ও মরের এবং �েতযক পাঠকেক। 

িতিন েদায়া কবুলকারত ও মেনাবা�না পূররকারত। 

 

েলখক 

শ�বােরর �থম �হর 

১৮/০৮/১৪২০িহ. 
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সালাত আদােয়র প�িত 
 

নবত সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম েযভােব সালাত আদায় 

কেরেআন িঠক েসভােব সালাত করাই সালােতর িবশ� প�িত। 
মােলক ইব ন হয়াইিরস রািদয়া�াহ আনহ বেলন: নবত সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেআন: 
 .صلوم كمي رمرتمو� مص�... 

“েতামরা আমােক েযভােব সালাত আদায় করেত েদখ, েসভােব 

সালাত আদায় কর”।०F

1 তাই নবত সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 

নযায় েয সালাত আদায় করেত  ায়, তার উি ত এ পু�েক বিররত 

প�িত অনুসাের সালাত আদায় করা: 

 

১. পিরপূরররেপ অযু করা, েযরপ আ�াহ তা‘আলা তার বারতেত 

িনেদরশ িদেয়েআন: 

                                                            
1 বুখাির, িকতাবুল আযান: (৬৩১) 
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َها﴿ ُّ
َ
َ � ِينَ  َٓ َّ �  ْ لَٰوةِ  إَِ�  ُ�ۡمُتمۡ  إَِذا َءاَمُنٓوا َّ ْ  �ص  وُُجوَهُ�مۡ  فَٱۡغِسلُوا

يِۡديَُ�مۡ 
َ
ۡ  إَِ�  َو� ْ  َمَرافِقِ �ص رُۡجلَُ�مۡ  بُِرُءوِسُ�مۡ  َو�ۡمَسُحوا

َ
�  إَِ�  َوأ  �ن �ۡلَكۡعَبۡ�ِ

ْۚ  ُجُنٗبا ُكنُتمۡ  ّهُروا ّّ �  ُكنُتم �ن فَٱ ََ وۡ  ّمۡر
َ
ٰ  أ وۡ  َسَفرٍ  َ�َ

َ
َحدٞ  َجآءَ  أ

َ
 ّمِنُ�م أ

وۡ  �ۡلَغآ�ِِط  ّمِنَ 
َ
ْ  فَلَمۡ  �لنَِّسآءَ  َ�َٰمۡسُتمُ  أ ْ َ�تَ  َمآءٗ  َ�ُِدوا َِّٗبا َصعَِٗدا ََّمُموا َّ 

 ْ يِۡديُ�م بِوُُجوهُِ�مۡ  فَٱۡمَسُحوا
َ
ُ  يُرِ�دُ  َما ّمِۡنهُۚ  َو� َّ َُۡ�م ِ�َۡجَعَل  �  ّمِنۡ  َعلَ

َُۡ�مۡ  نِۡعَمَتُهۥ َوِ�ُتِمّ  ِ�َُطّهَِرُ�مۡ  يُرِ�دُ  َوَ�ِٰ�ن َحَرٖج   �َۡشُكُرونَ  لََعّلُ�مۡ  َعلَ

 ]٦: يورة مليئبة[﴾ ٦

“েহ মুিমগর, যখন েতামরা সালােত দ�ায়মান হেত  াও, তখন 

েতামােদর মুখ ও কনুই পযর্ হাত েধধত কর, মাথা মােসহ কর 

এবং টাকনু পযর্ পা (েধধত কর)। আর যিদ েতামরা অপিবষ 

থাক, তেব ভােলাভােব পিবষ হও। আর যিদ অসু� হও িকংবা 

সফের থাক অথবা যিদ েতামােদর েকউ পায়খানা েথেক আেস 

অথবা েতামরা �ত সহবাস কর অতঃপর পািন না পাও, তেব 

পিবষ মািট �ারা তায়া�ুম কর। সুতরাং েতামােদর মুখ ও হাত 

�ারা মােসহ কর। আ�াহ েতামােদর উপর েকান সমসযা সৃি� 

করেত  ান না, বরং িতিন  ান েতামােদর পিবষ করেত এবং 
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তার িনআমত েতামােদর উপর পূরর করেত, যােত েতামরা 

কৃতজতা জাপন কর”।१F

1 

আ�ু�াহ ইব ন ওমর রািদয়া�াহ আনহ বররনা কেরন, নবত 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেআন: 
 »ة نا� طهور، وال صبقة من غلولال رقبل صال«

“পিবষতা বযততত সালাত কুবল করা হয় না, এবং িখয়ানেতর 

সদকাও কবুল করা হয় না”।२F

2 অতএব, সালাত আর� করার 

পূেবর �েতযক মুসিলেমর অবশয জরির পিরপূরররেপ পিবষতা 

অজরন করা। 

 

২. িকবলার িদেক মুখ কের দাঁড়ােনা, অথরাা মমায় অবি�ত পিবষ 

কাবা ঘর স�ুেখ েরেখ দাঁড়ােব। আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

لَّب  نََرىٰ  قَدۡ ﴿ ََ َّنَك  �صّسَمآءِ�  ِ�  وَۡجِهَك  ََ ۚ تَرۡ  قِۡبلَةٗ  فَلَُنَوّ�ِ  وَۡجَهَك  فََوّلِ  َضٮَٰها

َُۡث  �ۡ�ََراِم�  �صَۡمۡسِجدِ  َشۡطرَ  ْ  ُكنُتمۡ  َما وََح ۥۗ  وُُجوَهُ�مۡ  فََولّوا  َشۡطَرهُ

 ]١٤٤:ملقرة[﴾١

                                                            
1 সূরা মােয়দা: (৬) 
2 মুসিলম: (২২৪) 
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“আকােশর িদেক বার বার েতামার মুখ িফরােনা আিম অবশযই 

েদখিআ। অতএব আিম অবশযই েতামােক এমন িকবলার িদেক 

িফরাব, যা তুিম পআ� কর। সুতরাং েতামার ে হারা মসিজদুল 

হারােমর িদেক িফরাও এবং েতামরা েযখােনই থাক, তার িদেকই 

েতামােদর ে হারা িফরাও। আর িন�য় যারা িকতাব�া� হেয়েআ, 

তারা অবশযই জােন েয, তা তােদর রেবর পক েথেক সতয এবং 

তারা যা কের, েস বযাপাের আ�াহ গািফল নন”।३F

1 

আবু হরায়রা রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিররত, ভুল িনয়েম সালাত 

আদায়কারতর ঘটনায় নবত সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: 
 .»...ىام قم  ىل ملصالة فأيبغ ملوضوء نم ميتقبل ملقبلة«

“যখন তুিম সালােতর জনয দ�ায়মান হও, পিরপূরররেপ অযু কর 

অতঃপর িকবলা মুখত হও...”4F

2 

 

৩. সালাত আদায়কারত ইমাম বা মুনফােরদ েযই েহাক, সামেন 

সুতরা েরেখ দাঁড়ােব। সুবরা ইব ন মা ‘বাদ জুহািন রািদয়া�াহ 

আনহ বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেআন: 

                                                            
1 সূরা বাকারা: (১৪৪) 
2 বুখাির: (৭৯৩), মুসিলম: (৩৯৭) 
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مم ف ملصالة ولو �سهمٍ  لسستتْ «  »مدب�
“ততর বা বশরা িদেয় হেলও েতামােদর �েতযেক েযন সালােত 

সুতরা কােয়ম কের”।५F

1 আবু জর রািদয়া�াহ আনহ বেলন: নবত 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেআন:  
مم رص� فإذ  تستإ ىام نن ن� ربر  ملل مخررة ملرّدل،فإام « ىام قيح مدب�

مممير، وملرمة،  :لم ر�ن ن� ربر  ملل مخررة ملردل فإذ  رقطع صالر 
 .»وملكب مأليود

“যখন েতামােদর েকউ সালাত আদােয়র জনয দ�ায়মান হয়, 

তখন তার সামেন উেটর উপর আেরাহত বযিির েহলান েদয়ার 

জনয িপআেন রাখা িঠকার নযায় েকান িকআু সুতরা িহেসেব রাখাই 

যেথ�, কারর যিদ অনুরপ িঠকা না থােক, তাহেল তার সালাত 

গাধা, নারত ও কােলা কুকুর ভ� কের িদেত পাের”।६F

2 সুতরার 

কাআাকািআ দাঁড়ােব ও তার িনকটবতরত হেয় সালাত আদায় করেব। 

আবু সাইদ খুদির রািদয়া�াহ আনহ বররনা কের, নবত সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেআন: 

                                                            
1 হােকম: (১/২৫২), তাবরািন িফল কািবর: (৭/১১৪), হািদস নং: (৬৫৩৯), 

আহমদ: (৩/৪০৪), “মাজমাউজ জাওয়ােদ” িলল হায়সািম: (২/৫৮)  
2 মুসিলম: (৫১০) 
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  .»ىام صد مدب�مم فليصلى ىل يتةٍ، ولبن� مغهي«

“েতামােদর েকউ যখন সালাত আদায় কের, েস েযন সুতরার 

িদেক িফের সালাত আদায় কের ও তার িনকটবতরত হয়”।७F

1 সুতরা 

ও তার মাঝখােন একিট বকির অিত�ম করার জায়গা ফাঁকা 

রাখেব, অথবা েসজদার জায়গা পিরমার খািল রাখেব। িতন 

হােতর অিতিরি ফাঁকা রাখেব না। অনুরপ দুই কাতােরর মােঝও 

এর েবশত ফাঁকা রাখেব না। সাহাল ইব ন সা‘দ সােয়িদ বররনা 

কেরন:  
 .»ملبمر مر ملشيةو��  ملسو هيلع هللا ىلص نن ن� مصد ريول م «

“রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সালােতর জায়গা ও 

েদয়ােলর মােঝ একিট বকির অিত�ম করার পিরমার জায়গা 

ফাঁকা িআল”।८F

2 যিদ েকউ তার সামেন েথেক অিত�ম করেত  ায়, 

তােক �িতহত ও �িতেরাধ করেব, েস িবরত না হেল শিি �ারা 

                                                            
1 আবু দাউদ: (৬৯৮), আলবানত সিহহ আবু দাউেদ (১/১৩৫) বেলন, হািদসিট 

হাসান ও সিহহ। েলখক বেলন: আিম েশােনিআ শায়খ ইব ন বাজ 

রািহমাহ�াহ ‘বুলুগল মারাম’ এর (২৪৪) নং হািদেসর িটকায় বেলন: “এ 

হািদেসর সনদ খুবই সু�র, এ হািদস �ারা সুতরা ও তার িনকটবতরত হেয় 

সালাত আদােয়র গরর �মাির হয়”।  
2 বুখাির: (৪৯৬), মুসিলম: (৫০৮), “সুবুলুস সালাম” িল সানআিন : (২/১৪৫) 
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তােক �িতহত করেব। আবু সাঈদ খুদির রািদয়া�াহ আনহ বররনা 

কেরন, আিম রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামেক বলেত 

েশােনিআ: 
ىام صد مدبمم ىل  ء تستإ من مليس، فأرمد مدب من �تيز ن� ربر  «

 ؛ فإذمي هو شيطين
ْ
 .»فليبفْد ، فإن مب فليقيرل

“েকান বযিি যখন সুতরাং িনেয় সালাত আদায় কের, েয তােক 

মানুব েথেক আড়াল কের রােখ, অতঃপর েকউ যিদ তার সামেন 

েথেক েযেত  ায়, েস তােক �িতহত করেব, েস িবরত না হেল 

তার সােথ যু� করেব। কারর েস শয়তান”।९F

1 মুসিলেমর অপর 

বররনায় আেআ, “কারর তার সােথ শয়তান রেয়েআ”।१०F

2  

                                                            
1 বুখাির: (৫০৯), মুসিলম: (৫০৫) 
2 মুসিলম: (৫০৬), েলখক বেলন: আ�ামা ইব ন বাজেক আিম “বুলুগল মারাম” 

এর (২৪৮) নং হািদেসর বযাখযায় বলেত েশােনিআ: “এ হািদস �ারা �মািরত 

হয় েয, যখন েকান বযিি মুসি� ও তার সুতরার মধয িদেয় েযেত  ায়, তখন 

মুসি�র জনয  বধ রেয়েআ তােক �িতহত করা। অনযানয হািদস �ারা বুঝা 

যায়, মুসি� তার সামেন িদেয় অিত�মকারতেক বাধঁা িদেব, তার সামেন 

সুতরাং থাক বা না থাক, তেব দূর িদেয় অিত�ম করেল িভ� কথা। আর 

অিত�মকারতেক সহজতর প�িত �ারা �িতেরাধ করেব, েযমন উেটর 

বা�ােক �িতেরাধ করা হয়”।  
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মুসি�র সামেন িদেয় যাওয়া  বধ নয়। আবু জুহাইম রািদয়া�াহ 

আনহ েথেক বিররত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বেলেআন: 
لو ردلم� ملير� ن� ربم ملص� ميام علي  لنن من رقف مر�د� ر�ام ل من «

 »من رمّر ن� ربر 

“মুসি�র সামেন েথেক অিত�কারত বযিি যিদ জানত, তার উপর 

িক পিরমার পাপ হেি, তাহেল সামেন িদেয় যাওয়ার ে েয়  ি�শ 

পযর্ অেপকা করা তার জনয উ�ম িআল”। এ হািদেসর একজন 

বররনাকারত আবু নাদর বেলন: আমার মেন েনই িতিন িক 

বেলেআন:  ি�শ িদন, অথবা  ি�শ মাস অথবা  ি�শ বআর”।११F

1 

ইমােমর সুতরাং তার িপআেন অব�ানরত সকেলর সুতরাং িহেসেব 

যেথ�। আ�ু�াহ ইব ন আ�ােসর হািদেস রেয়েআ, িতিন একিট 

মাদত গাধার িপেঠ  েড় আগমন কেরন, তখন সেবমাষ িতিন 

সাবালক হেয়েআন, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম িবদায় 

হেজ িমনায় দাঁিড়েয় েদয়াল বযততত মানুবেদর িনেয় সালাত আদায় 

করেত িআেলন, ইব ন আ�াস �থম কাতােরর কতক মুসি�র 

সামেন িদেয় গাধার িপেঠ আেরাহর অব�ায় অিত�ম কেরন, 

                                                            
1 বুখাির: (৫১০), মুসিলম: (৫০৭) 
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অতঃপর গাধার িপঠ েথেক েনেম রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর িপআেন অনযেদর সােথ কাতাের শািমল হেয় সালাত 

আদায় কেরন। তার এ আ ররেক েকউ িতর�ার বা অপআ� 

কেরিন।१२F

1 আিম আমােদর শায়খ ইব ন বায রািহমাহ�াহেক বলেত 

েশােনিআ:“এর �ারা �মািরত হয় েয, ইমােমর সুতরাং মুিািতেদর 

সুতরাং িহেসেব গরয, অতএব ইমােমর সামেন সুতরাং থাকেল 

মুিািতেদর সামেন িদেয় অিত�ম করা েদাবরতয় নয়”।१३F

2 

 

৪. দাঁড়ােনা অব�ায় তাকিবের তাহিরমা বলা। মুসি� আ�াহর 

 নকটয অজরেনর জনয েয নফল অথবা ফরয সালাত আদােয়র 

ইিা কেরেআ, অ্ের তার িনয়ত করেব ও মুেখ  مرب م  “আ�াহ 

আকবার” বলেব, এবং েসজদার জায়গায় দৃি� েরেখ হােতর 

আ�ুলসমূহ িমিলেয় উভয় হাত কাঁধ অথবা কান পযর্ হাত 

উঠােব। কারর ভুল প�িতেত সালাত আদায়কারতর হািদেস নবত 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেআন: «ىام قم  ىل ملصالة فكب» 

                                                            
1 বুখাির: (৪৯৩), মুসিলম: (৫১৪) 
2 বুখািরর (৪৯৩) নং হািদেসর বযাখযায় িরয়ােদ অবি�ত ‘জােম সারা’য় 

১০/০৬/১৪১৯িহ. তািরেখ আিম তার এ বিবয  বর কির। 
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“যখন তুিম সালােতর জনয দাঁড়াও, তাকিবর বল”।१४F

1 আ�াহ 

তাআলা বেলন: ﴿ ْ ِ  َوقُوُموا ّ ] ٢٣٨:ملقرة[﴾٢ َ�ٰنِتِ�َ  َِ  “এবং আ�াহর 

জনয দাঁড়াও িবনতত হেয়”।१५F

2 

ইমরান ইব ন হািসন রািদয়া�াহ আনহেক রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: 
 »صلى قيئماي، فإن لم �ستطْع فقيعبما، فإن لم �ستطع فدد َجغٍْب «  

“দাঁিড়েয় সালাত আদায় কর, যিদ না পাড় তেব বেস সালাত 

আদায় কর, যিদ না পাড় তেব কাত শেয় সালাত আদায় কর”।१६F

3 

ওমর ইব ন খা�াব রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিররত, নবত সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেআন: «ىذمي مألعميل نيلييت» “িন�য় িনয়েতর 

উপর আমল িনভররশতল”।१७F

4 

িনয়ত মুেখ উ�ারর করেব না, কারর নবত সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম ও তার সাহাবােয় েকরাম িনয়ত মুেখ উ�ারর কেরনিন। 

আ�ু�াহ ইব ন ওমর রািদয়া�াহ আনহ বেলন, সালাত আর� করার 

                                                            
1 বুখাির: (৭৯৩), মুসিলম: (৩৯৭) 
2 সূরা বাকারা: (২৩৮) 
3 বুখাির: (১১১৭) 
4 বুখাির: (১), মুসিলম: (১৯০৭) 
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সময় রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম কাঁধ বরাবর উভয় হাত 

উঠােতন, যখন িতিন রকুর জনয তাকিবর বলেতন ও রকু েথেক মাথা 

উঠােতন অনুরপ হাত উঠােতন, তেব েসজদা েথেক মাথা উঠােনার 

সময় িতিন অনুরপ করেতন না। অনয বররনায় আেআ:  
 »من ملر�دت� رفع ربر و�ام قيح « 

“যখন িতিন দু’রাকাত পূরর কের উঠেতন, উভয় হাত উঠােতন”।१८F

1 

মািলক ইব ন হয়াইিরস রািদয়া�াহ আনহর হািদেস রেয়েআ, রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম যখন তাকিবর বলেতন, তখন িতিন 
উভয় কান বরাবর হাত উঠােতন, যখন িতিন রকু করেতন তখনও 
িতিন উভয় কান বরারব হাত উঠােতন, রকু েথেক মাথা উিঠেয় িতিন 
বলেতন: «يمع م  لن حبإ মুসিলেমর বররনায় রেয়েআ: « دت �يام

 িতিন উভয় হাত দু’ কােনর লিত বরাবর“ نهمي فروع ماذي 

কেরেআন”।१९F

2 

কখন উভয় হাত কান বা কাঁধ পযর্ উঠােনা হেব এ স�েকর বিররত 

হািদসগেলা িতন �কার:  

                                                            
1 বুখাির: (৭৩৫) ও (৭৩৯), মুসিলম: (৩৯০) 
2 বুখাির: (৭৩৭), মুসিলম: (৩৯১) 
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�থম �কার: এ �কার হািদস �ারা বুঝা যায়, রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম আেগ হাত উিঠেয় তাকিবর বেলেআন। ইব ন ওমর 

রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিররত:  
ىام قيح للصالة رفع ربر  دت ر�وذي ديو مغكبي ، نم  ملسو هيلع هللا ىلصنن ريول م  «

 »كب

“রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম যখন সালােতর জনয 

দাঁড়ােতন, উভয় হাত কান পযর্ উঠােতন অতঃপর তাকিবর 

বলেতন”।२०F

1 আবু হমাইদ সােয়িদ রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিররত:  
ياَم نهمي مغكبي   ملسو هيلع هللا ىلصنن ريول م  « ىام قيح ىل ملصالة ررفع ربر  دت ��

 »نم ر��بى 

“রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম যখন সালােত দাঁড়ােতন, 

তখন িতিন উভয় হাত কাঁধ বরাবর উঠােতন, অতঃপর তাকিবর 

বলেতন”।२१F

2 

ি�ততয় �কার: এ �কােরর হািদস �ারা বুঝা যায়, রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম তাকিবর বলার পর হাত উঠােতন। আবু কালাবা 

েথেক বিররত, িতিন মােলক ইব ন হয়াইিরসেক েদেখেআন, িতিন সালাত 

                                                            
1 মুসিলম: (৩৯০) 
2 বুখাির: (৭৩৭), মুসিলম: (৩৯১) 
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আদােয়র সময় তাকিবর বেল অতঃপর উভয় হাত উঠােতন... িতিন 

বেলন রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম অনুরপ করেতন”।२२F

1 

তৃততয় �কার: এ �কােরর হািদস �ারা বুঝা যায়, িতিন তাকিবেরর 

সােথ হাত উিঠেয়েআন, তাকিবর েশব হাত উঠােনাও েশব। আ�ু�াহ 

ইব ন ওমর রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিররত, িতিন বেলন: “আিম 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামেক সালােত তাকিবর আর� 

করেত েদেখিআ, িতিন তাকিবর বলার সময় উভয় হাত কান পযর্  

উিঠেয়েআন”।२३F

2  

অতএব েয বযিি এসব প�িতর েয েকান একিটর অনুসরর করল, েস 

সু�েতর উপর আমল করল।২৪F

3 

আর েসজদার জায়গায় দৃি� রাখা, মাথা ঝুিকেয় রাখা ও যমতেন দৃি� 

িনেকপ করার �মার হেি বায়হািক ও হােকম বিররত হািদস, যার 

�পেক রাসূেলর দশজন সাহািব েথেক বিররত হািদস রেয়েআ।২৫F

4 

                                                            
1 বুখাির: (৭৩৭), মুসিলম: (৩৯১) 
2 বুখাির: (৭৩৮), মুসিলম: (৩৯০) 
3 েদখুন: ফাতহল বাির িল ইব ন হাজার: (২/৩২৮), সুবুলুস সালাম: (২/২১৭) 
4 সুনানুল কুবরা িলল বায়হািক: (২/২৮৩), (৫/১৫৮), হােকম: (১/৪৭৯), 

