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باسمه تعاىل
হপশ কালাম
হামদ ও সালাষতর পর...
‘নামাে হশিা ও ইমামগষণর হেম্মাদারী’ নামক আমার সংকহলত একহট পুহিকা
পাঠকষদর হিদমষত পূষববই হপশ করা হষিহিল। এর মষধয একহট অ্ধযাি হিল“পুরুষের নামাষের ধারাবাহহক ১০০ মাসাহিল”। পুহিকাহট নামাে সহীহ-শুদ্ধ করার
হিষত্র হবষশে ভূহমকা রািহিল। তষব সংহিিতার স্বাষথব ঐ পুহিকার প্রহতহট
মাসআলার সষে তথয-প্রমাণ সংেুক্ত করা হিহন। এ সুষোষগ হকিু সরলমনা
মুসলমান ভাই- সালাফীষদর (তথাকহথত আহষল হাদীস) প্রষরাচনাি হবহভন্ন হফৎনা
ও হবভ্রাহির হশকার হহিষলন। এমনহক অ্ষনষক হানাফী মােহাবষক দুববল হকংবা
হকিাসহনভবর ভাবষত শুরু কষরহিষলন।
এ সমস্যার সমাধানকষে আমরা প্রষতযকহট মাসআলার সষে কুরআন ও
হাদীসহভহত্তক দলীল-প্রমাণাহদ সংষোজন কষর একহট নতুন হকতাব প্রস্তুত করার
পহরকেনা গ্রহণ কহর এবং পূষববর নাষমর পহরবষতব “কুরআন ও সুন্নাহর আষলাষক
নবীজীর নামাে” নাম হনববাচন কহর। আলহামদুহলল্লাহ, আল্লাহ তা‘আলার ফেল
ও করষম হসই হকতাব আমরা এিন পাঠকষদর হাষত তুষল হদষত োহি।
আমরা হকতাবহট হনভুবল করার জন্য েথাসাধয হচষ্টা কষরহি; তারপরও হকিু ভুলভ্রাহি হথষক োওিা অ্সম্ভব নি। হবজ্ঞ পাঠষকর নজষর পিষল অ্বশ্যই অ্বগত
করার একাি অ্নুষরাধ রইল, োষত আমরা সংষশাধন কষর হনষত পাহর।
এ পেবাষি বাোর হশাকরষগাোরী হহষসষব বলহি, এই হকতাব প্রস্তুতকাষল হমৌলবী
মাসঊদুল হাসান-সহ অ্ষনষক অ্ষনকভাষব আমাষক সহষোহগতা কষরষি। তষব
তাষদর মষধয হবষশেভাষব মষন পিষি আেীোম হমৌলবী সাঈদুর রহমাষনর নাম।
আল্লাহ তা‘আলা তাষদর সকলষক ইলষম নাষফ’ দান করুন এবং হকতাবহট
সববিষরর মুসলমানষদর জন্য উপকারী বাহনষি হদন। আমীন!
হবনীত
মুফতী মনসূরুল হক
( প্রধান মুফতী ও শাইিুল হাদীস)
জাহম‘আ রাহমাহনিা আরাহবিা
আলী অ্যান্ড নূর হরষিল এষেট, মুহাম্মদপুর, ঢাকা

www.darsemansoor.com Install “Islami Jindegi” App

www.islamijindegi.com

3

হকতাব সম্পষকব হকিু কথা
১. এই হকতাষব আমার হলহিত “নামাে হশিা ও ইমামগষণর
হেম্মাদারী” শীেবক পুহিকাি উহল্লহিত পুরুষের নামাষের ধারাবাহহক
১০০ মাসাহিলষকই েষথষ্ট পহরমাহজবত ও দলীলসমতদ্ধ কষর উপস্থাপন
করা হষিষি। তাই হকতাবহট উহল্লহিত পুহিকার সংহিষ্ট অ্ংষশর
পহরমাহজবত সংস্করণ বষল হবষবহচত হষব। হকান বক্তষবয হভন্নতা থাকষল
এই হকতাষবর বক্তবযই চূিাি গণয হষব।
২. হমৌহলকভাষব এই হকতাষব পুরুষের নামাষের ধারাবাহহক হববরণ
হদওিা হষিষি। মহহলাষদর নামাষে হকিু পাথবকয আষি; এিাষন তা
উষল্লি করা হিহন। পাথবকযগুষলার জন্য হদিুন, “নবীজীর সুন্নাত”
এবং “নামাে হশিা ও ইমামগষণর হেম্মাদারী” পুহিকাদ্বষির সংহিষ্ট
অ্ংশ [হকতাবুসসুন্নাহ, পত. ৩২, ১০৩]
৩. হবষশেভাষব লিণীি, এই হকতাব বা অ্ন্য হকান হকতাব
এককভাষব নামাে হশিার জন্য েষথষ্ট নি। সুন্নাহসম্মত নামাে সরাসহর
আষলমষদর কাি হথষকই হশিষত হষব। এই হকতাষবর উষেশ্য নামাে
হশিা হদওিা নি; বরং আষলমষদর কাি হথষক নামাষের সুন্নাহসম্মত
পদ্ধহত হশষি হনওিার পর তা স্মরণ রািা এবং তার অ্নুকূষল হে
দলীলগুষলা আষি হসগুষলা হনষজর হচাষি হদষি প্রশাহি লাভ করার
হিষত্র সহািতা করাই এই হকতাষবর উষেশ্য।
অ্নুরূপভাষব এই হকতাব হথষক দলীল গ্রহণ কষর হকান আষলষমর
উপর আপহত্ত করাও এই হকতাষবর উষেশ্য-পহরপন্থী। হকান আষলষমর
হশিাষনা পদ্ধহতর সাষথ েহদ এ হকতাষবর হকান হববরষণর হভন্নতা
পহরলহিত হি; তষব আদষবর সাষথ হস আষলষমর হনকট জানষত
চাওিা হেষত পাষর। প্রষিাজষন তাাঁর সষে পরামশবসাষপষি আমাষদর
হনকট প্রশ্ন আকাষর পাঠাষনা হেষত পাষর। এষিষত্র আমাষদর হকান ভুল
থাকষল আমরা সংষশাধন কষর হনষবা ইনশাআল্লাহ।
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৪. হকতাবহট সংকলষনর হিষত্র সংহিিতা হবষশেভাষব লিণীি হিল,
এজন্য অ্ে ও জরুরী উদ্ধতহত হদষিই আমরা িাি হথষকহি। হকতাষবর
হশষে তথযপহিষত উদ্ধতত হকতাবগুষলার নাম- হলিক, প্রকাশনী ও
প্রকাশকালসহ হলষি হদিা হষিষি। তষব এই হকতাব প্রস্তুত করার
হিষত্র তথযপহিষত উহল্লহিত হকতাবগুষলার বাইষরও আমরা বহু
হকতাষবর সহািতা হনষিহি। হকতাষব হসগুষলার নাম উষল্লি না থাকাি
তথযপহিষত তার হববরণ আষসহন।
৫. তথযপহিষত হকতাবগুষলার হে প্রকাশনী ও সংস্করণ উষল্লি করা
হষিষি, উদ্ধতহতর হিষত্র আমরা সাধারণভাষব হসগুষলাই অ্নুসরণ
করষত সষচষ্ট হথষকহি। তা সষেও দুই-এক জািগাি হভন্নতা টষট
থাকষত পাষর। হসষিষত্র পাঠষকর প্রহত অ্নুষরাধ, হনহদবষ্ট উদ্ধতহতহট
হনহদবষ্ট প্রকাশনীর িাপাি না হপষল হেন একটু কষ্ট কষর অ্ন্যত্র িুাঁষজ
হদষিন; আশা কহর হপষি োষবন।
৬. এই হকতাষব প্রাি সব জািগাি সহীহ বা হাসান পেবাষির হাদীস
উষল্লি করা হষিষি। দুই-এক জািগাি হিষতা সাধারণ পেবাষির জিীফ
হাদীস এষস থাকষত পাষর; তষব শাস্ত্রীি হবচাষর তা আমলষোগয এটুকু
হনহিত হষিই তা উষল্লি করা হষিষি। হেষহতু প্রষতযকহট হাদীষসর
সাষথ আমরা সনষদর মান উষল্লি কষর হদষিহি; তাই পাঠক সংহিষ্ট
জািগাগুষলাষত হদষি হনষত পারষবন।
৭. সহীহ বুিারী ও সহীহ মুসহলষমর হাদীষসর হিষত্র শুধু সূত্র উষল্লি
করা হষিষি। আলাদাভাষব হাদীষসর মান উষল্লি করা হিহন। অ্ন্যান্য
হিষত্র সংহিিভাষব আমরা হাদীষসর সূত্র ও শাস্ত্রীি মান উষল্লি কষর
হদষিহি। হাদীষসর মান হবহশরভাগ স্থাষন মুহাহেসীষন হকরাষমর
উদ্ধতহতষতই উষল্লি কষরহি। হকাথাও একাি না পাওিা হগষল
মুহাহেসীষন হকরাষমর স্বীকতত নীহত অ্নুসরণ কষর আমাষদর পি হথষক
সনষদর মান উষল্লি করা হষিষি।
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৮. হাদীষসর ‘তািরীজ’ এবং মাসআলাগুষলার শাস্ত্রীি আষলাচনা
আরবীষত করা হষিষি। বাংলাি তার সারাংশ অ্ে কথাি হপশ করার
হচষ্টা করা হষিষি। হকতাবহটর মূল অ্ংষশ হকান টীকা বযবহার করা
হিহন। মাসআলাগুষলার হে সংিযা উষল্লি করা হষিষি হেমন, রুকুর
কাজ এতহট, হসজদার কাজ এতহট- এগুষলা হবন্যাষসর অ্ংশ;
অ্কাটয হকান হবেি নি। অ্ন্য কারও গণনাি কমষবহশ হষত পাষর।
৯. হাদীষসর অ্থব বুঝার হিষত্র হেষহতু আমরা ‘ফুকাহাষি হকরাষমর’
মুিাষপিী; ইমাম হতরহমেী রহ. সুনাষন হতরহমেীষত (হাদীস নং
৯৯০) মতত বযহক্তষক হগাসল হদওিা সংক্রাি অ্ধযাষি বষলন,
“হাদীষসর অ্থব ফুকাহাষি হকরাম হবহশ জাষনন।” তাই এই হকতাষব
ফুকাহাষি হকরাষমর প্রচুর উদ্ধতহত আনা হষিষি। অ্বশ্য হাদীষসর ভাষ্য
হথষক মাসআলা একদম পহরষ্কারভাষব বুঝা হগষল হসষিষত্র ফুকাহাষি
হকরাষমর বক্তবয উষল্লি করার বাধযবাধকতা রিা করা হিহন।
মূলত “ফুকাহাষি হকরাম” হাদীস হেভাষব বুষঝষিন, আমরা
সতকবতার সাষথ হসহটরই অ্নুসরষণর হচষ্টা কষরহি। এষিষত্র আমরা
হফকষহর স্বীকতত চারহট ধারার মষধয হানাফী হফকষহর ধারা অ্নুসরণ
কষরহি।
১০. সাধারণভাষব আমরা মারফূ’ হাদীস উষল্লি কষরহি। তষব হকাথাও
মারফূ’ হাদীস পাওিা না হগষল সাহাবাষি হকরাম এবং তাষবিীগষণর
উহক্ত উষল্লি কষরহি। আর এটাই ইমাম আবু হানীফা রহ.-সহ অ্ন্যান্য
ফুকাহাষি হকরাষমর মাসআলা আহরষণর নীহত। এ হবেষি ইমাম আবু
হানীফা রহ.-এর বক্তষবযর জন্য দ্রষ্টবয, “ফাোহিলু আহব হানীফা,
ইবনু আহবল আওিাম” বণবনা নং. (১৪২)
 آخذ: سمعته يقول: وما له؟ قال: ما تنقم عىل أيب حنيفة؟ قال: شهدت سفيان الثوري وأتاه رجل فقال: عن يحىي بن ضر يس يقول1
 فإن لم أجد يف كتاب اهلل وال يف سنة رسوله أخذت بقول، فما لم أجد فبسنة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم،بكتاب اهلل عز وجل

 فأما إذا ا نتىه األمر أو جاء األمر إىل إبراهيم والشعيب والحسن، وال أخرج من قولهم إىل قول غريهم، آخذ بقول من شئت،أصحابه

. فأجتهد كما اجتهدوا:وا بن سريين وعطاء وسعيد
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সূচীপত্র
এক নজষর ১০০ মাসাহিল
মাসাহিষল হকিাম ২৭ হট
দাাঁিাষনা অ্বস্থাি ৭ কাজ
১

পাষির আেুলসমূহ হকবলার হদষক হসাজাভাষব রািা।

২

উভি পাষির মাঝিাষন স্বাভাহবক পহরমাণ ফাাঁক রািা।

৩

উভি পাষির বতদ্ধােুহল ও হগািাহলর মাষঝ সমান দূরত্ব রািা।

৪

তাকবীষর তাহরীমা শুরু করা পেবি হাত হিষি রািা।

৫

সম্পূণব হসাজা হষি দাাঁিাষনা।

৬

টাি স্বাভাহবক রািা। হচহারা জহমষনর হদষক না হঝাাঁকাষনা।

৭

হসজদার জািগার হদষক নজর রািা।

হাত উঠাষনা অ্বস্থাি ৮ কাজ
৮

তাকবীষর তাহরীমার সমি হাত চাদষরর হভতষর থাকষল বাইষর হবর করা।

৯

হাত উঠাষনার সমি মাথা না হঝাাঁকাষনা।

১০

হাত কান পেবি উঠাষনা।

১১

হাষতর আেুলগুষলা স্বাভাহবক রািা।

১২

হাষতর তালু সম্পূণব হকবলামুিী কষর রািা, আেুষলর মাথা বাাঁকা না রািা।

১৩

তাকবীষর তাহরীমার আষগ নামাষের হনিত করা।

১৪

তাকবীষর তাহরীমা শুরু করা। তাকবীর সংহিি করা, লম্বা না করা।

১৫

তাকবীষর তাহরীমা বলার পর হাত না ঝুহলষি সরাসহর হাত বাাঁধা।

হাত বাাঁধার ৪ কাজ
১৬

ডান হাষতর তালু বাম হাষতর হপষঠর উপর রািা।

১৭

ডান হাষতর বতদ্ধােুহল ও কহনষ্ঠােুহল দ্বারা বাম হাষতর কহি ধরা।

১৮

বাহক আেুলগুষলা বাম হাষতর উপর স্বাভাহবক অ্বস্থাি রািা।

১৯

নাভীর নীষচ হাত বাাঁধা।

২০

িানা পিা।

২১

পূণব আঊেুহবল্লাহ পিা।

২২

পূণব হবসহমল্লাহ পিা।

২৩

সূরা ফাহতহা পিা।

হাত বাাঁধার পর ৮ কাজ
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২৪

সূরা ফাহতহা পিার পর নীরষব আমীন বলা।

২৫

সূরা হমলাষনা।

২৬

সূরার শুরু হথষক হমলাষল পূণব হবসহমল্লাহ পিা।

২৭

মাসনূন হকরা‘আত পিা।

মাসাহিষল রুকু ১২ হট
রুকুষত ৯ কাজ
২৮

তাকবীর বলষত বলষত রুকুষত োওিা।

২৯

উভি হাত দ্বারা হাাঁটু ধরা।

৩০

হাষতর আেুলসমূহ ফাাঁকা রািা।

৩১

উভি হাত সম্পূণব হসাজা রািা, কনুই বাাঁকা না করা।

৩২

মাথা, হপঠ ও হকামর এক সমান রািা।

৩৩

পাষির হগািা, হাাঁটু ও ঊরু হসাজা রািা।

৩৪

পাষির হদষক নজর রািা।

৩৫

রুকুষত কমপষি হতনবার

৩৬

রুকু করা ফরে এবং রুকুষত এক তাসবীহ পহরমাণ হদরী করা ওিাহজব।

রুকুর তাসবীহ পিা সুন্নাত।

রুকু হথষক উঠার সমি ৩ কাজ
৩৭

রুকু হথষক উঠার সমি ‘সাহম‘আল্লাহু হলমান হাহমদাহ’ বলা।

৩৮

রুকু হথষক হসাজা হষি দাাঁিাষনা এবং এক তাসবীহ পহরমাণ হবলম্ব করা।

৩৯

রুকু হথষক উঠার সমি মুক্তাদীর ‘রব্বানা ওিা লাকাল হামদ’ বলা।

মাসাহিষল হসজদা ৩৫ হট
হসজদা অ্বস্থাি ২০ কাজ
৪০

তাকবীর বলষত বলষত হসজদাি োওিা।

৪১

হসজদাি স্বাভাহবকভাষব োওিা, নুষি না োওিা।

৪২

( প্রথষম) উভি হাাঁটু মাহটষত রািা।

৪৩

( তারপর) হাত রািা।

৪৪

( তারপর) নাক রািা।

৪৫

( তারপর) কপাল রািা।

৪৬

উভি হাষতর বতদ্ধােুহলর মাথা ও কাষনর লহত বরাবর রািা।

৪৭

হাষতর আেুলগুষলা হমহলষি রািা।

৪৮

আেুষলর মাথাগুষলা হকবলামুিী কষর হসাজাভাষব রািা।

৪৯

দু’হাষতর মধযিাষন হচহারা রািা োি এ পহরমাণ ফাাঁক রািা।

৫০

নাষকর অ্গ্রভাষগর হদষক নজর রািা।
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৫১

উরু হসাজা রািা হেন হপট উরু হথষক পতথক থাষক।

৫২

উভি বাহু পাাঁজর হথষক দূষর রািা।

৫৩

কনুই মাহটষত হবহিষি না হদওিা এবং রান হথষক পতথক রািা।

৫৪

উভি পাষির পাতা িািা রািা।

৫৫

পাষির আেুষলর মাথাগুষলা েথাসম্ভব হকবলার হদষক মুহিষি রািা।

৫৬

দুই পাষির আেুল জহমন হথষক না উঠাষনা।

৫৭

দুই পাষির মধযিাষন ফাাঁক রািা।

৫৮

কমপষি হতনবার হসজদার তাসবীহ্ পিা সুন্নত।

৫৯

হসজদা করা ফরে ও হসজদাি এক তাসবীহ পহরমাণ হদরী করা ওিাহজব।

হসজদা হথষক উঠার সমি ১৫ কাজ
৬০

তাকবীর বলষত বলষত হসজদা হথষক উঠা।

৬১

( প্রথষম) কপাল উঠাষনা।

৬২

( তারপর) নাক উঠাষনা।

৬৩

( তারপর) উভি হাত উঠাষনা।

৬৪

দুই হসজদার মাঝিাষন হসাজা হষি হস্থরভাষব বসা।

৬৫

বাম পা হবহিষি তার উপর বসা।

৬৬

ডান পা হসাজাভাষব িািা রািা।

৬৭

ডান পাষির আেুলসমূহ হকবলার হদষক মুহিষি রািা।

৬৮

উভি হাত উরুর উপর হাাঁটু বরাবর হবহিষি রািা।

৬৯

নজর দুই হাাঁটুর মাষঝর হদষক রািা।

৭০

দুই হসজদার মাঝিাষন বসা অ্বস্থাি দু‘আ পিা।

৭১

তাকবীর বলা অ্বস্থাি পূষববর হনিষম হদ্বতীি হসজদা করা।

৭২

হদ্বতীি হসজদার পর পরবতবী রাকা‘আষতর জন্য পাষির অ্গ্রভাষগ ভর কষর দাাঁিাষনা।

৭৩

হাাঁটুর উপর হাত হরষি দাাঁিাষনা । হবনা ওেষর েমীষন ভর না হদওিা।

৭৪

হসজদা হষত হসনা ও মাথা স্বাভাহবক হসাজা হরষি সরাসহর দািাাঁষনা।

মাসাহিষল কুঊদ (ববঠক) ২০ হট
বসা অ্বস্থাি ১২ কাজ
৭৫

বাম পা হবহিষি তার উপর বসা।

৭৬

ডান পা হসাজাভাষব িািা রািা।

৭৭

ডান পাষির আেুলসমূহ হকবলার হদষক মুহিষি রািা।

৭৮

উভি হাত উরুর উপর হাাঁটু বরাবর হবহিষি রািা।

৭৯

বসা অ্বস্থাি মাথা ও হপঠ হসাজা হরষি নের দুই হাাঁটুর মাষঝর হদষক রািা।
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৮০

তাশাহহুষদর ইশারার সমি নের শাহাদাত আেুষলর হদষক রািা।

৮১

আত্তাহহিযাতু পিা।

৮২
৮৩

আশহাদু বলার সষে সষে মধযমা ও বতদ্ধােুহলর মাথা এক সাষথ হমহলষি বতত্তাকাষর
বাাঁধা।
লা ইলাহা বলার সমি শাহাদাত আেুল সামান্য উাঁচু কষর হকবলার হদষক ইশারা করা।

৮৪

এভাষব ববঠক হশে হওিা পেবি হাত হালকা বাাঁধা অ্বস্থাি রািা।

৮৫

আষিরী ববঠষক আত্তাহহিযাতুর পর দুরূদ শরীফ পিা।

৮৬

অ্তঃপর দু‘আষি মাসূরা পিা।

সালাম হফরাষনার ৮ কাজ
৮৭

সালাষমর সমি হনিত করা

৮৮
৮৯

উভি সালাম হকবলার হদক হথষক শুরু করা এবং সালাম বলষত বলষত হচহারা
হটারাষনা।
প্রথষম ডান হদষক অ্তঃপর বাম হদষক সালাম হফরাষনা।

৯০

সালাষমর সমি ডাষন-বাষম শুধু হচহারা হফরাষনা ।

৯১

হচহারা হটারাষনার সমি নজর কাাঁষধর হদষক রািা।

৯২

উভি সালাম সংহিি করা এবং হদ্বতীি সালাম আষি বলা।

৯৩

মুক্তাদীগষণর ইমাষমর সাষথ সাষথ সালাম হফরাষনা।

৯৪

মাসবুষকর জন্য ইমাষমর হদ্বতীি সালাম হশে করা পেবি অ্ষপিা করা।

পুষরা নামাষের ৬ মাসাহিল
৯৫
৯৬

মাষঝর তাকবীরগুষলা পূবববতবী রুকন হথষক আরম্ভ কষর অ্পর রুকষন হপৌাঁষি হশে
করা।
প্রষতযক রুকষনর আমল পূণব হওিার পর পষরর রুকষন হেষত হবলম্ব না করা।

৯৭

হাই আসষল েথাসম্ভব দহমষি রািা এবং মুষি হাত রািা।

৯৮

হাাঁহচ আসষল হাত বা কাপি হদষি মুি হঢষক হনওিা ও নীচু শষে হাাঁহচ হদওিা।

৯৯

নামাষের শুরু হথষক হশে পেবি অ্িষর নামাষের হিিাল রািা।

১০০

পহঠত সূরা বা দু‘আ সমূষহর প্রহত অ্িষর হিিাল করা।
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

দলীলসহ পুরুষের নামাষের ১০০ মাসাহিল
মাসাহিষল হকিাম ২৭ হট
দাাঁিাষনা অ্বস্থাি ৭ কাজঃ
১. (১) পাষির আেুলসমূহ হকবলার হদষক হসাজাভাষব রািা।
 أن رجال دخل املسجد ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم جالس يف:عن أيب هريرة رضي اهلل عنه
 مث استقبل،إذا قمت إىل الصالة فأسبغ الوضوء: فصلى ـ فذكراحلديث بطوله ـ فقال،ناحية املسجد
.)1526 ( » ـأخرجه اإلمام البخاري يف «صحيحه.» اخل... ،القبلة فكرب
অ্থব: হেরত আবু হুরাইরা রাহে. হথষক বহণবত, হপ্রিনবী  ﷺমসহজষদর
একষকাষণ বসা হিষলন। এমন সমি একবযহক্ত মসহজষদ প্রষবশ করল।
নবীজী  ﷺতাষক বলষলন, তুহম েিন নামাে পিার ইিা করষব তিন
উত্তমরূষপ উেু করষব। তারপর হকবলামুিী হষব। তারপর তাকবীষর
তাহরীমা বলষব। - সহীহ বুিারী (৬২৫১)
 «ما رأيت مصليا كهيئة عبد اهلل: عن طاوس قال، أخربين إبراهيم بن ميسرة:عن ابن جريج قال
.» وقدميه، وكفيه،بن عمر أشد استقباال للكعبة بوجهه
.) وهذا إسناد صحيح5391( »أخرجه اإلمام عبد الرزاق يف «مصنفه
অ্থব : হেরত ত্বঊস রহ. বষলন, আহম নামাষে হেরত ইবষন উমর রা.
এর মত- হচহারা, দুই হাত এবং দুই পা অ্হধক হকবলাষরাি কষর
রািষত কাউষক হদহিহন। - মুসান্নাষফ আেুর রােোক (২৯৩৬),
হাদীসহটর সনদ সহীহ।
লিণীি হে, এিাষন প্রথম হাদীষস হকবলাষরাি হওিার কথা উষল্লি
আষি। আর হদ্বতীি বণবনাি হকান হকান অ্ে হকবলার হদষক রািা কতববয
তার উষল্লি করা হষিষি। এর মষধয দুই পা-ও অ্িভুবক্ত।
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২. (২) উভি পাষির মাঝিাষন স্বাভাহবক (চার আেুল,
হবটত) পহরমাণ ফাাঁকা রািা।

ঊষবব এক

 «أما هكذا حىت متاس: فقال، وسألت عطاء عن ضم املرء قدميه يف الصالة:عن ابن جريج قال
 ولقد أخربين نافع أن ابن عمر كان ال: ولكن وسطا من ذلك» فقال ابن جريج،بينهما فال
 ـرواه اإلمام عبد الرزاق يف.» «بني ذلك: قال. وال ميس إحدامها األخرى،يفرسخ بينهما
.) عنه9933( »«مصنفه
 ينبغي أن يكون بني قدمي املصلى قدر: ) نقال عن الواقعات525/5( "قال العيىن يف "البناية
. ألنه أقرب إىل اخلشوع،أربع أصابع اليد
অ্থব: ইবষন জুরাইজ রহ. বষলন, আহম আতা রহ.-ষক হজষজ্ঞস
করলাম, নামাষে দুই পা হমহলষি রািা হকমন? হতহন বলষলন,
এভাষব এষকবাষর হমহলষি হদষব না, বরং মাঝামাহঝ দূরষত্ব রািষব।
এরপর ইবষন জুরাইজ রহ. বষলন, নাষফ’ রহ. আমাষক বষলষিন,
ইবষন উমর রাহে. দুই পা এষকবাষর িহিষি হদষতন না, আবার
হমহলষিও হদষতন না, বরং মধযম পহরমাণ ফাাঁক কষর রািষতন। মুসান্নাষফ আেুর রােোক (৩৩০০), হাদীসহটর সনদ সহীহ।
উষল্লিয, ফুকাহাষি হকরাম মধযম পহরমাণ হনধবারণ করষত হগষি চার
আেুষলর কথা উষল্লি কষরষিন। আল্লামা আইনী রহ. “ওিাহক‘আত”
হথষক উদ্ধতত কষরন, নামােী বযহক্তর দুই পাষির মাষঝ হাষতর
আেুষলর হহষসষব চার আেুল ফাাঁক থাকা উহচৎ; কারণ এহট
(স্বাভাহবক হওিার কারষণ) “িুশু” ও হবনম্রতার অ্হধক হনকটবতবী।
[হবনািা ২/২৫২]
বলাবাহুলয, হমাটা মানুষের হিষত্র স্বাভাহবকতা হভন্ন হষত পাষর। হস
কারষণ তার দুই পাষির মাষঝ বযবধান আষরকটু হবহশ হষত পাষর।
৩. (৩) উভি পাষির বতদ্ধােুহল ও হগািাহলর মাষঝ সমান দূরত্ব রািা।
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ِ
ِ َ َ ق،الر ْْح ِن
ِ ْ ف الْ َق َد َم
ض ُع الْيَ ِد َعلَى الْيَ ِد
ُّ ص
ُ  يَـ ُق،الزبَـ ِْْي
ُّ ت ابْ َن
ْ ني َوَو
َ َّ َع ْن ُزْر َعةَ بْ ِن َعْبد
ُ  ََس ْع:ال
َ « :ول
.»السن َِّة
ُّ ِم َن

 وكذا املنذري يف «خمتصره» وابن القيم،) وسكت عنه457( »ـأخرجه اإلمام أبو داود يف «سننه

 «وحديث ابن الزبْي:)222/2( » وقال البيهقي يف «السنن الكربى.)427( »يف «هتذيبه
. ورجال إسناده ال بأس هبم.»موصول
.» «مراده استواء القدمني مع التجايف:)754/2( »قال العالمة الكشمْيي يف «فيض الباري
অ্থব: হেরত েুর‘আ ইবষন আেুর রহমান বষলন, আহম ইবষন েুবাইর
রাহে.-ষক বলষত শুষনহি, দুই পা হসাজাভাষব কাতাষরর উপর রািা
এবং হাষতর উপর হাত রািা সুন্নাত। - সুনাষন আবু দাঊদ (৭৫৪)।
ইমাম বাইহাকী রহ. বষলন, ইবষন েুবাইষরর হাদীসহট অ্হবহিন্ন সূষত্র
বহণবত। (সুনাষন কুবরা ২/২৮৮)।
আল্লামা কাশ্মীরী রহ. বষলন, এই হাদীষস বহণবত ‘সফ’ শেহটর মাষন
হল, দুই পাষির মাষঝ ফাাঁক হরষি হসাজাভাষব রািা। [ফিেুল বারী
(২/৪৫৯)]
 «ما رأيت مصليا كهيئة عبد اهلل: عن طاوس قال، أخربين إبراهيم بن ميسرة:عن ابن جريج قال
 ـأخرجه اإلمام عبد الرزاق يف.» وقدميه، وكفيه،بن عمر أشد استقباال للكعبة بوجهه
. وهذا إسناد صحيح،)5391(»«مصنفه
অ্থব: হেরত ত্বঊস রহ. বষলন, আহম নামাষে হেরত ইবষন উমর রা.এর মত- হচহারা, দুই হাত এবং দুই পা অ্হধক হকবলামুিী কষর
রািষত কাউষক হদহিহন। - মুসান্নাষফ আেুর রােোক (২৯৩৬),
হাদীষসর সনদ সহীহ।
হব.দ্র. দুই পা হসাজাভাষব কাতাষরর উপর হকবলাষরাি কষর রািষল
দুই পাষির বতদ্ধােুহল ও হগািাহলর মাষঝ সমান দূরত্ব থাষক।
৪. (৪) তাকবীষর তাহরীমা শুরু করা পেবি হাত হিষি রািা।
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ب ،عن أَبِ ِيه ،عن وائِ ِل ب ِن حج ٍر ،قَ َال :قُـلْتَ :ألَنْظُر َّن إِ َىل ِ ِ ِ
ِ
صلَّى
ُ
َْ َ ْ ُ ْ
ص َالة َر ُسول اللَّه َ
َ
َع ْن َعاص ِم بْ ِن ُكلَْي ٍ َ ْ
َ
ِ
اهلل علَي ِه وسلَّم َكيف يصلِّي ،قَ َال :فَـ َقام رس ُ ِ
استَـ ْقبَ َل الْ ِقْبـلَةَ فَ َكبَّـَر
صلَّى اهللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم «فَ ْ
ول اللَّه َ
ُ َْ ََ َ ْ َ َُ
َ َُ
ِ
ِ
َخ َذ ِشَالَهُ بِيَ ِمينِ ِه.
فَـَرفَ َع يَ َديْه َح َّىت َحا َذتَا أُذُنَـْيهُ ،مثَّ أ َ

أخرجه اإلمام أبو داود يف «سننه» ( )651( )639 /6وسكت عنه ،وكذا املنذري يف «خمتصره»وابن القيم يف «هتذيبه» .وأصل احلديث مشهور عن عاصم ،أخرجه أصحاب الصحاح والسنن
من طرق عن عاصم .ينظر«صحيح» ابن خزمية ( )766و«سنن» الرتمذي (.)535قال الرتمذي:
«هذا حديث حسن صحيح» .ورواية أيب داود مفصلة.
অ্থব: হেরত ওিাইল ইবষন হুজর রাহে. হথষক বহণবত, হতহন বষলন,
 এর নামাে হদিব,ﷺ আহম (মষন মষন) বললাম, আহম অ্বশ্যই হুেূর
ﷺ অ্তঃপর হুেূর

হতহন কীভাষব নামাে পষিন। হতহন বষলন,

দাাঁিাষলন এবং হকবলামুিী হষলন। অ্তঃপর তাকবীষর তাহরীমা
বলষলন এবং দুই হাত দুই কান বরাবর উঠাষলন। তারপর ডান হাত
দ্বারা বাম হাত ধরষলন। - সুনাষন আবু দাঊদ (৭২৬), সহীহ ইবষন
িুোইমা (৪৭৭), হাদীসহট সহীহ।
 এর নামাষেরﷺ এই হাদীষস হেরত ওিাইল ইবষন হুজর রাহে. নবীজী
হবিাহরত হববরণ হদষিষিন। এিাষন নামাষের পূষবব হাত বাাঁধার হকান
কথা হনই। নবীজী তাকবীষর তাহরীমার পষর নাভীর হনষচ হাত
হবাঁষধষিন।
৫.(৫) সম্পূণব হসাজা হষি দাাঁিাষনা।
عن أيب ْحيد الساعدي ،قال « :كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا قام إىل الصالة اعتدل
قائما».
أخرجه اإلمام الرتمذي يف «سننه» ( )937وقال « :هذا حديث حسن صحيح » .وهو يف«صحيح » ابن خزمية ( )524وابن حبان (.)5285
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অ্থব : হেরত আবু হুমাইদ আস-সাহিদী রাহে. হষত বহণবত, হতহন
বষলন, নবীজী  ﷺেিন নামাষে দাাঁিাষতন তিন হসাজা হষি
দাাঁিাষতন। - সুনাষন হতরহমেী (৩০৪),
সহীহ বষলষিন।

হতরহমেী রহ. হাদীসহটষক

৬. (৬) টাি স্বাভাহবক রািা। হচহারা জহমষনর হদষক না হঝাাঁকাষনা।
 يف عشرة من أصحاب رسول اهلل، َسعت أبا ْحيد الساعدي: قال،عن حممد بن عمرو بن عطاء
 أنا أعلمكم بصالة رسول اهلل صلى اهلل عليه: قال أبو ْحيد،صلى اهلل عليه وسلم منهم أبو قتادة
، فاعرض: قالوا، بلى: قال، فلم؟ فواهلل ما كنت بأكثرنا له تبعا وال أقدمنا له صحبة: قالوا،وسلم
"." مث يكرب حىت يقر كل عظم يف موضعه معتدال:_قال _فذكر حديثا طويال وفيه
 قال ابن القيم.  وهذا طريق آخر للحديث املتقدم.)693( »أخرجه اإلمام أبو داود يف «سننه «حديث أيب ْحيد هذا حديث صحيح متلقى بالقبول: )513/6( »يف «هتذيب سنن أيب داود
.»ال علة له
 وهي، وال يرفع رأسه وال يطأطئه؛ ألن فيه ترك سنة العني:)69/5( »قال الكاساين يف «البدائع
اهـ. فيخل مبعىن اخلشوع،النظر إىل املسجد
অ্থব: হেরত আবু হুমাইদ আস-সাহিদী রাহে. হুেূর  ﷺএর নামাষের
হববরণ হদষত হগষি বষলন, এরপর হতহন তাকবীষর তাহরীমা
বলষতন, ততিষণ শরীষরর প্রষতযকহট হাি হনজ স্থাষন স্বাভাহবকভাষব
হস্থর হষি হেত। - সুনাষন আবু দাঊদ (৭৩০)।
আল্লামা ইবনুল কাহিযম রহ. বষলন, হাদীসহট সহীহ, মুতালা্া হবল
কবুল ও সকষলর হনকট গ্রহণীি, এষত হকান ইল্লত বা ত্রুহট হনই।
[তাহেীষব সুনাষন আবু দাঊদ (১/২৬০)]
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আল্লামা কাসানী রহ. বষলন, মাথা উাঁচুও করষব না, নীচুও করষব
না। কারণ এষত হসজদার জািগাি নজর রািার সুন্নাতষক তরক করা
হি। আর এটা িুশু’র পহরপন্থী।
৭. (৭) হসজদার জািগার হদষক নজর রািা।
ِ ُّ  عن إِبـر ِاهيم النَّخعِي ؛ أَنَّه َكا َن ُُِي،  أَخبـرنَا الْع َّوام: ال
صلِّي أَ ْن الَ ُُيَا ِوَز
ُ ِّ َ َ َ ْ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ق, َح َّدثـَنَا ُه َشْي ٌم
َ ب ل ْل ُم
ِ بصره مو ِضع سج
. وهذا إسناد صحيح،)1219( » أخرجه اإلمام ابن أيب شيبة يف «مصنفه.ِوده
ُ ُ َ ْ َ ُُ َ َ

অ্থব: হেরত ইবরাহীম নািািী রহ. নামােীর নজর হসজদার জািগা
অ্হতক্রম না করাষক পিে করষতন।
- মুসান্নাষফ ইবষন আবী শাইবা (৬৫৬৩), বণবনাহটর সনদ সহীহ।

উষল্লিয, হসজদার স্থাষন নজর রািার বযাপাষর হকিু মারফূ’ বণবনাও
আষি। হসগুষলার সনদগত হকংবা মতনগত (বণবনার পাঠ) শুদ্ধতা হনষি
কাষরা কাষরা আপহত্ত আষি। তার মষধয একহট হেরত সাষলম হবন
আেুল্লাহ রহ. হথষক বহণবত, হতহন বষলন, হেরত আহিশা রাহে.
বলষতন, ঐ মুসলমান বযহক্তর প্রহত আিেব লাষগ হে কা’বা শরীষফ
প্রষবশ কষর হনজ দতহষ্টষক িাষদর হদষক উাঁচু কষর। অ্থচ আল্লাহর বিত্ব
ও মেবাদার হদষক লি কষর এটা পহরতযাগ করা উহচত। রাসূলুল্লাহ ﷺ
েিন কা’বা শরীষফ প্রষবশ করষলন, তিন কা’বা হথষক হবর হওিা
পেবি হতহন হসজদার জািগা হথষক দতহষ্ট হটানহন। - মুসতাদরাষক
হাষকম (১৭৬১)।
সহীহ বুিারীর (২৯৮৮) বণবনাি আষি হে,

হুেূর  ﷺকা’বার হভতর

নামােও পষিষিন। এর হথষক নামাষে হসজদার জািগার নজর থাকার
বযাপারহট বুঝা োি। তািািা এই বণবনাি হেরত আহিশা রাহে. হে
কারষণ কা’বার হভতর নজর উাঁচু করষত হনষেধ কষরষিন একই কারণ
নামাষের মষধযও হবদযমান; অ্থবাৎ আল্লাহর বিত্ব ও বাোর িুশু’র
হপ্রিাপট। অ্তএব নামাষেও নজর হসজদার জািগাি রািা কাময।
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মুসান্নাষফ আেুর রােোক (৩২৬১)-এর একহট মুরসাল বণবনািও আষি
হে, আল্লাহর রাসূল ﷺহক নামাষে িুশু’র হনষদবশ হদওিা হষিষি,
তিন হতহন হসজদার জািগাি নজর রািষলন। এ হবেষি আরও তথয
হদিুন, ( ৩৪) নং মাসআলা।

হাত উঠাষনা অ্বস্থাি ৮ কাজঃ
৮. (১) তাকবীষর তাহরীমার সমি হাত চাদষরর হভতষর থাকষল বাইষর
হবর করা।
- ، أنه " رأى النيب صلى اهلل عليه وسلم رفع يديه حني دخل يف الصالة كرب:عن وائل بن حجر
 فلما أراد أن يركع، مث وضع يده اليمىن على اليسرى، مث التحف بثوبه- وصف مهام حيال أذنيه
.أخرج يديه من الثوب
)736( »أخرخه مسلم يف «صحيحه فيه استحباب كشف اليدين عند:" "مث التحف:)69/6( وقال النووي يف شرحه علي مسلم
،" "مث التحف: قوله:)68811( »قال العالمة أبو احلسن السندي يف حاشية «مسند أْحد.الرفع
 فإذا فرغ من التكبْي أدخل يديه يف، يعين أخرج يديه من الثوب حني كرب لإلحرام، تسرت:أي
.الثوب
অ্থব: হেরত ওিাইল ইবষন হুজর রাহে. হথষক বহণবত , হতহন হুেূর
ﷺহক হদষিষিন, েিন হতহন তাকবীষরর মাধযষম নামাষে দাষিল
হষলন তিন তাাঁর উভি হাত মুবারক উঠাষলন- বণবনাকারী হাম্মাম কান
বরাবর হাত উহঠষি হদিাষলন- এরপর (নবীজী) চাদর জহিষি
হনষলন। এরপর ডান হাত বাম হাষতর উপর রািষলন। েিন হতহন রুকু
করার ইিা করষলন উভি হাতষক কাপি হথষক হবর কষর হনষলন। সহীহ মুসহলম (৪০১)
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ইমাম নববী রহ. বষলন, এই হাদীস হথষক প্রমাহণত হি, তাকবীষর
তাহরীমার সমি হাত কাপি হষত হবর কষর উাঁচু করা মুিাহাব। (শরহুন
নববী ১/১৭৩) আল্লামা হসেীও এই বযািযা হদষিষিন। (মুসনাষদ
আহমাদ (১৮৮৬৬) হাদীষসর টীকা)
৯. (২) হাত উঠাষনার সমি মাথা না হঝাাঁকাষনা।
«كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا قام إىل الصالة اعتدل: قال،عن أيب ْحيد الساعدي
.قائما
.» «هذا حديث حسن صحيح: وقال،(937 )»أخرجه الرتمذي يف «سننه «وال يطأطئ رأسه عند التكبْي ذكره يف كتاب:)81/6( ويف «املبسوط» لإلمام السرخسي
.»الصالة للحسن بن زياد
অ্থব: হেরত আবু হুমাইদ আস-সাহিদী রাহে. হষত বহণবত, হতহন
বষলন, নবীজী  ﷺেিন নামাষে দাাঁিাষতন তিন হসাজা হষি
দাাঁিাষতন। - হতরহমেী শরীফ ৩০৪। ইমাম হতরহমেী রহ. হাদীসহটষক
সহীহ বষলষিন।
ইমাম সারািসী রহ. হাসান ইষবন হেিাদ রহ.-এর সূষত্র বষলন,
তাকবীষর তাহরীমার সমি মাথা হঝাাঁকাষব না। [মাবসূত (১/৮৬)]
১০. (৩) হাত কান পেবি উঠাষনা (উভি হাষতর বতদ্ধােুহলর মাথা কাষনর
লহত বরাবর উঠাষনা)।
 «أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان إذا كرب رفع يديه حىت ُياذي:عن مالك بن احلويرث
.)936( » ـ أخرجه مسلم يف «صحيحه.»هبما أذنيه
 رأيت النيب ـصلى اهلل عليه:) قال698( »ويف حديث ابن عمررضـ عند البخاري يف «صحيحه
اهـ ويف حديث. فرفع يديه حني يكرب حىت ُيعلهما حذو منكبيه،وسلم ـ افتتح التكبْي يف الصالة
 رأيته (النيب ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ) إذا كرب جعل:)858( »أيب ْحيد عنده أيضا يف «صحيحه
) وروى أبو ثور عن585/5( "اهـ قال احلافظ ابن حجر يف "فتح الباري.يديه حذاء منكبيه
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الشافعي أنه مجع بينهما فقال ُياذي بظهر كفيه املنكبني وبأطراف أنامله األذنني ويؤيده رواية
اهـ.أخرى عن وائل عند أيب داود بلفظ حىت كانتا حيال منكبيه وحاذى بإهباميه أذنيه
অ্থব: হেরত মাষলক ইবষন হুওিাইহরস রাহে. হথষক বহণবত, রাসূলুল্লাহ
 ﷺেিন তাকবীষর তাহরীমা বলষতন, তিন দুই হাত কান বরাবর
উঠাষতন। - সহীহ মুসহলম (৩৯১)
হকান হকান বণবনাি অ্বশ্য উভি হাত কাাঁধ পেবি উঠাষনার কথা আষি;
হেমন, সহীহ বুিারীষত (৭৩৮) ইবষন উমর রাহে. এর বণবনা,
অ্নুরূপভাষব সহীহ বুিারীষত হেরত আবু হুমাইদ রাহে. এর বণবনা।
এই দুই ধরষনর বণবনার মষধয সমন্বি করষত হগষি ইমাম শাষফিী রহ.
বষলন, হাষতর তালু কাাঁধ বরাবর হরষি আেুষলর মাথা কান বরাবর
করষব। হাষফজ ইবষন হাজার রহ. এ বক্তবয উষল্লি কষর বষলন,
সুনাষন আবু দাউষদ হেরত ওিাইল ইবষন হুজর রাহে. এর বণবনা দ্বারা
এ সমন্বষির সমথবন পাওিা োি। হসিাষন আষি, হতহন নবীজী
সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওিাসাল্লাষক নামাষে এমনভাষব হাত উঠাষত
হদিষলন হে, হাত দুষটা কাাঁধ বরাবর হষি হগল, আর বতদ্ধােুল দু’হটা
কান বরাবর করষলন। [দ্রষ্টবয, ফাতহুল বারী ২/২৮২; সুনাষন আবু
দাউদ (৭২৪) আল মাকতাবা আল আসহরিযাহ, ববরুত।]
১১. (৪) হাষতর আেুলগুষলা স্বাভাহবক রািা।
ِ ِ عن سع،ب
ِ
ِ
ِ
:ال
َ َيد بْ ِن َسَْ َعا َن ق
َ ْ َ ٍ ْ َح َّدثـَنَا ابْ ُن أَِيب ذئ، نا أَبُو َعام ٍر، نا َُْي ََي بْ ُن َحكي ٍم:قال ابن خزمية

