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ভূজমকা 
 

সক  প্রিাংসা আল্লাহ তা‘আ ার িনয, আমরা তাাঁর 
প্রিাংসা কজর, তাাঁর জনকট সাহাযয চাই এবাং তাাঁর জনকট 
ইলেগফার কজর। আমরা আমালদর কু-প্রবৃজি ও বদ 
আমল র অজনষ্ট থর্লক আল্লাহর জনকট পানাহ চাই। জতজন 
যালক জহদায়াত দান কলরন তালক থকউ থগামরাহ করলত 
পালর না, আর জতজন যালক থগামরাহ কলরন তালক থকউ 
জহদায়াত জদলত পালর না। আজম সাক্ষ্য জদজি থয, আল্লাহ 
বযতীত থকালনা ই াহ থনই, জতজন এক তাাঁর থকালনা িরীক 
থনই। আলরা সাক্ষ্য জদজি থয, মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও 
রাসূ । আল্লাহ তার ওপর, তার পজরবার ও সাহাবীলদর 
ওপর এবাং যারা ইহসালনর সালর্ তালদর অনুসরণ করলব, 
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তালদর সবার ওপর জকয়ামত পযথন্ত দুরূদ ও সা াম বর্থণ 
করুন। 

অতঃপর, বক্ষ্যমাণ রচনা আযান ও ইকামত সম্পলকথ থ াট 
পুজেকা, থযখালন আজম সাংলক্ষ্লপ আযান ও ইকামলতর 
হুকুম, অর্থ, ফযী ত এবাং আযালনর জনয়ম ও মুয়াজিন 
সালহবলদর আদব ইতযাজদ জনলয় আল াচনার প্রয়াস 
থপলয়জ । এ পুজেকা থ খার সময় আজম আমালদর িাইখ 
আল্লামা ইবন বায রহ.-এর বয়ান-বকৃ্ততা থর্লক খুব 
উপকৃত হলয়জ । আল্লাহ তালক িান্নাতু  জফরদাউলস 
সমাসীন করুন। আমার এ কু্ষ্দ্র আম লক তার সন্তুজষ্টর 
িনয কবু  করুন। 

 
থ খক 
শুক্রবার, সকা  থব া 
১৮/৮/১৪২০ জহিরী 
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আযান ও ইকামত 

এক: আযান ও ইকামলতর অর্থ এবাং উভলয়র হুকুম: 

১. আযালনর আজভধাজনক অর্থ: থকালনা জিজনস সম্পলকথ 
থ ার্ণা থদওয়া, আল্লাহ তা‘আ া বল ন, 

َٰنٞ ﴿ َذ
َ
َِّنَٞٞوأ ِّّٞٞلَلِّٞٱم   ﴾٣ٞۦ َٞورَُسولِّ

“আর আল্লাহ ও তার রাসূল র পক্ষ্ থর্লক আযান”। [সূরা 
আত-তাওবাহ, আয়াত: ৩] অর্থাৎ থ ার্ণা। অনযত্র জতজন 
বল ন, 

َٞسَوا ء  َٞٞءاَذنُتُكمٞ ﴿ َٰ  ﴾١٠٩ٞلََعَ

“আর আজম যর্াযর্ভালব থতামালদরলক আযান জদলয় 
জদলয়জ ”। [সূরা আ -আজিয়া, আয়াত: ১০৯] অর্থাৎ 
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িাজনলয় জদলয়জ । ফল  জ্ঞালনর জদক জদলয় আমরা সকল  
সমান।1 

িরী‘আলতর পজরভার্ায় আযান: “িরী‘আত কতৃথক 
অনুলমাজদত জনজদথষ্ট িলের মাধযলম সা ালতর সময় সম্পলকথ 
থ ার্ণা প্রদান করা”।2 আযালনর নাম এ িনয আযান 
হলয়ল , থযলহতু মুয়াজিন সালহব মানুর্লদরলক সা ালতর 
সময় িাজনলয় থদন ও তার থ ার্ণা প্রদান কলরন। 
আযালনর আলরক নাম হলি ‘জনদা’ অর্থাৎ আহ্বান। 
কারণ, মুয়াজিন সালহব থ াকলদরলক ডালকন ও 
তালদরলক সা ালতর জদলক আহ্বান কলরন।3 আল্লাহ 
তা‘আ া বল ন, 

ةِّٞإََِّلُٞٞتمٞ ِإَوَذاٞنَاَديٞ ﴿ َنُهمٞ ٞا َٞولَعِّبٞ ٞاُهُزوٞ ََّٞتَُذوَهاٱٞٱلَصلَوَٰ
َ
ِّأ َِّكٞب َٰل ََّلٞٞم ٞقَوٞ َٞذ

 ﴾٥٨ٞقِّلُونََٞيعٞ 

                                                           
1 আন-জনহায়া  জফ গাজরজব  হাদীস: (১/৩৪); মুগজন জ  ইবন কুদামা: 
(২/৫৩)। 

2 মুগজন জ  ইবন কুদামা: (২/৫৩); তাজরফাত জ  িুরিাজন: (পৃ. ৩৭); সুবু ুস 
সা াম: (২/৫৫)। 

3 িারহু  উমদাহ জ  ইবন তাইজময়া: (২/৯২)। 
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“আর যখন থতামরা সা ালতর জদলক ডাক, তখন তারা 
এলক উপহাস ও থখ -তামািারূলপ গ্রহণ কলর। তা এই 
কারলণ থয, তারা এমন কওম, যারা বুলঝ না”। [সুরা 
আ -মালয়দাহ, আয়াত: ৫৮] 

ِّلَصٞ﴿ مِّنٞيَوٞ إَِّذاٞنُودَِّيٞل ةِّٞ ُُمَعةِّٞٞمِّٞلَوَٰ ا ٞفَٞٞٱۡل  َعو  ٞذِّكٞ ٞٱس    ﴾ٱّلَلِّٞٞرِّٞإََِّلَٰ

“যখন িুমু‘আর জদলন সা ালতর িনয আহ্বান করা হয়, 
তখন থতামরা আল্লাহর স্মরলণর জদলক ধাজবত হও”। [সূরা 
আ -িুমু‘আ, আয়াত: ৯] 

২. ইকামলতর আজভধাজনক অর্থ: اإلقامة িেজট أقام জক্রয়া 
এর মূ  ধাতু বা মাসদার। আরজবলত إقامة اليشء তখনই 
ব া হয়, যখন থকালনা জক ু জির ও থসািা করা হয়। 

িরী‘আলতর পজরভার্ায় ইকামত: “জনজদথষ্ট জযজকলরর 
মাধযলম সা াত আরম্ভ হওয়ার থ ার্ণা থদওয়া”।4 অতএব, 
আযান হলি সমলয়র থ ার্ণা থদওয়া, আর ইকামত হলি 

                                                           
4 রওিু  মুরজব: (১/৪২৮)। 
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সা াত আরলম্ভর থ ার্ণা থদওয়া। ইকামতলক জিতীয় 
আযান বা জিতীয় আহ্বানও ব া হয়।5 

৩. পাাঁচ ওয়াক্ত ও িুমু‘আর সা াত আদালয়র িনয আযান 
ও ইকামত থদওয়া পুরুর্লদর ওপর ফরলয জকফায়া, 
নারীলদর ওপর নয়। আযান ও ইকামত উভয় ইস ামী 
িরী‘আলতর জবধান। আল্লাহ তা‘আ া বল ন, 

ةِّٞإََِّلُٞٞتمٞ ِإَوَذاٞنَاَديٞ ﴿ َنُهمٞ ٞا َٞولَعِّبٞ ٞاُهُزوٞ ٞٱََّتَُذوَهاٞٱلَصلَوَٰ
َ
ِّأ َِّكٞب َٰل ََّلٞٞم ٞقَوٞ َٞذ

 ﴾٥٨ٞقِّلُونََٞيعٞ 

“আর যখন থতামরা সা ালতর জদলক ডাক, তখন তারা 
এলক উপহাস ও থখ -তামািারূলপ গ্রহণ কলর। তা এই 
কারলণ থয, তারা এমন কওম, যারা বুলঝ না”। [সুরা 
আ -মালয়দাহ, আয়াত: ৫৮] 

অনযত্র জতজন বল ন, 

مِّن﴿ ةِّٞ ِّلَصلَوَٰ ُُمَعةِّٞٞمِّٞيَوٞ ٞإَِّذاٞنُودَِّيٞل ا ٞفَٞٞٱۡل  َعو  ٞذِّكٞ ٞٱس    ﴾٩ٞٱّلَلِّٞٞرِّٞإََِّلَٰ

                                                           
5 িারহু  উমদাহ: (২/৯৫)। 
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“থহ মুজমনগণ, যখন িুমু‘আর জদলন সা ালতর িনয 
আহ্বান করা হয়, তখন থতামরা আল্লাহর স্মরলণর জদলক 
ধাজবত হও”। [সূরা আ -িুমু‘আ, আয়াত: ৯] 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম বল ন, 

 «.ذِّن لكم أحدكم ويلؤمَّكم أكربكمفإذا حرضت الصالة فليؤ»

“যখন সা ালতর সময় হয়, তখন থতামালদর একিন থযন 
আযান থদয় এবাং থতামালদর মলধয বয়স্ক বযজক্ত থযন 
থতামালদর ইমামজত কলর”। এ থর্লক প্রমাজণত হয় থয, 
আযান ফরলয জকফায়া।  

ইবন তাইজময়া রহ. বল ন, “মুতাওজতর হাদীলস রলয়ল  
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লালমর যুলগ পাাঁচ 
ওয়াক্ত সা ালতর িনয আযান থদওয়া হলতা, এটা উম্মলতর 
ইিমা‘ এবাং তালদর আমল র পরম্পরা িারা প্রমাজণত”।6 

