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وﺟﻮب أداء الﺼﻼة ﻓ ﺠﻟﻤﺎﻋﺔ
জামা‘আেত সালাত আদায় করার অপিরহাযরতা
শায়খ আ�ু ল আযীয ইবন বায
মুসিলম পাঠকবৃ ে�র �িত আ�ু ল আযীয ইবন আ�ু �াহ ইবন
বােযর একিট িবেশষ আহবান। আ�াহ তা‘আলা তাঁর স�ি�র
কােজ তােদর তাওফীক দান করন এবং আমােকও তােদর েসই
সম� েলােকর অ�ভুর্ করন যারা তাঁেক ভয় কের তার িনেদর্শ
েমেন চেল। আমীন!

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতু�ািহ ওয়া বারাকাতুহ
িনভর্রেযাগয্সূে� জানেত পারলাম , অেনক েলাক জামা‘আেত
সালাত আদােয় অবেহলা করেছন এবং েকােনা েকােনা আেলেমর
ছাড়�বণ ব�বয্েক এর েক দলীল িহেসেব েপশ করেছন। তাই,
আমার কতর্বয্ হে, সবাইেক এই িবষেয়র গর� ও এর ভয়�র
3

িদকগুেলা

�� কের জািনেয় েদওয়া এবং এই কথাও বে েদওয়া

েয, েকােনা মুসিলেমর পেক এমন িবষেয় অবেহলার আচরণ করা
উিচত নয় েয িবষয়েক আ�াহ তা‘আলা তাঁর মহান িকতােব এবং
রাসূেল কারীম সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া স�াম তাঁর হাদীেস িবেশষ
মযর্াদা ও র� সহকাের উে�খ কেরেছন। আ�াহ তা‘আলা তাঁর
িকতাব কুরআেন কারীেম বহুবার ে�খ কের িবষয়িটর মযর্াদা বৃি�
কেরেছন; এই সালাত িনয়িমত পালন করা ও জামা‘আেতর সােথ তা
আদায় করার িনেদর্শ �দান ের একথাও পির�ার কের বেল
িদেয়েছন েয, এই সালােতর �িত অবজ্ ও অবেহলা �দশর্ন করা
মুনািফকেদর অনয্তম কণ। আ�াহ তা‘আলা তার সু �� �ে�
িনেদর্ �দান কের বেলন:
ََ ْ ُ َ
َ وموا ْ َ ِّ ِ َ�ٰن ِت
ُ لصَلَ ٰوة ِ ٱل ۡ ُو ۡس َط ٰي َو ُق
ّ َلصَلَ َ�ٰت ٱ
ّ �
﴿�ٰفِظوا
[٢٣٨ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة٢ �
ِ
ِ
অথর: “েতামরা সালােতর েহফাযত কর এবং িবেশষ কের মধয্বতর্
সালােতর, আর েতামরা আ�াহর জনয্ একা�িচে� দাড়াও” (সূরা
বা�ারাহঃ ২৩৮)
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েস বা�াহ িকভােব সালােতর েহফাযত বা তার �িত স�ান �দশর্ন
করা িশখেব েয তার অপর মুিমন ভাইেয়র সােথ সালাত আদায় না
কের তার মযর্াদার �িত অবজ্ঞা �দশর্ন ? আ�াহ তা‘আলা
বেলন,
ّ ٱر َك ُعوا ْ َم َع
َ ل�َٰكِع
ۡ لزَ َك ٰوةَ َو
ّ ْ ِيموا
ُ �َ﴿ َوأ
ّ ْ لصَلَ ٰو َة َوءَاتُوا
[٤٣ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة٤ �
ِ
অথর: “আর েতামরা সালাত �িত�া কর, যাকাত �দান কর এবং
সালাত আদায়কারীেদর সােথ সালাত পড়।” (সূ রা বা�ারাহঃ ৪৩)
জামা‘আেত সালাত পড়া এবং অনয্নয্ মসি�েদর সােথ সালােত
শরীক হওয়া েয ওয়ািজব এ পিব� আয়াত তার অকাটয্ �মাণ। শু ধ
সালাত কােয়ম করা যিদ উে�শয্ হেতা তাহেল আয়ােতর েশষাংেশ
� وار�ﻌﻮا ﻣﻊ الﺮاﻛﻌবলার �� েকােনা উপলক েদখা যায় না।
েযেহতু আয়ােতর �থম অংেশই আ�াহ তা‘আলা সালাত কােয়ম
করার িনেদর্শ িদেয়েছন। �াহ তা‘আলা অনয্ একিট আয়ােত
বেলন,
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ْٓ ُ ُ َۡۡ َ َ َ ّ ُ ۡ ّ ٞ َ ٓ َ ۡ ُ َ ۡ َ َ َٰ ّ ُ َُ َ ۡ َ َ َ ۡ
َ ﴿ �ذَ ا ُك
نت � ِي ِهم فأ�مت لهم لصَلوة فلتقم طا�ِفة مِنهم َعك و� أخذوا
ْ ّ َ َٓ ُ ۡ ََۡۡ َ ٓ َ ٌ ُ ۡ َ ٰ َۡ ص
ْ ُ ُ َۡ ْ ُ َ َ َ َ ََُ َۡ
ت طا�ِفة أخ رى لم َُلُوا
ِ أسل ِحته ۡمۖ ف إِذا سجدوا فليَكونوا مِن ورا�ِ�م و�أ
َ ُ ۡ ْ ُ ُ ۡ ۡ َ ْ ّ
[١٠٢ :َلۡيُصَلُوا َم َعك َو�َأخذوا حِذ َره ۡم َوأ ۡسل َِحتَ ُه ۡ ۗم﴾ ]اﻟنﺴﺎء
অথর: “এবং তুিম যখন তােদর মেধয্ অব�ান করেবও তােদর সােথ
সালাত কােয়ম করেব তখন তােদর একদল েতামার সােথ েযন
দাড়ায় এবং তারা েযন সশ� থােক। তােদর িসজদা করা হেল তারা
েযন েতামােদর িপছেন অব�ান কের; আর অপর একদল যারা
সালােত শরীক হয় নাই তারা েতামার সােথ এেস েযন সালােত
শরীক হয় এবং তারা েযন সতকর্ ও সশ� থাে।” (সূরা িনসা ১০২)
এখােন আ�াহ তা‘আলা যখন যু �াব�ায় জামা‘আেতর সােথ সালাত
আদায় করা ওয়ািজব কের িদেয়েছন, তখন শা� অব�ায় িক তা
ওয়ািজব হেব না?
কাউেক যিদ জামােত সালাত পড়া েথেক িবরত থাকার অনু মিত
েদওয়া হত তাহেল শ�র স�ু েখ কাতারব�ী অব�ায় এবং হামলার
মুেখামুিখ মুসিলম ৈসনয্গণ জামােত সালাত পড়া েথেক েরহাই
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পাওয়ার অিধকতর েযাগয্ হেতন। তােদরেক যখন এর অনুমিত
েদওয়া হয়িন তখন জানা েগল েয জামােত সালাত আদায় করা
অনয্তম ওয়ািজবগুেলার অ�ভুর্� এবং এেথেক িবরত থাকা কাে
পেক জােয়য নয়।
সহীহ বুখারী ও মুসিলম শরীেফ আবু হরাইরা রািদয়া�াহু‘আনহ
কতৃর্ক নবী করীমসা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া েথেক বিণর্ত আে,
িতিন বেলেছনঃ
 ﺛﻢ إﻧﻄﻠﻖ، ﺛﻢ آمﺮ رﺟﻼ أن ﻳﺼ� ﺎﻨﻟﺎس،»ﻟﻘﺪ ﻫﻤﻤﺖ أن آمﺮ ﺑﺎلﺼﻼة ﻓﺘﻘﺎم
 ﻓﺄﺣﺮق ﻋﻠﻴﻬﻢ،ﺑﺮﺟﺎل ﻣﻌﻬﻢ ﺣﺰم ﻣﻦ ﺣﻄﺐ ﻰﻟ ﻗﻮم ﻻ �ﺸﻬﺪون الﺼﻼة
«ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ
অথর: আিম মন� করিছলাম েয, আিম সালােতর জনয্ িনেদর্শ েদ
যােত সালাত কােয়ম হয়; এরপর েলাকজনেক িনেদর্শ েদই যােত
সালাত কােয়ম হয়; এরপর একজন েলাকেক িনেদর্শ েদই েস েযন
েলাকজন িনেয় জামােত সালাত পেড়, আর আিম এমন িকছু েলাক
িনেয় যােদর সােথ কােঠর আঁি ট থাকেব, ঐসব েলােকর িদেক যাই
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যারা সালােত হািজর হয় না এবং েসখােন িগেয় তােদর ঘের আগুন
লািগেয় েদই।” (বুখারী ও মুসিলম)
সহীহ মুসিলম শরীেফ আ�ু �াহ ইবেন মাসঊদ রািদয়া�াহু‘আনহ
েথেক বিণর্ত আে, িতিন বেলন,
َ ُُ َ
ُّ
ْ
َْ
ٌ
َ ّ َ ّ
َُ َ ْ ََ
 ِإ ن، أ ْو َم ِﺮ�ﺾ،لﺼَﻼةِ ِﻻَ ُﻣﻨﺎﻓِ ٌﻖ ﻗﺪ ُﻋﻠِ َﻢ ﻧِﻔﺎﻗﻪ
» »ﻟﻘﺪ َرأﻳْتﻨ ﺎ َو َﻣﺎ َﺘَﺨَﻠَﻒ َﻋ ِﻦ
َ ّ َ َ ْ َ َ ُ َ ْ ﻰﺘ ّ َﺄْﻲ
َ َ ْ َ ُ َ ﻤْﻲ
«لﺼَﻼ ِة
� َ ِﺗ
ِ ﻛن الﻤ ِﺮ�ﺾ َ ِﺸ �� رﺟ ﻠ
“অবশয্ই আমরা েদেখিছ েয, মুনািফক, যােদর িনফাক পিরজ্ঞ
এবং অসু � েলাক বয্তীত জামােতসালাত পড়া েথেক েকউ িপছেন
থাকত না। এমনিক, (েরাগী হেলও) দু ’জন েলােকর সাহােযয্ চেল
এেস সালােতর হািজর হেতা।”
িতিন আেরা বেলন,
َ ُ
َ َُ ْ
ّ
َ ْ َ َ ُ ْ ّ �َ َ ُ ْ َ َ ُ َ َ ّ َ ّ
ن ال ُﻬﺪ ى
 ِنَ ِﻣﻦ ﺳ،اﷲ َﻋﻠﻴْ ِﻪ َﺳَﻠَﻢ َﻠَﻤﻨﺎ ﺳن الﻬﺪ ى
َ �َ ﷲ
ِ »إِن رﺳﻮل ا
ّ
ُ ّذ
ْ َْ َ َ ّ
«ﻟَي ُﺆََن ِ�ﻴ ِﻪ
ِ لﺼَﻼة ِﻓ الﻤﺴ ِﺠ ِﺪ
“রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া আমােদরেক েহদায়ােতর
সু �াত সমূ হ (িনয়ম-প�িত) িশক্ িদেয়েছন। ত�েধয্ অনয্তম সু�া
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্হেলা মসিজেদ িগেয় জামােত সালাত আদায় করা েযখােন েস জনয
”আজান েদওয়া হয়।
মুসিলম শরীেফর এ অধয্াে আেরকিট হাদীেস আ�ু �াহ ইবেন
মাসঊদ রািদয়া�াহু‘আনহ বেলন,
َ َ ً ُ ْ ً َ ُْ َ ْ ََ َ ُ َ
َ ْ َ ّ ُ َ ْ َﻠْﻰ َ
ُ َُ َ
ّ ََ
ات َﺣﻴْﺚ �ﻨﺎد ى
»ﻣﻦ َه أن ﻘ اﷲ ﻏﺪا مﺴﻠِﻤ ﺎ ،ﻓﻠﻴﺤﺎﻓِﻆ ﻋ ﻫﺆﻻ ِء لﺼَﻠﻮ ِ
ّ َ ُ َ َ ُْ َ
ّ َﺈ ّ َ َ َ َ َِب ّ ُ ْ َ� ّ ُ َ َ ْ
ّﻬُﻦَ َﻣ ْﻦ ُﺳ َ َ
ّ
ن
ِﻬِﻦَِ ،نَ اﷲ ﺷع ِﻴِ�ﻢ َ اﷲ ﻋﻠﻴ ِﻪ َﺳَﻠَﻢ ﺳن الﻬﺪ ىَ�ِ� ،
َ ْ َﺮ َ َ ْ
ُ َ
ّ
ّ َ َ
ُّ
َ ّ ُ
ْ َ
ﺘ�ﺘ ُ ْﻢ
ال ُﻬﺪىَ ،ول ْﻮ َﻧَ� ْﻢ َﻠَﻴْﺘُ ْﻢ ِﻓ �ُﻴُﻮﺗِ� ْﻢ ﻛ َﻤ ﺎ ُﺼَ�ِ ﻫﺬ ا لْﻤُﺘَﺨَﻠِ ﻒ ِﻓ ﺑي ِﺘ ِﻪ ،
ّ َ َب ّ ُ ْ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ّ َ َب ّ ُ َ َ َ ْ
ّ َ ْ
َﺘَﻄَﻬَ ُﺮ �ﻴُﺤ ِﺴ ُﻦ
ِﻴِ� ْﻢ لﻀﻠﻠﺘُ ْﻢ َ ،و َﻣﺎ ِﻣ ْﻦ َر ُﺟ ٍﻞ
ُﻨَﺔ ِﻴِ�ﻢ ،ولﻮ ﺗﺮ�ﺘﻢ ُﻨَﺔ
ّ ََ َ ُ َ
ّ َ
ّ ُ َ ّ َْ ُ َ َ ْ
ْ َ َْ َ
اﷲ ﻟُ ِ�ُﻞِ ﺧ ْﻄ َﻮ ٍة
ﺎﺟ ِﺪِ ،ﻻَ ﻛﺘﺐ
ﻟﻄُﻬﻮرُ ،ﻢَ �ﻌ ِﻤﺪ ِﻰﻟ مﺴ ِﺠ ٍﺪ ِﻣﻦ ﻫ ِﺬهِ الﻤﺴ ِ
َ ً
ًَ
ً ََ ْ َ َُ
َ ُْ
َ ُ
َْ َ
� ُﻄﻮﻫﺎ َﺣ َﺴﻨﺔَ ،و�َ ْﺮ� ُﻌﻪ ﺑِ َﻬ ﺎ د َر َﺟﺔَُ �َ ،ﻂ ُّ �ﻨﻪ ﺑِ َﻬﺎ َيِّﺌَﺔ َ ،وﻟﻘﺪ َرأﻳْتﻨﺎ َو َﻣ ﺎ
َََ ْ َ َ ّ ُ ْ َ
ﺘَﺨ ّ ُ َ ْ َ ّ ُ َ ٌ َ ْ ُ ُ ّ َ
َُ َ
ﺎد ى �َ ْ َ
�
لﺮَ ُﺟﻞ ﻳُﺆ � ﺑ ِ ِﻪ �ﻬ
ﺎق ،وﻟﻘ ﺪ ﻛن
َ َﻠَﻒ �ﻨﻬﺎ ِﻻَ ﻣﻨﺎﻓِﻖ ﻣﻌﻠﻮم ﻟِﻔ ِ
ّ
ال َّ ُﺟﻠ َ ْ� ﻰﺘ َّ ُ� َﻘ َ
ﺎم ِﻓ ﺼَّﻒِ«
ِ
“েয বয্ি� মুসিলম হেয় আনে�র সােথ সােথ আগামী িদন �াহর
সাক্ৎ লাভ করেত চায় েস েযন এই সালাতগুিল িনয়িমত েসখােন
আদায় কের েযখােন এগুেলার জনয্ আজােনর মাধয্েম ন
্জানােনা হয়। িন�য়ই আ�াহ তা‘আলা েতামােদর নবীর জনয
9