ِ ُ ث َكا َن رس
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم يَـ ْف َع ُل
َ ََد َخ َل َعلَْيـنَا أَبُو ُهَريْـَرةَ َم ْس ِج َد بَِين ُزَريْ ٍق ق
ٌ  "ثََال:ال
َ ول اللَّه
َُ
ِِ ِ
ِِ
ني
َ َالص َالةِ ق
َّ  َكا َن إِذَا قَ َام إِ َىل،َّاس
َ  َوأ، َه َك َذا:ال
َ ْ َش َار أَبُو َعام ٍر بِيَده َوََلْ يـُ َفِّر ْج بَـ
ُ  تَـَرَك ُه َّن الن،هب َّن

ِِ أ
ٍ ْ َه َك َذا أَرانَا ابْن أَِيب ِذئ:ال
 َوأَ َش َار لَنَا َُْي ََي بْ ُن َح ِك ٍيم:ال أَبُو بَ ْك ٍر
َ َب" ق
َ َ َوق،ض َّم َها
ُ َ َوََلْ ي،َصابِعه
َ
ُ َ
ِ ِ  وََل يض َّم بـني أ، فَـ َفَّرج بـني أَصابِعِ ِه تَـ ْف ِرُيا لَيس بِالْو ِاس ِع،ورفَع ي َدي ِه
.اع َد بَـْيـنَـ ُه َما
َ َ َوَال ب،َصابِعه
ْ َ َ ََ
َ َ َْ َ
َ َ َْ ُ َ ْ َ
َ َ ْ ً
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 «هذا:) وقال821( ») واحلاكم يف «املستدرك723( »ـ أخرجه اإلمام ابن خزمية يف «صحيحه
. وَل يتعقبه الذهيب،»حديث صحيح اإلسناد وَل خيرجاه
অ্থব: হেরত সাঈদ ইবষন সাম‘আন রহ. হথষক বহণবত, হতহন বষলন,
হেরত আবু হুরাইরা রাহে. বনী েুরাইষকর মসহজষদ আমাষদর হনকট
আগমন করষলন। অ্তঃপর বলষলন, রাসূলুল্লাহ  ﷺহতনহট আমল
করষতন, হকন্তু মানুে হসগুষলার উপর আমল হিষি হদষিষি। তার
মষধয একহট হষলা, েিন হতহন নামাষে দাাঁিাষতন, তিন এমনহট
করষতন। অ্তঃপর (এই বণবনার একজন রাবী) আবু আষমর হাত
উহঠষি (উঠাষনার তরীকা) হদিাষলন; হতহন হাষতর আেুলগুষলা
এষকবাষর ফাাঁকও করষলন না আবার হমহলষিও হদষলন না। (অ্তঃপর)
আবু আষমর বলষলন, ( আমার শািি) ইবষন আবী হে’ব এভাষবই
আমাষদরষক হদহিষিষিন। ইবষন িুোইমা বষলন, এরপর (আমার
উিাদ) ইিাইিা ইবষন হাকীম আমাষদরষক অ্নুরূপ কষর হদিাষলন।
- সহীহ ইবষন িুোইমা (৪৫৯), মুসতাদরাষক হাষকম (৮৫৬),
হাষকম রহ. বষলষিন, এর সনদ সহীহ। ইমাম োহাবী রহ. হাষকম
রহ. এর সাষথ হদ্বমত কষরনহন।
১২. (৫) হাষতর তালু সম্পূণব হকবলামুিী কষর রািা, আেুষলর মাথা
বাাঁকা না রািা, বরং আকাশমুিী কষর রািা।
 «ما رأيت مصليا كهيئة عبد اهلل: عن طاوس قال، أخربين إبراهيم بن ميسرة:عن ابن جريج قال
.» وقدميه، وكفيه،بن عمر أشد استقباال للكعبة بوجهه
. وهذا إسناد صحيح،)5391( »أخرجه اإلمام عبد الرزاق يف «مصنفه (ويرفع يديه حذو: )267 /6 وقال الطحاوي يف "خمتصره" (شرح خمتصر الطحاوي للجصاص
) حتت قول الطحاوي "ناشرا712/6( » وقال الكاساين يف «البدائع.)ناشرا ألصابعه
ً ،أذنيه
 وليس كذلك بل أراد أن يرفعهما مفتوحتني، أراد بالنشر تفريج األصابع: فمنهم من قال:"ألصابعه
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) نقال من538/5(" وكذلك يف "رد احملتار. انتهى.ال مضمومتني حىت تكون األصابع حنو القبلة
.احللبة
অ্থব: হেরত ত্বঊস রহ. বষলন, আহম নামাষে হেরত ইবষন উমর
রাহে. এর মত- হচহারা, দুই হাত এবং দুই পা অ্হধক হকবলাষরাি
কষর রািষত কাউষক হদহিহন। - মুসান্নাষফ আেুর রােোক (২৯৩৬),
হাদীসহটর সনদ সহীহ।
ইমাম ত্বহাবী রহ. বষলন, উভি হাষতর আেুলগুষলা সম্পূণব মুহষ্ঠমুক্ত
কষর হাত উঠাষব। (শরহু মুিতাসাহরত ত্বহাবী: ১/৫৭৪)
১৩. (৬) তাকবীষর তাহরীমার আষগ নামাষের হনিত করা।
.» وحافظوا على نياتكم يف الصالة، «تعودوا اخلْي فإن اخلْي بالعادة: قال،عن عبد اهلل
 رواه الطرباين يف:)5268(  وقال اهليثمي يف اجملمع، )8622( "أخرجه الطرباين يف "الكبْي
.الكبْي ورجاله رجال الصحيح
অ্থব: হেরত আেুল্লাহ রাহে. হষত বহণবত, হতহন বষলন, হতামরা
ভাষলা কাষজর অ্ভযাস কর; হকননা ভাষলা কাজ (-এর হোগযতা)
অ্ভযাষসর দ্বারা গষি ওষঠ। আর নামাষে হনিষতর প্রহত েত্নবান হও।
- তাবারানী কাবীর (৮৭৫৫), আল্লামা হাইসামী রহ. বষলন, এই
হাদীষসর রাবীগণ ‘সহীহ’- এর রাবী। মাজমাউে োওিাষিদ
(২৫৭৮)।
 «إمنا: َسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول:عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه قال
.)6( » ـ أخرجه البخاري يف «صحيحه.»اخل...األعمال بالنيات
অ্থব: হেরত উমর ইবষন িাত্তাব রাহে. হষত বহণবত , হতহন বষলন,
আহম রাসূলুল্লাহ  ﷺ-হক বলষত শুষনহি, হতহন বষলষিন, সমি
কাষজর ফলাফল হনিষতর উপর হনভবর কষর। - বুিারী (১)।
১৪. (৭) তারপর তাকবীষর তাহরীমা শুরু করা। তাকবীর সংহিি
করা, লম্বা না করা।
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عن عائشة قالت«:كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يفتتح الصالة بالتكبْي ،وكان خيتم بالتسليم».
ـ أخرجه ابن أيب شيبة يف «مصنفه» ( .)5936وأخرجه أيضا مسلم يف «صحيحه» ()738
مطوال ،وابن خزمية يف «صحيحه» ( ،)133وابن حبان يف «صحيحه» ( )6618وغْيهم.
ﷺ নবীজী

হতহন বষলন,

অ্থব: হেরত আহিশা রাহে. হষত বহণবত,

তাকবীষর তাহরীমার মাধযষম নামাে শুরু করষতন এবং সালাষমর
মাধযষম নামাে সমাি করষতন।
সহীহ ইবষন িুোইমা

- মুসান্নাষফ ইবষন আবী শাইবা (২৩৯৭),
(৪৯৮), সহীহ ইবষন হহব্বান (১৭৬৮)।

ইমাম ইবষন িুোইমা এবং ইবষন হহব্বান রহ. এহটষক সহীহ গণয
কষরষিন।
قال الرتمذي :وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال :التكبْي جزم ،والسالم جزم .ـ علقه الرتمذي
يف «سننه» ( )536ورواه سعيد بن منصور يف «سننه» مع زيادة كما يف "املقاصد احلسنة"(ص:
 )519وَل نقف على إسناده ،ورواه أيضا عبد الرزاق يف «مصنفه» ( )5229عن ُيَي بن العالء،
عن مغْية قال :قلت إلبراهيم :إذا قال املؤذن قد قامت الصالة أكرب مكاين ،أو حني يفرغ؟ قال:
«أي ذلك شئت» قال :وقال إبراهيم« :التكبْي جزم» يقول« :ال ميد» ،وهذا إسناد ضعيف،
ألن ُيَي بن العالء مع فصاحته ونبله كان ضعيفا .قال الذهيب يف"تاريخ اإلسالم" ت بشار (/7
الم ِْ ِ
 :)275أَح ُد األ َْع ِ
ال ابْن َمعِ ٍ
ٍِ
اعةٌ:
ض ْع ِف ِه،...قَ َ
س بِالْ َق ِو ِّ
اْللَّة َعلَى َ
ني َو َمجَ َ
َ
يَ .وقَ َ ُ
ال أَبُو َحاِت :لَْي َ
احل ِد ِ
يث .وروى َعبَّاسَ ،ع ِن ابْ ِن َمعِ ٍ
ني:
يفَ .وقَ َ
ُّواليبَ :مْتـُر ُ
ال الْبُ َخا ِر ُّ
ينَ ،والد ِ ُّ
ضعِ ٌ
َ
َّارقُطِْ ُّ
وك َْ
ٌ
َََ
يَ ،والد َ
س بِثِ َق ٍة .اهـ إال أن احملدثني والفقهاء وأصحاب الغريب قد اعتمدوه من كالم النخعي على مر
لَْي َ
وع ،مع وقُ ِ
ِ
وع ِه
الدهور ،قال السخاوي يف "املقاصد احلسنة "(ص :)519 :ال أ ْ
َص َل لَهُ يف الْ َم ْرفُ ِ َ َ ُ
ِ ِ ِ ِ
ِيف َّ ِ ِ َِّ
َّخعِ ِّي.اهـ
يم الن َ
الرافع ِّيَ ،وإمنَا ُه َو م ْن قَـ ْول إبْـَراه َ

www.islamijindegi.com

www.darsemansoor.com Install “Islami Jindegi” App

22

اهـ وقال. نعم: ال
َ َ وُيذف التَّ ْكبِْي حذفا َوَال يطوله؟ ق: قلت:)6 /6( ويف "األصل" لإلمام حممد
 اعلم أن املسنون حذف التكبْي سواء كان لالفتتاح: ويف احللية:)678/5( "اللكنوي يف "السعاية

 األذان جزم والتكبْي:  قالوا حلديث إبراهيم النخعي موقوفا عليه ومرفوعا. أويف أثناء الصالة
 اعلم:" "كرب لالفتتاح باحلذف:] حتت قول املاتن783/6[ "اهـ قال الشامي يف "رد احملتار.جزم
 فإن، وإن كان يف وسطه... فإما أن يكون يف أوله أو أوسطه أو آخره، ‘أن املد إن كان يف ’اهلل
. وليس ببعيد،  واملختار أهنا ال تفسد:  قيل.بالغ حىت حدث ألف ثانية بني الالم واهلاء كره
অ্থব: হেরত ইবরাহীম নািািী রহ. বষলন, তাকবীর সংহিিভাষব বলা
উহচৎ। এমহনভাষব সালামও সংহিি করা উহচৎ।
- সুনাষন হতরমীেী (২৯৭), সুনাষন সাঈদ ইবষন মানসূর, [ আল
মাকাহসদুল হাসানা, পত. ২৬৩] মুসান্নাষফ আেুর রােোক (২৫৫৩),
সািাবী রহ. বষলন, মারফূ’ হহষসষব এর হকান হভহত্ত হনই, বরং
এহট ইবরাহীম নািািী রহ.-এর উহক্ত।
ইমাম মুহাম্মাষদর হকতাবুল আসষল (১/৭) আষি, ‘প্রশ্ন: তাকবীর হক
লম্বা না কষর িাষটা করষব? উত্তর: হ্াাঁ।’ আল্লামা আেুল হাই লিনবী
রহ. ‘হহলিা’ ( সম্ভবত ‘হালবা’ হষব) হকতাব হথষক উদ্ধতত কষরন
হে, হজষন রাষিা! সুন্নাত হষি তাকবীরষক সংহিি করা, চাই তা
নামাষের শুরুর তাকবীর হহাক বা মাঝিাষনর তাকবীর হহাক। আর এটা
উপষর উহল্লহিত ইবরাহীম নািািী রহ.-এর বণবনাহটর কারষণ। (দ্র.
হস‘আিা ২/১৪৮) আল্লামা শামী রহ. বষলন, জানা উহচৎ ‘আল্লাহ’
শষের মষধয মাে (টান) হতন জািগাি হষত পাষর; শুরুষত,
মাঝিাষন আর হশষে। (এর মষধয প্রথম আর হশেহট ববধ নি)... আর
মাঝিাষন মাে করার হিষত্র েহদ এত হবহশ টাষন হে, ‘লাম’ আর
‘হা’ মাষঝ হদ্বতীি আহলফ (দুই হরকত পহরমাণ টানষক এক আহলফ
বষল) সতহষ্ট হষি োি তাহষল মাকরুহ হষব। হকান হকান ফকীষহর বক্তবয
আষি হে, ‘এষিষত্র হনভবরষোগয হষলা, নামাে নষ্ট হষব না।’ এই

www.darsemansoor.com Install “Islami Jindegi” App

www.islamijindegi.com

23

বক্তবয বািবতা হথষক দূরবতবী নি (অ্থবাৎ এহট বািবসম্মত বক্তবয)।
(রেুল মুহতার ১/৪৮০)
১৫. (৮) তাকবীষর তাহরীমা বলার পর হাত না ঝুহলষি সরাসহর হাত
বাাঁধা।
ِ ِ ِ  َألَنْظُر َّن إِ َىل: قُـ ْلت: قَ َال، عن وائِ ِل ب ِن حج ٍر، عن أَبِ ِيه،ب
ِ
صلَّى
ُ
ْ ُ ْ َ َْ
َ ص َالة َر ُسول اللَّه
َ
ْ َ ٍ َع ْن َعاص ِم بْ ِن ُكلَْي
َ
ِ
ِ ُ  فَـ َقام رس: قَ َال،اهلل علَي ِه وسلَّم َكيف يصلِّي
استَـ ْقبَ َل الْ ِقْبـلَةَ فَ َكبَّـَر
ْ َصلَّى اهللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم «ف
َ ول اللَّه
َُ َ ْ َ ََ َْ ُ
َُ َ
ِ
ِ
ِ
.َخ َذ شَالَهُ بِيَ ِمينِ ِه
َ  ُمثَّ أ،فَـَرفَ َع يَ َديْه َح َّىت َحا َذتَا أُذُنـَْيه
 وكذا املنذري يف «خمتصره» وابن القيم،) وسكت عنه651( »أخرجه اإلمام أبو داود يف «سننه
.)7(  وقد مر احلديث حتت املسألة.»يف «هتذيبه
অ্থব: হেরত ওিাইল ইবষন হুজর রাহে. হথষক বহণবত, হতহন বষলন,
আহম (মষন মষন) বললাম, আহম অ্বশ্যই হুেূর  ﷺএর নামাে
হদিষবা, হতহন কীভাষব নামাে পষিন? হতহন বষলন, অ্তঃপর হুেূর
 ﷺদাাঁিাষলন এবং হকবলামুিী হষলন। এরপর তাকবীষর তাহরীমা
বলার ইিা করষলন এবং দুই হাত দুই কান বরাবর উঠাষলন। তারপর
(তাকবীর বষল) ডান হাত দ্বারা বাম হাত ধরষলন। - সুনাষন আবু
দাঊদ (৭২৬), সহীহ ইবষন িুোইমা (৪৭৭) হাদীসহট সহীহ।
হব.দ্র. এই হাদীষসর মষধয নামাষের ধারাবাহহক হববরণীষত হাত ঝুহলষি
হদওিার হকান কথা হনই। সুতরাং হাত বাাঁধার পূষবব মনগিাভাষব উভি
হাত ঝুহলষি হদওিা অ্নুহচৎ।
হাত বাাঁধার ৪ কাজ
১৬. (১) ডান হাষতর তালু বাম হাষতর হপষঠর উপর রািা।
 ألنظرن إىل صالة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كيف يصلي؟: قلت:عن وائل بن حجر قال
. ووضع يده اليمىن على ظهر كفه اليسرى، فرفع يديه حىت حاذتا بأذنيه،فنظرت إليه «فقام فكرب

» وابن خزمية يف «صحيحه،)652( » وأبوداود يف «سننه،)6936( »أخرجه الدارمي يف «سننه)6813( » وابن حبان يف «صحيحه،)783(
www.darsemansoor.com Install “Islami Jindegi” App

www.islamijindegi.com

24

অ্থব: হেরত ওিাইল ইবষন হুজর রাহে. হথষক বহণবত, হতহন বষলন,
আহম (মষন মষন) বললাম, আহম অ্বশ্যই হুেূর  ﷺএর নামাে
হদিষবা, হতহন কীভাষব নামাে পষিন? সুতরাং আহম তাাঁর প্রহত লি
করলাম। (ষতা) হুেূর  ﷺদাাঁিাষলন। তারপর তাকবীষর তাহরীমা বলার
ইিা করষলন। উভি হাত কান বরাবর উঠাষলন এবং (তাকবীর বষল)
ডান হাত বাম হাষতর হপষঠর উপর রািষলন।
- দাষরমী (১৩৯৭), আবু দাঊদ (৯৫৭),
(৪৮০), সহীহ ইবষন হহব্বান (১৮৬০)।

সহীহ ইবষন িুোইমা

ইমাম ইবষন িুোইমা এবং ইবষন হহব্বান রহ. এহটষক সহীহ গণয
কষরষিন।
১৭. (২) ডান হাষতর বতদ্ধােুহল ও কহনষ্ঠােুহল দ্বারা বাম হাষতর কহি
ধরা।
১৮. (৩) বাহক আেুলগুষলা বাম হাষতর উপর স্বাভাহবক অ্বস্থাি রািা।
يؤمنا فيأخذ شاله
ُّ  «كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال
.»بيمينه
» وابن ماجه يف «سننه، حديث هلب حديث حسن:) وقال525 ( "رواه الرتمذي يف "جامعه
.) من طرق عن أيب األحوص عن َساك عنه25447( » وأْحد يف «مسنده، )204(
অ্থব: হেরত কবীিা রহ. হনজ হপতা হুলব রাহে. হথষক বণবনা কষরন,
হতহন বষলন, রাসূলুল্লাহ  ﷺনামাষে আমাষদর ইমামহত করষতন।
তিন (হাত বাাঁধার সমি) ডান হাত দ্বারা বাম হাত ধরষতন।
- হতরহমেী (২৫২), ইমাম হতরহমেী রহ. বষলন, হাদীসহট হাসান।
ইবষন মাজাহ (৮০৯), মুসনাষদ আহমাদ (২১৯৭৪)।
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عن وائل بن حجر :أنه رأى النيب صلى اهلل عليه وسلم رفع يديه حني دخل يف الصالة كرب- ،
وصف مهام حيال أذنيه  -مث التحف بثوبه ،مث وضع يده اليمىن على اليسرى ،فلما أراد أن يركع
أخرج يديه من الثوب.
ـأخرخه مسلم يف «صحيحه» ( ،)736وقد علق البخاري يف «صحيحه» (باب استعانة اليد يف
ِ ِ
الصالة ،إذا كان من أمر الصالة) عن علي رضي اهلل عنه قالَ :وَو َ
ض َع َعل ٌّي َرض َي اللَّهُ َعْنهُ َك َّفهُ
َعلَى ُر ْسغِ ِه األَيْ َس ِر.اهـ وقد وصله احلافظ يف "الفتح" من طريق السلفي.
قال الكاساين يف "البدائع" ( :)53/5وأما كيفية الوضع فلم يذكر يف ظاهر الرواية واختلف فيها
قال :بعضهم يضع كفه اليمىن على ظهر كفه اليسرى ،وقال بعضهم :يضع على ذراعه اليسرى،
وقال بعضهم :يضع على املفصل .وذكر يف النوادر اختالفا بني أيب يوسف وحممد فقال :على
قول أيب يوسف يقبض بيده اليمىن على رسغ يده اليسرى ،وعند حممد يضع كذلك ،وعن الفقيه
أيب جعفر اهلندواين أنه قال :قول أيب يوسف أحب إيل؛ ألن يف القبض وضعا وزيادة وهو اختيار
مشاخينا مبا وراء النهر فيأخذ املصلي رسغ يده اليسرى بوسط كفه اليمىن وُيلق إهبامه وخنصره
وبنصره ويضع الوسطى واملسبحة على معصمه ليصْي جامعا بني األخذ والوضع وهذا؛ ألن
األخبار اختلفت ،ذكر يف بعضها الوضع ويف بعضها األخذ فكان اْلمع بينهما عمال بالدالئل
أمجع فكان أوىل.
قال احلليب يف "غنية املتملي" (صـ ) 933حتت قول الكاشغري ’’:مث يضع ميينه على يساره ويقبض
بيده اليمىن رسغ يده اليسرى‘‘:أى السنة أن ُيمع بني الوضع والقبض مجعا بني ما ورد يف
األحاديث املذكورة ،إذ يف بعضها ذكر األخذ ويف بعضها ذكر وضع اليد على اليد ويف البعض
ذكر الد على الذراع ؛ فكيفية اْلمع أن يضع كف اليمىن على كف اليسرى وُيلق اإلهبام واخلنصر
على الرسغ ويبسط األصابع الثلثة على الذراع فيصدق أنه وضع اليد على اليد وعلى الذراع وأنه
أخذ شاله بيمينه.
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অ্থব: হেরত ওিাইল ইবষন হুজর রাহে. হথষক বহণবত, হতহন হুেূর ﷺ
-হক হদষিষিন, েিন হতহন তাকবীষরর মাধযষম নামাষে দাষিল
হষলন, তিন তাাঁর উভি হাত মুবারক উঠাষলন (বণবনাকারী হাম্মাম
কান বরাবর হাত উহঠষি হদিাষলন)। এরপর (নবীজী) চাদর জহিষি
হনষলন। এরপর ডান হাত বাম হাষতর উপর রািষলন। েিন হতহন রুকু
করার ইিা করষলন উভি হাতষক কাপি হথষক হবর কষর হনষলন।
- সহীহ মুসহলম (৪০১), ইমাম বুিারী রহ. আলী রাহে. হথষক উষল্লি
কষরন, হতহন নামাষে ডান হাত দ্বারা বাম হাষতর কহি ধরষতন। সহীহ বুিারী (২/৬২)
হব.দ্র. এিাষন ডান হাত হদষি বাম ধরা এবং ডান হাত বাম হাষতর
উপর রািা দুইরকম হাদীস উষল্লি করা হষিষি। এর মষধয হকান
পদ্ধহতষত আমল করষব এ হবেষি ফকীহগষণর বক্তবয লি করুন।
ইমাম কাসানী রহ. বষলন, ‘হাত রািার পদ্ধহতর উষল্লি ‘োষহষর
হরওিািাষত’ হনই। ... তষব ‘নাষদষর হরওিািাষত’ ইমাম আবু
ইউসুফ রহ.-এর বক্তবয অ্নুোিী, ডান হাত হদষি বাম হাষতর কহি
ধরষব। আর ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর বক্তবযমষত, ডান হাত বাম
হাষতর কহির উপর রািষব। ফকীহ আবু জাফর হহেওিানী রহ.
বষলন, আমার হনকট আবু ইউসুফ রহ. এর বক্তবয অ্হধক পিেনীি;
কারণ ডান হাত হদষি বাম হাষতর কহি ধরার হিষত্র ডান হাত বাম
হাষতর উপর রািাও হি হস সাষথ ধরাও হি। (হকন্তু ডান হাত বাম
হাষতর কহির উপর হরষি হদষল ধরার কাজহট হি না। অ্থচ হাদীষস
ধরার কথাও আষি।) ‘মা-ওিারাউন্নাহাষরর’ মাশাষিিগণও ইমাম
আবু ইউসুফ রহ. এর বক্তবয গ্রহণ কষরষিন। অ্তএব মুসল্লী বযহক্ত
বাম হাষতর কহি ডান হাষতর তালুর মধযভাগ হদষি ধরষব। (তা এভাষব
হে, ) বতদ্ধা, অ্নাহমকা ও কহণষ্ঠা হদষি বতত্ত বানাষব। আর মধযমা ও
শাহাদাত কহির উপর হবহিষি হদষব। এষত রািা ও ধরা দুহটই আদাি

www.darsemansoor.com Install “Islami Jindegi” App

www.islamijindegi.com

27

হল। হেষহতু দুই পদ্ধহতই হাদীষস আষি, তাই এভাষব আমল করার
দ্বারা সব দলীষলর উপর আমল হষি োি। সুতরাং এই পদ্ধহতই অ্হধক
উত্তম।’ আল্লামা হালাবী বষলন, হেষহতু হাদীষস হাত ধরা ও হাত
রািা উভিহটর কথা আষি, তাই সুন্নাত হষলা বতদ্ধােুল ও কহনষ্ঠােুল
দ্বারা কহি ধরষব এবং বাহক হতন আেুল হবহিষি হদষব। [বাদাহিউস
সানাষি’২/২৯ , হালাবী কাবীর (পত. ৩০০)]
উষল্লিয, হতন আেুল হবহিষি হদষি দুই আেুল দ্বারা ধরা অ্থবা দুই
আেুল হবহিষি হদষি হতন আেুল দ্বারা ধরা- দুহট পদ্ধহতরই অ্বকাশ
আষি।
১৯. (৪) নাভীর নীষচ হাত বাাঁধা।
«رأيت النيب صلي اهلل عليه وسلم وضع ميينه على: عن أبيه قال،عن علقمة بن وائل بن حجر
.» شاله يف الصالة حتت السرة
 قال احلافظ قاسم بن قطلوبغا يف "التعريف.)9323 ( »ـ أخرجه ابن أيب شيبة يف «مصنفه
 وقال العالمة عابد.  وهذا إسناد جيد:) ب/56 واإلخبار بتخريج أحاديث االختيار"(الورقة
 ومما ال ميارى: )آ من النسخة األزهرية/153 :6("السندي يف "طوالع األنوار على الدر املختار
 ورجاله كلهم ثقات:  مث قال،  فذكر احلديث..  ما أخرجه ابن أيب شيبة: يف االحتجاج به
.أثبات
অ্থব: হেরত আলকামাহ ইবষন ওিাইল ইবষন হুজর রহ. হনজ হপতা
ওিাইল ইবষন হুজর রাহে. হষত বণবনা কষরন, আহম হপ্রিনবী  ﷺ-হক
নামাষের মষধয ডান হাতষক বাম হাষতর উপর নাভীর হনষচ বাাঁধষত
হদষিহি। - মুসান্নাষফ ইবষন আবী শাইবা (৩৯৫৯), আল্লামা কাষসম
ইবষব কুতলুবুগা বষলন, হাদীসহটর সনদ জাহিযদ (ো সহীহ
হাদীষসরই একহট প্রকার)। আল্লামা আষবদ হসহে বষলন, হাদীষসর
রাবীগণ হবশ্বি হনভবরষোগয। (মুসান্নাফ, টীকা দ্রষ্টবয)
হাত বাাঁধার পর ৮ কাজ
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২০.(১) সানা পিা।
عن عائشة ،قالت :كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا استفتح الصالة ،قال« :سبحانك
اللهم وحبمدك ،وتبارك اَسك وتعاىل جدك ،وال إله غْيك».
ـأخرجه أبو داود يف «سننه» ( ،)813واحلاكم يف «املستدرك» ( )813وقال  :هذا حديث
صحيح اإلسناد وَل خيرجاه  .وَل يتعقبه الذهيب .وعلله أبو داود بأنه غْي مشهور عن عبد السالم
بن حرب َل يروه إال طلق ،وقد روى قصة الصالة عن بديل مجاعة َل يذكروا فيه شيئا من هذا.
قال الراقم  :لكن طلقا ثقة راوي الصحيح للبخاري وابن حرب ثقة راوي الصحيحني ؛ فهذا مما
ُيتهد فيه القول بقبول الرواية( ،يراجع :بذل اجملهود )673/7ويشهد له ما يف الرتمذي ()579
عن حارثة عن عمرة عن عائشة  ،وحارثة ضعيف من قبل حفظه .وقد قال احلاكم « :وكان مالك
بن أنس رْحه اهلل ال يرضى حارثة بن حممد وقد رضيه أقرانه من األئمة وال أحفظ يف قوله صلى
اهلل عليه وسلم عند افتتاح الصالة "سبحانك اللهم وحبمدك" أصح من هذين احلديثني» .ويف
الباب حديث أيب سعيد عند أيب داود( )823وغْيه ،وصححه ابن اهلمام يف "الفتح" ()583/6
والعيين يف "النخب" ()695/2
ﷺ নবীজী

হতহন বষলন,

অ্থব: হেরত আহিশা রাহে. হষত বহণবত,

েিন নামাে শুরু করষতন তিন বলষতন, “সুবহানাকাল্লাহুম্মা
ওিাহবহামহদকা ওিাতাবারকাসমুকা ওিা তা‘আলা জােুকা ওিা লা
”ইলাহা গাইরুক।
- আবু দাঊদ (৮৬০), মুসতাদরাষক হাষকম (৮৬০), হতহন বষলন,
এই হাদীষসর সনদ সহীহ এবং আমার মুিস্থকতত হাদীষসর মষধয
‘সুবহানাকা’ দ্বারা সানা পাঠ সম্পষকব এর হচষি সহীহ হাদীস হনই।
)আরও হদিুন- বেলুল মাজহূদ (৪/১৪৯
ابَ ،كا َن َُيهر ِهبؤَال ِء الْ َكلِم ِ
اخلَطَّ ِ
َع ْن َعْب َدةَ ،أ َّ
الله َّم َوِحبَ ْم ِد َك،
َن عُ َمَر بْ َن ْ
ات يَـ ُق ُ
ولُ « :سْب َحانَ َ
ْ َ ُ َُ
ك ُ
َ

ُّكَ ،وَال إِلَ َه َغْيـُرَك» .ـأخرجه مسلم يف «صحيحه» ( ، )933وابن أيب
اىل َجد َ
كَ ،وتَـ َع َ
تَـبَ َارَك ْ
اَسُ َ

شيبة يف «مصنفه» ( ،)5735ولفظه :وتبارك.
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الص َحابَِة َك ُع َمَر َ -ر ِض َي اللَّهُ َعْنهُ َ -و َغ ِْْيِه
قال ابن اهلمام يف "فتح
ت ِم ْن فِ ْع ِل َّ
القدير"ولَما ثـَبَ َ
َ
الس َالم  -بِسبحانَك اللَّه َّم» مع ْ ِ ِ
ِ ِ
ص ِد تَـ ْعلِي ِم الن ِ
َّاس
اح بَـ ْع َدهُ َ -علَْي ِه َّ
اْلَ ْه ِر بِه ل َق ْ
الص َال ُة َو َّ ُ
ُْ َ َ ُ َ َ
«االفْتتَ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم  -آخَر ْاأل َْم ِر أ َْو أَنَّهُ
ليَـ ْقتَ ُدوا َويَأْنَ ُسوا َكا َن َدل ًيال َعلَى أَنَّهُ الَّذي َكا َن َعلَْيه َ -
َكا َن ْاألَ ْكثَـَر ِم ْن فِ ْعلِ ِه َوإِ ْن َكا َن َرفْ ُع َغ ِْْيهِ أقوى على ط ِريق احملدثنب.
অ্থব: হেরত আবদাহ বষলন, হেরত উমর রাহে. এই বাকযগুষলা
)উচ্চস্বষর বলষতন, সুবহানাকাল্লাহুম্মা ...। - মুসহলম (৩৯৯
আল্লামা ইবনুল হুমাম রহ. বষলন, হেষহতু এই শষে সানা সাহাবাষি
হকরাষমর আমল দ্বারা প্রমাহণত, হবষশেত হেরত উমর রাহে.-এর
আমল তথা সবাইষক হশিাষনার জন্য উচ্চস্বষর পাঠ করা, হেন সবাই
তাাঁর হথষক শুষন হনষজরাও এই সানা পাঠ কষর। সাহাবাষি হকরাষমর
 হবহশর ভাগ সমি এই সানাﷺ এই কমবপন্থা হথষক বুঝা োি, হুেূর
পাঠ কষরষিন এবং এর উপরই তাাঁর সববষশে আমল হিল। [ফাতহুল
]কদীর
২১. (২) পূণব আঊেুহবল্লাহ পিা।
قال الدارقطين  :أنا حممد بن نوح ،ثنا هارون بن إسحاق ،ثنا ابن فضيل ،عن حصني هبذا(أي
احلديث املتقدم عن أيب وائل ،عن األسود بن يزيد قال  :رأيت عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه
حني افتتح الصالة كرب  ،مث قال  :سبحانك اللهم )...وزاد :مث يتعوذ.
ـ كذا يف "سنن" الدارقطين ( ،)6697وأخرجه ابن أيب شيبة يف «مصنفه» ( .)5766قال
النيموي :إسناده صحيح[ .آثار السنن صـ ]36وقد روى ابن أيب شيبة يف «مصنفه» ()5765
لفظ تعوذ عمر رضي اهلل عنه ،قال :كان يتعوذ يقول  :أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم  ،أو :
أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم.
قال اإلمام حممد يف األصل( :)1/6مث يقول سبحانك اللهم ...ويتعوذ باهلل من الشيطان الرجيم
مث يفتتح القراءة ،وخيفي بسم اهلل الرْحن الرحيم.
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অ্থব: হেরত আসওিাদ ইবষন ইিােীদ রহ. বষলন, আহম হেরত উমর
রাহে.-ষক হদষিহি, হতহন নামাে শুরু করার সমি তাকবীর বষলষিন,
অ্তঃপর সানা পষিষিন, এরপর ‘আঊেুহবল্লাহহ হমনাশ শাইত্বহনর
রাজীম’ পষিষিন।
- সুনাষন দারাকুতনী (১১৩৪), মুসান্নাষফ ইবষন আহব শাইবা
(২৪৭১), আল্লামা নীমাভী রহ. বষলন, হাদীসহটর সনদ সহীহ।
(আসারুস সুনান পত.৯৭) ইমাম মুহাম্মাদ রহ. বষলন, সানা পিষব,
অ্তঃপর ‘আঊেুহবল্লাহ’ পিষব, ( এরপর নীরষব হবসহমল্লাহ পিষব)
এরপর হকরা‘আত শুরু করষব। (আল আসল ১/৬)
ِ  َكا َن عمر وعلِي ر ِضي اهلل عْنـهما َال َُيهر ِان بِـ«بِس ِم:ال
الرِحي ِم» َوَال
َ َ ق،َع ْن أَِيب َوائِ ٍل
َّ الر ْْحَ ِن
َّ اهلل
ْ
َ ُ َ ُ َ َ ٌّ َ َ ُ َ ُ
ََ ْ
.  َوَال بِالتَّأْ ِمني،َّع ُّوِذ
َ بِالتـ
 والطربي يف «هتذيب اآلثار» (اْلوهرالنقي،)6669( »ـأخرجه الطحاوي يف «شرح معاين اآلثار

 وكان مع، وسعيد هذا ضعفوه.) من طريق أيب بكر بن عياش عن سعيد بن املرزبان عنه78/5
 وهو من مجلة: وقال ابن عدي، وقد وثقه أبو أسامة.ضعفه صادق اللهجة كما قاله أبوزرعة
 مث إنه يتابع له حديث حصني عن أيب وائل عند.ضعفاء الكوفة اللذين ُيمع حديثهم وال يرتك
36  (آثارالسنن ص. كانوا يسرون التعوذ والبسملة يف الصالة:»سعيدبن منصور يف «سننه
.)وصحح النيموي إسناده
অ্থব: হেরত আবু ওিাইল রাহে. হথষক বহণবত, হতহন বষলন, হেরত
উমর ও হেরত আলী রাহে. হবসহমল্লাহহর রাহমাহনর রাহীম,
আঊেুহবল্লাহহ হমনাশ শািত্বহনর রাজীম এবং আমীন উাঁচু আওিাষজ
বলষতন না।
- শরহু মাআহনল আসার (১১৭৩),
তাহেীবুল আসার (আল
জাওহারুন নাকী ২/৪৮), সাহববক হবচাষর হাদীসহট হাসান।
২২. (৩) পূণব হবসহমল্লাহ পিা।

www.darsemansoor.com Install “Islami Jindegi” App

www.islamijindegi.com

31

...  مث قرأ بأم القرآن،» «بسم اهلل الرْحن الرحيم: صليت وراء أيب هريرة فقرأ:عن نعيم اجملمر قال
 هذا: وقال،)873( » واحلاكم يف «املستدرك،)332( »ـأخرجه النسائي يف «سننه الكربي
. وَل يتعقبه الذهيب.حديث صحيح على شرط الشيخني وَل خيرجاه
অ্থব: হেরত নুআঈম আল মুজহমর রহ. হথষক বহণবত, হতহন বষলন,
আহম আবু হুরাইরা রাহে.-এর হপিষন নামাে পিলাম। তিন হতহন
প্রথষম হবসহমল্লাহহর রাহমাহনর রাহীম পষিষিন। অ্তঃপর সূরা ফাহতহা
পষিষিন।
- আস সুনানুল কুবরা নাসািী (৯০৫), মুসতাদরাষক হাষকম (৮৪৯),
হাষকম রহ. বষলন, এহট সহীহ হাদীস।
হব.দ্র. ২১ নম্বর মাসআলাি বহণবত ২ি হাদীসহটও (আবু ওিাইল রাহে.এর হাদীস) এই মাসআলার দলীল।
২৩. (৪) সূরা ফাহতহা পিা।
 وما، أن نقرأ بفاحتة الكتاب، صلى اهلل عليه وسلم، «أمرنا نبينا: قال،عن أيب سعيد اخلدري
.»تيسر
وقال احلافظ يف،)6633( » وابن حبان يف «صحيحه،)868( »ـأخرجه أبو داود يف «سننه
.) أن أبا داود أورده بسند قوي454  (حتت احلديث277/2 ""الفتح
অ্থব: হেরত আবু সাঈদ িুদরী রাহে. হথষক বহণবত , হতহন বষলন,
আমাষদর হপ্রিনবী  ﷺআমাষদরষক সূরা ফাহতহা এবং তার সাষথ
কুরআষনর হেিান হথষক সহজ হি- পিষত হনষদবশ হদষিষিন।
- আবু দাঊদ (৮১৮), সহীহ ইবষন হহব্বান (১৭৯০), হাষফে ইবষন
হাজার রহ. বষলন, এর সনদ কবী তথা সবল (এহট সহীহ হাদীষসর
একহট প্রকার) [ফাতহুল বারী হাদীস নং (৭৫৭)]।
২৪. (৫) সূরা ফাহতহা পিার পর নীরষব আমীন বলা।
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عن وائل حجر قال :صلى بنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،فلما قرأ«:غْي املغضوب عليهم
وال الضالني» قال« :آمني» وأخفى هبا صوته .
ـ أخرجه أْحد يف «مسنده» ( )68827عن حممد بن جعفر ،والطيالسي يف «مسنده» ()6666؛
كالمها عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن حجر أيب العنبس عن علقمة بن وائل وكذا رواه احلاكم
يف «املستدرك» (يف التفسْي  )5366ولفظه :خيفض هبا صوته .وقال  :هذا حديث صحيح على
شرط الشيخني وَل خيرجاه .وَل يتعقبه الذهيب .ورواه الثوري عن سلمة كما عند الرتمذي ()578
وأيب داود( )353فقال  :مد/رفع هبا صوته .وقد اختلفوا يف الرتجيح ووجوهه؛ ورجح علماؤنا
أمر من الثوري وأكثر اشتغاال للمتون منه .قال أْحد  :شعبة
رواية شعبة ألنه كان أحسن حديثا و ّ

