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সংক্তক্ষপ্ত বণবনা.............
কাললমালয় োহাদালতর পর ইসলালমর অনযতম বড়
একক্তি ক্তভক্তত্ত সালাত। সালাত হলে ঈমান এবং
কুফুলরর মালে পাথবকযকারী। অক্তযকাংে মানু ষ
সালালতর সক্তিক পদ্ধক্তত সম্পলকব অবক্তহত নয়। এক্তি
কুরআন-হাদীলসর আললালক অযু , গ াসল এবং
সালালতর বযাপালর গছাি একক্তি প্রবন্ধ। এলত সালাত
আদালয়র সক্তিক পদ্ধক্তত সম্পলকব আললািনা করা
হলয়লছ।
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সালাত সালাত
গহ মুসক্তলম ভ্রাতৃবৃ ন্দ, ইসলাম সালালতর বযাপারক্তি অতযন্ত
বড় কলর গদলেলছ, এর স্মরণলক সমুন্নত কলরলছ এবং
এলক সব ক্তকছু র ওপর স্থান ক্তদলয়লছ। এক্তি কাললমালয়
োহাদালতর পর ইসলালমর অনযতম বড় একক্তি ক্তভক্তত্ত।
গযমন, ইবন উমার রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহুমা গথলক বক্তণবত,
রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম বলললছন:
ي ي ي ي ْ ي يي َ َُ ي َ ُي
ْ «بُن ي ْ ي ي ي
اّلل يوأن حم َمنندا
 شننااد ِ أن ل ِإل ِإل:اإلسننم ُ يَع َخننس
ِ ِ
يُ ُ َ ي ي
َ ي ي ي َ ي ي ي ِّ ي ي ْ ي ي ي ي
» وصو ِ رمضان، واحلج،ِ  و ِإيتا ِء الزَك،ِ  و ِإقا ِ الصم،اّلل
ِ رسول
“ইসলাম পাাঁিক্তি ক্তর্ক্তনলসর ওপর প্রক্ততক্তিত: আল্লাহ বযতীত

গকালনা সতয ইলাহ গনই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ
ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূ ল -এ সাক্ষয গদওয়া, সালাত
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প্রক্ততিা করা, যাকাত প্রদান করা, সাওম পালন করা এবং
বাইতুল্লাহ-এর হর্ করা।”1
সালাত সকল ইবাদলতর মূ ল: সালাত সকল ইবাদলতর মূ ল
এবং আনু লতযর ক্তদক ক্তদলয় সবলিলয় উত্তম আনু তয।
কুরআন ও হাদীলসর বহু র্ায় ায় এর প্রমাণ এলসলছ, তা
সংরক্ষণ কলর সববদা ক্তনক্তদবষ্ট সমলয় যথাযথভালব আদায়
করার র্নয। আল্লাহ তা‘আলা বললন:
ۡ
َّ ٱلصلوتََِٰٰو
َّ ََٰٰ﴿حَٰف ُِظواَََٰٰع
]٢٣٨ : ٱلصلوَٰة َِٰٱل ُو ۡسطىَٰ﴾ [ابلقر
“গতামরা সালালতর প্রক্তত যত্নবান হও; ক্তবলেষ কলর মযযবতবী
সালালতর।” [সূ রা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৩৮]
ক্ততক্তন আলরা বললন:
َّ َٰ َِٰيموا
ۡ ٱلزكووةَٰ َٰو
ُ ﴿وأق
َّ َٰ َٰٱلصلوةَٰ َٰوءاتُووا
﴾َٰ ٤٣َٰ َٰ ِٱرك ُعوواَٰ َٰمو َٰ َٰٱلو َّ كِع
]٤٣ : [ابلقر

“গতামরা সালাত প্রক্ততিা কর এবং যাকাত প্রদান কর
আর রুকুকারীলদর সালথ রুকু কর।” [সূ রা আলবাকারাহ, আয়াত: ৪৩]
1

সহীহ বু োরী, হাদীস নং ০৮; সহীহ মুসক্তলম, হাদীস নং ১৬।
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ক্ততক্তন আলরা বললন:

َّ
ٓ
ُ
]٢٣ :﴾ [املعارج٢٣ََٰٰ﴿ٱَّلِينََٰٰه َٰۡمََٰعََٰٰصَلت ِ ِه َٰۡمَٰدائ ِ ُمون

“ঐ সকল মুসল্লী বযতীত, যারা সববদা তালদর সালালতর
প্রক্তত যত্নবান।” [সূ রা আল-মা‘আক্তরর্, আয়াত: ২৩]

তাছাড়া রাসু লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লালমর মৃতুযর
পূ লবব সববলেষ উপলদে ক্তছল,
ُ ُ َْ ي ي َ ي ي ي ي ي ي ْ ي
»ت أي يمانك ْم
 وما ملك، «الصم الصم
“সালাত, সালাত এবং গতামালদর অনু িরবৃ ন্দ (এর প্রক্তত
সদয় হও)”।2
সালাত হলে সলববাৎকৃষ্ট আমল: রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইক্তহ ওয়াসাল্লামলক সলববাৎকৃষ্ট আমল সম্পলকব
ক্তর্জ্ঞাসা করা হলল ক্ততক্তন বলললন:
“সময়মত সালাত পড়া।”3

ْ ُ َ ي
»الصم ل ِ يوق ِت ياا
«

2

আবূ দাঊদ, হাদীস নং ৫১৫৬, আলবানী হাদীসক্তি সহীহ বলললছন।

3

সহীহ মুসক্তলম, হাদীস নং ৮৫।
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সালাত হলে পক্তবত্রতা অর্বন এবং পাপ গমািলনর নদী: আবূ
হুরায়রা রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহু গথলক বক্তণবত, রাসূ লুল্লাহ্
সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম বলললছন:
ي ييْ ُ ْ يْ ي َ ي ْ ي ي
َُ ُْ ُ ُ ي ْ ي
ي
،اب أ يح ِدك ْم يغت ِسل ِمنه ُك يي ْو َخْ يس يم َرات
ِ «أرأيتم لو أن نارا بِب
ي ْ يْي ْ ي ي ي ْ ٌ ي ُ ي يْي ْ ي ي ي ْ ٌ ي ي ي ي ي
 «فذلِك: قال، ل يبَق ِمن درنِ ِه َشء:هل يبَق ِمن درنِ ِه َشء؟» قالوا
ْ
ْ
ُ  يي ْم،اْل ي ْمس
ُ حو
ييُ َ يي
»اهلل بِ ِا َن اْل ي يطاييا
ات
ِ مثل الصلو
ِ
“মলন কর গতামালদর কালরা দরর্ার সামলন যক্তদ একক্তি

