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িাজেহা পো অরবা প্রম দইু রাকাতে জকরাে 
না পতে শশষ দইু রাকাতে জকরাে পো। 
অরবা শকবল জবিেলীয় ও েৃেলীয় রাকাআতে 
জকরাে পো। এমোবস্ায় জসজদাতয় সাহু শদয়া 
ওয়াজজব হতব। 

- দআুতয় কুনেূ পেতে ভুতল যাওয়া।
- ঈতদর নামাতজ অজেজরতি োকবলীর ভুতল যাওয়া 

অরবা জবিেলীয় রাকাতে রুকুতে যাওয়ার 
োকবলীর ভুতল যাওয়া। 

সতন্হ হতলা, শস জক জবিেলীয় রাকাতে আতে 
না েৃেলীয় রাকাতে। জকন্তু োর কাতে েৃেলীয় 
রাকাতে রাকার ব্যাপার�াই প্াধান্যপ্াপ্ত হতলা, 

োহতল এ রাকােটিতক শস েৃেলীয় রাকাে বতলই 
জহতসব করতব এবং নামাজ পূর্ত কতর শনতব। 
এরপর জসজদাতয় সাহু শদতব।

এর প্মার রাসূললু্াহ সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া সাল্াতমর 
হাদলীস,«শোমাতদর কারও যখন নামাতজ সতন্হ 
হতব, শকান�া সঠিক ো খুতঁজ শবর করার শিষ্টা 
করতব। এরপর সালাম শিরাতব এবং দটুি জসজদা 
করতব।»(বর্তনায় ইবতন জহব্ান)

প্রমে: জসজদাতয় সাহু

জসেোজয় সাহু, জসেোজয় 
জতলাওয়াত  ও জসেোজয় দশাকর

জসেোজয় সাহু
ভুতলর কারতর নামাতজ শয ত্রুটি সৃজষ্ট 
হতয়তে ো শুধরাতনার জন্য মসুল্লী কেৃ্ত ক 
প্দত্ত দইু জসজদাতকই জসজদাতয় সাহু বতল। 

সজদেি করা
সতন্হ অর্ত দ ুজবষতয়র মতধ্য শকানটি 
কতরতে ো জনতয় ইেস্তোয় পো

- সূরা িাজেহার পর শো� একটি সূরা অরবা শো� 
শো� জেন আয়াে অরবা লম্া একটি পজরমার 
িরজ নামাতজর প্রম দ ুরাকাআতে এবং নিল 
ও জবেতরর শযতকাতনা রাকাআতে পেতে ভুতল 
যাওয়া।  

- নামাজ শভতদ প্কাতশ্য অরবা শ�াপনলীয়ভাতব জকরাে 
পোর শয জনয়ম রতয়তে ো ভঙ্ করা। অেএব 
যজদ শকাতনা ইমাম শযাহর আসতরর নামাতজ 
প্কাতশ্য জকরাে পতে অরবা মা�জরব, এশা ও 
িজতরর জকরাে শ�াপনলীয়ভাতব আদায় কতর েতব 
জসজদাতয় সাহু জদতয় নামাতজর ত্রুটি শুধজরতয় 
জনতে হতব।

