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অনু বাদেকর কথা
সম� �শংসা আ�াহ তা‘আলার জনয্ িযিন আমােদরেক
েহদােয়েতর পেথ চলার তাওফীক িদেয়েছন, তাঁর েমেহরবানী
বয্তীত েহদায়াত পাওয়া এবং তার উপর িটেক থাকা একিটও
স�ব নয়। সালাত ও সালাম রাসূ ল  এর �িত িযিন
আমােদরেক জা�ােতর পেথর স�ান িদেয়েছন। ইসলােমর পাঁচিট
েরাকেনর মেধয্ ি�তীয় েরাকন হে� নামা। নামায পিরতয্াগকারী
ইসলােমর গ�ী েথেক েবিরেয় যায়, তাই নামায িনয়িমত আদায়
করা �েতয্ক ঈমানদার বয্ি�র উপর ফ। পুরষেদর েক্ষে
জামা‘আেতর সােথ নামায পড়া ওয়ািজব, এ িবষয়িট ভালভােব
বুঝার জনয্ এবং তার সােথ সংি�� িবষয় গুেলা একি�ত কে
অসংখয্ দলীল �মােণর িভি�েত

একিট চমৎকার বই রচনা

কেরেছন েসৗদী আরেবর িবিশ� আেলেম�ীন অসংখয্ পু�েকর
েলখক ড: সায়ীদ ইবন আলী ইবন ওয়াহাফ আল-�াহতানী, বাংলা
ভাষা ভাষী মুসিলম ভাই-েবানেদর জনয্ বইিট অতয্� �েয়াজনী
বেল মেন কের বইিট অনু বােদর কােজ হাত িদেয়িছ, অনু বােদর
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কাজ স�� কের আপনােদর হােত বইিট তুেল িদেত েপের সবার
আেগ মহান আ�াহ তা‘আলার শুকিরয়া আদায় করি, বইেয়র
কেলবর অেনক বড় হেয় যােব এই আশংকায় পা�র্ টীকা সব
অনু বাদ করা হয়িন, েকবলমা� গর�পূ ণর্ পা�র্ টীগুেলাই
অনু বাদ করা হেয়েছ, বইিট পেড় আপনারা উপকৃত হেবন বেল
আমার দৃ ঢ় িব�াস, বইিট আপনােদর হােত তুেল েদওয়ার জনয্
নানাভােব যােদর সহেযািগতা েপেয়িছ আ�াহ তা‘আলা তােদর
সবাইেক উ�ম �িতদান দান করু, পিরেশেষ মানু ষ ভুেলর উেধর্
নয় আিম তােদরই একজন, তাই পুি�কািট পেড় আপনােদর
নজের েযেকান �িট পিরলিক্ষত হেল এবং আমােদরেক জানাে
আমরা তা সাদের �হণ কের পরবতর্ী সং�রেণ সংেশাধেনর েচ�া
করব ইনশাআ�াহ। অবেশেষ মহান রেবর কােছ এই কামনা
করিছ েয, িতিন েযন েলখক, অনু বাদক, পাঠক সবাইেক তাঁর
জা�ােতর জনয্ কবুল কের েন, আমীন, আমােদর ি�য় নবীর
উপর আ�াহ তা‘আলা অফুর� সালাত ও সালাম বষর্ণ করু
এবং তাঁর পিরবার বেগর্র �িত এবং তার সকল সাহাবােদর
�িত।
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১২/৮/১৪২৬ িহঃ
েমাহা�দ বােয়জীদ
২৬/৯/২০০৫ খৃঃ
িরয়াদ, েসৗদী আরব
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িবসিম�ািহর রাহমািনর রাহীম
ভূ িমকা
িন�য় �শংসা সব আ�াহরই জনয, আমরা তাঁরই �শংসা কির
এবং তাঁর কােছই সাহাযয্ চা এবং তাঁর কােছই ক্ষমা �াথর্
কির, আমােদর িনেজেদর পক্ষ হেত সকল অিন� হ, আমােদর
পাপ কাজ হেত তাঁর কােছ আ�য় চাই, যােক আ�াহ তা‘আলা
পথ েদখান তােক েকহ েগামরা করেত পাের না আর যােক িতিন
পথ �� কেরন তােক েকহ েহদায়াত িদেত পাের না, আিম আরও
সাক্ষয্ িদি�, আ�াহ বয্তীত েকান সতয্ মাবুদ ন, িতিন
একক তার েকান শরীক নাই, আিম আরও সাক্ষয্ িদি�,
মুহা�দ তার বা�াহ ও রাসূ ল, আ�াহ তা‘আলা তার উপর সালাত
ও অপিরিসম শাি� বষর্ন করুন এবং তার পিরবার পিরজেন
�িত ও তার সাথীেদর �িত এবং ে�য়ামাত পযর্� যারা উ�মভােব
তােদর অনু সরন করেবন তােদর �িত।
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অতঃপর:-এিট হল জামা‘আেত নামায আদায় সং�া� একিট
েছা� পুি�কা; যােত আিম বণর্না কেরি: জামা‘আেত নামােযর
অথর, উহার হুকু, উহার উপকািরতাসমূ হ, উহার ফযীলত, উহার
িদেক পথচলার ফযীলত, উহার িদেক পথ চলার আদবসমূ হ,
দু ইজন �ারা উহা স�াদন হওয়া, এক রাকাআত েপেলই
জামা‘আত পাওয়া, ইমােমর সােথ �থম জামা‘আত ছু েট যাওয়া
বয্ি�র জনয্ ি�তীয় জা‘আত শরীয়ত স�ত, েয বয্ি� নামায
পেড় েফেলেছ েস যিদ জামা‘আত পায় তেব তােদর সােথ পুনরায়
নফল িহসােব আদায় করেব, মাসবুক বয্ি� ইমামেক েয অব�ায়
পােব েস অব�ায়ই নামােয �েবশ করেব িক� রুকু না েেল
উহা রাকাআত িহসােব গণয্ হে না, বাকী নামায ইমাম সালাম
িফরােল তখন আদায় করেব। �েতয্ক মাসআলা আিম দলীল সহ
উে�খ কেরিছ, আিম আমােদর শােয়খ স�ািনত ইমাম আ�ু ল
আযীয ইবন আ�ু �াহ ইবন বায (রাহ:) এর অেনক আেলাচনা
এবং িবিভ� মাসআলার েক্ষে� তার অ�ািধকারদান হেত
অেনক উপকার লাভ কেরিছ, আ�াহ তা‘আলা শাি�ময় জা�ােত
তােক সু উ� মযর্াদা দান কর, আ�াহ তা‘আলার কােছ কামনা
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করিছ িতিন েযন এইকাজটুকু কবুল কেরন, বরকতময় কেরন,
শুধুমা� তা জনয্

একিন� কেরন

এবং আমােক

এর �ারা

দু িনয়ার জীবেন ও মৃতুয্র পের কলয্াণ দ কেরন এবং যার
কােছই এটা েপৗছেব তােকও কলয্াণ দা কেরন, িন�য়ই িতিন
উ�ম দানশীল, �তয্াশার মহান �, িতিনই আমােদর জনয্ যেথ,
িতিনই উ�ম বয্ব�াপ, মহান আ�াহ তাআ’লা বয্তীত কারও
েকান শি� ও ক্ষমতা ন, আ�াহ তা‘আলা সালাত ও সালাম
এবং বরকত দান করুন তার বা�াহ ও রাসূ ল এবং তার
সৃ ি�কুেলর মেধয সেবর্া�ম সৃি� আমােদর নবী ও ইমাম এবং
আমােদর আদশর্ মুহা�াদ ইবেন আ�ু�াহর  �িত এবং তাঁর
পিরবােরর উপর ও তাঁর সাহাবােদর উপর এবং যারা েকয়ামাত
পযর্� উ�মভােব তােদর অন সরণ করেব তােদর উপর।
েলখক
২৭/২/১৪২১িহ:
�থম পিরে�দ:8

(জামা‘আেত সালাত আদায়) এর শাি�ক ও পািরভািষক অথর:
১/ আ�ালাত এর শাি�ক অথর: দু ‘আ করা, আ�াহ তা‘আলা
বেলন:
َ َ َ َ َٰ َ ّ ۡ َۡ َ ّ َ َ
ُ ّ ن َ ّ ُه ۡم َٱٞ �
ٌ �َ َس ِم
ٌ يع َعل
[١٠٣ : ﴾ ]ﺘﻟﻮ�ﺔ١ ِيم
﴿وص ِل علي ِهمۖ ِنَ صلوتك س
ۗ
অথর: ‘‘তােদর জনয্ দ‘আ কর িনঃসে�েহ েতামার দু ‘আ হে�
তােদর জনয্ শাি�র কার’’ (তাওবাহ-১০৩) এবং নবী 
বেলেছন: (যখন েতামােদর কাউেক দাওয়াত েদয়া হয় তাহেল েস
েযন দাওয়াত �হণ কের, আর যিদ েস েরাযাদার হয় তেব দু আ’
করেব, আর যিদ েরাযাদার না হয় তেব েস খােব)। (মুসিলম)
অথর্াৎ েস বরক, কলয্াণ ও মাগিফরােতর দ‘আ করেব
(আে�হায়াতু িফ গািরিবল হাদীস) আ�াহর পক্ষ হেত সালাত হ
উ�ম �শংসা, েফেরশতােদর পক্ষ হেত ‘আ করা, আ�াহ
তা‘আলা বেলন:
�
َ َ َ ّ ّ ّ َ َم � ٓ َ َ ُ ص
َ ْ ّ ْ
َ َ�ّ َٓ ُّ َها
ّ ّ
�ٰ ۚ�
ٰ َ َ� َ﴿ ِن
ِِين َء َام ُنوا َلُوا َعل ۡيه
ِ ِ َ� � َ�ِكتهۥ َُلُون
ً َو َس ّل ُِموا ْ � َ ۡسل
[٥٦ : ﴾ ]اﻻﺣﺰاب٥ ِيما
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অথর: ‘‘আ�াহ নবীর �িত অনু �হ কেরন এবং তার েফের�ারাও
নবীর জনয্ অনু�হ �াথর্না কেরন। েহ মুিমন! েতামরাও তাঁর
উপর দরূদ ও সালম েপশ কর’’। (আলআহযাব-৫৬)
আবুল আিলয়া বেলন: (আ�াহর সালাত হল েফেরশতােদর িনকট
তার �শংসা করা, েফেরশতােদর সালাত হল দু ‘আ করা)। ইমাম
বুখারী তার তা’লী�ােত দৃ ঢ় শে� উে�খ কেরেছন েয, ইবেন
আববাস (রাঃ) বেলন ‘‘সালাত’’ পেড় অথর্ হল তােদর জনয
বরকেতর দু ‘আ কেরা কােরা মেত: আ�াহর সালাত হল রহমত
এবং েফেরশতােদর সালাত হল ইে�গফার। �থম ব�বয্িটই
সিঠক, সার কথা হে�: আ�াহর পক্ষ হেত সালাত হল �শংস
করা, আর সৃ ি�কুেলর েযমন: েফের�া, মানু ষ এবং িজেনর পক্
হেত দ�ায়মান হওয়া, রুকু কর, িসজদা করা, দু ‘আ করা,
ইে�গফার করা, তাসবীহ পড়া। পাখী ও বৃ করাজীর পক্ষ হে
তাসবীহ পাঠ করা (িলসানু ল আরব)।
২/শরীয়েতর পিরভাষায় সালাত হল: আ�াহর ইবাদাত করা যা
অেনক ব�বয্ স�িল, িবেশষ িকছু িনধর্ািরত কাজ যা তাকবীর
10

িদেয় শুরু হয় এবং সালাম িদেয় েশষ হয়। সালাত নামকরণ কর
হেয়েছ এজনয্ ে, উহােত দু ‘আর অথর্ শািমল রেয়েছ ।
(আলমুগনী ৩/৫); েকননা উহা িছল সকল দু ‘আর নাম, অতঃপর
িনধর্ািরত দ ‘আয় রূপা�র করা হেয়ে, অথবা উহা দু ‘আর একিট
নামিছল অতঃপর ইসলামী শরীয়েত নামায িহসােব রূপা�র করা
হেয়েছ,

েযেহতু নামায ও দু ‘আর মােঝ েযাগসূ � রেয়েছ এ

বয্াপাের দুেটা িষয় কাছাকািছ, শরীয়েত যিদ সালাত বলাহয় তেব
েকবল শরয়ী নামাযই বুঝােনা হয়, (শারহুল উমদা) আর
নামােযর মেধয্ দুইভােব দ‘আ শািমল আেছ:
েকান িকছু আেবদেনর দু ‘আ: এটাহল দু ‘আরত বয্ি�র এমন িকছু
চাওয়া যােত তার কলয্াণ আসেব এবং অিন� দূর হেব অথবা
�কাশ হেয় পড়েব এবং ঐ অব�ায়ই আ�াহ তা‘আলার কােছ
িনেজর �েয়াজেনর জনয্ আেবদন করা।
ইবাদেতর েক্ষে� ‘আ করা: অথর্াৎ েনক কােজর �ারা সাওয়ােবর
আেবদন করা: েযমন দ�ায়মান হওয়া, রুক -িসজদাহ ইতয্ািদ �ারা
সাওয়ােবর আশা করা। সু তরাং েয বয্ি� এসকল ইবাদাত করেব
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েস তার রেবর কােছ দু ‘আ করল এবং এমতাব�ায় তাঁর কােছ
ক্ষমা চাইেব। এসকল িবষয় �ারা এট া �� হল , স�ূ ণ্র
সালাত (নামায) হে� আেবদন মূ লক দু ‘আ এবং ইবাদাত মূ লক
দু ‘আ; েকননা নামায উভয়েকই শািমল কের। (ফাতহুল মাজী)।
৩/ জামা‘আেতর শাি�ক অথর: েকান িকছু র সমি� ও আিধকয,
আর আল্জাম’ হল িবিক্ষ� িবষয় সংকলন ক, আর জােম’
মসিজদ

হল

েয

মসিজদ

তার

পিরবারেক

(এলাকাভু�

নামাযীেদর) একি�ত কের, ‘‘জােম’’’ শ�িট মসিজেদর িবেশষণ;
েকননা উহা একি�ত হওয়ার �তীক। এবং (িবেশষণ পদ
‘‘আলমাসিজদু ল জােম’’’ এর পিরবেতর) স�� পদ ‘‘মাসিজদু ল
জােম’’’ বয্বহারকরাও ৈবধ, েযমন বয্বহার করা হয়‘‘আলহা�ুল
ইয়াকীন’’ এবং ‘‘হা�ুল ইয়াকীন’’। এমতাব�ায় অথর্ হে:
‘‘আজেকর/বতর্মান জােম মসিজ’’ এবং ‘‘িবষয়িট সতয্ হওয়া
িনি�ত’’। উ� উভয় বােকয্ ‘‘আজেকর / বতর্মা’’ এবং
‘‘িবষয়িট’’

উহয্ েমেন অথর্ করেত হ,

েকননা

িবষেয়র/িজিনেসর সংেযাজন তার িনেজর সােথ করা ৈবধ নয়।
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জামা‘আত হল: িকছু েলাক যােদরেক িনিদর্�

একিট উে�শয

একি�ত কের। (িলসানু ল আরব)।
৪/ শরীয়েতর পিরভাষায় আল-জামা‘আত বলেত: িনধর্ািরত িকছু
মানু ষেক বুঝান হয়। সবর্িন� দুইজন অথর্াৎ ইমাম ও মু�াদী �ার
জামা‘আত সংঘিটত হেব: (বাদােয় ওয়া�ানােয় ১/১৫৬) এবং
সালাতুল জামা‘আহ এজনয্ নামকরণ করা হেয়েছ ে, িনিদর্� �ােন
ও সমেয় িনধর্ািরত কােজর জনয্ মুস�ীগণ একি�ত , সু তরাং
যিদ েকান কারণ বয্তীত উভেয়র অথবা একিটর লংঘন করা হয়
তেব তা সকল ইমামেদর মেত িনিষ�। (হািশয়াতু রওদু ল মুরিব’
২/২৫৫)।

ি�তীয় পিরে�দ:জামা‘আেতর সােথ নামায আদােয়র হুকু:
মুকা�াফ বা শরীয়েতর িবধান যার উপর �েযাজয্ এমন পুরুষেদ
উপর জামা‘আেতর সােথ পাঁচ ওয়াে�র নামায আদায় করা
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ফরেয আইন েস মু�ীম

(উপি�ত) েহাক বা সফর অব�ায়

থাকুক, এেক্ষে� কুরআেন ও অেনক সহী হাদীেস ও আছাের
(সাহবােদর ব�বয) অেনক �� দলীল রেয়েছ যার িকছু দলীল
িনে� উে�খ করা হল:
১/ আ�াহ তা‘আলা ভেয়র সমেয়ও জামা‘আেতর সােথ নামায
পড়ার আেদশ কেরেছন। িতিন বেলন:
ْٓ ُ ُ َۡۡ َ َ َ ّ ُ ۡ ّ ٞ َ ٓ َ ۡ ََُۡ ََٰ ّ ُ َُ َ ۡ َََ ۡ
َ
َ �ذا ُك
نت �ِي ِهم فأ�مت لهم لصَلوة فلتقم طا�ِفة مِنهم َعك و�أخذوا
﴿
ۡ
ُ
ۡ ُ ٓ
ْ ّ َ ٓ َ ٌ ۡ َ ٰ َۡ ص
ْ ُ ُ َۡ ْ َ َ َ َ ۡ ََُ َۡ
ت طا�ِفة أخرى لم َُلُوا
أسل ِحتهمۖ فإِذا س
ِ ج ُدوا فل َيكونوا مِن َو َرا�ِ� ۡم َو�َأ
ۡ
َ
ُ ۡ ْ ُ ُ ۡ َ ْ ّ
[١٠٢ :َلۡيُصَلُوا َم َعك َو�َأخذوا حِذ َره ۡم َوأ ۡسل َِح َت ُه ۡمۗ﴾ ]اﻟنﺴﺎء
অথর: ‘‘যখন আপিন তােদর মােঝ থাকেবন ও নামােযর জনয্
দাঁড়ােবন, তখন তােদর একদল আপনার সােথ দাঁড়ােব এবং
তােদর অ�গুেলা সােথ িনে, অতঃপর যখন িসজদাহ করেব
তখন েযন আপনােদর িপছেন অপর দল থােক আর অপর দল
যারা নামায পেড়িন তারা এেস আপনার সােথ নামায পড়েব এবং
সতকর্ হেব ও তােদর অ� সােথ িনে)। (িনসা-১০২)
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মহান আ�াহ তা‘আলা �চ� ভেয়র সময় জামা‘আেতর সােথ
নামায আদােয়র আেদশ কেরেছন, অতঃপর িতিন উ� িনেদর্শ
পুনরায় ি�তীয় দেলর েক্ষে�ও কেরেছন। জা‘আেত নামায যিদ
সু �াত হত তাহেল ভেয়র ওজর জামা‘আত পিরতয্াগ করার
বয্াপাের সবেচেয় উ�ম ওজর িহসােব পিরগিণত হত অনু রূপ
জামা‘আত যিদ ফরেয েকফায়া হত তাহেল আ�াহ সু বহানাহু ওয়া
তা‘আলা �থম দেলর জামা‘আত �ারা ি�তীয় দল েথেক
জামা‘আত রিহত কের িদেতন। সু তরাং এর �ারা বুঝা যায় েয,
জামা‘আেত নামায পড়া ফরেয আইন।
২/ আ�াহ তা‘আলা নামাযীেদর সােথ িমেল নামায আদায় করার
আেদশ কেরেছন। িতিন বেলন:
ّ ٱر َك ُعوا ْ َم َع
ّ ْ ِيموا
َ ل�َٰكِع
ۡ لزَ َك ٰوةَ َو
ُ �َ﴿ َوأ
ّ ْ لصَلَ ٰوةَ َو َءاتُوا
[٤٣ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة٤ �ِ
অথর: ‘‘েতামরা নামায কােয়ম কর এবং যাকাত আদায় কর এবং
রুকু কারীেদর সােথ িমেল রুকু )। (আল্ বা�ারা-৪৩)
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উ� আয়ােত আ�াহ তা‘আলা মুস�ীেদর সােথ িমেল নামায
পড়ার আেদশ কেরেছন, আর আেদশ সূ চক শ� ওয়ািজব সাবয্�
কের।
৩/ আ�াহ তা‘আলা ঐ বয্ি�েক শাি� িদেবন েয বয্ি� মুয়াি�
এর ডােক সাড়া েদয়িন এবং জামা‘আেতর সােথ নামায পেড়িন,
অথর্াৎ ে�য়ামােতর িদন তােদর মােঝ ও িসজদার মােঝ �িতব�ক
ৈতরী কের িদেবন। আ�াহ তা‘আলা বেলন:
ً
َ ُ َ َۡ ََ ُ ّ َ َ َۡ َُۡ
َ
َ َ ُ َ ۡ ُ ََۡ
 �ٰشِ َعة٤ يعون
اق و�دعون إِ� لسُجودِ ف� �ست ِط
ٖ ﴿يوم ي�شف عن س
ّ ۡ ُ َُ َۡ ۡ ُ ُٰ َ َۡ
َ
ُ ُلس
ّ �َ  ۖ َوقَ ۡد َ�نُوا ْ يُ ۡد َع ۡو َن إِٞلَة
ٰ َ جودِ َو ُه ۡم
﴾٤ �ل ُِمون
�ب�رهم ترهقهم
ِ
[٤٣ ،٤٢ :]اﻟﻘﻠﻢ
অথর: ‘‘�রণ কর, েসই িদেনর কথা, েয িদন পােয়র িপ�লী
(হাঁটুর িন�াংশ) উে�াচন করা হেব এবং তােদরেক আহবান করা
হেব িসজদা করার জেনয; িক� তারা তা করেত সক্ষম হেব না
তােদর দৃ ি� অবনত, হীনতা তােদরেক আ�� করেব অথচ যখন
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তারা িনরাপদ িছল তখন েতা তােদরেক আহবান করা হেয় িছল
িসজদা করেত’’। (আল-�ালাম-৪২-৪৩)
আ�াহ তা‘আলা ঐ বয্ি�েক শাি� িদেবন েয জাম‘আেতর সােথ
নামায আদােয়র জনয্ আহবান কারীর ডােক সাড়া েদয়িন এভােব
েয, ে�য়ামােতর িদন তার মােঝ ও িসজদাহর মােঝ �িতব�ক
সৃ ি� হেব।
আবু সায়ীদ খুদরী (রা:) হেত বিণর্ত িতিন বেল: আিম নবী 
েক বলেত শুেনি: (আমােদর �িতপালক তাঁর পােয়র িপ�লী
উ�ু � কের িদেবন, অতঃপর �েতয্ক ঈমানদার নারী পুরুষ তাঁে
িসজদাহ করেব, বািক থাকেব তারা যারা দু িনয়ােত সু নাম ও েলাক
েদখাবার জনয্ িসজদাহ কর, তারা তাঁেক িসজদাহ করেত যােব
িক� তােদর িপঠ এক বরাবর হেয় থাকেব) অথর্াৎ অবণত হেত
সক্ষম হেব ন
অনয্ শে� রেয়ে: (অতঃপর পােয়র িপ�লী উে�াচন করা
হেব তখন েয বয্ি�ই িনজ েথেক আ�াহ ত‘আলােক িসজদাহ
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করত তােক আ�াহ তাআ’লা িসজদাহ করার অনু মিত িদেবন,
আর েয বয্ি�ই আ�রক্ষা ও েলাক েদখােনার জনয্ িসজদ
করত আ�াহ তা‘আলা তার িপঠ বরাবর কের িদেবন, যখনই
িসজদাহ করার ই�া করেব তখনই ঘাড় েভে� িপছেন পেড়
যােব)। বুখারী ও মুসিলম)
আর এর মেধয্ রেয়েছ মুনািফকেদর জনয্ শাি� েকননা তােদ
িপঠ েকয়ামােতর িদন বরাবর হেয় যােব: অথর্াৎ িপের েমরুদে�র
হাড় পুেরাটাই এক বরাবর হেয় যােব, ফেল তারা িসজদাহ করেত
সক্ষম হেবনা(আে�হায়াতু িফ গরীিবল হাদীস-৩/১১৪)
৪/ নবী  জামা‘আেতর সােথ নামায পড়ার িনেদর্শ িদেয়েছন।
মােলক ইবেন হুয়াইিরস (রা:) হেত বিণর্ত িতিন বেল: আিম
আমার স�দােয়র িকছু েলােকর সােথ নবী  এর কােছ এেস
িবশ রাত িছলাম। -িতিন িছেলন দয়াপরবশ, েকামল- যখনই
আমােদর পিরবােরর �িত আমােদর আকষর্ণ েদখেতন তখনই
বলেতন: {েতামরা িফের যাও,

