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সালােত িবনয়াবন হওয়ার েতি�শ উপায়
ভূ িমকা
খুশু �কশ করা গুনা ও ঘৃ ণয।
এখলােসর আলামত হল, খুশুেক েগাপন করা
খুশুর িবধা
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর হািদ েথেক খুশুর
ফিযলত এবং যারা খুশু অবল�ন করা েছেড় েদ, তােদর শাি�।
উে�িখত িবনয্ােসর আেলােক আমরা সালােত খুশু আনয়েন
উপায়গুেলা উে�খ করব।
�থমত: েয উপায়গুেলা খুশুর কারণ হয় এবং খুশুেক শি�শা
কের, তার আেলাচনা।
মাসআলা:
মাসআলা: মাসআলা: েকােনা বয্ি�র সালােত েবিশ ওয়া-ওয়াসা
পিরলিক্ষত হ, তার সালাত সহীহ হেব নািক তােক সালাত
পুনরায় আদায় করেত হেব।
পিরিশ�
3

যাবতীয় �শংসা মহান আ�াহর িযিন সম� জগেতর
�িতপালক এবং িযিন তার �ীয় িকতাব-কুরআন করীেম- এরশাদ
َ وموا ْ َ ِِّ َ� ٰنِت
ُ ُ“ ﴿ َوقআর েতামরা
কের বেলন, [٢٣٨ :﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة٢ �ِ
আ�াহর জনয্িবনীতভােব দ�ায়মান হও”। 1 িতিন সালাত স�েকর্
َ ۡ ََ ّ ٌَ َ َ َّ
َ �ٰشِ ع
আরও বেলন, [٤٥ :﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة٤ �ِ
﴿�َها لكبِ�ة ِ�َ � ٱل
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“িন�য় সালাত িবনয়ী ছাড়া অনয্েদর উপর কিঠ”। 2 আর সালাত
১F

ও সালাম নািযল েহাক মু�াকীেদর ইমাম, িবনয়ীগেণর সরদার
আমােদর নবী মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর উপর
এবং তার পিরবার-পিরজন ও সম� সাহাবীেদর উপর।
অতঃপর:
�ীেনর কাযর্গতরুকনসমূেহ মেধয বড় রুক হে� সালাত। আর
সালােত খুশ-খুযু তথা িবনয়াবনত থাকা ইসলামী শরীয়েতর একিট
মহান লক্ষয্। আ�াহর দুশমন ইবিলস আদম স�ান েক েগামর
করা ও তােদর িফতনায় জড়ােনার িবষেয় এ বেল,
َ َ
َ َۡ ّ ُّ
َ
ۡ َ
ٓ َ
ّم
�� �يۡدِي ِه ۡم َوم ِۡن خلفِ ِه ۡم َو� ۡن �يۡ َ� ٰن ِ ِه ۡم َو َعن ش َما�ِل ِ ِه ۡمۖ َو
ِ � ﴿َُ �ِ يَنَهم ِم ۢن
َ ۡ ََُ ۡ َ ُ َ
َ �كِر
[١٧ : ﴾ ]اﻻﻋﺮاف١ �ن
ِ
ِ ٰ �د أ��هم

1

সূ রা বাকারাহ, আয়াত: ২৩৮।

2

সূ রা বাকারাহ, আয়াত: ৪৫।

4

“তারপর অবশয্ই তােদর িনকট উপি�ত হ, তােদর সামেন ও
তােদর েপছন েথেক এবং তােদর ডান িদক েথেক ও তােদর বাম
িদক েথেক। আর আপিন তােদর অিধকাংশেক কৃতজ্ঞ পােব
না”। 1- �িতজ্ঞা হওয়ার কারেণ, তার সবেচেয় বড় ষড়য�
२

হল, িবিভ�ভােব মানু ষেক সালাত হেত িবরত রাখা। কুম�ণার
মাধয্েমবা�া যােত সালাত আদােয় েকান �কার তৃি� ও মজা না
পায় েস �েচ�া চালােনা, সালাত আদােয়র সাওয়াব ও িবিনময়
ন� করা। আর েযেহতু সালােত খুশ-খুযু এমন একিট ব� যা সবর্
�থম উিঠেয় েনওয়া হেব, আর আমরা েশষ জামানার মানু ষ,
েসেহতু

আমােদর

িবষেয়

হযাইফা

রািদয়া�াহু ‘আনহ’র

ভিবষয্তবাণ পুেরাপুির �েযাজয্। িতিন বেল,
، وآﺧﺮ ﻣﺎ ﺗﻔﻘﺪون ﻣﻦ دﻳﻨ�ﻢ الﺼﻼة، ول ﻣﺎ ﺗﻔﻘﺪون ﻣﻦ دﻳﻨ�ﻢ اﺨﻟﺸﻮع
ّ
ب
. و�ﻮﺷﻚ أن ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺴﺠﺪ ﻓﻼ ﺗﺮى ﻓﻴﻬﻢ ﺧﺎﺷﻌﺎ، رُّمﺼﻞٍ ﻻ ﺧ� ﻓﻴﻪ
“েতামরা েতামােদর �ীেনর িবষয়সমূ হ হেত সবর�থম খুশুেক
হারােব, আর সবর্েশষ হারােব সালাত। অেনক সালাত আদায়কারী
আেছ, তােদর মেধয্ েকােন কলয্া েনই। অিচেরই েতামরা
মসিজেদ �েবশ করেব, িক� েকােনা িবনয়াবনত সালাত

1

সূ রা আরাফ, আয়াত: ১৭।
5

আদায়কারী েদখেত পােব না। 1 সালােত কুম�ণা ও খুশু না থাকার
३

িবষয়িট মানু ষ িনেজই অনু ভব কের এবং অেনক অিভেযাগকারী
েথেক িবষয়িট েশানা যাওয়ােত িবষয়িট িনেয় আেলাচনা করার
�েয়াজন সু ��। তাই িনে�র আেলাচনািট আমার িনেজর জনয্ ও
মুসিলম ভাইেদর জনয্ উপেদ। আ�াহর িনকট �াথর্না এই ে,
আ�াহ তা‘আলা েযন এ েলখা �ারা আমােদর উপকার কেরন।
আ�াহ তা‘আলা এরশাদ কেরন,
َ
َ
َ
ۡ ۡ ََۡ َ
َ
ُ َ ّ
،١ : ﴾ ]ﻤﻟﺆﻣﻨﻮن٢ ِين ه ۡم ِ� َص�ت ِ ِه ۡم � ٰشِ ُعون
َ ٱ١ ﴿ق ۡد أفل َح ٱل ُمؤم ُِنون
[٢

ঐ সকল মুিমনরা সফল যারা তােদর সালােত িবনয়াবনত। 2
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অথর্া যারা তােদর সালােত ভীত-স�� ও �শা�। আর সালােত
‘খুশু খুয’র অথর্ই হে, �শা� থাকা, সু ি�র থাকা, ধীরতা
অবল�ন, িবন� ও গা�ীযর্তা অবল�ন। আর আ�াহর ভয় ও তাঁর
যথাযথ আ�াহ সেচতনতা বা�ােক খুশু অবল�ন করেত উৎসাহ

1

মাদােরজ আস-সােলকীন, ১/৫২১।

2

সূ রা আল মুিমনু ন, আয়াত: ১, ২।

6

েদয় এবং সাহাযয্ কে। 1 আর খুশুর �কৃত রূপ হ, মহান
५

রে�র সামেন হীন ও িবনেয়র সােথ অ�রেক দাঁড় করােনা 2।
৬

মুজািহদ রহ. েথেক বিণর্, িতিন বেলন, আ�াহ তা‘আলার বাণীَ وموا ْ َ ِِّ َ� ٰنِت
ُ ُ“﴿ َوقেতামরা আ�াহর জনয্
[٢٣٨ :﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة٢ �ِ
িবনীতভােব দ�ায়মান হও”। 3 এর মেধয্ কুনুত অথ, আ�াহর ভেয়
७F

রুক ‘, িবন� হওয়া, চক্ষুেক অব করা, সম� অ�-�তয্�েক
সংেকািচত করা 4।
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একিট কথা অবশয্ই মেন রাখেত হে, খুশুর �ানহল হৃদ, আর
খুশুরফলাফল �কােশর �ান হে� েদহ।
ব�ত মানু েষর অ�-�তয্� মেনর অনুসরণ কের থােক। সুতরাং
অলসতা বা শয়তােনর কু-ম�ণার কারেণ যখন অ�েরর মেধয খুশু
না থােক, তখন অ�-�তয্ের মাধয্েম ইবাদত বােগালামী িবন�
হেয় যায়। মানু েষর আ�া হল, রাজা আর অ�-�তয্� তার ৈসনসাম�; েযগুেলা রাজার কথাই েশােন এবং তার িনেদর্ই
বা�বায়ন কের। মন বা হৃদয় তার মািলেকর ইবাদত হারােনার
মাধয্েমযখন রাজােক ক্ষমতাচুযকরা হয় এবং েস েবকার হেয়
1

তাফসীের ইবন কাসীর ৬/৪১৪।

2

মাদােরজুস সােলকীন ১/৫২০।

3

সূ রা বাকারাহ, আয়াত: ৪৫।

4

তা‘যীমু কাদিরস সালাত ১/১৮৮।

7

যায়, তখন তার �জারাও �ংস হেয় যায়। আর েস �জাসাধারণ
হে� অ�-�তয্সমূ হ।
তেব এটা জানা আবশয্ক ে, খুশুবা িবনয়াবণত হওয়ার িবষয়িট
�কাশ করার িবষয় নয়, বরং যারাই এটােক �কাশ করেত
চাইেব তারাই েরাষানেল পিতত হেব। আর তাই বা�ার আমেলর
মেধয্ ইখলাস তথা িন�ার দাবী হে, খুশু বা িবনয়াবনত
ভাবিটেক েস েগাপন কের রাখেব।
সালােত খুশুর িবধা
হযাইফা রািদয়া�াহু‘আনহ’ বলেতন,
 ن ﺗﺮى اﺠﻟﺴﺪ:  ﻣﺎ ﺧﺸﻮع اﻨﻟﻔﺎق ﻗﺎل: ﺎ�ﻢ وﺧﺸﻮع اﻨﻟﻔﺎق ﻓﻘﻴﻞ ﻪﻟ
.ﺎﺷﻌﺎ واﻟﻘﻠﺐ ﻟيﺲ ﺨﺑﺎﺷﻊ
“েতামরা মুনােফিক খুশ‘ হেত েবঁেচ থাক। তােক িজেজ্ করা
হল, মুনােফিক খুশ‘ িক? বলল, তুিম েদহেক িবনয়াবনত েদখােব,
অথচ মন িবনয়াবনত নয়”।
আর ফুদাইল ইবন আয়া� রহ. বেলন,
.ﻳُ�ﺮه أن ﻳُﺮي الﺮﺟﻞ ﻣﻦ اﺨﻟﺸﻮع أ�ﺮﺜ مﺎ ﻲﻓ ﻗﻠﺒﻪ
“েকােনা মানু ষ তার অ�ের যতটুকু খুশু আে, বািহয্-ভােব
তার েচেয় অিধক �কাশ করােক অপছ� করা হেতা।
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 اﺨﻟﺸﻮع ﻫﺎﻫﻨﺎ،  ﺎﻓﻼن: أى ﺑﻌﻀﻬﻢ رﺟﻼ ﺧﺎﺷﻊ اﻤﻟﻨﻜﺒ� واﺒﻟﺪن ﻓﻘﺎل
. ﻻ ﻫﺎﻫﻨﺎ وأﺷﺎر إﻰﻟ ﻣﻨﻜﺒﻴﻪ، ﺷﺎر إﻰﻟ ﺻﺪره
পূ বর্সূরীেদর েকউ েকােনা এক েলাকেক েদহ ও বকেক খুব
ঝুকােনা অব�ায় েদেখ বলেলন, েহ অমুক! খুশু এখাে, তারপর
িতিন তার অ�েরর িদক ইি�ত করেলন। ওখােন নয়, এরপর
িতিন দু ’ কাঁেধর িদেক ইি�ত করেলন। 1
৯F

আ�ামা ইবনু ল কাইেয়যম রহ. ঈমানী খুশু ও মুনােফকী খুশুর মেধ
পাথর্কয্ বণর্না করেত িগেয় ব, ঈমানী খুশু হ, স�ান, বড়�,
মহ�, ভয় ও ল�া করার মাধয্েম হৃদয় আ�াহর জনয্ িবন
হওয়া। ফেল ভয়, অপমানেবাধ, ভােলাবাসা, ল�া, আ�াহর
েনয়ামতসমূ হ �তয্ক্ষ করা এ তার পক্ষ েথে আ�াহর
নাফরমানীর অনু ভূিতেত বা�ার অ�র পিরপূ ণর্ েভে� ড়েব। আর
যখন বা�ার মেধয্ এ ধরেনর অব�া ৈতির হ, তখন বা�ার
অ�র িবনয়াবনত হয়, আর অ�-�তয্ও অ�েরর সােথ সােথ
িবনয়াবনত হয়। পক্ষা�ে মুনােফকী খুশু হ, কৃি�ম ও েলাক
েদখােনা খুশ, যা শুধমা� তার অ�-�তয্ে�র েধয্ �কাশ পায়,
অ�র স�ূ ণর্ খািল। েকােন েকােনা সাহাবী এ বেল েদা‘আ
করেতন, েহ আ�াহ আিম েতামার িনকট েনফাকী খুশু েথেক

1

মাদােরজুস সােলকীন ১/৫২১।
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আ�য় চাই। তােক িজেজস করা হল, েনফাকী খুশু ি? বলল,
‘েদহ িবনয়ী েদখেব, িক� অ�র িবনয়ী নয়।’ সু তরাং আ�াহর
জনয্ িবনয় এমন বা�ােকই বলা যায়, যার কু�বৃ ি�র অনল
িনবর্ািপত হেয়েছ এবং যার অ�র েথেক েস কু�বৃি�র েধাঁয়া
িনঃসরণও ব� হেয়েছ। ফেল তার বক আেলািকত হেয়েছ এবং
েসখােন আ�াহর বড়ে�র নূ র উ�ািসত হেয়েছ। আ�াহ্র ভয় ও
মহে�র আতে� তার অ�েরর কু-�বৃ ি�সমূ হ মের েগেছ, অ��তয্ের েতজ েলাপ েপেয়েছ, তার হৃদয় আ�ার পক্ষ েথে
নািযলকৃত �শাি�র মাধয্েমআ�াহ ও তাঁর িযিকেরর িদেক ধািবত
হেয় স�ািনত ও স��িচ� হেত েপেরেছ। এভােবই েস
স�ূ ণ্রূেপ আ�াহর জনয্ িনেজর মন
র
‘মুখিবত’ বা সু ি�র কের
িনেয়েছ। ব�ত: যমীেনর মেধয্ েসটােকই ‘মুখিবত’ বলা হয় যা
ি�র ও সমান, আর তােত পািন জমা হেত পাের। অনু রূপভােব
েস অ�রই ‘মুখিবত’ যা িবনয়াবনত ও স��িচ�। েযমন েকােনা
িন� ও সমতলভূ িমর িদেক, েযিদেক পািন গড়ায় এবং তােত
অব�ান কের। আর অ�র িবনয়াবনত ও শা� হওয়ার িচ� বা
আলামত হে�, আ�াহ বড়� ও মহ� �কাশ কের আ�াহর
সামেন িনেজেক অপমান-অপদ� ও েছাট মেন কের, এমনভােব
েসজদা করা, েযন েস েসজদার পরই েস আ�াহর সােথ সাক্ষা
করেব। আর এটাই হে�, ঈমানী খুশু।পক্ষা�েঅহংকারী হৃদ,
েস েতা তার অহংকাের ল�-ঝ� িদেত থােক এবং বাড়েত থােক,
10

ফেল েস অ�র যমীেনর উঁচু অংেশর মত, তার উপর পািন
অব�ান কের না। অনয্িদে মৃতুয্র ভান করা ও েনফাকী খুশু
হে� এমন অব�ার নাম, যা কৃি�মতা অবল�েনর মাধয্ে েলাক
েদখােনার উে�েশয অ�-�তয্�েক িনয়�ণ করর মাধয্েম সৃি� হয়।
ব�ত তার অ�র কু-�বৃ ি� ও িবিভ� রকম চািহদা �ারা তরতাজা
ও যু বক। েস বািহয্ক দৃি�ে খুশু অবল�নকারী হেলও েগাপেন েস
তার শরীের ধারণ কের থােক এমন সব মােঠর িব�ু ও বেনর
িহং� জ�, েযগুেলা সব সম িশকােরর অেপক্ষায় থাে 1
১০

সালােত খুশু তখন হািসল হ, যখন তার অ�র সালােতর
জনয্ অবসর হয়। অনয্ সব িকছু বাদ িদেয় েল সালাত িনেয়ই
বয্� হয় এব সব িকছু র উপর েকবল সালাতেকই �াধানয্ েদয়।
তখন সালাত তার জনয্ �শাি� য় এবং সালাত তার েচােখর
শীতলতা আনয়নকারী হয়। েযমন, রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলেছন, “আমার েচােখর �শাি� েদওয়া হেয়েছ
সালােতর মেধয্” 2
১১

আ�াহ তা‘আলা তাঁর উ�ম বা�ােদর গুণাগ বণর্না সালােত
খুশু অবল�নকারী পুরুষ ও নােদরেক উে�খ কেরেছন এবং
1

িকতাবু র রহ, পৃ : ৩১৪, দারুল িফিক, জদর্া।

2

তাফসীের ইবন কাসীর ৫/৪৫৬; মুসনােদ আহমদ ৩/১২৮; সহীহুল জাে‘
৩১২৪।

11

িতিন জািনেয় েদন েয, তােদর জনয্ রেয়েছ ক্ষমা ও মহা িবিন
ও �িতদান। 1
১২

খুশুর উপকািরতা হল, খুশু বা�ার সালাতেক সহজ কের
েদয়। েযমন, আ�াহ তা‘আলা বেলন,
َ ۡ ََ ّ ٌَ َ َ َّ َِٰ ّ َ ۡ ّ ْ ُ َ ۡ َ
َ �ٰشِ ع
:﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة٤ �ِ
� وٱصَلوة � �َها لكبِ�ة ِ�َ � ٱل
ِ َ﴿وٱستعِينوا ب ِٱص
[٤٥
“েতামরা ৈধযর্ ও সালােতর মাধয্েম আ�াহর সাহাযয্ চাও
িন�য় সালাত িবনয়ী ছাড়া অনয্েদর জনয্ কি”। 2 অথর্াৎ
১৩F

সালােতর ক� অেনক ভারী, তেব যারা খুশু অবল�ন কে, তােদর
3

জনয্ তা ক�কর িকংবা কিঠন নয়

১৪F

সালােত খুশু একিট গুরু�পূণর্ , যা খুব �ত হািরেয় যায়
এবং যার অি�� অতয্ দু লর্। িবেশষ কের, আমােদর এ েশষ
যু গ তথা আেখির যামানায়। রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
বেলন,
«. ﺣﻰﺘ ﻻ ﺗﺮى ﻓﻴﻬﺎ ﺧﺎﺷﻌﺎ، ﻳﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﻣﺔ اﺨﻟﺸﻮع

1

সূ রা আহযাব, আয়াত: ৩৫।

2

সূ রা, বাকারাহ, আয়াত: ৪৫।

3

তাফসীের ইবেন কাসীর ১/১২৫।
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» ﻲﺷء

“এ উ�ত েথেক সবর�থম েয িজিনষিট তুেল েনয়া হেব, তা হল
সালােতর খুশু বািবনয়াবনত হওয়া। ফেল তুিম কাউেক সালােত
িবনয়াবনত েদখেত পােব না”। 1
१५

উ�ম পূ বর্সূরীেদর েকউবেলন, সালাত হল, ঐ দাসীর মত,
যা েকান বাদশাহেদর বাদশাহেক হািদয়া েদয়া হয়। সু তরাং তার
�িত েতামােদর িক ধারণা হেত পাের, েয বয্ি� েকােন
বাদশাহেক এমন একিট দাসী হািদয়া িদল, েয িকনা অ�, বিধর,
�িতব�ী, হাত পা কাটা, েরাগা, কুৎসা ও দু গর্�ম, এমনিক এমন
একিট দাসী হািদয়া িদল, েযিট মৃত, যার েকােনা �াণ েনই?
সু তরাং েতামার েকমন হেব েস সালােতর িবষয়িট যা েকােনা
বা�া হািদয়া িদল, আর েস তা �ারা আ�াহর ৈনকটয্ লাভ করেত
চাইল? অথচ আ�াহ পিব�-উ�ম, যা পিব�-উ�ম শুধু ে ব�
ছাড়া অনয িকছু িতিন কবুল কেরন না। আর েয সালােত রূ েনই
তা কখেনা পিব�-উ�ম আমল নয়। েযমন, েকােনা মৃত েগালাম

1

আ�ামা হাইসামী �ীয় রহ. মাজমাউয যাওয়ােয়দ �ে� ২/১৩৬ বেলন:
আ�ামা তাবরানী তার মু‘জামুল কাবীের হািদসিট বণর্না কেেছন। আর
হািদসিটর সনদ হাসান। হািদসিট ‘সহীহুত তারগী িকতােবও বিণর্,
হািদস নং ৫৪৩ এবং তার েলখক শাইখ আলবানী বেলন, হািদসিট িবশু�।
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যার েকােনা রহ েনই, তােক �াধীন করা েকােনা পিব� ব�েক
�াধীন করা বুঝায় না। 1
১৬

সালােত খুশুর হুক:�াধানয্�া� মত হে� েয, সালােত খুশু অবল�ন করা
ওয়ািজব। শাইখুল ইসলাম রহ. বেলন, মহান আ�াহ বেলেছন,
َ ۡ ََ ّ ٌَ َ َ َّ َِٰ ّ َ ۡ ّ ْ ُ َ ۡ َ
َ �ٰشِ ع
:﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة٤ �ِ
� وٱصَلوة � �َها لكبِ�ة ِ�َ � ٱل
ِ َ﴿وٱستعِينوا ب ِٱص
[٤٥

“েতামরা ৈধযর্ ও সালােতর মাধয্েম আ�াহর সাহাযয্ চা
িন�য় সালাত িবনয়ী ছাড়া অনয্েদর জনয্ কি”।

১৭F

2

আ�াহ

তা‘আলার এ কথা �ারা যারা সালােত খুশু অবল�ন কের না
তােদর িন�া করা �তীয়মান হয়। ... আর েকােনা ওয়ািজব েছেড়
েদওয়া িকংবা হারাম কােজ িল� হওয়ার কারেণই িন�া হেয়
থােক। যারা সালােত খুশু অবল�ন কের না তারা িনি�ত হয়া
সালােত খুশু ওয়ািজব হওয়ােক

�মাণ কের। সালােত খুশ

ওয়ািজব হওয়া আ�াহ তা‘আলা আেরকিট বাণী �ারাও �মািণত।
আ�াহ বেলন,

1

েদখুন, মাদােরজ: ১/৫২৬।

2 সূ রা বাকারাহ, আয়াত: ৪৫।
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َ
َ
َ
ۡ ۡ ََۡ َ
ُ َ ّ َ
َ
ُ َ ّ
ِين ه ۡم َع ِن
َ وٱ٢ ِين ه ۡم ِ� َص�ت ِ ِه ۡم �ٰشِ ُعون
َ ٱ١ ﴿ق ۡد أفل َح ٱل ُمؤم ُِنون
َ ُ َ َ ّ ۡ ُ َ ّ َ
َ ُ ُۡ ّۡ
ُُ ۡ ُ َ ّ َ
ج ِه ۡم
ِ  وٱَِين هم ل ِفرو٤  وٱَِين هم ِلزَك ٰوة ِ � ٰعِلون٣ ٱلَغوِ مع ِرضون
َ َ َ َ َۡ ۡ َ ۡ َ َٰٓ ّ
َ ُ َ
َ � َملُوم
ۡ ك
ُ ۡ �َ ت َ�يۡ َ�ٰ ُن ُه ۡم َإِ َّ ُه ۡم
٦ �ِ
ج ِهم أو ما مل
ِ ٰ� ِ�َ َ أز٥ �ٰفِظون
�
َ ُ ۡ ُ َ ٓ ٓ َ َ َأ
ََ
ُ َ ّ َ
ٰ َ َ� َم ِن ٱ ۡ� َت
ِين ه ۡم ِ�� ٰ َ�ٰت ِ ِه ۡم
َ وٱ٧ � َو َرا َء � ٰل ِك ُوْ� َٰ�ِك ه ُم ٱل َعادون
َ ُ َ ُ ۡ َٰ َ َ َٰ َ ۡ ُ َ ّ َ
َ
َ
ُ َ ٓ
 ُوْ� َٰ�ِك ه ُم٩ �اف ِظون
 وٱَِين هم � صل�ت ِ ِهم٨ َو� ۡه ِده ِۡم َ� ٰ ُعون
َ ُ َٰ َ ۡ ُ َ َۡ ۡ ۡ َ ُ َ َ ّ
َ ُ ۡ
[١١ ،١ : ﴾ ]ﻤﻟﺆﻣﻨﻮن١ �ون
ِ �  ٱَِين ي ِرثون ٱلفِردوس هم �ِيها١ ٱل َ� ٰرِثون
“অবশয্ই মুিমনগণ সফল হেয়ে, যারা িনজেদর সালােত
িবনয়াবনত। আর যারা অনথর্ক কথ-বাতর্ েথেক িবমুখ। আর
যারা যাকােতর েক্ষে� সি�য়। আর যারা তােদর িনজেদ ল�া
�ােনর িহফাযতকারী। তেব তােদর �ী ও তােদর ডান হাত যার
মািলক হেয়েছ, তারা ছাড়া, িন�য় এেত তারা িনি�ত হেব না।
অত:পর যারা এেদর ছাড়া অনয্েক কামনা ের, তারাই সীমা
ল�নকারী। আর যারা িনজেদর আমানতসমূ হ ও অ�ীকাের
য�বান। আর যারা িনজেদর সালাতসমূ হ িহফাজত কের। তারাই
হেব, ওয়ািরশ। যারা িফরদাউেসর অিধকারী হেব। তারা েসখােন
�ায়ী হেব”।

1
१८ F

এ আয়াতসমূ েহ আ�াহ তা‘আলা জািনেয় েদন েয, েকবল
তারাই জা�াতুল িফরদাউেসর উ�রািধকারী হেবন। এর অথর্ হে,
1

সূ রা মুিমনু ন, আয়াত: ১, ১১।
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যারা সালােত িবনয়াবনত তারা বয্তীত অনয্রা েসটার উ�রািধকা
হেত পারেব না। আর যখন �মািণত হেলা েয, সালােত খুশ‘ বা
িবনয়াবনত হওয়া ওয়ািজব; আর েসটার সােথ থােক সু ি�রতা ও
নত (িকংবা আনু গতয) হওয়া, তাহেল েয বয্ি� কােকর েঠাকেরর
মত সালাত আদায় কের, েস তার েসজদায় খুশু অবল�ন কে
িন। অনু রপভােব েয রুক েথেক মাথা উঠােলা না এবং মাথা
ঝুঁকােনার পূ েবর সু ি�রভােব দাড়ােলা না, েস সালােত শা� ভাব
আনয়ন করেত পারল না। কারণ, সু ি�র থাকাই হে�

�শা�

থাকা। আর েয বযি� সালােত সু ি�র অবল�ন কের না, েস
�শাি� অবল�ন করল না। আর েয �শাি� অবল�ন করল না,
েস সালাত তথা- রুকু ও েসজদােত খুশু অবল�ন করল না। আ
েয িবনয়াবনত অবল�ন করল না, েস অপরাধী সাবয্� ল।
সালােত িবনয়াবনত থাকা ওয়ািজব হওয়ার িবষেয় আেরকিট
�মাণ, রাসূ ল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম যারা সালােত খুশু
অবল�ন কের না তােদর ধমিক িদেয়েছন। েযমন, সালােতর মেধয্
আকােশর িদক েদখা েলাকিটেক ধমক েদন। কারণ, এটার অথর্ই
হে�, নড়া-চড়া করা, উপেরর িদক মাথা উঠােনা ইতয্ািদ সালােত
খুশু অবল�ন করার স�ূণর্ পিরপ। 1
१९

1

মাজমু‘ ফাতাওয়া ২২/৫৫৩-৫৫৮
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সালােত খুশুর ফিজলত ও খুশ েছেড় েদয়া স�েকর্ রাসূ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
،  ﻣﻦ أﺣﺴﻦ وﺿﻮءﻫﻦ وﺻﻼﻫﻦ لﻮﻗﺘﻬﻦ،» ﺻﻠﻮات اﻓﺮﺘﺿﻬﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﻰﻟ
،  وﻣﻦ لﻢ ﻳﻔﻌﻞ، اﷲ ﻋﻬﺪ أن ﻳﻐﻔﺮ ﻪﻟ

ر�ﻮﻋﻬﻦ وﺧﺸﻮﻋﻬﻦ ﺎﻛن ﻪﻟ ﻰﻠﻋ

« إن ﺷﺎء ﻏﻔﺮ ﻪﻟ و�ن ﺷﺎء ﻋﺬّﺑﻪ، ﻪﻟ ﻰﻠﻋ اﷲ ﻋﻬﺪ
“আ�াহ তা‘আলা পাঁচ ওয়া� সালাত ফরয কেরেছন, েয বয্ি�
সু �রভােব ওজু কের, ওয়া� মত সালাতগুেলা আদায় কের এবং
ভােলাভােব রুক -েসজদা কের ও খুশুেক পিরপূণর্ রূপ , তােক
ক্ষমা কের েদয়ািবষেয় আ�াহ তা‘আলা �িত�িত-ব�। আর েয
বয্ি� এগুেলা কের , তােক ক্ষমা করার বয্ের আ�াহর েকান
�িত�িত েনই। িতিন চান ক্ষমা করেব অথবা তােক আযাবশাি�- েদেবন। 1
২০ F

সালােত খুশু অবল�ন করার ফিযলত স�েকর্ রাসূল সা�া�া
আলাইিহ ওয়াসা�াম আরও বেলন,
�»ﻣﻦ ﺗﻮﺿﺄ ﻓﺄﺣﺴﻦ الﻮﺿﻮء ﺛﻢ ﺻ� ر�ﻌﺘ� ﻳُﻘﺒﻞ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺑﻘﻠﺒﻪ ووﺟﻬﻪ« ]و
ّ
ّ
 »ﻻ �ﺪث ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻧﻔﺴﻪ ﻔﺮ ﻪﻟ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ذﻧﺒﻪ« ] و� رواﻳﺔ[ »إﻻ:[رواﻳﺔ
« ﺒﺖ ﻪﻟ اﺠﻟﻨﺔ

1

আবু দাউদ, হািদস নং ৪২৫, সহীহুল জাে‘, হািদস: ৩২৪২।
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েয বয্ি� সু�র কের ওজু কে, তারপর আ�াহর িদক
মেনােযাগী হেয় আ�িরকতার সােথ দু ই রাকাত সালাত আদায়
কের, অপর বণর্না, দু ই রাকাত সালাত আদায় করেত তার
অ�র অনয্ েকান িচ�া কেরি, তার অতীেতর সম� গুনাহ মা
কের েদয়া হেব। অপর এক বণর্না, তার জনয্ জা�াত ওয়ািজব
হেয় যােব। 1
২১

