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ভূবমকা 
 

সক  প্রিাংসা একমাত্র আল্লাহ ো‘আ ার জসনে বযবন আমাসদরসক 
বনখাদ োওহীসদর বদিা এিাং সুন্নাে ও বিদ‘আসের পার্থকেজ্ঞান 
বদসয়সছন। অসাংখে সা াে ও সা াম োাঁর জসনে বযবন আমাসদরসক ো-
বকয়ামে সফ  জীিন অবেিাহসনর পর্ িােব সয়সছন। োাঁর পবরিারির্থ 
ও সাহািীসদর প্রবেও রই  অসাংখে সা াম।  

প্রবেবনয়ে মসবজসদ র্মনকারী প্রবেবি ধমথপ্রাি মুসব মই মসবজসদর এই 
করুি মুসল্লীিূনেো অিস াকন কসর কমসিবি মমথিোর্া অনুভি না কসর 
পাসরন না। আবম ও োসদরই একজন। এ মহাগুরুত্বপূিথ মুসব ম জাবের 
িাবহেক বনদিথসনর প্রবে চরম অিসহ া মর্সক উত্তরসির জনে ময মকাসনা 
সবিক পন্থা অনুসন্ধান করা বনজস্ব ধমথীয় কেথিে িস  জ্ঞান কবর। োই 
প্রর্মেঃ সিাইসক মমৌবখকভাসি জামা‘আসে উপবিবের প্রবে উৎসাহ 
প্রদান ও ো মর্সক বপবছসয় র্াকার ভয়ঙ্করো িুঝাসে সসচষ্ট হই, বকন্তু 
োসে আিানুরূপ মকাসনা ফ  পাওয়া যায় বন। ভাি াম হয়সো িা মকউ 
মসনাসযার্ বদসয় শুনসছন না অর্িা ো দীর্থক্ষি বক্রয়ািী  র্াকার জনে 
যর্াসযার্ে মকাসনা প্রকল্প এখসনা হাসে মনওয়া হয় বন। োই ম খাস বখসক 
বিেীয় মাধেম বহসসসি গ্রহি কবর, অর্চ আবম এ মক্ষসত্র নিার্ে। 
কেিুকু সফ কাম হসে পারসিা ো আল্লাহ মা ুম। েিুও প্রসয়াজসনর 
খাবেসর ভু -ত্রুবির প্রচুর সম্ভািনা পশ্চাসে মরসখ কু্ষদ্র ক ম খানা হসস্ত 
ধারসির দুঃসাহবসকো মদখাবি। সফ ো মো একমাত্র আল্লাহ 
ো‘আ ারই হাসে। েসি ‘বনয়োসের ওপরই সক  কসমথর ফ াফ  
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বনভথরিী ’ রাসূ  মুখবনঃসৃে এ মহান িািীই আমার দীর্থ পর্সঙ্গী।  

অেেন্ত আনসের বিষয় হসি এই ময, এ পুবস্তকাবিসে রাসূ ুল্লাহ  @ 
সমৃ্পক্ত যেগুস া হাদীস উবল্লবখে হসয়সছ সাধেমে এর বিশুদ্ধোর প্রবে 
সযত্ন দাবয়ত্বিী  দৃবষ্ট রাখা হসয়সছ। এ িোপাসর বনসদনপসক্ষ সিথজন 
শ্রসদ্ধয় প্রখোে হাদীস বিিারদ আল্লামা নাসসরুদ্দীন আল্বানী রহ.-এর 
হাদীস শুদ্ধাশুদ্ধবনিথয়ন নীবে গ্রহি করা হসয়সছ। এেদসসেও সক  
মযার্ে র্সিষকসদর পুনবিথসিচনার সুবিধাসর্থ প্রবেবি হাদীসসর সাসর্ োর 
প্রাব্িানবনসদথি সাংসযাজন করা হসয়সছ। েিুও সমূ্পিথরূসপ বনসরি বনভুথ  
হওয়ার মজার দাবি করার ধৃষ্টো মদখাবি না।  

িব্দ ও ভাষার্ে প্রচুর ভু -ভ্রাবন্ত বিজ্ঞ পািকিসর্থর চকু্ষসর্াচসর আসা 
অস্বাভাবিক বকছু নয়। েসি ভু  গুরুসামানে যেিুকুই মহাক না মকন 
ম খসকর দৃবষ্টসর্াচর করস  চরম কৃেজ্ঞোপাসি আিদ্ধ র্াকসিা। ময 
মকাসনা ক োিকর পরামিথ বদসয় দাওয়ােী সৃ্পহাসক আসরা িবধথে করসি 
সিথসাধারসির সাবিথক সহসযাবর্ো কামনা করবছ। আল্লাহ ো‘আ া সিার 
সহায় মহান।  

এ পুবস্তকা প্রকাসি ময মকাসনা জসনর ময মকাসনা ধরসির সহসযাবর্োর 
জনে সমুবচে কৃেজ্ঞো জ্ঞাপসন এেিুকুও মকাোহী করবছ না। 
ইহপরকাস  আল্লাহ ো‘আ া প্রসেেকসক আকাঙ্ক্ষােীে কাবময়াি করুন 
োই হসি আমার সসিথাচ্চ প্রেোিা। আমীন সুম্মা আমীন ইয়া রাব্বা  
আ ামীন।  

সিথসিসষ জনাি িাইখ আবু্দ  হামীদ ফায়যী সাসহসির প্রবে অসিষ 
কৃেজ্ঞো প্রকাি না কসর পারবছসন। বযবন অসনক িেস্তোর মাসঝও 
আমার আসিদনক্রসম পানু্ডব বপবি আদেপান্ত অেেন্ত গুরুসত্বর সাসর্ 
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মদসখসছন এিাং োাঁর অেীি মূ েিান মোমে িেক্ত কসরসছন। আল্লাহ 
ো‘আ া োসক এর উত্তম প্রবেদান বদন এিাং োাঁর জ্ঞান আসরা িাবড়সয় 
বদন এ আিা মরসখ এখাসনই মিষ কর াম।  

ম খক
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জামা‘আসে সা াে আদাসয়র অর্থ:  

“সা াে” িসব্দর আবভধাবনক অর্থ হসি মদা‘আ।  

আল্লাহ ো‘আ া িস ন:  

﴿ِّ 
 [  ٣٠١: اتلوبة] ﴾ل ُهمَِِّّۡسَكن َِِّّصلَٰوتََكِِّّإ ن َِِّّعلَۡيه ۡم َِِّّوَصل 

“আর েুবম োসদর জনে মদা‘আ কসরা। বনশ্চয় মোমার মদা‘আ োসদর 
জনে িাবন্ত স্বরূপ”। [সূরা আে-োওিাহ, আয়াে: ১০৩]  

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

، َوإِْن ََكَن ُمْفِطراً فَلْيَْطَعمْ » َحُدُكْم فَلْيُِجْب، فَإِْن ََكَن َصائِماً فَلْيَُصلِّ
َ
 .«إَِذا ُدِِعَ أ

“মোমাসদর কাউসক খািাসরর দাওয়াে মদওয়া হস  মস মযন উক্ত 
দাওয়াসে উপবিে হয়। অেঃপর মস যবদ  সাওম পা নকারী হসয় র্াসক 
োহস  মস মযন মমজিাসনর জনে িরকে, ক োি ও মার্বফরাসের মদা‘আ 
কসর। আর যবদ মস  সাওম পা নকারী না হসয় র্াসক োহস  মস মযন 
উক্ত খািার গ্রহি কসর”।1  

কাসরার িোপাসর আল্লাহ ো‘আ ার “সা াে” মাসন বফবরিোর্সির বনকি 
োর ভূয়সী প্রিাংসা করা। আর বফবরিোর্সির পক্ষ মর্সক কাসরার জনে 
“সা াে” মাসন োর জনে মহান আল্লাহ ো‘আ ার বনকি মদা‘আ করা।  

আল্লাহ ো‘আ া িস ন,  

                                                           
1 সহীহ মুসব ম, হাদীস নাং ১৪৩১। 
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َِِّّإ ن ِّ﴿ ِِّّيَُصلُّونََِِّّوَمَلَٰٓئ َكَتُهۥِّٱّلل  يََِِّّعَ َهاِّٱنل ب    يُّ
َ
أ ِّوا َِّوَسل  مَُِِّّعلَۡيه َِِّّصلُّوا َِِّّءاَمُنوا ِِّّٱَّل  ينََِِّّيَٰٓ

  [ ٦٥: االحزاب] ﴾٥٦ِّتَۡسل يًما

“বনশ্চয় আল্লাহ ো‘আ া বফবরিোর্সির বনকি নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 
ওয়াসাল্লাসমর প্রিাংসা কসরন এিাং োাঁর বফবরিোর্ি নিী সাল্লাল্লাহু 
আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর জনে মদা‘আ কসরন। অেএি, মহ মুবমনর্ি 
মোমরাও োাঁর জনে মদা‘আ কসরা এিাং োাঁর ওপর সা াম পািাও”। 

[সূরা আ -আহযাি, আয়াে: ৫৬] 

িরী‘আসের পবরভাষায় “সা াে” ি সে এমন এক ইিাদােসক িুঝাসনা 
হয় যা হসি একমাত্র আল্লাহ ো‘আ ার সন্তুবষ্ট ও োাঁর সাওয়াসির আিায় 
এিাং যাসে রসয়সছ বিসিষ বকছু কর্া ও কাজ যার শুরু োকিীর বদসয় 
এিাং মিষ সা াম বদসয়। যা আমাসদর বনকি সা াে নাসমই অবধক 
পবরবচে।  

উক্ত সা ােসক সা াে এ জনেই ি া হয় কারি, োসে উভয় 
প্রকাসররই মদা‘আ রসয়সছ। োর একবি হসি আল্লাহ ো‘আ ার পক্ষ 
মর্সক মকাসনা ফাসয়দা হাবস  বকাংিা মকাসনা ক্ষবে ও ম াকসান অর্িা 
বিপদ মর্সক রক্ষা ের্া ময মকাসনা প্রসয়াজন পূরসির মদা‘আ। যাসক 
সরাসবর প্রার্থনা ের্া চাওয়া-পাওয়ার মদা‘আই ি া হয়। আর বিেীয়বি 
হসি ইিাদাসের মদা‘আ ের্া বিয়াম, বকরাে, রুকু’ ও সাজদাহ’র 
মাধেসম আল্লাহ ো‘আ ার বনকি সাওয়াসির আিা করা। যার মূ  
 ক্ষেও আল্লাহ ো‘আ ার মার্বফরােই হসয় র্াসক।  

“জামা‘আে” িসব্দর আবভধাবনক অর্থ হসি মকাসনা বজবনসসর আবধকে। 
মেমবনভাসি বকছু সাংখেক মানুষ মকাসনা উসদ্দিে বনসয় মকার্াও একবত্রে 
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হওয়াসকও “জামা‘আে” িস  আখোবয়ে করা হয়।  

িরী‘আসের পবরভাষায় “জামা‘আে” ি সে সা াে আদাসয়র উসদ্দসিে 
দু’ (ইমাম ও মুক্তাবদ) িা েসোবধক িেবক্তর মসবজদ অর্িা মসরূপ 
মকাসনা জায়র্ায় একই সমসয় একবত্রে হওয়াসক িুঝাসনা হয়।  

জামা‘আসে সা াে আদাসয়র বিধান:  

মূ েঃ সা াে এমন একবি গুরুত্বপূিথ রুকন যার মাহাত্ম্ে কুরআন ও 
হাদীসস বিষদভাসি আস াবচে হসয়সছ। আল্লাহ ো‘আ া কুরআন মাজীসদ 
সা াে প্রবেষ্ঠার িোপাসর িার িার োবর্দ বদসয়সছন। এমনবক বেবন 
প্রবে মি া সা াে জামা‘আসের সাসর্ আদায় করার িোপাসরও পূিথ 
যত্নিান হসে বনসদথি বদসয়সছন।  

আল্লাহ ো‘আ া িস ন:  

َِِّّحٰف ُظوا ِّ﴿ لََوٰت ََِِّّعَ لَٰوة ِِّّٱلص   [ ٨١٢: ابلقرة] ﴾٢٣٨َِّقٰن ت يَِِّّّلل   َِِّّوقُوُموا ِِّّٱلۡوُۡسَطىَِِّّٰوٱلص 

“মোমরা সা াসের প্রবে যত্নিান হও বিসিষ কসর আসসরর সা াসের 
প্রবে এিাং মোমরা কায়মসনািাসকে আল্লাহ ো‘আ ার জনে দণ্ডায়মান 
হও”। [সূরা আ -িাকারা, আয়াে: ২৩৮] 

উক্ত আয়াসে আল্লাহ ো‘আ া সা াসের প্রবে যত্নিান হসে আসদি 
কসরসছন। আর ময িেবক্ত জামা‘আসের সাসর্ সা াে আদায় কসর না মস 
সা াসের প্রবে কেিুকু যত্নিান ো সহসজই অনুধািন করা যায়।  

মেমবনভাসি বেবন সা াে আদাসয়র প্রবে অিসহ া প্রদিথনসক মুনাবফকী 
িস  আখোবয়ে কসরসছন।  

আল্লাহ ো‘আ া মুনাবফকসদর চবরত্র িিথনা বদসে বর্সয় িস ন: 
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ُعونَِِّّٱلُۡمَنٰف ق يَِِّّإ ن ِّ﴿ َِِّّيَُخٰد  ُعُهمَِِّّۡوُهوَِِّّٱّلل  لَٰوة ِِّّإ َلِِّّقَاُمٓوا ِِِّّإَوَذاَِّخٰد  ُِّكَساَلِِّّٰقَاُموا ِِّّٱلص 
َِِّّيَۡذُكُرونََِِّّوَلِِّّٱنل اَسِِّّيَُرآُءونَِّ ِِّّٱّلل  َذبَۡذب ي١٤٢َِِِّّّقَل يٗلِِّّإ ل  ُؤَلٓء ِِّّإ َلَِِّّٰلَِِّّٓذٰل َكَِِّّبۡيَِِّّمُّ َِّوَلَِِّّٓهَٰٓ

ُؤَلٓء  ِِّّإ َلِّٰ ُِِّّيُۡضل ل َِِّّوَمنَِّهَٰٓ   [  ٣٤١  ،٣٤٨: النساء] ﴾١٤٣َِّسب يٗلََِِّّلُۥََِّت دَِِّّفَلَنِّٱّلل 

“মুনাবফকরা আল্লাহ ো‘আ াসক মধাকা মদয়। আল্লাহ ো‘আ া উহার 
প্রবেদান বদসিন। োরা অ স মসন সা াে আদায় করসে দাাঁড়ায় ম াক 
মদখাসনার উসদ্দসিে। োরা আল্লাহসক কমই স্মরি কসর। োরা সিথদা 
বিধা-িসে বনমবিে র্াসক। না এবদক না ওবদক। যাসক আল্লাহ ো‘আ া 
পর্ভ্রষ্ট কসরন আপবন কখসনা োসক সুপর্ মদখাসে পাসরন না”। [সূরা 
আন-বনসা, আয়াে: ১৪২-১৪৩] 

দদবনক পাাঁচ মি া সা াে জামা‘আসে পড়া প্রবেবি সক্ষম ও সািা ক 
পুরুসষর ওপরই ওয়াবজি। চাই মস সফসর র্াকুক অর্িা বনজ এ াকায়।  

 আল্লাহ ো‘আ া িস ন:  

ق يُموا ِّ﴿
َ
لَٰوةََِِّّوأ َكٰوةََِِّّوَءاتُوا ِِّّٱلص  ٰك ع يََِِّّمعََِِّّوٱۡرَكُعوا ِِّّٱلز   [ ٤١: ابلقرة] ﴾٤٣ِِّّٱلر 

“মোমরা সা াে প্রবেষ্ঠা কসরা, যাকাে আদায় কসরা এিাং রুকুকারীসদর 
সাসর্ রুকু কসরা। অর্থাৎ সা াে আদায়কারীসদর সাসর্ সা াে আদায় 
কসরা”। [সূরা আ -িাকারা, আয়াে: ৪৩]  

উক্ত আয়াে জামা‘আসে সা াে আদায় করা ওয়াবজি হওয়ার িোপাসর 
সুস্পষ্ট। কারি, আয়াসের মিষাাংি মর্সক সা াে প্রবেষ্ঠাই যবদ উসদ্দিে 
হসয় র্াসক োহস  ো আয়াসের প্রর্মাাংসির সাসর্ প্রকািে 
সামঞ্জসেহীনই মসন হয়। মকননা, আয়াসের প্রর্মাাংসি সা াে প্রবেষ্ঠার 
আসদি রসয়সছ। োই আয়াসের মিষাাংসি ো পুনরুসল্লসখর আর মকাসনা 
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প্রসয়াজন র্াসক না। োই ি সে হসি, আয়াসের মিষাাংসি জামা‘আসে 
সা াে আদাসয়রই আসদি মদওয়া হসয়সছ।  

 আল্লাহ ো‘আ া আসরা িস ন: 

َقۡمَتِِّّف يه مُِِّّۡكنَتِِِّّإَوَذاِّ﴿
َ
لَٰوةَِِّّلَُهمُِِّّفَأ َعَكِِّّم  ۡنُهمَِّطآئ َفة ِِّّفَۡلَتُقمِِّّۡٱلص  ُخُذٓوا ِِّّم 

ۡ
ۡسل َحتَُهۡم َِِّّوۡۡلَأ

َ
ِّأ

ت َِِّّوَرآئ ُكمِِّّۡم نِّفَۡلَيُكونُوا َِِّّسَجُدوا ِِّّفَإ َذا
ۡ
ۡخَرىَِِّّٰطآئ َفة َِِّّوۡۡلَأ

ُ
َِّمَعَكِِّّفَلُۡيَصلُّوا ِِّّيَُصلُّوا ِِّّلَمِِّّۡأ

ُخُذوا ِّ
ۡ
ۡذرَُهمَِِّّۡوۡۡلَأ ۡسل َحَتُهۡم ِِّّح 

َ
 [٣٠٨: النساء] ﴾َِّوأ

“যখন আপবন োসদরসক বনসয় সা াে আদায় করসে যান েখন োসদর 
এক দ  মযন অস্ত্রসহ আপনার সাসর্ সা াে আদায় করসে দাাঁড়ায়। 
অেঃপর োরা সাজদাহ সম্পন্ন কসর মযন আপনার মপছসন চস  আসস। 
ইসোমসধে বিেীয় দ বি যারা পূসিথ সা াে পসড় বন আপনার সাসর্ মযন 
সা াে পসড় মনয়। েসি োরা মযন সেকথো ও অস্ত্রধারিািিায় র্াসক”। 

[সূরা আন-বনসা, আয়াে: ১০২]  

উক্ত আয়াসে যুদ্ধািিায় জামা‘আসে সা াে আদাসয়র পদ্ধবে মিখাসনা 
হসি। যবদ পবরসিি িান্ত র্াকািিায় জামা‘আসে সা াে আদাসয়র 
িোপাসর মকাসনা ছাড় র্াকসো ের্া ো সুন্নাে বকাংিা মুস্তাহাি হসো ো 
হস  যুদ্ধািিায় রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ও োাঁর 
সাহািীর্িসক জামা‘আসে সা াে আদাসয়র পদ্ধবে মিখাসনার মকাসনা 
প্রসয়াজনই অনুভূে হসো না। িরাং োরা উক্ত ছাড় পাওয়ার মিবি 
উপযুক্ত বছস া। যখন ো হয় বন েখন আমাসদরসক িুঝসেই হসি, 
জামা‘আসে সা াে আদায় করা বনহাসয়ে গুরুত্বপূিথ ওয়াবজি। োই 
ওযর ছাড়া কাসরার জনে র্সর সা াে পড়া জাবয়য নয়।  
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মেমবনভাসি উক্ত আয়াসে উভয় দ সকই জামা‘আসে সা াে আদায় 
করসে আসদি করা হসয়সছ। যবদ মকউ মকউ জামা‘আসে সা াে পড়স  
অনেসদর পক্ষ মর্সক উক্ত দাবয়ত্ব আদায় হসয় মযসো োহস  উভয় 
দ সকই এমন এক কবিন পবরবিবেসে জামা‘আসে সা াে আদায় 
করসে আসদি করা হসো না। োই জামা‘আসে সা াে পড়া প্রবেবি 
িেবক্তর ওপরই ওয়াবজি। চাই মস সফসর র্াকুক অর্িা বনজ এ াকায়।  

 আল্লাহ ো‘আ া আসরা িস ন:  

ُجود ِِّّإ َلَِِّّوُيۡدَعۡونََِِّّساق َِِّّعنِّيُۡكَشُفِِّّيَۡومَِّ﴿ يُعونَِِّّفََلِِّّٱلسُّ َعة٤٢ًِِِّّّيَۡسَتط  بَۡصٰرُُهمَِِّّۡخٰش 
َ
ِّأ

ُجود ِِّّإ َلِِّّيُۡدَعۡونَََِِّّكنُوا َِِّّوقَدِِّّۡذ ل ة  ِِّّتَۡرَهُقُهمِّۡ  [ ٤١  ،٤٨: القلم] ﴾٤٣َِّسٰل ُمونََِِّّوُهمِِّّۡٱلسُّ

“স্মরি কসরা মস বদসনর কর্া ময বদন জঙ্ঘা (হাাঁিুর বনম্াাংি) উসমাবচে 
করা হসি এিাং োসদরসক আহ্বান করা হসি সাজদাহ করার জনে েখন 
োরা ো করসে সক্ষম হসি না। োসদর দৃবষ্ট র্াকসি েখন অিনে এিাং 
 াঞ্ছনা োসদরসক আিন্ন কসর রাখসি অর্চ যখন োরা বনরাপদ বছস া 
েখন োসদরসক সাজদাহ করার জনে আহ্বান করা হসয়বছস া। (বকন্তু 
োরা েখন মস আহ্বাসন সাড়া মদয় বন)”। [সূরা আ -িা াম, আয়াে: 
৪২-৪৩]  

আল্লামা ইিরাহীম োইমী রহ. উক্ত আয়াসের োফসীসর িস ন: 
োসদরসক আযান ও ইিামসের মাধেসম ফরয সা ােগুস া জামা‘আসে 
আদাসয়র জনে ডাকা হসো।  

বিবিষ্ট োিঈ আল্লামা সা‘য়ীদ ইিন মুসাইবয়ি রহ. িস ন: োরা “হাইয়া 
‘আ াস-সা াহ, হাইয়া ‘আ া -ফা াহ” শুনসো অর্চ োরা সুি র্াকা 
সসেও মসবজসদ বর্সয় জামা‘আসে সা াে আদায় করসো না।  
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কা‘ি আ -আহিার রাবদয়াল্লাহু আনহু িস ন: আল্লাহর কসম! উক্ত 
আয়ােবি জামা‘আসে সা াে না পড়া ম াকসদর সম্পসকথই নাবয  
হসয়সছ।  

উক্ত আয়াসে আহ্বাসন সাড়া মদওয়া মাসন মুআবযেসনর আযাসন সাড়া 
বদসয় মসবজসদ এসস জামা‘আসে সা াে পড়া। যা বনসম্াক্ত হাদীস 
মর্সকই িুঝা যায়।  

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক আসরা িবিথে বেবন িস ন: 

ْعََم قَاَل: يَارَُسْوَل اهلِل! لَيَْس ِِلْ قَائٌِد ياَُلئُِمِِنْ إََِل الْ »
َ
نَّ رَُجاًل أ

َ
َمْسِجِد َفَهْل ِِلْ ـأ

 
ُ
ْن أ

َ
؟ َفَقاَل لَـُه انلَِِّبُّ رُْخَصٌة أ َ ِِفْ بَيِِْتْ : َهْل تَْسَمُع انلَِّداَء وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ َصِّلِّ

اَلِة؟ قَ   .«اَْل: َنَعْم، قَاَْل: فَاَِجْب بِالصَّ

“জননক অন্ধ সাহািী রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম মক 
ি স ন: আমাসক মসবজসদ বনসয় আসার মসো মকাসনা ম াক মনই। োই 
আমাসক র্সর সা াে আদায় করসে অনুমবে বদসিন বক? নিী সাল্লাল্লাহু 
আ াইবহ ওয়াসাল্লাম োসক ি স ন: েুবম বক আযান শুনসে পাও? মস 
ি স া: বজ হাাঁ! বেবন ি স ন: োহস  মোমাসক মুআবযেসনর ডাসক সাড়া 
বদসয় মসবজসদ এসস সা াে আদায় করসে হসি”।2  

উক্ত হাদীসস মুআবযেসনর ডাসক সাড়া মদওয়া মাসন যবদ শুধু সা াে 
পড়াই হসো চাই ো মযখাসনই পড়া মহাক না মকন ো হস  রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম উক্ত সাহািীসক োর র্সর সা াে 
আদাসয়র অনুমবে চাওয়ার পর আর োসক আযান শুনার প্রশ্ন ও 

                                                           
2 সহীহ মুসব ম, হাদীস নাং ৬৫৩ 
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মুআবযেসনর ডাসক সাড়া মদওয়ার আসদিই করসেন না। কারি, মস মো 
র্সর সা াে আদাসয়র অনুমবেই চাবিস া।  

এ ছাড়াও বনসম্াক্ত হাদীসবি আস াচে বিষসয় আসরা অেেন্ত সুস্পষ্ট 
িক্তিেই প্রদান কসর।  

আবু্দল্লাহ ইিন উমু্ম মাকেুম রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন 
একদা নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লামসক বজজ্ঞাসা করস ন: মহ 
আল্লাহর রাসূ ! আবম মো অন্ধ এিাং আমার র্রও মসবজদ মর্সক 
অসনকখাবন দূসর অিবিে। অনে িিথনায় রসয়সছ, মদীনা মো একবি 
সাপ-বিচু্চ ও বহাংস্র প্রািীর এ াকা। আিার অসনক সময় আমাসক 
মসবজসদ বনসয় আসার মসো মকাসনা ম াকও পাওয়া যায় না। োই বক 
আবম এমন পবরবিবেসে র্সর সা াে আদাসয়র অনুমবে মপসে পাবর? 
নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ি স ন: েুবম বক আযান শুনসে 
পাও? অনে িিথনায় রসয়সছ, েুবম বক “হাইয়া ‘আ াস-সা াহ, হাইয়া 
‘আ া -ফা াহ” শুনসে পাও? বেবন ি স ন: বজ হাাঁ! েখন নিী 
সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম োসক ি স ন:  

ِجُد لََك رُْخَصةً »
َ
 .«اَل أ

“আবম মোমার জনে র্সর সা াে আদাসয়র মকাসনা অনুমবেই খুাঁসজ 
পাবি না”।3 

যখন এক জন অন্ধ িেবক্ত র্সর সা াে আদাসয়র অনুমবে পাসি না 
োহস  এক জন চকু্ষষ্মান িেবক্ত কীভাসি র্সর সা াে আদাসয়র অনুমবে 

                                                           
3 আিু দাউদ, হাদীস নাং ৫৫২।  
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মপসে পাসর?! এসেই িুঝা মর্স া, জামা‘আসে সা াে আদায় করা 
প্রবেবি িেবক্তর ওপর বনহাসয়ে গুরুত্বপূিথ ওয়াবজি। োই ওযর ছাড়া 
কাসরার জনে র্সর সা াে পড়া মকাসনাভাসিই সবিক নয়।  

আমাসদর বপ্রয় নিী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লামও বকন্তু 
জামা‘আসে সা াে আদাসয়র িোপাসর কম োবর্দ মদন বন; িরাং বেবন 
যারা জামা‘আসে উপবিে হসি না োসদর র্র-িাড়ী জ্বাব সয় মদওয়ার 
ইসি প্রকাি কসরসছন।  

 আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবনিস ন, রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন, 

ْنَطِلَق َمِِعْ »
َ
َ بِانلَّاِس ُثمَّ أ ْن آُمَر بِالّصاَلِة َفتَُقاَم، ُثمَّ آُمَررَُجاًل َفيَُصِّلِّ

َ
لََقْد َهَمْمُت أ

َق َعلَيِْهْم ُبيُْوَتُهْم بِرِ  َحرِّ
ُ
اَلةَ فَأ َجاٍل َمَعُهْم ُحَزٌم ِمْن َحَطٍب إََِلْ قَْوٍم اَليَْشَهُدْوَن الصَّ

 .«بِانلَّارِ 

“আমার ইসি হয় কাউসক সা াে পড়াসনার দাবয়ত্ব বদসয়  াকবড়র 
মিাঝাসহ বকছু সাংখেক ম াক বনসয় োসদর বপছু মনই যারা জামা‘আসে 
উপবিে হয় না এিাং োসদর র্র-িাড়ী জ্বাব সয় মদই”।   

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম জামা‘আসে সা াে 
েোর্কারীসদর র্র-িাড়ী জ্বাব সয় মদওয়ার মসো এসো িসড়া জর্নে কাজ 
করার ইিা কখসনাই মপাষি করসেন না যবদ না জামা‘আসে সা াে 
পড়া একান্ত গুরুত্বপূিথ ওয়াবজি হসো। আর যবদ মকউ মকউ জামা‘আসে 
সা াে পড়স  অনেসদর পক্ষ মর্সক উক্ত দাবয়ত্ব আদায় হসয় মযসো 
োহস  রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ও োাঁর বকছু সাহািীর্ি 
জামা‘আসে সা াে আদায় করস ই অনেসদর পক্ষ মর্সক উক্ত দাবয়ত্ব 
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আদায় হসয় মযসো। 

ময িেবক্ত িরঈ অজুহাে ছাড়াই র্সর সা াে পড়স া োর সা াে আদায় 
িা কিু  হসি না।  

 আবু্দল্লাহ ইিন আব্বাস রাবদয়াল্লাহু আনহুমা মর্সক িবিথে, বেবন 
িস ন, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

اَلُة الَِِّتْ ـَمْن َسِمَع ال» اَلةِ فَلَْم َيْمنَْعُه ِمِن اتِّبَاِعِه ُعْذٌر لَْم ُتْقبَْل ِمنُْه الصَّ  ُمنَاِدَى بِالصَّ
ْو َمَرٌض 

َ
، ِقيَْل: َوَما الُْعْذُر يَا رَُسْوَل اهلِل؟ قَاَل: َخوٌْف أ   .«َصّلَّ

“ময িেবক্ত মুয়াবযেসনর আযান শুসনও মসবজসদ না বর্সয় র্সর সা াে 
পড়স া অর্চ োর বনকি মসবজসদ উপবিে না হওয়ার িরঈ মকাসনা 
ওযর মনই োহস  োর আদায়কৃে সা াে আল্লাহর দরিাসর কিু  হসি 
না। সাহািারা ি স ন: মহ আল্লাহর রাসূ ! আপবন ওযর ি সে কী 
ধরসির ওযর িুঝাসে চাসিন? বেবন ি স ন: ভয় অর্িা মরার্”।4 

উক্ত হাদীসবিসে কিু  ও ওযসরর িোখো চাওয়া ছাড়া োর িাকী 
অাংিিুকু শুদ্ধ।  

আবু্দল্লাহ ইিন আব্বাস রাবদয়াল্লাহু আনহুমা মর্সক আসরা িবিথে বেবন 
িস ন: রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

ْب ِمْن َغْْيِ ُعْذٍر فاََل َصاَلَة َلُ »  .«َمْن َسِمَع انلَِّداَء ُثمَّ لَْم ُُيِ

“ময িেবক্ত আযান শুসনও মসবজসদ উপবিে হয় বন অর্চ োর মকাসনা 

                                                           
4; আিু দাউদ, হাদীস নাং ৫৫১; িায়হাকী, হাদীস নাং ৫৪৩১।  
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ওযর মনই। োহস  োর সা ােই হসি না”।5 

উক্ত হাদীসিসয় জামা‘আসে সা াে না পড়স  সা াে কিু  িা শুদ্ধই হসি 
না ি সে কমপসক্ষ জামা‘আসে সা াে পড়া ওয়াবজি হওয়াসকই িুঝাসনা 
হসি।  

মকাসনা জায়র্ায় সা াসের সময় হস  এিাং মসখাসন বেন িা বেসনর 
অবধক িেবক্ত একবত্রে র্াকস  োসদরসক অিিেই উক্ত সা াে 
জামা‘আসে আদায় করসে হসি। এবিই হসি রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর একান্ত আসদি। আর রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর আসদি সাধারিে ওয়াবজি হওয়াসকই িুঝায়।  

 আিু সাঈদ খুদরী রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

هُ إَِذا ََكنُْوا ثاََلثًَة فَلْيَؤُ » َحقُّ
َ
َحُدُهْم، َوأ

َ
ُهْم أ قَْرُؤُهمْ مُّ

َ
 .«ْم بِاْْلَِماَمِة أ

“যখন োরা বেনজন মকার্াও একবত্রে হয় েখন োসদর মকাসনা এক 
জন মযন সা াসের ইমামবে কসর। েসি ইমামবের উপযুক্ত োসদর 
মসধে ময কুরআন সম্পসকথ মিবি জাসন”।6 

মাব ক ইিন হুওয়াইবরস রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, 
আবম একদা আমার িাংসির আসরা বকছু মানুষসহ নিী সাল্লাল্লাহু 
আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর বনকি উপবিে হ াম। আমরা োাঁর বনকি বিি 
রাবত্র অিিান কর াম। বেবন বছস ন অেেন্ত দয়া ু প্রকৃবের। যখন বেবন 

                                                           
5 িায়হাকী, হাদীস নাং ৪৭১৯, ৫৩৭৫।  
6 সহীহ মুসব ম, হাদীস নাং ৬৭২।  
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আমাসদর মসধে িাবড় মফরার আকষথি অনুভি করস ন েখন বেবন 
আমাসদরসক উসদ্দিে কসর ি স ন:  

اَلُة فَلْيُؤَذِّْن لَُكْم » ارِْجُعْوا فَُكْونُْوا ِفيِْهْم، وََعلُِّموُْهْم، وََصلُّْوا، فَإَِذا َحََضَِت الصَّ
ْكَبُ 

َ
ُكْم أ َحُدُكْم، َوْْلَُؤمُّ

َ
 .«ُكمْ أ

“মোমরা িাবড় বফসর যাও। বনজ স্ত্রী-সন্তান ও পবরিারিসর্থর মাসঝ 
অিিান কসরা। োসদরসক বিক্ষা দাও এিাং সা াে পসড়া। সা াসের 
সময় হস  মোমাসদরই মকউ আযান বদসি এিাং মোমাসদর মাসঝ ময 
িয়স্ক মসই ইমামবে করসি”।7  

মকাসনা এ াকায় বেন িা বেসনর অবধক িেবক্ত অিিান করা সসেও 
োরা যবদ আযান-ইিামে বদসয় জামা‘আসে সা াে আদায় না কসর 
োহস  িয়োন োসদর ওপর ভাস াভাসি মজাঁসক িসসি।  

 আিুদ্দারদা রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, আবম 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লামসক ি সে শুসনবছ বেবন িস ন:  

يَْطا» اَلةُ إاِلَّ اْستَْحوََذ َعلَيِْهُم الشَّ ُن َما ِمْن ثاََلثٍَة ِِف قَْرَيٍة اَل يُؤَذَُّن َواَل ُتَقاُم ِفيِهُم الصَّ
ُكُل الَْقاِصيَةَ َفَعلَيَْك بِاْْلََماَعِة فَإِنَّ 

ْ
ئَْب يَأ  .«اذلِّ

“মকাসনা গ্রাম িা এ াকায় যবদ বেনজন মানুষ র্াসক অর্চ মসখাসন 
আযান-ইিামে বদসয় ফরয সা াে আদায় করা হস া না ো হস  
োসদর ওপর িয়োন মজাঁসক িসসি। োই েুবম জামা‘আসে সা াে 
পড়সি। কারি, মনকসড় িার্ মো একমাত্র দ ছুি ছার্ বিসকই মখসয় 

                                                           
7 সহীহ িুখারী, হাদীস নাং ৬২৮; সহীহ মুসব ম, হাদীস নাং ৬৭৪। 
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মফস ”।8  

উক্ত হাদীসস জামা‘আসে সা াে আদাসয়র আসদি করা হসয়সছ যা 
জামা‘আসে সা াে পড়া ওয়াবজি হওয়াই প্রমাি কসর।  

মকাসনা মসবজসদ অিিানরে অিিায় ময মকাসনা সা াসের আযান 
মদওয়া হস  ো জামা‘আসে আদায় না কসর মসখান মর্সক মির হসয় 
যাওয়া রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর আদিথ বিসরাধী।  

 আিুি-িাসা রহ. মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, আমরা একদা আিু 
হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আনহু এর সাসর্ মসবজসদ িসা বছ াম। এমোিিায় 
মুআবযেন আযান বদস  জননক িেবক্ত িসা মর্সক দাাঁবড়সয় মসাজা হাাঁিসে 
শুরু করস া। আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আনহু োর বদসক একদৃসষ্ট 
োবকসয় র্াকস ন। ইসোঃমসধে মস মসবজদ মর্সক এসকিাসরই মির হসয় 
মর্স া। েখন আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আনহু ি স ন:  

بَا الَْقاِسِم »
َ
ا َهَذا َفَقْد َعََص أ مَّ

َ
 .«وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ أ

“আসর! এ মো আিু -িাবসম ের্া রাসূ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 
ওয়াসাল্লাসমর অিাধে হস া”।9  

উক্ত হাদীসস আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আনহু আযাসনর পর জামা‘আসে 
সা াে না পসড় মসবজদ মর্সক মির হওয়া িেবক্তসক রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর একান্ত অিাধে িস  আখোবয়ে কসরন। যবদ 

                                                           
8 আহমদ, হাদীস নাং ২০৭১৯;; আিু দাউদ, হাদীস নাং ৫৪৭; নাসাঈ, হাদীস নাং 
৮৪৭। 
9 সহীহ মুসব ম, হাদীস নাং ৬৫৫; ইিন মাজাহ, হাদীস নাং ৭৪০। 
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সা াে জামা‘আসে পড়া না পড়ার িোপাসর ম াকবির মস্বিাচাবরোর 
মকাসনা সুসযার্ র্াকসো োহস  আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আনহু োসক 
জামা‘আসে সা াে না পসড় মসবজদ মর্সক মির হওয়ার জনে রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর একান্ত অিাধে িস  আখোবয়ে করসেন 
না। অেএি, িুঝা মর্স া জামা‘আসে সা াে পড়া ওয়াবজি।  

এমনবক রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম এ জােীয় মানুষসক 
মুনাবফক িস ও আখোবয়ে কসরসছন। আর িরী‘আসের দৃবষ্টসে 
সাধারিে মকাসনা সুন্নাে িা মুস্তাহাি কাজ ছাড়া বকাংিা মকাসনা মাকরূহ 
কাজ করার দরুন কাউসক মুনাবফক ি া হয় না; িরাং ো ি া হয় 
মকাসনা ফরয-ওয়াবজি ছাড়স  অর্িা মকাসনা হারাম কাজ করস । 
অেএি িুঝা মর্স া জামা‘আসে সা াে পড়া ওয়াবজি।  

উসমান রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

َذاُن ِِفْ الْ »
َ
ْدَرَكُه األ

َ
ُد الرَّْجَعَة َفُهَو ِريَمْسِجِد ُثمَّ َخَرَج لَْم ََيُْرْج ِِلَاَجٍة وَُهَو اَل يُ ـَمْن أ
 .«ُمنَافٌِق 

“মকউ মসবজসদ অিিানরে অিিায় যবদ মকাসনা সা াসের আযান হসয় 
যায় অর্চ মস মকাসনা প্রসয়াজন ছাড়াই মসবজদ মর্সক মির হসয় মর্স া 
এিাং োর বিেীিার মসবজসদ বফসর আসারও ইসি মনই োহস  মস 
মুনাবফক”।10  

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম মকাসনা ওযর ছাড়া সা াে 

                                                           
10 ইিন মাজাহ, হাদীস নাং ৭৪১। 
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আদায়কারীসদর সাবরর মপছসন একা দাাঁবড়সয় জামা‘আসে সা াে পড়ুয়া 
িেবক্তর সা াে িাবে  িস  আখোবয়ে কসর োসক উক্ত সা ােিুকু 
বিেীয়িার পড়ার আসদি কসরন। োহস  বিনা ওযসর র্সর সা াে 
পড়ুয়া িেবক্তর সা ােিুকু কীভাসি শুদ্ধ হসে পাসর?! ো এসকিাসর অশুদ্ধ 
না হস ও কমপসক্ষ জামা‘আসে সা াে পড়া মো ওয়াবজি ি সে হসি।  

 আ ী ইিন িাইিান রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম একদা জননক িেবক্তসক সা াে 
আদায়কারীসদর সাবরর মপছসন একা সা াে আদায় করসে মদসখ 
মসখাসন দাাঁবড়সয় মর্স ন। যখন ম াকবি সা ােিুকু মিষ করস া েখন 
বেবন োসক ি স ন:  

فِّ »  .«اْستَْقِبْل َصاَلتََك فَاَل َصاَلةَ لِرَُجٍل فَْرٍد َخلَْف الصَّ

“েুবম মোমার সা ােিুকু আিার পসড়া। কারি, সা াে আদায়কারীসদর 
সাবরর মপছসন একা সা াে পড়ুয়ার সা ােিুকু শুদ্ধ হয় না”।11 

ময িেবক্ত িরঈ মকাসনা অজুহাে ছাড়াই র্সর সা াে পড়স া মস 
মুনাবফক। আর িরী‘আসের দৃবষ্টসে সাধারিে মকাসনা সুন্নাে িা মুস্তাহাি 
কাজ ছাড়া বকাংিা মকাসনা মাকরূহ কাজ করার দরুন কাউসক মুনাবফক 
ি া হয় না। িরাং ো ি া হয় মকাসনা ফরয-ওয়াবজি ছাড়স  অর্িা 
মকাসনা হারাম কাজ করস । অেএি িুঝা মর্স া জামা‘আসে সা াে 
পড়া ওয়াবজি।  

 আবু্দল্লাহ ইিন মাসঊদ রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, 

                                                           
11 আহমদ, হাদীস নাং ১৫৭০৮, ১৬৩৪০।  
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ْو َمِرْيٌض، إِْن ََكَْن »
َ
اَلُة إاِلَّ ُمنَافٌِق ُعِلَم نَِفاقُُه أ يْتُنَا َوَما َيتََخلَُّف َعِن الصَّ

َ
لََقْد َرأ

اَلةَ، ـالْ  ِِتَ الصَّ
ْ
 َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ َوقَاَْل: إِنَّ رَُسْوَل اهللِ َمِريُْض َْلَْمِِشْ َبْْيَ رَُجلَْْيِ َحَّتَّ يَأ

اَلُة ِِف الْ ـَعلََّمنَا ُسََنَ الْ  وََسلَّمَ  ْي يُؤَذَُّن َمسْ ـُهَدى َوإِنَّ ِمْن ُسََنِ الُْهَدى الصَّ ِ ِجِد اذلَّ
 .«ِفيْهِ 

“আমাসদর মসধে বনবশ্চে মুনাবফক ও রুগ্ন িেবক্ত ছাড়া মকউই জামা‘আসে 
উপবিে হওয়া মর্সক বিরে র্াকসো না। এমনবক আমরা মদখোম রুগ্ন 
িেবক্ত ও দু’িেবক্তর কাাঁসধ ভর বদসয় জামা‘আসে উপবিে হসো। 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম আমাসদরসক সবিক পসর্র 
বদিা বদসয়সছন। আর জামা‘আসে সা াে আদাসয়র বনসদথি সবিক পসর্র 
বদিা দি বক”?   

