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সূচীপত্র 
 

ক্র রশতরানাম পৃষ্ঠা 
১ শাইখ সাতলহ ফাওযান রলরখে উপস্থাপনা  
২ সাংকলতকর ভূরমকা  
৩ অনুবাদতকর আরয  
৪ সালাে পররেযাতের রবধান  
৫ সালাে পররেযােকারীর ফােওয়ার রভরিতে করেপয় রবধান   
৬ সালাতের ইহকালীন ও পরকালীন করেপয় উপকাররো, 

ফলাফল ও ফযীলে 
 

৭ প্রতেযতক রক উপতরাক্ত ফযীলে ও উপকাররো অর্জন করতব?  
৮ র্ামা‘আতে সালাে আদাতয়র রবধান?  
৯ ফর্র সালাে  
১০ সালাতফ সাতলহীন েথা সৎ পূবজসূরীতদর র্ামা‘আতের 

সালাে আদায় ও োকবীতর োহরীমায় শারমল হওয়ার প্ররে 
সদা সতচষ্ট থাকার বাস্তব নমুনা 

 

১১ সালাতে সালাতফ সাতলহীতনর রবনয় ও নম্রোর করেপয় 
বাস্তব রচত্র 

 

১২ উপসাংহার  
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উপস্থাপনা 
 

আলহামদুরলল্লাহ, আরম সালাতের ফযীলে, সালাতের 
রহফাযে এবাং স্বেচ্ছায় সালাে পররেযােকারী বা রবনা 
ওর্তর সালাে রনধজাররে সমতয়র পতর আদায়কারীর 
রবধান সাংবরলে পুরস্তকারি সম্পতকজ অবরহে হতয়রি এবাং 
উক্ত রবষতয় পুরস্তকারিতক উপযুক্ত স্বপতয়রি। োই এর 
বযাপক প্রচার ও প্রকাশ হওয়া উরচৎ বতল মতন করর এবাং 
আশা করর আল্লাহ এর মাধযতম পাঠকতদরতক উপকৃে 
করতবন। 

দুরূদ ও সালাম বরষজে হউক আমাতদর নবী মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাতমর ওপর এবাং োাঁর 
পররবারবেজ ও সাহাবীেতের ওপর। 

শাইখ সাতলহ আল ফাওযান 
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সাংকলতকর ভূরমকা 
 وررش من باهلل ونعوذ ونستغفره ونستعينه حنمد هلل احلمد إن

 لليض ومن هل مضل فال اهلل يهد من أعمانلا سيئات ومن أنفسنا
 صىل ورسوهل عبده حممدا   وأن اهلل إال هلإ ال أن وأشهد هل هادي فال
 :وبعد! وسلم عليه اهلل

সালাে কাতলমা শাহাদতের েীকৃরের পরই ইসলাতমর 
সবতচতয় গুরুত্বপূেজ রভরি। আর সালাতে 
অলসোকারীতদর মতধয স্বেরেতভদ রতয়তি, োতদর মতধয 
স্বকউ এমন স্বয স্বস কখনও সালাে আদায় কতর না, এরি 
হতলা কুফুরী। োতদর মতধয স্বকউ সালাতের বযাপাতর 
অলসোকারী। বাস্ততব োতদর আরধকযই আরম স্বদখলাম 
অথচ সালাে হতলা ইসলাতমর বৃহিম রনদশজন ও প্রেীক। 
আবার এমনও স্বলাক আতি স্বয, এক ওয়াক্ত সালাে পতে 
স্বো অনয ওয়াক্ত স্বিতে স্বদয়, এর রবধানও প্রথম স্বেরের 
মতো। োতদর মতধয স্বকউ র্ামা‘আতে সালাে আদাতয় 
অলসো কতর। স্বকউ স্বো ফর্র সালাতের র্ামা‘আতে 
অলসো কতর, এগুতলা বে ধরতের ত্রুরি এবাং অবতহলা। 
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এ র্নয আরম এ কু্ষদ্র বইখারন রলখার প্রয়াস চারলতয়রি 
এবাং বইরি সাংরক্ষপ্ত করার স্বচষ্টা কতররি, োই িীকা রিপ্পরন 
সাংতযার্ন স্বথতক রবরে হতয় হাদীস উতল্লখ কতর সাতথ 
সাতথই মূল হাদীস গ্রতের উদৃ্ধরে স্বপশ কতররি, স্বযন 
পাঠতকর সুরবধা হয় এবাং র্নসাধারতের সহর্লভয হয় 
আর এরিই হতলা পুরস্তকারি রচনার প্রকৃে উতেশয। আরম 
পুরস্তকারির মতধয যা ভুল-ত্রুরি রতয়তি ো সাংতশাধন ও 
এর রনভজরতযােযোর র্নয ো মাননীয় ড. শাইখ সাতলহ 
ইবন ফাওযান আল-ফাওযাতনর রনকি স্বপশ করর। রেরন 
আমার এই আতবদন গ্রহে কতরন। আরম োাঁর কৃেজ্ঞো 
প্রকাশ কররি। আল্লাহ স্বযন োতক উিম প্ররেদান স্বদন 
এবাং োর জ্ঞাতনর মাধযতম র্নসাধারেতক উপকৃে 
কতরন। 

দুরূদ ও সালাম বরষজে হউক আমাতদর নবী মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাতমর ওপর এবাং োাঁর 
পররবারবেজ ও সাহাবীেতের ওপর। 
স্বলখক: 
আবু্দল্লাহ ইবন সা‘দ আল ফাতলহ 
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অনুবাদতকর আরয 

প্রশাংসা মাত্রই র্েেসমূতহর রব মহান আল্লাহর র্নয, 
যার প্রদি োওফীতক “সালাতের গুরুত্ব ও ফযীলে” 
নামক রবতশষ গুরুত্বপূেজ পুরস্তকারি বাাংলা ভাষা-ভাষী 
মুসরলমতদর স্বখদমতে স্বপশ করার প্রয়াস স্বপতয়রি। 
অেঃপর োাঁর নবীর প্ররে দুরূদ ও সালাম বরষজে হউক 
রযরন সালােতক কারফর ও মুসরলতমর মতধয পাথজকয 
রনেজয়কারী সাবযস্ত কতরতিন। 

সম্মারনে পাঠক! স্বলখক োর পুরস্তকারিতে কুরআন ও 
হাদীতসর আতলাতক সালাতের গুরুত্ব ও ফযীলে বেজনাসহ 
স্পষ্টভাতব ফুরিতয় েুতলতিন স্বয, স্ববনামাযী কারফর; রকন্তু 
পররোতপর রবষয় হতলা বেজমান মুসরলম সমার্ এ 
সম্পতকজ অসতচেন। অতনতক মতন কতরন স্বয, এই রবধান 
সালাে অেীকারকারীর র্নয। রকন্তু এ ধারো সরঠক নয়। 
স্বকননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম সালাে 
বযেীে অনয স্বকাতনা ইবাদে পররেযােকারীতক কারফর 
সাবযস্ত কতরন রন। আর শুধু সালাে স্বকন? স্বয স্বকাতনা 
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ইবাদে অেীকার করতলও কারফর হতয় যাতব। অেএব 
এতক্ষতত্র কুরআন ও হাদীতসর আতলাতক সালাে 
পররেযােকারীই কারফর। আল্লাহ আমাতদরতক দীতনর 
সরঠক বুঝ দান কতর যথাযথ আমল করার োওফীক 
রদন। আমীন! 

মুহাম্মাদ আবু্দর রব আফ্ফান 
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সালাে পররেযাতের রবধান 

কাতলমার সাক্ষয স্বদওয়ার পর সালােই ইসলাতমর 
অরধকের গুরুত্ব ও োরেদপূেজ  রুকন বা স্তম্ভ এবাং 
ইসলাতমর সবতচতয় বে আনুষ্ঠারনকো, প্রেীক ও উিম 
ইবাদে। এ র্তনযই আল্লাহ ো‘আলা সালােতক ঈমান 
নাতম অরভরহে কতরতিন। স্বযমন োাঁর বােী: 

يعَ  ٱّلَله  ََكنَ  َوَما﴿ هضي م   ِلي  [٣٤١: ابلقرة] ﴾إييَمََٰنكه

“আল্লাহ এরূপ নন স্বয, স্বোমাতদর ঈমান (সালাে)-স্বক 
নষ্ট কতর রদতবন।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াে: ১৪৩] 

রবেে শরী‘আেসমূতহর মধয স্বথতকও স্বকাতনা শরী‘আে 
সালােরবহীন রিল না। আল্লাহ ো‘আলা ইবরাহীম 
আলাইরহস সালাম সম্পতকজ বতলন, 

ي ﴿ َعل ني  َرب  قييمَ  ٱج  ةي  مه يَيتي  َومين ٱلَصلَوَٰ  [ ٤٤: ابراهيم] ﴾ذهر 

“স্বহ আমার রব! আমাতক সালাে প্ররেষ্ঠাকারী কর এবাং 
আমার বাংশধরতদর মতধয স্বথতকও।” [সূরা ইবরাহীম, 
আয়াে: ৪০] 



 

 

 
 8  

এবাং ঈসা আলাইরহস সালাম সম্পতকজ বতলন, 

َصَٰني ﴿  و 
َ
ةي  َوأ يٱلَصلَوَٰ ةي  ب ته  َما َوٱلَزَكوَٰ  [١٣: مريم] ﴾َحي ّٗا دهم 

“এবাং রেরন আমাতক রনতদজশ রদতয়তিন যেরদন র্ীরবে 
থারক েেরদন সালাে ও যাকাে আদায় করতে।” [সূরা 
মারইয়াম, আয়াে: ৩১] 

এবাং ইসমাঈল আলাইরহস সালাম সম্পতকজ বতলন, 

ره  َوََكنَ ﴿ مه
 
ۥ يَأ لَهه ه 

َ
ةي  أ ةيَوٱلَزَكوَٰ يٱلَصلَوَٰ يهۦي عيندَ  َوََكنَ  ب ا َرب  ي ّٗ  ﴾ ٥٥ َمر ضي

 [ ٥٥: مريم]