তােদর মােঝ থাক, তােদরেক

িশক্ষা দাও এবং নামায পড় আর যখনই নামােযর সময় হ
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তখনই েতামােদর একজন েযন আজান েদয় এবং েতামােদর
মেধয্ ে সবেচেয় বড় েস েযন ইমাম হয়}। (বুখারী ও মুসিলম)
উ� হাদীেস নবী  জামা‘আেতর সােথ নামায পড়ার আেদশ
কেরেছন, আর আেদশ সূ চক শ� ওয়ািজর সাবয্� কের
৫/ জামা‘আেত অনু পি�ত বয্ি�েদর বাড়ীঘর আগুে ন �ািলে
িদেত নবী  এর ই�া �কাশ; আবু হুরায়রাহ(রা:) হেত বিণর্ত
(িতিন বেলন) রাসূ ল  েকান নামােয িকছু েলাকেক না েদখেত
েপেয় বলেলন: (আিম অবশয্ই এই ই�া কেরিছ ে, এক বয্ি�েক
েলাকেদরেক িনেয় নামায পড়ার িনেদর্শ েদ, অতঃপর ঐ সকল
বয্ি�েদর কােছ যাই যারা জাম‘আেত অনু পি�ত, অতঃপর কাঠ
িদেয় তােদর বাড়ীঘর �ািলেয় েদওয়ার িনেদর্শ েদ, যিদ তােদর
েকহ জানত েয, েস েমাটা হাড় পােব তাহেল অবশয্ই েস
জামা‘আেত উপি�ত হত)। ইহা মুসিলেমর শ�, আর বুখারীর
শ� হল: (যাঁর হােত আমার জীবন তাঁর শপথ আিম অবশয্ ই�া
কেরিছ েয, এক বয্ি�েক কাঠ সং�েহর িনেদর্শ ে, অতঃপর
নামায পড়ার আেদশ কির এবং নামােযর জনয্ আযান েদওয়া হয়
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এবং এক বয্ি�েক েলাকেদরেক িনেয় নামায আদােয়র আেদশ
কির, অতঃপর (জামা‘আেত অনু পি�ত) েলাকেদর কােছ যাই এবং
তােদর উপর তােদর বাড়ীঘর �ািলেয় েদই, যাঁর হােত আমার
জীবন তাঁর শপথ যিদ তােদর েকহ জানত েয, িন�য় েস েগা�
সেমত েমাটা হাড় পােব অথবা চমৎকার দু িট তীঁর পােব তেব
অবশয্ই এশার নামােয েস উপি�ত হ)।
মুসিলম এর আেরক শে� রেয়েছ: (িন�য় মুনািফকেদর জনয্
সবেচেয় কিঠন নামায হল এশা ও ফজেরর নামায, যিদ তারা
জানত েয, ঐ দু ই নামােয িক পুর�ার রেয়েছ, তাহেল হামাগুিড়
িদেয় হেলও উভয় নামােয আসত, অবশয্ই আিম িচ�া কেরিছ ে,
নামায পড়ার িনেদর্শ েদ, অতঃপর নামােয দাঁিড়েয় যাক, এরপর
এক বয্ি�েক েলাকেদরেক িনেয় নামায পড়ার আেদশ কির আর
আিম এমন িকছু েলাকেদরেক িনেয় চেল যাই যােদর সােথ কােঠর
অ◌া◌ঁিট রেয়েছ, ঐ সকল েলাকেদর িনকট যারা নামােয হািজর
হয়িন, অতঃপর আগুন িদেয় তােদর বাড়ীঘর �ািলেয় েদ)।
(বুখারী ও মুসিলম) এই হাদীসও �মাণ কের েয, িন�য়
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জামা‘আেত নামায আদায় ফরেয আইন বা অবশয্ কতর্বয
(শারহুন্ নববী আলা ছহীহ মুসি-৫/১৬১)
৬/ নবী  দু ের বাড়ী অ� বয্ি�র জনয্ জা‘আেত অনু পি�ত
থাকার অনু মিত েদনিন। আবু হুরায়রাহ (রা:) হেত বিণর্ত িতিন
বেলন: এক অ� বি� নবী  এর িনকট এেলন অতঃপর
বলেলন: েহ আ�াহর রাসূ ল! আমার েকান পথ �দশর্ক েনই েয
আমােক মসিজেদ িনেয় যােব তাই িতিন রাসূ ল  এর কােছ
বাড়ীেত নামায পড়ার অনু মিত চাইেলন, িতিন তাঁেক অনু মিত
িদেলন এরপর যখন িতিন চেল যাি�েলন, তাঁেক েডেক বলেলন:
(তুিম িক আযােনর ডাক শুনেত পা? িতিন বেলন : হয্া, িতিন
 বলেলন: (তাহেল সাড়া দাও)। (মুসিলম)
ইবেন উে� মাকতুম (রা:) হেত বিণর্ত িতিন নবী  এর কােছ
আেবদন কের বেলন: েহ আ�াহর রাসূ ল, আিম এক দৃ ি�হীন
বয্ি, দূ রবতর্ী �ােন বাড়, চলাচেলর উপেযাগী আমার েকান
পথ�দশর্ক না, সু তরাং বাড়ীেত নামায পড়ার আমার িক অনু মিত
আেছ? িতিন বলেলন: (তুিম িক আযান শুনেত পা?) িতিন বেলন:
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হয্া, িতিন  বলেলন: (আিম েতামার জনয্ েকান অনুমিত েদখিছ
না)। (আবুদাউদ) অনয্ শে� রেয়েছেয, িতিন বেলন: েহ আ�াহর
রাসূ ল, শহের �চুর পিরমােণ িবষা� েপাকা-মাকড়, িহং� জম�
রেয়েছ, অতঃপর নবী  বেলন: (যিদ তুিম হাইয়য্া ’লা�ালাহ,
হাইয়য্া ’লাল ফালাহ শুনেত পাও তাহেল �ত অ�সর হ)।
(আবুদাউদ)
এখােন নবী  �� কের বেলন েয, আযান শুনেত পায় এমন
মুসিলম বয্ি�র জনয্ নামােয জ’আত তয্াগ করার েকান
অনু মিত নাই। যিদ একািক নামায আদায় এবং জামা‘আেত নামায
আদােয়র বয্াপাের �াধীনতা থাকত তাহেল এই অ� বয্ি� সবা
েচেয় েবশী হকদার হত, কারণ তার মেধয্ ছয়িট ওজর িবদয্মা
িছল: দৃ ি�হীন, দূ ের বাড়ী, শহের �চুর িহং� য�- জােনায়ার, তার
েকান উপেযাগী চালক িছলনা, বয়স েবশী, তাঁর ও মসিজেদর
মােঝ অেনক েখজুর গাছ ও অনয্ গাছ িছল। (ইবেন �াইেয়যম
এর িকতাবু�ালাত -৭৬)
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৭/ নবী  বণর্না কেরেছ: েয বয্ি� আযান শুনার পর মসিজে
আসলনা তার েকান নামায নাই। ইবেন আববাস (রা:) নবী 
হেত বণর্না কেরন িতিন  বেলেছন: (েয বয্ি� আযান শু,
অতঃপর জামা‘আেত আেসিন ওজর ছাড়া তার েকান নামায নাই।
(ইবেন মাজাহ)
এগুেলা এটাই �মাণ কের ে, জামা‘আেত নামায ফরেজ আইন,
আিম আমােদর শােয়খ ইমাম আ�ু ল আযীয িবন বাজ (রাহ:) েক
বলেত শুেনি: (তার েকান নামায নাই এর অথর্ হল: তার নামায
পূ ণর্ হেবনা বরং তার নামায অস�ূণর্ থাক, তেব জামহুর
ওলামােদর মেত নামায আদায় হেয় যােব)।
৮/ জামা‘আত পিরতয্াগ করা মুনািফকেদর আলামত এবং পথ
��তার কারণ, েকননা আ�ু �াহ ইবেন মাসউদ (রা:) বেলন:
(আমরা মেন করতাম েয, মুনািফক বয্তীত েকহ জাম‘আেত
অনু পি�ত থােকনা যার েনফাক িছল িবিদত, অথবা অসু � বয্ি�
বয্তীত েকহ জাম‘আেত অনু পি�ত থােকনা, যিদ অসু � বয্ি� দুই
জন মানু েষর উপর ভর িদেয় মসিজেদ আসেত পারত তাহেল
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আসত। িতিন আরও বেলন: নবী  আমােদরেক েহদায়াত পূ ণর্
সু �ােতর িশক্ষা িদেয়ে, আর েহদায়াতপূ ণর্ সু �ােতর অ�ভুর্�
িছল েয মসিজেদ আযান েদয়া হয় েসই মসিজেদ নামায আদায়
করা।
অনয্ এক বণর্নায় রেয়: আ�ু �াহ (রা:) বেলন: (েয বয্ি�
আনি�ত হয় েয, আগামী কাল েস আ�াহ তা‘আলার সােথ
মুসিলম িহসােব সাক্ষাৎ করেব েস েযন সকল নামােযর �ি
য�বান হয় এমন �ােন েযখােন আযান েদওয়া হয়; েকননা
আ�াহ তা‘আলা েতামােদর নবীর জনয্ েহদায়ােতর পথ সমূহ
েদিখেয়েছন, আর জামা‘আেত নামায আদায় েহদায়ােতর পথ
সমূ েহর অনয্ত, েতামরা যিদ েতামােদর বাড়ীেত নামায পড়
েযমন ভােব এই অনু পি�ত বয্ি� তার বাড়ীেত নামায পেড় তেব
অবশয্ই েতামরা েতামােদর নবীরসু �াত বজর্নকারী হে, আর যিদ
েতামরা েতামােদর নবীর সু �াত েছেড় দাও তাহেল অবশয্ই
েতামরা পথ�� হেয় যােব। আবু দাউেদর এক বণর্নায় রেয়েছ
যিদ েতামােদর নবীর সু �াত েছেড় দাও তাহেল েতামরা কুফরী
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করেব, উ�মভােব পিব�তা অজর্ন কের েয বয্ি� এসকল মসিজ
সমূ েহর একিটেত যাওয়ার ই�া কের তার �িত কদেমর জনয্
আ�াহ তা‘আলা পূ ণয্ িলেখ রােখন এবং উহার �ারা তার মযর্াদ
বৃ ি� কেরন এবং তার েথেক একিট পাপ েমাচন কেরন। আমরা
মেন করতাম মুনািফক বয্তীত েকহ জাম‘আেত অনু পি�ত থােক
না যার েনফাক িছল িবিদত, এমনিক েকান েকান বয্ি�েক
দু ইপাে�র দু ই বয্ি�র মাধয্েম ধের িনেয় আসা হত  এবং কাতাে
দাঁড় কিরেয় েদয়া হত)। (মুসিলম)
ইহা �মাণ কের েয, জামা‘আেত অনু পি�ত থাকা মুনািফেকর
আলামাত যার েনফাক ��। মু�াহাব পিরতয্াগ করার কারেণ বা
মাকরুহ কাজ  করার কারণ েমানােফেকর আলামাত বেল আখয্
েদয়া যায়না। সু িবিদত েয, েয বয্ি� হাদীেস মুনােফেকর আলামাত
অনু স�ান করেব, েস পােব েয, ফরয তরক করার কারেণ িকংবা
হারাম স�াদন করার কারেণই মুনােফেকর আলামাত বেল আখয্া
েদয়া হেয়েছ। (ইবেন �াইয়ূ য্েমর িকতাবু�ালা-৭৭)।
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উপেরা� আেলাচনায় রেয়েছ জামা‘আেত নামায পড়ার েজারদান
এবং তােত উপি�ত হওয়আর বয্াপাের ক� সাধন। যিদ অসুসয্
বা অনু রূপ বয্ি�র পেক্ষ  ‘আেত উপি�ত হওয়া স�ব হয়
তাহেল তােত উপি�ত হওয়া তােদর জনয্ মু�াহাব । (শারহুন
নববী আলা ছহীহ মুসিলম-৫/১৬২)
আবু হুরায়রাহ (রা:) নবী  হেত বণর্না কেরন িতিন বেলেছ:
(িন�য় মুনািফকেদর িকছু আলামাত রেয়েছ যার �ারা তােদরেক
েচনা যায়: তােদর অিভবাদন হে� অিভশাপ, তােদর খাবার হে�
লু েটর স�দ, তােদর গনীমেতর স�দ হে� েখয়ানাত, তারা
মসিজেদ আেসনা বরং উহােক পিরতয্াগ কে, নামােয সবার
েশেষ আেস, তারা অহংকারী, তারা কাউেক পছ� কেরনা,
তােদরেকও েকহ পছ� কেরনা, কােঠর মত রােত িন�াম� থােক
নামায পেড়না, িদেনর েবলা ৈহৈচ-এ িল� থােক) অনয্ বণর্না
রেয়েছ : ছু খুব: অথর্াৎ  েকালাহল করা। আ�ু�াহ িবন ওমর(রা:)
হেত বিণর্ত িতিন বেল: (আমরা যখন এশা ও ফজেরর নামােয
েকান বয্ি�েক েপতাম না তখন তার বযপাের খারাপ ধারনা
26

করতাম)। (ইবেন আবী শাইবা-১/৩৩২) অপর এক বণর্নায় ইবেন
ওমর (রা:) হেত বিণর্: (আমরা সকােলর নামােয েকান বয্ি�েক
না েপেল তার স�েকর্ খারাপ ধারনা করতা)। (আল বাযয্ার১/২২৮)
৯/ জামা‘আত পিরতয্াগকারীর অ�র সীলেমাহর করার ভীিত
�দশর্ন করা হেয়ে, েকননা ইবেন আববাস ও ইবেন ওমর (রা:)
হেত বিণর্ত ে, তারা উভেয় নবী  েক বলেত শুেনেছন িতিন
কােঠর িম�াের দাঁিড়েয় বেলেছন: (অবশয্ই অেনক স�দায়
জামা‘আত তয্াগ করেব এবং অবশয্ই আ�াহ ‘আলা তােদর
অ�র সমূ েহ সীলেমাহর কের িদেবন, অতঃপর তারা গািফলেদর
অ�ভুর্� হে)। (ইবেন মাজাহ), এই ভীিত �দশর্ন েকবলমা� বড়
ধরেনর ওয়ািজব পিরতয্াগ কারীর েক্ষে�ই হেয় থা
১০/ ঐ স�দােয়র উপর শয়তােনর িবজয় লাভ যােদর মােঝ
জামা‘আত �িতি�ত নাই, েকননা আবু দারদাহ (রা:) হেত বিণর্ত
হাদীেস রেয়েছ িতিন বেলন: আিম রাসূ ল  েক বলেত শুেনিছ
িতিন বেলন: (েয েকান �াম অথবা মরুভূিমেত যিদ জাম‘আত
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�িতি�ত না হয় তেব শয়তান তােদর উপর িবজয় লাভ কের,
সু তরাং জামা‘আেত নামায পড়া আকেড় ধর, েকননা বাঘ দলছু ট
ছাগলেক েখেয় েফেল)। (আবুদাউদ, নাসায়ী, আহমদ, হােকম) নবী
 এই সংবাদ িদেয়েছন েয, জামা‘আত পিরতয্ােগর কারেণ
শয়তান তােদর উপর িবজয় অজর্ন করে, েয জামা‘আেতর
�তীক হল: আযান এবং নামােযর একামাত, তাই জামা‘আত যিদ
মু�াহাব হত তাহেল বয্ি� তা পালন করা বা েছেড় েদওয়ার
বয্াপাের �াধীন হত এবং জাম‘আত পিরতয্াগ কারী ও তার
�তীক পিরতয্াগ কারীর উপর শয়তান িবজ লাভ করেত পারত
না। (ইবেন �াইয়ূ য্েমর িকতাবু�ালা-৮০)
১১/ আযােনর পর মসিজদ হেত েবর হওয়া হারাম যতক্ষণ ন
জামা‘আেতর সােথ নামায আদায় করা হয়; েকননা আবুশ্ শাছা
(রা:) হেত বিণর্ত হাদীেস রেয়েছ িতিন বেল: আমরা আবু
হুরায়রাহ(রা:) এর সােথ মসিজেদ বসা িছলাম, অতঃপর মুয়ািযয্ন
আযান িদল এমতাব�ায় এক বয্ি� মসিজদ েথেক েবিরেয় চলেত
লাগল, আবু হুরায়রাহ (রা:) এর দৃ ি� তােক অনু সরণ করিছল
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এমনিক েস মসিজদ েথেক েবর হেয় েগল, তখন আবু হুরায়রাহ
(রা:) বলেলন: (এই বয্ি�িট আবুল কােসম  এর নাফরমািন
কেরেছ)। (মুসিলম)
আযােনর পের মসিজদ েথেক েবর হওয়ার কারেণ আবু হুরায়রাহ
(রা:) তােক রাসূ ল  এর অমানয্কারী সাবয্� কেরে; েকননা
েস জামা‘আেতর সােথ নামায আদায় করা পিরতয্াগ কেরেছ।
(ইবনু ল �াইেয়যেমর িকতাবু�ালাত -৮১) ইমাম নববী (র:) বেলন:
(এেত �মািণত হয় েয, আযােনর পের ওজর বয্তত মসিজদ
েথেক েবর হওয়া মাকরুহ যতক্ষণ না ফরজ নামায আদায় ক
হয়। আ�াহ তা‘আলা সবেচেয় েবশী জ্ঞ)। (শারহুন্ নববী আল
ছহীহ মুসিলম-৫/১৬৩)
(আযােনর পের মসিজদ েথেক েবর হওয়ার বয্াপাে) ��ভােবই
িনেষধাজ্ঞা এেস, আবু হুরায়রাহ(রা:) হেত বিণর্ত িতিন বেল:
রাসূ ল  আমােদরেক িনেদর্শ কেরেছ: (যখন েতামরা মসিজেদ
থাক, অতঃপর নামােযর জনয্ আযান েদওয়া হ, তখন েতামােদর
েকহ েযন নামায না পেড় েবর না হয়)। (আহমাদ-২/৫৩৮) এবং
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তাঁর েথেক আরও বিণর্ত আেছ িতিন বেল: রাসূ ল  বেলেছন:
(এই মসিজেদ েয বয্ি�ই আযান েশানার পর �েয়াজন ছাড়া েবর
হল অতঃপর িফের আসলনা েস েমানােফক)। (�াবরানী)
আিম আমােদর শােয়খ ইমাম আ�ু ল আযীয িবন আ�ু �াহ িবন
বায (রাহ:) েক বলেত শুেনিছ ে, েয মসিজেদ আযান েদওয়া হয়
েসখান েথেক ওজর বয্তীত েবর হওয়া জােয়য না, ওজর বলেত
েযমন: েস ওজু করার ই�ায় অথবা অনয্ মসিজেদ নামায পড়ার
ই�ায় েবর হল।
আমার ব�বয্ হ: িতরিমযী (রাহ:) বেলন: (এই আমেলর উপর
নবী  এর সাহাবাগণ এবং তাঁেদর পরবতর্ী ওলামােয় েকরাম
�িতি�ত িছেলন েয, আযােনর পর ওজর বয্তীত েকহ মসিজদ
েথেক েবর হেবনা, অথবা েকহ িবনা ওজুেত যিদ থােক অথবা
জরুরী েকান �েয়াজন পে তাহেলই েকবল েবর হেব অনয্থা
নয়। (সু নানু ত িতরিমিয)
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েমাবারকপুরী (রহ:) উে�খ কেরেছন: হাদীসিট এই �মাণ কের
েয, মসিজেদ আযান হওয়ার পর জরুরী কারণ বয্তীত েসখা
েথেক েবর হওয়া জােয়য নাই, েযমন েয বয্ি� অপিব� িছ,
অথবা তার হাদােস আসগর ঘেটেছ অথর্াৎ ওজু ন� হেয় েগে,
অথবা যার নাক িদেয় র� পড়া শুরু হেয়েছ বা েয মু�ব�তা
আ�া� ইতয্াি, অনু রূপ েয বয্ি� অনয্ মসিজেদর ইমাম এবং
বয্ি� উপেরা� ওজেরর আওতাভু� হেব েসও তার মেতাই ।
(তুহফাতুল আহ্ওয়াি-২/৬০৭)
১২/ নবী -এর মসিজেদ জামা‘আেতর েখাজ-খবর েনওয়া এই
�মাণ কের েয, জামা‘আেত নামায পড়া ওয়ািজব; েকননা উবাই
িবন কা’ব (রা:) েথেক বিণর্ত িতিন বেল: রাসূ ল  একিদন
আমােদরেক িনেয় ফজর নামায পড়ােলন, অতঃপর বলেলন:
(অমুকেক েদেখছ?) তারা বলেলন: না, িতিন বলেলন: :(অমুক েক
েদেখছ?) তারা বলেলন: না, িতিন বলেলন: (িন�য় এই দু ই নামায
অথর্াৎ ফজর ও এশা নামায েমানািফকেদর উপর সবেচেয় ভারী
নামায, যিদ েতামরা জানেত েয উভয় নামােয িক রেয়েছ তাহেল
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েতামরা অবশয্ই হাটুেত হামাগুড়ী িদেয় হেলও আস, িন�য়
�থম লাইন েফেরশতােদর সমতুলয্ লাই, যিদ েতামরা উহার
ফযীলত জানেত তাহেল অবশয্ই উহার িদেক ছুেট আসে, আর
িন�য় েকান বয্ির অপর এক বয্ি�র সােথ নামায একাকী
বয্ি�র নামায অেপক্ষা অিধকতর পিব�  এবং  েকান বয্
অপর দু ই বয্ি�র সােথ নামায অপর এক বয্ি�র সােথ নামা
অেপক্ষা অিধকতর পি, আর যতই সংখয্া বৃি� েপেত থােক তা
আ�াহ তা‘আলার কােছ অিধক ি�য়)। (আবুদাউদ, নাসায়ী)
১৩/ জামা‘আত ওয়ািজব হওয়ার বয্াপাের সাহাবােদর (রা:)
ইজমা; ইমাম ইবেন �াইেয়যম (রাহ:) জামা‘আেত নামায আদায়
ওয়ািজব মেমর্ সাহাবােদর ইজমা উে�খ কেরেছন এবং েস েক্ষ
তাঁেদর �� ব�বয্ তুেল ধেরেছ, িতিন বেলন: (এই হে�
সাহাবােদর �� সহীহ-শু, �িস� তথা বয্াপক ব�বয্ যা আপি
েদখেত পাে�ন এবং একজন সাহাবী েথেকও তার (জামা‘আত
ওয়ািজব)

িবেরািধতা

আেসিন,

এই

মাস্আলার েক্ষ

উপেরাি�িখত আসােরর �িতিটই এককভােব �ত� দলীল, সু তরাং
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পার�ািরক সহায়তা এবং এতগুেলা দলীল সমেবত হওয়ার পর
কতটা শি�শালী হেত পাের তা সহেজই অনু েময়। আ�াহর
কােছই তাওফীক কামনা করিছ )। (িকতাবু�ালাত-৮১-৮২)
িতরিমিয (রাহ:) বেলন: (নবী  এর একািধক সাহাবী হেত বিণর্ত
তাঁরা বলেতন: েয বয্ি� আযান শুনল অথচ তােত ড়া িদলনা
তার জনয্ েকান নামায না)। (সু নানু ত্ িতরিমি)
িকছু সংখয্ক আহেল ই� (উলামা) বেলন: এ বয্াপাের কিঠন ও
কড়াকিড় আেরাপ করা হেয়েছ এবং কােরা জনয্ই ওজর বয্তী
জামা‘আত তয্ােগর অনুমিত েদওয়া হয়িন। (সু নানু ত্ িতরিমিিকতাবু�ালাত-২১৭)
মুজািহদ বেলন: (ইবেন আববাস -রা:-েক এক বয্ি� স�েকর
িজজ্ঞাসা করা হল , িদেনর েবলা েরাযা রােখ এবং রােতর েবলা
রাত েজেগ নামায পেড়, িক� জুম’আহ ও জামা‘আেতর নামােয
হািজর হয় না? িতিন বেলন: েস জাহা�ামী)। (সু নানু ত্ িতরিমিিকতাবু�ালাহ-২১৮)
33

িতরিমিয (রহ:) বেলন: (হাদীেসর অথর্ হ: েয জুম’য়াহ ও
জামা‘আেতর নামােয হািজর হয় না অপছ� কের, যথাযথ গুরু
েদয়না এবং অবেহলা কের)। (সু নানু ত্ িতরিমি-িকতাবু�ালাত১/৪২৪)

