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কবস্ কমল্লাকির রিমাকনর রকিম 
মানুষের জনয তিন ধরষনর জীবন রষেষে। এগুষ া হষ া দুতনো, কবর ও 

আতিরাষির জীবন। দুতনোষি রূহ ও শরীর একষে থাষক। এই রূহ মানুেষক 
জীবন্ত রাষি। রূহ বা আত্মা যিন শরীর থথষক আ াদা হষে যাে িিনই মানুষের 

মৃিয য হে। শরীর কবষর পষঁে যাে, মাটির সাষথ তমষশ যাে অথবা আগুষন পুড়ে োই 

হে তকিংবা তহিংস্র থকান পশুর আহাষর পতরণি হে তকন্তু রূহ অক্ষি থাষক। এভাষব 
কবষরর জীবন শুরু হে। কবষরর জীবন গতিহীন হষ ও অনুভূতি পূণ ণমাোে 
তবদযমান থাষক। তকোমি তদবষস রূষহর সাষথ শরীষরর তম ন হষব অিঃপর 
জান্নাষি অথবা জাহান্নাষম অনন্তকা  বসবাস করষি থাকষব। 

 
দুতনো ও আতিরাষি থসৌভাগয অজণষনর জনয বযক্তিষক মুস মান হষি হষব।  

দুতনোর থসৌভাগয হষ া তেন্তামুি স্বক্তির জীবন আর পরকাষ র থসৌভাগয হষ া 

জান্নাি। মহান আল্লাহ   িার বান্দাষদর অষনক করুণা কষরন িাই যুষগ যুষগ নবী-
রাসূ  থেরন কষর বান্দাষদরষক থসৌভাষগযর পথ েদশ ণন কষরষেন। থকননা 
মানুষের পষক্ষ শুধুমাে তনষজর তবষবষকর দ্বারা সা’আদাষির [ষসৌভাষগযর] পথ 

িুষজ পাওো সম্ভব নে। থকান পেগম্বরই ধষম ণর নাষম তনজ থথষক তকেয  বষ ন না, 
মহান আল্লাহ   িাো া যা তশতিষে থদন িাই েোর কষরন। পেগম্বরষদর েদতশ ণি 
এই থসৌভাষগযর পথসমূহষকই দ্বীন বষ । হযরি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহয  আ াইতহ ওো 

সাল্লাম  এর েদতশ ণি দ্বীষনর নাম ইসলাম। হযরি আদম আ াইতহস সা াম  
থথষক শুরু কষর যুষগ যুষগ হাজার হাজার পেগম্বর এষসষেন। এই ধারাবাতহকিার 
সব ণষশে পেগম্বর হযরি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহয  আ াইতহ ওো সাল্লাম। অনযানয 
পেগম্বরষদর েদতশ ণি সব দ্বীনই কাষ র আবিণষন তবকৃি ও পতরবতিণি হষেষে। 
অিএব বিণমাষন থদাজাহাষনর থসৌভাগয অজণষনর জনয ইস াম বযিীি অনয 

থকান পথ অবতশষ্ট নাই। ইস াতমেযাি হষ া ক্বা ষবর মাধযষম তবশ্বাষসর (ঈমান) 
ও শরীষরর মাধযষম পা ষনর (আিিাম-ই ইসলাম) তবদযা, যা আিজল 

সুন্নািআজলমজের  রতেি তকিাবসমূহ থথষক থশিা সম্ভব। জাতহ  ও পথভ্রষ্টষদর 
রতেি তবকৃি তকিাব থথষক থশিা অসম্ভব। তহজরী দশম শিষকর পূব ণ পয ণন্ত 
মুসত ম রাজযগুষ াষি তবপু  সিংিযক আিজল সুন্নাি মতােশী আজলমথদর বাস 

তে । এিন থস রকম আষ ম  নাই ব ষ ই েষ । এই সমি আষ ম থদর রতেি 

আরবী ও ফারসী তকিাবসমূহ এবিং এগুষ ার অনুবাদসমূহ পৃতথবীর তবতভন্ন োষন্তর 

তবতভন্ন গ্রন্থাগাষর েেযর সিংিযাে তবদযমান। “হাতককাি তকিাষবতভ” এর েষিযকটি 

তকিাব এই উৎস থথষক থনো হষেষে। অিএব সা’আদাি (থসৌভাগয) অজণষনর 
জনয “িাকিিাত কিতাব প্রিাশনী” এর তকিাবসমূহ পাঠ করুন।  
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সতকতা: িমশনািররা ি  ধম চার করেছ, ইহিদরা তাল্মুদ ছড়ােনার কাজ 
করেছ, হািককাত িকতাব কাশনী মানুেষর কােছ ইসলাম পৗছােনার কাজ 
করেছ, আর কুচ ী মহল ধেমর িত করার জন  কাজ কের যাে । একজন  
বু মান, ানী এবং সেচতন মানুষ বুঝেবন কান ট স ঠক এবং তা হণ কের 
মানবতার কােছ পৗ েছ দেবন। এভােব মানবতার সবার চেয় ভােলা আর কান 
উপায় থাকেত পাের না। ইহিদ এবং ি ান আেলমরাই বেল থােকন তওরাহ এবং 
বাইেবল িকতাব মানুেষর লখা। কুরআেন কািরম অত  িব  কননা তা 
আ াহ তা ̓য়ালা দ । সকল ি ান যাজক এবং ইহিদেদর িনয়িমতভােব এবং 
মনেযাগ সহকাের হািককাত িকতােবিভর িকতাব সমূহ পড়া উিচত। এ েলা 
বাঝার চ া করা উিচত তােদর।      
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এই হেলা, িমফতাহল কান জল কািদম1, 
িবসিম ািহর্  রহমািনর রহীম 

াককথা 
‘আউজিুব াহ ্’ ও ‘িবসিম াহ ্’ বেল এই নামােজর বই ট িলখেত  

করলাম। আ াহ ্ তায়ালার কিরয়া আদায় করিছ। তারঁ িনবািচত ও ি য় 
বা ােদর িবেশষ কের তােদর মােঝ সবে  ও সেবা  মযাদার অিধকারী হযরত 
মুহা দ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ােমর উপর সালাত ( দায়া  )   ও সালাম বিষত 
হাক। স ািনত পয়গ েরর পিব  আহেল বাইেতর জন  এবং সৎ ও ন ায়পরায়ণ 

(সািদক ও আিদল) েত ক আসহােব িকরাম রািদয়া াহ তায়ালা আলাইিহম 
আজমাইেনর জন  সেবা ম দায়া করিছ।  

দুিনয়ােত উ ম ও উপকারী জিনেসর সােথ খারাপ ও িতকর জিনসসমূহ 
িমেল িমেশ একাকার হেয় আেছ। সৗভাগ , ি  ও শাি  অজেনর জন  
সবদাই উ ম ও ফায়দাবান কাজ করা উিচত। মহান আ াহ ্ তায়ালা পরম দয়ালু 
হওয়ার কারেণ, ম  জিনস থেক উ ম জিনসেক পৃথককারী এক শ  সৃ  
কেরেছন। এই শ েক আকল (িবেবক) বলা হয়। সু  ও পির ার আকল এই কাজ 
খুবই দ তার সােথ করেত স ম। পাপ করেল, নাফস্  তথা খােয়েশর অনুগত 
হেল এই আকল ও ালব অসু  হেয় যায়। তখন আর ভাল-মে র পাথক  করেত 
পাের না। আ াহ ্ তায়ালা পরম দয়ালু , য কারেণ িতিন পয়গ রেদর মাধ েম 
উ ম আমেলর িশ া িদেয়েছন এবং তা পালেনর আেদশ িদেয়েছন। একইসােথ 

িতকর িবষয়সমূহ স েক অবিহত কের তা বজেনর আেদশ িদেয়েছন। 
আ াহ ্ তায়ালার এই আেদশ ও িনেষধেকই ীন বলা হয়। শষ পয়গ র হযরত 
মুহা দ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম আমােদরেক য ীন িশিখেয়েছন তাই 
ইসলাম। বতমােন ভূপেৃ  স ঠক ও অপিরবিতত এক টমা  ীন রেয়েছ। সটাই 
ইসলাম। িচর শাি  অজেনর জন  ইসলািময় াতেক মেন চলা তথা মুসলমান 
হওয়া আবশ ক। আর মুসলমান হওয়ার জন , থেম ালেবর ারা ঈমান 
আনেত হেব, তারপর ইসলািময় ােতর আেদশ ও িনেষধসমূহ িশেখ তা মান  করেত 
হেব।  

ঈমান হেণর জন , ‘কািলমা-ই শাহাদাত’ বলা ও এর অথ জানা আবশ ক। 
এই কািলমার কৃত অথ জানার জন  আহেল সু াহআেলমেদর রিচত 
িকতাবসমূেহ যভােব লখা হেয়েছ সভােব িব াস করেত হেব। যারা আহেল 
সু াহআেলমেদর লখা হািককী ীন িকতাব সমুহ থেক ান অজন করেব, 
তােদর ক একশত শহীেদর সওয়াব দয়া হেব।  চার মাজহােবর যেকােনা এক ট 
অনুসরণকারী আেলমেদরেক আহেল সু াহ মতাদশ  আেলম বলা হয়।  

বতমােন পুেরা দুিনয়ার মুসলমানগণ িতন ভােগ ভাগ হেয়েছন। এর মােঝ 
থম ট হেলা, স ািনত সাহাবীেদর পদা  অনুসরণকারী কৃত মুসলমান। 

1 আেযলী তথা অনািদ অন  ভা ােরর চািব।  
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এেদরেক আহেল সু াহ বা সু ী িকংবা ‘িফরকা-ই না জয়া’ (জাহা াম থেক 
মু  পাওয়া দল) বলা হয়। ি তীয় ভাগ হেলা, আসহােব িকরােমর শত্ । 
তােদরেক িশয়া বা িফরকা-ই দা া (পথ  দল) বলা হয়। আর তৃতীয় ভাগ হেলা 
সু ী ও িশয়ােদর দুশমন। এেদরেক ওয়াহাবী বা নজদী বলা হয়। কননা এরা 

থম আরেবর নজদ্  শহের কািশত হেয়িছল। এেদরেক ‘িফরকা-ই 
মালউনা’ও (অিভশ ) বলা হয়। কননা এরা মুসলমানেদরেক মুশিরক আখ া 
িদেয় থােক। আর মুসলমানেদর যারা কািফর বেল, রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ 
ওয়া সা াম তােদরেক অিভশাপ িদেয়েছন। মুসলমানেদরেক এভােব িতন ভােগ 
খৃ ান ও ইহদীরা ভাগ কেরেছ।  

য ভােগরই হাক না কন, য নাফেসর আনুগত  করল ও ালবেক নাংরা 
করল স জাহা ােম যােব। মুিমেনর উিচৎ নাফসেক পির  করার জন  সবদা 
বিশ বিশ ‘লা ইলাহা ই া াহ’ বলা। আর ালেবর পির র জন  

‘আ াগিফ াহ’ বলা। যারা ইসলািময় ােতর অনুসরণ করল তােদর দায়া 
ইনশা াহ কবুল হেব। যারা নামাজ আদায় কের না, বপদা নারীেদর িদেক নজর 
দয়, হারাম ভ ণ কের তারা ইসলািময় ােতর অনুসারী নয়। এেদর দায়া কবুল 

হয় না। 
ঈমােনর পের সবািধক পূণ আেদশ ও আমল হেলা নামাজ। েত ক 

মুসলমােনর উপর িতিদন পাচঁ ওয়া  নামাজ আদায় করা ফরেজ আইন। 
আদায় না করেল কবীরা নাহ হেব। হা লী মাজহাব অনুযায়ী তা কুফেরর 
শািমল। নামাজ সহীহ তথা ভােব আদােয়র জন  থেম নামাজ স েক 
স ঠকভােব জানা দরকার। এই বইেত, নামাজ স েক স ঠক ও সংি  ব াখ া 
দয়ার চ া কেরিছ। একািধক ইসলামী আেলমেদর িকতাব থেক সাহায  িনেয় 

বই ট ত কেরিছ। যা েত ক মুসলমােনর অবশ ই শখা উিচত।  
স ঠকভােব নামাজ আদােয়র জন , নামােজ য সূরা বা দায়া িতলাওয়াত 

করেত হয় তাও মুখ  করা আবশ ক। এজন  একজন ভােলা ারী বা িযিন 
এ েলা  ভােলা জােনন তার থেক িশ া নয়া উিচত। স ঠকভােব কুরআন 
িতলাওয়াত শখাও েত ক মুসলমােনর উপর কতব । 

েত ক মুসলমােনর কুরআন করীেমর  িতলাওয়াত শখা উিচত। বাবা-

মার উিচত স ানেদর কুরআন শখার ব ব া কের দয়া।  
কুরআন করীম বাংলা ভাষার বনমালা িদেয় িলখা স ব নয়। এর জন  মূল 

আরবী থেক িতলাওয়াত করা উিচত। চ া করেলই যা সহেজ শখা স ব। 
রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম বেলেছন, “যারা স ানেদরেক 
িনেজরা কুরআন করীম িশ া িদল অথবা মুয়াি েমর িনকট পাঠাল 
অতঃপর যতখািন কুরআন িশখাল, তার েত ক হরেফর জন  তােদরেক 
দশ বার কা’বা-ই মুয়া ামা িযয়ারেতর সওয়াব দান করা হেব এবং 
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িকয়ামেতর িদেন তােদর মাথায় মুকুট পরােনা হেব। যা দেখ সবাই ঈষা 
করেব”�  

আ াহ ্ তায়ালা আমােদর সবাইেক  ঈমান হেণর ও স ঠকভােব 
নামাজ আদােয়র প িত শখার ও মানার এবং নক আমল করার তৗিফক দান 
ক ক। আমীন । 

২০০১ খৃ া ১৩৮০ িহজরী শামসী         ১৪২২ িহজরী কামারী 
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নামাজ এক বৃহৎ আেদশ 
 

হযরত আদম আলাইিহস্  সালাম থেক  কের যত েলা আসমানী ীন 
এেসেছ, িত ট ীেনর জন ই এক ওয়াে র নামােজর িবধান িছল। হযরত 
মুহা দ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ােমর অনুসারীেদর জন  সব েলা ওয়া ই 
একে  ফরজ করা হেয়েছ। নামাজ আদায় করা ঈমােনর শত নয় তেব নামাজ 
য ফরজ এটা িব াস করা ঈমােনর শত।  

নামাজ হেলা ীেনর । িনয়িমত, স ঠক ও পিরপূণ েপ নামাজ 
আদায়কারী ব  িনেজর ীনেক িত া করল, ইসলামেক িনজ িভি র উপর 

াপন করল� য নামাজ আদায় করলনা স িনেজর ীনেক ও ইসলামেক ংস 
করল।  রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম বেলেছন, “নামাজ হেলা 

ীেনর ম ”� ম  ব তীত  যমন মানুষ হয় না, নামাজ ব তীত তমনই ীন 
হয় না। 

ইসলাম ধেম নামাজ, ঈমােনর পের সব থম ফরজ করা হেয়েছ� আ াহ 
তা’আলা, বা ােদর ধুমা  িনেজর ইবাদত করার জন  নামাজেক ফরজ 
কেরেছন। কুরআন শরীেফর শতািধক আয়ােত বলা হেয়েছ, “ তামরা নামাজ 
কােয়ম কর”� হাদীস শরীেফ বলা হেয়েছ, “আ াহ তা’আলা িতিদন পাচঁ 
ওয়া  নামাজেক ফরজ কেরেছন।  সহকাের যথাযথভােব য 

িতিদন পাচঁ ওয়া  নামায আদায় করেব আ াহ তা’আলা তােক 
জা ােত েবেশর ব াপাের িত া কেরেছন”� 

নামাজ, আমােদর ধেম অবশ  পালনীয় যাবতীয় ইবাদতসমূেহর মেধ  
সবািধক মূল বান। এক ট হাদীেস বলা হেয়েছ, “ বনামাজী ব র ইসলাম 
থেক কান াি  নাই”� অন  এক হাদীেস বলা হেয়েছ, “মুিমন ও কািফেরর 

মােঝ পাথক কারী হেলা নামাজ”� অথাৎ মুিমন নামাজ পেড় িক  কািফর 
পেড় না। আর মুনািফকরা মােঝমােঝ পেড়, মােঝমােঝ পেড় না। মুনািফকরা 
জাহা ােমর ক ঠন শা র মুেখামুিখ হেব। রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া 
সা াম বেলেছন, “ বনামাজী ব , িকয়ামেতর িদেন আ াহ তা’আলােক 
রাগাি ত অব ায় পােব”� 

নামাজ  পড়ার মােন হেলা, আ াহ তা’আলার বড়ে র কথা িচ া কের তার 
সামেন িনেজর ু তােক অনুধাবন করা। য তা অনুধাবন করেত পাের স সবদা 
পুেণ র কাজ কের, কান অিন  সাধন তার পে  স ব নয়। েত কিদন পাচঁ বার 
য ব  িনজ ভর দরবাের উপি ত হওয়ার িনয় াত কের তার ালব ইখলােসর 
ারা পূণ হয়। নামােজর মেধ  পালেনর জন  আেদশকৃত েত ক ট কাজই দহ 

ও মেনর জন  উপকারী।  
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মস জেদ জামােতর সােথ নামাজ আদায় করার মাধ েম মুসলমানেদর 
ালবসমূহ এেক অপেরর সােথ সুদৃঢ় ব েন আব  হয়। পর েরর মােঝ 

ভােলাবাসা ও সৗহাদ  বৃ  পায়। েত ক মুসলমান য ভাই ভাই তা উপলি  
করেত পাের। বড়রা ছাটেদর হ কের। ছাটরা বড়েদর স ান কের। ধনীরা 
দির েদর আর মতাবানরা দুবলেদর সাহায  করেত এিগেয় আেস। সু  ব রা 
যখন মস জেদ িনয়িমত জামােত অংশ হণকারী কান ব েক অনুপি ত 
দেখ তখন তার খাজঁখবর নয়। হয়ত তার রাগ হেয় থাকেব এটা ভেব তার 

বািড়েত যায়। ‘ ীনী ভাইেয়র সাহায ােথ য এিগেয় আসল মহান আ াহ্  
তা’আলা তার সাহায কারী হেবন’ এই হািদস শরীেফর দয়া সুসংবাদ 
অজেনর জন  পর র িতেযািগতায় িল  হয়।  

নামাজ মানুষেক সকল ধরেনর ম , কুৎিসত ও িনিষ  কাযাবলী থেক 
িবরত রােখ। কৃত নাহসমূেহর কাফফারা হয়। হািদস শরীেফ আেছ য, ‘পাচঁ 
ওয়া  নামাজ হেলা তামােদর মধ  থেক কােরা বািড়র সামেন িদেয় 

বাহমান এক ট নদীর মত। কউ যিদ ঐ নদীেত িতিদন পাচঁবার গাসল 
কের তেব তার শরীের যমন কান ময়লা থাকেত পাের না, ঠক তমিন 
পাচঁ ওয়া  নামাজ আদায়কারী ব রও সগীরা নাহসমূহ মাফ কের 
দয়া হয়’।  

মহান আ াহ ্ ও তার রাসূল সা া াহ আলাইিহ ওয়াসা াম এর িত 
ঈমােনর পের, সেবা ম আমল ও সবে  ইবাদত হেলা নামাজ। একারেণ 
নামাজ আদােয়র সমেয় এর েত ক ট ফরজ, ওয়া জব, সু ত ও মু াহাবেক 
যথাযথভােব পালন করা উিচত। রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়াসা াম এক ট 
হািদস শরীেফ বেলেছন য, ‘ হ আমার উ ত, যথাযথভােব আদায়কৃত 
নামাজ মহান আ াহ্  তায়ালার পছ নীয় সম  আমলসমূেহর মােঝ 
সেবা ম। নামাজ হেলা পয়গ রেদর সু ত, ফেরশতােদর পছ নীয় 
আমল,  আসমান ও জিমেনর নূর, দেহর শ , ির জেক বরকেতর কারণ, 

দায়া কবুেলর মাধ ম, মালাকুল মাউত [মতৃ র ািয়ে  িনেয়া জত ফেরশতা] 

ক সুপািরশকারী, কবেরর আেলা, মুন্ কার ও নািকেরর (কবের কারী 
ফেরশতােদর) জবাব, িকয়ামেতর িদবেস মাথার উপেরর ছায়া, জাহা ােমর 

আ ন থেক বঁেচ থাকার ঢাল,  িবদু েতর গিতেত পুলিসরাত অিত েমর 
মাধ ম, জা ােতর চািব ও জা াতবাসীর মাথার মুকুট। মহান আ াহ্  
তায়ালা মুিমনেদরেক নামােজর চেয় অিধক পূন আর িকছই দান 
কেরনিন। নামােজর চেয়ও উ ম কান ইবাদত থাকেল সব থম তা 
মুিমনেদরেকই দান করেতন। ফেরশতােদর মাঝ থেক একদল সবদা 
দািঁড়েয় ইবাদত করেছ, একদল কু করেছ, একদল সজদা করেছ 
আেরক দল তাশাহহদ পাঠ করেছ। মহান আ াহ্  এই সম  ইবাদতেক 
এক রাকাত নামােজর মােঝ এক ত কের মুিমনেদর উপহার িদেয়েছন। 
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এজন ই নামাজ ঈমােনর ম ক, ীেনর , ইসলােমর কথা ও মুিমেনর 
িমরাজ, গগেনর নূর ও জাহা াম থেক র াকারী।’  

একিদন হযরত আলী রািদয়া াহ আনহ ওয়া কাররামা াহ ওয়াজহাহ 
আছেরর নামাজ আদায় করেত পােরনিন। এই দুঃেখ িনেজেক এক ট পাহাড় 
থেক িনে প করেলন। জাের জাের কাদঁেত লাগেলন। ি য়নবী হযরত 

মুহা দ মা ফা সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম এই অব ার কথা েন 
সাহাবীেদর সে  িনেয় হযরত আলী রািদয়া াহ আনহর কােছ গেলন। তার 
অব া দেখ রাসূলু াহ  সা া াহ আলাইিহ ওয়াসা ামও কাদঁেত  করেলন 
এবং তার জন  দায়া করেলন। সূয পুনরায় িফের এল। রাসূলু াহ সা া াহ 
আলাইিহ ওয়া সা াম তখন হযরত আলী রািদয়া াহ আনহেক বলেলন, ‘ হ 
আলী! মাথা তাল, দখ এখন সূয দখা যাে ’। হযরত আলী রািদয়া াহ 
আনহ খুব খুিশ হেলন এবং নামাজ আদায় করেলন। 

হযরত আবু বকর িস ীক রািদয়া াহ আনহ এক রা েত চর ইবাদত 
করেত করেত িবিতর নামাজ আদায় না কেরই ঘুিমেয় গেলন। পের ফজেরর 
নামােজর সময় রাসূলু াহ  সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ামেক অনুসরণ কের 
মস জেদর দরজার িনকেট এেস তার সামেন কাদঁেত লাগেলন আর বলেলন ‘ হ 
আ াহর রাসূল আমায় সাহায  ক ন, বেতেরর নামাজ আদায় করেত পািরিন’। 
এই কথা েন রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ামও কাদঁেত আর  
করেলন। এমতাব ায় হযরত জ াঈল আলাইিহস সালাম এেস রাসূলু াহ 
সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ামেক বলেলন, ‘ হ আ াহর রাসূল! িস ীকেক 
বলুন, মহান আ াহ্  তা’আলা তােক মা কের িদেয়েছন’� 

অন তম িবখ াত ওলী হযরত বায় জদ বা ামী কু সা িসর্ হ 
একরা েত গভীরভােব ঘুিমেয় থাকার কারেণ ফজেরর সমেয় জাগেত পােরনিন। 
িতিন ফজেরর নামাজ আদায় করেত না পারার কারেণ এতটাই কাদঁেলন য ঐশী 
বাণী নেত পারেলন, ‘ হ বায় জদ, তামার নাহ মা করলাম। আর এই 
অনুেশাচনার কা ার বরকেত তামােক আেরা স র হাজার নামােজর সওয়াব 

দান করলাম’। কেয়ক মাস পের একরা েত িতিন আবারও গভীর ঘুেম ম  
িছেলন। এমন সময় শয়তান তার পা ধের ঘুম ভাি েয় িদল এবং বলল, ‘জােগা, 

নামােজর সময় চেল যাে ’। হযরত বায় জদ বা ামী রহমাত ািহ আলাইিহ 
শয়তানেক বলেলন, ‘এই অিভশ ! তিম এমন কাজ িকভােব করেল? তিমত সবদাই 
চাও য েত েক নামাজ ত াগ ক ক, নামােজর ওয়া  তু শষ হাক। তেব 
আমােক কন জািগেয় িদেল?’। শয়তান বলল, ‘ সিদন তিম ফজেরর নামাজ 
আদায় করেত না পারার কারেণ কঁেদ কঁেদ স র হাজার নামােজর সওয়াব 
অজন কেরিছেল। আজ সই কথা ভেব তামােক জািগেয় িদলাম যন এক 
ওয়া  নামােজর সওয়াব পাও। স র হাজার নামােজর সওয়াব থেক ব ত 
হও’।  
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িবখ াত ওলী হযরত জনুাইদ বাগদাদী (র:) বেলেছন য, ‘দুিনয়ার এক ঘ া 
পরকালীন হাজার বছেরর চেয়ও উ ম। কননা এখানকার এক ঘ ােত িব  
ও মাকবুল কান আমল করা স ব িক  পরকােলর হাজার বছের কান আমল 
করা স ব হেব না’। রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম বেলেছন য, ‘ কউ 
যিদ ই াকৃতভােব কান ওয়াে র নামাজেক পেরর ওয়াে র নামােজর 
সােথ িমিলেয় ফেল তেব স আিশ হকবা জাহা ােমর আ েন লেত 
থাকেব’। পরকালীন আিশ বছরেক এক হকবা বলা হয়। আর আিখরােতর 
একিদন এই দুিনয়ার হাজার বছেরর সমান। 

অতএব, হ আমার ীনী ভাইেয়রা! আপনােদর জীবেনর মূল বান সময়েক 
ফায়দাহীন কােজ ব য় করেবন না। সমেয়র মূল  বুঝেত চ া ক ন। সেবা ম 
কােজ সময়েক ব য় ক ন। আমােদর ি য়নবী সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম 
বেলেছন, ‘সবেচেয় বড় মুিসবত হেলা, সময়েক ফায়দাহীন কােজ ন  করা’। 
আপনােদর নামাজসমূহেক ওয়া মত আদায় ক ন যােত হাশেরর ময়দােন 
অনুেশািচত না হেয় চর সওয়াব অজেনর সৗভাগ  হয়। হািদস শরীেফ বলা 
হেয়েছ, ‘ কউ যিদ কান ওয়াে র নামাজেক সময়মত আদায় না কের 

াযা কের এবং তা আদােয়র পূেবই তার মৃত  হয় তেব তার কবের 
জাহা ােমর িদেকর স র ট জানালা খুেল দয়া হয় এবং স সখােন 
িকয়ামত পয  আজাব ভাগ করেত থােক’। কান নামােজর ওয়া  হওয়ার 
পর কউ যিদ জেন েন ই াকৃতভােব ঐ নামাজ আদায় না কের এবং ওয়া  
পার হওয়ার সময় নামাজ আদায় করেত না পারার কারেণ কান ধরেনর 
অনুেশাচনাও না কের তাহেল স ীনহীন হেয় যায় িকংবা ঈমানহীন অব ায় 
মতৃ বরণ কের। এমতাব ায় যারা নামাজ আদােয়র কথা রণও করল না, 
নামাজেক কতব  িহেসেবই িবেবচনা করল না তােদর িক হেব? নামাজেক 
অবমূল ায়ন করেল, কতব  িহেসেব মেন না িনেল য ব  মুরতাদ্  তথা কািফর 
হেয় যায় তা চার মাজহােবর সম  আেলম  মৈতক সহ জািনেয় িদেয়েছন। 
হযরত আবদুল গনী নাবলুসী (র:) তার ‘  আল হািদকাতন নাদীয়া’ ে র ‘কথার 
িবপদসমূহ’ নামক অধ ােয় িলেখেছন য, নামাজেক ই াকৃতভােব আদায় না 
কের পরবত েত াযা আদােয়র ব াপােরও কান ধরেনর ই ােপাষণ না করেল 
এবং এর জন  য আযাব ভাগ করেত হেব তা অ ীকার িকংবা অব া করেল 
ব  মুরতাদ তথা কািফর হেয় যায়।  
 

-------------------- 

হযরত ইমােম র ানী মুজা েদ আলেফ সানী (র:) তার ‘মাকতবাত’ এর 
থম খে র ২৭৫তম মাকতেব (পে ) বেলেছন য:  

তামােদর এই িনয়ামত াি  মূলত, ইসলািময় ােতর ইলম্  িশ া ও 
িফকহ ্’এর হকুমসমূেহর সােরর কারেণ হেয়েছ। পূেব এসব ােন অ তার 
আখড়া িছল, অসংখ  িবদাআেতর চলন িছল। মহান আ াহ ্ তায়ালা 
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তামােদরেক তার ি য় বা ােদর মুহা ত দান কেরেছন। ইসলািময় ােতর 
চােরর ে  তামােদরেক উিছলা তথা মাধ ম কেরেছন। অতএব, ীেনর ান 

অজেন ও িফকেহর হকুম-আহকামেক সােরর ে  যথাসাধ  চ া কর। এই 
দু ট িবষয়ই সম  সৗভােগ র মূল, উ িতর মাধ ম ও মু র উপায়। তাই এ 
ব াপাের অত ািধক চ া কর। িনেজেক ীেনর খােদম িহেসেব গেড় তাল! অ  
এলাকার অিধবাসীেদর ‘আমর্  িবল-মা’ ফ’ (সৎ কােজর আেদশ) ও ‘নাহী 
আিনল-মুনকার’ (অসৎ কােজর িনেষধ) করার মাধ েম স ঠক পেথর িদশা দাও। 
সূরা মুযা ল-এর উিনশতম আয়ােত (তাফসীর আেলমেদর দ  অথানুযায়ী) বলা 
হেয়েছ, ‘আপন ভর স  ত াশীর জন  অবশ ই এেত নিসহত 
রেয়েছ’�  
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থম অধ ায় 
ঈমান ও নামাজ 

েত েকর থেম ঈমান হণ আবশ ক 
মানুষ দুিনয়ােত সুেখ-শাি েত ও িনরাপেদ বসবাস ক ক আর আিখরােত 

িচর ায়ী সৗভাগ  অজন ক ক এ টই মহান আ াহ ্ তা’আলা চাইেছন। আর 
এজন ই সৗভাগ  অজেনর পথেক সুগম করেব এমনিকছ করার জন ই আেদশ 
িদেয়েছন এবং ংস ও অিনে র কারণ হেব এমন িতকর িকছ করেত িনেষধ 
কেরেছন। মানুেষর জন  মহান আ াহ ্ তা’আলার থম আেদশ হেলা ঈমান 

হণ কর। সম  মানুেষরই ঈমান হণ করা আবশ ক। 
ঈমান-এর শাি ক অথ হেলা, কাউেক সত বাদী িহেসেব জানা, তােক িব াস 

করা। ইসলােমর পিরভাষায় ঈমান হেলা, মুহা দ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম 
আ াহর পয়গ র, আ াহর কতৃক িনবািচত ও িরত সংবাদদাতা তথা নবী, 

এব াপাের স ঠকভােব জানা ও মেন ােণ িব াস কের মুেখ বলা এবং মহান 
আ াহর প  থেক মুহা দ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম যা সংে েপ 
জািনেয়েছন তা সংে েপ আর যা িব ািরত জািনেয়েছন তা িব ািরতভােব জানা 
ও িব াস করা এবং মুেখ সাধ ানুযায়ী কািলমা-ই শাহাদাত বলা। শ শালী ঈমান 
হেলা, আ ন য পাড়ায় আর সােপর িবেষ য মতৃ  হয় তা দৃঢ়ভােব িব াস করার 
কারেণ আ ন ও সাপ থেক যভােব মানুষ পলায়ন কের ঠক তমিনভােব মহান 
আ াহ ্ তা’আলা ও তার িসফাত্-এর িবশাল  জেন ও মেন ােণ িব াস কের 
তার সৗ েযর িত ও স  অজেনর জন  ছেট যাওয়া আর তার 
পরা মশীলতা ও গজব থেক পলায়ন করা, মমর পাথের খাদঁাই কের িলখার মত 
অ ের সুদৃঢ়ভােব ঈমান াপন করা। 

ঈমান হেলা হযরত মুহা দ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম কতৃক আনীত 
জীবন ব ব ােক পিরপূণ েপ মেন নয়া, পছ  করা, লেবর ারা সত ায়ন করা 
অথাৎ মেন ােণ িব াস করা। যারা তা িব াস কের তারাই মুিমন ও মুসলমান 
িহেসেব গণ  হয়। েত ক মুসলমানই হযরত মুহা দ সা া াহ আলাইিহ ওয়া 
সা ােমর অনুসারী হেত ও তার দিশত পেথ চলেত বাধ । তার পথ হেলা পিব  
কুরআেনর দিশত পথ। এই পথেকই ইসলািময় াত বলা হয়। হযরত মুহা দ 
সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ােমর পথেক অনুসরণ করেত হেল থেম ঈমান 

হণ করেত হেব, তারপের ‘আহকােম ইসলািময় া’ ক অথাৎ মুসলমািন েক 
ভালভােব জানেত হেব, ফরজসমূহ পালন করেত হেব, হারাম থেক বেঁচ থাকেত 
হেব এরপের পযায় েম সু াতসমূহ পালন করেত হেব, মাক হ থেক িবরত 
থাকেত হেব, স ব হেল মুবাহ বা মু াহাবও পালন করেত হেব।  

আমােদর ধেমর মূল িভি  হেলা ঈমান। যার ঈমান নাই তার কান ইবাদত 

বা সৎকম আ াহ ্ তা’আলা পছ  করেবন না এবং কবুলও করেবন না। য ব  
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মুসলমান হেত চায় তার উিচত থেম ঈমান হণ করা, তারপের গাসল, অজ,ু 

নামাজ ও পরবত েত েয়াজন অনুযায়ী অন ান  ফরজ ও হারাম স েক িশ া 
হণ করা।    

 

সহীহ ঈমান 
ই েয়র ও িবেবেকর ারা অ জত িবদ া আমােদর ঈমান হেণর ে  

সহায়তা কের। িব ান, িব জগেতর শৃ লা ও পার িরক বাঝাপড়ার িবষয় 
আমােদর সামেন তেল ধের দিখেয় দয় য, এ সবিকছ কাকতালীয় হেত পাের না, 

অবশ ই একজন া রেয়েছন যার আেদেশর অনুগত হেয় এ জগত টেক 
আেছ। এভােব িব ান ােক বুঝেত, জানেত ও ঈমান হেণর জেন  সবব 
(কারণ) হয়। ঈমােনর কৃত অথ হেলা, সবেশষ নবী হযরত মুহা দ সা া াহ 
আলাইিহ ওয়া সা াম কতৃক মহান আ াহ ্ তা’আলার কাছ থেক আনা আেদশ-

িনেষধ ও জীবন দশন স েক িশেখ তা িব াস করা। য সব িবষেয় িব াস াপন 
করেত হেব তা যিদ আকল তথা মানিবক িবচার-িবে ষেণর সােথ িমেল তেবই 
ঈমান আনব, এ কথা বলা পয়গ রেদর িত ঈমান না আনার শািমল। সত  

ীেনর মৗিলক িব ােসর িবষয় িল কান িব ান ব র আিব ার নয়। ি য়নবী 
হযরত মুহা দ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম ীনেক যভােব িশিখেয়েছন, তা 
‘আহেল সু াহমতাদশ   আেলম’ দর িকতাবসমূহ থেক স ঠকভােব জেন 
সভেব িব াস করা উিচত। স ঠক ও হণেযাগ  ঈমােনর অিধকারী হেত হেল 

িনে া  শতসমূহও মেন চলা উিচত। 
১. ঈমান তথা িব াস িনয়িমত, ায়ী ও অিবচল হওয়া উিচত। এক মুহেতর 

জন ও তা থেক িবচ ত হওয়া উিচত নয়। কউ যিদ বেল, িতন বছর পর আিম 
ঈমান থেক বর হেয় যাব, তার ঈমান এ কথা বলার মুহত থেকই ভ  হেয় যায়। 
স আর মুসলামান থােক না। 

২. মুিমেনর িব াস, ভীিত ও আশার মােঝ ভারসাম  বজায় রােখ। মহান 
আ াহর শা র ভেয় থরথর কের কােঁপ আবার আ াহ ্ তায়ালার অসীম রহমত 
থেকও একমুহেতর জন  িনরাশ হয় না। ছাট বড় সব ধরেনর নাহ থেকই 
বেঁচ থাকার চ া করা উিচত। নাহ এর কারেণ যন ঈমান ন  না হয় স জন  

সবদা ভীত থাকা উিচত। আবার সম  নাহ করার পরও মহান আ াহ ্ তা’আলা 
চাইেল মা করেত পােরন। তাই তার রহমেতর ব াপােরও িনরাশ হওয়া ঠক নয়। 
কৃত নােহর জন  সবদাই তওবা করা উিচত। কননা যার তওবা কবুল হয় স 
পুেরাপুির িন াপ হেয় যায়।  

৩. হ বজ হওয়ার পূব পয  অথাৎ মতৃ র সমেয় হ যখন গলা পয  
চেল আেস তার আেগই, ঈমান হণ করা উিচত। কননা হ যখন গলা পয  
চেল আেস তখন আিখরােতর সবিকছই চােখর সামেন ভেস উেঠ। ঐ অব ায় 
কািফররা ঈমান হণ করেত চাইেব। িক  ঈমানেতা গায়িব িবষেয় হওয়া উিচত। 
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না দেখ িব াস করার নামই ঈমান। অতএব, দৃশ মান কান িকছর উপর ঈমান 
আনা অবা র। জান বেজর আগ পয  মুিমেনর তওবা কবুল হয়।  

৪. সূেযর প ম িদক থেক উদেয়র পূেবই ঈমান হণ করা উিচত। 
িকয়ামেতর সবেচেয় বড় আলামতসমূেহর মধ  থেক এক ট হেলা, সূেযর প ম 
িদক িদেয় উদয় হওয়া। যখন সূয প ম িদক থেক উদয় হেব তখন সম  মানুষ 
তা দেখ ঈমান হণ করেব। িক  এই ঈমান হণ করা হেব না। কননা তখন 
তওবার দরজা ব  কের দয়া হেব। 
                   ৫. মহান আ াহ ্ তায়ালা  ব তীত আর কউই গােয়ব তথা অদৃশ  জগত 
স েক কান ান রােখ না, এটা িব াস করা। অথাৎ গােয়ব কবলমা  আ াহ ্ 
তায়ালা জােনন। িতিন িবেশষ অনু হ কের যিদ কাউেক গােয়েবর িবষেয় জানান 
তেবই স জানেত পাের। ফেরশতা, ন, শয়তান এমনিক পয়গ ররাও িনজ 
থেক গােয়ব জানেত পাের না। মহান আ াহ ্ তায়ালা তার িরত নবী-রাসূলেদর 

ও সািলহ বা ােদর কখেনা কখেনা গােয়েবর িবষেয় জািনেয় থােকন। 

৬. ঈমান ও ইবাদেতর সােথ স িকত ীনী হকুমসমূেহর কান ট, কান 
ধরেনর জা রাত িকংবা উজর না থাকেল ই াকৃতভােব ত াগ করা উিচত নয়। 
আহকােম ইসলািময়া অথাৎ ইসলােমর আেদশ ও িনেষধসমূেহর কান টেক 
হালকা ভােব নয়া, পিব  কুরআনেক অব া করা, ফেরশতা ও নবীগণেদর 
থেক একজনেক িনেয়ও উপহাস করা এবং তােদর মাধ েম য আদশ ও িব াস 

িশ া দয়া হেয়েছ তা কানধরেনর বাধ বাধকতা না থাকা ে ও মৗিখকভােব 
অ ীকার করা, কুফুরীর শািমল। তেব আ াহ ্ তা’আলার এক বাদ, ফেরশতােদর 
অ , নামাজ ও গাসেলর ফরজ হওয়া ইত ািদর মত িবষয়, যিদ মতৃ র হমিক 
থেক বাচঁার জন  মৗিখকভােব অ ীকার কের সে ে  ব  কািফর হয় না। 
কননা মতৃ র হমিক থেক বাচঁার চ া, জা রাত িহেসেব িবেবিচত হয়। 

৭. ইসলাম ধেমর েয়াজনীয় যসব িবষেয় শরীয়ত কতৃক  িবধান দয়া 
হেয়েছ সসব িবষেয় সে হ পাষণ করা িকংবা ি ধা ে  ভাগা উিচত নয়। 
নামাজ আদায় করা ফরজ, মদ ও অ ালেকাহেলা জাতীয় পানীয় পান করা, জয়ুা 
খলা, সুদ ও ঘুষ খাওয়া ইত ািদ শরীয়েত হারাম করা হেয়েছ। এ েলা  িনেয় সে হ 
পাষণ করেল অথবা এর মত িস  কান হারামেক হালাল িহেসেব িকংবা 
িস  কান হালালেক হারাম িহেসেব হণ করেল ঈমান ভ  হেয় যায়।  

৮. ঈমান, ইসলাম ধম যভােব িশিখেয়েছ সভােবই হওয়া উিচত। িনজ িবচার-

িবে ষণ ও বুঝ অনুযায়ী, দাশিনক ও িব ানীেদর মতানুযায়ী িব াস করেল, তা 
ঈমান হেব না। আ াহর ি য় নবী হযরত মুহা দ মা ফা সা া াহ আলাইিহ 
ওয়া সা াম যভােব িশিখেয়েছন ঠক সভােবই ঈমান তথা িব াস করেত হেব� 

৯. ঈমান হণকারী ব , ধুমা  আ াহর স  অজেনর জন ই কাউেক 
ভালবাসেব িকংবা কােরা সােথ শত্ তা পাষণ করেব। তার উিচত, আ াহর ি য় 
দা  তথা মুসলমানেদরেক ভােলাবাসা এবং হাত, কলম ইত ািদ িবিভ  উপােয় 
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যারা ইসলােমর িবেরািধতা কের তােদরেক অপছ  করা, তােদর িব ে  মেন মেন 
শত্ তা পাষণ করা। 

[তেব এক ট িবষেয় খয়াল রাখেত হেব, সাধারন অমুসিলম নাগিরক ও 
পযটকেদর সােথ সবদা ন  ও আ িরক ব বহার করা উিচত। তােদর সােথ 
িম ভাষী হওয়া উিচত। আমােদর সু র আখলােকর ারা তােদর মন জয় করার 
চ া করা উিচত যােত তােদর দেয় আমােদর ধম ইসলাম স েক ভাল ধারনা 

জে ।]  

১০. ি য়নবী হযরত মুহা দ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম ও তার 
সাহাবীেদর দিশত স ঠক পথ থেক সামান তম িবচ ত না হেয়, কৃত 
মুসলমােনরা যভােব ঈমানেক হণ কেরেছ, ঠক তমন ঈমান হণ করা 
উিচত। সিত কার অেথই মুিমন হেত হেল, আহেল সু াহওয়াল জামােতর 
ই’িত াদ অনুযায়ী ঈমান হণ করা জ রী। [আহেল সু াহ মতাদেশর অনুসারী 
আেলম দর কতৃক রিচত, কৃত ীনী িকতাবসমূেহর অনুসারীেদর একশত 
শহীেদর সমতল  সওয়াব দয়া হেব। চার মাজহােবর েত ক টর অনুসারী 
আেলম দরেক আহেল সু াহ মতাদেশর আেলম  িহেসেব গণ  করা হয়। 
আহেল সু ােতর অনুসারী আেলমেদর ধান হেলন, ইমাম আযম আবু হািনফা 
রহমাত ািহ আলাইিহ। এই আেলমগণ রাসূেলর স ািনত সাহাবীেদর কাছ থেক 
ইসলামেক িশেখ িলিপব  কেরিছেলন আর সাহাবীগণ ইসলামেক সরাসির 
রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ােমর কাছ থেক দেখ, েন িশেখেছন ও 
পরবত  জে র মােঝ ছিড়েয় িদেয়েছন।]  

 

আহেল সু ােতর ই’িত াদ  
মুসলমান হওয়ার থম শত হেলা ঈমান হণ করা। সহীহ ঈমান, আহেল 

সু ােতর ই’িত াদ অনুযায়ী িব াস করার সােথ স িকত। আকেলর অিধকারী 
ও বািলগ হওয়ার বয়স হেয়েছ এমন েত ক নর ও নারীর থম কতব  হেলা, 

আহেল সু াহ আেলমেদর রিচত িকতাবসমূহ থেক ঈমােনর িবষেয় িশখা এবং 
স অনুযায়ী িব াস াপন করা। রাজ িকয়ামেতর িদবেস জাহা ােমর আ ন 
থেক বাচঁেত পারা আহেল সু ােতর ই’িত াদ অনুযায়ী িব াস করার সােথ 

স িকত। ধুমা  আহেল সু ােতর অনুসারীরাই জাহা ােমর আ ন থেক 
বাচঁেত পারেব। এই পেথর অনুসারীেদরেক সু ীও বলা হয়। 

এক ট হািদস শরীেফ বিনত আেছ, রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম 
বেলেছন, ‘আমার উ ত িতয়া র ট[৭৩] িফরকায় (দেল) িবভ  হেয় যােব। 
এ েলা র মধ  থেক কবলমা  এক ট িফরকা জাহা ােমর শা  থেক 
মু  পােব। বাকী সব েলা ংেসর স ুখীন হেব ও জাহা ােম েবশ 
করেব’। এই িতয়া র ট িফরকার সব েলাই িনেজেদরেক ইসলােমর অনুসারী 
দাবী কের এবং জাহা াম থেক মু া  একমা  িফরকা িহেসেব 
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িনেজেদরেকই বেঁছ নয়। পিব  কুরআেনর সূরা মুিমনুন এর ৫৪তম আয়ােত 
এবং সূরা েমর ৩২তম আয়ােত (তাফসীর আেলমেদর দ  অথানুযায়ী) বলা 
হেয়েছ য, ‘ েত ক িফরকাই িনেজেদরেক স ঠক পেথ মেন কের 
আন ত হেব’। অথচ, এই সম  িফরকা িল থেক মু া টর আলামত ও 
ইশারাতসমূহ, য়ং পয়গ র সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম জািনেয় গেছন। 
িতিন বেলেছন, ‘মু া  িফরকা ট হেলা আমার ও সাহাবীেদর চিলত 
পেথর অনুসারীেদর দল’। এ জন ই রাসূেলর স ািনত সাহাবীেদর মেধ  থেক 
একজনেকও য অপছ  করল স আহেল সু াহ থেক িনেজেক বর কের িনল। 
আর আহেল সু ােতর ই’িত াদেক  যারা অনুসরণ কের না, তারা হয় কািফর 
নতবা (আহেল িবদাআত) পথ  হয়।    

 

আহেল সু ােতর ই’িত ােদর আলামতসমূহ 

মহান আ াহ ্ তা’আলা, আহেল সু ােতর ই’িত াদ অনুযায়ী ঈমান 
হণকারী মুসলমােনর উপর স  হান। এ প ঈমান হেণর জন  িকছ শত 

রেয়েছ। শত িল িনে  বিনত হেলা: 

১. ঈমােনর ছয় ট শেতর উপর িব াস াপন করা। এ েলা  হেলা, আ াহ ্ 
তায়ালা অ  ও এক বােদর উপর এবং িতিন অি তীয় ও শিরকহীন তা িব াস 
করা, ফেরশতােদর, আসমানী িকতাবসমূেহর, পয়গ রেদর ও আিখরােতর 
জীবেনর িত এবং ভাল ম  যা িকছ আেছ তার সবই আ াহর সৃ  তা িব াস 
করা। (এই িবষয় িল ‘আমানত িব ািহ’ এর মেধ  আেছ।) 

২. মহান আ াহ ্ তায়ালা কতৃক নািযলকৃত সবেশষ িকতাব আল-কুরআন য 
আ াহ ্ তা’আলার কালাম তা িব াস করা। 

৩. মুিমন ব র, িনেজর ঈমােনর ব াপাের কখনই সে হ পাষণ করা ঠক 
নয়। 

৪. ি য়নবী হযরত মুহা দ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ামেক আ াহর 
িরত রাসূল িহেসেব ঈমান এেন, জীব শায় তার দশেনর সৗভাগ  অজনকারী 

স ািনত সাহাবীেদর েত কেকই ভােলাবাসা উিচত। িবেশষ কের চার খিলফা, 

রাসূেলর িনকটা ীয় তথা আহেল বােয়ত ও তার (স:) স ািনত ীগেণর কােরা 
স েক  কান ধরেনর কট কথা বলা উিচত নয়। 

৫. ইবাদতসমূহেক ঈমােনর অংশ িহেসেব মেন করা উিচত নয়। মহান 
আ াহ ্ তায়ালার আেদশ ও িনেষধেক িব াস করা ে ও অলসতার কারেণ পালন 
না করা মুিমনেদরেক কািফর িহেসেব িবেবচনা করা উিচত নয়। তেব যারা 
হারামেক হীন মেন করেব, অব া করেব এবং ইসলামেক িনেয় উপহাস 
করেব তােদর ঈমান ন  হেয় যায়। 
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৬. যারা কা’বােক িকবলা িহেসেব মেন িনেয়েছ, মহান আ াহ ্ ও তার রাসূল 
সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ােমর িত ঈমান এেনেছ বেল দাবী কের, তারা া  
ই’িতকােদর অনুসারী হেলও তােদরেক কািফর সাব  করা ঠক নয়।  

৭. ইমােমর ব াপাের কােশ  নােহর কাজ কের এমন িকছ জানা না 
থাকেল, তার িপছেন নামাজ আদায় করেত অ ীকৃিত জানােনা উিচত নয়। এই 
হকুম, জমুার ও ঈেদর নামােজর ইমামিতর ািয়ে  িনেয়া জত শাসক িকংবা 
সরকারী কমকতােদর জন ও েযাজ । 

৮. মুসলমানগেণর উিচত, তােদর আমীর িকংবা শাসেকর িব ে   িবে াহ 
করা থেক িবরত থাকা। কননা, িবে াহ করার মাধ েম সমােজ িফতনার সৃ  হয় 
ও িবপযয় নেম আেস। শাসকেদর য সম  ভােলাকাজ আেছ তার জন  দায়া 
করা উিচত আর অন ায় ও খারাপ কাজ থেক িবরত রাখার জন  নািসহত করা 
উিচত। 

৯. অজ ু করার সময়, পা ধৗত করার বদেল কান ধরেনর উজর িকংবা 
জা রাত না থাকা ে ও ভজা হাত িদেয় একবার মাসত্  (চামড়ার মাজা)এর 
উপর মােসহ করা নারী ও পু ষ উভেয়র জন ই জােয়জ। তেব ন  পা িকংবা 
মাজার উপের মােসহ করা জােয়জ নয়। 

১০. মহানবী হযরত মুহা দ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ােমর িমরাজ 
ধুমা  েহর ে  নয় বরং েহর সােথ সােথ শারীিরকভােবও উ গমন 

সংঘ টত হেয়িছল। যারা বেল, ‘িমরাজ একধরেনর আধ া ক অব া, ে  
হেয়িছল’ তারা আহেল সু ােতর ই’িত াদ থেক আলাদা হেয় গেছ। 

জা ােত মুিমনগণ মহান আ াহ ্ তায়ালার দশন লাভ করেবন। িকয়ামেতর 
িদবেস, রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম ও সািলহবা াগণ শাফায়ােতর 
অনুমিত পােবন। কবেরর সওয়াল ( ) িবদ মান। হ ও শরীর কবেরর শা , 

ভাগ করেব। আ াহর আউিলয়ােদর কারামত সত । কারামত হেলা, মহান 
আ াহ ্ তায়ালার ি য় বা ােদর থেক কাশ পাওয়া অেলৗিকক ঘটনা, যা 
আদাত াহ অথাৎ পদাথ, রসায়ন, জীবিব ােনর িনয়ম বিহভত এবং মহান আ াহ ্ 
তা’আলার িবেশষ অনু হ ও দান। এত সংখ ক কারামেতর নজীর আেছ য এর 
অ  অ ীকােরর উপায় নাই। কবেরর জগেত েহরা, জীব  ব েদর কথা ও 
কােজর ব াপাের নেত পায়। কুরআন করীেমর িতলাওয়াত, সদকা দান, 

এমনিক সব ধরেনর ইবাদেতর সওয়াবসমূহ মতৃ ব েদর হেক বখিশশ করা 
যায় এবং তারা এর ারা উপকৃত হয়, এই সওয়াব তােদর আযাব তথা শা  াস 
করার িকংবা মাফ কের দয়ার কারণ হয়। এসব িকছই আহেল সু ােতর 
ই’িত ােদর আলামত িহেসেব িবেবিচত।          

     
 
 

17



 

 

                                     ঈমােনর শতসমূহ 

ঈমােনর শত ছয় ট। এ েলা  ‘ঈমােন মুফাস্ সাল’ তথা ‘আমান্ ত িব ািহ’ 
নামক কািলমার ারা ব াখ া করা হেয়েছ। ঈমান য এই িনিদ  ছয় ট িবষেয়র 
উপর িব াস াপেনর সােথ সংি  তা য়ং রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া 
সা াম িশ া িদেয়েছন। একারেণই েত ক মুসলমান মাতািপতার কতব  হলে◌া 
িনজ স ানেদরেক থেমই ঈমােন ‘মুফাস্ সাল’ মুখ  করােনা, একইসােথ এর 
অথ ও ব াখ া ভালভােব িশখােনা। 

ঈমােন মুফাস্ সাল: আমানত িব ািহ ওয়া মালাইকািতিহ ওয়া কুতিবিহ 
ওয়া সুিলিহ ওয়াল ইয়াওিমল আিখির ওয়া িবল কাদির খাইিরিহ ওয়া 
শারিরিহ িমনা ািহ তা’আলা ওয়াল বা’ছ বা’দাল মাউিত হাক্কুন, আশহাদ ু
আন লা ইলাহা ই া াহ ওয়া আশহাদ ু আ া মুহা াদান আবদহু ওয়া 
রাসূলুহ। 

 

থম শত 

আ াহ তায়ালােক িব াস করা 
‘আমানত িব ািহ’ এর অথ হেলা: আ াহ তায়ালার অ েক এবং 

এক বাদেক িব াস করলাম, ঈমান আনলাম, ালেবর ারা সত ায়ন করলাম ও 
মুেখ ীকার করলাম। মহান আ াহ তা’আলার অ  বতমান এবং িতিন একক। 
অিভধােন এক শে র দুই ধরেণর অথ রেয়েছ। থম ট হেলা সংখ া বুঝায়, যা 
দুইেয়র অেধক ও থম সংখ া। অপর ট হেলা, অংশীদার ও সমক  কউ না 
থাকার দৃ েকাণ থেক এক হওয়া। মহান আ াহ তা’আলা এক ও অি তীয় এবং 
তার সমক  কউ নাই, তার কান শরীক নাই। অথাৎ, মহান আ াহ তায়ালার 
জাত ও িসফাত এর ে  কানভােবই তার কান শরীক নাই। সম  সৃ র 
ব স া ও মৗিলক বিশ সমূহ যমিনভােব তােদরেক সৃ কারী মহান আ াহ ্
র জাত ও িসফােতর অনু প হয় না, ঠক তমিনভােব মহান ার জািতস া ও 
িসফাতসমূহও তার সৃ  কানিকছর জাত ও িসফােতর অনু প হেত পাের না। 

সম  সৃ র িত ট অ ত ে র, েত ক ট কােষর া ও তােদরেক শূন  
থেক অ  দানকারী হেলন ধুমা  মহান আ াহ তায়ালা।মহান আ াহ 

তায়ালা জােতর হািককাত স েক কােরা পে ই াত হওয়া স ব নয়। তার 
জাত স েক মানুেষর আকল ও ক নায় যা িকছই আেস না কন তার থেক 
িতিন পিব । কননা তার জােতর ধরণ স েক ধারণা করা মানুেষর পে  
অস ব। একারেণই তার জাতেক ক না করা বা ধারণা করা জােয়জ নয়। 

ধুমা  পিব  কুরআেন তার য সম  ইসম্  ও িসফােতর বণনা দয়া হেয়েছ, 

স িলেক র  কের স অনুযায়ী মহান আ াহ ্র উলুিহয় াতেক সত ায়ন ও 
ীকার করা উিচত। আ াহ ্ তায়ালা সম  ইিসম ও িসফাতই িচর ন ও িচর ায়ী। 
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আর তারঁ জাত ান, কাল ও পাে র সােথ স ৃ  হওয়া থেক যমিনভােব পিব , 

ঠক একইভােব াত যেকান িদেকর সােথও স ৃ  নয়। অথাৎ সামেন-িপছেন, 

ডােন-বােম, উপের-িনেচ ইত ািদ িদেকর ারা তারঁ অব ােনর ব াখ া দয়া 
অস ব। ধুমা  একারেণই বলা যায় য, িতিন সব ই হা জর ও না জর 

রেয়েছন�  

মহান আ াহ ্ তায়ালার চৗ ট িবেশষ িসফাত রেয়েছ। এ েলা র ছয় টেক 
িসফাত-ই জািতয় া আর বাকী আট টেক িসফাত-ই সুবুিতয় া বলা হয়। 
এ েলা ক মুখ  করা ও অথ স েক সম ক ধারনা রাখা অতীব পূণ। 

িসফাত-ই জািতয় া 
১. উজুদ: আ াহ ্ তা’আলা অ বান। তারঁ অ  িচর ন-িচর ায়ী। িতিন 

‘ওয়া জবুল উজদু’ অথাৎ, তারঁ অ  আবশ ক। 

২. িকদাম: আ াহ ্ তা’আলার অ ে র পূব বা  বলেত িকছ নাই। িতিন 
অনািদ।  

৩. বাকা’: আ াহ ্ তায়ালায় অ ে র শষ বলেতও িকছ নাই। িতিন িচর ন-

িচর ায়ী। সবদা িবরাজমান। তারঁ শরীক বা অংশীদার থাকা যমিনভােব অস ব 
ঠক একইভােব তারঁ জাত ও িসফােতর জন  িবলুি ও অস ব� 

৪. ওয়াহদািনয় াত: মহান আ াহ ্ তায়ালার জাত, িসফাত ও কেমর সােথ 
কান িকছরই কান ধরেণর অংশীদাির , সমক তা বা সাদৃশ তা নাই। 

৫. মুখালাফাতন িলল হাওয়ািদস্ : মহান আ াহ ্ তায়ালার জাত ও 
িসফাতসমূেহর সােথ কান মাখলূেকর জাত বা িসফােতর কান ধরেণর সাদৃশ তা 
নাই। 

৬. িকয়াম িব-নাফিসিহ: আ াহ ্ তায়ালা তারঁ আপন জােতর উপর 
অিধ ত। তারঁ অ  কান ান, কাল বা পাে র সােথ স িকত নয়। ব জগত 
ও ােনর সৃ র পূেবও িতিন িবদ মান িছেলন। একইভােব িতিন কান িবষেয়ই 
কােরা িত মুখােপ ী নন। এই সৃ জগতেক শূন  থেক অ  দােনর পুেব 
তারঁ জাত বা স া যমন িছল, তমিনভােব অন কাল িবদ মান থাকেব।  

িসফাত-ই সবুুিতয় া 
১. হায়াত: আ াহ ্ তা’আলা হায়ােতর অিধকারী। মাখলূক বা সৃ র হায়ােতর 

সােথ তারঁ হায়ােতর কান সাদৃশ তা নই। তারঁ হায়াত তারঁ স ার জন  
িবেশষািয়ত ও উপযু  এবং তা িচর ন ও িচর ায়ী। 

২. ইলম: আ াহ ্ তা’আলা সবিকছ স েক সম ক অবগত। তারঁ কান িকছ 
স িকত ান মাখলূেকর ােনর মত নয়। িতিন অ কার রােত কান কােলা 
পাথেরর উপর িদেয় কান কােলা িপপঁড়ার চলােফরাও দখেত পান ও স 
স েক ান রােখন। আবার মানুেষর মেনর গাপন িচ াভাবনা ও িনয় াত 
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স েকও পূণ ান রােখন। তারঁ ােনর কান পিরবতন নাই। তা িচর ন ও 
িচর ায়ী।  

৩. সাম’: মহান আ াহ ্ তা’আলা হেলন সবে াতা। িতিন কান ধরেণর মাধ ম 
বা য  ছাড়াই সরাসির বণ কেরন। বা ার বণ করার সােথ তারঁ বেণর কান 
সামা ষ  নই। এই িসফাত টও অন ান  িসফােতর মত িচর ন ও িচর ায়ী। 

৪. বাস্ র: মহান আ াহ ্ তা’আলা সব া। তারঁ দখাও বেণর মতই কান 
ধরেণর মাধ ম বা য  ছাড়াই স  হয়। িতিন কান চােখর ারা দেখন না। 

৫. ইরাদা: মহান আ াহ ্ তা’আলার ইরাদা বা ই াশ  িবদ মান। িতিন যা 
ই া কেরন তাই সৃ  কেরন। সবিকছই তারঁ ই ার ারাই অ  অজন কের। 
তারঁ ইরাদার বা বায়েনর ে  বাধঁা দান করেত পাের এমন কান কুদরত বা 
শ  নাই। 

৬. কুদরত: মহান আ াহ ্ তায়ালা সব মতাময় ও সবশ মান। তারঁ 
সাধ াতীত বলেত িকছই নাই। তারঁ পে  সবিকছই করা স ব। 

৭. কালাম: আ াহ ্ তায়ালা তারঁ মত কাশ কেরন। তেব তারঁ কথা বলা কান 
মাধ ম, হরফ, আওয়াজ িকংবা ভাষার মাধ েম নয়। 

৮. তাকভীন্ : আ াহ ্ তায়ালা হেলন সব া। িতিন ব তীত আর কান া 
নাই। সবিকছই িতিন সৃ  কেরেছন। মহান আ াহ ্ তায়ালা ব তীত আর কাউেকই 

া বলা যায় না। 
আ াহ ্ তায়ালার এইসব িসফােতর কৃত হািককাত বুঝেত পারাও অস ব। 

কউই িকংবা কান িকছই মহান আলাহ তায়ালার িসফাতসমূেহর ে  
অংশীদার বা সাদৃশ  হেত পাের না।  

ি তীয় শত 
ফেরশতােদর উপর িব াস করা 

ওয়া মালাইকািতিহ: মহান আ াহ ্ তায়ালার ফেরশতােদর উপর ঈমান 
আনলাম বেল সা  দয়া। তারা আ াহ ্ তায়ালার এক ধরেণর সৃ । তােদর 

েত েকই সবাব ায় আ াহ ্ তায়ালার আেদেশর আনুগত  কের থােকন। তােদর 
ারা কান ধরেণর নাহ স ািদত হয় না। তারা পু ষ বা নারী নন। একারেণ 

তােদর মােঝ িববাহ বেলও িকছ নাই। তােদর হায়াত আেছ। তারা পানাহার কেরন 
না, ঘুমান না। তারা নূরানী দেহর অিধকারী ও আেকল তথা িবেবকবান। তােদর 
মােঝ চারজন  ফেরশতা রেয়েছন। 

১. হযরত জবরাঈল আলাইিহস্  সালাম: তারঁ ািয়  হেলা নবী-রাসূলেদর 
িত আ াহ ্ তায়ালার ওহী বহন কের িনয়া আসা। তােঁদরেক আ াহ ্ তায়ালার 

আেদশ ও িনেষধ স েক অবিহত করা। 
২. হযরত ইসরািফল আলাইিহস্  সালাম: ‘সূর’ বা শৃ ায় ফঁুৎকােরর জন  

ািয় া  ফেরশতা। তারঁ থম ফঁুৎকােরর আওয়াজ যারা নেত পােব, আ াহ ্ 
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ব তীত জীব  যা িকছ আেছ তােদর সবাই মতৃ বরণ করেব। ি তীয় ফঁুৎকােরর 
আওয়াজ েন সম  জীেবর পুনজাগরণ হেব।  

৩. হযরত িমকাঈল আলাইিহস্  সালাম: ির জক সরবরাহ করা, াচয িকংবা 
দিূভে র ব ব া করা, িত ট ব র মােঝ গিতর স ার করা ইত ািদ তারঁ ািয়ে র 
অ ভ ।  

৪. হযরত আজরাঈল আলাইিহস্  সালাম: মানুেষর জান কবেজর জন  
দািয় া  ফেরশতা।  

উনােদর পের আেরা চার ণীর ফেরশতা রেয়েছন। ‘হামালা-ই আরশ’ 
বা আরশ বহনকারী চারজন ফেরশতা রেয়েছন। হজরু-ই ইলাহী বা আ াহ ্ 
তা’আলার সাি েধ  অব ানকারী ফেরশতােদরেক ‘মুকাররাবুন’ বলা হয়। 
আজাব দানকারী ফেরশতােদর বড়েদরেক ‘কা িবয়ান’ আর রহমেতর 
ফেরশতােদর ‘ হািনয়ান’  বলা হয়। জা ােত ািয়  পালনকারী ফেরশতােদর 

সদােরর নাম িরদওয়ান আর জাহা ােমর ািয়  পালনকারী ফেরশতােদর 
ধােনর নাম মািলক। জাহা ােমর ফেরশতােদরেক ‘জাবানী’ বলা হয়। িবিভ  
ণীর মাখলূেকর মােঝ ফেরশতােদর সংখ া সবািধক। আসমােন এমন কান 

শূন  ান নই যখােন ফেরশতােদর ারা আ াহ ্ তায়ালার ইবাদত করা হয়িন। 
                      

                       তৃতীয় শত 

আসমানী িকতাবসমূেহর উপর িব াস 
ওয়া কুতিবিহ: মহান আ াহ ্ তায়ালার নািযলকৃত িকতাবসমূেহর উপর 

িব াস াপন করলাম বেল সা  দয়া। মহান আ াহ ্ তায়ালা এই 
িকতাবসমূহেক কিতপয় পয়গ েরর িত হযরত জবরাঈল আলাইিহস্  সালাম 
মারফত ওহী িহেসেব রণ কেরেছন অথাৎ পাঠ কিরেয়েছন, কান পয়গ েরর 

িত ‘লাওহা’ বা ফলেক িলিপব  কের পা ঠেয়েছন আর কান পয়গ েরর িত 
ফেরশতােদর মাধ েম না পা ঠেয় সরাসির গােয়বী আওয়ােজর মাধ েম িনেয় 

না জল কেরেছন। এ েলার সবই আ াহ ্ তায়ালার কালােমর অ ভ । এই 
িবেবচনায় তা িচর ন ও িচর ায়ী এবং মাখলূেকর অ ভ  নয়। এ েলার সবই 
হ । আসমানী িকতাবসমূেহর মধ  থেক আমােদরেক একশ চার টর ব াপাের 
অবিহত করা হেয়েছ। এ েলার মধ  থেক দশ ট সুহফ হযরত আদম 
আলাইিহস্  সালামেক, প াশ ট সুহফ হযরত িশশ আলাইিহস্  সালামেক, শ ট 
সুহফ হযরত ইি স আলাইিহস্  সালামেক ও বাকী দশ ট সুহফ হযরত ইবরাহীম 
আলাইিহস্  সালামেক দান করা হেয়েছ। এছাড়া হযরত মূসা আলাইিহস্  
সালােমর িত ‘তাওরাত’, হযরত দাউদ আলাইিহস্  সালােমর িত ‘যাবুর’, 

হযরত ঈসা আলাইিহস্  সালােমর িত ‘ইন জল’ ও সবেশষ পয়গ র হযরত 
মুহা দ মু ফা সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ােমর িত কুরআন করীম ক নািযল 
করা হেয়েছ।  
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মানুষ যন এই দুিনয়ােত শাি র মােঝ বসবাস করেত পাের এবং 
আেখরােতও যন িচর ায়ী সৗভাগ  অজন করেত পাের সজন  মহান আ াহ ্ 
তায়ালা, থম মানুষ ও থম পয়গ র হযরত আদম আলাইিহস্  সালাম থেক 

 কের শষ পয়গ র হযরত মুহা দ  সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম পয  
বহ পয়গ েরর মাধ েম আসমানী িকতাবসমূহ রণ কেরেছন। এইসব িকতােবর 
মেধ  ঈমান ও ইবাদেতর মৗিলক িবষেয়র আেলাচনা করা হেয়েছ। এ েলার ারা 
মানুেষর েয়াজনীয় যাবতীয় িবষেয়র ান দান করা হেয়েছ।  

সবেশষ ইলাহী িকতাব হেলা কুরআন করীম। কুরআন করীমেক রণ 
করার পের, পূেবর সম  ইলাহী িকতােবর হকুম রিহত হেয় গেছ। এই কুরআন 
করীমেক হযরত জবরাঈল আলাইিহস্  সালাম, হযরত মুহা দ সা া াহ 
আলাইিহ ওয়া সা ােমর িনকট সুদীঘ তইশ বছের িনেয় এেসেছন। কুরআন 
করীেমর ১১৪ ট সূরা ও ৬২৩৬ ট আয়াত রেয়েছ। িকছ িকছ িকতােব আয়ােতর 
সংখ ার ব াপাের িভ তা পাষণ করা হেয়েছ। এর কারণ হেলা, কান কান দীঘ 
আয়াতেক একািধক আয়াত িহেসেব গণনা করা হেয়েছ। পিব  কুরআন করীেম, 

নািযল হওয়ার সময় থেক এখন পয  কান ধরেণর পিরবতন সািধত হয়িন, 

পরবত েতও কান ধরেণর পিরবতেনর সুেযাগ নাই। কুরআন করীম মহান 
আ াহ ্ তায়ালার কালাম। এ প এক ট িকতাব মানুেষর পে  রচনা করা স ব 
নয়। এই িকতােবর এক ট আয়ােতর অনু প পয  রচনা করা কােরা পে  স ব 
হয়িন। 

আমােদর পয়গ র সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ােমর ওফােতর পের,  থম 
খলীফা হযরত আবুবকর িস ীক রািদয়া াহ আনহ, কুরআন করীেমর 
আয়াতসমূহেক এক ত করার ব ব া কেরেছন। এভােবই তা এক ট মুসহােফ 
পিরণত হেলা। আসহােব করােমর েত েকই, এই মুসহাফেক আ াহ ্ তায়ালার 
কালাম হওয়ার িবষেয় ঐক মেতর সােথ ঘাষণা িদেয়েছন। তৃতীয় খলীফা হযরত 
উসমান রািদয়া াহ তা’আলা আনহ, এই মুসহােফর আেরা ছয় ট অনুিলিপ 
কিরেয়েছন এবং িবিভ  েদেশ রণ কেরেছন। 

পিব  কুরআেনর আসল প তথা আরবী ভাষা থেকই িতলাওয়াত করা 
উিচত। অন  ভাষার বেণর ারা িলিখত হেল তােক কুরআন করীম বলা হয় না। 
কুরআন করীেমর ব াপাের িন িলিখত িবষয় িলর িত খয়াল রাখা উিচত। 

ক. কুরআন করীম শ করার পূেব অজ ুকের িনেত হেব। িকবলামুখী হেয় 
বেস মেনােযােগর সােথ িতলাওয়াত করেত হয়। 

খ. ধীের সুে  খু ’এর সােথ িতলাওয়াত করেত হয়। 

গ. মুসহাফ দেখ দেখ িত ট আয়ােতর হ েক যথাযথভােব পালন কের 
িতলাওয়াত করা উিচত। 

ঘ. তাজভীেদর কায়দাসমূহ মেন িতলাওয়াত করা উিচত। 
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ঙ. িতলাওয়াত করার সমেয় কুরআন করীমেক মহান আ াহ ্ তা তায়ালার 
কালাম িহেসেব উপলি  করা উিচত। 

চ. কুরআন করীেম আমােদর জন  য আেদশ ও িনেষধ রেয়েছ তা জীবেন 
বা বায়েনর জন  সেচ  হেত হেব। 

 

