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আপনার স�ানেক সালােতর িনেদর্  িদন 

আ�ু�াহ ইবন উমর রািদয়া�াহ তা‘আলা আনহ েথেক বিণরত, িতিন 

বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�ামেক আিম বলেত শেনিি, 

িতিন ইর্াদ কেরন,  

َّيِس َراٍع وَْهَو  َ ا ََ ع  ِ
ّ
َّ ا  َُِاي ي

َِِإل ََ  َهْن َرِهّي
َّو ر ّسْم َمْس

َ
َال ّرَّسْم َراٍع َوّ 

َ
أ

ّة 
َ
َمْرأ

ْ
َِِإل َوال  َهْن َرِهّي

َّو ر َِِإل وَْهَو َمْس ِِ نَْْ ْه
َ
َ أ ََ ِّ َراٍع  َِِإل َوالرّّج  َهْن َرِهّي

َّو ر َمْس

َ َايِ  رَ  ََ ِِ َراٍع  ْم َوَهبّْد الرّّج
ّْ ولَةر َهغْ َّ وِ َوِ َ َمْس ِ

َ
ي َوَوه َْ َِ َجوِْج ِِ َتيْ ْه

َ
َ أ ََ اِهيَةر 

َِإلِ   َهْن َرِهّي
َّو ر ّسْم َمْس

َ
َّسْم َراٍع َوّ  ّّ َال ََ

َ
َّو ر َهغّْإل أ  .َديِِدوِ وَْهَو َمْس

‘েতামােদর �েতযেকই দািয়য়্ীল, আর সবাই েতামরা িজজািসত হেব 

িনজ দািয়য় স�েকর। ইমাম তথা জনতার েনতা একজন দািয়য়্ীল; 

িতিন তাঁর দািয়য় স�েকর িজজািসত হেবন। পুরু দািয়য়্ীল তার 

পিরবােরর; েস িজজািসত হেব তার দািয়য় স�েকর। �ী দািয়য়্ীল 

তার �ামীর গৃহ   স�ােনর; েস িজজািসত হেব তােদর দািয়য় 

স�েকর। মানুেুর (দাস) ভৃতয দািয়য়্ীল মুিনেবর স�েদর, েস 

িজজািসত হেব তার মুিনেবর স�দ স�েকর। অতএব, সতকর েথেকা, 

েতামরা সবাই দািয়য়্ীল আর সবাই িজজািসত হেব িনজ দািয়য় 

স�েকর।’ (বুখারী : ৭১৩৮; মুসিলম : ৪৮২৮; আবূ দাউদ : ২৯৩০)  
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ইমাম নববী রহ. বেলন, িতিনই পূণর ‘দািয়য়্ীল’, িযিন 

রকণােবকণকারী, িব��, িনজ দািয়য়   নজরাধীন িবুেয়র কলযাণ   

�াথর স�েকর সজাগ। এ েথেকই বুঝা যায়, তার নজরাধীন যত িবুয় 

রেয়েি, তার কােি েস িবুেয় ইনসাফ কাময। তার দুিনয়া   আিখরাত 

এবং সংি�� িবুেয়র কলযাণ কাময্  

আজকাল অেনক বাবা-মাই মেন কেরন স�ােনর খাদয, ব�, িচিকৎসা   

বাস�ােনর বযব�া করা পযর�ই তােদর দািয়য় সীিমত। কখেনা েখলাধুলা 

  ব�গত আর  িকিুেক এর সে� েযাগ করা হয়। অথচ তারা তােদর 

সািবরক কলযাণ বেয় আনেত পােরন না। কারণ তােদর গরেয়র সবসুকু 

জুেড় থােক ্ারীিরক �িতপালন, কখেনা বুি�বৃি�ক লালনেক  এর 

সে� েযাগ করা হয়। তেব রহ তথা আআার েখারাক স�েকর 

উদাসীনতা েদখােনা হয়। অথচ বা�েব মানুু �থেম রহ, তারপর বুি� 

অতপর েদহ।  

স�ানেক দুিনয়াদািরর সে� সে� আিখরােতর ��িতর ি্কা িদেত 

হেব্ জাগিতক সব ি্কা-দীকার পা্াপাি্ পারেলৗিকক জান  িদেত 

হেব্ ্রীয়েতর যাবতীয় হকুম-আহকােমর ইলম ে্খােত হেব্ শধু 

ধারণা েদয়াই যেথ� নয়; সািবরক ততাবধােনর মাধযেম তার অনু্ীলন  
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করােত হেব্ েমৗিলক দীনী জান এবং আমল-ইবাদত ে্খােত হেব্ 

