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জামা‘আতে সালাে আদাতের গুরুত্ব, পররতেরিে বেতমান সমাজ 

   

আল্লাহ ো‘আলা সালাতের মযতাদা সমুন্নে কতরতেন। পরবত্র কুরআতনর বহু জােগাে সালাে আদাতের রনতদতশ 
রদতেতেন। সালাতের েরে যত্নবান ও  জামা‘আেভুক্ত হতে  সালাে আদাতের আতদশ কতরতেন। সালােতক 
গুরুত্বপূর্ত ইবাদে রহতসতব আখ্যারেে কতরতেন ও আনুগতেযর বরহিঃেকাশ রহতসতব সাবযস্ত কতরতেন। আল্লাহ 
ো‘আলা বতলন: 

﴿  
َ
لَٰوةَ  قِيُموا  َوأ َكٰوةَ  َوَءاتُوا   ٱلصَّ ٰكِعِيَ  َمعَ  َوٱۡرَكُعوا   ٱلزَّ   [٣٤: ابلقرة] ﴾ ٤٣ ٱلرَّ

“আর সালাে কাতেম কর, যাকাে েদান কর এবং সালাতে রুকুকারীতদর সাতে রুকু কর।” [সূরা আল-বাকারা, 
আোে: ৪৩]  

আর এর েরে অবমাননা এবং ো আদাতে অলসো মুনারিতকর আলামে রহতসতব উতল্লখ্ কতরতেন। আল্লাহ 
ো‘আলা বতলন: 

َ  يَُخِٰدُعونَ  ٱلُۡمَنٰفِقِيَ  إِنَّ  ﴿ لَٰوةِ  إَِل  قَاُمٓوا   ِإَوَذا َخِٰدُعُهمۡ  َوُهوَ  ٱّللَّ  [٢٣١: النساء] ﴾ُكَساَلٰ  قَاُموا   ٱلصَّ

“মুনারিকরা অবশযই েোরর্া করতে আল্লাহর সাতে অেচ োরা েকারান্ততর রনতজতদরই েোররে করতে। বস্তুে 
োরা যখ্ন সালাতে দাাঁড়াে, োরা  দাাঁড়াে একান্ত রশরেলভাতব।” [সূরা আন-রনসা, আোে: ১৪২] 

অনযত্র বলা হতে: 

تُونَ  َوَل ﴿
ۡ
لَٰوةَ  يَأ   [ ٤٣: اتلوبة] ﴾ُكَساَلٰ  َوُهمۡ  إِلَّ  ٱلصَّ

“োরা সালাতে আতস ককবল আলসযভতর।” [সূরা আে-েওবাহ, আোে: ৫৪] 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লাম সালাতের েরে খু্বই যত্নবান রেতলন। যুদ্ধ রক শারন্ত, সুস্থ রক অসুস্থ  সকল 
অবস্থাে এমনরক মৃেুযর পূতবত  মৃেুযবযারিতে আক্রান্ত অবস্থােও রেরন সালাে আদাতে রবনু্দমাত্র অবতহলা কতরন রন। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লাম-এর সাহাবীগর্ ও পরবেতীতে োতব‘ঈন ও উত্তম পূবতপুরুষগর্ সালাতের 
েরে রেতলন বর্তনােীেভাতব ঐকারন্তক এবং একরনষ্ঠ। েতব সাম্প্ররেক পরররস্থরে রীরেমতো ঘাবতড় কদওোর মতো।  

বেতমাতন অতনক মুসরলম-ই সালাে আদাতে ভীষর্ভাতব উদাসীন।  জুমু‘আর  সালাতে মসরজতদ উপতচ-পড়া ভীড় 
হতে রিকই; েতব পাাঁচ ওোক্ত সালাতে মসরজতদর অরিকাংশ জােগাই োতক মুসরল্লশূনয। সালাে রবষতে মুসরলমতদর 
অবতহলার আতদৌ ককাতনা কারর্ োকতে পাতর না। সালাে রবষতে অবতহলার অেত ঈমাতনর একরি কমৌরলক দারব ও 