জবশুদ্ধ অজভমত অনুযায়ী আযান থদওয়া পুরুর্লদর িনয 
ওয়াজিব: বাজিলত বা সফলর, একাকী বা িমা‘আলতর 
                                                           
6 িারহু  উমদা: (২/৯৬); ফাতওয়া ইবন তাইজময়া: (২২/৬৪)। 



 

 

 
 10  

সালর্ সা াত আদায়কারী, আদায় সা াত বা কাযা সা াত 
আদায়কারী, স্বাধীন বা থগা াম সবার ওপর আযান 
ওয়াজিব।7 

দুই: আযালনর ফযী ত: 

আল্লাহ তা‘আ া বল ন, 

حٞ َٞوَمنٞ ﴿
َ
ٞقَوٞ َٞسنُٞأ إََِّلَّٞٞل  َِّمنَٞدََعٞ  ٞمَِّنٞٞاوََعمَِّلَٞصَٰلِّحٞ ٞٱّلَلِّٞم  َوقَاَلٞإِّنَِنِّ

لِّمِّيَٞ  ﴾٣٣ٞٱل ُمس 

“আর তার থচলয় কার কর্া উিম, থয আল্লাহর জদলক 
দাওয়াত থদয়, সৎকমথ কলর এবাং বল , অবিযই আজম 
মুসজ মলদর অন্তভুথক্ত”। [সূরা ফুসজস াত, আয়াত: ৩৩] 

আযান ও মুয়াজিলনর ফযী ত সম্পলকথ অলনক হাদীস 
রলয়ল । থযমন, 

                                                           
7 এটাই িাইখ আেুল্লাহ ইবন বায রহ.-এর অজভমত। রওিু  মুরজব গ্রলের 
বযাখযার সময় আজম তার জনকট এ কর্া শ্রবণ কজর। আলরা থদখন: 
মুখতারাতু  িাজ য়যাহ জ  সাজদ: (পৃ. ৩৭), ফালতায়া িায়খ মুহাম্মদ ইবন 
ইবরাহীম: (২/২২৪), িারহু  মুমজত: (২/৪১)। 
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১. মুয়াজবয়া ইবন আবু সুজফয়ান রাজদয়াল্লাহু আনহু বল ন, 
আজম রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লামলক ব লত 
শুলনজ :  

 «.املؤذنون أطول انلاس أعناقًا يوم القيامة»

“মুয়াজিনগণ জকয়ামলতর জদন সবলচলয় উাঁচু গদথালনর 
অজধকারী হলব”।8 

২. আযান িয়তানলক তাজিলয় থদয়। আবু হুরায়রা 
রাজদয়াল্লাহু আনহু থর্লক বজণথত, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইজহ ওয়াসাল্লাম বল ল ন: 

لشيطان هل ُُضاط حىت ال يسمع إذا نُودي للصالة أدبر ا»
َ انلداُء أقبل حىت إذا ثُوِّب للصالة أدبََر،حىت إذا  اتلأذيَن،فإذا قُِضي

َ اتلَّثْويُب أقبَل حىت ََيُطُر بني املرء ونفسه،يقول هل: اذكر كذا  قُِضي
واذكر كذا ملا لم يكن يذكر من قبل،حىت يظلَّ الرجُل ال يدري 

 .«كم صىل

                                                           
8 সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৩৮৭। 
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“যখন সা ালতর আযান থদওয়া হয়, তখন িয়তান 
বাতকমথ করলত করলত জপ ু হটলত র্ালক, থযন থস আযান 
শুনলত না পায়। যখন আযান থির্ হয় জনকটবতথী হয়, 
যখন ইকামত আরম্ভ হয় থস জপ ু হলট, ইকামত থির্ 
হল  থস আগমন কলর এবাং বযজক্ত ও তার অন্তলরর মালঝ 
জবজভন্ন কর্া ও ভাবনার উলদ্রক কলর, থস বল : এটা 
স্মরণ কর, ওটা স্মরণ কর, ইলতাপূলবথ যা কখলনা তার 
মলন হয় জন। এক সময় এমন হয় থয, থস সা ালতর 
রাকাত সাংখযা ভুল  যায়”।9 

৩. মানুর্ যজদ আযালনর ফযী ত িানত, তাহল  তারা 
এর িনয  টাজর করত। আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহু 
থর্লক বজণথত, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম 
বল ল ন:  

                                                           
9 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ৬০৮; সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৩৮৯। 
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لو يعلُم انلاُس ما يف انلداء والصف األول ثم لم جيدوا إال أن »
يستهموا عليه الستهموا، ولو يعلمون ما يف اتلهجري الستبقوا إيله، 

 .«ولو يعلمون ما يف العتمة والصبح ألتوهما ولو حبًوا

“মানুলর্রা যজদ আযান ও প্রর্ম কাতালরর ফযী ত িানত, 
অতঃপর তারা  টাজর বযতীত তার সুলযাগ না থপত, 
তাহল  অবিযই তারা  টাজরলত অাংি গ্রহণ করত। যজদ 
তারা সা ালত দ্রুত যাওয়ার ফযী ত িানত, তাহল  তারা 
থস িনযও প্রজতলযাজগতা করত, যজদ তারা এিা ও ফির 
সা ালতর ফযী ত িানত, তাহল  তারা হামাগুজি জদলয় 
হল ও তালত অাংি গ্রহণ করত”।10 

৪. থয থকালনা বস্তু মুয়াজিলনর আওয়াি শুনলব, থস তার 
সাক্ষ্য জদলব। আবু সাঈদ খুদরী রাজদয়াল্লাহু আনহু 
আেুল্লাহ ইবন আেুর রহমান ইবন আবু সাসা 
আনসারীলক বল ল ন: 

                                                           
10 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ৬১৫; সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৪৩৭। 
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إين أراك حتب الغنم وابلادية، فإذا كنت يف غنمك أو باديتك »
فأذنت بالصالة فارفع صوتك بانلداء؛ فإنه ال يسمُع مدى صوت 

ء إال ههد هل يوم القيامة، قال أبو املؤّذن جنٌّ وال إنٌس، وال يش
 .« سعيد: سمعته من رسول اهلل 

“আজম  ক্ষ্য করজ , তুজম বকজর ও মরুভূজম ভাল াবাস, 
যখন তুজম থতামার বকজরর পাল  অর্বা মরুভূজমলত র্াক, 
তখন আযালনর সময় উচ্চ স্বলর আযান থদলব। কারণ, 
মুয়াজিলনর িে জিন্ন, মানুর্ বা থয থকালনা বস্তুই শ্রবণ 
করুক, তারা জকয়ামলতর জদন মুয়াজিলনর পলক্ষ্ সাক্ষ্য 
থদলব। আবু সাঈদ রাজদয়াল্লাহু আনহু বল ন, আজম এটা 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম থর্লক 
শুলনজ ”।11 

৫. মুয়াজিনলক তার আওয়াি পজরমাণ ক্ষ্মা করা হয়, 
আর যারা তার সালর্ সা াত আদায় কলর, থস তালদর 
সাওয়াবও  াভ কলর। বারা ইবন আলযব রাজদয়াল্লাহু 

                                                           
11 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ৬০৯। 
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আনহু থর্লক বজণথত, নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম 
বল ল ন: 

م، واملؤذُن يغفُر هل » إن اهلل ومالئكته يصلون ىلع الصف املقدَّ
بمدِّ صوته، ويصدقه من سمعه من رطٍب ويابٍس وهل مثُل أجر من 

 .«صىل معه

“জনশ্চয় আল্লাহ সামলনর কাতালরর ওপর রহমত থপ্ররণ 
কলরন ও থফলরিতাগণ তালদর িনয মাজগফরাত কামনা 
কলরন। আর মুয়াজিনলক তার আওয়াি পজরমাণ ক্ষ্মা 
প্রদিথন করা হয়, শুষ্ক ও তািা থয থকালনা বস্তু তার 
আওয়াি থিালন, তারা তালক সতযালরাপ কলর। যারা তার 
সালর্ সা াত আদায় কলর, তালদর সাওয়াবও তালক 
প্রদান করা হয়”।12  

                                                           
12 নাসাঈ: (২/১৩), হাদীস নাং ৬৪৬; আহমদ: (৪/২৮৪), মুনজযরী “তারগীব 
ও তারহীব”: (১/২৪৩) গ্রলে বল ন: ইমাম আহমদ ও নাসাঈ হাদীসজট 
িাইলয়যদ সনলদ বণথনা কলরল ন। আ -বাজন “সহীহ তারগীব ও তারহীব”: 
(১/৯৯) গ্রলে হাদীসজট সহীহ বল ল ন। 
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[মুয়াজিনলক তার আওয়াি পজরমাণ ক্ষ্মা প্রদিথন করার 
অর্থ: “তার আওয়াি যজদ সুদূর মরুভূজম পযথন্ত থপৌঁল , 
তাহল  তার মাগজফরাতও মরুভূজম পযথন্ত থপৌঁ লব, এর 
কম হল  মাগজফরাতও অনুরূপ হলব। অর্বা অর্থ: তার 
পাপ যজদ এ পজরমাণ হয় থয, তার িান থর্লক আওয়ালির 
সবথ থির্ সীমানা পযথন্ত ভলর যায়, তবুও তার এসব পাপ 
ক্ষ্মা কলর থদওয়া হলব। আর থকউ বল ল ন: এ সীমার 
মলধয-কৃত তার সক  পাপ ক্ষ্মা করা হলব”। আল্লামা 
জসজির ইবন মািাহ গ্রলের বযাখযা থর্লক থনওয়া। -
অনুবাদক] 