- জেন রাকাআে অরবা িার রাকাআেজবজশষ্ট 
নামাতজ প্রম ববেক ভুতল যাওয়া।

- শশষ ববেতক োশাহ্হুদ পেতে ভুতল যাওয়া।
- একই রাকাতে শয জবষয়টি দইু বার করতে হয় 

ো আদাতয়র শক্তত্র ধারাবাজহকো ভুতল যাওয়া। 
শযমন শকাতনা ব্যজতি শকবল এক জসজদা আদায় 
কতর জবিেলীয় জসজদা আদায় করতে ভুতল শ�ল এবং 
জবিেলীয় রাকাআতের জন্য দাঁজেতয় শ�ল। এরপর 
নামাতজর শশষাংতশ ো মতন পেতল জসজদা কতর 
জনল। এমোবস্ায় ধারাবাজহকো ভঙ্ হওয়ার 
কারতর োতক জসজদাতয় সাহু জদতে হতব। আর শয 
জবষয়টির একই রাকাআতে পুনরাবজৃত্ত �ত� না, 
শযমন শকাতনা োকবলীতর োহজরমার পর রুকুতে 
িতল শ�ল এবং রুকু শরতক উতে সূরা িাজেহা 
ও অন্য সূরা জেলাওয়াে করল। এমোবস্ায় 
পুনরায় োতক রুকু করতে হতব এবং নামাজাততে 
জসজদাতয় সাহু জদতে হতব। অনরুূপভাতব যরাসমতয় 
যজদ জেলাওয়াতের জসজদা আদায় না করা হয় 
েবওু জসজদা সাহু জদতে হতব। আর নামাতজর 
িরজ কম্তসমহূ োর স্ান শরতক জপজেতয় শদয়া 
অরবা এক�ার জায়�ায় আতরক�া করা, শযমন 
শয সমতয় বসা উজিে েখন দাঁজেতয় শ�ল অরবা 
এর উতটিা�া করল, এমোবস্ায় োতক জসজদাতয় 
সাহু জদতে হতব।

- রুকু ও জসজদায় ধলীর-জস্রো শেতে শদয়া।  
- িরজ নামাতজ জকরাে পোর যরার্ত জনয়ম ভঙ্ 

করা। শযমন অন্য শকাতনা সূরা পোর পর সূরা 
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জসজদাতয় শশাকতরর পদ্ধজে

জসজদাতয় জেলাওয়াে

জসজদাতয় জেলাওয়াতের পদ্ধজে

জসজদাতয় সাহুর কারর
- শয ব্যজতি নামাতজর ওয়াজজবসমতূহর মধ্য শরতক 

শকাতনা একটি ইচ্াকৃেভাতব শেতে জদল শস 
গুনাহ�ার হতলা এবং োর নামাজ নষ্ট হতয় 
শ�ল। এমোবস্ায় োতক উতি নামাজ পুনরায় 
আদায় করতে হতব। নামাতজর শযসব ত্রুটি 
জসজদাতয় সাহুর মাধ্যতম শুধজরতয় শনয়া যায় 
ো হতলা:

- িরজ নামাতজর প্রম দইু রাকাআতে বা 
এক রাকাআতে সূরা িাজেহা পেতে ভূতল 
যাওয়া। অনরুূপভাতব নিল নামাজ ও জবেতরর 
নামাতজর সকল রাকাতে সূরা িাজেহা পেতে 
ভুতল যাওয়া।

- যজদ প্রম রাকাআতে োশাহ্হুদ এর শকাতনা 
জকেু বাজেতয় পতে, শযমন ভুতল দরুদ পতে 
শিলল অরবা একটি রুকন আদায় করা যায় 
পজরমার সময় িুপিাপ বতস রইল।

সতন্হ করা
নামাতজর শক্তত্র দ ুধরতনর সতন্হ হতে পাতর:
১- নামাজ সম্পন্ন হতয় যাওয়ার পর সতন্হ 
করা
এ প্কৃজের সতন্হ জহসাতব আনা হতব না। 
এর উদাহরর: এক ব্যজতি িজতরর নামাতজর পর, 

নামাজ জক দ ুরাকাে পেল না জেন রাকাে, 
এ জনতয় সতন্হ করল? এমোবস্ায় এ সতন্তহর 
প্জে নজর শদয়া হতব না। েতব যজদ সতন্তহর 
স্তল দঢ়ৃ জবশ্াস বেজর হয়, োহতল শস অনযুায়লী 
আমল করতব।

২- নামাতজ রাকাবস্ায় সতন্হ করা:
এ প্কৃজের সতন্তহরও দ ুঅবস্া।
ক- সতন্হযুতি দ ু জবষতয়র শকাতনা একটি োর 

