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অনুবাদেকর কথা 
 

সম� �শংসা আ�াহ তা‘আলার জনয িযিন আমােদরেক 

েহদােয়েতর পেথ চলার তাওফীক িদেয়েছন, তাঁর েমেহরবানী 

বযতীত েহদায়াত পাওয়া  বং তার উপর িিেক থাকা  কিিও 

স�ব নয়। সালাত ও সালাম রাসূল   র �িত িযিন 

আমােদরেক জা�ােতর পেথর স�ান িদেয়েছন।  ইসলােমর পাঁচিি 

েরাকেনর মেধয িিতীয় েরাকন হেে নামায। নামায পিরতযাাকারী 

ইসলােমর া�ী েথেক েবিরেয় যায়, তাই নামায িনয়িমত আদায় 

করা �েতযক  মানদার বযি্র উপর ফরয। পুরষেদর েকেষ 

জামা‘আেতর সােথ নামায পড়া ওয়ািজব,   িবষয়িি ভালভােব 

বুঝার জনয  বং তার সােথ সংিি� িবষয়  েলা  কিষত কের 

অসংখয দলীল �মােের িভিিেত  কিি চমৎকার বই রচনা 

কেরেছন েসৗদী আরেবর িবিশ� আেলেমিীন অসংখয পু�েকর 

েলখক ড: সায়ীদ ইবন আলী ইবন ওয়াহাফ আল- াহতানী, বাংলা 

ভাষা ভাষী মুসিলম ভাই-েবানেদর জনয বইিি অতযয �েয়াজনীয় 

বেল মেন কের বইিি অনুবােদর কােজ হাত িদেয়িছ, অনুবােদর 
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কাজ স�� কের আপনােদর হােত বইিি তুেল িদেত েপের সবার 

আো মহান আ�াহ তা‘আলার শকিরয়া আদায় করিছ, বইেয়র 

কেলবর অেনক বড় হেয় যােব  ই আশংকায় পা�র িীকা সব 

অনুবাদ করা হয়িন, েকবলমাষ  র�পূের পা�র িীকা েলাই 

অনুবাদ করা হেয়েছ, বইিি পেড় আপনারা উপকৃত হেবন বেল 

আমার দৃঢ় িব�াস, বইিি আপনােদর হােত তুেল েদওয়ার জনয 

নানাভােব যােদর সহেযািাতা েপেয়িছ আ�াহ তা‘আলা তােদর 

সবাইেক উিম �িতদান দান করন, পিরেশেষ মানুষ ভুেলর উেধর 

নয় আিম তােদরই  কজন, তাই পুি�কািি পেড় আপনােদর 

নজের েযেকান �িি পিরলিকত হেল  বং আমােদরেক জানােল 

আমরা তা সাদের �হে কের পরবতরী সংংরেে সংেশাধেনর েচ�া 

করব ইনশাআ�াহ। অবেশেষ মহান রেবর কােছ  ই কামনা 

করিছ েয, িতিন েযন েলখক, অনুবাদক, পাঠক সবাইেক তাঁর 

জা�ােতর জনয কবুল কের েনন, আমীন, আমােদর ি�য় নবীর 

উপর আ�াহ তা‘আলা অফুরয সালাত ও সালাম বষরে করন 

 বং তাঁর পিরবার বোরর �িত  বং 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 

ভূিমকা 

িন�য় �শংসা সব আ�াহরই জনয,  আমরা তাঁরই �শংসা কির 

 বং তাঁর কােছই সাহাযয চাই  বং তাঁর কােছই কমা �াথরনা 

কির, আমােদর িনেজেদর পক হেত সকল অিন� হেত, আমােদর 

পাপ কাজ হেত তাঁর কােছ আ�য় চাই, যােক আ�াহ তা‘আলা 

পথ েদখান তােক েকহ োামরা করেত পাের না আর যােক িতিন 

পথ �� কেরন তােক েকহ েহদায়াত িদেত পাের না, আিম আরও 

সাকয িদিে েয, আ�াহ বযতীত েকান সতয মাবুদ নাই, িতিন 

 কক তার েকান শরীক নাই, আিম আরও সাকয িদিে েয, 

মুহা�দ তার বা�াহ ও রাসূল, আ�াহ তা‘আলা তার উপর সালাত 

ও অপিরিসম শািয বষরন করন  বং তার পিরবার পিরজেনর 

�িত ও তার সাথীেদর �িত  বং ে য়ামাত পযরয যারা উিমভােব 

তােদর অনুসরন করেবন তােদর �িত।  
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অতঃপর:- িি হল জামা‘আেত নামায আদায় সং�ায  কিি 

েছা� পুি�কা; যােত আিম বেরনা কেরিছ: জামা‘আেত নামােযর 

অথর, উহার হকুম, উহার উপকািরতাসমূহ, উহার ফযীলত, উহার 

িদেক পথচলার ফযীলত, উহার িদেক পথ চলার আদবসমূহ, 

দুইজন িারা উহা স�াদন হওয়া,  ক রাকাআত েপেলই 

জামা‘আত পাওয়া, ইমােমর সােথ �থম জামা‘আত ছুেি যাওয়া 

বযি্র জনয িিতীয় জামা‘আত শরীয়ত স�ত, েয বযি্ নামায 

পেড় েফেলেছ েস যিদ জামা‘আত পায় তেব তােদর সােথ পুনরায় 

নফল িহসােব আদায় করেব, মাসবুক বযি্ ইমামেক েয অববায় 

পােব েস অববায়ই নামােয �েবশ করেব িক� রকু না েপেল 

উহা রাকাআত িহসােব ােয হেব না, বাকী নামায ইমাম সালাম 

িফরােল তখন আদায় করেব। �েতযক মাসআলা আিম দলীল সহ 

উে�খ কেরিছ, আিম আমােদর শােয়খ স�ািনত ইমাম আ�ুল 

আযীয ইবন আ�ু�াহ ইবন বায (রাহ:)  র অেনক আেলাচনা 

 বং িবিভ� মাসআলার েকেষ তার অ�ািধকার �দান হেত 

অেনক উপকার লাভ কেরিছ, আ�াহ তা‘আলা শািযময় জা�ােত 

তােক সুউ� মযরাদা দান করন, আ�াহ তা‘আলার কােছ কামনা 
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করিছ িতিন েযন  ইকাজিুকু কবুল কেরন, বরকতময় কেরন, 

শধুমাষ তার জনয  কিনন কেরন  বং আমােক  র িারা 

দুিনয়ার জীবেন ও মৃতুযর পের কলযাে দান কেরন  বং যার 

কােছই  িা েপৗছেব তােকও কলযাে দান কেরন, িন�য়ই িতিন 

উিম দানশীল, �তযাশার মহান বল, িতিনই আমােদর জনয যেথ�, 

িতিনই উিম বযববাপক, মহান আ�াহ তাআ’লা বযতীত কারও 

েকান শি্ ও কমতা নাই, আ�াহ তা‘আলা সালাত ও সালাম 

 বং বরকত দান করন তার বা�াহ ও রাসূল  বং তার 

সৃি�কুেলর মেধয সেবরািম সৃি� আমােদর নবী ও ইমাম  বং 

আমােদর আদশর মুহা�াদ ইবেন আ�ু�াহর  �িত  বং তাঁর 

পিরবােরর উপর ও তাঁর সাহাবােদর উপর  বং যারা েকয়ামাত 

পযরয উিমভােব তােদর অনুসরে করেব তােদর উপর। 

      েলখক 

      ২৭/২/১৪২১িহ: 

                   �থম পিরেেদ:- 
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(জামা‘আেত সালাত আদায়)  র শাি�ক ও পািরভািষক অথর: 

১/ আোলাত  র শাি�ক অথর: দু‘আ করা, আ�াহ তা‘আলা 

বেলন: 

َّ  َعلَۡيِهۡمۖ  َوَصّلِ ﴿ ُ  َُّهۡمۗ  َسَ�نٞ  َصلَٰوتََك  ِِ َّ   ]١٠٣: جلو�ة[ ﴾ ١ َعلِيمٌ  َسِميعٌ  َو�

অথর: ‘‘তােদর জনয দু‘আ কর িনঃসে�েহ েতামার দু‘আ হেে 

তােদর জনয শািযর কারে’’ (তাওবাহ-১০৩)  বং নবী  

বেলেছন: (যখন েতামােদর কাউেক দাওয়াত েদয়া হয় তাহেল েস 

েযন দাওয়াত �হে কের, আর যিদ েস েরাযাদার হয় তেব দুআ’ 

করেব, আর যিদ েরাযাদার না হয় তেব েস খােব)। (মুসিলম) 

অথরাৎ েস বরকত, কলযাে ও মাািফরােতর দু‘আ করেব 

(আে�হায়াতু িফ াািরিবল হাদীস) আ�াহর পক হেত সালাত হল 

উিম �শংসা, েফেরশতােদর পক হেত দু‘আ করা, আ�াহ 

তা‘আলা বেলন: 

﴿  َّ ِِ  َ َّ ٰ�َِكَتُهۥ � ََ ََ ََ  َو ّلو ََ ُُ  َ�َ  ۚ ِ َها �َِّ�ّ ُّ ََ ٰ ُِنَ  َٓ َّ �  ْ ُنوا ََ ْ  َءا  َعلَۡيهِ  َصّلوا
 ْ  ] ٥٦: جالا�ج [ ﴾ ٥ �َۡسلِيًما َوَسّلُِموا
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অথর: ‘‘আ�াহ নবীর �িত অনু�হ কেরন  বং তার েফের�ারাও 

নবীর জনয অনু�হ �াথরনা কেরন। েহ মুিমনাে! েতামরাও তাঁর 

উপর দরদ ও সালাম েপশ কর’’। (আলআহযাব-৫৬)  

আবুল আিলয়া বেলন: (আ�াহর সালাত হল েফেরশতােদর িনকি 

তার �শংসা করা, েফেরশতােদর সালাত হল দু‘আ করা)। ইমাম 

বুখারী তার তা’লী ােত দৃঢ় শে� উে�খ কেরেছন েয, ইবেন 

আববাস (রাঃ) বেলন ‘‘সালাত’’ পেড় অথর হল তােদর জনয 

বরকেতর দু‘আ কেরা কােরা মেত: আ�াহর সালাত হল রহমত 

 বং েফেরশতােদর সালাত হল ইে�াফার। �থম ব্বযিিই 

সিঠক, সার কথা হেে: আ�াহর পক হেত সালাত হল �শংসা 

করা, আর সৃি�কুেলর েযমন: েফের�া, মানুষ  বং িজেনর পক 

হেত দ�ায়মান হওয়া, রকু করা, িসজদা করা, দু‘আ করা, 

ইে�াফার করা, তাসবীহ পড়া। পাখী ও বৃকরাজীর পক হেত 

তাসবীহ পাঠ করা (িলসানুল আরব)। 

২/শরীয়েতর পিরভাষায় সালাত হল: আ�াহর ইবাদাত করা যা 

অেনক ব্বয সসিলত, িবেশষ িকছু িনধরািরত কাজ যা তাকবীর 
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িদেয় শর হয়  বং সালাম িদেয় েশষ হয়। সালাত নামকরে করা 

হেয়েছ  জনয েয, উহােত দু‘আর অথর শািমল রেয়েছ । 

(আলমুানী ৩/৫); েকননা উহা িছল সকল দু‘আর নাম, অতঃপর 

িনধরািরত দু‘আয় রপাযর করা হেয়েছ, অথবা উহা দু‘আর  কিি 

নামিছল অতঃপর ইসলামী শরীয়েত নামায িহসােব রপাযর করা 

হেয়েছ,  েযেহতু নামায ও দু‘আর মােঝ েযাাসূষ রেয়েছ   

বযাপাের দুেিা িবষয় কাছাকািছ, শরীয়েত যিদ সালাত বলাহয় তেব 

েকবল শরয়ী নামাযই বুঝােনা হয়, (শারহল উমদাহ) আর 

নামােযর মেধয দুইভােব দু‘আ শািমল আেছ: 

েকান িকছু আেবদেনর দু‘আ:  িাহল দু‘আরত বযি্র  মন িকছু 

চাওয়া যােত তার কলযাে আসেব  বং অিন� দূর হেব অথবা 

�কাশ হেয় পড়েব  বং ঐ অববায়ই আ�াহ তা‘আলার কােছ 

িনেজর �েয়াজেনর জনয আেবদন করা।  

ইবাদেতর েকেষ দু‘আ করা: অথরাৎ েনক কােজর িারা সাওয়ােবর 

আেবদন করা: েযমন দ�ায়মান হওয়া, রকু-িসজদাহ ইতযািদ িারা 

সাওয়ােবর আশা করা। সুতরাং েয বযি্  সকল ইবাদাত করেব 
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েস তার রেবর কােছ দু‘আ করল  বং  মতাববায় তাঁর কােছ 

কমা চাইেব।  সকল িবষয় িারা  িা া� হল েয, স�ূের 

সালাত (নামায) হেে আেবদন মূলক দু‘আ  বং ইবাদাত মূলক 

দু‘আ; েকননা নামায উভয়েকই শািমল কের। (ফাতহল মাজীদ)। 

৩/ জামা‘আেতর শাি�ক অথর: েকান িকছুর সমি� ও আিধকয, 

আর আলজামউ’ হল িবিক্ িবষয় সংকলন করা, আর জােম’ 

মসিজদ হল েয মসিজদ তার পিরবারেক ( লাকাভু্ 

নামাযীেদর)  কিষত কের, ‘‘জােম’’’ শ�িি মসিজেদর িবেশষে; 

েকননা উহা  কিষত হওয়ার �তীক।  বং (িবেশষে পদ 

‘‘আলমাসিজদুল জােম’’’  র পিরবেতর) সস� পদ ‘‘মাসিজদুল 

জােম’’’ বযবহার করাও ৈবধ, েযমন বযবহার করা হয় ‘‘আলহা�ুল 

ইয়াকীন’’  বং ‘‘হা�ুল ইয়াকীন’’।  মতাববায় অথর হেব: 

‘‘আজেকর/বতরমান জােম মসিজদ’’  বং ‘‘িবষয়িি সতয হওয়া 

িনি�ত’’। উ্ উভয় বােকয ‘‘আজেকর / বতরমান’’  বং 

‘‘িবষয়িি’’ উহয েমেন অথর করেত হেব, েকননা 

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

 কিষত কের। (িলসানুল আরব)। 

৪/ শরীয়েতর পিরভাষায় আল-জামা‘আত বলেত: িনধরািরত িকছু 

মানুষেক বুঝান হয়। সবরিনন দুইজন অথরাৎ ইমাম ও মু্াদী িারা 

জামা‘আত সংঘিিত হেব: (বাদােয় ওয়াোনােয় ১/১৫৬)  বং 

সালাতুল জামা‘আহ  জনয নামকরে করা হেয়েছ েয, িনিদর� বােন 

ও সমেয় িনধরািরত কােজর জনয মুস�ীাে  কিষত হন, সুতরাং 

যিদ েকান কারে বযতীত উভেয়র অথবা  কিির লংঘন করা হয় 

তেব তা সকল ইমামেদর মেত িনিষ�। (হািশয়াতু রওদুল মুরিব’ 

২/২৫৫)। 

 

িিতীয় পিরেেদ:- 

    জামা‘আেতর সােথ নামায আদােয়র হকুম:  

মুকা�াফ বা শরীয়েতর িবধান যার উপর �েযাজয  মন পুরষেদর 

উপর জামা‘আেতর সােথ পাঁচ ওয়াে্র নামায আদায় করা 
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ফরেয আইন েস মু ীম  (উপিবত) েহাক বা সফর অববায় 

থাকুক,  েকেষ কুরআেন ও অেনক সহীহ হাদীেস ও আছাের 

(সাহবােদর ব্বয) অেনক া� দলীল  রেয়েছ যার িকছু দলীল 

িনেন উে�খ করা হল: 

১/ আ�াহ তা‘আলা ভেয়র সমেয়ও জামা‘আেতর সােথ  নামায 

পড়ার আেদশ কেরেছন। িতিন বেলন: 

َ�ۡمَت  �ِيِهمۡ  ُكنَت  �َذا﴿
َ
لَٰوةَ  ََُهمُ  فَأ َّ ِۡنُهم َطآ�َِفةٞ  فَۡلَتُقمۡ  �َ َعَك  َّ َّ  ْ ُخُذٓوا

ۡ
 َوۡ�َأ

ۡسلَِحَتُهۡمۖ 
َ
ْ  فَإَِذا أ ْ  َسَجُدوا تِ  َوَرآ�ُِ�مۡ  َِن فَۡلَيُكونُوا

ۡ
ۡخَرىٰ  َطآ�َِفةٌ  َوۡ�َأ

ُ
ْ  ََمۡ  أ ّلوا ََ ُُ 

 ْ ّلوا ََ َعَك  فَۡلُي ََ  ْ ُخُذوا
ۡ
ۡسلَِحَتُهۡمۗ  ِحۡذرَُهمۡ  َوۡ�َأ

َ
 ]  ١٠٢: جلنسيء[ ﴾َوأ

অথর: ‘‘যখন আপিন তােদর মােঝ থাকেবন ও নামােযর জনয 

দাঁড়ােবন, তখন তােদর  কদল আপনার সােথ দাঁড়ােব  বং 

তােদর অ� েলা সােথ িনেব, অতঃপর যখন িসজদাহ করেব 

তখন েযন আপনােদর িপছেন অপর দল থােক আর অপর দল 

যারা নামায পেড়িন তারা  েস আপনার সােথ নামায পড়েব  বং 

সতকর হেব ও তােদর অ� সােথ িনেব)। (িনসা-১০২)  
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মহান আ�াহ তা‘আলা �চ� ভেয়র সময় জামা‘আেতর সােথ 

নামায আদােয়র আেদশ কেরেছন, অতঃপর িতিন উ্ িনেদরশ 

পুনরায় িিতীয় দেলর েকেষও কেরেছন। জামা‘আেত নামায যিদ 

সু�াত হত তাহেল ভেয়র ওজর জামা‘আত পিরতযাা করার 

বযাপাের সবেচেয় উিম ওজর িহসােব পিরািেত হত অনুরপ 

জামা‘আত যিদ ফরেয েকফায়া হত তাহেল আ�াহ সুবহানাহ ওয়া 

তা‘আলা �থম দেলর জামা‘আত িারা িিতীয় দল েথেক 

জামা‘আত রিহত কের িদেতন। সুতরাং  র িা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: 

﴿ ْ �ِيُموا
َ
لَٰوةَ  َوأ َّ َ�  ْ َكٰوةَ  َوَءاتُوا َّ َ�  ْ عَ  َو�ۡرَكُعوا ٰكِعِ�َ  ََ َّ  ] ٤٣: جلقمة[ ﴾ ٤ ��

অথর: ‘‘েতামরা নামায কােয়ম কর  বং যাকাত আদায় কর  বং 

রকু কারীেদর সােথ িমেল রকু কর)। (আল বা ারাহ-৪৩)  
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উ্ আয়ােত আ�াহ তা‘আলা মুস�ীেদর সােথ িমেল নামায 

পড়ার আেদশ কেরেছন, আর আেদশ সূচক শ� ওয়ািজব সাবয� 

কের। 

৩/ আ�াহ তা‘আলা ঐ বযি্েক শাি� িদেবন েয বযি্ মুয়ািান 

 র ডােক সাড়া েদয়িন  বং জামা‘আেতর সােথ নামায পেড়িন, 

অথরাৎ ে য়ামােতর িদন তােদর মােঝ ও িসজদার মােঝ �িতব�ক 

ৈতরী কের িদেবন। আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

ََ  َساقٖ  َعن ُُۡ�َشُف  َُۡومَ ﴿ ََ  فََ�  �َّسُجودِ  َِِ�  َوُ�ۡدَعۡو  َ�ِٰشَعةً  ٤ �َۡسَتِطيُعو
بَۡ�ُٰرُهمۡ 

َ
ۖ  تَۡرَهُقُهمۡ  � ْ  َوقَدۡ  ذِّ�ةٞ ََ  َ�نُوا ََ  وَُهمۡ  �َّسُجودِ  َِِ�  ُُۡدَعۡو  ﴾٤ َ�ٰلُِمو

 ] ٤٣  ،٤٢: جلقغ [

 অথর: ‘‘�রে কর, েসই িদেনর কথা, েয িদন পােয়র িপ�লী 

(হাঁিুর িননাংশ) উে�াচন করা হেব  বং তােদরেক আহবান করা 

হেব িসজদা করার জেনয; িক� তারা তা করেত সকম হেব না। 

তােদর দৃি� অবনত, হীনতা তােদরেক আে� 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 বযি্েক শাি� িদেবন েয জামা‘আেতর সােথ 

নামায আদােয়র জনয আহবান কারীর ডােক সাড়া েদয়িন  ভােব 

েয, ে য়ামােতর িদন তার মােঝ ও িসজদাহর মােঝ �িতব�ক 

সৃি� হেব। 

আবু সায়ীদ খুদরী (রা:) হেত বিেরত িতিন বেলন: আিম নবী  

েক বলেত শেনিছ: (আমােদর �িতপালক তাঁর পােয়র িপ�লী 

উ�ু্ কের িদেবন, অতঃপর �েতযক  মানদার নারী পুরষ তাঁেক 

িসজদাহ করেব, বািক থাকেব তারা যারা দুিনয়ােত সুনাম ও েলাক 

েদখাবার জনয িসজদাহ করত, তারা তাঁেক িসজদাহ করেত যােব 

িক� তােদর িপঠ  ক বরাবর হেয় থাকেব) অথরাৎ অবেত হেত 

সকম হেব না। 

   অনয শে� রেয়েছ: (অতঃপর পােয়র িপ�লী উে�াচন করা 

হেব তখন েয বযি্ই িনজ েথেক আ�াহ তা‘আলােক িসজদাহ 
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করত তােক আ�াহ তাআ’লা িসজদাহ করার অনুমিত িদেবন, 

আর েয বযি্ই  আ�রকা ও েলাক েদখােনার জনয িসজদাহ 

করত আ�াহ তা‘আলা তার িপঠ বরাবর কের িদেবন, যখনই 

িসজদাহ করার ইো করেব তখনই ঘাড় েভে� িপছেন পেড় 

যােব)। বুখারী ও মুসিলম) 

 আর  র মেধয রেয়েছ মুনািফকেদর জনয শাি� েকননা তােদর 

িপঠ েকয়ামােতর িদন বরাবর হেয় যােব: অথরাৎ িপেঠর েমরদে�র 

হাড় পুেরািাই  ক বরাবর হেয় যােব, ফেল তারা িসজদাহ করেত 

সকম হেবনা। (আে�হায়াতু িফ ারীিবল হাদীস-৩/১১৪) 

৪/ নবী  জামা‘আেতর সােথ নামায পড়ার িনেদরশ িদেয়েছন। 

মােলক ইবেন হয়াইিরস (রা:) হেত বিেরত িতিন বেলন: আিম 

আমার স�দােয়র িকছু েলােকর সােথ নবী   র কােছ  েস 

িবশ রাত িছলাম। -িতিন িছেলন দয়াপরবশ, েকামল- যখনই 

আমােদর পিরবােরর �িত আমােদর আকষরে েদখেতন তখনই 

বলেতন: {েতামরা িফের যাও,  তােদর মােঝ থাক, তােদরেক 

িশকা দাও  বং নামায পড় আর যখনই নামােযর সময় হয় 
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তখনই েতামােদর  কজন েযন আজান েদয়  বং েতামােদর 

মেধয েয সবেচেয় বড় েস েযন ইমাম হয়}। (বুখারী ও মুসিলম) 

