নামাযের ফরে ওয়াজিব ও সুন্নাত
নামাযের ফরে ১৩জি
নামাযের বাইযর ৭ ফরে
১. শরীর পাক হওয়া। (সূরাযয় মাজয়দা:৬)
২. কাপড় পাক হওয়া। (সূরাযয় মুদ্দাসজসর:৪)
৩. নামাযের িায়গা পাক হওয়া। (বাকারা: ১২৫)
৪. ছতর ঢাকা (অর্থাৎ, পুরুষগযের নাজি হযত হাাঁিুর নীচ পেথন্ত এবং মজহলাযদর চচহারা, কজি পেথন্ত এবং পাযয়র পাতা বযজতযরযক সমস্ত শরীর
চঢযক রাখা।) (বাকারা-৩১)
৫. জকবলামুখী হওয়া। (বাকারা-১৪৪)
৬. ওয়াক্তমত নামাে পড়া। (জনসা-১০৩)
৭. অন্তযর জনজদথষ্ট নামাযের জনয়ত করা। (বুখারী হা: নং ১)
নামাযের চিতযর ৬ ফরে
১. তাকবীযর তাহরীমা অর্থাৎ, শুরুযত আল্লাহু আকবার বলা। (মুদ্দাসজসর: ৩)
২. ফরে ও ওয়াজিব নামাে দাাঁজড়যয় পড়া। (বাকারা-২৩৮)
৩. জকরাত পড়া। (মুেোজিল:২০)
৪. রুকু করা। (হজ্ব-৭৭)
৫. দুই জসিদা করা। (প্রাগুক্ত)
৬. চশষ ববঠক করা। (আবূ দাউদ হা: নং ৯৭০)
নামাযের ওয়াজিব ১৪জি
১. সূরাযয় ফাজতহা পূেথ পড়া। (বুখারী হা: নং ৭৫৬)
২. সূরাহ ফাজতহার সযে অনয একজি সূরা জকংবা চছাি জতন আয়াত অর্বা বড় এক আয়াত জমলাযনা। (বুখারী হা: নং ৭৭৬, মুসজলম হা: নং ৪৫১)
৩. ফরযের প্রর্ম দুই রাকাআতযক জিরাযতর িনয জনর্থাজরত করা। (বুখারী হা: নং ৭৭৬, মুসজলম হা: নং ৪৫১)
৪. সূরাযয় ফাজতহাযক অনয সূরার আযগ পড়া। (জতরজমেী হা: নং ২৪৬, ত্বহাবী হা: নং ১১৭২)
৫. নামাযের সকল চরাকন র্ীর স্থীরিাযব আদায় করা। (আবূ দাউদ হা: নং ৮৫৬-৮৫৮)
৬. প্রর্ম ববঠক করা। (বুখারী হা: নং ৮২৮)
৭. উিয় ববঠযক আত্তাজহয়যাতু পড়া। (বুখারী হা: নং ৮৩০,৮৩১, মুসজলম হা: নং ৪০২, ৪০৩)
৮. প্রযতযক রাকাআযতর ফরে এবং ওয়াজিবগুযলার তারতীব বা জসজরয়াল জঠক রাখা।
৯. ফরে ও ওয়াজিবগুযলাযক স্ব-স্ব স্থাযন আদায় করা। (বাদাজয়উস সানাযয়: ১/৬৮৯)
১০. জবতযরর নামাযে তৃতীয় রাকাআযতর জিরাযতর পর চকান দুআ পড়া। অবশয দুআযয় কুনূত পড়যল ওয়াজিযবর সাযর্ সাযর্ সুন্নাতও আদায়
হযয় োযব।
১১. দুই ঈযদর নামাযে অজতজরক্ত ছয় তাকবীর বলা। (আবূ দাউদ হা: নং ১১৫৩)
১২. দুই ঈযদর নামাযে জিতীয় রাকাআযত অজতজরক্ত জতন তাকবীর বলার পর রুকুর িনয জিন্নিাযব তাকবীর বলা। (ইবযন আজক শাইবা হা: নং
৫৭০৪)

