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ভূম কা 
 

 

 الرحيم الرمحن اهلل بسم

স স্ত প্রর্ংসা সকল সৃমির রব আল্লাহর জন্য আর আল্লাহ সালাত, সালা  ও 

বরকত ন্ামযল করুন্ প্রথ  মথয়ক শুরু কয়র মর্ষ পযজন্ত সকয়লর মন্তা, 

সবজয়র্ষ ন্বী ও রাসূল, আ ায়দর ন্বী  ুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ 

ওোসাল্লায় র প্রমত এবং তাাঁর পমরবার-পমরজন্ ও সঙ্গী-সাথীয়দর সকয়লর 

প্রমত। 

অতঃপর... 

ইসলায়  সালায়তর রয়েয়ে  হান্  যজাদা, মবরাি কদর, মবর্াল গুরুত্ব ও চ্ 

 যজাদা। কারণ, ইসলায়  সালায়তর মবষেমি মিক মত মন্, মদয়হর  য়যয  াথার 

 যজাদা ময মন্। আর ময মন্ভায়ব  াথা োড়া র্রীয়রর অবস্থান্ কল্পন্া করা যাে 

ন্া, মিক মত মন্ভায়ব সালাত োড়া ইসলায় র অবস্থান্ কল্পন্া করা যাে ন্া। 

সালাত: ফযীলত ও ফলাফলস ূহ 

১. আল্লাহ তা‘আলা সালাতয়ক ম ‘রায়জর রজন্ীয়ত তাাঁর ন্বী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইমহ ওোসাল্লায় র ওপর ফরয কয়রয়েন্, তখন্ মতমন্ আকায়র্ অবস্থান্ 

করমেয়লন্। এিা সালায়তর গুরুত্ব,  যজাদা ও  হয়ত্বর প্র াণ বহন্কারী অন্যত  

দলীল। কারণ, অপরাপর সকল ইবাদায়তর বযাপায়র আল্লাহ তা‘আলা যখন্ 

মন্য়দজর্ন্া ন্ামযল কয়রয়েন্ তখন্ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওোসাল্লা  

পৃমথবীয়ত অবস্থান্ করমেয়লন্।   
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২. সালাত হয়লা এক াত্র রুকন্, যা প্রমতমদন্ পাাঁিবার আদাে করয়ত হে এবং 

যা হায়েয ও মন্ফাসগ্রস্ত ন্ারী বযতীত অন্য মকায়ন্া অবস্থায়তই কারও জন্য 

মর্মথল বা প্রতযাহার হে ন্া। 

৩. আর সালাত হয়লা সয়বজাত্ত  আ ল, সবয়িয়ে সুন্দর কাজ এবং  হান্ 

আল্লাহর সবয়িয়ে কন্কিযপূণজ আনু্গ্তয। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ 

ওোসাল্লা  বয়লন্:  

اَلة  ىلَعَ َوقأِتَها أفَضل  » َماِل الصَّ عأ
َ   .«اْلأ

“সয়বজাত্ত  আ ল হয়লা স ে  য়তা সালাত আদাে করা।”1 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওোসাল্লা  আরও বয়লন্:  

َافَِظ » الة  ، َولَنأ ُي  م  الصَّ َماِلك  عأ
َ
َ أ نَّ َخْيأ

َ
وا أ لَم  وا ، َواعأ أص  وا َولَنأ ُت  تَِقيم  وِء إِال  اسأ أو ض  ىلَعَ ال

ِمن   ؤأ  .«م 

“মতা রা সমিকভায়ব িল তয়ব কখন্ও মতা রা যথাথজভায়ব মস হক্ব আদাে 

করয়ত স থজ হয়ব ন্া। আর মজয়ন্ রাখ, মতা ায়দর মেষ্ঠ আ ল হয়লা সালাত। 

আর  ুম ন্ই মকবল সদা অযুর ওপর থাকয়ত সয়িি থায়ক।”2 

৪. আর সালাত হয়লা দীয়ন্র খুাঁমি, মবশ্বায়সর মভমত্ত এবং তাওহীদপন্থী তথা 

আল্লাহর একত্ববায়দ মবশ্বাসী বযমিবয়গ্জর মিায়খর সান্ত্বন্া বা মপ্রেবস্তু। রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওোসাল্লা  বয়লন্:  

 .«اهللو ذروة سنامه اجلهاد يف سبيل , و عموده الصالة ,رأس األمر اإلسالم  »
                                                           
1 সহীহ বুখারী, হাদীস ন্ং ৫০৪ ও ৫৬২৫; সহীহ  ুসমল , হাদীস ন্ং ২৬৪ 
2 আহ াদ ও হায়ক । আর আলবান্ী হাদীসমিয়ক সহীহ বয়লয়েন্।  
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“প্রযান্ মবষে হয়লা ইসলা , আর তার খুাঁমি হয়লা সালাত এবং তার সয়বজা্ 

িূড়া হয়লা মজহাদ মফ সামবমলল্লাহ (আল্লাহর পয়থ সংগ্রা  করা)।”3
 

৫. আর সালাত হয়লা ইসলায় র প্র াণ, ঈ ায়ন্র মন্দর্জন্ এবং  ান্ব জীবয়ন্র 

সুরো। আল্লাহ তা‘আলা বয়লন্: 

قَاُمواْ ﴿
َ
لَو  ٱفَإِن تَابُواْ َوأ َكو  ٱةَ َوَءاتَُواْ لصَّ ِيِن  ٱِِف  نُُكم  َو  ةَ فَإِخ  لزَّ  [١١]اتلوبة:  ﴾لد

“অতএব তারা যমদ তাওবা কয়র, সালাত কায়ে  কয়র ও যাকাত মদে, তয়ব 

দীয়ন্র  য়যয তারা মতা ায়দর ভাই।” [সূরা আত-তাওবাহ, আোত: ১১] 

৬. আর সালাত হয়লা মন্ফাকী মথয়ক  ুি থাকা এবং সতয ও র্ামন্তর মিকান্া। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওোসাল্লা  বয়লন্:  

ًما ِِف مَجَاَعة  » َبِعنَي يَوأ رأ
َ
ِ أ ِتبَتأ ََل  بََراَءتَانِ  َمنأ َصَّلَّ ّلِِلَّ وََل، ك 

بَِْيَة اْلأ 
رِك  اتلَّكأ بََراَءة  ِمنأ  : ، ي دأ

 .«انلَِّفاقِ ، َوَبَراَءة  ِمنأ  انلَّارِ 

“ময বযমি আল্লাহর চয়েয়র্য িমল্লর্ মদন্ প্রথ  তাকবীয়রর সায়থ জা া‘আয়ত 

সালাত আদাে করয়ব, তার জন্য সুমন্মিতভায়ব দু’মি  ুমির বযবস্থা করা হয়ব: 

একমি হয়লা জাহান্না  মথয়ক  ুমি, আর অপরমি হয়লা মন্ফাকী িমরয়ত্রর কলঙ্ক 

মথয়ক  ুমি।”4 

৭. সালাত হয়লা একমি চত্ত  মবষে, র্রী‘আয়তর সবয়িয়ে লাভজন্ক মবযান্ 

এবং ভে ও মবন্য়ের জন্য সবয়িয়ে আকষজণীে আনু্গ্তয। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইমহ ওোসাল্লা  বয়লন্:  

                                                           
3 আহ দ ও মতরম যী; আর আলবান্ী হাদীসমিয়ক সহীহ বয়লয়েন্।  
4 আহ াদ। আর আলবান্ী হাদীসমিয়ক সহীহ বয়লয়েন্।  
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وع» الة  َخْيأ َموأض   .«فليستكثأ  أن يستكثَ  استطاعَ  ، َفَمِن  الصَّ

“সালাত একমি চত্ত  মবষে। সুতরাং ময বযমি মবমর্ মবমর্ সালাত আদাে 

করয়ত সে , মস মযন্ মবমর্ মবমর্ সালাত আদাে কয়র।”5 

৮. আর সালাত হয়লা দো ে করুণা ে আল্লাহর মন্য়দজর্, আদন্ান্ বংর্ীে 

ন্বীর মজারায়লা অসীেত এবং  ুসমল  ও  ুম ন্গ্য়ণর মবয়র্ষ প্রতীক। আল্লাহ 

তা‘আলা বয়লন্: 

لََو  ٱفُِظواْ لََعَ َح  ﴿ لَو  ٱِت وَ لصَّ ِ َق   َطى  وُس  ل  ٱةِ لصَّ  [٨٣٢]ابلقرة:  ﴾٢٣٨نِتنَِي َوقُوُمواْ ّلِِلَّ

“মতা রা সালায়তর প্রমত যত্নবান্ হয়ব, মবয়র্ষত  যযবতজী সালায়তর এবং আল্লাহর 

চয়েয়র্য মতা রা দাাঁড়ায়ব মবন্ীতভায়ব।” [সূরা আল-বাকারা, আোত: ২৩৮] 

আল্লাহ তা‘আলা আরও বয়লন্: 

قِِم ﴿
َ
لَو  ٱَوأ  [١١]طه:  ﴾١٤ رِي  ِِلِك  ةَ لصَّ

“আর আ ার স্মরণায়থজ সালাত কায়ে  করুন্।” [সূরা ত্বহা, আোত: ১৪] 

৯. আর সালাত হয়লা  যজাদা বৃমিকারী,  ন্দ দূরকারী এবং গুন্াহ ও পাপরামর্ 

ম ািন্কারী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওোসাল্লা  বয়লন্:  

ًرا بِبَاِب » نَّ َنهأ
َ
ت مأ لَوأ أ يأ

َ
َرأ

َ
ء   أ ات  َهلأ َيبأََق ِمنأ َدَرنِهِ ََشأ م  ََخأَس َمرَّ َّ يَوأ تَِسل  ِمنأه  ُك  مأ َيغأ َحِدك 