উ্ হাদীেস নবী  জামা‘আেতর সােথ নামায পড়ার আেদশ 

কেরেছন, আর আেদশ সূচক শ� ওয়ািজর সাবয� কের। 

৫/ জামা‘আেত অনুপিবত বযি্েদর বাড়ীঘর আ েন নািলেয় 

িদেত  নবী   র ইো �কাশ; আবু হরায়রাহ (রা:) হেত বিেরত 

(িতিন বেলন) রাসূল   েকান নামােয িকছু েলাকেক না েদখেত 

েপেয় বলেলন: (আিম অবশযই  ই ইো কেরিছ েয,  ক বযি্েক 

েলাকেদরেক িনেয় নামায পড়ার িনেদরশ েদই, অতঃপর ঐ সকল 

বযি্েদর কােছ যাই যারা জামা‘আেত অনুপিবত, অতঃপর কাঠ 

িদেয় তােদর বাড়ীঘর নািলেয় েদওয়ার িনেদরশ েদই, যিদ তােদর 

েকহ জানত েয, েস েমািা হাড় পােব তাহেল অবশযই েস 

জামা‘আেত উপিবত হত)। ইহা মুসিলেমর শ�, আর বুখারীর 

শ� হল: (যাঁর হােত আমার জীবন তাঁর শপথ আিম অবশয ইো 

কেরিছ েয,  ক বযি্েক কাঠ সং�েহর িনেদরশ েদই, অতঃপর 

নামায পড়ার আেদশ কির  বং নামােযর জনয আযান েদওয়া হয় 
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 বং  ক বযি্েক েলাকেদরেক িনেয় নামায আদােয়র আেদশ 

কির, অতঃপর (জামা‘আেত অনুপিবত) েলাকেদর কােছ যাই  বং 

তােদর উপর তােদর বাড়ীঘর নািলেয় েদই, যাঁর হােত আমার 

জীবন তাঁর শপথ যিদ তােদর েকহ জানত েয,  িন�য় েস োা� 

সেমত েমািা হাড় পােব অথবা চমৎকার দুিি তীর পােব তেব 

অবশযই  শার নামােয েস উপিবত হত)। 

মুসিলম  র আেরক শে� রেয়েছ: (িন�য় মুনািফকেদর জনয 

সবেচেয় কিঠন নামায হল  শা ও ফজেরর নামায, যিদ তারা 

জানত েয, ঐ দুই নামােয িক পুরংার রেয়েছ, তাহেল হামা িড় 

িদেয় হেলও উভয় নামােয আসত, অবশযই আিম িচযা কেরিছ েয, 

নামায পড়ার িনেদরশ েদই, অতঃপর নামােয দাঁিড়েয় যাক,  রপর 

 ক বযি্েক েলাকেদরেক িনেয় নামায পড়ার আেদশ কির আর 

আিম  মন িকছু েলাকেদরেক িনেয় চেল যাই যােদর সােথ কােঠর 

অ◌া◌ঁিি রেয়েছ,  ঐ সকল েলাকেদর িনকি যারা নামােয হািজর 

হয়িন, অতঃপর আ ন িদেয় তােদর বাড়ীঘর নািলেয় েদই)। 

(বুখারী ও মুসিলম)  ই হাদীসও �মাে কের েয, িন�য় 
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জামা‘আেত নামায আদায় ফরেয আইন বা অবশয কতরবয। 

(শারহু নববী আলা ছহীহ মুসিলম-৫/১৬১) 

৬/ নবী  দুের বাড়ী অ� বযি্র জনয জামা‘আেত অনুপিবত 

থাকার অনুমিত েদনিন। আবু হরায়রাহ (রা:) হেত বিেরত িতিন 

বেলন:  ক অ� বি্ নবী   র িনকি  েলন অতঃপর 

বলেলন: েহ আ�াহর রাসূল! আমার েকান পথ �দশরক েনই েয 

আমােক মসিজেদ িনেয় যােব তাই িতিন রাসূল   র কােছ 

বাড়ীেত নামায পড়ার অনুমিত চাইেলন, িতিন তােঁক অনুমিত 

িদেলন  রপর যখন িতিন চেল যািেেলন, তাঁেক েডেক বলেলন: 

(তুিম িক আযােনর ডাক শনেত পাও? িতিন  বেলন : হযা,ঁ িতিন 

  বলেলন: (তাহেল সাড়া দাও)। (মুসিলম) 

ইবেন উে� মাকতুম (রা:) হেত বিেরত িতিন নবী   র কােছ 

আেবদন কের বেলন: েহ আ�াহর রাসূল, আিম  ক দৃি�হীন 

বযি্, দূরবতরী বােন বাড়ী, চলাচেলর উপেযাাী আমার েকান 

পথ�দশরক নাই, সুতরাং বাড়ীেত নামায পড়ার আমার িক অনুমিত 

আেছ? িতিন বলেলন: (তুিম িক আযান শনেত পাও?) িতিন বেলন: 
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হযাঁ, িতিন  বলেলন: (আিম েতামার জনয েকান অনুমিত েদখিছ 

না)। (আবুদাউদ) অনয শে� রেয়েছ েয, িতিন বেলন: েহ আ�াহর 

রাসূল, শহের �চুর পিরমােে িবষা্ েপাকা-মাকড়, িহং� জমি 

রেয়েছ, অতঃপর নবী  বেলন: (যিদ তুিম হাইয়যা আ’লাোলাহ, 

হাইয়যা আ’লাল ফালাহ শনেত পাও তাহেল  ত অ�সর হও)। 

(আবুদাউদ) 

 খােন নবী  া� কের বেলন েয, আযান শনেত পায়  মন 

মুসিলম বযি্র জনয নামােয জাম’আত তযাা করার েকান 

অনুমিত নাই। যিদ  কািক নামায আদায়  বং জামা‘আেত নামায 

আদােয়র বযাপাের  াধীনতা থাকত তাহেল  ই অ� বযি্ সবার 

েচেয় েবশী হকদার হত, কারে তার মেধয ছয়িি ওজর িবদযমান 

িছল: দৃি�হীন, দূের বাড়ী, শহের �চুর িহং� য�- জােনায়ার, তার 

েকান উপেযাাী চালক িছলনা, বয়স েবশী, তাঁর ও মসিজেদর 

মােঝ অেনক েখজুর াাছ ও অনয াাছ িছল।  (ইবেন  াইেয়যম 

 র িকতাবুোলাত -৭৬) 
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৭/ নবী  বেরনা কেরেছন: েয বযি্ আযান শনার পর মসিজেদ 

আসলনা তার েকান নামায নাই। ইবেন আববাস (রা:) নবী  

হেত বেরনা কেরন িতিন  বেলেছন: (েয বযি্ আযান শনল, 

অতঃপর জামা‘আেত আেসিন ওজর ছাড়া তার েকান নামায নাই। 

(ইবেন মাজাহ) 

  েলা  িাই �মাে কের েয, জামা‘আেত নামায ফরেজ আইন, 

আিম আমােদর শােয়খ ইমাম আ�ুল আযীয িবন বাজ (রাহ:) েক 

বলেত শেনিছ: (তার েকান নামায নাই  র অথর হল: তার নামায 

পূের হেবনা বরং তার নামায অস�ূের থাকেব, তেব জামহর 

ওলামােদর মেত নামায আদায় হেয় যােব)।  

৮/ জামা‘আত পিরতযাা করা মুনািফকেদর আলামত  বং পথ 

��তার কারে, েকননা আ�ু�াহ ইবেন মাসউদ (রা:) বেলন: 

(আমরা মেন করতাম েয, মুনািফক বযতীত েকহ জামা‘আেত 

অনুপিবত থােকনা যার েনফাক িছল িবিদত, অথবা অসুব বযি্ 

বযতীত েকহ জামা‘আেত অনুপিবত থােকনা, যিদ অসুব বযি্ দুই 

জন মানুেষর উপর ভর িদেয় মসিজেদ আসেত পারত তাহেল 
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আসত। িতিন আরও বেলন: নবী  আমােদরেক েহদায়াত পূের 

সু�ােতর িশকা িদেয়েছন, আর েহদায়াতপূের সু�ােতর অযভুর্ 

িছল েয মসিজেদ আযান েদয়া হয় েসই মসিজেদ নামায আদায় 

করা। 

অনয  ক বেরনায় রেয়েছ: আ�ু�াহ (রা:) বেলন: (েয বযি্ 

আনি�ত হয় েয, আাামী কাল েস আ�াহ তা‘আলার সােথ 

মুসিলম িহসােব সাকাৎ করেব েস েযন সকল নামােযর �িত 

য�বান হয়  মন বােন েযখােন আযান েদওয়া হয়; েকননা 

আ�াহ তা‘আলা েতামােদর নবীর জনয েহদায়ােতর পথ সমূহ 

েদিখেয়েছন, আর জামা‘আেত নামায আদায় েহদায়ােতর পথ 

সমূেহর অনযতম, েতামরা যিদ েতামােদর বাড়ীেত নামায পড় 

েযমন ভােব  ই অনুপিবত বযি্ তার বাড়ীেত নামায পেড় তেব 

অবশযই েতামরা েতামােদর নবীর সু�াত বজরনকারী হেব, আর যিদ 

েতামরা েতামােদর নবীর সু�াত েছেড় দাও তাহেল অবশযই 

েতামরা পথ�� হেয় যােব। আবু দাউেদর  ক বেরনায় রেয়েছ 

যিদ েতামােদর নবীর সু�াত েছেড় দাও তাহেল েতামরা কুফরী 
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করেব, উিমভােব পিবষতা অজরন কের েয বযি্  সকল মসিজদ 

সমূেহর  কিিেত যাওয়ার ইো কের তার �িত কদেমর জনয 

আ�াহ তা‘আলা পূেয িলেখ রােখন  বং উহার িারা তার মযরাদা 

বৃি� কেরন  বং তার েথেক  কিি পাপ েমাচন কেরন। আমরা 

মেন করতাম মুনািফক বযতীত েকহ জামা‘আেত অনুপিবত থােক 

না যার েনফাক িছল িবিদত,  মনিক েকান েকান বযি্েক 

দুইপাে�র দুই বযি্র মাধযেম ধের িনেয় আসা হত   বং কাতাের 

দাঁড় কিরেয় েদয়া হত)। (মুসিলম) 

ইহা �মাে কের েয, জামা‘আেত অনুপিবত থাকা মুনািফেকর 

আলামাত যার েনফাক া�। মু�াহাব পিরতযাা করার কারেে বা 

মাকরহ কাজ  করার কারে েমানােফেকর আলামাত বেল আখযা 

েদয়া যায়না। সুিবিদত েয, েয বযি্ হাদীেস মুনােফেকর আলামাত 

অনুস�ান করেব, েস পােব েয, ফরয তরক করার কারেে িকংবা 

হারাম স�াদন করার কারেেই মুনােফেকর আলামাত বেল আখযা 

েদয়া হেয়েছ। (ইবেন  াইয়ূযেমর িকতাবুোলাত-৭৭)।  
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উপেরা্ আেলাচনায় রেয়েছ জামা‘আেত নামায পড়ার েজারদান 

 বং তােত উপিবত হওয়আর বযাপাের ক� সাধন। যিদ অসুসযহ 

বা অনুরপ বযি্র পেক  জামা‘আেত উপিবত হওয়া স�ব হয় 

তাহেল তােত উপিবত হওয়া তােদর জনয মু�াহাব । (শারহন 

নববী আলা ছহীহ মুসিলম-৫/১৬২)   

আবু হরায়রাহ (রা:) নবী  হেত বেরনা কেরন িতিন বেলেছন: 

(িন�য় মুনািফকেদর িকছু আলামাত রেয়েছ যার িারা তােদরেক 

েচনা যায়: তােদর অিভবাদন হেে অিভশাপ, তােদর খাবার হেে 

লুেির স�দ, তােদর ানীমেতর স�দ হেে েখয়ানাত, তারা 

মসিজেদ আেসনা বরং উহােক পিরতযাা কের, 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-  িল্ থােক) অনয বেরনায় 

রেয়েছ : ছুখুব: অথরাৎ  েকালাহল করা। আ�ু�াহ িবন ওমর (রা:) 

হেত বিেরত িতিন বেলন: (আমরা যখন  শা ও ফজেরর নামােয 

েকান বযি্েক েপতাম না তখন তার বযাপাের খারাপ ধারনা 
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করতাম)। (ইবেন আবী শাইবা-১/৩৩২) অপর  ক বেরনায় ইবেন 

ওমর (রা:) হেত বিেরত: (আমরা সকােলর নামােয েকান বযি্েক 

না েপেল তার স�েকর খারাপ ধারনা করতাম)। (আল বাযযার -

১/২২৮) 

৯/ জামা‘আত পিরতযাাকারীর অযর সীলেমাহর করার ভীিত 

�দশরন করা হেয়েছ, েকননা ইবেন আববাস ও ইবেন ওমর (রা:) 

হেত বিেরত েয, তারা উভেয় নবী  েক বলেত শেনেছন িতিন 

কােঠর িম�াের দািঁড়েয় বেলেছন: (অবশযই অেনক স�দায় 

জামা‘আত তযাা করেব  বং অবশযই আ�াহ তা‘আলা তােদর 

অযর সমূেহ সীলেমাহর কের িদেবন, অতঃপর তারা াািফলেদর 

অযভুর্ হেব)। (ইবেন মাজাহ),  ই ভীিত �দশরন েকবলমাষ বড় 

ধরেনর ওয়ািজব পিরতযাা কারীর েকেষই হেয় থােক। 

১০/ ঐ স�দােয়র উপর শয়তােনর িবজয় লাভ যােদর মােঝ 

জামা‘আত �িতিনত নাই, েকননা আবু দারদাহ (রা:) হেত বিেরত 

হাদীেস রেয়েছ িতিন বেলন: আিম রাসূল  েক বলেত শেনিছ 

িতিন বেলন: (েয েকান �াম অথবা মরভূিমেত যিদ জামা‘আত 
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�িতিনত না হয় তেব শয়তান তােদর উপর িবজয় লাভ কের, 

সুতরাং জামা‘আেত নামায পড়া আকেড় ধর, েকননা বাঘ দলছুি 

ছাালেক েখেয় েফেল)। (আবুদাউদ, নাসায়ী, আহমদ, হােকম) নবী 

  ই সংবাদ িদেয়েছন েয, জামা‘আত পিরতযাোর কারেে 

শয়তান তােদর উপর িবজয় অজরন করেব, েয জামা‘আেতর 

�তীক হল: আযান  বং নামােযর  কামাত, তাই জামা‘আত যিদ 

মু�াহাব হত তাহেল বযি্ তা পালন করা বা েছেড় েদওয়ার 

বযাপাের  াধীন হত  বং জামা‘আত পিরতযাা কারী ও তার 

�তীক পিরতযাা কারীর উপর শয়তান িবজয় লাভ করেত পারত 

না। (ইবেন  াইয়ূযেমর িকতাবুোলাত-৮০) 

১১/ আযােনর পর মসিজদ হেত েবর হওয়া হারাম যতকে না 

জামা‘আেতর সােথ নামায আদায় করা হয়; েকননা আবুশ শাছা 

(রা:) হেত বিেরত হাদীেস রেয়েছ িতিন বেলন: আমরা আবু 

হরায়রাহ (রা:)  র সােথ মসিজেদ বসা িছলাম, অতঃপর মুয়ািযযন 

আযান িদল  মতাববায়  ক বযি্ মসিজদ েথেক েবিরেয় চলেত 

লাাল, আবু হরায়রাহ (রা:)  র দৃি� তােক অনুসরে করিছল 
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 মনিক েস মসিজদ েথেক েবর হেয় োল, তখন আবু হরায়রাহ 

(রা:) বলেলন: ( ই বযি্িি আবুল কােসম   র নাফরমািন 

কেরেছ)। (মুসিলম) 

আযােনর পের মসিজদ েথেক েবর হওয়ার কারেে আবু হরায়রাহ 

(রা:) তােক রাসূল   র অমানযকারী সাবয� কেরেলন; েকননা 

েস জামা‘আেতর সােথ নামায আদায় করা পিরতযাা কেরেছ। 

(ইবনুল  াইেয়যেমর িকতাবুোলাত -৮১) ইমাম নববী (র:) বেলন: 

( েত �মািেত হয় েয, আযােনর পের ওজর বযতীত মসিজদ 

েথেক েবর হওয়া মাকরহ যতকে না ফরজ নামায আদায় করা 

হয়। আ�াহ তা‘আলা সবেচেয় েবশী জাত)। (শারহু নববী আলা 

ছহীহ মুসিলম-৫/১৬৩) 

(আযােনর পের মসিজদ েথেক েবর হওয়ার বযাপাের) া�ভােবই 

িনেষধাজা  েসেছ, আবু হরায়রাহ (রা:) হেত বিেরত িতিন বেলন: 

রাসূল  আমােদরেক িনেদরশ কেরেছন: (যখন েতামরা মসিজেদ 

থাক, অতঃপর নামােযর জনয আযান েদওয়া হয়, তখন েতামােদর 

েকহ েযন নামায না পেড় েবর না হয়)। (আহমাদ-২/৫৩৮)  বং 
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তাঁর েথেক আরও বিেরত আেছ িতিন বেলন: রাসূল  বেলেছন: 

( ই মসিজেদ েয বযি্ই 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 শেনিছ েয, েয মসিজেদ আযান েদওয়া হয় 

েসখান েথেক ওজর বযতীত েবর হওয়া জােয়য নাই, ওজর বলেত 

েযমন: েস ওজু করার ইোয় অথবা অনয মসিজেদ নামায পড়ার 

ইোয় েবর হল। 

আমার ব্বয হল: িতরিমযী (রাহ:) বেলন: ( ই আমেলর উপর 

নবী   র সাহাবাাে  বং তাঁেদর পরবতরী ওলামােয় েকরাম 

�িতিনত িছেলন েয, আযােনর পর ওজর বযতীত েকহ মসিজদ 

েথেক েবর হেবনা, অথবা েকহ িবনা ওজুেত যিদ থােক অথবা 

জররী েকান �েয়াজন পের তাহেলই েকবল েবর হেব অনযথা 

নয়। (সুনানুত িতরিমিয)   
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েমাবারকপুরী (রহ:) উে�খ কেরেছন: হাদীসিি  ই �মাে কের 

েয, মসিজেদ আযান হওয়ার পর জররী কারে বযতীত েসখান 

েথেক েবর হওয়া জােয়য নাই, েযমন েয বযি্ অপিবষ িছল, 

অথবা তার হাদােস আসার ঘেিেছ অথরাৎ ওজু ন� হেয় োেছ, 

অথবা যার নাক িদেয় র্ পড়া শর হেয়েছ বা েয মুষব�তায় 

আ�ায ইতযািদ, অনুরপ েয বযি্ অনয মসিজেদর ইমাম  বং েয 

বযি্ উপেরা্ ওজেরর আওতাভু্ হেব েসও তার মেতাই । 

(তুহফাতুল আহওয়ািজ-২/৬০৭)  

১২/ নবী - র মসিজেদ জামা‘আেতর েখাজ-খবর েনওয়া  ই 

�মাে কের েয, জামা‘আেত নামায পড়া ওয়ািজব; েকননা উবাই 

িবন কা’ব (রা:) েথেক বিেরত িতিন বেলন: রাসূল   কিদন 

আমােদরেক িনেয় ফজর নামায পড়ােলন, অতঃপর বলেলন: 

(অমুকেক েদেখছ?) তারা বলেলন: না, িতিন বলেলন: :(অমুক েক 

েদেখছ?) তারা বলেলন: না, িতিন বলেলন: (িন�য়  ই দুই নামায 

অথরাৎ ফজর ও  শার নামায েমানািফকেদর উপর সবেচেয় ভারী 

নামায, যিদ েতামরা জানেত েয উভয় নামােয িক রেয়েছ তাহেল 
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েতামরা অবশযই হািুেত হামা ড়ী িদেয় হেলও আসেত, িন�য় 

�থম লাইন েফেরশতােদর সমতুলয লাইন, যিদ েতামরা উহার 

ফযীলত জানেত তাহেল অবশযই উহার িদেক ছুেি আসেত, আর 

িন�য় েকান বযি্র অপর  ক বযি্র সােথ নামায  কাকী 

বযি্র নামায অেপকা অিধকতর পিবষ   বং  েকান বযি্র 

অপর দুই বযি্র সােথ নামায অপর  ক বযি্র সােথ নামায 

অেপকা অিধকতর পিবষ, আর যতই সংখযা বৃি� েপেত থােক তা 

আ�াহ তা‘আলার কােছ অিধক ি�য়)। (আবুদাউদ, নাসায়ী) 

১৩/ জামা‘আত ওয়ািজব হওয়ার বযাপাের সাহাবােদর (রা:) 

ইজমা; ইমাম ইবেন  াইেয়যম (রাহ:) জামা‘আেত নামায আদায় 

ওয়ািজব মেমর সাহাবােদর ইজমা উে�খ কেরেছন  বং েস েকেষ 

তাঁেদর া� ব্বয তুেল ধেরেছন, িতিন বেলন: ( ই হেে 

সাহাবােদর া� সহীহ-শ�, �িস� তথা বযাপক ব্বয যা আপিন 

েদখেত পােেন  বং  কজন সাহাবী েথেকও তার (জামা‘আত 

ওয়ািজব) িবেরািধতা আেসিন,  ই মাসআলার েকেষ 

উপেরাি�িখত আসােরর �িতিিই  ককভােব  ত� দলীল, সুতরাং 
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পারাািরক সহায়তা  বং  ত েলা দলীল সমেবত হওয়ার পর 

কতিা শি্শালী হেত পাের তা সহেজই অনুেময়। আ�াহর 

কােছই তাওফীক কামনা করিছ )। (িকতাবুোলাত-৮১-৮২)  

িতরিমিয (রাহ:) বেলন: (নবী   র  কািধক সাহাবী হেত বিেরত  

তাঁরা বলেতন: েয বযি্ আযান শনল অথচ তােত সাড়া িদলনা 

তার জনয েকান নামায নাই)। (সুনানুত িতরিমিয) 

িকছু সংখযক আহেল ইই (উলামা) বেলন:   বযাপাের কিঠন ও 

কড়াকিড় আেরাপ করা হেয়েছ  বং কােরা জনযই ওজর বযতীত 

জামা‘আত তযাোর অনুমিত েদওয়া হয়িন। (সুনানুত িতরিমিয-

িকতাবুোলাত-২১৭) 

মুজািহদ বেলন: (ইবেন আববাস -রা:-েক  ক বযি্ স�েকর 

িজজাসা করা হল েয, িদেনর েবলা েরাযা রােখ  বং রােতর েবলা 

রাত েজো নামায পেড়, িক� জুম’আহ ও জামা‘আেতর নামােয 

হািজর হয় না? িতিন বেলন: েস জাহা�ামী)। (সুনানুত িতরিমিয-

িকতাবুোলাহ-২১৮)  
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িতরিমিয (রহ:) বেলন: (হাদীেসর অথর হল: েয জুম’য়াহ ও 

জামা‘আেতর নামােয হািজর হয় না অপছ� কের, যথাযথ  র� 

েদয়না  বং অবেহলা কের)। (সুনানুত িতরিমিয-িকতাবুোলাত-

১/৪২৪) 

 

 তৃতীয় পিরেেদ:           

            জামা‘আেত নামােযর উপকািরতা: 

 জামা‘আেত  নামােযর উপকািরতা অেনক  বং তার িবড়াি 

কলযান রেয়েছ, তার রেয়েছ িবিভ�মূখী উপকািরতা, েয কারেে 

ইসলামী শরীয়েত জামা‘আত ওয়ািজব কেরেছ। আর ইহা  ই 

�মােই কের েয, িহকমাত বা �জার দাবী হল জামা‘আেত নামায 

ফরেজ আইন। েয সকল উপকািরতা ও িহকমেতর জনয 

জামা‘আেত নামায আদায়  করা শরীয়ত ওয়ািজব কেরেছ ত�েধয 

িকছু িননরপ:   
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     ১/  ই উ�েতর জনয িনিদর� সমেয় সমেবত হওয়ার উিম 

িবধান আ�াহ তা‘আলা িনধরারে কেরেছন, েয েলার িকছু হল িদন 

রােতর সােথ সংিি�, েযমন পাঁচ ওয়া্ নামায, আর িকছু রেয়েছ 

যা স্ােহর সােথ সংিি�, আর তা হল জুম’য়ার নামায, আর িকছু 

রেয়েছ যা বছের বার বার হয়, তা হল �েতযক শহেরর জনয 

জামা‘আেতর সােথ  েদর নামায, আর িকছু রেয়েছ যা বছের 

 কবার সাবরজনীন ভােব পািলত হয়, তা হল আরাফােত অববান; 

