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 الماعة ف الصالة أداء وجوب

জামা‘আেত সালাত আদায় করার অপিরহাযরতা 

শায়খ আ�ুল আযীয ইবন বায 

মুসিলম পাঠকবৃে�র �িত আ�ুল আযীয ইবন আ�ু�াহ ইবন 

বােযর একিট িবেশষ আহবান। আ�াহ তা‘আলা  তাঁর স�ি�র 

কােজ তােদর তাওফীক দান করন এবং আমােকও তােদর েসই 

সম� েলােকর অ�ভুর্ করন যারা তাঁেক ভয় কের তার িনেদরশ 

েমেন চেল। আমীন! 

 

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতু�ািহ ওয়া বারাকাতুহ 

িনভররেযাাগ স ে� জানেত পারলাম েয, অেনক েলাক জামা‘আেত 

সালাত আদােয় অবেহলা করেছন এবং েকােনা েকােনা আেলেমর 

ছাড়�বণ ব্বগেক এর পেক দলীল িহেসেব েপশ করেছন। তাই, 

আমার কতরবগ হেলা, সবাইেক এই িবষেয়র গর� ও এর ভয়�র 
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িদকগেলা  � কের জািনেয় েদওয়া এবং এই ককাও বেল েদওয়া 

েয, েকােনা মুসিলেমর পেক এমন িবষেয় অবেহলার আচরণ করা 

উিচত নয় েয িবষয়েক আ�াহ তা‘আলা তাঁর মহান িকতােব এবং 

রাস েল কারীম সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম তাঁর হাদীেস িবেশষ 

মযরাদা ও গর� সহকাের উে�খ কেরেছন। আ�াহ তা‘আলা তাঁর 

িকতাব কুরআেন কারীেম বহবার উে�খ কের িবষয়িটর মযরাদা বৃিি 

কেরেছন; এই সালাত িনয়িমত পালন করা ও জামা‘আেতর সােক তা 

আদায় করার িনেদরশ �দান কের এককাও পির�ার কের বেল 

িদেয়েছন েয, এই সালােতর �িত অবজা ও অবেহলা �দশরন করা 

মুনািফকেদর অনগতম লকণ। আ�াহ তা‘আলা তার সু � �ে� 

িনেদরশ �দান কের বেলন: 

لََ�ٰتِ  َ�َ  َ�ٰفُِظواْ ﴿ َّ َّ  لص ِ ََلص ْ  لصۡوُۡسَطيٰ  لَٰوة ُقوُموا ََ  ِ ّ  ]  ٢٣٨: القمة[ ﴾ ٢ َ�ٰنِتِ�َ  ِِ

অকর: “েতামরা সালােতর েহফাযত কর এবং িবেশষ কের মধগবতরী 

সালােতর, আর েতামরা আ�াহর জনগ একা�িচেে দাড়াও।” (স রা 

বা�ারাহঃ ২৩৮) 
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েস বা�াহ িকভােব সালােতর েহফাযত বা তার �িত স�ান �দশরন 

করা িশখেব েয তার অপর মুিমন ভাইেয়র সােক সালাত আদায় না 

কের তার মযরাদার �িত অবজা �দশরন কের? আ�াহ তা‘আলা  

বেলন, 

﴿  ْ �ِيُموا
َ
لَٰوةَ  ََأ َّ ْ  لص َكٰوةَ  ََءَاتُوا َّ ْ  لص ٰكِعِ�َ  َمعَ  ََلۡرَكُعوا َّ  ]  ٤٣: القمة[ ﴾ ٤ ل�

অকর: “আর েতামরা সালাত �িত�া কর, যাকাত �দান কর এবং 

সালাত আদায়কারীেদর সােক সালাত পড়।” (স রা বা�ারাহঃ ৪৩) 

জামা‘আেত সালাত পড়া এবং অনগানগ মুসি�েদর সােক সালােত 

শরীক হওয়া েয ওয়ািজব এ পিব� আয়াত তার অকাটগ �মাণ।  ধু 

সালাত কােয়ম করা যিদ উে�শগ হেতা তাহেল আয়ােতর েশষাংেশ 

الماكع� مع وار�عوا  বলার  � েকােনা উপলক েদখা যায় না। 

েযেহতু আয়ােতর �কম অংেশই আ�াহ তা‘আলা  সালাত কােয়ম 

করার িনেদরশ িদেয়েছন। আ�াহ তা‘আলা অনগ একিট আয়ােত 

বেলন, 
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ا ﴿ َ�ۡمَت  �ِيِهمۡ  ُكنَت  �ذَ
َ
لَٰوةَ  صَُهمُ  فَأ َّ ۡ�َ  ّمَعكَ  ّمِۡنُهم َطآ�َِفةٞ  فَۡلَتُقمۡ  لص ََ ْ ا َٓ ُخُذ

ۡ
 أ

ۡسلَِحتَُهمۖۡ 
َ
إِذَا أ ْ  فَ ْ  َسَجُدَا َرآ�ُِ�مۡ  ِمن فَۡليَُكونُوا تِ  ََ

ۡ
ۡ�َأ ۡخَرىٰ  َطآ�َِفةٌ  ََ

ُ
ّلواْ  صَمۡ  أ ََ ُُ 

 ْ ّلوا ََ ْ  َمَعكَ  فَۡليُ ُخُذَا
ۡ
ۡ�َأ ۡسلَِحتَُهمۗۡ  ِحۡذرَُهمۡ  ََ

َ
أ  ]  ١٠٢: النسيء[ ﴾ََ

অকর: “এবং তুিম যখন তােদর মেধগ অববান করেব ও তােদর সােক 

সালাত কােয়ম করেব তখন তােদর একদল েতামার সােক েযন 

দাড়ায় এবং তারা েযন সশ� কােক। তােদর িসজদা করা হেল তারা 

েযন েতামােদর িপছেন অববান কের; আর অপর একদল যারা 

সালােত শরীক হয় নাই তারা েতামার সােক এেস েযন সালােত 

শরীক হয় এবং তারা েযন সতকর ও সশ� কােক।” (স রা িনসা - 

১০২) 

এখােন আ�াহ তা‘আলা যখন যুিাববায় জামা‘আেতর সােক সালাত 

আদায় করা ওয়ািজব কের িদেয়েছন, তখন শা� অববায় িক তা 

ওয়ািজব হেব না? 

কাউেক যিদ জামােত সালাত পড়া েকেক িবরত কাকার অনুমিত 

েদওয়া হত তাহেল শ�র স�ুেখ কাতারব�ী অববায় এবং হামলার 

মুেখামুিখ মুসিলম ৈসনগাণ জামােত সালাত পড়া েকেক েরহাই 
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পাওয়ার অিধকতর েযাাগ হেতন। তােদরেক যখন এর অনুমিত 

েদওয়া হয়িন তখন জানা োল েয জামােত সালাত আদায় করা 

অনগতম ওয়ািজবগেলার অ�ভুর্ এবং এেকেক িবরত কাকা কােরা 

পেক জােয়য নয়। 

সহীহ বুখারী ও মুসিলম শরীেফ আবু হরাইরা রািদয়া�াহ ‘আনহ 

কতৃরক নবী করীম সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম েকেক বিণরত আেছ, 

িতিন বেলেছনঃ 

 إنطغق ثم نيليس، نص� من رجال آمم ثم فتقيم، نيلصالة آمم من هممت لقد«

 عغيهم فأحمق الصالة، �شهدون ال بوم إل حطا من حزم معهم نمجيل

 »نيورهم

অকর: আিম মনব করিছলাম েয, আিম সালােতর জনগ িনেদরশ েদই 

যােত সালাত কােয়ম হয়; এরপর েলাকজনেক িনেদরশ েদই যােত 

সালাত কােয়ম হয়; এরপর একজন েলাকেক িনেদরশ েদই েস েযন 

েলাকজন িনেয় জামােত সালাত পেড়, আর আিম এমন িকছু েলাক 

িনেয় যােদর সােক কােঠর আঁিট কাকেব, ঐসব েলােকর িদেক যাই 
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যারা সালােত হািজর হয় না এবং েসখােন িােয় তােদর ঘের আগন 

লািােয় েদই।” (বুখারী ও মুসিলম) 

সহীহ মুসিলম শরীেফ আ�ু�াহ ইবেন মাসঊদ রািদয়া�াহ ‘আনহ 

েকেক বিণরত আেছ, িতিন বেলন,  

ي لََقدْ « « نْتُغَ
َ
غُّف  َوَمي رَم ََ تَ   الّصَالةِ  َعِن  ََ

ّ
وْ  ،نَِفيُبهُ  ُعغِمَ  بَدْ  ُمغَيفِقٌ  ِإال

َ
 إِنْ  َمِم�ٌض، م

َمِم�ُض  َكنَ 
ْ
َْمِش  ال

َ
َّ  رَُجغَْ�ِ  َ�ْ�َ  ل ِتَ  َح

ْ
 »الّصَالةِ  نَأ

“অবশগই আমরা েদেখিছ েয, মুনািফক, যােদর িনফাক পিরজাত 

এবং অসুব েলাক বগতীত জামােত সালাত পড়া েকেক েকউ িপছেন 

কাকত না। এমনিক, (েরাাী হেলও) দু’জন েলােকর সাহােযগ চেল 

এেস সালােতর হািজর হেতা।” 