চতথ শত 
পয়গ রেদর িত ঈমান 

ওয়া রাসূিলিহ: আ াহ ্ তা’আলার মেনানীত সকল পয়গ েরর উপর ঈমান 
আনলাম বেল সা  দয়া। পয়গ রগণ, মহান আ াহ ্ তা’আলার পছ নীয় 
পেথর স ান দয়ার জন , স ঠক পথ দশেনর জন  িনবািচত হেয়েছন। সম  
পয়গ রগণ একই ঈমােনর কথা বেল িগেয়েছন। পয়গ র আলাইিহমুস্  
সালামেদর সাত ট িবেশষ িসফাত রেয়েছ। এ েলা ক িব াস করা জ রী। 

১. ইস্ মত: যার ারা কান ধরেণর নােহর কাজ স ািদত হয় না অথাৎ 
িন াপ। পয়গ রগণ য কান শরীয়ত অনুযায়ী হারাম হেয়েছ বা হেব এমন 
কান ছাট বা বড় নােহর কাজ কেরনিন। 

২. আমানত: পয়গ রগণ সকল িদক িদেয়ই িব  িছেলন। কানভােবই 
তােদরেক দ  আমানেতর খয়ানত কেরনিন। 

৩. িসদক: পয়গ রগণ তােদর কথাবাতায়, কােজকেম ও সকল ধরেণর 
আচার-আচরেণর ে  সবদাই সৎ ও স ঠক িছেলন। কখেনাই িমথ ার আ য় 
ননিন। 

৪. ফাতানাত: পয়গ রগণ খুবই মধাবী ও বুঝমান িছেলন। অ , বাবা এ প 
শারীিরক বা মানিসক িতব ী কউ পয়গ র হনিন। মিহলােদর থেকও কান 
পয়গ র িরত হনিন। 

৫. তাবলীগ: পয়গ রগণ মানুেষর মােঝ যা িকছ চার কেরেছন তার সবই 
িনেজরা মহান আ াহ ্ তা’আলার প  থেক আসা ওহীর মাধ েম র  কেরেছন। 
তােদর চািরত আেদশ ও িনেষেধর কান টই তােদর মনগড়া নয়। এ েলা র 

েত ক টই মহান আ াহ ্ তা’আলার প  থেক তােদরেক অবিহত করা হেয়েছ। 
৬. আদালত: পয়গ রগণ কখেনা জলুুম বা অন ায় কেরনিন। কান ধরেণর 

আেবেগর বশবত  হেয় কখেনাই আদালত থেক নূন তম ছাড় দনিন। 
৭. আমনুল আযল্ : পয়গ রগণ কখেনাই তােদর নবুয় ত থেক বিহ ৃ ত 

হনিন। দুিনয়া ও আেখরাত, সবব ায় তােদর নবুয় ত বহাল থাকেব। 

য সকল পয়গ র নতন শরীয়ত বা আহকাম িনেয় এেসেছন তােদরেক 
রাসূল বলা হয়। নতন কান শরীয়ত না এেন পূববত  শরীয়েতর চারকারী 
পয়গ রেদর নবী বলা হয়। পয়গ রেদর উপর ঈমান আনা বলেত, তােদর 
পর েরর মােঝ কান ধরেণর ভদােভদ না কের েত কেকই মহান আ াহ ্ 
তা’আলার প  থেক িনবািচত সািদক বা সত বাদী িহেসেব িব াস করােক 
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বুঝায়। কউ যিদ তােদর মধ  থেক কান একজনেকও নবী িহেসেব অ ীকার 
কের তেব তা সকল পয়গ রেকই অ ীকার করার শািমল হেব। 

কেঠার সাধনা কের, অেনক বিশ ইবাদত কের, ু ধার ক  ও অন ান  য ণা 
ভাগ কের নবু য়ত অজন করা স ব নয়। কবলমা  মহান আ াহ ্ তা’আলা 

িবেশষ ইহসান বা কৃপার ারা যােক মেনানীত করেবন িতিনই পয়গ র হেত 
পােরন। তােদর সংখ া িনিদ  নয়। তেব এক ল  চ শ হাজােরর চেয় বিশ 
হওয়ার ব াপার ট মশহর হেয়েছ। তােঁদর মাঝ থেক িতনশত তর িকংবা িতনশত 
পেনর জন একইসােথ রাসূলও িছেলন। তােঁদর মাঝ থেক ছয়জন িছেলন অিধক 
মযাদাবান। তােঁদরেক ‘উলুল্  আযম’ পয়গ র বলা হয়। তারঁা হেলন: হযরত 
আদম, হযরত নূহ, হযরত ইবরাহীম, হযরত মূসা, হযরত ঈসা আলাইিহমুস্  
সালাম ও হযরত মুহা দ মু ফা সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম। পয়গ রেদর 
মাঝ থেক শ জেনর নাম মশহর হেয়েছ। তারঁা হেলন: হযরত আদম, হযরত 
ইি স, হযরত িশত, হযরত নূহ, হযরত হদ, হযরত সািলহ, হযরত ইবরাহীম, 

হযরত লূত, হযরত ইসমাঈল, হযরত ইসহাক, হযরত ইয়াকুব, হযরত 
ইউসুফ, হযরত আইয়বু, হযরত য়াইব, হযরত মূসা, হযরত হা ন, হযরত 
িখ জর, হযরত ইউশা িবন নূন, হযরত ইিলয়াস, হযরত এিলয়াসা, হযরত যুল-

িকিফল, হযরত শামুন, হযরত ইশমইল, হযরত ইউনুস িবন মা া, হযরত 
দাউদ, হযরত সুলায়মান, হযরত লাকমান, হযরত যাকািরয় া, হযরত 
ইয়ািহয়া, হযরত উযাইর, হযরত ঈসা ইবেন মিরয়ম, হযরত যুল-কারনাইন 
আলাইিহমুস্  সালাম ও হযরত মুহা দ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম� 

উপেরা  পয়গ রেদর মধ  থেক আটাশ জেনর নাম কুরআন করীেম 
উে খ করা হেয়েছ। হযরত যুল-কারনাইন, হযরত লাকমান, হযরত উযাইর 
ও হযরত িখ জর আলাইিহমুস্  সালাম পয়গ র িছেলন িকনা, এ ব াপাের 
ইখিতলাফ রেয়েছ। উরওয়াতল উসকা হযরত মাহা দ মাসুম কু সা 
িসর হ’এর মাকতবােতর ি তীয় খে র ছ শতম মাকতেব, হযরত িখ জর 
আলাইিহস্  সালােমর পয়গ র হওয়ার ব াপাের শ শালী খবর রেয়েছ বেল 
উে খ আেছ। একশ িবরািশতম মাকতেব, হযরত িখ জর আলাইিহস্  সালােমর 
মানুষ েপ দৃশ মান হওয়া ও িকছিকছ কাজকম স াদন করা মাণ কের না 
য িতিন এখেনা দুিনয়ার হায়াত ধারণকারী। িতিন এবং তারঁ মত একািধক পয়গ র 

ও আওিলয়ােদর হসমূহেক আ াহ ্ তা’আলার প  থেক মানুেষর প ধারণ 
করার অনুমিত দয়া হেয়েছ। তাই তােঁদর দৃশ মান হওয়া তােঁদর হায়ােতর 
িবদ মান থাকার ব াপাের দিলল হেব না। 

  

আমােদর পয়গ র হযরত মুহা দ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম 
িতিন মহান আ াহ ্ তা’আলার রাসূল ও হাবীব। িতিন সবেশষ পয়গ র ও 

সবািধক মযাদার অিধকারী। তারঁ িপতার নাম আবদু াহ। পাচঁশ একা র [৫৭১] 
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খৃ াে র এি ল মােসর িবশ তািরেখ, বারই রিবউল আউয়াল রাজ সামবার 
ফজেরর সমেয় পিব  ম া নগরীেত জ  হণ কেরেছন। তারঁ িপতা তারঁ জে র 
পূেবই ইনিতকাল কেরিছেলন। তারঁ ছয় বছর বয়েসর সময় মা আিমনা এবং আট 
বছর বয়েসর সময় তারঁ দাদা আ লু মা ািলব মৃত  বরণ কেরন। এরপর িতিন 
চাচা আবুতািলেবর িনকট লািলত-পািলত হন। পিঁচশ বছর বয়েসর সময় 
আ াজান হযরত খািদজাতল কুবরা রািদয়া াহ আনহার সােথ িববাহ ব েন 
আব  হন। তারঁ থেক চার কন া ও দুই পু  জ হণ কের। থম পুে র নাম 
কািসম িছল। একারেণ রাসূল সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ামেক ‘আবুল কািসম’ 
নােমও ডাকা হত। চি শ বছর বয়েসর সময় তােঁক, সম  মানুষ ও েনর 
পয়গ র হওয়ার িবষয় ট অবিহত করা হয়। এর িতন বছর পের িতিন সকলেক 

কােশ  ঈমােনর দাওয়াত িদেত আর  করেলন। তারঁ বায়া  বছর বয়েসর সময়, 

এক রােত তােঁক ম া মুকাররমা থেক কুদুস তথা বাইতল মুকা ােস এবং সখান 
থেক উ াকােশ মণ কিরেয় িনেয় আসা হেয়িছল। এই মণেক ‘িমরাজ’ বলা 

হয়। িমরােজ যেয় িতিন জা াত, জাহা াম অবেলাকন কেরিছেলন এবং আ াহ ্র 
িদদার লাভ কেরিছেলন। এই রা েতই দিনক পাচঁ ওয়া  নামাজ ফরজ 
হেয়িছল। ইিতহাসেব ােদর মেত ছয়শ বাইশ খৃ াে  মহান আ াহ ্ তা’আলার 
আেদেশ ম া থেক মিদনায় গমন কেরিছেলন। এই গমনেক ইসলােমর 
ইিতহােস ‘িহজরত’ বলা হয়। রিবউল আউয়াল মােসর আট তািরখ রাজ 
সামবার িতিন মিদনা নগরীর কুবা নামক ােম উপি ত হন। যা খৃ  বষপ কা 

অনুযায়ী সে র মােসর িবশ তািরখ িছল। এই িদনেকই মুসলমানেদর িহজরী 
শামসী সেনর পয়লা িদন িহেসেব হণ করা হেয়েছ। আর ঐ বছেরর মুহাররম 
মােসর পয়লা তািরখ থেক িহজরী কামারী বেষর গণনা  করা হয়। দুিনয়ার 
চতপােশ চে র বার বার আবতেনর মাধ েম এক চ বষ পূণ হয়। হযরত মুহা দ 
সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম একাদশ িহজরীেত [৬২২ খৃ াে ] রিবউল 
আউয়াল মােসর বার তািরখ রাজ সামবার দুপুেরর পূেব ইনিতকাল কেরেছন। 
বুধবার রােত িতিন ঠক যখােন মতৃ বরণ কেরিছেলন সখােনই তােঁক দাফন করা 
হয়। মতৃ র সময় চ বষ অনুযায়ী তারঁ তষ  আর সৗরবষ অনুযায়ী একষ  
বছর বয়স হেয়িছল।  

হযরত মুহা দ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম ফসা িছেলন। মানুেষর মােঝ 
এমনিক সৃ র সবািধক সু র িছেলন। িতিন তারঁ সৗ যেক সবার সামেন কাশ 
করেতন না। তারঁ সৗ যেক যােদর সরাসির একবার অবেলাকন করার সৗভাগ  
হেয়েছ, এমনিক তা ে  হেলও তােদর জীবন আন  ও শাি েত ভের গেছ। 
পিৃথবীর যেকান াে র য কােরা চেয় এবং দুিনয়ােত এখন পয  যারা 
এেসেছন আর িকয়ামত অবিধ যারা আসেবন তােদর সবার চেয় সবিদক িদেয়ই 
িতিন ে র দাবীদার। তারঁ মধা, িচ ােচতনা, উ ম চির  ও শরীেরর িত ট 
অ ত  যেকান মানুেষর চেয় অিধক শ শালী িছল। 
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শশবকােল দুইবার ব বসায়ীেদর সােথ শাম তথা বতমান িসিরয়ার িদেক 
সফেরর জন  বর হেয়িছেলন িক  বুসরা নামক ান থেক িফের এেসিছেলন। 
এর বাইের িতিন আর কখেনা, কান ােন গমন কেরনিন। উ ী তথা দুিনয়ােত 
তারঁ কােনা িশ ক িছল না। অথাৎ, কান মকতেব যানিন। দুিনয়ার কােরা থেক 
িশ া অজন কেরনিন। তথািপ সবিকছই তারঁ জানা িছল। কননা, িতিন য 
িবষেয়ই িচ া করেতন, জানার আ হ কাশ করেতন মহান আ াহ ্ তা’আলা 

য়ং তােঁক তা অবিহত করেতন। ধান ফেরশতােদর অন তম, হযরত 
জবরাঈল আলাইিহস্  সালাম এেস, তারঁ সকল জ াসার জবাব িদেতন। তারঁ 
মুবারক ালব সূেযর ন ায় আেলা ছড়ােতা। তারঁ ছড়ােনা ইলম্  ও মািরফােতর 
নূরসমূহ, বতার তরে র মত আসমান ও জিমেনর সব  ছিড়েয় যত। বতমােন 
তারঁ রওজা থেকও সই নূেরর িতফলন হে । ইেলকে া-ম াগেন টক তর  

হেণর জন  যমন িরিসভােরর েয়াজন হয়, তমিন তারঁ ছড়ােনা নূর হেণর 
জন ও তারঁ উপর পূণ ঈমান এেন তােঁক মেন ােণ ভােলােবেস, তারঁ দিশত 
পেথর অনুসরণ কের ালবেক পির ার করা দরকার। এ প পির ার ালেবর 
অিধকারী ব গণ ঐ নূর হণ করেত পােরন এবং তা িনেজর চািরপােশর 
মানুষেদর মােঝ ছড়ােত পােরন। এ প মহান ব েদর ওলী বলা হয়। এই 
ধরেণর আ াহ ্র অলীেদরেক যারা িচেন, িব াস কের ও ভালবােস তারা তােদর 
সাি েধ  আদেবর সােথ উপি ত থােক অথবা দরূ থেক আদব, ভ  ও 
ভােলাবাসার সােথ তােঁদর রণ কের। এ প যারা কের তােদর ালবও নূর, ফাইজ 
ও বরকত ারা পূণ হেত  কের, পির ার ও পিরপ  হয়। 

 মহান আ াহ ্ তা’আলা আমােদর দহ ও জগতেক িতপালেনর জন  
সৗরশ েক ধানতম মাধ ম কেরেছন। একইভােব আমােদর হ ও ালেবর 

পিরচযা ও পিরপ তার জন , মানবতার িবকােশর জন  হযরত মুহা দ সা া াহ 
আলাইিহ ওয়া সা ােমর ালবেক, ওখান থেক উ ািসত হওয়া নূরেক সবব তথা 
মাধ ম কেরেছন। মানুেষর জীবন ধারেণর জন  েয়াজনীয় খাদ , পিরেবশ ও 
শ র সবই সৗরশ  থেক অ জত হয় ঠক একইভােব ালব ও েহর খারাক 
তথা আওিলয়ার সাহবত, ব ব  ও লখাসমূেহর সবই রাসূলু াহ সা া াহ 
আলাইিহ ওয়া সা ােমর মুবারক ালব থেক উৎসািরত নূেরর ারাই অ জত 
হয়।  

মহান আ াহ ্ তা’আলা হযরত জবরাঈল আলাইিহস্  সালাম নামক 
ফেরশতার ারা হযরত মুহা দ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ােমর িনকট 

কুরআন করীম ক রণ কেরেছন। মানুষেক তার দুিনয়া ও আেখরােতর জন  
েয়াজনীয় ও উপকারী িবষয়সমূহ পালেনর আেদশ িদেয়েছন। তার জন  যা 
িতকর তা করেত িনেষধ কেরেছন। এই আেদশ ও িনেষধেকই একে  ীন-ই 

ইসলাম অথবা ইসলািময় াত বা আহকাম-ই ইলািহয়া বলা হয়। 
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হযরত মুহা দ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ােমর িত ট কথাই স ঠক ও 
মূল বান এবং মানুেষর জন  উপকারী। এ প যারা িব াস কের তােদরেক মুিমন 
বা মুসলমান বলা হয়। হযরত মুহা দ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ােমর কান 
কথােক অিব াস করেল বা অপছ  করেল তােক কািফর বলা হয়। মহান 
আ াহ ্ তা’আলা তার মুিমন বা ােদর ভােলাবােসন। তােদরেক িতিন জাহা ােমর 
আ েন িচরকাল শা  িদেবন না। হয় তােদরেক একটর জন ও জাহা ােম 
ফলেবন না অথবা তােদর ারা কৃত পােপর শা  িহেসেব জাহা ােম েবশ 

করােলও পরবত েত অবশ ই জাহা াম থেক মু  িদেবন। কািফর ব  
কখেনাই জা ােত েবশ করেত পারেব না। স সরাসির জাহা াম িনি  হেব 
আর িচরকাল সখােনই অব ান করেব। রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া 
সা ােমর উপর ঈমান আনা, তােঁক মেন ােণ ভােলাবাসা হেলা সম  সৗভাগ , 

শাি  ও কল ােণর মূল। তার নবু য়েতর উপর ঈমান না আনেল তা সম  
িবপযয়, িবপদআপদ ও অম েলর মূল কারণ হয়। 

রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম ইলম, ইরফান, বুঝ, িব াস, িবেবক, 

মধা, দানশীলতা, িবনয়, অিভ তা, মমতা, ধয, েচ া, র ণ, িব তা, আমানতদারী, 

বীর , সাহিসকতা, বালাগাত, ফাসাহাত, আকষন, সৗ য, লাজকুতা, পিব তা, দয়া, 

বদান তা, ন ায় পরায়ণতা, হায়া, একিন তা, খাদাভী তা ইত ািদর মত সবে ে ই 
বাকী সম  পয়গ েরর উপর  অজন কেরিছেলন। দা  হাক, দুশমন 
হাক যারা তারঁ অিন  কেরেছ, তােদর সবাইেকই িতিন মা কের িদেয়েছন। 

কােরা থেকই িতিন এর বদলা ননিন। এমনিক উহেদর যুে  যখন কািফররা তারঁ 
গালেক র া  কেরিছল, তারঁ দ  মুবারকেক শহীদ কেরিছল তখেনা িতিন তােদর 
জন  এই বেল দায়া করেলন য, “ হ আমার রব, এেদরেক মা কের দাও! 

তােদর অ তােক দরূ কের দাও!”� 

হযরত মুহা দ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ােমর মােঝ উ ম আখলােকর 
অসংখ  উদাহরণ রেয়েছ। েত ক মুসলমােনর উিচত স িল িশেখ স অনুযায়ী 
িনেজেদরেক আখলাক গেড় তালা। আর এভােবই দুিনয়া ও আেখরােতর িবপযয় 
ও িবপদআপদ থেক িনেজেদর র া করা স ব হেব এবং দাজাহােনর সদােরর 
(সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম) শাফায়াত অজন করার সৗভাগ  হেব। কননা 
হািদস শরীেফ বলা হেয়েছ য, “ তামরা আ াহ্  তা’আলার আখলােকর ারা 
িনেজেদর চির েক গেড় তাল”� 
  

27



 

 

আসহােব িকরাম 
য মুসলমানগণ, হযরত মুহা দ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ােমর মুবারক 

চহারার দশন লাভ কেরিছেলন, তারঁ সুিম  কথা নার সৗভাগ  অজন 
কেরিছেলন তােদরেক ‘আসহােব িকরাম’ বলা হয়। পয়গ রেদর পেরই এপয  
যত মানুষ এই দুিনয়ায় এেসেছন এবং আসেবন তােদর মােঝ সেবা ম ও সবে  
জন হেলন হযরত আবু বকর িস ীক রািদয়া াহ তা’আলা আনহ। িতিন রাসূল 
সা া াহ আলাইিহ ইয়া সা ােমর থম খলীফা িছেলন। তারঁ পেরর  মানব 
হেলন ‘ফা ক-ই আযম’ ি তীয় খলীফা হযরত উমর িবন খা াব রািদয়া াহ 
তা’আলা আনহ। উনার পেরর জন হেলন, রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া 
সা ােমর তৃতীয় খলীফা, ঈমান, হায়া ও ইরফােনর উৎস হযরত উসমান ইবেন 
আফফান রািদয়া াহ আনহ, তারঁ পর সেবা ম মানুষ ও চতথ খলীফা িযিন 
আ যজনক িতভার অিধকারী ও ‘আ াহ ্র িসংহ’ উপািধ পেয়িছেলন, িতিন 
হেলন হযরত আলী ইবেন আিব তািলব রািদয়া াহ আনহ। হািদস শরীফ থেক 
বুঝা যায় য, দুিনয়ার নারীেদর মােঝ সেবা ম হেলন হযরত ফািতমা, হযরত 
খািদজা, হযরত আেয়শা রািদয়া াহ আনহ া এবং হযরত মিরয়ম ও হযরত 
আিছয়া আলাইহমাস্  সালাম। হািদস শরীেফ এেসেছ, “হযরত ফািতমা 
(রািদয়া াহ তা’আলা আনহা) জা াতী মিহলােদর মােঝ সবে । আর 
হযরত হাসান ও হযরত হসাইন (রািদয়া াহ তা’আলা আনহমা) হেলন 
জা াতী যুবকেদর মােঝ ”।  

উনােদর পের, আসহােব িকরােমর মােঝ অিধক মযাদাবান হেলন ‘আশারা-

ই মুবাশশারা’এর অ ভ  সাহাবীগণ। এর মােন হেলা, যারা দুিনয়ােত থাকা 
অব ােতই জা াত াি র সুসংবাদ পেয়িছেলন। তােঁদর সংখ া দশ। তারঁা হেলন: 

হযরত আবুবকর িস ীক, হযরত উমর ফা ক, হযরত উসমান িবন আফফান, 

হযরত আলী ইবেন আিব তািলব, হযরত উবায়দা ইবেন জাররাহ, হযরত তালহা, 

হযরত যুবাইর ইবেন আওয়াম, হযরত সা’দ ইবেন আিব ও াস, হযরত সাঈদ 
ইবেন যােয়দ, হযরত আবদুররহমান ইবেন আওফ রািদয়া াহ তা’আলা 
আলাইিহম আজমাইন। উনােদর পের অিধক মযাদার অিধকারী হেলন বদেরর 
জহােদ অংশ হণকারী সাহাবীগণ। এরপর পযায় েম উহেদর জহােদ 
অংশ হণকারীগণ ও যারা ‘বায়আতর িরদওয়ান’এ উপি ত িছেলন সসকল 
সাহাবীগণ অিধক মযাদাবান।  

রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ােমর জন  িনেজেদর জান ও মাল 
উতসগ কেরেছন, তােঁক যথাসাধ  সাহায  কেরেছন য আসহােব িকরাম, তােঁদর 

েত কেক যথাযথ স ান ও ভােলাবাসার সােথ রণ করা আমােদর কতব । 
তােঁদর অস ান হয় এমন কান কথা বা আচরণ করা আমােদর জন  কখেনাই 
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জােয়জ হেব না। তােঁদর নামসমূহেক অমযাদা করা, তা ল  করা দালালাত বা 
পথ তার শািমল। 

যারা রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ামেক ভালবােসন, তােদর উপর 
রাসূেলর েত ক সাহাবীেক ভােলাবাসাও আবশ ক। কননা এক ট হািদস শরীেফ 
এেসেছ য, “আমার সাহাবীেদর যারা ভােলাবাসল তারা আমােক ভালবােস 
বেলই এ প করল। যারা তােঁদরেক ভােলাবাসল না, তারা আমােকও 
ভােলাবাসল না। তােঁদর কাউেক ক  দয়া আমােক ক  দয়ার শািমল। 
আর য আমােক ক  িদল স মূলত আ াহ্  তা’আলােক ক  িদল। আ াহ্  
তা’আলােক য ক  িদল স অবশ ই আজাব ভাগ করেব”। অপর 
আেরক ট বলা হেয়েছ য, “মহান আ াহ্  তা’আলা যখন আমার উ ত থেক 
কােরা জন  কল াণ করেত ইরাদা কেরন, তখন তার ালেব আমার 
সাহাবীেদর িত ভােলাবাসা পয়দা কের দন। স েত ক সাহাবীেক 
িনেজর জােনর মত ভােলাবােস”। হযরত মুহা দ সা া াহ আলাইিহ ওয়া 
সা ােমর ওফােতর সমেয় মিদনা শহের ত শ হাজার সাহাবী িবদ মান িছেলন। 
সাহাবীেদর মাট সংখ া এক ল  চ শ হাজােরর চেয় অিধক িছল। 

 
 
 

                                            চার মাজহােবর ইমাম ও অন ান  আেলমগণ 

ইিত ােদর িবষেয় এক টমা  স ঠক পথ রেয়েছ। আর তা হেলা আহেল 
সু াহওয়াল জামায়ােতর মাজহাব। ভূপেৃ  অব ানরত সম  মুসলমানেদর 
স ঠক পথ দশনকারী এবং হযরত মুহা দ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ােমর 
পথেক কান ধরেণর পিরবতন, পিরবধন না কের আমােদর িশখােনার ব ব া কের 
িদেয়েছন এমন চারজন মহান ব  রেয়েছন। তােদর থমজন হেলন ইমাম 
আযম আবু হািনফা নুমান িবন সািবত রহমত ািহ আলাইিহ। িতিন ইসলামী 
আেলমেদর মােঝ তম িছেলন। আহেল সু ােতর ধান িছেলন। ি তীয়জন 
হেলন ইমাম মািলক িবন আনাস, তৃতীয়জন হেলন ইমাম মুহা দ িবন ইদিরস্  
শািফঈ এবং চতথজন হেলন ইমাম আহ দ ইবেন হা ল রহমত ািহ 
আলাইিহম আজমাইন। 

বতমান সমেয়, এই চার ইমােমর কান একজনেক য অনুসরণ করল না স 
ভয়ানক শ ার মােঝ রেয়েছ। স ঠক পথ হািরেয় ফেলেছ। আমরা এই িকতােব, 

হানাফী মাজহাব অনুযায়ী নামােজর মাসলা-মাসােয়ল, এই মাজহােবর িস  
আেলমেদর রিচত িকতাবসমূহ থেক সংকলন কের বণনা কেরিছ। 

এই চার ইমােমর তাʼয়ালাবা’ দর মধ  থেক দুইজন, ঈমানী ইলেমর ে  
অিধক অ গামী িছেলন। এভােবই ইিত ােদর ে  দুই ট মাজহাব হেলা। 
কুরআন করীম ও হািদস শরীেফ বিনত যেথাপযু  ঈমান, কবলমা  এই দুই 
ইমােমর ারা অবিহত করা ঈমােনর সােথই িমেল। ‘িফরকা-ই না জয়া’ বা 
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মু া  দল তথা আহেল সু ােতর ঈমানী মতবাদেক সারা িবে  এই দুজেনর 
মাধ েমই ছিড়েয়েছ। তােঁদর একজন হেলন, হযরত আবু মানসুর আল-মাতিরদী 
আর ি তীয়জন হেলন আবুল হাসান আল-আশ্ আরী রহমত ািহ 
আলাইিহম◌া।  

এই দুইজন ইমাম, ঈমােনর একই প ব াখ া িদেয়েছন। তােঁদর মােঝ 
কিতপয় মতপাথক  রেয়েছ। তেব তা পূণ নয়। হা ীকেতর িবেবচনায় তা 
একই। কুরআন করীম ও হািদস শরীেফ, ইসলােমর আেলমেদর অেনক শংসা 
করা হেয়েছ। এ ব াপাের এক ট আয়ােত করীমায় বলা হেয়েছ, “ ানী আর 
অ রা কখেনা সমান হেত পাের িক?”। অপর আেরক ট আয়ােত করীমায় 
বলা হেয়েছ, “ হ মুিমেনরা! তামােদর না জানা িবষেয় যারা জােন তােঁদর 
থেক জ াসা কর”� 

এ ব াপাের হািদস শরীফ বিনত হেয়েছ য: “আ াহ্  তা’আলা, 

ফেরশতাগণ ও েত ক াণী, মানুষেদর কল াণ িশ াদানকারী 
মুসলমানেদর জন  দায়া কেরন”। “িকয়ামেতর িদন, থেম পয়গ রগণ, 

তারপর আেলমগণ ও তারপর শহীদগণ শাফায়াত করেবন”। “ হ মানুষ! 

জেন রাখ য, ইলম আেলমেদর থেক েন িশখেত হয়”। “ তামরা ইলম 
অজন কর। কননা ইলম অজন করা একধরেণর ইবাদত। য ইলম িশখল 
ও য ইলম িশ া িদল তােদর উভয়েকই জহােদর সওয়াব দয়া হেব”। 
“ইলম িশ া দয়া সদকা দয়ার সমতল । আেলমেদর থেক ইলম অজন 
করা, তাহা দু নামাজ আদােয়র মত”। “ইলম অজন কর, যাবতীয় নফল 
ইবাদত করার চেয় অিধ সওয়ােবর। কননা এর ারা িনেজর ও যােক 
িশখাে  তারও উপকার হয়”। “অন েক িশখােনার জন  ইলম 
অজনকারীেক িস ীকেদর সমতল  সওয়াব দান করা হেব”। “ইলম 
হেলা এক ট ভা ার। এর চািব হেলা জ াসা কের িশেখ নয়া”। “ তামরা 
ইলম অজন কর ও িশ া দাও”। “সবিকছরই উৎস রেয়েছ। তাকওয়ার 
উৎস হেলা আিরফেদর (যারা আ াহেক িচনেত পেরেছ) ালব”। “ইলম 
অজন করা কৃত নােহর কাফফারা প” 

 

                                                                                                                      প ম শত 

আেখরােত ঈমান 
ওয়াল ইয়াওিমল আিখির: আেখরােতর উপর ঈমান আনলাম বেল সা  

দয়া। এই সমেয়র সূচনা, মানুেষর মতৃ র সােথ সােথ  হয়। িকয়ামেতর শষ 
পয  চলেত থােক। এেক শষ িদবস বলার কারণ হেলা, এরপের আর রােতর 
আগমন হেব না এজন  অথবা দুিনয়ার সমেয়র পের আসার কারেণ। িকয়ামত 
কখন সংঘ টত হেব এব পাের আমােদরেক অবিহত করা হয়িন। তেব রাসূলু াহ 
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সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম, িকয়ামেতর আলামত স েক আমােদর সংবাদ 
িদেয়েছন। হযরত মেহদীর আগমন হেব, হযরত ঈসা আলাইিহস্  সালাম 
আসমান থেক শাম নগরীেত অবতীন হেবন। দা াল বর হেব। ইয়াজজু ও 
মাজজু সব জায়গা তছনছ কের িদেব। সূয প ম িদক থেক উিদত হেব। চ  
ভূিমক  হেব। ীনী ইলম্  িবলু  হেব। পাপাচার বৃ  পােব। সব  হারাম 
স ািদত হেব। ইেয়েমন থেক আ ন বর হেব। আসমান ও পবতসমূহ 
চূনিবচূন হেব। সূয ও চ  িনেভ যােব...ইত ািদ।  

ব  কবের জ াসাবােদর স ুখীন হেব। কবের মুনকার ও নািকর নামক 
ফেরশতা েয়র ে র জবাব দয়ার জন  িন িলিখত িবষয় িল িনেজেদর 

মুখ  করা এবং িশ েদরেকও মুখ  কারােনা উিচত। ‘আ াহ ্ তা’আলা আমার 
রব, হযরত মুহা দ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম আমার পয়গ র, ইসলাম 
আমার ীন, কুরআন করীম আমার িকতাব, কা’বা শরীফ আমার িকবলা, 

ইিত ােদর ে  আহেল সু াহওয়াল জামায়াত আমার মাজহাব আর আমেলর 
ে  ইমােম আযম আবু হািনফার মাজহাব আমার মাজহাব’� িকয়ামেতর িদেন 

সকেলরই পুন ান হেব। সকলেক হাশেরর ময়দােন এক ত করা হেব। সািলহ 
তথা পুণ বানেদর আমল দফতর ডান হােত আর ম েদর আমলনামা িপছন 
থেক িকংবা বাম িদক থেক দান করা হেব। িশরক ও কুফর ব তীত অন  য 
কান নাহ, আ াহ ্ তা’আলা চাইেল মা কের িদেবন। আবার চাইেল ছাট 
নােহর জন ও অেনকেক শা  ভাগ করেত হেব।  

আমল পিরমােপর জন  িমজান থাকেব। মহান আ াহ ্ তা’আলার আেদেশ 
জাহা ােমর উপের পুলিসরাত াপন করা হেব। এছাড়াও সখােন হযরত 
মুহা দ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ােমর জন  িবেশষ ‘হাওেজ কাওসার’ও 
িবদ মান থাকেব।  

শাফায়াত হ । তওবাহীন অব ায় মতৃ বরণকারী মুিমনেদর সগীরা ও 
কবীরা নাহ মােফর জন  পয়গ রগণ, অলীগন, সািলহ তথা পুণ বানরা, 

আেলমগণ, ফেরশতাগণ, শহীদগণ এবং মহান আ াহ ্ তা’আলা যােদর অনুমিত 
িদেবন তারা শাফায়াত করেত পারেবন, এবং ইনশা াহ তা কবুল করাও হেব। 

জা াত ও জাহা াম বতমােন িবদ মান। জা াত সাত আসমােনর উপর 
অবি ত। জাহা াম সবিনে  অবি ত। জা ােতর আট ট দেরাজা রেয়েছ। 

েত ক দেরাজা িদেয় িভ  িভ  জা ােত েবশ করা যায়। জাহা ােমর সাত ট 
র রেয়েছ। থম র থেক স ম র পয  যত িনেচ যাওয়া হয়, আজােবর 

তী তা ততই বৃ  পায়। 
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                                                    ষ  শত 

কদের ঈমান 
ওয়া িবল কাদির, খাইিরিহ ওয়া শারিরিহ িমনা ািহ তা’আলা: কদের 

িব াস বলেত, ভাল ও ম  যা িকছই হয় তার সবই আ াহ ্ তা’আলার প  থেকই 
হয় এই বেল সা  দয়ােক বুঝায়। মানুেষর জীবেন ভাল ও ম , লাভ ও িত, 

অজন ও হরণ এর সবই আ াহ ্ তা’আলার তাকদীর অনুযায়ীই হয়। 
আ াহ ্ তা’আলার কান িকছেক অ  দােনর ইরাদা করােক কদর বলা 

হয়। এই কদেরর অথাৎ যার জন  অ াি র ই া করা হেয়েছ তার অ  
লাভ করােক ‘ াযা’ বলা হয়। কদর ও াযা শ  দুই ট এেক অপেরর ােনও 
ব ব ত হয়।  

মহান আ াহ ্ তা’আলা তারঁ বা ােদরেক ইরাদা করার মতা িদেয়েছন। 
বা ার এই ইরাদা বা ই া পাষণ করােক, যা ইরাদা করা হেয়েছ তার বা বায়েনর 
জন  সবব বা কারণ করা হেয়েছ। কান বা া একটা িকছ করেত ই া করেল 
এবং আ াহ ্ তা’আলাও তা ইরাদা করেল ঐ কম ট সৃ  কেরন। বা া না চাইেল 
এবং আ াহ ্ তা’আলাও না চাইেল কান িকছ বা বািয়ত হয় না। 

এপয  সংি ভােব আেলািচত আহেল সু াহওয়াল জামায়ােতর 
ইিত াদেক িব ািরতভােব জানেত চাইেল, হািককাত িকতােবিভ কতৃক কািশত 
ইসলামী আেলমেদর িশেরামিণ ও মহান ওলী হযরত মওলানা খািলদ বাগদাদী (র:) 

এর ফারসী ভাষায় রিচত ‘ইিত াদনামা’ িকতাব ট এবং কামাহিল ফয়জু াহ 
এেফ র রিচত ‘ েত েকর জন  েয়াজনীয় ঈমান’ নামক িকতাব ট পড়েত 
পাের। এ েলা  খুবই উপকারী ও মেনামু কর, এ েলা র ফাইজ ও বরকত 
দাজাহােনর সা’দাত অজেনর জন  যেথ । 

আ াহ ্ তা’আলা েত কেকই তাওয়াক্কুল করার জন  আেদশ িদেয়েছন। 
‘তাওয়াক্কুল ঈমােনর জন  শত’ এই মেমর আয়াত ট এর এক ট দলীল। ‘সূরা 
মায়দা’র, ‘ তামােদর যিদ ঈমান থেক থােক তেব আ াহ্  তা’আলার উপর 
তাওয়াক্কুল কর’, ‘সূরা আেল ইমরান’এর ‘আ াহ্  তা’আলা অবশ ই যারা 
তাওয়াক্কুল করল তােদর পছ  কেরন’, ‘সূরা তাʼয়ালাক’এর, ‘ কউ যিদ 
আ াহ্  তা’আলার উপর তাওয়াকুল কের তেব আ াহ্  তা’আলাই তার 
জন  যেথ  হন’, ‘সূরা যুমার’এর ‘আ াহ্  তা’আলা তার বা ার জন  যেথ  
নন িক?’ এর মত আেরা বহ আয়ােত এ ব াপাের আেদশ দয়া হেয়েছ। 

রাসূলু াহ সা ালাহ আলাইিহ ওয়া সা াম বেলেছন য, “আমােক আমার 
উ েতর মধ  থেক এক দল লাকেক যার ারা পাহাড়পবত ও ম ভূিম 
পূণ হেয় গিছল। তােদর সংখ ািধক  দেখ অবাক হেয়িছ, আন তও 
হেয়িছ। আমােক বলা হেলা, খুিশ হেয়েছন িক? আিম বললাম, হ া।ঁ তখন 
বলা হেলা, এেদর মাঝ থেক মা  স র হাজার জন িবনা িহসােব জা ােত 
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েবশ করেব। জ াসা করলাম, তারা কারা? বলা হেলা, যারা কান কাজ 
করার সময় যাদকুর ও গণেকর ার  হয় না এবং আ াহ্  ব তীত আর 
কােরা উপর তাওয়াক্কুল বা ভরসা কের না তারা”। সাহাবীেদর মধ  থেক 
যারা তখন উপি ত িছেলন তােদর মধ  থেক, হযরত উকাশা রািদয়া াহ আনহ 
দািঁড়েয় বলেলন য, “ইয়া রাসূলু াহ! দায়া ক ন যন আিম তােদর মাঝ থেক 
একজন হই”। রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম তখন বলেলন, “ইয়া 
রা ! এেক তােদর মােঝ অ ভ  কর”। তখন অপর আেরকজন সাহাবী 
দািঁড়েয় তার জন ও একই দায়া করার আেবদন করল। রাসূল সা া াহ আলাইিহ 
ওয়া সা াম তখন বলেলন, “উকাশা তামার চেয় তু আচরণ কেরেছ”� 

তাওয়াক্কুল হেলা, কান কাজ স াদেনর জন  জাগিতক য সবব বা কারণ 
রেয়েছ স িলেক যথাযথভােব আকঁেড় ধের, পিরণিতর ব াপাের দু া  না 
হওয়ােক বুঝায়।  

                                                                                                                                        ি তীয় অধ ায় 

ইবাদতসমূহ ও নামাজ 
ইবাদত িক? 
আমােদর এবং সম  সৃ জগতেক শূন  থেক অ  দানকারী, দখা না 

দখা সকল ধরেণর িবপদ আপদ থেক আমােদরেক র াকারী, িত ট মূহেত 
িবিভ  রকেমর িনয়ামত দানকারী, সকল ধরেণর চািহদার যাগানদানকারী 
মহান আ াহর দ  আেদশসমূহ পালন করা ও িনেষধসমূহ থেক িবরত থাকার 
নাম ইবাদত। আ াহ তা’আলার স  অজনকারী পয়গ রেদর, অলী-
আউিলয়ােদর, আেলম দর ভ  করা, তােদর দিশত প ায় ইবাদত করা উিচত। 

অসংখ  িনয়ামত রনকারী মহান আ াহর সামথ  অনুযায়ী কিরয়া 
আদায় করা েত ক মানুেষর নিতক কতব , মানিবক দািয় । কারণ মানুষ 
আ াহর কােছ িচর ঋনী। িক  মানুষ আ াহ তা’আলােক স ান জানােনার 
উপায় ও তার কিরয়া আদােয়র মাধ ম বা ধরন, িকছই িনেজর ত্ টযু  
আিকল(িবেবক) ও ীন দৃ র ারা অনুস ান করেত স ম নয়। মহান আ াহেক 
িকভােব স ান দশন করেত হেব, তার কিরয়া িকভােব আদায় করেত হেব তা 
যিদ িতিন মানুষেক না জানােতন তেব মানুেষর উ ািবত প া েলা হয়ত তার 

শংসার পিরবেত তােক অস ােনর মাধ ম হত।    
আর এজন ই মহান আ াহ তা’আলা, তার দয়া িনয়ামেতর কিরয়া 

আদােয়র য ঋেনর বাঝা মানুেষর কােধ রেয়েছ, তা মেন ােন ীকার কের িনেয় 
আ িরকতার সােথ মৗিখক ও শারীিরকভােব  ইবাদেতর মাধ েম পিরেশােধর 
প া মানুষেক জািনেয়েছন� একইসােথ তার ি য় পয়গ েরর মাধ েম জীবেনর 

িত ট ে  বা বায়ন কিরেয় দিখেয়েছন। বা া িহেসেব মানুেষর কতব  হেলা 
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আ াহর দিশত পেথ চলা, তার আেদশ-িনেষধ মানা। উবুিদয় াত কােশর জন  
পালনীয় যাবতীয় কতেব র নামই হেলা ইসলািময় াত। মহান আ াহ তা’আলার 

শংসা আদায় ধুমা  তার িরত পয়গ েরর দিশত প ায় করা স ব। 
পয়গ েরর দিশত প া ব াতীত অন  য কানভােবই কিরয়া আদােয়র চ া 
করা হাক না কন তা মহান আ াহর দরবাের কবুল হয় না। মহান আ াহ 
তা’আলা তা পছ ও কেরন না। কননা ইসলািময় ােতর দৃ েত অপছ নীয় 
এমন অেনক িবষয় রেয়েছ যা মানুেষর দৃ েত উ ম বা ম লজনক মেন হেত 
পাের।  

অথাৎ সকল িবেবকবান মানুেষর জন ই মহান আ াহর কিরয়া 
আদােয়র ও ইবাদেতর ে  মহানবী হযরত মুহা দ সা া াহ আলাইিহ ওয়া 
সা ােমর দিশত প া অবল ন করা আবশ ক।  

হযরত মুহা দ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ােমর অনুসরণকারী ব েক 
মুসলমান বলা হয়। আর মহান আ াহ তা’আলার কিরয়া আদায় তথা হযরত 
মুহা দ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ােমর দিশত প ার অনুসরণ করােকই 
ইবাদত বলা হয়। ইসলািময় ােতর দু ট অংশ রেয়েছ:  

১. ালেবর ারা িব াস করা। এেক ই’িত াদ বলা হয়। 
২. শরীেরর ও ালেবর ারা পালনীয় ইবাদতসমূহ। 

শরীেরর ারা আদায় করা ইবাদতসমূেহর মােঝ সেবা ম হেলা নামাজ। 
েত ক মুকাি ফ মুসলমােনর উপের দিনক পাচঁ ওয়া  নামাজ আদায় করা 

ফরজ তথা অবশ  পালনীয়। 
 

মুকাি ফ ক ? 
আকল স  ও বািলগ সকল নর-নারীই মুকাি ফ িহেসেব িবেবিচত হয়। 

মুকাি ফ ব র উপের মহান আ াহ তা’আলার আেদশ পালেনর আর িনেষধ 
থেক িবরত থাকার ািয়  অিপত হয়। শরীয়ত অনুযায়ী মুকাি ফ ব র উপর 
থমত ঈমান তথা আ াহর অ  ও এক বােদর িব াস এরপর ইবাদতসমূহ 

পালেনর আেদশ রেয়েছ একইসােথ হারাম ও মাক হ িবষয় ও কাজকেমর 
ব াপাের িনেষধ রেয়েছ। 

আকল হেলা মানুেষর বুঝার মতা, উপকারী ও িতকর ব  ও িবষেয়র 
মােঝ পাথক  িনণয় করার জন  সৃ  করা হেয়েছ। আকল এক ট পিরমাপক 
যে র মত, যার ারা দু ট উ ম জিনেষর মােঝর সেবা ম ট এবং দু ট িনকৃ  
জিনেষর মােঝর সবািধক িনকৃ ট িনণয় করা স ব। ধুমা  ভাল-ম  বুঝেলই 
নয় বরং য ভাল-ম  বুঝার সােথসােথ ভাল ট হণ করেত আর ম ট পিরত াগ 
করেত পাের তােক আকলস  বা িবেবকবান বলা হয়। আকল হেলা চােখর 
মত আর ইসলািময় াত হেলা আেলার মত। আেলা না থাকেল চাখ দখেত পায় 
না। 
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বািলগ এর অথ হেলা বয়ঃসি কােল েবশকারী। ছেলেদর জন  তা বার 
বছর বয়েস  হয়। বয়ঃসি কােল উপনীত হওয়ার িকছ আলামত রেয়েছ তা 

কাশ পেল ঐ ছেলেক বািলগ বলা হয়। কারও মােঝ যিদ বয়ঃসি র আলামত 
কাশ না পায় এবং বয়স পেনর বছর পার হেয় যায় সে ে  তােকও শরীয়েতর 

দৃ েত বািলগ িহেসেব ধের নয়া হয়।  
মেয়েদর জন  বয়ঃসি র বয়স নয় বছর থেক  হয়। এই বয়েসর 

কান মেয়র মােঝ বয়ঃসি র আলামত কাশ পেল তােক বািলগা বলা হয়। 
যিদ পেনর বছেরও এই আলামত কাশ না পায় সে ে  তােকও শরীয়েতর 
দৃ েত বািলগা িহেসেব িবেবচনা করা হয়। 

 

আফআ’ল-ই মুকাি িফন (আহকাম-ই ইসলািময় া) : 
ইসলাম ধেমর আেদশ ও িনেষধসমূহেক ‘আহকাম-ই শারইয় াহ’ অথবা 

‘আহকাম-ই ইসলািময় াহ’ বলা হয়। এ েলা ক ‘আফআ’ল-ই 
মুকাি িফন’ও বলা হয়। এর অথ হেলা মুকাি েফর পালনীয় অথবা বজনীয় 
িবষয়সমূহ। ‘আফআ’ল-ই মুকাি িফন’ আট ট। এ েলা হেলা: ফরজ, ওয়া জব, 

সু াত, মু াহাব, মুবাহ, হারাম, মাক হ এবং মুফিসদ্ �  

১. ফরজ: মহান আ াহ তা’আলা পিব  কুরআেন য সব িবষয় পালেনর 
জন   ও অকাট ভােব আেদশ িদেয়েছন স েলাই ফরজ িহেসেব িবেবিচত। 
ফরজ ত াগ করা হারাম। কউ যিদ ফরজেক অ ীকার কের অথবা দু হীন 
মেন কের তেব স কািফর িহেসেব পিরগিনত হেব। ফরজ দুই কােরর: 

ফরেজ আইন: েত ক মুকাি ফ মুসলমােনর উপর য়ং পালনীয় য 
ফরজ রেয়েছ তা এর অ ভূ । ঈমান আনা, অজ ুকরা, পিব তা অজেনর জন  
গাসল করা, পাচঁ ওয়া  নামায আদায় করা, রমজান মােসর রাজা রাখা, িনসাব 

পিরমান স দ থাকেল যাকাত দয়া, সামথ  থাকেল হ  পালন করা ইত ািদ 
ফরেজ আইন। [ব শ ফরজ ও চয়া  ফরজ মশহর হেয়েছ।]  

ফরেজ িকফায়া: য সব ফরজ কাজ এক বা একািধক মুকাি ফ 
মুসলমান ব র আদােয়র ারা অন রা এর ািয়  পালেনর আবশ কীয়তা 
থেক মু  পায় তােক ফরেজ িকফায়া বেল। মতৃ ব র গাসল করােনা, 

জানাজার নামাজ আদায় করা, পিব  কারআন কিরেমর স ুণ মুখ  কের 
হােফজ হওয়া, জহাদ করা, ীন সং া  মাসালা-মাসােয়েলর স ঠক জওয়াব 
িদবার মত ান অজন করা ইত ািদ ফরেজ িকফায়া। এসব ফরজ কউই যিদ 
আদায় না কের তেব েত েকই নাহগার হেব। 

২. ওয়া জব: য সব পালেনর জন  ফরেজর মতই  আেদশ রেয়েছ 
িক  ফরেজর মত পিব  কুরআেনর দিলল অকাট  ও  নয় তােক ওয়া জব 
বেল। ওয়া জব জান্ িন দিলল (অকাট  নয় এমন) এর ারা িনধািরত হেয়েছ। 
বেতেরর ও দুই ঈেদর নামাজ আদায় করা, ধনী হেল কুরবানী করা, িফতরা দয়া 
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ইত ািদ ওয়া জব। ওয়া জবও ফরেজর মত অবশ  পালনীয়। ওয়া জব ত াগ করা 
মাক্ েহ তাহিরমা। ফরজ থেক পাথক  হেলা কউ ওয়া জবেক অ ীকার 
করেল কািফর হয় না। তেব ওয়া জব পালন না করেলও জাহা ােমর আজােবর 
স ুখীন হেত হেব। 

৩. সু াত: য সব িবষেয় মহান আ াহ পােকর সরাসির  আেদশ নাই 
িক  হযরত মুহা দ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম করার জন  বেলেছন, 

পালনকারীর শংসা কেরেছন অথবা িনেজ িনয়িমত পালন কেরেছন িকংবা তার 
উপি িতেত অন রা করার পের মৗন স িত িদেয়েছন সসব িবষয়েক সু াত 
বলা হয়। সু াতেক ত তা ল  করা কুফুরী িহেসেব িবেবিচত। তেব যথােযাগ  
স ানপূবক কউ যিদ সু াত পালেন িবরত থােক তােক শা র স ুখীন হেত 
হেব না। িক  িবনা কারেণিনয়িমত যিদ সু াত ত াগ কের তেব তােক সতক করা, 

ল া দয়া উিচত। সু াত ত াগ করেল চর সওয়াব থেক ব ত হেত হয়। 
আজান দয়া, ইকামত দয়া, জামােতর সােথ নামজ আদায় করা, অজরু সমেয় 
িমসওয়াক করা, িবেয়র সময় ওয়ািলমা খাওয়ােনা, পু  স ােনর খৎনা করােনা 
ইত ািদ সু াত ইবাদত। 

সু াত দুই কােরর হয়:  

সু াত-ই মুয়া াদা: যা মহানবী সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম িনয়িমত 
পািলত কেরেছন এবং খুবই কম সময় ত াগ কেরেছন এমন শ শালী সু াতেক 
সু াত-ই মুয়া াদা বেল। ফজেরর নামােজর সু াত, যাহেরর নামােজর পূেবর ও 
পেরর সু াতসমূহ, মাগিরেবর নামােজর সু াত এবং এশার নামােজর পেরর দুই 
রাকাত সু াত মুয়া াদার অ ভ । িবনা কারেণ ই াকৃতভােব ত াগ করা 
সমীচীন নয়। সু াতেক িনেয় উপহাস করেল ব  কািফের পিরনত হয়। 

সু াত-ই গায়ির মুয়া াদা: ইবাদেতর উে েশ  মহানবী সা া াহ 
আলাইিহ ওয়া সা াম মােঝমােঝ য সব আমল করেতন তােক সু াত-ই গায়ির 
মুয়া াদা বেল। আছর ও এশার নামােজর পূেবর চার রাকাত সু াতসমুহ গায়ির 
মুয়া াদা। এ েলা  ত াগ করেল নাহ হয় না িক  কান ধরেণর অপারগতা না 
থাকা ে ও িনয়িমত ত াগ করেল মহানবীর সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম এর 
শাফায়াত থেক ব ত হওয়ার কারণ হেব।  

এ ছাড়াও কান দল থেক একজেনর আদােয়র ারা অন েদর প  
থেকও আদায় হেয় যায় এমন িকছ সু াত রেয়েছ। এ েলােক ‘সু াত আলাল-

িকফায়া’ বলা হয়। যমন সালাম দয়া, ই’িতকােফ বসা ইত ািদ। অজ ুকরা, খাওয়া, 

পান করা ইত ািদর মত েত ক ভাল কােজর েত িবসিম াহ বলা এক ট 
পুণ সু াত� 

৪. মু াহাব: ইহা মানদুব িকংবা আদব িহেসেবও িবেবিচত। ইহার হকুম 
সু াত-ই গায়ির মুয়া াদার মত। ি য়নবী সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম তার 
জীবেন এক-দুইবার কেরেছন অথবা পছ  কেরেছন িকংবা করেত দেখ খুিশ 
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হেয়েছন এমন আচরনসমূহ মু াহােবর পযােয় পেড়। নবজাতক িশ র জন  
স ম িদেন নাম রাখা, আি কা দয়া, পিরপা ট পাষাক পিরধান করা, সুগি  
ব বহার করা ইত ািদ মু াহাব আমল। এ ধরেণর আমল করেল অেনক সওয়াব 
অ জত হয় তেব না করেল নাহ হয় না। শাফায়াত থেকও মাহ ম হেত হয় না। 

৫. মুবাহ: য সব িবষেয় আেদশও দয়া হয়িন আবার িনেষধও করা হয়িন 
এমন িবষয়সমূহেক মুবাহ বেল। অথাৎ যা করেল নাহও হয় না আবার কান 
ধরেণর আনুগত ও কাশ পায় না এমন আচরন মুবােহর অ ভ । তেব এসব 

ে  সৎ িনয় াত করেল সওয়াব আর খারাপ িনয় ােত করেল নাহ হয়।  
ঘুমােনা, হালাল রকমাির খাবার হণ, হালাল উপােয় অ জত স েদর ারা িবিভ  
ধরেণর পাষাক পিরধান করা ইত ািদ মুবাহ। এসব কাজ যিদ ইসলািময় ােতর 
অনুসরেনর জন , শরীয়েতর আেদশ পালেনর উে েশ  করা হয় সে ে  
সওয়াব অ জত হয়। যমন সু াে র অিধকারী হেয় উ মভােব ইবাদত করার 
িনয় ােত পানাহার করা। 

৬. হারাম: মহান আ াহ তা’আলা সরাসির পিব  কুরআেন যসব িবষেয় 
ভােব িনেষধ কেরেছন তা হারাম িহেসেব িবেবিচত। হারাম কাজ করা িকংবা 

হারাম জিনষ ব বহার করা  ও অকাট ভােব িনিষ । হারামেক হালাল আর 
হালালেক হারাম িহেসেব হণ করেল ঈমান চেল যায়, কািফের পিরনত হেত হয়। 
হারাম জিনষ ত াগ করা আর হারাম কাজ থেক িবরত থাকা ফরজ একইসােথ 

চর সওয়ােবর কাজ। 
হারাম দুই কার: 

হারাম িল-আইিনিহ: মানুষ হত া করা, জনা করা, জয়ুা খলা, মদ পান করা, 

িমথ া বলা, চির-ডাকািত করা, কর, র  ও াকৃিতক উপােয় মতৃ প  খাওয়া, 

নারীেদর সতেরর অ ভ ানেক গায়ের মাহিরমেদর সামেন দশন করা  
ইত ািদ হারাম। এসব করেল কবীরা নাহ হয়। কউ যিদ এ ধরেণর হারাম করার 
সমেয় িবসিম াহ বেল অথবা হালাল িহেসেব হণ কের িকংবা আ াহ তা’আলা 
কতৃক হারাম ঘাষনা করার িবষয় টেক হীন মেন কের তেব কািফের 
পিরনত হয়। যিদ এ েলােক হারাম িহেসেব ীকার কের ভীত হেয় কের তেব 
কািফর হওয়া থেক হয়ত িনেজেক বাচঁােত পাের। িক  এর জেন  জাহা ােমর 
ক ঠন আজােবর স ুখীন হেত হেব। আর যিদ ায় বারংবার কের এবং তাওবা 
না কেরই মতৃ র স ুখীন হয় তেব ঈমানহীন িহেসেব পিরগিণত হেব। 

হারাম িল-গায়িরিহ: য সব িবষয় বা কাজ িনেজ হালাল হওয়া সে ও এর 
ারা অেন র হ  ন  হওয়ায় িকংবা হারােমর সােথ স ৃ  হওয়ায় হারাম িহেসেব 

িবেবিচত হয় স সব হারাম িল-গায়িরিহ িহেসেব িবেবিচত। যমন ফল খাওয়া 
হালাল িক  অেন র বাগান থেক মািলেকর অনুমিত না িনেয় খেল হারাম হেব। 
একইভােব আমানেতর খয়ানত করা, সুদ-ঘুষ খাওয়া, অৈবধ প ায় স দ অজন 
করা ইত ািদও হারাম। হারাম থেক বেঁচ থাকার মােঝ ইবাদেতর চেয় বিশ 
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সওয়াব িনিহত। কননা হারােমর কারেণইবাদেতর সওয়াব ন  হেয় যায়। 
দুিনয়ােত কউ অেন র হ  ন  করেল িকয়ামেতর িদবেস মহান আ াহ  
তা’আলা তার সওয়ােবর ারা যার হ  ন  হেয়েছ তােক তার হ  বু ঝেয় িদেবন। 
সকেলরই উিচত হারাম স ে  ভাল কের জেন তা থেক িবরত থাকেত েচ  
হওয়া। 

৭. মাক হ: য সব িবষয় মহান আ াহ ও তার ি য়নবী অপছ  কেরন 
এবং যার কারেণইবাদেতর সওয়াব ন  হেয় যায় তােক মাক হ বেল। 

মাক হ দুই কার: 

মাক হ-ই তাহিরমী: যা হারােমর কাছাকািছ পযােয়। ওয়া জব ত াগ 
করাও মাক হ-ই তাহিরমী। এর কারেণ বা ােক শা র স ুখীন হেত হয়। 
সূেযাদেয়র সময়, সূয যখন ঠক মাথার উপের থােক তখন এবং সূযাে র সময় 
নামাজ পড়াও এ প মাক হ। ই াকৃতভােব কউ এসব করেল আ াহর অবাধ  
ও পাপী হেব। জাহা ােমর আজাব ভাগ করেত বাধ  হেব। নামেজর 
ওয়া জবসমূহ ত াগ করেল পুনরায় নামাজ আদায় করেত হয় তেব ভেল ত াগ 
করেল সাহ সজদা করেত হয়। 

মাক হ-ই তানিযহী: যা হালােলর কাছাকািছ পযােয়র অথবা যা না করা, 

করার চেয় উ ম এমন য়াসমূহ। গাইের মুয়া াদ সু াত িকংবা মু াহাব ত াগ 
করাও এর অ ভ । 

৮. মুফিসদ্ : শরীয়ত অনুযায়ী যার কারেণ বধ কান কাজ িকংবা কান 
ইবাদত র পের তা ভ  হেয় যায় িকংবা অৈবধ হেয় যায় তােক মুফিসদ্  বেল। 
যা ঈমান, নামাজ, িববাহ, হজ, যাকাত, য়-িব য় ইত ািদেক ন  কের দয়। যমন, 

মহান আ াহ ও কারআনেক অস ান করেল ঈমান ন  হয়, নামােজর মেধ  
শ  কের হাসেল অজ ুও নামাজ উভয়ই ন  হয়, রাযা থাকা অব ায় পানাহার 
করেল রাযা ন  হয়। 

ফরজ, ওয়া জব ও সু ােতর পালনকারীেক এবং হারাম ও মাক েহর 
ত াগকারীেক সওয়াব িদেয় পুর ৃ ত করা হয়। অপরিদেক হারাম ও মাক হ কাজ 
করেল এবং ফরজ ও ওয়া জব ত াগ করেল অেনক নাহ হয়। এক ট হারাম 
কাজ থেক বেঁচ থাকার সওয়াব এক ট ফরজ ইবাদেতর সওয়ােবর চেয় অেনক 

ন বিশ। এক ট ফরজ ইবাদত পালেনর সওয়াব এক ট মাক হ থেক বেঁচ 
থাকার সওয়ােবর চেয় অেনক ন বিশ। আবার এক ট মাক হ থেক বেঁচ 
থাকার সওয়াব এক ট সু াত পালেনর সওয়ােবর চেয় অেনক বিশ। আর মুবাহ ্ 
এর মেধ  আ াহর পছ নীয় কাজেক খাইরাত ্ ও হাছানাত ্ বলা হয়। এ েলা 
করেলও সওয়াব পাওয়া যায় তেব সু ােতর চেয় পিরমােন কম হয়। 
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                      ইসলােমর  শত্   

ইসলােমর শত্ রা ইসলামেক ংস করার জন  আহেল সু ােতর 
িকতাবসমূেহর উপর আ মন কের। পিব  কুরআেনর সূরা মােয়দােত বলা 
হেয়েছ য, ইহদী ও মুশিরকরা হেলা ইসলােম সবেচেয় বড় শত্ । মুিত 
পূজাির কািফরেদরেক মুশিরক বলা হয়। খৃ ানেদর অিধকাংশই য মুশিরক তা 
সহেজই বুঝা যায়। ইেয়েমেনর আবদু াহ িবন সাবা’ নামক ইহদী আহেল 
সু াতেক ংস করার জন  িশয়া নামক িফরকার জ  িদেয়েছ। িশয়ােদর 
অেনেকই আবার িনেজেদরেক আেলভী বেল পিরচয় দয়। ইসলােমর শত্  
ইংেরজরা তােদর সা ােজ র সবশ  িদেয় ভারতবষ এবং আি কা মহােদশ 
থেক অ জত ধনেদৗলত িদেয় র য়ী যুে র মাধ েম এবং ওহাবী নােম 

পিরিচত গা র রিচত িকতােবর মাধ েম আহেল সু াতেক আ মন কের 
আসেছ। দুিনয়ার সব জায়গা থেক যই িচর ায়ী সৗভাগ  অজন করেত চায় 
তার উিচত িশয়া ও ওহাবী ারা রিচত িকতাবসমূহ ারা তািরত না হেয় আহেল 
সু াহ আেলম দর ারা রিচত িকতাবসমূহেক আকেড় ধরা। 

 

ইসলােমর শতসমূহ 
ইসলাম হণকারী ব  তথা মুসলমােনর জন  পাচঁ ট অবশ  পালনীয় 

ফরজ তথা মৗিলক ািয়  রেয়েছ। 

১. ইসলােমর মৗিলক শতসমূেহর থম ট হেলা কািলমা-ই শাহাদাত ক 
মেন ােন ীকার কের নয়া। “আশহাদ ু আন লা ইলাহা ই া াহ ওয়া 
আশহাদ ু আন্ না মুহা াদান আবদহু ওয়া রাসুলুহ” বাক টেক কািলমা-ই 
শাহাদাত বলা হয়। এর অথ হেলা, আসমান ও জিমেন মহান আ াহ ব াতীত 
অন  কউই ইবাদত পাওয়ার, উপাসনার উপেযাগী নয়। িতিনই একমা  
মাবুদ, কৃত উপাস � িতিন ওয়া জবুল উজদু অথাৎ িনেজর অ ে র জন  িযিন 
কােরা মুখােপ ী নন বরং বাকী সবিকছই তােদর অ ে র জন  তার মুখােপ ী 
এমন আবশ কীয় অ ে র অিধকারী। িতিন সবমহান, সেবা ম িবেশষেন 
িবেশিষত এবং সকল ধরেণর ভল ত্ ট থেক মু । িতিনই আ াহ� এই 
িবষয় িল ালেবর ারা িব াস করা এবং মুেখ ীকার করা। একই সােথ উ ম 
চিরে র অিধকারী, িম ভাষী, ম া নগরীেত জ হণকারী, হােশমী বংশীয় 
আবদু াহ এর স ান মুহা াদ আলাইিহস্  সালাম আ াহ তা’আলার বা া 
ও রাসূল� আর ওহােবর কন া হযরত আিমনা তারঁ মাতা।  

২. ইসলােমর ি তীয় মৗিলক শত হেলা যথাযথ িনয়ম মেন শত ও ফরজ 
পালেনর ারা িতিদন িনিদ  পাচঁ ট ওয়াে  নামাজ আদায় করা। েত ক 
মুসলমােনর উপের দিনক পাচঁ ওয়া  নামাজ সময়মত আদায় করা ফরজ। 
নামজ আদােয়র ে  এর ফরজ, ওয়া জব, সু াত েলা য  সহকাের মেনােযাগ 

39



 

 

িদেয় পালন করা এবং িনেজেক স ূন েপ আ াহর দরবাের সঁেপ দয়া উিচত। 
পিব  কুরআেন নামাজেক সালাত বলা হেয়েছ। সালােতর শাি ক অথ হেলা: 

মানুেষর ে  দায়া করা, ফেরশতােদর ে  মা াথনা করা আর আ াহর 
ে  এর অথ দয়া করা, অনু হ করা। ইসলািময় ােত সালাত বলেত িফকহ 

িকতােব বণ ত িনিদ  অ ভি  ও িনিদ  দায়া-দূ দ িনিদ  প িতেত পাঠ 
করােক বুঝায়। নামাজ ইফিততাহ তা বীেরর ারা  করেত হয়। পু ষেদর 
জন  কােনর লিত পয  হাত তেল নাভীর উপের রাখার সময় আ াহ আক্ বার 
বলার ারা নামাজ  হয় এবং শষ বঠেক বেস ডান ও বাম কােঁধ মাথা ঘুিরেয় 
সালাম দয়ার মাধ েম শষ হয়। 

৩. ইসলােমর তৃতীয় শত হেলা, স েদর যাকাত দান করা। যাকাত 
শে র শাি ক অথ হেলা পিব তা অজন করা, শংসা করা, উ ম ও সু র হওয়া। 
ইসলািময় ােত যাকাত বলেত, কােরা যিদ িনসাব পিরমােণ েয়াজেনর অিতির  
যাকােতর উপযু  স দ থােক, তেব তা থেক িনিদ  পিরমান স দ পিব  
কুরআেন বিনত আট ণীর লাকেক িবন ভােব দান করােক বুঝায়। চার 
ধরেণর স েদর যাকাত িদেত হয়। এ েলা হেলা: ন- রৗেপ র তথা অথকিড়র 
যাকাত, বািণ জ ক মােলর যাকাত, বছেরর অিধকাংশ সমেয় তৃণভূিম থেক খেয় 
পািলত হালাল প র যাকাত এবং ফসেলর যাকাত। ফসেলর যাকাতেক উশরও 
বলা হয়। জিম থেক ফসল সং েহর সােথ সােথই উশর িদেত হয়। অন  িতন 
ধরেণর মােলর যাকাত িনসাব পিরমােণ পৗছার এক বছর পের িদেত হয়। 

৪. ইসলােমর চতথ শত হেলা পিব  রমজান মােসর েত ক িদন রাজা 
রাখা। রাজা রাখােক কুরআেনর ভাষায় সাওম বেল। সাওেমর শাি ক অথ হেলা 
কান িকছেক কান িকছ থেক র া করা, সংর ন করা। ইসলািময় ােত রাজা 

বলেত, রমজান মােস যথাযথ প ায় আ াহ তা’আলার আেদশ অনুযায়ী িতিদন 
িতন ট িবষয় থেক িনেজেক সংর ন করা, সংবরণ করােক বুঝায়। এই িতন ট 
িবষয় হেলা: খাওয়া, পান করা ও যৗনিমলন। রমজান মাস আকােশ িহলাল [নতন 
চাদঁ] দখার মাধ েম  হয় এবং শাওয়ােলর চাদঁ দখার মাধ েম শষ হয়। 
ক ােল াের বিনত িহসাব অনুযায়ী নয়।  

৫. ইসলােমর পাচঁ ট মৗিলক িভি র সবেশষ ট হেলা: সামথ ব◌ান ব র 
উপের জীবেন একবার হ  আদায় করা� যার জন  পেথর িনরাপ া ও 
শারীিরক সু তা  আেছ, কা’বা শরীেফ যেয় আসা পয  ী-স ান, পিরজেনর 
ভরন পাষেনর ব ব া আেছ এবং এ েলা  ছাড়াও কা’বা শরীেফ যেয় আসার 
মত আিথক সামথ  আেছ তার উপের জীবেন একবার ইহরােমর সােথ পিব  
কা’বা তাওয়াফ করা এবং আরাফােতর ময়দােন অব ান করা ফরজ। 

উপের বিনত ইসলােমর পাচঁ ট শেতর মেধ  সবািধক পূণ হেলা 
কািলমা-ই শাহাদাত বলা ও এর অথ মেন ােন িব াস করা। এরপের নামাজ 
আদায় করা, তারপর রাজা রাখা, হ  করা এবং সবেশষ যাকাত দান করা। 
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কািলমা-ই শাহাদােতর সবািধক পূণ হওয়ার িবষয় ট সবস তভােব ীকৃত। 
অন ান িলর ে  আেলম দর মােঝ িকছটা ইখিতলাফ রেয়েছ। কািলমা-ই 
শাহাদাত ইসলােমর েতই ফরজ হেয়েছ। পাচঁ ওয়া  নামাজ নবুওয় ােতর 

াদশ বছের এবং িহজরেতর বছর খােনক পূেব পিব  িম’রাজ রজনীেত ফরজ 
হেয়েছ। রমজােনর মােসর রাজা িহজরেতর ি তীয় বছেরর  শা’বান মােস ফরজ 
হেয়েছ। রাজা যই বছর ফরজ হেয়েছ, সই বছেরর রমজান মােস যাকাতও 
ফরজ হেয়েছ। আর হ  িহজরেতর নবম বছের ফরজ হেয়েছ।  

 
 

 

তৃতীয় অধ ায় 

নামাজ আদায় করা 
আমােদর ধেম, ঈমােনর পের সবািধক মূল বান ও সেবা ম ইবাদত হেলা 

নামাজ। নামাজ ীেনর  ও ইসলােমর ি তীয় ধান শত। আরবী ভাষায় 
নামাজেক সালাত বলা হয়। সালােতর আিভধািনক অথ হেলা দায়া, রহমত ও 
ই গফার। নামােজ এই িতন ট অেথর েত ক টই িবদ মান তাই এেক সালাত 
বলা হেয়েছ। 

মহান আ াহ ্ তা’আলার সবািধক ি য় আমল যা বারংবার আদােয়র জন  
আেদশ করা হেয়েছ তা হেলা পাচঁ ওয়া  নামাজ। মুসলমানেদর জন  ঈমােনর 
পের আ াহ ্র প  থেক দয়া সবািধক পূণ আেদশ হেলা নামাজ আদায় 
কর। আমােদর ধেম নামাজেকই সব থম ফরজ করা হেয়েছ। হাশেরর 
ময়দােনও ঈমােনর পের সব থম নামােজর ব াপাের  করা হেব। য ব া  
পাচঁ ওয়া  নামােজর িহসাব স ঠকভােব িদেত পারেব স সব ধরেনর ক  ও 
পরী া থেক মু  পেয় িচরকালীন সৗভাগ  অজন করেব। জাহা ােমর 
আ ন থেক মু  পাওয়া ও জা ােতর সৗভাগ  অজন করা, যথাযথভােব নামাজ 
আদােয়র সােথ স ৃ । আর যথাযথভােব নামাজ আদােয়র জন  থেম 
স ঠকভােব অজ ুকের পিব  হেত হেব, তারপর কান ধরেনর আলেসিম না কের 
পূণ মেনােযােগর সােথ নামােজ দাড়ঁােত হেব। নামােজর মােঝর েত ক ট 
হরকত সেবা ম প ায় আদােয়র চ া কয়া উিচত। 

সবধরেনর ইবাদতেক িনেজর মােঝ অ ভ কারী ও মানুষেক মহান আ াহ ্ 
তা’আলার সবািধক নকট  দানকারী পিব  ইবাদত হেলা নামাজ। ি য়নবী 
হযরত মুহা দ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম বেলেছন য, ‘নামাজ হেলা 

ীেনর । য নামাজ আদায় করল স ীনেক শ শালী করল আর 
য নামাজ পিরত াগ করল স অবশ ই ীনেক ংস করল’। য ব া  

স ঠকভােব আ িরকতার সােথ নামাজ আদায় করল স অিন , পাপ ও ম  কাজ 
করা থেক সংরি ত হেলা। এব াপাের সূরা আনকাবুত্  এর পয়ঁতাি শতম 
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আয়ােত বলা হেয়েছ য, ‘িন য়ই নামাজ মানুষেক ম , কুৎিসত ও িনিষ  
কাজ করা থেক িবরত রােখ’� 

য নামাজ মানুষেক ম  ও পাপ করা থেক িবরত রাখেত পাের না তা 
যথাযথভােব আদায়কৃত নামাজ হেত পাের না। বািহ ক দৃ েত তা নামাজ হেলও 
যথাথ নয়। এতদসে ও যথাথ নামাজ আদায় করার পযােয় উ ীত না হওয়া পয  
এই বািহ ক নামাজ পিরত াগ করা উিচত নয়। কননা ইসলােমর আেলম দর 
মেত, কান িকছ পুেরাপুির অজন করেত না পারেলও যতটকু স ব অজন  করা 
উিচত, স ুনটকুই হাতছাড়া করা উিচত নয়। সীমাহীন দয়া ও অনু েহর মািলক 
মহান আ াহ ্ তা’আলা হয়তবা ঐ বািহ ক নামাজেকও হা ীকত িহেসেব কবুল 
কের িনেত পােরন। এজন  কাউেকই, লাক দখােনা নামাজ পড়ার চেয় না 
পড়াই ভাল বলা উিচত নয়। বরং এভােব বলা উিচত য, লাক দখােনা নামাজ না 
পেড় সিত কার অেথই আ িরকতার সােথ নামাজ আদায় কর। সবদাই ভলত্ ট 
সংেশাধেনর, ঘাটিত পূরেণর চ া করা উিচত। তা না কের সমূেল ন  করা উিচত 
নয়। এই সূ  তাৎপয ট সকেলর বুঝা উিচত। 

নামাজসমূহ জামােতর সােথ আদায় করা উিচত। কননা জামােতর সােথ 
আদায় করা নামােজ, একাকী আদায় করা নামােজর তলনায় অেনক বিশ সওয়াব 
অ জত হয়। নামােজর সমেয় শরীেরর েত ক ট অে র িবনয়ী হওয়া উিচত। 
আর অ েরর আ াহ ্ তা’আলার ভয় ও ভালবাসায় পূণ থাকা উিচত। মানুষেক 
দুিনয়া ও আিখরােতর িবপদআপদ ও বালা-মুিসবত থেক একমা  নামাজই 
পির ান করেত পাের। মহান আ াহ ্ তা’আলা সূরা মুিমনুন এর র িদেক 
বেলেছন য, ‘মুিমনরা অবশ ই মু  পােব। তারা খু  সহকাের নামাজ 
আদায় কের’� 

িবপেদর আশ া রেয়েছ এমন ােন, এমন সমেয় িকংবা এমন অব ায় 
আদায়কৃত ইবাদেতর মূল  বহ েণ বৃ  পায়। যখন দুশমন আ মন কের তখন 
তা মাকািবলায় সিনেকর সামান  কাজও মূল বান হেয় যায়। একারেণই 
যৗবনকােল আদায়কৃত ইবাদেতর মূল  অেনক বিশ হয়। কননা এই সময়ই 

মানুষ সেচেয় বিশ নাফেসর ম  খােয়েশর ও ইবাদেতর িত অনীহার িশকার 
হয়। 

এমন িতন ট কারণ রেয়েছ যা যৗবনকােল মানুেষর উপর ভর কের, তােক 
ইবাদত করা থেক িবরত রােখ। এ েলা  হেলা, শয়তান, নাফস ও ম  স ী। সম  
ম  ও পাপকােজর মূেল অসৎস  রেয়েছ। যৗবনকােল কউ যিদ উ  
মাধ ম িল থেক আসা ম  খােয়েশর আনুগত  না কের যথাযথভােব নামাজ 
আদায় কের এবং অন ান  ফরজ ইবাদতসমূহও পালন কের তেব স আ াহ ্র 
অিধক ি য় হয়। কান বেৃ র আদায়কৃত একই ইবাদেতর তলনায় বহ ন বিশ 
সওয়াব অজন কের। অ  ইবাদেতর িবিনমেয় বহ ন বিশ পুর ার অজন কের। 
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কােদর উপর নামাজ ফরজ? 
েত ক আিকল, বািলগ ও মুসলমান নরনারীর উপর নামাজ আদায় করা 

ফরজ। কােরা উপর নামােজর ফরজ হওয়ার জন  িতন ট শত রেয়েছ।  
১. মুসলমান হওয়া। ২. আিকলস  হওয়া। ৩. বািলগ হওয়া। 
শরীয়ত অনুযায়ী, ভাল মে র পাথক  করেত পাের না এমন ব া  ও বািলগ 

হয়িন এমন িশ েদর উপের নামাজ আদােয়র বাধ বাধকতা চািপেয় দয়া হয়িন। 
তথািপ মা-বাবার উিচত আপন িশ েদরেক ীনী ােনর িশ া দয়া এবং 
পযায় েম তােদর মােঝ ইবাদত পালেনর অভ াস গেড় তালা। মহানবী 
সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম বেলেছন য, ‘ তামরা সবাই প পােলর 
রাখােলর মত। রাখাল যমন প পালেক সংর ণ কের ঠক তমিন 
তামরাও তামােদর গৃেহর বািস ােদর ও তামােদর অধীন েদরেক 

জাহা ােমর আ ন থেক বাচঁাও! তােদরেক ইসলাম িশ া দাও। তা না 
করেল পরকােল তামােদরেকই দায়ী করা হেব’� অপর এক হািদেস বলা 
হেয়েছ য, ‘ েত ক িশ ই ইসলাম ধেমর উপর এবং তা হেনর ও পালেনর 
সামথ  িনেয় দিুনয়ায় আেস। পরবত েত তােদর মা বাবা তােদরেক ইহিদ, 

খৃ ান ও ীনহীন বানায়’।  
এমতাব ায়, েত ক মুসলমােনর থম ািয়  হেলা, িনজ স ানেদরেক 

ইসলামী ইলম, কুরআন করীেমর িতলাওয়াত, নামাজ আদােয়র প িত এবং ঈমান 
ও ইসলােমর যাবতীয় শতাবলীর িশ া দয়া। আপন স ােনরা মুসলমান হাক, 

দুিনয়া ও আিখরােত সুখ সা ে  থাকুক এটা য মা বাবা ত াশা কের তারা যন 
থেম িনেজেদর উপের বিনত উপেরা  ািয় সমূহ যথাযথভােব পালন কের। 

কননা বােদ আেছ, ‘গাছ চাড়া থাকেত বােঁক’। যখন তা বড় হেয় যায় তখন 
তােক বাকঁােত বা িনয় ন করেত চাইেল ভে  যায় িকংবা আেরা বিশ িতর 
স ুখীন হয়। 

য িশ েক ইসলামী ইলম ও সু র আখলাক িশ া দয়া হয় না স খুব 
সহেজই ম  পেথর যা ীর ারা েরািচত হেত পাের এবং স িনজ মা বাবার, 

দেশর ও জািতর জন  িতর কারণ হয়। 
নামাজ আদায়কারীর অব া 

ঘটনা: জল থেক মু দানকারী নামাজ 
খারাসােনর শাসক আবদু াহ িবন তািহর খুবই ন ায়পরায়ণ িছেলন। তার 

হরীরা কেয়কজন চারেক আটক কের তার দরবাের িনেয় আসিছল। 
এমতাব ায় একজন চার পািলেয় গল। চার ব া ট পশায় কামার িছল। তার 
বািড় িছল হরােথ। স পািলেয় িনশাপুের চেল িগেয়িছল। কেয়কিদন পের 
রা েবলা বািড়েত িফরেতিছল এবং পুনরায় আটক হেলা। তােক শাসেকর  
দরবাের িনেয় আসা হেল অন ান  চারেদর সােথ তােকও জেল ব ী কের রাখা 
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হেলা। এই কামার তখন জলখানােত অজ ু কের নামাজ আদায় করল আর 
আ াহ ্র দরবাের দুহাত তেল এই বেল দায়া করেত লাগল: হ আমার ভ! 