ইসলাতমর একরি রুকন ও েিানেম রনদশতন রবষতে অবতহলা। আর যারা এ িরতনর অবতহলা েদশততন অভযস্ত 
োতদর অতপিাে োকতব মমতন্তুদ শারস্ত, করিন নারকীে আযাব।   

আমাতদর পূবতপুরুষগর্ জামা‘আেভুক্ত হতে সালাে আদাতের েরে রেতলন খু্বই যত্নশীল। োতদর রনকি এর গুরুত্ব 
রেল অপররসীম; এমনরক জামা‘আে েুতি কগতল খু্বই মমতাহে হতেন োরা। মতনাকতে অশ্রু ঝরাতেন। সমতবদনা 
জানাতেন এতক অপরতক জামা‘আে েুতি যাওোর  কারতর্। 
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জামা‘আেভুক্ত হতে সালাে না আদাতের িতল সালতি সাতলহীতনর মতনাতবদনা: 

হাতেম আল-আসাম্ম রহ. বতলন: আরম জামা‘আতে সালাে আদাতে সিম না হওোে শুিুমাত্র আবু ইসহাক আল-
বুখ্ারীই সমতবদনা জানান। অেচ যরদ আমার সন্তান মারা কযে, োহতল দশ হাজাতররও কবরশ মানুষ আমাতক 
সমতবদনা জানাে। ককননা দীতনর ওপর আপরেে মুসীবে োতদর রনকি দুরনোর মুসীবতের কচতেও সহজ। 

জামা‘আতে সালাে আদাে োতদর রনকি দুরনোর সম্পদ অজততনর কচতেও অরিক গুরুত্বপূর্ত রেল। অেচ আমরা 
মররো হতে দুরনোর রপেতনই কলতগ রতেরে। দুরনো অজতন িরেগ্রস্ত হতব এ ভতে  অতনক সমে সালােও  আদাে 
কররে কদরী কতর। শুিু োই নে; বরং আমাতদর মাতঝ এমন অতনকই  আতেন, যারা দুরনোর ির্স্থােী চাকরচতকযর 
রপেতন োরড়ে হতে সালাে আদােই  কেতড় রদতেতে সমূ্পর্তভাতব। 

মােমুন ইবন কমহরান রহ. মসরজতদ এতল োতক বলা হতলা, সমস্ত কলাক চতল রগতেতে। রেরন বলতলন: 

 إنا هلل وإنا إيله راجعون 

“ইন্না রলল্লারহ ওোইন্না ইলাইরহ রারজউন।” এ সালাতের মযতাদা আমার রনকি ইরাতকর গভর্তর হওোর কচতেও 
অরিক রেে। 

ইউনূস ইবন আবু্দল্লাহ রহ. বতলন, আমার যরদ মুরগী হাররতে যাে, েতব আরম োর জনয রচরন্তে হই অেচ সালাে 
েুতি কগতল োর জনয রচরন্তে হই না।  

সালাতি সাতলহীনগর্ সালাতের আওোজ কশানার সাতে সাতে মসরজতদ যাবার জনয েরেতযারগো করতেন। ইমাতমর 
সাতে েেম োকবীতর উপরস্থে হবার জনয োরা সকতল রেতলন েচণ্ড আগ্রহী। সা‘ঈদ ইবন মুসারেযব রহ. বতলন, 
পঞ্চাশ বৎসর িতর আমার েেম োকবীর েুতি রন। পঞ্চাশ বৎসর পযতন্ত আরম িরয সালাতে মানুতষর ঘাড় কদরখ্ 
রন। অেতাৎ রেরন পঞ্চাশ বৎসর িতর েেম কাোতরই শারমল রেতলন।  