আবু্দল্লাহ ইিন মাসঊদ রাবদয়াল্লাহু আনহু আসরা িস ন: 

يْتُنَا َولََقدْ  َسيِّئًَة، بَِها َعنْهُ  ُحطُّ »
َ
 َولََقدْ  انلَِّفاِق، َمْعلُْومُ  ُمنَافٌِق  إاِلَّ  َعنَْها َيتََخلَُّف  َوَما َرأ

فِّ  ِِف  ُيَقامَ  َحَّتَّ  الرَُّجلَْْيِ  َبْْيَ  ُيَهاَدي بِهِ  يُْؤَت  الرَُّجُل  ََكْنَ   .«الصَّ

“যার ইসি হয় পরকাস  আল্লাহর সাসর্ মুসব ম রূসপ সাক্ষাৎ বদসে মস 
মযন জামা‘আসে সা াে আদায় করসে সযত্ন হয়। আল্লাহ ো‘আ া নিী 
সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লামসক সবিক পসর্র বদিা বদসয়সছন। আর 
জামা‘আসে সা াে পড়া োরই অন্তভুথক্ত। মোমরা যবদ র্সর সা াে 
পড়ুয়া অ সসর নোয় র্সর সা াে পসড়া ো হস  বনবশ্চেভাসি মোমরা 
নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লামপ্রদবিথে সবিক পর্ মর্সক সসর 
পড়স । আর েখনই মোমরা পর্ভ্রষ্ট হসি। ময মকউ সুেরভাসি 
পবিত্রোজথন কসর মসবজদর্ামী হয় আল্লাহ ো‘আ া োসক প্রবে কদসমর 
িসদৌ সে একবি কসর পুিে বদসিন ও একবি কসর মযথাদা উন্নীে 
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করসিন এিাং একবি কসর গুনাহ মুসছ বদসিন। বেবন িস ন: আমাসদর 
মসধে বনবশ্চে মুনাবফক ছাড়া মকউ জামা‘আসে উপবিে হওয়া মর্সক 
বিরে র্াকসো না। এমনবক মকউ মকউ দু’জসনর কাাঁসধ ভর বদসয়ও 
জামা‘আসে উপবিে হসো”।12  

উক্ত হাদীসস মকউ পরকাস  আল্লাহ ো‘আ ার সাসর্ মুসব ম রূসপ 
সাক্ষাৎ বদসে হস  োসক জামা‘আসে সা াে আদাসয়র িোপাসর সযত্ন 
হসে ি া হসয়সছ এিাং োসে র্সর সা াে আদায়কারীসক রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর আদিথ ও োাঁর আনীে িরী‘আে 
বিসরাধী িস  আখোবয়ে করা হসয়সছ। উক্ত আদিথ ি সে এমন 
আদিথসক িুঝাসনা হয় বন যা ইসি করস  ছাড়াও যায়; িরাং এমন 
আদিথসক িুঝাসনা হসয়সছ যা ছাড়স  পর্ভ্রষ্ট ও মুনাবফক রূসপ আখোবয়ে 
হসে হয়। অেএি িুঝা মর্স া জামা‘আসে সা াে পড়া প্রবেবি মুবমন 
িেবক্তর ওপর ওয়াবজি ও ফরয।  

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, নিী সাল্লাল্লাহু 
আ াইবহ ওয়াসাল্লামইরিাদ কসরন:  

يَّتُُهْم لَْعنٌَة، َوَطَعاُمُهْم ُنْهبٌَة، وََغِنيَْمتُُهْم ُغلُوْ » ٌل، إِنَّ لِلُْمنَافِِقْْيَ َعالََماٍت ُيْعَرفُْوَن بَِها، ََتِ
يَْن، اَل ـَواَل َيْقَرُبْوَن الْ  اَلَة إاِلَّ َدبْــراً ُمْستَْكِبِ تُْوَن الصَّ

ْ
َمَساِجَد إاِلَّ َهْجراً، َواَل يَأ

لَُفوْ 
ْ
 .«َن َواَل يُْؤلَُفْوَن، ُخُشٌب بِاللَّيِْل، ُصُخٌب بِانلََّهاِر يَأ

“মুনাবফকসদর এমন বকছু আ ামে রসয়সছ যা বদসয় োসদরসক সহসজই 
মচনা যায়। মসগুস া হস া: োসদর সম্ভাষিই হসি অবভসম্পাে। োসদর 

                                                           
12 সহীহ মুসব ম, হাদীস নাং ৬৫৪; আিু দাউদ, হাদীস নাং ৫৫০। 
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খািারই হসি মকার্াও মর্সক  ুি করা িস্তু। োসদর যুদ্ধ ব্ধ সম্পদই 
হসি ো িন্টসনর পূসিই চুবর করা িস্তু। োরা মসবজসদর ধাসরকাসছও 
যায় না। সা াসে কখসনা আসস ও োরা অহঙ্কারী ভাি বনসয় মদবরসে 
আসস। োরা কাসরার সাসর্ র্ভীরভাসি বমিসে চায় না এিাং োসদর 
সাসর্ও র্ভীরভাসি বমিা যায় না। রাসে োরা কাষ্ঠখন্ড স্বরূপ বনঃসাড় 
বনঃিব্দ। বদসন সরি”।13  

আবু্দল্লাহ ইিন উমার রাবদয়াল্লাহু আনহুমা মর্সক িবিথে, বেবন িস ন,  

نَّ » نَا بِِه الظَّ
ْ
َسأ

َ
 .«ُكنَّا إَِذا َفَقْدنَا الرَُّجَل ِِفْ َصاَلِة الِْعَشاِء وََصاَلِة الَْفْجِر أ

“আমরা যখন কাউসক ইিা ও ফজসরর সা াসে মসবজসদ না মদখোম 
েখন োর সম্পসকথ খারাপ ধারিা করোম ের্া োসক মুনাবফক 
ভািোম”।14  

এমনবক  ার্াোর জামা‘আসে সা াে না পড়া িেবক্তর অন্তরসক সী -
র্া া করা ের্া োর অন্তসরর ওপর মমাহর মমসর মদওয়ার হুমবকও 
মদওয়া হসয়সছ। আর িরী‘আসে সাধারিে মকাসনা ফরয-ওয়াবজি ছাড়া 
িেেীে কাউসক এ ধরসির হুমবক মদওয়া হয় না।  

 আবু্দল্লাহ ইিন আব্বাস ও আবু্দল্লাহ ইিন উমার রাবদয়াল্লাহু আনহুমা 
মর্সক িবিথে োরা িস ন, নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম একদা 
বমম্বাসরর উপর িসস িস ন:  

                                                           
13 আহমদ, হাদীস নাং ৭৯১৩। 
14 ত্বািারানী/কিীর, হাদীস নাং ১৩০৮৫; ইিন আিী িাইিাহ: ১/৩৩২। 
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ْو َْلَْخِتَمنَّ اهلُل لََعَ قُلُْوبِِهْم ُثمَّ َْلَ »
َ
قَْواٌم َعْن وَْدِعِهُم اْْلََماََعِت أ

َ
ُكْوَننَّ ِمَن َْلَنْتَِهَْيَّ أ

 .«الَْغافِِلْْيَ 

“কসয়কবি সম্প্রদায় মযন জামা‘আসে সা াে পবরেোর্ করা মর্সক 
অিিেই বফসর আসস ো না হস  আল্লাহ ো‘আ া োসদর হৃদসয়র ওপর 
মমাহর মমসর বদসিন। অেঃপর োরা বনবশ্চে র্াবফ  ের্া ধমথ বিমুখ 
হসয়ই জীিন যাপন করসে িাধে হসি”।15  

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম জামা‘আসে সা াে আদাসয়র 
িোপাসর সাহািার্সির খিরদাবর করসেন। আর মকাসনা িোপাসর কাসরার 
খিরদাবর করা মসিা অেেন্ত গুরুত্বপূিথ ের্া অিিে করিীয় ওয়াবজি 
হওয়াসকই িুঝায়।  

 উিাই ইিন কা‘ি রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, 
একদা রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম আমাসদরসক বনসয় 
ফজসরর সা াে আদায় করস ন। অেঃপর বেবন আমাসদরসক বজজ্ঞাসা 
করস ন: “অমুক উপবিে আসছ বক? সাহািীর্ি ি স ন: না। বেবন 
আিাসরা বজজ্ঞাসা করস ন: “অমুক উপবিে আসছ বক? সাহািীর্ি 
ি স ন: না। েখন বেবন ি স ন:  

لََواِت » ْثَقُل الصَّ
َ
اَلَتْْيِ أ ُمنَافِِقَْي َولَْو َتْعلَُموَن َما ِفيِهَما ـلََعَ الْ  إِنَّ َهاَتْْيِ الصَّ

َل لََعَ ِمثِْل َصفِّ الْ  وَّ
َ
فَّ اأْل َكِب َوإِنَّ الصَّ تَيْتُُموُهَما َولَْو َحبًْوا لََعَ الرُّ

َ
َماَلئَِكِة َولَْو ـأَل

ْزََك ِمْن َصاَلتِِه وَْحَدُه َعِلْمتُْم َما فَِضيْلَتُُه اَلْبتََدْرُتُموُه َوإِنَّ َصاَلَة الرَُّجِل َمَع ال
َ
رَُّجِل أ
ْزََك ِمْن َصاَلتِِه َمَع الرَُّجِل َوَما َكُُثَ َفُهوَ 

َ
ِ َتَعاََل  وََصاَلتُُه َمَع الرَُّجلَْْيِ أ َحبُّ إََِل اَّللَّ

َ
 .«أ

                                                           
15 ইিন মাজাহ, হাদীস নাং ৮০১। 
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“এ দু’বি সা াে ের্া ইিা ও ফজসরর সা াে জামা‘আসের সাসর্ 
আদায় করা সবেেই মুনাবফকসদর জনে খুিই কষ্টকর। মোমরা যবদ 
জানসে ো জামা‘আসের সাসর্ আদাসয় কী পবরমাি সাওয়াি রসয়সছ 
োহস  মোমরা ো আদাসয়র জনে হামাগুবড় বদসয় হস ও মসবজসদ 
উপবিে হসে। সা াে আদায়কারীসদর প্রর্ম সাবর বফবরিোর্সির 
সাবরর নোয়। মোমরা যবদ জানসে প্রর্ম সাবরসে সা াে আদাসয়র বক 
ফযী ে রসয়সছ ো হস  মোমরা খুি দ্রুে মসখাসন অিিান করসে। 
একা সা াে আদাসয়র চাইসে দু’জন বমস  জামা‘আসে পড়া অসনক 
ভাস া। আিার একজনসক বনসয় জামা‘আসে সা াে আদাসয়র চাইসে 
দু’জনসক বনসয় জামা‘আসে সা াে আদায় করা আসরা অসনক ভাস া। 
জামা‘আসে সা াে আদায়কারীসদর সাংখো যসোই মিবি হসি েসোই ো 
আল্লাহ ো‘আ ার বনকি মিবি পছেনীয়”।16 

 জামা‘আসে সা াে আদাসয়র িোপাসর সাহািাসয় বকরাসমর ঐকমেে 
রসয়সছ যা বনসম্র িািীগুস া মর্সক িুঝা যায়।  

আবু্দল্লাহ ইিন মাসঊদ রাবদয়াল্লাহু আনহু এর িািী যা উপসর উবল্লবখে 
হসয়সছ।  

আবু্দল্লাহ ইিন মাসঊদ রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক আসরা িবিথে বেবন 
িস ন:  

ْب ِمْن غَ ـَمْن َسِمَع الْ »  .«ْْيِ ُعْذٍر فاََل َصاَلَة َلُ ُمنَاِدَي فَلَْم ُُيِ

“ময িেবক্ত মুআবযেসনর আযান শুসনও মসবজসদ উপবিে হয় বন অর্চ 

                                                           
16 আিু দাউদ, হাদীস নাং ৫৫৪; নাসাঈ, হাদীস নাং ৮৪৩।  
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োর মকাসনা ওযরই বছস া না ো হস  োর সা ােই হসি না”।17 

আিু মূসা আি‘আরী রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন,  

ْب بَِغْْيِ ُعْذٍر فاََل َصاَلةَ َلُ ـْن َسِمَع الْ مَ »  .«ُمنَاِدَي فَلَْم ُُيِ

“ময িেবক্ত মুআবযেসনর আযান শুসনও মসবজসদ উপবিে হয় বন অর্চ 
োর মকাসনা ওযরই বছস া না ো হস  োর সা ােই হসি না”।18  

আ ী রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন,  

: َمْن  َمْسِجِد؟ قَاَل ـْ َمْسِجِد، ِقيَْل : َوَمْن َجاُر الـَمْسِجِد إاِلَّ فِـْي الْ ـاَل َصاَلَة ِْلَاِر الْ »
 .«ُمنَاِدَي ـْ َسِمَع ال

“মসবজসদর প্রবেসিিীর সা াে মসবজদ ছাড়া আর মকার্াও হসি না। 
োাঁসক ি া হস া: মসবজসদর প্রবেসিিী মক? বেবন ি স ন: ময িেবক্ত 
মুআবযেসনর আযান শুসন”।   

বেবন আসরা িস ন:  

ْب وَُهَو َصِحيٌْح ِمْن َغْْيِ ُعْذٍر فاََل ـَمْن َسِمَع انلَِّداَء ِمْن ِجْْيَاِن الْ » َمْسِجِد فَلَْم ُُيِ
 .«َصاَلَة َلُ 

“মসবজসদর মকাসনা প্রবেসিিী আযান শুসন মসবজসদ উপবিে হসয় 
জামা‘আসে সা াে আদায় না করস  অর্চ মস সুি-সি  এিাং োর 
মকাসনা ওযর মনই ো হস  োর সা ােই হসি না”।   

বেবন আসরা িস ন:  
                                                           
17 ইিন আিী িায়িাহ, হাদীস নাং ৩৪৮৬। 
18 ইিন আিী িায়িাহ, হাদীস নাং ৩৪৮২। 
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تِهِ  فَلَمْ  انلَِّداءَ  َسِمعَ  َمنْ »
ْ
َسهُ  َصاَلتُهُ  ُُتَاِوزْ  لَمْ  يَأ

ْ
 .«ُعْذرٍ  ِمنْ  إاِلَّ  َرأ

“ময িেবক্ত আযান শুসনও মসবজসদ জামা‘আসে সা াে আদায় করসে 
আসসবন োর সা ােিুকু োর বনজ মার্াই অবেক্রম করসি না। আকাি 
পযথন্ত মপৌঁছা মো অসনক দূসরর কর্া। েসি এ িোপাসর োর মকাসনা 
ওযর র্াকস  ো বভন্ন”।  

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আনহু িস ন:  

ْن يَْسَمَع الْ »
َ
ُذنا ابِْن آَدَم رََصاصاً ُمَذاباً َخْْيٌ َلُ ِمْن أ

ُ
ْن َتْمتَِلَئ أ

َ
يْبُهُ ـأل  .«ُمنَاِدَي ُثمَّ الَ ُُيِ

“আদম সন্তাসনর উভয় কান র্ াসনা বসসা বদসয় ভবেথ র্াকা োর জনে 
অসনক ভাস া মুআবযেসনর আযান শুসন মসবজসদ উপবিে হসয় 
জামা‘আসে সা াে না পড়ার চাইসে”।  

আসয়িা রাবদয়াল্লাহু আনহা মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, 

ـُمنَاِدىَ  َسِمعَ  َمنْ » ْب  فَلَمْ  ال دْ  لَمْ  ُعْذٍر، َغْْيِ  ِمنْ  ُُيِ  .«هِ بِ  يَُردْ  َولَمْ  َخْْياً  َُيِ

“ময িেবক্ত মুআবযেসনর আযান শুসনও মসবজসদ উপবিে হয় বন অর্চ 
োর মকাসনা ওযরই বছস া না ো হস  মস ক োিপ্রা্ নয় অর্িা োর 
সাসর্ মকাসনা ক োি করার ইসিই করা হয় বন”। 

আবু্দল্লাহ ইিন আব্বাস রাবদয়াল্লাহু আনহুমা মর্সক িবিথে, বেবন িস ন,  

ْب ِمْن َغْْيِ ُعْذٍر فاََل َصاَلَة َلُ  ُمنَاِديَ ـَمْن َسِمَع الْ »  .«فَلَْم ُُيِ

“ময িেবক্ত মুআবযেসনর আযান শুসনও মসবজসদ উপবিে হয় বন অর্চ 
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োর মকাসনা ওযরই বছস া না ো হস  োর সা ােই হসি না”।19  

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম বনযুক্ত মক্কার র্ভিথর আত্তাি 
ইিন আসীদ রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন একদা 
মক্কািাসীসদরসক উসদ্দিে কসর িস ন:  

اَلةِ ِِفْ الْ » َحداً ِمنُْكْم ََتَلََّف َعِن الصَّ
َ
نَّ أ

َ
اَعِة إِالَّ َجمَ ـَمْسِجِد َمَع الْ ـَواهللِ الَ َيبْلُُغِِنْ أ

بُْت ُعنَُقهُ   .«ََضَ

“আল্লাহর কসম! মকাসনা িেবক্ত জামা‘আসে সা াে পড়সছ না এমন 
খির আমার কাসন আসস  আবম োসক হেো করসিা”।20  

উমার রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন,  

الَةَ » ْوا الصَّ ْن ََيَُْضُ
َ
اَلةِ َفيَتََخلَُّف تِلََخلُِّفِهْم آَخُرْوَن أل قَْواٍم َيتََخلَُّفْوَن َعِن الصَّ

َ
َما بَاُل أ

ْبَعََثَّ َعلَيْ 
َ
ْو أل

َ
 .« ِرقَاَبُهمْ ِهْم َمْن ُُيَاِِفْ أ

“োসদর কী হস া! যারা জামা‘আসে সা াে পড়সছ না এিাং োসদরসক 
মদসখ অনেরাও জামা‘আসে উপবিে হসি না। োরা মযন জামা‘আসে 
সা াে আদাসয়র জনে উপবিে হয় ো না হস  আবম োসদর বনকি 
এমন ম াক পািাসিা যারা োসদর র্দথান উবড়সয় বদসি”।21  

এ ছাড়া অনে মকাসনা সাহািী এসদর বিপরীে মে মপাষি কসরন বন। 
অেএি, িুঝা মর্স া এ িোপাসর োসদর সিার ঐকমেে রসয়সছ।  

                                                           
19 ইিন আিী িায়িাহ, হাদীস নাং ৩৪৮৩। 
20 বকোিুস-সা াহ/ইিনু -কাইসয়েম ৫৯৫। 
21 বমফ্োহু -আফকারর/আবু্দ  আযীয আ -সা মান ২/১০২। 
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হাসান িাসরী রহ. িস ন:  

ُه َعِن الِْعَشاِء ِِفْ الْ » مُّ
ُ
 .«َماَعِة َشَفَقًة لَْم يُِطْعَهاجَ ـإِْن َمنََعتُْه أ

“কাসরার মা যবদ সন্তাসনর ওপর দয়া কসর োসক ইিার সা াে 
জামা‘আসে পড়সে বনসষধ কসর ো হস  মস োাঁর আনুর্েে করসি না। 
কারি, গুনাহ’র কাসজ মাো-বপোর আনুর্েে করসে হয় না”।22  

আসরা যাাঁরা জামা‘আসে সা াে পড়া ওয়াবজি িস সছন োরা হস ন, 
আত্বা ইিন আিী রািাহ, ইমাম আহমদ, ইমাম িাসফঈ, আওযাঈ, 
খাোিী, ইিন খুযাইমাহ, ইমাম িুখারী, ইিন বহব্বান, আিু সাউর, ইিন 
হাযম, ইমাম দাউদ আয-যাসহরী, ইিন িুদামাহ, আল্লামা আ াউদ্দীন 
আস-সামারিােী, আিু িাকার আ -কাসানী, ইিনুল্-মুনবযর, ইিরাহীম 
আন-নাখা‘য়ী ও ইমাম ইিন আবব্দ -িার প্রমুখ।  

আর একবি িোপার হসি, ময জামা‘আসে সা াে আদায় করা মর্সক 
বপবছসয় র্াসক মস পরিেথীসে সমূ্পিথরূসপ সা ােই মছসড় মদয়।  

োই প্রবেবি মুসব সমর একান্ত কেথিে হসি, জামা‘আসে সা াে 
আদাসয়র িোপাসর আসরা মিিী যত্নিান হওয়া এিাং বনজ মছস -সন্তান, 
পবরিারির্থ, আত্ম্ীয়-স্বজন, পাড়া-প্রবেসিিী এমনবক সক  মুসব ম 
ভাইসদরসক এ িোপাসর উৎসাবহে করা। আর েখনই আমরা মুনাবফকী 
মর্সক মুবক্ত পাসিা।  

জামা‘আসে সা াে আদাসয়র ফাসয়দাসমূহ:  

                                                           
22 সহীহ িুখারী: অধোয় ১০, অনুসিদ: ২৯। 
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জামা‘আসে সা াে আদাসয়র অসনকগুস া ফাসয়দা রসয়সছ যার বকয়দাংি 
বনম্রূপ:  

১. আল্লাহ ো‘আ া বনজ দয়ায় এ উম্মসে মুহাম্মদীর জনে সমসয় সমসয় 
পরস্পর একবত্রে হওয়ার বকছু বিসিষ সুসযার্ ও সুিেিিা মরসখসছন। 
মযন োরা এসক অপসরর খিরাখির বনসে পাসর। প্রসয়াজসন এসক 
অপসরর সাহাযে-সহসযাবর্ো করসে পাসর। যাসে কসর ধীসর ধীসর 
োসদর পরস্পসরর সম্পসকথর বিসিষ উন্নবে র্সি এিাং এসক অপরসক 
কর্ায় ও কাসজ আল্লাহ ো‘আ ার নাবয কৃে বিধাসনর বদসক আহ্বান 
করার প্রচুর সুসযার্ পায়। আর এ জােীয় পরস্পর একবত্রে হওয়ার 
সুসযার্ কখসনা হয় দদবনক। মযমন, দদবনক পাাঁচ মি া সা াে মসবজসদ 
বর্সয় জামা‘আসের সাসর্ আদায় করা। আিার কখসনা ো হয় সা্াবহক। 
মযমন, জুমািার মসবজসদ বর্সয় সিার একসত্র জুমু‘আর সা াে আদায় 
করা। আিার কখসনা ো হয় িাৎসবরক ও আঞ্চব ক। মযমন, এক 
অঞ্চস র সিাই বিসিষ উৎসাহ ও উদ্দীপনা বনসয় বনসজসদর বনবদথষ্ট 
ঈদর্াসহ একবত্রে হসয় দু’ ঈসদর সা াে আদায় করা। আিার কখসনা 
ো হয় িাৎসবরক ও আন্তজথাবেক। মযমন: বিবভন্ন মুসব ম রাষ্ট্র মর্সক 
সি  মুসব মসদর িৎসসর একিার হসির উসদ্দসিে আরাফার ময়দাসন 
একবত্রে হওয়া।  

২. জামা‘আসে সা াে আদাসয়র উসদ্দসিে মুসব মসদর বনজ বনজ মহল্লার 
মসবজসদ পরস্পর একবত্রে হওয়া বিসিষ সাওয়াসির কাজও িসি।  

৩. জামা‘আসে সা াে আদাসয়র উসদ্দসিে মুসব মসদর বনজ বনজ মহল্লার 
মসবজসদ পরস্পর একবত্রে হওয়ার মাধেসম মুসব ম সমাসজর প্রবেবি 
ম াক এসক অপসরর অিিা সমেকরূসপ জানসে পাসর। এসে কসর 
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সমাসজর রুগ্ন িেবক্তসদর শুশ্রূষা করার এক বিরাি সুসযার্ পাওয়া যায় 
এিাং সমাসজর মৃে িেবক্তসদর দাফন-কাফন করাও সহসজ সম্ভিপর হয়। 
মেমবনভাসি এরই মাধেসম সমাসজর র্রীি-দুঃখীসদর প্রসয়াজনীয় সাহাযে-
সহসযাবর্োও করা যায়। আর এসে কসর মুসব মসদর পরস্পসরর মাসঝ 
র্ভীর ভাস ািাসা জম মনয়।  

৪. জামা‘আসে সা াে আদাসয়র উসদ্দসিে মুসব মসদর বনজ বনজ মহল্লার 
মসবজসদ পরস্পর একবত্রে হওয়ার মাধেসম বনসজর সক  আত্ম্ীয়-
স্বজনসকও সহসজ মচনা সম্ভিপর হয়। মেমবনভাসি এ াকায় নিার্ে ময 
মকাসনা মুসাবফর িোবক্তসকও সহসজ মচনা যায়। আর এসে কসর এসকর 
পক্ষ মর্সক অসনের পাওনা নোযে অবধকারিুকু সহসজ আদায় করার 
বিসিষ সুিিথ সুসযার্ও পাওয়া যায়।  

৫. জামা‘আসে সা াে আদাসয়র উসদ্দসিে মুসব মসদর বনজ বনজ মহল্লার 
মসবজসদ পরস্পর একবত্রে হওয়ার মাধেসম ইস াসমর একবি বিসিষ 
বনদিথন ের্া জামা‘আসে সা াে পড়া বিসিষভাসি প্রবেফব ে হয়। 
কারি, সমাসজর প্রবেবি িেবক্ত যবদ বনজ বনজ র্সর সা াে পসড় ো হস  
উক্ত সমাসজ সা াে পড়া হসয়সছ বক না ি া মুিবক ।  

৬. জামা‘আসে সা াে আদাসয়র উসদ্দসিে মুসব মসদর বনজ বনজ মহল্লার 
মসবজসদ পরস্পর একবত্রে হওয়ার মাধেসম কাবফর ও মুনাবফকসদর 
সামসন মুসব মসদর দাপি, িবক্ত ও পরাক্রমিাব ো বিসিষভাসি ফুসি 
উসি। োসে কসর কাবফর ও মুনাবফকরা মানবসকভাসি পযুথদস্ত হয়।  

৭. জামা‘আসে সা াে আদাসয়র উসদ্দসিে মুসব মসদর বনজ বনজ মহল্লার 
মসবজসদ পরস্পর একবত্রে হওয়ার মাধেসম মূখথ িেবক্তরা আব মসদর কাছ 
মর্সক ধমথ সম্পসকথ অসনক বকছুই জানার সুসযার্ পায়। এমনবক োরা 
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বিসিষ কসর সা াসের বিবধ-বিধানগুস া ভাস াভাসি র্ করারও সুসযার্ 
পায়।  

৮. জামা‘আসে সা াে আদাসয়র উসদ্দসিে মুসব মসদর বনজ বনজ মহল্লার 
মসবজসদ পরস্পর একবত্রে হওয়ার মাধেসম জামা‘আসে সা াে 
আদাসয়র জনে মসবজসদ উপবিে হয় না এমন িেবক্তসদরসক বচবিে 
কসর োসদরসক জামা‘আসে সা াে আদাসয়র জনে বিসিষভাসি উপসদি 
মদওয়া মযসে পাসর।  

৯. জামা‘আসে সা াে আদাসয়র উসদ্দসিে মুসব মসদর বনজ বনজ মহল্লার 
মসবজসদ পরস্পর একবত্রে হওয়ার মাধেসম মুসব ম উম্মাসকক িার িার 
ঐকে ও ঐকমসেের বিসিষ প্রবিক্ষি মদওয়া হয়। যাসে কসর োরা 
একই ইমাসমর মনেৃসত্ব জামা‘আসে সা াে আদাসয়র প্রবিক্ষসির মাধেসম 
বনজ রাসষ্ট্রর কিথধাসরর মনেৃসত্ব জােীয় ঐকে বিবকসয় রাখার প্রবিক্ষি 
পায়।  

১০. জামা‘আসে সা াে আদাসয়র উসদ্দসিে মুসব মসদর বনজ বনজ 
মহল্লার মসবজসদ পরস্পর একবত্রে হওয়ার মাধেসম মুসব ম উম্মাসকক 
িার িার বনজ কুপ্রিৃবত্ত বনয়ন্ত্রসির বিসিষ প্রবিক্ষি মদওয়া হয়। যাসে 
কসর োরা একই ইমাসমর পুঙ্খানুপুঙ্খ আনুর্সেের মাধেসম বনজ কু-
প্রিৃবত্ত দমসনর বিসিষ সুসযার্ পায়।  

১১. জামা‘আসে সা াে আদাসয়র উসদ্দসিে মুসব মসদর বনজ বনজ 
মহল্লার মসবজসদ পরস্পর একবত্রে হসয় সাবরিদ্ধভাসি সা াে আদাসয়র 
মাধেসম মুসব ম উম্মাসকক িার িার সুদৃঢ় প্রাচীসরর মসো সাবরিদ্ধভাসি 
বজহাদ করার বিসিষ প্রবিক্ষি মদওয়া হয়।  
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আল্লাহ ো‘আ া বজহাদ সম্পসকথ িস ন:  

َِِّّإ ن ِّ﴿ ِِّّٱّلل  ِِّّيَُقٰت لُونَِِّّٱَّل  ينَُُِِّّي بُّ اَِّسب يل هۦ ِّف  ن ُهمَِّصف ٗ
َ
ُِِّّبۡنَيٰن َِِّّكأ رُۡصوص  : الصف] ﴾٤ِّم 

٤  ] 

“বনশ্চয় আল্লাহ ো‘আ া সুদৃঢ় প্রাচীসরর মসো সাবরিদ্ধভাসি োাঁর পসর্ 
যুদ্ধকারীসদর ভাস ািাসসন”। [সূরা সাফ্ফ, আয়াে: ৪]  

১২. জামা‘আসে সা াে আদাসয়র উসদ্দসিে মুসব মসদর বনজ বনজ 
মহল্লার মসবজসদ পরস্পর একবত্রে হসয় ধনী র্রীসির সাসর্, আমীর 
মা’মূসরর সাসর্, িাসক িাবসসের সাসর্, িসড়া মছাির সাসর্ সাবরিদ্ধভাসি 
সা াে আদাসয়র মাধেসম মুসব ম উম্মাসকক িার িার বনসজসদর মধেকার 
সামাবজক অিিাসনর দৃিেমান বিস্তর পার্থকে ভুস  বর্সয় মুসব ম উম্মাহ’র 
সিাই ময একই সমান এমন মানবসকো মপাষসির বিসিষ প্রবিক্ষি 
মদওয়া হয়। যাসে কসর মুসব মসদর পরস্পসরর মাসঝ র্ভীর ভাস ািাসা 
জম মনয়। আর এ জনেই মো রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম 
সিথদা সাহািাসয় বকরামর্িসক সা াসে একান্তভাসি সাবরিদ্ধ হসয় সা াে 
আদাসয়র আসদি করসেন।  

আিু মাসঊদ রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম জামা‘আসে সা াসের জনে দাাঁড়াসনার 
সময় আমাসদর কাাঁধ স্পিথ কসর ি সেন:  

 .«ُفْوا َفتَْختَِلَف قُلُْوُبُكمْ ِاْستَُوْوا، َواَل ََتْتَلِ »

“মোমরা সাবরিদ্ধভাসি মসাজা হসয় দাাঁড়াও। এস াসমস াভাসি দাাঁবড়ও না 
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োহস  মোমাসদর অন্তরগুস াও এস াসমস া হসয় যাসি”।23  

১৩. জামা‘আসে সা াে আদাসয়র উসদ্দসিে মুসব মসদর বনজ বনজ 
মহল্লার মসবজসদ পরস্পর একবত্রে হওয়ার মাধেসম সমাসজর র্রীি-
দুঃখী ও অসুিসদর খিরাখির বনসয় োসদর প্রসয়াজনীয় সহসযাবর্ো করা 
যায় এিাং সমাসজর ধমথবিমুখসদরসক ধসমথর ওপর উবিসয় আনার জনে 
যর্াসযার্ে িেিিাও গ্রহি করা যায়।  

১৪. জামা‘আসে সা াে আদাসয়র উসদ্দসিে মুসব মসদর বনজ বনজ 
মহল্লার মসবজসদ পরস্পর একবত্রে হওয়ার মাধেসম রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ও োাঁর সাহািাসয় বকরাসমর যুসর্র বিক্ষা পদ্ধবে 
সম্পসকথ বকছুিা হস ও ধারিা পাওয়া যায়। কারি, মস যুসর্ সাহািাসয় 
মকরাম রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর মপছসন জামা‘আসে 
সা াে আদাসয়র সুিাসদই োরা ধমথ সম্পসকথ প্রসয়াজনীয় জ্ঞান মিখার 
সুসযার্ মপসো।  

১৫. একান্ত সাওয়াসির আিায় জামা‘আসে সা াে আদাসয়র উসদ্দসিে 
মুসব মসদর বনজ বনজ মহল্লার মসবজসদ পরস্পর একবত্রে হওয়া 
মুসব ম উম্মাহ’র ওপর আল্লাহ ো‘আ ার পক্ষ মর্সক ধারািাবহক 
িরকে নাবয  হওয়ার একবি বিরাি মাধেমও িসি।  

১৬. জামা‘আসে সা াে আদাসয়র উসদ্দসিে মুসব মসদর বনজ বনজ 
মহল্লার মসবজসদ পরস্পর একবত্রে হওয়ার মাধেসম সমাসজর বনর স 
ইিাদেকারীসদর মসধে আল্লাহ ো‘আ ার ইিাদসের প্রবে অদমে উৎসাহ-

                                                           
23 সহীহ মুসব ম, হাদীস নাং ৪৩২। 
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উদ্দীপনা মদসখ অ সসদর মাসঝও নেুন কসর ইিাদসের ইিা ও সৃ্পহা 
জম মনয়।  

১৭. জামা‘আসে সা াে আদাসয়র উসদ্দসিে মুসব মসদর বনজ বনজ 
মহল্লার মসবজসদ পরস্পর একবত্রে হওয়ার মাধেসম সা াে ছাড়া আসরা 
অনোনে ইিাদসের মাধেসম িহুগুি সাওয়ািও অজথন করা যায়।  

১৮. জামা‘আসে সা াে আদাসয়র উসদ্দসিে মুসব মসদর বনজ বনজ 
মহল্লার মসবজসদ পরস্পর একবত্রে হওয়ার মাধেসম কর্া ও কাসজ 
আল্লাহ ো‘আ ার বদসক মানুষসক আহ্বান করা যায়।  

১৯. জামা‘আসে সা াে আদাসয়র উসদ্দসিে বনবদথষ্ট সমসয় মুসব মসদর 
বনজ বনজ মহল্লার মসবজসদ পরস্পর একবত্রে হওয়ার মাধেসম মুসব ম 
উম্মাসকক সমসয়র প্রবে গুরুত্ব মদওয়ার প্রবিক্ষি মদওয়া হয়।  

জামা‘আসে সা াে আদাসয়র ফযী ে:  

জামা‘আসে সা াে পড়া ওয়াবজি হওয়ার পািাপাবি োসে অসনকগুস া 
ফযী েও রসয়সছ। যা বনম্রূপ:  

১. একা সা াে আদাসয়র চাইসে জামা‘আসে সা াে পড়ায় সাোি গুি 
মিবি সাওয়াি রসয়সছ।  

আবু্দল্লাহ ইিন উমার রাবদয়াল্লাহু আনহুমা মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

فَْضُل ِمْن َصاَلةِ الَْفذِّ ـَصاَلُة الْ »
َ
يَْن َدرََجةً  َجَماَعِة أ  .«بَِسبٍْع وَِعْْشِ

“জামা‘আসে সা াে পড়া একা সা াে আদাসয়র চাইসে সাোি গুি 
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মিবি উত্তম”।24  

মকাসনা মকাসনা হাদীসস আিার পাঁবচি গুি সাওয়াসির কর্াও ি া 
হসয়সছ।  

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

يْنَ » فَْضُل ِمْن ََخٍْس وَِعْْشِ
َ
 .«َصاَلًة يَُصلِّيَْها وَْحَدهُ  َصاَلٌة َمَع اْْلَِماِم أ

“ইমাম সাসহসির সাসর্ সা াে পড়া একা সা াে আদাসয়র চাইসে 
পাঁবচি গুি মিবি উত্তম”।25  

মকউ মকউ উভয় হাদীসসর মসধে এভাসি সমন্বয় সাধন কসরন ময, পাঁবচি 
গুসির হাদীসস শুধু একা ও জামা‘আসে সা াে আদাসয়র মধেকার 
সাওয়াসির িেিধানিুকুই উবল্লবখে হসয়সছ। আর সাোি গুসির হাদীসস 
একা সা াসের সাওয়াি এিাং উভয় সা াসের মধেকার সাওয়াসির 
িেিধানিুকু একসত্রই উবল্লবখে হসয়সছ।  

আল্লামা ইমাম নাওয়াওয়ী রহ. উভয় হাদীসসর মসধে বনসম্ িবিথে 
বেনভাসিই সমন্বয় সাধন কসরন:  

ক. উভয় হাদীসসর মসধে মকাসনা ধরসির দিপরীেে মনই। কারি, কম 
সাংখো মো মিবি সাংখোর বিপরীে নয়। িরাং কম সাংখো মিবি সাংখোর 
মসধে অিিেই রসয়সছ।  

                                                           
24 সহীহ মুসব ম, হাদীস নাং ৬৫০ 
25 সহীহ মুসব ম, হাদীস নাং ৬৪৯। 
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খ. হয়সো িা রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম সিথপ্রর্ম কসমর কর্া 
মজসনই ো বনজ উম্মেসক জাবনসয় বদসয়সছন অেঃপর োাঁসক আিার মিবির 
কর্াই জানাসনা হস া।  