৬. নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম মুয়াজিলনর িনয 
মাগজফরালতর থদা‘আ কলরল ন। আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু 
আনহু থর্লক বজণথত, নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম 
বল ল ন: 

 .«مهلل أرهد األئمة واغفر للمؤذننياإلمام ضامٌن واملؤذن مؤتمن، ا»
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“ইমাম জিম্মাদার13 আর মুয়াজিন হলি আমানতদার14। 
থহ আল্লাহ তুজম ইমামলদর সজিক পর্ থদখাও এবাং 
মুয়াজিনলদর ক্ষ্মা কর”।15 

৭. আযালনর মাধযলম পাপ থমাচন হয় ও িান্নালত প্রলবি 
সহি হয়। উকবা ইবন আলমর রাজদয়াল্লাহু আনহু থর্লক 
বজণথত, জতজন বল ন, আজম রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ 
ওয়াসাল্লামলক ব লত শুলনজ :  

يعجب ربكم من رايع غنٍم يف رأس هظيَّة جببل يؤذن بالصالة »
: انظروا إىل عبدي هذا يؤذُن ويقيُم َياف  ويصيل، فيقول اهلل

 «.مين، فقد غفرُت لعبدي وأدخلته اجلنة

“থতামালদর রব বকজরর থস রাখা লক থদলখ আশ্চযথ হন, 
থয পাহালির পাদলদলি আযান থদয় ও সা াত আদায় 
কলর। আল্লাহ তা‘আ া বল ন, আমার এ বান্দার জদলক 
                                                           
13 কারণ, থস তালদর সা ালতর জহফাযতকারী, তার ওপর তার মুসজল্ললদর 
সা াত জনভথরিী । 

14 কারণ, থস মানুলর্র সা াত ও জসয়ালমর জযম্মাদার। 
15 আবু দাউদ: (১/১৪৩), হাদীস নাং ৫১৭; জতরজমযী: (১/৪০২); ইবন 
খুিাইমাহ, হাদীস নাং ৫২৮; “সহীহ তারগীব ও তারহীব”: (১/১০০)। 
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থদখ, থস আযান থদয় ও ইকামত থদয় এবাং আমালক ভয় 
কলর। আজম আমার বান্দালক ক্ষ্মা কলর জদ াম এবাং 
তালক িান্নালত প্রলবি করা াম”।16 

৮. ইবন উমার রাজদয়াল্লাহু আনহুমা থর্লক বজণথত, 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম বল ল ন: “বালরা 
ব র থয বযজক্ত আযান জদলব, তার িনয িান্নাত ওয়াজিব 
হলয় যালব। প্রজত জদন তার আযালনর থমাকালব ায় র্াটজট 
থনকী এবাং প্রলতযক ইকামলতর িনয জত্রিজট থনকী 
জ জপবদ্ধ করা হলব”।17 

                                                           
16 আবু দাউদ: (২/৪), হাদীস নাং ১২০৩; নাসাঈ: (২/২০), হাদীস নাং ৬৬৬; 
“সহীহ তারগীব ও তারহীব”: (১/১০২)-এ আ -বাজন হাদীসজট সহীহ 
বল ল ন। 

17 ইবন মািাহ), হাদীস নাং ৭২৩; হালকম জফ  মুসতাদরাক: (১/২০৫), 
জতজন বল ল ন: বুখারীর িতথ থমাতালবক হাদীসজট সহীহ, ইমাম যাহাবী তার 
সমর্থন কলরল ন। ইমাম মুনজযরী বল ল ন: হাদীসজটর বযাপালর হালকম 
জিকই বল ল ন। তারগীব ও তারহীব: (১/১১১)। 
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আযান ও ইকামলতর পদ্ধজত: 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লালমর সামলন থব া  
সবথদা থয আযান জদলয়ল ন, তা হলি আেুল্লাহ ইবন 
যালয়দ থর্লক বজণথত আযান18। যার পদ্ধজত জনম্নরূপ: 

هلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرب، أههد أن ال هلإ إال اهلل، ا»
أههد أن ال هلإ إال اهلل، أههد أن حممًدا رسوُل اهلل، أههد أن حممًدا 
رسوُل اهلل، يحَّ ىلع الصالة، يحَّ ىلع الصالة، يحَّ ىلع الفالح، يحَّ 

 ،«ىلع الفالح، اهلل أكرب، اهلل أكرب، ال هلإ إال اهلل

এ হাদীলস বজণথত ইকামলতর জনয়ম হলি: 

اهلل أكرب، اهلل أكرب، أههد أن ال هلإ إال اهلل، أههد أن حممًدا رسوُل »
اهلل، يحَّ ىلع الصالة، يحَّ ىلع الفالح، قد قامت الصالُة، قد قامت 

 .«الصالة، اهلل أكرب اهلل أكرب، ال هلإ إال اهلل

ফিলরর আযালন يح ىلع الفالح বল  ব লব19: 

                                                           
18 আহমদ: (৪/৪২-৪৩; আবু দাউদ: (১/১৩৫), হাদীস নাং ৪৯৯; জতরজমযী: 
(১/৩৫৮), হাদীস নাং ১৮৯; সহীহ ইবন খুিাইমাহ: (১/১৯৩), হাদীস নাং 
৩৭১; ইবন মািাহ: (১/২৩২), হাদীস নাং ৭০৬। 
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َن انلوم، الصالةُ خرٌي من انلوما»  ؛«لصالُة خرٌي مي

আনাস রাজদয়াল্লাহু আনহু থর্লক বজণথত, জতজন বল ন, 
“মুয়াজিলনর يّح ىلع الفالح ব ার পর সুন্নত হলি  الصالة
 ব া।20 خري من انلوم

অতএব, নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লালমর সামলন 
থব াল র আযালনর বাকয হল া পলনরজট, আর ইকামলতর 
বাকয হল া এগারজট। আনাস রাজদয়াল্লাহু আনহুর অপর 
হাদীস িারা এ অজভমতজট আলরা িজক্তিা ী হয়, থযমন 
জতজন বল ন,  

َر بالل أن يشفع األذان ويوتر اإلقامة، إال اإلقامة» مي
ُ
  «أ

“থব া লক জনলদথি থদওয়া হলয়ল  থযন আযালন থিাি 
বাকয বল , আর ইকামলত বল  থবলিাি বাকয, তলব  قد

                                                                                           
19 ইমাম নাসাঈ আবু মাহযুরা থর্লক বণথনা কলরল ন: (২/৭), হাদীস নাং 
৬৩৩; সহীহ ইবন খুিাইমাহ: (১/২০০), হাদীস নাং ৩৮৫। 

20 ইবন খুিাইমাহ: (১/২০২), হাদীস নাং ৩৮৬) 
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 বযতীত”।21 অর্থাৎ আযালনর قامت الصالة،قد قامت الصالة، 

বাকযগুল া দুইবার দুইবার অর্বা চারবার চারবার ব া, 
আর দুই বা চার উভলয়র থক্ষ্লত্র থিাি ব া প্রলযািয। এর 
বযাখযা রলয়ল  আেুল্লাহ ইবন যালয়দ ও আবু মাহযুরার 
হাদীলস। আযালনর শুরুলত তাকবীর থিাি ব ার অর্থ 
চারবার চারবার ব া, আর অনযানয িে থিাি ব ার অর্থ 
থসগুল া দুইবার দুইবার ব া। এখালন আজধলকযর জদলক 
 ক্ষ্য কলর থিাি ব া হলয়ল , অনযর্ায় সবার জনকট 
আযান ও ইকামলতর থিলর্ কাজ মালয় তাওহীদ একবার, 
অর্থাৎ থবলিাি। আযালনর মলধয চারবার তাকবীর ব ার 
থমাকালব ায় ইকামলত দুইবার ব া থবলিাি। অনুরূপ 
ইকামলতর থিলর্ তাকবীর দুইবার ব া হয়,  قد قامت

قد قامت الصالة،  الصالة،  দুইবার ব া হয়, অনযানয িে 

একবার ব া হয়।22 যজদ আবু মাহযুরার হাদীস 

                                                           
21 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ৬০৫; সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৩৭৮। 
22 ফাতহু  বাজর জ  ইবন হািার রহ.: (২/৮২); সুবু ুস সা াম জ  সানআজন: 
(২/৫৮-৬৫)। 
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থমাতালবক আযান ও ইকামত বল , তবুও থকালনা সমসযা 
থনই।23 

                                                           
23 “তারজি” সিজ ত আবু মাহযুরার হাদীস অনুযায়ী আযান হলি: 

اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرب، أههد أن ال هلإ إال اهلل، أههد أن ال هلإ إال » 
 «اهلل، أههد أن حممًدا رسوُل اهلل، أههد أن حممًدا رسوُل اهلل

আলে ব লব, অতঃপর উাঁচু আওয়ালি ব লব: 
مًدا رسول اهلل، أههد أن أههد أن ال هلإ إال اهلل، أههد أن ال هلإ إال اهلل، أههد أن حم

 «حممًدا رسول اهلل
এভালব আযান পূণথ করলব, থযমন আবু মাহযুরার হাজদলস রলয়ল । মুসনাদ: 
(৩/৪০৯), (৬/৪০১), আবু দাউদ, হাদীস নাং ৫০২), নাসায়ী, হাদীস নাং 
৬৩১), জতরজমযী, হাদীস নাং ১৯২; ইবন মািাহ, হাদীস নাং ৭০৯; মুসজ ম, 
হাদীস নাং ৩৭৯। জকন্তু তার বণথনায় শুরুলত তাকবীর দুইবার, দুইবার। 
আবু মাহযুরার হাদীস অনুযায়ী তাকবীর চারবার চারবার, অবজিষ্ট বাকয 
দুইবার দুইবার: 

اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرب اهلل أكرب، أههد أن ال هلإ إال اهلل، أههد أن ال هلإ إال اهلل، »
، يح ىلع الصالة يح ىلع الصالة، أههد أن حممًدا رسول اهلل، أههد أن حممًدا رسول اهلل

يح ىلع الفالح، يح ىلع الفالح،قد قامت الصالة،قد قامت الصالة،اهلل أكرب اهلل أكرب، 
 . «ال هلإ إال اهلل

নাসাঈ, হাদীস নাং ৬৩৩। অতএব, আবু মাহযুরার হাদীস অনুযায়ী আযান 
উজনি বাকয, আর ইকামাত সলতর বাকয। থযমন, ইমাম নাসাঈ ৬৩০ নাং 
হাদীলস বণথনা কলরল ন। ইবন তাইজময়া রহ. বল ল ন: “হাদীলস থযলহতু 
আযান ও ইকামাত জবজভন্নভালব প্রমাজণত, তাই এ থক্ষ্লত্র আহল  
হাদীসলদর নীজতই সজিক, তারা রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লালমর 
থর্লক প্রমাজণত প্রলতকয পদ্ধজতলক ববধ বল ন, থকালনা পদ্ধজতলক তারা 
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চার: মুয়াজিলনর আদাব: 

মুয়াজিন পজবত্র অবিায় আযান থদলব, আযালনর িে 
ধীলর ধীলর ব লব, ইকামত দ্রুত ব লব, সব বালকযর 
থিলর্ যযম ব লব, উাঁচু িালন দাাঁজিলয় জকব া মুখী হলয় 
আযান থদলব, কারণ থব া  এভালব আযান জদলতন।24 
মুয়াজিন তার দুই কালন হালতর আঙু  রাখলব, থযলহতু 
আবু যুহাইফার হাদীলস আল : “আজম থব া লক আযান 
জদলত থদলখজ ... তার আঙু সমূহ জ   কালনর মলধয”।25 
 يحَّ ىلع الفالح ব ার সময় ডালন এবাংيحَّ ىلع الصالة،  
                                                                                           
অপ ন্দ কলরন না। জকরাত ও তািাহহুদ থযমন নানা রকম বজণথত আল , 
অনুরূপ আযানও জবজভন্ন পদ্ধজতলত বজণথত রলয়ল ”। ফাতওয়া: (২২/৬৬), 
আজম িায়খ আেু  আজযয ইবন বায রহ.-থক ব লত থিালনজ : “উিম 
হলি রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লালমর সামলন প্রদি থব াল র 
আযান ও ইকামাত, তলব এসব ইখজত াফ সা ালতর শুরুলত জবজভন্ন 
থদা‘আ দুরুলদর জবজভন্নতার মলতাই”। বু ুগু  মারালমর ৯৩ নাং হাদীলসর 
বযাখযায় এ বক্তবয শ্রবণ কলরজ ।             

24 “কারণ, থব া  বুন নািালরর িননক মজহ ার বাজির  ালদ উলি আযান 
জদত, তার বাজিই মসজিলদ নববীর আি-পালি অবজিত বাজিসমূলহর মলধয 
উাঁচু জ  ”। আবু দাউদ, হাদীস নাং ৫১৯। 

25 আহমদ: (৪/৩০৮; জতরজমযী, হাদীস নাং ১৯৭; ইবন মািাহ, হাদীস নাং 
৭১১। 
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ব ার সময় বালম থচহারা  ুরালব। কারণ, আবু িুহাইফার 
হাদীলস আল , জতজন বল ন, “আজম থব া লক থদলখজ  
আবতাহ নামক িালন জগলয় আযান থদন, যখন  يحَّ ىلع
 থত থপৌঁল ন, ডালন ও বালম গদথান يحَّ ىلع الفالح ও الصالة

 ুরান, জকন্তু জনলি  ুলরন জন”।26 

উিম হলি সা ালতর প্রর্ম ওয়ালক্ত আযান থদওয়া। 
কারণ, িালবর ইবন সামুরা রাজদয়াল্লাহু আনহু বল ন, 

ر اإلقامة هيئًا»  ،« اكن بالل ال يؤخر األذان عن الوقت، وربما أخَّ

“থব া  আযান কখলনা থদজরলত জদলতন না, তলব কখলনা 
ইকামলত থদজর করলতন”।27  

মুয়াজিলনর উাঁচু আওয়াি সম্পন্ন হওয়া সুন্নত। কারণ 
আেুল্লাহ ইবন িালয়দ থর্লক মারফু‘ সনলদ বজণথত আল :  

                                                           
26 আবু দাউদ, হাদীস নাং ৫২০; আবু িুহাইফার মূ  হাদীস সহীহ বাখারী: 
(৬৩৪) ও মুসজ লম: (৫০৩) রলয়ল । 

27 ইবন মািাহ, হাদীস নাং ৭১৩; আহমদ: (৫/৯১)। 
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فقْم مع بالٍل فألقي عليه ما رأيَت فليؤذِّن به؛ فإنه أندى صوتًا »
 «.منك

“তুজম থব াল র সালর্ দাাঁিাও, অতঃপর যা থদলখ  তা 
থব াল র জনকট ব , থস থযন তার মাধযলম আযান থদয়, 
কারণ থস থতামার থচলয় উাঁচু আওয়ালির অজধকারী”।28  

মুয়াজিলনর আওয়াি সুন্দর হওয়া মুোহাব।29 কারণ, 
আবু মাহযুরার হাদীলস আল , তার আওয়াি নবী 
সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লালমর প ন্দ হয়, ফল  জতজন 
তালক আযান জিক্ষ্া থদন।30 মুয়াজিলনর আযালনর সময় 
সম্পলকথ অবগত র্াকা উিম, থযন ওয়ালক্তর শুরুলত 
আযান জদলত সক্ষ্ম হয়। কারণ কখলনা সময় সম্পলকথ 
অবগত বযজক্তর সাহাযয থনওয়া তার পলক্ষ্ সম্ভব নাও হলত 
পালর। হযাাঁ অি বযজক্তর আযালন থকালনা সমসযা থনই, যজদ 
সজিক ওয়াক্ত সম্পলকথ সাংবাদ দাতা থকউ র্ালক। থযমন, 

                                                           
28 আবু দাউদ, হাদীস নাং ৪৯৯; ইবন মািাহ, হাদীস নাং ৭০৬। 
29 থদখুন: সুবু ুস সা াম জ  সানআজন: (২/৭০)। 
30 সহীহ ইবন খুিাইমাহ: (১/১৯৫), হাদীস নাং ৩৭৭। 
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ইবন উলম্ম মাকতুম রাজদয়াল্লাহু আনহু অি জ ল ন, জকন্তু 
জতজন আযান জদলতন না যতক্ষ্ণ না তালক ব া হত, 
“সকা  হলয়ল , সকা  হলয়ল ”।31 মুয়াজিলনর 
আমানতদার হওয়া ওয়াজিব। আল্লাহ তা‘আ া বল ন,  

َتٞ﴿ ٞٱس  َٞمنِّ َ مُِّيٞإَِّنَٞخۡي 
َ ٞٱَأ   ﴾٢٦رََجر َ ٞٱل َقوِّيٱ

“জনশ্চয় আপজন যালদরলক মিুর জনযুক্ত করলবন তালদর 
মলধয থস উিম, থয িজক্তিা ী জবশ্বে”। [সূরা আ -
কাসাস, আয়াত: ২৬] 

ইবন আবু মাহযুরার হাদীলস এলসল : 

مناُء املسلمني ىلع صالتهم وسحورهم: املؤذنون»
ُ
 «أ

“মুসজ মলদর সা াত ও সাহরীর আমানতদার হলি 
মুয়াজিনগণ”।32 আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহু থর্লক 

                                                           
31 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ৬১৭; সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ১০৯২। 
32 বায়হাকী: (১/৪২৬), আ -বাজন হাদীসজট হাসান বল ল ন: ইরওয়াউ  
গাজ  : (১/২৩৯)। 
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বজণথত মারফূ‘ হাদীলস এলসল  واملؤذن مؤتمن “মুয়াজিনগণ 

আমানতদার”।33  

মুয়াজিলনর উজচৎ আযান িারা আল্লাহর সন্তুজষ্ট কামনা 
করা। উসমান ইবন আবু  আস রাজদয়াল্লাহু আনহু থর্লক 
বজণথত, জতজন বল ন, থহ আল্লাহর রাসূ , আমালক আমার 
কাওলমর ইমাম জনধথারণ করুন। জতজন ব ল ন:  

يذ مؤذنًا ال يأخذ ىلع أذانه أجًراأنت إماُمُهم واق»  «تدي بأضعفهم، واَّتَّ

“তুজম তালদর ইমাম এবাং তালদর দুবথ লদর অনুসরণ কর 
এবাং এমন একিন মুয়াজিন জনধথারণ কর, থয আযালনর 
জবজনময় গ্রহণ করলব না”।34 তলব বায়তু  মা  থর্লক 
মুয়াজিনলদর ভাতা থদওয়া থদার্ণীয় নয়। কারণ, বায়তু  

