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সালােত িবনয়াবন হওয়ার েতি�শ উপায় 

  

ভূিমকা 

খুশ  কাশ করা গনাহ ও ঘৃণয।  

এখলােসর আলামত হল, খুশেক েোপন করা  

খুশর িববান 

রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম এর হািদস েথেক খুশর 

ফিযলত এবং যারা খুশ অবললন করা েেেে েদয়, তােদর শাি�। 

উে�িখত িবনযােসর আেলােক আমরা সালােত খুশ আনয়েনর 

উপায়গেলা উে�খ করবব  

 থমত: েয উপায়গেলা খুশর কারণ হয় এবং খুশেক শি শালী 

কের, তার আেলাচনা।  

মাসআলা:  

মাসআলা: মাসআলা: েকােনা বযি র সালােত েবিশ ওয়াস-ওয়াসা 

পিরলিকত হেল, তার সালাত সহীহ হেব নািক তােক সালাত 

পুনরায় আদায় করেত হেবব   

পিরিশ� 
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যাবতীয়  শংসা মহান আ�াহর িযিন সম� জেেতর 

 িতপালক এবং িযিন তার �ীয় িকতাব-কুরআন করীেম- এরশাদ 

কের বেলন, ﴿ ْ ِ  َوقُوُموا ّ ِِ  ٰ  আর েতামরা“  ] ٢٣٨: القمة[ ﴾٢ نِتِ�َ َ�

আ�াহর জনয িবনীতভােব দ�ায়মান হও”।०F

1 িতিন সালাত স�েকর 

আরও বেলন, ََّها﴿ َّ  لََكبَِ�ةٌ  � ]  ٤٥: قمةال[ ﴾٤ ِشعِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ َ�َ  ِِ  

“িন�য় সালাত িবনয়ী োো অনযেদর উপর কিিন”ব১F

2 আর সালাত 

ও সালাম নািযল েহাক মু�াকীেদর ামাম, িবনয়ীেেণর সরদার 

আমােদর নবী মুহা�দ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম এর উপর 

এবং তার পিরবার-পিরজন ও সম� সাহাবীেদর উপরব  

অতঃপর: 

�ীেনর কাযরেত রকনসমূেহর মেবয বে রকন হে� সালাত। আর 

সালােত খুশ-খুযু তথা িবনয়াবনত থাকা াসলামী শরীয়েতর একিট 

মহান লকযব আ�াহর দুশমন াবিলস আদম সমানেক েোমরাহ 

করা ও তােদর িফতনায় জোেনার িবষেয় এ বেল, 

﴿ َّ يۡ  َ�ۡ�ِ  ّمِنۢ  ََِِّنُهَ� ُُ
َ
� َۡ َۡ َخلۡ  َوِمنۡ  ِديِه يۡ  وََ�نۡ  فِِه

َ
َۡ نِ َ�ٰ � ٓ  وََعن ِه ۖ َشَما َۡ ََ  �ِلِِه  َو

�ۡ  َ�ِدُ 
َ
َۡ أ   ]  ١٧: االعماف[ ﴾ ١ ِكرِ�نَ َ�ٰ  َ�َُه

                                                           
1 সূরা বাকারাহ, আয়াত: ২৩৮ব 
2 সূরা বাকারাহ, আয়াত: ৪৫ব   
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“তারপর অবশযা তােদর িনকট উপিিত হব, তােদর সামেন ও 

তােদর েপেন েথেক এবং তােদর ডান িদক েথেক ও তােদর বাম 

িদক েথেকব আর আপিন তােদর অিবকাংশেক কৃতজ পােবন 

না”।२

1-  িতজাবা হওয়ার কারেণ, তার সবেচেয় বে ষেয� 

হল, িবিভ�ভােব মানুষেক সালাত হেত িবরত রাখাব কুম�ণার 

মাবযেম বা�া যােত সালাত আদােয় েকান  কার তৃি� ও মজা না 

পায় েস  েচ�া চালােনা, সালাত আদােয়র সাওয়াব ও িবিনময় 

ন� করাব আর েযেহতু সালােত খুশ-খুযু এমন একিট ব� যা সবর 

 থম উিিেয় েনওয়া হেব, আর আমরা েশষ জামানার মানুষ, 

েসেহতু আমােদর িবষেয় হযাাফা রািদয়া�াহ ‘আনহ’র 

ভিবষযতবাণী পুেরাপুির  েযাজযব িতিন বেলন, 

بو  مي رفقدون من ديغ�م الشوع ، وآخم مي رفقدون من ديغ�م الصالة، 
ّ  مصّل ال خ� فيه ، و�وشك بن ردخل ا ُب  .لسجد فال رمى فيهم خيشعيو

“েতামরা েতামােদর �ীেনর িবষয়সমূহ হেত সবর থম খুশেক 

হারােব, আর সবরেশষ হারােব সালাতব অেনক সালাত আদায়কারী 

আেে, তােদর মেবয েকােনা কলযাণ েনা। অিচেরা েতামরা 

মসিজেদ  েবশ করেব, িক� েকােনা িবনয়াবনত সালাত 

                                                           

1 সূরা আরাফ, আয়াত: ১৭ব 
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আদায়কারী েদখেত পােব না।३

1 সালােত কুম�ণা ও খুশ না থাকার 

িবষয়িট মানুষ িনেজা অনুভব কের এবং অেনক অিভেযােকারী 

েথেক িবষয়িট েশানা যাওয়ােত িবষয়িট িনেয় আেলাচনা করার 

 েয়াজন সু��। তাা িনে�র আেলাচনািট আমার িনেজর জনয ও 

মুসিলম ভাােদর জনয উপেদশ। আ�াহর িনকট  াথরনা এা েয, 

আ�াহ তা‘আলা েযন এ েলখা �ারা আমােদর উপকার কেরনব 

আ�াহ তা‘আলা এরশাদ কেরন, 

فۡ  قَدۡ ﴿
َ
ۡ ٱ لَحَ أ ِينَ ٱ ١ ِمُنونَ ُمؤۡ ل َّ  َۡ َۡ  ِ�  ُه   ،١:  الؤمغون[ ﴾٢ ِشُعونَ َ�ٰ  َصَ�ِِِه
٢  [  

ঐ সকল মুিমনরা সফল যারা তােদর সালােত িবনয়াবনত।४F

2 

অথরাা যারা তােদর সালােত ভীত-স�� ও  শাম। আর সালােত 

‘খুশ খুযু’র অথরা হে�,  শাম থাকা, সুিির থাকা, বীরতা 

অবললন, িবন� ও োলীযরতা অবললন। আর আ�াহর ভয় ও তাঁর 

যথাযথ আ�াহ সেচতনতা বা�ােক খুশ অবললন করেত উাসাহ 

                                                           
1 মাদােরজ আস-সােলকীন, ১/৫২১ব 
2 সূরা আল মুিমনুন, আয়াত: ১, ২ব 
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েদয় এবং সাহাযয কের।५

1 আর খুশর  কৃত  প হে�, মহান 

রে�র সামেন হীন ও িবনেয়র সােথ অমরেক দাঁে করােনা৬

2।   

মুজািহদ রহ. েথেক বিণরত, িতিন বেলন, আ�াহ তা‘আলার বাণী- 
﴿ ْ ِ  َوقُوُموا ّ ِِ  ٰ ]٢٣٨: القمة[ ﴾٢ نِتِ�َ َ� “েতামরা আ�াহর জনয 

িবনীতভােব দ�ায়মান হও”।७F

3 এর মেবয কুনুত অথর, আ�াহর ভেয় 

রকু‘, িবন� হওয়া, চকুেক অবনত করা, সম� অ�- তয�েক 

সংেকািচত করা৮F

4।  

একিট কথা অবশযা মেন রাখেত হেব, খুশর িান হল হদয়, আর 

খুশর ফলাফল  কােশর িান হে� েদহব  

ব�ত মানুেষর অ�- তয� মেনর অনুসরণ কের থােকব সুতরাং 

অলসতা বা শয়তােনর কু-ম�ণার কারেণ যখন অমেরর মেবয খুশ 

না থােক, তখন অ�- তযে�র মাবযেম াবাদত বা েোলামী িবন� 

হেয় যায়ব মানুেষর আ�া হল, রাজা আর অ�- তয� তার  সনয-

সামম; েযগেলা রাজার কথাা েশােন এবং তার িনেদরশা 

বা�বায়ন কেরব মন বা হদয় তার মািলেকর াবাদত হারােনার 

মাবযেম যখন রাজােক কমতাচুযত করা হয় এবং েস েবকার হেয় 
                                                           
1 তাফসীের াবন কাসীর ৬/৪১৪।  
2 মাদােরজুস সােলকীন ১/৫২০ব  
3 সূরা বাকারাহ, আয়াত: ৪৫ব   
4 তা‘যীমু কাদিরস সালাত ১/১৮৮ব  
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যায়, তখন তার  জারাও �ংস হেয় যায়ব আর েস  জাসাবারণ 

হে� অ�- তয�সমূহ।  

তেব এটা জানা আবশযক েয, খুশ বা িবনয়াবণত হওয়ার িবষয়িট 

 কাশ করার িবষয় নয়, বরং যারাা এটােক  কাশ করেত 

চাােব তারাা েরাষানেল পিতত হেবব আর তাা বা�ার আমেলর 

মেবয াখলাস তথা িননার দাবী হে�, খুশ বা িবনয়াবনত 

ভাবিটেক েস েোপন কের রাখেবব  

সালােত খুশর িববান 

হযাাফা রািদয়া�াহ ‘আনহ’ বলেতন, 

بن رمى السد : ومي خشوع اففي  قي  : ايي م وخشوع اففي  فقيل ل 
 . خيشعي واحقل  حس  بيشع

“েতামরা মুনােফিক খুশ‘ হেত েবঁেচ থাকব তােক িজেজস করা 

হল, মুনােফিক খুশ‘ িক? বলল, তুিম েদহেক িবনয়াবনত েদখােব, 

অথচ মন িবনয়াবনত নয়”।  

আর ফুদাাল াবন আয়া� রহ. বেলন, 

 . ين يب�من بن يبمل المجل من الشوع بث  اي ف قلبه

  “েকােনা মানুষ তার অমের যতটুকু খুশ আেে, বািহযক-ভােব 

তার েচেয় অিবক  কাশ করােক অপে� করা হেতাব 
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ُجال خيشع الغبب  والدن فقي   ُبى نعمهم  ييفالن ، الشوع هيهغي : و
ُن ، ال هيهغي وبشيُ ال مغببيه  .وبشيُ ال اد

পূবরসূরীেদর েকউ েকােনা এক েলাকেক েদহ ও বকেক খুব 

ঝুকােনা অবিায় েদেখ বলেলন, েহ অমুক! খুশ এখােন, তারপর 

িতিন তার অমেরর িদক াি�ত করেলনব ওখােন নয়, এরপর 

িতিন দু’ কাঁেবর িদেক াি�ত করেলনব৯F

1  

আ�ামা াবনুল কাােয়যম রহ.  ঈমানী খুশ ও মুনােফকী খুশর মেবয 

পাথরকয বণরনা করেত িেেয় বেলন, ঈমানী খুশ হল, স�ান, বে�, 

মহ�, ভয় ও ল�া করার মাবযেম হদয় আ�াহর জনয িবনয়ী 

হওয়াব ফেল ভয়, অপমানেবাব, ভােলাবাসা, ল�া, আ�াহর 

েনয়ামতসমূহ  তযক করা এবং তার পক েথেক আ�াহর 

নাফরমানীর অনুভূিতেত বা�ার অমর পিরপূণর েভে� পেেবব আর 

যখন বা�ার মেবয এ বরেনর অবিা  তির হয়, তখন বা�ার 

অমর িবনয়াবনত হয়, আর অ�- তয�ও অমেরর সােথ সােথ 

িবনয়াবনত হয়ব পকামের মুনােফকী খুশ হল, কৃি�ম ও েলাক 

েদখােনা খুশ, যা শবুমা� তার অ�- তযে�র মেবযা  কাশ পায়, 

অমর স�ূণর খািলব েকােনা েকােনা সাহাবী এ বেল েদা‘আ 

করেতন, েহ আ�াহ আিম েতামার িনকট েনফাকী খুশ েথেক 

                                                           
1 মাদােরজুস সােলকীন ১/৫২১। 
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আ�য় চাাব তােক িজেজস করা হল, েনফাকী খুশ িক? বলল, 

‘েদহ িবনয়ী েদখেব, িক� অমর িবনয়ী নয়ব’ সুতরাং আ�াহর 

জনয িবনয়ী এমন বা�ােকা বলা যায়, যার কু বৃি�র অনল 

িনবরািপত হেয়েে এবং যার অমর েথেক েস কু বৃি�র েবাঁয়া 

িনঃসরণও ব� হেয়েেব ফেল তার বক আেলািকত হেয়েে এবং 

েসখােন আ�াহর বেে�র নূর উ�ািসত হেয়েেব আ�াহ র ভয় ও 

মহে�র আতে� তার অমেরর কু- বৃি�সমূহ মের েেেে, অ�-

 তযে�র েতজ েলাপ েপেয়েে, তার হদয় আ�াহর পক েথেক 

নািযলকৃত  শািমর মাবযেম আ�াহ ও তারঁ িযিকেরর িদেক বািবত 

হেয় স�ািনত ও স��িচ� হেত েপেরেেব এভােবা েস 

স�ূণর েপ আ�াহর জনয িনেজর মনেক ‘মুখিবত’ বা সুিির কের 

িনেয়েেব ব�ত: যমীেনর মেবয েসটােকা ‘মুখিবত’ বলা হয় যা 

িির ও সমান, আর তােত পািন জমা হেত পােরব অনু পভােব 

েস অমরা ‘মুখিবত’ যা িবনয়াবনত ও স��িচ�ব েযমন েকােনা 

িন� ও সমতলভূিমর িদেক, েযিদেক পািন েোয় এবং তােত 

অবিান কের। আর অমর িবনয়াবনত ও শাম হওয়ার িচ� বা 

আলামত হে�, আ�াহ বে� ও মহ�  কাশ কের আ�াহর 

সামেন িনেজেক অপমান-অপদ� ও েোট মেন কের, এমনভােব 

েসজদা করা, েযন েস েসজদার পরা েস আ�াহর সােথ সাকাত 

করেব। আর এটাা হে�, ঈমানী খুশব পকামের অহংকারী হদয়, 

েস েতা তার অহংকাের ল�-ঝ� িদেত থােক এবং বােেত থােক, 
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ফেল েস অমর যমীেনর উচুঁ অংেশর মত, তার উপর পািন 

অবিান কের নাব অনযিদেক মৃতুযর ভান করা ও েনফাকী খুশ 

হে� এমন অবিার নাম, যা কৃি�মতা অবললেনর মাবযেম েলাক 

েদখােনার উে�েশয অ�- তয�েক িনয়�ণ করার মাবযেম সৃি� হয়ব 

ব�ত তার অমর কু- বৃি� ও িবিভ� রকম চািহদা �ারা তরতাজা 

ও যুবক। েস বািহযক দৃি�েত খুশ অবললনকারী হেলও েোপেন েস 

তার শরীের বারণ কের থােক এমন সব মােির িব�ু ও বেনর 

িহং� জ�, েযগেলা সব সময় িশকােরর অেপকায় থােকব১০

1  

সালােত খুশ তখন হািসল হয়, যখন তার অমর সালােতর 

জনয অবসর হয়ব অনয সব িকেু বাদ িদেয় েকবল সালাত িনেয়া 

বয� হয় এবং সব িকেুর উপর েকবল সালাতেকা  াবানয েদয়ব 

তখন সালাত তার জনয  শািম হয় এবং সালাত তার েচােখর 

শীতলতা আনয়নকারী হয়। েযমন, রাসূল সা�া�াহ আলাািহ 

ওয়াসা�াম বেলেেন, “আমার েচােখর  শািম েদওয়া হেয়েে 

সালােতর মেবযব”১১

2  

আ�াহ তা‘আলা তারঁ উ�ম বা�ােদর গণাগণ বণরনায় সালােত 

খুশ অবললনকারী পুরষ ও নারীেদরেক উে�খ কেরেেন এবং 

                                                           
1 িকতাবুর  হ, পৃ: ৩১৪, দারল িফিকর, জদরান। 
2 তাফসীের াবন কাসীর ৫/৪৫৬; মুসনােদ আহমদ ৩/১২৮; সহীহল জােম‘ 

৩১২৪। 
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িতিন জািনেয় েদন েয, তােদর জনয রেয়েে কমা ও মহা িবিনময় 

ও  িতদানব১২

1  

খুশর উপকািরতা হল, খুশ বা�ার সালাতেক সহজ কের 

েদয়ব েযমন, আ�াহ তা‘আলা বেলন, 

ْ سۡ ٱوَ ﴿ ِ  َتعِيُنوا ۡ�ِ ٱب َّ لَوٰ ٱوَ  ل َّ ِ� ل َها ة َّ َّ  لََكبَِ�ةٌ  � : القمة[ ﴾٤ ِشعِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ َ�َ  ِِ
٤٥  [  

“েতামরা  বযর ও সালােতর মাবযেম আ�াহর সাহাযয চাওব 

িন�য় সালাত িবনয়ী োো অনযেদর জনয কিিন”ব১৩F

2 অথরাা 

সালােতর ক� অেনক ভারী, তেব যারা খুশ অবললন কের, তােদর 

জনয তা ক�কর িকংবা কিিন নয়ব১৪F

3  

সালােত খুশ একিট গর�পূণর িবষয়, যা খুব �ত হািরেয় যায় 

এবং যার অি�� অতযম দুলরভ। িবেশষ কের, আমােদর এ েশষ 

যুে তথা আেখির যামানায়। রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম 

বেলন, 

   ».بو   ي يمفع من ه ن اةمة الشوع ، ىت ال رمى فيهي خيشعي«

                                                           
1  সূরা আহযাব, আয়াত: ৩৫ব   
2  সূরা, বাকারাহ, আয়াত: ৪৫ব 
3 তাফসীের াবেন কাসীর ১/১২৫। 
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 “এ উ�ত েথেক সবর থম েয িজিনষিট তুেল েনয়া হেব, তা হল 

সালােতর খুশ বা িবনয়াবনত হওয়াব ফেল তুিম কাউেক সালােত 

িবনয়াবনত েদখেত পােব না”।१५

1  

উ�ম পূবরসূরীেদর েকউ বেলন, সালাত হল, ঐ দাসীর মত, 

যা েকান বাদশাহেদর বাদশাহেক হািদয়া েদয়া হয়ব সুতরাং তার 

 িত েতামােদর িক বারণা হেত পাের, েয বযি  েকােনা 

বাদশাহেক এমন একিট দাসী হািদয়া িদল, েয িকনা অ�, বিবর, 

 িতব�ী, হাত পা কাটা, েরাো, কুাসা ও দুের�ময়, এমনিক এমন 

একিট দাসী হািদয়া িদল, েযিট মৃত, যার েকােনা  াণ েনা? 

সুতরাং েতামার েকমন হেব েস সালােতর িবষয়িট যা েকােনা 

বা�া হািদয়া িদল, আর েস তা �ারা আ�াহর  নকটয লাভ করেত 

চাাল? অথচ আ�াহ পিব�-উ�ম, যা পিব�-উ�ম শবু েস ব� 

োো অনয িকেু িতিন কবুল কেরন নাব আর েয সালােত  হ েনা 

তা কখেনা পিব�-উ�ম আমল নয়ব েযমন, েকােনা মৃত েোলাম 

                                                           

1 আ�ামা হাাসামী �ীয় রহ. মাজমাউয যাওয়ােয়দ �ে� ২/১৩৬ বেলন: 

আ�ামা তাবরানী তার মু‘জামুল কাবীের হািদসিট বণরনা কেরেেনব আর 

হািদসিটর সনদ হাসানব হািদসিট ‘সহীহত তারেীব িকতােবও বিণরত, 

হািদস নং ৫৪৩ এবং তার েলখক শাাখ আলবানী বেলন, হািদসিট িবশাব  
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যার েকােনা  হ েনা, তােক �াবীন করা েকােনা পিব� ব�েক 

�াবীন করা বুঝায় নাব১৬

1  

সালােত খুশর হকুম:- 

 াবানয া� মত হে� েয, সালােত খুশ অবললন করা 

ওয়ািজবব শাাখুল াসলাম রহ. বেলন, মহান আ�াহ বেলেেন, 

ْ سۡ ٱوَ ﴿ ِ  َتعِيُنوا ۡ�ِ ٱب َّ لَوٰ ٱوَ  ل َّ ِ� ل َها ة َّ َّ  لََكبَِ�ةٌ  � : القمة[ ﴾٤ ِشعِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ َ�َ  ِِ
٤٥  [   

“েতামরা  বযর ও সালােতর মাবযেম আ�াহর সাহাযয চাওব 

িন�য় সালাত িবনয়ী োো অনযেদর জনয কিিন”ব১৭F

2 আ�াহ 

তা‘আলার এ কথা �ারা যারা সালােত খুশ অবললন কের না 

তােদর িন�া করা  তীয়মান হয়ব ... আর েকােনা ওয়ািজব েেেে 

েদওয়া িকংবা হারাম কােজ িল� হওয়ার কারেণা িন�া হেয় 

থােকব যারা সালােত খুশ অবললন কের না তারা িনি�ত হওয়া 

সালােত খুশ ওয়ািজব হওয়ােক  মাণ কেরব সালােত খুশ 

ওয়ািজব হওয়া আ�াহ তা‘আলা আেরকিট বাণী �ারাও  মািণতব 

আ�াহ বেলন,  

                                                           
1  েদখুন, মাদােরজ: ১/৫২৬।  
2 সূরা বাকারাহ, আয়াত: ৪৫।   
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فۡ  قَدۡ ﴿
َ
ۡ ٱ لَحَ أ ِينَ ٱ ١ ِمُنونَ ُمؤۡ ل َّ  َۡ َۡ  ِ�  ُه ِينَ ٱوَ  ٢ ِشُعونَ َ�ٰ  َصَ�ِِِه َّ  َۡ  َعنِ  ُه

ِينَ ٱوَ  ٣ رُِضونَ ُمعۡ  وِ لّلغۡ ٱ َّ  َۡ َكوٰ  ُه َّ ٰ  ةِ لِل ِينَ ٱوَ  ٤ عِلُونَ َ� َّ  َۡ َۡ  ُه  لُِفُروِجِه
َّ  ٥ فُِظونَ َ�ٰ  ِِ  ٰ زۡ  َ�َ

َ
َۡ َ�ٰ أ وۡ  ِجِه

َ
يۡ  َملََكۡت  َما أ

َ
� ٰ�َ َۡ َۡ  ُنُه ُه َّ ِ  ٦ َملُوِم�َ  َ�ۡ�ُ  فَِ

ٓ  َتَ�ٰ �ۡ ٱ َ�َمنِ  ٰ  ءَ َوَرا ٰ  لَِك َ� ََ ْو
ُ
َُ  �َِك فَُ ِينَ ٱوَ  ٧ َعاُدونَ لۡ ٱ ُه َّ  َۡ   ُه

َ
�ِ ٰ�َ ٰ�َ َۡ  تِِه

َۡ وََ�هۡ  ِينَ ٱوَ  ٨ ُعونَ َ�ٰ  ِدهِ َّ  َۡ ٰ  ُه َ�َ  ٰ َۡ َصلََ� ٰ  ٩ ُ�َافُِظونَ  ِِِه ََ ْو
ُ
َُ  �َِك أ  ُه

ٰ لۡ ٱ ِينَ ٱ ١ رِثُونَ َ� َۡ  َس َدوۡ ِفرۡ لۡ ٱ يَرِثُونَ  َّ ونَ َ�ٰ  �ِيَها ُه  ]  ١١  ،١:  الؤمغون[ ﴾١ ِ�ُ

“অবশযা মুিমনেণ সফল হেয়েে, যারা িনজেদর সালােত 

িবনয়াবনতব আর যারা অনথরক কথা-বাতরা েথেক িবমুখব আর 

যারা যাকােতর েকে� সিসয়ব আর যারা তােদর িনজেদর ল�া 

িােনর িহফাযতকারীব তেব তােদর �ী ও তােদর ডান হাত যার 

মািলক হেয়েে, তারা োো, িন�য় এেত তারা িনি�ত হেব নাব 

অত:পর যারা এেদর োো অনযেক কামনা কের, তারাা সীমা 

ল�নকারী। আর যারা িনজেদর আমানতসমূহ ও অ�ীকাের 

য�বানব আর যারা িনজেদর সালাতসমূহ িহফাজত কেরব তারাা 

হেব, ওয়ািরশ। যারা িফরদাউেসর অিবকারী হেবব তারা েসখােন 

িায়ী হেব”।१८F

1  

এ আয়াতসমূেহ আ�াহ তা‘আলা জািনেয় েদন েয, েকবল 

তারাা জা�াতুল িফরদাউেসর উ�রািবকারী হেবন। এর অথর হে�, 

                                                           
1 সূরা মুিমনুন, আয়াত: ১, ১১। 
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যারা সালােত িবনয়াবনত তারা বযতীত অনযরা েসটার উ�রািবকার 

হেত পারেব নাব আর যখন  মািণত হেলা েয, সালােত খুশ‘ বা 

িবনয়াবনত হওয়া ওয়ািজব; আর েসটার সােথ থােক সুিিরতা ও 

নত (িকংবা আনুেতয) হওয়া, তাহেল েয বযি  কােকর েিাকেরর 

মত সালাত আদায় কের, েস তার েসজদায় খুশ অবললন কের 

িনব অনু পভােব েয রকু েথেক মাথা উিােলা না এবং মাথা 

ঝুঁকােনার পূেবর সুিিরভােব দাোেলা না, েস সালােত শাম ভাব 

আনয়ন করেত পারল নাব কারণ, সুিির থাকাা হে�   শাম 

থাকাব আর েয বযি  সালােত সুিির অবললন কের না, েস 

 শািম অবললন করল নাব আর েয  শািম অবললন করল না, 

েস সালাত তথা- রকু ও েসজদােত খুশ অবললন করল নাব আর 

েয িবনয়াবনত অবললন করল না, েস অপরাবী সাবয� হল। 
সালােত িবনয়াবনত থাকা ওয়ািজব হওয়ার িবষেয় আেরকিট 

 মাণ, রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম যারা সালােত খুশ 

অবললন কের না তােদর বমিক িদেয়েেনব েযমন, সালােতর মেবয 

আকােশর িদক েদখা েলাকিটেক বমক েদনব কারণ, এটার অথরা 

হে�, নো-চো করা, উপেরর িদক মাথা উিােনা াতযািদ সালােত 

খুশ অবললন করার স�ূণর পিরপ�ী।१९

1       

                                                           
1 মাজমু‘ ফাতাওয়া ২২/৫৫৩-৫৫৮ 
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সালােত খুশর ফিজলত ও খুশ েেেে েদয়া স�েকর রাসূল 

সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন,  

، من بىسن وهويهن واالهن لوقتهن ،    الواا افضههن ا  رعيل«
وبرم ُ�وعهن وخشوعهن ين ل   ا  عهد بن يافم ل ، ومن لم يفعل ، 