“স্বস োর পররর্নবেজতক সালাে ও যাকাতের রনতদজশ রদে 
এবাং স্বস রিল োর রতবর সততাষভার্ন।” [সূরা 
মারইয়াম, আয়াে: ৫৫] 

যাবেীয় ফরয রবষয় রর্বরাঈল আলাইরহস সালাম 
মারফে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাতমর ওপর 
ফরয হতয়তি, রকন্তু সালাতের র্নয োাঁতক আল্লাহর রনকতি 
রনতয় যাওয়া হতয়তি, স্বযখাতন আল্লাহ ো‘আলা োাঁর সাতথ 
কথতপাকথন কতরন এবাং োাঁর প্ররে (পঞ্চাশ) ৫০ ওয়াক্ত 
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সালাে ফরয কতরন। অেঃপর ো স্বথতক করমতয় ৫ 
ওয়াক্ত বাকী রাখা হয় যার স্বনকী ৫০ ওয়াতক্তরই সমান। 
আল্লাহরই সকল প্রশাংসা ও অনুগ্রহ।  

সালাে ইসলাম এবাং কুফুরীর মতধয পাথজকয রনেজয়কারী। 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বতলতিন: 

 «الصالة ترك الكفر أو الرشك وبني الرجل بني»

“মানুষ এবাং রশকজ কুফুরীর মতধয পাথজকয সালাে স্বিতে 
স্বদওয়া”। (সহীহ মুসরলম) 

রেরন আতরা বতলন, 

 «كفر فقد تركها فمن الصالة وبينهم بيننا اذلي العهد»

“আমাতদর ও োতদর (কারফরতদর) মতধয স্বয পাথজকয ো 
হতলা সালাে। অেএব, স্বয সালাে স্বিতে রদল স্বস কুফুরী 
করল।” (আবু দাউদ, নাসাঈ, রেররমযী, ইবন মার্াহ) 

প্রখযাে োতবঈ শাকীক ইবন আবু্দল্লাহ আল-উকাইলী 
বতলন, “সাহাবাতয় রকরাম সালাে বযেীে অনয স্বকাতনা 
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আমল স্বিতে স্বদওয়াতক কুফুরী মতন করতেন না।” (সুনান 
রেররমযী) 

উমার রারদয়াল্লাহু আনহু বতলন, “স্বয বযরক্ত সালাে স্বিতে 
রদল ইসলাতম োর স্বকাতনা অাংশ স্বনই।”  

উরল্লরখে ও অনযানয দলীলসমূহ সালাে পররেযােকারী বে 
কুফুরীর অতভুজক্ত হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাে; যরদও স্বস 
পররেযােকারী বযরক্ত সালাে ফরয হওয়াতক অেীকার না 
কতর। আর এ মে স্বপাষে কতরন ঈমাম আহমদ রহ. 
এবাং রেরন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাতমর 
রনতনাক্ত হাদীস স্বথতক দলীল গ্রহে কতরন: 

 منه تفقدون ما وآخر األمانة دينكم من تفقدون ما أول»
 «الصالة

“সবজপ্রথম স্বোমরা স্বোমাতদর দীতনর যা হারাতব োহতলা 
আমানে এবাং সবজতশষ দীতনর যা হারাতব োহতলা 
সালাে”। (বাইহাকী হাদীসরিতক োর শু‘আবুল ঈমাতন 
বেজনা কতরন) 
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ইমাম আহমদ রহ. বতলন, “সুেরাাং ইসলাম স্বথতক চতল 
যাওয়া সবজতশষ বস্তু যখন সালাে েখন স্বয বস্তুর স্বশষ 
চতল যায় স্বস বস্তু সমূ্পেজ রনঃতশষ হতয় যায়। এ র্নয 
আপনাতদর দীতনর সবজতশষ অাংশ (সালাে)-স্বক 
যথাযথভাতব আাঁকতে ধরুন, আল্লাহ আপনাতদর ওপর 
রহমে বষজে করুন।” (ইমাম আহমতদর রকোবুস 
সালাে) 

বেজমান যুতে আমাতদর রবরশষ্ট ওলামাতয় স্বকরাম সালাে 
পররেযােকারীর বযাপাতর কুফুরীর ফােওয়া রদতয়তিন, 
আর োতদর শীতষজ রতয়তিন, মাননীয় (সাতবক) মুফেী 
শাইখ আবু্দল আযীয ইবন আবু্দল্লাহ ইবন বায ও আল্লামা 
মুহাম্মাদ ইবন উসাইমীন রহ.। 
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সালাে পররেযােকারীর ফােওয়ার রভরিতে করেপয় 
রবধান আতরাপ হয় 

(ক) সালাে পররেযােকারীর ইহকালীন রবধান:  সালাে 
আদায়কারী মুসরলম নারীর সাতথ স্ববনামাযীর রবতয় স্বদওয়া 
নার্াতয়য। োর অরভভাবকত্ব রবলুপ্ত, োর র্বাহকৃে 
স্বোশে খাওয়া নার্াতয়য, স্বস োর স্বকাতনা আত্মীতয়র 
সম্পরির অাংশ পাতব না। স্বেমরন োর আত্মীয়েেও োর 
স্বথতক স্বকাতনা অাংতশর অরধকারী হতব না, মারা স্বেতল োর 
র্ানাযা আদায় করা যাতব না, োর ক্ষমা ও করুোর র্নয 
স্বদা‘আ করা যাতব না, মুসরলমতদর কবরস্থাতন দাফন করা 
হতব না এবাং স্বস দীনী ভাই রহতসতব েেয হতব না, বরাং 
োর স্বথতক রবমুখ হওয়া ও োর সাতথ ভ্রােৃত্ব বন্ধন রিন্ন 
করা ওয়ারর্ব। (শাইখ মুহাম্মাদ ইবন উসাইমীতনর 
“সালাে পররেযােকারীর রবধান” নামক ররসালা স্বথতক 
সাংকরলে) 
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(খ) সালাে পররেযােকারীর পরকালীন রবধান: 

(১) স্ববনামাযীতক কবতর শারস্ত স্বদওয়া হতব, স্বযমন সহীহ 
বুখারীতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাতমর এক 
েতের বেজনায় রতয়তি: “রেরন রচৎ অবস্থায় শারয়ে এক 
বযরক্তর রনকি আসতলন, এমোবস্থায় একরি পাথর হাতে 
দাাঁরেতয় রতয়তি অনয একর্ন, অেঃপর স্বস উক্ত পাথর 
রদতয় োর (শারয়ে বযরক্তর) মাথায় আঘাে করতি, যার 
ফতল োর মাথা চূেজ-রবচূেজ হতয় যাতচ্ছ, পাথররি রিিতক 
দূতর চতল যাতচ্ছ, পুনরায় স্বস স্বদৌতে রেতয় পাথররি রনতয় 
রফরা মাত্র উক্ত বযরক্তর মাথা পূতবজর নযায় রঠক হতয় 
যাতচ্ছ। পুনরায় ঐ বযরক্ত আপন স্থাতন রফতর োতক ঐ 
ভাতবই (শারস্ত) রদতচ্ছ স্বযভাতব প্রথমবার রদতয়রিল। নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম যখন ঐ বযরক্তর বযাপাতর 
রর্জ্ঞাসা কতরন েখন দুই রফররশো োাঁতক অবরহে 
কতরন স্বয, এতো ঐ বযরক্ত স্বয কুরআন পেে, রকন্তু োর 
প্ররে আমল করে না এবাং ফরয সালাে স্বিতে ঘুমাে। 
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আমার রপ্রয় ভাই! স্বদখুন কে বে শারস্ত, শুধু এই র্নয 
স্বয স্ববনামাযী ফরয সালােতক মাথায় বে স্ববাঝা মতন 
করে, োই মাথায় পাথর স্বমতর স্বমতর শারস্ত স্বদওয়া হতচ্ছ, 
আল্লাহ আমাতদরতক এ স্বথতক রক্ষা করুন। 

(২) রকয়ামতের রদন কারফর সরদার কারূন, রফর‘আউন, 
হামান ও উবাই ইবন খালতফর সাতথ স্ববনামাযীর হাশর 
হতব। স্বযমন, হাদীতস এতসতি: 

 مل ومن القيامة، يوم وجناة وبرهانا   نورا   هل اكنت عليها حافظ من»
 القيامة يوم جناة وال برهانا   وال نورا   هل تكن لم عليها حيافظ
 «خلف   بن وأيب وهامان وفرعون قارون مع وحرش

“স্বয বযরক্ত সালাতের রহফাযে করতলা, সালাে োর র্নয 
রকয়ামতের রদন স্বর্যারে, প্রমাে ও নার্াতের উসীলা হতব, 
আর স্বয সালাতের রহফাযে করতলা না, োর র্নয সালাে 
রকয়ামতের রদন স্বর্যারে, প্রমাে ও নার্াতের উসীলা হতব 
না এবাং কারূন, রফর‘আউন, হামান এবাং উবাই ইবন 
খালতফর সাতথ োর হাশর হতব।” (মুসনাতদ ইমাম 
আহমদ) 
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ইমাম আহমদ রহ. এ হাদীসতক সালাে পররেযােকারীর 
কুফুরীর বযাপাতর দলীল রহতসতব গ্রহে কতরতিন। স্বকননা 
বে বে কারফরতদর সাতথ স্ববনামাযীর হাশর হওয়ার র্নয 
োর কুফুরী সাবযস্ত হওয়া চাই। ইবনুল কাইতয়যম রহ. 
বতলন, “এই চার র্নতক রবতশষভাতব এ র্নয উতল্লখ করা 
হতয়তি স্বয, োরা কারফরতদর স্বনো। 

(৩) স্ববনামাযী র্াহান্নাতম যাতব, স্বযমন আল্লাহ ো‘আলা 
বতলন, 

م   َما﴿ هوا   ٤٢ َسَقرَ  في  َسلََككه ييَ  مينَ  نَكه  لَم   قَال َصل  : املدثر] ﴾٤٣ ٱل مه
٤١  ،٤٤  ] 

“স্বোমাতদরতক রকতস সাকার (র্াহান্নাম)-এ রনতক্ষপ 
কতরতি? োরা বলতব আমরা  সালাে আদায়কারীতদর 
অতভুজক্ত রিলাম না।” [সূরা আল-মুোসরসর, আয়াে: ৪২-
৪৩] 

(৪) স্ববনামাযী েীয় পররবার এবাং ধন-সম্পদ নষ্ট কতর 
স্বদওয়ার স্বচতয়ও অরধক ক্ষরেগ্রস্ত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বতলন, 
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 «وماهل أهله وتر كأنما العرص صالة تفوته اذلي»

“স্বয বযরক্তর আসর সালাে িুতি স্বেল, োর স্বযন পররবার 
ও ধন সম্পদ নষ্ট হতয় স্বেল।” (সহীহ মুসরলম) 

অেএব, স্বয সমস্ত সালাে স্বিতে স্বদয় োর রক অবস্থা 
হতব? 