أحسن حديثا من الثوري [سْي الذهيب  ،]613/6وقد ذكر الدارقطين يف "العلل" أن شعبة كان
تشاغله حبفظ املتون أكثر[ .هتذيب التهذيب]517/3
قال الطربي :وروي ذلك عن ابن مسعود ،وروي عن النخعي والشعيب وإبراهيم التيمي كانوا خيفون
بآمني .والصواب أن اخلربين باْلهرهبا واملخافتة صحيحان  ،وعمل بكل من فعليه مجاعة من
العلماء،وإن كنت خمتارا خفض الصوت هبا إذ كان أكثر الصحابة والتابعني على ذلك[ .اْلوهر
النقي  .]28/5يراجع للتفصيل آثار السنن للنيموي صـ657
অ্থব: হেরত ওিাইল ইবষন হুজর রাহে. হথষক বহণবত, হতহন বষলন,
 আমাষদরষক হনষি নামাে পিষলন। েিন ‘গাইহরলﷺ রাসূলুল্লাহ
’মাগেূহব আলাইহহম ওিােে-ল্লীন’ পিষলন তিন হনম্নস্বষর ‘আমীন
বলষলন।
- মুসনাষদ আহমাদ (১৮৮৫৪), মুসনাষদ ত্বিাহলসী (১১১৭),
মুসতাদরাষক হাষকম (২৯১৭), হাষকম রহ. বষলন, এহট সহীহ
হাদীস।
ইমাম ত্ববারী রহ. বষলন, নীরষব এবং শে কষর দু’রকম হরওিািাতই
সহীহ। উভি পদ্ধহতষতই একদল উলামা আমল কষরষিন। তষব আহম
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নীরষব পিা পিে কহর; কারণ হবহশরভাগ সাহাবা এবং তাষবিী
)এভাষব (হনম্নস্বষর) বলষতন। (আল জাওহারুন নাকী ২/৫৮
عن إبراهيم ،قال « :مخس خيفيهن اإلمام :االستعاذة ،وسبحانك اللهم وحبمدك ،وبسم اهلل الرْحن
الرحيم ،وآمني ،واللهم ربنا لك احلمد » .
ـ أخرجه ابن أيب شيبة يف «مصنفه» ( )8873وعبد الرزاق يف «مصنفه» ( .)5236قال النيموي:
وإسناده صحيح[ .آثارالسنن صـ]657
অ্থব: হেরত ইবরাহীম নািািী রহ. হথষক বহণবত, হতহন বষলন, ইমাম
নামাষে পাাঁচহট বাকয হনম্নস্বষর বলষব; আঊেুহবল্লাহ, হবসহমল্লাহ,
সানা, আমীন এবং আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদ।
- মুসান্নাষফ ইবষন আবী শাইবা (৮৮৪৯), মুসান্নাষফ আেুর রােোক
(২৬৯৭), আল্লামা নীমাভী রহ. বষলন, হাদীসহটর সনদ সহীহ।
)(আসারুস সুনান পত.১২৪
২৫. (৬) সূরা হমলাষনা।
عن رفاعة بن رافع الزرقي قال – فذكر حديثا طويال وهو حديث املسيئ يف الصالة ،وفيه -قال
النيب  -صلى اهلل عليه وسلم« : -اقرأ بأم القرآن ،مث اقرأ مبا شئت».
ـ أخرجه أْحد يف «مسنده» ( ، )68332وابن حبان يف «صحيحه» ( )5424كالمها من
حديث يزيد بن هارون عن حممد بن عمرو عن علي بن ُيَي الزرقي عن رفاعة بن رافع ،واختلف
على علي؛ فقال بعضهم  :علي بن ُيَي عن أبيه  ،وَل يذكره البعض ،ورجح أبو حاِت يف العلل
رواية من قال  :أبيه .وأما احلديث فصحيح كما صححه ابن حبان .والتفصيل يف حاشية مسند
أْحد للشيخ شعيب.
অ্থব: হেরত হরফা‘আ ইবষন রাষফ’ আে-েুরকী রহ. হথষক বহণবত,
 বষলষিন, তুহম (প্রথষম) সূরা ফাহতহা পি। পষর (কুরআনﷺ নবীজী
শরীষফর) হে হকান অ্ংশ মষন চাি পি। - মুসনাষদ আহমাদ
)(১৮৯৯৫), সহীহ ইবষন হহব্বান (১৭৮৭
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عن أيب قتادة قال« :كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ يف الظهر والعصر يف
الركعتني األوليني بفاحتة الكتاب وسورتني».
ـأخرجه البخاري يف «صحيحه» ( )623ومسلم يف «صحيحه» (. )726
অ্থব: হেরত আবু কাতাদা রাহে. হথষক বহণবত, হতহন বষলন,
 আমাষদরষক হনষি নামাে পিষতন। এ হিষত্র হতহন েুহরﷺ রাসূলুল্লাহ
ও আসষরর প্রথম দুই রাকা‘আষত সূরা ফাহতহা এবং দু’হট সূরা
)পিষতন। - সহীহ বুিারী (৭৫৯), সহীহ মুসহলম (৪৫১
২৬. (৭) সূরার শুরু হথষক হমলাষল হবসহমল্লাহ পিা।
احلَ ْم ِد قَـَرأَ
غ ِم َن ْ
َع ِن ابْ ِن عُ َمَر  :أَنَّهُ َكا َن إذَا افْـتَتَ َح َّ
الرِحي ِم} فَِإذَا فَـَر َ
الر ْْحَ ِن َّ
الصالَةَ قَـَرأَ { :بِ ْس ِم اهللِ َّ
الرِحيم}.
الر ْْحَ ِن َّ
{ :بِ ْس ِم اهللِ َّ
ـأخرجه ابن أيب شيبة يف «مصنفه» ( )7542ورجال إسناده ثقات أثبات.
অ্থব: হেরত ইবষন উমর রাহে. েিন নামাে শুরু করষতন তিন (অ্থবাৎ
হকরা‘আত শুরু করার আষগ) হবসহমল্লাহহর রাহমাহনর রাহীম পিষতন।
এরপর েিন আল-হামদু সূরা হশে করষতন তিন আবার হবসহমল্লাহহর
রাহমাহনর রাহীম পিষতন।
- মুসান্নাষফ ইবষন আহব শাইবা (৪১৭৮), হাদীষসর রাবীগণ হসকা ও
হনভবরষোগয।
الرج ِل يـ ْقرأُ ِيف َّ ِ ِ
السورتَـ ْ ِ
احلَ َك ِم و َْحَّ ٍاد وأَِيب إِ ْس َح َ ِ
استَـ ْفتَ َح بِـ
ني ُ ،كلَّ َما قَـَرأَ ُس َورةً ْ
الرْك َعة ب ُّ َ
َع ِن ْ َ َ
اق ؛ يف َّ ُ َ َ
الرِحي ِم}.
الر ْْحَ ِن َّ
{بِ ْس ِم اهللِ َّ
ـ أخرجه ابن أيب شيبة يف «مصنفه» (.)7525
قال الطحطاوي يف حاشيته على "مراقي الفالح" (صـ :)280مث هل خيص هذا ( أي كون اإلتيان
بالبسملة حسنا) مبا إذا قرأ السورة من أوهلا أو يشمل ما إذا قرأ من أوسطها آيات مثال وظاهر
تعليلهم كون اإلتيان هبا لشبهة اخلالف يف كوهنا آية من كل سورة يفيد األول كذا حبثه بعض
األفاضل.
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অ্থব: হেরত হাকাম, হাম্মাদ এবং আবু ইসহাক রহ. হথষক বহণবত,
এক রাকা‘আষত হকউ দুই সূরা পিষল প্রষতযক সূরার শুরুষত
হবসহমল্লাহহর রাহমাহনর রাহহম পিষব। - মুসান্নাষফ ইবষন আহব
শাইবাহ (৪১৮৫), হাদীষসর রাবীগণ সকষল হসকা ও হনভবরষোগয।
আল্লামা ত্বহত্ববী রহ. বষলন, ফুকাহাষি হকরাষমর বক্তবয হথষক
বাহ্ত এটাই মষন হি হে, হবসহমল্লাহহর...তিনই পিষব েিন সূরার
শুরু হথষক হমলাষব। (ত্বহত্ববী আলা মারাকীল ফালাহ পত. ২৬০)
২৭. (৮) মাসনূন হকরা‘আত পিা।
ফজষর হতওিাষল মুফাসসাল (সূরা হুজুরাত হথষক সূরা বুরূজ পেবি),
েুহষর হতওিাল বা আওসাষত মুফাসসাল (সূরা ত্বাষরক হথষক সূরা
বাইহিনাত পেবি), আসষর আওসাষত মুফাসসাল, মাগহরষব হকসাষর
মুফাসসাল (সূরা হেলোল হথষক সূরা নাস পেবি) এবং ইশাি আওসাষত
মুফাসসাল হথষক প্রহত রাকা‘আষত হকান একহট সূরা বা হকাষনা হকাষনা
সমি অ্ন্য জািগা হথষক এ পহরমাণ হকরা‘আত পিা।
 «ما صليت وراء أحد أشبه صالة برسول اهلل صلى:عن سليمان بن يسار أنه َسع أبا هريرة قال
 وخيفف، «كان يطيل الركعتني األوليني من الظهر:قال سليمان. » من فالن،اهلل عليه وسلم
 ويقرأ، ويقرأ يف املغرب بقصار املفصل ويقرأ يف العشاء بوسط املفصل، وخيفف العصر،األخريني
 وأخرجه ابن حبان يف،)6321(  ـأخرجه النسائي يف الكربى.»يف الصبح بطوال املفصل
.)6898( »«صحيحه
অ্থব: হেরত সুলাইমান ইবষন ইিাসার রহ. হথষক বহণবত, হতহন হেরত
আবু হুরাইরা রাহে.-ষক বলষত শুষনষিন হে, আহম রাসূলুল্লাহ  ﷺএর
সষে অ্হধক সাদতশ্যপূণব নামাে অ্মুক বযহক্ত অ্ষপিা (একজন সাহাবীর
প্রহত ইহেত করষলন হেহন তৎকাষল মদীনার আমীর হিষলন) আর
কাষরা হপিষন পহিহন। (হেরত আবু হুরাইরা রাহে.-এর িাত্র সুলাইমান
ইবষন ইিাসার রহ. বষলন, ( এ কথা শুষন আহম ঐ বযহক্তর হপিষন
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নামাে পিলাম।) হতহন েুহষরর প্রথম দুই রাকা‘আতষক দীটব করষতন।
আর হশষের দুই রাকা‘আতষক হিাট করষতন। আসরষকও হিাট
করষতন। মাগহরষব হকসাষর মুফাসসাল, ইশাি আওসাষত মুফাসসাল
ও ফজষর হতওিাষল মুফাসসাল পিষতন। - সুনাষন কুবরা নাসািী
(১০৫৬), সহীহ ইবষন হহব্বান (১৮৩৮)।
উষল্লিয,

এ হাদীষস েুহর ও আসষরর হকরা‘আষতর পহরমাণ

পহরস্কারভাষব উষল্লি হনই। এটুকু আষি হে, েুহষর হকরা‘আত লম্বা
হত। আর আসষরর হকরা‘আত েুহষর তুলনাি হিাট হত। েুহর ও
আসষরর হকরা‘আষতর পহরমাষণর জন্য সামষন হেরত আবু সাঈদ
িুদরী, জাষবর রাহে. এর হাদীস এবং উমর রাহে. এর হচহঠ দ্রষ্টবয।
ِ ُ الصبح وأَحدنَا يـع ِر
ِ
 َويَـ ْقَرأُ فِ َيها َما،ُيسه
ُّ ِ َكا َن الن،َع ْن أَِيب بَـ ْرَزَة
ْ َ ُ َ َ َ ْ ُّ صلِّي
َ ُصلَّى اهللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم ي
َ َّيب
َ ف َجل
.ِّني إِ َىل املِائَِة
ِّ ني
َ الست
َ ْ بَـ
)176،716( ») ومسلم يف «صحيحه276( »رواه اإلمام البخاري يف «صحيحه
অ্থব: হেরত আবু বারো রাহে. হথষক বহণবত,

নবীজী  ﷺফজষরর

নামাে এমন পিষতন েিন আমাষদর হকউ তার সেীষক (আষলাহকত
হওিার কারষণ) হচনষত পারত। আর হতহন ফজষরর নামাষে োট হথষক
একশ’ আিাত পিষতন। - সহীহ বুিারী (৫৪১), সহীহ মুসহলম
(৪৬১, ৬৪৭)
এ হাদীষস ফজষরর হকরা‘আষতর পহরমাণ উষল্লি করা হষিষি; তষব
হতওিাষল মুফাসসাষলর কথা হনই। হতওিাষল মুফাসসাষলর কথা
আষগর হাদীষস হগষিষি। সামষন উমর রাহে. এর হচহঠষতও এর উষল্লি
আষি। অ্তএব উহল্লহিত পহরমাণ হতওিাষল মুফাসসাল হথষকও পিা
োি, কিষনা এর বাইষর হথষকও পিা োি। হদ্বতীিত, এিাষন বলা
হষিষি- োট হথষক একশ’ আিাত পিষতন। কত আিাত পিষতন
তা হনহদবষ্টভাষব বলা হিহন। ফুকাহাষি হকরাম বষলন, পহরমাষণর এই
কমষবহশ- সমি, হপ্রিাপট এবং মুক্তাদীষদর অ্বস্থা-হবষবচনাি হত।
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 أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يقرأ يف صالة الظهر يف الركعتني،وعن أيب سعيد اخلدري
، ويف األخريني قدر مخس عشرة آية ـ أو قال نصف ذلك ـ،األوليني يف كل ركعة قدر ثالثني آية
ويف العصر يف الركعتني األوليني يف كل ركعة قدر قراءة مخس عشرة آية ويف األخريني قدرنصف
.ذلك
. )725) »ـأخرجه مسلم يف «صحيحه
 وال خيفى ما يف احلديث من الداللة على أنه:)63381( قال السندي يف حاشية مسند أْحد
.. واهلل أعلم.صلى اهلل عليه وسلم كان يزيد يف االخريني على الفاحتة أحيانا
অ্থব: হেরত আবু সাঈদ িুদরী রাহে. হথষক বহণবত, নবীজী  ﷺেুহষরর
প্রথম দুই রাকা‘আষতর প্রহত রাকা‘আষত হত্রশ আিাত পহরমাণ
পিষতন। আর হশষের দুই রাকা‘আষত পষনর আিাত পহরমাণ
পিষতন। (বণবনাকারী এিাষন সষেহ কষর বষলন) অ্থবা হতহন
বষলষিন হে, প্রথম দুই রাকা‘আষতর তুলনাি হশষের দুই রাকা‘আষত
অ্ষধবক পিষতন। আসষরর প্রথম দুই রাকা‘আষতর প্রহত রাকা‘আষত
পষনর আিাত পহরমাণ ও পষরর দুই রাকা‘আষত তার অ্ষধবক পিষতন।
- সহীহ মুসহলম (৪৫২)
লিণীি হে, এই বণবনাি েুহর এবং আসষরর হকরা‘আষতর পহরমাণ
উষল্লি করা হষিষি। এিাষন হে ৩০ আিাষতর কথা বলা হষিষি তা
সূরা ফাহতহা িািাই; ো সহীহ মুসহলষম (৪৫২) এই হাদীষসরই
আষরকহট সূষত্র পহরস্কারভাষব উষল্লি আষি।
আল্লামা আবুল হাসান হসন্ধী রহ. মুসনাষদ আহমাষদর টীকাি (হা.ন.
১০৯৮৬) বষলন, এই হাদীস হথষক বুঝা োি হে, আল্লাহর রাসূল
 ﷺকিষনা কিষনা ফরজ নামাষের হদ্বতীি দুই রাকা‘আষত সূরা
ফাহতহার পর হকরা‘আত পষিষিন।
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عن جابر بن َسرة،  عن َساك بن حرب،  عن ْحاد بن سلمة،  ثنا أبو داود:قال ابن أيب شيبة
أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يقرأ يف الظهر والعصر بـ"والسماء والطارق" "والسماء ذات
."الربوج
 حديث: ) وقال936(») ورواه الرتمذي يف «سننه9131( »ـ رواه ابن أيب شيبة يف «مصنفه
) من723(  ويف رواية مسلم. ويف بعض النسخ حسن صحيح.جابر بن َسرة حديث حسن
 كان يقرأ يف الظهر بـ"والليل إذا يغشى"ويف العصر حنو:حديث ابن مهدي عن شعبة عن َساك
 كان يقرأ يف الظهر بـ"سبح اسم: ) من رواية الطيالسي عن شعبة به قال713(  وفيه أيضا،ذلك
."ربك األعلى
অ্থব: হেরত জাষবর ইবষন সামুরা রাহে. হথষক বহণবত, নবীজী  ﷺেুহর
এবং আসষর সূরা ত্বাষরক এবং সূরা বুরূজ পিষতন। আষরক সূষত্র
আষি, েুহষর সূরা লাইল এবং আসষর এ জাতীি হকান সূরা পিষতন।
অ্ন্য একহট সূষত্র আষি, েুহষর সূরা আ’লা পিষতন। - মুসান্নাষফ
ইবষন আহব শাইবা (৩৬০৬), সুনাষন হতরহমেী (৩০৭), ইমাম
হতরহমেী বষলন, হাদীসহট হাসান। সহীহ মুসহলম (৪৫৯, ৪৬০)
উষল্লিয, এিাষন উহল্লহিত সূরা বুরূজ হতওিাষল মুফাসসাষলর
অ্িভুবক্ত, বাকী সূরাগুষলা আওসাষত মুফাসসাষলর অ্িভুবক্ত। এ
হাদীস হথষক বুঝা োি হে, আল্লাহর রাসূল  ﷺেুহর এবং আসষর
কিষনা মধযম আকাষরর এবং একই ধরষনর হকরা‘আত পিষতন। আর
আষগর কষিকহট হাদীষস হগষিষি হে, আসষর েুহষরর অ্ষধবক
হকরা‘আত পিষতন। বলা বাহুলয, মুক্তাদীষদর অ্বস্থা, সমি এবং
হপ্রিাপট-হবষবচনাি এই পাথবকয হত।
 عن احلسن وغْيه قال كتب عمر إىل، عن علي بن زيد بن جدعان،  عن الثوري، عبد الرزاق
 ويف الصبح بطوال، أيب موسى أن اقرأ يف املغرب بقصار املفصل ويف العشاء بوسط املفصل
.املفصل
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ـأخرجه يف «مصنفه» ( ،)5165ويف إسناده علي بن زيد وهو صدوق فيه لني .وقد رواه ابن أيب
داود يف "املصاحف" صـ929من حديث أيب حذيفة عن سفيان عن علي بن علي الرفاعي عن
احلسن مثله .والرفاعي هذا ال بأس به .ولكن فيه احتمال التصحيف  ،ألن أبا حذيفة موسى بن
مسعود كان يصحف .وأخرج ابن أيب شيبة قصة املغرب والعشاء متفرقة من حديث علي بن زيد
عن زرارة بن أوىف ( .)9237،9166وعلق الرتمذي يف «سننه» ( )936فقال  :وروي عن عمر
أنه كتب إىل أيب موسى أن اقرأ يف الظهر بأوساط املفصل ،ويف ( :)938أن اقرأ يف املغرب بقصار
املفصل.
يف "األصل"  :696/6يقرأ [يف الفجر] بأربعني آية مع فاحتة الكتاب يف الركعتني مجيعا .قال:
يقرأ [يف الظهر] بنحو من ذلك أو دونه  .قلت  :فكم يقرأ يف الركعتني من العصر؟ قال  :بعشرين
آية مع فاحتة الكتاب  .قال :يقرأ [يف املغرب] يف الركعتني يف كل ركعة بسورة قصْية مخس آيات
أو ست آيات مع فاحتة الكتاب .قال :يقرأ [يف العشاء] يف الركعتني مجيعا بعشرين آية مع فاحتة
الكتاب .قلت :وكل ما ذكرت فهو بعد فاحتة الكتاب ؟ قال :نعم .انتهى .وذكر حممد يف "اْلامع
الصغْي" يف الفجر :بأربعني مخسني ستني .وروي احلسن يف "اجملرد" عن أيب حنيفة [يف الفجر] ما
بني ستني إىل مئة؟ وروى احلسن أيضا  :يقرأ يف الظهر بـ"عبس وإذا الشمس كورت" يف األوىل.
ويف الثانية بـ " ال أقسم أو الشمس وضحىها" .ويف العصر يقرأ يف األوىل "والضحى أوالعاديات"
ويف الثانية بـ" أهلاكم وويل لكل مهزة" .ويف املغرب يف األوىل مثلما يف العصر  .ويف العشاء يف
األوليني مثلما يف الظهر[ .كذا يف «البدائع» ]76-98/5قال الكاساين يف الفجر  :وإمنا اختلفت
الروايات الختالف األخبار.
অ্থব: হেরত উমর রাহে. হেরত আবু মুসা আশআরী রাহে.-ষক এ মষমব
হচহঠ হলষিন হে, মাগহরষবর নামাষে হকসাষর মুফাসসাল, ইশাি
আওসাষত মুফাসসাল এবং ফজষরর নামাষে হতওিাষল মুফাসসাল
হথষক পিষবন।
- মুসান্নাষফ আেুর রােোক (২৬৭২), মুসান্নাষফ ইবষন আহব শাইবা
(৩৬১১, ৩৫৯৪), মাসাষহষফ ইবষন আহব দাঊদ (পত.৩৫৩)।
হাদীসহটর সনষদ সামান্য দুববলতা আষি, তষব অ্ষনক ফকীহ ও
মুহাহেস এ হাদীস গ্রহণ কষরষিন। ইমাম হতরহমেী রহ. সনদ উষল্লি
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না কষর েুহষরর বযাপাষরও উমর রাহে.-এর হনষদবশনা বণবনা কষরষিন
)হে, েুহষর আওসাষত মুফাসসাল পিষব। সুনাষন হতরহমেী (৩০৭
ফজষরর প্রথম রাকা‘আত হদ্বতীি রাকা‘আত অ্ষপিা লম্বা করা,
এিািা অ্ন্যান্য ওিাষক্ত (সাধারণভাষব) উভি রাকা‘আষতর
হকরা‘আত সমান রািা।
عن أيب قتادة ،قال« :كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يقرأ يف الركعتني األوليني من صالة الظهر
بفاحتة الكتاب ،وسورتني يطول يف األوىل ،ويقصر يف الثانية ويسمع اآلية أحيانا ،وكان يقرأ يف
العصر بفاحتة الكتاب وسورتني ،وكان يطول يف األوىل ،وكان يطول يف الركعة األوىل من صالة
الصبح ،ويقصر يف الثانية».
ـأخرجه اإلمام البخاري يف «صحيحه» ( )623،668،663ومسلم يف «صحيحه» (.)726
يشكل هنا أن يف احلديث ذكر تطويل األوىل يف الظهر والعصر والصبح ،كما هو مذهب اإلمام
حممد أن يفضل األوىل يف كل صالة .أجيب عنه من قبل أيب حنيفة بأن احلديث حممول على
اإلطالة من حيث الثناء والتعوذ ومبا دون ثلث آيات .وتشبيه الفجر بغْيها يف أصل اإلطالة ال
قدرها .كذا يف "فتح القدير" ( .)539/6وقال العالمة الكشمْيي يف "فيض الباري" (:)268/5
واألحسن أن يستوي بينهما (أي يف غْي الفجر) إال إذا رجا إدراك الناس  ،فيطول على ما هو
يف احلديث .انتهى .ويؤيد كالم الكشمْيي ما يف بعض طرق هذا احلديث :فظننا أنه يريد بذلك
أن يدرك الناس الركعة األوىل[ .كما يف مصنف عبد الرزاق ( )5162وسنن أيب داود ()133
بإسناد صحيح] ،وهذا األمر [أي رجاء إدراك الناس الركعة] يف غْي الفجر ليس كما هو يف الفجر
[لنومهم وغفلتهم خبالف غْي الفجر] مع ما جاء من اآلثار يف استواء القراءتني يف غْي الفجر.
[انظر احلديث اآليت] فلذا عمم حكم تطويل األوىل يف الفجر دون غْيه .واهلل أعلم.
অ্থব: হেরত আবু কাতাদা রাহে. হথষক বহণবত, হতহন বষলন,
 েুহষরর নামাষের প্রথম দুই রাকা‘আষত সূরা ফাহতহাﷺ রাসূলুল্লাহ
এবং দু’হট সূরা পিষতন। হতহন প্রথম রাকা‘আষত হকরা‘আত লম্বা
করষতন আর হদ্বতীি রাকা‘আষত িাষটা করষতন। এবং কিনও
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আমাষদরষক আিাত শুহনষি পিষতন। হতহন আসষরর নামাষে ফাহতহা
ও দু’হট সূরা পিষতন এবং প্রথম রাকা‘আষত লম্বা করষতন। ফজষর
হতহন প্রথম রাকা‘আত লম্বা ও হদ্বতীি রাকা‘আত িাষটা করষতন। সহীহ বুিারী (৭৫৯, ৭৭৮, ৭৭৯), সহীহ মুসহলম (৪৫১)।
হব.দ্র. এই হাদীষস েহদও হতন ওিাক্ত নামাষে প্রথম রাকা‘আত লম্বা
করষতন বষল উষল্লি আষি, তষব েুহর ও আসষরর বযাপাষর উভি
রাকা‘আত বরাবর করষতন মষমবও হরওিািাত আষি। (সামষনর হাদীস
দ্রষ্টবয) আল্লামা কাশ্মীরী রহ. বষলন, উত্তম হল দুই রাকা‘আত (ফজর
িািা অ্ন্য ওিাষক্ত) সমান রািষব। তষব হলাকজষনর রাকা‘আত হপষত
সুহবধা হষব এমন আশা থাকষল প্রথম রাকা‘আত (সামান্য) লম্বা করষব
হেমনহট এই হাদীষস বলা হষিষি। (ফিেুল বারী ২/৫২৮)
 أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يقرأ يف صالة الظهر يف الركعتني،وعن أيب سعيد اخلدري
، ويف األخريني قدر مخس عشرة آية ـ أو قال نصف ذلك ـ،األوليني يف كل ركعة قدر ثالثني آية
ويف العصر يف الركعتني األوليني يف كل ركعة قدر قراءة مخس عشرة آية ويف األخريني قدرنصف
.ذلك
) من حديث أيب هريرة أن866(  ويف رواية مسلم أيضا. )725( »ـأخرجه مسلم يف «صحيحه
 ومها يف اآلي،النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يقرأ يف اْلمعة بسورة اْلمعة وسورة املنافقون
.مستويتان
অ্থব: হেরত আবু সাঈদ িুদরী রাহে. হথষক বহণবত, নবীজী  ﷺেুহষরর
প্রথম দুই রাকা‘আষতর প্রহত রাকা‘আষত হত্রশ আিাত পহরমাণ
পিষতন। আর হশষের দুই রাকা‘আষত পষনর আিাত পহরমাণ
পিষতন। (বণবনাকারী এিাষন সষেহ কষর বষলন) অ্থবা হতহন
বষলষিন হে, প্রথম দুই রাকা‘আষতর তুলনাি হশষের দুই রাকা‘আষত
অ্ষধবক পিষতন। আসষরর প্রথম দুই রাকা‘আষতর প্রহত রাকা‘আষত
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পষনর আিাত পহরমাণ ও পষরর দুই রাকা‘আষত তার অ্ষধবক পিষতন।
- মুসহলম (৪৫২)
সহীহ মুসহলষম (৮৭৭) হেরত আবু হুরাইরা রাহে. হথষক আষরক
বণবনাি আষি, হুেূর  ﷺজুমআর প্রথম রাকা‘আষত সূরা জুমআ আর
হদ্বতীি রাকা‘আষত সূরা মুনাহফকুন পিষতন। লিণীি হে,
সূরাও বরাবর।

এ দুহট

মাসাহিষল রুকু ১২ হট
রুকুষত ৯ হট কাজ
২৮. (১) তাকবীর বলষত বলষত রুকুষত োওিা।
 مث، كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا قام إىل الصالة يكرب حني يقوم: يقول،عن أيب هريرة
)683( » ـأخرجه البخاري يف «صحيحه.اخل...،يكرب حني يركع
অ্থব: হেরত আবু হুরাইরা রাহে. হথষক বহণবত, হতহন বষলন,
রাসূলুল্লাহ  ﷺেিন নামাে শুরু করষতন তিন দাাঁহিষি তাকবীর
বলষতন। আবার রুকুষত োওিার সমি তাকবীর বলষতন। - সহীহ
বুিারী (৭৮৯)
২৯. (২) উভি হাত দ্বারা হাাঁটু ধরা।
، فطبقت بني كفي، صليت إىل جنب أيب: يقول، َسعت مصعب بن سعد: قال،عن أيب يعفور
 «فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على، كنا نفعله: وقال، فنهاين أيب،مث وضعتهما بني فخذي
.»الركب
)292( ) ومسلم633( »ـأخرجه البخاري يف «صحيحه
অ্থব: হেরত আবু ইিা‘ফূর হথষক বহণবত, হতহন বষলন, আহম
মুস‘আব ইবষন সা‘আদষক বলষত শুষনহি হে, আহম আমার হপতার
পাষশ নামাে পিলাম। (েিন রুকুষত হগলাম) আহম আমার উভি
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হাতষক হমহলষি হদলাম। এরপর হস দুষটাষক আমার দুই রাষনর মাষঝ
রািলাম। তিন আমার হপতা আমাষক হনষেধ করষলন এবং বলষলন,
আমরা এমন করতাম; আমাষদরষক তা হথষক হনষেধ করা হষিষি
এবং হনষদবশ হদিা হষিষি হনষজষদর হাত হাাঁটুর উপর রািষত। - সহীহ
)বুিারী (৭৯০), সহীহ মুসহলম (৫৩৫
قال عمر رضـ :سنت لكم الركب فأمسكوا بالركب.
ـأخرجه ابن أيب شيبة يف «مصنفه» ( ،)5298والنسائي يف «سننه» ( ،)6397والرتمذي يف
«سننه» ( ،)528وقال :حديث عمر حسن صحيح.
অ্থব: হেরত উমর রাহে. হথষক বহণবত, হতহন বষলন, হাাঁটু ধরাষক
হতামাষদর জন্য সুন্নাত সাবযি করা হষিষি। অ্তএব হতামরা হাাঁটদ্বু িষক
শক্ত কষর ধষরা।
- মুসান্নাষফ ইবষন আহব শাইবা (২৫৩৮), সুনাষন নাসািী (১০৩৪),
সুনাষন হতরহমেী (২৫৮), ইমাম হতরহমেী রহ. হাদীসহটষক সহীহ
বষলষিন।
হব.দ্র. সামষন ৩২ নম্বর মাসআলার হদ্বতীি হাদীস দ্রষ্টবয।
৩০. (৩) হাষতর আেুলসমূহ ফাাঁক কষর রািা।
عن زائدة ،عن عطاء بن السائب ،عن ساَل أيب عبد اهلل ،قال :قال عقبة بن عمرو :أال أريكم
صالة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم؟ قال " :فقام فكرب ،مثركع ،فجاىف يديه ،ووضع يديه على
ركبتيه ،وفرج بني أصابعه من وراء ركبتيه...
ـ أخرجه أْحد يف «مسنده» ( ،)66386وأخرجه الدارمي أيضا يف «سننه» ( ،)6979وابن
املنذر يف «األوسط» ( ،)6939والطحاوي يف «شرح معاين اآلثار» ()6965؛ ثالثتهم من
طريق مهام عن عطاء به .قال النيموي يف "آثار السنن"  :إسناده صحيح.اهـ قلت  :يف إسناده
عطاء بن السائب ،وهو ثقة ساء حفظه بأخرة .لكن مهاما و زائدة الراويان عنهما َسعا منه قبل
اختالطه( .حاشية الكاشف [ ، ]9638حاشية مسند أْحد[)]66361
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অ্থব: হেরত উকবা ইবষন আমর রাহে. বষলন, আহম হক হতামাষদরষক
হুেূর  ﷺএর নামাে হদিাষবা না! এরপর হতহন দাাঁিাষলন এবং তাকবীর
বলষলন। অ্তঃপর রুকুষত হগষলন এবং স্বীি দুই হাত (পাাঁজর ও হপট
হথষক) তফাষত রািষলন। দুই হাত দুই হাাঁটুর উপর রািষলন। এবং
হাষতর আেুলগুষলা হাাঁটুর অ্গ্রভাষগ িহিষি হদষলন।
- মুসনাষদ আহমাদ (১৭০৮১), সুনাষন দাষরমী (১৩৪৩)। আল্লামা
নীমাভী রহ. বষলন, এই হাদীষসর সনদ সহীহ। (আসারুস সুনান
পত.১৪১)
৩১. (৪) উভি হাত সম্পূণব হসাজা রািা, কনুই বাাঁকা না করা।
 فذكروا صالة رسول اهلل صلى، وحممد بن مسلمة، وسهل بن سعد، وأبو أسيد،اجتمع أبو ْحيد
 أنا أعلمكم بصالة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فذكر بعض:اهلل عليه وسلم فقال أبو ْحيد
.اخل...، ووتر يديه فتجاىف عن جنبيه، مث ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما: قال،هذا
. حسن صحيح:) وقال513( » والرتمذي يف «سننه،)697( »أخرجه أبو داود يف «سننه.)6971( »وأخرجه الدارمي يف «سننه
অ্থব: হেরত আবু হুমাইদ আস-সাহিদী, আবু উসাইদ, সাহল ইবষন
সা’দ এবং মুহাম্মাদ ইবষন মাসলামা রাহে. একবার একহত্রত হষি হুেূর
 ﷺএর নামাষের আষলাচনা করষলন। আবু হুমাইদ আস-সাহিদী রাহে.
বলষলন,

হতামাষদর মষধয আহম হুেূর  ﷺএর নামাে সম্পষকব হবহশ

অ্বগত। এরপর বণবনাকারী (সুনাষন আবু দাঊষদ উহল্লহিত) উপষরর
হাদীষসর হকিু অ্ংশ উষল্লি করষলন। আবু হুমাইদ আস-সাহিদী রাহে.
বষলন, এরপর হুেূর  ﷺরুকু করষতন এবং উভি হাত দুই হাাঁটুর উপর
এমনভাষব রািষতন হেন হতহন ও দুষটাষক আাঁকষি ধষর আষিন। আর
দুই হাত ধনুষকর তাষরর মত হসাজা রািষতন ফষল তা পাাঁজরদ্বি হথষক
তফাষত থাকত।
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- সুনাষন আবু দাঊদ (৭৩৪), সুনাষন হতরহমেী (২৬০)। ইমাম
হতরহমেী রহ. হাদীসহটষক সহীহ বষলষিন।
৩২. (৫) মাথা, হপঠ ও হকামর একসমান রািা।
عن عائشة ،قالت :كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم «يستفتح الصالة بالتكبْي .والقراءة ،ب
احلمد هلل رب العاملني ،وكان إذا ركع َل يشخص رأسه ،وَل يصوبه ولكن بني ذلك( .مث ذكر
احلديث بطوله)
أخرجه مسلم يف «صحيحه» ()738ু েিন রুকﷺ অ্থব: হেরত আহিশা রাহে. হথষক বহণবত, . . . হপ্রি নবী
বরং

;করষতন তিন মাথা উাঁচুও করষতন না, নীচুও করষতন না
)মাঝামাহঝ রািষতন। - সহীহ মুসহলম (৪৯৮

عن حممد بن عمرو بن عطاء ،أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم،
فذكرنا صالة النيب صلى اهلل عليه وسلم ،فقال أبوْحيد الساعدي :أنا كنت أحفظكم لصالة
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم «رأيته إذا كرب جعل يديه حذاء منكبيه ،وإذا ركع أمكن يديه من
ركبتيه ،مث هصر ظهره...،اخل.
 أخرجه البخاري يف «صحيحه» ()858قال احلافظ يف "فتح الباري" ( :)536/5هصر أي ثناه يف استواء من غْي تقويس ذكره اخلطايب.
ويف الباب ماروى الرتمذي ( )512وابن ماجه ( )863عن أيب مسعود األنصاري قال :قال رسول
اهلل -صلى اهلل عليه وسلم :-ال جتزئ صالة ال يقيم فيها الرجل –يعين – صلبه يف الركوع
والسجود .وقال :حديث أيب مسعود حديث حسن صحيح.
 েিনﷺ হুেূর

অ্থব: হেরত আবু হুমাইদ আস-সাহিদী রাহে. বষলন,

রুকু করষতন তিন হাাঁটুদ্বিষক শক্ত কষর ধরষতন এবং হপঠষক
)হসাজাভাষব হবহিষি হদষতন। - সহীহ বুিারী (৮২৮
হাষফজ ইবষন হাজার রহ. বষলন, এই হাদীষস ‘হাসারা’ অ্থব হষি,
হপঠষক বাাঁকা না কষর হসাজাভাষব হবহিষি হদওিা। (ফাতহুল বারী
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২/৩৯১)। এিািা হেরত আবু মাসঊদ রাহে. হথষক এক হাদীষস
আষি, রুকু-হসজদাি হপঠ হসাজা না রািষল নামাে হি না। হতরহমেী
(২৬৫), ইবষন মাজাহ (৮৭০), ইমাম হতরহমেী রহ. হাদীসহটষক
সহীহ বষলষিন।
৩৩. (৬) পাষির হগািা, হাাঁটু ও উরু হসাজা রািা।
 حدثنا عن صالة رسول: فقلنا له، أتينا عقبة بن عمرو األنصاري أبا مسعود: قال،عن ساَل الرباد
 فلما ركع وضع يديه على ركبتيه، فكرب، " فقام بني أيدينا يف املسجد،اهلل صلى اهلل عليه وسلم
.اخل.، وجاىف بني مرفقيه حىت استقر كل شيء منه،وجعل أصابعه أسفل من ذلك
 وصحح العالمة عميم اإلحسان،)66361( ) وأْحد823( »أخرجه أبو داود يف «سننه]26اجملددي إسناده [فقه السنن صـ
 ووتر يديه:-(96) مر حتت املسألة-مث إن نصب الساقني البد منه إن عمل حبديث أيب ْحيد
 قال. ينصب ساقيه...  ويسن أن:576/5 " قال احلصكفي يف "الدر املختار.فتجاىف عن جنبيه
. انتهى. فجعلهما شبه القوس كما يفعله كثْي من العوام مكروه:576/6 الطحطاوي يف شرحه
.وكذا قال الشامي يف رد احملتار
অ্থব: হেরত সাষলম আল-বাররাদ রহ. বষলন, আমরা হেরত আবু
মাসঊদ উকবা ইবষন আমর আল-আনসারী রাহে.-এর হনকট এষস
বললাম, আমাষদরষক নবীজীর নামাষের হববরণ হদন। হতহন মসহজষদ
আমাষদর সামষন দাাঁিাষলন। অ্তঃপর তাকবীষর তাহরীমা বলষলন।
আর েিন রুকু করষলন তিন উভি হাত হাাঁটুর উপর রািষলন এবং
আেুলগুষলা এর নীষচ রািষলন। দুই কনুই পতথক রািষলন। এমনহক
সকল অ্েপ্রতযে হস্থর হষি হগল।
- সুনাষন আবু দাঊদ (৮৫৯), মুসনাষদ আহমাদ (১৭০৭৬), হেরত
আমীমুল ইহসান মুজাষেদী রহ. এই হাদীষসর সনদষক সহীহ
বষলষিন। হফকহুস্সসুনান পত. ৫৭।
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উষল্লিয, এই হাদীষস অ্েপ্রতযে হস্থর হষি োওিা এবং (৩১) নম্বষর
হেরত আবু হুমাইদ আস-সাহিদী রাহে.-এর হাদীষস ‘দুই হাত ধনুষকর
তাষরর মত হসাজা করা’ এর হকানহটই হাাঁটু বাাঁকা হরষি সম্ভব নি।
আল্লামা হাসকাফী রহ. বষলন, পাষির দুই নলা হসাজা রািা সুন্নাত।
দুরষর মুিতার ২/২৪১] আল্লামা ত্বহত্ববী রহ. এর বযািযাি বষলন,
অ্তএব দুই পা ধনুষকর মত বাাঁকা করা হেমনহট অ্ষনক সাধারণ মানুে
কষর থাষক এটা মাকরুহ। ত্বহত্ববী আলােুর ১/২৪১, আল্লামা শামী
রহ.-ও ফাতাওিা শামীষত এ বক্তবয উদ্ধতত কষরষিন।
৩৪. (৭) পাষির হদষক নজর রািা।
عن جابر بن َسرة ،قال :خرج علينا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال« :ما يل أراكم رافعي
أيديكم كأهنا أذناب خيل شس؟ اسكنوا يف الصالة» إخل- .أخرجه مسلم يف «صحيحه»
(.)793
قال شريك بن عبد اهلل النخعي :ينظر يف القيام إىل موضع السجود ،ويف الركوع إىل قدميه ،ويف
السجود إىل أنفه ،ويف قعوده إىل حجره[ .خمتصر اختالف العلماء  .]533/6وقال اإلمام
الطحاوي يف خمتصره (شرح خمتصر الطحاوي للجصاص " :)178/ 6واألفضل للمصلي أن يكون
نظره يف قيامه إىل موضع سجوده ،ويف ركوعه إىل قدمه ،ويف سجوده إىل أنفه ،ويف قعوده إىل
حجره" .قال اْلصاص يف شرحه :األصل فيه قول اهلل عز وجل :الذين هم يف صالهتم خاشعون
 :قيل يف معين اخلشوع :أنه السكون .ويدل عليه قول النيب صلى اهلل عليه وسلم يف حديث جابر
بن َسرة رضي اهلل عنه" :اسكنوا يف الصالة ".وظاهر اآلية واخلرب يقتضي منع تكلف النظر إىل
غْي املوضع الذي يقع بصره عليه يف هذه األحوال من غْي كلفة .ومعلوم أن القائم مىت َل يتكلف
النظر إىل غْي املوضع الذي يقع بصره عليه ،كان منتهى بصره إىل موضع سجوده ،ويف ركوعه يقع
بصره إىل قدميه ،ويف سجوده إىل أنفه ،ويف قعوده إىل حجره .هذا إذا خلى بنفسه سوم طبيعته،
وال يق ع بصره يف هذه األحوال إىل غْي هذه املواضع إال بالتكلف ،فال ينبغي أن يفعل ذلك؛ ألنه
ينايف اخلشوع والسكون.
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অ্থব: হেরত জাষবর ইবষন সামুরা রাহে. বষলন,

হুেূর  ﷺআমাষদর

হনকট তাশরীফ আনষলন। অ্তঃপর বলষলন, কী বযাপার অ্বাধয
হটািার হলষজর মত হতামাষদরষক হাত উঠাষত হদিহি! নামাষে হস্থর
থাষকা। - সহীহ মুসহলম (৪৩০)
হেরত শরীক ইবষন আেুল্লাহ আন-নািািী রহ. বষলন, দাাঁিাষনা
অ্বস্থাি হসজদার জািগাি, রুকু অ্বস্থাি পাষির হদষক, হসজদা
অ্বস্থাি নাষকর হদষক এবং বসা অ্বস্থাি হকাষলর হদষক দতহষ্ট রািষব।
মুিতাসারু ইিহতলাহফল উলামা (১/২০০); ইমাম ত্বহাবী রহ.-ও
অ্নুরূপ বষলষিন।
হেভাষব উপষরর হাদীস হথষক মাসআলাহট বুঝা োি: ইমাম জাসসাস
রহ. এর বযািযাি বষলষিন, আিাষত হনষদবহশত ‘িুশু’ তথা হবনম্র
হওিা এবং হাদীষস হনষদবহশত ‘সুকুন’ তথা হস্থরতার দাবী এটাই হে,
নামাষের হবহভন্ন অ্বস্থাি দতহষ্ট অ্কতহত্রমভাষব হেিাষন পষি হসিাষনই
রািষব। আর জানা কথা, দাাঁিাষনা, বসা, রুকু ও হসজদাি দতহষ্ট
উহল্লহিত স্থানগুষলাষতই থাষক। অ্ন্যহদষক হফরাষত হষল কতহত্রমভাষব
হফরাষত হি। আর এটা ‘িুশু’ ও ‘সুকুষন’র হিলাফ। শরহু
মুিতাসাহরত ত্বহাবী (১/৬৪৮)
৩৫. (৮) রুকুষত কমপষি হতনবার রুকুর তাসবীহ ‘সুবহানা রহব্বিাল
আেীম’ পিা সুন্নাত।
 «سبحان ريب: أنه َسع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول إذاركع،عن حذيفة بن اليمان
. وإذاسجد قال «سبحان ريب األعلى» ثالث مرات،العظيم» ثالث مرات
، ويف إسناده ابن هليعة، ) من طريق أيب األزهر عن حذيفة888( »أخرجه ابن ماجه يف «سننه) من طريق صلة بن زفر118( » ويتابع له ما أخرجه ابن خزمية يف «صحيحه،وقد تكلموا فيه
 ) مطوال من طريق صلة أيضا إال أنه ليس665( » وكذا مسلم يف «صحيحه،عن حذيفة مثله متنا
. ثلثا: فيه
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অ্থব: হেরত হুোইফা ইবষন ইিামান রাহে. হষত বহণবত, হতহন
রাসূল্লাল্লাহ  ﷺ-হক রুকু করার সমি হতনবার “সুবহানা রহব্বিাল
আেীম” এবং হসজদা করার সমি হতনবার “সুবহানা রহব্বিাল আ’লা”
বলষত শুষনষিন। - ইবষন মাজাহ (৮৮৮), সহীহ ইবষন িুোইমা
(৬৬৮), সহীহ মুসহলম (৭৭২)
৩৬. (৯) রুকু করা ফরে এবং রুকুষত কমপষি এক তাসবীহ পহরমাণ
হদরী করা ওিাহজব।
ِ َّ
اخلَْيـَر لَ َعلَّ ُك ْم
ْ اس ُج ُدوا َو ْاعبُ ُدوا َربَّ ُك ْم َوافْـ َعلُوا
ْ ين َآمنُوا ْارَك ُعوا َو
َ  يَا أَيـُّ َها الذ:قال اهلل تبارك وتعاىل
)66(  سورة احلج.تـُ ْفلِ ُحو َن

আল্লাহ তা‘আলা বষলন, ‘হহ মুহমনগণ! হতামরা রুকু কষরা, হসজদা
কষরা, হতামাষদর প্রভুর ইবাদত কষরা এবং সৎ কাজ কষরা হেন
হতামরা সফলকাম হও।’ - ( সূরা হজ্জ-৭৭)

 «إذا قمت:عن أيب هريرة ـ يف حديث املسيئ يف الصالة ـ أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال
 مث ارفع حىت تعدل، مث اركع حىت تطمئن راكعا، مث اقرأ ما تيسر معك من القرآن،إىل الصالة فكرب
. وافعل ذلك يف صالتك كلها، مث ارفع حىت تطمئن جالسا، مث اسجد حىت تطمئن ساجدا،قائما
)626( »أخرجه البخاري يف «صحيحه ومن، والقدر املفروض من الركوع اصل االحنناء وامليل:)235/6( »قال الكاساين يف «البدائع
 مث. انتهى. وأما الطمأنينة عليهما فليست بفرض يف قول أيب حنيفة وحممد.السجود أصل الوضع
.) الطمأنينة والقرار يف الركوع والسجود181/6( عد الكاساين يف واجبات الصالة
অ্থব: হেরত আবু হুরাইরা রাহে. হথষক বহণবত,

হুেূর  ﷺবষলষিন,

েিন নামাষে দাাঁিাষনার ইষি করষব তিন তাকবীর বলষব। এরপর
কুরআন শরীফ হথষক ো সহজসাধয হি পিষব। অ্তঃপর ধীরহস্থরভাষব
রুকু করষব। এরপর হস্থরভাষব হসাজা হষি দাাঁিাষব। এরপর
ধীরহস্থরতার সাষথ হসজদা করষব। এরপর হস্থরভাষব হসাজা হষি বসষব।
হতামার পুষরা নামাষে এমনহট করষব। - সহীহ বুিারী (৭৫৭)
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আল্লামা কাসানী রহ. বষলন, রুকুর হিষত্র ফরে হষি শুধু ঝুাঁষক
োওিা। আর হসজদার হিষত্র শুধু মাথা রািা। রুকু হসজদাি হস্থর হওিা
ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মাদ রহ.-এর মষত ফরে নি। এরপর হতহন
রুকু ও হসজদাি হস্থর হওিাষক ওিাহজব হহষসষব উষল্লি কষরন।
(বাদাহিউস সানাষি’ ১/৫০২, ৬৮৬)
রুকু হথষক উঠার সমি ৩ কাজ
৩৭. (১) রুকু হথষক উঠার সমি “সাহম‘আল্লাহু হলমান হাহমদাহ”
বলা।
، «كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا قام إىل الصالة يكرب حني يقوم:  قال،عن أيب هريرة
.» «َسع اهلل ملن ْحده حني يرفع صلبه من الركوع:مث يكرب حني يركع» مث يقول
.) واللفظ ملسلم692( ) و البخاري935( » أخرجه مسلم يف «صحيحهঅ্থব: হেরত আবু হুরাইরা রাহে. হথষক বহণবত, হতহন বষলন, হুেূর
 ﷺেিন নামাষে দাাঁিাষনার ইিা করষতন তিন দাাঁিাষনা অ্বস্থাি
তাকবীষর তাহরীমা বলষতন। এরপর েিন রুকু করষতন তাকবীর
হদষতন। এরপর রুকু হথষক উঠার সমি “সাহম‘আল্লাহু হলমান
হাহমদাহ” বলষতন। - সহীহ বুিারী (৭৩৫), সহীহ মুসহলম (৩৯২)।
৩৮. (২) রুকু হথষক হসাজা হষি দাাঁিাষনা এবং দাাঁিাষনার মষধয হস্থরতা
অ্জবষনর জন্য এক তাসবীহ পহরমাণ হবলম্ব করা।
 «إذا قمت:عن أيب هريرة ـ يف حديث املسيئ يف الصالة ـ أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال
 مث ارفع حىت تعدل، مث اركع حىت تطمئن راكعا، مث اقرأ ما تيسر معك من القرآن،إىل الصالة فكرب
. وافعل ذلك يف صالتك كلها، مث ارفع حىت تطمئن جالسا، مث اسجد حىت تطمئن ساجدا،قائما
)626( »أخرجه البخاري يف «صحيحهঅ্থব: হেরত আবু হুরাইরা রাহে. হথষক বহণবত,

