
পরকােলর থম  ছলাত: আপিন িক ত? 
এখােন ছয়িট িবষয় আেলািচত হেয়েছ: 
১) ছলােতর শাি ক ও পািরভািষক অথ। 
২) ফযীলত বা মযাদা। 
৩) ইসলােম নামােযর ।  
৪) নামােযর িবধান। 
৫) অসমেয় নামায আদােয়র ভয়াবহতা। 
৬) নামােযর কেয়কিট উপকািরতা। 

 
১) ছলােতর শাি ক ও পািরভািষক অথ: 

ছলাত (الصالة) শে র আিভধািনক অথ আ। ইসলামী শরীয়েতর পিরভাষায় ছালাত হল, িনিদ  িকছ ু কথা ও কােজর মাধ েম 

আ াহর ইবাদত করা, যা তাকবীর তথা আ া  আকবা  বেল  করেত হয় এবং তাসলীম তথা আসসালাম ু আলাইকমু ওয়া 

রাহমাতু া  বেল শষ করেত হয়। 

২) নামােযর ফযীলতঃ 
আ াহ তাআলা বেলন:  

 (إنَّ الصََّالَة َتْنَھى َعْن اْلَفْحشَاِء َواْلُمْنَكِر َوَلِذْكُر اِهللا أْكَبُر َواُهللا َیْعَلُم مَا َتْصَنُعْوَن)
"িন য় নামায অি লতা ও গিহত কাজ থেক িবরত রােখ, আর আ াহর  িযিকর ( রণ) হল সব চাইেত বড়, এবং তামরা যা কর 

স স¤পেক িতিন ান রােখন।" (সূরা আনকাবুত: ৪৫) 
হযরত আব ু রায়রা (রাঃ) থেক বিণত, িতিন রাসূল (ছা া া  আলাইেহ ওয়া সা াম) ক বলেত েনেছন, িতিন বেলনঃ  

. َال َیْبقَى ِمْن َدَرِنِھ َشْيٌء : َقى ِمْن َدَرِنِھ َشْيٌء ؟ قَاُلْوا َھْل َیْب، أرأیُتم َلْو أنَّ َنْھرًا ِببَاِب أَحِدُكْم َیْغَتِسُل ِمْنُھ ُكلَّ َیْوٍم َخْمَس َمرَّاٍت
َیْمُحْو اُهللا ِبِھنَّ اْلَخطَایَا، َفَذِلَك ِمْثُل الصََّلوَاِت اْلَخْمِس: َقاَل   

" তামরা িক মেন কর, তামােদর কােরা ঘেরর সামেন যিদ একিট নদী বািহত থােক। এবং িতিদন স উহােত পাঁচ বার গাসল 

কের, তেব তার শরীের কান ময়লা থাকেব িক? তাঁরা (সাহাবাগণ) বলেলনঃ তার শরীের কান ময়লাই বাকী থাকেত পাের না। িতিন 

বলেলনঃ এ প উদাহরণ হল পাঁচ ওয়া  নামােযর ে ও। এভােব নামােযর িবিনমেয় আ া  নামাযীর যাবতীয় ( ছাট) পাপ মাচন 

কের দন।" (সহীহ বখুারী। অনুে দ: পাঁচ ওয়া  নামায নাহ সমেূহর কাফফারা প) 

৩) ইসলােম নামােযর মযাদাঃ 
১) ইসলােমর পাঁচিট ে র মেধ  নামায হল ি তীয় । কােলমার পেরই উহার ান। আ াহ তায়ালা ীয় রাসূল (ছা া া  

আলাইেহ ওয়া সা াম) ক উ াকােশ মরােজ িনেয় সরাসির কথেপাকথেনর মাধ েম মসুিলম জািতর উপর এই নামায ফরয 

কেরেছন। 
২) বা া সব থম নামােযর ব াপােরই িজ ািসত হেব। আবু রাইরা (রাঃ) বেলনঃ রাসূলু া  (ছা া া  আলাইেহ ওয়া সা াম) 

বেলনঃ  
َاَب َوَخِسَرَوإْن َفَسَدْت َفَقْد خ،َفإْن َصَلَحْت َفَقْد أْفَلَح َوأْنَجَح ، إنَّ أوََّل َما ُیَحاَسُب ِبِھ اْلَعْبُد ِبَصَالِتِھ  ) ...) 