َ
 ؟ أ

ء  : . قَال وا  « و اّلِلَّ  بِِهنَّ  » : قَاَل .  اَل َيبأََق ِمنأ َدَرنِِه ََشأ َمأِس َيمأح  لََواِت اْلأ فََذلَِك َمثَل  الصَّ
ََطايَا  .«اْلأ

                                                           
5 আহ াদ। আর আলবান্ী হাদীসমিয়ক ‘হাসান্’ বয়লয়েন্।  
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“মতা রা মক  য়ন্ কর, যমদ মতা ায়দর কায়রা দরজাে একমি পামন্র ন্হর 

থায়ক, যায়ত মস কদমন্ক পাাঁিবার মগ্াসল কয়র, তার র্রীয়র মক মকায়ন্া  েলা 

থাকয়ত পায়র? তাাঁরা (সাহাবীগ্ণ) চত্তয়র বলয়লন্: ন্া, তার র্রীয়র মকায়ন্া 

 েলা থাকয়ত পায়র ন্া। তখন্ মতমন্ (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ 

ওোসাল্লা ) বলয়লন্: পাাঁি ওোি সালায়তর চদাহরণ এরক ই, এগুয়লার 

মবমন্ য়ে আল্লাহ তা‘আলা তার গুন্াহরামর্  াফ কয়র মদন্।”6
 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওোসাল্লা  আরও বয়লন্:  

وَعَها إاِلَّ ََكنَتأ » وَعَها َور ك  ش  وَءَها وَخ  ِسن  و ض  ت وَبة  َفي حأ ه  َصاَلة  َمكأ ِلم  َُتأُض   سأ ِرئ  م  َما ِمِن امأ
ن وِب  اَرًة لَِما َقبألََها ِمَن اذلُّ َّه  , َما لَمأ ي ؤأِت َكِبَْيةً , َكفَّ َر ُك  هأ  .«وََذلَِك ادلَّ

“মকায়ন্া  ুসমল  বযমির যখন্ মকায়ন্া ফরয সালায়তর ওোি হে, আর মস 

সালায়তর অযুয়ক চত্ত রূয়প আদাে কয়র এবং সালায়তর মবন্ে (খুরূ্) ও রুকূ 

সুন্দরভায়ব আদাে কয়র, তাহয়ল তার এ সালাত তার পূবজবতজী গুন্াহস ূয়হর 

কাফফারা হয়ে যায়ব, যমদ ন্া মস কবীরা গুন্ায়হ মলপ্ত হে। আর এ অবস্থা 

সবজযুয়গ্ই মবদয ান্।”7 

১০. আর সালাত জাহান্না  মথয়ক মন্রাপত্তাদান্কারী, মবপদ-আপদ মথয়ক 

রোকারী,  হা র্মিযর আল্লাহর র্ামস্তর হাত মথয়ক  ুমিদাতা এবং সৎ ও 

ন্যােপরােণ বযমিবয়গ্জর সায়থ জান্নায়তর বযবস্থা করার  াযযয়  সফলতা 

দান্কারী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওোসাল্লা  বয়লন্:  

وبَِها » ر  ِس َوَقبأَل غ  مأ ل وِع الشَّ َحد  َصَّلَّ َقبأَل ط 
َ
َ  «لَنأ يَِلَج انلَّاَر أ َر َوالأَعصأ ِِن الأَفجأ  .«َيعأ

                                                           
6 সহীহ  ুসমল , হাদীস ন্ং ১৫৫৪ 
7 সহীহ  ুসমল , হাদীস ন্ং ৫৬৫ 
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“মস বযমি কখন্ও জাহান্নায়  প্রয়বর্ করয়ব ন্া, ময বযমি সূযজ চদয়ের পূয়বজ 

এবং সূযজায়স্তর পূয়বজ সালাত আদাে কয়রয়ে অথজাৎ ফজর ও আসয়রর সালাত 

আদাে কয়রয়ে।”8
 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওোসাল্লা  আরও বয়লন্:  

، فَ   ِ ِة اّلِلَّ َو ِِف ِذمَّ بأَح َفه  رأ يَا ابأَن آَدَم،اَمنأ َصَّلَّ الصُّ تِهِ  نأظ  ء  ِمنأ ِذمَّ م  اّلِلَّ  بََِشأ ل بَنَّك    .«ال َيطأ

“ময বযমি ফজয়রর সালাত আদাে কয়রয়ে, মস বযমি আল্লাহ তা‘আলার দামেয়ত্ব 

বা তত্ত্বাবযায়ন্ িয়ল মগ্য়েয়ে। সুতরাং মহ আদ  সন্তান্! তুম  লেয রাখয়ব, 

আল্লাহ মযন্ তাাঁর আপন্ দামেয়ত্বর মকায়ন্া মবষে সম্পয়কজ মতা ায়দর মবপয়ে 

বাদী ন্া হন্।”9
 

১১. আর সালাত হয়ে সাহাযয ও মবজয়ের মিকান্া এবং স্বীকৃমত ও সফলতার 

সন্দ, আর সকাল ও সন্ধ্যার আ লস ূয়হর  যয মথয়ক বান্দায়ক ময মবষয়ে 

সবজপ্রথ  জবাবমদমহ করয়ত হয়ব তা হয়লা সালাত। আল্লাহ তা‘আলা বয়লন্: 

ف   قَد  ﴿
َ
ِيَن ُهم  ٱ ١ِمُنوَن ُمؤ  ل  ٱلََح أ  [٨،  ١]املؤمنون:  ﴾٢ِشُعوَن َخ   ِِف َصََلتِِهم   ِلَّ

“অবর্যই সফলকা  হয়েয়ে  ুম ন্গ্ণ, যারা তায়দর সালায়ত ভয়ে অবন্ত।” 

[সূরা আল- ুম নূ্ন্, আোত: ১-২] 

আল্লাহ তা‘আলা আরও বয়লন্: 

ِيَن ُهم  ٱوَ ﴿ ْوَل   ٩ُُيَافُِظوَن  تِِهم  َصلََو   لََعَ   ِلَّ
ُ
ِيَن يَرِثُوَن ٱ ١٠رِثُوَن َو  ل  ٱئَِك ُهُم أ  َس ُهم  َدو  ِفر  ل  ٱِلَّ

وَن فِيَها َخ    [  ١١،  ٩]املؤمنون:  ﴾١١ِِلُ

                                                           
8 সহীহ  ুসমল , হাদীস ন্ং ১৪৬৮ 
9 সহীহ  ুসমল , হাদীস ন্ং ১৫২৫ 
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“আর যারা মন্য়জয়দর সালায়ত থায়ক যত্নবান্, তারাই হয়ব অমযকারী, যারা 

অমযকারী হয়ব মফরদাচয়সর, যায়ত তারা হয়ব স্থােীভায়ব বসবাসকারী।” [সূরা 

আল- ুম নূ্ন্, আোত: ৯-১১] 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওোসাল্লা  বয়লন্:  

َة » مَّ
اَلِصِهمأ  :بَِضِعيِفَهاإِنََّما َينأص   اّلِلَّ  َهِذهِ اْلأ  ، َوإِخأ ، وََصاَلتِِهمأ َوتِِهمأ  .«بَِدعأ

“আল্লাহ তা‘আলা মতা এ চম্মাতয়ক শুযু তায়দর দুবজল  ুহূয়তজ তথা তায়দর 

মদা‘আ, সালাত ও একমন্ষ্ঠতার মবমন্ য়ে সাহাযয কয়রন্।”10 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওোসাল্লা  বয়লন্:  

َما ، ِكتَاب  ِِف ِعلِّيِّنيَ  ِِف َصالة  » َو بَيأنَه    .«إِثأِر َصالة  ال لَغأ

“এক সালায়তর পর আয়রক সালাত -এ দুই সালায়তর  াঝখায়ন্ মকায়ন্া 

অন্থজক কথা বা কাজ ন্া হয়ল মবষেমি ‘ইল্লীয়ন্ মলমপবি হয়ে যাে।”11 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওোসাল্লা  বয়লন্:  

، وإن  صلح سائر عمله حتأ ، فإن صل   العبد يوم القيامة الصالة   عليهأول ما ُياسب »
 .«فسدت فسد سائر عمله

“মকো য়তর মদয়ন্ বান্দায়ক ময আ য়লর বযাপায়র সবজপ্রথ  জবাবমদমহ করয়ত 

হয়ব তা হয়লা সালাত। সুতরাং সালায়তর মবষেমি যমদ সমিক হে, তাহয়ল তার 

                                                           
10 ন্াসাঈ, হাদীস ন্ং ৩১৭৮। আর আলবান্ী হাদীসমিয়ক সহীহ বয়লয়েন্।  
11 আবূ দাচদ, হাদীস ন্ং ১২৯০। আর আলবান্ী হাদীসমিয়ক ‘হাসান্’ বয়লয়েন্।  
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সকল আ ল সমিক বয়ল গ্ণয হয়ব, আর যমদ সালায়তর মবষেমি মবমিক বা 

মবপযজস্ত হে, তাহয়লা তার সকল আ ল বামতল বয়ল গ্ণয হয়ব।”12
 

১২. আর সালাত হয়ে িলার পয়থর পায়থে, আত্মার র্ামন্ত, অঙ্গ-প্রতঙ্গস ূয়হর 

প্রর্ামন্ত, অন্তয়রর আয়লা,  য়ন্র পমবত্রতা, হৃদয়ের মন্রাপত্তা এবং  ুমির সন্দ।   

আল্লাহ তা‘আলা বয়লন্: 

د  ُّمَ ﴿ ِه ٱرَُّسوُل  مَّ ِيَن َمَعهُ ٱوَ  ّلِلَّ ا   ۥ  ِلَّ ِشدَّ
َ
ارِ رََُحَا  ل  ٱُء لََعَ أ ع   ُهم  تََرى   َنُهم   ُء بَي  ُكفَّ د  ُركَّ َتُغوَن ا يَب  ا ُسجَّ

َِن َل  فَض   ِ َورِض  ٱ مد ِن   ِسيَماُهم   ا  ن  َو  ّلِلَّ ثَرِ  ِِف وُُجوهِهِم مد
َ
 [  ٨٩]الفتح:  ﴾لُسُجودِ  ٱأ

“ ুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল আর তাাঁর সহিরগ্ণ কায়ফরয়দর প্রমত কয়িার, তায়দর 

পরস্পয়রর প্রমত সহানু্ভূমতর্ীল। আল্লাহর অনু্গ্রহ ও সন্তুমি কা ন্াে আপমন্ 

তায়দরয়ক রুকূ ও সাজদাহ’ে অবন্ত মদখয়বন্। তায়দর লেণ তায়দর 

 ুখ ণ্ডয়ল সাজদাহর প্রভায়ব পমরসু্ফি।” [সূরা আল-ফাতহ, আোত: ২৯] 

আল্লাহ তা‘আলা বয়লন্: 

نََّك يَِضيُق َصد  َنع   َولََقد  ﴿
َ
 [٩٩]احلجر:  ﴾٩٧ُرَك بَِما َيُقولُوَن لَُم أ

“আর অবর্যই আ রা জামন্, তারা যা বয়ল তায়ত আপন্ার অন্তর সংকুমিত 

হে।” [সূরা আল-মহজর, আোত: ৯৭] 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওোসাল্লা  বয়লন্:  

نَا بَِها ! يَا باَِلل  » رِحأ
َ
اَلَة أ قِمأ الصَّ

َ
 .«أ

                                                           
12 ত্ববারান্ী ও মিো। আর আলবান্ী হাদীসমিয়ক সহীহ বয়লয়েন্।  
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“মহ মবলাল! সালাত কায়ে  কর (অথজাৎ সালায়তর জন্য ইকা ত দাও), 

আ ায়দরয়ক তার িারা আরা  দাও।”13
 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওোসাল্লা  আরও বয়লন্:  

اَلة  ن ور  »  .«الصَّ

“সালাত হয়ে নূ্র বা আয়লা।”14 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওোসাল্লা  আরও বয়লন্:  

أ » اَلةِ  َمنأ َحاَفَظ ََعَ َافِظأ َعلَيأَها لَمأ  الصَّ َم الأِقيَاَمِة، َوَمنأ لَمأ ُي  ََكنَتأ ََل  ن وًرا َوب رأَهانًا َوََنَاًة يَوأ
َم الأِقيَاَمِة َمعَ  نأ ََل  ن ور  َواَل ب رأَهان  َواَل ََنَاة ، َوََكَن يَوأ ََبِّ بأِن  قَاروَن و يَك 

 
َن وََهاَماَن َوأ فِرأَعوأ

  .« َخلَف  

“ময বযমি সালায়তর বযাপায়র যত্নবান্ হয়ব, মকো য়তর মদন্ তা তার জন্য 

আয়লা, (আনু্গ্য়তযর) দলীল ও (র্ামস্ত মথয়ক)  ুমির কারণ হয়ব। আর ময বযমি 

তার বযাপায়র যত্নবান্ হয়ব ন্া, মকো য়তর মদন্ তার জন্য তা আয়লা হয়ব ন্া, 

হয়ব ন্া দলীল এবং ন্া হয়ব  ুমির কারণ; বরং মকো য়তর মদয়ন্ মস স য়বত 

হয়ব কারূন্, মফর‘আচন্, হা ান্ ও চবাই ইবন্ খালয়ফর ( ত আল্লাহর 

র্ত্রুয়দর) সায়থ।”15
 

১৩. আর সালাত হয়ে র্েতায়ন্র মক্রায এবং কামফর ও আল্লাহয়রাহীয়দর জন্য 

হতার্ার কারণ। আল্লাহ তা‘আলা বয়লন্: 
                                                           
13 আহ াদ ও আবূ দাচদ। আর আলবান্ী হাদীসমিয়ক ‘সহীহ’ বয়লয়েন্।  
14 সহীহ  ুসমল । 
15 ই া  আহ াদ রহ. হাদীসমি চৎকৃি সন্য়দ বণজন্া কয়রয়েন্, ময ন্মি আল- ুন্মযরী 
বয়লয়েন্।  
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ي  ٱإِنََّما يُرِيُد  ﴿ ن يُوقَِع بَي  َط  لشَّ
َ
َ ٱَوةَ وَ َعَد  ل  ٱَنُكُم ُن أ ُكم  َمي  ل  ٱرِ وَ م  ل َ ٱءَ ِِف َضا  غ  ل  َعن  ِِسِ َويَُصدَّ

ِ وََعِن ٱرِ ذِك   لَو  ٱّلِلَّ نُتم ُمنَتُهوَن  َفَهل   ةِ  لصَّ
َ
 [  ٩١دة: ]املائ ﴾ ٩١أ

“র্েতান্ মতা িাে  দ ও জুো িারা মতা ায়দর  য়যয র্ত্রুতা ও মবয়িষ ঘিায়ত এবং 

মতা ায়দরয়ক আল্লাহর স্মরয়ণ ও সালায়ত বাযা মদয়ত। তয়ব মক মতা রা মবরত হয়ব 

ন্া?” [সূরা আল- ায়েদা, আোত: ৯১] 

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওোসাল্লা  বয়লন্:  

َدةَ فََسَجدَ  » جأ  ابأن  آَدمَ السَّ
َ
ول   ,إَِذا قََرأ يأَطان  َيبأِِك َيق  َل الشَّ ََتَ ودِ  !يَا َويألَه   :اعأ ج  ِمَر ابأن  آَدمَ بِالسُّ

 
 أ

َنَّة  فََسَجَد فَلَه   وِد  اْلأ ج  ِمرأت  بِالسُّ
 
َبيأت  فََِّلَ انلَّار  , َوأ

َ
 .«فَأ

“যখন্ আদ  সন্তান্ সাজদাহ’র আোত পাি কয়র এবং সাজদাহ’ে অবন্ত হে, 

তখন্ র্েতান্ কাাঁদয়ত কাাঁদয়ত দূয়র সয়র যাে এবং বলয়ত থায়ক, হাে 

আফয়সাস! বন্ী আদ য়ক সাজদাহ করার মন্য়দজর্ মদওো হয়েয়ে, তারপর মস 

সাজদাহ কয়রয়ে এবং জান্নায়তর অমযকারী হয়েয়ে, আর আ ায়ক সাজদাহ 

করার মন্য়দজর্ মদওো হয়েয়ে, তারপর আম  সাজদাহ করয়ত অস্বীকার কয়রমে, 

ফয়ল আম  জাহান্নায় র অমযকারী হয়েমে।”16 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওোসাল্লা  আরও বয়লন্:  

ء  َما » ود  ىلَعَ ََشأ َه  مأ اْلأ ِمنيِ َما َحَسَدتأك 
أ
اَلِم َواتلَّأ مأ ىلَعَ السَّ   .«َحَسَدتأك 

“ইোহূদীগ্ণ সালা  ও ‘আ ীন্’ বলার বযাপায়র মযভায়ব মতা ায়দরয়ক ঈষজা কয়র, 

মসভায়ব আর মকায়ন্া মকেুর বযাপায়র মতা ায়দর প্রমত তারা ঈষজা কয়র ন্া।”17
 

                                                           
16 সহীহ  ুসমল , হাদীস ন্ং ২৫৪ 
17 ই া  আহ াদ রহ. হাদীসমি বণজন্া কয়রয়েন্ এবং আলবান্ী হাদীসমিয়ক সহীহ বয়লয়েন্।  
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১৪. আর সালাত হয়ে কৃতজ্ঞতার বমহঃপ্রকার্,  হান্ আল্লাহর প্রর্ংসা ও গুণ 

বণজন্া এবং ‘তাসবীহ’ (সুবহান্াল্লাহ), ‘তাহ ীদ’ (আল-হা দুমলল্লাহ) ও তাহলীল 

(লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু)-এর ভাণ্ডার।  ুগ্ীরা ইবন্ শু‘বা রামদোল্লাহু ‘আন্হু বয়লন্:  

َم من » قام انليبُّ صَّل اهلل عليه وسلم حىت تورَّمت قدماه، فقيل َل: قد غفَر اهلل لك ما تقدَّ
ر؟ قال:  .«أفال أكون  عبدا شكورا ؟ ذنبَك وما تأخَّ

“ন্বী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওোসাল্লা  রায়তর মবলাে এত মবমর্ ‘ইবাদাত 

করয়তন্ ময, মর্ষ পযজন্ত তাাঁর কদ  ম াবারক ফুয়ল মফয়ি মযত। অতঃপর 

তাাঁয়ক চয়ের্য কয়র বলা হত ‘আল্লাহ তা‘আলা মতা আপন্ার অতীত ও 

ভমবষযয়তর গুন্াহ ে া কয়র মদয়েয়েন্, (তাহয়ল আপমন্ এরূপ করয়েন্ মকন্)? 

