সালাত সিঠক হওয়ার জনয্ শতর্ কয়িট ও িক িক?
সালাত সিঠক হওয়ার জনয্ সালাত পূবর্বতর্ী তথা সালােতর বাইের ৬িট শতর্ রেয়েছ। এগুেলা যথাযথভােব
পূরণ না করেল নামায সিঠক হেব না, এমনিক এই শতর্গুেলার মধয্ হেত একিট শতর্ও যিদ না পাওয়া যায়,
তাহেল সালাত বািতব্ল বেল গণয্ হেব।
শতর্গুেলা হেলা যথা:(এক) সালােতর সময় হেয়েছ বেল অবগত হওয়া। েকননা সালাত হেলা এমন একিট ফার্য কমর্ যা
সমেয়র সােথ সম্পিকর্ত এবং সময় িনভর্র। এর পর্মাণ হেলাআল্লাহ্র (0) এ বাণী:১

.ن ِكَتاًبا َمْوُقوًتا
َ عَلى اْلُمْؤِمِني
َ ت
ْ الَة َكاَن
َص
َّ ن ال
َّ ِإ

অথর্াৎ- িনশ্চয়ই সালাত ঈমানদারেদর উপর সময় সুিনধর্ািরত একিট ফার্য কমর্।

২

(দুই) পিবতর্তা অজর্ন।
আর তা হেলা- িনিদর্ষ্ট িবধান অনুযায়ী িনিদর্ষ্ট পদ্ধিতেত েছাট নাপাকী েথেক অযূ দব্ারা এবং বড় নাপাকী
েথেক েগাছেলর দব্ারা পিবতর্তা অজর্ন করা।
এর পর্মাণ হেলা- আল্লাহ 7 ইরশাদ কেরেছন:ن ُكْنُتْم
ْ ن َوِإ
ِ جَلُكْم ِإَلى اْلَكْعَبْي
ُ سُكْم َوَأْر
ِ حوا ِبُرُءو
ُس
َ ق َواْم
ِ جوَهُكْم َوَأْيِدَيُكْم ِإَلى اْلَمَراِف
ُ سُلوا ُو
ِغ
ْ الِة َفا
َص
َّ ن آَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى ال
َ َيا َأُّيَها اَّلِذي
৩

.طَّهُروا
َّ جُنًبا َفا
ُ

অথর্াৎ- েহ মু’িমনগণ! েতামরা যখন সালাত আদােয়র ইচ্ছা কেরা, তখন েতামােদর মুখমন্ডল ও েতামােদর
হাতগুেলা কনুই পযর্ন্ত েধৗত কেরা, েতামােদর মাথা মাছ্হ্ কেরা এবং েতামােদর পা-গুেলা টাখনু পযর্ন্ত
েধৗত কেরা। আর যিদ েতামরা অপিবতর্ হও তাহেল পিবতর্তা অজর্ন কেরা।

৪

১. ١٠٣ -سورة النساء
২. ছূরা আন্িনছা- ১০৩
৩. ٦ -سورة المائدة
৪. ছূরা আল মা-িয়দাহ- ৬

১
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(িতন) বািহয্ক নাপাকী েথেক শরীর, জামা ও স্থান পিবতর্ হওয়া। নামােযর জনয্ এ িতনিট বস্তু অবশয্ই
পাক-পিবতর্ হেত হেব। যিদ এগুেলা পাক না থােক তাহেল অবশয্ই সালােতর পূেবর্ নাপাকী দূর কের
এগুেলােক পাক-পিবতর্ কের িনেত হেব।
(ক) বািহয্ক নাপাকী েথেক শরীর পাক-পিবতর্ হেত হেব। এর পর্মাণ হেলা- রাছূলুল্লাহ 1 বেলেছন:৫

.ب اْلَقْبِر ِمْنُه
ِ عَذا
َ عاَّمَة
َ ن
َّ ل َفِإ
ِ ن اْلَبْو
َ َتَنَّزُهوا ِم

অথর্- পর্সর্ােবর নাপাকী েথেক েবঁেচ থােকা, েকননা অিধকাংশ কব্াব্র ‘আযাব এ কারেণই (পর্সর্ােবর নাপাকী
েথেক েবঁেচ না থাকার কারেণই) হেয় থােক।