িতিন আেরা বেলন,  

َّ  اهللاِ  رَُاوَل  إِنْ « ُهَدى، ُاَنَ  َعغَّمغَي وََاغّمَ  َعغَيْهِ  اهللاُ  َص
ْ
ُهَدى ُاَنَ  ِمنْ  َوِِنّ  ال

ْ
 ال

َمْسِجدِ  ِف  الّصَالةَ 
ْ
ِي ال

ّ
َّنُ  اَ ََ  »ِ�يهِ  نُ

“রাস লু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আমােদরেক েহদায়ােতর 

সু�াত সম হ (িনয়ম-পিিত) িশকা িদেয়েছন। ত�েধগ অনগতম সু�াত 
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হেলা মসিজেদ িােয় জামােত সালাত আদায় করা েযখােন েস জনগ 

আজান েদওয়া হয়।” 

মুসিলম শরীেফর এ অধগােয় আেরকিট হাদীেস আ�ু�াহ ইবেন 

মাসঊদ রািদয়া�াহ ‘আনহ বেলন,  

هُ  َمنْ « ّ نْ  ََ
َ
َق  م

ْ
يَُحيفِْظ  ُمْسغًِمي، َغًدا اهللاَ  نَغ

ْ
ءِ  َعَ  فَغ

َ
ال َُ  َُغَيَدى َحيُْث  الّصغََواِت  َه

ِِنّ  نِِهّن،
عَ  اهللاَ  فَ ِِيُّ�مْ  َشَ َّ  ِلَ ُهَدى، ُاَنَ  وََاغّمَ  َعغَْيهِ  اهللاُ  َص

ْ
ُهنّ  ال ّّ  ُاَنَ  َمنْ  َوِِ

ُهَدى،
ْ
نُّ�مْ  َولَوْ  ال

َ
غُّف  َهَذا نَُصّ�  َميكَ  �ُيُورُِ�مْ  ِف  َصغّيْتُمْ  َ ََ ُمتَ

ْ
تُمْ  نَيِْتِه، ِف  ال

ْ
 لََتَ�

تُمْ  َولَوْ  نَِِّيُ�ْم، ُاّغ َ 
ْ
تُْم، نَِِّيُ�مْ  ُاّغ َ  رََم�

ْ
 َ�يُْحِسنُ  ََتََطّهمُ  رَُج ٍ  ِمنْ  َوَمي لََضغَغ

ْعِمدُ  ُُمّ  الّطُهوَر، ََ  
َ
َمَسيِجِد، َهِذهِ  ِمنْ  َمْسِجدٍ  ِإل

ْ
  ال

ّ
ُ  اهللاُ  َكتََا  ِإال

َ
 َخْطَوةٍ  نُِ�ّ   ل

ُّ  َدرََجً ، نَِهي َو�َْمَ�ُعهُ  َحَسَغً ، َ�ُْطوَهي ُ ََ نْتُغَي َولََقدْ  َايّئًَ ، نَِهي َ�غْهُ  َو
َ
 َوَمي رَم

غُّف  ََ تَ   َ�ْغَهي ََ
ّ
َ�  الّمُجُ   َكنَ  َولََقدْ  اّلَفيِق، َمْعغُومُ  ُمغَيفِقٌ  إِال َْ  �َْ�َ  ََُهيَدى نِهِ  نُ

َّ  مُّجغَْ�ِ ال  »الّصّف  ِف  ََُقيمَ  َح

“েয বগি্ মুসিলম হেয় আনে�র সােক সােক আাামী িদন আ�াহর 

সাকাৎ লাভ করেত চায় েস েযন এই সালাতগিল িনয়িমত েসখােন 

আদায় কের েযখােন এগেলার জনগ আজােনর মাধগেম আমান 

জানােনা হয়। িন�য়ই আ�াহ তা‘আলা েতামােদর নবীর জনগ 
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েহদায়ােতর অেনক িনয়ম-নীিত �বতরন কের োেছন, আর এগেলাই 

হেলা েহদায়ােতর সিতগকার িনয়ম-পিিত। যিদ েতামরা জামােত না 

এেস আপন ঘের ঘের সালাত পড়, েযমন ঐ িপেছ পড়া (ঘের 

সালাত আদায়কারী) েলাক আপন ঘের সালাত পেড়, তা হেল 

েতামরা েতামােদর নবীর সু�াত েছেড় িদেল। আর যিদ েতামােদর 

নবীর সু�াত েছেড় দাও তাহেল েতামরা পক�� হেয় যােব। যখন 

েকােনা বগি্ পিব�তা অজরন কের এবং উেমভােব ওজু স�াদন 

কের, অতঃপর েস েকােনা মসিজেদর িদেক চেল তখন তার জনগ 

�িতিট পদেকেপ একিট কের েনকী িলখা হয়, তার মযরাদা এক �র 

উপের উঠােনা হয় এবং এর �ারা তার একিট পাপ েমাচন করা হয়। 

আমােদর জানা মেত মুনােফক, যার েনফাক পিরজাত, বগতীত আর 

েকউ জামােত সালাত পড়া েকেক িবরত কাকেতা না। এমনও েলাক 

িছল যােক দু’জেনর মেধগ কের মসিজেদ আনা হেতা এবং সালােতর 

সািরেত দাঁড় করােনা হেতা।” 

মুসিলম শরীেফর আেরকিট হাদীেস আবু হরাইরা রািদয়া�াহ ‘আনহ 

েকেক বিণরত আেছ েয,  
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َت 
َ
ّ  م ِِ َّ  اّل ْ�َ�، رَُجٌ   وََاغّمَ  َعغَيْهِ  اهللاُ  َص

َ
 بَيلِدٌ  ِل  لَيَْس  إِنّهُ  اِهللا، رَُاوَل  نَي: َ�َقيَل  م

  ََُقوُدِ� 
َ
َمْسِجِد، إِل

ْ
َل  ال

َ
َّ  اهللاِ  رَُاوَل  فََسأ نْ  وََاغّمَ  َعغَْيهِ  اهللاُ  َص

َ
ُ، نُمَّخَص  م

َ
 ل

ُ، فَمَّخَص  نَيْتِِه، ِف  َ�يَُصّ�َ 
َ
، فَغَّمي ل

ّ
 »نِيلّصَالةِ؟ الَّداءَ  �َْسَمعُ  َهْ  «: َ�َقيَل  َدَعُه، َوَ

ِجْا «: بَيَل  ََّعْم،: بَيَل 
َ
 »فَأ

‘একদা একজন অ� েলাক এেস রাস ল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�ামেক বলেলা, েহ আ�াহর রাস ল, আমার েকােনা চালক েনই 

েয েস আমােক মসিজেদ িনেয় যােব, আমার জনগ িক অনুমিত আেছ 

আিম ঘের সালাত পড়েত পাির? তখন নবী সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম তােক অনুমিত িদেলন। তারপর েলাকিট �তরগাবতরন 

করেত লাােল রাস ল বলেলন, তুিম িক আযান  নেত পাও? েস 

বলল, হগা,ঁ তখন িতিন বলেলন, “তা হেল সালােত উপিবত হও।” 

জামােত সালাত পড়া এবং আ�াহর ঘের ঘের অকরাৎ মসিজেদ 

মসিজেদ েযখােন আ�াহ তা‘আলা তাঁর নাম েসা�ার কের িজিকর 

করার অনুমিত িদেয়েছন তা �িত�া করা েয ওয়ািজব তার �মােণ 

বিণরত হাদীেসর সংখগা অেনক। সুতরাং �েতগক মুসিলেমর উপর 

ওয়ািজব এই িবষেয়র �িত িবেশষ গর� �দান করা, এর িদেক 

অ�াামী হওয়া, এই স�েকর পর র ওিসয়ত করা এবং স�ান-
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স�িত, পিরবার-পিরজন, �িতেবশী ও সকল মুসিলমেক এ জনগ 

উ�ুি করা। আর এগেলা হেব আ�াহ ও তাঁর রাস েলর িনেদরশ 

পালনােকর, আ�াহ ও তাঁর রাস ল কতৃরক িনিষি িবষয় েকেক সতকর 

কাকার জেনগ এবং আহেল িনফাক েকেক সের কাকার মানেস, 

যােদরেক আ�াহ তা‘আলা িবিভ� েদােষ েদাষােরাপ কেরেছন; 

ত�েধগ তােদর িনকৃ�তম েদাষ হেলা সালােতর েবলায় অলসতা 

�দশরন করা। আ�াহ তা‘আলা বেলন, 

﴿  َّ ِ ََ  لصُۡمَ�ٰفِقِ�َ  ِ َ  َُُ�ِٰدُعو ِّ ِ  َِِ�  قَاُمٓواْ  �ذَا ُهمۡ َ�ِٰد�ُ  ََُهوَ  ل لَٰوة َّ ْ  لص  كَُساَ�ٰ  قَاُموا
 ََ َ�  لَّاَس  َُُرآءَُ ََ  ََ َ  َُۡذُكُرَ ِّ ُؤَ�ٓءِ  َِِ�ٰ  َ�ٓ  َ�ٰصَِك  �َۡ�َ  ّمَذبَۡذ�ِ�َ  ١ قَلِيٗ�  ِِّ�  ل ٰ ََ 