হুেূর  ﷺবষলষিন,

েিন নামাষে দাাঁিাষনার ইষি করষব তিন তাকবীর বলষব। এরপর
কুরআন শরীফ হথষক ো সহজসাধয হি পিষব। অ্তঃপর ধীরহস্থরভাষব
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রুকু করষব। এরপর হস্থরভাষব হসাজা হষি দাাঁিাষব। এরপর
ধীরহস্থরতার সাষথ হসজদা করষব। এরপর হস্থরভাষব হসাজা হষি বসষব।
)হতামার পুষরা নামাষে এমনহট করষব। - সহীহ বুিারী (৭৫৭
”৩৯.(৩) রুকু হথষক উঠার সমি মুক্তাদীর “রাব্বানা ওিালাকাল হামদ
বলা।
عن أيب هريرة ،قال :قال النيب صلى اهلل عليه وسلم " :إمنا جعل اإلمام ليؤِت به ،فإذا كرب فكربوا،
وإذا ركع فاركعوا ،وإذا قالَ :سع اهلل ملن ْحده ،فقولوا :ربنا ولك احلمد"...
ـأخرجه اإلمام البخاري يف «صحيحه» (.)697
ويف رواية عن أيب هريرة عند البخاري ( :)683مث يقول وهو قائم« :ربنا لك احلمد» .ويف رواية
عنه عنده أيضا ( )631قال« :إذا قال اإلمامَ :سع اهلل ملن ْحده ،فقولوا :اللهم ربنا لك احلمد،
فإنه من وافق قوله قول املالئكة ،غفر له ما تقدم من ذنبه» ،ويف رواية عن أيب هريرة أيضا عند
البخاري ( « :)632كان النيب صلى اهلل عليه وسلم إذا قالَ :سع اهلل ملن ْحده ،قال :اللهم ربنا
ولك احلمد».
قال احلافظ ابن حجر يف "فتح الباري" حتت احلديث [ :]632قوله إذا قال َسع اهلل ملن ْحده
يف رواية أيب داود الطيالسي عن ابن أيب ذئب كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك
احلمد وال منافاة بينهما ألن أحدمها ذكر ما َل يذكره اآلخر قوله اللهم ربنا ثبت يف أكثر الطرق
هكذا ويف بعضها حبذف اللهم وثبوهتا أرجح وكالمها جائز ويف ثبوهتا تكرير النداء كأنه قال يا اهلل
يا ربنا قوله ولك احلمد كذا ثبت زيادة الواو يف طرق كثْية ويف بعضها كما يف الباب الذي يليه
حبذفها قال النووي املختار ال ترجيح ألحدمها على اآلخر وقال ابن دقيق العيد كأن إثبات الواو
دال على معىن زائد ألنه يكون التقدير مثال ربنا استجب ولك احلمد فيشتمل على معىن الدعاء
ومعىن اخلرب انتهى وهذا بناء على أن الواو عاطفة وقد تقدم يف باب التكبْي إذا قام من السجود
قول من جعلها حالية وأن األكثر رجحوا ثبوهتا وقال األثرمَ :سعت أْحد يثبت الواو يف ربنا ولك
احلمد ويقول :ثبت فيه عدة أحاديث.اهـ
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অ্থব: হেরত আবু হুরাইরা রাহে. হথষক বহণবত,

হুেূর  ﷺইরশাদ

কষরন, ইমাম হনধবারণ করা হষিষি তার অ্নুসরষণর জন্য। অ্তএব
েিন হতহন তাকবীর হদন তিন হতামরা তাকবীর দাও, েিন হতহন
রুকু কষরন তিন হতামরা রুকু কষরা। আর েিন হতহন ‘সাহমআল্লাহু
হলমান হাহমদাহ’ বষলন তিন হতামরা ‘রাব্বানা ওিালাকাল হামদ’
বষলা।
- সহীহ বুিারী (৭৩৪), হেরত আবু হুরাইরা রাহে. হথষক সহীহ
বুিারীর (৭৮৯) নং হাদীষসর শে হষি, ‘রাব্বানা লাকাল হামদ।’
একই সাহাবী হথষক সহীহ বুিারীর (৭৯৬) নং হাদীষসর শে হষি,
‘আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদ।’ আর সহীহ বুিারীর (৭৯৫) নং
হাদীষসর শে হষি, ‘আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওিালাকাল হামদ।’ হাষফজ
ইবষন হাজার রহ. (সহীহ বুিারীর ৭৯৫নং হাদীষসর অ্ধীষন) বষলন,
‘আল্লাহুম্মা’- সহ অ্গ্রগণয তষব ‘আল্লাহুম্মা’- সহ এবং ‘আল্লাহুম্মা’
িািা উভিহটই জাষিে। এরপর ইমাম নববী রহ. এর সূষত্র উদ্ধতত
কষরন, ‘লাকাল হামদ’ এবং ‘ওিালাকাল হামদ’ দুষটাই সমান।’
আর ইবনু দাকীহকল ঈদ রহ.-এর সূষত্র ‘ওিালাকাল হামদ’- এর হকিু
অ্গ্রগণযতা উষল্লি কষরষিন। হমাটকথা সব রকষমই পিা ববধ; তষব
‘আল্লাহুম্মা’ এবং ‘ওিাও’- সহ পিা হবহশ উত্তম।
মাসাহিষল হসজদা ৩৫ হট
হসজদা অ্বস্থাি ২০ কাজ
৪০.(১) তাকবীর বলষত বলষত হসজদাি োওিা।
 يف رمضان، كان يكرب يف كل صالة من املكتوبة وغْيها، أن أبا هريرة،أبو سلمة بن عبد الرْحن
 ربنا ولك: مث يقول، َسع اهلل ملن ْحده: مث يقول، مث يكرب حني يركع،وغْيه؛ فيكرب حني يقوم
.اخل... اهلل أكرب حني يهوي ساجدا: مث يقول،احلمد قبل أن يسجد
.)839( »أخرجه البخاري يف «صحيحه-
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অ্থব: হেরত আবু সালামা ইবষন আেুর রহমান রহ. বষলন, হেরত
আবু হুরাইরা রাহে. প্রষতযক নামাষে তাকবীর বলষতন। চাই তা ফরে
নামাে হহাক বা অ্ন্য হকান নামাে হহাক, রমজান মাস হহাক বা অ্ন্য
মাস হহাক। হতহন নামাে শুরু করার সমি তাকবীর বলষতন। এরপর
রুকুষত োওিার সমি তাকবীর বলষতন। এরপর ‘সাহম‘আল্লাহু হলমান
হাহমদাহ’ বলষতন। এরপর হসজদাি োওিার আষগ ‘রাব্বানা
ওিালাকাল হামদ’ বলষতন। এরপর হসজদাি োওিা অ্বস্থাি আল্লাহু
আকবার বলষতন। - সহীহ বুিারী (৮০৩)
৪১. (২) দাাঁিাষনা হথষক স্বাভাহবকভাষব হসজদাি োওিা, নুষি না
োওিা।
ِ {الَّ ِذين هم ِيف ص َالهتِِم خ:قال اهلل تبارك وتعاىل
]5 :اش ُعو َن}[املؤمنون
َ ْ َ ُْ َ
 والذين هم يف صالهتم متذللون هلل: من أنه، فتأويل الكالم ما وصفت من قبل:قال الطربي

 وإذا تذلل هلل فيها العبد ُرؤيت ذلة خضوعه يف سكون أطرافه،بإدامة ما ألزمهم من فرضه وعبادته

 وروي عن: وقال اْلصاص.)3 /63  (تفسْي الطربي.وشغله بفرضه وتركه ما أُمر برتكه فيها
 اخلشوع ينتظم هذه املعاين كلها من السكون: مث قال.إبراهيم وجماهد والزهري اخلشوع السكون
/ 2  (أحكام القرآن للجصاص.يف الصالة والتذلل وترك االلتفات واحلركة واخلوف من اهلل تعاىل
)36
 وقد قال بعض الفقهاء بوقوع الركوع مبثل هذا.وال خيفى أن هذا التدىل حركة زائدة تنايف السكون
 وذكر يف التاترخانية أهنا. وذكر صاحب اخلالصة أن هذه الطريقة خالف السنة،التديل واإلحنناء
]667/5 ؛الفتاوى التاترخانية29/6 [خالصة الفتاوى.طريقة العوام
অ্থব: আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কষরন, ( হনিি সফলতা অ্জবন
কষরষি মুহমনগণ) োরা হনষজষদর নামাষে হবনীত থাষক। - সূরা মুহমনূন
(২)
ইমাম ত্ববারী রহ. এই আিাষতর বযািযাি বষলন, বাো েিন নামাষে
আল্লাহর সামষন হবনীত হি, তিন তার হবনষির প্রকাশ তার
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অ্েপ্রতযষের হস্থরতা, কতবষবয হনমগ্নতা এবং হনহেদ্ধ কাজ হথষক হবাঁষচ
থাকার মধয হদষি প্রহতফহলত হি। (তাফসীষর ত্ববারী ১৯/৯) ইমাম
জাসসাস রহ. উষল্লি কষরন, ইবরাহীম নািািী, মুজাহহদ এবং েুহরী
রহ. হথষক বহণবত- ‘িুশু’ মাষন হস্থরতা। জাসসাস রহ. আরও বষলন,
নামাষে হস্থরতা, হবনম্রতা, এহদক-ষসহদক না তাকাষনা, নিাচিা
না করা এবং আল্লাহর ভি সবই ‘িুশু’র অ্িভুবক্ত।’ ( আহকামুল
কুরআন ৫/৯১) আর এভাষব নুষি োওিা বািহত নিাচিার অ্িভুবক্ত ো
নামাষে অ্নুহচৎ। তািািা এভাষব হসজদাি োওিাষক ‘হিালাসা’
হকতাষবর হলিক হিলাষফ সুন্নাত এবং ‘তাতারিাহনিা’ হকতাষবর
হলিক (হশিা-দীিাহীন- ) আওিামষদর তরীকা বষলষিন। (হিালাসা
১/৫৩; তাতারিাহনিা ২/১৭৪)
৪২. (৩) (প্রথষম) উভি হাাঁটু মাহটষত রািা।
 وإذا، «رأيت النيب صلى اهلل عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه: قال،عن وائل بن حجر
.»هنض رفع يديه قبل ركبتيه
)؛ والرتمذي يف183( »)؛ والنسائي يف «السنن الكربى898( »ـأخرجه أبو داود يف «سننه
)؛885( »)؛ وابن ماجه يف «سننه518( . هذا حديث حسن غريب:) وقال518( »«سننه
)6365( »)؛ وابن حبان يف «صحيحه151( »وابن خزمية يف «صحيحه
 وفيه مقال؛ ولكن كفانا تصحيح أو حتسني هؤالء األئمة،وعلله بعضهم بأن يف إسناده شريكا
)893(  عن أبيه عند أيب داود،مع ما يتابع له من رواية حممد بن جحادة عن عبد اْلباربن وائل
.]53/9 معارف السنن:) [يراجع518(  وما رواه مهام عن عاصم مرسال عند الرتمذي تعليقا،
 حديث وائل بن حجر أثبت من:)536/6 وقال اخلطايب يف "معاَل السنن" (مع خمتصر املنذري
 وليضع يديه قبل، «إذا سجد أحدكم فال يربك كما يربك البعْي:هذا (أي حديث أيب هريرة
)»ركبتيه
অ্থব: হেরত ওিাইল ইবষন হুজর রাহে. বষলন, আহম হদষিহি, হুেূর
 ﷺেিন হসজদা কষরষিন তিন দুই হাত েমীষন রািার আষগ হাাঁটু
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হরষিষিন এবং েিন উষঠষিন তিন দুই হাাঁটু উঠাষনার আষগ হাত
উহঠষিষিন।
- সুনাষন আবু দাঊদ (৮৩৮), নাসািী কুবরা (৬৮০), হতরহমেী
(২৬৮), ইমাম হতরহমেী রহ. হাদীসহটষক হাসান বষলষিন। এিািা
ইবষন িুোইমা এবং ইবষন হহব্বান রহ. হাদীসহটষক সহীহ গণয
কষরষিন।
৪৩. (৪) (তারপর) হাত রািা।
৪৪. (৫) (তারপর) নাক রািা।
৪৫. (৬) (তারপর) কপাল রািা।
 وال يكف شعرا وال، أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء،عن ابن عباس
. والرجلني، والركبتني، واليدين، اْلبهة:ثوبا
: )865(  ويف وجه آخر هلذا احلديث عند البخاري، )833( »ـ أخرجه البخاري يف «صحيحه
 «أمرت أن أسجد على: قال النيب صلى اهلل عليه وسلم: قال،أن ابن عباس رضي اهلل عنهما
) عن أيب563( »اهـ وروى الرتمذي يف «سننه... وأشار بيده على أنفه،سبعة أعظم على اْلبهة
...  أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من األرض،ْحيد الساعدي
. حديث أيب ْحيد حديث حسن صحيح: قال الرتمذي
অ্থব: হেরত ইবষন আব্বাস রাহে. হথষক বহণবত,

হুেূর  ﷺসাতহট

অ্ষের উপর হসজদা করষত এবং চুল ও কাপিষক বাধা না হদষত
(অ্থবাৎ এ দুষটাষক স্বাভাহবক অ্বস্থাি হিষি হদষত) হনষদবহশত
হষিষিন; ( অ্েগুষলা হষলা) কপাল, দুই হাত, দুই হাাঁটু, দুই পা।
- সহীহ বুিারী (৮০৯)
সহীহ বুিারীষত (৮১২) এই হাদীষসরই আষরকহট সূষত্র সাত অ্ষের
হববরণ হদষত হগষি কপাষলর উষল্লি কষরষিন। এরপর নাষকর উপর
হাত বুহলষি হদহিষিষিন। এর দ্বারা এটা বুঝাষনা উষেশ্য হে,
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কপাষলর সাষথ নাকও হসজদার মষধয মাহটষত রািা কতববয। এিািা
সুনাষন হতরহমেীষত (২৭০) হেরত আবু হুমাইদ রাহে. এর হাদীষস
 হসজদাি নাক ও কপাল মজবুতভাষব েমীষনﷺ আষি হে, হুেূর
রািষতন। এ সকল দলীষলর আষলাষক হানাফী ফুকাহাগষণর মতামত
হষলা হে, হবনা কারষণ নাক েমীষন না রািা মাকরুহ। আর হবনা
উেষর শুধু নাক হরষি কপাল না রািষল তা না-জাহিে হষব। (দুরষর
)মুিতার ও ফাতাওিাষি শামী ১/৮৯৪
عن عبد اهلل بن يسار ـ ويف رواية ابن أيب شيبة وابن حبان :عبد اهلل بن مسلم بن يسار عن أبيه ـ،
«إذا ســجد وضــع ركبتيه مث يديه مث وجهه ،فإذا أراد أن يقوم رفع وجهه ،مث يديه ،مث ركبتيه» .قال
عبد الرزاق :وما أحسنه من حديث وأعجب به.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ رواه عبد الرزاق يف «مصـ ــنفه» ()5377عن معتمر بن سـ ــليمان التيمي (ثقة) ،عن كهمس
(ثقة) ،عن عبد اهلل بن مس ـ ـ ــلم بن يس ـ ـ ــار (ذكره ابن حبان يف الثقات)؛ ورواه ابن أيب ش ـ ـ ــيبة يف
«مص ـ ــنفه» ( )5656وابن حبان يف "الثقات"( )5952فذكرا :عن أبيه (وهو مس ـ ــلم بن يس ـ ــار
ثقة تابعي من فقهاء البصرة)
قال الزيلعي:قالوا :إذا أراد السجود يضع أوال ما كان أقرب إىل األرض فيضع ركبتيه أوال مث يديه،
مث أنفه مث جبهته ،وكذا إذا أراد الرفع يرفع أوال جبهته ،مث أنفه ،مث يديه ،مث ركبتيه( .تبيني احلقائق
شرح كنز الدقائق  )661 /6وممن اختار تقدمي األنف صاحب البحر وصاحب الدر املختار.
وذهب صاحب البدائع وغْيه إىل تقدمي اْلبهة على األنف[ .راجع للتفصيل :الدر املختار مع
الرد احملتار ]738/6
অ্থব: আেুল্লাহ ইবষন মুসহলম রহ. বষলন, ( বসরার হবহশষ্ট ফকীহ
তাষবিী) হেরত মুসহলম ইবষন ইিাসার রহ. েিন হসজদা করষতন
তিন প্রথষম দুই হাাঁটু এরপর দুই হাত অ্তঃপর হচহারা রািষতন।
এমহনভাষব েিন উঠার ইিা করষতন তিন প্রথষম হচহারা এরপর দুই
হাত অ্তঃপর দুই হাাঁটু উঠাষতন। ইমাম আেুর রােোক রহ. হাদীসহট
!বণবনা-ষশষে বষলন, হাদীসহট কতইনা সুের! কতইনা চমৎকার
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- মুসান্নাষফ আেুর রােোক (২৯৪৪), মুসান্নাষফ ইবষন আহব শাইবা
(২৭২১), হসকাষত ইবষন হহব্বান (২৩২৫), এই বণবনার রাবীগণ
হনভবরষোগয।
হব.দ্র. উহল্লহিত হাদীষস নাক ও কপাষলর মষধয প্রথষম নাক রািার কথা
সরাসহর উষল্লি না থাকষলও প্রথষম হাাঁটু রািা এরপর হাত রািার
তারতীষবর উপর হভহত্ত কষর ফুকাহাষি হকরাম হসজদাি োওিার সমি
প্রথষম নাক অ্তঃপর কপাল রািা মুিাহাব বষলন। (তাবিীনুল
হাকাষিক ১/১১৬) অ্বশ্য হকান হকান ফকীহ হসজদাি োওিার সমি
কপাল আষগ হরষি পষর নাক রািার কথাও বষলষিন। (রেুল মুহতার
১/৪৯৮) হকন্তু েমীষনর কািাকাহি হওিার হিষত্র ধারাবাহহকতা হেষহতু
হসজদাি োওিার হিষত্র হবষবচয (অ্থবাৎ হে অ্ে েমীষনর েত কাষি
হসজদাি োওিার হিষত্র হস অ্ে তত আষগ েমীষন রািষব), তাই
আমরা নাক আষগ রািার মত অ্বলম্বন কষরহি। তষব হকউ কপাল
আষগ রািষল তাও হবহধসম্মত।
৪৬. (৭) উভি হাষতর বতদ্ধােুহলর মাথা কাষনর লহত বরাবর রািা।
 ألنظرن إىل صالة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: فقلت، أتيت املدينة:عن وائل بن حجر قال
، فذكر بعض احلديث، .»«فرأيته حني افتتح الصالة كرب فرفع يعين يديه فرأيت إهباميه حبذاء أذنيه
 ـ أخرجه ابن خزمية.» فصار رأسه بني كفيه مقدار حني افتتح الصالة، « مث هوى فسجد:وقال
)176( »يف «صحيحه
অ্থব: হেরত ওিাইল ইবষন হুজর রাহে. হথষক বহণবত, হতহন (দীটব
হাদীষসর একপেবাষি) বষলন, অ্তঃপর হুেূর  ﷺহসজদাি হগষলন;
তিন তাাঁর মাথা দুই হাষতর মাষঝ এমনভাষব থাকষলা, হেমন হিল
নামাে শুরু করার সমি। - সহীহ ইবষন িুোইমা (৬৪১) হতহন
হাদীসহটষক সহীহ গণয কষরষিন।
উষল্লিয, নামাে শুরু করার (তাকবীষর তাহরীমার) সমি বতদ্ধােুহলর
মাথা, নাক ও কাষনর লহত বরাবর থাষক।
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৪৭. (৮) হাষতর আেুলগুষলা হমহলষি রািা।
.» أن النيب صلى اهلل عليه وسلم «كان إذا سجد ضم أصابعه، عن أبيه،عن علقمة بن وائل
)175( »ـ رواه ابن خزمية يف «صحيحه
অ্থব: হেরত ওিাইল রাহে. হথষক বহণবত,

হুেূর  ﷺেিন হসজদা

করষতন তিন আেুলগুষলা হমহলষি রািষতন। - সহীহ ইবষন িুোইমা
(৬৪২) হতহন হাদীসহটষক সহীহ গণয কষরষিন।
৪৮. (৯) আেুষলর মাথাগুষলা হকবলামুিী কষর হসাজাভাষব রািা।
 واستقبل، وال قابضهما، فإذا سجد وضع يديه غْي مفرتش:عن أيب ْحيد ـ يف حديث طويل ـ
)179( » ـ أخرجه ابن خزمية يف «صحيحه.بأطراف أصابعه القبلة
অ্থব: হেরত আবু হুমাইদ আস-সাহিদী রহ. (দীটব হাদীষসর একহট
অ্ংষশ) বষলন, আল্লাহর রাসূল  ﷺেিন হসজদা করষতন, তিন দুই
হাত এমনভাষব রািষতন হে, তা (েমীষন) হবহিষিও হদষতন না আবার
(পাাঁজষরর সাষথ) হচষপও রািষতন না। আর আেুষলর মাথাগুষলা
হকবলামুিী কষর হদষতন। - সহীহ ইবষন িুোইমা (৬৪৩), ইমাম
ইবষন িুোইমা রহ. হাদীসহটষক সহীহ গণয কষরষিন।
৪৯. (১০) দুই হাষতর মধযিাষন হচহারা রািা োি এ পহরমাণ ফাাঁক
রািা। হাত হচহারার সাষথ হমহলষি না রািা।
 ألنظرن إىل صالة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: فقلت، أتيت املدينة:عن وائل بن حجر قال
، فذكر بعض احلديث، »«فرأيته حني افتتح الصالة كرب فرفع يعين يديه فرأيتإهباميه حبذاء أذنيه
 فصار رأسه بني كفيه مقدار حني افتتح الصالة» ـ أخرجه ابن خزمية يف، «مث هوى فسجد:وقال
)176( »«صحيحه
অ্থব: হেরত ওিাইল ইবষন হুজর রাহে. হথষক বহণব ত, হতহন (দীটব
হাদীষসর একপেবাষি) বষলন, অ্তঃপর হুেূর  ﷺহসজদাি গমন
করষলন তিন তাাঁর মাথা দুই হাষতর মাষঝ এমনভাষব থাকল হেমন
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হিল নামাে শুরু করার সমি। - সহীহ ইবষন িুোইমা (৬৪১), ইমাম
ইবষন িুোইমা রহ. হাদীসহটষক সহীহ গণয কষরষিন।
উষল্লিয, নামাে শুরু করার (তাকবীষর তাহরীমার) সমি হাত হচহারার
সাষথ হমলাষনা থাষক না বরং কান বরাবর থাষক।
৫০. (১১) নাষকর অ্গ্রভাষগর হদষক নজর রািা।
عن جابر بن َسرة ،قال :خرج علينا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال« :ما يل أراكم رافعي
أيديكم كأهنا أذناب خيل شس؟ اسكنوا يف الصالة» إخل- .أخرجه مسلم يف «صحيحه»
(.)793
قال شريك بن عبد اهلل النخعي :ينظر يف القيام إىل موضع السجود ،ويف الركوع إىل قدميه ،ويف
السجود إىل أنفه ،ويف قعوده إىل حجره[ .خمتصر اختالف العلماء  .]533/6وقال اإلمام
الطحاوي يف خمتصره (شرح خمتصر الطحاوي للجصاص " :)178/ 6واألفضل للمصلي أن يكون
نظره يف قيامه إىل موضع سجوده ،ويف ركوعه إىل قدمه ،ويف سجوده إىل أنفه ،ويف قعوده إىل
حجره" .قال اْلصاص يف شرحه :األصل فيه قول اهلل عز وجل :الذين هم يف صالهتم خاشعون
 :قيل يف معين اخلشوع :أنه السكون .ويدل عليه قول النيب صلى اهلل عليه وسلم يف حديث جابر
بن َسرة رضي اهلل عنه" :اسكنوا يف الصالة ".وظاهر اآلية واخلرب يقتضي منع تكلف النظر إىل
غْي املوضع الذي يقع بصره عليه يف هذه األحوال من غْي كلفة .ومعلوم أن القائم مىت َل يتكلف
النظر إىل غْي املوضع الذي يقع بصره عليه ،كان منتهى بصره إىل موضع سجوده ،ويف ركوعه يقع
بصره إىل قدميه ،ويف سجوده إىل أنفه ،ويف قعوده إىل حجره .هذا إذا خلى بنفسه سوم طبيعته،
وال يقع بصره يف هذه األحوال إىل غْي هذه املواضع إال بالتكلف ،فال ينبغي أن يفعل ذلك؛ ألنه
ينايف اخلشوع والسكون.
 আমাষদরﷺ হুেূর

অ্থব: হেরত জাষবর ইবষন সামুরা রাহে. বষলন,

হনকট তাশরীফ আনষলন। অ্তঃপর বলষলন, কী বযাপার অ্বাধয
হটািার হলষজর মত হতামাষদরষক হাত উঠাষত হদিহি! নামাষে হস্থর
)থাষকা। - সহীহ মুসহলম (৪৩০
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হেরত শরীক ইবষন আেুল্লাহ আন-নািািী রহ. বষলন, দাাঁিাষনা
অ্বস্থাি হসজদার জািগাি, রুকু অ্বস্থাি পাষির হদষক, হসজদা
অ্বস্থাি নাষকর হদষক এবং বসা অ্বস্থাি হকাষলর হদষক দতহষ্ট রািষব।
[মুিতাসারু ইিহতলাহফল উলামা (১/২০০)] ইমাম ত্বহাবী রহ.-ও
অ্নুরূপ বষলষিন।
হেভাষব উপষরর হাদীস হথষক মাসআলাহট বুঝা োি: ইমাম জাসসাস
রহ. এর বযািযাি বষলষিন, আিাষত হনষদবহশত ‘িুশু’ তথা হবনম্র
হওিা এবং হাদীষস হনষদবহশত ‘সুকুন’ তথা হস্থরতার দাবী এটাই হে,
নামাষের হবহভন্ন অ্বস্থাি দতহষ্ট অ্কতহত্রমভাষব হেিাষন পষি হসিাষনই
রািষব। আর জানা কথা, দাাঁিাষনা, বসা, রুকু, হসজদাি দতহষ্ট
উহল্লহিত স্থানগুষলাষতই থাষক। অ্ন্যহদষক হফরাষত হষল কতহত্রমভাষব
হফরাষত হি। আর এটা ‘িুশু’ ও ‘সুকুষন’র হিলাফ। শরহু
মুিতাসাহরত ত্বহাবী (১/৬৪৮)
উপষর (৩৪) নম্বষরও এ আষলাচনা গত হষিষি।
৫১. (১২) ঊরু হসাজা রািা হেন হপট ঊরু হথষক পতথক থাষক।
 «وإذا سجد فرج بني فخذيه غْي حامل بطنه على شيء:-يف حديث طويل-  قال،عن أيب ْحيد
.»من فخذيه
-وهو صدوق حافظ قاله الذهيب- ) عن عمرو بن عثمان692( »أخرجه أبو داود يف «سننه عن عتبة بن أيب حكيم،- عن بقية –وهو إذا قال ثنا و أنا فهو ثقة قاله النسائي وقد قاله ههنا،
وهذا قلب والصحيح عيسى بن- ،  عن عبد اهلل بن عيسى،-وهو ثقة قاله ابن معني وغْيه- عن العباس بن سهل،- وثق: وقال الذهيب، وهو مقبول قاله احلافظ، عبد اهلل نبه عليه أبو داود
 ورواه البيهقي يف. فرجال إسناده ال بأس هبم. عن أيب ْحيد الصحايب، -وثقه ابن معني وغْيه
)535/5( " واحتج اإلمام ابن قدامة هبذا احلديث يف "املغىن،)5665( ""الكربى
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অ্থব: হেরত আবু হুমাইদ আস-সাহিদী রাহে. বষলন,

হুেূর  ﷺেিন

হসজদা করষতন তিন দুই ঊরুর মাষঝ ফাাঁকা রািষতন, হপটষক ঊরুর
হকান অ্ংষশর উপর চাহপষি হদষতন না। (অ্থবাৎ হপট ঊরু হথষক
আলাদা রািষতন।)
- সুনাষন আবু দাঊদ (৭৩৫) এই হাদীষসর সনদ হাসান (ো গ্রহণষোগয
হাদীষসর একহট প্রকার)। হবহশষ্ট ফকীহ ইমাম ইবষন কুদামা রহ. এই
হাদীসষক দলীল হহষসষব গ্রহণ কষরষিন। (আল মুগনী ২/২০২) (ো
এই হাদীষসর গ্রহণষোগযতার একহট আলামত।)
৫২. (১৩) উভি বাহু পাাঁজর হথষক দূষর রািা।
 «أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان إذا صلى فرج بني يديه حىت:عن عبد اهلل بن مالك ابن حبينة
»يبدو بياض إبطيه
)836( »أخرجه البخاري يف «صحيحهঅ্থব: হেরত আেুল্লাহ ইবষন মাষলক ইবষন বুহাইনা (বুহাইনা নামক
মহহলার সিান) রাহে. হথষক বহণবত, হুেূর  ﷺেিন নামাে পিষতন
তিন উভি হাষতর মাষঝ ফাাঁকা রািষতন এমনহক তাাঁর বগষলর শুভ্রতা
নজষর আসত। - সহীহ বুিারী (৮০৭)
৫৩. (১৪) কনুই মাহটষত হবহিষি না হদওিা এবং রান হথষক পতথক
রািা।
 وال يبسط أحدكم، «اعتدلوا يف السجود: عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال،عن أنس بن مالك
.»ذراعيه انبساط الكلب
)855( »أخرجه البخاري يف «صحيحهঅ্থব: হেরত আনাস ইবষন মাষলক রাহে. হথষক বহণবত,

হুেূর ﷺ

ইরশাদ কষরন, হতামরা হসজদাি হসাজা ও হস্থর থাষকা (হপঠ হসাজা
রািা এবং কনুই, হপট ও ঊরু ফাাঁকা রািার মাধযষম (ফাতহুল বারী,
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ইবষন রজব ও ইবষন হাজার) এবং হতামাষদর হকউ হেন হাষতর হগািা
কুকুষরর মত েমীষন হবহিষি না হদি। - সহীহ বুিারী (৮২২)
-  فضع كفيك وارفع مرفقيك، «إذا سجدت: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: قال،عن الرباء
)737( »أخرجه مسلم يف «صحيحه.
অ্থব: হেরত বারা রাহে. হথষক বহণবত, হুেূর  ﷺইরশাদ কষরন, েিন
তুহম হসজদা করষব তিন হাষতর তালুদ্বি েমীষন রািষব এবং কনুইদ্বি
উহঠষি রািষব। - সহীহ মুসহলম (৪৯৪)
৫৪.(১৫) উভি পাষির পাতা িািা রািা।
 فقدت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي: قالت،عن عائشة
.اخل...على بطن قدميه وهو يف املسجد ومها منصوبتان
)؛ وابن خزمية يف52122( »)؛ وأْحد يف «مسنده781( »أخرجه مسلم يف «صحيحه)122( »«صحيحه
অ্থব: হেরত আহিশা রাহে. হথষক বহণবত, হতহন বষলন, একরাষত
হুেূর  ﷺ-হক হবিানাি না হপষি িুাঁজষত লাগলাম। একপেবাষি আমার
হাত তাাঁর পদতষলর মধযভাষগ পিল তিন হতহন হসজদাি হিষলন আর
উভি পাষির পাতা িািা হিল। - সহীহ মুসহলম (৪৮৬); মুসনাষদ
আহমাদ (২৫৬৫৫); সহীহ ইবষন িুোইমা (৬৫৫)
৫৫. (১৬) পাষির আেুষলর মাথাগুষলা েথাসম্ভব হকবলার হদষক
মুহিষি রািা।
 إذا أهوى إىل األرض ساجدا جاىف، « كان النيب صلى اهلل عليه وسلم:عن أيب ْحيد الساعدي قال
) ويف135("أخرجه اإلمام النسائي يف "الكربى-.» وفتخ أصابع رجليه،عضديه عن إبطيه
 ويفتخ أصابع رجليه إذا سجد؛ والرتمذي يف:) ولفظه693( »)؛ وأبو داود يف «سننه6626(""اجملتىب
 حديث أيب ْحيد هذا حديث صحيح متلقى: قال ابن القيم. حسن صحيح: )؛ وقال937( »«سننه
]513/6  [هتذيب سنن أيب داود مع خمتصر املنذري.بالقبول ال علة له
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 [معاَل السنن مع خمتصر. يفتخ أصابع رجليه أي يلينها حىت تنثين فيجهها حنو القبلة:قال اخلطايب
]516/6 سنن أيب داود
অ্থব: হেরত আবু হুমাইদ আস-সাহিদী রাহে. বষলন,

হুেূর  ﷺেিন

মাহটষত হসজদা করষতন তিন উভি বাহুষক বগল হথষক পতথক
রািষতন এবং দুই পাষির আেুলগুষলাষক মুহিষি (হকবলার হদষক)
কষর হদষতন।
- নাসািী কুবরা (৬৯২), আল-মুজতাবা (১১৫১), সুনাষন আবু
দাঊদ (৭৩০), সুনাষন হতরহমেী (৩০৪), ইমাম হতরহমেী রহ.
হাদীসহটষক সহীহ বষলষিন। আল্লামা ইবনুল কাহিযম রহ. বষলন,
আবু হুমাইদ আস-সাহিদী রাহে. বহণবত এই হাদীস সহীহ ও সকষলর
হনকট মুতালা্া (উলামাষি হকরাম বযাপকভাষব গ্রহণ কষরষিনএমন), এষত হকান ইল্লত বা সনদগত ত্রুহট হনই। (তাহেীবু সুনাহন
আহব দাঊদ ১/২৬০)
ইমাম িাত্তাবী রহ. বষলন, এই হাদীষস ‘িযাফহতিু’ শষের অ্থব হষলা
আেুলগুষলা মুহিষি হদওিা হেন তা হকবলার হদষক হষি োি।
(মাআহলমুস্সসুনান ১/২৬১)
৫৬. (১৭) দুই পাষির আেুল েমীন হথষক না উঠাষনা।
» «أمكن يف السجود ركبتيك وصدور قدميك من األرض:عن سليمان بن موسى قال
 قال سعيد بن،) عن ابن جريج عن سليمان بن موسى5372( »رواه عبد الرزاق يف «مصنفه
 كان عطاء بن:  وقال أيضا.  كان سليمان بن موسى أعلم أهل الشام بعد مكحول: عبد العزيز
.  فقد جاء من يكفيكم املسئلة،  كفوا عن املسئلة: أىب رباح إذا جاء سليمان بن موسى يقول
 سيد شباب أهل احلجاز عبد امللك:  َسعت عطاء بن أىب رباح يقول: و قال املطعم بن املقدام
 و سيد شباب أهل الشام سليمان بن،  و سيد شباب أهل العراق احلجاج بن أرطاة، بن جريح
] [من هتذيب الكمال. موسى
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অ্থব: শাষমর হবহশষ্ট তাষবিী ও ফকীহ হেরত সুলাইমান ইবষন মুসা
রহ. বষলন, হসজদাি তুহম হাাঁটুদ্বি এবং পদেুগষলর অ্গ্রভাগ
মজবুতভাষব েমীষন রািষব। - মুসান্নাষফ আেুর রােোক (২৯৪৫),
আসারহটর সনদ সহীহ।
عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن قيس عن مسروق قال :رأى رجال حني سجد رفع رجليه يف
السماء ،فقال :ما متت الصالة هلذا.
أخرجه اإلمام عبد الرزاق يف «مصنفه» ( ،)5379ورجاله ثقات  ،عمرو بن قيس املالئي ثقةمتقن.
অ্থব: আমর ইবষন কািস রহ. হথষক বহণবত, হবহশষ্ট তাষবিী হেরত
মাসরুক রহ. এক বযহক্তষক হসজদাি দুই পা উঠাষনা অ্বস্থাি হদিষলন।
তিন হতহন বলষলন, এ বযহক্তর নামাে পূণবাে হিহন।
- মুসান্নাষফ আেুর রােোক (২৯৪৩) । এই বণবনার রাবীগণ সকষল
হসকা তথা হনভবরষোগয।
৫৭. (১৮) দুই পাষির মধযিাষন ফাাঁক রািা, হগািাহল না হমলাষনা।
عن أيب عبيدة ،أن عبد اهلل ،رأى رجال يصلي قد صف بني قدميه فقال« :خالف السنة ولو راوح
بينهما كان أفضل».
أخرجه النسائي يف «سننه» ( )839ويف "الكربى"( )484قال  :أبو عبيدة َل يسمع من أبيه،واحلديث جيد .انتهى  .فظاهر كالمه رْحه اهلل تعاىل أنه يرى صحة حديث أيب عبيدة عن أبيه
مع أنه منقطع ،وقد ثبت مثله عن علي ابن املديين ،ويعقوب بن شيبة رْحهما اهلل ،كما ذكره
احلافظ ابن رجب احلنبلي رْحه اهلل يف "شرح علل الرتمذي"( 550/5بتحقيق مهام سعيد) ،ونصه
فيه :قال ابن املديين يف حديث يرويه أبو عبيدة بن عبد اهلل بن مسعود ،عن أبيه :هو منقطع،
وهو حديث ثبت .قال يعقوب بن شيبة :إمنا استجاز أصحابنا أن يدخلوا حديث أيب عبيدة،
عن أبيه يف املسند -يعين يف احلديث املتصل -ملعرفة أيب عبيدة بأحاديث أبيه ،وصحتها ،وأنه َل
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كثْيا ما ُيسن الرتمذي يف
يأت فيها حبديث منكر .انتهى كالم ابن رجب رْحه اهلل تعاىل  .و ً
جامعه حديث أيب عبيدة عن أبيه.
قال اإلمام الكشمْيي( :يف معىن صف بني قدميه) أي يضم بني قدميه وال يرتك فرجة بينهما.
وأراد باملراوحة :التفريج بني القدمني[.فيض الباري ]754/2
وجه داللة الحديث على المسألة :حديث ابن مسعود هذا وكذا حديث ابن عمر أنه كان ال
يفرسخ بني القدمني وال ميس إحدىهما األخرى بل بني ذلك (مر حتت املسألة الثانية) يدالن على
تفريج القدمني يف القيام .مث َل يقم دليل على ضم القدمني يف الركوع وال يف السجود ،فيرتك
القدمان على حال القيام .قال العيىن يف "البناية" ( )525/5نقال عن الواقعات :ينبغي أن يكون
بني قدمي املصلى قدر أربع أصابع اليد ،ألنه أقرب إىل اخلشوع.اهـ قال اللكنوي يف "السعاية"
(- )683/5بعد نقل هذه العبارة :-فهذا صريح يف أن املسنون هو التفريج مطلقا ،وإال لقيده
حبالة القيام.اهـ مث إن ضم القدمني حركة زائدة يف الصالة ،وقد هني عنه يف آية اخلشوع وكذا يف
حديث جابر (وقد مر يف مسألة  76و  ) 97فال يرتكب هلا من غْي دليل .قال اللكنوي يف
"السعاية" ( :)683/5ويؤيد عدم سنية إلزاق الكعبني باملعىن األول أي ترك التفريج بينهما أنه
يلزم فيه حتريك إحدى الكعبني إىل األخرى ،وحتريك عضو يف الصالة من غْي ضرورة ليس جبائز
عندهم.
অ্থব: হেরত আবু উবাইদা রহ. হথষক বহণবত, হেরত আেুল্লাহ ইবষন
মাসঊদ রাহে. এক বযহক্তষক দুই পা হমহলষি নামাে পিষত হদিষলন।
তিন বলষলন, হস সুন্নষতর হিলাফ কষরষি। েহদ হস দুই পাষির
মাঝিাষন ফাাঁক রািষতা তষব উত্তম হষতা।
- আল-মুজতাবা (৮৯৩); নাসািী কুবরা (৯৬৯), ইমাম নাসািী রহ.
হাদীসহটষক জাহিযদ (সহীহ হাদীষসর একহট প্রকার) বষলষিন।
আল্লামা কাশ্মীরী রহ. বষলন, হাদীষসর ‘সফ’ শষের অ্থব দুই পাষির
মাঝিাষন ফাাঁক না হরষি হমহলষি হদওিা। আর ‘মুরাওিাহা’র মাষন
]হষি দুই পাষির মাষঝ ফাাঁক রািা। [ফিেুল বারী ২/৪৫৯
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এই হাদীস হথষক মাসআলাহট এভাষব বুঝা োি- এই হাদীস এবং
ইবষন উমর রাহে.-এর হাদীস (ষে, হতহন নামাষে দুই পাষির মষধয
ফাাঁকা রািষতন। দুই নং মাসআলা দ্রষ্টবয) হথষক বুঝা োি হে, নামাষে
দুই পাষির মষধয স্বাভাহবক ফাাঁকা রািষত হষব। এর সাষথ সাষথ
হসজদাি দুই পা হমহলষি হদওিার হভন্ন হকান দলীল হনই। তাই
হসজদািও স্বাভাহবক ফাাঁকা রািষত হষব। আল্লামা আইনী রহ.
‘ওিাহকআত’ হথষক উদ্ধতত কষরন হে, নামােীর দুই পাষির মাষঝ
চার আেুল পহরমাণ ফাাঁকা রািা উহচৎ। কারণ এটা িুশু ও হবনম্রতার
অ্হধক হনকটবতবী। [হবনািা ২/২৫২] এই বক্তবয উদ্ধতত কষর আল্লামা
লািনবী রহ. বষলন, এিান হথষক এটা পহরষ্কার হে, নামাষে
সববাবস্থাি দুই পাষির মাষঝ ফাাঁকা রািা সুন্নাত। তা নাহষল এই
উদ্ধতহতষত ফাাঁকা রািার হবেিহট শুধু দাাঁিাষনা অ্বস্থার হিষত্র বলা হষতা।
[হস‘আিা ২/১৮০] তািািা হসজদাি দুই পা হমহলষি হদওিা বািহত
নিাচিার অ্িভুবক্ত। িুশুর আিাত এবং জাষবর রাহে.-এর হাদীষস
(৩৪, ৪১ নম্বর মাসআলা দ্রষ্টবয) এর হথষক হনষেধ করা হষিষি। তাই
দলীল িািা এমন হকিু করা োষব না। আেুল হাই লািনবী রহ.-ও
হবেিহট উষল্লি কষরষিন। [হস‘আিা ২/১৮০]
 فقدت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي: قالت،عن عائشة
.اخل...على بطن قدميه وهو يف املسجد ومها منصوبتان
)؛ وابن خزمية يف52122( »)؛ وأْحد يف «مسنده781( »أخرجه مسلم يف «صحيحه)122( »«صحيحه
)22  (مر يف مسألة. ويفتخ أصابع رجليه إذا سجد:حديث عائشة هذا وكذا حديث أيب ْحيد
 ألن نصب القدمني مع فتخ األصابع كلها يستلزم،يدالن على أن ال يضم عقبيه يف السجود
 وهبذا يندفع ما يتوهم من بعض طريق حديث عائشة هذا (أخرجه الطحاوي يف.تفريق العقبني
»)؛ وابن حبان يف «صحيحه127( »)؛ وابن خزمية يف «صحيحه666( ""شرح مشكل اآلثار
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()6399؛ واحلاكم يف «املستدرك» ( )925/6من طرق عن سعيد بن أيب مرمي ،أخربنا ُيَي بن
أيوب ،حدثين عمارة بن غزية قالَ :سعت أبا النضر يقولَ :سعت عروة بن الزبْي يقول :قالت
عائشة زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم :فقدت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وكان معي على
فراشي ،فوجدته ساجدا راصا عقبيه مستقبال بأطراف أصابعه القبلة )...أن ضم العقبني سنة،
وذلك ألن حديث عائشة هذا قد جاء من عدة طرق؛ من طريق حممد بن إبراهيم التيمي عن
عائشة عند مالك ( )96والرتمذي ( )9739والنسائي ،وأيب هريرة عنها عند أْحد 536/1
ومسلم يف «صحيحه» ( )781وأيب داود ( )863وغْيهم ،ومسروق بن األجدع عنها عند
الطيالسي يف «مسنده» ( )6238والنسائي ،وهالل بن يساف عنها عند أْحد  676/1والنسائي
يف الكربى ،وصاحل بن سعيد عنها عند أْحد  .533/1فليس يف شيء من هذه الطرق ذكر رص
العقبني .مث إن عمارة بن غزية الراوي عن أيب النضر تكلم فيه بعضهم ،فذكره العقيلي يف الضعفاء
وقال ابن حزم :ضعيف .وقال الشيخ عبد احلق :ضعفه املتأخرون( .هتذيب التهذيب) نعمَ ،ل
يعتمد احلفاظ املتأخرون هذه اْلروح كالذهيب وابن حجر .ومع ذلك فعند التفرد مبثل هذا يرتدد
النفس عن القبول .ويف هذا اإلسناد أيضا ُيَي بن أيوبَ ،ل جند فيه توثيقا إال ما قال النسائي:
صاحل ،وما قال الذهيب و ابن حجر :صدوق .ويف تفرد مثله أيضا يقوى احتمال الشذوذ .وقد
أشار إىل شذوذ هذا املنت احلاكم النيسابوري ،فإنه قال يف «املستدرك» بعد هذا احلديث :ال أعلم
أحدا ذكر ضم العقبني يف السجود غْي ما يف هذا احلديث .اهـ ومع كل ذلك لقد كان يُطَمئِ ُن
أنفسنا لو أخذ فقهاء املذاهب حبديث رص العقبني أو قالوا بضم العقبني أو القدمني يف السجود،
ولكن َل جندهم فعلوا ذلك فيما تتبعنا .بل قالوا بعكس ذلك؛ فقد قال اإلمام الشافعي عند بيان
هيئة السجود :ويفرج بني رجليه[ .خمتصر املزين مع احلاوي الكبْي للماوردي  ]656/5وقال
املاوردي يف شرحه :الرابع أن يضم فخذيه و يفرج رجليه لرواية أيب هريرة أن النيب صلى اهلل عليه
وسلم قال :إذا سجد أحدكم فال يفرتش يديه افرتاش الكلب وليضم فخذيه[.أخرجه ابن خزمية]
انتهى .قلت :فالذي ميكن تفرُيه مع ضم الفخذين هو الساقان والقدمان ال الركبتان ،فال يتوهم
أن املراد تفريج الركبتني .وقال ابن قدامةيف "املغين" ( :)535/5ويستحب أن يفرق بني ركبتيه
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ورجليه ملا روى أبو ْحيد قال :وإذا سجد فرج بني فخذيه غْي حامل بطنه على شيء من
فخذيه.انتهى .فينظر هنا إىل قوله :بني رجليه بعد قوله :ركبتيه ،فاألصل يف العطف التغاير ال
الرتادف ،فكان املراد به غْي ما أريد من قوله :ركبتيه ،وهو الساقان والقدمان .مث إن العالمة
الشامي قد صرح بأنه َل ُيد من قال بضم الكعبني يف السجود متعقبا ملا نسب أبو السعود ذلك
ِ
صاحب الدر  ،فقال :وال خيفى أن هذا سبق نظر ،فإن شارحنا َل يذكرذلك ال يف الدر
إىل
املختار وال يف الدر املنتقى ،وَل أره لغْيه أيضا ،فافهم![الرد احملتار ،]739/6وقال الشامي أيضا:
تنبيه :تقدم يف الركوع أنه يسن إلصاق الكعبني  ،وَل يذكروا ذلك يف السجود ،وقدمنا أنه رمبا
يفهم منه أن السجود كذلك  ،إذ َل يذكروا تفرُيهما بعد الركوع ،فاألصل بقاؤمها كذلك.
تأمل.انتهى[.الرد احملتار  ]237/6قلت :بل األصل بقاؤمها على التفريج ،ألن القول بضم الكعبني
يف الركوع من أوه ام صاحب اجملتىب وتبعه من بعده وَل يرد يف الكتب املتقدمة وال يف السنة فيما
وقفنا عليه .قاله أبو احلسن السندي الصغْي[.تقريرات الرافعي  ]739/6وقد رد العالمة اللكنوي
على القول بإلصاق الكعبني يف الركوع ردا قويا يف السعاية [ ]683/5وأحال عليه العالمة
معجبَني به[.فيض الباري723/5؛ أحسن الفتاوى
الكشمْيي والشيخ رشيد أْحد اللدهيانوي َ
 ]93/9فلْياجع مثة .على كل حال ،فلما انتقض البناء انتقض ما بين عليه فرجع األصل ،وهو
التفريج .ومع قطع النظر عن كل هذه فإن الرص ُيتمل أن يكون معناه حماذاة العقبني ،كما قال
اللكنوي يف حق الركوع :وإن كان املراد به حماذاة إحدى الكعبني باآلخر كما أبدع العالمة السندي
[أي عابد]  ،فهو أمر حق .وال بعد يف ْحل اإللصاق على احملاذاة  ،فإنه جاء استعماله يف
القرب .انتهى من السعاية ( )683/5ومما يستأنس به على التفريج ما أخرجه ابن السكن يف
"صحاحه"[البدر املنْي ]116/9و البيهقي يف "السنن الكربى"( )5258قال البيهقي :وأخربنا
أبو حازم احلافظ أنبأ أبو أْحد احلافظ أنبأ أبو العباس حممد بن إسحاق الثقفي ثنا احلسني بن
علي الصدائي حدثين أيب علي بن يزيد عن زكريا بن أيب زائدة عن أيب إسحاق عن الرباء قال :
كان النيب صلى اهلل عليه و سلم إذا ركع بسط ظهره وإذا سجد وجهأصابعه قبل القبلة فتفاج(رجاله
ثقات إال علي بن يزيد  ،قال أْحد :ما كان به بأس ،وقال أبو حاِت :ليس بقوي منكر احلديث،
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" و"تفاج:]) قال ابن امللقن693/2  عامة ما يرويه ال يتابع عليه[تاريخ اإلسالم:وقال ابن عدي
 يعين وسع بني:] وقال ابن حجر116/9 يبني فعل ذلك من فتح رجليه اهـ[البدر املنْي
 لقد دارت هذه املسألة: ] وأختم الكالم بقول العالمة اللكنوي762/6 [التلخيص احلبْي.رجليه
 فأجاب أكثرهم بأن إلصاق الكعبني يف، سنة أربع ومثانني بعد األلف واملئتني بني علماء عصرنا
. اهلل أعلم. انتهى من املرجع السابق.الركوع والسجود ليس مبسنون وال أثر له يف الكتب املعتربة
অ্থব: হেরত আহিশা রাহে. হথষক বহণবত, হতহন বষলন, একরাষত
হুেূর  ﷺ-হক হবিানাি না হপষি িুাঁজষত লাগলাম। একপেবাষি আমার
হাত তাাঁর পদতষলর মধযভাষগ পিল, তিন হতহন হসজদাি হিষলন
আর উভি পাষির পাতা িািা হিল। - সহীহ মুসহলম (৪৮৬);
মুসনাষদ আহমাদ (২৫৬৫৫); সহীহ ইবষন িুোইমা (৬৫৫)
এই হাদীষস বহণবত ‘উভি পাষির পাতা িািা হিল’ এবং আবু হুমাইদ
আস-সাহিদী রাহে.-এর হাদীষস ‘উভি পাষির আেুলগুষলা মুহিষি
হকবলার হদষক কষর হদষতন’ হথষক বুঝা োি হে, ‘উভি পাষির
হগািাহল হমহলষি হদওিা’ ( হেটা অ্ষনষক কষর থাষকন বা বষল
থাষকন) সহঠক তরীকা নি। কারণ দুই পা িািা হরষি সমুদি আেুল
হকবলাষরাি করষল হগািাহল হমহলত থাকা সম্ভব নি। হকউ হকউ
আহিশা রাহে.-এর এই হাদীষসরই একহট সূষত্রর শে ( )راصا عقبيهহথষক
দুই পা হমহলষি রািার অ্থব বুষঝ থাষকন। অ্থচ এই শেহট ‘শাে’
হওিার প্রবল আশঙ্কা আষি। কারণ আহিশা রাহে. হথষক আমাষদর
হদিা িিহট সূষত্রর শুধু একহট সূষত্রই এই শেহট আষি, অ্ন্য
সূত্রগুষলাষত হনই। ইমাম হাষকম হনশাপুরী রহ.-ও বষলষিন, ‘এই
বণবনা িািা হসজদাি হগািাহল হমহলষি হদওিার কথা হকউ উষল্লি
কষরষিন বষল আহম জাহন না।’ [ মুসতাদরাক ১/৩৫২]
তািািা এই সূষত্রর বণবনাকারীগণও এতটা শহক্তশালী নন হে, তাাঁষদর
একক বণবনা হনহদ্ববধাি গ্রহণ করা োি। আর এই হাদীষস ‘রাসসান’
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শষের অ্থব এটাও হষত পাষর হে, দুই পা সমািরাষল হসাজাভাষব
িািা রািা। হগািাহল হমহলষি রািাই হে এটার অ্থব তা হনহিত নি।
তদুপহর চার মােহাষবর ফকীহগণ এই হাদীস গ্রহণ কষরষিন বষলও
আমাষদর অ্নুসন্ধাষন পাইহন। তারা বরং হসজদাি দুই পা ফাাঁক রািার
কথাই বষলষিন। দুই/একজষনর হবহিন্ন মতামত থাকষলও তা
সাধারণভাষব বহণবত হিহন। আল্লামা লািনবী রহ. বষলন, ১২৮৪
হহজরীষত এই মাসআলা হনষি আমাষদর েুষগর আষলমষদর মষধয
আষলাচনা উষঠহিল। তিন অ্হধকাংষশর জবাব হিল এই হে, রুকুহসজদাি হগািাহল হমহলষি হদওিা সুন্নাত নি এবং হনভবরষোগয
হকতাবসমূষহ এর হকান হচহ্ন হনই। [হস‘আিা ২/১৮০]
৫৮. (১৯) কমপষি হতনবার হসজদার তাসবীহ্ “সুবহানা রাহব্বিাল
আ’লা” পিা সুন্নাত।
 «سبحان ريب: أنه َسع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول إذاركع،عن حذيفة بن اليمان
. وإذاسجد قال «سبحان ريب األعلى» ثالث مرات،العظيم» ثالث مرات
، ويف إسناده ابن هليعة، ) من طريق أيب األزهر عن حذيفة888( »أخرجه ابن ماجه يف «سننه) من طريق صلة بن زفر118( » ويتابع له ما أخرجه ابن خزمية يف «صحيحه،وقد تكلموا فيه
) مطوال من طريق صلة أيضا إال أنه665( » وكذا مسلم يف «صحيحه،عن حذيفة مثله متنا
. ثلثا: ليس فيه
অ্থব: হেরত হুোইফা ইবষন ইিামান রাহে. হষত বহণবত, হতহন
রাসূলুল্লাহু  ﷺ-হক রুকু করার সমি হতনবার “সুবহানা রহব্বিাল
আেীম” এবং হসজদা করার সমি হতনবার “সুবহানা রাহব্বিাল
আ’লা” বলষত শুষনষিন। - ইবষন মাজাহ (৮৮৮), সহীহ ইবষন
িুোইমা (৬৬৮), সহীহ মুসহলম (৭৭২)।
৫৯. (২০) হসজদা করা ফরে এবং হসজদাি কমপষি এক তাসবীহ
পহরমাণ হদরী করা ওিাহজব।
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ِ َّ
اخلَْيـَر لَ َعلَّ ُك ْم
ْ اس ُج ُدوا َو ْاعبُ ُدوا َربَّ ُك ْم َوافْـ َعلُوا
ْ ين َآمنُوا ْارَك ُعوا َو
َ  يَا أَيُّـ َها الذ:قال اهلل تبارك وتعاىل
)66(  سورة احلج.تُـ ْفلِ ُحو َن