নদী থালক, এলত গস দদক্তনক পাাঁিবার গ াসল কলর তাহলল
তার েরীলর গকালনা ময়লা থাকলত পালর ক্তক? তারা
বলললন: ক্তর্ না, তার েরীলর গকালনা ময়লা থাকলত পালর
না। ক্ততক্তন বলললন: এমক্তনভালব পাাঁি ওয়াি সালালতর
উদাহরণ, এর দ্বারা আল্লাহ সকল পাপ গমালি গদন।”4
সালাত হলে পাপসমুলহর কাফফারা: আবূ হুরায়রা
রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহু গথলক বক্তণবত, ক্ততক্তন বললন, রাসূ লুল্লাহ্
সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম বলললছন:

4

সহীহ বু োরী, হাদীস নং ৫২৮; সহীহ মুসক্তলম, হাদীস নং ৬৬৭।
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ْ
ي ُْ ي
ٌ َ ي ُ ْي ْ ُ ي ُْ ْ ي ُ ي ُْ ْ ي ي َ ي
 يما ل ْم تغش،ار ل ِ يما بييني ُا َن
 كف، واْلمعة ِإَل اْلمع ِة،«الصم اْلمس
ْ ي
»الكبيائِ ُر
“পাাঁি ওয়াি সালাত এবং এক র্ুমু‘আ গথলক অনয
র্ুমু‘আ পযবন্ত এর মযযবতবী পাপসমুলহর কাফফারাস্বরূপ
যতক্ষণ না কক্তবরা গুনালহ ক্তলপ্ত হয়।”5
সালাত হলে বান্দার র্নয দু ক্তনয়ালত সংরক্ষণ এবং ক্তনরাপদ
আশ্রয়: র্ুন্দুব রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহু গথলক বক্তণবত, রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম বলললছন:
َ
ي ْ ي َ ُّ ْ ي ي ُ ي
»هلل
ِ «من صَّل الصبح فاو ِِف ِذم ِة ا
“গয বযক্তি ফর্লরর সালাত পড়লব গস আল্লাহর ক্তর্ম্মায়
থাকলব।”6
সালাত হলে পরকালল র্ান্নালত প্রলবলের র্নয আল্লাহর
অক্তিকার: উবাদা ইবন সালমত রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহু গথলক
বক্তণবত, ক্ততক্তন বললন: আক্তম রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ
ওয়াসাল্লামলক বললত শুলনক্তছ,
5

সহীহ মুসক্তলম, হাদীস নং ২৩৩।

6

সহীহ মুসক্তলম, হাদীস নং ৬৫৭।
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ي
ي
ي
يييُ َ َُ يي
 يف يم ْن يج ي،َع الْ ِعبيا ِد
اء بِ ِا َن ل ْم يُ يضيِّ ْع
«َخْ ُس يصل يوات كتبان اّلل
ُْ َ ي ْ ْ ْ ي
ُ ي ِّ َ ي ي ي ُ ْ ي َ ي ْ ٌ ي ْ ْ ي
اّلل عاد أن يُد ِخله
ِ  َكن ل ِعند،ِمنان شيئا اس ِتخفافا ِِبق ِان
َْي
»......اْلينة
“আল্লাহ তা‘আলা বান্দার ওপর পাাঁি ওয়াি সালাত ফরয
কলরলছন। গয বযক্তি এগুললা আদায় করলব এবং এর হক
হালকা গভলব নষ্ট না করলব, তার র্নয আল্লাহর ক্তনকি
অিীকার রলয়লছ গয, আল্লাহ তালক র্ান্নালত প্রলবে
করালবন...।” (লম্বা হাদীস)7
সালাত হলে প্রথম ক্তর্ক্তনস যা সম্পলকব ক্তকয়ামলতর ক্তদন
বান্দালক ক্তর্জ্ঞাসা করা হলব: আনাস ইবন মাললক
রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহু গথলক বক্তণবত, রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু
আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম বলললছন:
ْ ح
َ امة
ب به الْ يعبْ ُد يي ْو ي الْقيي ي
 فيإ ْن يصلي ي،ُ الص يم
ُ اس
«أي َو ُل يما ُُيي ي
ُت يصلي يح يل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ي ْ ي ي ي ْ ي ي ي ي ُ ي
ي
ي
» و ِإن فسدت فسد سائِر عم ِل ِه،يسائِ ُر ع يم ِل ِه
“ক্তকয়ামলতর ক্তদন বান্দালক সববপ্রথম গয ক্তর্ক্তনস সম্পলকব
7

আবূ দাঊদ, হাদীস নং ১৪২০; নাসাঈ, হাদীস নং ৪৬১, হাদীসক্তি
সহীহ।

9

ক্তর্জ্ঞাসা করা হলব তা হলে সালাত, যক্তদ তা সক্তিক হয়
তলব তার সকল আমলই সক্তিক হলব, আর যক্তদ তা
বাক্ততল হয় তলব তার সকল আমলই বাক্ততল হলয় যালব।”8
সালাত হলে নূ র: রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ
ওয়াসাল্লাম গথলক সাবযস্ত আলছ গয, ক্ততক্তন বলললছন:
َ «
ٌ ُالص يم ُ ن
»ور
“সালাত হলে নূ র।”9
সালাত আল্লাহ এবং বান্দার মলযয ক্তনভৃলত আলাপ: হাদীলস
কুদসীলত আল্লাহ তা‘আলা বললন:
يي ي ي
ْْ ي
ْ ي ي ْ ُ َ ي ي يْ ييْي ي
 ف ِإذا، يو ِل يعبْ ِدي يما يسأل،ني
ِ «قسمت الصم بي ِ وبني عب ِدي نِصف
ْ
ْ ي ي
ي ي ُ ي ي
{احل ي ْم ُد َّلل ير ِّب الْ يعاليم ي
:اهلل ت يعاَل
 قال،]2 :ني} [الفاحتة
:قال ال يعبْ ُد
ِ
ِ ِ
ي
ي
»........َح يد ِِن عبْ ِدي
ِ
“আক্তম সালাতলক আমার এবং বান্দার মলযয দু ই ভাল
ভা কলরক্তছ এবং বান্দা যা িাইলব তা পালব, বান্দা যেন

