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নাভাযম প্রচলরত বুর-ত্রুলি 

বূলভকা: ফবযেষ্ঠ ५ফাদত ছারাত ४দায় কযায ক্ষেযে ভুলভন ফবালধক তকব যফ। মথাম্ভফ 

লনবূবরবাযফ ছারাত ম্পাদন কযযত যচষ্ট যফ। ছারাযতয পযম , য়ালজফ, ুন্নাত এফ१ 

ছারাযতয ূফবায লফলয়গুযরা গুরুত্বকাযয লফশুদ্ধবাযফ ারন কযযফ। তায ছারাত নফী 

ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু ४রা५ল য়া াল্লাভ এয ছারাযতয াযথ লভরযছ লক না তা লনলিত যয় 

লনযফ। লকন্তুফা-ফ ३ফস্থা লক ? ফতবভাযন ভুরভানযদয ছারাযতয ३ফ স্থা ক্ষদখযর ভযন য়না 

ক্ষম তাযা ছারাযতয ভত ক্ষেষ্ঠ ५ফাদতলি ४দায় কযযছন না লক কযযছন? ক্ষদখা মায় ३লধকা१ 

ক্ষরাযকয ছারাত লফলবন্ন ধযযেয বুযর বযা।  

४ভযা লনযে এভন লকছু বুর -ত্রুলিয ७যল্লখ কযলছ ক্ষমগুযরা ভুছল্লীযদয ভযধে ক্ষদখা মায় ; ३থচ 

তা ক্ষথযক তকব থাকা কযরয জনে জরুযী।  

১) তাড়াহুড়া কযয মু কযা२  নাভাম ধযায জনে তাড়াহুড়া কযয মু কযায কাযযে ३যনক 

ভয় ক্ষকান ক্ষকান স্থাযন ালন ক্ষৌ०যছ না। শুকনা যযয় মায় লফলবন্ন ३যেয ক্ষকান ক্ষকান স্থান। 

३থচ ক্ষকান স্থান শুকনা ক্ষথযক ক্ষগযর ক্ষ५ মু লদযয় ছারাত লফশুদ্ধ যফ না। 

২) ক্ষাফ  ায়খানায চা ক্ষযযখ ছারাত ४দায় কযা२ যাূরলু্লাহ  াল্লাল্লাহু ४রা५ল য়া 

াল্লাভ  ফযরন, ٌِ ُّ اْنَأْخَثَثا َٕ ٌَُذاِفُؼ ُْ ََٔنا   খাদে ७লস্থত যর এফ१" َنا َصَهاَج ِتَحْضَشِج انَّطَؼاِو 

দুলি নাাক ফস্তুয (ক্ষাফ-ায়খানা) চা থাকযর ছারাত যফ না। (ভুলরভ) 

৩) দ্রুততায াযথ ক্ষদৌলড়যয় নাভাযম যীক য়া२  ३যনযক ५ভাযভয াযথ তাকফীযয 

তাযীভা ায়ায জনে ফা রুকু  ায়ায জনে ক্ষদৌলড়যয় ফা দ্রুত ক্ষ०যি ছারাযত াভীর য়। 

३থচ এিা লনললদ্ধ। যাূরলু্লাহ  াল্লাল্লাহু ४রা५ল য়া াল্লাভ  ফযরন,  ًَِد انَّصَهاُج َفَها ِإَرا ُأِقٍ

ًُٕا ََٔيا َفاَذُكْى َفَأِذ ًَا َأْدَسْكُرْى َفَّصُهٕا  ٍُْكُى انَسِكٍَُُح َف ٌَ َػَه ًُْشٕ َْا َذ َْٔأُذٕ  ٌَ ْٕ َْا َذْسَؼ  মখন"  َذْأُذٕ

নাভাযময ५কাভত প্রদান কযা য় তখন তাড়াহুড়া কযয নাভাযময লদযক ४যফ না। ফয१ 

ধীয-স্থীয এফ१ প্রা লিয াযথ ক্ষ०যি ক্ষ०যি ४গভে কযযফ। ३ত२য নাভাযময মতিুকু ३१ 



াযফ তা ४দায় কযযফ। ४য মা ছুযি মাযফ তা (५ভাযভয ারাযভয য) ূেব কযয লনযফ।" 

(ফুখাযী  ভুলরভ)  