আর ঈমােনর পর সবেচ গরয়পূণর   অিধক চিচরত আমল হেলা 

সালাত্ স�ানেক তাই সালাত আদায় করা ে্খােত হেব্ ি্কা িদেত 

হেব সালাত আদােয়র জনয �েয়াজনীয় ইলম।  

সালােতর অপিরসীম গরেয়র কারেণ রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

 য়াসা�াম ৈ্্ব-ৈকে্ার েথেকই স�ানেক সালােত অভয� করােত 

বেলেিন্ অথচ সাধারণ মুসিলমরা েতা দূেরর কথা, আমরা যারা 

িনয়িমত সালাত আদায় কির, ্রীয়েতর গি�র মেধয েথেক জীবন 

যাপেনর েচ�া কির, তারা  এ বযাপাের কতরেবয অবেহলা কির্ িনেজ 

ঘুম েথেক েজেগ ফজেরর সালাত আদায় করেত মসিজেদ যাই অথচ 

পাে্র ঘের ঘুিমেয় থাকা স�ানেক েডেক সে� িনেয় যাই না্  

অেনেক স�ােনর ঘুম ভা�ােনােক ভােলাবাসার অ�রায় েভেব এ 

বযাপাের উদাসীনতা েদখান্ তারা িক জােনন, সাহাবীেদর বাণী িহেসেব 

অেনক সময় বলা হেয় থােক, িকয়ামেতর িদন স�ানরা িপতামাতার 

েপিেন েলেগ থাকেব। তারা িচৎকার কের বলেব, েহ িপতা, আপিন 

আমােক �ংস কেরেিন েকন?!! তারপর  িকভােব িপতা-মাতারা 

কিলজার সুকরা স�ানেদর জাহা�ােমর �ালািন িহেসেব েবেড় উঠেত 
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েদন?!! বরং তারা জাহা�ােম েপৗিার সব সামমী তােদর জনয ্য় কের 

েদন। এমনিস হবার কারণ সাধারণ িপতা-মাতার ইসলাম স�েকর 

অজতা আর যারা ইসলাম স�েকর জােনন, তােদর ইসলােমর িনেদর্না 

মেতা স�ােনর লালন-পালন স�েকর না জানা। এর িসংহভাগই 

স�ােনর �িত তােদর দািয়য় স�েকর। এ কারেণই িপতৃয়   মাতৃয় 

একিস গরয়পূণর মানিবক দািয়য়, যা সীমাহীন গরেয়র দািব রােখ। 

তাই মুসিলম নর-নারীেক এ দািয়েয়র জনয িনেজেক ��ত করা উিচত। 

মুসিলম িবদযালয়গেলার কতরবয আগামী �জীেক এ দািয়েয়র জনয 

উপযু� িহেসেব গেড় েতালা। তােদরেক এ দািয়েয়র সে� যথাযথভােব 

পিরিচত করা।  

কখন স�ানেক সালােতর িনেদর্  েদয়া হেব  

১. সাবরা িবন মা‘বাদ জুহানী েথেক বিণরত, নবী সা�া�াহ আলাইিহ 

 য়াসা�াম বেলন,  

ي َْ ّ�وّو َعلَيْ ََ ََيْضِ َ ِدِِ ْْ  َوذَِاا نَلََ  َع
ََ ِِ  .ّمّروا الّصِ ّ نِيلّصَالِة ذَِاا نَلََ  َدبَْ  ِد
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‘বা�ােদর সালােতর িনেদর্ দা , যখন তােদর বয়স হয় সাত বির 

এবং যখন তােদর বয়স দ্ বির হয় তখন এ জনয তােদর �হার 

কেরা।’ (আবূ দাউদ : ৪৯৪) 

২. আমর িবন শয়াইব তার িপতা   দাদার সূেে বণরনা কেরন, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম বেলন,  

