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লেখকের েথাাঃ 
 .على أشرف األنبياء واملرسلني وعلى آله وصحبه أجمعني

নামায নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম এর বিয় ইবাদত। 
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম সাহাবাকেরামকে 
বকেকছন,  ‘লতামরা লসভাকব নামায পক া,  লযভাকব আমাকে 
প কত লদকখকছা। আমরা স্বচকে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ 
ওয়াসাল্লামকে নামায প কত লদবখবন। নবীজীর নামায লেমন 
বছকো তা জানার সকবথাচ্চ মাধ্যম হকো কুরআন- সুন্নাহ,  আর 
কুরআন- সুন্নাহর বাস্তবরূপ বহকসকব সাহাবাকেরাকমর আমে। 
 
োরণ,  হয়কতা নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম লথকে 
ববণথত হাদীসই দু’রেম,  অথবা হাদীকসর বক্তবয বা িামাণযতা 
অস্পষ্ট। আর হাদীকসর এই জে শুধু্ এেজন মুজতাবহদ ইমামই 
খুেকত পাকরন। অন্য বযবক্তর এ ববষকয় েথা বো মাকনই নবীজীর 
আদশথ ও সুন্নাহ লথকে বছেকে প া।নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ 
ওয়াসাল্লাম লথকে নামায সংক্রান্ত অসংখয হাদীস ববণথত হকয়কছ। 
স্বীেৃত সতয হকো,  নামাকযর লমৌবেে ববষয়াবেী এে ;  একত না 
বববভন্নতা রকয়কছ না মতবভন্নতার সুকযাগ। তকব শাখাগত বেছু 
ববষকয় বববভন্নতা রকয়কছ। রকয়কছ মতবভন্নতার অবোশ।  
 
হাদীকস জবেেতা ও আমাকদর দাবয়ত্ব 
িকয়াজনীয়তা ববচার েকরই ব  ব  মুহাবিস ও মুজতাবহদগকণর 
সমন্বকয় এেবে লবার্থ গঠন েকরন ইমাম আব ূ হানীফা রহ.। 
কুরআন- সুন্নাহ ও অন্যান্য দবেে মন্থন েকর সবথস্বীেৃতভাকব 
নামাকযর পদ্ধবত ও অন্যান্য ববধ্ান সংেেন েকরন। তাকদর 
সংেেকন নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম এর নামাকযর 
পূণথাঙ্গ ববধ্ান ও রূপ ফুকে ওকঠ।আল্লাহ ও নবীজী সাল্লাল্লাহু 
‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম এ লেকত্র আমাকদর দাবয়ত্ব বস্থর েকর 
বদকয়কছন। বকেকছন,  ‘আহকে বযের’ তথা ‘মুজতাবহদ’লে 
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বজজ্ঞাসা েকরা। তাকদর লথকে লজকন আমে েকরা। বো বাহুেয 
লয,  সবথকেকত্র মুজতাবহদ পাওয়া দুষ্কর। তাই নবীজী সাল্লাল্লাহু 
‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ ও দবেকের আকোকে নামাকযর 
পূণথাঙ্গ রূপ ও ববধ্ান সংেেন বছকো যুকগর চাবহদা।  
 
অদযাববধ্ ভারতীয় উপমহাকদশসহ ইসোমী দুবনয়ার অবধ্োংশ 
মুসেমানগণ লসভাকবই আমে েকর আসকছন। যুগ যুগ ধ্কর 
গকবষণা ও পযথাকোচনা হওয়া সকেও দীবিমান;  আকজা তা 
কুরআন- সুন্নাহ র উপরই িবতবিত।এ সংেেনকে সমথথন েকরন 
এবং তদনুযায়ী ফাতওয়া লদন যুগকেি মুজতাবহদ ও হাবফযুে 
হাদীস ইমামগণ   । ইমাম সুবফয়ান সাওরী,  ইমাম ইবকন 
মাঈন,  ইমাম ওেী,  ইমাম ইবনুে মুবারে,  ইমাম ইয়াহইয়া 
ববন সাঈদ,  ইমাম আব ূযুরআসহ আকরা অকনে িবীণ মুহাবিস 
ইমামগণ রহ.। 
 
নামাকযর বববরণ আকরা অকনে ইমামই বেবপবদ্ধ েকরকছন। 
পুবস্তো আোকর িোবশতও হকয়কছ। যাকত রকয়কছ বেছু বববভন্নতা 
ও মতবভন্নতা। 
 
বববভন্ন পদ্ধবত ও আমাকদর েরণীয় 
বববভন্ন পদ্ধবতর লেকত্র আমাকদর েরণীয় েী,  নবীজী সাল্লাল্লাহু 
‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম তাও বশো বদকয় লগকছন। লযমন,  নবীজী 
সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম মদীনায় আযান বশো বদকয়কছন 
এে রেম। মক্কায় আব ূ মাহ যুরা রা. লেও বতবন আযান বশো 
বদকয়কছন,  বেন্তু তার আযান বছকো বভন্ন রেম। তাহকে আযাকনর 
দুই পদ্ধবত হকো। বেন্তু নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম 
েখকনাই এ েথা বকেনবন লয,  সেে মসবজকদর আযান এে 
রেম হকত হকব,  বা এেই মসবজকদ উভয় পদ্ধবতকতই আযান 
হকত হকব। 
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সকবথাপবর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম মক্কার আযান 
মদীনায় চােু েকরনবন। এমবনভাকব মদীনার আযান মক্কায় চােু 
েকরনবন। তাই উভয়োকে স্ব- স্ব স্থাকন বােী রাখাই হকো নববী 
আদশথ ও নবীজীর সুন্নাহ।  
 
অনুরূপ নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ র দাবী 
হকো,  মদীনার নামায মদীনায়,  মক্কার নামায মক্কায় এবং 
কূফার নামায কূফায় বেবৎ রাখা। োরণ সবগুকোই নববী 
নামাকযর পদ্ধবত। এভাকবই লরকখ লগকছন পযথায়ক্রকম চার খেীফা।  
 
আমরা জাবন লয,  হযরত আব ূহানীফা রহ. এর উক্ত লবার্থেতৃথে 
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম এর নামাকযর সংেেন 
আমকদর মাকে যুগ যুগ ধ্কর িবতবিত,  যা বহাে রাখাই নবীজী 
সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম এর আদথশ ও সুন্নাহর দাবব। 
বতথমাকন সব পদ্ধবতগুকোকে সমন্বয় েরার লচষ্টা েরা মাকনই 
ববশৃঙ্খো সৃবষ্ট েরা এবং সুন্নাহ র ববকরাবধ্তা েরা।  
 
এ বববভন্নতা মূেত আল্লাহ পযথন্ত লপৌৌঁছার বববভন্ন শাখা- পথ। 
আল্লাহ তা‘আো বনকজই বকেকছন,  আমার িবত আগ্রহীকে আবম 
বববভন্ন শাখা- পথ লদখাকবা। 
 
বিয় ম ুসবেম ভাই,  
এই পদ্ধবতই ‘সহীহ ও সবেহ’ হাদীসসহ সংকেকপ আপনার 
সামকন লপশ েরবছ। ববস্তাবরত দবেে ও ববধ্াকনর স্তরববন্যাস 
জানার জন্য “আপনার নামায”সহ সংবিষ্ট বেতাব প ার অনুকরাধ্ 
রইকো। 
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যবদ লেউ সংেবেত বভন্ন পদ্ধবত আপনাকে লদয় তাকে ববনকয়র 
সাকথ বেকবন,  আমার োকছও এেবে সংেবেত পদ্ধবত রকয়কছ,  
দবেেও রকয়কছ। তাই মক্কার আযান মক্কায় রাখুন লযমনবে নবীজী 
সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম লরকখকছন। লববশ লেৌতূহে 
থােকে ববজ্ঞ আকেকমর োকছ বগকয় মীমাংসা েকর আসুন। 
ববশৃঙ্খো নয়,  েেযাণোবমতাই িীন।  
 
সাোমাকন্ত 
আপনার িীনীভাই  
আবু্দল্লাহ নাজীব 
দারুে উেূম হােহাজারী 
৮ রজব,  ১৪৩৮ বহজরী 
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নবীজী ملسو هيلع هللا ىلص এর ফরজ নামায 

আল্লাহ তা‘আো লমরাকজর রাকত নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ 
ওয়াসাল্লামকে পাৌঁচ ওয়াক্ত নামায বদকয়কছন।1 িকতযে জ্ঞানসম্পন্ন 
িািবয়স্ক নর- নারীর উপর ফরজ েকরকছন।2 ঈমাকনর পকরই 
নামাকযর েথা বকেকছন।3 
 
বনকদথশ বদকয়কছন নামাকযর িবত যত্নবান হকত, 4 নামাকযর মাধ্যকম 
সাহাযয বনকত।5 এ লেকত্র অেসতা ও বশবথেতার বনন্দা 

                                                                 
1.   

 
ِ
: يَا ‘ فُرِضَتْ عَلَى الن َبِي  لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ الص َلَوَاتُ خَمْسنِيَ، ثُم َ نُقِصَتْ حَت َى جُعِلَتْ خَمْسًا، ثُم َ نُودِيَ

كَ بِهَذِهِ اخلَمْسِ خَمْسنِيَاِبَد َلُ القَوْلُ لَدَي َ، وَيُ ن َهُ الَاِمُحَم َدُ،    .ن َ لَ
( সহীহ) সুনাকন বতরবমযী (২১৩)। দ্র. সহীহ বুখারী (৩৮৮৭),  সহীহ মুসবেম 
(১৬২)। 
 
2  

ْوقُوتًاا ِ تَّابًاِمَّ ِك  ِالْمُْؤم ن نيَّ َّانَّْتِعََّلَّ ك ةَِّ َلَّ ِالص َّ  ن َّ
সূরা বনসা,  আয়াত : ১০৩। 

َِّوَِّ ِا َلَّ الص َّ ِق يمُوِا ُ نيَّ ِالَّ َّاك  ََّ مَّ ُوِا كَُّ ْْ ا وَّ َّاةَِّ ك الَّ َّ تتُوِا وَّ  ةَِّ
সূরা বাোরা,  আয়াত : ৪৩। 
 
3  

َِّ ة َلَّ ِالص َّ يمُونَّ يُق  ِوَّ ْيب  ِب الْغَّ ِيُْؤم نُونَّ ينَّ   ال َّذ 
সূরা বাোরা,  আয়াত : ৩। 
4 

 ِ ِقَّان ت نيَّ قُوُموِالِل  َّ  ِوَّ الُْوْسَطَّ ةِ  َلَّ الص َّ ِوَّ ات  لَّوَّ ِالص َّ عََّلَّ اف ُظوِا  حَّ
সূরা বাোরা,  আয়াত : ২৩৮। 
 
5  

ة ِ َلَّ الص َّ ْْب ِوَّ ب الص َّ ُ ينُوِا اْستَّ نُوِا ِتمَّ ينَّ اِال َّذ  َّي ُهَّ اأ  يَّ
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েকরকছন।6 নামায না প কে শাবস্তর েথাও বকেকছন।7 এরশাদ 
েকরকছন নামায অসৎ োজ লথকে ববরত রাকখ।8 
 
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম নামাকযর অপবরসীম গুরুত্ব 
বদকতন।9 বকেকছন,  নামায ইসোকমর স্তম্ভ।10 ঈমান ও কুফকরর 
মাকে পাথথেযোরী।11 

                                                                                                                                     

সূরা বাোরা,  আয়াত : ১৫৩। 
 

ِال6  اُءونَّ ِيََُّّ اَلَّ كُسَّ ة ِقَّاُموِا َلَّ ِالص َّ إ َلَّ قَّاُموِا إ ذَِّا اد ُعُهْمِوَّ ِخَّ هُوَّ ِوَّ َّ ِالِل َّ اد ُعونَّ ِيُخَّ ِالْمُنَّاف ق نيَّ ِإ ن َّ ِوََّلَّ ن َّاسَّ
ِقَّل يًَلِ ِإ َل َّ َّ ِالِل َّ  يَّْذكَُُّونَّ

সূরা বনসা আয়াত : ১৪২। 
(ِ ل  نيَّ يٌْلِل لْمُصَّ ِ)4فَّوَّ اهُونَّ ْمِسَّ ت ه  َلَّ ْنِصَّ ِهُْمِعَّ ينَّ 5ِ(ِال َّذ  اُءونَّ ِهُْمِيََُّّ ينَّ  (ِال َّذ 

সূরা মাউন,  আয়াত : ৪- ৬। 
 

7 ِ ل  نيَّ ِالْمُصَّ لَّْمِنَُّكِم نَّ ِ)44(ِقَّالُوِا ََّّ قَّ ِسَّ لَّكَّكُْمِِف  اِسَّ  مَّ
সূরা মুিাবির,  আয়াত : ৪২- ৪৩। 
 

الْمُنْكََّّ ِ 8 ِوَّ اء  ْحشَّ ِالْفَّ ِعَّن  تَّنَْهَّ ةَِّ َلَّ ِالص َّ إ ن َّ ةَِّ َلَّ ِالص َّ َّق م  أ  وَّ
সূরা আনোবুত,  আয়াত : ৪৫। 
 
أَن َ مُحَم َدًا رَسُولُ الل َهِ ملسو هيلع هللا ىلص  9 لَهَ إِال َ الل َهُ وَ قَالَ رَسُولُ الل َهِ ملسو هيلع هللا ىلص ‘ بُنِيَ اْلِْسَْلَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ الَ إِ

 وَصَوْمِ رَمَضَانَ
ِ
إِيتَاءِ الز َكَاةِ وَالْحَج  إِقَامِ الص ََلَةِ وَ  .وَ

সহীহ বুখারী (৮),  সহীহ মুসবেম (১৬)। 
 
أَم َا  10 : فَاْلِْسَْلَمُ، فَمَنْ أَسْلَمَ سَلِمَ، وَ أْسُ األَْمْرِ كَ عَلَى رَأْسِ األَْمْرِ وَعَمُودِهِ وَذُرْوَةِ سَنَامِهِ؟ أَم َا رَ ل ُ أَوَالَ أَدُ

: فَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَم َا ذُرْوَةُ سَنَامِهِ : فَالص ََلَةُ، وَ  .عَمُودُهُ
( হাদীস সহীহ) মুসনাকদ আহমাদ (২২০৬৮),  মুসান্নাকফ ইবকন আবব শাইবা 
(৩০৯৫১)। 
 
11  

رْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الص ََلَةِ
ِ
 إِن َ بَيْنَ الر َجُلِ وَبَيْنَ الش 
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লেউ মুসেমান হকে সবথিথম তাকে নামায বশো বদকতন।12 
 
বেয়ামকতর বদন সবথিথম নামাকযর বহসাব লনয়া হকব। নামকযর 
বহসাব বঠে হকে সব আমে বঠে হকব বকে ল াষণা বদকয়কছন।13 
 
নামাকযর িবত উৎসাহ বদকয়কছন;  বণথনা েকরকছন নামাকযর বহু 
ফজীোত।14 
 
গুরুত্ব ববচার েকর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম লছাে 
বাচ্চাকদরকে নামাকযর িবত উৎসাহ বদকত বকেকছন।15 নবীজী 
সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম এর লশষ েথাও বছকো নামায।16 

                                                                                                                                     

সহীহ মুসবেম (৮২),  সুনাকন আবূ দাউদ (৪৬৭৮)। 
 
12 

مُنَا الص ََلةَ أَوْ قَالَ : عَل َمَهُ الص ََلةَ‘ كَانَ رَسُولُ اللهِ 
ِ
 .إِذَا أَسْلَمَ الر َجُلُ كَانَ أَو َلُ مَا يُعَل 

( সহীহ) মুসনাকদ বাযযার (২৭৬৫),  আেমুজামুে োবীর- তাবারানী 
(৮১৮৬)। 
 
13  

العَبْدُ يَوْمَ القِيامَةِ الص ََلةُ فإنْ صَلَحَتْ صَلَحَ سائِرُ عَمَلِهِ وإنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سائِرُ أو َلُ ما يُحاسَبُ بهِ  
 .عَمَلِهِ

( হাদীস হাসান) আেমুজামুে আওসাত- তাবারানী (১৮৫৯),  আে- মুখতারা 
(২৫৭৮)। 
 
14 মুসনাকদ আহমাদ (১৮৩৪৫) 
 
15  

 .سَبْعِ سِننِيَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ مُرُوا أَوْالَدَكُمْ بِالص ََلَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ
( হাদীস সহীহ) সুনাকন আবূ দাউদ (৪৯৫,  ৪৯৪, )  দ্র. মুসনাকদ আহমাদ 
(৬৬৮৯,  ৬৭৫৬)। 
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নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম বকেকছন,  ‘লতামরা 
আমার মকতা নামায পক া।17 
 
লফকরশতা বজবরীে আোইবহস সাোম লে লিরণ েকর আল্লাহ 
তা‘আো লে নামাকযর সময় বশো বদকয়কছন।18 
 
নামাকযর সময় 
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম বনধ্থাবরত সমকয় নামায 
আদায় েরকতন।19 সাহাবাকেরামকে লমৌবখে ও আমকের মাধ্যকম 
                                                                                                                                     
16  

 الص ََلةَ الص ََلةَ، ات َقُوا الل َهَ فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ‘ :  ملسو هيلع هللا ىلصرَسُولِ الل َهِ كَانَ آخِرُ كََلمِ 
( হাদীস সহীহ) সুনাকন আবূ দাউদ (৫১৫৬),  সুনাকন ইবকন মাজা (২৬৯৮)। 
17  

ي
ِ
أَيْتُمُونِي أُصَل   صَل ُوا كَمَا رَ

সহীহ বুখারী (৬৩১),  সহীহ ইবকন বহব্বান (২১৩১)। 
لُهُ   ‘: قال اْلمام ابن حبان : قَوْ

ِ
ي لَفْظَةُ أَمْرٍ تَشْتَمِلُ عَلَى كُل 

ِ
أَيْتُمُونِي أُصَل  شَيْءٍ كَانَ يَسْتَعْمِلُهُ،  صَل ُوا كَمَا رَ

 ، فِي صََلَتِهِ، فَمَا‘
 

تِ كَ األَْشْيَاءِ خَص َهُ اْلِْجْمَاعُ، أَوِ الْخَبَرُ بِالن َقْلِ، فَهُوَ الَ حَرَجَ عَلَى تَارِكِهِ فِي صََلَ هِ، وَمَا لَمْ كَانَ مِنْ تِلْ
 أَمْرٌ حَتْمٌ عَلَى الْمُخَاطَبنِيَ كَاف َةً، الَ يَجُوزُ تركه حبال يَخُص َهُ اْلِْجْمَاعُ، أَوِ الْخَبَرُ بِالن َقْلِ، فَهُوَ

 
18  

مُهُ مَوَاقِيتَ الص ََلَةِ‘ : قال رسول الله 
ِ
 أم َنِي جِبْرِيلُ عِنْدَ البَيْتِ مَر َتَيْنِ وفي رواية للنسائي: يُعَل 

( সহীহ) মুসনাকদ আহমাদ (৩৩২২),  সুনাকন আবূ দাউদ (৩৯৩),  সুনাকন 
নাসাঈ (৫১৩)। দ্র. সুনাকন বতরবমযী (১৪৯),  শারহু মাআবনে আসার,  
১/১১১। 
19  

ي الص ََلَةَ لِوَقْتِهَا إِال َ بِجَمْعٍ وَعَرَفَاتٍ‘  ملسو هيلع هللا ىلصرَسُولُ الل َهِ كَانَ 
ِ
 يُصَل 

( সহীহ) সুনাকন নাসাঈ (৩০১০)। দ্র. সহীহ বুখারী (১৬৮২),  সহীহ মুসবেম 
(১২৮৯),  শরহু মাআবনে আসার,  ১/১২২ । 
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নামাকযর সময় বশো বদকয়কছন।20 নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ 
ওয়াসাল্লাম বকেকছন,  
ফজকরর সময়,  সুবকহ সাকদকের পর লথকে সূকযথাদয় পযথন্ত।21 
বতবন ফজকরর ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর দু’রাো‘আত সুন্নাত 
বযতীত অন্য লোকনা নামায প কতন না।22 সাধ্ারণত ফজকরর 
নামায দী থাবয়ত েরকতন এবং অকনে ফসথায় লশষ েরকতন।23 

                                                                 
20  

إِن َ لِلص ََلَةِ أَو َالً وَآخِرًا‘ : رَسُولُ اللهِ  قَالَ  
( হাদীস সহীহ) মুসনাকদ আহমাদ (৭১৭২) সুনাকন বতরবমযী (১৫১) শরহু 
মাআবনে আসার ১/১১৩,  আেমুহাল্লা ৩/১৩৯। 
 

: أَقِمْ مَعَنَا إِنْ شَاءَ ال‘ أَتَى الن َبِي َ  لَهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الص ََلَةِ؟ فَقَالَ ل َهُ، فَأَمَرَ بَِلَالً فَأَقَامَ حنِيَ طَلَعَ رَجُلٌ، فَسَأَ
الش َمْسُ بَيْضَاءُ الفَجْرُ، ثُم َ أَمَرَهُ فَأَقَامَ حنِيَ زَالَتِ الش َمْسُ، فَصَل َى الظ ُهْرَ، ثُم َ أَمَرَهُ فَأَقَامَ، فَصَل َى العَصْرَ وَ

 الش َمْسِ، ثُم َ أَمَرَهُ بِالعِشَاءِ فَأَقَامَ حنِيَ غَابَ الش َفَقُ،مُرْتَفِعَةٌ، ثُم َ أَمَرَهُ بِاملغْرِبِ حنِيَ وَقَعَ جَانِبُ 
أَنْعَمَ أَنْ يُبْرِدَ، ثُم َ أَمَرَ هُ بِالعَصْرِ فَأَقَامَ، وَالش َمْسُ ثُم َ أَمَرَهُ مِنَ الغَدِ فَنَو َرَ بِالفَجْرِ، ثُم َ أَمَرَهُ بِالظ ُهْرِ، فَأَبْرَدَ وَ

لَى قُبَيْلِ أَنْ يَغِيبَ الش َفَقُ، ثُم َ أَمَرَهُ بِالعِشَاءِ فَأَقَامَ آخِرَ وَقْتِهَا فَوْقَ حنِيَ  مَا كَانَتْ، ثُم َ أَمَرَهُ فَأَخ َرَ الْمَغْرِبَ إِ
: مَوَ : أَيْنَ الس َائِلُ عَنْ مَوَاقِيتِ الص ََلَةِ؟، فَقَالَ الر َجُلُ: أَنَا، فَقَالَ اقِيتُ الص ََلَةِ كَمَا ذَهَبَ ثُلُثُ الل َيْلِ، ثُم َ قَالَ

 .بَيْنَ هَذَيْنِ
( সহীহ) সুনাকন বতরবমযী (১৫২)। দ্র. সহীহ মুসবেম (৬১৪),  সুনাকন নাসাঈ 
(৫২৩)। 
 
21  

 .مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الص ُبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الش َمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الص ُبْحَ
সহীহ বুখারী (৫৭৯),  সহীহ মুসবেম (৬০৮)। 
 
22  

ى إِال َ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ‘  ملسو هيلع هللا ىلصرَسُولُ الل َهِ كَانَ 
ِ
 .إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ الَ يُصَل 

সহীহ মুসবেম (৭২৩),  সহীহ ইবকন বহব্বান (১৫৮৭)। 
 
23  

 .أَسْفِرُوا بِالفَجْرِ، فَإِن َهُ أَعْظَمُ لِألَجْرِ
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রামাদান মাকস সুবকহ সাকদকের বেছুেণ পকরই নামায শুরু 
েরকতন।24 
 
যুহকরর সময়,  ‘যাওয়াকে শামস’ তথা সূযথ মধ্যাোশ লথকে 
লহকে যাওয়ার পর লথকে,  িকতযে বস্তুর ছায়া বদগুণ হওয়া 
পযথন্ত।25 
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম সাধ্ারণত লরাদ িখর 
থােকে (গ্রীষ্মোকে) নামায ববেকে আদায় েরকতন অন্যথায় 
(শীতোকে) দ্রুত শুরু েরকতন।26 

                                                                                                                                     

( সহীহ) সুনাকন বতরবমযী (১৫৪)। দ্র. মুসনাকদ আহমাদ (১৫৮১৯),  সুনাকন 
আবূ দাউদ (৪২৪)। 
 

أَ فِيهَا بِالْبَقَرَةِ ، فَلَم َا انْصَرَفُوا اسْتَشْ : صَل َيْت خَلْفَ عُمَرَ الص ُبْحَ ، فَقَرَ رَفُوا الش َمْسَ قَالَ الس َائِبُ بْنُ يَزِيدَ
 فَقَالُوا " طَلَعَتْ " فَقَالَ : لَوْ طَلَعَتْ لَمْ تَجِدْنَا غَافِلنِيَ

( সহীহ) শারহু মাআবনে আসার ১/১৩৩,  যাদুে মাআদ ১/২০৮। 
 
24  

 
ِ
لَى الص ََلَةِ قُلْتُ كَمْ بَيْنَهُمَا قَالَ قَدْرُ ‘ عَنْ أَنَسٍ أَن َ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَد َثَهُ أَن َهُمْ تَسَح َرُوا مَعَ الن َبِي  ثُم َ قَامُوا إِ

نيَ يَعْنِي آيَةً
ِ
 خَمْسنِيَ أَوْ سِت 

সহীহ বুখারী (৫৭৫),  সহীহ মুসবেম (১০৯৭)। 
 
25  

 
ِ
: كُن َا مَعَ الن َبِي  ، قَالَ

ٍ
: أَبْرِدْ، ثُم َ أَرَادَ أَنْ ‘ عَنْ أَبِي ذَر  نَ لِلظ ُهْرِ، فَقَالَ لَهُ

ِ
نُ أَنْ يُؤَذ 

ِ
فِي سَفَرٍ، فَأَرَادَ املُؤَذ 

: أَبْرِدْ، ثُم َ أَرَادَ نَ، فَقَالَ لَهُ
ِ
 يُؤَذ 
 

: أَ نَ، فَقَالَ لَهُ
ِ
ل ُ الت ُلُولَ فَقَالَ الن َبِي ُ أَنْ يُؤَذ 

ِ
 مِنْ فَيْحِ جَهَن َمَ‘ : بْرِدْ حَت َى سَاوَي الظ 

ِ
 .إِن َ شِد َةَ احلَر 

সহীহ বুখারী (৫৩৯),  মুয়াত্তা মাকেে (৩৯),  মুসান্নাকফ আব্দুর রাযযাে 
(২০৪১)। 
 
26  

إِذَا كَانَ الْبَرْدُ عَج َلَإِذَا كَانَ الْحَر ُ أَبْرَدَ بِالص ََلَةِ، ‘  ملسو هيلع هللا ىلصرَسُولُ الل َهِ كَانَ   .وَ
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আসকরর সময়,  যুহকরর লশষ সময় লথকে সূযথাস্ত পযথন্ত।27 
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম সাধ্ারণত আসকরর নামায 
এেেু ববেকে আরম্ভ েরকতন।28 
 
মাগবরকবর সময়,  সূযথাকস্তর পর লথকে বনকয় আোকশর ‘বদগন্ত-
োবেমা’ ববেীন হওয়া পযথন্ত। 
 
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম সাধ্ারণত সূযথাকস্তর পর 
পরই মাগবরকবর নামায আদায় েরকতন।29 
ইশার সময়,  মাগবরকবর লশষ সময় লথকে সুবকহ সাকদে 
পযথন্ত।30 

                                                                                                                                     

( সহীহ) সুনাকন নাসাঈ (৪৯৯),  সহীহ বুখারী (৫৩৬,  ৯০৬),  সহীহ 
মুসবেম (৬১৫,  ৬১৬,  ৬১৭)। 
 
27  

 .مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الش َمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ
সহীহ বুখারী (৫৭৯),  সহীহ মুসবেম (৬০৮)। 
 
28  

أَنْتُمْ أَشَد ُ تَعْجِيَلً لِلْعَصْرِ مِنْهُ‘ كَانَ رَسُولُ اللهِ   .أَشَد َ تَعْجِيَلً لِلظ ُهْرِ مِنْكُمْ وَ
( হাদীস সহীহ) সুনাকন বতরবমযী (১৬১,  ১৬২),  মুসনাকদ আহমাদ 
(২৬৪৭৮)। 
 
29  

 
ِ
ي الْمَغْرِبَ مَعَ الن َبِي 

ِ
إِن َهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِفَيَنْ‘ قال رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ : كُن َا نُصَل   .صَرِفُ أَحَدُنَا وَ