ওকী‘ ইবন জাররাহ রহ. বতলন, োে সত্তর বৎসর পযতস্ত আ‘মাশ রহ.-এর েেম োকবীর েুতি রন। ইবন সামা‘আহ 
রহ. বতলন, চরল্লশ বৎসর পযতন্ত আমার োকবীতর উলা েুতি রন। শুিু কয রদন আমার মাতের মৃেুয হে কস রদন 
েুতিরেল।  

রেে ভাই! আমাতদর অবস্থা আর সালতি সাতলহীতনর অবস্থার মাতঝ অতনক বযবিান। োতদর রনকি সালাতের 
গুরুত্ব রেল আপররসীম আর আমরা এর অবমাননা কররে হরহাতমশা। োরা এর েরে যত্নবান রেতলন আর আমরা 
কররে অলসো। োরা দুরনোর ির্স্থােী চাকরচতকযর উপর সালােতক োিানয রদতেতেন আর আমরা দুরনো রনতে 
বযস্ত হতে পতড়রে এবং এতক (সালােতক) রপেতন কিতল করতখ্রে। এর গুরুত্বপূর্ত সাওোব ও অিুরন্ত িযীলতের 
েরে োতদর উৎসাহ রেল অপররসীম আর আমরা এ কেতক রবমুখ্। 

জামা‘আতে সালাে আদাতের িরযলে ও িলািল: 

জামা‘আতে সালাে আদাতের িযীলে ও মযতাদা অতনক। েন্মতিয কতেকরি রনম্নরূপ:  

১। সালাে পাপতমাচন এবং মযতাদা বৃরদ্ধর কারর্: 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লাম বতলতেন: 

املاكره وكرثة اخلطا إىل اهلل به اخلطايا ويرفع به ادلرجات؟ قالوا: بىل يا رسول اهلل قال: إسباغ الوضوء ىلع  أال أدلكم ىلع ما يمحو»
 .«املساجد وانتظارالصالة بعد الصالة فذلكم الرباط
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“আরম রক কোমাতদর এমন রবষে জানাব না, যার মািযতম আল্লাহ গুনাহসমূহ কমাচন কতর কদন এবং মযতাদা বৃরদ্ধ 
কতরন? সাহাবাতে ককরাম বলতলন: হযাাঁ, কহ আল্লাহর রাসূল! রেরন বলতলন: ো হতে কতের সমতে যোযেভাতব অযু 
করা, মসরজতদর রদতক কবরশ কবরশ পদচারর্ করা এবং এক সালাতের পর অনয সালাতের  অতপিাে োকা। এিাই 
হতলা সীমান্ত েহরা”।1  

অনয হাদীতস এতসতে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লাম বতলতেন: 

 .«حسنة ذاهبا وراجعامن راح إىل مسجد اجلماعة فخطوة تمحو سيئة وخطوة تكتب هل »

“কয বযরক্ত জামা‘আতের সাতে সালাে আদাতের জনয মসরজতদ যাে, োর আসা এবং যাওোে েরে পদতিতপ গুনাহ 
রমতি যাে এবং েরে পদতিতপ কনক ‘আমল কলখ্া হে”।2

 

২। সালাে বান্দাতক শেোন কেতক রহিাজে কতর এবং োর েতরাচনা কেতক রনরাপদ রাতখ্: 

হাদীতস আতে,  

 .«فعليكم باجلماعة فإنما يأكل اذلئب القاصية ،من ثالثة يف قرية والبدو ال تقام فيهم الصالة إال قد استحوذ عليهم الشيطان ما»

“কয জনপদ রকংবা মরুোন্ততর রেনজন কলাক অবস্থান কতর অেচ োরা জামা‘আে কাতেম কতর সালাে আদাে 
কতর না, শেোন োতদর উপর চতড় বতস। কাতজই জামা‘আতে সালাে আদাে করা একান্ত অপররহাযত। কারর্, বাঘ 
দলেুি বকরীরিতকই উদরস্থ কতর”।3 