আমােক এখান থেক মু  কর। এ ব াপাের আিম য িনেদাষ তা কবলমা  তিমই 
জােনা। একমা  তিমই পােরা আমােক এই ব ীখানা থেক মু  করেত। হ 
আমার ভ, আমায় মু  দাও। ওয়ািল( শাসক) ঐ রােত ে  দখল, শ শালী 
চারজন এেস তার িসংহাসনেক উি েয় িদেত চাে । ঠক তখিন তার ঘুম ভে  
গল, উেঠ দুই রাকাত নামাজ পেড় আবার ঘুিমেয় গল। পুনরায় ঐ চারজন এেস 

িসংহাসন ভা ার উপ ম করেল তার ঘুম আবার ভে  গল। বুঝেত পারল, তার 
অধীেন কান মাজলুম িনযািতত হে ।  

আ াহ ্র িনকট এই বেল াথনা করল: হ আমার ভ! কবলমা  তিমই 
মহান। তিম এতটাই মহান য, ছাট বড় সকেলই িবপদ  হেল ধুমা  তামার 
কােছই সাহায  াথনা কের। তামার দরগােহ াথনা করেলই কবল মেণর আসা 
পূণ হয়। 

ওয়ািল তৎ ণাৎ কারার ীেক ডেক জেল কান মাজলুম আেছ িকনা 
জানেত চাইল। কারার ী বলল: তােতা জািননা, তেব একজন আেছ নামাজ পেড় 
খুব দায়া করেছ, চােখর পািন ফলেছ। ওয়ািল তােক ডেক পাঠােলন ও কৃত 
ঘটনা জানেলন। অন ায়ভােব শা  দয়ার কারেণ তার িনকট মা চাইেলন। 
তােক এক হাজার রৗপ  মু া দান করেলন আর বলেলন, কখেনা কান সমস ার 
স ুখীন হেল আমার কােছ এস। কামার বলল, তামােক মা করলাম, তামার 
উপহারও হণ করলাম িক  সমস ার সমাধােনর জন  তামার দরবাের আসা 
আমার পে  স ব নয়। ওয়ািল কারণ জানেত চাইেল বলল, আমার মত এক 
ফিকেরর জন  তামার মত সুলতােনর তখত্ েক কেয়কবার িযিন উি েয় দন 
তার মত মািলকেক ছেড় সমস া সমাধােনর জন  অন  কােরা িনকট াথনা করা 
তার উবুিদয় ােতর পিরপ ী। নামাজ পেড় দায়া করার কারেণ িতিন আমােক 
অেনক সমস া থেক মু  কেরেছন, অেনক আশা পূণ কেরেছন। এমতাব ায় 
আিম িক কের অেন র দরবাের হাত পাতব? আমার ভ তার সীমাহীন রহমেতর 
ভা ােরর দরজা খুেল রেখেছন, অসীম অনু েহর াচয সকেলর মােঝ িবিলেয় 
িদেয়েছন, িক কের আিম অেন র কােছ যাব? তার কােছ চাওয়ার পরও পায়িন এমন 
কউ িক আেছ? হ া,ঁ তেব য চাইেত জােন না সই কবল ব ত হয়। তার দরগােহ 

আদেবর সােথ না গেল তার রহমত াি  স ব নয়। 
  

িস  ওলী হযরত রািবয়া বসরী (র:) একদা এক ব া েক দায়া করার সময় 
বলেত নেলন য, ‘ হ আমার রব, তামার রহমেতর ভা ার আমার জন  খুেল 
দাও’। এটা েন িতিন ঐ ব া েক বলেলন: এই যািহল, আ াহ ্র রহমেতর দুয়ার 
এখন পয  িক ব  িছল য তা খালার জন  আেবদন করছ? (রহমেতর আসার 
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পথ সবসময় খালা থাকেলও সখােন েবেশর পথ তথা লব সকেলর িনকট 
খালা অব ায় নই। লেবর খালার জন  চর দায়া করা েয়াজন।) 

হ আমার ইলাহ, সকলেক িবপদ আপদ থেক উ ারকারী একমা  তিম। 
আমােদরেক দুিনয়া ও আিখরােতর সম  বালা-মুসীবত থেক র া কর। 
মুখােপ ীেদর সব ধরেনর চািহদা পূরণকারী একমা  তিম। দুিনয়া ও আিখরােতর 
কল াণময় ও উপকারী সবিকছ আমােদর দান কর। দুিনয়া ও আিখরােত 
আমােদরেক তিম ছাড়া অন  কােরা মুখােপ ী কিরও না। আমীন!  

ঘটনা: ঘর পুেড় যাওয়া 
হািমদ তাওইল নােম আ াহ ্র এক অলী িছেলন। একদা িতিন ঘেরর মেধ  

নামাজ আদায় করিছেলন এমতাব ায় ঐ ঘের আ ন লেগিছল। মহ ার 
মানুষজন িমেল সই আ ন িনভােনার পের তার ী তার িনকেট এেস রাগত ের 
বলেত লাগল: তামার ঘর পুড়েতেছ, মানুেষরা এেস িনভাে । এমন অব ায় 
কতিকছ করা দরকার। অথচ তিম জায়গা থেকও নড়ছ না। অলী বলেলন, 

আ াহ ্র কসম! এইসব ঘটনার ব াপাের তা আিম িকছই জািন না।  আ াহ ্র 
দা রা তার মুহা েত ও নকেট  এতটাই হািরয়া যায় য িনেজেদরেকও ভেল 

যায়। তার সােথ সা ােত এতটাই িবেভার ও ম  থােক য বাকী কান িকছর 
খয়ালও থােক না।  

ঘটনা: পািতেলর পািন 
স ািনত সাহাবীেদর মধ  থেক হযরত আবদু াহ িবন শািহর রািদয়া াহ 

আনহ বেলেছন য, আিম রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ােমর পােশ 
নামাজ আদায় করতাম। নামােজর সময় তার বুক থেক  আ েনর উপেরর 
কড়াই থেক আসা ফুট  পািনর আওয়ােজর মত শ  নেত পতাম। 

ঘটনা: পােয় িব  তীর 
মহানবী হযরত মুহা দ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ােমর ি য় জামাই 

হযরত আলী রািদয়া াহ আনহ ওয়া কাররামা াহ ওজহাহ এমনভােব নামাজ 
আদায় করেতন যন দুিনয়া ংস হেলও তা থেক তার মেনােযাগ িব মুা  
িবচিলত হওয়ার স াবনা িছল না। 

এ ব াপাের এক ট ঘটনা বিনত আেছ: এক ট জহােদ হযরত আলী রািদয়া াহ 
আনহর মুবারক পােয় এক ট তীর এেস িব  হেয়িছল যা তার অি  পয  
পৗেছিছল। চ  ব াথার জন  কান উপােয়ই তা বর করা স ব হ ল না। 

ডা ার দখােনা হেলা। ডা ার বলল: তীর বর করেত হেল আেগ আপনােক 
অ ান করেত হেব। এছাড়া কান অব ােতই বর করা স ব নয় কননা এটা 
বর করেত হেল য পিরমান ব াথা লাগেব তা সহ  করা কােরা পে ই স ব নয়। 

ডা ােরর কথা েন আিম ল মুিমিনন হযরত আলী রািদয়া াহ আনহ বলেলন: 

অ ান করার ওষুেধর িক েয়াজন? একট অেপ া ক ন। নামােজর ওয়া  
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হাক। আিম নামােজ দাড়ঁােল বর করেত পারেবন। িকছ সময় পের নামােজর 
ওয়া  হেল হযরত আলী রািদয়া াহ আনহ নামােজ দাড়ঁােলন। নামাজরত 
অব ায় ডা ার, হযরত আলী রািদয়া াহর মুবারক পােয়র ত কেট তীর ট বর 
করল এবং কাটা ােন ব াে জ কের িদল। নামাজ শেষ হযরত আলী রািদয়া াহ 
আনহ ডা ারেক জে স করেলন, তীর বর কেরছ? ডা ার বলল, হ া।ঁ হযরত 
আলী রািদয়া াহ আনহ বলেলন, আিমেতা কানিকছই অনুভব করলাম না!  

আসেল এ ঘটনায় অবাক হওয়ার িকছই নাই। কননা হযরত ইউসুফ আলাইিহস 
সালােমর সৗ য দেখ িমসেরর রমণীগণও মাহািব  হেয় িনেজেদরেক 
স ূন েপ ভেল িগেয়িছল। এমনিক অবেচতন মেন কখন য িনেজেদর হাত 
কেট ফলল তাও খয়াল করল না। মহান আ াহ ্র নকট , তার সাি ধ , তার 

ম, তার ভােলাবাসা যিদ কাউেক মাহািব  কের, িনেজর ব াপাের বখবর কের 
দয় তােত আ য হওয়ার িক আেছ? মুিমন ব া রাও ইি কােলর সময় ি য়নবী 

সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ােমর দশন পেয় মতৃ য ণা অনুভব করা থেক 
রহাই পােব। 

ঘটনা: অ ান করার ঔষধ  
আ াহ ্র জৈনক অলী হযরত আমীর-ই কায়িসন (র:) এর পােয়র আ ুেল 

একবার ক ানসার দখা িদেয়িছল। িচিকৎসক তা কেট ফলার পরামশ িদেলন। 
আমীর াকদীের যা আেছ! বেল িচিকৎসেকর পরামশমত পােয়র আ ুল কেট 
ফলেলন। িকছিদন পের িতিন দখেত পেলন য ঐ ক ানসার তার পােয়র হাটঁ 

পয  ছিড়েয় পেরেছ। িতিন পুনরায় িচিকৎসেকর শরণাপ  হেলন। িচিকৎসক 
দেখ পােয়র হাটঁ পয  কেট ফলার িস া  িদেলন এবং বলেলন, পা কাটার 

জন  আেগ আমীরেক অ ান করেত হেব যােত ব াথা অনুভব করেত না হয়। 
কননা এর ব াথা মানুেষর সহ সীমার বাইের। আমীর বলল এত ক  করার কান 

দরকার নাই। সুমধুর কে  কুরআন শরীফ িতলাওয়াত করেত পারেব এমন 
কাউেক িনেয় আস এবং আমার িনকেট পিব  কুরআন িতলাওয়াত করেত বল। 
কুরআন েন যখন আমার চহারায় পিরবতন দখেত পােব তখন আমার পা 
কেট ফলেব। কননা ঐ অব ায় আমার কান অনুভব হেব না। িচিকৎসক 

আমীেরর কথামত করল। থেম একজনেক িদেয় সুমধুর কে  কুরআন 
িতলাওয়াত করােনা হেলা। কুরআন নেত নেত আমীেরর চহারার রঙ আে  
আে  বদেল গল। ঐ অব ায় িচিকৎসক আমীেরর পােয়র হাটঁ থেক কেট 
ফলল এবং ব াে জ কের িদল। িচিকৎসেকর কাজ শষ হওয়ার পর কুরআন 

িতলাওয়াতকারী ব া  থেম গল। আমীর সি ত িফের পেয় িচিকৎসকেক 
জ াসা করল পা িক কেটেছন? িচিকৎসক বলল, হ া ঁ কেটিছ। তার পা কাটা, তা 
তল িদেয় পুিড়েয় ব াে জ কের দয়া ইত ািদ িকছই তার কুরআেনর িত গভীর 

মেনােযাগেক সামান তম িবচ ত করেত পােরিন। এরপর িতিন বলেলন, আমার 
কাটা পা আমােক দাও। তােক দয়া হেলা। িতিন পা তেল ধরেলন আর বলেলন, 
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ইয়া রব! তিমই কৃত দানকারী আর আিম হলাম তামার বা া, সবিকছর হকুম 
তামার প  থেক আেস তার বা বায়ন তামার মাধ েমই হয়। এটা আমার পা। 

িকয়ামেতর িদন যিদ আমায় জে স কর, তিম িক কান নােহর িত কখেনা 
এক পাও বাড়ঁাও নাই? তখন আিম বলেত পারব, কখনই আিম তামার আেদেশর 
বাইের একপাও বাড়ঁাই নাই, একটা াসও নই নাই।  

ঘটনা: নামােজর জন  ত াগ ীকার 
বুরসা নগরী উসমািনয়া িখলাফেতর অধীেন আসার পূেব ওখােন বসবাসরত 

এক রাম ব া  গাপেন মুসলমান হেয়িছল। তার খুব ঘিন  একজন তােক এর 
কারণ জ াসা করল, িক কের তিম বাপ দাদার ধম ত াগ করেত পারেল? তােক 
িকছটা হয় িতপ  করল। রাম ব া র জবাব ট িছল তাৎপযপূণ। িতিন তার 
ব ু েক মুসলমান হওয়ার িপছেনর কৃত ঘটনা এভােব বণনা করল: 

একদা িকছ মুসলমানেক ব ী করা হেয়িছল। তােদর মধ  থেক একব া  
আমার ভােগ পেরিছল। একিদন দখলাম, যই কে  তােক আটেক রেখিছলাম 
সখােন স িবেশষ ভ ীেত উঠা বসা করেছ। তার িনকেট িগেয় িক করেছ 
জ াসা করলাম। স তার অ  ভ ী শষ করার পের দুহাত িদেয় মুখ মুছল এবং 
উ ের বলল য স নামাজ আদায় করিছল। যিদ আিম তােক তার ইবাদত করেত 
বাধঁা না দই তেব েত ক নামােজর জন  স আমােক এক ট কের ন মু া 
িদেব। তখন আিম িকছটা লাভী হেয় িগেয়িছলাম। িকছিদন যেত না যেতই 
আিম আেরা বিশ মু া দাবী করেত লাগলাম। শষ পয  এমন হেলা য, েত ক 
নামােজর জন  তার থেক দশ ট কের নমু া দাবী করলাম। স তাও কবুল 
করল। ইবাদেতর জন  তার এই ত াগ ীকার দেখ আিম খুবই অবাক হেয়িছলাম। 
একিদন তােক বললাম, তামােক আিম মু  কের িদেত চাই। এ কথা েন স খুব 
আন ত হেলা এবং দু হাত উপের তেল আমার জন  এই বেল দায়া করল: হ 
মহান আ াহ ্! তামার এই বা ােক তিম ঈমােনর নূর িদেয় স ািনত কর!  

ঐ মুহেত আমার দেয় মুসলামান হওয়ার জন  এক তী  আকা া জা ত 
হেলা। ঐ আকা া এতটাই তী  িছল য, তৎ ণাৎ কািলমা-ই শাহাদাত পাঠ কের 
মুসলমান হেয় িগেয়িছলাম। 
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চতথ অধ ায় 

নামােজর কারসমূহ 
 
মুসলমানেদরেক ফরজ, ওয়া জব ও নফল এই িতন ধরেনর নামাজ আদায় 

করেত বলা হেয়েছ।এেদর মেধ  
১.ফরজ নামাজসমূহ: পাচঁ ওয়াে র ফরজ িল, জমুার নামােজর দুই 

রাকাত ও জানাযার নামাজ।(এর মেধ  জানাযার নামাজ হেলা ফরেজ িকফায়া) 

২.ওয়া জব নামাজসমূহ: িবিতর নামাজ, ঈেদর নামাজ, মানেতর নামাজ 
এবং য কান নফল নামাজ আরে র পর পূন না কের ভ  করেল পুনরায় তা 
আদায় করা। িবিতর নামাজ াযা হেল তা আদায় করাও ওয়া জব। 

৩.নফল নামাজসমূহ:পাচঁ ওয়া  নামােজর সু তসমূহ, তারাবীর নামাজ 
এবং সওয়াব অজেনর িনয়েত প ঠত তাহা ুদ, তািহয় াতল মাস জদ, ইশরাক্ , দুহা, 

আওয়ািবন, ইসিতখারা, সালাতত তাসবীহ ্ ইত ািদ নফল নামাজ। অথাৎ এ েলা  
আদায় করার ব াপাের আেদশ নই তেব ফরজ ও ওয়া জব নামাজ আদােয়র পের 
এই নামাজ িল আদায় করেল অিধক সওয়াব অজন করা স ব। 

 

পাচঁ ওয়া  নামাজ  
 
নামাজ হেলা মহান আ াহ তায়ালার এক ট আেদশ। পিব  কুর্ আেনর 

শতািধক ােন মহান আ াহ “নামাজ আদায় কর” বেল আেদশ জাির 
কেরেছন।পিব  কুর্ আেন ও হািদস শরীেফ া বয় (বািলগ) এবং বাধ 
শ স (আিকল) েত ক মুসলমানেক েত ক িদন পাচঁ ওয়া  নামাজ 
আদােয়র জন  আেদশ করা হেয়েছ। 

সূরা ম্  এর সেতর ও আঠার ন র আয়ােত বলা হে  য: “মাগিরেবর 
সময় ও ভাের এবং এশার সমেয় ও দপূুের আ াহর পিব তা 
ঘাষনা(তাসবীহ) কর আর আসমান ও জিমেনর সম  শংসা ধুমা  

তারই াপ ”। সূরা বাকারার দুইশত উনচি শ ন র আয়ােত বলা হেয়েছ য: 

“নামাজসমূহ হফাজত কর িবেশষ কের আছেরর নামাজ” অথাৎ 
নামাজসমূহ িনয়িমতভােব আদায় কর।পিব  আয়াতসমূেহ তাসবীহ ও হামদ 
শ েয়র ারা নামাজেক বুঝােনা হেয়েছ, এ ব াপাের তাফসীর েলােত বণনা 
রেয়েছ। সূরা হদ্  এর একশত চৗ  ন র আয়ােত বলা হে  য, “ িদেনর দুই 

াে ( যাহর ও আছেরর ওয়াে ) এবং রােতর িনকটবত  িতন সমেয় (মাগিরব, এশা 
ও ফজেরর ওয়াে ) নামাজ কােয়ম কর। িন য়ই (এই পাচঁ ওয়া  
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নামােজর)সওয়াব (সগীরা) নাহসমূহেক মুেছ দয়। এর মােঝ িচ াশীলেদর জন  
নসীহত রেয়েছ। 

ি য়নবী হযরত মুহা দ (সঃ) বেলেছন য: আ াহ তায়ালা তার বা ােদর 
জন  িতিদন পাচঁ ওয়া  নামাজ আদায় করােক ফরজ কেরেছন। য ব া  
সু রভােব ওজ ু কের এই পাচঁ ওয়া  নামাজ সময়মত পড়েব এবং কু ও 
সজদা পিরপূন েপ আদায় করেব, আ াহ তায়ালা তার নাহসমূহ মা 

করেবন। 
দিনক পাচঁ ওয়াে  চি শ রাকআত নামাজ রেয়েছ। এ েলার মােঝ 

সেতর রাকআত ফরজ, িতন রাকআত ওয়া জব এবং বাকী িবশ রাকআত সু ত 
নামাজ। এ েলা হেলা; 

১. ফজর নামাজ: চার রাকআত। থেম দুই রাকআত সু ত এবং পরবত  
দুই রাকআত ফরজ নামাজ। ফজর ওয়াে র সু ত খুবই পূন। কােরা 
কােরা মেত ইহা ওয়া জব। 

২. যাহর নামাজ: বােরা রাকআত। থেম চার রাকআত সু ত, অতঃপর চার 
রাকআত ফরজ ও ফরেজর পর দুই রাকআত সু ত আদায় করেত হয়। এরপর দইু 

রাকআত নফল�� 

৩. আছেরর নামাজ: আট রাকআত। থেম চার রাকআত সু ত এবং পের 
চার রাকআত  ফরজ নামাজ। 

৪. মাগিরেবর নামাজ: সাত রাকআত। থেম িতন রাকআত ফরজ এবং 
পের দুই রাকআত সু ত। এরপর দইু রাকআত নফল�� 

৫. এশার নামাজ: পেনেরা রাকআত। থেম চার রাকআত সু ত, তারপর চার 
রাকআত ফরজ ও দুই রাকআত সু ত,দইু রাকআত নফল এবং সবেশেষ িতন 
রাকআত বেতেরর নামাজ আদায় করেত হয়। 

আছর ও এশার ওয়াে  ফরজ নামােজর পূেব য সু ত আদায় করা হয় তা 
মুয়া াদা নয়। তাই এই নামাজ আদােয়র সময় ি তীয় রাকআেতর বঠেক 
আ ািহয় াতর পের “আ াহ া সাি  ও আ াহ া বািরক” এই দূ দ পাঠ 
করেত হয় অতঃপর দািঁড়েয় তৃতীয় রাকআেতর েত িবসিম াহ এর পূেব 
সুব্ হানাকা পাঠ করেত হয়। িক  যাহেরর ওয়াে র থম চার রাকআত নামাজ 
সু ত-ই মুয়া াদা, অথাৎ আদােয়র জন  দৃঢ় আেদশ রেয়েছ এবং চর সওয়াব 
আেছ। এই নামােজর থম বঠেক ফরজ নামােজর মত ধুমা  আ ািহয় াত 
পের তৃতীয় রাকআেতর জন  দাড়ঁােত হয় অতঃপর সরাসির িবস্ িম াহ ও সূরা 
ফািতহা পাঠ করেত হয়। 

যাহর ও এশার ফরেজর পর চার রাকআত এবং মাগিরেবর ফরেজর পর 
ছয় রাকআত অিতির  নামাজ আদায় করা মু াহাব। এরজন  চর সওয়াব 
রেয়েছ। কউ চাইেল  সব েলা রাকআত এক সালােমর ারা আদায় করেত পাের 
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অথবা েত ক দুই রাকআত পরপর সালাম িফিরেয়ও আদায় করেত পাের। দুই 
অব ােতই থম দুই রাকআত ঐ ওয়াে র শষ সু ত িহেসেব পিরগিণত হেব। 
কউ চাইেল এই মু াহাব নামাজ িল আলাদাভােবও আদায় করেত পাের। 

নামাজ র সােথ সােথ থম রাকআত  হয়, পরবত  রাকআত িল 
পােয় দাড়ােনার ারা  হয় ও পেরর রাকআেতর জন  পুনরায় পােয় দাড়ঁােনা 
পয  চলেত থােক। শষ রাকআেতর সমাি  সালাম িফরােনার মাধ েম হয়। 

েত ক জাড় রাকআেত ি তীয় সজদার পের বসেত হয়। 
েত ক নামােজর মােঝ ফরজ, ওয়া জব, সু ত, মুফিছদ্ (নামাজ ভ কারী) 

এবং মাক হ সমূহ রেয়েছ। এ েলা হানাফী মাজহাব অনুসাের পরবত েত 
অবিহত করা হেব। 

 

নামােজর ফরজসমূহ 
 
যা আদােয়র জন  আ াহ তায়ালার প  থেক  আেদশ রেয়েছ তাই 

ফরজ। কােনা ইবাদেতর ফরজসমূহ স ঠকভােব আদায় করা না হেল তা সহীহ 
হয় না,  হয় না। নামােজর বার ট ফরজ রেয়েছ। এ েলা র মেধ  সাত ট 
নামােজর বাইেরর আর বাকী পাচঁ ট িভতেরর ফরজ। নামােজর বাইেরর 
ফরজ িলেক শত এবং িভতেরর ফরজ িলেক কন বলা হয়।(কিতপয় 
আেলম , তা বীের তাহিরমােক নামােজর িভতেরর ফরজ িহেসেব গণনা কেরন 
তাই তােদর মেত নামােজর শতও ছয় ট কনও ছয় ট�) 

 

নামােজর বাইেরর ফরজসমূহ(শতসমূহ): 

১. হাদস্  থেক (শারীিরক) পিব তা: অজিুবহীন অব ায় থাকেল অজ ুকের 
আর গাসল ফরজ হেয় থাকেল গাসল করার মাধ েম পিব তা অজন করা। 

২. নাজাসাত ্(নাপাকী) থেক পিব তা: নামাজ আদায়কারী ব া র শরীর ও 
পাষাক এবং নামােজর ানেক হা া ও ভারী সকল ধরেনর নাজাসাত্  থেক 

পিব  করা। শরীয়ত অনুসাের যা িকছ নাপাক তােক নাজাসাত বেল। যমন র , 

াব, এলেকাহেলা ইত ািদ। 

৩. সতর ঢাকা: ল া ান আবৃত করা। ইহা মহান আ াহ তায়ালার এক ট 
আেদশ। পু েষর নাভী থেক হাট পয  এবং ীেলােকর মুখম ল, হাত ও পােয়র 
পাতা ব তীত সবা  সতেরর অ ভ । নামাজ আদােয়র সময় সতর ঢাকা ফরজ। 
নামােজর বাইের অন ান  সমেয় অেন র সামেন সতর খালা িকংবা অেন র সতর 
দখা উভয়ই হারাম। 
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৪. িকবলামুখী হওয়া: িকবলার িদেক িফের নামাজ আদায় করেত হয়। 
মুসলমানেদর জন  িকবলা হেলা ম া-ই মুকার্ রমা শহের অবি ত কা’বা শরীফ। 

৫. ওয়া  হওয়া: েত ক ফরজ নামােজর জন  িনিদ  ওয়া (সময়) 

রেয়েছ। তাই েত েকর এই ওয়া িল স েক ান থাকা েয়াজন। আর 
কান ওয়াে র নামাজ আদায় করেব স ব াপাের মনি র করেত হেব। 

৬. িনয় াত: নামােজ দাড়ঁােনার সময় মেন মেন িনয় াত করেত হয়। 
ধুমা  মুেখ বলেল হেব না। মুেখ বলার সােথ সােথ তা দয় িদেয় উপলি  

করেত হয়। নামােজর নাম, ওয়া , রাকআত সংখ া, িকবলা, জামােতর সােথ পড়েল 
ইমােমর আনুগত  ইত ািদ িবষেয় িনয় াত করেত হয়। তাকিবেরর মাধ েম নামাজ 

র পূেব িনয় াত করেত হয়। তাকিবেরর পের িনয় াত করেল তা হনেযাগ  
না হওয়ার কারেণঐ নামাজ বািতল হেয় যায়। 

৭. তাকিবের তাহিরমা: আ াহ আকবর বেল নামাজ  করা। র এই 
তাকিবরেক ইফিততাহ তাকিবরও বলা হয়। আ াহ আকবেরর পিরবেত অন  
িকছ বলেল তাকিবের তাহিরমা িহেসেব গন  হেব ন◌া। 

 

নামােজর িভতেরর ফরজসমূহ( কনসমূহ): 

নামােজর িভতের পাচঁ ট ফরজ রেয়েছ। এই ফরজ িলেক নামােজর 
কন বলা হয়। এ েলা  হেলা: 

১. িকয়াম করা: নামাজ দািঁড়েয় আদায় করা ফরজ। তেব কউ দাড়ঁােত 
অ ম হেল ( যমন রাগী) বেস আদায় করেত পারেব, বেস আদায় করেত অ ম 
হেল েয় ইশারার মাধ েম আদায় করেব। তেব চয়াের বেস নামাজ আদায় করা 
জােয়জ নয়। 

২. িকরাআত: অথাৎ মুেখ পড়া, িতলাওয়াত করা। নামােজর মেধ  কুরআন 
থেক কান সূরা অথবা আয়াত পাঠ করা ফরজ। 

৩. কু করা: িকরআেতর পর দুই হাত দুই হাটেত  রেখ সামেনর িদেক 
ঝুেক পরা। কুেত থাকা অব ায় িতনবার “সুব্ হানা রা য়াল আ জম” বলেত 
হয়। কু থেক দাড়ঁােনার সময় “সািময়া াহ িলমান হািমদা” আর পুেরাপুির 
দাড়ঁােনার পর “রা ানা লাকাল হামদ” বলেত হয়। 

৪. সজদা করা: কুর পর িনেজেক জিমেত সঁেপ দয়া। পরপর দুইবার 
সজদা করেত। সজদার সময় দুই হাত, কপাল ও নাক মা টেত রেখ আ াহর 

দরবাের িনেজেক সঁেপ িদেত হয়। এবং কমপে  িতনবার “সুব্ হানা রা য়াল 
আ’লা” দায়া ট পড়েত হয়। 

৫. শষ বঠক: শষ রাকআেত “আ ািহয়াত” পড়েত য পিরমান সময় 
লােগ তত ন বেস থাকা ফরজ। 
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নামাজ য সবািধক পূন ইবাদত তা এ ট আদােয়র জন  অবশ  
পালনীয় শতসমূেহর আিধক  থেকও বুঝেত পারা যায়। বা ার, তার রেবর স ুেখ 
িকভােব উপি ত হওয়া উিচত তা নামােজর ফরজ সহ ওয়া জব, সু ত, মু াহাব, 

মাক হ, মুফিসদ্  ইত ািদর ারা অনুধাবন করা স ব। বা ারা েত েকই অসহায়, 

দির , দুবল, ু  একএক ট সৃ । েত ক ট সৃ ই তার া তথা মহান আ াহ 
তায়ালার মুখােপি । নামাজ হেলা বা ার অসহায়ে র কাশকারী এক ট 
ইবাদত। 

নামাজ নামক এই ইবাদত স িকত যাবতীয় িবষয় পযায় েম এই 
বই টেত বণর্না করা হেব। 

 

নামােজর শতসমূহ 

১. হাদস্  থেক পিব তা: 
 
এই অধ ােয় অজ,ু গাসল এবং তায়া ুম স েক আেলাচনা করা হেব। 
 

অজু  
 
নামাজ আদােয়র জন  অজ ুকরা ফরজ। এছাড়াও কুরআন শরীফ শ 

করার জন , কা’বা তাওয়ােফর জন , িতলাওয়াত-ই সজদা ও জানাযা নামাজ 
আদােয়র জন  অজ ুকরা আবশ ক। অজ ুকের শায়া, অজ ুকের পানাহার করা 
এক কথায় সব ন অজ ুঅব ায় থাকার মােঝ চর সওয়াব রেয়েছ। 

অজ ুথাকা অব ায় কােরা যিদ মতৃ  হয় তেব তােক শহীেদর সমান সওয়াব 
দয়া হেব। মহানবী সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম বেলেছন য: 

“অজু থাকা অব ায় মৃত বরনকারী ব া , মতৃ -য না ভাগ কের 
না। কারণ অজু ব া র মুিমন হওয়ার আলামত। অজু নামােজর চািব 
এবং নাহসমুহ থেক শরীরেক র াকারী।” 

“মুসলমান ব া র অজু করার সােথ সােথ তার কান, চাখ, হাত ও পা 
থেক নাহসমূহ ঝের যায়। অজু শষ কের বসার সােথ সােথ মা া  

হয়।” 

“সেবা ম ইবাদত হেলা নামাজ। মুিমনরা িদেন ও রােত সবদা অজু 
অব ায় থােক। আর অজু অব ায় থাকেল আ াহ তােক সংর ন 
কেরন। অজু অব ায় পানাহার করা ব া র পেটর খাবার ও পানীয় 
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আ াহর জিকর করেত থােক। যত ন তার মােঝ থােক তত ন তার 
জন  আ াহর কােছ মা াথনা করেত থােক।” 

অজরু ফরজ, সু ত, মু াহাব, মমনু’(িনিষ  কাজ) ও মুফিসদ্ (ভ কারী) 

রেয়েছ। কান কারণ ব াতীত ই াকৃতভােব অজিুবহীন অব ায় নামাজ পড়েল 
স কািফর হেয় যায়। নামাজ আদােয়র সময় অজ ু ভে  গেল সে  সে  

সালাম িফিরেয় নামাজ ছেড় িদেত হেব। পরবত েত ঐ ওয়া  শষ হওয়ার পূেবই 
অজ ুকের পুনরায় ঐ নামাজ আদায় করেত হেব। 

 

অজুর ফরজসমূহ: 

হানাফী মাজহাব অনুযায়ী অজরু ফরজ চার ট। এ েলা হেলা: 

১. মূখম ল ধৗত করা। 

২. দুই হােতর কনুই পয  ধৗত করা। 

৩. মাথার একচতথাংশ মােছহ করা অথাৎ িভজা হাত িদেয় মাথা মাছা। 

৪. দুই পােয়র গাড়ািল পয  ধৗত করা। 

শাফী মাজহােব, িনয় াত ও তারতীব( মানুসাের) করা ফরজ। িনয় াত মুখ 
ধৗত করার সময় করেত হয়। পািন মুেখ লাগার পূেব িনয় াত করেল অজ ু  

হেব না। দাড়ী ধৗত করাও ফরজ। মািলিক মাজহােব, েত ক ট অ  ঘেষঘেষ 
ধৗত করা এবং মুয়ালাত্ (এক অে র পর অন  অ  ধৗত করার পূেব িবরিত না 
দয়া) ফরজ। িশয়া মাজহােব পা ধৗত করা ফরজ নয়, ধুমা  খািল পােয়র উপর 

িদেয় মােসহ ্ করেত হয়। 
 

অজু করার প িত: 

১. অজ ু  করার সময় এই দায়া ট পড়েত হয়: িবস্ িম ািহল আ জম 
ওয়াল হামদিুল ািহ আলা ীিনল্  ইসলাম ওয়া আলা তাওিফিকল্  ঈমান। 
আল-হামদিুল ািহল লা জ জা’লা মাআ’ তাহরা ওয়া জা’লাল ইসলামা 
নূরা।(মহান আ াহর নােম আর  করিছ। আমােদরেক ইসলাম ীন ও ঈমান 
নয়ামত দানকারী মহান আ াহ, সম  শংসার একমা  দািবদার। সকল 
শংসা ধুমা  আ াহর জন ই, িযিন পািনেক পিব তা অজেনর মাধ ম 

বািনেয়েছন আর ইসলামেক নূর কেরেছন)। দায়া পড়ার পর িতনবার দুই হােতর 
কব জ পয  ধৗত করেত হয়। 

২. ডান হাত িদেয় মুেখ পািন িনেয় িতনবার কুিল করেত হয় এবং এসময় 
িনে া  দায়া ট পাঠ করেত হয়। “আ াহ া আস্ িকিন িমন্  হাও জ 
নািবয়ু কা কা’ছান লা আজমাউ বা’দাহ আবাদা”�(অথাৎ এই আমার আ াহ 
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আমােক তামার নবীর হাউজ থেক এক াস পািন পান করাও যা পান করেল 
পরবত েত আর কখেনা িপপািসত হব না।) 

৩. ডান হাত িদেয় নােকর মেধ  িতনবার পািন িনেয় বাম হাত িদেয় তা 
পির ার করেত হয় আর এই দায়া ট পাঠ করেত হয়: “আ াহ া আিরহিন 
রাইহাতাল্ -জা ািত ওয়ারজুক্ িন িমন িন’মািতহা ওলা তিরহিন রাইহাতান-

নার”�(এই আমার আ াহ আমােক জা ােতর াণ পাইেয় দাও এবং এর 
িনয়ামেতর ারা াচূযম ত কর, আর জাহা ােমর গ  পাওয়া থেক বাচঁাও।) 

৪. হােত পািন িনেয় সম  মুখম ল ভালভােব িতনবার ধৗত করেত হয় 
আর এই দায়া ট পড়েত হয়: “আ াহ া বাইিয় দ্  ওজিহ িবনূিরকা ইয়াওমা 
তাবইয়া  ুউজুহ আওিলয়াইকা, ওলা তছাওিয় দ ওজিহ িব জুনুিব ইয়াওমা 
তাছওয়া  ুউজুহ আ’দাইকা”�(এই আমার আ াহ, যিদন তামার আওিলয়ার 
মুখম ল উ ল হেব সিদন তামার নূেরর ারা আমার মুখম লও উ ল 
কিরও। আর যিদন তামার শত্ েদর মুখ কােলা হেব সিদন পােপর 
কারেণআমার মুখ কােলা কিরও না।) 

৫. বামহাত িদেয় ডান হােতর কনুই পয  িতনবার ধৗত করেত হয় আর এ 
দায়া ট পড়েত হয়, “আ াহ া আ’িতিন িকতািব িবয়ািমিন ওয়া হািছব্ িন 

িহছাবান্  ইয়ািছরা”। (এই আমার আ াহ, আমার আমল দফতর ডান হােত িদও 
আর আমার িহসাবিনকাশ সহজ কিরও।) 

৬. একইভােব ডানহাত িদেয় বামহােতর কনুই পয  িতনবার ধৗত করেত 
হয় আর িনে া  দায়া ট পড়েত হয়। “আ াহ া লা ত’িতিন িকতািব িব 
িশমািল ওলা িমন ওরািয় জাহির ওলা তহািছব্ িন িহছাবান শািদদা”। (এই 
আমার আ াহ আমার আমল দফতর িপছন িদক িদেয় বামহােত িদও না এবং 
ক ঠন কের আমার িহসাবিনকাশ কিরও না।) 

৭. এভােব দুই হাত ধায়ার পের পুনরায় হাত ধৗত করেত হয় এবং ঐ িভজা 
হাত িদেয় মাথা মােসহ ্ করেত হয়। এসময় এই দায়া ট পড়েত হয়: “আ াহ া 
হারিরম শা’ির ওয়া বাশাির আলান-নার। ওয়া আ জ ািন তাহতা জি  
আরিশকা ইয়াওমা লা জ া ই া জ ু আরিশকা”। (এই আমার আ াহ, 

আমার চল ও আমার শরীরেক জাহা াম থেক র া কর। আর যিদন তামার 
আরেশর ছায়া ব াতীত অন  কান ছায়া থাকেব না সিদন সই ছায়ার িনেচ 
আমােক আ য় িদও।) 

৮. অতঃপর দুই হােতর শাহাদত আ ুেলর ারা দুই কােনর ফুটা ধৗত কের 
দুই বৃ া ুল িদেয় কােনর িপছেনর িদেকর অংশ মােসহ ্ করেত হয় এবং এই 
দায়া ট পড়েত হয়: “আ াহ া আয্ আ’লিন িমনাল্  লা জনা 

ইয়াছতািময়নুাল্  কাওলা ফা ইয়া ািবয়নুা আহছানাহ”�(এই আমার আ াহ 
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আমােক তােদর অ ভ  কর যারা কথা েন ও উ ম কথা েলার অনুসরণ 
কের।) 

৯. পের হােতর উে া িপঠ িদেয় ঘাড় মােসহ ্ করেত হয়। তখন এ দায় ট 
পড়েত হয়: “আ াহ া আ’িতক রাকাবািত িমনান্  নার”। (এই আ াহ আমার 

ঘাড়েক জাহা াম থেক মু  দাও।) 

১০. ঘাড় মােসহ ্ করার পর বাম হােতর আ ুল িদেয় ডান পােয়র কিন  
আ ুল থেক  কের িত ট আ ুেলর ফাক ভাল কের ঘেষ গাড়ািল সহ 
িতনবার ধৗত করেত হয় এবং এ দায়া ট পড়েত হয়: “আ াহ া ছা ত 
কাদামাইয় া আলাস্  িসরািত ইয়াওমা তা জ ু িফিহল আকদামু”। (এই 
আমার আ াহ, যিদন পুলিসরােতর উপের মানুষেদর পা িপছেল যােব তখন 
আমার পদ য়েক অিবচল রািখও।) 

১১. এরপর বাম পা িতনবার ধৗত করেত হয়। এসময় পােয়র বৃ া ু িল 
থেক  কের কিন া ু িল পয  িত ট আ ুেলর ফাক ভাল কের পির ার 

করেত হয় এবং িনে া  দায়া ট পড়েত হয়: “আ াহ া লা তাত ্ দ 
কাদামাইয় া আলাস-িসরািত ইয়াওমা তাত ্ দ ুকু ু আকদািম আ’দাইকা। 
আ াহ া আয্ আল ছা’ই মাশকুরান ও জানিব মাগ্ ফুরান ও আমািল 
মাকবুলান ও িতজারািত লান তাবুরা”। (এই আমার আ াহ যিদন তামার 
শত্ েদর পা পুলিসরােতর উপর িদেয় িপছেল যােব তখন আমার পাক যন না 
িপছলায়। আমার যাবতীয় কাজকম যন তামার কৃত তা কাশ হয়, আমার 

নাহসমূহ মা কর, আমল েলােক কবুল কর ও ব াবসােক হালাল কর�) 
 

মহানবী স া াহ আলাইিহ ওসা াম বেলেছন: য কউ অজ ুকরার পের 
িনে া  দায়া ট পড় ব মহান আ াহ তার নাহ মাফ কের িদেবন এবং তার 
জন  এর সওয়াব আরেশ আ’লােত সংর ন করেবন। িকয়ামেতর িদেন ঐ ব  
সই সওয়াব হন করেব। “সুবহানাকা াহ া ও িবহামিদকা, আশহাদ ুআন্  

লা ইলাহা ই া আন্ তা ওহদাকা লা শািরকা লাকা আস্ তাগ্ িফ কা ও 
আতবু ইলাইকা। আশহাদ ু আন লা ইলাহা ই া াহ ও আশহাদ ু আ া 
মুহা াদান আব্ দকুা ও রাসূলুকা”। (এই আ াহ, তামার শংসা করার মাধ েম 
সকল ধরেনর ত্ ট থেক তামােক পিব  ঘাষনা করিছ। আিম সা  িদ  
য তিম ব াতীত অন  কান ইলাহ নাই, তিম এক ও অি তীয়, তামার কান শরীক 

নাই। আিম আর সা  িদ  য মুহা দ(সঃ) তামার বা া ও রাসূল।) 

এক ট হাদীেস এভােব বলা হেয়েছ: “ য ব া  অজ ুকরার পর একবার সূরা 
িযলযাল পড়েব মহান আ াহ তায়ালা তােক িস কেদর সােথ, দুইবার পড়েল 
শহীদেদর সােথ আর িতনবার পড়েল নবী-রাসূলেদর সােথ হাশর করােবন” 
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অন  এক হাদীেস বলা হেয়েছ য: “ য ব া  অজ ু করার পর আমার 
(মহানবীর) উপর দশবার দূ দ পড়েব মহান আ াহ তায়ালা তার দুঃখ-ক েক 
লাঘব কের তােক সুখী করেবন এবং তার দায়া কবুল করেবন। 

অজ ু করার সময় উপেরা  দায়া িল পড়া আবশ ক নয় তেব এেত 
অেনক সায়াব আেছ। তাই এ েলা মুখ  করার জন  চ া করা েয়াজন। অজ ু
শষ কের এই দায়া ট পড়েত হয়: “আ াহ া আজ্ আলিন িমনাত ্ 

তাওয় ািবন, ওজ্ আলিন িমনাল্  মুতাতাহিহিরন, ওজ্ আলিন িমন ইবািদকাস্  
সািলিহন, ওজ্ আলিন িমনাল্  লা জনা লা খাওফুন আলাইিহম ও লা হম 
ইয়াহজানুন”। এ ট অেনক সওয়ােবর আমল। অজরু দায়াসমূহ না জানা 
থাকেল িত ট অ  ধায়ার সময় কািলমা-ই শাহাদাত পড়েলও অেনক সওয়াব 
পাওয়া যায়। 

 

অজুর সু তসমূহ:  

অজরু সু তসমূহ িনে  বিনত হেয়েছ: 

১. অজ ুআর  করার সময় িবসিম াহ বলা। 

২. দুই হােতর কব জ পয  িতনবার ধৗত করা। 

৩. আলাদা আলাদা পািন িনেয় িতনবার কুিল করা। 

৪. আলাদা আলাদা পািন িনেয় িতনবার নাক পির ার করা। 

৫. মুখম ল ধায়ার সময় দািঁড়, গাফঁ ও ভ্ র িনেচর চামড়া িভজােত হয়। 

৬. যােদর দািঁড় আেছ তারা হােতর আ ুলেক িচ িনর মত বািনেয় দািঁড়র 
ফােক ফােক  েবশ কিরেয় ধৗত করেব। 

৭. িমসওয়াক করা এক ট পূন সু ত। িমসওয়াক না থাকেল অন িকছ 
িদইেয় দাতঁ পির ার করা। 

৮. পুেরা মাথা মােসহ ্ করা। 

৯. দুই কান মােসহ ্ করা। 

১০. ঘাড় মােসহ ্ করা। 

১১. হােতর ও পােয়র আ ুেলর মধ বত  ান েলা ধৗত করা। 

১২. অজেুত য সব অ  ধৗত করেত হয় তার িত ট িতনবার কের ধায়া 
সু ত। 

১৩. তারতীব, অথাৎ ধারাবািহকতা বজায় রেখ অজ ুকরা। 

১৪. অজেুত য সব অ  ধৗত করেত হয় তার িত ট ঘেষ ঘেষ ধৗত করা। 

১৫. মুয়ালাত্ , অথাৎ এক ট থেক অন  অ  ধায়ার মােঝ িবরিত না দয়া। 
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অজুর আদবসমূহ: 

এখােন আদব বলেত এটা বুঝােনা হে , যা করেল সওয়াব আেছ িক  না 
করেল নাহ নাই। অথচ সু ত হেলা যা করেল সওয়াব আেছ িক  না করেল 
মাক েহ তান জিহ হয়। আদবেক অেনক সময় মানদুব িকংবা মু াহাবও বলা 
হয়। অজরু আদবসমূহ িনে  বণনা করা হেলা: 

১. নামােজর ওয়া  হওয়ার পূেবই ঐ নামাজ আদােয়র জন  অজ ুকরা। 
তেব যারা মা’জরু(অজ ুধের রাখেত অ ম) তােদর জন  ওয়াে র মেধ ই অজ ু
করা আবশ ক। 

২. অজ ুভে র সময় অথাৎ টয়েলট করার সময় িকবলার িদেক মুখ কের 
িকংবা িপছন িফের বসা মাক েহ তাহিরিম। 

৩. টয়েলট করার পর ল া ান পািন িদেয় পির ার করা। 

৪. এরপর তা পির ার িকছ িদেয় মুেছ কােনা। 

৫. টয়েলেটর কাজ শষ হওয়ার সােথ সােথ ল া ান আবৃত করা। 

৬. অেন র সাহায  না চেয় িনেজই অজ ুকরেত সেচ  হওয়া। 

৭. িকবলার িদেক মুখ কের অজ ুকরা। 

৮. িত ট অ  ধায়ার সময় কািলমা-ই শাহাদাত পড়া। 

৯. অজরু অন ান  দায়া পড়া। 

১০. কুিল করার জন  মুেখ ডান হাত িদেয় পািন দয়া। 

১১. নােক পািন দয়ার সময়ও ডান হাত িদেয় দয়া। 

১২. বাম হাত িদেয় নাক পির ার করা। 

১৩. মুখ ধায়ার জন  িমসওয়াক ব বহার করা। িমসওয়াক না থাকেল দােঁতর 
াশ ব বহার করেলও হেব। 

১৪. মুখ ধায়ার সময় ব া  যিদ রাযাদার না হেয় থােক তেব কুিল করা 
এবং হালকা গড়গড় করা, অজ ুও গাসল উভেয়র জন ই সু ত। তেব রাযাদার 
হেল গড়গড়া করা মাক হ। 

১৫. নাক ধায়ার সময় পািন যথাস ব িভতের েবশ করােনা। 

১৬. কান মােসহ ্ করার সময় এক আ ুল িদেয় কােনর ফুটা পির ার করা। 

১৭. পােয়র আ ুল ধায়ার সময় বামহােতর কিন  আ ুল ব বহার করা। 

১৮. হাত ধায়ার সময় যিদ হােত আং ট থােক তেব তা নিড়েয়-চিড়েয় তার 
নীেচর চামড়ায় পািন পৗছােত হেব। যিদ সামান  ান কনা থােক তেব অজ ু
হেব না। 

১৯. অেনক পািন থাকেলও ইছরাফ(অপচয়) না করা। 

২০. আবার পযা  পািন থাকা সে ও তল মাখােনার মত কের খুব অ  
পািন ব বহার করাও উিচত না। 
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২১. যখােন বদনা িকংবা পা  িদেয় অজ ুকরা হয় সখােন অজ ুকরার পর 
ঐ পা ট পূন কের রাখা। 

২২. অজ ু শষ কের “আ াহ া আজ ্আলিন িমনাত-তাওয়ািবন” দায়া ট 
পড়া। 

২৩. অজ ুকের দুই রাকাআত নফল নামাজ আদায় করা।  

২৪. অজ ুথাকা সে ও নতন ওয়াে র নামােজর জন  পুনরায় অজ ুকরা। 

২৫. মুখম ল ধায়ার সময় চােখর কানা, পাপিড় ইত ািদও পির ার করা। 

২৬. মুখ, হাত ও পা ধায়ার সময় যতটকু ধায়া ফরজ তার চেয় একত বশী 
কের ধায়া। 

২৭. অজ ুকরার সময় ব ব ত পািন যন পাষােক না লােগ সিদেক খয়াল 
রাখা। 

২৮. অন  মাজহােব অনুযায়ী ফরজ কান আমল যিদ িনজ মাজহােব 
মাক হ না হেয় থােক এবং মুবাহ হয় তেব তা আদায় করা মু াহাব।  

 

অজু আদােয়র সময় িনিষ  কম: 

অজ ুকরার সময় িনে া  কাজ িল করা হারাম অথবা মাক হ। 
১. টয়েলট করার সময় িকবলার িদেক মুখ িফিরেয় িকংবা িপছন িফের বসা 

উিচত নয়। 

২. টয়েলট করা সহ সবাব ায় অন  কােরা সামেন িনেজর ল া ান কাশ 
করা হারাম। 

৩. টয়েলট করার পর ডান হাত িদেয় ল া ান পির ার করা উিচত নয়। 

৪. পািন না পাওয়া গেল খাবার, গাবর, কয়লা, প র খাদ , অেন র স ি , 

পাতা ইত ািদ িদেয় পিব তা অজন মাক হ। 
৫. য হাউেজর পািন িদেয় অজ ুকরা হয় সখােন থুত ফলা, কফ ফলা 

িনেষধ। 
৬. অজ ুকরার সময় অ িলর সীমা থেক অিতির  বশী বা কম ধায়া 

উিচত নয়। একইভােব িত ট অ  িতনবােরর কম বা বশী ধায়াও ঠক নয়। 

৭. অজ ুকরার পর অ  মাছার জন  পিব  িকছ ব হার করা। 

৮. মুখ ধায়ার সময় মুেখ পািন িছটকােনা উিচত নয় বরং কপােলর উপর 
িদেয় নীেচর িদেক পািন ছেড় িদেত হয়। 

৯. পািনেত ফু না দয়া। 

১০. মুখ ধায়ার সময় চাখ ও মুখ শ  কের ব  কের রাখা ঠক না। কারণ 
ঠােটর বাইেরর অংশ ও চােখর পাতার সামান  অংশও কনা থাকেল অজ ুহয় 

না। 

১১. ডান হাত িদেয় নাক পির ার না করা। 
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১২. মাথা, কান ও ঘাড় মােসহ করার সময় িত টর জন  আলাদা 
আলাদাভােব হাত িভ জেয় ঝের মােসহ করার দরকার নই, একবার িভ জেয়ই 

িত ট অ  মােসহ করা যায়। 
 

িমসওয়াক ব বহার করা:  

অজ ুকরার সময় িমসওয়াক ব বহার করা সু ত-ই মুয়া াদা। পিব  হািদস 
শিরেফ বলা হেয়েছ য: “িমসওয়াক ব বহার কের আদায় করা নামাজ িমসওয়াক 
ব বহার না কের আদায় করা নামােজর চেয় স র ন বশী মযাদাবান”� 

‘িসরাজলু ওহহাজ’ নামক ে  িমসওয়াক ব বহােরর পেনর ট 
উপকািরতা বণনা করা হেয়েছ। এ েলা হেলা: 

১. মতৃ র সময় কািলমা-ই শাহাদাত বলার সৗভাগ  হেব। 

২. মািড় শ  ও মজবুত কের। 

৩. কফ পির ার কের। 

৪. িকডনীর সুর া কের। 

৫. দােঁতর ব াথা কমায়। 

৬. মুেখর গ  দরূ কের। 

৭. মহান আ াহ তার উপর স  হেবন। 

৮. র  চলাচেলর ধমনীেক শ শালী কের। 

৯. শয়তান অখুশী হয়। 

১০. চােখর জ ািত বৃ  পায়। 

১১. অেনক পূন  ও সওয়াব অজন কের। 

১২. সু েতর অনুসরণ করা হয়। 

১৩. মুখ পিব  থােক। 

১৪. ফািসহল-িলসান অথাৎ ভাষী ও উ ম ব া হয়। 

১৫. িমসওয়াক ব বহার কের আদায় করা নামাজ িমসওয়াক ব বহার না 
কের আদায় করা নামােজর চেয় স র ন বশী মযাদাবান হয়। 

 

িমসওয়াক, আরব দেশ উৎপ  হওয়া এরাক নামক গােছর ডাল থেক 
বানােনা হয়। ডােলর এক িদেকর মাথা থেক িকছ অংেশর ছাল তেল কেয়ক 
ঘ ার জন  এক ট ছাট পাে  পািন িনেয় তােত িভ জেয় রাখেত হয়। নরম 
হওয়ার পর ঐ িভজােনা অংশেক থতেল ােশর মত কের িনেত হয়। এরাক গাছ 
না পাওয়া গেল জয়তন গােছর ডাল িদেয়ও িমসওয়াক করা যায়। 
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অজু করার সময় যসব িবষেয় খয়াল রাখেত হয়:  

জ রী অব ায় িকংবা বাধ  না হেল িনে া  দশ ট িবষয় পালন করেত 
সেচ  হওয়া উিচত। 

১. কােরা যিদ হাত বা পা না থােক তেব াভািবকভােবই তার ঐ ফরজ েলা 
আদায় করেত হয় না।  

২. অসু  ও অ ম ব া েক তার মা, ী, স ান, ভাই অজ ু কিরেয় িদেত 
পাের। 

৩. পািনর পিরবেত কেনা মা ট, পাথর ইত ািদ িদেয়ও টয়েলেটর পর 
পিব তা অজন স ব। 

৪. কউ যিদ চ শ ঘ ার চেয় বশী সময় পাগল িকংবা অ ান অব ায় 
থােক তেব সু  হওয়ার পর ঐ সমেয়র নামােজর কাজা আদায় করেত হয় না। 
িক  যিদ স মদ, ওষুধ বা নশা জাতীয় পদােথর কারেণঅ ান হয় তেব ঐ 
অব ার েত ক ওয়াে র নামাজ কাজা আদায় করেত হয়। কউ যিদ শায়া 
অব ায় ইশারার মাধ েমও নামাজ আদােয় অ ম হয় এবং এ অব ায় চ শ 
ঘ ার বশী পার কের তেব তার ান থাকা ে ও নামাজ কাজা করেত হয় না।  

৫. টয়েলেট যাওয়ার জন  িনিদ  কান পাষাক ব বহার করা এবং মাথা 
ঢাকা মু াহাব। 

৬. টয়েলট েবেশর সময় সােথ আ াহর নাম িকংবা পিব  কারআেনর 
অংশ িবেশষ রাখা উিচত নয়। অবশ  িকছ ারা মাড়ােনা হেল সমস া নই। 

৭. টয়েলেট েবেশর সময় বাম পা আর বর হওয়ার সময় ডান পা ব বহার 
করেত হয়। 

৮. টয়েলেট থাকা অব ায়ও পুেরাপুির উল  হওয়া উিচত না। এসময় কথা 
বলাও ঠক না। 

৯. িনেজর ল া ােনর ও নাজাসােতর িদেক তাকােনা উিচত না। 

১০. পািনেত, মস জেদর দয়ােল, কবর ােন এবং পেথর উপের মলমূ  ত াগ 
থেক িবরত থাকা আবশ ক। 

 

অজু ভে র কারণ:  

সাত ট কারেণঅজ ুভ  হয়। এ েলা হেলা: 

১. সামেনর ও িপছেনর রা া িদেয় িকছ বর হেল। তা মল-মূ , মনী-মযী যাই 
হাক না কন অজ ুন  হয়। 

২. মুখ িদেয় যিদ নাজাসাত বর হয়, যমন: 

  ক. মুখ ভিত বিম হেল। 

  খ. থুতর সােথ অিধক পিরমান র  বর হেল। 

  গ. মুখ িদেয় র  বর হেল। 
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  ঘ. কােন দয়া তল, ওষুধ মুেখ চেল আসেল। 

৩. চামড়া থেক যিদ িনে া  ব  িনগত হয় তেব ওজ ুন  হয়। 

  ক. র , পুজঁ বর হেল। 

  খ. য সব ান গাসেলর জন  ধায়া ফরজ সখােন গিড়েয় পরা র  ও 
পুজঁ যমন নাক িদেয়, কান িদেয় বর হেল। 

  গ. ত থেক বর হওয়া পািন তলা বা অন  িকছ িদেয় মুছেল। 

  ঘ. িমসওয়াক বা িখলািন ব বহােরর কারেণমুেখ র  এেল। 

  ঙ. কান, নাভী, ন থেক অসু তার জন  পািন বর হেল। 

৪. ঘুমােল। েয় িকংবা কান িকছেত হলান িদেয় ঘুমােল অজ ুভাে । 

৫. অ ান হেল, পাগল হেল, মৃগী রােগ আ া  হেল,মাতাল হেল অজ ুন  
হেয় যায়। 

৬. নামােজর মেধ  শ  কের হাসেল অজ ুও নামাজ উভয়ই ভ  হয়। িক  
অ া বয়  হেল ন  হয় না। নামােজর মেধ  তাবাসসুম করেল অজ ুও নামাজ 
কান টই ভ  হয় না। এখােন শ  কের হাসা বলেত পােশর ব া  নেত পায় 

এমনভােব হাসােক বাঝােনা হে । আর তাবাসসুম বলেত য হািসর আওয়াজ 
িনেজও নেত পায় না এমন হািসেক বাঝােনা হে । 

৭. ামী- ীর এেক অপেরর যৗনাে  সরাসির শ হেল অজ ুন  হয়। 

অজ ুথাকা অব ায় যিদ সে হ জােগ য হয়ত অজ ুনাই, সে ে  তার 
অজ ুিবদ মান বেল িবেবিচত হেব। িক  যিদ অজ ুন  হওয়ার ব াপাের িন ত 
হেয় এরপের অজ ু কেরেছ িকনা স ব াপাের সে হ থােক তেব অজ ু করা 
আবশ ক হেব।  

  

যসব কারেণঅজু ভ  হয় না:  

 িনে া  কারেণঅজ ুভ  হয় না। 
১. মুখ, কান, চামড়া থেক পাকা বর হেল, 

২. কফ ফলেল। 

৩. থুতর সােথ বর হওয়া র  যিদ পিরমােন থুতর চেয় কম হয়। 

৪. দাতঁ থেক থুতর চেয় কম পিরমােন র  বর হেল। 

৫. জমাট বাধা র  বর হেল। 

৬. অ  পিরমােন র  বর হেল। 

৭. কােন দয়া ওষুধ পুনরায় কান অথবা নাক িদেয় বর হেল। 

৮. নােক দয়া ওষুধ পুনরায় নাক িদেয় বর হেল। 

৯. কান িকছেত কামড় দয়ার পর তােত র  দখেল। 

১০. চাখ িদেয় পািন বর হেল। 

১১. মা তার বা ােক দুধ পান করােল। 

61



 

 

১২. ঘাম বর হেল তা পিরমােন বশী হেলও অজ ুন  হয় না। 

১৩. মশা, পাকা-মাকড়, িপপড়া ইত ািদ কামড় িদেয় যতই র  খাক না কন 
অজ ুভাে  না। 

১৪. চামড়া থেক অ  পিরমােন র  বর হেয় যিদ তা একটও না ছড়ায়। 

১৫. কান িকছেত হলান িদেয় ঘুমােনার পের যিদ স ব ট সিরেয় িনেল 
পের যাওয়ার আশংকা না থােক। 

১৬. নামােজ দািঁড়েয় ঘুমােল। 

১৭. হাট গেড় তার উপর মাথা রেখ ঘুমােল। 

১৮. কান িকছেত হলান না িদেয় বেস বেস ঘুমােল। 

১৯. চল  কান প র উপের ঘুমােল। এে ে  সরাসির প র উপের 
থাকেত হেব। 

২০. নামােজর মেধ  তাবাসসুম অথাৎ দাতঁ বর না কের এবং শ  না কের 
হাসেল। 

২১. নামােজর মেধ  যার শ  ধুমা  িনেজ নেত পায় এমনভােব হালকা 
হাসেল নামাজ ভে  যায় িক  অজ ুভাে  না। 

২২. চল, দািড়, গাফঁ ও নখ কাটেল। 

২৩. ত ান থেক জমাট বাধা রে র কেনা আবরন পরেল অজ ুন  
হয় না। 

 

অজুর িবষেয় আরও িকছ মাসআলা:  

১-জুতার উপের মােসহ করা সংেগ:  

আমােদর দন ন জীবেন ব ব ত সব জতুার উপের মােসহ করা যায় না। 
এমন জতুা যা পােয়র য অংশ অজরু সময় ধায়া ফরজ তার সবতকু আবতৃ কের 
এবং যার িভতর িদেয় পািন েবশ করেত পাের না। এেক মাসত্  বলা হয়। জতুা 
পােয়র সােথ আটঁসাটঁ হেত হয়। যিদ ল া বা শ  হওয়ার কারেণপা ও জতুার 
চামড়ার মােঝ খািল যায়গা থােক তেব তােত মােসহ যােয়জ নয়।  

শীতকালীন দেশ ব ব ত চামড়ার মাজার উপেরও মােসহ করা স ব। 
চামড়া ছাড়াও অন  িকছর তরী মাটা মাজা যার িভতের পািন েবশ কের না 
তার উপেরও মােসহ করা স ব। 

অজ ু অব ায় মাসত্  পিরধান করেত হয় অথবা থেম পা ধুেয় মাসত্  
পিরধান কের পের অজ ুকের িনেত হয়। মাসত্  পিরিহত অব ায় অজ ু ভে  
গেল নতন কের অজ ু করার সময় পা না ধুেয় মাসেতর উপর িদেয় মােসহ 

করেলই অজ ুহয়া যায়। 

মাসত্  এর উপেরর অংেশ মােসহ ্ করেত হয়। মাসত্  এর িনেচর অংেশ 
মােসহ করেত হয় না� 
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মাসত্  এর উপের মােসহ করার সু ত প িত হেলা, ডান হােতর পাচঁ ট 
আ ুল িভ জেয় ডান মাসত্  এর উপের এবং বাম হােতর আ ুল বাম মাসত্  এর 
উপের রেখ পােয়র আ ুেলর িদক থােক গাড়ািল পয  মােসহ করা। মােসহ 
করার সময় হােতর তালু লাগােনা উিচত নয়। মােসহ এর ে  নূন তম িতন 
আ ুল পিরমান ান মুছা ফরজ। 

হােতর উপেরর পৃ  িদেয় মােসহ করা যােয়জ হেলও িভতেরর িদক থেক 
করা সু ত। 

অজ ুঅব ায় মাসত্  পিরধান করার পর মুিকম ব া র জন  চ শ ঘ া 
পয  নতন অজ ুকরার সময় পা ধায়ার পিরবেত মাসত্  এর উপের মােসহ করা 
যেথ  হেব। এই সময়টা যখন থেক মাসত্  পিরধান কের তখন থেক নয় বরং 
অজ ুভে র পর থেক  হয়। মাসত্  পিরধানকারী ব া  অজ ুভে র চ শ 
ঘ ার আেগই সফের বর হেল িতন িদন িতন রাত পয  ঐ মাসত্  এর উপর 
মােসহ করেত পারেব। ঠক একইভােব মাসত্  পিরিহত মুসািফর যিদ অজ ুভে র 
চ শ ঘ া পর মুিকম হয় তেব তােক মাসত্  খুেল পা ধুেয় অজ ুকরেত হেব।  

মাসত্  এ পােয়র িতন আ ুেলর সমান বা তার বশী পিরমান িছ  থাকেল  
মােসহ করা বধ নয় তেব এর চেয় অ  পিরমান িছ  থাকেল মােসহ করেত 
পারেব। যিদ মাসত্  এ একািধক িছ  থােক আর সব েলা একে  িতন আ ুল 
পিরমান হয় সে ে ও মােসহ করা যােব না। িক  যিদ এক মাসত্  এ দুই আ ুল 
পিরমান এবং অন  মাসত্  এ দুই আ ুল পিরমান িছ  থােক তেব মােসহ করা 
যােয়জ। এখােন িতন আ ুল পিরমান িছ  বলেত আ ুেলর পুেরাপুির দখা যায় 
এই পিরমান িছ  বুঝােনা হেয়েছ।  

 

২- ত ও ব াে েজর উপর মােসহ করা সংেগ:   

েতর উপর বাধা প  বা ব াে জ উ ঠেয় তার িনেচ পািন িদেত গেল যিদ 
িতর স বনা থােক তেব তার উপর িদেয় মােসহ করেলই ফরয আদায় হেয় 

যায়। 
 
অজ ু ধের রাখেত অ ম ব া  অজ ু করার পর যত ই া ফরজ, নফল 

নামাজ পড়েত পাের, কার্ আন িতলাওয়াত করেত পাের। িক  য ওয়াে  অজ ু
করল স ওয়া  শষ হওয়ার সােথ সােথ তার অজওু ন  হেয় যায়। 
একারেণ েত ক নামাজ ওয়াে র জন  আলাদা আলাদা ভােব অজ ুকরেত হয় 
এবং এক অজ ুিদেয় ঐ ওয়াে র মেধ  যত খুিশ তত ইবাদত করেত পাের।  