১৩. ইমাযমর িনয েুহর আসর এবং জদযনর চবলায় সুন্নাত ও নফল নামাযে জকরা‘আত আযস্ত পড়া, এবং ফির, মাগজরব, ইশা, িুম’ু আ, দুই
ঈদ, তারাবীহ ও রমাোন মাযসর জবতর নামাযে জকরা‘আত শব্দ কযর পড়া। (মারাসীযল আবী দাউদ হা: নং ৪১, মুসনাযদ আব্দুর রাজ্জাক হা: নং ৫৭০০
মুসান্নাফ ইবযন আবী শাইবা হা: নং ৫৪৫২)

১৪. সালাযমর মার্যযম নামাে চশষ করা। (আবূ দাউদ হা: নং ৯৯৬)
নামাযের ৫১ সুন্নাত
ক. দাাঁড়াযনা অবস্থায় সুন্নাত ১১জি
১. উিয় পাযয়র আেুলসমুহ জকবলামুখী কযর রাখা এবং উিয় পাযয়র মাঝখাযন চার আেুল , ঊযবথ এক জবঘত পজরমাে ফাাঁক রাখা। (সুনাযন
নাসায়ী হা: নং ৮৯২/ ফাতাওয়াযয় আলমজগরী, ১:৭৩)

২. তাকবীযর তাহরীমার সময় চচহারা জকবলার জদযক চরযখ নির জসিদার িায়গায় রাখা এবং হাত উঠাযনার সময় মার্া না ঝুাঁকাযনা। (জতরজমেী,
হা: নং ৩০৪/ মুস্তাদরাযক হাযকম,১১৭৬১)

৩. উিয় হাত কান পেথন্ত উঠাযনা। অর্থাৎ, উিয় হাযতর বৃদ্ধােুলীর মার্া কাযনর লতী পেথন্ত উঠাযনা। (মুসজলম হা: নং ৩৯১)
৪. হাত উঠাযনার সময় আেুলসমূহ সহ উিয় হাযতর তালু জকবলামুখী রাখা। (তাবারানী আউসাত, হা: নং ৭৮০১)
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৫. আেুলসমূহ স্বািাজবকিাযব রাখা অর্থাৎ, এযকবাযর জমজলযয়ও না রাখা, আবার চবশী ফাাঁক ফাাঁক কযরও না রাখা। (মুস্তাদরাক, হা: নং ৮৫৬)
৬. ইমাযমর তাকবীযর বলার পর সাযর্ সাযর্ মুক্তাদীর তাকবীযর তাহরীমা বলা। অবশয চখয়াল রাখযত হযব মুক্তাদীর তাকবীযর তাহরীমা চেন
ইমাযমর তাকবীযর তাহরীমার পূযবথ চশষ না হয়। এরূপ হযল মুক্তাদীর নামাে হযব না। (বুখারী শরীফ, হা: নং ৭৩৪, মুসজলম, হা: নং ৪১৪,৪১৫)
৭. হাত বাাঁর্ার সময় ডান হাযতর তালু বাম হাযতর জপযঠর (পাতার) উপর রাখা। (আবূ দাউদ, হা: নং ৭২৬/ মুসান্নাযফ ইবযন আবী শাইবাহ, হা: নং
৩৯৪২)