نه   »فلس  ل   ا  عهد، ان شيي ففم ل و�ن شيي ع  

“আ�াহ তা‘আলা পাঁচ ওয়া  সালাত ফরয কেরেেন, েয বযি  

সু�রভােব ওজু কের, ওয়া  মত সালাতগেলা আদায় কের এবং 

ভােলাভােব রকু-েসজদা কের ও খুশেক পিরপূণর  প েদয়, তােক 

কমা কের েদয়ার িবষেয় আ�াহ তা‘আলা  িত�িত-বা। আর েয 

বযি  এগেলা কের না, তােক কমা করার বযাপাের আ�াহর েকান 

 িত�িত েনা। িতিন চান কমা করেবন অথবা তােক আযাব-

শাি�- েদেবনব২০ F

1  

সালােত খুশ অবললন করার ফিযলত স�েকর রাসূল সা�া�াহ 

আলাািহ ওয়াসা�াম আরও বেলন,   

و� [ »من روهأ فأىسن الوهوي ثم ا� ُ�عت  يبقبل عليهدي نقلبه ووجهه«
ث فيهدي نفسهال �«: ]ُواية م من انبه د  اال «] و� ُواية[  »ففم ل مي رقد 

 » وجبه ل الغة

                                                           
1 আবু দাউদ, হািদস নং ৪২৫, সহীহল জােম‘, হািদস: ৩২৪২ব 
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েয বযি  সু�র কের ওজু কের, তারপর আ�াহর িদক 

মেনােযােী হেয় আমিরকতার সােথ দুা রাকাত সালাত আদায় 

কের, অপর বণরনায়, দুা রাকাত সালাত আদায় করেত তার 

অমর অনয েকান িচমা কেরিন, তার অতীেতর সম� গনাহ কমা 

কের েদয়া হেবব অপর এক বণরনায়, তার জনয জা�াত ওয়ািজব 

হেয় যােবব২১

1  

সালােত খুশর কারণসমূহ পযরােলাচনা করেল, আমরা েদখেত পাা, 

খুশর কারণসমূহ দুা ভােে িবভ ব  থমত: েযসব কমরগেলা 

করেল সালােত খুশ পাওয়া বা অজরন করা যায় এবং খুশেক 

শি শালী কের েসগেলা অবললন করাব ি�তীয়ত: েযসব কমরগেলা 

খুশর  িতব�ক হয় বা খুশেক দুবরল কের েদয় েসগেলােক 

 িতহত করাব শাাখুল াসলাম ামাম াবেন তাািময়যাহ রহ. খুশ 

িবষেয় আেলাচনা করেত িেেয় িবষয়িট আরও �� কেরনব িতিন 

বেলন, সালােত খুশ িবষেয় দুিট িজিনষ সাহাযয কেরব  

এক. খুশর উপায়গেলা শি শালী হওয়া, আর  

দুা. খুশ  িতব�কসমূহ দুবরল হওয়া। 

                                                           
1 বুখাির, হািদস: ১৫৮, নাসায়ী ৯৫/১, সহীহল জােম‘: ৬১৬৬ব 
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 থম  কার: খুশর দািবসমূহ শি শালী করা  

বা�া সালােত যা বেল, েয সব কমর কের তা বুঝেত েচ�া 

করা, কুরআেনর আয়াতসমূহ, িযিকর, েদা‘আ াতযািদেত িচমা-

িফিকর করাব আর মেন মেন এ কথা বলা, েস এখন আ�াহর 

সামেন দাঁিেেয়েে, আ�াহর সােথ কথা বলেে, আ�াহ তােক 

েদখেেব কারণ, মুসি� যখন সালােত দাোয় তখন েস আ�াহর 

সামেন দাোয় এবং আ�াহর সােথা কথা বেল, আর কােরা সােথ 

নয়।  

আর াহসান:  »بن رعبد ا  رأنك رمان ، فإن لم ر�ن رمان فإنه يماك «  

“তুিম এমনভােব াবাদত করেব, েযন তুিম তােক েদখে, আর 

যিদ তুিম তােক না েদখ, িতিন অবশযা েতামােক েদখেেন”। 
অতঃপর, যখন বা�া সালােতর মজা ও �াদ �হণ করেব, তখন 

সালােতর িদক তার েঝাঁক আরও েবিশ গর�পূণর হেয় দাঁোেব। 
আর এিট ঈমােনর শি  অনুযায়ী হেয় থােকব  

আর ঈমানেক শি শালী কের এমন উপকরণ অসংখযব এ কারেণ 

রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বলেতন,  

 » احسسيي واحيي  ، وجعله قمة عي  ف الصالة: ىب  اّل من دنيي م « 
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“েতামােদর দুিনয়ার কেয়কিট িজিনষ আমার িনকট ি য় করা 

হেয়েে: নারী ও খুশবু। আর সালাতেক আমার চকুশীতলকারী 

করা হেয়েে”। অপর হািদেস বিণরত িতিন বেলন, 

ُىغي نيلصالة يي نال «   »ب

“েহ িবলাল, সালােতর মাবযেম আমােক শািম দাও”। িতিন এ কথা 

বেলন িন সালাত হেত আমােক মুি  দাওব  

ি�তীয়ত:  িতব�কতা দূর করা:  

মানুেষর অমর অনথরক কােজ িচমা করার কারেণ সালাত 

েথেক অমেনােযােী হেয় যায়, তাা তা  িতহত করেত েচ�া 

করাব েয সব উপকরণ সালােতর উে�শয েথেক দূের সিরেয় েদয়, 

েসগেলার বযাপাের িচমা-ভাবনা করাব আর এ বযাপাের মানুেষর 

অবিান িভ� িভ�ব কারণ, যতেবিশ সে�হ ও কু- বৃি� মানুেষর 

মেবয দানা বােঁব েস ততেবিশ ওয়াস-ওয়াসা তথা ি�বা-�ে� 

ভুেেত থােকব আর অমর যখন েকােনা ব�েক মহ�ত কের 

তখন তা পাওয়ার জনয েস ঘুের েবোয়, অনু পভােব যখন েস 

েকান িকেুেক অপে� কের, তখন তা  িতহত করেত েস সবরদা 

েচ�া চালায়।२२F

1   

                                                           
1 মাজমু‘ ফাতাওয়া: ৬০৬-৬০৭ব 
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উে�িখত ে�ণী িবনযাস অনুযায়ী িনে� আমরা সালােত খুশর িকেু 

উপকরণ উে�খ করব:  

 থমত: েয সব উপকরণগেলা অবললন করেল সালােতর মেবয 

খুশ-খুযু েটেন আেন এবং শি শালী কের েসগেলার বযাপাের 

য�বান হওয়াব  

এ বরেনর উপকরণ অেনক রেয়েে, েযমন:- 

(১) সালাত আদােয়র জনয  �িত �হণ করা ও  তির থাকা:  

সালাত আদােয়র জনয  �িত কেয়ক ভােব হেত পাের- 

  মুয়াি�েনর সােথ আযােনর শ�গেলা বলা।  
  আযােনর পর েদা‘আ পো- 

ار ُّ ه ن اععوة اليمة والصالة احقيئدة ، آا مددا الوسيلة واحفميلة 
  "وانعاه القيم المدود الل وعدره

“েহ আ�াহ , এ পিরপূণর আআান ও  িতিনত সালােতর 

আপিনা রবব আপিন মুহা�দ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�ামেক 

দান করন সবর উ�ম মাবযম ও মহান মযরাদাব আর আপিন তােক 

েপৗোন ঐ  শংিসত িােন যার  িত�িত আপিন তােক 

িদেয়েেন।  

  আযান ও াকামেতর মােঝ েদা‘আ করা।  
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  সু�র কের ওজু করা।  
  ওজুর শরেত িবসিম�াহ বলা।  
  ওজুর পের েদা‘আ এ েদা‘আ পো- 

ُسول ال إ اال ا  وىدن ال ��ك ل وبشهد بن بشهد بن . مددا عبدن و
   ).ار اجعل  من الوان  واجعل  من التيهم�ن(

“আিম সাকয িদি�, একমা� আ�াহ োো েকােনা হ� 

ালাহ েনা, তারঁ েকােনা শিরক েনা। আর আিম আরও সাকয 

িদি�, মুহা�দ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম তাঁর বা�া ও 

রাসূলব েহ আ�াহ! আপিন আমােক তাওবাকারীেদর অমভুর  

করন এবং পিব�তা অজরনকারীেদর অমভুর  করন”। 

  িমসওয়ােকর বযাপাের যথাযথ গর�  দান করা, আর 

তা হে�, মুখেক পির�ার-পির�� করা, যা �ারা 

একটু পের সালােতর মেবয কুরআন িতলাওয়াত করা 

হেবব কারণ, হািদেস বিণরত, রাসূল সা�া�াহ আলাািহ 

ওয়াসা�াম বেলন, 

  »طهموا بفواه�م للقمآن« 
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অথরাা েতামরা েতামােদর মুখেক কুরআেনর জনয 

পির�ার করব২৩

1  

  সু�র ও পির�ার েপাশাক পিরবান করা। এ িবষেয় 

আ�াহ তা‘আলা বেলন, 

ْ  َءاَدمَ  َبِ�ٓ َ�ٰ ۞ ﴿   ]  ٣١: االعماف[ ﴾ِجدٖ َمسۡ  ُ�ِّ  ِعندَ  َۡ زِ�نََت�ُ  ُخُذوا

“েহ আদম সমান, েতামরা েতামােদর েসৗ�যরেক 

 েতযক সালােতর সময় �হণ কর”।२४F

2 আ�াহ রা�ুল 

আলামীেনর সামেন দােঁােনার সময় েসৗ�যর অবললন 

করা অিবক গর�পূণরব সু�র, পির�ার ও সু�াণ যু  

কাপে পিরবান করার কারেণ মানুেষর অমের খুিশর 

উে�ক হয়। যা ঘুেমর েপাষাক বা কােজর েপাষাক 

�ারা অিজরত হয় নাব  

  অনু পভােব সতর ডাকার মাবযেম  �িত েনওয়া। 
  সালােতর িােনর পিব�তার বযাপাের িনি�ত হওয়াব  

                                                           
1 বাযযার রহ.। িতিন বেলন, আলী রা. হেত এ সনেদর েথেক উ�ম আর েকান 

বণরনা আিম জািন নাব েদখুন: কাশফুল আসতারব আ�ামা হাাসামী রহ. 

বেলন, হািদসিটর বণরনাকারীেণ িনভররেযােয, পৃ: ২/৯৯, আ�ামা আলবানী 

রহ. বেলন, হািদসিটর সনদ উ�ম, েদখুন: আল-আহািদসুস সাহীহা: পৃ: 

১২১৩ব 
2 সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ৩১ব 
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  আেে আেে সালােত উপিিত হওয়া।  
  সালােতর অেপকায় বেস থাকা।  
  সালােতর কাতার েসাজা করা, মাঝখােন েকােনা ফাঁক 

না থাকা, কারণ কাতােরর মবযি ফাঁকগেলােত শয়তান 

ঢুেক পেেব   

২- সালােত িিরতা অবললন:  

হািদেস বিণরত, 

  ) ين اف  ا� ا  عليه وسلم ييدى ىت يمجع   عمم ال موهعه(

“রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম িিরতা অবললন 

করেতন, এমনিক তার  িতিট অ�- তয� �-িােন িফের েযত।२५F

1  

রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম সালােত ভুলকারী সাহাবীেক 

এ িবষেয় অথরাা সালােত িির থাকেত আেদশ েদনব িতিন তােক 

বেলন, 

  »ال رتم االة بىد م ىت يفعل الك«

                                                           
1 আ�ামা আলবানী রহ. সালােতর  ািত িকতােব হািদসিটর সনদেক সহীহ 

বেল আখযািয়ত কেরন। পৃ: ১৩৪ব আ�ামা াবেন খুযাামাহ রহ এর 

িনকটও হািদসিট িবশাব েযমনিট উে�খ কেরন, হােফয াবেন হাজার রহ. 

ফতহল বারীেতব েদখুন, পৃ: ২/৩০৮। 
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“েতামােদর কােরা সালাত িবশা হেব না, যতকণ না েস এ 

কাজগেলা না করেব”।२६

1  

আবু কাতাদাহ রািদয়া�াহ ‘আনহ’ েথেক বিণরত, রাসূল 

সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন, 

ُسو  ا  « ري  رس  : بسوب افيس ةقة الل رس  من االره ، قي  يي 
  »ال يتم ُ�وعهي وال سجودهي« : قي   »االره 

“সবেচেয় িনকৃ� েচার, েয সালােত চুির কেরব সাহাবীেণ 

িজেজস করেলন, েহ আ�াহর রাসূল! সালােত কীভােব চুির কের? 

িতিন বলেলন, রকু-েসজদােক পিরপূণরভােব আদায় কের না”।२७F

2  

আবু আ�ু�াহ আল-আশ‘আরী রািদয়া�াহ ‘আনহ’ েথেক 

বিণরত, রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন, 

ف سجودن ، مال اليئع يأثل الدمة  مال الل ال يتم  ُ�وعه ، و�غقم«
  »والدمر  ، ال ياغيين عغه شسئي

“েয বযি  পিরপূণর েপ রকু কের না এবং েসজদায় 

েিাকর েদয়, তার দৃ�াম কুবাতর বযি র মত, েয শবু একিট বা 

দুিট েখজুর খায় যা তার েকােনা কােজ আেস না”।२८F

1  

                                                           
1 আবু দাউদ, হািদস নং ৫৩৬, ৮৫৮ব 
2 আহমদ ও হােকম, হািদস: ১/২৯ এবং সহীহল জােম‘, হািদস: ৯৯৭ব   
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েয েকউ সালােত বীর-িিরতা অবললন করেব না, তার �ারা খুশ 

স�ব নয়। কারণ, সালােত তাো-হো করা, সালােতর খুশেক ন� 

কের। আর কােকর মত েিাকর েদয়া সালােতর সাওয়াবেক ন� 

কেরব  

(৩) সালােতর মেবয মৃতুযেক করণ করা: 

রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন, 

ارم الوا ف االره لمل  بن �سن اارم الوا ف االرك ، فإن المجل ااا «
ُجل ال يمن بنه يص� ف�هي    »االره ، وال  االة 

“তুিম েতামার সালােত মৃতুযেক করণ কর, কারণ, যখন 

েকােনা বযি  সালােত মৃতুযেক করণ কের, তখন েস তার 

সালাতেক সু�রভােব আদায় কের এবং েস ঐ বযি র মত 

সালাত আদায় কের, েয বারণা কের েয, এিট তার জীবেনর েশষ 

সালাত, আর েকান সালাত আদােয়র সুেযাে েস পােব না”।२९F

2   

                                                                                                            
1 কবীর �ে� আ�ামা তাবরানী ৪/১১৫, সহীহল জােম‘েত হািদসিটেক হাসান 

বলা হেয়েে।  
2 আ�ামা আলবানীর িসলিসলাতুস সাহীহা, হািদস: ১৪২১ব আ�ামা সুয়ুতী 

বেলন, হােফজ াবেন হাজার হািদসিটেক সহীহ বেল আখযািয়ত কেরনব  
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 এ িবষেয় আরও একিট হািদস বিণরত, যােত রাসূল 

সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম আবু আায়ুব আনসারী রািদয়া�াহ 

‘আনহেক বেলন, 

   »ااا قده ف االرك فصّل االة موّدع«

“যখন তুিম সালাত আদােয় দােঁােব, তখন তুিম িবদায়ী 

সালাত তথা েতামার জীবেনর েশষ সালাত েযভােব আদায় করেত 

েসভােব সালাত আদায় কর”।३०F

1 অথরাা এমন েলােকর সালােতর 

নযায় েয মেন করেে েয েস আর েকােনা সালাত আদায় করার 

সুেযাে পােব নাব আর যিদ মুসি�েক মরেতা হেব, তাহেল 

েকােনা সালাত েতা তার জনয েশষ সালাত হেবা, সুতরাং তার 

উিচত হেব েয সালােত েস আেে েসটােত খুশ‘ অবললন করা, 

েকননা, েস জােন না হেত পাের এটাা তার জনয েসা েশষ 

সালাতিটব   

(৪) সালােত িতলাওয়াত কৃত আয়াত ও েদা‘আসমূেহর অেথরর 

মেবয িচমা করা এবং তােত  ভািবত হওয়া:  

আ�াহ তা‘আলা কুরআনেক অবতীণর কেরেেন িচমা-

েেবষণার করার জনযব আ�াহ তা‘আলা বেলন, 

                                                           
1 আহমদ, হািদস: ৫/৪১২। সহীহল জােম‘েত হািদস নং ৭৪২ব 
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لۡ  ٌب كَِ�ٰ ﴿ ََ ن
َ
َّدبُّروٓ  َركٞ ُمَ�ٰ  َك َِِ�ۡ  هُ َ�ٰ أ ِ�ّ ْ ٰ  ا ْ  َوِ�ََتَذّكرَ  ۦتِهِ َءاَ� ْولُوا

ُ
 ٱ أ

َ
 ﴾٢ بِ َ�ٰ لۡ ۡ�

  ]  ٢٩:  ص[

“আমরা েতামার  িত নািযল কেরিে, এক বরকতময় 

িকতাব, যােত তারা এর আয়াতসমূহ িনেয় েভীরভােব িচমা কের 

এবং যােত বুিামানেণ উপেদশ �হণ কের”ব৩১F

1  

আর িচমা করা তখন স�ব হেব, যখন কুরআন েথেক যা 

িতলাওয়াত করেে তার অথর জানা থাকেবব তখন েস কুরআেন 

অেথরর মেবয িচমা করেব, তার েচাখ েথেক অ� িনেরত হেব এবং 

েস কুরআন �ারা  ভািবত হেবব আ�াহ তা‘আলা বেলন, 

ِينَ ٱوَ ﴿ ْ  َِِذا َّ َۡ  ِت َ�ٰ � ُذّكُِروا َۡ  َرّ�ِِه َ ْ  ل ِّروا َٗ وَُ�مۡ  اُصمّٗ  َهاَعلَيۡ  ََ : احفمقين[ ﴾٧ اَيا
٧٣  [  

“আর যারা তােদর রেবর আয়াতসমূহ করণ কিরেয় িদেল অ� ও 

বিবরেদর মত পেে থােক না”ব৩২F

2 এেত কুরআেনর বযাখযা জানার 

গর� �� হয়ব আ�ামা াবেন জািরর রহ. বেলন, “েয কুরআন 

পেে অথচ কুরআেনর বযাখযা জােন না, তার িবষেয় আিম অবাক 

হা, েস িকভােব কুরআন িতলাওয়ােত মজা পায়ব”৩৩F

3 সুতরাং, 

                                                           
1 সূরা সাদ, আয়াত: ২৯ব 
2 সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ৭৩ব 
3 মুকা�ামাতু শাাখ মাহমূদ শােকর িল তাফসীর তাবারী, ১/১০ব  
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একজন িতলাওয়াতকারীর জনয গর�পূণর িবষয় হল, েস 

িতলাওয়ােতর সােথ সােথ কুরআেনর তাফসীর জানার  িত 

িবেশষ দৃি� েদেবব যিদ িব�ািরত স�ব না হয়, কম পেক সংিক� 

তাফসীেরর িকতাবগেলা অবযয়ন করেবব েযমন, আ�ামা শাওকানী 

রহ. এর তাফসীর েথেক েৃহীত আল-আশকােরর যুবদাতুত 

তাফসীর, আ�ামা সা‘দীর ‘তাািসরল করীিমর রহমান ফী 

তাফসীের কালািমল মা�ান’ব তাও যিদ স�ব না হয়, কুরআেন 

কিিন শ� িবষেয় আ�ামা আ�ুল আিজজ আস-সাারওয়ান 

িকতাব েযমন, ‘আল মু‘জামুল জােম‘ িল েরীিব মুফরাদািতল 

কুরআন’ব কারণ, িতিন এ িকতােব, কুরআেনর অপিরিচত শ� 

িবষেয় রিচত চারিট িকতাবেক এক� কেরেেনব  

আর কুরআেনর আয়াতসমূেহ িচমা করার িবষেয় েয িজিনষিট 

েবিশ উপকারী তা হল, কুরআেনর একিট আয়াতেক বার বার 

িতলাওয়াত করাব এিট িফিকর করেত এবং দৃি� আকষরণ করেত 

অিবক সহায়তা কের। রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম এ প 

করেতনব হািদেস বিণরত েয, একবার রাসূল সা�া�াহ আলাািহ 

ওয়াসা�াম পুেরা রাত এক আয়াতেক বার বার িতলাওয়াত করেত 

থােকনব৩৪

1 আয়াতিট িেল, 

                                                           
1  াবনু খুযাামা ১/২৭১, আহমদ ৫/১৪৯ব শাাখুল আলবানীর িসফাতুস 

সালাত, পৃ: ১০২ব  
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�ۡ �ُ  ِِن﴿ َۡ َعّذِ َۡ  ُه َُّه ِ َۡ  فِرۡ َ�غۡ  �ن ِعَباُدَكۖ  فَِ نَت  فَِِنَّك  لَُه
َ
َُ لۡ ٱ أ َُ �َۡ ٱ َعَِ�  ﴾١ ِكي

  ]  ١١٨: دة اليئ[

“যিদ তুিম তােদর শাি� দাও তেব তারা েতামার বা�াব আর যিদ 

তুিম তােদর কমা কের দাও, তুিম িন�য় মহাপরাসমশীল ও 

 জাময়”।३५F

1  

অনু পভােব কুরআেনর আয়ােত িচমা করার উপর েয িজিনষিট 

সহায়ক হয়, তা হল, আয়াত পোর সােথ সােথ তা বা�বায়ন 

করাব েযমন, হািদেস বিণরত, হযাাফা রািদয়া�াহ ‘আনহ’ বেলন, 

ُس ، ااا مم نآية فيهي �سبي  سب  يقمب مسضسال.. و  ا  ااا للةاليه مع 
  واو ااا مم �سؤا  سأ  و ااا مم نتعوا رع

“এক রােত আিম রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম এর সােথ 

সালাত আদায় কির, িতিন সালােত খুব েথেম েথেম পেিেল, যখন 

েকান তাসবীহ িবিশ� আয়ােতর িতলাওয়াত করেতন, তখন 

তাসবীহ পেেতন, েকান চাওয়ার আয়াত িতলাওয়াত করেতন 

তখন আ�াহর িনকট চাােতন এবং আ�েয়র আয়াত িতলাওয়াত 

করেল, আ�য় চাােতন”।३६F

2 অপর এক বণরনায়, িতিন বেলন, 

                                                           
1  সূরা মােয়দা, আয়াত: ১১৮। 
2 মুসিলম, হািদস: ৭৭২ব 
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ُسو  ا  للة ، فنن ااا مم نآية ُحة سأ  ، و ااا مم نآية  اليه مع 
  . ع اّ رعوا ، و ااا مم نآية فيهي ر��ه   سب 

“এক রাত আিম রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম এর সােথ 

সালাত আদায় কির, যখন েকােনা রহমেতর আয়াত পেেতন, 

আ�াহর কােে রহমত চাােতন, আর যখন আযােবর আয়াত 

পেেতন তখন আযাব েথেক মুি  চাােতনব আর যখন এমন 

েকােনা আয়াত পেেতন, যােত আ�াহর পিব�তা রেয়েে তখন 

িতিন তাসবীহ পেেতন”।३७F

1 তেব বণরনািট এেসেে িকয়ামুল লাাল 

বা রােতর নফল সালােত দ�ায়মান হওয়ার সমেয়।    

الصمينة ــ وهو قتيدة نن افعدين ُض ا  عغه ــ الليل اليقمب وقيم بىد 
 يمددهي ال يز�د عليهي  )قل هو ا  بىد( اال

একজন সাহাবী- �াতাদাহ াবন নু‘মান রািদয়া�াহ ‘আনহ- 

সারা রাত সালােত শবু সূরা এখলাস পাি কেরনব এ সূরা োো 

আর েকােনা সূরা িতিন পেেন িনব৩৮F

2  

আর সা‘ঈদ াবন উবাাদ আত-তাঈ রহ. বেলন, আিম 

সাঈদ াবন জুবাারেক রমাদােন ামামিত করেত েদেখিে, িতিন 

শবু িনে�া  আয়াতিট বারবার েতলাওয়াত করেলন,   

                                                           
1  তা‘যীমু কাদিরস সালাত ১/৩২৭ব 
2  বুখাির, ৯/৫৯; আহমাদ, ৩/৪৩ব 



32 

ِينَ ٱ﴿ َّ  ْ ِ  َكّذبُوا رۡ  َو�َِمآ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱب
َ
ۖ  ۦبِهِ  َناَسلۡ أ  ِِذِ ٧ لَُمونَ َ�عۡ  َف َفَسوۡ  رُُسلََنا

 ٱ
َ
عۡ  ِ�ٓ  ُل َ�ٰ غۡ ۡ�

َ
َۡ َ�ٰ أ ٰ ٱوَ  قِِه َِ �َۡ ٱ ِ�  ٧ َحُبونَ �ُسۡ  ِسُل لّسَ� َّ  ِمي  َجُرونَ �ُسۡ  َّارِ ٱ ِ�  ُُ

 - ]  ٧٢  ،٧٠: غفم[ ﴾٧

“যারা িকতাব এবং আমার রাসূলেণেক যা িদেয় আিম ে রণ 

কেরিে, তা অ�ীকার কের, অতএব তারা শী�া জানেত পারেবব 

যখন তােদর েলেদশ েবেী ও িশকল থাকেব, তােদরেক েটেন 

িনেয় যাওয়া হেব, ফুটম পািনেত, অত:পর তােদরেক আগেন 

েপাোেনা হেবব”৩৯F

1  

কােসম রহ. বেলন, আিম সা‘ঈদ াবন জুবাার রহ. েক 

এক রাত সালাত আদায় করেত েদেখিে, িতিন িনে�া  আয়াতিট 

প ঁিচশ বার েতলাওয়াত কেরন,  

ْ ٱوَ ﴿ ِۖ ٱ َِِ�  �ِيهِ  َجُعونَ ُِرۡ  امٗ يَوۡ  ّ�ُقوا ِّ  َّ ُُ  ٰ َّ َۡ  َكَسَبۡت  ّما ٖس ََفۡ  ُ�ّ  َُِو  ََ  َوُه
  - ]  ٢٨١: القمة[ ﴾٢ لَُمونَ ُ�ظۡ 

“আর েতামরা েসিদেনর ভয় কর, েযিদন েতামােদরেক আ�াহর 

িদেক িফিরেয় েনয়া হেবব অতঃপর  েতযক বযি েক েস যা 

                                                           
1 সূরা োেফর, আয়াত: ৭০,৭২ব 
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উপাজরন কেরেে, তা পুেরাপুির েদয়া হেবব আর তােদর জুলুম 

করা হেব নাব”৪০

1  

কাাস নামক এক বযি  যার উপািব আবু আ�ু�াহ, িতিন বেলন, 

একরাত আিম হাসান রািদয়া�াহ ‘আনহর িনকট রাত যাপন কির, 

িতিন রােত সালাত আদায় করার জনয দ�ায়মান হন এবং েভার 

পযরম এ আয়াত- ﴿ن�  ْ ِ ٱ َمةَ نِعۡ  َ�ُعّدوا وَهاُ�ۡ  ََ  ِّ ]١٨: افمل[ ﴾١ َُ  
“যিদ েতামরা আ�াহর েনয়ামতসমূহ েণনা করেত থাক, তেব 