                                                           
33 আবু দাউদ, হাদীস নাং ৫১৭; জতরজমযী, হাদীস নাং ২০৭। 
34 আবু দাউদ, হাদীস নাং ৫৩১; জতরজমযী, হাদীস নাং ২০৯; নাসাঈ, হাদীস 
নাং ৬৭২; ইবন মািাহ, হাদীস নাং ৭১৪; আহমদ: (৪/২১)। আ -বাজন 
ইরওয়াউ  গাজ  : (৫/৩১৫) এ হাদীসজট সহীহ বল ল ন। হাদীস নাং 
১৪৯২। 
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মা  মুসজ মলদর সুজবধার িনযই গিন করা হলয়ল । আর 
আযান ও ইকামত মুসজ মলদর সুজবধার একজট।35 

পাাঁচ: ফিলরর পূলবথ আযান ও তার জবধান: 

ফিলরর পূলবথ প্রর্ম আযান থদওয়া ববধ, থযন দাাঁিালনারা 
জফলর যায়, আর  ুমন্তরা থিলগ উলি। আেুল্লাহ ইবন 
আব্বাস রাজদয়াল্লাহু আনহুমা নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ 
ওয়াসাল্লাম থর্লক বণথনা কলরন, জতজন বল ল ন:  

ال يمنعن أَحَدُكم أو أحًدا منكم أذاُن بالل من سحوريهي؛ فإنه »
َع قائَمُكم ويلُنبِّه نائَمكم  «يؤذن أو ينادي بليٍل، لرَيْجي

“থতামালদর কাউলক থযন থব াল র আযান সাহরী থর্লক 
জবরত না রালখ। কারণ, থস আযান থদয় অর্বা আহ্বান 
কলর রালত, থযন থতামালদর দাাঁিালনারা জফলর যায় এবাং 
থতামালদর  ুমন্তরা থিলগ উলি”।36  

                                                           
35 মুগজন জ  ইবন কুদামা: (২/৭০); নাই ু  আওতার জ  িাওকাজন: 
(২/১৩২); িারহু  মুমজত জ  ইবন উসাইজমন: (২/৪৪)। 

36 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ৬২১; সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ১০৯৩। 
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ইমাম নববী রহ. বল ন, “এর অর্থ হলি থব া  রালত 
আযান থদয়, থযন থতামরা অবগত হও থয রাত থবজি 
বাজক থনই। থস মূ তঃ রালত দাাঁজিলয় তাহািুদ 
আদায়কারীলক তার আরালমর িনয থযলত বল , থযন 
সামানয  ুজমলয় উদযমতাসহ থভার থব া িাগলত পালর 
অর্বা থবলতর পলি থনয় যজদ থবলতর পলি না র্ালক 
অর্বা অনয থকালনা পজবত্রতার প্রলয়ািন হল  তা থসলর 
ফিলরর িনয প্রস্তুজত থনয় অর্বা অনয থকালনা প্রলয়ািন 
থসলর জনলত পালর ফির জনকটবতথী থিলন। আর 
“থতামালদর  ুমন্তলদর িাগ্রত কলর অর্থ”: থযন থভার 
হওয়ার প্রস্তুজত গ্রহণ কলর। থযমন, সামানয তাহািুদ 
আদায় কলর থনয় অর্বা থবলতর পলি থনয় যজদ থবলতর 
পলি না র্ালক অর্বা জসয়ালমর ইিা করল  সাহরী থখলয় 
থনয় অর্বা থগাস  অর্বা ওযু থসলর থনয় অর্বা ফিলরর 
পূলবথ অনযানয িরুজর কমথ থসলর থনয়”।37 

                                                           
37 ইমাম নববীর বযাখযাসহ সহীহ মুসজ ম: (৭/২১১)।  
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তলব ফির হল  জিতীয় আযালনর িনয মুয়াজিন র্াকা 
িরুজর। উিম হলি জিতীয় মুয়াজিন প্রর্ম মুয়াজিন 
বযতীত অনয কালরা হওয়া। দুই আযালনর মাঝখালন 
বযবধান কম র্াকাও উিম। আেুল্লাহ ইবন উমার 
রাজদয়াল্লাহু আনহুমা বল ন, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ 
ওয়াসাল্লালমর দুইিন মুয়াজিন জ  : থব া  ও অি উলম্ম 
মাকতুম। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম বল ন, 

 «.إن بالاًل يؤذِّن بليل فلكوا وارشبوا حىت يؤذِّن ابُن أمِّ مكتوم»

“থব া  রালত আযান থদয়। অতএব, থতামরা খাও-পান 
কর, যতক্ষ্ণ না ইবন উলম্ম মাকতুম আযান থদয়”। জতজন 
বল ন, তালদর দুইিলনর আযালনর মলধয থকালনা বযবধান 
জ   না, শুধু এতটুকু জ   থয, একিন নামলতন আর 
অপরিন উিলতন।38 প্রর্ম আযান ফিলরর জনকটবতথী 
হওয়া সুন্নত।39 

                                                           
38 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ১৯১৮, ১৯১৯; সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ১০৯২। 
39 িাইখ মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম আল  িাইখ তার ফাতওয়ায় বল ন, “এর 
থর্লক প্রমাজণত হয় থয, ফিলরর সামানয আগ মুহূতথ বযতীত আযান থদওয়া 
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ফিলরর জিতীয় আযালন উিম হলি  يحَّ ىلع الفالح 

এরপর মুয়াজিলনর الصالة خري من انلوم ব া। আর আবু 

মাহযুরার হাদীলস থযরূপ রলয়ল , “সকা  থব ার প্রর্ম 
আযালন انلوم الصالة خري من  ও الصالة خري من انلوم 
ব লব”। এখালন প্রর্ম আযান িারা উলেিয ওয়াজিব 
আযান, আর জিতীয় আযান িারা উলেিয ইকামত। কারণ 
নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম বল ল ন: 

ملن »قال يف اثلاثلة:  ،«بني لك أذانني صالة، بني لك أذانني صالة»
 «.هاء

“প্রলতযক দুই আযালনর মাঝখালন সা াত আল , প্রলতযক 
দুই আযালনর মাঝখালন সা াত আল ”। তৃতীয়বার বল ন, 
“থয ইিা কলর”।40 

িাইখ আেু  আযীয ইবন বায রহ.-থক ব লত শুলনজ : 
“ইবন রুস ান ও একদ  আজ ম উলল্লখ কলরল ন থয, 
                                                                                           
মুনাজসব নয়... যজদ আধা  ণ্টা বা এক ণ্টার এক তৃতীয়াাংি হয়, তাহল  
আমার ধারণা মলত মানুলর্র িনয উপকারী”।  

40 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ৬২৭; সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৮৩৮। 
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 প্রর্ম আযালন ব লব, তারা আবু الصالة خري من انلوم، 

মাহযুরার হাদীসলক দজ   জহলসলব গ্রহণ কলরল ন। সজিক 
হলি  ،الصالة خري من انلوم ফিলরর জিতীয় আযালন ব লত 

হলব, থয আযান ওয়াজিব। কারণ, এ আযান সা ালতর 
আযান, থয সা াত  ুম থর্লক উিম। এ আযানলক 
ইকামলতর তু নায় প্রর্ম আযান ব া হয়, আর ইকামত 
হলি জিতীয় আযান”।41 

 য়: ফিলরর পূলবথ আযান ও তার জবধান 

জক ু িতথ রলয়ল  যার সম্পকথ আযালনর সালর্, আর জক ু 
িতথ রলয়ল  যার সম্পকথ মুয়াজিলনর সালর্, জনলচ তার 
বণথনা থদওয়া হল া: 

১. ধারাবাজহকভালব আযান থদওয়া, অর্থাৎ প্রর্লম তাকবীর 
ব া, অতঃপর িাহাদাত, অতঃপর হাইআ াহ, অতঃপর 
তাকবীর, অতঃপর কাল মা তাওহীদ ব া, যজদ আযান বা 

                                                           
41 বু ুগু  মারালমর ১৯১ নাং হাদীলসর বযাখযার সময় আজম এ বক্তবয শ্রবণ 
কজর। আলরা থদখন: িারহু  মুমজত জ  ইবন উসাইজমন: (২/৫৭)। 
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ইকামত উ ট-পা ট বল , তাহল  শুদ্ধ হলব না। কারণ, 
আযান একজট ইবাদাত, থযভালব তা প্রমাজণত, থসভালব তা 
আদায় করা ওয়াজিব। নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম 
বল ল ন: 

 «.من عمل عماًل ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ »

“থয বযজক্ত এমন আম  কর , যার ওপর আমালদর 
আদিথ থনই, তা পজরতযক্ত”।42 

২. আযালনর িেগুল া পরপর ব া, দুই বালকযর মাঝখালন 
দী থ জবরজত না থনওয়া, যজদ হাাঁজচ চল  আলস, তাহল  
পূলবথর বালকযর ওপর জনভথর কলর পরবতথী বাকয ব া। 
কারণ, এ জবরজত অজনিাকৃত। 

৩. সা ালতর সময় হল  আযান থদওয়া। নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইজহ ওয়াসাল্লাম বল ল ন:  

 «ذا حرضت الصالة فليؤذن لكم أحدكمإ»

                                                           
42 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ২৬৯৭; সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৭১৮। 
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“যখন সা ালতর সময় হয়, তখন থযন থতামালদর থকউ 
আযান থদয়”।43 আর ফিলরর পূলবথর আযান ফির 
সা ালতর িনয নয়, বরাং থসটা  ুমন্ত বযজক্তলদর িাগ্রত 
করা ও দণ্ডায়মান বযজক্তলদর বাজিলত জফরালনার িনয। 

৪. আযালন এমন সূর গ্রহণ করা যালব না, যা িে ও অর্থ 
জবকৃজত কলর থদয়, যা আরজব বযাকরলণর জবপরীত। থযমন 
থকউ ব    ،اهلل أكبار তাহল  ববধ হলব না। কারণ, এটা 
অর্থ জবকৃজত কলর থদয়।44 