৪) জায়নাভাম াক কযায জনে দুয়া াঠ কযা२  ५ন্নী য়াজ্জাহ তু ... ফযর জায়নাভাম াক 

কযায জনে দুয়া াঠ কযা য়। এলি একলি লফদ४ত। ক্ষকননা জায়নাভাম লফে থাকযর দুয়া 

না ড়যর ছারাত যফ। ४য জায়নাভাম নাাক থাকযর াজায দুয়া ড়যর তা াক 

যফ না। তাছাড়া এ३ফস্থায় দুয়া াঠ কযা নফীজীয ছারাযতয দ্ধতীযত প্রভালেত নয়। 

৫) ছারাত শুরুয ভয় ভুযখ লনয়ত ७চ্চাযে কযা२  নায়া५তু ४ন ... ফযর ভুযখ লনয়ত 

७চ্চাযে কযা ४যযকলি লফদ४ত। ক্ষকননা এয যে ক্ষকান ছী াদীছ ক্ষতা দূযযয কথা 

ক্ষকান ম६প াদীছ ায়া মায় না। এ বাযফ লনয়ত না যাূরলু্লাহ  াল্লাল্লাহু ४রা५ল য়া 

াল্লাভ  না ছাাফাযয় ক্ষকযাভ না তাযফ६ন না তাযফ-তাযফ६ন না চায ५ভাযভয ক্ষক কযযযছন। 

এিা ক্ষকান ফুমগুব ফেলিয ততযী কযা প্রথা। তায াযথ ५রাযভয ক্ষকান ম্পকব ক্ষন५। ুতযা१ 

তা ফজবন কযা প্রযতেক ফেলিয জনে পযম। লনয়ত যেয ३থব-५চ্ছা ফা ঙ্কল্প কযা। ४য তা 

३িযয য় ভুযখ নয়। ুতযা१ ক্ষকান লকছ ুকযায জনে ३িযয ५চ্ছা ফা ঙ্কল্প কযযর५ ক্ষ 

কাযজয লনয়ত যয় ক্ষগর। তা ভুযখ ফরযত যফ না।  

৬) নাবীয নীযচ াত ফা०ধা२ এযেযে ४ভাদ  ४ফু দা८দ ফলেবত াদীছলি দরীর লযযফ 

ক্ষ কযা য়। ४রী (যা२) ফযরন, ুন্নাত যচ্ছ ছারাযত ডান াতযক ফাভ াযতয ७য 

ক্ষযযখ নাবীয নীযচ যাখা।  লকন্তু াদীছলিয নদ দুফবর , তা५ ७া ४ভরযমাগে নয় । তায 

লফযীযত ছী াদীছ যচ্ছ ডান াতযক ফাভ াযতয ७য ক্ষযযখ ফুযকয ७য যাখা। 

(াদীছলি য়াযয়র লফন হুজয (যা२) এয ফযাযত ४ফু দা८যদ ফলেবত যয়যছ।)  

৭) লজদায স্থাযন দৃলষ্টাত না কযা२  ४কাযয লদযক ফা ३নে লদযক দৃলষ্টাত কযায পযর 

ছারাযত বুর যয় মায় এফ१ ভযনয ভাযঝ নানান কথায ৃলষ্ট য়। ३থচ দৃলষ্ট নত যাখা এফ१ 

াফবেলেক দৃলষ্ট লজদায স্থাযন যাখায জনে লনযদব যযয়যছ। তযফ তাাহুদ ३ফস্থায় ডান 

াযতয তজবনী খাড়া ক্ষযযখ তা নাড়াযত যফ এফ१ তায প্রলত দৃলষ্ট যাখযত যফ। নফী াল্লাল্লাহু 

४রা५ল য়া াল্লাভ ফযরন, "লক যয়যছ লকছ ুক্ষরাযকয, তাযা ছারাতযত ३ফস্থায় ४কাযয 



লদযক দৃলষ্টাত কযয? তাযয লতলন কযঠায ে ফেফায কযয ফযরন , "তাযা এযথযক লফযত 

যফ; ३নেথা তাযদয দৃলষ্ট লি লছলনযয় ক্ষনয়া যফ।" (ফুখাযী  ভুলরভ) 

ছারাত ३ফস্থায় ডাযন -ফাযভ দৃলষ্টাযতয ফোাযয নফী াল্লাল্লাহু ४রা५ল য়া াল্লাভ ক্ষক 

লজযে কযা যর লতলন ফযরন , "এিা যচ্ছ ফান্দায ছারাত ক্ষথযক লকছু ३१ য়তাযনয 

লছলনযয় ক্ষনয়া।" (ফুখাযী) 

৮) তাকফীয, কযু४ন ক্ষতরায়াত  ছারাযতয ३নোনে দুয়ায ভয় ক্ষঠা०ি না নলড়যয় শুধু ভযন 

ভযন ফরা२ এলি একলি ফহুর প্রচলরত বুর। ५ভাভ নফফী ফযরন , ५ভাভ ছাড়া ३নে ফায জনে 

ুন্নাত যচ্ছ ফলকছু চযু চুয াঠ কযা। চুয চুয ফরায ফবলনে ীভা যচ্ছ লনযজযক 

ক্ষানাযনা- মলদ তায েফে লি লঠক থাযক এফ१ কথায় ক্ষকান জড়তা না থাযক। এ লফধান 

কর ক্ষেযে লিযাত াঠ, তাকফীয, রুকু লজদায তাফীহ  প্রবৃলত। তাছাড়া ক্ষঠা०ি না নাড়াযর 

ক্ষতা তাযক ড়া ফরা চযরনা। কাযে ४যফীযত এভন ३যনক ३েয ४যছ ক্ষঠা०ি না নাড়াযর 

মায ७চ্চাযে५ যফ না।  

৯) ছানা এফ१ ४८মুলফল্লাহ  াঠ না কযয যালয লফলভল্লাহ  যড় যূা পালতা াঠ কযা।  

ছানা  ४८মলুফল্লাহাঠ কযা ভুস্তাাফ। 

১০) ূযা পালতা াঠ না কযা२  লফযল কযয ५ভাযভয লছযন ছারাত ४দায় কযায ভয় 

ূযা পালতা ३যনযক যড় না। ३থচ ুযা পলতা ছাড়া ছারাত য় না। নফী াল্লাল্লাহু 

४রা५ল য়া াল্লাভ ফযরন , "ক্ষম ফেলি এভন ছারাত ড়র মাযত ূযা পালতা যড় না५ 

ক্ষ ছারাত ত্রুলিূেব , ত্রুলিূেব, ত্রুলিূেব তথা ३ম্পূেব।  (ফুখাযী  ভুলরভ ) যাূরলু্লাহ  