হােকম হািদসিট সিহহ বেলেআন এবং জাহািব তার সমথরন কেরেআন। 
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আবু হরায়রা রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিররত, নবত সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলেআন: 
َطَفّن « ْْ لنته� مقومح ررفدون منصيرهم ىل ملسميء ف صالرهم، مو ل�

 .»منصير�هم

“যারা তােদর সালােত আসমােনর িদেক দৃি� উঠায়, তারা অবশযই 

িবরত থাকেব, অথব তােদর দৃি� হরর করা হেব”।२६F

1 

 

৫. উভয় হাত িনে  নািমেয় বুেকর উপর ডান হাত বাম হােতর িপঠ-

কি�-বাহর উপর রাখা। ওয়ােয়ল ইব ন হজর রািদয়া�াহ আনহ 

েথেক বিররত, িতিন বেলন: “আিম রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর সােথ সালাত আদায় কেরিআ, িতিন বুেকর উপর বাম 

হােতর উপের ডান হাত েরেখেআন”।२७F

2 এ হািদস রকু েথেক উঠার পর 

                                                                                                               
আহমদ: (২/২৯৩), আলবানত তার “িসফাতুস সালাত” �ে� অনুরপ 

হািদসেক সিহহ বেলেআন।  
1 মুসিলম: (৪২৯) 
2 সিহহ ইব ন খুজাইমাহ: (১/২৪৩), হািদস নং: (৪৭৯), েলখক বেলন: আিম 

আ�ামা ইব ন বাজ রহ.েক বুলুগল মারােমর (২৯৩) নং হািদেসর বযাখযায় 

বলেত েশােনিআ: “ইমাম আহমদও কুবাইসা সূেষ তার িপতার সনেদ নবত 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক বররনা কেরেআন েয, নবত সা�া�াহ 
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দাঁড়ােনা অব�ােকও শািমল কের। কারর ওয়ােয়ল ইব ন হজেরর 

হািদেসর অপর শে� বিররত আেআ েয, িতিন বেলন: আিম রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামেক েদেখিআ: “যখন িতিন সালােত 

দ�ায়মান থাকেতন, ডান হাত �ারা বাম হাত পাকড়াও করেতন”।२८F

1 এ 

হািদেস ডান হাত �ারা বাম হাত পাকড়াও করা রেয়েআ। অনযানয 

হািদেস বুেকর উপর ডান হাত বাম হােতর উপর রাখা রেয়েআ। ইব ন 

উসাইিমন রিহমাহ�াহ বেলন: “এ দু’ অব�ায়  বধ: �থমত ডান হাত 

�ারা বাম হাত পাকড়াও করা। ি�ততয়ত ডান হাত বাম হােতর উপর 

রাখা”।२९F

2 সাহাল ইব ন সাদ েথেক বিররত, িতিন বেলন: “মানুবেদরেক 

বলা হত, পুরব েযন সালােত তার ডান হাত বাম হােতর বাহর উপর 

রােখ”। আবু হােযম বেলন: এখান েথেক আিম িনি�ত েয, এটা 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর িনেদরশ িআল”।३०F

3 আ�ামা 

                                                                                                               
আলাইিহ ওয়াসা�াম তার উভয় হাত বুেকর উপর রাখেতন, এ হািদেসর 

সনদ হাসান”। 
1 নাসািয়: (৮৮৭), আলবানত সুনােন নাসািয়েত হািদসিট সিহহ বেলেআন: 

(১/১৯৩) 
2 “শারহল মুমিত”: (৩/৪৪) 
3 বুখাির: (৭৪০) 
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ইব ন বাজ রািহমাহ�াহেক বলেত েশােনিআ: “হেত পাের এটা আেরক 

�কার, আবার হেত পাের এর উে�শয ওয়ােয়েলর হািদস অনুরপ”।३१F

1 

 

৬. সালাত শর করার েদায়া �ারা সালাত আর� করা। সালাত শর 

করার অেনক েদায়া রেয়েআ, েসখান েথেক েয েকান একিট েদায়া 

পড়া, তেব একািধক েদায়া একসােথ না পড়া, বরং এক এক সময় 

এক এক েদায়া পড়া। সালাত আর� করার কতক েদা‘আ: 

এক. আবু হরায়রা রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিররত, িতিন বেলন: 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম তাকিবর বেল িকরাত আর� 

করার আেগ িকআু সময়  ুপ থাকেতন। আিম বললাম: েহ আ�াহর 

রাসূল! আমার িপতা-মাতা আপনার উপর উাসগর! আপিন তাকিবর ও 

িকরােতর মধযবতরত সমেয়  ুপ েথেক িক বেলন? িতিন বলেলন: “আিম 

বিল: 
 � ََقى ْب نس� و�� َرطيريَم كمي نيَعْبَت ن� مل و وملارب، م   م  نيعب
� من َرطيريَم 

ْ
�س، م  مْغسل َّ من َرطيريَم كمي ر�غّا مبوب� مألني � من م

  .»نيبلو ومليء وملَبَدب 

                                                            
1 বুলুগল মারােমর (২৯৩) নং হািদেসর বযাখযার সময় আিম এ কথা েশােনিআ। 
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“েহ আ�াহ তুিম আমার ও আমার পােপর মেধয দূরর সৃি� কর, েযমন 

দূরর সৃি� কের িদেয়আ পূবর ও পি�েমর মেধয। েহ আ�াহ তুিম 

আমােক আমার পাপ েথেক পিবষ কর, েযমন পিবষ করা হয় সাদা 

কাপড় ময়লা েথেক। েহ আ�াহ আমােক আমার পাপ েথেক েধধত কর 

বরফ, পািন ও ডা�া �ারা”।३२F

1  

দুই. সালাত আদায়কারত ইিা করেল িনে�র েদায়াও পড়েত পাের: 
ك، وال �َ غ��ك«  . »يبحيذ  م  ودمبك، وربيرك ميم ، ورديل جب�

“েহ আ�াহ েতামার পিবষতা ও �শংসার মাধযেম েতামার তাসিবহ 

পাঠ করিআ, েতামার নাম বরকতময়, েতামার স�ান সুমহান, তুিম 

বযততত েকান ইলাহ েনই”।३३F

2 
                                                            
1 বুখাির: (৭৪৩), মুসিলম: (৫৯৮) 
2 মুসিলম: (৩৯৯), মুসা�াফ আ�ুর রা�াক: (২৫৫৫-২৫৫৭), ইব ন আিব 

শায়বাহ: (১/২৩০), (২/৫৩৬), ইব ন খুজাইমাহ: (৪৭১), হােকম: (১/২৩৫), 

হােকম হািদসিট সিহহ বেলেআন এবং ইমাম জাহািব তার সমথরন কেরেআন। 

ইব ন তাইিময়া বেলন: “ওমর রািদয়া�াহ আনহ এ েদায়ািট উ��ের পেড় 

মানুবেদর িশকা িদেতন। যিদ এটা �তকৃত সু�ত না হত, িতিন তা করেতন 

না, অনযানয মুসিলমরাও তা েমেন িনেতন না”। েদখুন: কােয়দা িফল 

ইে�ফতাহ: (পৃ.৩১), যাদুল মায়াদ িল ইব ন কাইিয়ম: (১/২০২-২০৬), ইমাম 

আহমদ দশিট কারের সালােতর শরেত ওমর েথেক বিররত হািদসিট �হর 

কেরেআন। েদখুন: যাদুল মা‘য়াদ: (১/২০৫), েলখক বেলন: আিম ইমাম 
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িতন. সালাত আদায়কারত ইিা করেল আিল রািদয়া�াহ আনহ েথেক 

বিররত েদায়াও পড়েত পাের, আিল রািদয়া�াহ আনহ বেলন: রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম যখন সালােত দাঁড়ােতন, বলেতন: 
ي ومي مذي من مل ��، « ي مسلما وجه  وجل ل م فطر ملسمومت ومألرح دغيفا

�س� ، و�ييم، ومي    رب ملديل�،  ال �ك  ل و�يل  ممرت ىن صال  و�
ومذي من ملسلم�، م  مذ  ملل  ال � ىال مذ ، مذ  ر� ومذي عببك، ظلم  
ذفر ومعتف  نيذا فيغفر ل اذو� جيداي، ىذ  ال رافر ملذوب ىال مذ ، 
ومهب� ألدسن مألرالو ال رهبم ألدسغهي ىال مذ ، ومصف ع� يسئهي ال 

ي ، ويدبر ، وم � ه  نيبر ، ومل  لسس رفف ع� يسئهي ىال مذ ، ل
 .»ىل ، مذي ن  و�ل ، ربير�  ورديل ، ميتافرك ومروب ىل 

“আিম একিন�ভােব আ�সমপরর করলাম মহান আ�াহর পােন, িযিন 

আসমান ও যমতন সৃি� কেরেআন, আিম মুিশিরকেদর অ্ভুরি নয়। 

িন�য় আমার সালাত, আমার কুরবািন, আমার জতবন ও আমার মরর 

                                                                                                               
আ�ুল আিযয ইব ন বায রহ.েক “রাওজুল মুরিব” (২/২৩) �ে�র বযাখযায় 

বলেত েশােনিআ: “এ হািদসিট এক দল সাহািব েথেক বিররত”। আিম (েলখক) 

বলিআ: এ হািদসিট আবু বকর, ওমর, উসমান, আেয়শা, আনাস, আবু সাঈদ 

ও আ�ু�াহ ইব ন মাসউদ বররনা কেরেআন, এ েদা‘আর মাধযেম ওমর, আবু 

বকর ও উসমান তােদর সালাত আর� করেতন। েদখুন: আল-মুনতাকা 

মা’আ নাইলুল আওতার”: (১/৭৫৬) 
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একমাষ দু’জাহােনর পালনকতরা আ�াহ তাআলার জনয িনেবিদত, তার 

েকান শিরক েনই, আমােক এরই িনেদরশ েদয়া হেয়েআ, আিম 

মুসিলমেদর অ্ভুরি। েহ আ�াহ তুিমই মািলক, তুিম বযততত েকান 

ইলাহ েনই, তুিম আমার রব, আিম েতামার বা�া, আিম আমার 

নফেসর উপর যুলম কেরিআ, আিম আমার অপরাধ �তকার করিআ, 

অতএব, আমার সকল পাপ েমা ন কর। িন�য় তুিম বযততত েকউ 

পাপ েমা ন করেত সকম নয়। আমােক উ�ম আদেশরর দতকা দান 

কর, যার দতকা একমাষ তুিম বযততত েকউ িদেত সকম নয়। তুিম 

আমার িনকট েথেক বদ আখলাক দূরতভূত কর, তুিম বযততত েকউ তা 

দূরতভূত করেত সকম নয়। আিম েতামার দরবাের হািজর, তুিম 

কলযারময়, সকল কলযার েতামার হােত, অকলযার েতামার পক েথেক 

নয়, আিম েতামার উপর েসাপদর এবং েতামার িনকটই �তযাবতরন 

করব। তুিম বরকতময় ও মহান। আিম েতামার িনকট ইে�গফার 

করিআ এবং েতামার িনকটই তাওবা করিআ”।३४F

1 সালাত আদায়কারত এ 

                                                            
1 মুসিলম: (৭৭১) 
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আাড়া আেরা অনযানয েদায়া পড়েত পােরন, যা রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক বিররত।৩৫F

1 

                                                            
1 ইব ন তাইিময়া রহ. “কােয়দাহ িফ আনওয়ািয়ল ইে�ফতাহ” (পৃ.৩১) �ে� উে�খ 

কেরন: সালাত আর� করার েদায়া « يبحيذ  م বা «وجه  وجل বা এ ধরেরর 

অনয েকান েদায়ার সােথ খাস নয়, বরং রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 
েথেক বিনরত েয েকান েদায়ার মাধযেমই সালাত আর� করা যায়, তেব েকানিট 
পড়া েবশত উ�ম এটা �মািরত হয় অনয দিলেলর িভি�েত। আিম (েলখক) 

আ�ামা আ�ুল আযতয ইব ন বায রহ.েক “বুলুগল মারাম” এর (২৮৭) নং 

হািদেসর বযাখযায় বলেত েশােনিআ: “সালাত আর� করার একিট েদায়াই যেথ�, 

একািধক েদায়া এক সােথ পড়েব না, নফল সালােত েয েদায়া পড়া  বধ, ফরজ 
সালােতও তা পড়া  বধ, তেব েযসব েদায়া ল�া তা রােতর সালােত পড়াই 
উ�ম”। আমরা এখােন সালাত আর� করার আেরা িকআু েদায়া উে�খ করিআ: 

 ার. আ�ুর রহমান ইব ন আউফ বেলন, আিম আেয়শা রািদয়া�াহ আনহােক 

িজজাসা কির, েকান েদায়ার মাধযেম রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম রােতর সালাত আর� করেতন? িতিন বেলন: িতিন যখন রােত 

সালােতর জনয উঠেতন, তখন িতিন িনে�র েদায়া �ারা সালাত আর� 

করেতন: 

 ملايب علم ومألرح، ملسمومت و�سمفيل،فيطر ومينئيل جبمئيل رّب  م «

 في  مرتلف لي مهب� �تلفون، في  نذوم فيمي عبيدك ن� ت�م مذ  وملشهيدة،

 .»مستقيم طصم ىل �شيء من رهبم ىذ  نإاذ  ممق من
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“েহ আ�াহ তুিম িজবরাঈল, িমকাঈল ও ইসলািফেলর রব, আসমান ও যমতন 

সৃি�কারত, দৃশয ও অদৃেশযর জােনর অিধকারত, তুিমই বা�ােদর িবতিকরত 

িববেয় ফয়সালা �দানকারত। মানুেবর িবতিকরত িববেয় তুিম আমােক সিঠক 

পেথর িদশা দান করন, িন�য় তুিম যােক ইিা কর সিঠক পেথর িদশা 

�দান কর”। মুসিলম: (৭৭১) 

পা ঁ. আনাস সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক বিররত, এক বযিি সালােতর 

কাতাের অনু�েবশ কের, যখন িন�াস তােক কাবু কের েফেলিআল, েস বেল:  

م طيباي مبير�ا في « م كل�ا  »مممب   حبا

“আ�াহর জনয অিধক, পিবষ ও বরকতময় �শংসা”। রাসূলু�াহ সা�া�হ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: “আিম েদেখিআ বােরা জন েফেরশতা এর 

সাওয়াব উিঠেয় েনয়ার জনয �িতেযািগতা করেআ”। মুসিলম: (৬০০) 

আয়. ইব ন ওমর রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিররত, িতিন বেলন: আমরা রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম সােথ সালাত আদায় করেতিআলাম, আমােদর 

েথেক একজন বলল: 

م، مرب م « م،   ومممب كب�ا  »ومصيالا  ن�رة م  ويبحين كل�ا

“আ�াহ মহান, তার জনয অগিরত �শংসা এবং সকাল-স�যায় তারই 

পিবষতা”।: রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন “এ েদা‘আ েশােন 

আিম আ�যর হলাম, এর জনয আসমােনর �ার খুেল েদয়া হেয়েআ”।: (৬০১) 

সাত. আেসম ইব ন হমাইদ বেলন, আিম আেয়শা রািদয়া�াহ আনহােক িজজাসা 

কেরিআ, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম রােতর সালাত িকেসর 

মাধযেম আর� করেতন? িতিন বেলন: তুিম আমােক এমন একিট িববয় 
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স�েকর িজজাসা কেরআ, যার স�েকর েতামার পূেবর েকউ আমােক িজজাসা 

কেরিন, তার অভযাস িআল দািঁড়েয়, “দশবার তাকিবর বলেতন, দশবার 

তাহিমদ তথা আল-হাদুি�াহ বলেতন, দশবার তাসিবহ তথা সুবহানা�াহ 

বলেতন, দশবার তাহিলল তথা লাইলাহা ই�া�াহ আ�াহ আকবার বলেতন, 

দশবার ইে�গফার বলেতন, অতঃপর বলেতন: 
 .»م  مغفر ل، ومهب�، ومرزق�، وعف�، معوا ني  من ضيق ملقيح روح ملقييمة

“েহ আ�াহ তুিম আমােক কমা কর, আমােক িহদায়াত কর, আমােক িরযক 

দান কর, আমােক আিফয়াত তথা িনরাপ�া দান কর, আিম আ�াহর িনকট 

িকয়ামেতর িদন সংকতররতা েথেক পানাহ  ািি”। আব ুদাউদ: (৭৬৬), নাসািয়: 

(১৬১৭), আহমদ: (৬/১৪৩), এ হািদসিট আলবানত “িসফাতুস সালাত” 

(৮৯) ও “সিহহ আবু দাউেদ” (১/১৪৬) সিহহ বেলেআন। 

আট. ইব ন আ�াস রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিররত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম রােত তাহা�ুেতর জনয উেঠ বলেতন: 

 ل  مممب، مذ  ذور ملسمومت ومألرح ومن فيهن، ول  مممب مذ  قيىم ملسمومت م «
ول  مممب ل  ] [ول  مممب مذ  رب ملسمومت ومألرح ومن فيهن[ومألرح ومن فيهن 

ول  ] [ول  مممب مذ  مل  ملسمومت ومألرح] [مل  ملسمومت ومألرح ومن فيهن
، ووعبك ممق، وقول  مم] [مممب ق، ولقياك ممق، وملغة دق، وملير دق، مذ  ممق�

م  ل  ميلم ، وعلي  رو� ، و�  ] [دق، وملسيعة دقملسو هيلع هللا ىلص وملبيون دق، و�مب 
 ، ، ومي مّرْرت�  مغ ، و�ل  مذب ، و�  ريصم ، و�ل  ديكم ، فيغفر ل مي قّبم �

، ومي معلغ �  ر، ال � ىال مذ ] [ومي مسرْت� ح، ومذ  ملخرى مذ  ىلل ال � ىال ] [مذ  ملقبى
 ،]مذ 
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৭. অতঃপর সালাত আদায়কারত বলেব: «معوا ني  من ملشيطين ملرجيم» 
কারর আ�াহ তাআলা বেলন: 

َت  �َإَِذا﴿
ۡ
ۡرَءانَ  قََرأ َُ ِ  فَٱۡسَتعِذۡ  �ۡل َّ ََۡ�ٰنِ  ِمنَ  بِٱ  ] ٩٨:ملحل[﴾٩ ِجَمِ �صرّ  �صّش

                                                                                                               
“েহ আ�াহ সকল �শংসা েতামার জনয, তুিম আসমান-যমতন ও উভেয়র 

মধযবতরত নূর, েতামার জনযই সকল �শংসা, তুিম আসমান-যমতন ও উভেয়র 

মেধয িবদযমান সকল ব র পির ালনা ও রকরােবকরকারত, েতামার জনয 

সকল �শংসা, তুিম আসমান-যমতন ও উভেয়র মধযবতরত সব িকআুর মািলক, 

েতামার জনয সকল �শংসা, তুিম আসমান ও যমতেনর �ভু, েতামার জনয 

সকল �শংসা, তুিমই সতয, েতামার ওয়াদা সতয, েতামার কথা সতয, েতামার 

সাকাত সতয, জা�াত সতয, জাহা�াম সতয, নবতগর সতয, মুহা�দ সতয, 

িকয়ামত সতয, েহ আ�াহ েতামার িনকট আ� সমপরর করলাম, েতামার 

উপর তাওয়ামুল করলাম, েতামার উপরই ঈমান আনয়ন করলাম, েতামার 

িদেকই মেনািনেবশ করলাম, েতামার মাধযেমই আিম তকর কির এবং েতামার 

িনকটই আিম ফয়সালা  াই, অতএব তুিম আমার অ�-প�াা, দৃশয ও অদৃশয 

সকল পাপ েমা ন কর, তুিমই আিদ এবং তুিমই অ্। তুিম আমার ইলাহ, 

তুিম বযততত েকান ইলাহ েনই”। বখুাির: (৬৩১৭), (৭৩৮৫), (৭৪৪২), 

(৭৪৯৯), মুসিলম: (৭৬৯), আেরা েদা‘আর জনয েদখুন: “যাদুল মা‘য়াদ”: 

(১/২০২-২০৭) 
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“সুতরাং যখন তুিম কুরআন পড়েব আ�াহর কােআ িবতািড়ত 

শয়তান হেত পানাহ  াও”।३६F

1 অথবা বলেব: 
 .»معوا ني  ملسميع ملدليم من ملشيطين ملرجيم، من همزإ، وذفْ ، وذفل «

“আ�াহর িনকট িবতািড়ত শয়তান েথেক পানাহ  াই, তার আআর 

েথেক, তার অহ�ার েথেক ও তার খারাপ অনুভূিত েথেক”।३७F

2 

 

৮. আে� سم م  ملرحن ملرديم� বলা। আনাস রািদয়া�াহ আনহ েথেক 

বিররত, িতিন বেলন: “আিম রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম, 

আবুবকর, ওমর ও উসমােনর িপআেন সালাত আদায় কেরিআ, তােদর 
েকউ িবসিম�াহ েজাের বেলনিন”।३८F

3 িবসিম�াহ একিট স�ূরর 

আয়াত।৩৯F

4 

                                                            
1 সূরা নাহল: (৯৮) 
2 আহমদ: (৩/৫০), আবু দাউদ: (৭৭৫), িতরিমিয: (২৪২) ইতযািদ। 
3 আহমদ: (৩/২৬৪), নাসািয়: (৯০৭), ইব ন খুজাইমাহ: (১/২৪৯), হািদস নং: 

(৪৯৫), আলবানত “সিহহ নাসািয়েত”: (১/১৯৭) হািদসিট সিহহ বেলেআন। 
4 েলখক বেলন : আিম আ�ুল আিযয ইব ন বাজ রহ.েক “বুলুগল মারাম” 