সহীহ বুখারী (৫৫৯),  সহীহ মুসবেম (৬৩৭)। 
 
30  

 الص ََلَةَ حَت َى يَجِىءَ وَقْتُ الص ََلَةِ األُ
ِ
 .خْرَيلَيْسَ فِى الن َوْمِ تَفْرِيطٌ إِن َمَا الت َفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَل 

সহীহ মুসবেম (৬৮১),  সুনাকন আবূ দাউদ (৪৪১)। 
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নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম ইশার নামায এেেু 
লদবরকত প া পছন্দ েরকতন। ইশার নামাকযর পূকবথ  ুমাকনা পছন্দ 
েরকতন না। ইশার পর অিকয়াজনীয় গল্প েরাও পছন্দ েরকতন 
না।31 
নামাকযর সময় হকে আযান বদকত বকেকছন। নামাকযর শুরুকত 
ইোমাত বদকত বকেকছন।32 ইোমাকতর বােয লজা া লজা া েকর 
উচ্চারণ েরকত বকেকছন।33 
আোশ লম ািন্ন হকে বদকনর নামায তথা ফজর,  যুহর ও আসর 
তা াতাব  শুরু েরকতন। রাকতর নামায তথা মাগবরব ও ইশা 
এেেু ববেকে প কতন।34 
                                                                                                                                     

 الْعِشَاءَ أَي َ الل َيْلِ شِئْتَ وَالَ تَغْفُلْهَا
ِ
لَى أَبِي مُوسَى: وَصَل   .كَتَبَ عُمَرُ  إِ

( সহীহ) মুসান্নাকফ ইবকন আবব শাইবা (৩২৫০),  শারহু মাআবনে আসার ,  
১/১১৮। 
 
31  

رَ الْعِشَاءَ ال َتِي تَدْعُونَهَا الْعَ
ِ
 .تَمَةَ وَكَانَ يَكْرَهُ الن َوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَاكَانَ يَسْتَحِب ُ أَنْ يُؤَخ 

সহীহ বুখারী (৫৬৮),  সহীহ মুসবেম (৬৪৭)। 
 
32  

أَقِيمَا ثُم َ لِيَؤُم َكُمَا أَكْبَرُكُمَا نَا وَ
ِ
 .إِذَا حَضَرَتِ الص ََلَةُ، فَأَذ 

সহীহ বুখারী (৬৫৮),  সহীহ মুসবেম (৬৭৪)। 
 
33  

 .عَل َمَهُ األَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً، وَاْلِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً‘ الن َبِي َ  عَن أيب مَحذورةَ أن َ 
( সহীহ) সুনাকন বতরবমযী (১৯২),  সুনাকন নাসাঈ (৬৩০)। দ্র. বেতাবুে 
হুজ্জাহ আো আহ বেে মাদীনাহ,  ১/৬৮,  ৬৯। 
 
34  

لُوا صََلَةَ ا‘ :  ملسو هيلع هللا ىلصرَسُولُ الل َهِ قَالَ 
ِ
رُوا الْمَغْرِبَعَج 

ِ
أَخ   .لن َهَارِ فِي يَوْمِ غَيْمٍ، وَ

( সহীহ) মুসান্নাকফ ইবকন আবব শাইবা (৬৩৪৬),  মারাবসেু আবব দাউদ 
(১৩)- সনদবে মুরসাে। 
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ফজর ও আসকরর নামাকযর পর সাধ্ারণত অন্য লোকনা নফে বা 
সুন্নাত প কতন না।35 সূকযথাদয়,  সূযথাস্ত ও বঠে বিিহকর নামায 
প কত বনকষধ্ েরকতন।36 
ফরজ নামায মসবজকদ জামাআকতর সাকথ আদায় েরকতন। 
পুরুষকদর জামাআকত উপবস্থত হওয়ার িবত অপবরসীম গুরুত্ব 
বদকতন।37 
 
পববত্রতা 
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম নামাকযর পূকবথ পববত্রতা 
অজথন েরকতন।38 নামাকযর জন্য নতুন উযু েরকতন,  েখকনা 
এে উযু বদকয় েকয়ে ওয়াকক্তর নামায আদায় েরকতন।39 

                                                                 
35  

 .مْسُنَهَى عَنِ الص ََلَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَت َى تَغْرُبَ الش َمْسُ، وَعَنِ الص ََلَةِ بَعْدَ الص ُبْحِ حَت َى تَطْلُع الش َ 
সহীহ মুসবেম (৮২৫,  ৮২৬),  সহীহ বুখারী (৫৮৮)। 
 
36  

: ثََلَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ  يَ فِيهِن َ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ ‘ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِي َ، يَقُولُ
ِ
يَنْهَانَا أَنْ نُصَل 

: حنِيَ تَطْلُعُ الش َمْسُ بَازِغَةً حَ ت َى تَرْتَفِعَ، وَحنِيَ يَقُومُ قَائِمُ الظ َهِريَةِ حَت َى تَمِيلَ الش َمْسُ، وَحنِيَ فِيهِن َ مَوْتَانَا
 تَضَي َفُ الش َمْسُ لِلْغُرُوبِ حَت َى تَغْرُبَ

সহীহ মুসবেম (৮৩১),  সুনাকন আবূ দাউদ (৩১৯২),  সুনাকন বতরবমযী 
(১০৩১)। 
 
37  

قَ عَلَيْهِمْقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالص ََلَةِ فَتُقَامَ، ثُ
ِ
لَى مَنَازِلِ قَوْمٍ الَ يَشْهَدُونَ الص ََلَةَ، فَأُحَر   .م َ أُخَالِفَ إِ

সহীহ বখুারী (২৪২০),  সুনাকন বতরবমযী (২১৭) সহীহ মুসবেম (৬৫১,  
৬৫২)। 
38  

َّيِۡ أ ِوَّ ُِوُجوهَّكُۡم ْ لُوا ِفَّٱۡغس  ة  لَّوَٰ ِٱلص َّ ِإ َلَّ ِقُمُۡتۡم ِإ ذَّا ْ نُٓوا امَّ ِءَّ ينَّ ِٱل َّذ  ا ِْيََّٰأَّي ُهَّ ُحوا ٱۡمسَّ ِوَّ اف ق  ِٱلۡمَََّّّ ِإ َلَّ يَّكُۡم د 
ِِْۚ َُّوا ه َّ إ نِكُنُتۡمُِجُنٗباِفَّٱط َّ ِوَّ ِۚ نۡي  بَّ ُۡ ِٱلۡكَّ ُجلَّكُۡمِإ َلَّ ْۡ َّ أ كُۡمِوَّ  .{ ب َُُّءوس 

( সূরা মাকয়দা,  আয়াত: ৬) 
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পববত্র োপ  পবরধ্ান েরকতন।40  
 
শরীকর বা োপক  নাপাবে থােকে পববত্র েরকতন এবং 
অন্যকদরকেও পববত্র েরকত বেকতন।41  
নামাকযর উপকযাগী পববত্র স্থাকন দাৌঁ াকতন।42 েখকনা সকর যমীকন 
নামায প কতন। েখকনা মুসাল্লা তথা জায়নামাকয।43 

                                                                                                                                     

 .الَ تُقْبَلُ صََلَةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَالَ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ‘ :  ملسو هيلع هللا ىلصرَسُولَ الل َهِ قال 
সহীহ মুসবেম (২২৪) সুনাকন বতরবমযী (১)। 
 
39  

 صََلَةٍ، فَلَم َا كَانَ عَامُ الفَتْحِ صَل َى الص َلَوَاتِ كُل َهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ وَمَسَحَ عَلَى ‘  ملسو هيلع هللا ىلصكان النيب   
ِ
يَتَوَض َأُ لِكُل 

 .خُف َيْهِ
( সহীহ) সুনাকন বতরবমযী (৬১),  সহীহ মুসবেম (২৭৭),  সুনাকন আবূ দাউদ 
(১৭২)। 
 

لَى الص ََلَةِ فَأَسْبِغْ الْوُضُوءَ‘  ملسو هيلع هللا ىلصرَسُولُ الل َهِ لَ قَا  .إِذَا قُمْتَ إِ
সহীহ বুখারী (৬২৫১) সহীহ মুসবেম (৩৯৭)। 
 
40  

ر{}خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ
ِ
كَ فَطَه   مَسْجِدٍ وَثِيَابَ

ِ
 عِنْدَ كُل 

( সূরা মুিাবছছর,  আয়াত: ৪,  সূরা আরাফ,  আয়াত: ৩১।) 
 
41  

أَي فِى نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًي فَلْيَمْسَحْهُ ‘ : قال رسولُ الله  لَى الْمَسْجدِ فَلْيَنْظُرْ، فَإِنْ رَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِ
 فِيهِمَا

ِ
لْيُصَل   .وَ

( সহীহ) সুনাকন আবূ দাউদ (৬৫০),  সহীহ ইবকন বহব্বান (২১৮৫)। 
 
42  

ِ َّنَِل َّ ِأ ۡيت  ِٱلۡبَّ َّانَّ ك ِمَّ ه يمَّ ِِل  بَََّّٰۡ أۡنَّا ِبَّو َّ إ ذۡ يِۡوَّ ََّ ِ  ِ ِ ۡۡ ِِتُۡشَّ   َ ك َّ ٱلَّ ُ ِوَّ ِئف م نيَّ ٱلۡقَّ ِوَّ ِئف ف نيَّ َّ َ ِل ل َّ َِّۡبَّيَۡي  ه   طَّ اِوَّ
ُجود ِ   ٱلس ُ

( সূরা হজ্জ,  আয়াত: ২৬) 
 األَْرْضُ كُل ُهَا مَسْجِدٌ إِال َ الْمَقْبَرَةَ وَالْحَم َامَ
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বেয়াম 
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম িকতযে নামাকযর পূকবথ 
বনয়যাত েরকতন।44 বেবোমুখী হকয় দাৌঁ াকতন।45 সফকর আকরাহী 
অবস্থায় নফে নামায প ার সময় বেবোমুখী হকয় নামায শুরু 
েরকতন। পূণথ নামাকয বেবোমুখী থাো আবশ্যে মকন েরকতন 
না।46 ফরজ নামায ওজর বযতীত দাৌঁব কয়ই আদায় েরকতন।47 
                                                                                                                                     

( সহীহ) সুনাকন বতরবমযী (৩১৭),  সুনাকন আবূ দাউদ (৪৯২),  সহীহ ইবকন 
খুযায়মা (৭৯১)। 
 
43  

 أَن َهُ دَخَلَ عَلَى 
ِ
ى عَلَى حَصِريٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ‘  ملسو هيلع هللا ىلصرَسُولِ الل َهِ عَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ الْخُدْرِي 

ِ
 .فَوَجَدَهُ يُصَل 

সহীহ মুসবেম (৬৬১),  দ্র. সহীহ বুখারী (৭৩০),  সহীহ মুসবেম (৬৫৮)। 
ى عَلَى خُمْرَةٍ

ِ
 .وَكَانَ يُصَل 

সহীহ মুসবেম (৬৬০ [২৭০]),  মুসনাকদ আহমাদ (২৬১১১)। 
44  

إِن َمَا الِمْرِئٍ مَا نَوَي ي َةِ، وَ
ِ
 .إِن َمَا األَعْمَالُ بِالن 

সহীহ বুখারী (৬৬৮৯),  সহীহ মুসবেম (১৯০৭) 
 
45  

رْ
ِ
لَى الص ََلَةِ فَأَسْبِغِ الوُضُوءَ، ثُم َ اسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ فَكَب   .إِذَا قُمْتَ إِ

 
 সহীহ বুখারী (৬২৫১),  সহীহ মুসবেম (৩৯৭)। 
 
46  

 .كَابُهُكَانَ إِذَا سَافَرَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَو َعَ اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَةَ فَكَب َرَ ثُم َ صَل َى حَيْثُ وَج َهَهُ رِ
( হাদীস সহীহ) সুনাকন আবূ দাউদ (১২২৫),  সহীহ বখুারী (১১০০),  সহীহ 
মুসবেম (৭০১)। 
 
47  

ِقَِّ قُْوُمْوِالِل  َّ  ِوَّ  ان ت نْيَّ
সূরা বাোরা,  আয়াত : ১৪৪। 
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নফে নামায েখকনা দাৌঁব কয়,  েখকনা বকস আদায় েরকতন।48 
েখকনা েখকনা সাওয়ারীকত আকরাহী হকয়ও আদায় েরকতন।49 
লসাজা ও স্বাভাববেভাকব দাৌঁ াকতন। বেয়াম অবস্থায় দৃবষ্ট বসজদার 
স্থাকন বনবদ্ধ রাখকতন।50 আোকশর বদকে তাোকত বনকষধ্ 
েরকতন।51 পূণথ এোগ্রতা ও খুশ-ূ খুযূর সাকথ নামায আদায় 
েরকতন।52 র্ান- বাকম না তাবেকয় বস্থরভাকব দাৌঁব কয় থােকতন।53   

                                                                                                                                     
لَى الص ََلَةِ اعْتَدَلَ قَائِمًا  .كَانَ إِذَا قَامَ إِ

( সহীহ) মুসনাকদ আহমাদ (২৩৫৯৯),  সুনাকন বতরবমযী (৩০৪)। 
 
48  

 .يُكْثِرُ الص ََلَةَ قَائِمًا وَقَاعِدًا ‘ ملسو هيلع هللا ىلصرَسُولُ الل َهِ كَانَ 
সহীহ মুসবেম (৭৩০[১১০]),  সহীহ ইবকন খুযায়মা (১২৪৬) 
 
49  

ي الت َطَو ُعَ وَهُوَ رَاكِبٌ فِي غَيْرِ الْقِبْلَةِ‘  ملسو هيلع هللا ىلصأَن َ الن َبِي َ 
ِ
 .كَانَ يُصَل 

সহীহ বুখারী (১০৯৪) দ্র. মুসনাকদ আহমাদ (১৫০৩৮) 
 
50  

 .الْكَعْبَةَ مَا خَلَفَ بَصَرُهُ مَوْضِعَ سُجُودِهِ حَت َى خَرَجَ مِنْهَا‘  ملسو هيلع هللا ىلصرَسُولُ الل َهِ دَخَلَ 
( হাদীস সহীহ) মুস্তাদরাকে হাকেম (১৭৬১),  ১/৪৭৯,  সুনাকন বায়হােী 
৫/১৫৮। 
 

لَتْ ال َذِينَ هُمْ فِي صََلَتِهِمْ خَاشِعُونَ فَطَأْطَأَ‘ أَن َ رَسُولَ  لَى الس َمَاءِ فَنَزَ أْسَهُ كَانَ إِذَا صَل َى رَفَعَ بَصَرَهُ إِ  .رَ
( হাদীস সহীহ) মুস্তাদরাকে হাকেম (৩৪৮৩),  ২/৩৯৩,  সুনাকন বায়হােী,  
২/২৮৩,  যাদুে মাআদ ১/২৫৬ 
 

 اجْعَلْ بَصَرَكَ حَيْثُ تَسْجُدُ
( সবেহ) সুনাকন বায়হােী,  ২/২৮৪,  এোউস সুনান ২/১৮৭(৬৬৬) 
 
51  
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নামাকয খুশূ- খুযূর বযা াত  োয় এমন বজবনস সবরকয় রাখকত 
বকেকছন।54 নামাকযর সাকথ অসঙ্গবতপূণথ োজ লথকে বনকষধ্ 
েকরকছন। পূণথ আদকবর সাকথ নামায আদাকয়র জন্য বকেকছন।55 
নামাকয শুরু লথকে লশষ পযথন্ত েথা বেকতন না।56 নফকে 
িকয়াজকন নামাকযর সাকথ সঙ্গবতপূণথ ইশারায় জবাব বদকতন।57 

                                                                                                                                     
كَ ‘ قَالَ الن َبِي ُ  لِ لُهُ فِي ذَ لَى الس َمَاءِ فِي صََلَتِهِمْ، فَاشْتَد َ قَوْ لَيَنْتَهُن َ  حَت َى قَالَمَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِ

كَ أَوْ لَتُخْطَفَن َ أَبْصَارُهُمْ لِ  .عَنْ ذَ
সহীহ বুখারী (৭৫০),  সহীহ মুসবেম (৪২৮,  ৪২৯) 
 
52  

ِالْمُْؤم نُون َّفْلَّحَّ ُُون  قَّْدِأ  َ ا ْمِخَّ َلَّت ه  ِصَّ ِهُْمِِف  ينَّ  ال َّذ 
সূরা মুবমনূন,  আয়াত: ১- ২। 
 

ثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا  مَنْ تَوَض َأَ‘  ملسو هيلع هللا ىلصرَسُولُ الل َهِ قَالَ 
ِ
نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُم َ صَل َى رَكْعَتَيْنِ الَ يُحَد 

 .مِنْ ذَنْبِهِ تَقَد َمَ
সহীহ বুখারী (১৫৯) সহীহ মুসবেম (২২৬)। 
 
53  

لْتُ  لْتِفَاتِ فِي الص ََلَةِ، فَقَ‘  ملسو هيلع هللا ىلصرَسُولَ الل َهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَ الَ هُوَ اخْتَِلَسٌ يَخْتَلِسُهُ الش َيْطَانُ عَنِ االِ
 .صََلَةِ الْعَبْدِ مِنْ

সহীহ বুখারী (৭৫১) সহীহ ইবকন খুযায়মা (৪৮৪)। 
 
54  

كِ هَذَا، فَإِن َهُ الَ تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ فِي صََلَتِي  .أَمِيطِي عَن َا قِرَامَ
সহীহ বুখারী (৩৭৪),  মুসনাকদ আহ মাদ (১২৫৩১)। 
 
55  

لَكِ  نْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِى الص ََلَةِ فَإِن َهُ يُنَاجِى رَب َهُ فََلَ يَبْزُقَن َ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالَ عَنْ يَمِينِهِ وَ
 .قَدَمِهِ

সহীহ মুসবেম (৫৫১),  সহীহ বুখারী (৪০৫)। 
 
56  
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জামাআকত নামায আদায় েরার লেকত্র োতার লসাজা েরার িবত 
ববকশষ গুরুত্ব বদকতন।58 োৌঁকধ্ োৌঁধ্ বমবেকয় োতার লসাজা েরকত 
বেকতন।59 
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম জামাআকতর নামাকয 
এোবধ্ে মুক্তাদী হকে সামকন দাৌঁ াকতন। এেজন হকে তাকে 
র্াকন দাৌঁ  েরাকতন।60 
 

                                                                                                                                     
 نْ كََلَمِ الن َاسِ إِن َمَا هُوَ الت َسْبِيحُ وَالت َكْبِريُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِإِن َ هَذِهِ الص ََلَةَ الَ يَصْلُحُ فِيهَا شَىْءٌ مِ

সহীহ মুসবেম (৫৩৭),  সুনাকন আবূ দাউদ (৯৩০) 
 
57  

ي فَسَل َمْتُ عَلَيْهِ فَرَد َ عَلَى َ إِشَارَةً‘  ملسو هيلع هللا ىلصرَسُولِ الل َهِ مَرَرْتُ عَلَى 
ِ
 .وَهُوَ يُصَل 

( হাদীস সহীহ) সুনাকন নাসাঈ (১১৮৬),  সুনাকন ইবকন মাজা (১০১৭)। 
 
58  

يُ الل َهُ  خَالِفَن َ أَقبلَ رَسولُ اللهِ عَلى الناسِ بِوَجهِه، فَقَال : أقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثََلَثًا، وَالل َهِ لَتُقِيمُن َ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَ
 .بَيْنَ قُلُوبِكُمْ

( সহীহ) সুনাকন আবূ দাউদ (৬৬২),  সহীহ বুখারী (৭১৭)।  
 
59  

 .قِيمُوا الص ُفُوفَ، فَإِن َمَا تَصُف ُونَ بِصُفُوفِ الْمََلَئِكَةِ وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ، وَسُد ُوا الْخَلَلَأَ
( সহীহ) মুসনাকদ আহমাদ (৫৭২৪),  সুনাকন আবূ দাউদ (৬৬৬) মুসান্নাকফ 
আব্দুর রাযযাে (২৪৪১)। 
 
60  

: فَقَامَ  ... ثُم َ جِئْتُ حَت َى قُمْتُ عَنْ يَسَارِ ‘  ملسو هيلع هللا ىلصرَسُولُ الل َهِ عَنْ جَابِرٍ  ىَ 
ِ
فَأَخَذَ بِيَدِي ‘  ملسو هيلع هللا ىلصرَسُولِ الل َهِ لِيُصَل 

‘  ملسو هيلع هللا ىلصرَسُولِ الل َهِ فَأَدَارَنِى حَت َى أَقَامَنِى عَنْ يَمِينِهِ ثُم َ جَاءَ جَب َارُ بْنُ صَخْرٍ فَتَوَض َأَ ثُم َ جَاءَ فَقَامَ عَنْ يَسَارِ 
 ... بِيَدَيْنَا جَمِيعًا فَدَفَعَنَا حَت َى أَقَامَنَا خَلْفَهُ‘  ملسو هيلع هللا ىلصالل َهِ  رَسُولُفَأَخَذَ 

সহীহ মুসবেম (৩০১০),  সুনাকন আবূ দাউদ (৬৩৪)। 
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িকয়াজকন সামকন সুতরা স্থাপন েরকতন।61 সুতরার োছাোবছ 
দাৌঁ াকতন।62 নামাযীর সামকন বদকয় অবতক্রম েরকত বনকষধ্ 
েকরকছন।63 
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম “ َِّ ِا َِِّهلُل ُِِِا كْْبَّ  ” বকে নামায 

শুরু েরকতন।64 “ُِ َِِِّكْْبَّ ِِا َِّهلُل  বোর সময় দু’হাকতর আঙু্গেসমূহ ” ا
লখাো লরকখ65 োকনর েবত পযথন্ত উবঠকয়66 হাত নামাকতন এবং 
র্ান হাত বদকয় বাম হাকতর েবি ধ্কর নাবভর বনকচ রাখকতন।67 
                                                                 
61  

 وَالَ يُبَالِ مَنْ مَر َ ‘ :  ملسو هيلع هللا ىلصرَسُولُ الل َهِ قَالَ 
ِ
كَ إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الر َحْلِ فَلْيُصَل  لِ  .وَرَاءَ ذَ

সহীহ মুসবেম (৪৯৯) সুনাকন বতরবমযী (৩৩৫)। 
 
62  

لَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا، الَ يَقْطَعُ الش َيْطَانُ عَلَيْهِ صََلَتَهُ‘:  ملسو هيلع هللا ىلصرَسُولُ الل َهِ قَالَ   .إِذَا صَل َى أَحَدُكُمْ إِ
( সহীহ) সুনাকন নাসাঈ (৭৪৮),  সুনাকন আবূ দাউদ (৬৯৫)। 
 
63  

ي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعنِيَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُر َ بَيْلَوْ يَعْ
ِ
 .نَ يَدَيْهِلَمُ املـَار ُ بَيْنَ يَدَيِ املـُصَل 

সহীহ বুখারী (৫১০),  সহীহ মুসবেম (৫০৭)। 
 
64  

لَى الص ََلَةِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَ‘  ملسو هيلع هللا ىلصرَسُولُ الل َهِ كَانَ   .ةَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَقَالَ : الل َهُ أَكْبَرُإِذَا قَامَ إِ
( সহীহ) সুনাকন ইবকন মাজা (৮০৩)। দ্র. সুনাকন বতরবমযী (৩০৪)। 
 
65  

 إِذَا كَب َرَ لِلص ََلَةِ نَشَرَ أَصَابِعَهُ‘ كَانَ رَسُولُ اللهِ 
( হাসান) সুনাকন বতরবমযী (২৩৯),  সহীহ ইবকন খুযায়মা (৪৫৮) 
 
66  

 رَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَت َى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ، وفي رواية : حَت َى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِكَانَ إِذَا كَب َ 
সহীহ মুসবেম,  ( ৩৯১),  সুনাকন আবূ দাউদ (৭৪৫) 
 
67  

أَيْتُ   .نِهِ عَلَى شِمَالِهِإِذَا كَانَ قَائِمًا فِي الص ََلَةِ قَبَضَ بِيَمِي‘  ملسو هيلع هللا ىلصرَسُولَ الل َهِ قَالَ وَائِلٌ : رَ
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বেছুেণ নীরব থােকতন।68 এই নীরবতার মাকে সানা,  
তাআওউয ও তাসবময়া প কতন।69 
ফরয নামাকয সাধ্ারণত এই সানা প কতন, 70 

ِ انَّكَّ ُِِسْبحَّ ِِالل َُٰهم َّ َّۡ ْمد  ب حَّ اِوَِّ.ِوَّ ِِتَّبَّ َّۡ َِِّْ ِ.ِاْسُمكَّ َلَٰ َُٰ تَّ ِِوَّ َّۡ د ُ اِِوَِّ.ِجَّ َٰهََِِّلَّ ِِا ل َّۡ   *غَّْْيُ
আকরা বেছু দুআ হাদীকস ববণথত হকয়কছ,  তকব লসগুকো সাধ্ারণত 
নফে ও তাহাজ্জুকদ প কতন।71 

                                                                                                                                     

( সহীহ) সুনাকন নাসাঈ (৮৮৭)। 
 

أَيْتُ الن َبِي َ   .يَضَعُ يَمِيْنَهُ عَلَى شِمَالِهِ تَحْتَ الس ُر َةِ‘ قَالَ وَائِلٌ :رَ
( সনদ সহীহ) মুসান্নাকফ ইবকন আবব শাইবা,  ( ৩৯৬৯),  ববস্তাবরত জানকত 
লদখুন,  ‘আপনার নামায’। 
 
ইমাম বুখারী রহ. এর উস্তাদ ইমাম ইসহাে ইবকন রাকহায়া রহ. বকেকছন,  ‘নাভীর 
বনকচ হাত রাখার পদ্ধবতবে হাদীকসর বদে লথকে অবধ্ে শবক্তশােী এবং ববনকয়র 
অবধ্ে বনেেবতথী। (আেআওসাত ,  ৩/২৪৩)।  
68  

 .كَانَتْ لَهُ سَكْتَةٌ إِذَا افْتَتَحَ الص ََلَةَ‘  ملسو هيلع هللا ىلصرَسُولَ الل َهِ أَن َ 
( হাদীস সহীহ) সুনাকন নাসাঈ (৮৯৪) দ্র. সহীহ বুখারী (৭৪৪) সহীহ মুসবেম 
(৫৯৮) 
 
69  

رَ، وَيَحْمَدَ اللهَ عَز َ وْجَل َ وَيُثْنِيَ عَلَ
ِ
أَ بِمَا شَاءَ مِنَ الَ تَتِم ُ صََلَةٌ ألَِحَدٍ مِنَ الن َاسِ حَت َى يَتَوَض َأَ ثُم َ يُكَب  يْهِ، وَيَقْرَ

 .الْقُرْآنِ
(  হাদীস সহীহ) সুনাকন আবূ দাউদ (৮৫৭),  সুনাকন নাসাঈ (১১৩৬)। দ্র. সহীহ 
বুখারী (৭৪৪),  সহীহ মুসবেম (৫৯৮)।  
 
70 

كَ الل َهُم َ ‘  ملسو هيلع هللا ىلصكان النيب     ...إذَا افْتَتَحَ الص ََلَةَ قَالَ : سُبْحَانَ
( হাদীস সহীহ) সুনাকন বতরবমযী (২৪২,  ২৪৩),  সুনাকন আবূ দাউদ 
(৭৭৫,  ৭৭৬),  সুনাকন নাসাঈ (৮৯৯)। 
  
71  
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এরপর ‘তাআওউয’ প কতন;  সাধ্ারণত এই বােযবে,  
”َِّ يِِْاهللِ ب ِِذُُعوِْا م  ِالس َّ ل يِْـالَِِْ  َُِّ ان  ََّ ْي ِالش َّ نَّ ِم  يِِْم  ج  ِالَّ َّ “ م 

বনম্নস্বকর প কতন। এছা া অন্যান্য বােযও ববণথত হকয়কছ।72 
পকর ‘তাসবময়া’ তথা “ِ يِْم  حِ  ِالَّ َِّ ِ ن  ْحِمَٰ ِالَّ َِّ ِاهللِ  ِ  বনম্নস্বকর পক 73 ”ب ِْسِم 
কুরআন বতোওয়াত েরকতন।74 

                                                                                                                                     

শারহু মাআবনে আসার ১/১৪৫,  সুনাকন নাসাঈ (৮৯৭),  সুনাকন 
দারাকুতনী (১১৩৯),  ২/৫৮,  সুনাকন আবূ দাউদ (৭৬৪),  যাদুে মাআদ,  
১/১৯৯। 
 