 ٓ�َ ُؤَ�ِٓء�  َِِ�ٰ  ََ ٰ ُ  ُُۡضلِلِ  َََمن ََ ِّ ۥ َ�ِدَ  فَلَن ل ُ�َ  ِ  ]  ١٤٣  ،١٤٢: النسيء[ ﴾ ١ يٗ� َسب

অকর: মুনািফকাণ আ�াহেক �তািরত করেত েচ�া কের; ব�ত 

িতিনই তােদরেক �তািরত কের কােকন এবং যখন তারা সালােত 

দাঁড়ায় তখন তারা ৈশিকেলগর সােক দাঁড়ায়, েকবল েলাক েদখােনার 

জনগ এবং তারা আ�াহেকই অ�ই �রণ কের; এরা েদা-টানায় 

েদাদুলগমান, না এেদর িদেক, না ওেদর িদেক; এবং আ�াহ যােক 
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পক�� কেরন তুিম তার জনগ েকােনা পক পােব না।” (স রা িনসাঃ 

১৪২-১৪৩) 

জামােতর সােক সালাত আদায় েকেক িপেছ কাকা স� ণরভােব 

সালাততগাাী হওয়ার এক �ধান কারণ। এটা জানা ককা েয, সালাত 

তগাা করা কুফরী, চরম �ািম� ও ধমরতগাাী কাজ। রাস ল সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 

 »الصالة كرم والشك ال�فم و�� المج  ن�«

“মুিমন েলাক এবং কুফরী ও িশকর এর মেধগ পাকরকগ িনধরারণকারী 

কাজ হেলা সালাত তগাা করা।” (মুসিলম শরীেফ জািবর রািদয়া�াহ 

‘আনহ েকেক এই হাদীস বিণরত।) রাস ল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম আেরা বেলন, 

 »�فم فقد رم�هي فمن الصالة، و�يغهم نيغغي اَي العهد«

অকর: আমােদর মেধগ এবং কােফরেদর মেধগ পাকরকগ িনধরারণকারী 

ৈবিশ�গ হেলা সালাত, েয বগি্ সালাত তগাা কের েস কুফরী 

কের।” সালােতর মযরাদা বণরনা, তা িনয়িমত আদায়, আ�াহ তা‘আলা  
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কতৃরক িনেদরিশত পিিতেত তার �িত�া করা এবং তা তগাাকারীর 

�িত ভীিত �দশরন স�েকর কুরআেনর আয়াত ও হাদীেসর সংখগা 

অেনক, আশা কির তা সকেলর জানা রেয়েছ। 

সুতরাং �েতগক মুসিলেমর উপের কতরবগ, েস েযন এই সালাতসম হ 

তার সিঠক সমেয় িনয়িমতভােব আদায় কের, আ�াহর �বিতরত 

পিিত অনুসাের স�াদন কের এবং অপর মু’িমন ভাইেদর সােক 

আ�াহর ঘর মসিজদসম েহ জামােতর সােক স�াদন কের; আর তা 

হেব আ�াহ ও তার রাস ল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর 

আনুােতগর িভিেেত এবং আ�াহর স�ি� ও তাঁর শাি� েকেক 

পির�াণ লােভর আশায়। যখন সতগ �কাশ পায় এবং তার �মাণািদ 

 � হেয় উেঠ তখন কােরা পেক েকােনা েলােকর ককা বা 

অিভমেতর িভিেেত তা েকেক দ ের কাকা জােয়য নয়। েকননা, 

আ�াহ তা‘আলা বেলন, 

ََۡ�تُمۡ  فَإَِ﴿ ءٖ  ِ�  تََ�ٰ َهُ  َ�ۡ ُّ ِ  َِِ�  فَُر ِّ ََ  نتُمۡ كُ  َِِ ََلصّرُسولِ  ل ِ  تُۡؤِمنُو ِّ  ََلۡ�َۡومِ  بِ�
ۡحَسنُ  َخۡ�ٞ  َ�ٰصِكَ  ل�ِخرِ� 

َ
َِ�ً�  ََأ

ۡ
 ]  ٥٩: النسيء[ ﴾ ٥ تَأ
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অকর: েহ মু’িমনান! েকােনা িবষেয় েতামােদর মেধগ মতেভদ ঘটেল 

তা উপবািপত কর আ�াহ ও তাঁর রাস েলর সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম কােছ; যিদ েতামরা আ�াহ তা‘আলা ও আিখরােতর 

িদেনর উপর িব�াস বাপন কের কাক। এটাই উেম ও পিরণােম 

�কৃ�তর।” (স রা িনসাঃ ৫৯) 

আ�াহ তা‘আলা আেরা বেলন, 

ُِنَ  فَۡليَۡحَذرِ ﴿ َّ ََ  ل ا�ُِفو ۡمرِهِۦٓ  َ�نۡ  ُ�َ
َ
َ أ

َ
يبَُهمۡ  أ َِ َۡ  فِۡتَنةٌ  تُ

َ
يبَُهمۡ  أ َِ ِ�مٌ  َعَذاٌب  ُُ

َ
 ٦ أ

 ]  ٦٣: الور[ ﴾

অকর: “সুতরাং যারা তাঁর আেদেশর িবরিাচারণ কের তারা সতকর 

হেয় যাক েয, তােদর উপর িবপযরয় আপিতত হেব অকবা আপিতত 

হেব তােদর উপর কিঠন শাি�।” (স রা ন রঃ ৬৩) 

জামােত সালাত পড়ার মেধগ েয অেনক উপকার ও িবপুল  াকর 

িনিহত রেয়েছ তা কােরা কােছ অিবিদত নয়। ত�েধগ সবেচেয়  � 

িবষয়িট হেলা-  
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• পার িরক পিরচয় লাভ, েনক ও পরেহজাারীর কােজ 

সহেযািাতা এবং পর রেক সতগ অবললেনর ও তার উপর 

ৈধযরগ ধারেণর ওিছয়ত �দান করা।  

• জামােত সালাত পড়ার অনগানগ উপকােরর মেধগ রেয়েছ জামােত 

অনুপিবত েলাকেদর জামােতর �িত উৎসািহত করা। 

• জামােত সালাত পড়ার অনগানগ উপকােরর মেধগ রেয়েছ অজেদর 

িশকা �দান করা, আহেল িনফাকেদর িবরাাভাজন করা ও 

তােদর েকেক দ রবতরী হওয়া, আ�াহর িনদশরনগেলা তাঁর 

বা�াহেদর মেধগ �কাশ করা এবং ককা ও কােজর মাধগেম 

আ�াহর পােন েলাকেদর আমান করা ইতগািদ। 

আ�াহ তা‘আলা আমােক ও সকল মুসিলমেদর তাঁর সে�াষজনক 

এবং দুিনয়া ও আেখরােতর েকে� ম�লজনক কােজর তাওফীক 

দান করন; আমােদর সবাইেক আমােদর নফেসর অিন�তা, 

আমােদর কাজসম েহর অম�ল এবং কােফর ও মুনােফকেদর 

সাদৃশগপনা েকেক মু্ রাখুন। িতিনই েতা মহান দাতা ও পরম 

করণাময়। 
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আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতু�ািহ ওয়া বারাকাতুহ 

আ�াহ তা‘আলা আমােদর নবী মুহা�দ, তাঁর পিরবার-পিরজন ও 

সাহাবীােণর উপর দরদ ও সালাম বষরণ করন। (আমীন) 
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সালােতর শতরাবলী 

সালােতর শতরাবলী েমাট ৯িট। যকাঃ 

1. ইসলাম 

2. বুিিমো 

3. ভাল-ম� পাকরেকগর জান হওয়া 

4. নাপািক দ র করা 

5. ওজু করা 

6. সতের আওরাত অকরাৎ ললাবানসহ শরীেরর িনধরািরত 

অ�গেলা আবৃত রাখা 

7. সালােতর সময় উপিবত হওয়া 

8. িকবলামুখী হওয়া এবং 

9. িনয়ত করা 

 

ওজুর ফরজসম হ 

এগেলা েমাট ৬িট। যকাঃ 

1. মুখম�ল েধৗত করা; পািন িদেয় নাক ঝাড়া ও কুিল করা 

এর অ�ভুর্, 
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2. কনুই পযর� উভয় হাত েধৗত করা, 

