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সংজিপ্ত বর্ণনো............. 
অত্র পুজিকোজিলত ররোগীর অযু ও সোলোত আদোয় 
করোর জনয়ম বলো হলয়লে। পুজিকোজি আয়তলন 
রেোি হললও প্রোয়শই মোনুলের প্রলয়োিন হয় জবধোয় 
এর মূলয অলনক। 
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ররোগীর অযু ও সোলোত  

সকল প্রশংসো আল্লোহ তো‘আলো িনয, আমরো তোর প্রশংসো 
কজর, তোর জনকি সোহোযয চোই এবং তোর জনকি ইলিগফোর 
ও তোওবো কজর। আল্লোহর জনকি পোনোহ চোই আমোলদর 
নফস ও আমললর অজনষ্ট রেলক, আল্লোহ যোলক জহদোয়োত 
কলরন তোর রকোলনো পেভ্রষ্টকোরী রনই এবং যোলক জতজন 
রগোমরোহ কলরন তোর রকোলনো জহদোয়োতকোরী রনই। আজম 
সোিয জদজি রয, আল্লোহ েোড়ো রকোলনো ইলোহ রনই, জতজন 
এক, তোর রকোলনো শরীক রনই। আজম আলরো সোিয জদজি 
রয, মুহোম্মোদ সোল্লোল্লোহু ‘আলোইজহ ওয়োসোল্লোম আল্লোহর 
বোন্দো ও রোসূল। আল্লোহ তোআলো সোলোত ও সোলোম বেণর্ 
করুন তোর ওপর ও তোর পজরবোলরর ওপর এবং তোর 
সকল সোহোবী ও অনুসোরীর ওপর, যোরো তোলদর অনুসরর্ 
কলর ইহসোলনর সোলে। 

অতঃপর, ররোগীর অযু ও সোলোলতর রিলত্র করর্ীয় 
সম্পলকণ অত্র পুজিকো। ররোগীর কতক জবধোন রলয়লে যো 
তোর সোলেই খোস। কোরর্, রস রয অবস্থো অজতক্রম কলর 
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শরী‘আত রস রমোতোলবক তোলক জবধোন জদলয়লে। বস্তুত 
আল্লোহ সহি, সরল ও একজনষ্ঠ দীন জদলয় মুহোম্মোদ 
সোল্লোল্লোহু আলোইজহ ওয়োসোল্লোমলক রপ্ররর্ কলরলেন। জতজন 
বললন, 

ِينِ  ِف  َعلَۡيُكمۡ  َجَعَل  َوَما﴿  [  ٧٨:  احلج] ﴾٧٨ َحَرج    ِمنۡ  ٱلد

“দীলনর বযোপোলর জতজন রতোমোলদর ওপর রকোলনো কল োরতো 
আলরোপ কলরন জন”। [সূরো আল-হোি, আয়োত: ৭৮] 

অপর আয়োলত বললন:  

ِ  يُرِيدُ  َوَل  ٱلۡيُۡسَ  بُِكمُ  ٱّلَلُ  يُرِيدُ ﴿  [  ١٨٥: ابلقرة] ﴾١٨٥ ٱلُۡعۡسَ  ُكمُ ب

“আল্লোহ রতোমোলদর সহি চোন এবং কজ ন চোন নো”। 
[সূরো আল-বোকোরোগ, আয়োত: ১৮৫] 

অপর আয়োলত বললন:  

ِطيُعوا   َوٱۡسَمُعوا   ٱۡسَتَطۡعُتمۡ  َما ٱّلَلَ  فَٱَتُقوا  ﴿
َ
 [  ١٦:  اتلغابن] ﴾١٦ َوأ
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“অতএব, রতোমরো যেোসোধয আল্লোহলক ভয় কর এবং শ্রবর্ 
কর এবং আনুগতয কর”। [সূরো আত-তোগোবুন, আয়োত: 
১৬] 