৫. উচ্চ স্বলর আযান থদওয়া। কারণ, মুয়াজিন যজদ এমন 
আলে আযান থদয় থয, থস জনলি বযতীত থকউ না থিালন, 
তাহল  আযান ববধ করলণর থকালনা মালন র্ালক না। নবী 
                                                           
43 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ৬২৮; সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৬৭৪। 
44 ইবন উসাইমীন রহ. বল ন: ভু  দুই প্রকার: এক প্রকার রলয়ল , থয 
কারলণ আযান শুদ্ধ হয় না, থযখালন অলর্থর জবকৃজত  লট। থযমন, থকউ 
ব  : (اهلل أكبار)  কারণ (أكبار) িে ( َكرَب) এর বহু বচন, যার অর্থ তব া 
বা থ া । থযমন  سبب এর বহু বচন أسباب আলরক প্রকার ভু  রলয়ল , 
থয কারলণ অর্থ পজরবতথণ হয় না, থযমন: ((اهلَل أكرب)) িবর িারা পিা, 
আলরা থযমন: ((حيًّا ىلع الصالة)) ব া। থদখুন: িারহু  মুমজত: (২/৬৯,৬০-
৬২)। 
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সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম বল ল ন: “থতামালদর থকউ 
থযন থতামালদর িনয আযান থদয়”।45 এ থর্লক বুঝা যায় 
থয, আযান উচ্চ স্বলর জদলত হলব থযন অনযরা শুনলত পায়, 
তাহল  মানুর্লক থিানালনার উলেিয হাজস  হলব, তলব 
উপজিত থ াকলদর িনয আযান জদল  জভন্ন কর্া, জকন্তু 
থসখালনও উচ্চ স্বলর আযান থদওয়া উিম। আবু সাঈদ 
খুদরী রাজদয়াল্লাহু আনহু থর্লক মারফূ‘ হাদীলস বজণথত 
আল :  

فإذا كنت يف غنمك أو باديتك فأذَّنَْت فارفع صوتك بانلداء؛فإنه »..
،وال يشء إال ههد هل يوم  ال يسمع مدى صوتي املؤذن جنٌّ وال إنسٌّ

 «.القيامة

“যখন তুজম থতামার বকজরর পা  অর্বা মরুভূজমলত র্াক, 
তখন আযান জদল  উচ্চ স্বলর জদলব। কারণ, মুয়াজিলনর 
আওয়াি থয থকউ শুনলব, জিন-মানুর্ বা অনয থকালনা 

                                                           
45 বুখাজর ও মুসজ ম। 
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বস্তু, তারা মুয়াজিলনর িনয জকয়ামলতর জদন সাক্ষ্য 
জদলব”।46 

৬. সুন্নত অনুযায়ী জনজদথষ্ট সাংখযা থমাতালবক আযান জদলব, 
তালত কম বা থবজি করলব না। নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ 
ওয়াসাল্লাম বল ল ন:  

 «.من عمل عماًل ليس عليه أمرنا فهو رد»

“থয বযজক্ত এমন থকালনা আম  কর , যার ওপর 
আমালদর আদিথ থনই, তা পজরতযক্ত”।47 

৭. এক বযজক্তর আযান জদলত হলব, দুই িলনর আযান শুদ্ধ 
নয়। যজদ এক বযজক্ত আযান আরম্ভ কলর, অতঃপর অপর 
বযজক্ত তা পুলরা কলর, তাহল  আযান শুদ্ধ হলব না। 

৮. মুয়াজিন আযালনর জনয়ত কলর আযান জদলব। কারণ, 
নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম বল ল ন: “জনয়লতর 
ওপর আম  জনভথর কলর”।48 

                                                           
46 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ৬০৯। 
47 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ২৬৯৭; সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ১৭১৮। 
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৯. মুয়াজিলনর মুসজ ম হওয়া িরুজর, যজদ থকালনা 
কালফর আযান থদয় তাহল  শুদ্ধ হলব না। কারণ, থস 
ইবাদলতর উপযুক্ত নয়। 

১০. মুয়াজিলনর বুঝমান হওয়া িরুজর, যার বয়স সাত 
থর্লক সাবা ক পযথন্ত, থয কর্া বুলঝ ও উির জদলত পালর, 
তার জনকট থকালনা বস্তু চাওয়া হল  থস উপজিত করলত 
পালর। 

১১. মুয়াজিলনর জবলবকবান হওয়া িরুজর, পাগল র 
আযান শুদ্ধ নয়। 

১২. মুয়াজিলনর পুরুর্ হওয়া িরুজর, নারীলদর আযালনর 
থকালনা গ্রহণ থযাগযতা থনই। ইবন উমার রাজদয়াল্লাহু 
আনহুমা বল ন, “নারীলদর ওপর আযান ও ইকামত জক ু 
থনই”।49 নারীরা আযালনর উপযুক্ত নয়, জিতীয়ত আযান 

                                                                                           
48 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ১; সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ১৯০৭। 
49 বায়হাকী: (১/৪০৮)। 



 

 

 
 38  

উচ্চ স্বলর জদলত হয়, আর নারীলদর আওয়াি উাঁচু করা 
জনলর্ধ।50 

১৩. নীজতবান হওয়া িরুজর, যজদও বাজহযকভালব হয়। 
কারণ, আযান ইবাদত, জবশুদ্ধ মত অনুযায়ী আযান 
ইকামত থর্লক উিম। নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম 
মুয়াজিনলদর আমানতদার বল ল ন, আর ফালসক 
আমানতদার নয়। থযমন, হাদীলস এলসল :  

 «.أمناء انلاس ىلع صالتهم وسحورهم املؤذنون»

“মানুলর্র সা াত ও সাহরীর আমানতদার হলি 
মুয়াজিনগণ”।51 িাইখু  ইস াম ইবন তাইজময়া রহ. 
বল ন, “ফালসলকর আযান শুদ্ধ হলব জক না, এ বযাপালর 
দু’জট অজভমত রলয়ল , জবশুদ্ধ অজভমত অনুযায়ী আযান 
শুদ্ধ হলব না। কারণ, এটা নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ 
ওয়াসাল্লালমর জনলদথলির জবপরীত, তলব ফালসকলক 

                                                           
50 মানারুস সাজব : (১/৬৩); িারহু  মুমজত: (২/৬১)। 
51 বায়হাকী: (১/৪২৬)। 
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মুয়াজিন জহলসলব জনলয়াগ থদওয়া থকালনা মত অনুসালরই 
ববধ নয়”।52 যার অবিা থগাপন তার আযান ববধ। 
আল্লামা আেু  আযীয ইবন বায রহ.-থক ব লত শুলনজ : 
“ফালসলকর আযালনর থকালনা গ্রহণলযাগযতা থনই, দাাঁজি 
কতথনকারী স্পষ্ট ফালসক, তার অবিা থগাপন নয়, 
আল্লাহর জনকট আমরা পানাহ চাই, দাাঁজি কতথনকারী 
বযতীত অনয কাউলক মুয়াজিন জনযুক্ত করা িরুজর”।53 

এখালন আলদ  িলের অর্থ হলি: মুসজ ম হওয়া, জবলবকী 
হওয়া, পুরুর্ হওয়া, একিন হওয়া, নীজতবান ও বুঝমান 
হওয়া।54 

সাত: িুমু‘আ ও কাযা সা ালতর িনয আযান ও 
ইকামলতর জবধান: 

                                                           
52 ইখজতয়ারাতু  জফকজহয়যাহ, জ  িায়খু  ইস াম: (পৃ. ৫৭)। 
53 রওিু  মুরজব গ্রলের বযাখযার সময় আজম তার মুলখ এ বাণী শ্রবণ কজর। 
ফির সা ালতর পর, িজনবার: (১০/১১/১৪১৮ জহিরী)। 

54 িারহু  মুমজত: (২/৬২)। 
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১. থয বযজক্ত থিাহর-আসর অর্বা মাগজরব-এিা সফলর 
অর্বা বাজিলত বৃজষ্ট জকাংবা অসুিতার কারলণ এক সালর্ 
পলি, থস শুধু প্রর্ম সা ালতর িনয আযান জদলব, জকন্তু 
প্রলতযক ফরলিরর িনয ইকামত ব লব। িালবর 
রাজদয়াল্লাহু আনহু থর্লক বজণথত, নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ 
ওয়াসাল্লাম আরাফার ময়দালন িুমু‘আর সা ালতর িনয 
আযান থদন, অতঃপর থিাহর সা াত আদায় কলরন, 
অতঃপর ইকামত বল  আসর সা াত আদায় কলরন। 
অনুরূপ মুিদাজ ফায় এলস এক আযান ও দুই ইকামলতর 
মাধযলম মাগজরব ও এিার সা াত আদায় কলরন।55 জতজন 
দুই সা ালতর িনয এক আযান থদন। কারণ, দুই 
সা ালতর ওয়াক্ত এক ওয়ালক্ত পজরণত হলয়ল , জকন্তু এক 
ইকামলত যলর্ষ্ট কলরন জন। কারণ, প্রলতযক সা ালতর 
িনয ইকামত িরুজর। অতএব, দুই সা াত এক সালর্ 
আদায়কারী বযজক্ত একবার আযান জদলব ও প্রলতযক 
সা ালতর িনয ইকামত ব লব। 