তখন্ মতমন্ বলয়লন্: ‘আম  মক আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হব ন্া?’।”18 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওোসাল্লা  বয়লন্:  

« ُّ ُّ َُتأميَدة  َصَدقَة  ، َوُك  ، َوُك  بيَحة  َصَدقة  ُّ تَسأ : فَُك  مأ َصَدقة  َحِدك 
َ
اَلََم ِمنأ أ ِّ س  بح  ىلَعَ ُك  ي صأ

ِليلة   ، َتهأ نأَكِر َصَدقَة  ، َوَنْهأ  َعِن الم  وِف َصَدقَة  ر  بالَمعأر  ، وأمأ بَْية  َصَدقَة  ُّ تَكأ ، َوُك  َصَدقَة 
َح  َما ِمَن الضُّ ه  َكع  َعتَاِن يَرأ  .«َوجيأزئ  ِمنأ َذلَِك َركأ

“মতা ায়দর ময মকায়ন্া মলায়করই র্রীয়রর প্রয়তযকমি সংয়যাগ্স্থয়লর ওপর 

সাদকা (ওোমজব) হে। সুতরাং ‘সুবহান্াল্লাহ’, ‘আল-হা দুমলল্লাহ’, ‘লা ইলাহা 

ইল্লাল্লাহু’ ও আল্লাহু আকবার -এসয়বর প্রয়তযকমি একমি কয়র সাদকা। আর 

সৎ কায়জর আয়দর্ মদওো ও অসৎ কায়জ মন্য়ষয করাও সাদকা। আর এসব 

                                                           
18 বুখারী, হাদীস ন্ং ৪৫৫৬; সহীহ  ুসমল , হাদীস ন্ং ৭৩০৩ 



 

 

সালাত আদায়ের জন্য আয়সা  13  

‘িার্ত’-এর (দুপুয়রর পূয়বজর) দুই রাকাত সালাত আদাে করয়ল পূরণ হয়ে 

যাে।”19
 

১৫. আর সালাত কু-প্রবৃমত্ত মথয়ক  ুমি মদে, যাবতীে অশ্লীল ও  ন্দ কাজ 

মথয়ক মবরত রায়খ এবং যাবতীে মরাগ্-বযাময ও দুঃখ-কি দূর কয়র। আল্লাহ 

তা‘আলা বয়লন্: 

لَو  ٱإِنَّ   ﴿  [١٤]العنكبوت:  ﴾ ُمنَكرِ  ل  ٱءِ وَ َشا  َفح  ل  ٱَعِن  َه  ةَ َتن  لصَّ

“মন্িে সালাত মবরত রায়খ অশ্লীল ও  ন্দ কাজ মথয়ক।” [সূরা আল-

‘আন্কাবুত, আোত: ৪৫] 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওোসাল্লা  বয়লন্:  

« ِ َبة  إََِل اّلِلَّ ، َوق رأ مأ احِلِنَي َقبألَك  ب  الصَّ
أ
مأ بِِقيَاِم اللَّيأِل ، فَإِنَّه  َدأ  ، َوَمنأَهاة  َعِن اإِلثأم،تعاَل َعلَيأك 

يِّئَاِت،  ِفْي  لِلسَّ ََسدِ َوتَكأ اِء َعِن اْلأ َرَدة  لدِلَّ  .«َوَمطأ

“মতা রা রাত মজয়গ্ ন্ফল সালাত আদাে কর। কারণ, তা মতা ায়দর পূবজবতজী 

মন্ক বান্দাগ্য়ণর অভযাস, আল্লাহ তা‘আলার কন্কিয লায়ভর চপাে, গুন্ায়হর 

কাজ মথয়ক বাযা প্রদান্কারী, পাপ ম ািন্কারী এবং র্রীর মথয়ক মরাগ্-বযাময 

দূরকারী।”20
 

  

                                                           
19 সহীহ  ুসমল , হাদীস ন্ং ১৭০৪ 
20 আহ াদ ও মতরম যী; আর আলবান্ী হাদীসমিয়ক সহীহ বয়লয়েন্।  
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মহ সালাত বজজন্কারী! 

মহ সালাত বজজন্কারী! তুম  সালাতয়ক বজজন্ কয়রে, তাহয়ল মতা ার জন্য 

ইসলায় র আর কী বামক থাকল? তুম  মক জান্ ন্া ময, সালাত হয়ে ইসলায় র 

খুাঁমি এবং ঈ ায়ন্র তাাঁবু? 

মহ সালাত বজজন্কারী! তুম  োড়া প্রয়তযকমি সৃমি তার প্রমতপালকয়ক সাজদাহ 

কয়র!! আল্লাহ তা‘আলা বয়লন্: 

لَم  ﴿
َ
نَّ  أ

َ
َ ُۤدُجۡسَيٱتََر أ َم  ٱَمن ِِف  ۤۥُهَل ّلِلَّ  ٱِت َوَمن ِِف َو  لسَّ

َ م  ٱِض وَ ۡرل  نلُُجوُم ٱَقَمُر وَ ل  ٱُس وَ لشَّ
َجُر وَ ٱاََباُل وَ ل ِ ٱوَ  َوا  ٱلشَّ َِن  ُب َوَكثِي  لَّ  [  ١٢]احلج:  ﴾َعَذاُب  ل  ٱهِ َوَكثٌِي َحقَّ َعلَي   نلَّاِس  ٱمد

“আপমন্ মক মদয়খন্ ন্া ময, আল্লাহয়ক সাজদাহ কয়র যারা আয়ে আস ান্স ূয়হ 

ও যারা আয়ে য ীয়ন্, আর সূযজ, িাাঁদ, ন্েত্র ণ্ডলী, পবজতরামজ, বৃেলতা, 

জীবজন্তু এবং সাজদাহ কয়র  ানু্য়ষর  য়যয অয়ন্য়ক? আবার অয়ন্য়কর প্রমত 

অবযামরত হয়েয়ে র্ামস্ত।” [সূরা আল-হাজ, আোত: ১৮] 

আর যখন্ তুম  সালাত আদাে করে ন্া, তখন্ তুম  মতা ঐসব মলাকয়দর 

কাতায়র র্াম ল হয়ে যাে, যায়দর প্রমত আল্লাহর র্ামস্ত অবযামরত হয়ে মগ্য়ে! 

মহ সালাত বজজন্কারী! তুম  মক জায়ন্া ন্া ময, সালাত বজজন্ করািা কুফুরী ও 

মর্য়কজর পযজােভুি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওোসাল্লা  বয়লয়েন্:  

اَلةِ » أِك والكفر، تَرأَك الصَّ َ الِّشِّ ِل َوَبنيأ َ الرَّج   .« َبنيأ
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“বযমি এবং মর্কজ ও কুফুয়রর  য়যয পাথজকয হয়লা সালাত তযাগ্ করা।”21 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওোসাল্লা  আরও বয়লন্:  

الَةُ، َفَمْن » ِي بَيَْننَا َوبَيَْنُهْم الصذ   .«تََرَكَها َفَقْد َكَفرَ الَعْهُد اَّلذ

“আ ায়দর ও তায়দর (অ ুসমল য়দর)  য়যয ময প্রমতজ্ঞা বা িুমি রয়েয়ে তা 

হয়ে সালাত। সুতরাং ময বযমি সালাত বজজন্ করল, মস কুফুরী করল।”22 

মহ সালাত বজজন্কারী! তুম  মক জায়ন্া ন্া ময, সালাত বজজন্ করা এবং তায়ক 

অবজ্ঞা করািা  ুন্ায়ফকী িমরয়ত্রর বমহঃপ্রকার্? আল্লাহ তা‘আলা বয়লন্: 

َ َوُهَو َخ  ٱِدُعوَن فِقِنَي يَُخ  ُمَن  ل  ٱإِنَّ ﴿ لَو  ٱاْ إََِل ِإَوَذا قَاُمو   ِدُعُهم  ّلِلَّ ُءوَن يَُرا   ةِ قَاُمواْ ُكَساََل  لصَّ
َ إَِلَّ قَلِيَل  ٱُكُروَن يَذ  نلَّاَس َوََل ٱ  [  ١١٨]النساء:  ﴾١٤٢ ّلِلَّ

“মন্িে  ুন্ামফকরা আল্লাহর সায়থ মযাাঁকাবামজ কয়র। বস্তুতঃ মতমন্ তায়দরয়ক 

মযাাঁকাে মফয়লন্। আর যখন্ তারা সালায়ত দাাঁড়াে, তখন্ কর্মথয়লযর সায়থ 

দাাঁড়াে, শুযু াত্র মলাক মদখায়ন্ার জন্য এবং আল্লাহয়ক তারা অল্পই স্মরণ 

কয়র।” [সূরা আন্-মন্সা, আোত: ১৪২]  

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওোসাল্লা  বয়লন্:  

ثأَقَل  إنَّ »
َ
َما  أ تَوأه 

َ
وَن َما ِفيَها ْل ِر . َولَوأ َيعألَم  نَافِِقنَي : َصالة  الأِعَشاِء وََصالة  الأَفجأ أم  الةِ ىلَعَ ال الصَّ

 .«َولَوأ َحبأًوا

                                                           
21 সহীহ  ুসমল , হাদীস ন্ং ২৫৭ 
22 আহ াদ ও মতরম যী। আর আলবান্ী হাদীসমিয়ক সহীহ বয়লয়েন্।  
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“মন্িে  ুন্ামফকয়দর ওপর মবমর্ ভারী ও কিকর সালাত হয়লা এর্া ও 

ফজয়রর সালাত। আর যমদ তারা জান্ত ময, এ দুই সালায়তর  য়যয কী আয়ে, 

তাহয়ল তারা হা াগুমড় মদয়ে হয়লও এ দুই সালায়ত র্াম ল হত।”23
 

মহ সালাত বজজন্কারী! তুম  মক মবষেমি মভয়ব মদয়খে?  ুন্ামফক সম্প্রদােও 

সালাত আদাে করত, তয়ব তারা সালাত আদাে করত মলাক মদখায়ন্ার 

চয়েয়র্য, অথি তুম  কখন্ও সালাত-ই আদাে করে ন্া!! 