৮. ডান হাযতর বৃদ্ধােুলী িারা চগালাকার বৃত্ত বাজনয়া বাম হাযতর কজি র্রা। (জতরজমেী, হা: নং ২৫২/ ইবযন মািাহ, হা: নং ৮১১)
৯. অবজশষ্ট জতন আেুল বাম হাযতর উপর স্বািাজবকিাযব জবজছযয় রাখা। (ফাতহুল িাদীর, ১:২৫০)
১০. নািীর নীযচ হাত বাাঁর্া। (আবূ দাউদ, হা: নং ৭৫৬/ আলমগীরী ১:৭৩)
১১. ছানা পড়া। (আবূ দাউদ, হা: নং ৭৭৫, ৭৭৬)
খ. জকরাআযতর সুন্নাত ৭জি
১. প্রর্ম রাকাআযত ছানা পড়ার পর পূেথ আ’উেুজবল্লাহ পড়া। (আবূ দাউদ, হা: নং ৭৬৪/ ইবযন মািাহ, হা: নং ৮০৭)
২. প্রজত রাকাআযত সূরা ফাজতহা ও সূরা জমলাযনার পূযবথ পূেথ জবসজমল্লাহ পড়া। (নাসায়ী শরীফ, হা: নং ৯০৫)
৩. সূরাহ ফাজতহার পর সকযলর িনয (নীরযব) ‘আমীন’ বলা। (সুনাযন দারাকুতনী, হা: নং ১২৫৬/ বুখারী শরীফ হা: নং ৭৮০)
৪. ফির এবং চোহযরর নামাযে জত্বওয়াযল মুফাসসাল (লম্বা জকরা‘আত) অর্থাৎ, সূরা ‘হুিুরাত’ চর্যক সূরা ‘বুরুি’ পেথন্ত , আসর এবং ইশার
নামাযে আউসাযত মুফাসসাল (মর্যম জকরা‘আত) অর্থাৎ, সূরা ‘ত্বজরক’ চর্যক সূরাহ ‘লাম-ইয়াকুন’ পেথন্ত এবং মাগজরযব জিসাযর মুফাসসাল
(যছাি জকরা‘আত অর্থাৎ, সূরা ‘ইো-েুলজেলাত্’ চর্যক সূরা ‘নাস’ পেথন্ত) চর্যক প্রজত রাকাআযত চে চকান একজি সূরা বা চকান চকান সময় বড়
সূরা চর্যক এ পজরমাে জকরা‘আত পড়া। (নাসায়ী শরীফ, হা: নং ৯৮৩/ মুসান্নাযফ আব্দুর রাজ্জাক, হা: নং ২৬৭২)
৫. ফিযরর প্রর্ম রাকাআত জিতীয় রাকাআত অযপক্ষা লম্বা করা। অনযানয ওয়াযক্ত উিয় রাকাআযত জকরা‘আযতর পজরমাে সমান রাখা উজচত।
(মুসজলম শরীফ, হা: নং ৪৫১, ৪৫২)