                                                           
55 সহীহ  মুসজ ম, হাদীস নাং ১২১৮। 
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২. অলনকগুল া কাযা থয বযজক্ত আদায় কলর, থস শুধু 
একবার আযান জদলব, আর প্রলতযক সা ালতর িনয 
ইকামত ব লব। আবু কাতাদা রাজদয়াল্লাহু আনহু থর্লক 
বজণথত একজট দী থ হাদীলস এলসল : “নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইজহ ওয়াসাল্লাম ও তার সার্ীবৃন্দ ফিলরর সা ালত 
 ুজমলয় জ ল ন, সূযথ উজদত হওয়ার আলগ থকউ উিলত 
পালরন জন, তারা থস িান প্রিান কলরন, অতঃপর থব া  
সা ালতর আযান থদন, নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম 
সা াত আদায় কলরন। অতঃপর প্রজত জদলনর নযায় 
চািলতর সা াত আদায় কলরন।56 

আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু আনহু থর্লক বজণথত হাদীস 
িারাও এ সা ালতর িনয ইকামত প্রমাজণত হয়:  

وأمر بالالً فأقام الصالة، فصىل بهم الصبح، فلما قىض الصالة قال: 
ٞالَصالةَٞ﴿ :من نيس الصالة فليصلِّها إذا ذكرها، فإن اهلل قال» قِّمِّ

َ
َوأ

رِّي
ِّك   «﴾ِلِّ

                                                           
56 সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৮৬১। 
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“নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম থব া লক জনলদথি 
থদন, থস সা ালতর ইকামত বল , জতজন তালদর জনলয় 
ফিলরর সা াত আদায় কলরন, সা াত থির্ কলর বল ন, 
থয সা াত ভুল  যায়, থস থযন স্মরণ হওয়ার সালর্ সালর্ 
তা পলি থনয়। আল্লাহ তা‘আ া বল ন, “এবাং আমার 
স্মরণালর্থ সা াত কালয়ম কর”। [সূরা ত্ব-হা]।57 আহযালবর 
যুলদ্ধও রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লালমর অনুরূপ 
কলরন, যখন কাজফরলদর কারলণ তার কলয়ক ওয়াক্ত 
সা াত কাযা হয়।58 

আজম িাইখ আেু  আযীয ইবন বায রহ.-থক কাতাদার 
হাদীস সম্পলকথ ব লত শুলনজ , থযখালন রলয়ল  নবী 
সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম ফিলরর সময় িাগ্রত হলত 
না থপলর পলর তা কাযা কলরন: “এ হাদীস প্রমাণ কলর 
থয, থয বযজক্ত সা ালতর সময়  ুজমলয় র্ালক অর্বা তা 
ভুল  যায়, থস তা আদায় সা ালতর নযায় আযান-

                                                           
57 সহীহ  মুসজ ম, হাদীস নাং ৬৮০। 
58 থদখুন: “ইরওয়াউ  গাজ  ”: (১/২৫৭)। 
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ইকামতসহ জসজরয়া  অনুযায়ী পলি জনলব। আর থয িালন 
 ুজমলয় জ   তা প্রিান করাও সুন্নত, থযমন নবী সাল্লাল্লাহু 
আ াইজহ ওয়াসাল্লাম প্রিান কলরল ন। অনুরূপ থিহজর 
সা াতলক থিহজর আর জসররী সা াতলক জসরজরভালব 
আদায় করলব”।59 

আট. মুয়াজিলনর আযালনর িাওয়াব ও তার ফযী ত: 

আযান ও ইকামত শ্রবণকারীর িনয সুন্নাত হলি 
মুয়াজিলনর সালর্ সালর্ আলে আলে তার অনুরূপ বাকয 
উচ্চারণ করা, শুধু হাইআ াহ বযতীত, তখন ব লব: ال 
 অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ حول وال قوة إال باهلل

ওয়াসাল্লালমর ওপর দুরূদ ও আযালনর পরবতথী থদা‘আ 
পিলব। এলত সলন্দহ থনই নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ 
ওয়াসাল্লাম তার উম্মলতর িনয আযান ও তার পরবতথী 
সময় পাাঁচ প্রকার জযজকর ববধ কলরল ন। থযমন, 

                                                           
59 বু ুগু  মারালমর: ২০২ নাং হাজদলসর বযাখযার সময় এ বক্তবয শ্রবণ কজর। 
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১. শ্রবণকারী মুয়াজিলনর নযায় বাকযগুল া ব লব, শুধু  يح
ال حول ,বযতীত, তখন ব লব ىلع الصالة، ويح ىلع الفالح،  

؛«وال قوة إال باهلل  আবু সাঈদ খুদরী রাজদয়াল্লাহু  আনহু 

থর্লক বজণথত, নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম 
বল ল ন:  

 «.إذا سمعتم انلداء فقولوا مثل ما يقول املؤذِّن»

“যখন থতামরা আযান শ্রবণ কর, তখন মুয়াজিলনর নযায় 
অনুরূপ িে ব ”।60 উমার ইবনু  খািাব রাজদয়াল্লাহু 
আনহু থর্লক বজণথত, জতজন বল ন, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইজহ ওয়াসাল্লাম বল ল ন: “যখন মুয়াজিন বল : اهلل 
اهلل أكرب اهلل  : অতঃপর থতামালদর থকউ বল أكرب اهلل أكرُب، 
 অতঃপর أههد أن ال هلإ إال اهلل : যখন মুয়াজিন বল أكرُب، 
থতামালদর থকউ বল : أههد أن ال هلإ إال اهلل যখন মুয়াজিন 

বল :  ،أههد أن حممًدا رسول اهلل অতঃপর থতামালদর থকউ 
বল :  ،أههد أن حممًدا رسول اهلل যখন মুয়াজিন বল :  َّيح
                                                           
60 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ৬১১; সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৩৮৩। 



 

 

 
 45  

ال حول وال قوة  : অতঃপর থতামালদর থকউ বল ىلع الصالة، 
 অতঃপর يح ىلع الفالح،   : যখন মুয়াজিন বল إال باهلل، 

থতামালদর থকউ বল :  ،ال حول وال قوة إال باهلل যখন 

মুয়াজিন বল :   ،اهلل أكرب اهلل أكربঅতঃপর থতামালদর থকউ 
বল :  ،اهلل أكرب اهلل أكرب যখন মুয়াজিন বল :  ،ال هلإ إال اهلل 

অতঃপর থতামালদর থকউ অন্তর থর্লক বল :  ،ال هلإ إال اهلل 

থস িান্নালত প্রলবি করলব”।61 

২. মুয়াজিলনর তািাহহুদ বা কাল মালয় িাহাদাত ব ার 
পর ব া: 

وأنا أههد أن ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل، وأن حممًدا عبده 
 ا، وبمحمٍد رسواًل، وباإلسالم دينًا،ورسوهل، رضيت باهلل ربًّ 

কারণ, সাদ ইবন আবু ওয়াক্কাস রাজদয়াল্লাহু আনহু 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লাম থর্লক বণথনা 
কলরন: “থয বযজক্ত মুয়াজিনলক ব লত থিালন বল : 

                                                           
61 সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৩৮৫। 



 

 

 
 46  

أههد أن ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل، وأن حممًدا عبده »
 .  «هلل ربًّا، وبمحمد رسواًل، وباإلسالم دينًا،ورسوهل، رضيت با

তার পাপ থমাচ করা হয়”। অনয বণথনায় আল : 
“মুয়াজিনলক ব লত থিালন বল : وأنا أههد... (তার পাপ 
থমাচন করা হলব)।62 

৩. মুয়াজিলনর উির থির্ কলর নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ 
ওয়াসাল্লালমর ওপর দরূদ পিলব। আেুল্লাহ ইবন আমর 
ইবনু  আস রাজদয়াল্লাহু আনহু থর্লক বজণথত, জতজন নবী 
সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লামলক ব লত শুলনল ন:  

إذا سمعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلُّوا يلع؛ فإنه من صىلَّ »
يلّع صالة صىل اهلل عليه بها عرًشا، ثم سلوا اهلل يل الوسيلة؛ فإنها 

 لعبٍد من عباد اهلل، وأرجو أن أكون أنا مزنلٌة يف اجلنة ال تنبيغ إال
 «.هو، فمن سأل يل الوسيلة حلت عليه الشفاعة

“যখন মুয়াজিলনর আওয়াি শ্রবণ কর, তখন তার নযায় 
থতামরাও ব , অতঃপর আমার ওপর দুরূদ পাি কর, 
                                                           
62 সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৩৮৬। 



 

 

 
 47  

কারণ আমার ওপর থয একবার দরূদ পাি করলব আল্লাহ 
তার ওপর দিবার দরূদ থপ্ররণ করলবন। অতঃপর 
আমার িনয উসী া প্রার্থনা কর, উসী া িান্নালতর একজট 
জবলির্ মযথাদা যার ভাগীদার শুধু একিন বান্দাই হলব, 
আজম আিা করজ  থস বযজক্তজট হলবা আজমই। আমার িনয 
থয ওজস া প্রার্থনা করলব, তার িনয আমার িাফা‘আত 
ওয়াজিব হলয় যালব”।63 

৪. নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লালমর ওপর দুরূদ পাি 
কলর যালবর রাজদয়াল্লাহু আনহু থর্লক বজণথত থদা‘আ পাি 
করলব। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লালমর 
বল ল ন: “থয বযজক্ত আযান শ্রবণ কলর বল : 

امهلل ربَّ هذه ادلعوة اتلامة، والصالة القائمة، آتي حممًدا الوسيلة »
 «دتهوالفضيلة، وابعثه مقاًما حمموًدا اذلي وع

                                                           
63 সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৩৮৪। 
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জকয়ামলতর জদন তার িনয আমার িাফা‘আ ববধ হলয় 
যালব”।64 

বায়হাকীর বণথনায় আলরা একটু অজতজরক্ত বজণথত আল 65: 

 .«إنك ال َّتلف امليعاد»... 

