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(ক) 

ভূমিকা 

তিেতমল্লাতহৰ ৰহমাতনৰ ৰতহম 

আলহামদু তলল্লাতহ ৱাহদাহু ৱাে-োলািু ৱাে-োলামু আলা মাল্-লা নাতিয়্যা িাঅ’দাহু 

আতজৰ পৰা প্ৰায়্ ১৪৩৬ িছৰৰ আগচি ইেলাম ধমম প্ৰোৰ হয়্, তকন্তু অসমীয়্া  ভাষাি ধমম সম্বন্ধীয়্ পুতিৰ 

অভাৱ পতৰলতক্ষি হহাৱা হদখা যায়্ । তয দুই এখন  তকিাপ হপাৱা যায়্, আটাইচিাৰ েহীহ হাদীছৰ ওপৰি প্ৰতিতিি 

নহয়্, েহীহ পদ্ধতি অতিহচন োলাি গ্ৰহণচযাগয নহয়্, কাৰণ আমাৰ নিী কতৰম (োল্লাল্লাহু আলাইতহ ৱাছাল্লাম)হয়্ কক 

কগচছ – “োলু্ল কামা ৰা-আই িুমুতন উোতল্ল” অিমাৎ “নামাজ হিচনচক পতিি লাচগ হযচনদচৰ ৰেুলুল্লাহ  (োল্লাল্লাহু 

আলাইতহ ৱাছাল্লাম )হয়্ পতিতছল” । হযচহিু আল্লাহ িাআ’লাই আমাক পৃতিিীলল পিাইচছ আল্লাহৰ উপাসনা িা এিাদি 

িচেগী  কতৰিলল, হসচয়্ আমাৰ এিাদি হি লাতগি ত্ৰুটী মুক্ত, যাচি আল্লাহৰ দৰিাৰি গৃহীি হয়্ আৰু আতম জান্নাি-এ-

তিৰচদৌে লাভ কতৰি পাচৰা । কাৰণ তকয়্ামিৰ তদনা প্ৰিম তহোপ োলািৰ হি আৰু ইয়্াি পাছ কতৰি পাতৰচলই জান্নাি 

লাভ কতৰম, ইন শ্বা আল্লাহ । 

                   ইমাম আহমদ তিন হাম্বল {(ৰঃ) ১৬৪-২৪১ তহঃ/৭৮১-৮৫৫ খৃঃ} হয়্ ককতছল, িুতম যতদ িাগদাদৰ এিটা 

মছতজদি োলাি আদায়্ কৰা হকাচনা এটা মছতজদচি ৰেুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইতহ ৱাছাল্লাম ও োহািাচয়্ তকৰাম সকলৰ 

োলাি হদখা নাপািা, গতিচক হিামাচলাচক তনজৰ োলাি আৰু পতৰয়্াল িিা লগৰীয়্া সকলৰ োলািৰ প্ৰতি লক্ষয  কৰা, 

এয়্া আতছল আতজৰ পৰা প্ৰায়্ ১২০০/১২৫০ িছৰৰ আগৰ কিা, িৰ্ত্ম মানৰ তিিনাৰ যুগি অৱস্থা তকমান তনম্নগামী কহচছ, 

হসয়্া সহচজ অনুচময়্ । আতম আমাৰ োলাি শুদ্ধ পদ্ধতিি পতিিলল হচল োলািৰ ৰুকন, ৱাতজি, ছূন্নি আতদ জাতনি 

লাতগি আৰু পিাৰ ত্বৰীকা জনাৰ িাচি হাদীছ োি লাতগি, কাৰণ িৰ্ত্ম মানৰ ইমাম সকচল এই তিষচয়্ সাধাৰণ মানুহক 

অিগি কৰা হদখা নাযায়্, হয়্চিা তনচজ ভালদচৰ নজনা িাচি অিিা িাপ-দাদাৰ তদনৰ পৰা েতল অহা পদ্ধতিক সলতন 

কতৰিলল ভয়্ কতৰ  । এচন অৱস্থাি  আতম সকচলা আহকাম আৰকান মাতন োলাি আদায়্ নকতৰচল আল্লাহৰ দৰিাৰি 

গৃহীি হি হন নহয়্, হসয়্া এক তেন্তনীয়্ তিষয়্ । শুদ্ধ পদ্ধতিি  োলাি আদায়্ কতৰিলল হচল আতম োলািৰ িৰজ, 

ৱাতজি, ছুন্নি আতদ ভালদচৰ জনা দৰকাৰ । হযচহিু হকাৰআন মতজদৰ প্ৰিম নাতজল হহাৱা আয়্ািৰ জতৰয়্চি তিক্ষা 

লিলল ককচছ, গতিচক প্ৰচিযক জ্ঞান িকা মুছলমাচন তিক্ষা গ্ৰহণ কৰাচটা িৰজ, হিচন স্থলি আতম তকয়্ামিৰ তদনা 

হকচনলক আল্লাহৰ ওেৰি োলািৰ শুদ্ধ পদ্ধতিৰ তিষচয়্ জনা নাতছচলা িুতল কম ? আমাৰ সহজ সৰল মুছলমান হলাক 

তখতনচয়্ ধমীয়্ সকচলা তিষয়্চি তনজৰ মহল্লাৰ ইমামৰ ওপৰচি তনভম ৰ কচৰ, অিে ইমাচম ৰেুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ৱাছাল্লাচম পিা োলািৰ ত্বৰীকাৰ তিষচয়্ অিগি নকচৰ । এই হলাক সকচল যাচি সহজচি ৰেুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু 

আলাইতহ ৱাছাল্লামৰ োলািৰ পদ্ধতিৰ তিষচয়্ জাতন কল আমল কতৰি পাচৰ, হসই উচেিয আগি ৰাতখচয়্ এই কু্ষদ্ৰ পুতি 



খতনৰ জতৰয়্চি মানুহক সহজ ভাচি োলািৰ পদ্ধতিৰ তিষচয়্ জচনাৱাৰ প্ৰয়্াস কৰা কহচছ, যাচি মানুচহ কদতনক পাাঁ ে 

ৱক্তৰ োলাি নীতি তনয়্ম মচি িৰজ, ৱাতজি, ছুন্নি মাতন আদায়্ কতৰ জান্নািলল হযাৱা ৰাস্তা কিয়্াৰ কতৰি পাচৰ ।  

         হিষি মহান আল্লাহৰ ওেৰি শু্বকৰীয়্া আদায়্ কতৰচছা আৰু প্ৰািমনা কতৰচছা হয সকচলা ধৰণৰ অতনচ্ছাকৃি ভুল 

ত্ৰুটি মাি কতৰ এই কু্ষদ্ৰ প্ৰয়্াসক কিুল কচৰ, আৰু কৰুণা তভক্ষা কতৰচছা যাচি তকিাপ খতন পৰকালি িাৰ আজৰ িা 

প্ৰতিদান িহুগুণ কতৰ প্ৰদান কচৰ, আতমন । 

                                 ইক্ৰামূল হুচেইন 

                                                                                       (অিসৰপ্ৰাপ্ত তজলা নযায়্াধীি) 

                                                                                    সদসয, তিচদিী নযায়্াতধকৰণ নং – ১  

                                                                                                    হগাৱালপাৰা     
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১ 

চালাতৰ  ফজীলত 

পতিত্ৰ হকাৰআন আৰু েহীহ হাদীছি োলািৰ িজীলিৰ তিষচয়্ অচনক িণমনা আচছ, যাৰ মাধযমি 

আল্লাহৰ িাোই োলািৰ প্ৰতি মচনাচযাগ তদি পাচৰ আৰু শুদ্ধ িিা একাগ্ৰিাৰ সচি একতনিভাচি োলাি আদায়্ কতৰি 

পাচৰ । োলািৰ িজীলি সম্বচন্ধ অচনক তমছা ও িাচনাৱািী কাতহনীৰ প্ৰেলন আচছ, আতম হসই হিাৰলল মন কাণ তনতদ 

োলািৰ িজীলি সম্পকম ি হকাৰআন ও ছুন্নিৰ ওপৰি আমল কৰা জৰুৰী । হকাৰআন মতজদৰ ছুৰা  “আনকািূি”ৰ 

৪৫ নং আয়্ািি আল্লাচহ এচনদচৰ ককচছ – “(হহ নিী) ৱহীৰ জতৰয়্চি হিামাৰ প্ৰতি অিিীণম পুতি খন পাঠ কৰা আৰু 

োলাি প্ৰতিিা কৰা, তনশ্চয়্ োলাচি অশ্লীল আৰু গতহম ি কাম প্ৰতিচৰাধ কচৰ আৰু িাচিালক হেি আল্লাহৰ স্মৰণ” । ছুৰা 

“হূদ”ৰ ১১৪ নং আয়্ািি ককচছ – “তদনৰ দুচয়্া প্ৰহৰি আৰু ৰাতিৰ আগভাগি োলাি প্ৰতিিা কৰা, সৎ কমমই অসৎ 

কমম দূৰ কচৰ, মূলিঃ আল্লাহক স্মৰণ কচৰািা সকলৰ িাচি ই এটা স্মাৰক” । আিু হুৰাইৰা (ৰাঃ)দ্বাৰা িতণমি ৰাছুলুল্লাহ 

(োল্লাল্লাহু আলাইতহ ৱাছাল্লাম)হয়্ ককচছ – পাাঁ ে ৱক্ত োলাি হ’ল, এক জুম্মাৰ পৰা পৰিৰ্ত্ী জুম্মালল, এক ৰমজানৰ পৰা 

তপছৰ ৰমজানৰ মাজৰ সময়্ হোৱাি হহাৱা গুনাহৰ কািিাৰা স্বৰূপ যতদচহ কতিৰা গুনাহৰ পৰা মুক্ত িাচক (েহীহ 

মুছতলম হা/৫৭৪, ১/১২২ পৃঃ ‘পতিত্ৰিা’ অধযায়্, অনুচচ্ছদ – ৫) । আিু হুৰাইৰা (ৰাঃ) দ্বাৰা িতণমি আন এক হাদীছ – 

ৰেুলুল্লাহ ৰাছুল্লাল্লাহু আলাইতহ ৱাছাল্লাম)হয়্ সুতধতছল – হিামাচলাকৰ ঘৰৰ ওেৰি িকা নদীি কদতনক পাাঁ েিাৰ হগাছল 

কতৰচল িৰীৰি ময়্লা িাতকিচন  ? হিওাঁচলাচক উৰ্ত্ৰ তদতছল – নািাচক, হিতিয়্া নিী (োল্লাল্লাহু আলাইতহ ৱাছাল্লাম)হয়্ 

ককতছল – পাাঁ ে ৱক্ত োলািৰ িুলনাও অনুৰুপ, ইয়্াৰ দ্বাৰা আল্লাচহ গুনাহ সমূহ দূৰ কচৰ (মুৰ্ত্ািাক্ব আলাইহ, িুখাৰী 

হা/৫২৮, ১/৭৬ পৃঃ) । উক্বিা ইিনু আতমৰ (ৰাঃ) দ্বাৰা িতণমি হিচখচি ৰাছুলুল্লাহ (োল্লাল্লাহু আলাইতহ ৱাছাল্লাম)হয়্ হকাৱা 

শুতনতছল – “হিামাচলাকৰ প্ৰভু অিযন্ত আনতেি হয়্ হসই হভৰা ৰখীয়্াৰ প্ৰতি,হিওাঁ হযতিয়্া পাহাৰৰ ওপৰি আজান তদ 

োলাি আদায়্ কচৰ । মহান আল্লাচহ তিতৰস্তা সকলক কয়্ –হিামাচলাচক হদতখছা হন, হমাৰ িাোই হমাক ভয়্ কতৰ 

আজান তদ োলাি আদায়্ কতৰচছ, মই িাক মাি কতৰ তদচছা আৰু তস জান্নািি প্ৰচিি কতৰি  (আিু দাউদ  হা/১২০৩, 

পৃঃ ১/১৭০, নাোই  হা/৬৬৬, তমেকাি হা/৬৬৫, পৃঃ ৬৫) । আিু ক্বািাদা (ৰাঃ) দ্বাৰা িতণমি, ৰাছুলুল্লাহ (োল্লাল্লাহু 

আলাইতহ ৱাছাল্লাম) হয়্ ককচছ – আল্লাহ িাআ’লাই হঘাষণা কতৰচছ হয “তনশ্চয়্ মই আচপানাৰ উম্মিৰ ওপৰি পাাঁ েৱক্ত 

োলাি িৰজ কতৰচছা আৰু অংগীকাৰ কতৰচছা হয তয িযতক্তচয়্ সময়্মচি উক্ত পাাঁ ে ৱক্ত োলাি আদায়্ কতৰ তকয়্ামিৰ 

তদনা উপতস্থি হি, মই হিওাঁক জান্নািি প্ৰচিি কৰাম আৰু তয িযতক্তচয়্ ইয়্াৰ সংৰক্ষণ নকচৰ িাৰ ওেৰি হমাৰ হকাচনা 

অংগীকাৰ নাই” (ছহীহ আিু দাউদ হা/৪৩০, েনদ ‘হাোন’ োলাি অধযায়্, ৱক্ত হহিাজি কৰা অনুচচ্ছদ)  

 োলাি  পতৰিযাগকাৰীৰ িাচি আচছ – কচঠাৰ িাতস্ত । আল্লাহ িাআ’লাই ছুৰা “হিৌিা”ৰ ১১ নং আয়্ািি 

