নামােযর িভতেরর রুক্ন বা ফার্য সমূহ
নামােযর িভতের েমাট ১১িট রুক্ন বা ফার্য কমর্ রেয়েছ। ইচ্ছায় িকংবা অিনচ্ছায় এগুেলার েকান একিট
বাদ পেড় েগেল নামায বািতব্ল হেয় যােব।
রুক্নগুেলা হেলা যথা:(১) তাকবীের তাহ্রীমাহ বলা। এর পর্মাণ হেলা- রাছূল 1 বেলেছন:১

.سِليُم
ْ حِليُلَها الَّت
ْ  َوَت،حِريُمَها الَّتْكِبيُر
ْ  َوَت،طُهوُر
ُّ الِة ال
َص
َّ ح ال
ُ ِمْفَتا

অথর্- সালােতর চািব হেলা পিবতর্তা এবং তাকবীেরর মাধয্েম (“আল্লাহ আকবার” বলার মাধয্েম) নামােয
পর্েবশ করা হয় এবং নামায বিহভূর্ত সকল কাজ হারাম বা িনিষদ্ধ করা হয়। আর তাছলীেমর (“আছ্ছালামু
‘আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ” বলার) মাধয্েম সালাত েথেক েবর হওয়া যায় তথা সালাত েশষ করা হয়
এবং তখন নামায বিহভূর্ত অনয্ানয্ কাজ হালাল বা িসদ্ধ হয়।

২

অনয্ হাদীেছ বিণর্ত রেয়েছ, রাছূল 1 বেলেছন:৩

অথর্- অতঃপর িকব্বলামুখী হেয় আল্লাহু আকবার বেলা।

.ل الِقْبَلَة َفَكِّبْر
ِ سَتْقِب
ْ ُثَّم ا

৪

(২) সামথর্য্ থাকেল ফার্য নামােযর পর্েতয্ক রাক‘আেত দাঁড়ােনা। এর পর্মাণ হেলা- েকব্ারআেন ‘আযীেম
আল্লাহ 0 ইরশাদ কেরেছন:৫

.ن
َ هلل َقاِنِتي
َِّ طى َوُقوُموا
َس
ْ الِة اْلُو
َص
َّ ت َوال
ِ صَلَوا
َّ عَلى ال
َ ظوا
ُ حاِف
َ

অথর্াৎ- সমস্ত নামােযর পর্িত যত্নবান হও, িবেশষ কের মধয্বতর্ী নামােযর বয্াপাের। আর আল্লাহ্র সামেন
একান্ত িবনেয়র সােথ দাঁড়াও।

৬

১.  إبن ماجة, ترمذى, أبو داؤد,مسند أحمد
২. মুছনােদ ইমাম আহ্মাদ, ছুনানু আবী দাঊদ, জােম‘ িতরিমযী, ছুনানু ইবেন মাজাহ
৩. رواه البخاري
৪. সাহীহ্ বুখারী
৫. ٢٣٨ -سورة البقرة

১
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এ সম্পেকর্ হাদীেছ বিণর্ত রেয়েছ, রাছূল 1 ‘ইমরান ইবনু হুছাইনেক (e) বেলেছন:৭

.ب
ٍ جْن
َ طْع َفَعَلى
ِ سَت
ْ ن َلْم َت
ْ  َفِإ،عًدا
ِ طْع َفَقا
ِ سَت
ْ ن َلْم َت
ْ  َفِإ،ل َقاِئًما
ِّ ص
َ

অথর্- তুিম দাঁিড়েয় নামায পেড়া, তা যিদ সম্ভব না হয় তাহেল বেস, আর তাও যিদ সম্ভব না হয় তাহেল
েহলান িদেয় নামায পেড়া।

৮

(৩) ছূরা ফািতহা পাঠ করা। এর পর্মাণ হেলা িনেম্নাক্ত হাদীছ৯

.ب
ِ حِة الِكَتا
َ ن َلْم َيْقَرْأ ِبَفاِت
ْ الَة ِلَم
َص
َ ال
َ :ل
َ سَّلَم َقا
َ عَلْيِه َو
َ هلل
ُ صَّلى ا
َ هلل
َِّ ل ا
َ سو
ُ ن َر
َّ  َأ:ت
ِ صاِم
َّ ن ال
ِ عَباَدَة ْب
ُ ن
ْع
َ

অথর্- ‘উবাদাহ ইবনুস্ সািমত 3 েথেক বিণর্ত, রাছূল 1 বেলেছন:- ঐ বয্িক্তর নামাযই হেলা না েয
ছূরােয় ফািতহা পাঠ করল না।