�ে�র (২৯৭-৩০০) নং হািদেসর বযাখযা �দােনর সময় বলেত েশােনিআ: 

“িবসিম�াহ একিট �য়ংস�ূরর আয়াত, এটা ফােতহা িকংবা অনয েকান সূরার 

অংশ নয়, দুই সূরার মাঝখােক পৃথক করার জনয আ�াহ এ সূরা আয়াত 
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৯. সূরা ফােতহা িতলাওয়াত করা: 

ِ  �ۡ�َۡمدُ ﴿ ّ  إِيّاكَ  ٣�ّ�ِينِ  يَۡومِ  َ�ٰلِِك  ٢�صرِّحَمِ  �صّر� ١�ۡلَ�ٰلَِم�َ  َرّبِ  َِ

َ�َٰط  ۡهِدنَا ٤�َۡسَتعِ�ُ  �يّاكَ  َ�ۡعُبدُ  ِ َّ ِينَ  ِصَ�َٰط  ٥�صُۡمۡسَتََِمَ  �ص َّ ۡ�َعۡمَت  �
َ
� 

َِۡهمۡ  َِۡهمۡ  �صَۡمۡغُضوِب  َ�ۡ�ِ  ٦َعلَ   ] ٧-١:ملفيتة[﴾٧ �صّضآّلِ�َ  َوَ�  َعلَ

কারর, উবাদা ইব ন সােবদ রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিররত, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেআন: 
 .»ال صالة لن لم رقرم نفيتة ملكتيب«

“েয ফােতহা পড়ল না, তার েকান সালাত েনই”।४०F

1 

�েতযক মুসি�র সূরা ফােতহা পড়া ওয়ািজব, েজহির বা িসরির 

উভয় সালােতর মুিািদগর এ িনেদেশরর অ্ভুরি। কারর উবাদা 

েথেক বিররত পূেবরর মারফূ হািদেস রেয়েআ:  
 »لدل�م رقراون رلف ىميم�م«

                                                                                                               
কেরেআন, তেব এটা সূরা নামেলর একিট আয়াত। এটাই িবশ� অিভমত। 

আর সূরা ফােতহার স�ম আয়াত হেি: ﴿ ِ�ۡ�َ  َِِۡهمۡ  �صَۡمۡغُضوب  �صّضآلِّ�َ  َوَ�  َعلَ

٧  
1 বুখাির: (৭৫৬), মুসিলম: (৩৯৪) 
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“হয়েতা েতামরা ইমােমর িপআেন িতলাওয়াত কর”। আমরা 

বললাম: হযাঁ, �ত পিড় েহ আ�াহর রাসূল। িতিন বলেলন: 
 نهي«

ْ
 .»ال رفدلوم ىال نفيتة ملكتيب؛ فإذ  ال صالَة لن لم رقرم

“ফােতহা বযততত অনয িকআু পড় না, কারর েয ফােতহা পড়েব না 

তার েকান সালাত েনই”।४१F

1 

মুহা�দ ইব ন আিব আেয়শা রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর জৈনক সাহািব েথেক বররনা কেরন, রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেআন: 
 ؟»لدل�م رقراون ومإلميح رقرم«

“খুব স�ব ইমােমর িতলাওয়াত করার সময় েতামরাও িতলাওয়াত 

কর”। তারা বলল: আমরা এরপ কির। িতিন বলেলন:  
 »ال، ىال من رقرم مدبمم نفيتة ملكتيب«

“এরপ কর না, তেব েতামােদর েকউ ফােতহা পড়েল িভ� 

কথা”।४२F

1  

                                                            
1 আবু দাউদ: (৮২৩), িতরিমিয: (৩১১), আহমদ: (১/৩২২), ইব ন িহ�ান: 

(৩/১৩৭), হােফয ইব ন হাজার ‘তালিখসুল হািবর’ (১/২৩১) �ে� বেলন: 

“এ হািদসিট আবু দাউদ, দারা কুতিন, িতরিমিয, ইব ন িহ�ান, হােকম ও 

বায়হািক সিহহ বেলেআন”। 
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তেব েয মসবুক ইমামেক রকু অব�ায় পায় তার েথেক ফােতহা 

পড়ার আবশযকতা উেঠ যােব। কারর আবু বকরার হািদেস 

রেয়েআ, িতিন যখন রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 

িনকট েপধেআন, তখন িতিন রকু অব�ায় িআেলন, আবু বকরা 

কাতাের শািমল না হেয়ই রকু কেরন, এ ঘটনা রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামেক বলেল, িতিন বেলন: “আ�াহ 

েতামার আ�হ বািড়েয় িদন, তেব এরপ কখেনা কর না”।४३F

2 

এখােন লকয করিআ, েস েয রাকােতর রকু েপেয়েআ, েস রাকােতর 

িকরাত তােক কাজা করার িনেদরশ রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম েদনিন, যিদ িকরাতিবহতন েস রাকা‘ত অশ� হত, তেব 

অবশযই রাসূলু�াহ তােক পুনরায় তা আদায় করার িনেদরশ 

িদেতন। 

মুিািদরা যিদ ভুেল যায় অথবা না জােন, তাহেল তােদর েথেক 

সূরা ফােতহা পড়ার আবশযকতা রিহত হেয় যােব। 

 

                                                                                                               
1 আমহদ: (৫/৪১০), ইব ন হাজার ‘তালিখুসুল হািবর’: (১/২৩১) �ে� বেলন: 

“এ হািদেসর সনদ হাসান”। 
2 বুখাির: (৭৮৩) 
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১০. সূরা ফােতহার েশেব বলেব: �م  ‘আমতন’ যিদ েজহির সালাত 

হয় েজাের, আর িসরির সালাত হেল আে� বলব। ‘আমতন’ এর 

অথর হেি: েহ আ�াহ কবুল কর। কারর আবু হরায়রা রািদয়া�াহ 

আনহ েথেক বিররত, িতিন বেলন: “রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম ফােতহা েশব কের উ� �ের আমতন বলেতন”।४४F

1 তার 

েথেক আেরকিট হািদেস বিররত, নবত সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলেআন: “ইমাম যখন আমতন বেল, েতামরাও আমতন 

বল, কারর যার আমতন েফেরশতােদর আমতেনর সােথ িমেল যােব, 

তার পূেবরর সকল পাপ কমা কের েদয়া হেব”।४५F

2 তার েথেক 

আেরা বিররত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেআন: 

“ইমাম যখন বেল, ﴿  َ� �ََِِۡهۡم َوَ� �صّضآّل ﴾ۡ�ِ �صَۡمۡغُضوِب َعلَ  েতামরা 

বল �م । কারর যার আমতন েফেরশতােদর আমতেনর সােথ িমেল 

যােব, তার পূেবরর পাপ কমা কের েদয়া হেব”।४६F

3 েয বযিি সূরা 

                                                            
1 দারা কুতিন: (১/৩১১), হােকম িফল মু�াদরাক: (১/২২৩), িতিন বেলন: এ 

হািদসিট বুখাির ও মুসিলেমর শরত েমাতােবক সিহহ, ইমাম জাহািব তার 

সমথরন কেরেআন। ইমাম বায়হািক হািদসিট বররনা কের বেলন: হাসান ও 

সিহহ। বায়হািক: (২/৩২) 
2 বুখাির: (৭৮০), মুসিলম: (৪১০) 
3 বুখাির: (৭৮২), মুসিলম: (৪১০) 
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ফােতহা পড়েত অকম, েস কুরআেনর অনয েকাথাও েথেক 

িতলাওয়াত করেব। যিদ কুরআেনর িকআুই না জােন, তাহেল 

বলেব: 
يبحين م ، ومممب  ، وال � ىال م ، وم  مرب، وال دول وال قوة ىال ني  

 .»ملد� ملدظيم

কারর আ�ু�াহ ইব ন আবু আওফা েথেক বিররত, িতিন বেলন: 

এক বযিি নবত সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর িনকট এেস 

বেল: আিম কুরআেনর েকান অংশ �হর করেত সকম নই, 

অতএব আমােক তার পিরবেতর অনয িকআু িশকা িদন, িতিন 

বলেলন: “তুিম বল৪৭F

1: 
يبحين م ، ومممب  ، وال � ىال م ، وم  مرب، وال دول وال قوة ىال ني  

 .»ملد� ملدظيم

 

১১. সূরা ফােতহার পর ফজর ও জুমার দুই রাকােত এবং েজাহর, 

আসর, মাগিরব ও এশার �থম দুই রাকােত েকান একিট সূরা 
                                                            
1 আহমদ: (৪/৩৫৩, ৩৫৬, ৩৮২) আবু দাউদ: (৮৩২), নাসািয়: (৯২৪), ইব ন 

িহ�ান: (১৮০৫-১৮০৭), িতিন হািদসিট সিহহ বেলেআন। দারাকুতিন: 

(১/৩১৩), িতিন হািদসিট সিহহ বেলেআন। হােকম: (১/২৪১), িতিন হািদসিট 

সিহহ বেলেআন, ইমাম যাহািব তার সমথরন কেরেআন। 
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িমলােনা অথবা েকারআেনর েযখান েথেক সহজ িতলাওয়াত করা। 

আর নফেলর �েতযক রাকােত সূরা িমলােনা। আবু কাতাদা 

রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিররত, িতিন বেলন: “রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম েজাহেরর �থম দু’রাকােত ফােতহা পড়েতন 

ও তার সােথ দু’িট সূরা িমলােতন। �থম রাকাআত ল�া করেতন 

এবং ি�ততয় রাকাআত েআাট করেতন। কখেনা কখেনা আয়াত 

েশানােতন। আর আসেরর �থম দু’রাকােত সূরা ফােতহা ও দু’িট 

সূরা িমলােতন, �থম রাকাত িতিন ল�া করেতন। ফজেরর �থম 

রাকা‘ত ল�া করেতন, ি�ততয় রাকা‘ত েআাট করেতন”।४८F

1 এ 

হািদসিট এভােবও বিররত আেআ েয, “নবত সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম েজাহর ও আসেরর �থম দু’রাকােত একিট কের সূরা 

িমলােতন, কখেনা িতিন আমােদরেক আয়াত েশানােতন”।४९F

2 

িবেশব কের েজাহেরর সালাত স�েকর আেআ েয, নবত সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম ি�ততয় দু’রাকােত সূরা ফােতহার সােথ 

অিতিরি পেড়েআন। আবু সাইদ খুদির রািদয়া�াহ আনহ েথেক 

বিররত, িতিন বেলন: “আমরা েজাহর ও আসের রাসূলু�াহ 

                                                            
1 বুখাির: (৭৫৯), মুসিলম: (৪৫১) 
2 বুখাির: (৭৬২) 
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সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম িকয়ােমর পিরমাপ করতাম, আমরা 

অনুমান করলাম েজাহেরর দু’রাকােত তার দাঁড়ােনার পিরমার সূরা 

সাজদার অনুরপ, ি�ততয় দু’রাকােতর অনুমান করলাম তার 

অেধরক। আর আসেরর �থম দু’রাকােতর পিরমাপ করলাম তারও 

অেধরক”। অনয শে� এরপ এেসেআ: “নবত সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম েজাহেরর �থম দু’রাকােত িষশ আয়াত পযর্ 

পড়েতন, ি�ততয় দু’রাকােত পেনর আয়াত পযর্ পড়েতন, 

(�েতযক রাকােত)। অথবা বেলেআন: তার অেধরক। আর আসেরর 

�থম দু’রাকােত পেনর আয়াত পিরমার পড়েতন, ি�ততয় 

দু’রাকােত তার অেধরক পড়েতন”।५०F

1 এসব হািদস �ারা �মািরত 

হয় েয, নবত সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম েজাহেরর ি�ততয় 

দু’রাকােত সূরা ফােতহার সােথ অিতিরি পড়েতন।৫১F

2 

সুলাইমান ইব ন ইয়াসার বেলন, আবু হরায়রা রািদয়া�াহ আনহ 

মিদনার জৈনক ইমােমর িদেক ইশারা কের বেলন, আিম 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সালােতর সােথ তার 

                                                            
1 মুসিলম: (৪৫২), আহমদ: (৩/৮৫), ব�নতর অংশ মুসনােদ আহমদ েথেক 

েনয়া: (৩/৮৫) 
2 েদখুন: নাইলুল আওতার: (১/৮০২) 
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সালােতর ে েয় েবশত িমল কােরা সালােত েদিখ না। সুলাইমান 

বেলন: “আিম তার িপআেন সালাত আদায় কির, েস েজাহেরর 

�থম দু’রাকাত ল�া করত ও ি�ততয় দু’রাকাত েআাট করত, 

অনুরপ আসেরর সালাতও েআাট করত, মাগিরেবর �থম 

দু’রাকােত িকসাের মুফাস সাল (মুফাস সােলর৫২F

1 েআাট সূরাসমূহ) 

এবং এশার �থম দু’রাকােত আওসােত মুফাস সাল (মুফাস সােলর 

মধযম সূরাসমূহ) পড়ত। সকােল পড়ত িতওয়ােল মুফাস সাল 

(মুফাস সােলর বড় সূরাসমূহ)।৫৩F

2 অেনক সময় নবত সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম েজাহেরর সালাত পূেবর বিররত পিরমােরর 

ে েয় অিধক ল�া করেতন। আবু সাইদ খুদির রািদয়া�াহ আনহ 

েথেক বিররত, িতিন বেলন: “েজাহেরর সালাত এতটুকু ল�া হত 

েয, েকউ ‘বািক’েত �েয়াজন সারেত েযত, অতঃপর অযু কের 

                                                            
1 সূরা �াফ বা হজুরাত েথেক সূরা নাস পযর্ সূরাগেলােক মুফাস সাল বেল। 

—স�াদক 
2 নাসািয়: (৯৮৩), আহমদ: (২/৩২৯), বুলুগল মারাম ও ফাতহল বািরেত এ 

সনদিট ইব ন হাজার সিহহ বেলেআন। েদখুন: নাইলুল আওতার: (১/৮১৩), 

ইমাম ইব ন বাজও এর সনদিট সিহহ বেলেআন, রওজুল মুরিব: (২/৩৪), 

সিহহ সুনােন নাসািয়েত আলবানত হািদসিট সিহহ বেলেআন: (১/২১২), হািদস 

নং: (৯৩৯) 
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িফের এেস েদখত রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম �থম 

রাকােতই আেআন, কারর িতিন �থম রাকাত ল�া করেতন।”54F

1 

আবু বারজা আসলািম রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিররত, “নবত 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম ফজেরর সালাত েশব করেতন, 

অতঃপর েলােকরা িফের যাওয়ার সময় এেক অপরেক ি নেত 

পারত। িতিন ফজেরর দু’রাকােত অথবা তার েকান এক রাকােত 

বাট েথেক একশত আয়াত পড়েতন”।५५F

2 

আমােদর শায়খ ইমাম ইব ন বায রহ.েক পাঁ  ওয়াি সালােতর 

িকরােতর বযাপাের বলেত েশােনিআ: “ফজের উ�ম হেি িতওয়ােল 

মুফাসসাল পড়া৫৬F

3, েজাহর, আসর ও এশায় আওসােত মুফাসসাল 

এবং মাগিরেব িকসাের মুফাসসাল। কারর নবত সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম অিধকাংশ সময় এরপ িকরাত পড়েতন, তেব সফের 

                                                            
1 মুসিলম: (৪৫৪) 
2 বুখাির: (৫৪৭), মুসিলম: (৬৪৭) 
3 মুফাসসাল হেি সূরা কাফ েথেক সূরা নাস পযর্ । িতওয়ােল মুফাসসাল 

হেি সূরা কাফ েথেক সূরা নাবা পযর্, আওসাত হেি নাবা েথেক েদাহা 

পযর্, তারপর েথেক েশব পযর্ িকসার। েদখুন: হািশয়াহ রওজুল মুরিব িল 

ইব ন কােসম: (২/৩৪), তাফিসের ইব ন কািসর, িতিন বেলন: “িবশ� মেত 

এটাই মুফাসসােলর আর�, েকউ বেলেআন সূরা হজুরাত: (৪/২২১) 
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অথবা অসু�তার কারের ফজেরর সালােত িকসার সূরা পড়া 

েদাবরতয় নয়, তেব উ�ম হেি উে�িখত পিরমাপ অনুযায়ত সালাত 

পড়া। দিলল সুলাইমান ইব ন ইয়াসার সূেষ আবু হরায়ারা৫৭F

1 েথেক 

বিররত নবত সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর হািদস”।५८F

2 

ইমাম ইবনুল কাইয়ুযম রহ. ফােতহার পর নবত সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর িকরােতর বযাপাের বেলন: “িতিন সূরা ফােতহা েশব 

কের অনয সূরা আর� করেতন, অিধকাংশ সময় দতঘর িকরাত 

পড়েতন, তেব েকান কারের েযমন সফর অথবা অনয �েয়াজেন 

েআাট করেতন, তেব সাধাররত িতিন মধযম প�া অবল�ন 

করেতন”।५९F

3 আিম বিল: িকরােতর বযাপাের সকল সময়, সকল 

অব�া ও সবরেকেষ নবত সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 

অনুসরর করা উ�ম।৬০F

4 

                                                            
1 নাসািয়: (৯৮৩), আহমদ: (২/৩২৯) 
2 এ কথা আিম শায়খ ইব ন বােযর মুেখ ‘রওজুল মুরিব’র বযাখযার সময় বলেত 

েশােনিআ: (২/৩৪) 
3 যাদুল মায়াদ: (১/২০৯) 
4 িবিভ� সালােত পিঠত রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর কতক 

িকরাত এখােন আমরা উে�খ করিআ: 
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এক. ফজেরর সালােত িতিন পেড়েআন: সূরা মুরসালাত, বুখাির: (৭৬৩), 

মুসিলম: (৪৬২), সূরা আরাফ, বুখাির: (৭৬৪), সূরা তুর, বুখাির: (৭৬৫), 

মুসিলম: (৪৬৩), সূরা দুখান, নাসািয়: (৯৮৮), িকসাের মুফাস সাল, নাসািয়: 

(৯৮৩), আলবানত বেলেআন, ইমাম তাবরািন তার ‘কািবর’ �ে� একিট সিহহ 

সনেদ উে�খ কেরেআন েয, নবত সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম ফজেরর 

দু’রাকােত সূরা আনফাল পেড়েআন। িসফাতুস সালাত: (১১৫) 

দুই. এশার সালােত িতিন পেড়েআন: সূরা ইনিশকাক, বুখাির: (৭৬৬), সূরা 

আত-িতন, বুখাির: (৭৬৭), মুসিলম: (৪৬৪), নবত সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম মুয়াজেক এশার সালােত পড়ার জনয িনিদর� কের িদেয়েআন সূরা 

আলা, সূরা লাইল, সূরা শামস, সূরা েদাহা ও অনুরপ সূরাসমূহ, মুসিলম: 

(৪৬৫) 

িতন. নবত সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম ফজেরর দুই রাকােত অথবা এক 

রাকােত বাট েথেক একশত আয়াত পযর্ পড়েতন, বুখাির: (৫৪৭), মুসিলম: 

(৬৪৭), সূরা মুিমনুন পেড়েআন, বুখাির িকতাবুল আযান, মুসিলম: (৪৫৫), 

সূরা কাফ, মুসিলম: (৪৫৭), সূরা তাকিবর, মুসিলম: (৪৫৬), সূরা রম, 

আহমদ: (৩/৪৭২), নাসািয়: (২/১৫৬), সূরা ফালাক ও সূরা নাস পেড়েআন, 

নাসািয়: (৯৫২), িবদায় হেজ তাওয়ােফ িবদায় িতিন ফজেরর সালােত সূরা 

তুর পেড়েআন, বুখাির। সূরা ওয়ািকয়া ও অনুরপ সূরা পাঠ কেরেআন, সিহহ 

ইব ন খুজাইমাহ: (১/২৬৫), জুমার িদন ফজেরর সালােত সূরা আিলফ লাম 

িমম সাজদাহ ও সূরা দাহার পড়েতন, বুখাির: (৮৯১), মুসিলম: (৮৭৯) 

 ার. েজাহেরর সালােত িতিন পড়েতন, সূরা লাইল, মুসিলম: (৪৫৯), সূরা 

আলা, মুসিলম: (৪৬০), সূরা তােরক, সূরা বুরজ ও অনুরপ সূরা, আবু 
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দাউদ: (৮০৫), িতরিমিয: (৩০৭), নাসািয়: (২/১৬৬), জুমার সালােত সূরা 

জুমা ও সূরা মুনািফকুন পড়েতন, মুসিলম: (৮৭৯), অথবা সূরা আলা ও 

গািশয়াহ, মুসিলম: (৮৭৮), অথবা সূরা জুমা ও গািশয়াহ, মুসিলম: (৮৭৮) 

পা ঁ. আসেরর সালােত িতিন পড়েতন, সূরা তােরক, সূরা বুরজ ও অনুরপ 

সূরা, আবু দাউদ: (৮০৫), িতরিমিজ: (৩০৭), নাসািয়: (৯৭৯) 

আয়. ঈেদর সালাতসমূেহ িতিন পড়েতন, সূরা কাফ ও সূরা কামার, মুসিলম: 

(৮৯১), অথবা সূরা আলা ও গািশয়াহ, মুসিলম: (৮৭৮), এ হেি নবত 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সু�ত, এতদ সেরও িতিন হালকা সালাত 

আয়ােদর িনেদরশ িদেয়েআন, কারর “মুসি�েদর মােঝ েআাট, বড়, দুবরল, অসু� 

ও বয� েলাক রেয়েআ”। মসুিলম: (৪৬৬), “তেব যখন একািক সালাত পড়েব, 

তখন েযভােব ইিা পড়েব”। মসুিলম: (৪৬৭), নবত সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলেআন: “আিম সালােত েথেক তা ল�া করেত ইিা কির, িক� 

বা�ার কা�া েশােন তার মােয়র কে�র কথা মেন কের হালকা কের েফিল”। 

মুসিলম: (৪৭০), হালকা করা একিট তুলনামূলক িববয়, এর পিরমাপ করেত 

হেব নবত সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া�ােমর কমর েথেকই, মুিািদেদর �বৃি�র 