(৫) স্ববনামাযীতক রকয়ামতের রদন র্াহান্নাতমর এক খাতল 
রনতক্ষপ করা হতব। স্বযমন, আল্লাহ ো‘আলা বতলন, 

هيم   مين   فََخلََف ﴿ دي وا   َخل ف   َبع  َضاعه
َ
ةَ  أ وا   ٱلَصلَوَٰ  ٱلَشَهَوَٰتي   َوٱَتَبعه

نَ  فََسو َف   [  ٥٥: مريم] ﴾ ٥٩ َغيًّا يَل َقو 

“োতদর পতর আসতলা অপদাথজ পরবেজীেে, োরা সালাে 
নষ্ট করল ও প্রবৃরির অনুসরে করল। সুেরাাং োরা 
অরচতরই “োইয়া” প্রেযক্ষ করতব।” [সূরা মারইয়াম, 
আয়াে: ৫৯] 

আপরন রক র্াতনন “োইয়া” কী? োইয়া হতলা, 
র্াহান্নাতমর একরি নদীর েলতদশ, যার েভীরো অতনক, 
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স্বযখাতন রতয়তি রক্ত ও পুাঁতর্র রনকৃষ্টেম আোদ। 
(োফসীর ইবন কাসীর) 

োইয়ার উক্ত োফসীর আবু্দল্লাহ্ ইবন মাসউদ স্বথতক 
বরেজে হতয়তি, স্বযমন ইবনুল কাইতয়যম রহ. রকোবুস 
সালাতে উতল্লখ কতরতিন। 
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সালাতের ইহকালীন ও পরকালীন করেপয় উপকাররো, 
ফলাফল ও ফযীলে 

রপ্রয় পাঠক! দুরনয়া ও আরখরাতে পরকাতল সালাতের 
অতনক উপকাররো রতয়তি, রনতন সাংতক্ষতপ করেপয় 
উতল্লখ করা হতলা: 

১। সালাে রহফাযে বা সাংরক্ষেকারীর র্নয আল্লাহর 
প্ররেশ্রুরে হতলা স্বয, রেরন োতক র্ান্নাে দান করতবন: 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বতলতিন: “আল্লাহ 
বান্দার ওপর পাাঁচ ওয়াক্ত সালাে ফরয কতরতিন, স্বয ো 
রহফাযে করল োর র্নয আল্লাহর প্ররেশ্রুরে হতলা স্বয, 
োতক র্ান্নাতে প্রতবশ করাতবন...।” (আবু দাউদ, নাসাঈ, 
রেররমযী, ইবন মার্াহ) 

২। স্বয বযরক্ত সালাতের রহফাযে করল োর র্নয সালাে 
স্বর্যারে ও প্রমাে হতব: অথজাৎ সালাে োর ঈমাতনর দলীল 
হতব এবাং রকয়ামতের রদন র্াহান্নাম স্বথতক পররত্রাতের 
কারে হতব। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 
বতলতিন: “স্বয সালাতের রহফাযে করল সালাে োর র্নয 
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স্বর্যারে, প্রমাে ও রকয়ামতের রদন মুরক্তর কারে হতব।” 
(ইতোপূতবজ পূেজ হাদীসরি বরেজে হতয়তি) 

৩। সালাে বান্দা ও োর প্ররেপালতকর মতধয সম্পকজ 
েোর মাধযম: আল্লাহ ো‘আলা বতলন, 

ََتيب َوۤۡدُجۡسٱ﴿  [٣٥: العلق] ﴾َوٱق 

“আর সার্দাহ কর ও (আমার) রনকিবেজী হও।” [সূরা 
আল-‘আলাক, আয়াে: ১৯] 

অথজাৎ আল্লাহর উতেতশয সালাে আদায় কর এবাং সমস্ত 
সৎ কাতর্র মাধযতম োাঁর ননকিয লাভ কর, আর সৎ 
কাতর্র মতধয আল্লাহর র্নয সার্দাহ হতচ্ছ সবতচতয় বে। 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বতলতিন: “বান্দা েীয় 
রতবর সবতচতয় রনকিবেজী হয় সার্দাহ অবস্থায়। 
অেএব, স্বোমরা সার্দায় স্ববরশ-তবরশ স্বদা‘আ কর।” 
(সহীহ মুসরলম ও নাসাঈ) 

রপ্রয় পাঠক! স্বদখুন সালােই হতচ্ছ আপনার ও আল্লাহর 
মাতঝ সম্পকজ েোর সবতচতয় বে মাধযম। অেএব, 
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আপরন যরদ চান েতব আল্লাহর উতেতশয (সালাতের 
মাধযতম) স্ববরশ-তবরশ সার্দাহ ও রুকুর মাধযতম এ সম্পকজ 
বৃরদ্ধ করুন। এ র্নযই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 
সালাতে স্ববরশ-তবরশ স্বদা‘আ করার ওসীয়ে কতরতিন। 

৪। সালাে গুনাহ ও মন্দ কাতর্র কাফ্ফারা: নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বতলতিন: “স্বয স্বকাতনা 
মুসরলম বযরক্ত সালাতের ওয়াক্ত স্বপল আর সালাতের র্নয 
উিমরূতপ অযু করল যথাযথ খুশু-খুযু রনতয় সালাে 
আদায় করল, রঠকমে রুকু করল। এ সালাে োর রবেে 
গুনাতহর কাফ্ফারা হতব যেক্ষে পযজত স্বস কবীরা গুনাতহ 
রলপ্ত না হতব। আর এই ফযীলে সব সমতয়র র্নয।” 
(সহীহ মুসরলম) 

রপ্রয় পাঠক! উক্ত হাদীতসর স্বশষ অাংতশর রদতক লক্ষয 
করুন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম রক বতলতিন: 
“যেক্ষে পযজত কবীরা গুনাতহ রলপ্ত না হতব” স্বকননা 
কবীরা গুনাহ খাাঁরি ও আতররক োওবা বযেীে মাফ হতব 
না।  
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৫। সালাে সতবজািম আমতলর অতভুজক্ত: আবু্দল্লাহ ইবন 
মাসউদ রারদয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লামতক রর্জ্ঞাসা কতরন: সতবজািম আমল স্বকানরি? 
রেরন বতলন, “সময়মে সালাে আদায় করা”। আবু্দল্লাহ্ 
ইবন মাসউদ বতলন, োরপর স্বকানরি? রেরন বতলন, 
“রপো-মাোর সাতথ সৎ বযবহার করা”। আবু্দল্লাহ ইবন 
মাসউদ বতলন, আরম বললাম: োরপর কী? রেরন 
বলতলন: “আল্লাহর রাস্তায় রর্হাদ করা।” (সহীহ বুখারী 
ও সহীহ মুসরলম) 

৬। সালাতের মতধয রতয়তি ইহকালীন ও পরকালীন 
আরত্মক প্রশারত-আরাম এবাং চকু্ষ শীেলো: আল্লাহ 
বতলন, 

َل ﴿
َ
ري  أ

ك  يذي َمئين   ٱّلَلي  ب لهوبه  َتط   [٤٢: الرعد] ﴾ٱل قه

“স্বর্তন রাখ! আল্লাহর রযরকতরই আত্মা প্রশাত হয়।” [সূরা 
আর-রা‘দ, আয়াে: ২৮] 
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আর সমূ্পেজ সালােই আল্লাহর রযরকর বরাং সালাে 
আল্লাহর রযরকর প্ররেষ্ঠার র্নযই প্রবেজন করা হতয়তি। 
আল্লাহ ো‘আলা বতলন,  

قيمي ﴿
َ
ةَ  َوأ ريي   ٱلَصلَوَٰ

يك   [٣٤: طه] ﴾ِلي

“আমার রযরকতরর (স্মরতের) র্নয সালাে প্ররেষ্ঠা কর।” 
[সূরা ত্বাহা, আয়াে: ১৪] 

এ র্নযই মুসরলমেে সালাতের মতধয অর্জন কতর সুখ-
শারত ও আরাম। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 
রবলাল রারদয়াল্লাহু আনহুতক বতলন, “উতঠা রবলাল এবাং 
আমাতদরতক সালাতের মাধযতম আরাম স্বপৌঁিাও।” 
(মুসনাতদ আহমদ) এবাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাম বতলন, “আমার চকু্ষ প্রশারত সালাতের মতধয 
রনরহে রতয়তি।” (সুনান নাসাঈ)  

পক্ষাততর সালাে পররেযােকারী হতলা আল্লাহর রযরকর 
(সালাে) রবমুখ, আর আল্লাহ ো‘আলা োাঁর রযরকর স্বথতক 
রবমুখতদর র্নয োর র্ীবন-যাপন সাংকুরচে করার ওয়াদা 
কতরতিন। রেরন বতলন, 
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َرَض  َوَمن  ﴿ ع 
َ
ريي َعن أ

هۥه َضنكّٗ  َمعييَشةّٗ  ََلهۥ فَإينَ  ذيك  ه  يَو مَ  َوََن ُشه
َمَٰ  ٱل قيَيََٰمةي ع 