সালােত খুশুর কারণসমূহ পযর্ােলাচনা কর, আমরা েদখেত পাই,
খুশুর কারণসমূহ দুই ভােগ িবভ�। �থম: েযসব কমর্গুেল
করেল সালােত খুশু পাওয়া বা অজর্ন করা যায় এবং খুশু
শি�শালী কের েসগুেলা অবল�ন করা। ি�তীয়: েযসব কমর্গুেল
খুশুর �িতব�ক হয় বা খুশুেক দুবর্ল ক ের েদয় েসগুেল
�িতহত করা। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবেন তাইিময়য্াহ র. খুশু
িবষেয় আেলাচনা করেত িগেয় িবষয়িট আরও �� কেরন। িতিন
বেলন, সালােত খুশ িবষেয় দু িট িজিনষ সাহাযয্ ের।
এক. খুশুরউপায়গুেলা শি�শলী হওয়া, আর
দু ই. খুশু �িতব�কসমূ দু বর্ল হওয়।

1

বু খাির, হািদস: ১৫৮, নাসায়ী ৯৫/১, সহীহুল জাে‘: ৬১৬৬।
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�থম �কার: খুশুর দািবসমূহ শি�শালীকরা
বা�া সালােত যা বেল, েয সব কমর্ কের তা বুঝেত েচ�া
করা, কুরআেনর আয়াতসমূ হ, িযিকর, েদা‘আ ইতয্ািদেত িচ�িফিকর করা। আর মেন মেন এ কথা বলা, েস এখন আ�াহর
সামেন দাঁিড়েয়েছ, আ�াহর সােথ কথা বলেছ, আ�াহ তােক
েদখেছ। কারণ, মুসি� যখন সালােত দাড়ায় তখন েস আ�াহর
সামেন দাড়ায় এবং আ�াহর সােথই কথা বেল, আর কােরা সােথ
নয়।
আর ইহসান: «  ﻓﺈن لﻢ ﺗ�ﻦ ﺗﺮاه ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮاك، » أن ﺗﻌﺒﺪ اﷲ ﻛﺄﻧﻚ ﺗﺮاه
“তুিম এমনভােব ইবাদত করেব, েযন তুিম তােক েদখছ, আর
যিদ তুিম তােক না েদখ, িতিন অবশয্ই েতামােক েদখেন”।
অতঃপর, যখন বা�া সালােতর মজা ও �াদ �হণ করেব, তখন
সালােতর িদক তার েঝাঁক আরও েবিশ গুরু�পূণর্ হেয় দাঁড়।
আর এিট ঈমােনর শি� অনু যায়ী হেয় থােক।
আর ঈমানেক শি�শালী কের এমন উপকরণ অসংখয্। এ কারেণ
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেতন,
ّ
«  وﺟﻌﻠﺖ ﻗﺮة ﻋﻴ� ﻲﻓ الﺼﻼة،  ﻟنﺴﺎء واﻟﻄﻴﺐ: ﺐ إﻲﻟَ ﻣﻦ دﻧﻴﺎ�ﻢ
»
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“েতামােদর দু িনয়ার কেয়কিট িজিনষ আমার িনকট ি�য় করা
হেয়েছ: নারী ও খুশবু। আর সালাতেক আমার চক্শীতলকারী
করা হেয়েছ”। অপর হািদেস বিণর্ত িতিন বেল,
«»أرﺣﻨﺎ ﺑﺎلﺼﻼة ﻳﺎ ﺑﻼل
“েহ িবলাল, সালােতর মাধয্েম আমােক শাি� দা”। িতিন এ কথা
বেলন িন সালাত হেত আমােক মুি� দাও।
ি�তীয়ত: �িতব�কতা দূ র করা:
মানু েষর অ�র অনথর্ক কােজ িচ�া করার কারেণসালাত
েথেক অমেনােযাগী হেয় যায়, তাই তা �িতহত করেত েচ�া
করা। েয সব উপকরণ সালােতর উে�শয্েথেক দূ ের সিরেয় েদয়,
েসগুেলার বয্াপাে িচ�া-ভাবনা করা। আর এ বয্াপাের মানুেষর
অব�ান িভ� িভ�। কারণ, যতেবিশ সে�হ ও কু-�বৃ ি� মানু েষর
মেধয্ দানা বাঁেধ েস ততেবিশ ওয়াস-ওয়াসা তথা ি�ধা-�ে�
ভুগেত থােক। আর অ�র যখন েকােনা ব�েক মহ�ত কের
তখন তা পাওয়ার জনয্ েস ঘুের েবড়া, অনু রূপভােব যখন েস
েকান িকছু েক অপছ� কের, তখন তা �িতহত করেত েস সবর্দা
েচ�া চালায়।

1

1
२२F

মাজমু‘ ফাতাওয়া: ৬০৬-৬০৭।
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উে�িখত ে�ণী িবনয্াস অনুযায়ী িনে� আমরা সালােত খুশুর িকছ
উপকরণ উে�খ করব:
�থমত: েয সব উপকরণগুেলা অবল�ন করে সালােতর মেধয্
খুশ-খুযু েটেন আেন এবং শি�শালী কের েসগুেলার বয্াপাে
য�বান হওয়া।
এ ধরেনর উপকরণ অেনক রেয়েছ, েযমন:(১) সালাত আদােয়র জনয্ ��িত �হণ কর ও ৈতির থাকা:
সালাত আদােয়র জনয্ ��িত কেয়ক ভােব হে পাের মুয়াি�েনর সােথ আযােনর শ�গুেলা বল।
 আযােনর পর েদা‘আ পড়া آت �ﻤﺪا الﻮﺳﻴﻠﺔ واﻟﻔﻀﻴﻠﺔ، رب ﻫﺬه اﺪﻟﻋﻮة اﺘﻟﺎﻣﺔ والﺼﻼة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
"ﻌﺜﻪ اﻤﻟﻘﺎم اﻤﻟﺤﻤﻮد اﺬﻟي وﻋﺪﺗﻪ
“েহ আ�াহ, এ পিরপূ ণর্ আ�ান ও �িতি�ত সালাের
আপিনই রব। আপিন মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােক
দান করন সবর্ উ�ম মাধয্ম ও মহান মযর্াদা। আপিন তােক
েপৗছান ঐ �শংিসত �ােন যার �িত�িত আপিন তােক
িদেয়েছন।
 আযান ও ইকামেতর মােঝ েদা‘আ করা।
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 সু �র কের ওজু করা।
 ওজুর শুরুেত িবসিম�াহ ব।
 ওজুর পের েদা‘আ এ েদা‘আ পড়া.أﺷﻬﺪ أن � إ ﻻ اﷲ وﺣﺪه ﻻ ﺮﺷ�ﻚ ﻪﻟ وأﺷﻬﺪ أن ﻤﺪا ﻋﺒﺪه ورﺳﻮﻪﻟ
.() اﺟﻌﻠ� ﻣﻦ اﺘﻟﻮاﺑ� واﺟﻌﻠ� ﻣﻦ اﻤﻟﺘﻄﻬﺮ�ﻦ
“আিম সাক্ষয্ ি, একমা� আ�াহ ছাড়া েকােনা হ�
ইলাহ েনই, তাঁর েকােনা শিরক েনই। আর আিম আরও সাক্ষ
িদি�, মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ম তাঁর বা�া ও
রাসূ ল। েহ আ�াহ! আপিন আমােক তাওবাকারীেদর অ�ভুর্�
করু এবং পিব�তা অজর্নকারীেদর অ�ভুর্�রু”।
 িমসওয়ােকর বয্াপাের যথাযথ গুরু� � করা, আর
তা হে�, মুখেক পির�ার-পির�� করা, যা �ারা
একটু পের সালােতর মেধয্ কুরআন িতলাওয়ত করা
হেব। কারণ, হািদেস বিণর্, রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলন,
«»ﻃﻬﺮوا أﻓﻮاﻫ�ﻢ لﻠﻘﺮآن
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অথর্া েতামরা েতামােদর মুখেক কুরআেনর জনয্
পির�ার কর। 1
২৩

 সু �র ও পির�ার েপাশাক পিরধান করা। এ িবষেয়
আ�াহ তা‘আলা বেলন,
ُ ََ ْ ُ ُ َ َ َ ٓ ََٰ
ۡ َ ّ ُ ِند
َ � ۡم ع
[٣١ :ج ٖد﴾ ]اﻻﻋﺮاف
﴿ ۞�ب ِ� ءادم خذوا زِ�نت
ِ � مس
ِ
“েহ আদম স�ান, েতামরা েতামােদর েসৗ�যর্ে
�েতয্ক সালােতর সময় �হণ ক”। 2 আ�াহ রা�ু ল
२४F

আলামীেনর সামেন দাঁড়ােনার সময় েসৗ�যর্ অবল�ন
করা অিধক গুরু�পূণর্। স, পির�ার ও সু �াণ যু �
কাপড় পিরধান করার কারেণ মানু েষর অ�ের খুিশর
উে�ক হয়। যা ঘুেমর েপাষাক বা কােজর েপাষাক
�ারা অিজর্ত হয় না।
 অনু রূপভােব সতর ডাকর মাধয্েম ��িত েনওয়।
 সালােতর �ােনর পিব�তার বয্াপাের িনি�ত হওয়া।

1

বাযযার রহ.। িতিন বেলন, আলী রা. হেত এ সনেদর েথেক উ�ম আর েকান
বণর্না আিম জািন না। েদখুন: কাশফুল আসতার। আ�ামা হাইসামী রহ.
বেলন, হািদসিটর বণর্নাকারীগণ িনভর্রেযা, পৃ : ২/৯৯, আ�ামা আলবানী
রহ. বেলন, হািদসিটর সনদ উ�ম, েদখুন: আল-আহািদসু স সাহীহা: পৃ :
১২১৩।

2

সূ রা আ‘রাফ, আয়াত: ৩১।
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 আেগ আেগ সালােত উপি�ত হওয়া।
 সালােতর অেপক্ষায় বেস থা।
 সালােতর কাতার েসাজা করা, মাঝখােন েকােনা ফাঁক
না থাকা, কারণ কাতােরর মধয্� ফাঁকগুেলােত শয়তা
ঢুেক পেড়।
২- সালােত ি�রতা অবল�ন:
হািদেস বিণর্,
()ﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﻄﻤﻦﺌ ﺣﻰﺘ ﻳﺮﺟﻊ ﻞﻛ ﻋﻈﻢ إﻰﻟ مﻮﺿﻌﻪ
“রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম ি�রতা অবল�ন
করেতন, এমনিক তার �িতিট অ�-�তয্� -�ােন িফের েযত।

1
२५F

রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম সালােতভুলকারী সাহাবীেক
এ িবষেয় অথর্াৎসালােত ি�র থাকেত আেদশ েদন। িতিন তােক
বেলন,
«» ﺗﺘﻢ ﺻﻼة أﺣﺪ�ﻢ ﺣﻰﺘ ﻳﻔﻌﻞ ذلﻚ

1

আ�ামা আলবানী রহ. সালােতর ��িত িকতােব হািদসিটর সনদেক সহীহ
বেল আখয্ািয়ত কের। পৃ : ১৩৪। আ�ামা ইবেন খুযাইমাহ রহ এর
িনকটও হািদসিট িবশু�। েযমনিট উে�খ কের, হােফয ইবেন হাজার রহ.
ফতহুল বারীেত। েদখু, পৃ : ২/৩০৮।
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“েতামােদর কােরা সালাত িবশু� হেব ন, যতক্ষণ না ে এ
কাজগুেলা না করে”। 1
२६

আবু কাতাদাহ রািদয়া�াহু ‘আনহ’ েথেক বিণর্, রাসূ ল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
 ﻴﻒ �ﺮﺴق:  ﻗﺎل ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ، » اﻨﻟﺎس ﺮﺳﻗﺔ اﺬﻟي �ﺮﺴق ﻣﻦ ﺻﻼﺗﻪ
« »ﻻ ﻳﺘﻢ ر�ﻮﻋﻬﺎ وﻻ ﺳﺠﻮدﻫﺎ: ﺻﻼﺗﻪ « ﻗﺎل
“সবেচেয় িনকৃ� েচার, েয সালােত চুির কের। সাহাবীগণ
িজেজস করেলন, েহ আ�াহর রাসূ ল! সালােত কীভােব চুির কের?
িতিন বলেলন, রুক -েসজদােক পিরপূ ণর্ভােব আদায় কের ন”।

2
२७F

আবু আ�ু �াহ আল-আশ‘আরী রািদয়া�াহু ‘আনহ’ েথেক
বিণর্, রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
ّ »ﺜﻞ اﺬﻟي ﻻ
 ﻣﺜﻞ اﺠﻟﺎﺋﻊ ﻳﺄ�ﻞ اﺘﻟﻤﺮة،  و�ﻨﻘﺮ ﺳﺠﻮده، ﻳﺘﻢ ر�ﻮﻋﻪ
« ﻻ ﻳﻐﻨﻴﺎن ﻋﻨﻪ ﺷيﺌﺎ، �اﺘﻟﻤﺮﺗ
“েয বয্ি� পিপূ ণর্রূেপ রু কু কের না এবং েসজদ
েঠাকর েদয়, তার দৃ �া� ক্ষুধাতর্ বয্ি�, েয শুধু একিট বা
দু িট েখজুর খায় যা তার েকােনা কােজ আেস না”। 1
२८F

1

আবু দাউদ, হািদস নং ৫৩৬, ৮৫৮।

2

আহমদ ও হােকম, হািদস: ১/২৯ এবং সহীহুলজােম‘, হািদস: ৯৯৭।
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েয েকউ সালােত ধীর-ি�রতা অবল�ন করেব না, তার �ারা খুশু
স�ব নয়। কারণ, সালােত তাড়া-হুড়া কর, সালােতর খুশুেক ন�
কের। আর কােকর মত েঠাকর েদয়া সালােতর সাওয়াবেক ন�
কের।
(৩) সালােতর মেধয্ মৃতুয্েক �রণ ক:
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
 ﻓﺈن الﺮﺟﻞ إذا  اﻤﻟﻮت ﻲﻓ ﺻﻼﺗﻪ ﺤﻟﺮيّ أن �ﺴﻦ، »ﻛﺮ اﻤﻟﻮت ﻲﻓ ﺻﻼﺗﻚ
ّ
« وﺻﻞ ﺻﻼة رﺟﻞ ﻻ ﻳﻈﻦ أﻧﻪ ﻳﺼ� ﻏ�ﻫﺎ، ﺻﻼﺗﻪ
“তুিম েতামার সালােত মৃতুয্েক �রণ ক, কারণ, যখন
েকােনা বয্ি� সালােত মৃতুয্ে ক �রণ ক, তখন েস তার
সালাতেক সু �রভােব আদায় কের এবং েস ঐ বয্ি�র মত
সালাত আদায় কের, েয ধারণা কের েয, এিট তার জীবেনর েশষ
সালাত, আর েকান সালাত আদােয়র সু েযাগ েস পােব না”।

1

2
२९F

কবীর �ে� আ�ামা তাবরানী ৪/১১৫, সহীহল জােম‘েত হািদসিটেক হাসান
বলা হেয়েছ।

2

আ�ামা আলবানীর িসলিসলাতুস সাহীহা, হািদস: ১৪২১। আ�ামা সু য়ুতী
বেলন, হােফজ ইবেন হাজার হািদসিটেক সহীহ বেল আখয্ািয়ত কেরন।
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এ িবষেয় আরও একিট হািদস বিণর্, যােত রাসূ ল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আবু আইয়ুব আনসারীরািদয়া�াহু
‘আনহেক বেলন,
ّ
«» ﻗﻤﺖ ﻲﻓ ﺻﻼﺗﻚ ﻓﺼﻞِّ ﺻﻼة مﻮدِع
“যখন তুিম সালাত আদােয় দাঁড়ােব, তখন তুিম িবদায়ী
সালাত তথা েতামার জীবেনর েশষ সালাত েযভােব আদায় করেত
েসভােব সালাত আদায় কর”। 1 অথর্া এমন েলােকর সালােতর
३०F

নয্ায় েয মেন করেছ েয েস আর েকােনা সালাত আদায় করার
সু েযাগ পােব না। আর যিদ মুসি�েক মরেতই হেব, তাহেল
েকােনা সালাত েতা তার জনয্ েশষ সালাত হেব, সু তরাং তার
উিচত হেব েয সালােত েস আেছ েসটােত খুশ‘ অবল�ন করা,
েকননা, েস জােন না হেত পাের এটাই তার জনয্ েসই েশষ
সালাতিট।
(৪) সালােত িতলাওয়াত কৃত আয়াত ও েদা‘আসমূ েহর অেথর্র
মেধয্ িচ�া করা এবং তােত �ভািবত হওয়:
আ�াহ তা‘আলা কুরআনেক অবতীণর্ কেরেছ িচ�াগেবষণার করার জনয্। আ�াহতা‘আলা বেলন,

1

আহমদ, হািদস: ৫/৪১২। সহীহুল জাে‘েত হািদস নং ৭৪২।
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ّ
َ َ ْٓ ُّ َ ٞ ََٰ ُ َ َۡ ُ َٰ ۡ َ َ ٌ َٰ
َ َ�َِتَذَكَ َر أ ُ ْولُوا ْ ٱ ۡ�َ ۡل
ٰ
ٰ
﴾٢ ب
�
ۦ
ِ
ه
ت
�ا
﴿كِ�ب أنزل�ه إِ�ك م�رك َِد ّبَروا ء
ِ
ِ
[٢٩ : ]ص

“আমরা েতামার �িত নািযল কেরিছ, এক বরকতময়
িকতাব, যােত তারা এর আয়াতসমূ হ িনেয় গভীরভােব িচ�া কের
এবং যােত বুি�মানগণ উপেদশ �হণ কের”। 1
৩১F

আর িচ�া করা তখন স�ব হেব, যখন কুরআন েথেক যা
িতলাওয়াত করেছ তার অথর্ জানা থাকেব। তখন েস কুরআেন
অেথর্র মেধয্ িচ�া কর, তার েচাখ েথেক অ� িনগর্ত হেব এবং
েস কুরআন �ারা �ভািবত হেব। আ�াহ তা‘আলা বেলন,
َ ْ ّ َۡ ۡ َّ َ ْ ُ ّ ُ َ َ ّ َ
ٗ ُ ٗ
:﴾ ]اﻟﻔﺮﻗﺎن٧ ِرُوا َعل ۡي َها ُص ّما َو� ۡم َيا�ا
َ ت ر� ِ ِهم لم
ِ ٰ �� ﴿وٱَِين إِذا ذكِروا
[٧٣

“আর যারা তােদর রেবর আয়াতসমূ হ �রণ কিরেয় িদেল অ� ও
বিধরেদর মত পেড় থােক না”। 2 এেত কুরআেনর বয্াখয জানার
৩২F

গুরু� �� হয়। আ�ামা ইবেন িরর রহ. বেলন, “েয কুরআন
পেড় অথচ কুরআেনর বয্াখয জােন না, তার িবষেয় আিম অবাক
হই, েস িকভােব কুরআন িতলাওয়ােত মজা পায়।” 3 সু তরাং,
৩৩F

1

সূ রা সাদ, আয়াত: ২৯।

2

সূ রা আল-ফুরকান, আয়াত: ৭৩।

3

মুকা�ামাতু শাইখ মাহমূ দ শােকর িল তাফসীর তাবারী, ১/১০।
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একজন িতলাওয়াতকারীর জনয্ গুরু�পূণর্ িবষ, েস
িতলাওয়ােতর সােথ সােথ কুরআেনর তাফসীর জানার �িত
িবেশষ দৃ ি� েদেব। যিদ িব�ািরত স�ব না হয়, কম পেক্ষ সংিক
তাফসীেরর িকতাবগুেলা অধয্য়ন করেব। মন, আ�ামা শাওকানী
রহ. এর তাফসীর েথেক গৃহীত আল-আশকােরর যু বদাতুত
তাফসীর, আ�ামা সা‘দীর ‘তাইিসরুল করীির রহমান ফী
তাফসীের কালািমল মা�ান’। তাও যিদ স�ব না হয়, কুরআেন
কিঠন শ� িবষেয় আ�ামা আ�ু ল আিজজ আস-সাইরওয়ান
িকতাব েযমন, ‘আল মু‘জামুল জােম‘ িল গরীিব মুফরাদািতল
কুরআন’। কারণ, িতিন এ িকতােব, কুরআেনর অপিরিচত শ�
িবষেয় রিচত চারিট িকতাবেক এক� কেরেছন।
আর কুরআেনর আয়াতসমূ েহ িচ�া করার িবষেয় েয িজিনষিট
েবিশ উপকারী তা হল, কুরআেনর একিট আয়াতেক বার বার
িতলাওয়াত করা। এিট িফিকর করেত এবং দৃ ি� আকষর্ণ করেত
অিধক সহায়তা কের। রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এরূ
করেতন। হািদেস বিণর্ত ে, একবার রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম পুেরা রাত এক আয়াতেক বার বার িতলাওয়াত করেত
থােকন। 1 আয়াতিট িছল,
৩৪

1

ইবনু খুযাইমা ১/২৭১, আহমদ ৫/১৪৯। শাইখুল আলবানীর িসফাতুস
সালাত, পৃ : ১০২।
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ّ ُ
ّ َإ
َ ّ َ ۡ ۡ َ ُ ۡ َإ
ُ
َ َك أ
ُ �ك
ُ نت ٱ ۡل َعز
َ ۡ �ز ٱ
﴾١ ِيم
َ﴿إِن � َعذ ِۡ� ُه ۡم ِ�َ ُه ۡم ع َِباد َك ۖ �ن �غفِر لهم ِن
ِ
[١١٨ :]ﻤﻟﺎﺋﺪة
“যিদ তুিম তােদর শাি� দাও তেব তারা েতামার বা�া। আর যিদ
তুিম তােদর ক্ষমাের দাও, তুিম িন�য় মহাপরা�মশীল ও
�জ্ঞা”। 1
३५F

অনু রূপভােব কুরআেনর আয়ােত িচ�া করার উপর েয িজিনষিট
সহায়ক হয়, তা হল, আয়াত পড়ার সােথ সােথ তা বা�বায়ন
করা। েযমন, হািদেস বিণর্, হযাইফা রািদয়া�াহু‘আনহ’ বেলন,
 إذا مﺮ ﺑﺂﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ �ﺴبﻴﺢ ﺳﺒﺢ، ﻘﺮأ مﺴﺮﺘﺳﻼ..ﺻﻠﻴﺖ ﻣﻊ رﺳل اﷲ ذات ﻴﻟﻠﺔ
و إذا مﺮ �ﺴﺆال ﺳﺄل و إذا مﺮ ﺑﺘﻌﻮذ ﺗﻌﻮذ
“এক রােত আিম রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর সােথ
সালাত আদায় কির, িতিন সালােত খুব েথেম েথেম পড়িছল, যখন
েকান তাসবীহ িবিশ� আয়ােতর িতলাওয়াত করেতন, তখন
তাসবীহ পড়েতন, েকান চাওয়ার আয়াত িতলাওয়াত করেতন
তখন আ�াহর িনকট চাইেতন এবং আ�েয়র আয়াত িতলাওয়াত
করেল, আ�য় চাইেতন”। 2 অপর এক বণর্না, িতিন বেলন,
३६F

1
2

সূ রা মােয়দা, আয়াত: ১১৮।
মুসিলম, হািদস: ৭৭২।
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 و إذا مﺮ ﺑﺂﻳﺔ،  ﻓﺎﻜن إذا مﺮ ﺑﺂﻳﺔ رﻤﺣﺔ ﺳﺄل، ﺖ ﻣﻊ رﺳﻮل اﷲ ﻴﻟﻠﺔ
. و إذا مﺮ ﺑﺂﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺗ��ﻪ ﷲ ﺳﺒﺢ، ﻋﺬاب ﺗﻌﻮذ
“এক রাত আিম রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর সােথ
সালাত আদায় কির, যখন েকােনা রহমেতর আয়াত পড়েতন,
আ�াহর কােছ রহমত চাইেতন, আর যখন আযােবর আয়াত
পড়েতন তখন আযাব েথেক মুি� চাইেতন। আর যখন এমন
েকােনা আয়াত পড়েতন, যােত আ�াহর পিব�তা রেয়েছ তখন
িতিন তাসবীহ পড়েতন”। 1 তেব বণর্নািট এেসেছ িকয়ামুল লাইল
३७F

বা রােতর নফল সালােত দ�ায়মান হওয়ার সমেয়।
وﻗﺎم أﺣﺪ ﺼﺤﺎﺑﺔ ــ وﻫﻮ ﻗﺘﺎدة ﺑﻦ اﻨﻟﻌﻤﺎن رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ــ الﻠﻴﻞ ﻻﻳﻘﺮأ
إﻻ )ﻗﻞ ﻫﻮ اﷲ أﺣﺪ( ﻳﺮددﻫﺎ ﻻ ﻳﺰ�ﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ
একজন সাহাবী- �াতাদাহ ইবন নু ‘মান রািদয়া�াহু‘আনহসারা রাত সালােত শুধু সূরা এখলাস পাঠ কেরন। এ সূরা ছাড়া
আর েকােনা সূ রা িতিন পেড়ন িন। 2
৩৮F

আর সা‘ঈদ ইবন উবাইদ আত-তাঈ রহ. বেলন, আিম
সাঈদ ইবন জুবাইরেক রমাদােন ইমামিত করেত েদেখিছ, িতিন
শুধ িনে�া� আয়াতিট বারবার েতলাওয়াত করেলন,
1

তা‘যীমু কাদিরস সালাত ১/৩২৭।

2

বু খাির, ৯/৫৯; আহমাদ, ৩/৪৩।
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ۡ َ ٓ
َ َ َ
َ َ
َ ۡ ْ ُّ َ ّ
ِ إِذ٧ ب َو� ِ َما أ ۡر َسل َنا بِهِۦ ُر ُسل َناۖ ف َس ۡوف َ� ۡعل ُمون
ِ ٰ�ِ﴿ٱَِين َذَبوا ب ِٱلك
م
َ َ ُۡ ّ
َ ُ َ ۡ ُ ُ َٰ ّ َ ۡ ٰ َ ۡ َ ٓ ُ َٰ ۡ َ ۡ
َ ۡ  ِ� ٱ٧ ون
ج ُرون
� ِمي ِم ُ َّ ِ� ٱَارِ �س
ٱ�غ�ل ِ� أع�قِ ِهم وٱسَ�سِل �سحب
- [٧٢ ،٧٠ :﴾ ]ﻏﻓﺮ٧

“যারা িকতাব এবং আমার রাসূ লগণেক যা িদেয় আিম ে�রণ
কেরিছ, তা অ�ীকার কের, অতএব তারা শী�ই জানেত পারেব।
যখন তােদর গলেদশ েবড়ী ও িশকল থাকেব, তােদরেক েটেন
িনেয় যাওয়া হেব, ফুট� পািনেত, অত:পর তােদরেক আগুেন
েপাড়ােনা হেব।”

1
৩৯F

কােসম রহ. বেলন, আিম সা‘ঈদ ইবন জুবাইর রহ. েক
এক রাত সালাত আদায় করেত েদেখিছ, িতিন িনে�া� আয়াতিট
পঁিচশ বার েতলাওয়াত কেরন,
َ ُ ۡ َ َ َ ّ
ْ ُّ
ۡ َ ّ ُ ٰ ّ �ََ ّ م ّ ُو
َ
ُ
� ت َوه ۡم
َ ُ �ف ٖس َا كسب
َُ َِۖ﴿ َوٱَقوا يَ ۡو ٗما ت ۡر َج ُعون �ِيهِ إِ� ٱ
َ َ ۡ
- [٢٨١ :﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة٢ ُ�ظل ُمون
“আর েতামরা েসিদেনর ভয় কর, েযিদন েতামােদরেক আ�াহর
িদেক িফিরেয় েনয়া হেব। অতঃপর �েতয্ক বয্ি�েক েস য

1

সূ রা গােফর, আয়াত: ৭০,৭২।
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উপাজর্ কেরেছ, তা পুেরাপুির েদয়া হেব। আর তােদর জুলুম
করা হেব না।” 1
৪০

কাইস নামক এক বয্ি� যার উপািধ আবু আ�ু�া, িতিন বেলন,
একরাত আিম হাসান রািদয়া�াহু‘আনহর িনকট রাত যাপন কির,
িতিন রােত সালাত আদায় করার জনয্ দ�ায়মান হন এবং েভার
ْ ّ
َ ُۡ َ ّ َ
পযর্� এ আয়া- [١٨ :﴾ ]ﻨﻟﺤﻞ١ َعُدُوا ن ِۡع َمة ٱَِ � � ُصوها
﴿�ن
“যিদ েতামরা আ�াহর েনয়ামতসমূ হ গণনা করেত থাক, তেব
2
গণনা কের েশষ করেত পারেব না”। বার বার পড়েত থােকন।
४१F

তারপর যখন সকাল হল, আমরা বললাম, েহ আবু সা‘ঈদ! আপিন
সারা রাত এ আয়াত েকন িতলাওয়াত করেলন? িতিন বলেলন, এ
আয়ােত আিম উপেদশ পাই। আিম েযিদেক েচাখ তুিল ও েচাখ
িফরাই েস িদেক েকােনা না েকােনা েনয়ামত েদখেত পাই। আর
আ�াহর েয েনয়ামত জানা যায় না, তার পিরমাণ অসংখয্ 3
৪২F

হারন ইবন রুবাব আল উসাইিদ র. রােত যখন তাহা�ু েদর
সালাত আদােয়র জনয্ দাঁড়ােত, তখন কখনও কখনও িতিন
সকাল পযর্� এ আয়া-

1

বাকারাহ, আয়াত: ২৮১।

2

সূ রা নাহাল আয়াত: ১৮।

3

আ�ামা কুরতবী রহ. এর তাযিকরাহ, পৃ : ১২৫।
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َ َ ْ ُ ۡ ٰ َ َ ۡ َرَى
َ َ َ ْ ُ ََ
َ
َ ُ ََ ّ
َ � ّذ
ت َر ّ� ِ َنا
ٓ إِذ ُوق ِفوا � ٱَّارِ �قالوا � ٰل ۡيت َنا ُرَدُ و� ن
﴿ولو
ِ ٰ �� ِب
ۡ
َ ُ ََ
َ ون م َِن ٱل ُم ۡؤ ِمن
[٢٧ :﴾ ]اﻻﻧﻌﺎم٢ �ِ
�ون
“আর যিদ তুিম েদখেত, যখন তােদরেক আগুেনর উপর
আটকােনা হেব, তখন তারা বলেব, হায়! যিদ আমােদরেক েফরত
পাঠােনা হত। আর আমরা আমােদর রেবর আয়াতসমূ হ অ�ীকার
না করতাম এবং আমরা মুিমনেদর অ�ভুর্ হতাম!”। 1 বার বার
৪৩F

িতলাওয়াত করেতন এবং সকাল পযর্� কা�-কািট করেতন।
এ ছাড়াও কুরআন েহফয করা, িবিভ� রুকেন পড়র েদা‘আসমূ হ
েহফয করা ও পড়ার সময় িচ�া-িফিকর করা িবষেয় সহায়তা
কের।
আর এ িবষেয় েকােনা সে�হ েনই েয, িচ�া করা, িফিকর
করা, বার বার িতলাওয়াত করা ও বা�বায়ন করা ইতয্ািদ খুশুে
বৃ ি� কের। েযমন আ�াহ তা‘আলা বেলন,

َ ُ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ ّ َ�َخ
ٗ �د ُه ۡم ُخ ُش
ُ ون َو َ�ز
[١٠٩ :﴾ ]ﻻﺮﺳاء١ ۩�و
ان �بك
ِ ﴿ ِرُون ل ِ�ذق
ِ