৩। রনিাক কেতক পররত্রার্ এবং জাহান্নাম কখ্তক মুরক্ত: 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লাম বতলন: 

 .«املنافقني صالة العشاء والفجر أثقل صالة ىلع»

“ইশা ও িজতরর সালাে মুনারিকতদর রনকি সবতচতে কবরশ ভারী কবাঝা বতল মতন হে”।4  

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লাম আতরা বতলন: 

 .«من صىل أربعني يوما يف مجاعة يدرك اتلكبرية األوىل كتب هل براءتان : براءة من انلار وبراءة من انلفاق»

“কয বযরক্ত একািাতর চরল্লশ রদন পযতন্ত েেম েকবীতরর সাতে জামা‘আতে সালাতে আদাে কতর, োর জনয দু’রি 
মুরক্ত রতেতে: জাহান্নাম কেতক মুরক্ত আর রনিাক কেতক মুরক্ত”।5  

ইবন মাসউদ রারদোল্লাহু ‘আনহু বতলন: 

 .«يتنا وما يتخلف عنها إال منافق معلوم انلفاقأولقد ر»

“এক সমে আমাতদর অবস্থা এমন রেল কয, একমাত্র েকাশয মুনারিক বযেীে আর ককউ জামা‘আতে সালাে 
আদাে করা কেতক রবরে োতক রন”।6

 

৪। রকোমতের রদন পররপূর্ত নূতরর সুসংবাদ: 

                                                           
1 রেররমযী, হাদীস নং ৪৮ 
2 আহমাদ, হাদীস নং ৬৩১১ 
3 আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৬০ 
4 সহীহ বুখ্ারী ও মুসরলম, হাদীস নং ১৪১১ 
5 রেররমযী, হাদীস নং ২২৪ 
6 সহীহ মুসরলম, হাদীস নং ১০৪৬ 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লাম বতলতেন: 

 .«برش املشائني يف الظلم إىل املساجد بانلور اتلام يوم القيامة»

“অন্ধকার রাতে মসরজতদ গমনকারীতদর জনয রিোমে রদবতস পূর্ত নূতরর সুসংবাদ দাও”।7
 

৫। জামা‘আতে সালাে আদােকারী আল্লাহর রহিাযতে: 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লাম বতলতেন : 

حىت يتوفاه فيدخله اجلنة أو يرده بما نال  ورجل راح إىل املسجد فهو ضامن ىلع اهلل...  (ومنهم)ثالثة لكهم ضامن ىلع اهلل عز وجل »
 .«من أجر وغنيمة

“রেন বযরক্ত আল্লাহর রজম্মাে। ... আর মসরজতদ গমনকারী বযরক্ত। কস আল্লাহর রজম্মাে োতক; এমনরক, োর মৃেুয 
হতল োতক রেরন জান্নাতে েতবশ করাতবন। অেবা োতক োওোব বা গনীমে েদান কতর (বাড়ীতে) রিররতে 
রদতবন”।8

 

োোড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লাম বতলতেন: 

  .«من صىل الصبح يف مجاعة فهو يف ذمة اهلل فمن أخفر ذمة اهلل كبه اهلل يف انلار لوجهه»

“কয বযরক্ত সকাতলর সালাে জামা‘আতের সাতে আদাে কতর, কস আল্লাহর রজম্মাে োতক। কয আল্লাহর রজম্মাতক 
অবমাননা করতব, আল্লাহ োতক  জাহান্নাতম রনতিপ করতবন”। (দাতরমী, হাদীস নং ৩৩৬৭) 

একিু কভতব কদখু্ন! কয বযরক্ত সকল িরয-সালাে জামা‘আতের সাতে মসরজতদ আদাে  কতর োর অবস্থা কে 
কলযার্মে হতে পাতর? 