ককচছ – “হিওাঁচলাচক যতদ হিৌিা কচৰ, োলাি কাচয়্ম কচৰ আৰু জাকাি আদায়্ তদচয়্ হিচন্ত হিওাঁচলাক 

হিামাচলাকৰ দ্বীনী ভাই” । ছুৰা “মুোতিৰ” ৪১-৪৩ নং আয়্ািি ককচছ – “অপৰাধী সকলক হসাধা হি, হিামাচলাকক 

তকহৰ কাৰচণ ‘োক্বাৰ’ নামৰ জহন্নামি তনচক্ষপ কৰা  কহচছ ? হিওাঁচলাচক কি –আতম োলাি আদায়্ কৰা নাতছচলা” । 
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 ৰাছুলুল্লাহ (োল্লাল্লাহু আলাইতহ ৱাছাল্লাম)হয়্ ককচছ – তয িযতক্তচয়্ মুেতলম তহোচপ আল্লাহৰ সচি সাক্ষাি কতৰ আনতেি 

হি তিোচৰ, হিওাঁ পাাঁ ে ৱক্ত োলাি যিাযি ভাচি আদায়্ কৰা জৰুৰী, য’হিই আজান তদয়্ক (েহীহ মুছতলম হা/১৫২০, 

১/২৩২ পৃঃ) । হকাচনা এক িযতক্তৰ সচি মুশ্বতৰক িা অতিশ্বাসী হলাকৰ পািমকয হ’ল োলাি পতৰিযাগ কৰা (ছহীহ 

মুছতলম হা/২৫৬-২৫৭, ১/৬১ পৃঃ) । আবু্দল্লাহ ইিনু োক্বীক্ব উকায়্তল (ৰাঃ) হয়্ ককচছ ৰাছুলুল্লাহ (োল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ৱাছাল্লাম)ৰ োহািী সকচল োলাি িযিীি আন আমল সমূহৰ তভিৰি হকাচনা এক আমল এতৰ তদয়্াক কুিুৰী িুতল হকাৱা 

নাতছল (তিৰতমজী হা/২৬২২, ২/৯০ পৃঃ, ঈমান অধযায়্ োলাি পতৰিযাগ কৰা অনুচচ্ছদ) । আবু্দল্লাহ ইিনু িুৰায়্দা (ৰাঃ) 

হয়্ হিচখিৰ তপিাকৰ পৰা িণমনা কতৰচছ, ৰাছুলুল্লাহ (োল্লাল্লাহু আলাইতহ ৱাছাল্লাম)হয়্ ককচছ – আমাৰ আৰু হিওাঁচলাকৰ 

(অতিশ্বাসী, মুশ্বতৰক আৰু মুনাতিক) মাজি তয অংগীকাৰ, হসয়্া হ’ল োলাি, গতিচক তয িযতক্তচয়্ োলাি এতৰ তদি হিওাঁ 

কুিুৰী কৰা হি  (তিৰতমজী হা/২৬২১) ।  ইয়্াৰ পৰা হদখা যায়্ তয িযতক্তচয়্ োলাি িযাগ কচৰ হিওাঁ তনঃসচেচহ কুিুৰী 

কৰা হয়্, অলসিা িা অিচহলাি োলাি আদায়্ নকতৰচল জহন্নামি যাি লাতগি আৰু িাতস্ত হভাগ কৰাৰ তপছি আল্লাহৰ 

দয়্াি কতলমা কত্বয়্িৰ িৰকিি মুতক্ত পাই জন্নিি প্ৰচিি কতৰি (ইিনু মাজাহ হা/৬০, পৃঃ ৭, েনদ ছহীহ্) । তকন্তু 

ইচ্ছাকৃি ভাচি োলাি এতৰ তদচল িা অস্বীকাৰ কতৰচল, ইছলামৰ পৰা িাতহৰ কহ যাি আৰু জহন্নামি তেৰস্থায়্ী ভাচি 

িাতকি লাতগি (হিখ আলিানী, হুকমু িাতৰতকছ োলাহ, পৃঃ ৬) ।   

চালাতৰ  সিয়  

 আল্লাহ িাআ’লাই মুতমন সকলক তনতেম ষ্ট সময়্ি োলাি আদায়্ কতৰিলল তনচেম ি তদচছ (েুৰা ‘তনছা’ আয়্াি 

১০৩) । ৰাছুলুল্লাহ (োল্লাল্লাহু আলাইতহ ৱাছাল্লাম) আৰু োহািাচয়্ তকৰাম সকচল তনতেম ষ্ট সময়্ি োলাি আদায়্ কতৰতছল । 
তনতেম ষ্ট সময়্ি অিমাৎ আৱল ৱক্তি োলাি আদায়্ কৰাৰ গুৰুত্ব অচনক হিতে । উমু্ম িাৰৱা (ৰাঃ) দ্বাৰা িতণমি, ৰাছুলুল্লাহ 

(োল্লাল্লাহু আলাইতহ ৱাছাল্লাম)ক হসাধা কহতছল – আমল সমূহৰ তভিৰি হকান আমল সিমাতধক উৰ্ত্ম ? উৰ্ত্ৰি ককতছল 

– আৱল ৱক্তি োলাি আদায়্ কৰা (ছহীহ আিু দাউদ হা/৪২৬, ১/৬১ পৃঃ, তিৰতমজী হা/১৭০, ১/৪২ পৃঃ েনদ ছহীহ) । 

হদখা যায়্, আৱল ৱক্তি োলাি আদায়্ৰ গুৰুত্ব জামািৰ সচি আদায়্ কৰািলক হিতে ।  

ক) িজৰৰ োলািৰ সময়্ :- েুিহ ছাতদকৰ তপছচি িজৰৰ ৱক্ত আৰম্ভ হয়্ আৰু সূচযমযাদয়্ৰ আগললচক িাচক, গতিচক 

সমসযা জতনি কাৰণি সূচযমযাদয়্ৰ পূচিম িজৰৰ োলাি আদায়্ কতৰি পাতৰ । আৱল ৱক্তি োলাি আদায়্ কৰা উৰ্ত্ম 

িাচি ৰাছুলুল্লাহ (োল্লাল্লাহু আলাইতহ ৱাছাল্লাম)হয়্ খুি পুৱাচি উঠি িজৰৰ োলাি আদায়্ কতৰতছল । পূি আকাি মুকতল 

হচলচহ িজৰৰ োলািৰ সময়্ আৰম্ভ হহাৱা তিষচয়্ হকাচনা  দলীল নাই । ৰাছুলুল্লাহ (োল্লাল্লাহু আলাইতহ ৱাছাল্লাম)হয়্ 

িজৰৰ  োলাি আদায়্ কৰা সময়্ সম্বচন্ধ তনম্ন হদীছি হপাৱা যায়্ : 

 আচয়্ছা (ৰাঃ) দ্বাৰা িতণমি, ৰাছুলুল্লাহ (োল্লাল্লাহু আলাইতহ ৱাছাল্লাম)হয়্ িজৰৰ োলাি আদায়্ কৰাৰ তপছি 

মতহলা সকচল োদৰ হমতৰয়্াই ঘৰলল ঘূতৰ কগতছল, তকন্তু অন্ধকাৰৰ কাৰচণ হিওাঁচলাকক তেতনি পৰা নলগতছল (মুৰ্ত্ািাক 
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আলাইতহ, ছহীহ িুখাৰী হা/৮৬৭, ১/১২০ পৃঃ) । আন এক হদীছি আচয়্ছা (ৰাঃ) হয়্ িণমনা কতৰচছ, মুতমন মতহলা সকল 

োদচৰচৰ আিৃি কহ ৰাছুলুল্লাহ (োল্লাল্লাহু আলাইতহ ৱাছাল্লাম)ৰ সচি িজৰৰ োলািি উপতস্থি কহতছল আৰু োলাি হিষ 

হহাৱাৰ তপছি ঘৰলল ঘূতৰ  কগতছল,  তকন্তু অন্ধকাৰৰ িাচি হিওাঁচলাকক হকাচনও তেতন হপাৱা নাতছল (ছহীহ িুখাৰী 

হা/৫৭৮, ১/৮২ পৃঃ) । আন এক িণমনাি ককচছ – ৰাছুলুল্লাহ (োল্লাল্লাহু আলাইতহ ৱাছাল্লাম)হয়্ িজৰৰ োলাি এচন 

সময়্ি পতিতছল হযতিয়্া ওেৰি িহা হলাকক তেতনি পৰা নলগতছল আৰু ৬০ ৰ পৰা ১০০ আয়্াি তিলাৱি কতৰতছল 

(ছহীহ িুখাৰী হা/৫৪১, ১/৭৭ পৃঃ) । গতিচক ইয়্াৰ পৰা হদখা যায়্ হয ৰাছুলুল্লাহ (োল্লাল্লাহু আলাইতহ ৱাছাল্লাম)ৰ সময়্ি 

িজৰৰ োলাি অন্ধকাৰি আৰম্ভ কহতছল আৰু অন্ধকাৰ িকা অৱস্থাচি হিষ কহতছল, যাৰ িাচি জামািি োলাি আদায়্ 

কৰা মতহলা সকলক োলাি হিষ হহাৱাৰ তপছি ঘৰলল ঘূতৰ যাওাঁচি হকাচনও তেতন হপাৱা নাতছল । 

খ)  হজাহৰৰ োলািৰ সময়্ :- সূযময পতশ্চম আকািৰ তপচন ঢাল হখাৱাৰ লচগ লচগ হজাহৰৰ  োলািৰ সময়্ আৰম্ভ হয়্ 

আৰু হকাচনা িস্তুৰ ছাাঁ   িাৰ সমপতৰমাণ হচল হিষ হয়্ । এই সংক্ৰাচন্ত আবু্দল্লাহ ইিনু আমৰ (ৰাঃ) দ্বাৰা িতণমি ৰাছুলুল্লাহ 

(োল্লাল্লাহু আলাইতহ ৱাছাল্লাম)হয়্ ককচছ হজাহৰৰ োলািৰ সময়্ হ’ল – সূযময ঢাল হখাৱাৰ পৰা হকাচনা িযতক্তৰ ছাাঁ  িাৰ 

সমপতৰমাণ হহাৱা পযমযন্ত অিমাৎ আেৰৰ সময়্ হহাৱা কলচক  (ছহীহ মুছতলম হা/১৪১৯, পৃঃ ১/২২৩, তমছকাি হা/৫৮১) । 
আৱল ৱক্তি োলাি আদায়্ কৰা জৰুৰী যতদও গ্ৰীষ্ম কালি হজাহৰৰ োলাি তকছু পলম কতৰ আদায়্ কতৰি পাতৰ । আিু 

োইদ (ৰাঃ) ককচছ – ৰাছুলুল্লাহ (োল্লাল্লাহু আলাইতহ ৱাছাল্লাম)হয়্ ককচছ, হিামাচলাচক হজাহৰক ঠাণ্ডা কৰা, কাৰণ 

গৰমৰ প্ৰচকাপ জাহান্নামৰ িাপ (ছহীহ িুখাৰী হা/৫৩৮, পৃঃ ১/৭৬) ।  

গ) আেৰৰ োলািৰ সময়্ :- হকাচনা িস্তুৰ ছাাঁ  হযতিয়্া হসই িস্তুৰ সম পতৰমাণ হি হিতিয়্া আেৰৰ োলািৰ সময়্ আৰম্ভ 

হি আৰু হযতিয়্া ছাাঁ  তদ্বগুণ হি হিতিয়্া হিষ হি, অিচিয হকাচনা সমসযাজতনি কাৰণি সূযমযাস্তৰ আগললচক পতিি পাতৰ 

। আনে (ৰাঃ) দ্বাৰা িতণমি, ৰাছুলুল্লাহ (োল্লাল্লাহু আলাইতহ ৱাছাল্লাম)হয়্ আেৰৰ োলাি পিাইতছল সূযময হযতিয়্া উজ্জ্বল 

অৱস্থাি ওপৰি আতছল, িাৰ তপছি হকাচনা হলাচক মতদনাৰ পৰা োতৰ মাইল িা সম-দূৰত্বি অৱতস্থি স্থানৰ পৰা ঘূতৰ 

আতহি পাতৰতছল (মুৰ্ত্ািাক্ব আলাইহ, িুখাৰী হা/৫৫০, পৃঃ ১/৭৮)  ।      

ঘ) মগতৰিৰ োলািৰ  সময়্ :- সূযময অস্ত হযাৱাৰ লচগ লচগ মগতৰিৰ োলািৰ সময়্ আৰম্ভ হয়্ আৰু পতশ্চম আকািি 

সূযমযৰ ৰঙেুৱা  আিৰণ নাইকীয়্া  হহাৱাৰ লচগ লচগ হিষ হয়্  (ছহীহ মুছতলম হা/১৪১৯, পৃঃ ১/২২৩, তমছকাি হা/৫৮১)।  

ঙ) ইশ্বাৰ োলািৰ সময়্ :- মগৰীিৰ োলািৰ সময়্ হিষ হহাৱাৰ তপছচি ইশ্বাৰ োলািৰ সময়্ আৰম্ভ হয়্ আৰু মাজ তনিা 

পযমযন্ত িাচক । সমসযা জতনি কাৰণি িজৰৰ আগললচক পতিি পাতৰ, ৰাছুলুল্লাহ (োল্লাল্লাহু আলাইতহ ৱাছাল্লাম)হয়্ 