কাতে রাতজহ বা প্াধান্যপ্াপ্ত মতন হতব:
এরূপ হতল যা োর কাতে প্াধান্যপ্াপ্ত বতল 

মতন হতব, শস অনযুায়লী আমল করতব এবং 
জনয়মমাজিক জসজদাতয় সাহু শদতব।

এর উদাহরর: শযাহতরর নামাজ পোর সময় কারও 

খ-দটুির মতধ্য শকাতনাটিই োর কাতে প্াধান্যপ্াপ্ত 
বতল মতন হতব না:

এ শক্তত্র যা কম োর উপর জভজত্ত কতর নামাজ 
সম্পন্ন করতব এবং জসজদাতয় সাহু শদতব।

এর উদাহরর: শযাহতরর নামাজ পোর সময় কারও 
সতন্হ হতলা, শস জক জবিেলীয় রাকাতে আতে না 
েৃেলীয় রাকাতে? জকন্তু দ ুজবষতয়র শকাতনাটিই 
োর কাতে প্াধান্যপ্াপ্ত বতল মতন হতলা না।  
এমোবস্ায় শস যা কম োর উপর জভজত্ত 
করতব। অর্তাৎ ধতর শনতব শয, শস জবিেলীয় 
রাকাতে আতে। এরপর নামাজ শশষ কতর 
সালাতমর পূতব্তই জসজদাতয় সাহু শদতব।

এর প্মার, রাসূললু্াহ সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া 
সাল্াতমর হাদলীস,«শোমাতদর শকউ যখন 
নামাতজ সতন্হ করল, অেঃপর শস জানল 
না জেন রাকাে পতেতে জক িার রাকাে। 
এমোবস্ায় শস শযন সতন্হ দতূর শিতল 
শয�ুকুর ব্যাপাতর শস জনজশ্চে শস�ুকুর উপর 
জভজত্ত কতর শনয়। এরপর সালাম শিরাতনার 
পূতব্তই  শযন শস দটুি জসজদা জদতয় শনয়।» 
(বর্তনায় মসুজলম)

সালাম  শিরাতব জসজদাতয় সাহু শদতব
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নামায

ক- মসুল্লী হয়তো পরবেতী রাকাতে ঠিক ওই 
িরযটির জায়�ায় শপৌঁেতল ো স্মরর করতে 
পারতব।

এমোবস্ায় শয রাকাে শরতক িরযটি েুত� জ�তয়তে 
শস রাকােটি বাজেল কতর জদতয় পরবেতী 
রাকােটি োর জায়�ায় জহসাব করতব।

এর উদাহরর: এক ব্যজতি প্রম রাকাতে রুকু করতে 
ভুতল শ�ল। জবিেলীয় রাকাতে রুকু করার সময় 
োর স্মরর হতলা শয প্রম রাকাতে শস রুকু 
করতে ভূতল জ�তয়তে। োহতল এ রাকােতকই 
শস প্রম রাকাে জহতসতব ধরতব। আর প্রম 
রাকােটি জহসাতব আনতব না। এরপর শস োর 
নামাজ পূরর কতর শনতব এবং সালাতমর পর 
জসজদাতয় সাহু শদতব।

খ- পরবেতী রাকাতে ওই িরযটির জায়�ায় 
শপৌঁোর পূতব্তই মসুল্লীর ো স্মরর হতব।  

এ অবস্ায় শস বাদ-পো িরযকম্তটি আদায় কতর 
শনতব এবং োর পতরর অংশ�ুকুও আদায় 
করতব। এরপর শস োর নামাজ পূরর কতর 
শনতব এবং সালাতমর পর জসজদাতয় সাহু 
শদতব।  