যাূরলু্লাহ  াল্লাল্লাহু ४রা५ল য়া াল্লাভ একদা পজযযয ছারাত ক্ষযল ভুছল্লীযদয 

ফরযরন, ক্ষতাভযা লক ५ভাযভয লযছ লযছ লকছু াঠ কয ? ४ভযা ফররাভ , া०, দ্রুত কযয 

যড় ক্ষন५। লতলন ফরযরন , এরূ কযযা না। তযফ ূযা পালতা যড় লন। ক্ষকননা ক্ষম ফেলি 

এ ূযা ড়যফ না তায ছারাত যফ না। (४ফু দা८দ, লতযলভমী) 

১১) ५ভাযভয য়ারয ময়াল্লীন ফরায য ক্ষকান ক্ষকান ভুছল্লী ४ভীন ফরায য ४যযা ফালড়যয় 

ফযর য়াযর য়ালর দা५য়ো য়া লরর ভুলরভীন। এিা ুন্নাত ফলবূবত কাজ। 



১২) দন্ডায়ভান এফ१ ফাফস্থায় লঠ ক্ষাজা না যাখা२ ক্ষমভন লঠ কু०যজা কযয যাখা ফা ডাযন -

ফাযভ ক্ষযর থাকা। ३নরুূবাযফ রুক ু লজদায় লঠ ক্ষাজা না যাখা। 

যাূরলু্লাহ  াল্লাল্লাহু ४রা५ল য়া াল্লাভ  ফযরন, ক্ষম ফেলি রুকু-লজদায় লঠ ক্ষাজা কযয 

না, ४ল্লাহ  তায ছারাযতয লদযক দৃলষ্টাত কযযফন না।  (ত্বফযানী ছী নযদ ) লতলন ४যযা 

ফযরন, َٔانُسُجَٕد ًُٕا انُشُكَٕع  ক্ষতাভযা রুকু  লজদা লযূেবরূয ४দায় কয।" َأِذ  (ফুখাযী 

 ভুলরভ) 

১৩) রুকু ३ফস্থায় প্রালি  ধীযস্থীযতা ३ফরম্বন না কযা२ ক্ষদখা মায় ३যনক ভানলু তাড়াহুড়া 

কযয ছারাত ४দায় কযযত লগযয় বারবাযফ রুকু-লজদা কযয না। রুকযু ভয় লঠ ক্ষজা না 

কযয ভাথািা একিু নীচু কযয। ক্ষভাযযগয ক্ষঠাকয ক্ষদয়ায ভত কযয লজদা কযয। ३থচ এবাযফ 

ছারাত ४দায়কাযীযক াদীযছ লনকষৃ্ট ছারাত ক্ষচায ফরা যয়যছ। ४য তায ছারাত লফশুদ্ধ 

যফ না।  মায়দ লফন য়াাফ ক্ষথযক ফলেবত। লতলন ফযরন , হুমায়পা (যা२) ক্ষদখযরন জননক 

ফেলি ३ূেবরূয রু কু-লজদা কযযছ। লতলন তাযক ফরযরন , তুলভ ক্ষতা ছারাত ४দায় কযযা 

লন। তুলভ মলদ এ ३ফস্থায় ভৃতুে ফযে কয , তযফ ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু ४রা५ল য়া াল্লাভযক 

४ল্লাহ  ক্ষম লপতযাত (ফা তফলষ্ট ফা ५রাভ ) লদযয় ক্ষপ্রযে কযযযছন , তুলভ তা লবন্ন ३নে 

লপতযাযতয ७য ভৃতুে ফযে কযযফ। (ফুখাযী  ভুলরভ)  

४ফু হুযায়যা (যা२) নফী াল্লাল্লাহু ४রা५ল য়া াল্লাভ ক্ষথযক ফেবনা কযযন। লতলন 

ক্ষদখযরন, এক ফেলি ভলজযদ নফফীযত প্রযফ কযয (দ্রুত) ছারাত ४দায় কযর। তখন 

নফী াল্লাল্লাহু ४রা५ল য়া াল্লাভ তাযক ফরযরন , "তুলভ লপযয লগযয় ছারাত ४দায় কয। 

ক্ষকননা তুলভ ছারাত५ ४দায় কযযা লন।" (ফুখাযী) 

১৪) রুকু ক্ষথযক ७ঠায য ক্ষকান ে ফালড়যয় ফরা२ ক্ষমভন ক্ষক७ ক্ষক७  যাব্বানা রাকার াভদু 

ফরায য য়াশ  শুকরু ে ফালড়যয় ফযর। এিা ুন্নাত দ্বাযা প্রভালেত নয়। 

১৫) যপ७র ५য়াদায়ন না কযা२ ३লধকা१ ভুছল্লী শুধুভাে তাকফীয তাযীভা (ছারাত শুরুয 

ভয় তাকফীয ) ফরায ভয় যপ७র ५য়াদায়ন ফা াত ७যতারন কযয থাযক ; লকন্তু 

যফতবীযত রুকযু ४যগ  যয তা কযয না। ४ফায ३যনযক তাকফীয তাযীভায ভয় 

কযয না। এিা ুন্নাত লফযযাধী। ক্ষকননা ছীহ  ফুখাযী  ভুলরভ লফলবন্ন গ্রযেয একালধক 



ছী াদীছ দ্বাযা প্রভালেত যয়যছ ক্ষম , ७ি ক্ষেে ভূয নফী াল্লাল্লাহু ४রা५ল য়া 

াল্লাভ াত ७যতারন কযযযছন। ४ফদুল্লাহ  লফন ভায (যা२) ক্ষথযক ফলেবত। লতলন ফযরন , 

४লভ ক্ষদযখলছ যাূরলু্লাহ  ছারাত ড়যত দা०লড়যয় দুাত কা०ধ ফযাফয ७ঠাযতন। রুকুয 

তাকফীয ফরায ভয় এভনলি কযযতন এফ१ রুকু ক্ষথযক ভাথা ७ঠাফায ভয় এরূ কযযতন 

এফ१ ফরযতন ালভ४ল্লাহু লরভান াভীদাহ । (ফুখাযী া ন१ / ৬৯২) ুতযা१ ভামাযফয 

ক্ষদাা५ লদযয় এ५ ুন্নাযতয প্রলত ४ভর না কযা নফী াল্লাল্লাহু ४রা५ল য়া াল্লাভ  তা०য 