েণনা কের েশষ করেত পারেব না”।४१F

2 বার বার পেেত থােকনব 

তারপর যখন সকাল হল, আমরা বললাম, েহ আবু সা‘ঈদ! আপিন 

সারা রাত এ আয়াত েকন িতলাওয়াত করেলন? িতিন বলেলন, এ 

আয়ােত আিম উপেদশ পাাব আিম েযিদেক েচাখ তুিল ও েচাখ 

িফরাা েস িদেক েকােনা না েকােনা েনয়ামত েদখেত পাাব আর 

আ�াহর েয েনয়ামত জানা যায় না, তার পিরমাণ অসংখযব৪২F

3  

হা ন াবন রবাব আল উসাািদ রহ. রােত যখন তাহা�ুেদর 

সালাত আদােয়র জনয দাঁোেতন, তখন কখনও কখনও িতিন 

সকাল পযরম এ আয়াত- 

                                                           
1 বাকারাহ, আয়াত: ২৮১ব 
2 সূরা নাহাল আয়াত: ১৮ব 
3 আ�ামা কুরতবী রহ. এর তাযিকরাহ, পৃ: ১২৫ব 
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ٰٓ  َولَوۡ ﴿ ْ  ِِذۡ  ََِر ْ  َّارِ ٱ َ�َ  ُوقُِفوا ٰ  َ�َقالُوا ََ  نَُردّ  اتَنَ لَيۡ َ� َب  َو  َرّ�َِنا ِت َ�ٰ � نَُ�ّذِ
ۡ ٱ ِمنَ  َونَُ�ونَ    ]  ٢٧: االنعيم[ ﴾٢ ِمنِ�َ ُمؤۡ ل

“আর যিদ তুিম েদখেত, যখন তােদরেক আগেনর উপর 

আটকােনা হেব, তখন তারা বলেব, হায়! যিদ আমােদরেক েফরত 

পািােনা হতব আর আমরা আমােদর রেবর আয়াতসমূহ অ�ীকার 

না করতাম এবং আমরা মুিমনেদর অমভুর  হতাম!”ব৪৩F

1 বার বার 

িতলাওয়াত করেতন এবং সকাল পযরম কা�া-কািট করেতনব   

এ োোও কুরআন েহফয করা, িবিভ� রকেন পোর েদা‘আসমূহ 

েহফয করা ও পোর সময় িচমা-িফিকর করা িবষেয় সহায়তা 

কেরব   

আর এ িবষেয় েকােনা সে�হ েনা েয, িচমা করা, িফিকর 

করা, বার বার িতলাওয়াত করা ও বা�বায়ন করা াতযািদ খুশেক 

বৃিা কেরব েযমন আ�াহ তা‘আলা বেলন, 

ّرونَ ﴿ ِِ َۡ  ُكونَ َ�بۡ  قَانِ ذۡ لِۡ�َ  َوَ� ]  ١٠٩: االةاي[ ﴾١ ۩ُخُشوٗ�  َوَ�َِ�ُدُه   

“আর তারা কাঁদেত কাঁদেত লুিটেয় পেে এবং এটা তা তােদর 

িবনয় বৃিা কের।४४F

2” 

                                                           
1 সূরা আন‘আম, আয়াত: ২৭ব 
2 সূরা আল-াসরা, আয়াত: ১০৯ব 
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িনে� একিট  ভাবময় ঘটনা উে�খ করা হে�, যােত রাসূল 

সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম এর িচমা-িফিকর করা ও সালােত 

খুশ অবললন করার বণরনা আরও �� হয়- আতা রহ. েথেক 

বিণরত, িতিন বেলন,  

: دخله بني وعبيد نن عد�   �ششة ُض ا  عغهي فقي  انن عد� 
ثسغي نأعج   ي ُسو  ا  ا� ا  عليه وسلم ، فببه  ىد  ُبيتيه من 

: قله : يي �ششة اُ�  برعب د لم� ، قيحه : قيم للة من اللييل فقي : وقيحه 
فقيم فتيهم ثم قيم يص� ، : وا  ا  ةى   قمكك ، وبى  مي رس ك ، قيحه 

، فلم يز  يب  ىت نل  ىجمن ، ثم ن�ف فلم يز  يب  ىت نل  اةُض 
ُسو  ا ، رب  وقد ففم : وجيي نال  يؤانه نيلصالة ، فلدي ُآن يب  قي  يي 
م ؟ قي    م من انبك ومي رأخ  حقد  بفال بثون عبدا شبوُا ؟«ا  لك مي رقد 

م مي فيهي ّ  الليلة آييا و�ل لن قمبهي ولم يتفب  ان ف خلق : ( »نزحه 
  اآلية... السدواا واةُض

আিম ও উবাাদ াবন উমাার আেয়শা রািদয়া�াহ 

‘আনহার িনকট  েবশ কির, াবনু উমাার রহ. আেয়শা 

রািদয়া�াহ ‘আনহােক বলল, আপিন আমােদরেক একিট আ�যর 

িবষয় স�েকর সংবাদ িদন যা রাসূল সা�া�াহ আলাািহ 

ওয়াসা�াম হেত আপিন েদেখেেনব এ কথা বলেল আেয়শা 

রািদয়া�াহ ‘আনহা েকঁেদ েদন এবং বেলন, এক রাত রাসূল 

সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম উেি দাঁোন এবং বেলন, েহ 
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আেয়শা তুিম আমােক োে, আিম আমার রেবর াবাদত কিরব 

আেয়শা বেলন, আিম বললাম, আ�াহর কসম আিম আপনার 

 নকটযেক পে� কির এবং আপনােক েয িজিনষ খুিশ কের আিম 

তাা চাাব িতিন বেলন, তারপর রাসূল সা�া�াহ আলাািহ 

ওয়াসা�াম ওজু করেলন, তারপর সালােত দােঁােলন, আর কাঁদেত 

লােেলন এমনিক েচােখর পািনেত তার েকাল িভেজ েেলব 

তারপর আবারও কাঁদেলন, কাঁদেত কাঁদেত েচােখর পািনেত 

মািটও িভেজ েেলব এমতাবিায় িবলাল রািদয়া�াহ ‘আনহ এেস 

সালােতর খবর িদলব অতঃপর যখন েদখেত েপল িতিন কাঁদেেন, 

তখন বলল, েহ আ�াহর রাসূল আপিন কাঁদেেন অথচ আ�াহ 

তা‘আলা আপনার অতীত ও ভিবষযেতর সকল গনাহ কমা কের 

েদনব রাসূল বলেলন, “আিম িক শকর গজার বা�া হব না? আজ 

রাত আমার উপর এমন কতক আয়াত নািযল হেয়েে, েয 

আয়াতগেলা িতলাওয়াত করার পর যিদ েকােনা বযি  তােত 

িচমা-িফিকর না কের, তার জনয রেয়েে �ংসব” 

ٰ لّسَ�ٰ ٱ قِ َخلۡ  ِ�  ِِنّ ﴿  ٱوَ  تِ َ�
َ
ٰ خۡ ٱوَ  ِض �ۡ� ْوِ�  ٖت َ�ٰ � ََّهارِ ٱوَ  لِ ّ�ۡ ٱ ِف تَِ�

ُ
 ٱ ّ�ِ

َ
 ِب َ�ٰ لۡ ۡ�

 ] ١٩٠: عدمان ا [....  ﴾١
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“িন�য় আসমানসমূহ ও জিমেনর সৃি� এবং রাত িদেনর 

পিরবতরেনর মেবয জানীেদর জনয রেয়েে িনদরশন”....।४५

1  

আয়াত িতলাওয়ােতর সােথ সােথ সাো েদওয়ার একিট 

উদাহরণ হে�, সূরা ফােতহার পর আমীন বলাব এেত রেয়েে 

অেনক সাওয়াব। রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন,   

يغبهب رأم  الالئ�ة فبفم ل مي« ن وافق رأمن رقدم  ااا بّمن  امميم فأّمغبوا فإنه م 
   »من انبه

“যখন ামাম আমীন বেল তখন েতামরাও আমীন বলেব, 

যার আমীন বলা েফেরশতােদর আমীন বলার সােথ িমেল যােব, 

তার অতীত জীবেনর গনাহ কমা কের েদয়া হেব”ব৪৬F

2  

অনু পভােব ামােমর সােথ উ�র েদয়া। েযমন, ামাম 

যখন سدع ا  لن حدن বলেব, তখন মু ািদরা বলেব, الددُكغي ولك   

এেত রেয়েে অেনক সাওয়াব। েযমন, িরফা‘আ াবন রােফ‘ আয-

যুরাকী বেলন, 

ُبسه من الم�عة رغي يومي نص� وُاي اف  ا� ا  عليه و سلم فلدي ُفع 
ُجل وُاين : قي  لدد حدا را�ا طيبي ُكغي ولك ا: سدع ا  لن حدن ، قي  

                                                           
1 াবনু িহ�ান। আর শাাখ আলবানী িসলিসলা সহীহােত (হািদস নং ৬৮) 

বেলন, হািদসিটর সনদ উ�মব    
2 বুখাির, ৭৪৭ব  
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ُبيه نمعة « : بني ، قي   :قي   » من التكم«: ، فلدي انصف قي  مبيُ� فيه
  ».وثالث  ملن يبتدُونهي بيهم ي�تبهي بو ب 

“একিদন আমরা রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম এর 

িপেেন সালাত আদায় করিেলাম, যখন িতিন রকু হেত মাথা 

উিান তখন বেলন, ، سدع ا  لن حدن ‘আ�াহ েশােনন তার কথা 

েয তার  শংসা কের’ এ কথা েশােন েপেন েথেক একেলাক 

বলল, را�ا طيبي مبيُ� فيه ُكغي ولك الدد حدا  ‘েহ রব, েতামার 

জনযা অিবক  শংসা যা পিব� ও বরকতময়’। অতঃপর যখন 

রাসূল সালাত েশষ করেলন, রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম 

বলেলন, এ কথািটর কথক েক? েলাকিট বলল, আিমব রাসূল 

সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বলেলন, ি�েশর অিবক 

েফেরশতােক আিম েদখিে, তারা েক  থেম সাওয়াব িলখেব তা 

িনেয়  িতেযািেতা করেে”।४७F

1  

(৫) সালােত েকরাতেক েথেম েথেম পো  

এিট অথর বুঝা ও তােত িচমা করার জনয অিবক সহজব 

আর এিটা হল, নবী সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম এর সু�তব 

েযমন- উে� সালমা রািদয়া�াহ ‘আনহা’ রাসূল সা�া�াহ আলাািহ 

ওয়াসা�াম এর িকরােতর বণরনা িদেয় বেলন, 

                                                           
1 বুখাির ২/২৮৪ব 
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ُسو  ا   : �سم ا  المحن المىيم ، و� ُواية (عليه وسلم ا� ا  قماية 
ثم : ثم يق  ثم يقو  ، الدد   ُّ احعيل  ، المحن المىيم ، و� ُواية 

ع قمايره آيًة آية ) ك يوم اعينمل: يق  ثم يقو     يقي 

“রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম এর েকরাত হল, 

 তারপর িতিন থামেতন, তারপর িতিন �سم ا  المحن المىيم ،

বলেতন,  المحن المىيمالدد   ُّ احعيل ،  অপর এক বণরনায়, 

তারপর িতিন থামেতন। তারপর িতিন বলেতন, ملك يوم اعين 

এভােব িতিন তার েকরাতেক এক আয়াত এক আয়াত কের 

িতলাওয়াত কেরন”।४८F

1  

আয়ােতর মাথায় িেেয় ওয়াকফ করা সু�ত, যিদও অথরিট 

পরবতরী আয়ােতর সােথ স�ৃ ।  

৬- তারতীল সহকাের কুরআন িতলাওয়াত করা এবং আওয়াজ 

সু�র করা 

েযমন মহান আ�াহ বেলন, 

  وُرل احقمآن رمريال

                                                           
1  আবু দাউদ, হািদস নং ৪০০১ব আ�ামা আলবানী রহ. হািদসিটেক সহীহ 

বেলন এবং তার িবিভ� সনদ উে�খ কেরন, ২/৬০। 
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“আর কুরআনেক তারতীলসহকাের িতলাওয়াত করব” তাোো 

রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম এর কুরআন িতলাওয়াত 

িেল িব�ৃত-অথরাা এক শ�, এক শ� কেরব৪৯F  )مفسة ىمفيً ىمفي(

1  

অপর বণরনায়, 

و�ن ا� ا  عليه وسلم يقمب نيلسوُة ف�رلهي ىت ر�ون بطو  من ( 
  )بطو  مغهي

“রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম যখন সূরা পেেতন তখন 

তারতীল সহকাের পেেতন, এমনিক তার িতলাওয়াত বে হেত 

বে হত”।५०F

2 এ বরেনর তারতীল ও েেেে েেেে পো, সালােত 

িচমা িফিকর করা ও খুশর জনয অিবক সহায়কব তাো-হো ও 

তাো-তািে করা, খুশর স�ূণর িবপরীতব    

সালােত খুশ আনয়েন আরও েয িজিনষিট সহায়ক হয়, তা হল, 

কুরআন িতলাওয়ােতর আওয়াজেক সু�র করাব এ িবষেয় রাসূল 

সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম আমােদর উপেদশ েদন- িতিন 

বেলন,  

    » ز�غوا احقمآن نأاوار�م فإن الصوا السن يز�د احقمآن ىسغي« 

                                                           
1 মুসনােদ আহমদ ৬/২৯৪; িবশা সনেদ। আরও েদখুন, আ�ামা আলবানী 

রহ. এর ‘িসফাতুস সালাত’ �ে� এ িবষেয় আেলাচনা, পৃ. ১০৫ব 
2 মুসিলম, হািদস নং ৭৩৩ব   



41 

“েতামরা েতামােদর েকারআন িতলাওয়ােতর আওয়াজেক সু�র 

কর, কারণ সু�র কুরআন িতলাওয়াত কুরআেনর েসৗ�যরেক 

আরও বৃিা কের”।५१

1  

তেব আওয়াজেক সু�র করার অথর ফােসক ও িবদ‘আিতেদর 

সুের কুরআন িতলাওয়াত করা নয়ব কুরআেনর িতলাওয়ােতর 

আওয়াজেক সু�র করার অথর হল, ভারাসাম হদয় িনেয় কুরআন 

িতলাওয়াত করাব েযমন, নবী সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম 

বেলন, 

ان من بىسن افيس اوري نيحقمآن الل ااا سدعتدون يقمب ىسبتدون ىش «
   »ا 

“আওয়ােজর িদক িদেয় সবরািবক সু�র িতলাওয়াত-কারী বযি  

েস-া, যখন েতামরা তার িতলাওয়াত েশানেব, তখন তুিম বুঝেব 

েয েলাকিট আ�াহেক ভয় কের”।५२F

2   

৭- এ কথা জানা েয, আ�াহ তা‘আলা সালােত তার কথার উ�র 

েদন 

রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন, 

                                                           
1  হােকম, হািদস: ১/৫৭৫, সহীহল জােম‘, হািদস: ৩৫৮১ব 
2  াবনু মাজাহ , হািদস: ১/১৩৩৯, সহীহল জােম‘, হািদস: ২২০২ব  
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،  وك  عبدل نصف  وحعبدل مي سأ قي  ا  عز وجل قسده الصالة نس «
المحن : حد  عبدل فإاا قي  : الدد   ُّ احعيل  قي  ا  : فإاا قي  

ّ  عبدل ، فإاا قي  : المىيم ، قي  ا   : يوم اعين ، قي  ا   ميلك: بثي 
ه ا نس  وك  : اييك نعبد و�ييك �ستع  ، قي  : � د  عبدل ، فإاا قي  

اهدني الصا  الستقيم ، اا  الين : عبدل وحعبدل مي سأ  ، فإاا قي  
ه ا حعبدل : بنعده عليهم ف� الامّو عليهم وال الميح  ، قي  ا  

  »وحعبدل مي سأ 

“আ�াহ তা‘আলা বেলন, আমার ও বা�ার মােঝ সালাতেক দুা 

ভােে ভাে করা হেয়েেব আমার বা�ার জনয তাা রেয়েে, যা েস 

আমার িনকট চায়ব যখন বা�া বেল, ‘আলহামদুিল�ািহ রাি�ল 

আলামীন’ (সকল  শংসা মহান আ�াহর িযিন সম� জেেতর 

 িতপালক), তখন আ�াহ তা‘আলা বেলন, আমার বা�া আমার 

 শংসা কেরেেব আর বা�া যখন বেল, ‘আর-রাহমািনর রাহীম’ 

(অিতশয় দয়ালু পরম করণাময়), আ�াহ বেলন, আমার বা�া 

আমার গণাগণ বণরনা কেরেে। আর যখন বেল ‘মািলিক 

ায়াওিম�ীন’ (িবচার িদেনর মািলক), তখন আ�াহ বেলন, আমার 

বা�া আমােক স�ািনত কেরেেব আর যখন বা�া বেল, ‘ায়যাকা 

না‘বুদু ওয়াায়যাকা না�া‘য়ীন’ (আমরা েতামারা াবাদত কির এবং 

েতামারা সাহাযয চাা), তখন আ�াহ বেলন, এিট আমার ও 

আমার বা�ার মেবয সীমাবা, আর আমার বা�ার জনয তাা 
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রেয়েে যা েস আমার িনকট চায়ব আর যখন বা�া বেল, 

‘াহিদনাস িসরাতাল মু�াকীম, িসরাতা�াযীনা আন‘আমতা 

আলাািহম, োািরল মােদূেব ‘আলাািহম ওয়ালা�া�ীন’ (আমােক 

সিিক পথ েদখান, তােদর পথ যােদর উপর আপিন অনু�হ 

কেরেেনব তােদর পথ নয় যােদর উপর আপনার েসাব পিতত 

হেয়েে এবং যারা পথ��), তখন আ�াহ বেলন, এিট আমার 

বা�ার জনয আর আমার বা�ার জনয রেয়েে তা, যা েস চায়”ব৫৩

1 

এিট একিট গর�পূণর ও মযরাদাপূণর হািদসব  িতিট মুসি� যিদ 

সালােত হািদসিটর মমরাথরিটেক অমের উপিিত রােখ, তাহেল 

অবশযা তার অমের সেবরাা খুশ‘ হািসল হেব এবং েস সূরা 

ফােতহার গর�পূণর  ভাব অনুভব করেবব েকনা বা হেব না, 

যখন েস বুঝেত পারেে েয, আ�াহ তা‘আলা তার সােথ কথা 

বলেেন, তার কথা উ�র িদে�ন, যা চাে� তা পাে�ব  

সুতরাং একজন বা�ার জনয করণীয় হল, েস এ কেথাপকথেন 

সেবরাা গর� েদেব এবং যথাযথ মূলযায়ন করেবব রাসূল 

সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন,  

 » دي يغيج ُكه فليغمم ري  يغيجيهان بىد م ااا قيم يص� فإن« 

                                                           

1 মুসিলম, সালাত অবযায়; পিরে�দ:  িত রাকােত সূরা ফােতহা ওয়ািজব 

হওয়া িবষেয় আেলাচনাব  
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“যখন েকােনা বযি  সালাত আদায় করেত দাোয়, েস তার 

রেবর সােথা কথা বলেেব েস েযন লকয রােখ িকভােব তার 

রেবর সােথ কথা বেল”।५४

1  

৮- সূতরােক সামেন েরেখ সালাত আদায় করা এবং সুতরার 

কাোকািে দােঁােনা  

সালােত খুশ হািসেলর জনয সহায়ক িবষয়সমূহ হেত একিট 

গর�পূণর িবষয় হল, সুতরা কােয়ম করার  িত গর� েদয়া ও 

সুতরার িনকেট দািেেয় সালাত আদায় করাব কারণ, এিট মুসি�র 

দৃি�র িনয়�ক, শয়তান হেত রকাকারী, সামেন িদেয় মানুেষর 

চলােফরা কারেণ িব� ঘটােনা হেত িনরাপদব কারণ, সুতরা না 

থাকেল এগেলা মুসি�র সালােত িব� ঘটায় এবং মুসি�র 

সালােতর সাওয়াবেক কিমেয় েদয়ব রাসূল সা�া�াহ আলাািহ 

ওয়াসা�াম বেলন, 

  »ااا ا� بىد م فليصل ال سضة و لدن مغهي « 

“যখন েকােনা বযি  সালাত আদায় কের, তখন েস েযন, সুতরার 

িদেক সালাত আদায় কের এবং সুতরার কাোকািে দাোয়”।५५F

2 

                                                           
1  মু�াদরােক হােকম, ১/২৩৬; সহীহল জােম‘, হািদস: ১৫৩৮ব 
2  আবু দাউদ, হািদস: ৬৯৫, ১/৪৪৬। সহীহল জােম‘, হািদস: ৬৫১ব  
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সুতরার কাোকািে দােঁােনােত অেনক উপকার রেয়েেব রাসূল 

সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন, 

  » ال يقيع الشييين عليه االره ،ااا ا� بىد م ال سضة فليدن مغهي«

“েতামরা যখন সুতরা িাপন কের সালাত আদায় করেব, তখন 

সুতরার িনকেট দাঁোেব, যােত শয়তান সালাতেক ন� করেত না 

পাের”।५६F

1 সুতরা িাপেনর সু�াত তিরকা হল, সুতরািটর মেবয ও 

েলাকিটর মেবয িতন হাত পিরমাণ দূর� হেবব আর েসজদার িান 

ও সুতরার মােঝ এক োেল অিতসম করার িান পিরমাণ দূর� 

হেবব েযমনিট িবশা হািদসসমূেহ বিণরতব৫৭F

2  

রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম মুসি�েক এ অিসয়ত কেরন, 

যােত কাউেক তার ও সুতরার মােঝ অিতসম করেত অনুমিত না 

েদয়ব িতিন বেলন,  

ُبن مي استييع « ااا ين بىد م يص� فال يدع بىدا يدم ن  يديه ، و لد
 »فإن بب فليقيرله فإن معه احقم�ن

“যখন েতামােদর েকউ সালাত আদায় কের, েস েযন কাউেক তার 

সামেন িদেয় অিতসম করেত না েদয়ব েস তার সেবরাা কমতা 

িদেয় তােক  িতহত করেবব তারপরও যিদ েস অ�ীকার কের, 
                                                           
1  আবু দাউদ হািদস: ৬৯৫, ১/৪৪৬, সহীহল জােম‘ ৬৫০ব 
2  বুখাির, ফতহল বারী েদখুনব ১/৫৭৪, ৫৭৯ব 
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তেব তার সােথ মুকাবালা করেবব কারণ তার সােথ রেয়েে 

শয়তান”।५८

1  

ামাম নববী রহ. বেলন, “সুতরা িাপন করার িহকমত হল, 

সুতরার বািহেরর িদক তাকােনা হেত মুসি� তার চকুেক িবরত 

রাখা এবং মুসি�র সামেন িদেয় অিতসমকারীেক বাবা  দান 

করা। শয়তানেক মুসি�র সামেন িদেয় অিতসম করেত বাবা 

েদওয়া, আর শয়তান �ারা তার সালাত ন� করার সুেযাে না 

েদওয়াব”৫৯

2  

৯- ডান হাতেক বাম হােতর উপর েেেে িদেয় বুেকর উপর রাখা:  

রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম যখন সালােত দাঁোেতন, 
»وهع يدن الدي   احسسى«  “ডান হাতেক বাম হােতর উপর 

রাখেতন”।६०F

3 আর িতিন উভয় হাতেক বুেকর উপর রাখেতনব 

েযমন, হািদেস বিণরত,  অথরাা বুেকর উপর »يمعهدي   الصدُ ين« 

দুিট হাতেক রাখেতনব৬১F

4 রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম 

                                                           
1  মুসিলম, হািদস ১/২৬০ সহীহল জােম‘, হািদস: ৭৫৫ব 
2  েদখুন, সহীহ মুসিলেমর বযাখযা, ৪/২১৬।  
3  মুসিলম, হািদস নং ৪০১ব 
4 আবুদাউদ, হািদস ৭৫৯ব েদখুন ারওয়াউল োলীল: ২/৭১ব তেব আবু 

দাউেদর শ� হে�, » عب نب  ي م  بْدي   ي د 
ْ
نن       ال سبْس ى، ي دن

ْ
دّ  ُبمّ  اح ي ر شب د  ُننن       ن سْغ هب ْد

 ا 

و   ةن الّص  فن  و هب
»ال   এর সনদিট মুরসালব [স�াদক] 
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এরশাদ কেরন,  »بن نمع بيدينغي   شديئلغي ف .. نبييي بممنياني معش اة

» الصالة  “আমরা নবীেদর জামাত, আমােদরেক সালােত আমােদর 

ডান হাত বাম হােতর উপর রাখার িনেদরশ েদয়া হেয়েে”ব৬২F

1 ামাম 

আহমদ রহ. েক সালােতর দ�ায়মান অবিায় এক হাত অপর 

হােতর উপর রাখার অথর স�েকর িজেজস করা হেল, িতিন বেলন, 

এিট আ�াহর সামেন িনেজেক অপমান অপদ� করাব৬৩F

2 আ�ামা 

াবেন হাজার রহ. বেলন, ওলামােণ বেলন, এ অবিার িহকমত 

হল, এিট একজন িবনয়ী ফকীেরর গণাগণব এিট েয েকােনা 

 কার েবহদা কাজ করা েথেক িনরাপদ এবং িবনয়াবনত হওয়ার 

কাোকািেব৬৪F

3  

১০- েসজদার িদক দৃি� রাখা:  

কারণ, আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহা েথেক বিণরত, িতিন বেলন, 

ُبسه و ُ  نبصن �و (  ُسو  ا  ا� ا  عليه و سلم ااا ا� طأطأ  ين 
  ) اةُض

                                                           
1 মুজােম কবীের আ�ামা িতবরানী, হািদস: ১১৪৮৫ব আ�ামা হাাসামী রহ. 

বেলন, আ�ামা তীবরানী হািদসিটেক আওসােত উে�খ কেরন এবং 

হািদসিটর বণরনাকারীেণ িবশা বণরনাকারী; আল-মাজমা: ৩/১৫৫। 
2 েদখুন, আ�াম াবনু রজব রহ. এর আল-খুশ িফস সালাত, পৃ: ২১ব 
3  েদখুন, ফতহল বারী: ২/২২৪।   
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“রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম যখন সালােত দাঁোেতন, 

তখন মাথা ঝুঁকােতন এবং েচাখ �ারা যিমেনর িদক দৃি� 

িদেতন”।६५

1  

অপর এক হািদেস বিণরত, 

  ). و لي دخل البعبة مي خل  نصن موهع سجودن ىت خمج عغهي( 

“রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম যখন কা‘বা ঘের  েবশ 

কেরন, েবর না হওয়া পযরম তার দৃি� েসজদার িান হেত অনয 

িদেক েফরান িন”।६६F

2  

আর যখন তাশাহ হদ পোর জনয বসেবন, তখন াশারার 

আ�ুল েযিট নাো-চাো করেেন, তার িদেক তাকােবন। কারণ, 

রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম েথেক বিণরত, 

بنه ين ااا جل  للتشهد رش� نأابعه اح  ر� امنهيم ال احقبلة و�م� (
  )نبصن الهي

                                                           
1  হােকম, হািদস নং ১/৪৭৯। আর িতিন বেলন, হািদসিট শাাখাােনর শতর 

অনুযায়ী িবশাব আ�ামা আলবানী রহ. সালােতর হািদসিট িবশা হওয়ার 

িবষেয় সহমত েপাষণ কেরনব  পৃ: ৮৯ব 
2 হােকম ১/৪৭৯ মু�াদরােক বণরনা কেরন, িতিন বেলন, হািদসিট শাাখাােনর 

শতর অনুযায়ী িবশাব আ�ামা যাহাবী রহ. হািদসিট িবশা হওয়ার িবষেয় 

সহমত েপাষণ কেরনব আ�ামা আলবানী রহ. তােদর উভেয়র সােথ 

একমত েপাষণ কেরন; েদখুন, এরওয়াল োিলল: ২/৭৩।  
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“যখন িতিন তাশাহ হেদর জনয বসেতন, তখন িতিন তার 

বৃাা�ুেলর- সােথ িমিলত আ�ুল �ারা িকবলার িদেক াশারা 

করেতন এবং েচাখ �ারা তার িদক দৃি� িদেতন”।६७

1  

মাসআলা:  

এখােন একিট  � কতক মুসি�র অমের ঘুরপাক খাে�, আর তা 

হল, সালােত চকু�য় ব� রাখার িববান িক, িবেশষ কের, যখন 

েকােনা মানুষ েচাখ ব� কের রােখ, তখন েস সালােত অিবক খুশ 

ও মেনােযাে অনুভব কের তখন েচাখ ব� কের রাখা যােব িকনা?  