ইশ্বাৰ োলাি পলমলক পিাচিা উৰ্ত্ম তহোচপ তিচিেনা কতৰতছল ।  
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                ইিনু আব্বাে (ৰাঃ) দ্বাৰা িতণমি ৰাছুলুল্লাহ (োল্লাল্লাহু আলাইতহ ৱাছাল্লাম)হয়্ ককচছ, তজব্ৰাইল (আলাইতহ 

ৱোল্লাম)হয়্ কা’িাৰ কাষি দুিাৰ ইমামতি কতৰতছল, এিাৰ হজাহৰ পিাচল সূযময ঢাল হখাৱাৰ লচগ লচগ, আেৰ পিাইতছল 

হযতিয়্া প্ৰচিযক িস্তুৰ ছাাঁ   িাৰ এগুণ কহতছল, মগৰীি পিাইতছল হৰাজাদাচৰ ইিিাৰ কৰা সময়্ি, ইশ্বা পিাইতছল সূযময 

মাৰ হযাৱাৰ তপছৰ ৰঙেুৱা আিৰণ নাইকীয়্া হহাৱাৰ তপছি আৰু িজৰ পিাইতছল হৰাজাদাচৰ খাদয হখাৱা হাৰাম হহাৱা 

সময়্ি অিমাৎ হেহৰীৰ সময়্ৰ তপছচি । তপছতদনাখন হজাহৰ পিাইতছল হযতিয়্া প্ৰচিযক িস্তুৰ ছাাঁ  এগুণ কহতছল, আেৰ 

পিাইতছল হযতিয়্া প্ৰচিযক িস্তুৰ ছাাঁ   দুগুণ কহতছল্, মগতৰি পিাইতছল হৰাজা ৰখা িযতক্তচয়্ ইিিাৰ কৰা সময়্ত্, ইশ্বা 

পিাইতছল তনিা এক-িৃিীয়্াংি পূণম হহাৱা সময়্ি আৰু িজৰ পিাইতছল আকাি মুকতল হহাৱা সময়্ি । িাৰ তপছি 

হিচখচি হমাক লক্ষয কতৰ ককতছল – হহ হমাহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইতহ ৱাছাল্লাম), এয়্া আচপানাৰ পূিমৰ নিী সকলৰ 

সময়্, এই দুই সময়্ৰ মাজৰ তখতনচয়্ োলািৰ সময়্  (ছহীহ আিু দাউদ হা/৩৯৩, পৃঃ ১/৫৬, োলাি অধযায়্ – ২, ছহীহ 

তিৰতমজী হা/১৪৯, পৃঃ ১/৩৮) ।  

                  উপচৰাক্ত হদীছৰ পৰা হদখা যায়্ হয তজব্ৰাইল (আলাইতহ ৱাছাল্লাম)হয়্ পাাঁ ে ৱক্ত োলািি ইমামতি কতৰ 

ৰাছুলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইতহ ৱাছাল্লাম)ক প্ৰতি ৱক্ত োলািৰ আৱল আৰু  আচখৰী সময়্ৰ তিষচয়্ জনাই তদচছ  । আৱল 

ৱক্তি োলাি আদায়্ কৰাৰ গুৰুত্ব অতধক, আনতক জামািি োলাি আদায়্ কৰািলকচয়্া অতধক প্ৰাধানয তদয়্া কহচছ 

(ছহীহ মুছতলম হা/১৪৯৭, পৃঃ ১/২৩০) ।  

চালাতৰ  মিয়ি  

(১) িকিীচৰ িহতৰমা :- োলাি আৰম্ভ হয়্ িকিীচৰ িহতৰমাৰ দ্বাৰা, গতিচক অজু কৰাৰ তপছি মচন মচন োলাি 

আদায়্ কৰাৰ সংকল্প কতৰ তকিলাৰ িাচল মুখ কতৰ তিয়্ কহ ‘আল্লাহু আকিৰ’ িুতল ‘িকিীচৰ িহতৰমা’ সহ দুই হাি কাণ 

অিিা কান্ধৰ সমানলল দাতঙ িুকুৰ ওপৰি িাতন্ধি লাচগ (িুখাৰী হা/৬৬৬৭, পৃঃ ২/৯৮৬; মুছতলম হা/৯১২, পৃঃ ১/১৭০) । 

এচনদচৰ হাি দাচঙাচি আঙুতল জাপ খাই িাতকি লাচগ আৰু হািৰ িলুৱা তকিলাৰ  তদিি হি লাচগ আৰু হাি িাচন্ধাচি 

িাওাঁ হািৰ ওপৰি হসাাঁ  হাি িি লাচগ সৰু গাাঁ ঠি পযমযন্ত িা িাওাঁহািৰ তকলাকুটিি হসাাঁ হাচিচৰ ধতৰ িাওাঁহািৰ ওপৰি 

হসাাঁ হাি িুকুৰ ওপৰি িি লাচগ (ছহীহ িুখাৰী হা/৭৪০, পৃঃ ১/১০২,) । জামািি োলাি আদায়্ কচৰাচি িাৰীি তিয়্ কহ 

ইজনৰ ভতৰ তসজনৰ ভতৰৰ লগি, সৰু গাাঁ ঠিৰ লগি সৰু গাাঁ ঠি আৰু কান্ধৰ লগি কান্ধ তমলাই তিয়্ হি লাচগ (আিু দাউদ 

হা/৬৬৬, ১ম খণ্ড পৃঃ ৯৭, েনদ ছহীহ) । এচনদচৰ তিয়্ কহ দৃতষ্ট তেজদাৰ স্থানি ৰাতখ ছানা পাঠ কতৰি লাচগ, অিমাৎ 

“আল্লাহুম্মা িা-ইদ িায়্তন ৱিায়্না খািা ইয়্া ইয়্া, ক্বামা িা’আদ িা িায়্নাল মাশ্বতৰকী ৱাল মাগতৰি, আল্লাহুম্মা নাকতক্বনী 

তমনাল খািা ইয়্া কামা য়্নুাকক্বাে োওিুল আি ইয়্াযু তমনাদ দানাতছ, আল্লাহুম্মাগ তেল খািা ইয়্া ইয়্া তিল মা-তয়্ ৱাচ্-

োলতজ ৱাল িাৰাতদ” িা “েুিহানাকা আল্লাহুম্মা ৱ তিহামতদকা ৱিািাৰা কােমুকা ৱিা আ’লা জাদ্-দুকা ৱা লা ইলাহা 

গায়্ৰুকা” পতিি লাচগ ।  
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(২) েুৰা িাতিহা পাঠ :- ছানা পিাৰ তপছি “আউজু তিল্লাতহ তমনাে শ্বায়্ত্বাতনৰ ৰাতজম তমন হামতযহী, ৱ-নািতখহী ৱ-

নািতেহী” (আিু দাউদ হা/৭৭৫,পৃঃ ১/১১৩) ও “তিেতমল্লাতহৰ ৰহমাতনৰ ৰতহম্” সহ েুৰা িাতিহা পাঠ কতৰি লাচগ (ছহীহ 

িুখাৰী হা/৭৫৬, পৃঃ ১/১০৪) । হজহৰী োলািি ছানা ও আউজু তিল্লাহ্, তিেতমল্লাহ মচন মচন পতিি (িুখাৰী হা/৭৪৩, পৃঃ 

১/১০৩) তকন্তু িাতিহা হিষ হচল ‘আতমন’ উিস্বৰি কি (িুখাৰী হা/৭৮০, ১ম খণ্ড পৃঃ ১০৭) । তপছৰ ৰাকাি সমূহি 

হকিল তিেতমল্লাহ কি ।  

(৩) তক্বৰাি পাঠ :-  িাতিহাৰ তপছি ইমাচম িা মুছল্লী অকচল হচল হকাৰআনৰ অনয ছুৰা িা তকছু আয়্াি পাঠ কতৰি । 

হজহৰী োলািি মুক্তাদীচয়্ ইমামৰ লগি ছুৰা িাতিহা পতিি তকন্তু িাৰ তপছি ইমাচম পিা ছুৰা িা আয়্াি সমূহ শুতন 

িাতকি (িুখাৰী হা/৭৫৬, পৃঃ ১/১০৪) । হজাহৰ আৰু আেৰৰ োলািি ইমাম ও মুক্তাদী উভচয়্ প্ৰিম দুই ৰাকািি ছুৰা 

িাতিহা সহ অনয ছুৰা পতিি (ইিনু মাজাহ হা/৮৪৩, পৃঃ ৬১, েনদ ছহীহ) আৰু হিষৰ দুই ৰাকািি হকিল ছুৰা িাতিহা 

পতিি (িুখাৰী হা/৭৭৬,পৃঃ ১/১০৭) ।  

(৪) ৰুকু :- তক্বৰাি হিষ  হহাৱাৰ তপছি ‘আল্লাহু আকিৰ’ কক দুই হাি কাণ িা কান্ধ পযমযন্ত দাতঙ ‘ৰািউ’ল ইয়্াদাচয়্ন’ 

(দুই হাি কাণ িা কান্ধ পযমযন্ত উচৰ্ত্ালন কৰাচক ‘ৰািউ’ল ইয়্াদাচয়্ন’ িুতল হকাৱা হয়্) কতৰ ৰুকুলল যাি লাচগ (ছহীহ 

িুখাৰী হা/৭৩৫ ১ম খণ্ড পৃঃ ১০২) । ৰুকুি কগ আাঁঠুৰ ওপৰি দুই হাি ভৰ তদ তপঠি ও মূৰ সমান্তৰাললক তেধা কতৰ ৰাতখ 

(মুছতলম হা/১১৩৮, িুখাৰী হা/৮২৮) ৰুকুৰ হদাৱা (েুিহানা ৰাতব্ব য়্াল আতজম – কমপচক্ষ ৩িাৰ) পতিি লাচগ (িুখাৰী 

হা/৭৯৪ ও ৮১৭) ।  

(৫) ক্বওমা :- ৰুকুৰ পৰা তেধা কহ সুতস্থৰ ভাচি তিয়্ হি লাচগ, এই সময়্ি দুই হাি তক্বিলা মুখী কতৰ কাণ িা কান্ধ পযমযন্ত 

দাতঙি লাচগ অিমাৎ ৰািউ’ল ইয়্াদাচয়্ন কতৰি লাচগ (ছহীহ িুখাৰী হা/৭৩৫, ১ম খণ্ড পৃঃ ১০২) আৰু ইমাম ও মুক্তাদীচয়্ 

“োতম আল্লাহু তলমান হাতমদা” কি (িুখাৰী হা/৭৯৫) । িাৰ তপছচি ক্বওমাৰ হদাৱা “ৰাব্বানা লাকাল হামদ” িা “ৰাব্বানা 

ৱ-লাকাল হামদু হামদান কাছীৰান ত্বাইচয়্িাম মুিা-ৰাকান তিহী” িুতল কক (িুখাৰী হা/৭৯৯) দুই হাি স্বাভাতিক ভাচি 

নমাই তদি (িুখাৰী হা/৮২৮, পৃঃ ১/১১৪) ।  

(৬) তেজদা :- ক্বওমাৰ হদাৱা পিাৰ তপছি ‘আল্লাহু আকিৰ’ িুতল কক তেজদালল যাি লাচগ, তেজদাি যাওাঁচি প্ৰিচম দুই 

হাি মাটিি তদয়্াৰ তপছি দুই আাঁঠু মাটিি কি কপাল ও নাক মাটিি লগাই তেজদাৰ হদাৱা (েুিহানা ৰাতব্ব য়্াল আঅ’লা – 

কমপচক্ষ ৩িাৰ)  পতিি লাচগ (আিু দাউদ হা/৮৪০,পৃঃ ১/১২২, নাোই হা/১০৯১, পৃঃ ১/১২৩) । এই সময়্ি দুচয়্াখন 

হাি তকিলা মুখী কতৰ মূৰৰ দুইকাচষ কান্ধৰ সমাচন মাটিি ৰাতখি, হািৰ আঙুতল জপাই ৰাতখি (িুলুগুল মাৰাম হা/২৯৭, 

েনদ ছহীহ্) । হািৰ সৰু গাাঁ ঠি অিমাৎ কতিৰ পৰা হাি উঠাই ৰাতখি লাচগ আৰু কাষলতি িাাঁ ক কতৰ িি লাচগ (িুখাৰী 

হা/৮০৭ ), আাঁঠু িা মাটিি ভৰ তদি নালাচগ, তেজদা দীঘল হি আৰু তপঠি তেধা ৰাতখি লাচগ যাচি িচলতদ এটা ছাগলী 

হপাৱালী পাৰ কহ যাি পাচৰ (মুছতলম হা/১১৩৫, আিু দাউদ হা/৮৯৮), দুই ভতৰ তিয়্ কতৰ এচকলচগ লগাই ৰাতখি আৰু  



৬ 

আঙুতল হিাৰ তকিলা মুখী কতৰ ৰাতখি (িুখাৰী হা/৮২৮, পৃঃ ১/১১৪) । তেজদাৰ পৰা উঠি িাওাঁ ভতৰৰ পিাৰ ওপৰি 

প্ৰিাতন্তচৰ িতহি লাচগ, হসাাঁ  ভতৰৰ পিা তিয়্ কতৰ ৰাতখি লাচগ আৰু এই হদাৱা পতিি লাচগ “আল্লাহুম্মাগ তিৰ তল ৱাৰ হাম 

তন ৱাজ িুৰতন ৱাহ তদনী ৱআ’ তিতন ৱাৰ যুকনী” (তিৰতমজী হা/২৮৪, পৃঃ ১/৬৩, আিু দাউদ হা/৮৫০, পৃঃ ১/১২৩) । িাৰ 