َ
 [٣٤٤: طه] ﴾١٢٤ أ

“স্বয আমার স্মরতে রবমুখ থাকতব, অবশয োর র্ীবন-
যাপন হতব সাংকুরচে এবাং আরম োতক রকয়ামতের রদন 
অন্ধ অবস্থায় উরিে করব।” [সুরা ত্বাহা, আয়াে: ১২৪] 

এিা স্বকাতনা আশ্চতযজর রবষয় নয় স্বয, আমরা সাধারেে 
সালাতে অলসোকারীতদরতক স্বদখতে পাতবা স্বয, োরা 
আরত্মক অরস্থরো, স্নায়ুর চাপ ও নানা ধরতের মানরসক 
যন্ত্রনায় ভুতে। 

৭। সালাে মুসরলতমর ইহকাল ও পরকাতলর কার্ কতমজ 
সহায়ক: আল্লাহ ো‘আলা বতলন, 

َتعيينهوا  ﴿ ي  َوٱس  يٱلَصب  ي  ب ة  [٤٥: ابلقرة] ﴾َوٱلَصلَوَٰ

“স্বোমরা নধযজ ও সালাতের মাধযতম সাহাযয প্রাথজনা কর।” 
[সূরা আল-বাকারা, আয়াে: ৪৫] 

এ র্নয রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম যখন 
স্বকাতনা গুরুত্বপূেজ সমসযায় পরেে হতেন েখনই ভয় ও 
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ভীরের সতে দ্রুে সালাে পেতে স্বযতেন। হুযাইফা 
রারদয়াল্লাহু আনহু বতলন, “যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাম স্বকাতনা গুরুত্বপূেজ বযাপাতরর সমু্মখীন হতেন 
েখন সালাে আদায় করতেন।” (মুসনাতদ আহমদ) 
সাতবে রহ. বতলন, “নবীেে যখন স্বকাতনা বে কাতর্র 
সমু্মখীন হতেন সালাতের রদতক অগ্রসর হতেন।” 
(োফসীর ইবন কাসীর) 

কারে, সালােই হতলা বান্দা এবাং োর রতবর মতধয 
সম্পতকজর মাধযম, স্বযমন ইতোপূতবজ বেজনা করা হতয়তি। 
অেএব মুসরলম যখন স্বকাতনা কাতর্র মনস্থ করতব স্বস 
মরহমারিে আল্লাহর স্মরোপন্ন হতব যাাঁর হাতে রতয়তি সব 
রকিুর ক্ষমো, রযরন স্বকাতনা বযাপাতর বতলন হতয় যাও, 
আর ো হতয় যায়, রযরন আেজ অসহাতয়র আহ্বাতন সাো 
স্বদন এবাং রবপদ দূরীভূে কতরন। আল্লাহ ো‘আালা 
বতলন,  

َمن﴿
َ
ييبه  أ َطرَ  ُيه فه  َدََعهه  إيَذا ٱل مهض  شي و ءَ  َوَيك   [٢٤: انلمل] ﴾ٱلس 
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“নারক রেরন রযরন অসহাতয়র আহ্বাতন সাো স্বদন, যখন 
স্বস োাঁতক ডাতক এবাং রবপদ-আপদ দূরীভূে কতরন?” 
[সূরা আন-নামল, আয়াে: ৬২] 

সালাতে অবতহলাকারী যখন স্বকাতনা বে সমসযায় পরেে 
হয় এবাং রবপতদ আচ্ছন্ন হয় েখন স্বস কার স্মরোপন্ন 
হতব? স্বস স্বো আল্লাহ ো‘আলার সাতথ সম্পকজ রিন্ন 
কতরতি বা স্বস স্বো শুধু করঠন ও রবপতদর সময় সালাে 
আদায় কতর। অেএব, এ সালাে োর না স্বকাতনা 
উপকাতর আসতব, না আল্লাহর সাতথ োর সম্পকজ েতে 
েুলতব। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বতলন, “েুরম 
আল্লাহতক সুতখ-সাচ্ছতন্দ স্বচন, আল্লাহ স্বোমাতক রবপতদ-
আপতদ রচনতব।” (মুসনাদ আহমদ) 

অবশয স্বকউ যরদ করঠন রবপতদ-আপতদ আল্লাহর রনকি 
োওবা কতর এবাং সালাতের রহফাযতের দৃঢ় প্ররেজ্ঞা 
কতর, েতব আল্লাহ োওবাকারীর োওবা কবুল কতরন।  

৮। সালাতে রতয়তি ইহকাল ও পরকাতলর সফলো: 
আল্লাহ ো‘আলা বতলন, 
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ف لَحَ  قَد  ﴿
َ
مينهونَ  أ ؤ  م   ٱَِليينَ  ١ ٱل مه يهيم   في  هه عهونَ  َصََلت  ﴾٢ َخَٰشي

 [٤  ،٣: املؤمنون]

“অবশযই মুরমনেে সফলকাম হতয়তি, যারা রনতর্তদর 
সালাতে রবনয়-নম্র।” [সূরা আল-মুরমন, আয়াে: ১-২] 

আল্লাহ ো‘আলা আতরা বতলন, 

ف لَحَ  قَد  ﴿
َ
مَ  َوَذَكرَ  ١٤ تََزَّكَٰ  َمن أ يهۦي ٱس    ،٣٤: االعال] ﴾١٥ فََصَّلَٰ  َرب 

٣٥] 

“রনশ্চয় সাফলয লাভ করতব স্বয পরবত্রো অর্জন কতর, 
এবাং োর রতবর নাম স্মরে কতর ও সালাে আদায় 
কতর।” [সূরা আল-আ‘লা, আয়াে: ১৪-১৫] 

আয়াতে উরল্লরখে “ফালাহ” শব্দরি এমন বযাপক যার অথজ 
দুরনয়া ও আরখরাতের কলযাে বুঝায়। 

৯। সালাতের মতধয রতয়তি রুযীর প্রশস্তো: আল্লাহ 
ো‘আলা বতলন, 

ر  ﴿ مه
 
لََك  َوأ ه 

َ
ةي  أ يٱلَصلَوَٰ َطبي   ب ا   لهَك نَس   َل  َعلَي َها   َوٱص  زهقه  ََن نه  ريز قّٗ  َك  نَر 
َوىَٰ  َوٱل َعَٰقيَبةه  يلَتق   [٣١٤: طه] ﴾١٣٢ ل
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“এবাং স্বোমার পররবারবেজতক সালাতের আতদশ দাও আর 
োতে অরবচল থাক, আমরা স্বোমার রনকি স্বকাতনা রুযী 
চাই না, আমরাই স্বোমাতক রুযী স্বদই এবাং শুভ পররোম 
স্বো োকওয়াধারীতদর র্নয।” [সূরা ত্বাহা, আয়াে: ১৩২] 

ইবন কাসীর রহ. এই আয়াতের োফসীতর বতলন, 
“অথজাৎ যরদ সালাে প্ররেষ্ঠা কর এমনভাতব স্বোমার 
রনকি রুযী আসতব যার েুরম ধারোও করতে পারতব 
না।” 

১০। সালাে আত্মার যাকাে, পরবত্রো ও পররচ্ছন্নো: 
সালাে অনযায় ও অশ্লীলো স্বথতক বাাঁচার এক দুতভজদয 
দূেজ। আল্লাহ ো‘আলা বতলন, 

َ  َما   ٱت له ﴿ وحي
ه
قيمي  ٱل كيَتَٰبي  مينَ  إيَِل َك  أ

َ
ةَ   َوأ ةَ  إينَ  ٱلَصلَوَٰ  َتن َهَٰ  ٱلَصلَوَٰ

َشا ءي  َعني  نَكري  ٱل َفح   [٤٥: العنكبوت] ﴾َوٱل مه

“েুরম পাঠ কর রকোব স্বথতক যা স্বোমার প্ররে ওহী করা 
হতয়তি এবাং সালাে প্ররেষ্ঠা কর, সালাে অবশযই অশ্লীল 
ও মন্দ কার্ স্বথতক রবরে রাতখ।” [সূরা আল-
‘আনকাবূে, আয়াে: ৪৫] 
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অথজাৎ সালাে সাংরক্ষেকারী এবাং গুরুত্ব দানকারী রনতর্র 
মতধয োকওয়া ও আল্লাহভীরে অনুভব করতব এবাং স্বস 
অরেসত্বর অশ্লীল ও মন্দ আচরে স্বথতক রবরে থাকতব। 
এ র্নয রপো-মাোর র্রুরর কেজবয হতলা, োরা স্বযন 
সতানতদরতক বালযাবস্থাতেই সালাতের প্ররে আগ্রতহর পূেজ 
প্ররশক্ষে স্বদয়, োরা স্বযন মন্দ-অশ্লীলো ও খারাপ স্বনশায় 
আসক্ত না হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 
সতাতনর রপো-মাোতক এরই ওসীয়ে কতরন এবাং 
বতলন, “যখন স্বোমাতদর সতান সাে বিতরর হয় েখন 
োতদরতক সালাতের আতদশ কর এবাং যখন োরা দশ 
বিতর উপনীে হতব, েখন োতদরতক সালাতের র্নয 
(েযাে করতল) প্রহার কর এবাং োতদর রবিানা আলাদা 
কতর দাও”। (সুনান আবু দাউদ) 

১১। সালাে ইহকাল ও পরকাতল মুরমনতদর র্নয দৃঢ়ো 
ও রস্থরো আতন: অেএব, সালাে আদায়কারীর যখন সুখ 
আতস েখন স্বস কৃেজ্ঞো প্রকাশ কতর আর ো োর র্নয 
উিম এবাং যখন স্বকাতনা রবপদ স্বদখা স্বদয় েখন নধযজ 
ধারে কতর, স্বসিাও োর র্নয কলযােকর। রকন্তু 
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স্ববনামাযীর অবস্থা এর রবপরীে। উক্ত অবস্থায় স্বস হা-
হুোশ ও অরে কৃপেো শুরু কতর। আল্লাহ ো‘আলা 
বতলন, 