তৃতীয় পিরে�দ:
জামা‘আেত নামােযর উপকািরতা:
জামা‘আেত

নামােযর উপকািরতা অেনক এবং তার িবড়াট

কলয্ান রেয়ে, তার রেয়েছ িবিভ�মূ খী উপকািরতা, েয কারেণ
ইসলামী শরীয়েত জামা‘আত ওয়ািজব কেরেছ। আর ইহা এই
�মাণই কের েয, িহকমাত বা �জ্ঞার দাবী হল জা‘আেত নামায
ফরেজ আইন। েয সকল উপকািরতা ও িহকমেতর জনয্
জামা‘আেত নামায আদায় করা শরীয়ত ওয়ািজব কেরেছ ত�েধয্
িকছু িন�রূ:
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১/ এই উ�েতর জনয্ িনিদর্� সমেয় সমেবত হওয়ার উ�
িবধান আ�াহ তা‘আলা িনধর্ারণ কেরেছ, েযগুেলার িকছু হল িদন
রােতর সােথ সংি��, েযমন পাঁচ ওয়া� নামায, আর িকছু রেয়েছ
যা স�ােহর সােথ সংি��, আর তা হল জুম’য়ার নামায, আর িকছু
রেয়েছ যা বছের বার বার হয়, তা হল �েতয্ক শহেরর জনয
জামা‘আেতর সােথ ঈেদর নামায, আর িকছু রেয়েছ যা বছের
একবার সাবর্জনীন ভােব পািলত হ, তা হল আরাফােত অব�ান;
যা পর�েরর স�কর্ অবয্াহত রাখার েক্ (িবড়াট ভূ িমকা
পালন কের থােক) এর মােঝ রেয়েছ: অনু �হ, সহানু ভূিত,
ত�াবধান এবং অ�েরর পির��তা, কথা ও কােজর মাধয্েম
আ�াহর পেথ আহবান।
২/ এই সমেবত হওয়ার মাধয্েম সওয়ােবর উে�েশ, আ�াহর
শাি�র ভেয় এবং তাঁর িনকট মজুদ েনয়ামাতরািজ পাওয়ার
আশায় তাঁর ইবাদত করা।
৩/ পার�ািরক ভালবাসা অথর্াৎ পর�র হৃদয্তা েপাষণ ;
যােতকের পর�েরর অব�া জানা যায়, েযমন েরাগীেক েদখেত
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যাওয়া, মৃত বয্ি�েক িবদায় জানােন, দু :খ-ভারা�া� বয্ি�েদর
সাহাযয্ কর, অভাবীেদর সহায়তা দান করা; েকননা মানু েষর
পর�েরর েদখা সাক্ষাৎ করা ভালবাসা ও হৃদয্তা অবধািরত
েদয়।
৪/ পিরিচিত লাভ: েকননা মানু ষ যখন পর�র িমেল নামায
আদায় কের তখন তােদর মােঝ পিরচয় ঘেট এবং কখনও
কখনও এই পিরচয় েথেক তােদর েকান েকান আ�ীেয়র পিরচয়
িমেল এবং ৈনকেটয্র িভি�েত স�কর্ গেড় ও, কখনও �বাসী
অপিরিচত েলােকর পিরচয় পাওয়া যায় এবং মানু ষ তার অিধকার
আদােয় সেচ� হয়।
৫/ ইসলােমর মহান িনদশর্ন সমূেহর অনয্তম িনদশর্ন �দশ
করা; েকননা মানু েষরা সবাই যিদ তােদর বাড়ীেত নামায পেড়
তাহেল এই পিরচয় পাওয়া যায় না েয, েসখােন েকান নামায
আেছ।
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৬/ মুসিলমেদর মযর্াদা �কাশ কর, েকননা তাঁরা যখন
সমেবতভােব মসিজেদ �েবশ করেব এবং মসিজদ েথেক েবর
হেব তখন তা মুনািফক ও কােফরেদরেক েক্ষিপেয় তুলেব এব
তােদর সােথ সাদৃ সয্পূণর্ হওয়ার েক্ষে� দূর� সৃি�, তােদর
পথ চলার প�া েথেক দু ের অব�ান করা হেব।
৭/ মূ খর্েক িশক্ষা; েকননা অেনক েলাক জামা‘আেত নামােযর
মাধয্েম  শরীয়েতর অেনক িবধান িশক্লাভ কের থােক, �কাশয্
ে�রাত শুনেত পা, উপকৃত হয়, িশখেত পাের এবং েস নামােযর
পেরর িজিকর বা দু ‘আ গুেলা শুনেত প, তা মুখ� কের, েস
ইমােমর ও তার পাে�র্ ও সামেন যারা আেছ তােদর অনুসরণ
কের। এভােব নামােযর িবিধিবধান িশেখ এবং মূ খর্ বয্ি� িশক্
বয্ি�র েথে িশক্ষা লাভ কে
৮/ জামা‘আেত অনু পি�ত বয্ি�েক উৎসাহ দা, তােক পথ
িনেদর্শনা ও উপেদশ �দান কর, অিধকােরর বয্াপাের পর�র
সদু পেদশ বা পরামশর্ েদওয়া এবং তার উপর ৈধযর্য্ ধারন ক
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৯/ মুসিলম উ�াহেক একতাব� থাকার এবং পর�র িবি�� না
হওয়ার অনু শীলন করা; েকননা উ�াত (মুসিলম উ�াহ)
শাসনকতর্ার আনুগেতয্র বয্াপাের এ, আর জামা‘আেতর
সােথ এই নামায হে� একিট েছা� �শাসিনক বয্ব�; েকননা
তারা একজন ইমােমর আনু গতয্ কের তােক পিরপুণর্ অনুসর
কের, সু তরাং ইহা সাধারণ ভােব ইসলামী দৃ ি�ভ�ী �িত�া কের
থােক।
১০/ আ�িনয়�েনর �িত মানু ষেক অভয্� কর, েকননা যখন েস
ইমােমর পুংখানু পুংখ অনু সরণ করার অভয্াস কে, তার পূ েবর্
তাকবীর েদয়না, তার আেগ িকছু কেরনা, তার েথেক খুব েবশী
েদরীও কেরনা, তার এেকবাের সােথ সােথও কেরনা বরং তাঁেক
অনু সরণ কের েস আ�িনয়�েনর �িত অভয্ হেয় যায়।
১১/ মুসিলম বয্ি�র িজহােদর ময়দােন এক লাইেন দ�ায়মান
হওয়ার অনু ভূিত জা�ত হয়, েযমনিট আললাহ তায়ালা বেলেছন:
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َ ُ َ َ ّ ّ َّ ّ
ٞ ن َّ ۡر ُصٞ ٰ�َ ون � َسبيلهِۦ َص ّٗفا َ� �َ َّ ُهم ُ� ۡن
﴾ ٤ وص
َ� ُ﴿ ِنَ �َ ُِب
ِ ِ ِ ِين يُ�ٰت ِل
[٤ :]الﺼﻒ
অথর: ‘‘যারা আ�াহর পেথ সং�াম কের সািরব�ভােব সু দৃঢ়
�াচীেরর মত, আ�াহ তােদরেক ভালবােসন’’। (আছ-ছফ-৪)
সু তরাং এই বয্ি�রা যারা িজহােদর ময়দােন এক কাতারব�ী হেয়
েগল িনঃসে�েহ তারা যিদ উহা পাঁচ ওয়া� নামােয অভয্� হয়
তাহেল উহা িজহােদর ময়দােন তােদর জনয্  তােদর েনতার
েনতৃ� অনু সরণ করার ওসীলা (মাধয্) হেব, অতএব তার
আেদেশর আেগও বাড়েবনা এবং িপেছও সরেব না।
১২/ মুসিলমেদর সমানািধকােরর অনু ভূিত এবং সামািজক পাথর্কয
েভে� েফলা; েকননা তারা মসিজেদ একি�ত হয়: সবেচেয় ধনী
বয্ি সবেচেয় দির� বয্ি�র পে�র, আমীর মা’মুেরর (অধীন�
বয্ি�) পাে�র, শাসক শাসীেতর পাে�র, েছাট বয্ি� বড় বয্ি�
সােথ দ�ায়মান হয় ফেল মানু ষ এই উপলি� কের েয, তারা
সবাই এক সমান, আর এমিন ভােব স�ৃ িতর সৃ ি� হয়; এজনয্ই
39

নবী  কাতার সমূ হ েসাজা করার আেদশ কেরেছন এমনিক
িতিন বেলন: (েতামরা পর�র মতেভদ করনা, তা করেল
েতামােদর অ�র সমূ হ িবি�� হেয় যােব)। (মুসিলম)
১৩/ ফকীর-িমসকীনেদর অব�ার েখাজ খবর েনয়া এবং
েরাগীেদর ও নামােযর বয্াপাের অবেহলা কারীেদর েখাজ খবর
েনয়া; েকননা মানু ষ যখন অপর মানু ষেক েদেখ েয, েস অিত
পুরাতন কাপড় পিরধান করেছ এবং তার উপর ক্ষুধা িচ� ফুেট
উেঠেছ তখন তার �িত দয়া কের, তােক অনু �হ কের, আর যখন
তােদর েকহ েকহ জামা‘আেত অনু পি�ত থােক, তখন তারা
জানেত পাের েয, েস অসু � িছল, অথবা েস অপরাধী িছল
(জামা‘আেত অনু পি�ত থাকার কারেণ) এেত কের তােক নছীহত
কের, এভােব পুণয্ ও আ�াহ ভীিতর পেথ প�র সহেযািগতা
সংঘিটত হয়, নয্ােয়র সােথ পর�র সুপরামশর্ েদওয়া হয় এব
সৎ কােজর আেদশ ও অসৎ কােজর িনেষেধর েক্ষে�  পর�
সহায়তা দান অজর্ন হয়।

40

১৪/ এই উ�েতর পরবতর্ী বয্ি�েদর েস িবষেয়র উপলি� ক,
যার উপর উ�েতর �থম বয্ি�গণ �িতি�ত িছেল; েকননা
সাহাবাগণ রাসূ ল  এর অনু সরণ করেতন। সু তরাং ইমাম
অনু ভব কের েয, েস রাসূ ল  এর �ােন অব�ান করেছ, মা’মুম
(ইমােমর িপছেন নামাযরত বয্ি) অনু ভব কের েয, েস
সাহাবােদর (রা:) �ােন অব�ান করেছ এবং এই অনু ভূিত
উ�তেক নবী  ও তাঁর সাহাবা (রা:) এর অনু সরণ করার �িত
উৎসাহ �দান কের।
১৫/ আ�াহ তা‘আলার পক্ষ েথেক বরকত অবতীণর্ হওয়ার উপ
লােভর আশায় মসিজেদ মুসিলমেদর সমেবত হওয়া।
১৬/ মুসিলেমর কমর্ তৎপরতা বৃি� পা, আর তা এই ভােব েয
যখন েস

এবাদত বে�গীেত �াণব� বয্ি�েদর উৎসহ উদয্ম

েদখেত পায়, আর এেত রেয়েছ িবরাট উপকার।
১৭/ েনকী ি�গুন হয় এবং সাওয়াব বৃি� পায়
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১৮/ কথা ও কােজর �ারা আ�াহ তা‘আলার পেথ আহবান করা,
এছাড়াও অনয্ানয্ �চুর উপকািরতা রেয়েছ (হািশয়াতুর রওদু ল
মুরিব’, আলএহকাম, মাজমু’ ফাতাওয়া, শারহুল মুমি’, সালাতুল
জামা‘আহ)
১৯/ িনিদর্� সমেয় মুসিলমেদর সমেবত হওয়া তােদরেক সমেয়র
�িত য�বান হওয়ার িশক্ষা দান কে

চতুথর্ পিরে�:
জামা‘আেত নামােযর ফযীলত:
জামা‘আেত নামােযর অেনক ফযীলত রেয়েছ, িনে� তার েথেক
িকছু উে�খ করা হল:
১-জামা‘আেত নামায সাতাশ বার একাকী নামােযর সমান, সু তরাং
জামা‘আেতর

সােথ

নামায

আদায়কারীর

একাকী

নামায

আদায়কারীর তুলনায় ২৭ গুন েবিশ সাওয়াব লাভ কের।(নাইলু ল
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আওতার-২/৩৪৭, ছু বুলু�ালাম-৩/৬৭) েকননা আ�ু �াহ ইবেন
ওমর (রা:) েথেক বিণর্ত হাদীেস রেয়ে, রাসূ ল  বেলন:
(জামা‘আেত নামায একাকী নামায অেপক্ষ ২৭ গুন েবশী
মযর্াদাপূণ)। মুসিলেমর শ� হল: (জামা‘আেত নামায একাকী
নামায অেপক্ষা মযর্াদার িদক েথ ২৭গুন উ�)। মুসিলেমর
অপর শে� রেয়েছ: (বয্ি�র জাম‘আেত নামায তার একাকী
নামায অেপক্ষ২৭ গুন েবি)। (বুখারী ও মুসিলম) আবু সায়ীদ
খুদরী (রা:) হেত বিণরত িতিন নবী

 েক বলেত শুেনেছ:

(জামা‘আেত নামােযর সাওয়াব একাকী নামায েথেক মযর্াদার িদক
েথেক ২৫ গুন বৃি� করা হ)। (বুখারী)
আবু হুরায়রাহ (রা:) হেত বিণর্ত নবী  হেত বণর্না কের:
(সবার সােথ নামায অথর্াৎ জাম‘আেতর সােথ নামায েকান
বয্ি�র একাকী নামােযর তুলনায়২৫ গুন বািড়েয় েদওয়া হ)।
িতিন আরও বেলন: (রােতর ও িদেনর েফের�াগণ ফজর নামােয
একি�ত হন)। আবু হুরায়রাহ(রা:) বেলন: (েতামরা ই�া করেল
َۡ َ ُ ّ
َۡ َ ُ
ٗ ۡ َ َ
পড়) [٧٨ : ﴾ ]ﻻﺮﺳاء٧ َوق ۡر َءان ٱلف ۡج ِر� ِنَ ق ۡر َءان ٱلف ۡج ِر �ن َمش ُهودا
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অথর: ‘‘ফজেরর েতলাওয়াত এবং িন�য় ফজেরর েতলাওয়ােত
পিরলিক্ষত ’’ অথর্াৎ েফেরশতাগণ উপি�ত থােকন।
অনয্ এক বণর্নায় রেয়: (২৫ অংশ বৃ ি� করা হয়)। (বুখারী ও
মুসিলম)। (অংশ এবং মযর্াদার অথর্ এ: (শারহুনণববী ’লা
ছহীহ মুসিলম ৫/১৫৮)
উ� উভয় ধরেনর (২৫ গুন এবং২৭ গুন মযর্াদা িবি) হাদীস
সমূ েহর মােঝ এভােব সাম�সয্ বা িমল করা হেয়েছ ে, ২৫
গুেনর হাদীেস েয মযর্াদা উে�খ করা হেয়েছ তা হল বয্ি
একাকী নামায ও জামা‘আেত নামােযর মােঝ বয্বধান ২৫ গুন
েবিশ, আর ২৭ গুেনর হাদীেস েয মযর্াদা উে�খ করা হেয়েছ ত
হল বয্ি�র একাকী নামায ও তার জাম‘আেত নামায এবং
উভেয়র মােঝর ফযীলত, অতএব উভেয়র সমি� হয় ২৭।
(ফাতাওয়া শাইখুল ইসলাম ইবেন তাইিময়া-২৩/২২২)

ইমাম

নববী (রাহ:) বেলন: উ� হাদীস সমূ েহর মােঝ িতন ভােব
সাম�সয্ বা িমল করা যায়
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�থমিট হল: উি�িখত বণর্না সমূেহর মােঝ েকান ৈবপিরতয্ ন,
েকননা অে�র উে�খ �ারা েবশীেক অ�ীকার করা হয়না (অ�
েবশীর অ�ভুর্) এবং উসূ লিবদেদর িনকট সংখয্ার অথর্ েনয়
অকাযর্ক/অথর্হীন
ি�তীয়ত: হয়তবা �থেম কম সংখয্ার সংবাদ (নবী েক) েদয়া
হেয়িছল, অতঃপর আ�াহ তা‘আলা তাঁেক অিতির� ফযীলেতর
কথা জানােল িতিন তার সংবাদ েদন।
তৃতীয়ত: নামায ও নামাযীেদর অব�া অনু সাের িভ� িভ� হেয়
থােক অথর্াৎ নামােযর পূণর্তা সিঠক ভােব য� েনয়া তাে
িবন�তা বজায় রাখা, তা বড় জামা‘আেত আদায় করা এবং
�ােনর মহ� ও মযর্াদা �ভৃিত অনুসাের কােরা জেনয ২৫ গুন
এবং কােরা জেনয্ ২৭ গুন হেয় থােক।

এবং

এগুেলা হ

িনভর্রেযাগয্ উ�র (শারহু�ববী ’লা ছহীহ মুসিলম ৫/১৫৬১৫৭)।
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আিম আমােদর স�ািনত শােয়খ ইমাম আ�ু ল আযীয িবন
আ�ু �াহ িবন বায (রাহ:) েক বলেত শুেনি: (আর এই তারতময্
আ�াহ তা‘আলাই ভাল জােনন অিতির� ফযীলেতর বণর্ন, কম
ফযীলেতর বণর্নার পূেবর্ অবতীণর্ হ, সু তরাং �থেম ২৫ এর
সংবাদ িদেয়েছন অতঃপর ২৭ এর সংবাদ িদেয়েছন)।
যারা বেলন েয, জামা‘আেত নামায ওয়ািজব নয় তারা এই সকল
হাদীস �ারা দলীল েপশ কেরন েয, আফযাল (েবশী উ�ম) শ�িট
মূ ল ফযীলেত উভেয়র অংশীদাির� �মাণ কের (এেত �মািণত
হয় জামা‘আত ওয়ািজব নয়) আিম আমােদর ইমাম আ�ু ল আযীয
িবন আ�ু �াহ িবন বায (রাহ:) েক বলেত শুেনি: (এই হাদীস
গুেলা জাম‘আেতর ফযীলত �মাণ কের, িক� এই ফযীলত
ওয়ািজব না হওয়া সাবয্� কেরন, অতএব জামা‘আেত নামায
ওয়ািজব এবং উ�ম। আর ে��� এবং ওয়ািজব এর মােঝ েকান
ৈবপিরতয্ নাই। এবং েয বয্ি� জা‘আেতর সােথ নামায পেড়িন
অ�াধীকার েযাগয্ মত অনুযায়ী তার নামায সহীহ তেব েস
গুনাহগা)।
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আর একাকী নামায আদায়কারী েয জামা‘আেতর সাওয়াব েথেক
বি�ত তার ওজর �হণ েযাগয্ ন, সকল িবষেয় আ�াহ
তা‘আলাই অিধক জ্ঞাত। তেব যিদ তার অভয্াস এমন হয়, েস
জামা‘আেত নামায পেড় িক� ওজেরর কারেণ জামা‘আেত নামায
পড়েত পােরিন: েযমন অসু � বয্ি� অথবা সফর রত বা আটকা
পড়া বয্ি� এবং জাম‘আেত উপি�ত হওয়া তার পেক স�ব না
হয়, আর আ�াহ তা‘আলাই জােনন েয, বয্ি�র িনয়য্াত আেছ যি
েস সক্ষম হত জা‘আেত নামায পিরতয্াগ কর না, এই বয্ি�র
সাওয়াব পিরপূ ণর্ হে; েকননা েয বয্ি� েকান কােজর বয্াপাের দৃ
�িতজ্ঞাব� িছল এবং যতটুকু তার পেক্ষ স�ব হেয়েছ ততটু
পালন

কেরেছ,

েস

পিরপূ ণর্ কমর্স�াদনকারীর �ােন

অব�ানকারী। (ফাতাওয়া শাইখুল ইসলাম ইবেন তাইিময়া২৩/২৩৬); েকননা আবু বুরদাহ (রা:) েথেক হাদীেস রেয়েছ যা
আবু মূ সা (রা:) হেত বিণর্ত িতিন বেল: রাসূ ল  বেলেছন:
(যখন েকান বা�াহ অসু � হয় অথবা সফের থােক ঐ পিরমাণ
সাওয়াব তার জনয েলখা হয়, মুিকম অব�ায় সু � েথেক েস েয
পিরমাণ আমল করত)। (বুখারী)
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২-আ�াহ তা‘আলা জামা‘আেতর সােথ নামায আদােয়র িবিনমেয়
শয়তান েথেক রক্ষা কে; েকননা মুয়াজ ইবেন জাবাল (রা:)
েথেক বিণর্ত হাদীে, রাসূ ল  বেলন: (িন�য় শয়তান মানু েষর
জনয্ বাঘ �র, েযমন ছাগেলর জনয্ বাঘ রেয়ে, েস দলছু ট
ছাগলেক এবং একাকী ছাগলেক েখেয় েফেল, সাবধান! পর�র
িবভ� হওয়া েথেক, েতামরা জামা‘আতেক (আহলু �ু�াহ ওয়াল
জামা‘আত) আকেড় ধর এবং জনসাধারেনর সােথ থাক)।
(আহমদ-৫/২৪৩) এবং আবু দারদা (রা:) েথেক বিণর্ত িতিন
বেলন: আিম রাসূ ল  েক বলেত শুেনিছ িতিন বেলন: (েকান
�ােম অথবা মরুভূ◌ুিমেত যিদ িতন বয্ি� থােক িক� তােদ
মােঝ নামায �িতি�ত না থােক তাহেল শয়তান তােদর উপর
িবজয় লাভ কের, সু তরাং েতামরা জামা‘আত আকেড় ধর, েকননা
বাঘ েকবল দূ ের অব�ান কারী ছাগলই েখেয় থােক)। (আবুদাউদ,
নাসায়ী, আহমাদ)
৩- জামা‘আেতর সােথ নামােযর ফযীলত বৃ ি� পায় মুস�ীেদর
সংখয্া বৃি� অনুযায়; েকননা উবাই িবন কা’ব (রা:) েথেক বিণর্ত
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হাদীেস রেয়েছ: (..আর িন�য় েকান বয্ি�র অপর বয্ি�র সাে
নামায তার একাকী নামায অেপক্ষা অিধকতর পিব� এবং েকা
বয্ি�র অপর দুই বয্ি�র সােথ নামায র অপর এক বয্ি�র
সােথ নামায অেপক্ষা অিধকতর পি, আর যতই সংখয্া বৃি�
েপেত থােক তা আ�াহ তা‘আলার কােছ অিধক ি�য়)। (সু নােন
আবুদাউদ, নাসায়ী, আহমদ) আর এ হাদীসিট অিধক সংখয্ক
মানু েষর সােথ নামায আদােয়র �িত উৎসাহ েদয়, যিদ অকলয্াণ
েথেক িনরাপদ থাকা যায় এবং েকান ধরেনর কলয্াণ ছুেট যাওয়ার
আশংকা না থােক ।
৪- জাহা�াম েথেক মুি� ও েমানািফিক েথেক মুি� ঐ বয্ি�র
জনয্ েয ৪০িদন তাকবীের তাহরীমা সহ জামা‘আেতর সােথ
নামায আদায় করেত পাের; েকননা আনাস (রা:) েথেক বিণর্ত
হাদীেস রেয়েছ িতিন বেলন: রাসূ ল  বেলেছন:
ﺪْرِك ﺘﻟَّﻜْﺒ
ِ ﺻَ َّ أ ﻮ
� ْ»َﻦ
َُ
:َﺗَﺎن
 ﻤﺟََﺎﻋَﺔٍ ﻳ ُا
ْﻣًﺎ ﻲﻓ
ُ
ََرْ�َﻌِ�َ ﻳ
ِ �َِةَ اﻷُو�َ ﻛُﺘِﺐَ ﻪﻟ ﺑَﺮَاء
ﻣ
ّ
«َﺎق
ِ  وَ�َﺮَاءَةٌ ِﻦَ اﻨﻟِﻔ،ِاءَةٌ ﻣِﻦَ اﻨﻟَّﺎر
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অথর: (েয বয্ি� আ�াহর জনয৪০ িদন জামা‘আেতর সােথ নামায
আদায় করল যােত েস তাকবীের উলা বা �থম তাকবীর েপেয়েছ
তার জনয্ দুিট মুি� েলখা হ: জাহা�াম েথেক মুি� এবং েনফাক
েথেক মুি�)। (িতরিমিয)
এেত নামােয এখলাছ বা একিন�তার ফযীলত রেয়েছ; েকননা
ّ
নবী  বেলেছন: ( ِ َِ� َّ�َ )ﻦْ ﺻঅথর্া: (েয বয্ি� আ�াহর জনয
ﻣ
ّ
নামায পড়ল) অথর্াৎ একিন�ভােব আ�ার জনয, (،ﺎر
ِ َ)ﺮَاءَةٌ  ِﻦَ اﻨﻟ