তপছি ‘আল্লাহু আকিৰ’ কক তদ্বিীয়্ তেজদাি যাি আৰু আগৰ দচৰ তেজদাৰ হদাৱা পতিি । িাৰ তপছি লাচহলক উঠি 

িান্তভাচি ক্ষচন্তক সময়্ িতহ হািি ভৰ তদ তদ্বিীয়্ ৰাকািৰ িাচি তিয়্ হি (িুখাৰী হা/৮২৩, পৃঃ ১/১১৩) । তদ্বিীয়্ ও 

িৃিীয়্ ৰাকািৰ িাচি তিয়্ হহাৱাৰ আগচি তেজদাৰ পৰা উঠি ক্ষচন্তক সময়্ তস্থৰ কহ িতহি লাচগ, িাৰ তপছি দুই হািি 

ভৰ তদ তিয়্ হি লাচগ, ইয়্াক ‘জলোচয়্ ইেতিৰাহাত্’ িা ‘স্বতস্তৰ কিঠক্’ িুতল হকাৱা হয়্ ।  তদ্বিীয়্ ৰাকািৰ  িাচি তিয়্ 

হহাৱাৰ তপছি ‘তিেতমল্লাহ্’ সহ েুৰা িাতিহা পতিি, হিষ হচল উি স্বচৰ ‘আতমন’ কি আৰু হকাৰানৰ েুৰা িা আয়্াি পাঠ 

কতৰি । পাঠ কৰা হচল প্ৰিম ৰাকািৰ দচৰ ‘ৰািউ’ল ইয়্াদাচয়্ন’ কতৰ ৰুকুলল যাি, ৰুকুৰ হদাৱা পতিি, ৰুকুৰ পৰা 

িাতন্তচৰ উঠি প্ৰিম ৰাকািৰ দচৰ হদাৱা পতিি ও ‘‘ৰািউ’ল ইয়্াদাচয়্ন’ কতৰি ও তেজদালল যাি । 

(৭) কিঠক :- তেজদাৰ পৰা উঠি দুই ৰাকাি হিষ হহাৱা িাচি িতহি, এই কিঠক যতদ প্ৰিম কিঠক হয়্ অিমাৎ তিতন ৰাকাি 

(মগতৰিৰ) িা োতৰ ৰাকাি (হজাহৰ, আেৰ িা ইশ্বা) োলািৰ কিঠক হয়্, হিচন্ত হসাাঁ  ভতৰৰ পিা তিয়্ কতৰ কি িাওাঁ ভতৰৰ 

পিাৰ ওপৰি িতহি, আৰ্ত্াতহয়্ািু পতিি (মুছতলম হা/ ১১৩৮) আৰু মাটিৰ ওপৰি দুই হাচিচৰ ভৰ তদ িৃিীয়্ ৰাকািৰ 

িাচি তিয়্ হি (িুখাৰী হা/৮২৩) । এচনদচৰ তিয়্ কহ ‘‘ৰািউ’ল ইয়্াদাচয়্ন’ কতৰ অিমাৎ কাণ িা কান্ধৰ সমান কক দুই 

হাি দাতঙ িুকুৰ ওপৰি িাতন্ধি আৰু ‘তিেতমল্লাহ’ পতি েুৰা িাতিহা মচন মচন পতিি আৰু ‘আতমন’ মচন মচন কি । িাৰ 

তপছি পুনৰ ‘‘ৰািউ’ল ইয়্াদাচয়্ন’ কতৰ ৰুকুলল যাি আৰু আগচি িণমনা  কৰা দচৰ ৰুকু তেজদা কতৰ িৃিীয়্ ৰাকাি হিষ 

কতৰ তিতন ৰাকািৰ োলাি হচল িতহি আৰু োতৰ ৰাকািৰ হচল েিুিম ৰাকািৰ িাচি তিয়্ হি । েিুিম ৰাকািৰ োলািি 

তিয়্ কহ ‘তিেতমল্লাহ্’ পতি েুৰা িাতিহা মচন মচন পতিি আৰু ‘আতমন’ মচন মচন কক আগচি িণমনা কৰা দচৰ ‘‘ৰািউ’ল 

ইয়্াদাচয়্ন’ কতৰ  ৰুকুি যাি, ৰুকুৰ হদাৱা পতিি, ধীচৰ সুতস্থচৰ হদাৱা পতি ৰুকুৰ পৰা উঠি ‘‘ৰািউ’ল ইয়্াদাচয়্ন’ কতৰি 

আৰু তেজদাি যাি আগচি িণমনা কৰা দচৰ । দুিাৰ তেজদা তদয়্াৰ তপছি হিষ কিঠকি িতহি । ৰুকু ও তেজদাি 

হকাৰআনৰ হদাৱা হকতিয়্াও পতিি নালাচগ । হিষ কিঠকি িচহাচি হসাাঁ  ভতৰৰ পিা তিয়্ কতৰ িি লাচগ, িাওাঁ ভতৰৰ 

পিা হসাাঁ  ভতৰৰ িচলতদ পাৰ কতৰ তনিম্বৰ ওপৰি িতহি লাচগ । িাওাঁ হািৰ আঙুতল জপাই তকিলা মুখী কতৰ িাওাঁ আাঁঠুৰ 

ওপৰি িি লাচগ আৰু হসাাঁ  হাি হসাাঁ  উৰুৰ ওপৰি ৰাতখ িজম নী আঙুতল তিয়্ কতৰ ইোৰা কতৰ িাতকি লাচগ (ছহীহ মুেতলম 

হা/১৩৩৬, ১৩৩৮) আৰু িুিা আঙুতল মধযমা আঙুতলৰ সচি তমলাই ঘুৰণীয়্া আকৃতিৰ কতৰ ধতৰ িাতকি লাচগ । এচনদচৰ 

িতহ ‘আৰ্ত্াতহয়্ািু ......’, ‘আল্লাহুম্মা োতল্ল আলা ......’, ‘আল্লাহুম্মা িাতৰক আলা ......’ আৰু ‘আল্লাহুম্মা ইতন্ন জ্বলামিু 

......’ পতিি লাচগ (িুখাৰী হা/৮৩৫, মুছতলম হা/১৩৫৪) । এই সময়্ি হসাাঁ  হািৰ িজম নী আঙুতলৰ প্ৰতি দৃতষ্ট ৰাতখি লাচগ 

(নাোঈ  হা/১২৭৫, ১১৬০,পৃঃ ১/১৩০ আৰু ১/১৪২) । 
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(৮) োলাম :- হদাৱা মাছুৰা ও অনযানয হদাৱা পিাৰ তপছি “আচ্ছালামু আলাইকুম ৱ-ৰাহমািুল্লাহ” িুতল কক োলাম 

তিৰাি লাচগ, প্ৰিচম হসাাঁ  িাচল আৰু তপছি িাওাঁ িাচল (িুখাৰী হা/৮৩৪) । হসাাঁ  িাচল োলাম তিৰাওাঁচি “ৱ-

ৰাহমািুল্লাহ্”ৰ তপছি “ৱ-িাৰাকািুহু” হযাগ তদি পাতৰ (ছহীহ আিু দাউদ হা/৯১৫, পৃঃ ১/১৪৩) । োলাম তিচৰাৱাৰ 

তপছি োলাি সমাপ্ত কতৰ সিচব্দ “আল্লাহু আকিৰ” এিাৰ কি লাচগ (িুখাৰী হা/৮৪২, পৃঃ ১/১১৬), িাৰ তপছি 

“আেিাগ তিৰুল্লাহ্” তিতনিাৰ্, আৰু “আল্লাহুম্মা আনিাে-োলামু, ৱ-তমনকাচ্-োলামু িািাৰাকিা য়্া জাল জালাতল ৱাল 

ইকৰাম্” এিাৰ পতিি লাচগ (মুেতলম হা/১৩৬২, পৃঃ ১/২১৮) । ইমাম হচল মুক্তাদীৰ িাচল ঘূতৰ কল তজতকৰ সমূহ পাঠ 

কতৰি (িুখাৰী হা/৮৪৪, পৃঃ ১/১১৭) । িৰজ োলািৰ োলাম তিচৰাৱাৰ তপছি এচকলচগ দুই হাি িুতল হমানাজাি 

কৰাৰ হকাচনা েহীহ দলীল নাই, িৰং এই সময়্ি সিচব্দ তজতকৰ (ছুন্নিী হদাৱা হিাৰ পিাচিা) কৰাচটা ছুন্নি । 
হমানাজাি িা আল্লাহৰ  ওেৰি তিচিষ ভাচি প্ৰািমনা কৰাৰ সিমচেি স্থান হ’ল োলাি (েুৰা  ‘িাকাৰাহ্’ আয়্াি ৪৫) । 

মিমতৰ চালাত  

তৱতিৰ োলাি হ’ল ‘ছুন্নচি মুৱাক্কাো’ (তিক্বহুে ছুন্নাহ ১/১৪৩, নাোই হা/১৬৭৬), এই োলাি ঈশ্বাৰ 

োলািৰ তপছৰ পৰা িজৰৰ োলািৰ আগললচক ছুন্নি ও নিল োলািৰ হিষি আদায়্ কতৰি লাচগ (তিক্বহুে ছুন্নাহ 

১/১৪৪) । তৱতিৰ োলাি খুি িজীলিপূণম, ৰাছুলুল্লাহ (োল্লাল্লাহু আলাইতহ ৱাছাল্লাম)হয়্ ঘৰি িকা সময়্ি িা ভ্ৰমণি িকা 

অৱস্থাি তৱতিৰ আৰু িজৰৰ দুই ৰাকাি ছুন্নি হকতিয়্াও এৰা নাতছল । তৱতিৰ মাচন ‘হিচজাড়’, মূলিঃ এক ৰাকাি 

কাৰণ এক ৰাকাচিচৰ হিচজাড় কৰা হয়্ । ৰাছুলুল্লাহ (োল্লাল্লাহু আলাইতহ ৱাছাল্লাম)হয়্ ককচছ – ৰাতিৰ নিল োলাি  

দুই দুই ৰাকাি তহোচপ পতিিা  আৰু িজৰ হহাৱাৰ আিংকা হচল এক ৰাকাি পতিচল পূিমৰ নিল োলাি তৱতিৰি 

পতৰণি কতৰি (িুখাৰী হা/৯৯০, তৱতিৰ অধযায়্ ) । হজৰি আচয়্ছা (ৰাঃ)হয়্ ককচছ – ৰাছুলুল্লাহ (োল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ৱাছাল্লাম)হয়্ এক ৰাকাি দ্বাৰা তৱতিৰ কতৰতছল  (ইিনু মাজাহ্, তমছকাি হা/১২৮৫) । তৱতিৰ োলাি ১, ৩, ৫, ৭, ৯, ১১ 

আৰু ১৩ ৰাকাি তহোচপ পিা যায়্ । োলাি পিাৰ পদ্ধতি ওপৰি উচল্লখ কৰা দচৰ মাচিা  ৩ ৰাকাি ও ৫ ৰাকািি 

মাজি হকাচনা কিঠক নাই অিমাৎ এচকিাৰচি পতি হিষ ৰাকািি কিঠক হি । সাি িা ন ৰাকাি পতিচল ছয়্ আৰু আঠ 

ৰাকািি প্ৰিম কিঠক হি  আৰু সপ্তম ও নিম ৰাকািি হিষ কিঠক হি ।  তৱতিৰ পতিি পাহতৰ গচল িা হটাপতন গচল, 

উঠাৰ লচগ লচগ িা মনি পৰাৰ লচগ লচগ আদায়্ কতৰি লাচগ, ক্বাজা হচল ক্বাজা আদায়্ কতৰি লাচগ । োতৰ খতলিা 

সহ অতধকাংি োহািী, িাচিঈ িিা মুজিাতহদ ইমাম সকচল এক ৰাকাি তৱতিৰ পতিতছল (নাৰলুল আওত্বাৰ ৩/২৯৬) । 

তৱতিৰ োলাি সম্পচকম  সমাজি প্ৰেতলি, এক ৰাকািৰ  হকাচনা োলাি নাই, তৱতিৰ তিতন ৰাকাি পতিিই লাতগব্, তৱতিৰ 

োলাি মগৰীিৰ োলািৰ দচৰ, তিতন ৰাকাি তৱতিৰ ওপৰি উম্মিৰ ইজমা কহচছ ইিযাতদ কিাচিাৰৰ শ্বৰীয়্িি হকাচনা 

তভতৰ্ত্ নাই (তমৰক্বাি ৩/১৬০ – ১৬১, ১৭০ তমৰ’আি হা/১২৬২, ১২৬৪, ১২৭৩ ৰ িযাখযা দ্ৰষ্টিয : ৪/২৬০ – ২৬২, ২৭৫)  
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ৰাছুলুল্লাহ (োল্লাল্লাহু আলাইতহ ৱাছাল্লাম)হয়্ ককচছ – হিামাচলাচক মগতৰিৰ োলািৰ দচৰ (মাজি কিঠক কতৰ) তৱতিৰ 

োলাি আদায়্ নকতৰিা  (দাৰাকুিনী  হা/১৬৩৪-৩৫, েনদ ছহীহ) । উিাই ইিনু ক্বাি (ৰাঃ) দ্বাৰা িতণমি, ৰাছুলুল্লাহ 

(োল্লাল্লাহু আলাইতহ ৱাছাল্লাম)হয়্ তৱতিৰ তিন ৰাকাি োলািৰ প্ৰিম ৰাকািি েুৰা ‘আলা’, তদ্বিীয়্ ৰাকািি েুৰা 