نَسَٰنَ  إينَ ﴿ ي
ليقَ  ٱۡل  وَعّٗ  ٱلَُش   َمَسهه  إيَذا ١٩ َهلهوًَع  خه  َمَسهه  ِإَوَذا ٢٠ َجزه

ه  َي  ييَ  إيَل  ٢١ َمنهوًَع  ٱۡل  َصل  م   ٱَِليينَ  ٢٢ ٱل مه َٰ  هه يهيم   ََعَ ونَ  َصََلت يمه ئ
 َدا 

 [  ٤١  ،٣٥: املعارج] ﴾٢٣

“মানুষ স্বো সৃরর্ে হতয়তি অরেশয় অরস্থররচি রূতপ। 

যখন রবপদ োতক স্পশজ কতর েখন স্বস হা-হুোশ কতর। 

আর যখন কলযাে োতক স্পশজ কতর, স্বস অরে কৃপে হয়। 

েতব  সালাে আদায়কারী বযেীে। যারা োতদর সালাতে 

সদা প্ররেরষ্ঠে।” [সূরা আল-মা‘আররর্, আয়াে: ১৯-২৩] 

১২। সালাে বান্দার র্নয ইহকাল ও পরকাতল রহফাযে 
ও রনরাপিামূলক: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 
বতলতিন:  
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ب حَ  َصىَل  َمن  » ، ِذَمةِ  ِف  َفُهوَ  الصُّ ِدهِ،عَ  ِف  اَّلَلَ  ُُت ِفُروا فَاَل  اَّلَلِ  َفَمن   ه 
ِههِ  ََعَ  انَلاِر، ِف  يَُكَبهُ  َحَّت  اَّلَلُ  َطلَبَهُ  َقتَلَهُ   «وَج 

স্বয বযরক্ত সকাতলর (ফর্তরর) সালাে আদায় করল স্বস 
আল্লাহর রর্ম্মায় (রনরাপিায়), স্বকউ স্বযন আল্লাহর এ 
রর্ম্মাদারী নষ্ট না কতর। স্বয স্বকউ োতক হেযা করতব, 
আল্লাহ োতক পাকোও করতবন এবাং োতক আল্লাহ 
োতক র্াহান্নাতম অতধামুতখ রনতক্ষপ করতবন।” (সহীহ 
মুসরলম) 

১৩। সালাে আদাতয়র ফতল আল্লাহ ো‘আলার ভালবাসা 
অর্জন হয়: আল্লাহ ো‘আলা বতলন, 

يب   َوٱّلَله ﴿ يريينَ  ُيه َطه   [٣٤٢: اتلوبة] ﴾ٱل مه

“আল্লাহ স্ববরশ স্ববরশ পরবত্রো অর্জনকারীতদরতক পিন্দ 
কতরন।” [সূরা আে-োওবাহ, আয়াে: ১০৮] 

আর সালাে আদায়কারী বযরক্ত পরবত্রো অর্জনকারীতদর 
অতভুজক্ত। স্বকননা পরবত্রো অর্জন করা সালাে শুদ্ধ 
হওয়ার র্নয একরি শেজ। 
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প্রশ্নঃ প্রতেযক  সালাে আদায়কারী রক উপতরাক্ত ফযীলে 
ও উপকাররো অর্জন করতব? 

উিরঃ রপ্রয় পাঠক! আল্লাহ ো‘আলার বােীর প্ররে লক্ষয 
করুন: 

ييَ  فََوي ل  ﴿ َصل  يل مه م   ٱَِليينَ  ٤ ل  يهيم   َعن هه ونَ  َصََلت  ﴾٥ َساهه
 [٥  ،٤: املاعون]

“সুেরাাং দুতভজাে (‘ওয়াইল’ র্াহান্নাতমর একরি স্থান) স্বসই 
সালাে আদায়কারীতদর যারা োতদর সালাে সম্পতকজ 
উদাসীন।” [সূরা আল-মাউন, আয়াে: ৪-৫] 

োফসীরকারকেে এই আয়াতের োফসীর কতরন স্বয, 
এই আয়াে দ্বারা ঐ সমস্ত স্বলাক বুঝায়, যারা সালােতক 
োর সময় স্বথতক রপরিতয় অসমতয় আদায় কতর। সা‘দ 
ইবন আবী ওয়াক্কাস স্বথতক বরেজে রেরন বতলন, আরম নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামতক  َم   ٱَِليين يهيم   َعن هه  َصََلت
ونَ   আয়ােরি সম্পতকজ রর্জ্ঞাসা করতল রেরন উির َساهه

স্বদন “এরা ঐ সমস্ত মানুষ যারা সালােতক োর (প্রকৃে) 
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সমতয় আদায় না কতর পতর আদায় কতর”। (োফসীর 
ইবন কাসীর) 

আল্লাহ ো‘আলা োতদরতক মুসল্লী (সালাে আদায়কারী) 
নাতম অরভরহে করা সতেও োতদরতক ওয়াইতলর 
হুরশয়ারী রদতয়তিন। স্বকননা োরা সালাে প্রকৃে সমতয়র 
পতর আদায় কতর। অেএব, সালােতক আপন ওয়াক্ত 
স্বথতক পতর আদায় করার র্নয আল্লাহ যাতদরতক 
ওয়াইতলর হুরশয়ারী রদতয়তিন, োরা কীভাতব উপতরাক্ত 
উপকাররো ও ফযীলতের অরধকারী হতব? 

সুেরাাং সালাতের র্নয রতয়তি রনধজাররে ওয়াক্ত। শর‘ঈ 
ওযর বযেীে রনধজাররে ওয়াক্ত নষ্ট করা যাতব না। স্বযমন, 
আল্লাহ ো‘আলা বতলন, 

ةَ  إينَ ﴿ مينييَ  ََعَ  ََكنَت   ٱلَصلَوَٰ ؤ  ا ٱل مه  [٣٤١: النساء] ﴾َمو قهوتّٗا كيَتَٰبّٗ

“রনধজাররে সমতয় সালাে আদায় করা মুরমনতদর র্নয 
অবশয কেজবয।” [সূরা আন-রনসা, আয়াে: ১০৩] 
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ইবন কাসীর রহ. োর োফসীর গ্রতে উতল্লখ কতরন: 
“ইবন আব্বাস “মাওকূোন” এর োফসীতর ফরয অথজ 
রনতয়তিন”। রেরন আতরা উতল্লখ কতরন: “হতর্র মতো 
সালাতেরও সময় রনধজাররে”। অেঃপর রেরন বেজনা 
কতরন: “ইবন মাসউদ রারদয়াল্লাহু আনহু বতলন, হতর্র 
মতো সালাতেরও একরি রনধজাররে সময় রতয়তি”। 

রপ্রয় পাঠক! (আপনার প্ররে আল্লাহ রহম করুন) 
সাহাবীেতের যুতের োফসীতরর ইমামতদর প্ররে লক্ষয 
করুন। ইবন মাসউদ ও ইবন আব্বাস রারদয়াল্লাহু 
আনহুমা কীভাতব হতর্র মতো সালাতেরও এক রনধজাররে 
সময় সাবযস্ত কতরতিন। আর স্বক আতি এমন স্বয হর্ 
রনধজাররে সমতয় আদায় না কতর ো অসমতয় আদায় 
করতব? সালাতেরও সময় এমরন রনধজাররে, স্বকাতনা শর‘ঈ 
ওযর বযেীে রনধজাররে সমতয় সালাে আদায় না করতল 
আল্লাহ কবুল করতবন না।  

সম্মারনে পাঠক! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাতমর 
বােীর প্ররে লক্ষয করুন: “স্বয বযরক্ত সালাতের রহফাযে 
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করল, সালাে োর র্নয রকয়ামতের রদন স্বর্যারে, দলীল-
প্রমাে ও নাযাতের উসীলা হতব। আর স্বয বযরক্ত সালাতের 
রহফাযে করল না, োর র্নয সালাে রকয়ামতের রদন 
স্বর্যারে, প্রমাে ও নাযাতের উসীলা হতব না, বরাং কারূন, 
রফরআউন, হামান এবাং উবাই ইবন খালাতফর সাতথ োর 
হাশর (পুনরুিান) হতব”। (মুসনাতদ আহমদ) 

আর স্বয বযরক্ত সালাে রঠক সমতয় আদায় করল না, স্বস 
সালাতের রহফাযেও করল না। 

অেএব, সালাে রনধজাররে সমতয় আদাতয় েৎপর স্বহান ও 
এর প্ররে গুরুত্ব রদন। সালাতের রনয়ম-কানূন রশখার 
প্ররেও স্বেমরন েৎপর হউন, স্বকননা নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বতলন, 

 «أصىل رأيتموين كما صلوا»

“স্বোমরা স্বসভাতব সালাে পে স্বযভাতব আমাতক সালাে 
পেতে স্বদখ।” (সহীহ বুখারী) 
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সহীহ বুখারী ও মুসরলতম রতয়তি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাম মসরর্তদ প্রতবশ করতলন। এমোবস্থায় এক 
বযরক্ত প্রতবশ করল ও সালাে আদায় করল োরপর নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাতমর রনকি এতস সালাম 
রদল। অেঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 
বতলন, রফতর যাও পুনরায় সালাে আদায় কর, স্বকননা 
েুরম সালােই আদায় কর রন। স্বস রেনবার একইভাতব 
আদায় করল।” নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম এই 
স্বলাকরির ওপর রবধান আতরাপ করতলন স্বয, স্বস সালােই 
আদায় কতর রন শুধু োর সালাতে রস্থরো না থাকার 
কারতে। আর এ র্নয নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 
োতক রশক্ষা রদতয় রদতলন সালাে কীভাতব আদায় করতে 
হয়।  

অেএব, আমরা পররতশতষ উপতরাক্ত আতলাচনার 
পররতপ্ররক্ষতে এ ফলাফতল স্বপৌঁিতে পারর স্বয, সালাে 
অবশযই যথাসমতয় আদায় করতে হতব এবাং ো নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাতমর সালাতেরই অনুরূপ 
হতে হতব। েতবই ইনশাআল্লাহ উক্ত সালাে গ্রহেতযােয 
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ও উপকারী হতব এবাং দুরনয়াতেও োর ফল প্রকারশে 
হতব। 

প্রশ্নঃ র্ামা‘আতে সালাে আদাতয়র রবধান কী? 