িদেক লক কের নয়, তার আদশরই এ বযাপাের ফয়সালাকারত, েযমন 

নাসািয়েত ইব ন ওমর রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিররত, “রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম আমােদরেক হালকা সালাত আদােয়র িনেদরশ িদেতন, 

িতিন আমােদর সােথ সূরা সাফফাত �ারা ইমামিত করেতন”। নাসািয়: 

(২/৯৫), হািদস নং: (৮২৬), ইব ন কাইয়ূম রহ. বেলন: “সূরা সাফফাত পড়া 

হালকা সালােতর অ্ভুর্ত, েয হালকা সালাত তােক পড়েত িনেদরশ েদয়া 

হেয়েআ, আ�াহ ভাল জােনন”।যাদুল মা‘আদ: (১/২১৪), “িতিন �েতযক 
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১২. স�ূরর িকরাত েশব কের �াব িফের আসা পযর্ সামানয 

িবরিত েনেব েযন রকুর সােথ িকরাত িমেল না যায়, ফােতহার 

পূেবরর িবরিত এমন নয়, কারর েসখােন সালাত আরে�র েদায়া 

পড়েব, তাই েসখােন েদায়া পিরমার িবরিত েনেব। হাসােনর সূেষ 

সামুরার সনেদ নবত সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক বিররত: 

 
ام فرغ من ملقرمءة ىام ميتفتح ملصالة و�: مذ  نن تسك  يكتت�«
 . »ههي

“িতিন দু’িট িবরিত িনেতন, একিট যখন সালাত আর� করেতন 

অপরিট যখন িতিন স�ূরর িকরাত েথেক ফােরগ হেতন”।६१F

1 ইমাম 

িতরিমিয বেলন: “এটাই একািধক আেলেমর অিভমত, তারা 

মু�াহাব মেন কেরন ইমাম সালাত আরা� কের ও িকরাত েশব 

                                                                                                               
সালােতর �থম দু’রাকাত ল�া করেতন ও েশেবর দু’রাকাত েআাট 

করেতন”। বুখাির: (৭৭০), মুসিলম: (৪৫৩) 
1 আবু দাউদ: (৭৭৮), িতরিম: (২৫১), িতিন হািদসিট হাসান বেলেআন। 

আহমদ: (৫/২৩), ইমাম িতরিমিয বেলন: মুহা�দ বেলেআন: আিল ইব ন 

আ�ু�াহ বেলেআ: “সামুরা েথেক বিররত হাসােনর হািদস সিহহ, হাসান েথেক 

 বর কেরেআ”। (১/৩৪২) 
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কের সামানয িবরিত েনেব। ইমাম আহমদ, ইসহাক ও আমােদর 

সাথতবৃ� অনুরপই বেলেআন। 

 

১৩. কাঁধ অথবা কান পযর্ উভয় হাত উিঠেয় রকু করেব, মাথা 

িপঠ বরাবর রাখেব, উভয় হাত হাটুর উপের রাখেব ও 

আঙুলগেলা ফাঁকা রাখেব। কারর আ�াহ তাআলা বেলন: 

ْ �ۡرَكُعواْ َو�﴿ ِيَن َءاَمُنوا َّ َها � ُّ
َ
َ � َٓ  َ�َۡ�ۡ� ْ َُّ�ۡم َو�ۡ�َعلُوا ْ َر ُبُدوا ۡۡ َو�

َُۡفلُِحوَن۩   ] ٧٧:ممو[ ﴾٧لََعّلُ�ۡم 

“েহ মুিমনগর, েতামরা রক কর, িসজদা কর, েতামােদর রেবর 

ইবাদাত কর এবং ভাল কাজ কর, আশা করা যায় েতামরা সফল 

হেত পারেব”।६२F

1 

আবু হরায়রা েথেক বিররত, সালােত ভুলকারত বযিির হািদেস 

রেয়েআ:« ي َّ رمكدا »نم مر�ع دت رطم  “অতঃপর তুিম রকু কর এবং 

রকু অব�ায় ি�র হও”।६३F

2 আবু হরায়রা েথেক বিররত, িতিন 

বেলন: 

                                                            
1 সূরা হাজ: (৭৭) 
2 বুখাির: (৭৫৭), মুসিলম: (৩৯৭) 
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ىام قيح ىل ملصالة ر�ب د� رقوح، نم ر�ب د�  ملسو هيلع هللا ىلصنن ريول م  «
ىذ  نن رص� نهم فيكب همي رف  ورفع فإام مذفف «: ، و� لفظ »رر�ع
 ؛ »ملسو هيلع هللا ىلصألشبه�م صالة نريول م   ى�: قيل

“রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম যখন সালােত 

দাঁড়ােতন তাকিবর বলেতন, অতঃপর তাকিবর বলেতন যখন রকু 

করেতন”।६४F

1 এভােবও বিররত আেআ েয, “িতিন তােদর সােথ 

সালাত আদায় করেতন এবং �েতযক উঠা ও নামার সময় 

তাকিবর বলেতন, অতঃপর বলেতন েতামােদর মেধয আমার 

সালাতই রাসূেলর সালােতর সােথ েবশত সাম�সযপূরর”।६५F

2 আ�ু�াহ 

ইব ন ওমর েথেক বিররত:  
  »...نن ررفع ربر  ديو مغكبي  ىام مفتتح ملصالة، و�ام كب للر�وع«

“রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম যখন সালাত আর� 

করেতন ও যখন রকু করেতন উভয় হাত কাঁধ পযর্ 

উঠােতন...”66F

3 

                                                            
1 বুখাির: (৭৮৯), মুসিলম: (৩৯২) 
2 বুখাির: (৭৮৫), মুসিলম: (৩৯২) 
3 বুখাির: (৭৩৫), মুসিলম: (৩৯০) 
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نن ىام كب رفع ربر  دت �يام نهمي ماذي  و�ام ر�ع رفع ربر  دت « 
 ؛»�يام نهمي ماذي 

মােলক ইব ন হয়াইিরস েথেক বিররত: “যখন িতিন তাকিবর 

বলেতন, উভয় হাত কান পযর্ উঠােতন এবং যখন রকু করেতন 

উভয় হাত কান পযর্ উঠােতন”।६७F

1 আেয়শা রািদয়া�াহ আনহা 

েথেক বিররত: 
�  ول�ن ن� ال «  ؛ »و�ن ىام ر�ع لم تشْ  رمي  ولم رصوى

“যখন িতিন রকু করেতন মাথা উঁ ু কের রাখেতন না আবার 

তাক কেরও রাখেতন না, বরং মধযম প�ায় রাখেতন”।६८F

2 আবু 

হমাইদ সােয়িদ রািদয়া�াহ আনহ কতক সাহািবেক বেলন: 
، رمرت  ىام كب جدل ربر  ملسو هيلع هللا ىلصة ريول م  مذي كغ  مدفظ�م لصال«

نم ] وفرج ن� مصيند [ديو مغكبي ، و�ام ر�ع مم�ن ربر  من ر�بتي  
نم ر�ع فوضع ربر  ع ر�بتي ،كأذ  قينٌ  عليهمي، «: و� لفظ. »...هفظهرإ

 .»..وورّركبر  فتايف عن جغبي 

“েতামােদর ে েয় আিমই রাসূেলর সালাত িবশ�ভােব সংরকর 

কেরিআ, আিম তােক েদেখিআ যখন িতিন তাকিবর বলেতন উভয় 

                                                            
1 বুখাির: (৭৩৭), মুসিলম: (৩৯১) 
2 মুসিলম: (৪৯৮) 
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হাত কাঁধ বরাবর করেতন, যখন িতিন রকু করেতন উভয় হাত 

�ারা হাটু ধরেতন, (আ�ুলগেলা ফাঁকা রাখেতন) অতঃপর মািটর 

িদেক িপঠ ঝুকান...”।६९F

1 এভােবও বিররত আেআ, “অতঃপর িতিন 

রকু কের উভয় হাত হাটুর উপর এমনভােব রােখন, েযন িতিন 

হাটু�য় পাকেড় িআেলন এবং উভয় হাত দুই পৱাশর েথেক পৃথক 

রােখন...”70F

2 

িরফাআ ইব ন রােফ নবত সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক 

বররনা কেরন:  
 ، »و�ام ر�د  ف ع رمدتي  ع ر�بتي  وممبد ظهرك«

“যখন তুিম রকু কর, েতামার হােতর কি��য় হাটুর উপর রাখ 

এবং িপঠ ল�া কর”।७१F

3 ওেবসা ইব ন মাবাদ বেলন: 
ّب علي  مليء  ملسو هيلع هللا ىلصرمر  ريول م   رص�، فنن ىام ر�ع يّوه ظهرإ دت لو ص�

 . »اليتقرّ 

                                                            
1 বুখাির: (৮২৮), ব�ির অংশ আবু দাউদ: (৭৩০ ও ৭৩১) েথেক সংগৃিহত। 

আলবানত হািদসিট সিহহ বেলেআন: সিহহ আবু দাউদ: (১/১৪১) 
2 আবু দাউদ: (৭৩৪), সিহহ আবু দাউদ িলল আলবানত: (১/১৪১), িতরিমিজ: 

(২৬০), সিহহ সুনােন িতরিমিজ িলল আলবানত: (১/৮৩) 
3 আবু দাউদ: (৮৫৯), সিহহ সুনােন আবু দাউদ: (৭৬৫), (১/১৬২) 
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“আিম রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামেক সালাত আদায় 

করেত েদেখিআ, িতিন যখন রকু করেতন িপঠ বরাবর রাখেতন, 

এমনিক যিদ তার উপর পািন রাখা হত তাও ি�র থাকত”।७२F

1 

রকুেত ি�র অব�ান করেব। কারর হযায়ফা রািদয়া�াহ আনহ 

জৈনক বযিিেক েদেখ বেলন, েয রকু েসজদা িঠকভােব করিআল 

না: 
ّ  ع غ� ملفطرة ملت فطر م  « ّ  م� م ] عليهي[مي صلّيَ ، ولو م�  ، »ملسو هيلع هللا ىلص�مبا

“তুিম সালাত আদায় করিন, যিদ তুিম মারা যাও তাহেল তুিম েস 

তিরকার উপরই মারা যােব, যার উপর মুহা�দেক সৃি� করা 

হয়িন”।७३F

2 বারা ইব ন আেযব েথেক বিররত: 
، وياودإ، وقدودإ ن� ملسابر�، و�ام رفع رمي  ملسو هيلع هللا ىلصنن ر�وع ملا «

 .»من ملر�وع مي رال ملقييح وملقدود قركباي من ملسومء

“রাসূেলর রকু, েসজদা ও দুই েসজদার মাঝখােন বসা এবং রকু 

েথেক উেঠ েসাজা দাঁড়ােনা সব সমপিরমােরর িআল, িকয়াম ও 

 বঠক বযততত”।७४F

3 

                                                            
1 সুনােন ইব ন মাজাহ: (৮৭২), মাজমাউ‘য যাওয়ােদ: (২/১২৩) 
2 বুখাির: (৭৯১), (৩৮৯), (৮০৮), 
3 বুখাির: (৭৯২), (৮২০), (৮০১), (৮২০), মুসিলম: (৪৭১) 
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১৪. রকুেত বলা: « ملدظيم ر� يبحين » িতনবার বলা উ�ম। 

হজায়ফাতুল ইয়ামান রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিররত, নবত 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম রকু বলেতন: ملدظيم ر� يبحين«  » 
এবং েসজদায় বলেতন৭৫F

1: « مألع ر� يبحين » অপর বররনায় আেআ: 

ملدظيم ر� يبحين« »িতনবার এবং েসজদায় বলেব: »ر� يبحين 

»مألع  িতনবার।৭৬F

2 এ আাড়া অনযানয েদায়া পড়ারও অনুমিত রেয়েআ, 

যা রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক �মািরত, 

েযমন: 

এক. আেয়শা রািদয়া�াহ আনহার হািদস, িতিন বেলন: 

“রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম রকু ও েসজদায় েবশত 

েবশত বলেতন:৭৭F

.»يبحيذ  م  ر�غي ودمبك، م  مغفر ل 3  

দুই. আেয়শা রািদয়া�াহ আনহা বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম তার রকেত বলেতন:৭৮F

1 

                                                            
1 মুসিলম: (৭৭২), আবু দাউদ: (৮৭১) 
2 ইব ন মাজাহ: (৮৮৮), িসফাতুস সালাত: (১৩৬), সিহহ ইব ন মাজাহ: 

(১/১৪৭) 
3 বুখাির: (৭৯৪), (৮১৭), মুসিলম: (৪৮৪) 
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وٌس، رب� ملال« ب�وٌق ق�ب�  .»ئ�ة وملروقي�

িতন. আউফ ইব ন মােলক আশজািয় েথেক বিররত, নবত সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম রকুেত বলেতন: 
 ،»يبحين ام ملبوت ومللكوت وملكبكيء وملدظمة«

অতঃপর িতিন দাঁড়ােনার সমপিরমার েসজদা করেতন এবং 

েসজদায় অনুরপ বলেতন।৭৯F

2 

 ার. আিল রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিররত, নবত সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম যখন রকু করেতন বলেতন:৮০F

3 
ّخ « ، رشع ل  يمو و�فم وم� ، ول  ميلم � ، و�   مغ � م  ل  ر�د �

 .»وعظ  وَعَصا

নবত সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম রকু ও েসজদায় কুরআন 

েথেক িনেবধ কের বেলন: 
ي مو« موم في   مال و�� ذ�هي  من مقرم ملقر ن رمكدا م، وممي ملر�وع فدظى ييجبا

نٌ ملرب  �ستايب ل�م ، وممي ملساود فيجتهبوم ف مَعء فَقمب  .»من ت

                                                                                                               
1 মুসিলম: (৪৮৭) 
2 আবু দাউদ: (৮৮৩), নাসািয়: (১০৪৯), সিহহ সুনােন আবু দাউদ: (১/১৬৬)  
3 মুসিলম: (৭৭১) 
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“আিম েতামােদরেক রকু ও েসজদা অব�ায় কুরআন িতলাওয়াত 

েথেক িনেবধ করিআ, েতামরা রকুেত আ�াহর বড়র বররনা কর 

এবং েসজদায় েবশত েবশত েদা‘আ কর। এটা েদা‘আ কবুেলর 

উপযুি সময়”।८१F

1 

 

১৫. রকু েথেক মাথা উঠােনার সময় উভয় কাঁধ অথবা উভয় কান 

পযর্ উভয় হাত উিঠেয় বলা: يمع م  لن حبإ ইমাম িকংবা 

মুনফািরদ উভেয়র বলা। অতঃপর উভেয়র বলা: « ؛»ر�غي ول  مممب  

আবু হরায়রা রািদয়া�াহ আনহ বেলন: রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম » م  لن حبإيمع« বেল, বলেতন৮২F

م  ر�غي « :2

.»ول  مممب যিদ মুিািদ হয়, তাহেল রকু েথেক মাথা উঠােনার 

সময় বলেব: « ؛»ر�غي ول  مممب  আবু হরায়রা রািদয়া�াহ আনহ 

েথেক বিররত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেআন: 

“যখন ইমাম يمع م  لن حبإ বেল, েতামরা বলেব:   م  رّ�غي ل

                                                            
1 মুসিলম: (৪৭৯) 
2 বুখাির: (৭৯৫) 
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 ,কারর, যার কথা েফেরশতােদর কথার সােথ িমেল যােব مممب؛

তার পূেবরর সকল পাপ েমা ন কের েদয়া হেব।৮৩F

1 

ّنا اك احلمد  :ারভােব বিররত আেআ  حراَ

এক �কার: « »ر�غي ل  مممب  আবু হরায়রা রািদয়া�াহ আনহ বেলন, 

নবত সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম সালােত দাঁিড়েয় তাকিবর 

বলেতন, অতঃপর তাকিবর বলেতন যখন িতিন রকু করেতন। 

অতঃপর বলেতন: يمع م  لن حبإ যখন িতিন রকু েথেক িপঠ 

েসাজা করেতন, অতঃপর িতিন দাঁিড়য় বলেতন৮৪F

2: « .»ر�غي ل  مممب  

ি�ততয় �কার: »؛ »ر�غي ول  مممب আনাস রািদয়া�াহ আনহ নবত 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক বররনা কেরন: 
ي، و�ام ر�ع فير�دوم، « ي فصلوم قييما دل مإلميح ل�خرّم ن ، فإام صد قيئما ىذمي ج�

: و�ام رفع فيرفدوم، و�ام ياب فييابوم، و�ام قيل يمع م  لن حبإ فقولوم
 .»ر�غي ول  مممب

“আনুগতয করার জনযই ইমাম িনধরারর করা হেয়েআ, যখন েস 

দাঁিড়েয় সালাত আদায় কের, েতামরাও দাঁিড়েয় সালাত আদায় 

কর, যখন েস রকু কের েতামরা রকু কর, যখন েস উেঠ 

                                                            
1 বুখাির: (৭৯৬), মুসিলম: (৪০৯) 
2 বুখাির: (৭৮৯), মুসিলম: (৩৯২) 
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েতামরাও উঠ, যখন েস েসজদা কের েতামরাও েসজদা কর, যখন 

েস বেল: يمع م  لن حبإ েতামরা বল৮৫F

.»ر�غي ول  مممب :1  

তৃততয় �কার: م  رّ�غي ل  مممب আবু হরায়রা রািদয়া�াহ আনহ 

েথেক বিররত, নবত সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেআন: যখন 

ইমাম বেল: يمع م  لن حبإ েতামরা বল: ،م  رّ�غي ل  مممب 
কারর যার কথা েফেরশতােদর কথার সােথ িমেল যােব, তার 

পূেবরর সকল পাপ েমা ন কের েদয়া হেব৮৬F

2। 
 তুথর �কার: »؛»م  رّ�غي ول  مممب  আবু হরায়রা রািদয়া�াহ 

আনহ েথেক বিররত, নবত সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম যখন 

বলেতন: ،يمع م  لن حبإ অতঃপর বলেতন:৮৭F

م  ر�غي ول  « 3

،»مممب  সবগেলা েযেহতু রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

েথেক �মািরত, তাই কখেনা এটা কখেনা ওটা পড়া উ�ম। 

ইমাম, মুিািদ ও একািক সালাত আদায়কারতেদর জনয উ�ম 

হেি: «ر�غي ول  مممب» পড়ার পর, অিতিরি বলা: 

                                                            
1 বুখাির: (৭৮৯), মুসিলম: (৩৯২) 
2 বুখাির: (৭৯৬), মুসিলম: (৪০৯) 
3 বুখাির: (৭৯৬), মুসিলম: (৪০৯) 
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بير�ا في « م كل�ام طيباي م� ] ومي نسغهمي[ملء ملسمومت،وملء مألرح،« 88F١»حبا
وملء مي شئ  من  ء ندب،مهل مبغيء وملاب، مدّق مي قيل ملدبب،و�غي ل  

دطم لي مغد ،وال رغفع ام ملب مغ  عبب،م  ال ميذع لي معطي  ،وال م�
ْر� من ملذوب « »ملب ، ومليء مليرد،م  طهى ْر� نيبلو، وملَبَدب م  طهى

غَّا مبوب� مألني � من ملويخ �َ  ؛ »لر� مممب« 89F٢»وم طيري كمي 

“িল রাি�ল হামদ” বারবার বলেব। ইমাম, মুিািদ ও একািক 

সালাত আদায়কারতর জনয উ�ম হেি বুেক ডান হােতর উপর 

বাম হাত রাখা, েযরপ রকুর পূেবর েরেখিআল। কারর ওয়ােয়ল 

রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিররত, িতিন বেলন: 
ي ف ملصالة قب  نيميغ  ع شميل ملسو هيلع هللا ىلصرمر  ريول م  «  »ىام نن قيئما

“আিম েদেখিআ, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম যখন 

সালােত দাঁড়ােনা থাকেতন, তখন িতিন ডান হাত �ারা বাম হাত 

পাকড়াও করেতন”।९०F

3 

রকু েথেক উেঠ ি�র হেয় দাঁড়ােব। সােবত েথেক বিররত, আনাস 

রািদয়া�াহ আনহ বেলন: আিম েতামােদর সােথ েসরপ সালাত 

                                                            
1 েদখুন হািদেস িরফাআ, বুখাির: (৭৯৯) 
2 েদখুন হািদেস আবু সাইদ খুদির, মুসিলম: (৪৭৭) ও (৪৭৮) 
3 নাসািয়: (৮৮৭) 
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আদায় করেত কাপররয করব না, েযরপ আমােদর সােথ রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম সালাত আদায় কেরেআন। িতিন 

বেলন: আনাস এমন িকআু কাজ করেতন, যা আিম েতামােদরেক 

করেত েদিখ না, িতিন যখন রকু েথেক উঠেতন েসাজা হেয় 

দাঁড়ােতন, েকউ বলেত পারত িতিন ভুেল েগেআন, অনুরপ েসজদা 

েথেক মাথা উিঠেয় িতিন েসাজা বসেতন, েকউ বলেত পারত িতিন 

ভুেল েগেআন।৯১F

1 এসব �ােন উে�িখত িজিকর বযততত অনযানয 

অনুেমািদত িজিকর পড়াও  বধ। 

১৬. তাকিবর বেল েসজদা করেব, স�ব হেল উভয় হাত হাটুর 

উপর েরেখ, যিদ ক� হয় তাহেল হাটুর আেগ হাত রাখেব। 
আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

﴿ ْ ُبُدوا ۡۡ ْ �ۡرَكُعواْ َو� َو� ِيَن َءاَمُنوا َّ َها � ُّ
َ
َ � َٓ َ�َۡ�ۡ� ْ َُّ�ۡم َو�ۡ�َعلُوا َر