মহ সালাত বজজন্কারী! তুম  মক জায়ন্া ন্া ময, সালাত বজজন্ করািা এক প্রকার 

গ্াফলমত ও অলসতা এবং অন্তয়রর কয়িারতা ও মন্ষু্ঠরতা? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইমহ ওোসাল্লা  বয়লয়েন্:  

قأَوام  َعنأ »
َ
أتَِهنَيَّ أ ون نَّ ِمَن الأَغافِِلنيَ َْلَن ، ث مَّ َْلَك  ِتَمنَّ اّلِلَّ  ىلَعَ ق ل وبِِهمأ وأ َْلَخأ

َ
َعاِت، أ  .«وَدأِعِهم  اْلأ م 

“অবর্যই  ুসমল  জন্গ্ণ সালায়তর জা া‘আত/জু ‘আহ মেয়ড় মদওো মথয়ক 

মবরত থাকয়ব, ন্তুবা আল্লাহ তা‘আলা তায়দর অন্তয়রর ওপর ম াহর ম য়র 

মদয়বন্, তারপর তারা মন্মিতভায়ব গ্ায়ফল বান্দায়দর কাতায়র র্াম ল হয়ে 

যায়ব।”24
 

মহ সালাত বজজন্কারী! তুম  মক জায়ন্া ন্া ময, সালাত বজজন্ করার মবষেমি 

সকল আ ল মবন্ি কয়র মদে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওোসাল্লা  

বয়লয়েন্:  

ِ َفَقدأ َحِبَط َعَمل ه  »  .«َمنأ تََرَك َصاَلَة الأَعصأ

                                                           
23 বুখারী, হাদীস ন্ং ৬২৬; সহীহ  ুসমল , হাদীস ন্ং ১৫১৪ 
24 সহীহ  ুসমল , হাদীস ন্ং ২০৩৯ 
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“ময বযমি আসয়রর সালাত বজজন্ করল, মস বযমির আ ল ন্ি হয়ে মগ্ল।”25
 

মহ সালাত বজজন্কারী! তুম  মক জায়ন্া ন্া ময, সালাত বজজন্ করার বযাপারমি 

কামফর ও পাপীষ্ঠয়দর সায়থ জাহান্নায় র  য়যয মন্য়ে যায়ব? আল্লাহ তা‘আলা 

যখন্ জাহান্নায় র অমযবাসীয়দরয়ক প্রশ্ন করয়বন্, তখন্ জবায়ব তারা কী বলয়ব, 

তা মকাড কয়র বয়লন্, : 

 [١٣،  ١٨]املدثر:  ﴾٤٣ُمَصلدنَِي ل  ٱنَُك ِمَن  قَالُواْ لَم   ٤٢ِِف َسَقَر  َما َسلََكُكم  ﴿

“মতা ায়দরয়ক মকয়স ‘সাকার’-এ মন্য়েপ কয়রয়ে? তারা বলয়ব, আ রা সালাত 

আদােকারীয়দর অন্তভুজি মেলা  ন্া।” [সূরা আল- ুোমের, আোত: ৪২-৪৩]  

আল্লাহ তা‘আলা আরও বয়লন্: 

ْ َخل   ِدهِم  َبع   فََخلََف ِمن  ﴿ َضاُعوا
َ
لَو  ٱٌف أ ْ ٱةَ وَ لصَّ َهَو  ٱتَّاََبُعوا  ﴾٥٩َن َغيًّا َقو  َف يَل  فََسو   ِت  لشَّ

 [٤٩]مريم: 

“তায়দর পয়র আসল অয়যাগ্য চত্তরসূরীরা, তারা সালাত ন্ি করল এবং 

কুপ্রবৃমত্তর অনু্বতজী হল। কায়জই অমিয়রই তারা েমতগ্রস্ততার সমু্মখীন্ হয়ব।” 

[সূরা  ারইো , আোত: ৫৯] 

মহ সালাত বজজন্কারী! তুম  মক জায়ন্া ন্া ময, সালাত বজজন্ করার মবষেমি 

মতা ার জন্য বড় যরয়ন্র মবপদ- ুসীবত মডয়ক আন্য়ব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইমহ ওোসাল্লা  বয়লন্:  

« ، ِ وت ه  َصاَلة  الأَعصأ ِى َتف  ،اذلَّ لَه  هأ
َ
تَِر أ نََّما و 

َ
 .«َوَماََل   َكأ

                                                           
25 সহীহ বুখারী, হাদীস ন্ং ৫২৮ 



 

 

সালাত আদায়ের জন্য আয়সা  18 

 

“ময বযমির আসয়রর সালাত েুয়ি মগ্ল, মস বযমির পমরবার-পমরজন্ ও যন্-

সম্পদ মযন্ লুমিত হয়ে মগ্ল।”26 অথজাৎ মস মযন্ তার পমরবার-পমরজন্ ও যন্-

সম্পদ হামরয়ে মফলল। সুতরাং এক ওোি সালাত বজজয়ন্র পমরণমত এ ন্ 

হয়ল, সকল ওোয়ির সালাত বজজন্ করার পমরণমত মক ন্ ভোবহ হয়ত পায়র?  

মহ সালাত বজজন্কারী! তুম  মক জায়ন্া ন্া ময, সালাত বজজন্ করার মবষেমি 

হৃদে  য়ন্র অমস্থরতা, অর্ামন্ত ও কিকর পমরমস্থমত কতমর কয়র এবং জীবন্-

যাপয়ন্র মবষেমিয়ক সংকুমিত ও দুমবজষহ কয়র তুয়ল? আল্লাহ তা‘আলা বয়লন্: 

ع   َوَمن  ﴿
َ
ََ  َضنك   َمعِيَشة   ۥرِي فَإِنَّ َلُ ذِك  َرَض َعن أ هُ  َو ع  قَِي  ل  ٱَم يَو   ۥُُشُ

َ
ِ لَِم  ١٢٤ َم  َمةِ أ قَاَل َربد

ع   تَِن  َحَُش  
َ
َتت  قَاَل َكَذ   ١٢٥ا ُكنُت بَِصي   َوقَد   َم  أ

َ
َ ٱلَِك َوَكَذ   ُتَنا فَنَِسيَتَها  َك َءاَي  لَِك أ  َم تُنَس  و  ل 

 [  ١٨١،  ١٨١]طه:  ﴾١٢٦

“‘আর ময আ ার স্মরণ মথয়ক মব ুখ থাকয়ব, মন্িে তার জীবন্-যাপন্ হয়ব 

সংকুমিত এবং আ রা তায়ক মকো য়তর মদন্ জ ায়েত করব অন্ধ্ অবস্থাে। মস 

বলয়ব, ‘মহ আ ার রব! মকন্ আ ায়ক অন্ধ্ অবস্থাে জ ায়েত করয়লন্? অথি 

আম  মতা মেলা  িেুষ্মান্। মতমন্ বলয়বন্, ‘এরূপই আ ায়দর মন্দর্জন্াবলী 

মতা ার কায়ে এয়সমেল; মকন্তু তুম  তা মেয়ড় মদয়েমেয়ল এবং মসভায়ব আজ 

মতা ায়কও (জাহান্নায় ) মেয়ড় রাখা হয়ব।” [সূরা ত্বহা, আোত: ১২৪-১২৬] 

সুতরাং মহ সালাত বজজন্কারী! হাে, মতা ার জন্য আফয়সাস হে এবং হৃদয়ে 

কি অনু্ভব কমর! কীভায়ব স ে অমতবামহত হে এবং মকভায়ব জীবন্কাল 

ফুমরয়ে যায়ে, অথি মতা ার রব মথয়ক মতা ার অন্তর আড়ালকৃত ও মবমেন্ন 

হয়ে আয়ে? দুমন্োর সবয়িয়ে চৎকৃি বস্তুর  জা চপয়ভাগ্ ন্া কয়র তুম  

                                                           
26 সহীহ বুখারী, হাদীস ন্ং ৫২৭ 
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মকভায়ব দুমন্ো মথয়ক মবমরয়ে যায়ব? আর দুমন্োর  যযকার সবয়িয়ে চৎকৃি 

বস্তু হয়লা আল্লাহ সুবহান্াহু ওো তা‘আলার ‘ইবাদাত করা, তাাঁর মযমকর করা, 

তাাঁর শুকমরো বা কৃতজ্ঞতা প্রকার্ করা এবং তাাঁর চয়েয়র্য সালাত আদাে 

করা। 

মহ সালাত বজজন্কারী! যখন্ মতা ার মন্কি মতা ার সালায়তর মবষেমি অবজ্ঞার 

বস্তু হে, তখন্ মতা ার দীয়ন্র মকান্ মবষেমি মতা ার মন্কি মপ্রে হয়ব? তুম  মক 

জান্ ন্া ময, ময বযমি সালাতয়ক চয়পো করল, তাহয়ল এর মিয়ে আর বড় 

চয়পো বা হাতোড়া কারার  য়তা মকায়ন্া বস্তু মক হয়ত পায়র?  

হাসান্ বয়লন্: মহ আদ  সন্তান্! যখন্ মতা ার মন্কি মতা ার সালায়তর মবষেমি 

অবজ্ঞার বস্তু হে, তখন্ এ ন্ কী বস্তু আয়ে, যা মতা ার মন্কি মপ্রে হয়ব?   

মহ গ্ায়ফল (অলস) বযমি! তুম  সালাত বজজন্কারী অবস্থাে  ৃতুযর  ুয়খা ুমখ 

হওোর পূয়বজই মফয়র আস তুম  মতা ার ‘রব’-এর কায়ে। 
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সালায়তর প্রমত অবজ্ঞা প্রদর্জন্কারী মহ তুম !  

* সালায়তর  হান্ ফযীলতস ূহ জান্ার পর তুম  কী করয়ব? 

* আর  ুসল্লীগ্য়ণর (সালাত আদােকারী বযমিবয়গ্জর) পুরস্কারগুয়লা মদখার পর 

তুম  কী করয়ব? 

* আর সালাত চয়পোকারী বযমিবয়গ্জর র্ামস্তগুয়লা সম্পয়কজ জান্ার পর তুম  কী 

করয়ব? 

* সালায়তর প্রমত চয়পো ও তা বজজন্ করার কাজমি মক তুম  এখন্ও অবযাহত 

রাখয়ব? 

* এখন্ও মক তুম  অমবরতভায়ব সালাত আদাে ন্া কয়র ঘুম য়ে থাকয়ব এবং 

মন্মদজি স য়ে তা আদাে ন্া কয়র তায়ক মবলমিত করয়ত থাকয়ব?  