“আর তারা কাঁদেত কাঁদেত লু িটেয় পেড় এবং এটা তা তােদর
িবনয় বৃ ি� কের। 2”
४४ F

1

সূ রা আন‘আম, আয়াত: ২৭।

2

সূ রা আল-ইসরা, আয়াত: ১০৯।
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িনে� একিট �ভাবময় ঘটনা উে�খ করা হে�, যােত রাসূ ল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর িচ�-িফিকর করা ও সালােত
খুশু অবল�ন করার বণর্না আরও �� - আতা রহ. েথেক
বিণর্, িতিন বেলন,
 أﻧﺎ وﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﻤ� ﻰﻠﻋ ﺎﻋ�ﺸﺔ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻘﺎل اﺑﻦ ﻋﻤ� :
ﺪّﺛيﻨﺎ ﺑﺄﻋﺠﺐ ﻲﺷء رأﻳتﻴﻪ ﻣﻦ رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  ،ﻓﺒﻜﺖ
وﻗﺎﻟﺖ  :م ﻴﻟﻠﺔ ﻣﻦ الﻠﻴﺎﻲﻟ ﻓﻘﺎل :ﺎ ﺎﻋ�ﺸﺔ ذر�� ّ
أﺗﻌﺒﺪ لﺮ�  ،ﻗﺎﻟﺖ  :ﻗﻠﺖ :

ّ
ﻣﺎ �ﺮﺴك  ،ﻗﺎﻟﺖ  :ﻓﻘﺎم ﻓﺘﻄﻬﺮ ﺛﻢ ﻗﺎم ﻳﺼ� ،
اﷲ إ� ﻷﺣﺐّ ﻗﺮ�ﻚ  ،وأﺣﺐ
ّ
ﻳﺰل ﻳﺒﻲﻜ ﺣﻰﺘ ﺑﻞّ ﺣﺠﺮه  ،ﺛﻢ ﺑ�ﻰ ﻓ ﻠﻢ ﻳﺰل ﻳﺒﻲﻜ ﺣﻰﺘ ﺑﻞ اﻷرض ،
ﺟﺎء ﺑﻼل ﻳﺆذﻧﻪ ﺑﺎلﺼﻼة  ،ﻓﻠﻤﺎ رآه ﻳﺒﻲﻜ ﻗﺎل :ﺎ رﺳﻮل اﷲ ،ﺗﺒﻲﻜ وﻗﺪ ﻏﻔﺮ
ّ
اﷲ لﻚ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ذﻧﺒﻚ وﻣﺎ ﺗﺄﺧّﺮ ؟ ﻗﺎل »أﻓﻼ أ�ﻮن ﻋﺒﺪا ﺷﻜﻮرا ؟ ﻟﻘﺪ
ﺖ ﻲﻠﻋّ الﻠﻴﻠﺔ آﻳﺎت و�ﻞ ﻤﻟﻦ ﻗﺮأﻫﺎ ولﻢ ﻳﺘﻔﻜّﺮ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ« ) :ن ﻲﻓ ﺧﻠﻖ
الﺴﻤﻮات واﻷرض ...اﻵﻳﺔ
ুআিম ও উবাইদ ইবন উমাইর আেয়শা রািদয়া�াহ

‘আনহার িনকট �েবশ কির, ইবনু উমাইর রহ. আেয়শা
্রািদয়া�াহু ‘আনহােক বলল, আপিন আমােদরেক একিট আ�যর
িবষয় স�েকর্ সংবাদ িদন যা রাসূল সা�া�াহু আলাইি
ওয়াসা�াম হেত আপিন েদেখেছন। এ কথা বলেল আেয়শা
রািদয়া�াহু ‘আনহা েকঁেদ েদন এবং বেলন, এক রাত রাসূ ল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম উেঠ দাঁড়ান এবং বেল, েহ
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আেয়শা তুিম আমােক ছাড়, আিম আমার রেবর ইবাদত কির।
আেয়শা বেলন, আিম বললাম, আ�াহর কসম আিম আপনার
ৈনকটয্েক পছ� কির এবং আপনােক েয িজিনষ খুিশ কের আিম
তাই চাই। িতিন বেলন, তারপর রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম ওজু করেলন, তারপর সালােত দাঁড়ােলন, আর কাঁদেত
লাগেলন এমনিক েচােখর পািনেত তার েকাল িভেজ েগল।
তারপর আবারও কাঁদেলন, কাঁদেত কাঁদেত েচােখর পািনেত
মািটও িভেজ েগল। এমতাব�ায় িবলাল রািদয়া�াহু ‘আনহ এেস
সালােতর খবর িদল। অতঃপর যখন েদখেত েপল িতিন কাঁদেছন,
তখন বলল, েহ আ�াহর রাসূ ল আপিন কাঁদেছন অথচ আ�াহ
তা‘আলা আপনার অতীত ও ভিবষয্েতর কল গুনাহ ক্ষমা ক
েদন। রাসূ ল বলেলন, “আিম িক শুকর গুজার বা�া হব ? আজ
রাত আমার উপর এমন কতক আয়াত নািযল হেয়েছ, েয
আয়াতগুেলা িতলাওয়াত করার পর যিদ েকােন বয্ি� তােত
িচ�া-িফিকর না কের, তার জনয্ রেয়েছ �ংস”
ّ
َ ّ ِنَ � َخ ۡلق ٱ
َ ۡ َ ۡ ْ ُ ّ ٰ �َ � ت َوٱ ۡ�َ� ِض َوٱ ۡخت َِ� ٰ ِف ٱ ّ َۡل َوٱَّ َهار
ب
ِ ٰ �َ ٰ �َس
ٖ
ِ ﴿
ِ ٰ�ت ِ�و ِ� ٱ�ل
ِ
ِ
ِ
[١٩٠ : ]ال ﻋﻤﺮان.... ﴾١
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“িন�য় আসমানসমূ হ ও জিমেনর সৃ ি� এবং রাত িদেনর
পিরবতর্েনর মেধয্ জ্ঞানীজনয্ রেয়েছ িনদর্”....। 1
४५

আয়াত িতলাওয়ােতর সােথ সােথ সাড়া েদওয়ার একিট
উদাহরণ হে�, সূ রা ফােতহার পর আমীন বলা। এেত রেয়েছ
অেনক সাওয়াব। রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
واﻓﻖ ﺗﺄﻣِﻴُﻪُ ﺗﺄﻣ� اﻤﻟﻼﺋ�ﺔ ﻏُﻔﺮ ﻪﻟ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم
»أﻣَّﻦَ اﻹﻣﺎم ﻓﺄﻣِّﻨُﻮا ﻓﺈﻧﻪ ﻣَﻦ
ﻨ
«ﻣﻦ ذﻧﺒﻪ
“যখন ইমাম আমীন বেল তখন েতামরাও আমীন বলেব,
যার আমীন বলা েফেরশতােদর আমীন বলার সােথ িমেল যােব,
তার অতীত জীবেনর গুনাহ ক্ষমা কের েদয়া ”। 2
৪৬ F

অনু রূপভােব ইমােমর সােথ উ�র েদয়। েযমন, ইমাম
যখন  ﻊ اﷲ ﻤﻟﻦ ﻤﺣﺪهবলেব, তখন মু�ািদরা বলেব,ر�ﻨﺎ ولﻚ ﺤﻟﻤﺪ
এেত রেয়েছ অেনক সাওয়াব। েযমন, িরফা‘আ ইবন রােফ‘ আযযু রাকী বেলন,
ﺎ ﻳﻮﻣﺎ ﻧﺼ� وراء اﻨﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻠﻤﺎ رﻓﻊ رأﺳﻪ ﻣﻦ الﺮ�ﻌﺔ
 ر�ﻨﺎ ولﻚ اﻤﺪ ﻤﺣﺪا ﻛﺜ�ا ﻃﻴﺒﺎ:  ﻗﺎل رﺟﻞ وراءه،  ﻊ اﷲ ﻤﻟﻦ ﻤﺣﺪه:ﻗﺎل
1

ইবনু িহ�ান। আর শাইখ আলবানী িসলিসলা সহীহােত (হািদস নং ৬৮)
বেলন, হািদসিটর সনদ উ�ম।

2

বু খাির, ৭৪৭।
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 » رأﻳﺖ ﺑﻀﻌﺔ:  ﻗﺎل،  أﻧﺎ:  » اﻤﻟﺘﻠﻜﻢ « ﻗﺎل: ﻣﺒﺎر� ﻓﻴﻪ ﻓﻠﻤﺎ اﻧﺮﺼف ﻗﺎل
ُل
«. ﺛﻼﺛ� مﻠﺎﻜ ﻳبﺘﺪروﻧﻬﺎ أﻳﻬﻢ ﻳ�ﺘﺒﻬﺎ أو
“একিদন আমরা রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর
িপছেন সালাত আদায় করিছলাম, যখন িতিন রুকু হেত মাথা
উঠান তখন বেলন, ، ‘ ﻊ اﷲ ﻤﻟﻦ ﻤﺣﺪهআ�াহ েশােনন তার কথা
েয তার �শংসা কের’ এ কথা েশােন েপছন েথেক একেলাক
বলল, ‘ ﻨﺎ ولﻚ اﺤﻟﻤﺪ ﻤﺣﺪا ﻛﺜ�ا ﻃﻴﺒﺎ ﻣﺒﺎر� ﻓﻴﻪেহ রব, েতামার
জনয্ই অিধক �শংসা যা পিব� ও বরকতময়’। অতঃপর যখন
রাসূ ল সালাত েশষ করেলন, রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
বলেলন, এ কথািটর কথক েক? েলাকিট বলল, আিম। রাসূ ল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়সা�াম

বলেলন,

ি�েশর

অিধক

েফেরশতােক আিম েদখিছ, তারা েক �থেম সাওয়াব িলখেব তা
িনেয় �িতেযািগতা করেছ”। 1
४७F

(৫) সালােত েকরাতেক েথেম েথেম পড়া
এিট অথর্ বুঝা ও তােত িচ�া করার জনয্ অিধক সহজ
আর এিটই হল, নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর সু�ত।
েযমন- উে� সালমা রািদয়া�াহু‘আনহা’ রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম এর িকরােতর বণর্না িদেয় বেল,
1

বু খাির ২/২৮৪।
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:  و� رواﻳﺔ، ﻗﺮاءة رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ )ﺴﻢ اﷲ الﺮﻤﺣﻦ الﺮﺣﻴﻢ
 ﺛﻢ:  و� رواﻳﺔ،  الﺮﻤﺣﻦ الﺮﺣﻴﻢ، � اﺤﻟﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻤﻟ، ﻳﻘﻒ ﺛﻢ ﻳﻘﻮل
ً
 مﻠ ﻳﻮم اﺪﻟﻳﻦ( ﻳﻘﻄّ ﻊ ﻗﺮاءﺗﻪ آﻳﺔ آﻳﺔ: ﻳﻘﻒ ﺛﻢ ﻳﻘﻮل
“রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর েকরাত হ,
، الﺮﻤﺣﻦ الﺮﺣﻴﻢ

 ﺴﻢ اﷲতারপর িতিন থামেতন, তারপর িতিন

বলেতন,  ﻟﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻤﻟ� الﺮﻤﺣﻦ الﺮﺣﻴﻢঅপর এক বণর্না,
তারপর িতিন থামেতন। তারপর িতিন বলেতন, ﻠﻚ ﻳﻮم اﺪﻟﻳﻦ
এভােব িতিন তার েকরাতেক এক আয়াত এক আয়াত কের
িতলাওয়াত কেরন”। 1
४८F

আয়ােতর মাথায় িগেয় ওয়াকফ করা সু �ত, যিদও অথর্িট
পরবতর্ী আয়ােতর সােথ স�ৃ।
৬- তারতীল সহকাের কুরআন িতলাওয়াত করা এবং আওয়াজ
সু �র করা
েযমন মহান আ�াহ বেলন,
ورﺗﻞ اﻟﻘﺮآن ﺗﺮﺗﻴﻼ

1

আবু দাউদ, হািদস নং ৪০০১। আ�ামা আলবানী রহ. হািদসিটেক সহীহ
বেলন এবং তার িবিভ� সনদ উে�খ কেরন, ২/৬০।
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“আর কুরআনেক তারতীলসহকাের িতলাওয়াত কর।” তাছাড়া
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ য়াসা�াম এর কুরআন িতলাওয়াত
ً
িছল ( )ﻔﺮﺴة ﺣﺮﻓﺎ ﺣﺮﻓﺎিব�ৃ ত-অথর্াৎএক শ�, এক শ� কের। 1
৪৯F

অপর বণর্না,
)�ن ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﻘﺮأ ﺑﺎلﺴﻮرة ﻓ�ﺗﻠﻬﺎ ﺣﻰﺘ ﺗ�ﻮن أﻃﻮل ﻣﻦ
(أﻃﻮل ﻣﻨﻬﺎ
“রাসূ ল সা�া�াহু আলইিহ ওয়াসা�াম যখন সূ রা পড়েতন তখন
তারতীল সহকাের পড়েতন, এমনিক তার িতলাওয়াত বড় হেত
বড় হত”। 2 এ ধরেনর তারতীল ও েছেড় েছেড় পড়া, সালােত
५०F

িচ�া িফিকর করা ও খুশুর জনয্ অিধক সহায়ক। তা-হুড়া ও
তাড়া-তািড় করা, খুশুর স�ূণর্ িবপরীত।
সালােত খুশু আনয়েন আরও েয িজিনষি সহায়ক হয়, তা হল,
কুরআন িতলাওয়ােতর আওয়াজেক সু �র করা। এ িবষেয় রাসূ ল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আমােদর উপেদশ েদ- িতিন
বেলন,
« »�ﻨﻮا اﻟﻘﺮآن ﺑﺄﺻﻮاﺗ�ﻢ ﻓﺈن الﺼﻮت اﺤﻟﺴﻦ ﻳﺰ�ﺪ اﻟﻘﺮآن ﺣﺴﻨﺎ
1

মুসনােদ আহমদ ৬/২৯৪; িবশু� সনে। আরও েদখুন, আ�ামা আলবানী
রহ. এর ‘িসফাতুস সালাত’ �ে� এ িবষেয় আেলাচনা, পৃ . ১০৫।

2

মুসিলম, হািদস নং ৭৩৩।
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“েতামরা েতামােদর েকারআন িতলাওয়ােতর আওয়াজেক সু �র
কর, কারণ সু �র কুরআন িতলাওয়াত কুরআেনর েসৗ�যর্েক
আরও বৃ ি� কের”। 1
५१

তেব আওয়াজেক সু �র করার অথর্ ফােসক ও িব‘আিতেদর
সু ের কুরআন িতলাওয়াত করা নয়। কুরআেনর িতলাওয়ােতর
আওয়াজেক সু �র করার অথর্ হ, ভারা�া� হৃদয় িনেয় কুরআন
িতলাওয়াত করা। েযমন, নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ম
বেলন,
»ﻣﻦ أﺣﺴﻦ اﻨﻟﺎس ﺻﻮﺗﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮآن اﺬﻟي إذا ﺳﻤﻌﺘﻤﻮه ﻳﻘﺮأ ﺣﺴبﺘﻤﻮه �ﻰﺸ
«اﷲ
“আওয়ােজর িদক িদেয় সবর্ািধক সু�র িতলাওয়া-কারী বয্ি
েস-ই, যখন েতামরা তার িতলাওয়াত েশানেব, তখন তুিম বুঝেব
েয েলাকিট আ�াহেক ভয় কের”। 2
५२F

৭- এ কথা জানা েয, আ�াহ তা‘আলা সালােত তার কথার উ�র
েদন
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,

1

হােকম, হািদস: ১/৫৭৫, সহীহুল জাে‘, হািদস: ৩৫৮১।

2

ইবনু মাজাহ, হািদস: ১/১৩৩৯, সহীহুল জাে‘, হািদস: ২২০২।
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،»ﻗﺎل اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻗﺴﻤﺖ الﺼﻼة ﺑي� و�� ﻋﺒﺪي ﻧﺼﻔ� وﻟﻌﺒﺪي ﻣﺎ ﺳﺄل
 لﺮﻤﺣﻦ:  ﺣﺪ� ﻋﺒﺪي ﻓﺈذا ﻗﺎل:  ﻟﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻤﻟ� ﻗﺎل اﷲ: ﻓﺈذا ﻗﺎل
:  ﻗﺎل اﷲ،  ﻣﺎلﻚ ﻮم اﺪﻟﻳﻦ:  ﻓﺈذا ﻗﺎل،  � ﻲ ﻠﻋّ ﻋﺒﺪي:  ﻗﺎل اﷲ، الﺮﺣﻴﻢ
ّ
�� ﻫﺬا ﺑي� و:  ﻗﺎل، � إﻳﺎك ﻧﻌﺒﺪ و�ﻳﺎك �ﺴﺘﻌ:  ﻓﺈذا ﻗﺎل، �ﺪ� ﻋﺒﺪي
 ﺮﺻاط اﺬﻟﻳﻦ،  ﺎ الﺮﺼاط اﻤﻟﺴﺘﻘﻴﻢ:  ﻓﺈذا ﻗﺎل، ﻋﺒﺪي وﻟﻌﺒﺪي ﻣﺎ ﺳﺄل
 ﻫﺬا ﻟﻌﺒﺪي:  ﻗﺎل اﷲ، �ﻧﻌﻤﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻏ� اﻤﻟﻐﻀﻮب ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻻ الﻀﺎﻟ
«وﻟﻌﺒﺪي ﻣﺎ ﺳﺄل
“আ�াহ তা‘আলা বেলন, আমার ও বা�ার মােঝ সালাতেক দু ই
ভােগ ভাগ করা হেয়েছ। আমার বা�ার জনয্ তাই রেয়ে, যা েস
আমার িনকট চায়। যখন বা�া বেল, ‘আলহামদু িল�ািহ রাি�ল
আলামীন’ (সকল �শংসা মহান আ�াহর িযিন সম� জগেতর
�িতপালক), তখন আ�াহ তা‘আলা বেলন, আমার বা�া আমার
�শংসা কেরেছ। আর বা�া যখন বেল, ‘আর-রাহমািনর রাহীম’
(অিতশয় দয়ালু পরম করুণাম), আ�াহ বেলন, আমার বা�া
আমার গুণাগুণ বণর্না কে। আর যখন বেল ‘মািলিক
ইয়াওিম�ীন’ (িবচার িদেনর মািলক), তখন আ�াহ বেলন, আমার
বা�া আমােক স�ািনত কেরেছ। আর যখন বা�া বেল, ‘ইয়য্াকা
না‘বুদু ওয়াইয়য্াকা না�‘য়ীন’ (আমরা েতামারই ইবাদত কির এবং
েতামারই সাহাযয্ চা), তখন আ�াহ বেলন, এিট আমার ও
আমার বা�ার মেধয্ সীমাব, আর আমার বা�ার জনয্ তাই
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রেয়েছ যা েস আমার িনকট চায়। আর যখন বা�া বেল,
‘ইহিদনাস

িসরাতাল

মু�াকীম,

িসরাতা�াযীনা

আন‘আমতা

আলাইিহম, গাইিরল মাগদূ েব ‘আলাইিহম ওয়ালা�া�ীন’ (আমােক
সিঠক পথ েদখান, তােদর পথ যােদর উপর আপিন অনু �হ
কেরেছন। তােদর পথ নয় যােদর উপর আপনার ে�াধ পিতত
হেয়েছ এবং যারা পথ��), তখন আ�াহ বেলন, এিট আমার
বা�ার জনয্ আর আমার বা�ার জনয্ রেয়েছ , যা েস চায়”। 1
৫৩

এিট একিট গুরু�পূণর্ ও মযর্াদাপূণর্ হািদসিট মুসি� যিদ
সালােত হািদসিটর মমর্াথর্িটেক অ�ের উপি�ত রা, তাহেল
অবশয্ই তার অ�ের সেবর্া খুশ‘ হািসল হেব এবং েস সূ রা
ফােতহার গুরু�পূণর্ �ভাব অনুভব করেব। েকনই বা হেব,
যখন েস বুঝেত পারেছ েয, আ�াহ তা‘আলা তার সােথ কথা
বলেছন, তার কথা উ�র িদে�ন, যা চাে� তা পাে�।
সু তরাং একজন বা�ার জনয করণীয় হল, েস এ কেথাপকথেন
সেবর্া গুরু� েদেব এবং যথাযথ মূলয্ায়ন করেব। রাস
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
« »إن أﺣﺪ�ﻢ إذا ﻗﺎم ﻳﺼ� ﻓﺈﻧﺎ ﻳﻨﺎﻲﺟ ر�ﻪ ﻓﻠﻴﻨﻈﺮ ﻛﻴﻒ ﻳﻨﺎﺟﻴﻪ
1

মুসিলম, সালাত অধয্া; পিরে�দ: �িত রাকােত সূ রা ফােতহা ওয়ািজব
হওয়া িবষেয় আেলাচনা।
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“যখন েকােনা বয্ি� সালা আদায় করেত দাড়ায়, েস তার
রেবর সােথই কথা বলেছ। েস েযন লক্ষয্েখ িকভােব তার
রেবর সােথ কথা বেল”। 1
५४

৮- সূ তরােক সামেন েরেখ সালাত আদায় করা এবং সু তরার
কাছাকািছ দাঁড়ােনা
সালােত খুশু হািসেলর জনয্ সহায়ক িবষমূ হ হেত একিট
গুরু�পূণর্ িবষয়, সু তরা কােয়ম করার �িত গুরু� েদয়া
সু তরার িনকেট দািড়েয় সালাত আদায় করা। কারণ, এিট মুসি�র
দৃ ি�র িনয়�ক, শয়তান হেত রক্ষাকা, সামেন িদেয় মানু েষর
চলােফরা কারেণ িব� ঘটােনা হেত িনরাপদ। কারণ, সু তরা না
থাকেল এগুেলা মুসি�র সালােত িব� ঘটায় এবং মুসি�র
সালােতর সাওয়াবেক কিমেয় েদয়। রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলন,
« »  ﺻ� أﺣﺪ�ﻢ ﻓﻠﻴﺼﻞ إﻰﻟ ﺳﺮﺘة و ﻴﻟﺪن ﻣﻨﻬﺎ
“যখন েকােনা বয্ি� সালাত আদায় কে, তখন েস েযন, সু তরার
িদেক সালাত আদায় কের এবং সু তরার কাছাকািছ দাড়ায়”। 2
५५F

1

মু�াদরােক হােকম, ১/২৩৬; সহীহুলজােম‘, হািদস: ১৫৩৮।

2

আবু দাউদ, হািদস: ৬৯৫, ১/৪৪৬। সহীহুল জাে‘, হািদস: ৬৫১।
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সু তরার কাছাকািছ দাঁড়ােনােত অেনক উপকার রেয়েছ। রাসূ ল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
«  ﻻ ﻳﻘﻄﻊ الﺸﻴﻄﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻼﺗﻪ،»ا ﺻ� أﺣﺪ�ﻢ إﻰﻟ ﺳﺮﺘة ﻓﻠﻴﺪن ﻣﻨﻬﺎ
“েতামরা যখন সু তরা �াপন কের সালাত আদায় করেব, তখন
সু তরার িনকেট দাঁড়ােব, যােত শয়তান সালাতেক ন� করেত না
1
পাের”। সু তরা �াপেনর সু �াত তিরকা হল, সু তরািটর মেধয্ ও
५६F

েলাকিটর মেধয্ িতন হাত পিরমাণ দূর� হেব। আর েসজদার �ান
ও সু তরার মােঝ এক ছাগল অিত�ম করার �ান পিরমাণ দূ র�
হেব। েযমনিট িবশু� হািদসসমূেহ বিণর্ 2
৫৭F

রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম মুসি�েকএ অিসয়ত কেরন,
যােত কাউেক তার ও সু তরার মােঝ অিত�ম করেত অনু মিত না
েদয়। িতিন বেলন,
 و ﻴﻟﺪرأه ﻣﺎ اﺳﺘﻄﺎع، »ا ﺎﻛن أﺣﺪ�ﻢ ﻳﺼ� ﻓﻼ ﻳﺪع أﺣﺪا ﻳﻤﺮ ﺑ� ﻳﺪﻳﻪ
«ﺈن أﻰﺑ ﻓﻠﻴﻘﺎﺗﻠﻪ ﻓﺈن ﻣﻌﻪ اﻟﻘﺮ�ﻦ
“যখন েতামােদর েকউ সালাত আদায় কের, েস েযন কাউেক তার
সামেন িদেয় অিত�ম করেত না েদয়। েস তার সেবর্া ক্ষমত
িদেয় তােক �িতহত করেব। তারপরও যিদ েস অ�ীকার কের,
1

আবু দাউদ হািদস: ৬৯৫, ১/৪৪৬, সহীহুল জাে‘ ৬৫০।

2

বু খাির, ফতহুল বারী েদখুন।১/৫৭৪, ৫৭৯।
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তেব তার সােথ মুকাবালা করেব। কারণ তার সােথ রেয়েছ
শয়তান”। 1
५८

ইমাম নববী রহ. বেলন, “সু তরা �াপন করার িহকমত হল,
সু তরার বািহেরর িদক তাকােনা হেত মুসি� তার চক্ষুেক িবর
রাখা এবং মুসি�র সামেন িদেয় অিত�মকারীেক বাধা �দান
করা। শয়তানেক মুসি�র সামেন িদেয় অিত�ম করেত বাধা
েদওয়া, আর শয়তান �ারা তার সালাত ন� করার সু েযাগ না
েদওয়া।”

2
৫৯

৯- ডান হাতেক বাম হােতর উপর েছেড় িদেয় বুেকর উপর রাখা:
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম যখন সালােত দাঁড়ােতন,
«اﻟيﺮﺴى

“ »ﻳﺪه اﻴﻟﻤ� ﻰﻠﻋডান হাতেক বাম হােতর উপর

রাখেতন”। 3 আর িতিন উভয় হাতেক বুেকর উপর রাখেতন।
६०F

েযমন, হািদেস বিণর্, « »ﻛن ﻌﻬﻤﺎ ﻰﻠﻋ الﺼﺪرঅথর্াৎবুেকর উপর
দু িট হাতেক রাখেতন। 4 রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
৬১F

1

মুসিলম, হািদস ১/২৬০ সহীহুল জাে‘, হািদস: ৭৫৫।

2

েদখুন, সহীহ মুসিলেমর বয্াখয, ৪/২১৬।

3

মুসিলম, হািদস নং ৪০১।

4

আবু দাউদ, হািদস ৭৫৯। েদখুন ইরওয়াউল গালীল: ২/৭১। তেব আবু
ََّ ّ ْﻨَ ﻋ
ْ
َ ْ »ﻳَﻀَ ُﻊ ﻳَﺪَهُ ْﻴﻟ ُْﻤ�َ ﻋََ ﻳَﺪِهِ ﻟْيُﺮ
দাউেদর শ� হে�, ِﺻَ ﺪرِه
ُﻢَ َﺸُﺪُ ﺑَي ﻬُﻤَﺎ، ﺴى
َ ّ
ُ
«لﺼَﻼ ِة
 َوﻫ َﻮ ِﻓএর সনদিট মুরসাল। [স�াদক]
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এরশাদ কেরন, ﺷﻤﺎﺋﻠﻨﺎ ﻲﻓ

 ﻧﻀﻊ أﻳﻤﺎﻧﻨﺎ ﻰﻠﻋ..»ﻧﺎ ﻣﻌﺮﺸ اﻷﻧبﻴﺎء أمﺮﻧﺎ

« “ الﺼﻼةআমরা নবীেদর জামাত, আমােদরেক সালােত আমােদর
ডান হাত বাম হােতর উপর রাখার িনেদর্শ েদয়া হেয়ে”। 1 ইমাম
৬২F

আহমদ রহ. েক সালােতর দ�ায়মান অব�ায় এক হাত অপর
হােতর উপর রাখার অথর্ স�েকরিজেজ্ করা হেল, িতিন বেলন,
2

এিট আ�াহর সামেন িনেজেক অপমান অপদ� করা।

৬৩ F

আ�ামা

ইবেন হাজার রহ. বেলন, ওলামাগণ বেলন, এ অব�ার িহকমত
হল, এিট একজন িবনয়ী ফকীেরর গুণাগুণ। এিট েয েকাে
�কার েবহুদা কাজ করা েথে িনরাপদ এবং িবনয়াবনত হওয়ার
কাছাকািছ। 3
৬৪F

১০- েসজদার িদক দৃ ি� রাখা:
কারণ, আেয়শা রািদয়া�াহু‘আনহা েথেক বিণর্, িতিন বেলন,
)ن رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ إذا ﺻ� ﻃﺄﻃﺄ رأﺳﻪ و ر� ﺑﺒﺮﺼه �ﻮ
(اﻷرض

1

মুজােম কবীের আ�ামা িতবরানী, হািদস: ১১৪৮৫। আ�ামা হাইসামী রহ.
বেলন, আ�ামা তীবরানী হািদসিটেক আওসােত উে�খ কেরন এবং
হািদসিটর বণর্নাকারীগণ িবশু� বণর্নাক; আল-মাজমা: ৩/১৫৫।

2
3

েদখুন, আ�াম ইবনু রজব রহ. এর আল-খুশু িস সালাত, পৃ : ২১।
েদখুন, ফতহুল বার: ২/২২৪।
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“রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম যখন সালােত দাঁড়ােত,
তখন মাথা ঝুঁকােতন এবং েচাখ �ারা যিমেনর িদক দৃ ি�
িদেতন”। 1
६५

অপর এক হািদেস বিণর্,
.()ﻟﺎ دﺧﻞ الﻜﻌﺒﺔ ﻣﺎ ﺧﻠﻒ ﺑﺮﺼه مﻮﺿﻊ ﺳﺠﻮده ﺣﻰﺘ ﺧﺮج ﻋﻨﻬﺎ
“রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম যখন ক‘বা ঘের �েবশ
কেরন, েবর না হওয়া পযর্� তার দৃি� েসজদার �ান হেত অনয
িদেক েফরান িন”। 2
६६F

আর যখন তাশাহহুদ পড়ার জনয্ বসন, তখন ইশারার
আ�ুল েযিট নাড়া-চাড়া করেছন, তার িদেক তাকােবন। কারণ,
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামেথেক বিণর্,
�) ﺎﻛن إذا ﺟﻠﺲ لﻠتﺸﻬﺪ �ﺸ� ﺑﺄﺻﺒﻌﻪ اﻟﻲﺘ ﺗ� اﻹﺑﻬﺎم إﻰﻟ اﻟﻘﺒﻠﺔ و�ﺮ
(ﺮﺼه إﻴﻟﻬﺎ
1

হােকম, হািদস নং ১/৪৭৯। আর িতিন বেলন, হািদসিট শাইখাইেনর শতর্
অনু যায়ী িবশু�। আ�ামা আলবানী রহ. সালােতর হািদসিট িবশু� হওয়ার
িবষেয় সহমত েপাষণ কেরন। পৃ : ৮৯।

2

হােকম ১/৪৭৯ মু�াদরােক বণর্না কের, িতিন বেলন, হািদসিট শাইখাইেনর
শতর্ অনুযায়ী িবশু�। আ�ামা যাবী রহ. হািদসিট িবশু� হওয়ার িবষেয়
সহমত েপাষণ কেরন। আ�ামা আলবানী রহ. তােদর উভেয়র সােথ
একমত েপাষণ কেরন; েদখুন, এরওয়াল গািলল: ২/৭৩।
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“যখন িতিন তাশাহহুেদর জনয্ বসে, তখন িতিন তার
বৃ �া�ুেলর- সােথ িমিলত আ�ুল �ারা িকবলার িদেক ইশারা
করেতন এবং েচাখ �ারা তার িদক দৃ ি� িদেতন”। 1
६७