َُۡفلُِحوَن۩   ] ٧٧:ممو[﴾٧لََعّلُ�ۡم 

“েহ মুিমনগর, েতামরা রক কর, িসজদা কর, েতামােদর রেবর 

ইবাদাত কর এবং ভাল কাজ কর, আশা করা যায় েতামরা সফল 

হেত পারেব”।९२F

2 

                                                            
1 বুখাির: (৮২১), মুসিলম: (৪৭২) 
2 সূরা হাজ: (৭৭) 
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সালােত ভুলকারতর হািদেস আবু হরায়রা েথেক বিররত: “অতঃপর 

েসজদা কর, েসজদায় এেকবাের ি�র হও”।९३F

1 তার েথেক অপর 

হািদেস রেয়েআ: “েসজদার জনয যখন ঝুকেব, তাকিবর বলেব”।९४F

2 

ওয়ােয়ল ইব ন হজেরর হািদেস রেয়েআ: “আিম েদেখিআ, যখন নবত 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম েসজদা কেরন, উভয় হােতর পূেবর 

িতিন হাটু েরেখেআন, আর তার উঠার সময় হাটুর পূেবর হাত 

উিঠেয়েআন”।९५F

3 হাত ও পােয়র আ�ুলগেলা িকবলামূখত রাখেব। 

আবু হমাইদ সােয়িদ েথেক বিররত হািদেস রেয়েআ: 
فإام ياب وضع ربر  غ� مفتٍش وال قين همي، وميتقبل نأطرمف «

 »مصينع رجلي  ملقبلة

“যখন েসজদা করেব উভয় হাতেক িবিআেয় রাখেব না, আবার 

মুি�ব� কেরও রাখেব না, পােযর আ�ুলগেলা িকবলামূখত কের 

রাখেব”।९६F

4 হােতর আ�ুলগেলা িমিলেয় িকবলামুখত রাখেব। কারর 

আলকামা তার িপতা েথেক বররনা কেরন: “নবত সা�া�াহ 

                                                            
1 বুখাির: (৭৫৭) 
2 বুখাির: (৭৮৯), মুসিলম: (৩৯২) 
3 আবু দাউদ: (৮৩৮), (৮৩৯), িতিরিমিয: (২৬৮), নাসািয়: (১০৮৯), সুনােন 

ইব ন মাজাহ: (৮৮২), ইব ন খুযাইমা: (২৬২) �মুখগর। 
4 বুখাির: (৮২৮) 
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আলাইিহ ওয়াসা�াম যখন েসজদা করেতন, তখন িতিন 

আ�ুলগেলা িমিলেয় রাখেতন”।९७F

1 আবু হমাইেদর হািদেস রেয়েআ: 

“হােতর আ�ুলগেলা িকবলামূখত রাখেব”।९८F

2 পােয়র আ�ুলগেলা 

েখালা রাখেব, কারর আবু হমাইদ েথেক বিররত হািদেস রেয়েআ: 

“অতঃপর দু’বাহেক পা�র েথেক পৃথক রাখেব ও পােয়র 

আ�ুলগেলা েখালা রাখেব”।९९F

3 

সাত অে�র �ারা েসজদা করেব, কপােলর সােথ নাক, দু’হাত, 

দু’হাটু, উভয় পােয়র আ�ুেলর েভতেরর অংশ। ইব ন আ�াস 

রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিররত, িতিন বেলন নবত সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেআন:  

 –ومشير نيبإ ع مذف   –ع ملبهة : ممرت من مياب ع يبدة معظم«
و�  »وملبرن، وملر�بت�، ومطرمف ملقبم�، وال ذ�ف�  مبييب وملشدر

م«: لفظ لسلم  »وال مرّف نو�اي وال شدرا

“আমােক সাত অে�র উপর েসজদা করার িনেদশর েদয়া হেয়েআ: 

কপাল- এর সােথ িতিন ইশারা কের নােকর িদেক ঈি�ত 

                                                            
1 সিহহ ইব ন খুযাইমা: (৬৪২) 
2 সিহহ ইব ন খুযাইমা: (৬৪৩) 
3 সিহহ ইব ন খুযাইমা: (৬৫১), আবু দাউদ: (৭৩০) 
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কেরেআন- দু’হাত, দু’হাটু, দু’পােয়র স�ুখভাগ, আর আমরা কাপড় 

ও  ুল আটেক রাখব না”। মুসিলেমর বররনায় আেআ: “আিম েযন 

কাপড় ও  ুল আটেক না রািখ”।१००F

1 পা�র�য় েথেক বাহ�য় পৃথক 

রাখেব। কারর আ�ু�াহ ইব ন মােলক ইব ন বুহায়না বেলন,  
 »نن ىام صّد فّرج ن� ربر  دت رببو نييح ىنطي «

“নবত সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম যখন সালাত আদায় 

করেতন, তখন উভয় হাত এমনভােব পৃথক রাখেতন েয, তার 

েবাগল পযর্ েদখা েযত”।१०१F

2 েপট রান েথেক ও রান পােয়র েগাআা 

েথেক পৃথক রাখেব এবং উভয় রােনর মেধয ফাঁকা রাখেব। আবু 

হমাইদ েথেক বিররত হািদেস আেআ: “যখন েসজদা কের তখন 

েযন উভয় রান পৃথক রােখ, েপেটর ভর েযন রােনর উপর না 

েদয়”।१०२F

3 উভয় হােতর কি� কাঁধ বরাবর রাখেব। কারর আবু 

হমাইদ েথেক বিররত হািদেস আেআ: “অতঃপর িতিন েসজদা 

কেরেআন, যমতেনর উপর নাক ও কপাল ি�র কেরেআন, উভয় 

পা�র েথেক হাত পৃথক েরেখেআন ও উভয় হােতর কি�েক কাঁধ 

                                                            
1 বুখাির: (৮১২), মুসিলম: (৪৯০) 
2 বুখাির: (৮০৭), মুসিলম: (৪৯৫) 
3 আবু দাউদ: (৭৩৫) 
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বরাবর েরেখেআন”।१०३F

1 অথবা উভয় হাত কান বরাবর রাখেব। 

েযমন ওয়ােয়ল ইব ন হজেরর হািদেস এেসেআ। “অতঃপর িতিন 

েসজদা কেরেআন এবং উভয় হােতর কি� কান বরাবর 

েরেখেআন”।१०४F

2 এটা মূলত বারার হািদেসর অনুরপ, যখন তােক 

িজজাসা করা হেয়িআল, েসজদার সময় রাসূল েকাথায় ে হারা 

রাখেতন? িতিন বেলিআেলন: “দুই হােতর কি�র মাঝখােন”।१०५F

3 

উভয় হােতর বাহ যমতন েথেক আলাদা রাখেব। কারর আনাস 

রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিররত হািদেস আেআ: রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেআন: “েতামরা েসজদার মেধয ি�র হও, 

েতামােদর েকউ তার বাহ�য় কুকুেরর নযায় িবিআেয় রাখেব না”।१०६F

4 

বারা েথেক একিট মরফু হািদেস রেয়েআ: “যখন তুিম েসজদা কর, 

েতামার হাত মািটেত রাখ ও বাহ�য় উপের রাখ”।१०७F

5 উভয় পা 

িমিলেয় রাখেব। আেয়শা েথেক বিররত হািদেস আেআ: “আিম তােক 

                                                            
1 আবু দাউদ: (৭৩৪), িতরিমিয: (২৭০), িতিন হািদসিট হাসান ও সিহহ 

বেলেআন। সিহহ সুনােন আবু দাউদ: (১/২৪২) 
2 নাসািয়: (৮৮৯), সিহহ সুনােন নাসািয়: (১/১৯৪) 
3 িতরিমিয: (২৭১), সিহহ সুনােন িতরিমিয: (১/৮৬) 
4 বুখাির: (৮২২), মুসিলম: (৪৯৩) 
5 মুিসলম: (৪৯৪) 
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েসজদা অব�ায় েপলাম, তার দু’েনা েগাড়ািল িমলােনা িআল এবং 

পােয়র আ�ুলগেলা িআল িকবলামুখত”।१०८F

1 উভয় পা খাড়া কের 

রাখেব। আেয়শার হািদেস রেয়েআ: “আিম তােক তালাশ করলাম, 

আমার হাত তার পােয়র উপর পরল, িতিন তখন েসজদায় 

িআেলন, তার পাগেলা িআল খাড়া”।१०९F

2 

১৭. েসজদায় বলেব: «يبحين ر� مألع» িতনবার বলা উ�ম। 

েযমন হজায়ফার হািদেস এেসেআ। ইিা করেল অনযানয হািদেস 

বিররত েদায়াও পড়েত পাের। েযমন: 

এক. আেয়শা রািদয়া�াহ আনহা েথেক বিররত হািদস েমাতািবক১১০F

3: 
  »يبحيذ  م  ر�غي ودمبك م  مغفر ل«

দুই. আেয়শা রািদয়া�াহ আনহা েথেক বিররত হািদস েমাতােবক১১১F

4: 
وٌس، رب� ملالئ�ة وملروق« ب�وٌق، ق�ب� ؛ »ي�  

িতন১১২F

.»يبحين ام ملبوت، ومللكوت، وملكبكيء، وملدظمة« .5  

 ার. আিল রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিররত হািদস েমাতােবক১১৩F

1: 
                                                            
1 সিহহ ইব ন খুজাইমা: (৬৫৪), বায়হািক: (২/১১৬) 
2 মুসিলম: (৪৮৬) 
3 বুখাির: (৭৯৪), মুসিলম: (৪৮৪) 
4 মুসিলম: (৪৮৭) 
5 আবু দাউদ: (৮৮৩), নাসািয়: (১০৪৯) 
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،ياب وجل ل م رلق  «  ، ول  ميلم � ، و�   مغ � م  ل  يابت�
 ؛ »رإ،وشق يمد  و�فإ،ربيرك م  مدسن م يلق�وصوّ 

পা ঁ. আেয়শা রািদয়া�াহ আনহা েথেক বিররত হািদস েমাতােবক১১৪F

2: 
م  ى� معوا نرضيك من يْط ، و�مديفير  من عقو�ت ،ومعوا ن  « 

 ؛»مغ ،ال مدث نغيءا علي  مذ  كمي منني  ع ذفس 

আয়. আবু হরায়রা রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিররত হািদস 

েমাতােবক১১৫F

3: 
 ؛  »م  مغفر ل اذا ه ، دّق  وجلّ ، ومّول و ررإ، وعالذست  وّسإ« 

েসজদায় খুব েবশত েদা‘আ করেব এবং আ�াহর িনকট দুিনয়া ও 

আেখরােতর কলযার কামনা করেব। েহাক সালাত ফরজ িকংবা 

নফল। কারর আবু হরায়রা রািদয়া�াহ আনহ বেলন: “েসজদা 

অব�ায় বা�াগর তার রেবর অিত িনকটবতরত হয়, অতএব েতামরা 

েসখােন খুব েবশত কের েদায়া কর”।११६F

4 ইব ন আ�ােসর হািদেস 

আেআ: “আর েতামরা রকুেত আ�াহর খুব বড়র বররনা কর এবং 

                                                                                                               
1 মুসিলম: (৭৭১) 
2 মুসিলম: (৪৮৬) 
3 মুসিলম: (৪৮৩) 
4 মুসিলম: (৪৭৯) 
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েসজদায় খুব েদা‘আ কর, তাহেল েতামােদর েদা‘আ কবুল করা 

হেব”।११७F

1 

 

১৮. তাকিবর বেল েসজদা েথেক মাথা উঠােব এবং ি�র হেয় 

বসেব। আবু হরায়রা েথেক বিররত, সালােত ভুলকারতর হািদেস 

আেআ: “অতঃপর তুিম মাথা উিঠেয় ি�র হেয় বস”।११८F

2 বাম পা 

িবিআেয় তার উপর বসেব, ডান পা খাড়া রাখেব এবং আ�ুলগেলা 

িকবলার িদেক রাখেব। কারর আেয়শা রািদয়া�াহ আনহা েথেক 

বিররত হািদেস আেআ: “িতিন বাম পা িবিআেয় রাখেতন ও ডান পা 

খাড়া রাখেতন”।११९F

3 উভয় হাত রােনর উপর রাখেব। কারর 

আ�ু�াহ ইব ন জুবােয়র তার িপতা েথেক মারফূ সনেদ বররনা 

কেরন: “নবত সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম যখন বসেতন তখন 

িতিন েদা‘আ করেতন এবং ডান হাত ডান রােনর উপর ও বাম 

হাত বাম রােনর রাখেতন”।१२०F

4 অথবা উভয় হাত হাটুর উপর 

রাখেব। কারর আ�ু�াহ ইব ন ওমর রািদয়া�াহ আনহ েথেক 
                                                            
1 মুসিলম: (৪৭৯) 
2 বুখাির: (৭৮৯), (৮০৩), মুসিলম: (৩৯৬) 
3 মুসিলম: (৪৯৮) 
4 মুসিলম: ১১৩-(৫৭৯) 
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বিররত: “নবত সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম যখন সালােত 

বসেতন, তখন িতিন তার দু’হাত হাটুর উপের রাখেতন”।१२१F

1 অথবা 

ডান হাত ডান রােনর উপর, বাম হাত বাম রােনর উপর এবং 

বাম কি� �ারা হাটু পাকড়াও কের রাখেব। েযমন আ�ু�াহ ইব ন 

জুবােয়র েথেক বিররত হািদেস আেআ।  

মু�াকথা হাত রাখার িতনিট প�িত জানা েগল: 

এক. ডান হাত ডান রােনর উপর ও বাম হাত বাম রােনর উপর। 

দুই. ডান হাত ডান হাটুর উপর ও বাম হাত বাম হাটুর উপর। 

িতন. ডান কি� ডান রােনর উপর ও বাম কি� বাম রােনর উপর 

এবং বাম কি� �ারা হাটু আকঁেড় ধরেব।১২২F

2 

উভয় হােতর কি� রাখার প�িত: মুসি� তার বাম হাত িবিআেয় 

রাখেব। েযমন ইব ন ওমর েথেক বিররত হািদেস আেআ: “তার বাম 

                                                            
1 মুসিলম: ১১৪-(৫৮০) 
2 আমােদর শায়খ ইব ন বায রহ. বেলেআন: “নবত সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম েথেক বিররত, িতিন দু’হাত রােনর উপর েরেখেআন, হাটুর উপর 

েরেখেআন এবং রােনর উপর েরেখ আঙুলগেলা হাটুর উপর েরেখেআন”। 

(৩/৮/১৪১৯িহ.) শিনবার, ফজেরর সালােত বড় মসিজেদ এ বযাখযা  বর 

কির।  
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হাত িআল হাটুর উপর িবআােনা”।१२३F

1 আর উভয় বাহ রােনর উপর 

রাখেব। কারর ওয়ােয়ল ইব ন হজেরর হািদেস আেআ: “িতিন তার 

দু’বাহ রােনর উপর েরেখেআন”।१२४F

2 আর ডান হােতর কিন�া�ুিল ও 

অনািমকা �ারা মুি� বানােব এবং বৃ�া�ুিল ও মধযমা আ�ুিল �ারা 

হালকা বানােব, অতঃপর ডান হােতর কি� ডান রােনর উপর 

রাখেব। ওয়ােয়ল ইব ন হজেরর হািদেস আেআ: “অতঃপর িকবলা 

মুখত হেয় উভয় হাত কান পযর্ উঠান এবং ডান হাত িদেয় বাম 

হাত পাকড়াও কেরন। যখন িতিন রকু করার ইিা কেরন, 

অনুরপ কেরন এবং উভয় হাত হাটুর উপর রােখন, যখন িতিন 

রকু েথেক িনজ মাথা উঠান অনুরপ হাত েতােলন। যখন িতিন 

েসজদা কেরন, তখনও িতিন অনুরপ কেরন। অতঃপর বাম পা 

িবিআেয় বেসন এবং তার বাম হাত বাম রােনর উপর রােখন। 

আর ডান হােতর কি� রােখন ডান রােনর উপর। দুই আ�ুল �ারা 

হালকা বানান। আিম তােক বলেত েদখলাম: “এরপ”, ‘িবশর’ 

(বররনাকারত) বৃ�া ও মধযমা আ�ুিল �ারা হালকা বািনেয় ডান 

                                                            
1 নাসািয়: (১২৬৯), সিহহ সুনােন নাসািয়: (১/২৭২) 
2 নাসািয়: (১২৬৪), সিহহ সুনােন নাসািয়: (১/২৭০) 
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হােতর শাহাদাত আ�ুিল �ারা ইশারা করেলন”।१२५F

1 ইমাম ইব ন 

কাইয়ূম এটাই �হর কেরেআন েয, মুসি� দুই েসজদার মাঝখােন 

অনুরপ করেব”।१२६F

2  

১৯. দুই েসজদার মাঝখােন বলেব: « ؛»ربى مغفْر ل، ربى مغفر ل  

হজায়ফা েথেক একিট মারফূ হািদেস বিররত: “িতিন দুই েসজদার 

মাঝখােন েসজদার সমান বসেতন এবং বলেতন১২৭F

رّب مغفر ل « :3

»رب مغفر ل  এর ে েয় অিধক পড়ারও অনুমিত রেয়েআ, েযমন: 

 ؛ »ومجب�، ومرزق�، ومرفد�] وعف�، ومهب�[م  مغفر ل، ومرح� «

                                                            
1 আবু দাউদ: (৭২৬), নাসািয়: (১২৬৫), আহমদ: (৪/৩১৮), ইব ন িহ�ান: 

(৪৮৫), ইব ন খুযাইমা: (১/৩৫৪), সুনােন আবু দাউদ: (১/১৪০) �মূখগর। 
2 আ�ামা ইব ন উসাইিমন রহ. বেলেআন: “সিহহ, দুবরল িকংবা হাসান পযরােয়র 

একিট হািদসও েনই, যার �ারা �মার হয় েয, ডান হাত ডান রােনর উপর 

িবআােনা থাকেব। বরং বিররত আেআ েয, মুি� বানােব: কিন�া ও অনািমকা 

�ারা মুি� বানােব এবং বৃ�া ও মধযমা আঙুল �ারা হালকা বানােব..., যখন 

সালােত বসেব, (মুসিলম:৫৮০)েকান বররনা আেআ যখন তাশাহেদ বসেব। 

(মুসিলম:৫৮০), উভয় হািদসই সিহহ মুসিলেম িবদযমান। এর �ারা বুঝা 

যায়, সকল বসােতই অনুরপ হালকা বানােব। সংিক�। শারহল মুমিত: 

(৩/১৭৮)  
3 আবু দাউদ: (৮৭৪), ইবন মাজাহ: (৮৯৭), সিহহ ইব ন মাজাহ: (১/১৪৮) 
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কারর ইব ন আ�াস রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিররত, নবত 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম দুই েসজদার মাঝখােন বলেতন১২৮F

1: 
 « ، »م  مغفر ل ومرح� وعف� ومهب� ومرزق�   
ইব ন মাজাহ িনে�র শে� বররনা কেরেআন১২৯F

2: 
  .»مغفر ل ومرح�، ومجب�، ومرزق�، ومرفد� ربى « 

নবত সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এ রকনিট েসজদা পিরমার 

ল�া করেতন। েযমন বারা রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিররত: “নবত 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর রকু, েসজদা, দুই েসজদার 

মাঝখােন বসা এবং রকু েথেক মাথা উিঠেয় ি�র থাকা সমান 

িআল, শধু িকয়াম ও  বঠক বযততত”।१३०F

3  

 

২০. তাকিবর বেল ি�ততয় েসজদা করেব, েযমন �থম েসজদােত 

কেরিআল। আবু হরায়রা রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিররত, সালােত 

ভুলকারতর হািদেস রেয়েআ: “অতঃপর তুিম েসজদা কর, েসজদা 

রত অব�ায় ি�র হও, অতঃপর মাথা উিঠেয় ি�র ি ে� বস, 
                                                            
1 সুনােন আবু দাউদ: (৮৫০) 
2 ইব ন মাজাহ: (৮৯৭), সিহহ সুনােন আবু দাউদ: (১/১৬০), সিহহ সুনােন 

নাসািয়: (১/১৪৮) 
3 বুখাির: (৭৯২), মুসিলম: (৪৭১) 
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অতঃপর েসজদা কর এবং ি�র হও। অতঃপর েতামার অবিশ� 

সালােত অনুরপ করেত থাক”।१३१F

1 

তার েথেক অপর হািদেস আেআ: “অতঃপর যখন েসজদায় ঝুকেব 

তাকিবর বলেব, অতঃপর েসজদা েথেক মাথা উিঠেয় তাকিবর 

বলেব। অতঃপর েসজদার সময় তাকিবর বলেব। অতঃপর মাথা 

উঠােনার সময় তাকিবর বলেব, অতঃপর অনুরপ করেত থাকেব 

অবিশ� সালােত এবং যখন দু’রাকাত েশেব  বঠেকর পর দাঁড়ােব 

তাকিবর বলেব”।१३२F

2 

২১. তাকিবর বেল মাথা উঠােব এবং সামানয সময় বসেব, েযটােক 

জালসােয় ইে�রাহা বেল। আবু হরায়রা রািদয়া�াহ আনহ েথেক 

বিররত, সালােত ভুলকারতর হািদেস রেয়েআ:  
ي، نم مياب « م، نم مرفع دت رطمَ جيلسا َّ ييجبا نم مياْب دت رطم

ي، نم مفدل ال  ف صالر   م، نم مرفع دت رطمَ جيلسا دت رطمَ ييجبا
ي«: قيل منو مييمة ف مألر�، »ههي  ؛»دت �ستوم قيئما

“অতঃপর ি�র হেয় েসজদা কর, অতঃপর ি�র হেয় বস, 

অতঃপর ি�র হেয় েসজদা কর, অতঃপর মাথা উিঠেয় ি�র হেয় 

                                                            
1 বুখাির: (৭৯৩) 
2 বুখাির: (৭৮৯), মুসিলম: (৩৯৬) 
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বস, েতামার অবিশ� সালােত অনুরপ করেত থাক”। আবু উসামা 