৬. জকরা‘আত অতযন্ত তাড়াতাজড় বা এযকবাযর র্ীর গজতযত না পড়া, বরং মর্যম গজতযত পড়া। (মুসজলম শরীফ, হা: নং ৭৩৩)
৭. ফরে নামাযের তৃতীয় এবং চতুর্থ রাকাআযত শুর্ু সূরা ফাজতহা পড়া। (বুখারী শরীফ, হা: নং ৭৬৬)
গ. রুকুর সুন্নাত ৮জি
১. তাকবীর বলা অবস্থায় রুকুযত োওয়া । (বুখারী শরীফ, হা: নং ৭৮৯)
২. উিয় হাত িারা হাাঁিু র্রা। (বুখারী শরীফ, হা: নং ৭৯০)
৩. হাযতর আেুলসমূহ ফাাঁক কযর ছজড়যয় রাখা। (আবূ দাউদ, হা: নং ৭৩১)
৪. উিয় হাত সম্পূেথ চসািা রাখা, কনুই বাাঁকা না করা। (আবূ দাউদ, হা: নং ৭৩৪)
৫. পাযয়র চগাছা, হাাঁিু ও উরু সম্পূেথ চসািা রাখা। হাাঁিু সামযনর জদযক বাাঁকা না করা। (আবূ দাউদ, হা: নং ৮৬৩)
৬. মার্া, জপঠ ও চকামর সমান রাখা, উাঁচু-নীচু না করা এবং পাযয়র জদযক নির রাখা। (বুখারী শরীফ, হা: নং ৪৯৮)
৭. রুকুযত কমপযক্ষ জতনবার রুকুর তাসবীহ (সুবহানা রাজিয়াল ‘আেীম) পড়া। (আবূ দাউদ, হা: নং ৮৮৬)
৮. রুকু হযত উঠার সময় ইমাযম ‘সাজম’আল্লাহু জলমান হাজমদাহ্ এবং মুক্তাদীর ‘রািানা লাকাল হামদ’ এবং একাকী নামাে আদায়কারীর
উিয়জি বলা। (বুখারী শরীফ, হা: নং ৭৮৯, ৭৩৩/আলমগীরী, ১:১২)
জব:দ্র: রুকু চর্যক উযঠ সম্পূেথ চসািা হযয় এক তাসবীহ পজরমাে জস্থরিাযব দাাঁড়াযনা িরুরী। (বুখারী শরীফ, হা: নং ৮০০,৮০১,৮০২)
ঘ. জসিদার সুন্নাত ১২জি
১. তাকবীর বলা অবস্থায় জসিদায় োওয়া। (বুখারী শরীফ, হা: নং ৮০৩)
জব: দ্র:- জসিদায় োওয়া ও জসিদা হযত দাাঁড়াযনার সময় তাকবীর এক আজলফ চর্যক অজর্ক িানা উজচত নয়। অবশয হদর এবং তারতীযলর
পার্থকয র্াকযব। (শামী, ১:৪৮০)
২. প্রর্যম উিয় হাাঁিু মাজিযত রাখা। (নাসায়ী,হা: নং ১০৮৯/আবূ দাউদ, হা: নং ৮৩৮)
৩. তারপর হাাঁিু চর্যক আনুমাজনক এক হাত দূযর উিয় হাত রাখা এবং হাযতর আেুলসমূহ জকবলামুখী কযর সম্পূেথরূযপ জমজলযয় রাখা। (মুসনাযদ
আহমাদ, হা: নং ১৮৮৮২/ সহীহ ইবযন খুোইমাহ হা: নং ৬৪৩)
৪. তারপর উিয় বৃদ্ধােুলীর মার্া বরাবর নাক রাখা। (মুসনাযদ আহমাদ, হা: নং ১৮৮৮০)
৫. তারপর কপাল রাখা। (মুসনাযদ আহমাদ, হা: নং ১৮৮৮০)
৬. অত:পর দুই হাযতর মাযঝ জসিদা করা এবং দৃজষ্ট নাযকর অগ্রিাযগর জদযক রাখা। (মুসজলম, হা: নং ৪০১/ মুস্তাদরাযক হাযকম, হা: নং১৭৬১)
৭. জসিদায় চপি উরু চর্যক পৃর্ক রাখা। (মুসনাযদ আহমাদ, হা: নং ২৩৬৬২/ আবূ দাউদ , হা: নং ৭৩৫)
৮. পাাঁিরিয় চর্যক উিয় বাহু পৃর্ক রাখা। (বুখারী শরীফ, হা: নং ৮০৭)
৯. কনুু্ই মাজি ও হাাঁিু চর্যক পৃর্ক রাখা। (বুখারী শরীফ, হা: নং ৮০৮)
১০. জসিদায় কমপযক্ষ জতনবার জসিদার তাসবীহ (সুবহানা রাজিয়াল আ’লা) পড়া। (ইবযন মািাহ, হা: নং ৮৮৮)
www.islamijindegi.com