শিরয়েতর দৃ েত একজন ব া  তখিন অজ ুধের রাখেত অপারগ িহেসেব 
িবেবিচত হেব যখন তার মােঝ অজ ু ভে র কারণসমূহ থেক কান এক ট 

িতিনয়ত কাশ পেত থােক। কান ওয়াে  অজ ুকের ঐ ওয়াে র ধু ফরজ 
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নামাজ আদায় করা পয ও যিদ অজ ুধের রাখেত না পাের তেব স অপারগ তথা 
মা’যুর িহেসেব িবেবিচত হেব। 

 
 

গাসল  
 

নামােজর  হওয়ার জন  অজ ুও গাসেলর  হওয়া েয়াজন। ামী-

ীর যৗনিমলন, যৗন তৃি , েদাষ এবং মিহলােদর জন  হােয়জ ও িনফাস ব  
হেল গাসল ফরজ হয়। গাসল ফরজ হওয়ার পর ঐ নামাজ ওয়াে র ফরজ 
পড়েত য টকু সময় েয়াজন তার পূেবই গাসল কের নয়া আবশ ক। 

মহানবী সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম বেলেছন: “ য ফরজ গাসল 
আদায় করল তােক তার শরীেরর পশম পিরমান সওয়াব দান করা হয়। 
এবং তত পিরমান নাহ মাফ কের দয়া হয়। জা ােতর েরর উ িত 
হয়। গাসেলর জন  তােক য পিরমান সওয়াব দয়া হয় তা দিুনয়ার 
সবিকছ থেক অিধক উ ম। মহান আ াহ তার ফেরশতােদর বেলন, 

দখ আমার বা ােক, রা কােল অলসতা না কের আমার আেদেশর কথা 
িচ া কের অপিব  অব া থেক গাসল কের পিব তা অজন কেরেছ। 
তামরা সা ী থাক য, আিম আমার এই বা ার নাহ সমূহ মা কের 

িদলাম”� 

অন  এক হািদেস বলা লহেয়েছ য, “অপিব  হওয়ার সােথ সােথ 
গাসল কের পিব তা অজন কর, কননা িকরামান কািতিবন ফেরশতারা 

অপিব  ব া  থেক ক  পায়”। ইমাম গা ালী রহমাত ািহ আলাইহ 
বেলেছন: “ ে  কান একব া  আমায় বলল য, আিম িকছটা সময় 
অপিব  অব ায় অিতবািহত কেরিছ এর শা  িহেসেব আমােক 
আ েনর পাষাক পিরেয় দয়া হেলা এবং এখনও আিম আ েনর মােঝই 
আিছ”। হািদেস আেরা বলা হেয়েছ য, “ছিব, কুকুর ও অপিব  ব া  য ঘের 
থােক সখােন আ াহর রহমেতর ফেরশতারা েবশ কেরন না”।   

নামাজ পড়ুক িকংবা না পড়ুক এক নামাজ ওয়া  পিরমান সময় যিদ কউ 
অপিব  অব ায় পার কের তেব তােক ক ঠন শা র মুেখামুিখ হেত হেব। পািন 
িদেয় গাসল করা স ব না হেল অ ত পে  তায়া ুম কের িনেত পাের। অপিব  
অব ায় িনে া  কাজ িল করা যায় না: 

১. কান ধরেনর নামাজ আদায় করেত পাের না। 

২. পিব  কার্ আন িকংবা এর কান আয়াত শ করেত পাের না। 

৩. কা’বা শরীফ তাওয়াফ করেত পাের না। 

৪. মস জেদ েবশ করেত পাের না।  
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গাসেলর ফরজসমূহ: 

হানাফী মাজহাব অনুযায়ী গাসেলর ফরজ িতন ট। 
১. মুখ ধৗত করা। মুেখর িভতেরর িব মুা  যায়গায় পািন না পৗছেল 

গাসল  হয় না। এমনিক দােতর ফােকও পািন পৗছােত হয়। 
২. নাক পির ার করা। নােকর িভতেরর হা  পয  পািন পৗছােত হয়। 

হানবলী মাজহাব অনুযায়ী নাক ও মুখ ধায়া গাসেলও ফরজ অজরু জন ও 
ফরজ। শােফঈ মাজহাব অনুযায়ী গাসেলর জন  িনয় াত করাও ফরজ। 

৩. সম  শরীর ধৗত করা। নাভী, দািড়, গাফঁ, ভ্ , চল ইত ািদ এবং এ েলার 
িনেচর চামড়ােতও পািন পৗছােত হেব। নখ, ঠাট, চােখর পাতায় িকংবা শরীেরর 
অন  য কান ােন যিদ এমন িকছ থােক যার িভতর িদেয় পািন চামড়ায় পৗছায় 
না তেব গাসেলর ফরজ আদায় হেব না। যমন, নখ পািলশ, িলপ ক, রঙ ইত ািদ। 

 

গাসেলর সু তসমূহ: 

১. থেম দুই হাত ধুেয় নয়া। 

২. ল া ান পির ার করা। 

৩. সম  শরীর থেক ময়লা পির ার করা। 

৪. গাসেলর পূেব অজ ু করা, মুখ ধায়ার সময় গাসেলর িনয় াত করা। 
শােফঈ মাজহাব অনুযায়ী িনয় াত করা ফরজ। 

৫. সম  শরীর ডেল ডেল িতনবার ধৗত করা। 

৬. শরীর ধায়া হেয় যাওয়ার পর সবেশেষ দুই পা ধৗত করা।  
 

গাসল করার প িত: 

সু ত অনুসাের ফরজ গাসল আদােয়র প িত িনে  বণর্ীত  হেলা: 

১. সব থম দুই হাত ভাল কের ধুেয় িনেত হয়। হাত পির ার থাকেলও ধুেয় 
নয়া উ ম। অতঃপর ল া ান ও শরীেরর কান ােন নাপাকী লেগ থাকেল 

তা উ মভােব পির ার করেত হয়। 
২. এরপর অজ ুকের িনেত হয়। মুখ ধায়ার সময় গাসেলর িনয় াত করেত 

হয়। গাসেলর ােন িনেচ যিদ পািন না জেম, তেব পাও ধুেয় িনেত হয়। 

৩. তারপর পুেরা শরীের িতনবার পািন িদেয় ধুেত হয়। থেম িতন বার 
মাথায় তারপর িতনবার ডান কােধ ও পের িতনবার বাম কােধ পািন িদেত হয়। 
শরীেরর সব জায়গা িভেজ এমনভােব পািন দয়া দরকার। থম পািন দয়ার 
সময় শরীর ডেল ডেল ধায়া দরকার। 
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গাসেলর সময় এক অে  ব ব ত পািন অন  অে  লাগেল উভয়ই পাক 
হয়। কারণ গাসেলর ে  পুেরা শরীর এক অ  িহেসেব িবেবিচত হয়। িক  
অজরু ে  এক অে  ব ব ত পািন িদেয় অন  অ  ধুেল ঐ অ ট নাপাক 
অব ায় থেক যায়। গাসল শষ হওয়ার পর পুনরায় অজ ুকরা মাক হ। িক  
যিদ গাসল করার সময় অজ ু ভে  যায় তেব পুনরায় অজ ুকরা আবশ ক। 

 

গাসল সং া  অন ান  মাস্ য়ালা: 

বাধাই করা অথবা িফিলং করা দাতঁ সংেগ: 

হানাফী মাজ ্হাব অনুযায়ী দােঁতর ফাকঁ িকংবা গেত পািন না পৗ◌ঁছােল 
গাসল  হেব না। এজন  দােঁত যিদ ন, পা িকংবা অন  িকছর েলপ দয়া 

থােক এবং এ কারেণএর িনেচ পািন না পৗছােল গাসল  হেব না। এমতাব ায় 
এ িবষয় টর জন  অন  মাজ ্হােবর অনুসরণ  কের নাপাকী থেক মু  পাওয়া 
যেত পাের। 

এব াপাের তাহতাবী, ‘ মরাকুল- ফলাহ’ নামক ে র ৯৬ পৃ ায় ব াখ ায় 
এবং এিতএ তরিকশ সং রণ িনমাত ই ইসলাম িকতােব  বেলন য: হানাফী 
মাজ ্হােবর কান অনুসারী কান িবষেয় িনজ মাজ ্হােবর অনুসরণ করেত অ ম 
হেয় শােফয়ী মাজ ্হােবর অনসুরণ করেল কান িত নাই। ‘বাহ র রােয়ক’ 
এবং ‘নাহ ল ফােয়ক’ িকতােবর মােঝও এ প বণনা রেয়েছ। িক  কান 
িবষেয় অন  মাজ ্হােবর অনুসরণ করেল ঐ িবষয় স িকত ঐ মাজ ্হােবর 
যাবতীয় শত পালন করা আবশ ক। একই িবষেয়র অন ান  শত পালন না কের 

ধুমা  িনেজর সুিবধার জন  তলনামূলক সহজ শত ট পালন করা জােয়জ নয়। 
য এ প কের তােক মুলাফিফক বলা হয়। 

িনেজর মাজ ্হাব অনুযায়ী ফরজ এমন কান আমল করেত কউ অপারগ 
হেল শধুমা  ঐ ফরজ ট পালেনর উে েশ  অন  মাজ ্হােবর অনুসরণ করা 
জ রী হয়। িক  এে ে  ঐ ফরেজর সােথ স িকত যাবতীয় শতও পালন করা 
আবশ ক। এ কারেণ েলপযু  িকংবা িফিলং করা দাতঁ যােদর আেছ তারা 
মািলিক অথবা শােফয়ী মাজহােবর অনুসরেনর সময় গাসল, অজ ুও নামােজর 
িনয় ােতর সময় ইমাম শােফয়ী অথবা ইমাম মািলেকর অনুসরেনর িবষয় ট 
উে খ করা েয়াজন। িনয় ােতর সময় এই িবষয় ট উে খ করেল গাসল সহীহ 
হেব,িনয়ত ট এভােব হেব, আিম হানািফ অথবা শািফ মাজহাব অনুযায়ী 
গাসেলর িনয়ত করিছ। আর এভােব তারা অপিব  অব া থক মু  পেত 

পাের। এবং তােদর অজ ুও নামাজ  হেব। িতিন ইমামিতও করেত পােরন, 
এসকল সমস া ছাড়া বা র পিরবেত।  
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শােফয়ী মাজ ্হােবর অনুসরণ কারী ব র, ইমােমর িপছেন জামােত 
নামজ পড়ার সময় সূরা ফািতহা পড়েত হয়। এ ছাড়া িনেজর িকংবা অন  কােরা 
ল া ান শ করেল অথবা গায়ের মাহেরম(যােদর সােথ িবেয় বধ 
তােদর)কােরা চামড়ার সােথ সরাসির চামড়ার শ লাগেল শােফয়ী মাজ ্হাব 
অনুযায়ী অজ ু ভে  যায় তাই নতন কের অজ ুকরেত হয়। অজ ুকরার সময় 
িনয় াত করাও ফরজ।এই মাজ ্হাব অনুযায়ী পিব  কার্ আন েশর জন ও 
অজ ুথাকা আবশ ক। হানাফী মাজহােবর অনুসারী কান ব া  যিদ মুসািফর 
অব ায় শােফয়ী মাজ ্হােবর অনুসরণ কের, যাহর ও আছেরর নামাজ এবং 
মাগিরব ও এশার নামাজ তাকিদম ও তা’িহর করেত ই া পাষণ কের তেব তােক 
অজ ুকরার সময়ও শােফয়ী মাজহােবর অনুসরণ করেত হেব।  

 

হােয়জ ও িনফাস স েক: 

পাচঁ ট কারেণ গাসল ফরজ হয়। এ েলার মেধ  দু ট কারণ হেলা 
মিহলােদর হােয়জ ও িনফাস অব ার সমাি । 

ইবেন আিবদীন মানহালুল ওয়ািরিদন নামক ে  বেলেছন য: েত ক 
মুসলমান নর-নারীর জন  দন ন জীবেনর েয়াজনীয় যাবতীয় মাসলা-

মাসােয়ল স েক ান রাখা ফরজ। এ ব াপাের সকল িফকাহিবদ ঐক মত 
পাষণ কেরেছন। মুসলমান নারীেদরও তাই হােয়জ ও িনফাস স েক ান রাখা 

জ রী। িবেয়র সময় পু ষেদর এ িবষেয় ধারনা রাখা আবশ ক। 

হােয়জ,নারীেদর নয় বছর বয়স থেক  কের ল া ান থেক 
কমপে  পেনর িদন অ র অ র ও নূন তম িতনিদন ধের য র  বর হয় তােক 
বেল। এেক মািসক ও বলা হয়। সাদা ব াতীত অন  য কান রেঙর পািনই বর 
হাক না কন তা হােয়জ িহেসেব িবেবিচত হেব। কান মেয়র যখন থম হােয়জ 

হয় তখন স বািলগা অথাৎ া বয়  হয় এবং ীেনর যাবতীয় আেদশ ও 
িনেষধসমূহ পালেনর ািয়  তার উপর ন া  হয়। মািসক  হওয়ার িদন থেক 
ব  হওয়ার িদন পয  সময়েক ‘আদত’ বলা হয়। আদেতর সময় কমপে  িতন 
ও সেবা  দশ িদন হয়। েত ক নারীর িনেজর আদেতর িদন সংখ া ও সময় 
জানা জ রী। আট-নয় বছেরর মেয়েদরেক মািসক  হওয়ার পূেবই এ 
ব াপাের ধারনা দয়া দরকার। ইহা মেয়র মা, না থাকেল নানী, দাদী, বান, খালা ও 
ফুপুেদর উপর ফরজ।  

িনফাস, বা া সেবর পর মােয়েদর থেক য র  বর হয় তােক বেল। 
এর নূন তম সময় িনিদ  নয়। যখিন র  আসা ব  হেব তখিন গাসল কের 
পিব  হেয় িনেত হয়। সেবা  সময় চি শ িদন। এরপরও যিদ র  পরা ব  না 
হয় তেব গাসল কের নামজ পড়া  করেত হেব। চি শ িদন পর য র  বর 
হয় তা ই হাজা অথাৎ অসু তার র  িহেসেব িবেবিচত হেব। 
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ই হাজা(অসু তার কারেণেয র  বর হয়) িহেসেব িবেবিচত হওয়ার 
জন  িন িলিখত শতাবলী রেয়েছ। িতন িদেনর চেয় িকছ সময় কম হেল, থম 
মািসেকর ে  দশ িদেনর বিশ হেল, যােদর িনয়িমত মািসক দশ িদেনর কম 
তােদর ে  দশ িদেনর পের য র  আেস তা ই হাজার র  িহেসেব িবেবিচত 
হেব। এছাড়াও নয় বছেরর ছাট মেয়েদর থেক, গভবতীেদর থেক ও প া  
বছেরর অিধক বয় া মিহলােদর থেক যিদ  র  বর হয় তাও ই হাজা িহেসেব 
গন  হেব। উপেরা  অব া িলেত য র  আেস তা অসু তার আলামত। 
এমতাব ায় িচিকৎসেকর পরামশ নয়া েয়াজন। 

মিহলােদর এই ই হাজার হকুম নাক িদেয় িকংবা ত িদেয় অিবরাম র  
বর হওয়া ব া র মত অথাৎ স ঐ অব ায় নামাজ আদায় করেত পাের এবং 
রাযাও রাখেত পাের। 

হােয়জ ও িনফােসর সময় মিহলারা নামাজ পড়েত পােরনা, রাযা রাখেত 
পােরনা। িতলাওয়াত-ই সজদা অথবা কুর সজদা আদায় করেত পােরনা। 
কুরআন শিরফ শ করেত পােরনা। মস জেদ েবশ করেত পােরনা। কা’বা 
শিরফ তাওয়াফ করেত পােরনা। যৗনিমলন করেত পােরনা। এই অব া থেক 
পিব  হওয়ার পর ঐ সমেয়র ফরজ রাযা থাকেল কাজা করেত হেব িক  ঐ 
অব ার ফরজ নামাজ িলর কাজা আদায় করেত হয়না। ীেদর জন  িনেজর 

ামীেক হােয়েজর  ও শেষর সময় স েক অবগত করা আবশ ক। 
এব াপাের মহানবী (সঃ) বেলেছন, “ য মিহলা িনেজর হােয়েজর র ও 
শেষর সময় িনজ ামী থেক গাপন রােখ স অিভশ ”। হােয়জ ও 

িনফাস শষ হওয়ার সােথ সােথ গাসল কের পিব  হেয় নয়া ফরজ। এ ট মহান 
আ াহ তায়ালার আেদশ। 

 

তা ̓য়ালােকর ে  অেনক েলা মতবাদ রেয়েছ। কউ তা ̓য়ালাক 
স াদন করেলা যন স ইমান হারােলা। তাম ইলেম হাল িকতােবর ৫৮৫ ন র 
পৃ া দখুন।  

 

তায়া ুম  
 

তায়া ুেমর অথ হেলা মা ট িদেয় পিব তা অজন করা। অজ ু িকংবা 
গাসেলর জন  যিদ পািন না পাওয়া যায় িকংবা পািন থাকা ে ও ব বহাের 

অপারগ হেল পিব  মা ট, বািল, ইট, পাথর ইত ািদর মত ব  ারা তায়া ুম কের 
পিব তা অজন করা স ব। হানাফী মাজহাব অনুযায়ী নামােজর ওয়া  হওয়ার 
পূেবও তায়া ুম করা জােয়জ িক  অন ান  মাজহাব অনুযায়ী ওয়া  হওয়ার 
পূেব তায়া ুম করা জােয়জ নয়। 
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তায়া ুম, অজ ু ও গাসল করার ে র ক ঠন অব ােক সহজ কের 
িদেয়েছ। শরীয়ত অনুযায়ী, মা ট িদেয় তায়া ুম করা আর পািন িদেয় পিব তা 
অজেনর মােঝ কান পাথক  নই। মা টর ারা বহ প লতা থেক পিব তা 
অজন স ব। তেব তায়া ুেমর ারা পিব তা অজেনর ে  িকছ শত আেছ। 

 

িন িলিখত অব া েলােত তায়া ুম করা জােয়জ: 

১. অজ ু িকংবা গাসেলর জন  পািন পাওয়া না গেল। তেব এে ে  ঐ 
ােনর সব  ভােলা কের খুেজ দখেত হেব। 

২. পািন থাকা ে ও ব বহাের অপারগ হেল। যমন কান অসু  ব া র 
ে  পািন ব বহার করার কারেণমৃত র আশংকা িকংবা অসু তা বৃ র 

স াবনা থাকেল। 
৩. পািন যখােন আেছ তা যিদ শত্ র িকংবা িহং  ও িবষা  াণীর ারা 

অব  থােক। 

৪. জেল থাকার কারেণপািন ব বহাের সুেযাগ না পেল। 

৫. পািন ব বহার করার জন  মতৃ র হমিকর স ূখীন হেত হেল। 

৬. মুসািফর ব া র িনকট যিদ পান করার পািন ছাড়া অিতির  পািন না 
থােক। 

৭. কূেপ পািন থাকা ে ও যিদ তা উে ালন স ব না হয়। 
 

তায়া ুেমর ফরজসমূহ: 

তায়া ুেমর িতন ট ফরজ রেয়েছ। অজ ু িকংবা গাসল উভেয়র জন ই 
তায়া ুেমর িবধান একই ধু িনয় াত িভ  হয়। অজরু িনয় ােত করা তায়া ুেমর 

ারা গাসল আদায় হেব না। ঐ তায়া ুেমর ারাই ফরজ গাসল আদােয়র জন  
আলাদাভােব িনয় াত করেত হেব। 

তায়া ুেমর ফরজসমূহ: 

১. িনয় াত করা। 

২. দুই হােতর তালুেক পিব  মা টেত ঘেষ সম  মুখম ল মােসহ ্ করা। 

৩. দুই হাত পুনরায় মা টেত ঘেষ থেম দান হাত ও পের বাম হাত মােসহ ্ 
করা। 

িকছ িকছ আিলেমর মেত তায়া ুেমর ফরজ দুই ট। তারা ি তীয় ও তৃতীয় 
ফরজ দু টেক একে  গননা কের।  

 

তায়া ুেমর সু তসমূহ: 

১. িবস্ িম াহ বেল  করা। 
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২. মা টেত হােতর তালুর অংশ শ করােনা। 

৩. হােতর তালুেক মা টেত সামেন িপছেন ঘষা। 

৪. যিদ হােত মা ট লেগ থােক তেব তা দুই হােতর বৃ া ু িলেত আঘাত কের 
ঝেড় ফলা। 

৫. হাত মা টেত রাখার সময় আ ুল েলােক ফাকঁা করা। 

৬. থেম মুখম ল তারপর ডান হাত এবং শেষ বাম হাত মােসহ ্ করা। 

৭. অজ ুমত তায়া ুেমর সময়ও তু করেত হয়। এক অ  থেক অন  অ  
মােসহ করার মােঝ িবল  করা ঠক না। 

৮. মুখম ল ও হাত মােসহ করার সময় সামান  ানও যন বাদ না যায় 
সিদেক খয়াল রাখা। 

৯. পািনর অভােব তায়া ুম করার ে  পািন খু◌ঁ জ পাওয়ার জন  আেগ 
যথাসাধ  চ া করা উিচত। 

১০. হাত মা টেত শ কিরেয় ভালভােব ঘষা দরকার। 

১১. হাত মােসহ করার সময় আ ুেলর ফােঁক ফােঁক ও আং ট থাকেল তার 
িনেচও ঘষা দরকার। 

১২.  আ ুল সমুেহ মােসহ করা, এ ট করার সময় হােতর আং ট থাকেল তা 
খুেল রাখা।  

 

তায়া ুেমর ে  যসব িবষেয় খয়াল রাখেত হয়:  

১. অজহুীন অব ায় কউ যিদ কাউেক িশখােনার উে েশ  তায়া ুম কের 
দখায় তেব তা িদেয় নামাজ আদায় করেত পারেব না। 

২. তায়া ুেমর ারা পিব  হেয় নামাজ আদােয়র জন  তায়া ুম করার 
সময় য নামােজর জন  করেছ স নামােজর কথাও িনয়ােতর সময় উে খ 
করেত হয়। 

৩. একই মা ট অথবা পাথর িদেয় একিধক ব া  তায়া ুম করেত পাের।  

৪. শােফয়ী ও হা লী মাজহাব অনুযায়ী ধুমা  মা ট িদেয় তায়া ুম করা 
জােয়জ। অন ান  মাজহাব অনুযায়ী মা ট জাতীয় য কান পিব  ব  ারা 
তায়া ুম আদায় করা স ব। য সব জিনষ পুের ছাই হয় িকংবা গরেম গেল যায় 
তা মা ট জাতীয় পদাথ িহেসেব গন  হয় না। অতএব গাছ, কাঠ, ঘাস, লাহা, চাল-ডাল, 

তল রেঙর দয়াল, ন, কাচঁ ইত ািদ ারা তায়া ুম করা জােয়জ নয়। ইট, পাথর, 

মমর, চীনামা ট, িসেম  ইত ািদ ারা তায়া ুম করা যায়। কাদঁার ে  তােত যিদ 
পািনর পিরমান কম থােক তেব তা িদেয় তায়া ুম করা স ব। 

৫. এক তায়া ুম িদেয় একািধক নামাজ আদায় করা জােয়জ। 

৬. মুসািফর ব া  যিদ দুই িকেলািমটােরর চেয় কম দরূে র মােঝ পািন 
াি র আলামত পায় অথবা কান সৎ মুসলমান ব া  যিদ তােক এ ব াপাের 
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খবর দয় তেব িনেজ িগেয় অথবা কাউেক পা ঠেয় পািনর স ান করা তার জন  
ফরজ। তেব তার মােঝ যিদ পািন পাওয়ার ব াপাের যেথ  স বনার উে ক না 
হয় তেব অনুস ান করা ফরজ হেব না। 

৭. কউ যিদ পািনর কথা না জে ষ কেরই তায়া ুম করা নামােজ 
দাড়ঁােনার পের কান ব া  যিদ পািন াি র ব াপাের খবর দয় তেব স নামাজ 
ঐ অব ায় ত াগ কের পািন িদেয় অজ ুকের পুনরায় নামাজ আদায় করেব। 

৮. পািনর অব ান যিদ দুই িকেলািমটােরর অিধক দরূে  হয় সে ে  
তায়া ুেমর ারা পিব তা অজেনর মাধ েম নামাজ আদায় করা যােয়জ। 

৯. কউ যিদ জিনষপে র মােঝ থাকা পািনর কথা ভেল িগেয় পািন নাই 
মেন কের তায়া ুম কের নামায পেড় আর ঐ অব ায় লাকালয় থেক দেূরর 
কান ােন থােক তেব তার নামাজ আদায় হেয় যােব। 

১০. পািন শষ হেয় গেছ ভেব তায়া ুম কের নামাজ পড়ার পর যিদ কউ 
পািনর স ান পায় তেব অজ ুকের পুনরায় নামাজ আদায় করেত হেব। 

১১. মুসািফর ব া র িনেজর কােছ পািন না থাকা অব ায় অজরু জন  
সহযা ীেদর থেক পািন চাওয়া ওয়া জব। তারা পািন না িদেল তায়া ুম করেত 
পাের। যিদ সহযা ী বাজার মূেল  পািন িব  করেত রা জ হয় এবং মুসািফেরর 
কােছ পযা  পিরমান অথ থাকেল তার পািন িকেন অজ ুকরা জ রী। তেব যিদ 
তার কােছ পযা  পিরমান টাকা না থােক অথবা সহযা ী অিতির  মূল  দািব 
করেল তার জন  তায়া ুম করা যােয়জ। 

১২. ম ভূিমেত িকংবা মন পেথ মুসািফেরর িনকেট পান করার জন  পািন 
থাকা ে ও তায়া ুম করা যােয়জ। 

১৩. পািন যিদ কম থােক তখন থেম যার গাসল ফরজ হেয়েছ স করেব, 

পের অন রা করেব, যমন মািসক ব  হওয়া মিহলা ও মতৃ ব র গাসল পের 
করােত হেব।  

একািধক ব র গাসল ফরজ হেল পািনর মািলক থেম গাসল করেব। 

পািনর মািলক একািধক হেল স ে  সব পািন িমিলেয় থেম মৃত 
ব া েক গাসল কিরেয় পের িনেজরা করেব। 

১৪. গাসল ফরজ হেয়েছ এমন কান ব া  তায়া ুেমর ারা পিব তা 
অজেনর পর যিদ তার অজ ুন  হয় তেব স অ  পািন থাকেল ধু অজ ুকের 
পিব তা অজন করেত পাের। কারণ এ অব ায় তার উপর পুনরায় গাসল ফরজ 
হয় না। 

১৫. গাসল ফরজ হেয়েছ এমন ব া র শরীেরর চামড়ার অিধকাংশ ােন 
যিদ ঘা, ত, ফাড়ঁা ইত ািদ থােক তেব স তায়া ুেমর ারা পিব তা অজন কের। 
চামড়ার অিধকাংশ ান সু  হেল এবং েতর ান না িভ জেয় গাসল করা স ব 
হেল তাই করেব। েতর ান না িভ জেয় গাসল করা স ব না হেল তায়া ুম 
করেব। 
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তায়া ুম িকভােব করেত হয়? 

১. থেম তায়া ুেমর ারা নাপাক অব া থেক পিব তা অজেনর িনয় াত 
করেত হয়। 

তায়া ুেমর ারা নামাজ আদায় করেত পারার জন  ধুমা  তায়া ুেমর 
িনয় াত করা যেথ  নয়। তায়া ুেমর ারা য ইবাদত পালন করেত চায় তারও 
িনয় াত করেত হয়। যমন জানাজার নামাজ, িতলাওয়ােত িসজদা ইত ািদর জন  
তায়া ুম করেল িনয় ােত তা উে খ করেত হয়। 

তায়া ুম ফরজ গাসেলর বদেল নািক অজরু বদেল করা হে  তা িনয় ােত 
উে খ করেত হয়। ফরজ গাসেলর পিরবেত য তায়া ুম করা হয় তা িদেয় 
নামাজ আদায় করা যায় না। এর জন  আলাদাভােব অজরু পিরবেতর তায়া ুমও 
করেত হয়। 

২. এরপর দুই হােতর তালু ও আ ুল ক পিব  মা ট, পাথর, ইট অথবা 
িসেমে র দয়াল ইত ািদর গােয় শ কিরেয় ঘেস তা িদেয় সম  মুখম ল 
মােসহ করেত হেব। খয়াল রাখেত হেব সামান তম ানও যন বাদ না 
যায়।েকননা তাহেল তায়া ুম হেব না। 

মুখম ল স ূন েপ মােসহ করার জন  হােতর তালু ও আ ুল েলা 
িমিলত রেখ দুই হােতর মধ মা আ ুল দু টেক পর েরর সােথ িমলােত 
হেব।তারপর কপােলর উপেরর চেলর গাড়ঁা থেক  কের আে  আে  
িনেচর িদেক দািঁড়র িনচ পয  মােসহ করেত হেব। আ ুল েলা কপাল, চাখ, 

নাক ও নােকর পাশ, ঠাট, দািঁড় ইত ািদ ানেক আর হােতর তালু িদেয় গাল ও 
অন ান  ানেক ভালভােব মােসহ করেত হয়। 

৩. দুই হােতর তালুর িদক পুনরায় মা টেত ঘেস এবং লেগ থাকা মা ট ও ধূলা 
ঝেড় ফেল থেম বাম হােতর বৃ া ুল ব াতীত অন  চার আ ুলেক িমিলত 

কের এর িভতেরর িদক িদেয় ডান হােতর বাইেরর িদক আ ুেলর মাথা থেক  
কের কনুই পয  মােসহ করেত হয়। পের িভতেরর িদেক কনুই থেক আ ুেলর 
মাথা পয  বাম তালু িদেয় মােসহ করেত হয়। আর বাম বৃ া ুল িদেয় ডান 
হােতর বৃ া ুল মােসহ করেত হেব। হােত আং ট থাকেল তা তায়া ুেমর জন  
খুলেত হেব। অতঃপর ঠক একই িনয়েম ডান হাত িদেয় বাম হাত মােসহ করেত 
হয়। তায়া ুেমর জন  হােতর তালুেক মা ট বা মা ট জাতীয় ব েত ঘসেত হয় পের 
মা ট বা ধূলা ঝেড় ফলেত হয়। কননা মা ট বা ধূলা িদেয় মােসহ করা জ রী 
নয়। 

অজ ুএবং গাসল উভেয়র জন ই একই িনয়েম তায়া ুম করেত হয়। 
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তায়া ুম ভে র কারণ: 

অজ ুও গাসল ভে র যসব কারণ আেছ সসব কারেণতায়া ুম ভ  হয়। 
এ ছাড়াও য পিরি িতর কারেণঅজ ুও গাসেলর পিরবেত তায়া ুম করা যােয়জ 
হেয়েছ স পিরি িত থেক মু  পেল িকংবা পািন পাওয়া গেলও তায়া ুম 
ভে  যায়। 

 
 

অজু, গাসল ও তায়া ুেমর উপকািরতা:  
 

ইবাদেতর িনয় ােত অজ ুও গাসল করা হেলও আমােদর শারীিরক সু তার 
জন  এ ধরেনর পির তার চর উপকািরতা রেয়েছ। এর মােঝ শারীিরক 
উপকােরর পাশাপািশ মানিসক শাি  ও আধ া ক পির র ে ও ব াপক 
ফায়দা িবদ মান রেয়েছ। িত ত অসংখ  উপকােরর মধ  থেক কেয়ক ট িনে  
বিনত হেলা: 

১. আমােদর দন ন জীবেন চলেত িফরেত কত ধরেনর ব র সােথ হােতর 
শ লােগ। যা থেক িবিভ  ধরেনর রাগজীবাণু ারা আ া  হওয়ার স াবনা 

থােক। অজরু সমেয় হাত, মুখ ও পা ধায়ার মাধ েম এ ধরেনর রাগজীবাণুর ারা 
আ া  হওয়ার হাত থেক বাচঁেত পাির। কননা এমন অেনক জীবাণু আেছ যারা 
চামড়া িদেয়ও শরীেরর মােঝ েবশ করেত পাের। 

২. াসতে র ারর েকর ািয়  পালনকারী নােকর িছ েক অজরু সময় 
ধায়ঁার মাধ েম আমােদর শরীরেক ধূলাবািল ও রাগজীবাণুর েবেশর হাত থেক 

র া করেত পাির। 
৩. মুখম ল ধৗত করেল ক সজীব থােক, মাথার ভার ও াি  াস পায়। 

িশরা-ধমনী ও ায়ুত  উ ীিবত হয়। আর একারেণই িনয়িমত অজ ুআদায়কারী 
ব া  যখন বৃ  হেয় যায় তখনও তার চহারা থেক ঔ ল  লাপ পায় না।  

৪. গাসল ফরজ হওয়ার অন তম কারণ তথা যৗনিমলেনর সময় িবপুল 
পিরমাণ শ  খরচ হয়। এ সময় দ ন ও র চাপ বৃ  পায়। াস াস 

তু হয়। অিতির  শারীিরক পির েমর কারেণ াি , দুবলতা, অবসাদ অনুভূত 
হয়। এমতাব ায় সাধারণত ম ে র কায মতা কেম আেস। গাসল করার 
মাধ েম শরীর তখন পূেবর াভািবক অব া িফের পায়। িনিদ  সময় পরপর 
িনয়িমতভােব গাসল করা শারীিরক সু তার জন  অতীব পূন এক ট 
িবষয়।  

৫. আমােদর দেহ ইেলক েনর এক ট াভািবক ভারসাম  রেয়েছ। দেহর 
সু তা এই ইেলক েনর ভারসােম র সােথ ওতে াতভােব জিড়ত। এই ভারসাম  
মানিসক টানােপাড়ন, পিরেবশ-পিরি িত, পাশাক-পির দ, জীবন যাপেনর ধরণ, 
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কােজর পিরেবশ ইত ািদেত সমস া হেল ন  হয়। একইসােথ য সব অব ায় 
গাসল ফরজ হয় সসব অব ায়ও ভারসাম  ন  হয়। এই ইেলক ন বােহর 

চাপ রাগাি ত অব ায় াভািবেকর চেয় চার ণ বৃ  পায়। আর যৗনিমলেনর 
সময় তা বার ণ পয  বৃ  পায়। বতমােন ইন ােরড র র মাধ েম মানুেষর 
চামড়ার িবেশষ ছিব তালা হেয়েছ। এই ছিব িলর ারা মাণ পাওয়া গেছ য, 

যৗন িমলেনর পের মানুেষর শরীেরর স ূন েক অিতির  পিরমােণ ইেলক ন 
জেড়া হেয় আবরেণর সৃ  কের। এই আবরণ েকর ারা অ েজন আদান-

দােণর ে  িতব কতার সৃ  কের। একইসােথ তা কেক মিলন কের ও 
তু কঁুচেক যাওয়ার কারণ হয়। এই পিরি িত থেক মু  পাওয়ার জন , িতল 

পিরমাণ ানও যন বাদ না পেড় এমনভােব স ূন শরীর ধৗত করা আবশ ক। 
এভােব গাসল করেল, পািনর কণা িল ঋণা ক বদু িতক বাহেক িতেরাধ 
কের এবং দহেক াভািবক অব ায় িফিরেয় আেন। এই দৃ েকাণ থেক গাসল, 

িচিকৎসা শা  অনুযায়ীও অবশ  পালনীয় এক ট পির তার মাধ ম িহেসেব 
িবেবিচত হয়। 

৬. দেহর সংবহন তে র উপরও অজ ু ও গাসেলর ইিতবাচক ভাব 
িবদ মান রেয়েছ। িশরা-উপিশরা ও ধমনীেক অনমনীয় ও সংকুিচত হওয়া থেক 
িবরত রােখ। অজেুত এক ধরেণর ানীয় উ ীপন রেয়েছ। লিসকাতে র 

পূন কে র মধ  থেক নােকর িছ  ও গলার টনিসেলর দুই পাশেক অজরু 
সময় ধৗত করার মাধ েম একধরেণর উ ীপনার সৃ  হয়। এছাড়া ঘাড় ও তার 
পা বত  ানেক ধৗত করেলও লিসকাতে  উ ীপেনর সৃ  হয়। অজ ু ও 
গাসেলর মাধ েম লিসকাতে র সংবহন সহজতর হয়, এর ারা লিসকায় 

তকিনকার কায মতা বৃ  পায়, যা শরীরেক িতকারক রাগজীবাণুর 
আ মণ থেক র া কের এবং দেহর রাগ িতেরাধ মতা বৃ  কের।  

৭. পািন ব বহাের অপারগ হওয়ার কারেণ মা ট িদেয় য তায়া ুম করা হয় 
তার ারাও শরীের উৎপািদত অিতির  ইেলক ন বহ অংেশ াস পায়।         
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নাজাসাত থেক পিব তা: 
 

শরীর, পাশাক ও নামােজর ান সকল ধরেনর নাপাকী থেক পিব  হেত 
হেব। মাথার কাপড়, ওড়না, টিপ, পাগড়ী, মুজা এবং মাস্ত্ (শীেতর দেশর মানুষেদর 
পিরিহত চামড়ার মুজা) ইত ািদ পাশাক িহেসেব গণ  হওয়ায় এ েলা ও পিব  
হেত হেব। নামােজর সময় শরীেরর সােথ নেড় এমন িকছ পিরিহত থাকেল তাও 
পাশাক িহেসেব িবেবিচত হয়। যমন: মাফলার। জায়নামােজর য ােন সজদা 
দয়া হয় এবং যখােন দাড়ঁােনা হয় সসব ান পিব  হেল এবং অন  কান 

অংেশ নাজাসাত থাকেলও নামাজ কবুল হয়। কননা জায়নামাজ পাশােকর 
মত নয়। নামাজ আদােয়র সময় পাশােকর পেকেট বাতেল ব  অব ায় িকংবা 

াি ক, কাগজ ইত ািদ ারা আবতৃ কান িকছর মােঝ নাপাকী থাকেল নামাজ 
কবুল হয় না। নামােজর সময় য ােন দািঁড়েয় নামাজ আদায় করা হয় এবং 
যখােন সজদা দয়া হয় সসব ান অবশ ই পিব  হেত হেব। অপিব  কান 

ব র উপের চাদঁর, াস, কাঠ, াি ক ইত ািদ জাতীয় িকছ িবিছেয় নামাজ আদায় 
করা জােয়জ। সজদার সময় পাশােকর ঝুল  অংেশ কেনা নাপাকীর শ 
লাগেলও নামােজর িত হয় না। 

শরীের, পাশােক ও নামােজর ােন এক িদরহাম পিরমােনর সমান বা তার 
চেয় কম নাজাসােত গািলজা থাকেল নামাজ কবুল হয়। তেব এে ে  নাপাকীর 

পিরমান এক িদরহােমর সমান হেল ঐ অব ায় নামাজ আদায় করা মাক েহ 
তাহিরমী হয় এবং এ থেক পিব তা অজন করা ওয়া জব হয়। নাপাকীর পিরমান 
এক িদরহােমর চেয় বিশ হেল ঐ অব ায় নামাজ কবুল হয় না এবং এ থেক 
পিব তা অজন করা ফরজ। িদরহােমর চেয় কম পিরমােন নাপাকী থাকেল তা 
থেক পিব তা অজন করা সু ত। মেদর ে  িব  ুপিরমােণ লাগেলও ধুেয় 
নয়া ফরজ। ইমামাইন (ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহা দ র:) ও অপর িতন 

মাজহােবর মেত, িব  ুপিরমােণ হেলও সবধরেনর নাজাসােত গািলজার ে ই 
ধৗত কের পিব  হওয়া ফরজ। নামােজ দাড়ঁােনার সময় িক পিরমােণ নাজাসাত 

রেয়েছ তার উপর িভি  কের হকুম েয়াগ করা হয়, নাজাসাত লাগার সমেয়র 
পিরমাণেক িবেবচনা করা হয় না। 

নাজাসােত গািলজার ে  এক িদরহাম বলেত এক িমসকাল পিরমাণেক 
বুঝায়, যা চার াম চরািশ সি ােমর সমান। আর তরল নাজাসােতর ে , 

খালা হােতর তালুেত য পিরমাণ পািন ধের তা সমতল পেৃ  য পিরমাণ ান 
দখল কের তার সমান হয়। এক িমসকােলর চেয় কম পিরমাণ নাজাসােত 
গািলজা যিদ পাশােক লােগ এবং হােতর তালুর চেয়ও বশী পিরমাণ ােন 
ছিড়েয় যায় তবুও তা নামাজ আদােয়র ে  িতব ক িহেসেব গণ  হয় না।  

 নাজাসাত দুই কার। 
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১. নাজাসােত গািলজা: মানুেষর শরীর থেক যা িকছ বর হেল অজ-ু

গাসল ভ  হয় তার সবিকছ, প াচঁা ব াতীত য সম  াণীর গাশত খাওয়া হারাম 
তােদর গাশত, অ য়াজাত চামড়া, মল-মূ , মানুষ সহ সকল াণীর র , মদ, 

মতৃ জ র ও শূকেরর গাশত, খাচঁায় পািলত াণীর মল-মূ  এবং ভার বহনকারী 
প র, ছাগল ও ভড়ার মল-মূ  নাজাসােত গািলজার অ ভূ । অথাৎ এ েলা  
ভারী নাপািক। 

২. নাজাসােত খফীফা: নাজাসােত খফীফা থেক শরীেরর কান অে  
িকংবা পাশােকর কান অংেশ লাগেল,আর তা যিদ ঐ অে র িকংবা পাশােকর 
এক-চতথাংেশর চেয় কম হয় তেব তা নামােজর কান িত হয় না। য সম  
চত দ াণীর গাশত খাওয়া হালাল স সব াণীর াব এবং য সম  পািখর 
গাশত খাওয়া হারাম স সব পািখর মল-মূ  নাজাসােত খফীফা িহেসেব গণ  হয়। 

কবুতর, চড়ুই এবং এেদর মত য সম  পািখর গাশত খাওয়া হালাল স সব 
পািখর মল-মূ  নাজাসাত িহেসেব গণ  নয়। মদ থেক পাতন য়ার মাধ েম 
য রাকী, অ ালেকাহেলা ইত ািদ উৎপ  করা হয় তা নাজাসােত গািলজা িহেসেব 

িবেবিচত হয়, মেদর মতই ও িল পান করাও হারাম। নামাজ আদায় করার সময় 
শরীেরর চামড়া ও পাশাক থেক লেগ থাকা র , মদ ও অ ালেকাহেলা পািন 
িদেয় ধুেয় পির ার করা দরকার। কননা এ েলা  িকেয় গেলও অপিব  
িহেসেব গণ  হয়। এ েলা  যিদ বাতল িকংবা কান পাে  আব  অব ায়ও থােক, 

তবুও নামাজ আদােয়র সময় তা পেকেট রাখা উিচত নয়। 
সব ধরেণর পির ার পািন ও অজ-ু গাসেল ব ব ত হেয়েছ এমন পািন িদেয় 

এবং িশরকা ও গালাপ জেলর মত অঘনীভূত তরল ারা পির ার করা যায়। অজ ু
ও গাসেলর জন  য পািন ব ব ত হেয়েছ তােক ‘মা’উ-মুস্ তা’মাল’ বলা হয়। এ 
ধরেণর পািন পিব  িক  এর ারা অজ-ু গাসল কের পিব তা অজন করা স ব 
নয়। তেব এর ারা নাজাসাত পির ার করা স ব। কননা এ ধরেণর পািন িনেজ 
পিব  িক  মানুেষর অপিব  অব ােক পিব  করেত পাের না। 

 

ই নজা:  
মানুেষর সামেনর ও িপছেনর রা া িদেয় নাজাসাত বর হওয়ার পের এই 

জায়গা িল পির ার করােক ই নজা বলা হয়। ই নজা তথা পিব  হওয়া হেলা 
সু ত-ই মুয়া াদা। অথাৎ, টয়েলেট মল-মূ  ত াগ করার পের নারী-পু ষ 
িনিবেশেষ সকেলরই মা টর দলা, পাথেরর টকরা িকংবা পািন িদেয় সামেনর ও 
িপছেনর উভয় রা ােকই নাপাকী থেক স ূন েপ পির ার করা সু ত। িক  
যিদ পিরি িত এমন হয় য, অেন র সামেন গাপনা  উ ু  না কের পািন ারা 
ই নজা করা অস ব, স ে  পািন ারা ই নজা করা থেক িবরত থাকেব। 
ঐ অব ােতই নামাজ আদায় করেব। তবুও গাপনা  উ ু  করেব না। যিদ 
উ ু  কের তেব ফািসক িহেসেব িবেবিচত হেব। এক ট হারাম স াদনকারী 
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হেব। পরবত েত সুেযাগ বুেঝ িনিরিবিল কান ােন পািন ারা ই নজা কের 
নামাজ পুনরায় আদায় কের িনেব। কননা কান আেদশ তথা ফরজ পালন 
করেত িগেয় যিদ হারাম স াদেন বাধ  হেত হয় সে ে  ঐ হারাম থেক বেঁচ 
থাকার জন  ঐ ফরজেক (িবলি ত করেত হয় িকংবা) ত াগ করেত হয়।  

হা , খাদ , গাবর, ইট, ফুলদানী, কােঁচর টকেরা, কয়লা, প পািখর খাদ , 

অেন র জিনস, আিথক মূল  আেছ এমন জিনসপ  যমন রশমী কাপড়, 

মস জেদর থেক ফেল দয়া হেয়েছ এমন িকছ, জমজেমর পািন, পাতা, কাগজ 
ইত ািদ িদেয় ই নজা করা মাক েহ তাহিরমী। খািল কাগজেকও স ান 
দখােনা দরকার। মূল হীন জিনসপ , ধম য় দৃ েকাণ থেক অ েয়াজনীয় 
লখােলিখ আেছ এমন কাগজপ  ও প কা ারা ই নজা করা জােয়জ। তেব 

ইসলামী হরেফ লখা হেয়েছ এমন কান কাগজ ারা ই নজা করা যায় না। 
িকবলার িদেক মুখ কের িকংবা িপঠ িফিরেয় টয়েলট করা মাক হ। এছাড়া 
দািঁড়েয় িকংবা কান ধরেণর উজর না থাকা সে ও উল  অব ায় টয়েলট করাও 
মাক হ। াব জমা হেত পাের এমন ােন গাসল করা জােয়জ নয়। তেব যিদ 

াব বািহত হেয় চেল যায় এবং জেম থাকার কান স াবনা না থােক সে ে  
এমন ােন গাসল করা জােয়জ হেব। ই নজার জন  ব ব ত পািন অপিব  
হেয় যায়। তাই ই নজা করার সময় পাশােক যন পািনর িছটা না লােগ সিদেক 
খয়াল রাখেত হয়। এজন  ই নজা করার সময় াে র পাশাক খুলেত হয়। 

তেব তা অবশ য়ই লাকচ ু র আড়ােল িনজন কান ােন করেত হেব। টপ 
থেক পািন িনেয় পাশােকর িভতের হাত ঢিকেয় ােবর রা ােক হােতর পািন 

িদেয় ডেল ধৗত করেল ই নজা হয় না। কননা ােবর ফাটঁা যখন হােতর 
পািনেত লাগেব তখন তা অপিব  হেয় যােব এবং পাশােক লাগেল তাও নাপাক 
হেয় যােব। এই নাপাক পািন যিদ পাশােক হােতর তালুর পিরমােণর চেয় বশী 

ােন ছিরেয় যায় তাহেল ঐ পাশাক পিরধান কের নামাজ আদায় করেল তা 
কবুল হেব না।  

ই বরা:  
পু ষেদর জন  ােবর পের হেট, কািশ িদেয় অথবা বাম িদেক েয় 

ই বরা করা, অথাৎ মূ নািলেত িব  ু পিরমােণও াব অবিশ  না রাখা 
ওয়া জব। ােবর ফাটঁার না থাকার ব াপাের পুেরাপুির িন ত না হেয় অজ ু
করা উিচত নয়। কননা অজ ুকরার পের এক ফাটঁাও যিদ বর হয় তাহেলও 
অজ ুন  হয় এবং পাশাক ময়লা হয়। পাশােক যিদ হােতর তালুর চেয় কম 
পিরমােণ ছড়ায় তাহেল নতন কের অজ ুকের ঐ পাশােক নামাজ আদায় করেল 
মাক হ হয়। আর হােতর তালুর চেয় বশী পিরমাণ যায়গায় ছড়ােল ঐ পাশাক 
িদেয় নামাজ আদায় করেল তা কবুল হয় না। ই বরার ব াপাের যারা সমস ায় 
ভােগ তারা ডােলর সম আকৃিতর তলা মূ নািলর মুেখ লািগেয় রাখেত পাের। 
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এে ে  তলা ােব ফাটঁােক েষ িনেব িবধায় পাশােক ছড়ােনার স াবনা 
থাকেব না। তেব খয়াল রাখেত হেব যন তলার কান অংশ যন বাইের না থােক।      

    

৩.সতর ঢাকা 
(ল া ান ও মিহলােদর পদা) 

ব া র জন  তার িনজ দেহর যসব ানেক উ ু  করা, অন েক দশন 
করা িকংবা অন  কােরা জন  ব া র যসব ান দশন করা হারাম তা ল া ান 
বা ‘আওরাত’ িহেসেব িবেবিচত। পু ষেদর ে  আওরাত হেলা নাভী থেক 
হাটঁর িনচ পয । হাটঁ আওরােতর অ ভ । এসব ান উ ু  থাকা অব ায় য 
নামাজ আদায় করা হয় তা কবুল হয় না। নামাজ আদােয়র সময় পু ষেদর জন  
দেহর অন ান  অংশ যমন িপঠ, ব , মাথা, হাত ইত ািদ ঢাকা সু াত। দেহর 

এসব অংশ অনাবতৃ রেখ নামাজ আদায় করা মাক হ ্। 
মিহলােদর হােতর তালু, পােয়র পাতা ও মুখম ল ব াতীত সম  দহ 

আওরাত িহেসেব পিরগিণত হয়। চার মাজহাব অনুযায়ীই হােতর উপেরর অংশ, 

চল ও পা আওরােতর অ ভ । এমনিক একারেণ মিহলােদর আওরাতও বলা 
হয়। আওরােতর অ ভ  অ সমূহেক আবতৃ করা ফরজ। নামােজর সময় 
আওরােতর অ ভ  অ সমূেহর য কান এক টর একচতথাংশ বা তার বিশ 
অংশ, কান কন আদােয়র পুেরা সময় ধের অনাবৃত থাকেল নামাজ ভ  হেয় 
যায়। এর চেয় কম অংশ অনাবতৃ হেল নামাজ ভ  হেব না তেব নামাজ মাক হ 
হেব। য পাষাক বা কাপড় খুবই পাতলা িকংবা যার ারা শরীেরর অবয়ব বা রঙ 

কািশত হয় তা শিরয়েতর দৃ েত পাষাক িহেসেব িবেবিচত হয় না। 
মিহলােদর জন  নামােজর বাইের একাকী থাকা অব ায়, হাট থেক নাভী 

পয  আবতৃ করা ফরজ, একইসােথ বুক ও িপঠ ঢাকা ওয়া জব এবং শরীেরর 
অন ান  অংশ আবৃত করা মু াহাব।  

রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম বেলেছন: “পরনারীর িত 
কামনার দৃ েত তাকােনা  ব া র চ ু িলেক আ েন পূণ কের 
জাহা ােম িনে প করা হেব। পরনারীেক কামনার সােথ শকারী 
ব া র হাতেক গদােনর সােথ বঁেধ জাহা ােম িনে প করা হেব। আর 
পরনারীর সােথ অ েয়াজেন কামনার সােথ কথা বলেল, েত ক শে র 
জন  হাজার বছর জাহা ােম থাকেত হেব”� 

অপর এক হািদস শরীেফ বলা হেয়েছ য: “ িতেবশী নারী ও ব ু র ীেদর 
িত কামনার দৃ েত তাকােনা, পরনারীেদর িদেক তাকােনার চেয় 

দশ ণ বশী নােহর কাজ। িববািহত নারীেদর িদেক তাকােনা, 

অিববািহত মেয়েদর িদেক তাকােনার চেয় হাজার ণ বশী 
অপরােধর কাজ। আর িযনার নাহও এ প অিধক হয়”।  
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রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম বেলেছন: “ হ আলী! তামার 
উ েদশ কখেনা উ ু  কেরা না। আর জীিবত িকংবা মৃত, কখেনাই কােরা 
উ েদেশর িত দৃ  িনে প কেরা না”� 

অন  আেরক হািদস শরীেফ বলা হেয়েছ য: “ তামােদর গাপনা  
কখেনা উ ু  কেরা না। কননা, তামােদর সােথ এমন কউ আেছ যারা 
কখেনাই তামােদর থেক আলাদা হয় না। অতএব তােদর ব াপােরও 
ল ত হও এবং তােদর মযাদা র া কের চল”। (এরা হেলা হাফাজা 
ফেরশতা) 

হািদস শরীেফ আেরা বলা হেয়েছ য, “ল া ানেক ঢেক রাখ। 
িনেজেদর ী ও জািরয়া ব াতীত অন  কােরা সামেন তা উ ু  কেরা না। 
আর একাকী থাকা অব ায়ও মহান আ াহ্ র থেক ল া পাও”� 

“মিহলার বশভূষা ধারণকারী পু ষেদর ও পু েষর বশভূষা 
ধারণকারী মিহলােদর উপর মহান আ াহ্ র অিভশাপ বিষত হাক”� 

“ কান নারীর সৗ য দশনকারী পু ষ তৎ ণাৎ তার থেক দৃ  
সিরেয় িনেল, মহান আ াহ্  তায়ালা তােক এমন এক ট নতন ইবাদেতর 
সওয়াব দান কেরন যার াদ ঐ ব া  তৎ ণাৎ উপেভাগ কের”।  

“িনেজর গাপনা েক উ ু কারী ও অেন র গাপনাে র িত দৃ  
িনে পকারী ব া র উপর আ াহ্  তায়ালার অিভশাপ বিষত হাক”� 

“িনেজেক য জািতর েপ কাশ করেব, ব া  সই জািতর 
অ ভ  হেব”। এর অথ হেলা, ব া  আচার-আচরণ, চির , কাজকম িকংবা 
পাশােকর িদক থেক যােদর সােথ সাদৃশ পূণ হেব, তােদর থেকই িবেবিচত হেব। 

ফ াশেনর নােম অমুসিলমেদর থােক অনুকরণকারী, হারাম কাজকমেক িশ  
িহেসেব িবেবচনাকারী, হারােম িল েদর িশ ী, নায়ক-নািয়কা, আধুিনক িহেসেব 

ীকৃিত দানকারীরা উপেরা  হািদস শরীফ িল থেক িশ া িনক, এ ব াপাের 
তােদর শ ত হওয়া উিচত এবং সেচতন হওয়া উিচত। 

পু েষর জন  অপর পু েষর এবং নারীর জন  অপর নারীর ল া ােনর 
িদেক তাকােনাও হারাম। দখা যাে  য, যমিনভােব পু েষর জন  মিহলােদর 

িত আর মিহলােদর জন  পু েষর ল া ােনর িদেক তাকােনা হারাম, ঠক 
একইভােব পু েষর জন  অপর পু েষর ল া ােনর িত ও নারীর জন  অপর 
নারীর ল া ােনর িত দৃ  দয়াও হারাম। পু েষর পু েষর জন  ও নারীর 
জন  আওরােতর ান হেলা, হাট থেক নাভী পয । নারীর অপর নারীর জন  
আওরােতর ানও পু ষেদর মত। তেব নারীর পরপু েষর জন  আওরােতর ান 
হেলা, হােতর তালু ও মুখম ল বােঁধ সম  শরীর। পরনারীর িত কামনাহীন 
দৃ েত তাকােনাও হারাম।  
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ক ল বা চাদেরর িনেচ উল  অব ায় শািয়ত কান রাগী, মাথা চাদেরর 
িভতের রেখ ইশারায় নামাজ আদায় করেল, উল  িহেসেব িবেবিচত হেব িবঁধায় 
নামাজ বািতল হেব। মাথা চাদর থেক বর কের নামাজ আদায় করেল, চাদর ারা 
আবতৃ িহেসেব আদায় হেব এবং জােয়জ হেব।  
পু েষর জন  মাহেরম তথা িচর ায়ীভােব যােদরেক িববাহ করা হারাম, এমন 
আঠার ধরেণর নারীর মাথা, মুখম ল, ঘাড়, হাত ও হাটঁর িনেচর অংেশর িত 
কামনার উে ক হেব না এব াপাের িন ত হেল তাকােত পাের। তেব তােদর 
ব , পট, বগল, রান, হাটঁ ও িপেঠর িদেক তাকােত পারেব না। 

নারীর জন  চাচােতা, খালােতা, মামােতা ও ফুফােতা ভাইরাও পরপু ষ 
িহেসেব িবেবিচত। ফুফা, খালু, দুলাভাই ও দবরও পরপু ষ িহেসেব গণ  হয়। 
অতএব এেদর সােথ অ েয়াজনীয় কথাবাতা বলা, ঠা াতামাসা করা িকংবা িনজেন 
অব ান করা হারাম। পু ষেদর ে ও অনু পভােব চাচােতা, খালােতা, মামােতা 
ও ফুফােতা বানেদর সােথ এবং ভাবী ও শালীেদর সােথ একাে  অব ান করা 
িকংবা অ েয়াজনীয় কথাবাতা বলা হারাম।  

পু েষর জন  মাহেরম িহেসেব িবেবিচত আঠার ধরেণর নারীর সােথ 
আজীবন িববাহ করা অস ব। এেদরসােথ কথাবাতা বলেত পাের, একাে  কান 

ােন অব ান করেত পাের। নারীও অনু পভােব আঠার ধরেণর পু েষর সােথ 
কখেনাই িববাহ ব েন আব  হেত পাের না। এই আঠার ধরেণর নারী ও পু ষ 
িন প: 

বংশগত কারেণ মাহেরমগণ: 
পু ষ: 
১. বাবা। 

২. বাবা ও মােয়র বাবাগণ। অথাৎ, দাদা ও নানা। 

৩. ছেল এবং ছেল ও মেয়র ছেল অথাৎ নািত� 

৪. ভাই। 

৫. ভাইেয়র ছেল অথাৎ ভািতজা� 

৬. বােনর ছেল অথাৎ ভািগনা� 

৭. চাচা ও মামা। 

নারী: 

১. মা। 

২. মা ও বাবার মােয়রা। অথাৎ দাদী ও নানী। 

৩. মেয় এবং ছেল ও মেয়র মেয় অথাৎ নাতিন। 

৪. বান। 

৫. বােনর মেয় অথাৎ ভািগনী। 
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৬. ভাইেয়র মেয় অথাৎ ভািতজী। 

৭. খালা ও ফুফী। 
 

দধুপােনর কারেণ মাহেরম: 
পু ষ: 

৮. দুধিপতা। 

৯. দুধিপতা ও দুধমাতার িপতা। 

১০.দুধ পানকারী ছেল এবং দুধ পানকারী ছেল ও মেয়র ছেল। 

১১.দুধভাই। 

১২.দুধভাইেয়র ছেল। 

১৩.দুধেবােনর ছেল। 

১৪.দুধচাচা ও দুধমামা। 

নারী: 

৮. দুধমাতা। 

৯. দুধিপতা ও দুধমাতার মাতা। 

১০.দুধপানকারী মেয় এবং দুধপানকারী ছেল ও মেয়র মেয়। 

১১.দুধেবান। 

১২.দুধেবােনর মেয়। 

১৩.দুধভাইেয়র মেয়। 

১৪.দুধখালা ও দুধফুফু। 
 

ববািহক কারেণ মাহেরম: 
পু ষ: 

১৫. র। 

১৬.সৎেছেল। 

১৭.সৎবাবা। 

১৮. মেয়র জামাই। 

নারী: 

১৫. া ির� 

১৬.সৎেমেয়। 

১৭.সৎমা। 

১৮.পু বধু। 

ল া ানেক উ ু  রেখ যারা বাইের বর হয় এবং যারা অেন র 
ল া ােনর িদেক দৃ  দয় এমন নারী ও পু ষ উভয়ই জাহা ােমর অিত উ  
জল  আ েন পুড়েব।  
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৪.ইস্ িতকবাল-ই িকবলা: 
(িকবলামুখী হওয়া)  

কা’বা শরীেফর িদেক িফের নামাজ আদায় করা ফরজ। ম া-ই মুকাররমা 
শহের অবি ত কা’বা শরীেফর িদকেক িকবলা বলা হয়। এর আেগ ‘কুদস্ু ’ 
িকবলা িছল। রাসূল সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ােমর মিদনায় িহজরেতর সেতর 
মাস পের শাবান মােসর মােঝর ম লবাের, কা’বা শরীেফর িদেক মুখ িফরােনার 
আেদশ দয়া হেয়েছ। 

িকবলা, মূলত কা’বার দয়াল নয় বরং ঐ ান। অথাৎ কা’বার জিমন থেক 
আরশ পয  সবটকুই িকবলার অ ভ । একারেণই সাগর িকংবা কুয়ার তলেদশ 
থেক, সুউ  পবতমালা থেক এবং িবমান থেক কা’বার িদক বরাবর িফের 

নামাজ আদায় করা হয়। চােখর দৃ সীমার কৗিণক া েয়র মধ বত  ােন 
কা’বা অবি ত হেল নামাজ সহীহ হয়। 

তেব, ১- অসু তার কারেণ, ২- মালস দ চির যাওয়ার আশ া থাকেল, ৩- 

িহং  াণীর আ মেণর আশ া থাকেল, ৪- শত্ র আ মেণর আশ া থাকেল, 

৫- প র উপর থেক নামেল অেন র সাহায  ছাড়া পুনরায় আেরাহেণ অপারগ 
হেল এবং দুই ওয়াে র নামাজেক জাম’ (অথাৎ যাহর ও আছর ওয়া েক অথবা 
মাগিরব ও এশার ওয়া েক, মািলকী িকংবা শািফঈ মাজহােবর তাকিলদ কের 
একে  আদায়) করা স ব না হেল, উপেরা  অব া িলেত যিদেক িফের নামাজ 
আদায় করা স ব হয় সিদেক িফেরই আদায় করেব। জাহােজ, েন ও িবমােন 
িকবলার িদেক িফের নামাজ আদায় করা শত।   

          
 

নামােজর ওয়া সমূহ: 
 

নবী হযরত মুহা দ সা া াহ আলাইিহ ওয়াসা াম এক হািদস শরীেফ 
বেলেছন য, “হযরত জবরাঈল আলাইিহস্  সালাম পিব  কা’বা শরীেফর 
দরজার পােশ দইুিদন আমার ইমাম হেয় নামাজ পিড়েয়েছন। আমরা 
দজুন থম িদেন সুবেহ সািদেকর সময় ফজেরর নামাজ, সূেযর ঠক মাথা 
বরাবর থেক সামান  প েম হেল যাওয়ার পের যাহেরর নামাজ, ব র 
ছায়া িনজ উ তার সমান হওয়ার পের আছেরর নামাজ, সূযাে র 
পরপির মাগিরেবর নামাজ এবং প ম আকােশ আভা িমিলেয় যাওয়ার 
পের এশার নামাজ আদায় করলাম। ি তীয় িদেন চািরিদক পির ার 
হওয়ার পের ফজেরর নামাজ, ব র ছায়া িনজ উ তার ি ণ হওয়ার 
সমেয় যাহেরর নামাজ, এর পরপির আছেরর নামাজ, ইফতােরর সময় 
মাগিরেবর নামাজ আর রােতর একতৃতীয়াংশ পার হওয়ার সমেয় এশার 
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নামাজ আদায় করলাম। এরপর হযরত জবরাঈল আলাইিহস্  সালাম 
বলল, এই মুহা দ! এ িলই আপনার এবং আপনার পবূবত  পয়গ রেদর 
নামােজর সময়সূচী। আপনার উ তও যন পাচঁ ওয়া  নামােজর 

িত টই এই দিুদেনর সমেয়র মােঝই আদায় কের”। দিনক পাচঁ ওয়া  
নামােজর ফরজ হওয়ার িবষয় ট এ হািদস থেকও মািণত হয়।  

ফজর নামােজর ওয়া : সুব্ েহ সািদক অথাৎ পূবাকাশ যখন আেলািকত 
হেত  কের তখন ফজেরর ওয়া   হয় এবং সূেযাদেয়র আগ মুহেত শষ 
হয়। 

যাহেরর নামােজর ওয়া : সূয যখন মধ  আকাশ থেক প েম হলেত 
 কের অথাৎ যখন ছায়া িদবেসর সবেচেয় ু তম হেয় পুনরায় লি ত হেত 

থােক তখন জাহেরর ওয়া   হয়। জাহেরর ওয়াে র শষ সমেয়র ব াপাের 
দুই ট মত রেয়েছ। ইমাম আবু ইউছফ ও ইমাম মুহা েদর (র:) মেত ছায়া যখন 
ব র দেঘর সমান হয় তখন যাহেরর ওয়া  শষ হয় আর ইমাম আবু হািনফার 
(র:) এর মেত ছায়া ব র দেঘর ি ণ পিরমান পয  অিত ম করেল ওয়া  শষ 
হয়। 

আছেরর নামােজর ওয়া : যাহেরর নামােজর ওয়া  শষ হওয়ার সােথ 
সােথ আছেরর নামােজর ওয়া   হয়।  

ইমাম আবু ইউছফ ও ইমাম মুহা দ (র:) এর মেত কান ব র ছায়া যখন 
িনজ দেঘর চেয় বশী লি ত হয় তখন আছেরর ওয়া   হয় এবং সূযা  
পয  ায়ী হয়। 

ইমাম আজম আবু হািনফা (র:) এর মেত ব র ছায়া যখন িনজ দেঘর 
ি েনর চেয় বশী   লি ত হয় তখন আছেরর ওয়া   হয় এবং সূযাে র 
সময় শষ হয়। 

তেব সূয যখন র ম হেয় যায় তখন নামাজ পড়া মাক েহ তাহিরমী। এ 
কারেণআছেরর নামাজেক ঐ মুহত পয  িবলি ত করাও মাক েহ তাহিরমী। 
িক  কান কারেণযিদ ঐ িদেনর আছেরর নামাজ আদায় না করা হেয় থােক 
সে ে  সূেযর পুেরাপুির অ িমত হওয়া আেগই তা আদায় করা নয়া 

আবশ ক। 
মাগিরেবর নামােজর ওয়া : সূেযর পুেরাপুির অ িমত হওয়ার পের  

হয় এবং প ম আকােশ আভা িমিলেয় যাওয়া পয  ায়ী হয়। প ম 
আকােশর র ম আভােক শাফাক বলা হয়। 

এশার নামােজর ওয়া : মাগিরেবর ওয়া  শষ হওয়ার সােথ সােথই এশার 
নামােজর ওয়া   হয় সুব্ েহ সািদক পয  ায়ী হয়। ইমাম আবু হািনফার 
মেত প ম আকােশর আভা িমিলেয় যাওয়ার পের এশার ওয়া   হয় িক  
ইমাম আবু ইউছফ ও ইমাম মুহা েদর মেত প ম আকােশর র ম আভা 
িমিলেয় গেলই মাগিরেবর ওয়া  শষ হয় ও এশার ওয়া   হয়।  
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এজন  এ ে  র ম আভা িমিলেয় যাওয়ার পের আেরা িকছ ণ অেপ া 
করেল আকােশর শষ আভাটকুও িবলীন হেয় যাওয়ায় েত ক ইমােমর মতেকই 
অনুসরণ করা স ব। িবনা কারেণই াকৃতভােব এশার নামাজেক মধ রাত পয  
িবলি ত করা মাক হ। 

 

য কান নামাজই তার িনধািরত সমেয়র পূেব অথবা পের আদায় করা হারাম। 
এ ট এক ট কিবরা নাহ। তিক সংবাদ পে র কািশত নামাজ এবং ইমসাক 
সময় সীমা পিরপূণ ভােব বণ ত হেয়েছ।  

িতন সমেয় নামাজ পড়া মাক েহ তাহিরমী� এই সময় েলােত ফরজ নামাজ 

পড়েত   করেল তা সহীহ হয় না। এ েলা হেলা সূেযাদেয়র সময়, সূযাে র 

সময় এবং িদেনর বলায় সূয যখন ঠক মধ  আকােশ থােক সই সময়� এই িতন 
ওয়াে , আেগ থেকই ত হওয়া জানাজার নামাজ, িতলাওয়াত-ই িসজদা, সাহ 
িসজদা ইত ািদ আদায় করাও জােয়জ নয়। সূযাে র সময় কবলমা  ঐ িদেনর 
আছেরর নামাজ আদায় করা যার। 

ধুমা  নফল নামাজ আদায় করা মাক হ, এমন দুই ট ওয়া  রেয়েছ যার 
এক ট হেলা, ফজেরর ওয়াে  ফরজ নামাজ আদােয়র পর থেক সূেযাদয় পয । 
অপর ট হেলা, আছেরর ফরজ নামাজ আদােয়র পর থেক মাগিরেবর ফরেজর 
আগ পয । এসমেয় নফল নামাজ আদায় করা মাক হ। 

   

ম  অ েল নামাজ ও রাজা: 
েত ক অ েলর নামােজর ওয়া , িবষুবেরখা থেক ঐ অ েলর দরূ  ও 

ঋতর পিরবতন অনুযায়ী িভ  িভ  হয়। উ র ম র িনকটবত  ঠা া 
অ লসমূেহ যখন সূেযর ঝঁুক বশী থােক তখন স া না নামেতই ভার হেয় 
যায়। একারেণ বাি ক সাগেরর উ রাংেশ ী কােল রাত না হওয়ায় এশার ও 
ফজেরর নামােজর ওয়া  হয় না। 

হানাফী মাজহাব অনুযায়ী, ওয়া  নামােজর শত নয় বরং সবব্ । একারেণ 
ঐসব অ েল সবব্  সংঘ টত না হওয়ায়, নামাজও ফরজ হয় না। এমতাব ায়, 

ঐসব অ েল বসবাসকারী মুসলমানেদর উপর ী কােল এই দুই ওয়া  নামাজ 
ফরজ হেব না। দি ণ ম েত মানুেষর বসবাসেযাগ  অ ল না থাকায় এ প 
সমস াও নাই।  

শাবান মােসর শষ রা েত, কান শহের রমজােনর চাদঁ দখা গেল সম  
দুিনয়ায় রাজা রাখা জ রী হয়। চাদঁ দখার সময় যসব ােন িদন থােক তারা 
পরবত  িদন থেক রাজা  করেব। ( ম  িকংবা চােঁদ গমনকারী মুসলমান 
যিদ মুসািফর না হয় তেব তার উপরও রমজান মােসর িদন িলেত রাজা রাখা 
ফরজ হয়। যখােন িদন চ শ ঘ ার চেয়ও দীঘ হয়, সখােন ঘিড়র সময় দেখ 
রাজা  করেব ও ইফতার করেব। চ শ ঘ ার চেয় কম সমেয় িদন হয় 
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এমন িনকটবত  কান শহেরর সময়েক অনুসরণ করেব। যিদ এমতাব ায় রাজা 
না রােখ তেব যখন স দীঘ িদেনর ান থেক বর হয় াভািবক অ েল আসেব 
তখন াজা আদায় করেব।)  

আযান ও ইকামাত 

আযান শে র শাি ক অথ হেলা অবগত করা, ঘাষনা দয়া। পাচঁ ওয়া  
নামাজ, াজা নামাজ ও জমুার নামােজ খতীেবর সামেন পু ষেদর আযান দয়া 
সু াত-ই মুয়া াদা। মিহলােদর ে  আযান ও ইকামাত দয়া মাক হ। আযান, 

অন েদরেক ওয়া  স েক অবিহত করার জন  উঁচ ােন দািঁড়েয় দয়া হয়। 
আযান দয়ার সময়, দুই হাত তেল এক ট কের আ ুল দুই কােনর িছে  রাখা 
মু াহাব। ইকামাত দয়া আযান দয়ার চেয় অিধক ফ জলতপূণ। আযান ও 
ইকামাত উভয়ই িকবলার িদেক িফের িদেত হয়। আযান ও ইকামাত দয়ার সময় 
অন  কথা বলা যায় না, এমনিক সালােমর জওয়াবও দয়া যায় না। 

 

আযান ও ইকামাত দয়ার াপট: 
১. জনবসিত িকংবা জনশূন  য কান ােনই হাক না কন, একাকী অথবা 