মহ ভাই আ ার! চ্তর অমভপ্রাে বা সংকল্প মকাথাে? র্মির্ালী মসিান্ত 

মকাথাে? জান্নাত পাওোর জন্য চয়দযাগ্ বা তৎপরতা মকাথাে? (সালায়তর) 

স েগুয়লার বযাপায়র যত্নবান্ হওোর মবষেমি মকাথাে? আয়গ্ আয়গ্ সালায়তর 

জা া‘আয়ত হামযর হওোর মবষেমি মকাথাে? 
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সালায়তর মেয়ত্র  ানু্য়ষর  ান্ ও স্তরস ূহ: 

ই া  ইবনু্ল কাইয়েয  রহ. বয়লন্, তা‘আলা বয়লন্: “সালায়তর আদায়ের 

মেয়ত্র  ানু্য়ষর মেণী বা স্তর হয়লা পাাঁিমি:  

১. প্রথ  স্তয়রর  ানু্ষ হয়লা স্বীে ন্াফয়সর ওপর অয়ন্ক মবমর্ যুলু কারী, আর 

মস এ ন্ বযমি, ময সালায়তর অযু, স ে, মবমযমবযান্ ও রুকন্স ূয়হর মেয়ত্র 

ক  গুরুত্ব প্রদান্ কয়র বা ক মত কয়র। 

২. ময বযমি সালায়তর স ে, মবমযমবযান্, বামহযক রুকন্স ূহ ও অযুর বযাপায়র 

যত্নবান্; মকন্তু মস অসওোসার স ে স্বীে ন্াফসয়ক মন্েন্ত্রণ করার মিিা-প্রয়িিার 

মবষেমিয়ক চয়পো কয়র; ফয়ল মস মবমভন্ন ‘অসওোসা’ (কু ন্ত্রণা) ও মিন্তার 

মপেয়ন্ মলয়গ্ যাে। 

৩.  ময বযমি সালায়তর স ে, মবমযমবযান্ ও রুকন্স ূয়হর বযাপায়র যত্নবান্ 

এবং যাবতীে ‘অসওোসা’ (কু ন্ত্রণা) ও বায়জ মিন্তা প্রমতয়রায করার বযাপায়র 

স্বীে ন্াফয়সর সায়থ লড়াই কয়র, মস বযমি মতা তার র্ত্রুর (র্েতায়ন্র) সায়থ 

যুয়ি বযস্ত হয়ে যাে, যায়ত মস তার সালাতয়ক িুমর কয়র মন্য়ত ন্া পায়র। ফয়ল 

মস সালাত ও মজহায়দর  য়যযই থায়ক। 

৪. এ ন্ বযমি, যখন্ মতমন্ সালাত আদায়ের জন্য দাাঁমড়য়ে যান্, তখন্ মতমন্ 

তার হক ও রুকন্স ূহ এবং তার যাবতীে মবমযমবযান্ পমরপূণজভায়ব আদাে 

কয়রন্ এবং তার হৃদে  ন্য়ক তার (সালায়তর) মবমযমবযান্ ও হকস ূয়হর যত্ন 

ও সংরেয়ণর জন্য মন্য়োমজত কয়রন্, যায়ত তার মকায়ন্া মকেু মতমন্ ন্ি ন্া 

কয়রন্; এ ন্মক তার যাবতীে মিন্তা-মিতন্া মন্য়োমজত থায়ক যথাযথভায়ব 

পমরপূণজতা সহকায়র সালাত আদায়ের প্রমত। তার  ন্ সালায়তর মবষেমি মন্য়ে 
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বযস্ত থায়ক এবং তার  াযযয়  ডুয়ব থায়ক তার ‘রব’ আল্লাহ তাবারাকা ওো 

তা‘আলার ইবাদাত-বয়ন্দগ্ীর  য়যয।   

৫. এ ন্ বযমি, যখন্ মতমন্ সালাত আদায়ের জন্য দাাঁমড়য়ে যান্, তখন্ মতমন্ 

তার চয়েয়র্য অনু্রূপভায়ব তথা পূয়বজাি িতুথজ স্তয়রর  ুসল্লীর  ত কয়র দাাঁমড়য়ে 

যান্; মকন্তু এিা সয়ত্ত্বও মতমন্ তার  ন্য়ক যয়র তার  হান্ প্রমতপালয়কর স ায়ন্ 

এ ন্ভায়ব সাঁয়প মদয়েয়েন্, মতমন্ মযন্ তার হৃদে মদয়ে তাাঁর মদয়ক তামকয়ে 

আয়েন্, তাাঁয়ক ভে করয়েন্, তাাঁর ভায়লাবাসা ও  হয়ত্বর আবহ মদয়ে মন্য়জয়ক 

পমরপূণজ কয়র মন্য়েয়েন্,  য়ন্ হে মযন্ মতমন্ তাাঁয়ক মদখয়ত পায়েন্ এবং 

প্রতযে করয়েন্, আর এ তাবস্থাে ঐসব অসওোসা ও কু ন্ত্রণা মবলুপ্ত ও মবলীন্ 

হয়ে যাে এবং তার ও তার রব-এর  যযকার সকল পদজা চয়ি যাে; সুতরাং 

সালায়তর  য়যয তার ও অয়ন্যর  যযকার এ অবস্থামি আস ান্ ও য ীয়ন্র 

 যযকার সকল মকেুর মিয়ে অয়ন্ক মবমর্ চত্ত  ও  হান্, আর তার সালায়তর 

 যযকার এ অবস্থামি তায়ক তার  হান্ রবয়ক মন্য়ে এ ন্ভায়ব বযস্ত রায়খ, যার 

ফয়ল তাাঁয়ক মন্য়ে তার মিাখ র্ীতল হে, আন্য়ন্দ আত্মরহারা হয়ে চয়ি। 

সুতরাং প্রথ  মেণী: র্ামস্তর  ুয়খা ুমখ হয়ব, 

মিতীে মেণী: মহসায়বর  ুয়খা ুমখ হয়ব,  

তৃতীে মেণী: ে া পাওোর চপযুি,   

িতুর্জ মেণী: সাওোব পায়ব এবং  

পঞ্চ  মেণী: তার ‘রব’-এর কন্কিয অজজয়ন্ সে  হয়ব। কারণ, মস এ ন্ 

ভাগ্যবান্ বযমির অন্তভুজি হয়ব, যার জন্য সালায়ত তার িেু র্ীতল করয়ণর 

বযবস্থা করা হয়েয়ে। সুতরাং দুমন্োয়ত ময বযমির িেু র্ীতল হয়ব তার 
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সালায়তর  াযযয় , আমখরায়ত মস বযমির িেু র্ীতল হয়ব তার  হান্ রব-এর 

কন্কিয হামসয়লর  াযযয়  এবং দুমন্োয়তও তার িেু র্ীতল হয়ব তাাঁয়ক মন্য়ে; 

আর ময বযমির িেু র্ীতল হয়লা আল্লাহয়ক মপয়ে, তার মিাখ মতা তাাঁয়ক মন্য়ে 

পুরাপুমরভায়বই র্ীতল ও পমরতৃপ্ত হয়লা, আর ময বযমির িেু র্ীতল হেমন্ 

আল্লাহ তা‘আলার  াযযয় , দুমন্োয়ত আফয়সাস ও দুঃখ করয়ত করয়ত তার 

জীবন্ িুকরা িুকরা হয়ে যায়ব।” 

মপ্রে ভাই আ ার! এ হয়লা সালায়তর আদায়ের মেয়ত্র  ানু্য়ষর মেমণ বা স্তর 

মবন্যাস। সুতরাং তুম  মকান্ মেমণ বা স্তয়রর  য়যয আে? তুম  মন্য়জই একিু 

মহসাব কয়র ন্াও এবং সালায়তর  ান্দয়ণ্ড তা একিু ওজন্ কয়র ন্াও। কারণ, 

সালায়তর  ান্দণ্ড ভুল করয়ব ন্া! 

মহ আ ার ভাই! এ গ্াফলমত ও অযঃপতন্ই মক মতা ার মর্ষ পমরণমত? এ 

অবয়হলা আর চয়পো কত মদন্ িলয়ব? সুতরাং মতা ার অ য়ন্ায়যামগ্তা ও 

অবয়হলার মবষেমি তুয়ল যরা হয়েয়ে। আর মতা ায়ক সতকজকারীর বুয়কর  য়যয 

মতা ায়ক ডাকা হয়ে, তুম  মক প্রস্তুত হয়ব ন্া? মতা ার পমরকল্পন্া ও পমরিালন্ 

ন্ীমত খুবই  ন্দ।      

মহ আ ার ভাই!  ুোমিন্ মতা ায়ক আর কত কাল যয়র ডাকয়ব, আর তুম  

থাকয়ব ঘুম য়ে? অতঃপর যখন্ তুম  সালায়তর মদয়ক আস, তখন্ মতা ার মদহ 

থায়ক হামজর, আর  ন্ থায়ক চদাসীন্! তুম  মতা ার মন্য়জয়ক বল, তুম  মক 

সালাত আদাে করে!! ন্ামক স ায়লািকয়দরয়ক মদখাে?   