অ্থব: আল্লাহ তা‘আলা বষলন, হহ মুহমনগণ! হতামরা রুকু কষরা,
হসজদা কষরা, হতামাষদর প্রভুর ইবাদত কষরা এবং সৎ কাজ কষরা;
হেন হতামরা সফলকাম হও। (সূরা হজ্জ-৭৭)

 «إذا قمت:عن أيب هريرة ـ يف حديث املسيئ يف الصالة ـ أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال
 مث ارفع حىت تعدل، مث اركع حىت تطمئن راكعا، مث اقرأ ما تيسر معك من القرآن،إىل الصالة فكرب
. وافعل ذلك يف صالتك كلها، مث ارفع حىت تطمئن جالسا، مث اسجد حىت تطمئن ساجدا،قائما
،)626( »أخرجه البخاري يف «صحيحه ومن، والقدر املفروض من الركوع اصل االحنناء وامليل:)235/6( »قال الكاساين يف «البدائع
 مث. انتهى. وأما الطمأنينة عليهما فليست بفرض يف قول أيب حنيفة وحممد.السجود أصل الوضع
.) الطمأنينة والقرار يف الركوع والسجود181/6( عد الكاساين يف واجبات الصالة
অ্থব: হেরত আবু হুরাইরা রাহে. হথষক বহণবত,

হুেূর  ﷺবষলষিন,

েিন নামাষে দাাঁিাষনার ইষি করষব তিন তাকবীর বলষব। এরপর
কুরআন শরীফ হথষক ো সহজসাধয হি পিষব। অ্তঃপর ধীরহস্থরভাষব
রুকু করষব। এরপর হস্থরভাষব হসাজা হষি দাাঁিাষব। এরপর
ধীরহস্থরতার সাষথ হসজদা করষব। এরপর হস্থরভাষব হসাজা হষি বসষব।
এবং হতামার পুষরা নামাষে এমনহট করষব। - সহীহ বুিারী (৭৫৭)
আল্লামা কাসানী রহ. বষলন, ‘রুকুর হিষত্র ফরে হষি শুধু ঝুাঁষক
োওিা। আর হসজদার হিষত্র শুধু মাথা রািা। রুকু-হসজদাি হস্থর হওিা
ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মাদ রহ.-এর মষত ফরে নি।’ এরপর
হতহন রুকু-হসজদাি হস্থর হওিাষক ওিাহজব হহষসষব উষল্লি কষরন।
[বাদাহিউস সানাষি’ ১/৫০২, ৬৮৬]
হসজদা হথষক উঠার সমি ১৫ কাজ
৬০. (১) তাকবীর বলষত বলষত হসজদা হথষক উঠা।
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عن سعيد بن احلارث ،قال :صلى لنا أبو سعيد «فجهر بالتكبْي حني رفع رأسه من السجود،
وحني سجد وحني رفع وحني قام من الركعتني» وقال :هكذا رأيت النيب صلى اهلل عليه وسلم -
أخرجه البخاري يف «صحيحه» ()852
অ্থব: হেরত সাঈদ ইবষন হাহরস রহ. হথষক বহণবত , হতহন বষলন,
হেরত আবু সাঈদ রাহে. আমাষদরষক হনষি নামাে পিষলন। তিন
হতহন হসজদা হথষক উঠার সমি, হসজদাি োওিার সমি, আবার
উঠার সমি এবং দুই রাকা‘আষতর পর দাাঁিাষনার সমি হজাষর
)তাকবীর বলষলন। - সহীহ বুিারী (৮২৫
৬১. (২) (প্রথষম) কপাল উঠাষনা।
৬২. (৩) (তারপর) নাক উঠাষনা।
৬৩. (৪) (তারপর) উভি হাত উঠাষনা।
عن وائل بن حجر ،قال« :رأيت النيب صلى اهلل عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه ،وإذا
هنض رفع يديه قبل ركبتيه».
ـأخرجه أبو داود يف «سننه» ()898؛ والنسائي يف السنن الكربى ()183؛ والرتمذي يف «سننه»
( )518وقال :هذا حديث حسن غريب)518( .؛ وابن ماجه يف «سننه» ()885؛ وابن خزمية
يف «صحيحه» ()151؛وابن حبان يف «صحيحه» ()6365
وعلله بعضهم بأن يف إسناده شريكا ،وفيه مقال؛ ولكن كفانا تصحيح أو حتسني هؤالء األئمة
مع ما يتابع له من رواية حممد بن جحادة عن عبد اْلباربن وائل ،عن أبيه عند أيب داود ()893
 ،وما رواه مهام عن عاصم مرسال عند الرتمذي تعليقا ([)518يراجع :معارف السنن.]53/9
وقال اخلطايب يف "معاَل السنن" (مع خمتصر املنذري  :)536/6حديث وائل بن حجر أثبت من
هذا (أي حديث أيب هريرة« :إذا سجد أحدكم فال يربك كما يربك البعْي ،وليضع يديه قبل
ركبتيه»)
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অ্থব: হেরত ওিাইল ইবষন হুজর রাহে. বষলন, আহম হদষিহি, হুেূর
 ﷺেিন হসজদা কষরষিন তিন দুই হাষতর আষগ হাাঁটু হরষিষিন এবং
েিন উষঠষিন তিন দুই হাাঁটুর আষগ হাত উহঠষিষিন।
- সুনাষন আবু দাঊদ (৮৩৮), নাসািী কুবরা (৬৮০), হতরহমেী
(২৬৮), ইমাম হতরহমেী রহ. হাদীসহটষক হাসান বষলষিন। এিািা
ইবষন িুোইমা এবং ইবষন হহব্বান রহ. হাদীসহটষক সহীহ গণয
কষরষিন।
، عبد اهلل بن مسلم بن يسار عن أبيه ـ:عن عبد اهلل بن يسار ـ ويف رواية ابن أيب شيبة وابن حبان
 مث ركبتيه» قال، مث يديه، فإذا أراد أن يقوم رفع وجهه،«إذا سـ ــجد وضـ ــع ركبتيه مث يديه مث وجهه
. وما أحسنه من حديث وأعجب به:عبد الرزاق
 عن كهمس،)) عن معتمر بن س ــليمان التيمي (ثقة5377( »ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ رواه عبد الرزاق يف «مص ـنفه
 عن عبد اهلل بن مس ـ ـ ــلم بن يس ـ ـ ــار (ذكره ابن حبان يف الثقات)؛ ورواه ابن أيب ش ـ ـ ــيبة يف،)(ثقة
 عن أبيه (وهو مس ـ ــلم بن يس ـ ــار:) فذكرا5952(") وابن حبان يف "الثقات5656( »«مص ـ ــنفه
)ثقة تابعي من فقهاء البصرة
، إذا أراد السجود يضع أوال ما كان أقرب إىل األرض فيضع ركبتيه أوال مث يديه: قالوا:قال الزيلعي
 (تبيني احلقائق. مث ركبتيه، مث يديه، مث أنفه، وكذا إذا أراد الرفع يرفع أوال جبهته،مث أنفه مث جبهته
)661 /6 شرح كنز الدقائق
অ্থব: আেুল্লাহ ইবষন মুসহলম বষলন, ( বসরার হবহশষ্ট ফকীহ
তাষবিী) হেরত মুসহলম ইবষন ইিাসার রহ. েিন হসজদা করষতন
তিন প্রথষম দুই হাাঁটু এরপর দুই হাত অ্তঃপর হচহারা রািষতন।
এমহনভাষব েিন উঠার ইিা করষতন তিন প্রথষম হচহারা এরপর দুই
হাত অ্তঃপর দুই হাাঁটু উঠাষতন। - মুসান্নাষফ আেুর রােোক
(২৯৪৪), মুসান্নাষফ ইবষন আহব শাইবা (২৭২১), হসকাষত ইবষন
হহব্বান (২৩২৫)।
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হব.দ্র. উপষরাক্ত হাদীস দু’হট হথষক স্পষ্ট হে, হসজদাি োওিার সমি
হে অ্ে হশষে রািষব উঠার সমি হস অ্ে আষগ উঠাষব এবং এই ধারাি
অ্ন্যান্য অ্েগুষলা উঠাষব। আর (৪৫) নম্বর মাসআলাি আমরা উষল্লি
কষরহি, সববষশে কপাল রািষব। অ্তএব উঠার সমি সববপ্রথম কপাল
উঠাষব। আল্লামা োইলািী রহ. ফুকাহাষি হকরাষমর বরাষত উষল্লি
কষরন, হসজদা হথষক উঠার হিষত্র প্রথষম কপাল তারপর নাক
তারপর হিদ্বি তারপর হাাঁটুদ্বি উঠাষব। [তাবিীনুল হাকাষিক ১/১১৬]
৬৪. (৫) দুই হসজদার মাঝিাষন হসাজা হষি হস্থরভাষব বসা।
 «إذا قمت:عن أيب هريرة ـ يف حديث املسيئ يف الصالة ـ أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال
 مث ارفع حىت تعدل، مث اركع حىت تطمئن راكعا، مث اقرأ ما تيسر معك من القرآن،إىل الصالة فكرب
. وافعل ذلك يف صالتك كلها، مث ارفع حىت تطمئن جالسا، مث اسجد حىت تطمئن ساجدا،قائما
.)626( »أخرجه البخاري يف «صحيحهঅ্থব: হেরত আবু হুরাইরা রাহে. হথষক বহণবত,

হুেূর  ﷺবষলষিন,

েিন নামাষে দাাঁিাষনার ইষি করষব তিন তাকবীর বলষব। এরপর
কুরআন শরীফ হথষক ো সহজসাধয হি পিষব। অ্তঃপর ধীরহস্থরভাষব
রুকু করষব। এরপর হস্থরভাষব হসাজা হষি দাাঁিাষব। এরপর
ধীরহস্থরতার সাষথ হসজদা করষব। এরপর হস্থরভাষব হসাজা হষি বসষব
এবং হতামার পুষরা নামাষে এমনহট করষব। - সহীহ বুিারী (৭৫৭)
৬৫. (৬) বাম পা হবহিষি তার উপর বসা।
৬৬. (৭) ডান পা হসাজাভাষব িািা রািা।
:إىل أن قال... كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم «يستفتح الصالة بالتكبْي: قالت،عن عائشة
، وكان يقول يف كل ركعتني التحية، َل يسجد حىت يستوي جالسا،وكان إذا رفع رأسه من السجدة
)738( »أخرجه مسلم يف «صحيحه-.اخل...،وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمىن
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ﷺ হুেূর

হতহন বষলন,

অ্থব: হেরত আহিশা রাহে. হথষক বহণবত,

তাকবীষরর মাধযষম নামাে শুরু করষতন। ... েিন হতহন হসজদা হথষক
মাথা উঠাষতন তিন হসাজা হষি না বষস হদ্বতীি হসজদা করষতন না।
 ... এবং হতহন বাম পা হবহিষি হদষতন আর ডান পা িািা রািষতন।)সহীহ মুসহলম (৪৯৮
৬৭. (৮) ডান পাষির আেুলসমূহ হকবলার হদষক মুহিষি রািা।
عن عبد اهلل بن عمر ،عن أبيه قال« :من سنة الصالة أن تنصب القدم اليمىن ،واستقباله بأصابعها
القبلة واْللوس على اليسرى» .ـأخرجه النسائى يف «سننه» ( )6628قال النيموي :إسناده
صحيح( .أثار السنن صـ)625
يف الدر املختار [( :]238 /6وبعد فراغه من سجديت الركعة الثانية يفرتش) الرجل (رجله اليسرى)
فيجعلها بني أليتيه (وُيلس عليها وينصب رجله اليمىن ويوجه أصابعه) يف املنصوبة (حنو القبلة)
هو السنة يف الفرض والنفل.
قال العالمة الشامي يف الرد احملتار( :قوله يف املنصوبة) أي األصابع الكائنة يف الرجل املنصوبة.
قال يف السراج :يعين رجله اليمىن ألن ما أمكنه أن يوجهه إىل القبلة فهو أوىل .اهـ .وصرح بأن
املراد اليمىن يف املفتاح واخلالصة واخلزانة ،فقوله يف الدرر رجليه بالتثنية فيه إشكال ألن توجيه
أصابع اليسرى املفرتشة حنو القبلة تكلف زائد كما يف شرح الشيخ إَساعيل ،لكن نقل القهستاين
مثل ما يف الدرر عن الكايف والتحفة ،مث قال فيوجه رجله اليسرى إىل اليمىن وأصابعها حنو القبلة
بقدر االستطاعة .اهـ .تأمل .اهـ قلت :لكن احلديث صريح يف توجيه أصابع اليمىن حنو القبلة
واْللوس على اليسرى ،فكان ما يف الدر أوىل .واهلل أعلم.
অ্থব: হেরত আেুল্লাহ ইবষন উমর রাহে. হথষক বহণবত , হতহন তাাঁর
হপতা হেরত উমর রাহে. হথষক বণবনা কষরন হে, হতহন বষলন,
নামাষে (বসার) সুন্নাত হষলা ডান পা িািা হরষি এর আেুলগুষলা
হকবলার হদষক কষর রািা এবং বাম পাষির উপর বসা। - নাসািী
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এই হাদীষসর সনদ সহীহ।

(১১৫৮) আল্লামা নীমাভী রহ. বষলন,
)(আসারুসসুনান পত.১৫২

৬৮. (৯) উভি হাত ঊরুর উপর (হাষতর আেুষলর মাথা) হাাঁটু বরাবর
)হবহিষি রািা (ও হাষতর আেুলসমূহ স্বাভাহবক অ্বস্থাি রািা।
عن ابن عمر « :أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان إذا جلس يف الصالة وضع يديه على ركبتيه،
ورفع إصبعه اليمىن اليت تلي اإلهبام ،فدعا هبا ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها».
ـأخرجه مسلم يف «صحيحه» ()283؛ والنسائي يف "اجملتىب" ()6513؛ وأْحد يف «مسنده»
( )1978ويف رواية ابن الزبْي رضـ عند مسلم (« )263ويلقم كفه اليسرى ركبته» وقد علق عليه
منال علي القاري قائال :أي أحيانا[ .املرقاة  ]265/5وتبعه العالمة شبْي أْحد العثماين يف "فتح
امللهم" )793/5(.وقال العالمة العثماين حتت قوله :باسطها عليها :وهذا بظاهره يغاير صفة
اإللقام.اهـ قال الراقم  :يندفع التغاير بقوله :أي أحيانا .واهلل أعلم.
أما أصابع اليدين فترتك على حاهلا؛ ال تفرج كل التفريج وال تضم كل الضم ،ألن التفريج سنة
الركوع والضم سنة السجود خبالف بقية أحوال الصالة .فلذا قال احلصكفي يف "الدر"()761/6ـ
عند بيان سنن الركوع ـ[ :وتفريج أصابعه] وال يندب التفريج إال هنا وال الضم إال يف السجود.اهـ
وقد قال احلليب يف "شرح املنية" (صـ :)958ويفرج أصابعه ال كل التفريج .وقال احلصكفي يف
"الدر"(( :)238 /6ويضع ميناه على فخذه اليمىن ويسراه على اليسرى ،ويبسط أصابعه) مفرجة
قليال (جاعال أطرافها عند ركبتيه) وال يأخذ الركبة هو األصح لتتوجه للقبلة.
 েিন নামাষেﷺ অ্থব: হেরত ইবষন উমর রাহে. হথষক বহণবত, হুেূর
বসষতন তিন দুই হাত দুই হাাঁটুর উপর রািষতন। এবং (তাশাহহুষদর
মষধয) বতদ্ধােুল সংলগ্ন (শাহাদাত) আেুল উহঠষি ইশারা করষতন।
তিন বাম হাত বাম হাাঁটুর উপর হবিাষনা অ্বস্থাি থাকত। - সহীহ
মুসহলম (৫৮০), সুনাষন নাসািী (১২৬৯), মুসনাষদ আহমাদ
)(৬৩৪৮
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এই হাদীষস নামাষে বসার তরীকা উষল্লি করা হষিষি। প্রথষম বলা
হষিষি, হুেূর  ﷺবসা অ্বস্থাি হাত হাাঁটুর উপর রািষতন। কীভাষব
রািষতন তা বাম হাষতর হিষত্র স্পষ্ট করা হষিষি হে, তা হবিাষনা
থাকত। আর হাত হাাঁটুর উপর হবহিষি রািষল আেুষলর মাথাগুষলা হাাঁটু
বরাবর থাষক। হস সাষথ এর মাধযষম আেুষলর মাথাগুষলাও
হকবলাষরাি হষি োি। আর নামাষে অ্েপ্রতযে হকবলাষরাি করার
হবষশে গুরুত্ব আষি। [১ ও ১২ নং মাসআলা দ্রষ্টবয] অ্বশ্য সহীহ
মুসহলষমর (৫৭৯) একহট বণবনাি আষি, হুেূর  ﷺবসা অ্বস্থাি হাাঁটুষক
করতলগত কষরষিন। অ্থবাৎ আেুষলর মাথা হকিুটা নাহমষি হদষিষিন।
হমাল্লা আলী কারী রহ. বষলন, এটা কিষনা কিষনা কষরষিন। এরপর
হতহন ইবষন হাজার হাইতামী রহ. হথষক উদ্ধতত কষরন হে, আেুলসমূহ
হাাঁটুবরাবর রািা ‘কামাষল সুন্নাত’ বা সুন্নাষতর উচ্চমাগব । আর হাাঁটুষক
করতলগত করা ‘আসষল সুন্নাত’ বা সুন্নাহসম্মত পদ্ধহতর অ্িগবত;
হিলাষফ সুন্নাত নি। (হমরকাত ২/৫৭২) এই অ্বস্থাি হাষতর
আেুলগুষলা স্বাভাহবক ফাাঁকা রািষব। কারণ পুষরাপুহর হমহলষি হদওিা
হসজদার সুন্নাত, আর পুষরাপুহর ফাাঁকা রািা রুকুর সুন্নাত। সুতরাং
অ্ন্যান্য অ্বস্থাি স্বাভাহবক রািষব। (শরহুল মুনিা, পত.৩২৮; দুরষর
মুিতার ১/৫০৮)
৬৯. (১০) নজর দুই হাাঁটর
ু মাষঝর হদষক রািা।
 خرج علينا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: قال،عن جابر بن َسرة
أخرجه- . «ما يل أراكم رافعي أيديكم كأهنا أذناب خيل شس؟ اسكنوا يف الصالة» إخل:فقال
.)793( »مسلم يف «صحيحه
 ويف، ويف الركوع إىل قدميه، ينظر يف القيام إىل موضع السجود:قال شريك بن عبد اهلل النخعي
 وقال اإلمام.]533/6 [خمتصر اختالف العلماء. ويف قعوده إىل حجره،السجود إىل أنفه
 "واألفضل للمصلي أن:)178/ 6 (شرح خمتصر الطحاوي للجصاص: الطحاوي يف خمتصره
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 ويف قعوده، ويف سجوده إىل أنفه، ويف ركوعه إىل قدمه،يكون نظره يف قيامه إىل موضع سجوده
 الذين هم يف صالهتم: األصل فيه قول اهلل عز وجل: قال اْلصاص يف شرحه."إىل حجره
 ويدل عليه قول النيب صلى اهلل عليه وسلم يف. أنه السكون: قيل يف معين اخلشوع: خاشعون
" وظاهر اآلية واخلرب يقتضي منع تكلف. "اسكنوا يف الصالة:حديث جابر بن َسرة رضي اهلل عنه
 ومعلوم أن القائم مىت.النظر إىل غْي املوضع الذي يقع بصره عليه يف هذه األحوال من غْي كلفة
 ويف، كان منتهى بصره إىل موضع سجوده،َل يتكلف النظر إىل غْي املوضع الذي يقع بصره عليه
 هذا إذا خلى بنفسه. ويف قعوده إىل حجره، ويف سجوده إىل أنفه،ركوعه يقع بصره إىل قدميه
 فال ينبغي أن، وال يقع بصره يف هذه األحوال إىل غْي هذه املواضع إال بالتكلف،سوم طبيعته
.يفعل ذلك؛ ألنه ينايف اخلشوع والسكون
অ্থব: হেরত জাষবর ইবষন সামুরা রাহে. বষলন,

হুেূর  ﷺআমাষদর

হনকট তাশরীফ আনষলন। অ্তঃপর বলষলন, কী বযাপার অ্বাধয
হটািার হলষজর মত হতামাষদরষক হাত উঠাষত হদিহি! নামাষে হস্থর
থাষকা।- সহীহ মুসহলম (৪৩০)
হেরত শরীক ইবষন আেুল্লাহ আন-নািািী রহ. বষলন, দাাঁিাষনা
অ্বস্থাি হসজদার জািগাি, রুকু অ্বস্থাি পাষির হদষক, হসজদা
অ্বস্থাি নাষকর হদষক এবং বসা অ্বস্থাি হকাষলর হদষক দতহষ্ট রািষব।
[মুিতাসারু ইিহতলাহফল উলামা(১/২০০)] ইমাম ত্বহাবী রহ.-ও
অ্নুরূপ বষলষিন।
হেভাষব উপষরর হাদীস হথষক মাসআলাহট বুঝা োি: ইমাম জাসসাস
রহ. এর বযািযাি বষলষিন, আিাষত হনষদবহশত ‘িুশু’ তথা হবনম্র
হওিা এবং হাদীষস হনষদবহশত ‘সুকুন’ তথা হস্থরতার দাবী এটাই হে,
নামাষের হবহভন্ন অ্বস্থাি দতহষ্ট অ্কতহত্রমভাষব হেিাষন পষি হসিাষনই
রািষব। আর জানা কথা, দাাঁিাষনা, বসা, রুকু ও হসজদাি দতহষ্ট
উহল্লহিত স্থানগুষলাষতই থাষক। অ্ন্যহদষক হফরাষত হষল কতহত্রমভাষব
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ুও ‘সুকুষন’র হিলাফ। [শরহ

’ুহফরাষত হি। আর এটা ‘িুশ
])মুিতাসাহরত ত্বহাবী(১/৬৪৮

৭০. (১১) (নফল নামাষে) বসা অ্বস্থাি দু‘আ (রাহব্বগহফরলী/
আল্লাহুম্মাগহফরলী) পিা। (ফরে নামাষে দুই হসজদার মাষঝ চুপ
)থাকষব। তষব হকউ উক্ত দু‘আ পিষল তার জন্য মুিাহাব হষব।
عن حذيفة :أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يقول بني السجدتني" :رب اغفر يل ،رب اغفر
يل".
ـ أخرجه ابن ماجه يف «سننه» ()836من طريقني عن حذيفة؛ والنسائي يف "الكربى"()113
وفيه يف أوله :أنه صلى مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،ذات ليلة...فذكر أدعية هذا منها؛
وابن املبارك يف "الزهد" ( ) 636ويف أوله :عن حذيفة بن اليمان أنه صلى مع رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم من الليل...فذكر احلديث؛ وابن خزمية يف «صحيحه» ( )187ويف أوله :قام
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من الليل يصلى...فذكر احلديث؛ واحلاكم يف «املستدرك»
( )6339وقال :هذا حديث صحيح على شرط الشيخني وَل خيرجاه .وَل يتعقبه الذهيب .وقال
مغلطاي يف "شرح سنن ابن ماجه" ( :)6292/2هذا حديث إسناده صحيح.
 (রাষতর নামাষে/ﷺ অ্থব: হেরত হুোইফা রাহে. হথষক বহণবত, হুেূর
তাহাজ্জুষদ) দুই হসজদার মাষঝ (এই দু‘আ) পিষতন, রাহব্বগহফরলী
রাহব্বগহফরলী।
- সুনাষন ইবষন মাজাহ (৮৯৭); নাসািী কুবরা (৬৬০), সহীহ ইবষন
িুোইমা (৬৮৪), মুসতাদরাষক হাষকম (১০০৩), হাষকম রহ.
হাদীসহটষক সহীহ বষলষিন। মুগলতাঈ রহ. বষলষিন, হাদীসহটর
)সনদ সহীহ। (শরহু সুনাহন ইবষন মাজাহ ৫/১৫৩৫
عن ابن عباس ،أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يقول بني السجدتني« :اللهم اغفر يل ،وارْحين،
وعافين ،واهدين ،وارزقين».
www.islamijindegi.com
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اجربين بدل عافين.
ـ أخرجه أبو داود يف «سننه» ()250؛ والرتمذي يف "جامعه" ( )227وفيه :و ُ
؛ ورواه ابن ماجه ( )242بلفظ ... :يقول بني السجدتني يف صالة الليل «رب اغفريل وارْحين
واجربين وارزقين وارفعين» ،فقيده بصالة الليل؛ واحلاكم يف «املستدرك» ( )487بلفظ«:اللهم
اغفر يل ،وارْحين ،واهدين ،وعافين ،وارزقين»؛ والبيهقي ( )522/2ويف أوله :بت عند خاليت
ميمونة فقام النيب صلى اهلل عليه وسلم ...فذكر احلديث؛ كلهم من طرق عن كامل بن العالء،
عن حبيب بن أيب ثابت ،عن سعيد بن جبْي ،عن ابن عباس.
واختلفوا يف تصحيحه وتضعيفه؛ فممن ذهب إىل التصحيح احلاكم فقال« :هذا حديث صحيح
اإلسناد وَل خيرجاه ،وكامل بن العالء التميمي ممن ُيمع حديثه» وقال النووي يف "األذكار"صـ:87
وإسناده حسن .ومال ابن دقيق العيد إىل التصحيح يف "اإلملام" صـ ،557وكذا العالمة مغلطاي
يف شرح ابن ماجه ( .)5575/5وذهب اإلمام الرتمذي إىل التضعيف فقال :هذا حديث غريب
 ،وهكذا روي عن علي ،وبه يقول الشافعي وأْحد وإسحاق يرون هذا جائزا يف املكتوبة والتطوع.
وروى بعضهم هذا احلديث عن كامل أيب العالء مرسال.اهـ وقال أبو علي الطوسي :غريب( .شرح
سنن ابن ماجه  )6292/2وقال املارديين :يف سنده كامل بن العالء جرحه ابن حبان ذكره
الذهيب .وقد اختلف عليه فروي عنه كذلك وذكر الرتمذي أن بعضهم رواه عنه مرسال.اهـ[اْلوهر
النقي ] 525،22/2ويظهر ميل املنذري إىل ما ذهب إليه الرتمذي؛ فقد ذكر كالمه ،مث قال:
وكامل هو أبو العالء ويقال أبو عبد اهلل كامل بن العالء التميمي السعدي الكويف ،وثقه ُيَي بن
معني وتكلم فيه غْيه.اهـ[خمتصر أيب داود ]248/5وقال النيموي :وهو حديث ضعيف .وعلله
مبا تكلم يف ابن العالء ـ وثقه ابن معني وقال النسائي :ليس بالقوي ،وقال مرة :ليس به بأس،
وقال ابن حبان :كان ممن يقلب األسانيد ويرفع املراسيل من حيث ال يدري ـ وباضطراب إسناده
على ابن العالء وصال وإرساال ،وباضطراب متنه زيادة ونقصا وتقدميا وتأخْيا[.آثار السنن
صـ ]572والقلب مييل إىل ما قال النيموي .إال أن احلديث ال خيرج عن حد أن يعمل به ،ملا قال
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به الفقهاء ،وألنه من باب الرتغيب ،وملا روي عن علي رضي اهلل عنه عند البيهقى يف الكربى
( )522/2موقوفا :كان يقول بني السجدتني  :رب اغفريل وارْحين وارفعىن واجربين .واهلل أعلم.
تنبيه :حديث حذيفة وابن عباس ورد كالمها يف صالة الليل ،كما أوضحناه يف التخريج؛ فلذا َل
يقل به اإلمام أبو حنيفة يف املكتوبة ،خالفا ألْحد والشافعي كما مر يف كالم الرتمذي .ويف"اْلامع
الصغْي" (ص 574 :مع شرح الصدر الشهيد) :وقال أبو يوسف سألت أبا حنيفة عن الرجل
يرفع رأسه من الركوع يف الفريضة أيقول اللهم اغفر يل قال يقول ربنا لك احلمد ويسكت وكذلك
بني السجدتني يسكت.اهـ وقال العيين يف البناية شرح اهلداية ( :)272/2ويف " فتاوى الظاهرية
" :وليس بني السجدتني ذكر مسنون .وعن احلسن بن أيب مطيع أنه يقول :سبحان اهلل واحلمد
هلل أستغفر اهلل العظيم .وعند الشافعي :يستحب أن يدعو يف جلوسه بني السجدتني ملا روى
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم  -كان يقول بينهما« :اللهم اغفر يل وارْحين واهدين واجربين
حذيفة أنه َ -

وعافين وارزقين» ويف "تتمتهم" :وال يتعني عليه دعاء ،ولكن يستحب أن يدعو كما وردت به
السنة .قلنا :هذا كله وارد يف التهجد ال يف الفرائض واألمر فيه واسع.اهـ
وقال الشامي يف "رد احملتار"(( )505/5قوله وليس بينهما ذكر مسنون) قال أبو يوسف :سألت
اإلمام أيقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع والسجود اللهم اغفر يل؟ قال :يقول ربنا لك احلمد
وسكت ،ولقد أحسن يف اْلواب إذ َل ينه عن االستغفار هنر وغْيه.أقول :بل فيه إشارة إىل أنه
غْي مكروه إذ لو كان مكروها لنهى عنه كما ينهى عن القراءة يف الركوع والسجود وعدم كونه
مسنونا ال ينايف اْلواز كالتسمية بني الفاحتة والسورة ،بل ينبغي أن يندب الدعاء باملغفرة بني
السجدتني خروجا من خالف اإلمام أْحد إلبطاله الصالة برتكه عامدا وَل أر من صرح بذلك
عندنا ،لكن صرحوا باستحباب مراعاه اخلالف .واهلل أعلم
 (রাষতরﷺ হুেূর

অ্থব: হেরত ইবষন আব্বাস রাহে. হথষক বহণবত ,

নামাষে/ তাহাজ্জুষদ) দুই হসজদার মাঝিাষন এই দু‘আ পিষতন,
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আল্লাহুম্মাগহফরলী ওিারহামনী ওিাহহদনী ও ‘আহফনী ওিাহহদনী
ওিারেুকনী।
- সুনাষন আবু দাঊদ (৮৫০), জাষম’ হতরহমেী (২৮৪), সুনাষন
ইবষন মাজাহ (৮৯৮), বাইহাকী কুবরা (২/১২২)। শাস্ত্রীি হবচাষর
হাদীসহট হকিুটা দুববল। ইমাম হতরহমেী রহ. আল্লামা মারদীনী রহ. এবং
আল্লামা নীমাভী রহ. এই দুববলতার হবেিহট উষল্লি কষরষিন। [আল
জাওহারুননাকী ২/১২১-২২; আসারুসসুনান পত. ১৪৮] হকউ হকউ
অ্বশ্য হাদীসহটর সনদষক হাসান বা সহীহ বষলষিন। হকন্তু হাদীস
সহীহ হওিার হিষত্র সনদ মতন উভিহটর ভূহমকা থাষক। এিাষন
সাহববক দতহষ্টষকাষণ প্রথম মতহটই হবহশ গ্রহণষোগয মষন হি।
উষল্লিয, উপষরর দু’হট হাদীষসই দুই হসজদার মাষঝর দু‘আ রাষতর
নামাে বা তাহাজ্জুষদর হিষত্র বহণবত হষিষি, ফরজ নামাষের হিষত্র
নি। এ প্রসষে ইমাম আবু হানীফা রহ. এর বক্তবয প্রহণধানষোগয;
হতহন বষলন, ফরে নামাষে দুই হসজদার মাঝিাষন চুপ থাকষব।
(জাষম’ সগীর পত. ১৪৭) তষব হকউ েহদ ফরজ নামাষেও এ দু‘আ
পষি তাষত হকান অ্সুহবধা হনই। হেমনহট আল্লামা আইনী রহ.
বষলষিন। আল্লামা শামী রহ.-এর বক্তবযমষত এ দু‘আ পষি হনওিা
মুিাহাব। কারণ হাম্বলী মােহাষব এহট পিা ওিাহজব। আর ফুকাহাষি
হকরাম বষলষিন, মতহবষরাধষক হবষবচনাি হনষি সববসম্মত পন্থাি
আমল করা মুিাহাব। (হবনািা ২/২৪৮; রেুল মুহতার ১/৫০৫)
৭১. (১২) তাকবীর বলা অ্বস্থাি পূষববর হনিষম হদ্বতীি হসজদা করা।
، صلى لنا أبو سعيد «فجهر بالتكبْي حني رفع رأسه من السجود: قال،عن سعيد بن احلارث
-  هكذا رأيت النيب صلى اهلل عليه وسلم:وحني سجد وحني رفع وحني قام من الركعتني» وقال
)852( »أخرجه البخاري يف «صحيحه.
অ্থব: হেরত সাঈদ ইবষন হাহরস রহ. হথষক বহণবত হতহন বলষলন,
হেরত আবু সাঈদ রাহে. আমাষদরষক হনষি নামাে পিষলন। তিন
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হতহন হসজদা হথষক উঠার সমি, হসজদাি োওিার সমি, আবার
উঠার সমি এবং দুই রাকা‘আষতর পর দাাঁিাষনার সমি হজাষর
তাকবীর বলষলন। - সহীহ বুিারী (৮২৫)
৭২. (১৩) হদ্বতীি হসজদার পর তাকবীর বলা অ্বস্থাি পরবতবী
রাকা‘আষতর জন্য পাষির অ্গ্রভাষগ ভর কষর দাাঁিাষনা।
ِ
الس ْج َدةِ ْاآل ِخَرةِ َوِيف
َ َيد ق
َّ َع ْن َعْب ِد
َّ ص ُدوِر قَ َد َمْي ِه ِم َن
َ الر ْْحَ ِن بْ ِن يَِز
ُ  « َكا َن َعْب ُد اللَّه يَـْنـ َه:ال
ُ ض َعلَى
»ُوىل َوالثَّالِثَِة
َ الرْك َع ِة ْاأل
َّ
 والبيهقي يف الكربى،)5311(  وحنوه برقم،)5316( »ـ أخرجه عبد الرزاق يف «مصنفه
»اهـوقد روي مرفوعا أيضا عند الرتمذي يف «سننه. هو عن ابن مسعود صحيح:) وقال651/5(
ِ
الصالَةِ َعلَى
َ َ ق،) بإسناد ضعيف َع ْن أَِيب ُهَريْـَرَة588(
َّ ض ِيف
ُّ ِ َكا َن الن:ال
ُ صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم يَـْنـ َه
َ َّيب
 خيتارون أن ينهض: حديث أيب هريرة عليه العمل عند أهل العلم: قال الرتمذي.ص ُدوِر قَ َد َمْي ِه
ُ
 خالد: ويقال، وخالد بن إياس ضعيف عند أهل احلديث.الرجل يف الصالة على صدور قدميه
اهـ.بن إلياس
অ্থব: হেরত আেুর রহমান ইবষন ইিােীদ রহ. হথষক বহণবত, হেরত
আেুল্লাহ ইবষন মাসঊদ রাহে. প্রথম ও তততীি রাকা‘আষত হদ্বতীি
হসজদা হথষক উঠার সমি দুই পাষির অ্গ্রভাষগ ভর কষর দাাঁিাষতন।
- মুসান্নাষফ আেুর রােোক (২৯৬৭), সুনাষন কুবরা বাইহাকী
(২/১২৬), ইমাম বাইহাকী রহ. বষলন, ইবষন মাসঊদ রাহে. হথষক
এ বণবনাহট সহীহ। দাাঁিাষনার এ পদ্ধহতহট সুনাষন হতরহমেীষত (২৮৮)
হেরত আবু হুরাইরা রাহে.-এর সূষত্র হুেূর  ﷺহথষকও বহণবত হষিষি।
তষব বণবনাহটর সনদ দুববল। ইমাম হতরহমেী রহ. বষলন,
ইলষমর আমল এ পদ্ধহতর উপরই।
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ِ
َع ْن وْه ِ
ص ُدوِر
ب بْ ِن َكْي َسا َن قَ َ
ت ابْ َن ُّ
الزبَـ ِْْي ،إِ َذا َس َج َد َّ
الَ « :رأَيْ ُ
الس ْج َد َة الثَّانيَ َة قَ َام َك َما ُه َو َعلَى ُ
َ
قَ َد َمْي ِه» ـ أخرجه أبن أيب شيبة يف «مصنفه» ( )7332قال النيموي :إسناده صحيح[ .آثار السنن
صـ.]623
অ্থব: হেরত ওিাহাব ইবষন কাইসান রহ. বষলন, আহম হেরত ইবষন
েুবাইর রাহে.-ষক হদষিহি, েিন হতহন হদ্বতীি হসজদা হথষক ফাষরগ
হষতন তিন হেভাষব আষিন হসভাষব সরাসহর পাষির অ্গ্রভাষগ ভর
হদষি দাাঁহিষি হেষতন।
- মুসান্নাষফ ইবষন আহব শাইবা (৪০০৫), নীমাভী রহ. বষলন, এর
)সনদ সহীহ। (আসারুসসুনান পত.১৫০
৭৩. (১৪) হাাঁটর
ু উপর হাত হরষি দাাঁিাষনা। হবনা ওেষর েমীষন ভর না
হদওিা।
عن حممد بن جحادة ،عن عبد اْلبار بن وائل،عن أبيه :أن النيب -صلى اهلل عليه وسلم  ،-فذكر
تقعا َكفَّاه.
َ
حديث الصالة ،قال :فلما سجد َوقَـ َعتا ُرْكبتاه إىل األرض قبل أن َ