উ�র: একটু আেো অিতবািহত হেয়েে, এিট রাসূল সা�া�াহ 

আলাািহ ওয়াসা�াম েথেক বিণরত িনয়মপািতর পিরপ�ীব কারণ, 

েচাখ ব� করা �ারা েসজদা িান ও আ�ুেলর িদক তাকােনার 

সু�াত েুেট যায়ব তেব এখােন িবষয়িটেত িবে�ষণ আেেব আমরা 

ময়দানেক অ�ােরাহীর জনয েেেে িদলামব আবু আ�ু�াহ াবনুল 

কাাউম রহ. িবষয়িট বণরনা কেরন এবং �� কেরন, িতিন 

বেলন, “সালােত চকু�য় ব� করা, রাসূল সা�া�াহ আলাািহ 

ওয়াসা�াম এর সু�াত বা আদশর নয়ব কারণ, রাসূল সা�া�াহ 
                                                           
1 াবনু খুযাামা: ১/৩৫৫; হািদস: ৭১৯ব আর মুহাি�ক বেলন, হািদসিটর সনদ 

িবশাব েদখুন, সালােতর পািত, পৃ: ১৩৯ব অপর এক বণরনায় এেসেে, 

)وبشيُ نيلسبينة ولم ايوز نصن اشيُره(  মুসনােদ আহমাদ, হািদস: ৪/৩, আবু 

দাউদ, হািদস: ৯৯০ব 
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আলাািহ ওয়াসা�াম তাশাহ হদ পোর সময় েদা‘আেত েচাখ �ারা 

আ�ুেলর িদক দৃি� িদেতনব তার দৃি� তার াশারার বাাের েযত 

নাব এোোও সালাতুল কুেুেফ (সূযর�হেণর সালােত) যখন রাসূল 

সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম জা�াত েদেখন, তখন িতিন 

আ�ুেরর েথাকা েনওয়ার জনয হাত বাোনব অনু পভােব জাহা�াম 

েদখা, জাহা�ােম িবোলেক ক�দানকারীেক েদখা এবং বাঁকা 

লািিবারীেক েদখা (েয লািির মাবযেম মানুেষর স�দ িনেয় িনত)। 
অনু পভােব, রাসূল কতৃরক তাঁর সামেন িদেয় অিতসমকারী 

জ�েক অিতসম করা েথেক বাবা  দান, অনু পভােব েেেল িশশ 

েমেয় িশশেক সামেন িদেয় েমন করেত বাবা  দানব দু’ কনযা 

সমােনর মােঝ বাবা েদওয়া। অনু পভােব, সালােতর মেবয থাকা 

অবিায় এক েলাক তােক সালাম িদেল, াশারা কের, তার 

সালােমর উ�র েদয়াব কারণ, িতিন েতা শবু যােক েদেখন তার 

 িতা াশারা কেরনব অনু পভােব, সালােতর মেবয শয়তান 

সামেন এেল, িতিন তােক বের েলা িটেপ েদনব আর এিট েতা 

িেল তখনা, যখন িতিন তােক েচােখ েদেখনব এ সব উে�িখত 

হািদস এবং এ োোও আরও অনযানয হািদসসমূহ  মাণ কের, 

রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম সালােত চকু�য় ব� কের 

রাখেতন নাব  
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তেব সালােত চকু�য় ব� রাখা মাক হ হওয়ার িবষেয় িফকাহ-

িবদেদর মেবয মতপাথরকয পিরলিকত হয়। ামাম আহমদ ও তার 

স�ীরা বেলন, মাক হব তারা বেলন, এিট ায়াহূদীেদর কমরব 

অপর এক জামাত আেলম এিটেক মুবাহ বেলন, মাকরহ বেলন 

নাব তেব িবশা কথা হল, যিদ েচাখ েখালা রাখা �ারা সালােত 

খুশর িব� না ঘেট তাহেল, েচাখ েখালা রাখা উ�মব আর যিদ 

িকবলার িদক সাজ-স�া, চাক-িচ� ও েসৗ�যর াতযািদ থােক, যা 

তার অমের  ভাব সৃি� কের, আর তা থাকার কারেণ, সালােত 

খুশ অবললন করার িব� ঘেট, তাহেল েচাখ ব� রাখা কখেনাা 

মাক হ হেব নাব আর এ অবিার আেলােক েচাখ ব� রাখােক 

মাকরহ না বেল, েমা�াহাব বলা, শরীয়েতর মূলনীিত ও 

উে�শযসমূেহর অিবক িনকটবতরীব আ�াহা ভােলা জােননব৬৮

1  

এেত এ কথা �� হয়, সু�ত হল, েচাখ ব� না রাখাব তেব যিদ 

 েয়াজন পেে অথরাা খুশেত িব� সৃি� কের এমন েকােনা কাজেক 

 িতহত করেত েচাখ ব� রােখ, তেব তােত েকান অসুিববা েনা।  

১১- মবযমা আ�ুলেক নাোেনা:  

এিট একিট গর�পূণর আমল, যা পালেন অেনক মুসি�া উদাসীনব 

এমনিক তারা এর িবরাট উপকািরতা ও খুশ অবললেন এর  ভাব 

                                                           
1  যাদুল মা‘আদ: ১/২৯৩। 
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স�েকরও অজ। অথচ রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম 

বেলন,  

 »يدحش بشد   الشييين من الد« 

 “এিট শয়তােনর জনয েলাহা-িপটার েচেয়ও অিবক ক�দায়ক”।६९F

1 

অথরাা সালােত তাশাহ হদ পোর সময় মবযমা আ�ুল িদেয় াশারা 

করা, শয়তােনর জনয েলাহা িদেয় েপটােনার েচেয়ও ক�করব 

কারণ, এিট আ�াহর এক�বাদেক করণ কিরেয় েদয় এবং 

াবাদেত াখলাস অবললেন সহায়ক হয়। আর এ দুিট িবষয় 

সবেচেয় বে িবষয় হওয়ােত শয়তান এ আমলিট খুবা অপে� 

কেরব আমরা আ�াহর িনকট তার েথেক আ�য় চাা৭০ F

2।  

এ আমলিট অিবক উপকারী এবং মহা হওয়ার কারেণ, সাহাবীেণ 

এেক অপরেক আমলিটর িবষেয় উপেদশ িদেতন, তারা আমলিটর 

উপর অিবক য�বান িেেলন, আমলিট করার িবষেয় তারা িনেজরা 

 িতজাবা িেেলনব অথচ বতরমােন অিবকাংশ মানুষ আমলিট 

গর�হীন মেন কের েেেে েদয়ব সাহাবীেেণর িবষেয় বিণরত, 

                                                           
1  হাসান সনেদ ামাম আহমদ: ২/১১৯। সালােতর পািত, পৃ: ১৫৯ব 
2 আল-ফাতহর রা�ানী, িলস সা‘আতী, ৪/১৫ব 



53 

“তারা এেক অপরেক িবষয়িটর বযাপাের িজেজস করেতনব৭১

1” 

অথরাা েদা‘আর সময় আ�ুিল িদেয় াশারা করার িবষেয়ব  

আ�ুল �ারা াশারা করার সু�ত পািত হল, যতকণ পযরম 

তাশাহ হদ পেেব, ততকণ পযরম তজরনী আ�ুলিট উঁচা কের েরেখ 

িকবলার িদক াশারা কের নােেত থাকা।  

১২- সালােত কুরআেনর সূরা, আয়াত, িযিকর ও েদা‘আ 

াতযািদেত িভ�তা আনা:   

একজন মুসি�েক যখন সালােত িবিভ� িবষয়, িবিভ� 

বরেনর িযিকর ও েদা‘আ পাি করেব, তখন এিট তার মেবয নতুন 

নতুন অনুভূিতর েযাোন েদেব এবং তার মেবয নতুন� আনয়েন 

সহায়ক হেব। তেব যারা সীিমত কেয়কিট সূরা িবেশষ কের শবু 

েোট সূরাগেলা মুখি কের বা দু একিট েদা‘আ মুখি কের, এিট 

তােদর �ারা স�ব নয়ব েমাটকথা, (সূরা, আয়াত, িযিকর, েদা‘আ 

                                                           
1 সাহাবীেদর আমেল বিণরত আেে, 

امشيُة نيةابع : يع  . ين باميّ اف  ا� ا  عليه وسلم يأخ  نعمهم   نعض(
    )ف اع�ي

রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম এর সাহাবীেণ এেক অপরেক পাকোও 

করেতনব অথরাা, েদা‘আয় আ�ুল িদেয় াশারা করার িবষেয়।  
াবনু আিব শাাবা িবশা সনেদব আলবানী, িসফাতুস সালাত, পৃ: ১৪১ব 
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াতযািদেত) িভ�তা অবললন করা রাসূল সা�া�াহ আলাািহ 

ওয়াসা�াম এর সু�ত এবং সালােত খুশর পিরপূরকব   

রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম �ীয় সালােত যা িতলাওয়াত 

করেতন এবং িযিকর করেতন েসগেলা িনেয় েেবষণা করেল, 

আমরা এ িভ�তা েদখেত পাবব েযমন,  

সালাত শর করার পর েয েদা‘আিট পাি করা হয়, েস েদা‘আ 

িবষেয় আমরা একািবক বণরনা েদখেত পাাব েযমন, একিট 

বণরনায় এ েদা‘আিটর কথা উে�খ করা হেয়েে- 

 ار ، والاّم الش  ن  نيعدا ردي خييييل وك ار نيعد نس  «  
�  من اةنيض الّو يبغق   ردي خييييل من نق   من افسل  ار ، اع 

 » واحب د جوالل نيليي خييييل

 “েহ আ�াহ! আপিন আমার ও আমার গনাহসমূেহর মােঝ দূর� 

সৃি� কের িদন, েযমনিট কেরেেন আসমান ও যিমেনর মােঝব েহ 

আ�াহ আপিন আমােক আমার গনাহ েথেক এমনভােব পির�ার 

কের িদন, েযমিনভােব সাদা কাপেেক ময়লা েথেক পির�ার করা 

হয়ব েহ আ�াহ! আপিন আমােক আমার গনাহসমূহ েথেক পািন, 

িশিশর ও বরফ �ারা বুেয় িদন।” 

আবার একিট বণরনায় এ েদা‘আিট পোর কথা বলা হেয়েে:  
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 ان ، الش�  من بني ومي ىغيفي واةُض السدواا فيم ل�ل وجش وجهه« 
ماب  وك لك ل ��ك ال ، احعيل  ُّ   وايت ومييل و�س  االت  بمن
 » السلد  بو  وبني

“আিম আমার েচহারােক একিননভােব েস স�ার জনয িনিব� 

করিে, িযিন আসমানসমূহ ও যমীন সৃি� কেরেেন, আর আিম 

মুশিরকেদর অমভুর  নাব িন�য় আমার সালাত, আমার নুসুক 

(াবাদাত ও কুরবানী) আমার জীবন ও আমার মরণ সবা 

সৃি�কুেলর র� আ�াহর জনযা, তাঁর েকােনা শরীক েনা এবং 

আিম এরা  িত আিদ� হেয়িে, আর আিমা  থম মুসিলম, 

(আ�সমপরনকারী)।”  

আবার এ েদা‘আিটও হািদস �ারা  মািণত:  

ّدك ورعيل اسدك وربيُك وبددك ار سبمينك«   » ف�ك إ وال ج 

অথর, েহ আ�াহ! আিম আপনার  শংসাসহ পিব�তা-মিহমা 

বণরনা করিেব আপনার নাম অিত বরকতপূণর, আপনার শান সমুা 

এবং আপিন বযতীত েকােনা হ� ালাহ েনা”।  

াতযািদ েদা‘আ িযিকরগেলা স�েকর িববান হল, একজন 

মুসি� এক এক সময় এক একিট েদা‘আ পেেবব   
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আর ফজেরর সালােতর সূরা পো স�েকর রাসূল সা�া�াহ 

আলাািহ ওয়াসা�ােমর িভ� িভ� অেনক বরকতময় কমর আমরা 

েপেয় থািকব েযমন, িতিন কখেনা ‘িতওয়ােল মুফাসসাল’ তথা 

ওয়ািক‘আ, তূর, �াফ াতযািদ পেেতন। আবার কখেনা ‘িকসারল 

মুফাসসাল তথা, আস-সামে, কুওিয়রাত, িযলযাল, ও ফালাক- 

নাস পেেতনব আবার কখেনা কখেনা, সূরা  ম, ায়ািেন ও 

সাফফাতও পেেেেন বেল বিণরত হেয়েে। আর জুমার িদন 

ফজেরর সালােত রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম সূরা 

েসজদা ও ানসান পেেতনব  

েযাহেরর সালােত দুা রাকােত ি�শ আয়াত পিরমাণ 

িতলাওয়াত করেতনব এোোও িতিন েযাহেরর সালােত সূরা 

তােরক, বুরজ ও লাাল পেেতনব  

আেেরর সালােত দুা রাকােত পেনর আয়াত পিরমাণ 

িতলাওয়াত করেতনব এোোও িতিন আেেরর সালােত েযাহেরর 

সালােত বিণরত সূরাগেলাও (অথরাা সূরা তােরক, বরজ, লাাল) 

পেেতনব  

মােিরেবর সালােত িতিন িকসারল মুফাসসাল েথেক 

পেেতন, েযমন, সূরা আত-তীন িতলাওয়াত করেতনব এোোও 

িতিন মােিরেবর সালােত সূরা তূর, মুরসালাত াতযািদ পেেতনব  
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এশােরর সালােত ‘ওয়াসাতুল মুফাসসাল’ তথা সূরা- আশ-

শামস, ানিশ�াক াতযািদ সূরা িতলাওয়াত করেতন। আর মু‘আয 

রািদয়া�াহ ‘আনহ’েক সূরা আ‘লা, কলম ও লাাল পোর িনেদরশ 

েদন। 

তাহা�ুেদর সালােত িতিন ‘িতওয়ালাস সূওয়ার’ তথা ললা ললা 

সূরাগেলা িতলাওয়াত করেতনব তাহা�ুেদর সালােত রাসূল 

সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম এর িতলাওয়ােতর সু�ত স�েকর 

বিণরত েয, িতিন দুাশ ও েদেশ আয়াত িতলাওয়াত করেতনব 

আবার কখেনা কখেনা েকরাআত েোটও করেতনব  

আর রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম রকুর তাসবীহ সব 

সময় একিট পেেতন না, এক এক সময় এক একিট পেেতনব 

েযমন, কখেনা িতিন পেেতন- 

 )احعميم ُ� سبمين(

কখেনা পেেতন-  

 )وبددن احعميم ُ� سبمين(

কখেনা পেেতন, 

ب وح( وس سب  )والموح الالئ�ة ُّ قبد 

কখেনা পেেতন, 



58 

 خشع ، ُ� بنه رو�ه وعليك بسلده ولك آمغه وكك ُ�عه لك ار(
 ).احعيل  ُّ   وعص  وعم� ول� ود� وكصل سدع

রকু েথেক উিার পর িতিন বলেতন, 

 ) الدد ولك ُكغي: ( )حدن لن ا  سدع(

আবার কখেনা বলেতন, 

 )الدد لك ُكغي(

কখেনা বলেতন, 

 )الدد لك) و( ُكغي ار(

আবার কখেনা আরও বািেেয় বলেতন, 

 )نعد  ي من شئه مي وملي اةُض وملي السدواا ملي(

আবার কখেনা এ কথা বািেেয় বলেতন, 

 يغفع وال ، مغعه لي معيي وال بعييه يل مينع ال ار ، والجد الغيي بهل(
  ) الد   مغك الد   اا

াতযািদব   

েসজদার মেবয রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম 

  )اة  ُ� سبمين(
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বলার সােথ কখনও কখনও এর সােথ বািেেয় আরও বলেতন,  

 )وبددن اة  ُ� سبمين(

এোোও িতিন বলেতন, 

ب وح(   ) والموح ةالالئ� ُّ قدوس سب

আরও বলেতন, 

  )ل اففم ار وبددك ُكغي ار سبمينك(

এবং 

 خلقه ل�ل وجش سجد بسلده، ولك آمغه وكك سجدا لك ار( 
ُن  )اليحق  بىسن ا  ربيُك ، وكصن سدعه وشق   واو 

 াতযািদব 

দুা েসজদার মাঝখােন রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম 

  )ل اففم ُّ ل اففم ُّ( 

এ কথািট বলেতনব  

আবার কখেনা আরও বািেেয় বলেতন,  

 )واُزق  و�ف  واهد  واُفع  واجب� واُح  ل اففم ار(
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অনু পভােব তাশাহ হদ িবষেয় হািদেস একািবক িবশা বণরনা 

পাওয়া যায়ব েযমন একিট বণরনায় এেসেে,  

يهي اف  وُحة ا  المييا   والصلواا واحييبيا السالم عليك ب(

وكم�ره السالم عليغي و ّ عبيد ا  الصيل  بشهد بن ال إ اال ا  وبشهد 

ُسول  )بن مددا عبدن و

অপর এক বণরনায় এেসেে, 

  )احخ... اف  بيهي عليك السالم  ، احييبيا الصلواا البيُ�ا المييا(

অপর এক বণরনায় এেসেে, 

  ). احخ... اف  بيهي عليك السالم ،   وااالصل احييبيا المييا(

াতযািদব  

সুতরাং একজন মুসি� শবু একিট পেেব না বরং কখেনা এিট 

আবার কখেনা অপরিট পেেবব  

সালােত দ দ পো স�েকর ও রাসূল সা�া�াহ আলাািহ 

ওয়াসা�াম হেত একািবক দ দ বিণরতব েযমন- 

 انماهيم آ  وعل انماهيم   اليه يرد مدد آ  و  مدد عل ال   ار(
 انماهيم   نيُ�ه ردي مدد آ  و  مدد   نيُك ار ، �يد حيد انك
 ).�يد حيد انك انماهيم آ  و 
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অপর বণরনায় এেসেে,  

 آ    اليه ردي واُ�ته بزواجه و  نسته بهل و  مدد   ال   ار(
 واُ�ته بزواجه و  نسته آ  و  مدد   وكيُك �يد حيد انك انماهيم
     ).�يد حيد انك انماهيم آ    نيُ�ه ردي

আেরকিট বণরনায় এেসেে, 

 انماهيم آ    اليه ردي مدد آ  و  اة� اف  مدد   ال   ار( 
 ف انماهيم آ    نيُ�ه ردي مدد آ  و  اة� اف  مدد   وكيُك
 ). �يد حيد انك احعيل 

এভােব আরও িবিভ�  কােরর দ দ রাসূল সা�া�াহ 

আলাািহ ওয়াসা�াম েথেক বিণরত। সুতরাং, এসব েকে� সু�াত 

হল, িবিভ� সময় িবিভ�িট পোব আর মজবুত দলীল �ারা 

 মািণত হওয়া বা িবশা হািদেসর িকতাবসমূেহ  িসা হওয়ার 

কারেণ অথবা সাহাবীেণ সালােতর পািত স�েকর িজেজস 

করেল, িতিন যিদ েকােনা সুিনিদর� েদা‘আ েশখান, অনযিট না 

েশখান,  তেব এসব কারেণ েয েকােনা একিটেক সব সময় 

পোেত েকােনা অসুিববা েনা। উপের েয সব দলীল ও েদা‘আ 

াতযািদ উে�খ করা হেয়েে, এগেলা সবা আ�ামা নািসর উি�ন 

আলবানী রহ. এর িলিখত ‘িসফাতু সালািতর রাসূল’ বা 

‘রাসূল�াহর সালাত আদায় পািত’ নামক িকতাব হেত সংেৃহীত। 
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েযগেলােক হািদেসর িবশা িকতাবসমূহ েথেক িতিন এক� 

কেরেেনব   

১৩- িতলাওয়ােতর েসজদা িতলাওয়াত করার সােথ সােথ েসজদা 

করা: 

কুরআন িতলাওয়ােতর িনয়ম হল, যখন িতলাওয়াত করেব, 

েসজদা করেবব আ�াহ তা‘আলা কুরআেন করীেম নবী ও সােল-

হীনেদর এ বেল,  শংসা কেরন, 

َۡ َعلَيۡ  َ�ٰ ُ�تۡ  َِِذا﴿ ٰ  ِه   ]  ٥٨: مم�م[ ﴾٥ ۩اَوُ�ِ�يّٗ  � � لّر�ٱ ُت َءاَ�

“যখন তােদর কােে পরম করণামেয়র আয়াতসমূহ পাি 

করা হত, তারা কাঁদেত কাঁদেত েসজদায় লুিটেয় পেত”ব৭২F

1 

আ�ামা াবেন কাসীর রহ. বেলন, এখােন উপেরা  স�ন ও 

েসজদাকারীেদর অনুসরণ ও তেদর পদা� অনুসরণ কের সাজদাহ 

করার িবষেয় আেলমেণ একমতব৭৩F

2  

সালােতর মেবয িতলাওয়ােতর েসজদা করা বো মহা কাজ। 
এেত সালােতর মেবয মেনােযাে ও খুশ বৃিা পায়ব আ�াহ 

তা‘আলা বেলন, 

                                                           
1 সূরা মারায়াম, আয়াত: ৮৫ব 
2 তাফসীরল কুরআিনল ‘আিজম ৫/২৩৮ব 
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ّرونَ ﴿ ِِ ِ  َوَ� َۡ  ُكونَ َ�بۡ  قَانِ ذۡ ۡ�َ ل   ]  ١٠٩: االةاي[ ﴾١ ۩ُخُشوٗ�  َوَ�َِ�ُدُه

‘আর তারা কাঁদেত কাঁদেত লুিটেয় পেে এবং তা তােদর িবনয় 

বৃিা কের’ব৭৪F

1  

তাোো রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম হেত  মািণত িতিন 

সালােত সূরা নজম িতলাওয়াত কের েসজদা করেেনব  

আর ামাম বুখাির �ীয় সহীেহ আবু রােফ েথেক বণরনা কেরন,  

িতিন বেলন, আিম আবু হরাারা রািদয়া�াহ ‘আনহ’ সােথ 

এশােরর সালাত আদায় কির, িতিন তখন সালােত 

ٓ ٱ َِِذا﴿   ]  ١: اال�شقي [ ﴾١ شَشّقۡت ٱ ءُ لّسَما

িতলাওয়াত কেরন এবং েসজদা কেরনব আিম তােক েসজদা করা 

স�েকর িজেজস করেল, িতিন বেলন, আিম আবুল কােশম 

সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম এর িপেেন, েসজদা কেরিে, 

সুতরাং আিম সব সময় েসজদা করেত থাকেবা যতিদন পযরম 

তার সােথ আমার সাকাত না হয়ব [বুখাির, িকতাবুল আযান, 

এশােরর সালােত িকরাত েজাের পো িবষেয় আেলাচনাব] 

                                                           
1 সূরা আল-াসরা, আয়াত: ১০৯ব 
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েমাটকথা, সালােতর মেবয িতলাওয়ােত েসজদােক অিবক গর� 

িদেত হেবব সালােত িতলাওয়ােতর েসজদা আদায় করা �ারা 

শয়তানেক অপমান অপদ� করা ও তােক কাঁদােনা হয়। ফেল 

সালােত িতলাওয়ােতর েসজদা আদায় করা, মুসি�েদর েবাঁকা 

েদয়া হেত শয়তানেক দুবরল কের েদয়ব  

আবু হরাারা রািদয়া�াহ ‘আনহ’ েথেক বিণরত, িতিন বেলন, রাসূল 

সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলেেন, 

 نيلسجود بمم و�له، يي:  يقو  يب ، الشييين اعت  السجدة، آدم انن قمب ااا«
   »افيُ ف� فعصيه، نيلسجود وبمما الغة، فله فسجد،

“যখন আদম সমান েসজদার আয়াত পেে েসজদা কের, তখন 

শয়তান কাঁদেত কাঁদেত দূের সের যায় এবং বেল, েহ আমার 

দুেভরাে! আদম সমানেক েসজদা করার জনয িনেদরশ েদয়া হেয়েে, 

তখন েস েসজদা করেে, ফেল তার জনয রেয়েে, জা�াতব আর 

আমােক েসজদা করার িনেদরশ করা হেয়েে, আিম তা অমানয 

করিে, ফেল আমার জনয রেয়েে জাহা�াম”।७५F

1   

১৪- আ�াহর িনকট শয়তান েথেক আ�য়  াথরনা করা:  

                                                           
1  বণরনায়, ামাম মুসিলম �ীয় সহীহ, হািদস নং ১৩৩ব 
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শয়তান আমােদর পরম দুশমন। শয়তােনর শ�তা হল, 

েস একজন মুসি�েক তার সালােতর মেবয কু-ম�ণা ও ওয়াস-

ওয়াসা েদয়; যােত তার খুশ‘ চেল যায়, আর এভােবা েস তার 

সালােত িব�ািম  তরী কেরব  

“ েতযক বযি  যখনা আ�াহর িযিকর বা েকােনা 

াবাদেতর িদক মেনােযাে েদয়, তখনা শয়তান তােক িবিভ� 

বরেনর কু-ম�ণা িদেত থােকব সুতরাং একজন বা�ার জনয 

জররী হল, েস াবাদেত  বযর বারণ করেব,  অটল ও অিবচল 

থাকেব এবং াবাদত, িযিকর ও সালােত সবরদা িনম� থাকেব, 

েকােনা  কার অ�ি�  কাশ করেব নাব কারণ, াবাদেত েলেে 

থাকার মাবযেম শয়তােনর ষেয� তার েথেক দূের সের যােবব 

  ]  ٧٦:  احسسيي[ ﴾٧ َضِعيًفا َ�نَ  نِ َ�ٰ لّشيۡ ٱ دَ َكيۡ  ِِنّ ﴿

“িন�য় শয়তােনর ষেয� দুবরল”।७६F

1  

আর যখনা একজন বা�া অমর �ারা আ�াহর  িত 

মেনােযােী হেত চায়, তখন অনয েকান িবষয় তার সামেন এেস 

তােক কু-ম�ণা িদেত থােকব শয়তান হল, িেনতাাকারী ও 

ডাকােতর মতব যখন েকােনা বা�া আ�াহর িদেক রওয়ানা কের, 

শয়তান তখন তােক হাাজযাক করেত চায়ব এ কারেণ েকােনা 

                                                           
1 সূরা িনসা, আয়াত: ৭৬ব 
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পূবরতম মিনষী (সালাফ)েক বলা হল, ায়াহূদী ও নাসারারা বেল, 

“তােদর শয়তান কু-ম�ণা েদয় নাব িতিন বলেলন, সতয কথাা 

বলেেব ন� ঘের শয়তান  েবশ কের লাভ িকব”৭৭

1  

এ িবষয়িটেক সু�র একিট দৃ�াম িদেয় বুঝােনা হল, 

িতনিট ঘর: একিট বাদশাহর ঘর তার মেবয রেয়েে, বাদশাহর 

বন-ভা�ার, খাজানা ও মিণমু া। অপর ঘর একজন দােসর ঘর, 

তােত রেয়েে, দােসর বন-ভা�ার, খাজানা ও মিণমু া, তেব তা 

বাদশাহর বন-স�েদর সােথ তুলনীয় নয়। আেরকিট ঘর তা 

এেকবােরা খািল, তােত িকেুা েনা। যখন েচার আসেব, েস 

েকান ঘের  েবশ করেব এবং েকান ঘর েথেক চুির করেব?।७८

2 

“যখন বা�া সালােত দাোয় তখন তার উপর শয়তােনর 

ঈষরা-িহংসা ও ে�ষ চলেত থােকব কারণ, তখন বা�া একিট মহান 

ও আ�াহর  নকটয লােভর িােন দাঁিেেয়েে এবং শয়তােনর জনয 

সবেচেয় অিবক ক�দায়ক ও কিিন িােন অবিান করেে। 
একজন বা�া যােত সালাতেক সিিকভােব স�� করেত না 