ইমোম বুখোরী রহ. আবূ হুরোয়রো রোজদয়োল্লোহু ‘আনহু রেলক 
বর্ণনো কলরন, নবী সোল্লোল্লোহু আলোইজহ ওয়োসোল্লোম বলললেন: 

يَن يُْسر »    «إِنَّ ادلِّ

“জনশ্চয় দীন সহি”।1 

ইবন জহব্বোন আবূ হুরোয়রো রোজদয়োল্লোহু ‘আনহু রেলক বর্ণনো 
কলরন, নবী সোল্লোল্লোহু আলোইজহ ওয়োসোল্লোম বলললেন: 

تُوا ِمنُْه َما اْستََطْعتُمْ »
ْ
ٍء، فَأ َمْرتُُكْم بََِشْ

َ
 «َوإَِذا أ

“আজম যখন রতোমোলদরলক রকোলনো জনলদণশ কজর, রতোমরো 
তো সম্পোদন কর যতিুকু রতোমোলদর পলি সম্ভব হয়”।2 

                                                           
1 সহীহ বুখোরী, হোদীস নং ৩৯। 
2 ইবন জহব্বোন হোদীস নং ৩৭০৪। 
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এসব নীজতমোলো রেলক আল্লোহ তো‘আলো ররোগীর ওপর 
তোর ররোগ জহলসলব ইবোদতলক হোলকো কলরলেন, রযন 
তোরো রকোলনো কষ্ট ও কোজ নযতো েোড়োই তোর ইবোদত 
আঞ্জোম জদলত সিম হয়। অতএব, সকল প্রশংসো 
জবশ্বিগলতর প্রজতপোলক রোবু্বল আলোমীলনর িনয। 
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ররোগীর অযু 

১. সোলোলতর পূলবণ ররোগীর িনয ফরয হলি পোজন দ্বোরো 
পজবত্রতো হোজসল করো। অতএব, রেোি নোপোলকর িনয অযু 
এবং বড় নোপোলকর িনয রস রগোসল করলব। 

২. যজদ অপোরগতো েোলক বো ররোগ বৃজির ভয় হয় বো 
সুস্থতো জবলম্ব হলব আশঙ্কো কলর, তোহলল তোয়োমু্মম করলব। 

৩. তোয়োমু্মম করোর জনয়ম: পজবত্র মোজিলত দু’হোত একবোর 
মোরলব, অতঃপর উভয় হোত জদলয় প্রেলম রচহোরো তোরপর 
দুই কজি একজি দ্বোরো অপরজি মোলসহ করলব। ররোগী যজদ 
জনলি তোয়োমু্মম করলত সিম নো হয় অনয রকউ তোলক 
তোয়োমু্মম কজরলয় জদলব। রযমন, অপর বযজি জনলির দুই 
হোত পজবত্র মোজিলত রমলর তো জদলয় ররোগীর রচহোরো ও দুই 
হোত মোলসহ করলব, রযমন ররোগী জনলি অযু করলত সিম 
নো হলল অপর বযজি তোলক অযু কজরলয় রদয়। 

৪. রদয়োললর উপর তোয়োমু্মম করো ববধ, অনুরূপ তোয়োমু্মম 
করো ববধ পজবত্র বস্তুর উপর যজদ তোর উপর ধুললো-বোজল 
েোলক, রদয়োল যজদ মোজি িোতীয় বস্তু বযতীত অনয রকোলনো 
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বস্তু দ্বোরো প্লোস্টোর করো হয়, রযমন রলের বোজনণশ, তোর 
উপর তোয়োমু্মম করো শুি হলব নো, তলব তোর উপর ধুললো-
বোজল েোকলল তোয়োমু্মম শুি হলব। 

৫. যজদ রদয়োল বো রদয়োল বযতীত ধুললো-বোজল জবজশষ্ট 
রকোলনো বস্তু নো পোওয়ো যোয়, তোহলল ররোমোললর উপর বো 
রকোলনো পোলত্র ধুললো ররলখ তোর উপর তোয়োমু্মম করলব। 