‘কাতিৰুন্’ আৰু িৃিীয়্ ৰাকািি েুৰা ‘ইখলাচ্’ পতিতছল (তমছকাি হা/১২৬৯) । 

তৱতিৰ োলািৰ হিষৰ ৰাকািি ‘কুনূি’ পিা হয়্, ইয়্াৰ অিম তিনম্ৰ অনুচৰাধ । কুনূি দুই প্ৰকাৰৰ – 

কুনূচি ৰাচিিাহ আৰু কুনূচি নাচজলাহ, প্ৰিমচটা তৱতিৰ োলািৰ হিষ ৰাকািি পিা হয়্ আৰু তদ্বিীয়্চটা তিপদ আপদ 

িা হকাচনা জৰুৰী কাৰণি িৰজ োলািৰ হিষ ৰাকািি পিা হয়্ । তৱতিৰ োলািৰ কুনূিৰ িাচি হাদীছি তিচিষ হদাৱা 

িণমনা কৰা আচছ, এই কুনূি সদাচয়্ পতিি পাতৰ যতদও মাচজ মাচজ এতৰ তদয়্া ভাল্, কাৰণ কুনূি পিাচটা ৱাতজি নহয়্ 

(আিু দাউদ্, নাোই, তিৰতমজী, তমছকাি হা/১২৯১ – ১২৯২ ‘কুনূত্’অধযায়্ ) । হদাৱা কুনূি ৰুকুৰ আগি িা তপছি 

দুচয়্া সময়্চি পতিি পাতৰ (তমছকাি হা/১২৮৯, ইিনু মাজাহ হা/১১৮৩-১১৮৪) । ৰুকুৰ তপছি কুনূি পিাৰ সপচক্ষ 

অতধক ৰািী (িণমনাকাৰী) আচছ আৰু হিওাঁচলাক সৃ্মতিসম্পন্ন আতছল িাচি হখালািাচয়্ ৰাতশ্বতদন সকচল এই আমল 

কতৰতছল (িায়্হাক্বী ২/২০৮) । ৰুকুৰ তপছি পতিচল দুই হাি উঠাই হদাৱা কতৰ কুনূি পতিি লাচগ (িুহিা ২/৫৬৬) । 

তৱতিৰ হিষ ৰাকািি পিা হদাৱা কুনূি : আল্লাহুম্মাহ তদনী তি মান হাদায়্িা, ৱ-আ তিনী তি-মান  আিায়্িা, ৱ-

িাৱাল্লানী তি-মান িাৱাল্লায়্িা, ৱ-িাতৰকলী তি-মা আঅ’ত্বায়্িা, ৱ-তকনী শ্বাৰৰা মা কাজাইিা, িাইন্নাকা িাক্বজী ৱলা  

য়্ুকজা আলায়্কা, ইন্নাহু লা য়্াতজলু্ল মাাঁ ও ৱ-লাইিা, ৱলা য়্া-ইজু্জ মান আ-দায়্িা, িািা-ৰাকিা ৰাব্বানা ৱিা আলাইিা  

ৱোল্লাল্লা-হু আলান নািী  (তমেকাি হা/১২৭৩, তৱতিৰ অনুচচ্ছদ -৩৫) । ৰুকুৰ আগি কুনূি পতিচল, হিষ হহাৱাৰ তপছি  

“আল্লাহু আকিৰ্” কক ৰুকুি যাি লাচগ আৰু ৰুকুৰ তপছি পতিচল তেজদাি যাি লাচগ । তৱতিৰ হিষ হহাৱাৰ লচগ লচগ 

তিতনিাৰ সিচব্দ “েুিহা-নাল মাতলতকল কুেুে” পতিি লাচগ, হিষৰ িাৰ টাতন পতিি লাচগ (নাোই  হা/১৬৯৯, েনদ ছহীহ্) 

। সেৰােৰ তিতিৰ োলািি “আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্তা-ইনুকা .........” হদাৱা কুনূি পিাৰ হদীছ যইি (আিু দাউদ হা/৮৯, 

িায়্হাক্বী ২/২১০) । এই হদাৱাক ‘কুনূচি নাচজলাহ্’ তহোচপ জনা যায়্ । যুদ্ধ,িত্ৰুৰ আক্ৰমণ আতদ তিপদৰ সময়্ি িা 

কাচৰািাৰ িাচি তিচিষ কলযাণ কামনা কতৰ আল্লাহৰ ওেৰি এই হদাৱা কৰা হয়্ । ‘কুনূচি নাচজলাহ’ িজৰৰ োলািি 

িা প্ৰচিযক িৰজ োলািি ৰুকুৰ পৰা উঠি ‘ৰাব্বানা লাকাল হামদ’ হকাৱাৰ তপছি দুই হাি দাতঙ সিচব্দ পতিি লাচগ 

(তমেকাি হা/ ১২৮৮-৯০) । ‘কুনূচি নাচজলাহ্’ৰ িাচি ৰেুলুল্লাহ (োল্লাল্লাহু আলাইতহ ৱোল্লাম)ৰ পৰা তনতেম ষ্ট ভাচি 

হকাচনা হদাৱাৰ িণমনা কৰা নাই । তৱতিৰ োলাি হিষ হহাৱাৰ তপছি হকতিয়্ািা িতহ িতহ দুই ৰাকাি নিল োলাি আদায়্ 

কৰাচিা ভাল । 

 

 



৯ 

জুম্মাৰ চালাত 

জুম্মা িৰজ হয়্ ১ম তহজৰীি, তহজৰিৰ সময়্ি হক্বািা আৰু মদীনাৰ মধযিৰ্ত্ী িনু োচলম তিন আওি 

হগাত্ৰৰ ‘ৰানুনা’ উপিযকাি সিমপ্ৰিম ৰাছুলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইতহ ৱাছাল্লাম)হয়্ জুম্মাৰ োলাি আদায়্ কতৰতছল 

(তমৰ’আি ২/২৮৮), য’ি ১০০ জন মুছল্লী আতছল । প্ৰচিযক িয়্স্ক পুৰুষ আৰু জ্ঞান সম্পন্ন মুছলমাচন জামাি সহ 

জুম্মাৰ োলাি আদায়্ কৰাচিা িৰচজ আয়্ন (তিকহুে ছুন্নাহ ১/২২৫), িচি তিশু, হগালাম, হৰাগী, মুোতিৰ, ও মতহলাৰ 

ওপৰি িৰজ নহয়্ (তমছকাি হা/১৩৭৭) । দুজন মুছলমান হলাক এচকলচগ িাতকচলও খুিিা সহ জুম্মাৰ োলাি আদায়্ 

কতৰি লাচগ, খুিিা তদি হনাৱাতৰচলও জুম্মাৰ দুই ৰাকাি োলাি আদায়্ কৰাচিা জৰুৰী ।  

(১) ৰাছুলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইতহ ৱাছাল্লাম)হয়্ ককচছ – “হহ মুছলমান সকল, আল্লাচহ জুম্মাৰ তদনক 

সাপ্তাতহক ঈদৰ দন তহোচপ তনদ্ধম াৰণ কতৰচছ, হসচয়্ তসতদনা তমেৱাক কৰা, হগােল কৰা আৰু সুগন্ধী লচগাৱা (তমছকাি 

হা/১৩৯৮, ‘োলাি’ অধযায়্ – ৪) । হসচয়্ জুম্মাৰ তদনা সুেৰ ভাচি হগােল কতৰ  উৰ্ত্ম হপাছাক তপতন্ধ আিৰ লগাই 

আচগ ভাচগ মছতজদ যাি লাচগ (িুখাৰী, তমেকাি হা/১৩৮১) ।  

(২)  মছতজদি প্ৰচিি কতৰ সনু্মখৰ িাৰী খাতল িাতকচল িাি কগ িহাৰ আগচি দুই ৰাকাি ‘িা-তহয়্ািুল 

মছতজদ’ৰ ছুন্নি োলাি পতিি লাচগ (তমছকাি হা/৭০৪) । দুতনয়্াৰ সকচলা ঘৰিলক আল্লাহৰ ঘৰ উৰ্ত্ম, হসচয়্ আল্লাহৰ 

আনুগিয প্ৰকাি কতৰ তেজদা কৰাচিা জৰুৰী, এচন কতৰচল আল্লাহৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদিমন কৰা হয়্, নকতৰচল আল্লাহৰ ঘৰৰ 

প্ৰতি অসন্মান কৰা হয়্ আৰু ৰাছুলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইতহ ৱাছাল্লাম)ৰ অিাধয হহাৱা হয়্ । 

(৩) িাৰ তপছি খত্বীচি খুৎিা তদিলল তমম্বৰি িহাৰ আগললচক দুই দুই ৰাকাি তহোচপ তযমান ৰাকাি পাতৰ 

নিল োলাি আদায়্ কতৰি লাচগ (আিু দাউদ, তমেকাি হা/ ১৩৫৮, ৮৪, ৮৭) ।  

(৪) খুৎিা আৰম্ভ হহাৱাৰ লচগ লচগ একান্তমচন খুৎিা শুতনি লাচগ । খুৎিা েতল িকা অৱস্থাি মছতজদি 

আতহ হসামাচলও দুই ৰাকাি ‘িা-তহয়্ািুল মছতজদ’ৰ োলাি আদায়্ কতৰচহ খুৎিা শুতনি লাচগ । 

(৫) এক হাদীছি উচল্লখ আচছ হয তয িযতক্তচয়্ তিনা কাৰণি তিতনটা জুম্মা ক্ষতি কচৰ, হসই িযতক্ত 

‘মুনাতিক’ (ছহীহ আি-িাগীি হা/৭২৬-৭২৮) ।  

(৬) এই তদনচটাি খুৎিা তদিৰ িাচি ইমাম তমম্বৰি িহাৰ পৰা িৰজ োলাি হিষ কতৰ োলাম তিচৰাৱা 

সময়্ৰ তভিৰি এচন এক েমু সময়্ আচছ, তয সময়্ি িাোৰ হদাৱা কিুল হয়্ (তমছকাি হা/১৩৫৭) । 

(৭) জুম্মাৰ দুটা খুৎিা তদয়্া ছুন্নি, এটা হখািিা তদয়্াৰ তপছি ক্ষচন্তক সময়্ িতহি লাচগ, আচকৌ উঠি 

তদ্বিীয়্ খুৎিা তদি লাচগ । খুৎিা তিয়্ কহ তদি লাচগ আৰু হািি এডাল লাঠি িাতকি লাচগ, প্ৰিম খুৎিাি হামদ, নাি ও  



১০ 

তক্বৰািৰ িাচদ নছীহি কতৰি লাচগ (নাোই হা/১৪১৭) । তদ্বিীয়্ খুৎিাি হামদ ও দৰুদ সহ সকচলা মুছলমানৰ িাচি হদাৱা 

কতৰি লাচগ (তমছকাি হা/১৪০৫) । মুছল্লী সকচল িুতজ হপাৱালক মািৃ ভাষাি খুৎিা তদয়্া জৰুৰী ।  

(৮) জুম্মাৰ দুই ৰাকাি িৰজ োলািৰ তপছি ‘এহতত্বয়্ািী জুম্মা’ িা ‘আচখৰী হজাহৰ’ নাচমচৰ োতৰ 

ৰাকাি ছুন্নি পিাৰ হকাচনা দলীল নাই (তিকহুে ছুন্নহ ১/২২৭) । িচি মছতজদি পতিচল োতৰ ৰাকাি আৰু ঘৰি পতিচল 

দুই ৰাকাি ছুন্নি পতিি লাচগ । 

ঈদৰ চালাত 

ঈদৰ োলািৰ আজান িা ইকামি নাই, সকচলা একচগাট কহ হখালা ময়্দানি ইমামৰ তপছি দুই ৰাকাি 

োলাি আদায়্ কতৰি লাচগ, িাৰ তপছচি ইমাচম খুৎিা তদচয়্ । খুিিা তদওাঁচি হািি লাঠি িাতকি লাচগ আৰু এটা খুৎিা 

হাদীছ সন্মি । খুৎিাৰ তপছি সকচলাচৱ তমতল হাি উঠাই হদাৱা কৰাচটা হাদীছ সন্মি নহয়্ । িৰষুণ িা আন হকাচনা 

ভয়্ৰ কাৰচণ মছতজদৰ তভিৰি ঈদৰ োলাি আদায়্ কতৰি পাচৰ । তকিা কাৰণি জামাি নাপাচল অকচল িা জামাি 

হনাচপাৱা সকচলাচৱ এক লগ কহ দুই ৰাকাি োলাি আদায়্ কতৰি । ঈদগাহি আতহি হনাৱাতৰচল ঘৰচি পতৰয়্ালৰ 

হলাক সহ ঈদৰ দুই ৰাকাি োলাি আদায়্ কতৰি লাচগ । জুম্মা আৰু ঈদ এচকতদনি হচল, ঈদৰ োলাি পিা সকলৰ 

িাচি জুম্মাৰ োলাি অপতৰহাযময নহয়্, িচি দুচয়্াটা পতিচল, তনঃসচেচহ  েৱাি হিতে পাি ।  

ঈদৰ োলাি অতিতৰক্ত িাৰ িকিীৰ সহ পিাচিা ছুন্নি । হজৰি আচয়্ছা (ৰাঃ)হয়্ ককচছ – “ৰাছুলুল্লাহ 

(ছাল্লাল্লাহু আলাইতহ ৱাছাল্লাম)হয়্ দুই ঈদৰ োলািি প্ৰিম ৰাকািি সাি িকিীৰ আৰু তদ্বিীয়্ ৰাকািি পাাঁ ে িকিীৰ 