েহদায়ােতর অেনক িনয়ম-নীিত �বতর ্ন কের েগেছ, আর এগুেলাই
হেলা েহদায়ােতর সিতয্কার িনয়-প�িত। যিদ েতামরা জামােত না
এেস আপন ঘের ঘের সালাত পড়, েযমন ঐ িপেছ পড়া (ঘের
সালাত আদায়কারী) েলাক আপন ঘের সালাত পেড়, তা হেল
েতামরা েতামােদর নবীর সু �াত েছেড় িদেল। আর যিদ েতামােদর
নবীর সু �াত েছেড় দাও তাহেল েতামরা পথ�� হেয় যােব। যখন
েকােনা বয্ি� পিব�তা অজর্ন কের এবং উ�মভােব ওজু স�াদ
কের, অতঃপর েস েকােনা মসিজেদর িদেক চেল তখন তার জনয্
�িতিট পদেকেপ একিট কের েনকী িলখা হয়, তার মযর্াদা এক�র
উপের উঠােনা হয় এবং এর �ারা তার একিট পাপ েমাচন করা হয়।
আমােদর জানা মেত মু নােফক, যার েনফাক পিরজ্ঞ, বয্তীত আর
েকউ জামােত সালাত পড়া েথেক িবরত থাকেতা না। এমনও েলাক
িছল যােক দু ’জেনর মেধয্ কের মসিজেদ আনা হেতা এবংসালােতর
সািরেত দাঁড় করােনা হেতা।”
মুসিলম শরীেফর আেরকিট হাদীেস আবু হুরাইরারািদয়া�াহু‘আনহ
েথেক বিণর্ত আেছ ে,
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َ َُ َ َ ََ
ْ َ ٌ ُ َ َّ
ٌ َ
َْ ُّ
ْ َ َ ُ ّ �َ ّ َﻰ َﺗ ّﻲﺒ
 ِﻧَﻪ ﻟي َﺲ ِﻟ ﻗﺎﺋِﺪ،ﷲ
ِ  ﻳ ﺎ رﺳﻮل ا: �ﻘ ﺎل،�َ �ِ َ اﷲ ﻋﻠﻴ ِﻪ َﺳَﻠَﻢ رﺟﻞ أ
َ
ْ َ ُ َُ
َ َ ُ
َ ُ َ ََ َ َ
ّ �َ
ّ َْ َّ
ْ
ْ
ُ،ُﺮَﺧِ َﺺ َﻟ
َ
ﷲ َ اﷲ ﻋﻠﻴ ِﻪ َﺳَﻠَﻢ أن
ِ  ﻓﺴﺄل رﺳﻮل ا،�ﻘﻮد ِ� ِﻰﻟ الﻤﺴ ِﺠ ِﺪ
َ ّ َ َ ّ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ َ ّ َ َ ُ ّ َ� ّ َﺎ
ْ
َّ
«ِﺎلﺼَﻼةِ؟
 »ﻫﻞ �ﺴﻤﻊ ﻟِﺪاء: �ﻘ ﺎل، ﻋ ه،َ  َﻠَﻤَﺎ،َﺮَﺧَﺺ ﻟ، َﻴُﺼَ�ِ ِﻓ ﺑَيﺘِ ِﻪ
َ َ ََْ َ َ
ْ  »ﻓَﺄَﺟ:ﺎل
«ﺐ
ﻗ،  �ﻌﻢ:ﻗﺎل
ِ
‘একদা একজন অ� েলাক এেস রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ামেক বলেলা, েহ আ�াহর রাসূল, আমার েকােনা চালক েনই
েয েস আমােক মসিজেদ িনেয় যােব, আমার জনয্ িক অনুমিত আেছ
আিম ঘের সালাত পড়েত পাির? তখন নবী সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম তােক অনু মিত িদেলন। তারপর েলাকিট �তর্য্াবতর
করেত লাগেল রাসূল বলেলন, তুিম িক আযান শুনেত পা? েস
বলল, হয্া, তখন িতিন বলেলন, “তা হেল সালােত উপি�ত হও।”
জামােত সালাত পড়া এবং আ�াহর ঘের ঘের অথর্াৎ মসিজেদ
মসিজেদ েযখােন আ�াহ তা‘আলা তাঁর নাম েসা�ার কের িজিকর
করার অনু মিত িদেয়েছন তা �িত�া করা েয ওয়ািজব তার �মােণ
বিণর্ত হাদীেসর সংখয্া অেনক। সুতরাং �েতয মুসিলেমর উপর
ওয়ািজব এই িবষেয়র �িত িবেশষ গর� �দান করা, এর িদেক
অ�গামী হওয়া, এই স�েকর্ পর�র ওিসয়ত করা এবং �ান11