বেলন: “অতঃপর মাথা উিঠেয় েসাজা হেয় দাঁড়াও”।१३३F

1 তার েথেক 

আেরকিট হািদেস আেআ:  
نم ر�ب د� ررفع رمي  نم رفدل ال  ف ملصالة ههي دت رق يهي، «
 ، »ب د� رقوح من مبنت� ندب مللوسوك�

“অতঃপর মাথা উঠােনার সময় তাকিবর বলেব, অতঃপর অবিশ� 

সালােত অনুরপ করেত থাকেব এবং দু’রাকাত পর যখন উঠেব 

তাকিবর বলেব”।१३४F

2 জালআােয় ইে�রাহার বযাপাের মােলক ইব ন 

হয়াইিরেসর হািদেস রেয়েআ:  
من صالر  لم رغه  دت  رصّ� فإام نن ف ورر ملسو هيلع هللا ىلصمذ  رمه ملا «

م  ،  »تستوَم قيعبا

“িতিন নবত সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামেক সালাত আদায় 

করেত েদেখেআন, যখন িতিন েবেজাড় রাকােত থাকেতন, উঠেতন 

না যতকর না েসাজা হেয় বসেতন”।१३५F

3 অনয শে� মােলেকর 

হািদেসও জালসােয় ইে�রাহার কথা এেসেআ:  

                                                            
1 বুখাির: (৬২৫১) 
2 বুখাির: (৭৮৯), মুসিলম: (৩৯৬) 
3 বুখাির: (৮২৩) 

http://www.islameralobd.com



67 

 

�لس ىام رفع رمي  من ملساود قبل من  مذ  صد نأصحين ، فنن« 
 .»رغه  ف ملر�دة مألو�

“িতিন সাহািবেদর িনেয় সালাত আদায় করেলন, িতিন েসজদা 

েথেক বসেতন, �থম রাকােতর জনয উেঠ দাঁড়ােনার আেগ”।१३६F

1 

সালােত ভুলকারতর হািদেসও এ বসার কথা রেয়েআ: 
َّ ج«  م، نم مرفْع دت رطم َّ ييجبا ي، نم مياْب نم مياْب دت رطم يلسا

ي، نم مفدْل ال  ف صالر   َّ جيلسا م، نم مرفْع دت رطم َّ ييجبا دت رطم
 ، »ههي

“অতঃপর েসজদা কর, যতকর না েসজদায় িগেয় ি�র হও, 

অতঃপর মাথা উঠাও, ি�র হেয় বস, অতঃপর েসজদা কর, 

েসজদায় িগেয় ি�র হও, অতঃপর মাথা উঠাও, ি�র হেয় দাঁড়াও 

অতঃপর েতামার অবিশ� সালােত অনুরপ করেত থাক”।१३७F

2 আবু 

হমাইেদর হািদেসও এ জলসার কথা এেসেআ:  
نم رهوم ىل مألرح فيايف ربر  عن جغبي ، نم ررفع رمي  وكث� رجل  «

: ملسسه فيقدب عليهي وكفتح مصينع رجلي  ىام ياب، نم تساب، نم رقول

                                                            
1 বুখাির: (৬৭৭) 
2 বুখাির: (৬২৫) 
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هي دت ررجع ك عظم م  مرب، وكرفع رمي  وكث� رجل  ملسسه فيقدب علي
 .»ىل موضد ، نم رصغع ف مألرره ملل ال 

“অতঃপর যমতেনর িদেক ঝুকেব এবং উভয় হাত পা�র েথেক 

আলাদা রাখেব, অতঃপর মাথা উঠােব এবং বাম পা নরম কের 

তার উপর বসেব, েসজদার সময় পােয়র আ�ুলগেলা েখালা 

রাখেব, অতঃপর েসজদা করেব। অতঃপর বলেব: ‘আ�াহ 

আকবার’ এবং মাথা উঠােব ও বাম পা নরম কের তার উপর 

বসেব, েযন �েতযক হািি তার জায়গায় এেস েপপেআ।१३८F

1 অতঃপর 

ি�ততয় রাকােতও অনুরপ করেব”।१३९F

1  

                                                            
1 ইমাম আ�ুল আিজয ইব ন আ�ু�াহ ইব ন বায –রহ.- ‘বুলুগল মারাম’ এর 

(৩২৩) নং হািদেসর বযাখযায় বলেত েশােনিআ: “এ বযাপাের েলােকরা িব�র 

মত িবেরাধ কেরেআ, েকউ বেলেআন এটা তার শরতর ভারত যাওয়ার অব�া, 

েকউ বেলেআন অসু�ার অব�া, আবার েকউ বেলেআন বরং এটা সু�ত। 

কারর হািদস সিহহ, যার েথেক মুখ িফরােনার েকান কারর েনই, এটাই 

��। কারর নতিত এটাই েয, রাসূেলর সালােতর েয অব�া বররনা করা হেব 

েসটাই সালােতর সু�ত, তা েকান শেতরর সােথ িনিদর� করা যােব না, অতএব 

এটা শরতর ভারত হওয়ার অব�া বা অসু�তার অব�া বলা িঠক নয়, এর 

জনয দিলেলর �েয়াজন। জালসােয় ইে�রাহার আেরকিট দিলল হেি 

আহমদ ও আবু দাউদ �মুখেদর জাইেয়যদ সনেদ বিররত হািদস। আবু দাউদ 

েথেক বিররত, িতিন েকান একিদন দশজন সাহািবর সামেন নবত সা�া�াহ 
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২২. যিদ স�ব হয়, তাহেল পা, হাটু ও রােনর উপর ভর িদেয় 

ি�ততয় রাকা‘েতর জনয দাঁড়ােব। কারর ওয়ােয়েলর হািদেস আেআ: 

“যখন উঠেব হাটুর পূেবর হাত উঠােব”।१४०F

2 আর যিদ ক� হয়, 

তাহেল যমতেনর উপর ভর িদেব। কারর মােলক ইব ন 

হয়াইিরেসর হািদেস আেআ: “যখন ি�ততয় েসজদা েথেক মাথা 

উঠােব, তখন বসেব ও যমতেনর উপর ভর িদেয় দাঁড়ােব”।१४१F

3 

 

                                                                                                               
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সালােতর প�িত বররনা কেরন, তােত জালসােয় 

ইে�রাহাও উে�খ কেরন, সবাই তােক সমথরন জানান। অতএব আবু 

হমাইদেক এগারতম গরনা করেল বােরাজন সাহািব েথেক এটা বিররত, আর 

যিদ তােক দশম গরনা করা হয়, তাহেল এগারজন সাহািব েথেক বিররত, 

আর মােলক ইব ন হয়াইিরেসর হািদস েতা আেআই। জালসােয় ইে�রাহা 

খুবই সংেকপ: দুই েসজদার মাঝখােন বসার নযায়, এেত েকান িজিকর ও 

েদায়া েনই”। েলখক বলল: এ হািদসিট আবু হরায়রা রািদয়া�াহ আনহ 

েথেকও বিররত: বুখাির: (৬২৫) 
1 আবু দাউদ: (৭৩০), সিহহ সুনােন আবু দাউদ: (১/১৪০) 
2 আবু দাউদ: (৮৩৮), িতরিমিয: (২৬৮), নাসািয়: (১০৮৯), ইব ন মাজাহ: 

(৮৮২) 
3 বাখাির: (৮২৪) 
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২৩. ি�ততয় রাকাত �থম রাকােতর নযায় পড়েব। কারর সালােত 

ভুলকারতর হািদেস আেআ: “অতঃপর এসব কাজ েতামার পুেরা 

সালােত কর”।१४२F

1 তেব পাঁ িট কাজ করেব না: 

এক. তাকিবের তাহিরমা। কারর তাকিবের তাহিরমা হেি 

সালােত �েবশ করার জনয। 

দুই্. তাকিবের তাহিরমার পর  ুপ থাকা। ি�ততয় রাকােত 

তাকিবের তাহিরমার পর  ুপ থাকেব না। কারর আবু হরায়রা 

রািদয়া�াহ আনহ বেলন: “নবত সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

যখন ি�ততয় রাকােতর জনয উঠেতন, িতিন সূরা ফােতহা �ারা 

আর� করেতন,  ুপ থাকেতন না”।१४३F

2  

িতন. তাকিবের তাহিরমার পর েদায়া পড়া। কারর আবু হরায়রা 

রািদয়া�াহ আনহ বেলন: “নবত সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

যখন ি�ততয় রাকােতর জনয উঠেতন, িতিন সূরা ফােতহা �ারা 

আর� করেতন”।१४४F

3 

                                                            
1 বুখাির: (৭৯৩), মুসিলম: (৩৯৭) 
2 মুসিলম: (৫৯৯) 
3 মুসিলম: (৫৯৯) 
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 ার. �থম রাকােতর নযায় ল�া করেব না। বরং �েতযক সালােত 

ি�ততয় রাকাত �থম রাকাত েথেক েআাট হেব। কারর আবু 

কাতাদা েথেক বিররত আেআ: “�থম রাকাত ল�া করেব ও ি�ততয় 

রাকাত েআাট করেব”।१४५F

1 “নবত সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

�েতযক সালােত �থম দু’রাকাত ল�া করেতন ও েশেবর 

দু’রাকাত েআাট করেতন”।१४६F

2 

পা ঁ. নতুন কের িনয়ত বাঁধেব না, কারর পূেবরর িনয়ত যেথ�। 

ি�ততয়ত নতুন কের িনয়ত করেল �থম রাকাত বািতল হেয় 

যােব।১৪৭F

3 

ি�ততয় রাকােত ‘আউযুিব�াহ’ স�েকর েকউ বেলেআন: �েতযক 

রাকােতই তা  বধ। কারর দুই িকরােতর মাঝখােন িকআু আজকার 

ও কেমরর ফেল িবেিদ সৃি� হেয়েআ, তাই �েতযক রাকােত 

শয়তান েথেক পানাহ  াইেব। আ�াহ তাআলা বেলন: 

ََۡ�ِٰن �صرِّجَِم ﴿ ِ ِمَن �صّش َّ ۡرَءاَن فَٱۡسَتعِۡذ بِٱ َُ َت �ۡل
ۡ
 ] ٩٨:ملحل[﴾٩فَََِذا قََرأ

                                                            
1 মুসিলম: (৪৫১) 
2 বুখাির: (৭৭০), মুসিলম: (৪৫৩) 
3 হািশয়া রওজুল মুরিব: (২/৬২) 
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“সুতরাং যখন তুিম কুরআন পড়েব তখন আ�াহর কােআ 

িবতািড়ত শয়তান হেত পানাহ  াও”।१४८F

1 তাই আউযুিব�াহ পড়া 

উ�ম। েকউ বেলেআন: শধু �থম রাকােতই আউযুিব�াহ পড়েব। 

কারর পুেরা সালাত িমেল একিট কমর, দুই িকরােতর মাঝখােন 

েকান িনরবতা িবেিদ সৃি� কেরিন, বরং পুেরাটা িআল িজিকর। 

অতএব এেত �েতযক িকরাত এক িকরােতর মত, সুতরাং 

েসখােন এক আউযুিব�াহ যেথ� হেব। হযাঁ, যিদ �থম রাকােত 

আউযুিব�াহ পেড় না থােক, তাহেল ি�ততয় রাকােত পড়েব।১৪৯F

2  

আর �েতযক রাকােতই িবসিম�াহ পড়া মু�াহাব, কারর এর 

মাধযেম সূরা আর� করা হয়।১৫০F

3 

 

২৪. যিদ দুই রাকাত িবিশ� সালাত হয়, েযমন ফজর, জুমা ও 

দুই ঈেদর সালাত, তাহেল ি�ততয় রাকােতর ি�ততয় েসজদা েথেক 

ফােরগ হেয় বসেব, ডান পা খাড়া রাখেব ও বাম পা িবিআেয় 

েদেব। কারর আবু হমাইেদর হািদেস আেআ: “যখন দু’রাকােতর 

                                                            
1 সূরা নাহল: (৯৮) 
2 যাদুল মায়াদ: (১/২৪২) 
3 হািশয়া রওজুল মুরিব: (২/৬২) 
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মেধয বসেব, তখন বাম পােয়র উপর বসেব ও ডান পা খাড়া 

রাখেব”।१५१F

1 এখােন ও দুই েসজদার মাঝখােন বসার িনয়ম এক।१५२F

2 

অথরাা বাম হাত বাম রােনর উপর রাখেব অথবা বাম হাটুর উপর 

রাখেব, আর ডান হাত ডান রােনর উপর রাখেব। ডান হােতর 

সব আ�ুলগেলা মুি� ব� কের রাখেব শধু শাহাদাত আ�ুিল 

বযততত, তার মাধযেম তাওিহেদর �িত ইশারা করেব। কারর 

আ�ু�াহ ইব ন ওমেরর হািদেস আেআ: “নবত সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম যখন সালােত বসেতন, তখন িতিন ডান হােতর কি� 

ডান রােনর উপর রাখেতন। সকল আ�ুল মুি�ব� কের রাখেতন 

এবং বৃ�া�ুিল সংল� আ�ুল �ারা ইশারা করেতন, আর বাম 

হােতর কি� বাম রােনর উপর রাখেতন”।१५३F

3 অথবা বৃ�া�ুিল ও 

মধযমা আ�ুল �ারা হালকা বানােব এবং কিন�া ও অনািমকা 

আ�ুল মুি� ব� েরেখ শাহাদাত আ�ুিল �ারা ইশারা করেব। কারর 

ওয়ােয়ল ইব ন হজেরর হািদেস আেআ: “আিম নবত সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�ামেক েদেখিআ িতিন বৃ�া ও মধযমা আ�ুিল �ারা 

                                                            
1 বুখাির: (৮২৮) 
2 যাদুল মা‘য়াদ: (১/২৪২) 
3 মুসিলম: ১৬৬-(৫৮০) ও ১১৪-(৫৮০) 

http://www.islameralobd.com



74 

 

হালকা বািনেয়েআন এবং শাহাদাত আ�ুিল উপের উিঠেয়েআন, এর 

�ারা িতিন তাশাহেদ েদায়া করেতন”।१५४F

1 অথবা িত�া� গরনার 

নযায় হােতর মুি� বানােব এবং শাহাদাত আ�ুল �ারা ইশারা 

করেব। কারর ইব ন ওমেরর হািদেস আেআ: নবত সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম যখন তাশাহেদ বসেতন বাম হাত বাম 

রােনর উপর ও ডান হাত ডান রােনর উপর রাখেতন, িত�া� 

গরনার নযায় হােতর মুি� বানােতন ও শাহাদাত আ�ুল �ারা 

ইশারা করেতন।१५५F

2  

এভােব ডান হােতর িতনিট অব�া �কাশ পায়। 

এক. সকল আ�ুল মুি� ব� কের েরেখ শাহাদাত আ�ুল �ারা 

ইশারা করা। 

দুই. বৃ�া ও মধযমা আ�ুিল �ারা হালকা বানােনা এবং কিন�া ও 

অনািমকা আ�ুিল মুি�ব� কের শাহাদাত আ�ুিল �ারা ইশারা 

করা। 

িতন. িত�া� গরনার মত হাত মুি� ব� করা ও শাহাদাত আ�ুল 

�ারা ইশারা করা। এসব প�িতই  বধ। বসার সময় শাহাদাত 

                                                            
1 ইব ন মাজাহ: (৯১২) 
2 মুসিলম: ১১৫-(৫৮০) 
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আ�ুিলর ইশারার িদেক দৃি� রাখেব। কারর আ�ু�াহ ইব ন 

জুবােয়র েথেক বিররত হািদেস আেআ: “নবত সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম যখন তাশাহেদ বসেতন বাম হাত বাম রােনর উপর 

রাখেতন ও শাহাদাত আ�ুিল �ারা ইশারা করেতন। তার দৃি� 

ইশারা অিত�ম করত না”।१५६F

1 আ�ু�াহ ইব ন ওমেরর হািদেস 

আেআ: “িতিন ডান হাত ডান রােনর উপর রােখন ও বৃ�া�ুিল 

সংল� আ�ুিল �ারা ইশারা কেরন, তার িদেক দৃি� িনব� রােখন। 

অতঃপর িতিন বেলন: আিম নবত সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামেক 

এরপ করেত েদেখিআ”।१५७F

2 

েদায়ার সময় আ�ুিল �ারা ইশারা করা সু�ত, িকবলার িদেক 

নাড়ােব ও তার �ারা েদায়া করেব, তেব েদায়া ও িজকেরর �ান 

বযততত েকাথাও নাড়ােব না, বরং ি�র রাখেব”। েদা‘আর সময় 

আ�ুিল নাড়ােনার দিলল ওয়ােয়ল ইব ন হজেরর হািদস, তােত 

আেআ: “অতঃপর িতিন বেসন ও বাম পা িবিআেয় রােখন, তার বাম 

হােতর কি� বাম হাটুর উপর রােখন এবং ডান হােতর কি� ডান 

রােনর উপর রােখন, অতঃপর দু’িট আ�ুল ধের হালকা বানান, 

                                                            
1 নাসািয়: (১২৭৫), সিহহ সুনােন নাসািয়: (১/২৭২) 
2 নাসািয়: (১৬৬০) সিহহ সুনােন নাসািয়: (১/২৫০) 
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অতঃপর তার আ�ুিল উঠান, আিম তােক তা নাড়ােত েদেখিআ।১৫৮F

1 

আ�ু�াহ ইব ন জুবােয়র েথেক বিররত হািদস �ারা বুঝা যায়, িতিন 

সবরদা আ�ুিল নাড়ােতন না, েযমন: “নবত সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম েদায়ার সময় তার আ�ুিল �ারা ইশারা করেতন িক� 

তা নাড়ােতন না”।१५९F

2 দুই হািদেসর মেধয েকান  বপিরর েনই। 
কারর না নাড়ােনার অথর হেি সবরদা নাড়ােতন না, আবার 

নাড়ােনার অথর হেি েদা‘আর সময় নাড়ােতন।১৬০F

3 

ইশারা হেব শধু ডান হােতর শাহাদাত আ�ুিল �ারা, নবত সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম এক আ�ুিল �ারা ইশারা করার িনেদরশ 

িদেয়েআন। েযমন আবু হরায়রা রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিররত, 

এক বযিি দুই আ�ুিল �ারা েদা‘আ করেত িআল, নবত সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন এক আ�ুিল �ারা েদা‘আ কর।१६१F

4 সাদ 

েথেক বিররত, িতিন বেলন: আমার কাআ িদেয় নবত সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম অিত�ম কেরন, আিম তখন আমার 

আ�ুিলসমূহ �ারা েদা‘আ করেত িআলাম, িতিন বেলন এক আ�ুল 
                                                            
1 নাসািয়: (৮৯০), সিহহ সুনােন নাসািয়: (১/১৯৪) 
2 নাসািয়: (১২৭০), আবু দাউদ: (৯৮৯) 
3 বায়হািক: (২/১৩২) 
4 িতরিমিয: (৩৫৫৭), সিহহ সুনােন নাসািয়: (১/২৭২) 
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�ারা, এক আ�ুল �ারা, িতিন শাহাদাত আ�ুল �ারা ইশারা 

করেলন। শাহাদাত আ�ুল �ারা ইশারা করার িহকমত হেি 

আ�াহ এক, ইশারার সময় তাওিহদ ও তার ইখলােসর িনয়ত 

করেব, তাহেল কথা, কমর ও িব�ােস তাওিহেদর বিহরঃ�কাশ 

ঘটেব।১৬২F

1 অতএব �মািরত হল েয, শাহাদাত আ�ুিল �ারা ইশারা 

করেব এবং তার মাধযেমই েদা‘আ করেব। 

 

২৫. এ  বঠেক তাশাহদ পড়েব, েযমন বলেব১৬৩F

2: 
علي  مرهي ملا ورحة ملحييت  ، وملصلومت، وملطيبيت، ملسالح «

م  و�ر�ر ، ملسالح عليغي وع عبيد م  ملصيم�، مشهب من ال � ىال م  
م عببإ وريول] ودبإ ال �ك  ل[  ،»ومشهب من �مبا

এটা সবে েয় িবশ� তাশাহদ।১৬৪F

3 অতঃপর পড়েব১৬৫F

4: 

                                                            
1 নাইলুল আওতার: (২/৬৮) 
2 বুখাির: (৮৩১), মুসিলম: (৪০২) 
3 মুসি�  াইেল অনযানয তাশাহদও পড়েত পাের, যা রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক বিররত। 
4 বুখাির: (৩৩৭০) 
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م  صلى ع �مب وع  ل �مب، كمي صلي  ع ىنرمهيم وع  ل «
هيم ىذ  حيب �يب، م  نيرك ع �مب وع  ل �مب كمي نير�  ع ىنرم

 ،»ىنرمهيم وع  ل ىنرمهيم ىذ  حيب �يب

এটা সবে েয় পিরপূরর দরদ।১৬৬F

1 অতঃপর আ�াহর িনকট  ারিট 

ব  েথেক পানাহ  াইেব:  
م  ى� معوا ن  من عيمب جهغم، ومن عيمب ملقب، ومن فتغة ملحيي «

 ؛»ومن � فتغة ملسيح مَجيل وملميت،

কারর আবু হরায়রা রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিররত হািদেস আেআ: 

“যখন েতামােদর েকউ তাশাহদ পেড়, েস েযন  ারিট িজিনস 

েথেক আ�াহর িনকট পানাহ  ায়, েযমন বেল: 
 .»ممبرث.. م  ى� معوا ن  من عيمب جهغم

ইমাম মুসিলম এভােব বররনা কেরন, “যখন েতামােদর েকউ 

ি�ততয় তাশাহদ েথেক ফােরগ হয়, েস েযন  ারিট ব  েথেক 

পানাহ  ায়।১৬৭F

2 এবং যা ইিা েদা‘আ করেব, েযমন আেয়শা রািদয়া�াহ 

আনহা েথেক বিররত, নবত সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম সালােত 

বলেতন:  