४দবযক প্রতোখোন কযায५ নাভািয।  

১৬) ছারাযত লজদা কযায ভয় াতলি ३ে লযূেবরূয ভালিযত না যাখা२ ४ফদুল্লাহ  লফন 

४ব্বা (যা२) ক্ষথযক ফলেবত। লতলন ফযরন , নফী াল্লাল্লাহু ४রা५ল য়া াল্লাভ াতলি 

३যেয ७য লজদা কযযত ४লদষ্ট যয়যছন। ভুখভণ্ডর (নাক  কার) দুাত, দুা०ি,ু দুা। 

(ফুখাযী) লকছু ক্ষরাক লজদা কযায ভয় দুলি া াভানে একিু ७লঠযয় যাযখ ফা এক া 

३নেলিয ७য যাযখ। ३নুরূবাযফ ক্ষক७ ক্ষক७ শুধু কার ভালিযত যাযখ নাক যাযখ না। 

এরূ কযা ুন্নাযতয লযেী।  

७যল্লখে ক্ষম , ক্ষক७ ক্ষক७ ফযর থাযক লজদা কযায ভয় ४যগ নাক যাখযত যফ তাযয 

কার যাখযফ। ४য লজদা ক্ষথযক ७ঠায ভয় ४যগ কার ७ঠাযফ তাযয নাক। এরূ 

খু०লিনালি াথবকে ५রাযভ ক্ষকাথা ক্ষন५। এগুযরা লনছক ফাড়াফালড়।  

১৭) দুলজদায ভযধে তজবনী ४েুর নাড়াযনা२  একাজ ুন্নাত ক্ষথযক প্রভালেত নয় ; ফয१ 

প্রভালেত যচ্ছ , তাাহ হুযদ ফয তাাহ হুদ ড়াফস্থায় শুরু ক্ষথযক ক্ষল মব ি তজবনী ४েুর 

নড়াযত যফ। ४য এিা५ যচ্ছ ুন্নাত। 

১৮) তাাহুযদয ভয় ४েুর না নড়াযনা२ ३লধকা१ ভানলু শুধুভাে  ४াদু ४ন রা५রাা  

ফরায ভয় তজবনী ফা াাদত ४েুর ७ঠায় এফ१  ५ল্লাল্লাহু... ফরায ভয় ४েুর নালভযয় 

ক্ষদয়। এ ধযযেয লনয়ভ াদীযছ ক্ষকাথা ফলেবত য়লন। ফয१ ছীহ াদীছ ३নমুায়ী লনয়ভ যচ্ছ 

তাাহ্হহুযদ ফয শুরু ক্ষথযক ক্ষল মবি ७ি ४েুর ७লঠযয় যাখযত যফ এফ१ নাড়াযত যফ। 

"নফী  ফাভ াযতয তারু ফাভ া०িুয ७য লফলছযয় লদযতন , ४য ডান াযতয ফগুযরা ३েুরী 

ভুলষ্টফদ্ধ কযয তজবনী দ্বাযা লকফরায লদযক ५লেত কযযতন এফ१ ক্ষলদযক দৃলষ্ট লনযে 

কযযতন।" (ছীহ ভুলরভ)  



১৯) তাাহ্হহুযদ ফয দরূদ াঠ কযায ভয় [া५যয়েযদনা] ে ফৃলদ্ধ কযয াঠ কযা२ াযপম 

५ফনু াজায (য२) ফযরন, দুয়া লমলকযযয ক্ষেযে াদীযছ প্রভালেত োফরী ७চ্চাযে কযা५ 

ুন্নাত ম্মত। 

তাছাড়া ক্ষকান াদীছ, ছাাফী ফা তাযফ६যদয ४ভর ক্ষথযক এয ক্ষকান প্রভাে ক্ষন५।  

২০) লতন ফা চায যাকা४ত লফলষ্ট ছারাযতয ক্ষল তাাহ্হহুযদ তায়বারুক না কযা२ ३লধকা१ 

ভুছল্লী ফ ধযযেয তাাহ্হহুযদ ফয ५পযতযা কযয। (५পযতযা যচ্ছ, ডান া খাড়া ক্ষযযখ 

ফাভ াযয়য ७য ফা। ४য তায়বারুক যচ্ছ , ডান া খাড়া ক্ষযযখ ফাভ াযক ডান াযয়য 

নীচ লদযয় াভযনয লদযক ফালড়যয় লদযয় লনতযম্বয ७য ফা। ) ४ফু হুভা५দ াযয়দী (যা:) 

ফযরন, যাূরলু্লাহ  যাূরলু্লাহ  াল্লাল্লাহু ४রা५ল য়া াল্লাভ মখন দুযাকাযত ফযতন তখন 

ফাভ াযয়য ७য ফযতন , ডান া খাড়া যাখযতন। ४য মখন ক্ষল যাকাযত ফযতন তখন 

ফাভ াযক (ডান ায নীচ লদযয়) াভযনয লদযক ফালড়যয় লদযতন এফ१ ডান া খাড়া কযযতন 

তাযয লনতযম্বয ७য ফযতন। (ছীহ ফুখাযী)  