এর উদাহরর: একটি ব্যজতি প্রম রাকাতে জবিেলীয় 
জসজদা এবং োর পূতব্ত বসা ভুতল শ�ল। 
পরবেতীতে শস ো জবিেলীয় রাকাতের রুকু শরতক 
উোর পর মতন করতে পারল। এমোবস্ায় 
শস জিতর আসতব, বসতব ও জসজদা করতব। 
এরপর শস োর নামাজ সম্পন্ন করতব এবং 
সালাতমর পর জসজদাতয় সাহু করতব। 

শকাতনাজকেু অজেজরতি করা
অর্তাৎ নামাতজ শকাতনাজকেু অজেজরতি আকাতর আদায় করা, শযমন অজেজরতি রুকু অরবা জসজদা 

ইে্যাজদ।
এরূপ বাজেতয় শদয়ার দ ুঅবস্া হতে পাতর:
ক- মসুল্লী যখন শকাতনাজকেু বাজেতয় আদায় করতে, জবষয়টি ঠিক শস মহূুতে্ত ই মতন করতে 
পারল।
এমোবস্ায় ওই কাজ শরতক জিতর আসা আবশ্যক হতব। এরপর শস নামাজ সম্পন্ন কতর ডান জদতক 

এক সালাতমর পর জসজদাতয় সাহু জদতব।  
এর উদাহরর: এক ব্যজতি শযাহতরর নামাজ পো অবস্ায় পঞ্চম রাকাতের উতদেতশ দাঁজেতয় শ�ল। এরপর 

শস ো রাকাতের জভেতরই স্মরর করতে পারল। এ অবস্ায় োর উজিে হতব সাতর সাতর বতস 
যাওয়া। নামাজ পূর্ত কতর শনয়া এবং জনয়ম মেুাজবক জসজদাতয় সাহু শদয়া।

খ- অজেজরতি কাজটি সম্পন্ন হওয়ার পর স্মরর করতে পারা
এ অবস্ায় শস োর নামাজ সম্পন্ন কতর শনতব। অেঃপর সালাম শিরাতনার পর জসজদাতয় সাহু জদতয় 

শনতব।  
এর দজলল, ইবতন মাসউদ রাজয. শরতক বজর্তে হাদলীস,হতয়তে?» জেজন বলতলন,«োর মাতন?» সাহাবলী 

বলতলন,«আপজন নামাজ পাঁি রাকাে পতেতেন।» এরপর নবলী সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া সাল্াম 
সালাম শিরাতনার  পর দটুি জসজদা জদতলন।»(ব্তরনায় বখুারলী)

শকাতনাজকেু বাদ শদয়া
অর্তাৎ নামাতজর শকাতনা িরয বা ওয়াজজব বাদ শদয়া
১- নামাতজর শকাতনা িরয বাদ শদয়া
যজদ এ িরযকম্তটি োকবলীতর োহজরমা হয়, েতব নামাজ বাজেল বতল �র্য হতব; শকননা এ অবস্ায় 

নামাজ আতদৌ শুরু হয়জন বতল ধরা হতব। আর যজদ িরযটি োকবলীতর োহজরমা ব্যেলীে অন্যতকাতনা 
িরয হয়, োহতল এর দ ুঅবস্া রতয়তে:

২ - শকাতনা ওয়াজজবকম্ত বাদ শদয়া:
মসুল্লী যজদ শকাতনা ওয়াজজব বাদ শদয়, োহতল এর 

জেন অবস্া হতে পাতর:
ক-নামাতজ এ ওয়াজজবকম্তটির জায়�া শেতে 

যাওয়ার পূতব্তই ো স্মরর হতব।
এমোবস্ায় শস ো আদায় কতর শনতব এবং এর 

জন্য জসজদাতয় সাহু জদতে হতব না।
খ-ওয়াজজবকম্তটির জায়�া শেতে যাওয়ার পর ো 

স্মরর হতব, এর অব্যবজহে পতরর িরয কতম্ত 
যাওয়ার পূতব্তই।

এমোবস্ায় শস জিতর যাতব এবং ো আদায় কতর 
শনতব। এরপর নামাজ সম্পন্ন কতর সালাতমর 
পর জসজদাতয় সাহু কতর শনতব।