উিরঃ রপ্রয় পাঠক! লক্ষয করুন রনতন বরেজে ঘিনার প্ররে, 
ঘিনারি বেজনা কতরন ইমাম আহমদ রহ. োর রকোবুস 
সালাতে। যার মূল বেজনা রতয়তি সহীহ মুসরলতম। ইমাম 
আহমাদ বতলন, “আবু্দল্লাহ ইবন উতম্ম মাকেুম স্বথতক 
হাদীস বরেজে হতয়তি; স্বস বলল স্বহ আল্লাহর রাসূল, আরম 
একর্ন দৃরষ্ট শরক্তহীন, দুবজল শরীর এবাং বৃদ্ধ মানুষ, 
বােীও দূতর, মসরর্দ ও আমার মাতঝ স্বখরু্র োি এবাং 
খালও রতয়তি। অেএব, আরম বােীতেই সালাে আদায় 
করব এই অনুমরে রক রতয়তি?” নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাম োতক বলতলন: “েুরম রক আযান শুন?” স্বস 
বলল রর্ হযাাঁ, রেরন বলতলন: “েতব মসরর্তদ আসতে 
হতব।” 

ইমাম আহমদ উরল্লরখে হাদীস বেজনা স্বশতষ বতলন, “যরদ 
কাতরা র্নয সালাতের র্ামা‘আে স্বথতক রবরে থাকার 
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সুতযাে থাকতো েতব অবশযই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাম এ বৃদ্ধ, দুবজল শরীর, দৃরষ্ট শরক্তহীন, বােী দূতর 
অবরস্থে এবাং োর ও মসরর্তদর মাতঝ অতনক স্বখরু্র 
োি ও খাল রবদযমান বযরক্তরিতক অনুমরে রদতেন। (ইমাম 
আহমতদর উরক্ত এ পযজত) 

অেএব, এই স্পষ্ট সহীহ হাদীস র্ানার পর রক আর 
কাতরা র্নয সালাতের র্ামা‘আে স্বথতক রবরে থাকার 
স্বকাতনা সুতযাে রতয়তি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাম যরদ এ বযরক্তর ওযর গ্রহেও করতেন েবুও 
স্বকাতনা সুস্থ-সবল ও দৃরষ্ট শরক্তসম্পন্ন বযরক্তর র্নয 
র্ামা‘আে স্বথতক রবরে থাকার ওযর গ্রহেতযােয হতো 
না। স্বদখুন! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম কীভাতব 
োর ওযর প্রেযাখযান কতর োতক মসরর্তদর র্ামাতে 
শরীক হওয়ার রনতদজশ রদতলন, আর োাঁর রনতদজশ দ্বারা 
ওয়ারর্ব সাবযস্ত হয়।  

রদ্বেীয় দলীল: মসরর্তদ র্ামা‘আেবদ্ধভাতব সালাে 
আদায় ওয়ারর্ব হওয়ার রদ্বেীয় দলীল হতলা, নবী 
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সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাতমর বােীঃ “স্বয বযরক্ত আযান 
শুনল অেঃপর শর‘ঈ ওযর বযেীে মসরর্তদ উপরস্থে 
হতলা না োর সালাে হতব না।” (আবু দাউদ, রেররমযী, 
নাসাঈ, ইবন মার্াহ) 

ইবন আব্বাস রারদয়াল্লাহু আনহুতক রর্জ্ঞাসা করা 
হতয়রিল স্বয, শর‘ঈ ওযর কী? রেরন বতলন, ভয়-ভীরে 
অথবা অসুস্থো। 

েৃেীয় দলীল: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাতমর 
বােী:  শপথ ঐ সিার যার হাতে রতয়তি আমার প্রাে, 
আরম ইচ্ছা স্বপাষে কররি স্বয, কাঠ (জ্বালানী) একরত্রে 
করার আতদশ রদব এবাং এক বযরক্ততক আতদশ রদব স্বস 
স্বযন সালাতের ইমামেী কতর অেঃপর (তয মসরর্তদ 
আতস রন) আরম ঐ সমস্ত বযরক্ততদর রনকি রেতয় োতদর 
বােী-ঘর জ্বারলতয় স্বদই।” (সহীহ বুখারী ও মুসরলম) 

ইমাম আহমদ “রকোবুস সালাে”-এ বতলন, োতদর 
সালাে স্বথতক রবরে থাকা যরদ বে গুনাহ্ না হতো, েতব 
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নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম োতদর ঘর জ্বারলতয় 
স্বদওয়ার হুরশয়ারী রদতেন না। 

চেুথজ দলীল: ইবন মাসউদ রারদয়াল্লাহ আনহু স্বথতক 
বরেজে, রেরন বতলন, স্বয বযরক্ত চায় স্বয স্বস রকয়ামতের 
রদন আল্লাহ ো‘আলার সাতথ মুসরলম অবস্থায় সাক্ষাৎ 
কতর আনন্দ উপতভাে করতব, স্বস স্বযন সালােসমূতহর 
রহফাযে কতর স্বযখাতনই সালাতের আযান স্বদওয়া স্বহাক 
না স্বকন, রনশ্চয় আল্লাহ ো‘আলা স্বোমাতদর নবীর র্নয 
রহদায়াতের রবরধসম্মে পথ রনেজয় কতরতিন। আর 
সালােসমূহ ঐ রবরধসম্মে পতথরই অতভুজক্ত, স্বোমরা যরদ 
রনতর্তদর ঘতর-ঘতর সালাে পো শুরু কর স্বযমন, 
(র্ামা‘আে স্বথতক) রবরে এ বযরক্তরি রনতর্র ঘতর সালাে 
আদায় কতর থাতক, োহতল স্বোমরা স্বোমাতদর নবীর 
সুন্নােতক পররেযাে করতল, আর যরদ স্বোমাতদর নবীর 
সুন্নাে পররেযাে কর েতব অবশযই পথভ্রষ্ট হতব। আর 
আমরা স্বো আমাতদর যুতে স্বদখোম, সালাতের র্ামা‘আে 
স্বথতক মুনারফক বযরক্তই রবরে থাকে, যাতদর মুনাতফকী 
স্পষ্ট। (আমাতদর মাতঝ এমন) এক বযরক্তও রিল যাতক 
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দু’র্তনর উপর ভর কতর রনতয় এতস (সালাতের) কাোতর 
দাাঁে কররতয় স্বদওয়া হে। (সহীহ মুসরলম) 

ইবন মাসউতদর অনয এক বেজনায় রতয়তি- রেরন বতলন, 
“রনশ্চয় রাসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 
আমাতদরতক রহদায়াতের েরীকা রশরখতয় রদতয়তিন এবাং 
রহদায়াতের েরীকাসমূতহর অনযেম হতলা স্বয মসরর্তদ 
আযান স্বদওয়া হয় স্বসখাতনই সালাে আদায় করা।” 

রহবরুল উম্মাহ (উম্মাতের পরিে বযরক্ত) আবু্দল্লাহ ইবন 
মাসউদ রারদয়াল্লাহু আনহুর এই বােীর প্ররে লক্ষয করুন, 
যার মতধয রনতনাক্ত রবষয় ফুতি উতঠ: 

১। (ফরয) সালাে বােীতে আদায় করা হতলা সুন্নাে েথা 
রাসূতলর আদশজ পররহার করা। আর রাসূতলর আদশজ 
পররহার করা হতলা পথভ্রষ্টো। 

২। সাহাবাতয় রকরাম সালাতের র্ামা‘আে স্বথতক রবরে 
বযরক্ততদরতক সু-স্পষ্ট মুনারফক েেনা করতেন; যার 
মুনাতফকীতে স্বকাতনা সতন্দতহর অবকাশ স্বনই। 
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৩। সাহাবাতয় স্বকরাম রারদয়াল্লাহু আনহুতমর সালাতের 
র্ামা‘আতের প্ররে গুরুত্ব, এমন রক (োতদর মতধয) অসুস্থ 
বযরক্ত রযরন চলতে পাতরন না, োতকও দু’র্তনর উপর ভর 
রদতয় রনতয় আসা হতো।  

রপ্রয় দীনী ভাই! সালাে র্ামা‘আতের সাতথ আদায় 
ওয়ারর্ব হওয়ার বযাপাতর বরেজে এই সমস্ত স্পষ্ট প্রমাে-
পরি এবাং এিাোও অসাংখয দলীল প্রমাতের পর সালাে 
র্ামা‘আতের সাতথ আদাতয় রবরে বযরক্ততদর র্নয 
অলসো, প্রবৃরির অনুসরে এবাং শয়োতনর প্ররেবন্ধকো 
বযেীে আর স্বকাতনা ওযর-আপরি অবরশষ্ট থাতক না। 
আল্লাহ আমাতদরতক এ স্বথতক রক্ষা করুন। 

এ রবষয়রিতক রহবরুল উম্মাহ, কুরআতনর ভাষযকর 
আবু্দল্লাহ্ ইবন আব্বাস রারদয়াল্লাহু আনহুর ফােওয়ার 
মাধযতম স্বশষ করতে চাই যা রেররমযীতে প্রখযাে োতব‘ঈ 
মুর্ারহদ স্বথতক বরেজে হতয়তি। রেরন বতলন, ইবন 
আব্বাসতক এমন এক বযরক্ত সম্পতকজ রর্জ্ঞাসা করা হয়, 
স্বয রদতন সাওম রাতখ এবাং রারত্রতে ইবাদতে মগ্ন থাতক 
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রকন্তু রু্মু‘আ ও র্ামা‘আতের সালাতে উপরস্থে হয় না, 
রেরন বতলন, স্বস র্াহান্নামী।” 

অেএব, র্াহান্নামী হওয়ার স্বক্ষতত্র ঐ বযরক্তর কী হতব, স্বয 
বযরক্ত রারত্র র্ােরে কতর আল্লাহ কেৃজক হারাম রর্রনতস 
মি থাতক? স্বযমন রিরভ, রসররর্ (রভ রড ও, রডশ) ইেযারদ 
এবাং রদতন ফর্র ও অনযানয সালাে আদায় না কতর 
ঘুমায়? 