২১) দুলদযক ারাভ ক্ষপযাযনায ভয় ভাথা ঝা०কাযনা२ রেে কযা মায় কলতয় ভুছল্লী ারাভ 

ক্ষপযাযনায ভয় ভাথািা একিু ७য লদযক ७ঠযয় ४ফায নীযচ নাভায়। ७বয় লদযক এরূ 

কযয। ३থচ এিা ুন্নাযত যাূযরয লফযীত কাজ। যাূরলু্লাহ াল্লাল্লাহু ४রা५ল য়া 

াল্লাভ ডান লদযক ারাভ ক্ষপযাযনায ভয় ফরযতন , ४স্ ারাভু ४রা५কভু য়া 

যাভাতুল্লাহ। ক্ষ ভয় তা०য ডান গাযরয শুভ্র ३१ লছন ক্ষথযক ক্ষদখা ক্ষমত। ४য ফাভ লদযক 

ারাভ ক্ষপযাযনায ভয় ফরযতন, "४স্ ারাভু ४রা५কভু য়া যাভাতুল্লাহ। ক্ষ ভয় তা०য 

ফাভ গাযরয শুভ্র ३१ ক্ষদখা ক্ষমত।" (লতযলভমী, নাা६, ४ফু দা७দ) 

২২) ারাভ ক্ষপযাযনায য দু  াযয ভুছল্লীযক ারাভ লদযয় ভুাপাা কযা२  এফোাযয 

ায়খুর ५রাভ ५ভাভ ५ফনু তায়লভয়া (য:)ক্ষক প্রশ্ন কযা যর লতলন ফযরন , ছারাত ক্ষল 

কযয াযয ভুছল্লীয াযথ ভুছাপাা কযা ুন্নাত নয় ; ফয१ এলি একলি একলি লফদ४ত। 

(ভাজভু পাতায়া ২৩/২৩৯) 

২৩) ছারাত ক্ষযল জাভাতফদ্ধবাযফ দু४ (ভুনাজাত) কযা२ পযম ছারাত ক্ষল যর५ ५ভাভ 

ভুিালদ লভযর দরফদ্ধ যয় ভুনাজাত একলি ফহুর প্রচলরত কাজ। ভুরভানগে ফোকবাযফ 



এবাযফ দু४ কযয ४যছ। ३থচ নফী কযীভ যাূরলু্লাহ  াল্লাল্লাহু ४রা५ল য়া াল্লাভ  

ক্ষথযক এফোাযয ক্ষকান াদীছ ায়া  মায় না। ছাাফী তাযফ६যদয মুযগ এয ছীহ নদ 

লবলতক ক্ষকান প্রভাে লভযর  না। এভনলক নফীলজ ক্ষথযক ছীহ ক্ষতা দূযযয কথা ম६প ফা ভমু 

ফেবনা ায়া মায় না। তা५ একাজ ম্পূেব ুন্নাত লফযযাধী ফা লফদ४ত। মা লযতোগ কযা 

প্রযতেক ভুরভাযনয ७য পযম। দু२খজনক যর তে ক্ষম , ফতবভাযন ভুরাভানগে এ५ 

লফদ४তলিযক একলি ুন্নাত ক্ষতা ফযি५  ফয१ পযযময ভত५ ভযন কযয। মায কাযযে ४লন 

ক্ষদখযফন, মলদ ४লন পযম ছারাত ক্ষযল যাূরলু্লাহ  এয লঠতফে ছীহ াদীযছ প্রভালেত 

দু४ লমলকযয ভাগুর ন , যদয াযথ লফদ४তী ভুনাজাযত যীক না ন - তযফ ३নোনে 

ভুছল্লীযা ४নায প্রলত ফা०কা নজযয ক্ষদখযফ , ক্ষমন ४লন ভস্তফড় একলি ३যাধ কযযছন। ! 

४য ५ভাভ াযফ মলদ কখযনা এ५ ভুনাজাত ক্ষছযড় ক্ষদয় তযফ ३যনক ক্ষেযে তায চাকযুী 

লনযয় িানািালন শুরু যয় মাযফ। 

২৪) ূযফবয কাতায েূব না কযয५ নতুন কাতায শুরু কযা२  ভলজযদয প্রস্থতা দীঘব য়ায 

কাযযে ফা তাড়াহুড়া কযয যাকা४ত ধযায জনে ३যনক ভানলু ३রতা কযয ४যগয কাতায 

ূেব না কযয५ নতুন একলি কাতায শুরু কযয ক্ষদয়। পযর যফতবীযা তাযদয াযথ এয 

যীক য় এফ१ ३যনক ভয় ४যগয কাতাযযয ডান লদক ফা ফাভ লদক ३ূেব५ যযয় মায়। 

३থচ এরূ কযা ক্ষকান ক্রযভ५ তফধ নয়। ক্ষকননা নফী যাূরলু্লাহ  াল্লাল্লাহু ४রা५ল য়া 

াল্লাভ  ফযরন, ( ُّ اهلُل ٍْ َقَّطَغ َصفًا َقَّطَؼ ََٔي ُّ اهلُل  ََٔصَه ََٔصَم َصفًا   ٍْ  ক্ষম ফেলি কাতায" (َي

লভলরত কযয ४ল্লাহ তায যথ ম্পকব জুযড় ক্ষদন, ४য ক্ষম ফেলি কাতায লফলচ্ছন্ন কযয ४ল্লাহ 

তায াযথ ম্পকব লফলচ্ছন্ন কযযন।" (নাা६, ५ফনু খুমায়ভা  াযকভ।)  