�-ওই ওয়াজজবকতম্তর পরবেতী শয িরয কম্ত 
োতে শপৌঁোর পর জবষয়টি স্মরর হতব।

এমোবস্ায় মসুল্লী োর নামাজ িাজলতয় যাতব 
এবং েুত� যাওয়া ওয়াজজবকম্তটি আদায় করতে 
যাতব না। পজরতশতষ শস জসজদাতয় সাহু জদতয় 
শনতব। 

এর উদাহরর: এক ব্যজতি জবিেলীয় রাকাতে জবিেলীয় 
জসজদা আদায় 

সালাম  শিরাতব জসজদাতয় সাহু শদতব

সালাম  শিরাতব জসজদাতয় সাহু শদতব
সালাম শিরাতবজসজদাতয় সাহু শদতব
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করার পর োশাহ্হুদ না পতেই দাঁজেতয় যাওয়ার উপরিম করল। জকন্তু দাঁোতনার পূতব্তই স্মরর করতে 
পারল শয োশাহ্হুদ পো বাদ পতে শ�তে। এমোবস্ায় শস বতস জ�তয় োশাহ্হুদ পতে শনতব। বাকলী 
নামাজ সম্পন্ন করতব এবং এ জন্য ক্জেপূররমলূক শকাতনা জকেু করতে হতব না।

আর যজদ জসজদা শরতক উোর পর এতকবাতর শসাজা হতয় দাঁোতনার পূতব্ত জবষয়টি স্মরর হয়, োহতল 
জিতর যাতব এবং বতস জ�তয় োশাহ্হুদ পতে শনতব। এরপর নামাজ পূর্ত কতর শনতব এবং সালাতমর 
পর জসজদাতয় সাহু শদতব।আর যজদ সমূ্পর্তরূতপ দাঁজেতয় যাওয়ার পূতব্ত স্মরর হয়, োহতল োশাহ্হুদ 
পোর প্তয়াজন হতব না। বরং শস এভাতবই নামাজ সম্পন্ন কতর শনতব এবং জসজদাতয় সাহু শদতব। 

এর দজলল আবদলু্াহ ইবতন বহুাইনা রাজয. এর হাদলীস শয, «নবলী সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া সাল্াম 
োতদরতক জনতয় শযাহতরর নামাজ পেতলন। জেজন না বতস দাঁোতনা অবস্ায় প্রম দ ুরাকে আদায় 
করতলন। মানষুও োঁর সাতর দাঁোল। জেজন যখন নামাজ শশষ করতলন, আর মানষু োঁর সালাম 
শিরাতনার অতপক্ায়, েখন জেজন বসা অবস্ায়, োকবলীর জদতলন এবং সালাম শিরাতনার পূতব্তই 
দটুি জসজদা করতলন। এরপর সালাম শিরাতলন।»(বর্তনায় বখুারলী)

জসজদাতয় সাহুর জববরর
মসুল্লী ডান জদতক এক সালাম শিরাতব, এরপর ঠিক নামাতজর জসজদার ন্যায় জসজদা শদতব। োশাহ্হুদ, 

দরুদ ও দআু পেতব। পজরতশতষ সালাম জদতয় শবর হতয় যাতব।

সালাতমর পূতব্ত সালাতমর পর 

 জসজদাতয় সাহুর জায়�া

ক- শকাতনাজকেু বাদ জদতল
খ-সতন্তহর সময় দ ুজবষতয়র শকাতনা একটি 

প্াধান্যপ্াপ্ত না হতল।

ক- শকাতনাজকেু অজেজরতি আদায় করতল।
খ-সতন্তহর সময় দ ুজবষতয়র শকাতনা একটি 

প্াধান্যপ্াপ্ত হতল।

মাসাজয়ল
১- মসুল্লী যজদ নামাজ সম্পন্ন করার আত�ই সালাম জিজরতয় শদয় এবং শবশ জকেু সময় িতল 