দীরন ভাই! এই বযাপাররি অেযত ভয়াবহ, সালাতের 
রবষয়রি অেযত গুরুের। স্বকননা সালােই হতচ্ছ র্ান্নাে 
নেুবা র্াহান্নাম। আল্লাহ আমাতদরতক র্াহান্নাম স্বথতক 
রক্ষা করুন।” 

ফর্র সালাে: 

অনযানয সালাে অতপক্ষা ফর্র সালাতের নবরশষ্টয ও 
গুরুত্ব স্ববরশ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বতলন, 
“এশা ও ফর্র সালাতে কী ফযীলে রতয়তি মানুষ যরদ 
ো র্ানে েতব উক্ত সালাতে হামাগুরে রদতয় হতলও 
উপরস্থে হে।” (সহীহ বুখারী ও মুসরলম) 
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নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম আতরা বতলন, “স্বয 
বযরক্ত এশার সালাে র্ামা‘আতে আদায় করল, স্বস স্বযন 
রারত্রর অধজাাংশ ইবাদতে রলপ্ত থাকল এবাং স্বয ফর্র 
সালাে র্ামা‘আতে আদায় করল স্বস স্বযন পূেজ রারত্র 
সালাে আদায় করল।” (সহীহ মুসরলম) এবাং রেরন 
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বতলন, “স্বয বযরক্ত ফর্তরর 
সালাে আদায় করল স্বস আল্লাহর রর্ম্মার অতভুজক্ত হল।” 
(সহীহ মুসরলম) 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম আতরা বতলন, 
“ফর্তরর (সুন্নাে) দু’রাকাে  সালাে দুরনয়া ও োর মতধয 
যা রকিু রতয়তি ো অতপক্ষা উিম।” (সহীহ মুসরলম) 

এই ফযীলে স্বো শুধু ফর্তরর দু’রাকাে সুন্নাতে োহতল 
ফর্তরর ফরয সালাতের ফযীলে কী হতে পাতর? রনশ্চয় 
সুন্নাতের স্বচতয় ফরতর্র সাওয়াব অতনক স্ববরশ ও উিম। 
এ সমস্ত হাদীস ফর্র সালাতের রবরাি প্ররেদান ও 
গুরুতত্বর দলীল। 



 

 

 
 44  

অেএব, রপ্রয় মুসরলম ভাই! ফর্র সালাতে অলসো কতর 
এে অরধক স্বনকী-সাওয়াব নষ্ট করতবন না বরাং ঐ সমস্ত 
মাধযম অবলম্বন করার স্বচষ্টা করুন যা আপনাতক আল্লাহর 
হুকুতম ফর্র সালাতের র্নয র্ারেতয় রদতব। 
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সালাতফ সাতলহীন বা সৎ পূবজসূরীতদর র্ামা‘আতের 
সালাে আদায় ও োকবীতর োহরীমায় শারমল হওয়ার 

প্ররে সতচষ্ট থাকার বাস্তব নমূনা: 

১। সা‘ঈদ ইবন মুসাইরয়যব রহ. স্বথতক বরেজে, রেরন 
বতলন, “চরল্লশ বির পযজত আমার সালাতের র্ামা‘আে 
িুতি রন।” 

২। আবু হাইয়যান োর রপো স্বথতক বেজনা কতরন, রেরন 
বতলন, রাবী‘ঈ ইবন খুসাইমতক পক্ষাঘাে (তরাে) অবস্থায় 
সালাতের র্নয (মসরর্তদ) রনতয় আসা হে, োতক বলা 
হতয়রিল স্বয, আপনার র্নয বােীতে সালাে আদাতয়র 
অনুমরে রতয়তি। রেরন বতলন আরম স্বো “হাইয়যা ‘আলাস 
সালাহ” শুনতে পাই, স্বোমাতদর যরদ সালাতে স্বপৌঁিার 
সমথজ থাতক, েতব হামাগুরে রদতয় হতলও সালাতে উপরস্থে 
হও।” 

৩। ইবরাহীম আে-োইমী রহ. বতলন, “যরদ স্বকাতনা 

বযরক্ততক সালাতের োকবীতর উলায় (প্রথম) অাংশ গ্রহতে 
অলসো করতে স্বদখ েতব োর স্বথতক রবমূখ হতয় যাও।” 
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৪। মুস‘আব বতলন, ‘আতমর মৃেুয যন্ত্রনায় কাের অবস্থায় 
মুয়ারিতনর আর্ান শুতন বতলন, আমার হাে ধর, 
(মসরর্তদ যাওয়ার র্নয) োতক বলা হতলা: আপরন স্বো 
অসুস্থ। রেরন বলতলন: আরম আল্লাহর রদতক 
আহ্বানকারীর আহ্বান শুনব আর স্বস আহ্বাতন সাো রদব 
না? স্বলাতকরা োর হাে ধতর মসরর্তদ রনতয় স্বেল। রেরন 
মােররব সালাতে ইমাতমর সাতথ স্বযাে রদতলন এবাং এক 
রাকাে সালাে আদায় করার পর মারা যান, আল্লাহ োর 
প্ররে রহম করুন। (এই বযরক্ত হতলন আতমর ইবন 
আবু্দল্লাহ্ ইবন যুবাইর ইবনুল ‘আওয়াম) 

৫। ওয়াকী‘ ইবন র্াররাহ বতলন, “আ‘মাতশর বয়স যখন 
প্রায় সির বির হতয়রিল েবুও োর (সালাতে) োকবীতর 
উলা িুতি রন।” 

৬। মুহাম্মাদ ইবন মুবারক বতলন, “সা‘ঈদ ইবন আবু্দল 
আযীতযর সালাতের র্ামা‘আে িুতি স্বেতল রেরন 
কাাঁদতেন।” 
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৭। োস্সান বতলন, আমার রনকি আমার ভ্রােুসু্পত্র রবশর 
বেজনা কতরন, রেরন বতলন, আরম আমার চাচা রবশর ইবন 
মানসুর বাসরীতক োকবীতর উলা িুতিতি স্বদরখ রন।” 
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সালাতে সালাতফ সাতলহীতনর রবনয় ও একাগ্রোর 
করেপয় বাস্তব রচত্র 

১। ‘আতমর আবতদ কাতয়স আম্বারীতক বলা হতলা: 
“আপরন রক সালাতে েীয় আত্মার সাতথ কথা বতলন? 
রেরন বতলন, হযাাঁ, আরম আমার আত্মা সাতথ আল্লাহর 
সমু্মখীন এবাং েীয় পররোম সম্পতকজ কথা বরল।” 

২। ‘আলী ইবন হুসাইন ইবন যাইনুল আতবদীন যখন 
সালাতে দাাঁোতেন োর কম্পন শুরু হতয় স্বযে। যখন এ 
রবষতয় োতক রর্জ্ঞাসা করা হতলা েখন রেরন বলতলন: 
“স্বোমরা রক র্ান না স্বয, আরম কার সমু্মতখ দিায়মান 
হই এবাং কতথাপকথন করর”? 

একবার োর বােীতে আগুন স্বলতে যায় আর রেরন েখন 
সার্দারে রিতলন। সার্দাহ স্বথতক রেরন যখন মাথা 
উঠান স্বস সময় আগুন রনতভ রেতয়রিল, এ বযাপাতর োতক 
বলা হতল রেরন বতলন, “আমাতক অনয আতরকরি আগুতন 
এই আগুন স্বথতক রবমুখ কতর স্বরতখরিল।” 
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৩। মুসরলম ইবন ইয়াসার আল বাসারী যখন সালাে 
আদায় করতেন মতন হতো স্বযন একরি কাঠ দাাঁোতনা 
আতি। এরদক স্বসরদক ঝুকতেন না এবাং যখন সালাে 
শুরু করতেন োর পররবারতক বলতেন: “স্বোমরা 
কথতপাকথন কর, স্বকননা আরম স্বোমাতদর কথা শুনতে 
পাই না।”  

৪। আ‘মাশ বতলন, “ইবরাহীম আে-োইমী যখন 
সার্দাহ করতেন মতন হতো রেরন স্বযন স্বকাতনা 
স্বদওয়াতলর অাংশ এবাং চেুই পাখী োাঁর রপতঠ বতস স্বযে।” 

৫। আহমদ ইবতন রসনান বতলন, “আরম ওয়াকী‘স্বক 
স্বদতখরি যখন রেরন সালাতে দাাঁোতেন সামানযেমও 
নোচো করতেন না এবাং উভয় পাতয় ভর না রদতয় শুধু 
এক পাতয় ভর কতর ঝুাঁতক স্বযতেন না।” 

৬। ইয়া‘কুব ইবন ইয়াযীদ বাসরীর একবার সালাতের 
অবস্থায় কাাঁধ স্বথতক চাদর চুরর হতয় যায় এবাং োতক 
এরপর রফররতয় স্বদওয়া হয়, রকন্তু সালাতে মগ্ন থাকার 
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র্নয রেরন ো অনুভবও করতে পাতরন রন। আল্লাহ োাঁর 
প্ররে রহমে অবেীেজ করুন। 

৭। মুহাম্মাদ ইবন ইয়া‘কূব বতলন, “আরম মুহাম্মাদ ইবন 
নাসর মারওয়াযীর স্বচতয় উিম সালাে আদায়কারী অনয 
কাউতক স্বদরখ রন, োর কাতন মারি বসতো এবাং রক্ত বতয় 
স্বযে, রকন্তু রেরন মারিতক সরাতেন না, অেঃপর রেরন 
বতলন, রেরন েীয় রচবুক (থুৎরন) বুতক স্বরতখ এমনভাতব 
সালাতে দাাঁরেতয় স্বযতেন স্বয মতন হতো রেরন একরি 
স্থাপনকৃে কাঠ।”  