তদতছল, ৰুকুৰ দুই িকিীৰ আৰু িকিীচৰ িাহতৰমাৰ িকিীৰ িাচদ (আিু দাউদ হা/১১৫০, ইিচন মাজাহ হা/১২৮০, েনদ 

েহীহ) । প্ৰিম ৰাকািি িকিীচৰ িহতৰমা আৰু ছানা পিাৰ তপছি ধীচৰ সুতস্থচৰ ক্ষচন্তক তিৰতিি সাি িকিীৰ তদি 

লাচগ । িাৰ তপছচি ‘আউজুতিল্লাহ্-তিেতমল্লাহ্’ সহ ইমাচম সিচব্দ ছুৰা ‘িাতিহা’ ও অনয ছুৰা পাঠ কতৰি, মুক্তাদী 

সকচলও মচন মচন হকিল ছুৰা ‘িাতিহা’হহ পতিি । অনুৰূপ ভাচি তদ্বিীয়্ ৰাকািি তিয়্ হহাৱাৰ তপছি ধীৰ সুতস্থচৰ 

ক্ষচন্তক তিৰতিি পাাঁ েিাৰলক িকিীৰ তদ হকিল ‘তিেতমল্লাহ’ সহ ছুৰা িাতিহা ও অনয ছুৰা পতিি । মুক্তাদী সকচল 

এইিাচৰা মচন মচন ছুৰা ‘িাতিহা’ পতিি । প্ৰতি িকিীৰি দুই হাি কান্ধ পযমযন্ত উঠাি আৰু িাওাঁহািৰ ওপৰি হসাাঁ হাি 

কি িুকুৰ ওপৰি িাতন্ধি । অতিতৰক্ত িকিীৰ ভুল হচল িা গণনাি ভুল হচল পুনৰ কি নালাচগ িা ‘েহু তেজদা’ কতৰি  
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নালাচগ (তমৰ’আি হা/১৪৫৭, পৃঃ ২/৩৪১) । োতৰ খতলিা ও মদীনাৰ সািজন হেি িাচিঈ িক্বীহ ও খতলিা ওমৰ তিন 

আবু্দল আতজজ সহ প্ৰায়্ সকচলা োহািী, িািঈ, তিতন ইমাম, ও অনযানয হেি ইমাম সকল িিা ইমাম আিু হাতনিাৰ 

দুই প্ৰধান তিষয আিু ইউেুি আৰু মুহাম্মাদ (ৰঃ) হয়্ িাৰ িকিীৰৰ ওপৰি আমল কতৰতছল । আমাৰ হদিৰ দুজন 

খযািনামা হানিী তিদ্বান, আবু্দল হাই লচণৌিী আৰু আচনাৱাৰ শ্বাহ কাতিৰী (ৰহঃ) িাৰ িকিীৰ সমিমন কতৰতছল 

(তমৰ’আি ২/৩৩৮, ৩৪১) । প্ৰেতলি ছয়্ িকিীৰৰ সমিমনি হকাচনা ছহীহ, যইি িা মাৰিু হাদীছ নাই ।  

চফৰ বা ভ্ৰিণৰ চালাত  

 ভ্ৰমণৰি অৱস্থাি িা ভয়্, িংকাৰ সময়্ি োলািি ক্বছৰ কৰাৰ অনুমতি আচছ , ছুৰা ‘তনছা’ আয়্াি ১০১ 

। ক্বছৰ মাচন কম অিমাৎ োতৰ ৰাকািৰ োলাি দুই ৰাকাি তহোচপ পিাচক ‘ক্বছৰ’ হকাৱা হয়্ । মক্কা তিজয়্ৰ েিৰি 

ৰাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইতহ ৱাছাল্লাচম ক্বছৰ সতহি োলাি আদায়্ কতৰতছল, তমছকাি হাতদছ ১৩৩৬ । িাতন্তপূণম েিৰি 

ক্বছৰ হি হন নহয়্ িুতল ওমৰ িাৰুক ৰাঃ হয়্ হসাধা এক প্ৰশ্নৰ উৰ্ত্ৰি ৰাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইতহ ৱাছাল্লাচম জনাইতছল 

হয ‘এয়্া আল্লাহৰ িালৰ পৰা হিামাচলাকৰ িাচি এক ছাদাক্বা (উপচঢৌকন), গতিচক হিামাচলাচক গ্ৰহণ কৰা’, তমছকাি 

হাতদছ্, ১৩৩৫, ‘েিৰৰ োলাি’ অনুচচ্ছদ ৪১ । অিচিয েিৰ আল্লাহৰ আনুগিযৰ হি লাতগি, গুনাহৰ েিৰ হি নালাতগি 

।  

                  েিৰৰ দূৰত্ব সম্বচন্ধ তিদ্বান সকলৰ মাজি মিচভদ হদখা যায়্, এক মাইলৰ পৰা ৪৮ মাইল পযমযন্ত তিছ 

প্ৰকাৰৰ মন্তিয আচছ, পতিত্ৰ হকাৰআনি দূৰত্বৰ হকাচনা িযাখযা তদয়্া নাই । ৰাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইতহ ৱাছাল্লামৰ 

িালৰ পৰাও হকাচনা সীমাৰ তনচদম ি তদয়্া নাই, ইিনুল ক্বাইতয়্ম যা দুল মা’আদ ১ম খণ্ড পৃঃ ৪৬৩ । এটা কিাি তিদ্বান 

সকল একমি হয েিৰৰ তনয়্িি ঘৰৰ পৰা ওলাই মহল্লাৰ ঘৰ সমূহ অতিক্ৰম কতৰচল ক্বছৰ হি, তিকহুে ছুন্নাহ ১ম খণ্ড 

পৃঃ ২১৩ । েিৰৰ মযাদ ধাযময িাতকচলও ক্বছৰ কতৰি লাচগ, হযতিয়্া কলচক স্থায়্ী িসিাসৰ সংকল্প নলয়্, তসদ্ধান্তহীন 

অৱস্থাি ১৯ তদনৰ হিতে হচলও ক্বছৰ কৰা যায়্ । স্থায়্ী মুোতিৰ হযচন, জাহাজ, তিমান, হেন, িাে আতদৰ োলক িিা 

কমমোৰীচয়্ েিৰ অৱস্থাি সদাচয়্ োলাি ক্বছৰ কতৰি পাচৰ আৰু দুই ৱক্তৰ োলাি জমা কতৰ ক্বছৰ পতিি পাচৰ ।  

               েিৰ অৱস্থাি দুই ৱক্তৰ োলাি জমা কতৰ এচকলচগ পৃিক ইক্বামিি পতিি পাতৰ অিমাৎ হজাহৰ আৰু আেৰ 

িিা মগতৰি আৰু ঈশ্বা । এই দুই ৱক্তৰ  োলাি জমা কতৰ িাক্বদীম ও িাখীৰ দুই ভাচগ পিাৰ তনয়্ম আচছ । হিষৰ 

ৱক্তৰ োলাি আগৰ ৱক্তৰ োলািৰ লগি এচকলচগ পিাচক িাক্বদীম হকাৱা হয়্  আৰু আগৰ ৱক্তৰ  োলাি হিষৰ 

ৱক্তৰ লগি পিাক িাখীৰ হকাৱা হয়্ । মুকীম অৱস্থাি ভয়্, িংকা িা িুিানৰ িাচদ আন হকাচনা তিচিষ কাৰণি দুই 

ৱক্তৰ  োলাি ক্বছৰ ও েূন্নি িাদ তদ পৃিক ইক্বামিি এচকলচগ পতিি পাতৰ, উদাহৰণস্বৰূচপ হজাহৰ ও আেৰৰ পৃিক 
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ইক্বামিি োতৰ ৰাকাি োতৰ ৰাকাি, মুঠ আঠ ৰাকাি আৰু মগতৰি, ঈশ্বাৰ তিতন ৰাকাি, োতৰ ৰাকাি, মুঠ সাি ৰাকাি । 

েিৰ অৱস্থাি ৰাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইতহ ৱাছাল্লাচম ছুন্নি পিা  নাতছল, িচি তৱতিৰ, িাহাজু্জদ আৰু িজৰৰ ছুন্নি িাদ 

তদয়্া নাতছল । 

জািাজাৰ চালাত  

প্ৰচিযক মুেতলম আহচল তক্বিলাৰ ওপৰি জানাজাৰ োলাি ‘িৰচজ হকিায়্া’ (ইিনু মাজাহ হা/১৫২৬) 

অিমাৎ মুছলমান সকলৰ হকাচনা এজচন জানাজা পতিচল িৰজ আদায়্ কহ যাি, তকন্তু নপতিচল সকচলা দায়্ী হি । 

অনযানয োলািৰ দচৰ জানাজাৰ োলািচিা অজু, তক্বিলা, িৰীৰ ঢকা ইিযাতদ েৰ্ত্ম  মাতনি লাচগ, পািমকয মাচিা ইয়্াচি হয 

জানাজাৰ োলািি ৰুকু, তেজদা নাই । জানাজাৰ োলািি ৱাতজি ছয়্টা : (১) তিয়্ কহ োলাি আদায়্ কৰা, (২) োতৰ 

িকিীৰ তদয়্া, (৩) ছুৰা িাতিহা পাঠ কৰা, (৪) দৰুদ পাঠ কৰা, (৫) মৃিকৰ িাচি অন্তৰৰ পৰা হদাৱা কৰা আৰু  (৬) 

োলাম তিচৰাৱা । ছুন্নি  পাাঁ েটা : (১) জামাি সহকাচৰ োলাি আদায়্ কৰা, (২) কমপচক্ষ তিতনটা িাৰী কৰা, (৩) 

মৃিক পুৰুষ হচল ইমাম িা অকলিৰীয়্া মুছল্লী পুৰুষৰ মূৰৰ সমাচন আৰু মতহলা হচল কঁকালৰ সমাচন তিয়্ হি, (৪) 

িাতিহাৰ উপতৰ অনয এটা েুৰা ও হদীছি িতণমি হদাৱা পাঠ কৰা, আৰু (৫) োলািৰ তপছি িৱচদহ দিনৰ িাচি উঠাই 

তনয়্া কলচক তিয়্ কহ িাকা (নাোই হা/১৯৮৭, ৮৯) ।  

জানাজাৰ োলাি োতৰ িকিীৰি পিা হয়্ । প্ৰিচম মচন মচন জানাজাৰ তনয়্ি কতৰ ‘আল্লাহু আকিৰ্’ কক 

দুই হাি কান্ধ পযমযন্ত উঠাই িাওাঁ হািৰ ওপৰি হসাাঁ  হাি কি িুকুৰ ওপৰি িাতন্ধি  ও আউজুতিল্লাহ তিেতমল্লাহ সহ ছুৰা 

িাতিহা ও অনয ছুৰা পতিি, িুখাৰী হাতদছ ১৩৩৫, জানাজা অধযায়্ ২৩, অনুচচ্ছদ ৬৫ । িাৰ তপছি ২য়্ িকিীৰ  তদি 

আৰু দৰুচদ ইব্ৰাতহম পাঠ কতৰি, িাৰ তপছি ৩য়্ িকিীৰ তদি আৰু মৃিকৰ িাচি হদাৱা পাঠ কতৰি । হদাৱা পাঠ কৰা হিষ 

হচল েিুিম িকিীৰ তদ োলাম তিৰাি, প্ৰিচম হসাাঁ  িাচল আৰু তপছি িাওাঁিাচল, হসাাঁ িাচল এিাৰ োলাম তিচৰাৱাও 

জাচয়্জ আচছ । আনাে, ইিচন ওমৰ, ইিচন আব্বাে ৰাঃ সহ প্ৰমুখ োহািী সকচল প্ৰতি িকিীৰচি হাি উঠাইতছল । 

জানাজাৰ োলাি সিচব্দ আৰু নীৰচি, দুই প্ৰকাচৰ পতিি পাতৰ । ইমাচম সিচব্দ পতিচল মুক্তাদী সকচল আউজুতিল্লাহ 

তিেতমল্লাহ সহ হকিল ছুৰা িাতিহা ও দৰুদ সমূহ মচন মচন পতিি । ইমাচম নীৰচি পতিচল মুক্তাদী সকচল ছুৰা িাতিহা 

ও অনয এটা ছুৰা িিা অনযানয হদাৱা সমূহ পতিি । 

          জানাজাৰ পূচিম কৰণীয়্ কাম হ’ল, মৃিকৰ ঋণ িাতকচল হসয়্া পতৰচিাধৰ িযিস্থা  কৰা, ইয়্াৰ িাচি প্ৰচয়্াজন হচল 

মৃিকৰ সম্পতৰ্ত্ তিক্ৰী কৰা িাঞ্ছনীয়্ । হকাচনা সম্পতৰ্ত্  নািাতকচল তনকটাত্মীয়্ িা সমাচজ এই দাতয়্ত্ব লি লাচগ, তমছকাি 

হাতদছ ২৯১৩, ক্ৰয়্ তিক্ৰয়্ অধযায়্ ১১ ।  

           জানাজাৰ হদাৱা : আল্লাহুম্মাগ তিৰতল হাইয়্ানা ৱা মাইচয়্চিনা  ৱা োতহতদনা  ৱা গা ইতিনা ৱা  োতগতৰনা ৱা 