১১. তাকবীর বলা অবস্থায় জসিদা হযত উঠা। (বুখারী শরীফ, হা: নং ৮২৫)
১২. প্রর্যম কপাল, তারপর নাক, তারপর উিয় হাত, তারপর উিয় হাাঁিু মাজিযত লাগার আগ পেথন্ত বুক সম্পূেথ চসািা রাখা িরুরী। জবনা
ওিযর বুক ঝুাঁজকযয় জসিদায় চগযল একাজর্ক রুকুর সাদৃশয হযয় সুন্নাযতর চখলাফ হযব। দু’জসিদার মাযঝ সম্পূেথ চসািা হযয় এক তাসবীহ
পজরমাে জস্থর হযয় বসা িরুরী। (আবূ দাউদ, হা: নং ৮৩৮/ শামী, ১:৪৬৪)
ঙ. নামাযে বসার সুন্নাত ১৩জি
১. বাম পা জবজছযয় তার উপর বসা। ডান পা চসািা িাযব খাড়া রাখা। উিয় পাযয়র আেুলসমূহ সার্যমত জকবলার জদযক মুজড়যয় রাখা। (নাসাঈ,
হা: নং ১১৫৮)

২. উিয় হাত রাযনর উপর হাাঁিু বরাবর কযর রাখা এবং দৃজষ্ট দুই হাাঁিুর মাঝ বরাবর রাখা। (মুসনাযদ আহমাদ হা: নং ১৬১০৬)
৩. ‘আশহাদু’ বলার সযে সযে মর্যমা ও বৃদ্ধােুলীর মার্া এক সাযর্ জমজলযয় চগালাকরা বৃত্ত বানাযনা এবং অনাজমকা ও কজনষ্ঠােুলীিয় মুজড়যয়
রাখা এবং ‘লা-ইলাহা’ বলার সময় শাহাদাত আেুল সামানয উাঁচু কযর ইশারা করা। অতঃপর ইল্লাল্লাহু বলার সময় আেুযলর মার্া ঝুাঁকাযনা
হাাঁিুর সাযর্ না লাগাযনা। (আবূ দাউদ, হা: নং ৭২৬ নাসাঈ, হা: নং ১২৭৪)
৪. আযখরী ববঠযক আত্তাজহয়যাতু পড়ার পর দরুদ শরীফ পড়া। (জতরজমেী, হা: নং ৩৪৭৭)
৫. দুরূদ শরীযফর পর দু’আযয় মাছুরা পড়া। (বুখারী শরীফ, হা: নং ৮৩৪/জতরজমেী, হা: নং ৫৯৩)
৬. উিয় জদযক সালাম জফরাযনা। (জতরজমেী, হা: নং ২৯৫)
৭. ডান জদযক আযগ সালাম জফরাযনা। উিয় সালাম জকবলার জদক চর্যক আরম্ভ করা এবং সালাযমর সময় দৃজষ্ট কাাঁযর্র জদযক রাখা। (মুসজলম হা:
নং ৫৮২)

৮. ইমাযমর উিয় সালাযম মুক্তাদী, চফযরশতা ও নামােী জজ্বনযদর প্রজত সালাম করার জনয়যত করা। (মুসজলম, হা: নং ৪৩১)
৯. মুক্তাদীগযের উিয় সালাযম ইমাম, অনযানয মুসল্লী, চফযরশতা ও নামােী জজ্বনযদর প্রজত সালাম করার জনয়যত করা। (মুসান্নাযফ আব্দুর রাজ্জাক,
হা: নং ৩১৪৯,৩১৫২)

১০. একাকী নামােী বযজক্ত শুর্ু চফযরশতাগযের প্রজত সালাম করার জনয়যত করা। (মুসান্নাযফ আব্দুর রাজ্জাক, হা: নং ৩১৪০)
১১. মুক্তাদীগযের ইমাযমর সালাম জফরাযনার পরপরই সালাম জফরাযনা। (বুখারী শরীফ, হা: নং ৮৩৮)
১২. জিতীয় সালাম প্রর্ম সালাম অযপক্ষা আযস্ত বলা। (মুসান্নাযফ ইবযন আবী শাইবাহ, হা:নং ৩১৫৬)
১৩. ইমাযমর জিতীয় সালাম জফরাযনা চশষ হযল মাসবুযকর ছুযি োওয়া নামাে আদাযয়র িনয দাাঁড়াযনা। (মুসান্নাযফ আব্দুর রাজ্জাক, হা: নং ৩১৫৬)
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