অথর্া: জাহা�াম েথেক মুি� ও িন�ৃ িত পাওয়া এবং তার জনয্
ﻣ
ّ
েলখা হয়(َﺎق
ِ  ) �َﺮَاءَةٌ  ِﻦَ اﻨﻟِﻔঅথর্া: দু িনয়ােত মুনািফেকর কাজ
করা হেত িনরাপদ থােক এবং একিন� েলাকেদর কাজ করার
তাওফীক েদওয়া হয় অথর্াৎ তােক েনক্ কাজ করার ওফীক
দান করা হয়, আর আেখরােত মুনািফকেক েয শাি� েদওয়া হেব
তা হেত তােক িনরাপ�া েদওয়া হয়, তার জনয্ এই সাক্ষী েদও
হয় েয, েস মুনািফক নয়, অথর্াৎ মুনািফকরা যখন নামায পেড়
তখন তারা অলসেদর মত নামায পেড়, আর এই বয্ি�র অব�া
তােদর িবপরীত। (তুহফাতুল আহওয়াজী ২/৪৫)।
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৫-েয বয্ি� জাম‘আেতর সােথ ফজেরর নামায আদায় করল েস
স�া পযর্� আ�াহ ত‘আলার দািয়ে� ও িনরাপ�ায় থােক; েকননা
জুনদু ব ইবেন আ�ু �াহ (রা:) েথেক বিণর্ত হাদীেস রেয়েছ িতিন
বেলন: রাসূ ল  বেলেছন: (েয বয্ি� ফজেরর নামায পড়ল েস
আ�াহ তা‘আলার দািয়ে�, সু তরাং েতামরা আ�াহ তা‘আলার
কােছ তাঁর িয�ার েকান অংশ কামনা করনা; েকননা েয বয্ি�
তাঁর কােছ তাঁর িয�ার িকছু অংশ কামনা কের তাঁেক িকছু অংশ
েদওয়া হয়, অতঃপর জাহা�ােমর আগুেন  মাথা নীচু কের তােক
িনেক্ষপ করা )। (মুসিলম-৬৫৮)
এেত িনি�ত (�মািণত) হয় েয, েয বয্ি� ফজেরর নামায পেড়
েস আ�াহ তা‘আলার িনরাপ�ায় থােক এবং তার সাি�েধয্ থাে,
েযেহতু েস আ�াহ তা‘আলার আ�য় েচেয়েছ, আর তাই আ�াহ
তা‘আলা তােক আ�য় িদেয়েছন, সু তরাং কারও উিচৎ নয়
িনেজেক দু :খ বা কে�র স�ু খীন করা, আর েয বয্ি� এরূ
করেব আ�াহ তা‘আলা তার কােছ �ীয় হক/অিধকার তলব
করেবন, আর যার কােছ �ীয় হক তলব কের বসেবন েস েকান
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পালােনার �ান পােবনা এবং েকান আ�য় �লও পােবনা। এেত
রেয়েছ কেঠার ভীিত �দশর্ন ঐ বয্ি�র জনয্ েয বয্ি� নামাযী
বাধা দান কের এবং সু সংবাদ ঐ বয্ি�র জনয্ েয ফজেরর নামাে
উপি�ত হয়। িকছু িকছু হাদীস এমন এেসেছ যােত ফজেরর
নামায জামা‘আেতর সােথ পড়ার কথা িবেশষ ভােব উে�খ
হেয়েছ। (আ�ারগীব ওয়া�ারহীব)
৬-েয বয্ি� জাম‘আেতর সােথ ফজেরর নামায আদায় করল,
অতঃপর সূ েযর্াদয় পযর্�  বেস আ�াহর িজিক(শরীয়ত স�ত
প�ায়) করল তার জনয্ রেয়েছ হ� এবং ওমরার সাওয়াব;
েকননা আনাস (রা:) হেত বিণর্ত িতিন বেল: রাসূ ল  বেলেছন:
(েয বয্ি� ফজেরর নামায জাম‘আেতর সােথ আদায় করল,
অতঃপর সূ েযর্াদয় পযর্� আ�াহর িজিকর করল এবং দু
রাকাআত নামায আদায় করল তার জনয্ রেয়েছ হ� ও ওমরার
সাওয়াব: পিরপুণর, পিরপুণর, পিরপুণর)। (িতরিমিয-৫৮৬)
৭-এশা এবং ফজেরর নামায জামা‘আেতর সােথ আদােয়র জনয্
রেয়েছ মহা �িতদান; েকননা উসমান িবন আফফান (রা:) হেত
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বিণর্ত হাদীেস রেয়ে, িতিন বেলন: আিম রাসূ ল  েক বলেত
শুেনি: (েয বয্ি� জাম‘আেতর সােথ এশার নামায আদায় করল
েস েযন অেধর্ক রাত জাগরন রল, আর েয বয্ি� ফজেরর
নামায জামা‘আেতর সােথ আদায় করল েস েযন েগাটা রাত
নামায পড়ল)। (মুসিলম-৬৫৬)
কারও কারও মেত: হাদীেসর অথর্ হ, েয বয্ি� ফজেরর নামায
জামা‘আেতর

সােথ

আদায়

করল

এবং

এশার

নামাযও

জামা‘আেতর সােথ আদায় করল েস েযন পুেরা রাত নামায
পড়ল। আবু দাউেদর শ� উ� অেথর্র সমথর্ন ক: (েয বয্ি�
জামা‘আেতর সােথ এশার নামায আদায় করল, েস েযন অেধর্ক
রাত জাগরণ করল এবং েয বয্ি� এশা ও ফজেরর নামায
জামা‘আেতর সােথ আদায় করল, েস েযন েগাটা রাত জাগরণ
করল)। (আবুদাউদ, িতরিমিয)। আর মুনিযির এই ব�বয্
এখিতয়ার কেরেছন অথর্াৎ এশা  ফজেরর নামায জামা‘আেতর
সােথ আদায় করার মেধয্ই রেয়েছ পুরা রাত জাগরেণর সাওয়াব।
(তুহফাতুল আহওয়াজী-১/১৩, আ�ারগীব ওয়া�ারহীব-১/৩৪৩ )
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কােরা কােরা মেত: েয বয্ি� জাম‘আেতর সােথ এশার নামায
আদায় করল েস েযন অেধর্ক রাত জাগরণ করল এবং েয বয্ি
ফজেরর নামায জামা‘আেতর সােথ আদায় করল তার জনয্
রেয়েছ েগাটা রাত জাগরণ করার/এবাদত করার ফযীলত, আর
এটা আ�াহ তা‘আলার অনু �হ। ইমাম ইবেন খুযাইমাহ (রাহ:)
উপেরা� ব�েবয্র সমথর্ন কেরে, অতঃপর বেলেছন: (এশা ও
ফজেরর নামায জামা‘আেতর সােথ আদায় করার ফযীলত, উহার
িববরণ হল, ফজেরর নামায জামা‘আেতর সােথ পড়া এশার
নামায জামা‘আেতর সােথ পড়া অেপক্ষা উ, ফজেরর নামায
জামা‘আেতর সােথ পড়ার ফযীলত এশার নামায জামা‘আেতর
সােথ পড়ার ফযীলত অেপক্ষা িণ েবশী), অতঃপর িতিন
মুসিলম এর হাদীেসর নয্ায় শে� হাদীস উে�খ কেরেছ, (সহীহ
ইবেন

খুযাইমাহ-২/৩৬৫)

আ�াহ

তা‘আলার

অনু ক�া

�শ�/িবশাল। নবী  ফজেরর নামায ও এশার নামােযর
বয্াপাের বেলেছ: (...যিদ তারা জানত েয উভয় নামােয িক
রেয়েছ তেব অবশয্ই তারা হামাগুিড় িদেয় হেলও হািজর )।
(বুখারী-৬৪৪, মুসিলম-৬৫১)
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৮- রাত ও িদেনর েফের�ােদর ফজর ও আছেরর নামােয
অংশ�হণ করা; েকননা আবু হুরায়রাহ(রা:) েথেক বিণর্ত হাদীেস
রেয়েছ, রাসূ ল  বেলেছন: (েতামােদর মােঝ রােতর এবং িদেনর
েফের�াগণ একদেলর পর অপর দল আগমন কেরণ এবং
ফজেরর ও আছেরর নামােয সমেবত হন, অতঃপর রােত যারা
েতামােদর মােঝ িছল তাঁরা উেধর্ােলােক চেল যা, তারপর তাঁেদর
রব তাঁেদরেক িজজ্ঞা কেরন অথচ িতিন তােদর বয্াপাের অিধক
জ্ঞ, আমার বা�ােদর িক অব�ায় েরেখ এেসছ? তাঁরা বেলন:
তােদরেক এ অব�ায় েরেখ এেসিছ েয, তারা নামায পড়েতেছ
এবং তােদর কােছ আমরা যখন এেসিছ তখনও তারা নামায
পড়েতিছল)। (বুখারী ও মুসিলম) ইমাম নববী (রহ:) বেলন:
 ﻳﺘﻌﺎﻗﺒﻮنএর অথর হল: একদেলর পর আেরক দল আগমন কেরন
এবং েসখান েথেকই ৈসিনকেদর আগমন করা এেসেছ, আর উহা
হল একদল তােদর কওেমর সু রিক্ষত সীমাে� চ যােব অপর
দল চেল আসেব। আর ফজর ও আছেরর নামােয তাঁেদর সমেবত
হওয়া হল, আ�াহ তা‘আলার পক্ষ েথে তাঁর বা�ােদর �িত
সহানু ভূিতর বিহ:�কাশ, তাঁর পক্ষ হেত তােদর জনয্ স�ান �দ
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েয, িতিন েফের�ােদরেক বা�ােদর িনকট সমেবত হওয়া এবং
তােদর েথেক পৃথক হওয়া তােদর আ�াহর এবাদাত এবং তাঁর
আনু গেতয্র সময়ই িনধর্ারন কেরেছন। যােত কের তােদর জন
�াক্ষয্দাতা হেত পা, েয সকল উ�ম কােজ তােদরেক যা
করেত েদেখেছন েস বয্াপাে)। (শারহু�বব আলা সহীহ মুসিলম৫/১৩৮)। তেব অিধক �� কথা এবং যা অিধকাংেশর ব�বয্ তা
এই েয, এ সকল েফের�াগণ হে�ন িকতাব সংরক্ষণকার
কােরা কােরা মেত: এমনও হেত পাের েয, তাঁরা সংরক্ষণকারীগ
বয্তীত মানুেষর মােঝ অব�ান কারী েফের�ােদর মধয্ েথেক
একদল। আ�াহ তা‘আলাই অিধক জ্ঞাত (শারহু�ববী ’লা
সহীহ মুসিলম- ৫/১৩৮)
জােবর িবন আ�ু �াহ (রা:) েথেক বিণর্ত িতিন বেল:
আমরা রাসূ ল  এর িনকট বসা িছলাম, অতঃপর িতিন পূ ণর্ীমার
রােত চাঁেদর িদেক তাঁকােলন এবং বলেলন: (িন�য় েতামরা
েতামােদর রবেক অিচেরই েদখেত পােব েযমনভােব এই চাঁদটা
েদখেতছ, তাঁেক েদখেত েতামােদর েকান রকেমর ক�ে�শ বা
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ভীড়াভীিড় করেত হেবনা, আর যিদ েতামােদর পেক্ষ স�ব হ
সূ েযর্াদেয়র পুেবর্ ও সূযর্াে�র পুেবর্ নামায আদায় করা তাহেল
কর) অথর্াৎ ফজর ও আছর নামা, অতঃপর জািরর (র:)
েতলাওয়াত করেলন:
َ ّ َ ۡ َ ۡ ّ َ َ َ ُ ُ َ َ َٰ َ ۡ ۡ َ
ۡ ّ ِ ُك َ� ۡب َل ُطل
ُُۡ َََۡ
وب
ِ وع لشَم ِس و�بل ٱلغر
ِ �﴿فٱص ِ� � ما �قولون وسبِح ِ�م ِد ر
[٣٩ : ﴾ ]ق٣

অথর:‘‘এবং সূ েযর্াদয় ও সূযর্াে�র পূেবর্ আপনার পালন কতর
��শংস পিব�তা েঘাষণা করু’’। (�াফ:৩৯) (বুখারী ও
মুসিলম)। মহা ফযীলত �মািণত হয় ঐ বয্ি�র জনয্ েয বয্
জামা‘আেতর সােথ ফজর ও আছেরর নামােয য� েনয়/িনয়িমত
আদায় কের, আবু বকর িবন আ�ারাহ িবন রুআইবাহ তার িপতা
েথেক বণর্না কের, িতিন বেলন: আিম রাসূ ল  েক বলেত
শুেনি, িতিন বেলন: (েয বয্ি�ই সূেযর্াদেয়র েবর্ ও সূযর্াে�
পুেবর্ নামায আদায় করেব েস কখনও জাহা�ােম �েবশ করেবন)
অথর্াৎ ফজর ও আছেরর নামায।(মুসিলম)
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উ� সাহাবী (রা:) হেত আরও বিণর্: রাসূ ল  বেলেছন: (েয
বয্ি� দুই শীতল সমেয়র নামায পড়ল েস জা�ােত �েবশ
করেব)। (বুখারী ও মুসিলম) আর ঐ দু ই নামায হল: ফজর ও
আছেরর নামায। আর �চ� ভীিত �দশর্ণ এেসেছ ঐ বয্ি�র জন
েয আছেরর নামায েছেড় েদয় অথবা কাযা কের, বুরায়দাহ (রা:)
েথেক বিণর্ত িতিন তার সাথীেদরেক েকান এক েমঘা�� িদেন
বেলন: েতামরা তাড়াতািড় আছেরর নামােয হািজর হেব; েকননা
নবী  বেলেছন: (েয বয্ি আছেরর নামায েছেড় েদয় তার
আমল ন� হেয় যায়)। (বুখারী)
আ�ু �াহ ইবেন উমর (রা:) েথেক বিণর্ত িতিন বেল: রাসূ ল 
বেলেছন: (েয বয্ি�র আছেরর নামায ছুেট যায় তার েযন পিরবার
পিরজন ও স�দ তুেল েনয়া হয়/তার েথেক অপসারন করা
হয়)। (বুখারী)
ইমাম কুরতুবী (রা:) উে�খ কেরন: (  )وﺗﺮ ﻫﻠﻪ وﻣﺎﻪﻟশ�িট
েপশ িদেয় বিণর্ত হেয়েছ যার অথর্ : তার েথেক অপসারন করা
হেয়েছ এবং ক�া করা হেয়েছ এবং ( )ﻫﻠﻪ وﻣﺎﻪﻟযবর িদেয়ও
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বিণর্ত হেয়েছ যার অথর্ : িছিনেয় েনয়া হেয়েছ। হাদীেসর
বয্াখয্ায় েকউ েকউ বেলে: উপেরা� শাি� তার জনয্ রেয়েছ েয
আছেরর নামায িনধর্ািরত সমেয় পেড় না। এবং আরও বলা
হেয়েছ: উহা তার জনয্ েয আছেরর নামায সূযর্ হলুদ রং ধার
করা পযর্� েদরী কের। আরও বলা হেয়ে: আছেরর নামায
িনিদর্� কের উে�খ করা হেয়ে; েকননা উহােত েফের�াগণ
উপি�ত থােকন, আর এই ব�বয অনু যায়ী ফজেরর নামাযও
একই হুকুেম পেড়
আরও বলা হেয়েছ: আছেরর নামায িনিদর্� কের উে�খ করা
হেয়েছ; েকননা উহা এমন নামায যা মানু েষর বয্�তার সমেয়
আেস, আর এই ব�বয্ানুযায়ী ফজেরর নামায উপেরা� হুকুেম
জনয্ অিধকতর উপেযাগ; েকননা উহা ঘুেমর সমেয় আেস। আর
রাসূ ল  এর ব�বয: (েয বয্ি� আছেরর নামায েছেড় েদয় তার
আমল �ংস হেয় যায়) উহা শুধু আছেরর জনয্ খাছ বা িনিদর
নয়, বরং উহা আছর বয্তীত অনয্ানয্ নামােযর েক্ষে�ও
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৯- আ�াহ তা‘আলা জামা‘আেত নামায আদােয়র �ারা িবি�ত
হন; েকননা আ�াহ সু বহানাহু ওয়া ত‘আলা জামা‘আেত নামায
আদায় করােক ভালবােসন, আ�ু �াহ ইবেন উমর (রা:) েথেক
বিণর্ত িতিন বেল: আিম রাসূ ল  েক বলেত শুেনিছ িতিন
বেলন: (িন�য় আ�াহ তা‘আলা আ�যর্াি�ত হন সমেবতভােব
নামায আদায় করেল)। (আহমাদ)
আর এই

িবি�ত হওয়া আ�াহ তা‘আলার জনয্ েযমনিট

েশাভাপায় েতমনিটই, তােত তাঁর সৃ ি�জগেতর কােরা সােথ েকান
রকেমর সাদৃ শয্ না; েকননা আ�াহ সু বহানাহু ওয়াত‘আলার
িবি�ত হওয়া তাঁর সৃ ি�জগেতর িবি�ত হওয়ার মত নয়:
َ
ۡ َ
َۡ
ّ  َو ُه َوٞ�ء
ُ يع ۡٱ�َ ِص
ُ لسَ ِم
[١١ : ﴾ ]الﺸﻮرى١ �
ۖ ۡ ﴿لي َس ك ِمثلِهِۦ
অথর: ‘‘িকছু ই তাঁর অনু রূপ ন, িতিন সব শুেন, সব েদেখন’’।
(আশ্শু-১১)
১০- জামা‘আেতর সােথ নামােযর জনয্ অেপক্ষমান বয্ি� নামা
মেধয্ই থােক, নামােযর পূ েবর্ ও পের যতক্ষণ েস নামােযর �া
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থােক ততক্ষণই উপেরা� হুকুেমর আওতায় থ; েকননা আবু
হুরায়রাহ(রা:) েথেক বিণর্ত হাদীেস রাসূল  বেলেছন: (বা�াহ
ততক্ষণ নামাযরত অব�ায় থােক যতক্ষণ পযর্� েস নাম
মুস�ায় নামােযর জনয্ অেপক্ষমান থােক এবং েফের�াগণ ব:
েহ আ�াহ তােক ক্ষমা ক, েহ আ�াহ তার �িত দয়া করু, এ
অব�া ততক্ষণ পযর্� চলেত থােক েয পযর্� না েস চেল যায়
িকছু ঘটায়)। আিম বললাম: েস িক ধরেনর কাজ ঘটায়? িতিন
বলেলন: (বায়ু িনগর্ত কের অথবা বাত কমর্ ক)। মুসিলম এর
শে� রেয়েছ : (েফের�াগণ েতামােদর কােরা উপর ততক্ষণ পযর
রহমেতর দু ‘আ করেত থােকন েয পযর্� েস ঐ ৈবঠেক থােক
েযখােন েস নামায পেড়িছল এবং তাঁরা বলেত থােকন: েহ আ�াহ
তার �িত রহমত বষর্ণ কর: েহ আ�াহ তােক ক্ষমা কের িদ
েহ আ�াহ তার তাওবাহ কবুল করু, েয পযর্�না েস ক�েদয় েয
পযর্�না েস িকছু ঘটায় অথর্াৎ বায়ু িনগর্ত )। (বুখারী ও
মুসিলম) এবং (কাউেক ক� না েদয়) অথর্াৎ তার েথেক এমন
িকছু সংঘিটত হওয়া যার �ারা আদম স�ােনরা িকংবা েফের�াগণ
ক�পায়। আ�াহ তা‘আলাই অিধক জ্ঞাত
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১১-েফের�াগণ নামােযর পুেবর্ ও পের দ ‘আ করেত থােকন ঐ
বয্ি�র জনয্ েয জা‘আেতর সােথ

নামায আদায় কের এবং

ততক্ষণ পযর্� এই অব�া চলেত থা েক েয পযর্� েস নামা
মুস�ায় থােক এবং নামােযর জনয্ অেপক্ষা করেত থ, েয
পযর্� না েস িকছু ঘটায়  অথবা েয পযর্� না েস ক� ে; েকননা
আবু হুরায়রাহ(র:) েথেক হাদীস যােত রেয়েছ: (বা�াহ ততক্ষ
নামাযরত অব�ায় থােক যতক্ষণ পযর্� েস নামােযর মুস�
নামােযর জনয্ অেপক্ষমান থােক এবং েফের�াগণ ব: েহ
আ�াহ তােক ক্ষমা ক, েহ আ�াহ তার �িত দয়া করু, এ
অব�া ততক্ষণ পযর্� চলেত থা েক েয পযর্� না েস চেল
অথবা খারাপ িকছু না ঘটায়..), মুসিলম শরীেফ রেয়েছ:
(েফের�াগণ েতামােদর কােরা উপর ততক্ষণ পযর্� রহমে
দু ‘আ করেত থােকন েয পযর্� েস ঐ ৈবঠেক থােক েখােন েস
নামায পেড়িছল এবং তারা বলেত থােকন: েহ আ�াহ তার �িত
রহমত বষর্ণ কর: েহ আ�াহ তােক ক্ষমা কেরি, েহ আ�াহ
তার তাওবাহ কবুল করু, েয পযর্� না েস ক�েদয় েয পযর্�ন
েস িকছু ঘটায় অথর্াৎ বায়ু িনগর্ত ক)। (বুখারী ও মুসিলম) আিম
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আমােদর শােয়খ স�ািনত ইমাম আ�ু ল আযীয িবন আ�ু �াহ
িবন বায (রাহ:) েক বলেত শুেনি, িতিন বেলন: (েফের�াগণ
নামােযর মুস�ায় তার জনয্ দ‘আ করেত থােকন, মসিজেদ
নামােযর পূ েবর্ ও পের েয পযর্� েস নামােযর মুস�ায় থােক ে
পযর্� না েস ক�েদয় গীবেতর �ারা অথবা পরিন�ার�ারা, অথবা
বািতল বা অনয্ায় কথার �ারা এবং েয পযর্� না েস িকছু ঘটা
অথর্াৎ বায়ু িনগর্ত ক)
১২- �থম কাতােরর ফযীলত এবং জামা‘আেত নামাযরত
কাতােরর ডান িদেকর ফযীলত, কাতাের িমিলত হেয় দাড়ােনার
ফযীলত। এ েক্ষে� অেনক ফযীলত সাবয্� হেয়েছ তার েথ
িনে� িকছু উে�খ করা হল:
�থম ফযীলত: �থম সািরর উপর লটারী এবং উহা েফের�ােদর
সািরর অনু রূ; েকননা আবু হুরায়রাহ(র:) েথেক বিণর্ত রাসূল
বেলেছন: (যিদ মানু ষ জানত েয আযােনর মেধয্ এবং �থম
সািরেত িক রেয়েছ, অতঃপর উহা লটারী বয্তীত পাওয়া না েযত
তাহেল অবশয্ই তারা  লটারী করত..)। (বুখারী ও মুসিলম)
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মুসিলেমর এক বণর্নায় রেয়ে: (যিদ েতামরা জানেত অথবা তারা
জানত �থম সািরেত িক রেয়েছ, তাহেল লটারী হত)। (মুসিলম)
হাদীেস রেয়েছ েয, �থম সাির েফের�ােদর সািরর অনু রূ;
েকননা উবাই িবন কা’ব (রা:) এর হাদীেস রেয়েছ, িতিন নবী 
েথেক বণর্না কের, (...িন�য় �থম সাির েফের�ােদর সািরর
অনু রূ, যিদ েতামরা জানেত উহােত িক রেয়েছ তেব অবশয্ই
েসিদেক ধাবীত হেত-আল-হাদীস)। (সু নােন আবু দাউদ)
শােয়খ আহমাদ আল্ বা�া নবী  এর বাণী: (েফের�ােদর
সািরর অনু রূ...) এর বয্াখয্ায় বে: (অথর: আ�াহ তা‘আলার
ৈনকটয্লা, তার রহমত অবতীণর্ হওয়া। আর এর েথেক যা
অবিহত হওয়া যায় তা হল িন�য় েফের�াগণ আ�াহ তা‘আলার
ইবাদােত সািরব� হন, এ বয্াপাের জােবর(রা:) হেত �� বণর্না
এেসেছ, িতিন বেলন: রাসূ ল  আমােদর উে�েশয্ েবর হেয়
আসেলন, অতঃপর বলেলন: (েতামরা িক এমনভােব সািরব� হেব
না েযভােব েফের�াগণ তাঁেদর রেবর িনকট সািরব� হন?) আমরা
ব�াম েহ আ�াহর রাসূ ল, েফের�াগণ িকভােব তাঁেদর রেবর
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িনকট সািরব� হন? িতিন বলেলন: (তাঁরা �থম সাির পিরপূ ণ্র
কেরন এবং লাইেন চাপাচািপ কের দাঁড়াণ)। (মুসিলম)
ি�তীয় ফযীলত: �থম সাির সেবর্া�ম সাি; েকননা আবু হুরায়রাহ
(রা:) েথেক বিণর্ত িতিন বেল: রাসূ ল  বেলেছন: (পুরুষেদর
উ�ম সাির হল �থম সাির এবং তােদর সবেচেয় ম� সাির হে�
সবর্েশষ সাি, আর নারীেদর সেবর্াৎকৃ� সাির হে� সবর্েশষ সাি
এবং তােদর সবেচেয় ম� সাির হে� �থম সাির)। (মুসিলম)
ইমাম নববী (রহ:) বেলন: (পুরুষেদর সািরর বযপাের েয কথা তা
সাবর্জনীন অথর্ সবসমেয়র জনয, সু তরাং সবর্দাই পুরুষেদ
উ�ম সাির হল �থম সাির এবং তােদর সবেচেয় ম� সাির হে�
সবর্েশষ সাি, পক্ষা�ের হাদীেস নারীেদর সাির �ারা উে�শয্
ঐ সকল নারীেদর সাির যারা পুরুষেদর সােথ একে� নামায
পেড়, িক� নারীরা পুরুষেদর েথেক আলাদা হেয় নামায পড়েল
তােদর হুকুম পুরুষেদর ম, তােদর সেবর্া�ম সাির হল �থম
সাির এবং তােদর সবেচেয় ম� সাির হে� সবর্েশষ সাি, আর
পুরুষ ও নারীর সবেচেয় ম� সাির �ারা উে�শ হল সবেচেয়
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কম সাওয়াব ও সবেচেয় কম ফযীলত পূ ণর্ এবং শরীয়েতর
আেদেশর সবেচেয় দূ রবতর্ী এবং উ�েমর বয্াপাের তার িবপরীত
আর নারীেদর যারা পুরুষেদর সােথ নামায পেড় তােদর সবর্েশ
সািরর ফযীলত �কৃতপেক্ষ পুরুষেদর সংিম�ণ হেত তােদর দূ
অব�ােনর কারেণ এবং তােদর েদখা এবং