3. স� ণর মাকা মেসহ করা; উভয় কান উহার অ�ভুর্, 

4. োাড়ালী পযর� উভয় পা েধৗত করা, 

5. ওজুর কাযরাবলী পযরায়ােম স�� করা এবং 

6. এগেলা পরপর স�াদন করা 

উে�খ কােক েয, মুখম�ল, উভয় হাত ও পা িতনবার কের েধৗত 

করা মু�াহাব। একইভােব কুিল করা ও নােক পািন িদেয় িতনবার 

ঝাড়া মু�াহাব। ফরজ মা� একবারই। তেব, মাকা মেসহ 

একািধকবার করা মু�াহাব নয়। এই বগাপাের কিতপয় সহীহ হাদীস 

বিণরত আেছ। 

 

সালােতর রকন (ফরজ)সম হ 

সালােতর রকন ১৪িট। যকাঃ 

1. সমকর হেল সালােত দ�ায়মান হওয়া, 

2. ইহরােমর তাকবীর বলা, 

3. স রা ফািতহা পড়া, 

4. রকুেত যাওয়া, 
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5. রকু হেত উেঠ েসাজা দ�ায়মান হওয়া, 

6. স�াে�র উপর ভর কের িসজদা করা, 

7. িসজদা েকেক উঠা, 

8. উভয় িসজদান মেধগ বসা, 

9. সালােতর সকল কমর স�াদেন িবরতা অবললন করা, 

10.  সকল রকন ধারাবািহকভােব তরতীেবর সােক স�াদন 

করা, 

11.  েশষ ৈবঠেক তাশাহহদ পড়া, 

12.  তাশাহহদ পড়ার জনগ েশষ বাের বসা, 

13.  নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর উপর দরদ পড়া 

এবং 

14.  ডােন-বােম দুই সালাম �দান করা। 

 

সালােতর ওয়ািজবসম হ 

এগেলার সংখগা হেলা েমাট ৮িট। যকাঃ 

1. ইহরােমর তাকবীর বগতীত অনগানগ তাকবীরগেলা বলা, 

2. ইমাম ও একা নামাজীর পেক ‘সািম‘আ�াহ িলমান 

হািমদাহ’ বলা, 



 

21 

3. সকেলর পেক ‘রববানা ওয়া লাকাল হামদ’ বলা, 

4. রকুেত ‘সুবহানা রি�য়াল ‘আজীম’ বলা, 

5. িসজদায় ‘সুবহানা রি�য়াল আ‘লা’ বলা, 

6. উভয় িসজদার মেধগ ‘রাি�ািফরলী’ বলা, 

7. �কম তাশাহহদ পড়া 

8. ি�তীয় রাকা‘আেত �কম তাশাহহদ পড়ার জনগ বসা। ০

1 

 

 

                                                           
1 িব.�.: এখােন ওজুর শতরাবলীসহ সালােতর শতর, রকন ও ওয়ািজবগেলা 

মাননীয় মুফতী �ধান শায়খ আ�ুল আযীয ইবন বায কতৃরক িলিখত িকতাব 

‘গর�প ণর দরসসম হ’ েকেক উিৃত করা হেয়েছ। — অনুবাদক 
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 والصالة والغسل الوضوء

ওজু, োাসল ও সালাত স�াদেনর পিিত 

- শায়খ মুহা�াদ ইবন ছােলহ আল-উছাইমীন 

 

সবরিবধ �শংসা আ�াহ রাববুল আলামীেনর জনগ এবং দরদ ও 

সালাম বিষরত েহাক সবরেশষ নবী, মুোকীনেদর ইমাম ও সৃি�র েসরা 

আমােদর ি�য় নবী মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর 

উপর, তাঁর পিরবার-পিরজন ও সকল সাহাবীােণর উপর। 

আ�াহ তা‘আলার �িত মুখােপকী বা�াহ মুহা�দ ইবন ছােলহ 

আল-উসাইমীন বলিছঃ 

আ�াহর িকতাব ও সু�ােত রাস েলর আেলােক, ওজু, োাসল ও 

সালাত স�েকর এই কু� পুি�কািট িলখা হেলা। 
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 الوضوء كيفية

ওজুর পিিত 

ওজু 

এিট একিট অপিরহাযর পিব�তা যা েছাট েছাট নাপাকী েযমন েপশাব, 

পায়খানা, বায়ু িনারমণ, াভীর িন�া ও উেটর োাশত ভকণ ইতগািদ 

েকেক অজরন করেত হয়। 

ওজু স�াদেনর পিিত 

1. �কেম মেন মেন ওজুর িনয়ত করেব। এই িনয়ত মুেখ 

উ�ারণ করা যােব না। েকননা, নবী সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম ওজু, সালাত বা অনগ েকােনা ইবাদেতর  রেত 

িনয়ত উ�ারণ কেরনিন। ি�তীয়তঃ আ�াহ তা‘আলা েতা 

অ�েরর সবিকছু স�েকর স� ণর অবাত, সুতরাং অ�রব 

েকােনা িবষয় স�েকর উ�ারণ কের তাঁেক খবর েদওয়ার 

েকােনা �েয়াজন েনই। 

2. এরপর আ�াহ নাম িনেত িােয় বলেবন : “িবসিম�াহ”। 

3. তারপর উভয় হাত কি� পযর� িতনবার েধৗত করেব। 
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4. অতঃপর কুিল করেব এবং পািন িদেয় িতনবার নাক 

ঝাড়েব। 

5. এরপর আপন েচহারা িতনবার েধৗত করেব, �েব এক 

কান েকেক অপর কান পযর� এবং ৈদেঘরগ মাকার চুেলর 

োাড়া েকেক দািড়র নীচ পযর�। 

6. এরপর উভয় হাত আ�ুিলর অ�ভাা েকেক কনুই পযর� 

িতনবার েধৗত করেব; �কেম ডানহাত পের বামহাত েধৗত 

করেব। 

7. এরপর িভজা হাত�য় িদেয় একবার মাকা মেসহ করেব; 

হাত�য় �কেম মাকার স�ুখভাা েকেক প�াৎভাো িনেয় 

যােব এবং পুনরায় মাকার অ�ভাো িনেয় আসেব। 

8. তারপর উভয় কান একবার কের মেসহ করেব; উভয় 

তজরনী অ�ুলীর অ�ভাা উভয় কােনর িভতের ঢুকােব এবং 

উভয় বৃিা�ু� িদেয় বিহভরাা মেসহ করেব। 

9. এরপর উভয় পা আ�ুলসম েহর অ�ভাা েকেক উভয় 

োাড়ালী পযর� িতনবার েধৗত করেব; �কেম ডান পা পের 

বাম পা েধৗত করেব। 

 



 

25 

 الغسل كيفية

োাসল 

োাসল 

একিট অপিরহাযর পিব�তা যা জানাবাত ও হােয়য (ঋতু) জাতীয় বড় 

নাপািক েকেক অজরন করেত হয়। 

োাসল করার পিিত 

1. �কমতঃ অ�ের োাসেলর িনয়ত করেব; মুেখ তা উ�ারণ 

করা যােব না। 

2. এরপর আ�াহ তা‘আলার নাম িনেত িােয় বলেব : 

‘িবসিম�াহ’ 

3. তারপর প ণরভােব ওজু করেব। 

4. এরপর মাকার উপর পািন ঢালেব; পািন যখন ছিড়েয় 

পড়েব তখন াােয়র উপর িতনবার বগাপকভােব পািন েঢেল 

িদেব। 

5. অতঃপর স� ণর শরীর েধৗত করেব। 
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 اليمم

তায়া�ুম 

তায়া�ুম 

একিট অপিরহাযর পিব�তা, যা পািন না পাওয়া অকবা পািন বগবহাের 

অকম অববায় মািটর �ারা ওজু বা োাসেলর পিরবেতর অজরন করা 

হয়। 

 

তায়া�ুম করার পিিত 

�কেম অজু বা োাসল েয িবষেয়র পিরবেতর তায়া�ুম করেব তার 

িনয়ত করেব। অতঃপর মািটেত অকবা মািট সংি�� েদয়াল বা অনগ 

িকছুর উপর হাত মারেব এবং েচহারা ও উভয় পা�া মেসহ করেব। 
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 الصالة كيفية

সালাত 

সালাত 

আর তা বহিবধ ককা ও কাজ সলিলত এমন একিট ইবাদত যার 

 র হয় ‘তাকবীর’ (আ�াহ আকবার) বেল এবং েশষ হয় ‘সালাম’ 

(আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতু�াহ) বেল। 

যখন েকােনা মুসিলম বগি্ সালাত আদােয়র ই�া েপাষণ কের 

তখন তার উপর ওয়ািজব হয় েস েযন এর প েবর ওজু কের যিদ েস 

েছাট নাপািক অববায় কােক; অকবা েস েযন তায়া�ুম কের যিদ েস 

পািন না পায় অকবা পািন বগবহাের েস অকম হয়। এরপর েস েযন 

তার সম� শরীর, কাপড় ও সালােতর বান নাজাসাত (নাপাক ব�) 

েকেক পিব� রােখ। 
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সালাত আদােয়র পিিত 