পাের, েস জনয শয়তান যাবতীয় েচ�াা করেত থােকব তােক 

িবিভ� বরেনর আশা েদয়,  িত�িত েদয় এবং সালাতেক ভুিলেয় 

িদেত সব েচ�াা েস কের। শয়তান একজন বা�ােক সালাত 

                                                           
1 মাজমু‘ ফাতাওয়া ২২/৬০৮ 
2 আল ওয়ািবলুস সাােয়যব: ৪৩ 
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েথেক িবরত রাখার জনয হািত-েঘাোসহ তার সব বরেনর 

 সনযেক বযবহার কের এবং আরও যা যা বযয় করা দরকার তার 

সবা েস বযয় করেত থােক, যােত বা�ািট সালাতেক গর�হীন 

মেন কের এবং সালােতর  িত য�বান ও মেনােযােী না হয়। 
শয়তােনর এ বরেনর টানা-েহঁচো ও যুা েঘাষণা করার কারেণ 

বা�া অেনক সময় সালাতেক গর�হীন মেন কের এবং েস 

সালাত আদায় করা েেেে েদয়ব আর যখন শয়তান েকােনা 

বা�ার েকে� অকম হয় এবং বা�া শয়তােনর বশযতা �ীকার না 

কের, আর সালােত দািঁেেয় (আ�াহর  নকটয লােভর) এ মহান 

অবিােন েপৗেে যায়, তখন আ�াহর দুশমন একজন বা�ার মােঝ 

ও তার অমেরর মােঝ অবিান কের এবং বা�ার মােঝ ও 

অমেরর মােঝ সালােত যােত মেনােযােী হেত না পাের েস জনয 

েদয়াল  তির কেরব তারপর েস সালােত বা�ােক এমন সব কথা 

করণ কিরেয় েদয়, যা সালাত আর� করার পূেবর করণ করােনা 

হয় িনব এমনিক েদখা যায়, েকােনা িবষয় ও  েয়াজন এমন 

আেে, যা বা�া এেকবাের ভুেল েেেে এবং তা হেত েস িনরাশ 

হেয় েেেে, এ বরেনর িবষয়গেলা শয়তান সালােতর মেবয তােক 

করণ কিরেয় েদয়, যােত তার অমরেক সালাত েথেক িফিরেয় 

েনয়া যায় এবং আ�াহর করণ েথেক িবরত রাখা যায়ব ফেল েস 

সালােত িন�াণ হেয় (আ�াহর সামেন) দাঁোয়ব আ�াহেক সামেন 

েরেখ মেনােযাে সহকাের সালাত আদায়কারী েযভােব আ�াহর 
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 নকটয লাভ ও সাওয়াব হািসল কের, েস তার েকান িকেুা লাভ 

করেত পাের নাব ফেল েস েযভােব খািল হােত সালােত দািেেয় 

িেল, েসভােব খািল হােতা সালাত েথেক গনােহর েবাঝা িনেয় 

েবর হেয় আেসব সালাত আদােয়র কারেণ তার গনােহর েবাঝা 

একটুও হালকা হয় নাব কারণ, সালাত ঐ বযি র গনাহগেলা দূর 

কের, েয সালােতর হক আদায় কের, সালাতেক মেনােযাে 

সহকাের আদায় কের, সালােত খুশেক পিরপূণর কের এবং সালাত 

আদায় করার সময় আ�াহর সামেন মেনােযাে সহকাের দাোয়।७९

1 

শয়তােনর ষেয�েক  িতহত করা ও শয়তােনর 

কুম�ণােক দূর করার জনয রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম 

িন� িলিখত িচিকাসার  িত িদক িনেদরশনা েদনব আবুল ‘আস 

রািদয়া�াহ ‘আনহ’ েথেক বিণরত, িতিন বেলন, 

 ، ّ   يلبّسهي مايتوق االت وك  نس  ىي  قد الشييين ان ا  ُسو  يي
 بىسسته فإاا خ�ّ ل يبقي  شييين ااك« : وسلم عليه ا� ا  ُسو  فقي 
  .ع  ا  فأاهبه الك ففعله:  قي  .»ثالثي رسيُك   وارفل مغه ني  فتعو ا

“েহ আ�াহর রাসূল! শয়তান আমার ও আমার সালােতর 

মােঝ  িতব�কতা  তির কের এবং আমার েকরাআত পোর 

মেবয িব�ািম সৃি� কেরব রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম 

                                                           
1 আল ওয়ািবলুস সাােয়যব: ৩৬ব  
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বলেলন, এিট শয়তান, এর নাম ‘খানযাব’। যখন তুিম তা অনুভব 

করেব, তখন আ�াহর িনকট শয়তান হেত আ�য় চাও এবং 

েতামার বাম িদেক িতনবার থুতু েফলব িতিন বেলন, আিম কাজিট 

করেল, আ�াহ তা‘আলা আমার েথেক তা দূর কের েদন”।८०

1  

সালাত আদায়কারীেক শয়তােনর েবাঁকা েদয়া ও তার 

িচিকাসা স�েকর রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম 

আমােদরেক জািনেয়েেন এবং িতিন বেলন, 

 عليه خلط يع  - عليه فلب  الشييين جيي يص� قيم ااا بىد م ان«
 بىد م الك وجد فإاا. ا�  م يدُل ال ىت - فيهي وشببه االره
  »جيل  وهو سجدر  فلسسجد

“যখন েতামােদর মবয হেত েকান বযি  সালােত দাোয়, 

শয়তান এেস তােক িবপােক েফেলব অথরাা তার সালাতেক 

এেলােমেলা কের েদয় এবং সালােতর মেবয সংশয় সৃি� কেরব 

ফেল েস কত রাকাত সালাত আদায় করল, তা ভুেল যায়ব যখন 

েতামােদর এ বরেনর সমসযা েদখা েদয়, তখন বসা অবিায় 

েতামরা দুিট েসজদা কের িনেব”।८१F

2    

                                                           
1  মুসিলম: ২২০৩ব  
2 বুখাির, েসজদা সাহ অবযায়: নফল ও ফরয সালােত েসজদা সাহর করার 

আেলাচনাব  
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অনু পভােব শয়তােনর ষেয� স�েকর রাসূল সা�া�াহ 

আলাািহ ওয়াসা�াম এ বেল আমােদর আরও সংবাদ েদন েয, 

 ، �دث لم بو بىدث دنمن ف ىم�ة فوجد الصالة ف بىد م ين ااا«
  »ُ�ي اد وب اوري رسدع ىت يغصف فال ، عليه فأشك

“যখন েতামােদর েকউ সালােত থাকা অবিায় তার পায়ু 

পেথ নে-চে অনুভব কের এবং ওজু ভ� হল িক হল না েস 

িবষেয় েকান িসাােম েপৗেেত পারেে না, েস েযন যতকণ পযরম 

েকান আওয়াজ না েশােন বা হাওয়া না েবর হয়, ততকণ পযরম 

সালাত না োেে”।८२F

1  

বরং শয়তােনর ষেয� অেনক সময় আ�যর  প বারণ 

কেরব েযমনিট এ হািদস তা �� কেরব আ�ু�াহ াবন আ�াস 

রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিণরত, িতিন বেলন, 

 بنه االره ف اله ىي ل المجل عن سئل وسلم عليه ا  ا� اف  بن
ث ولم بىدث دن  يأت ينالشيي ان«:  وسلم عليه ا  ا� ا  ُسو  فقي  ، �ب
 ولم بىدث بنه اله فيخيل مقعدره يفت  ىت االره ف وهو بىد م
دث  نأانه الك اوا رسدع ىت يغصفن فال الك بىد م وجد فإاا ، �ب
    »نأنفه الك ُ�  اد بو

                                                           
1  মুসিলম, হািদস: ৩৮৯ব 
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“রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�ামেক েস বযি  স�েকর 

িজেজস করা হল, যার মেন হে� েয, সালােত তার বায়ু েবর 

হেয় ওজু ভ� হেয়েে অথচ তার ওজু ভ� হয় িন। তখন 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন, “শয়তান 

েতামােদর সালােত উপিিত হেয় তার পায়ু পথ েখােল েদয়, ফেল 

েস মেন কের তার ওজু ন� হেয় েেেে অথচ তার ওজু ন� হয় 

িন। সুররা যখন েতামােদর েকউ এ বরেনর সমসযার স�ুখীন 

হয়, তখন েস েয সালাত েথেক িফের না যায়ব যতকণ পযরম েস 

িনজ কােন পায়ুর আওয়াজ শনেত না পায় অথবা নােক তার 

দুের� অনুভব না কের”।८३

1  

 

মাসআলা     

সালােত শয়তােনর এক  কার েবাঁকা আেে, েয েবাঁকািট 

‘খানযাব’ নােমর শয়তান মুসি�েদর মেবয যারা ভােলা তােদরেক 

িদেয় থােকব আর তা হল, মুসি�েদর মেনােযােেক সালাত েথেক 

সিরেয় অনযানয াবাদত-বে�েীর িদেক িনেয় যায়ব েযমন, 

মুসি�েদর মেনােযােেক েকান দাওয়ািত কােজর  িত ম� কের 

                                                           
1  তাবরানী, খ� ১১, পৃ: ২২২, হািদস: ১১৫৫৬; মাজমায়ুয যাওেয়দ ১/২৪২ 

�ে� বলা হেয়েে, হািদসিটর বণরনাকারীেণ সহীহ হাদীেসর বণরনাকারীব 
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েদয়া অথবা েকােনা িফকহী মাসআলার মেবয িচমা ম� কের েদয়। 
ফেল তারা তােদর সালােতর একিট অংেশ িক করল তা বুঝেতা 

পাের নাব আবার েকােনা েকােনা সময় অেনেক এ মেন কের 

েবাঁকায় পেে েয, ওমর রািদয়া�াহ ‘আনহ’ সালােত  সনয 

পিরচালনা করেতনব [সুতরাং, আমােদর জনযও সালােত েকােনা 

িফকহী মাসআলা বা �ীিন িবষেয় িচমা করা  বব, তা সালােত 

খুশর পিরপ�ী নয়।] শাাখুল াসলাম ামাম াবেন তাািময়যাহ 

রহ. এ িবষয়িটেক  পুেরাপুির �� কেরন এবং এ  ে�র সু�� 

উ�র েদনব  

িতিন বেলন, ওমর রািদয়া�াহ ‘আনহ’ এর উি , ‘আিম 

সালােত আমার  সনয  �ত কির’ এিট তার জনয খাস ও �ত� 

 বিশ�য। কারণ, ওমর রািদয়া�াহ ‘আনহ’ আমীরল মুিমনীন 

হওয়ায়, কােফরেদর িবরো যুা করার জনয আিদ� িেেলন এবং 

িতিন িজহােদরও আমীরব ফেল িতিন এক িদক িদেয় ঐ মুসি�র 

মত, েয দুশমেনর মুেখামুিখ হওয়া অবিায় যুোর ময়দােন ভীিতর 

সালাত আদায় করেেব হয়ত েস যুারত অথবা েস যুারত নয়, 

তেব সবরাবিায় েস সালােতও আিদ� এবং িজহােদও আিদ�ব 

সুতরাং তার কমতা অনুযায়ী তার জনয দুিট আেদশা পালন করা 

ওয়ািজবব তােক যথাসাবয দুিট আেদশা পালন করেত হেবব 

আ�াহ তা‘আলা বেলন, 
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﴿ ٰ ّ�َهاََ
َ
ِينَ ٱ َ ْ َءاَمُنوٓ  َّ َۡ  َِِذا ا ْ ثۡ ٱفَ  فَِئةٗ  لَقِيُت ْ ذۡ ٱوَ  بُُتوا َ ٱ ُكُروا  َۡ ّلَعّل�ُ  �َكثِ�ٗ  ِّ

  ]  ٤٥: االنفي [ ﴾٤ لُِحونَ ُ�فۡ 

“েহ মুিমনেণ, যখন েতামরা েকােনা দেলর মুেখামুিখ হও, তখন 

অিবচল থাক, আর আ�াহেক অিবক করণ কর, যােত েতামরা 

সফল হও”ব৮৪ F

1 আর এ কথা আমােদর কােরাা অজানা নয়, িজহাদ 

চলাকালীন অমেরর অবিা, আর অনয সময় যখন িজহাদ চেল না, 

েস সমেয়র অমেরর অবিা কখেনাা এক হেব নাব তখন যিদ 

বের েনয়া হয়, িজহােদর কারেণ সালােত েকােনা  কার দুবরলতা 

পাওয়া যায় বা সালাত োো অনয েকান িদক মেনােযাে যায়, তা 

বা�ার ঈমােনর পিরপূণরতা ও আনুেতযটােক  �িবা কের না 

এবং এেত বা�া েকান  কার েদাষীও সাবয� হয় নাব  

এ কারেণা সালাতুল খাওফেক অনয সমেয়র সালােতর তুলনায় 

সংিক� করা হেয় থােকব আ�াহ তা‘আলা যখন সালাতুল 

খাওেফর কথা উে�খ কেরন, তখন বেলন, 

 ۡط ٱ فََِِذا﴿
ۡ
َۡ َمَ ْ  نَنُت �ِيُموا

َ
لَوٰ ٱ فَُ َّ ۚ ل لَوٰ ٱ ِِنّ  ةَ َّ ۡ ٱ َ�َ  َ�نَۡت  ةَ ل  اقُوِٗ ّموۡ  ابٗ كَِ�ٰ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل

  ]  ١٠٣:  احسسيي[ ﴾١

                                                           
1 সূরা আনফাল, আয়াত: ৪৫ব 
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“অতঃপর যখন েতামরা িনি�ম হেব তখন সালাত কােয়ম 

করেবব িন�য় সালাত মুিমনেদর উপর িনিদর� সমেয় ফরযব৮৫

1 

সুতরাং িনরাপদ অবিায় েয সালাত রকম কােয়ম করার িনেদরশ 

েদয়া হেয়েে, ভীিতর সমেয় েস রকম সালাত কােয়েমর িনেদরশ 

েদওয়া হয় িনব  

এ োোও মানুষ এ িবষেয় িবিভ� বরেনর আেেব যখন বা�ার 

ঈমান মজবুত ও শি শালী হেব, তখন েস অনযানয কাজগেলার 

িফিকর করার সােথ সােথ সালােতও মেনােযােী হেত সকম হেবব 

আ�াহ তা‘আলা ওমর রািদয়া�াহ ‘আনহ’ এর মুেখ ও অমের 

সতযেক  িতিাপন কেরেেনব িতিন িেেলন ‘মুহাি�স’ তথা 

সতযকথক ও ‘মুলহাম’ তথা সেতযর িদক-িনেদরশনা া�ব তার মত 

বযি র পেক সালােতর মেবয  সনয পিরচালনা করার সােথ সােথ 

অমেরর পূণর উপিিিত অ�ীকার করা যায় নাব িক� অনযেদর জনয 

েসটা স�ব নয়ব তেব েকােনা সে�হ েনা েয, সালােত 

েসনাবািহনী  �ত করার িবষয়িট আেমন করার েচেয় েসটা না 

আসেল সালােত অমর েবশী হািজর হয়ব আর এেত েকান সে�হ 

েনা, রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম এর সালাত িনরাপদ 

অবিায় ভীিতর অবিার তুলনায় অিবক পিরপূণরব আ�াহ েযেহতু 

ভীিতর অবিায় সালােতর অেনকগেলা ওয়ািজব আদায় না করােক 

                                                           
1 সূরা িনসা, আয়াত: ১০৩ব 
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কমা কের েদন, তাহেল অমেরর অবিা-েতা আরও অিবক কমা 

েযােযব 

েমাটকথা, একজন মুসি� �ীয় সালােত ওয়ািজব েকােনা 

িবষেয় িচমা করা, যার িচমা করার সময় সংকীণর হেয় এেসেে, 

(সালােতর পের যা করার মত সময় েনা), আর ওয়ািজব নয় বা 

যার সময় সংকীণর হেয় যায় িন, (সালােতর পরও েযটা িনেয় িচমা 

করার  চুর সময় রেয়েে) এমন িবষেয় সালােত িচমা করা এক 

রকম নয়ব হেত পাের ওমর রািদয়া�াহ ‘আনহর জনয ঐ সময় 

েসনাবািহনীর কথা িচমা করা োো আর েকােনা সময় িেল নাব 

িতিন উ�েতর ামাম এবং তার িনকট মানুেষর কাে েথেক আেত 

সমসযা অসংখযব  িতিট মানুষ তার মযরাদা অনুযায়ী এ বরেনর 

সমসযার স�ুখীন হয়ব আর মানুষ সালােত এমন সব িবষয় করণ 

কের, যা সালােতর বািহের েস করণ কের নাব সালােত মানুেষর 

এ সবিকেু সাবারণত শয়তােনর পক েথেকা হয়ব েযমন, 

সালােফ সােলহীন েথেক একিট ঘটনা বিণরত, এক েলাক তার 

িকেু টাকা পয়সা মািটেত পঁুেত রােখব িকেুিদন অিতবািহত হেল,  

েলাকিট তার টাকা পয়সা েকাথায় পুেত েরেখেে, তা ভুেল যায়। 
তখন তােক েকােনা এক সালাফ উপেদশ িদেলন, তুিম সালােত 

দাোওব তারপর েস সালােত দাঁোেল, সালােতর মেবয জায়োিট 

তার করণ আসলব তােক িজেজস করা হল, তুিম এিট েকাথায় 
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িশখেল? িতিন বলেলন, আিম জািন শয়তান েকােনা মানুষেক 

সালােত শািমেত থাকেত েদয় না, যতকণ পযরম েস এমন েকােনা 

গর�পূণর িবষয় করণ কিরেয় েদয়, যা তােক সালােত মেনােযাে 

েদয়া হেত িবরত রােখব িক� বুিামান বযি  অনযানয আিদ� 

কমরগেলা পুেরাপুির স�াদেনর সােথ সােথ সালােতও পুেরাপুির 

মেনােযােী হেত সেচ� থােক। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা া�া 

িব�ািহল আিলিয়যল আযীম, “মহান, সে�রাা আ�াহর সাহাযয 

বযতীত গনাহ েথেক বাঁচার েকােনা উপায় েনা, েতমিনভােব 

াবাদত করারও েকােনা কমতা েনাব”৮৬

1  

১৫- সালােফ সােলহীনেদর সালােতর অবিা েকমন িেল, েস 

িবষেয় িচমা করা:  

সালােফ সােলহীেনর সালাত িবষেয় িচমা করা �ারা 

সালােত মেনােযাে বৃিা পায় এবং তােদর অনুসরেণর িদক বািবত 

কের। তােদর কাউেক যখন সালাত আর� করেত েদখেত এবং 

তারা যখন েমহরােব দািেেয় সালাত আদায় করেত িেেয় তােদর 

রেবর সােথ কথা বলেত শর করত, তখন তােদর অমের এ 

অনুভূিত জা�ত হত েয, এিট এমন একিট জায়ো েযখােন মানুষ 

                                                           
1  মাজমু‘ ফাতাওয়া: ২২/৬১০। 
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আ�াহর সামেন দ�ায়মান হয়, তােদর অমর খুেল যাওয়ার 

উপসম হেতা এবং িবেবক-বুিা অবশ হেয় েযেতা”।८७

1  

আ�ামা মুজািহদ রহ. বেলন, সালাফরা যখন সালােত 

দাঁোেতন, তখন আ�াহেক এমন ভয় করেতন েয, যতকণ 

সালােত থাকেতন ততকণ েকােনা িকেুর  িত তাকােত বা এিদক 

েসিদক দৃি�পাত করেত, অথবা সালােত পাথর সরােত অথবা 

েকান িকেু অনথরক কাজ করেত, অথবা মেনর মেবয দুিনয়ািব 

েকান িকেু িচমা করা েথেক িবরত থাকেতনব তেব ভুলবশত িকেু 

সংঘিটত হেল, েসিট িভ� কথাব৮৮

2  

আ�ু�াহ াবন যুবাার যখন সালােত দােঁােতন, তখন িতিন 

িবনেয় কাি হেয় েযেতন। িতিন েসজদারত িেেলন, এমন সময় 

কামােনর একিট েোলা এেস তার কাপেের একাংশ িেঁেে িনেয় 

যায়, িতিন সালােতা থাকেলন, মাথা উিােলন নাব মাসলামা াবন 

বাশ শার মসিজেদ সালাত আদায় করিেেলন, তখন িকেু মানুেষর 

উপর মসিজেদর িকেু অংশ েভে� পেল, েলােকরা সালাত েেেে 

িদল, িক� িতিন সালােত রেয় েেেলন, তার েকােনা খবরা হেলা 

নাব সালাফেদর িবষেয় আমােদর িনকট আরও সংবাদ েপৗেেেে 

েয, তােদর কাউেক েদখা েযত, যখন িতিন সালােত দাঁোেতন, 

                                                           
1  আ�ামা াবেন রজেবর িকতাব, আল-খুশ িফস সালাত, পৃ: ২২ব 
2  তা‘যীমু কাদিরস সালাত: ১/১৮৮ব 
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তখন িতিন পিতত কাপেের মত হেয় েযেতন, অথরাা েকােনা 

 কার নো-চো থাকত না। আবার তােদর েকউ েকউ যখন 

সালাত আদায় েশষ করেতন, তখন আ�াহর সামেন দাঁোেনার 

কারেণ তার েচহারার রং পিরবিতরত হেয় েযতব আবার েকউ েকউ 

এমন িেল েয, িতিন যখন সালােত দাঁোেতন, তার ডােন বােম েক 

দাঁোল, তা িচনেত পারেতন নাব কাউেক েদখা েযত, যখন 

সালােতর অজু করেতন, তখন তার েচহারার রং হলুদ হেয় েযতব 

তােক িজেজস করা হল, িক বযাপার আমরা আপনােক েদিখ যখন 

সালােতর ওজু কেরন, তখন আপনার অবিা পিরবিতরত হেয় 

যায়? তখন িতিন বেলন, আিম জািন আিম এখন কার সামেন 

দাঁোব। আলী রািদয়া�াহ ‘আনহ’ যখন সালােত উপিিত হেতন, 

তখন তার েদেহ ক�ন েদখা েযত এবং েচহারা িববণর হেয় েযতব 

তখন তােক িজেজস করা হল, আপনার িক হেয়েে? তখন িতিন 

বলেতন, আ�াহর শপথ কের বলিে, আমানত আদােয়র সময় 

এেসেে, েয আমানতেক আ�াহ আসমান, যমীন ও পাহােেক 

�হণ করার জনয েপশ করেল, তারা তা �হণ করেত অ�ীকার 

কের এবং তারা ভয় কের, আর আিম তা �হণ কেরিেব সাঈদ 

আত-তানুখী রহ. যখন সালাত আদায় করা আর� করেতন, তখন 

তার েচােখর পািন েচহারা িদেয় দািে পযরম েোত। েকান েকান 

তােবঈ স�েকর বিণরত, যখন িতিন সালােত দােঁােতন, তার 

েচহারা িববণর হেয় েযত এবং িতিন বলেতন, েতামরা িক জান 
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কার সামেন আিম দাঁোেবা এবং কার সােথ কথা বলব? 

