
সালােত সা  িসজদা করার সিঠক প িত 

ঃ (২৭১) সা  িসজদা করার কারণ সমহূ িক িক? 

উ রঃ সা  িসজদা সংিবিধব  করার িপছেন রহ  হল এই য,  এটা নামােযর মেধ  য িট 
হয় তার পণূতা দান কের। 

িতনিট কারেণ নামােয সা  িসজদা িদেত হয়ঃ 

 ১) নামায বিৃ  হওয়া। যমন,  কান  বা িসজদা বা বসা ইত ািদ বিৃ  হওয়া। 
 ২) াস হওয়া। কান কন বা ওয়ািজব কম হওয়া। 
 ৩) সে হ হওয়া। কত রাকাত পেড়েছ িতন না চার এ ব াপাের সংশয় হওয়া। 

থমতঃ ছালােত বিৃ  হওয়া: 

মছু ী যিদ নামােযর অ ভূ  এমন িকছু কাজ ই াকৃতভােব বিৃ  কের যমনঃ দাঁড়ােনা,  বসা,  
‘,  িসজদা ইত ািদ-  যমন ‘বার কের  করা,  িতন বার িসজদা করা,  অথবা যাহর 

পাঁচ রাকাত আদায় করা। তেব তার ছালাত বািতল বা ভ  হেয় যােব। কননা স আ াহ ও তাঁর 
রাসেূলর িনেদেশর িবপরীত আমল কেরেছ। নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) বেলন, َمْن  

أَْمُرنَا فَھَُو َردٌّ  َعِمَل َعَمًال لَْیَس َعلَْیھِ   “ য ব ি  এমন আমল করেব,  যার পে  আমােদর িনেদশনা 
নই,  তেব উহা ত াখ াত।” ( মসুিলম,  অধ ায়ঃ আকিযয়া,  অ ে দ,  বািতল ফায়সালা 

সমহূ ত াখ ান করা।) 

িক  যিদ ভলুবশতঃ তা কের এবং ঐভােবই ছালাত শষ কের দয়ার পর রণ হয় য,  
ছালােত বিৃ  হেয় গেছ,  তেব ধুমা  সা  িসজদা করেব। তার ছালাতও িব  হেয় যােব। 
িক  ছালাতরত অব ায় যিদ উ  বিৃ  রণ হয়-  যমন চার রাকাআত শষ কের পাঁচ 
রাকাআেতর জ  দাঁিড়েয় গেছ-  তেব স িফের আসেব এবং শেষ িসজদােয় সা  করেব। 

উদাহরণ: জৈনক ব ি  যাহেরর ছালাত পাঁচ রাকাআত আদায় কের িনেয়েছ। িক  শষ 
তাশা েদ বসার সময় এবিৃ র কথা তার রণ হল,  তাহেল স তাশা দ পণূ করেব এবং 
সালাম ফরােব। তারপর সা  িসজদা করেব এবং সালাম িফরােব। আর যিদ সালাম ফরােনার 
পর তা রণ হয়,  তেব সা  িসজদা করেব এবং সালাম িফরােব। 

আর যিদ প ম রাকাআত চলা অব ায় রণ হয় তেব তখনই বেস পড়েব এবং তাশা দ পেড় 
সালাম ফরােব। তারপর িসজদােয় সা  কের আবার সালাম ফরােব। 

 



দলীল: 

ِ قَاَل َصلَّى النَّبِيُّ َصلَّى هللاَّ َعلَْیِھ َوَسلََّم الظُّْھَر َخْمًسا فَقَالُوا أَِزیَد فِي ا َالِة؟ قَالَ َعْن َعْبِد هللاَّ : َوَما َذاَك؟ قَالُوا: لصَّ
 فَثَنَى ِرْجلَْیِھ َوَسَجَد َسْجَدتَْیِن ثم سلم: وفي روایة. َصلَّْیَت َخْمًسا، فسجد سجدتین بعد ما سلم