                                                            
1 এ আাড়াও আেরা দরদ বিররত আেআ। 
2 বুখাির: (১৩৭৭), মুসিলম: (৫৮৮) 
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এক. 
َجيل، ن  من فتغة ملسيح مم  ى� معوا ن  من عيمب ملقب، ومعوا «

 »ومعوا ن  من فتغة ملحيي وملميت، م  ى� معوا ن  من ملأنَم وملاَرح

আেয়শা রািদয়া�াহ আনহা বেলন: েকউ তােক বলল: েহ আ�াহর 

রাসূল, আপিন মাগরাম তথা ঋর েথেক খুব পানাহ  ান! িতিন 

বলেলন:  
 .»ىن ملرجل ىام غرح دّبث فكَيب ووعَب فأرلَف«:

“িন�য় বযিি যখন ঋর�� হেয় পেড়, তখন েস িমথযা বেল ও 

ওয়াদা ভ� কের”।१६८F

1 

দুই. আবু বকর রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিররত, িতিন রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামেক বেলন, েহ আ�াহর রাসূল 

আমােক একিট েদায়া িশকা েদন, যা িদেয় আিম সালােত েদায়া 

করব, িতিন বেলন, তুিম বল:১৬৯F

2 
ي كل�ام، وال رافر ملذوب ىال مذ ، فيغفر ل م«   ى� ظلم  ذفر ظلما

 ؛»مافرة من عغبك، ومرح� ىذ  مذ  ملافور ملرديم

                                                            
1 বুখাির: (৮৩২), মুসিলম: (৫৮৯) 
2 বুখাির: (৮২৪), মুসিলম: (২৭০৫) 
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মুসিলেমর বররনায় আেআ, আমােক একিট েদা‘আ িশকা েদন, যা িদেয় 

আিম আমার ঘের ও সালােত েদায়া করব।১৭০F

1 

িতন. আিল রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিররত, অতঃপর নবত সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম তাশাহদ ও সালােমর মাঝখােন বলেতন১৭১F

2: 
، ومي مذ  « ، ومي معلغ � ، ومي مسرْت� ، ومي مّررت� م  مغفر ل مي قّبْم �

ر، ال � ىال مذ  ح، ومذ  ملخرى  ؛»معلم� ن  م�، مذ  ملقبى

 ার.  
رّد ] من[ا ن  م  ى� معوا ن  من ملْل، ومعوا ن  من ملب، ومعو«

�
من م

 ؛»ىل مرال ملدمر، ومعوا ن  من فتغة مَذيي، ومعوا ن  من عيمب ملقب

সাদ ইব ন আবু ওয়ামাস রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিররত, িতিন িনজ 

বা�ােদর উপেরাি শ�গেলা িশকা িদেতন, েযমন তােদরেক েলখা 

পড়া িশখােনা হয় এবং িতিন বলেতন: নবত সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম সালােতর পর এসব িজিনস েথেক পানাহ  াইেতন।১৭২F

3 

পা ঁ. মু‘য়ায রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিররত, নবত সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম তার হাত ধের বেলন, “েহ মু‘য়ায আ�াহর শপথ আিম 

                                                            
1 মুসিলম: ৪৮-(২৭০৫) 
2 মুসিলম: (৭৭১) 
3 বুখাির: (২৮২২), (৬৩৬৫), (৬৩৭৪), (৬৩৯০) 
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েতামােক মহ�ত কির, আ�াহর শপথ আিম েতামােক মহ�ত কির”। 
িতিন বেলন : “আিম েতামােক ওিসয়ত করিআ, তুিম �েতযক সালােতর 

েশেব এ েদা‘আ পড়া তযাগ করেব না: 
 »م  مع� ع اكرك، وشكرك، ودسن عبيدر «

আয়. 
 ؛»م  ى� ميأل  ملغة ومعوا ن  من ملير«

আবু হরায়রা রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিররত, এক বযিিেক নবত 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: “তুিম সালােত িক বল?” েস 

বলল: আিম তাশাহদ পিড়, অতঃপর আ�াহর িনকট জা�ােতর �াথরনা 

কির ও জাহা�াম েথেক পানাহ  াই। িতিন বলেলন: েতামার েদা‘আ 

খুব সু�র। আমরাও অনুরপ েদায়া করব।১৭৩F

1 

সাত. 
م  ى� ميأل  ري م  نأذ  ملومدب،مألدب، ملصمب،ملم لم ر  ولم روَ،ولم «
 ؛»�ن ل كفوام مدب،من رافر ل اذو� ىذ  مذ  ملافور ملرديمر

িমহজান ইব ন আদরা েথেক বিররত, নবত সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

মসিজেদ �েবশ কেরন, অতঃপর এক বযিিেক েদেখন েয সালাত 

                                                            
1 ইব ন মাজাহ: (৩৮৪৭), সিহহ সুনােন ইব ন মাজাহ: (২/৩২৮), আবু দাউদ: 

(৭৯২) 

http://www.islameralobd.com



82 

 

েশব কের তাশাহদ পড়েত িআল এবং উপেরাি েদা‘আ বেলিআল। নবত 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: “তােক কমা কের েদয়া 

হেয়েআ”, িতনবার বেলন।১৭৪F

1 

আট. 
م  ى� ميأل  نأن ل  مممب، ال � ىال مذ  ودبك ال �ك  ل ، ملغين، «

 ؛...]نبرع ملسمومت ومألرح، ري ام ملالل ومإلكرمح، ري ح ري قيوح ى� ميأل 

আনাস রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিররত, িতিন নবত সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর সােথ বসা িআেলন আর অপর এক বযিি সালাত পড়েত 

িআল, অতঃপর েস উপেরাি েদায়া কের। ফেল নবত সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলন: “েস আ�াহর ইসেম আজেমর মাধযেম েদায়া 

কেরেআ, েয নােমর মাধযেম েদা‘আ করেল কবুল করা হয়, যার �াথরনা 

করেল ডােক সাড়া েদয়া হয়”।१७५F

2 

নয়. 
م  ى� ميأل  نأ� مشهب مذ  مذ  م  ال � ىال مذ ، مألدب، ملصمب، «

 ؛ »ملم لم ر  ولم روَ، ولم ر�ن ل كفوام مدب

                                                            
1 নাসািয়: (১৩০১), আবু দাউদ: (৯৮৫), আহমদ: (৪/৩৩৮) 
2 আবু দাউদ: (১৪৯৫), ইব ন মাজাহ: (৩৮৫৮), সিহহ আবু দাউদ: (১/২৭৯), 

আহমদ: (৩/১৫৮), (৩/২৪২), 
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বুরাইদাহ েথেক বিররত, নবত সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এক 

বযিিেক উপেরাি েদায়া বলেত েশােনন, অতঃপর িতিন বেলন: “যার 

হােত আমার নফস তার শপথ, েস আ�াহর ইসেম আজেমর মাধযেম 

েদা‘আ কেরেআ, েয নােমর মাধযেম েদা‘আ করেল কবুল করা হয় এবং 

েয নােমর মাধযেম �াথরনা করেল �দান করা হয়”।१७६F

1 

দশ. 
م  ندلم  ملايب، وقبرر  ع م لق، مدي� مي علم  مميية ر�ام ل، «

م  ى� ميأل  رشست  ف ملايب  وروف� ىام علم  ملوفية ر�ام ل،
وملشهيدة، وميأل  همة ممق ف ملر  وملا ب، وميأل  ملقصب ف ملا� 
، وميأل  قرة ع� ال رغقطع، وميأل  ملرضي  ي ال رغفب� وملفقر، وميأل  ذديما
ندب ملق يء، وميأل  نَْرَد ملدسد ندب ملوت، وميأل  لة ملظر ىل وجه ، 

ّةة وال فتغة م� لّة، م  زكىغي نزكغة وملشوو ىل لقيئ  ف  غ� ممء م�
 ؛»مإلرمين، ومجدلغي هبمةا مهتبرن

আ�ােরর হািদেস আেআ, িতিন তার সাথতেদর সােথ খুব সংেকেপ 

সালাত আদায় কেরন। উপি�ত েকউ তােক বলল: আপিন সালাত খুব 

সংেকপ করেলন অথবা হালকা সালাত আদায় করেলন। িতিন 

বলেলন: িক� আিম এখােন এমন শ� �ারা েদায়া কেরিআ, যা 

                                                            
1 আবু দাউদ: (১৪৯৩), িতরিমিয: (৩৪৭৫), ইব ন মাজাহ: (৩৮৫৭) 
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রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক  বর কেরিআ, অতঃপর 

িতিন উপেরাি েদা‘আ বেলন। 

এখােন দুিনয়া ও আেখরােতর কলযার ে েয় যা ইিা েদা‘আ করেব। 

যিদ েকউ িপতা-মাতা ও অনযানয মুসিলমেদর জনয েদা‘আ কের, 

তােতও েকান সমসযা েনই, েহাক সালাত ফরয িকংবা নফল। কারর 

নবত সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম ইব ন মাসউদেক তাশাহদ িশকা 

িদেয় বেলন: “অতঃপর পআ� মত েদা‘আ করেব”।१७७F

1 এর �ারা বুঝা 

যায়, দুিনয়া ও আেখরােতর সকল কলযার সালােত �াথরনা করা যায়।১৭৮F

2 

 

২৬. অতঃপর ডান িদেক ও বাম িদেক সালাম িফরােব এ বেল: 
 ؛»ملسالح علي�م ورحة م ، ملسالح علي�م ورحة م «

জােবর ইব ন সামুরা েথেক বিররত হািদেস আেআ, িতিন বেলন: 

আমরা যখন রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সােথ 

সালাত আদায় করতাম বলতাম: 
 ملسالح علي�م ورحة م ، ملسالح علي�م ورحة م 

                                                            
1 বুখাির: (৮৩১), মুসিলম: (৪০২) 
2 িসফাতুস সালাত: ইমাম ইব ন বায: (১৮) 
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রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: “ তুর েঘাড়ার 

েলেজর নযায় েতামরা হাত �ারা িকেসর িদেক ইশারা কর, রােনর 

উপর হাত েরেখ ডােন ও বােম েতামােদর ভাইেদর সালাম েদয়াই 

যেথ�”।१७९F

1 

আেমর ইব ন সাদ তার িপতা েথেক বররনা কেরন, িতিন বেলন: 

“আিম রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামেক েদখতাম, িতিন 

ডােন ও বােম সালাম িফরােতন, এমন িক আিম তার গােলর 

শুতা েদখেত েপতাম”।१८०F

2 অতঃপর েস ডােন অথবা বােম েয 

েকান িদেকই ঘুরেত পাের।১৮১F

3 

 

২৭. সালাত যিদ িতন রাকাত িবিশ� হয় েযমন মাগিরব অথবা 

 ার রাকাত িবিশ� হয় েযমন েজাহর, আসর ও এশা। তাহেল শধু 

�থম তাশাহদ পড়েব, তেব উ�ম হেি নবত সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর উপর দুরদ পড়া, েযমন ইিতপূেবর বররনা কেরিআ। 

অতঃপর পা ও হাটুর স�ুখভাগ এবং রােনর উপর ভর িদেয় 

                                                            
1 মুসিলম: (৪৩১) 
2 মুসিলম: (৫৮২) 
3 বুখাির: (৮৫২), মুসিলম: (৭০৭) ও (৭০৮) 
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তাকিবর বেল দাঁড়ােব, উভয় হাত কান অথবা কাঁধ পযর্ উঠােব, 

েযমন পূেবর বররনা করা হেয়েআ।১৮২F

1 ি�ততয়ত আ�ু�াহ ইব ন ওমেরর 

হািদেস আেআ: “যখন দু’রাকাত েথেক উঠেব উভয় হাত 

উঠােব”।१८३F

2 আবু হমাইদ েথেক বিররত হািদেস আেআ: “অতঃপর 

যখন দু’রাকাত েথেক উঠেব তাকিবর বলেব ও উভয় হাত কাঁধ 

পযর্ উঠােব েযমন সালােতর শরেত উিঠেয়িআল, অতঃপর 

অবিশ� সালােত অনুরপ করেত থাকেব”।१८४F

3 এবং উভয় হাত 

বুেকর উপর রাখেব। কারর ওয়ােয়ল ইব ন হজেরর হািদেস আেআ: 

“আিম রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামেক েদেখিআ, যখন 

িতিন সালােত দাঁড়ােনা অব�ায় থাকেতন ডান হাত �ারা বাম হাত 

পাকড়াও করেতন”।१८५F

4 অতঃপর আে� সূরা ফােতহা পড়েব। যিদ 

েজাহেরর তৃততয় ও  তুথর রাকােত কখেনা ফােতর ে েয় অিতিরি 

পেড় তেব েকান সমসযা েনই।১৮৬F

5 মাগিরেবর তৃততয় রাকাত এবং 

                                                            
1 সুনােন আবু দাউদ: (৮৩৮), িতরিমিয: (২৬৮), নাসািয়: (১০৮৯), ইব ন 

মাজাহ: (৮৮২) 
2 বুখাির: (৭৩৯), মুসিলম: (৩৯০) 
3 বুখাির: (৮২৮), আবু দাউদ: (৭৩০) 
4 নাসািয়: (৮৮৭) 
5 মুসিলম: (৪৫২) 
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েজাহর, আসর ও এশার তৃততয় ও  তুথর রাকাত পূেবর বিররত 

ি�ততয় রাকােতর নযায় পড়েব। কারর সালােত ভুলকারত বযিিেক 

�থম রাকাত িশকা িদেয় বেলন: “অতঃপর তুিম পূরর সালােত 

অনুরপ কর”।१८७F

1 

 

২৮. ি�ততয় তাশাহেদ তাওয়াররক কের বসেব। আবু হমাইদ 

সােয়িদর হািদেস আেআ: “যখন ি�ততয় রাকােত বসেব, তখন বাম 

পােয়র উপর বসেব ও ডান পা খাড়া রাখেব। যখন েশব রাকােত 

বসেব, বাম পা আেগ বািড়েয় িদেয় ডান পা খাড়া রাখেব ও 

িনতে�র উপর বসেব”।१८८F

2 এটাই তাওয়াররক বসা। 

 

২৯. মাগিরেবর তৃততয় রাকােত এবং েজাহর, আসর ও এশার 

 তুথর রাকােত তাশাহেদর সােথ দরদ পড়েব, েযমন পূেবর 

িব�ািরত বলা হেয়েআ। 

 

৩০. ডান িদেক ও বাম িদেক এ বেল সালাম িদেব: 

                                                            
1 বুখাির: (৮২৪), মুসিলম: (৩৯৭) 
2 বুখাির: (৮২৮) 
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 .ملسالح علي�م ورحة م ، ملسالح علي�م ورحة م 

 

৩১. সালাম েশেব িন� বিররত আযকার ও েদা‘আ পড়েব: 

এক. 
ميتافر م ، ميتافر م ، ميتافر م ، م  مذ  ملسالح ومغ  ملسالح، «

 ؛»ربير�  ري ام ملالل ومإلكرمح

সাওবান েথেক বিররত হািদেস আেআ: “নবত সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম সালাত েশব কের িতনবার ইে�গফার করেতন এবং 

বলেতন১৮৯F

1: 
 .ممبرث »...حم  مذ  ملسال«

আেয়শা রািদয়া�াহ আনহা েথেক বিররত, নবত সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম সালাম িফিরেয় িনে�র েদায়া পিরমার বসেতন১৯০F

2: 
 ،»م  مذ  ملسالح ومغ  ملسالح، ربير�  ري ام ملالل ومإلكرمح«

এর �ারা আেয়শা রািদয়া�াহ আনহার উে�শয হেি িতিন এ 

েদা‘আ পিরমার িকবলামুখত থাকেতন, অতঃপর মানুেবর িদেক 

ে হারা িফরােতন। েযমন সামুরা েথেক বিররত হািদেস আেআ: “নবত 

                                                            
1 মুসিলম: (৫৯১) 
2 মুসিলম: (৫৯২) 
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সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম সালাত েশব কের আমােদর িদেক 

তার ে হারা ঘুরােতন”।१९१F

1 

দুই. 
 »ال � ىال م  ودبإ ال �ك  ل، ل ملل  ول مممب وهو ع ك  ء قبرر«

িতনবার। কারর মুিগরা েথেক বিররত হািদেস আেআ: মুয়ািবয়া মুিগরার 

িনকট এ মেমর পষ েলেখন েয, আমােক এমন একিট হািদস েশানান 

যা আপিন রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক েশােনেআন, 

িতিন িলেখন: আিম তােক সালাত েশেব বলেত েশােনিআ: 
 »، ل ملل ، ول مممب، وهو ع ك  ء قبررال � ىال م  ودبإ ال �ك  ل«

িতনবার। িতিন আেরা বেলন: নবত সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

অিতিরি �� করা, স�দ ন� করা, মােয়র অবাধয হওয়া ও 

েমেয়েদর জতিবত দাফন করা েথেক িনেবধ করেতন।১৯২F

2 

িতন. 
�  وكمي ، وهو ح [مب ال � ىال م  ودبإ ال �ك  ل، ل ملل  ول مم«

وهو ع ك  ء قبرر، م  ال ميذَع لي معطيَ ، وال  193F١]ال رموت، نيبإ م �
دطَم لي مغدَ    ؛»وال رغفع ام ملبى مغ  ملب�  194F٢]وال رمّد لي ق يَ  [م�

                                                            
1 বুখাির: (৮৪৫) 
2 বুখাির: (৬৪৭৩) মুসিলম: (৫৯৩) 
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মুিগরা ইব ন েশাবা মুয়ািবয়া ইব ন আবু সিফয়ােনর িনকট েলেখন: 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম �েতযক সালােতর পর 

বলেতন১৯৫F

3: « ...ال � ىال م  ودبإ ال �ك  ل » 

 ার. 
ال � ىال م  ودبإ ال �ك  ل، ل ملل ، ول مممب وهو ع ك  ء قبرر، «

ال دول وال قوة ىال ني ، ال � ىال م ، وال ذدبب ىال ىريإ، ل ملدمة، ول 
 ؛»سن، ال � ىال م  �لص� ل مَرن ولو كرإ ملنفرونملف ل، ول مبغيء مم

আ�ু�াহ ইব ন জুবােয়েরর হািদেস আেআ, িতিন �েতযক সালােতর 

সালাম েশেব এগেলা বলেতন, অতঃপর বেলন: “রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর মাধযেম �েতযক সালােতর পর 

তাহিলল পড়েতন”।१९६F

4 

পা ঁ. 

                                                                                                               
1 ব�িনর মাঝখােনর অংশ মুজােম তাবরািন: (২০/৩৯২), হািদস নং (৯২৬) 

েথেক েনয়া, 
2 ব�িনর মাঝখােনর অংশ মুসনােদ আবদ ইব ন হমাইদ: (১৫০-১৫১) হািদস 

নং: (৩৯১) েথেক েনয়া। 
3 বুখাির: (৬৩৩০), মুসিলম: (৫৬৩) 
4 মুসিলম: (৫৯৪) 
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ال � ىال م  ودبإ ال ) نالناي ونالن�(م ، ومممب  ، وم  مرب يبحين «
 ؛»�ك  ل، ل ملل  ول مممب، وهو ع ك  ء قبرر

আবু হরায়রা রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিররত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেআন: “েয বযিি �েতযক সালােতর পর 

৩৩বার আ�াহর তাসিবহ পেড়, ৩৩বার আ�াহর তাহিমদ পেড়, 

৩৩বার আ�াহর তাকিবর পেড়, এ হেি ৯৯বার, এবং একশত 

বাের বেল: 
 ال � ىال م  ودبإ ال �ك  ل، ل ملل  ول مممب وهو ع ك  ء قبرر،

তার সকল পাপ কমা কের েদয়া হেব, যিদও সমুেষর েফনা 

পিরমার হয়”।१९७F

1 

িবিভ� �কােরর তাসিবহ, তাহিমদ ও তাকিবর বিররত আেআ, 

মুসিলমেদর উি ত সবগেলাই পড়া, এক সালােতর পর এটা পড়া, 

আবার অনয সালােতর পর অনযটা পড়া। কারর এেত অেনক 

উপকার িবদযমান: সু�েতর অনুসরর, সু�ত জতিবত করর ও 

অ্েরর উপি�িত।১৯৮F

2  

                                                            
1 মুসিলম: (৫৯৭) 
2 েদখুন: শারহল মুমিত: (৩/৩৭), ফেতায়া শায়খুল ইসলাম ইব ন তাইিময়া: 

(২২/৩৫-৩৭) 
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িনে� কতক তাসিবহ, তাহিমদ ও তাকিবেরর েদয়া হল: 

�থম �কার: সুবহানা�াহ ৩৩বার, আল-হামদুিল�াহ ৩৩বার, 

আ�াহ আকবার ৩৩বার, এবং েশেব বলেব: 
 »ال � ىال م  ودبإ ال �ك  ل، ل ملل  ول مممب وهو ع ك  ء قبرر«

এভােবই একশত পুেরা হেব, েযমন পূেবর আবু হরায়রার হািদেস 

রেয়েআ।১৯৯F

1 

ি�ততয় �কার: সুবহানা�াহ ৩৩বার, আল-হামদুিল�াহ ৩৩বার ও 

আ�াহ আকবার ৩৪বার, এভােব একশত পুেরা হেব। কাব ইব ন 

আজুরা েথেক বিররত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বেলেআন: “সালােতর পর িকআু তাসিবহ আেআ, যার পাঠকারতরা 

কখেনা বি�ত হয় না, ৩৩বার তাসিবহ, ৩৩বার তাহিমদ ও 

৩৪বার তাকিবর”।२००F

2 

তৃততয় �কার: “সুবহানা�াহ, আল-হামদুিল�াহ ও আ�াহ আকবার 

৩৩বার কের ৯৯বার”। আবু হরায়রা রািদয়া�াহ আনহ েথেক 

বিররত, গিরব মুহািজরগর রাসূেলর িনকট এেস বেল: 

স�দশালতরা েতা তােদর স�েদর মাধযেম মহান মযরদা ও 

                                                            
1 মুসিলম: (৫৯৭) 
2 মুসিলম: (৫৯৬) 
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জা�ােতর মািলক হেয় যােি, িতিন বলেলন: “িকভােব?” তারা 

বলল: আমরা েযরপ সালাত আদায় কির, তারাও েসরপ সালাত 

আদায় কের, আমরা েযরপ িসয়াম পালন কির, তারাও েসরপ 

িসয়াম পালন কের, তােদর অিতিরি ফিজলত হেি তারা তােদর 

স�দ �ারা হজ কের, ওমরা কের, িজহাদ কের ও সদকা কের। 

িতিন বলেলন: “আিম িক েতামােদরেক এমন িকআু িশকা েদব, 

যার মাধযেম েতামরা েতামােদর পূবরবতরতেদর নাগাল পােব ও 

পরবতরতেদর অিত�ম কের যােব, েতামােদর ে েয় উ�ম েকউ 

হেব না, তেব যারা েতামােদর নযায় আমল কের তারা বযততত?” 