েতামােদর মেবয েক আেে, যার অমের আ�াহর জনয এ বরেনর 

ভয় আেে?ব৮৯

1  

েলােকরা আেমর াবন আ�ুল কাাসেক িজেজস কের 

বেলন, আপিন িক সালােত মেন মেন কথা বেলন? তখন িতিন 

বেলন, সালাত েথেক আর েকােনা িকেু আমার কােে িক ি য় 

আেে যােত আিম কথা বলব? তারা বলল, আমরা সালােত মেন 

মেন কথা বিলব িতিন বলেলন, েতামরা িক তাহেল জা�াত ও 

তার হূর াতযািদ স�েকর কথা বল? তারা বলল, না, িক� আমরা 

আমােদর পিরবার-পিরজন ও বন স�দ িবষেয় মেন মেন কথা 

বিলব তখন িতিন বলেলন, সালােত দুিনয়া িবষেয় কথা বলা হেত 

তীেরর আঘােত আমার েদহ র া  হওয়া আমার িনকট অিবক 

ি য়।    

সা‘আদ াবন মু‘আয রািদয়া�াহ ‘আনহ’ বেলন, আমার 

মেবয িতনিট চির� এমন আেে, যিদ আিম আমার সকল অবিায় 

এ রকম থাকেত পারতাম, তেব আিম হেয় েযতাম আমার মতব  

যখন আিম সালােত ম� থািক তখন সালাত োো অনয েকােনা 

িবষেয় আিম িচমা কির নাব আর যখন আিম রাসূল সা�া�াহ 

                                                           
1 সালাহল ায়াকজান িল তারিদশ-শাাতান: আ�ুল আিজজ আস-সালমান: 

২০০ব 
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আলাািহ ওয়াসা�াম হেত েকােনা হািদস শিন, তখন হািদসিট 

সতয হওয়ার িবষেয় আমার মেবয েকােনা সে�হ থােক নাব আর 

যখন আিম েকােনা জানাযায় উপিিত হা, তখন আর জানাযা িক 

বেল এবং জানাযা স�েকর িক বলা হয় তাোো আর েকােনা 

িবষেয় কথা বিল নাব৯০

1  

হােতম রহ. বেলন, আিম (সালােত) আ�াহর িনেদরশ পালন করার 

জনয দ�ায়মান হা, আ�াহর ভয় িনেয় চিল, িনয়ত সহকাের 

সালােত  েবশ কির, বে� সহকাের তাকবীর বিল, তারতীল ও 

তাফকীেরর সােথ িকরাত পিে, িবনয়াবনত হেয় রকু কির, িবনয় 

ও দীনতার সােথ েসজদা কির, পিরপূণরভােব তাশাহ হদ পোর 

জনয বিসব িনয়েতর সােথ সালাম েদা এবং আ�াহর জনয িননা 

বা াখলােসর সােথ সালাতেক েশষ কিরব আর সালাত েথেক এ 

ভয় িনেয় িফের যাা, না জািন আমার েথেক আমার সালাতেক 

কবুল করা না হয়ব আর মৃতুযর আে পযরম আ াণ েচ�া কের 

এগেলার েহফাযত কিরব৯১

2  

আবু বকর আস-সাবেী রহ. বেলন, আিম দু’জন ামামেক 

েপেয়িে যােদর েথেক হািদস েশানার তাওফীক আমার হয়িন। 
তারা হেলন, আবু হােতম আর-রািয রহ. ও মুহা�াদ াবন নসর 

                                                           
1  ামাম াবেন তাািময়যাহ রহ. এর মাজমু‘ ফাতাওয়া: ২২/৬০৫। 
2 আল-খুশ িফস সালাত, ২৭-২৮ব 



81 

আল-মারওয়ািয রহ.ব ত�েবয াবনু নসর, তার েচেয় সু�র 

সালাত আদায়কারী আর কাউেক আিম েদিখ িনব তার স�েকর 

আমােক জানােনা হেলা েয, একিট েভালতা তার কপােলর উপর 

বসেল, তার েচহারার উপর র   বািহত হেত আর� করলব 

িক� িতিন একটুও নো-চো করেলন নাব মুহা�াদ াবন ায়াকুব 

আল-আখরম েথেক বিণরত, আিম মুহা�দ াবন নসর েথেক েবিশ 

সু�র সালাত আদায়কারী আর কাউেক েদিখ িনব মািে তার 

কােনর উপর বসত, িক� িতিন তা তাোেতন নাব আমরা তার 

সালােত খুশ, সালােতর েসৗ�যর ও ভীিত েদেখ আ�যর হতামব 

িতিন সালােত তার থুতিনেক তার বুেকর উপর ঝুঁিকেয় িদেতন, 

এভােব িতিন হেয় েযেতন েযন একিট খাো কাি।९२

1 শাাখুল 

াসলাম ামাম াবেন তাািময়যাহ রহ. যখন সালােত দািখল হেতন, 

তার েদেহ ক�ন শর হত, ফেল িতিন ডােন-বােম ঝুঁেক 

পেেতন।९३

2  

তােদর সালাত আর বতরমােন আমােদর সালােতর অবিার 

তুলনা কের েদখুন, বতরমােন আমােদর েকউ েকউ সালােত 

একবার ঘিের িদেক তাকায়, আবার েকউ কাপে িিক কের, 

                                                           
1 তা‘যীমু কাদিরস সালাত, ১/৫৮। 
2 আল-কাওয়ািকবুদ দুরিরয়যাহ ফী মানািকিবল মুজতািহদ াবন তাািময়যাহ, িল 

মার‘য়ী আল-কারামী, পৃ. ৮৩ব দারল োরিবল াসলামীব  
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েকউ আবার নাক েখাঁচায়, আবার েকউ েকউ আেে, সালােত 

বযবসা-বািণেজযর িহসাব-িনকাশ িমলায়, হয়ত টাকাও েোেন। 
কাউেক েদখা যায়, েস জায়নামােযর নকশীগেলা েদখেত থােক 

মসিজেদর েদয়াল বা োেদ েয সব েলখা আেে, তা েদখেত 

থােকব আবার েদখা যায় তার দু’ পােশ েক েক দাঁোেলা তা লকয 

করেত থােক।   

িচমা করার িবষয়, তােদর েকউ যিদ দুিনয়ার েকােনা 

কমতাশীল বযি র সামেন দাঁোত, তাহেল িক তারা এ বরেনর 

েকান কাজ করার সাহস েপত? িন�য় নাব  

১৬- সালােত খুশর  বিশ�য স�েকর জানা:  

ত�েবয কেয়কিট হে�,  

  রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন, 

 وخشوعهي وهويهي فيمسن مبتوكة االة رضن مسلم امملي من مي«
 والك ، ةرب� رؤا لم مي النّو من قبلهي لي رفيُة ينه اال ، وُ�وعهي
  »كه اعهم

“েকােনা মুসিলম যখন েকােনা ফরয সালােত উপিিত হয় 

এবং সু�র কের ওজু কের এবং সু�র কের রকু-েসজদা কের, 

তখন েসটা তার জনয তার অতীেতর গনাহগেলার কাফফারা 
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িহেসেব েণয করা হয়, যতকণ পযরম েস কিবরা গনাহ না কেরব 

আর এিট সব সমেয়র জনয”।९४

1  

  সালােতর সাওয়াব িনবরািরত হয় বা�ার খুশ অনুযায়ী। 
েযমন, রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন, 

 ، ثدغهي ، �سعهي ، عشهي اال مغهي ل يب�ت  مي الصالة لص� احعبد ان«
  » نصفهي ، ثلاهي ، ُكعهي ،  سهي ، سدسهي ، سبعهي

“িন�য় বা�া সালাত আদায় কের, অথচ তার েস সালােতর 

সাওয়াব তার জনয েলখা হয়, শবু এক দশমাংশ, এক নবমাংশ, 

এক অ�মাংশ, এক স�মাংশ, এক ষনাংশ, এক প�মাংশ, এক 

চতুথরাংশ, এক তৃতীয়াংশ ও অেবরক”।९५F

2  

  মুসি� সালােতর ততটুকু সাওয়াব পােব, যতটুকু েস 

বুঝেত পারেবব েযমন, আ�ু�াহ াবন আ�াস 

রািদয়া�াহ ‘আনহ’ েথেক বিণরত, িতিন বেলন, 

  » مغهي عقله مي اال االرك من لك حس « 

“েতামার সালাত হেত তুিম ততটুকু পােব, যতটুকু তুিম 

বুঝেত পারেব”।  
                                                           
1  মুসিলম, ১/২০৬। 
2  ামাম আহমদ: ৪/৩২১ব হািদসিট আলবানী রহ. সহীহল জােম‘ �ে� উে�খ 

কেরেেন, হািদস নং ১৬২৬ব 
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  যখন েকউ পিরপূণর খুশ ও ভােলাভােব সালাত আদায় 

কের, তখন তার গনাহ ও পাপসমূহ কমা কের েদয়া 

হয়ব েযমন রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম 

বেলন, 

ت يص� قيم ااا احعبد ان«
ب
 ُ�ع فكدي و�رقيه ُبسه   فوهعه كهي ن نوكه ب

   »عغه �سيقيه سجد بو

“যখন েকান বা�া সালােত দাোয়, তখন তার সম� 

গনাহেক উপিিত করা হয় এবং গনাহগেলা তার মাথা ও 

োেের উপর রাখা হয়ব তারপর যখন রকু কের এবং 

েসজদা কের তখন তার গনাহসমূহ ঝের যায়”।९६F

1 আ�ামা 

মুনাবী রহ. বেলন, “অথরাা যখন বা�া েকােনা একিট 

রকন আদায় কের, তখন গনােহর একিট রকন ঝের 

যায়ব যখন সালাত পুরা কের, তখন গনাহগেলাও পুেরাপুির 

ঝের যায়ব আর এিট এমন সালাত স�েকর েয সালােত 

একজন মুসি� সালােতর শতর, রকু-েসজদা, আরকানসমূহ 

ও খুশ‘ তথা িবনয়াবতভােব আদায় কের। েযমন বুঝা যায়, 

হািদেস ‘আবদ’ ও ‘িকয়াম’ শ��য় উে�খ করা �ারাব 

কারণ, এেত াি�ত রেয়েে েয, েলাকিট িযিন সম� 

                                                           
1 বাাহাকী, সুনানুল কুবরা ৩/১০। সহীহল জােম‘েতও হািদসিট বিণরতব 
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বাদশাহর বাদশাহ, তার সামেন দাঁিেেয়েে একজন অপদ� 

েোলােমর মত হেয়ব৯৭

1  

  সালােত মেনােযােী বযি  যখন সালাত স�� কেরন, 

তখন িতিন মেন এক  কার �ি� পান এবং িতিন 

েযন তার মাথা েথেক অেনকগেলা েবাঝা নািমেয় 

রাখেেন এ রকম অনুভূিত লাভ কেরনব ফেল তার 

মেবয কমর চা�লযটা আরাম ও  াণ িফের আেসব 

এমনিক েস আশা করেত থােক যিদ সালাত হেত েবর 

না হত; কারণ, সালাত তার েচােখর শীতলতা, তার 

আ�ার েখারাক, তার আ�ার বাোন ও দুিনয়ােত তার 

আরােমর িানব সালােতর বাাের সবরদা েস েযন 

ব�ীশালা ও অ�ি�র মেবয আেে, যতকণ পযরম না েস 

আবার সালােত িফের না যায়। ফেল েস সালােত 

আরাম পায়, সালাত েথেক পািলেয় েবোয় না, 

(সালােতর বািহের তার েকান শািম েনা।) যারা 

আ�াহর ি য় বা�া তারা বেলন, আমরা সালাত 

আদায় কির এবং সালাত �ারা আরাম পাাব েযমন, 

তােদর ামাম ও অনুকরণীয় বযি , তােদর নবী বেলন, 

ُىغي نال  يي«  »نيلصالة ب েহ েবলাল, আমােক সালােতর 

                                                           
1 বাাহাকী সুনানুল কুবরা ৩/১০ব 
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মাবযেম শািম দাওব এ কথা বেলন িন েয, সালাত 

েথেক আমােক শািম দাওব  

রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম আরও বেলন, 
 আমার েচােখর  শািম“  »نيلصالة عي  قمة جعله«

িনবরারণ করা হেয়েে সালােতর �ারা”। যার েচােখর 

শীতলতা ও আ�ার  শািম হল সালাত, তার েচাখ 

িকভােব সালাত োো  শািম লাভ করেত পাের এবং 

েস কীভােব সালাত োো  বযর বারণ করেত পাের?৯৮F

1  

১৭- সালােতর িবিভ� িােন অিবকহাের েদা‘আ করা, িবেশষ 

কের, েসজদার মেবয েবিশ েবিশ েদা‘আ করাব  

িন:সে�েহ বলা যায়, আ�াহর সােথ কেথাপকথন করা, 

আ�াহর কােে িবনয়  কাশ করা, আ�াহর কােে চাওয়া এবং 

আ�াহর কােে বার বার িফের যাওয়া �ারা আ�াহর সােথ বা�ার 

স�কর সুদৃৃ হয় এবং ব�ন হয় অটুট। ফেল সালােত খুশ বৃিা 

পায়ব আর েদা‘আ একিট গর�পূণর াবাদত, আ�াহ তা‘আলা 

বা�ােদরেক এ াবাদতিট করার িনেদরশ েদনব আ�াহ বেলন, 

ْ دۡ ٱ﴿ َۡ  ُعوا ّٗ�  َرّ�ُ� ََ ۚ وَُخفۡ  َِ   ]  ٥٤: االعماف[ ﴾٥ َيًة

                                                           
1  আল-ওয়ািবলুস-সাােয়যব: ৩৭ব   
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“েতামরা েতামােদর রবেক ডাক অনুনয় িবনয় কের ও 

চুিপসােরব৯৯

1”  

রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন, 

  »عليه يام  ا  رسأ  لم من«

“েয বযি  আ�াহর িনকট না চায়, আ�াহ তার উপর কুষ 

হন”।१००F

2  

রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম হেত িনিদ� িকেু 

িােন েদা‘আ করার িবষয়িট  মািণত, েযমন, েসজদার মেবয 

েদা‘আ করা, দুা েসজদার মােঝ েদা‘আ করা, তাশাহ হেদর পের 

েদা‘আ করাব তেব সবেচেয় গর�পূণর েদা‘আর িান হল, েসজদাব 

রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন, 

   »اع�ي فأث وا سيجد وهو ُكه من احعبد ي�ون مي بقّم«

“েকান বা�া সবরািবক আ�াহর িনকেট অবিান কের, যখন 

েস েসজদারত থােক। অতএব, েতামরা েসজদায় েবিশ েবিশ 

েদা‘আ কর”।१०१F

1  

                                                           
1  সূরা আরাফ, আয়াত: ৫৪ব 
2 িতরিমিয: দু’আ অবযায় ১/৪২৬। আলবানী সহীহ িতরিমিযেত হািদসিটেক 

হাসান বেলেেনব   
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সবরািবক গর�পূণর িান হল, েসজদাব কারণ, রাসূল 

সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন, 

ن اع�ي ف فيجتهدوا السجود بمي...« د  ق  بستجيّ بن - وجديم ىمل   بل - �   ر
    »ح�م

“েসজদায় েতামরা েবিশ েবিশ েদা‘আ করব েকননা, 

অবশযা তা েতামােদর েদা‘আ কবুল করার সবেচেয় উপেযােী”।१०२F

2  

রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম েসজদায় েয সব েদা‘আ 

পেেতন, তার মবয হেত কেয়কিট েদা‘আ েযমন, 

ّقه ان  ل اففم ار« لّه دن   » وةن وعالنسته ، وآخمن وبول ، وجن

“েহ আ�াহ আপিন আমার গনাহসমূহ কমা করন, সূ� গনাহ ও 

বে গনাহ,  থম গনাহ ও েশষ গনাহ এবং  কাশয গনাহ এবং 

েোপন গনাহব১০৩F

3”  

অনু পভােব আরও বিণরত েদা‘আ, 

                                                                                                            
1 মুসিলম, সালাত অবযায়, রকু-েসজদায় িক বলা হেব েস িবষেয় আেলাচনা 

 সে�ব হািদস: ২১৫ব 
2 বণরনায় মুসিলম, হািদস: ২০৭, সালাত অবযায়ব পিরে�দ: রকু েসজদায় 

কুরআন পো িনিষা হওয়া  সে�ব  
3 মুসিলম, সালাত অবযায়; পিরে�দ: রকু েসজদায় িক বলা হেবব হািদস নং 

২১৬ব 
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    »بعلغه ومي بةُا مي ل اففم ار«

“েহ আ�াহ! আপিন আমার েোপন ও  কাশয যাবতীয় সব গনাহ 

কমা কের িদন।१०४F

1  

আর দুা েসজদার মাঝখােন পিিত েদা‘আ খুশর ১১ তম উপায় 

বণরনায় অিতবািহত হেয়েেব   

রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম তাশাহ হেদর পর েয েদা‘আ 

পেেতন, ত�েবয আমরা যা েজেনিে, তা হে�, রাসূল সা�া�াহ 

আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন, েতামােদর েকউ যখন তাশাহ হদ পো 

হেত ফােরে হেতন, েস েযন আ�াহর িনকট চারিট ব� হেত 

আ�য় কামনা কেরব জাহা�ােমর আযাব হেত, কবেরর আযাব 

হেত, হায়াত ও মওেতর িফতনা হেত এবং দা�ােলর িফতনা 

হেতব িতিন আরও বলেতন, 

 ىيسب  ار« » بعدل لم مي � ومن عدله مي � من نك بعوا ا  ار«
  » رس�ا ىسيني

“েহ আ�াহ! আিম আমার কমর যা আিম কেরিে তার অিন�তা 

েথেক আপনার িনকট আ�য় চাা এবং আিম যা কিরিন তার 

অিন�তা েথেকও আ�য় চাাব েহ আ�াহ! আপিন আমার েথেক 

সহজ িহসাব িনন”।  
                                                           
1  নাসায়ী, হািদস: ২/৫৬৯। 
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রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম আবু বকর িসি�ক 

রািদয়া�াহ ‘আনহেক, এ কথা বলেত েশখান- 

 ل فيففم ، بنه اال النّو يافم وال ، را�ا ظلدي نفس ظلده ا  ار« 
 » المىيم احافوُ بنه انك واُح  عغدك، من مافمة

“েহ আ�াহ আিম আমার িনেজর উপর অেনক েবিশ জুলুম কেরিে 

আর আপিন োো েকউা আমার গনাহসমূহ মাফ করেত পাের 

না। সুতরাং, আপিন আপনার িনজ পক েথেক আমােক পূণর েপ 

কমা কের িদন এবং আমার  িত রহমত করন। িন�য় 
আপিনা  কমাকারী ও দয়ালু”ব  

তাোো রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম এক বযি েক এ 

কথা বলেত শেনন, 

 رفوا ل ي�ن ولم يوع ولم ي� لم الل الصدد اةىد ا  يي بسألك ا  ار«
:  وسلم عليه ا  ا� فقي  المىيم احافوُ بنه انك انو� ل رافم بن بىد
 »ل فبفم قد ، ل فبفم قد

“েহ আ�াহ আিম আপনার িনকট চাাব েহ আ�াহ আপিন এক, 

কােরা মুখােপকী নন, িযিন কাউেক জ� েদনিট এবং িনেজও 

কােরা েথেক জ� �হণ কেরন িনব আর েকউ তার সমকক নয়ব 

েহ আ�াহ, আিম চাা েযন আপিন আমার গনাহসমূহেক কমা 

কের িদন, িন�য় আপিন কমাশীল ও দয়ালুব এ কথগেলা েশােন 
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রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বলেলন, তােক কমা কের 

েদয়া হল, তােক কমা কের েদয়া হলব”  

অপর এক বযি েক িতিন তাশাহ হেদ এ কথাগেলা বলেত শেনন- 

 يي الغين لك ��ك ال وىدك بنه اال إ ال الدد، لك نأن بسألك ا  ار« 
 الغة بسألك ا  قيوم يي ح يي وامرمام الال  اا يي واةُض السدواا نديع
 »افيُ من نك وبعوا

অথর, “েহ আ�াহ আিম আপনার িনকট  াথরনা করিেব যাবতীয় 

 শংসা আপনারাব আপিন োো েকােনা হ� ালাহ েনা। আপিন 

এককব আপনার েকান শরীক েনা। আপিন মা�ান, (দয়া 

 দশরনকারী) েহ আসমান ও যিমেনর ��াব েহ া�ত ও 

স�ােনর অিবকারীব েহ িচর�ীব, েহ সবরস�ার বারক! আিম 

আপনার িনকট জা�াত কামনা কির এবং জাহা�াম েথেক আ�য় 

 াথরনা কির”ব  

এ কথা েশােন রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম সাহাবীেদর 

বলেলন, েতামরা িক জান েলাকিট িক বেল েদা‘আ কেরেে? 

সাহাবীেণ বলেলন, আ�াহ ও তাঁর রাসূল ভােলা জােননব রাসূল 

সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বলেলন, ঐ স�ার কসম কের 

বলিে যার হােত আমার জীবন, েলাকিট াসেম আজম (মহা নাম) 

�ারা আ�াহর কােে েচেয়েে, যার �ারা েদা‘আ করা হেল আ�াহ 
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উ�র েদন, আর তার �ারা েকান িকেু চাওয়া হেল, িতিন তা দান 

কেরন।  

রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম তাশাহ হদ ও তাসলীেমর 

েশেষ যা বলেতন তা হে�, 

مه مي ل اففم ار«   ما ومي قد   بةفه ومي بعلغه ومي بةُا ومي بخ 
  » بنه اال إ ال ، الؤّخم وبنه القّدم بنه م  نه بعلم بنه ومي

“েহ আ�াহ, আপিন আমােক কমা করন, যা আিম পূেবর কেরিে 

এবং যা আিম পরবতরীেত কেরিেব আরও কমা করন, যা আিম 

 কােশয কেরিে এবং যা আিম েোপেন কেরিেব আর যা স�েকর 

আপিন আমার েথেক অিবক অবেতব আপিনা  থম এবং 

আপিনা েশষব আপিন োো েকােনা হ� ালাহ েনা।  

এসব েদা‘আ ও আরও অনযানয েদা‘আ আ�ামা আলবানী রহ. এর 

সীফাতুস সালাত, পৃ: ১৬৩ িকতাব হেত েনয়া হেয়েেব এ 

েদা‘আগেলা মুখ� করার কারেণ, ামােমর িপেেন চুপ কের বেস 

থাকার েয সমসযা তার সমাবান হয়ব অথরাা যখন েকান বযি  

ামােমর িপেেন সালাত আদায় কের, যিদ েস তাশাহ হদ পো 

েশষ কের, সময় পায় তাহেল এ েদা‘আগেলা পেেব। কারণ, 

অেনক েলাকেক েদখা যায় েস চুপ কের বেস থােক িক পেেব তা 

জােন নাব  
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১৮- সালােতর পর হািদেস বিণরত েদা‘আ:  

এ েদা‘আগেলা অমের সালােতর  িত মেনােযাে সৃি� ও 

সালাত �ারা বরকত লাভ ও উপকার লােভ সাহাযয কেরব  

আর এেত েকান সে�হ েনা েয,  থম াবাদতেক 

সংরকণ করা ও তার েহফাযত করার অনযতম মাবযম হে� েস 

াবাদেতর সােথ সােথ অনয ি�তীয় িকেু াবাদত কের েনওয়াব 

সালােতর পর িযিকরসমূেহর মেবয িচমা করা �ারা িবষয়িট আরও 

ভােলাভােব বুেঝ আসেবব কারণ, েস  থেম কমা  াথরনা িদেয় 

শর করেব; সালাত েশষ করার সােথ সােথ সালােত তার েয সব 

দুবরলতা- অমেনােযােীতা, খুশহীনতা  কাশ েপেয়েে এবং সালােত 

তার েয সব ভুল�িট েদখা িদেয়েে, তার জনয িতনবার 

এে�েফার পেেবব আরও গর�পূণর িবষয় হল, নফল সালাত 

আদায় করেব, কারণ, নফল সালাত �ারা ফরেযর ঘাটিত পূরণ 

করা হেয় থােক এবং সালােত খুশ না থাকার কিতপূরণ হেয় 

থােকব  

সালােতর খুশ‘ বা িবনয়াবনত অবিা আনয়নকারী 

উপায়গেলার কথা উে�খ করার পর, ি�তীয় পযরােয় েস সব 

িবষেয়র আেলাচনা করব, েয কমরগেলা মানুষেক খুশ েথেক 

িফিরেয় রােখ, অনয মন� কের এবং সু�র কের সালাত আদায় 

করা হেত িবরত রােখ।  
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ি�তীয়  কার: সালােত খুশর পেথ বাবা হয়,  িতব�ক  তরী 

কের, অথবা খুশ িবন� কের এমন যাবতীয় কাজ েথেক িবরত 

থাকাব েযমন,    

১৯- েয সব ব� একজন মুসি�র মেনােযাে ন� কের, সালােতর 

িান েথেক েসগেলা দূর করা  

আনাস রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিণরত, িতিন বেলন, 

ن ثّو وقيل نقش فيه سض( قنمام ين  ، نستهي جين  نه سضا حعيششة) ملو 
 رزا  ال فإنه ع  - بز�� - بمييي«:  وسلم عليه ا  ا� اف  لي فقي 

 »االت ف ل رعمض رصيو�من

আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহা’ এর একিট পদরা [যােত নকশা িেল 

বা রিঙন] িেল, যার �ারা িতিন তাঁর ঘেরর একপাশেক েঢেক 

রাখেতন, রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম তাঁেক বলেলন, 

কাপেিট সিরেয় নাওব কারণ, এ কাপেের েিবগেলা সব সময় 

আমার সালােত েভেস উেিব১০৫F

1  

হািদস বণরনাকারী কােশম রহ. আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহা’ েথেক 

বণরনা কেরন, 

                                                           
1  বুখাির, ফতহল বারী: ৩৯১/১০ব 
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 اةُض ف مغمدُ اا� نيه( سهوة ال ادود رصيو�م فيه ثّو لي ين بنه
 اله يص� وسلم عليه ا  ا� اف  فنن) الزانة بو نيلخدع شبيه قليال
م�ه«:  فقي   فأخمره »االت ف ل رعمض رصيو�من رزا  ال فإنه ع  بخ 
   .وسيئد فجعلته

“আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহার একিট কাপে িেল, যা একিট েোট 

ঘর (যা ঘর েথেক একটু িনচুেত িেল অেনকটা ে�ার রেমর মত, 

েস) িদক ঝুলােনা িেলব রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম তার 

িদেক িফের সালাত আদায় করেতন, তখন রাসূল সা�া�াহ 

আলাািহ ওয়াসা�াম বলেলন, কাপেিট সরাও; কারণ, কাপেিটর 

েিবগেলা সবসময় সালােত আমার সামেন েভেস উেিব তারপর 

আিম কাপেিট সিরেয় েফিল এবং তা িদেয় কেয়কিট বািলশ 

বািনেয় েনা।१०६F

1  

িবষয়িটর উপর  মাণ িহেসেব আরও একিট হািদস েপশ করা 

যায়, তা হল, 

 الج  حعادين قي  ا� فلدي ربش قم� ُبى فيهي لص� البعبة دخل لي 
 اليه ف ي�ون بن سبغي حس  فإنه احقمن  تدم بن آممك بن �سيه ا «

  ».الص� رشال  ي

                                                           
1  মুসিলম: হািদস: ৩/১৬৬৮। 
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“রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম যখন কাবা শরীেফ সালাত 

আদােয়র জনয  েবশ কেরন, িতিন দুিট েভোর িশং েদেখনব 

সালাত আদায় করার পর, িতিন ওসমান আল হাজাবীেক বেলন, 

আিম েতামােক িশং দুিটেক েঢেক রাখার কথা বলেত ভুেল েেিেব 

কারণ, কা‘বা ঘেরর মেবয এমন েকােনা িজিনষ থাকা উিচত নয় 

যা একজন মানুষেক সালাত েথেক িবরত রােখ”।१०७

1  

উে�িখত িবষেয়র সােথ সােথ এ িবষয়গেলা অমভুর  করা হেব। 
অথরাা মানুেষর চলাচেলর িােন সালাত আদায়, মানুেষর 

েকালাহল, িচ�া-পা�া ও েোলেযােের িােন সালাত আদায়, েকান 

আেলাচনার মজিলেশর পােশ সালাত আদায় এবং েয সব িান 

েখলা-বুলা ও  হ- চ াতযািদ করা হয়, েসখােন সালাত আদায় 

েথেক িবরত থাকাব  

অনু পভােব যিদ স�ব হয়, েয সব িােন অিবক েরম বা অিবক 

িা�া জায়োর মেবয সালাত আদায় করা হেত িবরত থাকেবব 

কারণ, রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম েরেমর িদেন েরেমর 

কারেণ েযাহেরর সালাতেক িা�ার মেবয পোর িনেদরশ িদেয়েেনব  

আ�ামা াবনুল কাােয়যম রহ. বেলন, কিিন েরেমর সময় সালাত 

আদায় করা, একজন মানুষেক সালােত খুশ ও মেনােযােী 

হওয়ােত বাবা েদয় এবং াবাদতেক অপে� ও ঘৃিণত বানায়। এ 
                                                           
1  আবু দাউদ: হািদস: ২০৩০ সহীহল জােম‘: হািদস: ২৫০৪ব   
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কারেণই শিরয়েতর িবধান দাতা বা�ােদর সালাতেক 
েদরীেত পড়ার িনেদর শ িদেয়েেন  ােত  রর কের  ায়য় 
 ােত বা�া রেনাে া  সহকাের সালাত আদায় করেত 

পাের এবং সালাত আদােয় তার ে  উে�শয অথরাা সালােত 

মেনােযােী ও িবনয়ী হওয়া এবং আ�াহর  িত দািবত হওয়া তা 

হািসল হয়ব১০৮

1  

২০- এমন কাপেে সালাত আদায় করেবন না, যােত নকশা 

অথবা েলখা অথবা িবিভ� রঙ অথবা েিব থােক, যা একজন 

মুসি�েক সালােত মেনােযােী হেত িবরত রােখ:  

আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহা’ েথেক বিণরত, িতিন বেলন, 
:  بل - بعالم ااا  يصة ف يص� سلم و عليه ا  ا� ا  اف  قيم 

 نه ن ااهبوا«:  قي  االره قض فلدي علدهي ال فغمم - وممك ع �يط رسيي
 تييط فيه حس  رسيي - نأنبجيني ه برو� و ى يفة نن جهم بب ال الديصة
  »االت ف آنفي بلت  فإنهي ،- بعالم وال ريم�ز وال

“রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম নকশী িবিশ� এক জামা 

পিরবান কের সালাত আদায় করেত দােঁান। সালােত জামার 

নকশার িদেক তারঁ দৃি� পেে। সালাত েশষ কের িতিন বেলন, 

েতামরা এ জামািটেক আবু জাহাম াবন হযাাফােক দাও এবং 

তার েথেক তার আে�জািনয়যা অথরাা এমন একিট জামা িনেয় 

                                                           
1 আল ওয়ািবলুস সাাব, দারল বায়ান: পৃ: ২২ব 
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আস যােত েকান নকশা দাে ও বুটা েনা। কারণ, এিট এখনা 