৬. সোলোলতর িনয যখন তোয়োমু্মম করলব এবং পরবতণী 
সোলোত পযণন্ত পজবত্র অবস্থোয় েোকলব, তখন পরবতণী 
সোলোত পূলবণর তোয়োমু্মম দ্বোরো পড়ো ববধ, পুনরোয় তোয়োমু্মম 
করো িরুজর নয়। কোরর্, রস পজবত্র, তোয়োমু্মম ভঙ্গ হওয়োর 
রকোলনো কোরর্ সংঘজিত হয় জন। 

৭. ররোগীর শরীর রেলক নোপোক দূর করো িরুজর, যজদ রস 
নোপোক দূর করলত সিম নো হয় তলব নোপোক অবস্থোলতই 
সোলোত পড়লব এবং তো পুনরোয় পড়লত হলব নো। 

৮. ররোগীর নোপোক কোপড় পোক করো অেবো নোপোক কোপড় 
খুলল পজবত্র কোপড় পজরধোন করো িরুজর, যজদ পজরবতণন 
করলত সিম নো হয় নোপোক কোপড়সহ সোলোত পড়লব, 
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পুনরোয় তো পড়লত হলব নো। 

৯. পোক জবেোনোর উপর ররোগীর সোলোত আদোয় করো 
িরুজর, যজদ জবেোনো পোক নো হয় পোক কলর জনলব অেবো 
পোক জবেোনো জদলয় পোলে জনলব অেবো নোপোক জবেোনোর 
উপর পজবত্র জবেোনো জবজেলয় জনলব, আর যজদ রকোলনোিোই 
সিম নো হয় নোপোক জবেোনোর উপর সোলোত পড়লব, এ 
অবস্থোলতও পুনরোয় তো পড়লত হলব নো। 
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ররোগীর সোলোত 

১. ররোগীর িনযও দোাঁজড়লয় সোলোত আদোয় করো ফরয, তলব 
যজদ রসোিো দোাঁড়োলনো সম্ভব নো হয় তোহলল বোাঁকো হলয় বো 
ঝুাঁলক দোাঁড়োলনো অবস্থোয় সোলোত আদোয় করলব অেবো 
রদয়োল বো খুাঁজি বো লোজ র উপর ভর কলর সোলোত আদোয় 
করলব। 

২. দোাঁজড়লয় সোলোত আদোলয় সিম নো হলল বলস আদোয় 
করলব, উত্তম হলি দোাঁড়োলনো ও রুকুর সময় চোরিোনু হলয় 
বসলব এবং রসিদোর সময় পো জবজেলয় পোলয়র রগোেোর 
উপর বসলব, (রযভোলব আমরো তোশোহ হুদ পড়োর সময় 
বজস)। 

৩. ররোগী যজদ বলস সোলোত আদোয় করলত সিম নো হয়, 
এক পোলশ্বণ কোত হলয় রকবলোর জদলক মুখ কলর সোলোত 
আদোয় করলব, তলব বোম পোশ্বণ অলপিো ডোন পোলশ্বণ কোত 
হওয়ো উত্তম, যজদ রকবলোমুখী হওয়ো সম্ভব নো হয় রয 
জদলক সম্ভব মুখ কলর সোলোত আদোয় করলব, পুনরোয় তো 
পড়লত হলব নো। 
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৪. যজদ এক পোলশ্বণ কোত হলয় সোলোত আদোয় করো সম্ভব 
নো হয়, দু’পো জকবলোমুখী কলর জচত হলয় সোলোত আদোয় 
করলব। মোেো সোমোনয উাঁজচলয় রোখো উত্তম রযন রকবলোর 
জদলক মুখ েোলক, যজদ রসভোলব সম্ভব নো হয় জকবলোর 
জদলক পো ররলখ রযভোলব সম্ভব সোলোত পড়লব, পুনরোয় তো 
পড়লত হলব নো। 