قيق ،حدثين عاصم بن ُكلَيب ،عن أبيه ،عن النيب -صلى اهلل عليه وسلم -
مهام :وحدثين َش ٌ
قال ٌ
ِ
هنض
 ،مبثل هذا ،ويف حديث أحدمها -وأكربُ ع ْلمي أنه يف حديث حممد بن ُج َحادة :-وإذا َ
هنض على رْك ِ
اعتمد على فَ ِخ ِذه.
بتيه ،و َ
َ
ُ

ـ أخرجه أبو داود يف «سننه» ( ،)893والطرباين يف "الكبْي"  ،)80( /22والبيهقي يف "الكربى"
( .)42 /2وهذا إسناد رجاله ثقات ،إال أهنم تكلموا يف َساع عبد اْلبار من أبيه،قال الذهيب :
قال ابن معني  :ثقة َ ،ل يسمع من أبيه  .و قال غْيه َ :سع [اهـ من الكاشف] ؛فذهب مجهور
احملدثني من ابن معني والبخاري والرتمذي وابن حبان وغْيهم أنه َل يسمع من أبيه ألن أباه مات
و هو ْحل  .ولكن قال املزي :و هذا القول ضعيف جدا  ،فإنه قد صح عنه أنه قال  :كنت
غالما ال أعقل صالة أىب ،ولو مات أبوه وهوْحل َ ،ل يقل هذا القول[.كذا يف هتذيب
الكمال]وكذا قال العالئي يف جامع التحصيل (ص)563 :

www.islamijindegi.com

www.darsemansoor.com Install “Islami Jindegi” App

85

وتعقب عليه احلافظ ابن حجر قائال  :نص أبو بكر البزار على أن القائل  :كنت غالما ال أعقل
صالة أىب هو علقمة بن وائل ال أخوه عبد اْلبار  .اهـقال الراقم  :يبدو أن كالم البزار ليس يف
تعيني القائل؛ إمنا هو فيما أخطأ فيه الراوي أن عبد اْلبار َسع وائل بن علقمة؛ ألن الصحيح
فيه :علقمة بن وائل ال وائل بن علقمة .وليس املراد أن القائل علقمة ال عبد اْلبار ،فقد اتفقت
الروايات أن قائله عبد اْلبار ،وإنق ّدرأن قائله علقمة خيتل املعىن .راجع كالم ابن خزمية يف

«صحيحه» ( )332وكذا كالم ابن حبان يف «صحيحه» ()6815

وقد جاء يف بعض الرواية تصريح َساع عبد اْلبار عن أبيه إال أنه َل يصح كما قال البخاري يف
"التاريخ الكبْي" حبواشي حممود خليل ()13 /6
قال الراقم :فالذي يظهر مما ذكرنا أن عبد اْلبار َل يسمع من أبيه ،وهو الذي ذهب إليه مجهور
احملدثني .إال أن هذا االنقطاع بني عبد اْلبار وأبيه انقطاع صوري ال حقيقي ،ألن عبد اْلبار
أخذ صالة أبيه عن أهل بيته كأمه وأخيه .صرحبه يف غْي واحد من الروايات كما يف صحيح ابن
خزمية ( ، )332وكما عند أيب داود يف «سننه»( ، )652وكما عند البيهقي يف "السنن الكربى"
(.)5196
ولعل هذا وجه تصحيح األئمة حلديثه كما فعل النسائي يف السنن الكربى ( )328قال أبو عبد
الرْحن :عبد اْلبار بن وائل َل يسمع من أبيه ،واحلديث يف نفسه صحيح.اهـوالدارقطين يف «سننه»
ِ
اد ِ
( )6566حديث  :قَ َ ِ
يح  .اهـ انظركيف صحح
ال« :آم َ
ص ْوتَهَُ .ه َذا إِ ْسنَ ٌ َ
ني» َم َّد هبَا َ
صح ٌ
اإلسناد مع وجود االنقطاع.
فخالصة األمر أن الراجح يف السماع عدمه  ،ويف اإلدراك وقوعه ،ويف االنقطاع أنه ال يضره .كأن
أمره أمر أيب عبيدة عن أبيه ابن مسعود رضي اهلل عنه أن الناس يقبلونه .واهلل أعلم .فتحسني
الشيخ شعيب للحديث الذي حنن فيه واقع حمله بالنظر إىل هذه الوجوه  ،قال الشيخ شعيب
األرنؤوط  :حديث حسن ،وهذا إسناد رجاله ثقات إال أنه منقطع ،عبد اْلبار بن وائل َل يسمع
من أبيه وائل بن حجر.اه ـ
অ্থব: হেরত আেুল জাব্বার ইবষন ওিাইল তাাঁর হপতা ওিাইল রাহে.
হথষক বণবনা কষরন, হতহন নামাষের হাদীস বণবনার একপেবাষি
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বষলন,

েিন হুেূর  ﷺহসজদা করষলন,

উভি হাত মাহটষত পিার

আষগ উভি হাাঁটু পিল। হাদীষসর বণবনাকারী হাম্মামও হনজ সনষদ
অ্নুরূপ বণবনা কষরষিন। দুই বণবনাকারীর একজষনর বণবনাি- আমার
প্রবল ধারণা তা মুহাম্মাদ ইবষন জুহাদার বণবনা- আষি, েিন হুেূর ﷺ
দাাঁিাষলন তিন হাাঁটুদ্বষির উপর হাত হরষি ঊরুর উপর ভর কষর
দাাঁিাষলন। - সুনাষন আবু দাঊদ (৮৩৯), তাবারানী কাবীর
২২/(৬০), বাইহাকী কুবরা (২/৯৮)।
এই হাদীষসর বণবনাকারীগণ হনভবরষোগয। তষব হাদীসহবশারদগণ
বণবনাকারী আেুল জাব্বার তাাঁর বাবা ওিাইল রাহে. হথষক শুষননহন বষল
উষল্লি কষরষিন। অ্ষনষক হতা বষলষিন, তাাঁর জষের আষগই তাাঁর
বাবার ইহিকাল হষি োি। তষব এ মতহটষক ইমাম হমেযী, আলািী
রহ.-সহ অ্ন্যান্যরা দুববল আিযা হদষিষিন। কারণ হবশুদ্ধ বণবনাি
আষি, হতহন তাাঁর বাবাষক হপষিষিন। েহদও নামাষের বযাপারগুষলা
বুঝার বিস তাাঁর হিহন। তথাহপ তার বণবনাগুষলাষক মুহাহেসগণ গ্রহণ
কষরষিন। ইমাম নাসািী, দারাকুতনী রহ. সনষদ হবহিন্নতা সষেও
তাাঁর কতক বণবনাষক সহীহ আিযা হদষিষিন। [সুনাষন নাসািী কুবরা
(৯৫৮), সুনাষন দারাকুতনী (১২৭১)] এর কারণ সম্ভবত এই হে,
আেুল জাব্বার রহ. হষিন একজন সাহাবীর সিান। হতহন বণবনাকারী
হহষসষবও হবশ হবশ্বি। তার বণবনাগুষলাও এমন অ্দ্ভুত নি হে,
অ্ন্যান্য রাবীষদর বণবনার সাষথ হমল িাি না। তািািা এই হবহিন্নতা
আসষল বাহহ্ক; আদষত এিাষন হবহিন্নতা হনই। কারণ আেুল
জাব্বার হনষজই নামােসংক্রাি একাহধক বণবনাি বষলষিন হে, হতহন
হসসব তাাঁর বি ভাই আলকামা রহ., তাাঁর আম্মা ও পহরবাষর অ্ন্যান্য
সদস্যষদর কাি হথষক শুষনষিন। এর হথষক এটাও বুঝা োি হে,
তাাঁষদর টষর এই হবেিগুষলার ভাল চচবা হিল। এসব কারষণ তাাঁর এ
বণবনা গ্রহণ করষত অ্সুহবধা হনই। তাই শাষিি শুিাইব আরনাঊত রহ.
এ বণবনাহটষক হাসান বষলষিন।
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وأما النهي عن االعتماد على األرض فروي عن علي رضـ قال ابن أيب شيبة :
ائيَ ،ع ْن أَِيب ُج َحْيـ َفةََ ،ع ْن
الر ْْحَ ِن بْ ِن إِ ْس َح َ
َح َّدثـَنَا أَبُو ُم َعا ِويَةََ ،ع ْن َعْب ِد َّ
اقَ ،ع ْن ِزيَ ِاد بْ ِن َزيْ ٍد ُّ
الس َو ِّ
السن َِّة ِيف َّ ِ
ِ
ني ْاألُولَيَـ ْ ِ
الرْك َعتَـ ْ ِ
ني أَ ْن َال يَـ ْعتَ ِم َد
َعلِ ٍّي قَ َ
ض َّ
ال« :إِ َّن ِم َن ُّ
الر ُج ُل ِيف َّ
الص َالة الْ َمكْتُوبَة إِ َذا نَـ َه َ
ِ
بِي َديْ ِه َعلَى ْاألَر ِ ِ
ِ
يع»
ْ
َ
ض ،إَّال أَ ْن يَ ُكو َن َشْي ًخا َكب ًْيا َال يَ ْستَط ُ
أخرجه يف «مصنفه» ( )9338وأخرجه أيضا ابن املنذر يف "األوسط" ( )6233وقالَ :وبِِهي اهـ ،والبيهقي يف "الكربى"( .)5865وهذا إسناد فيه أبو شيبة الواسطي
قَ َ
َّخعِ ُّي َوالثـ َّْوِر ُّ
ال الن َ
وهو ضعيف ،إال أن حديث وائل املذكور مبنزلة الشاهد له  ،ألن الوضع على الفخذ مانع من
االعتماد على األرض .ويشهد له أيضا رواية ابن مسعود (مرت يف مسألة  ، )65ألن االعتماد
على صدور القدمني مانع من االعتماد على األرض .قال احلليب يف «غنية املتملي» (صـ:)959
فإذا فرغ من السجدة الثانية ينهض قائما على صدور قدميه  ،وال يقعد وال يعتمد بيديه على
األرض عند النهوض إال من عذر  ،بل يعتمد بيديه على ركبتيه.اهـ
অ্থব: হেরত আলী রাহে. বষলন, ফরে নামাষের একহট সুন্নাত বা
হনিম হষলা- হকউ েিন দুই রাকা‘আত হশষে দাাঁিাষব তিন দুই হাত
দ্বারা েমীষন ভর করষব না। তষব এমন বতদ্ধ হষল হভন্ন কথা, হে হকনা
েমীষন ভর করা িািা দাাঁিাষত পাষর না।
- মুসান্নাষফ ইবষন আহব শাইবা (৩৯৯৮), আল আওসাত ইবনুল
মুনহের (১৫০৯), ইবনুল মুনহের রহ. বষলন, ‘ইবরাহীম নািািী
এবং সুহফিান সাওরী রহ.-এর বক্তবযও এহট।’ এই বণবনার সনদ
দুববল। তষব হেরত ওিাইল ইবষন হুজর রাহে.-এর পুষববাক্ত বণবনা এবং
(৭২) নং মাসআলাি ইবষন মাসঊদ রাহে.-এর বণবনা এই বণবনার
বক্তবযষক সমথবন কষর। তাই এহট আমলষোগয হষত হকান সমস্যা
হনই।
আল্লামা হালাবী রহ. বষলন, হদ্বতীি হসজদা হশে কষর েিন উষঠ
দাাঁিাষব তিন পাষির অ্গ্রভাষগর উপর ভর কষর দাাঁিাষব। দাাঁিাষনার
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আষগ হবনা ওেষর বসষব না বা েমীষন হাত হদষি ভর হদষব না। বরং
দুই হাাঁটুর উপর ভর হদষি দাাঁিাষব। (শরহুল মুনিা পত.৩২৩)
৭৪. (১৫) হসজদা হষত হসনা ও মাথা স্বাভাহবক হসাজা হরষি সরাসহর
দাাঁিাষনা, শরীষরর উপহরভাগ নুইষি না হদওিা।
 عن النعمان بن،  عن حممد بن عجالن،  حدثنا أبو خالد األْحر:)قال ابن أيب شيبة (ط عوامة
 فكان إذا رفع،  أدركت غْي واحد من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم:  قال، أيب عياش
. قام كما هو وَل ُيلس، رأسه من السجدة يف أول ركعة والثالثة
. وإسناده حسن: قال النيموي،)7055( »ـ أخرجه يف «مصنفه
অ্থব: হেরত নু’মান ইবষন আইিাশ রহ. বষলন, আহম একাহধক
সাহাবাষক হপষিহি। (তাাঁষদর হকউ) েিন প্রথম ও তততীি রাকা‘আষত
হসজদা হথষক মাথা উঠাষতন, হেভাষব আষিন হসভাষব না বষস
দাাঁহিষি হেষতন।
- মুসান্নাষফ ইবষন আহব শাইবা (৪০১১), আল্লামা নীমাভী রহ.
বষলন, এর সনদ হাসান। [আসারুসসুনান পত.১৫০]
 عن إبراهيم،  عن الزبْي بن عدي،  عن سفيان،  حدثنا عبد الرْحن بن مهدي: قال ابن أيب شيبة
. أنه كان يسرع القيام يف الركعة األوىل من آخر سجدة:
. وهذا إسناد رجاله ثقات.)7050( »أخرجه يف «مصنفهঅ্থব: হেরত ইবরাহীম নািািী রহ. হথষক বহণবত, হতহন প্রথম
রাকা‘আষত হদ্বতীি হসজদা হষত দ্রুত দাাঁহিষি হেষতন। - মুসান্নাষফ
ইবষন আহব শাইবা (৪০১০), এ বণবনার রাবীগণ হনভবরষোগয।
এিাষন লিণীি হে, দ্রুত দাাঁহিষি হগষল শরীষরর উপহরভাগ বাাঁহকষি
দাাঁিাষনা সম্ভব নি, তাই শরীষরর উপহরভাগ বাাঁহকষি হসজদা হষত
উঠষব না। তািািা হসজদাি হে ধারাক্রষম োওিা হি উঠার সমি তার
উষটা ধারা অ্নুসরণ করষত হি, ো আমরা (৬৩) নং মাসআলাি
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উষল্লি কষরহি। আর হসজদাি োওিার সমি শরীষরর উপহরভাগ নুইষি
হদওিা হঠক নি। এহট নামাষে কাময ‘িুশু’ ও ‘ওিাকার’ বা গাম্ভীেব
ও হস্থরতার পহরপন্থী। হেরত ইবষন মাসঊদ রাহে. হথষক সহীহ সনষদ
বহণবত আষি, নামাষে গাম্ভীেব বজাি রাষিা। [হকতাবুল আসার, ইমাম
মুহাম্মাদ রহ. (আল জামউ’ বাইনাল আসার, হাদীস নং ৬৯),
হকতাবুল আসার, ইমাম আবু ইউসুফ রহ. (২৫৬)] আরও দ্রষ্টবয (৪১)
নং মাসআলা।
মাসাহিষল কুঊদ (ববঠক) ২০ হট
বসা অ্বস্থাি ১২ কাজ
৭৫. (১) বাম পা হবহিষি তার উপর বসা।
৭৬. (২) ডান পা হসাজাভাষব িািা রািা।
إلىأن... كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم «يستفتح الصالة بالتكبْي: قالت،عن عائشة
 وكان يقول يف كل ركعتني، َل يسجد حىت يستوي جالسا،وكان إذا رفع رأسه من السجدة:قال
»أخرجه مسلم يف «صحيحه- .اخل...، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمىن،التحية
)738(
অ্থব: হেরত আহিশা রাহে. হথষক বহণবত,

হতহন বষলন,

হুেূর ﷺ

তাকবীষরর মাধযষম নামাে শুরু করষতন। (একটু সামষন হগষি বষলন)
েিন হতহন হসজদা হথষক মাথা উঠাষতন তিন হসাজা হষি না বষস
হদ্বতীি হসজদা করষতন না।... এবং হতহন বাম পা হবহিষি হদষতন আর
ডান পা িািা রািষতন। - সহীহ মুসহলম (৪৯৮)।
৭৭. (৩) ডান পাষির আেুলসমূহ হকবলার হদষক মুহিষি রািা।
 واستقباله بأصابعها، «من سنة الصالة أن تنصب القدم اليمىن: عن أبيه قال،عن عبد اهلل بن عمر
.»القبلة واْللوس على اليسرى
)625 (أثار السنن صـ. إسناده صحيح:) قال النيموي6628( »ـ أخرجه النسائى يف «سننه
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يف الدر املختار [( :]238 /6وبعد فراغه من سجديت الركعة الثانية يفرتش) الرجل (رجله اليسرى)
فيجعلها بني أليتيه (وُيلس عليها وينصب رجله اليمىن ويوجه أصابعه) يف املنصوبة (حنو القبلة)
هو السنة يف الفرض والنفل.
قال العالمة الشامي يف الرد احملتار :قوله (يف املنصوبة) أي األصابع الكائنة يف الرجل املنصوبة.
قال يف السراج :يعين رجله اليمىن ألن ما أمكنه أن يوجهه إىل القبلة فهو أوىل .اهـ .وصرح بأن
املراد اليمىن يف املفتاح واخلالصة واخلزانة ،فقوله يف الدرر رجليه بالتثنية فيه إشكال ألن توجيه
أصابع اليسرى املفرتشة حنو القبلة تكلف زائد كما يف شرح الشيخ إَساعيل ،لكن نقل القهستاين
مثل ما يف الدرر عن الكايف والتحفة ،مث قال فيوجه رجله اليسرى إىل اليمىن وأصابعها حنو القبلة
بقدر االستطاعة .اهـ .تأمل  .اهـ قلت :لكن احلديث صريح يف توجيه أصابع اليمىن حنو القبلة
واْللوس على اليسرى ،فكان ما يف الدر أوىل .واهلل أعلم.
অ্থব: হেরত আেুল্লাহ ইবষন উমর রাহে. হথষক বহণবত , হতহন তাাঁর
হপতা হেরত উমর রাহে. হথষক বণবনা কষরন হতহন বষলন, নামাষের
সুন্নাত হষলা ডান পা িািা হরষি এর আেুলগুষলা হকবলার হদষক কষর
রািা এবং বাম পাষির উপর বসা। - নাসািী (১১৫৮), আল্লামা
নীমাভী রহ. বষলন, এই হাদীষসর সনদ সহীহ। (আসারুসসুনান পত.
)১৫২
৭৮. (৪) উভি হাত ঊরুর উপর (হাষতর আেুষলর মাথা) হাাঁটু বরাবর
)হবহিষি রািা। (হাষতর আেুলসমূহ স্বাভাহবক অ্বস্থাি রািা।
عن ابن عمر « :أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان إذا جلس يف الصالة وضع يديه على ركبتيه،
ورفع إصبعه اليمىن اليت تلي اإلهبام ،فدعا هبا ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها»
ـ أخرجه مسلم يف «صحيحه» ()283؛ والنسائي يف "اجملتىب" ()6513؛ وأْحد يف «مسنده»
( )1978ويف رواية ابن الزبْي رضـ عند مسلم (« )263ويلقم كفه اليسرى ركبته» وقد علق عليه
منال علي القاري قائال :أي أحيانا[ .املرقاة  ]265/5وتبعه العالمة شبْي أْحد العثماين يف "فتح
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 وهذا بظاهره يغاير صفة: باسطها عليها:) وقال العالمة العثماين حتت قوله793/5(."امللهم
. واهلل أعلم. أي أحيانا: يندفع التغاير بقوله: اهـ قال الراقم.اإللقام
 ألن التفريج سنة،أما أصابع اليدين فترتك على حاهلا؛ ال تفرج كل التفريج وال تضم كل الضم
)ـ761/6(" فلذا قال احلصكفي يف "الدر.الركوع والضم سنة السجود خبالف بقية أحوال الصالة
اهـ. [وتفريج أصابعه] وال يندب التفريج إال هنا وال الضم إال يف السجود:عند بيان سنن الركوع ـ
 وقال احلصكفي يف. ويفرج أصابعه ال كل التفريج:)958وقد قال احلليب يف "شرح املنية" (صـ
 ويبسط أصابعه) مفرجة، (ويضع ميناه على فخذه اليمىن ويسراه على اليسرى:)238 /6(""الدر
.قليال (جاعال أطرافها عند ركبتيه) وال يأخذ الركبة هو األصح لتتوجه للقبلة
অ্থব: হেরত ইবষন উমর রাহে. হথষক বহণবত, হুেূর  ﷺেিন নামাষে
বসষতন তিন দুই হাত দুই হাাঁটুর উপর রািষতন এবং বতদ্ধােুল সংলগ্ন
আেুল (তথা শাহাদাত আেুল) উহঠষি ইশারা করষতন। তিন তাাঁর বাম
হাত বাম হাাঁটুর উপর হবিাষনা অ্বস্থাি থাকত। - সহীহ মুসহলম
(৫৮০); সুনাষন নাসািী (১২৬৯); মুসনাষদ আহমাদ (৬৩৪৮)
এই হাদীষস নামাষে বসার তরীকা উষল্লি করা হষিষি। প্রথষম বলা
হষিষি, হুেূর  ﷺবসা অ্বস্থাি হাত হাাঁটুর উপর রািষতন। কীভাষব
রািষতন তা বাম হাষতর হিষত্র স্পষ্ট করা হষিষি হে, তা হবিাষনা
থাকত। আর হাত হাাঁটুর উপর হবহিষি রািষল আেুষলর মাথাগুষলা হাাঁটু
বরাবর থাষক। হস সাষথ এর মাধযষম আেুষলর মাথাগুষলাও
হকবলাষরাি হষি োি। আর নামাষে অ্েপ্রতযে হকবলাষরাি করার
হবষশে গুরুত্ব আষি। (১ ও ১২ নং মাসআলা দ্রষ্টবয) অ্বশ্য সহীহ
মুসহলষমর (৫৭৯) একহট বণবনাি আষি, হুেূর  ﷺবসা অ্বস্থাি হাাঁটুষক
করতলগত কষরষিন। অ্থবাৎ আেুষলর মাথা হকিুটা নাহমষি হদষিষিন।
হমাল্লা আলী কারী রহ. বষলন, এটা কিষনা কিষনা কষরষিন। এবং
হতহন ইবষন হাজার হাইতামী রহ. হথষক উদ্ধতত কষরন হে, আেুলসমূহ
হাাঁটু বরাবর রািা ‘কামাষল সুন্নাত’ বা সুন্নাষতর উচ্চমাগব । আর হাাঁটুষক
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;করতলগত করা ‘আসষল সুন্নাত’ বা সুন্নাতসম্মত পদ্ধহতর অ্িগবত
হিলাষফ সুন্নাত নি। (হমরকাত ২/৫৭২) আর এ অ্বস্থাি হাষতর
আেুলগুষলা স্বাভাহবক ফাাঁকা রািষব। কারণ আেুলসমূহ পুষরাপুহর
হমহলষি হদওিা হসজদার সুন্নাত, আর পুষরাপুহর ফাাঁকা রািা রুকুর
সুন্নাত। কাষজই অ্ন্যান্য অ্বস্থাি আেুলগুষলা স্বাভাহবক রািষব।
)(শরহুল মুনিা, পত.৩২৮; দুরষর মুিতার ১/৫০৮
৭৯. (৫) বসা অ্বস্থাি মাথা ও হপঠ স্বাভাহবক হসাজা হরষি নজর দুই
হাাঁটর
ু মাষঝর হদষক রািা।
৮০. (৬) তাশাহহুষদর ইশারার সমি নজর ইশারার হদষক অ্থবাৎ
শাহাদাত আেুষলর হদষক রািা।
عن جابر بن َسرة ،قال :خرج علينا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال« :ما يل أراكم رافعي
أيديكم كأهنا أذناب خيل شس؟ اسكنوا يف الصالة» إخل
أخرجه مسلم يف «صحيحه» (.)793قال شريك بن عبد اهلل النخعي :ينظر يف القيام إىل موضع السجود ،ويف الركوع إىل قدميه ،ويف
السجود إىل أنفه ،ويف قعوده إىل حجره[.خمتصر اختالف العلماء  .]533/6وقال اإلمام
الطحاوي يف خمتصره (شرح خمتصر الطحاوي للجصاص " :)178/ 6واألفضل للمصلي أن يكون
نظره يف قيامه إىل موضع سجوده ،ويف ركوعه إىل قدمه ،ويف سجوده إىل أنفه ،ويف قعوده إىل
حجره" .قال اْلصاص يف شرحه :األصل فيه قول اهلل عز وجل :الذين هم يف صالهتم خاشعون
 :قيل يف معين اخلشوع :أنه السكون .ويدل عليه قول النيب صلى اهلل عليه وسلم يف حديث جابر
بن َسرة رضي اهلل عنه" :اسكنوا يف الصالة ".وظاهر اآلية واخلرب يقتضي منع تكلف النظر إىل
غْي املوضع الذي يقع بصره عليه يف هذه األحوال من غْي كلفة .ومعلوم أن القائم مىت َل يتكلف
النظر إىل غْي املوضع الذي يقع بصره عليه ،كان منتهى بصره إىل موضع سجوده ،ويف ركوعه يقع
بصره إىل قدميه ،ويف سجوده إىل أنفه ،ويف قعوده إىل حجره .هذا إذا خلى بنفسه سوم طبيعته،
وال يقع بصره يف هذه األحوال إىل غْي هذه املواضع إال بالتكلف ،فال ينبغي أن يفعل ذلك؛ ألنه

www.islamijindegi.com

www.darsemansoor.com Install “Islami Jindegi” App

93

 وكذا التكلف يف هيئة اْللوس بتقومي الصلب أو تعوُيه:اهـ قال الراقم.ينايف اخلشوع والسكون
. بل ينبغي االعتدال فيه،ينايف اخلشوع والسكون
অ্থব: হেরত জাষবর ইবষন সামুরা রাহে. বষলন,

হুেূর  ﷺআমাষদর

হনকট তাশরীফ আনষলন। অ্তঃপর বলষলন, কী বযাপার অ্বাধয
হটািার হলষজর মত হতামাষদরষক হাত উঠাষত হদিহি! নামাষে হস্থর
থাষকা। - সহীহ মুসহলম (৪৩০)
হেরত শরীক ইবষন আেুল্লাহ আন-নািািী রহ. বষলন, দাাঁিাষনা
অ্বস্থাি হসজদার জািগাি, রুকু অ্বস্থাি পাষির হদষক, হসজদা
অ্বস্থাি নাষকর হদষক এবং বসা অ্বস্থাি হকাষলর হদষক তথা দুই হাাঁটুর
মাষঝ দতহষ্ট রািষব। [মুিতাসারু ইিহতলাহফল উলামা (১/২০০)] ইমাম
ত্বহাবী রহ.-ও অ্নুরূপ বষলষিন।
হেভাষব উপষরর হাদীস হথষক মাসআলাহট বুঝা োি: ইমাম জাসসাস
রহ. এর বযািযাি বষলষিন, আিাষত হনষদবহশত ‘িুশু’ তথা হবনম্র
হওিা এবং হাদীষস হনষদবহশত ‘সুকুন’ তথা হস্থরতার দাবী এটাই হে,
নামাষের হবহভন্ন অ্বস্থাি দতহষ্ট অ্কতহত্রমভাষব হেিাষন পষি হসিাষনই
রািষব। আর জানা কথা, দাাঁিাষনা, বসা, রুকু ও হসজদাি দতহষ্ট
উহল্লহিত স্থানগুষলাষতই থাষক। অ্ন্যহদষক হফরাষত হষল কতহত্রমভাষব
হফরাষত হি। আর এটা ‘িুশু’ ও ‘সুকুষন’র হিলাফ। [শরহু
মুিতাসাহরত ত্বহাবী (১/৬৪৮)] অ্নুরূপ কতহত্রমভাষব হপঠ একদম িািা
কষর হদওিা অ্থবা অ্লসতাবশত হপঠ বাাঁহকষি হদওিা দুষটাই “িুশু’
ও সুকুন” এর হিলাফ। তাই স্বাভাহবক রািষব।
 «أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان إذا قعد يف، عن أبيه،عن عامر بن عبد اهلل بن الزبْي
.» وأشار بالسبابة ال ُياوز بصره إشارته،التشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى
) وترجم له بـ"باب موضع البصر عند اإلشارة وحتريك6562( »أخرجه النسائي يف «سننه
 وابن حبان،)668( » وابن خزمية يف «صحيحه،)5368( " وأبو عوانة يف "مستخرجه،"السبابة
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 ذكر النظر إىل: وترجم له بقوله،)6298( " وابن املنذر يف "األوسط،)6377( »يف «صحيحه
)6613( » وقد أخرج النسائي حديث ابن عمر يف «سننه.السبابة عند اإلشارة هبا يف التشهد
 فوضع يده اليمىن على فخذه اليمىن وأشار بإصبعه اليت تلي اإلهبام يف: وفيه،بإسناد رجاله ثقات
. هكذا رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يصنع: مث قال. القبلة ورمى ببصره إليها أو حنوها
 ورمى ببصره إليهاـ أن: قد وضح برتاجم أبواب هؤالء األئمة ومبا يف حديث ابن عمر: قال الراقم
" [يراجع ملزيد التفصيل "الفيض السمائي. واهلل أعلم.النظر إىل املسبحة عند اإلشارة يف التشهد
]23،66/5 للشيخ زكريا رْحه اهلل
অ্থব: হেরত আেুল্লাহ ইবষন েুবাইর রাহে. হথষক বহণবত,

হুেূর ﷺ

েিন তাশাহহুষদর জন্য বসষতন, তিন বাম হাত বাম উরুর উপর
রািষতন এবং শাহাদাত আেুল দ্বারা ইশারা করষতন। তিন তাাঁর দতহষ্ট
ইশারার স্থান তথা শাহাদাত আেুলষক অ্হতক্রম করষতা না।
- সুনাষন নাসািী (১২৭৫), তাাঁর হশষরানাম হষি, ‘আেুল নাহিষি
ইশারার সমি দতহষ্ট রািার স্থান সম্পহকবত অ্ধযাি’; মুসতািরাষজ আবু
আওিানা (২০১৮), সহীহ ইবষন িুোইমা (৭১৮), সহীহ ইবষন
হহব্বান (১৯৪৪), আল আওসাত ইবনুল মুনহের (১৫৩৮), তাাঁর
হশষরানাম হষি, ‘তাশাহহুষদ শাহাদাত আেুল দ্বারা ইশারার সমি
হসহদষক দতহষ্ট হদওিা সম্পহকবত অ্ধযাি।
সুনাষন নাসািীষত (১১৬০) হেরত ইবষন উমর রাহে.-এর বণবনাি
আষরকটু পহরষ্কারভাষব হবেিহট আষি হে, হতহন ডান হাত ডান উরুর
উপর রািষলন। এরপর বতদ্ধােুল সংলগ্ন (শাহাদাত) আেুল দ্বারা
হকবলার হদষক ইশারা করষলন এবং হসহদষক দতহষ্টপাত করষলন।
এরপর বলষলন, আহম হুেূর  ﷺ-হক এমনহট করষত হদষিহি।
হমাটকথা মুহাহেসগষণর হশষরানাম এবং ইবষন উমর রাহে.-এর বণবনার
শে হথষক স্পষ্ট হে, ইশারার স্থাষন তথা শাহাদাত আেুষলর হদষক
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তিনই তাকাষব েিন ইশারা করষব। আরও হবিাহরত হদিুন,
‘আলফাইজুসসামািী’ ২/৫০, ৭১।
৮১. (৭) আত্তাহহিযাতু পিা।
 ويسلم بعضنا، ونسمي، التحية يف الصالة: كنا نقول: قال،عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه
 التحيات هلل والصلوات: " قولوا: فقال، فسمعه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم،على بعض
، السالم علينا وعلى عباد اهلل الصاحلني، السالم عليك أيها النيب ورْحة اهلل وبركاته،والطيبات
 فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على،أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن حممدا عبده ورسوله
.كل عبد هلل صاحل يف السماء واألرض
)73 ،735( » ومسلم يف «صحيحه، )6535،1593( »ـأخرجه البخاري يف «صحيحه
অ্থব: হেরত আেুল্লাহ ইবষন মাসঊদ রাহে. হথষক বহণবত, আমরা
নামাষে ‘আততাহহিযাতু’ [ কারও শাহি ও কলযাণ কামনামূলক/
স্তুহতবাচক উষল্লি/ অ্হভবাদন (দ্র.ফাতহুল বারী ৮৩১ নং হাদীষসর
বযািযা)] পিতাম এবং নাম উষল্লি করতাম। এষক অ্পষরর নাষম
সালাম হদতাম। একবার হুেূর  ﷺএটা শুনষলন। তিন আমাষদরষক
বলষলন, হতামরা বষলা- “আত্তাহহিযাতু হলল্লাহহ ওিাসসলাওিাতু
ওিাত্বত্বহিযবাতু,
আসসালামু ‘আলাইকা আইিুহাননাহবিুয
ওিারাহমাতুল্লাহহ ওিা বারাকাতুহু, আসসালামু ‘আলাইনা ওিা ‘আলা
ইবাহদল্লাহহস সাহলহীন, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওিাআশহাদু
আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওিা রাসূলুহু।” হকননা েিন হতামরা এটা
করষল তিন আসমান ও েমীষনর প্রষতযক হনক বাোষক সালাম
করষল। - সহীহ বুিারী (১২০২, ৬২৩০), সহীহ মুসহলম (৪০,
৪০২)।
উষল্লিয, এিাষন নমুনা হহষসষব উচ্চারণ হদওিা হষিষি। সহীহ
উচ্চারণ অ্বশ্যই হকান আষলম বা কারীর কাষি হশষি হনষত হষব।
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৮২. (৮) ‘আশহাদু’ বলার সষে সষে মধযমা ও বতদ্ধােুহলর মাথা
একসাষথ হমহলষি এবং অ্নাহমকা ও কহনষ্ঠােুল মুহিষি হরষি হালকা
(ষগালক/ বতত্ত) বাাঁধা।
 عن،  عن عاصم بن كليب،  حدثنا عبد اهلل بن إدريس،  حدثنا علي بن حممد: قال ابن ماجه
،أبيه
 ورفع،  رأيت النيب صلى اهلل عليه وسلم قد حلق اإلهبام والوسطى:  قال، عن وائل بن حجر
. يدعو هبا يف التشهد، اليت تليهما
 هذا:)991( ]) قال البوصْيي يف "مصباح الزجاجة" [دار العربية365( »أخرجه يف «سننه
») وأيب داود يف «سننه6683( " ويف رواية النسائي يف "الكربى.إسناد صحيح رجاله ثقات
 وأشار بشر، ورأيته يقول هكذا، وقبض ثنتني وحلق: به،) من طريق بشر عن عاصم651(
.» وحلق اإلهبام والوسطى،بالسبابة من اليمىن
অ্থব: হেরত ওিাইল ইবষন হুজর রাহে. হথষক বহণবত, হতহন বষলন,
আহম হুেূর  ﷺ-হক হদষিহি, হতহন বতদ্ধােুহল ও মধযমা হদষি বতত্ত
বাহনষিষিন এবং তাশাহহুষদর মষধয আল্লাহর একত্ববাষদর হনষদবশ
করত এ দুষটার সংলগ্ন (তথা শাহাদাত) আেুল উহঠষিষিন।
- সুনাষন ইবষন মাজাহ (৯১২), আল্লামা বুসীরী রহ. বষলন, এ
হাদীষসর সনদ সহীহ, এর বণবনাকারীগণ হনভবরষোগয। ইমাম নাসািী
রহ. এই হাদীসহট হনজ ‘সুনাষন কুবরা’ি (১১৮৯) বণবনা কষরন।
হসিাষন আষি, হতহন দু’ আেুল মুহিষি হদষলন এবং বতত্ত বানাষলন।
বণবনাকারী বষলন, হবশর (তার উদ্ধবতন বণবনাকারী) এটা কষর
হদিাষলন- ডান হাষতর শাহাদাত আেুল দ্বারা ইশারা করষলন এবং
মধযমা ও বতদ্ধােুল দ্বারা বতত্ত বানাষলন।
 كان إذا: أنه قال [بعد أن ذكر قصة] قال عبد اهلل بن عمر،عن علي بن عبد الرْحن املعاوي
.وقبض أصابعه كلها،جلس يف الصالة وضع كفه اليمىن على فخذه اليمىن
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ـ أخرجه مسلم يف «صحيحه» ( )283ومالك يف "املوطأ" [برواية اإلمام حممد  ،حتقيق د .تقي
الدين الندوي] ) (672قال حممد  :وبصنيع رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم يأخذ [ويف رسالة
منال علي القاري :نأخذ] وهو قول أيب حنيفة  -رْحه اهلل تعاىل.اهـ
وقال الكمال ابن اهلمام يف "فتح القدير" ( )565/6بعد أن ذكر احلديث املذكور :وال شك أن
وضع الكف مع قبض األصابع ال يتحقق ،فاملراد واهلل أعلم وضع الكف مث قبض األصابع بعد
ذلك عند اإلشارة ...اهـوقال علي القاري يف رسالته " تزيني العبارة لتحقيق اإلشارة "  :والصحيح
املختار عند مجهور أصحابنا أن يضع كفيه على فخذيه مث عند وصوله إىل كلمة التوحيد يعقد
اخلنصر والبنصر وُيلق الوسطى واإلهبام ويشْي باملسبحة رافعا هلا عند النفي واضعا عند اإلثبات
مث يستمر ذلك ألنه ثبت العقد عند ذلك بال خالف وَل يوجد أمر بتغيْيه  .فاألصل بقاء الشيء
على ما هو عليه  .انتهى (راجع رفع الرتدد يف عقد األصابع عند التشهد يف جمموع رسائل ابن
عابدين )697/6
 েিনﷺ অ্থব: হেরত আেুল্লাহ ইবষন উমর রাহে. হথষক বহণবত, হুেূর
নামাষে বসষতন তিন ডান ‘কাফ’ ( করতল বা হাষতর তালু) ডান
ঊরুর উপর রািষতন এবং সমুদি আেুল মুহিষি হদষতন।
- সহীহ মুসহলম (৫৮০), মুিাত্তা মুহাম্মাদ (১৪৫) ইমাম মুহাম্মাদ রহ.
ু এর কমবপদ্ধহত আমরা গ্রহণ কহর, এবং ইমাম আবﷺ বষলন, হুেূর
হানীফা রহ. এর বক্তবযও এহট।
আল্লামা ইবনুল হুমাম রহ. এই হাদীসহট উষল্লি কষর বষলন,
হনঃসষেষহ সমুদি আেুল মুহিষি হদষি ‘কাফ’ ( করতল বা হাষতর
তালু হাাঁটুর উপর) রািা সম্ভব নি। (ষকননা, তিন হতা মুহষ্ঠবদ্ধ হষি
তালুহট আেুষলর মষধয ঢাকা পিষব) সুতরাং এই হাদীষসর উষেশ্যআল্লাহ সববজ্ঞানী- প্রথষম ‘কাফ’ ( করতল বা হাষতর তালু) রািা
]এরপর ইশারার সমি আেুল হমািাষনা। [ফাতহুল ক্বদীর ১/২৭২
হমাল্লা আলী কারী রহ. বষলন, অ্হধকাংশ হানাফী ফুকাহাষি হকরাষমর
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হনকট সহঠক ও বহরত পদ্ধহত হষলা, প্রথষম দুই হাত ঊরুদ্বষির উপর
রািষব। কাহলমাষি তাওহীদ/শাহাদাত (আশহাদু...) পেবি হপৌাঁষি
অ্নাহমকা ও কহনষ্ঠা মুহিষি হদষব আর মধযমা ও বতদ্ধােুহল হদষি বতত্ত
বানাষব। এরপর শাহাদাত আেুল দ্বারা এভাষব ইশারা করষব হে,
‘নফী’ ( লা ইলাহা)-র সমি আেুল (সামান্য) উঠাষব (হেন আেুষলর
মাথা হকবলার হদষক থাষক) এবং ‘ইসবাত’ ( ইল্লাল্লাহ)-র সমি আেুল
(হাষতর বাাঁধন হঠক হরষি স্বাভাহবকভাষব) নাহমষি রািষব (এষত
আেুষলর মাথা হাাঁটুষত লাগষব না)। অ্তঃপর এ অ্বস্থাি (হাত বাাঁধা
অ্বস্থা) বহাল থাকষব। কারণ একবার হাত বাাঁধা হষিষি
সুহনহিতভাষব। এরপর এ অ্বস্থা পহরবতবষনর হকান হনষদবশনা পাওিা
োিহন। আর স্বাভাহবক হষলা, হকান হকিু হেভাষব আষি হসভাষবই
থাকা (মাজমুআষি রাসাষিষল ইবষন আহবদীন ১/১৩৪)
উষল্লিয, এ হাদীষস ইশারার সমি সমি আেুল মুহিষি হদওিার কথা
বলা হষিষি। এহটও সুন্নাহসম্মত একহট পদ্ধহট। তষব প্রথম হাদীষস হে
পদ্ধহত এষসষি তা অ্হধক প্রহসদ্ধ। (দ্র. হসআিা ২/২২০)
৮৩. (৯) ‘লা ইলাহা’ বলার সমি শাহাদাত আেুল সামান্য উাঁচু কষর
হকবলার হদষক ইশারা করা। অ্তঃপর ‘ইল্লাল্লাহ’ বলার সমি (হাষতর
বাাঁধন না িুষল) স্বাভাহবকভাষব নাহমষি রািা (এষত শাহাদাত আেুষলর
মাথা হাাঁটুষত লাগষব না)।
 وال، «أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يشْي بأصبعه إذا دعا، أنه ذكر،عن عبد اهلل بن الزبْي
]289/5 [املرقاة. إسناده صحيح:) وقال النووي383( » ـ أخرجه أبو داود يف «سننه.ُيركها
 وعن احللواين يقيم اإلصبع عند الإله ويضعها عند إال اهلل ليكون الرفع للنفي: قال ابن اهلمام
]565/6 [فتح القدير.والوضع لإلثبات
অ্থব: হেরত আেুল্লাহ ইবষন েুবাইর রাহে. হথষক বহণবত, হতহন উষল্লি
কষরন, হুেূর  ﷺতাশাহ্হহুষদ েিন আল্লাহর একত্ববাষদর অ্ংশ (লা
ইলাহা ইল্লাল্লাহ...দ্র. হমরকাত ২/৫৭২) পিষতন তিন আেুল দ্বারা
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ইশারা করষতন, তষব তা নািাষতন না। - সুনাষন আবু দাঊদ
(৯৮৯), ইমাম নববী রহ. বষলন, এর সনদ সহীহ।
আল্লামা ইবনুল হুমাম রহ. বষলন, ইমাম হালওিানী রহ. হথষক
বহণবত, ‘লা ইলাহা’ বলার সমি আেুল উঠাষব এবং ‘ইল্লাল্লাহ’ বলার
সমি নামাষব হেন আেুল উঠাষনা আল্লাহ বযতীত অ্ন্য সব হকিুষক
অ্স্বীকার এবং আেুল নামাষনা একমাত্র আল্লাহ তা‘আলাষক স্বীকার
)কষর হনওিার প্রহত হনষদবশ কষর। (ফাতহুল ক্বদীর ১/২৭২
ض َع يَ َدهُ الْيُ ْم َىن َعلَى
عن علي بن عبد الرْحن املعاوي قال [بعد أن ذكر قصة] :قَ َ
ال ابن عمر :فَـ َو َ
ِِ
ِ ِ
ُصبُعِ ِه الَِّيت تَلِي ِْ
ال:
ص ِرِه إِلَْيـ َها أ َْو َْحن ِوَهاُ ،مثَّ قَ َ
فَ ِخذه الْيُ ْم َىنَ ،وأ َ
َش َار بِأ ْ
اإلبْـ َه َام ِيف الْقْبـلَةَ ،وَرَمى بِبَ َ
ِ
«ه َك َذا رأَيت رس َ ِ
صنَ ُع».
صلَّى اهللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم يَ ْ
ول اللَّه َ
َ َْ ُ َُ