আমােক আমার সালােতর মেনােযাে ন� কের িদেয়িেল”। অপর 

বণরনায় এেসেে,  ه ن بعالم شالت  এ কাপেের পাে আমােক 

আমার সালাত েথেক অমেনােযােী কেরেে। অপর এক বণরনায় 

এেসেে,  রাসূেলর“  الصالة ف نهي يتشيفل فنن ، علم لي  يصة ل ينه

একিট চাদর িেল, যােত িবিভ� বরেনর নকশা িেল, যা তাঁেক 

তার সালােত মেনােযাে েদওয়া েথেক িবরত েরেখিেল।१०९F

1  

সুতরাং, েয সব কাপেে জীব-জ� বা েকােনা  াণীর েিব রেয়েে 

তােত সালাত আদায় করা, েযমনিট বতরমােন আমােদর সমেয় 

 চিলত রেয়েে, তা আরও অ�ািবকােরর িভি�েত িনিষা হওয়া 

উিচতব  

২১- খাওয়ার সামেন উপিিত হেল,  তােক সামেন েরেখ সালাত 

আদায় করেবন নাব  

রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন, 

   »طعيم بضة االة ال«

“খানা হািজর থাকা অবিায় েকােনা সালাত আদায় করা যােব 

না”।११०F

2  

                                                           
1  মুসিলম, হািদস নং ৫৫৬; ১/৩৯১।  
2  মুসিলম, হািদস নং ৫৬০ব  
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যখন খানােক সামেন রাখা হয় এবং খানা সামেন উপিিত 

থােক অথবা তার সামেন খানােক েপশ করা হল, তখন  থেম 

খানা খাওয়ার কাজিট েসের েনেবব কারণ, যখন খানা খাওয়া 

েেেে েদয় এবং সালােত দােঁায় অথচ তার নফস খানার সােথ 

স�ৃ  থােক, তখন সালােত তার মেনােযাে ন� হেবব বরং 

বা�ার উপর ওয়ািজব হল, তার  েয়াজনসমূহ েশষ কের তার 

পর সালােত দােঁােব, তাোহো করেব নাব রাসূল সা�া�াহ 

আলাািহ ওয়াসা�াম আরও বেলন,  

. الاّم االة رصلوا بن قبل نه فيندؤا ، الصالة وىضا شيياحع   قّمّ ااا«
  ».عشيئ�م عن رعجلوا وال

“যখন েতামােদর সামেন রােতর সালাত ও রােতর খাওয়ার 

উপিিত করা হয়, তখন েতামরা মােিরেবর সালােতর পূেবর 

খাওয়ােরর কাজ আেে েসের নাওব েতামরা েতামােদর রােতর 

সালাত আদােয় তাোহো কেরা না”। অপর এক বণরনায় এেসেে, 

 ىت يعجلن   وال نيحعشيي فيندؤا الصالة وبقيده بىد م عشيي وبهع ااا«
  »مغه يفمغ

“যখন েতামােদর রােতর খাওয়ার সামেন রাখা হয়, আর 

সালােতর একামত েদওয়া হয়, তখন েতামরা রােতর খাওয়া িদেয় 
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শর করব খাওয়া েশষ করার পূেবর সালােতর জনয তাোহো 

করেব না”।१११

1  

২২- েপশাব ও পায়খানার েবে িনেয় সালাত আদায় করেব না:  

িনি�তভােব এ কথা বলা যায়, েকােনা বযি  যখন পায়খানা ও 

েপশাবেক আটেক েরেখ সালাত আদায় কের, তা সালােত খুশেত 

িব� ঘটায়ব এ কারেণ রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম 

পায়খানা েপশােবর েবে িনেয় সালাত আদায় করা েথেক িনেষব 

কেরেেনব হািদেস বিণরত, 

   )ىيقن وهو المجل يص� بن وسلم عليه ا  ا� ا  ُسو  ن�(

“রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম েপশাবেক আটেক েরেখ 

সালাত আদায় করা েথেক িনেষব কেরন”।११२F

2    

সুতরাং কােরা যিদ পায়খানা বা েপশােবর েবে হয়, তখন 

তার করণীয় হল, েস তার  েয়াজন েসের েনয়ার জনয বাথরেম 

                                                           
1 বুখাির ও মুসিলম; বুখাির িকতাবুল আযান, পিরে�দ: যখন খানা উপিিত হয় 

এবং সালােতর একামত েদয়া হয় তখন করনীয়  সে�। মুসিলম: হািদস 

নং ৫৫৯-৫৫৯ব   
2 াবনু মাজাহ , হািদস নং ৬১৭ব সহীহল জােম‘, হািদস: ৬৮৩২ব হােকন অথর, 

পায়খানার েবে হেল পায়খানা না কের তা আটেক রাখাব 
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যােব যিদও জামােত সালাত আদায় েুেট যায়ব কারণ, রাসূল 

সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন, 

  . »نيلالي فليبدب الصالة وقيمه الالي ي ه  بن بىد م بُاد ااا«

“যখন েতামােদর েকউ পায়খানায় েযেত চায় এবং 

সালােতর একামত হয়, তখন েস  থেম পায়খানা েসের েনেব”।११३F

1 

বরং যখন এ বরেনর েকােনা সমসযা সালােতর মাঝখােন 

েদখা েদয়, তখন েস পায়খানা বা েপশাব করার জনয সালাত 

েেেে েদেবব তারপর অজু করেব এবং সালাত আদায় করেবব 

কারণ, রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন, 

   »اةخباين يدافعه وهو وال طعيم ضةب االة ال«

“খাবােরর উপিিিতেত েকােনা সালাত েনা এবং পায়খানা 

ও েপশাবেক  িতহত করা অবিায় েকােনা সালাত েনা”।११४F

2 এ 

বরেনর  িতহত করা অবশযা সালােতর খুশ‘ খুজু িবন� কের। 
বায়ূ েচেপ রাখাও এ িনেদরেশর অমভুর ।  

 

    

                                                           
1  আবু দাউদ, হািদস: ৮৮ব সহীহল জােম‘, হািদস: ২৯৯ব  
2  মুসিলম, হািদস: ৫৬০ব 
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২৩-যখন ত�া�� হয়, তখন সালাত আদায় না করা:  

আনাস াবন মােলক েথেক বিণরত িতিন বেলন, রাসূল 

সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন, 

   »يقو  مي يعلم ىت فليغم الصالة ف بىد م نع  ااا«

“যখন েতামােদর কােরা সালােতর মেবয ত�া আেস, েস 

েযন ঘুিমেয় পেে; যতকণ না েস িক বেল তা বুঝেত পােরব 

অথরাা শেয় পেেব, যােত সালােত ঘুমােত না হয়”।११५F

1  

এখােন কারণও উে�খ করা হেয়েেব েযমন, আেয়শা 

রািদয়া�াহ ‘আনহা েথেক বিণরত, রাসূল সা�া�াহ আলাািহ 

ওয়াসা�াম বেলন, 

 فإن افوم عغه ي ه  ىت ، فل�قد يص� هو و بىد م نع  ااا«
  . »نفسه فسس  رستافم حعله يدُل ال نيع  وهو ا� ااا بىد م

যখন েতামােদর কােরা সালােত ত�া আেস, েস েযন শেয় 

পেেব যতকণ না তার ঘুম দূর হেয় যায়ব কারণ, যখন েতামােদর 

েকউ ত�া�� হেয় সালাত আদায় কের, তখন েস িক বলেব, তা 

                                                           
1  বুখাির, হািদস: ২১০ব 
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বুঝেত পাের নাব হেত পাের েস কমা চাে�, িক� েস িনেজেক 

োিল িদেয় বসেেব১১৬

1  

এ বরেনর সমসযা রােতর সালাত তথা তাহা�ুেদর মেবযও 

হেত পাের, আর েদখা েেল েদা‘আ কবুল হওয়ার সময়, না েজেন 

েস তার িনেজরা িবরো েদা‘আ কের বসলব আর যখন 

ঘুমােনার পের সালাত আদায় করার পযরা� সময় থােক, তখন এ 

হািদস ফরয সালাতেকও অমভুর  কেরব১১৭

2   

২৪- কথা বলায় ম� বা ঘুমম বযি র িপেেন সালাত আদায় 

করেব না  

কারণ, রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম তােদর িপেেন 

সালাত আদায় হেত িনেষব কেরন। রাসূল সা�া�াহ আলাািহ 

ওয়াসা�াম এরশাদ কের বেলন, 

  »التمدث وال افيئم خل  رصلوا ال«

                                                           
1  বুখাির হািদস নং ২০৯ব 
2  ফতহল বারী, িকতাবুল ওজুর বযাখযা, পিরে�দ: ঘুম হেত েজেে ওজু করা 

িবষেয় আেলাচনাব  

অথরাা ফরয সালােতও যিদ কারও ঘুম বা ত�া আেস, তেব েস েযন 

ঘুিমেয় েনয়, তেব তা হেব পযরা� সময় অবিশ� থাকা অবিায়ব নতুবা ঘুম 

তািেেয় ফরয সালাত সময়মত আদায় করেত হেবব [স�াদক] 
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“েতামরা কথায় ম� বযি  এবং ঘুমম বযি র িপেেন সালাত 

আদায় কেরা নাব১১৮

1”  

কারণ, কথায় ম� বযি  তার কথা �ারা সালাত 

আদায়কারীেক অমেনােযােী কের িদেব, আর ঘুমম বযি  �ারা 

এমন িকেু  কাশ পায় যা সালােত িব� ঘটায়ব  

আ�ামা খা�াবী রহ. বেলন, ামাম শােফয়ী ও ামাম 

আহমদ াবন হালল রহ. কথায় ম� েলাকেদর সামেন েরেখ 

সালাত আদায়েক অপে� কেরনব কারণ, তােদর কথা একজন 

মুসি�েক তার সালাত েথেক িবরত রাখেত পাের।११९F

2   

ঘুমম বযি র িপেেন সালাত আদায় করা মাক হ ও 

িনিষা হওয়া স�েকর  মাণগেলােক কতক আহেল ালম দুবরল 

আখযািয়ত কেরনব তােদর মেবয একজন ামাম আবু দাউদ; িতিন 

তার সুনােন আবু দাউেদ সালাত অবযায়, িবতেরর সালাত 

পিরে�দ ও েদা‘আ পিরে�েদ িবষয়িট উে�খ কেরনব১২০F

3 

অনু পভােব াবন হাজার রহ. তার ফাতহল বারীর শারহ বািবস 

সালাত খালফান নােয়ম, িকতাবুস সালাতব  

                                                           
1 আবু দাউদ, হািদস:৬৯৪; সহীহল জােম‘ হািদস ৩৭৫ব িতিন বেলন, হািদসিট 

হাসানব  
2 ‘আওনুল মাবুদ: ২/৩৮৮। 
3  েদখুন, ফতহল বারী, সালাত অবযায়ব  



105 

ামাম বুখাির �ীয় সহীহ �ে� ঘুমম বযি র িপেেন সালাত 

আদায় পিরে�েদ আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহার হািদস বণরনা 

কেরন, আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহা বেলন, 

 .. فماشه   معضهة ُاقدة وبني يص� وسلم عليه ا  ا� اف  ين

“আিম রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম এর িবোনায় 

শেয় থাকতাম, আর িতিন সালাত আদায় করেতনব১২১F

1  

মুসি�েক সালােত মেনােযাে েদয়া েথেক িবরত রােখ এমন 

েকােনা িবষয়  কাশ পাওয়ার আশ�া থাকেল তখনা েকবল 

মুজািহদ, তাউস ও ামাম মােলক ঘুমম বযি র িদেক সালাত 

আদায়েক মাক হ বেলেেনব১২২F

2  

আর যিদ এ বরেনর েকােনা িবষয়  কাশ পাওয়ার আশ�া 

না থােক তাহেল ঘুমম বযি র িপেেন সালাত আদায় মাক হ 

হেব নাব আ�াহা ভােলা জােননব  

 

  

                                                           
1  বুখাির, সালাত অবযায়ব 
2  েদখুন, ফতহল বারী, উে�িখত সূ�। 
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২৫- পাথর সরােনা [অনু পভােব জায়নামায িিক করার] কােজ 

বয� না হওয়া 

ামাম বুখাির রহ. মু‘আািকব রািদয়া�াহ ‘আনহ’ েথেক 

বণরনা কেরন, 

:  قي  رسجد ىيث احضاّ رسول المجل ف قي  وسلم عليه ا  ا� اف  بن
   »فواحدة فاعال كنت إن«

“রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম েসজদার জায়োয় 

পাথর পির�ার করেে, এমন এক বযি েক বেলন, যিদ এ কাজিট 

করেতা হয়, তেব একবার কর”।१२३F

1  

রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন, 

ال ندّ  ال رغه   فإن رص� وبنه ردس   ال«    »فواىدة فيعن

“তুিম সালাতরত অবিায় পাথর �শর করেব নাব আর যিদ 

করেতা চাও তেব একবার করেব”।१२४F

2  

হািদেস িনেষব করার কারণ, সালােতর খুশ ও িবনায়বণত 

অবিার েহফাযত করা, আর যােত তা �ারা ‘আমেল কাসীর’ বা 

অিতির  কাজ না হয়ব েসজদার িান যিদ সমান করার  েয়াজন 

                                                           
1  েদখুন ফতহল বারী, হািদস: ৭৯/৩ব 
2  আবু দাউদ, হািদস: ৯৪৬; সহীহল জােম‘, হািদস: ৭৪৫২ব  
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পেে তেব সালাত আর� করার পূেবরা েসিট সমান কের েনয়া 

উ�মব  

অনু পভােব সালােতর মেবয কপাল পির�ার করা, নাক 

পির�ার করা, াতযািদ উে�িখত হািদেসর আওতায় পেেবব রাসূল 

সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম মািট ও পািনর মেবয েসজদা কেরন 

এবং কপােল তার দাে পেেিেলব রাসূল সা�া�াহ আলাািহ 

ওয়াসা�াম যতবার েসজদা েথেক উিেতন ততবার িতিন কপাল 

পির�ার করেতন নাব কারণ, সালােত ম� থাকা ও মেনােযােী 

হওয়া কপােলর ময়লা পির�ার করােক ভুিলেয় েদয় এবং এ 

বরেণর কাজ েথেক িবরত রােখ। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�ার বেলন, 

   »شاال الصالة ف ان«

“িন�য় সালােত রেয়েে বয�তাব”১২৫F

1  

াবনু আিব শাাবা রহ. আবুদ দারদা রািদয়া�াহ ‘আনহ 

েথেক বণরনা কেরন, িতিন বেলন, 

  الص من جبس  منن مسمه وب  افعم حم ل بن بى  مي

                                                           
1  বুখাির ৩/৭২। 
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“আিম আমার েসজদার জায়ো েথেক পাথর পির�ার 

করােক আমার জনয লাল উেটর িবিনমেয় হেলও পে� কির নাব” 

আ�ামা কাযী আয়া� রহ. বেলন, ‘সালােত কপাল পির�ার করােক 

সালােফ সােলহীনেণ মাক হ বেলেেন’।१२६

1 অথরাা সালাত েশষ 

করার পূেবর। 

েযমিনভােব সালােত মেনােযাে ন� কের, এমন সব িবষয় 

েযগেলা আমরা উে�খ কেরিে তা হেত মুসি�েক িবরত থাকেত 

হেব, েতমিনভােব অপর মুসি�র সালােত িব� হয় ও তার 

মেনােযাে ন� কের, এমন েকােনা কাজ না করা একজন মুসি�র 

দািয়� ও কতরবযব ত�েবয রেয়েে:   

২৬- িকরাত বা সূরা পেেত িেেয় অনযেদর সালােত িড�াবর 

করেব না: 

রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন, 

 نعم�م يمفع وال ، نعمي نعم�م يؤاين فال ، ُكه مغيج ك�م ان بال«
   »احقماية ف نعض  

“সাববান! েতামােদর সবাা আ�াহর সােথ কেথাপকথন করেব 

েতামরা এেক অপরেক ক� েদেব নাব েতামরা িকরােত (অথবা 

                                                           
1  েদখুন, ফতহল বারী, নং ৩/৭৯। 
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বেলন, সালােত) এেক অপেরর িকরােতর উপর িনেজর 

আওয়াজেক উঁচু করেব না”।१२७

1 

অনয বণরনায় এেসেে,  

 »ال اهم نعم�م   نعض نيحقمآن«

“েতামােদর েকউ েযন অপর কারও উপর কুরআেনর শ�েক উা 

না কের”১২৮F

2।  

২৭-সালােত এিদক েসিদক তাকােনা েেেে েদয়া: 

আবু যর রািদয়া�াহ ‘আনহ’ েথেক বিণরত, রাসূল সা�া�াহ 

আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন, 

 فإاا ، يلتفه لم مي االره ف وهو احعبد   مقبال وجل عز ا  يزا  ال«
  » عغه انصف الفه

“যতকণ পযরম বা�া সালােত এিদক েসিদক তাকােব না, আ�াহ 

তা‘আলা েস বা�ার িদক েচেয় থােকন। অতঃপর যখন েস 

এিদক েসিদক তাকায় তখন আ�াহ তা‘আলা তার েথেক মুখ 

িফিরেয় েনন”।१२९F

3  

                                                           
1  আবু দাউদ, হািদস ২/৮৩; সহীহল জােম‘, হািদস: ৭৫২ ।  
2  ামাম আহমদ: ২/৩৬। সহীহল জােম‘: ১৯৫১ব 
3  আবু দাউদ: ৯০৯ সহীহ আবু দাউদব  



110 

সালােত এিদক েসিদক তাকােনা দুা বরেনর হেয় থােকব  

এক. অমরেক মহান আ�াহ বযতীত অনয িকেুর িদেক মেনািনেবশ 

করাব  

দুা. েচােখর �ারা এিদক েসিদক তাকােনাব উভয়  কােরর 

তাকােনাা িনিষা এবং এেত সালােতর সাওয়াব কেম যায়ব রাসূল 

সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�ামেক সালােত এিদক েসিদক তাকােনা 

স�েকর িজেজস করা হেল, িতিন বেলন, 

   »احعبد االة من الشييين ىتلسه اختالس«

এিট একিট িেনতাা, শয়তান বা�ার সালাত েথেক তা িেনতাা 

কের িনেয় যায়।१३०F

1 েয বযি  �ীয় সালােত েচাখ িদেয় ও অমর 

িদেয় এিদক েসিদক তাকায় তার দৃ�াম েস বযি র মত, যােক 

বাদশাহ তার দরবাের ডাকেল েস বাদশাহর ডােক সাো েদয় 

এবং বাদশাহর দরবাের উপিিত হয়ব আর যখন বাদশাহ তার 

সােথ কথা বলেে এবং তােক সেলাবন করেে, তখন েস বাদশাহর 

কথা না েশােন ডান ও বাম িদক তাকায়ব বাদশাহর কথার  িত 

েকান মেনােযাে না েদয়ােত েস বাদশাহ িক বলেে, তা বুঝেত 

পারেে নাব কারণ, তার অমর উপিিত েনা। এ বরেনর েলােকর 

                                                           
1 বুখাির: িকতাবুল আযান, পিরে�: সালােত এিদক েসিদক তাকােনা  সে� 

আেলাচনাব 
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সােথ বাদশাহর িক আচরণ করেব বেল েতামার বারণা? এ বযি র 

ভােেয এিটা হওয়া উিচত েয, েস আ�াহর দরবার হেত, আ�াহর 

অস�ি� ও েকাভ িনেয় িফের যােব এবং আ�াহর দৃি� হেত েস 

দূের সের যােবব এ বরেনর মুসি� কখনও েস মুসি�র সমান হেব 

না, েয বযি  সালােত আ�াহর স�ুেখ িনেজেক েপশকারী, েয 

বযি  অমের আ�াহর বে� ও মহ�েক অনুভব কের, যার সামেন 

দাঁোল তার  িত সজাে থােক, যার ফেল তার অমর আ�াহর 

ভেয় ভের যায় এবং আ�াহর জনয তার মাথা ঝুঁেক পেে; আ�াহ 

োো অনয িকেুর  িত মেনােযাে েদয়া বা েকােনা িদেক তাকােনা 

েথেক ল�া কের। তােদর উভেয়র সালাত এক রকম হেত পাের 

নাব তােদর উভেয়র সালােতর মেবয েতমন পাথরকয েযমনিট 

বেলেেন হাস সান াবন আিতায়া, “দুা বযি  একা সালাত 

আদায় করেে, অথচ তােদর উভেয়র সালােতর মেবয বযববান, 

আসমান ও জিমেনর মেবযর বযববােনর সমানব কারণ, তােদর 

একজন অমর িদেয় আ�াহর সমীেপ িনেজেক েপশ কেরেে, আর 

অপর বযি  অমেনােযােী ও োেফলব১৩১

1”  

তেব  েয়াজেনর সময়, ‘তাকােনা’েত েকােনা অসুিববা 

েনা। ামাম আবু দাউদ সাহাল াবনুল হানযািলয়যাহ  রািদয়া�াহ 

‘আনহ েথেক বণরনা কেরন, িতিন বেলন, 

                                                           
1  আ�ামা াবনুল কাােয়যেমর আল-ওয়ািবলুস সাােয়যব, পৃ: ৩৬ব   
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 يص� وسلم عليه ا  ا� ا  ُسو  فجعل - الصب  االة - نيلصالة ّ  وّ ثب (
  ).الشع  ال يلتفه وهو

“সালােতর েঘাষণা েদওয়া হেলা, অথরাা ফজেরর সালােতর 

েঘাষণা েদয়া হেল রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম সালাত 

আদায় করিেেলন এবং িতিন পাহােের চুোর িদেক 

তাকাি�েলন”। ামাম আবু দাউদ বেলন, )ُسل و�ن ُسي ب  الليل من في

)�مس الشع  ال  “রােত িতিন অ�ােরাহীেক পাহােের চুোয় 

পাহারা েদয়ার জনয পািিেয়িেেলন”। (অথরাা িতিন েসটার অবিা 

জানার জনযা তাকাি�েলন)ব আর অনু প হে�, উমামা িবনেত 

আিবল আস রািদয়া�াহ ‘আনহােক সালােত বহন করা, ‘আেয়শা 

রািদয়া�াহ ‘আনহার জনয সালাত-রত অবিায় দরজা েখালা, 

িমলার েথেক েনেম েনেম সাহাবীেদর সালাত িশকা েদয়া, সালাতুল 

কুসুেফ আেে িপেে যাওয়া, শয়তানেক েবেব রাখা ও তার েলা 

েচেপ বরা যখন েস সালাত েভে� িদেত েচ�া কের, সালােত সাপ 

ও িব�ুেক হতযা করা, সালােতর সামেন িদেয় অিতসমকারীেক 

 িতহত করা ও তার সােথ যুা করার িনেদরশ েদয়া এবং 

নারীেদরেক সালােতর মেবয হােতর তািল েদয়ার িনেদরশ  দান 

এবং সালােতর মেবয েকােনা  েয়াজনীয় াি�ত  দান করা, 

াতযািদ কাজগেলা, যা  েয়াজেনর সময় করার অনুমিত রেয়েেব 

আর যিদ িবনা  েয়াজেন সালােত এ বরেনর েকান কাজ করা 
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হেয় থােক, তাহেল তা হেব সালােত অনথরক ও িনিষা কমর করা 

েযগেলা সালােতর মেনােযােেক ন� কের এবং খুশর পিরপ�ী 

হয়ব১৩২

1  

২৮- আকােশর িদক তাকােনা হেত িবরত থাকা:  

হািদেস আকােশর িদক তাকােনা হেত িনেষব কেরেেন 

এবং যারা সালােত আকােশর িদক তাকায় তােদর হমিক েদয়া 

হেয়েেব রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন, 

   » نصن يلتدع بن ، السديي ال نصن يمفع فال الصالة ف بىد م ين ااا«

“যখন েতামােদর েকউ সালােতর মেবয থােক, েস েযন 

আকােশর িদক না তাকায়; যােত তার েচােখর আেরা িেিনেয় 

েনওয়া না হয়ব”১৩৩F

2 অপর এক বণরনায় এেসেে, রাসূল সা�া�াহ 

আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন, 

  »االرهم ف السديي ال بنصيُهم يمفعون بقوام ني  مي«

“তােদর িক হেয়েে, যারা সালােত তােদর েচাখেক 

আকােশর িদক উিায়?” অপর এক বণরনায়, “সালােত েদা‘আ 

করার সময় তােদর চকুেক আসমােনর িদক উিােনা হেত িনেষব 

                                                           
1  মাজমু‘ ফাতাওয়া: ২২/৫৫৯। 
2  আহমদ: ২৯৪/৫ব সহীহল জােম‘, হািদস: ৭৬২ব 
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করা হয়”।१३४

1 এ িবষেয় রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম 

অতযম কিিন হমিক েদন, এমনিক িতিন বেলন,  

   » بنصيُهم لخيفن بو الك عن لستهن  «

“তারা হয়, আকােশর িদক তাকােনা েথেক িবরত থাকেব, 

না হয় তােদর েচাখ িেিনেয় েনওয়া হেব”।१३५F

2  

২৯- সালােতর মেবয মুসি� তার সামেন থু থু েফলেব না: 

  কারণ, তা সালােত খুশর পিরপ�ী এবং আ�াহর সােথ 

েবআদিব। রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন, 

  .»ا� ااا وجهه قنب ل ا  نفإ وجهه قنب ل يبصق فال يص� بىد م ين ااا« 

“যখন েতামােদর েকউ সালাত আদায় কের, েস েযন তার 

সামেনর িদেক থুতু না েফেলব কারণ, যখন েকােনা বযি  সালাত 

আদায় কের, তখন আ�াহ তার েচহারার িদেকা থােকন”।१३६F

3  

রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম আরও বেলন, 

                                                           
1  মুসিলম, হািদস: ৪২৯ব 
2  ামাম আহমদ: ২৫৮/৫; সহীহল জােম‘: ৫৫৭৪ব 
3  বুখাির, হািদস: ৩৯৭ব  
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 و ربيُك - ا  يغيج فإندي ، بميمه بصقي فال الصالة ال بىد م قيم ااا« 
 عن لبصق و ، ملن يديغه عن فإن يديغه عن وال ، مصالن ف دام مي - رعيل
ُن    »فيدفغهي قدمه ره بو ، رسي

“যখন েতামােদর েকউ সালােত দােঁােব, েস েযন সামেন থুতু না 

েফেলব কারণ, েস যতকণ পযরম সালােত থাকেব, ততকণ পযরম 

েস আ�াহর সােথ কথা বলেত থােকব আর ডান িদেকও থুতু 

েফলেব না কারণ, তার ডান িদেক একজন েফেরশতা থােকব যিদ 

থুতু েফলেত হয়, তেব বাম িদেক েফলেব অথবা পােয়র িনেচ 

েফলেব, অতঃপর তা পুেত রাখেব”।१३७F

1  

রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম আরও বেলন,  

مْ  اننّ « د  ب ى 
 
يم   انا ا ب

رنهن  فن  ق 
ال  إننّهب  ا 

غ يجن  ف  ، ُب ّكهب وْ  ُ 
 
ّكهب  اننّ  ب ك ْ    ن سْغ هب  ُ  ، و  ةن

بْل   احقن
َ نّ  ف ال   ب ْْ مْ  ُ  دب ب ى 

 
، قنب ل   ب تنهن

نْ  قنبْل  �ن
ح  نْ  و  ُننن  �  ي

وْ  ر س 
 
ْه   ب

 
يْهن  ر م   »ق د 

“যখন েতামােদর েকউ সালােত দােঁােব, েস েযন সামেন থুতু না 

েফেলব আর িন�য় তার রব থােকন তার মােঝ ও তার িকবলার 

মােঝব আর েতামােদর েকউ েযন, �ীয় িকবলার িদক থুতু না 

েফেলব তেব যিদ েফলেত হয়, েস েযন বাম িদক বা তার দু’ 