 
72  

ِ يم  ج  ِالَّ َّ ان  ََّ ْي ِالش َّ ِم نَّ ْذِب الِل َّ   ُ ِفَّاْستَّ ِالُْقَّْتنَّ أْتَّ قَََّّّ  فَّإ ذَِّا
সূরা নামে,  আয়াত: ৯৮। 
 

সহীহ ইবকন খুযায়মা ১/২৪০,  মুসান্নাকফ আব্দুর রাযযাে (২৫৮৯),  
আেআওসাত (১২৭৩),  যাদুে মাআদ,  ১/১৯৯। মুআসসাসাতুর বরসাোহ। 
 
73  

: بسم الله الرحمن الرحيم‘  ملسو هيلع هللا ىلصكان النيب    أُ  يَقْرَ
( সহীহ)  মুস্তাদরাকে হাকেম (৮৪৭),  ১/২৩২। 
 

: صَل َيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ  : بِـ، وَخَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ فَكَانُوا ‘عَنْ أَنَسٍ قَالَ  الَ يَجْهَرُونَ
 بِسْمِ اللهِ الر َحْمَنِ الر َحِيمِ

( সহীহ) মুসনাকদ আহমাদ (১২৮৪৫) সহীহ মুসবেম (৩৯৯) সুনাকন বতরবমযী 
(২৪৪)। 
 
74  

كَ مِنَ القُرْآنِ، أْ مَا تَيَس َرَ مَعَ  اقْرَ
সহীহ বুখারী (৭৫৭),  সহীহ মুসবেম (৩৯৭) 
 

أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ‘  ملسو هيلع هللا ىلصأَن َ الن َبِي َ   الْعَالَمنِيَ وَ
ِ
 .رَضِيَ الل َهُ عَنْهُمَا كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الص ََلَةَ بالْحَمْدُ لِل َهِ رَب 

সহীহ বুখারী (৭৪৩),  সহীহ মুসবেম (৩৯৯) । 
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বেরা‘আত 
জাহরী নামায তথা ফজর,  মাগবরব,  ইশা,  জুম‘আ,  দুই 
ঈদ,  ইবস্তসো ও সূযথগ্রহকণর নামাকয ‘জাহরী বেরা‘আত’ 
( উচ্চস্বকর বেরা‘আত) প কতন।75 এছা া বােী নামাকয ‘বসররী 
বেরা‘আত’ প কতন।76 
 
তাহাজ্জুদ ও নফে নামাকয েখকনা ‘বসররী’ বেরা‘আত 
প কতন।77 েখকনা মৃদু স্বকর েখকনা উচ্চস্বকর বেরা‘আত 
প কতন।78 
 
লেউ কুরআন প কত না জানকে লশখা পযথন্ত নামাকয অন্য দুআ 
প কত বকেকছন।79 

                                                                 
75 সহীহ বুখারী (১০৬৫),  সুনাকন নাসাঈ (১৪৯৪),  সহীহ মুসবেম (৯০১)। 
সহীহ বুখারী (১০২৪) 
 

76  সহীহ বুখারী (৭৪৬,  ৭৭২),  সহীহ মুসবেম (৩৯৬)। 
 

77  
 
ِ
لْتُ عَائِشَةَ ~ : كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النبٍي  : سَأَ بِالل َيْلِ، أَكَانَ يُسِر ُ بِالْقِرَاءَةِ ‘ عَنْ عَبْدِ الل َهِ بْنِ أَبِى قَيْسٍ قَالَ 

كَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ، رُب َمَا أَسَر َ بٍالْقِرَاءَةِ وَرُ لِ  .ب َمَا جَهَرَيَجْهَرُ؟ فَقَالَتْ : كُل َ ذَ
( সহীহ) সুনাকন বতরবমযী (৪৪৯),  সুনাকন নাসাঈ (১৬৬২),  সহীহ ইবকন 
খুযায়মা (১১৬০)। 
 

78  
 .، بِالل َيْلِ قَدْرَ مَا يَسْمَعُهُ مَنْ فِي الْحُجْرَةِ، وَهُوَ فِي الْبَيْتِ‘كَانَتْ قِرَاءَةُ رَسُولِ اللهِ 

( সহীহ) মুসনাকদ আহমাদ (২৪৪৬),  সুনাকন আবূ দাউদ (১৩২৭)। 
 

أُ فِي بَعْضِ حُجَرِهِ فَيَسْمَعُ مَنْ كَانَ خَارِجًا  .كَانَ يَقْرَ
( হাদীস সহীহ) সহীহ ইবকন খুযায়মা (১১৫৭) সুনাকন নাসাঈ কুবরা 
(১৩৪০)। 
 

79  
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িথকম ‘সূরা ফাকতহা’ প কতন। িকতযে আয়াত ওয়াক ফ েকর 
ও মকদর সবহত বতোওয়াত েরকতন।80 সূরা ফাবতহা লশষ েকর 
বনম্নস্বকর ‘আমীন’ বেকতন।81 বতবন মুক্তাদীকে বনবদথষ্টভাকব ‘সূরা 
ফাবতহা’ প ার আকদশ লদনবন,  বরং নীরব থাোর জন্য 
বকেকছন।82  এবং বকেকছন,  ইমাকমর বেরা‘আত মুক্তাদীর জন্য 
যকথষ্ট83। এরপর ‘অন্য সূরা’ বতোওয়াত েরকতন।84 
                                                                                                                                     

 
ِ
لَى الن َبِي  مْنِي شَ‘ جَاءَ رَجُلٌ إِ

ِ
ي الَ أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ فَعَل 

ِ
: إِن  يْئًا يُجْزِئُنِي مِنَ الْقُرْآنِ، فَقَالَ

: سُبْحَانَ الل َهُ، وَالْحَمْدُ : قُلْ  فَقَالَ
 

لَهَ إِال َ الل َهِ، وَالل َهُ أَكْبَرُ، وَالَ حَوْلَ وَالَ قُو َةَ إِال َ بِالل َهِ  .لِل َهِ، وَالَ إِ
( সনদ হাসান) সুনাকন নাসাঈ (৯২৪) মুসনাকদ আহমাদ (১৯১৩৮) 
 

80  
 الْعَالَمنِيَ ، ثُم َ يَقِفُ : الر َحْمنِ الر َحِيمِ ثُم َ يَقِفُ‘ إن الن َبِي َ 

ِ
عُ قِرَاءَتَهُ آيَةً آيَةً : احلَمْدُ لله رَب 

ِ
 .كانَ يُقَط 

( সহীহ) মুস্তাদরাকে হাকেম (২৯১০),  ২/২৩২। সুনাকন আবূ দাউদ (৪০০১) 
 

81  

ِ ب ُ ِيُح  َِلَّ ن َُّهۥ ِإ  ًةِۚ ُخۡفيَّ عٗاِوَّ ُ َّ ب َّكُۡمِتَّضَّ َّْ ِْ ِِٱدُۡعوا ينَّ د  تَّ ُۡ   ٱلۡمُ
সূরা আরাফ,  আয়াত: ৫৫। 
 

: آمنِيَ، وَفِيْ رِوَايَةٍ : ‘ أَن َ رَسُولَ الل َهِ  نيَ، فَقُولُوا
ِ
قَالَ : إِذَا قَالَ اْلِْمَامُ : غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَالَ الض َال 

 .أَخْفَى بِهَا صَوْتَهُ
সহীহ বুখারী (৭৮২) মুসনাকদ আহমাদ (১৮৮৫৪)। 
 

82  

ِ مُونَّ ل َّكُۡمِتَُّۡحَّ َُّ ِْلَّ ُتوا َّنص  أ ِوَّ ِْلَُّهۥ وا ُُ م  اُنِفَّٱۡستَّ ِٱلُۡقَّۡءَّ قَُّ ئَّ إ ذَِّا   وَّ
সূরা আরাফ,  আয়াত: ২০৪। 
 

أَ فَأَنْصِتُوْا إِذَا قَرَ رُوْا وَ
ِ
 .إِن َمَا جُعِلَ اْلِْمَامُ لَيُؤْتَم َ بِهِ، فَإِذَا كَب َرَ فَكَب 

( হাদীস সহীহ) মুসনাকদ আহমাদ (৯৪৩৮),  সুনাকন নাসাঈ (৯২১),  সহীহ 
মুসবেম (৪১১)। 
 

83  
 .مَنْ صَل َى خَلْفَ إٍمَامِ فَإِن َ قِرَاءَةَ اْلمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ
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নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম এর নামাকয কুরআন 
বতোওয়াকতর পবরমাণ সবথদা এে রেম হকতা না। মুেীম অবস্থায় 
সাধ্ারণত মাোবর সূরা বতোওয়াত েরকতন,  েখকনা েো 
েখকনা লছাে সূরাও বতোওয়াত েরকতন।85 সাধ্ারণত এে 
রােআকত এে সূরা প কতন। েখকনা দুই বা তকতাবধ্ে সূরাও 
প কতন।86 আবার েখকনা এে সূরা বদকয় দু’রাো‘আত আদায় 
েরকতন।87 
 
ফজকর সাধ্ারণত ‘বতওয়াকে মুফাস সাে’ ( সূরা হুজুরাত লথকে 
সূরা বরুূজ পযথন্ত) এর লোকনা এেবে সূরা প কতন।88 যা 

                                                                                                                                     

( সহীহ) আেআসার- ইমাম আবূ হানীফা;  বণথনা: আবূ ইউসুফ রহ. (১৮০),  
আেআসার- ইমাম আবূ হানীফা;  বণথনা: মুহাম্মাদ রহ. (৮৬),  ১/১১১। 
মুসনাকদ আহমাদ ইবকন মানী-  মুসনাকদ আবদুবনু হুমায়দ। দ্র. শায়খ মুহম্মাদ 
আওয়ামােৃত মুসান্নাকফ ইবকন আবী শায়বার েীো (৩৮২৩)। 
 

84  

 ‘ أَن َ الن َبِي َ 
ِ
 الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَفِي الر َكْعَتَيْنِ األُْخْرَيَيْنِ بِأُم 

ِ
أُ فِي الظ ُهْرِ فِي األُْولَيَيْنِ بِأُم   الْكِتَابِ، كَانَ يَقْرَ

لُ فِي الر َكْعَةِ الث َانِيَةِ وَهَكَذَا فِي الْعَصْرِوَيُسْ
ِ
لُ فِي الر َكْعَةِ األُْولَى مَا الَ يُطَو 

ِ
، وَهَكَذَا فِي مِعُنَا اْلْيَةَ، وَيُطَو 

 .الص ُبْحِ
সহীহ বুখারী (৭৭৬,  ৭৭৮),  সহীহ মুসবেম (৪৫১)। 
 
85  যাদুে মাআদ,  ১/২০২। 
 

86  

سُورَةً مِنْ الْمُفَص َلِ،  يَقْرُنُ بَيْنَهُن َ، فَذَكَرَ عِشْرِينَ‘ عَرَفْتُ الن َظَائِرَ ال َتِي كَانَ الن َبِي ُ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لَقَدْ 
 رَكْعَةٍ

ِ
 .سُورَتَيْنِ مِنْ آلِ )حم( فِيْ كُل 

সহীহ বুখারী (৭৭৫),  সহীহ মুসবেম (৮২২)। 
 

87  
: أَن َهُ لَتِ األَرْضُ فِى‘ سَمِعَ الن َبِى َ  أَن َ رَجَُلً مِنْ جُهَيْنَةَ أَخْبَرَهُ  لْزِ أُ فِى الص ُبْحِ إِذَا زُ  .الر َكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا يَقْرَ

( সহীহ) সুনাকন আবূ দাউদ (৮১৬),  সুনাকন বায়হােী,  ২/৩৯০। 
 
88  
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সাধ্ারণত ষাে লথকে এেশত আয়াত পযথন্ত হকতা।89 অকনে সময় 
আকরা েো সূরাও প কতন। মাকে মাকে সূরা ‘তােভীর’ 
বতোওয়াত েরকতন।90 
 
জুম‘আর বদন সূরা ‘বসজদা’ এবং ‘দাহার’ বতোওয়াত 
েরকতন।91 
 
সফকর েখকনা সূরা ‘ফাোে’ ও ‘নাস’ বতোওয়াত েকরও 
নামায লশষ েকরকছন।92 
 
যুহকরর নামাকয সাধ্ারণত বত্রশ আয়াত প কতন।93 েখকনা যুহর 
ও আসকরর িথম রােআকত দী থ বেরা‘আত প কতন।94 
 
আসকরর নামাকয নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম েখকনা 
‘সূরা- সাবব্ববহসমা’ ও ‘সূরা- গাবশয়া’ প কতন।95 েখকনা ‘সূরা 
বরুূজ’ ও ‘সূরা তাবরে’ প কতন।96 

                                                                                                                                     
أُ فِى الْعِشَاءِ بِوَسَطِ الْمُفَص َ  أُ فِى الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَص َلِ وَيَقْرَ أُ فِى الص ُبْحِوَيَقْرَ  .بِطُوَلِ الْمُفَص َلِ لِ وَيَقْرَ

( সহীহ) সুনাকন নাসাঈ (৯৮২),  সহীহ ইবকন বহব্বান (১৮৩৭)। 
 

89  
أُ فِيْ الر َكْعَتَيْنِ  لَى الْمِائَةِ -أَوْ إِحْدَاهُمَا-وَكَانَ يَقْرَ يْنَ إِ

ِ
ت 
ِ
 .مَا بَيْنَ الس 

সহীহ বুখারী (৭৭১) সহীহ মুসবেম (৪৬১)। 
 

90  সুনাকন নাসাঈ (৯৫১) সহীহ মুসবেম (৪৫৬) 
91  সহীহ মুসবেম (৮৮০),  মুসনাকদ আহমদ (১০১০২)। 
92  সুনাকন নাসাঈ (৯৫২),  যাদুে মাআদ,  ১/২০২। 
93  সহীহ মুসবেম (৪৫২) সহীহ ইবকন বহব্বান (১৮২৮) সুনাকন নাসাঈ 
(৪৭৫) 
94  সহীহ বুখারী (৭৫৯) 
95 সহীহ মুসবেম(৪৫৯),  মুসনাকদ বাযযার (৪৪১১) 
96 সুনাকন বতরবমযী (৩০৭) সুনাকন আবূ দাউদ (৮০৫) 
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মাগবরকব ‘লেসাকর মুফাসসাে’ ( সূরা বাবয়যনাহ লথকে সূরা নাস) 
এর লোকনা এেবে সূরা প কতন। মাকে মাকে ব  লোকনা সূরাও 
প কতন এবং অন্যান্য সূরাও প কতন।97 
ইশাকত সাধ্ারণত ‘আওসাকত মুফাস সাে’ ( সূরা বরুূজ লথকে 
সূরা বাবয়যনাহ পযথন্ত) লথকে প কতন। েখকনা সূরা গাবশয়া,  
শাম স,  আ’ো,  আোে প কতন।98 সফকর েখকনা সূরা তীন 
প কতন।99 
বববতকর সাধ্ারণত িথম রােআকত সূরা ‘আো’,  বিতীয় 
রােআকত সূরা ‘োবফরূন’,  তৃতীয় রােআকত সূরা ‘ইখোস’ 
প কতন।100 েখকনা এর সাকথ সূরা ‘ফাোে’ ও ‘নাস’ ও 
প কতন।101 েখকনা ব  সূরা বতোওয়াত েরকতন।102 
 
জুম‘আ ও ঈকদ সাধ্ারণত সূরা আ’ো ও সূরা গাবশয়া 
প কতন।103 েখকনা েখকনা জুম‘আকত সূরা ‘জুম‘আ’ ও 
‘মুনাবফকূন’ প কতন। ঈকদর নামাকয সূরা ‘োফ’ ও 
‘ইেতারাবাত’ বা সূরা‘আো’ ও ‘গাবশয়া’ প কতন।104 
 
                                                                 
97 সহীহ বুখারী (৭৬৫),  সহীহ মুসবেম (৪৬৩),  মুসনাকদ আহমাদ 
(১৬৭৩৫),  শারহু মাআবনে আসার ১/১৫৭,  যাদুে মাআদ ১/২০৪। 
98 সহীহ বুখারী (৬১০৬,  ৭০৫) সহীহ মুসবেম (৪৬৫) সুনাকন ইবকন মাজা 
(৮৩৬)। 
99 সহীহ বুখারী (৭৬৭) সহীহ মুসবেম ( ৪৬৪)। 
100 সুনাকন নাসাঈ (১৭০২),  মুসান্নাকফ ইবকন আবব শাইবা (৬৯৪৩)। 
101 সুনাকন বতরবমযী (৪৬৩)। 
102 সুনাকন নাসাঈ (১৭২৮)। 
103 সহীহ মুসবেম (৮৭৮) সুনাকন আবূ দাউদ (১১২২) সুনাকন নাসাঈ 
(১৫৬৮)। 
 
104 সহীহ মুসবেম (৮৭৭,  ৮৯১) সুনাকন নাসাঈ (১৫৬৭,  ১৪২১) 
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লোকনা সূরাকে বনবদথষ্ট েকর রাখকতন না। তকব সমকয় সমকয় 
ববকশষ বেছু সূরা প কতন।105 
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদ ও নফে নামাকয 
সাধ্ারণত ‘েো েো সূরা’ প কতন।106 েখকনা এে আয়াত বার 
বার প কত থােকতন।107 তারতীকের সাকথ বতোওয়াত 
েরকতন।108 সুন্দর েকে বতোওয়াত েরকতন।109 অন্যকদরকেও 
সুন্দর েকে বতোওয়াত েরকত বকেকছন।110 নামাকয কুরআন 

                                                                 
105  

: مَا مِنَ الْمُفَص َلِ سُورَةٌ صَغِريَةٌ وَالَ كَبِريَةٌ إِال َ وَقَدْ سَمِعْتُ  عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ هِ أَن َهُ قَالَ 
ِ
عَنْ جَد 

 .يَؤُم ُ الن َاسَ بِهَا فِى الص ََلَةِ الْمَكْتُوبَةِ‘ رَسُولَ الل َهِ 
( হাদীস হাসান) সুনাকন আবূ দাউদ (৮১৪),  সুনাকন বায়হােী,  ২/৩৮৮। 
 

106  

 ¢ الل َهِ  عَنْ عَبْدِ
ِ
لَيْلَةً، فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَت َى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سُوْءٍ، قُلْنَا : وَمَا هَمَمْتَ؟ ‘ قَالَ صَل َيْتُ مَعَ الن َبِي 
أَذَرَ الن َبِي َ   . ‘ قَالَ : هَمَمْتُ أَنْ أَقْعُدَ وَ

সহীহ বুখারী (১১৩৫) সহীহ মুসবেম (৭৭৩)। 
 

107  

[ 33]  মুসনাকদ আহমাদ (১১৫৯৩),  সুনাকন ইবকন মাজা (১৩৫০)। 
 

108  

َّْت يَلًِ   ِتَّ ِالُْقَّْتنَّ ت  ل  َّْ  وَّ
সূরা মুয যাবম্মে,  আয়াত: ৪। 
 

لُهَا حَت َى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا
ِ
أُ بِالس ُورَةِ فَيُرَت   .وَكَانَ يَقْرَ

সহীহ মুসবেম (৭৩৩),  সুনাকন বতরবমযী (৩৭৩)। 
 

109  
 حَسَنِ الص َوْتِ يَتَغَن َى بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِمَا أَذِنَ الل َهُ لِ

ٍ
 شَىْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِى 

সহীহ মুসবেম (৭৯২),  সহীহ বুখারী (৫০২৪)। 
 

110  

نُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ
ِ
 .زَي 

( সনদ সহীহ) সুনাকন আবূ দাউদ (১৪৬৮),  মুসনাকদ আহমাদ (১৮৪৯৪)। 
 

http://www.darsemansoor.com/
file:///I:/04.%20Website/02_Islami%20Jindegi%20web%20Content/01.%20Kitab/04.%20Hajrats%20kitaab/Final%20Word%20&%20PDF/word/krishto_dhormo/www.islamijindegi.com


30 
 

www.darsemansoor.com        Install “Islami Jindegi” App      www.islamijindegi.com 

বতোওয়াতরত অবস্থায় আকবগাপ্লুত হকয় েখকনা অশ্রুবসক্ত 
হকতন।111 বতোওয়াকতর মাকে রহমকতর আয়াত একে রহমত 
িাথথনা েরকতন। এবং আযাকবর আয়াত একে আযাব লথকে 
পানাহ চাইকতন।112 
 
সুন্নাত নামাকয সাধ্ারণত ‘লছাে সূরা’ প কতন।113 েখকনা এে 
রােআকত এে আয়াত প কতন।114 
 
বতোওয়াকত ভুে হকে লোেমা বদকত বকেকছন।115 বতোওয়াকতর 
মাকে বসজদার আয়াত একে বসজদা েরকতন।116 

                                                                 
111  

أَيْتُ رَسُولَ الل َهِ  قَالَ عَبدُ اللهِ بنُ شِخ ري: ي وَفِي صَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْر ُحَى مِنَ الْبُكَاءِ‘ رَ
ِ
 .وَهُوَ يُصَل 

( সহীহ) সুনাকন আবূ দাউদ (৯০৪),  মুসনাকদ আহমাদ (১৬৩১২,  
১৬৩২৬)। 
 

112  
 
ِ
: صَل َيْتُ مَعَ الن َبِي  .‘ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ إِذَا مَر َ بِآيَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَافْتَتَحَ الْبقرةَ، .. وَكَانَ إِذَا مَر َ بِآيَةِ رَحْمَةٍ سَأَلَ، وَ

 .عَذَابٍ تَعَو َذَ
( সহীহ) সহীহ ইবকন খুযায়মা (৫৪২),  সহীহ মুসবেম (৭৭২)। 
 

113  
أُ فِي الر َكْعَتَيْنِ قَبْلَ صََلةِ الْ‘ عَنْ ابن مسعود قَالَ : مَا أُحْصِي مَا سَمِعْتُ رَسُولَ الل َهِ  فَجْرِ، وَفِي يَقْرَ

 الر َكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ بِ قُلْ يَا أَي ُهَا الْكَافِرُونَ وَ قُلْ هُوَ الل َهُ أَحَدٌ
( সনদ হাসান) সুনাকন বতরবমযী (৪৩১),  সুনাকন নাসাঈ (৯৯২)। 
 

114  
أُ فِى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ قُولُوا آمَن َا بِالل َهِ ‘ و كَانَ رَسُولُ الل َهِ  لَى يَقْرَ ل َتِى فِى آلِ عِمْرَانَ تَعَالَوْا إِ لَيْنَا وَا وَمَا أُنْزِلَ إِ

 .كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
সহীহ মুসবেম (৭২৭),  সুনাকন আবূ দাউদ (১২৬০)। 
 
115  

: شَهِدْتُ رَسُولَ   قَالَ 
ِ
أُ فِى الص ََلَةِ فَتَرَكَ‘ عَنْ مِسْوَرِ بْنِ يَزِيدَ األَسَدِي  أَهُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ :  يَقْرَ شَيْئًا لَمْ يَقْرَ

 .®فهََل َ أَذْكَرْتَنِيهَا‘ :©يَا رَسُولَ الل َهِ تَرَكْتَ آيَةَ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ رَسُولُ الل َهِ 
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িকতযে নামাকয িথম রাো‘আত বিতীয় রাোকতর তুেনায় েো 
েরকতন।117 ববকশষেকর ফজকরর নামাকয।118 
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম ইমাম হকে মুক্তাদীর িবত 
লখয়াে রাখকতন। িকয়াজকন বতোওয়াত সংকেপ েরকতন এবং 
দ্রুত নামায লশষ েরকতন। লেউ ইমাম হকে তাকেও এরূপ 
উপকদশ বদকতন।119 
 

রুকূ 
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম বেরা‘আত লশষ েরার পর 
‘আল্লাহু আেবার’ বেকত বেকত রুকূকত লযকতন।120 রুকূর পূকবথ 
                                                                                                                                     

( হাদীসবে হাসান) সুনাকন আবূ দাউদ (৯০৭),  সহীহ ইবকন খুযায়মা 
(১৬৪৮),  সহীহ ইবকন বহব্বান (২২৪০)। 
 

116  
بِ  عَنْ أَ

ِ
كَ‘ ى هُرَيْرَةَ قَالَ سَجَدْنَا مَعَ الن َبِي 

ِ
أْ بِاسْمِ رَب   فِى إِذَا الس َمَاءُ انْشَق َتْ وَ اقْرَ

সহীহ মুসবেম (৫৭৮),  সুনাকন আবূ দাউদ (১৪০৭)। 
 

117  
لُ فِي الر َكْعَةِ األُْولَى مِنْ صََلَ

ِ
رُ فِي الث َانِيَةِ، وَيَفْعَلُ أَن َ الن َبِي َ صَل َى الل َهُ عَلَيْهِ وَسَل َمَ كَانَ يُطَو 

ِ
ةِ الظ ُهْرِ، وَيُقَص 

كَ فِي صََلَةِ الص ُبْحِ لِ  .ذَ
সহীহ বুখারী (৭৫৯,  ৭৭৯),  দ্র. (৭৭০),  সহীহ মুসবেম (৪৫১)। 
 

118 যাদুে মাআদ ১/২০৮ 
 

119  
فْ، فَإِن َ مِنْهُمْ الض َعِيفَ وَالس َقِيمَ  

ِ
إِذَا صَل َى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ إِذَا صَل َى أَحَدُكُمْ لِلن َاسِ فَلْيُخَف  وَالْكَبِريَ، وَ

لْ مَا شَاءَ
ِ
 .فَلْيُطَو 

সহীহ বুখারী (৭০৩),  সহীহ মুসবেম (৪৬৭)। 
 
120  

أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ‘ كَانَ رَسُولُ الل َهِ    خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ وَ
ِ
رُ فِي كُل 

ِ
 .يُكَب 

( সহীহ) সুনাকন বতরবমযী (২৫৩) মুসনাকদ আহমাদ (৩৬৬০),  সুনাকন 
নাসাঈ (১১৪২)। 
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হাত উঠাকতন না।121 রুকূকত হাকতর আঙু্গেগুবে ফাৌঁো েকর 
এমনভাকব হাৌঁেুকত রাখকতন লযন তা ধ্কর লরকখকছন।122 দু’হাত 
লসাজা রাখকতন ধ্নুকের তাকরর ন্যায়। হাত পাৌঁজর লথকে পৃথে 
রাখকতন।123 বপঠ ও লোমর এমনভাকব সমান েকর বববছকয় 
বদকতন লযন বপকঠ পাবন ঢােকেও তা বস্থর থােকব।124 
 
রুকূকত সাধ্ারণত “ِْيْم َُّظ  َِّ الْ   ِ َّْ  ِ انَّ  বারংবার প কতন।125 ”ُسْبحَّ

েখকনা বতনবার প কতন।126 নফে নামাকয আকরা েো েো দুআ 
                                                                                                                                     

 
رُ حنِيَ يَرْكَعُ

ِ
 يُكَب 

সহীহ বুখারী (৭৮৯),  সহীহ মুসবেম (৩৯২)। 
 
121  

 .فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَو َلِ تَكْبِريَةٍ ثٌم َ لَمْ يُعِدْ‘ عَنْ ابن مسعود قَالَ : أال أُرِيكُمْ صََلةَ رَسُولِ اللهِ 
( সনদ সহীহ) সুনাকন নাসাঈ (১০২৬),  সুনাকন বতরবমযী (২৫৭)। 
 
122  

إِذَا سَجَدَ ضَم َ أَصَابِعَهُ  .كَانَ إِذَا رَكَعَ فَر َجَ أَصَابِعَهُ، وَ
সহীহ ইবকন বহব্বান (১৯২০),  সহীহ ইবকন খুযায়মা (৫৯৪),  মুসতাদরাকে 
হাকেম (৮১৪) ১/২২৪। 
 
123  

 .دَيهِ فتجاىف عن جَنبَيهِثم ركعَ فوضعَ يَدَيهِ على رُكبَتَيهِ كأنَه قابِضٌ عليهما، ووترَ يَ
( হাদীস সহীহ) সুনাকন আবূ দাউদ (৭৩৪),  সুনাকন বতরবমযী (২৬০),  
শারহু মাআবনে আসার ১/১৬৫। 
 
124  

أَيْتُ رَسُولَ الل َهِ   : رَ ي، فَكَانَ إِذَا رَكَعَ سَو َي ظَهْرَهُ، حَت َى لَوْ صُب َ عَلَيْهِ‘ عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ يَقُولُ
ِ
 يُصَل 