তারা বলল: অবশযই েহ আ�াহর রাসূল, িতিন বলেলন: “েতামরা 

�েতযক সালােতর পর ৩৩বার তাসিবহ, ৩৩বার তাকিবর ও 

৩৩বার তাহিমদ পড়েব”। গিরব মুহািজরগর িফের এেস বেল, 

আমােদর স�দশালত ভাইেয়রা আমােদর আমল েজেন তারাও 

অনুরপ আমল আর� কেরেআ, িতিন বলেলন: “এটা আ�াহর 

অনু�হ, যােক ইিা িতিন দান কেরন”।२०१F

1 

 তুথর �কার: সুবহানা�াহ ১০বার, আল-হামদুিল�াহ ১০বার এবং 

আ�াহ আকবার ১০বার। আ�ু�াহ ইব ন আমর েথেক বিররত, 

                                                            
1 বুখাির: (৮৪৩), হািদস নং: (৫৯৫), মুসিলম: (৫৯৫) 
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রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেআন: “দু’িট �ভাব 

েয েকান মুসিলম আয়র করেব, েস জা�ােত �েবশ করেব, যা 

খুবই সহজ িক� তার উপর আমলকারতর সংখযা খুব কম”। 
রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: “পাঁ  ওয়াি 

সালাত, �েতযক সালােতর পর ১০বার তাসিবহ, ১০বার তাহিমদ 

ও ১০বার তাকিবর বলেব। এভােব মুেখ ১৫০বার উ�ারর করা 

হেব, িক� িমজােন তার ওজন হেব ১৫০০ বলার”।२०२F

1 আিম 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামেক হাত িদেয় গনেত 

েদিখ। “যখন েতামােদর েকউ শেত িবআানায় যােব ৩৩বার 

তাসিবহ পড়েব, ৩৩বার তাহিমদ পড়েব ও ৩৪বার তাকিবর 

পড়েব, এভােব মুেখ ১০০বার হেলও িমজােন তার ওজন হেব 

১০০০বার”। িতিন বেলন: রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলেআন: “েতামােদর এমন েক আেআ, েয িদেন দুই 

হাজার পাঁ  শত পাপ কের?” তােক বলা হল: আমরা তাহেল 

এগেলা েকন পড়ব না? িতিন বলেলন: “েতামােদর েকউ যখন 

সালােত থােক, তখন শয়তান আগমন কের বেল: এটা �রর কর, 

ওটা �রর কর, এবং ঘুেমর সময় আেস অতঃপর তােক ঘুম 

                                                            
1 এটা এ কারের েয, �েতযক েনিক দশগন বৃি� পােব। 
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পািরেয় েদয়”। ইব ন মাজার শ� এরপ: “শয়তান তােক ঘুম 

পারােনা ে �া কের, অবেশেব েস ঘুিমেয় যায়”।२०३F

1 আবু হরায়রা 

রািদয়া�াহ আনহ েথেক একিট মারফূ হািদেস আেআ: “�েতযক 

সালােতর পর ১০বার তাসিবহ পড়েব, ১০বার তাহিমদ পড়েব ও 

১০বার তাকিবর বলেব”।२०४F

2 

প�ম �কার: ১১বার তাসিবহ, ১১বার তাহিমদ ও ১১বার 

তাকিবর। সুহাইল তার িপতা েথেক বররনা কেরন: “১১, ১১ ও ১১ 

সব িমেল ৩৩বার”।२०५F

3 

ব� �কার: 
 »يبحين م ، ومممب  ، وال � ىال م ،وم  مرب«

সবগেলা তাসিবহ ২৫বার বলেব। েযমন যােয়দ ইব ন সােবত ও 

ইব ন ওমেরর হািদেস এেসেআ।২০৬F

1 

                                                            
1 নাসািয়: (১৩৪৮), ইব ন মাজাহ: (৯২৬), আবু দাউদ: (৫০৬৫), িতরিমিয: 

(৩৪১০), আহমদ: (২/৫০২), সিহহ সুনােন নাসািয়: (১/২৯০), সিহহ ইব ন 

মাজাহ: (১/১৫২), হােকম হািদসিট সিহহ বেলেআন, ইমাম জাহািব তার 

সমথরন কেরেআন, হােকম: (১/২৫৫) 
2 বুখাির: (৬৩২৯) 
3 মুসিলম: ৪৩-(৫৯৫) 
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স�ম �কার: 

আয়াতুল কুরিস পড়েব: 

َّوُمۚ َ� ﴿ ََ ّ �ۡل َُ ُ َ�ٓ إَِ�َٰه إِّ� ُهَو �ۡل َّ ُۥ َما ِ� �صّسَ�َٰ�ِٰت � ّّ  ۚ ُذُذهُۥ ِسَنةٞ َوَ� نَۡومٞ
ۡ
تَخ

يِۡديِهۡم َوَما 
َ
ۡعلَُم َما َ�ۡ�َ � َُ ۥٓ إِّ� �َِِۡذنِهۦِۚ  ُُ ِعنَدهُ ِ  ََۡشَف

َّ ِِ�م َمن َذا �
َ َۡ َوَما ِ� �

ءٖ  ۚ وَسِ  َذۡلَفُهۡمۖ َوَ� ُ�َُِطوَن �َِ�ۡ َُّه �صّسَ�َٰ�ِٰت ّمِۡن ِعۡلِمهِۦٓ إِّ� بَِما َشآَء َُ ُكۡرِس
 َٓ َِ�ۖ َوَ� 

َ َۡ ّ �ۡلَعِظَُم  ُٔ َو� ِِ ُُهُۥ ِحۡفُظُهَماۚ وَُهَو �ۡلَع  ] ٢٥٥:ملقرة[﴾٢و

আবু উমামা েথেক বিররত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলেআন: “েয বযিি �েতযক সালােতর পর আয়াতুল 

কুরিস পড়েব, মৃতুয বযততত জা�ােত �েবশ করার আর েকান বাঁধা 

তার থাকেব না”। তাবরািন এর সােথ সূরা ইখলাসেকও সংযুি 

কেরেআন।২০৭F

2 

                                                                                                               
1 নাসািয়: (১৩৫০) ও (১৩৫১), িতরিমিজ: (৩৪১৩), ইব ন খুজাইমাহ: (৫৭২), 

আহমদ: (৫/১৮৪), দারািম: (১/৩১২), তাবরািন, হািদস নং: (৪৮৯৮), ইব ন 

িহ�ান, হািদস নং: (২০১৭), হােকম: (১/২৫৩), িতিন হািদসিট সিহহ 

বেলেআন, ইমান জাহািব তার সমথরন কেরেআন। 
2 নাসািয় িফ আমািলল ইয়াওম ও লাইলাহ: (১০০), ইব ন সুি� িফ আমািলল 

ইয়াওম ও লাইলা: (১২১), তাবরািন িফল কািবর: (১/১১৪), হািদস নং: 

(৭৫৩২) 

http://www.islameralobd.com



97 

 

অ�ম �কার: �েতযক সালােতর পর সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও 

সূরা নাস পড়েব। কারর, উকবা ইব ন আেমর বেলন: “রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আমােক �েতযক সালােতর পর 

এগেলা পড়ার িনেদরশ িদেয়েআন”।२०८F

1 

নবম �কার: ফজর ও মাগিরেবর সালােতর পর ১০বার কের 

পড়েব: 
نيبإ [ال � ىال م  ودبإ ال �ك  ل، ل ملل ، ول مممب، �  وكمي  «

 »وهو ع ك  ء قبرر 209F٢]م �

 কারর আবু জর, মু‘য়ায, আবু আইয়াশ জারিক, আবু আইয়ূব, 

আ�ুর রহমান ইব ন গনম আশ‘আির, আবু দারদা, আবু উমামা ও 

উমারাহ ইব ন শািবব সাবািয় েথেক অনুরপ বিররত আেআ।২১০F

3 এেদর 

                                                            
1 আবু দাউদ: (১৫২৩), নাসািয়: (১৩৩৬), িতরিমিয: (২৯০৩), সিহহ সুনােন 

আবু দাউদ: (১/২৮৪), সিহহ সুনােন িতরিমিয: (২/৮) 
2 ব�িনর অংেশর জনয েদখুন কাশফুল আসতার: (৪/২৫), হািদস নং: (৩১০৬) 
3 েদখুন: আবু যর েথেক বিররত হািদস, িতরিমিয: (৩৪৭৪), িতিন হািদসিট 

হাসান, গিরব ও সিহহ বেলেআন। আহমদ: (৫/৪২০)। েদখুন: আ�ুর রহমান 

ইব ন গনম আশআির েথেক বিররত হািদস, আহমদ: (৪/২২৭), েদখুন: আবু 

আইয়ূব েথেক বিররত হািদস, আহমদ: (৫/৪১৪), সিহহ ইব ন িহ�ান: 

(২০২৩), েদখুন: আবু আইয়াশ েথেক বিররত হািদস, আহমদ: (৪/৬০), আবু 
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সকেলর হািদেসর সারমমর হেি, েয বযিি মাগিরব অথবা ফজর 

সালােতর পর দশবার বলেব, আ�াহ তার জনয এমন �হরত 

ে�রর করেবন, েয তােক শয়তান েথেক িহফাযত করেব সকাল 

পযর্ এবং সকাল েথেক স�যা পযর্। তার দশিট মযরাদা বৃি� 

করা হেব, েস ঐ িদন সকল অিন� েথেক িনরাপদ থাকেব, আ�াহ 

তার জনয দশিট েনিক িলখেবন ও তার দশিট পাপ েমা ন 

করেবন, এগেলা তার জনয দশজন মুিমন দািসর বরাবর হেব, 

আ�াহর সােথ িশরক বযততত অনয েকান পাপ েস িদন তােক 

                                                                                                               
দাউদ: (৫০৭৭), ইব ন মাজাহ: (৩৮৬৭), েদখুন: মুয়াজ েথেক বিররত হািদস, 

নাসািয় িফ আমািলল ইয়াওম ও লাইলাহ: (১২৬), ইব ন সুি� িফ আমািলল 

ইয়াওম ও লাইলাহ: (১৩৯), তাবরািন: (৭০৫), েদখুন: উমারা ইব ন শািবব 

েথেক বিররত হািদস, নাসািয় িফ আমািলল ইয়াওম ও লাইলা: (৫৭৭), 

িতরিমিজ: (৩৫৩৪), েদখুন: আবু উমামাহ েথেক বিররত হািদস স�েকর 

মুনিজির বেলন, “তাবরািন তার আওসাত �ে� সু�র সনেদ এটা বররনা 

কেরেআন”, তারিগব ও তারিহব: (১/৩৭৫) হায়সািম বেলন: (এ হািদসিট 

তাবরািন তার আওসাত ও কািবর �ে� বররনা কেরন, আওসাত �ে�র 

বররনাকারত সকেলই িনভররেযাগয”। মাজমাউ‘য যাওয়ােয়দ : (১০/১১১), 

েদখুন: আবু দারদা েথেক বিররত হািদস, হায়সািম তা মাজমাউ‘য যাওয়ােয়দ 

�ে� উে�খ কের বেলন, এ হািদস তাবরািন তার কািবর ও আওসাত �ে� 

বররনা কেরেআন। মাজমাউয যাওয়ােয়দ: (১০/১১১) 
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কিত�� করেত পারেব না। েসই সবে েয় উ�ম আমলকারত 

িহেসেব গরয হেব, যিদ েকউ তার ে েয় উ�ম বাকয না বেল। 

দশম �কার: ফজর সালাত েশেব বলেব: 
َتَقّبالا  ي، ورزقاي طيباي، وعمالا م� ي ذيفدا  م  ى� ميأل  علما

উে� সালমা েথেক বিররত, নবত সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

ফজর সালােতর সালাম েশেব উপেরাি েদায়া পড়েতন।২১১F

1 

এগারতম �কার: বারা রািদয়া�াহ আনহ বেলন, আমরা যখন 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সােথ সালাত আদায় 

করতাম, তখন তার ডান পােশ দাঁড়ােত পআ� করতাম, িতিন 

আমােদর িদেক মুখ কের বসেতন। িতিন বেলন: আিম তােক 

বলেত েশােনিআ২১২F

2: 
 .»ربى ق� عيمن  روح ربدث عبيدك مو تمع عبيدك«

বােরাতম �কার: ফরয সালাত েশেব উ� �ের আজকার পড়া 

সু�ত। কারর ইব ন আ�াস রািদয়া�াহ আনহ বররনা কেরন: 

“তাকিবেরর মাধযেমই আমরা জানতাম রাসূলু�াহ সালাত েশব 

                                                            
1 ইব ন মাজাহ: (৯২৫), আহমদ: (৬/৩০৫), সিহহ সুনােন ইব ন মাজাহ: 

(১/১৫২), েদখুন: মাজমাউয যাওয়ােয়দ: (১০/১১১) 
2 মুসিলম: (৭০৯) 
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কেরেআন”।२१३F

1 বুখাির বররনা কেরন: “রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর যুেগ ফরয সালাত েশেব উ� �ের িযিকর করার 

িনয়ম িআল”।२१४F

2 ইব ন হাজার রহ. বেলন: “উ� �ের িজিকর এর 

উে�শয তারা উ� �ের তাকিবর বলেতন, অথরাা তারা তাসিবহ ও 

তাহিমেদর পূেবর তাকিবর বলেতন”।२१५F

3 এ বযাখযােক আবু হরায়রা 

রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিররত হািদস আেরা �� কের েয, আবু 

সােলহ বেলেআন: “আ�াহ আকবার, সুবহানা�াহ ও আল-

হামদুিল�াহ সবগেলাই ৩৩বার কের পড়েব, 216F

4 িতিন তাকিবর �ারা 

আর� কেরেআন। 

৩২. সুনােন রাওয়ািতবগেলা পড়েব। কারর, আেয়শা রািদয়া�াহ 

আনহা েথেক বিররত হািদেস এেসেআ: “নবত সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম েজাহেরর পূেবর  ার রাকাত ও ফজেরর পূেবর দু’রাকাত 

কখেনা তযাগ করেতন না”।२१७F

5 উ�ুল মুিমিনন উে� হািববা বেলন, 

আিম রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামেক বলেত েশােনিআ: 

                                                            
1 বুখাির: (৮৪২), মুসিলম: (৫৮৩) 
2 বুখাির: (৮৪১), মুসিলম: (৫৮৩) 
3 ফাতহল বাির: (২/৩২৬) 
4 মুসিলম: (৫৯৫) 
5 বুখাির: (১১৮২) 
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“েয বযিি িদন ও রােত বার রাকাত সালাত পড়েব, এর পিরবেতর 

আ�াহ তার জনয জা�ােত ঘর িনমরার করেবন”। অপর বররনায় 

আেআ: “এমন েকান মুসিলম বা�া েনই েয �িত িদন বার রাকাত 

নফল সালাত আদায় কের, িক� আ�াহ তার জনয জা�ােত ঘর 

িনমরার করেবন না, অথবা তার জনয জা�ােত ঘর িনমরার করা হেব 

না”।२१८F

1 এর বযাখযায় ইমাম িতরিমিয বািড়েয় বেলন: “ ার রাকাত 

েজাহেরর পূেবর ও দু’রাকাত েজাহেরর পর, দু’রাকাত মাগিরেবর 

পর, দু’রাকাত এশার পর ও দু’রাকাত ফজেরর পূেবর”।२१९F

2 

আ�ু�াহ ইব ন ওমর রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিররত, িতিন বেলন: 

“আিম রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক দশ রাকাত 

মুখা� কেরিআ: দু’রাকাত েজাহেরর পূেবর ও দু’রাকাত েজাহেরর 

পর, মাগিরেবর পর দু’রাকাত তার ঘের, এশার পর দু’রাকাত 

তার ঘের এবং ফজেরর পূেবর দু’রাকাত”। অপর বররনায় আেআ: 

“জুমার পর দু’রাকাত তার ঘের”।२२०F

3 

                                                            
1 মুসিলম: (৭২৮) 
2 িতরিমিয: (৪১৫) 
3 বুখাির: (১১৮), মুসিলম: (৭২৯) 
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অতএব, সুনােন রাওয়ােতব দশ রাকাত, েযমন ইব ন ওমর 

বেলেআন, অথবা বার রাকাত েযমন উে� হািববা ও আেয়শা 

রািদয়া�াহ আনহমা বেলেআন। আমােদর শায়খ আ�ামা ইব ন 

বাযেক বলেত েশােনিআ: “যারা ইব ন ওমেরর হািদস �হর কেরেআ, 

তারা বেল সু�ত দশ রাকাত, আর যারা আেয়শা রািদয়া�াহ 

আনহার হািদস �হর কের, তারা বেল সু�ত বােরা রাকাত। ইমাম 

িতরিমিযর বযাখযা আেয়শা রািদয়া�াহ আনহা েথেক বিররত 

হািদসেক শিিশালত কের, আর উে� হািববা রািদয়া�াহ আনহা 

েথেক বিররত হািদস এসব সু�েতর ফিযলত বররনা কের। হয়েতা 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম কখেনা বার রাকাত 

পেড়েআন, েযমন আেয়শা ও উে� হািববার হািদেস আেআ, কখেনা 

দশ রাকাত পেড়েআন, েযমন ইব ন ওমর েথেক বিররত হািদেস 

আেআ। যখন আ�হ ও �ৃহা থােক বােরা রাকাত পড়েব, আর 

যখন বয�তা থােক দশ রাকাত পড়েব। তেব সবগেলা সু�েত 

রাওয়ােতব, হযাঁ পূররতা হেি আেয়শা ও উে� হািববার হািদস 

েমাতািবক বােরা রাকাত পড়া”।२२१F

1 

                                                            
1 বুলুগল মারােমর (৩৭৪) নং হািদেসর বযাখযার সময় তার মুেখ এ কথাগেলা 

আিম  বর কির। 
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যিদ েকান মুসিলম েজাহেরর পূেবর  ার রাকাত ও েজাহেরর পর 

 ার রাকাত পড়ার ইিা কের আ�াহ তার উপর জাহা�ােমর 

আগন হারাম কের েদেবন। েযমন উে� হািববা রািদয়া�াহ আনহা 

বেলন, আিম রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামেক বলেত 

েশােনিআ, িতিন বেলন: “েয বযিি েজাহেরর পূেবর  ার রাকাত ও 

েজাহেরর পর  ার রাকাত িনয়িমত পড়েব, আ�াহ তােক 

জাহা�ােমর আগেনর জনয হারাম কের েদেবন”।२२२F

1 

যিদ েকান মুসিলম আসেরর পূেবর  ার রাকাত পড়ার ইিা কের, 

আ�াহ তার উপর রহম নািজল করেবন। ইব ন ওমর রািদয়া�াহ 

আনহ েথেক বিররত হািদেস আেআ, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলেআন:  

                                                            
1 আহমদ: (৬/৩২৬), আবু দাউদ: (১২৬৯), িতরিমিজ: (৪২৭), নাসািয়: 

(১৮১৪), ইব ন মাজাহ: (১১৬০), সিহহ সুনােন ইব ন মাজাহ: (১/১৯১)। আিম 

আ�ামা ইব ন বাজ রহ. েক বুলুগল মারােমর (৩৮১) নং হািদেসর বযাখযায় 

বলেত েশােনিআ: “এ হািদেসর সনদ খুব সু�র, তেব ইব ন ওমর ও 

আেয়শার হািদেস যা রেয়েআ, তার উপর রাসূেলর িনয়িমত আমল িআল”। 

আিম বিল: আিম তােক জতবেনর েশব বয়েসও েদেখিআ, িতিন বেস বেস 

েজাহেরর আেগ  ার রাকাত ও েজাহেরর পের  ার রাকাত পড়েতন, আ�াহ 

তার উপর রহম করন। 
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ي قبل ملدف« م صد مر�دا  »ردم م  ممرءا

“আ�াহ েস বযিির উপর রহম করন, েয আসেরর পূেবর  ার 

রাকাত সালাত আদায় করল”।२२३F

1 

 

সমা� 

                                                            
1 আহমাদ: (২/১১৭), আবু দাউদ: (১২৭১), িতরিমিয: (৪৩০), সিহহ ইব ন 

খুজাইমা: (১১৯৩), সিহহ সুনােন আবু দাউদ: (১/২৩৭)। আিম আ�াহ ইব ন 

বাজ রহ. েক বলেত বুলুগল মারােমর (৩৮২) নং হািদেসর বযাখযায় বলেত 

েশােনিআ: “এ হািদেসর সনদ �হর করােত েকান সমসযা েনই, এ হািদস 

েথেক �মািরত হয় েয, আসেরর পূেবর  ার রাকাত পড়া  বধ ও সু�ত, তেব 

এটা সু�েত রােতব নয়, কারর রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

এগেলা এটা িনয়মিত পেড়নিন। আিল রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিররত 

হািদেস আেআ, নবত সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আসেরর পূেবর দু’রাকাত 

পড়েতন, এর �ারা �মািরত হয় েয, আসেরর পূেবর দু’রাকাত অথবা  ার 

রাকাত পড়া মুসিলমেদর জনয মু�াহাব”।  
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