মাসআলা:
এখােন একিট �� কতক মুসি�র অ�ের ঘুরপাক খাে�, আর তা
হল, সালােত চক্ষু�য় ব� রাখার িবধান , িবেশষ কের, যখন
েকােনা মানু ষ েচাখ ব� কের রােখ, তখন েস সালােত অিধক খুশ
ও মেনােযাগ অনু ভব কের তখন েচাখ ব� কের রাখা যােব িকনা?
উ�র: একটু আেগই অিতবািহত হেয়েছ, এিট রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক বিণর্ িনয়মপ�িতর পিরপ�ী। কারণ,
েচাখ ব� করা �ারা েসজদা �ান ও আ�ুেলর িদক তাকােনার
সু �াত ছু েট যায়। তেব এখােন িবষয়িটেত িবে�ষণ আেছ। আমরা
ময়দানেক অ�ােরাহীর জনয্ েছেড় িদলাম। আবু আ�ু�াহ ইবনুল
কাইউম রহ. িবষয়িট বণর্না কেরন এবং �� কের, িতিন
বেলন, “সালােত চক্ষু�য় ব� ক, রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম এর সু �াত বা আদশর্ নয়। কার, রাসূ ল সা�া�াহু
1

ইবনু খুযাইমা: ১/৩৫৫; হািদস: ৭১৯। আর মুহাি�ক বেলন, হািদসিটর সনদ
িবশ�। েদখুন, সালােতর প�িত, পৃ : ১৩৯। অপর এক বণর্নায় এেসে,
( )أﺷﺎر ﺑﺎلﺴﺒﺎﺑﺔ ولﻢ �ﺎوز ﺑﺮﺼه إﺷﺎرﺗﻪমুসনােদ আহমাদ, হািদস: ৪/৩, আবু
দাউদ, হািদস: ৯৯০।
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আলাইিহ ওয়াসা�াম তাশাহহুদ পড়ার সম েদা‘আেত েচাখ �ারা
আ�ুেলর িদক দৃ ি� িদেতন। তার দৃ ি� তার ইশারার বাইের েযত
না। এছাড়াও সালাতুল কুছু েফ (সূ যর্�হেণর সালাে) যখন রাসূ ল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম জা�ত েদেখন, তখন িতিন
আ�ুেরর েথাকা েনওয়ার জনয্ হাত বড়ান। অনু রূপভােব জাহা�াম
েদখা, জাহা�ােম িবড়ালেক ক�দানকারীেক েদখা এবং বাঁকা
লািঠধারীেক েদখা (েয লািঠর মাধয্েম মানুেষর স�দ িনেয় িন)।
অনু রূপভাে, রাসূ ল কতৃর্ক তাঁ সামেন িদেয় অিত�মকারী
জ�েক অিত�ম করা েথেক বাধা �দান, অনু রূপভােব েছেল িশশ
েমেয় িশশুেক সামেন িদেয় গমন করেত বাধা �দান। দু ’ কনয্া
স�ােনর মােঝ বাধা েদওয়া। অনু রূপভাে, সালােতর মেধয্ থাকা
অব�ায় এক েলাক তােক সালাম িদেল, ইশারা কের, তার
সালােমর উ�র েদয়া। কারণ, িতিন েতা শুধু যােক েদেখন তার
�িতই ইশারা কেরন। অনু রূপভাে, সালােতর মেধয্ শয়তন
সামেন এেল, িতিন তােক ধের গলা িটেপ েদন। আর এিট েতা
িছল তখনই, যখন িতিন তােক েচােখ েদেখন। এ সব উে�িখত
হািদস এবং এ ছাড়াও আরও অনয্ানয্ হািদসসমূহ �মাণ ক,
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম সালাে চক্ষু�য় ব� কে
রাখেতন না।
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তেব সালােত চক্�য় ব� রাখা মাকরূহ হওয়র িবষেয় িফকাহিবদেদর মেধয্ মতপাথর্কয্ পিরল হয়। ইমাম আহমদ ও তার
স�ীরা বেলন, মাকরহ। তারা বেলন, এিট ইয়াহূ দীেদর কমর্।
অপর এক জামাত আেলম এিটেক মুবাহ বেলন, মাকরুহ বেলন
না। তেব িবশু� কথা হ, যিদ েচাখ েখালা রাখা �ারা সালােত
খুশুর িব� ন ঘেট তাহেল, েচাখ েখালা রাখা উ�ম। আর যিদ
িকবলার িদক সাজ-স�া, চাক-িচ� ও েসৗ�যর্ ইতয্া থােক, যা
তার অ�ের �ভাব সৃ ি� কের, আর তা থাকার কারেণ, সালােত
খুশু অবল�ন করার িব� ঘেট, তাহেল েচাখ ব� রাখা কখেনাই
মাকরূহ হেব না। আর এ অব�ার আেলােক েচাখ ব� রখােক
মাকরুহ না বে, েমা�াহাব বলা, শরীয়েতর মূ লনীিত ও
উে�শয্সমূেহর অিধক িনকটবতর্ী। আ�াহই ভােলা জােন

1

৬৮

এেত এ কথা �� হয়, সু �ত হল, েচাখ ব� না রাখা। তেব যিদ
�েয়াজন পেড় অথর্াৎখুশুেত িব� সৃি� কের এমন েকােন কাজেক
�িতহত করেত েচাখ ব� রােখ, তেব তােত েকান অসু িবধা েনই।
১১- মধয্মা আ�ুলেক নাড়ােন:
এিট একিট গুরু�পূণর্ , যা পালেন অেনক মুসি�ই উদাসীন।
এমনিক তারা এর িবরাট উপকািরতা ও খুশু অবল�েন এর �ভা
1

যাদু ল মা‘আদ: ১/২৯৩।
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স�েকরও অজ। অথচ রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
বেলন,
«»أﺷﺪ ﻰﻠﻋ الﺸﻴﻄﺎن ﻣﻦ اﺤﻟﺪﻳﺪ
“এিট শয়তােনর জনয্ েলাহ-িপটার েচেয়ও অিধক ক�দায়ক”। 1
६९ F

অথর্াৎসালােত তাশাহহুদ পড়ার সময় মধয্মা আ�ুল িদেয় ইশার
করা, শয়তােনর জনয্ েলাহা িদেয় েপটােনার েচেয়ও ক�কর।
কারণ, এিট আ�াহর এক�বাদেক �রণ কিরেয় েদয় এবং
ইবাদেত ইখলাস অবল�েন সহায়ক হয়। আর এ দু িট িবষয়
সবেচেয় বড় িবষয় হওয়ােত শয়তান এ আমলিট খুবই অপছ�
কের। আমরা আ�াহর িনকট তার েথেক আ�য় চাই 2।
৭০ F

এ আমলিট অিধক উপকারী এবং মহৎ হওয়ার কারেণ, সাহাবীগণ
এেক অপরেক আমলিটর িবষেয় উপেদশ িদেতন, তারা আমলিটর
উপর অিধক য�বান িছেলন, আমলিট করার িবষেয় তারা িনেজরা
�িতজ্ব� িছেলন। অথচ বতর্মােন অিধকাংশ মানুষ আমলিট
গু�হীন মেন কের েছেড় েদয়। সাহাবীগেণর িবষেয় বিণর্,

1
2

হাসান সনেদ ইমাম আহমদ: ২/১১৯। সালােতর প�িত, পৃ : ১৫৯।
আল-ফাতহুর রা�ান, িলস সা‘আতী, ৪/১৫।
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“তারা এেক অপরেক িবষয়িটর বয্াপাের িজেজ্ করেতন। 1”
৭১

অথর্াৎ েদ‘আর সময় আ�ুিল িদেয় ইশারা করার িবষেয়।
আ�ুল �ারা ইশারা করার সু �ত প�িত হল, যতক্ষণ পয
তাশাহহুদ পড়ে, ততক্ষণ পযরতজর্নী আ�ুলিট উঁচা কের েরেখ
িকবলার িদক ইশারা কের নাড়েত থাকা।
১২- সালােত কুরআেনর সূ রা, আয়াত, িযিকর ও েদা‘আ
ইতয্ািদেত িভ�তা আন:
একজন মুসি�েক যখন সালােত িবিভ� িবষয়, িবিভ�
ধরেনর িযিকর ও েদা‘আ পাঠ করেব, তখন এিট তার মেধয্ নতুন
নতুন অনু ভূিতর েযাগান েদেব এবং তার মেধয্ নতুন� আনয়েন
সহায়ক হেব। তেব যারা সীিমত কেয়কিট সূ রা িবেশষ কের শুধু
েছাট সূ রাগুেলা মুখ� কের বা দু একিটেদা‘আ মুখ� কের, এিট
তােদর �ারা স�ব নয়। েমাটকথা, (সূ রা, আয়াত, িযিকর, েদা‘আ

1

সাহাবীেদর আমেল বিণর্ আেছ,

 اﻹﺷﺎرة ﺑﺎﻷﺻﺒﻊ: � ﻳﻌ.)ﺻﺤﺎب اﻨﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻰﻠﻋ ﺑﻌﺾ
(اﺪﻟﺎﻋء
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর সাহাবগণ এেক অপরেক পাকড়াও
করেতন। অথর্া, েদা‘আয় আ�ু ল িদেয় ইশারা করার িবষেয়।
ইবনু আিব শাইবা িবশু� সনেদ।আলবানী, িসফাতুস সালাত, পৃ : ১৪১।
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ইতয্ািদে) িভ�তা অবল�ন করা রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম এর সু �ত এবং সালােত খুশুর পিরপূরক
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম �ীয় সালােত যা িতলাওয়াত
করেতন এবং িযিকর করেতন েসগুেলা িনেয় গেবষণা করে,
আমরা এ িভ�তা েদখেত পাব। েযমন,
সালাত শুরু করার পর ে েদা‘আিট পাঠ করা হয়, েস েদা‘আ
িবষেয় আমরা একািধক বণর্না েদখেত পাই। েযম, একিট
বণর্নায় এেদা‘আিটর কথা উে�খ করা হেয়েছ� ا، »ا� ﺑﺎﻋﺪ ﺑي� و�� ﺧﻄﺎﻳﺎي ﻛﻤﺎ ﺑﺎﻋﺪت ﺑ� ﻟﺮﺸق اﻤﻟﻐﺮب
ّ
 ا� اﻏﺴﻠ� ﻣﻦ، ﻧﻘ� ﻣﻦ ﺧﻄﺎﻳﺎي ﻛﻤﺎ ُﻨﻰﻘ ﺜﻟﻮب اﻷﺑﻴﺾ ﻣﻦ ﺪﻟّ �ﺲ
َ
« اﻟﺮﺒد
ﺧﻄﺎﻳﺎي ﺎﻤﻟﺎء اﺜﻟﻠﺞ
“েহ আ�াহ! আপিন আমার ও আমার গুনাহসমূেহ মােঝ দূ র�
সৃ ি� কের িদন, েযমনিট কেরেছন আসমান ও যিমেনর মােঝ। েহ
আ�াহ আপিন আমােক আমার গুনা েথেক এমনভােব পির�ার
কের িদন, েযমিনভােব সাদা কাপড়েক ময়লা েথেক পির�ার করা
হয়। েহ আ�াহ! আপিন আমােক আমার গুনাহসমূ েথেক পািন,
িশিশর ও বরফ �ারা ধু েয় িদন।”

আবার একিট বণর্নায় এেদা‘আিট পড়ার কথা বলা হেয়েছ:
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 إن، ��» وﺟﻬﺖ وﺟ� ل�ي ﻓﻄﺮ الﺴﻤﻮات واﻷرض ﺣﻨﻴﻔﺎ وﻣﺎ أﻧﺎ ﻣﻦ ﻟﺮﺸ
ُِﺮت
 ﻻ ﺷ�ﻚ ﻟ و�ﺬلﻚ أم، �ﻼﻲﺗ �ﺴﻲﻜ و�ﻴﺎي مﺎﻲﺗ ﷲ رب ﻟﻌﺎﻤﻟ
« �وأﻧﺎ أول ﻤﻟﺴﻠﻤ
“আিম আমার েচহারােক একিন�ভােব েস স�ার জনয্ িনিব�
করিছ, িযিন আসমানসমূ হ ও যমীন সৃ ি� কেরেছন, আর আিম
মুশিরকেদর অ�ভুর্� নই। িন�য় আমার সালা, আমার নু সুক
(ইবাদাত ও কুরবানী) আমার জীবন ও আমার মরণ সবই
সৃ ি�কুেলর র� আ�াহর জনয্, তাঁর েকােনা শরীক েনই এবং
আিম এরই �িত আিদ� হেয়িছ, আর আিমই �থম মুসিলম,
(আ�সমপর্নকার)।”
আবার এ েদা‘আিটও হািদস �ারা �মািণত:
ّ
« » ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ ا� ﺤﺑﻤﺪك وﺗﺒﺎرك اﺳﻤﻚ ﺗﻌﺎﻰﻟ َﺪُك وﻻ � ﻏ�ك
অথর, েহ আ�াহ! আিম আপনার �শংসাসহ পিব�তা-মিহমা
বণর্না করিছ।আপনার নাম অিত বরকতপূ ণর, আপনার শান সমু�
এবং আপিন বয্তীতেকােনা হ� ইলাহ েনই”।
ইতয্ািদ েদা‘আ িযিকরগুেলা স�েকর্ িবধান , একজন
মুসি� এক এক সময় এক একিট েদা‘আ পড়েব।
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আর ফজেরর সালােতর সূ রা পড়া স�েকর্ রাসূল সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর িভ� িভ� অেনক বরকতময় কমর্ আমরা
েপেয় থািক। েযমন, িতিন কখেনা ‘িতওয়ােল মুফাসসাল’ তথা
ওয়ািক‘আ, তূ র, �াফ ইতয্ািদ পড়েত। আবার কখেনা ‘িকসারুল
মুফাসসাল তথা, আস-সামছ, কুওিয়রাত, িযলযাল, ও ফালাকনাস পড়েতন। আবার কখেনা কখেনা, সূ রা রম, ইয়ািছন ও
সাফফাতও পেড়েছন বেল বিণর্ত হেয়ে। আর জুমার িদন
ফজেরর সালােত রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম সূরা
েসজদা ও ইনসান পড়েতন।
েযাহেরর সালােত দু ই রাকােত ি�শ আয়াত পিরমাণ
িতলাওয়াত করেতন। এছাড়াও িতিন েযাহেরর সালােত সূ রা
তােরক, বুরু ও লাইল পড়েতন।
আছেরর সালােত দু ই রাকােত পেনর আয়াত পিরমাণ
িতলাওয়াত করেতন। এছাড়াও িতিন আছেরর সালােত েযাহেরর
সালােত বিণর্ত সূরাগুেলা (অথর্াৎ সূ রা তােরক, বরু, লাইল)
পড়েতন।
মাগিরেবর সালােত িতিন িকসারুল মুফাসসাল েথেক
পড়েতন, েযমন, সূ রা আত-তীন িতলাওয়াত করেতন। এছাড়াও
িতিন মাগিরেবর সালােত সূ রা তূ র, মুরসালাত ইতয্ািদ পড়েতন।
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এশােরর সালােত ‘ওয়াসাতুল মুফাসসাল’ তথা সূ রা- আশশামস, ইনিশ�াক ইতয্ািদ সূরা িতলাওয়াত করেত। আর মু‘আয
রািদয়া�াহু‘আনহ’েক সূ রা আ‘লা, কলম ও লাইল পড়ার িনেদর্শ
েদন।
তাহা�ু েদর সালােত িতিন ‘িতওয়ালাস সূ ওয়ার’ তথা ল�া ল�া
সূ রাগুেল িতলাওয়াত করেতন। তাহা�ু েদর সালােত রাসূ ল
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর িতলাওয়ােতর সু �ত স�েকর
বিণর্ েয, িতিন দু ইশ ও েদড়শ আয়াত িতলাওয়াত করেতন।
আবার কখেনা কখেনা েকরাআত েছাটও করেতন।
আর রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম রুকুর তাসবীহ স
সময় একিট পড়েতন না, এক এক সময় এক একিট পড়েতন।
েযমন, কখেনা িতিন পড়েতন()ﺳﺒﺤﺎن ر� اﻟﻌﻈﻴﻢ
কখেনা পড়েতন()ﺳﺒﺤﺎن ر� اﻟﻌﻈﻴﻢ ﺤﺑﻤﺪه
কখেনা পড়েতন,

ُّ
() ُﺳ ّﺒﻮح ﻗﺪوس رب ﻤﻟﻼﺋ�ﺔ والﺮوح

কখেনা পড়েতন,
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)ا� لﻚ ر�ﻌﺖ و�ﻚ آﻣﻨﺖ ولﻚ أﺳﻠﻤﺖ وﻋﻠﻴﻚ ﺗﻮ�ﺖ أﻧﺖ ر�  ،ﺧﺸﻊ
ﻤﻲﻌ �ﺮﺼي ود� ﺤﻟ� وﻋﻈ� ﻋﺼﻲﺒ ﷲ رب ﻟﻌﺎﻤﻟ�(.
রুকু েথেক উঠার পর িতিন বলেন,
)ﺳﻤﻊ اﷲ ﻟﻦ ﺣﺪه( ) :ر�ﻨﺎ ولﻚ ﺤﻟﻤﺪ(
আবার কখেনা বলেতন,
)ر�ﻨﺎ لﻚ ﺤﻟﻤﺪ(
কখেনা বলেতন,
)ا� ر�ﻨﺎ )و( لﻚ ﺤﻟﻤﺪ(
আবার কখেনা আরও বািড়েয় বলেতন,
)مﻞء الﺴﻤﻮات ومﻞء اﻷرض ومﻞء ﻣﺎ ﺷﺌﺖ ﻣﻦ ﺷء ﺑﻌﺪ(
আবার কখেনা এ কথা বািড়েয় বলেতন,
)أﻫﻞ ﺜﻟﻨﺎء اﻤﻟﺠﺪ  ،ا� ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻟﺎ أﻋﻄﻴﺖ وﻻ ﻣﻌﻄﻲ ﻟﺎ ﻣﻨﻌﺖ  ،وﻻ ﻳﻨﻔﻊ
ّ
ّ
ذا ﺠﻟﺪ ﻣﻨﻚ ﺠﻟﺪ(
ইতয্ািদ।
�েসজদার মেধয্ রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা
)ﺳﺒﺤﺎن ر� ﻰﻠﻋ(
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বলার সােথ কখনও কখনও এর সােথ বািড়েয় আরও বলেতন,
)ﺳﺒﺤﺎن ر� ﻰﻠﻋ ﺤﺑﻤﺪه(
এছাড়াও িতিন বলেতন,
) ُﺳ ّﺒﻮح ﻗﺪوس رب ﻤﻟﻼﺋ�ﺔ والﺮوح(
আরও বলেতন,
)ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ ا� ر�ﻨﺎ ﺤﺑﻤﺪك ا� اﻏﻔﺮ ﻟ(
এবং
)ا� لﻚ ﺳﺠﺪت و�ﻚ آﻣﻨﺖ ولﻚ أﺳﻠﻤﺖ ،ﺳﺠﺪ وﺟ� ل�ي ﺧﻠﻘﻪ
وﺻﻮّره ّ
وﺷﻖ ﺳﻤﻌﻪ �ﺮﺼه  ،ﺗﺒﺎرك اﷲ أﺣﺴﻦ ﺨﻟﺎﻟﻘ�(
ইতয্ািদ
দু ই েসজদার মাঝখােন রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া
)رب اﻏﻔﺮ ﻟ رب اﻏﻔﺮ ﻟ(
এ কথািট বলেতন।
আবার কখেনা আরও বািড়েয় বলেতন,
)ا� اﻏﻔﺮ ﻟ ارﻤﺣ� اﺟﺮﺒ� وارﻓﻌ� واﻫﺪ� ﺎﻋﻓ� وارزﻗ�(
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্অনু রূপভােব তাশাহহুদ িবষেয় হািদেস একািধক িবশু� বণর
পাওয়া যায়। েযমন একিট বণর্নায়এেসেছ,
)ﺘﻟﺤﻴﺎت ﷲ والﺼﻠﻮات واﻟﻄﻴﺒﺎت الﺴﻼم ﻋﻠﻴﻚ أ اﻨﻟﻲﺒ ورﻤﺣﺔ اﷲ
�ﺗﻪ الﺴﻼم ﻋﻠﻴﻨﺎ و ﻲﻠﻋ ﻋﺒﺎد اﷲ الﺼﺎﺤﻟ� أﺷﻬﺪ أن ﻻ � إﻻ اﷲ وأﺷﻬﺪ
ن �ﻤﺪا ﻋﺒﺪه ورﺳﻮﻪﻟ(
অপর এক বণর্নায়এেসেছ,
)ﺘﻟﺤﻴﺎت ﻤﻟﺒﺎر�ت الﺼﻠﻮات اﻟﻄﻴﺒﺎت ﷲ ،الﺴﻼم ﻋﻠﻴﻚ أﻳﻬﺎ ﻟﻲﺒ ...اﻟﺦ(
অপর এক বণর্নায়এেসেছ,
)ﺘﻟﺤﻴﺎت اﻟﻄﻴﺒﺎت الﺼﻠﻮات ﷲ  ،الﺴﻼم ﻋﻠﻴﻚ أﻳﻬﺎ ﻟﻲﺒ ...اﻟﺦ(.
ইতয্ািদ।
সু তরাং একজন মুসি� শুধু একিট পড়েব ন বরং কখেনা এিট
আবার কখেনা অপরিট পড়েব।
সালােত দরূদ পড়া স�েকর্ ও রাসূল সা�া�াহু আলাই
ওয়াসা�াম হেত একািধক দরূদ বিণর্ত। েযّ
)ا� ﺻﻞ ﻋﻞ �ﻤﺪ ﻠﻋ آل �ﻤﺪ ﻛﻤﺎ ﺻﻠﻴﺖ ﻋ إﺑﺮاﻫﻴﻢ وﻋﻞ آل إﺑﺮاﻫﻴﻢ
إﻧﻚ ﺣﻴﺪ �ﻴﺪ  ،ا� ﺑﺎرك ﻋ �ﻤﺪ ﻠﻋ آل �ﻤﺪ ﻛﻤﺎ ﺑﺎر�ﺖ ﻋ إﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﻠﻋ آل إﺑﺮاﻫﻴﻢ إﻧﻚ ﺣﻴﺪ �ﻴﺪ(.
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অপর বণর্নায়এেসেছ,

ّ
)ا� ﺻﻞ ﻋ �ﻤﺪ ﻠﻋ أﻫﻞ ﺑيﺘﻪ ﻠﻋ أزواﺟﻪ وذر�ﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﺻﻠﻴﺖ ﻋ آل
إﺑﺮاﻫﻴﻢ إﻧﻚ ﺣﻴﺪ �ﻴﺪ و�ﺎرك ﻋ �ﻤﺪ ﻠﻋ آل ﺑيﺘﻪ ﻠﻋ أزواﺟﻪ وذر�ﺘﻪ
.(ﻛﻤﺎ ﺑﺎر�ﺖ ﻋ آل إﺑﺮاﻫﻴﻢ إﻧﻚ ﺣﻴﺪ �ﻴﺪ

আেরকিট বণর্নায়এেসেছ,

ّ
)ا� ﺻﻞ ﻋ �ﻤﺪ ﻟﻲﺒ اﻷ� ﻠﻋ آل �ﻤﺪ ﻛﻤﺎ ﺻﻠﻴﺖ ﻋ آل إﺑﺮاﻫﻴﻢ
و�ﺎرك ﻋ �ﻤﺪ ﻟﻲﺒ اﻷ� ﻠﻋ آل �ﻤﺪ ﻛﻤﺎ ﺑﺎر�ﺖ ﻋ آل إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻓ
.(ﻟﻌﺎﻤﻟ� إﻧﻚ ﺣﻴﺪ �ﻴﺪ
এভােব আরও িবিভ� �কােরর দরূদ রাসূল সা�া�াহ

আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক বিণর্। সুতরাং, এসব েক্ষে� সু�া
হল, িবিভ� সময় িবিভ�িট পড়া। আর মজবুত দলীল �ারা
�মািণত হওয়া বা িবশু� হািদেসর িকতাসমূ েহ �িস� হওয়ার
কারেণ অথবা সাহাবীগণ সালােতর প�িত স�েকর্ িজেজ্
করেল, িতিন যিদ েকােনা সু িনিদর্ েদা‘আ েশখান, অনয্িট না
েশখান,

তেব এসব কারেণ েয েকােনা একিটেক সব সময়

পড়ােত েকােনা অসু িবধা েনই। উপের েয সব দলীল ও েদা‘আ
ইতয্ািদ উে�খ করা হেয়ে, এগুেলা সবই আ�ামা নািসর উি�ন
আলবানী রহ. এর িলিখত ‘িসফাতু সালািতর রাসূ ল’ বা
‘রাসূ ল�াহর সালাত আদায় প�িত’ নামক িকতাব হেত সংগৃহীত।
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েযগুেলােক হািদেসর িবশু� িকবসমূ হ েথেক িতিন এক�
কেরেছন।
১৩- িতলাওয়ােতর েসজদা িতলাওয়াত করার সােথ সােথ েসজদা
করা:
কুরআন িতলাওয়ােতর িনয়ম হল, যখন িতলাওয়াত করেব,
েসজদা করেব। আ�াহ তা‘আলা কুরআেন করীেম নবী ও সােলহীনেদর এ বেল, �শংসা কেরন,
ٗ
ُ ٰ �� َعلَ ۡيه ۡم َء َا
ٰ َ ﴿إ ِ َذا ُ� ۡت
[٥٨ :﴾ ]مﺮ�ﻢ٥ ۩ت ٱ ّرَ� � � َو ُ�� ِّيا
ِ
“যখন তােদর কােছ পরম করণামেয়র আয়াতসমূ হ পাঠ
করা হত, তারা কাঁদেত কাঁদেত েসজদায় লু িটেয় পড়ত”। 1
৭২F

আ�ামা ইবেন কাসীর রহ. বেলন, এখােন উপেরা� ��ন ও
েসজদাকারীেদর অনু সরণ ও তেদর পদা� অনু সরণ কের সাজদাহ
করার িবষেয় আেলমগণ একমত।

2

৭৩F

সালােতর মেধয্ িতলাওয়ােতর েসজদা করা বড় মহৎ কাজ।
এেত সালােতর মেধয্ মেনােযাগ ও খুশু বৃি� পায়। আ�া
তা‘আলা বেলন,

1

সূ রা মারইয়াম, আয়াত: ৮৫।

2

তাফসীরল কুরআিনল ‘আিজম ৫/২৩৮।
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َ ُ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ ّ َ�َخ
ٗ �د ُه ۡم ُخ ُش
ُ ون َو َ�ز
[١٠٩ :﴾ ]ﻻﺮﺳاء١ ۩�و
ان �بك
ِ ﴿ ِرُون ل ِ�ذق
ِ
‘আর তারা কাঁদেত কাঁদেত লু িটেয় পেড় এবং তা তােদর িবনয়
বৃ ি� কের’। 1
৭৪F

তাছাড়া রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম হেত �মািণত িিন
সালােত সূ রা নজম িতলাওয়াত কের েসজদা করেছন।
আর ইমাম বুখাির �ীয় সহীেহ আবু রােফ েথেক বণর্ন কেরন,
িতিন বেলন, আিম আবু হুরাইরা রািদয়া�াহু ‘আনহ’ সােথ
এশােরর সালাত আদায় কির, িতিন তখন সালােত
ٓ ّ َ
ّ
ۡ َشَق
[١ :﴾ ]اﻻ�ﺸﻘﺎق١ ت
سَ َما ُء ٱ
﴿إِذا ٱ
িতলাওয়াত কেরন এবং েসজদা কেরন। আিম তােক েসজদা করা
স�েকর্ িজেজ্ করেল, িতিন বেলন, আিম আবুল কােশম
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর িপছে, েসজদা কেরিছ,
সু তরাং আিম সব সময় েসজদা করেত থাকেবা যতিদন পযর্�
তার সােথ আমার সাক্ষাত না হয় [বুখাির, িকতাবুল আযান,
এশােরর সালােত িকরাত েজাের পড়া িবষেয় আেলাচনা।]

1

সূ রা আল-ইসরা, আয়াত: ১০৯।
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েমাটকথা, সালােতর মেধয্ িতলাওয়ােত েজদােক অিধক গুরু
িদেত হেব। সালােত িতলাওয়ােতর েসজদা আদায় করা �ারা
শয়তানেক অপমান অপদ� করা ও তােক কাঁদােনা হয়। ফেল
সালােত িতলাওয়ােতর েসজদা আদায় করা, মুসি�েদর েধাঁকা
েদয়া হেত শয়তানেক দু বর্ল কের েদয়।
আবু হুরাইরারািদয়া�াহু‘আনহ’ েথেক বিণর্, িতিন বেলন, রাসূ ল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছ,
 أمﺮ ﺑﺎلﺴﺠﻮد، ﻳﺎ و�ﻠﻪ:  ﻳﻘﻮل، ﻋﺰﺘل الﺸﻴﻄﺎن ﺒﻲﻜ،»إذا ﻗﺮأ اﺑﻦ آدم الﺴﺠﺪة
« ﻓ� ﻨﻟﺎر، وأمﺮت ﺑﺎلﺴﺠﻮد ﻓﻌﺼﻴﺖ، ﻓﻠﻪ ﺠﻟﻨﺔ،ﻓﺴﺠﺪ
“যখন আদম স�ান েসজদার আয়াত পেড় েসজদা কের, তখন
শয়তান কাঁদেত কাঁদেত দূ ের সের যায় এবং বেল, েহ আমার
দু েভর্া! আদম স�ানেক েসজদা করার জনয্ িনেদর্শ েদয়া হেয়,
তখন েস েসজদা করেছ, ফেল তার জনয্ রেয়ে, জা�াত। আর
আমােক েসজদা করার িনেদর্শ করা হেয়ে, আিম তা অমানয্
করিছ, ফেল আমার জনয্ রেয়েছ জাহা�া”। 1
७५F

১৪- আ�াহর িনকট শয়তান েথেক আ�য় �াথর্নাকরা:

1

বণর্না, ইমাম মুসিলম �ীয় সহীহ, হািদস নং ১৩৩।
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শয়তান আমােদর পরম দু শমন। শয়তােনর শ�তা হল,
েস একজন মুসি�েক তার সালােতর মেধয্ ক -ম�ণা ও ওয়াসওয়াসা েদয়; যােত তার খুশ‘ চেল যায়, আর এভােবই েস তার
সালােত িব�াি� ৈতরী কের।
“�েতযক বয্ি� যখনই আ�াহ িযিকর বা েকােনা
ইবাদেতর িদক মেনােযাগ েদয়, তখনই শয়তান তােক িবিভ�
ধরেনর কু-ম�ণা িদেত থােক। সু তরাং একজন বা�ার জনয্
জরুরী হ, েস ইবাদেত ৈধযর্ ধারণ করে,

অটল ও অিবচল

থাকেব এবং ইবাদত, িযিকর ও সালােত সবর্দা িনম� থাকেব,
েকােনা �কার অ�ি� �কাশ করেব না। কারণ, ইবাদেত েলেগ
থাকার মাধয্ে শয়তােনর ষড়য� তার েথেক দূ ের সের যােব।
َ ّ
ّ
ً َ َ َ
[٧٦ : ﴾ ]اﻟنﺴﺎء٧ ﴿ِنَ ك ۡي َد ٱشَ ۡي َ�ٰ ِن �ن ضعِيفا
“িন�য় শয়তােনর ষড়য� দু বর্”। 1
७६F