যা পরােরর স�কর অবযাহত রাখার েকেষ (িবড়াি ভূিমকা 

পালন কের থােক)  র মােঝ রেয়েছ: অনু�হ, সহানুভূিত, 

ত�াবধান  বং অযেরর পিরে�তা, কথা ও কােজর মাধযেম 

আ�াহর পেথ আহবান।  

২/  ই সমেবত হওয়ার মাধযেম সওয়ােবর উে�েশয, আ�াহর 

শাি�র ভেয়  বং তাঁর িনকি মজুদ েনয়ামাতরািজ পাওয়ার 

আশায় তাঁর ইবাদত করা।  

৩/ পারাািরক ভালবাসা অথরাৎ পরার  দযতা েপাষে করা; 

যােতকের পরােরর অববা জানা যায়, েযমন েরাাীেক েদখেত 
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যাওয়া, মৃত বযি্েক িবদায় জানােনা, দু:খ-ভারা�ায বযি্েদর 

সাহাযয করা, অভাবীেদর সহায়তা দান করা; েকননা মানুেষর 

পরােরর েদখা সাকাৎ করা ভালবাসা ও  দযতা অবধািরত কের 

েদয়। 

৪/ পিরিচিত লাভ: েকননা মানুষ যখন পরার িমেল নামায 

আদায় কের তখন তােদর মােঝ পিরচয় ঘেি  বং কখনও 

কখনও  ই পিরচয় েথেক তােদর েকান েকান আ�ীেয়র পিরচয় 

িমেল  বং ৈনকেিযর িভিিেত স�কর ােড় ওেঠ, কখনও �বাসী 

অপিরিচত েলােকর পিরচয় পাওয়া যায়  বং মানুষ তার অিধকার 

আদােয় সেচ� হয়। 

৫/ ইসলােমর মহান িনদশরন সমূেহর অনযতম িনদশরন �দশরন 

করা; েকননা মানুেষরা সবাই যিদ তােদর বাড়ীেত নামায পেড় 

তাহেল  ই পিরচয় পাওয়া যায় না েয, েসখােন েকান নামায 

আেছ। 
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৬/ মুসিলমেদর মযরাদা �কাশ করা, েকননা তাঁরা যখন 

সমেবতভােব মসিজেদ �েবশ করেব  বং মসিজদ েথেক েবর 

হেব তখন তা মুনািফক ও কােফরেদরেক েকিপেয় তুলেব  বং 

তােদর সােথ সাদৃসযপূের হওয়ার েকেষ দূর� সৃি� হেব, তােদর 

পথ চলার প�া েথেক দুের অববান করা হেব।  

৭/ মূখরেক িশকাদান; েকননা অেনক েলাক জামা‘আেত নামােযর 

মাধযেম  শরীয়েতর অেনক িবধান িশকা লাভ কের থােক, �কাশয 

ে রাত শনেত পায়, উপকৃত হয়, িশখেত পাের  বং েস নামােযর 

পেরর িজিকর বা দু‘আ  েলা শনেত পায়, তা মুখব কের, েস 

ইমােমর ও তার পাে�র ও সামেন যারা আেছ তােদর অনুসরে 

কের।  ভােব নামােযর িবিধিবধান িশেখ  বং মূখর বযি্ িশকীত 

বযি্র েথেক িশকা লাভ কের। 

৮/ জামা‘আেত অনুপিবত বযি্েক উৎসাহ দান, তােক পথ 

িনেদরশনা ও উপেদশ �দান করা, অিধকােরর বযাপাের পরার 

সদুপেদশ বা পরামশর েদওয়া  বং তার উপর ৈধযরয ধারন করা। 
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৯/ মুসিলম উ�াহেক  কতাব� থাকার  বং পরার িবিে� না 

হওয়ার অনুশীলন করা; েকননা উ�াত (মুসিলম উ�াহ) 

শাসনকতরার আনুােতযর বযাপাের  কমত, আর জামা‘আেতর 

সােথ  ই নামায হেে  কিি েছা� �শাসিনক বযববা; েকননা 

তারা  কজন ইমােমর আনুাতয কের তােক পিরপুের অনুসরে 

কের, সুতরাং ইহা সাধারে ভােব ইসলামী দৃি�ভ�ী �িতনা কের 

থােক। 

১০/ আ�িনয়�েনর �িত মানুষেক অভয� করা, েকননা যখন েস 

ইমােমর পুংখানুপুংখ অনুসরে করার অভযাস কের, তার পূেবর 

তাকবীর েদয়না, তার আো িকছু কেরনা, তার েথেক খুব েবশী 

েদরীও কেরনা, তার  েকবাের সােথ সােথও কেরনা বরং তাঁেক 

অনুসরে কের েস আ�িনয়�েনর �িত অভয� হেয় যায়। 

১১/ মুসিলম বযি্র িজহােদর ময়দােন  ক লাইেন দ�ায়মান 

হওয়ার অনুভূিত জা�ত হয়, েযমনিি আললাহ তায়ালা বেলেছন: 
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﴿  َّ ِِ  َ َّ �  ُّ ِ ُِنَ  ُُ َّ �  ََ ا َسبِيلِهِۦ ِ�  َُُ�ٰتِلُو َُّهم َصّفٗ ۡرُصوٞص  ُ�ۡنَ�ٰنٞ  َكََ َّ ٤ ﴾ 

 ]  ٤: جلصف[

 অথর: ‘‘যারা আ�াহর পেথ সং�াম কের সািরব�ভােব সুদৃঢ় 

�াচীেরর মত, আ�াহ তােদরেক ভালবােসন’’। (আছ-ছফ-৪) 

সুতরাং  ই বযি্রা যারা িজহােদর ময়দােন  ক কাতারব�ী হেয় 

োল িনঃসে�েহ তারা যিদ উহা পাঁচ ওয়া্ নামােয অভয� হয় 

তাহেল উহা িজহােদর ময়দােন তােদর জনয  তােদর েনতার 

েনতৃ� অনুসরে করার ওসীলা (মাধযম) হেব, অত ব তার 

আেদেশর আোও বাড়েবনা  বং িপেছও সরেব না। 

১২/ মুসিলমেদর সমানািধকােরর অনুভূিত  বং সামািজক পাথরকয 

েভে� েফলা; েকননা তারা মসিজেদ  কিষত হয়: সবেচেয় ধনী 

বযি্ সবেচেয় দির� বযি্র পাে�র, আমীর মা’মুেরর (অধীন� 

বযি্র) পাে�র, শাসক শাসীেতর পাে�র, েছাি বযি্ বড় বযি্র 

সােথ দ�ায়মান হয় ফেল মানুষ  ই উপলি� কের েয, তারা 

সবাই  ক সমান, আর  মিন ভােব স�ৃিতর সৃি� হয়;  জনযই 
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নবী  কাতার সমূহ েসাজা করার আেদশ কেরেছন  মনিক 

িতিন বেলন: (েতামরা পরার মতেভদ করনা, তা করেল 

েতামােদর অযর সমূহ িবিে� হেয় যােব)। (মুসিলম) 

১৩/ ফকীর-িমসকীনেদর অববার েখাজ খবর েনয়া  বং 

েরাাীেদর ও নামােযর বযাপাের অবেহলা কারীেদর েখাজ খবর 

েনয়া; েকননা মানুষ যখন অপর মানুষেক েদেখ েয, েস অিত 

পুরাতন কাপড় পিরধান করেছ  বং তার উপর কুধার  িচ   � ফুেি 

উেঠেছ তখন তার �িত দয়া কের, তােক অনু�হ কের, আর যখন 

তােদর েকহ েকহ জামা‘আেত অনুপিবত থােক, তখন তারা 

জানেত পাের েয, েস অসুব িছল, অথবা েস অপরাধী িছল 

(জামা‘আেত অনুপিবত থাকার কারেে)  েত কের তােক নছীহত 

কের,  ভােব পুেয ও আ�াহ ভীিতর পেথ পরার সহেযািাতা 

সংঘিিত হয়, নযােয়র সােথ পরার সুপরামশর েদওয়া হয়  বং 

সৎ কােজর আেদশ ও অসৎ কােজর িনেষেধর েকেষ  পরার 

সহায়তা দান অজরন হয়।  
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১৪/  ই উ�েতর পরবতরী বযি্েদর েস িবষেয়র উপলি� করা, 

যার উপর উ�েতর �থম বযি্াে �িতিনত িছেলন; েকননা 

সাহাবাাে রাসূল   র অনুসরে করেতন। সুতরাং ইমাম 

অনুভব কের েয, েস রাসূল   র বােন অববান করেছ, মা’মুম 

(ইমােমর িপছেন নামাযরত বযি্) অনুভব কের েয, েস 

সাহাবােদর (রা:) বােন অববান করেছ  বং  ই অনুভূিত 

উ�তেক নবী  ও তাঁর সাহাবা (রা:)  র অনুসরে করার �িত 

উৎসাহ �দান কের। 

১৫/ আ�াহ তা‘আলার পক েথেক বরকত অবতীের হওয়ার উপায় 

লােভর আশায় মসিজেদ মুসিলমেদর সমেবত হওয়া।  

১৬/ মুসিলেমর কমর তৎপরতা বৃি� পায়, আর তা  ই ভােব েয 

যখন েস   বাদত বে�াীেত �ােবয বযি্েদর উৎসাহ উদযম 

েদখেত পায়, আর  েত রেয়েছ িবরাি উপকার। 

১৭/ েনকী িি ন হয়  বং সাওয়াব বৃি� পায়। 
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১৮/ কথা ও কােজর িারা আ�াহ তা‘আলার পেথ আহবান করা, 

 ছাড়াও অনযানয �চুর উপকািরতা রেয়েছ। (হািশয়াতুর রওদুল 

মুরিব’, আল হকাম, মাজমু’ ফাতাওয়া, শারহল মুমিত’, সালাতুল 

জামা‘আহ) 

১৯/ িনিদর� সমেয় মুসিলমেদর সমেবত হওয়া তােদরেক সমেয়র 

�িত য�বান হওয়ার িশকা দান কের। 

 

চতুথর পিরেেদ: 

          জামা‘আেত নামােযর ফযীলত: 

 জামা‘আেত নামােযর অেনক ফযীলত রেয়েছ, িনেন তার েথেক 

িকছু উে�খ করা হল: 

১-জামা‘আেত নামায সাতাশ বার  কাকী নামােযর সমান, সুতরাং 

জামা‘আেতর সােথ নামায আদায়কারীর  কাকী নামায 

আদায়কারীর তুলনায় ২৭  ন েবিশ সাওয়াব লাভ কের। (নাইলুল 
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আওতার-২/৩৪৭, ছুবুলুোলাম-৩/৬৭) েকননা আ�ু�াহ ইবেন 

ওমর (রা:) েথেক বিেরত হাদীেস রেয়েছ, রাসূল  বেলন: 

(জামা‘আেত নামায  কাকী নামায অেপকা ২৭  ন েবশী 

মযরাদাপূের)। মুসিলেমর শ� হল: (জামা‘আেত নামায  কাকী 

নামায অেপকা মযরাদার িদক েথেক ২৭ ন উিম)। মুসিলেমর 

অপর শে� রেয়েছ: (বযি্র জামা‘আেত নামায তার  কাকী 

নামায অেপকা ২৭  ন েবিশ)। (বুখারী ও মুসিলম) আবু সায়ীদ 

খুদরী (রা:) হেত বিেরত িতিন নবী   েক বলেত শেনেছন: 

(জামা‘আেত নামােযর সাওয়াব  কাকী নামায েথেক মযরাদার িদক 

েথেক ২৫  ন বৃি� করা হয়)। (বুখারী)  

আবু হরায়রাহ (রা:) হেত বিেরত নবী  হেত বেরনা কেরন: 

(সবার সােথ নামায অথরাৎ জামা‘আেতর সােথ নামায েকান 

বযি্র  কাকী নামােযর তুলনায় ২৫  ন বািড়েয় েদওয়া হয়)।  

িতিন আরও বেলন: (রােতর ও িদেনর েফের�াাে ফজর নামােয 

 কিষত হন)। আবু হরায়রাহ (রা:) বেলন: (েতামরা ইো করেল 

পড়)  ََ َّ  �ۡ�َفۡجرِ�  َوقُۡرَءا ِِ  ََ ََ  �ۡ�َفۡجرِ  قُۡرَءا ]  ٧٨: جالسجء[ ﴾ ٧ َمۡشُهوٗدا َ�  
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অথর: ‘‘ফজেরর েতলাওয়াত  বং িন�য় ফজেরর েতলাওয়ােত  

পিরলিকত হয়’’ অথরাৎ েফেরশতাাে উপিবত থােকন।   

অনয  ক বেরনায় রেয়েছ: (২৫ অংশ বৃি� করা হয়)। (বুখারী ও 

মুসিলম)। (অংশ  বং মযরাদার অথর  কই: (শারহনেববী আ’লা 

ছহীহ মুসিলম ৫/১৫৮)                                         

উ্ উভয় ধরেনর (২৫  ন  বং ২৭  ন মযরাদা িবিশ�) হাদীস 

সমূেহর মােঝ  ভােব সাম�সয বা িমল করা হেয়েছ েয, ২৫ 

 েনর হাদীেস েয মযরাদা উে�খ করা হেয়েছ তা হল বযি্র 

 কাকী নামায ও জামা‘আেত নামােযর মােঝ বযবধান ২৫  ন 

েবিশ, আর ২৭  েনর হাদীেস েয মযরাদা উে�খ করা হেয়েছ তা 

হল বযি্র  কাকী নামায ও তার জামা‘আেত নামায  বং 

উভেয়র মােঝর ফযীলত, অত ব উভেয়র সমি� হয় ২৭। 

(ফাতাওয়া শাইখুল ইসলাম ইবেন তাইিময়া-২৩/২২২)   ইমাম 

নববী (রাহ:) বেলন: উ্ হাদীস সমূেহর মােঝ িতন ভােব 

সাম�সয বা িমল করা যায়ঃ 
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 �থমিি হল: উি�িখত বেরনা সমূেহর মােঝ েকান ৈবপিরতয নাই, 

েকননা অে�র উে�খ িারা েবশীেক অ ীকার করা হয়না (অ� 

েবশীর অযভুর্)  বং উসূলিবদেদর িনকি সংখযার অথর েনয়া 

অকাযরকর/অথরহীন। 

িিতীয়ত: হয়তবা �থেম কম সংখযার সংবাদ (নবী েক) েদয়া 

হেয়িছল, অতঃপর আ�াহ তা‘আলা তাঁেক অিতির্ ফযীলেতর 

কথা জানােল িতিন তার সংবাদ েদন। 

তৃতীয়ত: নামায ও নামাযীেদর অববা অনুসাের িভ� িভ� হেয় 

থােক অথরাৎ নামােযর পূেরতা সিঠক ভােব য� েনয়া তােত 

িবন�তা বজায় রাখা, তা বড় জামা‘আেত আদায় করা  বং 

বােনর মহ� ও মযরাদা �ভৃিত অনুসাের কােরা জেনয ২৫  ন 

 বং কােরা জেনয ২৭  ন হেয় থােক।  বং   েলা হল 

িনভররেযাায উির। (শারহ�ববী আ’লা ছহীহ মুসিলম ৫/১৫৬-

১৫৭)। 
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আিম আমােদর স�ািনত শােয়খ ইমাম আ�ুল আযীয িবন 

আ�ু�াহ িবন বায (রাহ:) েক বলেত শেনিছ: (আর  ই তারতময 

আ�াহ তা‘আলাই ভাল জােনন অিতির্ ফযীলেতর বেরনা, কম 

ফযীলেতর বেরনার পূেবর অবতীের হয়িন, সুতরাং �থেম ২৫  র 

সংবাদ িদেয়েছন অতঃপর ২৭  র সংবাদ িদেয়েছন)।  

যারা বেলন েয, জামা‘আেত নামায ওয়ািজব নয় তারা  ই সকল 

হাদীস িারা দলীল েপশ কেরন েয, আফযাল (েবশী উিম) শ�িি 

মূল ফযীলেত উভেয়র অংশীদাির� �মাে কের ( েত �মািেত 

হয় জামা‘আত ওয়ািজব নয়) আিম আমােদর ইমাম আ�ুল আযীয 

িবন আ�ু�াহ িবন বায (রাহ:) েক বলেত শেনিছ: ( ই হাদীস 

 েলা জামা‘আেতর ফযীলত �মাে কের, িক�  ই ফযীলত 

ওয়ািজব না হওয়া সাবয� কেরনা, অত ব জামা‘আেত নামায 

ওয়ািজব  বং উিম। আর ে�ন�  বং ওয়ািজব  র মােঝ েকান 

ৈবপিরতয নাই।  বং েয বযি্ জামা‘আেতর সােথ নামায পেড়িন 

অ�াধীকার েযাায মত অনুযায়ী তার নামায সহীহ তেব েস 

 নাহাার)। 
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আর  কাকী নামায আদায়কারী েয জামা‘আেতর সাওয়াব েথেক 

বি�ত তার ওজর �হে েযাায নয়, সকল িবষেয় আ�াহ 

তা‘আলাই অিধক জাত। তেব যিদ তার অভযাস  মন হয় েয, েস 

জামা‘আেত নামায পেড় িক� ওজেরর কারেে জামা‘আেত নামায 

পড়েত পােরিন: েযমন অসুব বযি্ অথবা সফর রত বা আিকা 

পড়া বযি্  বং জামা‘আেত উপিবত হওয়া তার পেক স�ব না 

হয়, আর আ�াহ তা‘আলাই জােনন েয, বযি্র িনয়যাত আেছ যিদ 

েস সকম হত জামা‘আেত নামায পিরতযাা করত না,  ই বযি্র 

সাওয়াব পিরপূের হেব; েকননা েয বযি্ েকান কােজর বযাপাের দৃঢ় 

�িতজাব� িছল  বং যতিুকু তার পেক স�ব হেয়েছ ততিুকুই 

পালন কেরেছ, েস পিরপূের কমরস�াদনকারীর বােনই 

অববানকারী। (ফাতাওয়া শাইখুল ইসলাম ইবেন তাইিময়া-

২৩/২৩৬); েকননা আবু বুরদাহ (রা:) েথেক হাদীেস রেয়েছ যা 

আবু মূসা (রা:) হেত বিেরত িতিন বেলন: রাসূল  বেলেছন: 

(যখন েকান বা�াহ অসুব হয় অথবা সফের থােক ঐ পিরমাে 

সাওয়াব তার জনয েলখা হয়, মুিকম অববায় সুব েথেক েস েয 

পিরমাে আমল করত)। (বুখারী)  
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২-আ�াহ তা‘আলা জামা‘আেতর সােথ নামায আদােয়র িবিনমেয় 

শয়তান েথেক রকা কেরন; েকননা মুয়াজ ইবেন জাবাল (রা:) 

েথেক বিেরত হাদীেস, রাসূল  বেলন: (িন�য় শয়তান মানুেষর 

জনয বাঘ  রপ, েযমন ছাােলর জনয বাঘ রেয়েছ, েস দলছুি 

ছাালেক  বং  কাকী ছাালেক েখেয় েফেল, সাবধান! পরার 

িবভ্ হওয়া েথেক, েতামরা জামা‘আতেক (আহলুেু�াহ ওয়াল 

জামা‘আত) আকেড় ধর  বং জনসাধারেনর সােথ থাক)। 

(আহমদ-৫/২৪৩)  বং আবু দারদা (রা:) েথেক বিেরত িতিন 

বেলন: আিম রাসূল  েক বলেত শেনিছ িতিন বেলন: (েকান 

�ােম অথবা মরভূ◌ুিমেত যিদ িতন বযি্ থােক িক� তােদর 

মােঝ নামায �িতিনত না থােক তাহেল শয়তান তােদর উপর 

িবজয় লাভ কের, সুতরাং েতামরা জামা‘আত আকেড় ধর, েকননা 

বাঘ েকবল দূের অববান কারী ছাালই েখেয় থােক)। (আবুদাউদ, 

নাসায়ী, আহমাদ) 

৩- জামা‘আেতর সােথ নামােযর ফযীলত বৃি� পায় মুস�ীেদর 

সংখযা বৃি� অনুযায়ী; েকননা উবাই িবন কা’ব (রা:) েথেক বিেরত 
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হাদীেস রেয়েছ: (..আর িন�য় েকান বযি্র অপর বযি্র সােথ 

নামায তার  কাকী নামায অেপকা অিধকতর পিবষ  বং েকান 

বযি্র অপর দুই বযি্র সােথ নামায তার অপর  ক বযি্র 

সােথ নামায অেপকা অিধকতর পিবষ, আর যতই সংখযা বৃি� 

েপেত থােক তা আ�াহ তা‘আলার কােছ অিধক ি�য়)। (সুনােন 

আবুদাউদ, নাসায়ী, আহমদ) আর   হাদীসিি অিধক সংখযক 

মানুেষর সােথ নামায আদােয়র �িত উৎসাহ েদয়, যিদ অকলযাে 

েথেক িনরাপদ থাকা যায়  বং েকান ধরেনর কলযাে ছুেি যাওয়ার 

আশংকা না থােক ।  

৪- জাহা�াম েথেক মুি্ ও েমানািফিক েথেক মুি্ ঐ বযি্র 

জনয েয ৪০িদন তাকবীের তাহরীমা সহ জামা‘আেতর সােথ 

নামায আদায় করেত পাের; েকননা আনাস (রা:) েথেক বিেরত 

হাদীেস রেয়েছ িতিন বেলন: রাসূল  বেলেছন: 

» َّ ن  ص� ر�ينِ م� جء� ُ ن�م�
�
َ� ل ِت ُُ  

�
وَ

ُ
ة� جُ �َ ِِ

ُُِا جّلك  ُة زُد  �يع� ِمي ِف ج� ��ِعو� ز�و   ُ
�
ِ ح : ِأّ

يقِ  ةم ِمن� جِّف� جء� ��م� ، و� ُِ ِّي  ج
ةم ِمن� جء�   »ن�م�
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অথর: (েয বযি্ আ�াহর জনয ৪০ িদন জামা‘আেতর সােথ নামায 

আদায় করল যােত েস তাকবীের উলা বা �থম তাকবীর েপেয়েছ 

তার জনয দুিি মুি্ েলখা হয়: জাহা�াম েথেক মুি্  বং েনফাক 

েথেক মুি্)। (িতরিমিয) 

  েত নামােয  খলাছ বা  কিননতার ফযীলত রেয়েছ; েকননা 

নবী  বেলেছন: ( ِ َّ ِأّ ن  ص�  অথরাৎ: (েয বযি্ আ�াহর জনয (م�

নামায পড়ল) অথরাৎ  কিননভােব আ�াহর জনয, (، ُِ ِّي  ج
ةم ِمن� جء�  (ن�م�

অথরাৎ: জাহা�াম েথেক মুি্ ও িন�ৃিত পাওয়া  বং তার জনয 

েলখা হয়( يقِ   ةم ِمن� جِّف� جء� ��م� و� ) অথরাৎ: দুিনয়ােত মুনািফেকর কাজ 

করা হেত িনরাপদ থােক  বং  কিনন েলাকেদর কাজ করার 

তাওফীক েদওয়া হয় অথরাৎ তােক েনন কাজ করার তাওফীক 

দান করা হয়, আর আেখরােত মুনািফকেক েয শাি� েদওয়া হেব 

তা হেত তােক িনরাপিা েদওয়া হয়, তার জনয  ই সাকী েদওয়া 

হয় েয, েস মুনািফক নয়, অথরাৎ মুনািফকরা যখন নামায পেড় 

তখন তারা অলসেদর মত নামায পেড়, আর  ই বযি্র অববা 

তােদর িবপরীত। (তুহফাতুল আহওয়াজী ২/৪৫)। 
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৫-েয বযি্ জামা‘আেতর সােথ ফজেরর নামায আদায় করল েস 

স�া পযরয আ�াহ তা‘আলার দািয়ে� ও িনরাপিায় থােক; েকননা 

জুনদুব ইবেন আ�ু�াহ (রা:) েথেক বিেরত হাদীেস রেয়েছ িতিন 

বেলন: রাসূল  বেলেছন: (েয বযি্ ফজেরর নামায পড়ল েস 

আ�াহ তা‘আলার দািয়ে�, সুতরাং েতামরা আ�াহ তা‘আলার 

কােছ তাঁর িয�ার েকান অংশ কামনা করনা; েকননা েয বযি্ 

তাঁর কােছ তাঁর িয�ার িকছু অংশ কামনা কের তাঁেক িকছু অংশ 

েদওয়া হয়, অতঃপর জাহা�ােমর আ েন  মাথা নীচু কের তােক 

িনেকপ করা হয়)। (মুসিলম-৬৫৮) 