1. �কেম স� ণর শরীরসহ িকবলাম খী হেব; অনগ েকােনা িদেক 

িফরেব না বা লকগও করেব না। 

2. এরপর েয সালাত আদােয়র ই�া েপাষণ কের অ�ের তার 

িনয়ত করেব; এই িনয়ত মুেখ উ�ারণ করেব না। 

3. এরপর ইহরােমর তাকবীর িদেত িােয় বলেব ‘আ�াহ 

আকবার’ এবং তাকবীেরর সময় উভয় হাত কাঁধ বরাবর 

উঠােব। 

4. তারপর ডান হােতর পা�া বাম হােতর পা�ার বিহভরাো 

ধের বুেকর উপর রাখেব। 

5. এরপর ইে�ফতােহর (�ারি�ক) দু‘আ পড়েব এবং বলেব, 

 من رّق� ا� وارامب ارشق ن� نيعدت كمي خطينيي و�� ني� نيعد ا�«

 نيريء خطينيي من مغسغ� ا� اي�س من األنيض الوب نغق كمي خطينيي

  »والبد والغج

উ�ারণঃ “আ�াহ�া বা-ইদ বাইনী বাইনা খাতায়ায়া- কামা 

বা‘আদতা বাইনাল মাশির�ী ওয়াল মাািরিব, আ�াহ�া নাাীনী িমন 

খাতায়ায়া কামা ইনাাাছ ছাওবুল আবইয়াদু িমনাা দানাসী, 
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আ�াহ�াািছলনী িমনাল খাতায়ায়া- িবল মা-ঈ ওয়াস সালজী ওয়াল 

বারািদ।” 

অকর: েহ আ�াহ! প বর ও পি�ম েযমন পর র েকেক দ ের আমােক 

েতমিন আমার পাপ েকেক দ ের রাখ। েহ আ�াহ! তুিম আমােক পাপ 

মু্ কের এমনভােব পির�ার কের দাও, েযমন সাদা কাপড় েধৗত 

করেল তা ময়লা েকেক পির�ার হয়। েহ আ�াহ! তুিম আমার 

পাপসম হ পািন, বরফ ও িশিশর �ারা েধৗত কের দাও।” অকবা 

বলেবঃ 

  اْاُمَك، �َبَيرَكَ  َوِبَْمِدَك، الغُهمّ  ُاْبَحينََك «
َ
  َجّدَك، َو�ََعيل

َ
َ  َوال

َ
 »ْ�ُكَ �َ  إِل

উ�ারণঃ “সুবহানাকা আ�াহ�া ওয়া িবহামিদকা ওয়াতাবারাকাা 

মুকা ওয়াতা‘আলা জা�ুকা ওয়া লা ইলাহা াাইরকা।” 

অকর: “সম� মযরাদা ও োৗরব েতামারই েহ আ�াহ! সম� �শংসা 

েকবল েতামারই জনগ, েতামার নােমই সম� বরকত ও কলগাণ এবং 

েতামার মযরাদা অিত উে�। আর তুিম বগতীত সিতগকার েকােনা 

মা‘বুদ েনই। 
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6. এরপর বলেবঃ 

 المجيم الشيطين من نيهللا معَو

 “আউজু িব�ািহ িমনাশ শাই�িনর রজীম” অকরাৎ আিম 

িবতািড়ত শয়তান েকেক আ�াহ তা‘আলার আ�য় �াকরনা করিছ। 

7. অতঃপর িবসিম�াহ বেল স রা ফািতহা পড়েব এবং বলেবঃ 

﴿ �  ِ ِّ ِ  لۡ�َۡمدُ  ١ لصرِّحيمِ  �لصرّ  ل ّ  ٣ لصرِّحيمِ  لصّر� ٢ لۡ�َ�ٰلَِم�َ  َرّبِ  ِِ
َٰط  لۡهِدنَا ٥ �َۡستَعِ�ُ  �ُّاكَ  �َۡعبُدُ  ُِِّاكَ  ٤ لّ�ُِنِ  َُۡومِ  َ�ٰلِكِ  ََ ِ َّ  ٦ لصُۡمۡستَِقيمَ  لص

َٰط  ََ ُِنَ  ِص َّ ۡ�َعۡمَت  ل
َ
َ�  لَۡيِهمۡ عَ  لصَۡمۡغُضوبِ  َ�ۡ�ِ  َعلَۡيهِمۡ  � : الفيت [ ﴾ ٧ لصّضآّ�ِ�َ  ََ

٧  ،١  [ 

অকর: ১. যাবতীয় �শংসা আ�াহ তা‘আলার িযিন সকল সৃি� 

জােতর র�। ২. িযিন অিত েমেহরবান ও পরম দয়ালু। ৩. িযিন 

�িতফল িদবেসর মািলক। ৪. েহ আ�াহ, আমরা একমা� েতামারই 

ইবাদত কির এবং  ধুমা� েতামারই সাহাযগ �াকরনা কির। ৫. 

আমােদরেক সরল-সিঠক পক েদখাও। ৬. ঐ সম� েলােকর পক 

যােদরেক তুিম িনয়ামত দান কেরছ। ৭. ওেদর পক নয় যােদর �িত 

েতামার াজব নািজল হেয়েছ এবং যারা পক��। 
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তারপর বলেবঃ ‘আমী-ন’ অকরাৎ েহ আ�াহ কবুল কর’। 

8. এরপর পিব� কুরআন শরীফ েকেক েয পিরমাণ সহজসাধগ 

হয় পড়েব, তেব ফজেরর সালােত দীঘর ি�রাত পড়ার েচ�া 

করেব। 

9. তারপর রকুেত যােব অকরাৎ আ�াহর �িত তা‘যীম 

�দশরনােকর মাকাসহ আপন িপঠ নত করেব। রকুেত 

যাওয়ার সময় তাকবীর বলেব এবং উভয় হাত কাঁধ বরাবর 

উঠােব। সু�াত হেলাঃ নামাজী রকুেত তার িপঠ নত 

করেব, মাকা তার বরাবর রাখেব এবং উভয় হােতর 

আ�ুিলগিল েখালা অববায় উভয় হাঁটুেত রাখেব। 

10.  রকুেত িতনবার العظيم ر� ابحين  ‘সুবহানা রি�য়াল 

‘আযীম’ বলেব। আর যিদ এর অিতির্ ‘সুবহানাকা 

আ�াহ�া ওয়া িবহামিদকা আ�াহ�াািফরিল’ বেল তা হেল 

উেম হয়। 

11. তারপর রকু হেত এই বেল মাকা উঠােবঃ حده رن اهللا امع  

‘সািম‘আ�াহ িলমান হািমদাহ’ এবং উভয় হাত উভয় কাঁধ 

বরাবর উঠােব। মু্াদী হেল উহার পিরবেতর বলেবঃ  ر�غي

 র�ানা ওয়া লাকাল হামদ’ অকরাৎ েহ আ�াহ‘  المد ولك

তুিম আমােদর রব এবং েতামারই জনগ সবরিবধ �শংসা। 
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12.  এরপর রকু েকেক মাকা উঠােনার পর বলেবঃ 

 نعد شء من شئت مي وم ء واألرض السموات م ء المد ولك ر�غي

উ�ারণঃ “র�ানা ওয়া লাকাল হামদ িমলআস সামাওয়ািত ওয়া 

িমলআল আরদ ওয়া িমলআ মা িশ’তা িমন শাইিয়ন বা‘দু” 

অকর: ‘েহ আ�াহ! েতামার জনগ ঐ পিরমাণ �শংসা যা আকাশ 

ভিতর কের েদয়, যা পৃিকবী প ণর কের েদয় এবং এই গিল ছাড়া 

তুিম অনগ যা িকছু চাও তা প ণর কের েদয়। 

13.  এরপর িবনীত হেয় আ�াহর উে�েশগ �কম িসজদা করেব 

এবং িসজদায় িােয় বলেবঃ ‘আ�াহ আকবার’ অকরাৎ 

আ�াহ সবরে��। সাতিট অে�র উপর িসজদাহ করেব; 

অ�গেলা হেলা: নাকসহ কপাল, উভয় হােতর তালু, উভয় 

হাঁটু এবং উভয় পােয়র অ�ভাা। উভয় মাসল শরীেরর 

উভয় িকনারা েকেক বগবধােন রাখেব, যমীেনর উপর উভয় 

বাহ কনুই পযর� িবছােব না এবং অ�লীসম েহর অ�ভাা 

িক�ার িদেক রাখেব। 
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14. িসজদায় িােয় িতনবার বলেবঃ األع ر� ابحين  “সুবহানা 

রি�য়াল আ‘লা” অকরাৎ আমার সেবরা� �ভুর �শংসা 

করিছ। 

আর যিদ এর অিতির্ িনে�র তাসবীহও পাঠ কের তাহেল 

উেম হয়ঃ 

 اغفم� ا� وبمدك ر�غي ا� ابحينك

“সুবহানাকা আ�াহ�া র�ানা ওয়া িবহামিদকা, 

আ�াহ�াািফরলী” 

অকরাৎ “েহ আ�াহ! আমােদর �ভু েতামার পিব�তা বণরনা 

করিছ, েতামার �শংসা সহকাের, েহ আ�াহ আমােক কমা 

কর।” 