তােদর চলােফরা

েদেখ ও তােদর কথা শুেন তােদর সােথ অ�েরর স�কর্ ইতয্া
েথেক দূ ের অব�ােনর কারেণ আর তােদর �থম সািরর িতর�ার
উপেরা� অব�ার িবপরীত হওয়ার জনয, আ�াহ তা‘আলাই
সবর্ািধক জ্)। (শারহু�ববী ’লা সহীহ মুসিলম-৪/৪০৩)
তৃতীয় ফযীলত: আ�াহ তা‘আলা এবং েফের�াগণ �থম কাতার
সমূ েহর জনয্ সালাত পেড়, �থম লাইেনর জনয্ সবেচেয় েবশী
সালাত পড়া হয়; েকননা আবু উমামাহ (রা:) েথেক হাদীস িতিন
বেলন: রাসূ ল  বেলেছন: (িন�য় আ�াহ তা‘আলা এবং তার
েফের�াগণ �থম সািরর উপর সালাত পেড়ন) তাঁরা বে�ন: েহ
আ�াহর রাসূ ল, ি�তীয় সািরর উপর? িতিন বেলন: (িন�য় আ�াহ
তা‘আলা এবং তাঁর েফের�াগন �থম সািরর উপর দরূদ পেড়)
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তাঁরা বে�ন: েহ আ�াহর রাসূ ল, ি�তীয় সািরর উপর? িতিন
বেলন: (এবং ি�তীয় সািরর উপরও)। (আহমাদ)
আর আ�াহ তা‘আলার সালাত হল: েফের�ােদর িনকট
তােদর �শংসা করা আর েফের�ােদর ও নবী  এবং সকল
মানু েষর সালাত হল: দু ‘আ করা ও ক্ষমা চাওয়
েনামান িবন বািশর (রা:) েথেক বিণর্ত িতিন বেল: আিম
রাসূ ল  েক বলেত শুেনিছ িতিন বেল: (িন�য় আ�াহ তা‘আলা
এবং তার েফের�াগণ �থম লাইেনর উপর সালাত পেড়ন অথবা
�থম সাির সমূ েহর উপর সালাত পাঠ কেরন)। (আহমাদ)
বারা িবন আেযব (রা:) েথেক বিণর্ত িতিন নবী  েথেক বণর্না
কেরন: িতিন বলেতন: (িন�য় আ�াহ তা‘আলা এবং তার
েফের�াগণ �থম িদেকর সাির সমূ েহর উপর সালাত পেড়ন)।
(নাসায়ী, ইবেন মাজাহ)
চতুথর্ ফযীল: নবী  �থম সািরর উপর িতনবার সালাত পাঠ
কেরেছন এবং ি�তীয় সািরর উপর একবার সালাত পাঠ
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কেরেছন; েকননা ইরবায িবন ছািরয়াহ (রা:) েথেক বিণর্ত িতিন
রাসূ ল  েথেক বণর্না কের: (িতিন �থম সািরর উপর িতনবার
সালাত পাঠ কেরেছন এবং ি�তীয় সািরর উপর একবার সালাত
পাঠ কেরেছন)। ইবেন মাজাহ এর শ� হল: (িতিন �থম সািরর
জনয্ িতনবার ইে�গফার করেতন

এবং ি�তীয় সািরর জনয

একবার ইে�গফার করেতন)। (নাসায়ী, ইবেন মাজাহ)
৫ম ফযীলত: আ�াহ তা‘আলা ও তার েফের�াগেণর সালাত,
কাতােরর ডান িদেকর েলাকেদর উপর; েকননা আেয়শা (রা:)
েথেক বিণর্ত িতিন বেল: রাসূ ল  বেলেছন: (িন�য় আ�াহ
তা‘আলা এবং তাঁর েফের�াগণ কাতােরর ডান িদেকর েলাকেদর
উপর সালাত পেড়ন)। (আবুদাউদ, ইবেনমাযাহ) বারা িবন আেযব
(রা:) েথেক বিণর্ত িতিন বেল: আমরা যখন রাসূ ল  এর
িপছেন নামায পড়তাম তখন আমরা তাঁর ডান িদেক থাকেত
পছ� করতাম যােত িতিন আমােদর িদেক িফের বেসন, িতিন
বেলন: অতঃপর আিম তাঁেক বলেত শুেনি: (েহ রব আমােক ঐ
িদেনর শাি� েথেক রক্ষা করুন েযিদন আপিন আপন
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বা�াহেদরেক পূ নরায় উঠােবন অথবা সমেবত

করেবন)।

(মুসিলম)
৬� ফযীলত: েয বয্ি� কাতােরর সােথ িমেল দাঁড়ায় অথর্া
কাতার পযর্� েপৗঁেছ�াহ তা‘আলা তার সােথ থােকন এবং
তার উপর আ�াহ তা‘আলা এবং তাঁর েফের�াগণ সালাত পেড়ন;
েকননা আেয়শা (রা:) েথেক বিণর্ত িতিন বেল: রাসূ ল 
বেলেছন: (িন�য় আ�াহ তা‘আলা এবং তাঁর েফেরশ্গণ কাতােরর
সােথ যারা িমিলত হন তােদর উপর সালাত পেড়ন এবং েয বয্ি�
খালী �ান পূ রণ কেরণ আ�াহ তা‘আলা উহার িবিনময় তার
মযর্াদা বািড়েয় েদ)। (ইবেন মাজাহ, আহমাদ, ইবেন খুযাইমাহ)
আ�ু �াহ ইবেন উমর (রা:) েথেক বিণর্ত রাসূল  বেলেছন:
(েয বয্ি� কাতােরর সােথ িমেল দাঁড়ায় আ�াহ ত‘আলা তার
সােথ তােক িমলান এবং েয বয্ি� কাতার েথেক িবি�� থােক
আ�াহ তা‘আলা তােক িবি�� কেরন)। (নাসায়ী, আবুদাউদ,
ইবেন মাজাহ)
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১৩-আ�াহ তা‘আলার ক্ষমা করা ও ভালবাসা ঐ বয্ি�
যার আমীন বলা েফের�ােদর আমীন বলার সােথ স�ত হেয়
থােক; েকননা আবু হুরায়রাহ (রা:) েথেক বিণর্, রাসূ ল 
বেলেছন: (ইমাম যখন আমীন বেলন তখন েতামরা আমীন বল;
েকননা যার আমীন বলা েফের�ােদর আমীন বলার সােথ স�ত
হেয় থােক তার িপছেনর গুনাহ সমূহ ক্ষমা ক ের েদয়া)।
(বুখারী ও মুসিলম) আবু মূ সা আল্আশ’রী (রা:) েথেক হাদীস
যার একাংেশ রেয়েছ, রাসূ ল  আমােদর উে�েশয্ খুতবাহ িদেলন
এবং আমােদর জনয আমােদর সু �াত সমূ হ বণর্না করেল,
আমােদর নামায িশক্ষা িদে, অতঃপর বলেলন: (যখন েতামরা
নামায পড় তখন েতামােদর লাইন েসাজা কর, এরপর েতামােদর
েকহ ইমামিত করেব, েস যখন তাকবীর বলেব তখন েতামরাও
ّ ّ
َﻠ
ُ َْ �ْ ْ َ ﻐ
তাকবীর বলেব এবং যখন َ�ِﻮب َﻋ ﻴْ ِﻬﻢْ َو الﻀَﻟ
ِ  � ِ الﻤ ﻀবলেব
তখন েতামরা বলেব: আমীন, আ�াহ তা‘আলা েতামােদরেক
ভালবাসেবন-আলহাদীস)। (মুসিলম)
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আ�াহু আকবার কত িবড়াটইনা এই পুর�া: িপছেনর গুনাহ
সমূ হ ক্ষমা কের েদ, আ�াহ তা‘আলার ভালবাসা ঐ বয্ি�র
জনয্ যার আমীন বলা েফের�ােদর আমীন বলার সােথ স�ত হেয়
থােক!

প�ম পিরে�দ:
জামা‘আেতর সােথ নামায আদােয়র উে�েশয্ েহেট যাওয়ার
ফযীলত:
জামা‘আেতর

সােথ নামায আদােয়র উে�েশয্ েহেট যাওয়া

সবেচেয় বড় আনু গেতয্র অনয্, এ বয্াপাের অেনক মহৎ
ফযীলেতর �মাণ রেয়েছ, তারমধয্ েথেক িনে� িকছু উে�খ করা
হল:
১- মসিজেদ জামা‘আেতর সােথ নামায আদােয়র জনয্ েয
বয্ি�র �চ� ভালবাসা রেয়েছ েস বয্ি� ে�য়ামােতর িদন আ�া
তা‘আলার ছায়াতেল থাকেবন; েকননা আবু হুরায়রাহ(রা:) েথেক
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বিণর্ত িতিন নবী  হেত বণর্না কের, িতিন বেলেছন: (সাত
বয্ি�েক আ�াহ ত‘আলা তাঁর ছায়াতেল আ�য় িদেবন এমন
িদেন েযিদন তাঁর ছায়া বয্তীত আর েকান ছায়া থাকেব ন:
নয্ায়পরায়ণ ইমা, ঐ যু বক েয আ�াহ তা‘আলার ইবাদেত েবেড়
উেঠেছ, এমন বয্ি� যার অ�র মসিজেদর সােথ েলেগ
থােক/ঝুল� থােক, এমন দু ই বয্ি� যারা আ�াহ ত‘আলার জনয্
পর�রেক ভালবােস এবং তাঁর জনয্ একি�ত হ, আর তাঁর
জনয্ পৃথক হয়, এমন বয্ি� যােক এমন এক মিহলা আহবান
কের েয উচুবংশীয় ও সু �রী, অতঃপর েস বেল: আিম আ�াহ
তা‘আলােক ভয় কির, এমন বয্ি� েয এমন েগাপনীয় ভােব
সদ্কাহ কের ে, তার ডান হাত যা দান কের বাম হাত তা
জানেত পাের না, এমন বয্ি� েয িনজর্েন আ�াহ ‘আলােক
�রণ কের অতঃপর তার েচাখ েবেয় পািন গিড়েয় পেড়)।
মুসিলেমর শে� রেয়েছ: (এমন বয্ি� যার অ�র মসিজদ েথেক
েবিরেয় যাওয়ার পর পুনরায় মসিজেদ িফের আসা পযর্�
মসিজেদর সােথ ঝুল� থােক/ েলেগ থােক অথর্াৎ সবসময়
মসিজেদর সােথই থােক)
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ইমাম নববী (রহ:) (এমন বয্ি� যার অ�র মসিেদর সােথ
েলেগ থােক/ঝুল� থােক) এর বয্াখয্ায় বে: (এর অথর্ হল
মসিজদেক তার �চ� ভালবাসা, মসিজেদ জামা‘আেতর সােথ
নামায আদােয়র জনয্ সাবর্ক্ষিণক স�কর্, এর অথর্ এই নয়
েয,,েস সব সময় মসিজেদ বেস থাকেব)। (শারহু�ববী আলা
সহীহ মুসিলম-৭/১২৬) আর হােফজ ইবেন হাজার (রহ:) বেলন:
( ﻠﻖ ﻲ ﻓ اﻤﻟﺴﺎﺟﺪমসিজেদর সােথ স�ৃ �) বুখারী ও মুসিলেম
এভােব এেসেছ, বািহয্ক দৃি�েত বুঝা যায় ে, উহা তা’লী�
(স�কর) শ� হেত এেসেছ, িতিন েযন মসিজেদর সােথ স�ৃ �
বয্ি�েক ঝুল� েকান িকছুর সােথ তুলনা কেরেছ, েযমন
েমামবািত েকননা ইি�ত করা হেয়েছ েয, দীঘর্ সময় তার অ�র
মসিজেদর সােথ স�ৃ � থােক যিদও তার েদহ মসিজেদর বািহের
থােক। জাওযািকর বণর্না এর �মাণ কে: (েযন তার অ�র
মসিজেদ ঝুল�) (মু‘আ�াক শ�িট) আ’লা�াহ েথেকও হওয়ার
স�াবনা রেয়েছ: আর উহা হল �চ� ভালবাসা। আহমােদর বণর্না
এর �মাণ কের: (মসিজেদর সােথ স�ৃ �)। (ফাতহুল বার২/১৪৫)
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২- জামা‘আেতর উে�েশয্ মসিজেদ েহেট যাওয়ার �ারা তার
মযর্াদা বািড়েয় েদওয়া হয় এবং তার �িট িবচুয্িত িমিটেয় ওয়া
হয়, অেনক পূ ণয্ েলখা হ; েকননা আ�ু �াহ ইবেন মাসউদ (রা:)
েথেক বিণর্ত িতিন বেল: (েযেকান বয্ি�ই পিব� হয় এবং
উ�মভােব পিব� হয়, এরপর এই মসিজদসমূ েহর েযেকান
মসিজেদর উে�েশয্ রওনা কে, আ�াহ তা‘আলা তার জনয্
�েতয্ক কদেম পূণয্ িলেখ রাে, ঐ কদেমর িবিনময় তার মযর্াদা
বৃ ি� কেরন, উ� পথ চলার িবিনমেয় তার েথেক গুনাহ িমিটেয়
েদন...)। (মুসিলম-৬৫৪) আবু হুরায়রাহ (রা:) েথেক হাদীস, েয
হাদীস িতিন নবী  হেত বণর্না কেরন এবং তােত রেয়ে:
(...উহা এজনয্ ে, েতামােদর েকহ যখন ওজু কের অতঃপর
উ�মভােব ওজু কের, এরপর মসিজেদর উে�েশয্ েবিরেয় যায়
এবং শুধু নামােযর জনয্ই েবর , েস এমনেকান পা সামেন
রােখনা যােত তার মযর্াদা বৃি� করা হয় না এবং তার �ারা তার
�িট ক্ষমা কের েদয়া ...)। (বুখারী ও মুসিলম) এবং আবু
হুরায়রাহ (রা:) েথেক বিণর্ত হাদীস িতিন বেল:

রাসূ ল 

বেলেছন: (েয বযি� তার বাড়ীেত ওজু করল, অতঃপর আ�াহ
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তা‘আলার ঘর সমূ েহর েয েকান ঘের চেল যায়; আ�াহ
তা‘আলার ফরজ সমূ েহর মেধয্ একিট ফরজ আদােয়র জন, তার
একিট পদেক্ষেপর মাধয্েম তার � িট িমিট েয় েদওয়া, আর
অপরিট �ারা তার মযর্াদা বৃি� করা হ)। (মুসিলম-৬৬৬)
ইমাম কুরতুবী (রহ:) বেলন: (আ�াওয়াদী বেলন: যিদ তার গুনাহ
থােক তাহেল তা ক্ষমা কের েদওয়া , অনয্থায় উহার �ারা তার
মযর্াদা বৃি� করা হয়। আমার ব�বয্ : ইহার দাবী হল েয, এক
পদেক্ষপ �ারা একিট মযর্াদা অিজর্, হয় তার গুনাহ মাফ করা
হয়, না হয় তার মযর্াদা বৃি� করা হ। আর েকউ েকউ বেলন: বরং
এক কদেমর �ারা িতনিট িবষয় অিজর্ত হ; েকননা অনয্ হাদীেস
রেয়েছ: (আ�াহ তা‘আলা তার �েতয্ক কদেমর জনয্ একিট পূণ
িলেখন, উহার �ারা একিট মযর্াদা বৃি� কেরন এবং একিট গুনা
ক্ষমা কের ে) আ�াহ তা‘আলাই সবর্ািধক জ্ঞা
আিম আমােদর শােয়খ স�ািনত ইমাম আ�ু ল আযীয িবন
আ�ু �াহ িবন বায (রাহ:) েক বলেত শুেনি, িতিন বেলন:
(�েতয্ক কদে: উহার �ারা একিট মযর্াদা বৃি� করা হ, উহার
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�ারা একিট গুনাহ ক্ষমা করা হয় এবং তার জনয্ একিট প
িলিপব� করা হয় আর এই সবর্েশষ অিতির� হাছানাহ বা প ণয্
শ�িট মুসিলম শরীেফ ইবেন মাসউদ (র:) েথেক বিণর্, আর যিদ
বণর্না সিঠক হয় যার একিট �ারা মযর্াদা বৃি� করা হয় এব
অপরিট �ারা গুনাহ মাফ করা হ, তেব এই বণর্না িছল �থম
বণর্ন, অতঃপর আ�াহ তা‘আলা অিতির� মযর্াদা �ারা অনু�হ
কেরেছন এবং �েতয্ক কদেমর জনয্ িতনিট মযর্াদা সাবয
কেরেছন: মযর্াদা বৃি� কের, গুনাহ মাফ কের েদন এবং পূণয
িলেখ রােখন)।
৩-তার জনয্ মসিজদ হেত বাড়ীেত েহেট যাওয়া িলখা হ,
েযমনিট িলখা হেয়েছ বাড়ী েথেক মসিজেদ েহেট যাওয়া, যিদ েস
সাওয়ােবর আশা কের; েকননা উবাই িবন কা’ব (রা:) েথেক
বিণর্ত িতিন বেল: এক বয্ি� িছ, আমার জানামেত মসিজদ
হেত সবেচেয় েবশী দু েরর বয্ি� তার েথেক আর েকহ িছলন,
তার েকান নামােয আসেত ভূ ল হতনা, িতিন বেলন: তােক বলা
হল অথবা আিম তােক বললাম: আপিন যিদ একিট গাধা �য়
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করেতন যােত অ�কােরর সমেয় এবং উ�ােপর সমেয় আেরাহণ
করেত পারেতন? িতিন বলেলন: আিম এেত আনি�ত নই েয
আমার বাড়ী মসিজেদর িনকেট হেব, আিম চাই েয মসিজেদ েহেট
যাওয়া

এবং মসিজদ েথেক পিরবাের িফের আসা আমার জনয্

িলখা েহাক অথর্াৎ েহেট চলার সাওয়াব আমার আমল নামায় িলখা
েহাক, অতঃপর রাসূ ল  বেলন: (আ�াহ তা‘আলা েতামার জনয্
উহা সবই জমা কেরেছন)। অনয্ এক শে� রেয়ে: (িন�য়
েতামার জনয্ তাই রেয়েছ েয সাওয়ােবর আশা তুিম কের)।
(মুসিলম)
ইমাম নববী (রহ:) বেলন: (উপেরা� হাদীেস সাওয়াব সাবয্� হয়
েফরার সমেয় হাটার মেধয্, েযমনিট সাবয্� হয় যাওয়ার পেথ
হাটার মেধয)। (শারহু�ববী ’লা সহীহ মুসিলম-৫/১৭৪)
আবু মূ সা (রা:) েথেক বিণর্ত িতিন বেল: রাসূ ল  বেলেছন:
(িন�য় মানু েষর মােঝ নামােয সবেচেয় েবশী সাওয়াব ঐ বয্ি�র
জনয্ েয সবেচেয় দূর েথেক পােয় েহেট আে, অতঃপর তার
েথেক েয একটু কােছ, আর েয বয্ি� নামােযর জনয্ অেপক
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করেত থােক, অবেশেষ

ইমােমর িপছেন নামায পেড়, তার ঐ

বয্ি�র েথেক অিধক েবশী সাওয়াব হয় েয বয্ি� নামায পে
অতঃপর ঘুমায়)। (বুখারী ও মুসিলম)
জােবর (রা:) েথেক বিণর্ত িতিন বেল: মসিজেদর চতুিদর্েক
জায়গা খালী িছল, অতঃপর বানু সালামাহ মসিজেদর িনকেট
�ানা�িরত হওয়ার ই�া করল, আর এ সংবাদ রাসূ ল  এর
কােছ েপৗঁছ, এরপর িতিন তােদরেক বলেলন: (আমার িনকট
এই সংবাদ েপৗঁেছেছ েয েতামরা মসিজেদর িনকেট �ানা�িরত
হেত চাও) তারা ব�: হয্, েহ আ�াহর রাসূ ল, আমরা ই�া
কেরিছ, তখন িতিন বেলন: (েহ বানী সালামাহ, েতামােদর বািড়র
বতর্মান