২৫) যালয ५ভাযভয াযথ ছারাযত যীক না যয় ३যো কযা२  ३থবাৎ- ५ভাভ লজদায় 

থাকযর ফাায ३যো কযা ফা ফা ३ফস্থায় থাকযর দা०ড়াযনায ३যো কযযফ। লতলন মখন 

দা०ড়াযফন ফা রুকযুত মাযফন তখন তায াযথ ছারাযত ালভর যফ। এিা ুন্নাত ফলবূবত 

কাজ; ফয१ ५ভাভ ক্ষম ३ফস্থাযত५ থাকনু তায াযথ ছারাযত যীক যত যফ। 

ভয়ুাম লফন জাফার (যা२) ক্ষথযক ফলেবত। লতলন ফযরন , যাূরলু্লাহ  ফযরন,  ِإَرا َأَذى َأَحُذُكُى

ًَا ٌَّْصَُُغ اْنِإَياُو ٍَّْصَُْغ َك َٔاْنِإَياُو َػَهى َحاٍل َفْه  ক্ষতাভাযদয ক্ষক७ মলদ ছারাযত" انَّصالَج 



७লস্থত যয় ५ভাভযক ক্ষকান ३ফস্থায় ায় তযফ ক্ষবাযফ५ তায াযথ ছারাযত যীক যফ 

५ভাভ ক্ষমবাযফ থাযকন।" (লতযলভমী)  

২৬) ५ভাযভয ারাভ ক্ষল য়ায ४যগ५ ফা ারাভ ক্ষপযাযনা শুরু কযযর५ ভাফূযকয 

দা०লড়যয় ড়া२ (ভাফুক ফরা য় ক্ষ५ ভুছল্লীযক ক্ষম যয এয ५ভাযভয াযথ জাভাযত যীক 

য়।) ায়খ ४ফদুয যভান াদী (য२) ফযরন, এরূ কযা জাযয়ম নয়। ५ভাযভয লদ্বতীয় 

ারাভ ক্ষল কযা মবি ३যো কযা জরুযী। ক্ষক७ মলদ ५ভাযভয ারাভ ূেব য়ায 

४যগ५ দা०লড়যয় যড় তযফ তায ছরাত নপর যয় মাযফ। পযম ছারাত তাযক েূযায় ড়যত 

যফ। ३ফে মলদ ४ফায ফয যড় তাযয দা०ড়ায় তযফ ক্ষকান ३ুলফধা ক্ষন५। 

২৭) ५ভাযভয ४গ ক্ষফযড় ক্ষকান কাজ কযা२  ক্ষমভন ५ভাযভয ४যগ५ রুকূ , লজদা কযা ফা 

দা०লড়যয় ড়া ५তোলদ। তাড়াহুড়া কযযত লগযয় ३যনযক এরূ কযয ক্ষপযর। ३থচ ७লচত লছর 

ধীযলস্থযবাযফ ५ভাযভয যয যয এভস্ত কাজ কযা। ক্ষকননা এযেযে াদীযছ কলঠন 

লনযলধাো এযযছ। ४ফু হুযায়যা (যা२) ক্ষথযক ফলেবত। লতলন ফযরন , যাূরলু্লাহ যাূরলু্লাহ  

াল্লাল্লাহু ४রা५ল য়া াল্লাভ  ফযরক্ষছন,  ক্ষতাভাযদয ক্ষকান ফেলি লক এ বয় কযয না ক্ষম , 

মখন ५ভাযভয ४যগ ক্ষ ভাথা ७ঠাযফ , তখন যত াযয ४ল্লাহ তায ভাথািা গাধায ভাথায় 

লযফতবন কযয লদযফন ३থফা তায ४কলৃতযক গাধায ४কলৃতযত লযফতবন কযয লদযফন ? 

(ফুখাযী  ভুলরভ) 

২৮) দুস্তযম্ভয ভধেফতবী স্থাযন ছারাত ४দায় কযা२  ক্ষকননা এয ভাধেযভ কাতায লফলচ্ছন্ন যয় 

মায়। িবযা (যা२) ক্ষথযক ফলেবত। লতলন ফযরন, যাূরলু্লাহ  াল্লাল্লাহু ४রা५ল য়া াল্লাভ এয 

মুযগ দুস্তযম্ভয ভধেখাযন কাতায ফন্দী যত ४ভাযদযযক লনযলধ কযা ত এফ१ ক্ষ স্থান ক্ষথযক 

४ভাযদযযক তালড়যয় ক্ষদয়া ত। (५ফনু ভাজাহ)  

২৯) ক্ষদয়ার, স্তম্ভ প্রবৃলতযত ক্ষরান লদযয় ছারাত ४দায় কযা२  ভানেফয ায়খ ४ফদুর 

४মীম লফন ফাম (য२)ক্ষক এ লফলযয় প্রশ্ন কযা যর লতলন জফাযফ ফযরন , পযম ছারাত 

४দায় কযায ভয় ক্ষদয়ার , স্তম্ভ প্রবৃলতযত ক্ষরান লদযয় ছারাত ४দায় কযা জাযয়ম নয়। 

ক্ষকননা পযম ছারাযত য়ালজফ যচ্ছ াভথবফান ফেলি ক্ষাজা যয় দা०লড়যয় ছারাত ४দায় 

কযযফ। নপর ছারাযতয ক্ষেযে এরূ কযযত ३ুলফধা ক্ষন५। ক্ষকননা নপর ছারাত ফয 



४দায় কযা তফধ। ুতযা१ ফয ४দায় কযায চা५যত দা०লড়যয় ক্ষরান লদযয় ४দায় কযা 

७তভ। 

৩০) ক্ষকান তুযা ছাড়া५ ছারাত ४দায় কযা२  ३লধকা१ ভানলু ক্ষকান যয়া না কযয 

ক্ষমখাযন ক্ষখাযন ছারাত ४দায় কযায জনে দা०লড়যয় যড়। ুন্নাত যচ্ছ , ক্ষকান ুতযা াভযন 