8

আল-মু‘র্ামুল আউসাত, হাদীস নং ১৮৫৯, হাদীসক্তি হাসান।

9

সহীহ মুসক্তলম, হাদীস নং ২২৩।

10

বলল: আলহামদু ক্তলল্লাক্তহ রাক্তিল ‘আলামীন, আল্লাহ বললন:
আমার বান্দা আমার প্রেংসা কলরলছ...”। (লম্বা হাদীস)10
সালাত হলে র্াহান্নালমর আগুন গথলক ক্তনরাপত্তা দানকারী:
আবূ র্ুহাইর উমারা ইবন রুআইবা রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহু
গথলক বক্তণবত, ক্ততক্তন বললন: আক্তম রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু
আলাইক্তহ ওয়াসাল্লামলক বললত শুলনক্তছ,
ُ َ ي ي
ُ ي ي
َ
انل ي
َ « يل يي ِل ُج
ِ ار يم ْن يصَّل قبْل ُطل
» يوقبْل غ ُروبِ ياا،وع الش ْم ِس
“গয বযক্তি সূ লযবাদয় এবং সূ যবালস্তর পূ লবব সালাত পড়লব গস

র্াহান্নালম যালব না। অথবাৎ ফর্র ও আসলরর সালাত11।
সালাত হলে কুফুরী ও ক্তেকব গথলক রক্ষাকারী: র্ালবর
রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহু গথলক বক্তণবত, ক্ততক্তন বললন,
َ ي ْ ي َ ُ ي ي ْ ي ِّ ْ ي ْ ُ ْ ي ْ ي َ ي
»ِ الصم
«إِن بني الرج ِل وبني الِّش ِك والكف ِر ترك
“আক্তম রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লামলক বললত
শুলনক্তছ: বান্দা এবং ক্তেকব ও কুফুরীর মলযয পাথবকয হলে
সালাত তযা করা।”12
10

সহীহ মুসক্তলম, হাদীস নং ৩৯৫।

11

সহীহ মুসক্তলম, হাদীস নং ৬৩৪।

11

ফর্র ও আসলরর সালাত র্ামা‘আলত আদায় করা
গনফাকী গথলক ক্তনরাপদ থাকা: আবূ হুরায়রা রাক্তদয়াল্লাহু
‘আনহু গথলক বক্তণবত, রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ
ওয়াসাল্লাম বলললছন:
يْ ي ي يٌ يْي ي يي
ي
ي يْي ي
ْ ي
المنيافق ي
ُ َع
 يول ْو يعل ُمون،ِني ِم ين الفج ِر يوال ِعشاء
«ليس صم أثقل
ِِ
ي
ُ ييي
ي
»يا يما َلت ْوه يما يول ْو يحبْوا
ِ ما ِف
“মুনাক্তফকলদর ওপর ফর্র ও আসলরর সালালতর গিলয়
অনয গকালনা সালাত ভারী নয়, আর যক্তদ তারা র্ানলতা
গয, এলত কী (পক্তরমাণ পূ ণয) রলয়লছ, তাহলল হামাগুক্তড়
ক্তদলয় হললও এলত উপক্তস্থত হলতা।”13
র্ামা‘আলত সালাত আদায় করা রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইক্তহ ওয়াসাল্লালমর সু ন্নাত: ইবন মাসউদ রাক্তদয়াল্লাহু
‘আনহু গথলক বক্তণবত, ক্ততক্তন বললন:
ي ُْ ي ْ يي ي ُي
ي ْ ي َُ ي ْ يْي
ْ ُ ي ي
َ يي
ات
ِ  فليحافِظ َع هؤل ِء الصلو،«من َسه أن يلَق اهلل غدا مس ِلما
َ
ُ ي
َ
َ ي َ ي ي ي ي
ُ
ُ ُ ي
اهلل يعليْ ِه يو يسل يم
َشع ِنلي ِبيِّك ْم يصَّل
 ف ِإن اهلل،يحيْث ينيادى بِ ِان
12