"(িকয়ামেতর ময়দােন) বা ার সব থম য আমেলর িহসাব নয়া হেব তা হল এই নামায। উহা যিদ িব   হেয় যায় তেব স মিু  

পেয় গল ও সফল হল। আর উহা যিদ িবন  বা বরবাদ হেয় যায়, তেব স ংস ও িত  হেয় গল।" (িতরিমযী, নাসাঈ, আব ু

দাঊদ ও ইবনু মাজা । হাদীেছর ভাষ  নাসাঈর) 

৪) নামােযর িবধানঃ 
ইসলােম নামােযর  স¤পেক অ  থাকার কারেণ কহ যিদ নামােযর অপিরহাযতা অ ীকার কের তেব এ স¤পেক তােক 

ানদান করা হেব। নসীহত হন করেল ভাল কথা। অন থায় স কােফর িহেসেব গণ  হেব। আর অবাধ তা বা হঠকািরতার কারেণ 

যিদ নামােযর অপিরহাযতা অ ীকার কের তেব নামায পড়েলও স কােফর িহেসেব গণ  হেব। 
বুরাইদা (রা:) থেক বিণত। িতিন বেলন: রাসূল (ছা া া  আলাইেহ ওয়া সা াম) বেলনঃ  

( اْلَعْھَد الَِّذْي َبْیَننَا َوَبْیَنُھْم الصََّالُة، َفَمْن َتَرَكھَا َفَقْد َكَفَر إنَّ  )      
"তােদর (কােফরেদর) এবং আমােদর মােঝ চুি  হে  নামােয, য উহা পিরত াগ করল স কুফুরী করল।" (িতরিমযী, নাসাঈ ও 

ইবনু মাজা ) 
হযরত জােবর (রাঃ) থেক বিণত, িতিন নবী (ছা া া  আলাইেহ ওয়া সা াম) থেক বণনা কেরন। িতিন বেলনঃ  



 ( إنَّ َبْیَن الرَُّجِل َوَبْیَن الشِّْرِك َواْلُكْفِر َتْرُك الصَّـَالِة )
"িন য় একজন ব ি , িশক এবং কফুুরীর মােঝ (পদা বা) পাথক  হল নামায পিরত াগ করা।" (মসুিলম) 
 এ কারেণ স ান সাত বছর বয়েস পদাপণ করেলই তােক নামােযর িনেদশ িদেত হেব। যােত কের স এ ব াপাের অভ  হেয় যায়। 

রাসূলু া  (ছা া া  আলাইেহ ওয়া সা াম) বেলনঃ  
َوَفرُِّقْوا َبْیَنُھْم ِفْي اْلَمضَاِجِع، َاُء َعَشَر ِسِنْیَنَواْضِرُبْوُھْم َعَلْیھَا َوُھْم أْبن، ُمُرْوا أْوَالَدُكْم ِبالصََّالِة َوُھْم أْبَناُء َسْبَع ِسِنْیَن   

"স ানেদর বয়স সাত বছর হেল তামারা তােদরেক নামােযর জন  আেদশ করেব। দশ বছর বয়েস নামায না পড়েল তােদরেক 

হার করেব, এবং তােদর িবছানা আলাদা কের িদেব।" (আব ুদাউদ) 

৫) অসমেয় নামায আদায় করার ভয়াবহতা: 
ই াকতৃ ভােব অসমেয় নামায আদায় বধ নয় (হারাম)। তেব ই নামায একি ত করার য শরীয়ত স ত িবধান আেছ স অনুযায়ী 

অসমেয় নামায আদায় করা যায়। 
আ াহ তাআলা বেলন: 

  إنَّ الصََّالَة كَاَنْت َعلَى اْلُمْؤِمِنْیَن ِكتَابًا َمْوُقْوتًا
"িন য় (িনিদ ) সমেয়র মেধ  নামায আদায় করা মুিমনেদর উপর ফরয করা হেয়েছ।" (সূরা িনসা: ১০৩) 
দখা যায় অেনেক কম েল যাওয়ার জন  সূয উঠার পর টাইম িদেয় এলাম ঘিড় ত কের এবং ফযেরর সময় জামােতর নামায 

পিরত াগ কের। এ প করা কাবীরা না  অ গত; বরং কান কান িফকাহিবদ এ প করা কুফুরী বেলেছন। 
আ াহ তায়ালা বেলন: 