র্. হয়সো িা জামা‘আসে সা াে পড়ুয়া মুসল্লীসদর অিিার পবরিেথন ের্া 
সা াসে োসদর ধীরিীরো ও আন্তবরকো, মুসল্লীসদর আবধকে ও োসদর 
মযথাদা এমনবক িাসনর মযথাদার পার্থসকের কারসি সাওয়াসিরও পার্থকে হয়।  

জামা‘আসে সা াে পড়া অেেন্ত সাওয়াসির বিষয় হওয়া ো ওয়াবজি না 
হওয়া িুঝায় না। কারি, িরী‘আসে ফরয বকাংিা ওয়াবজি কাজ 
আদাসয়রও বিসিষ সাওয়াি রসয়সছ। েসি মকউ মকাসনা ফরয সা াে 
একা পড়স ও োর সা ােিুকু অিিেই আদায় হসয় যাসি। বকন্তু মস 
ইিাকৃে ওয়াবজি ছাড়ার দরুন অিিেই গুনাকর্ার হসি। আর োসে 
অন্তে পাঁবচি সাওয়াসির র্ািবে মো আসছই। েসি মকউ িরী‘আে 
সম্মে মকাসনা ওযসরর কারসি জামা‘আসে উপবিে না হসে পারস  
আল্লাহ ো‘আ া োসক জামা‘আসে সা াে আদাসয়র সাওয়াি অিিেই 
বদসিন।  

আিু মূসা রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

ْو َسافََر ُكِتَب َلُ ِمثُْل َما ََكَن َيْعَمُل ُمِقيْماً َصِحيْحاً »
َ
 .«إَِذا َمِرَض الَْعبُْد أ

“যখন আল্লাহ ো‘আ ার মকাসনা িাো অসুি বকাংিা সফররে অিিায় 
র্াসক েখন োর জনে োর সুি বকাংিা মুবিম র্াকািিার সক  
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আমস র সমপবরমাি সাওয়াি োর আম নামায় ম খা হয়”।26 

২. আল্লাহ ো‘আ া জামা‘আসে সা াে পড়ুয়াসদরসক িয়োসনর হাে 
মর্সক রক্ষা কসরন।  

আিুদ্দারদা রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, আবম রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম মক ি সে শুসনবছ বেবন িস ন:  

يَْطاُن » اَلةُ إاِلَّ اْستَْحوََذ َعلَيِْهُم الشَّ َما ِمْن ثاََلثٍَة ِِف قَْرَيٍة اَل يُؤَذَُّن َواَل ُتَقاُم ِفيِهُم الصَّ
ُكُل الَْقاِصيَةَ َفَعلَيَْك بِاْْلََماَعِة فَإِنَّ 

ْ
ئَْب يَأ  .«اذلِّ

“মকাসনা গ্রাম িা এ াকায় যবদ বেন জন মানুষ র্াসক অর্চ মসখাসন 
আযান-ইিামে বদসয় ফরয সা াে আদায় করা হস া না োহস  োসদর 
ওপর িয়োন মজাঁসক িসসি। োই েুবম জামা‘আসে সা াে পড়সি। 
কারি, মনকসড় িার্ মো একমাত্র দ ছুট্ ছার্ বিসকই মখসয় মফস ”।27  

৩. জামা‘আসে সা াে আদায়কারীসদর উপবিবে যসোই িাড়সি েসোই 
সাওয়াি মিবি পাওয়া যাসি।  

উিাই ইিন কা‘ি রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, একদা 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম আমাসদরসক বনসয় ফজসরর 
সা াে আদায় করস ন। অেঃপর বেবন আমাসদরসক বজজ্ঞাসা করস ন: 
“অমুক উপবিে আসছ বক? সাহািীর্ি ি স ন: না। বেবন আিাসরা 
বজজ্ঞাসা করস ন: “অমুক উপবিে আসছ বক? সাহািীর্ি ি স ন: না। 

                                                           
26 িুখারী, হাদীস নাং ২৯৯৬  
27 আহমদ, হাদীস নাং ২০৭১৯; আিু দাউদ, হাদীস নাং ৫৪৭; নাসাঈ, হাদীস নাং 
৮৪৭। 
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েখন বেবন ি স ন:  

لََواِت لََعَ الْ » ْثَقُل الصَّ
َ
اَلَتْْيِ أ ُمنَافِِقَْي َولَْو َتْعلَُموَن َما ِفيِهَما ـإِنَّ َهاَتْْيِ الصَّ

َكِب وَ  تَيْتُُموُهَما َولَْو َحبًْوا لََعَ الرُّ
َ
َل لََعَ ِمثِْل َصفِّ الْ أَل وَّ

َ
فَّ اأْل َماَلئَِكِة َولَْو ـإِنَّ الصَّ

ْزََك ِمْن َصاَلتِِه وَْحَدُه 
َ
َعِلْمتُْم َما فَِضيْلَتُُه اَلْبتََدْرُتُموُه َوإِنَّ َصاَلَة الرَُّجِل َمَع الرَُّجِل أ

ْزََك ِمْن َصاَلتِِه َمَع الرَُّجِل 
َ
ِ َتَعاََل  َوَما َكُُثَ َفُهوَ  وََصاَلتُُه َمَع الرَُّجلَْْيِ أ َحبُّ إََِل اَّللَّ

َ
 .«أ

“এ দু’বি সা াে ের্া ইিা ও ফজসরর সা াে জামা‘আসের সাসর্ 
আদায় করা সবেেই মুনাবফকসদর জনে খুিই কষ্টকর। মোমরা যবদ 
জানসে ো জামা‘আসের সাসর্ আদাসয় বক পবরমাি সাওয়াি রসয়সছ ো 
হস  মোমরা ো আদাসয়র জনে হামাগুবড় বদসয় হস ও মসবজসদ উপবিে 
হসে। সা াে আদায়কারীসদর প্রর্ম সাবর বফবরিোসদর সাবরর নোয়। 
মোমরা যবদ জানসে প্রর্ম সাবরসে সা াে আদাসয়র বক ফযী ে রসয়সছ 
ো হস  মোমরা খুি দ্রুে মসখাসন অিিান করসে। একা সা াে 
আদাসয়র চাইসে দু’জন বমস  জামা‘আসে পড়া অসনক ভাস া। আিার 
একজনসক বনসয় জামা‘আসে সা াে আদাসয়র চাইসে দু’জনসক বনসয় 
জামা‘আসে সা াে আদায় করা আসরা অসনক ভাস া। জামা‘আসে 
সা াে আদায়কারীসদর সাংখো যসোই মিবি হসি েসোই ো আল্লাহ 
ো‘আ ার বনকি মিবি পছেনীয়”।28  

৪. চবল্লি বদন একান্ত বনষ্ঠা ও প্রর্ম োকিীসরর সাসর্ জামা‘আসে 
সা াে পড়স  দু’বি মুবক্তর সাবিথবফসকি পাওয়া যায়।  

আনাস রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

                                                           
28 আিু দাউদ, হাদীস নাং ৫৫৪; নাসাঈ, হাদীস নাং ৮৪৩। 
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আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

وََل ُكتِبَْت َلُ بََراَءتَاِن : بََراَءةٌ »
ُ
ْرَبِعَْي يَْوًما ِِف ََجَاَعٍة يُْدرُِك اتلَّْكِبَْيةَ اأْل

َ
ِ أ  َمْن َصّلَّ َّلِلَّ

 .«اِر َوَبَراَءٌة ِمْن انلَِّفاقِ نلَّ ِمْن ا

“ময িেবক্ত একমাত্র আল্লাহ ো‘আ ার সন্তুবষ্টর জনে চবল্লি বদন যািৎ 
প্রর্ম োকিীর সহ জামা‘আসে সা াে আদায় করসি োর জনে দু’বি 
মুবক্তর সাবিথবফসকি ম খা হসি। একবি জাহান্নাম মর্সক মুবক্তর। আর 
আসরকবি মুনাবফকী মর্সক মুবক্তর”।29  

৫. ফজসরর সা াে জামা‘আসের সাসর্ আদায় করস  আল্লাহ ো‘আ ার 
বিসিষ বনরাপত্তা পাওয়া যায়।  

জুোি ইিন আবু্দল্লাহ রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

« ِ ِة اَّللَّ بِْح َفُهَو ِِف ِذمَّ ٍء فَإِنَُّه َمْن  اهللُ فَاَل َيْطلُبَنَُّكُم َمْن َصّلَّ َصاَلةَ الصُّ ِتِه بََِشْ ِمْن ِذمَّ
ٍء يُْدِرْكُه ُثمَّ يَُكبَُّه لََعَ وَْجِهِه ِِف نَاِر َجهَ  ِتِه بََِشْ  .«نَّمَ َيْطلُبُْه ِمْن ِذمَّ

“ময িেবক্ত ফজসরর সা াে (জামা‘আসের সাসর্) আদায় করস া মস 
আল্লাহ ো‘আ ার বিসিষ বনরাপত্তায় চস  মর্স া। োই মকউ মযন 
আল্লাহ ো‘আ ার বনরাপত্তাধীন মকাসনা বকছুর বনরাপত্তা বিবিে না কসর। 
কারি, ময িেবক্ত আল্লাহ ো‘আ ার বনরাপত্তাধীন মকাসনা বকছুর বনরাপত্তা 
বিবিে করসি োসক বেবন পাকড়াও করসিন। অেঃপর োসক মচহারা 
নীচু কসর জাহান্নাসম বনসক্ষপ করসিন”।30 

                                                           
29 বেরবমযী, হাদীস নাং ২৪১। 
30 সহীহ মুসব ম, হাদীস নাং ৬৫৭।  
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হাদীসবির মকাসনা মকাসনা িিথনায় জামা‘আসের সাসর্ কর্াবি উবল্লবখে 
হসয়সছ।  

৬. ফজসরর সা াে জামা‘আসে আদায় কসর সূযথ উিা পযথন্ত িসস িসস 
আল্লাহ ো‘আ ার বযবকর করস  অেঃপর দু’ রাকাে সা াে পড়স  
একবি পূিথ হজ ও একবি পূিথ উমরার সাওয়াি পাওয়া যায়।  

আনাস ইিন মাব ক রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

ْمُس ُثمَّ َصّلَّ َرْكَعتَْْيِ » َ َحَّتَّ َتْطلَُع الشَّ َمْن َصّلَّ الَْغَداَة ِِف ََجَاَعٍة ُثمَّ َقَعَد يَْذُكُر اَّللَّ
 ِ ٍة َوُعْمَرةٍ قَاَل: قَاَل رَُسوُل اَّللَّ ْجِر َحجَّ

َ
ٍة وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  ّلَّ َص ََكنَْت َلُ َكأ ٍة تَامَّ : تَامَّ

ةٍ   .«تَامَّ

“ময িেবক্ত ফজসরর সা াে জামা‘আসে আদায় কসর সূযথ উিা পযথন্ত 
িসস িসস আল্লাহ ো‘আ ার বযবকর কসর অেঃপর দু’ রাকাে সা াে 
পসড় োসক একবি হজ ও একবি উমরার সাওয়াি মদওয়া হসি। 
িিথনাকারী িস ন: রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ি স ন: 
একবি পবরপূিথ হজ ও একবি পবরপূিথ উমরাহ’র সাওয়াি। একবি 
পবরপূিথ হজ ও একবি পবরপূিথ উমরাহ’র সাওয়াি। একবি পবরপূিথ হজ 
ও একবি পবরপূিথ উমরাহ’র সাওয়াি”।31 

৭. ইিা ও ফজসরর সা াে অর্িা শুধু ফজসরর সা াে জামা‘আসে 
পড়স  পুসরা রাবত্র নফ  সা াে আদায় করার সাওয়াি পাওয়া যায়।  

উসমান ইিন আফফান রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, 
                                                           
31 বেরবমযী, হাদীস নাং ৫৮৬ 
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রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

بَْح ِِفْ ََجَاَعةٍ » نََّما قَاَم نِْصَف اللَّيِْل َوَمْن َصّلَّ الصُّ
َ
 َمْن َصّلَّ الِْعَشاَء ِِف ََجَاَعٍة فََكأ

 
َ
 .«نََّما َصّلَّ اللَّيَْل ُُكَّهُ فََكأ

“ময িেবক্ত ইিার সা াে জামা‘আসে আদায় করস া মস মযন অধথ রাে 
পযথন্ত নফ  সা াে পড়স া। আর ময িেবক্ত ফজসরর সা াে জামা‘আসে 
আদায় করস া মস মযন পুসরা রাে নফ  সা াে পড়স া”।32  

উক্ত হাদীস মর্সক মুহাবদ্দসীনসদর মকউ মকউ এ কর্া িুসঝসছন ময, 
শুধুমাত্র ফজসরর সা াে জামা‘আসে আদায় করস ই পুসরা রাে নফ  
সা াে আদাসয়র সাওয়াি পাওয়া যায়। যা মদওয়া আল্লাহ ো‘আ ার 
জনে অসম্ভি বকছু নয়। কারি, বেবন হসিন পরম করুিাময় অেেন্ত 
দয়া ু। বযবন অল্প কাসজ মানুষসক অসনক মিবি প্রবেদান বদসয় র্াসকন।  

আিার মকউ মকউ উক্ত হাদীস মর্সক এ কর্া িুসঝসছন ময, ইিা ও 
ফজর উভয় সা াে জামা‘আসে আদায় করস ই মকি  পুসরা রাে 
নফ  সা াে আদাসয়র সাওয়াি পাওয়া যায়। শুধুমাত্র ফজসরর সা াে 
জামা‘আসে আদায় করস ই নয়। এ িোপসর বনসম্াক্ত িিথনাবি 
এসকিাসরই সুস্পষ্ট।  

উসমান ইিন আফ্ফান রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

َمْن َصّلَّ الِْعَشاَء ِِفْ ََجَاَعٍة ََكَن َكِقيَاِم نِْصِف َْلْلٍَة َوَمْن َصّلَّ الِْعَشاَء َوالَْفْجَر ِِفْ »
 .«ََجَاَعٍة ََكَن َكِقيَاِم َْلْلَةٍ 

                                                           
32 সহীহ মুসব ম, হাদীস নাং ৬৫৬। 



 

 

 
 42  

“ময িেবক্ত ইিার সা াে জামা‘আসে আদায় করস া মস মযন অধথ রাে 
পযথন্ত নফ  সা াে পড়স া। আর ময িেবক্ত ইিা ও ফজসরর সা াে 
জামা‘আসে আদায় করস া মস মযন পুসরা রাে নফ  সা াে 
পড়স া”।33  

৮. বদন ও রাসের বফবরিোর্ি আসর ও ফজসরর সা াে চ াকা ীন 
সময় সিাই একবত্রে মহান।  

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

َيتََعاَقبُوَن ِفيُكْم َماَلئَِكٌة بِاللَّيِْل َوَماَلئَِكٌة بِانلََّهاِر َوَُيْتَِمُعوَن ِِف َصاَلِة الَْفْجِر »
 
َ
لُُهْم َربُُّهْم وَُهَو أ

َ
يَن بَاتُوا ِفيُكْم فَيَْسأ ِ ْعلَُم بِِهْم َكيَْف وََصاَلِة الَْعْْصِ ُثمَّ َيْعُرُج اذلَّ

تَيْنَاُهْم وَُهْم يَُصلُّونَ تََرْكتُْم ِعبَاِدي َفيَُقولُوَن تََرْكنَاُهْم وَُهْم يَُصلُّوَن وَ 
َ
 .«أ

“বদন ও রাসের বফবরিোর্ি পযথায়ক্রসম অিেীিথ হসয় ফজর ও 
আসসরর সময় মোমাসদর মাসঝ একবত্রে মহান। অেঃপর যারা 
মোমাসদর মাসঝ রাবত্র যাপন কসরসছন োরা আকাসি উসি মর্স  োসদর 
প্রভু োসদরসক বজজ্ঞাসা কসরন অর্চ বেবন োসদর সম্পসকথ সি চাইসে 
মিবি জাসনন। েিুও বেবন োসদরসক বজজ্ঞাসা কসরন, মোমরা আমার 
িাোসকদরসক বক অিিায় মরসখ আসস ? োরা িস ন, আমরা োসদরসক 
সা ােরে অিিায় মরসখ আস াম মযমবনভাসি আমরা োসদর বনকি 
বর্সয়বছ াম সা ােরে অিিায়”।34  

                                                           
33 আিু দাউদ, হাদীস নাং ৫৫৫। 
34 সহীহ িুখারী, হাদীস নাং ৫৫৫; মুসব ম, হাদীস নাং ৬৩২। 
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আসর ও ফজসরর সা াে যর্া সমসয় আদায় করস  পরকাস  মহান 
আল্লাহ ো‘আ ার দিথন বম সি।  

জারীর ইিন আবু্দল্লাহ রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, 
একদা আমরা রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর বনকি িসা 
বছ াম। হিাৎ বেবন পূবিথমার চসের বদসক োবকসয় ি স ন: 

ْمِس  ُطلُوِع  َقبَْل  َصاَلةٍ  لََعَ  بَلُوا»  قَـَراَ  ُثمَّ  َوالَْفْجرَ  الَْعْْصَ  َيْعِِن  ُغُروبَِها َوَقبَْل  الشَّ
ْمِس  ُطلُوِع  َقبَْل  َربَِّك  ِِبَْمدِ  وََسبِّحْ }:  َجـِريرٌ   .«{الُغُروِب  َوَقبَْل  الشَّ

“মোমরা বনশ্চয় মোমাসদর প্রভুসক মদখসে পাসি মযমবনভাসি মোমরা 
মদখসে পাও এ পূবিথমার চে। ো মদখসে মোমাসদরসক মকাসনা ধরসির 
বভড় জমাসে হসি না। অেএি, মোমরা যবদ সূসযথাদয় ও সূযথাসস্তর 
আসর্র দু’ মি া সা াে ের্া ফজর ও আসসরর সা াে যর্া সমসয় 
পড়সে পাসরা ো হস  মোমরা ো অিিেই পড়সি। আর ো হস ই 
মোমরা আল্লাহ ো‘আ ার দিথন  াসভ ধনে হসি। অেঃপর জারীর 
রাবদয়াল্লাহু আনহু উক্ত আয়ােবি বে াওয়াে কসরন। যার অর্থ- “আর 
েুবম মোমার রসির সপ্রিাংস পবিত্রো মর্াষিা কসরা সূসযথাদয় ও 
সূযথাসস্তর আসর্”। 

আসর ও ফজসরর সা াে যর্া সমসয় আদায় করস  পরকাস  জাহান্নাম 
মর্সক মুবক্ত পাওয়া যাসি। 

উমারাহ ইিন রুআইিাহ রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

ْمِس َوَقبَْل ُغُروبَِها َيْعِِن الَْفْجَر َوالَْعْْصَ » َحٌد َصّلَّ َقبَْل ُطلُوِع الشَّ
َ
 .«لَْن يَِلَج انلَّاَر أ

“এমন মকউ জাহান্নাসম প্রসিি করসি না বযবন সূসযথাদয় ও সূযথাসস্তর 
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আসর্র দু’ মি া সা াে ের্া ফজর ও আসসরর সা াে যর্া সমসয় 
আদায় করস া”।35  

আসর ও ফজসরর সা াে যর্া সমসয় আদায় করস  পরকাস  জান্নাে 
পাওয়া যাসি।  

উমারাহ ইিন রুআইিাহ রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক আসরা িবিথে বেবন 
িস ন: রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

 .«َجنَّةَ ـَمْن َصّلَّ الَْبَْديِْن َدَخَل الْ »

“ময িেবক্ত িাণ্ডার সমসয়র দু’ মি া সা াে ের্া ফজর ও আসসরর 
সা াে যর্া সমসয় আদায় করস া মস িেবক্ত অবচসরই জান্নাসে প্রসিি 
করসি”।36 

বিক এরই বিপরীসে ময িেবক্ত আসসরর সা াে যর্া সমসয় আদায় 
করস া না োর সক  আম  পন্ড হসয় যাসি। এমনবক মস এমন এক 
ক্ষবের সমু্মখীন হসি মযন োর কাছ মর্সক োর সক  পবরিারির্থ ও 
ধনসম্পদ বছবনসয় মনওয়া হস া।  

িুরাইদাহ রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

 .«َقْد َحِبَط َعَملُهُ ْْصِ فَ َمْن تََرَك َصاَلَة الْعَ »

“ময িেবক্ত আসসরর সা াে মছসড় বদস া োর সক  আম  পণ্ড হসয় 

                                                           
35 সহীহ মুসব ম, হাদীস নাং ৬৩৪। 
36 সহীহ িুখারী, হাদীস নাং ৫৭৪; সহীহ মুসব ম, হাদীস নাং ৬৩৫।  
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মর্স া”।37  

আবু্দল্লাহ ইিন উমার রাবদয়াল্লাহু আনহুমা মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

َما ُوتِ » نَّ
َ
ِي َتُفوتُُه َصاَلةُ الَْعْْصِ فََكأ ْهلَُه َوَماَلُ اذلَّ

َ
 .«َر أ

“যার আসসরর সা াে পড়া হস া না োর মযন সক  পবরিারির্থ ও 
ধনসম্পদ বছবনসয় মনওয়া হস া”।38  

৯. আল্লাহ ো‘আ া মুসব মসদর জামা‘আসে সা াে পড়া মদসখ বিবস্মে 
মহান। কারি, বেবন ো অেেন্ত ভাস ািাসসন। আর স্বভািেই মকউ 
মকাসনা বজবনসসক মিবি ভাস ািাসস  এিাং ো সুেরভাসি িাস্তিাবয়ে 
হসে মদখস  োসে মস অবধক আনবেে ও বিবস্মে হয়। েসি মকাসনা 
বজবনস বনসয় আল্লাহ ো‘আ ার বিবস্মে হওয়া ো োাঁর মসোই একান্ত 
অেু নীয়।  

আবু্দল্লাহ ইিন উমার রাবদয়াল্লাহু আনহুমা মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

اَلةِ ِِف الْ  اهللُ إِنَّ »  .«َجِميعِ ـَْلَْعَجُب ِمْن الصَّ

“বনশ্চয় আল্লাহ ো‘আ া মুসব মসদর জামা‘আসে সা াে পড়া মদসখ 
বিবস্মে মহান”।39 

                                                           
37 সহীহ িুখারী, হাদীস নাং ৫৫৩। 
38 আিু দাউদ, হাদীস নাং ৪১৪; ইিন মাজাহ, হাদীস নাং ৬৯১। 
39 আহমদ, হাদীস নাং ৪৮৬৬, ৫১১২। 
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১০. জামা‘আসে সা াে আদাসয়র জনে অসপক্ষমান র্াকস  েেক্ষি 
নফ  সা াে আদাসয়র সাওয়াি পাওয়া যায়।  

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

اَلةَ َوَتُقوُل الْ » هُ يَنْتَِظُر الصَّ َماَلئَِكُة : اللَُّهمَّ ـاَل يََزاُل الَْعبُْد ِِف َصاَلةٍ َما ََكَن ِِف ُمَصالَّ
ْو َُيِْدَث قُ 

َ
؟ قَاَل: َيْفُسو اَْو  لُْت : َما َُيِْدُث اْغِفْر َلُ اللَُّهمَّ ارمَْحُْه َحَّتَّ َينَْْصَِف أ

 .«يََْضُِط 

“ময মকাসনা িেবক্তসক সা ােরে িস  ধসর মনওয়া হয় যেক্ষি মস 
সা াসের জায়র্ায় িসস সা াসেরই অসপক্ষায় র্াসক। আর বফবরিোর্ি 
োর জনে এ িস  মদা‘আ কসরন- মহ আল্লাহ! আপবন এসক ক্ষমা কসর 
বদন। মহ আল্লাহ! আপবন এসক দয়া করুন। যেক্ষি না মস উক্ত জায়র্া 
মর্সক সসর যায় অর্িা অযু ভঙ্গ হয় এমন বকছু র্িায়। িিথনাকারী 
হযরে আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আনহু িস ন, আবম ি  াম: অযু ভঙ্গ 
হয় এমন বকছু র্িাসনা মাসন? বেবন ি স ন: মযমন, িায়ু েোর্ করা”।40  

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক অনে আসরকবি িিথনায় িবিথে 
বেবন িস ন: রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

اَلُة ِِهَ ََتِْبُسُه، َوالْ ـفَإَِذا َدَخَل الْ » اَلِة َما ََكنَِت الصَّ َماَلئَِكُة ـَمْسِجَد ََكَن ِِفْ الصَّ
ِي َصّلَّ ِفيِه َيُقو َحِدُكْم َما َداَم ِِف ََمِْلِسِه اذلَّ

َ
لُوَن : اللَُّهمَّ ارمَْحُْه اللَُّهمَّ يَُصلُّوَن لََعَ أ

 .«اْغِفْر َلُ اللَُّهمَّ تُْب َعلَيِْه َما لَْم يُؤِْذ ِفيِه َما لَْم َُيِْدْث ِفيهِ 

“আর যখন মস মসবজসদ প্রসিি কসর েখন োসক সা ােরে িস ই 
                                                           
40 সহীহ মুসব ম, হাদীস নাং ৬৪৯। 
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ধসর মনওয়া হয় যখন একমাত্র সা ােই োসক মসখাসন আিসক রাখস া। 
এমনবক বফবরিোর্ি মোমাসদর কাসরার জনে যেক্ষি মস সা াে মিসষ 
সা াসের জায়র্ায় িসস বযবকর করসে র্াসক এ িস  মদা‘আ কসরন- মহ 
আল্লাহ! আপবন এসক দয়া করুন। মহ আল্লাহ! আপবন এসক ক্ষমা কসর 
বদন। মহ আল্লাহ! আপবন এর োওিা কিু  করুন। যেক্ষি না মস 
মানুষ ও বফবরিোর্ি কষ্ট পায় এিাং অযু ভঙ্গ হয় এমন বকছু র্িায়”।  

১১. জামা‘আসে সা াে আদাসয়র জনে অসপক্ষমান র্াকস  অর্িা সা াে 
মিসষ সা াসের জায়র্ায় িসস র্াকস ও বফবরিোর্সির মদা‘আ পাওয়া 
যায়।  

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

اَلةَ َوَتُقوُل الْ اَل يََزاُل الَْعبُْد ِِف َصاَل » هُ يَنْتَِظُر الصَّ َماَلئَِكُة : اللَُّهمَّ ـةٍ َما ََكَن ِِف ُمَصالَّ
ْو َُيِْدَث قُلُْت: َما َُيِْدُث 

َ
 .«؟ قَاَل: َيْفُسو اَْو يََْضُِط اْغِفْر َلُ اللَُّهمَّ ارمَْحُْه َحَّتَّ َينَْْصَِف أ

“ময মকাসনা িেবক্তসক সা ােরে িস  ধসর মনওয়া হয় যেক্ষি মস 
সা াসের জায়র্ায় িসস সা াসেরই অসপক্ষায় র্াসক। আর বফবরিোর্ি 
োর জনে এ িস  মদা‘আ কসরন: মহ আল্লাহ! আপবন এসক ক্ষমা কসর 
বদন। মহ আল্লাহ! আপবন এসক দয়া করুন। যেক্ষি না মস উক্ত জায়র্া 
মর্সক সসর যায় অর্িা অযু ভঙ্গ হয় এমন বকছু র্িায়। িিথনাকারী আিু 
হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আনহু িস ন: আবম ি  াম: অযু ভঙ্গ হয় এমন 
বকছু র্িাসনা মাসন? বেবন ি স ন: মযমন, িায়ু েোর্ করা”।41 

                                                           
41 সহীহ মুসব ম, হাদীস নাং ৬৪৯।  
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আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক অনে আসরকবি িিথনায় িবিথে 
বেবন িস ন: রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

اَلُة ِِهَ ََتِْبُسُه، َوالْ  َمْسِجَد ََكَن ِِفْ ـفَإَِذا َدَخَل الْ » اَلِة َما ََكنَِت الصَّ َماَلئَِكُة ـالصَّ
ِي َصّلَّ ِفيِه َيُقولُوَن : اللَُّهمَّ ارمَْحُْه اللَُّهمَّ  َحِدُكْم َما َداَم ِِف ََمِْلِسِه اذلَّ

َ
يَُصلُّوَن لََعَ أ

 .«َُيِْدْث ِفيهِ  اْغِفْر َلُ اللَُّهمَّ تُْب َعلَيِْه َما لَْم يُؤِْذ ِفيِه َما لَمْ 

“আর যখন মস মসবজসদ প্রসিি কসর েখন োসক সা ােরে িস ই 
ধসর মনওয়া হয় যখন একমাত্র সা ােই োসক মসখাসন আিসক রাখস া। 
এমনবক বফবরিোর্ি মোমাসদর কাসরার জনে যেক্ষি মস সা াে মিসষ 
সা াসের জায়র্ায় িসস র্াসক এ িস  মদা‘আ কসরন- মহ আল্লাহ! 
আপবন এসক দয়া করুন। মহ আল্লাহ! আপবন এসক ক্ষমা কসর বদন। মহ 
আল্লাহ! আপবন এর োওিা কিু  করুন। যেক্ষি না মস মানুষ ও 
বফবরিোর্ি কষ্ট পায় এিাং অযু ভঙ্গ হয় এমন বকছু র্িায়”।  

১২. জামা‘আসের প্রর্ম সাবরসে অর্িা ময মকাসনা সাবরর ডান বদসক 
সা াে পড়ায় বকাংিা জামা‘আসে এসক অপসরর সাসর্ বমস  বমস  
সাবরিদ্ধভাসি দাাঁড়াসনায় অসনকগুস া ফযী ে রসয়সছ। যা বনম্রূপ:  

ক. জামা‘আসের প্রর্ম সাবর সম্মাবনে বফবরিোর্সির সাবরর সাসর্ 
েু নীয়।  

উিাই ইিন কা‘ি রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

َل لََعَ مِ » وَّ
َ
فَّ اأْل  َماَلئَِكِة َولَْو َعِلْمتُْم َما فَِضيْلَتُُه اَلْبتََدْرُتُموهُ ـثِْل َصفِّ الْ َوإِنَّ الصَّ

“সা াে আদায়কারীসদর প্রর্ম সাবর বফবরিোর্সির সাবরর নোয়। 
মোমরা যবদ জানসে প্রর্ম সাবরসে সা াে আদাসয়র কী ফযী ে রসয়সছ 
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োহস  মোমরা খুি দ্রুে মসখাসন অিিান করসে।42  

জাবির ইিন সামুরাহ রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

وَن َكَما تَُصفُّ الْ » اَل تَُصفُّ
َ
ِ : َوَكيَْف تَُصفُّ ـأ َماَلئَِكُة ِعنَْد َربَِّها ؟! َفُقلْنَا يَا رَُسوَل اَّللَّ
َوَل َماَلئَِكُة ِعنَْد َربَِّها ؟ قَاَل : يُِتمُّ ـالْ 

ُ
ُفوَف اأْل فِّ وَن الصُّ وَن ِِف الصَّ  .«َوَيََتَاصُّ

“মোমরা বক সাবরিদ্ধ হসি না মযমবনভাসি সাবরিদ্ধ মহান বফবরিোর্ি 
োসদর প্রভুর বনকসি। আমরা ি  াম: মহ আল্লাহর রাসূ ! বফবরিোর্ি 
বক ভাসি োসদর প্রভুর বনকি সাবরিদ্ধ মহান? বেবন ি স ন: োরা প্রর্ম 
সাবরগুস া পুসরা কসর মনন এিাং সাবরসে মসাজা হসয় এসক অপসরর 
সাসর্ ম সর্ ম সর্ দাাঁড়ান”।43  

খ. প্রর্ম সাবরসে সা াে পড়ায় এসো মিবি সাওয়াি রসয়সছ ো যবদ 
সিাই জানসে পারসো োহস  োসে জায়র্া পাওয়ার জনে  িাবর 
মদওয়া ছাড়া আর মকাসনা র্েেন্তর র্াকসো না।  

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

ْن يَْستَِهُمْوا َعلَيِْه »
َ
ُدوا إاِلَّ أ ِل ُثمَّ لَْم َُيِ وَّ

َ
فِّ اأْل لَْو َيْعلَُم انلَّاُس َما ِِف انلَِّداِء َوالصَّ

بْ اَلْستََهُموا َولَْو َيْعلَُموَن َما ِِف اتلَّْهِجِْي اَلْستَبَُقوا إَِْلِْه وَ  ِح لَْو َيْعلَُموَن َما ِِف الَْعتََمِة َوالصُّ
تَوُْهَما َولَْو َحبًْوا

َ
 .«أَل

“আযান ও প্রর্ম সাবরসে সা াে পড়ায় এসো মিবি সাওয়াি রসয়সছ ো 
                                                           
42 আিু দাউদ, হাদীস নাং ৫৫৪; নাসাঈ, হাদীস নাং ৮৪৩। 
43 সহীহ মুসব ম, হাদীস নাং ৪৩০; আিু দাউদ, হাদীস নাং ৬৬১। 
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যবদ মানুষ জানসে পারসো অেঃপর ো পাওয়ার জনে  িাবর মদওয়া 
ছাড়া আর মকাসনা র্েেন্তর না র্াকসো োহস  োরা ো পাওয়ার জনে 
অিিেই  িাবর মদওয়ারই আসয়াজন করসো। আর যবদ োরা জানসো 
েবড়র্বড় সা াে আদায় করসে আসায় বক সাওয়াি রসয়সছ োহস  োরা 
ো পড়ার জনে দ্রুে মসবজসদর বদসক ছুসি আসসো। আর যবদ োরা 
জানসো ইিা ও ফজসরর সা াে জামা‘আসে পড়ায় বক সাওয়াি রসয়সছ 
োহস  োরা ো পড়ার জনে হামাগুবড় বদসয় হস ও মসবজসদ উপবিে 
হসো”।44  

র্. জামা‘আসের প্রর্ম সাবর সসিথাত্তম সাবর।  

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন, 

َها آِخُرَها وََخْْيُ ُصُفوِف النَِّساِء آِخُرَها» لَُها َوََشُّ وَّ
َ
لَُها َخْْيُ ُصُفوِف الرَِّجاِل أ وَّ

َ
َها أ  .«َوََشُّ

“পুরুষসদর সসিথাত্তম সাবর হসি োসদর সিথপ্রর্ম সাবর। আর োসদর 
সিথবনকৃষ্ট সাবর হসি োসদর সিথসিষ সাবর। মেমবনভাসি মবহ াসদর 
সসিথাত্তম সাবর হসি োসদর সিথসিষ সাবর। আর োসদর সিথবনকৃষ্ট সাবর 
হসি োসদর সিথপ্রর্ম সাবর”।  

র্. আল্লাহ ো‘আ া বনজ বফবরিোর্সির বনকি জামা‘আসের প্রর্ম 
সাবরগুস াসে সা াে পড়ুয়াসদর ভূয়সী প্রিাংসা কসরন এিাং োাঁর 
বফবরিোর্িও োসদর জনে আল্লাহ ো‘আ ার বনকি ক্ষমা প্রার্থনা ও 
মদা‘আ কসরন। েসি এ মক্ষসত্র প্রর্ম সাবরর সা াে পড়ুয়াসদর ভার্িুকু 

                                                           
44 িুখারী, হাদীস নাং ৬১৫; সহীহ মুসব ম, হাদীস নাং ৪৩৭। 
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একিু িসড়া।  

আিু উমামাহ রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন, 

؟ » ! ولَََعَ اثلَّايِنْ ِ ِل، قَالُـوا: يَا رَُسوَل اَّللَّ وَّ
َ
فِّ اأْل َ َوَماَلئَِكتَُه يَُصلُّوَن لََعَ الصَّ إِنَّ اَّللَّ
فِّ  َ َوَماَلئَِكتَُه يَُصلُّوَن لََعَ الصَّ ؟  قَاَل: إِنَّ اَّللَّ ! ولَََعَ اثلَّايِنْ ِ ِل، قَالُوا: يَا رَُسوَل اَّللَّ وَّ

َ
اأْل

  .«قَاَل: ولَََعَ اثلَّايِنْ 

“বনশ্চয় আল্লাহ ো‘আ া বনজ বফবরিোর্সির বনকি প্রর্ম সাবরসে 
সা াে পড়ুয়াসদর ভূয়সী প্রিাংসা কসরন এিাং োাঁর বফবরিোর্িও 
োসদর জনে আল্লাহ ো‘আ ার বনকি ক্ষমা প্রার্থনা ও মদা‘আ কসরন। 
সাহািীর্ি ি স ন: মহ আল্লাহর রাসূ ! বিেীয় সাবরর সা াে পড়ুয়াসদর 
মযথাদাও বক একই রকম? রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম 
ি স ন: বনশ্চয় আল্লাহ ো‘আ া বনজ বফবরিোর্সির বনকি প্রর্ম 
সাবরসে সা াে পড়ুয়াসদর ভূয়সী প্রিাংসা কসরন এিাং োাঁর 
বফবরিোর্িও োসদর জনে আল্লাহ ো‘আ ার বনকি ক্ষমা প্রার্থনা ও 
মদা‘আ কসরন। সাহািীর্ি ি স ন: মহ আল্লাহর রাসূ ! বিেীয় সাবরর 
সা াে পড়ুয়াসদর মযথাদাও বক একই রকম? রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ি স ন: হোাঁ। বিেীয় সাবরর সা াে পড়ুয়াসদর 
মযথাদাও একই রকম।45 

িারা ইিন আবযি রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

                                                           
45 আহমদ, হাদীস নাং ২১২৩৩  
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ُفوِف ااْلُوََل » ْو الصُّ
َ
ِل أ وَّ

َ
فِّ اأْل َ َوَماَلئَِكتَُه يَُصلُّوَن لََعَ الصَّ  .«إِنَّ اَّللَّ

“বনশ্চয় আল্লাহ ো‘আ া বনজ বফবরিোর্সির বনকি প্রর্ম সাবর বকাংিা 
প্রর্ম সাবরগুস াসে সা াে পড়ুয়াসদর ভূয়সী প্রিাংসা কসরন এিাং োাঁর 
বফবরিোর্িও োসদর জনে আল্লাহ ো‘আ ার বনকি ক্ষমা প্রার্থনা ও 
মদা‘আ কসরন”।46 

িারা ইিন আবযি রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক আসরা িবিথে বেবন িস ন: 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

َ َوَماَل » ُفوِف الْ إِنَّ اَّللَّ َمةِ ـئَِكتَُه يَُصلُّوَن لََعَ الصُّ  .«ُمتََقدِّ

“বনশ্চয় আল্লাহ ো‘আ া বনজ বফবরিোর্সির বনকি আসর্র 
সাবরগুস াসে সা াে পড়ুয়াসদর ভূয়সী প্রিাংসা কসরন এিাং োাঁর 
বফবরিোর্িও োসদর জনে আল্লাহ ো‘আ ার বনকি ক্ষমা প্রার্থনা ও 
মদা‘আ কসরন”।47 

ঙ. নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লামপ্রর্ম সাবরসে সা াে পড়ুয়াসদর 
জনে আল্লাহ ো‘আ ার বনকি বেন বেন িার ক্ষমা প্রার্থনা ও মদা‘আ 
কসরন। আর বিেীয় সাবরসে সা াে পড়ুয়াসদর জনে শুধুমাত্র এক িার।  

ইরিায ইিন সাবরয়াহ রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক আসরা িবিথে বেবন 
িস ন:  

« ِ ِل ثاََلثًا ولَََعَ اثلَّايِن  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ ََكَن رَُسوُل اَّللَّ وَّ
َ
فِّ اأْل يَُصِّلِّ لََعَ الصَّ

 .«َواِحَدةً 
                                                           
46 আহমদ, হাদীস নাং ১৭৮৭৮, ১৮৬২১। 
47 নাসাঈ, হাদীস নাং ৮০২। 



 

 

 
 53  

“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম প্রর্ম সাবরসে সা াে 
পড়ুয়াসদর জনে আল্লাহ ো‘আ ার বনকি বেন বেন িার ক্ষমা প্রার্থনা ও 
মদা‘আ করসেন। আর বিেীয় সাবরসে সা াে পড়ুয়াসদর জনে শুধুমাত্র 
এক িার”।48 

অনে িিথনায় রসয়সছ,  

« ِ فِّ الْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ ََكَن رَُسوُل اَّللَّ ةً ـيَْستَْغِفُر لِلصَّ ِم ثاََلثًا َولِلثَّاِِنْ َمرَّ  .«ُمَقدَّ

“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম প্রর্ম সাবরসে সা াে পড়ুয়াসদর 
জনে আল্লাহ ো‘আ ার বনকি বেন বেন িার ক্ষমা প্রার্থনা করসেন। আর 
বিেীয় সাবরসে সা াে পড়ুয়াসদর জনে শুধুমাত্র এক িার”।49  