সহীহ মুসক্তলম, হাদীস নং ৮২।

13

সহীহ বু োরী, হাদীস নং ৬৫৭; সহীহ মুসক্তলম, হাদীস নং ৬৫১।

12

ْ ُ ي ي ُْ ي ي َ ُ َ ي ْ ُ ي ي
َ
ُ
ُ َي ي
 يول ْو أنك ْم يصليْتُ ْم ِِف بُيُوتِك ْم،َن ال ُا يدى
 و ِإنان من س،سَن الادى
ْ
ْ
ي
ي
ي
ي ي ُ ي ِّ ي ي ْ ُ ي ي
ي
ي
ُ َ ي
 ل ي،خلِّ ُف ِف بييْته
 يول ْو ت يركتُ ْم،َتكتُ ْم ُسنة ن ِبيِّك ْم
كما يصِّل هذا المت
ِِ ِ
َُ ُ َ ي ي ِّ ُ ْ ي ي ي ْ ُ ْ ي ي ْ ي ُ ي ي ي َ ُ ي ُ ْ ُ ُّ ُ ي
 ثم، وما ِمن رجل يتطار فيح ِسن الطاور،سنة ن ِبيكم لضللتم
َ ي ي ي ُ ي ُ ُ ِّ ي
ْ يْ ُ ي ي
ْ ي ْي ي
ل بِكل خ ْط يو
 ِإل كتب اهلل،اج ِد
ِ يع ِمد ِإَل مس ِجد ِمن ه ِذهِ المس
ي
ُ يي ْ ي
ُْي
ي
ُ ي
يْ ي
 يولقد يرأيْتنيا، يوُيُ ُّط عنه بِ ياا يسيِّئية، يو يي ْرف ُعه بِ ياا د ير يجة،َي ُطوها يح يسنية
ييي ْ ي ي َ ُ ْي
ي ي ي ي ي َ ُ ي ْ ي َ ُ ي ٌ ي ْ ُ ُ ِّ ي
الر ُجل يُؤَت
 ولقد َكن،اق
ِ وما يتخلف عناا ِإل منا ِفق معلو انلف
ِّ َ
ُي
ُْ ي ي يْي َ ُ ي
»الصف
ني يح ََّت يقا ي ِِف
ِ بِ ِه ياادى بني الرجل
“ক্তকয়ামলতর ক্তদন আল্লাহর সালথ মুসক্তলম হলয় সাক্ষাৎ
করা যালক েুেী কলর গস গযন এ সালাতগুললার প্রক্তত
যত্নবান হয়, যেনই ডাকা গহাক না গকন। কারণ, আল্লাহ
গতামালদর নবীর র্নয ক্তহদায়ালতর রীক্ততনীক্তত প্রবতবন
কলরলছন। আর যক্তদ গতামরা গতামালদর ঘলর সালাত
আদায় কর গযমন র্ামা‘আত গথলক গপছলন পড়া এ বযক্তি
ঘলর সালাত পলড়লছ, তাহলল গতামরা গতামালদর নবীর
সু ন্নাতলক পক্তরহার করলব, আর যক্তদ গতামরা গতামালদর
নবীর সু ন্নাতলক পক্তরহার কর তলব গতামরা পথভ্রষ্ট হলয়
যালব। গকালনা বযক্তি যেন ভাললাভালব অযু কলর গকালনা
মসক্তর্লদর ক্তদলক গবর হয়, আল্লাহ তার প্রক্ততক্তি কদলম
13

একক্তি কলর সাওয়াব ক্তললেন, একক্তি কলর সম্মান বৃ ক্তদ্ধ
কলরন এবং এর দ্বারা একক্তি পাপ গমািন কলরন। আমরা
ক্তনলর্লদর মলযয গদলেক্তছ শুযু প্রক্তসদ্ধ মুনাক্তফকরাই
র্ামা‘আত গথলক গপছলন পড়লতা, আর ক্তনশ্চয় গকালনা
বযক্তিলক দু ই র্লনর কাাঁলয ভর কলর ক্তনলয় এলস কাতালরর
মলযয দাাঁড় কক্তরলয় গদওয়া হত।14
গহ ক্তপ্রয় মুসক্তলম ভ্রাতা,
আযান শুনার সালথ সালথ মসক্তর্লদ িলল যান।
আপনার হালত যা ক্তকছু রলয়লছ তা গরলে গদন।
আল্লাহু আকবারই সববপ্রথলম।
সববদা পক্তবত্রতার ওপর গথলক আল্লাহর ডালকর র্নয
প্রস্তুত থাকুন।
ভাললাভালব অযু করুন, মসক্তর্লদর ক্তদলক গবক্তে গবক্তে
পালয় গহলি যান এবং এক ওয়াি সালাত পলড় অনয
ওয়ালির সালালতর র্নয অলপক্ষায় থাকুন।

14

সহীহ মুসক্তলম, হাদীস নং ৬৫৪।

14

সালালতর আত্মা হলে ক্তবনয়ী। কালর্ই ক্তবনয়ী হলয়
সালাত পড়ুন।
সালালত কুরআলনর গয অংে পড়া হয় তা ক্তনলয়
ক্তিন্তা-ভাবনা করুন।
সালালত এক্তদক গসক্তদক বা ঘক্তড়র ক্তদলক তাকালনা
এবং কাপড় ক্তনলয় অযথা গেলা করা করা গথলক
ক্তবরত থাকুন। কারণ, তা ক্তবনয় বক্তহভূ বত কার্।
পক্তবত্রাবস্থায় সকাল সকাল ঘুক্তমলয় যান, গযন
ফর্লরর সালালতর র্নয েুব সহলর্ই র্া া সম্ভব
হয়।
নফল সালালতর প্রক্তত যত্নবান গহান, ক্তবলেষ কলর
ক্তবতলরর সালাত এবং রালত্র দু ই রাকাত হললও
সালাত পড়ুন।
প্রথম কাতালর সালাত পড়ার গিষ্টা করুন এবং
সালালতর পর ক্তযক্তকর-আযকার না কলর মসক্তর্দ
গথলক গবর হলবন না।

15

অযু , গ াসল এবং সালাত:
প্রেংসা গসই আল্লাহর, ক্তযক্তন ক্তনক্তেল ক্তবলের প্রক্ততপালক,
দু রুদ এবং সালাম বক্তষবত গহাক সকল সৃ ক্তষ্টর ক্তেলরামক্তন ও
মুত্তাকীলদর ইমাম সববলেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু
আলাইক্তহ ওয়াসাল্লালমর ওপর, তাাঁর পক্তরবার-পক্তরর্ন এবং
সকল সাহাবী লণর ওপর। অতঃপর আল্লাহর ক্তদলক
মুোলপক্ষী বান্দা মুহাম্মাদ ইবন সাললহ আল-উছাইমীন
রহ. বললন: কুরআন-হাদীলসর আললালক অযু , গ াসল
এবং সালালতর বযাপালর এক্তি একক্তি গছাি প্রবন্ধ।
অযু
অযু হলে, গছাি নাপাকী গথলক পক্তবত্রতা অর্বন করা।
গযমন: প্রশ্রাব, পায়োনা, হাওয়া গবর হওয়া, ভীর ঘুম
এবং উলির মাংস োওয়ার কারলণ গয পক্তবত্রতা অর্বন
করলত হয়।
অযু র পদ্ধক্তত:
১। মুলে উোরণ না কলর মলন মলন অযু র ক্তনয়ত করলব।
গকননা রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম অযু ,
সালাত এবং গকালনা ইবাদলতই মুলে উচ্চারণ কলর ক্তনয়ত
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কলরন ক্তন। কারণ, আল্লাহ অন্তলরর েবর র্ালনন ক্তবযায়
মুলে উচ্চারণ কলর বলার প্রলয়ার্ন গনই।
২। অতঃপর ক্তবসক্তমল্লাহ বললব।
৩। দু ই হালতর কক্তি পযবন্ত ক্ততনবার গযৌত করলব।
৪। ক্ততনবার কুক্তল করলব এবং নালক পাক্তন ক্তদলয় নাক
পক্তরষ্কার করলব।
৫। ক্ততনবার মুে গযৌত করলব: এক কান গথলক অপর
কান পযবন্ত প্রলস্থ এবং মাথার িুললর গ াড়া গথলক থুতনীর
ক্তনি পযবন্ত লম্বায়।
৬। দু ই হাত ক্ততনবার কলর গযৌত করলব: হালতর আিুল
গথলক কনু ই পযবন্ত, প্রথলম ডান হাত পলর বাাঁ হাত।
৭। একবার মাথা মাসাহ করলব: দু ই হাত ক্তভক্তর্লয় মাথার
সামনা গথলক শুরু কলর ক্তপছলন ঘাড় পযবন্ত ক্তনলয় পুণরায়
সামলন ক্তনলয় আসলব।
৮। দু ই কান একবার মাসাহ করলব: োহাদাত আিুল
কালনর ক্তছলে ঢুক্তকলয় বৃ দ্ধািুক্তল দ্বারা কালনর বাক্তহর ক্তদক
(ক্তপি) মাসাহ করলব।