কাতিতৰনা ৱা জাকাতৰনা ৱ ওনোনা, আল্লাহুম্মা  মান আহ য়্ায়্িাহু তমন্না  িাআহ তয়্তহ আলাল ইেলাতম ৱমান িাৱাি  
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িায়্িাহু তমন্না িািাৱাি িাহু আলাল ই মাতন, আল্লাহুম্মা  লা িাহতৰম না আজৰাহু  ৱলা িাি তিন্না িাঅ’দাহু  । ইয়্াৰ 

িাচদও জানাজাৰ অনয হদাৱাও আচছ । 

        মৃিক তিশু হচল েুৰা িাতিহা, দৰুদ আৰু উপচৰাক্ত হদাৱা পাঠ কৰাৰ তপছি এই হদাৱা পতিি লাচগ : 

আল্লাহুম্মাজ আ’লহু লানা োলািাওাঁ  ৱা িাৰাত্বাওাঁ ৱা যুখৰাওাঁ ৱা আজৰান । 

    হকাচনা িযতক্তৰ মৃিুযৰ আলামি হদখা পাচল হৰাগীৰ কাষি িতহ কতলমা ত্বইতয়্িা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ 

পচিাৱা উতেি, তমছকাি হাতদছ ১৬১৬, জানাজা অধযায়্ ৫, ‘মুমুষম িযতক্তৰ কাষি তক কি লাচগ’ অনুচচ্ছদ ৩, যাচি 

উক্ত হলাক জচন িীচে মুখস্থ িা স্মৰণ কতৰ লি পাচৰ আৰু হিৌতহদৰ স্বীকৃতি িােক এই কতলমাই হয়্চিা হলাক জনক 

জান্নািি তনি পাচৰ । কাৰণ ৰাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইতহ ৱাছাল্লাচম ককতছল, তয িযতক্তৰ হিষ িাকয ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লা 

হ’ হি হসই িযতক্ত জান্নািি প্ৰচিি কতৰি, তমছকাি হাতদছ ১৬২১ । ইয়্াচক িালক্বীন কৰা িুতল হকাৱা হয়্ । এই সময়্ি 

হলাক জনক তক্বিলা মুখী কতৰিলল তিছনা উৰ্ত্ৰ মুৱা কৰাৰ হকাচনা েহীহ হাদীছ নাই । এই সময়্ি মূৰৰ তিিানি িতহ 

েুৰা ‘ইয়্াতেন’ পাঠ কৰা হদীছ ‘যইি’ আিু দাউদ, ইিনু মাজাহ, তমছকাি হাতদছ ১৬২২ । মৃিুযৰ তপছি মৃিকৰ 

তনকটিম িযতক্তচয়্ পতিি লগা হদাৱা : ‘আল্লা হুম্মা আতজৰনী িী মুতেিািী ৱা আখতলিলী খায়্ৰাম তমনহা’ মুেতলম, 

তমেকাি হাতদছ ১৬১৮ । এই সময়্ি পতিি লগা আন এক হদাৱা, তযচটা ৰাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইতহ ৱাছাল্লাচম আিু 

োলামাহ ৰাঃ ৰ িাচি পতিতছল, ‘আল্লা হুম্মাগতিৰ লাহু ৱাৰ িাঅ’ দাৰা জািাহু তিল মাহ তদইতয়্না ৱাখ লুিহু তি 

আতক্বতিহী  তিল গা তিতৰনা, ৱাগ তিৰ লানা ৱালাহু য়্া ৰাব্বাল আ লাতমন; ৱািোহ লাহু তি ক্বািতৰহী ৱা নাওৱাৰ লাহু তি 

হী’, তমেকাি ১৬১৯ ।  

অিযািয চালাত  

           অনযানয োলািৰ তভিৰি উচল্লতখি োলাি হ’ল, ইশ্বৰাক ও োিিৰ োলাি, সূযময ও েন্দ্ৰ গ্ৰহণৰ োলাি, 

োলািুল ইতস্তেক্বা, োলািুল হাজি, োলািুি িওিাহ, োলািুল ইতস্তখাৰা, আৰু োলািুি িেিীহ । এই োলাি সমূহ 

সংচক্ষচপ এচন ধৰণৰ : 

           সূচযমযাদয়্ৰ তপছচি প্ৰিম প্ৰহৰৰ আৰম্ভতণচি পিা োলািক ‘ইশ্বৰাক’, তদ্বপ্ৰহৰৰ আগচি পতিচল ‘োলািুয 

হযাহা’ িা ‘োিি’ৰ োলাি হকাৱা হয়্ । এই োলাি ঘৰি পিা মুস্তাহাি আৰু আিিযকীয়্ িুতল ভিা উতেি নহয়্, ৰাকািৰ 

সংখযা ২, ৪, ৮ আৰু ১২ ।  

           সূযময ও েন্দ্ৰ গ্ৰহণৰ সময়্ি পিা দুই ৰাকাি নিল োলািচক োলািুল ‘কুেুফ্’ ও ‘খুেুফ্’ হকাৱা হয়্ । এই 

োলািি প্ৰতি ৰাকািি ৰুকু দুিাৰ কতৰি লাচগ, েুৰা িাতিহা ও দীঘম তক্বৰাি পিাৰ তপছি ৰুকুি কগ দীঘম ৰুকু কতৰ উঠাৰ  
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তপছি পুনৰ আগিলক কম কদঘমযৰ তক্বৰাি পাঠ কতৰ পুনৰ ৰুকুি যাি লাচগ । ৰুকুৰ পৰা উঠি তেজদা কতৰ পুনৰ প্ৰিম 

ৰাকািৰ দচৰ তদ্বিীয়্ ৰাকাি পতিি  লাচগ  । এই োলাি জামািি পতি হিষি খুৎিা তদি লাচগ । 

    খৰাং িা অনািৃতষ্টৰ সময়্ি আল্লাহৰ ওেৰি তিচিষ পদ্ধতিি সহায়্ তিোতৰ পিা োলািচক ‘োলািুল ইতস্তেকা’ 

হকাৱা হয়্ । মতলন ও  পতৰচ্ছন্ন হপাোক তপতন্ধ গাি োদৰ কল সূচযমযাদয়্ৰ লচগ লচগ ময়্দানি কগ ঈদৰ োলািৰ দচৰ 

আজান, ইকামি অতিহচন জামািি দুই ৰাকাি োলাি আদায়্ কতৰি লাচগ । োলািৰ হিষি আল্লাহৰ প্ৰিংসা কতৰ ও 

ৰাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইতহ ৱাছাল্লামৰ ওপৰি দৰুদ পাঠ কতৰ মুছল্লীৰ সনু্মখি ইতস্তেক্বাৰ গুৰুত্ব সম্পচকম  সংতক্ষপ্ত খুৎিা 

তদি লাচগ । িাৰ তপছি তক্বিলা মুখী কহ তিয়্ কহ গাৰ োদৰ উল্টাি, অিমাৎ োদৰৰ িলৰ অংি ওপৰলল তদি আৰু 

িাওাঁিালৰ অংি হসাাঁ  িাচল তদি, দুই হাি তনজৰ হেচহৰাৰ সমাচন দাতঙ হদাৱা পতিি লাচগ : আলহামদু তলল্লাতহ ৰাতব্বল 

আলাতমন, আৰ ৰাহমাতনৰ ৰাতহম, মা তলতকয়্াও তমতেন । লা ইলাহা  ইল্লাল্লাহু ইয়্াফ্’আলু মা য়্ুতৰদু, আল্লাহুম্মা 

আনিাল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা আনিা । আনিাল গাতনইয়্ু ৱা নাহনুল িুক্বাৰা উ । আনতিল আলায়্নাল গায়্ছা ৱাজ আল 

মা আনিালিা কুওৱািাাঁ ও ৱা িালা গান ইলা হীন । আন এক পদ্ধতিি খুৎিা প্ৰিচম তদ দুই ৰাকাি োলাি আগৰ দচৰ 

আদায়্ কতৰ হদাৱা কতৰি লাচগ । 

     োলািুল হাজি হ’ল তিচিষ হকাচনা কিধ োতহদা পূৰনৰ িাচি আদায়্ কৰা দুই ৰাকাি নিল োলাি । 

োলািৰ হিষি কিঠকি িাশ্বাহুদ পিাৰ তপছি োলাম তিচৰাৱাৰ আগচি তনজৰ প্ৰচয়্াজনীয়্ তিষয়্টিৰ কিা তনয়্িৰ 

মাজি এই হদাৱা পতিি লাচগ, ‘আল্লা হুম্মা ৰাব্বানা আতিনা তিেুনয়্া হাোনািাওাঁ ৱ তিল আ তখৰািী হাোনািাওাঁ ৱতকনা 

আজািান নাৰ’ । 

     আল্লাহৰ  ওেৰি অনুিপ্ত কহ ক্ষমা প্ৰািমনাৰ িাচি তিচিষ ভাচি আদায়্ কৰা দুই ৰাকাি নিল োলািচক 

‘োলািুল িওিাহ্’ হকাৱা হয়্, কিঠকি িাশ্বাহুদ পিাৰ তপছি োলাম তিচৰাৱাৰ আগচি এই হদাৱা পতিি লাচগ, 

‘আস্তাগ তিৰুল্লাহাল লাতজ লা ইলাহা ইল্লা হহাৱাল হাইয়্ুল কাইয়্মুু ৱা িুিু ইলাইতহ’  ।  

             ভতিষযচি কতৰি লগা হকাচনা কাম মংগল হহাৱাৰ উচেচিয আল্লাহৰ পৰা ইংতগি হপাৱাৰ কাৰচণ আদায়্ কৰা 

দুই ৰাকাি োলািচক ‘োলািুল ইচস্তখাৰাহ্’ হকাৱা হয়্, এই োলািি পতিি লগা হদাৱা, ‘আল্লা হুম্মা ইন্নী আস্তাখীৰুকা 

তি’ইলতমকা ৱা আস্তাকতদৰুকা তি কুদৰাতিকা, ৱা আে আলুকা তমন িাজ তলকাল আতজম । িা ইন্নাকা িাক্ব তদৰু ৱলা 

আক্বতদৰু, ৱা িাঅ’লামু ৱলা  আঅ’লামু, ৱা আন্তা আল্লা মুল গুয়্িু, আল্লাহুম্মা ইন কুনিা িাঅ’লামু আন্না হা জাল আমৰা 

খায়্ৰুল লী িী দ্বীনী ৱা মাঅ’ আ তশ্ব ৱা আ’ তকিাতি আমতৰ,িাক্বতদৰহু লী ৱয়্াে তেৰহু লী, েুম্মা িাতৰক লী িীতহ । ৱা ইন 

কুনিা  িাঅ’লামু আন্না হা জাল আিৰা শ্বাৰ ৰুল লী িী দ্বীনী ৱমাঅ’ আতশ্ব ৱআ তক্বিাতি আমৰী, িাছতৰিহু আন্নী 

ৱাছতৰিনী আনহু, ৱাক্্বতদৰ তলয়্াল খায়্ৰা হাযছু কা না েুম্মা আৰতজনী  তিহী’ । ‘হা জাল আিৰা’ৰ ঠাইি কামচটা  
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তিষচয়্ উচল্লখ কতৰি লাচগ, এই হদাৱা পিাৰ সময়্ৰ তিষচয়্ দুটা মি হদখা যায়্ । জাচিৰ ৰাঃ দ্বাৰা িতণমি িুখাৰী হদীছি 

উচল্লখ িকা মচি োলাম তিচৰাৱাৰ তপছচি পতিি লাচগ আনহাচি আিু দাউদি উচল্লখ িকা মচি োলািৰ মাজচি 

পতিি লাচগ ।  অনযানয ছহীহ হাদীছি উচল্লখ িকা  অনুযায়্ী ৰাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইতহ ৱাছাল্লাচম তিচিষ হদাৱা সমূহ 

োলািৰ মাজচি, তিচিষলক তেজদাি আৰু হিষ কিঠকি িাশ্বাহুদ হিষ কৰাৰ তপছি োলাম তিচৰাৱাৰ আগচি পতিতছল 

। হসই তহোচপ ইচস্তখাৰাৰ হদাৱাও হিষ কিঠকি ধীচৰ সুতস্থচৰ কতৰি পাচৰ । োলাম তিচৰাৱাৰ তপছি কতৰচল পলম 

নকতৰ প্ৰিচম হামদ আৰু দৰুদ পতি দুই হাি উঠাই হদাৱা কতৰি লাচগ ।  

     োলািুি িেিীহ োলাি সম্পচকম  হকাচনা েহীহ হাদীছ িতণমি হহাৱা নাই । হেৌদী আৰিৰ স্থায়্ী 

িচটাৱা কতমটি ‘লাজনা দাচয়্মাহ্’ এই োলািক তিদাি আখযা তদ িচটাৱা তদচছ । হকাচনা  হকাচনা আল্লামাই এই 

োলািৰ সপচক্ষ মি তদচলও এচন তিিতকম ি ও সচেহযুক্ত তভতৰ্ত্ৰ ওপৰি ইিাদি নকৰাই মংগল । 

 

চালাতৰ ৰুকুি, িামজব, চূন্নত আমদ   

              ৰুকুন মাচন স্তম্ভ িা অপতৰহাযময তিষয়্, তযচটা ইচ্ছাকৃি িা ভুলক্ৰচম এতৰ তদচল  োলাি িাতিল কহ যায়্ । 
োলািৰ ৰুকুন ৭ (সাি) টা, হযচন : 

মিয়াি বা মিয় হহািা : ছুৰা ‘িাকাৰা’ৰ ২৩৮ নং আয়্ািি আল্লাচহ ককচছ, হিামাচলাক আল্লাহৰ কাৰচণ একতনি 