  

সালায়তর মবষেমিয়ক যথায়যাগ্য সম্মান্ মদওো 
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মন্য়নাি মবষেগুয়লার  াযযয়  সালায়তর মবষেমিয়ক যথায়যাগ্য সম্মান্ মদওোর 

কাজমি সম্ভব হয়ে চিয়ব- 

প্রথ ত: সালায়তর স ে ও মবমযমবযান্গুয়লার বযাপায়র যত্নবান্ হওো। 

মিতীেত: তার ফরয, ওোমজব ও পমরপূণজতার মবষেগুয়লা অনু্সন্ধ্ান্ করা। 

তৃতীেত: সালাত আবর্যক হওোর সায়থ সায়থ তা আদায়ে দ্রুত এমগ্য়ে যাওো। 

িতুথজত: তার মকায়ন্া ‘হক’ েুয়ি মগ্য়ল সায়থ সায়থ দুঃখ প্রকার্ ও আফয়সাস 

করা। 

* ঐ বযমির  য়তা, ময বযমি সালায়তর জা া‘আত ন্া পাওোর কারয়ণ দুঃমখত 

ও বযমথত হে, অথি মস জায়ন্ ময, যমদও তার পে মথয়ক একাকী আদাে করা 

সালাত গ্রহণ করা হয়ব; কারণ, মস সাতার্ গুণ সাওোব পাওোর সুয়যাগ্ মথয়ক 

বমঞ্চত হয়েয়ে।  

* আর অনু্রূপভায়ব মস দুঃমখত হে, যখন্ তার মথয়ক সালায়তর প্রথ  ওোি 

েুয়ি যাে, ময স েমি আল্লাহ তা‘আলার সন্তুমি অজজয়ন্র চপলে হয়ত পায়র, 

অথবা তার মথয়ক প্রথ  কাতায়র র্াম ল হওোর সুয়যাগ্মি হাতোড়া হয়ে যাে, 

ময প্রথ  কাতায়র র্াম ল হওোর ফযীলত সম্পয়কজ যমদ বান্দা জান্য়ত পারত, 

তাহয়ল মস প্রমতয়যামগ্তাে মলপ্ত হত এবং প্রয়োজয়ন্ লিারীর সুয়যাগ্ মন্ত। 

* অনু্রূপভায়ব মস দুঃমখত হে, যখন্ সালায়তর  যযকার ভে ম মেত মবন্ে 

(খুশু‘) এবং তায়ত আল্লাহ তা‘আলার সা য়ন্ হৃদে  য়ন্র চপমস্থমতর (হুদুরুল 

ক্বলয়বর) মবষেমি েুয়ি যাে, যা সালায়তর প্রাণ ও সারাংর্ বয়ল গ্ণয। সুতরাং 

ভে ম মেত মবন্ে (খুশু‘) ও হৃদে  য়ন্র চপমস্থমতর (হুদুরুল ক্বলব) বযতীত 
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আদাে করা সালাত  ৃত মদয়হর  য়তা, যায়ত মকায়ন্া প্রাণ মন্ই, আর এ জন্য 

বান্দার পে মথয়ক আল্লাহ তা‘আলা তা (সালাত) গ্রহণ করয়বন্ ন্া এবং তার 

জন্য তায়ক সাওোব মদয়বন্ ন্া, যমদও দুমন্োর মবমযমবযান্গুয়লার মেয়ত্র মকায়ন্া 

মকায়ন্া ফরয মবষে মথয়ক তায়ক অবযাহমত মদওো হে। কারণ, বান্দা তার 

সালাত মথয়ক শুযু ততিুকু চপকার হামসল করয়ত সে  হয়ব, তার মথয়ক 

যতিুকু মস অনু্যাবন্ করয়ত মপয়রয়ে, ময ন্মি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ 

ওোসাল্লা  বয়লয়েন্:  

اَلةَ،» تَِب َما و  إِنَّ الأَعبأَد َْل َصِّلِّ الصَّ َها،  ك  َها، َخ  س  س  د  َها، س  ب ع  ن َها، س  َها، ث م  ع  َها، ت سأ ََل  إاِلَّ ع ِّشأ 
َها ف  َها، ث ل ث َها، نِصأ ب ع   .«ر 

“বান্দা সালাত আদাে কয়র এবং তার জন্য সালাত মথয়ক সাওোব বরাে হে 

তার এক-দর্ াংর্, এক-ন্ব াংর্, এক-অি াংর্, এক-সপ্ত াংর্, এক-ষষ্ঠাংর্, 

এক-পঞ্চ াংর্, এক-িতুথজাংর্, এক-তৃতীোংর্ ও তার অয়যজক।”27  

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওোসাল্লা  আরও বয়লন্:  

َت ِِف َصاَلتَِك » مأ وَدِّع   ،إَِذا ق   .«فََصلِّ َصاَلةَ م 

“যখন্ তুম  মতা ার সালায়ত দণ্ডাে ান্ হয়ব, তখন্ তুম  এ ন্ভায়ব সালাত 

আদাে কর, যা হয়ব মবদােী বযমির মর্ষ সালায়তর  য়তা।”28 

 াকবুল বা গ্রহণয়যাগ্য সালাত 

                                                           
27 আহ াদ ও আবূ দাচদ। আর আলবান্ী হাদীসমিয়ক ‘হাসান্’ বয়লয়েন্।  
28 আহ াদ ও ইবনু্  াজাহ। আর আলবান্ী হাদীসমিয়ক সহীহ বয়লয়েন্।  
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মহ মপ্রে ভাই আ ার! মন্য়ন আয়লামিত এগুয়লা হয়লা এ ন্ মকেু ন্সীহত ও 

চপয়দর্, যা র্রী‘আয়তর দৃমিভমঙ্গর আয়লায়ক সালায়তর যত্ন ও আদায়ের 

বযাপায়র সহয়যামগ্তা করয়ব এবং মযগুয়লা সালাতয়ক গ্রহণয়যাগ্য  ায়ন্ চন্নীত 

করয়ব ও তার মথয়ক ফােদা অজজয়ন্র মবষেমি মন্মিত করয়ব।  

১. সালায়তর জন্য মতা ার অযুয়ক সুন্দর কর: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ 

ওোসাল্লা  বয়লন্:  

وَءه   َما» ِسن  و ض   َفي حأ
 
أ ِلم  َيتَوَضَّ سأ ِ  ،ِمنأ م  َعتنَيأ وم  َفي َصَّلِّ َركأ ِهِه ، ث مَّ َيق  ِبل  َعلَيأِهَما بَِقلأِبِه َووَجأ قأ م 

َنَّة    .«إاِلَّ وََجبَتأ ََل  اْلأ

“ময মকায়ন্া  ুসমল  বযমি অযু করয়ব এবং তার অযুয়ক সন্দরভায়ব সম্পন্ন 

করয়ব, অতঃপর দাাঁমড়য়ে যায়ব এবং দুই রাকাত সালাত আদাে করয়ব তার 

প্রমত তার হৃদে- ন্ ও মিহারায়ক মন্য়বমদত কয়র, মস বযমির জন্য জান্নাত 

ওোমজব (আবর্যক) হয়ে যায়ব।”29
 

২. অযু করা অবস্থাে মতা ার ঘর মথয়ক  াসমজয়দর চয়েয়র্য মবর হও: মকন্ন্া, 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওোসাল্লা  বয়লয়েন্:  

ت وَبة  َمنأ » ًرا إََِل َصاَلة  َمكأ تََطهِّ ِرمِ  ،َخَرَج ِمنأ بَيأِتِه م  حأ أم  َاجِّ ال ِر احلأ جأ
َ
ه  َكأ ر  جأ

َ
 .«فَأ

“ময বযমি পমবত্র অবস্থাে তার ঘর মথয়ক ফরয সালাত আদায়ের চয়েয়র্য মবর 

হে, তার জন্য ইহরা  অবস্থাে হাজ পালন্কারীর সাওোয়বর  য়তা সাওোয়বর 

বযবস্থা থাকয়ব।”30 

                                                           
29 সহীহ  ুসমল , হাদীস ন্ং ৫৭৬ 
30 আহ াদ ও আবূ দাচদ। আর আলবান্ী হাদীসমিয়ক ‘হাসান্’ বয়লয়েন্।  
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৩. প্রথ  ওোয়ি সালাত আদায়ের জন্য আগ্রহী হও: মকন্ন্া, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওোসাল্লা  বয়লয়েন্: “স ে  য়তা সালাত আদাে করা 

সয়বজাত্ত  আ ল।”31 

৪. জা া‘আয়ত সালাত আদায়ের বযাপায়র আগ্রহী হও: মকন্ন্া, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওোসাল্লা  বয়লয়েন্:  

  .«اْلماعة تفضل صالة الفذ بسبع وعِّشين درجة صالة»

“জা া‘োয়ত আদােকৃত সালায়তর ফযীলত একাকী আদােকৃত সালায়তর মিয়ে 

সাতার্ গুণ মবমর্।”32
 

৫. প্রথ  তাকবীর তথা তাকবীয়র তাহরী াে র্াম ল হওোর জন্য আগ্রহী হও। 

মকন্ন্া, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওোসাল্লা  বয়লয়েন্:  

وََل  أن»
ِبَْيةَ اْلأ  رِك  اتلَّكأ ًما ِِف مَجَاَعة  ي دأ َبِعنَي يَوأ رأ

َ
ِ أ ِتبَتأ ََل  بََراَءتَانِ  ،َمنأ َصَّلَّ ّلِِلَّ بََراَءة  ِمنأ  :ك 

 .«َوَبَراَءة  ِمنأ انلَِّفاقِ ، انلَّارِ 

আল্লাহর চয়েয়র্য িমল্লর্ মদন্ প্রথ  তাকবীয়রর সায়থ জা া‘আয়ত সালাত আদাে 

করয়ব, তার জন্য সুমন্মিতভায়ব দু’মি  ুমির বযবস্থা করা হয়ব: একমি হয়লা 

জাহান্না  মথয়ক  ুমি, আর অপরমি হয়লা মন্ফাকী িমরয়ত্রর কলঙ্ক মথয়ক 

 ুমি।”33 

                                                           
31 সহীহ বুখারী ও  ুসমল ।  
32 সহীহ বুখারী, হাদীস ন্ং ৬১৯; সহীহ  ুসমল , হাদীস ন্ং ১৫০৯ 
33 আহ াদ ও মতরম যী। আর আলবান্ী হাদীসমিয়ক সহীহ বয়লয়েন্।  
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৬. পায়ে মহাঁয়ি  সমজয়দ যাওোর জন্য আগ্রহী হও। মকন্ন্া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইমহ ওোসাল্লা  বয়লয়েন্:  

اِئنَي » أَمشَّ أ ال َم الأِقيَاَمةِ بَِّشِّ أَمَساِجِد بِانلُّوِر اتلَّامِّ يَوأ لَِم إََِل ال  .«ِِف الظُّ

“যারা অন্ধ্কায়র পায়ে মহাঁয়ি  সমজয়দ আসা-যাওো কয়র, তায়দরয়ক মকো য়তর 

মদয়ন্ পমরপূণজ নূ্র (আয়লা) প্রামপ্তর সুসংবাদ মদয়ে দাও।”34 

৭. মতা ার  ন্য়ক সালায়তর  য়যয চপমস্থত রাখ: ইবনু্ল কামেয  রহ. বয়লন্: 