স�িত, পিরবার-পিরজন, �িতেবশী ও সকল মুসিলমেক এ জনয্
উ�ু � করা। আর এগুেলা হেব �াহ ও তাঁর রাসূেলর িনেদর্শ
পালনােথর, আ�াহ ও তাঁর রাসূ ল কতৃর্ক িনিষ� িবষয় েথেক সতকর্
থাকার জেনয্ এবং আহেল িফাক েথেক সের থাকার মানেস,
যােদরেক আ�াহ তা‘আলা িবিভ� েদােষ েদাষােরাপ কেরেছন;
ত�েধয্ তােদর িনকৃ�তম েদাষ হেলা সালােতর েবলায় অলসতা
�দশর্ন করা।আ�াহ তা‘আলা বেলন,
ُ َٰ َ ُ َ َ ّ َ ُ َٰ ُ َ َٰ ُۡ ّ
ُ َلصَلَ ٰوة ِ ق
ّ �َ ام ٓوا ْ إ
ُ َِ� ُه ۡم �ذَا ق
ٰ َ اموا ْ ُك َس
�ا
﴿ ِنَ ٱلم �فِقِ� ي�دِعون �َ وهو �د
ِ
ٗ َ ّ َّ َ ُ ُ ۡ َ ََ َ ّ َ َُُٓ
ٓ َ ُ ٰ ٓ َٰ ٓ َ َ َٰ َ ۡ َ َ َ ۡ َ ّ
َؤ� ِء
�ِ ُذبذ�ِ� �� �ل ِك � إ١ ��َ ِ�َ قل ِي
يراءون �َاس و� يذكرون
ٗ
َ َ ََ ُّ
ۡ ُ َ َ ٓ َ ُ ٰ ٓ َٰ ٓ َ َ
�ِو� إ
[١٤٣ ،١٤٢ : ﴾ ]اﻟنﺴﺎء١ �� َد ُ�ۥ َسب ِي
ِ َؤ� ِء � ومن يضل ِِل �َ فلن
অথর: মুনািফকগণ আ�াহেক �তািরত করেত েচ�া কের; ব�ত
িতিনই তােদরেক �তািরত কের থােকন এবং যখন তারা সালােত
দাঁড়ায় তখন তারা ৈশিথেলয্র সােথ দাঁড়া, েকবল েলাক েদখােনার
জনয্ এবং তারা �াহেকই অ�ই �রণ কের; এরা েদা-টানায়
েদাদু লয্মা, না এেদর িদেক, না ওেদর িদেক; এবং আ�াহ যােক
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পথ�� কেরন তুিম তার জনয েকােনা পথ পােব না।” (সূরা িনসাঃ
১৪২-১৪৩)
জামােতর সােথ সালাত আদায় েথেক িপেছ থাকা স�ূণর্ভােব
সালাততয্াগী হওয়ার এক ধান কারণ। এটা জানা কথা েয, সালাত
তয্াগ করা কুফর, চরম �ািম� ও ধমর্তয্াগী কাজ। রাসূসা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
«»ﺑ� الﺮﺟﻞ و�� اﻟ�ﻔﺮ الﺮﺸك ﺗﺮ ك الﺼﻼة
“মুিমন েলাক এবং কুফরী ও িশকর এর মেধয্ পাথর্কয্ িনধর্ারণক
কাজ হেলা সালাত তয্াগ করা” (মুসিলম শরীেফ জািবর রািদয়া�াহু
‘আনহ েথেক এই হাদীস বিণর্ত) রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম আেরা বেলন,
« ﻓﻤﻦ ﺗﺮ�ﻬﺎ ﻓﻘﺪ �ﻔﺮ،»اﻟﻌﻬﺪ ﺬﻟي ﺑيﻨﻨﺎ و�يﻨﻬﻢ الﺼﻼة
অথর: আমােদর মেধয্ এবং কােফরেদর মেধয্ পাথর্কয্ িনধর্ারণ
ৈবিশ�য হেলা সালাত, েয বয্ি� সালাত তয্াগ কের েস কুফরী
কের।” সালােতর মযর্াদা বণর্, তা িনয়িমত আদায়, আ�াহ তা‘আলা
13

কতৃর্ক িনেদিশত প�িতেত তার �িত�া করা এবং তা তয্াগকারীর
�িত ভীিত �দশর্ন স�েকর্ কুরআেনর আয়াত ও হাদীেসর সংখয
অেনক, আশা কির তা সকেলর জানা রেয়েছ।
সু তরাং �েতয্কমুসিলেমর উপের কতর্ব, েস েযন এই সালাতসমূহ
তার সিঠক সমেয় িনয়িমতভােব আদায় কের, আ�াহর �বিতর ্ত
প�িত অনু সাের স�াদন কের এবং অপর মু’িমন ভাইেদর সােথ
আ�াহর ঘর মসিজদসমূেহ জামােতর সােথ স�াদন কের; আর তা
হেব আ�াহ ও তার রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর
আনু গেতয্র িভি�েত এবং �াহর স�ি� ও তাঁর শাি� েথেক
পির�াণ লােভর আশায়। যখন সতয্ �কাশ পায় এবংতার �মাণািদ
�� হেয় উেঠ তখন কােরা পেক েকােনা েলােকর কথা বা
অিভমেতর িভি�েত তা েথেক দূ ের থাকা জােয়য নয়। েকননা,
আ�াহ তা‘আলা বেলন,
ۡ ّ َ
ُ
ُۡ
ۡ َ َ
ّ َ ُ ّ َ ۡ َرُد
ّ َ�َ ٱ
لرَ ُسو ِل إِن كنتُ ۡم تؤمِنُون ِٱ�َ ِ َوٱ�َ ۡو ِم
ُ ٖ﴿فإِن ت َ� ٰ َز�تُ ۡم ِ� �ء
ِ �ِوه إ
َ
ً َۡ
َ َ َ
[٥٩ : ﴾ ]اﻟنﺴﺎء٥ ��ِ َوأ ۡح َس ُن تأوٞ�ۡ ٱ�خِرِ� �ٰل ِك خ
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অথর: েহ মু’িমনগন! েকােনা িবষেয় েতামােদর মেধয্ মতেভদ ঘটেল
তা উপ�ািপত কর আ�াহ ও তাঁর রাসূে লর সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম কােছ; যিদ েতামরা আ�াহ তা‘আলা ও আিখরােতর
িদেনর উপর িব�াস �াপন কের থাক। এটাই উ�ম ও পিরণােম
�কৃ�তর।” (সূরা িনসাঃ ৫৯)
আ�াহ তা‘আলা আেরা বেলন,
َ ٌ َ َ ۡ َُ ُ َۡ ٌَۡ ۡ َُ ُ َ َۡ ۡ َ َ ُ َُ
َ َ�ّ ﴿فَ ۡليَ ۡح َذر
٦ اب أ�ِ ٌم
ِين � ال ِفون �ن أمرِه ِۦٓ أن ت ِصيبهم فِتنة أو ي ِصيبهم عذ
ِ
[٦٣ :﴾ ]ﻨﻟﻮر
অথর: “সু তরাং যারা তাঁর আেদেশর িবর�াচারণ কের তারা সতকর ্
হেয় যাক েয, তােদর উপর িবপযর্য় আপিতত হেব অথবা আপিতত
হেব তােদর উপর কিঠন শাি�।” (সূরা নূরঃ ৬৩)
জামােত সালাত পড়ার মেধয্ েয অেনক উপকার ও িবপুল �াথর
িনিহত রেয়েছ তা কােরা কােছ অিবিদত নয়। ত�েধয্ বেচেয় ��
িবষয়িট হেলা-
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• পার�িরক পিরচয় লাভ, েনক ও পরেহজগারীর কােজ
সহেযািগতা এবং পর�রেক সতয্ অবল�েনর ও তার উপর
ৈধযর্য্ ধারেণর ওিছয়ত �দান কর
• জামােত সালাত পড়ার অনয্ানয্ উপকােরর মেধয্ রেয়েছ জামা
অনু পি�ত েলাকেদর জামােতর �িত উৎসািহত করা।
• জামােত সালাত পড়ার অনয্ানয্ উপকােরর মেধয্ রেয়েছ অজ্
িশক্ �দান করা, আহেল িনফাকেদর িবরাগভাজন করা ও
তােদর েথেক দূ রবতর্ী হওয়, আ�াহর িনদশর্নগুেলা তাঁ
বা�াহেদর মেধয্ �কাশ করা এবং কথা ও কােজর মাধয্ে
আ�াহর পােন েলাকেদর আ�ান করা ইতয্ািদ
আ�াহ তা‘আলা আমােক ও সকল মুসিলমেদর তাঁর সে�াষজনক
এবং দু িনয়া ও আেখরােতর েকে� ম�লজনক কােজর তাওফীক
দান করন; আমােদর সবাইেক আমােদর নফেসর অিন�তা,
আমােদর কাজসমূ েহর অম�ল এবং কােফর ও মুনােফকেদর
সাদৃ শয্পনা েথেক মু� রাখুন। িতিনই েতা মহা দাতা ও পরম
করণাময়।
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আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতু�ািহ ওয়া বারাকাতুহ
আ�াহ তা‘আলা আমােদর নবী মুহা�দ, তাঁর পিরবার-পিরজন ও
সাহাবীগেণর উপর দরূদ ও সালাম বষর্ণরন। (আমীন)
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সালােতর শতর্াবল
সালােতর শতর্াবলী েমাট৯িট। যথাঃ
1. ইসলাম
2. বুি�ম�া
3. ভাল-ম� পাথর্েকয্র জ্ঞান 
4. নাপািক দূর করা
5. ওজু করা
6. সতের আওরাত অথর্াৎ ল�া�ানসহ শরীেরর িনধর্াির
অ�গুেলা আবৃত রাখ
7. সালােতর সময় উপি�ত হওয়া
8. িকবলামুখী হওয়া এবং
9. িনয়ত করা