 েত িনি�ত (�মািেত) হয় েয, েয বযি্ ফজেরর নামায পেড় 

েস আ�াহ তা‘আলার িনরাপিায় থােক  বং তার সাি�েধয থােক, 

েযেহতু েস আ�াহ তা‘আলার আ�য় েচেয়েছ, আর তাই আ�াহ 

তা‘আলা তােক আ�য় িদেয়েছন, সুতরাং কারও উিচৎ নয় 

িনেজেক দু:খ বা কে�র স�ুখীন করা, আর েয বযি্  রপ 

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 বান পােবনা  বং েকান আ�য় বলও পােবনা।  েত 

রেয়েছ কেঠার ভীিত �দশরন ঐ বযি্র জনয েয বযি্ নামাযীেদর 

বাধা দান কের  বং সুসংবাদ ঐ বযি্র জনয েয ফজেরর নামােয 

উপিবত হয়। িকছু িকছু হাদীস  মন  েসেছ যােত ফজেরর 

নামায জামা‘আেতর সােথ পড়ার কথা িবেশষ ভােব উে�খ 

হেয়েছ। (আিারাীব ওয়ািারহীব) 

৬-েয বযি্ জামা‘আেতর সােথ ফজেরর নামায আদায় করল, 

অতঃপর  সূেযরাদয় পযরয  বেস আ�াহর িজিকর (শরীয়ত স�ত 

প�ায়) করল তার জনয রেয়েছ হন  বং ওমরার সাওয়াব; 

েকননা আনাস (রা:) হেত বিেরত িতিন বেলন: রাসূল  বেলেছন: 

(েয বযি্ ফজেরর নামায জামা‘আেতর সােথ আদায় করল, 

অতঃপর সূেযরাদয় পযরয আ�াহর িজিকর করল  বং দুই 

রাকাআত নামায আদায় করল তার জনয রেয়েছ হন ও ওমরার 

সাওয়াব: পিরপুের, পিরপুের, পিরপুের)। (িতরিমিয-৫৮৬) 

৭- শা  বং ফজেরর নামায জামা‘আেতর সােথ আদােয়র জনয 

রেয়েছ মহা �িতদান; েকননা উসমান িবন আফফান (রা:) হেত 
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বিেরত হাদীেস রেয়েছ, িতিন বেলন: আিম রাসূল  েক বলেত 

শেনিছ: (েয বযি্ জামা‘আেতর সােথ  শার নামায আদায় করল 

েস েযন অেধরক রাত জাারন করল, আর েয বযি্ ফজেরর 

নামায জামা‘আেতর সােথ আদায় করল েস েযন োািা রাত 

নামায পড়ল)। (মুসিলম-৬৫৬) 

কারও কারও মেত: হাদীেসর অথর হল, েয বযি্ ফজেরর নামায 

জামা‘আেতর সােথ আদায় করল  বং  শার নামাযও 

জামা‘আেতর সােথ আদায় করল েস েযন পুেরা রাত নামায 

পড়ল। আবু দাউেদর শ� উ্ অেথরর সমথরন কের: (েয বযি্ 

জামা‘আেতর সােথ  শার নামায আদায় করল, েস েযন অেধরক 

রাত জাারে করল  বং েয বযি্  শা ও ফজেরর নামায 

জামা‘আেতর সােথ আদায় করল, েস েযন োািা রাত জাারে 

করল)। (আবুদাউদ, িতরিমিয)। আর মুনিযির  ই ব্বয 

 খিতয়ার কেরেছন অথরাৎ  শা ও ফজেরর নামায জামা‘আেতর 

সােথ আদায় করার মেধযই রেয়েছ পুরা রাত জাারেের সাওয়াব। 

(তুহফাতুল আহওয়াজী-১/১৩, আিারাীব ওয়ািারহীব-১/৩৪৩ ) 
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   কােরা কােরা মেত: েয বযি্ জামা‘আেতর সােথ  শার নামায 

আদায় করল েস েযন অেধরক রাত জাারে করল  বং েয বযি্ 

ফজেরর নামায জামা‘আেতর সােথ আদায় করল তার জনয 

রেয়েছ োািা রাত জাারে করার/ বাদত করার ফযীলত, আর 

 িা আ�াহ তা‘আলার অনু�হ। ইমাম ইবেন খুযাইমাহ (রাহ:) 

উপেরা্ ব্েবযর সমথরন কেরেছন, অতঃপর বেলেছন: ( শা ও 

ফজেরর নামায জামা‘আেতর সােথ আদায় করার ফযীলত, উহার 

িববরে হল, ফজেরর নামায জামা‘আেতর সােথ পড়া  শার 

নামায জামা‘আেতর সােথ পড়া অেপকা উিম, ফজেরর নামায 

জামা‘আেতর সােথ পড়ার ফযীলত  শার নামায জামা‘আেতর 

সােথ পড়ার ফযীলত অেপকা িি ে েবশী), অতঃপর িতিন 

মুসিলম  র হাদীেসর নযায় শে� হাদীস উে�খ কেরেছন, (সহীহ 

ইবেন খুযাইমাহ-২/৩৬৫) আ�াহ তা‘আলার অনুক�া 

�শ�/িবশাল। নবী  ফজেরর নামায ও  শার নামােযর 

বযাপাের বেলেছন: (...যিদ তারা জানত েয উভয় নামােয িক 

রেয়েছ তেব অবশযই তারা হামা িড় িদেয় হেলও হািজর হত)। 

(বুখারী-৬৪৪, মুসিলম-৬৫১) 
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৮- রাত ও িদেনর েফের�ােদর ফজর ও আছেরর নামােয 

অংশ�হে করা; েকননা আবু হরায়রাহ (রা:) েথেক বিেরত হাদীেস 

রেয়েছ, রাসূল  বেলেছন: (েতামােদর মােঝ রােতর  বং িদেনর 

েফের�াাে  কদেলর পর অপর দল আামন কেরে  বং 

ফজেরর ও আছেরর নামােয সমেবত হন, অতঃপর রােত যারা 

েতামােদর মােঝ িছল তাঁরা উেধরােলােক চেল যায়, তারপর তাঁেদর 

রব তাঁেদরেক িজজাসা কেরন অথচ িতিন তােদর বযাপাের অিধক 

জাত, আমার বা�ােদর িক অববায় েরেখ  েসছ? তাঁরা বেলন: 

তােদরেক   অববায় েরেখ  েসিছ েয, তারা নামায পড়েতেছ 

 বং তােদর কােছ আমরা যখন  েসিছ তখনও তারা নামায 

পড়েতিছল)। (বুখারী ও মুসিলম) ইমাম নববী (রহ:) বেলন: 

ون زتعيقِ   র অথর হল:  কদেলর পর আেরক দল আামন কেরন 

 বং েসখান েথেকই ৈসিনকেদর আামন করা  েসেছ, আর উহা 

হল  কদল তােদর কওেমর সুরিকত সীমােয চেল যােব অপর 

দল চেল আসেব। আর ফজর ও আছেরর নামােয তাঁেদর সমেবত 

হওয়া হল, আ�াহ তা‘আলার পক েথেক তাঁর বা�ােদর �িত 

সহানুভূিতর বিহ:�কাশ, তাঁর পক হেত তােদর জনয স�ান �দান 
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েয, িতিন েফের�ােদরেক বা�ােদর িনকি সমেবত হওয়া  বং 

তােদর েথেক পৃথক হওয়া তােদর আ�াহর  বাদাত  বং তাঁর 

আনুােতযর সময়ই িনধরারন কেরেছন। যােত কের তােদর জনয 

 াকযদাতা হেত পােরন, েয সকল উিম কােজ তােদরেক যা 

করেত েদেখেছন েস বযাপাের)। (শারহ�ববী আলা সহীহ মুসিলম- 

৫/১৩৮)। তেব অিধক া� কথা  বং যা অিধকাংেশর ব্বয তা 

 ই েয,   সকল েফের�াাে হেেন িকতাব সংরকেকারী। 

কােরা কােরা মেত:  মনও হেত পাের েয, তাঁরা সংরকেকারীাে 

বযতীত মানুেষর মােঝ অববান কারী েফের�ােদর মধয েথেক 

 কদল। আ�াহ তা‘আলাই অিধক জাত। (শারহ�ববী আ’লা 

সহীহ মুসিলম- ৫/১৩৮) 

 জােবর িবন আ�ু�াহ (রা:) েথেক বিেরত িতিন বেলন: 

আমরা রাসূল   র িনকি বসা িছলাম, অতঃপর িতিন পূেরীমার 

রােত চাঁেদর িদেক তাঁকােলন  বং বলেলন: (িন�য় েতামরা 

েতামােদর রবেক অিচেরই েদখেত পােব েযমনভােব  ই চাঁদিা 

েদখেতছ, তাঁেক েদখেত েতামােদর েকান রকেমর ক�ে�শ বা 
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ভীড়াভীিড় করেত হেবনা, আর যিদ েতামােদর পেক স�ব হয় 

সূেযরাদেয়র পুেবর ও সূযরাে�র পুেবর নামায আদায় করা তাহেল তাই 

কর) অথরাৎ ফজর ও আছর নামায, অতঃপর জািরর (র:) 

েতলাওয়াত করেলন: 

ٰ  فَٱۡصِ�ۡ ﴿ ا َ�َ ََ  ََ ُقوَُو  �ۡ�ُغُروِب  َوَ�ۡبَل  �َّشۡمِس  ُطلُوعِ  َ�ۡبَل  َرّ�َِك  ِ�َۡمدِ  َوَسّبِحۡ  َُ
 ] ٣٩: ق[ ﴾ ٣

 অথর:‘‘ বং সূেযরাদয় ও সূযরাে�র পূেবর আপনার পালন কতরার 

 �শংস পিবষতা েঘাষো করন’’। ( াফ:৩৯) (বুখারী ও 

মুসিলম)। মহা ফযীলত �মািেত হয় ঐ বযি্র জনয েয বযি্ 

জামা‘আেতর সােথ ফজর ও আছেরর নামােয য� েনয়/িনয়িমত 

আদায় কের, আবু বকর িবন আ�ারাহ িবন রআইবাহ তার িপতা 

েথেক বেরনা কেরন, িতিন বেলন: আিম রাসূল  েক বলেত 

শেনিছ, িতিন বেলন: (েয বযি্ই সূেযরাদেয়র পুেবর ও সূযরাে�র 

পুেবর নামায আদায় করেব েস কখনও জাহা�ােম �েবশ করেবনা) 

অথরাৎ ফজর ও আছেরর নামায। (মুসিলম) 
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 উ্ সাহাবী (রা:) হেত আরও বিেরত: রাসূল  বেলেছন: (েয 

বযি্ দুই শীতল সমেয়র নামায পড়ল েস জা�ােত �েবশ 

করেব)। (বুখারী ও মুসিলম) আর ঐ দুই নামায হল: ফজর ও 

আছেরর নামায। আর �চ� ভীিত �দশরে  েসেছ ঐ বযি্র জনয 

েয আছেরর নামায েছেড় েদয় অথবা কাযা কের, বুরায়দাহ (রা:) 

েথেক বিেরত িতিন তার সাথীেদরেক েকান  ক েমঘাে� িদেন 

বেলন: েতামরা তাড়াতািড় আছেরর নামােয হািজর হেব; েকননা 

নবী  বেলেছন: (েয বযি্ আছেরর নামায েছেড় েদয় তার 

আমল ন� হেয় যায়)। (বুখারী) 

আ�ু�াহ ইবেন উমর (রা:) েথেক বিেরত িতিন বেলন: রাসূল  

বেলেছন: (েয বযি্র আছেরর নামায ছুেি যায় তার েযন পিরবার 

পিরজন ও স�দ তুেল েনয়া হয়/তার েথেক অপসারন করা 

হয়)। (বুখারী) 

   ইমাম কুরতুবী (রা:) উে�খ কেরন: (  حهغ  وميلورم ) শ�িি 

েপশ িদেয় বিেরত হেয়েছ যার অথর হল: তার েথেক অপসারন করা 

হেয়েছ  বং ক�া করা হেয়েছ  বং  (حهغ  وميل) যবর িদেয়ও 
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বিেরত হেয়েছ যার অথর হল: িছিনেয় েনয়া হেয়েছ। হাদীেসর 

বযাখযায় েকউ েকউ বেলেছন: উপেরা্ শাি� তার জনয রেয়েছ েয 

আছেরর নামায িনধরািরত সমেয় পেড় না।  বং আরও বলা 

হেয়েছ: উহা তার জনয েয আছেরর নামায সূযর হলুদ রং ধারন 

করা পযরয েদরী কের। আরও বলা হেয়েছ: আছেরর নামায 

িনিদর� কের উে�খ করা হেয়েছ; েকননা উহােত েফের�াাে 

উপিবত থােকন, আর  ই ব্বয অনুযায়ী ফজেরর নামাযও 

 কই হকুেম পেড়। 

আরও বলা হেয়েছ: আছেরর নামায িনিদর� কের উে�খ করা 

হেয়েছ; েকননা উহা  মন নামায যা মানুেষর বয�তার সমেয় 

আেস, আর  ই ব্বযানুযায়ী ফজেরর নামায উপেরা্ হকুেমর 

জনয অিধকতর উপেযাাী; েকননা উহা ঘুেমর সমেয় আেস। আর 

রাসূল   র ব্বয: (েয বযি্ আছেরর নামায েছেড় েদয় তার 

আমল �ংস হেয় যায়) উহা শধু আছেরর জনয খাছ বা িনিদর� 

নয়, বরং উহা আছর বযতীত অনযানয নামােযর েকেষও  কই। 
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৯- আ�াহ তা‘আলা জামা‘আেত নামায আদােয়র িারা িবি�ত 

হন; েকননা আ�াহ সুবহানাহ ওয়া তা‘আলা জামা‘আেত নামায 

আদায় করােক ভালবােসন, আ�ু�াহ ইবেন উমর (রা:) েথেক 

বিেরত িতিন বেলন: আিম রাসূল  েক বলেত শেনিছ িতিন 

বেলন: (িন�য় আ�াহ তা‘আলা আ�যরািিত হন সমেবতভােব 

নামায আদায় করেল)। (আহমাদ)  

আর  ই  িবি�ত হওয়া আ�াহ তা‘আলার জনয েযমনিি 

েশাভাপায় েতমনিিই, তােত তাঁর সৃি�জােতর কােরা সােথ েকান 

রকেমর সাদৃশয নাই; েকননা আ�াহ সুবহানাহ ওয়াতা‘আলার 

িবি�ত হওয়া তাঁর সৃি�জােতর িবি�ত হওয়ার মত নয়: 

ۖ  َكِمۡثلِهِۦ �َۡيَس ﴿ ءٞ �ُ  �َّسِميعُ  َوُهوَ  َ�ۡ َِ  ] ١١: جلشوُى[ ﴾ ١ �ۡ�َ

অথর: ‘‘িকছুই তারঁ অনুরপ নয়, িতিন সব শেনন, সব েদেখন’’। 

(আশশরা-১১) 

১০- জামা‘আেতর সােথ নামােযর জনয অেপকমান বযি্ নামােযর 

মেধযই থােকন,  নামােযর পূেবর ও পের যতকে েস নামােযর বােন 
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থােক ততকেই উপেরা্ হকুেমর আওতায় থােক; েকননা আবু 

হরায়রাহ (রা:) েথেক বিেরত হাদীেস রাসূল  বেলেছন: (বা�াহ 

ততকে নামাযরত অববায় থােক যতকে পযরয েস নামােযর 

মুস�ায় নামােযর জনয অেপকমান থােক  বং েফের�াাে বেলন: 

েহ আ�াহ তােক কমা করন, েহ আ�াহ তার �িত দয়া করন,   

অববা ততকে পযরয চলেত থােক েয পযরয না েস চেল যায় বা 

িকছু ঘিায়)। আিম বললাম: েস িক ধরেনর কাজ ঘিায়? িতিন 

বলেলন: (বায়ু িনারত কের অথবা বাত কমর কের)। মুসিলম  র 

শে� রেয়েছ : (েফের�াাে েতামােদর কােরা উপর ততকে পযরয 

রহমেতর দু‘আ করেত থােকন েয পযরয েস ঐ ৈবঠেক থােক 

েযখােন েস নামায পেড়িছল  বং তাঁরা বলেত থােকন: েহ আ�াহ 

তার �িত রহমত বষরে করন: েহ আ�াহ তােক কমা কের িদন 

েহ আ�াহ তার তাওবাহ কবুল করন, েয পযরযনা েস ক�েদয় েয 

পযরযনা েস িকছু ঘিায় অথরাৎ বায়ু িনারত কের)। (বুখারী ও 

মুসিলম)  বং (কাউেক ক� না েদয়) অথরাৎ তার েথেক  মন 

িকছু সংঘিিত হওয়া যার িারা আদম সযােনরা িকংবা েফের�াাে 

ক�পায়। আ�াহ তা‘আলাই অিধক জাত।  
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১১-েফের�াাে নামােযর পুেবর ও পের দু‘আ করেত থােকন ঐ 

বযি্র জনয েয জামা‘আেতর সােথ  নামায আদায় কের  বং 

ততকে পযরয  ই অববা চলেত থােক েয পযরয েস নামােযর 

মুস�ায় থােক  বং নামােযর জনয অেপকা করেত থােক, েয 

পযরয না েস িকছু ঘিায়  অথবা েয পযরয না েস ক� েদয়; েকননা 

আবু হরায়রাহ (র:) েথেক হাদীস যােত রেয়েছ: (বা�াহ ততকে 

নামাযরত অববায় থােক যতকে পযরয েস নামােযর মুস�ায় 

নামােযর জনয অেপকমান থােক  বং েফের�াাে বেলন: েহ 

আ�াহ তােক কমা করন, েহ আ�াহ তার �িত দয়া করন,   

অববা ততকে পযরয চলেত থােক েয পযরয না েস চেল যায় 

অথবা খারাপ িকছু না ঘিায়..), মুসিলম শরীেফ রেয়েছ: 

(েফের�াাে েতামােদর কােরা উপর ততকে পযরয রহমেতর 

দু‘আ করেত থােকন েয পযরয েস ঐ ৈবঠেক থােক েযখােন েস 

নামায পেড়িছল  বং তারা বলেত থােকন: েহ আ�াহ তার �িত 

রহমত বষরে করন: েহ আ�াহ তােক কমা কেরিদন, েহ আ�াহ 

তার তাওবাহ কবুল করন, েয পযরয না েস ক�েদয় েয পযরযনা 

েস িকছু ঘিায় অথরাৎ বায়ু িনারত কের)। (বুখারী ও মুসিলম) আিম 
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আমােদর শােয়খ স�ািনত ইমাম আ�ুল আযীয িবন আ�ু�াহ 

িবন বায (রাহ:) েক বলেত শেনিছ, িতিন বেলন: (েফের�াাে 

নামােযর মুস�ায় তার জনয দু‘আ করেত থােকন, মসিজেদ 

নামােযর পূেবর ও পের েয পযরয েস নামােযর মুস�ায় থােক েয 

পযরয না েস ক�েদয় াীবেতর িারা অথবা পরিন�ার িারা, অথবা 

বািতল বা অনযায় কথার িারা  বং েয পযরয না েস িকছু ঘিায় 

অথরাৎ বায়ু িনারত কের) 

১২- �থম কাতােরর ফযীলত  বং জামা‘আেত নামাযরত 

কাতােরর ডান িদেকর ফযীলত, কাতাের িমিলত হেয় দাড়ােনার 

ফযীলত।   েকেষ অেনক ফযীলত সাবয� হেয়েছ তার েথেক 

িনেন িকছু উে�খ করা হল: 

�থম ফযীলত: �থম সািরর উপর লিারী  বং উহা েফের�ােদর 

সািরর অনুরপ; েকননা আবু হরায়রাহ (র:) েথেক বিেরত রাসূল  

বেলেছন: (যিদ মানুষ জানত েয আযােনর মেধয  বং �থম 

সািরেত িক রেয়েছ, অতঃপর উহা লিারী বযতীত পাওয়া না েযত 

তাহেল অবশযই তারা  লিারী করত..)। (বুখারী ও মুসিলম) 
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মুসিলেমর  ক বেরনায় রেয়েছ: (যিদ েতামরা জানেত অথবা তারা 

জানত �থম সািরেত িক রেয়েছ, তাহেল লিারী হত)। (মুসিলম) 

    হাদীেস রেয়েছ েয, �থম সাির েফের�ােদর সািরর অনুরপ; 

েকননা উবাই িবন কা’ব (রা:)  র হাদীেস রেয়েছ,  িতিন নবী  

েথেক বেরনা কেরন, (...িন�য় �থম সাির েফের�ােদর সািরর 

অনুরপ, যিদ েতামরা জানেত উহােত িক রেয়েছ তেব অবশযই 

েসিদেক ধাবীত হেত-আল-হাদীস)। (সুনােন আবু দাউদ) 

   শােয়খ আহমাদ আল বা�া নবী   র বােী: (েফের�ােদর 

সািরর অনুরপ...)  র বযাখযায় বেলন: (অথর: আ�াহ তা‘আলার 

ৈনকিযলাভ, তার রহমত অবতীের হওয়া। আর  র েথেক যা 

অবিহত হওয়া যায় তা হল িন�য় েফের�াাে আ�াহ তা‘আলার 

ইবাদােত সািরব� হন,   বযাপাের জােবর (রা:) হেত া� বেরনা 

 েসেছ, িতিন বেলন: রাসূল  আমােদর উে�েশয েবর হেয় 

আসেলন, অতঃপর বলেলন: (েতামরা িক  মনভােব সািরব� হেব 

না েযভােব েফের�াাে তাঁেদর রেবর িনকি সািরব� হন?) আমরা 

ব�াম েহ আ�াহর রাসূল, েফের�াাে িকভােব তাঁেদর রেবর 
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িনকি সািরব� হন? িতিন বলেলন: (তাঁরা �থম সাির পিরপূের 

কেরন  বং লাইেন চাপাচািপ কের দাঁড়াে)। (মুসিলম)  

িিতীয় ফযীলত: �থম সাির সেবরািম সাির; েকননা আবু হরায়রাহ 

(রা:) েথেক বিেরত িতিন বেলন: রাসূল  বেলেছন: (পুরষেদর 

উিম সাির হল �থম সাির  বং তােদর সবেচেয় ম� সাির হেে 

সবরেশষ সাির, আর নারীেদর সেবরাৎকৃ� সাির হেে সবরেশষ সাির 

 বং তােদর সবেচেয় ম� সাির হেে �থম সাির)। (মুসিলম) 

ইমাম নববী (রহ:) বেলন: (পুরষেদর সািরর বযাপাের েয কথা তা 

সাবরজনীন অথরাৎ সবসমেয়র জনয, সুতরাং সবরদাই পুরষেদর 

উিম সাির হল �থম সাির  বং তােদর সবেচেয় ম� সাির হেে 

সবরেশষ সাির, পকাযের হাদীেস নারীেদর সাির িারা উে�শয হল 

ঐ সকল নারীেদর সাির যারা পুরষেদর সােথ  কেষ নামায 

পেড়, িক� নারীরা পুরষেদর েথেক আলাদা হেয় নামায পড়েল 

তােদর হকুম পুরষেদর মতই, তােদর সেবরািম সাির হল �থম 

সাির  বং তােদর সবেচেয় ম� সাির হেে সবরেশষ সাির, আর 

পুরষ ও নারীর সবেচেয় ম� সাির িারা উে�শয হল সবেচেয় 
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কম সাওয়াব ও সবেচেয় কম ফযীলত পূের  বং শরীয়েতর 

আেদেশর সবেচেয় দূরবতরী  বং উিেমর বযাপাের তার িবপরীত। 

আর নারীেদর যারা পুরষেদর সােথ নামায পেড় তােদর সবরেশষ 

সািরর ফযীলত �কৃতপেক পুরষেদর সংিম�ে হেত তােদর দূের 

অববােনর কারেে  বং তােদর েদখা  বং  তােদর চলােফরা 

েদেখ ও তােদর কথা শেন তােদর সােথ অযেরর স�কর ইতযািদ 

েথেক দূের অববােনর কারেে আর তােদর �থম সািরর িতর�ার 

উপেরা্ অববার িবপরীত হওয়ার জনয, আ�াহ তা‘আলাই 

সবরািধক জাত)। (শারহ�ববী আ’লা সহীহ মুসিলম-৪/৪০৩) 