চ. আল্লাহ ো‘আ া বনজ বফবরিোর্সির বনকি জামা‘আসের 
সাবরগুস াসে এসক অপসরর সাসর্ বমস  বমস  দাাঁড়াসনা ম াকসদর ভূয়সী 
প্রিাংসা কসরন এিাং োাঁর বফবরিোর্িও োসদর জনে আল্লাহ ো‘আ ার 
বনকি ক্ষমা প্রার্থনা ও মদা‘আ কসরন।  

আবয়িা রাবদয়াল্লাহু আনহা মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

ُفوَف َوَمْن َسدَّ » يَن يَِصلُوَن الصُّ ِ َ َوَماَلئَِكتَُه يَُصلُّوَن لََعَ اذلَّ ُ فُرَْجًة  إِنَّ اَّللَّ َرَفَعُه اَّللَّ
 .«بَِها َدرََجةً 

“বনশ্চয় আল্লাহ ো‘আ া বনজ বফবরিোর্সির বনকি জামা‘আসের 
সাবরগুস াসে এসক অপসরর সাসর্ বমস  বমস  দাাঁড়াসনা ম াকসদর 
                                                           
48 নাসাঈ, হাদীস নাং ৮০৮। 
49 ইিন মাজাহ, হাদীস নাং ১০০৫। 



 

 

 
 54  

ভূয়সী প্রিাংসা কসরন এিাং োাঁর বফবরিোর্িও োসদর জনে আল্লাহ 
ো‘আ ার বনকি ক্ষমা প্রার্থনা ও মদা‘আ কসরন। আর মকউ 
সাবরগুস ার মকাসনা খাব িান পূরি করস  আল্লাহ ো‘আ া োর 
সম্মান আসরা িাবড়সয় মদন”।50  

ছ. জামা‘আসের সাবরগুস াসে এসক অপসরর সাসর্ বমস  বমস  দাাঁড়াস  
আল্লাহ ো‘আ া োর সাসর্ োাঁর বিসিষ সুসম্পকথ রক্ষা করসিন। আর 
দূসর দূসর দাাঁড়াস  আল্লাহ ো‘আ া োর সাসর্ োাঁর বিসিষ সুসম্পকথ বছন্ন 
করসিন।  

আবু্দল্লাহ ইিন উমার রাবদয়াল্লাহু আনহুমা মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

ا وََصلَُه » ا َقَطَعُه  اهللُ َوَمْن وََصَل َصفًّ  .«اهللَوَمْن َقَطَع َصفًّ

“জামা‘আসের সাবরগুস াসে এসক অপসরর সাসর্ বমস  বমস  দাাঁড়াস  
আল্লাহ ো‘আ া োর সাসর্ োাঁর বিসিষ সুসম্পকথ রক্ষা করসিন। আর 
দূসর দূসর দাাঁড়াস  আল্লাহ ো‘আ া োর সাসর্ োাঁর বিসিষ সুসম্পকথ বছন্ন 
করসিন”।51  

১৩. কাসরার “আমীন” ি া বফবরিোর্সির “আমীন” ি ার সাসর্ বমস  
মর্স  আল্লাহ ো‘আ া োর পূসিথকার সক  গুনাহ ক্ষমা কসর বদসিন 
এিাং োসক ভাস ািাসসিন।  

                                                           
50 ইিন মাজাহ, হাদীস নাং ১০০৪; আহমদ, হাদীস নাং ২৩৪৪৬, ২৪৫৮৭; ইিন 
খুযাইমাহ, হাদীস নাং ১৫৫০। 
51 আিু দাউদ, হাদীস নাং ৬৬৬।  
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আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

ِمَْي الْ »
ْ
ِمينُُه تَأ

ْ
نُوا فَإِنَُّه َمْن َواَفَق تَأ مِّ

َ
َن اْْلَِماُم فَأ مَّ

َ
َم ِمْن ـإَِذا أ َماَلئَِكِة ُغِفَر َلُ َما َتَقدَّ

 .«نِْبهِ ذَ 

“যখন ইমাম সাসহি “আমীন” ি সিন েখন মোমরাও “আমীন” 
ি সি। কারি, যার “আমীন” ি া বফবরিোর্সির “আমীন” ি ার সাসর্ 
বমস  যাসি োর পূসিথকার সক  গুনাহ ক্ষমা কসর মদওয়া হসি”।52  

অনে িিথনায় রসয়সছ,  

َفُقولُوا آِمَْي فَإِنَُّه َمْن َواَفَق قَْوُلُ  الَِّْي{}َغْْيِ الَمْغُضوِب َعلَيِْهْم َوالَ الضَّ  إَِذا قَاَل اْْلَِمامُ »
َم ِمْن َذنِْبهِ َماَلئَِكِة ُغِفَر َلُ ـقَْوَل الْ   .« َما َتَقدَّ

“যখন ইমাম সাসহি  َالِّْي  ি সিন েখন َغْْيِ الَمْغُضوِب َعلَيِْهْم َواَل الضَّ
মোমরা “আমীন” ি সি। কারি, যার “আমীন” ি া বফবরিোর্সির 
“আমীন” ি ার সাসর্ বমস  যাসি োর পূসিথকার সক  গুনাহ ক্ষমা কসর 
মদওয়া হসি।53  

আিু মূসা আি‘আরী রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, 
একদা রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম আমাসদর উসদ্দসিে 
খুৎিা বদসয় বেবন আমাসদরসক সা াে ও সুন্নাে বিক্ষা বদসয়সছন বেবন 

                                                           
52 সহীহ িুখারী, হাদীস নাং ৭৮০; সহীহ মুসব ম, হাদীস নাং ৪১০; আিু দাউদ, হাদীস 
নাং ৯৩৬; বেরবমযী, হাদীস নাং ২৩২।  
53 সহীহ িুখারী, হাদীস নাং ৭৮২; সহীহ  মুসব ম, হাদীস নাং ৪১০; আিু দাউদ, হাদীস 
নাং ৯৩৫। 
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োাঁর খুৎিায় িস ন:  

ُروا َوإِذَا قَاَل » َ فََكبِـّ َحُدُكْم فَإَِذا َكبَّ
َ
ُكْم أ ِقيُموا ُصُفوفَُكْم ُثمَّ ْْلَُؤمَّ

َ
}َغْْيِ :  إَِذا َصلَّيْتُْم فَأ

الَِّْي{ بُْكْم   الَمْغُضوِب َعلَيِْهْم َواَل الضَّ  .«اهللَفُقولُوا آِمَْي ُُيِ

“যখন মোমরা সা াে আদায় করসে যাসি েখন মোমরা সা াসের 
সাবরগুস া মসাজা কসর বনসি অেঃপর মোমাসদর মধেকার ময মকাসনা 
একজন ইমামবে করসিন। যখন বেবন “আল্লাহু আকিার” ি সিন েখন 
মোমরাও “আল্লাহু আকিার” ি সি। আর যখন বেবন َْغْْيِ الَمْغُضوِب َعلَيِْهم
الِّْيَ   ি সিন েখন মোমরা “আমীন” ি সি। োহস  আল্লাহ  َواَل الضَّ

ো‘আ া মোমাসদরসক ভাস ািাসসিন।54 

জামা‘আসে সা াে আদায় করসে যাওয়ার ফযী ে:  

জামা‘আসে সা াে আদায় করসে যাওয়া একবি মহান ইিাদাে। যার 
অসনকগুস া ফযী ে হাদীসস িবিথে হসয়সছ। যার বকয়দাংি বনম্রূপ:  

১. সিথদা মসবজসদ বর্সয় জামা‘আসে নামাজ পড়সে িোকু  িেবক্ত 
বকয়ামসের বদন আল্লাহ ো‘আ ার আসিথর বনসচ ছায়া পাসি:  

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

 ِِفْ »
َ
 ِعبَاَدةِ َسبَْعٌة يُِظلُُّهْم اهلُل َتَعاََل ِِفْ ِظلِِّه يَْومَ الَ ِظلَّ إاِلَّ ِظلُُّه : إَِماٌم َعْدٌل، وََشابٌّ نََشأ

قَا ـْ اهلِل، َورَُجٌل قَلْبُُه ُمَعلٌَّق ِِفْ ال َمَساِجِد، َورَُجاَلِن ََتَابَّا ِِفْ اهلِل اْجتََمَعا َعلَيِْه َوَتَفرَّ
َق  َخاُف اهلَل، َورَُجٌل تََصدَّ

َ
ْ أ ٌة َذاُت َمنِْصٍب وَََجَاٍل َفَقاَل: إيِنِّ

َ
َعلَيِْه، َورَُجٌل َدَعتُْه اْمَرأ

                                                           
54 সহীহ মুসব ম, হাদীস নাং ৪০৪; আিু দাউদ, হাদীস নাং ৯৭২। 
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ْخَفاَها َحَّتَّ الَ َتْعلََم ِشَماُلُ َما ُتنِْفُق يَِميْنُُه، َورَُجٌل َذَكَر اهللَ بَِصَدقَ 
َ
 َخاِْلًا َفَفاَتْت ٍة فَأ

 .«َعيْنَاهُ 

“সাে মশ্রবির ম াকসক আল্লাহ ো‘আ া বকয়ামসের বদন আসিথর বনসচ 
ছায়া বদসিন ময বদন আর মকাসনা ছায়া র্াকসি না। প্রর্ম মশ্রবি হসি 
এমন রাষ্ট্রপবে বযবন সিথদা ইন্সাসফর ওপরই প্রবেবষ্ঠে। বিেীয় মশ্রবি 
হসি এমন যুিক ময মছাি মর্সকই আল্লাহ ো‘আ ার ইিাদাসের ওপর 
মিসড় উসিসছ। েৃেীয় মশ্রবি হসি এমন িেবক্ত যার অন্তর সিথদা 
মসবজসদর সাসর্ই  ার্াসনা। চেুর্থ মশ্রবি হসি এমন দু’ িেবক্ত যারা 
একমাত্র আল্লাহ ো‘আ ার সন্তুবষ্টর জনেই এসক অপরসক 
ভাস াসিসসসছ। আল্লাহ ো‘আ ার সন্তুবষ্টর জনেই োরা পরস্পর একবত্রে 
হয় এিাং োাঁরই সন্তুবষ্টর জনে োরা পরস্পর বিবিন্ন হয়। পঞ্চম মশ্রবি 
হসি এমন পুরুষ যাসক মকাসনা প্রভািিা ী সুেরী মবহ া িেবভচাসরর 
জনে ডাকসছ অর্চ মস ি সছঃ আবম ো করসে পারসিা না। বনশ্চয় আবম 
আল্লাহ ো‘আ াসক ভয় পাবি। ষষ্ট মশ্রবি হসি এমন িেবক্ত ময এরূপ 
 ুক্কাবয়েভাসি সাদাকা কসরসছ ময, োর িাম হাে জানসছ না োর ডান 
বক সাদাকা করসছ। স্ম মশ্রবি হসি এমন িেবক্ত ময একাকীভাসি 
আল্লাহ ো‘আ ার কর্া স্মরি কসর দু’ মচাসখর পাবন প্রিাবহে 
করসছ”।55 

অনে িিথনায় রসয়সছ,  

 .«َمْسِجِد إَِذا َخَرَج ِمنُْه َحَّتَّ َيُعوَد اَِْلْهِ ـَورَُجٌل ُمَعلٌَّق بِالْ »

                                                           
55 সহীহ িুখারী, হাদীস নাং ১৪২৩; সহীহ মুসব ম, হাদীস নাং ১০৩১।  
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“েৃেীয় মশ্রবি হসি এমন িেবক্ত যার অন্তর সিথদা মসবজসদর সাসর্ই 
 ার্াসনা র্াসক যখন মস মসবজদ মর্সক মির হয় যেক্ষি না মস 
মসবজসদ বফসর আসস”।  

মসবজসদর সাসর্ অন্তর ম সর্ র্াকা মাসন মসবজদসক অবধক ভাস ািাসা 
এিাং োসে জামা‘আসে সা াে আদাসয়র প্রবে অবধক বনষ্ঠািান হওয়া। 
এর মাসন দুবনয়ার সক  কাজ িাদ বদসয় মসবজসদ সিথদা িসস র্াকা 
নয়।  

২. জামা‘আসে সা াে আদাসয়র জনে মসবজসদ যাওয়া মসবজদর্ামী 
িেবক্তর মযথাদা িৃবদ্ধ, গুনাহ মাফ ও অবধক সাওয়াি  াসভর একবি বিসিষ 
মাধেম।  

আবু্দল্লাহ ইিন মাসঊদ রাবদয়াল্লাহু আনহু িস ন:  

رُ  رَُجٍل  ِمنْ  َوَما» ُهْورَ  َفيُْحِسنُ  َيتََطهَّ ـَْمَساِجدِ  َهِذهِ  ِمنْ  َمْسِجدٍ  إََِل  َيْعَمدُ  ُثمَّ  الطُّ  إاِلَّ  ال
 .«َسيِّئَةً  بَِها َعنْهُ  َوََيُطُّ  َدرََجًة، بَِها َوَيْرَفَعهُ  َحَسنَةً  ََيُْطوَْها ُخْطَوةٍ  بُِكلِّ  َلُ  اهللُ  َكتََب 

“ময মকউ সুেরভাসি পবিত্রোজথন কসর মসবজদর্ামী হয় আল্লাহ ো‘আ া 
োসক প্রবে কদসমর িসদৌ সে একবি কসর পুিে বদসিন ও একবি কসর 
োর মযথাদা উন্নীে করসিন এিাং একবি কসর োর গুনাহ মুসছ বদসিন”।56  

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

ََت ال»
َ
ْحَسَن الْوُُتوَء ُثمَّ أ

َ
 فَأ

َ
أ َمْسِجَد اَل يُِريُد إالَّ الَصاَلة ـوَذلَِك أنَّ أَحَدُكْم إَِذا تَوَتَّ

                                                           
56 সহীহ মুসব ম, হাদীস নাং ৬৫৪; আিু দাউদ, হাদীস নাং ৫৫০। 
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 .«رََجًة وََحطَّ َعنُْه بَِها َخِطيئَةً لَْم ََيُْط َخْطَوًة إالَّ َرَفَعُه اهلل بَِها دَ 

“আর ো এ ভাসি ময, মোমাসদর মকউ যবদ ভাস াভাসি অযু কসর 
শুধুমাত্র সা াসের উসদ্দসিেই মসবজসদ আসস ো হস  আল্লাহ ো‘আ া 
োসক োর প্রবে কদসমর িসদৌ সে একবি কসর মযথাদা উন্নীে করসিন 
এিাং একবি কসর গুনাহ মুসছ বদসিন”।57  

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক আসরা িবিথে বেবন িস ন: 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

« ِ ِ ِْلَْقِِضَ فَِريَضًة ِمْن فََرائِِض اَّللَّ َر ِِف بَيِْتِه ُثمَّ َمَِش إََِل َبيٍْت ِمْن ُبيُوِت اَّللَّ َمْن َتَطهَّ
 .«َوااْلُْخَرى تَْرَفُع َدرََجةً  ِطيئَةً ََكنَْت َخْطَوتَاُه إِْحَداُهَما ََتُطُّ خَ 

“ময িেবক্ত বনজ র্সর পবিত্রোজথন কসর মকাসনা ফরয সা াে আদাসয়র 
জনে মসবজসদ মর্স া োর প্রবে দু’ কদসমর একবি এক একবি কসর োর 
গুনাহ মুসছ বদসি আর অপরবি এক একবি কসর োর মযথাদা িাবড়সয় 
বদসি”।58  

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক আসরা িবিথে বেবন িস ন: 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন, 

ُدلُُّكْم لََعَ َما َيْمُحْو اهلُل بِِه الْ »
َ
اَل أ

َ
رََجاِت؟ قَالُْوا: بََّل، يَا رَُسْوَل ـأ َخَطايَا َوَيْرَفُع بِِه ادلَّ

اَلةِ ـْ ُخَطا إََِل الــَرةُ الْ اهلِل! قَاَل: إِْسبَاُغ الْوُُتوِْء لََعَ الَْمََكرِهِ َوَكثْ  َمَساِجِد، َوانْتَِظاُر الصَّ
َباُط، فََذلُِكُم  اَلِة، فََذِلُكُم الرِّ َباُط َبْعَد الصَّ  .«الرِّ

                                                           
57 িুখারী, হাদীস নাং ৬৪৭ মুসব ম, হাদীস নাং ৬৪৯ 
58 সহীহ মুসব ম, হাদীস নাং ৬৬৬ 
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“আবম মোমাসদরসক এমন বকছু আমস র সাংিাদ মদসিা বক? যা 
সম্পাদন করস  আল্লাহ ো‘আ া মোমাসদর সক  গুনাহ ক্ষমা কসর 
বদসিন ও মযথাদা িাবড়সয় বদসিন। সাহািীর্ি ি স ন: হাাঁ, মহ আল্লাহর 
রাসু ! উত্তসর বেবন ি স ন: কসষ্টর সময় অযুর অঙ্গগুস া ভা ভাসি 
মধৌে করসি, মসবজসদর প্রবে অবধক পদসক্ষপি করসি এিাং এক সা াে 
মিসষ অনে সা াসের জনে অসপক্ষায় র্াকসি। পবরসিসষ বেবন িস ন: 
এগুস া মযন একবি প্রবেরক্ষা িাবহনীরই কাজ। এগুস া মযন একবি 
প্রবেরক্ষা িাবহনীরই কাজ”।59 

৩. জামা‘আসে সা াে আদাসয়র জনে মসবজসদ মর্স  মযমবনভাসি 
মসবজদর্ামী িেবক্তর মসবজসদ যাওয়ার প্রবেবি কদম োর আম নামায় 
ম খা হসি মেমবনভাসি োর মসবজদ মর্সক র্সর মফরার প্রবেবি কদমও 
োর আম নামায় ম খা হসি।  

উিাই ইিন কা‘ি রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, জননক 
িেবক্ত যার িাবড় বছস া মসবজদ মর্সক সি চাইসে মিবি দূসর অর্চ োর 
মকাসনা জামা‘আসের সা ােই কখসনা হাে ছাড়া হসো না। োসক ি া 
হস া অর্িা আবমই োসক একদা ি  াম: েুবম যবদ একবি র্াধা বকসন 
বনসে ো হস  রাসের অন্ধকাসর এিাং বদসনর প্রখর োসপ োসে চসড় 
মসবজসদ আসসে পারসে। উত্তসর মস ি স া: আবম চাই না ময আমার 
র্রবি মসবজসদর পাসিই মহাক। িরাং আবম চাই ময, আমার মসবজসদ 
আসা-যাওয়ার প্রবেবি কদম আমার আম নামায় ব খা মহাক। েখন 
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রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ি স ন:  

ُ لََك َذلَِك ُُكَّهُ »  .«قَْد ََجََع اَّللَّ

“আল্লাহ ো‘আ া মোমার প্রবেবি কদমই মোমার আম নামায় সাংরক্ষি 
কসরসছন”।60 

অনে িিথনায় রসয়সছ, 

 .«إِنَّ لََك َما اْحتََسبَْت »

“েুবম সাওয়াসির আিায় যেগুস া কদম মফস সছা োর সাওয়াি 
অিিেই পাসি”।  

আিু মূসা আি‘আরী রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

ِي يَنْتَِظُر » ْبَعُدُهْم َواذلَّ
َ
ْبَعُدُهْم إَِْلَْها َمْمًِش فَأ

َ
اَلةِ أ ْجًرا ِِف الصَّ

َ
ْعَظَم انلَّاِس أ

َ
إِنَّ أ

ِي يَُصلِّيَها ُثمَّ َينَامُ  ْجًرا ِمْن اذلَّ
َ
ْعَظُم أ

َ
اَلَة َحَّتَّ يَُصلِّيََها َمَع اْْلَِماِم أ  .«الصَّ

“মস িেবক্তই জামা‘আসে সা াে আদাসয়র সাওয়াি সি চাইসে মিবি 
পাসি যাসক জামা‘আসের সা াসে উপবিে হওয়ার জনে সি চাইসে 
মিবি দূসরর পর্ পাবড় বদসে হয়। অেঃপর যাসক আসরা দূসরর পর্ 
পাবড় বদসে হয় োর সাওয়াি আসরা মিবি। আর ময িেবক্ত ইমাসমর 
সাসর্ জামা‘আসে সা াে আদাসয়র অসপক্ষায় র্াসক োর সাওয়াি 
অসনক মিবি ওর চাইসে ময র্সর একাকী সা াে পসড়ই রু্বমসয় 
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পসড়”।61 

জাবির রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, একদা মসবজসদর 
আিপাসির এ াকাগুস া খাব  হসয় বর্সয়বছস া। েখন সাব মাহ মর্াসত্রর 
ম াসকরা মসবজসদর পাসিই িানান্তসরর বচন্তা-ভািনা করবছস া। উক্ত 
িোপারবি রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর কিথসর্াচর হস  
বেবন োসদরসক ি স ন:  

ْن تَنْتَِقلُوا قُْرَب الْ »
َ
نَُّكْم تُِريُدوَن أ

َ
رَْدنَا ـإِنَُّه بَلََغِِن أ

َ
ِ قَْد أ َمْسِجِد قَالُوا َنَعْم يَا رَُسوَل اَّللَّ

 .«آثَاُرُكْم ِديَاَرُكْم تُْكتَْب آثَاُرُكمْ  َذلَِك َفَقاَل يَا بَِِن َسِلَمَة ِديَاَرُكْم تُْكتَْب 

“আমার কাসছ খির এসসসছ মোমরা না বক মসবজসদর আিপাসিই 
িানান্তর হসে চাসিা? োরা ি স া: বজ হোাঁ। মহ আল্লাহর রাসূ  
আ াইবহ ওয়াসাল্লাম! আমরা োই চাবি াম। েখন বেবন ি স ন: মহ 
সাব মাহ মর্াসত্রর ম াসকরা! মোমরা বনজ িাসনই অিিান কসরা। মসখান 
মর্সক মকার্াও িানান্তবের হসয়া না। মোমাসদর প্রবেবি কদমই 
মোমাসদর আম নামায় ম খা হসি। মোমরা বনজ িাসনই অিিান কসরা। 
মসখান মর্সক মকার্াও িানান্তবরে হসয়া না। মোমাসদর প্রবেবি কদমই 
মোমাসদর আম নামায় ম খা হসি”।62  

৪. ভাস াভাসি অযু কসর জামা‘আসে সা াে আদাসয়র উসদ্দসিে মসবজসদ 
মর্স  মসবজদর্ামী িেবক্তর সক  গুনাহ ক্ষমা কসর মদওয়া হয়: 

উসমান ইিন আফ্ফান রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, 
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রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

ْسبََغ الْوُُتوَء، ُثمَّ َمَِش إََِل ا»
َ
اَلةِ فَأ  لِلصَّ

َ
أ اَلةِ الْ َمْن تَوَتَّ َها َمَع انلَّاِس ـلصَّ َمْكتُوبَةِ فََصالَّ

ْو َمَع الْ 
َ
ْو ِِف الْ ـأ

َ
 .«َلُ ُذنُوبَهُ  اهللُ َمْسِجِد َغَفَر ـَجَماَعِة أ

“ময িেবক্ত ভাস াভাসি অযু কসর ফরয সা াে আদাসয়র উসদ্দসিে 
মসবজসদ বর্সয় মানুসষর সাসর্ অর্িা জামা‘আসে অর্িা মসবজসদ সা াে 
আদায় করস া আল্লাহ ো‘আ া োর সক  গুনাহ ক্ষমা কসর বদসিন”।63  

৫. ময িেবক্ত জামা‘আসে সা াে আদাসয়র উসদ্দসিে সকা -সন্ধো 
মসবজসদ আসা-যাওয়া কসর আল্লাহ ো‘আ া োর জনে জান্নাসে সকা  
ও সন্ধোয় এক বিসিষ আপোয়সনর িেিিা করসিন:  

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

َعدَّ ـَمْن َغَدا إََِل الْ »
َ
ْو َراَح أ

َ
ْو َراحَ ـَلُ ِِف الْ اهلل َمْسِجِد أ

َ
 .«َجنَِّة نُُزاًل ُُكََّما َغَدا أ

“ময িেবক্ত জামা‘আসে সা াে আদাসয়র উসদ্দসিে সকা -সন্ধোয় 
মসবজসদ আসা-যাওয়া করস া আল্লাহ ো‘আ া োর জনে জান্নাসে 
সকা  ও সন্ধো মি ায় এক বিসিষ আপোয়সনর িেিিা করসিন”।64 

৬. ভাস াভাসি অযু কসর জামা‘আসে সা াে আদাসয়র উসদ্দসিে 
মসবজসদ মর্স  জামা‘আে না মপস ও জামা‘আসের সাওয়াি অিিেই 
পাওয়া যাসি:  
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আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

ْعَطاُه »
َ
ْحَسَن وُُتوَْءُه ُثمَّ َراَح فَوََجَد انلَّاَس قَْد َصلَّْوا أ

َ
 فَأ

َ
أ َجلَّ وََعزَّ ِمثَْل  اهللَمْن تَوَتَّ

ْجرِِهْم َشيْئًا
َ
َها اَل َينُْقُص َذلَِك ِمْن أ َها وََحََضَ ْجِر َمْن َصالَّ

َ
  .«أ

“ময িেবক্ত ভাস াভাসি অযু কসর মসবজসদ মর্স া অেঃপর মদখস া 
মানুষ সা াে পসড় মফস সছ েখন আল্লাহ ো‘আ া োসক সা াে 
পড়ুয়াসদর নোয় জামা‘আসের সাওয়াি বদসয় বদসিন। এমনবক োসদর 
সাওয়াসি একিুও র্ািবে করা হসি না”।65 

৭. মকউ বনজ র্সর অযু কসর জামা‘আসে সা াে আদাসয়র উসদ্দসিে 
মসবজসদ মর্স  োসক সা ােরে িস ই র্িে করা হসি যেক্ষি না মস 
আিার বনজ র্সর বফসর আসস:  

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

ََت الْ »
َ
َحُدُكْم ِِفْ بَيِْتِه ُثمَّ أ

َ
 أ

َ
أ َّتَّ يَرِْجَع فَاَل َيُقْل َمْسِجَد ََكَن ِِفْ َصاَلٍة حَ ـإَِذا تَوَتَّ

َصابِِعهِ  َهَكَذا
َ
 .«: وََشبََّك َبْْيَ أ

“যখন মোমাসদর মকউ বনজ র্সর অযু কসর মসবজসদর বদসক রওয়ানা 
কসর েখন োসক সা ােরে িস ই র্িে করা হয় যেক্ষি না মস আিার 
র্সর বফসর আসস। সুেরাাং মস মযন হাসের আঙু্গ গুস াসক একবির মসধে 
আসরকবি ঢুবকসয় না মদয়”।66 
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৮. মকউ বনজ র্র মর্সক পবিত্রোজথন কসর জামা‘আসে সা াে 
আদাসয়র উসদ্দসিে মসবজসদ মর্স  োসক একজন ইহরামরে হাজীর 
সাওয়াি মদওয়া হসি:  

আিু উমামাহ রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

ْجِر اِْلَاجِّ الْ  َمْن َخَرَج ِمْن بَيِْتهِ »
َ
ْجُرُه َكأ

َ
ًرا إََِل َصاَلٍة َمْكتُوَبٍة فَأ  .«ُمْحِرمِ ـُمتََطهِّ

“ময িেবক্ত বনজ র্র মর্সক পবিত্রোজথন কসর মকাসনা ফরয সা াে 
আদাসয়র উসদ্দসিে মির হয় োর সাওয়াি হসি একজন ইহ্রামরে হাজীর 
নোয়”।67  

৯. জামা‘আসে সা াে আদাসয়র উসদ্দসিে বনজ র্র মর্সক মির হওয়া 
িেবক্ত সিথদা আল্লাহ ো‘আ ার বজম্মায় র্াসকন:  

আিু উমামাহ িাবহ ী রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

ِ َعزَّ وََجلَّ رَُجٌل َخَرَج ََغِزًيا ِِف َسِبيِل » ِ َفُهَو َتاِمٌن لََعَ  ثاََلثٌَة ُُكُُّهْم َتاِمٌن لََعَ اَّللَّ اَّللَّ
ِ َحَّتَّ َيتََوفَّاهُ َفيُْدِخلَُه الْ  ْجٍر وََغِنيَمٍة َورَُجٌل َراَح إََِل ـاَّللَّ

َ
ُه بَِما نَاَل ِمْن أ ْو يَُردَّ

َ
َجنََّة أ

ِ َحَّتَّ َيتََوفَّاهُ َفيُْدِخلَُه الْ ـالْ  هُ ـَمْسِجِد َفُهَو َتاِمٌن لََعَ اَّللَّ ْو يَُردَّ
َ
ْجٍر  َجنََّة أ

َ
بَِما نَاَل ِمْن أ

ِ َعزَّ وََجلَّ   .«وََغنِيَمٍة َورَُجٌل َدَخَل بَيْتَُه بَِساَلٍم َفُهَو َتاِمٌن لََعَ اَّللَّ

“বেন জােীয় িেবক্তর দায়-দাবয়ত্ব আল্লাহ ো‘আ া সরাসবর বনজ হাসেই 
বনসয় র্াসকন। োর মসধে একজন হসি ময িেবক্ত আল্লাহর পসর্ যুসদ্ধর 
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জনে মির হয় মস আল্লাহ ো‘আ ার বজম্মায় র্াসক যেক্ষি না োর মৃেুে 
হয় অেঃপর আল্লাহ ো‘আ া োসক জান্নাসে প্রসিি করান অর্িা োসক 
সাওয়াি ও যুদ্ধ ব্ধ মা  সহ র্সর বফবরসয় মদন। আর বিেীয় জন হসি 
ময িেবক্ত (জামা‘আসে সা াে আদাসয়র উসদ্দসিে) মসবজসদর বদসক মির 
হয় মসও আল্লাহ ো‘আ ার বজম্মায় র্াসক যেক্ষি না োর মৃেুে হয় 
অেঃপর আল্লাহ ো‘আ া োসক জান্নাসে প্রসিি করান অর্িা োসক 
সাওয়াি ও  াভ সহ র্সর বফবরসয় মদন। আর েৃেীয় জন হসি ময 
িেবক্ত সা াম বদসয় র্সর প্রসিি কসর অর্িা বফেনার ভসয় র্সরর িাইসর 
না বর্সয় একান্ত বনজ র্সরই সিথদা অিিান কসর ইিাদাসে বনমগ্ন র্াসক 
মসও আল্লাহ ো‘আ ার বজম্মায় র্াসক”।68  

১০. জামা‘আসে সা াে আদাসয়র উসদ্দসিে মসবজসদর বদসক পাসয় মহাঁসি 
যাওয়ার আম িুকু দ্রুে ম খা ও আকাসির বদসক বনসয় যাওয়া বনসয় 
আল্লাহ ো‘আ ার বনকিিেথী বফবরিোর্ি পরস্পর প্রবেসযাবর্ো কসর, 
উহার মযথাদা ও ফযী ে বনসয় পরস্পর কসর্াপকর্ন কসর এিাং ো 
বনসয় োরা মানুসষর সাসর্ ঈষথা কসর:  

আবু্দল্লাহ ইিন আব্বাস রাবদয়াল্লাহু আনহুমা মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

ْحَسِن ُصْوَرةٍ، قَاَل: »
َ
ْ َتبَارََك َوَتَعاََل ِِفْ أ تَايِن اللَّيْلََة َرِّبِّ

َ
ْحَسبُُه قَاَل: ِِفْ الْ أ

َ
َمنَاِم، َفَقاَل ـأ

ُد! َهْل تَْدرِي ِفيْـَم ََيْتَِصـُم الْ  ؟ قَاَل: قُلُْت: اَل، قَاَل: فَوََتَع يََدهُ َبيْـَن ـيَا حُمَمَّ لَْعَ
َ
 اأْل

ُ
َمََل

ْو قَاَل: ِِف ََنْــِرْي، َفَعلِ 
َ
، َحَّتَّ وََجْدُت بَـْرَدَها َبْْيَ ثَْدََيَّ أ ْمُت َما فِـْي َكِتَفـيَّ

ُد! َهْل تَْدرِي ِفيَْم ََيْتَِصُم الْ  رِْض قَاَل: يَا حُمَمَّ
َ
َماَواِت َوَما ِِف اأْل ؟ قُلُْت: ـالسَّ لَْعَ

َ
 اأْل

ُ
َمََل
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اَراُت: الْ  اَراِت، َوالَْكفَّ لَوَاِت، َوالْ ُمْكُث ِِف الَْمَساِجِد ـَنَعْم، قَاَل: ِِفْ الَْكفَّ َمَْشُ ـَبْعَد الصَّ
قَْداِم إََِل اْْلََماََعِت، َوإِْسبَاغُ الْوُُتوِء ِِفْ الْ لََعَ ا

َ
َمََكرِهِ، َوَمْن َفَعَل ذَلَِك ََعَش ِِبَْْيٍ َوَماَت ـأْل

تْهُ  هُ  ِِبَْْيٍ َوََكَن ِمْن َخِطيئَتِِه َكيَْوَم َودَلَ  .«اُمُّ

“আমার রি এক সুের অিয়সি র্ে রাবত্রসে আমার বনকি আসস ন। 
িিথনাকারী িস ন: আমার ধারিা, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 
ওয়াসাল্লাম ি স ন: ো বছস া একান্ত স্বপ্ন মযাসর্। অেঃপর আমার প্রভু 
ি স ন: মহ মুহাম্মাদ! েুবম বক জাসনা? বক বনসয় আমার বনকিিেথী 
সম্মাবনে বফবরিোর্ি প্রবেসযাবর্ো, আস াচনা ও ঈষথা কসর। আবম 
ি  াম: না। আবম জাবন না। েখন বেবন বনজ হােখানা আমার দু’ 
কাাঁসধর মাঝখাসন ের্া বপসি রাখস ন। এমনবক আবম উহার িান্ডািুকু 
আমার িুসকও অনুভি কর াম। অেঃপর আবম নসভামন্ড  ও ভূমন্ডস র 
সি বকছুই জানসে পার াম। েখন আমার প্রভু ি স ন: মহ মুহাম্মাদ! 
েুবম বক জাসনা? বক বনসয় আমার বনকিিেথী সম্মাবনে বফবরিোর্ি 
প্রবেসযাবর্ো, আস াচনা ও ঈষথা কসর। আবম ি  াম: হোাঁ। আবম এখন 
ো জাবন। িিথনাকারী িস ন: বেবন ি স ন: কাফ্ফারা ের্া িেবক্তর 
গুনাকগুস া মুসছ মদওয়ার বিষয় সমূহ বনসয়। কাফ্ফারার বিষয়গুস া 
হস া: ফরয সা ােগুস া মিষ হওয়ার পর মসবজসদ বকছুক্ষি অিিান 
করা, জামা‘আসে সা াে আদাসয়র উসদ্দসিে মসবজসদর বদসক পাসয় 
মহাঁসি যাওয়া এিাং অযুর সময় পাবন মপৌঁছাসনা কষ্টকর এমন অঙ্গগুস া 
ভাস াভাসি মধৌে করা। ময িেবক্ত এ কাজগুস া ভাস াভাসি সম্পাদন 
করস া মস োর জীিদ্দিায় ক োিকর জীিন যাপন করসি এিাং োর 
মৃেুেও হসি ক োিকর। েদুপবর মস োর পাপ সমূহ মর্সক এমবনভাসি 
মুক্ত হসি মযন মস আজ বনজ মাসয়র র্ভথ মর্সক বনষ্পাপ ভূবমষ্ঠ 
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হস া”।69 

১১. জামা‘আসে সা াে আদাসয়র উসদ্দসিে মসবজদর্ামী হওয়া দুবনয়া ও 
আবখরাসের সমূহ ক োি প্রাব্র এক বিসিষ মাধেম।  

উপসরাক্ত হাদীসবি এর বিসিষ প্রমাি। যাসে ি া হসয়সছ,  

ْْيٍ َومَ »
 .«اَت ِِبَْْيٍ َوَمْن َفَعَل َذلَِك ََعَش ِِبَ

“ময িেবক্ত এ কাজগুস া ভাস াভাসি সম্পাদন করস া মস োর 
জীিদ্দিায় ক োিকর জীিন যাপন করসি এিাং োর মৃেুেও হসি 
ক োিকর”।  

আল্লাহ ো‘আ া িস ন:  

وَِِّّۡذَكر ِِّّم  نَِّصٰل ٗحاَِّعم َلَِِّّمنِّۡ﴿
َ
نَثِِّّٰأ

ُ
ِّنَلَۡجز َين ُهمِّۡوََِِّّطي  َبٗة َِِّّحَيٰوةِِّّٗفَلَُنۡحي يَن ُهۥُِّمۡؤم ن َِِّّوُهوَِِّّأ

ۡجَرُهم
َ
ۡحَسن ِِّّأ

َ
  [٧٩: انلحل] ﴾٩٧َِِّّيۡعَملُونَََِِّّكنُوا َِِّّماِّب أ

“ময মকাসনা পুরুষ ও নারী ঈমানদার অিিায় সৎ কাজ কসর োসক 
আবম বনশ্চয় পবিত্র ও আনেময় জীিন দান করসিা এমনবক োসদরসক 
মদসিা োসদর কসমথর মশ্রষ্ঠ প্রবেদান”। [সূরা আন-নাহ , আয়াে: ৯৭]  

১২. বনজ র্সর অযু কসর জামা‘আসে সা াে আদাসয়র উসদ্দসিে 
মসবজসদ আর্মনকারীসক আল্লাহ ো‘আ া বিসিষভাসি সম্মাবনে কসরন:  

সা মান ফাসথী রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, নিী 
সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  
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ْحَسَن الْوُُت »
َ
 ِِفْ بَيِْتِه فَأ

َ
أ ََت الْ َمْن تَوَتَّ

َ
َمُزْوِر ـَمْسِجَد َفُهَو َزائُِر اهلِل، وََحقٌّ لََعَ الْ ـوَْء ُثمَّ أ

ائِرَ  ْن يُْكِرَم الزَّ
َ
 .« أ

“ময িেবক্ত বনজ র্সর ভাস াভাসি অযু কসর (জামা‘আসে সা াে 
আদাসয়র উসদ্দসিে) মসবজসদ আসস মস আল্লাহ ো‘আ ার একান্ত সাক্ষাৎ 
বপয়াবস। আর যার সাক্ষাৎ কামনা করা হসি োর দাবয়ত্ব হসি োর 
একান্ত সাক্ষাৎ বপয়াবসর সম্মান করা”।70 

উমার রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন,  

ْن يُْكِرَم َزائَِرهُ ـالْ »
َ
رِْض، وََحقٌّ لََعَ الَْمُزوِر أ

َ
 .«َمَساِجُد ُبيُوُت اهلِل ِِف األ

“মসবজদগুস া পৃবর্িীসে আল্লাহর র্র। আর যার সাক্ষাৎ কামনা করা 
হসি োর দাবয়ত্ব হসি োর একান্ত সাক্ষাৎ বপয়াবসর সম্মান করা”।71 

১৩. জামা‘আসে সা াে আদাসয়র উসদ্দসিে মকউ ভাস াভাসি অযু কসর 
মসবজসদ মর্স  আল্লাহ ো‘আ া োসক মদসখ অেেন্ত খুবি মহান মযমবনভাসি 
দীর্থ বদন অনুপবিে িেবক্তসক মদসখ োর পবরিার খুবি হয়:  

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

ِِتْ ال»
ْ
َحُدُكْم َفيُْحِسُن وُُتوَْءهُ َويُْسِبُغُه ُثمَّ يَأ

َ
 أ
ُ
أ اَلةَ ـْ اَل َيتَوَتَّ َمْسِجَد اَل يُِريُْد إاِلَّ الصَّ

هْ ِفيِْه إاِلَّ تَبَْشبََش اهلُل إَِْلِْه كَ 
َ
 .«ُل الَْغائِِب بَِطلَْعِتهِ َما َيتَبَْشبَُش أ
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“মকউ সুেরভাসি পবরপূিথ অযু কসর জামা‘আসে সা াে আদাসয়র 
উসদ্দসিে মসবজসদ আসস  আল্লাহ ো‘আ া োসক মদসখ অেেন্ত খুবি 
মহান মযমবনভাসি দীর্থ বদন অনুপবিে িেবক্তসক মদসখ োর পবরিার খুবি 
হয়”।72 

১৪. জামা‘আসে সা াে আদাসয়র উসদ্দসিে অন্ধকাসর মসবজসদর বদসক 
রওয়ানা করস  বকয়ামসের বদন প্রসয়াজসনর সময় পবরপূিথ আস ার 
সন্ধান বম সি:  

িুরাইদাহ রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, নিী সাল্লাল্লাহু 
আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন , 