ওজুর ফরজসমূহ
এগুেলা েমাট৬িট। যথাঃ
1. মুখম�ল েধৗত করা; পািন িদেয় নাক ঝাড়া ও কুিল করা
এর অ�ভুর্,
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2. কনু ই পযর� উভয় হাত েধৗত করা,
3. স�ূ ণর মাথা মেসহ করা; উভয় কান উহার অ�ভুর্,
4. েগাড়ালী পযর� উভয় পা েধৗত করা,
5. ওজুর কাযর্াবলী পযর্ায়�েম স�� করা এ
6. এগুেলা পরপর স�াদন কর
উে�খ থােক েয, মুখম�ল, উভয় হাত ও পা িতনবার কের েধৗত
করা মু�াহাব। একইভােব কুিল করা ও নােক পািন িদেয় িতনবার
ঝাড়া মু�াহাব। ফরজ মা� একবারই। তেব, মাথা মেসহ
একািধকবার করা মু�াহাব নয়। এই বয্াপাের কিতপয় সহীহ হাদীস
বিণর্ত আেছ

সালােতর রকন (ফরজ)সমূ হ
সালােতর রকন ১৪িট। যথাঃ
1. সমথর্ হেলসালােত দ�ায়মান হওয়া,
2. ইহরােমর তাকবীর বলা,
3. সূরা ফািতহা পড়া,
4. রকুেত যাওয়া,
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5. রকু হেত উেঠ েসাজা দ�ায়মান হওয়া,
6. স�াে�র উপর ভর কের িসজদা করা,
7. িসজদা েথেক উঠা,
8. উভয় িসজদান মেধয্ বস,
9. সালােতর সকল কমর্ স�াদেন ি�রতা অবল�ন কর,
10. সকল রকন ধারাবািহকভােব তরতীেবর সােথ স�াদন
করা,
11. েশষ ৈবঠেক তাশাহ্হুদ প,
12. তাশাহহুদ পড়ার জনয্ েশষ বাের ব,
13. নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর উপর দরূদ পড়া
এবং
14. ডােন-বােম দু ই সালাম �দান করা।

সালােতর ওয়ািজবসমূ হ
এগুেলার সংখয্া হেলা েমা৮িট। যথাঃ
1. ইহরােমর তাকবীর বয্তীত অনয্ানয্ তাকবীরগুেলা,
2. ইমাম ও একা নামাজীর পেক ‘সািম‘আ�াহু িলমান
হািমদাহ’ বলা,
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3. সকেলর পেক ‘রববানা ওয়া লাকাল হামদ’ বলা,
4. রকুেত ‘সু বহানা রি�য়াল ‘আজীম’ বলা,
5. িসজদায় ‘সু বহানা রি�য়াল আ‘লা’ বলা,
6. উভয় িসজদার মেধয্‘রাি�গিফরলী’ বলা,
7. �থম তাশাহ্হুদ প
8. ি�তীয় রাকা‘আেত �থম তাশাহ্হুদ পড়ার জনয্ ।

1

1
০

িব.�.: এখােন ওজুর শতর্াবলীসহ সালােতর শত, রুকন ও ওয়ািজবগুেল

মাননীয় মুফতী �ধান শায়খ আ�ু ল আযীয ইবন বায কতৃ র্ক িলিখত িকতাব
‘গুরু�পূণর্ দরসস’ েথেক উ�ৃ ত করা হেয়েছ। — অনু বাদক
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الﻮﺿﻮء واﻟﻐﺴﻞ والﺼﻼة
ওজু, েগাসল ও সালাত স�াদেনর প�িত
- শায়খ মুহা�াদ ইবন ছােলহ আল-উছাইমীন

সবর্িবধ �শংসা �াহ রাববু ল আলামীেনর জনয্ এবং রদ ও
সালাম বিষর্ত েহাক সবর্েশষ ন, মু�াকীনেদর ইমাম ও সৃ ি�র েসরা
আমােদর ি�য় নবী মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর
উপর, তাঁর পিরবার-পিরজন ও সকল সাহাবীগেণর উপর।
আ�াহ তা‘আলার �িত মুখােপক্ বা�াহ মুহা�দ ইবন ছােলহ
আল-উসাইমীন বলিছঃ
আ�াহর িকতাব ও সু �ােত রাসূ েলর আেলােক, ওজু, েগাসল ও
সালাত স�েকর্ এইক্� পুি �কািট িলখা হেলা।
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ﻛﻴﻔﻴﺔ الﻮﺿﻮء
ওজুর প�িত
ওজু
এিট একিট অপিরহাযর্ পিব�তা যা েছট েছাট নাপাকী েযমন েপশাব,
পায়খানা, বায়ু িনগর্ম, গভীর িন�া ও উেটর েগাশত ভকণ ইতয্ািদ
েথেক অজর্ন করেত হয়
ওজু স�াদেনর প�িত
1. �থেম মেন মেন ওজুর িনয়ত করেব। এই িনয়ত মুেখ
উ�ারণ করা যােব না। েকননা, নবী সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম ওজু, সালাত বা অনয েকােনা ইবাদেতর শরেত
িনয়ত উ�ারণ কেরনিন। ি�তীয়তঃ আ�াহ তা‘আলা েতা
অ�েরর সবিকছু স�েকর্ স�ূণর্ অব, সু তরাং অ�র�
েকােনা িবষয় স�েকর্ উ�ারণ কের তাঁেক খবর েদওয়া
েকােনা �েয়াজন েনই।
2. এরপর আ�াহ নাম িনেত িগেয় বলেবন : “িবসিম�াহ”।
3. তারপর উভয় হাত কি� পযর � িতনবার েধৗত করেব।
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4. অতঃপর কুিল করেব এবং পািন িদেয় িতনবার নাক
ঝাড়েব।
5. এরপর আপন েচহারা িতনবার েধৗত করেব, �ে� এক
কান েথেক অপর কান পযর� এবং ৈদেঘর্য্ মাথার চুেল
েগাড়া েথেক দািড়র নীচ পযর�।
6. এরপর উভয় হাত আ�ু িলর অ�ভাগ েথেক কনু ই পযর�
িতনবার েধৗত করেব; �থেম ডানহাত পের বামহাত েধৗত
করেব।
7. এরপর িভজা হাত�য় িদেয় একবার মাথা মেসহ করেব;
হাত�য় �থেম মাথার স�ু খভাগ েথেক প�াৎভােগ িনেয়
যােব এবং পুনরায় মাথার অ�ভােগ িনেয় আসেব।
8. তারপর উভয় কান একবার কের মেসহ করেব; উভয়
তজর্নী অ�ুলীর অ�ভাগ উভয় কােনর িভতেরঢুকােব এবং
উভয় বৃ �া�ু � িদেয় বিহভর্ াগ মেসহ করেব
9. এরপর উভয় পা আ�ু লসমূেহর অ�ভাগ েথেক উভয়
েগাড়ালী পযর� িতনবার েধৗত করেব; �থেম ডান পা পের
বাম পা েধৗত করেব।
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ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻐﺴﻞ
েগাসল
েগাসল
একিট অপিরহাযর্ পিব�তা যা জানাবাত ও হােয়য(ঋতু) জাতীয় বড়
নাপািক েথেক অজর্ন করেত হয়
েগাসল করার প�িত
1. �থমতঃ অ�ের েগাসেলর িনয়ত করেব; মুেখ তা উ�ারণ
করা যােব না।
2. এরপর আ�াহ তা‘আলার নাম িনেত িগেয় বলেব :
‘িবসিম�াহ’
3. তারপর পূ ণর্ভােব ওজু করেব
4. এরপর মাথার উপর পািন ঢালেব; পািন যখন ছিড়েয়
পড়েব তখন গােয়র উপর িতনবার বয্াপকভােব পিন েঢেল
িদেব।
5. অতঃপর স�ূ ণর্ শরীর েধৗত করেব
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ﺘﻟﻴﻤﻢ
তায়া�ু ম
তায়া�ু ম
একিট অপিরহাযর্ পিব�ত, যা পািন না পাওয়া অথবা পািন বয্বহাের
অকম অব�ায় মািটর �ারা ওজু বা েগাসেলর পিরবেতর ্ অজর্ন কর
হয়।

তায়া�ু ম করার প�িত
�থেম অজু বা েগাসল েয িবষেয়র পিরবেতর তায়া�ু ম করেব তার
িনয়ত করেব। অতঃপর মািটেত অথবা মািট সংি�� েদয়াল বা অনয্
িকছু র উপর হাত মারেব এবং েচহারা ও উভয় পা�া মেসহ করেব।
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ﻛﻴﻔﻴﺔ الﺼﻼة
সালাত
সালাত
আর তা বহুিবধ কথা ও কাজ স�িলত এমন একি ইবাদত যার
শর হয় ‘তাকবীর’ (আ�াহু আকবা) বেল এবং েশষ হয় ‘সালাম’
(আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতু�াহ) বেল।
যখন েকােনা মুসিলম বয্ি� সালাত আদােয়র ই�া েপাষণ কের
তখন তার উপর ওয়ািজব হয় েস েযন এর পূ েবর্ ওজু কে যিদ েস
েছাট নাপািক অব�ায় থােক; অথবা েস েযন তায়া�ু ম কের যিদ েস
পািন না পায় অথবা পািন বয্বহাের েস কম হয়। এরপর েস েযন
তার সম� শরীর, কাপড় ও সালােতর �ান নাজাসাত (নাপাক ব�)
েথেক পিব� রােখ।
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সালাত আদােয়র প�িত
1.