জামােতর সােথ াজা নামাজ আদােয়র সময়, পু ষেদর জন  উঁচ ের আযান ও 
ইকামাত দয়া সু াত। আযান বণকারী মানুষ, জন, পাথর সবিকছই িকয়ামেতর 
িদন সা  িদেব। কেয়ক ওয়াে র াজা নামাজ একে  আদায়কারী, থেম 
আযান ও ইকামাত িদেব। পরবত  াজা আদােয়র সময় েত ক টর জন  

ধুমা  ইকামাত িদেব। আযান না িদেলও চলেব। 
২. বাসায় একাকী িকংবা জামােতর সােথ ওয়াে র নামাজ আদায়কারী, 

আযান ও ইকামাত িদেব না। কননা, ঐ এলাকার মস জেদ দয়া আযান ও 
ইকামাত বাসার জন ও দয়া হেয়েছ বেল গণ  হয়। তেব আযান ও ইকামাত িদেল 
তা উ ম হেব। মহ ায় অবি ত মস জদ িকংবা যখােনর মুস ীরা িনিদ , সখােন 
ওয়াে র নামাজ জামােতর সােথ আদােয়র পের, কউ একাকী নামাজ আদায় 
করার সময় আর আযান ও ইকামাত িদেব না। তেব পেথর পােশ অবি ত অথবা 
ইমাম-মুয়া ন ও মুস ী িনিদ  নয় এমন মস জেদ, িবিভ  সমেয় আগত 
মুস ীগণ একই ওয়াে র নামােজর জন ই িভ  িভ  জামােতর সােথ নামাজ 
আদায় কের থােক। এ ধরেণর মস জেদ েত ক জামােতর জন ই আলাদা 
আলাদাভােব আযান ও ইকামাত দয়া যায়। এখােন একাকী নামাজ আদায়কারী 
ব া ও অ  আওয়ােজ িনেজ নেত পায় এমন কের আযান ও ইকামাত িদেত 
পাের।  

৩. মুসািফররা িনেজেদর মােঝ জামােতর সােথ িকংবা একাকী নামাজ 
আদােয়র সময় আযান ও ইকামাত িদেব। একাকী নামাজ আদায়কারীর সােথ 
স ীরা থাকেল আযান না িদেলও হেব। মুসািফর ব া  একলা ঘের নামাজ 
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আদােয়র সময়ও আযান ও ইকামাত িদেব। কননা ঐ এলাকার মস জেদ দয়া 
আযান ও ইকামাত তার নামােজর জন  িবেবিচত হেব না। মুসািফরেদর মধ  
থেক কউ ঘের আযান িদেল, পরবত েত নামাজ আদায়কারী মুসািফররা আর 

আযান না িদেলও হয়।  
আকলওয়ালা বালক, অ , জারজ স ান, আযান িদেত জােন এমন জািহেলর 

আযান দয়া জােয়জ। তা মাক হ নয়। অপিব  অব ায়, অজহুীন অব ায় 
অথবা বেস আযান দয়া মাক েহ তাহিরমী। একইভােব মিহলা, ফািসক, মাতাল ও 
আকলহীন বালেকর আযান দয়াও মাক েহ তাহিরমী। এরা আযান িদেয় 
থাকেল তা পুনরায় আদায় করেত হেব। আজােনর সহীহ হওয়ার জন  
মুয়া নেক অবশ ই মুসলমান ও আকলওয়ালা হেত হেব। রকডকৃত আযানও 
সহীহ হেব না। 

ফািসক ব া র আযান সহীহ না হওয়ার িপছেনর কারণ হেলা, ইবাদেতর 
ে  তার কথা বা ব ব  হণীয় না হওয়া। ফািসেকর আযােনর ারা নামােজর 

ওয়া  হওয়ার ব াপাের িব াস করা যায় না। এর আযােনর িকংবা ইশারােতর ারা 
রাজা ভা া যায় না। আযানেক যথাযথ মযাদা ও স ান দশনকারী এবং এর 

হরফ ও কািলমােক পিরবতন িকংবা িবকৃিত সাধন না কের, গােনর মত সূর না 
িদেয়, িমনারায় উেঠ সু াত অনুযায়ী পাঠকারী ব া , সুউ  মযাদা অজন কের। 

 

আযােন মাইেকর ব বহার: 
িমনারায় াপন করা মাইক িল মুয়া েনর জন  একধরেণর অলসতার 

মাধ ম হেয়েছ। আযানেক অেনক ে  ছাট কান কে , অ কাের সু াত 
অনুযায়ী না দয়ার বণতা দখা িদেয়েছ। যুগ যুগ ধের চেল আসা, আরেশর িদেক 
ছিড়েয় যাওয়া আধ া কতায় স ত িমনারা িল এই ম  িবদায়ােতর কারেণ 
একএক ট মাইক বহনকারী খু টেত পিরণত হেয়েছ। ইসলােমর আেলমগণ 
িব ােনর আিব ারেক সবসময়ই সাদের হণ কেরেছ। যমন, ছাপাখানা 

াপেনর জন  উৎসাহ িদেয়েছন, যন উপকারী িকতাবসমূহ ছাপার মাধ েম 
ােনর সার তু হয়। রিডও ও মাইেকর ারাও সব  উপকারী অনু ান 

স চার করা যায়, যা িনঃসে েহ ইসলােমর জন  উপকারী ও পছ নীয় এক ট 
আিব ার। িক  মুসলমানেদরেক আযােনর সুিম  আওয়াজ থেক ব ত কের, 

মাইেকর ক ত আওয়ােজর ব বহার িতর কারণ হেয়েছ। ঈমানপূণ ালেব 
ইলাহী ভাব িব ারকারী সািলহ মুিমনেদর কে র বদেল যাি ক আওয়াজ দখল 
কেরেছ। মাইেকর আিব ােরর আেগ, িমনারা থেক দয়া আযান ও মস জেদর 
তা বীর িন িবধম েদরেকও ভািবত করত। েত ক মহ ায় প ঠত আযান 

েন মস জদেক পূণকারী মুস ীগণ, আসহােব িকরামেদর জামানার মত 
িনেজেদর নামাজেক খু ’এর সােথ আদায় করত। আযােন িনিহত মুিমনেদর 
মােঝ উ ীপনা সৃ কারী ইলাহী ভাব, মাইেকর যাি কতায় িবলু  হেয়েছ।  
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রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম এক ট হািদস শরীেফ বেলেছন  
 য, “ কউ আযােনর আওয়াজ েন মুয়া েনর সােথ সােথ তা আে  
আে  বলেল, েত ক অ েরর জন  হাজার সওয়াব দয়া হয় এবং তার 
হাজারটা নাহ মাফ করা হয়”� 

আযান বণকারী ব া , পিব  কুরআন িতলাওয়াত করা অব ায় হেলও, 

মুয়া েনর সােথ আযােনর বাক িল বলা সু াত। যখন ‘হাইয়া আলা’ 
বাক িল নেব তখন তার পুনরাবিৃত না কের ‘লা হাওলা ওলা কুওয়াতা ই া 
িব াহ’ বলেব। আযান শষ হেল দু দ পড়েব, তারপর আযােনর দায়া পড়েব। 
ি তীয় ‘আশহাদ ু আ া মুহা াদার রাসূলু াহ’ বলার সমেয় দুই বৃ া ুেলর 
নেখ চমু িদেয়, দুই চােখর উপর বুিলেয় দয়া মু াহাব। ইকামােতর সময় এ প 
করা যায় না।  

  

আযােনর বাক সমূহ: 
আ াহ আকবার--------------------------------------------------------৪বার। 

আশহাদু আল্  লা ইলাহা ই া াহ-----------------------------------------২বার। 

আশহাদু আ া মুহা াদার রাসূলু াহ---------------------------------------২বার। 

হাইয়া আলাস্ -সালাহ----------------------------------------------------২বার। 

হাইয়া আলাল্ -ফালাহ----------------------------------------------------২বার। 

আ াহ আকবার---------------------------------------------------------২বার। 

লা ইলাহা ই া াহ-------------------------------------------------------১বার। 

ধুমা  ফজেরর আযােনর সময় ‘হাইয়া আলাল-ফালাহ’এর পের দুইবার 
‘আস্ -সালাত খাই ন িমনান্ -নাউম’ বলেত হয়। 

আর ইকামােতর সময়, ‘হাইয়া আলাল-ফালাহ’এর পের দুইবার ‘ াদ 
ামািতস্ -সালাত’ বলেত হয়। 

আযােনর দায়া: 
রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়াসা াম বেলেছন য: “আযান দয়ার সময় 

এই দায়া ট পড়:  “আনা আশহাদু আন লা ইলাহা ই া াহ ওয়াহদাহ, লা শািরকা 
লাহ, ও আশহাদু আ া মুহা াদান আবদুহ ও রাসূলুহ, ওয়া রািদত িব ািহ রা ান 
ওয়া িবল ইসলািম ীনান ওয়া িব মুহা ািদন সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ামা 
রাসূলান নািবয় া”। 

অপর এক ট হািদস শরীেফ রাসূল সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম আেরা 
বেলেছন য, “এই আমার উ ত! আযান শষ হেল এই দায়া ট কিরও: 
আ াহ া রা া হা জিহদ্  দাওয়ািতত ্ তা ািত, ওয়াস সালািতল 

ািয়মািত, আিত মুহা াদািনল ওয়ািসলাতা ওয়াল ফাি লাতা, ওয়াদ্  
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দারাজাতার্  রািফয়াতা, ওয়াবয়াসহ মাকামাম্  মাহমুদািনল্  লা জ 
ওয়াদ্ তাহ, ই াকা লা তখিলফুল িময়াদ”� 

 

আযােনর অথ: 

আ াহ আকবার: আ াহ ্ তায়ালা মহান। তার জন  িকছই আবশ ক নয়। 
বা ার ইবাদেতর িতও িতিন মুখােপ ী নন। তার জন  বা ার ইবাদেতর কান 
উপকািরতা নাই। এই গভীর অথেক ম ে  উ ম েপ াপন করার জন  এই 
বাক ট চার বার বলা হয়। 

আশহাদ ু আন লা ইলাহা ই া াহ: তার বড়  ও মহে র কারেণ িতিন 
যমন কােরা ইবাদেতর মুখেপ ী নন একইভােব িতিন ব াতীত আর কােরা 

ইবাদত পাওয়ার অিধকারও নাই, এই সা  িদ  ও মেন ােণ িব াস করিছ। 
কান িকছই তার তলনা নয়। 

আশহাদ ু আ া মুহা াদার্  রাসূলু াহ: মুহা দ সা া াহ আলাইিহ ওয়া 
সা ামেক তার িরত পয়গ র ও তার পছ নীয় ইবাদেতর প িত 
মানবজািতেক িশ াদানকারী িহেসেব মেন িনলাম। আর মহান আ াহ ্ তায়ালা 
রাসূেলর মাধ েম যই ইবাদেতর িশ া িদেয়েছন তার জন  ধুমা  ওই 
ইবাদত িলই উপযু  তাও িব াস কির।  

হাইয়া আলাস্  সালাত, হাইয়া আলাল্  ফালাহ: এর ারা মুিমনেদর জন  
মু , সৗভাগ  ও সফলতা অজেনর মাধ ম এই নামােজর িত আ ান করা হয়।  

আ াহ আকবার: তার উপযু  কান ইবাদত কােরা পে  করা স ব নয়। 
তার জন  যতই ইবাদত করা হাক না কন, এ েলার চেয় িতিন অেনক উে , 

অেনক মহান। 
লা ইলাহা ই া াহ: ইবাদত পাওয়ার, স ােন মাথা ঝুকাবার অিধকারী 

একমা  িতিন, তার উপেযাগী কান ইবাদত কােরা পে  করা যমিনভােব স ব 
নয় একইভােব িতিন ব াতীত কােরা ইবাদত পাওয়ারও নূন তম অিধকারও নাই।  

নামােজর মযাদা ও মহান , এর ব াপাের সবার িত খবর দয়ার জন  
বাছাইকৃত এই বাক িলর অেথর গভীরতা ও বড়  থেকও তীয়মান হয়� 

 

৬. িনয় াত: 
ইফিততাহ তাকবীর বলার সমেয় িনয় াত করেত হয়। নামােজর জন  িনয় াত 

বলেত নামােজর নাম, ওয়া , িকবলা ও ইমােমর অনুসরেণর িবষয় িল মেনমেন 
ি র করা বুঝায়। 

ইফিততাহ তাকবীেরর পের িনয় াত করেল তা  হেব না, তাই নামাজও 
কবুল হয় না। ফরজ ও ওয়া জব নামােজর িনয় ােতর সময় কান ফরজ বা 
ওয়া জব তা জানা আবশ ক। তেব রাকােতর সংখ া িনয় াত না করেলও চলেব। 
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সু ােতর ে  ধু নামােজর জন  িনয় াত করাও যেথ । জানাজার নামােজর 
জন , আ াহ্ র জন  নামাজ ও মাইিয়েতর জন  দায়ার িনয় াত করলাম,  
বলা যেথ । 

ইমােমর জন  পু ষ জামােতর ঈমাম িহেসেব িনয় াত না করেলও চলেব। 
তেব, উপি ত জামােতর ইমাম িহেসেব নামাজ আদায় করিছ বেল িনয় াত না 
করেল, জামােত নামাজ আদােয়র সওয়াব থেক ব ত হেব। ইমােমর িনয় াত 
করেল, জামােতর সওয়াব অজন করেব। তেব জামােত মিহলােদর উপি িত 
থাকেল, মিহলােদর ইমাম িহেসেব িনয় াত করা আবশ ক। 

ইবাদত করার সময়, ধুমা  মুখ িদেয় উে খ করােক িনয় াত বেল না। 
ালেবর ারা িনয় াত না করেল, ইবাদত কবুল হয় না। 

৭. তাকবীের তাহরীমা: 
নামােজ দাড়ঁােনার সময় ‘আ াহ আকবার’ বেল  করা ফরজ। এর 

বদেল অন  শ  বলেল হেব না। িকছ আেলম , তাকবীের তাহরীমােক নামােজর 
অ গত ফরজ িহেসেব গণ  কেরেছন। তােদর মেত, নামােজর শত ও কন 
উভয়ই ছয় ট। 

 

নামােজর কনসমূহ: 
নামােজর িভতেরর ফরজ িলেক কন বলা হয়। এ েলা পাচঁ ট: 

১.িকয়াম: 
নামােজর পাচঁ ট কেনর মধ  থেক থম ট হেলা িকয়াম। িকয়ােমর অথ 

হেলা, দািঁড়েয় থাকা। পােয় দাড়ঁােত অ ম অসু  ব া  বেস নামাজ আদায় 
করেব। যিদ অসু তা এমন হয় য, বসেতও অ ম, তেব িচত হেয় েয় মাথার 

ারা নামাজ আদায় করেব। মুখম ল আকােশর িদেক নয়, িকবলার িদেক 
িফরােব। এর জন  মাথার িনেচ বািলশ ব বহার করেত পাের। পা িলেক খাড়ঁা 
কের রাখেব, িকবলার িদেক ছিড়েয় রাখেব না। যখন দািঁড়েয় নামাজ আদায় করেব 
তখন দুই পা পর র থেক চার আ ুল পিরমান খািল রাখেব। 

দাড়ঁােত অ ম ব  িকংবা দাড়ঁােল মাথা ঘুরা, দাতঁ- চাখ িকংবা অন  িকছর 
ব াথা বৃ  পায়, সামেনর বা িপছেনর রা া িদেয় মূ  িকংবা বাতাস বর হয়, 

ত ান থেক র  বািহত হয়, শত্ র আ মেণর শ া বৃ  পায়, মাল চির 
হওয়ার স াবনা হয়, বিম হয় বা রাজা ভ  হয় অথবা ল া ান অবমু  হয় 
এমন ব গণ বেস নামাজ আদায় করেব। কুর জন  সামান  ঝঁুকেব, আর 
িসজদার জন  মাথা জিমেন রাখেব। যিদ মাথা জিমেন রাখেতও অ ম হয় তেব, 

কুর জন  সামান  আর িসজদার জন  এর চেয় বশী ঝঁুকােব। যিদ কুেত 
যতখািন মাথা ঝঁুকােব তার চেয় িসজদােত বশী মাথা না ঝঁুকায় তেব নামাজ 
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সহীহ হেব না। জিমেন পাথর অথবা কাঠ রেখ তার উপের িসজদা করেল, নামাজ 
সহীহ হেলও নাহগার হেব। কননা তা মাক েহ তাহিরমী হয়। 

 
 
২. িকরাত: 
সু াত ও িবতেরর নামােজর েত ক রাকােত এবং একাকী আদায় করার 

সময় ফরজ নামােজর থম দুই রাকােত, দািঁড়েয় পিব  কুরআন থেক 
অ তপে  এক ট আয়াত িতলাওয়াত করা ফরজ। সংি  সূরা পড়েল আেরা 
উ ম হেব। 

িকরাত িহেসেব এসব ােন সূরা ফািতহা িতলাওয়াত করা এবং সু াত ও 
িবতর নামােজর েত ক রাকােত এবং ফরজ নামােজর থম দুই রাকােত সূরা 
ফািতহার পের অন  কান সূরা, িকংবা িতন আয়াত িতলাওয়াত করা ওয়া জব। সূরা 
ফািতহা অন  সূরার আেগ িতলাওয়াত করাও ওয়া জব। এই ওয়া জব িল থেক 
কান ট ভেল পালন না করেল এর জন  সাহ িসজদা িদেত হেব।  

িকরাত িহেসেব, কুরআন-ই কারীেমর তরজমা পড়েল তা জােয়জ হেব না। 

ইমােমর জন , জমুা ও ঈেদর নামাজ ব াতীত েত ক নামােজর থম 
রাকােত, ি তীয় রাকােত যতটকু পড়েব তার ি ণ পিরমাণ িতলাওয়াত করা 
সু াত। একাকী নামাজ আদােয়র সময় েত ক রাকােত সমপিরমাণ আয়াত 
িতলাওয়াত করেত পাের। ইমােমর জন  একই ওয়াে র নামােজর একই রাকােত 
একই আয়াত পড়ার অভ াস করা মাক হ। থম রাকােত িতলাওয়াতকৃত 
আয়াত বা সূরা ি তীয় রাকােতও পুনরায় িতলাওয়াত করা মাক েহ তান জহী। 
কুরআেনর ধারাবািহকতার িবপরীত িতলাওয়াত করা অিধকতর অপছ নীয়। 

থম রাকােত যই সূরা পরা হয়, ি তীয় রাকােত তার পরবত  সূরা না পেড় তার 
পেরর ট িতলাওয়াত করাও মাক হ। পিব  কুরআেনর মুসহাফ িহেসেব যভােব 
আেছ সই ধারাবািহকতা বজায় রেখ িতলাওয়াত করা সবসমেয়র জন ই 
ওয়া জব।  

৩. কু:  
দাড়ঁােনা অব ায় িকরােতর পের তাকবীর বেল কুর জন  ঝুকেত হয়। 

কুেত, পু ষগণ আ ুল িলেক ফাকঁা ফাকঁা কের হাটঁর উপের রাখেব, িপঠ ও 
মাথােক এক সমতেল রাখেব। 

কুেত কমপে  িতনবার ‘সুবহানা রা য়াল আ জম’ বলেব। তেব 
িতনবার না পরার আেগই যিদ ইমাম মাথা তেল ফেল তেব মুস ীও মাথা তেল 
ফলেব। কুেত হাত ও পা সাজা কের রাখেত হয়। মিহলাগণ হােতর 

আ ুল িল ফাকঁা কের রাখেব না। িপঠ, হা ও পা ও সাজা কের রাখেব না।  

কু থেক দাড়ঁােনার সময় ‘সািময়া াহ িলমান হািমদাহ’ বলা ইমাম 
িকংবা একাকী আদায়কারীর জন  সু াত। জামােত নামােজর সময় মুস ীগণ তা 
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বলেব না। বরং এর পরপরই ‘র ানা লাকাল্  হামদ’ বলেব। সাজা হেয় দাড়ঁােব 
পের আ াহ আকবার বেল িসজদায় যাওয়ার সমেয় থেম ডান ও পের বাম 
হাটঁ, তারপর ডান ও পের বাম হাত, এরপর নাক ও কপাল জইেন রাখেব। 

৪. িসজদা:  
িসজদার সময় হােতর আ ুল িল এক ত কের িকবলা অিভমুেখ কান 

বরাবর জিমেন রাখেব, মাথা দুইহােতর মােঝ অব ান করেব। কপাল পিব  ােন 
তথা মা ট, পাথর, কাঠ, চাদঁর ইত ািদর উপর রাখা ফরজ, একইসােথ নাকও জিমেন 
রাখা ওয়া জব। উজর না থাকেল, ধুমা  নাক িদেয় িসজদা করা জােয়জ নয়। 

ধুমা  কপাল িদেয় িসজদা করা মাক হ।  
দুই পা অথবা কমপে  েত ক পােয়র এক ট কের আ ুল জিমেন রাখা 

ফরজ, কােরা মেত ওয়া জব। অথাৎ দুই পা মা টেত না রাখেল নামাজ কবুল হেব 
না অথবা মাক হ হেব। 

িসজদার সময় পােয়র আ ুল িলেক বাকঁা কের িকবলার িদেক িফরােনা 
সু াত। 

িসজদার সময় পু ষরা, হাত ও রানেক পট থেক আলাদা কের রাখেব। হাত 
ও হাটঁ মা টেত রাখা সু াত। পােয়র গাড়ািল য় দাড়ঁােনার সময় চার আ ুল 
পিরমাণ ফাকঁা রাখা, কু ও িসজদার সময় িমিলত রাখা সু াত। 

িসজদায় যাওয়ার সময় প াে র নীেচর অংশেক উপের টানা মাক হ, 

এ েলা ক বেট নামােজ দাড়ঁােনাও মাক হ। জামার হাতা ও প াে র অথবা 
পায়জামার িন াংশেক বেট, ছাট কের নামাজ আদায় করাও মাক হ। অলসতা 
কের িকংবা ে র কথা না ভেব মাথা অনাবৃত রেখ নামাজ আদায় করা 
মাক হ। নামাজেক র  না দয়া কুফুরীর শািমল। ময়লা পাশাক িকংবা 
কােজর পাশাক পের নামাজ আদায় করাও মাক হ। 

৫. শষ বঠক: 
শষ রাকােত ‘আ ািহয় াত’ পড়েত যতটকু সময় লােগ ততটকু সময় পয  

বসা ফরজ। বসার সমেয় হােতর আ ুেলর ারা ইশারা করেব না। পু ষরা বাম 
পােক, আ ুল িল যন ডান িদেক িফের থােক এমনকের জিমেন রাখেব, এর 
উপের বসেব। ডান পােক খাড়ঁা কের রাখেব, এর আ ুল িল জিমেন লেগ 
থাকেব। আ ুেলর মাথা িল িকবলার িদেক যতটা স ব িফিরেয় রাখেব। এভােব 
বসা সু াত।  

মিহলারা সরাসির জিমেন বসেব, রান য় িমিলেয় রাখেব। ডান পা ডান িদক 
থেক বাইেরর িদেক রাখেব, বাম পােক আ ুল িল ডান িদেক িফিরেয় তার িনেচ 

রাখেব। 
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নামাজ আদােয়র প িত: 
একাকী আদায়কারী পু েষর নামাজ: 

উদাহরণ প ফজেরর নামােজর সু াত িন েপ আদায় করেব: 

১. থেম িকবলার িদেক িফের দাড়ঁােব। দুই পােয়র মােঝ চার আ ুল পিরমাণ 
খািল জায়গা রেখ সমা রােল রাখেব। দুই হােতর বৃ া ুলেক কােনর লিত পয  
তেল শ কিরেয় হােতর তালু িকবলামুখী কের খালা রেখ িনয় াত করেব। 
‘আ াহ্ র স  অজেনর জন  িকবলামুখী হেয় আজেকর ফজেরর 
সু াত নামাজ আদােয়র জন  িনয় াত করলাম’ বেল মেন মেনও তা ি র 
করার পর ‘আ াহ আকবার’ বেল নািভর িনেচ ডান হাত িদেয় বাম হােতর 
উপের রেখ বাধঁেব। 

২. দৃ  সবদা িসজদার ােনর িদেক থাকেব। এ অব ায় থেম ‘সুবহানাকা’ 
পড়েব, এরপর ‘আউজিুব াহ’ ‘িবসিম াহ’ পেড় সূরা ফািতহা পড়েব। ফািতহার 
পের ‘িবসিম াহ ্’ না পেরই আেরক ট সূরা পাঠ করেব। উদাহরণ প: ‘আলাম 
তারা কাইফা’ পাঠ করল। 

(শািফঈ মাজহাব অনুযায়ী সূরা ফািতহা ও অন  এক ট সূরার মােঝ 
‘িবসিম াহ ্’ পাঠ করেত হয়) 

৩. সূরা পাঠ করার পের ‘আ াহ আকবার’ বেল কুর জন  ঝঁুকেব। দুই হাত 
দুই হাটর উপের ছিড়েয় রাখেব ও হাট ধের রাখেব। কামর, িপঠ ও মাথা 
সমা রােল রাখেব। দৃ  পা বরাবর থাকেব। এ অব ায় িতনবার ‘সুবহানা 
রা য়াল আ জম’ বলেব, চাইেল পাচঁ অথবা সাতবারও পড়েত পাের। 

৪. এরপর ‘সািময়া াহ িলমান হািমদাহ্ ’ বেল দাড়ঁােব। এ অব ায় 
পায়জামা বা প াে র িনেচর অংশ িনেয় টানাটািন করেব না এবং দৃ  িসজদার 

ােন ি র থাকেব। স ূণ সাজা হেয় দাড়ঁােনার পর ‘র ানা লাকাল হামদ’ 
বলেব। (এইসমেয়র সাজা হেয় দাড়ঁােনােক ‘কাওমা’ বলা হয়।) 

৫. বশী ণ এভােব না থেক ‘আ াহ আকবার’ বেল িসজদায় যােব। 
িসজদায় যাওয়ার সময় ধারাবািহকভােব িনে  বিনত য়া অনুসরণ করেব: ক) 

ডান হাটঁ, পের বাম হাটঁ, ডান হাত পের বাম হাত, নাক ও কপাল জিমেন রাখেব। খ) 

পােয়র আ ুল িলেক িকবলার িদেক বাকঁােব। গ) মাথােক দুই হােতর মাঝ বরাবর 
াপন করেব। ঘ) হােতর আ ুল িলেক িমিশেয় রাখেব। ঙ) হােতর তালু জিমেনর 

সােথ িমিশেয় রাখেব। চ) এই অব ায় থেক কমপে  িতনবার ‘সুবহানা 
রা য়াল আ’লা’ বলেব। 

৬. এরপর ‘আ াহ আকবার’ বেল বাম পােক জিমেন িবিছেয়, ডান পােয়র 
আ ুল িলেক িকবলার িদেক িফিরেয় রােনর উপের বসেব। হােতর তালু হাটর 
উপেরর অংেশ াভািবকভােব রাখেব। 
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৭. এভােব বিশ ণ বেস না থেক ‘আ াহ আকবার’ বেল পুনরায় িসজদায় 
যােব। (দুই িসজদার মােঝর এই বসােক ‘জালসা’ বলা হয়।  

৮. িসজদায় পুনরায় কমপে  িতনবার ‘সুবহানা রা য়াল আ’লা’ বলার 
পের ‘আ াহ আকবার’ বেল দাড়ঁােব। দাড়ঁােনার সময় হাত িদেয় জিমেন ভর 
িদেব না এবং পা নাড়াচাড়া করেব না। িসজদা থেক উঠার সময় থেম কপাল, 

পের নাক, এরপর বামহাত ও ডানহাত, তারপর বাম হাটঁ ও ডান হাটঁ জিমন থেক 
উঠােব। 

৯. দাড়ঁােনা অব ায় ‘িবসিম াহ ্’ পেড় সূরা ফািতহা ও অন  এক ট সূরা 
িমিলেয় পড়ার পের ‘আ াহ আকবার’ বেল আবার কুেত যােব। 

১০.ি তীয় রাকাতও থম রাকােতর বণনা অনুযায়ী স ূণ করেব। তেব, 

ি তীয় িসজদার পর ‘আ াহ আকবার’ বেল দািঁড়েয় না িগেয় রােনর উপের 
বসেব এবং ‘আ ািহয় াত’, ‘আ াহ া সাি ’, ‘আ াহ া বািরক’ ও ‘র ানা 
আিতনা’ দায়াসমূহ পাঠ করার পের থেম ডান িদেক ‘আসসালামু 
আলাইকুম ওয়া রাহমাত াহ’ পের বাম িদেক ‘আসসালামু আলাইকুম’ বেল 
সালাম িফিরেয় নামাজ শষ করেব। 

সালাম িফরােনার পের, ‘আ াহ া আনতাস্  সালাম ওয়া িমনকাস্  
সালাম, তাবারকতা ইয়া জাল-জালািল ওয়াল ইকরাম’ দায়া ট পড়েব এবং 
কান কথা না বেল ফজেরর নামােজর ফরজ আদােয়র জন  দাড়ঁােব। সু াত ও 

ফরজ নামােজর মােঝ কথা বলেল বহ সওয়াব থেক ব ত হয়। নামােজর পের, 

স ূণ ইসিতগফার দায়া ট িতন বার পাঠ করেব। এরপর ‘আয়াতল কুরসী’ ও 
ত শবার ‘সুবহানা াহ’, ত শবার ‘আলহামদু িল াহ’, ত শবার ‘আ াহ 

আকবার’ এবং একবার ‘তাহিলল’ অথাৎ ‘লা ইলাহা ই া াহ ওয়াহদাহ, লা 
শািরকা লাহ, লাহল মুলকু ওয়া লাহল হামদ ু ওহয়া আলা কুি  শাইিয়ন 

ািদর’ পড়েব। (এই দায়া িল িনচ ের পরেব।)  

এরপর দায়া করেব। দায়ার সময় পু ষগণ তােদর হাতেক বুক বরাবর 
তলেব ও কনুইর থেক ভাঙেব না। হােতর তালু খালা রাখেব ও আসমােনর িদেক 
িফিরেয় রাখেব। কননা, নামােজর জন  যমন কা’বা শরীফ িকবলা, ঠক 
একইভােব দায়ার জন  িকবলা হেলা আসমান। দায়ার পের িত টর জন  
আলাদা আলাদাভােব ‘িবসিম াহ ্’ সহ এগারবার সূরা ইখলাস্ , দুই ‘ক্বুল আউজ’ু 
সূরা, এবং সাতষ বার ‘আ াগিফ াহ’ বলা মু াহাব। এরপর ‘সুবহানা 
র কা র ল ই ািত’ আয়াত ট পাঠ কের হাত িল মুখম েল মুছেব।  

চার রাকাত িবিশ  সু াত ও ফরজ নামােজর ে  ি তীয় রাকােতর পের 
‘আ ািহয় াত’ পের দািঁড়েয় যােব। সু াত নামােজর তৃতীয় ও চতথ রাকােত সূরা 
ফািতহার পের অন  এক ট সূরা িমলােত হয়। িক  ফরজ নামােজর তৃতীয় ও 
চতথ রাকােত ধুমা  সূরা ফািতহা পড়েত হয়, অন  কান সূরা িমলােত হয় না। 
মাগিরেবর ফরেজর ে ও একইভােব তৃতীয় রাকােত সূরা িমলােত হয় না। 
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িবতর নামােজর িতন রাকােতর িত টেতই সূরা ফািতহার পের সূরা িমলােত হয়। 
তৃতীয় রাকােত সূরা িমলােনার পের ‘আ াহ আকবার’ বেল হাত িল কােনর লিত 
পয  তেল আবার নািভর িনেচ  বেঁধ দায়া-ই কুনুত পাঠ করেত হয়। আছর ও 
এশার ফরজ নামােজর পূেব য ‘সু াত-ই গায়ির মুয়া াদা’ রেয়েছ তা অন ান  
চার রাকাত িবিশ  সু ােতর মতই আদায় করেত হয়। তেব ি তীয় রাকােতর পের 
বসা অব ায় ‘আ ািহয় াত’ এর পের ‘আ াহ া সাি ’ ও ‘আ াহ া বািরক’ 
দু দ শরীফ পড়েত হয়।  

 

একাকী আদায়কারী মিহলার নামাজ: 
উদাহরণ প ফজেরর নামােজর সু াত িন েপ আদায় করেব: 

দেহর গড়ন ও ভাজঁ কাশ পােব না, এমনভােব মাথা থেক পা পয  আবতৃ 
করেব। ধুমা  হাত ও মুখম ল খালা থাকেব। নামােজ প ঠত ি রাত ও দায়া, 

উপের বিনত একাকী আদায়কারী পু েষর নামােজর মতই। যসব িবষেয় পাথক  
আেছ তা িন প: 

ক. তাকবীেরর সময় হাত িলেক পু ষেদর মত কান পয  তলেব না। কাধঁ 
বরাবর তেল, িনয় াত কের তাকবীর িদেব। এরপর বুেকর উপের হাত রেখ নামাজ 

 করেব। 
খ. কুেত িপঠ পুেরাপুির সাজা করেব না। 

গ. িসজদার সময় হােতর কনুই জিমেন রাখেব। 

ঘ. তাশাহহদ পড়ার সময় রােনর উপের বসেব, অথাৎ ডান ও বাম পা ডান 
িদেক ছিড়েয় বাম রােনর উপর বসেব। 

নামােজ মিহলােদর জন  উ ম েপ পদা করার সহজ উপায় হেলা, হাত সহ 
সম  শরীর আবতৃ করেত পারেব এমন দীঘ ওড়না এবং পা পয  ঢেক রাখেব 
এমন ঢালা ও ল া পাশাক পিরধান করা।  

 

 
   
 

 
 

 

নামােজর ওয়া জবসমূহ: 
নামােজর ওয়া জবসমূহ িন প: 

১. সূরা ফািতহা পাঠ করা। 

২. সূরা ফািতহার পর এক ট সূরা অথবা কমপে  সংি  িতন আয়াত 
িতলাওয়াত করা। 

৩. এে ে  থেম সূরা ফািতহা পড়া তারপর অন  সূরা পড়া। 
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৪. সূরা ফািতহা ও এর সােথ িমিলেয় অন  সূরা ফরজ নামােজর থম ও 
ি তীয় রাকােত আর ওয়া জব ও সু াত নামােজর েত ক রাকােত পড়া। 

৫. িসজদা সবসময় একসােথ দুই ট কের আদায় করা। 

৬. িতন বা চার রাকাত িবিশ  নামােজর ি তীয় রাকােতর পের তাশাহহদ 
পিরমাণ বসা। শষ বঠেক বসা ফরজ। 

৭. ি তীয় রাকােতর পর তাশাহহেদর চেয় অিতির  সময় না বসা। 

৮. িসজদায় নাক কপােলর সােথ একে  জিমেন রাখা। 

৯. শষ বঠেক বসার সমেয় ‘আ ািহয় াত’ পাঠ করা। 

১০.নামেজর মােঝ তা’িদল-ই এরকান বা ধারাবািহকতা বজায় রাখা। 

১১.সবেশেষ আসসালামু আলাইকুম বেল নামােজর সমা  করা। 

১২.িবতর নামােজর তৃতীয় রাকােতর শেষ দায়া-ই কুনুত্  পড়া। 

১৩.ঈেদর নামােজর অিতির  তাকবীর দয়া। 

১৪.ইমােমর জন  ফজর, জমুা, ঈদ, তারাবীহ ও িবতর নামােজর সব রাকােত 
এবং মাগিরব ও এশার নামােজর থম দুই রাকােত িকরাত আওয়াজ কের পড়া। 

১৫.ইমােমর ও একাকী আদায়কারী মুস ীর জন  যাহর ও আছেরর ফরজ 
নামােজ, মাগিরেবর তৃতীয় রাকােত এবং এশার ফরেজর তৃতীয় ও চতথ রাকােত 
নীচ ের িকরাত পড়া। উপের বিনত যসব ােন ইমােমর জন  আওয়াজ কের 
িকরাত পড়া ওয়া জব সসব ােন একাকী নামাজ আদায়কারী মুস ীর জন  
উচ ের িকংবা নীচ ের িকরাত িতলাওয়াত করা উভয়ই জােয়জ। 

কুরবানীর ঈেদ আরাফােতর িদন ফজেরর নামাজ থেক চতথ িদেনর 
আছেরর নামাজ পয  তইশ ট ফরজ নামাজ আদােয়র পের ‘তাশিরক 
তাকবীর’ আদায় করা ওয়া জব।   

সাহ িসজদা:  
নামাজ আদায়কারী ব , নামােজর ফরজ িল থেক কান এক টেক 

ই াকৃতভােব িকংবা ভেল ত াগ করেল নামাজ ভ  হয়। তেব যিদ কান এক ট 
ওয়া জব ভেল আদায় না করেল নামাজ ন  হেব না। িক  এে ে  তােক সাহ 
িসজদা আদায় করেত হেব। সাহ িসজদােক ই াকৃতভােব ত াগ করেল অথবা 
নামােজর ওয়া জব িল থেক কান এক টেক ই াকৃতভােব ত াগ করেল 
মুস ীর উপর ঐ নামাজ পুনরায় আদায় করা ওয়া জব হয়। তা আদায় না করেল 

নাহগার হেব। নামােজর সু াত আমেলর মধ  থেক কান এক ট আদায় না 
করেল সাহ িসজদা িদেত হয় না। সাহ িসজদা মূলত নামােজর কান ফরজেক 
িবলি ত করার জন  অথবা ওয়া জেবর িবল  িকংবা ত ােগর জন  আদায় করেত 
হয়।  

একই নামােজর মেধ  একািধকবার সাহ িসজদা ওয়া জব হেলও, একবার 
আদায় করাই যেথ । জামােতর সােথ নামাজ আদােয়র সময় ইমােমর 
ওয়া জেবর ে  ভল হেল, তার অনুসরণকারী মুস ীেদরও তার সােথ সাহ 
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িসজদা আদায় করেত হেব। তেব এে ে  মুস ীর ভেলর কারেণ সাহ িসজদা 
ওয়া জব হেলও জামাত থেক আলাদাভােব তার সাহ িসজদা আদায় করেত হেব 
না।     

সাহ িসজদা আদােয়র জন , শষ বঠেক ‘তাহাইয় াত’ পড়ার পের ডান 
িদেক সালাম িফরােনার পের দুইবার িসজদা কের বসেব এবং ‘তািহয় াত’, 

‘আ াহ া সাি  ও বািরক’ ও ‘রা ানা’ দায়াসমূহ  পেড় নামজ শষ করেব। 
এক বা দুইিদেকই সালাম িফিরেয় িকংবা কানিদেকই সালাম না িফিরেয়ও সাহ 
িসজদা আদায় করা যায়। 

সাহ িসজদা ওয়া জব হওয়ার কারণ: 
যখােন বসেত হেব সখােন না বেস দািঁড়েয় গেল িকংবা দাড়ঁােত হেব এমন 

জায়গায় বেস গেল, আওয়াজ কের িকরাত পড়েত হেব এমন জায়গায় নীচ ের 
িকংবা নীচ ের পড়েত হেব এমন জায়গায় আওয়াজ কের িকরাত পড়েল, দায়া 
পড়ার জায়গায় িকরাত পড়েল িকংবা িকরাত পড়ার জায়গায় দায়া পড়েল সাহ 
িসজদা িদেত হেব। উদাহরণ প, সূরা ফািতহার জায়গায় আ ািহয় াত পড়েল 
িকংবা আ ািহয় াত পড়ার জায়গায় সূরা ফািতহা পাঠ করা। নামাজ স ূণ শষ 
না কের সালাম িফরােল, ফরজ নামােজর থম ও ি তীয় রাকােত সূরা ফািতহার 
সােথ সূরা না িমিলেয় তৃতীয় ও চতথ রাকােত পাঠ করেল িকংবা সূরা ফািতহার 
পের কান িকরাত না পড়েলও সাহ িসজদা িদেত হেব। এছাড়াও ঈেদর নামােজর 
িবেশষ তাকবীর না িদেল িকংবা িবতর নামােজ দায়া-ই কুনুত না পড়েলও সাহ 
িসজদা িদেত হেব। 

িতলাওয়াত-ই িসজদা: 
পিব  কুরআেনর চৗ ট ােন িসজদার আয়াত রেয়েছ। এ েলা র থেক 

য কান এক ট আয়াত িতলাওয়াত করেল িকংবা নেল, এর অথ না বুঝেলও 
একবার িসজদা করা ওয়া জব হেব। তেব িসজদার আয়াত িলখেল িকংবা ছাপার 
জন  সাজঁােল তার িসজদা করেত হেব না।  

পবত, ম ভূিম িকংবা অন িকছ থেক িত িনত হেয় পুনরায় িফের আসা 
িসজদা আয়ােতর আওয়াজ বণকারীর িকংবা পািখর মুখ থেক ঐ আয়াত িল 

বণকারী ব র উপর িসজদা করা ওয়া জব হেব না। মানুেষর ক  থেক না 
জ রী। রিডও, মাইক ইত ািদ থেক না আওয়াজ, মানুেষর ক  না হওয়ায় বরং 
হািফেজর েরর অনু প াণহীন যে র আওয়াজ হওয়ায় এসব যে র থেক 

না িসজদার আয়ােতর জন  িসজদা করা ওয়া জব নয়।  
িতলাওয়াত-ই িসজদা আদােয়র জন  অজ ুঅব ায় িকবলামুখী হেয় সাজা হেয় 
দািঁড়েয় , কান পয  হাত না তেল ‘আ াহ আকবার’ বেল িসজদায় জেত 
হেব। িসজদায় কমপে  িতনবার ‘সুবহানা র য়াল আলা’ বলেত হেব। 
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এরপর ‘আ াহ আকবার’ বেল িসজদা থেক উঠার মাধ েম িতলাওয়াত-ই 
িসজদা আদায় করা হেয় যায়। তেব িসজদা দয়ার পূেব এর জন  িনয় াত করা 
শত। িনয় াত না কের িসজদা িদেল তা িতলাওয়াত-ই িসজদা িহেসেব কবুল হেব 
না। 

নামােজর মেধ  িসজদার আয়াত পাঠ করেল, সােথসােথ কুেত-িসজদােত 
যােব অথবা এক ট িসজদা আদায় কের দািঁড়েয় ি রাত পড়া চািলেয় যেত পাের। 
িসজদা আয়াত পাঠ করার পের আেরা দুই-িতন আয়াত িতলাওয়াত কের কুেত 
গেল এবং িতলাওয়াত-ই িসজদার িনয় াত করেল, নামােজর কু ও িসজদাসমূহ 

িতলাওয়াত-ই িসজদা িহেসেব কবুল হেব, আলাদাভােব িসজদার েয়াজন নাই। 
জামােতর সােথ আদায়কারী ব , ইমােমর িসজদা আয়ােতর িতলাওয়াত করার 
সময় নুক বা না নুক, ইমােমর সােথ িসজদা-ই িতলাওয়ােতর িনয় ােত কু ও 
দুই িসজদা করেব। কুেত যাওয়ার সময় িতলাওয়াত-ই িসজদার জন  জামােতরও 
িনয় াত করা আবশ ক। নামােজর বাইের িসজদার আয়াত পাঠ করেল সােথসােথ 
না কের সুিবধাজনক সমেয়ও িতলাওয়াত-ই িসজদা আদায় করেত পাের।  

কুর িসজদা: 
িতলাওয়াত-ই িসজদার মত আদায় করেত হয়। আ াহর িবেশষ িনয়ামত 

া  হেল িকংবা কান বালা-মুসীবত থেক মু  পেল, বা ার উপর আ াহর 
িত কৃত তা কােশর জন  কুর িসজদা করা মু াহাব। ধুমা  িসজদায় 
থেম ‘আলহামদ ুিল াহ’ বলেব পের িসজদার তাসবীহ পরেব। নামাজ শষ 

হওয়ার পরপর িসজদা করা মাক হ। 
বুজগুগণ বেলেছন, নামাজেক যথাযথভােব অথাৎ ‘তা’িদল-ই আরকান’সহ 

আদায় না করেল, ব  িনেজর সােথসােথ অন ান  মাখলুকেকও িতর স ুখীন 
কের। কননা, ঐ ব র নােহর কারেণ অনাবৃ  িকংবা অিতবৃ  হয়, ফসল 
ফলায় না, অসমেয় বৃ  হয়, যা উপকােরর বদেল িতর কারণ হয়। 

    

  নামােজর সু াতসমূহ : 
১. নামাজ র সময় কান পয  হাত তালা। 

২. এসময় হােতর তালু িকবলার িদেক িফরােনা। 

৩. তাকবীেরর পর হাত বাধঁা। 

৪. ডান হাত বাম হােতর উপর াপন করা। 

৫. পু েষর জন  নািভর িনেচ আর মিহলােদর জন  বুেকর উপর হাত বাধঁা। 

৬. ইফিততাহ তাকবীেরর পের ‘সুবহানাকা’ পড়া। 

৭. ইমাম ও একাকী নামাজ আদায়কারী ব র ‘আউজিুব াহ’ পড়া। 

৮. ‘িবসিম াহ ্’ পড়া। 
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৯. কুেত িতনবার ‘সুবহানা র য়াল আ জম’ বলা। 

১০.িসজদায় িতনবার ‘সুবহানা র য়াল আলা’ বলা। 

১১. শষ বঠেক দু দ পড়া। 

১২. শেষ সালাম িফরােনার সময় উভয় িদেক তাকােনা। 

১৩.ইমােমর জন , জমুা ও ঈেদর নামাজ ব তীত অন  সকল নামােজর 
ে  থম রাকােত, ি তীয় রাকােত যততকু ি রাত পড়েব তার ি ণ দীঘ 

ি রাত পড়া। 
১৪. কু থেক দাড়ঁােনার সময় ইমাম ও একাকী আদায়কারী ব র 

‘সািময়া াহ িলমান হািমদাহ’ বলা। 
১৫. কু থেক উেঠ সাজা হেয় দািঁড়েয় ‘র ানা লাকাল হামদ’ বলা। 

১৬.িসজদার সময় পােয়র আ ুল িল বািঁকেয় অ ভাগেক িকবলামুখী 
করা। 

১৭. কু থেক িসজদায় যাওয়ার সময় এবং িসজদা থেক উঠার সময় 
‘আ াহ আকবার’ বলা। 

১৮.িসজদায় হাত ও হাটঁ জিমেন রাখা। 

১৯.দুই পােয়র গাড়ািলর মােঝ দাড়ঁােনা অব ায় চার আ ুল পিরমাণ ফাকঁা 
রাখা। কুেত, কাওমােত ও িসজদােত িমিলত রাখা। 

২০.সূরা ফািতহার পের িন ের ‘আমীন’ বলা, কুেত যাওয়ার সময় তাকবীর 
বলা, কুেত হােতর আ ুল িল খালা অব ায় হাটঁর উপর রেখ আকঁেড় ধরা, 

িসজদার জন  তাকবীর দয়া, বসার সময় বাম পা ক জিমেন িবিছেয়, ডান পােক 
খাড়া কের রেখ বসা এবং দুই িসজদার মােঝ বসা। 

মাগিরেবর নামােজ সংি  সূরা পড়া হয়। ফজেরর নামােজর থম 
রাকােত, ি তীয় রাকােতর তলনায় দীঘ ি রাত পড়া উ ম। জামােতর সােথ 
নামাজ আদায়কারী ব , সূরা ফািতহা ও এর সােথ িমিলেয় অন  সূরা পরেব না। 
তেব ‘সুবহানাকা’ পড়েব। তাকবীর িলও বলেব। তািহয় াত ও দু দ শরীফ 
পড়েব।  

নামােজর মু াহাবসমূহ: 
১. নামাজ আদােয়র সমেয় িসজদার ােন দৃ  রাখা। 

২. কুেত পােয়র িদেক দৃ  রাখা।
৩. িসজদার সময় নাক যখােন রােখ সিদেক তাকােনা। 

৪. বেস তািহয় াত পড়ার সময়, হাটঁর সামেনর িদেক তাকােনা। 

৫. সূরা ফািতহার পের ফজেরর সময় দীঘ ি রাত আর মাগিরেবর সময় 
সংি  ি রাত িতলাওয়াত করা। 

৬. ইমােমর অনুসরণকারী মুস ীর, তাকবীরসমূহ নীচ ের দয়া। 
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৭. কুেত হােতর আ ুল িল মেল হাটঁর উপের রাখা। 

        ৮. কুেত মাথা, ঘাড় ও িপঠ সমান রাখা। 

    ৯. িসজদায় যাওয়ার সময় থেম ডান পের বাম হাটঁ জিমেন রাখা। 

১০.িসজদার সময় মাথােক দুই হােতর মােঝ রাখা। 

১১.িসজদার সময় নােকর পের কপাল রাখা। 

১২.নামাজরত অব ায় হাই তলেল, হােতর তালুর িবপরীত পৃ  িদেয় মুখ 
ঢাকা। 

১৩.িসজদায় পু ষগেণর কনুই তেল রাখা আর মিহলােদর কনুই জিমেন 
রাখা। 

১৪.িসজদায় পু ষগণ হাত ও পা পট থেক আলাদা রাখেব। 

১৫. কু এবং িসজদায় অ তপে  িতনবার তাসবীহ পড়ার সময় পিরমাণ 
অেপ া করা। 

১৬.িসজদা থেক মাথা উঠােনার পের জিমন থেক হাত তলা। 

১৭.হাত তলার পের হাটঁ তলা। 

১৮.তািহয় াত পড়ার সময় হাতেক রােনর উপর রেখ, আ ুল িল িকবলা 
বরাবর সাজা কের রাখেব। বাকঁােব না এবং নাড়াচাড়াও করেব না। 

১৯.ডােন বােম সালাম িফরােনার সময় মাথাও উভয়িদেক ঘুরােনা। 

২০.সালাম িফরানর সময় কােঁধর াে র িদেক তাকােনা। 

নামােজর মাক হসমূহ: 
১. পাষাক পিরধান না কের কােঁধর উপর কাপড় রেখ নামাজ আদায় করা। 
২. িসজদায় যাওয়ার সময় প া  বা পায়জামার িন াংশ টেন উপের তলা। 

৩. পাষােকর হাতা বা পা বেট নামােজ দাড়ঁােনা। 

৪. নামােজর মেধ  অথহীন অ ভি  করা� 

৫. (অিতির  পাশাক থাকা সে ও) কাজ করার ময়লা পাশাক পের িকংবা 
এমন পাশাক যা পের স ািনত মানুেষর সামেন যাওয়া হয় না, তা পিরধান কের 
নামােজ দাড়ঁােনা। 

৬. মুেখ এমন িকছ রাখা যার কারেণ ি রাত িতলাওয়ােত সমস া হয় না। আর 
এর কারেণ ি রােত ব াঘাত ঘটেল নামাজ ভ  হেয় যায়।  

৭. মাথা খালা রেখ নামাজ আদায় করা। 

৮. টয়েলেট যাওয়ার েয়াজনীয়তা অনুভব করার পরও না িগেয় নামােজ 
দাড়ঁােনা। িপছেনর রা া িদেয় বায়ু িনগমেনর চাপ আসার পরও জার কের 
নামাজ আদায় করাও একইভােব মাক হ। 

৯. নামাজরত অব ায় িসজদার ােনর ধুলাবািল, পাথর ইত ািদ সরােনা। 
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১০.নামাজরত অব ায় আ ুল ফুটােনা। 

১১.নামাজরত অব ায় িনতে  হাত রাখা। 

১২.মাথা িকংবা মুখম ল িকবলার থেক অন  িদেক িফরােনা, চাখ িদেয় 
অন  িদেক তাকােনা। যিদ ব  িকবলা থেক সের যায় তেব নামাজ ভ  হয়। 

১৩.তাশাহহেদর সময় কুকুেরর মত বসা। 

১৪.িসজদার সময় পু েষর হাত জিমেন িবিছেয় রাখা। 

১৫.মানুেষর মুেখামুিখ হেয় নামাজ আদায় করা, িকংবা উ া িফের উ ের 
কথা বলেছ এমন কােরা িপছেন নামাজ আদায় করা।  

১৬.নামাজরত অব ায় কউ সালাম িদেল হােতর ইশারায় অথবা মাথা নেড় 
জবাব দয়া। 

১৭.নামােজর মােঝ হাই তলা। 

১৮.নামােজ চাখ ব  রাখা। 

১৯.ইমােমর স ূণ েপ িমহরােবর মেধ  দাড়ঁােনা। 

২০. ধুমা  ইমাম একাকী, জামাত থেক অধিমটােরর বশী উঁচেত অব ান 
করেল। 

২১.একাকী ইমােমর জামাত থেক নীেচ অব ান করাও মাক হ। 

২২.সামেনর কাতাের খািল জায়গা থাকা অব ায় িপছেনর কাতাের দাড়ঁােনা। 
একইভােব সামেনর কাতাের খািল জায়গা না থাকার কারেণ িপছেনর কাতাের 
একাকী নামাজ আদায় করা। 

২৩.নামাজ আদােয়র সময়, মানুষ বা াণীর ছিব স িলত পাশাক পিরধান 
করা। 

২৪.নামাজ আদায়কারী ব র উপের, সামেন, ডােন ও বােম দয়ােল অ ত 
অব ায় াণীর ছিব থাকেল িকংবা ছিব স িলত কাপড় বা কাগজ থাকেল নামাজ 
মাক হ হয়। ক্ শও াণীর ছিবর মত মাক হ। 

২৫. ল  আ নেক সামেন রেখ নামাজ আদায় করা। 

২৬.নামাজরত অব ায় আয়াত, তাসবীহ হােতর সাহােয  নেল। 

২৭.মাথা থেক পা পয  এক ট মা  চাদঁর জিড়েয় নামাজ আদায় করা। 

২৮.মাথার উপেরর অংশ উ ু  রেখ খািল মাথায় পাগড়ী পিঁচেয় নামাজ 
আদায় করা। 

২৯.নাক-মুখ ঢেক নামাজ আদায় করা। 

৩০.িবনা উজের কািশ দয়া, কফ বর করা। 

       ৩১.এক-দুইবার হাত নাড়াচাড়া করা। 

৩২.নামােজর সু াতসমূহ থেক কান এক ট ত াগ করা। 

৩৩.িবনা েয়াজেন, বা া কােল িনেয় নামাজ আদায় করা। 
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৩৪.মেনােযাগ ন  কের বা নামােজর খু র িতসাধন কের এমন পিরেবেশ 
িকংবা এমন ব র পােশ নামাজ আদায় করা। যমন: সুস ত বা নকশা করা 
কান ব েক িকংবা সু াদু বা ি য় খাবারেক সামেন রেখ নামাজ আদায় করা, 

খলা চলেছ িকংবা বাদ  বাজেছ এমন পিরেবেশ নামাজ আদায় করা।  
৩৫.ফরজ নামাজ আদােয়র সময় িবনা উজের দয়ােল িকংবা িপলাের ভর 

দয়া। 
৩৬. কুেত যাওয়ার সময় িকংবা কু থেক উঠার সময় কান পয  হাত 

উঠােনা। 
৩৭. কুেত যেত যেত িকরাত শষ করা। 

৩৮. কুেত বা িসজদায় ইমােমর আেগ যাওয়া বা উঠা। 

৩৯.নাপাক হওয়ার স াবনা আেছ এমন জায়গায় নামাজ আদায় করা। 

৪০.কবরেক সামেন রেখ নামাজ আদায় করা। 

৪১.তাশাহহদ পড়ার সময় সু াত অনুযায়ী না বসা। 

৪২.ি তীয় রাকােত থম রাকােতর চেয় িতন আয়াত বশী িতলাওয়াত 
করা। 

 

নামােজর বাইেরর মাক হসমূহ:  
১. টয়েলেট িকংবা অন  য কান ােন িকবলার িদেক িকংবা িপছন িফের 

াব, পায়খানা করা। 

২. সরাসির সূেযর িকংবা চােঁদর আেলােত টয়েলট করা। 

৩. নাবালক িশ েদরেক িকবলামুখী কের টয়েলট করােল, য করােব তার 
উপর মাক হ হেব। কননা, বড়েদর জন  যা হারাম, ছাটেদরেক িদেয় তা 
করােনাও বড়েদর উপর হারাম হয়। 

৪. িবনা উজের িকবলার িদেক পা সািরত করা। 

৫. পিব  কুরআন িকংবা অন  কান ি নী িকতােবর িদেক পা সািরত করা। 
তেব পা বরাবর না হেয় উপের থাকেল নাহ হয় না। 

 

নামাজ ভ কারী কারণসমূহ:  
১. িবনা উজের কািশ দয়া অথবা গলা পির ার করা। 

২. নামাজরত অব ায় অেন র হািঁচর জবােব ‘ইয়ারহামুকা াহ’ বলা। 

       ৩. একাকী নামাজ আদায়কারী ব , পােশ জামােতর সােথ নামাজ 
আদায়কারী ইমােমর ভল হে  বুঝেত পের তােক ধের িদেল িনেজর নামাজ 
ন  হয়। যিদ ইমাম এই ব র কথা অনুযায়ী আদায় কের, তেব ইমােমর 
নামাজও ভ  হেব। 
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৪. কান িকছর জবাব দয়ার উে েশ  নামাজরত অব ায় ‘লা ইলাহা 
ই া াহ’ বলেল নামাজ ভ  হেব। তেব যিদ তা অবগত করার উে েশ  বেল 
তেব নামাজ ভ  হেব না। 

৫. সতর তথা ল া ান উ ু  হেল। 

৬. ব াথা িকংবা দুিনয়াবী কান কারেণ কা া করেল। তেব, জা াত িকংবা 
জাহা ােমর কথা রণ কের সখানকার অব ার কথা ভেব কা া করেল নামাজ 
ভ  হেব না। 

৭. মুেখ িকংবা হােতর ইশারায় সালােমর জওয়াব িদেল। 

৮. পাচঁ ওয়াে র কম নামাজ াজা হেল এবং তা নামাজরত অব ায় রেণ 
আসেল। 

৯. নামােজর মেধ  এমন কান আচরণ বা কাজ করা যা কউ দখেল, বুঝেব 
য স নামাজ আদায় করেছ না। 

১০.নামাজরত অব ায় কান িকছ খেল িকংবা পািন পান করেল।  

১১.নামাজরত অব ায় কথা বলেল। 

১২.ইমাম ব তীত অন  কােরা ভল ধরেল। 

১৩.নামাজরত অব ায় হাসেল। 

১৪.নামােজর মেধ  আওয়াজ কের কাদঁেল িকংবা হাহতাশ করেল। 
 

য সব অব ায় নামাজ ভ  করা মুবাহ: 
১. সাপ মারার জন । 

২. পলায়নরত প  ধরার জন । 

৩. প পালেক িহং  াণীর হাত থেক র া করার জন । 

৪. ল  চলায় থাকা পািতল থেক পািন বা খাবার উথেল পড়ার উপ ম 
হেল তা িনবারেণর জন । 

৫. ওয়া  বা জামাত হারােনার আশ া না থাকেল, অন  মাজহােব যসব 
কারেণ নামাজ ভ  হয় সসব কারণ থেক মু  হওয়ার জন  নামাজ ভ  করা 
জােয়জ। যমন, এক িদরহােমর চেয় কম পিরমাণ নাজাসাত থেক পিব  
হওয়ার জন  িকংবা পরনারীর শ লেগেছ এ কথা রেণ আসেল, অজ ুকরার 
জন  নামাজ ভ  করা জােয়জ।  

৬. াব-পায়খানা বা বায়ু িনগমেনর চাপ অনুভব করেল তা থেক মু  
হওয়ার জন  নামাজ ভ  করা জােয়জ। 

          য সব অব ায় নামাজ ভ  করা ফরজ: 

১. ‘বাচঁাও’ বেল কউ িচৎকার করেল তােক বাচঁােনার জন  িকংবা কুয়ায় 
পড়ার আশ া আেছ এমন অ  কাউেক র ার জন  অথবা আ েন পুড়েতেছ, 
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পািনেত ডেব যাে  এমন কাউেক উ ােরর জন , আ ন িনভােনার জন  নামাজ 
ভ  করা ফরজ।  

২. মা-বাবা, দাদা-দাদী, নানা-নানী ডাকেল ফরজ নামাজ ভ  করা ওয়া জব হয় 
না, তেব ভ  করা জােয়জ, েয়াজন না হেল ভ  না করা উ ম। সু াত সহ সকল 
নফল নামাজ ভ  করেত হয়। আর তারা যিদ সাহােয র জন  ডেক থােক তেব 
নামাজ ভ  করা আবশ ক হয়।  

                         জামােত নামাজ: 

নূন তম দুইজেনর মধ  থেক একজেনর ইমাম হেয় একে  নামাজ 
আদােয়র মাধ েম জামাত অনু ত হয়। পাচঁ ওয়া  নামােজর ফরজসমূহ 
জামােতর সােথ আদায় করা পু ষেদর জন  সু াত। জমুা ও ঈেদর নামােজর 

ে  জামােত আদায় করা ফরজ। বহ হাদীস শরীেফর মাধ েম আমােদরেক 
অবগত করা হেয়েছ য, জামােতর সােথ আদায়কৃত নামােজর জন  চর সওয়াব 
রেয়েছ। হযরত মুহা দ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম বেলেছন য, “জামােতর 
সােথ আদায়কৃত নামােজর জন , একাকী আদায়কৃত নামােজর থেক 
সাতাশ ণ বিশ সওয়াব দান করা হয়”। িতিন (সঃ) আেরা বেলেছন য, 

“ভােলাভােব অজু কের জামােত নামাজ আদােয়র জন  যখন কউ কান 
মস জেদ গমন কের, তখন তার িত কদেমর জন  মহান আ াহ তায়ালা 
এক ট কের সওয়াব দান কেরন এবং তার আমল দফতর থেক এক ট 
কের নাহ মুেছ দন এবং জা ােত তার মযাদা একধাপ বািড়েয় দন”।  

জামােতর সােথ নামাজ আদােয়র মাধ েম মুসলমানেদর মােঝ ঐক  িত া 
হয়। স ীিত ও ব ন সুদৃঢ হয়। জামােত এক ত হেয় মুসলমানগণ পর েরর 
সােথ কূশলািদ িবিনময় কেরন। এর ারা কােরা কান সমস া থাকেল িকংবা কউ 
অসু  হেল তা কাশ পায়, অন েদর পে  তার সাহােয  এিগেয় আসা িকংবা তার 
জন  আ াহর দরবাের দায়া করা সহজ হয়। সম  মুসলমানগণ য এক ালব 
ও এক শরীর, তার সেবা ম উদাহরণ হেলা এই জামােতর সােথ আদায়কৃত 
নামাজ।  

অসু , প াঘাত , খাড়ঁা, হাটঁেত অ ম বৃ  ও অে র জন  জামােতর 
সােথ নামাজ আদায় করা আবশ ক নয়। 

জামােতর সােথ নামাজ আদােয়র সময় যােক অনুসরণ করা হয় তােক 
ইমাম বলা হয়। ইমাম হওয়ার জন  এবং তার অনুসরণ কের জামাত হওয়ার জন  
কিতপয় শত রেয়েছ।  
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ইমামিতর শতসমূহ:  
ইমাম হওয়ার জন  ছয় ট শত রেয়েছ। এ েলা র থেক কান এক ট শত 

যিদ ইমােমর মােঝ অনুপি ত থােক তেব তার িপছেন আদায়কৃত নামাজ কবুল 
হয় না। এ েলা  হেলা: 

১. মুসলমান হওয়া। হযরত আবু বকর িস ীক ও হযরত উমর ফা ক 
রািদয়া াহ আনহমােক যারা খিলফা িহেসেব ীকার কের না অথবা িমরাজ ও 
কবেরর আযাবেক িব াস কের না তােদরেক ইমাম িহেসেব হণ করা স ব নয়। 

২. বােলগ তথা া বয়  হওয়া। 

৩. আেকল তথা বুঝ শ  স  হওয়া। মাতাল িকংবা বু  িতব ী ব  
ইমাম হেত পাের না। 

৪. পু ষ হওয়া। নারী কখেনা পু েষর ইমাম হেত পাের না। 

৫. কমপে  সূরা ফািতহা ও অন  এক ট আয়াত স ঠকভােব িতলাওয়াত 
করেত স ম হওয়া। এক আয়াতও মুখ  করেত অ ম িকংবা মুখ  করা সে ও 
তাজবীদ সহকাের ভােব িতলাওয়ােত অ ম কােরা জন  ইমামিত করা 
জােয়জ নয়। 

৬. উজরহীন হওয়া। উজরওয়ালা ব  উজরহীন ব র ইমাম হেত পাের 
না। 

ইমােমর জন  পিব  কুরআন তাজবীদ সহকাের িতলাওয়াত করা আবশ ক। 
সু র ি রাত বলেত তাজবীদ অনুযায়ী িতলাওয়াত করােক বুঝায়। য সকল 
ইমাম নামােজর শতসমূেহর িত ােরাপ কের না তােদর িপছেন নামাজ 
আদায় করা উিচত নয়। “সািলহ (সৎ কমশীল) িকংবা ফা জর (পাপী) ইমােমর 
িপছেন নামাজ আদায় কর” হাদীস ট সাধারণ মস জেদর ইমােমর জন  েযাজ  
নয়, বরং জমুা নামােজর ইমামিত করা সুলতান, হকুমদার িকংবা তার িতিনিধর 
জন  েযাজ ।  

সু াত তথা ীিন ইলেমর উপর যার সবািধক দখল রেয়েছ িতিনই ইমামিতর 
জন  সবািধক উপযু  ব । এে ে  সমপযােয়র একািধক ব া  থাকেল, 

তােদর মেধ  িযিন উ মভােব পিব  কুরআন িতলাওয়াত করেত পােরন িতিন 
ইমাম হেবন। এে ে ও একািধক ব  সমপযােয়র হেল তােদর মধ  থেক 
অিধক তাকওয়াবান ব  ইমাম হেবন। তােতও সমপযােয়র একািধক ব  
থাকেল, বয়েস িযিন বড় িতিন ইমাম হেবন।  

দাস, যাযাবর, পাপী, অ  ও অৈবধ স ােনর ইমামিত করা মাক হ। ইমােমর, 

জামােত অংশ হণকারীেদর মােঝ িবর র উে ক হয় িকংবা অ ি  অনুভব 
কের এমন দীঘ ি রাত িতলাওয়াত করা উিচত নয়। 

মিহলােদর জন  ধুমা  িনেজেদর মােঝ জামাত কের নামাজ আদায় করা 
মাক হ। 
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একজন মুস ী িনেয় জামােত নামাজ আদায়কারী ইমাম তােক িনেজর ডান 
পােশ দাড়ঁ করােব। যিদ কমপে  দুইজন মুস ী িনেয় জামাত কের তেব ইমাম 
তােদর সামেন দাড়ঁােব। পু েষর জন  নারী িকংবা িশ র িপছেন নামাজ আদায় 
করা জােয়জ নয়।  

ইমােমর িপছেন থেম পু ষগণ কাতার কের দাড়ঁােব, তারপর িশ রা এবং 
তােদর িপছেন নারীরা কাতারব  হেয় দাড়ঁােব। 

ইমাম যিদ মিহলােদর ইমামিতর জন  িনয় াত কের থােক আর একই 
ওয়াে র নামােজর জন  একই সািরেত পু ষ ও মিহলা দাড়ঁায় তেব পু েষর 
নামাজ ভ  হেব। তেব যিদ ইমাম মিহলার জন  িনয় াত না কের থােক তেব 
পাশাপািশ নামাজ আদায়কারী পু েষর নামােজর িত হেব না, িক  মিহলার 
এভােব নামাজ আদায় করা জােয়জ হেব না। দািঁড়েয় নামাজ আদায়কারী ব , 

বেস আদায়কারী ব র অনুসরণ করেত পাের। মুকীম ব , মুসািফর ইমােমর 
িপছেন নামাজ আদায় করেত পাের। ফরজ আদায়কারী ব  নফল আদায়কারী 
ব র ইমামিতেত জামাত করেত পাের না তেব নফল আদায়কারী ফরজ 
আদায়কারী ব র িপছেন জামােত নামাজ আদায় করেত পাের। জামােত 
নামাজ আদােয়র পের যিদ জানেত পাের য, ইমাম অজহুীন অব ায় নামাজ 
পিড়েয়েছ তাহেল মুস ীগণ পুনরায় ঐ নামাজ আদায় কের িনেব। 

লাইলাতল িমরাজ, লাইলাতল বরাত ও লাইলাতল কদেরর নফল নামাজসমূহ 
আযান ইকামাত ও ঘাষণার মাধ েম জামােতর সােথ আদায় করা মাক হ । 

জামােত অংশ হণকারী মুস ীগণ চাইেলও ফরজ নামাজ আদােয়র সময় 
ইমােমর জন , ি রাত ও তাসবীহসমূহ সু ােতর চেয় অিতির  দীঘািয়ত করা 
মাক েহ তাহিরমী।  

কউ যিদ কুর মেধ  ইমােমর িপছেন জামােত অংশ হণ করেত না পাের 
তেব ঐ রাকাত আদায় হেব না, ইমাম সালাম িফরােনার পর তা আদায় কের িনেত 
হেব� ইমােমর কুেত থাকা অব ায় কউ জামােত অংশ হণ করেত আসেল 

থেম িনয় াত কের দাড়ঁােনা অব ায় তাকবীের তাহরীমা বেল নামাজ আর  
করেব পের অনিতিবলে  কুেত যেয় ইমােমর অনুসরণ করেত থাকেব। 

কুেত পুেরাপুির ঝঁুকার আেগই যিদ ইমাম দািঁড়েয় যায় তেব ঐ রাকাত 
আদায়কৃত িহেসেব গণ  হেব না। 

ইমােমর আেগই কুেত ঝঁুকা, িসজদায় যাওয়া িকংবা কু ও িসজদা থেক 
ইমােমর আেগ উঠা মাক েহ তাহিরমী। ফরজ নামাজ আদােয়র পের কাতার 
থেক ছিড়েয় যাওয়া মু াহাব।  

কান মুিমন ব  যিদ িতিদন পাচঁ ওয়া  নামাজ জামােত আদায় কের 
তেব স সম  পয়গ র আলাইিহস্  সালােমর সােথ নামাজ আদােয়র মত সওয়াব 
অজন কের।  
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জামােতর সােথ আদায়কৃত নামােজর এত ফিযলত তখনই অ জত হেব 
যখন ইমােমর নামাজ কবুল হেব। 

কউ যিদ, কান ধরেনর উজর ব তীত জামাত ত াগ কের তাহেল স 
জা ােতর সুগ  হণ করেত পারেব না। উজর ব তীত জামাত ত াগকারীেক চার 
িকতােব অিভশ  িহেসেব িবেবচনা করা হেয়েছ। 

পাচঁ ওয়া  নামাজই জামােতর সােথ আদােয়র জন  যথাসাধ  চ া করা 
উিচত। িকয়ামেতর িদন যিদ মহান আ াহ তায়ালা, সাত েরর জিমন, সাত েরর 
আসমান, আরশ, কুরসী ও অন ান  সকল সৃ েক পিরমাপেকর এক পা ায় রােখন 
আর সকল শত মেন যথাযথভােব জামােতর সােথ আদায়কৃত এক ওয়া  
নামােজর সওয়াব অন  পা ায় রােখন তেব জামােতর সােথ আদায়কৃত ফরজ 
নামােজর সওয়ােবর পা া অিধক ভারী হেব।  

 

ইমােমর সােথ জামােত নামাজ  হওয়ার দশ ট শত:  
 

১. নামাজ র সময়, তাকবীর দয়ার পূেব ইমােমর অনুসরণ কের জামােত 
নামাজ আদােয়র িনয় াত করেত হয়। ‘ইকতাদাইত িবহাজাল ইমাম’ বেল তা মেন 
মেন ি র করেত হয়। িনয় ােত ইমােমর অনুসরেণর কথা উে খ করা আবশ ক। 

২. জামােত মিহলােদর উপি িত থাকেল তােদর জন  ইমােমর িনয় াত করা 
আবশ ক। পু ষ জামােতর জন  ইমামিতর িনয় াত না করেলও চলেব। তেব 
ইমাম জামােতর ইমামিতর িনয় াত করেল িনেজ জামােত নামােজর সওয়াব 
অজন করেব।  

৩. জামােতর কাতার ইমােমর গাড়ািলর িপছেন থাকেত হেব। 

৪. ইমােমর সােথ জামােতর, একই ওয়াে র ফরজ নামাজ আদায় করা আবশ ক। 

৫. ইমাম ও পু ষ জামােতর মােঝ মিহলােদর কাতার থাকেত পারেব না।  

৬. ইমাম ও জামােতর মােঝ, নৗকা যেত পাের এমন খাল িকংবা গািড় যেত 
পাের এমন রা া থাকেত পারেব না।  

৭. ইমাম ও জামােতর মােঝ এমন দয়াল বা িতব কতা থাকেত পারেব না, 

যার কারেণ অপর পােশর জামােতর পে  ইমাম িকংবা জামােতর কাউেকই 
দখা স ব না অথবা ইমােমর আওয়াজও না যায় না।   

৮. ইমাম কান প র উপের আর জামাত িনেচ অথবা জামাত প র উপের, 

ইমাম মা টেত হেত পারেব না। 

৯. ইমাম ও জামাত যিদ একািধক নৗকা বা জাহােজ অব ান কের তেব 
নৗকা িকংবা জাহােজর পর র লেগ থাকেত হেব। 

১০.ইমাম অন  মাজহােবর হেল জামােতর নামাজ  হওয়ার ব াপাের 
দুই ট িরওয়ােয়ত রেয়েছ। থম বণনা অনুযায়ী, জামােত অংশ হণকারীেদর 
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মাজহাব অনুযায়ী নামাজ ভ  হয় এমন কান কারণ ইমােমর মােঝ অনুপি ত 
থাকেত হেব। ি তীয় মত হেলা, ইমােমর িনজ মাজহাব অনুযায়ী নামাজ  হেল, 

অন  মাজহােবর অনুসারী জামােতর জন ও নামাজ  হেব। এই মত অনুযায়ী, 

ইমােমর দােঁত েলপ অথবা িফিলং থাকেলও, হানাফী মাজহােবর অনুসারীেদর 
জন  তার ইমামিতেত নামাজ আদায় করা সহীহ হেব। 

দুই জেনর জামাত হেল, মুস ী ইমােমর ডান িদেক দাড়ঁােব। এে ে  বাম 
িদেক দাড়ঁােনা মাক হ। সরাসির িপছেন দাড়ঁােনাও মাক হ। মুস ীর পােয়র 
গাড়ািল ইমােমর গাড়ািলর চেয় সামেন না থাকেল নামাজ  হয়। দুই বা তার 
চেয় বিশ মুস ী জামােত অংশ হণ করেল ইমােমর িপছেনর সািরেত দাড়ঁােব। 

ইমােমর সােথ জামােত নামাজ আদায় করার সময়ও একাকী আদায় করার 
মত কেরই নামাজ পড়েত হয়। তেব নামােজর দাড়ঁােনা অব ায়, ইমাম উ ের 
হাক িকংবা িনচ ের হাক, যভােবই ি রাত িতলাওয়াত ক ক না কন, জামােত 

অংশ হণকারী মুস ীগণ িকছই পাঠ করেব না। ধুমা  থম রাকােতর েত 
‘সুবহানাকা’ পড়েব। (শািফঈ মাজহাব অনুযায়ী, ইমােমর সােথ সােথ 
জামাতেকও িনচ ের সূরা ফািতহা পড়েত হয়।) ইমাম উ ের সূরা ফািতহা 
িতলাওয়াত করার পের, জামাত িনচ ের ‘আমীন’ বলেব। উ ের আমীন বলা 
উিচৎ নয়। কু থেক উেঠ দাড়ঁােনার সময় ইমাম যখন ‘সািম আ াহ িলমান 
হািমদাহ’ বলেব তখন জামাত ধুমা  ‘র ানা লাকাল হামদ’ বলেব। এরপর 
‘আ াহ আকবার’ বেল ইমােমর সােথ সােথ জামাতও িসজদায় যােব। কুেত, 

িসজদায় ও বসা অব ায় একাকী নামাজ আদােয়র মত কেরই জামাতও তাসবীহ 
ও দায়াসমূহ পাঠ করেব।  

িবতেরর নামাজ, রমজান মােস জামােতর সােথ আদায় করা হয়। এর বাইের 
অন ান  সমেয় একাকী আদায় করেত হয়।   

 

‘মাস্ বুক’এর নামাজ 
ইমােমর অনুসরণ কের জামােতর সােথ নামাজ আদায়কারী মুস ীেদরেক 

চার টভােগ ভাগ করা যায়। তারা হেলন: মুদিরক, মুকতািদ, মাসবুক ও লািহক। 

 মুদিরক: ‘ইফিততাহ তাকবীর’ অথাৎ নামাজ র জন  য তাকবীর দয়া হয় 
সই মুহত থেকই স ূণ নামাজ ইমােমর সােথ আদায়কারী মুস ীেক বলা হয়। 

মুকতািদ: ইমােমর ইফিততাহ তাকবীেরর সময় উপি ত হেত না পের 
পরবত েত নামােজ যাগদান করেল তােক মুকতািদ বলা হয়। 

মাসবুক: ইমােমর সােথ জামােত থম রাকােত অংশ হণ করেত না পারেল 
তােক মাসবুক বলা হয়। 

লািহক: ইফিততাহ তাকবীর থেকই ইমােমর সােথ একে  নামাজ  
করার পের কান কারেণ িনেজর অজ ুভ  হেয় যাওয়ায় জামাত থেক বর হেয় 
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অজ ু কের পুনরায় একই নামােজর জামােত অংশ হণ কের ঐ ইমােমর 
অনুসরণকারীেক বলা হয়। এই ধরেণর ব , আেগর মত জামােত নামােজর 
িনয়েমই আদায় করেব, অথাৎ ি রাত পড়েব না, কু ও িসজদার তাসবীহসমূহ 
পড়েব ও এভােব ইমােমর সালাম িফরােনা পয  অনুসরণ করেব এরপর যই 
রাকাত িল বাদ গেছ তা িনেজ আদায় কের িনেব। লািহক ব , জামাত থেক 
বর হেয় পুনরায় জামােত অংশ হেণর মােঝর সময়টকুেত দুিনয়াবী কান কথা 

বলেব না, যন স জামােতই আেছ এমন থাকেব। সবেচেয় িনকটবত  কান ান 
থেক অজ ু করেব। কননা অজরু জন  খুব দেূর গেল নামােজর ভ  হেয় 

যাওয়ার পে  িকছ আেলম মত িদেয়েছন। 

মাসবুক ব  ইমােমর সােথ যই কয় রাকাত নামাজ আদায় করেত পােরিন 
তা ইমাম সালাম িফরােনার পের ‘আ াহ আকবর’ বেল দািঁড়েয় িনেজ আদায় 
কের িনেব। 

ি রাত আদােয়র ে  থম রাকাত, এরপর ি তীয় ও তৃতীয় রাকাত আদায় 
করেছ এমনভােব িতলাওয়াত করেব। আর বঠেকর ে  থেম চতথ, এরপর 
তৃতীয় ও ি তীয় রাকােতর মত কের আদায় করেব। অথাৎ শষ থেক র মত 
কের আদায় করেব। উদাহরণ প, এশার নামােজর শষ রাকােত জামােত 
অংশ হণকারী ব , ইমােমর সালাম িফরােনার পের দািঁড়েয় থম ও ি তীয় 
রাকােত সূরা ফািতহার সােথ অন  সূরা িমিলেয় আদায় করেব। িক  বঠেকর 

ে  থম রাকােতর পেরই আদায় করেব, ি তীয় রাকােতর পের বসেব না। 
 

পাচঁ ট জিনস ইমাম না করেল জামাত করেত পাের না: 
১. ইমাম দায়া-ই কুনুত না পড়েল জামাতও পড়েত পাের না। 

২. ইমাম ঈেদর নামােজ অিতির  তাকবীর না িদেল জামাতও িদেত পাের 
না। 

৩. ইমাম, চার রাকাত িবিশ  নামােজর ি তীয় রাকােত না বসেল জামাতও 
বসেব না। 

৪. ইমাম িসজদার আয়াত িতলাওয়াত কের িসজদা আদায় না করেল 
জামাতও আদায় করেব না। 

৫. ইমাম সাহ-িসজদা না করেল জামাতও তা করেব না। 
 

চার ট জিনস ইমাম করেলও জামাত করেব না: 
১. ইমাম দুইেয়র বিশ িসজদা করেলও, জামাত তা করেব না। 

২. ইমাম ঈেদর নামােজর অিতির  তাকবীর এক রাকােত িতনবােরর চেয় 
বিশ করেলও, জামাত তা করেব না। 

৩. ইমাম জানাজার নামােজ চারবােরর চেয় বিশ তাকবীর িদেলও, জামাত 
তা করেব না। 
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৪. ইমাম প ম রাকােতর জন  দাড়ঁােলও জামাত দাড়ঁােব না। ইমােমর জন  
অেপ া করেব ও পের একসােথ সালাম িফরােব। 

 

দশ ট জিনস ইমাম না করেলও জামাত করেব: 
১. ইফিততাহ তাকবীেরর সময় হাত তলেব। 

২. সুবহানাকা পাঠ করেব। 

৩. কুেত যাওয়ার সময় তাকবীর বলেব। 

৪. কুর তাসবীহ পাঠ করেব। 

৫. িসজদায় যাওয়ার সময় ও িসজদা থেক উঠার সময় তাকবীর বলেব। 

৬. িসজদার তাসবীহ পাঠ করেব। 

৭. ‘সািময়া াহ’ না বলেলও ‘র ানা লাকা-ল হামদ’ বলেব। 

৮. ‘আ ািহয় াত’এর শষ পয  পাঠ করেব। 

৯. নামােজর শেষ সালাম িফরােব। 

১০.পিব  কুরবানীর ঈেদর সময়, তইশ ওয়া  ফরজ নামােজর শেষ 
সালাম িফরােনার সােথ সােথ তাকবীর বলেব। এই তাকবীরেক ‘তাশিরক 
তাকবীর’ বলা হয়। 

 

ইফিততাহ তাকবীেরর ফ জলতসমূহ  
কান ব  যিদ, ইফিততাহ তাকবীের ইমােমর সােথ একে  অংশ হণ 

করেত পাের, তাহেল শীেতর পূেব গােছর ঁকেনা প সমূহ বাতাস বােহর সােথ 
সােথ যভােব ঝের পের ঠক তমিনভােব ঐ ব র নাহসমূহও ঝের যায়। 

একিদন, রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম নামাজ আদােয়র সময়, 

কান একজন সাহাবী ফজেরর নামােজ ইফিততাহ তাকবীেরর সময় উপি ত 
হেত পােরনিন। এজন  িতিন একজন দাস আযাদ কের িদেলন। এরপর িতিন 
রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ােমর দরবাের এেস বলেলন, ইয়া রাসূলু াহ! 