আর যখনই একজন বা�া অ�র �ারা আ�াহর �িত
মেনােযাগী হেত চায়, তখন অনয্ েকান িবষয় তার সামেন এেস
তােক কু-ম�ণা িদেত থােক। শয়তান হল, িছনতাইকারী ও
ডাকােতর মত। যখন েকােনা বা�া আ�াহর িদেক রওয়ানা কের,
শয়তান তখন তােক হাইজয্ক করেত চায়। এ কারেণ েকােনা
1

সূ রা িনসা, আয়াত: ৭৬।
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পূ বর্তম মিনষী (সালাফ)েক বলা হল, ইয়াহূ দী ও নাসারারা বেল,
“তােদর শয়তান কু-ম�ণা েদয় না। িতিন বলেলন, সতয্ কথাই
বলেছ। ন� ঘের শয়তান �েবশ কের লাভ িক।” 1
৭৭

এ িবষয়িটেক সু �র একিট দৃ �া� িদেয় বুঝােনা হল,
িতনিট ঘর: একিট বাদশাহর ঘর তার মেধয্ রেয়ে, বাদশাহর
ধন-ভা�ার, খাজানা ও মিণমু�া। অপর ঘর একজন দােসর ঘর,
তােত রেয়েছ, দােসর ধন-ভা�ার, খাজানা ও মিণমু�া, তেব তা
বাদশাহর ধন-স�েদর সােথ তুলনীয় নয়। আেরকিট ঘর তা
এেকবােরই খািল, তােত িকছু ই েনই। যখন েচার আসেব, েস
2
েকান ঘের �েবশ করেব এবং েকান ঘর েথেক চুির করেব?।
७८

“যখন বা�া সালােত দাড়ায় তখন তার উপর শয়তােনর
ঈষর্-িহংসা ও ে�ষ চলেত থােক। কারণ, তখন বা�া একিট মহান
ও আ�াহর ৈনকটয লােভর �ােন দাঁিড়েয়েছ এবং শয়তােনর জনয্
সবেচেয় অিধক ক�দায়ক ও কিঠন �ােন অব�ান করেছ।
একজন বা�া যােত সালাতেক সিঠকভােব স�� করেত না
পাের, েস জনয্ শয়তান যাবতীয় েচ�াই করেত থােক। তােক
িবিভ� ধরেনর আশা েদয়, �িত�িত েদয় এবং সালাতেক ভুিলেয়
িদেত সব েচ�াই েস কের। শয়তান একজন বা�ােক সালাত
1

মাজমু‘ ফাতাওয়া ২২/৬০৮

2

আল ওয়ািবলু স সাইেয়য্: ৪৩
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েথেক িবরত রাখার জনয্ হাি-েঘাড়াসহ তার সব ধরেনর
ৈসনয্েক বয্বহার কের এবং আরও যা যা বয্য় করা দরকার ত
সবই েস বয্য় করেত থাে, যােত বা�ািট সালাতেক গুরু�হী
মেন কের এবং সালােতর �িত য�বান ও মেনােযাগী না হয়।
শয়তােনর এ ধরেনর টানা-েহঁচড়া ও যু � েঘাষণা করার কারেণ
বা�া অেনক সময় সালাতেক গুরু�হীন মেন কের এবং ে
সালাত আদায় করা েছেড় েদয়। আর যখন শয়তান েকােনা
বা�ার েক্ষে� অক্ষম হয় এবং বা�া শয়তােনর বশয্তা �ীকা
কের, আর সালােত দাঁিড়েয় (আ�াহর ৈনকটয্ লােভ) এ মহান
অব�ােন েপৗঁেছ যয়, তখন আ�াহর দু শমন একজন বা�ার মােঝ
ও তার অ�েরর মােঝ অব�ান কের এবং বা�ার মােঝ ও
অ�েরর মােঝ সালােত যােত মেনােযাগী হেত না পাের েস জনয্
েদয়াল ৈতির কের। তারপর েস সালােত বা�ােক এমন সব কথা
�রণ কিরেয় েদয়, যা সালাত আর� করার পূ েবর্ �রণ করােনা
হয় িন। এমনিক েদখা যায়, েকােনা িবষয় ও �েয়াজন এমন
আেছ, যা বা�া এেকবাের ভুেল েগেছ এবং তা হেত েস িনরাশ
হেয় েগেছ, এ ধরেনর িবষয়গুেলা শয়তান সালােতর মেধয্ তাে
�রণ কিরেয় েদয়, যােত তার অ�রেক সালাত েথেক িফিরেয়
েনয়া যায় এবং আ�াহর �রণ েথেক িবরত রাখা যায়। ফেল েস
সালােত িন�াণ হেয় (আ�াহর সামেন) দাঁড়ায়। আ�াহেক সামেন
েরেখ মেনােযাগ সহকাের সালাত আদায়কারী েযভােব আ�াহর
67

ৈনকটয্ লাভ ও সাওয়াব হািসল কে, েস তার েকান িকছু ই লাভ
করেত পাের না। ফেল েস েযভােব খািল হােত সালােত দািড়েয়
িছল, েসভােব খািল হােতই সালাত েথেক গুনােহর েবাঝ িনেয়
েবর হেয় আেস। সালাত আদােয়র কারেণ তার গুনােহর েবাঝা
একটুও হালকা হয় না। কারণ, সালাত ঐ বয্ি�র গুনাহগুেলা দ
কের, েয সালােতর হক আদায় কের, সালাতেক মেনােযাগ
সহকাের আদায় কের, সালােত খুশুেক পিরপূণর্ কের এবং সালা
আদায় করার সময় আ�াহর সামেন মেনােযাগ সহকাের দাড়ায়। 1
७९

শয়তােনর

ষড়য�েক

�িতহত

করা

ও

শয়তােনর

কুম�ণােক দূ র করার জনয্ রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া
িন� িলিখত িচিকৎসার �িত িদক িনেদর্শনা েদন। আবুল ‘আস
রািদয়া�াহু‘আনহ’ েথেক বিণর্, িতিন বেলন,
، ّﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ إن الﺸﻴﻄﺎن ﻗﺪ ﺣﺎل ﺑي� و�� ﻼﻲﺗ وﻗاءﻲﺗ ﻠبِّﺴﻬﺎ ﻋ
 »ذاك ﺷﻴﻄﺎن ﻳُﻘﺎل ﻟ ﺧ�ب ﻓﺈذا أﺣﺴﺴﺘﻪ: ﻓﻘﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻ� ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
.� ﻓﻔﻌﻠﺖ ذلﻚ ﻓﺄذﻫﺒﻪ اﷲ ﻋ:  ﻗﺎل.«ﻓﺘﻌﻮّذ ﺑﺎﷲ ﻣﻨﻪ واﺗﻔﻞ ﻋ �ﺴﺎرك ﺛﻼﺛﺎ
“েহ আ�াহর রাসূ ল! শয়তান আমার ও আমার সালােতর
মােঝ �িতব�কতা ৈতির কের এবং আমার েকরাআত পড়ার
মেধয্ িব�াি� সৃ ি� কের। রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
1
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বলেলন, এিট শয়তান, এর নাম ‘খানযাব’। যখন তুিম তা অনু ভব
করেব, তখন আ�াহর িনকট শয়তান হেত আ�য় চাও এবং
েতামার বাম িদেক িতনবার থুতু েফল। িতিন বেলন, আিম কাজিট
করেল, আ�াহ তা‘আলা আমার েথেক তা দূ র কের েদন”। 1
८०

সালাত আদায়কারীেক শয়তােনর েধাঁকা েদয়া ও তার
িচিকৎসা

স�েকর্ রাসূল সা�া�াহু আলিহ

ওয়াসা�াম

আমােদরেক জািনেয়েছন এবং িতিন বেলন,
 ﻳﻌ� ﺧﻠﻂ ﻋﻠﻴﻪ- »إن أﺣﺪ�ﻢ إذا ﻗﺎم ﻳﺼ� ﺟﺎء الﺸﻴﻄﺎن ﻓﻠبﺲ ﻋﻠﻴﻪ
 ﻓﺈذا وﺟﺪ ذلﻚ أﺣﺪ�ﻢ.� ﻰﺘ ﻻ ﻳﺪري �ﻢ ﺻ- ﺻﻼﺗﻪ وﺷﻜﻜﻪ ﻓﻴﻬﺎ
«ﻓﻠيﺴﺠﺪ ﺳﺠﺪﺗ� وﻫﻮ ﺟﺎلﺲ
“যখন েতামােদর মধয্ হেত েকান বয্ি� সালােত দাড়,
শয়তান এেস তােক িবপােক েফেল। অথর্াৎ তার সালাতেক
এেলােমেলা কের েদয় এবং সালােতর মেধয্ সংশয় সৃি� কের।
ফেল েস কত রাকাত সালাত আদায় করল, তা ভুেল যায়। যখন
েতামােদর এ ধরেনর সমসয্া েদখা েদয়, তখন বসা অব�ায়
েতামরা দু িট েসজদা কের িনেব”। 2
८१F

1

মুসিলম: ২২০৩।

2

বু খাির, েসজদা সাহু অধয্: নফল ও ফরয সালােত েসজদা সাহুর করার
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অনু রূপভােব শয়তােনর ষড়য� স�েকর্ রাসূল সা�া�া
আলাইিহ ওয়াসা�াম এ বেল আমােদর আরও সংবাদ েদন েয,
، »إذا ﻛن أﺣﺪ�ﻢ ﻓ الﺼﻼة ﻓﻮﺟﺪ ﺣﺮ�ﺔ ﻓ دﺑﺮه أﺣﺪث أو لﻢ �ﺪث
« ﻓﻼ ﻨﺮﺼف ﻰﺘ �ﺴﻤﻊ ﺻﻮﺗﺎ أو �ﺪ ر�ﺎ، ﺄﺷﻞﻜ ﻋﻠﻴﻪ
“যখন েতামােদর েকউ সালােত থাকা অব�ায় তার পায়ু
পেথ নড়-চড় অনু ভব কের এবং ওজু ভ� হল িক হল না েস
িবষেয় েকান িস�াে� েপৗছেত পারেছ না, েস েযন যতক্ষণ পযর
েকান আওয়াজ না েশােন বা হাওয়া না েবর হয়, ততক্ষণ পযর
সালাত না ছােড়”।

1
८२F

বরং শয়তােনর ষড়য� অেনক সময় আ�যর্ রূপ ধার
কের। েযমনিট এ হািদস তা �� কের। আ�ু �াহ ইবন আ�াস
রািদয়া�াহু‘আনহ েথেক বিণর্, িতিন বেলন,
ّ أن ﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺳﺌﻞ ﻋﻦ الﺮﺟﻞ
�ﻴﻞ ﻴﻟﻪ ﻓ ﺻﻼﺗﻪ أﻧﻪ
ُ
 »إن الﺸﻴﻄﺎن ﺄﻲﺗ:  ﻓﻘﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ، أﺣﺪث ولﻢ � ِﺪث

أﺣﺪ�ﻢ وﻫﻮ ﻓ ﺻﻼﺗﻪ ﻰﺘ ﻳﻔﺘﺢ ﻣﻘﻌﺪﺗﻪ ﻓﻴﺨﻴﻞ ﻴﻟﻪ أﻧﻪ أﺣﺪث ولﻢ
ُ
 ﻓﺈذا وﺟﺪ أﺣﺪ�ﻢ ذلﻚ ﻓﻼ ﻨﺮﺼﻓﻦ ﻰﺘ �ﺴﻤﻊ ﺻﻮت ذلﻚ ﺑﺄذﻧﻪ، �ﺪث

«أو �ﺪ ر�ﺢ ذلﻚ ﺑﺄﻧﻔﻪ

1
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“রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামেকেস বয্ি� স�েকর
িজেজস করা হল, যার মেন হে� েয, সালােত তার বায়ু েবর
হেয় ওজু ভ� হেয়েছ অথচ তার ওজু ভ� হয় িন। তখন
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলন, “শয়তান
েতামােদর সালােত উপি�ত হেয় তার পায়ু পথ েখােল েদয়, ফেল
েস মেন কের তার ওজু ন� হেয় েগেছ অথচ তার ওজু ন� হয়
িন। সুতরাং যখন েতামােদর েকউ এ ধরেনর সমসয্ার স�ুখীন
হয়, তখন েস েয সালাত েথেক িফের না যায়। যতক্ষণ পযর্�
িনজ কােন পায়ু র আওয়াজ শুনেত না পায় অথবা নােক তার
দু গর্� অনুভব না কে”। 1
८३

মাসআলা
সালােত শয়তােনর এক �কার েধাঁকা আেছ, েয েধাঁকািট
‘খানযাব’ নােমর শয়তান মুসি�েদর মেধয্ যারা ভােলা তােরেক
িদেয় থােক। আর তা হল, মুসি�েদর মেনােযাগেক সালাত েথেক
সিরেয় অনয্ানয ইবাদত-বে�গীর িদেক িনেয় যায়। েযমন,
মুসি�েদর মেনােযাগেক েকান দাওয়ািত কােজর �িত ম� কের

1

তাবরানী, খ� ১১, পৃ : ২২২, হািদস: ১১৫৫৬; মাজমায়ু য যাওেয়দ ১/২৪২
�ে� বলা হেয়েছ, হািদসিটর বণর্নাকারগণ সহীহ হাদীেসর বণর্নাকারী
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েদয়া অথবা েকােনা িফকহী মাসআলার মেধয্ িচ�া ম� কের েদ।
ফেল তারা তােদর সালােতর একিট অংেশ িক করল তা বুঝেতই
পাের না। আবার েকােনা েকােনা সময় অেনেক এ মেন কের
েধাঁকায় পেড় েয, ওমর রািদয়া�াহু ‘আনহ’ সালােত ৈসনয্
পিরচালনা করেতন। [সু তরাং, আমােদর জনয্ও সালােত েকােন
িফকহী মাসআলা বা �ীিন িবষেয় িচ�া করা ৈবধ, তা সালােত
খুশুর পিরপ�ী ন।] শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবেন তাইিময়য্াহ
রহ. এ িবষয়িটেক পুেরাপুির �� কেরন এবং এ �ে�র সু ��
উ�র েদন।
িতিন বেলন, ওমর রািদয়া�াহু ‘আনহ’ এর উি�, ‘আিম
সালােত আমার ৈসনয ��ত কির’ এিট তার জনয্ খাস ও �ত�
ৈবিশ�য। কারণ, ওমর রািদয়া�াহু ‘আনহ’ আমীরুল মিমনীন
হওয়ায়, কােফরেদর িবরুে� যু� করার জনয্ আিদ� িছেলন এব
িতিন িজহােদরও আমীর। ফেল িতিন এক িদক িদেয় ঐ মুসি�র
মত, েয দু শমেনর মুেখামুিখ হওয়া অব�ায় যু ে�র ময়দােন ভীিতর
সালাত আদায় করেছ। হয়ত েস যু �রত অথবা েস যু �রত নয়,
তেব সবর্াব�ায় েস সালােতও আিদ এবং িজহােদও আিদ�।
সু তরাং তার ক্ষমতা অনুযায়ী তার জনয্ দুিট আেদশই পালন ক
ওয়ািজব। তােক যথাসাধয্ দুিট আেদশই পালন করেত হেব।
আ�াহ তা‘আলা বেলন,
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َ َّ ْ ُ ُ ۡ َ ْ ُُۡ َ َٗ ۡ ُ َ َ ْٓ ُ َ َ َ ّ َ ّ ٓ
ُ ّ
ٰ ﴿
َ كث ِٗ�� ّعَلَ� ۡم
ََ�ُها ٱَِين ءامنوا إِذا لقِيتم ف ِئة فٱثبتوا وٱذكروا ٱ
ُۡ
َ
[٤٥ :﴾ ]اﻻﻧﻔﺎل٤ �فل ُِحون
“েহ মুিমনগণ, যখন েতামরা েকােনা দেলর মুেখামুিখ হও, তখন
অিবচল থাক, আর আ�াহেক অিধক �রণ কর, যােত েতামরা
সফল হও”। 1 আর এ কথা আমােদর কােরাই অজানা নয়, িজহাদ
৮৪ F

চলাকালীন অ�েরর অব�া, আর অনয্ সময় যখন িজহাদ চেল ন,
েস সমেয়র অ�েরর অব�া কখেনাই এক হেব না। তখন যিদ
ধের েনয়া হয়, িজহােদর কারেণ সালােত েকােনা �কার দু বর্লতা
পাওয়া যায় বা সালাত ছাড়া অনয্ েকান িদক মেনােযাগ যা, তা
বা�ার ঈমােনর পিরপূ ণর্তা ও আনু গতয্টাে ��িব� কের না
এবং এেত বা�া েকান �কার েদাষীও সাবয্� য় না।
এ কারেণই সালাতুল খাওফেক অনয্ সমেয়র সালােতর তুলনায়
সংিক� করা হেয় থােক। আ�াহ তা‘আলা যখন সালাতুল
খাওেফর কথা উে�খ কেরন, তখন বেলন,
ٗ ُ
َ َ ِ ۡ ُۡ ََ ۡ َ َ ََٰ ّ ّ ََٰ ّ ْ ُ ََ ُۡ ََۡ ۡ َ َ
ِ� كِ�ٰ ٗبا َّ ۡوقوتا
﴿فإِذا ٱطم�ننتم فأ�ِيموا ٱصَلوة ۚ ِنَ ٱصَلوة �نت � ٱلمؤمن
[١٠٣ : ﴾ ]اﻟنﺴﺎء١

1
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“অতঃপর যখন েতামরা িনি�� হেব তখন সালাত কােয়ম
করেব। িন�য় সালাত মুিমনেদর উপর িনিদর্� সমেয় ফরয 1
৮৫

সু তরাং িনরাপদ অব�ায় েয সালাত রকম কােয়ম করার িনেদর্
েদয়া হেয়েছ, ভীিতর সমেয় েস রকম সালাত কােয়েমর িনেদর্
েদওয়া হয় িন।
এ ছাড়াও মানু ষ এ িবষেয় িবিভ� ধরেনর আেছ। যখন বা�ার
ঈমান মজবুত ও শি�শালী হেব, তখন েস অনয্ানয্ কাজগুেল
িফিকর করার সােথ সােথ সালােতও মেনােযাগী হেত সক্ষম হেব
আ�াহ তা‘আলা ওমর রািদয়া�াহু ‘আনহ’ এর মুেখ ও অ�ের
সতয্েক

�িত�াপন কেরেছন। িতিন িছেলন ‘মুহাি�স’ তথা

সতযকথক ও ‘মুলহাম’ তথা সেতয্রিদক-িনেদর্শনা�া�। তার মত
বয্ির পেক সালােতর মেধয ৈসনয্ পিরচালনাকরার সােথ সােথ
অ�েরর পূ ণর্ উপি�িতঅ�ীকার করা যায় না। িক� অনয্েদর জনয
েসটা স�ব নয়। তেব েকােনা সে�হ েনই েয, সালােত
েসনাবািহনী ��ত করার িবষয়িট আগমন করার েচেয় েসটা না
আসেল সালােত অ�র েবশী হািজর হয়। আর এেত েকান সে�হ
েনই, রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর সালাত িনরাপদ
অব�ায় ভীিতর অব�ার তুলনায় অিধক পিরপূ ণ্। আ�াহ েযেহতু
র
ভীিতর অব�ায় সালােতর অেনকগুেলা ওয়ািজব আদায় না করােক
1
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ক্ষমা কের ে, তাহেল অ�েরর অব�া-েতা আরও অিধক ক্ষম
েযাগয্
েমাটকথা, একজন মুসি� �ীয় সালােত ওয়ািজব েকােনা
িবষেয় িচ�া করা, যার িচ�া করার সময় সংকীণর্ হেয় এেসে,
(সালােতর পের যা করার মত সময় েনই), আর ওয়ািজব নয় বা
যার সময় সংকীণর্ হেয় যায় ি, (সালােতর পরও েযটা িনেয় িচ�া
করার �চুর সময় রেয়েছ) এমন িবষেয় সালােত িচ�া করা এক
রকম নয়। হেত পাের ওমর রািদয়া�াহু ‘আনহর জনয্ ঐ সময়
েসনাবািহনীর কথা িচ�া করা ছাড়া আর েকােনা সময় িছল না।
িতিন উ�েতর ইমাম এবং তার িনকট মানু েষর কাছ েথেক আগত
সমসয্া অসংখয্। �িতিট মানুষ তার মযর্াদা অনুযায়ী এ ধর
সমসয্ার স�ুখীন হয়। আর মানুষ সালােত এমন সব িবষয়�রণ
কের, যা সালােতর বািহের েস �রণ কের না। সালােত মানু েষর
এ সবিকছু সাধারণত শয়তােনর পক্ষ েথেকই হয়। েয,
সালােফ সােলহীন েথেক একিট ঘটনা বিণর্, এক েলাক তার
িকছু টাকা পয়সা মািটেত পুঁেত রােখ। িকছু িদন অিতবািহত হেল,
েলাকিট তার টাকা পয়সা েকাথায় পুেত েরেখেছ, তা ভুেল যায়।
তখন তােক েকােনা এক সালাফ উপেদশ িদেলন, তুিম সালােত
দাড়াও। তারপর েস সালােত দাঁড়ােল, সালােতর মেধয্ জায়গািট
তার �রণ আসল। তােক িজেজ্ করা হল, তুিম এিট েকাথায়
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িশখেল? িতিন বলেলন, আিম জািন শয়তান েকােনা মানু ষেক
সালােত শাি�েত থাকেত েদয় না, যতক্ষণ পযর্� েস এমন েকা
গুরু�পূণর্ িবষয় �রণ কিরেয় , যা তােক সালােত মেনােযাগ
েদয়া হেত িবরত রােখ। িক� বুি�মান বয্ি� অনয্ানয্ আি
কমর্গুেলা পুেরাপুির স�াদেনর সােথ সােথ সালােতও পুেরাপুি
মেনােযাগী হেত সেচ� থােক। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ই�া
িব�ািহল আিলিয়য্ল আযী, “মহান, সে�র্া� আ�াহর সাহাযয
বয্তীত গুনাহ েথেক বাঁচার েকােনা উপায় েনই, েতমিনভােব
ইবাদত করারও েকােনা ক্ষমতা েন” 1
৮৬

১৫- সালােফ সােলহীনেদর সালােতর অব�া েকমন িছল, েস
িবষেয় িচ�া করা:
সালােফ সােলহীেনর সালাত িবষেয় িচ�া করা �ারা
সালােত মেনােযাগ বৃ ি� পায় এবং তােদর অনু সরেণর িদক ধািবত
কের। তােদর কাউেক যখন সালাত আর� করেত েদখেত এবং
তারা যখন েমহরােব দািড়েয় সালাত আদায় করেত িগেয় তােদর
রেবর সােথ কথা বলেত শুরু ত, তখন তােদর অ�ের এ
অনু ভূিত জা�ত হত েয, এিট এমন একিট জায়গা েযখােন মানু ষ

1
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আ�াহর সামেন দ�ায়মান হয়, তােদর অ�র খুেল যাওয়ার
উপ�ম হেতা এবং িবেবক-বুি� অবশ হেয় েযেতা”। 1
८७

আ�ামা মুজািহদ রহ. বেলন, সালাফরা যখন সালােত
দাঁড়ােতন, তখন আ�াহেক এমন ভয় করেতন েয, যতক্ষ
সালােত থাকেতন ততক্ষেকােনা িকছু র �িত তাকােত বা এিদক
েসিদক দৃ ি�পাত করেত, অথবা সালােত পাথর সরােত অথবা
েকান িকছু অনথর্ক কাজ করে, অথবা মেনর মেধয্ দুিনয়ািব
েকান িকছু িচ�া করা েথেক িবরত থাকেতন। তেব ভুলবশত িকছু
সংঘিটত হেল, েসিট িভ� কথা। 2
৮৮

আ�ু �াহ ইবন যু বাইর যখন সালােত দাঁড়ােতন, তখন িতিন
িবনেয় কাঠ হেয় েযেতন। িতিন েসজদারত িছেলন, এমন সময়
কামােনর একিট েগালা এেস তার কাপেড়র একাংশ িছঁেড় িনেয়
যায়, িতিন সালােতই থাকেলন, মাথা উঠােলন না। মাসলামা ইবন
বাশ্শার মসিজেদ সালাত আদায় করিছেলন, তখন িকছু মানু েষর
উপর মসিজেদর িকছু অংশ েভে� পড়ল, েলােকরা সালাত েছেড়
িদল, িক� িতিন সালােত রেয় েগেলন, তার েকােনা খবরই হেলা
না। সালাফেদর িবষেয় আমােদর িনকট আরও সংবাদ েপৗঁেেছ
েয, তােদর কাউেক েদখা েযত, যখন িতিন সালােত দাঁড়ােতন,
1
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তখন িতিন পিতত কাপেড়র মত হেয় েযেতন, অথর্াৎ েকােনা
�কার নড়া-চড়া থাকত না। আবার তােদর েকউ েকউ যখন
সালাত আদায় েশষ করেতন, তখন আ�াহর সামেন দাঁড়ােনার
কারেণ তার েচহারার রং পিরবিতরত হেয় েযত। আবার েকউ েকউ
এমন িছল েয, িতিন যখন সালােত দাঁড়ােতন, তার ডােন বােম েক
দাঁড়াল, তা িচনেত পারেতন না। কাউেক েদখা েযত, যখন
সালােতর অজু করেতন, তখন তার েচহারার রং হলু দ হেয় েযত।
তােক িজেজ্ করা হল, িক বয্াপার আমরাআপনােক েদিখ যখন
সালােতর ওজু কেরন, তখন আপনার অব�া পিরবিতর্ত হেয়
যায়? তখন িতিন বেলন, আিম জািন আিম এখন কার সামেন
দাঁড়াব। আলী রািদয়া�াহু ‘আনহ’ যখন সালােত উপি�ত হেতন,
তখন তার েদেহ ক�ন েদখা েযত এবং েচহারা িববণর্ হেয় েযত।
তখন তােক িজেজস করা হল, আপনার িক হেয়েছ? তখন িতিন
বলেতন, আ�াহর শপথ কের বলিছ, আমানত আদােয়র সময়
এেসেছ, েয আমানতেক আ�াহ আসমান, যমীন ও পাহাড়েক
�হণ করার জনয্ েপশ করে, তারা তা �হণ করেত অ�ীকার
কের এবং তারা ভয় কের, আর আিম তা �হণ কেরিছ। সাঈদ
আত-তানু খী রহ. যখন সালাত আদায় করা আর� করেতন, তখন
তার েচােখর পািন েচহারা িদেয় দািড় পযর্� গড়া। েকান েকান
তােবঈ স�েকর্ বিণর, যখন িতিন সালােত দাঁড়ােতন, তার
েচহারা িববণর্ হেয় েযত এবং িতিন বলেত, েতামরা িক জান
78

কার সামেন আিম দাঁড়ােবা এবং কার সােথ কথা বলব?
েতামােদর মেধয্ ে আেছ, যার অ�ের আ�াহর জনয্ এ ধরেনর
ভয় আেছ?। 1
৮৯

েলােকরা আেমর ইবন আ�ু ল কাইসেক িজেজ্ কের
বেলন, আপিন িক সালােত মেন মেন কথা বেলন? তখন িতিন
বেলন, সালাত েথেক আর েকােনা িকছু আমার কােছ িক ি�য়
আেছ যােত আিম কথা বলব? তারা বলল, আমরা সালােত মেন
মেন কথা বিল। িতিন বলেলন, েতামরা িক তাহেল জা�াত ও
তার হূ র ইতয্ািদ স�েকর্ কথা ? তারা বলল, না, িক� আমরা
আমােদর পিরবার-পিরজন ও ধন স�দ িবষেয় মেন মেন কথা
বিল। তখন িতিন বলেলন, সালােত দু িনয়া িবষেয় কথা বলা হেত
তীেরর আঘােত আমার েদহ র�া� হওয়া আমার িনকট অিধক
ি�য়।
সা‘আদ ইবন মু‘আয রািদয়া�াহু ‘আনহ’ বেলন, আমার
মেধয্িতনিট চির� এমন আেছ, যিদ আিম আমার সকল অব�ায়
এ রকম থাকেত পারতাম, তেব আিম হেয় েযতাম আমার মত।
যখন আিম সালােত ম� থািক তখন সালাত ছাড়া অনয্ েকােন
িবষেয় আিম িচ�া কির না। আর যখন আিম রাসূ ল সা�া�াহু
1
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আলাইিহ ওয়াসা�াম হেত েকােনা হািদস শুি, তখন হািদসিট
সতয্ হওয়ার িবষেয় আমার মেধয্ েকাে সে�হ থােক না। আর
যখন আিম েকােনা জানাযায় উপি�ত হই, তখন আর জানাযা িক
বেল এবং জানাযা স�েকর্ িক বলা হয় তছাড়া আর েকােনা
িবষেয় কথা বিল না। 1
৯০

হােতম রহ. বেলন, আিম (সালােত) আ�াহর িনেদরশ পালন করার
জনয্ দ�ায়মান হ, আ�াহর ভয় িনেয় চিল, িনয়ত সহকাের
সালােত �েবশ কির, বড়� সহকাের তাকবীর বিল, তারতীল ও
তাফকীেরর সােথ িকরাত পিড়, িবনয়াবনত হেয় রুকু কি, িবনয়
ও দীনতার সােথ েসজদা কির, পিরপূ ণর্ভাে তাশাহহুদ পড়ার
জনয্ বিস। িনয়েতর সােথ সালাম েদই এবং আ�াহর জনয্ িন�া
বা ইখলােসর সােথ সালাতেক েশষ কির। আর সালাত েথেক এ
ভয় িনেয় িফের যাই, না জািন আমার েথেক আমার সালাতেক
কবুল করা না হয়। আর মৃতুয্র আগ পযর্� আ�াণ েচ�া কে
এগুেলার েহফায কির।

2

৯১

আবু বকর আস-সাবগী রহ. বেলন, আিম দু ’জন ইমামেক
েপেয়িছ যােদর েথেক হািদস েশানার তাওফীক আমার হয়িন।
তারা হেলন, আবু হােতম আর-রািয রহ. ও মুহা�াদ ইবন নসর
1
2
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আল-খুশু িফসসালাত, ২৭-২৮।
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আল-মারওয়ািয রহ.। ত�েধয্ ইবনু নসর, তার েচেয় সু �র
সালাত আদায়কারী আর কাউেক আিম েদিখ িন। তার স�েকর্
আমােক জানােনা হেলা েয, একিট েভালতা তার কপােলর উপর
বসেল, তার েচহারার উপর র� �বািহত হেত আর� করল।
িক� িতিন একটুও নড়া-চড়া করেলন না। মুহা�াদ ইবন ইয়াকুব
আল-আখরম েথেক বিণর্, আিম মুহা�দ ইবন নসর েথেক েবিশ
সু �র সালাত আদায়কারী আর কাউেক েদিখ িন। মািছ তার
কােনর উপর বসত, িক� িতিন তা তাড়ােতন না। আমরা তার
সালােত খুশ, সালােতর েসৗ�যর ও ভীিত েদেখ আ�যর্ হতাম।
িতিন সালােত তার থুতিনেক তার বুেকর উপর ঝুঁিকেয় িদেতন,
এভােব িতিন হেয় েযেতন েযন একিট খাড়া কাঠ।

1
९२

শাইখুল

ইসলাম ইমাম ইবেন তাইিময়য্াহ র. যখন সালােত দািখল হেতন,
তার েদেহ ক�ন শুরু , ফেল িতিন ডােন-বােম ঝুঁেক
পড়েতন। 2
९३