যাখা। ३থবাৎ - কভযে ३ধবাত ফযাফয ক্ষকান ७०চু ফস্তু াভযন ক্ষযযখ ছারাযত দা०ড়াযনা 

७লচত। ४যরভযদয ভযধে ३যনযক ুতযা গ্রে কযা য়ালজফ ফযরযছন। যাূরলু্লাহ াল্লাল্লাহু 

४রা५ল য়া াল্লাভ ফযরন, "ুতযা१ ফেতীত ছারাত ড়যফ না , ४য ক্ষতাভায মু্মখ লদযয় 

কা७যক ३লতক্রভ কযযত লদযফ না , মলদ ক্ষ ३গ্রাে কযয তযফ তায াযথ রড়া५ কযযফ , 

ক্ষকননা তায াযথ িাযীে (য়তান) যযয়যছ।" (५ফনু খুমায়ভা, াযকভ, ফায়ািী) 

৩১) নাভামীয াভযন লদযয় চযর মায়া२  এলফলযয় ३যনক ভানলু বীলে লথীরতা প্রদবন 

কযয থাযক। ३থচ এযেযে কলঠন ালস্তয কথা ফলেবত যয়যছ। ४ফুর জুা५ভ (যা२) ক্ষথযক 

ফলেবত। লতলন ফযরন, যাূরলু্লাহ যাূরলু্লাহ  াল্লাল্লাহু ४রা५ল য়া াল্লাভ ফযরন, 

  ٍَ ٍْ ًَُش َت ٌَ ٌْ ٍْ َأ ُّ ِي ًٍْشا َن ٍَ َخ ٌْ ٌَِقَف َأْسَتِؼٍ ٌَ َأ ِّ َنَكا ٍْ ًَُّصِهً َياَرا َػَه ٍَ ٌََذِي اْن ٍْ ًَاُس َت ْٕ ٌَْؼَهُى اْن َن

ْٔ َسًَُح ًْٓشا َأ ْٔ َش ًْٕيا َأ ٌَ ٍَ ِّ َقاَل َأُتٕ انَُْضِش َنا َأْدِسي َأَقاَل َأْسَتِؼٍ ٌْ ٌََذ   

"ছারাযতয মু্মখ লদযয় ३লতক্রভকাযী মলদ জানত এযত লক লযভাে া যযয়যছ। তযফ তায 

মু্মখ লদযয় ३লতক্রভ কযায চা५যত চলল্ল (ফছয) দা०লড়যয় থাকা ७তভ ত।  াদীযছয 

ফেবনাকাযী ४ফু নময ফযরন, ४ভায ভযন যড় না- চলল্ল লদন না চলল্ল ভা না চলল্ল ফছয 

ফযরযছন।" (ফুখাযী)  

৩২) ३নথবক ক্ষফী নড়াচড়া কযা२ ুন্নাত যচ্ছ ভুলভন ফেলি যীয হৃদয়-ভন ফলকছু ७লস্থত 

ক্ষযযখ লফনয়-নম্র কাযয ছারাত ४দায় কযযফ। ७ি ছারাত পযম ক্ষাক ফা নপর। ক্ষকননা 

४ল্লাহ তা४রা ফযরন, লনিয় ভুলভনগে পরকাভ যফ। মাযা ছারাযত লফনয়ী একাগ্র থাযক। 

(ূযা ভুলভনূন - ১/২) ুতযা१ ४ফেক যচ্ছ ३নথবক নড়াচড়া না কযয প্রালি  

ধীযলস্থযবাযফ ছারাত ४দায় কযা।  

তা५ ছারাত ३ফস্থায় ক্ষফী া०িা া०লি কযা , ক্ষফী নাড়া -চাড়া কযা , ঘলড় ক্ষদখা , ক্ষফাতাভ 

রাগাযনা, ४েুর পুিাযনা, নাক, দাড়ী, কাড় প্রবৃলত নাড়াচাড়া কযা ভাকরূ। এগুযরা লনযয় 



ক্ষখরা কযা মলদ ३লধকাযয রাগাতায যত থাযক তযফ ছারাত ফালতর যয় মাযফ। লকন্তু তা 

মলদ াধাযেবাযফ ३ল্প য় এফ१ রাগাতায না য় তযফ ছারাত ফালতর যফ না। (ায়খ লফন 

ফাম (য:) ३ফে কাতায ফযাফয কযায জনে এফ१ পা०কা জায়গা ূযে কযায জনে নাড়াচড়া 

কযা য়ালজফ। 

৩৩) লফনা কাযযে ক্ষচাখ ফন্ধ কযয ছারাত ४দায় কযা२ ५ভাভ ५ফনুর িা५যয়ভ (য:) ফযরন, 

"ছারাত ३ফস্থায় দুযচাখ ফন্ধ যাখা নফী  এয ক্ষদায়াত ফলবূবত কাজ। লতলন তাাহ্হহুযদ ফয 