আিম আজেক ইফিততাহ তাকবীের উপি ত হেত পািরিন এজন  একজন দাস 
আযাদ কের িদেয়িছ। এখন আিম িক এর ারা ইফিততাহ তাকবীেরর সওয়াব 
অজন করেত স ম হেয়িছ? রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম হযরত 
আবুবকর িস ীক রািদয়া াহ আনহেক জ াসা করেলন, তিম এই ইফিততাহ 
তাকবীেরর ব াপাের িক বল? হযরত আবুবকর রািদয়া াহ আনহ জবােব 
বলেলন, ইয়া রাসূলুলাহ! আিম যিদ চি শ ট উেটর মািলক হতাম আর এই উট িল 
মূল বান র  সমৃ  হত, তারপর আিম সবসহ এই উট িল ফিকরেদর মােঝ দান 
কের িদতাম তবুও ইমােমর সােথ একে  ইফিততাহ তাকবীের অংশ হণ করেল 
য সওয়াব অ জত হয় আমার মেন হয় এর ারা তা অজন করেত পারব না। 
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এরপর রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম হযরত উমর ফা ক 
রািদয়া াহ আনহেক বলেলন, হ উমর! তিম এই ইফিততাহ তাকবীেরর 
ব াপাের িক বল? হযরত উমর রািদয়া াহ আনহ জবােব বলল,  আমার যিদ ম া 
থেক মদীনা পয  উেটর সাির থােক আর এ েলা  র  বাঝাই হয় এরপর আিম 

উটসহ সবিকছ ফিকরেদর মােঝ দান কের দই তােত য পিরমাণ সওয়াব অজন 
করব, তার ারাও আমার মেন হয় ইমােমর সােথ একে  ইফিততাহ তাকবীের 
অংশ হণ করার সওয়াব অজন করা স ব হেব না। 

তারপর রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম হযরত উসমান 
রািদয়া াহ আনহেক বলেলন, হ উসমান! এই ইফিততাহ তাকবীেরর 
ব াপাের তামার মত িক? জবােব হযরত উসমান রািদয়া াহ আনহ বলেলন, ইয়া 
রাসূলু াহ! আিম রােত যিদ দুই রাকাত নামাজ আদায় কির এবং এর েত ক 
রাকােত মহাপিব  কুরআন শরীফেক খতম কির তারপরও মেন হয়, ইমােমর 
সােথ একে  ইফিততাহ তাকবীের অংশ হেণর সওয়াব অজন করেত পারব না। 

অতঃপর, রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম হযরত আলী রািদয়া াহ 
আনহেক বলেলন, হ আলী! এই ব াপাের তামার অিভমত িক? জবােব হযরত 
আলী কাররামা াহ ওজহাহ বলেলন, ইয়া রাসূলু াহ! প ম থেক পূব পয  
কািফর ারা পূণ হেল আর আ াহ ্ তায়ালা আমােক শ  িদেল, এর ারা সম  
কািফেরর িব ে  জহাদ করেল য সওয়াব হেব, আমার মেন হয় তবুও তা 
ইমােমর সােথ একে  ইফিততাহ তাকবীের অংশ হণ করেত পারার ারা অ জত 
সওয়ােবর সমান হেব না।  

এরপর রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম বলেলন, এই আমার 
উ ত ও আমার সাহাবী! সাত আসমান আর সাত জিমন যিদ কাগজ হয়, 

সম  সাগর-মহাসাগর যিদ কািল হয়, সম  বৃ রা জ যিদ কলম হয়, 

সম  ফেরশতা যিদ লখক হয় এবং িকয়ামত পয  যিদ িলখেত থােক 
তবুও ইমােমর সােথ একে  ইফিততাহ তাকবীের অংশ হেণর সওয়াব 
িলেখ শষ করেত পারেব না।  

 

 
ঘটনা: াসােদ বানােনা মস জদ 

ইমাম আজম আবু হািনফা (র:) এর ছা  ইমাম আবু ইউসুফ রাহমাত ািহ 
আলাইিহ, হা নুর রিশদ’এর সমেয় কাজী ( ধান িবচারক) এর ািয়  পালন 
কেরিছেলন। একিদন হা নুর রিশেদর িনকেট থাকা অব ায়, একব  অপর 
আেরক ব র ব াপাের অিভেযাগ করল। এসময় হা নুর রিশেদর উ জর বলল, 

আিম এর সা ী। হযরত আবু ইউসুফ (র:) উ জরেক সা ী িহেসেব হণ কেরনিন। 
খিলফা এর কারণ জ াসা করেলন, কন আমার উ জরেক সা ী িহেসেব হণ 
করছ না? ইমাম বলেলন, একিদন আপিন তােক কান কােজর আেদশ িদ েলন 
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ঐ সময় স বেলিছল, “আিম আপনার আ াবহ দাস বা বা া”। এমতাব ায় স 
যিদ সত  বেল থােক তাহেল দাস িহেসেব তার সা  হণেযাগ  নয়। আর যিদ 
িমথ া বেল থােক সে ে ও িমথ াবাদী িহেসেব তার সা  হণ করা স ব নয়। 
খিলফা তখন বলল, আিম যিদ সা ী িদেত চাই কবুল করেব িক? ইমাম বলেলন, না। 
খিলফা জ াসা করেলন, কন? ইমাম বলেলন, আপিন জামােতর সােথ নামাজ 
আদায় কেরন না। খিলফা বলেলন, আিমেতা মুসলমানেদর জন  কােজ ব  
থািক। ইমাম বলেলন, য ােন খােলেকর আনুগত  করা আবশ ক সখােন খালক্  
(জনতা) এর অনুগত হওয়া স ব নয়। খািলফা বলেলন, ঠক বেলেছন। তৎ ণাৎ 
রাজ াসােদ মস জদ িনমােনর আেদশ িদেয়েছন। পরবত েত ইমাম ও মুয়া ন 
িনেয়াগ িদেয়েছন ও সবদা জামােতর সােথ নামাজ আদায় কেরেছন।  

জুমা নামাজ 

মহান আ াহ ্ তায়ালা জমুার িদনেক মুসলমানেদর জন  বরা  কেরেছন। 
জমুার িদেন যাহেরর ওয়াে র সময় জমুা নামাজ আদায় করা আ াহ ্ তায়ালার 
এক ট আেদশ। 

আ াহ ্ তায়ালা, পিব  কুরআন ম জেদর সূরা জমুার শেষর িদেকর আয়াত-

ই কিরমায় বেলেছন য, হ ঈমান হেণর কারেণ স ান অজনকারী বা া! 

জুমার িদন, যখন যাহেরর আযান দয়া হয় তখন খুতবা শানার এবং 
জুমার নামাজ আদােয়র জন  মস জেদ গমন কর। ঐ সমেয় বচােকনা, 

ব বসা-বািনজ  ত াগ কর। জুমার নামাজ ও খুতবা তামােদর জন  
অন ান  কাজকম থেক অিধক কল াণকর। জুমার নামাজ আদােয়র 
পের, মস জদ থেক বর হেয় দিুনয়াবী কাজকম করার জন  ছিড়েয় 
যেত পার। আ াহ্  তায়ালার থেক ির জক পাওয়ার আশায় পির ম 

কর। আর আ াহ্  তায়ালােক খুব বিশ রণ কর, যােত কের তামরা মু  
অজন করেত পার। 

নামাজ আদােয়র পের, কউ চাইেল কম েল িগেয় কােজ মেনািনেবশ 
করেত পাের আবার কউ চাইেল মস জেদ বেস নফল নামাজ আদায় করেত 
পাের, কুরআন করীম িতলাওয়াত িকংবা দায়া করেত পাের। জমুার িদেন যাহেরর 
ওয়া  হওয়ার পের, বচােকনা করা নােহর কাজ। 

হযরত মুহা দ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম িবিভ  হািদস শরীেফর 
মাধ েম জািনেয়েছন য, ‘ কান মুসলমান জুমার িদেন গাসল কের জুমার 
নামােজ অংশ হণ করেল, তার এক স ােহর নাহসমূহ মাফ কের দয়া 
হয় এবং েত ক কদেমর জন  সওয়াব অজন কের’� 

‘যারা জুমার নামাজ আদায় কের না আ াহ্  তায়ালা তােদর 
ালবসমূহেক মাহর মের দন। তারা গািফল হেয় যায়’� 
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‘িদবসসমূেহর মেধ  সবেচেয় মূল বান হেলা জুমার িদন। জুমার িদন, 

ঈেদর ও আ রার িদেনর থেকও অিধক মূল বান। জুমা মুিমনেদর জন  
দিুনয়া ও জা ােতর ঈদ িহেসেব িবেবিচত’� 

‘ কান ব  যিদ শরয়ী উজর ছাড়া, িতন স াহ জুমা নামাজ আদায় 
না কের তাহেল আ াহ্  তায়ালা তার ালেব মাহর মের দন’। (অথাৎ, 

পরবত েত স নক আমল করেত অপারগ হয়।) 

‘জুমার িদেন এমন এক ট মুহত রেয়েছ যখন মুিমন কান দায়া 
করেল তা িফিরেয় দয়া হয় না’� 

‘জুমার নামােজর পের সাতবার সূরা ইখলাস ও মুয়াওয়ীযাতাইন 
 {সূরা ফালাক ও সূরা নাস}   িতলাওয়াত করেল আ াহ্  তায়ালা তােক এক 
স ােহর জন  বালা-মুসীবত, িবপদ-আপদ থেক র া কেরন’� 

‘শিনবার যভােব ইহদীেদর এবং রিববার খৃ ানেদর জন  িবেশষ 
করা হেয়েছ ঠক তমিনভােব জুমার িদনেক মুসলমানেদর জন  িবেশষ 
করা হেয়েছ। এই িদেনর মােঝ মুসলমানেদর জন  কল াণ ও বরকত 
িনিহত রেয়েছ’� 

জমুার িদেন কৃত ইবাদতসমূেহর জন , অন ান  িদেন করা ইবাদেতর তলনায় 
কমপে  ি ণ বিশ সওয়াব দান করা হয়। জমুার িদেন করা নােহর জন ও 
ি ণ িলখা হয়। 

জমুার িদেন, হসমূহ এক ত হয় এবং পর র পিরিচত হয়। কবরসমূহ 
জয়ারত কের। এই িদেন কবেরর আজাব িগত করা হয়। কান কান আেলেমর 
মেত, এরপর আর মুিমন ব র আজাব  হয় না। কািফেরর ে , জমুা ও 
রমজান মাস ব তীত িকয়ামত পয  আজাব চলেত থােক। এই িদেন িকংবা রােত 
মতৃ বরণকারী মুিমন ব  কবর আজাব ভাগ কের না। জাহা াম জমুার িদেন 
তলনামূলক কম গরম হেব। হযরত আদম আলাইিহস্  সালামেক জমুার িদেন 
সৃ  করা হেয়েছ। এই জমুার িদেনই জা াত থেক বর করা হেয়েছ। 
জা াতবাসীগণ আ াহ ্ তায়ালােক জমুার িদেন দখেত পারেব। 

 

জুমা নামােজর ফরজসমূহ : 
জমুার িদেন যাহেরর ওয়াে  ষাল রাকাত নামাজ আদায় করা হয়। এর 

মেধ  দুই রাকাত ফরজ। জমুার নামাজ যাহেরর ফরজ নামােজর চেয় অিধক 
র পূণ। জমুার নামােজর ফরজ হওয়ার জন  দুই ধরেণর শত রেয়েছ।  

১. আদা’ শতসমূহ। 

২. উজবু শতসমূহ। 
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আদা’ শতসমূহ থেক কান এক টর ঘাটিত থাকেল নামাজ কবুল হয় না। 
উজবু শতসমূহ থেক কান ট অপূণ থাকেলও নামাজ কবুল হয়। 

 

আদা’ অথাৎ জুমার নামােজর সহীহ হওয়ার শতসমূহ 
সাত ট: 

১. নামাজ আদােয়র ান শহর হেত হেব। (এখােন শহর বলেত বুঝােনা হেয়েছ 
এমন জনপদ, য এলাকায় মুস ীগেণর জন  ঐ ােনর সবেচেয় বড় মস জেদ 

ান সংকুলান হয় না।) 

২. রা য় ধান অথবা শাসেকর অনুমিত সােপে  নামাজ আদায় করা। 
তােদর িনযু  খতীব, িনেজর বদেল অন  কাউেক ািয় ভার অপন করেত পাের। 

৩. যাহেরর ওয়াে র মেধ ই জমুা নামাজ আদায় করেত হয়। 

৪. খুতবাও যাহেরর ওয়াে র মেধ  িদেত হেব। (আেলমগেণর মেত, জমুার 
নামােজর খুতবা বলা , নামাজ র জন  য আ াহ আকবর বলা হয় তার 
অনু প।) 

অথাৎ, জমুার দুই খুতবার েত ক টই আরবী ভাষায় দয়া উিচত। খতীব 
সােহব, নীচ ের ‘আউজ ুিব াহ’ পেড় উচঁ ের হামদ ও ছানা, কািলমা-ই শাহাদাত, 

দু দ ও সালাম পাঠ করেব। এরপর সওয়াব অজেনর এবং আজাব থেক মু  
পাওয়ার উপায়সমূহ রণ কিরেয় সংি  আয়াত-ই কািরম িতলাওয়াত করেব। 
অতঃপর  বসেব ও পুনরায় উেঠ দাড়ঁােব। খুতবার ি তীয় অংেশ ওয়ােজর বদেল 
মুিমনেদর জন  দায়া করেব। এ সময় চার খলীফার নাম উে খ করা তােদর জন  
দায়া করা মু াহাব। খুতবার মেধ  দুিনয়াবী কথাবাতার িম ণ করা হারাম। 

খুতবােক বক্তৃতা িকংবা কনফােরে র মত কের বলা উিচত নয়। খুতবােক 
সংি  করা সু াত। অিত দীঘ করা মাক হ। 

৫. নামােজর পূেবই খুতবা িদেত হয়। 

৬. জমুার নামাজ জামােতর সােথ আদায় করেত হয়। 

       ৭. যই মস জেদ জমুার নামাজ আদায় করা হেব সখােন সবসাধারেণর 
েবশািধকার থাকেত হেব। 

 

জুমার নামাজ ওয়া জব হওয়ার শতসমূহ: 
১. শহর অথবা ােম অব ান করা, মুসািফর ব র জন  জমুা ফরজ নয়। 

২. সু  ব র উপর ওয়া জব হয়। অসু  ব , রাগীর সাব িণক    
পিরচযাকারী ও বৃ েদর উপর জমুা ফরজ নয়।  

৩. াধীন হওয়া। 

৪. পু ষ হওয়া, নারীর উপর জমুা ফরজ নয়। 

৫. আেকল ও বােলগ হওয়া। অথাৎ মুকাি ফ হওয়া। 
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৬. দৃ  শ  স  হওয়া। মস জেদ যাওয়ার পেথ সাহায  করার মত কউ 
থাকেলও অ  ব র উপর জমুা ফরজ নয়। 

৭. হাটঁেত স ম হওয়া। কান গািড় বা অন  িকছর মাধেম যেত স ম 
হেলও প ু ব র জন  জমুা ফরজ নয়। 

৮. ব ী না হওয়া। জেল ব ীর জন  িকংবা শত্ , সরকার বা জািলেমর 
ভেয়র কারেণ মস জেদ যেত অপারগ হেল তার উপর জমুা ফরজ নয়। 

৯. অিতির  বষণ, তষারপাত, ঝড়, বন া, কাদঁা ও শীত না হওয়া। 
 

জুমার নামাজ আদােয়র প িত 
জমুার িদেন, যাহেরর ওয়াে  আযান দয়ার পর, ষাল রাকাত জমুা নামাজ 

আদায় করা হয়। এ েলা  ধারাবািহকভােব িন প: 

১. েত, জমুা নামােজর চার রাকাত ‘কাবলাল-জমুা’ সু াত আদায় করা 
হয়। এই সু াত নামাজ যাহেরর থম চার রাকাত সু ােতর মতই আদায় করা 
হয়। এই নামােজর জন  এভােব িনয় াত করা হয়, চার রাকাত কাবলাল জমুা সু াত 
নামাজ আ াহর স  অজেনর জন  িকবলামুখী হেয় আদায় করার িনয় াত 
করলাম। 

২. এরপর, মস জেদর মেধ  জমুার ি তীয় আযান ও খুতবা পাঠ করা হয়। 

৩. খুতবা পশ করার পর, ইকামত িদেয় জামােতর সােথ জমুার দুই রাকাত 
ফরজ নামাজ আদায় করা হয়। 

৪. জমুার ফরজ নামাজ আদােয়র পের চার রাকাত ‘বা’দাল জমুা’ নামক 
সু াত নামাজ আদায় করা হয়। এই নামাজ যাহেরর থম চার রাকাত সু ােতর 
িনয়েমই আদায় করা হয়। 

৫. এরপের, “ শষ যাহেরর চার রাকাত নামাজ যা আমার উপর ফরজ হেয়েছ 
িক  আদায় করা হয় িন তা আদােয়র জন ” বেল িনয় াত কের ‘ যাহর-উ আেখর’ 
নামাজ আদায় করা হয়। চার রাকাত িবিশ  এই নামাজ, যাহেরর ফরজ নামােজর 
িনয়েম আদায় করেত হয়। 

৬. এরপের দুই রাকাত ‘ওয়াে র সু াত’ নামাজ আদায় করা হয়। এই নামাজ 
আদােয়র প িত ফজেরর সু ােতর অনু প। 
৭. তারপর, ‘আয়াতল কুরসী’ ও তাসবীহসমূহ পেড় দায়া করা হয়। 

 

জুমার িদেনর সু াত ও মু াহাবসমূহ  
১. জমুােক বহৃ িতবার থেকই াগত জানােনা ও এর জন  েয়াজনীয় 

িত হণ করা। 
২. জমুার িদেন গাসল করা। 
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৩. চল কাটা, এক মু র চেয় অিতির  দািঁড় ছাটঁা, নখ কাটা ও পির ার 
পাশাক পিরধান করা। 

৪. জমুার নামােজ যথাস ব আেগ উপি ত হওয়া। 

৫. সামেনর কাতাের যাওয়ার জন  জামােত উপি ত মুস ীেদর কাধঁ না 
িড ােনা। 

৬. মস জেদ নামাজরত কােরা সামেন িদেয় অিত ম না করা। 

৭. খতীব সােহব িম াের উঠার পর কান ধরেণর কথাবাতা না বলা। এমনিক 
কউ কথা বলেল তােক চপ করােনার জন  িকংবা জবাব দয়ার জন  ইশারা 

পয  না করা। এসময় আযােনর পুনরাবিৃত করাও উিচত নয়। 
৮. জমুা নামাজ আদােয়র পের সূরা ফািতহা, কািফ ন, ইখলাস, ফালাক ও নাস্  

সাতবার কের পাঠ করা। 
৯. স ব হেল আছেরর ওয়া  পয  মস জেদ থেক ইবাদত করা। 

১০. আহেল সু াহআেলমগেণর রিচত িকতাবসমূহ থেক আেলাচনা করা হয় 
এমন আেলেমর দারেস বা ওয়ােজ অংশ হণ করা। 

১১. জমুার িদন, যথাস ব ইবাদেতর মাধ েম অিতবািহত করা। 

১২. জমুার িদন রাসূেলর িত বিশ বিশ দু দ ও সালাম পশ করা। 

১৩. পিব  কুরআন শরীফ িতলাওয়াত করা। িবেশষ কের ‘সূরা কাহফ’ 
িতলাওয়াত করা। 

১৪. দান-সদকা করা। 

১৫. মা-বাবা এবং কবর জয়ারত করা। 

১৬. ঘের বিশ খাবােরর ব ব া করা, িম া  ত করা। 

১৭. বিশ বিশ নামাজ আদায় করা। যােদর াজা নামাজ রেয়েছ তারা ঐ 
াজা নামাজ আদায় করেব। 

 

ঈেদর নামাজ  
শাওয়াল মােসর থম িদন ‘িফতর’ অথাৎ রাজার ঈেদর থম িদন। আর 

জলহ  মােসর দশম িদন হেলা কুরবানীর ঈেদর থম িদন। এই দুই িদেন, 

সূেযাদেয়র পেরর মাক হ ওয়া  অিতবািহত হেল, দুই রাকাত ঈেদর নামাজ 
আদায় করা পু ষেদর জন  ওয়া জব। 

ঈেদর নামােজর শতসমূহ জমুা নামােজর শতসমূেহর অনু প। িক  
এে ে  পাথক  হেলা, খুতবা দয়া সু াত এবং তা নামােজর পের পশ করা হয়। 

রাজার ঈেদ নামােজর পূেব িম া  খাওয়া ( খজরুও হেত পাের), গাসল করা, 

িমসওয়াক ব বহার করা, উ ম পাশাক পিরধান করা, িফতরা দান করা ও 
ঈদগােহ যাওয়ার সময় আে  আে  তাকবীর বলা মু াহাব। 
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কুরবানীর ঈেদ নামােজর পূেব কান িকছ না খাওয়া, নামােজর পের 
সব থম কুরবানীর গাশত খাওয়া, নামােজ যাওয়ার সময় উচ ের তাকবীর বলা 
মু াহাব। কােরা উজর থাকেল িনচ েরও তাকবীর বলেত পাের। 

ঈেদর নামাজ দুই রাকাত। তা জামােতর সােথ আদায় করেত হয়। একাকী 
আদায় করা যায় না। 

ঈেদর নামাজ আদােয়র প িত 
১. থেম, ইমােমর অনুসরণ কের অিতির  ছয় তাকবীেরর সােথ ঈেদর দুই 

রাকাত ওয়া জব নামাজ িকবলামুখী হেয় আদােয়র িনয় াত করা নামাজ  
করেত হেব। এরপর ছানা অথাৎ ‘সুবহানাকা’ পড়েত হেব। 

২. সুবহানাকার পের িতনবার তাকবীর বেল কান পয  হাত তলেত হেব। 
থম দুইবার হাত তেল দুই পােশ ছেড় িদেত হেব। তৃতীয় তাকবীেরর সময় কান 

পয  হাত তেল পের নািভর িনেচ বামহােতর উপের ডান হাত াপন করেব। 
এরপর ইমাম আওয়াজ কের থেম সূরা ফািতহা ও পের অন  আেরক ট সূরা বা 
আয়াত িতলাওয়াত করেব। অতঃপর একসােথ কুেত যােব। যথারীিত থম 
রাকাত শষ কের উেঠ দাড়ঁােব। 
৩. ি তীয় রাকােত ফািতহা এবং অন ান  সূরা পড়ার পের পনুরার িতনবার তাকবীর িদেয় হাত 
ছেড় িদেত হেব। চতথ তাকিবের হাত না ছেড় আপনােক কুেত যেত হেব। এই নয় তাকবীর 

ভেল না যাওয়ার জন  মেন রাখেত হেব এভােব : “দইুবার হাত ছেড় রাখেত হেব এবং 
একবার বাধঁেত হেব , ি তীয় রাকােত িতনবার ছেড় রাখেত হেব অতঃপর একবার 
বাধঁেত হেব।” 

তাশরীক তাকবীর: 
কুরবানীর ঈেদর আরাফা’র িদন ফজেরর নামাজ থেক চতথ িদন আছেরর 

নামাজ পয  হাজী হাক বা না হাক, জামােতর সােথ আদায় ক ক িকংবা 
একাকী আদায় ক ক েত ক নারী পু েষর উপর েত ক ফরজ নামােজর 
সালাম িফরােনার সােথ সােথ একবার ‘তাশরীক তাকবীর’ পাঠ করা ওয়া জব। 

ঐ সময় যিদ কান জানাজার নামাজ আদায় করা হয় তেব তার পের 
তাশরীক তাকবীর পড়েত হয় না। মস জদ থেক বর হেয় গেল িকংবা নামােজর 
পের কথা বলার পের এই তাকবীর পাঠ করা ওয়া জব নয়।  

ইমাম যিদ এই তাকবীর িদেত ভেল যায়, জামােতর মেন থাকেল তারা তা 
ত াগ করেব না। পু ষগণ উঁচ ের আর নারীরা িনচ ের তাকবীর বলেব। 

তাশরীক তাকবীর: “আ াহ আকবর, আ াহ আকবর, লা ইলাহা 
ই া াহ, ওয়া াহ আকবর, আ াহ আকবর ওয়া িল ািহল হামদ”। 
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মৃত র জন  িত 

মতুৃয্েক �রণ করা সবেচেয় বড় উপেদশ। �েতয্ক িব�াসীেদর জনয্ মতুৃয্েক �রণ 
করা সু�াত।  এিট িবিধ িনেষধ েমেন চলেত এবং পাপ েথেক দেূর থাকেত সাহাযয্ 
কের। এিট মানষুেক িনিষ� কাজ েথেক দেূর রােখ। আমােদর রাসুল�ুাহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলেছন: “ মােঝ মােঝ মতুৃয্েক �রণ কেরা, এিট আেমাদ 
�েমাদ েথেক দেূর রােখ!” তাসাউেফর িকছু মানষু �িতিদন মতুৃয্েক �রণ করা 
অভয্ােস পিরণত কেরিছেলন। মহুা�দ বাহাউি�ন  বখুাির িনেজেক মতৃ মেন করেতন 
এবং িদেন িবশবার িনেজেক ে�ািথত মেন করেতন।    

পৃিথবীর েমােহর  কারেণ মানষু অেনকিদন বাঁচেত চায়। ইবাদােতর এবং  ইসলােমর 
েখদমেতর জনয্ েবেঁচ থাকার আকা�া দিুনয়ািব েমাহ নয়। যােদর এই েমাহ রেয়েছ 
তারা িনধর্ািরত সমেয় ইবাদাত করেব না। তারা তাওবা করেব না পাপ েথেক বাঁচার 
জনয্, পুনরায় পাপ না করার জনয্, িকংবা আ�াহ তায়ালার কাছ েথেক �মা �াথর্না 
করার জনয্।  তােদর হৃদয় অেভদয্। তারা মতুৃয্েক �রণ কের না। উৎসাহ এবং 
উপেদশ তােদর েকান কােজই আসেব না।  
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েয বাি� শধু পৃিথবীর িচ�া কের , েস শধুমা� পদ এবং মযর্াদার েপছেন 
েদৗড়ায় এবং েসগেলা অজর্ েনর জনয্ পুেরা জীবন কাজ কের যায়। েস তার পদ 
মযর্াদা এবং �াচুেযর্র মেধয্ িনেজেক হািরেয় েফেল এবং পরবত� জীবেনর কথা 

ভুেল যায়।  এক হািদেস বলা হেয়েছ:

(   মৃতুয্র  আেগ মর। িনেজর িহেসব িনেজ নাও, েতামার িহেসব েনয়ার আেগ)
(আপিন যা জােনন �ািনরা তা যিদ জানেতা মৃতুয্র পেরর জীবন স�েকর্ , 

আপিন েকান �ািনেক ভােলাভােব �িতপািলত করেত পারেতন না।)
(িযিন িনয়িমত মৃতুয্েক �রণ কেরন, সকাল স�য্া, তারা িকয়ামােতর িদন 

শহীদেদর সােথ থাকেবন।)

পৃিথবীর েমাহ সমহূ হে�, ভােলাবাসা এবং �েমােদ িনেজেক জিড়েয় েফলা, মতুৃয্র 
িচ�া েথেক দেূর থাকা, িনেজর অ� �ায়ী তারণয্ এবং শরীের িব�াস করা। এই 

সকল কারণ েথেক আমােদর দেূর থাকা উিচত পৃিথবীর েমাহ েথেক বাঁচার 
জনয্।

 সকেলর জানা উিচত এই সকল েমােহর ভয়াবহতা এবং মতুৃয্েক �রণ করার 
সুফল।  হািদস শািরেফ বলা হেয়েছ: মােঝ মােঝ মতুৃয্েক �রণ  কেরা। মতুৃয্েক 
�রণ করা আপনােক পাপ েথেক দেূর রাখেব এবং খারাপ কাজ েথেক দেূর েরেখ 

মতুৃয্র পেরর আজাব েথেক র�া কের।  

   মতুৃয্ িক?

 মতুৃয্ মােনই সব িকছুর েশষ নয়। মতুৃয্ হে� শরীর েথেক আত্মার িবে�য্দ। 
এিটর মাধয্েম শরীর েথেক আত্মা আলাদা হেয় যায়। মতুৃয্র মাধয্েম মানষু এক 
জগত েথেক অনয্ জগেত যায়। এিট এক বািড় েথেক অনয্ বািড় েত যাওয়ার 

মত। উমার 
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ইবেন আ লু আ জজ রাহমাত ািহ আলাইিহ বেলেছন, “ তামােক 
অন কােলর জন  তির করা হেয়েছ। তিম ধু এক বািড় থেক অন  বািড়েত 

মন করেব!” মতৃ  িব াসীেদর জন  রহমত এবং পুর ার প। পাপীেদর 
জন  এ ট শা  প। মানুষ মতৃ  চায় না। যিদও অপকেমর চেয় মতৃ র 
উপকার বিশ। মানুষ বাচঁেত চায়। যিদও মতৃ  তার জন  উপকারী। সত  িব াসীরা 
মতৃ র মাধ েম মু  পায় পিৃথবীর পির ম এবং য ণা থেক। িনষ্ঠেরর মতৃ র 
মাধ েম দশ এবং জািত মু  পায়। এক ট পুরাতন কিবতা রেয়েছ, িনষ্ঠর কান 
বা র মৃত েত লখা: 
না স সুেখ থাকেলা, না তার সােথর মানুেষরা সুখ পল।  
অবেশেষ তার সমাি  ঘেটেছ, শা  হও, হ া ঁতিম, তার সােথ থাকেব! 

কান ইমানদােরর শরীর থেক আ া বর হওয়া মােন স যন 
ব শালা থেক মু  পল। এক সময় মতৃ মুিমন বা  পনুরায় 
পিৃথবীেত িফরেত চায় না। একজন শাহীদ পুনরায় িফরেত চান 
আবার শহীদ হওয়ার জন । মতৃ  েত ক মুসিলেমর জন  
পু ার স প। একজন বা র িব াস কবল মা  তার কবেরর 
মাধ েম সংরি ত হয়। কবেরর জীবন হয় জা ােতর বাগান 
অথবা নরেকর অংশিবেশষ।  

মৃত  অপিরহায
মতৃ  থেক বাচঁা িক স ব? অবশ ই না। কউ িনেজর ই ামত এক
সেক  বাচঁেত পাের না। মতৃ র জন  িনধািরত সমেয় স মারা যােব। এই মুহতূ ট 

িকছটা চেখর পলক পড়ার সমান। কুরআেন কািরেমর এক ট আয়ােত বলা 
হেয়েছ: (যখন মৃত র সময় হয়, তারা এ টেক এক ঘ া 
পছােত বা আগােত পাের না।) আ াহ তায়ালা কান বা র
যখােন মৃত  িনধািরত রেখেছন সখােনই তার মৃত  হেব, সকল স দ 

এবং স ান রেখ যােবন। আ াহ তায়ালা জােনন ঠক কতবার আমরা 
িদেন িনঃ াস নই। এমন িকছ নই যা িতিন জােনন না। আমােদর জীবন 
যিদ ইবাদাত এবং িব ােসর মােঝ অিতবািহত হয় তেব, তার শষ 
রহমেতর হেব। আজরাইল আলাইিহস সালামেক আ াহ তা ̓য়ালা িনেদশ 
িদেয়েছন: ( আমার ি য় বা ােদর জান সহেজ কবজ কেরা আর আমার 
অি য় দর আজােবর সােথ কবজ কেরা!) মুিমনেদর জন , এ ট ভ 
সংবাদ। যারা ইমান থেক দেূর থােক তােদর জন  এ ট দুঃেখর সংবাদ।    
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জানাজার নামাজ 

কান মুিমন যখন মৃত  বরণ কের, তখন এ সংবাদ যারা নেত পায় সসকল 
পু েষর উপের, পু ষ না থাকেল নারীেদর উপের তার জন  জানাজা নামাজ 
আদায় করা ফরজ-ই িকফায়া হয়। জানাজার নামাজ, আ াহ ্র জন  নামাজ আর 
মতৃ ব র জন  দায়া প। এই নামাজেক  না িদেল ঈমান লাপ পায়। 

জানাজার নামােজর শতসমূহ 
১. মতৃ ব র মুসলমান হেত হেব। 

২. মুদােক গাসল কিরেয় িনেত হেব। গাসল না কিরেয়ই কবের শািয়ত 
করেল ও উপের মা ট িদেয় ঢেক না িদেল সখান থেক তেল গাসল কিরেয় 
তারপর জানাজার নামাজ আদায় করেত হেব। যখােন জানাজা রাখা হেব ও 
যখােন ইমাম দাড়ঁােবন সসব ােনর পিব  হওয়া আবশ ক। 

৩. মুদার পুেরা শরীর, না থাকেল অেধেকর বশী দহ িকংবা মাথার বা 
মাথািবহীন অেধেকর চেয় বশী পিরমাণ দহ, ইমােমর সামেন উপি ত রাখা 
আবশ ক। 

৪. মুদােক মা টেত অথবা মা টর িনকেট, হােত ধের িকংবা পাথেরর উপেরর 
রাখা উিচত। মুদার মাথা ইমােমর ডান িদেক আর পা ইমােমর বাম িদেক রাখেত 
হেব। এর উে া কের রাখেল নাহ হেব। 

৫. জানাজা ইমােমর সামেন উপি ত রাখেত হেব। 

৬. মুদার ও ইমােমর সতর ঢাকা থাকেত হেব। 

জানাজার নামােজর ফরজসমূহ 
১. চারবার তাকবীর দয়া। 

২. দািঁড়েয় নামাজ আদায় করা। 

জানাজার নামােজর সু াতসমূহ 
১. ‘সুবহানাকা’ পাঠ করা। 

২. দু দ শরীফ পাঠ করা। 

৩. িনেজর, মতৃ ব র ও সম  মুসলমানেদর মা ও মাগেফরােতর উে খ 
আেছ এমন দায়া পাঠ করা।  
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জানাজার নামাজ মস জেদর িভতের আদায় করা যায় না। িশ  জীিবত 
অব ায় জ হণ কের মারা গেল তার নাম রাখেত হেব। পের গাসল কিরেয়, 

কাফন পিরেয় জানাজার নামাজ আদায় করেত হেব। 

জানাজা বহেনর সময়, খা টয়ার চার কাণােক ধরেত হয়। থেম জানাজার 
মাথার িদক ডান কােঁধ পের পােয়র িদক ডান কােঁধ এরপর মাথার িদক বাম কােঁধ 
ও পােয়র িদক বাম কােঁধ রেখ েত েক দশ কদম বহন করেব ও এভােব 
পিরবতন কের কবর পয  চলেব। কবের পৗছার পের লাশ জিমেন না রাখা 
পয  কউ বসেব না। দাফেনর সময় যােদর কাজ থাকেব না তারা বসেত পারেব। 

জানাজার নামাজ আদােয়র প িত 
জানাজার নামাজ চার তাকবীেরর ারা আদায় কায়া হয়। এর েত ক 

তাকবীর এক রাকােতর ন ায়। চার তাকবীেরর মেধ  ধুমা  থম তাকবীেরর 
সময় কান পয  হাত তলেত হয়। পরবত  িতন তাকবীেরর সময় হাত তলেত হয় 
না। 

১. থম তাকবীেরর পের হাত বেঁধ ‘সুবহানাকা’ পাঠ করেত হয় ও এর সােথ 
‘ওয়া যা া ছানাউকা’ যাগ করেত হয়। এর সােথ সূরা ফািতহা পাঠ করা যায় 
না। 

২. ি তীয় তাকবীেরর পের নামােজর শষ বঠেক য দু দ পড়া হয় তা 
পড়েত হয়। এেক দু েদ ইবরাহীম বলা হয়। অথাৎ, ‘আ াহ া  সাি ’ ও 
‘বািরক’ এই দু দ ট পাঠ করেত হয়। 

৩. তৃতীয় তাকবীেরর পের জানাজার দায়া পড়েত হয়। (জানাজার দায়ার 
বদেল ‘র ানা আিতনা’ অথবা ধু ‘আ াহ াগিফরলাহ’ বলেল িকংবা 
দায়ার িনয় ােত সূরা ফািতহা পাঠ করেলও হেব।) 

৪. চতথ তাকবীেরর পের সােথ সােথ ডােন বােম সালাম িফিরেয় নামাজ শষ 
করেত হয়। সালাম িফরােনার সময় মুদার ও জামােতর িত িনয় াত করেত হয়। 

ইমাম ধুমা  চার তাকবীর ও দুই িদেক দয়া সালামেক উঁচ ের বলেব, বাকী 
সবিকছ িনচ ের বলেব।  

তারাবীেহর নামাজ 
নারী ও পু েষর জন  তারাবীেহর নামাজ আদায় করা সু াত। রমজান 

শরীেফর েত ক রজনীেত আদায় করা হয়। জামায়ােতর সােথ আদায় করা 
সু ােত িকফায়া। এর ওয়া  এশার নামােজর পের ও  িবিতর নামােজর আগ 
পয । তেব িবিতেরর পেরও আদায় করা যায়। যমন কউ তারাবীেহর নামােজর 
একাংশ ইমােমর সােথ আদােয়র সুেযাগ পল, পের ইমােমর সােথ িবিতর নামাজও 
আদায় করল তারপর স তারাবীহর য কয় রাকাত আেগ বাদ গেছ তা একাকী 
আদায় কের িনেত পাের।  
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তারাবীেহর নামােজর াযা নাই। তাই কউ যিদ াযার িনয় ােত আদায় 
কের তেব তা নফল িহেসেব িবেবিচত হেব। তারাবীহ হেব না। তারাবীেহর নামাজ 
িবশ রাকাত। 

তারাবীেহর নামাজ আদােয়র প িত 
ধুমা  রমজান মােসই িবিতর নামাজ জামােতর সােথ আদায় করা হয়। 

তারাবীেহর নামাজ দুই দুই রাকাত কের, দশ সালােমর ারা আদায় করা হয়। 
েত ক চার রাকােতর পের িকছটা অেপ া কের তাসবীহ পড়েত হয়। এভােব 

আদায় করা মু াহাব। যােদর াযা নামাজ আেছ তােদর উিচত অবসর সমেয় 
এবং পাচঁ ওয়াে র সু াত ও তারাবীেহর যায়গায় ঐ াযা নামাজ আদায় কের 

তু শষ করা। এরপর এই নামাজ িল আদায় করা। 
তারাবীেহর নামাজ যখন মস জেদ জামােতর সােথ আদায় করা হয় তখন 

কউ বািড়েত একাকী তারাবীেহর নামাজ আদায় করেল নাহ হেব না, জােয়জ 
হেব। তেব মস জেদর জামােতর সওয়াব থেক ব ত হেব। ঘের বেস, একািধক 
ব েক িনেয় জামােতর সােথ আদায় করেল, একাকী আদায় করার চেয় সাতাশ 

ণ অিধক সওয়াব পােব। েত ক ইফিততাহ তাকবীেরর সময় িনয় াত করা 
অিধক উ ম। এশার নামাজ জামােতর সােথ আদায় করেত না পারেল 
তারাবীেহর জামােত যাগ দয়া যায় না। এর জন  থেম তােঁক একাকী এশার 
ফরজ নামাজ আদায় করেত হেব এরপর সুেযাগ থাকেল তারাবীেহর নামােজর 
জামােত অংশ হণ করেত পারেব।  

 প ম অধ ায়
সফের নামাজ 

হানাফী মাজহাব অনুযায়ী কান ব া  পেনর িদেনর চেয় কম থাকার 
িনয়েত একশত চার িকেলািমটােরর অিধক কান দরূে  গমন করেল মুসািফর 
িহেসেব গণ  হয়। 

মুসািফেরর শাি ক অথ হেলা মণকারী বা যা ী। মুসািফর ব া  চার 
রাকাত িবিশ  ফরজ নামাজ িলর ে  দুই রাকাত আদায় কের। জামােত 
নামাজ আদােয়র সময় ইমাম মুকীম(মুসািফর নয় এমন ব া ) হেল তােক 
অনুসরণ কের পুেরা চার রাকাত পড়েত হয়। মুসািফর ব া  ইমাম হেল দুই 
রাকাত পেড় সালাম িফিরেয় নামাজ শষ করেব। তেব তার অনুসারীেদর মােঝ 
যারা মুকীম তারা সালাম না িফিরেয় বাকী দুই রাকাত নামাজ আদােয়র জন  
দািঁড়েয় যােব।  

মুসািফর ব া  চামড়ার মাজার উপের িতন িদন িতন রাত মােসহ করেত 
পাের। রমজােনর রাজা ভে  পরবত েত াযা িহেসেব আদায় করেত পাের। 
তেব মণ ক দায়ক না হেল রাজা রাখা উ ম। মুসািফর ব া র উপর কুরবানী 
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ওয়া জব হয় না, জমুার নামাজও ফরজ না। জমুার ওয়াে  যাহেরর নামাজ 
আদায় করেত হেব। তেব জমুা আদােয়র সুেযাগ থাকেল তা পড়েত পাের। 

ওয়াে র শষ সমেয় কউ যিদ ঐ ওয়াে র নামাজ না আদায় কের সফের 
বর হয় তেব স পরবত েত ঐ নামাজ মুসািফর িহেসেব আদায় করেব অথাৎ 

চার রাকাত িবিশ  নামােজর ে  দুই রাকাত আদায় করেব। িক  যিদ ওয়াে র 
শষ সমেয় ঐ ওয়াে র নামাজ না আদায় কের সফর থেক িনজ আবাস ােন 

িফের সে ে  স মুকীম িহেসেব পুেরা নামাজ আদায় করেব। 
‘িনʼমাতল ইসলাম’ নামক ে  বিনত আেছ য, নফল নামাজসমূহ 

পড়ার ে  সবসময় এবং সব জায়গােতই দািঁড়েয় পড়ার সামথ  থাকা সে ও 
বেস পড়া জােয়জ। বেস নামাজ পড়ার সময় কু’ করার জেন  সামেন ঝুকেত 
হয় আর সজদার জন  কপাল মা টেত রাখেত হয়। তেব কান ধরেনর 
অপারগতা না থাকা সে ও বেস নামাজ আদায় করেল দািঁড়েয় আদায় করা 
নামােজর অেধক সওয়াব অজন করেব। পাচঁ ওয়া  নামােজর নামােজর 
সু তসমূহ এবং তারাবীহ এর নামাজ নফেলর অ ভ । যা াপেথ অথাৎ শহর 
িকংবা ােমর বাইের প র উপের (বতমান সমেয় যানবাহেন) নফল নামাজ 
আদায় করা জােয়জ। এে ে  িকবলামূখী হওয়া, কু ও সজদা করা 
বাধ তামূলক নয়। তেব যতটকু স ব আদায় করা উিচত। স ব না হেল ইশারার 
মাধ েম আদায় করেব। যমন কু’র জন  শরীরেক সামান  সামেনর িদেক 
ঝুকােব আর সজদার জন  এর চেয় আেরা বশী ঝুকেব। প র শরীের অেনক 
নাজাসাত লেগ থাকেলও তা নামাজ আদােয়র জন  মানী’ (অনুপযু ) নয়। নফল 
নামাজ আদােয়র সময় কউ াি র কারেণ লা ঠেত িকংবা মানুষ বা দয়ােলর 
গােয় ঠশ িদেয় পড়েল তােত নামাজ ভ  হয় না। এটা জােয়জ। তেব হাটা 
অব ায় নামাজ আদায় করা  নয়। 

ফরজ ও ওয়া জব নামাজসমূহ এেকবাের বাধ  না হেল প র উপের আদায় 
করা জােয়জ নয়। তেব কান উজর (যু সংগত কারণ) থাকেল জােয়জ হেব। 
যসব উজেরর কারেণ প র উপের নামাজ আদায় করা জােয়জ স িল হেলা: 

জান, মাল িকংবা প র িবপেদর আশংকা থাকেল, প  থেক নেম নামাজ 
আদায় করেত গেল প  িকংবা স েদর চির যাওয়ার আশংকা থাকেল, 

আেশপােশ িহং  জ  জােনায়ার িকংবা শত্  থাকেল, জিমন কদমা  হেল, বষন 
হেল, অসু  ব া র উঠানামা করেত িগেয় রাগ বৃ র আশংকা থাকেল, সফর 
স ীেদর অেপ া না কের চেল যাওয়ার কারেণ িবপেদর আশংকা থাকেল, অেন র 
সহেযািগতা ছাড়া প েত আেরাহণ করা স ব না হেল। স ব হেল প েক 
িকবলামূখী কের থািমেয় নামাজ আদায় করেব আর স ব না হেল গ েব র িদেক 
চলেত চলেত আদায় করেব। হাতী বা উেটর িপেঠ বসার জন  পালিকর মত য 
ঘর থােক তােতও একই িনয়েম নামাজ আদায় করেত হয়। প েক দাড়ঁা কিরেয় 
পালিক খু টর উপের রাখেল টিবল, খাট ইত ািদর ন ায় একই হকুম হেব অথাৎ 
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ভূিমেত পড়ার মত হেব। এমতাব ায় িকবলামূখী হেয় াভািবক িনয়েম নামাজ 
আদায় করেত হেব। নামার সুেযাগ থাকেল ফরজ নামাজ িল অবশ ই িনেচ 
নেম পড়েত হেব। 

জলযােন(জাহাজ, নৗকা, বাট ইত ািদ) নামাজ আদােয়র িনয়ম হযরত 
জাফর তাইয়ার(রা:) ক রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়াসা াম 
হাবিস ােন(ইিথওিপয়া) িহজরেতর সময় িশিখেয় িদেয়িছেলন। তা হেলা: চল  
অব ায় জাহােজ অন  কান উজর না থাকেলও ফরজ ও ওয়া জব নামাজ 
আদায় করা যায়। জাহােজ জামােতর সােথও নামাজ আদায় করা যায়। চল  
জাহােজও নামাজ কু ও সজদা সহই আদায় করেত হয়। ইশারায় আদায় করা 
জােয়জ নয়। িকবলামূখী হওয়াও আবশ ক। িকবলামূখী হেয় নামাজ  করেব 
পরবত েত জাহাজ ঘুরার সােথ সােথ িকবলামূখী হওয়ার জন  িনেজও ঘুের 
দাড়ঁােব। জাহােজ নামাজ আদােয়র জন  নাজাসাত থেক পিরপূন পিব তা 
অজন করেত হেব। ইমাম আজম আবু হািনফা(র:) এর মেত, চল  জাহােজ ফরজ 
নামােজর ে  কান ধরেনর উজর না থাকা সে ও বেস আদায় করা জােয়জ 
হেব। 

সাগেরর মােঝ নাঙর ফেল অব ানরত জাহাজ যিদ খুব দুলেত থােক 
তেব চল  জাহােজর িনয়েম আর অ  দুলেল তীের থাকা জাহােজর িনয়েম 
নামাজ আদায় করেত হয়। ব ের অব ানরত জাহােজ ফরজ নামাজ বেস 
আদায় করা যায় না। যিদ জাহাজ থেক তীের নামা স ব হয় তেব জাহােজ 
দািঁড়েয় আদায় করাটাও সহীহ ( ) হেব না। েল নেম আদায় করেত হেব। 
িক  যিদ জান, মােলর িতর আশংকা থােক িকংবা জাহােজর ব র ছেড় 
যাওয়ার স াবনা থােক তেব জাহােজই দািঁড়েয় আদায় করা জােয়জ হেব। 

ইবেন আেবিদন রাহমাতু ািহ আলাইিহ  বেলন য: “দুই চাকা িবিশ  গািড় 
যা প র সােথ না বাধঁেল ি রভােব সাজা হেয় থাকেত পাের না তােত নামাজ 
আদােয়র িনয়ম প র উপের নামাজ আদােয়র িনয়েমর অনু প। তা থামা 
অব ায় হাক িকংবা চল  অব ায়। চার চাকা িবিশ  গািড়েত থেম থাকা 
অব ায় নামাজ আদােয়র িনয়ম টিবল, খাট ইত ািদর উপের আদােয়র িনয়েমর 
অনু প।  

উপের উে িখত যসব কারেণ প র উপের ফরজ নামাজ আদায় করা 
জােয়জ ঐসব কারেণ গািড়েতও ফরজ নামাজ আদায় করা যায়। এে ে  গািড় 
থািমেয় িকবলামূখী হেয় আদায় করেত হয়। যিদ গািড় থামােনা স ব না হয় তেব 
চল  জাহােজর িনয়েম আদায় করেত হয়”। চল  অব ায় যিদ িকবলামূখী হওয়া 
স ব না হয় তাহেল শাফী’ মাজহােবর তা লীদ (অনুসরণ) কের দুই ওয়াে র 
নামাজেক জাম’ (একে ) করেব। এটাও যিদ স ব না হয় তখন তার জেন  
িকবলামূখী হওয়ার শত রিহত হয়। চয়াের, আসেন বেস ইশারায় নামাজ আদায় 
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করা কােরা জেন ই জােয়জ নয়। বােস, িবমােন নামাজ আদায় করার প িত 
গািড়েত আদােয়র িনয়েমর অনু প। 

মুসািফর অব ায় ফরজ ও ওয়া জব নামাজসমূহ বাধ  না হেল প র 
উপের আদায় করা উিচত নয়। বহনকারী মাধ মেক থািমেয় িকবলামূখী হেয় 
দািঁড়েয় আদায় করা উিচত। এজেন  যা া র আেগই েয়াজনীয় তদিবর 
(ব াব া) নয়া উিচত। 

মুসািফর ব া  েন িকংবা ফরীেত ফরজ নামাজ আদােয়র সময় 
িকবলামূখী হেয় আদায় করেব এবং স ব হেল সজদার ােনর পােশ এক ট 
ক াস রাখেব। ফরী বা েনর িদক পিরবতেনর সােথ সােথ িনেজেকও 
িকবলার িদেক িফিরেয় রাখেত হেব। ব  িকবলার িদক থেক িব  হেল নামাজ 
ভ  হেয় যােব। বােস, েন, ঝেড়র সময় সাগের িকবলামূখী হওয়া স ব না হেল 
ফরজ নামাজ আদায় করাও  হয় না। যারা এ অব ার স ুখীন তারা যত ন 
সফের থাকেবন তত ন শাফী’ মাজহােবর তা লীদ কের যাহেরর সােথ 
আছেরর নামাজেক এবং মাগিরেবর সােথ এশার নামাজেক জাম’ (এক ত) কের 
আদায় করেত পারেবন। অথাৎ মুসািফর অব ায় উে িখত দুই ওয়াে র 
নামাজেক একসােথ পরপর আদায় কের িনেব। কননা শাফী’ মাজহাব অনুযায়ী 
আিশ িকেলািমটােরর অিধক পথ মণকারী মুসািফর িহেসেব িবেবিচত হয় এবং 
স আছরেক যাহর নামােজর ওয়াে  ও এশার নামাজেক মাগিরেবর ওয়াে  

তা দীম কের (এিগেয় এেন) আদায় করেত পাের। িকংবা সুিবধা অনুযায়ী 
যাহরেক আছেরর নামােজর ওয়াে  ও মাগিরবেক এশার নামােজর ওয়াে  

তা’িখর (িবলি ত) কেরও আদায় করেত পাের। একারেণ হানাফী মাজহােবর 
অনুসারী কান ব া র পে  যিদ মুসািফর অব ায় িকবলামূখী হেয় নামাজ 
আদায় করা স ব না হয় তেব িদেনর বলা (দুপুেরর পের) কাথাও যা া িবরিত 
হেল যাহেরর নামাজ আদােয়র সােথ সােথ আছেরর নামাজও আদায় কের িনেব। 
আর স ার পের রােত যখিন যা া িবরিত পােব তখিন থেম মাগিরব ও পেরই 
এশার নামাজ আদায় কের িনেব। শাফী’ মাজহােবর অনুসরণ কের নামাজ 
আদােয়র ে  িনয় ােতর সমেয় তা উে খ করেত হেব অথাৎ মেন মেন ‘আিম 
শাফী’ মাজহােবর অনুসরণ কের নামাজ আদায় করিছ’ বলেব। সফের বর 
হওয়ার পূেব িকংবা সফর সমাি র পের দুই ওয়াে র নামাজেক জাম’ (এক ত) 

কের আদায় করা জােয়জ নয়।  

অসু  অব ায় নামাজ 

য সব কারেণ অজ ুভ  হয় তা যিদ িবরামহীনভােব কােরা মােঝ কািশত 
হেত থােক তেব তা শরীয়ত অনুযায়ী উজর (যু  স ত কারণ) িহেসেব িবেবিচত 
হেব। কােরা যিদ কাণ নামােজর ওয়াে র পুেরা সময় ধের িবরামহীনভােব াব 
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বর হয়,  িপছেনর রা া িদেয় বায়ু িনগমন হয়, নাক িদেয় র  ঝের, চােখ ব াথা 
থাকায় পািন পের, শরীেরর কান ত থেক র  বর হয় িকংবা ফাড়ঁা থেক 
পুজঁ বর হয় তেব স উজরওয়ালা ব া  িহেসেব িবেবিচত হেব। য সব মিহলার 
ই হাজার র  বর হেত থােক সও উজরওয়ালা িহেসেব িবেবিচত হয়। য সব 
কারেণ অজ ুভ  হয় তা থেক িবিভ  উপায় অবল ন কের মু  পাওয়ার চ া 
করা উিচত। যমন, ওষুধ ব াবহার কের, ব াে জ লািগেয়, প াড ব বহােরর মাধ েম 
অথবা বেস িকংবা ইশারায় নামাজ আদােয়র মাধ েম ঐ অব া থেক 
সামিয়কভােব পির ান পেত পাের। য সম  পু েষর াব অ  অ  কের 
অিবরাম ঝরেত থােক তারা ােবর রা া তলা, টসু  জাতীয় কান িকছ িদেয় ব  
কের তু অজ ুকের নামাজ আদায় করেব। পের তা খুেল ফলেব। তলা বা টসু  
িভেজ াব বাইের না আসা পয  অজ ুভ  হয় না তাই উজর থেক মু  পােব। 
তেব যিদ িকছটা বশী পিরমােণ বর হয় যা তলা বা টসু  িভ জেয় বাইের চেল 
আেস তেব অজ ু ভে  যােব। খয়াল রাখা উিচত াব যন পাশােক লেগ 
নাপাক কের না দয়। কান উপােয়ই যারা উজর থেক মু  পেত পাের না তারা 

েত ক নামােজর ওয়াে র জন  নতন কের অজ ুকের তারপর নামাজ আদায় 
করেব। উজরওয়ালা ব া রা এক অজ ুিদেয় ঐ ওয়া  শষ হওয়ার পূব পয  
ফরজ, াযাসহ যত খুিশ নফল নামাজ আদায় করেত পারেব, কুরআন করীম 
িতলাওয়াত করেত পারেব। তেব ঐ ওয়া  শষ হওয়ার সােথ সােথই তার অজ ু
ভে  যােব। নতন কের নতন ওয়াে র জন  অজ ুকের িনেত হেব। যই ওয়াে  

অজ ুকরা হয় সই ওয়াে ও যিদ উজেরর কারণ ব াতীত অজ ুভে র অন  কান 
কারণ কাশ পায় সে ে ও উজরওয়ালার অজ ুভ  হয়। যমন, কােরা নােকর 
এক পাশ থেক অিবরাম র  ঝরার কারেণ উজরওয়ালা িবেবিচত হওয়ায় অজ ু
করার পর নােকর ঐ ফুটা িদেয় র  ঝরা সে ও তার অজ ু ভে  যায় না। িক  
যিদ নােকর অন  পাশ িদেয় সামান  র ও ঝের সােথসােথই তার অজ ুভ  হেয় 
যােব।  

উজরওয়ালা িবেবিচত হওয়ার জন , য সব কারেণ অজ ুভ  হয় তা এক 
নামাজ ওয়াে র পুেরা সময় জেুড় সংঘ টত হেত হয়। যিদ অজ ুকের ওয়াে র 
ফরজ নামাজটকু আদায় করার মত সময় অজ ুভে র কারণ ব  থােক তেব 
ব া  উজরওয়ালা িবেবিচত হেব না। ইমাম মািলেকর এক ট মত অনুযায়ী এক 
ফাটা বািহত হেলও উজরওয়ালা িবেবিচত হেব। উজরওয়ালা কান ব া র 

উজর যিদ পরবত  ওয়াে  একবােরর জন ও কাশ পায়, এক ফাটঁাও যিদ 
বািহত হয় তেব সই ওয়াে র জন ও স উজরওয়ালা িবেবিচত হেব। যিদ 

পরবত  কান ওয়াে  একবােরর জন ও উজর কাশ না পায় তেব ব  আর 
উজরওয়ালা িবেবিচত হেব না। উজেরর কারেণ যিদ পাশােক এক িদরহাম 
পিরমােনর চেয় অিতির  নাজাসাত লােগ এবং পুনরায় নাজাসাত লাগা থেক 
পাশাকেক র া করা স ব হেল, য ােন নাপাকী লেগেছ তা ধুেয় ফলা 

আবশ ক। 
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ফরজ গাসল আদায় করেল যিদ রাগা া  হওয়ার িকংবা রােগর তী তা 
বৃ র অথবা রাগ থেক মু  পেত িবল  হওয়ার আশংকা থােক তেব 
গাসেলর পিরবেত তায়া ুম করেত হয়। এই আশংকা যথাথই িকনা তা ব া র 

অতীত অিভ তা থেক িকংবা সৎ মুসলমান িচিকৎসেকর পরামশ থেক 
তীয়মান হেব। অমুসিলম িক  সৎ ও পশাদার িচিকৎসেকর মতামত 

অনুযায়ীও আশংকার যথাথতা সাব  হয়। আবহাওয়া অিতির  ঠা া হেল, তী  
শীেতর সমেয় গাসেলর পািন গরম করার ব াব া না থাকায় ঠা া পািন িদেয় 
গাসল করেল অসু  হওয়ার আশংকা থােক। হানাফী মাজহাব অনুযায়ী এক 

তায়া ুম িদেয় যত ই া তত ফরজ নামাজ আদায় করা স ব যিদ তায়া ুম ভ  
না হয়। িক  শাফী ও মািলকী মাজহাব অনুযায়ী েত ক ফরজ নামােজর জন  
নতন কের তায়া ুম করেত হয়।  

অজেুত যসব অ  ধৗত করেত হয় তার অেধেক যিদ ত থােক তেব 
তায়া ুম করেত হয়। যিদ ত অেধেকর কম অে  থােক তেব সু  অ সমূহ 
ধৗত কের ত ােন মােসহ করেত হেব। ফরজ গাসেলর ে  স ূন শরীর 

এক ট অ  িহেসেব িববািচত হওয়ায় শরীেরর অেধক বা তার বশী ােন ত 
থাকেল তায়া ুম করেত হয়। েতর পিরমাণ শরীেরর অেধেকর চেয় কম 
হেল, সু  অংশ ধৗত কের ত ােন মােসহ করেত হয়। ত ােন মােসহ 
করােত িতর আশংকা থাকেল ব াে েজর উপর িদেয় মােসহ করেত হেব। 
তােতও িতর আশংকা থাকেল মােসহ করা থেক িবরত থাকেব। অজ ুও 
গাসেলর সমেয় মাথা মােসহ করেত িগয়া িতর আশংকা থাকেল মােসহ 

করেত হেব না। কােরা হােত ত থাকার কারেণ পািন ব াবহাের অ ম হেল 
তায়া ুম করেব। এরজন  তার মুখম ল ও দুহাতেক দয়ােল, পাথের িকংবা 
মা ট জাতীয় কান িকছেত ঘেষ তায়া ুম কের িনেব। কােরা যিদ হাত পা কাটা 
থােক আর মুখম েল ত থােক তেব স অজিুবহীন অব ােতই নামাজ আদায় 
করেব। 

কান ব া  িনেজ িনেজ অজ ু করেত অপারগ হেল এবং তােক অজ ু
কিরেয় দয়ার মত কাউেক খুেজ না পেল তায়া ুম করেব। তার িনেজর স ান, 

দাস িকংবা অেথর িবিনমেয় সবাদানকারী ব া  তােক অজ ু করার জন  
সাহােয র হাত বািরেয় িদেত বাধ । এেদর কাউেক না পেল অন েদর িনকট 
সাহায  চাইেব। তেব অন  কউ তােক সাহায  করেত বাধ  নয়। এমনিক ামী-

ীও এেক অপরেক অজরু ব াপাের সাহায  করেত বাধ  নয়। 
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যােদর শরীের েতর জন  ব াে জ আেছ িকংবা হা েত ভা ন অথবা 
িচড় ধরার কারেণ া ার করা হেয়েছ তারা অজ ু গাসেলর সময় যখন তা পািন 
িদেয় ধৗত করেত অপারগ হেব তখন তার উপের মােসহ কের িনেব। যিদ পুেরা 
অংেশ মােসহ করেত অপারগ হয় তেব এর অেধেকর চেয় বশী অংেশ একবার 
মােসহ করেব। ব াে জ খুলেল িতর আশংকা থাকেল এর িনেচ থাকা সু  
চামড়া ধৗত করেত হেব না। তেব ব াে েজর ফাকঁ িদেয় যতটকু ভাল চামড়া 
দখা যায় সখােন মােসহ কের িনেত হেব। অজ ুঅব ায় ব াে জ বাধঁেত হেব 

এমন কান শত নাই। মােসহ করার পর ব াে জ পিরবতন কের আেরক ট 
লাগােনা হেল নতন টর উপের পুনরায় মােসহ করার েয়াজন নাই। 

কােরা যিদ দািঁড়েয় নামাজ আদায় করার কারেণ রাগ বৃ র আশংকা 
থােক িকংবা দািঁড়েয় নামাজ আদােয় অ ম হেল, বেস নামাজ আদায় করেব। 

কুর জন  শরীরেক সামান  সামেনর িদেক ঝুকােব অতঃপর সাজা হেব। 
সজদা াভািবক িনয়েমই আদায় করেব। আর যভােব বসেল সুিবধা হয় 
সভােবই বসেব। হাট ভে , পা িবিছেয় িকংবা পাছার উপেরও বসেত পাের। মাথা 