“বান্দা তখন্ই শুযু তায়ক মন্য়জয়ক সালায়তর  য়যয চপমস্থত রাখয়ত এবং তায়ত 

তার ‘রব’ আল্লাহ তা‘আলার সায়থ মন্য়জয়ক মন্য়োমজত রাখয়ত সে  হয়ব, 

যখন্ মস তার প্রবৃমত্ত ও আয়বগ্য়ক বর্ীভূত করয়ব, ন্তুবা অন্তরয়ক প্রবৃমত্ত 

বর্ীভূত কয়র মফলয়ব, আয়বগ্ তায়ক দখল কয়র মন্য়ব এবং র্েতান্ তার  য়যয 

প্রমতমষ্ঠত হওোর  ত আসন্ মপয়ে যায়ব। ফয়ল মস কীভায়ব (সালায়তর  য়যয) 

অসওোসা ও মিন্তাভাবন্া  ুি থাকয়ব।”   

৮. তুম  মতা ার  ন্য়ক আল্লাহর ঘয়রর সায়থ সমৃ্পি কয়র ন্াও এবং 

 সমজয়দর মদয়ক মবমর্ মবমর্ পদমিহ্ন এাঁয়ক দাও। আর এক সালাত আদাে 

করার পর আয়রক সালায়তর অয়পোে থাক। কারণ, ন্বী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ 

ওোসাল্লা  সাত জয়ন্র একজন্ বয়ল চয়ল্লখ কয়রয়েন্, যায়দরয়ক আল্লাহ 

তা‘আলা তাাঁর োোে োো মদয়বন্, ময মদন্ তাাঁর োো বযতীত আর মকায়ন্া োো 

থাকয়ব ন্া; মতমন্ বয়লন্:  

َعلَّق  » ل  قَلأب ه  م  أَمَساِجدِ بِ َورَج   .«ال

                                                           
34 আবূ দাচদ ও মতরম যী। আর আলবান্ী হাদীসমিয়ক সহীহ বয়লয়েন্।  
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“আর এ ন্ বযমি, যার অন্তর  সমজয়দর সায়থ মলয়গ্ থায়ক...।”35  

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওোসাল্লা  আরও বয়লন্: 

ََطايَا» و اّلِلَّ  بِِه اْلأ مأ ىلَعَ َما َيمأح  د لُّك 
َ
الَ أ

َ
رََجاِت  , أ َفع  بِِه ادلَّ . قَاَل : قَال وا  « ؟َوَيرأ ِ وَل اّلِلَّ  :بَََّل يَا رَس 
أَمََكرِهِ  » وِء ىلَعَ ال أو ض  بَاغ  ال م   إِسأ اَلةِ فََذِلك  َد الصَّ اَلةِ َبعأ أَمَساِجِد َوانأِتَظار  الصَّ ة  اْلأ َطا إََِل ال َ َوَكثأ

َباط    .«الرِّ

“আম  মক মতা ায়দরয়ক এ ন্ (কায়জর) কথা বলব ন্া, যার িারা আল্লাহ 

তা‘আলা পাপরামর্ দূর কয়র মদয়বন্ এবং  যজাদা চাঁিু কয়র মদয়বন্? সাহাবীগ্ণ 

বলয়লন্: হযাাঁ, অবর্যই, মহ আল্লাহর রাসূল! তখন্ মতমন্ বলয়লন্, তা হয়লা: 

অসুমবযা ও কি সয়ত্ত্বও পমরপূণজভায়ব অযু করা,  সমজয়দ আসার জন্য মবমর্ 

মবমর্ পদিারণা এবং এক সালায়তর পর অন্য সালায়তর জন্য অয়পো করা। 

আর মজয়ন্ রাখ, এমিই হয়লা মরবাত তথা মন্য়জয়ক আিয়ক রাখা।”36
 

৯. সালায়তর মবমযমবযান্গুয়লা মর্য়খ ন্াও: তুম  মজয়ন্ ন্াও কীভায়ব ন্বী 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওোসাল্লা  সালায়তর বযাপায়র মদক মন্য়দজর্ন্া মদয়েয়েন্ এবং 

এ জন্য ইবনু্ল কাইয়েয  রহ.-এর ‘যাদুল  া‘আদ’-এর  য়তা মকেু চপকারী বই 

পুস্তয়কর সহয়যামগ্তা ন্াও।   

১০. ফরয সালায়তর সায়থ সংমশ্লি আয়গ্-পয়রর সুন্নাত সালাতগুয়লার বযাপায়র 

আগ্রহী হও এবং তা ঘয়রর  য়যয আদায়ের জন্য যত্নবান্ হও। কারণ, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওোসাল্লা  বয়লয়েন্:  

 .«فضل صالة الرجل ِف بيته ىلع صالته حيث يراه انلاس كفضل املكتوبة ىلع انلافلة»
                                                           
35 বুখারী, হাদীস ন্ং ১৩৫৭; সহীহ  ুসমল , হাদীস ন্ং ২৪২৭ 
36 সহীহ  ুসমল , হাদীস ন্ং ৬১০ 
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“মযখায়ন্ বযমির সালাত আদায়ের মবষেমি (ফরয সালাত বযতীত) জন্গ্ণ 

মদখয়ত পাে মসখায়ন্ তার আদােকৃত সালায়তর চপর তার ঘয়রর  য়যয 

আদােকৃত সালাত  যজাদা ও মেষ্ঠত্ব মত ন্, ন্ফল সালায়তর ওপর ফরয 

সালায়তর  যজাদা ময ন্।”37 

১১. এ ন্ভায়ব দীঘজ রাত মজয়গ্ থাকা মথয়ক সাবযান্ থাকয়ব, যা সালাতয়ক 

হাতোড়া করা এবং তা আদাে ন্া কয়র ঘুম য়ে থাকার মদয়ক মন্য়ে যায়ব। 

১২. মবমর্ মবমর্ খাওো, পান্ করা, ঘু ায়ন্া, হাসাহামস ও জন্গ্য়ণর সায়থ আড্ডা 

 ারা মথয়ক সাবযান্ থাকয়ব। কারণ, তা সালাত আদায়ের মবষেমিয়ক জমিল ও 

কিকর কয়র মফলয়ব। 

১৩. ফজয়রর সালায়তর জন্য এ ন্ বযমির সাহাযয িাও, মযমন্ মিমলয়ফায়ন্র 

 াযযয়  অথবা ঘয়রর কমলং মবয়লর  াযযয়  মতা ায়ক জামগ্য়ে মদয়বন্, আর ঘমড় 

বা ম াবাইয়ল সালায়তর স ে অনু্সায়র এলা জ বা সতকজ সংয়কত মদয়ে রাখ। 

১৪. একই  সমজয়দ সব স ে ফজয়রর সালাত আদাে কর, যায়ত তুম  যখন্ 

মকায়ন্া স ে অনু্পমস্থত থাক, তখন্  াসমজয়দর  ুসল্লীগ্ণ মতা ার বযাপায়র 

মজজ্ঞাসা করয়ত পায়র। 

১৫. মযসব আোত তুম  (সালায়তর  য়যয) পাি কর অথবা ই া  মযসব আোত 

মতলাওোত কয়র, তুম  মসসব আোত মন্য়ে মিন্তা-গ্য়বষণা কর এবং হৃদে মদয়ে 

তার অথজস ূয়হর  য়যয মবিরণ বা পমরভ্র ণ কর।  

                                                           
37 ত্ববারান্ী। আর আলবান্ী হাদীসমিয়ক ‘হাসান্’ বয়লয়েন্।  
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১৬. পূবজবতজী সৎ বযমিবগ্জ কতৃজক সালায়তর যয়ত্নর বযাপায়র তাাঁয়দর চ্ মিন্তার 

ইমতহাস ও তথযস ূহ অযযেন্ কর। কারণ, তা মতা ায়ক তাাঁয়দর অনু্সরয়ণর 

মদয়ক আহ্বান্ করয়ব। 

১৭. সালায়তর  য়যয প্রয়বর্ করার পূয়বজ মতা ার  য়ন্র  য়যয আল্লাহর  হত্ব ও 

মেষ্ঠয়ত্বর কথা স্মরণ কর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইমহ ওোসাল্লা  বয়লয়েন্:  

 .«فلينظر كيف يناجيه ،إنما ينايج ربهف ،قام يصِّلإن أحدكم إذا »

“মতা ায়দর মকচ যখন্ সালাত আদায়ের চয়েয়র্য দণ্ডাে ান্ হে, তখন্ মস তার 

‘রব’-এর সায়থ িুয়প িুয়প কথা বয়ল। অতএব, মস মযন্ লেয রায়খ কীভায়ব মস 

তাাঁর সায়থ িুয়প িুয়প কথা বলয়ব।”38
 

১৮. সালাত আদাে করার পর র্রী‘আতসম্মত মদা‘আ ও মযমকরস ূহ পাি 

করার বযাপায়র আগ্রহী হও এবং তা পাি করার পূয়বজ  সমজদ মথয়ক মবর 

হওোর প্রমতয়যামগ্তাে ম য়ত চিয়ব ন্া। 

আল্লাহ তা‘আলা আ ায়দরয়ক এবং মতা ায়দরয়ক সালায়তর বযাপায়র যত্নবান্ ও 

মবন্েী বান্দাগ্য়ণর অন্তভুজি করুন্ এবং তায়দর অন্তভুজি করুন্, যারা যুয়গ্ যুয়গ্ 

সালায়তর িারা চপকৃত হয়েয়েন্। 

আর আ ায়দর মর্ষ ধ্বমন্ হচক ‘সকল প্রর্ংসা সৃমিকুয়লর রব আল্লাহর জন্য 

মন্য়বমদত।’  

স াপ্ত 

                                                           
38 হায়ক , আর আলবান্ী হাদীসমিয়ক ‘সহীহ’ বয়লয়েন্।  
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