আব া   িবন মাসঊদ (রা:) কতকৃ বিণত। িতিন বেলন,  একদা নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া 
সা াম) যাহেরর নামায পাঁচ রা  আত পড়েলন। তাঁেক  করা হল,  নামায িক বিৃ  করা 
হেয়েছ? িতিন বলেলন,  িকভােব? তাঁরা বলেলন,  আপিন আজ পাঁচ রাকাআত পেড়েছন। 
তখন িতিন ‘িট িসজদা করেলন। অ  রওয়ায়ােত এেসেছ,  তখন িতিন পা িটেয় 
ি বলামিুখ হেলন,  ‘িট িসজদা করেলন অত:পর সালাম ফরােলন। (বুখারী,  অধ ায়ঃ 
ছালাত,  অ ে দঃ ি বলার িববরণ। মসুিলম,  অধ ায়ঃ মসিজদ ও নামােযর ান,  অ ে দঃ 
নামােয সা  বা ভলু করা।) 

ছালাত পণূ হওয়ার আেগই সালাম ফরােনা: 

নামায পণূ হওয়ার আেগই সালাম ফরােনা ছালােত বিৃ  করার অন- গত। কননা ছালাতরত 
অব ায় স সালামেক বিৃ  কেরেছ। একাজ যিদ ই াকতৃ কের তেব ছালাত বািতল হেয় যােব। 
আর যিদ ভলু েম হয়,  িক  অেনক পের তার এ ভুেলর কথা মেন পড়ল তেব নামায পনুরায় 
িফিরেয় পড়েব। আর যিদ একট ু পেরই ( যমন /এক িমিনট) তেব স অবিশ  ছালাত পণূ 
করেব এবং সালাম িফরােব। অতঃপর সা  িসজদা কের সালাম িফরােব। 

দলীল: 

َعتَْیِن َم من َركْ َعْن أَبِي ھَُرْیَرةَ َرِضي هللاَّ َعْنھ أّّن النَّبِيُّ َصلَّى هللاَّ َعلَْیِھ َوَسلََّم َصلَّى بِھم الظُّْھَر أو العصر فَسلَّ 
الَةُ َوقَاَم النَّبِيُّ َصلَّى هللاَّ َعلَْیِھ َوَسلََّم إِلَى َخَشبٍَة اْلَمْسِجِد : فََخَرَج َسَرَعاُن من أبواب اْلَمْسِجِد یقولون قَُصَرِت الصَّ

الَةُ؟ فَ : فاتكأَ َعلَْیھَا كأنھ غضباَن، فقام رجل فَقَاَل یَا رسول هللا قَاَل النَّبِيُّ َصلَّى هللاَّ َعلَْیِھ أَنَِسیَت أَْم قَُصَرْت الصَّ
أَحقٌّ ما یقول؟ : بَلي نَِسیَت فقال النَّبِيُّ َصلَّى هللاَّ َعلَْیِھ َوَسلََّم للصحابة: لَْم أَْنَس َولَْم تَْقُصْر، فقال الرجل: َوَسلَّمَ 
 قي من صالتھ، ثم سلم ثم سجد سجدتین ثم سلمنعم، فتقدم النَّبِيُّ َصلَّى هللاَّ َعلَْیِھ َوَسلََّم فََصلَّى ما ب: قَالُوا

আব ু রায়রা (রাঃ) কতকৃ বিণত। িতিন বেলন,  একদা নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) 
তােদরেক িনেয় যাহর অথবা আছেরর ছালাত আদায় করেলন। িক  ‘রাকাআত আদায় কেরই 
সালাম িফিরেয় িদেলন। িকছু লাক ত মিসজদ থেক একথা বলেত বলেত বর হেয় গল য,  
ছালাত সংি  হেয় গেছ। নবীিজও (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) মসিজেদর এক খঁুিটর 
কােছ িগেয় তােত হলান িদেয় বেস পড়েলন। মেন হি ল িতিন যন রাগি ত। জৈনক ব ি  
তাঁর কােছ িগেয় বলল,  হ আ া  র রাসলূ! আপিন িক ভেুল গেছন,  নািক নামায সংি  
কের দয়া হেয়েছ? নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) বলেলন,  আিম তা ভিুলিন,  আর 
নামাযও সংি  করা হয়িন। লাকিট বলল,  বরং আপিন ভেুলই িগেয়েছন। (কারণ আপিন 