যাওয়ার পর ো মতন করতে পাতর, োহতল পুনরায় নামাজ পেতে হতব। আর যজদ সামান্য 
সময় পর মতন করতে পাতর, শযমন দইু জেন জমজন�, োহতল নামাজ সম্পন্ন কতর শনতব 
এবং জসজদাতয় সাহু জদতয় শনতব।

২- মকুোদলীর উজিে জসজদাতয় সাহুতে ইমাতমর অনকুরর করা যজদও শস সাহু বা ভুল হওয়ার 
পর নামাতজ শরলীক হয়।

৩- মসুল্লীর যজদ দটুি সাহু একজত্রে হয়, যার একটি অনযুায়লী সালাতমর পূতব্ত এবং অপরটি 
অনযুায়লী সালাতমর পতর জসজদাতয় সাহু শদয়া আবশ্যক হয়, োহতল সালাতমর পূতব্ত একবার 
জসজদাতয় সাহু আদায় করতলই িলতব।



122
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েৃেলীয়ে: জেলাওয়াতের জসজদা

ইবতন উমর রাজয. শরতক বজর্তে, জেজন 
বতলন,«রাসূললু্াহ সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া সাল্াম 
আমাতদর জনকত� জসজদাজবজশষ্ট সূরা জেলাওয়াে 
করতেন। অেঃপর জেজনও জসজদা জদতেন, 
আমরাও জসজদা জদোম।»(বর্তনায় বখুারলী)

যখন কুরআন জেলাওয়ােকারলী নামাতজ শকাতনা 
জসজদার 

আয়াে জেলাওয়াে কতর- শহাক ো প্কাশ্য 
জকরাতের নামাজ বা অপ্কাশ্য জকরাতের- অরবা 
নামাতজর বাইতর জসজদার আয়াে জেলাওয়াে 
কতর েখন জসজদা শদয়া আবশ্যক হতয় পতে। 
আর জেলাওয়াতের জসজদার জন্য অজ ু রাকা 
জরুজর।

জসজদাতয় জেলাওয়াতের পদ্ধজে
জেলাওয়ােকারলী অরবা শশ্রাো োকবলীর বতল জসজদায় 

িতল যাতব এবং বলতব, سبحان ربي األعلى 
এরপর বলতব:
 سجد وجهي للذي خلقه، وشق سمعه وبصره بحوله  وقوته اللهم 
لي عندك  بها وزرًا، واجعلها  أجرًا، وضع عني  بها عندك  لي  اكتب 

ُذخرًا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود
এরপর োকবলীর শদতব এবং জসজদা শরতক উেতব। 

আর যজদ নামাতজর বাইতর রাতক োহতল োকবলীর  
শদতব না এমনকলী সালামও শিরাতব না। 
(বর্তনায় জেরজমযলী)
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জসজদাতয় শশাকর শরলীয়েভুতি হওয়ার দজলল আব ু
বাকরা রাজয. এর হাদলীস- যখন শকাতনা খুশলীর 
জবষয় আসে অরবা শকাতনা সুসংবাদ শদওয়া 
হে েখন রাসূললু্াহ সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া 
সাল্াম আল্াহ োআলার শুকজরয়া আদাতয়র 
উতদেতশ জসজদারে হতেন।(বর্তনায় আব ুদাউদ)

জসজদাতয় শশাকতরর পদ্ধজে
োকবলীর জদতয় জসজদায় যাতব এবং বলতব, « 

 অেঃপর প্াপ্ত জনয়ামতের জন্যسبحان ربي األعلى« 
আল্াহ োআলার প্শংসা ও শুকজরয়া আদায় 
করতব। এরপর োকবলীর ব্যেলীেই জসজদা 
শরতক উেতব এবং শশতষ সালাম শিরাতনারও 
শকাতনা জবধান শনই।