৬। ঘতর সালাে আদাতের  কচতে মসরজতদ সালাে আদাে অরিক সাওোতবর উপতযাগী বানাে: 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লাম বতলন:  
صالة الرجل يف مجاعة تضعف ىلع صالته يف بيته ويف سوقه مخسا وعرشين ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إىل »

تصىل عليه ما دام املسجد ال خيرجه إال الصالة لم خيط خطوة إال رفعت هل بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صىل لم تزل املالئكة 
 .«يف مصاله: امهلل صل عليه امهلل ارمحه وال يزال أحدكم يف صالة ما انتظر الصالة

“জামা‘আতের সাতে  সালাে আদাে  ঘতর বা বাজাতরর সালাতের কচতে ২৫ গুর্ কবরশ সাওোতবর অরিকারী বানাে। 
আর এিা এভাতব কয, যখ্ন কস খু্ব সুন্দর কতর অযু কতর এবং (সালাতের জনয) মসরজতদর উতেতশা কবর হে। এ 
অবস্থাে কস যেবার পা কিতল, েরেবাতরর পররবতেত একরি কতর োর মযতাদা বৃরদ্ধ করা হে এবং একরি কতর গুনাহ 
িমা করা হে। োরপর যখ্ন কস সালাে আদাে করতে োতক, রিররশোগর্ োর জনয রহমতের কদা‘আ করতে 
োতকন। যেির্ কস সালাতের জােগাে বতস োতক রিররশোরা োর জনয এই বতল কদা‘আ কতরন কয, কহ আল্লাহ! 
এ বযরক্তর ওপর রহমে নারযল কর। কহ আল্লাহ! এর ওপর সালাে পাি কর। আর যেির্ কস সালাতের জনয 
অতপিা করতে োতক, েেির্ কস সালাতের অন্তভুতক্ত োতক”।9

 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লাম বতলন: 

 .«املسجد أو راح أعد اهلل هل يف اجلنة مزنال لكما غدا أو راحمن غدا إىل »

                                                           
7 আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৪৭ 
8 আবু দাউদ হাদীস নং ২১৩৩ 
9 সহীহ বুখ্ারী ও মুসরলম, হাদীস নং ৬১১ 
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“কয বযরক্ত সকাতল বা সন্ধযাে মসরজতদ গমন কতর, আল্লাহ োর জনয জান্নাতে কমহমানদারীর বযবস্থা কতরন। যেবার 
কস সকাতল বা সন্ধযাে গমন কতর েে বারই”।10

 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লাম বতলন: 
 .«خرج من بيته متطهرا إىل صالة مكتوبة فأجره كأجر ه احلاج املحرممن »

“কয বযরক্ত রনজ গৃহ কেতক পরবত্র হতে িরয সালাতের জনয কবর হে, োর সাওোব একজন হজ পালনকারীর 
সাওোতবর সমান”।11

 

জারবর ইবন আবু্দল্লাহ রারদোল্লাহু ‘আনহু কেতক বরর্তে। রেরন বতলন, 
يتحول إىل قرب املسجد قال: وابلقاع خايلة فبلغ ذلك انليب صىل اهلل عليه وسلم فقال يا بين سلمة دياركم تكتب أراد بنو سلمة أن »

 .«آثاركم فقالوا ما اكن يرسنا أن كنا حتونلا

“বনু সালামাহ কগাত্র মসরজতদর কাতে স্থানান্তররে হতে মনস্থ করল। রেরন বতলন: জােগা খ্ারল রেল। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লাম-এর রনকি এ খ্বর কপৌঁেতল রেরন োতদরতক বলতলন: কহ বনু সালামাহ! কোমরা 
কোমাতদর বেতমান বাসস্থানগুতলা িতর রাখ্। মসরজতদ গমনাগমতনর পদতিপগুতলা কোমাতদর জতনয রলতখ্ রাখ্া 
হতব। োরা বলতলন: স্থানান্তররে হওো আমাতদর রকই-বা আনন্দ রদতে পাতর”?12  