এলাকােতই অব�ান ক, েতামােদর বািড়র বতর্মান

এলাকােতই অব�ান কর; েতামােদর পদিচ�সমূ হ িলখা হেব,
েতামােদর বািড়র বতর্মান এলাকােতই অব�ান ক; েতামােদর
পদিচ�সমূ হ িলখা হেব)। (বুখারী ও মুসিলম)
৪-জামা‘আেতর সােথ নামায আদােয়র উে�েশয্ পথচলার কারেণ
গুনাহ সমূহ িমিটেয় েদওয়া হ; েকননা আবু হরায়রাহ (রা:)
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েথেক বিণর্ত রাসূল  বেলেছন: (আিম িক েতামােদরেক এমন
পথ েদখােবা না যার �ারা আ�াহ তা‘আলা গুনাহ সমূহ িমিটেয়
েদন এবং মযর্াদা সমূহ বৃি� কের েদ?) তারা ব�: অবশয্ই েহ
আ�াহর রাসূ ল, িতিন বেলন: (ক�কের হেলও যথাযথভােব ওজু
করা, েবশী েবশী মসিজেদ পদচারণা, এক নামােযর পর অনয্
নামােযর জনয্ অেপক্ষা , আর উহাই েতামােদর স�কর, আর
উহাই েতামােদর স�কর্ অথর্াৎ মসিজেদর সােথ গভীর স�)।
(মুসিলম)
গুনাহ িমিটেয় েফলার �ারা গুনাহ মাফ করার িদেক ইি�ত কর
হেয়েছ।
এবং এই স�াবনাও রেয়েছ েয গুনাহ িমিটেয় েফলার �ারা
েফের�ােদর িকতাব েথেক মুেছ েফলার কথা বলা হেয়েছ। তখন
এটা গুনাহ মােফর দলীল িহসােব পিরগিণত হে, আর মযর্াদা
সমূ হ বৃ ি� করা হল: জা�ােত সেবর্া� মযর্াদা দ, ইছবাগুল ওজু
হল: তার পিরপূ ণর্ত, আ�াকােরহ হল: �চ� শীেতর মেধয্ ওজু
করা এবং শরীেরর বয্থা ব ক� ইতয্াি, েবশী েবশী পদচারনা
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হল: বাড়ী অেনক দু ের এবং বারবার গমন। (শারহু�ববী ’লা
সহীহ মুসিলম-৩/১৪৩ )
৫- যথাযথভােব ওজু করার পর জামা‘আেত নামায পড়ার
উে�েশয্ পােয় েহেট চলার িবিনময় গুনাহ সমূহ মাফ করা ;
েকননা উসমান িবন আফ্ফান (রা:) েথেক বিণর্ত িতিন বেন:
আিম রাসূ ল  েক বলেত শুেনিছ িতিন বেল: (েয বয্ি�
নামােযর জনয্ ওজু কের অতঃপর পিরপূণর্ভােব ওজু কের ফর
নামােযর উে�েশয্ রওনা েদয় এবং মানুেষর সােথ নামায আদায়
কের, অথবা জামা‘আেতর সােথ নামায আদায় কের; অথবা
মসিজেদ নামায আদায় কের আ�াহ তা‘আলা তার গুনাসমূ হ
ক্ষমা কের ে)। (মুসিলম)
৬- জা�ােত আ�াহ তা‘আলার পক্ষ েথেক আিতেথয্র বয্ব�
বয্ি�র জনয্ েয সকােল অথবা িবকােল মসিজেদ যায়। েকনন
আবু হুরায়রাহ (রা:) েথেক বিণর্ত িতিন নবী  েথেক বণর্না
কেরন: (েয বয্ি� সকােল অথবা িবকােল মসিজেদ গমন কের
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আ�াহ তা‘আলা তার জনয্ জা�ােত আিতেথয্র বয্ব�া কের
(বুখারী ও মুসিলম)
আর (  )ﻏﺪاশ�িট  ﻏﺪوেথেক এেসেছ, অথর্াৎ সকােল
সকােল এেসেছ এবং راح: অথর্ হল স�ায় িফের আস, অতঃপর
উভয় শ� েবর হওয়া ও িফের আসার েক্ষে� সাধারণভােব
বয্াপকােথর্ বয্বহার করা হেয়েছ এ ( )أﻋﺪহল ��ত করা,
( )اﻟ�لহল েমহমােনর আগমেনর সময় তার স�ােনর জনয্ যা
�স্�ত করা হয় এবং উহা �েতয্ক সকাল স�ায়ই হেয় থা,
ইহা আ�াহ তা‘আলার অনু �হ িতিন এই মযর্াদা তােকই িদেয়
থােকন েয বয্ি� সকা-স�ার আমল কের থােক, তার জনয্
যাওয়ার িবিনমেয় জা�ােত �স্�ত করা হয় আপয্ায়ন এবং িফে
আসার জনয্ �স্�ত করা হয় আপয্ায়ন
৭- েয বয্ি� জাম‘আেতর সােথ নামায আদােয়র জনয্ যা,
অতঃপর তার জামা‘আত ছু েট যায় অথচ েস তার হকদার িছল
অথর্াৎ জাম‘আেতর সােথ নামায পড়া িছল তার অভয্া, তার
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জনয্ অনুরূপ সাওয়াব রেয়েছ েয পিরমাণ জা‘আেত উপি�ত
বয্ি�র জনয্ রেয়; েকননা আবু হুরায়রাহ (রা:) েথেক বিণর্ত
িতিন বেলন: নবী  বেলেছন: (েয বয্ি� ওজু করল অতঃপর
উ�মভােব ওজু করল, অতঃপর চেল েগল অথর্াৎ মসিজেদ চেল
েগল িক� মানু ষেদরেক এ অব�ায় েপল েয, তারা ইিতপূ েবর্
নামায পেড় িনেয়েছ, আ�াহ তা‘আলা তােক ঐ পিরমাণ সাওয়াব
িদেবন েয পিরমাণ সাওয়াব রেয়েছ ঐ বয্ি�র জনয্ েয বয্
নামায পেড়েছ এবং তােত উপি�ত িছল অথর্াৎ জাম‘আেত
উপি�ত িছল এবং এেত তােদর সাওয়ােবর েথেক েকান অংশ
কমােনা হেবনা)। (আবু দাউদ)
৮- েয বয্ি পিব� হল এবং জামা‘আেত নামায আদােয়র জনয্
েবর হল, েস বয্ি� বাড়ী েফরার আগ পযর্� নামােযর মেধয
থােক; েকননা আবু হুরায়রাহ (রা:) েথেক বিণর্ত িতিন বেল:
রাসূ ল  বেলেছন: (েতামােদর েকহ যখন বাড়ীেত ওজু কের,
অতঃপর মসিজেদ আেস, েস নামােযর মেধয্ই থােক েয পযর্� 
েস বাড়ী িফের আেস এবং েকান ধরেনর ঘাটিত হেবনা:
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এমিনভােব) এবং িতিন তার আ�ুল গুেলা পর�র িমিলেয়
েদখােলন। (ইবেন খুযাইমাহ, আলহােকম)
৯- েয বয্ি� পিব�তা সহকাের জাম‘আেতর সােথ নামায
আদােয়র উে�েশয্ েবর হল তার পূণয্ ঐ বয্ি�র নয্ায় েয ব
হে�র জনয মুহিরম অব�ায় েবর হেয়েছ; েকননা আবু উমামাহ
(রা:) েথেক বিণর্ত হাদীেস রেয়ে, রাসূ ল  বেলেছন: (েয বয্ি�
পিব�তা সহকাের ফরজ নামােযর উে�েশয্ বাড়ী েথেক েবর
হেয়েছ তার পূ ণয্ ঐ বয্ি�র নয্ায় েয বয্ি� হে�র জনয্ মু
অব�ায় েবর হেয়েছ)। (আবু দাউদ)
১০- জামা‘আেতর সােথ নামায আদােয়র উে�েশয্ েবর হওয়া
বয্ি� আ�াহ ত‘আলার েহফাজেত থােকন; েকননা আবু উমামাহ
আলবােহলী (রা:) েথেক বিণর্ত িতিন রাসূল  েথেক বণর্না
কেরন: িতিন বেলেছন: (িতন বয্ি�র �েতয্েকই আ�াহ ‘আলার
েহফাজেত থােকন: েয বয্ি� আ�াহর পে িজহােদর জনয্ েবর
হেয়েছ, েস আ�াহ তা‘আলার েহফাজেত থােক েয পযর্� না
আ�াহ তা‘আলা তােক মৃতুয্দান কের, অতঃপর তাঁেক জা�ােত
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�েবশ করান অথবা তােক িফিরেয় েদন েস েয পূ ণয্ অজর্
কেরেছ এবং েয গনীমত অজর্ন কেরেছ তা সেমত। আর ঐ বয্ি
েয মসিজেদ চেল যায় েস আ�াহ তা‘আলার েহফাজেত থােকন
েয পযর্� না আ�াহ ত‘আলা তােক মৃতুয্দান কেরন অতঃপর
তােক জা�ােত �েবশ করান অথবা তােক িফিরেয় েদন েস েয
পূ ণয্ অজর্ন কেরেছ এবং েয গনীমত অজর্ন কেরেছ তা সে
এবং ঐ বয্ি� েয তার বাড়ীেত িনরাপেদ �েবশ কেরেছ েসও
আ�াহ তা‘আলার েহফাজেত থােকন)। এটা আ�াহ তা‘আলার
করুণা ে, িতিন এই িতন বয্ি�র �েতয্কেকই  তাঁর েহফাজেত
অ�ভুর্� কেরেছন যােত কের িতিন পিরপূণর্ �িতদান দান কেরন
আর ( )ﺿﺎﻣﻦএর অথর্ হ: যােক জািমন েদওয়া হয়, তেব রাসূ ল
 এর বাণী (এমন বয্ি� েয তার বাড়ীেত িনরাপেদ �েবশ
করল) ইহার দু িট িদক রেয়েছ:
�থম িদক হল: েস যখন বাড়ীেত �েবশ কের তখন সালাম িদেয়
�েবশ করা।
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ি�তীয় িদক হল: েস বাড়ীেত �েবেশর �ারা িনরাপ�া কামনা
কেরিছল: অথর্াৎ িফতনার েথেক বাচার উে�েশয্ শুধু বাড়ীে
বেস থাকা, এর মাধয্েম তার একাকী জীবন যাপনেক পছ� কে
েনয়া এবং মানু েষর দলাদিল েথেক নীরেব দূ ের থাকা। এবং এটা
তখন হয় যখন িফতনা ছিড়েয় পেড় এবং মুসিলম বয্ি� তার
�ীেনর বয্াপাের শংিকত থাে, পক্ষা�ের িফতনা েথেক িনরাপ�
পাওয়া েগেল তখন ঐ ঈমানদার বয্ি� েয মানুেষর সােথ িমেশ
থােক এবং তােদর পক্ষ হেত ক� পায় ও যর্য্ধারণ ক,
তােদরেক আ�াহর পেথ ডােক, েস ঐ ঈমানদার বয্ি� অেপক্
উ�ম েয মানু েষর সােথ িমেশ না, তােদর পক্ষ হেত ক� েপে
তােত ৈধযর্য্ ধারণ কের না। আ�াহ ‘আলাই সবর্ািধক জ্ঞ
১১- জামা‘আেতর সােথ নামায আদােয়র উে�েশয্ পােয় েহেট
চলা বয্ি�র বয্াের আ�াহ তা‘আলার িনকটবতর্ী েফের�াগেণর
কেথাপকথন; েকননা আ�ু �াহ ইবেন আববাস (রা:) েথেক বিণর্ত
রেয়েছ িতিন নবী  েথেক বণর্না কের, যার একাংেশ রেয়েছ
(আ�াহ তা‘আলা সে� নবী  েক বেলন: (...েহ মুহা�দ আপিন
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িক জােনন েকান বয্াপাের িনকটবতর্ী েফের�াগণ পর�
কেথাপকথন কের? আিম বললাম: হয্া, গুনাহসমূহ েমাচেনর
বয্াপাে: নামােযর পের মসিজেদ সময় কাটােনা, পােয় েহেট
নামােযর জামা‘আেত যাওয়া, ক� কের যথাযথ ওজু স�� করা,
েয বয্ি� এরূপ করেব েস কলয্ােণর সােথ জীবন যাপন কর
এবং কলয্ােণর সােথ মৃতুয্বরণ করেব এবং েস গুনােবয্াপাের
এমনভােব িন�াপ হেয় যােব েযিদন তার মা তােক ভুিম�
কেরিছল েসিদন েযমন িন�াপ িছল...)। (িতরিমিয)
১২- জামা‘আেতর সােথ নামায আদােয়র উে�েশয্ পােয় েহেট
চলা দু িনয়া এবং আিখরােতর সু খ শাি�র অনয্তম কার; েকননা
নবী  হাদীেস বেলন: (েস কলয্ােণর সােথ জীবনযাপন করেব
এবং কলয্ােণর সােথ মৃতুয্বরণ কর)। আ�াহ তা‘আলা বেলন:
ٗ
ۡ
ُ َٰ ُ َۡ َ َ ّ ٗ ٰ َ َ َ ۡ َ
ّ
ۖ َلَنُحۡيِيَنَ ُهۥ َح َي ٰو ٗة َط ّي ِ َبة
ِنٞ ن� َوه َو ُمؤم
﴿ من ع ِمل �ل ِحا مِن ذك ٍر أو أ
َ ُ َ ّ
ْ ُ َ
َ
َ ُ
[٩٧ : ﴾ ]ﻨﻟﺤﻞ٩ جۡزِ�َنَ ُه ۡم أ ۡج َرهم بِأ ۡح َس ِن َما �نوا َ� ۡع َملون
َ �َ
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অথর: ‘‘মু’িমন হেয় পুরুষ ও নারীর মেধয্ েয েকউ সৎকমর্ ক,
তােক আিম িন�য়ই আন�ময় জীবন দান করেবা এবং তােদরেক
তােদর কেমর্র ে�� পুর�ার দান করেব’’। (নাহল-৯৭)
১৩- জামা‘আেতর সােথ নামায আদােয়র উে�েশয্ পােয় েহেট
চলা গুনাহ মােফর অনয্তম কা; েকননা পুেবর্া� হাদীেস নবী
বেলেছন: (েস গুনােহর বয্াপাের এমনভােব িন�াপ হেয় যাে
েযিদন তার মা তােক ভুিম� কেরিছল েসিদন েযমন িন�াপ
িছল...)।
১৪- মসিজদ িযয়ারাতকারীেক আ�াহ তা‘আলার পক্ষ হে
স�ািনত করা; েকননা সালমান (রা:) েথেক বিণর্ত িতিন নবী 
েথেক বণরনা কেরন: (েয বয্ি� তার বাড়ীেত ওজু করল অতঃপর
মসিজেদ আসল েস আ�াহ তা‘আলার সাক্ষাৎকারী এব
সাক্ষাৎকৃেতর উপর হ� হে� সাক্ষাৎকারীেক স�ান)।
(�াবরানী, ইবেন আিব শায়বাহ)
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আমর িবন মায়মুন (রহ:) েথেক বিণর্ত িতিন বেল: আিম রাসূ ল
 এর সাহাবােদরেক েপেয়িছ এ অব�ায় েয, তাঁরা বলেতন:
(মসিজদ সমূ হ আ�াহ তা‘আলার ঘর এবং আ�াহ তা‘আলার
উপর কতর্বয্ হে� তােক স�ান করা েয তার সাক্ষাৎ),
(ইবেন জািরর) অনয্ এক শে� আমর িবন মায়মুন উমর (রা:)
েথেক বণর্না কের, িতিন বেলন: (মসিজদ সমূ হ যমীেন আ�াহ
তা‘আলার ঘর এবং সাক্ৎকৃেতর উপর হ� হে� সাক্ষাৎকারীে
স�ান করা)। (ইবনু আিব শায়বাহ)
১৫- আ�াহ তা‘আলা তাঁর বা�ার ওজু অব�ায় মসিজেদ গমেন
আনি�ত হন; েকননা আবু হুরায়রাহ (রা:) েথেক বিণর্ত িতিন
বেলন: রাসূ ল  বেলেছন: (েয েকান বয্ি�ই উ�ম ও
পিরপূ ণর্ভােব ওজু কের অতঃপর শুধুমা� নামায পড়ার উে�েশ
মসিজেদ আেস আ�াহ তা‘আলা তার বয্াপােরই হােসয্া�ল ,
অদৃ শয্ জগেতর অিধবাসীগণ েযভােব তােক েদেখ আনি�ত হ)।
(ইবেন খুযাইমাহ) ইমাম ইবেন খুযাইমাহ এই হাদীেসর উপর
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একিট পিরে�দ রচনা কেরেছন এই নােম: (মহান রেবর তাঁর
বা�াহর ওজু অব�ায় মসিজেদ গমন-এ খুশী হওয়ার অধয্া)।
আ�াহ তা‘আলার সকল িছফাত বা গুণবাচক নাম সমূহ আ�াহ
তা‘আলার শােনর সােথ েযভােব �েযাজয্ েসভােবই সাবয্� করে
হেব।
১৬- পিরপূ ণর্ নূর বা আেলা ি�য়ামােতর িদনঐ বয্ি�র জনয্ ে
অ�কাের মসিজেদ েহেট যায়; েকননা বুরায়দাহ (রা:) েথেক
বিণর্ত িতিন নবী েথেক বণর্না কেরন িতিন বেলেছ: (অ�কাের
মসিজদ সমূ েহ েহেট চলা বয্ি�েদর ে�য়ামােতর িদেন পিরপূণর্ নূ
বা আেলার সু সংবাদ �দান কর)। (আবুদাউদ, িতরিমিয)

৬� পিরে�দ:
জামা‘আেতর সােথ নামায আদােয়র উে�েশয্ পথ চলার
আদবসমূ হ:
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নামােযর উে�েশয্ পথ চলার েক্ষে� েবশ িকছু বড় ধরেনর আ
রেয়েছ, তার েথেক িনে� িকছু আদব উে�খ করা হল:
১- বাড়ীেত ওজু করা এবং ওজু যথাযথভােব করা; েকননা
ইবেন মাসউদ (রা:) েথেক বিণর্ত হাদীস (েয েকান বয্িই পিব�
হয় অতঃপর উ�মভােব পিব� হয়, এরপর এই মসিজদ সমূ েহর
েযেকান মসিজেদর উে�েশয্ রওনা কের আ�াহ ত‘আলা তার
জনয্ �েতয্ক কদেম পূণয্ িলেখ রা, ঐ কদেমর িবিনময় তার
মযর্াদা বৃি� কেরন এবং উ� পথচলার িবিনমেয় তার েথেক
গুনাহ িমিটেয় েদ...)। (মুসিলম-৬৫৪)
২- দু গর্� েথেক দূের থাকে; েকননা জােবর িবন আ�ু ললাহ
(রা:) েথেক হাদীেস রেয়েছ রাসূ ল  বেলেছন: (েয বয্ি� রসুন
অথবা িপঁয়াজ খােব েস েযন আমােদর েথেক দূ ের থােক, অথবা
আমােদর মসিজদ েথেক দূ ের থােক, েস েযন তার বাড়ীেত বেস
থােক)। মুসিলম শরীেফর শে� রেয়েছ: (েকননা েফের�াগন ঐ
বস্�েত ক� পাণ যােত মানুষ ক� পা)। মুসিলম শরীেফর আর
এক শে� রেয়েছ: (েয বয্ি� িপঁয়া, রসু ন এবং িপঁয়াজ জাতীয়
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অনয্ সবিজ খা, েস েযন আমােদর মসিজেদ না আেস; েকননা
েফের�াগণ ঐ ব�েত ক� পান যােত আদম স�ােনরা ক� পায়)।
(বুখারী ও মুসিলম)
৩- সু �র েপাষাক-পির�দ পিরধান কের সি�ত হেব; েকননা
ُ ََ ْ ُ ُ َ َ َ ٓ ََٰ
ۡ َ ّ ُ ِند
َ � ۡم ع
আ�াহ তা‘আলা বেলন: ج ٖد
﴿ ۞�ب ِ� ءادم خذوا زِ�نت
ِ � مس
ِ
[٣١ : ﴾ ]اﻻﻋﺮافঅথর: ‘‘েহ আদম স�ান গণ! �েতয্ক নামােযর
সময় সু �র েপাশাক-পির�দ �হণ কর’’। (আ’রাফ-৩১); এবং
নবী  এর বাণী: (িন�য় আ�াহ তা‘আলা সু �র এবং িতিন
সু �রেক পছ� কেরন)। (মুসিলম)
৪- বাইের েবর হওয়ার দু ‘আ পড়েব এবং নামােযর িনয়য্েত
ﻰﻠ
�
ّ ّ
েবর হেব; এবং বলেব: � ﻻَ ﺣَﻮْلَ وَﻻَ ﻗُﻮَّةَ إِﻻَ ﺑِﺎ،َِّ ﺗَﻮَ�َّْﺖُ ﻋََ ا
অথর: ‘‘আিম আ�াহর নােম েবর হলাম আ�াহর উপর ভরসা
করলাম, আ�াহ বয্তীত েকান ক্ষমতা এবং েকান শি� ’’।
আরও বলেব-:
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أَ
أَ ُ
أُز ّ أَ أَ
ّ أَ
»َّﻬُﻢَّ أَﻋُﻮذُ ﺑِﻚَ أَنْ أَﺿِﻞَْ ،و َﻞَّ ،أَوْ أَزِلَّ ،أَوْ َلَْ ،و ﻇ ِْﻠﻢَ ْ ،و أﻇْﻠَﻢَ ْ ،و
ََ ّ
َﻞَ ﻲﻠﻋَ«
ْﻬَﻞَ ،أَوْ �ُْﻬ
অথর: ‘‘েহ আ�াহ আিম আপনার কােছ আ�য় চাই িব�াি� েথেক
অথবা অনয্ কােরা �ারা িব�া� হওয়া েথে, পদ�লন েথেক
অথবা অনয্ কােরা �ারা পদ�িলত হওয় েথেক, অতয্াচার েথেক
অথবা অনয্ কােরা �ারা অতয্াচািরত হওয়া েথ, মূ খর্তা েথেক
অনয্ বয্ি� কতৃর্ক মূখর্ হওয়া ’’।

অথবা

)(আবুদাউদ,িতরিমিয
ُ
»ّﻬُﻢَّ اﺟْﻌَﻞْ ﻲﻓِ ﻗَﻠْﻲﺒ ﻧُﻮرًاَ ،و� لﺴﺎ� ﻧﻮراً َِ� ،ﺳَﻤْﻲ ﻌ ﻧُﻮرًا ،وِ ﺑَﺮ َ
ﺼي ﻧﻮرًا،
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
َْ ُ
َ َ
راً َ َ
ْ
ْ
ﻳَ
َ
َ
ِﻤﺎﻲﻟ ﻧﻮرًا ،و ِﻣﻦ
ﻴ� ﻧﻮرًا ،و�ﻦ
ِ
وﻣﻦ ﻓﻮ ِ� ﻧﻮرًا ،ﻦ ﺤﺗﻲﺘ ﻧﻮ  ،و�ﻦ ِﻤ ِ
أَ
ْﻲﻔ
ُ
ُ
َﺎ� ﻧﻮرًاَ ،و ِﻣ ْﻦ ﻠ ِ ﻧُﻮرًا ،وَاﺟْﻌَﻞْ ِﻲﻟ ﻧﻮرًااﺟﻌﻞ ﻲﻓ ﻧﻔﻲﺴ ﻧﻮراً ،وأﻋﻈﻢ ﻲﻟ
ﻣ ِ
راً
راً
راً
راً ،وﻋﻈّﻢ ﻲﻟ ﻧﻮراً ،واﺟﻌﻞ ﻲﻟ ﻧﻮ  ،واﺟﻌﻠ� ﻧﻮ  ،ا� اﻋﻄ� ﻧﻮ ،
راً
راً
واﺟﻌﻠ� ﻧﻮ  ،ﺟﻌﻠ� ﻧﻮراً ،ا� اﻋﻈ� ﻧﻮراً ،واﺟﻌﻞ ﻲﻓ ﻋﺼﻲﺒ ﻧﻮ  ،و�
راً
� ﻧﻮراً ،و� د� ﻧﻮراً ،و� ﺷﻌﺮي ﻧﻮراً ،و� �ﺮﺸي ﻧﻮ «
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অথর: ‘‘েহ আ�াহ আমার অ�ের আেলা দান করু, আমার
জবােন আেলা দান করু, আমার �বণ শি�েত আেলা দান
করু, আমার দৃ ি� শি�েত আেলা দান করু, আমার উপর িদক
েথেক আেলা দান করু, আমার নীচ িদক েথেক আেলা দান
করু, আমার ডান িদক েথেক আেলা দান করু, আমার বাম
িদক েথেক আেলা দান করু, আমার সামেনর িদক েথেক আেলা
দান করু, আমার িপছন িদক েথেক আেলা দান করু, আমার
অ�ের আেলা দান করু, আমার জনয্ আেলা বািড়েয় িদ, আমার
জনয্ আেলা/নূ র বৃ ি� কের িদন, আমার জনয্ আেলা দান কর,
আমােক আেলা দান করু, েহ আ�াহ আমােক আেলা িদন,
আমার �ায়ু েত আেলা দান করু, আমার েগাে� আেলা দান
করু, আমার রে� আেলা দান করু, আমার চুেলর মােঝ আেলা
দান করু, আমার �েক আেলা দান করু)। (বুখারী ও মুসিলম)
৫- মসিজেদ যাওয়ার পেথ েস তার হােতর আ�ুলগুেলা িমিলেয়
রাখেবনা, নামােযর মােঝও েস তার হােতর আ�ুলগুেলা িমিলেয়
রাখেবনা; েকননা উবাই িবন কা’ব (রা:) েথেক হাদীেস রেয়েছ
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রাসূ ল  বেলেছন: (যখন েতামােদর েকহ ওজু কের অতঃপর
উ�মভােব ওজু কের, অতঃপর মসিজেদর উে�েশয্ েবর হ, েস
েযন তার আ�ুলগুেলা িমিলেয় না রােখ েকননা েস নামােযর
মেধয্ই রেয়ে)। (িতরিমিয)
৬- েস �শাি� এবং গা�ীেযর্র সােথ পথ চলে; েকননা আবু
হুরায়রাহ(রা:) েথেক হাদীেস রেয়েছ িতিন নবী  েথেক বণর্না
কেরন: (যখন েতামরা ই�ামাত শুনেত পােব তখন নামােযর িদেক
�শাি� ও গা�ীযর্ িনেয় েহেট চলে, আর তাড়াহুড়া করেব ন,
অতঃপর যতটুকু নামায পােব তা আদায় করেব এবং যতটুকু
েতামােদর েথেক ছু েট যােব তা পিরপূ ণর্ করে)। অপর শে�
রেয়েছ: (যখন নামােয দাঁিড়েয় যাওয়া হয় তখন েস নামােযর
িদেক েদৗেড় আসেবনা, �শা� অব�ায় েহেট আসেব এবং যতটুকু
পােব েস নামায আদায় কের িনেব এবং যা েতামােদর েথেক ছু েট
যােব তা পিরপূ ণর্ করে)। (বুখারী ও মুসিলম)
এ হাদীেসর মেধয্ নামােয �শাি� ও গা�ীযর্ সহকাের আসা
জনয্ উৎসাহ েদওয়া হেয়েছ এবং েদৗেড় আসা েথেক িনেষধ করা
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হেয়েছ, েস নামায জুমার নামাযই েহাক বা অনয্ েকান নামায
েহাক, েস তাকবীরাতুল ইহরাম ছু েট যাওয়ার ভয় পাক বা নাই
পাক হুকুম এক, আর নবী  এর বাণী: (যখন েতামরা ই�ামাত
শুনেত পাে) ই�ামাত শ�িট উে�খ করা হেয়েছ উহা বয্তীত
অনয্ যা রেয়েছ েস বয্াপাের সতকর্ীকরেণর ; েকননা
ই�ামােতর সমেয় যিদ েদৗেড় আসেত িনেষধ করা হয় ই�ামােতর
িকছু অংশ ছু েট যাওয়ার ভয় থাকা সে�ও তেব ই�ামােতর পূ েবর্
েদৗেড় আসার িনেষধাজ্ঞা আরও েবশী �েযাজয্। এবং িত 
কারণ দিশর্েয় এ বয্াপাের আরও তাকীদ কের বেলে: (েকননা
েতামােদর েকহ যখন নামােযর ই�া কের তখন েস নামােযই
থােক) আর ইহা নামােযর জনয্ আগমেনর সক সময়েক শািমল
কের। অনয্ আেরক �ােন ত’কীদ কের আেরা বেলেছন: (যতটুকু
পােব েস নামায আদায় কের িনেব এবং যা েতামােদর েথেক ছু েট
যােব তা পিরপূ ণর্ করে)। সু তরাং এেত েচতনা ও তাকীদ পাওয়া
যায়, যােত কের েকান অনু মানকারী এই ধারণা না কের েয,
িনেষধাজ্ঞা েকবল ঐ বয্ি�র জনয নামােযর িকছু অংশ ছু েট
যাওয়ার আশংকা কের, অতএব ��ভােব িনেষধ কের িদেয়েছন
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েয নামােযর যত অংশই ছু েট যাকনা েকন এবং