১০

(৪) রুকূ‘ করা। এর পর্মাণ হেলা- েকব্ারআেন কারীেম আল্লাহ 0 ইরশাদ কেরেছন:১১

অথর্াৎ- েহ ঈমানদারগণ! েতামরা রুকূ‘ কেরা।

.ن آَمُنوا اْرَكُعوا
َ َيا َأُّيَها اَّلِذي

১২

হাদীেছ এর পর্মাণ হেলা- বােজ ভােব নামায আদায়কারী এক েলাকেক তার নামায হয়িন বেল তােক নামায
িশক্ষা িদেত েযেয় রাছূল 1 বেলেছন:৩১

.ن َراِكًعا
َّ طَمِئ
ْ حَّتى َت
َ ُثَّم اْرَكْع

অথর্- অতঃপর তুিম রুকূ‘ কেরা এমনভােব েয রুকূ‘েত তুিম পর্শািন্ত লাভ করেত পােরা।

১৪

৬. ছূরা আল বাকব্ারাহ- ২৩৮
৭. صحيح البخاري
৮. সাহীহ্ বুখারী
৯. رواه البخاري ومسلم
১০. সাহীহ্ বুখারী ও সাহীহ্ মুছিলম
১১. ٧٧ -سورة الحج
১২. ছূরা আল হাজ্জ- ৭৭
১৩. رواه البخارى ومسلم
১৪. সাহীহ্ বুখারী ও সাহীহ্ মুছিলম

২
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(৫) রুকূ‘ হেত উেঠ েসাজা শান্ত হেয় দাঁড়ােনা। এর পর্মাণ হেলা- বােজভােব নামায আদায়কারী জৈনক
বয্িক্তেক নামায িশক্ষা িদেত েযেয় রাছূল 1 বেলেছন:৫১

অথর্- অতঃপর তুিম রুকু‘ হেত উেঠ েসাজা-শান্ত হেয় দাঁড়াও।

.ل َقاِئًما
َ حَّتى َتْعِد
َ ُثَّم اْرَفْع

১৬

(৬) পর্িত রাক‘আেত দুইবার সাত অেঙ্গর উপর ভর কের ধীর-িস্থরভােব ছাজদাহ্ করা।
এর পর্মাণ হেলা- আল্লাহ 8 ইরশাদ কেরেছন:৭১

.عُبُدوا َرَّبُكْم
ْ جُدوا َوا
ُس
ْ ن آَمُنوا اْرَكُعوا َوا
َ َيا َأُّيَها اَّلِذي

অথর্াৎ- েহ ঈমানদারগণ! েতামরা রুকূ‘ কেরা, ছাজদাহ কেরা এবং েতামােদর পালনকতর্ার ‘ইবাদাত
কেরা।

১৮

হাদীেছ এর পর্মাণ হেলা- (পূেবর্াক্ত ঐ েলাকেক সালাত িশক্ষা িদেত েযেয়) রাছূল 1 বেলেছন:৯১

.جًدا
ِ سا
َ ن
َّ طَمِئ
ْ حَّتى َت
َ جْد
ُس
ْ  ُثَّم ا،سا
ً جاِل
َ ن
َّ طَمِئ
ْ حَّتى َت
َ  ُثَّم اْرَفْع،جًدا
ِ سا
َ ن
َّ طَمِئ
ْ حَّتى َت
َ جْد
ُس
ْ ُثَّم ا

অথর্- অতঃপর তুিম ছাজদাহ কেরা এমনভােব েয, ছাজদাহ্েত তুিম পর্শািন্ত লাভ করেত পেরা। অতঃপর
(ছাজদাহ েথেক) উেঠ শান্ত হেয় বেসা, তারপর ছাজদাহ কেরা এমনভােব েয ছাজদাহ্েত তুিম পর্শািন্ত লাভ
করেত পােরা।

২০

সাত অেঙ্গর উপর ছাজদাহ্ করা সম্পেকর্ রাছূল 1 ইরশাদ কেরেছন:১২

.ظٍم
ُع
ْ سْبَعِة َأ
َ عَلى
َ جَد
ُس
ْ ن َأ
ْ ت َأ
ُ ُأِمْر

১৫. رواه البخاري ومسلم
১৬. সাহীহ্ বুখারী ও সাহীহ্ মুছিলম
১৭. ٧٧ -سورة الحج
১৮. ছূরা আল হাজ্জ- ৭৭
১৯. رواه البخاري
২০. সাহীহ্ বুখারী
২১. متفق عليه

৩
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অথর্- আমােক সাতিট অেঙ্গর উপর (ভর িদেয়) ছাজদাহ করার িনেদর্শ েদয়া হেয়েছ।