৭। জামা‘আতে সালাে আদােকারী রকোমে রদবতস আরতশর রনতচ োো পাতবন: 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লাম বতলতেন: 

 .«سبعة يظلهم اهلل يف ظله يوم ال ظل إال ظله .وذكر منهم ورجل قلبه معلق باملساجد»

“সাে বযরক্ততক আল্লাহ ো‘আলা োো দান করতবন ঐ রদন, কযরদন আল্লাহর োো বযেীে আর ককাতনা োো োকতব 
না... োতদর মতিয একজন হতলা ঐ বযরক্ত যার হৃদে মসরজতদর সাতে লাগাতনা। অেতাৎ সালাে ও জামা‘আতের েরে 
আগ্রহী”।13

 

৮। আল্লাহ ো‘আলা মুসল্লীর আগমতন খু্শী হন: 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লাম বতলন: 

ويسبغه ثم يأيت املسجد ال يريد إال الصالة فيه إال تبشبش اهلل إيله كما يتبشبش أهل الغائب ال يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه »
  .«بطلعته

“কোমাতদর মতিয যরদ ককউ পররপূর্তভাতব অযূ কতর শুিুমাত্র সালাতের উতেতশযই মসরজতদ আতস, েতব আল্লাহ 
ো‘আলা োর েরে এমন খু্রশ হন কযরূপ রনরুতেশ বযরক্তর আচরিতে রিতর আসাে োর পররবাতরর সদসযরা খু্রশ 
হে”।14 

৯। জামা‘আতে সালাে একাগ্রো অজতন ও অন্তর রবগরলে হওোর উপকরর্: 

ককাতনা মুসরলম যখ্ন মসরজতদ েতবশ কতর েখ্ন দুরনোর সকল বযস্তো কেতক কস রনতজতক মুক্ত কতর কনে। 
আন্তররকোর সাতে আল্লাহর সামতন উপরস্থে হে। অেিঃপর কস মসরজতদ আগে মুসল্লীতদর আল্লাহর সামতন  রুকু-
                                                           
10 সহীহ বুখ্ারী ও মুসরলম, হাদীস নং ৬২২ 
11 আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৭১ 
12 সহীহ মুসরলম, হাদীস নং ১০৬৯ 
13 সহীহ বুখ্ারী ও মুসরলম, হাদীস নং ৬২০ 
14 ইবন খু্যাইমাহ, হাদীস নং ৮১৩১ 
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সাজদাহরে অবস্থাে কদতখ্। রযরকর এবং কুরআন রেলাওোে েেযি কতর। আল্লাহর কালাম স্বকতর্ত কশানার সুতযাগ 
পাে। এ সব কেতক  কস বুঝতে পাতর কয, এ মেদান আল্লাহ ও োর জান্নাে লাতভর উতেতশ েরেতযারগোর মেদান। 
আর এ কিতত্র েরেতযারগোকারীরাই আন্তররকো ও একাগ্রোর সাতে আল্লাহর রদতক অগ্রসর হে। 

১০। জামা‘আতের সাতে সালাে আদাে মুসরলমতদর মাঝমাতঝ পারস্পররক আন্তররকো ও মহব্বে সৃরে কতর: 

জামা‘আতে সালাতে আদাতের মািযতম মুসরলমগর্ রদন ও রাতে পাাঁচবার পরস্পর রমরলে হে। োতদর মাতঝ সালাম 
রবরনমে হে। এতক অপতরর কখ্াাঁজ-খ্বর কনে। হারসমুতখ্ এতক অতনযর সাতে সািাে কতর। এ সব রবষে 
পারস্পররক মহব্বে, ভাতলাবাসা এবং এতক অপতরর কাোকারে আসার সুতযাগ কতর কদে। 

১১। আল্লাহ ো‘আলা রিররশোতদর রনকি মুসল্লীতদর রনতে গবত কতরন: 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লাম বতলন: 