« ْ اِئْيَ  بَْشِّ لَمِ  ِِف  الْـَمشَّ  .«الِْقيَاَمةِ  يَْومَ  اتلَّامِّ  بِانلُّورِ  الْـَمَساِجدِ  إََِل  الظُّ

অন্ধকাসর মসবজদর্ামী িেবক্তসদরসক বকয়ামসের বদন পবরপূিথ আস ার 
সুসাংিাদ দাও”।   

জামা‘আসে সা াে আদায় করসে যাওয়ার বনয়ম-কানূন : 

জামা‘আসে সা াে আদাসয়র উসদ্দসিে মসবজসদ যাওয়ার অসনকগুস া 
বনয়মকানুন রসয়সছ যা বনম্রূপ : 

১. বনজ র্র মর্সকই ভাস াভাসি অযু কসর বনসি: 

আবু্দল্লাহ ইিন মাসঊদ রাবদয়াল্লাহু আনহু িস ন : 

ُهْوَر ُثمَّ َيْعَمُد إََِل َمْسِجٍد ِمْن َهِذهِ ال» ُر َفيُْحِسُن الطُّ َمَساِجِد إاِلَّ ـْ َوَما ِمْن رَُجٍل َيتََطهَّ
 .«َفَعُه بَِها َدرََجًة، َوََيُطُّ َعنُْه بَِها َسيِّئَةً َكتََب اهلُل َلُ بُِكلِّ ُخْطَوٍة ََيُْطوَْها َحَسنًَة َوَيرْ 
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“ময মকউ সুেরভাসি পবিত্রোজথন কসর মসবজদর্ামী হয় আল্লাহ 
ো‘আ া োসক প্রবে কদসমর িসদৌ সে একবি কসর পুিে বদসিন ও 
একবি কসর োর মযথাদা উন্নীে করসিন এিাং একবি কসর োর গুনাহ 
মুসছ বদসিন”।  

২. মসবজসদ আসার আসর্ দুর্থন্ধময় ময মকাসনা বজবনস খাওয়া িা 
িেিহার করা মর্সক অিিেই দূসর র্াকসি:  

জাবির ইিন আবু্দল্লাহ রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

ْل » ْو ِْلَْعََتِ
َ
نْلَا أ ْو بََصاًل فَلْيَْعََتِ

َ
َكَل ثُوًما أ

َ
 .«َمْسِجَدنَا َوْْلَْقُعْد ِِف بَيِْتهِ َمْن أ

“ময িেবক্ত রসুন অর্িা বপয়াজ মখস া মস মযন আমরা বকাংিা আমাসদর 
মসবজদ মর্সক দূসর র্াসক। ের্া র্সর িসস র্াসক”।73  

অনে িিথনায় রসয়সছ,  

اَث فاََل َيْقَرَبنَّ َمْسِجَدنَا فَإِنَّ الْ » َكَل ابْلََصَل َواثلُّوَم َوالُْكرَّ
َ
ذَّى ِممَّ َماَل ـَمْن أ

َ
ا ئَِكَة َتتَأ

ذَّى ِمنُْه َبنُو اَدمَ 
َ
 .«َيتَأ

“ময িেবক্ত বপয়াজ, রসুন ও কুরথাস (বপয়াজ জােীয় সমঘ্রাসির এক 
প্রকার উবিদ) মখস া মস মযন আমাসদর মসবজসদর বনকিিেথী না হয়। 
কারি, আদম সন্তান ময বজবনসস কষ্ট পায় োসে বফবরিোর্িও কষ্ট 
পান”।  

৩. সাধে মসো সুের মপািাক-পবরিদ পসরই মসবজসদ আসসি:  
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আল্লাহ ো‘আ া িস ন:  

﴿ِّٓ  ِِّّع ندَِِّّز ينََتُكمُِِّّۡخُذوا َِِّّءاَدمََِِّّيَٰبن 
د ُِِّّك   [  ١٣: االعراف] ﴾َمۡسج 

“মহ আদম সন্তানরা! মোমরা (জামা‘আসে সা াে আদাসয়র উসদ্দসিে) 
ময মকাসনা মসবজসদর বনকিিেথী হসে চাইস  সুের মপািাক-পবরিদ 
গ্রহি করসি”। [সূরা আ -আ‘রাফ, আয়াে: ৩১]  

আবু্দল্লাহ ইিন মাসঊদ রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, 
নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

يٌل َُيِبُّ الْ » َ ََجِ  .«َجَماَل ـإِنَّ اَّللَّ

“বনশ্চয় আল্লাহ ো‘আ া সুের এিাং বেবন সুেরসকই ভাস ািাসসন”।74  

৪. র্র মর্সক মির হওয়ার মদা‘আগুস া পসড় বনসি এিাং শুধুমাত্র 
সা াসের বনয়োসেই র্র মর্সক মির হসি:  

র্র মর্সক মির হওয়ার মদা‘আগুস া বনম্রূপ:  

আনাস রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

ِ إَِذا َخَرَج الرَُّجُل ِمْن بَيِْتِه َفقَ » َة إاِلَّ بِاَّللَّ ِ اَل َحْوَل َواَل قُوَّ ُْت لََعَ اَّللَّ ِ تََوَّكَّ اَل ِمْسِب اَّللَّ
يَاِطْْيُ َفيَُقوُل َلُ َشيَْطاٌن  قَاَل: ُيَقاُل ِحينَئٍِذ : ُهِديَت َوُكِفيَت َوُوِقيَت، َفتَتَنََّحَّ َلُ الشَّ

 .«ِقَ قَْد ُهِدَي َوُكِِفَ َووُ  اَخُر : َكيَْف لََك بِرَُجٍل 

“যখন মকাসনা িেবক্ত র্র মর্সক মির হওয়ার সময় িস :  ُْت ِ تََوَّكَّ ِمْسِب اَّللَّ
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 ِ ةَ إاِلَّ بِاَّللَّ ِ اَل َحْوَل َواَل قُوَّ  যার অর্থ: আল্লাহ ো‘আ ার নাসম এিাং لََعَ اَّللَّ

োাঁর ওপর ভরসা কসরই র্র মর্সক মির হবি। মকাসনা অনোয় কাজ 
মর্সক িাাঁচার িবক্ত এিাং মকাসনা পুিেময় কাজ করার ক্ষমো একমাত্র 
বেবনই বদসয় র্াসকন। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন: 
েখন (উক্ত মদা‘আ পসড় র্র মর্সক মির হওয়া িেবক্তসক) ি া হয়: েুবম 
বহদায়ােপ্রা্, মোমার জনে ো এসকিাসরই যসর্ষ্ট ওপরন্তু েুবম একান্ত 
বনরাপদ। েখন িয়োনগুস া োর কাছ মর্সক সসর যায়। আর েখন 
অনে িয়োন োসক িস : এমন িেবক্তসক বনসয় মোমার আর বকই িা 
করার আসছ ময বহদায়ােপ্রা্, যার জনে উক্ত মদা‘আই যসর্ষ্ট এিাং ময 
বনরাপদ”।75 

উমু্ম সা ামাহ রাবদয়াল্লাহু আনহা মর্সক িবিথে, বেবন িস ন,  

َماِء َفَقاَل : مِ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ َما َخَرَج انلَِِّبُّ » ْن بَيَِّْتْ َقطُّ إاِلَّ َرَفَع َطْرفَُه إََِل السَّ
 ْ ْجَهَل اَْو ُُيَْهَل اللَُّهمَّ إِِنِّ

َ
ْو أ

َ
ْظلََم أ

ُ
ْو أ

َ
ْظِلَم أ

َ
ْو أ

َ
َزلَّ أ

ُ
ْو أ

َ
ِزلَّ أ

َ
ْو أ

َ
َتلَّ أ

ُ
ْو أ

َ
ِتلَّ أ

َ
ْن أ

َ
ُعوذُ بَِك أ

َ
 أ

 َّ  .«لََعَ

“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম যখনই আমার র্র মর্সক 
মিবরসয়সছন েখনই বেবন আকাসির বদসক মচাখ উাঁবচসয় িস সছন:  َّاللَُّهم

ْجَهَل اَْو ُُيْهَ 
َ
ْو أ

َ
ْظلََم أ

ُ
ْو أ

َ
ْظِلَم أ

َ
ْو أ

َ
َزلَّ أ

ُ
ْو أ

َ
ِزلَّ أ

َ
ْو أ

َ
َتلَّ أ

ُ
ْو أ

َ
ِتلَّ أ

َ
ْن أ

َ
ُعوذُ بَِك أ

َ
ْ أ َّ إِِنِّ َل لََعَ  

যার অর্থ: মহ আল্লাহ! আবম বনশ্চয় আপনার বনকি আশ্রয় চাবি পর্ 
ভ্রষ্টো মর্সক বকাংিা অনেসক পর্ ভ্রষ্ট করাসনা মর্সক, পদস্খ ন মর্সক 
বকাংিা অনেসক পদস্খ ন করাসনা মর্সক, যু ুম মর্সক বকাংিা অসনের 
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ওপর যু ুম করা মর্সক এিাং মূখথো মর্সক বকাংিা অসনের সাসর্ মূখথো 
প্রদিথন মর্সক”।76 

একদা আবু্দল্লাহ ইিন আব্বাস রাবদয়াল্লাহু আনহুমা োাঁর খা া ও 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর স্ত্রী মাইমূনাহ রাবদয়াল্লাহু 
আনহার কাসছ রাবত্র যাপন কসরসছন। েখন বেবন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইবহ ওয়াসাল্লাম মক র্র মর্সক সা াসের উসদ্দসিে মসবজসদর বদসক 
মির হওয়ার সময় বনসম্াক্ত মদা‘আ পড়সে শুসনসছন:  

اللَُّهمَّ اْجَعْل ِِفْ قَلِِْبْ نُْوًرا، َوِِفْ لَِسايِنْ نُْوًرا، َواْجَعْل ِِفْ َسْمِِعْ نُْوًرا، َواْجَعْل ِِفْ بََْصِْي »
َماِِمْ نُْوًرا، َواْجَعْل ِمْن فَْوِقْ نُْوًرا، َوِمْن ََتِِْتْ 

َ
 نُْوًرا، نُْوًرا، َواْجَعْل ِمْن َخلِِْفْ نُْوًرا، َوِمْن أ

مْ ِِلْ  ْعِظْم ِِلْ نُْوًرا، َوَعظِّ
َ
َوَعْن يَِميِِنْ نُْوًرا، َوَعْن ِشَماِِلْ نُْوًرا، َواْجَعْل ِِف َنْفِِسْ نُْوًرا، َوأ

ْعِطِِنْ نُْوًرا، َواْجَعْل ِِفْ َعَصِِبْ نُْوًرا،
َ
َوِِفْ  نُـْوًرا، َواْجَعْل ِِلْ نُْوًرا، َواْجَعلِِْنْ نُْوًرا، اللَُّهمَّ أ

 .«بََْشِْي نُْوًرا ْحِِم نُْوًرا، َوِِفْ َدِِم نُْوًرا، َوِِفْ َشَعِرْي نُْوًرا، َوِِفْ ـلَ 

“মহ আল্লাহ! আপবন আমার অন্তসর আস া বদন, আমার বজহিায় আস া 
বদন, আমার শ্রিি িবক্তসে আস া বদন, আমার দৃবষ্ট িবক্তসে আস া বদন, 
আমার মপছসন আস া বদন, আমার সামসন আস া বদন, আমার উপসর 
আস া বদন, আমার বনসছ আস া বদন, আমার ডাসন আস া বদন, আমার 
িাাঁসয় আস া বদন, আমার প্রিৃবত্তসে আস া বদন, আমার আস া আসরা 
অসনক িাবড়সয় বদন, আমার জনে আস া বদন, আমাসক আস াময় িাবনসয় 
বদন, আমাসক আস া বদন, আমার স্নায়ুসে আস া বদন, আমার মর্াসস্ত 
আস া বদন, আমার রসক্ত আস া বদন, আমার চুস  আস া বদন, এমনবক 
                                                           
76 আিু দাউদ, হাদীস নাং ৫০৯৪ বেরবমযী, হাদীস নাং ৩৪২৭ ইিন মাজাহ্, হাদীস 
নাং ৩৮৮৪  
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আমার িরীসরর চামড়ায়ও আস া বদন”।77 

৫. মসবজসদর বদসক যাওয়ার সময় আঙু্গ গুস ার একবিসক অপরবিসে 
ঢুবকসয় বদসি না এমনবক সা াসেও নয়:  

কা‘ি ইিন উজরাহ রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

ْحَسَن وُُتوَءهُ ُثمَّ َخَرَج ََعِمًدا إََِل الإَِذا »
َ
َحُدُكْم فَأ

َ
 أ
َ
أ َمْسِجِد فَاَل يَُشبَِّكنَّ بَْْيَ ـْ تَوَتَّ

َص 
َ
 .«ابِِعِه فَإِنَُّه ِِفْ َصاَلةٍ أ

“মোমাসদর মকউ ভাস াভাসি অযু কসর জামা‘আসে সা াে আদাসয়র 
উসদ্দসিে মসবজসদর বদসক মিরুস  মস মযন আঙু্গ গুস ার একবিসক 
অপরবিসে ঢুবকসয় না মদয়। কারি, মস মো েখন মযন সা াসেই 
রসয়সছ”।78 

৬. ধীসর-সুসি মসবজসদর বদসক রওয়ানা করসি:  

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, নিী সাল্লাল্লাহু 
আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

اَلةِ » ِكينَِة َوالَْوقَاِر َواَل تُْْسُِعوا  إَِذا َسِمْعتُْم اْْلِقَاَمَة فَاْمُشـْوا إِلَـى الصَّ وََعلَيُْكـْم بِالسَّ
ْدَرْكتُْم فََصلُّ 

َ
واَفَما أ تِمُّ

َ
 .«وا َوَما فَاتَُكْم فَأ

“যখন মোমরা সা াসের ইিামে শুসনা েখন মোমরা ধীসর-সুসি ের্া 
ভদ্রোর সাসর্ সা াসের বদসক রওয়ানা কসরা। মোমরা অবে দ্রুে 

                                                           
77 সহীহ িুখারী, হাদীস নাং ৬৩১৬; সহীহ মুসব ম, হাদীস নাং ৭৬৩। 
78 বেরবমযী, হাদীস নাং ৩৮৭; আিু দাউদ, হাদীস নাং ৫৬২।  
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সা াসের বদসক মযও না। অেঃপর মোমরা যসোিুকু সা াে ইমাম 
সাসহসির সাসর্ পাও পসড় নাও। আর িাবকিুকু পুরা কসর নাও”।79 

অনে িিথনায় রসয়সছ,  

ِكينَُة َفَما » تُوَْها َتْمُشْوَن وََعلَيُْكُم السَّ
ْ
تُوَْها تَْسَعْوَن َوأ

ْ
اَلُة فَاَل تَأ ِقيَمْت الصَّ

ُ
إَِذا أ

ْدَرْكتُْم فََصلُّ 
َ
 أ

َ
واوا َوَما فَاتَُكْم فَأ  .«تِمُّ

“যখন সা াসের ইিামে মদওয়া হয় েখন মোমরা সা াসের বদসক 
মদৌসড় এসসা না। িরাং ধীসর-সুসি মহাঁসি এসসা। অেঃপর ইমাম 
সাসহসির সাসর্ যসোিুকু সা াে পাও পসড় নাও। আর িাবকিুকু পুরা 
কসর নাও”।  

৭. মসবজসদ ঢুকার আসর্ বনসজর জুো-মজাড়া ভাস াভাসি মদসখ বনসি 
এিাং োসে নাপাক মদখস  মাবি বদসয় র্সষ বনসি:  

আিু সাঈদ খুদরী রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

َحُدُكْم إََِل الْ »
َ
ًذى فَلْ ـإَِذا َجاَء أ

َ
ْو أ

َ
ى ِِفْ َنْعلَيِْه قََذًرا أ

َ
يَْمَسْحُه َمْسِجِد فَلْيَنُْظْر فَإِْن َرأ

 .«َصلِّ ِفيِهَماَوْْلُ 

“যখন মোমাসদর মকউ মসবজসদ আসস েখন মস মযন োর জুো মজাড়া 
ভাস াভাসি মদসখ মনয়। অেঃপর মস যবদ োসে মকাসনা নাপাক িা 
ময় া মদখসে পায় ো হস  মস মযন ো মকাসনা বকছু বদসয় মুসছ মফস  

                                                           
79 সহীহ িুখারী, হাদীস নাং ৬৩৬, ৯০৮; সহীহ মুসব ম, হাদীস নাং ৬০২।  
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এিাং উক্ত জুো পসরই সা াে পসড়”।80  

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

َاَب َلُ َطُهورٌ » َذى فَإِنَّ الَتُّ
َ
َحُدُكْم بِنَْعلَيِْه األ

َ
 .«إَِذا َوِطَئ أ

“যখন মোমাসদর মকউ বনজ জুো বদসয় নাপাক মাড়ায় েখন মাবিই োর 
জনে পবিত্রো”।81  

৮. মসবজসদ ঢুকার সময় ডান পা আসর্ িাবড়সয় বদসি এিাং বনসম্াক্ত 
মদা‘আগুস া পসড় বনসি:  

اَلُم لََعَ رَُسْوِل اهلِل،» اَلةُ َوالسَّ بَْواَب  ِمْسِب اهلِل، َوالصَّ
َ
اللَُّهمَّ اْغِفْر ِِلْ ُذنُوِِّبْ َواْفتَْح ِِلْ أ

ِ الَْعِظيِم َوبِوَْجِهِه الَْكِريِم وَُسلَْطانِِه الَْقِديِم ِمَن الشَّ   82رمَْحَِتَك  ُعوذُ بِاَّللَّ
َ
 .«يَْطاِن الرَِّجيمِ أ

আিু হুমাইদ বকাংিা আিু উসাইদ সাঈদী রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, 
বেবন িস ন, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

َحُدُكْم الْ »
َ
ِْلَُقْل ، ُثمَّ وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ َمْسِجَد فَلْيَُسلِّْم لََعَ انلَِِّبِّ ـإَِذا َدَخَل أ

بَْواَب رمَْحَِتَك فَإَِذا َخَرَج فَلْيَُقْل اللَُّهمَّ 
َ
ْساَلَُك ِمْن فَْضِلَك اللَُّهمَّ اْفتَْح ِِلْ أ

َ
 .«إيِنِّ أ

“যখন মোমাসদর মকউ মসবজসদ প্রসিি কসর েখন মস মযন নিী 
সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর ওপর সা াম পািায়। অেঃপর িস : 

بَْواَب رمَْحَِتَك اللَُّهمَّ اْفتَْح ِِل 
َ
 যার অর্থ: মহ আল্লাহ! আপবন আমার জনে  أ

                                                           
80 আিু দাউদ, হাদীস নাং ৬৫০; ইিন খুযাইমাহ, হাদীস নাং ১০১৭। 
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আপনার রহ্মসের দসরাজাগুস া খুস  বদন। আর যখন মস মসবজদ মর্সক 
মির হয় েখন মস মযন িস :  ْساَلَُك ِمْن فَْضِلَك

َ
 যার অর্থ: মহ اللَُّهمَّ إِينِّ أ

আল্লাহ! আবম আপনার বনকি সমূহ ক োি কামনা কবর”।83 

ফাবেমা রাবদয়াল্লাহু আনহা মর্সক িবিথে, বেবন িস ন,  

« ِ اَلُم ـإَِذا َدَخَل الْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ ََكَن رَُسوُل اَّللَّ ِ َوالسَّ َمْسِجَد َيُقوُل: ِمْسِب اَّللَّ
بَْواَب رمَْحَِتَك، َوإَِذا 

َ
، َواْفتَْح ِِلْ أ ِ اللَُّهمَّ اْغِفْر ِِلْ ُذنُوِِّبْ ِ لََعَ رَُسوِل اَّللَّ َخَرَج قَاَل: ِمْسِب اَّللَّ

، اللَُّهمَّ اْغِفْر ِِلْ ُذنُوِِّبْ وَ  ِ اَلُم لََعَ رَُسوِل اَّللَّ بَْواَب فَْضِلَك َوالسَّ
َ
 .«اْفتَْح ِِلْ أ

“যখন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম মসবজসদ প্রসিি 
করসেন েখন বেবন ি সেন:  ُاَلُم لََعَ رَس ِ َوالسَّ ، اللَُّهمَّ اْغفِ ِمْسِب اَّللَّ ِ ْر ِِلْ وِل اَّللَّ
بَْواَب رمَْحَِتَك 

َ
، َواْفتَْح ِِلْ أ  যার অর্থ: আল্লাহর নাসম প্রসিি করবছ এিাং ُذنُوِِّبْ

আল্লাহর রাসূস র ওপর যর্াসযার্ে সা াম িবষথে মহাক। মহ আল্লাহ! 
আপবন আমার সক  গুনাহ ক্ষমা করুন এিাং আমার জনে আপনার 
রহ্মসের সক  দসরাজা খুস  বদন”।84 

আবু্দল্লাহ ইিন আমর ইিন আস রাবদয়াল্লাহু আনহুমা মর্সক িবিথে, বেবন 
িস ন, যখন নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম মসবজসদ প্রসিি 
করসেন েখন ি সেন:  

يَْطاِن الرَِّجيْ » ِ الَْعِظيِم َوبِوَْجِهِه الَْكِريِْم وَُسلَْطانِِه الَْقِديِْم ِمَن الشَّ ُعوُذ بِاَّللَّ
َ
 .«مِ أ

“মহান আল্লাহ, োাঁর সম্মাবনে সত্তা ও বচর ক্ষমোর আশ্রয় চাবি 

                                                           
83 আিু দাউদ, হাদীস নাং ৪৬৫।  
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বিোবড়ে িয়োন মর্সক”।85  

৯. মসবজসদ ঢুসক আিপাসির ম াকগুস া শুনসে পায় এমন স্বসর 
োসদরসক সা াম করসি:  

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

ٍء إَِذا ـاَل تَْدُخلُوَن الْ » ُدلُُّكْم لََعَ ََشْ
َ
َواَل أ

َ
َجنََّة َحَّتَّ تُْؤِمنُوا َواَل تُْؤِمنُوا َحَّتَّ ََتَابُّوا أ

اَلَم بَيْنَُكمْ  فُْشوا السَّ
َ
 .«َفَعلْتُُموُه ََتَابَبْتُْم؟ أ

“মোমরা কখসনা জান্নাসে মযসে পারসি না যেক্ষি না মোমরা খাাঁবি 
ঈমানদার হসি। আর কখসনা মোমরা খাাঁবি ঈমানদার হসে পারসি না 
যেক্ষি না মোমাসদর মাসঝ পরস্পর ভাস ািাসা ও মসৌহাদথ জম বনসি। 
আবম বক মোমাসদরসক এমন একবি কাজ বিবখসয় মদসিা না যা করস  
মোমরা এসক অপরসক ভাস ািাসসি। মোমরা বনসজসদর মাসঝ সা াসমর 
বিপু  বিস্তার র্িাও”।86 

আম্মার ইিন ইয়াবসর রাবদয়াল্লাহু আনহুমা িস ন:  

اَلِم لِلَْعالَِم » نَْصاُف ِمْن َنْفِسَك َوبَْذُل السَّ يَماَن : اْْلِ ثاََلٌث َمْن ََجََعُهنَّ َفَقْد ََجََع اْْلِ
ْقتَاِر  ْنَفاُق ِمْن اْْلِ  .«َواْْلِ

“বেনবি বজবনস যার মসধে এর সিগুস াই র্াকসি মসই হসি পবরপূিথ 
ঈমানদার। মসগুস া হসি, বনসজর িোপাসর ইন্সাফ প্রবেষ্ঠা করা, 
সিাইসক সা াম মদওয়া এিাং বনসজর প্রচুর প্রসয়াজন র্াকা সসেও ধন-
                                                           
85 আিু দাউদ, হাদীস নাং ৪৬৬। 
86 সহীহ মুসব ম, হাদীস নাং ৫৪। 
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সম্পদ আল্লাহ ো‘আ ার পসর্ িেয় করা”।87  

১০. মসবজসদ ঢুকার সময়বি মকাসনা ফরয সা াসের সময় না হসয় 
র্াকস  অন্তেপসক্ষ দু’ রাকাে োবহয়োেু -মাসবজসদর সা াে পসড় 
বনসি: আর ো মকাসনা ফরয সা াসের সময় হসয় র্াকস  েদুপবর বনজ 
র্সর মস সা াসের বনয়বমে সুন্নােিুকু না পসড় র্াকস  উক্ত সুন্নােিুকু 
মসবজসদই পসড় বনসি। এসে কসর মসবজসদ ঢুসক দু’ রাকাে 
োবহয়োেু -মাসবজসদর সা াে আদাসয়র দাবয়ত্বিুকু আদায় হসয় যাসি। 
আর মস সা াসের বনয়বমে সুন্নােিুকু বনজ র্সর পসড় র্াকস  মসবজসদ 
এসস শুধু দু’ রাকাে োবহয়োেু -মাসবজসদর সা ােই পসড় বনসি। 
এমনবক মস সা াসের আসর্ মকাসনা বনয়বমে সুন্নাে না র্াকস  
কমপসক্ষ মস সা াসের আযান ও ইিামসের মধেকার দু’ রাকাে নফ  
সা ােই আদায় কসর বনসি। এসে কসর মসবজসদ ঢুসক দু’ রাকাে 
োবহয়োেু -মাসবজসদর সা াে আদাসয়র দাবয়ত্বিুকুও আদায় হসয় যাসি।  

আিু িাোদা রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

َحُدُكُم الْ »
َ
َ َرْكَعتَْْيِ ـإَِذا َدَخَل أ  .«َمْسِجَد فاََل َُيِْلْس َحَّتَّ يَُصِّلِّ

“যখন মোমাসদর মকউ মসবজসদ প্রসিি কসর েখন মস মযন  
অন্তেপসক্ষ দু’ রাকাে োবহয়োেু -মাসবজসদর সা াে আদায় না কসর 
না িসস”।88 

                                                           
87 সহীহ িুখারী/বকোিু -ঈমান/িািু ইফ্িাবয়স-সা াম। 
88 সহীহ িুখারী, হাদীস নাং ৪৪; সহীহ মুসব ম, হাদীস নাং ৭১৪। 
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১১. মসবজসদ ঢুসক পাসয়র জুো মজাড়া পা মর্সক খুস  মফ স  ো দু’ 
পাসয়র মাঝখাসন বকাংিা জুো রাখার বনবদথষ্ট জায়র্ায় রাখসি:  

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

ْو ِْلُ »
َ
َحًدا ِْلَْجَعلُْهَما َبْْيَ رِْجلَيِْه أ

َ
َحُدُكْم فََخلََع َنْعلَيِْه فاََل يُؤِْذ بِِهَما أ

َ
َصلِّ إَِذا َصّلَّ أ

 .«ِفيِهَما

“যখন মোমাসদর মকউ (মসবজসদ) সা াে আদায় করসে এসস বনজ 
জুো মজাড়া পা মর্সক খুস  মফস  েখন মস মযন ো বদসয় কাউসক কষ্ট 
না মদয়। মস মযন জুো মজাড়া বনজ দু’ পাসয়র মাঝখাসন রাসখ অর্িা ো 
পসরই সা াে পসড়”।89 

অনে িিথনায় রসয়সছ,  

َحُدُكْم فاََل يََضْع َنْعلَيِْه َعْن يَِميِنِه، َواَل َعْن يََسارِهِ ؛ َفتَُكوَن َعْن يَِمِْي »
َ
إَِذا َصّلَّ أ

َحٌد، َوْْلََضْعُهَما َبْْيَ رِْجلَيْهِ َغْْيِ 
َ
ْن اَل يَُكوَن َعْن يََسارِهِ أ

َ
  .«هِ ؛ إاِلَّ أ

“যখন মোমাসদর মকউ (মসবজসদ) সা াে আদায় করসে আসস েখন 
মস মযন বনজ জুো মজাড়া পা মর্সক খুস  বনসজর ডাসন বকাংিা িাাঁসয় না 
রাসখ। কারি, ো মস িেবক্তর িাাঁ বদক হস ও ো বকন্তু অনে মুসবল্লর ডান 
বদক। েসি োর িাাঁ বদসক মকাসনা মুসবল্ল না র্াকস  ো আর অনে 
মুসবল্লর ডান হসি না। িরাং মস মযন োর জুো মজাড়া বনজ দু’ পাসয়র 
মাঝখাসনই রাসখ”।90 

                                                           
89 আিু দাউদ, হাদীস নাং ৬৫৫। 
90 আিু দাউদ, হাদীস নাং ৬৫৪। 
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কাসরার পাসয় বফো বিবিষ্ট মকাসনা জুো বকাংিা মমাসজা পরা র্াকস  যা 
পা মর্সক মখা া খাবনকিা কষ্টকর ো হস  ো পসরই সা াে পড়া 
সুন্নাে: েসি মসবজসদ ঢুকার পূসিথ বনজ জুো মজাড়া ভাস াভাসি মদসখ 
বনসি। োসে মকাসনা নাপাক িা ময় া মদখস  ো অবে সত্বর 
ভাস াভাসি পবরষ্কার কসর বনসি। যাসে কসর মসবজসদর কাসপথি, পাবি 
ইেোবদ নষ্ট না হয়। অেঃপর ো পসরই সা াে পড়সি।  

িাদ্দাদ ইিন আউস রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

 .«نَِعالِِهْم، َواَل ِخَفافِِهمْ  َخاِلُفوا اْْلَُهوَد ؛ فَإِنَُّهْم اَل يَُصلُّوَن ِِف »

“মোমরা ইয়াহূদীসদর বিসরাবধো কসরা। ের্া জুো বকাংিা মমাজা পসরই 
সা াে পসড়া। কারি, ইয়াহূদীরা জুো বকাংিা মমাজা পসর কখসনা সা াে 
পসড় না”।91 

১২. সা াে আদায়কারীসদর প্রর্ম সাবরসে বিসিষ কসর ইমাম সাসহসির 
ডান বদসক িসার যারপরনাই মচষ্টা করসি। েসি এসে কসর মকাসনা 
মুসব মসক সামানেিুকুও কষ্ট বদসি না:  

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

ْن يَْستَ »
َ
ُدوا إاِلَّ أ ِل، ُثمَّ لَْم َُيِ وَّ

َ
فِّ اأْل ِهُمْوا َعلَيِْه لَْو َيْعلَُم انلَّاُس َما ِِفْ انلَِّداِء َوالصَّ

 .«اَلْستََهُموا

                                                           
91 আিু দাউদ, হাদীস নাং ৬৫২  
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“আযান ও প্রর্ম সাবরসে সা াে পড়ায় এসো মিবি সাওয়াি রসয়সছ ো 
যবদ মানুষ জানসে পারসো অেঃপর ো পাওয়ার জনে  িাবর মদওয়া 
ছাড়া আর মকাসনা র্েেন্তর না র্াকসো ো হস  োরা ো পাওয়ার জনে 
অিিেই  িাবর মদওয়ারই আসয়াজন করসো”।92 

িারা ইিন আবযি রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন,  

« ِ ْحبَبْنَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ ُكنَّا إَِذا َصلَّيْنَا َخلَْف رَُسوِل اَّللَّ
َ
ْن نَُكوَن َعْن يَِميِنِه، أ

َ
ا أ
وْ َُتَْمُع ِعبَاَدكَ ُيْقِبُل َعلَيْنَا بِوَْجِهِه قَاَل: فََسِمْعتُُه َيُقوُل: رَبِّ قِِِن َعَذابََك يَْومَ تَ 

َ
 .«بَْعُث أ

“আমরা যখন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর মপছসন 
সা াে পড়োম েখন আমরা োাঁর ডান বদসক দাাঁড়াসনা পছে করোম। 
বেবন সা াে মিসষ আমাসদর বদসক বফসর িসসেন। আবম একদা োাঁর 
মুখ মর্সক শুনসে মপ াম বেবন ি সছন:  َْو َُتْم

َ
ُع رَبِّ قِِِن َعَذابََك يَْوَم َتبَْعُث أ

 যার অর্থ: মহ আমার প্রভু! আপবন আমাসক বকয়ামসের বদসনর ِعبَاَدكَ 

িাবস্ত মর্সক রক্ষা করুন। ময বদন আপবন আপনার সক  িাোসকক 
পুনরুবিে ের্া বকয়ামসের মাসি একবত্রে করসিন”।93 

১৩. বিব্লামুখী হসয় িসস কুর’আন মাজীদ বে াওয়াে বকাংিা বযবকর-
আয্কার করসি:  

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

 .«َمَجالِِس ُقبَالََة الِْقبْلَةِ ـٍء َسيِّداً َوإِنَّ َسيَِّد الْ إِنَّ ِلُُكِّ ََشْ »
                                                           
92 সহীহ িুখারী, হাদীস নাং ৬১৫; সহীহ মুসব ম, হাদীস নাং ৪৩৭।  
93 সহীহ মুসব ম, হাদীস নাং ৭০৯।  
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“প্রসেেক বজবনসসরই একবি উত্তম িা মশ্রষ্ঠ বদক রসয়সছ। অেএি, 
দিিসকর মসধে উত্তম িা মশ্রষ্ঠ দিিক হসি বিব্লামুখী দিিক”।94 

১৪. ইমাম সাসহি আসা পযথন্ত সা াসের অসপক্ষার বনয়োসেই িসস 
র্াকসি। এমন সময় দীর্থক্ষি অযু রাখারই মচষ্টা করসি:  

কারি, জামা‘আসে সা াে আদাসয়র জনে অসপক্ষমান র্াকস  েেক্ষি 
নফ  সা াে আদাসয়রই সাওয়াি পাওয়া যায়। এমনবক সা াসের পূসিথ 
বকাংিা পসর সা াসের জায়র্ায় িসস র্াকস  বফবরিোর্সির মদা‘আও 
পাওয়া যায়।  

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

اَلةَ َوَتُقوُل الْ » هُ يَنْتَِظُر الصَّ َماَلئَِكُة : اللَُّهمَّ ـاَل يََزاُل الَْعبُْد ِِف َصاَلةٍ َما ََكَن ِِف ُمَصالَّ
ْو َُيِْدَث قُلْ 

َ
 .«ُت: َما َُيِْدُث ؟ قَاَل: َيْفُسو اَوْ يََْضُِط اْغِفْر َلُ اللَُّهمَّ ارمَْحُْه َحَّتَّ َينَْْصَِف أ

“ময মকাসনা িেবক্তসক সা ােরে িস  ধসর মনওয়া হয় যেক্ষি মস 
সা াসের জায়র্ায় িসস সা াসেরই অসপক্ষায় র্াসক। আর বফবরিোর্ি 
োর জনে এ িস  মদা‘আ কসরন: মহ আল্লাহ! আপবন এসক ক্ষমা কসর 
বদন। মহ আল্লাহ! আপবন এসক দয়া করুন। যেক্ষি না মস উক্ত জায়র্া 
মর্সক সসর যায় অর্িা অযু ভঙ্গ হয় এমন বকছু র্িায়। িিথনাকারী আিু 
হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আনহু িস ন: আবম ি  ামঃ অযু ভঙ্গ হয় এমন 
বকছু র্িাসনা মাসন? বেবন ি স ন: মযমন, িায়ু েোর্ করা”।95 

                                                           
94 ত্বািারানী/আওসাে, হাদীস নাং ২৩৫৪।  
95 সহীহ মুসব ম, হাদীস নাং ৬৪৯। 
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আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক অনে আসরকবি িিথনায় িবিথে 
বেবন িস ন: রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

اَلُة ِِهَ ََتِْبُسُه، َوالْ ـْ فَإَِذا َدَخَل ال» اَلِة َما ََكنَِت الصَّ َماَلئَِكُة ـَمْسِجَد ََكَن ِِفْ الصَّ
ِي َصّلَّ ِفيِه َيُقولُوَن : ا َحِدُكْم َما َداَم ِِف ََمِْلِسِه اذلَّ

َ
للَُّهمَّ ارمَْحُْه اللَُّهمَّ يَُصلُّوَن لََعَ أ

 .«اْغِفْر َلُ اللَُّهمَّ تُْب َعلَيِْه َما لَْم يُؤِْذ ِفيِه َما لَْم َُيِْدْث ِفيهِ 

“আর যখন মস মসবজসদ প্রসিি কসর েখন োসক সা ােরে িস ই 
ধসর মনওয়া হয় যখন একমাত্র সা ােই োসক মসখাসন আিসক রাখস া। 
এমনবক বফবরিোর্ি মোমাসদর কাসরার জনে যেক্ষি মস সা াে মিসষ 
সা াসের জায়র্ায় িসস র্াসক এ িস  মদা‘আ কসরন: মহ আল্লাহ! 
আপবন এসক দয়া করুন। মহ আল্লাহ! আপবন এসক ক্ষমা কসর বদন। মহ 
আল্লাহ! আপবন এর োওিা কিু  করুন। যেক্ষি না মস মানুষ ও 
বফবরিোর্ি কষ্ট পায় এিাং অযু ভঙ্গ হয় এমন বকছু র্িায়”।  

১৫. মকাসনা ফরয সা াসের ইিামে মদওয়া হস  েখন শুধু উক্ত ফরয 
সা ােই আদায় করসে হসি। অনে মকাসনা সুন্নাে িা নফ  সা াে নয়:  

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন, 

اَلةُ فاََل َصاَلَة إاِلَّ الْ » ِقيَمِت الصَّ
ُ
 .«ْكتُوَبةُ مَ ـإَِذا أ

“যখন মকাসনা ফরয সা াসের ইিামে মদওয়া হয় েখন উক্ত ফরয 
সা াে ছাড়া অনে মকাসনা সা াে পড়া যাসি না”।96  

                                                           
96 সহীহ মুসব ম, হাদীস নাং ৭১০। 
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আবু্দল্লাহ ইিন সারবজস রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, 
একদা জননক িেবক্ত মসবজসদ প্রসিি করস া। েখন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ফজসরর সা াে পড়বছস ন। ম াকবি মসবজসদ 
ঢুসকই োর এক পাসবথ বর্সয় দু’ রাকাে সা াে আদায় কসর অেঃপর 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর সাসর্ জামা‘আসে িরীক 
হস া। যখন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম সা াসের সা াম 
বফরাস ন েখন বেবন োসক উসদ্দিে কসর ি স ন:  

بَِصاَلتَِك وَ »
َ
اَلَتْْيِ اْعتََدْدَت؟ أ يِّ الصَّ

َ
ْم بَِصاَلتَِك َمَعنَايَا فُاَلُن بِأ

َ
 .«ْحَدَك أ

“মহ অমুক! েুবম মকাসনা সা ােবিসক ফজসরর সা াে িস  র্িে করস ? 
মোমার একা পড়া দু’ রাকাে না বক আমাসদর সাসর্ পড়া দু’ রাকাে”?97 

১৬. মসবজদ মর্সক মির হওয়ার সময় িাম পা আসর্ িাবড়সয় বদসি 
অর্চ বিক এরই বিপরীসে মসবজসদ ঢুকার সময় ডান পাই আসর্ 
িাবড়সয় মদওয়া হসয়বছস া:  

আসয়িা রাবদয়াল্লাহু আনহা মর্সক িবিথে, বেবন িস ন,  

َن َما اْستََطاَع ِِف َشاْنِِه ُُكِِّه : ِِف ُط  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ ََكَن انلَِِّبُّ » ُهورِهِ َُيِبُّ اتلَّيَمُّ
ِلهِ  ِلِه َوَتنَعُّ  .«َوتَرَجُّ

“নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম যর্াসাধে প্রবেবি কাজ ডান বদক 
মর্সক শুরু করাই পছে করসেন। পবিত্রোজথন, মার্া আাঁছড়াসনা 
এমনবক জুো পরায়ও”।98 

                                                           
97 সহীহ মুসব ম, হাদীস নাং ৭১২; আিু দাউদ, হাদীস নাং ১২৬৫। 
98 সহীহ িুখারী, হাদীস নাং ৪২৬। 
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আনাস রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন,  

نَِّة إَِذا َدَخلَْت »  ـالْ  ِمَن السُّ
َ
ْن َتبَْدأ

َ
 بِرِْجِلَك اْْلُْمََن، َوإَِذا َخرَْجَت أ

َ
ْن َتبَْدأ

َ
َمْسِجَد أ

  .«بِرِْجِلَك الْيُْْسَى

“সুন্নাে হসি, যখন েুবম মসবজসদ প্রসিি করসি েখন ডান পা আসর্ 
িাবড়সয় বদসয় প্রসিি করসি। আর যখন মসবজদ মর্সক মির হসি েখন 
িাম পা আসর্ িাবড়সয় বদসয় মির হসি”।99 