�থেম স�ূ ণর্ শরীরসহ িকবলামূখী হে; অনয েকােনা িদেক
িফরেব না বা লক্ও করেব না।

2.

এরপর েয সালাত আদােয়র ই�া েপাষণ কের অ�ের তার
িনয়ত করেব; এই িনয়ত মুেখ উ�ারণ করেব না।

3. এরপর ইহরােমর তাকবীর িদেত িগেয় বলেব ‘আ�াহু
আকবার’ এবং তাকবীেরর সময় উভয় হাত কাঁধ বরাবর
উঠােব।
4.

তারপর ডান হােতর পা�া বাম হােতর পা�ার বিহভর্ােগ
ধের বুেকর উপর রাখেব।

5. এরপর ইে�ফতােহর (�ারি�ক) দু ‘আ পড়েব এবং বলেব,
ّ
»ا� ﺑﺎﻋﺪ ﺑي� و�� ﺧﻄﺎﻳﺎي ﻛﻤﺎ ﺑﺎﻋﺪت ﺑ� ﻟﺮﺸق اﻤﻟﻐﺮب ا� ﺗﻘ� ﻣﻦ
ﺧﻄﺎﻳﺎي ﻛﻤﺎ ﻨﻰﻘ ﺜﻟﻮب اﻷﺑﻴﺾ ﻣﻦ ﺪﻟ�ﺲ ا� أﻏﺴﻠ� ﻣﻦ ﺧﻄﺎﻳﺎي ﺎﻤﻟﺎء
«اﺜﻟﻠﺞ اﻟﺮﺒد
উ�ারণঃ “আ�াহু�া ব-ইদ বাইনী বাইনা খাতায়ায়া- কামা
বা‘আদতা বাইনাল মাশির�ী ওয়াল মাগিরিব, আ�াহু�া না�ীনী িমন
খাতায়ায়া কামা ইনা�াছ্ ছাওবুল আবইয়াদু িমনাদ্ দানা,

28

আ�াহু�গিছলনী িমনাল খাতায়ায়া- িবল মা-ঈ ওয়াস সালজী ওয়াল
বারািদ।”
অথর: েহ আ�াহ! পূ ব্ ও পি�ম েযমন পর�র েথেক দূের আমােক
র
েতমিন আমার পাপ েথেক দূের রাখ। েহ আ�াহ! তুিম আমােক পাপ
মু� কের এমনভােব পির�ার কের দাও, েযমন সাদা কাপড় েধৗত
করেল তা ময়লা েথেক পির�ার হয়। েহ আ�াহ! তুিম আমার
পাপসমূহ পািন, বরফ ও িশিশর �ারা েধৗত কের দাও।” অথবা
বলেবঃ
َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ّ َﺤ
َ َ َ ُْ
ّ َ
ُ ْ �َ َ َو َﻻ َﻟ،َﺪُ َك
«� َك
 َ�َﻌَﺎﻰﻟ، اﺳ ُﻤﻚ
 �ﺒﺎرك،ﺤﺎﻧﻚ لﻠﻬُﻢَ ِﺑﻤ ِﺪ ك
»ﺳﺒ
ِﻪ
উ�ারণঃ “সু ব্হানাকা �াহু�া ওয়া িবহামিদকা ওয়াতাবারাকাস
মুকা ওয়াতা‘আলা জা�ু কা ওয়া লা ইলাহা গাইরকা।”
অথর: “সম� মযর্াদা ও েগৗরব েতামারই েহ �াহ! সম� �শংসা
েকবল েতামারই জনয, েতামার নােমই সম� বরকত ও কলয্াণ এবং
েতামার মযর্াদা অিত উে�। আর তুিম বয্তীত সিতয্ক েকােনা
মা‘বুদ েনই।
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6. এরপর বলেবঃ
أﻋﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ الﺸﻴﻄﺎن الﺮﺟﻴﻢ
“আউজু িব�ািহ িমনাশ্ শাই�িনর রজী” অথর্াৎ আিম
িবতািড়ত শয়তান েথেক আ�াহ তা‘আলার আ�য় �াথর ্না করিছ
অতঃপর িবসিম�াহ বেল সূরা ফািতহা পড়েব এবং বলেবঃ
ّ ُ ۡ َۡ
َ ِ َر ّب ۡٱل َ�ٰلَم
ّ
ّ ّ
ّ
ّ ٢�
٣ لرَ� لرَحِي ِم
ِ
ِ ِ َ  ٱ�م د١ ﴿ � �َ ِ لرَ� لرَحِي ِم
َ
ُ َ َۡ َ ّ ُ َُۡ َ ّ
ّ َۡ
ّ َ ۡ
َ ٱلص َ� ٰ َط ٱل ۡ ُم ۡستَ ِق
٦ يم
ِ  ٱهدِنا٥ � ِيَاك �عبد يَاك �ست ِع٤ ِين
ِ ��ٰل ِِك يو ِم ٱ
ّ ّ ََ ۡ َۡ َ
ُ ۡ َ ۡ ۡ َ ۡ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ ّ َ َٰ
َ آل
: ﴾ ] ﻟﻔﺎﺤﺗﺔ٧ �ِ
َوب علي ِهم و� لض
ِ
ِ � ٱلمغض
ِ � ص�ط �َِين ��عمت عليهِم
7.

[٧ ،١
অথর: ১. যাবতীয় �শংসা আ�াহ তা‘আলার িযিন সকল সৃ ি�
জগেতর র�। ২. িযিন অিত েমেহরবান ও পরম দয়ালু । ৩. িযিন
�িতফল িদবেসর মািলক। ৪. েহ আ�াহ, আমরা একমা� েতামারই
ইবাদত কির এবং শুধুমা� েতামারই সাহাযয �াথর ্না কির। ৫.
আমােদরেক সরল-সিঠক পথ েদখাও। ৬. ঐ সম� েলােকর পথ
যােদরেক তুিম িনয়ামত দান কেরছ। ৭. ওেদর পথ নয় যােদর �িত
েতামার গজব নািজল হেয়েছ এবং যারা পথ��।
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তারপর বলেবঃ ‘আমী-ন’ অথর্াৎ েহ �াহ কবুল কর’।
8. এরপর পিব� কুরআন শরীফ েথেক েয পিরমাণ সহজসাধয
হয় পড়েব, তেব ফজেরর সালােত দীঘর্ ি�রাত পড়ার েচ�া
করেব।
9.

তারপর রকুেত যােব অথর্াৎ �াহর �িত তা‘যীম
�দশর্নােথর্ মাথাসহ আপন িপঠ নত করেব রকুেত
যাওয়ার সময় তাকবীর বলেব এবং উভয় হাত কাঁধ বরাবর
উঠােব। সু �াত হেলাঃ নামাজী রকুেত তার িপঠ নত
করেব, মাথা তার বরাবর রাখেব এবং উভয় হােতর
আ�ু িলগুিল েখালা অব�ায় উভয় হাঁটুেত রাখেব

10. রকুেত িতনবার ‘ ﺳﺒﺤﺎن ر� اﻟﻌﻈﻴﻢসু বহানা রি�য়াল
‘আযীম’ বলেব। আর যিদ এর অিতির� ‘সু ব্হানাকা
আ�াহু�া ওয়া িবহামিদকা �াহু�াগিফরি’ বেল তা হেল
উ�ম হয়।
11. তারপর রকু হেত এই বেল মাথা উঠােবঃ ﺳﻤﻊ اﷲ ﻟﻦ ﺣﺪه
‘সািম‘আ�াহু িলমান হািমদা’ এবং উভয় হাত উভয় কাঁধ
বরাবর উঠােব। মু�াদী হেল উহার পিরবেতর ্ বলেব ر�ﻨﺎ
‘ ولﻚ ﺤﻟﻤﺪর�ানা ওয়া লাকাল হামদ’ অথর্াৎ েহ �াহ
তুিম আমােদর রব এবং েতামারই জনয্ সবর্িবধ �শংস
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12. এরপর রকু েথেক মাথা উঠােনার পর বলেবঃ
ر�ﻨﺎ ولﻚ ﺤﻟﻤﺪ مﻞء الﺴﻤﻮات واﻷرض ومﻞء ﻣﺎ ﺷﺌﺖ ﻣﻦ ﺷء ﺑﻌﺪ
উ�ারণঃ “র�ানা ওয়া লাকাল হামদ িমলআস সামাওয়ািত ওয়া
িমলআল আরদ ওয়া িমলআ মা িশ’তা িমন শাইিয়ন বা‘দু ”
অথর: ‘েহ আ�াহ! েতামার জনয্ ঐ পিরমাণ �শংসা যা আকাশ
ভিতর্ কের েদ, যা পৃ িথবী পূ ণর্ কের েয় এবং এই গুিল ছাড়া
তুিম অনয্ যা িকছু চাও তা পূণর্ কের েদ
13. এরপর িবনীত হেয় আ�াহর উে�েশয্ �থম িসজদা করেব
এবং িসজদায় িগেয় বলেবঃ ‘আ�াহু আকবা’ অথর্াৎ
আ�াহ সবর্ে��। সাতিট অে�র উপর িসজদাহ করে;
অ�গুেলা হেল: নাকসহ কপাল, উভয় হােতর তালু , উভয়
হাঁটু এবং উভয় পােয়র অ�ভাগ। উভয় মাসল শরীেরর
উভয় িকনারা েথেক বয্বধােন রাখে, যমীেনর উপর উভয়
বাহু কনুই পয� িবছােব না এবং অ�লীসমূেহর অ�ভাগ
িক�ার িদেক রাখেব।
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14. িসজদায় িগেয় িতনবার বলেবঃ “ ﺳﺒﺤﺎن ر� ﻰﻠﻋসু বহানা
রি�য়াল আ‘লা” অথর্াৎ আমার সেবর্া � �ভুরশংসা
করিছ।
আর যিদ এর অিতির� িনে�র তাসবীহও পাঠ কের তাহেল
উ�ম হয়ঃ
�ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ ا� ر�ﻨﺎ ﺤﺑﻤﺪك ا� اﻏﻔﺮ
“সু বহানাকা