 .الْمَاءُ الَسْتَقَر َ 
( সহীহ) সুনাকন ইবকন মাজা (৮৭২) দ্র. সহীহ মুসবেম (৪৯৮),  সুনাকন আব ূ
দাউদ (৭৮৩)। 
 
125  
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প কতন। েখকনা অন্য তাসবীহ বা দুআ প কতন।127 রুকূ ও 
বসজদায় কুরআন প কত বনকষধ্ েকরকছন।128 
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম রুকূ শান্ত ও সুন্দররূকপ 
আদায় েরকতন। নামাকযর লোকনা আমকেই ‘তা াহুক া’ 
েরকতন না। এবং সাহাবাকেরামকেও এ লথকে বনকষধ্ 
েকরকছন।129 

                                                                                                                                     
ي الْعَظِيمِ، وَفِيْ سُجُوْدِهِ : ‘عَنْ حُذَيْفَةَ : صَل َيْتُ مَعَ رَسُوْلِ الل َهِ 

ِ
، فَرَكَعَ فَقَالَ فِيْ رُكُوْعِهِ : سُبْحَانَ رَب 

ي األَْعْلىَسُبْحَانَ رَ
ِ
 .ب 

( সহীহ) সুনাকন নাসাঈ (১০৪৬),  সহীহ মুসবেম (৭৭২),  মুসনাকদ 
আহমাদ (৩৫১৪)। 
 
126  

كَ لِ ي الْعَظِيمِ، ثََلَثَ مَر َاتٍ، فَقَدْ تَم َ رُكُوعُهُ وَذَ
ِ
 . أَدْنَاهُإذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ، فَقَالَ فِي رُكُوعِهِ : سُبْحَانَ رَب 

( হাদীস হাসান) সুনাকন বতরবমযী (২৬১),  সুনাকন আবূ দাউদ (৮৮৬),  
সুনাকন ইবকন মাজা (৮৯০) শারহু মাআবনে আসার ১/১৬৯। 
 
127  

সহীহ বুখারী (৭৯৪),  সহীহ মুসবেম (৪৮২,  ৪৮৩,  ৪৮৪),  সুনাকন আব ূ
দাউদ (৮৭৭),  সুনাকন নাসাঈ (১০৪৭) যাদুে মাআদ,  ১/২১১। 
 
128  

أَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَ ى نُهِيتُ أَنْ أَقْرَ
ِ
إِن   .وْ سَاجِدًاأَالَ وَ

সহীহ মুসবেম (৪৭৯),  সুনাকন নাসাঈ (১০৪৫),  সহীহ ইবকন বহব্বান 
(৬০৪৫)। 
 
129  

 .ثُم َ ارْكَعْ حَت َى تَطْمَئِن َ رَاكِعًا
সহীহ বুখারী (৭৫৭),  সহীহ মুসবেম (৩৯৭)। 
 

: يَ‘ قَالَ رَسُولُ اللهِ  أُ الن َاسِ سَرِقَةً ال َذِي يَسْرِقُ مِنْ صََلَتِهِ قَالُوا ا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ أَسْوَ
: الَ يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الر ُكُوعِ وَالس ُجُودِ : الَ يُتِم ُ رُكُوعَهَا وَالَ سُجُودَهَا أَوْ قَالَ  .صََلَتِهِ؟ قَالَ

( সহীহ) মুসনাকদ আহমাদ (২২৬৪২),  সহীহ ইবকন খুযায়মা (৬৬৩)। দ্র. 
সহীহ বুখারী (৬৬৪৪),  সহীহ মুসবেম (১১১)। 
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এরপর “ ََِّ م  ْنِ اهللُِ سَّ هُِ ل مَّ دَّ م  حَّ ” বেকত বেকত রুকূ লথকে লসাজা হকয় 

দাৌঁ াকতন।130 বরং দাৌঁব কয় লসাজা হকয় তারপর বসজদায় 
লযকতন।131 মুক্তাদীকে “ِْمُد ِ الْحَّ ا لَّكَّ ب َّنَّ َّْ ” বোর আকদশ 

বদকয়কছন।132 নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লামও বেকতন। 
েখকনা এরকচ’ ব  দুআ প কতন।133 ব  ব  দুআগুকো 

                                                                                                                                     
 
130  

 .ثُم َ ارْفَعْ حَت َى تَعْتَدِلَ قَائِمًا
সহীহ বুখারী (৭৯৩),  সহীহ মুসবেম (৩৯৭) । 
 

: رَب َ  : سَمِعَ الل َهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حنِيَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنْ الر َكْعَةِ، ثُم َ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ  كَ الْحَمْدُ، وفي ثُم َ يَقُولُ  نَا لَ
كَ الْحَمْدُ رواية : رَب َنَا لَ  .وَ

সহীহ বুখারী (৭৮৯),  সহীহ মুসবেম (৩৯২)। 
 
131  

 .ثُم َ ارْكَعْ حَت َى تَطْمَئِن َ رَاكِعًا ثُم َ ارْفَعْ حَت َى تَعْتَدِلَ قَائِمًا 
সহীহ বুখারী (৭৯৩),  সহীহ মুসবেম (৩৯৭)। 
 

أْسَهُ مِنَ الر ُكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَت َى يَسْ  .تَوِيَ قَائِمًاوَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَ
সহীহ মুসবেম (৪৯৮),  সুনাকন আবূ দাউদ (৭৮৩)। 
 
132  

كَ الْحَمْدُ إِذَا قَالَ سَمِعَ الل َهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَب َنَا لَ  .وَ
সহীহ বুখারী (৭২২,  ৬৮৯),  সহীহ মুসবেম (৪১১)। 
 
133 

كَ الْحَمْدُ مِلْءَ  إِذَا رَفَعَ ظَهْرَهُ مِنَ الر ُكُوعِ قَالَ‘ كَانَ رَسُولُ الل َهِ  : سَمِعَ الل َهُ لِمَنْ حَمِدَهُ الل َهُم َ رَب َنَا لَ
 .الس َمَاوَاتِ وَمِلْءَ األَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَىْءٍ بَعْدُ

সহীহ মুসবেম (৪৭৬) সুনাকন আবূ দাউদ (৮৪৬) দ্র. সহীহ বুখারী (৭৯৯)। 
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সাধ্ারণত নফে ও তাহাজ্জুকদ প কতন।134 রুকূ লথকে উকঠ 
েখকনা েখকনা ববেে েরকতন।135 রুকূ লথকে লসাজা হকয় 
দাৌঁ াকনার পর হাত উঠাকতন না।136 
 
সাহাবাকেরাম জামাআকত নামাযরত অবস্থায় রুকূ- সিজদা নবীজী 
সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম এর সাকথই েরকতন,  পূকবথ 
েরকতন না।137 
 
বসজদা 
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম তােবীর বেকত বেকত 
বসজদায় লযকতন।138 
 

                                                                 
134  সুনাকন নাসাঈ (১০৬৯,  ১১৪৫),  যাদুে মাআদ,  ১/২১১। 
 
135 সহীহ বুখারী (৮২১) সহীহ মুসবেম (৪৭২)। 
 
136 দ্র. পৃ.৬১ বেো: ১ 
 
137  

: كُن َا إِذَا صَل َيْنَا خَلْفَ رَسُولِ الل َهِ   أْسَهُ مِنْ الر ُكُوعِ لَمْ يَحْنِ رَجُلٌ مِن َا ظَهْرَهُ حَت َى ‘ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ  فَرَفَعَ رَ
 .جُدَفَنَسْ‘ يَسْجُدَ رَسُولُ الل َهِ 

( সহীহ) সুনাকন বতরবমযী (২৮১),  সহীহ বখুারী (৬৯০),  সহীহ মুসবেম 
(৪৭৪)। 
138  

أْسَهُ ثُم َ يَ رُ حنِيَ يَرْفَعُ رَ
ِ
رُ حنِيَ يَسْجُدُ )وَفِيْ رِوَايَةٍ : حِيْنَ يَهْوِيْ سَاجِداً(، ثُم َ يُكَب 

ِ
كَ فِي ثُم َ يُكَب  لِ فْعَلُ ذَ

هَا حَت َى يَقْضِيَهَ
ِ
 .االص ََلَةِ كُل 

সহীহ বুখারী (৭৮৯),  সহীহ মুসবেম (৩৯২),  সহীহ ইবকন খুযায়মা 
(৬২৪)। 
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বসজদায় যাওয়ার সময় িথকম হাৌঁেু,  পকর হাত,  এরপর মুখ 
জায়নামাকয রাখকতন।139 বসজদায় যাওয়ার সময় োপ  গুোকতন 
না,  আপন অবস্থায় লছক  বদকতন।140 
বসজদা দু’হাত,  দু’হাৌঁেু,  দু’পা,  এবং মুখ এই ‘সাত অকঙ্গর’ 
উপর ভর বদকয় আদায় েরকতন।141 নাে ও েপাে দু’হাকতর 
মােখাকন ভাকোভাকব রাখকতন।142 দু’হাকতর তােু োন বরাবর 
রাখকতন।143 হাকতর আঙু্গেগুকো বমবেকয় বেবোমুখী েকর 

                                                                 
139  

 ثُم َ اسْجُدْ حَت َى تَطْمَئِن َ سَاجِدًا
সহীহ বুখারী (৭৫৭) ,  সহীহ মুসবেম (৩৯৭) 
 

إِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ  .إِذَا سَجَدَ َيَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَ
( হাদীস সহীহ) সুনাকন বতরবমযী (২৬৮),  সুনাকন আবূ দাউদ (৮৩৮) সহীহ 
ইবকন খুযায়মা (৬২৬) সহীহ ইবকন বহব্বান (১৯১২) 
 
140  
 .وَالَ يَكُف ُ شعْراً وَالَ ثَوْباً
সহীহ বুখারী (৮০৯),  সহীহ মুসবেম (৪৯০)। 
 
141  

جْلَيْنِأَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ وَالَ يَكُ‘ أُمِرَ الن َبِي ُ 
ِ
لْيَدَيْنِ وَالر ُكْبَتَيْنِ وَالر   .ف َ شَعَرًا وَالَ ثَوْبًا الْجَبْهَةِ وَا

সহীহ বুখারী (৮০৯) সহীহ মুসবেম (৪৯০) । 
 
142  

 .فَلَم َا سَجَدَ سَجَدَ بَيْنَ كَف َيْهِ
সহীহ মুসবেম (৪০১),  মুসনাকদ আহমাদ (১৮৮৬৬)। 
 
143  

 .أُذُنَيْهِ ثُم َ سَجَدَ فَجَعَلَ كَف َيْهِ بَحِذَاءِ
( সহীহ) সুনাকন নাসাঈ (৮৮৯),  সহীহ ইবকন বহব্বান (১৮৬০),  মুসনাকদ 
আহমাদ (১৮৮৭০)। 
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রাখকতন।144 এবং দু’পাকয়র আঙু্গে বেবোমুখী েকর লগা ােীিয় 
খা া েকর রাখকতন।145 নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম 
েনুই হাৌঁেুর সাকথ,  বাহু পাৌঁজকরর সাকথ বমোকতন না,  বরং 
ফাৌঁো রাখকতন।146 হাত মাবের সাকথ বববছকয় রাখকত বনকষধ্ 
েকরকছন।147 এবং বপঠ লসাজা রাখকত বকেকছন।148 

                                                                 
144  

إِذَا سَجَدَ ضَم َ أَصَابِعَهُ  .كَانَ إِذَا رَكَعَ فَر َجَ أَصَابِعَهُ، وَ
( হাদীস সহীহ) সহীহ ইবকন বহব্বান (১৯২০),  সহীহ ইবকন খযুায়মা 
(৬৪২),  মুস্তাদরাকে হাকেম (৮২৬) ১/২২৭। 
 
145  

 .عَنْ عَائِشَةَ ~ قَالَتْ : فَوَجَدْتُهُ سَاجِدًا رَاص ًا عَقِبَيْهِ مُسْتَقْبَِلً بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ لِلْقِبْلَةِ
( হাদীস সহীহ) সহীহ ইবকন বহব্বান (১৯৩৩),  মুস্তাদরাকে হাকেম (৮৩২) 
১/২২৮। 
 
146  

 .الَ قَابِضِهِمَافَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَ
সহীহ বুখারী (৮২৮),  সুনাকন আবূ দাউদ (৭৩২)। 
 
147  

 .إِذَا سَجَدَ جَافَى عَضُدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ
( সহীহ) সুনাকন আবূ দাউদ (৯০০),  সুনাকন ইবকন মাজা (৮৮৬)। 
 

كَ كَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْ  .إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَف َيْ
সহীহ মুসবেম (৪৯৪),  মুসনাকদ আহমাদ (১৮৪৯১),  সহীহ ইবকন বহব্বান 
(১৯১৬),  সহীহ ইবকন খযুায়মা (৬৫৬)। 
 

لُوا فِي الس ُجُودِ وَالَ يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ  .اعْتَدِ
সহীহ বুখারী (৮২২) সহীহ মুসবেম (৪৯৩) । 
 
148  

 .هُ فِى الر ُكُوعِ وَالس ُجُودِصُلْبَ -يَعْنِي-الَ تَجْزِئُ صََلَةٌ الَ يُقِيمُ فِيْهَا الر َجُلُ 
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বসজদায় “ِ ِاْْلَّعَْلَّ َِّ   ِ َّْ ِ ِ انَّ  বারংবার বেকতন।149 েখকনা ”ُسْبحَّ

বতনবার বেকতন।150 তাহাজ্জুকদ েখকনা আকরা ব  দুআ 
প কতন।151 সাহাবাকেরামকে গুরুত্ব সহোকর দুআ েরকত 
বকেকছন।152 তােবীর বকে বস্থর হকয় শান্তভাকব বসকতন। বসজদার 
পূকবথ বা পকর হাত তুেকতন না।153 
 

                                                                                                                                     
( সহীহ) সুনাকন বতরবমযী (২৬৫),  সহীহ ইবকন খুযায়মা (৫৯১),  সহীহ 
ইবকন বহব্বান (১৮৯২)। 
 
149 পৃ.৬৩ দ্র. 
150  

كَ لِ ىَ األَعْلَى ثََلَثَ مَر َاتٍ فَقَدْ تَم َ سُجُودُهُ وَذَ
ِ
إِذَا سَجَدَ )أَحَدُكُمْ( فَقَالَ في سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَب   .أَدْنَاهُ وَ

( হাদীসবে হাসান) সুনাকন বতরবমযী (২৬১),  সুনাকন আবূ দাউদ (৮৮৬),  
সুনাকন ইবকন মাজা (৮৯০) 
 
151 সুনাকন নাসাঈ (১১২৮),  যাদুে মাআদ,  ১/৩২০। 
152  সহীহ মুসবেম (৪৭৯),  সহীহ ইবকন খুযায়মা (৬৬৪),  সুনাকন নাসাঈ 
(১০৪৫)। 
 
153  

 .ارْفَعْ حَت َى تَطْمَئِن َ جَالِسًا ثُم َ اسْجُدْ حَت َى تَطْمَئِن َ سَاجِدًا، مث
সহীহ বুখারী (৭৫৭),  সহীহ মুসবেম (৩৯৭)। 
 

أْسَهُ مِنْ الس ُجُودِ كَ حنِيَ يَسْجُدُ وَالَ حنِيَ يَرْفَعُ رَ لِ  .وَالَ يَفْعَلُ ذَ
সহীহ বুখারী (৭৩৮),  সহীহ মুসবেম (৩৯০)। 
 

أْسَهُ مِنَ الس َجْدَةِ لَمْ يَسْ  .جُدْ حَت َى يَسْتَوِيَوَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَ
সহীহ মুসবেম (৪৯৮)। দ্র. সুনাকন আবূ দাউদ (৭৮৩)। 
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িথম ববঠকের মকতা বসকতন। অথথাৎ,  বাম পা বববছকয় র্ান পা 
খা া রাখকতন।154 অঙু্গবে বেবোমুখী রাখকতন। দু’হাত দু’পাকয়র 
হাৌঁেুর োছাোবছ উরুর উপর রাখকতন155 এবং িথম বসজদার 
মকতা বিতীয় বসজদা আদায় েরকতন। 
নফে নামাকয দু’বসজদার মােখাকন নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ 
ওয়াসাল্লাম দুআ প কতন।156 
 
বিতীয় রাো‘আত 
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম বিতীয় বসজদা লথকে 
তােবীর বেকত বেকত লসাজা দাৌঁব কয় লযকতন। মােখাকন বসকতন 
না।157 
                                                                 
154  

 .وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَي وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، وَفِى رِوَايَةٍ : وَيَقْعَدُ عَلَيْهَا
সহীহ মুসবেম (৪৯৮),  সুনাকন আবূ দাউদ (৭৮৩),  মুসনাকদ আহমাদ 
(২৫৬১৭)। দ্র. যাদুে মাআদ ১/২৩০,  ২৩৫,  সহীহ ইবকন খযুায়মা 
(৬৭৭)। 
 

: مِنْ سُن َةِ الص ََلَةِ أَنْ تَنْصِبَ الْقَدَمَ الْيُمْنَى وَاسْتِقْبَالُهُ بِأَصَابِعِهَا الْقِبْلَةَ وَ  .الْجُلُوسُ عَلَى الْيُسْرَيقَالَ ابْنُ عُمَرَ 
( সহীহ) সুনাকন নাসাঈ (১১৫৮),  সহীহ বুখারী (৮২৭)। 
 
155  

 الْيُسْرَي. نَ إِذَا جَلَسَ فِي الص ََلَةِ وَضَعَ كَف َهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَوَضَعَ كَف َهُ الْيُسْرَي عَلَى فَخِذِهِكَا
 .وَفِيْ رِوَايَةٍ : وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَي عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَي

সহীহ মুসবেম (৫৮০,  ৫৭৯),  মুয়াত্তা মুহাম্মাদ (১৪৫) ১/২২৮,  সুনাকন 
নাসাঈ (১২৬৭),  মুসনাকদ আহমাদ (৫৩৩১)। 
 
156  

 اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَارْفَعْنِي، وَارْزُقْنِي، ‘ إِن َ رَسُولَ اللهِ 
ِ
: " رَب  قَالَ بَيْنَ الس َجْدَتَيْنِ فِي صََلةِ الل َيْلِ

 .وَاهْدِنِي " ثُم َ سَجَدَ َ
( হাসান) মুসনাকদ আহমাদ (২৮৯৫),  সুনাকন আবূ দাউদ (৮৫০)। 
157  

 .ثُم َ اسْجُدْ حَت َى تَطْمَئِن َ سَاجِدًا، ثُم َ ارْفَعْ حَت َى تَسْتَوِيَ قَائِمًا
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চার রাো‘আতবববশষ্ট নামাকয তৃতীয় রােআকতও বসজদা লথকে 
লসাজা দাৌঁব কয় লযকতন।  
 
বসজদা লথকে উঠার সময় িথকম মাথা,  পকর হাত,  এরপর হাৌঁেু 
উঠাকতন।158 িকয়াজন ছা া যমীকন ভর বদকতন না,  হাৌঁেুকত ভর 
বদকয়ই দাৌঁ াকতন।159 
বিতীয় রাো‘আত িথম রােআকতর মকতাই আদায় েরকতন।160 
বিতীয় রােআকতর শুরুকত ‘সানা’ ও ‘তাআওউয’ প কতন না। 
িথকমই সূরা ফাবতহা প কতন।161 

                                                                                                                                     

সহীহ বুখারী (৬৬৬৭) মুসনাকদ আহমাদ (১৮৯৯৭)। 
 

لَمْ يَتَوَر َكْ  .ثُم َ كَب َرَ فَقَامَ وَ
( সহীহ) সুনাকন আবূ দাউদ (৭৩৩,  ৯৬৬),  সহীহ ইবকন বহব্বান (১৮৬৬),  
শারহু মাআবনে আসার ১/১৮৫। 
 
158  দ্র. পৃ.৬৯ 
 
159  

إِذَا نَهَضَ نَهَضَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَى فَخِذِهِ  .وَ
( হাদীস হাসান) সুনাকন আবূ দাউদ (৮৩৯) সুনাকন বায়হােী ২/৯৯। 
 
160  

 رَكْعَةٍ وَسَجْدَةٍ
ِ
كَ فِي كُل  لِ  .اصْنَعْ ذَ

( সহীহ) মুসনাকদ আহমাদ (১৮৯৯৫) দ্র. সহীহ বুখারী (৭৫৭) সহীহ মুসবেম 
(৩৯৭) 
 
161  

لَمْ يَسْكُتْ‘ كَانَ رَسُولُ اللهِ   الْعَالَمنِيَ وَ
ِ
 .إِذَا نَهَضَ مِنَ الر َكْعَةِ الث َانِيَةِ اسْتَفْتَحَ الْقِرَاءَةَ بِـ الْحَمْدُ لِل َهِ رَب 

সহীহ মুসবেম (৫৯৯) সহীহ ইবকন খযুায়মা (১৬০৩) সহীহ ইবকন বহব্বান 
(১৯৩৬) 
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তাশাহহুদ 
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম বিতীয় রােআকত বিতীয় 
বসজদা লশষ েকর তােবীর বেকত বেকত বসকতন।162 বাম পা 
বববছকয় বসকতন এবং র্ান পা খা া রাখকতন।163 পাকয়র 
আঙু্গেগুকো যথাসম্ভব বেবোমুখী েকর রাখকতন।164 
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম তাশাহ   হুকদ বাম হাত বাম 
রাকনর উপর হাৌঁেুর োছাোবছ স্বাভাববেভাকবই রাখকতন। র্ান 
হাকতর আঙু্গে রাখার এোবধ্ে পদ্ধবত ববণথত হকয়কছ। তকব 
এভাকবও রাখকতন,  অনাবমো ও েবনিাঙু্গে ভাৌঁজ েকর মধ্যমা ও 
বদৃ্ধাঙু্গে িারা লগােে বানাকতন ও শাহাদাত আঙু্গে তথা তজথনী 
এেেু উৌঁচু েকর রাখকতন।165 
 

                                                                 
162  

 رَكْعَتَيْنِ الت َحِي َةُ
ِ
 .كَانَ يَقُولُ فِي كُل 

সহীহ মুসবেম (৪৯৮) মুসনাকদ আহমাদ (২৪০৭৬) সহীহ ইবকন বহব্বান 
(১৭৬৮)। 
 
163  

 .كَانَ إِذَا جَلَسَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَي وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى
( সহীহ) সুনাকন আবূ দাউদ (৭৮৩) সহীহ মুসবেম (৪৯৮)। 
 
164 সুনাকন নাসাঈ (১১৫৮),  সহীহ বুখারী (৮২৭)। 

 
165  

: ألََنْظُرَن َ إِلَى صََلَةِ رَسُولِ الل َهِ  : قُلْتُ ً ‘ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ ي،...وَقَبَضَ ثِنْتَيْنِ وَحَل َقَ حَلْقَة
ِ
« كَيْفَ يُصَل 

: هَكَذَا )وَحَل َقَ بِشْرٌ اْلِْبْهَامَ وَالْ أَيْتُهُ يَقُولُ أَشَارَ بِالس َب َابَةِوَرَ  .(وُسْطَى وَ
( হাদীস সহীহ) সুনাকন আবূ দাউদ (৭২৬),  সুনাকন নাসাঈ (১২৬৫)। 
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নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম সাহাবাকেরামকে 
তাশাহহুদ গুরুকত্বর সাকথ লশখাকতন।166 তাশাহ হুকদ বকস এই 
দুআ (তাবহয়যা) বনম্নস্বকর প কতন, 167 
 

اُتِ ي َّ َّلت َّح  ِ ِا اُتِِلِل  َٰ لَّوَّ الص َّ اُتِِوَّ بَّ ي   َّ َ ال ِوَّ ُمِ* َلَّ َّلس َّ ِِا َِِّعَّلَّْيكَّ اِا ةُِِالن َّب  ُِِي ُهَّ ْحمَّ َّْ َّاتُهِِٗاهللِ ِوَّ ك بَََّّّ *ِِوَّ
ُمِ َلَّ َّلس َّ اِا ِِوَِِّعَّلَّْينَّ اد ِِعََّلَٰ بَّ ِِاهللِ ِع  نْيَّ ال ح  ِالص َّ ُدِ* هَّ َْ َّ َّْنِِا اِِا َٰهََِِّل َّ ِِا ل ُدِِاهللُِِا َل َّ هَّ َْ َّ ا ِِوَّ َّن َّ ًداِا م َّ ُِمحَّ
ْبُدهِٗ ُسْولُهِِٗعَّ َّْ   *وَّ

[ “ ُدِ هَّ َْ َّ َّْنِِا اِِا َٰهََِِّل َّ ِِا ل اهللُِِا َل َّ ”]  বোর সময় শাহাদাত আঙু্গে িারা ইশারা 

েরকতন। এর পূকবথ বা পকর আঙু্গে না াকনা সহীহ হাদীকস 
িমাবণত নয়। ইশারা েরার সময় আঙু্গকের বদকে দৃবষ্ট 
রাখকতন।168 

                                                                 
166  

مُنَا الس ُورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ‘ كَانَ رَسُولُ الل َهِ 
ِ
مُنَا الت َشَه ُدَ كَمَا يُعَل 

ِ
 .يُعَل 

সহীহ মুসবেম (৪০৩),  সহীহ বুখারী (৬২৬৫)। 
 
167  

: الت َحِي َاتُ لِل َهِ فَإِذَا قَعَدَ أَحَ لِهِ  -دُكُمْ فِي الص ََلَةِ فَلْيَقُلْ لَى قَوْ  الص َالِحنِي -إِ
সহীহ বুখারী (৬২৩০,  ৬৩২৮) সহীহ মুসবেম (৪০২) । 
 

 .:مِنْ سُن َةِ الص ََلَةِ أَنْ يُخْفَى الت َشَه ُدُ¢ قَاَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ 
( সহীহ) মুসতাদরাকে হাকেম (৮৩৮) ১/২৩০,  সুনাকন আবূ দাউদ (৯৮৬) 
 
168  

لَمْ يُجَاوِزْ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ أَشَارَ بِالس َب َابَةِ، وَ  وَ
( হাদীস সহীহ) মুসনাকদ আহমাদ (১৬১০০) সহীহ ইবকন বহব্বান (১৯৪৪) 
সুনাকন আবূ দাউদ (৯৯০)। 
 

نْتَيْنِ أَوْ فِى األَرْبَعِ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُم َ 
ِ
 أَشَارَ بِأُصْبُعِهِ إِذَا جَلَسَ فِى الث 

( সহীহ) সুনাকন নাসাঈ (১১৬১),  সুনাকন বায়হােী ২/১৩২। 
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দু’রাো‘আতবববশষ্ট নামাকয এই তাশাহ হুকদর পর দরূদ ও দুআ 
প কতন।169 সাধ্ারণত এই দরূদ প কতন।170 
 

ِ َّلل َُٰهم َّ ِِا ل   ِِصَّ د ِِعََّلَٰ م َّ ِ*ُِِمحَّ ِِاَِِٰو َّعََّلَٰ د ِِل  م َّ اُِمحَّ ِِكَّمَّ ل َّْيتَّ ِِصَّ ِِعََّلَٰ ْيمَّ اه  ِِا بََّّْ ِِاَِِٰوَّعََّلَٰ ِِل  ْيمَّ اه  *ِِا بََّّْ
ِ ْيٌدِِا ن َّكَّ م  ْيٌدِِحَّ ِِم َّج  *ِ َّلل َُٰهم َّ ِِا ْۡ  ْ ِِبَّا د ِِعََّلَٰ م َّ ُِِمحَّ *ِ ِِاَِِٰو َّعََّلَٰ د ِِل  م َّ اُِمحَّ ِِبَّاِكَّمَّ كْتَّ َِِّْ ِعََّلَٰ

ِ ْيمَّ اه  ِِا بََّّْ ل ِِوَّعََّلَٰ ِِاَٰ ْيمَّ اه  ِ*ِِا بََّّْ ْيٌدِِا ن َّكَّ م  ْيٌدِِحَّ   *م َّج 
 
দরূদ লশকষ দুআ প কতন। হাদীকস বববভন্ন দুআ ববণথত হকয়কছ। 
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম আব ূ বের রা.’লে এই 
দুআবে বশো বদকয়বছকেন।171 
 

ِ َّلل َُٰهم َّ لَّْمُتِِا نِِْا ْيِِظَّ ًماِنَّْفس  اُِظلْ ْْيً ِكَّث  ِِ ِ *ِ ِِيَّْغف َُِِّوََّلَّ نُْوبَّ ِِالذ ُ َِِّا َل َّ ِِا ِِْفَّاْغف َِّْ*ِِنْتَّ ةًِِل  ََّّ ْغف  ِمَّ
ْنِ ِِم   َّۡ ْند  ِْ*ِِع  ْمن  حَّ ْْ ا ِِوَّ َِِّا ن َّكَّ ِِا ُِِْنْتَّ ُفْو ْيُمِِالْغَّ ح    *الَّ َّ