ছু েট যাওয়া

রাকআত গুিলর বয্াপােরও তার করণীয় বণর্না কের িদেয়েছ
(শারহু�ববী ’লা সহীহ মুসিলম-৫/১০৩)
৭- মসিজেদ �েবেশর পূ েবর্ তার জুতা�য় েদেখ (েচক কের)
িনেব। যিদ তােত েকান আবজর্না েদেখ তেব মািটেত ঘেষ তা
মুেছ েফলেব; েকননা আবু সায়ীদ খুদরী (রা:) েথেক বিণর্ত
হাদীেসর একাংেশ রেয়েছ: (যখন েতামােদর েকহ মসিজেদ আেস
েস েযন লক্ষ ক, যিদ তার জুতা�েয় আবজর্না েদেখ অথবা
ক�দায়ক িকছু েদেখ তেব তা েযন মুেছ েফেল এবং ঐ জুতা�য়
িনেয় নামায পেড়)। (আবুদাউদ, ইবেন খুযাইমাহ) আর জুতা�েয়র
পিব�তা অজর্ন মািট �ারা করেব েকননা আবু হুরায়রা (রা:)
েথেক বিণর্ত িতিন বেল: রাসূ ল  বেলেছন: (েতামােদর েকহ
যখন তার জুতা�য় িদেয় ময়লাযু � িকছু পারায় মািটই তার জনয্
পিব�কারী)। অপর শে� রেয়েছ: (যখন েমাজা িদেয় ময়লাযু �
িকছু পারােনা হয় তখন উভেয়র পিব�কারী হে� মািট)।
(আবুদাউদ)
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৮- মসিজেদ �েবেশর সময় ডান পা আেগ বাড়ােব এবং বলেব:
ْ
ْﻠ
َ َْ ْ ا
ُ ُ َأ
ّ
َْ
ّ َ الﺸَﻴْﻄَﺎن
، لﺮَ ِﺟ ِﻴ ِﻢ
 َو ُﺳ ﻄَﺎِﻧ ِﻪ اﻟﻘ ِﺪﻳ ِﻢ ِﻣ، ﻜﺮْ� ِﻢ
ِ ﻌَﻈﻴﻢ و�ِﻮﺟ ِﻬ ِﻪ ﻟ
ِ » ﻋﻮْذ ﺑِﺎ
ِ ﷲ اﻟ
ِ
َّ ْ َ ْ أَﺑْﻮَابَ رَﻤ َْ ﻚ
ُ ّ
ُ َﻼة الﺴّﻼمُ ﻰﻠﻋََ ر
« ِﺣﺘ
َاﷲِ وَالﺼ
ِ ﻮل ا
ِْ  َلﻠّﻬُﻢَ ا�ﺘﺢ، ﷲ
ِ ﺳ
অথর: ‘‘আিম মহান আ�াহ তা‘আলার কােছ, তার মহান স�ার
কােছ,তার অনাদী-অন� কােলর ক্ষমতার কােছ িবতািড়ত শয়তা
েথেক আ�য় চাই’’। ‘‘আ�াহ তা‘আলার নােম �েবশ করিছ,
সালাত ও সালাম রাসূ ল  এর �িত’’। (আবুদাউদ) ‘‘েহ আ�াহ
আমার জনয্ আপনার রহমােতর দরজাগুেলা খুেল ি’’; েকননা
আবু হুমাইদ অথবা আবু উসাইদ েথেক বিণর্ত িতিন বে: রাসূ ল
 বেলেছন: (যখন েতামােদর েকহ মসিজেদ �েবশ কের েস
েযন বেল:
َّ ْ َ ْ أَﺑْﻮَابَ رَﻤ َْ ﻚ
« ﺣ ِﺘ
ِْ »اﻠّﻬُﻢَ ا�ﺘﺢ
অথর: ‘‘েহ আ�াহ আমার জনয্ আপনার রহমােতর দরজাগুেল
খুেল িদন’’ এবং যখন েবর হয় তখন েযন বেল:
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«»ا� إ� أﺳﺄلﻚ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ
অথর: েহ আ�াহ িন�য় আিম আপনার কলয্াণ চাই)। ( মুসিলম )
৯- মসিজেদ যখন �েবশ করেব তখন মসিজেদ েয বয্ি�
রেয়েছ তােক সালাম িদেব, এমন শে� সালাম িদেব যােত কের
তার চতু�াে�র্ যারা রেয়েছ তারা েযন শুনেত প; েকননা আবু
হুরায়রাহ(রা:) েথেক বিণর্ত রেয়েছ রাসূল  বেলেছন: (েতামরা
ততক্ষণ পযর্� জা�ােত �েবশ করেতরেব না যতক্ষণ পযর্�
ঈমানদার হেব, আর ততক্ষণ পযর্� ঈমানদার হেত পারেব
যতক্ষণ পযর্� না পর�রেক ভালবা, আিম িক েতামােদরেক
এমন িকছু র িনেদর্শনা িদব না যা পালন করেল েতামরা
পর�রেক ভালবাসেব? েতামােদর মােঝ সালাম ছিড়েয় িদেব
অথর্াৎ েবশী েবশী সালােমর �চন শুরু কর)। (মুসিলম)
আ�ার িবন ইয়ােছর (রা:) বেলন: (িতনিট িবষয় েয একি�ত
কেরেছ

েস

ঈমানেক

একি�ত

কেরেছ:

েতামার

িনেজর

অিধকােরর বয্াপাের নয্-পরায়ণতা, জ্ঞাতােথর্ সালাম েদয়া এ
জমােনা স�দ েথেক বয্য় কর)। (বুখারী)
98

১০- ‘‘তািহয়য্াতুল মাসিজ’’ নামায পড়া, মুয়ািয্যন যিদ
নামােযর সময় হওয়ার পর আযান েদয় তাহেল সু �াত নামায
পড়েব যিদ ঐ নামােয সু �াত নামায থােক, আর যিদ ঐ নামােযর
পূ েবর্ সু�াত নামায না থােক তাহেল আযান ও ই�ামােতর
মাঝখােনর নামায পড়েব; েকননা �েতয্ক আযান ও ই�ামােতর
মােঝ নামায রেয়েছ, ঐ নামাযই ‘‘তািহয়য্াতুল মাসিজ’’ নামােযর
জনয্ যেথ� হে, আর যিদ নামােযর সময় হওয়ার পূ েবর্ মসিজেদ
�েবশ কের তাহেল দু ই রাকাআত নামায পড়েব; েকননা আবু
�াতাদাহ (রা:) েথেক হাদীেস রেয়েছ রাসূ ল  বেলেছন: (যখন
েতামােদর েকহ মসিজেদ �েবশ করেব তখন েস েযন দু ই
রাকাআত নামায আদায় না কের না বেস)। (বুখারী ও মুসিলম)
১১- মসিজেদর েভতের তার জুতা�য় খুেল তার দু ই পােয়র
মাঝখােন রাখেব; েকননা আবু হুরায়রাহ(রা:) েথেক বিণর্ত িতিন
রাসূ ল  েথেক বণর্না কের, িতিন বেলেছন: (যখন েতামােদর
েকহ নামায পেড় এবং তার জুতা�য় খুেল েফেল, েস েযন উহা
�ারা কাউেক ক� না েদয় এবং তার উভয় জুতা তার দু ই পােয়র
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মাঝখােন রাখেব অথবা ঐ জুতাসহ নামায পড়েব)। অপর শে�
রেয়েছ: (যখন েতামােদর েকহ নামায পেড় েস েযন তার জুতা�য়
তার ডােন না রােখ এবং বােমও না রােখ, েকননা তা কােরা ডােন
হেয় যােব, তেব যিদ তার বােম েকহ না থােক (তাহেল রাখেত
পাের) এবং উভয় জুতা তার দু ই পােয়র মাঝখােন রাখেব)।
(আবুদাউদ)
আিম আমােদর শােয়খ স�ািনত ইমাম আ�ু ল আযীয িবন
আ�ু �াহ িবন বায (রাহ:) েক বলেত শুেনি, িতিন বেলন:
(জুতাসহ নামায পড়া সু �াত যা ইয়াহুদীেদর িবপরী, তেব
েদখাশুনার পে, সু তরাং যিদ তােত েকান িকছু েদেখ তাহেল তা
মািটেত ঘেষ অথবা পাথর অথবা অনয্ িকছু িদেয় দূর করে, আর
মসিজদগুেলা যিদ কােপর্ট িবছােনা থােক তেব েকান েকান বয্ি
অবেহলার কারেণ ধু লা িমি�ত হেত পাের, এেত কের মানু ষ দূ ের
সের েযেত পাের, অতএব এ েক্ষে� আমার কােছ উ�ম হ আ�াহ তা‘আলাই অিধক জ্ঞ- জুতার জনয্ একিট �ান িনধর্ার
করা)।
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১২- �থম সািরেত ইমােমর ডান িদেক বসা যিদ

স�ব হয়

তাহেল তাই করেব, েকান ধরেণর িভড়ািভিড় এবং অনয্ কাউেক
ক� েদওয়া বয্তী; েকননা আবু হুরায়রাহ (রা:) েথেক বিণর্ত
রেয়েছ রাসূ ল  বেলেছন: (যিদ মানু ষ জানত আযােনর মেধয্
এবং �থম সািরেত িক রেয়েছ, অতঃপর উহা লটারী বয্তীত
পাওয়া না েযত তাহেল অবশয্ই তারা লটারী কর..)। (বুখারী ও
মুসিলম) আেয়শা (রা:) েথেক বিণর্ত রেয়ে: (িন�য় আ�াহ
তা‘আলা এবং তার েফের�াগণ কাতােরর ডান িদেকর েলাকেদর
উপর সালাত পেড়ন)। (আবুদাউদ, ইবেন মাজাহ)
১৩- ে�বলামূ খী হেয় বসেব, ে�ারআন েতলাওয়াত করেব
অথবা আ�াহ তা‘আলার িজিকর করেব; েকননা আবু হুরায়রাহ
(রা:) েথেক বিণর্ত রেয়েছ িতিন বেল: রাসূ ল  বেলেছন:
(িন�য় �েতয্ক িজিনেসর মূল রেয়ে, আর ৈবঠেকর মূ ল হে�
ে�বলামূ খী হেয় বসা)। (�াবরানী)
১৪- নামােযর জনয্ অেপক্ষা করার িনয়য্াত করেব এবং কা
ক� িদেবনা; েকননা েস নামােযর মেধয্ই থােক যতক্ষণ
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নামােযর জনয্ অেপক্ষা , েফের�াগণ তার জনয্ নামােযর পূেবর
ও পের দু ‘আ করেত থােকন েয পযর্� েস নামােযর মুস�ায়
থােক; েকননা আবু হুরায়রাহ (রা:) েথেক বিণর্ত হাদীেস রেয়েছ
রাসূ ল  বেলেছন: (বা�াহ ততক্ষণই নামাযরত অব�ায় থাে
যতক্ষণ পযর্� েস নামােযর মুস�ায় নামােযর জনয্ অেপক
থােক এবং েফের�াগণ বেলন: েহ আ�াহ তােক ক্ষমা ক, েহ
আ�াহ তার �িত দয়া করু...)। মুসিলম শরীেফর শে� রেয়েছ:
(েফের�াগণ েতামােদর কােরা উপর ততক্ষণ পযর্� রহমাে
দু ‘আ করেত থােকন েয পযর্� েস ঐ ৈবঠেক থােক েযখােন েস
নামায পেড়িছল এবং তাঁরা বলেত থােকন: েহ আ�াহ তার �িত
রহমত বষর্ণ কর: েহ আ�াহ তােক ক্ষমা কের ি, েহ আ�াহ
তার তাওবাহ কবুল করন, েয পযর্�না েস ক�েদয় েয পযর্�ন
েস িকছু ঘটায় অথর্াৎ বায়ু িনগর্ত ক)। (বুখারী ও মুসিলম)
১৫- যখন ই�ামাত েদওয়া হয় তখন ফরজ বয্তীত আর েকান
নামায পড়েব না; েকননা আবু হুরায়রাহ (রা:) েথেক বিণর্ত

102

হাদীেস রেয়েছ নবী  বেলেছন: (যখন নামােয দাঁড়ােনা হয় তখন
ফরজ বযতীত আর েকান নামায নাই)। (মুসিলম)
১৬- মসিজদ েথেক েবর হওয়ার সময় বাম পা িদেয় েবর হেব
যা েঢাকার সমেয়র িবপরীত: েকননা নবী  সকল বয্াপাের যথা
স�ব ডান িদক পছ� করেতন: তাঁর পিব�তা অজর্েনর েক্,
হাটার েক্ষ, জুতা পরার েক্ষে�(বুখারী) ইবেন উমর (রা:) ডান
পা িদেয় শুরু করেতন এবং যখন েবর হেতন তখন বাম পা িদে
শুরু করেতন (বুখারী তার তা’লীকােত িনি�ত শে� উে�খ
কেরেছন)
আনাস (রা:) বেলন: (সু �াত হল যখন তুিম মসিজেদ �েবশ
করেব তখন েতামার ডান পা িদেয় আর� করেব এবং যখন তুিম
েবর হেব তখন েতামার বাম পা িদেয় আর� করেব)। (আলহােকম) এবং বলেব:
« ا� إ� أﺳﺄلﻚ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ،»ﻢ اﷲ والﺼﻼة والﺴﻼم ﻰﻠﻋ رﺳﻮل اﷲ
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অথর: ‘‘আ�াহ তা‘আলার নােম েবর হি�, সালাত ও সালাম
রাসূ ল  এর �িত’’ ‘‘েহ আললাহ িন�য় আিম আপনার কলয্াণ
চাই’’। (মুসিলম) « »ا� اﻋﺼﻤ� ﻣﻦ الﺸﻴﻄﺎن الﺮﺟﻴﻢঅথর: ‘‘েহ
আ�াহ তা‘আলা আমােক িবতািড়ত শয়তান েথেক রক্ষা ন’’।
(ইবেন মাজাহ)

স�ম পিরে�দ:
দু ই জেনর �ারা জামা‘আত �িত�া হয়:
ইমাম ও মা’মুম বা মু�াদী -সহীহ ব�বয্ানুযায়ী  যিদও েস েছাট
বা�া হয়- অথবা মাহরােমর সােথ িনজর্েন েকান মিহলা হ;
েকননা ইবেন আববাস (রা:) েথেক বিণর্ত িতিন বেল: আিম
আমার খালা মায়মুনার কােছ এক রােত িছলাম, নবী  উেঠ
রােতর নামােয দাঁড়ােলন এবং আিমও উেঠ তাঁর সােথ নামােয
দাঁড়ালাম, আর আিম তাঁর বাম িদেক দাঁড়ালাম, িতিন আমার মাথা
ধের তাঁর ডান িদেক দাঁড় করােলন)। (বুখারী ও মুসিলম)
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মােলক ইবেন হুয়াইিরছ(রা:) েথেক বিণর্ত িতিন বেল: দু ই বয্ি�
নবী  এর কােছ এেস তারা সফেরর ই�া করেল নবী



বলেলন: (যখন েতামরা েবর হেব তখন আযান িদেব, অতঃপর
ইকামাত এবং েতামােদর মেধয্ েয বড় েস ইমামিত করে)।
(বুখারী) আনাস (রা:) েথেক বিণর্ত হাদীেস রেয়েছ আনা, তার
মা এবং উে� হারাম-আনােসর খালা-তােদর
�েবশ করেলন, অতঃপর নবী

কােছ নবী 

 বলেলন: (েতামরা দাঁড়াও

েতামােদরেক িনেয় আিম নামায পড়ব) ফরজ নামােযর সময়
বয্তীত অনয্ সম, তােদরেক িনেয় নামায পড়েলন, আনাসেক
তাঁর ডান িদেক রাখেলন এবং মিহলােদরেক তােদর িপছেন
রাখেলন। (মুসিলম) এক বয্ি� একজন মিহলার �ারা জাম‘আত
ছহীহ ও সংঘিটত হওয়ার দলীেলর মেধয্ আরও রেয়ে,
আবুসায়ীদ (রা:) ও আবু হুরায়রাহ(রা:) এর হাদীস, তাঁরা নবী 
েথেক বণর্না কেরন ে, িতিন বেলেছন: (যখন রােত েকান েলাক
জা�ত হয় এবং তার �ীেক জা�ত কের, অতঃপর তারা উভেয়
দু ই রাকাআত নামায পেড়, আ�াহ তা‘আলােক অিধক �রণকারী
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পুরুষ ও নারীেদর মেধয্ তােদর নাম েলখা )। (ইবেন মাজাহ,
আবুদাউদ)
আর আসল হে� পুরু-মিহলা িমেল জামা‘আত সহীহ হওয়া
এবং সংঘিটত হওয়া েযমন পুরু-পুরুষ িমেল জাম‘আত করেল
সহীহ এবং সংঘিটত হয়। েয বয্ি� তার িবেরািধত করেব তার
কতর্বয্ হে� তার পেক্ষ দলীল েপশ ক (নাইলু ল আওতার,
শারহুলমুমি‘ই) তেব েস মিহলা যিদ আজনিব বা মাহরামােদর
েকহ না হয় এবং তােদর সােথ অনয্ েকহ না থাে, তাহেল ঐ
মিহলার ইমামিত করা তার জনয্ হারা; েকননা ইবেন আববাস
(রা:) েথেক হাদীেস রেয়েছ রাসূ ল  বেলেছন: (েতামােদর েকহ
েযন মাহরাম বয্তীত েকান মিহলার সােথ একাকীে/িনজর্েন না
হয়)। (বুখারী ও মুসিলম)
সিঠক কথা হে� বালকেদর কাতােরর মাঝখােন দাঁড়ােনা এবং
ফরজ ও নফল নামােয তােদর ইমামিত করা সহীহ; সািবর্কভােব
দলীল সমূ েহর িভি�েত এবং েস দলীল গুেলার মেধয্ সবেচ
�� দলীল হে� আমর িবন সালামাহ (রা:) েথেক বিণর্ত হাদী,
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িতিন বেলন আমার িপতা বেলেছন: আিম সিতয্ই নবী  এর
কাছ েথেক এেসিছ, িতিন বেলেছন: (েতামরা অমুক সমেয় অমুক
নামায পড়, েতামরা অমুক সমেয় অমুক নামায পড়, সু তরাং যখন
নামােযর সময় হয় তখন েতামােদর একজন আযান িদেব এবং
েতামােদর মেধয্ সবেচেয় েবশী েয কুরআন মুখ� পাের েস
েতামােদর ইমামিত করেব)। অতঃপর তারা লক্ষ করল আমা
েথেক অনয্ েকউ কুরআন েবশী পােরন; েকননা আিম যা�ীেদর
কাছ েথেক িশখতাম, অতঃপর তারা আমােক তােদর সামেন
পাঠাল, তখন আিম িছলাম ছয় অথবা সাত বছেরর বালক)।
(বুখারী)
আলওয়ািযর ইবেন হুবায়রাহ (রহ:) বেলন: (তাঁরা অথর্াৎ
মুজতােহদগণ একমত হেয়েছন েয, সবেচেয় কম সংখয্ক যার
�ারা জুমা’ বয্তীত অনয্ানয্ ফরজ নামােযর জ‘আত সংঘিটত
হয় তা হল দু ইজন: ইমাম ও মা’মুম বা মু�াদী েয ইমােমর ডান
পাে�র্ দাঁড়াে)। (আল ইফছাহ আন মা’য়ািনি�হাহ-১/১৫৫)
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ইমাম ইবেন কুদামাহ (রহ:) বেলন: (দু ই বা তেতািধক �ারা
জামা‘আত সংঘিটত হয় এ বয্াপাের েকান িবেরািধতা আমার জানা
নাই)। (আলমুগনী-২/৭) এবং ইমাম ইবেন আ�ু ল বার (রহ:)
বেলন: (ওলামােয় েকরামগণ একমত হেয়েছন েয, একজন মিহলা
পুরুেষর িপছেন এক সািরেত একা নামায পড়েব তারডান িদেক
নয় এবং সু �াত হল পুরুেষর িপছেন দাড়ােনা তার ডান িদেক
নয়)।
আিম আমােদর শােয়খ স�ািনত ইমাম আ�ু ল আযীয িবন
আ�ু �াহ িবন বায (রাহ:) েক বলেত শুেনি, িতিন পূ েবর্াি�িখত
আমর িবন সালামাহর হাদীেসর উপর আেলাচনা করেত িগেয়
বেলন: (এই হাদীস �মাণ কের েছাটেদর ইমামিত জােয়য যিদ
েস জ্ঞানী হয় এবং েকান িজিনেসর ভালমে�র মােঝ পাথর্
করেত পাের। অেনক ফকীহগণ বেলন: বালক ইমামিত করেব না
এবং তার কাতােরর মাঝখােন দাঁড়ােনা ধতর্বয্ হেব , এই ব�বয্
ভূ ল এবং দু বর্ল। সিঠক হল েস ইমামিত করে, কাতােরর
মাঝখােন দাঁড়ােব। আনাস (রা:) ইয়াতীেমর সােথ নবী  এর
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িপছেন দাঁিড়েয়েছন। (মুসিলম-৬৮৫) আর আসল হল ফরজ ও
নফল নামায সমান, শুধুমা� যা দলীল �ারা িনিদর্� করা হেয়েছ ত
বয্তী, আমেরর এই হাদীস �মাণ কের বুি�মান ভালমেনদর
পাথর্কয্কারীর ইমামিত জােয়য। সাত বছেরর িশশুর বয্াপ
সে�হ রেয়েছ; েকননা অিধকাংশ েক্ষে� ভালমে�র পাথর্কয্ক
সাত বছর েথেক শুরু হেয় থােক। নব এর বাণী: (েতামােদর
স�ানেদরেক সাত বছের নামােযর আেদশ কর)। (আবুদাউদ,
আহমাদ) সু তরাং যিদ েস নামায যথাথর্ভােব পড়ােত সক্ষম
তাহেল তােক সামেন েদওয়া যােব) অথর্াৎ যিদ েস তােদর মােঝ
সবেচেয় েবশী ে�ারআন জােন।
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অ�ম পিরে�দ:
এক রাকাআত েপেল জামা‘আত পাওয়া হয়:
এক রাকাআত েপেল জামা‘আত পাওয়া হয় আর রুকু না েপেল
তা রাকাআত িহসােব ধরা হয়না; েকননা আবু হুরায়রাহ (রা:)
েথেক বিণর্ত হাদীেস রেয়েছ রাসূল  বেলেছন: (েয বয্ি�
নামােযর এক রাকাআত েপল েস নামায েপল অথর্াৎ জাম‘আত
েপল)। (বুখারী ও মুসিলম) এবং যিদ ইমাম রুকু েথেক েসাজা
হেয় দাঁড়াবার পূ েবর্ রুকু পায় তাহেল েস রাকআত েপ(নাইলু ল
আওতার-২/৩৮১,

মাজমু’ফাতাওয়া-১২/১৬১);

েকননা

আবু

বাকরাহ (রা:) েথেক বিণর্ত হাদীেস রেয়েছ িতিন রুকু অব�া
নবী  এর কােছ েপৗঁছেলন এবং কাতার পযর্� েপৗঁছার পূেব
রুকু করেল, অতঃপর নবী  এর কােছ তা উে�খ করা হল,
িতিন বলেলন: (আ�াহ তা‘আলা েতামার উৎসাহ আরও বািড়েয়
িদন তেব পূ ণরায় আর করেব না)। (বুখারী) আবুদাউদ উ�
হাদীেস বৃ ি� কেরেছন: (অতঃপর িতিন লাইন ছাড়াই রুকু
করেলন এবং েহেট লাইেন েপৗঁছেল)। (আবুদাউদ)
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আরও েয সকল দলীল �মাণ কের েয, েয বয্ি� ইমােমর রুক
েথেক েসাজা হেয় ওঠার পূ েবর্ রুকু েপল েস ঐ রাকাআত ে:
আবু হুরায়রাহ(রা:) েথেক বিণর্ত হাদী, িতিন বেলন: রাসূ ল 
বেলেছন: (যখন েতামরা নামােয এ অব�ায় আস েয আমরা
িসজদারত তখন িসজদাহ কর এবং উহােক িকছু ধরেবনা অথর্াৎ
রাকাআত িহসােব গণয্ করেবন, আর েয বয্ি� রাকাআত েপল েস
নামায েপল অথর্াৎ জাম‘আত েপল)। (আবুদাউদ) ইবেন
খুজায়মা, দারাকুতনী এবং বায়হা�ীর শে� রেয়েছ: (ইমাম িপঠ
েসাজা কের দাঁড়াবার পূ ◌েু বর্ েয বয্ি� নামােযর এক রাকা
েপল েস ঐ নামায েপল)। আর এটা হল পূ বর্বতর্ী এবং পরবতর
জামহুর ইমামেদর মাজহা: েয বয্ি� ইমামেক রুকু অব�া
েপল, অতঃপর তাকবীর িদল, রুকু করল এবং ইমাম রুকু েথে
মাথা ওঠােনার পূ েবর্ই দুই হাত হাটুেত রাখেত পার, েস
রাকাআত েপল, আর েয বয্ি� উহা েপলনা তার রাকআত ছু েট
েগল, ফেল েস ঐ রাকাআত গণয্ করেবন, এটা ইমাম মােলক,
শাফী, আবু হািনফা, আহমাদ এর মাযহাব, আর আলী, ইবেন
মাসউদ, যােয়দ, ইবেন উমর (রা:) েথেক ইহা বিণর্ত হেয়েছ।
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পক্ষা�ের েয বয্ি� ওজেরর কারেণ জ‘আেত অনু পি�ত িছল
অথচ েস িনয়িমত জামা‘আেতর সােথ নামায আদােয় য�বানেদর
একজন, অতঃপর েস এেস নামােযর িকছু অংশ েপল যা এক
রাকআেতর কম তার জামা‘আত ছু েট েগল, িক� তার ভাল
িনয়য্াত ও ওজেরর কারেণ তার জনয্ জা‘আেতর সাওয়াব ও
মযর্াদা রেয়ে; েকননা আবু হুরায়রাহ(রা:) েথেক বিণর্ত হাদীেস
রেয়েছ িতিন বেলন: নবী  বেলেছন: (েয বয্ি� ওজু করল আর
উ�মভােব ওজু করল, অতঃপর চেল েগল িক� মানু ষেদরেক এ
অব�ায় েপল েয, তারা ইিতপূ েবর্ নামায পেড়েছ আ�াহ ত‘আলা
তােক ঐ পিরমাণ সাওয়াব িদেবন েয পিরমাণ সাওয়াব রেয়েছ ঐ
বয্ি�র জনয্ েয বয্ি� নামায পেড়েছ এবং তােত উপি�ত ি
অথর্ৎ জামা‘আেত উপি�ত িছল এবং এেত তােদর সাওয়ােবর
েথেক েকান অংশ ঘাটিত হেবনা)। (আবুদাউদ) আবু মূ সা (রা:)
েথেক বিণর্ত হাদীেস রেয়েছ িতিন বেল: রাসূ ল  বেলেছন:
(যখন েকান বা�াহ অসু � হয় অথবা েস সফর কের, তখন
উপি�ত অব�ায় সু � েথেক েযভােব আমল করত তার জনয্ ঐ
পিরমাণ সাওয়াব েলখা হয়); (বুখারী ও মুসিলম) আনাস ইবেন
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মােলক (রা:) েথেক হাদীেস রেয়েছ িতিন নবী  েথেক বণর্না
কেরন: িতিন তাবুক যু ে�র সময় বেলেছন: (িন�য় মদীনায় িকছু
স�দায় আমােদর িপছেন রেয় েগেছ িক� আমরা এমন েকান
িগির পথ, উপতয্কা অিত�ম কিরনাই ে, তারা আমােদর সােথ
িছলনা তেব ওজর/ওজুহাত তােদরেক আটেক েরেখিছল)। অনয্
এক বণর্নায় রেয়ে: রাসূ ল  তাবুক যু � েথেক িফের যখন
মদীনার কােছ েপৗঁছেলন তখন বে�: (িন�য় মদীনায় অেনক
স�দায় িছল েতামরা এমন েকান পথ চল নাই এবং এমন েকান
উপতয্কা অিত�ম কর নাই ে, তারা েতামােদর সােথ িছলনা)
তাঁরা বলল: েহ আ�াহর রাসূ ল, তারা েতা মদীনায় িছল? অথর্াৎ
মদীনায় েথেক তারা িকভােব আমােদর সােথ থােক? িতিন
বলেলন: (তারা মদীনায়, ওজর তােদরেক আটেক েরেখেছ)।
(বুখারী) এই হাদীস �মাণ কের েয, যােক শারয়ী ওজর িবরত
রােখ অথর্াৎ শরয়ী ওজেরর কারেণ েয েকান আমল করেত বথর্
হয় তার জনয্ অনুরূপ �িতদান রেয়েছ যতটা �িতদান রেয়েছ
বয্ি�র জনয্ েয বয্ি� শরীয়ত স�ত আমল কে (ইবেন
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তাইিময়ার বাছাইকৃত িফকহী মাছয়ালা-১০২, মাজমু’ ফাতাওয়া
িলবেন বায-১২/১৬৫)
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নবম পিরে�দ:
মসিজেদ ইমােমর সােথ যার �থম জামা‘আত ছু েট যায়
তার জনয্ ি�তীয় জাম‘আত করা শরীয়ত