আ�াহু�া র�না

ওয়া

িবহামিদকা,

আ�াহু�াগিফরল”
অথর্াৎ “েহ আ�াহ! আমােদর �ভু েতামার পিব�তা বণর্না
করিছ, েতামার �শংসা সহকাের, েহ আ�াহ আমােক কমা
কর।”
15. এরপর “আ�াহু আকবা” বেল িসজদাহ েথেক মাথা
উঠােব।
16. তারপর উভয় িসজদাহ’র মধয্বতর্ী সমেয় বাম পােয়র উপ
বসেব এবং ডান পা খাড়া কের রাখেব। ডান হাত ডান
জানু র েশষ �াে� অথর্াৎ হাটু সংল� অংেশর উপর রাখেব
এবং িখনিছর ও িবনিছর আ�ু ল�য় িমিলেয় রাখেব, তজর্নী
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উিঠেয় রাখেব ও দু ‘আর সময় নাড়ােব এবং বৃ �া�ু লীর
অ�ভাগ মধয্মা�ুলীর অ� ভােগর সােথ েগালাকাের িমিলেয়
রাখেব। এইভােব বাম হােতর আ�ু লগুিল েখালা অব�ায়
হাঁটু সংল� বাম জানু র উপর রাখেব।
17. উভয় িসজদার মধয্বতর্ী ৈবঠেক বলে
�رب اﻏﻔﺮ� ارﻤﺣ� واﻫﺪ� وارزﻗ� اﺟﺮﺒ� ﺎﻋﻓ
18. এরপর আ�াহর �িত িবণীত হেয় কথা ও কােজ �থম
িসজদাহ’র মত ি�তীয় িসজদাহ্ করেব এবং িসজদায়
যাওয়ার সময় তাকবীর বলেব।
19. এরপর ি�তীয় িসজদাহ েথেক আ�াহু আকবা’ বেল মাথা
উঠােব এবং কথা ও কােজ �থম রাকা‘আেতর মত ি�তীয়
রাকা‘আত পড়েব, তেব �থম রাকা‘আেতর মত �ারি�ক
দু ‘আ পড়েত হেব না।
20. তারপর ি�তীয় রাকা‘আত েশেষ ‘আ�াহু আকবা’ বেল
বসেব এবং উভয় িসজদাহর মধয্বতর্ী ৈবঠেকর মত
বসেব।
21. এই ৈবঠেক তাশাহ্হু(আ�ািহয়য্াত ) পড়েব; আর তাশাহ্হু
হেলাঃ
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ﺘﻟﺤﻴﺎت ﷲ والﺼﻠﻮات واﻟﻄﻴﺒﺎت الﺴﻼم ﻋﻠﻴﻚ أﻳﻬﺎ ﻟﻲﺒ رﻤﺣﺔ اﷲ و�ﺮ�ﺗﻪ
 أﺷﻬﺪ أن ﻻ � إﻻ اﷲ وأﺷﻬﺪ أن �ﻤﺪا،�الﺴﻼم ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻠﻋ ﻋﺒﺎد اﷲ لﺼﺎﺤﻟ
- ﻋﺒﺪه رﺳﻮﻪﻟ
»ا� ﺻﻞ ﻋ �ﻤﺪ ﻠﻋ آل �ﻤﺪ ﻛﻤﺎ ﺻﻠﻴﺖ ﻋ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻠﻋ آل إﺑﺮاﻫﻴﻢ
 ا� ﺑﺎرك ﻋ �ﻤﺪ ﻠﻋ آل �ﻤﺪ ﻛﻤﺎ ﺑﺎر�ﺖ ﻋ إﺑﺮاﻫﻴﻢ،إﻧﻚ ﺣﻴﺪ �ﻴﺪ
ّ
(ﻠﻋ آل إﺑﺮاﻫﻴﻢ إﻧﻚ ﺣﻴﺪ �ﻴﺪ« )رواه ﺒﻟﺨﺎري ومﺴﻠﻢ

উ�ারণ: আ�ািহয়য্াতু িল�ািহ ওয়াস সালাওয়াতু ওয়া� �াইিয়য্বাত
আস্সালামু আলাইকা আইয়ু য্হা�ািবইয়ুয্ ওয়া রহমাতু�ািহ ওয়
বারাকাতুহ, আসসালামু আলাইনা ওয়া ‘আলা ইবািদ�ািহস্ সািলহীন।
আশহাদু আল-লা-ইলাহা ই�া�াহু ওয়া আশ্হাদু আ�া মুহা�াদা
আবদু হু ওয়া রাসূলুহ
আ�াহু�া সি� ‘আলা মুহা�ািদউ ওয়া ‘আলা আ-িল মুহা�াদ কামা
সা�াইতা ‘আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আ-িল ইবরাহীমা ই�াকা
হামীদু ম মাজীদ।
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আ�াহু�া বািরক‘আলা মুহা�ািদন ওয়া ‘আলা আ-িল মুহা�ািদন,
কামা বা-রাকতা ‘আ-লা ইবরাহীমা ওয়া ‘আলা আ-িল ইবরাহীমা
ই�াকা হামীদু ম্ মাজীদ
অথর: “যাবতীয় স�ান-স�াষণ, সকল সালাত, ও পিব�তা
সম�ই আ�াহর জনয, েহ নবী আপনার উপর আ�াহর শাি�,
রহমত ও বরকত অবতীণর্ েহাক। আিমসাক্ িদি� েয, আ�াহ
ছাড়া ইবাদেতর েযাগয েকােনা মা‘বুদ েনই এবং আেরা সাক্
িদি� েয, মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া আ�াহর
বা�াহ ও তাঁর রাসূল।
েহ আ�াহ! তুিম মুহা�াদ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াস�াম ও তাঁর
বংশধেরর �িত সালাত ে�রণ কর, েযমনভােব সালাত ে�রণ
কেরিছেল ইবরাহীম আলাইিহস্সালাম ও তাঁর বংশধেরর �িত।
িন�য় তুিম �শংসনীয় ও মযর্াদাবান
েহ আ�াহ! তুিম মুহা�াদ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াস�াম ও তাঁর
বংশধেরর �িত বরকত ে�রণ কর, েযমনভােব বরকত ে�রণ

36

কেরিছেল ইবরাহীম আলাইিহস্ সালাম ও তাঁর বংশধেরর �িত।
িন�য় তুিম �শংসনীয় ও মযর্াদাবান
এরপর বলেবঃ
أﻋﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ ﻋﺬاب ﺟﻬﻨﻢ وﻣﻦ ﻋﺬاب ﻟﻘﺮﺒ وﻣﻦ ﻓﺘﻨﺔ ﻤﻟﺤﻴﺎ اﻤﻟﻤﺎت
- وﻣﻦ ﻓﺘﻨﺔ ﻤﻟﺴﻴﺢ ﺪﻟﺟﺎل
উ�ারণঃ “আঊযু িব�ািহ িমন আযািব জাহা�ামা, ওয়া িমন
আজািবল �াবির, ওয়া িমন িফ�ািতল্ মাহ্ইয়া ওয়াল মামাি
ওয়া িমন িফ�ািতল মাসীিহদ্ দা�ািল
অথর: “আিম আ�াহর আ�য় কামনা কির জাহা�ােমর আযাব
েথেক, কবেরর শাি� েথেক, জীবন ও মৃ তুয্র য�ণা েথেক এবং
মাসীহ দা�ােলর েফতনা েথেক।”
এরপর আপন �ভু- �িতপালেকর কােছ দু ি নয়া ও আিখরােতর
ম�ল েচেয় পছ�মত েয েকােনা দু ‘আ করেত পাের।
22. পিরেশেষ ডান িদেক মুখ িফিরেয় “আসসালামু আলাইকুম
ওয়া রাহমাতু�াহ” বলেব। এই ভােব বাম িদেকও মুখ
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িফিরেয় সালাম বলেব।
23. সালাত যিদ িতন রাকা‘আতী অথবা চার রাক‘আতী হয় তা
হেল �থম তাশাহ্হুদ অথর্াৎ আশহাদু আন-ইলাহা
ই�া�াহু ওয়া আশ্হাদু আ�া মুহা�াদান আবদুহু ও
রাসূলুহ” পেড় েথেক যােব।
24. এরপর ‘আ�াহু আকবা’ বেল েসাজা দাঁিড়েয় যােব এবং
উভয় হাত কাঁধ বরাবর উঠােব।
25. এরপর অবিশ� সালাত ি�তীয় রাকা‘আেতর বণর্না অনুযায়ী
আদায় করেব; তেব সালােতর এই অংেশ দাঁিড়েয় শুধু সূরা
ফািতহা পড়েব।
26. এরপর তাওয়াররক কের বসেব অথর্াৎ ডান পা খাড়া কের
রাখেব এবং বাম পা ডান পােয়র িন� িদেয় েবর কের
রাখেব। পাছা যমীেনর উপর ি�র রাখেব এবং উভয় হাত
উভয় জানু র উপর েসইভােব রাখেব েযভােব �থম
তাশাহ্হুেদর সময় েরেখিছ
27. এই ৈবঠেক পূ ণর্ তাশাহ্হ(আ�ািহয়য্াত ) পাঠ করেব।
28. অবেশেষ “আস্সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতু�াহ” বেল
�থেম ডান িদেক এবং পের বাম িদেক সালাম করেব।
েয সব িবষয় সালােত মাকরূ
38

1.