তৃতীয় ফযীলত: আ�াহ তা‘আলা  বং েফের�াাে �থম কাতার 

সমূেহর জনয সালাত পেড়ন, �থম লাইেনর জনয সবেচেয় েবশী 

সালাত পড়া হয়; েকননা আবু উমামাহ (রা:) েথেক হাদীস িতিন 

বেলন: রাসূল  বেলেছন: (িন�য় আ�াহ তা‘আলা  বং তার 

েফের�াাে �থম সািরর উপর সালাত পেড়ন) তাঁরা বে�ন: েহ 

আ�াহর রাসূল, িিতীয় সািরর উপর? িতিন বেলন: (িন�য় আ�াহ 

তা‘আলা  বং তাঁর েফের�াান �থম সািরর উপর দরদ পেড়ন) 
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তাঁরা বে�ন: েহ আ�াহর রাসূল, িিতীয় সািরর উপর? িতিন 

বেলন: ( বং িিতীয় সািরর উপরও)। (আহমাদ) 

    আর আ�াহ তা‘আলার সালাত হল: েফের�ােদর িনকি 

তােদর �শংসা করা আর েফের�ােদর ও নবী    বং সকল 

মানুেষর সালাত হল: দু‘আ করা ও কমা চাওয়া। 

   েনামান িবন বািশর (রা:) েথেক বিেরত িতিন বেলন: আিম 

রাসূল  েক বলেত শেনিছ িতিন বেলন: (িন�য় আ�াহ তা‘আলা 

 বং তার েফের�াাে �থম লাইেনর উপর সালাত পেড়ন অথবা 

�থম সাির সমূেহর উপর সালাত পাঠ কেরন)। (আহমাদ) 

 বারা িবন আেযব (রা:) েথেক বিেরত িতিন নবী  েথেক বেরনা 

কেরন: িতিন বলেতন: (িন�য় আ�াহ তা‘আলা  বং তার 

েফের�াাে �থম িদেকর সাির সমূেহর উপর সালাত পেড়ন)। 

(নাসায়ী, ইবেন মাজাহ)   

চতুথর ফযীলত: নবী  �থম সািরর উপর িতনবার সালাত পাঠ  

কেরেছন  বং িিতীয় সািরর উপর  কবার সালাত পাঠ 
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কেরেছন; েকননা ইরবায িবন ছািরয়াহ (রা:) েথেক বিেরত িতিন 

রাসূল  েথেক বেরনা কেরন: (িতিন �থম সািরর উপর িতনবার 

সালাত পাঠ  কেরেছন  বং িিতীয় সািরর উপর  কবার  সালাত 

পাঠ কেরেছন)। ইবেন মাজাহ  র শ� হল: (িতিন �থম সািরর 

জনয িতনবার ইে�াফার করেতন  বং িিতীয় সািরর জনয 

 কবার ইে�াফার করেতন)। (নাসায়ী, ইবেন মাজাহ) 

৫ম ফযীলত: আ�াহ তা‘আলা ও তার েফের�াােের সালাত, 

কাতােরর ডান িদেকর েলাকেদর উপর; েকননা আেয়শা (রা:) 

েথেক বিেরত িতিন বেলন: রাসূল  বেলেছন: (িন�য় আ�াহ 

তা‘আলা  বং তাঁর েফের�াাে কাতােরর ডান িদেকর েলাকেদর 

উপর সালাত পেড়ন)। (আবুদাউদ, ইবেনমাযাহ) বারা িবন আেযব 

(রা:) েথেক বিেরত িতিন বেলন: আমরা যখন রাসূল   র 

িপছেন নামায পড়তাম তখন আমরা তাঁর ডান িদেক থাকেত 

পছ� করতাম যােত িতিন আমােদর িদেক িফের বেসন, িতিন 

বেলন: অতঃপর আিম তােঁক বলেত শেনিছ: (েহ রব আমােক ঐ 

িদেনর শাি� েথেক রকা করন েযিদন আপিন আপনার 
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বা�াহেদরেক পূনরায় উঠােবন অথবা সমেবত করেবন)। 

(মুসিলম)  

 ৬ন ফযীলত: েয বযি্ কাতােরর সােথ িমেল দাঁড়ায় অথরাৎ 

কাতার পযরয েপৗেছ আ�াহ তা‘আলা তার সােথ থােকন  বং 

তার উপর আ�াহ তা‘আলা  বং তাঁর েফের�াাে সালাত পেড়ন; 

েকননা আেয়শা (রা:) েথেক বিেরত িতিন বেলন: রাসূল  

বেলেছন: (িন�য় আ�াহ তা‘আলা  বং তাঁর েফেরশাে কাতােরর 

সােথ যারা িমিলত হন তােদর উপর সালাত পেড়ন  বং েয বযি্ 

খালী বান পূরে কেরে আ�াহ তা‘আলা উহার িবিনময় তার 

মযরাদা বািড়েয় েদন)। (ইবেন মাজাহ, আহমাদ, ইবেন খুযাইমাহ) 

   আ�ু�াহ ইবেন উমর (রা:) েথেক বিেরত রাসূল  বেলেছন: 

(েয বযি্ কাতােরর সােথ িমেল দাঁড়ায় আ�াহ তা‘আলা তার 

সােথ তােক িমলান  বং েয বযি্ কাতার েথেক িবিে� থােক 

আ�াহ তা‘আলা তােক িবিে� কেরন)। (নাসায়ী, আবুদাউদ, 

ইবেন মাজাহ) 
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     ১৩-আ�াহ তা‘আলার কমা করা ও ভালবাসা ঐ বযি্েক 

যার আমীন বলা েফের�ােদর আমীন বলার সােথ স�ত হেয় 

থােক; েকননা আবু হরায়রাহ (রা:) েথেক বিেরত, রাসূল  

বেলেছন: (ইমাম যখন আমীন বেলন তখন েতামরা আমীন বল; 

েকননা যার আমীন বলা েফের�ােদর আমীন বলার সােথ স�ত 

হেয় থােক তার িপছেনর  নাহ সমূহ কমা কের েদয়া হয়)। 

(বুখারী ও মুসিলম) আবু মূসা আলআশআ’রী (রা:) েথেক হাদীস 

যার  কাংেশ রেয়েছ, রাসূল  আমােদর উে�েশয খুতবাহ িদেলন 

 বং আমােদর জনয আমােদর সু�াত সমূহ বেরনা করেলন, 

আমােদর নামায িশকা িদেলন, অতঃপর বলেলন: (যখন েতামরা 

নামায পড় তখন েতামােদর লাইন েসাজা কর,  রপর েতামােদর 

েকহ ইমামিত করেব, েস যখন তাকবীর বলেব তখন েতামরাও 

তাকবীর বলেব  বং যখন  �� �م
 
ِ جل

ُضوِ  ع� َ  يلّو� ال جلّض ي ِه   و� غ� ا   বলেব 

তখন েতামরা বলেব: আমীন, আ�াহ তা‘আলা েতামােদরেক 

ভালবাসেবন-আলহাদীস)। (মুসিলম)  
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 আ�াহ আকবার কত িবড়ািইনা  ই পুরংার: িপছেনর  নাহ 

সমূহ কমা কের েদয়া, আ�াহ তা‘আলার ভালবাসা ঐ বযি্র 

জনয যার আমীন বলা েফের�ােদর আমীন বলার সােথ স�ত হেয় 

থােক!  

 

প�ম পিরেেদ: 

   জামা‘আেতর সােথ নামায আদােয়র উে�েশয েহেি যাওয়ার 

ফযীলত: 

জামা‘আেতর  সােথ নামায আদােয়র উে�েশয েহেি যাওয়া 

সবেচেয় বড় আনুােতযর অনযতম,   বযাপাের অেনক মহৎ 

ফযীলেতর �মাে রেয়েছ, তারমধয েথেক িনেন িকছু উে�খ করা 

হল: 

  ১- মসিজেদ জামা‘আেতর সােথ নামায আদােয়র জনয েয 

বযি্র �চ� ভালবাসা রেয়েছ েস বযি্ ে য়ামােতর িদন আ�াহ 

তা‘আলার ছায়াতেল থাকেবন; েকননা আবু হরায়রাহ (রা:) েথেক 
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বিেরত িতিন নবী  হেত বেরনা কেরন, িতিন বেলেছন: (সাত 

বযি্েক আ�াহ তা‘আলা তাঁর ছায়াতেল আ�য় িদেবন  মন 

িদেন েযিদন তাঁর ছায়া বযতীত আর েকান ছায়া থাকেব না: 

নযায়পরায়ে ইমাম, ঐ যুবক েয আ�াহ তা‘আলার ইবাদেত েবেড় 

উেঠেছ,  মন বযি্ যার অযর মসিজেদর সােথ েলো 

থােক/ঝুলয থােক,  মন দুই বযি্ যারা আ�াহ তা‘আলার জনয 

পরারেক ভালবােস  বং তাঁর জনয  কিষত হয়, আর তারঁ 

জনযই পৃথক হয়,  মন বযি্ যােক  মন  ক মিহলা আহবান 

কের েয উচুবংশীয় ও সু�রী, অতঃপর েস বেল: আিম আ�াহ 

তা‘আলােক ভয় কির,  মন বযি্ েয  মন োাপনীয় ভােব 

সদকাহ কের েয, তার ডান হাত যা দান কের বাম হাত তা 

জানেত পাের না,  মন বযি্ েয িনজরেন আ�াহ তা‘আলােক 

�রে কের অতঃপর তার েচাখ েবেয় পািন ািড়েয় পেড়)। 

মুসিলেমর শে� রেয়েছ: ( মন বযি্ যার অযর মসিজদ েথেক 

েবিরেয় যাওয়ার পর পুনরায় মসিজেদ িফের আসা পযরয 

মসিজেদর সােথ ঝুলয থােক/ েলো থােক অথরাৎ সবসময় 

মসিজেদর সােথই থােক) 
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  ইমাম নববী (রহ:) ( মন বযি্ যার অযর মসিজেদর সােথ 

েলো থােক/ঝুলয থােক)  র বযাখযায় বেলন: ( র অথর হল 

মসিজদেক তার �চ� ভালবাসা, মসিজেদ জামা‘আেতর সােথ 

নামায আদােয়র জনয সাবরকিেক স�কর রাখা,  র অথর  ই নয় 

েয,,েস সব সময় মসিজেদ বেস থাকেব)। (শারহ�ববী আলা 

সহীহ মুসিলম-৭/১২৬) আর হােফজ ইবেন হাজার (রহ:) বেলন:  

دمعغي ف جلسيج  (মসিজেদর সােথ স�ৃ্) বুখারী ও মুসিলেম 

 ভােব  েসেছ, বািহযক দৃি�েত বুঝা যায় েয, উহা তা’লী  

(স�কর) শ� হেত  েসেছ, িতিন েযন মসিজেদর সােথ স�ৃ্ 

বযি্েক ঝুলয েকান িকছুর সােথ তুলনা কেরেছন, েযমন 

েমামবািত েকননা ইি�ত করা হেয়েছ েয, দীঘর সময় তার অযর 

মসিজেদর সােথ স�ৃ্ থােক যিদও তার েদহ মসিজেদর বািহের 

থােক। জাওযািকর বেরনা  র �মাে কের: (েযন তার অযর 

মসিজেদ ঝুলয) (মু‘আ�াক শ�িি) আ’লা াহ েথেকও হওয়ার 

স�াবনা রেয়েছ: আর উহা হল �চ� ভালবাসা। আহমােদর বেরনা 

 র �মাে কের: (মসিজেদর সােথ স�ৃ্)। (ফাতহল বারী-

২/১৪৫)  
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  ২- জামা‘আেতর উে�েশয মসিজেদ েহেি যাওয়ার িারা তার 

মযরাদা বািড়েয় েদওয়া হয়  বং তার �িি িবচুযিত িমিিেয় েদওয়া 

হয়, অেনক পূেয েলখা হয়; েকননা আ�ু�াহ ইবেন মাসউদ (রা:) 

েথেক বিেরত িতিন বেলন: (েযেকান বযি্ই পিবষ হয়  বং 

উিমভােব পিবষ হয়,  রপর  ই মসিজদসমূেহর েযেকান 

মসিজেদর উে�েশয রওনা কের, আ�াহ তা‘আলা তার জনয 

�েতযক কদেম পূেয িলেখ রােখন, ঐ কদেমর িবিনময় তার মযরাদা 

বৃি� কেরন, উ্ পথ চলার িবিনমেয় তার েথেক  নাহ িমিিেয় 

েদন...)। (মুসিলম-৬৫৪) আবু হরায়রাহ (রা:) েথেক হাদীস, েয 

হাদীস িতিন নবী  হেত বেরনা কেরন  বং তােত রেয়েছ: 

(...উহা  জনয েয, েতামােদর েকহ যখন ওজু কের অতঃপর 

উিমভােব ওজু কের,  রপর মসিজেদর উে�েশয েবিরেয় যায় 

 বং শধু নামােযর জনযই েবর হয়, েস  মনেকান পা সামেন 

রােখনা যােত তার মযরাদা বৃি� করা হয় না  বং তার িারা তার 

�িি কমা কের েদয়া হয়...)। (বুখারী ও মুসিলম)  বং আবু 

হরায়রাহ (রা:) েথেক বিেরত হাদীস িতিন বেলন:  রাসূল  

বেলেছন: (েয বযি্ তার বাড়ীেত ওজু করল, অতঃপর আ�াহ 
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তা‘আলার ঘর সমূেহর েয েকান ঘের চেল যায়; আ�াহ 

তা‘আলার ফরজ সমূেহর মেধয  কিি ফরজ আদােয়র জনয, তার 

 কিি পদেকেপর মাধযেম তার �িি িমিিেয় েদওয়া হয়, আর 

অপরিি িারা তার মযরাদা বৃি� করা হয়)। (মুসিলম-৬৬৬) 

ইমাম কুরতুবী (রহ:) বেলন: (আ�াওয়াদী বেলন: যিদ তার  নাহ 

থােক তাহেল তা কমা কের েদওয়া হয়, অনযথায় উহার িারা তার 

মযরাদা বৃি� করা হয়। আমার ব্বয হল: ইহার দাবী হল েয,  ক 

পদেকপ িারা  কিি মযরাদা অিজরত হয়, হয় তার  নাহ মাফ করা 

হয়, না হয় তার মযরাদা বৃি� করা হয়। আর েকউ েকউ বেলন: বরং 

 ক কদেমর িারা িতনিি িবষয় অিজরত হয়; েকননা অনয হাদীেস 

রেয়েছ: (আ�াহ তা‘আলা তার �েতযক কদেমর জনয  কিি পূেয 

িলেখন, উহার িারা  কিি মযরাদা বৃি� কেরন  বং  কিি  নাহ 

কমা কের েদন) আ�াহ তা‘আলাই সবরািধক জাত।  

  আিম আমােদর শােয়খ স�ািনত ইমাম আ�ুল আযীয িবন 

আ�ু�াহ িবন বায (রাহ:) েক বলেত শেনিছ, িতিন বেলন: 

(�েতযক কদেম: উহার িারা  কিি মযরাদা বৃি� করা হয়, উহার 
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িারা  কিি  নাহ কমা করা হয়  বং তার জনয  কিি পূেয 

িলিপব� করা হয় আর  ই সবরেশষ অিতির্ হাছানাহ বা পূেয 

শ�িি মুসিলম শরীেফ ইবেন মাসউদ (র:) েথেক বিেরত, আর যিদ 

বেরনা সিঠক হয় যার  কিি িারা মযরাদা বৃি� করা হয়  বং 

অপরিি িারা  নাহ মাফ করা হয়, তেব  ই বেরনা িছল �থম 

বেরনা, অতঃপর আ�াহ তা‘আলা অিতির্ মযরাদা িারা অনু�হ 

কেরেছন  বং �েতযক কদেমর জনয িতনিি মযরাদা সাবয� 

কেরেছন: মযরাদা বৃি� কেরন,  নাহ মাফ কের েদন  বং পূেয 

িলেখ রােখন)। 

৩-তার জনয মসিজদ হেত বাড়ীেত েহেি যাওয়া িলখা হয়, 

েযমনিি িলখা হেয়েছ বাড়ী েথেক মসিজেদ েহেি যাওয়া, যিদ েস 

সাওয়ােবর আশা কের; েকননা উবাই িবন কা’ব (রা:) েথেক 

বিেরত িতিন বেলন:  ক বযি্ িছল, আমার জানামেত মসিজদ 

হেত সবেচেয় েবশী দুেরর বযি্ তার েথেক আর েকহ িছলনা, 

তার েকান নামােয আসেত ভূল হতনা, িতিন বেলন: তােক বলা 

হল অথবা আিম তােক বললাম: আপিন যিদ  কিি াাধা �য় 
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করেতন যােত অ�কােরর সমেয়  বং উিােপর সমেয় আেরাহে 

করেত পারেতন? িতিন বলেলন: আিম  েত আনি�ত নই েয 

আমার বাড়ী মসিজেদর িনকেি হেব, আিম চাই েয মসিজেদ েহেি 

যাওয়া   বং মসিজদ েথেক পিরবাের িফের আসা আমার জনয 

িলখা েহাক অথরাৎ েহেি চলার সাওয়াব আমার আমল নামায় িলখা 

েহাক, অতঃপর রাসূল  বেলন: (আ�াহ তা‘আলা েতামার জনয 

উহা সবই জমা কেরেছন)। অনয  ক শে� রেয়েছ: (িন�য় 

েতামার জনয তাই রেয়েছ েয সাওয়ােবর আশা তুিম কেরছ)। 

(মুসিলম)  

ইমাম নববী (রহ:) বেলন: (উপেরা্ হাদীেস সাওয়াব সাবয� হয় 

েফরার সমেয় হািার মেধযও, েযমনিি সাবয� হয় যাওয়ার পেথ 

হািার মেধয)। (শারহ�ববী আ’লা সহীহ মুসিলম-৫/১৭৪) 

   আবু মূসা (রা:) েথেক বিেরত িতিন বেলন: রাসূল  বেলেছন: 

(িন�য় মানুেষর মােঝ নামােয সবেচেয় েবশী সাওয়াব ঐ বযি্র 

জনয েয সবেচেয় দূর েথেক পােয় েহেি আেস, অতঃপর তার 

েথেক েয  কিু কােছ, আর েয বযি্ নামােযর জনয অেপকা 



 

78 
 

করেত থােক, অবেশেষ  ইমােমর িপছেন নামায পেড়, তার ঐ 

বযি্র েথেক অিধক েবশী সাওয়াব হয় েয বযি্ নামায পেড় 

অতঃপর ঘুমায়)। (বুখারী ও মুসিলম) 

   জােবর (রা:) েথেক বিেরত িতিন বেলন: মসিজেদর চতুিদরেক 

জায়াা খালী িছল, অতঃপর বানু সালামাহ মসিজেদর িনকেি 

বানাযিরত হওয়ার  ইো করল, আর   সংবাদ রাসূল   র 

কােছ েপৗছল,  রপর িতিন তােদরেক বলেলন: (আমার িনকি 

 ই সংবাদ েপৗেছেছ েয েতামরা মসিজেদর িনকেি বানাযিরত 

হেত চাও) তারা ব�: হযা, েহ আ�াহর রাসূল, আমরা ইো 

কেরিছ, তখন িতিন বেলন: (েহ বানী সালামাহ, েতামােদর বািড়র 

বতরমান  লাকােতই অববান কর, েতামােদর বািড়র বতরমান 

 লাকােতই অববান কর; েতামােদর পদিচ�  সমূহ িলখা হেব, 

েতামােদর বািড়র বতরমান  লাকােতই অববান কর; েতামােদর 

পদিচ�  সমূহ িলখা হেব)। (বুখারী ও মুসিলম) 

৪-জামা‘আেতর সােথ নামায আদােয়র উে�েশয পথচলার কারেে 

 নাহ সমূহ িমিিেয় েদওয়া হয়; েকননা আবু হরায়রাহ (রা:) 
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েথেক বিেরত রাসূল  বেলেছন: (আিম িক েতামােদরেক  মন 

পথ েদখােবা না যার িারা আ�াহ তা‘আলা  নাহ সমূহ িমিিেয় 

েদন  বং মযরাদা সমূহ বৃি� কের েদন?) তারা ব�: অবশযই েহ 

আ�াহর রাসূল, িতিন বেলন: (ক�কের হেলও যথাযথভােব ওজু 

করা, েবশী েবশী মসিজেদ পদচারো,  ক নামােযর পর অনয 

নামােযর জনয অেপকা করা, আর উহাই েতামােদর স�কর, আর 

উহাই েতামােদর স�কর অথরাৎ মসিজেদর সােথ াভীর স�কর)। 

(মুসিলম) 

 নাহ িমিিেয় েফলার িারা  নাহ মাফ করার িদেক ইি�ত করা 

হেয়েছ। 

 বং  ই স�াবনাও রেয়েছ েয  নাহ িমিিেয় েফলার িারা 

েফের�ােদর িকতাব েথেক মুেছ েফলার কথা বলা হেয়েছ। তখন 

 িা  নাহ মােফর দলীল িহসােব পিরািেত হেব, আর মযরাদা 

সমূহ বৃি� করা হল: জা�ােত সেবরা� মযরাদা দান, ইছবা ল ওজু 

হল: তার পিরপূেরতা, আইাকােরহ হল: �চ� শীেতর মেধয ওজু 

করা  বং শরীেরর বযথা বা ক� ইতযািদ, েবশী েবশী পদচারনা 
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হল: বাড়ী অেনক দুের  বং বারবার ামন। (শারহ�ববী আ’লা 

সহীহ মুসিলম-৩/১৪৩ ) 

৫- যথাযথভােব ওজু করার পর জামা‘আেত নামায পড়ার 

উে�েশয পােয় েহেি চলার িবিনময়  নাহ সমূহ মাফ করা হয়; 

েকননা উসমান িবন আফফান (রা:) েথেক বিেরত িতিন বেলন: 

আিম রাসূল  েক বলেত শেনিছ িতিন বেলন: (েয বযি্ 

নামােযর জনয ওজু কের অতঃপর পিরপূেরভােব ওজু কের ফরজ 

নামােযর উে�েশয রওনা েদয়  বং মানুেষর সােথ নামায আদায় 

কের, অথবা জামা‘আেতর সােথ নামায আদায় কের; অথবা 

মসিজেদ নামায আদায় কের আ�াহ তা‘আলা তার  নাহসমূহ 

কমা কের েদন)। (মুসিলম) 

৬- জা�ােত আ�াহ তা‘আলার পক েথেক আিতেথযর বযববা ঐ 

বযি্র জনয েয সকােল অথবা িবকােল মসিজেদ যায়। েকননা 

আবু হরায়রাহ (রা:) েথেক বিেরত িতিন নবী  েথেক বেরনা 

কেরন: (েয বযি্ সকােল অথবা িবকােল মসিজেদ ামন কের 
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আ�াহ তা‘আলা তার জনয জা�ােত আিতেথযর বযববা কেরন। 

(বুখারী ও মুসিলম)  

 আর ( دج غ ) শ�িি دوغ  েথেক  েসেছ, অথরাৎ সকােল 

সকােল  েসেছ  বং ُ  جح : অথর হল স�ায় িফের আসা, অতঃপর 

উভয় শ� েবর হওয়া ও িফের আসার েকেষ সাধারেভােব ও 

বযাপকােথর বযবহার করা হেয়েছ  বং دحع( ) হল ��ত করা, 

 হল েমহমােনর আামেনর সময় তার স�ােনর জনয যা (جل�ل)

�সিত করা হয়  বং উহা �েতযক সকাল স�ায়ই হেয় থােক, 

ইহা আ�াহ তা‘আলার অনু�হ  িতিন  ই মযরাদা তােকই িদেয় 

থােকন েয বযি্ সকাল-স�ার আমল কের থােক, তার জনয 

যাওয়ার িবিনমেয় জা�ােত �সিত করা হয় আপযায়ন  বং িফের 

আসার জনয �সিত করা হয় আপযায়ন ।  

৭- েয বযি্ জামা‘আেতর সােথ নামায আদােয়র জনয যায়, 

অতঃপর তার জামা‘আত ছুেি যায় অথচ েস তার হকদার িছল 

অথরাৎ জামা‘আেতর সােথ নামায পড়া িছল তার অভযাস, তার 
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জনয অনুরপ সাওয়াব রেয়েছ েয পিরমাে জামা‘আেত উপিবত 