৫. অতঃপর জনলির িনয থদায়া করলব, আল্লাহর অনুগ্রহ 
প্রার্থনা করলব, কারণ এ থদা‘আ কবু  করা হয়। আনাস 
রাজদয়াল্লাহু আনহু থর্লক বজণথত, নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ 
ওয়াসাল্লাম বল ল ন: 

 «.ادلعوة ال ترد بني األذان واإلقامة فادعوا»

“আযান ও ইকামলতর মাঝখালনর থদা‘আ প্রতযাখযান করা 
হয় না। অতএব, এ সময় থতামরা থদা‘আ কর”।66 

                                                           
64 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ৬১৪। 
65 বায়হাকী: (১/৪১০); তুহফাতু  আখইয়ার গ্রলে: (পৃ. ৩৮) হাজদলসর 
সনদজট ইমাম বায রহ. হাসান বল ল ন। 

66 আহমদ: (৩/২২৫); আবু দাউদ, হাদীস নাং ৫২১; জতরজমযী, হাদীস নাং 
২১২; আ -বাজন ইরওয়াউ  গাজ  : (১/২৬২) এ হাদীসজট সহীহ 
বল ল ন। 
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িাইখ আেু  আযীয ইবন বায রহ.-থক ব লত শুলনজ : 
“এসব থদা‘আ প্রলতযক আযালনর পর একবার কলর 
পিলত হলব”।67 

নয়: আযালনর পর মসজিদ থর্লক থবর হওয়ার জবধান: 

যার ওপর সা াত ওয়াজিব, আযালনর পর মসজিদ থর্লক 
তার থবর হওয়া থকালনা কারণ বযতীত অর্বা জফলর 
আসার জনয়ত বযতীত হারাম। কারণ, আবু হুরায়রা 
রাজদয়াল্লাহু আনহু িননক বযজক্তলক বল ন, থয আযালনর 
পর মসজিদ থর্লক থবর হলয়জ  : 

 .«ذا فقد عىص أبا القاسم أما ه»

“এ বযজক্ত আবু  কালসম তর্া নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ 
ওয়াসাল্লালমর নাফরমাজন কর ”।68 ইমাম জতরজমজয 
রাজহমাহুল্লাহু বল ন, “নবী সাল্লাল্লাহু আ াইজহ 
ওয়াসাল্লালমর সাহাবী ও তার পরবতথী থ াকলদর আম  
                                                           
67 যাদু  মায়াদ গ্রলের আযকার অধযালয়র: (২/৩৯১) বযাখযার সময় আজম 
তার মুলখ এ বাণী শ্রবণ কজর। 

68 সহীহ মুসজ ম, হাদীস নাং ৬৫৫। 
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অনুরূপ জ  , অর্থাৎ আযালনর পর থকালনা কারণ বযতীত 
মসজিদ থর্লক থকউ থবর হলব না অর্বা অযুর িনয 
অর্বা অনয থকালনা িরুজর কাি বযতীত মসজিদ থর্লক 
থবর হলব না”।69 

দি: আযান ও ইকামলতর মাঝখালনর জবরজত: 

আযালনর জবধান মূ ত সা ালতর সময় সম্পলকথ থ ার্ণা 
থদওয়ার িনয, অতএব আযালনর পর এতটুকু সময় থদজর 
করা িরুজর, থয সমলয়র মলধয থ ালকরা প্রস্তুত হলয় 
সা ালত উপজিত হলত পালর, অনযর্ায় আযান থদওয়ার 
থকালনা মালন হয় না, অলনলকর থর্লক িামা‘আত  ুলট 
যালব, যারা িামালত উপজিত হলত ইিুক, কারণ যারা 
থখলত বলসল  অর্বা পানাহালর মগ্ন অর্বা বার্রুলম আল  
তারা যখন এসব কাি থর্লক ফালরগ হলব অর্বা অযুর 
িনয প্রস্তুজত গ্রহণ করলব তালদর থর্লক িামা‘আত  ুলট 
যালব অর্বা কলয়ক রাকাত  ুলট যালব, যার একমাত্র 

                                                           
69 জতরজমযী, হাদীস নাং ২০৪। 
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কারণ দ্রুত করা ও আযান-ইকামলতর মাঝখালন থকালনা 
জবরজত না থদওয়া, জবলির্ কলর যখন মুসজল্লর বাজি 
মসজিদ থর্লক দূলর হয়। ইমাম বুখারী রহ. একজট অধযায় 
রচনা কলরল ন, যার জিলরানাম: “আযান ও ইকামলতর 
মাঝখালন জবরজত কতটুকু”? জকন্তু তার জনকট এর থকালনা 
জনজদথষ্ট পজরমাণ জনধথাজরত হয় জন। জতজন শুধু আেুল্লাহ ইবন 
মুগাফ্ফা  রাজদয়াল্লাহু আনহু থর্লক বজণথত হাদীস বণথনা 
কলরল ন, থযখালন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ 
ওয়াসাল্লাম বল ল ন: “প্রলতযক দুই আযালনর মাঝখালন 
সা াত রলয়ল , প্রলতযক দুই আযালনর মাঝখালন সা াত 
রলয়ল ”। তৃতীয়বার জতজন বল ন, “থয ইিা কলর”।70 
এখালন দুই আযান িারা উলেিয আযান ও ইকামত। এলত 
সলন্দহ থনই আযান ও ইকামলতর মাঝখালন সময় থদওয়া 
মূ ত ক যালণর সুলযাগ থদওয়া ও তার িনয সাহাযয করা, 
যার িনয জনলদথি থদওয়া হলয়ল ।71 আেুল্লাহ ইবন যালয়দ 

                                                           
70 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ৬২৪। 
71 নাই ু  আওতার জ  িাওকাজন: (২/৬২)। 
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রাজদয়াল্লাহু আনহু থর্লক বজণথত হাদীস আযান ও 
ইকামলতর মাঝখালন অলপক্ষ্া করা প্রমাণ কলর, থসখালন 
রলয়ল : “আজম এক বযজক্তলক থদখ াম, যার গালয় দুইজট 
সবুি িামা জ  , থস মসজিলদ দাাঁজিলয় আযান জদ , 
অতঃপর জক ুক্ষ্ণ বস , অতঃপর দাাঁজিলয় আযালনর নযায় 
িে ব  , তলব এবার থস قد قامت الصالة ব  । অনয 
বণথনায় আল : “জফজরিতাগণ তালক আযান জিক্ষ্া জদ , 
অতঃপর তার থর্লক সামানয দূলর সলর দাাঁিা , অতঃপর 
তালক ইকামত জিক্ষ্া জদ ”।72 

িাইখ আেু  আযীয ইবন বায রহ.-থক ব লত শুলনজ : 
“ইকামত থদওয়ার িনয তািাহুলিা করলব না যতক্ষ্ণ না 
ইমাম অনুমজত প্রদান কলরন। যার পজরমাণ এক  ণ্টার 
চতুর্থাাংি অর্বা এক তৃতীয়াাংি অর্বা অনুরূপ, যজদ ইমাম 

                                                           
72 আবু দাউদ, হাদীস নাং ৫০৬; সহীহ সুনান আবু দাউদ: (১/৯৮), হাদীস 
নাং ৪৯৯, ৫০৬। 
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অলনক থদজর কলর, তাহল  উপজিত থকউ সামলন জগলয় 
সবার সালর্ সা াত আদায় করলব।73 

ইমাম ইকামলতর থবজি হকদার। অতএব, তার অনুমজত 
ও ইিারা বযতীত ইকামত ব লব না, মুয়াজিন আযালনর 
থবিী হকদার। কারণ, আযালনর সময়জট তার ওপর নযে, 
থসই আমানতদার।74 িাইখ আেু  আযীয ইবন বায রহ. 
বল ন, “ইমাম ইকামলতর জিম্মাদার, মুয়াজিন আযালনর 
জিম্মাদার, হাদীসজট যজদও দুবথ , জকন্তু আ ী রাজদয়াল্লাহু 
আনহুর বাণীর কারলণ তা িজক্তিা ী হয়, আর রাসূ  
সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লালমর কমথও তা সমর্থন কলর। 
কারণ, জতজনই ইকামলতর জনলদথি জদলতন। এখালন দ ী  
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইজহ ওয়াসাল্লালমর কমথ, দুবথ  
হাদীস নয়।75  

                                                           
73 আজম তার এ বক্তবয থিালনজ  িালম তুরজক ইবন আেুল্লাহ মসজিলদ, 
বুধবার, ৬/১১/১৪১৮জহিরী। 

74 সুবু ুস সা াম জ  সানআজন: (২/৯৫)। 
75 বু ুগু  মারালমর: ২১৭ নাং হাদীলসর বযাখযার সময় এ বক্তবয শ্রবণ 
কলরজ । 
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আযান ও ইকামত নামক এ থ াট পুজেকালত অজত 

সাংলক্ষ্লপ আযান ও ইকামলতর হুকুম, অর্থ, ফযী ত, 

জনয়ম-পদ্ধজত, মুয়াজিলনর আদব, আযান ও মুয়াজিলনর 

িতথসমূহ, সুবলহ সালদলকর পূলবথ প্রর্ম আযান, কাযা ও 

দুই সা াত এক সালর্ আদায় করার সময় আযান ও 

ইকামলতর জবধান, মুয়াজিলনর িবাব থদওয়ার ফযী ত, 

আযালনর পর মসজিদ থর্লক থবর হওয়ার হুকুম এবাং 

আযান ও ইকামলতর মাঝখালন জবরজত ইতযাজদ জবর্য়গুল া 

দ ী সহ আল াচনা করা হলয়ল । 
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