জসেোজয় দশাকর
শকাতনা জনয়ামে অজ্ত ন হতল অরবা 
শকাতনা খুশলীর সংবাদ শপতল

 জসেোজয় জতলাওয়াত
কুরআন জেলাওয়ােকারলী জসজদার 
আয়াে জেলাওয়াে করার িতল শয 
জসজদা জদতয় রাতক, োতকই জসজদাতয় 
জেলাওয়াে বতল।

জসজদার আয়ােসমহূ

সূরা আজলি লাম আস্ জসজদা, আয়াে নং  
(১৫)সূরা আল আরাি, আয়াে নং     (২০৬)

 সূরা সাদ, আয়াে নং                         (২৪)সূরা আর রা»দ, আয়াে নং                (১৫)

 সূরা িুসজসলাে, আয়াে নং           (৩৭)সূরা আন নাহল, আয়াে নং                      (৪৯)

সূরা আন নাজম, আয়াে নং            (৬২)সূরা আল ইসরা, আয়াে নং                     (১০৭)

  সূরা আল ইনজশকাক, আয়াে নং                
(২১)সূরা মারয়াম, আয়াে নং                        (৫৮)

 সূরা আন নামল, আয়াে নং           (২৫)সূরা আল হাজি, আয়াে নং                             (১৮)

সূরা আল আলাক, আয়াে নং          (১৯)।সূরা আল িুরকান, আয়াে নং          (৬০)

নামাতজ জসজদাতয় শশাকর
নামাজরে অবস্ায় যজদ শকাতনা খুশলীর 

সংবাদ আতস এবং নামাতজর জভেতরই 
শশাকর আদাতয়র জসজদা প্দান কতর, 
েতব োর নামাজ বাজেল বতল �র্য 
হতব; শকননা জসজদাতয় শশাকতরর 
নামাতজর সাতর শকাতনা সম্পক্ত  
শনই।

মাসাজয়ল
১- যজদ মসুাজির ব্যজতি যানবাহতনর উপর রাকাবস্ায় জসজদার আয়াে জেলাওয়াে কতর, 

েতব োর উজিে হতব শনতম জ�তয় জসজদাতয় জেলাওয়াে আদায় করা। সম্ভব না হতল 
বাহতনর উপরই মারায় ইশারা কতর জসজদা কতর শনতব।

২- যজদ জেলাওয়ােকারলী একাজধকবার জসজদার আয়াে জেলাওয়াে কতর, োহতল একবার 
জসজদা করতলই যতরষ্ট হতব। 

৩- নামাজ পোর জনজষদ্ধ সমতয় জসজদাতয় জেলাওয়াে আদায় করা মাকরুহ। 
৪- জসজদার আয়াে শ্রবরকারলী যজদ ইচ্াকৃেভাতব জেলাওয়ােকারলীর জেলাওয়াে শুনতে 

রাতক, আর যজদ জেলাওয়ােকারলী জসজদা না কতর, োহতল শ্রবরকারলীতকও জসজদা জদতে 
হতব না; শকননা শস জেলাওয়াতে জেলাওয়ােকারলীর অনসুারলী।

৫- শশানার উতদেশ্য না রাকা সত্বেও শয ব্যজতি জসজদার আয়াে শ্রবর করল, শযমন রাস্তা 
জদতয় শহঁত� যাওয়ার সময়, অরবা পাতশ শকারাও জেলাওয়াে হতচ্ অরি োতে োর 
মতনাতযা� শনই, এমোবস্ায়ও জসজদা করা আবশ্যক যজদ জেলাওয়ােকারলী মানষু হতয় 
রাতক। আর যজদ যন্ত্র অরবা শোোপাজখ হয় েতব জসজদা করা আবশ্যক নয়।    