২২

(৭) পর্িত রাক‘আেত পর্থম ছাজদাহ হেত উেঠ েসাজা হেয় পর্শািন্তেত বসা। এর পর্মাণ হেলা- (পূেবর্াক্ত ঐ
েলাকেক সালাত িশক্ষা িদেত েযেয়) রাছূল 1 বেলেছন:৩২

.جًدا
ِ سا
َ ن
َّ طَمِئ
ْ حَّتى َت
َ جْد
ُس
ْ  ُثَّم ا،سا
ً جاِل
َ ن
َّ طَمِئ
ْ حَّتى َت
َ ُثَّم اْرَفْع

অথর্- অতঃপর তুিম ছাজদাহ েথেক উেঠ পর্শান্ত হেয় বেসা তারপর ছাজদাহ কেরা এমনভােব েয, ছাজদাহ্
েত তুিম পর্শািন্ত লাভ করেত পােরা।

২৪

(৮) েশষ ৈবঠেক তাশাহ্হুদ পাঠ সমপিরমাণ সময় েসাজা হেয় পর্শািন্তেত বসা। এর পর্মাণ হেলা- রাছূল
1 বেলেছন:.الُتك
َص
َ ت
ْ شُّهِد َفَقْد َتَّم
َ ت َقْدَر الَّت
َ جَدٍة َوَقَعْد
ْس
َ خِر
ِنآ
ْ سك ِم
َ ت َرْأ
َ َفِإَذا َرَفْع
অথর্- যখন তুিম েশষ ছাজদাহ েথেক মাথা উঠােব এবং তাশাহ্হুদ পাঠ সমপিরমাণ সময় বেস যােব, তাহেল
েতামার সালাত পূণর্ হেয় যােব।
(৯) েশষ ৈবঠেক তাশাহ্হুদ পাঠ করা। এর পর্মাণ হেলা- ‘আব্দুল্লাহ ইবনু মাছ‘ঊদ e েথেক বিণর্ত, িতিন
বেলেছন:ال َتُقوُلوا
َ ” :سَّلَم
َ عَلْيِه َو
َ هلل
ُ صَّلى ا
َ هلل
َِّ ل ا
ُ سو
ُ ل َر
َ  َفَقا, ل
َ ل َوِميَكاِئي
َ جْبِري
ِ عَلى
َ الُم
َس
َّ هلل ال
َِّ عَلى ا
َ الُم
َس
َّ  ال:شُّهُد
َ ض الَّت
َ ن ُيْفَر
ْ ل َأ
َ ل َقْب
ُ ُكَّنا َنُقو
عَلْيَنا
َ الُم
َس
َّ هلل َوَبَرَكاُتُه ال
َِّ حَمُة ا
ْ ي َوَر
ُّ ك َأُّيَها الَّنِب
َ عَلْي
َ الُم
َس
َّ ت ال
ُ طِّيَبا
َّ ت َوال
ُ صَلَوا
َّ هلل َوال
َِّ ت
ُ حَّيا
ِ  الَّت:ن ُقوُلوا
ْ  َوَلِك, الُم
َس
َّ هلل ُهَو ال
ََّ ن ا
َّ َهَكَذا َفِإ
৫২

.سوُلُه
ُ عْبُدُه َوَر
َ حَّمًدا
َ ن ُم
َّ شَهُد َأ
ْ هلل َوَأ
َُّ ال ا
َّ ال ِإَلَه ِإ
َ ن
ْ شَهُد َأ
ْ ن َأ
َ حي
ِ صاِل
َّ هلل ال
َِّ عَباِد ا
ِ عَلى
َ َو

অথর্- তাশাহ্হুদ ফার্য হওয়ার পূেবর্ আমরা বলতাম:- আল্লাহ্র পর্িত ছালাম বিষর্ত েহাক, িজবরাঈল ও
মীকাঈেলর ওপর শািন্ত বিষর্ত েহাক। অতঃপর রাছূলুল্লাহ 1 আমােদরেক বলেলন, “আল্লাহ্র পর্িত ছালাম
বিষর্ত েহাক” একথা েতামরা বেলা না, েকননা আল্লাহ িনেজই েতা শািন্ত (শািন্তর উৎস এবং শািন্ত দাতা)।
েতামরা বরং বেলা- “আত্তািহয়য্া-তু িলল্লািহ ওয়াস্সালাওয়া-তু ওয়াত্তাইিয়য্বা-তু আছ্ছালামু ‘আলাইকা
আইয়ুয্হান নাবীইয়ুয্ ওয়ারাহমাতুল্লা-িহ ওয়া বারাকা-তুহু। আছ্ছালা-মু ‘আলাইনা ওয়া ‘আলা ইবািদল্লািহস্
২২. সাহীহ্ বুখারী ও সাহীহ্ মুছিলম
২৩. رواه البخاري
২৪. সাহীহ্ বুখারী
২৫. رواه الدار قطني و البيهقي