                                                                 
169  

 
ِ
ي على النيب 

ِ
ه والث َناءِ عليه، مث يُصَل 

ِ
 .، مث يدعو بعدُ مبا شاءَ‘إذا صَل َى أحَدُكُم فليَبْدأ بتَمْجيدِ رَب 

( সহীহ) সুনাকন আবূ দাউদ (১৪৮১),  সুনাকন বতরবমযী (৩৪৭৭)। 
 

  قَالَ عَبْدُ
ِ
ي عَلَى الن َبِي 

ِ
 .، ثُم َ يَدْعُو لِنَفْسِهِ‘الل َهِ : يَتَشَه َدُ الر َجُلُ، ثُم َ يُصَل 

( সহীহ) মুসান্নাকফ ইবকন আবব শাইবা (৩০৪৩),  মুস্তাদরাকে হাকেম (৯৯০) 
১/২৬৮। দ্র. সুনাকন নাসাঈ (১১৬৩)। 
 
170  

ك حميد جميد  .قال : قولوا : اللهم صل على حممد ... إن
সহীহ মুসবেম (৪০৫) সহীহ বখুারী (৪৭৯৭)। 
 
171  

يقِ رَضِيَ الل َهُ عَنْهُ أَن َهُ قَالَ لِرَسُولِ الل َهِ 
ِ
د 
ِ
مْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صََلَتِي قَالَ قُلْ‘ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الص 

ِ
 ...... عَل 

সহীহ বুখারী (৮৩৪) সহীহ মুসবেম (২৭০৫) 
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তৃতীয় ও চতুথ থ রাো‘আত 
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম বতন বা চার 
রাো‘আতবববশষ্ট নামাকয িথম দু’রাো‘আত েো েরকতন।172 
 
বতন বা চার রােআকতর নামাকয শুধু্ তাশাহ হুদ প কতন।173 
তাশাহহুদ লশকষ তােবীর বেকত বেকত দাৌঁব কয় লযকতন।174 
 
তৃতীয় ও চতুথথ রােআকত ফরজ নামাকয সূরা ফাকতহা পক  
রুকূকত লযকতন। অন্য লোকনা সূরা বমোকতন না।175 নফে নামাকয 

                                                                 
172  

: أَم َا أَ أَحْذِفُ فِي األُخْرَيَيْنِ، وَالَ آلُو مَا اقْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ صََلَةِ رَسُولِ قَالَ سَعْدٌ لِعُمَرَ نَا، فَأَمُد ُ فِي األُولَيَيْنِ، وَ
 .‘ الل َهِ

সহীহ বুখারী (৭৭০),  সহীহ মুসবেম (৪৫৩)। 
 
173  

يْ : عَل َمَنِي رَسُولُ اللهِ صَل َى اللهُ عَلَ هِ وَسَل َمَ الت َشَه ُدَ فِي وَسَطِ الص ََلَةِ وَفِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ
إِنْ كَانَ فِي آخِرِهَا دَ عَا بَعْدَ آخِرِهَا ...قال : ثُم َ إِنْ كَانَ فِي وَسَطِ الص ََلَةِ نَهَضَ حنِيَ يَفْرُغُ مِنْ تَشَه ُدِهِ، وَ

مَ
ِ
 تَشَه ُدِهِ بِمَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدْعُوَ ثُم َ يُسَل 

( হাদীস সহীহ) মুসনাকদ আহমাদ (৪৩৮২) সহীহ ইবকন খুযায়মা (৭০২)। 
 
174  

رُ حنِيَ يَقُومُ مِنْ الْجُلُوسِ فِي االِثْنَتَيْنِ
ِ
 يُكَب 

সহীহ বুখারী (৮০৩) সুনাকন নাসাঈ (১০২৩) 
 
175  

 الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ‘ أَن َ الن َبِي َ 
ِ
أُ فِي الظ ُهْرِ فِي األُْولَيَيْنِ بِأُم   ، وَفِي الر َكْعَتَيْنِ كَانَ يَقْرَ

لُ فِي الر َ 
ِ
لُ فِي الر َكْعَةِ األُْولَى مَا الَ يُطَو 

ِ
 الْكِتَابِ، وَيُسْمِعُنَا اْلْيَةَ، وَيُطَو 

ِ
كْعَةِ الث َانِيَةِ، وَهَكَذَا األُْخْرَيَيْنِ بِأُم 

 .فِي الْعَصْرِ وَهَكَذَا فِي الص ُبْحِ
সহীহ বুখারী (৭৭৬),  সহীহ মুসবেম (৪৫১)। 
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সূরা ফাকতহার সাকথ অন্য সূরাও বমোকতন।176 পূকবথাবল্লবখত 
বনয়কমই রুকূ,  বসজদা আদায় েরকতন।  
 
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম এর আকখবর ববঠকের 
পদ্ধবত িথম ববঠে তথা বিতীয় রােআকতর পর তাশাহহুকদর 
ববঠকের মত বছকো। আকখবর ববঠকে তাশাহ হুকদর পর দরূদ ও 
অন্য দুআ প কতন।  
 
সাোম 
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম লশষ ববঠকে দুআর পর 
সাোম বফবরকয় নামায লশষ েরকতন।177 সাোম দী থাবয়ত 
েরকতন না।178 সাোম বফরাকনার সময় স্বাভাববেভাকব একতােুকু 
পবরমাণ ‘মাথা মুবারে’  ুরাকতন লয,  নবীজী সাল্লাল্লাহু 

                                                                 
176 

: أَدْمَنَ رَسُولُ اللهِ  ، قَالَ
ِ
... قَالَ : قُلْتُ : يَا ‘ عَنْ أَبِي أَي ُوبَ األَْنْصَارِي  أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ عِنْدَ زَوَالِ الش َمْسِ

هِن َ؟ قَالَ : قَالَ : نَعَمْ
ِ
أُ فِيهِن َ كُل   رَسُولَ اللهِ تَقْرَ

( হাদীস হাসান) মুসনাকদ আহমাদ (২৩৫৩২),  সুনাকন বায়হােী,  ২/৪৮৮।  
177  

 مِفْتَاحُ الص ََلَةِ الط ُهُورُ، وَتَحْرِميُهَا الت َكْبِريُ، وَتَحْلِيلُهَا الت َسْلِيمُ
( হাদীস সহীহ) সুনাকন বতরবমযী (৩,  ২৩৮),  সুনাকন আবূ দাউদ (৬১),  
দ.সুনাকন বতরবমযী (২৩৮),  সুনাকন ইবকন মাজা (২৭৬)। 
 

 .يكم ورحمة الله، السَلم عليكم ورحمة اللهكان يسلم عن ميينه وعن يساره : السَلم عل
( সহীহ) সুনাকন বতরবমযী (২৯৫),  সুনাকন নাসাঈ (১৩২৪),  সুনাকন আব ূ
দাউদ (৯৯৭)। 
 
178  

 قَالَ : حَذْفُ الس ََلَمِ سُن َةٌ¢ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ 
( হাদীস হাসান) সুনাকন বতরবমযী (২৯৭) সহীহ ইবকন খুযায়মা (৭৩৪) 
মুসতাদরাকে হাকেম (৮৪২),  ১/২৩১। 
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‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম এর ‘গাে মুবারে’ বপছকন উপবস্থত 
মুসবল্লকদর দৃবষ্টকগাচর হকতা।179 সাোকমর পর দুআ েরকতন। 
সুন্নাকত রাবতবা থােকে তা আদায় েরকতন।  
 
বসজদাকয় সাহু 
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম নামাকয ভুে হকে স্মরণ 
েবরকয় বদকত বকেকছন।180 পুরুষকদর সুবহানাল্লাহ বকে স্মরণ 
েবরকয় বদকত বকেকছন।181 
 
এেবার বিতীয় রােআকতর ববঠে না েকর উকঠ যান পকর বসজদা 
সাহু আদায় েকর নামায লশষ182 েকরন।183 
 

                                                                 
179  

مُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَت َى أَرَي بَيَاضَ ‘ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ أَرَي رَسُولَ الل َهِ 
ِ
يُسَل 

هِ
ِ
 .خَد 

সহীহ মুসবেম (৫৮২),  সুনাকন নাসাঈ (১৩১৬)। 
180  

نْ رُونِيإِن َمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَ
ِ
 سَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَك 

সহীহ বুখারী (৪০১) সহীহ মুসবেম (৫৭২) 
 
181  

سَاءِ
ِ
جَالِ وَالت َصْفِيقُ لِلن 

ِ
 صَل َى الل َهُ عَلَيْهِ وَسَل َمَ قَالَ الت َسْبِيحُ لِلر 

ِ
 عَنْ الن َبِي 

সহীহ বুখারী (১২০৪) সহীহ মুসবেম (৪২২) 
 
182 সহীহ বুখারী (৮৩০,  ১২৩২)। 
183 ( সহীহ) সুনাকন বতরবমযী (৩৬৫) সুনাকন আবূ দাউদ (১০৩৭) 
 

كَ لِ  .فَلَم َا قَضَى صََلَتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُم َ سَل َمَ بَعْدَ ذَ
সহীহ বুখারী (১২২৫),  সহীহ মুসবেম (৫৭০),  সুনাকন আবূ দাউদ 
(১০২১),  যাদুে মাআদ,  ১/২৮০। 
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আকরেবার যুহর বা আসকরর বিতীয় রােআকত সাোম বফবরকয় 
নামায লশষ েকরন। পরেকণ স্মরণ হওয়ার সাকথ সাকথ বসজদাকয় 
সাহু বদকয় নামায লশষ েকরন।184 
 
আকরা এেবদন এে রাো‘আত লরকখই সাোম বফরান। স্মরণ 
েবরকয় লদয়া মাত্রই বসজদাকয় সাহু বদকয় পুনরায় নামায পূণথ 
েকরন।185 
 
অন্য এেবদন যুহকরর নামায ভুকে পাৌঁচ রাো‘আত আদায় েকরন,  
স্মরণ েবরকয় লদয়ার সাকথ সাকথই বসজদাকয় সাহু বদকয় নামায 
লশষ েকরন।186 
 
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম লশষ ববঠকে তাশাহহুদ 
পক  নামাযকযর রুেন পূণথ েরকতন। তারপর র্ান বদকে সাোম 
বফবরকয় তােবীরসহ দু’বে বসজদা আদায় েরকতন।187 পকর 
স্বাভাববে বনয়কম তাশাহহুদ,  দরূদ ও দুআকয় মাছূরা পক  
সাোম বফবরকয় নামায লশষ েরকতন।188 

                                                                 
184 সহীহ বুখারী (১২২৭) সহীহ মুসবেম (৫৭৩) 
185 [ 6]  সুনাকন আবূ দাউদ (১০২৩),  মুসনাকদ আহমাদ (২৭২৫৪)। 
186 সহীহ বুখারী (৪০১) সহীহ মুসবেম (৫৭২)। 
187  

يْ أَ ‘ تُ رَسُولَ الل َهِ فَلَم َا أَتَم َ ]الْمُغِريَةُ بْنُ شُعْبَةَ[ صََلَتَهُ وَسَل َمَ سَجَدَ سَجْدَتَىِ الس َهْوِ فَلَم َا انْصَرَفَ قَالَ رَ
 .يَصْنَعُ كَمَا صَنَعْتُ

( সহীহ) সুনাকন আবূ দাউদ (১০৩৭),  সুনাকন বতরবমযী (৩৬৫)। 
 

أْسَهُ وَكَب َرَ ثُم َ  كَب َرَ وَسَجَدَ مِثْلَ  فَصَل َى مَا تَرَكَ ثُم َ سَل َمَ ثُم َ كَب َرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُم َ رَفَعَ رَ
أْسَهُ وَكَب َ   رَ ثُم َ سَل َمَسُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُم َ رَفَعَ رَ

সহীহ বুখারী (৪৮২),  সহীহ মুসবেম (৫৭৩)। 
 
188  
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সকবথাপবর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম নামাকয লোকনা 
ওয়াবজব ছুকে লগকে বেংবা আগ- বপছ হকে বা রাো‘আত সংখযা 
ভুকে লগকে ‘বসজদাকয় সাহু’ আদায় েরকত বকেকছন।189 
 
জামাআকত নামায প ার লেকত্র নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ 
ওয়াসাল্লাম এর বপছকন মুক্তাদীর লোকনা ভুে হকে বসজদা সাহু 
বদকত বকেনবন। তকব নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম 
বসজদা সাহু বদকে মুক্তাদী সাহাবাকেরামও বসজদা বদকয়কছন। 
মাসবেূ হকেও এমনই েরকব।190 
 

                                                                                                                                     
لن َبِي َ   .صَل َى بِهِمْ , فَسَهَا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ , ثُم َ تَشَه َدَ , ثُم َ سَل َمَ‘ أَن َ اَ

( সহীহ) সুনাকন বতরবমযী (৩৯৫),  সুনাকন আবূ দাউদ (১০৩৯),  সহীহ 
ইবকন খুযায়মা (১০৬২),  ফাতহুে বারী-  ইবকন হাজার রহ. ৩/১২১। 
189  

 .إِذَا زَادَ الر َجُلُ أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ
সহীহ বুখারী (৪০১),  সহীহ মুসবেম (৫৭২)। 
 
190  

 .اَْلٍْمَامُ ضَامِنٌ
( সহীহ) সুনাকন বতরবমযী (২০৭),  সহীহ ইবকন খুযায়মা (১৫২৮)। দ্র. 
সুনাকন দারা কুতনী (১৪১৩) ২/২১২,  সুনাকন বায়হােী,  ২/৩৫২,  
এোউস সুনান,  ৭/১৬৮। 
 

 سَجْدَةٍ ‘ أَن َ رَسُولَ الل َهِ 
ِ
قَامَ فِي صََلَةِ الظ ُهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَلَم َا أَتَم َ صََلَتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فَكَب َرَ فِي كُل 

مَ وَسَجَدَهُمَا الن َاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ
ِ
 .مِنْ اجلُلوسِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَل 

সহীহ বুখারী (১২৩০) সহীহ মুসবেম (৫৭০)। 
 

 .إِن َمَا جُعِلَ اْلِْمَامُ لِيُؤْتَم َ بِهِ فََلَ تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، ...فَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا
সহীহ বুখারী (৭২২) সহীহ মুসবেম (৪১৪)। 
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নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম বকেকছন,  নামাকয 
সকন্দহ হকে (রাো‘আত সংখযা ভুকে লগকে) িবে মতানুসাকর 
আমে েরকব,  তারপর বসজদা সাহু বদকব।191 আর বস্থর বসদ্ধান্ত 
বনকত না পারকে অকপোেৃত েম সংখযা অথথাৎ,  ‘চার- বতকনর’ 
মাকে সকন্দহ হকে ‘বতন’ ধ্কর বনকয় নামায পুকরা েরকব এবং 
বসজদা সাহু বদকব।192 
 
নফে ও সুন্নাত নামাকয ভুে হকেও বসজদা সাহু েরা সাহাবী 
লথকেও িমাবণত।193 
 
ছুকে যাওয়া রাো‘আত 
এেবার নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম এর অনুপবস্থবতকত 
সাহাবাকেরাম ফজকরর নামায শুরু েকরন। নবীজী সাল্লাল্লাহু 

                                                                 
191  

ك َ أَحَدُكُمْ فِي صََلَتِهِ فَلْيَتَحَر َ  إِذَا شَ مْ ثُم َ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِوَ
ِ
 الص َوَابَ فَلْيُتِم َ عَلَيْهِ ثُم َ لِيُسَل 

সহীহ বুখারী (৪০১) সহীহ মুসবেম (৫৭২)। 
 
সাহাবা ও তাকবঈকনর অকনকেই িথমবাকরর লেকত্র নামায পুনরায় প ার 
ফাতওয়া বদকয়কছন। দ্র. মুসান্নাকফ ইবকন আবব শায়বা ৩/৪৩৫। 
 

لَ كَ إِ إِن َ الْكَذِبَ رِيبَةٌدَعْ مَا يَرِيبُ دْقَ طُمَأْنِينَةٌ، وَ
ِ
كَ، فَإِن َ الص   .ى مَا الَ يَرِيبُ

( সহীহ) মুসনাকদ আহমাদ (১৭২৩),  সহীহ ইবকন বহব্বান (৭২২)। 
 
ِ
 .قال: ال غِرارَ في صَلةٍ وال تسليمٍ‘ عن النيب 

رُ ال -فيما أُري -قال أحمد: يعين
ِ
ك، ويُغر   رجلُ بصَلتهأن ال تُسلمَ وال يُسل َمَ علي

 .فينصرفُ وهو فيها شاك ٌ 
( সহীহ) সুনাকন আবূ দাউদ (৯২৮),  মুসনাকদ আহমাদ (৯৯২৬)। 
 
192 সহীহ মুসবেম (৫৭১),  সহীহ ইবকন বহব্বান (২৬৬৯)। 
193  

أَيْتُهُ يَسْجُدُ بَعْدَ وَتْرِهِ سَجْدَتَيْنِ  .عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَاءِ، عَنِ ابْنِ عَب َاسٍ، قَالَ : رَ
( সহীহ) মুসান্নাকফ ইবকন আবব শাইবা (৬৭৮৪)। দ্র. আেআওসাত (১৭০৪)। 
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‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম উপবস্থত হকত হকত এে রাো‘আত লশষ 
হকয় যায়। তখন বতবন ইমাকমর ‘ইেবতদা’ েকরন। ইমাকমর সাকথ 
নামায লশষ হকে ছুকে যাওয়া রাো‘আত আদায় েকরন।194 
 
বতবন বকেন,  ইমামকে লয অবস্থায় পাকব,  লস অবস্থায়ই ইকক্তদা 
েরকব। এবং জামাআকতর বদকে লদৌক  নয়,  বরং িশান্তবচকত্ত 
আসকত বকেকছন। ছুকে যাওয়া রাো‘আতকে আদায় েরকত 
বকেকছন।195 
 
ইমাকমর সাকথ রুকূ লপকে রাো‘আত লপকয়কছ বকে গণয হকব। 
এভাকবই সমথথন েকরকছন নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ 
ওয়াসাল্লাম। বতবন বকেকছন,  ইমামকে রুকূকত লপকে লতামরাও 
(দাৌঁ াকনা অবস্থায় তােবীকর তাহরীমা বেকব এবং রুকূর তােবীর 
বকে) রুকূকত যাকব। আর লয রুকূ লপকয়কছ,  লস রাো‘আত 
লপকয়কছ।196 

                                                                 
194  

لَى الْقَوْمِ وَقَدْ ‘ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِريَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ تَخَل َفَ رَسُولُ الل َهِ  وَتَخَل َفْتُ مَعَهُ ...فَانْتَهَيْنَا إِ
ى بِهِمْ

ِ
  قَامُوا فِى الص ََلَةِ يُصَل 

ِ
ذَهَبَ يَتَأَخ َرُ ‘ عَبْدُ الر َحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَقَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً فَلَم َا أَحَس َ بِالن َبِى 

لَيْهِ فَصَل َى بِهِمْ فَلَم َا سَل َمَ قَامَ الن َبِى ُ   .وَقُمْتُ فَرَكَعْنَا الر َكْعَةَ ال َتِى سَبَقَتْنَا‘ فَأَوْمَأَ إِ
সহীহ মুসবেম (২৭৪),  সুনাকন আবূ দাউদ (১৪৯)। 
 
195  

أْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ الس َكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ أَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَ  ، فَصَل ُوا، وَمَا فَاتَكُمْ،إِذَا أَتَيْتُمُ الص ََلَةَ، فََلَ تَأْتُوهَا وَ
 فَاقْضُوا

( সহীহ) মুসনাকদ আহমাদ (৭২৫০),  সুনাকন বায়হােী ২/২৯৭। 
 

 .ا أدركتُم، واقضُوا ما سَبقكمفصَل ُوا م
( সহীহ) সুনাকন আবূ দাউদ (৫৭৩),  মুসনাকদ বাযযার (৮৬৪৪)। 
 
196  
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োযা নামায 
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম  েনাক্রকম েখকনা নামায 
ছুকে লগকে ,  স্মরণ হওয়া মাত্র জামাআত সহোকর োযা আদায় 
েকর বনকতন।197 এবং অন্যকদরকেও আদায় েরকত বকেকছন। 
চাই ইিা েকর নামায োযা লহাে বা অবনিায়।198 
 
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম এর খন্দকের যুকদ্ধ বতন 
ওয়াক্ত নামায োযা হকয় যায়। ফাকরগ হকয় ইশার পূকবথ তারতীব 

                                                                                                                                     
 
ِ
لَى الن َبِي   ‘ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، أَن َهُ انْتَهَى إِ

ِ
كَ لِلن َبِي  لِ ، فَذَكَرَ ذَ

ِ
لَى الص َف   ‘وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِ

: زَادَكَ الل َ   .هُ حِرْصًا وَالَ تَعُدْفَقَالَ
সহীহ বুখারী (৭৮৩),  সুনাকন বায়হােী ২/৯০। 
 

 
ِ
إِنْ سَاجِدًا فَاسْجُدُوا ، وَالَ تَعْتَد ُوا بِالس ُجُودِ إِذَا لَ‘ عَنِ الن َبِى  : إِذَا جِئْتُمْ وَاْلِمَامُ رَاكِعٌ فَارْكَعُوا ، وَ  مْقَالَ 

 .يَكُنْ مَعَهُ الر ُكُوعُ
( হাদীস হাসান) সুনাকন বায়হােী ২/৮৯,  সুনাকন আবূ দাউদ (৮৯৩)। 
 

 .مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الص ََلَةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ اْلِْمَامُ صُلْبَهُ
( হাদীস সহীহ) সহীহ ইবকন খুযায়মা (১৫৯৫)   

 ।)قبلَهُ بابُ ذكرِ الوَقتِ الذي فيه يكونُ املأمومُ مُدرِكا للركعةِ إذا ركعَ اْلمامُ(
197  

... ثُم َ تَوَض َأَ رَسُولُ ‘ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ رَسُولُ الل َهِ  ... وَالَ بَِلَلٌ وَالَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ حَت َى ضَرَبَتْهُمُ الش َمْسُ
أَمَرَ بَِلَالً فَأَقَامَ الص ََلَةَ فَصَل َى بِهِمُ الص ُبْحَ‘ الل َهِ   .وَ

সহীহ মুসবেম (৬৮০),  সুনাকন আবূ দাউদ (৪৩৫) সুনাকন ইবকন মাজাহ 
(৬৯৭)। 
 
198  

 إِذَا ذَكَرَهَا
ِ
 .مَنْ نَسِيَ صََلَةً فَلْيُصَل 

সহীহ বুখারী (৫৯৭),  সহীহ মুসবেম (৬৮৪),  সুনাকন আবূ দাউদ (৪৪২)। 
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তথা নামাকযর ববন্যাস অনুসাকর যুহর,  আসর ও মাগবরকবর োযা 
আদায় েকরন। এরপর ইশার নামায আদায় েকরন।199 
 
সুনাকন রাবতবা এবং লয নফে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ 
ওয়াসাল্লাম বনয়বমত প কতন,  লোকনা োরকণ ছুকে লগকে পকর 
আদায় েরকতন।200 
 
সফরোেীন নামায 
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম সফকর চার রাো‘আত 
বববশষ্ট নামায দু’রাো‘আত প কতন।201 সফর অবস্থায় নবীজী 
সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম ইমাম হকে দু’রাো‘আত 
প াকতন।202 

                                                                 
199 ( সহীহ) মুসনাকদ আহমাদ (১১৪৬৫),  সুনাকন নাসাঈ (৬৬২),  সুনাকন 
বতরবমযী (১৭৯)। দ্র. সহীহ বুখারী (৫৯৬)। 
200 সহীহ মুসবেম (৭৪৬),  সুনাকন ইবকন মাজা (১১৫৮)। 
 
201  

إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي األَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الص ََلَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ال َ  ذِينَ كَفَرُواْ إِن َ وَ
 الْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُو ًا م ُبِينًا

সূরা বনসা,  আয়াত: ১০১। 
 

الس َفَرِ فَأُقِر َتْ قَالَتْ عَائِشَةُ أُم ُ الْمُؤْمِننِيَ : فَرَضَ الل َهُ الص ََلَةَ حنِيَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَ
 .صََلَةُ الس َفَرِ وَزِيدَ فِي صََلَةِ الْحَضَرِ

সহীহ বুখারী (৩৫০) সহীহ মুসবেম (৬৮৫)। 
 
202  

 .وا أَرْبَعًا، فَإِن َا قَوْمٌ سَفْرٌصَل ُ 
( হাদীস হাসান) সুনাকন আবূ দাউদ (১২২৯),  মুসনাকদ আহমাদ (১৯৮৭৮)। 
 

! أَتِم ُوا صََلَتَكُمْ فَإِن َا قَوْمٌ سَفْرٌ  .قَالَ عُمَرُ : يَا أَهْلَ مَك َةَ
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নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম মদীনায় নামায 
পব কয়কছন। সাহাবাকেরাম দূর- দূরান্ত লথকে আসকতন। নবীজী 
সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম এর লপছকন নামায প কতন। 
স্বাভাববেতাঃ তারা মুসাবফর হকেও চার রাো‘আতই প কতন। 
আর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম তা সমথথন েরকতন 
(এর বযবতক্রম হাদীকস িমাবণত নয়)। তাই মুসাবফর মুেীকমর 
লপছকন নামায প কে ইমাকমর অনুসরকণ মুেীকমর নামায আদায় 
েরকব।203 
 
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম বতনবদন- বতনরাত পাকয় 
লহৌঁকে অবতক্রম েরা যায় পবরমাণ দূরকত্ব সফর েরার বনয়ত েরকে 
‘েসকরর নামায’ প কতন।204 বনজ এোো তযাগ েকর েসকরর 
নামায প া শুরু েরকতন।205 
                                                                                                                                     

( সহীহ) মুয়াত্তা মাকেে (১৫০৬),  মুসান্নাকফ আব্দুর রাযযাে (৪৩৬৯,  
৪৩৭১)। 
203  

إِذَا صََلَهَا وَحْدَهُ صََلَهَا رَكْعَتَيْنِكَا  .نَ ابْنُ عُمَرَ إذَا صَل َى مَعَ اْلِمَامِ صَل َى أَرْبَعًا، وَ
সহীহ মুসবেম (৬৯৪),  মুসান্নাকফ ইবকন আবব শায়বা (১৪১৭০)। 
 

 
ٍ
: صَل َيْتُ مَعَ الن َبِي  رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ ومَع عُثمانَ  رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ‘ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ 

... أَن َ عَبْدَ الل َهِ صَل َى أَرْبَعًا  .صَدرا مِن إمارتِه مث أت َ
( সহীহ) সুনাকন আবূ দাউদ (১৯৬০),  সহীহ বুখারী (১০৮৪,  ১৬৫৭),  
সহীহ মুসবেম (৬৯৫)। 
 

: كُن َا مَعَ ابْنِ عَب َ  إِذَا رَجَعْنَا عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ : إِن َا إِذَا كُن َا مَعَكُمْ صَل َيْنَا أَرْبَعًا، وَ اسٍ بِمَك َةَ، فَقُلْتُ
كَ سُن َةُ أَبِي الْقَاسِمِ : تِلْ . قَالَ لَى رِحَالِنَا صَل َيْنَا رَكْعَتَيْنِ  . ‘ إِ

( সহীহ) মুসনাকদ আহমাদ (১৮৬২),  সহীহ মুসবেম (৬৮৮) । 
 
204  

لَيْلَةً لِلْمُقِيمِ ‘جَعَلَ رَسُولُ اللهِ  لَيَالِيَهُن َ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَ  .ثََلَثَةَ أَي َامٍ وَ
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নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম লথকে সাহাবাকেরাম 
নামাকযর পদ্ধবত ও বনয়ম বশকখকছন। তাকদর লথকে ববণথত,  
মুসাবফর পকনর বদকনর লববশ এেস্থাকন অবস্থান েরকে মুেীকমর 
নামায প কব।206 অবস্থাকনর বনয়ত না েরকে (কযমন যুদ্ধরত 
অবস্থায়) নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম েসকরর নামায 
প কত থােকতন;  যতবদন অবতবাবহত লহাে না লেন।207 