ব াথা, দাতঁ ব াথা, হাট ব াথা, চােখর ব াথা ইত ািদ সবই রাগ িহেসেব গণ  হেব। 
শত্ র মুেখামুিখ হওয়ার আশংকাও উজর িহেসেব িবেবিচত হেব। দািঁড়েয় 
নামাজ আদায় করেত গেল যার অজ ু ভে  যায় স বেস আদায় করেব। কান 
িকছেত ভর কের যিদ দািঁড়েয় আদায় করা স ব হয় তেব দািঁড়েয়ই নামাজ আদায় 
করেব। যিদ কােরা পে  বশী ণ দািঁড়েয় থাকা স ব না হয় তেব স তা বীর-

ই তাহরীমার সময় দাড়ঁােব পরবত েত ব থা বাড়েল বাকী নামাজ বেস আদায় 
করেব।  

ভূিমেত সজদা করেত অ ম হেল দািঁড়েয় নামাজ  করেব, কু করেব 
এবং পের সজদার জন  বেস যথাস ব মাথা ঝঁুিকেয় ইি েতর মাধ েম আদায় 
করেব। বেস নামাজ আদায়কারী ব  কুর জন  সামান  আর সজদার জন  
তার চেয় বশী ঝঁুকেব। উঁচ কান িকছর উপের সজদা করা জ রী নয় বরং 
মাক হ। তেব উঁচ কান িকছর উপের সজদা করেল আর তােত কুর চেয় 
অিধক ঝঁুকা হেল নামাজ সহীহ হেব। কান িকছেত হলান িদেয় বেস নামাজ 
আদায় করা স ব হেল েয় েয় ইশারার মাধ েম আদায় করা জােয়জ হেব না। 
রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম একদা এক অসু  সাহাবীেক িযয়ারেত 
িগেয়িছেলন। সখােন িগেয় দখেলন য, সাহাবী হাত িদেয় এক ট বািলশ তেল 
তােত িসজদা করেছন। িতিন সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম বািলশ ট িনেয় 
িনেলন। তখন সাহাবী এক ট কাঠ তেল তােত িসজদা করেত লাগেলন। রাসূলু াহ 
সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম ঐ কাঠ টও িনেয় িনেলন এবং বলেলন, “সামথ  
থাকেল জিমেন িসজদা কর। জিমেন িসজদা করেত না পারেল, িকছ 
মুেখর কােছ তেল তার উপর িসজদা কর না। তখন ইশারায় নামাজ পড় 
ও িসজদায়, কুর চেয় অিধক ঝঁুক”� 
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‘বাহ র-রাইক’ নামক িকতােব, সূরা আেল ইমরান’এর একশ 
একান ইতম আয়ােত করীমার ভাবােথ বলা হেয়েছ য, ‘যার সামথ  আেছ স 
দািঁড়েয় নামাজ আদায় করেব, অ ম হেল বেস পড়েব, তােতও অ ম 
হেল েয় পড়েব’। হযরত ইমরান ইবেন হসাইন রািদয়া াহ যখন অসু  হেলন, 

তখন রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম তােক বলেলন, “দািঁড়েয় নামাজ 
পড়, এেত অ ম হেল বেস পড়, তােতও যিদ সামথ  না থােক তেব পাশ 
িফের িকংবা িচৎ হেয় েয় নামাজ আদায় কর”। অতএব, বুঝা যাে  য, 

অসু  ব র িকংবা বােস, েন, িবমােন মণকারী ব র চয়াের বা আসেন 
বেস নামাজ আদায় করাটা, শরীয়ত অনুযায়ী হয় না। মস জেদর মেধ  চয়ার বা 
আসেন বেস, ইশারার মাধ েম নামাজ আদায় করা জােয়জ নয়। ইসলািময় াত যা 
অবিহত কেরিন, সভােব ইবাদত করা িবদায়ােতর শািমল। আর িবদায়ােতর কাজ 
করা কবীরা নাহ, এ ব াপাের িফকােহর িকতাবসমূেহ উে খ আেছ। 

অসু  ব  যিদ কান িকছেত ভর িদেয়ও বসেত অ ম হয় তেব িচৎ হেয় 
েয় নামাজ আদায় করেব, িচৎ হেয় েত না পারেল ডান কাতঁ হেয় েয় মাথার 
ারা ইশারা কের নামাজ আদায় করেব। িচৎ হেয় শায়া ব র মাথার িনেচ িকছ 

রেখ, চহারােক িকবলামুখী কের িদেত হেব। এসময় হাটঁ খাড়ঁা কের রাখা উ ম। 
কউ যিদ মাথা িদেয়ও ইশারা কের নামাজ আদােয় অ ম হয় তেব স ঐ 

অব ার নামাজ িলেক াযা করা জােয়জ হেব। নামাজরত অব ায় কউ অসু  
হেয় গেল, বাকী নামাজ যভােব সামথ  হয় সভােব আদায় করেব। বেস নামাজ 
আদায়কারী অসু  ব  নামাজরত অব ায় সু  হেল, বাকী নামাজ সু  ব র 
ন ায় দািঁড়েয় আদায় করেব। যার ম ে র িবকৃিত ঘেট িকংবা ান হারায়, তার 
নামাজ আদায় করেত হয় না। এই অব া থেক পাচঁ ওয়া  অিতবািহত হওয়ার 
পূেবই াভািবক হেল ঐ পাচঁ ওয়া  নামােজর াযা করেত হেব। ঐ অব া যিদ 
পাচঁ ওয়াে র চেয় বিশ ায়ী হয় তেব সই ওয়া িলর নামাজ াযা আদায় 
করেত হেব না। 

ইশারার ারাও য সম  নামাজ আদায় করা স ম হয়িন, অিত তু 
স িলর াযা আদায় করা ফরজ। াযা আদােয়র পূেবই ব র মতৃ  হেল, যত 

ওয়া  নামাজ আদায় করা হয়িন স িলর জন  রেখ যাওয়া স দ থেক 
‘িফিদয়া’ দয়ার জন  অিসয়ত কের যাওয়া তার জন  ওয়া জব হেব। ঐ ব  
যিদ অিসয়ত কের না যায়, তবুও ওয়ািরশগেণর জন  এমনিক অন  য কােরা জন  
িনেজেদর স দ থেক তার নামােজর ইসকাত করা জােয়জ হেব বেল উে খ 
আেছ। 

াযা নামাজ
নামাজ এক ট শারীিরক ইবাদত হওয়ার কারেণ, কউই অন  কােরা বদেল 

আদায় করেত পাের না। েত কেকই িনেজর নামাজ আদায় করেত হয়, এটা 
সকেলর জন ই ফরজ। ওয়া  অনুযায়ী নামাজ পড়ােক ‘আদা’ বলা হয়। য 
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কান সময় তা পুনরায় পড়ােক ‘ইয়াদা’ বলা হয়। যমন, কান নামাজ আদায় 
করা হেয়েছ, িক  মাক হ হেয়েছ, এমতাব ায় ঐ নামাজ ঐ ওয়াে র মেধ ই 
স ব না হেল য কান সময় তার ‘ইয়াদা’ করা ওয়া জব। ফরজ ও ওয়া জব 
নামাজ, এর জন  িনধািরত ওয়া  অিতবািহত হওয়ার পের আদায় করােক ‘ াযা’ 
বলা হয়। 

একিদেনর পাচঁ ওয়া  ফরজ ও িবিতেরর ওয়া জব নামাজ আদােয়র সময় 
যমন ধারাবািহকতা বজায় রাখেত হয়, একইভােব এর াযা নামাজ আদােয়র 

সময়ও তারতীব বজায় রাখেত হয়। অথাৎ নামােজর ওয়াে র মধারা অনুসরণ 
কের আদায় করেত হেব। যার পাচঁ ওয়াে র বশী াযা হয় নাই তােক ‘সািহবুত 
তার্ তীব’ বলা হয়। জমুার ফরজ াযা হেল যাহেরর নামােজর ম অনুযায়ী 
আদায় করেত হেব। জমুার িদেন ফজেরর নামাজ াযা হেল আর খুৎবার সময় 
তা রণ হেল, তৎ ণাৎ এর াযা আদায় কের িনেত হেব। এক ওয়াে র াযা 
না আদায় করা পয  পেরর পাচঁ ওয়া  নামাজ আদায় করা জােয়জ নয়। হািদস 
শরীেফ বলা হেয়েছ, “ কান ওয়াে র নামাজ ঘুিমেয় থাকার কারেণ িকংবা 
ভেল যাওয়ার কারেণ াযা হওয়ার পর, পেরর ওয়াে র নামাজ জামােতর 
সােথ আদােয়র সময় তা রেণ আসেল, ইমােমর সােথ ঐ নামাজ শষ 
কের থেম আেগর ওয়াে র াযা আদায় করেব। তারপর ইমােমর সােথ 
য নামাজ আদায় কেরিছল তা পুনরায় পড়েব”� 

ফরেজর াযা করা ফরজ, একইভােব ওয়া জেবর াযা করা ওয়া জব। তেব 
সু ােতর াযা করার জন  বলা হয়িন। হানাফী মাজহােবর আেলমগণ এ ব াপাের 
একমত য, সু াত নামাজ কবলমা  িনজ ওয়াে র মেধ ই আদায় করার জন  
আেদশ দয়া হেয়েছ। ওয়া মত সু াত নামাজ আদায় না করেল তা আর ঋণ 
িহেসেব িবেবিচত হয় না। একারেণই ওয়া  অিতবািহত হওয়ার পের সু ােতর 

াযা করেত হয় না। তেব ফজেরর সু াত ওয়া জেবর কাছাকািছ হওয়ায়, ঐ িদন 
যাহেরর পূেব ফরেজর সােথ াযা করেত হয়। ফজেরর সু াত ঐ িদেনর যাহর 

ওয়াে র পের আর অন  সু াত িল িনজ ওয়াে র পের কখেনাই াযা করেত 
হয় না। কউ াযা িহেসেব আদায় করেল তােত সু ােতর সওয়াব অ জত হেব না, 

নফল িহেসেব িবেবিচত হেব। 

হযরত ইবেন আেবদীন রহমত ািহ আলাইিহ তার ‘তারগীবুস্  সালাত’ 
নামক িকতােবর ১৬২তম পৃ ায় বেলেছন য, “িবনা উজের সু াত নামাজ বেস 
বেস আদায় করা জােয়জ। একদম আদায় না করেল নাহ হেব। ফরেজর 

ে , ধুমা  উজর থাকেল বেস আদায় করা জােয়জ হেব”�  

ফরজ নামাজসমূহ িবনা উজের, ই াকৃতভােব ত াগ করা কবীরা নাহ। 
ওয়া মত এ প যত নামাজ আদায় করা হয়িন তার াযা করা আবশ ক। ফরজ 
ও ওয়া জব নামাজ, দুই ধরেণর উজেরর ে  ই াকৃতভােব াযা করা যায়। 
তার এক ট হেলা শত্ র মুেখামুিখ থাকা অব ায়, আর ি তীয় ট হেলা সফের 
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থাকা অব ায়, এে ে  িতন িদেনর অিধক দরূ  অিত েমর িনয় াত না থাকেলও 
পেথ চার-ডাকাত, িহং  প , ঝড়-বন া ইত ািদর আশ া থাকেল নামাজ াযা 
করা যায়। তেব শত হেলা, উপেরা  অব া িলেত বেস বা যেকান িদেক িফের 
িকংবা প র িপেঠ চল  অব ায় ইি েতর ারাও যিদ নামাজ আদােয় স ম না 
হয়, সে ে  াযা করেত পারেব। এই দুই অব ায় এবং ঘুম ও ভেলর কারেণ 
নামাজ াযা হেল নাহ হেব না।  

‘আশবাহ্ ’ িকতােবর (ব াখ ায়) বলা হেয়েছ য, কােরা ডেব বা অন  কান 
কারেণ মৃত র আশ া থাকেল, তােক সই অব া থেক উ ােরর চ া করেত 
যেয় ঐ ওয়াে র নামাজ াযা িহেসেব আদায় করেল সহীহ হেব। তেব ঐ অব া 
থেক অব াহিত পাওয়ার সােথ সােথই াযা করা ফরজ। 

নামাজ পড়া হারাম িদেনর এমন িতন ওয়া  বােদ অন  সমেয় আদায় 
করেব এই শেত, বৗ-স ানেদর অিত জ রী ির জক অে ষেণর জন  যতটকু 
সময় েয়াজন ততটকু সময় িবল  কের নামাজ আদায় করা জােয়জ। তেব এর 
চেয় বশী িবল  করেল নাহ হেব। কননা আমােদর ি য় নবী হযরত মুহা দ 

সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম খ েকর যুে র তী তার জন  য চার ওয়া  
নামাজ আদায় করেত পােরনিন, তা যুে র তী তা কমার সােথ সােথ ঐ রােতই 
সাহাবীেদর িনেয় জামােত াযা আদায় কেরিছেলন। যিদও ঐ সমেয় 
সাহাবীগেণর েত েকই খুব া  িছেলন এমনিক অিধকাংশই আহত িছেলন।  

রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম বেলেছন য, “দইু ফরজ 
নামাজেক এক ত করা কবীরা নাহ”। অথাৎ এক ওয়াে র নামাজেক 
সময়মত আদায় না কের ঐ ওয়া  অিতবািহত হওয়ার পের আদায় করা কবীরা 

নাহ। অপর আেরক ট হািদস শরীেফ বলা হেয়েছ য, “ কান নামাজেক যিদ 
কউ এর ওয়া  অিতবািহত হওয়ার পের আদায় কের, আ াহ্  তায়ালা 

তােক আিশ ‘হকবা’ জাহা ােমর আযাব িদেবন”। এক ‘হকবা’ হেলা 
আেখরােতর আিশ বছর আর আিখরােতর একিদন হেলা দুিনয়ার হাজার বছেরর 
সমান। এক ওয়া  নামাজ াযা করার শা  যিদ এ প ভয়াবহ হয় তেব য 
নামাজ আদায়ই করল না তার িক শা  হেত পাের তা িচ া করা উিচত।  

রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম বেলেছন য, “নামাজ হেলা 
ীেনর । য নামাজ আদায় করল স ীনেক িত া করল, আর য 

নামাজ আদায় করল না স ীনেক ংস করল”। আেরক ট হািদস শরীেফ 
বলা হেয়েছ য, “িকয়ামেতর িদন, ঈমােনর পের সব থম নামাজ স েকই 
জ াসাবাদ করা হেব”। িকয়ামেতর িদন আ াহ ্ তায়ালা বলেবন য, “ হ 

আমার বা া, যিদ নামােজর িহসাব ঠকমত িদেত পার তেব মু  তামার 
হেব। কননা অন ান  িহসাব িল আিম সহজ কের িদব”। সূরা 
আনকাবুেতর পয়ঁতাি শতম আয়ােত বলা হেয়েছ য, “ত্ টহীনভােব 
আদায়কৃত নামাজ, মানুষেক অিন  ও অ ীল কাজকম করা থেক িবরত 
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রােখ”। রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম বেলেছন য, “মানুষ তার 
রেবর সবেচেয় বশী িনকতবত  তখনই হেত পাের যখন স নামাজ 
আদায় কের”� 

একজন মুসলমােনর কান ওয়াে র ফরজ নামাজ ত াগ করা দুইভােব 
হেত পাের। ১. শরয়ী কান উজেরর কারেণ াযা করেত পাের। ২. নামাজেক 
ফরজ িহেসেব জানা সে ও,  দয়া সে ও অলসতার কারেণ ত াগ করেত 
পাের। 

কান ফরজ নামাজেক িবনা উজের তার ওয়া  অিতবািহত হওয়ার পের 
আদায় করা  অথাৎ াযা করা হারাম ও কবীরা নাহ। ঐ নামােজর াযা 
আদােয়র ারা নাহ থেক মাফ পাওয়া যায় না। তেব াযা আদায় করেল, 

ধুমা  নামাজ আদায় না করার নাহ থেক মাফ পেত পাের। কউ যিদ 
নামােজর াযা আদায় না কের ধুমা  তওবা কের তেব মাফ পােব না। াযা 
আদােয়র পের তওবা করেল মা পাওয়ার আশা করা যায়। তওবা করার সময় 

াযা নামাজ িল আদায় করা আবশ ক। াযা আদােয়র সামথ  থাকা সে ও, 

আদায় না করেল তা আলাদাভােব আেরক ট কবীরা নাহ িহেসেব িবেবিচত হেব। 
এই কবীরা নাহ েত ক ওয়া  নামাজ আদােয়র জন  েয়াজনীয় সময় ( িত 
ছয় িমিনট) অিতবািহত হওয়ার সাথসােথ, ধােপ ধােপ বৃ  হেত থােক। কননা 

াযা নামাজ, খািল সময় পাওয়ার সােথ সােথ আদায় করা ফরজ। াযা আদােয়র 
ব াপাের অবেহলা করেল জাহা ােমর আজাব ভাগ করেত হেব।  

‘উমদাতল ইসলাম’ ও ‘জািমউল ফাতাওয়া’ িকতােব বলা হেয়েছ য, 

‘শত্ র মুেখামুিখ থাকা অব ায়ও যিদ কান ওয়া  ফরজ নামাজ আদায় করার 
সুেযাগ থােক আর তা ত াগ করা হয়, তেব সাতশ কবীরা নাহ করার মত পাপ 
হেব’। াযা আদােয়র ে  িবল  করাও নামাজ ওয়া  মত আদায় না করার 
অনু প কবীরা নাহ। কান নামােজর থম াযা আদােয়র িনয় াত কের 
এক টর াযা আদােয়র সােথ সােথ, এই সম  নাহ থেক মু  পােব। 

সু াত নামােজর বদেল াযা আদায়: 
হযরত আ লু কািদর জলানী কু সা িসর হ তারঁ   ‘ ফুতহল গািয়ব ’ নামক

িকতােব বেলেছন য ,মুিমেনর সব থম ফরজসমূহ আদায় করা আবশ ক। ফরজ 
আদায় স  হেল, সু াতসমূহ আদায় করেব। তারপর নফলসমূহ পালেন সেচ  
হেব। ফরেজর ঋণ বাকী থাকা অব ায় সু াত আদােয়র জন  মশ ল হেল 
বাকািম হেব। কান ইবাদেতর ফরজ আদায় না কের সু াত আদায় করেল তা 

কবুল হয় না। হযরত আলী ইবেন আিব তািলব রািদয়া াহ আনহ বণনা কেরেছন 
য, রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম বেলেছন, “ফরজ বাকী রেয় গেছ 

এমন ব  এর াযা আদায় না কের নফল পালন করেল তা অথহীন 
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পির ম করা হেব। ঐ ব  ফরেজর াযা আদায় না করা পয , আ াহ্  
তায়ালা তার নফল নামাজ কবুল করেবন না”�� 

হযরত আ লু কািদর জলানী রহমাত ািহ আলাইিহ কতৃক উদ্ধতৃ এই 
হািদস শরীেফর ব াখ ায় হানাফী মাজহােবর িবখ াত আেলম হযরত আ লু হ  
দহেলাভী রহমাত ািহ আলাইিহ বেলেছন য, উ  খবেরর ারা বুঝা যাে , যার 

ফরেজর ঋণ রেয়েছ তার সু াত ও নফলসমূহ কবুল হয় না। আমরা জািন য, 

সু াত ফরজেক পূনতা দান কের। এর অথ হেলা, ফরজ আদােয়র সময় এর 
কামালাত বা পিরপূণতা অজেনর সবব হেব এমন কান িকছর ঘাটিত হেল, 

সু াতসমূহ ঐ ফরেজর কামাল (পূণ) হওয়ার সবব হয়। যার ফরজই আদায় হয়িন 
তার জন  এর সােথ স িকত সু াতসমূহ আদায় করা কান কােজ আসেব না। 

বাইতল মুকা াস যখােন অবি ত সই কুদুস নগরীর কাজী হযরত 
মুহা দ সািদক রহমত ািহ আলাইিহ, ছেট যাওয়া (ফািয়তা) নামােজর াযা 
আদােয়র ব াপাের বুঝােনার সময় বেলেছন, িবখ াত আেলম হযরত ইবেন নুযাইম 
রহমাত ািহ আলাইিহ’ ক জ াসা করা হেয়িছল য, কােরা যিদ নামাজ াযা 
হেয় থােক আর স ফজর, যাহর, আছর, মাগিরব ও এশার সু াতসমূহেক াযা 
নামাজ আদােয়র িনয় াত কের পড়েল, ঐ ব  সু াত ত গকারী িহেসেব িবেবিচত 
হেব িক? এর জবােব িতিন বেলিছেলন, স সু াত ত াগকারী িহেসেব িবেবিচত হেব 
না। কননা পাচঁ ওয়া  নামােজর সু াতসমূহ আদােয়র মাকসাদ্  (উে শ ) হেলা, 

ঐ ওয়াে র মেধ  ফরজ বােদও অন  কান নামাজ আদায় করা। শয়তােনর ই া 
হেলা, কউ যন কান নামাজ আদায় না কের। এজন  ফরজ বােদও ওয়াে র 
মেধ  আেরক নামাজ আদােয়র ারা মূলত শয়তােনর ই ােক পদদিলত করা হয়, 

তােক অপদ  করা হয়। সু ােতর বদেল াযা নামাজ আদায় করেল, সু ােতর 
মাকসাদ্ ও পূণ হয়। একারেণ, যার াযা নামাজ রেয়েছ তার উিচত েত ক 
ওয়াে  ঐ ওয়াে র ফরজ নামাজ আদােয়র পের অন  নামাজ আদােয়র ারা 
সু ােতর মাকসাদ্  পূণ করার জন  আেগর াযা নামাজ আদায় করা। অেনেকই 

াযা নামাজ আদায় না কের সু াত পেড়। তােদরেক জাহা ােমর শা  ভাগ 
করেত হেব। অথচ যারা সু ােতর বদেল াযা আদায় করল তারা জাহা াম থেক 
মু  পল।  

াযা নামাজ আদােয়র প িত: 
যত তু স ব াযা নামাজ আদায় কের এবং আলাদাভােব এর জন  তওবা 

কের জাহা ােমর আজাব থেক মু  পাওয়ার চ া করা উিচত। আর এরজন  
সু াতসমূহও াযার িনয় ােত আদায় করা উিচত। অলসতার কারেণ যারা নামাজ 
আদায় করেছ না বা যােদর বহ বছেরর নামাজ াযা হেয়েছ তারা যই ওয়াে  
নামাজ পড়েত আর  করেব সই ওয়াে র সু াত পড়ার সময় ঐ ওয়াে র থম 
য নামাজ াযা হেয়েছ তা আদােয়র িনয় াত কের পড়েব। তােদর জন  
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সু াত িলেক াযা নামােজর িনয় ােত আদায় করা, চার মাজহাব অনুযায়ীই 
আবশ ক।  

হানাফী মাজহাব অনুযায়ী, িবনা উজের নামাজ াযা করা কবীরা নাহ। 
একইসােথ ঐ নামাজ আদােয়র জন  যতটকু সময় েয়াজন ততটকু খািল সময় 
অিতবািহত হওয়ার পর তার ি ণ কবীরা নাহ হয়। এভােব যত ণ াযা 
আদায় না করা হেব তত েণ নাহ বৃ  পেত থাকেব। কননা ঐ াযা নামাজ 

থম সুেযাগ পাওয়ার সােথ সােথ আদায় করাও ফরজ।  

অতএব, িহসাব িমলােনা ক ঠন এই ভয়াবহ কবীরা নাহ থেক এবং 
য ণাদায়ক আযাব থেক মু  পাওয়ার জন  যাহেরর নামােজর থম চার 
রাকাত সু াত আদােয়র সময়, যাহেরর থম য ফরজ নামাজ াযা হেয়িছল তা 
আদােয়র িনয় াত কের পড়েব। যাহেরর শষ দুই রাকাত সু াত আদােয়র সময়, 

ফজেরর থম য ফরজ নামাজ াযা হেয়িছল তা আদােয়র িনয় াত কের 
পড়েব। আছেরর চার রাকাত সু াত আদােয়র সময়, আছেরর থম য ফরজ 
নামাজ াযা হেয়িছল তা আদােয়র িনয় াত কের পড়েব। মাগিরেবর নামােজর 
দুই রাকাত সু ােতর বদেল, মাগিরেবর থম য ফরজ নামাজ াযা হেয়িছল তার 
িনয় ােত িতন রাকাত াযা নামাজ আদায় করেব। এশার ওয়াে র থম চার 
রাকাত সু াত আদােয়র সময়, এশার থম য ফরজ নামাজ াযা হেয়িছল তার 
িনয় াত কের আদায় করেব আর শষ সু ােতর সময় থম িবতর নামােজর াযা 
করার িনয় ােত  িতন রাকাত আদায় করেব। এভােব েত ক িদন, এেকক িদেনর 

াযা আদায় হেব। তারাবীহর নামাজ পড়ার সময়ও াযার িনয় াত কের াযা 
আদায় করেত হয়। য কয় বছেরর নামাজ াযা হেয়েছ, এভােব ততবছর আদায় 
কের যেত হেব। াযা আদায় শষ হেল, াভািবক িনয়েম সু াত আদায় করা 
আর  করেব। সু াত বােদও যখনই অবসর সময় পাওয়া যায় তখনই পূেবর াযা 
আদায় কের ঋণ শষ করা দরকার। কননা যত াযা নামাজ বাকী আেছ তা 
আদায় না করা পয  িতিদন এর নাহ েণ েণ বৃ  পেত থােক।           

ষ  অধ ায় 
নামাজ পিরত াগকারী

হযরত আবুবকর িস ক (রা:) বণনা কেরেছন য, “যখন পাচঁ ওয়া  
নামােজর সময় হয় তখন ফেরশতারা বেল: এই আদম স ান জােগা! মানুষেক 

ালােনার জন  তকৃত আ নেক নামাজ আদােয়র মাধ েম িনিভেয় দাও”। 
পিব  হািদস শরীেফ আেছ, “মু’িমন ও কািফেরর মােঝর পাথক কারী হেলা 
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নামাজ”। অথাৎ মু’িমন ব া  নামাজ আদায় কের, কািফর আদায় কের না আর 
মুনািফকরা কখেনা আদায় কের, কখেনা কের না। মুনািফকরা জাহা ােম ক ঠন 
শা  ভাগ করেব। শাহ ্-ই মুফাস্ িসিরন আবদু াহ ইবিন আ াস (রা:)  বণনা 
কেরেছন, আিম রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ামেক  বলেত েনিছ য: 

“নামাজ পিরত াগকারী ব া  িকয়ামেতর িদেন মহান আ াহ তায়ালােক 
িনেজেদর িত রাগাি ত অব ায় দখেত পারেব”� 

হািদস ইলেমর ইমামরা এই িবষেয় একমত পাষণ কেরেছন য, কউ যিদ 
ই াকৃতভােব কান ওয়াে র নামাজ আদায় না কের িকংবা নামােজর ওয়া  
অিতবািহত হওয়ার সমেয় ঐ ওয়াে র নামাজ আদায় করেত না পারার 
কারেণিনেজর মােঝ যিদ কান ধরেনর অনুেশাচনা অনুভব না কের তেব স 
কািফের পিরণত হয়, ঈমানহীন অব ায় মতৃ  হয়। এমতাব ায় যারা নামাজ 
আদােয়র ব াপাের কখেনা িচ াও করল না িকংবা নামাজেক িনেজেদর উপর 
অিপত এক ট ািয়  িহেসেবই মেন িনল না তােদর পিরণিত িক হেব? 

ইবাদতসমূহ ঈমােনর অংশ নয় এব াপাের আহেল সু াহআেলমেদর মৈতক  
রেয়েছ� ধুমা  নামােজর ে  মতিবেরাধ রেয়েছ। িফকহ ্ ইমামেদর মেধ  
থেক ইমাম আহমদ ইবিন হা ল, ইসহাক ইবিন রােহওয়াইহ, আবদু াহ 

ইবিন মুবারক, ইবরাহীম নাখাঈ, হািকম িবন উতাইবা, আইয়ু ব সাহিতয়ািন, 

দাউদ তাই’, আবুবকর ইবিন শাইবা, যুবােয়র িবন হারব রাহমাত ািহ 
আলাইিহম সহ আেরা অেনক িবখ াত আেলমরা বেলেছন য, কউ যিদ এক 
ওয়াে র নামাজ িবনা কারেণই াকৃতভােব ত াগ কের তেব স কািফর হেয় 
যােব। এই ি েত হ আমার ি নী ভাইেয়রা, এক ওয়া  নামাজও ত াগ করেবন 
না, এব াপাের অলসতােক য় িদেবন না। মেনােযাগ িদেয় আ হ সহকাের 
নামাজ আদায় ক ন। িকয়ামেতর িদেন মহান আ াহ তায়ালার িবচার যিদ 
উপেরা  আেলমেদর ইজিতহােদর অনু প হয় তখন িক পিরণিত হেব? 

হা লী মাজহাব অনুযায়ী কউ যিদ িবনা উজের(কারেন) ই াকৃতভােব এক 
ওয়া  নামাজ পিরত াগ কের তেব তােক মুরতােদর ন ায় হত া করা হয়। তােক 
গাসল করােনা হয় না, কাফন পিরধান করােনা হয় না, তার জন  জানাজার 

নামাজও পড়া হয় না এমন িক মুসলমানেদর কবর ােন দাফন না কের 
বনজ েল িকংবা পাহাড়-পবেত গত কের সমািহত করা হয়। 

শাফী’ মাজহােব নামাজ পিরত াগকারীেক মুরতাদ আখ া দয়া না হেলও 
শা  িহেসেব মতৃ দে র িবধান রাখা হেয়েছ। নামাজ পিরত াগকারীর জন  
মােলকী মাজহােবর হকুম শাফী’ মাজহােবর অনু প। 

আর হােনফী মাজহােব নামাজ পিরত াগকারী ব া েক জেল ব ী কের 
রাখা হয় যত ণ না পয  স পুনরায় নামাজ আদায় করেত আর  কের। িকংবা 
র  ঝরা পয  হার করা হয়। [  ধুমা  ইসলািম আইন িত ত রাে  এই 
শা  েযাজ  ] 
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পাচঁ ট কাজ না করেল পাচঁ ট িবষয় থেক ব ত হেত হয়। এ েলা  হেলা: 
১. মাল-স েদর যাকাত আদায় না করেল বরকত থেক ব ত হয়। 
২. উশর (ফসেলর যাকাত) আদায় না করেল ফলেন বরকত কেম যায়। 
৩. সদকা দান না করেল শারীিরক সু তা লাপ পায়। 
৪. দায়া না করেল মেনাবাসনা পূরণ হয় না। 
৫. নামােজর ওয়া  হেল তা আদােয় অনীহা করেল শষ িনঃ ােস কািলমা-

ই শাহাদাত পড়ার সৗভাগ  হয় না� 
হািদস শরীেফ বিনত আেছ য: 
িবনা কারেণ নামাজ পিরত াগকারী ব া েক মহান আ াহ তায়ালা 

পেনর ট ক  দন। এর ছয় ট দিুনয়ােত, িতন ট মৃত র সমেয়, িতন ট কবের, 

িতন ট কবর থেক উ ােনর সময় ভাগ করেত হয়। 
দুিনয়ােতই য ছয় ট আযাব ভাগ করেত হয়: 
১. নামাজ পিরত াগকারীর জীবেন বরকত থােক না। 
২. আ াহ ্র ি য় বা ােদর চহারায় য নূরানী সৗ য থােক তা তার চহারা 

থেক লাপ পায়। 
৩. অন ান  সৎকেমর সওয়াব অজন থেক ব ত হয়। 
৪. তার দায়া কবুল হয় না। 
৫. কােরা ভালবাসা পায় না। 
৬. মুসলমানেদর এেক অপেরর জন  মুস ান িহেসেব সাম ক য দায়া 

করা হয় তা থেক তার কান ফায়দা হয় না। 
মতৃ র সময় য িতন ট শা  ভাগ করেত হয়: 
১. ম , অপদ  ও কুৎিসত অব ায় মৃত  হয়। 
২. ু ধাত অব ায় মৃত  হয়। 
৩. যতই পািন পান ক ক না কন িপপাসার ক  িনেয় মৃত  বরণ 

কের। 
কবেরর িতন ট আযাব: 
১. কবর তােক চ  চাপ দয়, শরীেরর এক পােশর হা  অন  

পােশর হা র মােঝ েবশ কের। 
২. তার কবর আ ন ারা পূন করা হয়। তার মােঝ রাত িদন স 

লেত থােক। 
৩. মহান আ াহ তার কবের অিতিবশাল সাপ পাঠান যা তােক 

েত ক নামাজ ওয়াে র সময় ছাবল মারেত থােক। দুিনয়ার সােপর চেয় 
ও িল অেনক বাশী ভয়ংকর। এক মূহেতর জন ও তােক িবরাম দয় না। 

িকয়ামেতর সময় বাকী য শা িল ভাগ করেত হেব: 
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১. আযাব দােনর ািয়ে  িনেয়া জত জাহা ােমর ফেরশতারা সবদা তার 
সােথ থাকেব। 

২. মহান আ াহ তার সােথ সা ােতর সময় রাগাি ত থাকেবন। 
৩. তার িহসাব দান অেনক ক ঠন হেব। অবেশেষ তােক জাহা ােম 

িনে প করা হেব। 
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নামাজ আদায়কারীর ফ জলতসমূহ 
নামাজ আদােয়র ফ জলত এবং নামাজ আদায়কারীর অ জত সওয়ােবর 

ব াপাের খবর দানকারী অেনক হািদস শিরফ রেয়েছ। আবদুল হক িবন 
সাইফু ন দহেলভী রাহমাত াহ আলাইিহর ‘আিশয়াতল- লুমায়াʼত’ নামক 

ে  নামােজর  ও মহ  বণনাকারী হািদস শরীফসমূেহ বলা হেয়েছ য: 
১. হযরত আবু হরায়রা (রা:) থেক বিনত, রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম 
বেলেছন, “ পাচঁ ওয়া  নামাজ ও জুমার নামাজ পরবত  জুমা পয  আর 
পিব  রমজান মােসর রাজা পরবত  রমজান মাস পয  কৃত যাবতীয় 
(সগীরা) নাহসমূেহর কাফফারা হেব। কবীরা নাহ করা থেক িবরত 
থাকা ব া র সগীরা নাহসমূহ মােফর সবব(কারণ) হেব”� নামাজ 
মধ বত  সমেয় কৃত সগীরা নাহসমূেহর মােঝ বা ার হক হরণকারী নাহ 
ব তীত বাকী িল মুেছ দয়। মাফ পেত পেত যােদর সগীরা নােহর খাতা শূন  
হয় তােদর কৃত কবীরা নােহর কারেণ া  আযােবর তী তােক াস কের তেব 
মুেছ দয় না। কননা কবীরা নাহ থেক পির ােণর জন  বা ােক অবশ ই 
তওবা করেত হেব। যােদর কবীরা নাহ নাই তােদর আধ া ক মযাদা বৃ র 
কারণ হয়। উপেরা  হািদস মুসিলম শরীেফও বিনত হেয়েছ। পাচঁ ওয়াে র 
নামােজর ত্ ট িল থেক মা পাওয়ার জন  জমুার নামাজসমূহ 
সবব(উপায়) হয়। আর জমুা নামাজসমূেহর ত্ ট িলেক রমজােনর রাজা 
িবলু  কের। 
২- আবু হরায়রা রািদয়া াহ আনহ পুনরায় বেলন, রাসুলু াহ সা া াহ আলাইিহ 
ওয়া সা াম বেলেছন: ‘যিদ কােরা বািড়র সামেন এক ট পুকুর  থােক এবং 
স িতিদন তােত পাচঁবার গাসল কের তার শরীের িক কান ময়লা 

থাকেব?’ সাহািবরা উ র িদেলন: “ নাহ, রাসুলু াহ িকছ থাকেব না”। িতিন 
বলেলন: “ িতদন পাচঁ ওয়া  নামাজও তমন। আ াহ তায়ালা , য বা  

িতিদন পাচঁ ওয়া  নামাজ আদায় কের তার নাহ সমূহ মুেছ দন।”  
হািদস শািরফ ট বুখাির এবং মুসিলম শািরেফ রেয়েছ।   

৩- আ ু াহ ইবেন মাসউদ রািদয়া াহ আনহ বেলেছন, কান একজন পু ষ 
কান বগানা নারীেক চমু খেয়িছল। আনসােরর একজন বা  ঐ সময় খজরু 

িব  করিছেলন, এইসময় একজন নারী আেস খজরু িকনেত , ঐ নারীেক 
দেখ তার কােমর উে ক হয়। িতিন তােক বেলন, আমার বািড়েত আরও ভােলা 
খজরু আেছ, আমার সােথ আেসা যােত আিম তামােক স েলা িদেত পাির। 

যখন তারা বাসায় পৗছােলা, লাক ট তােক জিড়েয় ধরেলা এবং চমু খল। সই 
নারী তােক বলল, িক করেছন আপিন?আ াহ তায়ালােক ভয় ক ন। িতিন 
রাসুলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ােমর কােছ আসেলন এবং ঐ ব া  তারঁ 

138



 

 

সােথ িক কেরেছন তা খুেল বলেলন। রাসুলু াহ আ াহ ্র অিহর জন  অেপ া 
করেলন। এরপর ব া ট নামাজ করেলা। আ াহ তায়ালা সূরা হেদর একশত 
পেনর ন র আয়াত নািযল করেলন: “িদেনর দইু ভােগ এবং যখন সূয অ  
যায় নামাজ আদায় কেরা। িন য় ভালকাজ খারাপ কাজেক ংস কের।” 
িদেনর দুই ভাগ হে  দুপুেরর আেগ এবং দুপুেরর পের। এ ট সকাল, দুপুর এবং 
িবেকেলর নামাজ। িদেনর আেলার শেষর িদেক মাগিরেবর নামাজ এবং তার 
িকছখন পের ইশার নামাজ। এই আয়ােত কািরেম বলা হেয়েছ দিনক পাচঁ ওয়া  
নামােজর মাধ েম পাপ থেক মু  লাভ করা স ব। লাক ট জে স করেলা: 
" হ রাসুলু াহ ! এ ট িক ধু আমার জন , নািক সকল উ ােতর জন ? িতিন 
বলেলন: “এ ট সকল উ ােতর জন ।” হািদস শািরফ ট বুখাির এবং মুসিলম 
শািরেফ এেসেছ।   
 
৪- আনাস িবন মািলক রািদয়া াহ আনহ বেলেছন: “একজন বা  রাসুল 
সা ািহ আলাইিহস সালােমর কােছ আসেলন এবং বলেলন: (আিম এক ট পাপ 
কেরিছ যার ক ঠনতম শা  উিচত!) রাসুলু াহ তােক জে স করেলন না, 
িতিন িক পাপ কেরেছন। যখন নামােজর সময় আসেলা নবী জ নামাজ আদায় 
করেলন। লাক ট দািঁড়েয় রাসুলু াহেক জে স করেলন,আিম এক ট পাপ 
কেরিছ, যার শা  হওয়া উিচত। আ াহ তাʼয়ালার িকতাব অনুযায়ী আমােক 
শা  দন। িতিন বলেলন: “তিম িক আমােদর সােথ নামাজ আদায়?” 
লাক ট বলল : হ া ঁআিম কেরিছ। তখন রাসুলু াহ বলেলন : দঃুিখত হেয়া 

না, আ াহ তায়ালা তামার নাহ মা কের িদেয়েছন! এই হািদস শািরফ ট 
ইসলােমর ধান দু ট িকতাব সািহহাইন এর মেধ  লখা রেয়েছ। লাক ট 
ভেবিছল স এক ট গভীর পাপ কেরেছ যার ক ঠন শা  হওয়া উিচত। নামাজ 

আদােয়র মাধ েম তার পাপ মা কের দয়া হয় এরমােন হে  পাপ ট তর 
িছল না। অথবা িতিন তািযর শা র বদেল হা  শ ট ব াবহার কেরেছন।  িতিন 
হা  শা  অব াহত রাখেত চানিন এ ট তাই িনেদশ কের। হা  হে  ইসলােম 
বণ ত শা র এক ট মাধ ম। তা জর শা েলা িবিভ  রকেমর, এ েলা 
ইসলািমক িবচারকােযর মাধ েম দান করা হয়। তা জর অথ কান মানুষেক 
ভােলা ব াবহােরর মানুষ বানােনা। ইসলােম,হাে র চেয় কম শা  িদেত হেব।   

৫. হযরত আবদু াহ ইবেন মাসউদ (রা:) থেক বিনত, িতিন বেলন, আিম 
রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ামেক জে স কেরিছ, আ াহ তায়ালার 
িনকট সবািধক পছ নীয় আমল কান ট? িতিন উ ের বলেলন, “যথাযথ ওয়াে  
নামাজ আদায় করা”� িকছ হািদস শরীেফ বলা হেয়েছ, “ মহান আ াহ ওয়া  
হওয়া মা ই আদায় করা নামাজেক অিধক পছ  কেরন”। এরপর কান 
আমল ট সবেচেয় বিশ পছ  কেরন? জে স করলাম। িতিন বেলন(স:), মা-বাবার 
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খদমত। তারপর কান আমল ট পছ  কেরন? বলেলন(স:), আ াহ ্র রা ায় 
জহাদ করােক। এই হািদস ট িবখ াত দুই ট সিহহ হািদস িকতাব তথা বাখারী ও 
মুসিলম শরীেফ বিনত আেছ। অপর এক হািদস শরীেফ বলা হেয়েছ, “ সেবা ম 
আমল হেলা অপরেক খাবার খাওয়ােনা”। আেরক ট হািদস শরীেফ আেছ, “ 
সালােমর চলন ও সার হেলা  ইবাদত”। অন  এক ট হািদস শরীেফ আেছ, 

“ রােত যখন সবাই ঘুিমেয় থােক তখন নামাজ পড়া সেবা ম ইবাদত”। আেরক ট 
হািদেস আেছ, “ কােরা হাত ও মুেখর ারা অন  কােরা ক  না পাওয়াটা সবেচেয় 
মূল বান আমল”। এক হািদেস আেছ, “ জহাদ হেলা সবেচেয় মূল বান আমল”। 
অপর এক হািদেস আেছ, “ সবেচেয় মূল বান আমল হেলা মাব র হ ”। অথাৎ 
বা ার হক ও কা া নামাজ না থাকা অব ায় য হ  আদায় করা হয়। ‘আ াহ ্র 
জিকর করা’ এবং ‘িনয়িমত পালন করা আমলসমূহ’ সেবা ম বণনাকারী 
হািদসও রেয়েছ। এর কারণ হেলা িবিভ  কারীর অব া সােপে  তােদর 
উপেযাগী িবিভ  জবাব দয়া হেয়েছ। অথবা সমেয়াপেযাগী জবাব দান করা 
হেয়েছ। যমন ইসলািময় ােতর র িদেক সেবা ম ও সবেচেয় মূল বান আমল 
িছল জহাদ। ( আমােদর এই সমেয় সেবা ম আমল হেলা লখনীর মাধ েম, চার 
ও সােরর মাধ েম কািফরেদর, মাজহাব িবেরাধীেদর মাকািবলা করা, আহেল 
সু ােতর ই’িতকাদেক চািরিদেক ছিড়েয় দয়া� এ প জহােদ িল  ব া েদরেক 
যারা অথ িদেয়, স দ িদেয়, ম িদেয় সাহায  করেব তারা এেদর ারা অ জত 
সওয়ােবর ভাগীদার হেব। পিব  আয়াত ও হািদস সমূেহর ারা বুঝা যায় য, 

যাকাত ও সদকার চেয় অিধক পূণ আমল হেলা নামাজ। তথািপ মতৃ র 
সােথ পা ারত কান ব া েক খাবার-পানীয় ইত ািদ দান কের তােক বািঁচেয় 
রাখার চ া করা নামাজ আদােয়র চেয়ও অিধক পূণ হেব। অথাৎ ান, 

কাল, পা  ভেদ িভ  িভ  আমল অিধকতর  অজন কের।)  
       ৬- জািবর িবন আ ু াহ বেলন : রাসুলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া 
সা াম বেলেছন: (মানুষ এবং অিব ােসর মেধ  সীমানা হে   নামাজ 
পিরত াগ করা করা।) নামাজ মানুষেক অিব াসী হেত দয় না। যিদ এ ট 
পিরত াগ করা হয়, মানুষ অিব াসীেত পিরণত হেত  কের। হািদস শািরফ ট 
মুসিলম শিরেফ িলখা আেছ। এই হািদস ট মান কের নামাজ পিরত াগ কের 
ভল কাজ। অেনক সাহাবী বেলেছন যারা িবনা কারেণনামাজ পিরত াগ কের তারা 
অিব াসীেত পিরনত হয়। শািফ এবং মািলকী মাজহাব অনুসাের, িতিন অিব াসী 
হেয় যায় না, যাইহউক তােক হত া করা ওয়া জব। হানািফ মাজহােবর মেত 
তােক হার করেত হেব এবং জেল ব  করেত হেব যতিদন না নামাজ আদায় 

 কের।     
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৭. উবাদা িবন সািমত রািদয়া াহ আনহ থেক বিনত, রাসূলু াহ সা া াহ 
আলাইিহ ওয়া সা াম বেলেছন য, “ মহান আ াহ তায়ালা পাচঁ ওয়া  নামাজ 
আদােয়র আেদশ িদেয়েছন। য ব া  সু রভােব অজ ু কের ওয়া  মত এই 
নামাজ িল পড়েব, এর কু ও সজদা সমূহ যথাযথভােব আদায় করেব তােক 

মা করার ব াপাের মহান আ াহ তায়ালা কথা িদেয়েছন। য ব া  নামাজ 
আদায় করল না তার ব াপাের মহান আ াহ তায়ালার কান িত িত নই। িতিন 
চাইেল তােক মাও করেত পােরন আবার আজাবও িদেত পােরন”। এই হািদস 
শরীফ ট ইমাম আহমদ, আবু দাউদ এবং নাসাঈ িনজ িনজ হািদস িকতােব বণনা 
কেরেছন। এখান থেক বাঝা যাে  য, নামােজর অন ান  শতসমূহসহ কু ও 
সজদার িত িবেশষ খয়াল রাখা উিচত� মহান আ াহ তায়ালা কখনই ওয়াদা 

ভ  কেরন না। অতএব, সহীহ- ভােব নামাজ আদায়কারী ব া েক িতিন 
অবশ ই মা করেবন। 
৮- হযরত আব ু ইমািম বািহিল রািদয়া াহ আনহ বেলেছন: 
রাসুলু াহ বেলেছন: পাচ ওয়া  নামাজ পড়, রাজা রাখ এক মাস, তমার 
স েদর যাকাত দাও, িনেদশ সমূহ মােনা, তমার রেবর জা ােত েবশ 
কর। অথাৎ যারা নামাজ আদায় কের, রাজা রােখ, তােদর স েদর যাকাত 
দয় এবং তােদর উপর আ াহ ্ তা ̓য়ালা এবং তার খািলফােদর িনেদশ মেন চেল 

পিৃথবীেত, িতিন জা ােত েবশ করেবন।এই হািদস শািরফ ট উে খ কেরেছন 
ইমাম আহেমদ এবং িতরমুিয।   
        ৯. আসহােব িকরামেদর মেধ  িবখ াত বুরাইদা-ই আসলািম রািদয়া াহ 
আনহ থেক বিনত, রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম বেলেছন য, “ 
তামােদর সােথ আমার স েকর মূল িভি  হেলা নামাজ। নামাজ 

ত াগকারী ব া  কািফের পিরণত হয়”। এই হািদস থেক নামাজ 
আদায়কারী ব া র মুসলমান হওয়ার িবষয় ট তীয়মান হয়। আেরা বাঝা যায়, 

য ব া  নামাজেক  দয় না, অবশ  পালনীয় কতেব র তািলকায় থেম 
ান দয় না, নামাজেক ফরজ িহেসেব হন কের না এবং এ কারেণ আদায় কের 

না স কািফর হেয় যায়। ইমাম আহমদ, িতরিম জ, নাসাঈ এবং ইবেন মাজাহ 
উপেরা  হািদস শরীফ ট িনজ িনজ ে  উে খ কেরেছন। 
১০- আবু যর িগফাির রািদয়া াহ আনহ বেলেছন: “শরেতর িদেন, রাসুলু াহর 
সােথ ঘুরিছলাম” পাতা ঝের পড়িছল। িতিন দু ট ডাল ভাঙেলন আক ক। িতিন 
বলেলন, ও আবু যার, যখন কান বা  আ াহ তায়ালার স র জন  
ইবাদাত কের, তখন তার পাপ সমূহ এভােব পাতা ঝরার মত কের ঝের 
পেড়। ইমাম আহেমদ রাহমাত ািহ আলাইিহ এই হািদস ট উে খ কেরন।     

. 
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১১. যাইদ িবন খািলদ জহুািন থেক বিণত, রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া 
সা াম বেলেছন য, “ কান মুসলমান ব া  যিদ সহীহ- ভােব িবনয় 
সহকাের দইু রাকাত নামাজ আদায় কের তেব তার পূেবকার নাহসমূহ 
কের দয়া হয়”� অথাৎ মহান আ াহ তায়ালা তার সম  সগীরা নাহ মাফ 
কের দন। এই হািদস শরীফ ট ইমাম আহমেদর িকতােব বিনত আেছ।  

১২. আবদু াহ িবন আমর ইবেন আস্  রািদয়া াহ আনহ থেক বিণত, 

রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম বেলেছন য, “ কান ব া  নামাজ 
আদায় করেল ঐ নামাজ িকয়ামেতর িদেন নূর (আেলা) ও বুরহান(দিলল)এ 
পিরণত হেব এবং তার জাহা াম থেক মু র উিছলা হেব। আর 
নামাজেক মুহাফাজা (সংর ণ) না করেল তা নূর ও বুরহােন পিরণত হেব 
না এবং স নাজাত পােব না। কা ন, ফরাউন, হামান ও উেবই িবন খালাফ 
এর সােথ জাহা ােম অব ান করেব”� 

দখা যাে  য, কান ব া  যিদ ফরজ, ওয়া জব, সু াত ও মু াহাব সহ 
যথাযথভােব নামাজ আদায় কের তেব এই নামাজ িকয়ামেতর সমেয় তার জন  
নূর হেয় স  িদেব। আর যথাযথভােব নামাজ আদায় না করেল, নামাজেক 
মুহাফাজা না করেল িকয়ামেতর িদবেস কািফরেদর সােথ একে  থাকেত হেব। 
অথাৎ তােদর সােথ জাহা ােমর ক ঠন শা  ভাগ করেত হেব। উেবই িবন 
খালাফ ম ার কুখ াত কািফরেদর অন তম িছল। উহেদর যুে র সময় রাসূলু াহ 
সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম িনেজর মুবারক হাত ারা তােক জাহা ােম 
পা ঠেয়িছেলন। উপেরা  হািদস শরীফ ট ইমাম আহমদ ও দািরমী িনজ িনজ 
িকতােব বণনা কেরেছন। আর ইমাম বায়হাকী তার য়াবুল ঈমান নামক ে  
িলিপব  কেরেছন। িতরিম জ শরীেফ বিনত আেছ য, িস  তােবয়ীেদর 
অন তম আবদু াহ িবন শািকক বেলেছন, “ স ািনত সাহাবীগণ রািদয়া াহ 
আনহম, ইবাদতসমূেহর মেধ  ধুমা  নামাজ ত াগ করােক কুফর িহেসেব 
আখ া িদেয়েছন”। আবদু াহ িবন শািকক হযরত উমর, হযরত আলী, হযরত 
উসমান এবং হযরত আেয়শা রািদয়া াহ আনহম থেক হািদস শরীফ বণনা 
কেরেছন। িতিন িহজরী একশত আট সােল ইি কাল কেরেছন।  
১৩- তােবঈনেদর মেধ  অন তম আ ু াহ িবন শািফক রাহমাত ািহ আলাইিহ  
বেলেছন: “ আসহােব করাম রা২িদয়া াহ আনহ বেলেছন, ইবাদােতর 
মেধ  ধু নামাজ বাদ িদেলই অিব াসী হেয় যায়।” িতরমু জ এমন ট 
উে খ কেরেছন। আ ু াহ িবন শািফক হািদস ট সং হ কেরেছন উমড়, 
আলী, উসমান এবং আয়শা রািদয়া াহ আনহর কাছ থেক। িতিন ১০৮ িহজির 
সেন মারা যান।   
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১৪. হযরত আবু দারদা রািদয়া াহ আনহ থেক বিনত, িতিন বেলন, 
ি য়নবী হযরত মুহা দ সা া াহ আলাইিহ ওয়াসা াম বেলেছন, ‘ তামােক 
যিদ টকেরা টকেরা কের কেটও ফলা হয় িকংবা আ ন িদেয় 
পাড়ােনাও হয় তবুও মহান আ াহ তায়ালার সােথ কাউেক শরীক কিরও 

না। ফরজ নামাজ কখেনা ত াগ কিরও না। য ই াকৃতভােব ফরজ 
নামাজ ত াগ কের স ইসলাম থেক বর হেয় যায়। মদ পান কিরও না। 
কননা মদ সকল অিনে র চািব’। এই হািদস শরীফ ট ইবিন মাযাহ এর ে  

উে খ আেছ। এখােন দখা যাে  য, কউ যিদ ফরজ নামাজসমূহ অব াভের 
ত াগ কের তেব স কািফর হেয় যায়। যিদ আলেসিমর কারেণ ত াগ কের থােক 
তেব স কািফর না হেলও বড় নাহ স কারী হয়। তেব শরীয়েত য পাচঁ ট 
অব ােত ফরজ নামাজ আদােয়র দায়ভার থেক মু  দয়া হেয়েছ স অব ার 
কারেণ আদায় না করেল নাহ হেব না। মদ ও অ ালেকাহেলা জাতীয় পানীয় 
মানুষেক মাতাল কের, তার িবচারবু  লাপ কের। আর িবচার বু হীন ব া  
সবধরেনর পাপকাজ করেত স ম।  
১৫- আলী রািদয়া াহ আনহ উে খ কেরেছন, রাসুলু াহ সা া াহ আলাইিহ 
ওয়া সা াম বেলেছন: ( হ আলী! িতন ট কােজ কখেনা দির কেরা না, যখন 
নামােজর সময় আেস সােথ সােথ তা আদায় কেরা। যখন মৃেতর কবেরর 

িত শষ হয় সােথ সােথ জানাজার নামাজ আদায় কেরা। যখন কান 
মেয় ক কুওেফর সােথ পাও, সােথ সােথ তােক তার সােথ িববাহ িদেয় 

দাও।) ইমাম িতরিম জ রািহমাহ াহ তায়ালা হািদস ট উে খ কেরেছন।  
[ যেহত  কান একজন মেয় ক িবেয় করা েয়াজন, একজন নারীেক তার 
কওফ বা তার জন  িনধািরত বা র সােথ । কওেফর অথ ধিন নয়, বা অেনক 
স েদর মািলক নয়। এর  অথ একজন সািহহ মুসিলম, য িকনা আহেল সু াহর 
অনুসারী, নামাজ আদায় কের, নশা কের না, আ াহ তায়ালার িনেদশ মেন 
চেল এবং জীবনধারেণর জন  অথ উপাজন কের। যারা তােদর জামাইেয়র কােছ 
স েদর আশা কের, তারা তােদর মেয়েদরেক স েটর মেধ  ফেল দয়। তারা 
তােদর মেয়েদর জাহা ােম িনে প কের।  একইভােব মেয়েদর জন ও নামাজ 
আদায় করেত হেব, অবশ ই খালা মাথা, হােত এবং একা বাইের যােব না, 
এমনিক কান না মাহরাম পু েষর সােথও না।] 

১৬. হযরত আবদু াহ ইবেন উমর রািদয়া াহ আনহমা থেক বিণত , 
িতিন বেলন রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম বেলেছন য, ‘নামােজর 
ওয়া  হওয়ার সােথ সােথ যারা নামাজ আদায় কের মহান আ াহ তায়ালা 
তােদর উপর স  হান। আর যারা ওয়া  শষ হওয়ার পূেব আদায় কের 
আ াহ তােদরেক মা কের দন’। এই হািদস ট িতরিমযী শরীেফ বিনত 
আেছ। 
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১৭. উ ু ফারওয়া রািদয়া াহ আনহা বণনা কেরেছন, রাসূলু াহ সা া াহ 

আলাইিহ ওয়া সা ামেক একদা কান আমল ট সেবা ম বেল জ াসা করা 
হেলা। উ ের আ াহ ্র রাসূল বলেলন, ‘ সেবা ম ইবাদত হেলা ওয়া  
হওয়ার সােথ সােথ আদায় করা নামাজ’। এই হািদস ট ইমাম আহমদ, 
িতরিমযী এবং আবু দাউদ (র:) িনজ িনজ হািদস ে  উে খ কেরেছন। নামাজ 
এমিনেতই সেবা ম ইবাদত। ওয়া  হওয়ার সােথ সােথ যিদ তা আদায় করা হয় 
তেব তা আেরা উ ম হয়। হযরত আেয়শা রািদয়া াহ আনহা থেক বিনত, িতিন 
বেলেছন, ‘রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ামেক জীবেন একািধকবার 
ওয়াে র শেষ নামাজ আদায় করেত দিখিন’। অথাৎ হযরত মুহা দ সা া াহ 
আলাইিহ ওয়া সা াম সারা জীবেন একবার ধু নামাজেক ওয়াে র শেষ আদায় 
কেরিছেলন।  
১৮- আয়শা রািদয়া াহ আনহ বেলেছন, আিম ি তীয়বার কানিদন 
রাসুলু াহেক িনধািরত সমেয়র পেড় নামাজ আদায় করেত দিখ িন।   
 
 
১৯- হযরত উে  হািববা রািদয়া াহ আনহ উে খ কেরেছন, রাসুলু াহ 
বেলেছন,“ য সকল আ াহ তায়ালার মুসিলম বা ারা তাতাউ নামাজ বার 
রাকাত আদায় কের ফরজ নামােজর পের আ াহ তায়ালা তার জন  
জা ােত এক ট ঘর িনমাণ কেরন। ” মুসিলম শািরেফ এই হািদস টর উে খ 
রেয়েছ। রাসুলু াহ পাচঁ ওয়া  নামােজর পেড় য নামাজ আদায় করেতন সু াত 
িহেসেব স েলাই তাতাউ নামাজ, অন ভােব নফল নামাজ।   
 
২০- তােবঈনেদর মেধ  অন তম আ ু াহ িবন শািকক বেলেছন, আিম তাতাউ 
স েক জানেত চেয়িছ আয়শা রািদয়া াহ তায়ালা আনহার কােছ, যা 
রাসুলু াহর নফল নামাজ। িতিন বেলেছন দুপুেরর ফরজ নামােজর আেগ চার 
রাকাত এবং পের দুই রাকাত, িবেকেলর এবং রােতর ফরজ নামােজর পূেব দুই 
রাকাত নামাজ েত কিদন সকােলর ফরেজর পূেব দুই রাকাত নামাজ আদায় 
করেতন। মুসিলম ,আবু দাউদ রািদয়া াহ তায়ালা এই হািদস ট উে খ কেরেছন।    

 
২১. হযরত আেয়শা রািদয়া াহ আনহা থেক বিনত, িতিন বেলন, 

‘রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম নফল ইবাদতসমূেহর মেধ  ফজেরর 
দুই রাকাত সু তেক সবেচেয় বিশ িনয়িমতভােব পালন কেরেছন। এই হািদস 
শরীফ ট বুখারী শারীেফও আেছ, মুসিলম শরীেফও আেছ। এই হািদস শরীফ 
থেক বুঝা যাে  য, হযরত আেয়শা রািদয়া াহ আনহা পাচঁ ওয়া  নামােজর 

144



 

 

ফরজ িলর সােথ আদায়কৃত সু ত নামাজসমূহেক নফল নামাজ িহেসেব গণ  
কেরেছন। 

 
ইসলােমর মহান আেলম, আ াহভ েদর নতা, দালালাত ও 

িবদায়াতপ ী ও মাজহাব িবেরাধীেদর িবপে  আহেল সু ােতর শ মান র ক, 
সত  ীনেক চােরর জন  আ াহ ্র প  থেক ািয় া , িবদয়াতেক 
িনমূলকারী িবখ াত মুজািহদ, ইমাম-ই র ানী মুজা দ-ই আলেফ সানী 
আহমদ িবন আবদুল আহাদ ফা কী সরিহ ী রাহমাত ািহ আলাইিহ কতৃক 
রিচত ইসলােমর ইিতহােস ন জরিবহীন, ‘মাকতবাত’ নামক ে র উন শতম 
মাকতেব (পে ) বেলেছন য: 
আ াহ তায়ালা যা িকছ অনুেমাদন কেরেছন তা ফরজ এবং নফল। ফরজ 
ইবাদােতর সােথ নফেলর তলনায় নফেলর তমন কান  নই। িনিদ  
সমেয় ফরজ নামাজ আদায় করা এক হাজার বছর নফল আদােয়র চেয়ও 

পূণ। সকল কার নফল যমন নামাজ রাজা যাকাত িফকর সব এিক 
রকম। অিধিক  ফরজ নামােজর সময় এর সু াত এবং আদাব সমূহ পালন করা 
নফেলর চেয় অিধক পূণ। সকােলর নামাজ জামােত আদােয়র পর হযরত 
উমার রািদয়া াহ আনহ জামােতর িদেক তাকােলন, দখেলন একজন সদস  
অনুপি ত, িতিন জে স করেলন স কাথায়? তার সাথীরা বলেলন, “িতিন 

েত ক রােত নফল ইবাদাত কেরন। ধারণা করা যায় ঘুেমর কারেণিতিন জামােত 
অংশ হণ করেত পােরন িন।”  আিম ল মুিমিনন বলেলন, “যিদ স সারা রাত 
ঘুিমেয় সকােল জামােত নামাজ আদায় কের তেব তা অিধক উ ম।” মাক হ 
এবং নফল ইবাদাত সমূহ িযিকর, তাফাক্কুর, মুরাকাবা বাদ িদেয় ফরজ আদায় 
করা অিধক পূণ। হ া ঁযিদ এ েলা একসােথ পালন করা যায় মাক হ না 
কের তেব তা অবশ ই ফিযলতপূণ। ফরজ ছাড়া এসেবর কানই মূল  নই। এই 
কারেন, জাকােতর জন  এক ট ণ মু া দয়া, নফল ইবাদােতর জন  হাজার 

ণ মু া খরেচর চেয় উ ম। যাকােতর মু া দয়ার সময় এর আদেবর িদেক 
খয়াল রাখেত হেব, যমন যাকাত িনকট আ ীয়েদর মেধ  দয়া নফল 

আদােয়র জন  দােনর চেয় উ ম। এছাড়া, যারা মাঝরােতর পেড় নফল নামাজ 
আদায় করেত চান, তারা অবশ ই পূেবর াযা নামাজ আদায় করেবন। আ াহ ্র 
িনেদশ সমূহেক বলা হয় ফরজ, তার িনেষধ সমূহেক বলা হয় হারাম। আমােদর 
রাসুেলর িনেদশ সমূহ সু াত এবং তার িনেষধ সমূহ মাক হ। এই সব 

েলােকই একসােথ বলা হয় আহকােম ইসলািময় া। ভােলা চিরে র অিধকারী 
হওয়া এবং মানুেষেক সাহায  করা ফরজ। যারা আহকােম ইসলািময় ার কান 
এক ট িনয়ম অমান  কের বা িব াস না কের তেব স কািফর, মুরতােদ পিরণত 
হেব।     
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যারা এসব েলােতই িব াস কের তারা মুসিলম। য সকল মুসিলম অলসতার 
কারেণইসলাম মেন চেল না তারা ফািসক। যসকল ফািসক ফরজ আদায় কের 
না এবং হারাম কাজ কের তারা জাহা ােম যােব। সই ব া র কান কাজ এবং 
সু াত কবুল হেব না। স েলার জন  কান সওয়াব দয়া হেব না। যিদ কান 
ব া  যাকাত দয়, এক ট মা  মু া খরচ কের , তার িমিলয়ন মু া খরেচ ভােলা 
কােজ কান ফায়দা নই। কান সওয়াব দয়া হেব না মস জদ, িবদ ালয় িকংবা 
হাসপাতাল এবং চ াির ট িত ান াপেন । তারািবহ নামােজর য কান এক ট 
আদায় না করা হেল তার রােতর ইবাদাত কবুল করা হেব না।  ফরজ এবং ওয়া জব 
ছাড়া য সকল ইবাদাত করা হয় স েলা সু াত নয়েতা নফল। সু াত হে  
নফল ইবাদাত। এই বণনা অনুযায়ী যারা াযা নামাজ আদ  কেরন তারা এইসব 
সু ােতর াযা নামাজও আদায় করেবন একই সমেয়। ফরজ আদায় করা এবং 
হারাম থেক দেূর থাকা, িমিলয়ন নফল আদােয়র চেয় উ ম। যারা ফরজ 
আদায় কের না এবং হারাম কাজ কের তারা জাহা ােম যােব। তার নফল ইবাদাত 
তােক র া করেত পারেব না। ইবাদােত পিরবতন আনা িবদাত। ইবাদােতর সময় 
িবদাত করা হারাম এবং তা ইবাদাতেক বািতল কের দয়।  ফািসক ইমােমর 
পছেন নামাজ আদায় করা যােব না, যমন যােদর ী কন ারা পদা কের না, 

যারা িবদাত কের যমন লাউড ীকার ব াবহার কের। তার চারণা এবং মনগড়া 
ধম য় কথা শানা উিচত না। তার িকতাবসমূহ পড়া উিচত নয়। তার সােথ 
হািসমুেখ এবং ভ  ভােব কথা বলা উিচত িতিন ব ু  হউন অথবা শত্ । কার সােথ 
তক করা উিচত নয়। এক ট হািদেস বণনা করা হেয়েছ: (একজন মূেখর সােথ 
তক কেরা না)।   
ইবাদাত দেয়র িব তা বৃ  কের। পাপ দয়েক দিূষত কের ফেল, তার 

দয় পুলিকত [ ফয়য] হয় না। েত ক ট মুসিলেমর ইমান, ফরজ, হারাম 
স েক জানা উিচত। স েলা না জানা তার জন  কান ওজর হেত পাের না। 
এ ট ঠক এরকম, জানার পেরও িব াস না করা।  
মাকতবাত িকতাব ট ফািস ভাষায় িলিখত যার লখক হযরত ইমােম রা ািন 
মুজা দ-ই আলেফ সানী আহমদ িবন আবদুল আহাদ ফা কী সরিহ ী 
রাহমাত ািহ আলাইিহ িযিন ভারেতর সরিহ ী শহের ১০৩৪ িহজির, ১৬২৪ 
ি াে  ইে কাল কেরন। তার সম  জীবনবৃ া  তরিকশ িকতাব হাক সযুন 
ভিসকালাির, সােয়েদত এেবিদয় া এবং আসহােব কািরম  এবং ফািস 

িকতাব আল বািরকা ̓র মেধ  লখা রেয়েছ।  
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নামােজর হা ীকত 
ইসলােমর িস  আেলম হযরত আবদু াহ দহেলভী রাহমাত ািহ 

আলাইিহ তার ‘মাকািতব-ই শরীফা’ নামক িকতােবর ৮৫তম মাকতেব 
বেলেছন য: 

 আমােদরেক নামাজ জামােতর সােথ আদায় করা, কুর পের কাওমা করা 
( সাজা হেয় দাড়ঁােনা) এবং দুই সজদার মােঝ জালসা করা( সাজা হেয় বসা) 

আ াহ ্র রাসূল সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম িশিখেয়েছন। কুর পের দাড়ঁােনা 
ও দুই সজদার মােঝ বসা অেনক আেলেমর মেত ফরজ। হানাফী মাজহােবর 
মুফতী কাজী খান এ ব াপাের বেলেছন য, এই দু ট নামােজর ওয়া জেবর 
অ ভ । এ েলা র কান এক ট ভেল আদায় না করেল সাহ সজদা করা 
ওয়া জব হয়, আর ই াকৃতভােব ত াগ করেল নামাজ পুনরায় আদায় করেত হেব। 
যারা এই দুই টেক সু ত-ই মুয়া াদা িহেসেব িবেবচনা কেরেছন তারাও এেক 
ওয়া জেবর কাছাকািছ সু ত বেলেছন। সু তেক হীন ভেব, অব া কের 
ত াগ করেল কুফুরী হেব।  

নামােজর িকয়ােম, কুেত, কাওমা করােত, জালসােত, সজদােত ও বসার 
মেধ  িভ  িভ  অব ার কাশ পায় যার সব েলাই আলাদা আলাদাভােব  
বহন কের। আসেল এর মধ েম সম  ইবাদতেক নামােজর মােঝ অ ভ  করা 
হেয়েছ। যমন, পিব  কুরআন িতলাওয়াত, তাসবীহ তথা সুবহানা াহ বলা, 

রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ােমর উপর দু দ ও সালাওয়াত পাঠ করা, 

কৃত নাহসমূেহর জন  ই গফার( মা াথনা) করা এবং যাবতীয় চািহদা ও 
েয়াজেনর কথা ধুমা  আ াহ ্ তায়ালার দরবাের পশ কের তার সাহায  

কামনা কের দায়া করা এ েলা র সবই নামােজর মােঝ িনিহত রেয়েছ। বৃ রা জ 
নামােজর িকয়ােমর মত সাজা হেয় দািঁড়েয় আেছ, প রা কুর মত আর জড় 
পদাথরা নামােজর শষ বঠেক বসার মত কের জিমেন অব ান করেছ। নামাজ 
আদায়কারী ব া  সম  সৃ র ইবাদেতর ন ায় ইবাদত করেত স ম হয়। 

নামাজ, িমরাজ রজনীেত ফরজ করা হেয়েছ। ঐ রােত িমরাজ তথা আ াহর 
নকট  লােভর মাধ েম িবেশষ মযাদা অজনকারী আ াহ ্র ি য় পয়গ র 

সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ামেক অনুসরণ ও অনুকরণ করার কথা ভেব য 
মুসলমান ব া  নামাজ আদায় করেব, স ঐ মহান পয়গ েরর সা া াহ 
আলাইিহ ওয়া সা ােমর মত আ াহ ্র নকট  অজেনর পেথ ধােপ ধােপ মযাদার 

র পার হেয় স ািনত হেত থাকেব। যারা মহান আ াহ তায়ালার দরবাের তার 
ি য় রাসুেলর অনুসরণ কের আদেবর সােথ ন  ও িবনয়ী হেয় হজরু তথা 
একা িচে  নামাজ আদায় করেত পারেব তারা কতটা স ািনত মাকােম ( ের) 

পৗেছেছ তা িনেজরাই উপলি  করেত পারেব। মহান আ াহ তায়ালা ও তার 
পয়গ র সা া াহ আলাইিহ ওয়াসা াম অিত দয়ার বশবত  হেয় এই উ তেক 
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বড় ধরেনর অনু হ কেরেছন, নামাজেক ফরজ কেরেছন। এজন  আমােদর 
মহান ভেক অসংখ  ধন বাদ, হামদ ও কিরয়া জানাই। তার ি য় পয়গ েরর 
উপর দু দ ও সালাওয়াত পাঠ কির, তািহয় াত জানাই এবং দায়া কির।  

নামাজ আদােয়র সময় য আধ া ক শাি  ও তৃি  অ জত হয় তা 
বণনাতীত। আমার ও াদ মাজহার-ই জান-ই জানান বেলেছন য, ‘নামাজ 
আদােয়র সময় আ াহ তায়ালােক দখা স ব না হেলও যন উনােক দখিছ 
এমন এক ট হাল বা অব া অ জত হয়’� তাসাউেফর সকল মহান ব া ই এই 
হােলর অ জত হওয়ার ব াপাের ঐক মত কাশ কেরেছন।  

ইসলােমর র িদেক কুদুেসর িদেক িফের নামাজ আদায় করা হত। যখন 
বাইতল মুকা াস থেক হযরত ই াহীম আলাইিহস সালােমর িকবলার িদেক মুখ 
িফিরেয় নামাজ আদােয়র আেদশ এল তখন মিদনার ইহিদরা অস  হেলা। তারা 
মুসলমানেদর জ াসা করল, এতিদন য বাইতল মুকা ােসর িদেক িফের নামাজ 
আদায় কেরছ তার িক হেব? তােদর এই ে র জবাব িহেসেব মহান আ াহ 
তায়ালা সূরা বাকারার ১৪৩তম আয়ােত এরশাদ কেরেছন য, ‘আ াহ তায়ালা 
তামােদর ঈমানেক ন  হেত িদেবন না’। অথাৎ তামােদর আদায়কৃত 

নামাজসমূহ িবিনময়হীন থাকেব না বেল জািনেয় িদেয়েছন। এখােন নামােজর 
জায়গায় ঈমান শ  ব বহার করা হেয়েছ। এ থেকই বুঝা যায় য, নামাজেক সু ত 
(রাসূল সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ােমর দিশত প া) অনুযায়ী আদায় না করা 
হেল ঈমানেক ন  করা হয়। রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম বেলেছন 
য, ‘আমার চােখর নূর ও াদ, নামােজর মােঝ রেয়েছ’। এই হািদস শরীেফর 

ব াখ া হেলা, নামােজর সময় মহান আ াহ তায়ালা দখা দন আর তার দশন 
পেয় আমার চাখ তৃি  পায়। এক হািদস শরীেফ আেছ, রাসূলু াহ সা া াহ 

আলাইিহ ওয়া সা াম বেলেছন ‘ হ িবলাল (রািদয়া াহ আনহ) আমােক 
শাি  দাও’��এর ারা িতিন বুঝােত চেয়েছন, হ িবলাল! আযান িদেয়, নামােজর 

ইকামত িদেয় আমােক শাি  লাভ করাও। নামাজ ছাড়া অন  িকছর মােঝ 
পিরতৃি র অে ষণ  হণেযাগ  নয়। য নামাজেকই স ঠকভােব আদায় করেত 
পাের না, এেক পিরত াগ কের স ীেনর অন ান  ািয় সমূহ আেরা বিশ 
পিরমােণ ত াগ কের। 

 
নামােজর ফ জলত  

মুজা দ-ই আলেফ সানী ইমাম র ানী রহমাত ািহ আলাইিহ তার 
‘মাকতবাত’ নামক িকতােবর থম খে র দুইশ একষ তম পে  বেলেছন য: 

এই িবষয় ট িন তভােবই জানা দরকার য, নামাজ ইসলােমর পাচঁ ট 
শেতর ি তীয় ট। সকল ধরেনর ইবাদতেক িনেজর মােঝ শািমল কেরেছ। 
ইসলােমর এক প মাংশ, িক  সবধরেনর ইবাদতেক িনেজর মােঝ এক ত 
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করার মাধ েম, নামাজ একাই মুসলমািনে র ধারক, বাহক ও পিরচায়ক িহেসেব 
িত ত হেয়েছ। মানুেষর জন  আ াহ তায়ালার নকট  অজেনর যত িল 

মাধ ম রেয়েছ, নামাজ তার মেধ  ধানতম। সম  নবী রাসূেলর সদার ি য়নবী 
হযরত মুহা দ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম, িমরাজ রজনীেত মহান আ াহ 
তায়ালার দশন লােভর সৗভাগ  অজন কেরিছেলন। তার এই দশন পািথব জীবেন 
িফের আসার পের, দুিনয়ার উপেযাগী কের ধুমা  নামােজর মােঝ সীিমত কের 
দয়া হেয়েছ। আর এজন ই হািদেস বিনত আেছ য, ‘নামাজ, মুিমেনর 

িমরাজ প’��অন  এক হািদেস বলা হেয়েছ, ‘নামােজর সময়ই মানুষ মহান 
আ াহ তায়ালার সবেচেয় বিশ িনকটবত  হয়’। যথাথভােব আ াহ ্র রাসূল 
সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ােমর পদা  অনুসারী আ াহ ্র ি য় বা ারা, রাসূেলর  
মহান িমরাজ থেক এই দুিনয়ােতই আংিশকভােব ভাগীদার হয়। আর তা ধুমা  
নামােজর ারাই অজন করা স ব। এটা সত  য, এই দুিনয়ােত মহান আ াহ 
তায়ালার পিব  দশন অজন করা স ব নয়। দুিনয়ার াপট এর জন  
উপেযাগী নয়। তথািপ যারা িন ার সােথ পিরপূনভােব রাসূল সা া াহ আলাইিহ 
ওয়া সা ােমর অনুসারী হেলা, সইসব বুজগু ব া রা ধুমা  নামাজ আদােয়র 
সময় নবীজীর িমরাজ থেক িকছটা বরকত অজন কের থােক। যিদ নামাজ 
আদােয়র জন  আেদশ না দয়া হত তেব চূড়া  মাকসাদ্ -এর সু র প থেক 
পদা ক সরাত? িক কের আিশকরা তার মা কেক খুেজ পত?  