ـ أخرجه النسائي يف «سننه» ( ،)6613وابن خزمية «صحيحه» ( ،)663وأبو عوانة يف
"مستخرجه" ( ،)5366وابن حبان يف «صحيحه» ( )6376وترجم بقولهِ :ذ ْكر الْبـي ِ
ان بِأ َّ
َن
ُ ََ
اإل َشارةَ بِ َّ ِ ِ
ب أَ ْن تَ ُكو َن إِ َىل الْ ِقْبـلَ ِة،والبيهقي يف "الكربى" ( )5683وترجم بقوله :باب
ِْ َ
السبَّابَة َُي ُ
ِ
اخلز ِ
اع ّيَ ،ع ْن أَبِ ِيه عند أْحد يف
اإلشارة باملسبحة إىل القبلة.ويف حديث عن َمالك بْن منٍَُْْي َُْ
«مسنده» ( ،)62811وأيب داود يف «سننه» ( ،)336وابن خزمية يف «صحيحه» ()458
ال " :رأَيت رس َ ِ
ول اهلل َ
صلَّى اهللُ
وترجم بقوله :باب حين السبابة عند اإلشارة هبا يف التشهد ،قَ َ َ ْ ُ َ ُ
ِ
ِ ِِ
الص َالةِ قَ ْد و ِ
علَي ِه وسلَّم وهو قَ ِ
السبَّابَِة،
اع ٌد ِيف َّ
ُصبُعِ ِه َّ
ََ
ض َع ذ َر َ
اعهُ الْيُ ْم َىن َعلَى فَخذه الْيُ ْم َىنَ ،راف ًعا بِأ ْ
َ ْ َ َ َ ََُ
اها َشْيئًا َوُه َو يَ ْد ُعو " .قال السهارنفوري يف بذل اجملهود ( :)223/7حناها شيئا أي
قَ ْد َحنَ َ
قوسها وَل يقمها.اهـ قال الراقم :هذا يشهد لبعض معىن حديث ابن عمر ،ألنه إذا حناها شيئا

فقد ترك رفعها كل الرفع  ،فتوجهت إىل القبلة.
قال ابن حجر اهليتمي :ويسن أن يكون رفعها إىل القبلة حلديث فيه رواه البيهقي.اهـ [املرقاة
 ]262/5وقال ابن أمْي حاج يف "شرح املنية" [بعد أن ذكره ومسألة أخرى عن الشافعية] :وكل
منهما حسن ،ولعل مشائخنا َل يذكروا األول...اهـ [جمموع رسائل ابن عابدين ]651/6
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অ্থব: হেরত আলী ইবষন আেুর রহমান আল মু‘আবী রহ. হেরত ইবষন
উমর রাহে. হথষক বণবনা কষরন, ( বণবনার একপেবাষি বষলন) হতহন
ডান হাত ডান ঊরুর উপর রািষলন। এরপর বতদ্ধােুল সংলগ্ন
(শাহাদাত) আেুল দ্বারা হকবলার হদষক ইশারা করষলন এবং হসহদষক
দতহষ্টপাত করষলন। এরপর বলষলন, আহম হুেূর  ﷺ-হক এমনহট
করষত হদষিহি।
- সুনাষন নাসািী (১১৬০),
সহীহ ইবষন িুোইমা (৭১৯),
মুসতািরাষজ আবু আওিানা (২০১৭),
সহীহ ইবষন হহব্বান
(১৯৪৭), ইবষন হহব্বান রহ.-এর হশষরানাম হষি, ‘ইশারা হকবলার
হদষক হওিা চাই’ এই হববরণ সংক্রাি অ্ধযাি। সুনাষন কুবরা বাইহাকী
(২৭৮৯), বাইহাকী রহ.-এর হশষরানাম হষি, ‘শাহাদাত আেুল
দ্বারা হকবলার হদষক ইশারা সংক্রাি অ্ধযাি।’ এই হাদীসহটষক ইমাম
আবু আওিানা, ইবষন িুোইমা এবং ইবষন হহব্বান রহ. সহীহ গণয
কষরষিন।
এিািা মুসনাষদ আহমাদ (১৫৮৬৬), সুনাষন আবু দাঊদ (৯৯১)-সহ
অ্ন্যান্য হকতাষব হেরত নুমাইর িুোিী রাহে. হথষক বহণবত আষি,
হতহন বষলন, আহম হুেূর  ﷺ-হক বসা অ্বস্থাি হদষিহি ডান হাষতর
হগািা ডান রাষনর উপর হরষিষিন। হতহন তাশাহহুষদ আল্লাহর
একত্ববাষদর অ্ংশ (লা ইলাহা ইল্লাল্লহ...দ্র. হমরকাত ২/৫৭২) পিার
সমি আেুল উহঠষি ইশারারত আষিন। উঠাষনা আেুলহট হকিুটা
হনািাষনা। (একদম হসাজা ও িািা করা নি। দ্র. বেলুল মাজহুদ
৪/৫৫০) এ হাদীস হথষক বুঝা োি, আেুল একদম টান টান কষর
অ্ষনক হবহশ উঠাষব না। বরং আেুষলর হপশী হশহথল হরষি হকবলা
বরাবর উহঠষি ইশারা করষব। (হমরকাত ২/৫৭৫,
মাজমুআ
রাসাষিষল ইবষন আহবদীন ১/১২৬)
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৮৪. (১০) এভাষব ববঠক হশে হওিা পেবি হাত হালকা (বতত্ত) বাাঁধা
অ্বস্থাি রািা এবং হশে ববঠষক উভি সালাষমর পষর হিালা।
عن عاصم بن كليب ،عن أبيه ،عن وائل بن حجر ،قال :رأيت النيب صلى اهلل عليه وسلم يرفع
يديه " :إذا افتتح الصالة ،وإذا ركع ،وإذا رفع رأسه من الركوع ،وإذا جلس أضجع اليسرى ونصب
اليمىن ،ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ،ويده اليمىن على فخذه اليمىن ،وعقد ثنتني:
الوسطى واإلهبام ،وأشار بالسبابة ".
ـ أخرجه النسائي يف "الكربى" ( )6686وهذه طريق أخرى حلديث وائل املتقدم [املسألة ، ]85
رواه سفيان عن عاصم ،به .وقد أورده ابن خزمية وابن حبان يف الصحيح.
وقال منال علي القاري يف "تزيني العبارة لتحسني اإلشارة" :مث يستمر على ذلك ألنه ثبت العقد
عند اإلشارة بال خالف وَل يوجد أمر بتغيْيه  .فاألصل بقاء الشيء على ما هو عليه واستصحابه
إىل آخر أمره[ .جمموع رسائل ابن عابدين  ]697/6وقال ابن عابدين الشامي :وظاهر كالمهم
أنه ال ينشرها بعد العقد بل يبقيها كذلك ،ألن املذكور يف الرواية (اي الفقهية) العقد وَل يذكروا
النشر بعده[ .جمموع رسائل ابن عابدين  ،656/6ويراجع أيضا :السعاية  ،556/5امداد الفتاوى
 531/6وما بعده ،بذل اجملهود ]229/7
অ্থব: হেরত ওিাইল ইবষন হুজর রাহে. হথষক বহণবত, ( বণবনার
একপেবাষি বষলন, ) েিন হতহন বষসষিন, বাম পা হবহিষি হদষিষিন
এবং ডান পা িািা হরষিষিন। বাম হাত বাম ঊরুর উপর এবং ডান
হাত ডান ঊরুর উপর হরষিষিন। এরপর মধযমা এবং বতদ্ধােুহল হদষি
হালকা (বতত্ত) বাাঁধষলন এবং শাহাদাত আেুল হদষি ইশারা করষলন।
- সুনাষন কুবরা নাসািী (১১৮৭), এই হাদীসষক ইমাম ইবষন
িুোইমা এবং ইবষন হহব্বান রহ. সহীহ গণয কষরষিন।
উষল্লিয, এই হাদীস ও অ্ন্যান্য আরও হাদীষস আেুল দ্বারা বতত্ত
বানাষনার কথা আষি। এরপর আর হস অ্বস্থা পহরবতবষনর কথা হনই।
আর হবনা দলীষল নামাষে অ্বস্থার পহরবতবন করা োি না। তাই হশে
পেবি এভাষব থাকষব। হমাল্লা আলী কারী রহ. বষলন, অ্তঃপর এ
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অ্বস্থাি (হাত বাাঁধা অ্বস্থা) বহাল থাকষব। কারণ একবার হাত বাাঁধা
হষিষি সুহনহিতভাষব। এরপর এ অ্বস্থা পহরবতবষনর হকান হনষদবশনা
পাওিা োিহন। আর স্বাভাহবক হষলা, হকান হকিু হেভাষব আষি
হসভাষবই থাকা এবং হশে পেবি হনজ অ্বস্থাি বাকী রািা। (মাজমুআষি
রাসাষিষল ইবষন আহবদীন ১/১৩৪) আল্লামা ইবষন আহবদীন শামী রহ.
বষলষিন, ফুকাহাষি হকরাষমর বক্তবয হথষক বাহ্ত এটাই বুঝা োি
হে, আেুলসমূহ দ্বারা একবার বতত্ত বানাষনার পর তা িুলষব না। বরং
এই অ্বস্থাি (ববঠষকর হশে পেবি) হরষি হদষব। কারণ হফকহী বণবনাি
আেুল দ্বারা বতত্ত বানাষনার কথা উষল্লি আষি, হকন্তু তা আবার হিালার
কথা হনই। (মাজমুআ রাসাষিষল ইবষন আহবদীন ১/১২৭, আরও
হদিুন, হসআিা ২/২২১, ইমদাদুল ফাতাওিা ১/২০৬, বেলুল
মাজহুদ ৪/৫৫৩)
৮৫. (১১) আষিরী ববঠষক আত্তাহহিযাতুর পর দুরূদ শরীফ পিা।
ِ َح َو
ِ َح َو
 َع ْن،َ َوأَِيب ُعبَـْي َدة،ص
َ  َع ْن أَِيب إِ ْس َح،ص
ْ  َح َّدثـَنَا أَبُو ْاأل:قال ابن أيب شيبة
ْ  َع ْن أَِيب ْاأل،اق
.» ُمثَّ يَ ْد ُعو لِنَـ ْف ِس ِه،صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم
َ َ ق،َعْب ِد اللَّ ِه
َّ  «يَـتَ َش َّه ُد:ال
ِّ ِصلِّي َعلَى الن
َ َّيب
َ ُ ُمثَّ ي،الر ُج ُل

.) وصححه333( » واحلاكم يف «املستدرك،)9379( »ـ أخرجه يف «مصنفه

অ্থব: হেরত আেুল্লাহ ইবষন মাসঊদ রাহে. বষলন, ( নামােী) বযহক্ত
(প্রথষম) তাশাহ্হহুদ পিষব। এরপর হুেূর  ﷺএর উপর দুরূদ শরীফ
পিষব। অ্তঃপর হনষজর জন্য দু‘আ করষব। - মুসান্নাষফ ইবষন আহব
শাইবা (৩০৪৩), মুসতাদরাষক হাষকম (৯৯০), হাষকম রহ.
হাদীসহটষক সহীহ বষলষিন।
 أال أهدي لك هدية َسعتها من النيب: فقال، لقيين كعب بن عجرة: قال،عبد الرْحن بن أيب ليلى
 سألنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: فقال، فأهدها يل، بلى:صلى اهلل عليه وسلم؟ فقلت
 فإن اهلل قد علمنا كيف نسلم عليكم؟، كيف الصالة عليكم أهل البيت، يا رسول اهلل:فقلنا
، وعلى آل إبراهيم، كما صليت على إبراهيم، اللهم صل على حممد وعلى آل حممد: " قولوا:قال
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 وعلى آل إبراهيم، كما باركت على إبراهيم، اللهم باركعلى حممد وعلى آل حممد،إنك ْحيد جميد
، )732( » ومسلم يف «صحيحه،)9963( »ـأخرجه البخاري يف «صحيحه.إنك ْحيد جميد
.واللفظ للبخاري
অ্থব: হেরত আেুর রহমান ইবষন আহব লাইলা রহ. বষলন, হেরত
কা’ব ইবষন উজরা রাহে.-এর সষে আমার সািাৎ হষলা। হতহন
আমাষক বলষলন, আহম হক হতামাষক এমন একহট হজহনস হাহদিা
হদব না ো আহম হুেূর  ﷺএর কাষি শুষনহি! আহম বললাম, অ্বশ্যই
আমাষক তা হাহদিা হদন। হতহন বলষলন, আমরা হুেূর  ﷺএর কাষি
জানষত হচষি বললাম, আপনাষদর উপর তথা আহষল বাইষতর উপর
দুরূদ কীভাষব পাঠ করব? আপনাষদর উপর সালাম পাঠ করার পদ্ধহত
হতা আল্লাহ তা‘আলা আমাষদর হশহিষিষিন! হতহন বলষলন, হতামরা
বষলা, আল্লাহুম্মা সাহল্ল আলা মুহাম্মাহদউাঁ ওিা আলা আহল মুহাম্মাদ!
কামা সাল্লাইতা আলা ইবরাহীমা ওিা আলা আহল ইবরাহীম। ইন্নাকা
হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বাহরক আলা মুহাম্মাহদউাঁ ওিা আলা আহল
মুহাম্মাদ! কামা বারাকতা আলা ইবরাহীমা ওিা আলা আহল ইবরাহীম।
ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। - সহীহ বুিারী (৩৩৭০), সহীহ মুসহলম
(৪০৫)
উষল্লিয, আরবীর উচ্চারণ বাংলাি পহরপূণব সম্ভব নি; এিাষন শুধু
বুঝাষনার জন্য বাংলাি হলিা হষিষি। এর শুদ্ধ উচ্চারণ হকান কারী বা
আষলষমর কাি হথষক হশষি হনষত হষব।
৮৬. (১২) অ্তঃপর দু‘আষি মাসূরা পিা।
 علمين دعاء أدعو: أنه قال لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:عن أيب بكر الصديق رضي اهلل عنه
 فاغفر، وال يغفر الذنوب إال أنت، اللهم إين ظلمت نفسي ظلما كثْيا: " قل: قال،به يف صاليت
)897( »"ـ أخرجه البخاري يف «صحيحه. وارْحين إنك أنت الغفور الرحيم،يل مغفرة من عندك
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অ্থব: হেরত আবু বকর হসেীক রাহে. হথষক বহণবত,

হতহন হুেূর  ﷺ-

হক বলষলন, আমাষক একহট দু‘আ হশহিষি হদন োর মাধযষম আহম
নামাষে দু‘আ করষবা। হতহন বলষলন, তুহম বষলা, আল্লাহুম্মা ইহন্ন
েলামতু নাফসী েুলমান কাসীরা, ওিালা ইিাগহফরুেুযনূবা ইল্লা
আনতা, ফাগহফরলী মাগহফরাতাম হমন ইনহদকা, ওিারহামনী
ইন্নাকা আনতাল গফূরুর রহীম। - সহীহ বুিারী (৮৩৪)
 " إذا: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: يقول، أنه َسع أبا هريرة،عن حممد بن أيب عائشة
 ومن، ومن عذاب القرب، من عذاب جهنم: فليتعوذ باهلل من أربع،فرغ أحدكم من التشهد اآلخر
." ومن شر املسيح الدجال،فتنة احمليا واملمات
)288( »–أخرجه مسلم يف «صحيحه
অ্থব: হেরত আবু হুরাইরা রাহে. হথষক বহণবত,

হুেূর  ﷺইরশাদ

কষরন, হতামাষদর হকউ েিন হশে (রাকা‘আষত) তাশাহহুদ (এবং
দুরূদ শরীফ- হেমনহট অ্ন্য বণবনাি আষি) হথষক ফাষরগ হষব, তিন
চার বস্তু হথষক আল্লাহ তা‘আলার কাষি পানাহ চাষব; জাহান্নাম ও
কবষরর আোব হথষক, জীবন ও মরষণর হফতনা হথষক এবং
দাজ্জাষলর অ্হনষ্ট হথষক। - সহীহ মুসহলম (৫৮৮)
উষল্লিয, এই চার বস্তু হথষক পহরত্রাণ এভাষব চাওিা োি, ‘আল্লহুম্মা
ইহন্ন আঊেুহবকা হমন আোহব জাহান্নাম ওিা হমন আোহবল ক্ববহর ওিা
হমন হফতানাহতল মাহইিা ওিাল মামাহত ওিা হমন শারহরল
মাসীহহোজ্জাহল’।
হব. দ্র. দু‘আর সহঠক উচ্চারণ হকান কারী বা আষলষমর কাি হথষক
হশষি হনষত হষব।
সালাম হফরাষনার ৮ কাজ
৮৭. (১) একা নামাে পিষল উভি সালাষমর সমি হফষরশতাষদরষক
সালাম করার হনিত করা এবং জামা‘আষতর সমি ইমাম হষল
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হফষরশতা, অ্ন্যান্য মুসল্লী ও নামােী হজনষদর সালাম করার হনিত
করা। আর মুকতাদী হষল উহল্লহিতষদর সাষথ সাষথ ইমাম ডাষন বা
বাাঁষি থাকষল হসহদষক সালাম হফরাষনার সমি আর বরাবর থাকষল
উভি সালাষম ইমাষমরও হনিত করা।
عن جابر بن َسرة ،قال :كنا إذا صلينا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قلنا :السالم عليكم
ورْحة اهلل السالم عليكم ورْحة اهلل ،وأشار بيده إىل اْلانبني ،فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم « :عالم تومئون بأيديكم كأهنا أذناب خيل شس؟ إمنا يكفي أحدكم أن يضع يده على
فخذه مث يسلم على أخيه من على ميينه ،وشاله».
ـ أخرجه مسلم يف «صحيحه» (.)796
وينبغي أن يدخل يف قوله’:على أخيه‘ من ُيضر يف الصالة من اْلن .ألهنم من اإلخوة املسلمني؛
ال النيب ـ صلى اهلل عليه وسلم ـُ :ك ُّل
ففي مسند أْحد ) (7673أن اْلن حني سألوا الزاد فَـ َق َ
ِ
ِ
ف
اس ُم اهللِ َعلَْي ِه  ،يَـ َق ُع ِيف أَيْدي ُك ْم أ َْوفَـَر َما َكا َن َعلَْي ِه َحلْ ًما َ ،وُك ُّل بَـ ْعَرٍة  ،أ َْو َرْوثٍَة َعلَ ٌ
َعظْ ٍم ذُكَر ْ
ِ
ِِ
اْلِ ِّن .ولفظ صحيح مسلم («)723فال
َّه َما َز ُاد إِ ْخ َوانِ ُك ْم ِم َن ْ
ل َد َوابِّ ُك ْم  ،فَالَ تَ ْستَـْن ُجوا هب َما  ،فَِإنـ ُ
تستنجوا هبما فإهنما طعام إخوانكم» .مث إن اْلن ُيضرون الصالة مع اإلنسان ،كما يف

ال ابْن أيب ُّ
الدنْـيَا
[األحقاف ]53 :وكما يف "آكام املرجان يف أحكام اْلان" (ص :)86 :قَ َ
ِ
َح ِ
السري بن اَساعيل يذكر
دثين ُحمَ َّمد بن ْ
احلُ َس ْني َحدثنَا عبد َّ
الر ْْحَن ابْن عمر والباهلي ََسعت ّ
ِ
ص ْف َوان بن ُحمرز الْ َم ِازين َكا َن إِذا قَ َام إِ َىل تَـ َه ُّجده من اللَّْيل قَ َام َم َعه سكان
َعن ي ِزيد الرقاشي أَن َ
اْلِن فصلوا بِ ِِ
لقراءَته.
ص َالته َو ْ
استَ ُ
َ
َداره من ْ ّ
معوا َ

অ্থব: হেরত জাষবর ইবষন সামুরা রাহে. হথষক বহণবত, হতহন বষলন,

 এর সাষথ নামাে পিতাম তিন বলতাম,ﷺ আমরা েিন হুেূর
‘আসসালামু আলাইকুম ওিারাহমাতুল্লাহ, আসসালামু আলাইকুম
ওিারাহমাতুল্লাহ’ ( বণবনাকারী বষলন, ) এবং হতহন (হেরত জাষবর
ইবষন সামুরা রাহে.) হাত দ্বারা দু’হদষক (ডাষন বাষম) ইশারা কষর
 বলষলন, কী বযাপার! হতামরা হকনﷺ হদিাষলন। এটা হদষি হুেূর
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!নামাষে হাত হদষি ইশারা করষিা হেন এগুষলা অ্বাধয হটািার হলজ
হতামাষদর কারও জন্য এটুকু েষথষ্ট হে, হস হনষজর হাত ঊরুর উপর
 রািষব এরপর ডান ও বাম হদষকর ভাইষদর প্রহত সালাম হফরাষব।)সহীহ মুসহলম (৪৩১
উষল্লিয, এিাষন ‘ভাই’ শষের মষধয উপহস্থত হজনরাও অ্িভুবক্ত।
তাই তাষদর হনিতও করষব। সহীহ মুসহলষমর (৪৫০) নং হাদীষস
হজনষদরষকও ভাই বষল উষল্লি করা হষিষি। তাষদর হনিত করার
কারণ হষি, হনককার হজনগণ নামাষে উপহস্থত হন। হেমনহট সূরা
আহকাষফর ২৯ নং আিাষত বলা হষিষি। আরও দ্রষ্টবয, ‘আকামুল
মারজান ফী আহকাহমল জান’ পত. ৮৭। (হবিাহরত হদিুন, ফাতহুল
কদীর, সালাষমর আষলাচনা; হস‘আিা ২/২৫২) দুরষর মুিতার গ্রষন্থ
(১/৫২৬) আষি, উপহস্থত হজনষদর হনিতও করষব।
عن ابن جريج قال :قلت لعطاء :ليس عن مييين أحد ،وعن يساري أناس قال« :فابدأ فسلم من
على ميينك من أجل املالئكة ،مث سلم على الذي يسارك».
ـ رواه عبد الرزاق يف «مصنفه» ( )9673عن ابن جريج ،به.
قال الكاساين يف «البدائع» ( : )63/5ومنها [السنن] أن ينوي من خياطبه بالتسليم؛ ألن خطاب
من ال ينوي خطابه لغو وسفه مث ال خيلو إما إن كان إماما أو منفردا أو مقتديا فإن كان إماما
ينوي بالتسليمة األوىل من على ميينه من احلفظة والرجال والنساء وبالتسليمة الثانية من على يساره
منهم ،كذا ذكر يف األصل وأخر ذكر احلفظة يف اْلامع الصغْي...مث اختلف املشايخ يف كيفية نية
احلفظة قال بعضهم :ينوي الكرام الكاتبني واحدا عن ميينه وواحدا عن يساره ،والصحيح أنه ينوي
احلفظة عن ميينه وعن يساره وال ينوي عددا؛ ألن ذلك ال يعرف بطريق اإلحاطة...وإن كان
منفردا فعلى قول األولني (القائلني بأن املصلي ينوي من كان معه يف الصالة) ينوي احلفظة ال غْي
وعلى قول احلاكم (القائل بأن املصلي ينوي مجيع رجال العاَل ونسائهم)ينوي احلفظة ومجيع البشر
من أهل اإلميان.وأما املقتدي فينوي ما ينوي اإلمام ،وينوي أيضا إن كان على ميني اإلمام ينويه
www.islamijindegi.com
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 وهكذا،يف يساره وإن كان على يساره ينويه يف ميينه وإن كان حبذائه فعند أيب يوسف ينويه يف ميينه
 وروى احلسن عن أيب حنيفة أنه،ذكر يف بعض نسخ اْلامع الصغْي؛ ألن لليمني فضال علىاليسار
 وهكذا ذكر يف بعض نسخ اْلامع الصغْي وهو قول حممد؛ ألن ميني،ينويه يف اْلانبني مجيعا
اإلمام عن ميني املقتدي ويساره عن يساره فكان له حظ يف اْلانبني فينويه يف التسليمتني واهلل
.أعلم
অ্থব: হেরত ইবষন জুরাইজ রহ. হথষক বহণবত, হতহন বষলন, আহম
হেরত আত্বা ইবষন আহব রবাহ রহ.-ষক বললাম, আমার ডাষন হকউ
হনই আর বাষম হলাকজন আষি, ( এষিষত্র সালাম হফরাষনার হনিম
কী?)
হতহন বলষলন,
প্রথষম তুহম ডান হদষক উপহস্থত
হফষরশতাষদরষক লিয কষর সালাম হফরাও। এরপর বাষম হে
হলাকজন আষি তাষদরষক লিয কষর সালাম হফরাও। - মুসান্নাষফ
আেুর রােোক (৩১৪০) বণবনাহটর সনদ সহীহ।
আল্লামা কাসানী রহ. ‘বাদাহিউস সানাষি’ ( ২/৭০) গ্রষন্থ বষলন,
সালাষমর সুন্নাত হষলা- সালাষমর মাধযষম োষক সষম্বাধন করা উষেশ্য
তার হনিত করষব। কারণ োর কথা হনিত ও ইরাদাি হনই তাষক
সষম্বাধন করা অ্থবহীন এবং হনবুবহদ্ধতা। হতহন হকতাবুল আসষলর
উদ্ধতহতষত বষলন, নামােী বযহক্ত েহদ ইমাম হন তাহষল প্রথম সালাষম
উপহস্থত হহফােতকারী হফষরশতা ও মুসল্লীষদর হনিত করষব। হতহন
আরও বষলন, হফষরশতাষদর হনিত করার হিষত্র ডাষন বাষম
হহফােতকারী হফষরশতাষদর হনিত করষব। হকান হনহদবষ্ট সংিযার
হনিত করষব না। কারণ তাষদর প্রকতত সংিযা আমাষদর জানা হনই।
এরপর বষলন,
আর েহদ একাকী নামাে পষি তাহষল শুধু
হহফােতকারী হফষরশতাষদর হনিত করষব। তষব হাষকম শহীদ রহ.
বষলন, হফষরশতা ও সকল মুহমন বাোষদর হনিত করষব।
(বাদাহিউস সানাষি’ গ্রন্থকার প্রথম মতষক অ্হধক সহঠক বষলষিন,
কারণ সালাম হষি সষম্বাধন। আর অ্নুপহস্থতষক এমন সষম্বাধন করা
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ো তার কাষি হপৌাঁিষব না- অ্হসদ্ধ।) আর নামােী েহদ মুক্তাদী হি
তাহষল ইমাষমর মতই হনিত করষব। তষব ইমাষমর ডাষন বা বাষম
থাকষল ইমাষমর হদষক সালাম হফরাষনার সমি ইমাষমর হনিত করষব।
আর েহদ ইমাষমর বরাবর থাষক তাহষল ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-এর
মষত ডান হদষক সালাম হফরাষনার সমি ইমাষমর হনিত করষব। কারণ
ডান হদক অ্হধক মেবাদাপূণব। আর হাসান ইবষন হেিাদ ইমাম আবু
হানীফা রহ. হথষক বণবনা কষরন হে, উভি সালাষম ইমাষমর হনিত
করষব। কারণ ইমাষমর ডান মুক্তাদীর ডাষন আর ইমাষমর বাম
মুক্তাদীর বাষম। কাষজই এ হিষত্র হেষহতু উভি হদষক ইমাষমর অ্ংশ
আষি, তাই দুই সালাষমই হনিত করষব।’ আল্লামা হাসকাফী রহ.
‘দুরষর মুিতার’ ( ১/৫২৯) গ্রষন্থ হশষের বক্তবযহট গ্রহণ কষরষিন।
অ্থবাৎ দু’হদষকই ইমাষমর হনিত করষব।
৮৮. (২) উভি সালাম হকবলার হদক হথষক শুরু করা এবং সালাম
বলষত বলষত হচহারা হটারাষনা।
 السالم عليكم: وعن يساره، عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه كان يسلم عن ميينه،عن عبد اهلل
. السالم عليكم ورْحة اهلل،ورْحة اهلل
 وأخرجه. حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح:) وقال532( »ـ أخرجه الرتمذي يف «سننه
)367( »ابن ماجه يف «سننه
 مث يسلم عن ميينه ويساره مع:]252/6 قال التمرتاشي يف "تنوير األبصار" [مع الدر املختار
 وهو أن املسنون:)963 وقال احلليب يف "غنية املتملي" (صـ. السالم عليكم ورْحة اهلل:اإلمام قائال
.يف هذه األذكار ابتداؤها عند ابتداء انتقاالت وانتهاؤها عند انتهائه
অ্থব: হেরত আেুল্লাহ ইবষন মাসঊদ রাহে. হুেূর  ﷺহথষক বণবনা কষরন
হে, হতহন ডাষন এবং বাষম সালাম হফরাষতন (এভাষব বলষত বলষত)
আসসালামু আলাইকুম ওিারাহমাতুল্লাহ, আসসালামু আলাইকুম
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ওিারাহমাতুল্লাহ। - সুনাষন হতরহমেী (২৯৫), সুনাষন ইবষন মাজাহ
(৯১৪), ইমাম হতরহমেী হাদীসহটষক সহীহ বষলষিন।
আল্লামা তুমর
ু তাশী রহ. বষলন, এরপর মুক্তাদী ইমাষমর সাষথ এই
বলষত বলষত সালাম হফরাষব‘আসসালামু আলাইকুম
ওিারাহমাতুল্লাহ’। (তানবীরুল আবসার মা‘আদ দুরর ১/৫২৫)
আল্লামা হালাবী রহ. বষলন, এ সকল হেহকষরর (নামাষে এক অ্বস্থা
হথষক আষরক অ্বস্থাি হেমন, রুকু হথষক কওমা, কওমা হথষক
হসজদা ইতযাহদষত োওিার সমি হেগুষলা পাঠ করা হি) হিষত্র সুন্নাত
হষলা, অ্বস্থা পহরবতবষনর শুরুষত এগুষলা বলা শুরু করষব এবং
পহরবতবষনর হশষে এগুষলা হশে করষব। (গুনিাতুল মুতামাল্লী, পত.
৩১৯) সালাম হেষহতু নামাষের সববষশে অ্বস্থা-পহরবতবন, তাই
এিাষনও একই কথা প্রষজােয।
উষল্লিয, প্রথম সালাষমর শুরুষত হচহারা হেষহতু হকবলার হদষকই
থাষক তাই সালাম হকবলার হদক হথষক শুরু করষব। এরপর প্রথম
সালাম হশে হওিার পর হচহারা হকবলার হদষক এষন ‘আসসালামু’
বলষত বলষত আবার বাম হদষক সালাম হফরাষব। ডান হদক হথষকই
হদ্বতীি সালাম শুরু কষর হদষব না; কারণ ডান হদষকর সালাম ডান
হদষকর হলাকষদর প্রহত আর বাম হদষকর সালাম বাম হদষকর হলাকষদর
প্রহত সষম্বাধন। (বাদাহিউস সানাষি’ ২/৭২) সুতরাং বাম হদষকর
হলাকষদর সষম্বাধন েহদ ডান হদক হথষকই শুরু কষর হদি তাহষল এহট
স্বাভাহবকতা-বহহভুবত। তাই এহট করষব না।
৮৯. (৩) প্রথষম ডান হদষক অ্তঃপর বাম হদষক সালাম হফরাষনা।
، «كنت أرى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يسلم عن ميينه: قال، عن أبيه،عن عامر بن سعد
.» حىت أرى بياض خده،وعن يساره
)285( »ـ أخرجه مسلم يف «صحيحه
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অ্থব: হেরত আষমর ইবষন সা’দ রহ. আপন হপতা হেরত সা’দ রাহে.
 -হক হদিতাম হতহনﷺ হথষক বণবনা কষরন- হতহন বষলন, আহম হুেূর
ডাষন এবং বাষম সালাম হফরাষতন এমনহক আহম তাাঁর গাষলর শুভ্রতা
)হদিষত হপতাম। - সহীহ মুসহলম (৫৮২
৯০. (৪) সালাষমর সমি ডাষন-বাষম শুধু হচহারা হফরাষনা ।
ال :ثنا َُْيَي بْن َمعِ ٍ
ت َعلَى
ال :ثنا الْ ُم ْعتَ ِمُر بْ ُن ُسلَْي َما َن ،قَ َ
ني ،قَ َ
َح َّدثـَنَا ابْ ُن أَِيب َد ُاوَد ،قَ َ
ال :قَـَرأْ ُ
َ ُ
َن قَـْيس بْ َن أَِيب َحا ِزٍمَ ،ح َّدثَهُ أ َّ
ضْي ِل َح َّدثَِين أَبُو َح ِري ٍز ،أ َّ
ضَرِم َّي َح َّدثَهُ ،
َن َع ِد َّي بْ َن َع ِم َْيَة ْ
احلَ ْ
الْ ُف َ
َ
الَ « :كا َن رس ُ ِ
الص َالةِ أَقْـبَ َل بَِو ْج ِه ِه َع ْن َميِينِ ِه َح َّىت يـَُرى
قَ َ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم إِذَا َسلَّ َم ِيف َّ
ول اهلل َ
َُ
بـياض خدِّهِ ُ ,مثَّ يسلِّم عن يسا ِرِه  ,ويـ ْقبِل بِوج ِه ِه ح َّىت يـرى بـياض خد ِ
ِّه ْاألَيْ َس ِر«.
َ ُ ُ َ ْ َ ُ َ ََ ُ َ
ََ ُ َ
َُ ُ َْ ََ
ـ أخرجه الطحاوي يف «شرح معاين اآلثار» ( ،)1609وأْحد يف «مسنده» ( ،)66651وأورد
ابن خزمية هذا اإلسناد يف «صحيحه» ( .)123ويف إسناده عبداهلل بن احلسني األزدى ،أبوحريز
البصرى اختلفوا فيه ؛ فقال أْحد  :منكر احلديث .وعن ابن معني  :ثقة ،ويف رواية  :ضعيف.
وقال أبوزرعة  :ثقة  .وقال أبو حاِت  :حسن احلديث ،ليس مبنكر احلديث  ،يكتب حديثه.
وقال ابن حجر  :صدوق خيطىء .وأخرج له البخاري تعليقا يف «صحيحه»  .وقد عد ابن خزمية
هذا اإلسناد يف الصحيح كما ذكرنا .وصحح الشيخ شعيب هذا احلديث لغْيه يف حاشية مسند
أْحد.
 েিনﷺ অ্থব: হেরত আদী ইবষন আমীরা রাহে. হথষক বহণবত, হুেূর
নামাষে সালাম হফরাষতন, তিন ডাষন হচহারা হফরাষতন এমনহক
তাাঁর গাষলর শুভ্রতা হদিা হেত। এরপর বাষম সালাম হফরাষতন এবং
ুহচহারা হটারাষতন এমনহক তাাঁর বাম গাল হদিা হেত। - শরহ
মাআহনল আসার (১৬০৯), মুসনাষদ আহমাদ (১৭৭২৬), এই
হাদীষসর সনদষক ইবষন িুোইমা রহ. সহীহ গণয কষরষিন। দ্র. সহীহ
ইবষন িুোইমা (৬৫০), শাষিি শুআইব আরনাঊত রহ. এই
হাদীসষক সহীহ হলগাইহরহী বষলষিন।
৯১. (৫) হচহারা হটারাষনার সমি নজর কাাঁষধর হদষক রািা।
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 عن عبد اهلل بن، عن أبيه، عن عبد الرْحن بن القاسم بن عبد الرْحن، عن أيب حنيفة،حممد
 وهو قول، وبه نأخذ: قال حممد. السكون فيها: وقرواالصالة يعين:مسعود ـ رضي اهلل عنه ـ قال
.أيب حنيفة
" وأبو يوسف يف "اآلثار،)13( ]ـ أخرجه يف "اآلثار" [اْلمع بني اآلثار برتتيب أيوب رشيدي
) آية83  اهـ وقد ذكرنا فيما مر غْي مرة (آخرها حتت مسألة. توقروا يف الصالة:) بلفظ521(
 ومفاد كل من ذلك أن ُيعل النظر يف الصالة،اخلشوع وحديث جابر ـ يف السكون يف الصالة ــ
 وقد ذكرنا. كما فصله اْلصاص عند شرح كالم الطحاوي.يف املوضع الذي يقع من غْي تكلف
) ط دار الكتب العلمية69/5( » مث إن الكاساين ذكر يف «البدائع. فلْياجع مثة،كالمه فيما تقدم
 عند التسليمة األوىل: وزاد بعضهم: مث قال،كالم اإلمام الطحاوي يف مواضع النظر يف الصالة
. وعند التسليمة الثانية على كتفه األيسر،على كتفه األمين
অ্থব: হেরত আেুল্লাহ ইবষন মাসঊদ রাহে. বষলন, হতামরা নামােষক
গাম্ভীেবমহিত কষরা। অ্থবাৎ নামাষে হস্থরতা অ্বলম্বন কষরা।
- হকতাবুল আসার, ইমাম মুহাম্মাদ রহ. (আল জামউ’ বাইনাল
আসার, হাদীস নং ৬৯), ইমাম মুহাম্মাদ বষলন, আমরা এটাই
গ্রহণ কষরহি এবং ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর বক্তবযও এহট। ইমাম
আবু ইউসুফ রহ.ও এই বণবনাহট তার বহণবত হকতাবুল আসাষর (২৫৬)
এষনষিন। এই বণবনার সনদ সহীহ।
এই বণবনাি হস্থরতা ও গাম্ভীষেবর হনষদবশ এমহনভাষব ‘িুশু’ সংক্রাি
আিাত এবং ‘সুকুন’ তথা হস্থরতা-সংক্রাি জাষবর রাহে.-এর হাদীস
(ো পূষবব আমরা একাহধক স্থাষন উষল্লি কষরহি। ৮০নং মাসআলা
দ্রষ্টবয) হথষক বুঝা োি, নামাষে ‘িুশু’ ও হস্থরতার পহরপন্থী কাজ
করা োষব না। আর নামাষে ‘িুশু’ ও ‘সুকুন’- এর দাবী হষলা,
অ্কতহত্রমভাষব নজর হেিাষন থাষক হসিাষনই রািষব। কষ্ট কষর অ্ন্য
হদষক নজর হদষব না। (৮০নং মাসআলাি ইমাম জাসসাস রহ.-এর
বক্তবয দ্রষ্টবয) নামাষে বসা অ্বস্থাি নজর হেষহতু দুই হাাঁটুর মাঝিাষন
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থাষক, তাই সালাষমর সমি নজর স্বাভাহবকভাষব কাাঁষধর হদষক
থাকষব।
আল্লামা কাসানী রহ. বাদাহি’উস সানাষি (২/৭৩) গ্রষন্থ ফকীহষদর
বরাষত উষল্লি কষরষিন, প্রথম সালাষম দতহষ্ট ডান কাাঁধ আর হদ্বতীি
সালাষম দতহষ্ট বাম কাাঁষধর হদষক রািষব।
৯২. (৬) উভি সালাম সংহিি করা এবং হদ্বতীি সালাম প্রথম সালাষমর
তুলনাি নীচু শষে বলা।
عن أيب هريرة ،قال :حذف السالم سنة .قال علي بن حجر :وقال ابن املبارك :يعين :أن ال متده
مدا.
ـ أخرجه الرتمذي يف «سننه» ( )536هكذا موقوفا ،وقال « :هذا حديث حسن صحيح .وهو
الذي يستحبه أهل العلم .وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال :التكبْي جزم ،والسالم جزم وهقل
يقال :كان كاتب األوزاعي» ،وأبو داود يف «سننه» مرفوعا وقال :قال عيسى« :هناين ابن املبارك،
عن رفع هذا احلديث»  ،قال أبو داودَ " :سعت أبا عمْي عيسى بن يونس الفاخوري الرملي،
قال :ملا رجع الفريايب من مكة ،ترك رفع هذا احلديث ،وقال :هناه أْحد بن حنبل عن رفعه "؛وابن
خزمية يف «صحيحه» ( )692ويظهر ميله إىل ترجيح الوقف .واحلاكم يف «املستدرك» ()875
مرفوعا«هذا حديث صحيح على شرط مسلم ،فقد استشهد بقرة بن عبد الرْحن يف موضعني من
كتابه ،وقد أوقف عبد اهلل بن املبارك هذا احلديث عن األوزاعي» .قال احلافظ ابن حجر يف
وف.
"التلخيص احلبْي" ط العلمية (َ :)226 /6وقَ َ
ين ِيف الْعِلَ ِل َّ
اب َم ْوقُ ٌ
َّارقُطِْ ُّ
الص َو ُ
ال الد َ

الص َال ِة
الس َالِم ِيف َّ
ف َّ
قال ابن األثْي يف "النهاية يف غريب احلديث واألثر" (َ :)921 /6وفِ ِيه « َح ْذ ُ
ُسنَّة» ُهو ََتْ ِفي ُفهُ وتَـ ْرك ِْ
اإلطَالَِة فِ ِيه.
َ

الس َالِم
وقال النووي يف "اجملموع" ( ،956/9دار إحياء الرتاث العريب ) :يُ ْستَ َح ُّ
ِج لَ ْفظَةَ َّ
ب أَ ْن يُ ْدر َ

َّها َوَال أ َْعلَ ُم فِ ِيه ِخ َالفًا لِْل ُعلَ َم ِاء.
َوَال ميَُد َ
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ِْ :الس َالِم
اع بِِه
َّ ف
ُ  َح ْذ:)226 /6( قال احلافظ ابن حجر يف "التلخيص احلبْي" ط العلمية
ُ اإل ْسَر

]525  و678/5  السعاية،666/9  معارف السنن: [ويراجع.َوُه َو الْ ُمَر ُاد بَِق ْولِِه َج ْزٌم

অ্থব: হেরত আবু হুরাইরা রাহে. হথষক বহণবত, হতহন বষলন,
সালামষক িাষটা করা সুন্নাত (তথা নবীেুগ হথষক চষল আসা রীহত)।
এর বযািযাি ইমাম আেুল্লাহ ইবষন মুবারক রহ. বষলন, অ্থবাৎ
সালামষক হটষন লম্বা করষব না।
- সুনাষন হতরহমেী (২৯৭), হতহন হাদীসহটষক সহীহ বষলষিন। হতহন
বষলন, উলামাষি হকরাম এটাষকই অ্থবাৎ সালাম সংহিি করাষক
পিে কষরষিন।
উষল্লিয, এ হাদীসহটষক হকউ হকউ মারফু’ হহষসষব অ্থবাৎ হুেূর ﷺ
হথষক বণবনা কষরষিন; হকন্তু ইমাম ইবনুল মুবারক রহ., ইমাম
আহমাদ রহ., ইমাম দারাকুতনী রহ.-সহ অ্ন্যান্য মুহাহেসগণ হেরত
আবু হুরাইরা রাহে. হথষক মাওকুফ হহষসষব অ্থবাৎ তাাঁর হনজস্ব বক্তবয
হহষসষব বণবনাহটষক সহঠক বষলষিন। সুনাষন আবু দাঊদ (৯৯৬),
সহীহ ইবষন িুোইমা (৭৩৫), আততালিীসুল হাবীর (১/৫৫১)। তষব
হাদীসহট সরাসহর মারফূ’ না হষলও মারফূ’ এর হুকুষম। কারণ,
এিাষন সাহাবী ‘সুন্নাতুন’ শে বষলষিন। শাস্ত্রহবদষদর মষত এহট
মারফূষি হুকমীর হনদশবন। হেষহতু সুন্নাত মাষন প্রচলন ও তরীকা।
নবীেুষগর প্রচলন ও তরীকা নবী  ﷺ-এর অ্নুষমাদষনই হষব এটাই
স্বাভাহবক।
ইবনুল আসীর রহ. বষলন, এই হাদীষস ‘হেফুস সালাম’ এর অ্থব
হষলা- সালাম দ্রুত বলা এবং দীটব না করা। (আন-হনহািা ১/৩৫৬])
হাষফজ ইবষন হাজার রহ.ও অ্নুরূপ বষলষিন। (আত-তালিীসুল
হাবীর ১/৫৫১) ইমাম নববী রহ. বষলন, সালাষমর শে দ্রুত বলা
এবং লম্বা না করা মুিাহাব। এ হবেষি উলামাষি হকরাষমর হকান
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মতহবষরাধ আষি বষল আহম জাহন না। (আল মাজমু’৩/৩২১, আরও
)হদিুন, মাআহরফুস সুনান ৩/১১৭, হস‘আিা ২/১৪৮, ২৫২
قال ابن أيب شيبة :حدثنا ابن فضيل  ،عن إَساعيل بن َسيع  ،قال َ :سعت أبا رزين يقول :
َسعت عليا يسلم يف الصالة عن ميينه وعن شاله  ،واليت عن شاله أخفض.ـ أخرجه يف «مصنفه»
( ،)9313وهذا إسناد ال بأس به ،إَساعيل بن َسيع ال بأس حبديثه إال أن فيه بدعة .وبقية رواته
ثقات.
অ্থব: হেরত আবু রেীন রহ. বষলন, আহম হেরত আলী রাহে.-ষক
ডাষন এবং বাষম সালাম বলষত শুষনহি। তাাঁর বাম হদষকর সালাম
তুলনামূলক নীচু শষে হিল।
- মুসান্নাষফ ইবষন আহব শাইবা (৩০৬৯) এই বণবনার সনদ সহীহ।
قال ابن أيب شيبة :حدثنا ابن فضيل  ،عن يزيد بن أيب زياد ،عن إبراهيم ،أنه كان يسلم عن ميينه:
«السالم عليكم ورْحة اهلل» يرفع هبا صوته ،وعن يساره« :السالم عليكم ورْحة اهلل» أخفض من
األول.
ـ أخرجه يف «مصنفه» ( .)9367ورجاله ثقات إال يزيد بن أيب زياد ،فقد تكلموا فيه من قبل
حفظه والغرابة يف حديثه مع كونه صدوقا حمدثا.قال يعقوب بن سفيان " :ويزيد ـوإن
كانوايتكلمون فيه لتغْيه ـ فهو على العدالة والثقة ،وإن َل يكن مثل احلكم ومنصور ".وقال
ابن شاهني ىف " الثقات "  :قال أْحد بن صاحل املصرى  :يزيد بن أىب زياد ثقة ،واليعجبىن
قول من تكلم فيه[ ".يراجع هتذيب التهذيب] فحديث مثله إذا َل يكن فيه ما يستنكر ينبغي
قبوله .وخباصة إذا وجد ما يشهد له .وههنا يشهد له حديث علي املتقدم .واهلل أعلم.
অ্থব: ইিােীদ ইবষন আবু হেিাদ হথষক বহণবত, হেরত ইবরাহীম
নািািী রহ. ডান হদষক উাঁচু শষে ‘আসসালামু আলাইকুম
ওিারাহমাতুল্লাহ’ বষল সালাম হফরাষতন। এরপর বাম হদষক প্রথম
’সালাষমর হচষি নীচু শষে ‘আসসালামু আলাইকুম ওিারাহমাতুল্লাহ
বষল সালাম হফরাষতন।
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- মুসান্নাষফ ইবষন আহব শাইবা (৩০৭৪), এই বণবনার সনদ হাসান।
৯৩. (৭) মুক্তাদীগষণর ইমাষমর সাষথ সাষথ সালাম হফরাষনা। তষব
ইমাষমর ‘আস-সালামু’ বলার আষগ মুক্তাদীগণ আস-সালামু বষল
হফলষল হেষহতু কাজহট মাকরুহ হি এবং হকউ হকউ নামাে হভষে
োওিারও শঙ্কা প্রকাশ কষরষিন (েহদও এহট দুববল মত), তাই
সতকবতামূলক অ্িত ইমাষমর ‘আস-সালামু’ বলার পর সালাম শুরু
করা।
 صلى بنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ذات يوم فلما قضى الصالة أقبل علينا: قال،عن أنس
 وال بالقيام وال، فال تسبقوين بالركوع وال بالسجود، إين إمامكم، «أيها الناس: فقال،بوجهه
»... فإين أراكم أمامي ومن خلفي،باالنصراف
)751( »ـ أخرجه اإلمام مسلم يف «صحيحه
অ্থব: হেরত আনাস রাহে. হথষক বহণবত, হতহন বষলন, একহদন হুেূর
 ﷺআমাষদরষক হনষি নামাে পিষলন। েিন নামাে হশে করষলন তিন
আমাষদর হদষক হফষর বলষলন, হহ হলাক সকল! আহম হতামাষদর
ইমাম; সুতরাং হতামরা রুকু, হসজদা, উষঠ দাাঁিাষনা এবং সালাম
হফরাষনা (ষকান হিষত্রই) আমার আষগ োষব না। হনিি আহম
হতামাষদর হদিষত পাই; হতামরা সামষন থাষকা বা হপিষন থাষকা। সহীহ মুসহলম (৪২৬)
.اخل...، فأتيت النيب صلى اهلل عليه وسلم، كنت أصلي لقومي بين ساَل: قال،عن عتبان بن مالك
... مث سلم وسلمنا حني سلم، فصففنا خلفه،فقام
) بـ"باب يسلم898( ) وترجم البخاري للحديث898،873( »ـ أخرجه البخاري يف «صحيحه
 «يستحب إذا سلم اإلمام أن يسلم من:حني يسلم اإلمام وكان ابن عمر رضي اهلل عنهما
"»خلفه
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قال ابن حجر يف "فتح الباري" حتت هذا احلديث :قال الزين بن املنْي ترجم بلفظ احلديث وهو
حمتمل ألن يكون املراد أنه يبتدئ السالم بعد ابتداء اإلمام له فيشرع املأموم فيه قبل أن يتمه اإلمام
وُيتمل أن يكون املراد أن املأموم يبتدئ السالم إذا أمته اإلمام قال فلما كان حمتمال لألمرين وكل
النظر فيه إىل اجملتهد.انتهى.