                                                                                                                                     
সহীহ মুসবেম (২৭৬),  সহীহ ইবকন বহব্বান (১৩২২)। 
 

يَانِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، وَيُفْطِرَانِ فِى أَرْبَعَةِ بُرُدٍ فَمَا
ِ
كَ أَن َ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَب َاسٍ كَانَا يُصَل  لِ  .فَوْقَ ذَ

( সহীহ) সুনাকন বায়হােী ৩/১৩৭,  আেআওসাত (২২৫১),  সহীহ বখুারী 
(তােীোন)। 
 
205  

 
ِ
: صَل َيْنَا مَعَ الن َبِي  كٍ، قَالَ .َ‘ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِ  الظ ُهْرَ بِاملَدِينَةِ، أَرْبَعًا وَبِذِي احلُلَيْفَةِ العَصْرَ رَكْعَتَيْنِ

( সহীহ) সুনাকন বতরবমযী (৫৪৫),  সহীহ মুসবেম (৬৯০)। দ্র. মুসনাকদ আব ূ
ইয়াো (৫৮৬২)। 
 
206  

كَ عَلَى إِقَامَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، فَأَ : إِذَا كُنْتَ مُسَافِرًا، فَوَط َنْتَ نَفْسَ تْمِمِ الص ََلَةَ، قَالَ عَبْدُ الل َهِ بْنُ عُمَرَ 
إِنْ كُنْتَ الَ تَدْرِي مَتَى تَظْعَنُ فَأَقْصِرْ  .وَ

বেতাবুে আসার- ইমাম আবূ হানীফা;  বণথনা: মুহাম্মাদ রহ. (১৮৮),  
বেতাবুে হুজ্জাহ ১/১২০। 
 
207  

 .بتبوك عشرينَ يوماً يقصُر الصَلة‘ أقامَ رسولُ الله 
( সহীহ) সুনাকন আবূ দাউদ (১২৩৫),  মুসনাকদ আহমাদ (১৪১৩৯)। দ্র. 
সহীহ বুখারী (১০৮০)। 
 

: أَرْ ى عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَن َهُ قَالَ 
ِ
: فَكُن َا نُصَل  . قَالَ ابْنُ عُمَرَ  تَجَ عَلَيْنَا الث َلْجُ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ سِت َةَ أَشْهُرٍ فِى غَزَاةٍ

 [رَكْعَتَيْنِ، ]وفي رواية: إِذَا أَزْمَعْتَ إِقَامَةً فَأَتِم 

http://www.darsemansoor.com/
file:///I:/04.%20Website/02_Islami%20Jindegi%20web%20Content/01.%20Kitab/04.%20Hajrats%20kitaab/Final%20Word%20&%20PDF/word/krishto_dhormo/www.islamijindegi.com


55 
 

www.darsemansoor.com        Install “Islami Jindegi” App      www.islamijindegi.com 

 
িকতযে নামায বনধ্থাবরত সমকয় প কতন।208 িকয়াজকন যুহকরর 
নামায ওয়াকক্তর লশষবদকে আর আসকরর নামায ওয়াকক্তর 
িথমবদকে প কতন। এমবনভাকব মাগবরকবর নামায ওয়াকক্তর 
লশকষর বদকে আর ইশার নামায ওয়াকক্তর শুরুর বদকে আদায় 
েরকতন।209 
 
বববতর ও ফজকরর দু’রাো‘আত সুন্নাত ছা কতন না।210 সফকরর 
হােকত অন্যান্য ‘সুনাকন রাকতবা’ েখকনা আদায় েরকতন েখকনা 
আদায় েরকতন না।211 সুকযাগ হকে নফে প কতন।212 

                                                                                                                                     

( সহীহ) সুনাকন বায়হােী ৩/১৫২,  মুসান্নাকফ আব্দুর রাযযাে (৪৩৩৯)। দ্র. 
মুসনাকদ আহমাদ (৫৫৫২)। 
 
208  

ى الص ََلَةَ لِوَقْتِهَا إِال َ بِجَمْعٍ وَعَرَفَاتٍ‘ كَانَ رَسُولُ الل َهِ 
ِ
 يُصَل 

সুনাকন নাসাঈ (৩০১০) সহীহ বুখারী (১৬৮২),  সহীহ মুসবেম (১২৮৯)। 
 
209  

أَيْتُ رَسُولَ الل َهِ  : رَ رُ الْمَغْرِبَ حَت َى يَجْمَعَ إِذَا أَعْجَلَهُ الس َ ‘ عَنْ عَبْدِ الل َهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ 
ِ
يْرُ فِي الس َفَرِ، يُؤَخ 

 .بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ
সহীহ বুখারী (১০৯১),  সহীহ মুসবেম (৭০৩)। 
 

: صَل َيْتُ مَعَ رَسُولِ الل َهِ  : سَمِعْتُ ابْنَ عَب َاسٍ قَالَ  مَانِيًا ثَ‘ عَن عَمرو قال : سَمِعتُ أَبَا الش َعْثَاءِ جَابِرًا قَالَ 
 جَمِيعًا وَسَبْعًا جَمِيعًا،

أَخ َرَ الْمَغْرِبَ قَالَ أَنَا أَظُن ُهُقُلْتُ يَا أَبَا الش َعْثَاءِ أَظُن ُهُ أَخ َرَ الظ ُهْرَ وَعَج َلَ الْعَصْرَ وَعَج َلَ الْعِشَاءَ وَ  . وَ
সহীহ বুখারী (১১৭৪),  সহীহ মুসবেম (৭০৫)। 
 
210  

لَمْ يَكُنْ يَدَعْهُمَا أَبَدًارَكْعَتَ‘ رَكَعَ الن َبِي ُ   .يْ الْفَجْرِ فِي الس َفَر وَفي رواية : وَ
সহীহ বুখারী (১১৫৯,  বেতাব: ১৮ বাব: ১২),  যাদুে মাআদ ১/৩০৫। 
 
211  
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অসুস্থোেীন নামায 
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম অসুস্থতার োরকণ েখকনা 
েখকনা বকস নামায পক কছন।213 অসুস্থ বযবক্তকদরকে িকয়াজকন 
সুববধ্ামত নামায আদায় েরকত বকেকছন।214 রুকূ- বসজদা েরকত 
না পারকে ইশারায় রুকূ- বসজদা েরকত বকেকছন। বসজদার 
ইশারার সময় মাথা রুকূর তুেনায় লববশ ‘নত’ েরকত বকেকছন। 
বসজদার জন্য সামকন লোকনা বেছু রাখা পছন্দ েরকতন না।215 

                                                                                                                                     
حُ فِي الس َفَرِ‘ قَالَ ابْنُ عُمَرَ صَحِبْتُ الن َبِي َ 

ِ
 فَلَمْ أَرَهُ يُسَب 

সহীহ বুখারী (১১০১) সহীহ মুসবেম (৬৮৯) 
 

  قَالَ
ِ
 ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَفَرًا، فَلَمْ أَرَهُ تَرَكَ الر َكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظ ُهْرِ‘ الْبَرَاءُ : سَافَرْتُ مَعَ الن َبِي 

( সবেহ) মুসনাকদ আহমাদ (১৮৫৮৩) সহীহ ইবকন খুযায়মা (১২৫৩) 
মুসতাদরাকে হাকেম (১১৮৭) 
 
212  

ي عَلَى رَاحِلَتِهِ‘ كَانَ رَسُولُ الل َهِ 
ِ
 حَيْثُ تَوَج َهَتْ فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يُصَل 

সহীহ বুখারী (৪০০) সহীহ মুসবেম(৭০০) 
213  

 .رَكِبَ فَرَسًا، فَصُرِعَ عَنْهُ فَجُحِشَ شِق ُهُ األَْيْمَنُ، فَصَل َى صََلَةً مِنْ الص َلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ‘ إِن َ رَسُولَ الل َهِ 
সহীহ বুখারী (৬৮৯) সহীহ মুসবেম (৪১১)। 
 
214  

ِ ج  ََّّ ِم ْنِحَّ ين  ِالد   ِعَّلَّْيكُْمِِف  لَّ َُّ اِجَّ مَّ  وَّ
সূরা হাজ্জ;  আয়াত : ৭৪। 
 

لْتُ الن َبِي َ ¢ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ   قَائِمًا فَإِنْ لَمْ ‘ قَالَ كَانَتْ بِي بَوَاسِريُ فَسَأَ
ِ
عَنْ الص ََلَةِ، فَقَالَ : صَل 

 .سْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍتَ
সহীহ বুখারী (১১১৭) সুনাকন আবূ দাউদ (৯৫২) 
 
215  
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ইমাম অসুস্থতার দরুন বকস নামায প কে মুক্তাদীগণ দাৌঁব কয়ই 
নামায প কব। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম এর লশষ 
আমে এমনই বছকো।216 
 
মবহোর নামায 
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম মবহোকদরকে পুরুষকদর 
মত নামায প কত বকেনবন। বরং বববভন্ন ববধ্াকনর লেকত্র পাথথেয 
েকরকছন। তাই মবহোকদর নামায সবথকেকত্র পুরুকষর মকতা 
নয়।217 (ববস্তাবরত জানার জন্য লদখুন “আপনার নামায”)  
 
হাদীস িারা িমাবণত,  মবহোর সতর পুরুকষর লচকয় লববশ। 
মুখমণ্ডে,  হাকতর েবি এবং পাকয়র বপঠ বযতীত পুকরা শরীর 
আবতৃ রাখকব।218 মবহোর জন্য  কর নামায প া উত্তম।219 

                                                                                                                                     
: عَادَ رَسُولُ الل َهِ  : ‘ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الل َهِ قَالَ ي وَيَسْجُدُ عَلَى وِسَادَةٍ فَنَهَاهُ وَقَالَ

ِ
أَنَا مَعَهُ فَرَآهُ يُصَل  مَرِيضًا وَ

إِال َ فَأَوْمِئ إِميَاءً وَاجْعَلِ الس ُجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الر ُكُإِ  .وعِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَسْجُدَ عَلَى األَْرْضِ فَاسْجُدْ وَ
( হাসান) মুসনাকদ আবূ ইয়াো (১৮১১),  সুনাকন বায়হােী ২/৩০৬। 
 
িকয়াজকন লচয়াকর বকস নামায প া যাকব। 

 .يل رجليه ويصليكان أليب برزة دكان جيلس عليه ويد
মুখতাসারু বেয়াবমে োইে,  পৃ. ২০৬। 
 
216  

 
ِ
ي وَهُوَ قَائِمٌ بِصََلَةِ الن َبِي 

ِ
لن َبِي ُ ‘ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَل   .قَاعِدٌ‘ وَالن َاسُ يُصَل ُونَ بِصََلَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَا

সহীহ মুসবেম (৪১৮),  সহীহ বুখারী (৬৮৭)। 
217  

كَ كَالر َجُلِ‘ قَالَ رَسُولُ الل َهِ  لِ أَةَ لَيْسَتْ فِي ذَ  .: إِن َ الْمَرْ
( হাদীস সহীহ) বেতাবুে মারাবসে (৮৭),  সুনাকন বায়হােী,  ২/২২৩। 
সনদবে মুরসাে। 
 
218  
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মবহোরা নামাকযর সবথকেকত্র জ স  হকয় থােকব;  বেয়াম,  
রুকূ,  বসজদা ও তাশাহহুকদ।220 
 
তােবীকরর সময় পুরুকষর মত হাত উঠাকব না বরং বহজাকবর 
বভতকর হাত বুকের সাকথ বমবেকয় বেু বরাবর উঠাকব। বকুের 
উপর হাত বাৌঁধ্কব।221 মবহোরা েনুইকে পাজকরর সাকথ বমবেকয় 

                                                                                                                                     
 الَ تُقْبَلُ صََلَةُ حَائِضٍ إِال َ بِخِمَارٍ

( হাদীস সহীহ) মুসনাকদ আহমাদ (২৫১৬৭),  সুনাকন আবূ দাউদ (৬৪১),  
সুনাকন বতরবমযী (৩৭৭)। 
 
 قالت عائشة ال بد للمرأة من ثَلثة أثواب تصلي فيهن : درع وجلباب وخمار وكانت عائشة حتل

 إزارها فتجلبب به
( সহীহ) তাবাোকত ইবকন সাআদ ৮/৭১। 
 
219  

كِ كِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِ كِ مِنْ صََلَتِ كِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ لَ  صََلَتُ
( হাদীস সহীহ) মুসনাকদ আহমাদ (২৭০৯০) সহীহ ইবকন খুযায়মা (১৬৮৯) 
সহীহ ইবকন বহব্বান (২২১৭)। 
 
220  

أَةِ ؟ فَقَالَ : تَجْتَمِعُ وَتَحْتَفِزُ  .عَنِ ابْنِ عَب َاسٍ ؛ أَن َهُ سُئِلَ عَنْ صََلَةِ الْمَرْ
( রাবীগণ লছোহ) মুসান্নাকফ ইবকন আবব শাইবা (২৭৯৪)। 
 
221  

أَةُ تَجْعَلُ يَدَهَا حِذَ‘ : قَالَ رَسُولُ الل َهِ   .اءَ ثَدْيَيْهَاوَالْمَرْ
( হাদীস হাসান) আেমুজামুে োবীর,  তাবারানী,  ২২/১৯- ২০। 
 

ك يديها كالرجل وأشار فخفض يديه جدا وجمعهما إليه جدا  قال عطاء ال ترفع بذل
( সহীহ) মুসান্নাকফ ইবকন আবব শাইবা (২৪৮৯),  মুসান্নাকফ আবদুর রাজ্জাে 
(৫০৬৬)। 
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জ স  হকয় বসজদা েরকব। রুকূকত হাত লপকের সাকথ বমবেকয় 
হাৌঁেুকত রাখকব।222 
 
ববঠকের মাকে মবহোরা উভয় পা র্ান বদকে লবর েকর বাম 
বনতকের উপর বসকব,  এবং উভয় উরু বমবেকয় রাখকব।223 
 
সুনাকন রাবতবা 
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম ফরয নামাকযর পূকবথ বা 
পকর সুন্নাত নামায আদায় েরকতন। পূবথাপর সববমকে বার 
রাো‘আত আদায় েরকতন। এবং উম্মতকেও এর িবত উৎসাহ ও 
তােীদ বদকয়কছন।224 
 
যুহকরর পূকবথ চার রাো‘আত;  পকর দুই রাো‘আত,  জুম‘আর 
বদনও এমবন েরকতন। (যুহকরর পূকবথর নামাযকে েখকনা 

                                                                 
222  

أَةَ مَر َ عَلَى ‘ إِن َ رَسُولَ الل َهِ  لَى األَْرْضِ فَإِن َ الْمَرْ يَانِ فَقَالَ : إِذَا سَجَدْتُمَا فَضُم َا بَعْضَ الل َحْمِ إِ
ِ
أَتَيْنِ تُصَل  امْرَ

كَ كَالر َجُلِ لِ  لَيْسَتْ فِي ذَ
( হাদীস সহীহ) বেতাবুে মারাবসে- আবূ দাউদ (৮৭),  সুনাকন বায়হােী 
২/২২৩। সনদবে মুরসাে। 
 
223  

إِذَا سَجَدْتْ  ‘قَالَ رَسُولُ الل َهِ  أَةُ فِى الص ََلَةِ وَضَعَتْ فَخِذَهَا عَلَى فَخِذِهَا األُخْرَي، وَ إِذَا جَلَسْتِ الْمَرْ
لْصَقَتْ بَطْنَهَا فِى فَخِذَيْهَا كَأَسْتَرِ مَا يَكُونُ لَهَا  أَ

( সবেহ) সুনাকন বায়হােী ২/২২৩। দ্র. মুসান্নাকফ ইবকন আবব শাইবা 
(২৭৯৫,  ২৭৯৯),  ২/৫০৫। 
224  

: أَرْبَعًا قَبْلَ الظ ُهْرِ، ‘ : قَالَ رَسُولُ اللهِ  لَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي اجلَن َةِ مَنْ صَل َى فِي يَوْمٍ وَ
 .قَبْلَ صََلَةِ الْفَجْرِ صََلَةِ الْغَدَاةِوَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ 

সুনাকন বতরবমযী (৪১৫),  সুনাকন নাসাঈ (১৭৯৪)। দ্র. সহীহ মুসবেম 
(৭২৮)। 
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‘যাওয়াকের’ পকরর নামায বো হকয়কছ।)225 মাগবরকবর পকর দুই 
রাো‘আত। ইশার পকর দুই রাো‘আত ও ফজকরর পূকবথ দুই 
রাো‘আত। 
 
এর মাকে ফজকরর দু’রাো‘আত সুন্নাকতর সবথাবধ্ে গুরুত্ব 
বদকতন। েখকনাই ছা কতন না। না সফকর না  কর।226 
 
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম সাহাবাকেরামকে নামায 
বশবখকয়কছন। তারা ফজকরর ইোমাকতর পরও বনবদথষ্ট বনয়কম 
সুন্নাত আদায় েরকতন।227 
 
আসর ও ইশার পূকবথ নামায আদায় েরার িবত উৎসাহ 
বদকয়কছন।228 
                                                                 
225 ( সহীহ) সুনাকন বতরবমযী (৪১৫),  সুনাকন আবূ দাউদ (১২৫১),  সুনাকন 
নাসাঈ (৮৭৪),  ৩/২৬৯,  সুনাকন ইবকন মাজা (১১৪০),  রিুে মুহতার। 

 
226  

 .عَلَى شَيْءٍ مِنْ الن َوَافِلِ أَشَد َ مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلَى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ‘ بِي ُ لَمْ يَكُنْ الن َ 
সহীহ বুখারী (১১৬৯),  সহীহ মুসবেম (৭২৪)। 

لَوْ طَرَدَتْكُمُ اخلَيْلُ  الَ تَدَعُوهُمَا وَ
( সবেহ) সুনাকন আবূ দাউদ (১২৫৮),  মুসনাকদ আহমাদ (৯২৫৩),  
নায়েুে আওতার ৩/২৬। 
227  

 .عَبْدِ الل َهِ أَن َهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَاْلِمَامُ فِي الص ََلَةِ، فَصَل َى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ عَنْ
( সনদ হাসান) শারহু মাআবনে আসার ১/২৫৫,  ১/২৫৫,  আেমুজামুে 
োবীর- তাবারানী (৯৩৮৭)। 
 
228  

أً صَل َى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا  رَحِمَ الل َهُ امْرَ
( হাসান) মুসনাকদ আহমাদ (৫৯৮০),  সুনাকন বতরবমযী (৪৩০),  সহীহ 
ইবকন বহব্বান (২৪৫৩)। 
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নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম এর লথকে মাগবরকবর পূকবথ 
দু’রাো‘আত সুন্নাত প া িমাবণত নয়।229 
 
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম সুন্নাত ও নফে সাধ্ারণত 
 কর আদায় েরকতন। সাহাবা রা.- লেও  কর আদায় েরার িবত 
উৎসাহ বদকতন।230 
ফজকরর সুন্নাকতর পর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম 
 ুমাকতন না। শরীকর ক্লাবন্ত থােকে মাকে মাকে আরাম েরকতন। 
সাধ্ারণত ইোমাকতর পূবথ মুহূকতথ সুন্নাত আদায় েরকতন।231 
 

                                                                                                                                     
 أَذَانَيْنِ صََلَةٌ ثُم َ قَالَ فِي الث َالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ

ِ
 أَذَانَيْنِ صََلَةٌ بَيْنَ كُل 

ِ
 .بَيْنَ كُل 

সহীহ বুখারী (৬২৭),  সহীহ মুসবেম (৮৩৮)। 
 
229  যাদুে মাআদ,  ১/৩০২। 

يهُمَا عَلَى عَهْدِ رَسُولَ الل َهِقَالَ ابْنُ عُمَرَ : مَ
ِ
أَيْتُ أَحَدًا يُصَل   .‘ ا رَ

( হাদীস সহীহ) মুসনাকদ আব দ ববন হুমাইদ (৮০৪),  সুনাকন আব ূ দাউদ 
(১২৮৪),  সুনাকন বায়হােী ২/৪৭৬- ৪৭৭। 
 
230  

 .، إِال َ الص ََلَةَ الْمَكْتُوبَةَفَصَل ُوا أَي ُهَا الن َاسُ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِن َ أَفْضَلَ صََلَةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ
সহীহ বুখারী (৭২৯০),  সহীহ মুসবেম (৭৭৭,  ৭৮১)। 
 
231  

: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ‘إِن َ الن َبٍي َ  أَبُ لَيْلَتَهُ فَيَسْتَرِيْحُ، وَقَالَ لَكِن َهُ كَانَ يَدْ يَحْصُبُهُمْ  ٪لَمْ يَكُنْ يَضْطَجِعُ لِسُن َةٍ، وَ
 .طَجِعُوْنَ عَلَى أَيْمَانِهِمْإِذَا رَآهُمْ يَضْ

যাদুে মাআদ,  ১/৩০৯,  মুসান্নাকফ আব্দরু রাযযাে (৪৭২২),  ৩/৪৩। 
 فَصَل َى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُم َ خَرَجَ فَصَل َى الص ُبْحَ 

সহীহ বুখারী (১৮৩) সহীহ মুসবেম (৭৬৩) 
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মাগবরব ও ইশার মাকে নামায আদায় েরকতন। সাহাবাকেরামও 
নামায আদায় েরকতন।232 
 
নফে নামাকয বেছু ববধ্ান ফরকযর তুেনায় বশবথে রাখা 
হকয়কছ।233 
 
তাহাজ্জকুদর নামায 
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুকদর অবধ্ে গুরুত্ব 
বদকতন।234 লোকনা োরকণ রাকত প ার সুকযাগ না হকে বদকন 
পক  বনকতন।235 সাধ্ারণত ইশার পকর  ুমাকতন।  ুম লথকে উকঠ 
তাহাজ্জুদ প কতন।236 সফকরও তাহাজ্জুদ প কতন।237 
                                                                 
232  

ِ  َ اج  ِالْمَّضَّ ُِجنُْوبُُهْمِعَّن  اَفَّ  تَّتَّجَّ
সূরা সাজদা,  আয়াত: ১৬। 
সুনাকন আবূ দাউদ (১৩২১),  মুখতাসারু বেয়াবমে োইে,  পৃ. ৮৬। 

ي حَت َى ‘ قَالَ حُذَيْفَةَ : جِئْتُ الن َبِي  
ِ
ي، فَلَمْ يَزَلْ يُصَل 

ِ
فَصَل َيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ، فَلَم َا قَضَى الص ََلَةَ قَامَ يُصَل 

 .صَل َى الْعِشَاءَ ثُم َ خَرَجَ
( সহীহ) মুসনাকদ আহমাদ (২৩৪৩৬) সহীহ ইবকন খুযায়মা (১১৯৪) 
 
233 সহীহ বুখারী (১০৯৪),  সুনাকন বতরবমযী (৫৮৮)। 
234  

 أَفْضَلُ الص ََلَةِ بَعْدَ الص ََلَةِ الْمَكْتُوبَةِ الص ََلَةُ فِى جَوْفِ الل َيْلِ
সহীহ মুসবেম (১১৬৩) সুনাকন নাসাঈ (১৬১৪)। 
 
235  

 نْ قِيَامِ الل َيْلِ صَل َى مِنَ الن َهَارِ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةًكَانَ إِذَا غَلَبَهُ نَوْمٌ أَوْ وَجَعٌ عَ
সহীহ মুসবেম (৭৪৬),  সুনাকন আব ূ দাউদ (১৩৪২),  সুনাকন বতরবমযী 
(৪৪৫)। 
 
236  

ُُون اِيَّْهجَّ ِمَّ ِالل َّْيل  قَّل يَلًِم  نَّ َّانُوِا  ك
সূরা যাবরয়াত,  আয়াত: ১৭। 
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তাহাজ্জুকদর নামাকযর রাো‘আত সংখযা সবথদা বনবদথষ্ট থােকতা না। 
েখকনা আে রাো‘আত,  েখকনা ছয়,  েখকনা চার রাো‘আত 
প কতন।238 
 
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম এর বদবা- রাবত্র সবথকমাে 
ফরয ও সুনাকন রাকতবা নামাকযর রাো‘আত সংখযা বছকো চবল্লশ 
রাো‘আত।239 
 
বববতকরর নামায 
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুকদর সাকথ বমবেকয় 
বববতর নামায প কতন। বববতর নামায রাকতর িথমভাকগ,  
েখকনা মধ্যভাকগ প কতন,  েখকনা লশষভাকগ প কতন।240 তকব 
রাকতর নামাকযর সবথকশকষ সাহাবাকেরামকে প কত বকেকছন।241 
 
                                                                                                                                     

َُّون ْغف  هُْمِيَّْستَّ اِْ  ب اْلَّْسحَّ  وَّ
সূরা যাবরয়াত,  আয়াত: ১৮। 

فَتَوَض َأَ مِنْهَا ‘...حَت َى انْتَصَفَ الل َيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ الل َهِ ‘ فَنَامَ رَسُولُ الل َهِ 
 .فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُم َ قَامَ فَصَل َى

সহীহ বুখারী (৯৯২),  সহীহ মুসবেম (৭৬৩),  মুয়াত্তা মাকেে (৩৯৬)। 
237 যাদুে মাআদ,  ১/৩১৩। সহীহ মুসবেম (১৮০৮)। 
238 সহীহ বুখারী (১১৪০,  ১১৫৯,  ১১৩৯),  সহীহ মুসবেম (৭২৪)। 
239 যাদুে মাআদ,  ১/৩১৬। 
240  

 الل َيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ 
ِ
أَوْسَطِهِ، وَآخِرِهِ، فَانْتَهَى وِتْرُهُ ‘ مِنْ كُل  لَى الس َحَرِمِنْ أَو َلِ الل َيْلِ، وَ  .إِ

সহীহ মুসবেম (৭৪৫),  সুনাকন নাসাঈ (১৬৮১)। 
 
241  

 
ِ
 .اجْعَلُوا آخِرَ صََلَتِكُمْ بِالل َيْلِ وِتْرًا‘ : قَالَ الن َبِي 

সহীহ বুখারী (৯৯৮),  সহীহ মুসবেম (৭৫১) 
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বতন রাো‘আত বববতর আদায় েরকতন।242 বতন রােআকত দুই 
ববঠে েরকতন।243 তৃতীয় রােআকত রুকূর পূকবথ দুআকয় কুনূত 
প কতন।244 
সাহাবাকেরাম রা. নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম লথকে 
নামায বশকখকছন। তাকদর লথকে িমাবণত: দুআর পূকবথ হাত 
উঠাকনা।245 এবং বনকম্নাক্ত দুআ প া, 246 
 

                                                                 
242  

 .كَانَ يُوتِرُ بِثََلثٍ‘ أَن َ الن َبِي َ 
( সহীহ) মুসনাকদ আহমাদ (২৭২০) সুনাকন নাসাঈ (১৭০২,  ১৭০৭),  
শারহু মাআবনে আসার ১/২০২। 
 
243  

 رَكْعَتَيْنِ الت َحِي َةُ
ِ
 .فِيْ كُل 

সহীহ মুসবেম (৪৯৮),  মুসনাকদ আহমাদ (২৪০৭৬),  সহীহ ইবকন বহব্বান 
(১৭৬৮)। 
 
244  

 .كَانَ يُوتِرُ، فَيَقْنُتُ قَبْلَ الر ُكُوعِ‘ أَن َ رَسُوْلَ الل َهِ 
( সহীহ) সুনাকন ইবকন মাজা (১১৮২),  সুনাকন নাসাঈ (১৬৯৯)। 

 .أن ابن مسعود كان يقنت السنة كلها في الوتر، قبل الرلكوع
( সহীহ) বেতাবুে আসার (২১১),  বেতাবুে হুজ্জাহ ১/১৩৮ । 
 
245  

أُ فِي آخِرِ رَكْعَةٍ مِنَ الْوِتْرِ قُلْ هُوَ الل َهُ أَحَدٌ ثُم َ يَرْفَعُ يَدَيْهِ  .وَيَقْنُتُ قَبْلَ الر َكْعَةِ عَنْ عَبْدِ الل َهِ أَن َهُ كَانَ يَقْرَ
( হাদীস হাসান) জুযউ রাফ উে ইয়াদাইন- বুখারী (১৬৩),  সুনাকন বায়হােী 
৩/৪১। 
 