৬

‘আিয়শাহ f েথেক বিণর্ত একিট হাদীেছ রেয়েছ েয, রাছূল 1 জৈনক মুছতাহাযােক (মািসেকর
িনধর্ািরত িদনগুেলার পেরও েয মিহলার রক্তসর্াব হিচ্ছল) বেলেছন:৭

অথর্- তুিম রক্ত ধুেয় েফেলা এবং সালাত আদায় কেরা।

.صِّلي
َ ك الَّدَم ُثَّم
ِ عْن
َ سِلي
ِغ
ْا

৮

(খ) জামা (পিরেধয় বস্তর্ ) পিবতর্ হেত হেব। যিদ তা অপিবতর্ হেয় থােক, তাহেল শারী‘য়াত িনেদর্িশত
িনয়ম-পদ্ধিত অনুযায়ী তা পাক-পিবতর্ কের িনেত হেব।
এর পর্মাণ হেলা েকব্ারআেন ‘আযীেম আল্লাহ 0 ইরশাদ কেরেছন:৯

অথর্াৎ- এবং আপনার কাপড় পিবতর্ করুন।

.طِّهْر
َ ك َف
َ َوِثَياَب

১০

(গ) সালােতর স্থান পিবতর্ হেত হেব। যিদ তা অপিবতর্ হেয় থােক, তাহেল শারী‘য়াত িনেদর্িশত পন্থা ও
পদ্ধিতেত তা পাক-পিবতর্ কের িনেত হেব।
৫. رواه الدار قطني
৬. দারু েকব্াতব্নী
৭. رواه البخاري
৮. সাহীহ্ বুখারী
৯. ٤ -سورة المدثر
১০. ছূরা আল মুদ্দাছ্িছর- ৪

২
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এর পর্মাণ হেলা- রাছূলুল্লাহ 1 বেলেছন:১১

.ال اْلَقَذِر
َ  َو،ل
ِ ن َهَذا اْلَبْو
ْ يٍء ِم
ْ ش
َ ح ِل
ُ صُل
ْ ال َت
َ جَد
ِ سا
َ ن َهِذِه اْلَم
َّ ِإ

অথর্- িনশ্চয় এসব মাছিজেদ পর্সর্াব িকংবা নাপাক ময়লা-আবজর্নার েকান স্থান েনই (অথর্াৎ এখােন পর্সর্াব
িকংবা নাপাক ময়লা-আবজর্না েকান িকছু েফলা আেদৗ উিচত নয়)।

১২

(চার) ছতর ঢাকা।
শারী‘য়ােতর িনেদর্শানুযায়ী শরীেরর েয অংশ েঢেক রাখা আবশয্ক বা ছতর বেল গণয্, নামােযর সময় তা
অবশয্ই আচ্ছািদত (েঢেক) রাখেত হেব। এর পর্মাণ হেলা- েকব্ারআেন ‘আযীেম আল্লাহ 8 ইরশাদ
কেরেছন:৩১

.جٍد
ِس
ْ ل َم
ِّ عْنَد ُك
ِ خُذوا ِزيَنَتُكْم
ُ َيا َبِني آَدَم

অথর্াৎ- েহ আদম সন্তান! েতামরা পর্েতয্ক সালােতর সময় েতামােদর েপাশাক-পিরচ্ছদ গর্হণ কেরা।

১৪

পুরুেষর জনয্ ছতর তথা শরীেরর েয অংশ েঢেক রাখা আবশয্ক, তা হেলা নািভ হেত হাঁটুর িনচ পযর্ন্ত। আর
েমেয়েদর েক্ষেতর্ শুধু েচহারা ও দু’হােতর কিব্জ বয্তীত সমস্ত শরীরই হেলা ছতর। একথার পর্মাণ হেলােকব্ারআেন কারীেম আল্লাহ (0) ইরশাদ কেরেছন:৫১

.ظَهَر ِمْنَها
َ ال َما
َّ ن ِإ
َّ ن ِزيَنَتُه
َ ال ُيْبِدي
َ َو

অথর্াৎ- এবং তারা েযন তােদর েসৗন্দেযর্র শুধুমাতর্ েযটুকু পর্কাশমান তা বয্তীত িনেজেদর েসৗন্দযর্ পর্দশর্ন
না কের।