৫. ররোগীর রুকু ও সোিদোহ করো ফরয, যজদ সম্ভব নো হয় 
রুকু ও সোিদোহ’র সময় মোেো জদলয় ইশোরো করলব, 
সোিদোহ’র সময় রুকু অলপিো রবজশ ঝুাঁকলব। আর যজদ 
রুকু করো সম্ভব হয় সোিদোহ করো সম্ভব নো হয়, তোহলল 
রুকুর সময় রুকু করলব এবং সোিদোহ’র সময় ইশোরো 
করলব। যজদ সোিদোহ করো সম্ভব হয়, রুকু করো সম্ভব নো 
হয়, তোহলল সোিদোহ’র সময় সোিদোহ করলব আর রুকুর 
সময় ইশোরো করলব। 

৬. যজদ রুকু ও সোিদোহ’র সময় মোেো জদলয় ইশোরো করো 
সম্ভব নো হয়, দু’রচোলখর পোতো জদলয় ইশোরো করলব, রুকুর 
িনয কম বন্ধ করলব সোিদোহ’র িনয তোর রচলয় রবজশ 
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বন্ধ করলব। হোলতর অঙু্গজল দ্বোরো ইশোরো করো, রযমন 
কতক ররোগী কলরন শুি নয়, জকতোব ও সুন্নোয় আমোর 
িোনো মলত তোর রকোলনো জভজত্ত রনই, তোর পলি রকোলনো 
আলললমর বোর্ী আলে বললও িোজন নো। 

৭. যজদ মোেো ও রচোখ জদলয় ইশোরো করো সম্ভব নো হয় 
অন্তর দ্বোরো সোলোত পড়লব। অন্তলর রুকু, সোিদোহ ও 
জকয়োলমর জনয়ত করলব। কোরর্, প্রলতযক বযজির িনয তোই 
রলয়লে যো রস জনয়ত কলর। 

৮. উপলরর বর্ণনোর আললোলক ররোগীর প্রলতযক সোলোত 
সময় মত পড়ো ফরয, সময় রেলক রদরী করো ববধ নয়। 

৯. যজদ প্রলতযক সোলোত জনজদণষ্ট সময় পড়ো কজ ন হয়, 
তোহলল ররোগীর িনয ববধ রিোহর ও আসর এবং মোগজরব 
ও এশো একত্র পড়ো। আসর সোলোতলক এজগলয় এলন বো 
রিোহর সোলোতলক জপজেলয় জনলয় রযভোলব ইিো িমো করোর 
অনুমজত রলয়লে, রযমন রিোহলরর সময় রিোহর ও আসর 
বো আসলরর সময় আসর ও রিোহর একত্র পড়ো, অনুরূপ 
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মোগজরলবর সময় মোগজরব ও এশো বো এশোর সময় এশো ও 
মোগজরব িমো করো। 

ফির সোলোতলক তোর পূলবণর বো পলরর সোলোলতর সোলে 
িমো করো ববধ নয়। কোরর্, ফিলরর সময় তোর পূবণোপর 
সোলোত রেলক পৃেক... আল্লোহ তো‘আলো বললন: 

قِمِ ﴿
َ
لُوكِ  ٱلَصلَٰوةَ  أ  إِنَ  ٱۡلَفۡجرِ   َوقُۡرَءانَ  ٱََّلۡلِ  َغَسقِ  إَِلٰ  ٱلَشۡمِس  ِلُ

 [  ٧٨: اءاالرس] ﴾٧٨ َمۡشُهوٗدا ََكنَ  ٱۡلَفۡجرِ  قُۡرَءانَ 

“সূযণ রহলল পড়োর সময় রেলক রোলতর অন্ধকোর পযণন্ত 
সোলোত কোলয়ম কর এবং ফিলরর কুরআন। জনশ্চয় 
ফিলরর কুরআন (জফজরশতোলদর) উপজস্থজতর সময়”। 

[সূরো আল-ইসরো, আয়োত: ৭৮]  

 
মুহোম্মোদ সোললহ আল-উসোইমীন 

১৪/১/১৪০০ জহিরী 

 