15. এরপর “আ�াহ আকবার” বেল িসজদাহ েকেক মাকা 

উঠােব। 

16. তারপর উভয় িসজদাহ’র মধগবতরী সমেয় বাম পােয়র উপর 

বসেব এবং ডান পা খাড়া কের রাখেব। ডান হাত ডান 

জানুর েশষ �াে� অকরাৎ হাটু সংলল অংেশর উপর রাখেব 

এবং িখনিছর ও িবনিছর আ�ুল�য় িমিলেয় রাখেব, তজরনী 
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উিঠেয় রাখেব ও দু‘আর সময় নাড়ােব এবং বৃিা�ুলীর 

অ�ভাা মধগমা�ুলীর অ� ভাোর সােক োালাকাের িমিলেয় 

রাখেব। এইভােব বাম হােতর আ�ুলগিল েখালা অববায় 

হাঁটু সংলল বাম জানুর উপর রাখেব। 

17. উভয় িসজদার মধগবতরী ৈবঠেক বলেবঃ 
 وعف� واجب� وارزب� هد�وا وارح� اغفم� رب

18. এরপর আ�াহর �িত িবণীত হেয় ককা ও কােজ �কম 

িসজদাহ’র মত ি�তীয় িসজদাহ করেব এবং িসজদায় 

যাওয়ার সময় তাকবীর বলেব। 

19. এরপর ি�তীয় িসজদাহ েকেক আ�াহ আকবার’ বেল মাকা 

উঠােব এবং ককা ও কােজ �কম রাকা‘আেতর মত ি�তীয় 

রাকা‘আত পড়েব, তেব �কম রাকা‘আেতর মত �ারি�ক 

দু‘আ পড়েত হেব না। 

20. তারপর ি�তীয় রাকা‘আত েশেষ ‘আ�াহ আকবার’ বেল 

বসেব এবং উভয় িসজদাহর মধগবতরী ৈবঠেকর মতই 

বসেব। 

21. এই ৈবঠেক তাশাহহদ (আোিহয়গাতু) পড়েব; আর তাশাহহদ 

হেলাঃ 
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 و�م�ره اهللا ورح  الِ منهي عغيك السالم والطيبيت والصغوات هللا الحييت

 �مدا من ومشهد اهللا إال � ال من مشهد، الصيل� اهللا عبيد وع عغيغي السالم

 - وراول عبده

 إنماهيم آل وع إنماهيم ع صغيت كمي �مد آل وع �مد ع ص  ا�«

 إنماهيم ع نير�ت كمي �مد آل وع �مد ع نيرك ا� �يد، حيد إنك

 )ومسغم الَيري رواه( »�يد حيد إّنك إنماهيم آل وع

উ�ারণ: আোিহয়গাতু িল�ািহ ওয়াস সালাওয়াতু ওয়া� �াইিয়গবাতু 

আা সালামু আলাইকা আইয়ুগহা�ািবইয়ুগ ওয়া রহমাতু�ািহ ওয়া 

বারাকাতুহ, আসসালামু আলাইনা ওয়া ‘আলা ইবািদ�ািহা সািলহীন। 

আশহাদু আল-লা-ইলাহা ই�া�াহ ওয়া আআহাদু আ�া মুহা�াদান 

আবদুহ ওয়া রাস লুহ। 

আ�াহ�া সাি� ‘আলা মুহা�ািদউ ওয়া ‘আলা আ-িল মুহা�াদ কামা 

সা�াইতা ‘আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আ-িল ইবরাহীমা ই�াকা 

হামীদুম মাজীদ।  
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আ�াহ�া বািরক ‘আলা মুহা�ািদন ওয়া ‘আলা আ-িল মুহা�ািদন, 

কামা বা-রাকতা ‘আ-লা ইবরাহীমা ওয়া ‘আলা আ-িল ইবরাহীমা 

ই�াকা হামীদুম মাজীদ। 

অকর: “যাবতীয় স�ান-স�াষণ, সকল সালাত, ও পিব�তা 

সম�ই আ�াহর জনগ, েহ নবী আপনার উপর আ�াহর শাি�, 

রহমত ও বরকত অবতীণর েহাক। আিম সাকগ িদি� েয, আ�াহ 

ছাড়া ইবাদেতর েযাাগ েকােনা মা‘বুদ েনই এবং আেরা সাকগ 

িদি� েয, মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আ�াহর 

বা�াহ ও তাঁর রাস ল। 

েহ আ�াহ! তুিম মুহা�াদ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম ও তাঁর 

বংশধেরর �িত সালাত ে�রণ কর, েযমনভােব সালাত ে�রণ 

কেরিছেল ইবরাহীম আলাইিহা সালাম ও তাঁর বংশধেরর �িত। 

িন�য় তুিম �শংসনীয় ও মযরাদাবান। 

েহ আ�াহ! তুিম মুহা�াদ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম ও তাঁর 

বংশধেরর �িত বরকত ে�রণ কর, েযমনভােব বরকত ে�রণ 
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কেরিছেল ইবরাহীম আলাইিহা সালাম ও তাঁর বংশধেরর �িত। 

িন�য় তুিম �শংসনীয় ও মযরাদাবান। 

এরপর বলেবঃ 

 وارميت ارحيي فتغ  ومن القب عذاب ومن جهغم عذاب من نيهللا معَو

- ايجيل ارسيح فتغ  ومن  

উ�ারণঃ “আঊযুিব�ািহ িমন আযািব জাহা�ামা, ওয়া িমন 

আজািবল �াবির, ওয়া িমন িফ�ািতল মাহইয়া ওয়াল মামািত 

ওয়া িমন িফ�ািতল মাসীিহা দালািল। 

অকর: “আিম আ�াহর আ�য় কামনা কির জাহা�ােমর আযাব 

েকেক, কবেরর শাি� েকেক, জীবন ও মৃতুগর যযণা েকেক এবং 

মাসীহ দালােলর েফতনা েকেক।” 

এরপর আপন �ভু- �িতপালেকর কােছ দুিনয়া ও আিখরােতর 

ম�ল েচেয় পছ�মত েয েকােনা দু‘আ করেত পাের। 

22. পিরেশেষ ডান িদেক মুখ িফিরেয় “আসসালামু আলাইকুম 

ওয়া রাহমাতু�াহ” বলেব। এই ভােব বাম িদেকও মুখ 
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িফিরেয় সালাম বলেব। 

23. সালাত যিদ িতন রাকা‘আতী অকবা চার রাক‘আতী হয় তা 

হেল �কম তাশাহহদ অকরাৎ আশহাদু আন লা-ইলাহা 

ই�া�াহ ওয়া আআহাদু আ�া মুহা�াদান আবদুহ ওয়া 

রাস লুহ” পেড় েকেক যােব। 

24. এরপর ‘আ�াহ আকবার’ বেল েসাজা দাঁিড়েয় যােব এবং 

উভয় হাত কাঁধ বরাবর উঠােব। 

25. এরপর অবিশ� সালাত ি�তীয় রাকা‘আেতর বণরনা অনুযায়ী 

আদায় করেব; তেব সালােতর এই অংেশ দাঁিড়েয়  ধু স রা 

ফািতহা পড়েব। 

26. এরপর তাওয়াররক কের বসেব অকরাৎ ডান পা খাড়া কের 

রাখেব এবং বাম পা ডান পােয়র িন� িদেয় েবর কের 

রাখেব। পাছা যমীেনর উপর িবর রাখেব এবং উভয় হাত 

উভয় জানুর উপর েসইভােব রাখেব েযভােব �কম 

তাশাহহেদর সময় েরেখিছল। 

27. এই ৈবঠেক প ণর তাশাহহদ (আোিহয়গাতু) পাঠ করেব। 

28. অবেশেষ “আা সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতু�াহ” বেল 

�কেম ডান িদেক এবং পের বাম িদেক সালাম করেব। 
 

েয সব িবষয় সালােত মাকরহ 
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1. সালােতর মেধগ মাকা বা চকু িদেয় এিদক-ওিদক �েকপ 

করা। আকােশর িদেক চকু উেোলন করা হারাম। 

2. সালােতর মেধগ িবনা �েয়াজেন নড়া-চড়া করা। 

3. সালােতর মেধগ বগ� রােখ অকবা মেনােযাা আকষরণ কের 

এমন েকােনা িবষয় সে� রাখা; েযমন, ভারী েকােনা িবষয় 

বা রি�ন েকােনা িকছু যা দৃি� আকষরণ কের। 

4. সালােতর মেধগ তাখাাছুর অকরাৎ েকামের হাত রাখা। 

 

 للصالة مبطلة أشياء

েয সব িবষয় সালাত বািতল কের 

1. ই�াকৃত ককাবতরা বলা, তা কম হেলও। 

2. স� ণর শরীর ি�বলার িদক হেত িফের যাওয়া। 

3. িপছন িদক েকেক বাতাস েবর হওয়া অকবা ওজু োাসল 

ওয়ািজব কের এমন েকােনা িবষয় ঘেট যাওয়া। 

4. িবনা �েয়াজেন পরপর অিধক মা�ায় নড়াচড়া করা। 

5. হািস, তা কম হেলও সালাত বািতল কের। 

6. ই�া কের অিতির্ রকু, িসজদা, ি�য়াম বা উপেবশন 

করা। 

7. ই�া কের ইমােমর আো-আো যাওয়া। 
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8. ওজু েভে� যাওয়া। 
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 الصالة ف السهو سجود أاكم