১৬

তেব যােদর সােথ িবেয় ৈবধ (গায়ের মুহ্রাম) এমন কােরা সামেন নামায পড়েল মিহলােদরেক তােদর
েচহারা এবং হােতর কিব্জও েঢেক রােখেত হেব।

১১. رواه مسلم
১২. সাহীহ্ মুছিলম
১৩. ٣١ -سورة األعراف
১৪. ছূরা আল আ‘রাফ- ৩১
১৫. ٣١ -سورة النور
১৬. ছূরা আন্নূর- ৩১

৩
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(পাঁচ) িকব্বলামুখী (কা‘বা অিভমুখী) হওয়া।
এর পর্মাণ হেলা- েকব্ারআেন কারীেম আল্লাহ 0 ইরশাদ কেরেছন:৭১

.طَرُه
ْ ش
َ جوَهُكْم
ُ ث َما ُكْنُتْم َفَوُّلوا ُو
ُ حْي
َ حَراِم َو
َ جِد اْل
ِس
ْ طَر اْلَم
ْ ش
َ ك
َ جَه
ْ ل َو
ِّ َفَو

অথর্াৎ- অতএব আপিন আপনার েচহারা মাছিজেদ হারােমর িদেক (কা‘বার িদেক) িফিরেয় িনন এবং
েতামরা েযখােনই থাক েতামােদর মুখ েস িদেক (মাছিজেদ হারােমর িদেক) িফিরেয় নাও।

১৮

তাই মাছিজেদ হারাম (কা‘বা) অিভমুখী হেয় সালাত আদােয়র যথাসাধয্ েচষ্টা করা পর্েতয্ক মুসািল্লর
(সালাত আদায়কারীর) অবশয্ কতর্বয্। িকব্বলাহ্র তথা কা‘বা’র িদক জানা থাকেল অবশয্ই কা‘বা অিভমুখী
হেয় সালাত আদায় করেত হেব। আর যিদ জানা না থােক তাহেল যারা অবগত আেছন তােদরেক অবশয্ই
িজেজ্ঞস করেত হেব। যিদ এমন কাউেক না পাওয়া যায়, েয উহার সিঠক সন্ধান িদেত পাের, তাহেল
িনেজর িবেবক-বুিদ্ধেক পুেরাপুির কােজ লািগেয় েকান িদেক িকব্বলাহ তথা কা‘বা, তা িঠক করার জনয্
ইজিতহাদ বা সাধয্ানুযায়ী েচষ্টা করেত হেব। তারপর েয িদকটােক িকব্বলাহ বেল মন দৃঢ়ভােব সায় েদেব,
েসিদেক মুখ কেরই নামায পড়েত হেব।
(ছয়) িনয়য্াত করা, অথর্াৎ দৃঢ় সংকল্প করা।
এর পর্মাণ হেলা- রাছূল 1 বেলেছন:৯১

.ئ َما َنَوى
ٍ ل اْمِر
ِّ  َوِإَّنَما ِلُك،ت
ِ ل ِبالِّنَّيا
ُ عَما
ْ أل
َ ِإَّنَما ا

অথর্াৎ- িনয়য্ােতর উপর কমর্ (‘আমােলর পর্িতফল) িনভর্রশীল এবং পর্েতয্ক মানুষ তার িনয়য্াত অনুসােরই
ফল পােব।

২০

িনয়য্াত হেলা- েকান কাজ করার উেদ্দেশয্ মেন-পর্ােণ দৃঢ় পর্তয্য়ী হওয়া। িনয়য্ােতর সম্পকর্ হেলা অন্তেরর
সােথ। মুেখর সােথ িনয়য্ােতর েকান সম্পকর্ েনই। তাই নামােযর িনয়য্াত মুেখ উচ্চারণ করা অনথর্ক। এিট
ইছলােম নব-আিবষ্কৃত একিট িবদ‘আত, যা অবশয্ই বজর্নীয়।

১৭. ١٤٤ -سورة البقرة
১৮. ছূরা আল বাকব্ারাহ- ১৪৪
১৯. رواه البخاري
২০. সাহীহ্ বুখারী

৪
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