ডান াযতয তজবনী ४েুযরয লদযক দৃলষ্ট যাখযতন এফ१ দু ४ াঠ কযযতন।  ३ফে ভুছল্লীয 

াভযন মলদ এভন লকছ ুথাযক মায লদযক দৃলষ্ট ড়ায কাযযে তায লফনয়  একাগ্রতা লফনষ্ট 

যফ, তযফ এযেযে ক্ষচাখ ফন্ধ কযযত ক্ষকান ३ুলফধা ক্ষন५। 

৩৪) পযম ছারাযতয একাভত য়ায য নপর ফা নু্নাত ४দায় কযযত থাকা२  ३যনক 

ভানলু ুন্নাত লফযযাধী একাজলি কযয থাযক। লফযল কযয পজযযয ভয় এলি ফোক 

४কাযয ক্ষদখা মায়। ५িাভত যয় মায়ায য ফা ছারাত শুরু যয় ক্ষগযর তাড়াহুড়া কযয 

३যনযক দুযাকা४ত ছারাত ४দায় কযয। ४ফু হুযায়যা (যা:) ক্ষথযক ফলেবত , লতলন ফযরন२ 

যাূরলু্লাহ  ফযরযছন, ( َْٕتَح ًَْكُر ًَِد انَّصاَلُج َفاَل َصاَلَج إّاَل اْن ٍْ  মখন ক্ষকান ছারাযতয"  (إرَا ُأِق

५িাভত লদযয় ক্ষদয়া য় , তখন ক্ষ५ ছারাত ফেতীত ४য ক্ষকান ছারাত ক্ষন५। " (ভুলরভ, 

লতযলভমী, নাা६, ४ফু দা७দ , ५ফনু ভাজাহ ) ५ফনু মভ (য२) ফযরন, পযম নাভাযময 

একাভত যয় মায়ায য মলদ ক্ষক ুন্নাত নাভাম শুরু কযয , ४য এ কাযযে তায তাকফীয 

ফা এক যাকাত ছুযি মায় তযফ ७ি ুন্নাত শুরু কযা তায জনে জাযয়ম নয় এফ१ এ ३ফস্থায় 

ক্ষ ४ল্লায নাপাযভান ফযর গেে যফ। 

৩৫) কা०চা ল०য়াজ-যুন ক্ষখযয় ভলজযদ ४া२ ५ফনু ভয (যা२) ক্ষথযক ফলেবত। লতলন ফযরন, 

যাূরলু্লাহ  ফযরন, َيْسِجَذََا ٍَ ِِ انَشَجَشِج ٌَْؼًُِ انُثَٕو َفَها ٌَْقَشَت َِْز  ٍْ ٍْ َأَكَم ِي  ক্ষম ফেলি এ" َي

ফৃে (লয়াজ-যুন) ক্ষথযক ক্ষকান লকছ ুখাযফ ক্ষ ক্ষমন ४ভাযদয ভলজযদয লনকিফতবী না 

য়।" (ফুখাযী) ३ফে যান্নায ভাধেযভ ল०য়াজ -যুযনয দুগবন্ধ দূয যয় ক্ষগযর ক্ষকান ३ুলফধা 

ক্ষন५। ३নুরূবাযফ ধুভান কযয (ভুযখ দুগবন্ধ লনযয়) ভলজযদ ४া নাজাযয়ম। 

৩৬) ५িাভত ক্ষদয়ায ভয়   ४িাভাাল্লাহু য়া ४দাভাা  ফরা२ এ ভযভব ফলেবত াদীছলি 

ম६প। তা५ তায ७য ४ভর লযতোগ কযা५ ७তভ। 



৩৭) ছারাতযত ३ফস্থায় া५ প্রলতযযাধ না কযা२ যাূরলু্লাহ  ফযরন, 

ٌَ ٌَْذُخُم ٍّْطَا ٌَ انَش ٍَْكِظْى يَا اْسَرّطَاَع، َفإ ًْ انَّصاَلِج َفْه   إرَا َذثَاَءَب أَحُذُكْى ِف

"ক্ষতাভাযদয ক্ষকান ফেলিয ছারাত ३ফস্থায় মলদ া५ ४য তযফ াধোনুমায়ী তা প্রলতযযাধ 

কযায ক্ষচষ্টা কযযফ। ক্ষকননা ঐ ३ফস্থায় য়তান লবতযয প্রযফ কযয।  (ভুলরভ) প্রলতযযাধ 

কযায দ্ধলত যচ্ছ, ঐ ३ফস্থায় ভুযখ াত ক্ষদয়া। ক্ষমভনলি ३নোনে ফেবনায় ায়া মায়। 

४ল্লাহ ४ভাযদয ফা५যক যূফবালল্ললখত ুন্নাত লফযযাধী লফলয়গুযরায ফোাযয তকব থাকা 

এফ१ ুন্নাত ३নুমায়ী নফী  এয ছারাযতয ३নুরূ ছারাত ४দায় কযায তাপীক দান 

করুন। ४ভীন॥ 

জুফা५র দায়া ক্ষন্টায ক্ষথযক প্রকালত লি ফ५ , কাযি, লরপযরি १গ্র করুন। লো 

ক্ষকাব লফলবন্ন দায়াতী ক্ষপ্রাগাযভ ३१ লনন। ছীহ ४িীদায লবলতযত জীফন গড়–ন। 

ভূর: ४ফদুল্লাহ ४র িাযেী 

३নুফাদ२ ভুা२ ४ফদুল্লাহ ४ল্ কাপী 

দা६, জফুা५র দায়া এন্ড গা५যডন্স ক্ষন্টায, ८দী ४যফ। 

ক্ষা: ফক্স ন१ ১৫৮০, জফুা५র- ৩১৯৫১ 

ক্ষপান२ ০৩-৩৬২৫৫০০ এক্স, ১০১১ পোক্স: ৩৬২৬৬০০ 

 

 يٍ انًخانفاخ فً انّصالج

 نهشٍخ ػثذ اهلل انقشًَ

يحًذ ػثذ اهلل انكافً: ذشجًح  

 انذاػٍح تانًكرة انرؼأًَ نهذػٕج ٔاإلسشاد ٔذٕػٍح انجانٍاخ تانجثٍم

 



 

 

 

 