পােয়র িনেচ েফেলব”১৩৮F

2  

                                                           
1 বুখাির, হািদস নং ৪১৭, ৫১৩ব  
2 বুখারী, নং ১৪১৭/৫১৩ব ফাতহল বারীব  
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আর যিদ বতরমান যুেের মত মসিজেদ জায়নামায াতযািদ িবোেনা 

থােক, তখন যিদ থুতু েফলার  েয়াজন পেে, পেকট েথেক 

একিট রমাল েবর কের, তােত থুতু েফেল তা আবার পেকেট 

েরেখ েদেবব  

৩০- সালােতর মেবয হাােক বিমেয় রাখেত েচ�া করা:  

রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন, 

م الصالة ف بىدب م رايي ّ ااا«   . »يدخل الشييين فإن استييع مي فليبمن

“যখন সালােত েতামােদর কােরা হাা আেস তখন তা যথা স�ব 

 িতহত করেবব কারণ, তােত শয়তান  েবশ কেরব১৩৯F

1” যখন 

শয়তান মানুেষর মেবয  েবশ কের, তখন মুসি�র সালােত িব� 

ঘটােত শয়তান আরও েবিশ সকম হয়ব এ োোও যখন মুসি� 

হাা েদয় তখন শয়তান হােসব  

৩১-সালাত আদােয়র সময় েকামের হাত রাখা েথেক িবরত থাকা: 

আবু হরাারা রািদয়া�াহ ‘আনহ’ েথেক বিণরত, িতিন 

বেলন, 

  )الصالة ف االختصيُ عن وسلم عليه ا  ا� ا  ُسو  ن�(

                                                           
1 মুসিলম, হািদস ৪/২২৯৩। 



117 

“রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম সালােতর মেবয 

েকামের হাত রাখা েথেক িনেষব কেরন”।१४०

1 আর হািদস উে�িখত 

‘আল-াখিতোর’ শে�র অথর, দু হাত েকামের রাখা।  

িযয়াদ াবন সািবহ আল-হানাফী েথেক বিণরত, িতিন বেলন, 

 فلدي يدل فضّ خيا�   يدل فوهعه عدم انن جغ  ال اليه
ل  ه ا قي  ا�  يغ� وسلم عليه ا  ا� ا  ُسو  و�ن الصالة ف الص 
   عغه

“আিম াবেন ওমেরর পােশ সালাত আদায় কির, আিম 

আমার হাত�য় েকামের রাখেল িতিন আমার হােতর উপর  হার 

কেরন।  খন সালাত আদায় েশষ হল, তখন বলেলন, এিট 

সালােতর মেবয এক  কার শূল। রাসূল সা�া�াহ আলাািহ 

ওয়াসা�াম এ েথেক আমােদর িনেষব করেতন”।१४१F

2  

অপর একিট মারফু হািদেস বিণরত, তােত রাসূল সা�া�াহ 

আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন, 

                                                           
1 আবুদাউদ, হািদস: ৯৪৭ব সহীহ বুখািরেত সালােত কমর করা অবযায়, 

পিরে�দ: সালােত েকামের হাত েদয়া  সে� আেলাচনাব 
2  ামাম আহমদ ১/১০৬ ও অনযানযরা। হােফয ারাকী তাখরীজুল এহায়া 

িকতােব, হািদসিটেক সহীহ বেল আখযািয়ত কেরনব েদখুন, আল-ারওয়া: 

৪/৯৪। 
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  »افيُ بهل ُاىة الخص   بن«

“েকামের হাত রাখা জাহা�ামীেদর  শািম”। আবু হরাারা 

রািদয়া�াহ ‘আনহ হেত ামাম বাাহাকী তা বণরনা কেরনব আ�ামা 

ারাকী রহ. বেলন, হািদসিটর সনেদর  কাশয কথা হে� িবশা 

হওয়া।  

৩২- সালােতর মেবয কাপে ঝুিলেয় েদয়ােক পিরহার করা  

কারণ, হািদেস বিণরত, 

  ).فين المجل يايي وبن الصالة ف السد  عن ن�(

অথরাা রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম সালােতর মেবয 

সদল তথা মাথার উপর েথেক কাপে ঝুিলেয় েদয়া ও মুখ েঢেক 

রাখা হেত িনেষব কেরনব১৪২F

1 আউনুল মাবুদ ��কার বেলন, 

আ�ামা খা�াবী রহ. বেলেেন, “সদল বলেত বুঝায়, কাপেেক 

এমনভােব েেেে েদয়া যােত মািটর সােথ েোয়১৪৩F

2।” িমরকাতুল 

মাফাতীহ িকতােব উাৃত১৪৪F

3 েয, ‘সদল’ স�ূণর িনিষাব কারণ, এিট 

অহংকােরর অমভুর । আর সালােতর রেধয সদল করা 

                                                           
1 আবু দাউদ, হািদস নং ৬৪৩ব সহীহল জােম‘, হািদস: ৬৮৮৩; এবা বেলেছন, 

হরিদসিট হরসরন।  
2 ২/৩৪৭ব 
3 িমরকাতুল মাফািতহ িকতােবর ২/২৩৬ নং পৃনায় বিণরত, সদল স�ূণর িনিষা 
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আরও েবিশ রারাতক ও িন�নীয়য় আর িনহায়ার 

�েণতা বেলন, দুা কাপে িদেয় মুিে িদেয় হাত �য়েক িভতের 

 েবশ কিরেয় রকু করা ও েসজদা করােক ‘সদল’ বেলব েকউ 

েকউ বেলন, এ বরেনর কাজ ায়াহূদীরা করতব আর েকউ েকউ 

বেলন, ‘সদল’ হল, কাপেেক মাথা অথবা কােঁবর উপর রাখা 

এবং সামেনর িদেক বা বুেকর উপর েেেে েদওয়া; ফেল মুসি� 

সালােতর মেবয কাপে যােত না পেে েস জনয কাপে িনেয় বয� 

থাকেত হয় যা সালােত খুশ‘ অবললেন িব� ঘটায় এবং খুশর 

পিরপ�ী হয়ব তেব যিদ কাপে বাবঁা থােক বা েবাতাম লাোেনা 

থােক, যােত পেে যাওয়ার স�াবনা থােক না, তখন েসটা 

মুসি�েক বয� রােখ না, ফেল তা খুশরও িবপরীত হয় নাব 

বতরমােন িকেু আি�কান ও অনযানয ব�ু বা�েবর েপাশাক ও 

তােদর পিরেবয় আমরা েদখেত পাা, তারা সালােতর মেবয তােদর 

কাপে িিক করােতা অিবকাংশ সময় বয� থােকব েদখা যায় যিদ 

পেে যায় তা উিায় আবার েুেট েেেল তার িমলায় াতযািদব এ 

িবষেয় আমােদর অবশযা সতকর হেত হেবব  

আর মুখ েঢেক রাখেত িনেষব করার কারণ স�েকর 

আেলমেণ বেলন, এেত সু�রভােব িকরাতেক পিরপূণর করা হেত 

িনেষব কের এবং পির পূণর েপ েসজদা করেত িবরত রােখব১৪৫

1  

                                                           
1 েদখুন: িমরকাতুল মাফািতহ: ২/২৩৬।   
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৩৩- চতু�দ জ�র সােথ সাদৃশয অবললন করা হেত িবরত থাকা  

আ�াহ তা‘আলা আদম সমানেক িবেশষ স�ান েদন এবং 

তােক সু�র আকৃিতেত সৃি� কেরনব সুতরাং একজন মানুষ �ীয় 

আকৃিত বাদ িদেয় েকান জ�র আকৃিত বারণ করা খুবা অনযায়ব 

আমােদরেক সালােত জ�র আকৃিত বারণ করা ও তােদর মত 

উি-বস করা হেত িনেষব করা হেয়েে। কারণ, এিট সালােতর 

মেনােযােী ও খুশ অবললেনর স�ূণর পিরপ�ী; অথবা (িনেষব 

করার কারণ হে�,) খারাপ আকৃিত বারণ একজন মুসি�র জনয 

কখেনা সমীচীন নয়ব েযমন হািদেস এেসেে, 

 احاماّ نقم عن:  ثالث عن الصالة ف وسلم عليه ا  ا� ا  ُسو  ن�(
  )الع� رإييين الواىد القيم المجل يوطن وبن السبع وافضاش

“রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম সালােতর মেবয 

িতনিট িজিনষ েথেক িনেষব কেরনব কােকর েিাকর, িহং� জ�র 

বসা ও উেটর মত একজন বযি  েকােনা একিট জায়োেক িনেজর 

জনয িনবরারণ করা”।१४६F

1 অথরাা েকােনা বযি  মসিজেদর েকােনা 

একিট িবেশষ িানেক সালাত আদােয়র জনয িনবরারণ করাব 

েযমন, উট, েস তার বসার জায়োেক পিরবতরন কের না; বরং 

                                                           
1 আহমদ: ৩/৪২৮ব 
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একা িানেক িনবরারণ কের থােক।१४७

1 অপর এক বণরনায় এেসেে 

িতিন বেলন, 

 يلفيا والفيا الك ، رإقعيي و�قعيي ، اعيك رغقمة نقمة عن نهي (
   .) العل 

“আমােক িনেষব কেরেেন, েমারেের েিাকেরর মত েিাকর 

েদয়া হেত, কুকুেরর বসার মত পা তুেল বসা হেত এবং িশয়ােলর 

মত এিদক েসিদক তাকােনা হেত”।१४८F

2  

এ পযরম েয িবষয়গেলা আেলাচনা করার সুেযাে হেয়েে তা িেল 

ঐ সব উপায়-উপকরণ, েযগেলা সালােত খুশ আনয়ন কের, যােত 

খুশ অজরন করা সহজ হয় এবং ঐ সব কারণ েযগেলা সালােত 

মেনােযাে ও খুশ ন� কের, যােত েসগেলা হেত েবঁেচ থাকা স�ব 

হয়ব    

আেলমেদর িনকট খুশর মাসআলািট গর�পূণর হওয়া ও মযরাদা 

অেনক েবিশ হওয়ার কারেণ তারা িনেচ উে�িখত িবষয়িট িনেয় 

মতামত বয  কেরনব  

                                                           
1 েদখুন, ফতহর রা�ানী ৪/৯১ব 
2  ামাম আহমাদ: ২/৩১১ব সহীহ আত-তারেীব: হািদস:  ৫৫৬ব  
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মাসআলা: েকান বযি র সালােত েবিশ ওয়াস-ওয়াসা পিরলিকত 

হেল, তার সালাত সহীহ হেব ? নািক তােক সালাত পুনরায় 

আদায় করেত হেব?   

আ�ামা াবনুল কাােয়যম রহ. বেলন:  

যিদ বলা হয়, যার সালােত খুশ উপিিত না থােক তার সালাত 

স�েকর েতামােদর মতামত িক, তার সালাতেক িবশা বরা হেব 

নািক বরা হেব নাব   

উ�ের বলা হেব, সাওয়ােবর েকে� বরা হেব নাব ততটুকু বরা 

হেব, যতটুকু েস বুঝেত পাের এবং আ�াহর করণ কেরব 

আ�ু�াহ াবন আ�াস রািদয়া�াহ ‘আনহমা েথেক বিণরত, িতিন 

বেলন,  مغهي عقله مي اال االرك من لك حس   েতামার সালাত হেত 

ততটুকুরা তুিম হকদার, যতটুকু সালাত তুিম মেনােযাে িদেয় 

আদায় করেব  

মুসনােদ একিট মারফু হািদস বিণরত, তােত রাসূল সা�া�াহ 

আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন, 

 ىت ُكعهي بو ثلاهي بو ، نصفهي اال ل �ت ي لم و ، الصالة لص� احعبد ان«
   ».عشهي نلغ
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“িন�য় বা�া সালাত আদায় কের, তার সালােতর পুেরা সাওয়াব 

পায় না বরং অেবরক সাওয়াব পায় অথবা এক তৃতীয়াংশ পায় 

অথবা এক চতুথরাংশ পায়, এভােব রাসূল বলেত বলেত এক 

দশমাংশ পযরম বলেলনব”  

আ�াহ তা‘আলা মুসি�েদর সফলতা পাওয়ােক তােদর সালােতর 

মেবয খুশ থাকার সােথ স�ৃ  কেরনব এেত  মািণত হয়, েয 

বযি  সালােত খুশ অবললন কের না, েস সফল বযি েদর 

অমভুর  হেব নাব যিদ সালােত খুশ না থাকােত পিরপূণর সাওয়াব 

পাওয়া েযত, তাহেল মুসি� সফল বযি েদর অমভুর  হেতনব 

আর দুিনয়ািব িববান অনুযায়ী যিদ সালােতর অিবকাংশ সমেয় খুশ 

থােক এবং অিবকাংশ সালাতেক বুঝেত পাের, সকেলর ঐকয 

মেতর িভি�েত তখন সালাত শা হেয় যােব এবং এ বরেনর 

সালাত পুনরায় আদায় করেত হেব নাব তেব সু�াত হল, 

সালােতর পের হািদেস বিণরত সু�াত ও িযিকরগেলা পো, যােত 

তােদর সালােতর দুবরলতা পূণরতা পায় ও কিতপূরণ হেয় যায়।   

আর যিদ সালােতর অিবকাংশ সময় খুশ না থােক এবং 

মেনােযাে না থােক, তাহেল তার সালাত পুনরায় আদায় করা 

ওয়ািজব হওয়া িবষেয় ফকীহেেণর মেবয মতিবেরাব রেয়েেব 

ামাম আহমেদর অনুসারী আ�ামা াবেন হােমদ রহ. এর মেত এ 

বরেনর সালাতেক পুনরায় আদায় করা ওয়ািজবব তাোো 
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সালােতর খুশর িববান স�েকরও ফকীহেেণর মেবয দুা রকম 

কথা পাওয়া যায়ব আর দুিট মতা আহমদ ও তার অনুসারীেদর 

মতব 

দুিট মতামত অনুযায়ী, যিদ কােরা সালােত ওয়াসওয়াসা 

 াবানয পায়, তাহেল তার সালাত পুনরায় পেেত হেব িকনা এ 

স�েকর ামাম আহমদ রহ. এর অনুসারী আ�ামা াবেন হােমদ 

রহ. সালাত পুনরায় আদায় করােক ওয়ািজব বেলনব তেব 

অিবকাংশ ফকীহেেণর মেত পুনরায় সালাত আদায় করা ওয়ািজব 

নয়ব  

তারা দলীল েদন েয, রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম 

সালােত ভুলকারীেক দুিট সাহ েসজদা করা িনেদরশ েদন, িক� 

সালাত পুনরায় পোর িনেদরশ েদন িনব রাসূল আরও বেলিেেলন, 

 لم لي ، ر ا بارم ، ر ا بارم:  فيقو  االره ف بىد م يأت الشييين ان«
   »ا�  م يدُل بن المجل يبمل ىت ، ي رم ي�ن

“শয়তান েতামােদর সালােত উপিিত হেয় তােক বেল, 

তুিম এ কথা করণ কর, তুিম এ কথা করণ কর, েয িবষয়গেলা 

েস ভুেল িেেয়িেল েসগেলা েস করণ কিরেয় েদয়ব ফেল েলাকিট 

কত রাকাত সালাত পেল তা ভুেল যায়ব”  
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তেব এ িবষেয় েকােনা মতিবেরাব েনা েয, এ বরেনর 

সালােত েকান সাওয়াব েনা; শুধ ততটুকু সাওয়াব পােব যতটুকুর 

মেবয মুসি�র অমর উপিিত থােক এবং আ�াহর আনুেতয কেরব 

েযমন রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন, 

 ، ُكعهي ، ثلاهي ، نصفهي اال ل ي�ت  ولم الصالة من لغصف احعبد ان«
  »عشهي نلغ ىت

“িন�য় বা�া সালাত আদায় কের, তার সালােতর পুেরা 

সাওয়াব পায় না বরং অেবরক সাওয়াব পায় অথবা এক তৃতীয়াংশ 

পায় অথবা এক চতুথরাংশ পায়, এভােব রাসূল বলেত বলেত এক 

দশমাংশ পযরম বলেলনব”    

আ�ু�াহ াবন আ�াস রািদয়া�াহ ‘আনহ’ বেলন, 

   »مغهي عقله مي اال االرك من لك حس «

“তুিম েতামার সালাত েথেক ততটুকুা পােব, শবু যতটুকু সালােত 

তুিম মেনােযােী িেেলব” যিদও এ বরেনর সালাতেক এ অেথর শা 

বলা যায়, েয শিরয়ত এ বরেনর সালাত পুনরায় পেেত বেল িন, 

িক� সালােতর উে�েশযর  িত লকয করেল এ সালাতেক শা 

বলা যায় নাব১৪৯F

1  

                                                           
1 মাদােরজুস সােলকীন ১/১১২ব 
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রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম েথেক িবশা হািদস বিণরত, 

িতিন বেলন, 

 أاين،ال رسدع ال ىت ، ضا  ول الشييين بدنم نيلصالة الؤان بان ااا«
 ، بقبل الاو�  قض فإاا ، بدنم نيلصالة ثّو فإاا ، بقبل الأاين قض فإاا
 ، ي رم ي�ن لم مي ، ر ا اارم ر ا اارم:  يقو  ، ونفسه المي ن  ىيم ىت
 سجدر  فلسسجد الك بىد م وجد فإاا ، ا�  م يدُل ال يمل ىت
   »جيل  وهو

“যখন মুয়াি�ন সালােতর আযান েদয়, তখন শয়তান বায়ু োেেত 

োেেত পালােত আর� কেরব যতকণ পযরম আযােনর আওয়াজ 

েশানা যােব ততকণ পযরম েস েদৗোেত থােকব আর যখন আযান 

েদয়া েশষ হয়, তখন শয়তান িফের আেসব আবার যখন 

সালােতর একামত েদয়া হয়, তখন েস আবার পলায়ন কেরব 

যখন একামত েদয়া েশষ হয়, তখন আবার িফের আেস এবং 

মানুেষর অমের িবিভ� বরেনর কু-ম�ণা েদয়ব তখন শয়তান 

মুসি�েক বল, এিট করণ কর, এিট করণ কর, তার ভুেল যাওয়া 

িবষয়গেলা শয়তান তােক তার সালােতর মেবয করণ কিরেয় 

েদয়ব ফেল েস বুঝেত পাের না েয, কত রাকাত সালাত েস 

আদায় করলব েতামােদর কােরা সালােত এ বরেনর এ সমসযা 

েদখা িদেল, েতামরা বসা অবিায় দুিট েসজদা সাহ কের েনেব”। 
ফকীহেণ বেলন, এিট এমন একিট সালাত, যােত শয়তান সালাত 
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আদায়কারীেক সালাত হেত োেফল বািনেয় েদয়ব িক� তােক 

রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম েসজদা সাহ করার িনেদরশ 

েদন, সালাত পুনরায় আদায় করার িনেদরশ েদন িনব যিদ সালাত 

বািতল হত, েযমনিট েতামরা মেন করে, তাহেল রাসূল সা�া�াহ 

আলাািহ ওয়াসা�াম সালাতেক পুনরায় আদায় করার িনেদরশ 

িদেতনব  

তারা আরও বেলন: এিট হল, েসজদা সাহ েদয়ার আসল রহসয 

বা উে�শযব অথরাা শয়তান বা�ােক সালােত ওয়াস-ওয়াসা েদয়া 

ও একজন বা�া সালােত মেনােযােী হওয়া িবষেয়  িতব�কতা 

 তির করার কারেণ তােক েসজদা সাহর মাবযেম অপমান-অপদ� 

করা। এ কারেণা রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম েসজদা 

সাহেক ‘মুরোমাতাান’ বা নােক খত  দানকারী বেল নামকরণ 

কেরনব  

আর যিদ সালাত পুনরায় আদায় করা �ারা েতামােদর 

উে�শয এ সব ফলাফল ও উপকার লাভ করা, তাহেল এটা জানা 

আবশযক েয এ সবা বা�ার উপর েসাপদর। েস যিদ চায় তা লাভ 

করেত পারেব, আর যিদ চায় েেেে িদেত পারেবব  

আর যিদ ওয়ািজব হওয়া �ারা েতামােদর উে�শয হয়, 

আমরা তােক তা করেত বাবয করব এবং সালােত খুশ েেেে 

েদওয়ার কারেণ তােক আমরা শাি� েদব এবং তার উপর সালাত 
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তযােকারীর িববান চালু করব, তাহেল আমরা েতামােদর সােথ 

েনা। এ বরেন কাজেক আমরা  �য় েদা নাব এিটা হল, 

সবরািবক �হণেযােয মত। আ�াহা ভােলা জােনন। 
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পিরিশ�  

সালােত খুশর িবষয় েকান েোট-খােটা িবষয় নয়ব এিট 

একিট বে ও গর�পূণর িবষয় এবং খুশর িবষয়িট খুবা ভয়ানক 

ও িবপদজনক। এিট তার ভােেয জুেট যােক আ�াহ তা‘আলা 

তাওফীক েদয়। আর সালােত খুশ অনুপিিত থাকা, বে িবপদ ও 

মারা�ক খারাপ কাজ। এ কারেণ রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�ার েদা‘আেত বলেতন, 

   »..ىشع ال قل  من نك بعوا ا  ار«

“েহ আ�াহ! আিম আপনার িনকট এমন অমর েথেক 

আ�য় কামনা কির, যােত খুশ েনা।”১৫০F

1  

সালােত খুশ অবললনকারীেদর িবিভ� �র রেয়েেব আর 

খুশ হল, মানুেষর আ�ার কাজব সালােত খুশ কখেনা বােে 

আবার কখেনা কেমব অেনক মানুষ আেে যােদর খুশ আসমান 

পযরম েপৗেে, আবার কতক েলাক আেে যারা তােদর সালাত হেত 

েবর হয় তারা িকেুা বলেত পাের নাব আর সালােতর মেবয মানুষ 

পাঁচিট ে�ণীেত িবভ :   

                                                           
1 িতরিমিয, হািদস ৫/৪৮৫। সহীহ সুনােন িতরিমিয: হািদস নং ২৭৬৯ব  
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এক- ঐ বযি , েয তার �ীয় আ�ার উপর অিবক 

অতযাচারী, েয সালাত আদায় করার জনয ভােলাভােব ওজু কের 

িন, সময়মত সালাত আদায় কের িন এবং সালােতর ফরয-

ওয়ািজবগেলা িিক মত আদায় কের িন।  

দুা- ঐ বযি , েয সালাত সময়মত আদায় কেরেে, 

সালােতর ফরয-ওয়ািজবগেলা িিক মত আদায় কেরেে এবং 

সু�রভােব ওজুও কেরেে, িক� েস তার অমেরর েচ�ােক 

শয়তােনর কু-ম�ণায় পেে ন� কের েফলেেব ফেল েস ওয়াস-

ওয়াসা ও িচমা-িফিকেরর সােথ সব িকেু হািরেয় েফেলেেব  

িতন- ঐ বযি , েয সালােতর রকন ও ফরয-ওয়ািজব 

সমূেহর েহফাজত কেরেে এবং শয়তােন কু-ম�ণা ও দুি�মােক 

 িতহত করেত সং�াম করেে। েস সবরদা সালােতর রেধয 
তার দশুরন শয়তােনর সােথ  েু� িল�, যােত শয়তান 

তার সালােতর েকান অংশ িেিনেয় িনেত না পােরব এ েলাকিট 

সালাত ও িজহাদ উভয় কােজ িনেয়ািজত।  

চার- ঐ বযি , েস যখন সালােত দাোয়, তখন েস 

সালােতর হক আদায় কের, আরকান-আহকাম ও ফরয-

ওয়ািজবসমূহ আদায় কের এবং তার অমর সবরদা সালােতর হক 

আদায় ও ফরয ওয়ািজবসমূহ আদােয় বয� থােক, যােত েকােনা 

িকেু েুেট না যায় এবং ন� না হয়, বরং তার িচমা েচতনা তার 
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সাবয অনুযায়ী সবসময় সালাত কােয়ম করা, সালাতেক পিরপূণর 

করা এবং সু�র করােত বযয় হয়ব েমাটকথা, আ�াহর াবাদত 

করা ও সালােতর গর� তােক সালােতর মেবয ডুিবেয় িদেয়েে।   

পাঁচ- ঐ বযি , েয যখন সালােত দাোয়, তখন েস 

অনু পা (পূেবর বিণরত  েপা) দাঁোয়ব িক� এ োোও তার 

অমেরর অবিা ও আ�াহ রা�ুল আ�ামীেনর সামেন দ�ায়মান 

হওয়ার অবিা এমন হয়, েযন েস তার অমর িদেয় আ�াহেক 

েদখেে এবং েস আ�াহর  তযক দৃি�েত আেে। আ�াহর মহ�ত 

ও তার মহে� েলাকিটর অমর েযন এেকবােরা পিরপূণরব তার 

মেন উে�ক হয়, আ�াহ েযন তােক েদখেেন, আ�াহ তােক 

 তযক করেেনব যাবতীয় ওয়াস-ওয়াসা ও িবিভ� বরেনর আশ�া 

সবা বুলায় িমেশ েেেেব এখন তার মেনর মােঝ েকবল আ�াহর 

মহ�ত ও বে� োো েকােনা িকেুা িান পাে� নাব তার ও 

তার রেবর মােঝ আর েকােনা পদরা বা দূর� রাল না, সব িকেু 

দূর হেয় েেেেব এ েলােকর মেবয ও সাবারণ সালাত আদায়কারীর 

মেবয আসমান ও যিমেনর মেবয েয বযববান রেয়েে তার েচেয়ও 

অিবক বযববান রেয়েেব এ েলাক তার �ীয় সালােত তার  ভুর 

সােথ বয�, আ�াহর দশরেন তার চকু�য় িস ।   

 থম ে�ণীর সালাত আদায়কারী, শাি� পােবব ি�তীয় 

ে�ণীর সালাত আদায়কারী, িজেজিসত হেবব আর তৃতীয় ে�ণীর 
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সালাত আদায়কারীর গনাহগেলা কমা কের েদয়া হেবব চতুথর 

ে�ণীর সালাত আদায়কারীেক সাওয়াব েদয়া হেব, আর প�ম 

ে�ণীর সালাত আদায়কারী আ�াহর কােের েলাকব কারণ, তার 

জনয সালােতর চকুর িস তার একিট অংশ িনবরািরত করা 

হেয়েেব দুিনয়ােত সালােতর কারেণ যার চকু�য় িস  হেব, 

আেখরােত আ�াহর  নকটয লাভ কের, েস বনয হেবব দুিনয়ােতও 

েসটার (আ�াহর  নকেটযর) মাবযেম তার চকু�য় িস  হেবব আর 

আ�াহর সােথ যার চকু শীতল হেব, তার সব চকু  শাম হেবব 

আর আ�াহর সােথ যার েচাখ িস  হেত পারল না, তার জীবন 

দুিনয়ােত িবষ� হেয় পেেব এবং তার না পাওয়ার য�ণায় েস 

চূণর-িবচূণর হেয় পেেবব”১৫১

1   

অবেশেষ আ�াহ রা�ুল আলামীেনর িনকট আমােদর 

িবনীত  াথরনা এা েয, িতিন েযন আমােদর সালােত খুশ অবললন 

কারীেদর অমভুর  কেরনব আর েয বযি  এ পুি�কা  তিরেত 

অংশ�হণ কেরেে, আ�াহ েযন তােক উ�ম িবিনময় েদন এবং এ 

পুি�কািট যারা পেেন, তােদর উপকার েপৗোন। আমীন, 

আলহামদু িল�ািহ রা�ুল আলামীনব সকল হামদ তথা  শংসা 

সৃি�কুেলর রব আ�াহর জনযাব   

 
                                                           
1 আল-ওয়ািবলুস সাােয়যব, পৃ. ৪০ব  
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