17

৯। অতঃপর দু ই পা ক্ততনবার কলর গযৌত করলব: পালয়র
আিুললর মাথা গথলক শুরু কলর গ াড়াক্তল পযবন্ত, প্রথলম
ডান পা পলর বাাঁ পা।
গ াসল
গ াসল: আর তা হলে বড় নাপাকী গথলক পক্তবত্রতা
অর্বন। গযমন, র্ানাবত ও ঋতুস্রাব গথলক পক্তবত্রতা অর্বন
করা।
গ াসললর পদ্ধক্তত:
১। মুলে উচ্চারণ না কলর অন্তলর ক্তনয়ত করলব
২। ক্তবসক্তমল্লাহ বললব
৩। পুলরাপুক্তর অযু করলব
৪। অতঃপর মাথায় হালত পাক্তন ক্তদলব এবং পাক্তন গদওয়ার
সময় ক্ততনবার ঢাললব।
৫। তারপর পুলরা েরীর গযৌত করলব।
তায়াম্মু ম
তায়াম্মু ম হললা: গয বযক্তি পাক্তন না পালব অথবা পাক্তন
বযবহালর ক্ষক্তত হলব, তার ওপর ওয়াক্তর্ব হলে গ াসল
এবং অযু র পক্তরবলতব মাক্তি দ্বারা পক্তবত্রতা অর্বন করা।
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তায়াম্মু লমর পদ্ধক্তত: গ াসল বা অযু যা করলব তার ক্তনয়ত
করার পর মাক্তিলত অথবা মাক্তি গলল থাকা গদয়ালল দু ই
হাত গমলর মুে ও কক্তি পযবন্ত দু ই হাত মাসাহ করলব।
সালাত
সালাত হলে: কার্ ও কথা সম্বক্তলত একক্তি ইবাদত। এর
শুরু হলে তাকবীলর তাহক্তরমা এবং গেষ হলে সালাম।
যেন গকউ সালালতর ইো গপাষণ করলব তেন অযু করা
ওয়াক্তর্ব যক্তদ গছাি নাপাকী থালক বা গ াসল করা
ওয়াক্তর্ব যক্তদ বড় নাপাকী থালক অথবা যক্তদ পাক্তন না পায়
বা পাক্তন বযবহালর ক্ষক্তত হয় তলব তায়াম্মু ম করলব। আর
েরীর, কাপড় ও সালালতর র্ায় া নাপাকী গথলক পক্তবত্র
করলব।
সালালতর পদ্ধক্তত:
১। গকালনা ক্তদলক না তাক্তকলয় এবং অনয ক্তদলক না ক্তফলর
পুলরা েরীলর গকবলামুেী হলয় দাাঁড়ালব।
২। মুলে উচ্চারণ না কলর অন্তলর ক্তনয়ত করলব।
৩। আল্লাহু আকবার বলল তাকবীলর তাহক্তরমা বাাঁযলব এবং
তাকবীর গদওয়ার সময় দু ই হাত কাাঁয বরাবর উিালব।
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৪। ডান হালতর কক্তি বাাঁ হালতর কক্তির উপর গরলে
বুলকর উপর রােলব।
৫। তারপর গদা‘আলয় ইলস্তফতাহ (ছানা) পড়লব, আর
তা হলে:

امهلل باعد بي وبني خطاياي كما باعدت بني املِّشق واملغرب
ى
 امهلل،امهلل نق من خطاياي كما ينَق اثلوب اَلبيض من ادلنس
.اغسل من خطاياي باملاء واثللج والربد

উোরণ: আল্লাহুম্মা বা‘ইদ বাইনী ওয়াবাইনা োতাইয়াইয়া কামা বা‘আত্তা বাইনাল মােক্তরক্তক ওয়ালমা ক্তরব।
আল্লহুম্মা নাক্তিনী ক্তমন োতাইয়া-ইয়া কামা নািাইতাসসাউবুল আবইয়াযু ক্তমনাদ-দানাস। আল্লাহুম্মা -ক্তসলনী ক্তমন
োতাইয়া-ইয়া ক্তবল মাক্তয় ওয়াস-সালক্তর্ ওয়ালবারদ।
অথবা পড়লব

سبحانك امهلل وِبمدك وتبارك اسنمك وتعناَل جندك ول

.غريك

উোরণ:

সু বহানাকা

আল্লাহুম্মা

ওয়াক্তবহামক্তদকা

ওয়াতাবারকাসমুকা ওয়াতাআ‘লা র্াদ্দুকা ওয়ালাইলাহা
াইরুক।
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৬। অতঃপর আউযু ক্তবল্লাক্তহ ক্তমনাশ্োইতক্তনর রার্ীম বললব।
৭। ক্তবসক্তমল্লাহ বলল সূ রা আল-ফাক্ততহা পড়লব:
ۡ
َّ
َّ َٰٱلرِنَٰمۡح
َّ َٰ٢ََٰٰ بَٰ ۡٱلعل ِم
َِٰيون
َِٰ َٰمل ِكََِٰٰي ۡو َِٰمَٰٱل٣َٰٱلرحِي َِٰم
َِٰ لِلَِٰر
َٰ ِ َٰ﴿ٱۡل ۡم َُٰد
ۡ
ۡ
ُ
ۡ
َّ ُ ۡ
َّ
َٰ٦ََٰٰٱلصو ََٰٰٱل ُم ۡسوَِِيم
ِ ََٰٰٱهودَِا٥ََٰٰ  َٰإِياكَٰ َٰنع ُب َٰدَِٰإَوياكََٰٰنسوَ ِع٤
َّ
ۡ
َّ
ُ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ََٰٰ ِ ب َٰعل ۡي ِه َٰۡم َٰولََٰٰٱلضٓال
َِٰ ي َٰٱلمغضو
َِٰ صِ َٰ َٰٱَّلِينَٰ َٰأنع ۡمتَٰ َٰعلي ِه َٰم َٰغ
]٧ ،٢ :﴾ [الفاحتة٧

উোরণ: আল-হামদু ক্তলল্লাক্তহ রক্তববল ‘আলামীন। আররাহমাক্তনর রাহীম। মাক্তলক্তক ইয়াউক্তমদ্দীন। ইয়যাকা না‘বুদু
ওয়াইয়যাকা নাসতা‘ঈন। ইহক্তদনাস-ক্তসরাত্বাল মুস্তাকীম।
ক্তসরাত্বাল্লাযীনা আন-‘আমতা আলাইক্তহম। াইক্তরল মা যূ ক্তব
আলাইক্তহম ওয়ালাদ্ব-দ্বা---ল্লীন।
তার পর বললব আমীন অথবাৎ গহ আল্লাহ কবুল করুন।
৮। তারপর কুরআন গথলক যা সহর্ মলন হয় তা পড়লব,
ফর্লরর সালালত ক্তিরাত লম্বা করলব।
৯। তারপর রুকুলত যালব অথবাৎ আল্লাহর সম্মালন তার
ক্তপিলক েুাঁকালব, রুকুর সময় তাকবীর ক্তদলব এবং দু ই
হাত কাাঁয বরাবর উিালব। সু ন্নাত হলে তার ক্তপিলক মাথা
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বরাবর গনায়ালব এবং দু ই হাত হািুলত গরলে আিুলগুললা
ফাাঁকা কলর রােলব।
১০। রুকুলত ক্ততনবার বললব সু বহানা রক্তিয়াল ‘আযীম,
আর

যক্তদ

“সু বহানাকা

আল্লাহুম্মা

ওয়াক্তবহামক্তদকা

আল্লাহুম্মা ক্তফরলী”-ও বলল তাহলল ভাললা।
১১। সাক্তম‘আল্লাহু ক্তলমান হাক্তমদাহ বলল রুকু গথলক
উিলব, গসই সালথ দু ই হাত কাাঁয বরাবর উিালব। মুিাদী
সাক্তম‘আল্লাহু ক্তলমান হাক্তমদাহ বললব না, এর পক্তরবলতব
“রিানা ওয়ালাকাল হামদ” বললব।
১২। রুকু গথলক উলি বললব রিানা ওয়ালাকাল হামদ, ...
ক্তমলআস সামাওয়াক্তত অক্তমলআল আরক্তদ্ব অক্তমলআ
মা’ক্তে’তা ক্তমন োইক্তয়ম বা‘দ।
১৩। আল্লাহু আকবার বলল ক্তবনলয়র সালথ প্রথম
সার্দাহ’য় যালব এবং তার সাতক্তি অলি সার্দাহ করলব:
নাকসহ কপাল, দু ই হাত, দু ই হািু এবং দু ই পালয়র
সামলনর অংে। তার বাহুদ্বয় তার পােব গথলক ফাাঁকা
রােলব, দু ই হাত মাক্তিলত ক্তবছালত পারলব না এবং
আিুললর মাথাগুললা ক্তকবলামুেী রােলব।
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১৪। সার্দাহ’য় ক্ততনবার বললব: সু বহানা রক্তিয়াল আ‘লা।
আর

যক্তদ

“সু বহানাকা

আল্লাহুম্মা

ওয়াক্তবহামক্তদকা

আল্লাহুম্মা ক্তফরলী” ও বলল তাহলল ভাললা।
১৫। আল্লাহু আকবার বলল সার্দাহ গথলক মাথা উিালব।
১৬। দু ই সার্দাহ’র মালে ডান পা োড়া গরলে বাাঁ পালয়র
উপর বসলব এবং ডান হাত ডান উরুর হািুর ক্তনকলি
গরলে ক্তেনসর ও ক্তবনসর আিুলদ্বয় মুক্তষ্ট গবাঁলয োহাদাত
অিুক্তল উক্তিলয় গরলে গদা‘আর সময় নড়ালব এবং বৃ দ্ধািুক্তলর
মাথা মযযািুক্তলর সালথ হালাকার মলতা ক্তমক্তললয় রােলব
এবং বাাঁ হাত বাাঁ উরুর উপর হািুর ক্তনকলি রােলব।
১৭। দু ই সার্দাহ’র মালে বসাবস্থায় বললব: রক্তি
ক্তফরলী ওয়ারহামনী, ওয়াহক্তদনী, ওয়ারযু কনী, ওয়ার্বুরনী
ওয়া‘আক্তফনী।
১৮। আল্লাহু আকবার বলল ক্তবনলয়র সালথ ক্তদ্বতীয়
সার্দাহ’য় যালব, প্রথম সার্দাহ’র মলতা যা বলার এবং
করার তা করলব।
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১৯। আল্লাহু আকবার বলল ক্তদ্বতীয় সার্দাহ গথলক উলি
প্রথম রাকালতর মলতা ক্তদ্বতীয় রাকাত সম্পন্ন করলব ক্তকন্তু
এলত গদা‘আলয় ইসলতফতা বললব না।
২০। ক্তদ্বতীয় রাকাত গেষ কলর আল্লাহু আকবার বলল
বসলব গযভালব বলসক্তছল দু ই সার্দাহ’র মালে।
২১। এ দবিলক তাোহ্হহুদ পড়লব:
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আত্তাক্তহয়যাতু ক্তলল্লাক্তহ ওয়াস-সালাওয়াতু ওয়াত্তক্তয়যবাতু
আস-সালামু ‘আলাইকা আয়ু যহান্নাক্তবয়ু য ওয়ারাহমাতুল্লাক্তহ
ওয়াবারাকাতুহ