তােদর সালাত আর বতর্মােন আমােদর সালােতর অব�ার
তুলনা কের েদখুন, বতর্মােন আমােদর েকউ েকউ সালােত
একবার ঘিড়র িদেক তাকায়, আবার েকউ কাপড় িঠক কের,
1

তা‘যীমু কাদিরস সালাত, ১/৫৮।

2

আল-কাওয়ািকবু দ দু রিরয়য্াহ ফী মানািকিবল মুজতািহদ ইবন তাইিময়য্, িল

মার‘য়ী আল-কারামী, পৃ . ৮৩। দারুল গারিবল ইসলামী।
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েকউ আবার নাক েখাঁচায়, আবার েকউ েকউ আেছ, সালােত
বয্বস-বািণেজয্র িহসা-িনকাশ িমলায়, হয়ত টাকাও েগােন।
কাউেক েদখা যায়, েস জায়নামােযর নকশীগুেলা েদখেত থােক
মসিজেদর েদয়াল বা ছােদ েয সব েলখা আেছ, তা েদখেত
থােক। আবার েদখা যায় তার দু ’ পােশ েক েক দাঁড়ােলা তা লক্ষ
করেত থােক।
িচ�া করার িবষয়, তােদর েকউ যিদ দু িনয়ার েকােনা
ক্ষমতাশীল বয্ি�র সামেন দাঁ, তাহেল িক তারা এ ধরেনর
েকান কাজ করার সাহস েপত? িন�য় না।
১৬- সালােত খুশুর ৈবিশ�য্ স�েকর্ জ:
ত�েধয্ কেয়কিট হে,
 রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
»ﻣﺎ ﻣﻦ امﺮيء مﺴﻠﻢ ﺮﻀه ﺻﻼة مﻜﺘﻮ�ﺔ ﻓﻴﺤﺴﻦ وﺿﻮءﻫﺎ وﺧﺸﻮﻋﻬﺎ
 وذلﻚ،  إﻻ ﻛﻧﺖ ﻛﻔﺎرة ﻟﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺬﻟﻧﻮب ﻣﺎ لﻢ ﺗﺆت ﻛﺒ�ة، ور�ﻮﻋﻬﺎ
«ﺪﻟﻫﺮ ﻛﻪ
“েকােনা মুসিলম যখন েকােনা ফরয সালােত উপি�ত হয়
এবং সু �র কের ওজু কের এবং সু �র কের রুক -েসজদা কের,
তখন েসটা তার জনয্ তার অতীেতর গুনাহগুের কাফফারা
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িহেসেব গণয্ করা হ, যতক্ষণ পযর্� েস কিবরা গুনাহ না ক
আর এিট সব সমেয়র জনয”। 1
९४

 সালােতর সাওয়াব িনধর্ািরত হয় বা�ার খুশু অনুযায়।
েযমন, রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
،  ﺛﻤﻨﻬﺎ،  �ﺴﻌﻬﺎ، »إن اﻟﻌﺒﺪ ﻟﺼ� الﺼﻼة ﻣﺎ ﻳُ�ﺘﺐ ﻟ ﻣﻨﻬﺎ إﻻ ﺮﺸﻫﺎ
«  ﻧﺼﻔﻬﺎ،  ﺛﻠﺜﻬﺎ،  ر�ﻌﻬﺎ،  ﺧﺴﻬﺎ،  ﺳﺪﺳﻬﺎ، ﺳﺒﻌﻬﺎ
“িন�য় বা�া সালাত আদায় কের, অথচ তার েস সালােতর
সাওয়াব তার জনয্ েলখা হ, শুধু এক দশমাংশ, এক নবমাংশ,
এক অ�মাংশ, এক স�মাংশ, এক ষ�াংশ, এক প�মাংশ, এক
2
চতুথর্াং, এক তৃতীয়াংশ ও অেধর্”।
९५F

 মুসি� সালােতর ততটুকু সাওয়াব পােব, যতটুকু েস
বুঝেত পারেব। েযমন, আ�ু �াহ ইবন আ�াস
রািদয়া�াহু‘আনহ’ েথেক বিণর্, িতিন বেলন,
« »ﻟيﺲ لﻚ ﻣﻦ ﺻﻼﺗﻚ إﻻ ﻣﺎ ﻋﻘﻠﺖ ﻣﻨﻬﺎ
“েতামার সালাত হেত তুিম ততটুকু পােব, যতটুকু তুিম
বুঝেত পারেব”।
1

মুসিলম, ১/২০৬।

2

ইমাম আহমদ: ৪/৩২১। হািদসিট আলবানী রহ. সহীহল জােম‘ �ে� উে�খ
কেরেছন, হািদস নং ১৬২৬।
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 যখন েকউ পিরপূ ণর খুশ ও ভােলাভােব সালাত আদায়
কের, তখন তার গুনা ও পাপসমূ হ ক্ষমা কের েদয়
হয়। েযমন রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
বেলন,

ُﻲ
»إن اﻟﻌﺒﺪ إذا ﻗﺎم ﻳﺼ� ﺗ ﺑﺬﻧﻮ�ﻪ ﻛﻬﺎ ﻓﻮﺿﻌﺖ ﻋ رأﺳﻪ ﺎﻋﺗﻘﻴﻪ ﻠﻜﻤﺎ ر�ﻊ
«أو ﺳﺠﺪ �ﺴﺎﻗﻄﺖ ﻋﻨﻪ
“যখন েকান বা�া সালােত দাড়ায়, তখন তার সম�
গুনাহেক উপি�ত করা হয় এবং গুনাহগুেলা তার মাথা
গােড়র উপর রাখা হয়। তারপর যখন রুকু কের এবং
1
েসজদা কের তখন তার গুনহসমূ হ ঝের যায়”। আ�ামা
९६F

মুনাবী রহ. বেলন, “অথর্াৎ যখন বা�া েকােনা একিট
রুকন আদায় কে, তখন গুনােহর একিট রুকন ঝে
যায়। যখন সালাত পুরা কের, তখন গুনাহগুেলাও পুেরাপুি
ঝের যায়। আর এিট এমন সালাত স�েকর্ েয সালােত
একজন মুসি� সালােতর শতর, রুক -েসজদা, আরকানসমূ হ
ও খুশ‘ তথা িবনয়াবতভােব আদায় কের। েযমন বুঝা যায়,
হািদেস ‘আবদ’ ও ‘িকয়াম’ শ��য় উে�খ করা �ারা।
কারণ, এেত ইি�ত রেয়েছ েয, েলাকিট িযিন সম�

1

বাইহাকী, সু নানু ল কুবরা ৩/১০। সহীহুল জাে‘েতও হািদসিট বিণর্ত
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বাদশাহর বাদশাহ, তার সামেন দাঁিড়েয়েছ একজন অপদ�
েগালােমর মত হেয়। 1
৯৭

 সালােত মেনােযাগী বয্ি যখন সালাত স�� কেরন,
তখন িতিন মেন এক �কার �ি� পান এবং িতিন
েযন তার মাথা েথেক অেনকগুেলা েবাঝা নািমেয়
রাখেছন এ রকম অনু ভূিত লাভ কেরন। ফেল তার
মেধয্ কমর চা�লয্ট আরাম ও �াণ িফের আেস।
এমনিক েস আশা করেত থােক যিদ সালাত হেত েবর
না হত; কারণ, সালাত তার েচােখর শীতলতা, তার
আ�ার েখারাক, তার আ�ার বাগান ও দু িনয়ােত তার
আরােমর �ান। সালােতর বাইের সবর্দা েস েযন
ব�ীশালা ও অ�ি�র মেধয্ আে, যতক্ষণ পযর্� না
আবার সালােত িফের না যায়। ফেল েস সালােত
আরাম পায়, সালাত েথেক পািলেয় েবড়ায় না,
(সালােতর বািহের তার েকান শাি� েনই।) যারা
আ�াহর ি�য় বা�া তারা বেলন, আমরা সালাত
আদায় কির এবং সালাত �ারা আরাম পাই। েযমন,
তােদর ইমাম ও অনু করণীয় বয্ি, তােদর নবী বেলন,
« »ﻳﺎ ﺑﻼل أرﺣﻨﺎ ﺑﺎلﺼﻼةেহ েবলাল, আমােক সালােতর
1

বাইহাকী সু নানু ল কুবরা ৩/১০।
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মাধয্েম শাি� দাও। এ কথা বেল িন েয, সালাত
েথেক আমােক শাি� দাও।
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আরও বেলন,
«“ »ﺟﻌﻠﺖ ﻗﺮة ﻋﻴ� ﺑﺎلﺼﻼةআমার েচােখর �শাি�
িনধর্ারণ করা হেয়েছ সালােতর �ারা”। যার েচােখর
শীতলতা ও আ�ার �শাি� হল সালাত, তার েচাখ
িকভােব সালাত ছাড়া �শাি� লাভ করেত পাের এবং
েস কীভােব সালাত ছাড়া ৈধযর্ ধারণ করে পাের? 1
৯৮ F

১৭- সালােতর িবিভ� �ােন অিধকহাের েদা‘আ করা, িবেশষ
কের, েসজদার মেধয্ েবিশ েবিশেদা‘আ করা।
িন:সে�েহ বলা যায়, আ�াহর সােথ কেথাপকথন করা,
আ�াহর কােছ িবনয় �কাশ করা, আ�াহর কােছ চাওয়া এবং
আ�াহর কােছ বার বার িফের যাওয়া �ারা আ�াহর সােথ বা�ার
স�কর্ সুদ ৃঢ় হয় এবং ব�ন হয় অটু। ফেল সালােত খুশু বৃি�
পায়। আর েদা‘আ একিট গুরু�পূণর্ ইব, আ�াহ তা‘আলা
বা�ােদরেক এ ইবাদতিট করার িনেদর্শ েদন। আ�াহ বেল,
ً ُۡ
ُ ّ ْ ُ ۡ
ّ ُ �َ � ۡم
[٥٤ :﴾ ]اﻻﻋﺮاف٥ ۚ َ ٗ� َوخف َية
َ�َ ﴿ٱدعوا

1

আল-ওয়ািবলু স-সাইেয়যব: ৩৭।
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“েতামরা েতামােদর রবেক ডাক অনু নয় িবনয় কের ও
চুিপসাের। 1”
৯৯

রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
«»ﻣﻦ لﻢ �ﺴﺄل اﷲ ﻳﻐﻀﺐ ﻋﻠﻴﻪ
“েয বয্ি� আ�াহর িনকট না চা, আ�াহ তার উপর ক্ষু
হন”।

2
१०० F

রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম হেত িনিদ� িকছু
�ােন েদা‘আ করার িবষয়িট �মািণত, েযমন, েসজদার মেধয্
েদা‘আ করা, দু ই েসজদার মােঝ েদা‘আ করা, তাশাহহুেদর পের
েদা‘আ করা। তেব সবেচেয় গুরু�পূণেদা‘আর �ান হল, েসজদা।
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
«»أﻗﺮب ﻣﺎ ﻳ�ﻮن اﻟﻌﺒﺪ ﻣﻦ ر�ﻪ وﻫﻮ ﺳﺎﺟﺪ ﺄ�ﺮﺜوا ﻟﺎﻋء
“েকান বা�া সবর্ািধক আ�াহর িনকে অব�ান কের, যখন
েস েসজদারত থােক। অতএব, েতামরা েসজদায় েবিশ েবিশ
েদা‘আ কর”। 1
१०१F

1

সূ রা আরাফ, আয়াত: ৫৪।

2

িতরিমিয: দু ’আ অধয্ায় ১/৪২৬। আলবানী সহীহ িতরিমিযেত হািদসিটেক
হাসান বেলেছন।
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সবর্ািধক গুরু�পূণর্ �া, েসজদা। কারণ, রাসূ ল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
َ
 أن �ُﺴﺘﺠﺎب-  أي ﺣﺮيّ وﺟﺪﻳﺮ- أﻣﺎ الﺴﺠﻮد ﻓﺎﺟﺘﻬﺪوا ﻓ ﻟﺎﻋء �ﻘَﻤَ ﻦ...»
«ﻟ�ﻢ
“েসজদায় েতামরা েবিশ েবিশ েদা‘আ কর। েকননা,
অবশয্ই তােতামােদর েদা‘আ কবুল করার সবেচেয় উপেযাগী”। 2
१०२F

রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম েসজদায় েয সব েদা‘আ
পড়েতন, তার মধয্ হেত কেয়কিটেদা‘আ েযমন,
ّ
ّ
«  وﻋﻼﻧيﺘﻪ ﺮﺳه،  أوﻪﻟ وآﺧﺮه، »ا� اﻏﻔﺮ ﻟ ﻧﻲﺒ ِﻗَﻪ ﺟِﻠَﻪ
“েহ আ�াহ আপিন আমার গুনাহসমূ ক্ষমা ক, সূ � গুনা ও
বড় গুনা, �থম গুনাহ ও েশষগুনা এবং �কাশয্ গুনাহ এব
েগাপন গুনাহ 3”
১০৩ F

অনু রূপভােব আরও বিণর্েদা‘আ,
1

মুসিলম, সালাত অধয্া, রুক -েসজদায় িক বলা হেব েস িবষেয় আেলাচনা
�সে�। হািদস: ২১৫।

2

বণর্নায় মুসিল, হািদস: ২০৭, সালাত অধয্ায়। পিরে�: রুকু েসজদায়
কুরআন পড়া িনিষ� হওয়া �সে�।

3

মুসিলম, সালাত অধয্য়; পিরে�দ: রুকু েসজদায় িক বলা হেব। হািদস নং
২১৬।
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«»ا� اﻏﻔﺮ ﻟ ﻣﺎ ﺮﺳرت وﻣﺎ أﻋﻠﻨﺖ
“েহ আ�াহ! আপিন আমার েগাপন ও �কাশয্ যাবতীয় সব গুনা
ক্ষমা কেিদন। 1
१०४ F

আর দু ই েসজদার মাঝখােন পিঠত েদা‘আ খুশুর ১১ তম উপায়
বণর্না অিতবািহত হেয়েছ।
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামতাশাহ্হুের পর েয েদা‘আ
পড়েতন, ত�েধয্ আমরা যা েজেনি, তা হে�, রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, েতামােদর েকউ যখন তাশাহ্হু পড়া
হেত ফােরগ হেতন, েস েযন আ�াহর িনকট চারিট ব� হেত
আ�য় কামনা কের। জাহা�ােমর আযাব হেত, কবেরর আযাব
হেত, হায়াত ও মওেতর িফতনা হেত এবং দা�ােলর িফতনা
হেত। িতিন আরও বলেতন,
�»ا� إ� أﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ ﺷ ﻣﺎ ﻋﻤﻠﺖ وﻣﻦ ﺷ ﻣﺎ لﻢ أﻋﻤﻞ « »ا� ﺣﺎﺳب
« ﺣﺴﺎﺑﺎ �ﺴ�ا
“েহ আ�াহ! আিম আমার কমর্ যা আিম কেরিছ তার অিন�তা
েথেক আপনার িনকট আ�য় চাই এবং আিম যা কিরিন তার
অিন�তা েথেকও আ�য় চাই। েহ আ�াহ! আপিন আমার েথেক
সহজ িহসাব িনন”।
1

নাসায়ী, হািদস: ২/৫৬৯।
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রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আবু বকর িসি�ক
রািদয়া�াহু‘আনহেক, এ কথা বলেত েশখান ﻓﺎﻏﻔﺮ ﻟ،  وﻻ ﻳﻐﻔﺮ ﺬﻟﻧﻮب إﻻ أﻧﺖ، »ا� إ� ﻇﻠﻤﺖ ﻔﻲﺴ ﻇﻠﻤﺎ ﻛﺜ�ا
«  ارﻤﺣ� إﻧﻚ أﻧﺖ اﻟﻐﻔﻮر الﺮﺣﻴﻢ،ﻣﻐﻔﺮة ﻣﻦ ﻋﻨﺪك
“েহ আ�াহ আিম আমার িনেজর উপর অেনক েবিশ জুলুম কেরিছ
আর আপিন ছাড়া েকউই আমার গুনাহসমূহ মাফ করেত পাে
না। সুতরাং, আপিন আপনার িনজ পক্ষ েথেআমােক পূ ণররূেপ
ক্ষমা কের ি এবং আমার �িত রহমত করন। িন�য়
আপিনই ক্ষমাকারী ও দয়া”।
তাছাড়া রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া এক বয্ি�েক এ
কথা বলেত শুেন,
»ا� إ� أﺳﺄلﻚ ﻳﺎ اﷲ اﻷﺣﺪ الﺼﻤﺪ ﺬﻟي لﻢ ﻳ� ولﻢ ﻮﺪﻟ ولﻢ ﻳ�ﻦ ﻟ ﻛﻔﻮا
: أﺣﺪ أن ﺗﻐﻔﺮ ﻟ ذﻧﻮ� إﻧﻚ أﻧﺖ اﻟﻐﻔﻮر الﺮﺣﻴﻢ ﻓﻘﺎل ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ُﻏ
ُﻏ
« ﻗﺪ ﻔﺮ ﻟ، ﻗﺪ ﻔﺮ ﻟ
“েহ আ�াহ আিম আপনার িনকট চাই। েহ আ�াহ আপিন এক,
কােরা মুখােপক্ষীন, িযিন কাউেক জ� েদনিট এবং িনেজও
কােরা েথেক জ� �হণ কেরন িন। আর েকউ তার সমকক্ষ নয়
েহ আ�াহ, আিম চাই েযন আপিন আমার গুনাহসমূহে ক্ষম
কের িদন, িন�য় আপিন ক্ষমাশীল দয়ালু । এ কথগুেলা েশােন
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রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম লেলন, তােক ক্ষমা কে
েদয়া হল, তােক ক্ষমা কের েদয়া হ”
অপর এক বয্ি�েক িতিনতাশাহ্হুে এ কথাগুেলা বলেত শুে ﻻ � إﻻ أﻧﺖ وﺣﺪك ﻻ ﺷ�ﻚ لﻚ ﻤﻟﻨﺎن ﻳﺎ،»ا� إ� أﺳﺄلﻚ ﺑﺄن لﻚ ﺤﻟﻤﺪ
ﺑﺪﻳﻊ الﺴﻤﻮات واﻷرض ﻳﺎ ذا ﺠﻟﻼل واﻹﻛﺮام ﻳﺎ ﺣ ﻳﺎ ﻗﻴﻮم إ� أﺳﺄلﻚ ﺠﻟﻨﺔ
«وأﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ ﻨﻟﺎر
অথর, “েহ আ�াহ আিম আপনার িনকট �াথর্ন করিছ। যাবতীয়
�শংসা আপনারই। আপিন ছাড়া েকােনা হ� ইলাহ েনই। আপিন
একক। আপনার েকান শরীক েনই। আপিন মা�ান, (দয়া
�দশর্নকার) েহ আসমান ও যিমেনর ��া। েহ ই�ত ও
স�ােনর অিধকারী। েহ িচর�ীব, েহ সবর্স�ার ধার! আিম
আপনার িনকট জা�াত কামনা কির এবং জাহা�াম েথেক আ�য়
�াথর্না কি”।
এ কথা েশােন রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম সাহাবীের
বলেলন, েতামরা িক জান েলাকিট িক বেল েদা‘আ কেরেছ?
সাহাবীগণ বলেলন, আ�াহ ও তাঁর রাসূ ল ভােলা জােনন। রাসূ ল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেল, ঐ স�ার কসম কের
বলিছ যার হােত আমার জীবন, েলাকিট ইসেম আজম (মহৎ নাম)
�ারা আ�াহর কােছ েচেয়েছ, যার �ারা েদা‘আ করা হেল আ�াহ
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উ�র েদন, আর তার �ারা েকান িকছু চাওয়া হেল, িতিন তা দান
কেরন।
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তাশাহ্হু ও তাসলীেমর
েশেষ যা বলেতন তা হে�,
ّ
» ا� اﻏﻔﺮ ﻟ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺖ وﻣﺎ أﺧّﺮت وﻣﺎ ﺮﺳرت وﻣﺎ أﻋﻠﻨﺖ وﻣﺎ ﺮﺳﻓﺖ
ّ
ّ
«  ﻻ � إﻻ أﻧﺖ، وﻣﺎ أﻧﺖ أﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻣ� أﻧﺖ ﻟﻘﺪِم وأﻧﺖ ﻟﺆﺧِﺮ
“েহ আ�াহ, আপিন আমােক ক্ষমারু, যা আিম পূ েবর্ কেরিছ
এবং যা আিম পরবতর্ীেত কেরিছ। আরও ক্ষমান, যা আিম
�কােশয্ কেরিছ এবং যা আিম েগাপেন কেরিছ। আরযা স�েকর্
আপিন আমার েথেক অিধক অবগত। আপিনই �থম এবং
আপিনই েশষ। আপিন ছাড়া েকােনা হ� ইলাহ েনই।
এসব েদা‘আ ও আরও অনয্ানযেদা‘আ আ�ামা আলবানী রহ. এর
সীফাতুস সালাত, পৃ: ১৬৩ িকতাব হেত েনয়া হেয়েছ। এ
েদা‘আগুেলা মুখ করার কারেণ, ইমােমর িপছেন চুপ কের বেস
থাকার েয সমসয্া তার সমাধান হয়। অথর্াৎ যখন েকান বয্ি�
ইমােমর িপছেন সালাত আদায় কের, যিদ েস তাশাহ্হু পড়া
েশষ কের, সময় পায় তাহেল এ েদা‘আগুেলা পড়ে। কারণ,
অেনক েলাকেক েদখা যায় েস চুপ কের বেস থােক িক পড়েব তা
জােন না।
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১৮- সালােতর পর হািদেস বিণর্তেদা‘আ:
এ েদা‘আগুেলা অ�ের সালােতর �িত মেনােযাগ সৃ ি� ও
সালাত �ারা বরকত লাভ ও উপকার লােভ সাহাযয কের।
আর এেত েকান সে�হ েনই েয, �থম ইবাদতেক
সংরক্ষণ করা ও তার েহযত করার অনয্তম মাধয্ম হে� ে
ইবাদেতর সােথ সােথ অনয ি�তীয় িকছু ইবাদত কের েনওয়া।
সালােতর পর িযিকরসমূ েহর মেধয্ িচ�া করা �ারা িবষয়িট আরও
ভােলাভােব বুেঝ আসেব। কারণ, েস �থেম ক্ষমা থর্না িদেয়
শুরু কর; সালাত েশষ করার সােথ সােথ সালােত তার েয সব
দু বর্লত- অমেনােযাগীতা, খুশুহীনতা�কাশ েপেয়েছ এবং সালােত
তার েয সব ভুল�িট েদখা িদেয়েছ, তার জনয্ িতনবার
এে�গফার পড়েব। আরও গুরু�পূণর্ িবষয়, নফল সালাত
আদায় করেব, কারণ, নফল সালাত �ারা ফরেযর ঘাটিত পূ রণ
করা হেয় থােক এবং সালােত খুশু না থাকার ক্ষিতপূরণ হ
থােক।
সালােতর

খুশ‘

বা

িবনয়াবনত

অব�া

আনয়নকারী

উপায়গুেলার কথা উে�খ করার প, ি�তীয় পযর্ােয় েস সব
িবষেয়র আেলাচনা করব, েয কমর্গুেলা মানুষেক খুশু েথ
িফিরেয় রােখ, অনয্ মন� কের এবং সুর কের সালাত আদায়
করা হেত িবরত রােখ।
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ি�তীয় �কার: সালােত খুশুর পেথ বাধা হ, �িতব�ক ৈতরী
কের, অথবা খুশু িবন� কের এমন যাবতীয় কাজ েথেক িবরত
থাকা। েযমন,
১৯- েয সব ব� একজন মুসি�র মেনােযাগ ন� কের, সালােতর
�ান েথেক েসগুেলা দূর কর
আনাস রািদয়া�াহু‘আনহ েথেক বিণর্, িতিন বেলন,
ّ ﻛن ﻗِﺮام )ﺮﺘ ﻓﻴﻪ ﻧﻘﺶ وﻗﻴﻞ ﺛﻮب
، مﻠﻮن( ﻟﻌﺎ�ﺸﺔ ﺮﺘت ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺑيﺘﻬﺎ
 ﻋ� ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺗﺰال- �� أز-  »أﻣﻴﻄﻲ: ﻓﻘﺎل ﻟﺎ ﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
«ﺗﺼﺎو�ﺮه ﺗﻌﺮض ﻟ ﻓ ﻼﻲﺗ
আেয়শা রািদয়া�াহু ‘আনহা’ এর একিট পদর্া [যােত নকশা িছল
বা রিঙন] িছল, যার �ারা িতিন তাঁর ঘেরর একপাশেক েঢেক
রাখেতন, রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তােক বলেলন,
কাপড়িট সিরেয় নাও। কারণ, এ কাপেড়র ছিবগুেলা সব সময়
আমার সালােত েভেস উেঠ। 1
১০৫F

হািদস বণর্নাকারী কােশ রহ. আেয়শা রািদয়া�াহু‘আনহা’ েথেক
বণর্ন কেরন,

1

বু খাির, ফতহুল বার: ৩৯১/১০।
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أﻧﻪ ﻛن ﻟﺎ ﺛﻮب ﻓﻴﻪ ﺗﺼﺎو�ﺮ مﺪود ﻰﻟ ﺳﻬﻮة )ﺑﻴﺖ ﺻﻐ� ﻣﻨﺤﺪر ﻓ اﻷرض
ﻗﻠﻴﻼ ﺷبﻴﻪ ﺎﻤﻟﺨﺪع أو ﺨﻟﺰاﻧﺔ( ﺎﻜن ﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﺼ� ﻴﻟﻪ
 »أﺧّﺮ�ﻪ ﻋ� ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺗﺰال ﺗﺼﺎو�ﺮه ﺗﻌﺮض ﻟ ﻓ ﻼﻲﺗ« ﻓﺄﺧﺮﺗﻪ: ﻓﻘﺎل
.ﻓﺠﻌﻠﺘﻪ وﺳﺎﺋﺪ
“আেয়শা রািদয়া�াহু‘আনহার একিট কাপড় িছল, যা একিট েছাট
ঘর (যা ঘর েথেক একটু িনচুেত িছল অেনকটা ে�ার রুেম মত,
েস) িদক ঝুলােনা িছল। রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তার
িদেক িফের সালাত আদায় করেতন, তখন রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, কাপড়িট সরাও; কারণ, কাপড়িটর
ছিবগুেলা সবসময় সালােত আমা সামেন েভেস উেঠ। তারপর
আিম কাপড়িট সিরেয় েফিল এবং তা িদেয় কেয়কিট বািলশ
বািনেয় েনই। 1
१०६F

িবষয়িটর উপর �মাণ িহেসেব আরও একিট হািদস েপশ করা
যায়, তা হল,
ﻟﺎ دﺧﻞ الﻜﻌﺒﺔ ﻟﺼ� ﻓﻴﻬﺎ رأى ﻗﺮ� ﻛبﺶ ﻓﻠﻤﺎ ﺻ� ﻗﺎل ﻟﻌﺜﻤﺎن ﻟﺠﻲﺒ
»إ� �ﺴﻴﺖ أن آمﺮك أن ﺗﻤﺮ اﻟﻘﺮﻧ� ﻓﺈﻧﻪ ﻟيﺲ ﻳﺒﻲﻐ أن ﻳ�ﻮن ﻓ ﺒﻟﻴﺖ
«.�ﺷء �ﺸﻐﻞ ﻤﻟﺼ

1

মুসিলম: হািদস: ৩/১৬৬৮।
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“রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম যখন কাবা শরীেফ সালাত
আদােয়র জনয্ �েবশ কের, িতিন দু িট েভড়ার িশং েদেখন।
সালাত আদায় করার পর, িতিন ওসমান আল হাজাবীেক বেলন,
আিম েতামােক িশং দু িটেক েঢেক রাখার কথা বলেত ভুেল েগিছ।
কারণ, কা‘বা ঘেরর মেধয্ এমন েকােন িজিনষ থাকা উিচত নয়
যা একজন মানু ষেক সালাত েথেক িবরত রােখ”। 1
१०७

উে�িখত িবষেয়র সােথ সােথ এ িবষয়গুেল অ�ভুর্� করা হে।
অথর্াৎ মানু েষর চলাচেলর �ােন সালাত আদায়, মানু েষর
েকালাহল, িচ�া-পা�া ও েগালেযােগর �ােন সালাত আদায়, েকান
আেলাচনার মজিলেশর পােশ সালাত আদায় এবং েয সব �ান
েখলা-ধু লা ও ৈহ-ৈচ ইতয্ািদ করা হ, েসখােন সালাত আদায়
েথেক িবরত থাকা।
অনু রূপভােব যিদ স�ব হ, েয সব �ােন অিধক গরম বা অিধক
ঠা�া জায়গার মেধয্ সালাত আদায় করা হেত িবরত থাকেব।
কারণ, রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়সা�াম গরেমর িদেন গরেমর
কারেণ েযাহেরর সালাতেক ঠা�ার মেধয্ পড়ার িনেদশ িদেয়েছন।
আ�ামা ইবনু ল কাইেয়যম রহ. বেলন, কিঠন গরেমর সময় সালাত
আদায় করা, একজন মানু ষেক সালােত খুশু ও মেনােযাগী
হওয়ােত বাধা েদয় এবং ইবাদতেক অপছ� ও ঘৃ িণত বানায়। এ
1

আবু দাউদ: হািদস: ২০৩০ সহীহুল জাে‘: হািদস: ২৫০৪।
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কারেণই শিরয়েতর িবধান দাতা বা�ােদর সালাতেক
েদরীেত পড়ার িনেদর ্শ িদেয়েছন যােত গরম কেম যায়।
যােত বা�া মেনােযাগ সহকাের সালাত আদায় করেত
পাের এবং সালাত আদােয় তার েয উে�শয অথর্াৎ সালােত
মেনােযাগী ও িবনয়ী হওয়া এবং আ�াহর �িত দািবত হওয়া তা
হািসল হয়। 1
১০৮

২০- এমন কাপেড় সালাত আদায় করেবন না, যােত নকশা
অথবা েলখা অথবা িবিভ� রঙ অথবা ছিব থােক, যা একজন
মুসি�েক সালােত মেনােযাগী হেত িবরত রােখ:
আেয়শা রািদয়া�াহু‘আনহা’ েথেক বিণর্, িতিন বেলন,
:  أي- ﻗﺎم ﻟﻲﺒ اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ ﻳﺼ� ﻓ ﺧﻴﺼﺔ ذات أﻋﻼم
 »اذﻫﺒﻮا ﺑﻬﺬه:  ﻓﻨﻈﺮ ﻰﻟ ﻋﻠﻤﻬﺎ ﻓﻠﻤﺎ ﻰﻀ ﺻﻼﺗﻪ ﻗﺎل- ﻛﺴﺎء �ﻄﻂ ومﺮ�ّﻊ
ّ
 ﻛﺴﺎء ﻟيﺲ ﻓﻴﻪ ﺗﻄﻴﻂ- ﺑﺄﻧﺒﺠﺎﻧﻴﻪ
�ﺨﻟﻤﻴﺼﺔ ﻰﻟ ﻲﺑ ﺟﻬﻢ ﺑﻦ ﺣﺬﻳﻔﺔ و أﺗﻮ
« ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻬﻟﺘ� آﻧﻔﺎ ﻓ ﻼﻲﺗ،- وﻻ ﺗﻄﺮ�ﺰ وﻻ أﻋﻼم
“রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম নকশী িবিশ� এক জামা
পিরধান কের সালাত আদায় করেত দাঁড়ান। সালােত জামার
নকশার িদেক তাঁর দৃ ি� পেড়। সালাত েশষ কের িতিন বেলন,
েতামরা এ জামািটেক আবু জাহাম ইবন হুযাইফাে দাও এবং
তার েথেক তার আে�জািনয়য্া অথর্া এমন একিট জামা িনেয়
1