বযি্র জনয রেয়েছ; েকননা আবু হরায়রাহ (রা:) েথেক বিেরত 

িতিন বেলন: নবী  বেলেছন: (েয বযি্ ওজু করল অতঃপর 

উিমভােব ওজু করল, অতঃপর চেল োল অথরাৎ মসিজেদ চেল 

োল িক� মানুষেদরেক   অববায় েপল েয, তারা ইিতপূেবর 

নামায পেড় িনেয়েছ, আ�াহ তা‘আলা তােক ঐ পিরমাে সাওয়াব 

িদেবন েয পিরমাে সাওয়াব রেয়েছ ঐ বযি্র জনয েয বযি্ 

নামায পেড়েছ  বং তােত উপিবত িছল অথরাৎ জামা‘আেত 

উপিবত িছল  বং  েত তােদর সাওয়ােবর েথেক েকান অংশ 

কমােনা হেবনা)। (আবু দাউদ) 

  ৮- েয বযি্ পিবষ হল  বং জামা‘আেত নামায আদােয়র জনয 

েবর হল, েস বযি্ বাড়ী েফরার আা পযরয নামােযর মেধযই 

থােক; েকননা আবু হরায়রাহ (রা:) েথেক বিেরত িতিন বেলন: 

রাসূল  বেলেছন: (েতামােদর েকহ যখন বাড়ীেত ওজু কের, 

অতঃপর মসিজেদ আেস, েস নামােযর মেধযই থােক েয পযরয না 

েস বাড়ী িফের আেস  বং েকান ধরেনর ঘািিত হেবনা: 
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 মিনভােব)  বং িতিন তার আ�ুল  েলা পরার িমিলেয় 

েদখােলন। (ইবেন খুযাইমাহ, আলহােকম)  

  ৯- েয বযি্ পিবষতা সহকাের জামা‘আেতর সােথ নামায 

আদােয়র উে�েশয েবর হল তার পূেয ঐ বযি্র নযায় েয বযি্ 

হেনর জনয মুহিরম অববায় েবর হেয়েছ; েকননা আবু উমামাহ 

(রা:) েথেক বিেরত হাদীেস রেয়েছ, রাসূল  বেলেছন: (েয বযি্ 

পিবষতা সহকাের ফরজ নামােযর উে�েশয বাড়ী েথেক েবর 

হেয়েছ তার পূেয ঐ বযি্র নযায় েয বযি্ হেনর জনয মুহিরম 

অববায় েবর হেয়েছ)। (আবু দাউদ)  

  ১০- জামা‘আেতর সােথ নামায আদােয়র উে�েশয েবর হওয়া 

বযি্ আ�াহ তা‘আলার েহফাজেত থােকন; েকননা আবু উমামাহ  

আলবােহলী (রা:) েথেক বিেরত িতিন রাসূল  েথেক বেরনা 

কেরন: িতিন বেলেছন: (িতন বযি্র �েতযেকই আ�াহ তা‘আলার 

েহফাজেত থােকন: েয বযি্ আ�াহর পেথ িজহােদর জনয েবর 

হেয়েছ, েস আ�াহ তা‘আলার েহফাজেত থােক েয পযরয না 

আ�াহ তা‘আলা তােক মৃতুযদান কেরন, অতঃপর তাঁেক জা�ােত 
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�েবশ করান অথবা তােক িফিরেয় েদন েস েয পূেয অজরন 

কেরেছ  বং েয ানীমত অজরন কেরেছ তা সেমত। আর ঐ বযি্ 

েয মসিজেদ চেল যায় েস আ�াহ তা‘আলার েহফাজেত থােকন 

েয পযরয না আ�াহ তা‘আলা তােক মৃতুযদান কেরন অতঃপর 

তােক জা�ােত �েবশ করান অথবা তােক িফিরেয় েদন েস েয 

পূেয অজরন কেরেছ  বং েয ানীমত অজরন কেরেছ তা সেমত 

 বং ঐ বযি্ েয তার বাড়ীেত িনরাপেদ �েবশ কেরেছ েসও 

আ�াহ তা‘আলার েহফাজেত থােকন)।  িা আ�াহ তা‘আলার 

করো েয, িতিন  ই িতন বযি্র �েতযকেকই  তাঁর েহফাজেতর 

অযভুর্ কেরেছন যােত কের িতিন পিরপূের �িতদান দান কেরন। 

আর ( منضي )  র অথর হল: যােক জািমন েদওয়া হয়, তেব রাসূল 

  র বােী ( মন বযি্ েয তার বাড়ীেত িনরাপেদ �েবশ 

করল) ইহার দুিি ি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 িনরাপিা কামনা 

কেরিছল: অথরাৎ িফতনার েথেক বাচার উে�েশয শধু বাড়ীেতই 

বেস থাকা,  র মাধযেম তার  কাকী জীবন যাপনেক পছ� কের 

েনয়া  বং মানুেষর দলাদিল েথেক নীরেব দূের থাকা।  বং  িা 

তখন হয় যখন িফতনা ছিড়েয় পেড়  বং মুসিলম বযি্ তার 

িীেনর বযাপাের শংিকত থােক, পকাযের িফতনা েথেক িনরাপিা 

পাওয়া োেল তখন ঐ  মানদার বযি্ েয মানুেষর সােথ িমেশ 

থােক  বং তােদর পক হেত ক� পায় ও ৈধযরযধারে কের, 

তােদরেক আ�াহর পেথ ডােক, েস ঐ  মানদার বযি্ অেপকা 

উিম েয মানুেষর সােথ িমেশ না, তােদর পক হেত ক� েপেল 

তােত ৈধযরয ধারে কের না। আ�াহ তা‘আলাই সবরািধক জাত। 

  ১১- জামা‘আেতর সােথ নামায আদােয়র উে�েশয পােয় েহেি 

চলা বযি্র বযাপাের আ�াহ তা‘আলার িনকিবতরী েফের�াােের 

কেথাপকথন; েকননা আ�ু�াহ ইবেন আববাস (রা:) েথেক বিেরত 

রেয়েছ িতিন নবী  েথেক বেরনা কেরন, যার  কাংেশ রেয়েছ 

(আ�াহ তা‘আলা সে� নবী  েক বেলন: (...েহ মুহা�দ আপিন 
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িক জােনন েকান বযাপাের িনকিবতরী েফের�াাে পরার 

কেথাপকথন কের? আিম বললাম: হযা,ঁ  নাহসমূহ েমাচেনর 

বযাপাের: নামােযর পের মসিজেদ সময় কািােনা, পােয় েহেি 

নামােযর জামা‘আেত যাওয়া, ক� কের যথাযথ ওজু স�� করা, 

েয বযি্  রপ করেব েস কলযােের সােথ জীবন যাপন করেব 

 বং কলযােের সােথ মৃতুযবরে করেব  বং েস  নােহর বযাপাের 

 মনভােব িন�াপ হেয় যােব েযিদন তার মা তােক ভুিম� 

কেরিছল েসিদন েযমন িন�াপ িছল...)। (িতরিমিয) 

  ১২- জামা‘আেতর সােথ নামায আদােয়র উে�েশয পােয় েহেি 

চলা দুিনয়া  বং আিখরােতর সুখ শািযর অনযতম কারে; েকননা 

নবী  হাদীেস বেলন: (েস কলযােের সােথ জীবন যাপন করেব 

 বং কলযােের সােথ মৃতুযবরে করেব)। আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

نۡ  ﴿ ِن َ�ٰلِٗحا َعِمَل  ََ وۡ  َذَكرٍ  َّ
َ
نَ�ٰ  أ

ُ
َِنٞ  َوُهوَ  أ ۖ  َحَيٰوةٗ  فَلَُنۡحيِيَّنُهۥ ُمۡؤ  َطّيَِبٗة

َۡجََِ�ّنُهمۡ  ََ ۡجَرُهم َو
َ
ۡحَسنِ  أ

َ
ا بِأ ََ  ْ ََ  َ�نُوا ۡعَملُو   ] ٩٧: جِحل[ ﴾ ٩ َُ
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অথর: ‘‘মু’িমন হেয় পুরষ ও নারীর মেধয েয েকউ সৎকমর করেব, 

তােক আিম িন�য়ই আন�ময় জীবন দান করেবা  বং তােদরেক 

তােদর কেমরর ে�ন পুরংার দান করেবা’’। (নাহল-৯৭)  

  ১৩- জামা‘আেতর সােথ নামায আদােয়র উে�েশয পােয় েহেি 

চলা  নাহ মােফর অনযতম কারে; েকননা পুেবরা্ হাদীেস নবী  

বেলেছন: (েস  নােহর বযাপাের  মনভােব িন�াপ হেয় যােব 

েযিদন তার মা তােক ভুিম� কেরিছল েসিদন েযমন িন�াপ 

িছল...)। 

১৪- মসিজদ িযয়ারাতকারীেক আ�াহ তা‘আলার পক হেত 

স�ািনত করা; েকননা সালমান (রা:) েথেক বিেরত িতিন নবী  

েথেক বেরনা কেরন: (েয বযি্ তার বাড়ীেত ওজু করল অতঃপর 

মসিজেদ আসল েস আ�াহ তা‘আলার সাকাৎকারী  বং 

সাকাৎকৃেতর উপর হ  হেে সাকাৎকারীেক স�ান করা)। 

(�াবরানী, ইবেন আিব শায়বাহ) 
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 আমর িবন মায়মুন (রহ:) েথেক বিেরত িতিন বেলন: আিম রাসূল 

  র সাহাবােদরেক েপেয়িছ   অববায় েয, তাঁরা বলেতন: 

(মসিজদ সমূহ আ�াহ তা‘আলার ঘর  বং আ�াহ তা‘আলার 

উপর কতরবয হেে তােক স�ান করা েয তার সাকাৎ কের), 

(ইবেন জািরর) অনয  ক শে� আমর িবন মায়মুন উমর (রা:) 

েথেক বেরনা কেরন, িতিন বেলন: (মসিজদ সমূহ যমীেন আ�াহ 

তা‘আলার ঘর  বং সাকাৎকৃেতর উপর হ  হেে সাকাৎকারীেক 

স�ান করা)। (ইবনু আিব শায়বাহ) 

  ১৫- আ�াহ তা‘আলা তাঁর বা�ার ওজু অববায় মসিজেদ ামেন 

আনি�ত হন; েকননা আবু হরায়রাহ (রা:) েথেক বিেরত িতিন 

বেলন: রাসূল  বেলেছন: (েয েকান বযি্ই উিম ও 

পিরপূেরভােব ওজু কের অতঃপর শধুমাষ নামায পড়ার উে�েশয 

মসিজেদ আেস আ�াহ তা‘আলা তার বযাপােরই হােসযাাল হন, 

অদৃশয জােতর অিধবাসীাে েযভােব তােক েদেখ আনি�ত হয়)। 

(ইবেন খুযাইমাহ) ইমাম ইবেন খুযাইমাহ  ই হাদীেসর উপর 
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 কিি পিরেেদ রচনা কেরেছন  ই নােম: (মহান রেবর তাঁর 

বা�াহর ওজু অববায় মসিজেদ ামন-  খুশী হওয়ার অধযায়)। 

  আ�াহ তা‘আলার সকল িছফাত বা  েবাচক নাম সমূহ আ�াহ 

তা‘আলার শােনর সােথ েযভােব �েযাজয েসভােবই সাবয� করেত 

হেব। 

  ১৬- পিরপূের নূর বা আেলা ি য়ামােতর িদন ঐ বযি্র জনয েয 

অ�কাের মসিজেদ েহেি যায়; েকননা বুরায়দাহ (রা:) েথেক 

বিেরত িতিন নবী  েথেক বেরনা কেরন িতিন বেলেছন: (অ�কাের 

মসিজদ সমূেহ েহেি চলা বযি্েদর ে য়ামােতর িদেন পিরপূের নূর 

বা আেলার সুসংবাদ �দান কর)। (আবুদাউদ, িতরিমিয) 

 

৬ন পিরেেদ: 

   জামা‘আেতর সােথ নামায আদােয়র উে�েশয পথ চলার 

আদবসমূহ: 
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নামােযর উে�েশয পথ চলার েকেষ েবশ িকছু বড় ধরেনর আদব 

রেয়েছ, তার েথেক িনেন িকছু আদব উে�খ করা হল: 

  ১- বাড়ীেত ওজু করা  বং ওজু যথাযথভােব করা; েকননা 

ইবেন মাসউদ (রা:) েথেক বিেরত হাদীস (েয েকান বযি্ই পিবষ 

হয় অতঃপর উিমভােব পিবষ হয়,  রপর   ই মসিজদ সমূেহর 

েযেকান মসিজেদর উে�েশয রওনা কের আ�াহ তা‘আলা তার 

জনয �েতযক কদেম পূেয িলেখ রােখন, ঐ কদেমর িবিনময় তার 

মযরাদা বৃি� কেরন  বং উ্ পথচলার িবিনমেয় তার েথেক 

 নাহ িমিিেয় েদন...)। (মুসিলম-৬৫৪)  

  ২- দুার� েথেক দূের থাকেব; েকননা জােবর িবন আ�ুললাহ 

(রা:) েথেক হাদীেস রেয়েছ রাসূল  বেলেছন: (েয বযি্ রসুন 

অথবা িপঁয়াজ খােব েস েযন আমােদর েথেক দূের থােক, অথবা 

আমােদর মসিজদ েথেক দূের থােক, েস েযন তার বাড়ীেত বেস 

থােক)। মুসিলম শরীেফর শে� রেয়েছ: (েকননা েফের�াান ঐ 

বসিেত ক� পাে যােত মানুষ ক� পায়)। মুসিলম শরীেফর আর 

 ক শে� রেয়েছ: (েয বযি্ িপঁয়াজ, রসুন  বং িপঁয়াজ জাতীয় 
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অনয সবিজ খায়, েস েযন আমােদর মসিজেদ না আেস; েকননা 

েফের�াাে ঐ ব�েত ক� পান যােত আদম সযােনরা ক� পায়)। 

(বুখারী ও মুসিলম) 

  ৩- সু�র েপাষাক-পিরেদ পিরধান কের সিাত  হেব; েকননা 

আ�াহ তা‘আলা বেলন: ﴿  ٓ�َِءاَدمَ  ۞َ�َٰب  ْ  َمۡسِجدٖ  ُ�ِّ  ِعندَ  زِ�نََتُ�مۡ  ُخُذوا
]  ٣١: جالعمجف[ ﴾  অথর: ‘‘েহ আদম সযান াে! �েতযক নামােযর 

সময় সু�র েপাশাক-পিরেদ �হে কর’’। (আ’রাফ-৩১);  বং 

নবী   র বােী: (িন�য় আ�াহ তা‘আলা সু�র  বং িতিন 

সু�রেক পছ� কেরন)। (মুসিলম)   

  ৪- বাইের েবর হওয়ার দু‘আ পড়েব  বং নামােযর িনয়যেত 

েবর হেব;  বং বলেব:   نِيّأ 
ّ
 قُّوة� ِِال

�
ال ل� و� و   ا�

�
، ال � جّأِ ُع  �

 
 ّ     جّأِ ر�و�

অথর: ‘‘আিম আ�াহর নােম েবর হলাম আ�াহর উপর ভরসা 

করলাম, আ�াহ বযতীত েকান কমতা  বং েকান শি্ নাই’’। 

আরও বলেব-: 
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و  «
�
ِضّل، ح

�
ن  ح

�
َ� ح  نِ

ُُ ُعو
�
و  جلغُّهّ  ح

�
، ح غ� � ظ 

ُ
و  ح

�
، ح ِغ � ظ 

�
و  ح

�
ّل، ح �َ

ُ
و  ح

�
ّل، ح َِ

�
و  ح

�
ّل، ح ض�

ُ
ح

 ّ � �َ ل�  و  ُه ه�
�
، ح ل� ه� ج 

�
  »ح

অথর: ‘‘েহ আ�াহ আিম আপনার কােছ আ�য় চাই িব�ািয েথেক 

অথবা অনয কােরা িারা িব�ায হওয়া েথেক, পদ�লন েথেক 

অথবা অনয কােরা িারা পদ�িলত হওয়া েথেক, অতযাচার েথেক 

অথবা অনয কােরা িারা অতযাচািরত হওয়া েথেক, মূখরতা েথেক 

অথবা অনয বযি্ কতৃরক মূখর হওয়া েথেক’’। 

(আবুদাউদ,িতরিমিয) 

ُِج، و� « ِب نُو
 
ع�ل  ِف ق�غ ُِج، � لسي� نوُجِ، جلغُّهّ  جج  م ِع نُو ِ� س� ُِج،وو� ِي نُو

 ِ� ن�ص�

ِ� من و�  ُِج،ف�و  ن  ومن يت نوُجِ،  نُو ُِج، و��� ن  ز�ِميِ� نُو �� ميِل و� ُِج، و� ِِ ِمن  نُو

ُِج، و�  يِ� نُو م�
�
ُِجِمن  ح ع�ل  ِل نُو ُِج، و�جج  ِِ نُو

 
غ ، وججعل ف نف  نوُجِ، وحعم  ل ل�

نوُجِ، وعّم  ل نوُجِ، وججعل ل نوُجِ، وججعغ� نوُجِ، ج� جعط� نوُجِ، 

وججعغ� نوُجِ، ج� جعم� نوُجِ، وججعل ف عصب نوُجِ، و�  وججعغ� نوُجِ،

ُجِ، و� ا� نوُجِ، و� ِعمي نوُجِ، و� رشي نوُجِ    »�  نو
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অথর: ‘‘েহ আ�াহ আমার অযের আেলা দান করন, আমার 

জবােন আেলা দান করন, আমার �বে শি্েত আেলা দান 

করন, আমার দৃি� শি্েত আেলা দান করন, আমার উপর িদক 

েথেক আেলা দান করন, আমার নীচ িদক েথেক আেলা দান 

করন, আমার ডান িদক েথেক আেলা দান করন, আমার বাম 

িদক েথেক আেলা দান করন, আমার সামেনর িদক েথেক আেলা 

দান করন, আমার িপছন িদক েথেক আেলা দান করন, আমার 

অযের আেলা দান করন, আমার জনয আেলা বািড়েয় িদন, আমার 

জনয আেলা /নূর বৃি� কের িদন, আমার জনয আেলা দান করন, 

আমােক আেলা দান করন, েহ আ�াহ আমােক আেলা িদন, 

আমার �ায়ুেত আেলা দান করন, আমার োাে� আেলা দান 

করন, আমার রে্ আেলা দান করন, আমার চুেলর মােঝ আেলা 

দান করন, আমার �েক আেলা দান করন)। (বুখারী ও মুসিলম) 

  ৫- মসিজেদ যাওয়ার পেথ েস তার হােতর আ�ুল েলা িমিলেয় 

রাখেবনা, নামােযর মােঝও েস তার হােতর আ�ুল েলা িমিলেয় 

রাখেবনা; েকননা উবাই িবন কা’ব (রা:) েথেক হাদীেস রেয়েছ 
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রাসূল  বেলেছন: (যখন েতামােদর েকহ ওজু কের অতঃপর 

উিমভােব ওজু কের, অতঃপর মসিজেদর উে�েশয েবর হয়, েস 

েযন তার আ�ুল েলা িমিলেয় না রােখ েকননা েস নামােযর 

মেধযই রেয়েছ)। (িতরিমিয) 

৬- েস �শািয  বং াা�ীেযরর সােথ পথ চলেব; েকননা আবু 

হরায়রাহ (রা:) েথেক হাদীেস রেয়েছ িতিন নবী  েথেক বেরনা 

কেরন: (যখন েতামরা ই ামাত শনেত পােব তখন নামােযর িদেক 

�শািয ও াা�ীযর িনেয় েহেি চলেব, আর তাড়াহড়া করেব না, 

অতঃপর যতিুকু নামায পােব তা আদায় করেব  বং যতিুকু 

েতামােদর েথেক ছুেি যােব তা পিরপূের করেব)। অপর শে� 

রেয়েছ: (যখন নামােয দাঁিড়েয় যাওয়া হয় তখন েস নামােযর 

িদেক েদৗেড় আসেবনা, �শায অববায় েহেি আসেব  বং যতিুকু 

পােব েস নামায আদায় কের িনেব  বং যা েতামােদর েথেক ছুেি 

যােব তা পিরপূের করেব)। (বুখারী ও মুসিলম) 

    হাদীেসর মেধয নামােয �শািয ও াা�ীযর সহকাের আসার 

জনয উৎসাহ েদওয়া হেয়েছ  বং েদৗেড় আসা েথেক িনেষধ করা 
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হেয়েছ, েস নামায জুমার নামাযই েহাক বা অনয েকান নামায 

েহাক, েস তাকবীরাতুল ইহরাম ছুেি যাওয়ার ভয় পাক বা নাই 

পাক হকুম  কই, আর নবী   র বােী: (যখন েতামরা ই ামাত 

শনেত পােব) ই ামাত শ�িি উে�খ করা হেয়েছ উহা বযতীত 

অনয যা রেয়েছ েস বযাপাের সতকরীকরেের জনয; েকননা 

ই ামােতর সমেয় যিদ েদৗেড় আসেত িনেষধ করা হয় ই ামােতর 

িকছু অংশ ছুেি যাওয়ার ভয় থাকা সে�ও তেব ই ামােতর পূেবর 

েদৗেড় আসার িনেষধাজা আরও েবশী �েযাজয।  বং িতিন  

কারে দিশরেয়   বযাপাের আরও তাকীদ কের বেলেছন: (েকননা 

েতামােদর েকহ যখন নামােযর ইো কের তখন েস নামােযই 

থােক)  আর ইহা নামােযর জনয আামেনর সকল সময়েক শািমল 

কের। অনয আেরক বােন তা’কীদ কের আেরা বেলেছন: (যতিুকু 

পােব েস নামায আদায় কের িনেব  বং যা েতামােদর েথেক ছুেি 

যােব তা পিরপূের করেব)। সুতরাং  েত েচতনা ও তাকীদ পাওয়া 

যায়, যােত কের েকান অনুমানকারী  ই ধারো না কের েয, 

িনেষধাজা েকবল ঐ বযি্র জনয েয নামােযর িকছু অংশ ছুেি 

যাওয়ার আশংকা কের, অত ব া�ভােব িনেষধ কের িদেয়েছন 
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েয নামােযর যত অংশই ছুেি যাকনা েকন  বং  ছুেি যাওয়া 

রাকআত  িলর বযাপােরও তার করেীয় বেরনা কের িদেয়েছন। 

(শারহ�ববী আ’লা সহীহ মুসিলম-৫/১০৩) 

  ৭- মসিজেদ �েবেশর পূেবর তার জুতািয় েদেখ (েচক কের) 

িনেব। যিদ তােত েকান আবজরনা েদেখ তেব মািিেত ঘেষ তা 

মুেছ েফলেব; েকননা আবু সায়ীদ খুদরী (রা:) েথেক বিেরত 

হাদীেসর  কাংেশ রেয়েছ: (যখন েতামােদর েকহ মসিজেদ আেস 

েস েযন লক কের, যিদ তার জুতািেয় আবজরনা েদেখ অথবা 

ক�দায়ক িকছু েদেখ তেব তা েযন মুেছ েফেল  বং ঐ জুতািয় 

িনেয় নামায পেড়)। (আবুদাউদ, ইবেন খুযাইমাহ) আর জুতািেয়র 

পিবষতা অজরন মািি িারা করেব েকননা আবু হরায়রাহ (রা:) 

েথেক বিেরত িতিন বেলন: রাসূল  বেলেছন: (েতামােদর েকহ 

যখন তার জুতািয় িদেয় ময়লাযু্ িকছু পারায় মািিই তার জনয 

পিবষকারী)। অপর শে� রেয়েছ: (যখন েমাজা িদেয় ময়লাযু্ 

িকছু পারােনা হয় তখন উভেয়র পিবষকারী হেে মািি)। 

(আবুদাউদ) 
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  ৮- মসিজেদ �েবেশর সময় ডান পা আো বাড়ােব  বং বলেব: 