ভাচি তিয়্ হহাৱা । 

তকবীৰৰ তহমৰিা : ‘আল্লাহু আকিৰ’ িুতল কক দুই হাি কান্ধ িা কাণ পযমযন্ত দাতঙ িুকুৰ ওপৰি িান্ধা । আল্লাচহ ছুৰা 

‘মুোতচ্ছৰ’ৰ ৩ নং আয়্ািি ককচছ, হিামাৰ প্ৰভুৰ কাৰচণ িকিীৰ তদয়্া অিমাি হিচখিৰ প্ৰভুত্ব হঘাষণা কৰা । 

ৰেুলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইতহ ৱোল্লাচম ককচছ, িকিীচৰ িহতৰমাৰ লচগ লচগ োলািৰ মাজি দুতনয়্ািী কিা তেন্তা হাৰাম 

হয়্ আৰু োলাম তিচৰাৱাৰ মাধযমি হালাল হয়্, তমেকাি ৩১২ । 

চুৰা ফামতহা পাঠ : ৰাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইতহ ৱাছাল্লাচম ককচছ, ছুৰা িাতিহা নপিা িযতক্তৰ োলাি শুদ্ধ নহয়্, 

তমছকাি ৮২২, োলাি অধযায়্ ৪ ।  

ৰুকু ও মচজদা কৰা : আল্লাচহ ছুৰা ‘হজ্্জ’ৰ ৭৭ নং আয়্ািি ককচছ, হহ মুতমন সকল হিামাচলাচক ৰুকু কৰা আৰু 

তেজদা কৰা । 

ধীৰ মিৰৰ চালাত আদায় কৰা : আিু হুৰাইৰা (ৰাঃ) দ্বাৰা িতণমি, এজন িযতক্তচয়্ মছতজদি প্ৰচিি কতৰ োলাি আদায়্ 

কৰাৰ তপছি ৰাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইতহ ৱাছাল্লামক োলাম তদয়্াি হিচখচি (ছঃ) োলামৰ উৰ্ত্ৰ তদ মানুহ জনক পুনৰ 
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োলাি আদায়্ কতৰি কচল, কাৰণ হিওাঁৰ োলাি আদায়্ হহাৱা নাতছল । এচনদচৰ মানুহ জচন তিতনিাৰ োলাি আদায়্ 

কতৰচল আৰু প্ৰচিযক িাচৰই ৰাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইতহ ৱাছাল্লাচম হিওাঁক পুনৰ োলাি আদায়্ কতৰি কয়্ । 

অৱচিষি মানুহ জচন আল্লাহৰ কেম খাই কচল হিওাঁ আৰু সুেৰ ভাচি োলাি আদায়্ কতৰি নাজাচন আৰু তিকাই 

তদিলল অনুচৰাধ কতৰচল । হিতিয়্া ৰাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইতহ ৱাছাল্লাচম হিওাঁক ধীৰ –তস্থৰ ভাচি োলাি আদায়্ 

কৰাৰ  তিক্ষা তদচয়্, তমছকাত্, ৭৯০, োলািৰ তিিৰণ্, অনুচচ্ছদ ১০ । 

হেষ ববঠক : হজৰি উচম্ম োলমা (ৰাঃ) ককচছ, ৰাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইতহ ৱাছাল্লামৰ সময়্ি মতহলা  সকচল 

জামািি িৰজ োলািৰ োলাম তিচৰাৱাৰ তপছচি উঠি কগতছল, ৰাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইতহ ৱাছাল্লাম িিা পুৰুষ মুছল্লী 

সকচল তকছু সময়্ িতহ িাতকতছল । ৰাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইতহ ৱাছাল্লাম তিয়্ হহাৱাৰ তপছি হহ হিওাঁচলাক তিয়্ 

কহতছল, িুখাৰী, তমছকাি ৯৪৮ । ইয়্াৰ দ্বাৰা প্ৰমাণ হয়্ হয হিষ কিঠকি িহা আৰু োলাম তিচৰাৱাই হসই সময়্ৰ 

তনয়্তমি ছুন্নি আতছল । 

     কঠিন অসুখ িা হকাচনা কাৰণি অপাৰগ কহ উপচৰাক্ত ৰুকুন সমূহ আদায়্ কৰা সম্ভি নহচল, িতহ, শুই িা 

ইংতগিি োলাি আদায়্ কতৰি লাতগি, কাৰণ জ্ঞান িকা অৱস্থাি োলািৰ মাি নাই ।  

                োলািৰ ৱাতজি ৮ (আঠ) টা, তয হকইটাৰ তয হকাচনা এটা ইচ্ছাকৃি ভাচি এতৰ তদচল োলাি িাতিল হয়্ তকন্তু 

ভুলক্ৰচম এতৰচল ‘েহু তেজদা’ তদি লাচগ । ৱাতজি আঠ টা এচন ধৰণৰ :  

১. ‘িকিীচৰ িহতৰমা’ িাচদ আন িকিীৰ সমূহ হকাৱা, তমছকাত্, ৭৯৯,  

২. ৰুকুি িেিীহ পিা, তমছকাি ৮৮১,   

৩. ৰুকুৰ পৰা উচঠাচি ‘োতম আল্লাহু তলমান হাতমদাহ্’ হকাৱা, তমছকাি ৮৭০, ৭৪, ৭৫,  

৪.  ৰুকুৰ পৰা উঠাৰ তপছি ‘ৰাব্বানা লাকাল হামদ্’ িা ‘আল্লাহুম্মা ৰাব্বানা লাকাল হামদ পিা, িুখাৰী ৭৩২ ৰ পৰা ৭৩৫,  

৫. তেজদাি িেিীহ পিা তমছকাি ৮৮১,  

৬. দুই তেজদাৰ মাজি তস্থৰ কহ িতহ হদাৱা পিা, ইিনু মাজাহ ৮৯৭, আিু দাউদ ৮৫০,  

৭. প্ৰিম কিঠকি িতহ িাোহুদ পিা, তমছকাি ৯০৯,  

৮. োলামৰ মাধযমি োলাি হিষ কৰা, তমছকাি ৩১২ ।  

            োলািৰ িৰজ ও ৱাতজি িাদ তদ িাকী সকচলা ছুন্নি, তকছু সংখযক ছুন্নি এচন ধৰণৰ : ১. জুম্মাৰ িৰজ োলাি 

িাচদ তদনৰ সকচলা  োলাি তনৰচি পিা আৰু ৰাতিৰ িৰজ োলাি সিচব্দ পিা, ২. প্ৰিম ৰাকািি ছুৰা িাতিহাৰ পূচিম  
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মচন মচন আউজুতিল্লাহ – তিেতমল্লাহ পিা আৰু িাতিহাৰ তপছি ছুৰাৰ পূচিম  তিেতমল্লাহ পাঠ কৰা, ৩. োলািি পতিি লগা 

সকচলা হদাৱা পাঠ কৰা, ৪. িুকুৰ ওপৰি দুই হাি িান্ধা, ৫. ৰাফ্’উল ইয়্াদাচয়্ন কৰা, ৬. ছুৰা িাতিহাৰ তপছি সিচব্দ 

আতমন হকাৱা, ৭. তেজদাি হযাৱাৰ সময়্ি হাি আগচি মাটিি ৰখা, ৮. তদ্বিীয়্ ও েিুিম  ৰাকািৰ িাচি তেজদাৰ পৰা তিয়্ 

হওাঁচি ক্ষচন্তক সময়্ িতহ তিয়্ হহাৱা, ৯. তিয়্ হহাৱা সময়্ি দুই হাি মুঠি মাতৰ মাটিি ভৰ তদ তিয়্ হহাৱা , ১০. দৃতষ্ট 

তেজদাৰ স্থানি ৰখা, ১১. িাশ্বাহুদ পিা সময়্ি হসাাঁ  হািৰ িুিা আঙুতল মধযমা আঙুতলৰ সচি লগাই ঘূৰণীয়্া কতৰ মুঠিমাতৰ 

িজম নী আঙুতল তিয়্ কতৰ লৰাই িকা, ১২. ৰুকু ও তেজদাি িেিীহ এিাৰিলক হিতে পিা, ১৩. ৰুকুৰ পৰা উঠাৰ তপছি 

‘ৰাব্বানা লাকাল হামদ্’ৰ লগি অতিতৰক্ত ভাচি ‘হামদান কাতেৰান িতয়্যিান মুিাৰাকান তিহ্’ পাঠ কৰা, ১৪. তেজদাি 

দুই হািৰ আঙুতল তমলাই ৰখা, ১৫. ৰুকুি দুই হািৰ আঙুতল িাাঁ ক ৰখা, ১৬. িাশ্বাহুদ পিা সময়্ি দুই হািৰ আঙুতল 

তকিলা মুখী কতৰ স্বাভাতিক ভাচি ৰখা, ১৭. তেজদাি দুই ভতৰ তিয়্ কতৰ হগাচৰাহা দুটা তমলাই ৰখা, ১৮. তিয়্ কহ িকা 

অৱস্থাি দুই ভতৰৰ স্বাভাতিক দূৰত্ব (দুই কান্ধৰ সমান্) ৰখা, ১৯. জামািি কাষৰ মুছল্লীৰ কান্ধৰ লগি কান্ধ আৰু ভতৰৰ 

লগি ভতৰ তমলাই ৰখা, ২০. হিষ িাশ্বাহুদি িাওাঁ ভতৰ হসাাঁ  ভতৰৰ িচলতদ পাৰ কতৰ তনিম্বৰ ওপৰি িহা আৰু প্ৰিম 

িাশ্বাহুদি িাওাঁভতৰৰ পিাৰ ওপৰি িহা ।  

চহু মচজদা  

          োলািি ভুলক্ৰচম ৱাতজি এতৰ তদচল হিষ কিঠকৰ িাশ্বাহুদ পিাৰ হিষি োলাম তিচৰাৱাৰ পূচিম ‘েহু তেজদা’ 

তদি লাচগ । ৰাকািৰ গণনা ভুল হচল িা সচেহ হচল িা কম হিতে হচল িা প্ৰিম কিঠকি নিতহ তিয়্ কহ গচল ইিযাতদ 

কাৰণি িিা মুক্তদীৰ মাধযমি ভুল সংচিাধন কতৰচল ‘েহু তেজদা’ আিিযক হয়্ । 

মিয়ি : ১. োলাি পতি িকা অৱস্থাি ইমাচম তনজৰ ভুলৰ তিষচয়্ তনতশ্চি হচল িা মুক্্তদীচয়্ হলাকমা তদ জনাচল হিষ 

কিঠকি িাশ্বাহুদ পিাৰ তপছি িকিীৰ তদ দুটা তেজদা এচকলচগ তদয়্াৰ তপছি োলাম তিৰাি, তমছকাি ১০১৮, ‘েহু’ 

অনুচচ্ছদ । 

২. যতদ ৰাকাি হিতে পতি োলাম তিচৰাৱাৰ তপছি ভুল ধৰা পচৰ, হিতিয়্াও আগৰ দচৰ িকিীৰ তদ েহু তেজদা কতৰ 

োলাম তিৰাি, তমছকাি ১০১৬, োলাি অধযায়্ ৪, ‘েহু’ অনুচচ্ছদ ২০ । 

৩. যতদ ৰাকাি কম পতি োলাম তিৰাই তদচয়্, হিতিয়্া িকিীৰ তদ তিয়্ কহ ৰাকাি সমূ্পণম কতৰ োলাি আদায়্ কতৰ োলাম 

তিৰাব্, িাৰ তপছি িকিীৰ সহ দুটা ‘েহু তেজদা’ তদ পুনৰ োলাম তিৰাব্, মুৰ্ত্ািাক্ব আলাইহ্, তমছকাি ১০১৭ ।  

৪. োলািৰ কম-হিতে হচল োলাম তিচৰাৱাৰ আগি িা তপছি দুটা ‘েহু তেজদা’ তদি লাচগ, মুছতলম ১২৮৭, েহু 

অনুচচ্ছদ১৯ ।  

     মুঠ কিা ‘েহু তেজদা’ োলাম তিচৰাৱাৰ পূচিম িা পাছি দুই ভাচি জাচয়্জ আচছ, তকন্তু িাশ্বাহুদ পতি হকিল 

হসাাঁ  িাচল োলাম তিৰাই দুটা েহু তেজদা তদ পুনৰ িাোহুদ ও দৰুদ পতি দুচয়্ািাচল োলাম তিচৰাৱাৰ প্ৰেতলি প্ৰিাৰ  
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হকাচনা তভতৰ্ত্ নাই, তমৰািুল মািািীহ ২য়্ খণ্ড পৃঃ ৩২, ৩৩, ৩য়্ খণ্ড পৃঃ ৪০৭, হাতদছ নম্বৰ ১০২৪ ৰ আচলােনা দ্ৰষ্টিয 

। েহু তেজদাৰ তপছি িাশ্বাহুদ পিাৰ তিষচয়্ ইমৰান তিন হুছাইন (ৰাঃ) দ্বাৰা িতণমি হদীছটি যইি, আিু দাউদ্, ইৰৱাউল 

গালীল্, হাতদছ ৪০৩, ২য়্ খণ্ড পৃঃ ১২৮, ১২৯ । 

      ইমামৰ ভুল হচল পুৰুষ মুক্তদীচয়্ সিচব্দ ‘েুিহান আল্লাহ্’ িুতল কক আৰু মতহলা মুক্তদীচয়্ হাচিচৰ োপতৰ 

িজাই হলাকমা তদি লাচগ ।  
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