(ইমাম যাহাবী রহ-এর “রসয়ারু আলারমন নুবালা” এর 
োহযীব, মুহাম্মাদ ইবন হাসান ইবন আকীতলর 
“নুযহােুল ফুযালা” স্বথতক সাংকরলে) 
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উপসাংহার 

রপ্রয় পাঠক! উরল্লরখে প্রমাে-পরি সালাতের গুরুত্ব, 
ফযীলে এবাং ইহকাল ও পরকাতল োর উপকাররো ও 
ফলাফতলর স্পষ্ট দলীল। 

এই ফলাফল ও ফযীলে সালাতের পুতরাপুরর 
সাংরক্ষেকারী এবাং গুরুত্বদানকারীর র্নযই অর্জন হতে 
পাতর, স্বকননা সালাতের স্থান অরে উতে। ইমাম আহমদ 
রহ. োর “রকোবুস সালাতে” বতলন, “েুরম স্বর্তন রাখ! 
ইসলাতম স্বোমার অাংশ আর স্বোমার রনকি ইসলাতমর 
গুরুত্ব েেিুকু যেিুকু সালাতে স্বোমার অাংশ এবাং 
স্বোমার রনকি সালাতের গুরুত্ব এবাং েুরম এমন অবস্থা 
স্বথতক বাাঁচ স্বয, েুরম আল্লাহর সাতথ সাক্ষাে করি, আর 
স্বোমার রনকি ইসলাতমর স্বকাতনা গুরুত্ব স্বনই, স্বকননা 
স্বোমার অততর ইসলাতমর েেিুকুই গুরুত্ব হতব যেিুকু 
স্বোমার অততর সালাতের গুরুত্ব থাকতব।” 

অেএব, রপ্রয় দীরন ভাই! যরদ আপরন সালাতের বযাপাতর 
অথবা সালাে র্ামা‘আতের সাতথ আদাতয় বা ফর্তরর 
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সালাতে অলসো কতর থাতকন েতব হঠাৎ চতল আসা 
সমস্ত োদ সােকারী সকল র্ামা‘আে স্বথতক রবরচ্ছন্নকারী 
মৃেুয গ্রাস করার পূতবজই আপরন একাত োওবা করার 
র্নয দ্রুে অগ্রসর স্বহান। নেুবা আপনার র্নয অবরশষ্ট 
থাকতব শুধু আফতসাস আর লিা। রনতনাক্ত 
আয়ােসমূতহর প্ররে লক্ষয করুন: 

فهوا   ٱَِليينَ  َيَٰعيَبادييَ  قهل  ﴿ َ ۡس 
َ
ى  أ هيم   ََعَ سي نفه

َ
وا   َل  أ َنطه َ  مين َتق   ٱّلَليه  ةي رَح 

فيره  ٱّلَلَ  إينَ  نهوَب  َيغ  ۥ ََجييًعاه  ٱِل  وَ  إينَهه وره  هه يمه  ٱل َغفه ييبهو ا   ٥٣ ٱلَرحي ن
َ
 إيَلَٰ  َوأ

م   يكه وا   َرب  ليمه س 
َ
ن َقب لي  مين ََلهۥ َوأ

َ
مه  أ تيَيكه

 
ونَ  َل  ثهمَ  ٱل َعَذابه  يَأ  تهنََصه

و ا   ٥٤ يعه َسنَ  َوٱتَب ح 
َ
نزيَل  َما   أ

ه
م أ ين إيَِل كه م م  يكه ين َرب  ن َقب لي  م 

َ
مه  أ تيَيكه

 
 يَأ

َتةّٗ  ٱل َعَذابه  نتهم   َبغ 
َ
ونَ  َل  َوأ ره عه ن ٥٥ تَش 

َ
وَل  أ س   َتقه َتَٰ  َنف  َ َٰ  َيََٰحۡس   ََعَ

نته  ِإَون ٱّلَلي  َجۢنبي  في  فََرطته  َما ريينَ  لَمينَ  كه و   ٥٦ ٱلَسَٰخي
َ
وَل  أ  لَو   َتقه

نَ 
َ
َٰني  ٱّلَلَ  أ نته  َهَدى َتقييَ  مينَ  لَكه و   ٥٧ ٱل مه

َ
وَل  أ  ٱل َعَذاَب  تََرى حييَ  َتقه

نَ  لَو  
َ
ونَ  َكَرةّٗ  لي  أ كه

َ
نييَ  مينَ  فَأ سي ح   [٥٢  ،٥١: الزمر] ﴾ ٥٨ ٱل مه

“বল, স্বহ আমার বান্দােে! স্বোমরা যারা রনতর্তদর প্ররে 
অরবচার কতরি- আল্লাহর অনুগ্রহ হতে রনরাশ হতয়া না। 
আল্লাহ সমুদয় পাপ ক্ষমা কতর রদতবন। রেরন স্বো 
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ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। স্বোমরা স্বোমাতদর রতবর 
অরভমুখী হও এবাং োাঁর রনকি আত্মসমপজন কর 
স্বোমাতদর রনকি শারস্ত আসবার পূতবজ; অেঃপর 
স্বোমাতদরতক সাহাযয করা হতব না। অনুসরে কর 
স্বোমাতদর প্ররে স্বোমাতদর রতবর রনকি স্বথতক উিম যা 
অবেীেজ করা হতয়তি োর, স্বোমাতদর ওপর 
অেরকজেভাতব স্বোমাতদর অজ্ঞােসাতর শারস্ত আসার পূতবজ। 
যাতে কাউতক বলতে না হয়, হায়! আল্লাহর প্ররে আমার 
কেজতবয আরম স্বয নশরথলয কতররি োর র্নয আফতসাস! 
আরম স্বো ঠাট্টাকারীতদর অতভুজক্ত রিলাম। অথবা স্বকউ 
স্বযন না বতল, আল্লাহ আমাতক পথ প্রদশজন করতল আরম 
স্বো অবশযই মুিাকীতদর অতভুজক্ত হোম অথবা শারস্ত 
প্রেযক্ষ করতল স্বযন কাউতক বলতে না হয়, আহা, যরদ 
একবার পৃরথবীতে আমার প্রেযাবেজন ঘিে েতব আরম 
সৎকমজপরায়ে হোম। [সূরা আয-যুমার, আয়াে: ৫৩-
৫৮] 

উরল্লরখে আয়ােসমূতহ আল্লাহ ো‘আলা আমাতদরতক 
সমস্ত গুনাহ-খাো স্বথতক োওবা করার রনতদজশ রদতচ্ছন 
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এবাং আমাতদরতক ক্ষমা করার ওয়াদা করতিন। রকন্তু 
োওবা করার পতর রক করা উরচৎ? আমাতদর একাত 
কেজবয হতলা, আমরা আল্লাহর রদতক প্রেযাবেজন করব, 
োাঁর রবরধ-রবরধাতনর প্ররে আত্মসমপজে করব এবাং আল্লাহ 
ও  োাঁর রাসূতলর অনুসরতের মাধযতম আনুেেয প্রকাশ 
করব। অেঃপর আল্লাহ ো‘আলা আমাতদরতক োওবার 
স্বক্ষতত্র েরেমরস করা স্বথতক সাবধান কতরন। স্বকননা মৃেুয 
এমন সময় এতস পেতব স্বয মানুষ ো বুঝতেও পারতব 
না, পতর োর র্নয আফতসাস ও লিা বযেীে আর রকিু 
থাকতব না। 

ن﴿
َ
وَل  أ س   َتقه َتَٰ  َنف  َ َٰ  َيََٰحۡس  : الزمر] ﴾ٱّلَلي  َجۢنبي  في  فََرطته  َما ََعَ
٥٢] 

“যাতে কাউতক বলতে না হয়, হায়! আল্লাহর প্ররে আমার 
কেজতবয আরম স্বয নশরথলয কতররি োর র্নয আফতসাস!” 
[সূরা আয-যুমার, আয়াে: ৫৬] 

সালাতে রশরথলোকারী বলতব: হায় আফতসাস! আরম 
সালাতে বা সালাতের র্ামা‘আতে, ফর্তরর সালাতে বা 
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ো বযেীে আল্লাহ এবাং রাসূতলর  অনুসরতে নশরথলয 
কতররি। আর ঐ বযরক্ত েীয় গুনাহ-খাোর র্নয আফতসাস 
করতব। 

অেএব, আমাতদর সবার কেজবয, আল্লাহ ো‘আলার রনকি 
োওবা করা। আল্লাহ ো‘আলা বতলন, 

ي هَ  ََجييًعا ٱّلَلي  إيَل  َوتهوبهو ا  ﴿
َ
مينهونَ  أ ؤ  م   ٱل مه ونَ  لََعَلكه ليحه : ورانل] ﴾تهف 

١٣] 

“স্বহ মুরমনেে স্বোমরা সকতল আল্লাহর রনকি োওবা 
কর, যাতে স্বোমরা সফলকাম হতে পার।” [সূরা আন-
নূর, আয়াে: ৩১] 

 وسلم وصحبه آهل وَع حممد نبينا َع اهلل وصىل

সমাপ্ত   
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উক্ত পুরস্তকারিতে সালাতের ফযীলে, সালাতের 
রহফাযে এবাং স্বেচ্ছায় সালাে পররেযােকারী বা রবনা 
ওযতর সালাে রনধজাররে সমতয়র পতর আদায়কারীর 
রবধান সম্পতকজ আতলাচনা করা হতয়তি। সাতথ সাতথ 
র্ামাতে সালাে আদাতয়র রবধান এবাং এ বযাপাতর 
সালাতফ সাতলহীতনর কমজপোও বরেজে হতয়তি। আশা 
করা যায় আল্লাহ ো‘আলা এর মাধযতম পাঠকতদরতক 
উপকৃে করতবন। 
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