সালােতর মেধয্ মাথা বাচক্ িদেয় এিদক-ওিদক �েকপ
করা। আকােশর িদেক চক্ উে�ালন করা হারাম।

2.

সালােতর মেধয্ িবনা �েয়াজেন নড়-চড়া করা।

3.

সালােতর মেধয্ ব� রােখ অথবা মেনােযাগ আকষর্ণ কের
এমন েকােনা িবষয় সে� রাখা; েযমন, ভারী েকােনা িবষয়
বা রি�ন েকােনা িকছু যা দৃ ি� আকষর্ণ কের

4.

সালােতর মেধয্ তাখাছ্ছুর অথর্াৎ েকামের হাত রা
أﺷﻴﺎء ﻣﺒﻄﻠﺔ لﻠﺼﻼة
েয সব িবষয় সালাত বািতল কের

1.

ই�াকৃত কথাবতর্া বল, তা কম হেলও।

2.

স�ূণর্ শরীর ি�বলার িদক হেত িফের যাওয়া

3.

িপছন িদক েথেক বাতাস েবর হওয়া অথবা ওজু েগাসল
ওয়ািজব কের এমন েকােনা িবষয় ঘেট যাওয়া।

4.

িবনা �েয়াজেন পরপর অিধক মা�ায় নড়াচড়া করা।

5.

হািস, তা কম হেলও সালাত বািতল কের।

6.

ই�া কের অিতির� রকু, িসজদা, ি�য়াম বা উপেবশন
করা।

7.

ই�া কের ইমােমর আেগ-আেগ যাওয়া।
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8.

ওজু েভে� যাওয়া।
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ﺣﺎﻜم ﺳﺠﻮد الﺴﻬﻮ ﻓ الﺼﻼة
সালােত ভুেলর িসজ্দাহ আদায় স�েকর্ কেয়কিট হু
1.

যিদ েকউ সালােত ভুল কের অিতির� েকােনা রকু,
িসজদাহ ি�য়াম বা উপেবশন কের েফেল তাহেল েস �থম
সালাম িফিরেয় ভুেলর জনয্ দ’িট িসজদাহ্ িদেব এবং
আবার সালাম করেব।

উদাহরণঃ েকােনা েলাক েযাহেরর সালাত পড়েত িগেয় প�ম
রাকা‘আেতর জনয্ দাঁিড়েয় েগ, অতঃপর তার ভুল �রণ হ’ল
অথবা েকউ তােক �রণ কিরেয় িদল, তখন েস িবনা তাকবীের
িফের িগেয় বেস পড়েব এবং তাশাহ্হু (আ�ািহয়য্াত ) পেড়
সালাম িফরােব; তারপর দু ই িসজদাহ্ িদেয় উভয় িদেক সালাম
িফরােব। এ ভােব যিদ েস এই অিতির� কাজ স�েকর্সালাত
েশষ হওয়ার পূেবর অবগত না হয় তাহেল েশষ পযর্ােয় েস ভুেলর
দু ই িসজদাহ িদেব এবং সালাম িফরােব।
2.

েকউ যিদ ভুেল সালাত েশষ করার পূ েবর্ সালাম কের
েফেল এবং িকছু সমেয়র মেধয্ তা �রণ হেয় যায় অথবা
েকউ তােক �রণ কিরেয় েদয় তখন েস �থম সালােতর
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উপর িভি� কের অবিশ� সালাত পূণর্ করে, তারপর
সালাম করেব; অতঃপর দু ’িট িসজদাহ িদেয় আবার সালাম
করেব।
উদাহরণঃ েকােনা েলাক েযাহেরর সালাত পড়েত িগেয় ভুল কের
তৃতীয় রাকা‘আেত সালাম কের েফলেলা, অতঃপর �রণ হেলা
অথবা েকউ তােক �রণ কিরেয় িদল; তখন েস উেঠ চতুথর ্
রাকা‘আত পেড় সালাম করেব, তারপর ভুেলর জনয্ দুই িসজদাহ
িদেয় পুনরায় সালাম করেব। আর যিদ সালােতর অেনক পের
এই ভুল �রণ হয় তাহেল সালাত �থম েথেক পুনরায় পড়েত
হেব।
3. যিদ েকােনা েলাক �থম তাশাহ্হু(আ�ািহয়য্াতু ি�াহ)
অথবা সালােতর অনয েকােনা ওয়ািজব ভুেল েছেড় েদয়,
তাহেল েস সালােমর পূ েবর শুধু ভুেলর দুই িসজদাহ আদায়
করেল চলেব; অনয্ িকছু করেত হেব না। আর যিদ �ান
তয্ােগর পূেবর্ �রণ হেয় যায় তাহেল তখনই তা পে
িনেব; অনয্ িকছু করেত হেব না। তেব �ান তয্ােগর প
এবং পরবতর্ী �ােন েপৗঁছারপূেবর্ যিদ �রণ হেয় য
তাহেল েসই �ােন িফের তা আদায় কের িনেব।
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উদাহরণঃ যিদ নামাজী �থম তাশাহ্হুদ ভুেল না পেড়  তৃতী
রাকা‘আেতর জনয্ পূণর্ ভােব দাঁিড়েয় যায় তাহেল েস আ
�তয্াবতর্ন না কের েশষ ৈবঠেক সালােমরপূেবর্ ভুেলর জনয্
িসজদাহ আদায় করেব। আর যিদ তাশাহহুেদর জনয্ বে
তাশাহহুদ পড়া ভুেল যা, এরপর দাঁড়ােনার পূেবর্ তার �রণ
হেয় যায় তাহেল তখনই েস তাশাহহুদ পেড়সালাত পূ ণর্ কের
িনেব। তার অনয্ িকছু করেত হেব না। এ ভেব যিদ েস
তাশাহ্হুেদর জ না বেস দাঁিড়েয় যায় এবং পূ ণর ভােব দাঁড়ােনার
পূ েবর্ তা �রণ হেয় যায় তাহেল েস িফের বেস তাশাহ্হুদ প
সালাত পূ ণর্ কের িনেব। তেব আেমগেণর মেত এমতাব�ায় েস
ভুেলর দু ই িসজদাহ আদায় করেব। েকননা, েস তাশাহহুদ না
পেড় উঠেত িগেয় সালােত অিতির� কাজ কের েফেলেছ।
4.

কােরা যিদ সালােত সে�হ হয় েয, েস দু ’রাকা‘আত
পড়েলা না িতন রাকা‘আত এবং েকােনা একিটর �িত তার
েবশী েঝাঁক না হয়, এমতাব�ায় েস এ�ীন অথর্াৎ ম
সংখয্ার উপর িভি� করে; অতঃপর সালােমর পূ েবর্ ভুেলর
জনয্ দুই িসজদাহ িদেব এবং সালাম করেব
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উদাহরণঃ একজন েলাক েযাহেরর সালাত পড়েত িগেয় ি�তীয়
রাকা‘আেত সে�েহ পিতত হয়, এটা ি�তীয় রাকা‘আত না তৃতীয়
রাকা‘আত? এবং েকােনা একিদেক তার মন অ�ািধকার িদে�
না, এমতাব�ায় েস এ�ীন অথর্াৎ কম সংখয্ার উপর িভি
করেব; অতঃপর সালােমর পূ েবর্ ভুেলর জনয্ দুই িসজদাহ িদে
এবং সালাম করেব।
5. েকউ যিদ সালােত সে�হ কের েয, েস দু ’রাকা‘আত
পড়েলা না িতন রাকা‘আত এবং েকােনা একিদেক তার
অিধকতর েঝাঁক থােক তখন েস ঐ িদেকর উপর িভি�
কের, তা কম েহাক অথবা েবশী েহাক, সালাত পূ ণর ্ করে;
অতঃপর েস সালােমর পর দু ’িট ভুেলর িসজদাহ আদায়
কের আবার সালাম করেব।
উদাহরণঃ একজন েলাক েযাহেরর সালাত পড়িছল। ি�তীয়
রাকা‘আেত তার সে�হ হেলা: সালাত দু ’রাকা‘আত পড়েলা না
িতন রাকা‘আত; তেব তার মন অ�ািধকার িদে� িতন
রাকা‘আেতর। এমতাব�ায় েস িতন রাকা‘আত ধেরই সালাত পূণ্র
কের সালাম িফরােব; অতঃপর ভুেলর দু ই িসজদা িদেয় পুনরায়
সালাম করেব।
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সালাত েশষ করার পর যিদ কােরা সে�হ হয় তা হেল এর
�িত েস েযন �েকপ না কের। হয্া, যিদ ি�র িব�াস হয় তা
হেল েস েসমেতই কাজ করেব।
যিদ েকউ েবশী েবশী সে�হ েপাষণকারী হয় তাহেল েস তার
সে�েহর �িত �েকপ করেব না। কারণ, এটা শয়তােনর
কুম�ণা।
আ�াহ পাকই ভাল জােনন। আ�াহ তা‘আলা আমােদর
ি�য়নবী, তার পিরবার-পিরজন ও সাহাবীগেণর উপর দরূদ ও
সালাম বষর্ণ রন।
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ّ
ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻄﻬﺮ ﻤﻟﺮ�ﺾ
েরাগী িকভােব পিব�তা অজর্ন করে
1.

েরাগীর উপর ওয়ািজব হেলা পািনর �ারা পিব�তা অজর্ন
করা। সু তরাং েস েছাট নাপািক েথেক অজু করেব এবং
বড় নাপািক েথেক েগাসল করেব।

2.