মসবজদ মর্সক মির হওয়ার সময় বনসম্াক্ত মদা‘আবি পাি করসি:  

اَلُم لََعَ رَُسْوِل اهلِل،» اَلُة َوالسَّ لَُك ِمْن فَْضِلَك  ِمْسِب اهلِل، َوالصَّ
َ
ْسأ

َ
ْ أ اللَُّهمَّ ...  اللَُّهمَّ إِينِّ

يَْطاِن الرَِّجيْمِ    .«اْعِصْمِِن ِمَن الشَّ

اَلُم لََعَ رَ » ِ َوالسَّ بَْواَب فَْضِلَك ِمْسِب اَّللَّ
َ
، اللَُّهمَّ اْغِفْر ِِلْ ُذنُوِِّبْ َواْفتَْح ِِلْ أ ِ  .«ُسوِل اَّللَّ

আিু হুমাইদ্ বকাংিা আিু উসাইদ্ সা’ঈদী রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, 
বেবন িস ন, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

َحُدُكْم ال»
َ
، ُثمَّ ِْلَُقْل وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ َسلِّْم لََعَ انلَِِّبِّ َمْسِجَد فَلْيُ ـْ إَِذا َدَخَل أ

ْساَلَُك ِمْن فَْضِلَك 
َ
ْ أ بَْواَب رمَْحَِتَك فَإَِذا َخَرَج فَلْيَُقْل اللَُّهمَّ إيِنِّ

َ
  .«اللَُّهمَّ اْفتَْح ِِلْ أ

“যখন মোমাসদর মকউ মসবজসদ প্রসিি কসর েখন মস মযন প্রর্সম নিী 
সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর ওপর সা াম পািায়। অেঃপর িস : 
بَْواَب رمَْحَِتَك 

َ
 যার অর্থ: মহ আল্লাহ! আপবন আমার জনে اللَُّهمَّ اْفتَْح ِِل أ

আপনার রহ্মসের দসরাজাগুস া খুস  বদন। আর যখন মস মসবজদ মর্সক 
মির হয় েখন মস মযন িস :  ْساَلَُك ِمْن فَْضِلَك

َ
 যার অর্থ: মহ اللَُّهمَّ إيِنِّ أ

                                                           
99 হাবকম, হাদীস নাং ৭৯১; িায়হািী, হাদীস নাং ৪৪৯৪।  
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আল্লাহ! আবম আপনার বনকি সমূহ ক োি কামনা কবর”।100 

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

َحُدُكْم الْ »
َ
َوْْلَُقْل اللَُّهمَّ  َسلَّمَ وَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ َمْسِجَد فَلْيَُسلِّْم لََعَ انلَِِّبِّ ـإَِذا َدَخَل أ

بَْواَب رمَْحَِتَك َوإَِذا َخَرَج فَلْيَُسلِّْم لََعَ انلَِِّبِّ 
َ
َوْْلَُقْل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ اْفتَْح ِِلْ أ

يَْطاِن الرَِّجيْمِ    .«اللَُّهمَّ اْعِصْمِِنْ ِمَن الشَّ

“মোমাসদর মকউ মসবজসদ প্রসিি করস  মস মযন প্রর্সম নিী সাল্লাল্লাহু 
আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর ওপর সা াম পািায় অেঃপর িস :  اللَُّهمَّ اْفتَْح ِِل
بَْواَب رمَْحَِتَك 

َ
 যার অর্থ: মহ আল্লাহ! আপবন আমার জনে আপনার أ

রহমসের দসরাজাগুস া খুস  বদন। আর যখন মস মসবজদ মর্সক মির 
হয় েখন মস মযন প্রর্সম নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর ওপর 
সা াম পািায় অেঃপর িস :  ِيَْطاِن الرَِّجيْم  :যার অর্থ اللَُّهمَّ اْعِصْمِِنْ ِمَن الشَّ
মহ আল্লাহ! আপবন আমাসক বিোবড়ে িয়োন মর্সক রক্ষা করুন”।101  

ফাবেমা রাবদয়াল্লাহু আনহা মর্সক িবিথে, বেবন িস ন,  

« ِ اَلُم ـَذا َدَخَل الْ إِ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ ََكَن رَُسوُل اَّللَّ ِ َوالسَّ َمْسِجَد َيُقوُل: ِمْسِب اَّللَّ
 ِ بَْواَب رمَْحَِتَك، َوإَِذا َخَرَج قَاَل: ِمْسِب اَّللَّ

َ
، َواْفتَْح ِِلْ أ ِ اللَُّهمَّ اْغِفْر ِِلْ ُذنُوِِّبْ  لََعَ رَُسوِل اَّللَّ

، اللَُّهمَّ اْغِفْر ِِلْ ُذنُ  ِ اَلُم لََعَ رَُسوِل اَّللَّ بَْواَب فَْضِلَك َوالسَّ
َ
  .«وِِّبْ َواْفتَْح ِِلْ أ

“যখন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম মসবজসদ প্রসিি 

                                                           
100 আিু দাউদ, হাদীস নাং ৪৬৫; ইিন মাজাহ, হাদীস নাং ৭৭৯। 
101 ইিন মাজাহ্, হাদীস নাং ৭৮০ 
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করসেন েখন বেবন ি সেন:  ِاللَُّهمَّ اْغف ، ِ اَلُم لََعَ رَُسوِل اَّللَّ ِ َوالسَّ ْر ِِلْ ِمْسِب اَّللَّ
بَْواَب رمَْحَِتَك 

َ
، َواْفتَْح ِِلْ أ  যার অর্থ: আল্লাহর নাসম প্রসিি করবছ এিাং ُذنُوِِّبْ

আল্লাহর রাসূস র ওপর যর্াসযার্ে সা াম িবষথে মহাক। মহ আল্লাহ! 
আপবন আমার সক  গুনাহ ক্ষমা করুন এিাং আমার জনে আপনার 
রহমসের সক  দসরাজা খুস  বদন”।102 

                                                           
102 ইিন মাজাহ্, হাদীস নাং ৭৭৮  
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জামা‘আে সাংক্রান্ত বকছু গুরুত্বপূিথ মাসাসয় : 

সিথবনম্ শুধু দু’ জন বদসয়ই জামা‘আে সাংর্বিে হয়। একজন ইমাম ও 
একজন মুক্তাবদ। চাই উক্ত মুক্তাবদ মকাসনা নািা ক মছস ই মহাক অর্িা 
মকাসনা মাহ্রাম মবহ া:  

আবু্দল্লাহ ইিন আব্বাস রাবদয়াল্লাহু আনহুমা মর্সক িবিথে, বেবন িস ন,  

 َوََكَن انلَِِّبُّ  وََسلَّمَ  لَيْهِ عَ  اهللُ  َصّلَّ َحارِِث َزْوِج انلَِِّبِّ ـْ بِتُّ ِعنَْد َخالَِِتْ َميُْمونََة بِنِْت ال»
ْ ِمْن  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ ِعنَْدَها ِِف َْلْلَِتَها َفَقاَم انلَِِّبُّ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ  يَُصِّلِّ

قَاَمِِنْ عَ 
َ
ِِسْ فَأ

ْ
َخَذ بَِرأ

َ
َصِّلِّ َمَعُه َفُقْمُت َعْن يََسارِهِ فَأ

ُ
  .«ْن يَِميِنهِ اللَّيِْل َفُقْمُت أ

“আবম একদা আমার খা া ও নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর স্ত্রী 
হযরে মাইমূনা বিনসে আ -হাবরস-এর বনকি রাবত্র যাপন কসরবছ। মস 
রাে নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম োাঁর র্সরই বছস ন। নিী 
সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম রাবত্র মি ায় সা াে আদায় করসে উিস  
আবমও োাঁর সাসর্ সা াে আদাসয়র জনে উি াম। অেঃপর আবম োাঁর 
িাাঁসয়ই দাাঁড়া াম। বকন্তু বেবন আমাসক আমার মার্া ধসর োাঁর ডাসনই 
দাাঁড় কবরসয় বদস ন”।103  

মাব ক ইিন হুওয়াইবরস রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন,  

ََت رَُجاَلِن انلَِِّبَّ »
َ
َفَر، َفَقاَل انلَِّبـيُّ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ أ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ يُِريَداِن السَّ

ُكَماوََسلَّمَ  ْكَبُ
َ
ُكَما أ ِقيَما، ُثمَّ ِْلَُؤمَّ

َ
ذِّنَا، ُثمَّ أ

َ
ْنتَُما َخرَْجتَُما، فَأ

َ
  .«: إَِذا أ

                                                           
103 িুখারী, হাদীস নাং ১১৭, ৬৯৯ মুসব ম, হাদীস নাং ৭৬৩ 
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“একদা দু’ িেবক্ত নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর বনকি সফসরর 
মানবসকো বনসয়ই মদখা করসে আসস ন। েখন নিী সাল্লাল্লাহু 
আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর োসদরসক উসদ্দিে কসর ি স ন: যখন মোমরা 
সফসরর উসদ্দসিে মির হসি েখন মোমরা (জামা‘আসে সা াে আদাসয়র 
জনে) আযান-ইিামে বদসি এিাং মোমাসদর মসধে বযবন িয়স্ক বেবনই 
মোমাসদর ইমামবে করসিন”।104 

প্রসয়াজনিিেঃ একজন পুরুষ ও একজন মবহ া বনসয় ময মকাসনা 
সা াসের জামা‘আে সাংর্বিে হয়:  

আিু সাঈদ ও আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আনহুমা মর্সক িবিথে োরা 
িস ন: রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

تَُه فََصلَّيَ »
َ
ْيَقَظ اْمَرأ

َ
اِكِريَن إَِذا اْستَيَْقَظ الرَُّجُل ِمْن اللَّيِْل َوأ  اهللُ ا َرْكَعتَْْيِ ُكِتبَا ِمْن اذلَّ

اِكَراِت    .«َكِثًْيا َواذلَّ

“যখন মকাসনা পুরুষ রাবত্র মি ায় জাসর্ এিাং বনজ স্ত্রীসকও জার্ায় 
অেঃপর উভসয় দু’ রাকাে সা াে পসড় েখন োসদর উভয়সক আল্লাহর 
অেেবধক বযবকরকারী পুরুষ ও অেেবধক বযবকরকাবরিী মবহ াসদর 
অন্তভুথক্ত করা হয়”।105 

মূ েঃ দু’ জন পুরুসষ মযমন জামা‘আে হয় মেমবনভাসি একজন পুরুষ 
ও একজন মবহ া বনসয়ও জামা‘আে হসি। এবিই হসি একবি মমৌব ক 
বিধান। আর এর বিপরীে মকাসনা প্রমাি মনই। ময িেবক্ত ো বনসষধ 

                                                           
104 িুখারী, হাদীস নাং ৬৩০ মুসব ম, হাদীস নাং ৬৭৪  
105 আিু দাউদ, হাদীস নাং ১৩০৯ ইিন মাজাহ্, হাদীস নাং ১৩৩৫  
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করসি োসক অিিেই এর বিপরীে প্রমাি বদসে হসি। েসি মবহ াবি 
উক্ত পুরুসষর মকাসনা মাহরম মবহ া না হস  একাসন্ত োসদর উভসয়র 
জামা‘আে শুদ্ধ হসি না।  

আনাস রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

« ِ ٍة إاِلَّ َمَع ِذي حَمَْرٍم َفَقاَم رَُجٌل َفَقاَل: يَا رَُسوَل اَّللَّ
َ
ِِتْ اَل ََيْلَُونَّ رَُجٌل بِاْمَرأ

َ
! اْمَرأ

ًة، َواْكتُتِبُْت ِِف َغْزَوِة َكَذا َوَكَذا، قَاَل: ارِْجْع فَُحجَّ َمَع اْمَراَتَِك   .«َخرََجْت َحاجَّ

“মকাসনা পুরুষ মকাসনা মির্ানা মবহ ার সাসর্ কখসনা একাসন্ত অিিান 
করসি না। েসি মকাসনা মাহরাম মবহ াসক বনসয় একাসন্ত অিিান করা 
যায়। জননক িেবক্ত েখন দাাঁবড়সয় ি স ন: মহ আল্লাহর রাসূ ! আমার 
স্ত্রী মো একাকী হজ করসে মিবরসয়সছ অর্চ আমার নামিুকু অমুক যুসদ্ধ 
যাওয়ার জনে ম খা হসয়সছ। েখন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 
ওয়াসাল্লাম োসক উসদ্দিে কসর িস ন: েুবম চস  যাও। মোমার স্ত্রীর 
সাসর্ হজ কসরা”।   

একজন নািা ক মছস  মযমন ফরয িা নফ  সা াসের ইমাম হসে 
পাসর মেমবনভাসি োসক বনসয় জামা‘আসের একবি সাবরও হসে পাসর:  

আমর ইিন সা ামাহ রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, 
একদা আমার বপো িস ন:   

ِ ِمْن ِعنِْد انلَِِّبِّ » ا  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ ِجئْتُُكْم َواَّللَّ َفَقاَل: َصلُّوا َصاَلةَ َكَذا ِِفْ َحقًّ
َحُدُكْم 

َ
اَلةُ فَلْيُؤَذِّْن أ ِحِْي َكَذا وََصلُّوا َصاَلةَ َكَذا ِِفْ ِحِْي َكَذا فَإَِذا َحََضَِت الصَّ

 
َ
، لَِما ُكنُْت أ ْ ْكَُثَ قُْرآنًا ِمِنِّ

َ
َحٌد أ

َ
ُكْم قُْرآنًا، َفنََظُرْوا فَلَْم يَُكْن أ ْكَُثُ

َ
ُكْم أ تَلََّقَّ َوْْلَُؤمَّ

َّ بُرَْدةٌ كُ  وْ َسبِْع ِسنَِْي، َوََكنَْت لََعَ
َ
نَا اْبُن ِستٍّ أ

َ
يِْديِْهْم، َوأ

َ
ُمْوِِنْ َبْْيَ أ ْكبَاِن َفَقدَّ نُْت ِمَن الرُّ
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وا َعنَّا اْسَت قَاِرئُِكْم  اَل ُتَغطُّ
َ
ٌة ِمَن الََْحِّ أ

َ
إَِذا َسَجْدُت َتَقلََّصْت َعِنِّ َفَقالَْت اْمَرأ

ٍء فََرِِحْ بَِذلَِك الَْقِميِص فَاْشََتَ    .«ْوا َفَقَطُعْوا ِِلْ قَِميًصا َفَما فَرِْحُت بََِشْ

“আল্লাহর কসম! আবম সবেেই মোমাসদর বনকি নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 
ওয়াসাল্লাসমর কাছ মর্সক এসসবছ। নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 
ওয়াসাল্লামিস ন: মোমরা এ সা াে এ সমসয় পড়সি এিাং ও সা াে ও 
সমসয় পড়সি। যখন সা াসের সময় হসি েখন মোমাসদর মকাসনা 
একজন আযান বদসি এিাং মোমাসদর মসধে ময কুর’আন মিবি জাসন মস 
ইমামবে করসি। যখন োরা মর্াসত্রর সিার ওপর মচাখ িুব সয় মদখস া 
েখন োরা আমার মচসয় মিবি কুরআন জাসন এমন কাউসক খুাঁসজ পায় 
বন। কারি, আবম মো ইসোমসধেই পর্চারী আসরাহীসদর মর্সক অসনক 
বকছুই বিসখ মফস বছ। েখন োরা আমাসক ইমামবের জনে সামসন 
িাবড়সয় বদস া। আমার িয়স বছস া েখন ছয় িা সাে িছর। আমার 
র্াসয় বছস া েখন একবি চাদর। আবম যখন সাজদায় মযোম েখন 
আমার চাদর খানা একিু উপসর চস  আসসো। েখন পাড়ার এক 
মবহ া ি স া: মোমরা বক মোমাসদর ইমাম সাসহসির পাছা খানা মঢসক 
বদসি না। েখন োরা কাপড় বকসন আমাসক একবি জামা মস াই কসর 
বদস া। োসে আবম এসো মিবি খুবি হ াম যা ইসোপূসিথ আর কখসনা 
হই বন”।106 

উক্ত মজার র্িনাবি রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর 
জীিদ্দিায়ই র্সিবছস া। বেবন অিিেই ো মজসনসছন ও সমর্থন 
কসরসছন। ো না হস  আল্লাহ ো‘আ া মো ো অিিেই জানসেন। যবদ 

                                                           
106 সহীহ িুখারী, হাদীস নাং ৪৩০২। 
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ো সবিকই না হসো োহস  বেবন অিিেই ো ওহী মারফে রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম মক জাবনসয় বদসেন। কারি, েখন মো 
বছস া বিধান নাবয  হওয়ার যুর্। আর বকছু সাংখেক সাহািাসয় বকরাম 
দীর্থ সময় একবি ভুস র ওপর র্াকসিন অর্চ আল্লাহ ো‘আ া ো 
মদসখও নীরি র্াকসিন ো কখসনাই হসে পাসর না।  

আনাস রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন,  

مُّ َحَراٍم َخالَِِتْ َفَقاَل:  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ َدَخَل انلَِِّبُّ »
ُ
ْ َوأ ِمِّ

ُ
نَا َوأ

َ
َعلَيْنَا َوَما ُهَو إاِلَّ أ

 
ُ
َ بُِكْم قُوُموا فََِل ْيَن َجَعَل  -ِِف َغْْيِ َوقِْت َصاَلةٍ  -َصِّلِّ

َ
فََصّلَّ بِنَا، َفَقاَل رَُجٌل ثِلَابٍِت: أ

ْنيَا  ْهَل ابْلَيِْت بُِكلِّ َخْْيٍ ِمْن َخْْيِ ادلُّ
َ
نًَسا ِمنُْه؟ قَاَل: َجَعلَُه لََعَ يَِميِنِه، ُثمَّ َدََع نَلَا أ

َ
أ

 ْ ِمِّ
ُ
َ َلُ، قَاَل: فََدََع ِِل بُِكلِّ َواْْلِخــَرِة، َفَقالَْت أ ! ُخَويِْدُمَك اْدُع اَّللَّ ِ : يَا رَُسوَل اَّللَّ

ُه َوَبارِْك َلُ ِفيهِ  ْكُِثْ َماَلُ َوَودَلَ
َ
ْن قَاَل: اللَُّهمَّ أ

َ
، َوََكَن ِِفْ آِخـِر َما َدََع ِِلْ بِِه أ   .«َخْْيٍ

“নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লামএকদা আমাসদর র্সর আসস ন। 
েখন আমাসদর র্সর বছ াম আবম, আমার আম্মা ও আমার খা া উমু্ম 
হারাম। েখন বেবন ি স ন: মোমরা দাাঁবড়সয় যাও। আবম মোমাসদরসক 
বনসয় সা াে পড়সিা। েখন মকাসনা ফরয সা াসের সময় বছস া না। 
অেঃপর বেবন আমাসদরসক বনসয় সা াে পড়স ন। জননক িেবক্ত 
িিথনাকারী হযরে সাবিে রহ. মক বজজ্ঞাসা করস া: আনাস রাবদয়াল্লাহু 
আনহু েখন নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর মকাসনা পাসবথ 
বছস ন? বেবন িস ন: বেবন নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর ডান 
পাসবথ বছস ন। অেঃপর বেবন আমাসদর র্সরর সকস র জনে দুবনয়া ও 
আবখরাসের সমূহ ক োসির মদা‘আ করস ন। আমার আমু্ম ি স ন: মহ 
আল্লাহর রাসূ ! আপবন আপনার মছাি খাসদমবির জনে বিসিষভাসি 
মদা‘আ করুন। েখন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম আমার 
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জনে সমূহ ক োসির মদা‘আ করস ন। বেবন আমার জনে সিথ মিষ ময 
মদা‘আবি করস ন ো হস া: মহ আল্লাহ! আপবন এর সম্পদ ও সন্তান 
িাবড়সয় বদন এিাং মসগুস ার মসধে িরকে বদন”107 

আনাস রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক আসরা িবিথে বেবন িস ন:  

« ِ تَُه ُملَيَْكَة َدَعْت رَُسوَل اَّللَّ نَّ َجدَّ
َ
َكَل ِمنُْه ُثمَّ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ أ

َ
ِلَطَعاٍم َصنََعتْهُ فَأ

نَُس ْبُن مَ 
َ
َ لَُكْم قَاَل أ َصِّلِّ

ُ
الٍِك: َفُقْمُت إََِل َحِصٍْي نَلَا قَْد اْسوَدَّ ِمْن ُطوِل قَاَل: قُوُموا فَأ

 ِ نَا  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ َما لُِبَس َفنََضْحتُُه بَِماٍء َفَقاَم َعلَيِْه رَُسوُل اَّللَّ
َ
وََصَفْفُت أ

 ِ َرْكَعتَْْيِ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ  َواْْلَتِيُم َوَراَءهُ َوالَْعُجوُز ِمْن َوَرائِنَا فََصّلَّ نَلَا رَُسوُل اَّللَّ
  .«ُثمَّ انَْْصََف 

“একদা োর দাদী মু াইকাহ রাবদয়াল্লাহ আনহা রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর জনে বকছু খানা িাবনসয় ো খাওয়ার জনে োাঁসক 
দাওয়াে করস ন। েখন বেবন এসস ো মখস ন অেঃপর ি স ন: 
মোমরা দাাঁবড়সয় যাও। আবম মোমাসদরসক বনসয় সা াে পড়সিা। আনাস 
রাবদয়াল্লাহু আনহু িস ন: আবম একবি পুরাি পাবির উপর যা দীর্থ বদন 
র্াকসে র্াকসে কাস া হসয় বর্সয়বছস া োর ওপর পাবন বছাঁবিসয় বদ াম। 
েখন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম োর উপর দাাঁড়াস ন 
এিাং আবম ও একজন এবেম োাঁর মপছসন দাাঁড়া াম। আর আমার দাদী 
আমাসদর মপছসন। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম েখন 
আমাসদরসক বনসয় দু’ রাকাে সা াে পড়স ন। অেঃপর চস  

                                                           
107 সহীহ মুসব ম, হাদীস নাং ৬৬০। 



 

 

 
 96  

মর্স ন”।108  

মকউ মকাসনা সা াসের একবি রাকাে জামা‘আসের সাসর্ মপস ই মস 
পুসরা জামা‘আে মপসয়সছ িস  ধসর মনওয়া হসি। েসি রুকু’ মপস ই 
মকাসনা রাকাে মপসয়সছ িস  ধসর মনওয়া হয়। নেুিা নয়:  

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

اَلةَ » ْدرََك الصَّ
َ
اَلةِ َفَقْد أ ْدرََك َرْكَعًة ِمْن الصَّ

َ
 .«َمْن أ

“ময িেবক্ত মকাসনা সা াসের একবি রাকাে (ইমাসমর সাসর্) মপস া মস 
মযন পুসরা সা ােই ইমাসমর সাসর্ মপস া”।109 

আিু িাকরাহ রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, বেবন একদা 
নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লামসক রুকু অিিায় মপস  বেবন েখন 
সা াসের সাবরসে না মপৌঁসছই সাবরর মপছসনই রুকু’ কসর মফ স ন। 
িোপারবি নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লামসক জানাসনা হস  বেবন 
োাঁসক উসদ্দিে কসর ি স ন:  

 .«ِحرًْصا َواَل َتُعدْ  اهللُ َزاَدَك »

“আল্লাহ ো‘আ া মোমার সা াসের প্রবে আগ্রহ আসরা িাবড়সয় বদন। 
েসি এ কাজ েুবম আর কখসনা করসি না। ের্া সাবরসে না মপৌঁসছই 

                                                           
108 সহীহ মুসব ম, হাদীস নাং ৬৫৮। 
109 িুখারী, হাদীস নাং ৫৮০ মুসব ম, হাদীস নাং ৬০৭  
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সাবরর মপছসন কখসনা দ্রুে রুকু’ করসি না”।110  

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

ْكَعَة » ْدرََك الرَّ
َ
وَْها َشيْئًا َوَمْن أ اَلةِ َوََنُْن ُسُجوٌْد فَاْسُجُدْوا َواَل َتُعدُّ إَِذا ِجئْتُْم إََِل الصَّ

اَلةَ  ْدرََك الصَّ
َ
  .«َفَقْد أ

“যখন মোমরা আমাসদরসক সা াসের মসজ্দাহ্রে অিিায় পাও েখন 
মোমরাও সাজদাহ কসরা। েসি উহাসক রাকাে বহসসসি ধরসি না। আর 
ময িেবক্ত রুকু’ ের্া রাকাে মপস া মস মযন পুসরা সা ােই মপস া”।111 

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক অনে িিথনায় রসয়সছ বেবন িস ন: 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

ْن يُِقيَم اِْلَماُم ُصلْبَهُ »
َ
ْدَرَكَها َقبَْل أ

َ
اَلةِ َفَقْد أ ْدرََك َرْكَعًة ِمَن الصَّ

َ
 .«َمْن أ

“ময িেবক্ত ইমাম সাসহি রুকু’ মর্সক বনজ বপি উিাসনার আসর্ই োাঁর 
সাসর্ রুকু’ মপস া মস মযন পুসরা সা ােই মপস া”।112 

েসি মকাসনা িেবক্ত ওযরিিেঃ সা াসে হাবজর হসে মদবর কসর মফ স  
এিাং মস মসবজসদ এসস সা াসের রুকু না মপসয় োর মকাসনা একবি 
অাংি মপস  অর্চ মস সিথদা সা াসের পািে েিুও মস জামা‘আে 
মপস া না িস  ধসর মনওয়া হসি। বকন্তু োসক বনয়োে ভাস া ও ওযর 

                                                           
110 িুখারী, হাদীস নাং ৭৮৩ 
111 আিু দাউদ, হাদীস নাং ৮৯৩।  
112 িায়হািী, হাদীস নাং ২৬৭৮; দারািুত্্বনী, হাদীস নাং ১; ইিন খুযাইমাহ, হাদীস 
নাং ১৫৯৫।  
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র্াকার দরুন জামা‘আসের সাওয়াি মদওয়া হসি।  

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

ْعَطاُه »
َ
ْحَسَن وُُتوَْءُه ُثمَّ َراَح فَوََجَد انلَّاَس قَْد َصلَّْوا أ

َ
 فَأ

َ
أ َجلَّ وََعزَّ ِمثَْل  اهللُ َمْن تَوَتَّ

َها اَل َينُْقُص  َها وََحََضَ ْجِر َمْن َصالَّ
َ
ْجرِِهْم َشيْئًاَذلَِك  أ

َ
 .«ِمْن أ

“ময িেবক্ত ভাস াভাসি অযু কসর মসবজসদ মর্স া অেঃপর মদখস া 
মানুষ সা াে পসড় মফস সছ েখন আল্লাহ ো‘আ া োসক সা াে 
পড়ুয়াসদর নোয় জামা‘আসের সাওয়াি বদসয় বদসিন। এমনবক োসদর 
সাওয়াসি একিুও র্ািবে করা হসি না”।113  

আিু মূসা আি‘আরী রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

ْو َسافََر ُكِتَب َلُ ِمثُْل َما ََكَن َيْعَمُل ُمِقيًما َصِحيًحا»
َ
 .«إَِذا َمِرَض الَْعبُْد أ

“যখন মকাসনা িাো মরার্াক্রান্ত অর্িা সফররে অিিায় র্াসক েখন 
োর জনে োর আম নামায় মুিীম (বনজ এ াকা অর্িা মেমন মকাসনা 
এ াকায় ইিামসের বনয়োসে অিিানরে অিিা) ও সুি অিিার 
আমস র নোয় আম  ম খা হসি”।114 

আনাস রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, একদা আমরা নিী 
সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর সাসর্ োিুক যুদ্ধ মর্সক মফরার পসর্ 
বেবন ি স ন:  
                                                           
113 আিু দাউদ, হাদীস নাং ৫৬৪। 
114 সহীহ িুখারী, হাদীস নাং ২৯৯৬।  
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قَْواًما بِالإِ »
َ
َمِدينَِة َخلَْفنَا َما َسلَْكنَا ِشْعبًا َواَل َواِديًا إاِلَّ وَُهْم َمَعنَا ِفيِه َحبََسُهْم ـْ نَّ أ
 .«الُْعْذرُ 

“বকছু সাংখেক ম াক এমন রসয়সছ যাসদরসক আমরা মবদনায় মরসখ 
এসসবছ অর্চ আমরা ময মকাসনা বর্বর পর্ ও উপেেকায় বর্সয়বছ াম 
োরা মসখাসন আমাসদর সাসর্ই বছস া। োসদরসক মবদনায় একমাত্র 
ওযরই আিসক মরসখসছ”।115  

অনে িিথনায় রসয়সছ,  

ُتْم َمِسًْيا، َواَل َقَطْعتُْم َواِديًا إاِلَّ ََكنُوا َمَعُكْم، قَالُوا: يَا ـإِنَّ بِالْ » قَْواًما َما ِِسْ
َ
َمِدينَِة أ

! وَُهْم بِال ِ   .«ِدينَِة َحبََسُهْم الُْعْذرُ مَ ـْ َمِدينَِة؟ قَاَل: وَُهْم بِالـْ رَُسوَل اَّللَّ

“মবদনায় এমন বকছু সাংখেক ম াক রসয়সছ; মোমরা ময পর্ িা 
উপেেকাই অবেক্রম কসরসছা োরা মোমাসদর সাসর্ই বছস া। সাহািীর্ি 
ি স ন: মহ আল্লাহর রাসূ ! োরা মো িস্তুেঃ মবদনায় রসয়সছ অর্চ 
োরা আমাসদর সাসর্ র্াকস া বক ভাসি? বেবন ি স ন: োরা সবেেই 
মবদনায়। একমাত্র ওযরই োসদরসক মসখাসন আিসক মরসখসছ। েসি 
োরা মানবসকভাসি ের্া আগ্রহ ও উৎসাসহর বদক বদসয় মোমাসদর 
সাসর্ই রসয়সছ”।116  

উক্ত হাদীসগুস া মর্সক এ কর্া সুস্পষ্ট হসয় মর্স া ময, মকউ মকাসনা 
ির’য়ী ওযসরর কারসি মকাসনা সৎকমথ করসে না পারস  োসক উক্ত 
কমথ সম্পাদসনর সমপবরমািই সাওয়াি মদওয়া হয়।  

                                                           
115 সহীহ িুখারী, হাদীস নাং ২৮৩৮, ২৮৩৯। 
116 সহীহ িুখারী, হাদীস নাং ৪৪২৩। 
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মকউ ইমাম সাসহসির সাসর্ প্রর্ম জামা‘আসে সা াে আদায় করসে না 
পারস  োর জনে উক্ত মসবজসদই বিেীয় জামা‘আে করা দিধ:  

একই মসবজসদ বিেীয় জামা‘আে করার কসয়কবি পদ্ধবে রসয়সছ যা 
বনম্রূপ:  

১. একই মসবজসদ বনয়বমে দু’ িা েসোবধক জামা‘আে করা। ের্া 
প্রবে মি ায় মকাসনা মসবজসদ দু’ িা েসোবধক জামা‘আে করা। এমনবি 
করা বিদ‘আে।  

২. কখসনা কখসনা মকাসনা মসবজসদ দু’ িা েসোবধক জামা‘আে করা। 
যা বনয়বমে নয়। ের্া বনয়বমে ইমাম একবি জামা‘আে সম্পন্ন কসর 
মর্সছন। এ বদসক দু’ িা েসোবধক িেবক্ত মকাসনা ওযরিিেঃ উক্ত 
জামা‘আসে হাবজর হসে পাসরবন। েখন োরা বক উক্ত মসবজসদই বিেীয় 
জামা‘আে করসে পারসি? না বক নয়। ো বনসয়ই আমাসদর উক্ত 
আস াচনা।  

মকউ মকউ িস ন: উক্ত মসবজসদ বিেীয় জামা‘আে আর করা যাসি না। 
িরাং োরা একাকী সা াে আদায় করসি। আর মকউ মকউ িস ন: 
োসদর জনে বিেীয় জামা‘আে করা জাবয়য ও মুস্তাহাি। এবিই সবিক 
মে। যা বনসম্ প্রমাি সহ িবিথে হসি। ইনিাআল্লাহ।  

৩. মকাসনা রাস্তা-র্াসির মসবজদ। মযখাসন মকাসনা বনয়বমে ইমাম মনই। 
মসখাসন প্রবে মি ায় দু’ িা েসোবধক ম াক ঢুকসছ। আর সা াে পসড় 
চস  যাসি। আিার দু’ িা েসোবধক ম াক ঢুকসছ। আর সা াে পসড় চস  
যাসি। এ জােীয় মসবজসদ বিেীয় জামা‘আে এসকিাসরই দিধ। োসে 
মকাসনা বিমে মনই।  
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বনসম্ একই মসবজসদ অবনয়বমে বিেীয় জামা‘আে দিধ হওয়ার প্রমাি 
উবল্লবখে হসয়সছ। যা উপসর িবিথে বিেীয় পদ্ধবে।  

আিু সাঈদ খুদরী রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, একদা 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম সাহািীর্িসক বনসয় মজাহসরর 
সা াে আদায় করস ন। ইবেমসধে জননক সাহািী মসবজসদ প্রসিি 
করস ন। েখন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম োসক বজজ্ঞাসা 
করস ন: েুবম আমাসদর সাসর্ জামা‘আসে উপবিে হস  না মকন? েখন 
বেবন মকাসনা একবি ওযর মদবখসয় একাকী সা াে আদায় করসে শুরু 
করস  রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ি স ন:  

ُق » اَل رَُجٌل َيتََصدَّ
َ
َ َمَعُه؟أ  .«لََعَ َهَذا َفيَُصِّلِّ

“এমন বক মকউ আসছ ময এর ওপর সাদাকা করসি ের্া এর সাসর্ 
সা াে পড়সি”?117 

অনে িিথনায় রসয়সছ,  

يُُّكْم َيتَِّجُر لََعَ َهَذا؟ َفَقاَم رَُجٌل فََصّلَّ َمَعهُ »
َ
  .«أ

“এমন বক মকউ আসছ ময এর সাসর্ িেিসা করসি ের্া এর সাসর্ 
সা াে পড়সি? েখন জননক িেবক্ত দাাঁবড়সয় োর সাসর্ সা াে 
পড়স া”।118 

ইমাম িাওকানী রহ. িস ন: বযবন োাঁর সাসর্ সা াে আদায় করসে 
                                                           
117 আিু দাউদ, হাদীস নাং ৫৭৪; আহমদ, হাদীস নাং ১০৯৮০, ১১৩৮০, ১১৮০৮; 

ইিন বহিিান, হাদীস নাং ২৩৯৭-২৩৯৯; আিু ইয়া‘ া, হাদীস নাং ১০৫৭।  
118 বেরবমযী, হাদীস নাং ২২০। 
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দাাঁড়াস ন বেবন বছস ন আিু িকর রাবদয়াল্লাহু আনহু।119  

উক্ত হাদীস মর্সক দু’বি বজবনস সুস্পষ্ট। যার একবি হসি, কাউসক 
কখসনা একাকীভাসি ওয়াবক্তয়া ের্া েখনকার ফরয সা াে আদায় 
করসে মদখস  উক্ত ফরয সা াে বকাংিা নফ  সা াে আদাসয়র 
উসদ্দসিে োর সাসর্ ময মকউ দাাঁড়াসে পাসর। যবদও মস ইসোপূসিথ 
বনয়বমে জামা‘আসের সাসর্ উক্ত ফরয সা াে আদায় কসর র্াসক। 
মেমবনভাসি হাদীসবি একই মসবজসদ অবনয়বমে বিেীয় জামা‘আে 
জাসয়য হওয়া প্রমাি কসর। জামা‘আসের ফযী ে সাংক্রান্ত হাদীসগুস াও 
দূর মর্সক এর সমর্থন কসর। মকউ যবদ িস , জামা‘আসের 
ফযী েগুস া শুধু প্রর্ম জামা‘আসের সাসর্ই সীমািদ্ধ োহস  োসক এ 
সাংক্রান্ত অন্তে একবি বিসিষ প্রমাি হস ও উসল্লখ করসে হসি। 

আনাস রাবদয়াল্লাহু আনহু একদা বকছু সাংখেক ম াকসক সাসর্ বনসয় 
একিার জামা‘আে অনুবষ্ঠে হসয়সছ এমন মসবজসদ আযান ও ইিামে 
বদসয় বিেীয় জামা‘আে আদায় কসরন।120 

আবু্দল্লাহ ইিন মাসউদ রাবদয়াল্লাহু আনহু এিাং আ কামা, মাসরূক, 
আসওয়াদ, হাসান, িাোদাহ ও আত্বা রহ. োর এক িিথনায় উক্ত মে 
মপাষি কসরন।  

এবদসক আবু্দল্লাহ ইিন উমার রাবদয়াল্লাহু আনহুমা মর্সক িবিথে হাদীস 
যাসে রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

                                                           
119 নাই ু -আওত্বার ২/৩৮০। 
120 সহীহ িুখারী/জামা‘আসে সা াে পড়ার ফযী ে অধোয়। 
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َتْْيِ »  .«اَل تَُصلُّوا َصاَلًة ِِف يَْوٍم َمرَّ

“একই বদসন একই সা াে দু’ িার পড়া যাসি না”।121 

ো মর্সক উসদ্দিে একই বদসন একই ফরয সা াে ফরসযর বনয়োসে দু’ 
িার পড়া। একই ফরয সা াে বিেীয়িার নফস র বনয়োসে পড়া কখসনা 
এর বিসরাধী নয়।  

একিার মকাসনা ফরয সা াে একাকী আদায় করস  ো বিেীয় িার 
জামা‘আসের সাসর্ নফস র বনয়োসে আদায় করা যায়:  

আিু যর রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম একদা আমাসক উসদ্দিে কসর িস ন:  

اَلَة » ْو يُِميتُْوَن الصَّ
َ
اَلةَ َعْن َوقِْتَها أ ُروَن الصَّ َمَراُء يُؤَخِّ

ُ
نَْت إَِذا ََكنَْت َعلَيَْك أ

َ
َكيَْف أ

 ِ اَلةَ ل ؟ َقاَل: َصلِّ الصَّ ُمُرِِنْ
ْ
ْدَرْكتََها َمَعُهْم فََصلِّ َعْن َوقِْتَها؟ قَاَل: قُلُْت: َفَما تَأ

َ
َوقِْتَها فَإِْن أ

 ْ ْ قَْد َصلَّيُْت فَاَل اَُصِّلِّ   .«فَإِنََّها لََك نَافِلٌَة، َوِِفْ ِرَوايٍَة: َواَل َتُقْل: إِينِّ

“েুবম েখন বক করসি? যখন মোমার ওপর এমন সক  আমীর-উমারা’ 
বনযুক্ত হসি। যারা সময় মসো সা াে না পসড় সা ােসক সবেেকারাসর্থ 
বনজথীি কসর বদসি। বেবন িস ন: েখন আবম ি  াম: আপবন েখন 
আমাসক বক করার বনসদথি বদসিন? বেবন িস ন: েুবম সময় মসো 
বনসজর সা ােিুকু পসড় বনসি। অেঃপর েুবম আিার োসদরসক উক্ত 
সা াে জামা‘আসে পড়সে মদখস  ো বিেীয়িার পসড় বনসি যা মোমার 
জনে নফ  বহসসসিই বিসিবচে হসি। েুবম কখসনা এমন ি সি না ময, 
আবম মো উক্ত সা াে একিার পসড় মফস বছ। োই আর পড়সিা 
                                                           
121 আিু দাউদ, হাদীস নাং ৫৭৯; নাসাঈ, হাদীস নাং ৮৬০। 
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না”।122 

ইয়াযীদ ইিন আসওয়াদ রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, 
একদা আবম নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর সাসর্ হজ করসে 
বর্সয়বছ াম। েখন আবম োাঁর সাসর্ মাবজজদু -খাইসফ ফজসরর সা াে 
আদায় কর াম। সা াে মিসষ যখন বেবন মানুসষর বদসক বফরস ন েখন 
বেবন দু’ জন িেবক্তসক সিার মপছসন মসবজসদর এক মকানায় সা াে না 
পসড় িসস র্াকসে মদখস ন। েখন বেবন সিাইসক উসদ্দিে কসর 
ি স ন: এসদরসক আমার কাসছ বনসয় আসসা। অেঃপর োসদরসক 
ভয়ােথািিায় োাঁর কাসছ বনসয় আসা হস  বেবন োসদরসক ি স ন: 
মোমরা আমাসদর সাসর্ সা াে পড়স  না মকন? োরা ি স া: মহ 
আল্লাহর রাসূ ! আমরা মো ইসোপূসিথ বনজ বনজ র্সর সা াে পসড় 
এসসবছ। েখন বেবন ি স ন:  