‘রাকাআত ছালাত আদায় কেরেছন।) নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) ছাহাবীেদরেক 
িজে স করেলন,  এিক সত  বলেছ? তাঁরা বলেলন,  াঁ। তখন নবী (ছা া া  আলাইিহ 
ওয়া সা াম) আবার দাঁিড়েয় পড়েলন এবং অবিশ  ‘রাকাআত আদায় কের তাশা দ পেড় 
সালাম িফরেলন। তারপর ‘িট িসজদা করেলন অতঃপর সালাম ফরােলন। ( বখুারী,  অধ ায়ঃ 
ছালাত,  অ ে দঃ মসিজেদ বেস আ লু সমহূ পর েরর মেধ  েবশ করােনা। মসুিলম,  
অধ ায়ঃ মসিজদ ও নামােযর ান অ ে দঃ নামােয সা  বা ভলু করা।) 

ি তীয়ত: ছালােত াস হওয়া: 

ক) কন াস হওয়া: 

মছু ী যিদ কান কন কম কের ফেল-  উ  কন যিদ তাকবীের তাহিরমা (নামায  করার 
তাকবীর) হয়,  তেব তার ছালাতই হেব না। চাই উহা ই াকতৃভােব ছেড় িদক বা ভুল েম 
ছেড় িদক। কননা তার ছালাতই তা  হয়িন। 

আর উ  কন যিদ তাকবীের তাহিরমা ব তীত অ  িকছু হয় আর তা ই াকতৃ হয় তেব তার 
ছালাত বািতল বা ভ  হেয় যােব। 

িক  যিদ অিন াকৃত বা ভলু েম কান কন ছুেট যায়-  যমন থম রাকাআেত কান কন 
ছুেট গল,  এখন যিদ ি তীয় রাকাআেত সই ছুেট যাওয়া কেনর িনকট পৗঁেছ যায়-  তেব 
এঅব ায় আেগর রাকাআত বািতল হেয় যােব এবং এটােক থম রাকাআত গণ  করেব এবং 
বাকী অংশ পরূা কের সা  িসজদা িদেব। 

িক  যিদ ি তীয় রাকাআেত ছুেট যাওয়া সই কেন না পৗঁেছ,  তেব ছুেট যাওয়া কনিট 
আেগ আদায় করেব তারপর বাকী অংশ েলা আদায় করেব এবং সা  িসজদা িদেব। 

উদাহরণ: জৈনক মছু ী থম রাকাআেতর ি তীয় িসজদািট ভেুল গল। যখন সকথা রণ হল,  
তখন স ি তীয় রাকাআেতর ‘িসজদার মধ বিত ােন বেসেছ। এঅব ায় আেগর রাকাতিট 
বািতল হেয় যােব এবং এটােক থম রাকাত গণ  কের অবিশ  অংশ পণূ কের ছালাত শেষ 
সা  িসজদা করেব। 

আর একিট উদাহরণ: জৈনক ব ি  থম রাকাআেত একিট মা  িসজদা কেরেছ। তারপর 
ি তীয় িসজদা না কেরই দাঁিড়েয় পেড়েছ। অতঃপর ি তীয় রাকােত  করার পর সই ভেুলর 
কথা রণ হেয়েছ,  তেব স বেস পড়েব এবং সই ছুেট যাওয়া িসজদা িদেব এবং সখান 
থেক ছালােতর বাকী অংশ পণূ কের সালাম িফরােব। তারপর সা  িসজদা কের সালাম 

িফরােব। 



খ) কান ওয়ািজব াস হওয়া: 

মছু ী যিদ ই াকৃতভােব কান ওয়ািজব পিরত াগ কের তেব তার ছালাত বািতল হেয় যােব। 
আর যিদ ভলু েম হয় আর উ  ান ছেড় যাওয়ার আেগই যিদ রণ হেয় যায় তেব তা আদায় 
করেব এেত কান দাষ নই-  সা  িসজদা িদেত হেব না। িক  যিদ উ  ওয়ািজব ছেড় 
পরবতী কন  করার আেগই রণ হেয় যায় তেব িফের িগেয় সই ওয়ািজব আদায় করেব 
এবং শেষ সা  িসজদা করেব। িক  পরবতী কন  করার পর যিদ রণ হয় তেব উ  ছুেট 
যাওয়া ওয়ািজব রিহত হেয় যােব। অবিশ  ছালাত আদায় কের সালােমর পেূব সা  িসজদা 
করেলই ছালাত পূণ হেয় যােব। 