আর যিদ পািনর �ারা পিব�তা অজর্ন করেত েস সামথর্ ন
হয়, তা অপারগতা, েরাগবৃ ি�র ভয় অথবা আেরাগয্ লােভ
েদরী হওয়ার আশ�ায় েহাক, েস তখন তায়া�ু ম করেত
পাের।

3. তায়া�ু েমর প�িত হেলাঃ েস তার উভয় হাত মািটর উপর
েমের তার �ারা �থেম স�ূণর্ েচহারা মেসহ করে,
তারপর উভয় পা�া একিট িদেয় অপরিট মেসহ করেব।
4.

যিদ েরাগী িনেজ িনেজ পিব�তা অজর্ন করেত না পাের
তাহেল অপর েকােনা বয্ি� তােক ওজু বা তায়া�ুম
করােব।

5. যিদ েরাগীর পিব�তা অজর্েনর(ওজুর) েকােনা অে� জখম
েথেক থােক তাহেল েস তা েধৗত কের িনেব। আর যিদ
ধু ইেল কিত হওয়ার আশ�া হয় তাহেল ভাল কের মেসহ
কের িনেব অথর্াৎ পািনর �ারা হাত িস� কের জখেমর
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উপর বুিলেয় িনেব। আর মেসহ �ারাও কিত হওয়ার
আশ�া হেল েস তায়া�ু ম কের িনেব।
6. পিব�তা অজর্েন েকােনা অে� যিদ ভা�ন থােক এবং
েনকড়া অথবা িজব্স জাতীয় িকছুর �ারা পি� েদওয়া থােক
তা হেল েসই অ� না ধু েয় তার উপর িদেয় মেসহ কের
িনেব। তায়া�ু ম করার েকােনা �েয়াজন েনই; েকননা,
মেসহ েধায়ার �লািভিষ� হেয় েগেছ।
7.

েদয়াল অথবা অনয েকােনা ধু লাযু � পিব� ব�র উপর হাত
েমের তায়া�ু ম করা জােয়য আেছ। যিদ েদয়াল মািট
জাতীয় নয় এমন েকােনা ব� �ারা �েলপ করা হয়, েযমন
রং এর আ�রণ, তাহেল তার �ারা তায়া�ু ম করা যােব না।

8. মািটর উপর অথবা ধু লাযু � েদয়াল অথবা অনয্িকছুর উপর
তায়া�ু ম করা স�ব না হেল একিট পা� বা রমােলর মেধয্
মািট েরেখ তা েথেক েরাগী তায়া�ু ম কের িনেত পাের।
9.

যিদ েকােনা এক সালােতর জনয্ েরাগী তায়া�ুম কের এবং
অপর সালাত পযর� তার পিব� বহাল থােক তা হেল েস
�থম তায়া�ু ম িদেয পরবতর্ী সালাত পেড় িনেত পাের,
ি�তীয় সালােতর জনয্ তােকআবার তায়া�ু ম করেত হেব
না। েকননা, েস পিব� অব�ায় বহাল রেয়েছ এবং তা
বািতল হয়িন।
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10. েরাগীর পেক ওয়ািজব হেলা, তার স�ূ ণর্ শরীর নাজাসাত
(অপিব� িবষয়) েথেক পিব� করা। আর যিদ তা স�ব না
হয় তা হেল েসই অব�ায়ই সালাত পেড় িনেব, পুনরায় তা
পড়েত হেব না।
11. েরাগীর পেক ওয়ািজব হেলা, পিব� কাপেড় সালাত পড়া।
যিদ কাপড় নাপাক হেয় যায় তাহেল উহা ধু েয় িনেব অথবা
উহার পিরবেতর্ অনয্ পিব� কাপড় বদেল িনেব। যিদ ত
স�ব না হয়, তাহেল ঐ অব�ায়ই সালাত পড়েল তার
সালাত শু� হেয় যাে; পুনরায় সালাত পড়েত হেব না।
12. েরাগীর পেক ওয়ািজব হেলা, পিব� �ান ও ব�র উপর
সালাত পড়া। যিদ �ান অপিব� হয় তা হেল তা েধৗত
কের িনেব অথবা পিব� েকােনা ব� িদেয় বদেল িনেব
অথবা এর উপর পিব� েকােনা িকছু িবিছেয় িনেব। তাও
যিদ স�ব না হয় তা হেল েয অব�ায় থােক েস অব�ায়ই
সালাত পেড় িনেব। সালাত শু� হেয় যােব এবং পুরায়
সালাত পড়েত হেব না।
13. পিব�তা অজর্েন অপারগ হওয়ার কারেণ েরাগীর েক
িনধর্ািরত সমেয়র পর েদরী কেরসালাত পড়া জােয়য নয়;
বরং সাধয্মত পিব�তা অজর্ন কের সময়মসালাত পেড়
িনেব; যিদও তার শরীের বা কাপেড় অথবা সালােতর �ােন
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এমন নাজাসাত েথেক যায় যা দূ র করা তার পেক্স�ব
হয়িন।
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ﻛﻴﻒ ﻳﺼ� ﻤﻟﺮ�ﺾ
েরাগী িকভােব সালাত পড়েব
1.

েরাগীর উপর ওয়ািজব হেলা েস ফরজ সালাত দাঁিড়েয়
পড়েব; তা নত হেয় েহাক আর �েয়াজেন লািঠর উপর
অথবা েদয়ােলর উপর ভর িদেয় েহাক।

2.

েরাগী দাঁড়ােত সকম না হেল বেস সালাত পড়েব। তেব
উ�ম হেলা দাঁড়ােনা ও রকুর েকে� চার জানু হেয় বসা।

3.

যিদ েরাগীর পেক বেস সালাত পড়া স�ব না হয় তাহেল
েস ি�বলামূখী হেয় পাে�রর উপর কাত অব�ায় সালাত
আদায় করেব। ডান পাে�র্ কাত হওয়া ভাল। আর যিদ
ি�বলামূ খী হওয়া স�ব না হয় তা হেল েয িদেক আেছ েস
িদেকই মুখ কের সালাত পেড় িনেল তার সালাত শু� হেয়
যােব এবং পুনরায় েসই সালাত পড়েত হেব না।

4.

েরাগী যিদ পাে�র্র উপর কাত হেয়সালাত পড়েত অপারগ
হয় তা হেল ি�বলার িদেক পা েরেখ িচত হেয় সালাত
পেড় িনেব। তেব উ�ম হেব মাথািট একটু উপের তুেল
রাখা, যােত কের েস ি�বলামূ খী হেত পাের। যিদ পা
ি�বলার িদেক রাখেত না পাের তা হেল েযভােবই থােক
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েসভােবই েরেখ সালাত পেড় িনেব এবং পুনরায় েসই
সালাত তােক পড়েত হেব না।
5.

েরাগীর উপর ওয়ািজব হেলা, সালােত সিঠকভােব রকু ও
িসজদাহ স�াদন করা। আর যিদ স�ব না হয় তা হেল
ইশারায় রকু ও িসজদাহ আদায় করেব। তেব রকুর েচেয়
িসজদায় ম�ক অিধকতর নত করেব। যিদ েরাগী রকু
আদায় করেত সমথর্ হয় এবং িসজদা করেত না পাের তা
হেল েস সিঠক ভােব রকু আদায় করেব এবং ইশারার
মাধয্েম িসজদাহ আদায় করেব আর যিদ েস িসজদাহ
করেত পাের এবং রকু করেত না পাের না তা হেল েস
সিঠক অব�ায় িসজদাহ আদায় করেব এবং ইশারার
মাধয্েমরকু স�াদন করেব।

6.

েরাগী যিদ রকু ও িসজদাহ মাথার ইশারায় আদায় করেত
সমথর্ না হয় তা হেল তা েচােখর ইশারায় আদায় করেব
এবং রকুর েবলায় সামানয্ এবং িসজদার েবলায় একটু
েবশী পিরমােণ েচাখ দাবাইেব। হােতর �ারা ইশারা করা,
েযমন - েকােনা েকান েরাগী কের থােক, শরীয়ত স�ত
নয়। এর েকােনা আসল না কুরআন বা সু �ােত আেছ, না
িব�� আেলমবেগর্ েকােনা ব�েবয্ রেয়েছ
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7.

যিদ েরাগীর পেক মাথার �ারা বা েচােখর �ারা ইশারা করা
স�ব না হয় তাহেল অ�র িদেয় সালাত পড়েব, এরপর
অ�র িদেয় রকু, িসজদাহ, ি�য়াম ও উপেবশেনর িনয়ত
করেব। কারণ, �েতয্ক েলােকর িনয়তানুসাের তার কােজর
মূ লয্ায়ন করা হয়

8.

েরাগীর উপর ওয়ািজব হেলা: �েতয্কসালাত তার িনধর্ািরত
সমেয় আদায় করা এবং সাধয্মত ওয়ািজবসমূহ সিঠকভােব
স�াদন করা। যিদ �েতয্কসালাত তার িনধর্ািরত সমেয়
পড়া তার পেক কিঠন হয় তাহেল েযাহর ও আসর একে�
এবং মাগিরব ও এশা এক� কের পড়েব। েস পরবতর্ী
সালাত অথর্াৎ েযাহেরর সােথ আসর এবং মাগিরেবর সােথ
এশার সালাত আেগই এক� কের পড়েত পাের। তেব
ফজেরর সালাত তার পূ বর্বতর্ী অথবা পরবত েকােনা
সালােতর সােথ েকােনা অব�ায় এক� কের পড়া জােয়য
নয়।

9.

যিদ েকােনা েরাগী িচিকৎসার জনয্ িবেদেশ মুসািফর
অব�ায় থােক তখন েস �েদেশ �তয্বতর ্ন পয� চার
রাকা‘আেতর সালাত অথর্ৎ েযাহর, আছর ও এশার সালাত
দু ’রাকাআত কের পড়েত পাের। তার সফর দীঘর্ েময়াদী
েহাক অথবা ��েময়াদী তােত েকােনা পাথর্কয্ হেব ন
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আ�াহই আমােদর তাওফীকদাতা
েলখকঃ আ�াহর �িত মুখােপক্ : মুহা�াদ ইবন ছােলহ আল
উছাইমীন
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