» ُُ ُعو 
�
ِمي ح ع�

 
د   نِيِهللا جل ل�ِكم 

 
ِهِ  ج ِدز،  ِ و�ِو�ج  ق�

 
يِنِ  جل ط�

 
ينِ مِ   ِ و�ُسغ  ،  ِ يِ جلّمجِ  ن� جلّشي ط�

ُ�ُسولِ    جِهللا و�جلّصالةُ   � َ�  ت�ح  ج�لغُّهّ  ج�   ، جهللاِ  و�جلّسالُم  � �تِ ُ�ح  ن و�ج � 
�
 »ِل  ح

অথর: ‘‘আিম মহান আ�াহ তা‘আলার কােছ, তার মহান স�ার 

কােছ,তার অনাদী-অনয কােলর কমতার কােছ িবতািড়ত শয়তান 

েথেক আ�য় চাই’’। ‘‘আ�াহ তা‘আলার নােম �েবশ করিছ, 

সালাত ও সালাম রাসূল   র �িত’’। (আবুদাউদ) ‘‘েহ আ�াহ 

আমার জনয আপনার রহমােতর দরজা েলা খুেল িদন’’; েকননা 

আবু হমাইদ অথবা আবু উসাইদ েথেক বিেরত িতিন বেলন: রাসূল 

 বেলেছন: (যখন েতামােদর েকহ মসিজেদ �েবশ কের েস 

েযন বেল: 

َ�  ت�ح  لغُّهّ  ج�  ج« �ِت ُ�ح  ن و�ج � 
�
 »ِل  ح

অথর: ‘‘েহ আ�াহ আমার জনয আপনার রহমােতর দরজা েলা 

খুেল িদন’’  বং যখন েবর হয় তখন েযন বেল:  
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 »ج� ِ� حسألَ من فضغَ«

অথর: েহ আ�াহ িন�য় আিম আপনার কলযাে চাই )। ( মুসিলম )  

  ৯- মসিজেদ যখন �েবশ করেব তখন মসিজেদ েয বযি্ 

রেয়েছ তােক সালাম িদেব,  মন শে� সালাম িদেব যােত কের 

তার চতু�াে�র যারা রেয়েছ তারা েযন শনেত পায়; েকননা আবু 

হরায়রাহ (রা:) েথেক বিেরত রেয়েছ রাসূল  বেলেছন: (েতামরা 

ততকে পযরয জা�ােত �েবশ করেত পারেব না যতকে পযরয না 

 মানদার হেব, আর ততকে পযরয  মানদার হেত পারেব না 

যতকে পযরয না পরারেক ভালবাসেব, আিম িক েতামােদরেক 

 মন িকছুর িনেদরশনা িদব না যা পালন করেল েতামরা 

পরারেক ভালবাসেব? েতামােদর মােঝ সালাম ছিড়েয় িদেব 

অথরাৎ েবশী েবশী সালােমর �চলন শর করেব)। (মুসিলম) 

আ�ার িবন ইয়ােছর (রা:) বেলন: (িতনিি িবষয় েয  কিষত 

কেরেছ েস  মানেক  কিষত কেরেছ: েতামার িনেজর 

অিধকােরর বযাপাের নযায়-পরায়েতা, জাতােথর সালাম েদয়া  বং 

জমােনা স�দ েথেক বযয় করা)। (বুখারী) 
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  ১০- ‘‘তািহয়যাতুল মাসিজদ’’ নামায পড়া, মুয়ািযযন যিদ 

নামােযর সময় হওয়ার পর আযান েদয় তাহেল সু�াত নামায 

পড়েব যিদ ঐ নামােয সু�াত নামায থােক, আর যিদ ঐ নামােযর 

পূেবর সু�াত নামায না থােক তাহেল আযান ও ই ামােতর 

মাঝখােনর নামায পড়েব; েকননা �েতযক আযান ও ই ামােতর 

মােঝ নামায রেয়েছ, ঐ নামাযই ‘‘তািহয়যাতুল মাসিজদ’’ নামােযর 

জনয যেথ� হেব, আর যিদ নামােযর সময় হওয়ার পূেবর মসিজেদ 

�েবশ কের তাহেল দুই রাকাআত নামায পড়েব; েকননা আবু 

 াতাদাহ (রা:) েথেক হাদীেস রেয়েছ রাসূল  বেলেছন: (যখন 

েতামােদর েকহ মসিজেদ �েবশ করেব তখন েস েযন দুই 

রাকাআত নামায আদায় না কের না বেস)। (বুখারী ও মুসিলম) 

  ১১- মসিজেদর েভতের তার জুতািয় খুেল তার দুই পােয়র 

মাঝখােন রাখেব; েকননা আবু হরায়রাহ (রা:) েথেক বিেরত িতিন 

রাসূল  েথেক বেরনা কেরন, িতিন বেলেছন: (যখন েতামােদর 

েকহ নামায পেড়  বং তার জুতািয় খুেল েফেল, েস েযন উহা 

িারা কাউেক ক� না েদয়  বং তার উভয় জুতা তার দুই পােয়র 
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মাঝখােন রাখেব অথবা ঐ জুতাসহ নামায পড়েব)। অপর শে� 

রেয়েছ: (যখন েতামােদর েকহ নামায পেড় েস েযন তার জুতািয় 

তার ডােন না রােখ  বং বােমও না রােখ, েকননা তা কােরা ডােন 

হেয় যােব, তেব যিদ তার বােম েকহ না থােক (তাহেল রাখেত 

পাের)  বং উভয় জুতা তার দুই পােয়র মাঝখােন রাখেব)। 

(আবুদাউদ)  

আিম আমােদর শােয়খ স�ািনত ইমাম আ�ুল আযীয িবন 

আ�ু�াহ িবন বায (রাহ:) েক বলেত শেনিছ, িতিন বেলন: 

(জুতাসহ নামায পড়া সু�াত যা ইয়াহদীেদর িবপরীত, তেব 

েদখাশনার পের, সুতরাং যিদ তােত েকান িকছু েদেখ তাহেল তা 

মািিেত ঘেষ অথবা পাথর অথবা অনয িকছু িদেয় দূর করেব, আর 

মসিজদ েলা যিদ কােপরি িবছােনা থােক তেব েকান েকান বযি্র 

অবেহলার কারেে ধুলা িমি�ত হেত পাের,  েত কের মানুষ দূের 

সের েযেত পাের, অত ব   েকেষ আমার কােছ উিম হল -

আ�াহ তা‘আলাই অিধক জাত- জুতার জনয  কিি বান িনধরারে 

করা)। 
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  ১২- �থম সািরেত ইমােমর ডান িদেক বসা যিদ  স�ব হয় 

তাহেল তাই করেব, েকান ধরেের িভড়ািভিড়  বং অনয কাউেক 

ক� েদওয়া বযতীত; েকননা আবু হরায়রাহ (রা:) েথেক বিেরত 

রেয়েছ রাসূল  বেলেছন: (যিদ মানুষ জানত আযােনর মেধয 

 বং �থম সািরেত িক রেয়েছ, অতঃপর উহা লিারী বযতীত 

পাওয়া না েযত তাহেল অবশযই তারা লিারী করত..)। (বুখারী ও 

মুসিলম) আেয়শা (রা:) েথেক বিেরত রেয়েছ: (িন�য় আ�াহ 

তা‘আলা  বং তার েফের�াাে কাতােরর ডান িদেকর েলাকেদর 

উপর সালাত পেড়ন)। (আবুদাউদ, ইবেন মাজাহ) 

  ১৩- ে বলামূখী হেয় বসেব, ে ারআন েতলাওয়াত করেব 

অথবা আ�াহ তা‘আলার িজিকর করেব; েকননা আবু হরায়রাহ 

(রা:) েথেক বিেরত রেয়েছ িতিন বেলন: রাসূল  বেলেছন: 

(িন�য় �েতযক িজিনেসর মূল রেয়েছ, আর ৈবঠেকর মূল হেে 

ে বলামূখী হেয় বসা)।  (�াবরানী) 

  ১৪- নামােযর জনয অেপকা করার িনয়যাত করেব  বং কাউেক 

ক� িদেবনা; েকননা েস নামােযর মেধযই থােক যতকে েস 
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নামােযর জনয অেপকা কের, েফের�াাে তার জনয নামােযর পূেবর 

ও পের দু‘আ করেত থােকন েয পযরয েস নামােযর মুস�ায় 

থােক; েকননা আবু হরায়রাহ (রা:) েথেক বিেরত হাদীেস রেয়েছ 

রাসূল  বেলেছন: (বা�াহ ততকেই নামাযরত অববায় থােক 

যতকে পযরয েস নামােযর মুস�ায় নামােযর জনয অেপকমান 

থােক  বং েফের�াাে বেলন: েহ আ�াহ তােক কমা করন, েহ 

আ�াহ তার �িত দয়া করন...)। মুসিলম শরীেফর শে� রেয়েছ: 

(েফের�াাে েতামােদর কােরা উপর ততকে পযরয রহমােতর 

দু‘আ করেত থােকন েয পযরয েস ঐ ৈবঠেক থােক েযখােন েস 

নামায পেড়িছল  বং তাঁরা বলেত থােকন: েহ আ�াহ তার �িত 

রহমত বষরে করন: েহ আ�াহ তােক কমা কের িদন, েহ আ�াহ 

তার তাওবাহ কবুল করন, েয পযরযনা েস ক�েদয় েয পযরযনা 

েস িকছু ঘিায় অথরাৎ বায়ু িনারত কের)। (বুখারী ও মুসিলম) 

 ১৫- যখন ই ামাত েদওয়া হয় তখন ফরজ বযতীত আর েকান 

নামায পড়েব না; েকননা আবু হরায়রাহ (রা:) েথেক বিেরত 
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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 বযাপাের যথা 

স�ব ডান িদক পছ� করেতন: তাঁর পিবষতা অজরেনর েকেষ, 

হািার েকেষ, জুতা পরার েকেষ। (বুখারী) ইবেন উমর (রা:) ডান 

পা িদেয় শর করেতন  বং যখন েবর হেতন তখন বাম পা িদেয় 

শর 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  বং যখন তুিম 

েবর হেব তখন েতামার বাম পা িদেয় আর� করেব)। (আল-

হােকম)  বং বলেব: 

ُسول جهللا، ج� ِ� حسألَ من فضغَ«  »رس  جهللا وجلصالة وجلسالم   
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অথর: ‘‘আ�াহ তা‘আলার নােম েবর হিে, সালাত ও সালাম 

রাসূল   র �িত’’ ‘‘েহ আললাহ িন�য় আিম আপনার কলযাে 

চাই’’। (মুসিলম) » ج� جعصم� من جلشيطين جلمجي«  অথর: ‘‘েহ 

আ�াহ তা‘আলা আমােক িবতািড়ত শয়তান েথেক রকা করন’’। 

(ইবেন মাজাহ) 

    

স্ম পিরেেদ: 

 দুই জেনর িারা জামা‘আত �িতনা হয়: 

 ইমাম ও মা’মুম বা মু্াদী -সহীহ ব্বযানুযায়ী  যিদও েস েছাি 

বা�া হয়- অথবা মাহরােমর সােথ িনজরেন েকান মিহলা হয়; 

েকননা ইবেন আববাস (রা:) েথেক বিেরত িতিন বেলন: আিম 

আমার খালা মায়মুনার কােছ  ক রােত িছলাম, নবী  উেঠ 

রােতর নামােয দাঁড়ােলন  বং 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 হয়াইিরছ (রা:) েথেক বিেরত িতিন বেলন: দুই বযি্ 

নবী   র কােছ  েস তারা সফেরর ইো করেল নবী   

বলেলন: (যখন েতামরা েবর হেব তখন আযান িদেব, অতঃপর 

ইকামাত  বং েতামােদর মেধয েয বড় েস ইমামিত করেব)। 

(বুখারী) আনাস (রা:) েথেক বিেরত হাদীেস রেয়েছ আনাস, তার 

মা  বং উে� হারাম-আনােসর খালা-তােদর  কােছ নবী  

�েবশ করেলন, অতঃপর নবী   বলেলন: (েতামরা দাঁড়াও  

েতামােদরেক িনেয় আিম নামায পড়ব) ফরজ নামােযর সময় 

বযতীত অনয সমেয়, তােদরেক িনেয় নামায পড়েলন, আনাসেক 

তাঁর ডান িদেক রাখেলন  বং মিহলােদরেক তােদর িপছেন 

রাখেলন। (মুসিলম)  ক বযি্  কজন মিহলার িারা জামা‘আত 

ছহীহ ও সংঘিিত হওয়ার দলীেলর মেধয আরও রেয়েছ, 

আবুসায়ীদ (রা:) ও আবু হরায়রাহ (রা:)  র হাদীস, তাঁরা নবী  

েথেক বেরনা কেরন েয, িতিন বেলেছন: (যখন রােত েকান েলাক 

জা�ত হয়  বং তার �ীেক জা�ত কের, অতঃপর তারা উভেয় 

দুই রাকাআত নামায পেড়, আ�াহ তা‘আলােক অিধক �রেকারী 
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পুরষ ও নারীেদর মেধয তােদর নাম েলখা হয়)। (ইবেন মাজাহ, 

আবুদাউদ)  

   আর আসল হেে পুরষ-মিহলা িমেল জামা‘আত সহীহ হওয়া 

 বং সংঘিিত হওয়া েযমন পুরষ-পুরষ িমেল জামা‘আত করেল 

সহীহ  বং সংঘিিত হয়। েয বযি্ তার িবেরািধতা করেব তার 

কতরবয হেে তার পেক দলীল েপশ করা। (নাইলুল আওতার, 

শারহলমুমিত‘ই) তেব েস মিহলা যিদ আজনিব বা মাহরামােদর 

েকহ না হয়  বং তােদর সােথ অনয েকহ না থােক, তাহেল ঐ 

মিহলার ইমামিত করা তার জনয হারাম; েকননা ইবেন আববাস 

(রা:) েথেক হাদীেস রেয়েছ রাসূল  বেলেছন: (েতামােদর েকহ 

েযন মাহরাম বযতীত েকান মিহলার সােথ  কাকীে�/িনজরেন না 

হয়)। (বুখারী ও মুসিলম) 

  সিঠক কথা হেে বালকেদর কাতােরর মাঝখােন দাঁড়ােনা  বং  

ফরজ ও নফল নামােয তােদর ইমামিত করা সহীহ; সািবরকভােব 

দলীল সমূেহর িভিিেত  বং েস দলীল  েলার মেধয সবেচেয় 

া� দলীল হেে আমর িবন সালামাহ (রা:) েথেক বিেরত হাদীস, 
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িতিন বেলন আমার িপতা বেলেছন: আিম সিতযই নবী   র 

কাছ েথেক  েসিছ, িতিন বেলেছন: (েতামরা অমুক সমেয় অমুক 

নামায পড়, েতামরা অমুক সমেয় অমুক নামায পড়, সুতরাং যখন 

নামােযর সময় হয় তখন েতামােদর  কজন আযান িদেব  বং 

েতামােদর মেধয সবেচেয় েবশী েয কুরআন মুখব পাের েস 

েতামােদর ইমামিত করেব)। অতঃপর তারা লক করল আমার 

েথেক অনয েকউ কুরআন েবশী পােরনা; েকননা আিম যাষীেদর 

কাছ েথেক িশখতাম, অতঃপর তারা আমােক তােদর সামেন 

পাঠাল, তখন আিম িছলাম ছয় অথবা সাত বছেরর বালক)। 

(বুখারী) 

  আলওয়ািযর ইবেন হবায়রাহ (রহ:) বেলন: (তাঁরা অথরাৎ 

মুজতােহদাে  কমত হেয়েছন েয, সবেচেয় কম সংখযক যার 

িারা জুমা’ বযতীত অনযানয ফরজ নামােযর জামা‘আত সংঘিিত 

হয় তা হল দুইজন: ইমাম ও মা’মুম বা মু্াদী েয ইমােমর ডান 

পাে�র দাঁড়ােব)। (আল ইফছাহ আন মা’য়ািনিেহাহ-১/১৫৫) 
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  ইমাম ইবেন কুদামাহ (রহ:) বেলন: (দুই বা তেতািধক িারা 

জামা‘আত সংঘিিত হয়   বযাপাের েকান িবেরািধতা আমার জানা 

নাই)। (আলমুানী-২/৭)  বং ইমাম ইবেন আ�ুল বার (রহ:) 

বেলন: (ওলামােয় েকরামাে  কমত হেয়েছন েয,  কজন মিহলা 

পুরেষর িপছেন  ক সািরেত  কা নামায পড়েব তার ডান িদেক 

নয়  বং সু�াত হল পুরেষর িপছেন দাড়ােনা তার ডান িদেক 

নয়)। 

আিম আমােদর শােয়খ স�ািনত ইমাম আ�ুল আযীয িবন 

আ�ু�াহ িবন বায (রাহ:) েক বলেত শেনিছ, িতিন পূেবরাি�িখত 

আমর িবন সালামাহর হাদীেসর উপর আেলাচনা করেত িােয় 

বেলন: ( ই হাদীস �মাে কের েছািেদর ইমামিত জােয়য যিদ 

েস জানী হয়  বং েকান িজিনেসর ভালমে�র মােঝ পাথরকয 

করেত পাের। অেনক ফকীহাে বেলন: বালক ইমামিত করেব না 

 বং তার কাতােরর মাঝখােন দাঁড়ােনা ধতরবয হেব না,  ই ব্বয 

ভূল  বং দুবরল। সিঠক হল েস ইমামিত করেব, কাতােরর 

মাঝখােন দাঁড়ােব। আনাস (রা:) ইয়াতীেমর সােথ নবী   র 
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িপছেন দাঁিড়েয়েছন। (মুসিলম-৬৮৫) আর আসল হল ফরজ ও 

নফল নামায সমান, শধুমাষ যা দলীল িারা িনিদর� করা হেয়েছ তা 

বযতীত, আমেরর  ই হাদীস �মাে কের বুি�মান ভালমেনদর 

পাথরকযকারীর ইমামিত জােয়য। সাত বছেরর িশশর বযাপাের 

সে�হ রেয়েছ; েকননা অিধকাংশ েকেষ ভালমে�র পাথরকযকারী 

সাত বছর েথেক শর হেয় থােক। নবী   র বােী: (েতামােদর 

সযানেদরেক সাত বছের নামােযর আেদশ কর)। (আবুদাউদ, 

আহমাদ) সুতরাং যিদ েস নামায যথাথরভােব পড়ােত সকম হয় 

তাহেল তােক সামেন েদওয়া যােব) অথরাৎ যিদ েস তােদর মােঝ 

সবেচেয় েবশী ে ারআন জােন। 
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অ�ম পিরেেদ: 

         ক রাকাআত েপেল জামা‘আত পাওয়া হয়: 

  ক রাকাআত েপেল জামা‘আত পাওয়া হয় আর রকু না েপেল 

তা রাকাআত িহসােব ধরা হয়না; েকননা আবু হরায়রাহ (রা:) 

েথেক বিেরত হাদীেস রেয়েছ রাসূল  বেলেছন: (েয বযি্ 

নামােযর  ক রাকাআত েপল েস নামায েপল অথরাৎ জামা‘আত 

েপল)। (বুখারী ও মুসিলম)  বং যিদ ইমাম রকু েথেক েসাজা 

হেয় দাঁড়াবার পূেবর রকু পায় তাহেল েস রাকআত েপল (নাইলুল 

আওতার-২/৩৮১, মাজমু’ফাতাওয়া-১২/১৬১); েকননা আবু 

বাকরাহ (রা:) েথেক বিেরত হাদীেস রেয়েছ িতিন রকু অববায় 

নবী   র কােছ েপৗছেলন  বং কাতার পযরয েপৗছার পূেবরই 

রকু করেলন, অতঃপর নবী   র কােছ তা উে�খ করা হল, 

িতিন বলেলন: (আ�াহ তা‘আলা েতামার উৎসাহ আরও বািড়েয় 

িদন তেব পূেরায় আর করেব না)। (বুখারী) আবুদাউদ উ্ 

হাদীেস বৃি� কেরেছন: (অতঃপর িতিন লাইন ছাড়াই রকু 

করেলন  বং েহেি লাইেন েপৗছেলন)। (আবুদাউদ) 
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   আরও েয সকল দলীল �মাে কের েয, েয বযি্ ইমােমর রকু 

েথেক েসাজা হেয় ওঠার পূেবর রকু েপল েস ঐ রাকাআত েপল: 

আবু হরায়রাহ (রা:) েথেক বিেরত হাদীস, িতিন বেলন: রাসূল  

বেলেছন: (যখন েতামরা নামােয   অববায় আস েয আমরা 

িসজদারত তখন িসজদাহ কর  বং উহােক িকছু ধরেবনা অথরাৎ  

রাকাআত িহসােব ােয করেবনা, আর েয বযি্ রাকাআত েপল েস 

নামায েপল অথরাৎ জামা‘আত েপল)। (আবুদাউদ) ইবেন 

খুজায়মা, দারাকুতনী  বং বায়হা ীর শে� রেয়েছ: (ইমাম িপঠ 

েসাজা কের দাড়ঁাবার পূ◌েুবর েয বযি্ নামােযর  ক রাকাআত 

েপল েস ঐ নামায েপল)। আর  িা হল পূবরবতরী  বং পরবতরী 

জামহর ইমামেদর মাজহাব: েয বযি্ ইমামেক রকু অববায় 

েপল, অতঃপর তাকবীর িদল, রকু করল  বং ইমাম রকু েথেক 

মাথা ওঠােনার পূেবরই দুই হাত হািুেত রাখেত পারল, েস 

রাকাআত েপল, আর েয বযি্ উহা েপলনা তার রাকআত ছুেি 

োল, ফেল েস ঐ রাকাআত ােয করেবনা,  িা ইমাম মােলক, 

শাফী, আবু হািনফা, আহমাদ  র মাযহাব, আর আলী, ইবেন 

মাসউদ, যােয়দ, ইবেন উমর (রা:) েথেক ইহা বিেরত হেয়েছ।  
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পকাযের েয বযি্ ওজেরর কারেে জামা‘আেত অনুপিবত িছল 

অথচ েস িনয়িমত জামা‘আেতর সােথ নামায আদােয় য�বানেদর 

 কজন, অতঃপর েস  েস নামােযর িকছু অংশ েপল যা  ক 

রাকআেতর কম তার জামা‘আত ছুেি োল, িক� তার ভাল 

িনয়যাত ও ওজেরর কারেে তার জনয জামা‘আেতর সাওয়াব ও 

মযরাদা রেয়েছ; েকননা আবু হরায়রাহ (রা:) েথেক বিেরত হাদীেস 

রেয়েছ িতিন বেলন: নবী  বেলেছন: (েয বযি্ ওজু করল আর 

উিমভােব ওজু করল, অতঃপর চেল োল িক� মানুষেদরেক   

অববায় েপল েয, তারা ইিতপূেবর নামায পেড়েছ আ�াহ তা‘আলা 

তােক ঐ পিরমাে সাওয়াব িদেবন েয পিরমাে সাওয়াব রেয়েছ ঐ 

বযি্র জনয েয বযি্ নামায পেড়েছ  বং তােত উপিবত িছল 

অথরাৎ জামা‘আেত উপিবত িছল  বং  েত তােদর সাওয়ােবর 

েথেক েকান অংশ ঘািিত হেবনা)। (আবুদাউদ) আবু মূসা (রা:) 

েথেক বিেরত হাদীেস রেয়েছ িতিন বেলন: রাসূল  বেলেছন: 

(যখন েকান বা�াহ অসুব হয় অথবা েস সফর কের, তখন 

উপিবত অববায় সুব েথেক েযভােব আমল করত তার জনয ঐ 

পিরমাে সাওয়াব েলখা হয়); (বুখারী ও মুসিলম) আনাস ইবেন 
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মােলক (রা:) েথেক হাদীেস রেয়েছ িতিন নবী  েথেক বেরনা 

কেরন: িতিন তাবুক যুে�র সময় বেলেছন: (িন�য় মদীনায় িকছু 

স�দায় আমােদর িপছেন রেয় োেছ িক� আমরা  মন েকান 

িাির পথ, উপতযকা অিত�ম কিরনাই েয, তারা আমােদর সােথ 

িছলনা তেব ওজর/ওজুহাত তােদরেক আিেক েরেখিছল)। অনয 

 ক বেরনায় রেয়েছ: রাসূল  তাবুক যু� েথেক িফের যখন 

মদীনার কােছ েপৗছেলন তখন বে�ন: (িন�য় মদীনায় অেনক 

স�দায় িছল েতামরা  মন েকান পথ চল নাই  বং  মন েকান 

উপতযকা অিত�ম কর নাই েয, তারা েতামােদর সােথ িছলনা) 

তাঁরা বলল: েহ আ�াহর রাসূল, তারা েতা মদীনায় িছল? অথরাৎ 

মদীনায় েথেক তারা িকভােব আমােদর সােথ থােক? িতিন 

বলেলন: (তারা মদীনায়, ওজর তােদরেক আিেক েরেখেছ)। 

(বুখারী)  ই হাদীস �মাে কের েয, যােক শারয়ী ওজর িবরত 

রােখ অথরাৎ শরয়ী ওজেরর কারেে েয েকান আমল করেত বযথর 

হয় তার জনয অনুরপ �িতদান রেয়েছ যতিা �িতদান রেয়েছ ঐ 

বযি্র জনয েয বযি্ শরীয়ত স�ত আমল কের। (ইবেন 
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তাইিময়ার বাছাইকৃত িফকহী মাছয়ালা-১০২, মাজমু’ ফাতাওয়া 

িলবেন বায-১২/১৬৫)  
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নবম পিরেেদ: 

   মসিজেদ ইমােমর সােথ যার �থম জামা‘আত ছুেি যায় 

তার জনয িিতীয় জামা‘আত করা শরীয়ত  স�ত অথরাৎ ৈবধ; 

েকননা আবু সায়ীদ (রা:) েথেক বিেরত হাদীেস রেয়েছ রাসূল  

 ক বযি্েক  কািক নামায পড়েত েদেখ বলেলন: ( মন েকান 

বযি্ িক আেছ েয,  ই বযি্েক সদকাহ করেব, অথরাৎ তার সােথ 

নামায পড়েব?)। (আবুদাউদ, িতরিমিয, আহমাদ)  বং িতরিমিযর 

শ� হল:  ক বযি্ আসল যখন রাসূল   নামায পেড় 

িনেয়েছন, অতঃপর িতিন বেলন: {েতামােদর েক আেছ েয,  ই 

বযি্র সােথ (পূেয অজরেন) বযবসা করেব?} তখন  ক বযি্ 

দাঁড়াল  বং তার সােথ নামায পড়ল। ইমাম আহমােদর শ� 

হেে:  ক বযি্ মসিজেদ �েবশ করল যখন রাসূল  তাঁর 

সাহাবােদর িনেয় নামায পেড় িনেয়েছন, অতঃপর রাসূল  বেলন: 

 মন েকান বযি্ িক আেছ েয,  ই বযি্েক সদকাহ করেব? 