৪
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সািলহীন, আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান ‘আবদুহু ওয়া রাছূলুহু”।

২৬

(১০) ছালাম িফরােনা। এর পর্মাণ হেলা- রাছূলুল্লাহ 1 বেলেছন:৭২

.سِليُم
ْ حِليُلَها الَّت
ْ  َوَت،حِريُمَها الَّتْكِبيُر
ْ َت

অথর্- সালােত তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বলার মাধয্েম সবিকছু িনিষদ্ধ হয় এবং ছালাম (আছ্ছালামু
‘আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ) বলার মাধয্েম সালােত িনিষদ্ধ কাজগুেলা হালাল বা ৈবধ হয়।

২৮

এ সম্পেকর্ ‘আব্দুল্লাহ ইবনু মাছ‘ঊদ e বিণর্ত হাদীেছ রেয়েছ েয৯২

অথর্- রাছূল 1 তাঁর ডােন বােম ছালাম িফরােতন।

.شَماِلِه
ِ ن
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َ سِّلُم
َ ن ُي
َ سَّلَم َكا
َ عَلْيِه َو
َ هلل
ُ صَّلى ا
َ ي
َّ ن الَّنِب
َّ َأ
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(১১) উপেরাক্ত রুক্নগুেলা ধারাবািহকভােব ধীের-িস্থের আদায় করা। এর পর্মাণ হেলা- সাহীহ্ বুখারী ও
সাহীহ্ মুছিলেম বিণর্ত েসই হাদীছ, যােত বােজভােব সালাত আদায়কারী একজন সাহাবীেক রাছূল কতৃর্ক
সালাত িশক্ষা েদয়ার বণর্না ও িববরণ রেয়েছ। তােত রাছূল 1 নামােযর রুকনগুেলা ধীের-িস্থের, সুন্দরসুষ্ঠুভােব আদায় করার পাশাপািশ েসগুেলা ধারাবািহকভােব আদােয়র িশক্ষা িদেয়েছন।
গর্ন্থসূতর্:(১) শাইখুল ইছলাম মুহাম্মাদ ইবনু ‘আিব্দল ওয়াহ্হাব o সংকিলত “মাতনূ শুরুিতস্ সালাত ওয়া
আরকািনহা ওয়া ওয়ািজবা-িতহা”।
(২) “িফকব্হুছ্ ছুন্নাহ” িল আছ্ছািয়য্দ ছািবকব্ o।
(৩) “আল িফকব্হু ‘আলাল মাযািহিবল আরবা‘আ” িলশ্ শাইখ ‘আব্দুর রহমান আলজাযীরী o।
(৪) ‘আল্লামা আশ্শাইখ ইবনু বায o সংকিলত “কাইিফয়াতু সালািতন্ নাবী 1”
২৬. ছুনানুদ্ দারু েকব্াতব্নী, ছুনানুল কুবরা িলল বাইহাকব্ী
২৭.  إبن ماجة, ترمذى, أبو داؤد,مسند أحمد
২৮. মুছনােদ ইমাম আহমাদ, ছুনানু আবী দাঊদ, জােম‘‘ িতরিমযী, ছুনানু ইবেন মাজাহ
২৯. رواه أحمد و أبو داؤود
৩০. ছুনানু আবী দাঊদ, মুছনােদ ইমাম আহ্মাদ
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(৫) ‘আল্লামা নািসরুদ্দব্ীন আল আলবানী o সংকিলত “িসফাতু সালািতন্ নাবী 1”
(৬) আশ্শাইখ আল ‘আল্লামা আমান আল জামী o সংকিলত “শারহু মাতনু শুরুিতস্ সালাত ওয়া
আরকািনহা ওয়া ওয়ািজবা-িতহা”।
(৭) ‘আল্লামা আশ্ শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু সািলহ্ আল ‘উছামীন o রিচত ও সংকিলত “িফকব্হুল
‘ইবাদাত”।
(৮) ‘আল্লামা আশ্ শাইখ সািলহ্ আল ফাওযান c রিচত ও সংকিলত “আল মুলাখ্খাসুল িফকব্হী”
(৯) ‘আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনু জামীল যাইনূ o সংকিলত “আরকানুল ইছলাম ওয়াল ঈমান”।
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