 ِ
ْْ ُّ َع ْتغَي

َ
ي وَّهْم أ َْ ّ�وّهْم َعلَيْ ََ َواْضِ ُّ َدبِْ  ِدِِ ْتغَي

َ
ْوالََدّ�ْم نِيلّصَالِة وَّهْم أ

َ
ّمّروا أ

 
ْ
ْم ِف ال ّْ ََ َوََِرُّوا نَْْغَ  .َمَضيِج ِ ِدِِ

‘েতামােদর স�ানেদর সাত বির হেল তােদর সালােতর িনেদর্ দা , 

তােদর বয়স দ্ বির হেল এ জনয তােদর �হার কেরা এবং তােদর 

পর�ের িবিানা পৃথক কের দা ।’ (আবূ দাউদ : ৪৯৫; মুসনাদ 

আহমদ : ৬৬৮৯) 

৩. মু‘আয িবন আ�ু�াহ িবন হাবীব আল-জুহানী সূেে িহ্াম িবন সা‘দ 

েথেক বিণরত, িতিন বেলন,   
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تِإلِ 
َ
غَي َعلَيِْإل ، َ�َقيَ  ِالْمَرأ

ْ
َ : َدَخل ِِ َُ �َّصِا الّص َْ  ؟َا ِر ِاّغي �َْذّكّر َهْن : َ�َقيلَ ََ رَّج ََ

َِ َهْن َالَِك رَّدوِ  اِهللا ص� اهللا عليإل  َّّإل ّدئِ
َ
َميِلِ ذَِاا : ، َ�َقيَ  ودلم َ ِِ  �َِميغَّإل ِاْن 

ََ ، َعَر

 .َ�ّمّروّو نِيلّصَالةِ 

‘আমরা িহ্ােমর কােি েগলাম। িতিন তার �ীেক িজেজস করেলন, 

ি্শ কখন সালাত আদায় করেব? িতিন বলেলন, আমােদর এক বযি� 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম স�েকর বলেতন তাঁেক এ 

বযাপাের িজেজস করা হেয়িিল। এর উ�ের িতিন বেলন, ‘যখন েস তার 

ডানেক বাম েথেক আলাদা করেত পারেব, তখন তােক সালােতর 

িনেদর্ দা ’।’ (আবূ দাউদ : ৪৯৭; বাইহাকী, সুনান আল-কুবরা : 

৫২৯৬)  

‘অথরাৎ ি্শ যখন ডান   বােমর মােঝ পাথরকয করেত পারেব। আর 

সাধারণত এ েযাগযতা সসম বিের েপৗিার পরই হয়।’ (আউনুল মা‘বুদ 

: ২/১৬৫) 

৪. আ�ুল মােলক িবন রবী‘ িবন সাবরা তার বাবা েথেক এবং িতিন 

দাদা সূেে বণরনা কেরন, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম 

বেলন,   
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 ٍ ْْ ي اْتَن َع َْ ّ�وّو َعلَيْ ََ َواْضِ  .َعلِّموا الّصِ ّ الّصَالَة اْتَن َدبِْ  ِدِِ

‘বা�ােক সালাত ি্কা দা  যখন েস সাত বির বয়সী হয় এবং এর 

জনয তােক �হার কেরা যখন েস দ্ বির বয়সী হয়।’ (িতরিমযী : 

৪০৭; ইবন খুযাইমা : ১০০২; তাবরানী, আল-মু‘জামুল কাবীর : 

৬৪১৮।) 

৫. আমর িবন শয়াইব তার িপতা েথেক এবং িপতা দাদা েথেক বণরনা 

কেরন, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম বেলন,  

ْم ِف مّ  ّْ ، َوََِرُّوا نَْْغَ ََ ِِ ِ ِد
ْْ ي ِلَع َْ ّ�وّهْم َعلَيْ ، َواْضِ ََ َُّ�ْم نِيلّصَالِة لَِسبِْ  ِدِِ ْتغَي

َ
ّروا أ

َمَضيِج ِ 
ْ
 .ال

‘সাত বির বয়েস েতামােদর স�ানেদর সালােতর িনেদর্ দা  এবং দ্ 

বির বয়েস এর জনয তােদর �হার কেরা আর তােদর পর�েরর 

িবিানা পৃথক কের দা ।’ (মুসনাদ আহমদ : ৬৭৫৬; মুসা�াফ, আবদুর 

রাযযাক : ৭২৯৫।) 

৬. আবূ রােফ‘ রািদয়া�াহ তা ’আলা আনহ েথেক বিণরত, িতিন বেলন,  
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ي  َْ ة  ِف َُِراِب َديِْف رَّدوِ  اِهللا ص� اهللا عليإل ودلم َتْعَد ، َوََيتِِإل ِ�ي ََ ي ِِ وََجْدََي َص