আল ওয়ািবলু স সাইব, দারুল বায়া: পৃ : ২২।
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আস যােত েকান নকশা দাগ ও বুটা েনই। কারণ, এিট এখনই
আমােক আমার সালােতর মেনােযাগ ন� কের িদেয়িছল”। অপর
বণর্না এেসেছ,  ﺷﻐﻠﺘ� أﻋﻼم ﻫﺬهএ কাপেড়র পাড় আমােক
আমার সালাত েথেক অমেনােযাগী কেরেছ। অপর এক বণর ্না
এেসেছ,  ﺎﻜن ﻳتﺸﺎﻏﻞ ﺑﻬﺎ ﻓ الﺼﻼة، “ ﻛﻧﺖ ﻟ ﺧﻴﺼﺔ ﻟﺎ ﻋﻠﻢরাসূ েলর
একিট চাদর িছল, যােত িবিভ� ধরেনর নকশা িছল, যা তাঁেক
তার সালােত মেনােযাগ েদওয়া েথেক িবরত েরেখিছল। 1
१०९F

সু তরাং, েয সব কাপেড় জীব-জ� বা েকােনা �াণীর ছিব রেয়েছ
তােত সালাত আদায় করা, েযমনিট বতর্মােন আমােদর সমেয়
�চিলত রেয়েছ, তা আরও অ�ািধকােরর িভি�েত িনিষ� হওয়া
উিচত।
২১- খাওয়ার সামেন উপি�ত হেল, তােক সামেন েরেখ সালাত
আদায় করেবন না।
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামবেলন,
«»ﻻ ﺻﻼة ﺮﻀة ﻃﻌﺎم
“খানা হািজর থাকা অব�ায় েকােনা সালাত আদায় করা যােব
না”।

2
११०F

1

মুসিলম, হািদস নং ৫৫৬; ১/৩৯১।

2

মুসিলম, হািদস নং ৫৬০।
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যখন খানােক সামেন রাখা হয় এবং খানা সামেন উপি�ত
থােক অথবা তার সামেন খানােক েপশ করা হল, তখন �থেম
খানা খাওয়ার কাজিট েসের েনেব। কারণ, যখন খানা খাওয়া
েছেড় েদয় এবং সালােত দাঁড়ায় অথচ তার নফস খানার সােথ
স�ৃ � থােক, তখন সালােত তার মেনােযাগ ন� হেব। বরং
বা�ার উপর ওয়ািজব হল, তার �েয়াজনসমূ হ েশষ কের তার
পর সালােত দাঁড়ােব, তাড়াহুড়া করেব না। রাসূল সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়াসা�াম আরও বেলন,
َ ﺮِب
ّ »إذا
. ﻓﺎﺑﺪؤا ﺑﻪ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺼﻠﻮا ﺻﻼة ﻤﻟﻐﺮب، اﻟﻌﺸﺎء ﺣﺮﻀت الﺼﻼة
«.وﻻ ﺗﻌﺠﻠﻮا ﻋﻦ ﻋﺸﺎﺋ�ﻢ
“যখন েতামােদর সামেন রােতর সালাত ও রােতর খাওয়ার
উপি�ত করা হয়, তখন েতামরা মাগিরেবর সালােতর পূ েবর্
খাওয়ােরর কাজ আেগ েসের নাও। েতামরা েতামােদর রােতর
সালাত আদােয় তাড়াহুড়া কেরা ন”। অপর এক বণর্নায় এেসে,
ّ
ﻳﻌﺠﻠﻦ ﻰﺘ
»إذا وُﺿﻊ ﻋﺸﺎء أﺣﺪ�ﻢ وأﻗﻴﻤﺖ الﺼﻼة ﻓﺎﺑﺪؤا ﺑﺎﻟﻌﺸﺎء وﻻ
«ﻳﻔﺮغ ﻣﻨﻪ
“যখন েতামােদর রােতর খাওয়ার সামেন রাখা হয়, আর
সালােতর একামত েদওয়া হয়, তখন েতামরা রােতর খাওয়া িদেয়
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শুরু কর। খাও েশষ করার পূ েবর্ সালােতর জনয্ তাড়াহুড়া
করেব না”। 1
१११

২২- েপশাব ও পায়খানার েবগ িনেয় সালাত আদায় করেব না:
িনি�তভােব এ কথা বলা যায়, েকােনা বয্ি� যখন পায়খানা ও
েপশাবেক আটেক েরেখ সালাত আদায় কের, তা সালােত খুশুেত
িব� ঘটায়। এ কারেণ রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
পায়খানা েপশােবর েবগ িনেয় সালাত আদায় করা েথেক িনেষধ
কেরেছন। হািদেস বিণর্,
()ﻧ� رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أن ﻳﺼ� الﺮﺟﻞ وﻫﻮ ﺣﺎﻗﻦ
“রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম েপশাবেক আটেক েরেখ
সালাত আদায় করা েথেক িনেষধ কেরন”। 2
११२F

সু তরাং কােরা যিদ পায়খানা বা েপশােবর েবগ হয়, তখন
তার করণীয় হল, েস তার �েয়াজন েসের েনয়ার জনয্ বাথরুে

1

বু খাির ও মুসিলম; বু খাির িকতাবু ল আযান, পিরে�দ: যখন খানা উপি�ত হয়
এবং সালােতর একামত েদয়া হয় তখন করনীয় �সে�। মুসিলম: হািদস
নং ৫৫৯-৫৫৯।

2

ইবনু মাজাহ, হািদস নং ৬১৭। সহীহুল জাে‘, হািদস: ৬৮৩২। হােকন অথর,
পায়খানার েবগ হেল পায়খানা না কের তা আটেক রাখা।
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যােব যিদও জামােত সালাত আদায় ছু েট যায়। কারণ, রাসূ ল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
.«»إذا أراد أﺣﺪ�ﻢ أن ﻳﺬﻫﺐ ﺨﻟﻼء وﻗﺎﻣﺖ الﺼﻼة ﻓﻠﻴﺒﺪأ ﺎﺨﻟﻼء
“যখন েতামােদর েকউ পায়খানায় েযেত চায় এবং
সালােতর একামত হয়, তখন েস �থেম পায়খানা েসের েনেব”।

1
११३F

বরং যখন এ ধরেনর েকােনা সমসয্া সালােতর মাঝখােন
েদখা েদয়, তখন েস পায়খানা বা েপশাব করার জনয্ সালাত
েছেড় েদেব। তারপর অজু করেব এবং সালাত আদায় করেব।
কারণ, রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
«»ﻻ ﺻﻼة ﺑﻀة ﻃﻌﺎم وﻻ وﻫﻮ ﻳﺪاﻓﻌﻪ اﻷﺧﺒﺜﺎن
“খাবােরর উপি�িতেত েকােনা সালাত েনই এবং পায়খানা
ও েপশাবেক �িতহত করা অব�ায় েকােনা সালাত েনই”। 2 এ
११४F

ধরেনর �িতহত করা অবশয্ই সালােতর খুশ‘ খুজু িবন� কের।
বায়ূ েচেপ রাখাও এ িনেদর্েশর অ�ভুর।

1

আবু দাউদ, হািদস: ৮৮। সহীহুল জাে‘, হািদস: ২৯৯।

2

মুসিলম, হািদস: ৫৬০।
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২৩-যখন ত�া�� হয়, তখন সালাত আদায় না করা:
আনাস ইবন মােলক েথেক বিণর্ িতিন বেলন, রাসূ ল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
«»إذا ﻧﻌﺲ أﺣﺪ�ﻢ ﻓ الﺼﻼة ﻓﻠﻴﻨﻢ ﻰﺘ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻳﻘﻮل
“যখন েতামােদর কােরা সালােতর মেধয্ ত�া আে, েস
েযন ঘুিমেয় পেড়; যতক্ষণ না ে িক বেল তা বুঝেত পাের।
অথর্াৎশুেয় পড়ে, যােত সালােত ঘুমােত না হয়”। 1
११५F

এখােন কারণও উে�খ করা হেয়েছ। েযমন, আেয়শা
রািদয়া�াহু ‘আনহা েথেক বিণর্, রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলন,
 ﻰﺘ ﻳﺬﻫﺐ ﻋﻨﻪ ﻨﻟﻮم ﻓﺈن، »إذا ﻧﻌﺲ أﺣﺪ�ﻢ و ﻫﻮ ﻳﺼ� ﻓﻠ�ﻗﺪ
.«أﺣﺪ�ﻢ إذا ﺻ� وﻫﻮ ﻧﺎﻋﺲ ﻻ ﻳﺪري ﻟﻌﻠﻪ �ﺴﺘﻐﻔﺮ ﻓيﺴﺐ ﻧﻔﺴﻪ
যখন েতামােদর কােরা সালােত ত�া আেস, েস েযন শুেয়
পেড়। যতক্ষণ  তার ঘুম দূ র হেয় যায়। কারণ, যখন েতামােদর
েকউ ত�া�� হেয় সালাত আদায় কের, তখন েস িক বলেব, তা

1

বু খাির, হািদস: ২১০।
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বুঝেত পাের না। হেত পাের েস ক্ষমা চা, িক� েস িনেজেক
গািল িদেয় বসেছ। 1
১১৬

এ ধরেনর সমসয্া রােতর সালাত তথা তাহা�েদর মেধযও
হেত পাের, আর েদখা েগল েদা‘আ কবুল হওয়ার সময়, না েজেন
েস তার িনেজরই িবরুে� েদা‘আ কের বসল। আর যখন
ঘুমােনার পের সালাত আদায় করার পযর্া� সময় থােক, তখন এ
হািদস ফরয সালাতেকও অ�ভুর্� কের 2
১১৭

২৪- কথা বলায় ম� বা ঘুম� বযি�র িপছেন সালাত আদায়
করেব না
কারণ, রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তােদর িপছেন
সালাত আদায় হেত িনেষধ কেরন। রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম এরশাদ কের বেলন,
«»ﻻ ﺗﺼﻠﻮا ﺧﻠﻒ ﻨﻟﺎﺋﻢ وﻻ ﻤﻟﺘﺤﺪث

1

বু খাির হািদস নং ২০৯।

2

ফতহুল বার, িকতাবু ল ওজুর বয্াখয, পিরে�দ: ঘুম হেত েজেগ ওজু করা
িবষেয় আেলাচনা।
অথর্াৎ ফরয সালােও যিদ কারও ঘুম বা ত�া আেস, তেব েস েযন
ঘুিমেয় েনয়, তেব তা হেব পযর্া� সময় অবিশ� থাকা অব�ায়। নতুবা ঘুম
তািড়েয় ফরয সালাত সময়মত আদায় করেত হেব। [স�াদক]
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“েতামরা কথায় ম� বয্ি� এবং ঘুম� বয্ি�র িপছেন সালা
আদায় কেরা না। 1”
১১৮

কারণ, কথায় ম� বয্ি� তার কথা �ারা সালাত
আদায়কারীেক অমেনােযাগী কের িদেব, আর ঘুম� বয্ি� �ারা
এমন িকছু �কাশ পায় যা সালােত িব� ঘটায়।
আ�ামা খা�াবী রহ. বেলন, ইমাম শােফয়ী ও ইমাম
আহমদ ইবন হা�ল রহ. কথায় ম� েলাকেদর সামেন েরেখ
সালাত আদায়েক অপছ� কেরন। কারণ, তােদর কথা একজন
মুসি�েক তার সালাত েথেক িবরত রাখেত পাের। 2
११९F

ঘুম� বয্ি�র িপছেন সালাত আদায় করা মাকরূহ
িনিষ� হওয়া স�েকর্ �মাণগুেলাে ক কতক আহেল ইলম দুবর
আখয্ািয়ত কেরন। তােদর মেধয্ একজন ইমাম আবু দা; িতিন
তার সু নােন আবু দাউেদ সালাত অধয্া, িবতেরর সালাত
পিরে�দ ও েদা‘আ পিরে�েদ িবষয়িট উে�খ কেরন। 3
১২০F

অনু রূপভােব ইবন হাজার র. তার ফাতহুল বারীর শারহু বািব
সালাত খালফান নােয়ম, িকতাবুস সালাত।
1

আবু দাউদ, হািদস:৬৯৪; সহীহুল জাে‘ হািদস ৩৭৫। িতিন বেলন, হািদসিট
হাসান।

2
3

‘আওনু ল মাবু দ: ২/৩৮৮।
েদখুন, ফতহুল বার, সালাত অধয্ায়।
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ইমাম বুখাির �ীয় সহীহ �ে� ঘুম� বয্ির িপছেন সালাত
আদায় পিরে�েদ আেয়শা রািদয়া�াহু ‘আনহার হািদস বণর্না
কেরন, আেয়শা রািদয়া�াহু‘আনহা বেলন,
..ﻛن ﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﺼ� وأﻧﺎ راﻗﺪة ﻌﺮﺘﺿﺔ ﻋ ﻓﺮاﺷﻪ
“আিম রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর িবছানায়
শুেয় থাকতা, আর িতিন সালাত আদায় করেতন। 1
১২১F

মুসি�েক সালােত মেনােযাগ েদয়া েথেক িবরত রােখ এমন
েকােনা িবষয় �কাশ পাওয়ার আশ�া থাকেল তখনই েকবল
মুজািহদ, তাউস ও ইমাম মােলক ঘুম� বয্ি�র িদেক সালাত
আদায়েক মাকরূহ বেেছন।

2

১২২F

আর যিদ এ ধরেনর েকােনা িবষয় �কাশ পাওয়ার আশ�া
না থােক তাহেল ঘুম� বয্ি�র িপছেন সালাত আদায় মাকরূ
হেব না। আ�াহই ভােলা জােনন।

1
2

বু খাির, সালাত অধয্ায়

েদখুন, ফতহুল বার, উে�িখত সূ �।
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২৫- পাথর সরােনা [অনু রূপভােব জায়নামায িঠক করা] কােজ
বয্� না হওয়
ইমাম বুখাির রহ. মু‘আইিকব রািদয়া�াহু ‘আনহ’ েথেক
বণর্ন কেরন,
: أن ﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل ﻓ الﺮﺟﻞ �ﺴﻮي ﻟﺮﺘاب ﺣﻴﺚ �ﺴﺠﺪ ﻗﺎل
«»إن ﻛﻨﺖ ﻓﺎﻋﻼ ﻓﻮاﺣﺪة
“রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম েসদার জায়গায়
পাথর পির�ার করেছ, এমন এক বয্ি�েক বেল, যিদ এ কাজিট
করেতই হয়, তেব একবার কর”।

1
१२३F

রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
ّ
«»ﻻ ﺗﻤﺴَﺢ وأﻧﺖ ﺗﺼ� ﻓﺈن ﻛﻨﺖَ ﻻ ﺪَ ﻓﺎ ِﻋﻼ ﻓﻮاﺣﺪة
“তুিম সালাতরত অব�ায় পাথর �শর্ কেব না। আর যিদ
করেতই চাও তেব একবার করেব”।

2
१२४F

হািদেস িনেষধ করার কারণ, সালােতর খুশু ও িবনায়বণত
অব�ার েহফাযত করা, আর যােত তা �ারা ‘আমেল কাসীর’ বা
অিতির� কাজ না হয়। েসজদার �ান যিদ সমান করার �েয়াজন
1

েদখুন ফতহুল বার, হািদস: ৭৯/৩।

2

আবু দাউদ, হািদস: ৯৪৬; সহীহুল জাে‘, হািদস: ৭৪৫২।
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পেড় তেব সালাত আর� করার পূ েবরই েসিট সমান কের েনয়া
উ�ম।
অনু রূপভােব সালােতর মেধয্পাল পির�ার করা, নাক
পির�ার করা, ইতয্ািদ উে�িখত হািদেসর আওতায় পড়েব। রাসূল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম মািট ও পািনর মেধয্ েসজদা কের
এবং কপােল তার দাগ পেড়িছল। রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম যতবার েসজদা েথেক উঠেতন ততবার িতিন কপাল
পির�ার করেতন না। কারণ, সালােত ম� থাকা ও মেনােযাগী
হওয়া কপােলর ময়লা পির�ার করােক ভুিলেয় েদয় এবং এ
ধরেণর কাজ েথেক িবরত রােখ। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলন,
«»إن ﻓ الﺼﻼة ﺷﻐﻼ
“িন�য় সালােত রেয়েছ বয্�তা” 1
১২৫F

ইবনু আিব শাইবা রহ. আবুদ দারদা রািদয়া�াহু ‘আনহ
েথেক বণর্ন কেরন, িতিন বেলন,
ﻣﺎ أﺣﺐ أن ﻟ ﺣﺮ ﻨﻟﻌﻢ وأ� مﺴﺤﺖ ﺎﻜن ﺟﺒي� ﻣﻦ ﻟﻰﺼ

1

বু খাির ৩/৭২।
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“আিম আমার েসজদার জায়গা েথেক পাথর পির�ার
করােক আমার জনয্ লাল উেটর িবিনমেয় হেলও পছ� কির না”
আ�ামা কাযী আয়া� রহ. বেলন, ‘সালােত কপাল পির�ার করােক
সালােফ সােলহীনগণ মাকরূহ বেলেছ’। 1 অথর্াৎ সালাত েশষ
१२६

করার পূ েবর।
েযমিনভােব সালােত মেনােযাগ ন� কের, এমন সব িবষয়
েযগুেলা আমরা উে�খ কেরিছ তা হেত মুসি�েক িবরত থাকেত
হেব, েতমিনভােব অপর মুসি�র সালােত িব� হয় ও তার
মেনােযাগ ন� কের, এমন েকােনা কাজ না করা একজন মুসি�র
দািয়� ও কতর্বয ত�েধয্ রেয়ে:
২৬- িকরাত বা সূ রা পড়েত িগেয় অনয্েদর সালােত িড�াবর
করেব না:
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
 وﻻ ﻳﺮﻓﻊ ﺑﻌﻀ�ﻢ،  ﻓﻼ ﻳﺆذﻳﻦ ﺑﻌﻀ�ﻢ ﺑﻌﻀﺎ، »أﻻ إن ﻛ�ﻢ ﻣﻨﺎج ر�ﻪ
«ﻋ ﺑﻌﺾ ﻓ اﻟﻘﺮاءة
“সাবধান! েতামােদর সবাই আ�াহর সােথ কেথাপকথন করছ।
েতামরা এেক অপরেক ক� েদেব না। েতামরা িকরােত (অথবা

1

েদখুন, ফতহুল বার, নং ৩/৭৯।
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বেলন, সালােত) এেক অপেরর িকরােতর উপর িনেজর
আওয়াজেক উঁচু করেব না”। 1
१२७

অনয্ বণর্নায় এেস,
«»�ﻬﺮ ﺑﻌﻀ�ﻢ ﻰﻠﻋ ﺑﻌﺾ ﺑﺎﻟﻘﺮآن
“েতামােদর েকউ েযন অপর কারও উপর কুরআেনর শ�েক উ�
না কের” 2।
১২৮F

২৭-সালােত এিদক েসিদক তাকােনা েছেড় েদয়া:
আবু যর রািদয়া�াহু ‘আনহ’ েথেক বিণর্, রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
 ﻓﺈذا، »ﻻ ﻳﺰال اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻣﻘﺒﻼ ﻋ اﻟﻌﺒﺪ وﻫﻮ ﻓ ﺻﻼﺗﻪ ﻣﺎ لﻢ ﻳﻠﺘﻔﺖ
« ﺘﻟﻔﺖ ﻧﺮﺼف ﻋﻨﻪ
“যতক্ষণ পযর্� বা�া সালােত এিদক েসিদক তাকােব, 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”। 3
१२९F

1

আবু দাউদ, হািদস ২/৮৩; সহীহুলজােম‘, হািদস: ৭৫২ ।

2

ইমাম আহমদ: ২/৩৬। সহীহুল জাে‘: ১৯৫১।

3

আবু দাউদ: ৯০৯ সহীহ আবু দাউদ।
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সালােত এিদক েসিদক তাকােনা দু ই ধরেনর হেয় থােক।
এক. অ�রেক মহান আ�াহ বয্তীত অনয্ িকছুিদেক মেনািনেবশ
করা।
দু ই. েচােখর �ারা এিদক েসিদক তাকােনা। উভয় �কােরর
তাকােনাই িনিষ� এবং এেত সালােতর সাওয়াব কেম যায়। রাসূ ল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােক সালােত এিদক েসিদক তাকােনা
স�েকর্িজেজ্ করা হেল, িতিন বেলন,
«»اﺧﺘﻼس �ﺘﻠﺴﻪ الﺸﻴﻄﺎن ﻣﻦ ﺻﻼة اﻟﻌﺒﺪ
এিট একিট িছনতাই, শয়তান বা�ার সালাত েথেক তা িছনতাই
কের িনেয় যায়।

1
१३० F

েয বয্ি� �ীয় সালােত েচাখ িদেয় ও অ�র

িদেয় এিদক েসিদক তাকায় তার দৃ �া� েস বয্ি�র ম, যােক
বাদশাহ তার দরবাের ডাকেল েস বাদশাহর ডােক সাড়া েদয়
এবং বাদশাহর দরবাের উপি�ত হয়। আর যখন বাদশাহ তার
সােথ কথা বলেছ এবং তােক সে�াধন করেছ, তখন েস বাদশাহর
কথা না েশােন ডান ও বাম িদক তাকায়। বাদশাহর কথার �িত
েকান মেনােযাগ না েদয়ােত েস বাদশাহ িক বলেছ, তা বুঝেত
পারেছ না। কারণ, তার অ�র উপি�ত েনই। এ ধরেনর েলােকর
1

বু খাির: িকতাবু ল আযান, পিরে�: সালােত এিদক েসিদক তাকােনা �সে�
আেলাচনা।
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সােথ বাদশাহর িক আচরণ করেব বেল েতামার ধারণা? এ বয্ি�র
ভােগয্ এিটই হওয়া উিচত ে, েস আ�াহর দরবার হেত, আ�াহর
অস�ি� ও েক্ষাভ িনেয় িফের যােব এবং আ�াহর দৃি� হেত ে
দূ ের সের যােব। এ ধরেনর মুসি� কখনও েস মুসি�র সমান হেব
না, েয বয্ি� সালােত আ�াহর স�ু েখ িনেজেক েপশকারী, েয
বয্ি�অ�ের আ�াহর বড়� ও মহ�েক অনু ভব কের, যার সামেন
দাঁড়াল তার �িত সজাগ থােক, যার ফেল তার অ�র আ�াহর
ভেয় ভের যায় এবং আ�াহর জনয্ তার মাথা ঝুঁেক পে; আ�াহ
ছাড়া অনয্ িকছুর �িত মেনােযাগ েদয়া বা েকােন িদেক তাকােনা
েথেক ল�া কের। তােদর উভেয়র সালাত এক রকম হেত পাের
না। তােদর উভেয়র সালােতর মেধয্ েতমন পাথর্কয েযমনিট
বেলেছন হাস্সান ইবন আিতইয়া, “দু ই বয্ি� একই সালাত
আদায় করেছ, অথচ তােদর উভেয়র সালােতর মেধয্ বয্বধ,
আসমান ও জিমেনর মেধয্র বয্বধােনর সমান। কা, তােদর
একজন অ�র িদেয় আ�াহর সমীেপ িনেজেক েপশ কেরেছ, আর
অপর বয্ি� অমেনােযাগী ও গােফল 1”
১৩১

তেব �েয়াজেনর সময়, ‘তাকােনা’েত েকােনা অসু িবধা
েনই। ইমাম আবু দাউদ সাহাল ইবনু ল হানযািলয়য্া রািদয়া�াহু
‘আনহ েথেক বণর্না কের, িতিন বেলন,
1

আ�ামা ইবনু ল কাইেয়যেমর আল-ওয়ািবলু স সাইেয়যব, পৃ : ৩৬।
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ُ
� ﻓﺠﻌﻞ رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﺼ-  ﺻﻼة الﺼﺒﺢ- )ﺛ َّبَ ﺑﺎلﺼﻼة
.(وﻫﻮ ﻳﻠﺘﻔﺖ ﻰﻟ الﺸﻌﺐ
“সালােতর েঘাষণা েদওয়া হেলা, অথর্াৎফজেরর সালােতর
েঘাষণা েদয়া হেল রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম সালাত
আদায়

করিছেলন

এবং

িতিন

পাহােড়র

চুড়ার

িদেক

তাকাি�েলন”। ইমাম আবু দাউদ বেলন, )و�ن أرﺳﻞ ﻓﺎرﺳﺎ ﻣﻦ الﻠﻴﻞ
(“ ﻰﻟ الﺸﻌﺐ �ﺮسরােত িতিন অ�ােরাহীেক পাহােড়র চুড়ায়
পাহারা েদয়ার জনয্ পািঠেয়িছেল”। (অথর্াৎ িতিন েটার অব�া
জানার জনয্ই তাকাি�েল)। আর অনু রূপ হে, উমামা িবনেত
আিবল আস রািদয়া�াহু ‘আনহােক সালােত বহন করা, ‘আেয়শা
রািদয়া�াহু ‘আনহার জনয্ সালা-রত অব�ায় দরজা েখালা,
িম�ার েথেক েনেম েনেম সাহাবীেদর সালাত িশক্ষা েদ, সালাতুল
কুসু েফ আেগ িপেছ যাওয়া, শয়তানেক েবেধ রাখা ও তার গলা
েচেপ ধরা যখন েস সালাত েভে� িদেত েচ�া কের, সালােত সাপ
ও িব�ুেক হতয্া কর, সালােতর সামেন িদেয় অিত�মকারীেক
�িতহত করা ও তার সােথ যু � করার িনেদর্শ েদয়া এবং
নারীেদরেক সালােতর মেধয্ হােতর তািল েদয়ার িনেদর্ �দান
এবং সালােতর মেধয্ েকােনা �েয়াজনীয় ইি�ত �দান কর,
ইতয্ািদ কাজগুে, যা �েয়াজেনর সময় করার অনু মিত রেয়েছ।
আর যিদ িবনা �েয়াজেন সালােত এ ধরেনর েকান কাজ করা
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হেয় থােক, তাহেল তা হেব সালােত অনথর্ক ও িনিষ� কমর্ কর
েযগুেলা সালােতর মেনােযাগেক ন� কের এবং খুশর পিরপ�ী
হয়। 1
১৩২

২৮- আকােশর িদক তাকােনা হেত িবরত থাকা:
হািদেস আকােশর িদক তাকােনা হেত িনেষধ কেরেছন
এবং যারা সালােত আকােশর িদক তাকায় তােদর হুমিক েদয়া
হেয়েছ। রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
«  أن ﻳﻠﺘﻤﻊ ﺮﺼه، »إذا ﻛن أﺣﺪ�ﻢ ﻓ الﺼﻼة ﻓﻼ ﻳﺮﻓﻊ ﺮﺼه ﻰﻟ الﺴﻤﺎء
“যখন েতামােদর েকউ সালােতর মেধয্ থেক, েস েযন
আকােশর িদক না তাকায়; যােত তার েচােখর আেরা িছিনেয়
েনওয়া না হয়।” 2 অপর এক বণর্নায় এেসে, রাসূ ল সা�া�াহু
১৩৩ F

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
«»ﻣﺎ ﺑﺎل أﻗﻮام ﻳﺮﻓﻌﻮن أﺑﺼﺎرﻫﻢ ﻰﻟ الﺴﻤﺎء ﻓ ﺻﻼﺗﻬﻢ
“তােদর িক হেয়েছ, যারা সালােত তােদর েচাখেক
আকােশর িদক উঠায়?” অপর এক বণর্না, “সালােত েদা‘আ
করার সময় তােদর চক্ষুেক আসমােনর িদক উঠােনা হেত িনেষ

1

মাজমু‘ ফাতাওয়া: ২২/৫৫৯।

2

আহমদ: ২৯৪/৫। সহীহুল জাে‘, হািদস: ৭৬২।
113

করা হয়”। 1 এ িবষেয় রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
१३४

অতয্� কিঠন হুমিক ে, এমনিক িতিন বেলন,
ّ
« ﻟنﺘﻬﻦ ﻋﻦ ذلﻚ أو ﻟﺨﻄﻔﻦ أﺑﺼﺎرﻫﻢ
»
“তারা হয়, আকােশর িদক তাকােনা েথেক িবরত থাকেব,
না হয় তােদর েচাখ িছিনেয় েনওয়া হেব”।

2
१३५ F

২৯- সালােতর মেধয্ মুসি� তার সামেন থু থু েফলেব ন:
কারণ, তা সালােত খুশর পিরপ�ী এবং আ�াহর সােথ
েবআদিব। রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
.«�»إذا ﻛن أﺣﺪ�ﻢ ﻳﺼ� ﻓﻼ ﻳﺒﺼﻖ ِﻗﺒَﻞ وﺟﻬﻪ ﻓﺈن اﷲ ِﻗﺒَﻞ وﺟﻬﻪ إذا ﺻ
“যখন েতামােদর েকউ সালাত আদায় কের, েস েযন তার
সামেনর িদেক থুতু না েফেল। কারণ, যখন েকােনা বয্ি� সালাত
আদায় কের, তখন আ�াহ তার েচহারার িদেকই থােকন”। 3
१३६F

রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আরও বেল,

1

মুসিলম, হািদস: ৪২৯।

2

ইমাম আহমদ: ২৫৮/৫; সহীহুল জাে‘: ৫৫৭৪।

3

বু খাির, হািদস: ৩৯৭।
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 ﺗﺒﺎرك و-  ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻨﺎﻲﺟ اﷲ، »إذا ﻗﺎم أﺣﺪ�ﻢ ﻰﻟ الﺼﻼة ﻓﻼ ﻳﺒﺼﻖ أﻣﺎﻣﻪ
 و ﻟﺒﺼﻖ ﻋﻦ،  وﻻ ﻋﻦ ﻳﻤﻴﻨﻪ ﻓﺈن ﻋﻦ ﻳﻤﻴﻨﻪ ﻠﺎﻜ،  ﻣﺎ دام ﻓ مﺼﻼه- ﻌﺎﻰﻟ
« أو ﺗﺖ ﻗﺪﻣﻪ ﻓﻴﺪﻓﻨﻬﺎ، �ﺴﺎره
“যখন েতামােদর েকউ সালােত দাঁড়ােব, েস েযন সামেন থুতু না
েফেল। কারণ, েস যতক্ষণ পযর্� সালােত থা, ততক্ষণ পযর
েস আ�াহর সােথ কথা বলেত থােক। আর ডান িদেকও থুতু
েফলেব না কারণ, তার ডান িদেক একজন েফেরশতা থােক। যিদ
থুতু েফলেত হয়, তেব বাম িদেক েফলেব অথবা পােয়র িনেচ
েফলেব, অতঃপর তা পুেত রাখেব”। 1
१३७F

রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আরও বেল,
َ
ّ ْ َّ ُ أ
ّ ُ ﻨَﺎ
َ ْ َ�َ ُﻪ ﺑَي ْﻨَ ُﻪ
ّ َِن
َّ أَﺣَ َ�ُ ْ إِذَ َ ﺻ
،وَ�َ� اﻟ ِﻘﺒْﻠ ِﺔ
 و،ﻲﺟ َ�َﻪ
ِ ُ »ِنَ ﺪ ﻢ ا ﻗَﺎم ِﻓ ﻼَﺗِ ِﻪ َﺈِﻧَﻪ
ََ َ ﺰﺒ ُ� ّ أَﺣَ ُ�ُ ْ َ َ ْ َ َﻟ
َ ْ َأَ ﺗ
َ
«� ْﻦ � ْﻦ �َﺴَﺎرِهِ ْو ﺖَ ﻗ َﺪ َﻣﻴْ ِﻪ
ِ  و،ﻓﻼ َْﻦَ ﺪ ﻢ ﻗِﺒﻞ ِﻗﺒﻠ ِﺘ ِﻪ
“যখন েতামােদর েকউ সালােত দাঁড়ােব, েস েযন সামেন থুতু না
েফেল। আর িন�য় তার রব থােকন তার মােঝ ও তার িকবলার
মােঝ। আর েতামােদর েকউ েযন, �ীয় িকবলার িদক থুতু না
েফেল। তেব যিদ েফলেত হয়, েস েযন বাম িদক বা তার দু ’
পােয়র িনেচ েফেল।” 2
১৩৮F

1

বু খাির, হািদস নং ৪১৭, ৫১৩।

2

বু খারী, নং ১৪১৭/৫১৩। ফাতহুল বারী।
115

আর যিদ বতর্মান যুেগর মত মসিজেদ জানামায ইতয্ািদ িবছােনা
থােক, তখন যিদ থুতু েফলার �েয়াজন পেড়, পেকট েথেক
একিট রুমাল েবর কে, তােত থুতু েফেল তা আবার পেকেট
েরেখ েদেব।
৩০- সালােতর মেধয্ হাইেক ধিমেয় রাখেত েচ�া কর:
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
.«»إذا ﺗﺜﺎءَب أﺣﺪُ�ﻢ ﻓ الﺼﻼة ﻓﻠﻴﻜﻈِ ﻢ ﻣﺎ اﺳﺘﻄﺎع ﻓﺈن الﺸﻴﻄﺎن ﻳﺪﺧﻞ
“যখন সালােত েতামােদর কােরা হাই আেস তখন তা যথা স�ব
1
�িতহত করেব। কারণ, তােত শয়তান �েবশ কের। ” যখন
১৩৯F

শয়তান মানু েষর মেধয্ �েবশ কে, তখন মুসি�র সালােত িব�
ঘটােত শয়তান আরও েবিশ সক্ষম হয়। এ ছাড়াও যখন মুসি
হাই েদয় তখন শয়তান হােস।
৩১-সালাত আদােয়র সময় েকামের হাত রাখা েথেক িবরত থাকা:
আবু হুরাইরা রািদয়া�াহু ‘আনহ’ েথেক বিণর্, িতিন
বেলন,
()ﻧ� رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻦ اﻻﺧﺘﺼﺎر ﻓ الﺼﻼة

1

মুসিলম, হািদস ৪/২২৯৩।
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“রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ম সালােতর মেধয্
েকামের হাত রাখা েথেক িনেষধ কেরন”। 1 আর হািদস উে�িখত
१४०

‘আল-ইখিতছার’ শে�র অথর, দু হাত েকামের রাখা।
িযয়াদ ইবন সািবহ আল-হানাফী েথেক বিণর্, িতিন বেলন,
ﺻﻠﻴﺖ ﻰﻟ ﺟﻨﺐ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻓﻮﺿﻌﺖ ﻳﺪي ﻋ ﺎﺮﺻ� ﺮﻀب ﻳﺪي ﻓﻠﻤﺎ
ّ ﺻ� ﻗﺎل ﻫﺬا
�الﺼﻠﺐ ﻓ الﺼﻼة و�ن رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﻨ
ﻋﻨﻪ
“আিম ইবেন ওমেরর পােশ সালাত আদায় কির, আিম
আমার হাত�য় েকামের রাখেল িতিন আমার হােতর উপর �হার
কেরন। যখন সালাত আদায় েশষ হল, তখন বলেলন, এিট
সালােতর মেধয্ এক

�কার শল। রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ

ওয়াসা�াম এ েথেক আমােদর িনেষধ করেতন”। 2
१४१F

অপর একিট মারফু হািদেস বিণর্, তােত রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,

1

আবু দাউদ, হািদস: ৯৪৭। সহীহ বু খািরেত সালােত কমর্ করা অধয্,
পিরে�দ: সালােত েকামের হাত েদয়া �সে� আেলাচনা।

2

ইমাম আহমদ ১/১০৬ ও অনয্ানয্। হােফয ইরাকী তাখরীজুল এহইয়া
িকতােব, হািদসিটেক সহীহ বেল আখয্ািয়ত কেরন। েদখু, আল-ইরওয়া:
৪/৯৪।
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ّ
«ﻟﺨﺮﺼ راﺣﺔ أﻫﻞ ﻨﻟﺎر
»أن
“েকামের হাত রাখা জাহা�ামীেদর �শাি�”। আবু হুরাইরা
রািদয়া�াহু‘আনহ হেত ইমাম বাইহাকী তা বণর্না কেরন। আ�ামা
ইরাকী রহ. বেলন, হািদসিটর সনেদর �কাশয্ কথা হে িবশু
হওয়া।
৩২- সালােতর মেধয কাপড় ঝুিলেয় েদয়ােক পিরহার করা
কারণ, হািদেস বিণরত,
.()ﻧ� ﻋﻦ الﺴﺪل ﻓ الﺼﻼة وأن ﻳﻐﻄﻲ الﺮﺟﻞ ﻓﺎه
অথর্াৎরাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম সালােতর মেধয
সদল তথা মাথার উপর েথেক কাপড় ঝুিলেয় েদয়া ও মুখ েঢেক
রাখা হেত িনেষধ কেরন। 1 আউনু ল মাবুদ ��কার বেলন,
১৪২F

আ�ামা খা�াবী রহ. বেলেছন, “সদল বলেত বুঝায়, কাপড়েক

এমনভােব েছেড় েদয়া যােত মািটর সােথ গড়ায় 2।” িমরকাতুল
১৪৩ F

3

মাফাতীহ িকতােব উ�ৃ ত েয, ‘সদল’ স�ূ ণ্ িনিষ�। কার
র
, এিট
১৪৪F

অহংকােরর অ�ভুর্। আর সালােতর মেধয্ সদল করা
1

আবু দাউদ, হািদস নং ৬৪৩। সহীহুল জাে‘, হািদস: ৬৮৮৩; এবং বেলেছন,
হািদসিট হাসান।

2

২/৩৪৭।

3

িমরকাতুল মাফািতহ িকতােবর ২/২৩৬ নং পৃ �ায় বিণর্, সদল স�ূ ণর্ িনিষ
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আরও েবিশ মারাত্মক ও িন�নীয়। আর িনহায়া
�েণতা বেলন, দু ই কাপড় িদেয় মুিড় িদেয় হাত �য়েক িভতের
�েবশ কিরেয় রুকু করা ও েসজদা করােক ‘সদল’ বেল। েকউ
েকউ বেলন, এ ধরেনর কাজ ইয়াহূ দীরা করত। আর েকউ েকউ
বেলন, ‘সদল’ হল, কাপড়েক মাথা অথবা কাঁেধর উপর রাখা
এবং সামেনর িদেক বা বুেকর উপর েছেড় েদওয়া; ফেল মুসি�
সালােতর মেধয্ কাপড় যােত না পেড় েস জনয্ কাপড় িন বয্�
থাকেত হয় যা সালােত খুশ‘ অবল�েন িব� ঘটায় এবং খুশুর
পিরপ�ী হয়। তেব যিদ কাপড় বাঁধা থােক বা েবাতাম লাগােনা
থােক, যােত পেড় যাওয়ার স�াবনা থােক না, তখন েসটা
মুসি�েক বয্� রােখ ন, ফেল তা খুশুরও িবপরীত হয় না।
বতর্মােন িকছু আি�কান ও অনয্ানয ব�ু বা�েবর েপাশাক ও
তােদর পিরেধয় আমরা েদখেত পাই, তারা সালােতর মেধয্ তােদর
কাপড় িঠক করােতই অিধকাংশ সময় বয্� থােক। েদখা যায় যিদ
পেড় যায় তা উঠায় আবার ছু েট েগেল তার িমলায় ইতয্ািদ। এ
িবষেয় আমােদর অবশয্ই সতকর্ হেত হেব
আর মুখ েঢেক রাখেত িনেষধ করার কারণ স�েকর
আেলমগণ বেলন, এেত সু �রভােব িকরাতেক পিরপূ ণর্ করা হেত
িনেষধ কের এবং পির পূ ণর্রূেপ েসজদা করেত িবরত রাে 1
১৪৫

1

েদখুন: িমরকাতুল মাফািতহ: ২/২৩৬।
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৩৩- চতু�দ জ�র সােথ সাদৃ শয্ অবল�ন করা হেত িবরত থাক
আ�াহ তা‘আলা আদম স�ানেক িবেশষ স�ান েদন এবং
তােক সু �র আকৃিতেত সৃ ি� কেরন। সু তরাং একজন মানু ষ �ীয়
আকৃিত বাদ িদেয় েকান জ�র আকৃিত ধারণ করা খুবই অনয্ায়।
আমােদরেক সালােত জ�র আকৃিত ধারণ করা ও তােদর মত
উঠ-বস করা হেত িনেষধ করা হেয়েছ। কারণ, এিট সালােতর
মেনােযাগী ও খুশু অবল�েনর স�ূণর্ পিরপ; অথবা (িনেষধ
করার কারণ হে�,) খারাপ আকৃিত ধারণ একজন মুসি�র জনয্
কখেনা সমীচীন নয়। েযমন হািদেস এেসেছ,
 ﻋﻦ ﻧﻘﺮ اﻟﻐﺮاب: )ﻧ� رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓ الﺼﻼة ﻋﻦ ﺛﻼث
(�اﻓﺮﺘاش الﺴﺒﻊ وأن ﻳﻮﻃﻦ الﺮﺟﻞ ﻤﻟﻘﺎم الﻮاﺣﺪ ﻛﺈﻳﻄﺎن ﺒﻟﻌ
“রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম সালােতর মেধয
িতনিট িজিনষ েথেক িনেষধ কেরন। কােকর েঠাকর, িহং� জ�র
বসা ও উেটর মত একজন বয্ি� েকােন একিট জায়গােক িনেজর
জনয্ িনধর্ারণ ক”। 1 অথর্াৎ েকােনা বয্ি� মসিজেদর েকােন
१४६F

একিট িবেশষ �ানেক সালাত আদােয়র জনয্ িনধর্ারণ করা
েযমন, উট, েস তার বসার জায়গােক পিরবতর্ন কের ন; বরং

1

আহমদ: ৩/৪২৮।
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একই �ানেক িনধর্ারণ কের থাে। 1 অপর এক বণর্নায় এেসে
१४७

িতিন বেলন,
 اﺘﻟﻔﺎت ﺘﻟﻔﺎت، و�ﻗﻌﺎء ﻛﺈﻗﻌﺎء لﻠﻜﺐ، )ﻧﻬﺎ� ﻋﻦ ﻧﻘﺮة ﻛﻨﻘﺮة ﺪﻟﻳﻚ
(.ﺜﻟﻌﻠﺐ
“আমােক িনেষধ কেরেছন, েমারেগর েঠাকেরর মত েঠাকর
েদয়া হেত, কুকুেরর বসার মত পা তুেল বসা হেত এবং িশয়ােলর
মত এিদক েসিদক তাকােনা হেত”। 2
१४८F

এ পযর্� েয িবষয়গুেলা আেলাচনা করার সুেযাগ হেয়েছ তা িছ
ঐ সব উপায়-উপকরণ, েযগুেলা সালােত খুশু আনয়ন ক, যােত
খুশু অজর্ন ক সহজ হয় এবং ঐ সব কারণ েযগুেলা সালােত
মেনােযাগ ও খুশু ন� কে, যােত েসগুেলা হেতেবঁেচ থাকা স�ব
হয়।
আেলমেদর িনকট খুশুর মাসআলািট গুরু�প হওয়া ও মযর্াদা
অেনক েবিশ হওয়ার কারেণ তারা িনেচ উে�িখত িবষয়িট িনেয়
মতামত বয্� কেরন।

1
2

েদখুন, ফতহুর রা�ানী৪/৯১।
ইমাম আহমাদ: ২/৩১১। সহীহ আত-তারগীব: হািদস: ৫৫৬।
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মাসআলা: েকান বয্ি�র সালােত েবিশ ওয়া-ওয়াসা পিরলিক্ষ
হেল, তার সালাত সহীহ হেব ? নািক তােক সালাত পুনরায়
আদায় করেত হেব?
আ�ামা ইবনু ল কাইেয়যম রহ. বেলন:
যিদ বলা হয়, যার সালােত খুশু উপি�ত না থােক তার সালাত
স�েকর্ েতামােদর মতামত ি, তার সালাতেক িবশু� ধরা হেব
নািক ধরা হেব না।
উ�ের বলা হেব, সাওয়ােবর েক্ষে� ধরা হেব না। ততটুকু ধর
হেব, যতটুকু েস বুঝেত পাের এবং আ�াহর �রণ কের।
আ�ু �াহ ইবন আ�াস রািদয়া�াহু ‘আনহমা েথেক বিণর্, িতিন
বেলন,  ﻟيﺲ لﻚ ﻣﻦ ﺻﻼﺗﻚ إﻻ ﻣﺎ ﻋﻘﻠﺖ ﻣﻨﻬﺎেতামার সালাত হেত
ততটুকুরই তুিম হকদার, যতটুকু সালাত তুিম মেনােযাগ িদেয়
আদায় করছ।
মুসনােদ একিট মারফু হািদস বিণর্, তােত রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
 أو ﺛﻠﺜﻬﺎ أو ر�ﻌﻬﺎ ﻰﺘ،  و لﻢ ﻳ�ﺘﺐ ﻟ إﻻ ﻧﺼﻔﻬﺎ، »إن اﻟﻌﺒﺪ ﻟﺼ� الﺼﻼة
«.ﺑﻠﻎ ﺮﺸﻫﺎ
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“িন�য় বা�া সালাত আদায় কের, তার সালােতর পুেরা সাওয়াব
পায় না বরং অেধর্ক সাওয়াব পায় অথবা এক তৃতীয়াংশ পায়
অথবা এক চতুথর্াংশ পা, এভােব রাসূ ল বলেত বলেত এক
দশমাংশ পযর্�বলেলন।”
আ�াহ তা‘আলা মুসি�েদর সফলতা পাওয়ােক তােদর সালােতর
মেধয্ খুশু থাকার সােথ স�ৃ� কেরন। এেত �মািণত , েয
বয্ি� সালােত খুশু অবল�ন কের , েস সফল বয্ি�েদর
অ�ভুর্� হেব না। যিদ সালােত খুশু না থাকােত পিরপূণর্ সাওয়
পাওয়া েযত, তাহেল মুসি� সফল বয্ি�েদর অ�ভুর্� হন।
আর দু িনয়ািব িবধান অনু যায়ী যিদ সালােতর অিধকাংশ সমেয় খুশু
থােক এবং অিধকাংশ সালাতেক বুঝেত পাের, সকেলর ঐকয্
মেতর িভি�েত তখন সালাত শু� হেয় যােব এবং এ ধরেনর
সালাত পুনরায় আদায় করেত হেব না। তেব সু �াত হল,
সালােতর পের হািদেস বিণর্ সু �াত ও িযিকরগুেলা পড়, যােত
তােদর সালােতর দু বর্লতা পূণর্তপায় ও ক্ষিতপূরহেয় যায়।
আর যিদ সালােতর অিধকাংশ সময় খুশু না থােক এবং
মেনােযাগ না থােক, তাহেল তার সালাত পুনরায় আদায় করা
ওয়ািজব হওয়া িবষেয় ফকীহগেণর মেধয্ মতিবেরাধ রেয়েছ।
ইমাম আহমেদর অনু সারী আ�ামা ইবেন হােমদ রহ. এর মেত এ
ধরেনর সালাতেক পুনরায় আদায় করা ওয়ািজব। তাছাড়া
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সালােতর খুশর িবধান স�েকর্ও ফকীহগেণর মেধয্ দুই রকম
কথা পাওয়া যায়। আর দু িট মতই আহমদ ও তার অনু সারীেদর
মত।
দু িট মতামত অনু যায়ী, যিদ কােরা সালােত ওয়াসওয়াসা
�াধানয্ পা, তাহেল তার সালাত পুনরায় পড়েত হেব িকনা এ
স�েকর ইমাম আহমদ রহ. এর অনু সারী আ�ামা ইবেন হােমদ
রহ. সালাত পুনরায় আদায় করােক ওয়ািজব বেলন। তেব
অিধকাংশ ফকীহগেণর মেত পুনরায় সালাত আদায় করা ওয়ািজব
নয়।
তারা দলীল েদন েয, রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
সালােত ভুলকারীেক দু িট সাহু েসজদা করা িনেদর্শ ে, িক�
সালাত পুনরায় পড়ার িনেদর্শ েদ িন। রাসূ ল আরও বেলিছেলন,
 ﻟﺎ لﻢ،  أذﻛﺮ ﻛﺬا،  أذﻛﺮ ﻛﺬا: »إن الﺸﻴﻄﺎن ﺄﻲﺗ أﺣﺪ�ﻢ ﻓ ﺻﻼﺗﻪ ﻓﻴﻘﻮل
«� ﻰﺘ ﻳُﻀﻞ الﺮﺟﻞ أن ﻳﺪري �ﻢ ﺻ، ﻳ�ﻦ ﻳﺬﻛﺮ
“শয়তান েতামােদর সালােত উপি�ত হেয় তােক বেল,
তুিম এ কথা �রণ কর, তুিম এ কথা �রণ কর, েয িবষয়গুেলা
েস ভুেল িগেয়িছল েসগুেলা েস �রণ কিরেয় েদয়। ফেল েলাকিট
কত রাকাত সালাত পড়ল তা ভুেল যায়।”
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তেব এ িবষেয় েকােনা মতিবেরাধ েনই েয, এ ধরেনর
সালােত েকান সাওয়াব েনই; শুধ ততটুকু সাওয়াব পােব যতটুকুর
মেধয্ মুসি�র অ�র উপি�ত থােক এবং আ�াহর আনুগতয্ কের
েযমন রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
،  ر�ﻌﻬﺎ،  ﺛﻠﺜﻬﺎ، »إن اﻟﻌﺒﺪ ﻨﺮﺼف ﻣﻦ الﺼﻼة ولﻢ ﻳ�ﺘﺐ ﻟ إﻻ ﻧﺼﻔﻬﺎ
«ﻰﺘ ﺑﻠﻎ ﺮﺸﻫﺎ
“িন�য় বা�া সালাত আদায় কের, তার সালােতর পুেরা
সাওয়াব পায় না বরং অেধর্ক সাওয়াব পায় অথবা এক তৃতীয়াংশ
পায় অথবা এক চতুথর্াংশ পা, এভােব রাসূ ল বলেত বলেত এক
দশমাংশ পযর্�বলেলন।”
আ�ু �াহ ইবন আ�াস রািদয়া�াহু‘আনহ’ বেলন,
«»ﻟيﺲ لﻚ ﻣﻦ ﺻﻼﺗﻚ إﻻ ﻣﺎ ﻋﻘﻠﺖ ﻣﻨﻬﺎ
“তুিম েতামার সালাত েথেক ততটুকুই পােব, শুধু যতটুকু সালােত
তুিম মেনােযাগী িছেল।” যিদও এ ধরেনর সালাতেক এ অেথর্ শু
বলা যায়, েয শিরয়ত এ ধরেনর সালাত পুনরায় পড়েত বেল িন,
িক� সালােতর উে�েশয্র �িত লক্ষয্ করেল এ সালাতেক
বলা যায় না। 1
১৪৯F

1

মাদােরজুস সােলকীন ১/১১২।
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রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামেথেক িবশু� হািদস বিণর,
িতিন বেলন,
، ﻰﺘ ﻻ �ﺴﻤﻊ ﺘﻟﺄذﻳﻦ، »إذا أذن ﻤﻟﺆذن ﺑﺎلﺼﻼة أدﺑﺮ الﺸﻴﻄﺎن ﻪﻟ ﺿاط
،  ﻓﺈذا ﻰﻀ ﺘﻟﺜﻮ�ﺐ أﻗﺒﻞ،  ﻓﺈذا ﺛﻮب ﺑﺎلﺼﻼة أدﺑﺮ، ﻓﺈذا ﻰﻀ ﺘﻟﺄذﻳﻦ أﻗﺒﻞ
،  ﻣﺎ لﻢ ﻳ�ﻦ ﻳﺬﻛﺮ،  اذﻛﺮ ﻛﺬا اذﻛﺮ ﻛﺬا:  ﻳﻘﻮل، ﻰﺘ �ﻄﺮ ﺑ� ﻤﻟﺮء وﻧﻔﺴﻪ
� ﻓﺈذا وﺟﺪ أﺣﺪ�ﻢ ذلﻚ ﻓﻠيﺴﺠﺪ ﺳﺠﺪﺗ، �ﻰﺘ ﻳﻈﻞ ﻻ ﻳﺪري �ﻢ ﺻ
«وﻫﻮ ﺟﺎلﺲ
“যখন মুয়াি�ন সালােতর আযান েদয়, তখন শয়তান বায়ু ছাড়েত
ছাড়েত পালােত আর� কের। যতক্ষণ পযর্� আযােনর আওয়
েশানা যােব ততক্ষণ পযর্� েস েদেত থােক। আর যখন আযান
েদয়া েশষ হয়, তখন শয়তান িফের আেস। আবার যখন
সালােতর একামত েদয়া হয়, তখন েস আবার পলায়ন কের।
যখন একামত েদয়া েশষ হয়, তখন আবার িফের আেস এবং
মানু েষর অ�ের িবিভ� ধরেনর কু-ম�ণা েদয়। তখন শয়তান
মুসি�েক বল, এিট �রণ কর, এিট �রণ কর, তার ভুেল যাওয়া
িবষয়গুেলা শয়তান তােক তার সালােতর মেধয্ �রণ কিরে
েদয়। ফেল েস বুঝেত পাের না েয, কত রাকাত সালাত েস
আদায় করল। েতামােদর কােরা সালােত এ ধরেনর এ সমসয্
েদখা িদেল, েতামরা বসা অব�ায় দু িট েসজদা সাহু কের েনে”।
ফকীহগণ বেলন, এিট এমন একিট সালাত, যােত শয়তান সালাত
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আদায়কারীেক সালাত হেত গােফল বািনেয় েদয়। িক� তােক
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম েসজদা সাহু করার িনেদর
েদন, সালাত পুনরায় আদায় করার িনেদর্শ েদন িন। যিদ সালাত
বািতল হত, েযমনিট েতামরা মেন করছ, তাহেল রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম সালাতেক পুনরায় আদায় করার িনেদর্শ
িদেতন।
তারা আরও বেলন: এিট হল, েসজদা সাহু েদয়ার আসল রহসয
বা উে�শয্। অথর্াৎ শয়তান বা�ােক সালােত ওয়াস-ওয়াসা েদয়া
ও একজন বা�া সালােত মেনােযাগী হওয়া িবষেয় �িতব�কতা
ৈতির করার কারেণ তােক েসজদা সাহুর মাধয্েঅপমান-অপদ�
করা। এ কারেণই রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া েসজদা
সাহুেক ‘মুরগামাতাইন’ বা নােক খত �দানকারী বেল নামকরণ
কেরন।
আর যিদ সালাত পুনরায় আদায় করা �ারা েতামােদর
উে�শয্ এ সব ফলাফল ও উপকার লাভ কর, তাহেল এটা জানা
আবশয্ক েয এ সবইবা�ার উপর েসাপদর। েস যিদ চায় তা লাভ
করেত পারেব, আর যিদ চায় েছেড় িদেত পারেব।
আর যিদ ওয়ািজব হওয়া �ারা েতামােদর উে�শয্ হ,
আমরা তােক তা করেত বাধয্ কব এবং সালােত খুশু েছেড়
েদওয়ার কারেণ তােক আমরা শাি� েদব এবং তার উপর সালাত
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তয্াগকারীর িবধান চালু কর, তাহেল আমরা েতামােদর সােথ
েনই। এ ধরেন কাজেক আমরা ��য় েদই না। এিটই হল,
সবর্ািধক �হণেযাগয্ । আ�াহই ভােলা জােনন।
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পিরিশ�
সালােত খুশুর িবষয় েকান েছা-খােটা িবষয় নয়। এিট
একিট বড় ও গুরু�ণর্ িবষয় এবং খুশুর িবষয়িট খুবই ভয়ান
ও িবপদজনক। এিট তার ভােগয্ জুেট যােক আ�াহ তা‘আলা
তাওফীক েদয়। আর সালােত খুশু অনুপি�ত থাক, বড় িবপদ ও
মারা�ক খারাপ কাজ। এ কারেণ রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়াসা�াম েদা‘আেত বলেতন,
«..»ا� إ� أﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ ﻗﻠﺐ ﻻ �ﺸﻊ
“েহ আ�াহ! আিম আপনার িনকট এমন অ�র েথেক
আ�য় কামনা কির, যােত খুশ েনই।” 1
১৫০F

সালােত খুশু অবল�নকারীেদর িবিভ� �র রেয়েছ। আর
খুশু হ, মানু েষর আ�ার কাজ। সালােত খুশু কখেনা বােড়
আবার কখেনা কেম। অেনক মানু ষ আেছ যােদর খুশু আসমান
পযর্� েপৗঁ, আবার কতক েলাক আেছ যারা তােদর সালাত হেত
েবর হয় তারা িকছু ই বলেত পাের না। আর সালােতর মেধয্ মানুষ
পাঁচিট ে�ণীেত িবভ�:

1

িতরিমিয, হািদস ৫/৪৮৫। সহীহ সু নােন িতরিমিয: হািদস নং ২৭৬৯।
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এক- ঐ বয্ি, েয তার �ীয় আ�ার উপর অিধক
অতয্াচার, েয সালাত আদায় করার জনয্ ভােলাভােব ওজু কে
িন, সময়মত সালাত আদায় কের িন এবং সালােতর ফরযওয়ািজবগুেলািঠক মত আদায় কের িন।
দু ই- ঐ বয্ি, েয সালাত সময়মত আদায় কেরেছ,
সালােতর ফরয-ওয়ািজবগুেলা িঠক মত আদায় কেেছ এবং
সু �রভােব ওজুও কেরেছ, িক� েস তার অ�েরর েচ�ােক
শয়তােনর কু-ম�ণায় পেড় ন� কের েফলেছ। ফেল েস ওয়াসওয়াসা ও িচ�া-িফিকেরর সােথ সব িকছু হািরেয় েফেলেছ।
িতন- ঐ বয্ি, েয সালােতর রুকন  ফরয-ওয়ািজব
সমূ েহর েহফাজত কেরেছ এবং শয়তােন কু-ম�ণা ও দু ি��ােক
�িতহত করেত সং�াম করেছ। েস সবর ্দা সালােতর মেধয
তার দুশমন শয়তােনর সােথ যুে� িল�, যােত শয়তান
তার সালােতর েকান অংশ িছিনেয় িনেত না পাের। এ েলাকিট
সালাত ও িজহাদ উভয় কােজ িনেয়ািজত।
চার- ঐ বয্ি, েস যখন সালােত দাড়ায়, তখন েস
সালােতর হক আদায় কের, আরকান-আহকাম ও ফরযওয়ািজবসমূ হ আদায় কের এবং তার অ�র সবরদা সালােতর হক
আদায় ও ফরয ওয়ািজবসমূ হ আদােয় বয্� থাে, যােত েকােনা
িকছু ছু েট না যায় এবং ন� না হয়, বরং তার িচ�া েচতনা তার
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সাধয্ অনুযায়ী সবসময় সালাত কােয়ম কর, সালাতেক পিরপূ ণর্
করা এবং সু �র করােত বয্য় হয়। েমাটকথা, আ�াহর ইবাদত
করা ও সালােতর গুরু� তােক সালােতর মেধয্ ডুিবেয় িদে।
পাঁচ- ঐ বয্ি, েয যখন সালােত দাড়ায়, তখন েস
অনু রূপই (পূ েবর্ বিণত রূেপ) দাঁড়ায়। িক� এ ছাড়াও তার
অ�েরর অব�া ও আ�াহ রা�ু ল আ�ামীেনর সামেন দ�ায়মান
হওয়ার অব�া এমন হয়, েযন েস তার অ�র িদেয় আ�াহেক
েদখেছ এবং েস আ�াহর �তয্ক্ষ দৃি�আেছ। আ�াহর মহ�ত
ও তার মহে� েলাকিটর অ�র েযন এেকবােরই পিরপূ ণর। তার
মেন উে�ক হয়, আ�াহ েযন তােক েদখেছন, আ�াহ তােক
�তয্ক্ষ করেছন। যাবতীয় ও-ওয়াসা ও িবিভ� ধরেনর আশ�া
সবই ধু লায় িমেশ েগেছ। এখন তার মেনর মােঝ েকবল আ�াহর
মহ�ত ও বড়� ছাড়া েকােনা িকছু ই �ান পাে� না। তার ও
তার রেবর মােঝ আর েকােনা পদর্া বা দূর রইল না, সব িকছু
দূ র হেয় েগেছ। এ েলােকর মেধয্ ও সাধারণ সালাত আদায়কারীর
মেধয্ আসমান ওযিমেনর মেধয্ েয বয্বধান রেয়েছ তার েচেয়
অিধক বয্বধান রেয়েছ। এ েলাক তার �ীয় সালােত তার �ভুর
সােথ বয্, আ�াহর দশর্েন তার চক �য় িস�।
�থম ে�ণীর সালাত আদায়কারী, শাি� পােব। ি�তীয়
ে�ণীর সালাত আদায়কারী, িজেজ্ঞত হেব। আর তৃতীয় ে�ণীর
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সালাত আদায়কারীর গুনাহগুেলা ক্ষমা কের েদয়া হেব। চত
ে�ণীর সালাত আদায়কারীেক সাওয়াব েদয়া হেব, আর প�ম
ে�ণীর সালাত আদায়কারী আ�াহর কােছর েলাক। কারণ, তার
জনয্ সালােতর চক র িস�তার একিট অংশ িনধর্ািরত করা
হেয়েছ। দু িনয়ােত সালােতর কারেণ যার চক্ষু�য় িস� হ,
আেখরােত আ�াহর ৈনকটয্ লাভ কে, েস ধনয্ হেব। দুিনয়ােতও
েসটার (আ�াহর ৈনকেটয্) মাধয্েমতার চক্ষু�য় িস� হেব আর
আ�াহর সােথ যার চক্ষু শীতল হ, তার সব চক্ষ �শা� হেব।
আর আ�াহর সােথ যার েচাখ িস� হেত পারল না, তার জীবন
দু িনয়ােত িবষ� হেয় পড়েব এবং তার না পাওয়ার য�ণায় েস
চূ ণর-িবচূ ণর্ হেয় পড়েব” 1
১৫১

অবেশেষ আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর িনকট আমােদর
িবনীত �াথর্না এই ে, িতিন েযন আমােদর সালােত খুশু অবল�ন
কারীেদর অ�ভুর্� কেরন। আর েয বয্ি� এ পুি�কা ৈতিরে
অংশ�হণ কেরেছ, আ�াহ েযন তােক উ�ম িবিনময় েদন এবং এ
পুি�কািট যারা পেড়ন, তােদর উপকার েপৗঁছা। আমীন,
আলহামদু িল�ািহ রা�ু ল আলামীন। সকল হামদ তথা �শংসা
সৃ ি�কুেলর রব আ�াহর জনয্ই।

1

আল-ওয়ািবলু স সাইেয়য্, পৃ . ৪০।
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