تَيْتَُما َمْسِجَد ََجَاَعٍة، فََصلِّيَا َمعَ فَاَل َتْفَعاَل »
َ
؛ فَإِنََّها  ُهمْ ؛ إَِذا َصلَّيْتَُما ِِف رَِحاِلُكَما، ُثمَّ أ

 .«لَُكَما نَافِلَةٌ 

“মোমরা কখসনা আর এমন কসরা না। মোমরা বনজ বনজ র্সর সা াে 
পসড় র্াকস  অেঃপর মসবজসদ আসস  সিার সাসর্ আিার মসবজসদ 
সা াে পড়সি। যা মোমাসদর জনে নফ  হসি”।123  

অনে িিথনায় রসয়সছ,  

                                                           
122 সহীহ মুসব ম, হাদীস নাং ৬৪৮।  
123 বেরবমযী, হাদীস নাং ২১৯; নাসাঈ, হাদীস নাং ৮৫৮। 
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َحُدُكْم ِِف رَْحِلِه، ثُ »
َ
، فَلْيَُصلِّ مَ اَل َتْفَعلُوا، إَِذا َصّلَّ أ ْدرََك اْْلَِماَم َولَْم يَُصلِّ

َ
َعُه؛ مَّ أ

َها َلُ نَافِلَةٌ   .«فَإِنَّ

“মোমরা কখসনা আর এমন কসরা না। মোমাসদর মকউ বনজ র্সর 
সা াে পসড় র্াকস  অেঃপর (মসবজসদ এসস) আিাসরা ইমাম 
সাসহিসক উক্ত সা াে না পড়ািিায় মপস  মস মযন োর সাসর্ আিার 
সা ােিুকু পসড় মনয়। যা োর জনে নফ  হসি”।124 

বমহজান রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, একদা আবম 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর বনকি িসা বছ াম। আর 
ইবেমসধে সা াসের আযান হসয় মর্স া। েখন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইবহ ওয়াসাল্লাম মসখান মর্সক উসি বর্সয় সা াে পসড় আিার বফসর 
আসস ন অর্চ আবম মসখাসনই িসস বছ াম। োাঁর সাসর্ আবম সা াে 
আদায় করসে যাই বন। েখন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম 
আমাসক উসদ্দিে কসর ি স ন:  

لَْسَت بِرَُجٍل ُمْسِلٍم؟ قَاَل: بََّل، َولَِكِنِّ ُكنُْت قَْد َصلَّيْ »
َ
َ أ ْن تَُصِّلِّ

َ
ْهِِّل، َما َمنََعَك أ

َ
ُت ِِف أ

 ِ ، َوِاْن ُكنَْت قَْد : إَِذا ِجئَْت فََصلِّ َمَع انلَّاِس وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ َفَقاَل َلُ رَُسوُل اَّللَّ
 .«َصلَّيَْت 

“েুবম মকন আমাসদর সাসর্ সা াে পড়স  না? েুবম বক মুস মান নও? 
বমহজান রাবদয়াল্লাহু আনহু িস ন: আবম বনশ্চয় মুসব ম। েসি আবম 
র্সর সা াে পসড় এসসবছ। েখন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 
ওয়াসাল্লাম োসক ি স ন: েুবম যখন (মসবজসদ) আসসি েখন মানুসষর 

                                                           
124 আিু দাউদ, হাদীস নাং ৫৭৫। 
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সাসর্ সা াে পড়সি। যবদও ইসোপূসিথ সা াে পসড় র্াসকা”।125  

উিাদাহ ইিন সাবমে রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

اَلةِ لَِوقْتَِها، َحَّتَّ يَْذَهَب » ْشيَاُء َعِن الصَّ
َ
َمَراُء، تَْشَغلُُهْم أ

ُ
إِنََّها َستَُكوُن َعلَيُْكْم َبْعِدْي أ

َصِّلِّ َمَعُهْم؟ قَاَل: َنَعمْ 
ُ
! أ ِ اَلَة لَِوقِْتَها، َفَقاَل رَُجٌل: يَا رَُسوَل اَّللَّ ، ِاْن َوْقتَُها، فََصلُّوا الصَّ

 .«ِشئَْت 

“অবচসরই আমার মৃেুের পর মোমাসদর ওপর এমন বকছু আমীর-উমারা’ 
বনযুক্ত হসি যাসদরসক দুবনয়ার প্রচুর ঝাসম াময় কমথকান্ড সময় মসো 
সা াে পড়া মর্সক বিরে রাখসি। এমনবক কখসনা কখসনা সা াসের 
সবিক সময়িুকুও পার হসয় যাসি। েখন মোমরা সময় মসো সা াে 
পসড় বনসি। জননক িেবক্ত ি স া: মহ আল্লাহর রাসূ ! আবম বক 
পরিেথীসে উক্ত সা াে োসদর সাসর্ আিার পড়সিা? হোাঁ। মোমার যবদ 
মসন চায়”।126 

আবু্দল্লাহ ইিন মাসঊদ রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম একদা আমাসক উসদ্দিে কসর 
ি স ন:  

اَلةَ ِلَغْْيِ ِميَقاتَِها؟!، قُلُْت: َفَما َكيَْف بِ » َمَراُء، يَُصلُّوَن الصَّ
ُ
تَْت َعلَيُْكْم أ

َ
ُكْم إَِذا أ

اَلَة لِِميَقاتَِها َواْجعَ  ! قَاَل: َصلِّ الصَّ ِ ْدَرَكِِن َذلَِك يَا رَُسوَل اَّللَّ
َ
ُمُرِِن؟ إِْن أ

ْ
ْل َصاَلتََك تَأ

 .«َمَعُهْم ُسبَْحةً 

                                                           
125 নাসাঈ, হাদীস নাং ৮৫৭। 
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“মোমরা েখন বক করসি? যখন মোমাসদর ওপর এমন বকছু আমীর-
উমারা’ বনযুক্ত হসি। যারা অসমসয় সা াে পড়সি। আবম ি  াম: েখন 
আপবন আমাসক বক করার বনসদথি বদসিন? মহ আল্লাহর রাসূ ! 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ি স ন: েুবম সময় মসো 
বনসজর সা ােিুকু পসড় নাও এিাং োসদর সাসর্ ময সা াে পড়সি ো 
হসি মোমার জনে নফ ”।127 

মকউ ইমাম সাসহসির সাসর্ পুসরা সা াে না মপস  যেিুকু মপসয়সছ ো 
পসড় বনসি। যা োর শুরু সা াে িস ই বিসিবচে হসি। আর িাবক 
অাংিিুকু মস সা াসমর পর পুসরা কসর বনসি:  

মুর্ীরাহ রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, একদা আমরা 
োিুক যুসদ্ধ র্াকািিায় ফজসরর সা াসের বকছু পূসিথ আবম ও রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম মানুষজন মর্সক একিু দূসর সসর মর্ াম। 
ইবেমসধে রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম উসির বপি মর্সক 
মনসম প্রস্রাি করস ন। অেঃপর আবম র্বি মর্সক োাঁর হাসে পাবন 
প্রিাবহে করস  বেবন সিথপ্রর্ম োাঁর উভয় হাে কবজি  পযথন্ত মধৌে 
কসরন। এরপর োাঁর মুখমন্ড  মধৌে কসরন। অেঃপর বেবন োাঁর উভয় 
হাে কনুই পযথন্ত খু সে চাইস  ো না মপসর বেবন হাে দু’মিা জুিিার 
বনচ মর্সক মির করস ন। এরপর বেবন হাে দু’মিা কনুই পযথন্ত ধুস  
এিাং মার্া ও মমাজা মাসসহ করস  আবম ও বেবন উসি সাওয়ার হ াম। 
আমরা সিার বনকি মপৌঁছুস  মদখ াম, আবু্দর রহ্মান ইিন আউফ 
রাবদয়াল্লাহু আনহু সা াে পড়াসিন। ইসোমসধে ফজসরর এক রাকাে 
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সা াে মিষ হসয় মর্স া। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম 
মুসব মসদর সাসর্ সাবরিদ্ধ হসয় আবু্দর রহমান ইিন আউফ রাবদয়াল্লাহু 
আনহুর মপছসন বিেীয় রাকাে আদায় করস ন। আবু্দর রহ্মান ইিন 
আউফ রাবদয়াল্লাহু আনহু সা াম বফরাস  রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 
ওয়াসাল্লাম িাবক সা াে পুসরা করার জনে দাাঁবড়সয় মর্স ন। এ বদসক 
মুস মানরা হেভম্ব হসয় িার িার “সুব্হানাল্লাহ” “সুব্হানাল্লাহ” ি সে 
 ার্স া। কারি, োরা রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর 
আসর্ই োসদর সা াে মিষ কসর মফস সছ। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইবহ ওয়াসাল্লাম সা াম বফবরসয় োসদরসক ি স ন:  

َصبْتُ ــقَ »
َ
ْو قَْد اَْحَسنْتُ ـْد أ

َ
 .«مْ ـْم أ

“মোমরা বিক কসরসছা বকাংিা ভাস া কসরসছা”।128 

উক্ত হাদীসস রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম সা াসমর পর 
িাবক সা ােিুকু পুসরা করস ন মর্সক িুঝা যায় োাঁর পূসিথর সা ােিুকু 
োাঁর শুরু সা াে বছস া। বনসম্াক্ত হাদীসও এর প্রমাি িহন কসর।  

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

ِكينَِة َوالَْوقَاِر، َواَل تُْْسُِعوا، » اَلِة، وََعلَيُْكْم بِالسَّ إَِذا َسِمْعتُْم اْْلِقَاَمـَة فَاْمُشوا إََِل الصَّ
وا تِمُّ

َ
ْدَرْكتُْم فََصلُّوا، َوَما فَاتَُكْم فَأ

َ
  .«َفَما أ

“মোমরা যখন ইিামে শুনসি েখনই সা াসের বদসক রওয়ানা করসি। 

                                                           
128 সহীহ িুখারী, হাদীস নাং ১৮২; সহীহ  মুসব ম, হাদীস নাং ২৭৪; আহমদ, 

হাদীস নাং ১৭৪৮৫, ১৮১৯৪; আিু দাউদ, হাদীস নাং ১৪৯। 
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চ ার সময় প্রিাবন্ত ও ভদ্রো িজায় রাখসি। মদৌসড় যাসি না। অেঃপর 
যা পাসি োই ইমাসমর সাসর্ পসড় বনসি। আর িাবকিুকু পুসরা কসর 
বনসি”।129  

মকাসনা মকাসনা িিথনায় فَاقُْضْوا িব্দ র্াকস ও ো মর্সক মকাসনা কাজ 
সম্পাদন করার অর্থই িুঝসে হসি। মকাসনা মছসড় যাওয়া কাজ হুিহু 
করার অর্থ নয়। োহস  সিগুস া িিথনার মাসঝ একিা সামঞ্জসে সাবধে 
হসি।  

মসবজসদ এসস ইমাম সাসহিসক ময অিিায়ই পাসি মস অিিায়ই োাঁর 
সাসর্ সা াসে িরীক হসি। আসর্র রাক্’আসের সাজ্দাহ মিষ হওয়া পযথন্ত 
এমবনসেই দাাঁবড়সয় র্াকসি না:  

আ ী ও মুআয রাবদয়াল্লাহ আনহুমা মর্সক িবিথে োরা িস ন: নিী 
সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

اَلَة، َواْْلَِماُم لََعَ َحاٍل، فَلْيَْصنَْع َكَما يَْصنَُع اْْلَِمامُ » َحُدُكْم الصَّ
َ
ََت أ

َ
  .«إَِذا أ

“মোমাসদর মকউ যখন জামা‘আসের সা াসে উপবিে হয়। আর মস 
মদখসে পাসি, ইমাম সাসহি মকাসনা এক অিিায় রসয়সছন। েখন মস 
োই করসি যা ইমাম সাসহি করসছন”।130 

েসি মকাসনা রাকাসের রুকু’ মপস ই উক্ত রাকাে মপসয়সছ িস  ধসর 
মনওয়া হসি। নেুিা নয় যা ইসোপূসিথ বিস্তাবরে উসল্লখ হসয়সছ।  

                                                           
129 িুখারী, হাদীস নাং ৬৩৬; সহীহ মুসব ম, হাদীস নাং ৯০৮। 
130 বেরবমযী, হাদীস নাং ৫৯১।  
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কাউসক জামা‘আসে সা াে আদায় করসে িাধা মদওয়া যাসি না:  

মকউ মকউ বনজ প্রাইসভি ড্রাইভার বকাংিা মদাকাসনর কমথচারীসদরসক 
জামা‘আসে সা াে আদায় করসে িাধা বদসয় র্াসক। ো করা 
মকাসনাভাসিই োর জনে জাবয়য নয়। কারি, জামা‘আসে সা াে পড়া 
ওয়াবজি এিাং ো আল্লাহ ো‘আ ার একান্ত অবধকার ের্া আনুর্েেও 
িসি। আর এ কর্া জানা ময, আল্লাহ ো‘আ ার অবধকার ও আনুর্েে 
সিার অবধকার ও আনুর্সেের ওপর। োই আল্লাহ ো‘আ ার অবধকার 
খিথ করার সাধে কাসরার মনই।  

আল্লাহ ো‘আ া িস ন:  

َِِّّتَعاَونُوا ِّ﴿ َِِّّتَعاَونُوا َِِّّوَلَِِّّوٱۡل ۡقَوٰى ِِّّٱۡلب   ََِِّّعَ ثۡم ََِِّّعَ َ َِِّّوٱت ُقوا َِِّّوٱۡلُعۡدَوٰن  ِِّّٱۡۡل  َِِّّإ ن ِِّّٱّلل  َِّشد يدُِِّّٱّلل 
 [ ٨: دةاملائ] ﴾ٱۡلع َقاب ِّ

“মোমরা মনক ও আল্লাকভীরুোর কাসজ এসক অপরসক সহসযাবর্ো 
কসরা। গুনাহ ও হিকাবরোর কাসজ কাউসক সহসযাবর্ো কসরা না। 
সিথদা আল্লাহ ো‘আ াসক ভয় কসরা। বনশ্চয় আল্লাহ ো‘আ া কবিন 
িাবস্তদাো”। [সূরা আ -মাসয়দাহ, আয়াে: ২]  

জামা‘আসের কাোর মসাজা করা সুন্নাে বকাংিা ওয়াবজি:  

জামা‘আসের কাোর মসাজা করা সুন্নাে। েসি মকউ মকউ ো ওয়াবজি 
িস ও মে িেক্ত কসরসছন।  

নু‘মান ইিন িািীর রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম বনয়বমে আমাসদর কাোরগুস া 
মসাজা করসেন মযন বেবন েীর মসাজা করসছন। যেক্ষি না বেবন 
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িুঝস ন, আমারা িোপারবি িুসঝ মফস বছ। একদা বেবন সা াসের 
োকিীর বদসিন বদসিন এমোিিায় মদখস ন, জননক সাহািীর ছাবে 
অনেসদর েু নায় একিু সামসনর বদসক মির হসয় আসছ েখন বেবন 
সক সক উসদ্দিে কসর ি স ন:  

ْو َْلَُخاِلَفنَّ »
َ
نَّ ُصُفوفَُكْم أ  .«َبْْيَ وُُجوِهُكمْ  اهللُ لَتَُسوُّ

“মোমরা সা াসের কাোরগুস া মসাজা করসি। নয় মো আল্লাহ ো‘আ া 
মোমাসদর মাসঝ বভন্নো সৃবষ্ট করসিন”।131 

রুকু, সাজদাহ, উিা-িসা ইেোবদসে ইমাম সাসহসির আসর্ যাওয়া, সাসর্ 
সাসর্ যাওয়া অর্িা অসনক পসর যাওয়া চ সি না। িরাং ময মকাসনা 
কাজ ইমাম সাসহসির একিু পসরই করসে হসি।  

“ইমাম সাসহি যখন োকিীর বদসয় পুসরাপুবর রুকুসে চস  যাসিন েখন 
মুক্তাবদর্ি রুকু করসে অগ্রসর হসিন। মেমবনভাসি ইমাম সাসহি যখন 
োকিীর বদসয় সাজদাহ’র জনে জবমসন কপা  মিকাসিন েখনই 
মুক্তাবদর্ি োকিীর বদসয় বসজদায় যাসিন। ইমাম সাসহসির আসর্, িহু 
পসর ও সমানোস  মকাসনা রুকন আদায় করা যাসি না”।  

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

َل » ْو َُيَوِّ
َ
َس مِحَاٍر أ

ْ
َسُه َرأ

ْ
َل اهلُل َرأ ْن َُيَوِّ

َ
َسُه َقبَْل اِْلَماِم أ

ْ
ْي يَْرَفُع َرأ ِ َما ََيَِْش اذلَّ

َ
أ

 .«ُصْوَرتَُه ُصْوَرَة مِحَاٍر 

                                                           
131 সহীহ িুখারী, হাদীস নাং ৭১৭; সহীহ মুসব ম, হাদীস নাং ৪৩৬। 
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“ঐ িেবক্ত বক ভয় পাসি না ময ইমাম সাসহসির পূসিথই রুকু মর্সক মার্া 
উবিসয় মনয় ময, আল্লাহ ো‘আ া োর মার্াসক র্াধার মার্ায় রূপান্তবরে 
করসিন অর্িা োর র্িনসক র্াধার র্িসন পবরিে করসিন”।132 

আিু মূসা আি‘আরী রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

 .«ْرَكُع َقبْلَُكْم َوَيْرَفُع َقبْلَُكمْ اِْلَماُم يَ »

“ইমাম সাসহি মোমাসদর আসর্ই রুকু করসিন এিাং মোমাসদর আসর্ই 
রুকু মর্সক মার্া উিাসিন”।133  

আনাস রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

ُكْوِع َوالَ » اِف  اَل تَْسِبُقْوِِنْ بِالرُّ ُجوِْد َواَل بِالِْقيَاِم َواَل بِالُْقُعوِْد َواَل بِااِلنِْْصَ  .«بِالسُّ

“মোমরা আমার আসর্ রুকু, সাজদাহ, উিা-িসা ও সা াম আদায় কসরা 
না”।134 

আবু্দল্লাহ ইিন মাস’ঊদ্ ও আবু্দল্লাহ ইিন উমর রাবদয়াল্লাহু আনহুমা 
মর্সক িবিথে োরা একদা রুকন আদাসয় ইমাসমর অগ্রিেথী জননক 
িেবক্তসক উসদ্দিে কসর িস ন:  

 .«اَل وَْحَدَك َصلَّيَْت َواَل بِإَِماِمَك ِاْقَتَديَْت »
                                                           
132 সহীহিুখারী, হাদীস নাং ৬৯১; সহীহ মুসব ম, হাদীস নাং ৪২৭; আিু দাউদ, 
হাদীস নাং ৬২৩। 
133 সহীহ মুসব ম, হাদীস নাং ৪০৪; ইিন খুযাইমাহ, হাদীস নাং ১৫৯৩। 
134 সহীহ মুসব ম, হাদীস নাং ৪২৬। 
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“(সোমার সা ােই হয় বন) না েুবম একা সা াে পড়স । না ইমাম 
সাসহসির সাসর্ পড়স ”।135 

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

، َوإَِذا َرَكَع » َ ْوا َحَّتَّ يَُكبِّ ُ ْوا َواَلتَُكبِّ ُ َ فََكبِّ إِنََّما ُجِعَل اِْلَماُم ِْلُْؤَتمَّ بِِه، فَإَِذا َكبَّ
  .«فَاْرَكُعْوا َواَل تَْرَكُعْوا َحَّتَّ يَْرَكعَ 

“মূ েঃ ইমাম সাসহি হসিন অনুসরিীয়। োই বেবন োকিীর সমা্ 
করস  মোমরা োকিীর ি সি। মোমরা কখসনা োকিীর ি সি না 
যেক্ষি না বেবন োকিীর িস ন। বেবন রুকুসে চস  মর্স ই মোমরা 
রুকু শুরু করসি। মোমরা রুকু করসি না যেক্ষি না বেবন রুকু 
কসরন”।136 

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক আসরা িবিথে বেবন িস ন: 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

دَ » َسُه َوقَاَْل: َسِمَع اهلُل لَِمْن مَحِ
ْ
ْوا َوإَِذا َرَكَع فَاْرَكُعْوا َوإَِذا َرَفَع َرأ ُ َ اِْلَماُم فََكبِّ هُ إَِذا َكبَّ

  .«َحْمُد َوإَِذا َسَجَد فَاْسُجُدْواـفَاْرَفُعْوا َوقُْولُْوا َربَّنَا َولََك الْ 

“যখন ইমাম সাসহি োকিীর সমা্ করসিন েখন মোমরা োকিীর 
ি সি। আর যখন বেবন রুকুসে চস  যাসিন েখন মোমরা রুকু শুরু 
করসি। আর যখন বেবন রুকু মর্সক মার্া উবিসয় “সাবম‘আল্লাহু ব মান 

                                                           
135 উমদােু -িাবর ৮/৩৮৩; আিু দাউদ/আইবন ৩/১৫০।  
136 সহীহিুখারী, হাদীস নাং ৩৭৮, ৮০৫, ১১১৪; সহীহ মুসব ম, হাদীস নাং ৪১৪, ৪১৭; 
আিু দাউদ, হাদীস নাং ৬০৩। 
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হাবমদাহ” ি সিন েখন মোমরা রুকু মর্সক মার্া উবিসয় “রািিানা ওয়া 
 াকা  হাম্দ” ি সি। আর যখন বেবন সাজদায় যাসিন েখন মোমরা 
সাজদাহ শুরু করসি”।137 

িারা ইিন আবযি রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন,  

َحٌد َظْهَرُه َحَّتَّ يََضَع  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ ََكَن انلَِِّبُّ »
َ
ُجوِْد اَل ََيِِْنْ أ إَِذا اَْنَطَّ لِلسُّ

رِْض  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ انلَِِّبُّ 
َ
 .«َجبَْهتَُه لََعَ األ

“নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লামযখন সাজদাহ’র জনে ঝুাঁসক পড়সেন 
েখসনা আমাসদর মকউ বনজ পৃষ্ঠসদি িাাঁকা করসো না যেক্ষি না নিী 
সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লামবনজ কপা  জবমসন রাখসেন”।138 

মুসল্লীসদর কাোরগুস ার মপছসন একাকী দাাঁবড়সয় একই জামা‘আসে 
সা াে আদাসয়র বিধান:  

মূ েঃ উক্ত মাসআ ার বেনবি বদক হসে পাসর। অনে কর্ায় ি া মযসে 
পাসর, মকউ জামা‘আসে উপবিে হসয় মদখসে মপস া, সামসনর 
কাোরগুস া পবরপূিথ হসয় মর্সছ। েখন মস বনসম্াক্ত বেনবি কাসজর ময 
মকাসনা একবি করসে পাসর:  

ক. মস মুসল্লীসদর কাোরগুস ার মপছসন একাকী দাাঁবড়সয় উক্ত ইমাসমর 
মপছসনই সা াে পড়সি।  

খ. সামসনর কাোর মর্সক কাউসক মিসন বনসয় বভন্ন আসরকবি কাোর 
                                                           
137 সহীহ িুখারী, হাদীস নাং ৭২২, ৭৩৪, ৮০৫; সহীহ মুসব ম, হাদীস নাং ৪১৪।  
138 সহীহ িুখারী, হাদীস নাং ৬৯০, ৮১১; সহীহ মুসব ম, হাদীস নাং ৪৭৪; আিু 
দাউদ, হাদীস নাং ৬২১। 
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িাবনসয় সা াে পড়সি।  

র্. ইমাম সাসহসির ডান পাসবথ বর্সয় োাঁর সাসর্ই কাোর িাবনসয় সা াে 
পড়সি।  

এ বদকগুস া হসি যবদ মস জামা‘আসে সা াে আদায় করসে চায়। 
আর যবদ মস জামা‘আসে সা াে না পসড় একাকী পড়সে চায় ো হস  
ো হসি চেুর্থ আসরকবি বদক।  

উক্ত চারবি বদসকর প্রর্মবিই হসি সবিক মে। কারি, ম াকবির ওপর 
বছস া মূ েঃ দু’বি ওয়াবজি। োর একবি হসি জামা‘আসে সা াে 
পড়া। অপরবি হসি জামা‘আসে কাোরিদ্ধ হসয় দাাঁড়াসনা। যখন োর 
জনে বিেীয়বি করা সম্ভিপর নয় েখন মস শুধু প্রর্মবিই করসি। মযমন: 
মকাসনা মবহ া একাকী হস  োসকও কাোরগুস ার মপছসন একাকী 
দাাঁবড়সয় সা াে আদায় করসে হয়।  

আল্লাহ ো‘আ া িস ন:  

  ھچ ہ ہ ہ چ

“মোমরা যর্াসাধে আল্লাহ ো‘আ াসক ভয় কসরা”। [সূরা আে-োর্ািুন, 
আয়াে: ১৬]  

িাবক বেনবি বদসকর মকাসনাবি করা োর জনে মকাসনাভাসিই সবিক নয়। 
কারি, বিেীয়বি ের্া সামসনর কাোর মর্সক কাউসক মিসন বনসয় বভন্ন 
আসরকবি কাোর িাবনসয় সা াে আদায় করসে মর্স  বনসম্াক্ত বেনবি 
সমসো মদখা বদসি:  

১. আসর্র কাোর মর্সক একবি ম াকসক মপছসন মিসন মনয়ার কারসি 
োসে একবি খাব িান সৃবষ্ট হসি। যা রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 
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ওয়াসাল্লাসমর বনসদথি কাোর পুরা করা ও োসে মকাসনা খাব  জায়র্া না 
রাখা বিসরাধী। যা কখসনা চ সে মদওয়া যায় না।  

২. উক্ত ম াকবিসক একবি ভাস া জায়র্া মর্সক োর চাইসে মাসন বনম্ 
এমন একবি জায়র্ায় মনওয়া হস া। যা করা সবেেই অনুবচে।  

৩. উক্ত ম াকবিসক মপছসন মিসন মনওয়ার দরুন োর সা াসের 
মসনাসযাসর্ বকছুিা িাধা সৃবষ্ট করা হস া। যা করাও সবেেই অনুবচে।  

েৃেীয় বদক ের্া ইমাম সাসহসির ডান পাসবথ বর্সয় োাঁর সাসর্ই কাোর 
িাবনসয় সা াে পড়াও সবিক নয়। কারি, ইমাম সাসহিসক মো িাসনর 
বদক বদসয়ও োাঁর মুসল্লীসদর েু নায় একিু বিসিষ অিিাসন র্াকা 
উবচৎ। মযমবনভাসি বেবন সা াসের ময মকাসনা মমৌবখক বযবকর ও কাসজ 
অনোনেসদর েু নায় বকছুিা অগ্রিেথী রসয়সছন। এ বদসক মকাসনা মুসল্লী 
োাঁর সাসর্ পািাপাবি দাাঁড়াস  োাঁর আর িানর্ে মকাসনা বিসিষত্ব র্াসক 
না।  

চেুর্থ বদক ের্া এমোিিায় জামা‘আসে সা াে না পসড় একাকী পড়া 
োও মকাসনাভাসিই সবিক নয়। কারি, ম াকবির ওপর মূ েঃ রসয়সছ 
দু’বি ওয়াবজি। যার একবি হসি জামা‘আসে সা াে পড়া। অপরবি 
হসি জামা‘আসে কাোরিদ্ধ হসয় দাাঁড়াসনা। যখন োর জনে বিেীয়বি 
করা সম্ভিপর নয় েখন মস শুধু প্রর্মবিই করসি। বিেীয়বি করসে 
পারসছ না িস  প্রর্মবিও মস িাদ বদসি ো কখসনাই সমর্থনসযার্ে নয়।  

ইমাম সাসহসির িরাির মপছন মর্সকই জামা‘আসের কাোরগুস া শুরু 
করসে হয়:  

জামা‘আসের ময মকাসনা কাোর ইমাম সাসহসির িরাির মপছন মর্সকই 
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শুরু করসে হয়। প্রর্সম ডান বদসক অেঃপর িাম বদসক। এভাসিই ময 
মকাসনা কাোর পুরা করসে হয়। কারি, ইমাম সাসহিই মো হসিন 
জামা‘আসের মকে বিেু। এ বদসক কাোসরর ডান বদসকর ফযী ে মো 
রসয়সছই।  

মকউ মকউ আিার কাোসরর ডান বদসকর এসকিাসর মিষাাংি মর্সক 
কাোর শুরু কসর। ো মকাসনাভাসিই গ্রহিসযার্ে নয়।  

মসবজসদ ঢুসক োসে দাাঁড়াসনার মকাসনা জায়র্া না মপস  যা করসে হয়:  

মসবজসদর মভেসরর জায়র্া যখন মিষ হসয় যায় েখন িাবক মুসল্লীসদর 
জনে মসবজসদর িাবহর মর্সকই মসবজসদর মভেরকার ইমাসমর মপছসন 
ইবক্তদা কসর োাঁর সাসর্ই জামা‘আসে সা াে পড়া জাবয়য। েখন োরা 
সুবিসধ মসো মসবজসদর মপছসন, ডাসন িা িাাঁসয় দাাঁড়াসে পাসর। েসি 
োরা কখসনাই ইমাসমর সামসনর বদসক দাাঁড়াসি না। এমোিিায় 
ইমামসক মদখসে পাওয়ার মকাসনা িেথ মনই। এমনবক এমোিিায় 
মসবজদ ও মুসল্লীসদর মাসঝ মকাসনা রাস্তা, মদওয়া  িা পাবনর না া 
র্াকস ও মকাসনা অসুবিসধ মনই। যখন োরা ইমাম সাসহসির আওয়াজ 
ময মকাসনাভাসি বনজ কাসন শুনসে পাসি।  

ইমাম সাসহিসক মিষ দিিসক মপস  যা করসে হয়:  

যখন মকউ মসবজসদ প্রসিি কসর মদখসে পায় ময, ইমাম সাসহি মিষ 
দিিসক রসয়সছন। এ বদসক মস বনবশ্চে ময, োর পসক্ষ বিেীয় 
জামা‘আসে সা াে পড়া সম্ভি। ো হস  মস বিেীয় জামা‘আসে সা াে 
আদাসয়র জনে অসপক্ষা করসি। কারি, অন্তেপসক্ষ এক রাক’আে না 
মপস  জামা‘আে মপসয়সছ িস  ধসর মনওয়া হয় না। আর যবদ মস 
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বনবশ্চে নয় ময, মস বিেীয় জামা‘আসে সা াে আদায় করসে পারসি ো 
হস  মস মিষ দিিসকই ইমাম সাসহসির সাসর্ জামা‘আসে মযার্ বদসি। 
কারি, সা াসের বকছু অাংি জামা‘আসের সাসর্ পাওয়া ো এসকিাসর না 
পাওয়ার চাইসে অসনকিা ভাস া।  

আর যবদ এমন হয় ময, মস বিেীয় জামা‘আে পাসি না িস  প্রর্ম 
জামা‘আসের মিষ দিিসক ইমাম সাসহসির সাসর্ মযার্ বদসয়সছ অর্চ এ 
বদসক বিেীয় জামা‘আে শুরু হসয় বর্সয়সছ। বিরাে িা োকিীর ধ্ববন 
মস শুনসে পাসি। েখন মস উক্ত একাকী সা াে মছসড় বদসয় 
জামা‘আসে িরীক হসে পাসর বকাংিা নফস র বনয়োসে দু’ রাকাে 
আদায় কসর মস জামা‘আসে মযার্ বদসি অর্িা একাকী সা াে চাব সয় 
যাসি।  

মসবজসদ ঢুসক ইমাম সাসহিসক রুকু’ অিিায় মপস  যা করসে হয়:  

মকউ মসবজসদ প্রসিি কসর ইমাম সাসহিসক রুকু’ অিিায় মপস  মস 
োকিীরােু -ইহরাম িস  দ্রুে রুকু’মে চস  যাসি। কারি, েখন োর 
জনে রুকু’র োকিীর ি া সুন্নাে। ওয়াবজি নয়। েসি মস যবদ রুকু’র 
োকিীর ি ারও সুসযার্ পায় োহস  ো হসি োর জনে অবে উত্তম।  

এমন পবরবিবেসে বনসম্ িবিথে বেনবি অিিার মকাসনা একবি র্িসে 
পাসর:  

১. মস এ িোপাসর বনবশ্চে ময, ইমাম সাসহি রুকু’ মর্সক উিার আসর্ই 
মস োাঁর সাসর্ রুকু’ মপসয়সছ। েখন মস উক্ত রাকাে মপসয়সছ িস  ধসর 
মনওয়া হসি এিাং এমোিিায় সূরা ফাবেহা পড়ার িাধেিাধকো আর 
োর ওপর র্াকসি না।  
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২. মস এ িোপাসর বনবশ্চে ময, মস রুকুসে যাওয়ার পূসিথই ইমাম সাসহি 
রুকু’ মর্সক উসি বর্সয়সছন। েখন মস উক্ত রাকাে পায় বন িস  ধসর 
মনওয়া হসি এিাং োসক উক্ত রাকাে কাযা করসে হসি।  

৩. মস এ িোপাসর সবেহান ময, মস ইমাম সাসহিসক রুকু’মে মপসয়সছ 
না বক পায়বন। এমোিিায় মস ময বদসক োর মন মিবি ধাবিে হয় োই 
ধসর বনসি। যবদ োর প্রি  ধারিা হয় ময, মস ইমাম সাসহিসক 
রুকু’মেই মপসয়সছ োহস  মস উক্ত রাকাে মপসয়সছ িস  ধসর বনসি। 
আর যবদ এ িোপাসর োর প্রি  ধারিা হয় ময, মস ইমাম সাসহিসক 
রুকু’মে পায়বন োহস  মস উক্ত রাকাে পায়বন িস  ধসর বনসি। 
এমোিিায় যবদ সা াসের মকাসনা অাংি োর ছুসি বর্সয় র্াসক ো হস  
মস এ জনে সা াসমর পর দু’বি সাহু সাজ্দাহ বদসি। আর যবদ সা াসের 
মকাসনা অাংি োর না ছুসি র্াসক। ের্া উক্ত রাকােবি যবদ মস সা াসের 
প্রর্ম রাকাে হসয় র্াসক। আর এ বদসক োর প্রি  ধারিা হস া ময, মস 
রাকােবি মপসয়সছ োহস  োসক আর মকাসনা সাহু সাজদাহ বদসে হসি 
না। কারি, োর সা াে েখন োর ইমাম সাসহসির সা াসের সাসর্ 
পুরাপুবর সমৃ্পক্ত। আর ইমাম সাসহি োাঁর মুক্তাবদর অনোনে সক  সাহু 
সাজ্দাহ িহন কসর র্াসকন যবদ োাঁর মুক্তাবদর সা াসের মকাসনা রুকন 
না ছুসি র্াসক। আর যবদ রাকাে পাওয়া না পাওয়া বনসয় োর সসেহ 
হয় এিাং োর মন মকাসনা বদসক প্রি ভাসি ধাবিে হয় না। ো হস  মস 
রুকু’ পায় বন িস ই ধসর বনসি। কারি, েখন োর িোপাসর এবিই 
বনবশ্চে এিাং এবিই স্বাভাবিক। আর েখন মস সসেসহর জনে সা াসমর 
আসর্ দু’বি সাহু সাজদাহ বদসি।  

এখাসন একবি কর্া বিসিষভাসি স্মরি কবরসয় বদসে হয়। আর ো হসি 
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এই ময, মকউ মকউ মসবজসদ ঢুসক ইমাম সাসহিসক রুকু’ অিিায় মপস  
মস উচ্চ স্বসর র্ন র্ন র্ াখাাঁকাবর মদয় মযন ইমাম সাসহি োর জনে 
রুকু’মে আসরকিু মদবর কসরন অর্িা িস : 

ابِِرينَ    বনশ্চয় আল্লাহ ো‘আ া দধযথিী সদর সাসর্ই“ إِنَّ اهلَل َمَع الصَّ

রসয়সছন”। আিার িা মকউ মকউ জবমসন খুি মজাসর পদসক্ষপি কসর 
বনসজর উপবিবে জানা ন মদয়। উক্ত কমথকান্ডগুস া কখসনা করা বিক 
নয়। কারি, ো ইমাম সাসহি ও অনোনে মুক্তাবদসদরসক বিরক্ত করার 
িাবম ।  

মকউ জামা‘আসের সাসর্ ছুসি যাওয়া িাবক সা াে একা পড়সে মর্স  
ইমাম সাসহসির সুত্রাহ আর োর জনে সুত্রাহ র্াসক না:  

ইমাম সাসহসির সা াম মফরাসনার পর মকাসনা মুক্তাবদ োর ছুসি 
যাওয়া সা াে আদায় করসে বর্সয় একা হসয় মর্স  োর সামসন বদসয় 
মকউ চ া-মফরা করসে পারসি না। কারি, েখন আর ইমাম সাসহসির 
পূসিথকার সুত্রাহ িা আড় োর জনে সুত্রাহ িা আড় বহসসসি িাবক র্াসক 
না। েখন মস একা িস ই বিসিবচে। োই মকউ োর সামসন বদসয় 
অবেক্রম করসে মর্স  মস োসক যর্াসাধে প্রবেহে করসি।  

আিু সাঈদ খুদরী রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

َحدُ »
َ
ْن َُيْتَاَز َبْْيَ يََديِْه إَِذا َصّلَّ أ

َ
َحٌد أ

َ
َراَد أ

َ
ٍء يَْسَُتُُه ِمَن انلَّاِس فَأ ُكْم إََِلْ ََشْ

ََب فَلْيَُقاتِ 
َ
 .«لُْه، فَإِنََّما ُهَو َشيَْطانٌ فَلْيَـْدَفْعُه، فَإِْن أ

“মোমাসদর মকউ মকাসনা িস্তুর আড়াস  সা াে পড়ািিায় োর সমু্মখ 
বদসয় মকাসনা িেবক্ত অবেক্রম করসে চাইস  োসক অিিেই প্রবেহে 
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করসি। োসেও মস বনসশ্চষ্ট না হস  োসক িবক্ত প্রসয়াসর্ িাধা বদসি। 
কারি, মস হসি িয়োন”।139  

মকান ইমাম সাসহি োাঁর বনজ মসবজসদ এিাং মকাসনা র্সরর মাব ক োর 
র্সর ইমামবের সসিথাচ্চ অবধকারী:  

মকান ইমাম সাসহি োাঁর বনজ মসবজসদ মযখাসন বেবন বনয়বমে ইমাম 
বহসসসি বনযুক্ত রসয়সছন এিাং মকাসনা র্সরর মাব ক োাঁর বনজ র্সর 
মযখাসন বকছু সাংখেক ম াক োাঁর সাক্ষাসে এসসসছ মসখাসন সা াসের 
মকাসনা জামা‘আে প্রবেবষ্ঠে হস  বেবনই েখন ইমামবের সসিথাচ্চ 
অবধকারী। যবদ বেবন ভাস াভাসি বিরাে পড়সে পাসরন এিাং সা াসের 
প্রসয়াজনীয় বিবধ-বিধানও জাসনন। েসি বেবন কাউসক ইমামবের জনে 
অনুমবে বদস  মস ইমামবে করসে পাসর। আর যবদ র্সরর মাব ক অর্িা 
বনয়বমে ইমাসমর চাইসে সাক্ষাৎকারী মকউ ভাস া বিরাে পড়সে পাসরন 
োহস  েখন োাঁসকই ইমামবের জনে সুসযার্ মদওয়া উবচৎ।  

আিু মাসঊদ আনসারী রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

نَِّة فَإِْن َكَ » ْعلَُمُهْم بِالسُّ
َ
ِ فَِإْن ََكنُوا ِِف الِْقَراَءةِ َسَواًء فَأ قَْرُؤُهْم ِلِكتَاِب اَّللَّ

َ
نُْوا يَُؤمُّ الَْقْوَم أ

قَْدُمُهْم ِهْجَرًة، فَإِْن ََكنُوا ِِفْ الِْهْجَرةِ 
َ
نَِّة َسَواًء فَأ قَْدُمُهْم ِسلًْما َوِِفْ ِرَوايٍَة:  ِِفْ السُّ

َ
َسَواًء فَأ

نَّ الرَُّجُل الرَُّجَل ِِف ُسلَْطانِِه َواَل َيْقُعْد ِِف بَيِْتِه لََعَ   .«تَْكِرَمِتِه إاِلَّ بِاِْذنِهِ  ِسنًّا، َواَل يَُؤمَّ