আস-সালামু

আলাইনা

ওয়া‘আলা

ইবাক্তদল্লাক্তহস সক্তলহীন আেহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু
ওয়াআেহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদু হু ওয়ারাসূ লুহ।
আল্লাহুম্মা সাক্তল্ল ‘আলা মুহাম্মাদ ওয়াআলা আক্তল মুহাম্মাদ
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কামা সল্লাইতা ‘আলা ইবরাহীমা ওয়া‘আলা আক্তল
ইবরাহীম ইন্নাকা হামীদু ম মার্ীদ। আল্লাহুম্মা বাক্তরক
‘আলা মুহাম্মাদ ওয়া‘আলা আক্তল মুহাম্মাদ কামা বারাকতা
‘আলা ইবরাহীমা ওয়া‘আলা আক্তল ইবরাহীম ইন্নাকা
হামীদু ম মার্ীদ। আউযু ক্তবল্লাক্তহ ক্তমন আযাক্তব র্াহান্নাম,
ওয়াআউযু ক্তবল্লাক্তহ ক্তমন আযাক্তবল কাবর, ওয়াআউযু ক্তবল্লাক্তহ
ক্তমন ক্তফতনাক্ততল মাসীক্তহদ-দাজ্জাল, ওয়াআউযু ক্তবল্লাক্তহ ক্তমন
ক্তফতনাক্ততল মাহ্ইয়া ওয়ালমামাত।
অতঃপর দু ক্তনয়া ও আলেরালতর যা ভাললা মলন হয় তা
আল্লাহর ক্তনকি িাইলব।
২২। তারপর “আস-সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাক্তহ
ওয়াবারাকাতুহ” বলল প্রথলম ডালন পলর বাাঁলয় সালাম
ক্তফরালব।
২৩। আর যক্তদ সালাত ক্ততন রাকাত বা িার রাকাত ক্তবক্তেষ্ট
হয় তলব প্রথম তাোহ্হুদ (আেহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু
ওয়াআেহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদু হু অরাসূ লুহ) বলার
পর
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২৪। আল্লাহু আকবার বলল দাাঁক্তড়লয় যালব এবং দু ই হাত
কাাঁয বরাবর উিালব।
২৫। তার বাকী সালাত ক্তদ্বতীয় রাকালতর মলতা পুরা
করলব, ক্তকন্তু এলত শুযু সূ রা আল-ফাক্ততহা পড়লব।
২৬। অতঃপর তাওয়াররুক কলর বসলব: ডান পা োড়া
গরলে বাাঁ পা ডান পালয়র গপেীর ক্তনি ক্তদলয় সামানয গবর
কলর ক্তদলয় ক্তনতলম্বর উপর বসলব এবং তার হস্তদ্বয় প্রথম
তাোহহুলদর নযায় উরুর উপর রােলব।
২৭। এ দবিলক তাোহহুদ পুলরািা পড়লব।
২৮। তারপর “আস সালামু আলাইকুম অরাহমাতুল্লাক্তহ
অবারাকাতুহ” বলল প্রথলম ডালন পলর বাাঁলয় সালাম
ক্তফরালব।
সালালত গয সমস্ত কার্ করা মাকরূহ
২৯। সালালত এক্তদক গসক্তদক মাথা বা গিাে ক্তফরালনা,
ক্তকন্তু আকালের ক্তদলক তাকালনা হারাম।
৩০। ক্তবনা প্রলয়ার্লন নড়ািড়া বা কাপড় ক্তনলয় গেলা
করা।
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৩১। বযস্ত রােলত পালর এমন ক্তকছু ক্তনলয় সালাত পড়া।
গযমন, ভারী গকালনা ক্তকছু বা দৃ ক্তষ্ট কালড় এমন রিীন
ক্তকছু ।
৩২। গকামলর হাত রাো ।
সালাত ভিকারী ক্তর্ক্তনসসমুহ
১। সালালত ইোকৃত কথা বলা, যক্তদও স্বল্প হয়।
২। পুলরা েরীলর ক্তকবলা গথলক অনয ক্তদলক ক্তফলর যাওয়া।
৩। গপছন ক্তদলয় বায়ু গবর হওয়া এবং অযু ও গ াসল
ওয়াক্তর্বকারী ক্তর্ক্তনসসমুহ।
৪। ক্তবনা প্রলয়ার্লন যারাবাক্তহকভালব অক্ততক্তরি নড়ািড়া।
৫। সালালত অট্টহাক্তস হাসা, যক্তদও স্বল্প হয়।
৬। ইোকৃতভালব সালালত রুকু, সার্দাহ, ক্তকয়াম বা
গকালনা দবিক অক্ততক্তরি করা।
৭। গস্বোয় ইমালমর আল গকালনা ক্তকছু করা।
সালালত সার্দাহ সাহুর ক্তকছু হুকুম
১। সালালত ভুল কলর যক্তদ গকউ গকালনা রুকু, সার্দাহ,
ক্তকয়াম বা দবিক বৃ ক্তদ্ধ কলর, তলব সালাম ক্তফক্তরলয় দু ইক্তি
সার্দাহ সাহু ক্তদলয় আবার সালাম ক্তফরালব। গযমন, গকউ
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গযাহলরর সালাত পড়লত ক্ত লয় পঞ্চম রাকালতর র্নয
দাাঁক্তড়লয় যাওয়ার পর স্মরণ হলল বা স্মরণ কক্তরলয় গদওয়া
হলল ক্তবনা তাকবীলর ক্তফলর এলস বলস গেষ তাোহ্হুদ
পলড় সালাম ক্তফক্তরলয় দু ইক্তি সার্দাহ সাহু ক্তদলয় আবার
সালাম ক্তফরালব। এমক্তনভালব সালাত গেষ করার পর যক্তদ
স্মরণ হয় গয, সালালত অক্ততক্তরি হলয়লছ, তলব দু ইক্তি