উদাহরণ: একজন মছু ী ি তীয় রাকােতর ি তীয় িসজদা থেক উেঠ না বেস ততৃীয় রাকােতর 
জ  দাঁড়ােত যাে । এমন সময় রণ হল িনজ ভেুলর কথা। তখন স বেস পড়েব এবং 
তাশা দ পেড় ছালাত পণূ করেব। কান সা  িসজদা লাগেব না। 

আর যিদ িকছুটা দাঁড়ায় িক  পিরপণূ েপ দাঁড়ায়িন তেব স বেস যােব এবং তাশা দ পড়েব ও 
ছালাত শেষ সা  িসজদা কের সালাম িফরােব। িক  যিদ পণূ েপ দাঁিড়েয় পেড় তেব আর 
বসেব না। তাশা দ রিহত হেয যােব। ঐভােবই ছালাত পণূ করেব এবং সলাম িফরােনার পেূব 
সা  িসজদা করেব। 

দলীল: 

ْكَعتَْینِ  ِ اْبِن بَُحْینَةَ قَاَل َصلَّى بِنَا النَّبِيُّ َصلَّى هللاَّ َعلَْیِھ َوَسلََّم فَقَاَم فِي الرَّ لَیَْیِن قَْبَل أَْن یَْجلَِس فََمَضى  اْألُوَعْن َعْبِدهللاَّ
ا قََضى َصَالتَھُ اْنتَظََر النَّاُس تَْسلِیَمھُ فََكبََّر َوَسَجَد قَْبَل أَْن یَُسلَِّم ثُمَّ َرفََع رَ  ْأَسھُ ثُمَّ َكبََّر َوَسَجَد ثُمَّ فِي َصَالتِِھ فَلَمَّ

 َرفََع َرْأَسھُ َوَسلَّمَ 

আব া   িবন বহুাইনা   (রা:) থেক বিণত। িতিন বেলন,  একদা নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া 
সা াম) আমােদরেক িনেয় ( যাহর) ছালাত আদায় করেলন। িক  ‘রাকাত শেষ (তাশা দ না 
পেড়ই) দাঁিড়েয় পড়েলন। িতিন নামায চািলেয় যেত থাকেলন। ছালাত শেষ মা ষ সালােমর 
অেপ া করেছ এমন সময় সালােমর পেূব িতিন তাকবীর িদেয় িসজদা করেলন,  মাথা উিঠেয় 
আবার তাকবীর িদেয় িসজদা করেলন,  তারপর মাথা উিঠেয় সালাম ফরােলন। (বুখারী,  
অধ ায়ঃ আযান,  অ ে দঃ তাশা দ পড়া যারা ওয়ািজব মেন কেরন না। মসুিলম,  অধ ায়ঃ 
মসিজদ ও নামােযর ান,  অ ে দঃ নামােয সা  বা ভলু করা।) 

ততৃীয়ত: সে হ হওয়া: 

ছালােতর মেধ  সে েহর ‘িট অব া: 



থম অব া: সে হযু  ‘িট িবষেয়র মেধ  যিটর াধা  পােব স অ যায়ী কাজ করেব এবং 
ছালাত পণূ কের সালাম িফরােব। তারপর সা  িসজদা কের সালাম িফরােব। 

উদাহরণ: একজন লাক যাহেরর ছালাত আদায় করেছ। িক  সে হ হল এখন স িক ি তীয় 
রাকােত না ততৃীয় রাকােত? এ সময় স অ মান কের িস’র করেব কানটা িঠক। যিদ অ মান 

াধা  পায় য এটা ততৃীয় রাকাত,  তেব তা ততৃীয় রাকাত গণ  কের ছালাত পণূ করেব এবং 
সালাম ফরােনার পর সা  িসজদা করেব। 

দলীল: আব া   িবন মাসঊদ (রাঃ) থেক বিণত। নবী (ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) 
বেলন,  

َواَب فَْلیُِتمَّ َعلَْیِھ ثُمَّ لِیَُسلِّْم ثُمَّ یَْسُجُد َسْجَدتَ   ْینِ َوإَِذا َشكَّ أََحُدُكْم فِي َصَالِتِھ فَْلیَتََحرَّ الصَّ