َّوبر  َِن الرِّحيمِ �: َاْك ْْ ََوارِع اِهللا الّر
ْ
َِ َوال َمي

ْ
ِال
ْ
َ َمَضيِجِ  ال َْ ُِْخَوِة ، ََِرُّوا َت ، َوا

 ََ َخَواِت لَِسبِْ  ِدِِ
َ
يَواأل َغّإل �ِْسع  ُّ

َ
َ الّصالَة ِذَاا نَلَّاوا أ ََ ّ�ْم  َُ ْتغَي

َ
ّ�وا أ  .، َواْضِ

‘রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�ােমর  ফােতর পর আমরা তাঁর 

তরবারীর খােপর মেধয একিস িহীফা েদখেত েপলাম। তােত িলখা 

আেি : পরম করণাময় অিত দয়ালু আ�াহর নােম, সাত বির বয়েস 

েিেলেদর   েমেয়েদর এবং ভাইেদর   েবানেদর িবিানা পৃথক কের 

দা । আর েতামােদর স�ানেদর সালােতর জনয �হার কেরা যখন তারা 

(আমার ধারণা িতিন বেলেিন) নয় বিের েপৗেি।’ (মুসনাদ বাযযার : 

৩৮৮৫।) 

কাতাের বা�ােদর অব�ান  

আবূ মােলক আ্‘আরী রািদয়া�াহ তা ’আলা আনহ েথেক বিণরত,  

ِ ص� اهللا عليإل ودلم ِِ
َّ َحِدمّّسْم نَِصَالِة ا

ّ
َال أ

َ
ََ الّصَالةَ : َُيَ   ؟أ َُي

َ
، وََصّف الرَِجيَ  َََ

ََ وََص  َمي
ْ
ِال
ْ
ّم ال ّْ ََ

ْ
ْم َََذَكَر َصَالتَإلّ ّف َخل ِْ َُيَ   -َهَكَذا َصَالّة : ، ّمّم َُيَ  ، ّمّم َصّ� نِ

 َ َْ
َ
 َُيَ  : َهبّْد األ

ّ
ْحَسبّّإل ذِال

َ
ّاِت : َال أ

ّ
 .- َصَالّة أ
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‘আিম িক েতামােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�ােমর সালাত 

স�েকর বলব না? িতিন বেলন, অতপর িতিন সালাত কােয়ম কেরন। 

পুরুেদর কাতার কেরন, তােদর েপিেন বা�ােদর কাতার কেরন এবং 

তােদর িনেয় সালাত আদায় কেরন। অতপর িতিন তাঁর সালােতর 

উে�খ কেরন এবং বেলন, এমনই সালাত। আ�ুল আ‘লা বেলন, আমার 

মেন িতিন বেলেিন, (এমনই) আমার উ�েতর সালাত। (আবূ দাউদ : 

৬৭৭; তাবরানী)  

হাদীসিস এ কথা �মাণ কের েয, পুরেুর কাতার হেব ি্শেদর 

কাতােরর আেগ আর ি্শেদর কাতার হেব নারীেদর কাতােরর আেগ। 

তেব ি্শর সংখযা দুই বা তেতািধক হেল এ কথা �েযাজয। অনযথায় 

ি্শ একজন হেল েস পুরুেদর কাতাের রুেক পড়েব। কাতােরর 

েপিেন েস একা দাঁড়ােব না। ইমাম সাবকী এই মত �দান কেরেিন।  

সালােতর গরয়  

আ�াহ তা‘আলা আমােদর  পর িদেন-রােত পাঁচ  য়া� সালাত ফরজ 

কেরেিন। আ�াহ তা‘আলা আমােদর যা-ই িনেদর্ িদেয়েিন, তার সুফল 

  উপকািরতা আমরা দুিনয়া   আিখরাত উভয় জগেত লাভ কির। 



12 

 