246  

মুসান্নাকফ ইবকন আবব শাইবা (৬৯৬৫,  ৭১০৪),  শারহু মাআবনে আসার 
১/১৭৭,  মুসান্নাকফ আব্দরু রাযযাে (৪৯৭৮)। 
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ِ َّلل َُٰهم َّ ِِا ن َّاِا ْيُنكَّ  ُ ِنَّْستَّ .ِ َّۡ َُّ ْغف  نَّْستَّ ِوَّ ُنِ. نُْؤم  ِِوَّ ك َُّلِ.ِب كَّ وَّ نَّتَّ ِِوَّ ِعَّلَّْيكَّ .ِْ نُْثن  ِِوَّ ِعَّلَّْيكَّ
ْْيَِّ ِالخَّ .ِ َّۡ نَّْشُكَُّ ِوَّ .ِ ِِوََّلَّ َّۡ ِنَّْكُفَُّ .َُِ نَّْخلَّ ِِوَّ ُۡ نَّْْتُ ْنِِوَّ ِِمَّ َّۡ ِي َّْفُجَُّ .ِ َّلل َُٰهم َّ ِِا َّۡ ُبُدِِا ي َّا ُْ ِِنَّ لَّكَّ ِوَّ
ِْ َل   نَّْسُجُدِ.ِنُصَّ ِِوَِِّوَّ ِِا لَّْيكَّ ُدِِنَّْسعَٰ نَّْحف  نََُّّْجوِِْوَّ ِِوَّ كَّ تَّ ْحمَّ َِّْ.ِ نَّْخشَٰ اِوَّ ِِعَّذَّ ِ.ِبَّكَّ اِا ن َّ ِِعَّذَّ .ِبَّكَّ

ِْ ِب ا ا ٌقِِلُْكف َّ   *ُملْحَّ
লশষ ববঠে েকর সাোম বদকয় নামায লশষ েরকতন।  
 
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম রামাদাকন বববতকরর নামায 
েকয়েবদকন জামাআকতর সাকথ পব কয়কছন। সাহাবাকেরামও 
পরবতথীকত জামাআকতর সাকথ আদায় েকরকছন।247 
 
বববতকরর পর েখকনা েখকনা দুই রাো‘আত নামায আদায় 
েরকতন।248 
 
তারাবীহর নামায 
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম রামাদান মাকস বেয়াম 
তথা ইশার পর তারাবীহর িবত উৎসাবহত েকরকছন।249 বতবন 
ইশার পর েকয়েবদন জামাআকতর সাকথ তারাবীহ পক কছন। 

                                                                 
247  

সুনাকন বতরবমযী (৮০৫),  মুআত্তা মাকেে (৩৮০)। 
 
248  

ى بَعْدَ الْوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ‘إِن َ الن َبِي َ 
ِ
 .كَانَ يُصَل 

সুনাকন ইবকন মাজা (১১৯৫),  সুনাকন বতরবমযী (৪৭০),  সুনাকন আবূ দাউদ 
(১৩৫২) । দ্র. সহীহ মুসবেম (৭৪৬)। 
 
249  

بُ فِى قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَ‘ كَانَ رَسُولُ الل َهِ 
ِ
 يْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ فِيهِ بِعَزِميَةٍيُرَغ 

সহীহ মুসবেম (৭৫৯) সুনাকন বতরবমযী (৮০৭) সহীহ ইবকন খযুায়মা (২২০৭) 
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সাহাবাকেরাকমর আমে ও বক্তবয লথকে িমাবণত,  তারাবীহ ববশ 
রাো‘আত বছকো।250 
 
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম রাকতর নফে নামায এে 
সাোকম দু’রাো‘আত- দু’রাো‘আত প কতন।251 
 
জুম‘আর নামায 
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম জুম‘আর বদনকে অবধ্ে 
গুরুত্ব বদকতন।252 জুম‘আর বদন মসবজকদ আসার পূকবথ লগাসে 
েরকতন এবং সুগবি োগাকতন।253 সুন্দর োপ  পবরধ্ান 
েরকতন। এবং সাহাবাকেরামকে এর িবত উৎসাহ বদকতন। 
মসবজকদ একস খুতবার পূবথ পযথন্ত নামায প ার েথা বকেকছন।254 

                                                                 
250  

يَ بِالن َاسِ فِي رَمَضَانَ فَصَل َى بِهِمْ عِشْرِينَ رَكْعَ
ِ
 بْنِ كَعْبٍ أَن َ عُمَرَ أَمَرَ أُبَي ًا أَنْ يُصَل 

ِ
 ةعَنْ أُبَي 

( হাদীস সহীহ) আে আহাবদসুে মুখতারা (১১৬১)। 
:كَانُوا يَقُومُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَط َابِ   .فِى شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً¢ عَنِ الس َائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ 

( সহীহ) সুনাকন বায়হােী ২/৪৯৬। দ্র. মুয়াত্তা মাকেে (৩৮০),  মুসান্নাকফ 
ইবকন আবব শায়বা (৭৭৭৪)। 
 
251  

 .َلَةُ الل َيْلُ مَثْنَى مَثْنَىصَ
সহীহ বুখারী (৯৯০),  সহীহ মুসবেম (৭৪৯)। 
252 যাদুে মাআদ ১/৩৬৩ 
253  

 
ِ
، عَنِ الن َبِي 

ِ
 مُحْتَلِمٍ‘ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اخلُدْرِي 

ِ
 قَالَ : الغُسْلُ يَوْمَ اجلُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُل 

সহীহ বুখারী (৮৫৮,  ৮৭৭,  ৮৮০),  সহীহ মুসবেম (৮৪৬)। 
 
254  

لَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ ثُم َ خَرَ جَ حَت َى يَأْتِيَ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ اجلُمُعَةِ وَاسْتَاكَ وَمَس َ مِنْ طِيبٍ إِنْ كانَ عِنْدَهُ وَ
لَمْ يَتَخَط َ رِقَابَ الن َاسِ ثُم َ رَكَعَ مَا شَاءَ الله أَنْ يَرْكَعَ ثُم َ أَنْصَتَ إِذَا  خَرَجَ اْلِمَامُ فَلَمْ يَتَكَل َمْ حَت َى املسْجِدَ وَ

 .يَفْرُغَ مِنْ صََلَتِهِ كانَتْ كَف َارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اجلُمُعَةِ األُخْرَي
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সূযথ মধ্যাোশ লথকে লহকে প ার পর (যাওয়াকের পর) জুম‘আর 
পূকবথ চার রাো‘আত নামায প কতন।255 জুম‘আর নামায 
যাওয়াকের বেছু পকরই শুরু েরকতন। হুজরা লথকে লবর হকয় 
বমোকর খুতবার জন্য বসকতন।256 জুম‘আর পূকবথ দু’বে সংবেি 
খুতবা বদকতন।257 দুই খুতবার মাকে বসকতন ও নীরব 
                                                                                                                                     
( হাদীস সহীহ) মুসনাকদ আহমাদ (১১৭৬৮) সহীহ ইবকন খুযায়মা (১৭৭৫) 
দ্র. সহীহ বুখারী (৯১০),  সহীহ মুসবেম (৮৫৭)। 
 
255  

ى قَبْلَ اجلُمُعَةِ أَرْبَعاً وَبَعْدَهَا أَرْبَعاً‘ هِ كانَ رَسُولُ الل َ 
ِ
 .يُصَل 

( হাসান) আেফাওয়াইদ- বখোঈ সূকত্র তরহুত তাছরীব ৩/৪২,  আেমুজামুে 
োবীর- তাবারানী ২/(১৬৪০)। 
 

: أَدْمَنَ رَسُولُ اللهِ  ، قَالَ
ِ
لش َمْسِ قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ عِنْدَ زَوَالِ ا‘ عَنْ أَبِي أَي ُوبَ األَْنْصَارِي 

: إِن َ أَبْوَابَ الس َمَاءِ تُفْتَحُ عِنْدَ زَوَالِ ال ش َمْسِ، فََلَ تُرْتَجُ اللهِ مَا هَذِهِ الر َكَعَاتُ ال َتِي أَرَاكَ قَدْ أَدْمَنْتَهَا قَالَ
أُ فِيهِن َ حَت َى يُصَل َى الظ ُهْرُ، فَأُحِب ُ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا خَيْرٌ  : يَا رَسُولَ اللهِ تَقْرَ : قُلْتُ  . قَالَ

( হাদীস হাসান) মুসনাকদ আহমাদ (২৩৫৩২),  সুনাকন বায়হােী ২/৪৮৮। 
 
256  

 عَلَى املِنْبَرِ‘ قَالَ أَنَسٌ : خَطَبَ الن َبِي ُ 
সহীহ বুখারী (৯১৭) যাদুে মাআদ ১/ (৪১৪),  বেতাবুে মারাসীে-আবূ 
দাউদ (৫৫)। 
 
257  

 كَانَ يَخْطُبُ الْخُطْبَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ وَكَانَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ‘الل َهِ أَن َ رَسُولُ 
( সহীহ) সুনাকন নাসাঈ (১৪১৬)। দ্র. সহীহ বখুারী (৯২৮),  সহীহ মুসবেম 
(৮৬১)। 
 

رُ الن َ ‘ أَن َ الن َبِي َ  
ِ
أُ فِي خُطْبَتِهِ آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ، وَيُذَك   اسَ، وَكَانَتْ خُطْبَتُهُ قَصْدًا، وَصََلَتُهُ قَصْدًاكَانَ يَقْرَ

( হাদীস সহীহ) মুসনাকদ আহমাদ (২০৯৪৯),  সহীহ মুসবেম (৮৬৬),  
সুনাকন নাসাঈ (১৫৮২)। দ্র. সুনাকন নাসাঈ (১৪১৪)। 
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থােকতন।258 খুতবা আরবী ভাষায় বদকতন। খুতবার মূেববষয় 
থােকতা আল্লাহর বযবের,  হামদ ও কুরআন বতোওয়াত যা 
আরবীকত হওয়ারই দাবব রাকখ।259 পরবতথীকত সাহাবাকেরাম ও 
যুকগ যুকগ ইমামগণ আরবীভাষায় খুতবা বদকয়কছন। বভন্নভাষায় 
খুতবা লদয়া িমাবণত নয়।  
 
িকয়াজকন খুতবা ববরবত বদকয় েখকনা েথা বকেছন।260 বমোর 
বানাকনার পর োবঠ বা অন্য বেছুর উপর ভর বদকতন না।261 
 
খুতবা লশকষ বমোর লথকে অবতরণ েরকতন। োতার লসাজা হকে 
নামায শুরু েরকতন। দু’রাো‘আত নামায প াকতন। নামাকয 
বেরা‘আত উচ্চ স্বকর প কতন। জুম‘আর পর দুই/চার রাো‘আত 
নামায আদায় েরকতন।262 
                                                                 
258  

 يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَقْعُدُ بَيْنَهُمَا‘ كَانَ الن َبِي ُ 
সহীহ বুখারী (৯২৮) সহীহ মুসবেম (৮৬২) 

أَيْتُ رَسُولَ الل َهِ   يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِماً ثُم َ يَقْعُدُ قعْدَةً الَ يَتَكَل َمُ‘ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ رَ
( হাসান) সুনাকন নাসাঈ (১৪১৭)। 
 
259  

 
ِ
 ،ُيَوْمَ الْجُمُعَةِ يَحْمَدُ اللهَ، وَيُثْنِي عَلَيْهِ‘ كَانَتْ خُطْبَةُ الن َبِي 

সহীহ মুসবেম (৮৬৭) সুনাকন নাসাঈ (১৫৭৮),  
 
260  

لن َبِي ُ  : الَ، قَالَ : فَارْكَعْ، ‘ جَاءَ رَجُلٌ وَا : أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ ؟ قَالَ  يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ 
كَ الر َكْ أَقُوْلُ أَنَا : لَيْسَتْ تَانِ كَقاَلَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَ لِ أَمَرَهُ بِذَ  عَتَانِ ألَِحَدٍ إِال َ الِمْرِئٍ قَطَعَ لَهُ اْلِْمَامُ خُطْبَتَهُ وَ

( হাদীস সহীহ) মুসান্নাকফ আবদুর রাজ্জাে (৫৫১৩) সুনাকন আব ূ দাউদ 
(১১১৬) যাদুে মাআদ ১/৪১৩। দ্র. সুনাকন নাসাঈ (১৪১৩)। 
261 যাদুে মাআদ ১/৪১৪- ৪১৫। 

 
262  

 ا صَل َيْتُمْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَصَل ُوا أَرْبَعًاإِذَ‘ قَالَ رَسُولُ الل َهِ 
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ঈকদর নামায 
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম ঈকদর নামাকযর পূকবথ 
জুম‘আর মকতা িস্তুবত বনকতন।263 ঈকদর নামায মাকঠ আদায় 
েরকতন।264 ববৃষ্টর োরকণ মসবজকদ প াও ববণথত হকয়কছ।265 
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম এর সামকন সুতরা স্থাপন 
েরা হকতা।266 সূকযথাদকয়র বেছু পকরই নামায আদায় েরকতন। 
ঈদুে বফতর ববেকে,  ঈদুে আযহা দ্রুত শুরু েরকতন।267 
আযান- ইোমাত ছা াই নামায আদায় েরকতন।268 নামাকযর 
                                                                                                                                     

সহীহ মুসবেম (৮৮১) সুনাকন আব ূ দাউদ (১১৩১) সুনাকন ইবকন মাজা 
(১১৩২) 

ى بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِيْ بَيْتِهَ‘ أَن َ الن َبِى َ 
ِ
 .كَانَ يُصَل 

সহীহ মুসবেম (৮৮২) সুনাকন আবূ দাউদ (১১৩২) 
 
263  সহীহ ইবকন খুযায়মা (১৭৬৬),  সুনাকন বায়হােী,  ৩/২৮০,  মুসান্নাকফ 
ইবকন আবব শাইবা (৫৫৯২)। দ্র. মুয়াত্তা মাকেে (৬০৯),  সুনাকন ইবকন 
মাজা (১৩১৫)। 
 
264  

لَى الْمُصَل َى‘ كَانَ رَسُولُ الل َهِ   يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَاألَْضْحَى إِ
সহীহ বুখারী (৯৫৬),  সহীহ ইবকন বহব্বান (৩৩২১)। 
265  সুনাকন ইবকন মাজা (১৩১৩),  সুনাকন আবূ দাউদ (১১৬০)। দ্র. সুনাকন 
বায়হােী,  ৩/৩১০। 
 
266  

ي‘ أَن َ الن َبِي َ 
ِ
 كَانَ تُرْكَزُ الْحَرْبَةُ قُد َامَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالن َحْرِ ثُم َ يُصَل 

সহীহ বুখারী (৯৭২,  ৯৭৩) সহীহ মুসবেম (৫০১) । 
267 যাদুে মাআদ,  ১/৪২৭। 
268  

 صَل َى يَوْمَ الْعِيدِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَالَ إِقَامَةٍ‘ الن َبِي َ  أَن َ 
( সহীহ) সুনাকন ইবকন মাজা (১২৭৪) সুনাকন আবূ দাউদ (১১৪৭)। যাদুে 
মাআদ,  ১/৪২৭ 
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পূকবথ ও পকর নফে বা সুন্নাত আদায় েরকতন না। দুই রাো‘আত 
নামায আদায় েরকতন।269 িথম তােবীকরর পর এবং বিতীয় 
রােআকত রুকূর পূকবথ বতন- বতনবার েকর লমাে ছয়বে অবতবরক্ত 
তােবীর বদকতন।270 
 
বেরা‘আত উচ্চস্বকর প কতন। নামাকযর পর সংবেি দু’বে খুতবা 
বদকতন।271 এেই বদকন ঈদ ও জুম‘আ হকে বনধ্থাবরত সমকয় 
উভয়বেই আদায় েরকতন।272 
 
ইসবতখারার নামায 
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম সাহাবাকেরামকে 
ইবস্তখারার নামায বশো বদকতন।  
 
                                                                 
269  

 قَبْلَهَا وَالَ بَعْدَهَا‘ أَن َ الن َبِي َ 
ِ
 خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَل َى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَل 

সহীহ বুখারী (৯৮৯),  সহীহ মুসবেম (৮৯০[১৩]),  সুনাকন বতরবমযী 
(৫৩৭),  সুনাকন ইবকন মাজা (১২৯১),  সুনাকন নাসাঈ (১৫৮৭)। 
 
270  

: الَ تَنْسَوْ‘ صَل َى بِنَا الن َبِي ُ  أَرْبَعًا، ثُم َ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ حنِيَ انْصَرَفَ، قَالَ ا، يَوْمَ عِيدٍ، فَكَب َرَ أَرْبَعًا، وَ
 .كَتَكْبِريِ الْجَنَائِزِ، وَقَبَضَ إِبْهَامَهُ

( হাদীস সহীহ) শারহু মাআবনে আসার,  ২/৩৭১। দ্র. সুনাকন আবূ দাউদ 
(১১৫৩)। 
 
271  

أَ بِالص ََلَةِ ثُم َ خَطَبَ الن َاسَ بَعْدُ‘ إِن َ الن َبِي َ   قَامَ فَبَدَ
সহীহ বুখারী (৯৬১),  সহীহ মুসবেম (৮৮৫),  সুনাকন আবূ দাউদ (১১৪১)। 
 
272  

أُ بِهِمَا أَيْضًا فِى الص ََلَتَيْنِ إِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ فِى يَوْمٍ وَاحِدٍ يَقْرَ  .وَ
সহীহ মুসবেম (৮৭৮),  সুনাকন নাসাঈ (১৪২৪)। 
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হযরত জাকবর রা. বকেন,  নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ 
ওয়াসাল্লাম আমাকদরকে এমনভাকব ইসবতখারার নামায বশখাকতন 
লযমবনভাকব কুরআন বশখাকতন। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ 
ওয়াসাল্লাম বকেন,  লতামাকদর লেউ যখন লোকনা গুরুত্বপূণথ োজ 
েরার ইকি েকর তখন লস লযন দু’রাো‘আত নামায পক  এবং 
এই দুআ পক , 273 
 

كَ وَأَسْ ي أَسْتَخِريُكَ بِعِلْمِ
ِ
كَ تَقْدِرُ الل َهُم َ إِن  كَ الْعَظِيمِ فَإِن َ كَ مِنْ فَضْلِ كَ وَأَسْأَلُ تَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِ

ااألَْمْرَ خَ يْرٌ لِي وَالَ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَالَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عََل َمُ الْغُيُوبِ الل َهُم َ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَن َ هَذَ
رْهُ لِي ثُم َ فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِ

ِ
ي أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَس 

 بَارِكْ لِي فِيهِ
ااألَْمْرَ شَر ٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ  وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَن َ هَذَ

ي وَاصْ
ِ
اقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُم َ أَرْضِنِيأَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَن   رِفْنِي عَنْهُ وَ

দুআকত “َّهذااْلم” বোর সময় ঐ োকজর নাম উকল্লখ েরকব বা 
মকন মকন ঐ ববষকয়র িবত ইবঙ্গত েরকব। 
 
সাোতেু হাজাহ 
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম বকেন,  নবীগণ যখন 
লোকনা সমস্যার সমু্মখীন হকতন তখন নামায প কতন।274 
 

                                                                 
273 সহীহ বুখারী (৬৩৮২),  সুনাকন আবূ দাউদ (১৫৩৮),  মুসনাকদ আহমাদ 
(১৪৭০৭)। 
 
274  

لَى الص ََلَةِكَانُوا يَفْزَعُوْنَ إِذَ  ا فَزِعُوا إِ
( সহীহ) মুসনাকদ আহমাদ (১৮৯৩৭),  মুসান্নাকফ ইবকন আবব শাইবা 
(৩০১২২)। 
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নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম সমস্যার সমু্মখীন হকে 
নামায প কতন।275 
 
ববণথত হকয়কছ লয,  নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম 
বকেকছন,  লেউ লোকনা সমস্যায় পবতত হকে লস লযন খুব 
ভাকোভাকব অযু েকর এবং পূণথতার সাকথ অন্যান্য নামাকযর ন্যায় 
দু’রাো‘আত নামায আদায় েকর।276 
 
সাোতুত তাসবীহ 
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম স্বীয় চাচা আব্বাস রা. লে 
সাোতুত তাসবীহ বশো বদকয়কছন। এবং িবতবদন এেবার প কত 
বকেকছন। সম্ভব না হকে সিাকহ এেবার,  তাও সম্ভব না হকে 
মাকস এেবার,  এরপরও সম্ভব না হকে বছকর এেবার। নূযনতম 
জীবকন এেবার প কত বকেকছন।277 
 

                                                                 
275  

 إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَل َى.ُ‘ كَانَ الن َبِى ُ 
( হাদীস হাসান) সুনাকন আবূ দাউদ (১৩১৯)। 
 
276  ( সবেহ) মুসনাকদ আহমাদ (২৭৪৯৭,  ২৭৫৪৬),  সুনাকন ইবকন মাজা 
(১৩৮৫),  সুনাকন বতরবমযী (৪৭৮)। 
277  ( সহীহ) সুনাকন আবূ দাউদ (১২৯৭),  সুনাকন ইবকন মাজা (১৩৮৭),  
সহীহ ইবকন খুযায়মা (১২১৬)। হাদীসবেকে সহীহ বকেকছন: ইমাম ইবকন 
খুযায়মা,  ইমাম আবূ দাউদ,  ইমাম আবূ বের আেআজরুরী,  ইবকন 
মানদাহ,  খতীব বাগদাদী,  আবূ সাআদ আসসামআনী,  আবূ মুসা 
আেমাদীনী িমুখ। এবং হাসান বকেকছন আকরা অকনকেই। (দ্র. সুনাকন আব ূ
দাউদ,  েীো ও তাহেীে: শায়খ শুআইব আরনাউত)। 
 
এ হাদীকসর বযাপাকর ইমামকদর বিমত রকয়কছ। তকব সাববথে ববকবচনায় 
িমাণকযাগয হওয়াোই অগ্রগণয। 
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নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম স্বীয় চাচাকে নামাকযর 
পদ্ধবত এভাকব বশো বদকয়কছন,  চার রােআকতর বনয়ত 
েরকবন,  বেয়াম,  বেরা‘আত,  রুকূ,  বসজদা স্বাভাববে 
নামাকযর ন্যায় েরকবন। িকতযে রােআকত এভাকব তাসবীহ 
প কবন,  
 
িথম রােআকত বেরা‘আত লশষ েকর দাৌঁব কয় 

ِوَِّ ْمُدِلِل  َٰ  الْحَّ ِوَّ ِالِل َٰ  انَّ ِاُسْبحَّ ِا َِلَّ َٰهَّ ِاهللُِا ِل اهلُلَِِل َّ َِّوَّ ُِا  كْْبَّ
পকনর বার প কবন। এরপর রুকূকত বগকয় উক্ত তাসবীহবে দশবার 
বেকবন। রুকূ লথকে দাৌঁব কয় এেশতবার তাসবীহবে প কবন। 
এরপর বসজদায় দশবার প কবন। বসজদা লথকে উকঠ দশবার 
প কবন। বিতীয় বসজদায় দশবার প কবন। বসজদা লথকে উকঠ 
বসা অবস্থায় দশবার প কবন। এরূপ িবত রােআকত উক্ত 
তাসবীহ বে পৌঁচাত্তরবার প কবন। এভাকব চার রাো‘আত পূণথ েকর 
সাোম বফবরকয় নামায লশষ েরকবন। 
 
তাওবার নামায 
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম োকরা লথকে লগানাহ 
হওয়ার পর তাওবার উকিকশ্য নামায প ার িবত উৎসাহ 
বদকয়কছন। লয বযবক্তর িারা লগানাহ হকয়কছ পূকবথাবল্লবখত স্বাভাববে 
বনয়কমই দু’রাো‘আত নামায আদায় েরকব এবং ইবস্তগফার 
েরকব।278 
 
সূযথগ্রহণ/ চন্দ্রগ্রহকণর নামায 

                                                                 
278  

يْ ي رَكْعَتَ
ِ
كَ الذ َنْبِ إِال َ غَفَرَ لَهُمَا مِنْ مُسْلِمٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُم َ يَتَوَض َأُ فَيُصَل  لِ  نِ ثُم َ يَسْتَغْفِرُ الل َهَ تَعَالَى لِذَ

( সহীহ) মুসনাকদ আহমাদ (৪৭),  সুনাকন আবূ দাউদ (১৫২১),  সুনাকন 
বতরবমযী (৪০৬)। 
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সাহাবী োবীসা রা. বকেন,  এেদা মদীনায় সূযথগ্রহণ হয়। আমরা 
তখন মদীনাকতই বছোম। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম 
অকনে লপকরশান হকয় মসবজকদ একস দু’রাো‘আত নামায আদায় 
েকরন। নামাযকে খুব দী থাবয়ত েকরন।279 
 
নামাকযর পর খুতবা বদকেন। এবং দুআ েরকেন যতেণ না 
‘গ্রহকণর’ ইবত  কে। 
 
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম উম্মতকেও এ নামায 
প কত বকেকছন।280 
ইসবতসোর নামায 
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম েখকনা েখকনা ববৃষ্টর জন্য 
নামায পক কছন। সাহাবাকেরামকে বনকয় মাকঠ নামায পক কছন। 
নামায সাধ্ারণ বনয়কমই আযান- ইোমাত বযবতকরকে আদায় 
েকরকছন।281 বেরা‘আত উচ্চস্বকর পক কছন।282 নামায আদায় 

                                                                 
279 সুনাকন নাসাঈ (১৪৮৬)। 

 
280  

مْسَ وَالْقَمَرَ الَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ فَإِذَا إِن َ الش َ ‘ فَصَل َى بِنَا رَكْعَتَيْنِ حَت َى انْجَلَتْ الش َمْسُ فَقَالَ 
أَيْتُمُوهُمَا فَصَل ُوا وَادْعُوا حَت َى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ  رَ

সহীহ বুখারী (১০৪০),  সহীহ মুসবেম (৯১০,  ৯১১,  ৯১২),  সুনাকন 
আবূ দাউদ (১১৮৭)। 
 

: إِن َ الن َاسَ يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ كَفِتْنَةِ الد َج َالِ فَلَم َا انْصَرَفَ قَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ فِيمَا  .يَقُولُ
( সহীহ) সুনাকন নাসাঈ (১৪৭৫),  সহীহ বখুারী (১০৫০)। 
281  

 .يَوْمًا يَسْتَسْقِى فَصَل َى رَكْعَتَيْنِ بَِلَ أَذَانٍ وَالَ إِقَامَةٍ‘ خَرَجَ رَسُولَ الل َهِ 
( হাদীস সহীহ) সুনাকন ইবকন মাজা (১২৬৮),  সহীহ ইবকন খযুায়মা 
(১৪০৯)। দ্র. সহীহ বুখারী (১০২৮)। 
 
282  
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েকর খুতবা বদকয়কছন। এরপর দুআ েকরকছন। দুআ েবেু হওয়ার 
জন্য স্বীয় চাদর উকে বদকয়কছন।283 
 
ইশরাে ও লদাহার নামায 
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম সূকযথাদকয়র পর দুই/চার 
রাো‘আত নামায প ার িবত উৎসাহ বদকয়কছন।284 
 
লদাহা: নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম মাকে মাকে লদাহা 
তথা সূযথ এেেু িখর হকে নামায আদায় েরকতন।285 েখকনা চার 
রাো‘আত,  েখকনা বা দু’রাো‘আত আবার েখকনা ৮ 
রাো‘আতও প কতন।286 আবার মাকেমকধ্য লছক  বদকতন।287 
                                                                                                                                     

 .صَل َى بِنَا رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةَ
সহীহ বুখারী (১০২৫),  মুসনাকদ আহমাদ (১৬৪৬৮)। 
 
283 সহীহ বুখারী (১০০৫,  ১০২৪),  সহীহ মুসবেম (৮৯৪)। 
284  

قَعَدَ يَذْكُرُ الل َهَ حَت َى تَطْلُعَ الش َمْسُ ثُم َ صَل َى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَج َةٍ  مَنْ صَل َى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُم َ 
 تَام َةٍ تَام َةٍ تَام َةٍ‘ وَعُمْرَةٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ الل َهِ 

( হাদীস হাসান) সুনাকন বতরবমযী (৫৮৫)। 
 

كَ آخِرَهُعَنْ الل َهِ عَز َ وَ‘ عَنْ رَسُولِ الل َهِ   .جَل َ أَن َهُ قَالَ ابْنَ آدَمَ ارْكَعْ لِي مِنْ أَو َلِ الن َهَارِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَكْفِ
( হাদীস সহীহ) সুনাকন বতরবমযী (৪৭৪,  ৫৮৫),  সুনাকন আব ূ দাউদ 
(১২৮৯)। 
 
285  

 .صََلَةُ األَو َابنِيَ حنِيَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ
সহীহ মুসবেম (৭৪৮),  সহীহ ইবকন খুযায়মা (১২২৭)। 
 
286  

ى الض ُحَى أَرْبَعًا وَيَزِيدُ مَا شَاءَ الل َهُ‘ كَانَ رَسُولُ الل َهِ 
ِ
 .يُصَل 