“ তামােদর কােরা ছালােত যিদ সে হ হয় তেব সিঠক িস ােন-  উপনীত হওয়ার চ া করেব 
এবং স িভি েত ছালাত পণূ করেব। তারপর সালাম িফিরেয় ‘িট সা  িসজদা করেব।” 
( বখুারী,  অধ ায়ঃ ছালাত,  অ ে দঃ ি বলামখুী হওয়া। মসুিলম,  অধ ায়ঃ মসিজদ ও 
নামােযর ান অ ে দঃ নামােয সা  বা ভলু করা।) 

ি তীয় অব া: সে হযু  ‘িট িদেকর কানটাই াধা  পায় না। এ অব ায় িনি ত িদকিটর 
উপর িভি  করেব। অথাৎ কম সংখ ািট িনধারণ কের বাকী নামায পণূ করেব। তারপর সালােমর 
আেগ সা  িসজদা কের শেষ সালাম িফরােব। 

উদাহরণঃ জৈনক ব ি  আছেরর ছালােত সে হ করল-  িতন রাকাত পেড়েছ না ‘রাকাত। 
িক  অ মান কের কানটাই তার িনকট াধা  পল না। এমতাব ায় স তা ি তীয় রাকাত ধের 

থম তাশা দ পাঠ করেব। তারপর বাকী ‘রাকাত নামায পণূ করেব এবং শেষ সালাম 
িফরােনার পেূব সা  িসজদা করেব। দলীল: আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেক বিণত। নবী 
(ছা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) বেলন,  

ا اْستَْیقََن ثُمَّ یَْسُجُد إَِذا َشكَّ أََحُدُكْم فِي َصالتِِھ فَلَْم یَْدِر َكْم َصلَّى ثَالثًا أَْم أَْربًَعا فَْلیَْطَرِح الشَّكَّ َوْلیَْبِن َعلَى مَ 
ْیطَانِ َسْجَدتَْیِن قَْبَل أَْن یَُسلَِّم فَإِْن َكاَن َصلَّى َخْمًسا َشفَْعَن لَھُ َصَالتَھُ َوِإْن َكاَن صَ   لَّى إِْتَماًما ِألَْربٍَع َكانَتَا تَْرِغیًما لِلشَّ

“ তামােদর কান ব ি  যিদ ছালােত সে হ কের য,  িতন রাকাত পেড়েছ না চার রাকাত? 
তেব স সে হেক বজন করেব এবং িনি েতর উপর িভি  করেব। তারপর সালাম ফরােনার 
পেূব ‘িট িসজদা করেব। যিদ পাঁচ রাকাত পেড় থােক তেব ছালাত বেজাড় থেক জাড় হেয় 
যােব। আর যিদ চার রাকাতই পেড় থােক,  তেব এিসজদা ‘িট শয়তানেক অপমােনর জ  
হেব।”(  মসুিলম,  পবূবতী অধ ায় ও অ ে দ।) 



সারকথা: 

পেূবে িখত আেলাচনা থেক বঝুা গল য,  িসজদােয় সা  কখেনা সালােমর আেগ কখেনা 
সালােমর পর করেত হয়। 

সালােমর পেূব সা  িসজদা ‘ ে  করেত হয়: 

থম: ছালােত যিদ কান ওয়ািজব াস হয়। ি তীয়: ছালােত যিদ সে হ হয় এবং ‘িট িদেকর 
কানিটই াধা  না পায়,  তেব সালােমর পেূব সা  িসজদা করেব। 

সালােমর পর ‘ ে  সা  িসজদা করেত হয়: 

থম: যিদ ছালােত বিৃ  হেয় যায়। 

ি তীয়: যিদ সে হ হয় এবং য কান একিট িদক অ মােনর িভি েত াধা  লাভ কের,  তেব 
সালােমর পর সা  িসজদা করেব। 

উৎস: ফাতওয়া আরকা ল ইসলাম, আ ামা মহুা াদ িবন সােলহ আল উসাউমীন।  

অ বাদ: শাইখ আ ু াহ শাহেদ মাদানী ও শাইখ মহুা;  আ ু াহ আল কাফী। 