সালােতর উপকািরতার মেধয রেয়েি : আিআক �িতপালন, খাদয   

পানীয় েদেহর বৃি� ঘসায়। আর রেহর বৃি� ঘেস যখন েস তার  �ার 

সে� েযাগােযাগ �াপন কের সালাত, কুরআন িতলা য়াত, েরাজা, হজ, 

িজিকর, দু‘আ   ইবাদেতর মাধযেম।  

আর সালাত হেলা আআার পিরচযরার সেবরা�ম মাধযম। এ কারেণ আ�াহ 

তা‘আলা আমােদর  পর িদন-রােত পাঁচ  য়া� সালাত ফরজ 

কেরেিন। যােত রেহর সে� তার রেবর েযাগােযাগ অিবিি� থােক 

এবং তা দুবরল না হেয় পেড়। সােথ সােথ যােত েদহ তার কামনা   

িরপুসহ বযি�র  পর িবজয়ী না হয়। আ�াহ তা‘আলা েদহেক সৃি� 

কেরেিন রেহর একিস বাহন িহেসেব। রহ যখন মানুেুর েদহেক 

পিরচালনা কের তখন মানুু সিতযকার মানুেু পিরণত হয়। পকা�ের 

রহ যখন েদেহর অনুগত হেয় পেড় মানুু তখন তার মনুুযয় েথেক 

্ূনয হেয় পেড়।  

এখােনই সালােতর গরয় িনিহত। সালাত তাই দীেনর ��। েয 

ইিাকৃতভােব সালাত তযাগ কের েস েযন কািফর হেয় পেড়। এ েথেকই 

স�ানেক সালােতর �ি্কণ েদয়ার গরয় বুঝা যায়। সে�হ নাই এর 

গরয় কুরআন, েলখাপড়া   িহসাব-িনকা্ ে্খােনার েচেয় েবি্। 
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িপতা-মাতারা িক এর গরয় অনুধাবন কেরন? কত অিভভাবকই েতা 

আেিন যারা তােদর স�ানেক দ্ বির যাবৎ িবদযালেয় আনা-েনয়া 

কেরই �া�। কখেনা তারা তােদর েহাম য়াকর করােত িগেয় রািে 

জাগরণ  কেরন। অথচ স�ানেদর সালােতর গরয় স�েকর অিধকাং্ 

িপতা-মাতাই েবখবর। অেনক উদাসীন মুসিলম মেন কেরন তার স�ান 

বড় হেল িঠকই সালাত আদায় করেব। সাবালক না হ য়া পযর� তার 

আর সালাত কী! অথচ অিধকাং্ িপতা-মাতােকই েদখা যায় তােদর 

সাবালক স�ােনর সালােতর বযাপাের  গােফল। তােদরেক সালােতর 

জনয েকােনা কথাই বেলন না। আর স�ানেদর েদখা যায় বাবা-মা’র 

সে� সালােতর বযাপাের চালািক   ধুতরািম করেত। তারা মেন কের 

এখন েকন আমরা েতা বুেড়া বয়েস তারা সালাত কােয়ম করেবা্   

সাত বিের েকন সালােতর িনেদর্ ?  

সাত বির বয়েস মানুু তার জীবেনর ি�তীয় পবর শর কের। এেক বলা 

হয় ৈ্্েবর সমািসকাল অথবা বুি�র িবকা্কাল। এ পেবরর িকিু 

ৈবি্�য রেয়েি। েযমন :  
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১. িবদযালেয় ভিতরর সময় ি্শর বুি�র িদগ� �সািরত হয়। েস িনতয 

অিভজতা অজরন কের এবং তার সামািজক পিরেবে্র বযিস ঘেস।  

২. এ পেবর ি্শ �্ংসা   �িত পি� কের। এ �্ংসা   ধনযবাদ 

েপেত েস তার বড়েদর (িপতামাতা, ি্কক) স�� করেত চায়। 

েবাধস�� ি্শেক যা মুরিুেদর সামেন িবনব কের। েস তােদর 

অবাধয হয় না। বরং গরয় িদেয় তােক যা িনেদর্ েদয়া হয় েস তা 

বা�বায়ন কের।  

৩. জীবন সংি�� নানা িবুয় স�েকর েস জানেত পাের। ধারণা েপেত 

থােক েস চািরিেক মাপকািঠ, মূলযেবাধ, দৃি�ভি� গঠন, দািয়য় বহেনর 

জনয ��িত   আেবগ িনয়য়ণসহ �ভৃিত িবুয়। এ জনযই এ পবরেক 

সামািজক অধযয়েনর সবেচ উপযু� পবর িহেসেব গণয করা হয়।  

৪. সাত বিেরর সমািস অবিধ িপতা-মাতা পযর�ই ি্শর ি্কামহণ 

সীিমত থােক। �াথিমক ি্কার �থম ে ণী পযর� ি্শ তার ি্কেকর 

েচেয় িপতামাতা েথেকই েবি্ মহণ কের থােক। িবদযালেয় যা য়ার 

আগ পযর� ি্শ তার িপতা-মাতার কাি েথেক তার সব েকৗতূহল 

িনবারণ করেত চায়। ফেল তার িপতা-মাতা তােক যা-ই বেলন, েসসােক 
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েস সিঠক বেলই মেন কের। এ পেবরর পর ি্শ ্ম্ িপতামাতার 