সালােত ভুেলর িসজদাহ আদায় স�েকর কেয়কিট হকুম 

1. যিদ েকউ সালােত ভুল কের অিতির্ েকােনা রকু, 

িসজদাহ ি�য়াম বা উপেবশন কের েফেল তাহেল েস �কম 

সালাম িফিরেয় ভুেলর জনগ দু’িট িসজদাহ িদেব এবং 

আবার সালাম করেব। 

উদাহরণঃ েকােনা েলাক েযাহেরর সালাত পড়েত িােয় প�ম 

রাকা‘আেতর জনগ দাঁিড়েয় োল, অতঃপর তার ভুল �রণ হ’ল 

অকবা েকউ তােক �রণ কিরেয় িদল, তখন েস িবনা তাকবীের 

িফের িােয় বেস পড়েব এবং তাশাহহদ (আোিহয়গাতু) পেড় 

সালাম িফরােব; তারপর দুই িসজদাহ িদেয় উভয় িদেক সালাম 

িফরােব। এ ভােব যিদ েস এই অিতির্ কাজ স�েকর সালাত 

েশষ হওয়ার প েবর অবাত না হয় তাহেল েশষ পযরােয় েস ভুেলর 

দুই িসজদাহ িদেব এবং সালাম িফরােব। 

2. েকউ যিদ ভুেল সালাত েশষ করার প েবর সালাম কের 

েফেল এবং িকছু সমেয়র মেধগ তা �রণ হেয় যায় অকবা 

েকউ তােক �রণ কিরেয় েদয় তখন েস �কম সালােতর 
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উপর িভিে কের অবিশ� সালাত প ণর করেব, তারপর 

সালাম করেব; অতঃপর দু’িট িসজদাহ িদেয় আবার সালাম 

করেব। 

উদাহরণঃ েকােনা েলাক েযাহেরর সালাত পড়েত িােয় ভুল কের 

তৃতীয় রাকা‘আেত সালাম কের েফলেলা, অতঃপর �রণ হেলা 

অকবা েকউ তােক �রণ কিরেয় িদল; তখন েস উেঠ চতুকর 

রাকা‘আত পেড় সালাম করেব, তারপর ভুেলর জনগ দুই িসজদাহ 

িদেয় পুনরায় সালাম করেব। আর যিদ সালােতর অেনক পের 

এই ভুল �রণ হয় তাহেল সালাত �কম েকেক পুনরায় পড়েত 

হেব। 

3. যিদ েকােনা েলাক �কম তাশাহহদ (আোিহয়গাতু িল�াহ) 

অকবা সালােতর অনগ েকােনা ওয়ািজব ভুেল েছেড় েদয়, 

তাহেল েস সালােমর প েবর  ধু ভুেলর দুই িসজদাহ আদায় 

করেল চলেব; অনগ িকছু করেত হেব না। আর যিদ বান 

তগাোর প েবর �রণ হেয় যায় তাহেল তখনই তা পেড় 

িনেব; অনগ িকছু করেত হেব না। তেব বান তগাোর পর 

এবং পরবতরী বােন েপপছার প েবর যিদ �রণ হেয় যায় 

তাহেল েসই বােন িফের তা আদায় কের িনেব। 
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উদাহরণঃ যিদ নামাজী �কম তাশাহহদ ভুেল না পেড় তৃতীয় 

রাকা‘আেতর জনগ প ণর ভােব দাঁিড়েয় যায় তাহেল েস আর 

�তগাবতরন না কের েশষ ৈবঠেক সালােমর প েবর ভুেলর জনগ দুই 

িসজদাহ আদায় করেব। আর যিদ তাশাহহেদর জনগ বেস 

তাশাহহদ পড়া ভুেল যায়, এরপর দাঁড়ােনার প েবর তার �রণ 

হেয় যায় তাহেল তখনই েস তাশাহহদ পেড় সালাত প ণর কের 

িনেব। তার অনগ িকছু করেত হেব না। এ ভােব যিদ েস 

তাশাহহেদর জনগ না বেস দাঁিড়েয় যায় এবং প ণরভােব দাঁড়ােনার 

প েবর তা �রণ হেয় যায় তাহেল েস িফের বেস তাশাহহদ পেড় 

সালাত প ণর কের িনেব। তেব আেলমােণর মেত এমতাববায় েস 

ভুেলর দুই িসজদাহ আদায় করেব। েকননা, েস তাশাহহদ না 

পেড় উঠেত িােয় সালােত অিতির্ কাজ কের েফেলেছ। 

4. কােরা যিদ সালােত সে�হ হয় েয, েস দু’রাকা‘আত 

পড়েলা না িতন রাকা‘আত এবং েকােনা একিটর �িত তার 

েবশী েঝাঁক না হয়, এমতাববায় েস এ�ীন অকরাৎ কম 

সংখগার উপর িভিে করেব; অতঃপর সালােমর প েবর ভুেলর 

জনগ দুই িসজদাহ িদেব এবং সালাম করেব। 
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উদাহরণঃ একজন েলাক েযাহেরর সালাত পড়েত িােয় ি�তীয় 

রাকা‘আেত সে�েহ পিতত হয়, এটা ি�তীয় রাকা‘আত না তৃতীয় 

রাকা‘আত? এবং েকােনা একিদেক তার মন অ�ািধকার িদে� 

না, এমতাববায় েস এ�ীন অকরাৎ কম সংখগার উপর িভিে 

করেব; অতঃপর সালােমর প েবর ভুেলর জনগ দুই িসজদাহ িদেব 

এবং সালাম করেব। 

5. েকউ যিদ সালােত সে�হ কের েয, েস দু’রাকা‘আত 

পড়েলা না িতন রাকা‘আত এবং েকােনা একিদেক তার 

অিধকতর েঝাঁক কােক তখন েস ঐ িদেকর উপর িভিে 

কের, তা কম েহাক অকবা েবশী েহাক, সালাত প ণর করেব; 

অতঃপর েস সালােমর পর দু’িট ভুেলর িসজদাহ আদায় 

কের আবার সালাম করেব। 

উদাহরণঃ একজন েলাক েযাহেরর সালাত পড়িছল। ি�তীয় 

রাকা‘আেত তার সে�হ হেলা: সালাত দু’রাকা‘আত পড়েলা না 

িতন রাকা‘আত; তেব তার মন অ�ািধকার িদে� িতন 

রাকা‘আেতর। এমতাববায় েস িতন রাকা‘আত ধেরই সালাত প ণর 

কের সালাম িফরােব; অতঃপর ভুেলর দুই িসজদা িদেয় পুনরায় 

সালাম করেব। 
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সালাত েশষ করার পর যিদ কােরা সে�হ হয় তা হেল এর 

�িত েস েযন �েকপ না কের। হগাঁ, যিদ িবর িব�াস হয় তা 

হেল েস েসমেতই কাজ করেব। 

যিদ েকউ েবশী েবশী সে�হ েপাষণকারী হয় তাহেল েস তার 

সে�েহর �িত �েকপ করেব না। কারণ, এটা শয়তােনর 

কুমযণা। 

 আ�াহ পাকই ভাল জােনন। আ�াহ তা‘আলা আমােদর 

ি�য়নবী, তার পিরবার-পিরজন ও সাহাবীােণর উপর দরদ ও 

সালাম বষরণ করন। 
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 الر�ض يتطّهر كيف

েরাাী িকভােব পিব�তা অজরন করেব 

1. েরাাীর উপর ওয়ািজব হেলা পািনর �ারা পিব�তা অজরন 

করা। সুতরাং েস েছাট নাপািক েকেক অজু করেব এবং 

বড় নাপািক েকেক োাসল করেব। 

2. আর যিদ পািনর �ারা পিব�তা অজরন করেত েস সামকর না 

হয়, তা অপারাতা, েরাাবৃিির ভয় অকবা আেরাাগ লােভ 

েদরী হওয়ার আশ�ায় েহাক, েস তখন তায়া�ুম করেত 

পাের। 

3. তায়া�ুেমর পিিত হেলাঃ েস তার উভয় হাত মািটর উপর 

েমের তার �ারা �কেম স� ণর েচহারা মেসহ করেব, 

তারপর উভয় পা�া একিট িদেয় অপরিট মেসহ করেব। 

4. যিদ েরাাী িনেজ িনেজ পিব�তা অজরন করেত না পাের 

তাহেল অপর েকােনা বগি্ তােক ওজু বা তায়া�ুম 

করােব। 

5. যিদ েরাাীর পিব�তা অজরেনর (ওজুর) েকােনা অে� জখম 

েকেক কােক তাহেল েস তা েধৗত কের িনেব। আর যিদ 

ধুইেল কিত হওয়ার আশ�া হয় তাহেল ভাল কের মেসহ 

কের িনেব অকরাৎ পািনর �ারা হাত িস্ কের জখেমর 
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উপর বুিলেয় িনেব। আর মেসহ �ারাও কিত হওয়ার 