: انظروا إىل عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون السماء يبايه بكم املالئكة يقول ربكم قد فتح بابا من أبوابأبرشوا هذا »
 .«أخرى

“কোমরা সুসংবাদ গ্রহর্ কর, কোমাতদর েভু আসমাতনর দরজাসমূতহর একরি দরজা খু্তলতেন। কসখ্াতন কোমাতদর 
রনতে রিররশোতদর রনকি গবত কতর বতলন, কদখ্ আমার বান্দাতদরতক, োরা একরি িরয আদাে কতরতে এবং 
আতরকরি িরতযর জনয অতপিা করতে”।15

 

১২। অজ্ঞ কলাতকর জনয রতেতে রশিা এবং রবজ্ঞতলাতকর জনয রতেতে উপতদশ: 

কয বযরক্ত জামা‘আতের সাতে মসরজতদ সালাে আদাে কতর, কস সালাতের আহকাম, আরকান, সুন্নাে ইেযারদ 
রবষেগুতলা আহতল ইলম কেতক রশখ্তে পাতর। আহতল ইলতমর সালাে কদতখ্ উক্ত বযরক্ত রনতজর ভুল-ভ্রারন্ত সংতশািন 
কতর কনে। এমরনভাতব ওোজ-নসীহে শুতন ভাতলা কাতজ উৎসারহে হে এবং মন্দ কাজ কেতক রবরে োতক। এতে 
কস অতনক উপকৃে হে, যা ঘতর সালাে আদাে কতর আতদৌ সম্ভব নে। 

১৩। আল্লাহ ো‘আলা জামা‘আতে সালাে আদাতে মুগ্ধ হন: 

কেই না কসৌভাগয ঐ বযরক্তর, যার আমল কদতখ্ সৃরেকেতা মুগ্ধ হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লাম বতলন,  

  .«إن اهلل يلعجب من الصالة يف اجلمع»

“রনশ্চেই আল্লাহ ো‘আলা জামা‘আতে সালাে আদাে করাতে মুগ্ধ হন”।16
 

১৪। জামা‘আতে সালাে আদাতের সাওোব রলখ্া এবং আসমাতন উিাতনার বযাপাতর রিররশোগর্ রবেকত কতরন: 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লাম বতলতেন: 
: أحسبه يف املنام فقال يا حممد هل تدري فيم خيتصم املآل األىلع ؟ قلت ال، قال:  تبارك وتعاىل يف أحسن صورة قالأتاين اللية ريب»

قال: يف حنري فعلمت ما يف السموات وما يف األرض قال: حممد هل تدري فيم  فوضع يده بني كتيف حىت وجدت بردها بني ثدي أو
والكفارات : املكث يف املساجد بعد الصلوات وامليش ىلع األقدام إىل اجلمااعت وإسباغ ، آل األىلع؟ قلت نعم يف الكفاراتخيتصم امل

 .«وم ودلته أمهالوضوء ىلع املاكره ومن فعل ذلك اعش خبري ومات خبري واكن من خطيئة كي

“এক রাতে আল্লাহ ো‘আলা এক কজযারেতমে অবস্থাে (স্বতে) আমার রনকি এতলন। রেরন বতলন, সম্ভবেিঃ রনদ্রাে 
বতলতেন। এতস বলতলন: কহ মুহাম্মাদ! ঊর্ধ্তজগতে কী রনতে রবেকত হে েুরম জান? আরম বললাম না। রেরন বতলন: 