অথরাৎ তার সােথ নামায পড়েব?) তখন  ক বযি্ দাঁড়াল  বং 

তার সােথ নামায পড়ল। ইমাম শাওকানী (রহ:) বেলন: ( াওেমর 
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 ক েলাক দাঁড়াল  বং তার সােথ নামায পড়ল)। িতিন িছেলন 

আবুবকর িছি�ক (রা:) েযমনিি ইবেন শায়বাহ বেরনা কেরেছন। 

(নাইলুল আওতার-২/৩৮০)  

   হাদীসিি �মাে কের েয  কাকী নামায আর�কারীর সােথ 

নামােয �েবশ করা শরীয়ত স�ত, যিদও েয বযি্ �েবশ করেব 

েস জামা‘আেতর সােথ নামায আদায় কের থােক। (নাইলুল 

আওতার-২/৩৮০) ইমাম িতরিমিয (রহ:) বেলন: ( িা  কািধক 

আহেল ইেইর ব্বয যােদর মেধয রেয়েছ রাসূল   র সাহাবী, 

 ছাড়াও রেয়েছন তােবয়ীনেদর মেধয অেনেক)। তাঁরা বেলন: 

 েত েকান সমসযা নাই েয, েকান  কদল েলাক মসিজেদ 

জামা‘আেতর সােথ নামায পড়ল েযখােন ইিতপূেবর জামা‘আত 

পড়া হেয়েছ, ইমাম আহমাদ ও ইছহাক (রাহঃ)  র ব্বযও 

 িাই।  িিই সিঠক ব্বয; কারে সািবরকভােব দলীল সমূহ যা 

�মাে কের েয জামা‘আেতর সােথ নামায আদায় বযি্র  কাকী 

নামায অেপকা ২৭ ন েবশী ফযীলত পূের;  বং উবাই িবন কা’ব 

(রা:) েথেক বিেরত হাদীেসর  কাংেশ রেয়েছ: (আর িন�য় েকান 
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বযি্র অপর বযি্র সােথ নামায তার  কাকী নামায অেপকা 

অিধকতর পিবষ  বং  েকান বযি্র অপর দুই বযি্র সােথ 

নামায তার অপর  ক বযি্র সােথ  নামায অেপকা অিধকতর 

পিবষ, আর যতই সংখযা বৃি� েপেত থােক তা আ�াহ তা‘আলার 

কােছ অিধক ি�য়)। (সুনােন আবুদাউদ, নাসায়ী, আহমদ)। আর 

েয বযি্ বেল: িন�য় জামা‘আেতর ফযীলত �থম জামা‘আেতর 

জনয খাছ বা িনিদর� তার কতরবয হল দলীল েপশ করা েকননা 

শধুমাষ িনজ  অিভমত েকান দলীল নয়। (মাজমু’উ ফাতাওয়া 

িলবেন বায-১২/১৬৬) �মািেত েয  কদা আনাস (রা:) আসেলন 

 অববায় েয েলােকরা নামায পেড় িনেয়েছন, তখন িতিন তার 

সাথীেদরেক  কিষত করেলন  বং তাঁেদরেক িনেয় নামায 

পড়েলন। (বুখারী) 

 উে�শয হল িিতীয় জামা‘আত তােদর জনয জােয়য যােদর �থম 

জামা‘আত ছুেি োেছ  বং  িাই হল মূল ব্বয  বং  ই 

আসল েথেক দলীল বযতীত েবর হওয়া যােবনা। (মাজমু’উ 
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ফাতাওয়া িলবেন বায-১২/১৬৬) আ�াহ সুবহানাহ ওয়াতা‘আলা 

তাওফীক দাতা। 

  

দশম পিরেেদ: 

  েয বযি্ নামায পড়ার পর জামা‘আত েপল েস তােদর 

সােথ নফল িহসােব পূেরায় নামায পড়েব; েকননা আবুজার (রা:) 

েথেক বিেরত হাদীেস রেয়েছ িতিন বেলন: আমােক রাসূল   

বেলেছন: (যিদ েতামার উপর  মন সব আিমরাে থােক যারা 

নামায তার সময় েথেক েদরী কের পেড়, অথবা নামায তার 

সময়মত িন�াে কের রােখ অথরাৎ সময়মত না পেড়, তুিম তাহেল 

িক করেব?) িতিন বেলন: আিম বললাম  মতাববায় আপিন 

আমােক িক আেদশ কেরন? িতিন বেলন: (নামায তার সময়মতই 

আদায় কর, অতঃপর যিদ তােদর সােথ নামায আবার েপেয় যাও 

তাহেল পূেরায় নামায পড়  বং েসিা হেব েতামার জনয নফল 

নামায [ বং বলেবনা েয, আিম নামায পেড়িছ, অত ব আর 

নামায পড়ব না]) (মুসিলম-৬৪৮) ইয়ািযদ ইবেন আছওয়ােদর 
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হাদীেসর  কাংেশ রেয়েছ (...যখন েতামরা দু’জন েতামােদর 

অ�-িজেন নামায পড়েব, অতঃপর মসিজেদ আসেব েযখােন 

জামা‘আত হেে তখন েতামরা উভেয় তােদর সােথ নামায 

পড়েব, েকননা উহা েতামােদর জনয নফল িহসােব ােয হেব)। 

অপর  ক শে� রেয়েছ: (যখন েতামােদর েকহ তার অ�-িজেন 

নামায পেড়, অতঃপর ইমামেক   অববায় পায় েয, েস নামায 

পেড়িন তখন েযন েস তার সােথ নামায পেড়; েকননা  ই নামায 

তার জনয নফল িহসােব ােয হেব); (িতরিমিয, আবুদাউদ, 

নাসায়ী), িমহজান েথেক বিেরত হাদীস যার  কাংেশ রেয়েছ: 

অতঃপর রাসূল  বেলেছন: (েতামােক নামায পড়েত েকান 

িজিনসিি িনেষধ কেরেছ তুিম িক মুসিলম নও?) েস বলল: 

অবশযই, িক� আিম আমার পিরবােরর মােঝ নামায পেড় িনেয়িছ, 

অতঃপর রাসূল  বলেলন: (যিদ তুিম আস তাহেল মানুেষর 

সােথ নামায পড় যিদও ইিতপূেবর নামায পেড় থাক)। (নাসায়ী) 

উবাদাহ িবন ছােমত (রা:) েথেক হাদীস (আহমাদ) ইবেন মাসউদ 

(রা:) েথেক হাদীস (আবুদাউদ)। আ�াহ তা‘আলাই তাওফীক 

দাতা  বং িতিনই সিঠক পথ �দশরনকারী। 



 

120 
 

 

  কাদশ পিরেেদ: 

              মাছবুক বা েয বযি্র ইমােমর সােথ নামােযর 

িকছু অংশ ছুেি যায় েস ইমােমর সালাম িফরােনার পর নামােযর 

বাকী অংশ েকান রকেমর বৃি� করা বযতীত আদায় কের িনেব; 

েকননা মুাীরাহ িবন েশা’বাহ (রা:) েথেক বিেরত হাদীেস রেয়েছ 

িতিন যখন নবী   র সােথ তাবুক যুে� িছেলন, িতিন বেলন: 

অতঃপর রাসূল  �াকৃিতক কাজ সারেলন  বং তাঁর ওজুর কথা 

উে�খ করেলন, উহা িছল ফজেরর নামােযর পূেবর, িতিন বেলন: 

অতঃপর আিম তাঁর সােথ  িােয়  লাম  মনিক েলাকেদরেক 

েপলাম েয তারা আ�ুর রহমান িবন আওফেক সামেন বািড়েয় 

িদেয়েছ, অতঃপর িতিন তােদরেক িনেয় সময়মত নামায পড়েলন 

 বং আমরা আ�ুর রহমানেক েপলাম েয, েস তােদরেক িনেয় 

ফজেরর  ক রাকাআত নামায পেড়েছন,   অববায় রাসূল  

দাঁড়ােলন, মুসিলমেদর সােথ সািরব� হেলন  বং আ�ুর 

রহমােনর িপছেন িিতীয় রাকাআত আদায় করেলন, অতঃপর 
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যখন আ�ুর রহমান সালাম িফরােলন রাসূল  দাঁড়ােলন, তাঁর 

নামায পিরপূের করার জনয   অববািা মুসিলমেদরেক ভীত- 

স�� কের তু�, তারা েবশী েবশী তাছবীহ পড়েত আর� 

করেলন, অতঃপর যখন রাসূল  নামায পূের করেলন তখন 

তােদর কােছ আসেলন  বং বলেলন: (েতামরা উিম কাজ 

কেরছ, অথবা েতামরা সিঠক কাজই কেরছ) তােদরেক আনি�ত 

কেরেছ েয, তারা সময়মত নামায পেড়েছ)। (বুখারী ও মুসিলম) 

তাঁর  ই ব্বয: (িতিন তাঁর নামায স�� করেলন) �মাে কের 

েয, মাছবূক বযি্ ইমােমর সােথ নামােযর েয অংশ েপেয়েছ তা 

তার জনয �থম নামায; েকননা আবু হরায়রাহ (রা:) েথেক বিেরত 

হাদীেস রেয়েছ িতিন নবী  েথেক বেরনা কেরন, িতিন বেলেছন: 

(যখন েতামরা ই ামাত শনেত পােব তখন নামােযর িদেক �শািয 

ও াা�ীযর িনেয় েহেি চলেব, আর তাড়াহড়া করেবনা, অতঃপর 

যতিুকু নামায পােব তা আদায় করেব  বং যতিুকু েতামােদর 

েথেক ছুেি যােব তা পিরপূের করেব)। (বুখারী ও মুসিলম) েকান 

েকান বেরনায়  েসেছ: (স�� কর) আর قضيء শ�িি েকান িকছু 

আদায় করা অেথরও আেস অথরাৎ পিরপূের কর, সুতরাং দুই শে�র 
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মােঝ েকান রকেমর ৈবপিরতয নাই, (নাইলুল আওতার-২/২৫৮, 

সুবুলুস সালাম-২/১১৫) আর যারা فيقضوج বেরনা আকেড় ধেরেছ, 

তােদর জনয  িা দলীল নয় েয, নামােযর েয অংশ ইমােমর সােথ 

েপেয়েছ তা তার নামােযর েশেষর অংশ বরং সিঠক হল মাছবুক 

বযি্ 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 শেনিছ, িতিন বেলন: 

( مي فير�  فأرموجو )  িা অিধকাংশ বেরনা  বং িকছু িকছু বেরনায় 

রেয়েছ: (فيقضوج) অথরাৎ جحرمو  পিরপূের কর অথরাৎ উভয় বেরনার অথর 

 কই েকান পাথরকয নাই, সুতরাং  উভয় বেরনা পিরপূের করা  বং 

স�� করা অেথরই বযব ত হেয়েছ, অত ব যা েস েপেয়েছ তা 

তার �থম নামায  বং যা পরবতরীেত আদায় কেরেছ তা তার 

নামােযর েশষাংশ। 

 আর মাছবুক বযি্ ইমামেক েয অববায় পােব েস অববায়ই 

নামােয �েবশ করেব; েকননা আলী িবন আবু তািলব  বং মুয়াজ 

(রা:) েথেক হাদীেস রেয়েছ তারা উভেয়ই বেলন: রাসূল  
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বেলেছন: (যখন েতামােদর েকহ নামােয আেস  বং ইমামেক 

তার অববায় পায় তখন ইমাম যা করেব েস তাই করেব)। 

(িতরিমিয) ইমাম িতরিমিয (রহ:) বেলন: (আহেল ইইাে  ই 

ব্বযানুযায়ী আমল কের থােকন, তারা বেলন: যখন েকান বযি্ 

 অববায় আেস েয ইমাম িসজদারত েসও তখন িসজদাহ করেব 

আর ঐ রাকআেত ইমােমর সােথ রকু ছুেি োেল তা রাকাআত 

িহসােব পিরািেত হেব না)। (সুনানুত িতরিমিয-২/৪৮৬)  

 আবু হরায়রাহ (রা:) েথেক বিেরত িতিন বেলন: রাসূল  

বেলেছন: (যখন েতামরা নামােয   অববায় আস েয আমরা 

িসজদারত তখন িসজদাহ কর  বং উহােক িকছু ধরেব না অথরাৎ 

রাকাআত িহসােব ােয করেবনা, আর েয বযি্ রাকাআত েপল েস 

নামায েপল অথরাৎ জামা‘আত েপল)। (আবুদাউদ)  
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 িাদশ পিরেেদ: 

          েয সকল কারেে জামা‘আত তযাা করা ৈবধ: 

 ভয় অথবা অসুব হওয়া; েকননা ইবেন আববাস (রা:) 
েথেক বিেরত হাদীেস রেয়েছ িতিন নবী  েথেক বেরনা কেরন 

িতিন বেলেছন: (েয বযি্ আযান শনল অথচ মসিজেদ আেসিন 

ওজর বযতীত তার েকান নামায নাই)। (ইবেন মাজাহ, আবুদাউদ) 

 বৃি�, অথবা িপিেল বান; েকননা ইবেন আববাস (রা:) 

েথেক বিেরত হাদীেস রেয়েছ, িতিন তার মুয়ািযযনেক  কদা বৃি�র 

িদেন বেলন:  ِ�ُل جِهللا ُ�ُسو   ِ ّن ُ��ّمدج
�
ُد ح ه�  ِ ��

�
� جلّصالةِ  বলার পর  , ح �  ّ � , 

বলেবনা বরং বলেব: েতামরা েতামােদর বাড়ীেত নামায আদায় 

কর, েলােকরা েযন িবষয়িা অপছ� করল, তখন িতিন বে�ন: 

আমার েথেক িযিন উিম িতিন  মনিি কেরেছন...)। (বুখারী ও 

মুসিলম)  

 ঠা�া অ�কার রজনীেত �চ� বাতাস থাকেল; েকননা 

ইবেন উমর (রা:) েথেক বিেরত হাদীেস রেয়েছ, িতিন ঠা�া ও 

বাতাস জিনত  ক রােত নামােযর জনয আযান িদেলন, অতঃপর 

বলেলন: েতামরা েতামােদর বাড়ীেত নামায পড়,  রপর বে�ন: 

রাসূল  শীেতর রােত বৃি� থাকেল মুয়ািযযনেক আেদশ কের 
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বলেতন: (েজেন েরেখা েতামরা  বাড়ীেত নামায আদায় কর) 

বুখারীর শে� রেয়েছ: (রাসূল ) মুয়ািযযনেক আযান েদওয়ার 

িনেদরশ িদেতন, অতঃপর আযােনর পরপরই বলেতন: (েজেন রাখ 

েতামরা বাড়ীেত নামায পড়েব, শীেতর রােত অথবা সফেরর সময় 

বৃি� থাকেল)  বং মুসিলম  র শে� রেয়েছ: (ইবেন উমর  ক 

শীেতর রােত যখন বাতাস ও বৃি� িছল নামােযর আযান িদেলন, 

অতঃপর আযান েশেষ বেলন: সবাইেক জানােনা যােে েয, 

আপনারা আপনােদর বাড়ীেত নামায পড়ুন আপনারা বাড়ীেত 

নামায পড়ুন, অতঃপর বেলন: রাসূল  শীেতর রােত অথবা 

সফেরর সময় বৃি� থাকেল মুয়ািযযনেক আেদশ কের বলেতন: 

(েজেন েরেখা েতামরা  বাড়ীেত নামায আদায় কর)। (বুখারী ও 

মুসিলম) 

    জােবর (রা:) েথেক বিেরত িতিন বেলন: আমরা রাসূল   র 

সােথ  ক সফের েবর হলাম  মতাববায় আমােদর উপর বৃি� 

বিষরত হল, তখন িতিন বে�ন: (েতামােদর মেধয েয বযি্ চায় েস 

তার বাড়ীেত নামায পড়েত পাের)। (মুসিলম) আর উিম হল 

আযােনর সব শ� পিরপূেরভােব বলা, অতঃপর বলেব: (েতামরা 



 

126 
 

েতামােদর বাড়ীেত নামায পড়)। অথবা বলেব: (েতামরা 

েতামােদর িনজ িনজ বােন নামায পড়)।  

 খাবার উপিবত হেল  বং মন যিদ খাবােরর �িত থােক; 

েকননা ইবেন উমর (রা) েথেক বিেরত হাদীেস রেয়েছ িতিন 

বেলন: নবী  বেলেছন: (েতামােদর েকহ যিদ খাবােরর কােছ 

থােক েস েযন তাড়াহড়া না কের েয পযরয না েস তার �েয়াজন 

িমিায়, যিদও নামােয দাঁিড়েয় যায় অথরাৎ জামা‘আত শর হেয় 

যায়) আেয়শা (রা:) েথেক বিেরত হাদীেস রেয়েছ িতিন নবী  

েথেক বেরনা কেরন েয, িতিন বেলেছন: (যখন রােতর খাবার 

সামেন রাখা হয় আর  অববায় জামা‘আত আর� হয় তখন 

রােতর খাবার িদেয় শর কর)। (বুখারী ও মুসিলম) 

 দুিি খারাপ িজিনস আিেক রাখা [েপশাব, পায়খানা]; 

েকননা আেয়শা (রা:) েথেক বিেরত হাদীেস রেয়েছ িতিন বেলন: 

আিম রাসূল  েক বলেত শেনিছ: (খাবার উপিবত হেল েকান 

নামায নাই  বং  অববায়ও েকান নামায নাই েয পায়খানা 

েপশাব আিেক েরেখেছ)। (বুখারী ও মুসিলম)  

 েকান বযি্র আতেীয় যিদ মৃতুযর আশংকা কের যার 
কােছ েস উপিবত নাই; েকননা ইবেন উমর (রা) েথেক বিেরত 
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হাদীেস রেয়েছ, তার কােছ উে�খ করা হল েয, সায়ীদ িবন যােয়দ 

িবন আমর িবন নুফাইল িযিন বদরী সাহাবী িছেলন, িতিন 

জুম‘আর িদন অসুব হেয়েছন, অতঃপর ইবেন উমর (রা:) িদেনর 

আেলা �কােশর পর তার কােছ চেল োেলন, জুম‘আর সময় 

ঘিনেয়  ল িক� িতিন জুম‘আ পিরতযাা করেলন। (বুখারী) আবু 

দারদা (রা:) েথেক বিেরত িতিন বেলন: (বযি্র জােনর পিরচয় 

হল তার �েয়াজেনর িদেক অ�সর হওয়া অথরাৎ �েয়াজন িমিিেয় 

েফলা, যা’েত কের নামােয   অববায় আেস েয, তার অযর সকল   

িচযামু্)। (বুখারী)            

  অত ব া� হল েয, আি অববায় জামা‘আত 

পিরতযাাকারীেক কমা কের েদওয়া হয়: অসুব হওয়া, ভয় থাকা 

েসিা িনেজর উপর েহাক বা স�েদর উপর েহাক বা স�ােনর 

উপর েহাক, বৃি�, িপিেল পথ, অ�কার রাত যখন ঠা�া  বং 

�চ� বাতাস থােক, খাবার উপিবত হেল যিদ তার �িত মেনর 

চািহদা থােক, দুিি খারাপ িজিনস েচেপ রাখা অথরাৎ পায়খানা ও 

েপশােবর েবা থাকা বা তার েযেকান  কিির েবা থাকা, কারও 

যিদ েকান আ�ীয় থােক যার মৃতুযর আশংকা করেছ যার কােছ 

েস উপিবত হেত পারেব না।   সকল িবষেয়র �িতিি 

মাস’আলার বযাপাের দলীল পূেবর উে�খ করা হেয়েছ। 
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    আ�াহ তা‘আলা সালাত ও সালাম ে�রে করন আমােদর 

নবী মুহা�েদর �িত, তাঁর পিরবােরর �িত, তাঁর সাহাবীেদর �িত 

 বং যারা ে য়ামাত পযরয উিমভােব তাঁেদর অনুসরে করেব 

তােদর �িত। 
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সূচী পষ 

 

অনুবাদেকর কথা  

ভূিমকা  

        �থম পিরেেদ 

জামা‘আেতর সােথ নামায আদায়: শাি�ক ও পািরভািষক অথর  

িিতীয় পিরেেদ: 

জামা‘য়ােতর সােথ নামায আদােয়র হকুম  

        তৃতীয় পিরেেদ:           

 জামা‘আেত নামােযর উপকািরতা  

চতুথর পিরেেদ: 

জামা‘আেত নামােযর ফযীলত  
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       প�ম পিরেেদ: 

জামা‘আেত নামায আদােয়র উে�েশয েহেি যাওয়ার ফযীলত 

৬ন পিরেেদ: 

জামা‘আেত নামায আদােয়র উে�েশয পথ চলার আদবসমূহ  

স্ম পিরেেদ: 

দুই জেনর িারা জামা‘আত �িতনা হয়  

        অ�ম পিরেেদ: 

  ক রাকাআত েপেল জামাআত পাওয়া হয়  

নবম পিরেেদ: 

 িিতীয় জামা‘আত করা শরীয়তস�ত  

        দশম পিরেেদ: 

েয বযি্ নামায পেড়েছ অতঃপর জামা‘আত েপল..  
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        কাদশ পিরেেদ: 

েয বযি্র ইমােমর সােথ নামােযর িকছু অংশ ছুেি যায়...  

        িাদশ পিরেেদ: 

েয সকল কারেে জামা‘আত তযাা করা ৈবধ  

 