 (إنَّ الصََّالَة َتْنَھي َعْن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر وَلِذْكُر اِهللا أْكَبُر َواُهللا َیْعَلُم مَا َتْصَنُعْوَن)
"িন য় নামায অ ীলতা (পাপাচার) ও গিহত কাজ থেক িবরত রােখ, আর আ াহর িযিকর ( রণ) হল সবচাইেত বড়, এবং তামরা 

যা কর স স¤পেক িতিন ান রােখন।" (সূরা আনকাবতূ: ৪৫) 

৬) নামােযর কেয়কিট উপকািরতাঃ 
ক) নামায ব ি েক পাপাচার থেক িবরত রােখ: নামায ব ি েক পাপাচার থেক িবরত রােখ। যমন, আ া  বেলন,  

 (إنَّ الصََّالَة َتْنَھي َعْن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر)
"িন য় নামায অি লতা (পাপাচার) ও গিহত কাজ থেক িবরত রােখ। (সূরা আনকাবতূ: ৪৫) 
খ) িবপদ-মুিসবেত আ ােক শি শালী কের: নামায িবপদ-মিুসবেত আ ােক শি শালী কের। তাই আ া  তায়ালা ধয ও ছলােতর 

মাধ েম আ াহর সাহায  াথনা করার িনেদশ িদেয় বেলন, 
  (َواْسَتِعْیُنْوا ِبالصَّْبِر َوالصََّالِة)

" তামরা ধয এবং নামােযর মাধ েম সাহায  াথনা কর। (সূরা বাকারা: ১৫৩) 
গ) নামােযর মাধ েম অ ের নেম আেস গাঢ় শাি  এবং এর মাধ েম ভুর সােথ নামাযীর গাঢ় স ক সৃি  হয়: নামােযর মাধ েম 

অ ের নেম আেস গাঢ় শাি  এবং এর মাধ েম ভুর সােথ নামাযীর গাঢ় স ক সৃি  হয়। নামায হে  মসুিলম ব ি র দেয়র 

শাি  এবং তার সাহায কারী। যমন রাসূল (ছা া া  আলাইেহ ওয়া সা াম) বলেতন, " হ বলাল! নামােযর মাধ েম আমােদরেক 

শাি  দাও।" (সুনান আব ুদাউদ। শাইখ আলবানী হাদীসিটেক সহীহ বেলেছন।) 
ঘ) নামায মুসিলম সমােজ ম-ভালাবাসা এবং সিত কার াতৃে র সতুব ন সৃি কের: নামায মসুিলম সমােজ ম-ভালাবাসা এবং 

সিত কার াতেৃ র সতুব ন সৃি কের। কননা, দনি ন পাঁচবার শৃংখলার সােথ নামায আদােয়র লে  সমেবত হওয়া আি ক 

স¤পক গেড় তালার জন   প া। পার িরক ঐক ব তার জন  সু র িনয়ম। 
আর একক ভুর উে েশ  একিট মা  ইবাদত আদােয়র লে  মসুিলম দয় ধািবত হওয়া, সমভােব ভুর স েুখ দ ায়মান হওয়া- 

তােদর আ ীক পির তা ও পার াপিরক াশীল স েকর দাবীদার। 
ঙ) আধুিনক িচিকৎসা শাে  নামােযর উপকািরতা সু মািণত: আধিুনক িচিকৎসা শাে  মািণত হেয়েছ য, নামােযর মাধ েম শরীেরর 

ি  সমহূ এবং মাংশেপশীেক রাগমু  রাখেত ভূত সাহায  পাওয়া যায়। 
পিরেশেষ আসুন, আমরা িনেজরা িনেজরা পাঁচ ওয়া  নামায যথা সমেয় আদায় কির, িনেজেদর ী-পিরবার, স ান-স িতেক 

নামােযর িনেদশ দান কির। ব -ুবা ব, িতেবিশ, সহকমী সহ িতিট মসুিলমেক নামােয অভ  হওয়ার জন  উৎসিহত কির। 

আ াহ আমােদর সহায় হান। আমীন। 
অনুবাদক: মুহা: আ ু াহ আল কাফী 
সােবক অনুবাদক ও দাঈ, জুবাইল দাওয়াহ এ  গাইেড  স ার, সৗদী আরব। 
 
 