স�ত অথর্াৎ ৈব;

েকননা আবু সায়ীদ (রা:) েথেক বিণর্ত হাদীেস রেয়েছ রাসূল 
এক বয্ি�েক একািক নামায পড়েত েদেখ বলেল: (এমন েকান
বয্ি� িক আেছ ে, এই বয্ি�েক সদ্কাহ কর, অথর্াৎ তার সােথ
নামায পড়েব?)। (আবুদাউদ, িতরিমিয, আহমাদ) এবং িতরিমিযর
শ� হল: এক বয্ি� আসল যখন রাসূল 

নামায পেড়

িনেয়েছন, অতঃপর িতিন বেলন: {েতামােদর েক আেছ েয, এই
বয্ি�র সােথ (পূ ণয্ অজর্) বয্বসা করে?} তখন এক বয্ি�
দাঁড়াল এবং তার সােথ নামায পড়ল। ইমাম আহমােদর শ�
হে�: এক বয্ি� মসিজেদ �েবশ করল যখ রাসূ ল  তাঁর
সাহাবােদর িনেয় নামায পেড় িনেয়েছন, অতঃপর রাসূ ল  বেলন:
এমন েকান বয্ি� িক আেছ ে, এই বয্ি�েক সদ্কাহ কর?
অথর্াৎ তার সােথ নামায পড়ে?) তখন এক বয্ি� দাঁড়াল এবং
তার সােথ নামায পড়ল। ইমাম শাওকানী (রহ:) বেলন: (�াওেমর
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এক েলাক দাঁড়াল এবং তার সােথ নামায পড়ল)। িতিন িছেলন
আবুবকর িছি�ক (রা:) েযমনিট ইবেন শায়বাহ বণর্না কেরেছন।
(নাইলু ল আওতার-২/৩৮০)
হাদীসিট �মাণ কের েয একাকী নামায আর�কারীর সােথ
নামােয �েবশ করা শরীয়ত স�ত, যিদও েয বয্ি� �েবশ করেব
েস জামা‘আেতর সােথ নামায আদায় কের থােক। (নাইলু ল
আওতার-২/৩৮০) ইমাম িতরিমিয (রহ:) বেলন: (এটা একািধক
আহেল ইে�র ব�বয্ যােদর মেধয্ রেয়েছ রাসূ এর সাহাবী,
এছাড়াও রেয়েছন তােবয়ীনেদর মেধয্ অেনে)। তাঁরা বেলন:
এেত েকান সমসয্া নাই ে, েকান একদল েলাক মসিজেদ
জামা‘আেতর সােথ নামায পড়ল েযখােন ইিতপূ েবর্ জাম‘আত
পড়া হেয়েছ, ইমাম আহমাদ ও ইছহাক (রাহঃ) এর ব�বয্ও
এটাই। এিটই সিঠক ব�বয; কারণ সািবর্কভােব দলীল সমূহ যা
�মাণ কের েয জামা‘আেতর সােথ নামায আদায় বয্ির একাকী
নামায অেপক্ষ২৭গুন েবশী ফযীলত পূণ; এবং উবাই িবন কা’ব
(রা:) েথেক বিণর্ত হাদীেসর একাংেশ রেয়ে: (আর িন�য় েকান
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বয্ি�র অপর বয্ি�র সােথ নামায তার একাকী নামায অেপক
অিধকতর পিব� এবং

েকান বয্ি�র অপর দুই বয্ি�র সাে

নামায তার অপর এক বয্ি� সােথ নামায অেপক্ষা অিধকত
পিব�, আর যতই সংখয্া বৃি� েপেত থােক তা আ�াহ ত‘আলার
কােছ অিধক ি�য়)। (সু নােন আবুদাউদ, নাসায়ী, আহমদ)। আর
েয বয্ি� বে: িন�য় জামা‘আেতর ফযীলত �থম জামা‘আেতর
জনয্ খাছ বা িনিদর্� তার কতর্বয্ হল দলীল েপশ করা েক
শুধুমা িনজ� অিভমত েকান দলীল নয়। (মাজমু’উ ফাতাওয়া
িলবেন বায-১২/১৬৬) �মািণত েয একদা আনাস (রা:) আসেলন
এঅব�ায় েয েলােকরা নামায পেড় িনেয়েছন, তখন িতিন তার
সাথীেদরেক একি�ত করেলন এবং তাঁেদরেক িনেয় নামায
পড়েলন। (বুখারী)
উে�শয্ হল ি�তীয় জাম‘আত তােদর জনয্ জােয যােদর �থম
জামা‘আত ছু েট েগেছ এবং এটাই হল মূ ল ব�বয্ এবং এই
আসল েথেক দলীল বয্তীত েবর হওয়া যােবনা। (মাজমু’উ
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ফাতাওয়া িলবেন বায-১২/১৬৬) আ�াহ সু বহানাহু ওয়াত‘আলা
তাওফীক দাতা।

দশম পিরে�দ:
েয বয্ি� নামায পড়ার পর জাম‘আত েপল েস তােদর
সােথ নফল িহসােব পূ ণরায় নামায পড়েব; েকননা আবুজার (রা:)
েথেক বিণর্ত হাদীেস রেয়েছ িতিন বেল: আমােক রাসূ ল 
বেলেছন: (যিদ েতামার উপর এমন সব আিমরগণ থােক যারা
নামায তার সময় েথেক েদরী কের পেড়, অথবা নামায তার
সময়মত িন�াণ কের রােখ অথর্াৎ সময়মত না পে, তুিম তাহেল
িক করেব?) িতিন বেলন: আিম বললাম এমতাব�ায় আপিন
আমােক িক আেদশ কেরন? িতিন বেলন: (নামায তার সময়মতই
আদায় কর, অতঃপর যিদ তােদর সােথ নামায আবার েপেয় যাও
তাহেল পূ ণরায় নামায পড় এবং েসটা হেব েতামার জনয্ নফল
নামায [এবং বলেবনা েয, আিম নামায পেড়িছ, অতএব আর
নামায পড়ব না]) (মুসিলম-৬৪৮) ইয়ািযদ ইবেন আছওয়ােদর
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হাদীেসর একাংেশ রেয়েছ (...যখন েতামরা দু ’জন েতামােদর
অ�-িজেন নামায পড়েব, অতঃপর মসিজেদ আসেব েযখােন
জামা‘আত হে� তখন েতামরা উভেয় তােদর সােথ নামায
পড়েব, েকননা উহা েতামােদর জনয্ নফল িহসােব গণয্ হ)।
অপর এক শে� রেয়েছ: (যখন েতামােদর েকহ তার অ�-িজেন
নামায পেড়, অতঃপর ইমামেক এ অব�ায় পায় েয, েস নামায
পেড়িন তখন েযন েস তার সােথ নামায পেড়; েকননা এই নামায
তার জনয্ নফল িহসােব গণয্ হ); (িতরিমিয, আবুদাউদ,
নাসায়ী), িমহজান েথেক বিণর্ত হাদীস যার একাংেশ রেয়ে:
অতঃপর রাসূ ল  বেলেছন: (েতামােক নামায পড়েত েকান
িজিনসিট িনেষধ কেরেছ তুিম িক মুসিলম নও?) েস বলল:
অবশয্, িক� আিম আমার পিরবােরর মােঝ নামায পেড় িনেয়িছ,
অতঃপর রাসূ ল  বলেলন: (যিদ তুিম আস তাহেল মানু েষর
সােথ নামায পড় যিদও ইিতপূ েবর্ নামায পেড় থা)। (নাসায়ী)
উবাদাহ িবন ছােমত (রা:) েথেক হাদীস (আহমাদ) ইবেন মাসউদ
(রা:) েথেক হাদীস (আবুদাউদ)। আ�াহ তা‘আলাই তাওফীক
দাতা এবং িতিনই সিঠক পথ �দশর্নকারী
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একাদশ পিরে�দ:
মাছবুক বা েয বয্ি�র ইমােমর সােথ নামােযর
িকছু অংশ ছু েট যায় েস ইমােমর সালাম িফরােনার পর নামােযর
বাকী অংশ েকান রকেমর বৃ ি� করা বয্তীত আদায় কের িনে;
েকননা মুগীরাহ িবন েশা’বাহ (রা:) েথেক বিণর্ত হাদীেস রেয়েছ
িতিন যখন নবী  এর সােথ তাবুক যু ে� িছেলন, িতিন বেলন:
অতঃপর রাসূ ল  �াকৃিতক কাজ সারেলন এবং তাঁর ওজুর কথা
উে�খ করেলন, উহা িছল ফজেরর নামােযর পূ েবর, িতিন বেলন:
অতঃপর আিম তাঁর সােথ এিগেয় এলাম এমনিক েলাকেদরেক
েপলাম েয তারা আ�ু র রহমান িবন আওফেক সামেন বািড়েয়
িদেয়েছ, অতঃপর িতিন তােদরেক িনেয় সময়মত নামায পড়েলন
এবং আমরা আ�ু র রহমানেক েপলাম েয, েস তােদরেক িনেয়
ফজেরর এক রাকাআত নামায পেড়েছন, এ অব�ায় রাসূ ল 
দাঁড়ােলন, মুসিলমেদর সােথ সািরব� হেলন এবং আ�ু র
রহমােনর িপছেন ি�তীয় রাকাআত আদায় করেলন, অতঃপর
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যখন আ�ু র রহমান সালাম িফরােলন রাসূ ল  দাঁড়ােলন, তাঁর
নামায পিরপূ ণর্ করার জনয্ এ অব�াট মুসিলমেদরেক ভীতস�� কের তু�, তারা েবশী েবশী তাছবীহ পড়েত আর�
করেলন, অতঃপর যখন রাসূ ল  নামায পূ ণর্ করেলন তখন
তােদর কােছ আসেলন এবং বলেলন: (েতামরা উ�ম কাজ
কেরছ, অথবা েতামরা সিঠক কাজই কেরছ) তােদরেক আনি�ত
কেরেছ েয, তারা সময়মত নামায পেড়েছ)। (বুখারী ও মুসিলম)
তাঁর এই ব�বয: (িতিন তাঁর নামায স�� করেলন) �মাণ কের
েয, মাছবূ ক বয্ি� ইমােমর সােথ নামােযর েয অংশ েপেয়েছ তা
তার জনয্ �থম নামা; েকননা আবু হুরায়রাহ(রা:) েথেক বিণর্ত
হাদীেস রেয়েছ িতিন নবী  েথেক বণর্না কেন, িতিন বেলেছন:
(যখন েতামরা ই�ামাত শুনেত পােব তখন নামােযর িদেক �শাি�
ও গা�ীযর্ িনেয় েহেট চলে, আর তাড়াহুড়া করেবন, অতঃপর
যতটুকু নামায পােব তা আদায় করেব এবং যতটুকু েতামােদর
েথেক ছু েট যােব তা পিরপূ ণর্ করে)। (বুখারী ও মুসিলম) েকান
েকান বণর্নায় এেসে: (স�� কর) আর  ﻗﻀﺎءশ�িট েকান িকছু
আদায় করা অেথর্ও আেস অথর্াৎ পিরপূণর্, সু তরাং দু ই শে�র
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মােঝ েকান রকেমর ৈবপিরতয্ না, (নাইলু ল আওতার-২/২৫৮,
সু বুলুস্ সালা-২/১১৫) আর যারা  ﻓﺎﻗﻀﻮاবণর্না আকেড় ধেরে,
তােদর জনয্ এটা দলীল নয় ে, নামােযর েয অংশ ইমােমর সােথ
েপেয়েছ তা তার নামােযর েশেষর অংশ বরং সিঠক হল মাছবুক
বয্ি� ইমােমর সােথ  নামােযর েয অংশ েপেয়েছ তা তার �থম
নামায। আিম আমােদর শােয়খ স�ািনত ইমাম আ�ু ল আযীয
িবন আ�ু �াহ িবন বায (রাহ:) েক বলেত শুেনি, িতিন বেলন:
( )وﻣﺎ ﻓﺎﺗ�ﻢ ﻓﺄﺗﻤﻮاএটা অিধকাংশ বণর্না এবং িকছু িকছু বণর্না
রেয়েছ: ( )ﻓﺎﻗﻀﻮاঅথর্াৎ أﺗﻤﻮاপিরপূ ণর্ কর অথর্াৎ উভয় বণর্নার অ
একই েকান পাথর্কয্ ন, সু তরাং উভয় বণর্না পিরপূণর্ করা এব
স�� করা অেথর্ই বয্বহৃত হে, অতএব যা েস েপেয়েছ তা
তার �থম নামায এবং যা পরবতর্ীেত আদয় কেরেছ তা তার
নামােযর েশষাংশ।
আর মাছবুক বয্ি� ইমামেক েয অব�ায় পােব েস অব�ায়ই
নামােয �েবশ করেব; েকননা আলী িবন আবু তািলব এবং মুয়াজ
(রা:) েথেক হাদীেস রেয়েছ তারা উভেয়ই বেলন: রাসূ ল 
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বেলেছন: (যখন েতামােদর েকহ নামােয আেস এবং ইমামেক
তার অব�ায় পায় তখন ইমাম যা করেব েস তাই করেব)।
(িতরিমিয) ইমাম িতরিমিয (রহ:) বেলন: (আহেল ই�গণ এই
ব�বয্ানুযায়ী আমল কের থােক, তারা বেলন: যখন েকান বয্ি�
এঅব�ায় আেস েয ইমাম িসজদারত েসও তখন িসজদাহ করেব
আর ঐ রাকআেত ইমােমর সােথ রুকু ছুেট েগেল তা রাকাআত
িহসােব পিরগিণত হেব না)। (সু নানু ত্ িতরিমি-২/৪৮৬)
আবু হুরায়রাহ (রা:) েথেক বিণর্ত িতিন বেল: রাসূ ল 
বেলেছন: (যখন েতামরা নামােয এ অব�ায় আস েয আমরা
িসজদারত তখন িসজদাহ কর এবং উহােক িকছু ধরেব না অথর্াৎ
রাকাআত িহসােব গণয্ করেবন, আর েয বয্ি� রাকাআত েপল েস
নামায েপল অথর্াৎ জাম‘আত েপল)। (আবুদাউদ)
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�াদশ পিরে�দ:
েয সকল কারেণ জামা‘আত তয্াগ করা ৈব:
 ভয় অথবা অসু � হওয়া; েকননা ইবেন আববাস (রা:)
েথেক বিণর্ত হাদীেস রেয়েছ িতিন নবী  েথেক বণর্না কেরন
িতিন বেলেছন: (েয বয্ি� আযান শুনল অথচ মসিজেদ আেসি
ওজর বয্তীত তার েকাননামায নাই)। (ইবেন মাজাহ, আবুদাউদ)
 বৃ ি�, অথবা িপি�ল �ান; েকননা ইবেন আববাস (রা:)
েথেক বিণর্ত হাদীেস রেয়ে, িতিন তার মুয়ািযয্নেক একদা বৃি�র
ًّ ا
ُ
ّ
িদেন বেলন: اﷲ
ِ� ً �َﺷْﻬَﺪُ أَنَّ �َُﻤَﺪ رَ ُﺳ ْﻮل
, বলার পর ِﻰﻠﻋََ الﺼَﻼة
,
বলেবনা বরং বলেব: েতামরা েতামােদর বাড়ীেত নামায আদায়
কর, েলােকরা েযন িবষয়টা অপছ� করল, তখন িতিন বে�ন:
আমার েথেক িযিন উ�ম িতিন এমনিট কেরেছন...)। (বুখারী ও
মুসিলম)
 ঠা�া অ�কার রজনীেত �চ� বাতাস থাকেল; েকননা
ইবেন উমর (রা:) েথেক বিণর্ত হাদীেস রেয়ে, িতিন ঠা�া ও
বাতাস জিনত এক রােত নামােযর জনয্ আযান িদেল, অতঃপর
বলেলন: েতামরা েতামােদর বাড়ীেত নামায পড়, এরপর বে�ন:
রাসূ ল  শীেতর রােত বৃ ি� থাকেল মুয়ািযয্নেক আেদশ কের
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বলেতন: (েজেন েরেখা েতামরা

বাড়ীেত নামায আদায় কর)

বুখারীর শে� রেয়েছ: (রাসূ ল ) মুয়ািযয্নেক আযান েদওয়ার
িনেদর্শ িদেন, অতঃপর আযােনর পরপরই বলেতন: (েজেন রাখ
েতামরা বাড়ীেত নামায পড়েব, শীেতর রােত অথবা সফেরর সময়
বৃ ি� থাকেল) এবং মুসিলম এর শে� রেয়েছ: (ইবেন উমর এক
শীেতর রােত যখন বাতাস ও বৃ ি� িছল নামােযর আযান িদেলন,
অতঃপর আযান েশেষ বেলন: সবাইেক জানােনা যাে� েয,
আপনারা আপনােদর বাড়ীেত নামায পড়ুন আপনারা বাড়ীেত
নামায পড়ুন, অতঃপর বেলন: রাসূ ল  শীেতর রােত অথবা
সফেরর সময় বৃ ি� থাকেল মুয়ািযয্নেক আেদশ কের বলেত:
(েজেন েরেখা েতামরা বাড়ীেত নামায আদায় কর)। (বুখারী ও
মুসিলম)
জােবর (রা:) েথেক বিণর্ত িতিন বেল: আমরা রাসূ ল  এর
সােথ এক সফের েবর হলাম এমতাব�ায় আমােদর উপর বৃ ি�
বিষর্ত হ, তখন িতিন বে�ন: (েতামােদর মেধয্ েয বয্ি� চায় ে
তার বাড়ীেত নামায পড়েত পাের)। (মুসিলম) আর উ�ম হল
আযােনর সব শ� পিরপূ ণর্ভােব বল, অতঃপর বলেব: (েতামরা
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েতামােদর বাড়ীেত নামায পড়)। অথবা বলেব: (েতামরা
েতামােদর িনজ িনজ �ােন নামায পড়)।
 খাবার উপি�ত হেল এবং মন যিদ খাবােরর �িত থােক;
েকননা ইবেন উমর (রা) েথেক বিণর্ত হাদীেস রেয়েছ িতিন
বেলন: নবী  বেলেছন: (েতামােদর েকহ যিদ খাবােরর কােছ
থােক েস েযন তাড়াহুড়া না কের েয পযর্� না েস তার �েয়াজ
িমটায়, যিদও নামােয দাঁিড়েয় যায় অথর্াৎ জাম‘আত শুরু হে
যায়) আেয়শা (রা:) েথেক বিণর্ত হাদীেস রেয়েছ িতিন নবী 
েথেক বণর্না কেরন ে, িতিন বেলেছন: (যখন রােতর খাবার
সামেন রাখা হয় আর এঅব�ায় জামা‘আত আর� হয় তখন
রােতর খাবার িদেয় শুরু )। (বুখারী ও মুসিলম)
 দু িট খারাপ িজিনস আটেক রাখা [েপশাব, পায়খানা];
েকননা আেয়শা (রা:) েথেক বিণর্ত হাদীেস রেয়েছ িতিন বেল:
আিম রাসূ ল  েক বলেত শুেনি: (খাবার উপি�ত হেল েকান
নামায নাই এবং এঅব�ায়ও েকান নামায নাই েয পায়খানা
েপশাব আটেক েরেখেছ)। (বুখারী ও মুসিলম)
 েকান বয্ি�র আতণীয় যিদ মৃতুয্রশংকা কের যার
কােছ েস উপি�ত নাই; েকননা ইবেন উমর (রা) েথেক বিণর্ত
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হাদীেস রেয়েছ, তার কােছ উে�খ করা হল েয, সায়ীদ িবন যােয়দ
িবন আমর িবন নু ফাইল িযিন বদরী সাহাবী িছেলন, িতিন
জুম‘আর িদন অসু � হেয়েছন, অতঃপর ইবেন উমর (রা:) িদেনর
আেলা �কােশর পর তার কােছ চেল েগেলন, জুম‘আর সময়
ঘিনেয় এল িক� িতিন জুম‘আ পিরতয্াগ করেলন।(বুখারী) আবু
দারদা (রা:) েথেক বিণর্ত িতিন বেল: (বয্ি�র জ্ঞােনর পির
হল তার �েয়াজেনর িদেক অ�সর হওয়া অথর্াৎ �েয়াজন িমিটেয়
েফলা, যা’েত কের নামােয এ অব�ায় আেস েয, তার অ�র সকল
িচ�ামু�)। (বুখারী)


অতএব �� হল েয, আট অব�ায় জামা‘আত

পিরতয্াগকারীেক ক্ষমা কের েদওয়া: অসু � হওয়া, ভয় থাকা
েসটা িনেজর উপর েহাক বা স�েদর উপর েহাক বা স�ােনর
উপর েহাক, বৃ ি�, িপি�ল পথ, অ�কার রাত যখন ঠা�া এবং
�চ� বাতাস থােক, খাবার উপি�ত হেল যিদ তার �িত মেনর
চািহদা থােক, দু িট খারাপ িজিনস েচেপ রাখা অথর্াৎ পায়খানা ও
েপশােবর েবগ থাকা বা তার েযেকান একিটর েবগ থাকা, কারও
যিদ েকান আ�ীয় থােক যার মৃতুয্র আশংকা করেছ যার কােছ
েস উপি�ত হেত পারেব না। এ সকল িবষেয়র �িতিট
মাস’আলার বয্াপাের দলীল পেবর্ উে�খ করা হেয়েছ
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আ�াহ তা‘আলা সালাত ও সালাম ে�রণ করুন আমােদর
নবী মুহা�েদর �িত, তাঁর পিরবােরর �িত, তাঁর সাহাবীেদর �িত
এবং যারা ে�য়ামাত পযর্� উ�মভােব তাঁেদর অনুসরণ করেব
তােদর �িত।
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সূ চী প�

অনু বাদেকর কথা
ভূ িমকা
�থম পিরে�দ
জামা‘আেতর সােথ নামায আদায়: শাি�ক ও পািরভািষক অথর্
ি�তীয় পিরে�দ:
জামা‘য়ােতর সােথ নামায আদােয়র হুকু
তৃতীয় পিরে�দ:
জামা‘আেত নামােযর উপকািরতা
চতুথর্ পিরে�:
জামা‘আেত নামােযর ফযীলত
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প�ম পিরে�দ:
জামা‘আেত নামায আদােয়র উে�েশয্ েহেট যাওয়ার ফযীল
৬� পিরে�দ:
জামা‘আেত নামায আদােয়র উে�েশয্ পথ চলার আদসমূ হ
স�ম পিরে�দ:
দু ই জেনর �ারা জামা‘আত �িত�া হয়
অ�ম পিরে�দ:
এক রাকাআত েপেল জামাআত পাওয়া হয়
নবম পিরে�দ:
ি�তীয় জামা‘আত করা শরীয়তস�ত
দশম পিরে�দ:
েয বয্ি� নামায পেড়েছ অতঃপর জাম‘আত েপল..
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একাদশ পিরে�দ:
েয বয্ি�র ইমােমর সােথ নামােযর িকছু অংশ ছুেট যা...
�াদশ পিরে�দ:
েয সকল কারেণ জামা‘আত তয্াগ করা ৈব
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