                                                           
15 আহমাদ; ইবন মাজাহ্, হাদীস নং ৭৯৩ 
16 আহমাদ, আলবানী এরিতক হাসান বতলতেন। 
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অেিঃপর রেরন আমার হাে িরতলন, আরম োর শীেলো আমার বুতক অনুভব করলাম। (অেবা বলতলন আমার 
গলাে) েখ্ন বুঝতে পারলাম আসমান জরমতনর মাতঝ রক হতে? রেরন বলতলন: কহ মুহাম্মাদ! েুরম রক জান উপর 
আসমাতন কী রনতে রবেকত হতে? আরম বললাম: হযাাঁ, কািিারা সম্পতকত। কািিারা হল সালাতের পর মসরজতদ 
অবস্থান করা। পাতে কহাঁতি জামা‘আতের জনয গমন করা, কতের সমতেও পুতরাপুরর অযু করা। কয বযরক্ত এিা করতব 
কস কলযার্মে জীবন যাপন করতব এবং োর মৃেুয মঙ্গলমে হতব। োর গুনাহগুতলা রমতি এমন হতব কযন কস োর 
মাতের উদর কেতক আজই জন্মগ্রহর্ করল”।17

 

১৫। এিা মানুষতক ভাতলা কাতজর েরেতযারগোে অভযস্ত কতর এবং নিতলর েরে উৎসারহে কতর: 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লাম বতলতেন: 

ستهموا ولو يعلمون ما يف اتلهجري ال ستهموا إيله ولو لم جيدوا إال أن يستهموا عليه اللو يعلم انلاس ما يف انلداء والصف األول ثم »
 .«يعلمون ما يف العتمة والصبح آلتوهما ولو حبوا

“যরদ কলাতকরা জানে আযান এবং েেম কাোতর দাাঁড়াতনার মতিয কী আতে আর লিারীর মািযম োড়া ো অজতন 
করার অনয ককাতনা পে না োকে, োহতল োরা অবশযই লিারী করে। যরদ োরা জানে গরতমর সমে ভর দুপুতর 
মসরজতদ যাওোর কী িযীলে োহতল অবশযই োর জতনয েরেতযারগো করে। যরদ োরা ইশা ও িজতরর 
সালাতের মতিয কী মযতাদা আতে জানতে পারে, োহতল হামাগুরড় রদতে হতলও এ দু’রি সমতের সালাতে শারমল 
হে”।18

 

নুরূপভাতব সালাতের সাতে সালাে আদাে  বযরক্ততক নিল সালাে আদাতেও অভযস্ত কতর েুতল। কয বযরক্ত সালাে 
কাতেতমর পূতবত মসরজতদ আতস, কস োরহেযােুল মসরজদ আদাতের সুতযাগ পাে,  সুন্নাে পড়ার সুতযাগ পাে, কুরআন 
রেলাওোে, কদা‘আ, ইসরেগিার ইেযারদর সুতযাগ পাে। আর রকেু না করতলও অন্তে সালাতের অতপিাে চুপ কতর 
বতস োকতে পাতর। আর এ সমে রিররশোগর্ োর জনয এই বতল কদা‘আ করতে োতক কয, কহ আল্লাহ! েুরম 
োতক িমা কর, োর েরে রহম কর।  

আবু হুরােরা রারদোল্লাহু ‘আনহু কেতক বরর্তে একরি হাদীতস এতসতে, রেরন বতলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওোসাল্লাম বতলতেন: 

 .«أحدكم ما قعد ينتظر الصالة يف صالة ما لم حيدث تدعو هل املالئكة امهلل اغفر هل امهلل ارمحه»

“কোমাতদর ককাতনা বযরক্ত যখ্ন সালাতের জনয রনতজর মুসল্লাে অতপিা করতে োতক, েখ্ন কিতরশোগর্ োর জনয 
কদা‘আ করতে োতক, যেির্ োর অযু ভঙ্গ না হে। রিররশোগর্ বলতে োতক, কহ আল্লাহ! েুরম এতক িমা কর, 
কহ আল্লাহ! েুরম এর ওপর রহম কর”।19  

                                                           
17 রেররমযী, হাদীস নং ৩১৫৭ 
18 সহীহ বুখ্ারী ও মুসরলম, হাদীস নং ৫৮০ 
19 সহীহ মুসরলম, হাদীস নং ১০৬৩ 
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