সহীহ বুখারী (১১০৩),  সহীহ মুসবেম (৭১৯),  সুনাকন বতরবমযী (৪৭৫),  
যাদুে মাআদ,  ১/৩৩০- ৩৩৪। 
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তাবহয়যার নামায 
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম মসবজকদ িকবকশর পর 
দু’রাো‘আত নামায প ার িবত উৎসাহ বদকয়কছন।288 
 
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম অজুর পকর দু’রাো‘আত 
নামায প াকে পছন্দ েকরকছন এবং উৎসাহ বদকয়কছন।289 
 
জানাযার নামায 
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম লোকনা মুসেমান মারা 
লগকে তার জানাযার নামায প কতন এবং সাহাবাকেরামকে 
বনকদথশ বদকয়কছন লযন নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম লে 
অববহত েরা হয়।290 নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম লে 
না জাবনকয় এে সাহাবীয়াকে দাফন েরায় বতবন (ইমামুে 
মুসবেমীন বহকসকব) েবকর নামায পক কছন। (সীবমত সমকয়র 
জন্য এ সুকযাগ রকয়কছ।291) 

                                                                                                                                     
 
287 সুনাকন বতরবমযী (৪৭৬)। 
288  

 
ِ
 .رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيُصَل 

( সহীহ) মুসনাকদ আহমাদ (২২৫২৯)। 
 
289 ( সহীহ) সুনাকন বতরবমযী (৩৬৯৮),  সহীহ ইবকন খুযায়মা (১২০৯)। 
 
290  

أَةً سَوْدَاءَ كَانَ يَقُم ُ الْمَسْجِدَ، فَمَاتَ، فَسَأَلَ الن َبِي ُ  اتَ، قَالَ : أَفََلَ عَنْهُ، فَقَالُوا : مَ‘ أَن َ رَجَُلً أَسْوَدَ أَوْ امْرَ
ل ُونِي عَلَى قَبْرِهِ   .، فَأَتَى قَبْرَهَا، فَصَل َى عَلَيْهَا-أَوْ قَالَ : قَبْرِهَا-كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ، دُ

সহীহ বুখারী (৪৫৮),  সহীহ মুসবেম (৯৫৬)। 
 
291  

لَى قَبْرٍ رَطْبٍ، فَصَل َى عَلَيْهِ، وَصَف ُو‘ انْتَهَى رَسُولُ اللهِ   .ا خَلْفَهُ، وَكَب َرَ أَرْبَعًاإِ
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নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম শহীদকদর জানাযার 
নামায পক কছন।292 তকব আত্মহতযাোরী ও গনীমকতর মাকে 
লখয়ানতোরীর জানাযা বনকজ পক নবন। উপবস্থত সাহাবাকদরকে 
প কত বকেকছন।293 নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম 
গাকয়বানা জানাযা প কতন না।294 

                                                                                                                                     

সহীহ মুসবেম (৯৫৪)। 
 
292  

 
ِ
لَى الن َبِي  لَى ‘ أَن َ رَجَُلً مِنَ األَْعْرَابِ جَاءَ إِ كَ عَلَى أَنْ أُرْمَى إِ ي ات َبَعْتُ

ِ
لَكِن  : ... وَ فَآمَنَ بِهِ وَات َبَعَهُ، ثُم َ قَالَ

لَى حَلْقِهِ بِسَهْمٍ، فَأَمُ أَشَارَ إِ كَ، فَلَبِثُوا قَلِيَلً ثُم َ هَاهُنَا، وَ : إِنْ تَصْدُقِ الل َهَ يَصْدُقْ وتَ فَأَدْخُلَ الْجَن َةَ فَقَالَ
، فَأُتِيَ بِهِ الن َبِي ُ 

ِ
: ‘ : يُحْمَلُ قَدْ أَصَابَهُ سَهْمٌ حَيْثُ أَشَارَ، فَقَالَ الن َبِي ُ ‘ نَهَضُوا فِي قِتَالِ الْعَدُو  أَهُوَ هُوَ؟قَالُوا

: صَدَقَ اللَهَ فَصَدَقَهُ، ثُم َ كَف َنَهُ الن َبِي ُ نَعَمْ، قَ  ‘ الَ
ِ
 .، ثُم َ قَد َمَهُ فَصَل َى عَلَيْهِ‘فِي جُب َةِ الن َبِي 

( সহীহ) সুনাকন নাসাঈ (১৯৫৩),  শারহু মাআবনে আসার ১/৩২৩। 
تِخَرَجَ يَوْمًا فَصَل َى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صََلَتَهُ عَلَى الْ‘ أَن َ الن َبِي َ 

ِ
 .مَي 

সহীহ বখুারী (১৩৪৪),  সহীহ মুসবেম (২২৯৬)। দ্র. শারহু মাআবনে আসার 
১/৩২১- ৩২৪। 
 
293  

 عَلَيْهِ‘ أُتِىَ الن َبِى ُ 
ِ
 .بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ فَلَمْ يُصَل 

সহীহ মুসবেম (৯৭৮),  সুনাকন বতরবমযী (১০৬৯)। ইমাম বতরবমযী রহ. 
বকেকছন,  
 

  أَن َ رَجَُلً مِنْ
ِ
كَ لِرَسُولِ الل َهِ ‘ أَصْحَابِ الن َبِى  لِ ىَ يَوْمَ خَيْبَرَ فَذَكَرُوا ذَ

ِ
.  ، فَقَالَ صل ُوا عَلَى صَاحِبِكُمْ‘تُوُف 
لِكَ فَقَالَ  . فَفَت َشْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَا خَرَ فَتَغَي َرَتْ وُجُوهُ الن َاسِ لِذَ زًا مِنْ خَرَزِ إن َ صَاحِبَكُمْ غَل َ فِى سَبِيلِ الل َهِ

 .يَهُودَ الَ يُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ
( হাসান) সুনাকন আবূ দাউদ (২৭১০),  মুস্তাদরাকে হাকেম (২৫৮২) 
২/১২৭,  সহীহ ইবকন বহব্বান (৪৮৫৩)। 
 
294 যাদুে মাআদ ১/৫০০। বাদশাহ নাজাবশর জানাযা গাকয়বানা বছকো বেনা-  
তা বযাখযা সাকপে। 
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নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম জানাযার নামায মাকঠ 
প কতন।295 
 
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম জানাযার নামায 
বনকম্নববণথত পদ্ধবতকত প কতন। জানাযায় েমপকে বতন োতার 
হওয়া পছন্দ েরকতন।296 োতাকর মুসল্লী সংখযা লববশ হওয়ার 
িবত গুরুত্ব বদকয়কছন।297 
 
েবফন সামকন লরকখ মৃত বযবক্তর বেু বরাবর এেেু বপবছকয় 
দাৌঁ াকতন।298 রুকূ ও বসজদা বযতীত চার তােবীকর চার 

                                                                 
295  

لَى املُصَ  .ل َى، فَصَف َ بِهِمْ، وَكَب َرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِريَاتٍوَخَرَجَ بِهِمْ إِ
সহীহ বুখারী (১২৪৫),  সহীহ মুসবেম (৯৫১)। 

 
ِ
لَى الن َبِي  أَةٍ زَنَيَا فَأَمَرَ بِهِ‘ عَنْ عَبْدِ الل َهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الل َهُ عَنْهُمَا: أَن َ اليَهُودَ، جَاءُوا إِ مَا، بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَ

 .فَرُجِمَا قَرِيبًا مِنْ مَوْضِعِ اجلَنَائِزِ عِنْدَ املَسْجِدِ
সহীহ বুখারী (১৩২৯)। 

 .مَنْ صَل َى عَلَى جَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِد، ِ فََلَ شَيْءَ لَهُ
( হাদীস হাসান) মুসনাকদ আহমাদ (৯৮৬৫),  মুসান্নাকফ ইবকন আবব শায়বা 
(১২০৯৭),  যাদুে মাআদ ১/৪৮২। 
 
296  

 .مَنْ صَل َى عَلَيْهِ ثََلَثَةُ صُفُوفٍ فَقَدْ أوْجَب‘ : ولَ الل َهِ قَالَ رَسُ
( হাসান) সুনাকন বতরবমযী (১০২৯),  সুনাকন আবূ দাউদ (৩১৬৬)। 
 
297  

عُو
ِ
ى عَلَيْهِ أُم َةٌ مِنَ الْمُسْلِمنِيَ يَبْلُغُونَ مِائَةً كُل ُهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِال َ شُف 

ِ
تٍ يُصَل 

ِ
 .فِيهِ امَا مِنْ مَي 

সহীহ মুসবেম (৯৪৭),  সুনাকন ইবকন মাজা (১৪৯৮),  সুনাকন কুবরা নাসাঈ 
(১৯৮৬- সহীহ)। 
 
298  

 ¢ عَنْ سَمُرَةَ 
ِ
أَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا وَسْطَهَا‘ قَالَ : صَل َيْتُ وَرَاءَ الن َبِي   .عَلَى امْرَ
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রাো‘আত জানাযার নামায আদায় েরকতন।299 শুধু্ িথম 
তােবীর বোর সময় হাত তুেকতন।300 জানাযার নামাকযর 
রাো‘আতগুকোকত আল্লাহ তা‘আোর হাম দ- সানা,  দরূদ ও 
দুআ প কতন।301 

                                                                                                                                     

সহীহ বুখারী (১৩৩২),  সহীহ মুসবেম (৯৬৪),  ফাতহুে বারী- ইবকন 
হাজার ৩/২৪৮। 
 
ওয়াসতুন শব্দবে বযাপে অথথকবাধ্ে। এরমাকে বুেও অন্তুভুথক্ত। দ্র. 
আেমাবসূত ৩২/১০৫। পুরুকষর লেকত্র মাথা বরাবর দাৌঁ াকনার েথাও ববণথত 
হকয়কছ। 
 

نَ أْسِ الس َرِيرِ وَجِيءَ بِجِ كَ عِنْدَ عَنْ أَنَسٍ، أَن َهُ أُتِيَ بِجِنَازَةِ رَجُلٍ فَقَامَ عِنْدَ رَ لِ أَةٍ فَقَامَ أَسْفَلَ مِنْ ذَ ازَةِ امْرَ
أَيْت رَسُولَ اللهِ  يَصْنَعُ، قَالَ : نَعَمْ، ثُم َ أَقْبَلَ عَلَيْنَا، فَقَالَ : ‘ الس َرِيرِ، فَقَالَ : الْعََلَءُ بْنُ زِيَادٍ هَكَذَا رَ

 .احْفَظُوهُ
( সহীহ) মুসান্নাকফ ইবকন আবব শাইবা (১১৬৬৪),  সুনাকন বায়হােী ৪/৩৩। 
 

أَنه الَ بُد من فُرْجَة بَينهمَا  .قَال اْلمامُ العَيْنِي ُ : وَاْلِْجْمَاع قَائِم على أَنه الَ يقوم مَلصقا للجنازة، وَ
 উমদাতুে োরী ৮/১৯৭। 
 
299  

لَى الْمُصَ‘ أَن َ رَسُولَ الل َهِ   .ل َى فَصَف َ بِهِمْ وَكَب َرَ أَرْبَعًانَعَى الن َجَاشِي َ فِي الْيَوْمِ ال َذِي مَاتَ فِيهِ وَخَرَجَ إِ
সহীহ বুখারী (১২৪৫,  ১৩১৮),  সহীহ মুসবেম (৯৫১)। দ্র. মুসতাদরাকে 
হাকেম (১৪২৪,  ১৪২৩),  ফাতহুে বারী ৭/৩৮৮। 
 
300  

 لْيُسْرَيكَب َرَ عَلَى جَنَازَة فَرفع يَدَيْهِ فِي أول تَكْبِريَة، وَوضع يَده الْيُمْنَى عَلَى ا‘ أَن رَسُولَ الل َهِ 
( হাদীস হাসান) সুনাকন বতরবমযী (১০৭৮),  সুনাকন দারা কুতনী (১৮৩১) 
২/৪৩৮। দ্র. মুসান্নাকফ আব্দুর রাযযাে (৬৩৬৩)। 
 
301  

تِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الد ُعَاءَ
ِ
 .إِذَا صَل َيْتُمْ عَلَى الْمَي 

( হাদীস সহীহ) আবূ দাউদ (৩১৯৯),  সহীহ ইবকন বহব্বান (৩০৭৬)। 
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সাহাবাকেরাম নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম লথকে 
নামায বশকখকছন। তারা নামাকযর বববরণ এরূপ উকল্লখ েকরকছন,  
িথম তােবীকরর পর সানা,  বিতীয় তােবীকরর পর দরূদ,  
তৃতীয় তােবীকরর পর দুআ েরকতন।302 হাদীকস এোবধ্ে দুআ 
ববণথত হকয়কছ। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম এ 
দুআবেও প কতন, 303 
 

َِّ ْْيِ ا غ  صَّ ِوَّ ا، نَّ غَّاف ب  ِوَّ نَّا د  اه  ََّ ِوَّ ا، ت نَّ ي   مَّ ِوَّ ا نَّ ي   ِل حَّ َّْ ِاْغف  كَّبِ لل َُٰهم َّ ِوَّ ِوَِّْْيِ نَّا نَّا ذَّكََّّ  ِوَّ ُِنَّا، انَّاِا نْثَّ
َِّ ْنِا ِمَّ َِّلل َُٰهم َّ هِٗا ْيتَّ اِفَِِّْحيَّ ن َّ هاَِّم  ِاَْل ِِْحي  هِٗعََّلَّ ف َّْيتَّ ْنِتَّوَّ مَّ ،ِوَّ م  ف َّهِِْٗسَلَّ وَّ اِفَّتَّ ن َّ ِاَْل ِِم  ِيِْعََّلَّ ان  .مَّ

 
( জীববত ভূবমষ্ট) বশশুর জানাযা নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ 
ওয়াসাল্লাম পক কছন। অন্যকদরকেও প কত বকেকছন।304 

                                                                                                                                     
أُ فِي الص ََلَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ ƒ الل َهِ بْنَ عُمَرَأَن َ عَبْدَ   .كَانَ الَ يَقْرَ

( সহীহ) মুয়াত্তা মাকেে (৭৭৭),  মুসান্নাকফ ইবকন আবব শায়বা (১২৫২২)। 
 
302  

ي عَلَى الْجَنَازَةِ ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَ
ِ
 ، أَن َهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ كَيْفَ تُصَل 

ِ
ةَ : أَنَا لَعَمْرُ الل َهِ أُخْبِرُكَ، عَنْ الْمَقْبُرِي 

هِ، ثُم َ أَقُولُ : الل َ 
ِ
 ...هُم َ أَت َبِعُهَا مِنْ أَهْلِهَا، فَإِذَا وُضِعَتْ كَب َرْتُ وَحَمِدْتُ الل َهَ، وَصَل َيْتُ عَلَى نَبِي 

( সহীহ) মুয়াত্তা মাকেে (৭৭৫),  মুসান্নাকফ ইবকন আবব শায়বা (১১৪৯৫,  
১১৪৯৪)। 
 
303 সুনাকন বতরবমযী (১০২৫),  সুনাকন আবূ দাউদ (৩২০১)। 
304  

 مِنْ صِبْيَانِ األَْنْصَارِ فَصَل َى عَلَيْهِ‘ أُتِيَ رَسُولُ الل َهِ 
ٍ
 .بِصَبِي 

( সহীহ) সুনাকন নাসাঈ (১৯৪৭),  সহীহ মুসবেম (২৬৬২)। 
 

فْلُ يُصَل َى عَلَيْهِ
ِ
 .الط 

( সহীহ) সুনাকন বতরবমযী (১০৩২),  মুসান্নাকফ ইবকন আবব শায়বা 
(১১৩৬৮),  সহীহ ইবকন বহব্বান (৩০৪৯)। 
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দুআ পক  দুই সাোম বফবরকয় নামায লশষ েরকতন।305 
 
বিয় পাঠে,  এই হকো নবীজী ملسو هيلع هللا ىلص এর বববভন্ন উপেকেয 

আদায়েৃত নামাকযর বববরণ। এছা া আকরা নামায আদায় 
েকরকছন। পক কছন নফে নামায িবতবনয়ত,  বদবা- রাত্র। 
 
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম এর নামাকযর বাবিে 
আোর,  ইবঙ্গত ও বনয়ম- োনুন তুকে ধ্রোম। বেন্তু নামাকয 
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম এর বদকের হাোত লেমন 
হকতা,  েীভাকব আল্লাহ তা‘আোর সাকথ মুনাজাত েরকতন-  তার 
বণথনা েরা আমার সাকধ্যর বাবহকর।  
 
শুধু্ একতােুকুই বেকত পাবর,  নামাকযই বনবহত বছকো নবীজী 
সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম এর তৃবি ও রাহাত। নামাকযর 
মাধ্যকমই বতবন িোশ েরকতন দাসত্ব ও আব বদয়াত। নামায 
লথকেই গ্রহণ েরকতন শবক্ত ও বহম্মাত। নামাযই বছকো নবীজী 
সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম এর লশষ অবসয়াত। 
 
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম এর লিম ও আদকশথ গক  
উঠুে আমাকদর জীবন। আমীন।  
 
জ্ঞাতবয 

                                                                                                                                     
 
305  

يَفْعَلُهُن َ تَرَكَهُن َ الن َاسُ إِحْدَاهُن َ الت َسْلِيمُ عَلَى ‘ قَالَ عَبْدُ الل َهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ : ثََلَثُ خَِلَلٍ كَانَ رَسُولُ الل َهِ 
 .الْجَنَازَةِ مِثْلَ الت َسْلِيمِ فِى الص ََلَةِ

( হাসান) সুনাকন বায়হােী,  ৪/৪৩,  আেমুজামুে োবীর (১০০২২),  
১০/৮২ 
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নবীবজ সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম এর নামাকযর বববরণ 
উকল্লখ েরকত বগকয় বহুববধ্ বেতাকবর সহকযাবগতা লনয়া হকয়কছ। 
েকেবর দী থ হওয়ার আশঙ্কায় সবগুকো উকল্লখ েরা সম্ভব হয়বন। 
হাদীকসর শব্দ িথকম উদ্ধৃত বেতাব লথকে লনয়া হকয়কছ। 
 
লোকনা লোকনা স্থাকন হাদীকসর মূেশব্দ বােী লরকখ সংকেপ েরা 
হকয়কছ। মাওকূফ হাদীকসর লেকত্র শুরুকত সাহাবী/ তাকবঈর নাম 
উকল্লখ েরা হকয়কছ। মারফূ হাদীকসর লেকত্র লোথাও উকল্লখ েরা 
হকয়কছ,  লোথাও সংকেপকনর েকেয উকল্লখ েরা হয়বন। 
 
বনকম্ন উদ্ধতৃ বেতাবসমকূহর তাবেো উকল্লখ েরা হকো: 

 বেতাবেু আছার/ ইমাম আব ূহাবনফা রহ. (১৫০বহ.) [মুহাম্মাদ রহ. 
(১৮৯বহ.) েৃত বণথনা]/ দারুন নাওয়াকদর 

 মুয়াত্তা/ ইমাম মাকেে রহ. (১৭৯বহ.)/ মুস্তাফা আজমী 
 বেতাবেু হুজ্জাহ/ ইমাম মুহাম্মাদ রহ. (১৮৯বহ.)/ আোমুে কুতুব 
 মুসান্নাকফ আবু্দর রাযযাে/ ইমাম আব ূ বের আবু্দর রাযযাে 

সান আনী (২১১বহ.)/ তাহেীে: শাকয়খ হাবীবরু রহমান আযমী 
রহ. 

 মুসান্নাকফ ইবকন আবী শাইবা/ ইমাম আব ূবের ববন আবী শাইবা 
রহ. (২৩৫বহ.)/ তাহেীে: শাকয়খ মুহাম্মাদ আওয়ামা 
হাবফযাহুল্লাহ 

 মুসনাকদ আহমাদ/ ইমাম আহমাদ ববন হােে রহ. (২৪১বহ.)/ 
মুআস সাসাতুর বরসাো 

 মুসনাকদ আব দ ইবকন হুমাইদ/ আব দ ইবকন হুমাইদ (২৪৯বহ.) 
 সহীহ বখুারী/ ইমাম মুহাম্মাদ ববন ইসমাঈে বখুারী (২৫৬বহ.)/ 

দারু ইবকন হাযম 
 জুয উ রাফউে ইয়াদাইন/ ইমাম মুহাম্মাদ ববন ইসমাঈে বখুারী 

(২৫৬বহ.)/ দারু ইবকন হাযম 
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 সহীহ মুসবেম/ ইমাম মুসবেম ববন হাজ্জাজ রহ. (২৬১বহ.)/ দারু 
ইবকন হাযম 

 সুনাকন ইবকন মাজাহ/ ইমাম আব ূআবু্দল্লাহ মুহাম্মাদ ববন ইয়াযীদ 
োযবীনী (২৭৩বহ.)/ আেমােতাবাতুত  তাওবফবেয়যা 

 সুনাকন আব ূ দাউদ/ ইমাম আব ূ দাউদ ববন সুোইমান রহ. 
(২৭৫বহ.)/ দারু ইবকন হাযম 

 বেতাবেু মারাসীে/ ইমাম আব ূ দাউদ ববন সুোইমান রহ. 
(২৭৫বহ/ মুআস সাসাতুর বরসাো 

 সুনাকন বতরবমযী/ ইমাম আব ূ ঈসা মুহাম্মাদ ববন ঈসা বতরবমযী 
রহ.(২৭৯বহ.)/ দারু ইবকন হাযম 

 মুসনাকদ বাযযার/ ইমাম আব ূবের আহমাদ ববন আমর বাযযার 
রহ. (২৯২বহ.)/ দারুে কুতুববে ইেবময়যাহ 

 সুনাকন নাসাঈ/ ইমাম আহমাদ ববন শুআইব নাসাঈ রহ. 
(৩০৩বহ.)/ দারুে ফাজর বেত  তুরাস 

 মুসনাকদ আব ুইয়াো/ আব ুইয়াো (৩০৭বহ.)/ দারুে বেবো 
 আেআউসাত/ ইমাম ইবনুে মুনবযর রহ. (৩১৮বহ.)/ দারুে 

ফাোহ 
 শরহু মাআবনে আছার/ ইমাম আব ূজাফর তাহাবী রহ. (৩২১বহ.)/ 

মুহাম্মাদ আইয়ূযব মাযাকহরীেৃত নুসখা/ 
 সহীহ ইবকন খুযায়মা/ ইমাম আব ূবের মুহাম্মাদ ববন ইসহাে রহ. 

(৩৩১বহ.)/ মুস্তাফা আজমী 
 সহীহ ইবকন বহব্বান/ হাকফয আব ূ হাকতম মুহাম্মাদ ইবকন বহব্বান 

রহ. (৩৫৪বহ.)/ মুআস সাসাতুর বরসাো 
 আেমুজামুে োবীর/ হাকফয আবেূ োকসম সুোইমান ববন 

আহমাদ তাবারানী রহ. (৩৬০বহ.)/ মােতাবাতু ইবকন তাইবময়া 
 আেমুজামুে আউসাত/ হাকফয আবেূ োকসম সুোইমান ববন 

আহমাদ তাবারানী রহ. (৩৬০বহ.)/ দারুে হারামাইন 
 সুনাকন দারাকুতনী/ হাকফয আবেূ হাসান আেী ববন উমার 

দারাকুতনী রহ. (৩৮৫বহ.)/ মুআস সাসাতুর বরসাো 
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 যাদুে মাআদ/ ইমাম ইবনুে োইবয়যম রহ. (৭৫১)/ 
মুআস সাসাতুর বরসাো 

 মুসতাদরাকে হাকেম/ হাকফয আব ূ আবু্দল্লাহ বনশাপুরী রহ. 
(৪০৫বহ.)/ দারুে মাবরফা ও দারুে কুতুববে ইেবময়া 

 সুনাকন বায়হােী/ ইমাম আব ূ বের আহমাদ বায়হােী রহ. 
(৪৫৮বহ.)/ দারুে বফক র 

 আে আহাদীসু আেমুখতারা/ বজয়াউিীন আেমােদীসী (৬৪৩বহ.) 
দারু খাবীর 

 আেমুহাল্লা/ ইমাম ইবকন হাযম রহ. (৪৫৬বহ.)/ মােতাবাতু 
দাবরত তুরাছ 

 আেমাবসূত/ ইমাম সারাখসী রহ. (৪৮৩বহ.)/ মাোতাবাকয় 
রবশবদয়া 

 তারহুত তাছরীব/ যাইনুিীন ইরােী (৮০৬বহ.)/ আততাবাআতুে 
বমসবরয়যাহ  

 রিুে মুহ তার/ ইবকন আকবদীন শামী (১২৫২)/ এস এম সাঈদ 
 ফাতহুে বারী/ ইবকন হাজার আসোোনী (৮৫২বহ.)/ মােতাবাতু 

সফা 
 উমদাতুে োরী/ ইমাম বদরুিীন আইনী রহ. (৮৫৫বহ.)/ 

মাোতাবাকয় রবশবদয়া 
 নায়েুে আওতার/ মুহাম্মাদ ববন আো আশ- শাওোনী 

(১২৫০বহ.)/ দারুে হাদীস 
 ইোউস সুনান/ আল্লামা যাফর আহমাদ উসমানী থানভী রহ. 

(১৩৯৪বহ.)/ আেমােতাবাতুে আশরাবফয়যা 
 আপনার নামায- িোবশতবয 
 হাদীকসর মান বনণথকয়র লেকত্র ইমাম ও মুহাবিসীনগকণর বক্তবয 

অনুসরণ েরা হকয়কছ। বেন্তু সংবেি েরনাকথথ তাকদর নাম উকল্লখ 
েরা হয়বন। হাদীকসর মান িোকশর জন্য বনকম্নর শব্দগুকো 
বযবহৃত হকয়কছ,  
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 সহীহ,  সনদ সহীহ ,  হাদীস সহীহ ,  হাসান,  সনদ হাসান,  
হাদীস হাসান,  সবেহ। 
 
ববস্তাবরত জানকত লদখুন “আপনার নামায” এর ভূবমো।  

 
মতকভদপূণথ ববষকয় িবতবিত উসূে ও দবেকের আকোকে অগ্রগণয 
মতকেই উকল্লখ েরা হকয়কছ। সুতরাং উবল্লবখত হাদীসসমূহকে 
অস্বীোর েরা বা বাবতে বো সুন্নাহ অস্বীোর েরার নামন্তর। আর 
‘হাদীস ও সুন্নাহ’র লেকত্র বভন্নমকতর আেয় বনকয় ববশৃঙ্খো েরা 
বনতান্তই গবহথত োজ হকব।  
 
খেীফাকয় রাকশদ হযরত আেী রা. সুন্দরই বকেকছন,  ( সহীহ 
বখুারী) 
 

 !أَتُحِب ُونَ أَنْ يُكَذ َبَ الل َهُ وَرَسُولُهُ ؟
ইমাম মাকেে রহ. এর ঐবতহাবসে বাণী দাঈকদর না জানার েথা 
নয়। বতবন মুসবেম জাহাকনর খেীফা আব ূজাফকরর িস্তাব (নামায 
ও অন্যান্য ইবাদাকতর লেকত্র মুসেমানকদর মাকে শাখাগত 
বববভন্নতা ও ইখবতোফ বমবেকয় এেপদ্ধবতেরণ) নােচ েকর 
বকেবছকেন,  ( মুোবিমাতুে জারবহ ওয়াত তাদীে) 
 

كفراً ولكن أقر أهل كل بلدة  فإن ذهبت حتولهم مما يعرفون إىل ما ال يعرفون رأوا ذلك
 . على ما فيها من العلم

দুাঃখজনে হকেও সতয লয,  বাংোকদকশর িচবেত সাোবফ 
ভাইকয়রা আবূ জাফকরর অনুসরণ েকর তার িস্তাব আজ বাস্তবায়ন 
েকর চকেকছন।  
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আশা রাবখ,  তারা সাোকফর যুকগর ইমাম মাকেে রহ. এর 
বাণীবে লভকব লদখকবন। জাফবর না হকয় ‘িেৃত সাোবফ’ হওয়ার 
লচষ্টা েরকবন।  
 

 الْحَمْدُ لِل َهِ ال َذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِم ُ الص َالِحَاتُ

 

http://www.darsemansoor.com/
file:///I:/04.%20Website/02_Islami%20Jindegi%20web%20Content/01.%20Kitab/04.%20Hajrats%20kitaab/Final%20Word%20&%20PDF/word/krishto_dhormo/www.islamijindegi.com