সার্দাহ সাহু কলর সালাম ক্তফরালব।
২। সালাত পূ ণব হওয়ার পূ লবব সালাম ক্তফরালনার পর যক্তদ
ক্তনকিবতবী সমলয় স্মরণ হয় বা স্মরণ কক্তরলয় গদওয়া হয়
গযন সালালতর প্রথমাংলের সক্তহত গেষাংে ক্তভক্তত্ত করা যায়
তাহলল বাকী সালাত পুরা কলর সালাম ক্তফক্তরলয় দু ইক্তি
সার্দাহ সাহু ক্তদলয় আবার সালাম ক্তফরালব। গযমন,
গযাহলরর সালাত পড়লত ক্ত লয় যক্তদ ভুলল তৃতীয় রাকালত
সালাম ক্তফক্তরলয় গদওয়ার পর স্মরণ হয় বা স্মরণ কক্তরলয়
গদওয়া হয়, তাহলল িতুথব রাকাত পুরা কলর সালাম
ক্তফক্তরলয় দু ইক্তি সার্দাহ সাহু কলর আবার সালাম ক্তফরালব।
ক্তকন্তু যক্তদ গদরীলত স্মরণ হয় তাহলল আবার নতুন কলর
প্রথম গথলক সালাত পড়লব।
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৩। যক্তদ ভুলল প্রথম তাোহহুদ বা গকালনা ওয়াক্তর্ব গছলড়
গদয় তাহলল সালালমর পূ লবব দু ’ক্তি সার্দাহ সাহু ক্তদলব।
আর গকালনা ক্তকছু করলত হলব না। ক্তকন্তু যক্তদ গসই
র্ায় ায় (যা গছলড় গদওয়া হলয়লছ) থাকলতই স্মরণ হলয়
যায় তলব তা পুরা করলব, তার র্নয আর গকালনা ক্তকছু
(সাহু সার্দাহ) করলত হলব না, আর যক্তদ গসই র্ায় া
গছলড় আসার পর নতুন (লকালনা ওয়াক্তর্ব বা অনয) ক্তকছু
শুরু করার পূ লবব স্মরণ হলয় যায় তাহলল ক্তফলর ক্ত লয় তা
পুরা করলত হলব না। গযমন, যক্তদ প্রথম তাোহ্হুদ ভুলল
ক্ত লয় তৃতীয় রাকালতর র্নয পুলরাপুক্তর দাাঁক্তড়লয় যায় তলব
আর ক্তফলর আসা যালব না, সালালমর পূ লবব দু ইক্তি সার্দাহ
সাহু ক্তদলব। আর যক্তদ তাোহ্হুলদর র্নয বলস তাোহ্হুদ
পড়লত ভুলল যায় ক্তকন্তু দাাঁড়ালনার পূ লববই স্মরণ হলয় যায়
তাহলল তাোহ্হুদ পলড় ক্তনলয় বাকী সালাত পুরা করলব,
তার র্নয আর গকালনা ক্তকছু (সাহু সার্দাহ) করলত হলব
না। এমক্তনভালব যক্তদ না বলস দাাঁক্তড়লয় যায় ক্তকন্তু পুলরাপুক্তর
দাাঁড়ালনার পূ লববই স্মরণ হলয় গ লল ক্তফলর এলস তাোহ্হুদ
পলড় বাকী সালাত পুরা করলব। আললম ণ বলললছন: তার
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দাাঁক্তড়লয় যাওয়ািা সালালত অক্ততক্তরি হওয়ার কারলণ গস
দু ইক্তি সার্দাহ সাহু করলব। আল্লাহই ভাললা র্ালনন।
৪। যক্তদ সালালত সলন্দহ হয় গয, গস দু ই রাকাত পলড়লছ
না ক্ততন রাকাত? গকালনািাই ক্তিক করলত না পালর তাহলল
একীন বা কলমর ওপর ক্তভক্তত্ত করলব এবং সালালমর পূ লবব
দু ’ক্তি সার্দাহ সাহু ক্তদলয় আবার সালাম ক্তফরালব। গযমন,
গযাহলরর সালাত পড়লত ক্ত লয় ক্তদ্বতীয় রাকালত সলন্দহ
হললা গয, এক্তি ক্তদ্বতীয় রাকাত না তৃতীয় রাকাত?
গকালনািাই ক্তস্থর করলত পারললা না, তলব তা ক্তদ্বতীয়
রাকাত ক্তনযবারণ কলর সালাত পুরা করার পর সালালমর
পূ লবব দু ইক্তি সার্দাহ সাহু ক্তদলয় সালাম ক্তফরালব।
৫। যক্তদ সালালত সলন্দহ হয় গয, গস দু ই রাকাত পলড়লছ
না ক্ততন রাকাত এবং গকালনা একক্তি ক্তনযবারণ করলত
সক্ষম হয়, তাহলল এর ওপর ক্তভক্তত্ত কলর বাকী সালাত
পুরা করলব কম গহাক বা গবক্তে গহাক এবং সালালমর পর
দু ইক্তি সার্দাহ সাহু ক্তদলয় আবার সালাম ক্তফরালব। গযমন,
গযাহলরর সালাত পড়লত ক্ত লয় ক্তদ্বতীয় রাকালত সলন্দহ
হললা গয, এক্তি ক্তদ্বতীয় রাকাত না তৃতীয় রাকাত এবং গস
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ক্তস্থর করলত গপলরলছ গয এক্তি তৃতীয় রাকাত, তাহলল এক্তি
তৃতীয় রাকাত ক্তনযবারণ কলর বাকী সালাত পুরা কলর
সালালমর পর দু ইক্তি সার্দাহ সাহু ক্তদলয় আবার সালাম
ক্তফরালব।
আর যক্তদ সালাত সমাপ্ত করার পর সলন্দহ হয় তাহলল
ক্তনক্তশ্চত হওয়া বযতীত এর ক্তদলক ক্তফরলব না, এমনক্তক যক্তদ
অক্তযক সলন্দহ হয় তবু ও না, গকননা তা কু-মন্ত্রনা গথলক
হয়।
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