আশ�া হেল েস তায়া�ুম কের িনেব। 

6. পিব�তা অজরেনর েকােনা অে� যিদ ভা�ন কােক এবং 

েনকড়া অকবা িজবস জাতীয় িকছুর �ারা পিি েদওয়া কােক 

তা হেল েসই অ� না ধুেয় তার উপর িদেয় মেসহ কের 

িনেব। তায়া�ুম করার েকােনা �েয়াজন েনই; েকননা, 

মেসহ েধায়ার বলািভিষ্ হেয় োেছ। 

7. েদয়াল অকবা অনগ েকােনা ধুলাযু্ পিব� ব�র উপর হাত 

েমের তায়া�ুম করা জােয়য আেছ। যিদ েদয়াল মািট 

জাতীয় নয় এমন েকােনা ব� �ারা �েলপ করা হয়, েযমন 

রং এর আ�রণ, তাহেল তার �ারা তায়া�ুম করা যােব না। 

8. মািটর উপর অকবা ধুলাযু্ েদয়াল অকবা অনগিকছুর উপর 

তায়া�ুম করা স�ব না হেল একিট পা� বা রমােলর মেধগ 

মািট েরেখ তা েকেক েরাাী তায়া�ুম কের িনেত পাের। 

9. যিদ েকােনা এক সালােতর জনগ েরাাী তায়া�ুম কের এবং 

অপর সালাত পযর� তার পিব� বহাল কােক তা হেল েস 

�কম তায়া�ুম িদেয পরবতরী সালাত পেড় িনেত পাের, 

ি�তীয় সালােতর জনগ তােক আবার তায়া�ুম করেত হেব 

না। েকননা, েস পিব� অববায় বহাল রেয়েছ এবং তা 

বািতল হয়িন। 
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10. েরাাীর পেক ওয়ািজব হেলা, তার স� ণর শরীর নাজাসাত 

(অপিব� িবষয়) েকেক পিব� করা। আর যিদ তা স�ব না 

হয় তা হেল েসই অববায়ই সালাত পেড় িনেব, পুনরায় তা 

পড়েত হেব না। 

11. েরাাীর পেক ওয়ািজব হেলা, পিব� কাপেড় সালাত পড়া। 

যিদ কাপড় নাপাক হেয় যায় তাহেল উহা ধুেয় িনেব অকবা 

উহার পিরবেতর অনগ পিব� কাপড় বদেল িনেব। যিদ তা 

স�ব না হয়, তাহেল ঐ অববায়ই সালাত পড়েল তার 

সালাত  ি হেয় যােব; পুনরায় সালাত পড়েত হেব না। 

12. েরাাীর পেক ওয়ািজব হেলা, পিব� বান ও ব�র উপর 

সালাত পড়া। যিদ বান অপিব� হয় তা হেল তা েধৗত 

কের িনেব অকবা পিব� েকােনা ব� িদেয় বদেল িনেব 

অকবা এর উপর পিব� েকােনা িকছু িবিছেয় িনেব। তাও 

যিদ স�ব না হয় তা হেল েয অববায় কােক েস অববায়ই 

সালাত পেড় িনেব। সালাত  ি হেয় যােব এবং পুনরায় 

সালাত পড়েত হেব না। 

13. পিব�তা অজরেন অপারা হওয়ার কারেণ েরাাীর পেক 

িনধরািরত সমেয়র পর েদরী কের সালাত পড়া জােয়য নয়; 

বরং সাধগমত পিব�তা অজরন কের সময়মত সালাত পেড় 

িনেব; যিদও তার শরীের বা কাপেড় অকবা সালােতর বােন 
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এমন নাজাসাত েকেক যায় যা দ র করা তার পেক স�ব 

হয়িন। 
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 الر�ض يص� كيف

েরাাী িকভােব সালাত পড়েব 

1. েরাাীর উপর ওয়ািজব হেলা েস ফরজ সালাত দাঁিড়েয় 

পড়েব; তা নত হেয় েহাক আর �েয়াজেন লািঠর উপর 

অকবা েদয়ােলর উপর ভর িদেয় েহাক। 

2. েরাাী দাঁড়ােত সকম না হেল বেস সালাত পড়েব। তেব 

উেম হেলা দাঁড়ােনা ও রকুর েকে� চার জানু হেয় বসা। 

3. যিদ েরাাীর পেক বেস সালাত পড়া স�ব না হয় তাহেল 

েস ি�বলাম খী হেয় পাে�রর উপর কাত অববায় সালাত 

আদায় করেব। ডান পাে�র কাত হওয়া ভাল। আর যিদ 

ি�বলাম খী হওয়া স�ব না হয় তা হেল েয িদেক আেছ েস 

িদেকই মুখ কের সালাত পেড় িনেল তার সালাত  ি হেয় 

যােব এবং পুনরায় েসই সালাত পড়েত হেব না। 

4. েরাাী যিদ পাে�রর উপর কাত হেয় সালাত পড়েত অপারা 

হয় তা হেল ি�বলার িদেক পা েরেখ িচত হেয় সালাত 

পেড় িনেব। তেব উেম হেব মাকািট একটু উপের তুেল 

রাখা, যােত কের েস ি�বলাম খী হেত পাের। যিদ পা 

ি�বলার িদেক রাখেত না পাের তা হেল েযভােবই কােক 



 

51 

েসভােবই েরেখ সালাত পেড় িনেব এবং পুনরায় েসই 

সালাত তােক পড়েত হেব না। 

5. েরাাীর উপর ওয়ািজব হেলা, সালােত সিঠকভােব রকু ও 

িসজদাহ স�াদন করা। আর যিদ স�ব না হয় তা হেল 

ইশারায় রকু ও িসজদাহ আদায় করেব। তেব রকুর েচেয় 

িসজদায় ম�ক অিধকতর নত করেব। যিদ েরাাী রকু 

আদায় করেত সমকর হয় এবং িসজদা করেত না পাের তা 

হেল েস সিঠক ভােব রকু আদায় করেব এবং ইশারার 

মাধগেম িসজদাহ আদায় করেব আর যিদ েস িসজদাহ 

করেত পাের এবং রকু করেত না পাের না তা হেল েস 

সিঠক অববায় িসজদাহ আদায় করেব এবং ইশারার 

মাধগেম রকু স�াদন করেব। 

6. েরাাী যিদ রকু ও িসজদাহ মাকার ইশারায় আদায় করেত 

সমকর না হয় তা হেল তা েচােখর ইশারায় আদায় করেব 

এবং রকুর েবলায় সামানগ এবং িসজদাহর েবলায় একটু 

েবশী পিরমােণ েচাখ দাবাইেব। হােতর �ারা ইশারা করা, 

েযমন - েকােনা েকান েরাাী কের কােক, শরীয়ত স�ত 

নয়। এর েকােনা আসল না কুরআন বা সু�ােত আেছ, না 

িব�� আেলমবোরর েকােনা ব্েবগ রেয়েছ। 
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7. যিদ েরাাীর পেক মাকার �ারা বা েচােখর �ারা ইশারা করা 

স�ব না হয় তাহেল অ�র িদেয় সালাত পড়েব, এরপর 

অ�র িদেয় রকু, িসজদাহ, ি�য়াম ও উপেবশেনর িনয়ত 

করেব। কারণ, �েতগক েলােকর িনয়তানুসাের তার কােজর 

ম লগায়ন করা হয়। 

8. েরাাীর উপর ওয়ািজব হেলা: �েতগক সালাত তার িনধরািরত 

সমেয় আদায় করা এবং সাধগমত ওয়ািজবসম হ সিঠকভােব 

স�াদন করা। যিদ �েতগক সালাত তার িনধরািরত সমেয় 

পড়া তার পেক কিঠন হয় তাহেল েযাহর ও আসর একে� 

এবং মাািরব ও এশা এক� কের পড়েব। েস পরবতরী 

সালাত অকরাৎ েযাহেরর সােক আসর এবং মাািরেবর সােক 

এশার সালাত আোই এক� কের পড়েত পাের। তেব 

ফজেরর সালাত তার প বরবতরী অকবা পরবতরী েকােনা 

সালােতর সােক েকােনা অববায় এক� কের পড়া জােয়য 

নয়। 

9. যিদ েকােনা েরাাী িচিকৎসার জনগ িবেদেশ মুসািফর 

অববায় কােক তখন েস  েদেশ �তগাবতরন পযর� চার 

রাকা‘আেতর সালাত অকরাৎ েযাহর, আছর ও এশার সালাত 

দু’রাকাআত কের পড়েত পাের। তার সফর দীঘর েময়াদী 

েহাক অকবা  �েময়াদী তােত েকােনা পাকরকগ হেব না। 
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আ�াহই আমােদর তাওফীকদাতা 

েলখকঃ আ�াহর �িত মুখােপকী : মুহা�াদ ইবন ছােলহ আল 

উছাইমীন 
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