সুদৃঢ় �ভাববলয় েথেক েবিরেয় আসেত শর কের। অ�ম   নবম 

বিের েপৗেি �াথরক ি্কেকর �ভাব িপতা-মাতার �ভােবর সমান হেয় 

যায়। আর বেয়াসি�র সূচনায় িপতামাতার কতৃরয় েথেক তার �াধীন হেয় 

যা য়াই �মাণ কের েয েসিদেনর ি্শিস আজ সাবালক হেয় পেড়েি।  

৫. েযেহতু সসম বিের পদাপরণ কের ি্শ ভােলা-মে�র পাথরকয বুঝেত 

শর কের এবং �্ংসা   সুনাম কুড়ােনার মানেস িপতামাতােক স�� 

করেত সেচ� হয়, তাই এ বয়েস যিদ তােক সালােতর িনেদর্ �দান 

করা হয়, তেব েস হ� িচে�   খুি্ মেন িনেদর্ বা�বায়েন উেদযাগী 

হেব। পকা�ের একাদ্   তার পরবতরী বিরগেলােত িবনা বাকয বযেয় 

িপতা-মাতার িনেদর্ েমেন েনয়ােক েস এখেনা ি্শ থাকার �মাণ বেল 

ভােব, যা েস েিেড় আসেত চায়। আর সাবালক হবার পর অেনক 

স�ান তার িপতামাতার িবর�াচারণেক তােদর েযৗবন   তারেণযর 

�তীক মেন কের।  

৬. ৈ্্েবর সূচনা   সমািসকাল অিত্মকােল ি্শ চায় বড়েদর 

অনুকরণ কের িনেজেক  বড় িহেসেব �কা্ করেত। এ সময় তােক 

েিাস বলা হেল েস বযিথত হয়। এ কারেণ আপিন তােদর েদখেবন তারা 
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সতীথরেদর সে� িবদযালেয় েযেত এবং বড়েদর মেতা মসিজেদ িগেয় 

সালাত আদায় করেত আমহী থােক।  

ি্শেক কখন সালাত ে্খােত হেব  

বলাবাহলয েয ি্শেক সালােতর িনেদর্ দােনর আেগ তােক তা ে্খােত 

হেব। েস যা েচেন না আমরা তার িনেদর্ েদই কী কের? তাইেতা ইবন 

আিব�ুনইয়া রহ. আবদু�াহ ইবন উমর রািদয়া�াহ তা ’আলা আনহ 

স�েকর বণরনা কেরন েয, িতিন ি্শেদর সালাত ে্খােতন যখন তারা 

ডান েথেক বাম ি্খত। জুনদুব িবন আবী িােবত েথেক বিণরত, িতিন 

বেলন, (সাহাবীেদর) ি্শরা যখন িব্ পযর� গনেত ি্খেতা তখনই 

তাঁরা তােক সালাত ি্কা িদেতন। (আল-ইয়াল : ১/৪৭৩।)    

ি্শ পপম বিের েপৗিেল তােক অযূর ফরয, সালােতর রকন ে্খােত 

হেব। সূরা ফািতহা মুখ� করােত হেব। রকূ‘   িসজদা ে্খােত হেব। 

ি্শ হেলা আদ্র অনুকরণকারী। েস যখন তার িপতামাতােক সালাত 

আদায় করেত েদখেব, তখন েস  তােদর অনুকরণ করেত শর করেব। 

এ জনয িপতামাতার উিচত িনেজেদর সালাতেক শ� করা এবং সু�ত 

তরীকায়   সিঠক প�িতেত সালাত আদায় করা।  আ�াহ তা‘আলা 
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আমােদর সবাইেক সিঠক প�িতেত িনেজ সালাত আদায় করা এবং 

স�ানেদর সালাত ি্কা েদবার তা ফীক দান করন্ আমােদর 

স�ানগেলােক সাহাবীেদর স�ােনর মেতা আদ র্ মানুু বািনেয় িদন্ 

আমীন্ 