“মকাসনা সম্প্রদাসয়র ইমামবে োসদর মসধে বযবন কুরআন ভাস াভাসি 

                                                           
139 সহীহ িুখারী, হাদীস নাং ৫০৯; সহীহ মুসব ম, হাদীস নাং ৫০৫; আিু দাউদ, হাদীস 
নাং ৭০০। 
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পড়সে পাসরন বেবনই করসিন। যবদ োরা সিাই সমভাসিই কুর’আন 
ভাস াভাসি পড়সে পাসর োহস  োসদর মসধে হাদীস সম্পসকথ বযবন মিবি 
জাসনন বেবনই োসদর ইমামবে করসিন। আর যবদ োরা সিাই হাদীস 
সম্পসকথ সমজ্ঞান রাসখ োহস  োসদর মসধে বযবন সিার আসর্ বহজরে 
কসরসছন বেবনই োসদর ইমামবে করসিন। আর যবদ োরা সিাই 
সমসমসয় বহজরে কসর র্াসক োহস  োসদর মসধে যাাঁর িয়স মিবি 
বেবনই োসদর ইমামবে করসিন। মকউ কাসরার অধীনি এ াকায় োর 
অনুমবে ছাড়া ইমামবে করসি না এিাং মকউ অসনের র্সর োর 
সম্মানজনক িসার জায়র্ায় োর অনুমবে ছাড়া িসসি না”।140  

ময ইমাম ভাস াভাসি বিরাে পড়সে পাসরন না োাঁর িোপাসর যা 
করিীয়:  

মকাসনা ইমাম সাসহি যবদ বিরাসে এমন ভু  কসরন ময, যাসে আয়াসের 
মূ  অসর্থর পবরিেথন র্সি বিসিষ কসর ো যবদ সূরা ফাবেহার মসধেই 
হসয় র্াসক োহস  ময মকাসনাভাসি োাঁর পবরিেথন আিিেক। আর যবদ 
বেবন এমন ভু  কসরন না যা আয়াসের মূ  অসর্থর পবরিেথন র্িায় 
োহস  োাঁর মপছসন সা াে পড়া যাসি। েসি োর বিরাে আসরা শুদ্ধ ও 
সুের করার জনে োাঁর প্রসয়াজনীয় প্রবিক্ষসির িেিিা করসে হসি।  

এ বদসক মকাসনা ইমাম সাসহি যবদ বিরাে পড়সে বর্সয় হিাৎ এমন 
মকাসনা ভু  কসর মফস ন যাসে আয়াসের মূ  অসর্থর পবরিেথন র্সি 
োহস  োাঁসক মপছন মর্সক ময মকাসনা মুক্তাবদ উক্ত জায়র্ািুকু স্মরি 
কবরসয় বদসি। েসি হিাৎ ময মকাসনা সামানে ভু  যা অসর্থর মকাসনা 
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পবরিেথন র্িায় না ো স্মরি কবরসয় বদসে বর্সয় মকাসনা ইমাম 
সাসহিসক িার িার বিরক্ত করা বিক নয়। কারি, এসে কসর বেবন 
এসকিাসর অবির হসয় সমূ্পিথরূসপ বিরােিুকুও ভুস  মযসে পাসরন। 
েখন আর োাঁর পসক্ষ বিরাে চা ু রাখা কবিন হসয় পড়সি।  

বিদ‘আেী ইমাসমর মপছসন সা াে আদাসয়র বিধান:  

মকাসনা এ াকায় আহস  সুন্নাে ওয়া -জামা‘আেপন্থী ভাস া ইমাম 
পাওয়া মর্স  মসখানকার মকাসনা বিদ‘আেীর মপছসন জামা‘আসে সা াে 
আদাসয়র প্রশ্নই আসস না। েসি যবদ মকাসনা এ াকায় এমন মকাসনা 
ভাস া ইমাম না র্াসক োহস  মসখানকার বিদ‘আেী ইমামসকই কুরআন 
ও সহীহ হাদীসসর দৃবষ্টসে মকাসনা ভাস া আব ম বদসয় সাংবিষ্ট বিদ‘আে 
সম্পসকথ ভাস াভাসি িুঝাসে হসি। যবদ মস উক্ত নসীহে গ্রহি কসর 
বিদ‘আেগুস া মছসড় মদয় োহস  োর মপছসন সা াে পড়া যাসি। আর 
যবদ মস উক্ত নসীহে গ্রহি না কসর এিাং োর বিদ‘আেবিও হসি 
কুফবর বিদ‘আে মযমনঃ মস বিপদাপসদ আল্লাহ ো‘আ া ছাড়া অনেসক 
ডাসক অর্িা মস আল্লাহ ো‘আ া ছাড়া অনে কাসরার জনে মকাসনা পশু 
জিাই ও মানে কসর োহস  োর মপছসন সা াে পড়া মকাসনাভাসিই 
জাবয়য হসি না এিাং িস্তুেঃ মস ইমাম হওয়ারও উপযুক্ত নয়। আর যবদ 
োর বিদ‘আেবি কুফবর পযথাসয়র না হসয় র্াসক মযমন: সা াসে বনয়োে 
উচ্চারসির বিদ‘আে োহস  োর মপছসন সা াে পড়া যাসি বিকই েসি 
োসক সাধেমসো ো িুঝাসনার মচষ্টা অিোহে রাখসে হসি।  

যাদুকর, বিকথী োবিজদাো ও র্াসয়সির দাবিদার ইমাসমর মপছসন 
সা াে আদাসয়র বিধান:  

যাদুকর, বিকথী োবিজদাো ও র্াসয়সির দাবিদার ইমাসমর মপছসন 
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সা াে আদায় করা জাবয়য নয়। কারি, মস মো কাবফর বকাংিা মুবশ্রক। 
আর এ কর্া মো সিারই জানা ময, কাবফর বকাংিা মুিবরসকর মপছসন 
সা াে আদায় করা মকাসনাভাসিই জাসয়য নয়।  

ফাবসসকর মপছসন সা াে আদাসয়র বিধান:  

মকাসনা ইমাম সাসহি যবদ ধূমপান বকাংিা দাাঁবড় মুণ্ডন কসরন অর্িা ময 
মকাসনা প্রকািে গুনাহ কসরন েখন োাঁসক অিিেই এ িোপাসর নসীহে 
করসে হসি। যবদ বেবন উক্ত নসীহে গ্রহি কসরন োহস  মো ভাস াই। 
আর যবদ বেবন উক্ত নসীহে গ্রহি না কসরন োহস  সম্ভি হস  ের্া 
বফেনার মকাসনা ভয় না র্াকস  োসক ইমামবে মর্সক িাদ বদসে হসি। 
ো না হস  োাঁর মপছসন সা াে না পসড় অনে মকাসনা মনককার ইমাসমর 
মপছসন সা াে পড়সি। যাসে োাঁর বিক্ষা হসয় যায় এিাং বেবন এমন 
কাজ মর্সক বিরে মহান। আর যবদ মস এ াকায় মেমন মকাসনা 
মনককার ইমাম না র্াসক অর্িা অনে কাসরার মপছসন সা াে আদায় 
করসে মর্স  বফেনার ভয় র্াসক ো হস  োাঁর মপছসনই সা াে পড়সি। 
েখন িরী‘আসের সূত্র অনুযায়ী দু’বি ক্ষবের কমবিই গ্রহি করসে হসি। 
মযমবনভাসি আবু্দল্লাহ ইিন উমার রাবদয়াল্লাহু আনহুমা ও অনোনে সা সফ 
সাব হীনর্ি মস যুসর্র হািাজ ইিন ইউসুসফর মপছসনই সা াে 
পসড়সছন অর্চ মসই বছস া েখনকার যুসর্র সি চাইসে িসড়া যাব ম। 
আর ো বছস া মকি  বফেনা ও মহা িসের ভসয় এিাং মানুসষর 
মধেকার মসই পূসিথর ঐকেিুকু মিকাসনার জসনে।  

সা াসের বিরাে  ম্বা িা খাসিা হওয়ার মানদণ্ড:  

িেথমান যুসর্ ইমাম ও মুক্তাবদর মাসঝ বিরাে খাসিা ও  ম্বা হওয়া বনসয় 
মুসব ম বিসবর ময মকাসনা এ াকায় িে-বিসরাধ সিথদা ম সর্ই র্াসক। 
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োই এর আমূ  বনরসন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর 
সুন্নাে বদসয়ই করসে হসি। োই রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 
ওয়াসাল্লাসমর বিরােই হসি খাসিা বিরাসের মানদন্ড। েসি কখসনা 
কখসনা মকাসনা িোপক প্রসয়াজসনর কর্া মখয়া  মরসখ বিরােসক আসরা 
খাসিা করা যায়। যা রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ও কখসনা 
কখসনা কসরসছন।  

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম সিথদা ইমামসদরসক বিরাে 
খাসিা করসেই আসদি করসেন।  

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, একদা নিী 
সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লামইরিাদ কসরন:  

ِعيَف » ِغَْي، َوالَْكِبَْي، َوالضَّ ْف، فَإِنَّ ِفيِهْم الصَّ َحُدُكْم انلَّاَس فَلْيَُخفِّ
َ
مَّ أ

َ
إَِذا أ

  .«َمِريَض، فَإَِذا َصّلَّ وَْحَدُه فَلْيَُصلِّ َكيَْف َشاءَ ـْ َوال

“মোমাসদর মকউ মানুসষর ইমামবে করস  মস মযন খাসিা বিরাে পসড়। 
কারি, মানুসষর মসধে মছাি-িসড়া, দুিথ  ও অসুি সিই রসয়সছ। েসি মস 
যবদ একা সা াে পসড় োহস  মস বনজ ইিা মাবফক বিরাে পড়সি”।141 

বিরাে খাসিা করার সিথ প্রর্ম বনসদথি আসস মু‘আয রাবদয়াল্লাহু আনহু 
এর িোপাসর। কারি, বেবন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর 
মপছসন সা াে আদায় করসেন। অেঃপর বেবন বনজ সম্প্রদাসয়র বনকি 
বর্সয় োসদর ইমামবে করসেন। একদা বেবন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর মপছসন ইিার সা াে পসড়সছন। েখন ইিার 
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সা াে হসো প্রায় সূযথ ডুিার দু’ বেন র্ন্টা পর। অেঃপর বেবন বনজ 
সম্প্রদাসয়র বনকি বর্সয় সূরা িািারাহ বদসয় োসদর ইমামবে শুরু 
করস ন। এ বদসক জননক িেবক্ত ো সহে করসে না মপসর োাঁর মপছন 
মছসড় একাকী সা াে পসড় চস  মর্স া। মু‘আয রাবদয়াল্লাহু আনহু মক 
ো জানাসনা হস  বেবন োসক মুনাবফক িস  আখোবয়ে করস ন। 
ম াকবি রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর বনকি িোপারবি 
জানাস  নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম োসক উসদ্দিে কসর িস ন,  

ْمِس وَُتَحاَها، وََسبِّْح »  بِالشَّ
ْ
َمْمَت انلَّاَس َفاقَْرأ

َ
ْن تَُكوَن َفتَّانًا يَا ُمَعاُذ!، إَِذا أ

َ
تُِريُد أ

َ
أ

 بِاْسِم َربَِّك، َواللَّيِْل إَِذا
ْ
، َواقَْرأ لَْعَ

َ
  .«َيْغَِش  اْسَم َربَِّك اأْل

“মহ মু‘আয! েুবম বক বফেনা সৃবষ্ট কারসে চাও। যখন েুবম মানুসষর 
ইমামবে করসি েখন “ওয়াি-িামবস ওয়াসিাহাহা”, “সাবব্ববহস্মা 
রাবব্বকা -আ‘ া”, ‘ইিরা’ বিবস্ম রাবব্বকা” ও “ওয়াল্লাইব  ইযা ইয়াগ্িা” 
পড়সি”।142 

এ বদসক আবু্দল্লাহ ইিন উমার রাবদয়াল্লাহু আনহুমা মর্সক িবিথে, বেবন 
িস ন, 

« ِ افَّاِت  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ  ََكَن رَُسوُل اَّللَّ نَا بِالصَّ ُمُر بِاتلَّْخِفيِف َوَيُؤمُّ
ْ
 .«يَأ

“রাসূ  সাল্লাল্লাহ আ াইবহ ওয়াসাল্লাম আমাসদরসক বিরাে খাসিা করসে 
আসদি করসেন অর্চ এ বদসক বেবন সূরা স্বাফ্ফাে বদসয় আমাসদর 
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ইমামবে করসেন”।143  

এ মর্সক িুঝা যায়, সূরা সাফ্ফাে রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 
ওয়াসাল্লাসমর দৃবষ্টসে খাসিা সূরা। বেবন িুঝাসে মচসয়সছন, মযন নাহ্ল, 
ইউসুফ ও োওিাহ এর মসো িসড়া সূরা পড়া না হয়।  

অনে বদসক আিু িাযথাহ রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন,  

ِ ََكَن رَُسو» تَِّْي إََِل الِْمائَِة ايَةً  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ  ُل اَّللَّ  ِِف الَْفْجِر َما َبْْيَ السِّ
ُ
 .«َيْقَرأ

“রাসূ  সাল্লাল্লাহ আ াইবহ ওয়াসাল্লাম ফজসরর সা াসে (মাঝাবর 
পযথাসয়র) ষাি মর্সক এক িে আয়াে পযথন্ত পড়সেন”।144 

মাঝাবর পযথাসয়র ষাি মর্সক এক িে আয়াসের সূরা মযমন: আহযাি, 
ফুরিান, নাম , ‘আনকািূে ইেোবদ। এগুস া হসি ফজসরর সা াসের 
স্বাভাবিক বিরাে।  

অেএি, মকউ যবদ ফজসরর সা াসে সূরা িাফ মর্সক সূরা মুসথা াে 
পযথন্ত ময মকাসনা সূরা পসড় েখন মস িসড়া সূরা পসড়সছ িস  োর সাসর্ 
মকাসনা ধরসির উচ্চিাচেই করা যাসি না। কারি, এগুস া হসি মাঝাবর 
পযথাসয়র বিরাে, যা খাসিা সূরা িস ই বিসিবচে।  

নফ  পড়ুয়ার মপছসন ফরয পড়ার বিধান:  

আপবন োবহয়োেু -মাসবজসদর সা াে অর্িা মকাসনা নফ  সা াে 

                                                           
143 আহমদ ২/২৬, ৪০, ১৫৭; নাসাঈ, হাদীস নাং ৮২৭; ইিন খুযাইমাহ, হাদীস নাং 
১৬০৬। 
144 সহীহ মুসব ম, হাদীস নাং ৪৬১।  
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পড়সছন এমোিিায় মকউ এসস আপনাসক ইমাম িাবনসয় আপনার 
মপছসনই োর ফরয সা ােিুকু অর্িা উক্ত নফ ই জামা‘আসে পড়সে 
শুরু করস া েখন আপবন োসক সবরসয় মদসিন না। িরাং েখন আপবন 
োর ইমাম িস ই বিসিবচে হসিন। আপবন আপনার সা ােিুকু ইমাম 
বহসসসি উচ্চ োিীসরই পড়সিন। অেঃপর আপনার সা াে মিসষ মস 
োর িাবক সা ােিুকু বনসজই পসড় বনসি।  

উপসরাক্ত মু‘আয রাবদয়াল্লাহু আনহু এর ইিার সা ােই ো জাবয়য 
হওয়ার প্রমাি িহন কসর। কারি, বেবন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 
ওয়াসাল্লাসমর মপছসন ইিার সা াে পসড় আিার বনজ সম্প্রদাসয়র বনকি 
বর্সয় োসদর ইিার সা াসের ইমামবে করসেন। এসে রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম োাঁসক মকাসনা িাধা মদন বন।  

এ বদসক রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম একদা বকছু সাংখেক 
সাহািীর্িসক বনসয় ভসয়র মুহূসেথ মযাহসরর সা াে দু’ রাকাে পসড় 
সা াম বফরাস ন। অেঃপর বেবন আিার আসরা বকছু সাংখেক 
সাহািীর্িসক বনসয় আসরা দু’ রাকাে সা াে পসড় সা াম বফরান। এসে 
কসর রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম দু’ িার মযাহসরর সা াে 
আদায় করস ন। োাঁর প্রর্মকার সা ােিুকু বছস া ফরয। আর 
বিেীয়িাসরর সা ােিুকু বছস া নফ । এসে িুঝা মর্স া নফ  পড়ুয়ার 
মপছসন ফরয সা াে পড়া যায়।145 

আবু্দল্লাহ ইিন আব্বাস রাবদয়াল্লাহু আনহুমা মর্সক িবিথে, বেবন িস ন,  

                                                           
145 আিু দাউদ, হাদীস নাং ১২৪৮  
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َوََكَن انلَِِّبُّ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ َحارِِث َزْوِج انلَِِّبِّ ـنِْت الْ بِتُّ ِعنَْد َخالَِِتْ َميُْمونََة بِ »
ْ ِمْن  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ ِعنَْدَها ِِف َْلْلَِتَها َفَقاَم انلَِِّبُّ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ  يَُصِّلِّ

َصِّلِّ َمَعُه َفُقْمُت عَ 
ُ
ِِسْ اللَّيِْل َفُقْمُت أ

ْ
َخَذ بَِرأ

َ
قَاَمِِنْ َعْن يَِميِنهِ ْن يََسارِهِ فَأ

َ
 .« فَأ

“আবম একদা আমার খা া ও নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর স্ত্রী 
মাইমূনাহ বিন্ত আ -হাবরস-এর বনকি রাবত্র যাপন কসরবছ। মস রাে 
নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লামোাঁর র্সরই বছস ন। নিী সাল্লাল্লাহু 
আ াইবহ ওয়াসাল্লামরাবত্র মি ায় সা াে আদায় করসে উিস  আবমও 
োাঁর সাসর্ সা াে আদাসয়র জনে উি াম। অেঃপর আবম োাঁর িাাঁসয়ই 
দাাঁড়া াম। বকন্তু বেবন আমাসক আমার মার্া ধসর োাঁর ডাসনই দাাঁড় 
কবরসয় বদস ন”।146 

মকাসনা ইমাম সাসহি যবদ োর অযু নষ্ট হওয়ার দরুন মকাসনা মাসূ্বকসক 
ের্া ময িেবক্ত ইমাম সাসহসির সাসর্ সা াসের শুরুর বকছু অাংি পায় বন 
োসক ইমাম িাবনসয় মদন েখন িাবক মুসল্লীসদর যা করিীয়:  

সা াসের চেুর্থ রাকাসে জননক ইমাম সাসহসির অযু নষ্ট হসয় যায় েখন 
বেবন এমন এক িেবক্তসক িাবক সা ােিুকু পড়াসনার দাবয়ত্ব বদস ন ময 
োাঁর সাসর্ েৃেীয় রাক্’আসে অাংি গ্রহি কসরসছ েখন িাবকরা যারা 
ইমাম সাসহসির সাসর্ শুরু মর্সকই সা াে পড়বছস ন বিেীয় ইমাসমর 
সাসর্ চেুর্থ রাকাে মিষ কসর িসস র্াকসিন যেক্ষি না বিেীয় ইমাম 
োাঁর সিিুকু সা াে মিষ কসর। অেঃপর যখন বেবন োাঁর িাবক 
সা ােিুকু মিষ কসর সা াম বফরাসিন েখন িাবক মুসল্লীরাও োাঁর সাসর্ 
সা াম বফরাসি। এর পূসিথ নয়।  
                                                           
146 সহীহ িুখারী, হাদীস নাং ১১৭, ৬৯৯; সহীহ মুসব ম, হাদীস নাং ৭৬৩।  
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আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

، َوإَِذا رَ » َ ْوا َحَّتَّ يَُكبِّ ُ ْوا َواَلتَُكبِّ ُ َ فََكبِّ َكَع إِنََّما ُجِعَل اِْلَماُم ِْلُْؤَتمَّ بِِه، فَإَِذا َكبَّ
 .«اَل تَْرَكُعْوا َحَّتَّ يَْرَكعَ فَاْرَكُعْوا وَ 

“ইমাম সাসহি হসিন অনুসরিীয়। োই বেবন োকিীর সমা্ করস  
মোমরা োকিীর ি সি। মোমরা কখসনা োকিীর ি সি না যেক্ষি না 
বেবন োকিীর িস ন। বেবন রুকুসে চস  মর্স ই মোমরা রুকু শুরু 
করসি। মোমরা রুকু করসি না যেক্ষি না বেবন রুকু কসরন”।147  

আনাস রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন, 

اِف » ُجوِْد َواَل بِالِْقيَاِم َواَل بِالُْقُعوِْد َواَل بِااِلنِْْصَ ُكْوِع َواَل بِالسُّ   .«اَل تَْسِبُقْوِِنْ بِالرُّ

“মোমরা আমার আসর্ রুকু, সাজদাহ, উিা-িসা ও সা াম আদায় কসরা 
না”।148 

মকাসনা মুসাবফর ময মকাসনা ইমাম সাসহসির সাসর্ চার রাকাে বিবিষ্ট 
সা াসের শুধু মিসষর দু’ রাকাে মপস  োর জনে যা করিীয়:  

েখন োর জনে করিীয় হসি পূসিথর ছুসি যাওয়া িাবক দু’ রাকাে পসড় 
সা াম বফরাসনা। েখন মস বনজসক মুসাবফর মসন কসর উক্ত ইমাসমর 
সাসর্ই সা াম বফরাসি না। কারি, যখন মস উক্ত ইমাসমর মপছসনই 
                                                           
147 সহীহ িুখারী, হাদীস নাং ৩৭৮, ৮০৫, ১১১৪; সহীহ মুসব ম, হাদীস নাং ৪১৪, ৪১৭; 
আিু দাউদ, হাদীস নাং ৬০৩। 
148 সহীহ মুসব ম, হাদীস নাং ৪২৬।  
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সা াে আদায় করসে শুরু করস া েখন োসক অিিেই োাঁর সাসর্ ছুসি 
যাওয়া িাবক সা ােিুকু আদায় করসে হসি।  

আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

ِكينَِة َوالَْوقَاِر، َواَل تُْْسُِعوا، » اَلِة، وََعلَيْـُكْم بِالسَّ إَِذا َسِمْعتُْم اْْلِقَاَمَة فَاْمُشوا إََِل الصَّ
ْدَرْكتُْم فََصلُّ 

َ
واَفَما أ تِمُّ

َ
 .«وا، َوَما فَاتَُكْم فَأ

“মোমরা যখন ইিামে শুনসি েখনই সা াসের বদসক রওয়ানা করসি। 
চ ার সময় প্রিাবন্ত ও ভদ্রো িজায় রাখসি। মদৌসড় যাসি না। অেঃপর 
যা পাসি োই ইমাসমর সাসর্ পসড় বনসি। আর িাবকিুকু পুসরা কসর 
বনসি”।149  

ময ময কারসি জামা‘আসে সা াে পড়া ছাড়া যায়:  

িরী‘আেসম্মে এমন বকছু কারি রসয়সছ যার মকাসনা একবি পাওয়া 
মর্স  েৎসাংবিষ্ট িেবক্তর জনে জামা‘আসে সা াে পড়া িাধেোমূ ক 
নয়। যা বনম্রূপঃ  

১. মকাসনা কবিন মরার্ অর্িা িত্রুর মারাত্ম্ক ভয় হস :  

আবু্দল্লাহ ইিন আব্বাস রাবদয়াল্লাহু আনহুমা মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন,  

اَلةِ فَلَْم َيْمنَْعُه ِمِن اتِّ ـَمْن َسِمَع ال» اَلُة الَِِّتْ ُمنَاِدَى بِالصَّ بَاِعِه ُعْذٌر لَْم ُتْقبَْل ِمنُْه الصَّ
ْو َمَرٌض 

َ
، ِقيَْل: َوَما الُْعْذُر يَا رَُسْوَل اهلِل؟ قَاَل: َخوٌْف أ   .«َصّلَّ

                                                           
149 সহীহ িুখারী, হাদীস নাং ৬৩৬; সহীহ মুসব ম, হাদীস নাং ৯০৮। 
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“ময িেবক্ত মুয়াবযেসনর আযান শুসনও মসবজসদ না বর্সয় র্সর সা াে 
পড়স া অর্চ োর বনকি মসবজসদ উপবিে না হওয়ার িরঈ মকাসনা 
ওযর মনই োহস  োর আদায়কৃে সা াে আল্লাহর দরিাসর কিু  হসি 
না। সাহািীর্ি ি স ন: মহ আল্লাহর রাসূ ! আপবন ওযর ি সে বক 
ধরসির ওযর িুঝাসে চাসিন? বেবন ি স নঃ ভয় অর্িা মরার্”।150 

উক্ত হাদীসবিসে কিু  ও ওযসরর িোখো চাওয়া ছাড়া োর িাকী 
অাংিিুকু শুদ্ধ। েসি উক্ত িোপার দু’মিা ওযর মো িসিই।  

২. অবে িৃবষ্ট বকাংিা কাদায় পা বপছস  যাওয়ার ভয় হস :  

আবু্দল্লাহ ইিন আব্বাস রাবদয়াল্লাহু আনহুমা মর্সক িবিথে, বেবন একদা 
বনজ মুআবযেনসক িস ন:  

اَلةِ قُْل : َصلُّو» ِ فاََل َتُقْل: َِحَّ لََعَ الصَّ ًدا رَُسوُل اَّللَّ نَّ حُمَمَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
ا ِِفْ إَِذا قُلَْت: أ

 ْ نَّ انلَّاَس اْستَنَْكُرْوا َذلَِك، َفَقاَل : قَْد َفَعَل َذا َمْن ُهَو َخْْيٌ ِمَنِّ
َ
 .«ُبيُوتُِكْم، قَاَل: فََكأ

“যখন েুবম আযাসনর িব্দ “আশ্হাদু আন্না মু’হাম্মাদার-রাসূ ুল্লাহ” (আবম 
সাক্ষে বদবি ময, বনশ্চয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর 
রাসূ ) ি সি েখন এর পরপরই “হাইয়া আ াস সা াহ” (সা াসের 
বদসক আসসা) িব্দবি ি সি না। িরাং ি সি: “সালূ্ল বফ িুয়ূবেকুম” 
(সোমরা বনজ বনজ র্সর সা াে পসড় নাও)। যখন বেবন িুঝসে 
পারস ন সাধারি ম াকজন োাঁর এ কর্া মমসন বনসে পারসছ না েখন 
বেবন ি স ন: এ কাজবি শুধু আবমই করবছ না িরাং ো একদা কসরসছন 
আমার মচসয়ও অবে মহান িেবক্তত্ব ের্া রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 

                                                           
150 আিু দাউদ, হাদীস নাং ৫৫১; িায়হাকী, হাদীস নাং ৫৪৩১। 
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ওয়াসাল্লাম।”151 

৩. মর্ার অন্ধকারািন্ন িাণ্ডা রাসে দমকা িায়ু প্রিাবহে হস :  

আবু্দল্লাহ ইিন উমার রাবদয়াল্লাহু আনহুমা একদা দমকা িায়ুময় িান্ডা 
রাবত্রসে আযান মদওয়ার পর ি স ন: “আ া স্বালূ্ল বফর-বরহা ” অর্থাৎ 
মহ মানুষজন! মোমরা বনজ বনজ র্সর র্সর সা াে পসড়া। অেঃপর 
ি স ন: আমাসদর বপ্রয় নিী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম 
িৃবষ্টময় িাণ্ডা রাবত্রসে মুআবযেনসক বনসম্াক্ত কর্াবি ি ার আসদি 
করসেন:  

اَل َصلُّوا ِِفْ الرَِّحالِ »
َ
  .«أ

“মহ মানুষজন! মোমরা বনজ বনজ র্সর র্সর সা াে পসড়া”।152 

অনে িিথনায় রসয়সছ,  

« ِ اَل َصلُّوا  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ ََكَن رَُسوُل اَّللَّ
َ
ُمُر ُمؤَذِّنًا يُؤَذُِّن، ُثمَّ َيُقوُل لََعَ إِثِْرهِ: أ

ْ
يَأ

ْو ال
َ
َفرِ  َمِطَْيةِ ـْ ِِفْ الرَِّحاِل ِِف اللَّيْلَِة ابْلَارَِدِة أ  .«ِِفْ السَّ

“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম সফসর র্াকািিায় িান্ডা 
বকাংিা িৃবষ্টময় রাবত্রসে মুআবযেনসক আযান মদওয়ার পর এ কর্া ি ার 
আসদি করসেন “আ া স্বালূ্ল বফর-বর’হা ” অর্থাৎ মহ মানুষজন! মোমরা 
বনজ বনজ র্সর র্সর সা াে পসড়া”।153  

                                                           
151 সহীহ িুখারী, হাদীস নাং ৬১৬, ৬৬৮, ৯০১; সহীহ মুসব ম, হাদীস নাং ৬৯৯। 
152 সহীহ িুখারী, হাদীস নাং ৬৬৬। 
153 সহীহ িুখারী, হাদীস নাং ৬৩২। 
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সহীহ মুসব সমর িিথনায় রসয়সছ, আবু্দল্লাহ ইিন উমার রাবদয়াল্লাহু 
আনহুমা একদা দমকা িায়ু ও িৃবষ্টময় িাণ্ডা রাবত্রসে আযান মদওয়ার পর 
ি স ন: “আ া স্বালূ্ল বফ-বরহাব কুম” “আ া স্বালূ্ল বফর-বরহা ” অর্থাৎ 
মহ মানুষজন! মোমরা বনজ বনজ র্সর র্সর সা াে পসড়া। মহ মানুষজন! 
মোমরা বনজ বনজ র্সর র্সর সা াে পসড়া। অেঃপর ি স ন: আমাসদর 
বপ্রয় নিী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম সফসর র্াকািিায় 
িৃবষ্টময় িাণ্ডা রাবত্রসে মুআবযেনসক বনসম্াক্ত কর্াবি ি ার আসদি 
করসেন:  

اَل َصلُّوا ِِفْ رَِحاِلُكمْ 
َ
 .«أ

“মহ মানুষজন! মোমরা বনজ বনজ র্সর সা াে পসড়া”।154 

জাবির রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, একদা আমরা 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাসমর সাসর্ সফসর মর্স  েখন 
মসখাসন িৃবষ্ট িবষথে হয়। অেঃপর রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ 
ওয়াসাল্লাম ি স ন:  

 .«ِْلَُصلِّ َمْن َشاَء ِمنُْكْم ِِف رَْحِلهِ »

“মোমাসদর মকউ ইসি করস  মস বনজ র্সর সা াে আদায় করসে 
পাসর”।155  

সসিথাত্তম বনয়ম হসি, পুসরা আযাসনর পর ি সি:  

ْو َصلُّْوا ِِفْ رَِحاِلُكمْ »
َ
  .«َصلُّْوا ِِفْ ُبيُْوتُِكْم أ

                                                           
154 সহীহ মুসব ম, হাদীস নাং ৬৯৭  
155 সহীহ মুসব ম, হাদীস নাং ৬৯৮ 
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“মোমরা বনজ বনজ র্সর র্সর সা াে পসড়া”।  

েসি এ িব্দগুস া “হাইয়া আ াস সা াহ” এর পবরিসেথ বকাংিা োর 
পরপরই ি া মযসে পাসর। যা উপসরাক্ত হাদীসগুস া মর্সক িুঝা যায়।  

৪. খািার উপবিে ও ো খাওয়ার প্রবে প্রচুর আগ্রহ অনুভূে হস :  

আবু্দল্লাহ ইিন উমার রাবদয়াল্লাহু আনহুমা মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, নিী 
সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন, 

َعاِم، َفاَل يَ » َحُدُكْم لََعَ الطَّ
َ
ِقيَمْت إَِذا ََكَن أ

ُ
ْعَجْل َحَّتَّ َيْقِِضَ َحاَجتَُه ِمنُْه، َوإِْن أ

اَلةُ   .«الصَّ

“মোমাসদর মকউ খানা মখসে র্াকস  মস মযন ো মছসড় দ্রুে উসি না যায় 
যেক্ষি না মস ো মর্সক বনজ প্রসয়াজন পুসরা কসর। যবদও ইবেমসধে 
সা াসের ইিামে হসয় যায়”।’আসয়িা রাবদয়াল্লাহু আনহা মর্সক িবিথে, 
বেবন িস ন, নিী সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন, 

اَلُة، فَابَْدُءوا بِالَْعَشاءِ » ِقيَمْت الصَّ
ُ
 .«إَِذا وُِتَع الَْعَشاُء َوأ

“যখন রাসের খািার উপবিে হসয় যায় অর্চ এ বদসক সা াসের 
ইিামে মদওয়া হসয়সছ েখন রাসের খািারই সিথপ্রর্ম মখসয় নাও”।156 

৫. ম -মূত্র েোসর্র প্রচুর মির্ অনুভূে হস :  

আসয়িা রাবদয়াল্লাহু আনহা মর্সক িবিথে, বেবন িস ন, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইবহ ওয়াসাল্লাম িস ন, 

                                                           
156 িুখারী, হাদীস নাং ৬৭১ মুসব ম, হাদীস নাং ৫৫৮  
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ْخبَثَانِ »
َ
َعاِم، َواَل وَُهَو يَُدافُِعُه اأْل ةِ الطَّ  .«اَل َصاَلَة ِِبََْضَ

“খািার উপবিে ও ো খাওয়ার প্রবে প্রচুর আগ্রহ অনুভূে হস  েখন 
আর মস মি ার সা াে জামা‘আসে পড়সে হসি না। মেমবনভাসি ম -
মূত্র েোসর্র প্রচুর মির্ অনুভূে হস ও মস মি ার সা াে আর 
জামা‘আসে পড়সে হসি না”।157 

৬. মকাসনা বনকিেম িেবক্তর মৃেুে ও োর মিষ সাক্ষাৎ না পাওয়ার 
আিঙ্কা হস :  

আবু্দল্লাহ ইিন উমার রাবদয়াল্লাহু আনহুমা মর্সক িবিথে, বেবন একদা 
জানসে পারস ন ময, সা’ঈদ্ ইিন যাসয়দ ইিন আমর ইিন নাউফা  
মুমূষুথ অিিায় রসয়সছন। েখন বছস া জুমু‘আর বদন। েিুও বেবন সূযথ 
আকাসি অসনক দূর উসি যাওয়ার পরও োাঁর সাক্ষাসের জনে রওয়ানা 
মহান। েখন বছস া জুমু‘আর সা াসের বনকিিেথী সময়। অেএি বেবন 
আর মস বদনকার জুমু‘আর সা াে আদায় করসে পাসরন বন।158 

আিুদ্দারদা রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন,  

  .«َمْرِء إِْقبَاُلُ لََعَ َحاَجِتِه َحَّتَّ ُيْقِبَل لََعَ َصاَلتِِه، َوقَلْبُُه فَاِرغٌ ـْ ِمْن فِْقِه ال»

“মকাসনা িেবক্তর িরী‘আসের সবেেকার িুঝ হসি এই ময, মস সিথপ্রর্ম 
বনজ প্রসয়াজনিুকু মসসর বনসি। অেঃপর মস সক  প্রসয়াজনীয় কাজ 

                                                           
157 সহীহ মুসব ম, হাদীস নাং ৫৬০  
158 িুখারী, হাদীস নাং ৩৯৯০  
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মর্সক সমূ্পিথরূসপ অিসর হসয় শুধুমাত্র সা াসেই মসনাসযার্ বদসি”।159  

উক্ত আস াচনা মর্সক জানা মর্স া ময, সিথসমাি আিবি কারসি 
জামা‘আসের সা াে ছাড়া যায়। যা সাংসক্ষসপ বনম্রূপ:  

মকাসনা এমন মরার্ যা মানুষসক দ্রুে দুিথ  ও অবে িেস্ত কসর মদয়, 
জীিন, সম্পদ ও ইিসের ভয়, অবে িৃবষ্ট, পাাঁক-কাদা, মর্ার 
অন্ধকারািন্ন িান্ডা রাসের দমকা িায়ু, খািার উপবিে ও ো খাওয়ার 
প্রবে প্রচুর আগ্রহ, ম -মূত্র েোসর্র প্রচুর মির্ ও মকাসনা বনকিেম 
িেবক্তর মৃেুে ও োর মিষ সাক্ষাৎ না পাওয়ার আিঙ্কা।  

৭. সা াসের বনকিিেথী সমসয় বপাঁয়াজ িা রসুন জােীয় দুর্থন্ধযুক্ত মকাসনা 
বকছু মখস :  

জাবির রাবদয়াল্লাহু আনহু মর্সক িবিথে, বেবন িস ন,  

« ِ اِث َفَغلَبَتْنَا الْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ َنََه رَُسوُل اَّللَّ ْكِل ابْلََصِل َوالُْكرَّ
َ
َحاَجُة ـَعْن أ

َكلْنَا ِمنْ 
َ
َجَرِة الْ فَأ َكَل ِمْن َهِذهِ الشَّ

َ
ُمنْتِنَِة فاََل َيْقَرَبنَّ َمْسِجَدنَا، فَإِنَّ ـَها َفَقاَل: َمْن أ

نُْس ـالْ  ذَّى ِمنُْه ااْلِ
َ
ا َيتَأ ذَّى ِممَّ

َ
  .«َماَلئَِكَة تَأ

“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাম বপাঁয়াজ ও কুরথাস (দুর্থন্ধযুক্ত 
এক জােীয় উবিদ) মখসে বনসষধ কসরসছন। জাবির রাবদয়াল্লাহু আনহু 
িস ন: একদা আমরা প্রসয়াজসনর োবর্সদ ো মখস  রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইবহ ওয়াসাল্লাম আমাসদরসক উসদ্দিে কসর ি স ন: মকউ এ জােীয় 
দুর্থন্ধযুক্ত উবিদ মখস  মস মযন আমাসদর মসবজসদর বনকিিেথীও না 

                                                           
159 সহীহ িুখারী: আযান অধোয়, পবরিদ: যখন খািার উপবিে হয় এিাং সা াসের 
ইিামে মদওয়া হয়। 
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হয়। কারি, বফবরিোর্ি মস বজবনসসই কষ্ট পান ময বজবনসস কষ্ট পায় 
মানুষ”।160  

েসি প্রসয়াজসন এগুস াসক ভাস াভাসি বসদ্ধ কসর বকাংিা পাবকসয় খাওয়া 
মযসে পাসর।  

উমার রাবদয়াল্লাহু আনহু একদা জুমু‘আর খুৎিায় এক পযথাসয় িস ন:  

َراُهَما إِ »
َ
ُكلُوَن َشَجَرَتْْيِ اَل أ

ْ
َها انلَّاُس تَأ يُّ

َ
الَّ َخِبيثَتَْْيِ َهَذا ابْلََصَل َواثلُّوَم ُثمَّ إِنَُّكْم أ

 ِ يُْت رَُسوَل اَّللَّ
َ
َمْسِجِد ـْ إَِذا وََجَد ِرَيَُهَما ِمْن الرَُّجِل ِِف ال وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ  لََقْد َرأ

َكلَُهَما فَلْيُِمتُْهَما َطبًْخا
َ
ْخِرَج إََِل ابْلَِقيِع َفَمْن أ

ُ
َمَر بِِه فَأ

َ
 .«أ

“মহ মানি সক ! মোমরা এমন দু’বি উবিদ খাসিা যা আবম বনকৃষ্ট 
িস ই মসন কবর। ো হস া: বপয়াজ ও রসুন। আবম রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আ াইবহ ওয়াসাল্লাম মক এমন কাজও করসে মদসখবছ ময, বেবন 
মসবজসদ কাসরা মর্সক এগুস ার দুর্থন্ধ মপস  োসক িাকী’ কিরিাসনর 
বদসক মির কসর মদওয়ার বনসদথি বদসেন। সুেরাাং মকউ এগুস া মখস  
মস মযন ো ভাস াভাসি পাবকসয় খায়”।161  

আল্লাহ ো‘আ া আমাসদর সক সক সিথদা জামা‘আসে সা াে আদাসয়র 
োওফীক বদন। আমীন সুম্মা আমীন ইয়া রাব্বা -আ ামীন।  

ٍد وَّلََعَ آِلِ وََصْحِبِه اََْجَِعْْيَ وََصّلَّ   اهلُل لََعَ نَِبيِّنَا حُمَمَّ

সমা্ 

                                                           
160 সহীহ মুসব ম, হাদীস নাং ৫৬৪। 
161 সহীহ মুসব ম, হাদীস নাং ৫৬৭; ইিন মাজাহ, হাদীস নাং ৩৪২৬। 
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জামা‘আসে সা াে আদায়: গ্রন্থবিসে কুরআন ও সুন্নাহর 

আস াসক জামা‘আসের সাসর্ সা াে আদাসয়র োৎপযথ, 

ফযী ে, আহকাম, উপকাবরো ও আদািসমূহ দ ী -

প্রমািসহ িবিথে হসয়সছ। 
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