সালাত ফার্য হওয়ার জনয্ শতর্ কয়িট ও িক িক?
সালাত ফার্য হওয়ার জনয্ রেয়েছ ৩িট শতর্। এ িতনিট শতর্ একেতর্ একসােথ যার মেধয্ পাওয়া যােব তার
উপর সালাত ফার্য।
শতর্গুেলা হেলা যথা:(এক) মুছলমান হওয়া।
শুধু সালাতই নয় বরং অনয্ানয্ েয েকান ‘ইবাদােতর েক্ষেতর্ই মুছলমান হওয়া পূবর্শতর্। েকননা ইছলাম ছাড়া
েকান ‘ইবাদাতই আল্লাহ্র (8) িনকট গর্হণেযাগয্ নয়। একজন েলাক ইছলাম গর্হণ করার পরই েকবল
তার উপর ইছলােমর অনয্ানয্ আেদশ-িনেষধগুেলা বতর্ােব। আর মুছলমান হেলা েসই বয্িক্ত, েয আল্লাহেক
(7) একমাতর্ সিতয্কার রাব্ ও মা‘বূদ বেল দৃঢ়ভােব িবশব্াস ও সব্ীকার কের, মুহাম্মাদেক (1) আল্লাহ্র
রাছূল বেল দৃঢ়ভােব িবশব্াস ও সব্ীকার কের এবং ইছলামেক একমাতর্ দব্ীন বেল সবর্েতাভােব (মেন-পর্ােণ,
কথায় ও কােজ) গর্হণ কের।
অমুছিলমেদর যাবতীয় ‘ইবাদাত পর্তয্াখয্াত। তারা যিদ পৃিথবী ভিতর্ সব্ণর্ও ভােলা কােজ বয্য় কের তথািপ
তা আল্লাহ্র (0) িনকট গৃহীত হেব না, েয পযর্ন্ত না তারা আল্লাহ্র (0) এককেতব্ এবং রাছূল 1
এর িরছালােত পিরপূণর্রূেপ িবশব্াসী হেব।
এ সম্পেকর্ েকব্ারআেন কারীেম আল্লাহ 0 ইরশাদ কেরেছন:১
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َ ن
ْ عِمُلوا ِم
َ َوَقِدْمَنا ِإَلى َما

অথর্াৎ:- আিম তােদর কৃতকমর্গুেলা সামেন আনব, অতঃপর েসগুেলােক িবিক্ষপ্ত ধুিল-কণায় পিরণত করব।
(দুই) জ্ঞানবান তথা ভােলা-মন্দ বুঝেত সক্ষম হওয়া।
কান্ড-জ্ঞানহীন বয্িক্তর উপর শারী‘য়ােতর েকান িবধানই পর্েযাজয্ নয় যতক্ষণ না তার জ্ঞান-বুিদ্ধ িফের
আেস। তাই শারী‘য়ােতর িবধান েথেক িতন বয্িক্ত দায়মুক্ত- (১) ঘুমন্ত বয্িক্ত (২) পাগল (৩) েছাট বাচ্চা।
এর পর্মাণ হেলা- রাছূলুল্লাহ 1 বেলেছন:-

১. ٢٣ -سورة القرقان
২. ছূরা আল ফুরকব্ান- ২৩
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অথর্- িতন ধরেনর েলােকর েকান িহসাব িলখা হয় না- ঘুমন্ত বয্িক্ত েয পযর্ন্ত না ঘুম েথেক জাগর্ত হয়, েছাট
বাচ্চা েয পযর্ন্ত না পর্াপ্তবয়স্ক (বািলগ) হয়, পাগল েয পযর্ন্ত না জ্ঞান িফের পায়।

৪

(িতন) পর্াপ্তবয়স্ক হওয়া।
কােরা উপর সালাত, িসয়ামসহ ইছলােমর েয েকান ‘ইবাদাত ওয়ািজব হওয়ার জনয্ শারী‘য়াত িনধর্ািরত
মানদেন্ড তার পর্াপ্তবয়স্ক হওয়া পূবর্শতর্। েকননা ভােলা-মন্দ বুঝার মত বয়েস উপনীত হওয়া, এটা হেলা
শারী‘য়ােতর িবধানাবলী উপলিব্ধ ও গর্হণ করার যথাযথ সময়।
এর পর্মাণ হেলা উপেরােল্লিখত হাদীছ। এেত রাছূল 1 বেলেছন েয, িশশু বািলগ না হওয়া পযর্ন্ত তার
েকান িহসাব িলখা হয় না।

৫

সূতর্:(১) শাইখুল ইছলাম মুহাম্মাদ ইবনু ‘আিব্দল ওয়াহ্হাব o সংকিলত “মাতনু শুরুিতস্ সালাত ওয়া
আরকানুহা ওয়া ওয়ািজবা-তুহা”।
(২) িফকব্হুছ্ ছুন্নাহ্ িল আছ্ছািয়য্দ ছািবকব্ o।
(৩) আল িফকব্হু ‘আলাল মাযািহিবল আরবা‘আ িলশ্ শাইখ ‘আব্দুর রাহ্মান আল জাযীরী o।
(৪) ‘আল্লামা আশ্ শাইখ ইবনু বায o সংকিলত “কাইিফয়াতু সালািতন্ নাবী 1”।
(৫) ‘আল্লামা নািসরুদ্দব্ীন আল আলবানী o সংকিলত “িসফাতু সালািতন্ নাবী 1”
(৬) আশ্শাইখ আল ‘আল্লামা আমান আল জামী o সংকিলত “শারহু মাতিন শুরুিতস্ সালাত ওয়া
আরকািনহা ওয়া ওয়ািজবািতহা”।
(৭) ‘আল্লামা আশ্ শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু সািলহ্ আল ‘উছামীন o সংকিলত “িফকব্হুল ‘ইবাদাত”।

৩. رواه أحمد و البيهقي
৪. মুছনােদ ইমাম আহমদ, ছুনানুল কুবরা িলল বায়হাকব্ী
৫. মুছনােদ ইমাম আহমদ, ছুনানুল কুবরা িলল বায়হাকব্ী
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(৮) ‘আল্লামা আশ্ শাইখ সািলহ্ আল ফাওযান c সংকিলত “আল মুলাখ্খাসুল িফকব্হী”
(৯) ‘আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনু জামীল যাইনূ o সংকিলত “আরকানুল ইছলাম ওয়াল ঈমান”।
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