َش َار
وقال العيين يف "عمدة القاري" :أَيَ :ه َذا بَاب تَـ ْر َمجته :يسلم الْ َمأْ ُموم ِحني يسلم ا ِإل َمامَ ،وأ َ
َخر الْ َمأْ ُموم ِيف َس َالمه بعد ا ِإل َمام متشاغالً بِ ُد َعاء َوَْحنوه.اهـ
ِهبَ َذا إِ َىل أَن َال يتَأ َّ

قال الكاساين يف «البدائع» ( :)65/5ومنها [أي من سنن الصالة] أن يسلم مقارنا لتسليم
اإلمام إن كان مقتديا يف رواية أيب حنيفة كما يف التكبْي ،ويف رواية  :يسلم بعد تسليمه ،وهو
قول أيب يوسف وحممد كما قاال يف التكبْي.اهـ وذكر الشامي يف "رد احملتار ( )252/6قول
السرخسي "نقال عن القهستاين :إن قوله أدق وأجود ،وقوهلما أرفق وأحوط[ .ويراجع أيضا:

فتاوي قاضيخان  ،87/6والفتاوي العاملغْيية  .66/6وللوقوف على من قال بنقض الصالة
بالتقدم راجع :اجملموع شرح املهذب 956/9؛ عمدة القاري ،حتت احلديث املتقدم؛ فتاوي دار
العلوم[ترتيب املفيت ظفْي الدين] ]969/9
অ্থব: হেরত ইতবান ইবষন মাষলক রাহে. বষলন, আহম আমার হগাত্র
ﷺ বনী সাষলষমর ইমামহত করতাম। একহদষনর কথা, আহম হুেূর
ﷺ এর কাষি এলাম। (বণবনার একপেবাষি হতহন বষলন) তিন হুেূর
দাাঁিাষলন। আর আমরা তাাঁর হপিষন কাতার কষর দাাঁিালাম। অ্তঃপর
হতহন সালাম হফরাষলন। তাাঁর সালাষমর সাষথ সাষথ আমরাও সালাম
)হফরালাম। - সহীহ বুিারী (৮৪০, ৮৩৮
হাষফজ ইবষন হাজার রহ. ইবনুল মুনাইহির রহ.-এর বক্তবয উদ্ধতত
কষরন হে, বুিারী রহ. এই হাদীষসর শে হদষি অ্ধযাষির হশষরানাম
হদষিষিন। এর মষধয দুষটা সম্ভাবনা রষিষি:
এক. ইমাম সালাম শুরু করার পরপরই মুক্তাদী সালাম শুরু করষব।
ুএষত কষর ইমাষমর সালাম হশে করার আষগই মুক্তাদীর সালাম শুর
হষব।
www.islamijindegi.com
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দুই. ইমাম সালাম হশে করা মাত্রই মুক্তাদী শুরু করষব। হেষহতু এিাষন
দু’রকম সম্ভাবনাই আষি, তাই মুজতাহহদ হনজ ইজহতহাষদর মাধযষম
হকান একহট অ্বলম্বন করষত পাষর। (ফাতহুল বারী)
আল্লামা আইনী রহ. বষলন, এিাষন বুিারী রহ.-এর হশষরানাম‘ইমাম েিন সালাম হফরাি তিন সালাম হফরাষব’ এর মাধযষম এই
ইহেত কষরষিন হে, ( মুক্তাদীগণ) দু‘আ (মাসূরা) ইতযাহদষত মশগুল
হওিার দরুন ইমাষমর পর সালাম হফরাষত হদহর করষব না। (উমদাতুল
কারী)
আল্লামা কাসানী রহ. বাদাহিউস সানাষি (২/৭২) গ্রষন্থ বষলন,
“নামাষের একহট সুন্নাত হষলা , ইমাষমর সাষথ সাষথ সালাম হফরাষব।
এহট ইমাম আবু হানীফা রহ. হথষক বহণবত আষি। অ্বশ্য তাাঁর হথষক
আষরকহট বণবনাও আষি হে, ইমাষমর পরপর সালাম হফরাষব। ইমাম
আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ রহ.-এর মত এমনই।” আল্লামা শামী রহ.
কুহহিানীর সূষত্র সারািসী রহ.-এর বক্তবয উদ্ধতত কষরন হে, ইমাম
আবু হানীফা রহ.-এর বক্তবয অ্হধক সূক্ষ্ম এবং উত্তম। আর
সাষহবাইষনর বক্তবয অ্হধক সহজ এবং হনরাপদ। (১/৫২৫)
৯৪. (৮) মাসবুষকর জন্য ইমাষমর হদ্বতীি সালাম হশে করা পেবি
অ্ষপিা করা।
 «كان ابن عمر إذا سبق بشيء من الصالة: عن نافع قال، عن ابن أيب رواد:قال عبد الرزاق
. وهذا إسناد رجاله ثقات،)9621( » ـ رواه يف «مصنفه.فإذا سلم اإلمام قام يقضي ما فاته
. قاله اإلمام الذهيب.عبدالعزيز بن أىب رواد املكى ثقة مرجئ عابد
অ্থব: হেরত নাষফ’ রহ. হথষক বহণবত, হেরত ইবষন উমর রাহে.-এর
েিন নামাষের হকান অ্ংশ িুষট হেত (অ্থবাৎ মাসবুক হষতন) তিন
ইমাম সালাম হফরাষনার পর িুষট োওিা নামাে আদাি করার জন্য
দাাঁিাষতন।
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- মুসান্নাষফ আেুর রােোক (৩১৫৬), এই বণবনার সনদ সহীহ।
 تفوتين ركعة مع اإلمام فيسلم اإلمام فأقوم: قلت لعطاء: عن ابن جريج قال:قال عبد الرزاق
.» فإن احتبس فقم ودعه، «تنتظر قليال:فأقضي أم أنتظر قيامه؟ قال
، عن حممد بن قيس،)عن الثوري9623(  وقد روى أيضا برقم.)9622( »أخرجه يف «مصنفه
 وهذا إسناد رجاله.» وإمنا يؤمر الرجل باْللوس خمافة أن يكون اإلمام سها:عن الشعيب قال
.ثقات
অ্থব: হেরত ইবষন জুরাইজ রহ. হথষক বহণবত, হতহন বষলন, আহম
হেরত আত্বা রহ.-ষক বললাম, ইমাষমর হপিষন েহদ আমার এক
রাকা‘আত িুষট োি তষব ইমাষমর সালাম হফরাষনার পরপরই দাাঁহিষি
োব, নাহক তার হনজ স্থান হথষক উষঠ োওিার অ্ষপিা করব? হতহন
বলষলন, সামান্য অ্ষপিা করষব; ইমাম েহদ হনজ জািগাি বষসই
থাষকন (উষঠ না োন), তাহষল ইমামষক তার অ্বস্থাি হরষি দাাঁহিষি
োষব।
- মুসান্নাষফ আেুর রােোক (৩১৫৫), আেুর রােোষকর (৩১৫৯) নং
বণবনাি আষি, ‘হেরত আষমর শা’বী রহ. বষলন, মাসবুক নামােীষক
একটু হদহর কষর উঠষত এজন্য বলা হি হে, হষত পাষর নামাষে
ইমাষমর হকান ভুল হষি হগষি (হে কারষণ তাষক হসজদাষি সাহু হদষত
হষব, আর হসজদাষি সাহুষত মাসবুষকরও শরীক থাকা জরুরী)।’ এই
উভি বণবনার সনদ সহীহ।
পুষরা নামাষের ৬ মাসাহিল
৯৫. (১) মাষঝর তাকবীরগুষলা পূবব
ব তবী রুকন হথষক আরম্ভ কষর
পরবতবী রুকষন হপৌাঁষি হশে করা। তাকবীষরর হনহদবষ্ট হকান অ্ংশষক
হটষন লম্বা না করা। তষব হসজদাি োওিা এবং হসজদা হথষক উঠার
সমি তাকবীর হকিুটা ধীরলষি বলা হেষত পাষর হেন পরবতবী রুকন
পেবি প্রলহম্বত হি।
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 يف،  " كان يكرب يف كل صالة من املكتوبة وغْيها، أن أبا هريرة،عن ايب سلمة بن عبد الرْحن
 ربنا: مث يقول، َسع اهلل ملن ْحده: مث يقول، مث يكرب حني يركع، فيكرب حني يقوم،رمضان وغْيه
 اهلل أكرب حني يهوي ساجدا: مث يقول،ولك احلمد قبل أن يسجد
)839( »ـ أخرجه البخاري يف «صحيحه
 وهو أن املسنون يف هذه األذكار ابتداؤها عند ابتداء:)963قال احلليب يف "غنية املتملي" (صـ
.انتقاالت وانتهاؤها عند انتهائه
অ্থব: হেরত আবু সালামা ইবষন আেুর রহমান রহ. বষলন, হেরত
আবু হুরাইরা রাহে. প্রষতযক নামাষে তাকবীর বলষতন। চাই তা ফরে
নামাে হহাক বা অ্ন্য হকান নামাে হহাক, রমোন মাষস হহাক বা অ্ন্য
মাষস হহাক। হতহন নামাে শুরু করার সমি তাকবীর বলষতন। এরপর
রুকুষত োওিার সমি তাকবীর বলষতন। এরপর ‘সাহম‘আল্লাহু হলমান
হাহমদাহ’ বলষতন। এরপর হসজদাি োওিার আষগ ‘রব্বানা
ওিালাকাল হামদ’ বলষতন। এরপর হসজদাি োওিা অ্বস্থাি আল্লাহু
আকবার বলষতন। - সহীহ বুিারী (৮০৩)
আল্লামা হালাবী রহ. বষলন, এ সকল হেহকষরর (নামাষে এক অ্বস্থা
হথষক আষরক অ্বস্থাি- হেমন রুকু হথষক কওমা, কওমা হথষক
হসজদা ইতযাহদ- োওিার সমি হেগুষলা পাঠ করা হি) হিষত্র সুন্নাত
হষলা, অ্বস্থা পহরবতবষনর শুরুষত এগুষলা বলা শুরু করষব এবং
পহরবতবষনর হশষে এগুষলা হশে করষব। (গুনিাতুল মুতামাল্লী,
পত.৩১৯)
. والسالم جزم، التكبْي جزم: وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال:قال الرتمذي
) ورواه سعيد بن منصور يف «سننه» مع زيادة كما يف "املقاصد536( »ـ علقه الرتمذي يف «سننه
) عن5229( » ورواه أيضا عبد الرزاق يف «مصنفه،) وَل نقف على إسناده519 :احلسنة" (ص
 أو، إذا قال املؤذن قد قامت الصالة أكرب مكاين: قلت إلبراهيم: قال، عن مغْية،ُيَي بن العالء
 «ال ميد»ـ وهذا: «التكبْي جزم» يقول: وقال إبراهيم: «أي ذلك شئت» قال:حني يفرغ؟ قال
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إسناد ضعيف ،ألن ُيَي بن العالء مع فصاحته ونبله كان ضعيفا .قال الذهيب يف"تاريخ اإلسالم"
الم ِْ ِ
ت بشار ( :)275 /7أَح ُد األ َْع ِ
ٍِ
ال ابْ ُن
س بِالْ َق ِو ِّيَ .وقَ َ
ض ْع ِف ِه ،...قَ َ
اْللَّة َعلَى َ
َ
ال أَبُو َحاِت :لَْي َ
ِ
ني و َمجاعةٌِ :
ِ
ُّواليب :مْتـرو ُك ْ ِ
اسَ ،ع ِن
يفَ .وقَ َ
ال الْبُ َخا ِر ُّ
ضع ٌ
َمع ٍ َ َ َ َ
َّارقُطِْ ُّ
احلَديثَ .وَرَوى َعبَّ ٌ
يَ ،والد َ
ينَ ،والد ِ ُّ َ ُ
ِ ٍِ
س بِثِ َق ٍة .اهـ إال أن احملدثني والفقهاء وأصحاب الغريب قد اعتمدوه من كالم النخعي
ابْن َمعني :لَْي َ
وع،
َص َل لَهُ ِيف الْ َم ْرفُ ِ
على مر الدهور ،قال السخاوي يف "املقاصد احلسنة " (ص : )519 :ال أ ْ
ِ ِ ِ ِ
مع وقُ ِ
وع ِه ِيف َّ ِ ِ َِّ
َّخعِ ِّي.اهـ
يم الن َ
ََ ُ
الرافع ِّيَ ،وإمنَا ُه َو م ْن قَـ ْول إبْـَراه َ
ال نعم.اهـ وقال
ويف "األصل" لإلمام حممد ( :)6 /6قلت :وُيذف التَّ ْكبِْي حذفا َوَال يطوله؟ قَ َ

اللكنوي يف "السعاية" ( :)678/5ويف احللية :اعلم أن املسنون حذف التكبْي سواء كان لالفتتاح
أو يف أثناء الصالة .قالوا حلديث إبراهيم النخعي موقوفا عليه ومرفوعا  :األذان جزم والتكبْي
جزم.اهـ قال الشامي يف "رد احملتار"[ ]783/6حتت قول املاتن" :كرب لالفتتاح باحلذف" :اعلم

أن املد إن كان يف ’اهلل‘  ،فإما أن يكون يف أوله أو أوسطه أو آخره...وإن كان يف وسطه  ،فإن
بالغ حىت حدث ألف ثانية بني الالم واهلاء كره .قيل  :واملختار أهنا ال تفسد  ،وليس ببعيد.
অ্থব: হেরত ইবরাহীম নািািী বষলন, তাকবীর সংহিিভাষব বলা
উহচৎ। এমহনভাষব সালামও সংহিি করা উহচৎ।
- সুনাষন হতরমীেী (২৯৭), সুনাষন সাঈদ ইবষন মানসূর, ( আল
মাকাহসদুল হাসানা, পত. ২৬৩) মুসান্নাষফ আেুর রােোক (২৫৫৩),
সািাবী রহ. বষলন, মারফূ’ হহষসষব এর হকান হভহত্ত হনই, বরং
এহট ইবরাহীম নািািী রহ.-এর উহক্ত।
ইমাম মুহাম্মাষদর হকতাবুল আসষল (১/৭) আষি, প্রশ্ন, তাকবীর হক
লম্বা না কষর িাষটা করষব? উত্তর, হ্াাঁ। আল্লামা আেুল হাই লািনবী
রহ. ‘হহলিা’ [ সম্ভবত ‘হালবা’ হষব] হকতাব হথষক উদ্ধতত কষরন
হে, হজষন রাষিা! সুন্নাত হষি তাকবীরষক সংহিি করা, চাই তা
নামাষের শুরুর তাকবীর হহাক বা মাঝিাষনর তাকবীর হহাক। আর এটা
উপষর উহল্লহিত ইবরাহীম নািািী রহ.-এর বণবনাহটর কারষণ। (দ্র.
’হস‘আিা ২/১৪৮) আল্লামা শামী রহ. বষলন, জানা উহচৎ ‘আল্লাহ
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শষের মষধয মাে (টান) হতন জািগাি হষত পাষর; শুরুষত,
মাঝিাষন আর হশষে। (এর মষধয প্রথম আর হশেহট ববধ নি)... আর
মাঝিাষন মাে করার হিষত্র েহদ এত হবহশ টাষন হে, ‘লাম’ আর
‘হা’- এর মাষঝ হদ্বতীি আহলফ (দুই হরকত পহরমাণ টানষক এক
আহলফ বষল) সতহষ্ট হষি োি তাহষল মাকরুহ হষব। হকান হকান
ফকীষহর বক্তবয আষি হে, ‘এষিষত্র হনভবরষোগয হষলা, নামাে নষ্ট
হষব না।’ এই বক্তবয বািবতা হথষক দূরবতবী নি (অ্থবাৎ এহট
বািবসম্মত বক্তবয)। (রেুল মুহতার ১/৪৮০)
৯৬. (২) প্রষতযক রুকষনর আমল পূণব হওিার পর পষরর রুকষন হেষত
হবলম্ব না করা।
ِ
ِ َ َ ق،ي
ِ الس
ِ َصح
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم
ِّ اع ِد
َّ َع ْن أَِيب ُْحَْي ٍد
ِّ ِاب الن
َ َّيب
َ ْ  ََس ْعتُهُ َوُه َو ِيف َع َشَرةٍ م ْن أ:ال
ِ ِ ِ ِ أَنَا أ َْعلَم ُكم ب:ول
 َما: قَالُوا،صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم
ُ َح ُد ُه ْم أَبُو قَـتَ َادةَ بْ ُن ِربْعِ ٍّي يَـ ُق
َ صالَة َر ُسول اهلل
َ ْ ُ
َأ
ِ ول
اهلل
ُ  َكا َن َر ُس:ال
َ  فَـ َق،ض
َ َ َوالَ أَ ْكثَـَرنَا لَهُ إِتْـيَانًا؟ ق،ًص ْحبَة
ْ َ ف: قَالُوا، بَـلَى:ال
ْ اع ِر
َ ُكْن
ُ ُت أَقْ َد َمنَا لَه
ِ َّ صلَّى اللَّه علَي ِه وسلَّم إِ َذا قَام إِ َىل
ِ
ِ
ِ
... ،ي هبِِ َما َمْن ِكبَـْي ِه
َ
َ
َ  َوَرفَ َع يَ َديْه َح َّىت ُُيَاذ،الصالَة ْاعتَ َد َل قَائ ًما
َ ََ َْ ُ
ِ
ِ  ُمثَّ َه َوى إِ َىل األ َْر... ،َورَك َع
، ُمثَّ ثـَ َىن ِر ْجلَهُ اليُ ْسَرى َوقَـ َع َد َعلَْيـ َها... ، اللَّهُ أَ ْكبَـُر:ال
َ َ ُمثَّ ق،ض َساج ًدا
َ
ِ
ِ
ِ
َّ
َ
الرْك َع ِة الثَّانِيَ ِة
يف
ع
ن
ص
مث
ض
ه
ـ
ن
مث
،
...
د
ع
ـ
ق
و
ه
ل
ج
ر
ىن
ـ
ث
مث
،
ر
ـ
ب
ك
أ
ه
ل
ال
:
ال
ق
مث
،ا
د
اج
س
ى
و
ه
مث
...
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
ُ
ُ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ْ
َ ً َ ََ
َ َََ ُ ْ َ
َّ َ َ َ َ َ َ
َُ ُ
ِ
ِ
َّ
: ) وقال937( » ـ أخرجه اإلمام الرتمذي يف «سننه. ُمثَّ َسل َم...ك
َ صنَ َع َك َذل
َ ِمثْ َل ذَل
َ َّ ُمث...،ك
ِ
ِ يث حسن
.يح
َ ٌ َ َ ٌ َه َذا َحد
ٌ صح
অ্থব: হেরত আবু হুমাইদ আস-সাহিদী রাহে. হথষক বহণবত, ( দীটব
হাদীষসর একপেবাষি হতহন বষলন) হুেূর  ﷺেিন নামাষে দাাঁিাষনার
ইিা করষতন তিন হসাজা হষি দাাঁিাষতন এবং কাাঁধ পেবি হাত
উঠাষতন। ...রুকু করষতন... এরপর হসজদাি হেষতন এবং বলষতন,
আল্লাহু আকবার। ... এরপর বাম পা মুহিষি হদষতন এবং তার উপর
বসষতন। ... এরপর আবার হসজদাি হেষতন আর বলষতন, আল্লাহু
আকবার। এরপর (বাম) পা মুহিষি হদষি বসষতন এবং এমনভাষব
হসাজা হষতন হে, প্রহতহট অ্ে আপন জািগাি হস্থর হষি হেত। এরপর
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উষঠ দাাঁিাষতন। হদ্বতীি রাকা‘আষত অ্নুরূপ করষতন। ... এরপর এ
পদ্ধহতষত নামাে আদাি করষতন। ...এরপর সালাম হফরাষতন। সুনাষন হতরহমেী (৩০৪) হতহন এহটষক সহীহ বষলষিন।
এিাষন লিণীি হে, হুেূর  ﷺধারাবাহহকভাষব হবনা বযবধাষন প্রহতহট
রুকন আদাি কষর হগষিষিন। তাই হকান রুকষনর কাজ হশে হওিার
পর হদরী করষব না। সহীহ বুিারীর (১১৯৯) নং হাদীষস আষি, হনিি
নামাষে আষি বযিতা। » «إن يف الصالة شغالহাষফজ ইবষন হাজার রহ.
ফাতহুল বারীষত উষল্লি কষরন, “এর মাষন হষি- নামাষে
হতলাওিাত, হেহকর, দু‘আ সষববাপহর আল্লাহ পাষকর সাষথ একাি
সংলাষপর বযিতা রষিষি।” তাই নামাষে কাজ হবহীন হদরী করার
সুষোগ হনই।
৯৭. (৩) হাই এষল েথাসম্ভব দহমষি রািা এবং মুষি হাত রািা।
 فإذا، " التثاؤب من الشيطان: قال، عن النيب صلى اهلل عليه وسلم،عن أيب هريرة رضي اهلل عنه
.تثاءب أحدكم فلْيده ما استطاع
)9583( »ـ رواه البخاري يف «صحيحه
অ্থব: হেরত আবু হুরাইরা রাহে. হুেূর  ﷺহথষক বণবনা কষরন,

হাই

শিতাষনর পি হথষক আষস। েিন হতামাষদর হকউ হাই হতাষল তিন
হেন তা েথাসাধয হফরাষত হচষ্টা কষর। - সহীহ বুিারী (৩২৮৯)
 «إذا تثاءب: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:عن أيب سعيد اخلدري ـ رضي اهلل عنه ـ قال
 فإن الشيطان يدخل»ـ، فليمسك بيده على فيه،أحدكم
 «فليضع:) ولفظه9952( » وعبد الرزاق يف «مصنفه،)5332( »أخرجه مسلم يف «صحيحه
») «[إذا تثاءب أحدكم] يف الصالة فليكظم ما استطاع7388( ويف رواية أيب داود،»يده على فيه
অ্থব: হেরত আবু সাঈদ িুদরী রাহে. হথষক বহণবত, হুেূর  ﷺইরশাদ
কষরন, হতামাষদর হকউ েিন হাই হতাষল তিন হেন হাত হদষি মুি
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আটষক হনি; কারণ শিতান (মুষির হভতর) প্রষবশ কষর। - সহীহ
মুসহলম (২৯৯৫)। এই হাদীষসর আষরকহট সূষত্র [সুনাষন আবু দাঊদ
(৪৯৮৮)] আষি, নামাষের মষধয হতামাষদর কারও েিন হাই আষস
তিন হস হেন তা েথাসম্ভব সম্বরণ কষর।
৯৮. (৪) হাাঁহচ এষল হাত বা কাপি হদষি মুি হঢষক হনওিা এবং
েথাসম্ভব নীচু শষে হাাঁহচ হদওিা।
 «أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان إذا عطس غطى وجهه بيده أو بثوبه وغض:عن أيب هريرة
.»هبا صوته
. هذا حديث حسن صحيح:) وقال5672( »ـ أخرجه الرتمذي يف «سننه
অ্থব: হেরত আবু হুরাইরা রাহে. হথষক বহণবত ,

হুেূর  ﷺেিন হাাঁহচ

হদষতন তিন হাত বা কাপি দ্বারা হচহারা হঢষক হনষতন এবং শেষক
নীচু করষতন।
- সুনাষন হতরহমেী (২৭৪৫),
বষলষিন।

হতরহমেী রহ. হাদীসহটষক সহীহ

৯৯. (৫) নামাষের শুরু হথষক হশে পেবি অ্িষর নামাষের হিিাল
রািা, অ্ন্য হকান হচিাি হলি না হওিা।
১০০. (৬) (নামাষের হিিাল রািার অ্ন্যতম উপাি হষলা) পহঠত
সূরা/দু‘আ-সমূষহর প্রহত অ্িষর হিিাল করা।
 «ما من مسلم: عن عقبة بن عامر [بعد أن ذكر قصة] أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال
.» إال وجبت له اْلنة، مقبل عليهما بقلبه ووجهه، مث يقوم فيصلي ركعتني،يتوضأ فيحسن وضوءه
 عن، عن أيب إدريس اخلوالين،) من طريق ربيعة يعين ابن يزيد597( »ـ رواه مسلم يف «صحيحه
» وقد رواه عبد الرزاق يف «مصنفه. به، عن عقبة بن عامر،عقبة بن عامرومن طريق جبْي بن نفْي
: وفيه، عن عقبة بن عامر اْلهين، عن عبد اهلل بن عطاء، عن أيب إسحاق، )عن إسرائيل675(
، مث قام يصلي فصلى صالة، «من توضأ فأسبغ الوضوء:فسمعت النيب صلى اهلل عليه وسلم يقول
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"  ورواه أيضا احلاكم يف.»يعلم ما يقول فيها حىت يفرغ من صالته كان كهيئته يوم ولدته أمه
 هذا حديث صحيح وله طرق عن أيب: وقال. به،) من طريق أيب إسحاق9238(" »«املستدرك
. وَل يتعقبه الذهيب.إسحاق وَل خيرجاه
অ্থব: হেরত উকবা ইবষন আষমর রাহে. হথষক বহণবত, ( দীটব হাদীষসর
একপেবাষি হতহন বষলন) হুেূর  ﷺইরশাদ কষরন, হে হকান মুসহলম
সুের কষর উেু করষব, এরপর দাাঁিাষব এবং হচহারা ও অ্িরষক
হনহবষ্ট হরষি দু’ রাকা‘আত নামাে আদাি করষব; তার জন্য জান্নাত
অ্বধাহরত হষি োষব।
- সহীহ মুসহলম (২৩৪), এই হাদীসহট মুসান্নাষফ আেুর রােোষকও
(১৪২) হেরত উকবা ইবষন আষমর হথষক আষরকহট সূষত্র আষি।
হসিাষন শে হষি, হে বযহক্ত ভালভাষব উেু কষর, তারপর দাাঁহিষি
এমনভাষব নামাে আদাি কষর হে, নামাষে হস ো পাঠ কষর তা
সষচতনভাষব হিিাল কষর পাঠ কষর (এবং) এভাষব হস নামাষের হশে
পেবি হপৌাঁষি; তষব হস হসহদষনর মত হনষ্পাপ হষি োি, হেহদন তার
মা তাষক জে হদষিহিল। এই সূষত্র মুসতাদরাষক হাষকষমও (৩৫০৮)
হাদীসহট বহণবত আষি। হাষকম রহ. বষলষিন, হাদীসহট সহীহ।
«من توضأ وضوئي هذا مث يصلي ركعتني ال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:عن عثمان قال
)6397( » ـ رواه البخاري يف «صحيحه.»ُيدث نفسه فيهما بشيء إال غفر له ما تقدم من ذنبه
অ্থব: হেরত উসমান রাহে. হথষক বহণবত,

হুেূর  ﷺইরশাদ কষরন,

হে বযহক্ত আমার এই উেুর মত উেু করষব এরপর দুই রাকা‘আত
নামাে এমনভাষব আদাি করষব হে, মষন মষন (দুহনিাবী) হকান
ভাবনাি হলি হষব না, তার অ্তীষতর সব গুনাহ মাফ কষর হদওিা
হষব। - সহীহ বুিারী (১৯৩৪)
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ثبت املصادر واملراجع
القرآن الكرمي وتفسْيه:
.6

القرآن الكرمي

.5

تفسْي اإلمام أيب جعفر الطربي (ت  )963مؤسسة الرسالة ،حتقيق أْحد حممد شاكر،
 6753هـ

.9

أحكام القرآن لإلمام أيب بكر اْلصاص (ت )963دار إحياء الرتاث العريب – بْيوت ،
 6732هـ

األحاديث النبوية:
.7

كتاب اآلثار لإلمام أيب حنيفة (ت  )623برواية اإلمام أيب يوسف (ت  ،)685مكتب
الطالب ،فريدآباد ،داكا؛ بتقدمي موالنا ذكر اهلل خان.

.2

كتاب اآلثار برواية اإلمام حممد (ت [ )683بإحالة اْلمع بني اآلثار برتتيب أيوب رشيدي،
زمزم للنشر والتوزيع 6751 ،هـ]

.1

املوطأ لإلمام مالك [برواية اإلمام حممد  ،حتقيق د .تقي الدين الندوي]

.6

املوطأ لإلمام مالك [برواية ُيَي بن ُيَي الليثي] ،مع ترقيم فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء
الرتاث العريب بْيوت6131 ،هـ

.8

اْلامع الصحيح لإلمام البخاري (ت  ،)521مكبتة الصفا ،ترقيم الشيخ فؤاد عبد الباقي

.3

الصحيح لإلمام مسلم (ت ،)516دار إحياء الكتب العربية ،ترقيم الشيخ فؤاد عبد الباقي

.63

السنن الصغرى لإلمام النسائي (ت  ،)939دار الفجر للرتاث قاهرة6797 ،هـ

.66

السنن الكربى لإلمام النسائي (ت  ،)939مؤسسة الرسالة ،حتقيق الشيخ شعيب األرنووط

.65

السنن لإلمام أيب داود السجستاين (ت  ،)562حتقيق الشيخ حممد عوامة

.69

اْلامع لإلمام أيب عيسى الرتمذي (ت  ،)563حتقيق الشيخ بشار عواد معروف

.67

السنن لإلمام ابن ماجة (ت  ) 569حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي  ،دار إحياء الكتب
العربية
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.62

املسند لإلمام الطيالسي (ت  )537حتقيق الدكتور حممد بن عبد احملسن الرتكي ،دار هجر
 -مصر 6763هـ

.61

املسند لإلمام أْحد بن حنبل (ت  ،)576مؤسسة الرسالة ،حتقيق الشيخ شعيب

.66

املصنف لإلمام عبد الرزاق الصنعاين (ت  ،)566اجمللس العلمي ،حتقيق موالنا حبيب
الرْحن األعظمي6761 ،هـ

.68

املصنف لإلمام ابن أيب شيبة (ت  ،)592حتقيق الشيخ حممد عوامة

.63

هتذيب اآلثار لإلمام الطربي (ت [ )963بإحالة اْلوهر النقي]

.53

شرح مشكل اآلثار لإلمام الطحاوي (ت  ،)956حتقيق :شعيب األرنؤوط ،مؤسسة
الرسالة 6762هـ

.56

شرح معاين اآلثار لإلمام الطحاوي (ت  )956عاَل الكتب 6767هـ

.55

الزهد لإلمام عبد اهلل بن املبارك (ت )686حتقيق حبيب الرْحن األعظميدار الكتب العلمية
 -بْيوت

.59

السنن لإلمام سعيد بن منصور (ت [ )556بإحالة املقاصد احلسنة وآثار السنن]

.57

السنن لإلمام الدارمي (ت )522حتقيق حسني سليم أسد الدارانيدار املغين للنشر والتوزيع،
اململكة العربية السعودية 6765،هـ

.52

الصحيح لإلمام ابن خزمية (ت  ،)966املكتب اإلسالمي ،حتقيق الشيخ حممد مصطفى
األعظمي6757 ،هـ

.51

الصحيح لإلمام ابن حبان (ت  ،)927مؤسسة الرسالة ،حتقيق الشيخ شعيب6768 ،هـ

.56

املستخرج على صحيح مسلم لإلمام أيب عوانة (ت  ،)961دار املعرفة  -بْيوت6763 ،هـ
املعجم الكبْي لإلمام الطرباين (ت  )913حتقيق ْحدي بن عبد اجمليد السلفي،مكتبة ابن
تيمية  -القاهرة
السنن لإلمام الدارقطين (ت  ،)982نشر السنة ،باكستان
املستدرك على الصحيحني لإلمام أيب عبد اهلل احلاكم (ت ،)732حتقيق :مصطفى عبد
القادر عطا ،دار الكتب العلمية  -بْيوت6766

.58
.53
.93
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.96

السنن الكربى لإلمام البيهقي (ت  ،)728إدارة تاليفات أشرفية ،باكستان/حتقيق حممد
عبد القادر عطا  ،دار الكتب العلمية ،بْيوت – لبنان 6757 ،هـ

شروح احلديث
.95

التمهيد لإلمام ابن عبد الرب (ت )719وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية -
املغرب 6986هـ

.99

فتح الباري لإلمام ابن رجب (ت ،)632دار ابن اْلوزي  -السعودية  /الدمام 6755 -هـ

.97

فتح الباري للحافظ ابن حجر (ت  ،)825قدميي كتب خانة كراتشي

.92

عمدة القاري لإلمام العيين (ت  ،)822زكريا بكدبو ،ديوبند6757 ،هـ

.91

فيض الباري إلمام العصر الكشمْيي (ت  ،)6925دار إحياء الرتاث العريب 6751هـ

.96

شرح صحيح مسلم لإلمام النووي (ت  ، )161الطبعة اهلندية

.98

فتح امللهم للعالمة شبْي أْحد العثماين (ت  ،)6913دار القلم دمشق6756هـ

.93

معارف السنن ملوالنا يوسف البنوري (ت  ،)6936جملس الدعوة والتحقيق كراتشي

.73

معاَل السنن لإلمام اخلطايب (ت [ )988مع خمتصر املنذري لسنن أيب داود] ،دار الكتب
العلمية ،بْيوت ،لبنان؛6756هـ

.76

بذل اجملهود ملوالنا خليل أْحد السهارنفوري (ت  ،)6971مركز الشيخ أيب احلسن الندوي،
6753هـ

.75

الفيض السمائي على سنن النسائي [وهو جمموع إفادات موالنا رشيد أْحد الكنكوهي (ت
 )6959وما زاد عليها موالنا زكريا الكاندهلوي (ت  ])6735مع حتقيق وحتشية موالنا
عاقل السارنفوري ،املكتبة اخلليلية سهارنفور

.79

شرح سنن ابن ماجة لإلمام مغلطاي (ت  ،)615مكتبة نزار مصطفى الباز مكة6757 ،هـ

.77

خنب األفكار للعيين (ت  ،)822دار املنهاج جدة6795،هـ

.72

مرقاة املفاتيح لإلمام منال علي القاري (ت  ،)6367مكتبة رشيدية ،كوئتة ،باكستان

التخاريج والزوائد واحلواشي
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.71

البدر املنْي يف َتريج أحاديث الرافعي الكبْي لإلمام ابن امللقن (ت  ،)837دار اهلجرة
للنشر والتوزيع  -الرياض-السعودية 6752هـ

.76

التلخيص احلبْي للحافظ ابن حجر (ت  ،)825دار الكتب العلمية 6763هـ

.78

اْلوهر النقي يف الرد على البيهقي لإلمام عالء الدين املارديين الرتكماين (ت  ،)623على
هامش السنن الكربي للبيهقي

.73

حاشية السندي على مسند أْحد ،مؤسسة الرسالة

.23

جممع الزوائد للحافظ نور الدين اهليثمي (ت )836حتقيق حسام الدين القدسيمكتبة
القدسي ،القاهرة 6767هـ

.26

خمتصرسنن أيب داود لإلمام املنذري (ت  ،)121دار الكتب العلمية ،بْيوت ،لبنان؛
6756هـ

.25

مصباح الزجاجة يف زوائد سنن ابن ماجة للحافظ البوصْيي (ت  ،)873دار العربية

كتب الفقه
.29

كتاب األصل لإلمام حممد بن احلسن الشيباين (ت  ،)683دار ابن حزم بْيوت6799 ،هـ

.27

اْلامع الصغْي لإلمام حممد (ت  ،)683مع شرح الصدر الشهيد ،دا راإلميان سهارنفور

.22

املبسوط لإلمام السرخسي (ت  ،)789املكتبة الغفارية  ،كوئتة6756 ،هـ

.21

خمتصر اإلمام الطحاوي مع شرحه للجصاص

.26

شرح خمتصر الطحاوي لإلمام اْلصاص (ت  ،)963املكتبة التهانوية ديوبند[ .حتقيق
د.سائد بكداش]

.28

خمتصر اختالف العلماء [للطحاوي] اختصره اإلمام اْلصاص (ت  ،)963دار البشائر
اإلسالمية6792،هـ

.23

احلاوي الكبْي أليب احلسن املاوردي (ت  ،)723دار إحياء الرتاث العريب بْيوت6793 ،هـ

.13

بدائع الصنائع لإلمام الكاساين (ت  ،)286دار الكتب العلمية6757 ،هـ
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.16

املغين لإلمام ابن قدامة (ت  ، )153طبعة هجر ،القاهرة6733 ،هـ

.15

فتاوى قاضيخان (ت  ،)235قدميي كتب خانة كراتشي

.19

خالصة الفتاوى لإلمام طاهر بن عبد الرشيد البخاري(ت يف الربع الثاين من القرن السابع،
 ، )123-152مكتبة حقانية بشاور

.17

اجملموع شرح املهذب لإلمام النووي (ت  ،)161دار إحياء الرتاث العريب ،بْيوت

.12

منية املصلي للعالمة الكاشغري (ت  ،)632مع غنية املتملي

.11

غنية املتملي للعالمة إبراهيم احلليب (ت  ،)321مكتبة رشيدية كوئتة

.16

الفتاوى التاترخانية للعالمة فريد الدين عاَل بن العالء الدهلوي اهلندي (ت  ،)681مكتبة
زكريا ديوبند6796،هـ

.18

تبيني احلقائق لإلمام فخر الدين الزيلعي (ت  ،)679ايج امي سعيد كمبين باكستان

.13

فتح القدير لإلمام ابن اهلمام (ت  ،)816املكتبة الرشيدية باكستان

.63

البناية للعيين (ت  ،)822مكتبة رشيدية كوئتة

.66

الفتاوى اهلندية ،مكتبة ماجدية عيدكاه6739 ،هـ

.65

تنوير األبصار للعالمة التمرتاشي (ت  ،)6369مع الدر املختار

.69

الدر املختار للعالمة احلصكفي (ت  ،)6388مع رد احملتار

.67

حاشية الطحطاوي (ت  )6593على الدر املختار ،مكتبة رشيدية كوئتة

.62

حاشية الطحطاوي (ت  )6593على املراقي ،قدميي كتب خانة كراتشي

.61

رد احملتار للعالمة ابن عابدين الشامي (ت  ،)6525ايج امي سعيد

.66

تقريرات الرافعي (ت  ،)6959مع الرد احملتار

.68

رفع الرتدد يف عقد األصابع عند التشهد البن عابدين الشامي (ت  ،)6525ضمن «جمموع
رسائل ابن عابدين» ،سهيل إكيدمي الهور

.63

تزيني العبارة لتحقيق األشارة ملنال علي القاري (ت  ،)6367بإحالة رفع الرتدد

.83

السعاية لإلمام عبد احلي اللكنوي (ت  ،)6937سهيل إكيدمي الهور6738 ،هـ
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.86

إمداد الفتاوى حلكيم األمة التهانوي (ت ،)6915زكريا بكدبو ديوبند

.85

أحسن الفتاوي للعالمة رشيد أْحد اللدهيانوي (ت  ،)6755ايج امي سعيد كمبين باكستان

.89

فتاوى دار العلوم ،ترتيب املفيت ظفْي الدين ،مكتبة دار العلوم ديوبند

كتب الرجال وعلوم احلديث
.87

التاريخ الكبْي لإلمام البخاري (ت  ،)521حبواشي حممود خليل ،دائرة املعارف العثمانية،
حيدر آباد  -الدكن

.82

الثقات البن حبان (ت  ،)929دار الكتب العلمية بْيوت6763 ،هـ

.81

هتذيب الكمال لإلمام املزي (ت  ،)675دار الفكر بْيوت6762 ،هـ

.86

هتذيب التهذيب للحافظ ابن حجر (ت  ،)825دار الفكر بْيوت 6767هـ

.88

سْي أعالم النبالء لإلمام الذهيب (ت )678

.83

تاريج اإلسالم لإلمام الذهيب (ت  ،)678حتقيق الشيخ بشار عواد

.33

الكاشف لإلمام الذهيب (ت )678

.36

جامع التحصيل يف أحكام املراسيل للحافظ العالئي (ت  )616عاَل الكتب -
بْيوت6736هـ

.35

شرح علل الرتمذي لإلمام ابن رجب احلنبلي (ت  ،)632حتقيق الشيخ مهام سعيد

.39

تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر  ،حتقيق الشيخ حممد عوامة ،دار املنهاج 6799هـ

الكتب املفردة يف أحاديث األحكام وغْيها
.37

األوسط لإلمام ابن املنذر (ت ،)968دار طيبة  -الرياض – السعودية  6732هـ

.32

اإلملام يف أحاديث األحكام لإلمام ابن دقيق العيد (ت  ،)635دار النوادر سورية لبنان
كويت6797 ،هـ
األذكار للنووي (ت  ،)161دار احلديث القاهرة6796 ،هـ

.36

الدمشقي احلنفي
آكام املرجان يف أحكام اْلان أليب عبد اهلل بدر الدين الشبلي
ّ
(ت613هـ) مكتبة القرآن  -مصر  -القاهرة

.38

املقاصد احلسنة لإلمام السخاوي (ت  ،)335دار الكتب العلمية ،بْيوت6757 ،هـ

.31
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.33

آثار السنن للعالمة ظهْي أحسن النيموي (ت  ،)6955مكتبة البشرى6797 ،هـ

 .633فقه السنن واآلثار ملوالنا عميم اإلحسان اجملددي (ت  ،)6937املطبعة اجمليدية كانفور
 .636النهاية يف غريب احلديث البن األثْي (ت  )131املكتبة العلمية  -بْيوت6933 ،هـ
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