নামাজ, দুঃখ ভারা া  হেক ােদর যাগান দয়। অসু  দেয় শাি র 
শীতল বাতাস বেয় দয়। নামাজ হেলা েহর খাবার, ালেবর িশফা বা 
আেরােগ র মাধ ম। নামােজর জন  আযােনর আেদশ দয়ার ে  ‘ হ িবলাল! 

আমােক শাি  দাও!’ এইভােব বলার মাধ েম মহানবী সা া াহ আলাইিহ ওয়া 
সা াম তাই বু ঝেয়েছন, আর ‘নামাজ, আমার ালেবর আন  ও চােখর 
মিন’ এই হািদস শরীেফর ারাও এই িবষেয়র িত ইি ত কেরেছন। াদসমূহ, 

াি সমূহ, ান ও মািরফাত, মাকামসমূহ, নূর ও আেলাসমূহ, রংসমূহ, ালেবর 
শাি  ও তৃি , বুঝা না বুঝা তাজা ীসমূহ, িসফাতসহ িকংবা িসফাতহীণ কােশর 

য কান ট নামােজর বাইের অ জত হেল এবং নামােজর াকীকত থেক িকছই 
বুঝেত না পারেল, যা িকছ অ জত হেয়েছ তা কবলই ছায়া, িতফলন ও িত িব 
িহেসেব অ জত হেয়েছ। যা মূলত অবা ব ধারনা ও ক না ব আর িকছ নয়। 
নামােজর াকীকতেক কৃত অেথই বুঝেত পেরেছ এমন কািমল ব া  যখন 
নামােজ দাড়ঁায়, তখন স যন এই দুিনয়া থেক বর হেয় আিখরােতর জীবেন 

েবশ কের এবং আিখরােতর জন  খাচঁ এমন িকছ িনয়ামত থেক িকছটা অজন 
করেত সফল হয়। মােঝ কান ধরেনর িতফলন, ক নার িম ণ ব াতীত সরাসির  
মূল থেক আধ া ক াদ অজন কের। কননা, দুিনয়ার যাবতীয় িনয়ামত ও 
পূনতা মূলত পকভােব ও আসেলর দৃশ মান ছায়া িহেসেব অ জত হয়। মােঝ 
কান ধরেণর পদা িকংবা কৃ মতার অবকাশ না িদেয় সরাসির মূল থেক াদ 

149



 

 

আ াদন করা আিখরােতর সােথ স িকত। তাই দুিনয়ায় থাকা অব ায় মূেলর 
থেক াদ পেত হেল িমরাজ তথা উধগমন (নাফেসর পিরেশাধন ও উ য়ন) 

করা আবশ ক হয়। মুিমেনর জন  নামাজই িমরাজ। এই িনয়ামত ধুমা  এই 
উ েতর জন ই বরা  করা হেয়েছ। এই উ ত ীয় পয়গ েরর অনুসরেণর 
মাধ েম এই সৗভাগ  অজন করেত পাের। কননা তােদর পয়গ র হযরত 
মুহা দ সা া াহ আলাইিহ ওয়াসা াম িমরােজর রজনীেত দুিনয়ার জগতেক 
িপছেন ফেল আিখরােতর জগেত মণ কেরিছেলন। জা ােত েবশ কেরেছন 
এবং মহান আ াহ ্র দশন া  হেয় সৗভাগ বান হেয়িছেলন। হ মহান 

িতপালক! আমার রব! অনু হ কের তিম ঐ মহান পয়গ র সা া াহ 
আলাইিহ ওয়াসা ামেক আমােদর প  থেক তার মহানে র যেথাপযু  

িতদান ও পুণ  ইহসান কর। একইসােথ সম  নবী-রাসূল ‘আলাইিহমুস সালাম 
ওয়াস সালাওয়াত’ ক অসংখ  সওয়াব ও পুণ   দান কর, যুেগ যুেগ যারা 
মানবজািতেক তামার পিরচয় বাতেল িদেয়েছন, তামার স  অজেনর জন  
আহবান কেরেছন এবং তামার পছ নীয় পথ দশন কেরেছন। 

তাসাউেফর পেথ গমনকারীেদর মধ  থেক অেনেকই, িনেজেদরেক 
নামােজর হা ীকত স েক যথাযথভােব অবিহত না করার কারেণ, নামােজর 
সােথ স িকত সৗ য, পূনতা ও ােদর সােথ পিরচয় না কিরেয় দয়ার কারেণ, 
িনেজেদর সমস া থেক পির ােণর জন  িবিভ  উপােয়র স ান কেরেছ। 
িনেজেদর লে  পৗছােনার জন  িবিভ  মাধ মেক আকঁেড় ধেরেছ। এমনিক 
এেদর কউ কউ, নামাজেক এই পেথর বাইেরর িকছ ভেবেছ, 
মাকসােদর(মূল লে র) সােথ স কহীন মেন কেরেছ। রাজােক নামােজর 
চেয় উ ম ধারণা কেরেছ। যারা নামােজর হা ীকতেক বুঝেত স ম হয়িন 

তােদর মধ  থেক অেনেকই মেনাযাতনােক লাঘব করার জন , হেক তৃ  
করার জন  িসমা’(তাসাউফী গান) ও সুের অথাৎ সংগীেতর মােঝ, আ হারা 
হওয়ার মােঝ সমাধান খুেঁজ বিরেয়েছ। িনেজেদর মাকসাদেক, মা কেক 
সংগীেতর পদার অ রােল মেন কেরেছ। একারেণ গানবাজনায় িল  হেয়েছ। 
অথচ তারা “আ াহ্  তায়ালা হারােমর মােঝ িশফা তথা আেরাগ দানকারী 
কান ভাব সৃ  কেরনিন” হািদস ট স বত বণ কেরেছ। আসেল, আনািড় 

সাতঁা  ডেব যাওয়ার মুহেত হােতর কােছ যা িকছ পায়, তা ঁকেনা খড় হেলও 
ধের বাচঁেত চায়। ইশক্  তথা ম, আিশকেক বিধর ও অ  কের দয়। তােদরেক 
যিদ নামােজর সৗ য থেক একটা িকছ আ াদন করােনা যায়, তেব তারা িসমা’ 
ও সুেরর কথা মুেখও আনত না! আ হারা হওয়ার (তাসাউফী িবেশষ প িতেত 
িনেজেক স ূন েপ ভেল যাওয়ার) কথা ক নােতও আনত না। 
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হ আমার ভাই! নামােজ া  আ  তৃি  এবং গান শানার তৃি র মেধ  পাথক  
ঠক তেতাটা, যতটা নামাজ এবং গােনর মেধ  দরূ । ানী ব া রা িস া  
নেবন কান ট অিধক পূণ বা লাভজনক।   

ইবাদােতর আন  নয়া এবং এ ট পালেনর সময় একেঘেয়িমেত না ভাগা আ াহ 
তায়ালার সবেচেয় বড় রহমত। িবেশষ কের নামােজর আন  উপেভাগ করেত 
পাের না যত ণ না শষ পয  যায়। ফরজ নামােজর াদ আ াদেনর  আন  
তােদর যারা পিরপূণ ভােব নামাজ আদায় কের শষ পয । যারা কাছাকািছ পয  
আেস তারা নফল নামােজর াদ পায়। যাইহউক শষ পয , ধু মা  ফরজ 
নামােজর াদ পাওয়া যায়। নাফল নামােজর াদ পাওয়া যায় না, ফরজ 
নামােজর রেয়েছ অেশষ রহমত।  
[নফল নামাজ স েলা, য েলা ফরজ বা ওয়া জব নয়। পাচঁ ওয়া  নামােজর 
আেগ এবং পেরর নামাজ সু াত, অন ান  ওয়া জব নয় যসব নামাজ স েলা 
নফল। সকল সু াত নামাজ, মুয়া াদা অথবা মুয়া াদা নয় সব েলাই নফল]. 
 
নামােজর আন  নাফস বুঝেত পাের না। যখন মানুষ নামােজর আন  পেত 

 কের তখন তার নাফস িবলাপ এবং কা া  কের। হ আমােদর আ াহ! 
এ ট িক ধরেনর উ াপ! যসকল মানুেষর আমােদর মত দুবল আ া রেয়েছ, 
এ ট এক ট রহমত এবং এই শানাও সুেখর।খুব ভােলা কের জেন রাখেত হেব, 
দুিনয়ােত নামাজ আদায় করা আ াহ তায়ালােক দশেনর মতই। এই পিৃথবীেত, 
মানুষ নামাজ আদােয়র সময় আ াহ তায়ালার সবেচেয় কােছর মানুষ। অতঃপর 
এ ট হে  সই সময় যখন স আ াহ তায়ালােক দশন কের। পিৃথবীেত সকল 
ইবাদাত মানুষেক অন  এক ট মযাদায় উ ীত কের যা নামাজ আদােয়র মাধ েম 
স  হয়। আসল কারণ ট হে  নামাজ আদায় করা। নামাজ আদােয়র মাধ েম 
একজন অেশষ রহমত এবং িচরািয়ত কল াণ লাভ করেত পাের।     

 
নামাজ সম  ইবাদেতর থেক অিধক মূল বান। নামাজ এমন হয় য, ভ  

ালবেক আনে র ারা পূণ কের। নামাজ এমন হয় য, নাহসমূহেক িবলু  
কের। মানুষেক পাপাচার ও অ ীলতা থেক র া কের। হািদস শরীেফ বলা 
হেয়েছ য, ‘নামাজ হেলা ালেবর আন  ও উৎফু তার উৎস’। নামাজ 
দুঃখ ভারা া  হসমূহেক শাি  দয়। নামাজ হেলা েহর খারাক, 

ালেবর জন  িশফা। কৃত নামােজ এমন মুহত আেস যখন, আিরেফর ভাষা 
মূসা আলাইিহস্  সালােমর সােথ কথা বলা গােছর মত হয়।  
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ইমােম রা ানী মুজা দ-ই আলেফ সানী আহমদ িবন আবদুল আহাদ ফা কী 
সরিহ ী রাহমাত ািহ আলাইিহ তার মাকতবাত িকতােবর থম খে র িতন 

শত ছষ  ন র মাকতবােতর মেধ  িলেখেছন:  
ইমান এবং ইিতকােদর [ য মতবাদ েলা িব াস করেত হেব] সংেশাধেনর পর 
িফকাহ [ য কাজ েলার িনেদশ এবং িনেষধ করা হেয়েছ আমােদর ধেম]  
শাে র িনয়ম কানুন জানেত হেব। কান ব া র েয়াজন অনুযায়ী 
ফরজ,ওয়া জব, হালাল এবং হারাম,সু াত, মাক হ এবং স ীহান কাজ সমূহ 
স েক জানেত হেব এবং সই হকুম অনুযায়ী ইবাদাত করেত হেব। িফকাহ 
িকতাব সমূহ পেড় ান অজন করা েত ক মুসিলেমর জন  অপিরহায। 
এ েলা জানা ছাড়া কউ মুসিলম হেত পাের না। েত েকর উিচত আ াহ 
তায়ালার িনেদশ মেন চলা এবং স পেথ চলা য পেথ িতিন খুিশ হউন। আ াহ 
তায়ালা সবেচেয় বশী ভােলাবােসন এবং িনেদশ িদেয়েছন স ঠক সমেয় পাচঁ 
ওয়া  নামাজ আদায় করা। নামাজ ধেমর খুঁ ট, আমরা নামােজর  এবং 
িকভােব নামাজ আদায় করেত হেব তা বণনা করেবা। খুব মেনােযাগ িদেয় নুন, 

থেমই সু াত অনুযায়ী ওজ ু করেত হেব, যমনটা িফকাহ িকতােব লখা 
রেয়েছ। ওজরু সময় অবশ ই অ  ত  েলা িতনবার ভালভােব স ূণ েপ 
ধৗত করেত হেব। এভােব, সু ােতর মত কের ওজ ুস  করেত হেব। হােত 

মােসহ করার সময় স ূণ হাত পির ার করেত হেব বা ধৗত হেব। কান এবং 
ঘাড় খুব ভােলা কের মােসহ করেত হেব। পােয়র আ ুেলর মেধ  িখলাল করার 
সময়, বাম হােতর আ ুল িদেয় ফাকা ান েলা পির ার করেত হেব ভালভােব। 
এ টেত অবশ ই  দয়া দরকার, এ টেক মু াহাব বেল বাদ দয়া উিচত নয়। 
মু াহাব পিরত াগ করা যােব না। এ েলা আ াহ তায়ালা পছ  কেরন।    
এ ট জানা উিচত, িতিন যা ভালবােসন তা করার জন  পুেরা পৃিথবী িদেয় দয়া 
যেত পাের, যারা এ ট পালন কের তারা অেনক সওয়াব পায়, এ ট ঠক এরকম 

সামান  পাে র ভা া টকেরার জন  হীেরর টকেরা লাভ করা িকংবা িকছ নুিড় 
পাথেরর বদেল মৃত ি য় মানুেষর জীবন ফরত পাওয়ার মতন। নামাজ 
মুিমনেদর জন  িমরাজ প। এ ট এক ট রহমত যা ধুমা  রাসুলু াহ 
সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ােমর উ তেদর দয়া হেয়েছ মরােজর রজনীেত। 
ফরজ নামাজ জামােতর সােথ আদায় করেত হেব এমনিক ইমােমর সােথ থম 
তাকিবর ছাড়া যােব না।  নারী পু ষ একসােথ জামােত মস জেদ নামাজ আদায় 
করা, বা কুরআেন কািরম শানা বা জু ার নামােজর জন  মস জেদ যাওয়া 
সওয়াব হািসেলর পিরবেত পােপর কারণ হেত পাের।   
িনিদ  সমেয় নামাজ আদায় করা েয়াজন এবং জানা েয়াজন এ ট িনধািরত 
সমেয় আদায় করা হেয়েছ। যখন মানুষ একাকী থােক তখন নামােজর সময় 
হেল সােথ সােথ নামাজ আদায় করেবন, িবেকল এবং স ার নামাজ ইমাম ই 
ইজমা অনুযায়ী আদায় করেত হেব। নামাজ যত দিরেত আদায় করা হয় তার 
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সওয়াব তেতা কমেত থােক। নামাজ আদােয়র জন  মু াহাব সময় জামােতর 
জন  এবং মস জেদ জাওয়ার জন । যিদ কান নামােজর সময় পার হেয় যায় 
তেব একজন মানুষেক খুেনর পােপর সমান পাপী হেবন। এ টর াযা আদােয়র 
পেরও এই পাপ মা করা হয় না, তােক তওবা ই নাসুহা অথবা হাে  মাব্ র 
করেত হেব (ইবেন আেবিদন)।  
নামােজর মেধ  ঠক ততটকু কুরআন কািরম থেক পাঠ করেত হেব, ঠক যতটা 
সু াত। সকল শেতর অধীেন কু এবং িসজদায় নড়া চড়া থেক িবরত থাকেব। 
কননা এ ট ফরজ অথবা ওয়া জব। কু থেক দাড়ঁােনার সময় এমন ভােব 

দাড়ঁােত হেব যােত শরীেরর সকল হাড় াভািবক অব ায় আেস। এরপের 
িকছ ণ এভােব থাকা ফরজ অথবা ওয়া জব অথবা সু াত।  
একইভােব দুই িসজদার মাঝখােন বসেত হেব। এই িবষয় েলােত অত  
মেনােযাগ দয়া উিচত। কু এবং িসজদায় কমপে  িতনবার তাসিবহ পাঠ 
করেত হেব। সবেচেয় বিশ সাত অথবা এগােরা বার পাঠ করেত হেব। ইমােমর 
জন , এ ট িনভর কের জামােতর উপর। কান মানুেষর জন  একাকী নামাজ 
আদােয়র সময়, স শ শালী এবং ক ঠন সময় না হওয়া সে ও িতনবােরর কম 
তাসিবহ পাঠ করা ল া জনক। অ ত পাচঁ বার এ ট বলা উিচত। িসজদায় 
িসজদায় যাওয়ার সময় থেম পােয়র কােছর অ  মা টেত রাখেত হেব, এরপর 

থেম হাটঁ তারপের হাত, অতপর নাক এবং সবেশেষ কপাল জিমেন রাখেত 
হেব। হাটঁ থেক হােত থেম ডানিদেক রাখেত হেব। িসজদা থেক ওঠার সময় 
শরীেরর উপেরর অংশ থেম তলেত হেব । থেম কপাল তলেত হেব অতঃপর 
হাত এরপর হাটঁ উঠােত হেব। দাড়ঁােনা থাকা অব ায় িসজদার ােন তাকােত 
হেব, কুেত থাকা অব ায় পােয়র িদেক তাকােত হেব, িসজদায় থাকা অব ায় 
নােকর উপের তাকােত হেব না, বসা অব ায় হাত অথবা পেটর িদেক তাকােত 
হেব।   
যিদ কউ উে িখত জায়গা েলােত এবং যিদ চােখ আফছা দখা যায় না, তেব 
জামােত নামাজ আদায় করা যেত পাের। এেত কের দয় দুিনয়ািব িচ া থেক 
মু  থাকেব।  গভীর মেনােযাগ এবং ন  ভােব নামাজ আদায় করেত হেব। রাসুল 
সা ািহ আলাইিহস সালাম ও এমন ট বেলেছন। কুর সময় আ ুল সমূহ খালা 
রাখা এবং িসজদার সময় একসােথ রাখা সু াত। এই িবষয় েলােতও মেনােযাগ 
রাখেত হেব। আ ুল সমূহ খলা রাখা বা ব  রাখা এমিনেতই নয়, এর জনু কারণ 
রেয়েছ। রাসুলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম এমন ট কেরেছন। আমােদর 
জন  রাসুলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম ক অনুসরেনর চেয় আমেলর 
আর িকছ হেত পাের না। আপানােদর এই কথা েলা বলার কারণ আপনােদর 
এই কাজ েলা করেত উৎসািহত করা যা িফকাহ িকতােবর মেধ  উে খ করা 
হেয়েছ। আ াহ আমােদর রাসুেলর দখােনা কাজ েলা করার তৗিফক দান 
ক ন। আমীন। আ াহ ্র নােম এবং রাসুলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ােমর 
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িনিম , আ াহ া সাি  আলাইিহ ওয়ালা আিলিহ কুি ন িমনাস সালাওয়ািত 
আফদালুহা ওয়া িমনাত তাসিলমািত আকমালুহা , আ াহ আমােদর দায়া কবুল 
ক ন। আমীন।    
 
ইমােম রা ািন রাহমাত াহ আলাইিহ তার মাকতবাত িকতােবর ি তীয় 
সং রেণর ঊনস র তম িচ ঠেত িলেখেছন: 
“আমার সম  হামদ আ াহ তায়ালার জন  এবং সালাম তার বা ােদরেক 
যােদরেক আ াহ তায়ালা মেনানীত কেরেছন এবং ভালেবেসেছন। আপনার িচ ঠ 
পৗেছেছ। এ ট বাঝা যায় য আমােদর ব ু  স ঠক পথ পিরহার কেরন িন এবং 

আমরা খুিশ। আ াহ তায়ালা আপনােক স ঠক পেথ সফল ক ন এবং স ঠক 
পেথই রাখুন। 
“আমরা এবং আমােদর ব ু রা আপনার আেরািপত কাজ অব াহত রেখিছ। 
আমরা িতিদন পাচঁ ওয়া  নামাজ আদায় করিছ, প াশ অথবা ষাট জেনর 
জামােত।,” আপিন বেলন। এই জন  আ াহ তায়ালার হামদ াপন করিছ। এ ট 
কত বড় রহমত, যখন দয় আ াহ তায়ালার হেয় যায়, এবং শরীেরর েত ক ট 
অ  ত  তার িনেদশ শািরয়াত পালন কের। এই সমেয়, অিধকাংশ মানুষ 
নামাজ আদায় করেত চায় না। সই কারেণআমার ি য়,আপনােক সতক করেত 
চাই এই িবষেয়। ভােলা কের শােনন আমােদর ি য় রাসূল সা া াহ আলাইিহ 
ওয়া সা াম  বেলেছন:“সবেচেয় বড় চার স য িনেজর নামােজ চির 
কের।” তারা জে স করেলন, “ হ রাসুলু াহ! একজন মানুষ িকভােব তার 
িনেজর নামাজ থেক চির কের?” িতিন বলেলন, “ কু এবং িসজদা 
স ঠকভােব আদায় না করা।” অন  এক ট সমেয় িতিন বেলেছন: “ আ াহ 
তায়ালা ওই বা র নামাজ কবুল কেরন না, য স ঠক ভােব কামর রােখ 
না কু এবং সজদার সময়।” একবার এক ব া েক স ঠকভােব  কু এবং 
িসজদা না করেত দেখ িতিন বলেলন, “তিম িক মুহা ােদর ধম ছাড়া অন  
কান ধেমর হেয় মৃত র ভয় কেরা না কননা তিম এভােব তামার নামাজ 

আদায় কেরা ?” িতিন আবার বেলন, “নামাজ আদােয়র সময়, কুর পেড় 
যিদ তিম পুেরাপুির সাজা হেয় না দাড়াও, যিদ তামার দাড়ঁােনার ফেল 
সম  অ  ত  াভািবক না হয়, তামার নামাজ স  হেব না।” িতিন 
আবার একিদন একজনেক স ঠকভােব নামাজ আদায় না করেত দেখ বেলন, 
“যিদ তিম স ঠকভােব দইু িসজদার মাঝখােন না বস তেব নামাজ স  
হেব না।” িতিন পুনরায় একজনেক  নামােজর িনয়ম ফরজ এবং কুন সমূহ 
স ূণ েপ আদায় না করেত দেখ, স ঠক ভােব কুর পের না দাড়ঁােত দেখ 
এবং দুই িসজদার মাঝ খােন স ঠক ভােব বসেত না দেখ বলেলন,“তিম যিদ 
এই ভােব নামাজ আদায় করেত থােকা, কয়ামােতর িদন তামােক 
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আমার উ ত বলা হেব না।” অন  এক ট হািদেস িতিন বেলেছন, “যিদ তিম 
এ ট অব াহত রাখ এবং মারা যাও, তিম মুহা দ  {সা া াহ আলাইিহ ওয়া 
সা াম} এর ধম অনুযায়ী মারা যােব না।” আবু হরাইরা রািদয়া াহ আনহ 
বেলন, “ য বা  ষাট বছর নামাজ আদায় কেরেছ িক  তার নামাজ কবুল হয় 
িন কননা স কু এবং িসজদা স ঠক ভােব কের িন।” যাইদ ইবেন ওয়াহাব 
রাহমাত ািহ আলাইিহ একজন ব া েক নামাজ আদায় করেত দখেলন য 
িকনা কু িসজদা স ঠকভােব করেছ না। িতিন তােক ডাকেলন, “কতিদন যাবৎ 
তিম এইভােব নামাজ আদায় করেছা?” যখন বা ট উ র িদল, চি শ বছর, 
তখন িতিন বলেলন, “তিম চি শ বছর ধের নামাজ আদায় কেরা িন। তিম যিদ 
এখন মারা যাও তেব রাসুেলর সু ােতর অনুসারী িহেসেব মারা যােব না।”.” 
 
তাবারািনর আওসাত িকতােবর মেধ  িলখা রেয়েছ, িব াসীরা যারা স ঠকভােব 
নামাজ আদায় কের, কু এবং িসজদা কের, তােদর নামাজ খুিশ হয় এবং 
িদি মান হয়। ফেরশতারা তার নামাজ জা ােত িনেয় যায়। এই নামাজ ঐ 
নামাজী বা র জন  দায়া করেব এবং বলেব, “ যেহত তিম আমােক নে র হাত 
থেক র া কেরছ, আ হ তায়ালা তামােক র া করেবন।” যিদ নামাজ 

স ঠকভােব আদায় না করা হয়, এ ট কাল হেয় যােব। ফেরশতারা এ ট ঘণৃা 
করেব এবং জা ােত িনেয় যােব না।  ঐ নামাজ আদায় কাির বা েক নামাজ 
অিভশাপ দেব এবং বলেব, “ যেহত তিম আমােক ংস কেরছ এবং খারাপ 
ভােব আদায় কেরছ, আ াহ তায়ালা তামােক ংস করেবন।.”  আমরা অবশ ই 
তািদল ই আরকান অনুযায়ী নামাজ আদােয়র চ া করেবা, কু , সজদা, 
িকয়াম, জালসা  স ঠক ভােব আদায় করেবা। এছাড়াও আমারা অন ান েদর 
সতক করেবা যিদ তােদরেক ভলভােব আদায় করেত দিখ। আমরা আমােদর 
ইসলােমর ভাইেদরেক স ঠকভােব নামাজ আদােয় সাহায  করেবা। আমরা 
তািদল ই আরকান [ কুন সমূহ সিঠক ভােব আদায় করা ]  এবং 
ইতিমনান[ শাি র সােথ নামায আদায় করা]  র প িত িশ া দব। বিশরভাগ 
মুসিলম এই কাজ টর স ান থেক ব ত। এই রহমত ট ইিতমেধ  হািরেয় গেছ। 
এই ভােলা কাজ ট পুনরায় স য় করা েয়াজন।     আমােদর রাসুলু াহ 
সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম বেলেছন: “ কউ যিদ আমার  হািরেয় যাওয়া 
কান সু াত স য় করেত পাের তােক একশত শিহেদর মযাদা দয়া 

হেব।” জামােত নামাজ আদােয়র সময় আমরা অবশ ই সতক হব। কাতার তির 
করার িবষেয়, আমরা য সািরর অংশ তার থেক সামেন বা পছেন দাড়ঁােবা না। 
সবাইেক সাজা কাতাের দাড়ঁােত হেব। আমােদর রাসুলু াহ সা া াহ আলাইিহ 
ওয়া সা াম থেম সাির সাজা করেতন তারপর নামাজ  করেতন। িতিন 
বেলেতন “কাতার সাজা করা নামােজর অংশ”। হ আ াহ ! তামার 
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অফুর  ক না  আমােদর উপর বষণ ক ন। আমােদর কাউেক স ঠক পথ 
থেক িবচ ত করেবন না। 
_____________________________________  
যিদ কান ব া  পৃিথবীেত সমৃ  এবং আিখরােত সুিখ হেত চায়, তােক এই 
িতন ট েন ণাি ত হেত হেব, কান জীেবর কাছ থেক িকছ হণ না করা, 
কান মুসিলেমর দুনাম না করা [ অিব াসীেদর জ  না করা, যিদও তারা মতৃ 

হয়]। অে র অিধকােরর িকছ ভাগদখল না করা।  
 
 
 

নামােজর আস্ রার  
মুজা েদ আলেফ সানী, ইমােম র ানী কু সা িসর হ তার মাকতবাত 

নামক িকতােবর থম খে র িতনশ চারতম মাকতেব বেলেছন য:  

আ াহ ্ তায়ালার িত হামদ ও কিরয়া াপেনর পর ও রাসুলু াহ 
সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম িত দু দ ও সালাওয়াত রেণর পর তামােদর 
জন  িচর ায়ী সৗভাগ  অজেনর দায়া করিছ। আ াহ ্ তায়ালা পিব  কুরআন 
ম জেদর বহ আয়ােত করীমায়, সািলহ আমল ( নক কাজ) স াদনকারী 
মুিমনগেণর জা ােত েবশ করার ব াপাের আমােদরেক অবিহত কেরেছন। এই 
সািলহ আমল িক ? কল াণকর কােজর সব েলাই, নািক তার কেয়ক ট? যিদ এর 

ারা কল াণকর কােজর সব েলাই উে শ  হয় তেব কউই তা পালন করেত 
স ম হেব না। যিদ কেয়ক ট উে শ  হেয় থােক তেব স িল িক যা আমােদর 
থেক চাওয়া হে ?  

অবেশেষ আ াহ ্ তায়ালা ক ণা কের আমােদরেক তা এভােব অবিহত 
কেরেছন য, সািলহ আমল হেলা, ইসলােমর পাচঁ ট কন বা । ইসলােমর এই 
পাচঁ ট িভি েক কউ যিদ যথাযথ উপােয় িনখুতঁভােব পালন কের তেব জাহা াম 
থেক তার মু র ব াপাের আশা করা যায়। কননা এ েলা  মূলত সািলহ 

আমেলর অ ভ  যা মানুষেক পাপাচার ও অ ীলতা থেক র া কের। এর 
পে  কুরআন করীেমর সূরা আনকাবুেতর পয়ঁতাি শতম আয়ােত বলা হেয়েছ 

য, “যথাযথভােব আদায়কৃত নামাজ মানুষেক অিন  ও অ ীল কম করা 
থেক িবরত রােখ”। কান মানুেষর যখন ইসলােমর পাচঁ ট শত যথাযথভােব 

পূরণ করার নসীব হয়, তখন তার ারা িনয়ামেতর কিরয়াও আদায় হেয় যায়। 
কননা আ াহ ্ তায়ালা সূরা িনসা’র একশ িছচি শতম আয়ােত বেলেছন য,     

যিদ তামরা কিরয়া আদায় কেরা এবং ইমােনর উপর িতি ত থাক, তাহেল 
আ াহ তায়ালা তামােদর শা   িদেবন না। এমতাব ায়, ইসলােমর পাচঁ ট শতেক 
যথাযথভােব পূরণ করার জন  জান- াণ িদেয় চ া করা উিচত। 
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এই পাচঁ ট শেতর মেধ  ঈমােনর পের নামাজ হেলা সবািধক পূণ, 

ীেনর মূল । নামােজর আদব িল থেক যন কান ট বাদ পেড় না যায় 
সজন  সেচ  থাকা উিচত। নামাজ যিদ যথাযথভােব আদায় করা যায়, তেব 

ইসলােমর মূল ও বহৃৎ েক িত ত করা হয়। জাহা াম থেক র াকারী 
মজবুত রিশেক আকঁেড় ধরা হয়। আ াহ ্ তায়ালা আমােদর সকলেক স ঠকভােব 
নামাজ আদায় করার তৗিফক দান ক ক। 

নামােজ দাড়ঁােনার সময় আ াহ আকবর বলার অথ হেলা, মহান আ াহ ্ 
তায়ালা কান সৃ র ইবাদেতর িত মুখােপ ী নন, কান িদক িদেয়ই কান 
িকছর িতই তারঁ কান েয়াজন নই, তারঁ জন  মানুেষর আদায় করা 
নামােজর কান ফায়দা নাই ইত ািদর ঘাষণা দয়া। নামােজর মােঝ য তাকবীর 
বলা হয় তা, আ াহ ্ তায়ালার যেথাপযু  ইবাদেতর যাগ তা ও স মতা য 
আমােদর নই তা কাশ কের। কু’র তাসবীেহর মােঝও এই অথ িনিহত থাকায়, 

কুর পের তাকবীেরর আেদশ দয়া হয়িন। অথচ িসজদার তাসবীেহর পের 
তাকবীেরর আেদশ দয়া হেয়েছ। কননা িসজদা িবনয়, ন তা ও ভ  কােশর 
সেবা  পযায় এবং িনেজর ত তা ও হীনতা ীকােরর চূড়া  পযায় হওয়ায়, 
িসজদা আদায়কারী ব র মােঝ পিরপূণ ইবাদত আদােয়র তৃি  আসেত পাের। 
এই ধরেণর িচ া থেক, অিত আ িব াসী হওয়া থেক র ার জন , িসজদায় 
যাওয়ার ও তা থেক উঠার সময় তাকবীর বলােক সু াত করা হেয়েছ। এমনিক 
িসজদার তাসবীেহর মােঝ ‘আ’লা’ বলার জন  আেদশ দয়া হেয়েছ। নামাজ 
মুিমেনর িমরাজ হওয়ায়, নামােজর শেষ রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া 
সা াম তারঁ িমরােজ য অিভবাদেনর ারা মিহমাি ত হেয়িছেলন সই 
‘আ ািহয় াত’ পােঠর আেদশ দয়া হেয়েছ। এ কারেণই নামাজ আদায়কারী 
ব র উিচত তার নামাজেক িমরােজর পযােয় উ ীত করা। আ াহ ্ তায়ালার 
নকট  অজেনর চূড়া  পযায়, নামােজর মােঝই অে ষণ করা উিচত।  

রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম বেলেছন য, “মানুষ তার 
রেবর সবািধক নকট , নামােজর মােঝই অজন করেত পাের”। নামাজ 
আদায়কারী ব , নামােজর মেধ  তার রেবর সােথ কথা বেল, তারঁ িনকট 
আ য় াথনা কের, তারঁ বড়  ও মহান েক উপলি  কের। একারেণ নামােজ 
মেনর মেধ  ভয়, শ া ও আতে র উে ক হয়, আর এর থেক ি  ও শাি  
অজেনর জন  নামােজর শেষ দুইবার সালাম দােনর জন  আেদশ দয়া 
হেয়েছ।  
রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম এক হািদস শরীেফ, ফরজ নামােজর 
পের ত শ বার তাসবীহ (সুবহানা াহ্ ), ত শবার তাহমীদ 
(আলহামদিুল াহ্ ), ত শ বার তাকবীর (আ াহ আকবর) ও একবার 
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তাহলীল পােঠর জন  বেলেছন। এর কারণ হেলা, নামােজর মােঝর ভলত্ ট 
তাসবীেহর ারা মুেছ দয়া হয়। 
এ ট মািণত হয় য ,এভােব উ ম বা স ঠক ইবাদাত করা স ব নয়। এ ট জানা, 
নামােজর মাধ েম তার রহমত া  হয় তার সাহােয  এবং িতিন এ ট স ব 
কেরন, তাহিমেদর মাধ েম তার এই রহমেতর কিরয়া আদায় করা হয়। 
তাকিবর বলার মাধ েম, এ ট মান দয়া হয় িতিন ছাড়া আর কউ এই 
ইবাদােতর যাগ  নয়। যখন কউ শত সমূহ মেন নয় এবং আদেবর সােথ 
নামাজ আদায় কের, তখন তার ভল সমূহ ঢেক দয়া হয়, যখন কউ নামাজ 
কবুেলর জন  আ াহ তাʼয়ালার কিরয়া আদায় কের, যখন কউ দয় থেক 
কােলমা তাওিহদ পাঠ কের য আ াহ  তায়ালা ব ািতত কান ইলাহ নই 
ইবাদেতর জন , তখন নামাজ ট কবুল হেত পাের।   
নামাজ আদায়কারী ব া  তােদর একজন হয় যােদর নামাজ কবুল হয় এবং যারা 
মু  পায়। হ রা , ি য় নবী জর দ ন, আমােদরেক আপনার সুিখ বা ায় 
পিরনত ক ন, যারা নামাজ আদায় কের এবং মু  পায়। আমীন।    
 
হযরত ইমাম মুহা াদ মাসুম রাহমাত াহআলাইিহ মাকতবাত িকতােবর 
ি তীয় সং রেনর এগােরা ন র িচ ঠেত িলেখেছন: 
আ াহ তায়ালা মানুষেক অসেভ র  মত বসবােসর জন  ছেড় দন িন। িতিন 
তােদর যা ই া তাই করার অনুমিত দন িন। িতিন তােদরেক নাফেসর িকংবা 

কৃিতক কারেণ প  বিৃ ক অসভ  আচরেনর বা আেমােদর জন  ইে  কেরন 
িন।   িতিন তােদরেক পথ দশন কেরেছন, তােদর ই ার ব বহার কের  সমৃ  
এবং সুখী হওয়ার, িতিন তােদরেক িনেদশ িদেয়েছন ভােলা কােজর যােত কের 
তারা দুিনয়া এবং আিখরােত রহমত লাভ করেত পাের। িতিন তােদরেক হারাম 
কাজ করেত িনেষধ কেরেছন। তার িনেদশনা এবং িনেষধ সমূহ ক বলা হয় 
আহকােম ইসলািময় া।  িযিন পিৃথবীেত শাি েত বসবাস করেত চান এবং 
আিখরােত রহমত পেত চান ইসলাম মেন চলা ছাড়া তার কান উপায় নই। 
তােক অবশ ই তার নাফেসর ই া পূরন থেক িবরত থাকেত হেব, এবং 
একজেনর ভাব যা ইসলােমর িবপরীত তা পিরত াগ করেত হেব। যিদ স 
ইসলাম না মােন, তেব তােক চরম মূল  িদেত হেব এবং তােক জাহা ােম যেত 
হেব। আ াহ তায়ালার য বা া ইসলাম মেন চেল, মুসিলম অথবা মুিমন স 
সুিখ হেব এবং সমৃ  লাভ করেব।  তার সৃ কতা তােক সাহায  করেবন। পিৃথবী 
শস  । য মােঠ কাজ করেব না, য পিৃথবীেত বীজ খেয় আেমােদর মেধ  
থাকেব, স শস  থেক ব ত হেব। যমনটা, যারা পৃিথবীর ণ ায়ী সুেখর 
জন  পুেরা জীবন ব য় কেরন, িনেজর নাফেসর তৃি র জন , স িচরায়ত রহমত 
এবং অেশষ আন  থেক ব ত হেব। একজন িবেবকবান মানুেষর কােছ এই 
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অব া হণ যাগ  নয়। িতিন খারাপ কােজর মাধ েম দুিনয়ািব সুখ শাি র জন  
অেশষ রহমত থেক ব ত হেত চাইেবন না। [আ াহ তাʼয়ালা দুিনয়ািব কান 
আন  ক িনিষ  কেরন িন, নাফেসর যা িকছ ভােলা লােগ, িতিন স েলা 
করার অনুমিত িদেয়েছন যিদ তা িতকর এবং ইসলােমর িবপরীত না হয়] 
ইসলাম পিরপূণভােব মানার জন , একজেনর অবশ ই আিকদার উপর িব াস 
থাকেত হেব, যা আহেল সু ার আেলমরা, আসহােব কািরমরা, কুরআেন 
কািরম এবং হািদস শািরফ থেক িশেখেছন, এরপর একজনেক জানেত হেব 
হারাম িক, কান কাজ েলা করা িনেষধ এবং স েলা থেক দেূর থাকেত হেব, 
এরপর ফরজ স েক জানেত হেব যা অবশ ই পালন করেত হেব। করােক বলা 
হয় ইবাদাত। হারাম থেক সংযত হওয়ােক বলা হয় তাকওয়া। এসব পালেনর 
মাধ েম ইসলাম মেন চলার নাম হে  ইবাদাত। আ হ তাʼয়ালার িনেদশ এবং 
িনেষধ সমূহেক বলা হয়, আহকাম ই ইসলািময় া এবং আহকাম ই 
ইলািহয় া। য েলা িনেদশ করা হেয়েছ স েলা ফরজ, য েলা িনেষধ করা 
হেয়েছ সসব হারাম। ইবাদােতর সবেচেয় পূণ অংশ এবং িভি  হে  

িতিদন পাচঁ ওয়া  নামাজ। [নামাজ পরার অথ িকবলা মুিখ হেয় ফািতহা পড়া, 
িকবলার িদেক নত হওয়া, িকবলার িদেক হেয় জিমেন মাথা রাখা, যিদ কউ 
িকবলার িদেক না হেয় এই কাজ েলা কের, তেব নামাজ আদায় হেব না ।] য 
নামাজ আদায় কের স মুসিলম, য নামাজ আদায় কের না স মুসিলম নয়েতা 
অিব াসী। জা ােতর কাছা কািছ যাওয়ার মাধ ম হে  নামাজ। দুিনয়ািব িচ া 
বাদ িদেয় তািদল ই আরকােনর সােথ তােদর িনধািরত সমেয় এবং ওজরু সােথ 
জামােত নামাজ আদায় করা েয়াজন। নামাজ আদােয়র সময় আ াহ তায়ালা 
এবং বা ার মেধ  দরূ  থােক না। য ব া  পাচঁ ওয়া  নামাজ আদায় কের তার 
সম  পাপ ধুেয় ফলা হয় যমন ট কান ব  পাচঁবার িনেজেক পির ার 
কেরন। য ব  িতিদন পাচঁ ওয়া  নামাজ আদায় কের তােক একশত 
শহীেদর সমান সওয়াব দয়া হয়।    
অবশ ই অিধন  স েদর ,প  যা মােঠ চের বড়ায় তার যাকাত িদেত হেব , 
তােদরেক যারা যাকােতর হকদার।    
য বা  যাকাত আদায় কেরিন তার স দ জাহা ােমর আ েন পিরণত হেব। 

মহান দয়ালু আ াহ তায়ালা, বছর আে  অিতির  স েদর যাকাত িদেত 
িনেদশ িদেয়েছন, যিদ তা িনসাব পিরমান হয়।  িতিন যিদ সম  স দ এবং 
আ া িদেয় িদেত বলেতন, যারা তােক ভালবােসন তারা সােথ সােথই তা িদেয় 
িদেতন।   
িনেজর ই ায় রামজােন রাজা রাখেত হেব, যেহত আ াহ তায়ালা িনেদশ 
িদেয়েছন। আমােদর জানা উিচত ু ধা এবং তৃ া হে  রহমত।  
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ইসলােমর িভি  পাচঁ ট: থেম বলা ( আশহাদ ুআনলা ইলাহা ই া াহ ওয়া 
আশ হাদ ুআ া মুহা াদান আ হু ওয়া রাসুলুহ), এর অথর্  জানা এবং িব াস 
করা। এই ট কােলমােয় শাহাদাত। অন  চার ট হে , নামাজ, যাকাত, 
রাজা,হ । এই পাচঁ টর যেকােনা এক টর সমস া থাকেল তার ইসলােম 

সমস া রেয়েছ। ধমমত স ঠক করা এবং ইসলাম স েক জানার পের সিফয় া ই 
আিলয় ার [তাসউফ] পেথ যাওয়া উিচত। এই পেথ মাʼিরফাত াহ অজন করেত 
পাের এবং নাফেসর ই া থেক মু  রাখা যায় িনেজেক। য বা  তার 
সৃ কতােক জােন না, স িকভােব বাচঁেত পাের, স িকভােব মু  পেত পাের। 
এই পেথ মাʼিরফাত াহ অজেনর জন , ফানা িবল মা ফ েয়াজন।  আ াহ 
তায়ালােক ছাড়া বািক সব িকছ ভেল যাওয়ার জন  এসেবর েয়াজন। য 
িনেজেক জীিবত ভােব স কখেনা মািরফাত লাভ করেত পাের না। ফানা এবং 
বাকা সেচতনভােব কােরা দেয় ঘেট। এ ট েন বাঝা যায় না। যারা 
মািরফােতর রহমত পেয়েছ তারা এ টর খাজঁ করেত থােক সব সময়।আইন 
এবং অ ায়ী ভােব যা িনেদশ করা হেয়েছ তা পিরবতন করার চ া করা উিচত  
নয়।   
      

নামােজর পেরর দায়া 
 
আলহামদুিল াহ ্ িহরা ল আলািমন। আসসালত ওেয়সেসলামু আলা রাসুিলনা 
মুহা ািদন ওয়া আিলিহ ওয়া সািহিবিহ আজমাইন। হ রা , আমােদর ইবাদাত 
কবুল ক ন যা আমারা আদায় কেরিছ। আমােদর শষ িনঃ ােসর সময় 
কােলমােয় শাহাদাত নািসব ক ন এবং ঈমােনর সিহত মরার তৗিফক দান 
ক ন। আমােদর মতৃ আ ীয় জনেদর মা ক ন। আ াহমাগিফরিল 
ওয়ারহাি  ওয়া আ া খায় ররািহিমন। ফিফিন মুে িমন ওয়া এইিহকিন 
িবসসািলিহন। আ াহ াগিফরিল ওয়া িল ওয়ািলদােয়  ওয়া িল উ তা জয় া ওয়া 
আলিহকিন িবসসািলিহন।আ াহ াগিফরিল ওয়া িল ওয়ািলদায়িন ওয়া িল 

া য় া ওয়া িলল্মুিমিনেন ওেয়ল মুিমনাত ইেয়ওেম ইেয়কুমুল িহসাব। হ রা  
, আমােক শয়তােনর কাছ থেক র া ক ন, শত্ র শয়তান এবং নাফেসর 
শায়তােনর হাত থেক র া ক ন। আমেদর বািড়েত ধািমকতা, হালাল এবং 
ম লজনক খাবার দান ক ন।   মুসিলমেদরেক র া ক ন। ইসলােমর 
শত্ েদর িব  এবং ত  ক ন। আপনার গ য় সাহােয , সাহায  ক ন 
অিব াসীেদর িব েধ জীহাদকািরেদর। আ াহ া ই াকা আফুও্বুন কিরমুন 
তিহ ুল আফ্বা ফাফু আি । হ রা  , আমেদর মেধ  অসু েদর সু তা দান 
ক ন, যারা সমস ার মেধ  আেছ তােদর সমস ার সমাধান ক ন।   আ াহ া 
ইি  এেসলুেকসিসহহােত ওেয়ল আিফেয়েত ওয়আল আমা া ওয়া হ ুলহলিক 
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ওয়াঋদাঈ িবলকােদির িবরাহ মািতকা ইয়া রাহ মানার রািহিমন। হ রা  
আমােদর এক ট উপকাির জীবন দাআন ক ন, ভােলা চির , ভােলা মন, 
ভােলা া  এবং ই কামাত দান ক ন ।   
(স ঠক এবং সত  পেথ থেক যা আ াহ তাʼয়ালা পছ  কেরন), আমার 
িপতামাতা, স ান, আমার আ ীয় জন, ব ু  বা ব এবং আমার সকল ধম য় 
ভাইেক। আমীন। ওয়ালহামদুিল াহ রা ল আলািমন। আ াহ া সাি  ওয়ালা 
আ াহ া বািরক আলা আ াহ া রা ানা আিতনা  ওয়াল হামদুিল াহ রা ল 
আলািমন। আ াগিফ াহ, আ াগিফ াহ, আ াগিফ াহ, 
আ াগিফ ািহল আিযম আে িরম আ ািয লা ইলাহা ই া হব আল হায় াউল 
কায়ু ম ওয়া এতবু ইলায়হ। 
 
দায়া কবুেলর শত: 

১–মুসিলম হওয়া।   
২– আহেল সু ােতর অনুসারী হেত হেব। এই জন  চার মাজহেবর যেকােনা 
এক ট অনুসরণ করা েয়াজন।   
৩–ফরজ পালন করা। াযা নামাজ আদায় করেত হেব এমনিক রােতর সু াত 
এবং অন ান  ইবাদােতর বদেল। 
 সু াত নফল এবং অন ান  ইবাদাত জার ফরজ নামােজর কাজ আেছ তার 

ে  কবুল হেব না। অথাৎ যিদ স েলা থােক তেব কান সওয়াব পাওয়া যােব 
না। শয়তান মুসিলমেদর পথ  করার জন , ফরজ নামােজর  কিমেয় 
দয় এবং সু াত এবং নফল বশী আদােয় উৎসািহত কের। নামােজর জন  

িনধািরত সমেয়র েতই নামাজ আদায় করেত হেব।  
 
৪–হারাম পিরত াগ করেত হেব। যারা হালা খাবার খায় তােদর দায়া কবুল হয়।   
৫– আ াহ তা'য়ালার ি য় কান আওলি◌য়ার মাধ েম দায়া করেত হেব।   
  
ভারেতর অন তম আেলম মুহা াদ আহেমদ িবন যািহদ, তারগীবুস সালাত 
কি◌তােবর চয়া  তম অধ ােয় ফািস ভাষায় বেলেছন: “হািদস শািরেফর মেধ  
বলা হেয়েছ: ( দায়া কবুেলর জন  অবশ ই দু ট কাজ করেত হেব। থম, 
ইখলােসর সােথ দায়া করেত হেব। ি তীয়, খাবার এবং পাশাক হালাল 
হেত হেব। যিদ িব াসীেদর ঘের হারােমর ভয় থােক, ঐ ঘের দায়া কবুল 
হেব না।). 
ইখলােসর অথ আ ◌াহ তায়ালা ছাড়া আর কান িকছর ক না না করা এবং 
আ াহ তাʼয়ালা ছাড়া আর কারও মুখােপ ী না হওয়া। এই জন , আহেল সু ার 
আেলমেদর কাথায় িব াস রাখেত হেব ইসলােমর িনয়ম মেন চলার জন , 
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িবেশষ কের কান ািনর হাক ন  না করা এবং পাচঁ ওয়া  নামাজ আদায় করা 
িতিদন।  

 
 
তাজিদদ ই ইমান দায়া  
হ রা , আিম অনুত , আিম সকল ভেলর জন  দুঃিখত, ইসলােমর শত্ েদর 

এবং মত িবেরাধীেদর েরাচনায় ত্ ট পূণ িব ােসর জন , সকল মত িবেরাধী 
কথা যা আিম বেলিছ, পােপর য কথা েলা বেলিছ, েনিছ, দেখিছ, এবং 
যসকল পাপ কম কেরিছ বােলগ হওয়ার পর থেক। । আিম ি র িত , আ  
ত য়ী আিম এই সকল ভল কাজ সমূহ থেক িবরত থাকব। থম নািব হযরত 

আদম আলাইিহস সালাম এবং শষ নবী রাসুল সা া া   আলাইিহ ওয়াসা াম, 
আিম তােদরেক এবং তােদর দুজেনর মােঝ আসা সকল নবী রাসুলেক িব াস 
কির। তােদর সকেলই সত  এবং সত বািদ িছেলন��
 আমা  িব ািহ ওয়া িব মা জাএ িমন ই াহ, আলা মুরািদ াহ, ওয়া আমা  
িব রাসুিল াহ, আমা  িব ািহ ওয়া মালাইকািতিহ ওয়া কুতিবিহ ওয়া সুিলিহ 
ওয়ািলয়াওিমল আিখির ওয়া িবলকােদির খায়িরিহ ওয়া শঋিহ িমনা ািহ তাʼয়ালা 
ওয়াল বসু বাদাল মাওিত হাককুন এশেহদু আন লা ইলাহা ই ািহ ওয়া আশাহাদু 
আ া মুহা াদান আ হু ওয়া রাসুলুহ। । 

নামাজ ও া   
মুসলমানগণ, আ াহ ্ তায়ালার আেদশ হওয়ার কারেণই নামাজ আদায় 

কের থােকন। আ াহ ্ তায়ালার েত ক ট আেদেশর মেধ ই অসংখ  িহকমত ও 
ফায়দা রেয়েছ। িতিন যা িকছ িনেষধ কেরেছন স েলার মেধ  িত রেয়েছ।  
মিডেকল িবেশষ রা িকছ িত এবং লাভ সনা  করেত পেরেছন।  

ইসলােমর সােথ া  যভােব িমল রেয়েছ তা অন  কান ধেম বা দশেন নই। 
আমােদর ধম আমােদর নামাজ আদােয়র িনেদশ িদেয়েছ, যা সবেচেয় পূণ 
ইবাদাত জীবেনর শষ পয ।  যারা নামাজ আদায় কের তারা সু াে র 
অিধকারী হেব। নামােজর িকছ উপকার িনেচ তেল ধরা হেলা: 
১– নামােজর কাজ েলা ধীের ধীের  করা হয় তােত দয় া  হেয় যায় না। 
নামাজ যেহত িদেনর িবিভ  সময় আদায় করা হয়, তা মানুষেক কম ম রােখ।   
২– যারা তােদর মাথা আটবার তােদর মাথা জিমেন রােখ তােদর শরীের র  বাহ 
ভালভােব ঘেট। তােদর ম ে র কাষ েলা ভালভােব কাজ কের, কম 
বু ম া এবং  ব া তহীন মানুষ নামা জেদর মেধ  কম দখা যায়। তারা বশী 

া বান হেয় থােক। তােদর উ ার অসু তা নই, যােক দেমিতয়া সিনিলস 
বলা হয় আধুিনক মিডক াল শাে ।    
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৩– নামােজর কারেণনামা জেদর চােখ রে র বাহ ভােলাভােব হয়। য 
কারেণেচােখর ভতেরর অংেশ চােপর সৃ  হয় এবং বাইেরর অংেশর িলদুইেড 
পিরপূণ হয়। ছািন পড়া থেক এ ট র া কের।  
৪–ইবাদােতর সময় সমান ভােব নড়াচড়া পাক িলর কােজ সাহায  কের, 
িপ রস খুব সহেজ কাজ কের এবং িপ েকােষ কান িত কের না। তারা 
এনজাইম সমূহ ক ন  কের দয়। তারা িকডিন এবং ইউরনািরর সংেযাগ াপন 
কের। তারা িকদিনর পাথর হওয়া  থেক র া কের। মু  থিলর ভারমু  হেত 
সাহায  কের।   
৫– পাচঁ ওয়া  নামাজ আদােয়র সময় শরীেরর সকল মাংসেপিশ এবং সংেযাগ 
সমূহ ভােলাভােব কাজ কের , য েলা সাধারনত িতিদেনর কােজর সময় 
ব াবহার হয় না, িবেশষ কের বােতর রাগ িনমূল কের, মাসল তির হেত  
কের।    
৬– পির ার পির তা সুসাে র জন  আবশ ক। ওজ ুএবং গাসেলর মাধ েম 
শরীেরর এবং আ ার পিব তা অজন হয়। নামাজ পির ার পির নতার অপর 
অপর নাম। নামাজ শারীিরক এবং মানুিসক পিব তা ছাড়া আদায় করা যায় না। 
গাসল এবং ওজ ু শরীরেক পির  কের। যারা নামাজ আদায় কের তারা 

শারীিরক এবং আ ক ভােব পির ার।   
৭– িতেষধক ঔষেধ, িনয়িমত শরীর চচা করা েয়াজন। নামােজর সময় েলা 
নতনভােব র  স ালন এবং িনঃ ােসর জন  উপযু  সময়।   
৮–নামােজর মেধ  এক ট পূণ িবষয় িনিহত রেয়েছ। িসজদা করার মাধ েম, 
শরীের স ত িবদু ৎ জিমেন চেল যায়। এয়াভােব সিরির পুনরায় জীবনী শ  
পায়।  
নামােজর এই সুফল েলা পাওয়ার জন , িনধািরত সমেয় নামাজ আদায় করা, 
পির ার পির  থাকা, বশী খাবার না খাওয়া এবং হালাল খাবার খাওয়া 

েয়াজন।   
দিুনয়ার স দ, সানা অথবা িসলভার, কার সােথ সারা জবন থাকেব না। 
শঠতা ভা া দয় জাড়া লাগায়, অন  িকছ না।  

 
    

   স ম অধ ায় 

ইস্ কাত-ই সালাত 
মৃত ব া র জন  ইসকাত 

‘নূ ল ইজাহ’ ও ‘তাহতাভী’ নামক ে র হািশয়া ( টকা) ত, ‘হােলবী’ ও 
‘দরু ল মুহতার’ নামক ে  াজা নামাজ স িকত অধ ােয়র শষভােগ, 
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‘মুলিতকা’, ‘দরু ল মুি কা’, ‘য়ীকােয়’, ‘দরুার’ ও ‘জাওহারা’ নামক সহ 
আেরা অেনক মূল বান িকতােব রাজা স িকত আেলাচনার শেষ মৃত ব র 
অিসয়ত অনুযায়ী ইস্ কাত করার আবশ কীয়তার ব াপাের বণনা করা হেয়েছ। 
যমন, ‘তাহাভী’ নামক ে র হািশয়ােত বিনত আেছ য, ফরজ রাজা আদায় 

করা স ব না হেল িফিদয়া িদেয় ইসকােতর (দায় থেক অব াহিত পাওয়ার) 

ব াপাের নাস্  (সরাসির কারআন বা হািদেসর দিলল) রেয়েছ। নামাজ রাজার 
চেয় অিধকতর পূণ হওয়ায়, শরীয়তস ত কান উজেরর কারেণ যিদ 
কউ সময়মত তা আদায় করেত না পাের এবং পরবত েত াজা আদােয়র ই া 

থাকা ে ও মরনব িধেত আ া  হওয়ার কারেণ অপারগ হেল, রাজার মত তার 
াজা নামাজ িলর জন ও ইসকাত করা উিচত। এ ব াপাের আেলমেদর মােঝ 

কান ি মত নই। যারা বেলন নামােজর ইসকাত নাই তারা আসেল এ ব াপাের 
জািহল। কননা তা মাজহাবসমূেহর ঐক মেতর িবেরাধীতা করার শািমল। হািদস 
শরীেফ বলা হেয়েছ য, “ কান ব ই অন  ব র বদেল রাজা রাখেত 
পাের না, অেন র নামাজ আদায় করেত পাের না। তেব তার রাজা ও 
নামােজর জন  ফিকরেক খাওয়ােত পাের”�� 

আহেল সু ােতর অনুসারী আেলম গেণর ফিযলত স েক যােদর ধারণা 
নাই এবং যারা মেন কের য মাজহাব ইমামগণ তােদর মত মনগড়া কথা বেলন, 

তােদর িনকট থেক ‘ইসলােম ইস্ কাত ও দাওর এর ান নাই, ইস্ কাত খৃ ানেদর 
পাপেমাচেনর অনু প’ জাতীয় ব ব  নেত পাওয়া যায়। এই ধরেণর ব ব  
তেদরেক িবপ নক অব ার িদেক ঠেল দয়। কননা মহানবী সা া াহ 
আলাইিহ ওয়া সা াম বেলেছন য, “আমার উ ত, দালালাত তথা পথ তার 
উপর ঐক মত পাষণ করেব না”। এই হািদস শরীফ ট, মুজতািহদগণ 
ঐক মত পাষণ কেরেছন এমন িবষেয়র স ঠক হওয়ার ব াপাের দিলল িহেসেব 
ভূিমকা রােখ। অতএব, মুজতািহদগেণর ঐক মেতর িবেরািধতাকারীরা মূলত এই 
হািদেসর অ ীকারকারী িহেসেব িবেবিচত হেব।  

হযরত ইবেন আিবদীন িবতেরর নামােজর আেলাচনার সময় বেলেছন য, 

“ ীেনর আবশ কীয় িবষয়সমূহ তথা সাধারেণর ারাও াত ইজমা িত ত 
হেয়েছ এমন িবষয়সমূহেক অিব াসকারী ব  কািফের পিরণত হয়”। কান 
িবষেয় আেলম গেণর ঐক মত পাষণ করার য়ােক ইজমা বলা হয়। 
ইসকােতর িবষয়েক িক কের খৃ ানেদর পাপেমাচেনর সােথ তলনা করা যায়? 

তােদর ধমযাজকগণ, পাপেমাচেনর নােম মানুেষর সােথ তারণা কের, তােদর 
অথ-স দ লুেট নয়। অথচ, ইসলােম ইমাম িকংবা আেলমগণ ইস্ কাত কের না 
বরং মেৃতর উ রািধকারীগণ করেত পাের। আর অথ কিড় ইমাম বা আেলমেক 
নয় বরং ফিকরেদরেক দান করা হয়।  

আজকাল ায় সব যায়গায়, ইস্ কাত ও দাওর য়া ইসলাম অনুযায়ী করা 
হয় না।  ইসলােম ইস্ কাত নাই, যারা বেল তারা তা না বেল যিদ বলত, বতমােন 
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যভােব ইস্ কাত করা হয় তা ইসলাম স ত নয়, তেব ভাল হত। সে ে  
আমরাও তােদর সমথন করতাম। এ প বলার মাধ েম তারা খুবই িবপ নক 
পিরি িতর মুেখামুিখ হওয়া থেক িনেজেদর িবরত রাখেত পারত, একইসােথ 
ইসলােমর খদমতও করেত পারত। িনে , ইসলাম ধম অনুযায়ী ইস্ কাত ও দাওর 

য়া িকভােব করেত হয় তা বণনা করা হেলা: 

 হযরত ইবেন আিবদীন, াজা নামােজর আেলাচনার শেষ বেলেছন য, য 
ব র ফািয়তা (অথাৎ, শরয়ী উজেরর কারেণ আদায় করেত না পারায় নামাজ 

াজা হেয়েছ এমন) নামাজ রেয়েছ এবং স ঐ নামাজ িল ইশারার মাধ েম 
আদায় করেত স ম হওয়া সে ও আদায় না কের থাকেল, মতৃ র সময় এর 
কাফফারা পিরেশােধর জন  উ রািধকারীেদরেক অিসয়ত কের যােব, এটা তার 
উপর ওয়া জব। আর যিদ কােনাভােবই ঐ াজা আদােয়র সামথ  না থােক, তেব 
তার জন  অিসয়ত করা আবশ ক হেব না। একইভােব মুসািফর িকংবা অসু  
হওয়ার কারেণ পিব  রমজান মােসর রাজা ভ  করেল এবং পরবত েত সই 
রাজা িলর াজা আদােয়র সময় িকংবা সুেযাগ না পেয়ই মতৃ মুেখ পিতত 

হেল, তার জন ও অিসয়ত করা জ রী হেব না। মহান আ াহ তায়ালা ইনশা াহ 
তােদর উজরেক কবুল করেবন। অসু  ব র কাফফারাসমূেহর ইস্ কাত, মতৃ র 
পর তার উ রািধকারীগণ করেবন। মতৃ র পূেব কােরা জন  ইসকাত করা যায় না। 
জীিবত ব রও িনেজর জন  ইসকাত করা জােয়জ নয়। ‘ জলাউ-ল কুলুব’ 
নামক ে  বিনত আেছ য, ‘যার উপর মহান আ াহ তায়ালার হ  িকংবা বা ার 
হ  রেয়েছ তার উপর ওয়া জব হেলা, দুইজন সা ীর সামেন তা পিরেশােধর জন  
অিসয়ত করা অথবা িলেখ তােদর সামেন পাঠ করা। যার উপর কােরা হ  নাই, 

তার জন  অিসয়ত করা মু াহাব’� 

কাফফারার ইসকােতর জন  অিসয়ত কের যাওয়া মতৃ ব র 
উ রািধকারী অথবা অিসয়ত পূরেণর জন  যােক ািয়  দয়া হেয়েছ স, মতৃ 
ব র রেখ যাওয়া স দ তথা িমরােছর িতনভােগর একভাগ স দ থেক, 

াজা হওয়া িবতরসহ েত ক ওয়াে র নামােজর জন  এবং রমজােনর 
িতিদেনর রাজার জন  এক িফতরা তথা অধ সা’ (এক ক জ সাতশ প াশ 
াম) পিরমাণ আটা বা চাল ফিকরেদর মােঝ িফিদয়া িহেসেব দান করেব।  

কাফফারার ইসকােতর জন  অিসয়ত কের না গেল মতৃ ব র 
উ রািধকারীগেণর উপর তার জন  ইসকাত করা, হানাফী মাজহাব অনুযায়ী 
জ রী নয়। তেব শািফঈ মাজহাব অনুযায়ী অিসয়ত না কের গেলও ওয়ািরশেদর 
উপর তার জন  ইসকাত করা আবশ ক। বা ার হে র ে , অিসয়ত না কের 
গেলও মৃত ব র রেখ যাওয়া স দ থেক পিরেশাধ করা তার ওয়ািরশেদর 

উপর, হানাফী মাজহাব অনুযায়ীও আবশ ক। এমনিক পাওনাদারগণ, িমরাছ থেক 
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িনেজেদর পাওনা পিরমাণ স দ হ গত হেল, আদালেত না যেয়ও তা হণ 
করেত পাের�  

মতৃ ব  তার াজা রাজার িফিদয়া দয়ার জন  অিসয়ত কের গেল, 

তার ওয়ািরশেদর উপর তা তার স দ থেক পিরেশাধ করা ওয়া জব হয়। কননা 
ইসলািময়াত তা পিরেশােধর জন  আেদশ কের। আর যিদ অিসয়ত না কেরই 
মতৃ বরণ কের তেব তা পিরেশাধ করা ওয়া জব নয়। িক  করেল জােয়জ হেব। 
এে ে  ল ণীয় য, এই িফিদয়া নামাজ বা রাজার কাফফারা িহেসেব কবুল না 
হেলও এর ারা সদকার সওয়াব ইনশা াহ হািসল হেব, যা ঐ ব র নাহ 
মােফর জন  সহায়ক ভূিমকা পালন করেব। এ ট ইমাম মুহা দ (র:) এর ব ব । 

এব াপাের ‘মাজমাউল-আনহর’ নামক ে  বলা হেয়েছ য, ‘নাফস্  ও 
শয়তােনর অনুসরণ কের নামাজ ত াগকারী ব , জীবন ছায়াে  এেস এর জন  
অনুত  হেয় ( াজা নামাজ িল আদায় করেত  কের এবং) যত ওয়া  াজা 
আদায় করা তার পে  স ব হে  না তার জন  ইসকােতর অিসয়ত কের,  তা 
জােয়জ হেব না’। তেব ইমাম শািফঈ (র:) এর ‘মুসতাস্ ফা’ নামক িকতােব, 

এব াপাের জােয়জ বলা হেয়েছ। 
‘ জলাউ-ল কুলুব’ নামক িকতােব বলা হেয়েছ য, বা ার হে র মেধ  ঋণ, 

আমানত, চির-ডাকািত কের অ জত স দ, কমচারীর বতন, য়কৃত মােলর 
িকংবা ভাগকৃত সবার মূল  ইত ািদ আিথক হ । কাউেক অন ায়ভােব আঘাত 
করা, হার করা, তিব ত করা ইত ািদ শারীিরক হ  আর কাউেক গািল দয়া, 

অপমান করা িকংবা কােরা স ে  গীবত করা, অপবাদ দয়া ইত ািদ হেলা ালবী 
হ ।  

অিসয়ত কের যাওয়া মৃত ব র রেখ যাওয়া স েদর একতৃতীয়াংশ ারা 
যিদ ইসকাত করা স ব হয় তেব ঐ পিরমাণ মাল অিসয়ত পূরেণর জন  পিরেশাধ 
করা, তার ওয়ািরশেদর উপর ওয়া জব হেব। আর যিদ তা অিসয়ত পূরেণর জন  
যেথ  না হয় তেব একতৃতীয়াংেশর অিধক স দ থেক পিরেশাধ করা 
ওয়ািরশগেণর উপর ওয়া জব হেব না। তেব জােয়জ হেব। ‘ফাতহল কািদর’ 
িকতােব এ প উে খ আেছ। একইভােব হ  ফরজ হেয়েছ এমন ব , হ  
করার জন  কাউেক অিসয় ত করেল এবং তার ওয়ািরশ িকংবা অন  কউ 
হে র খরচ দান করেল তা জােয়জ হেব না। তেব মৃত র পূেব অিসয় ত না কের 
গেল, ওয়ািরশ যিদ িনেজর স দ িদেয় তার জন  ইসকাত করায় ও হে  যায় 

তেব মৃত ব র ঋণ পিরেশািধত হেব। ওয়ািরশ ব তীত অন  কােরা স দ িদেয় 
তা জােয়জ নয় বলা হেলও, ‘দরু ল মুখতার’, ‘মারািকল ফালাহ’ ও ‘ জলাউল 
কুলুব’ নামক িকতাব িলেত জােয়জ হেব বেল উে খ করা হেয়েছ। 

কাফফারার ে  আটার বদেল ময়দা িকংবা খজরু, আ ুর ইত ািদও 
দয়া যায়। ( কননা এ েলা  আটার চেয় অিধক মূল বান।) এ েলা র পিরবেত 
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ন বা পাও দান করা যায়। (কাগেজর টাকা িদেয় ইসকাত জােয়জ নয়।) 

িসজদা-ই িতলাওয়ােতর জন  িফিদয়া িদেত হয় না। 

ইসকাত ও দাওর করার প িত 
যিদ িফিদয়ার অথ একতৃতীয়াংেশর চেয় বিশ হয় তেব ওয়ািল উ রািধকািরেদর 
অনুেমাদন ছাড়া একতৃতীয়াংেশর বিশ খরচ করেত পারেব না। কুিনয়া িকতােবর 
মেধ  লখা হেয়েছ, মেৃতর যিদ ঋণ িনেয় সে হ থেক থােক, তেব তার 
উ রািধকারীর উইল স  করেত পারেবন। ইসলােম িনেদশ আেছ থেম ঋণ 
আদায় পিরেশাধ করেত হেব। ঋণদাতােদর স িতেত এ ট অপিরেশািধত রাখা 
যােব না।    
যিদ মেৃতর বয়স না জানা যায় বা ঠক িক পিরমান নামােযর ইশাকাত আদায় 
করেত হেব, তার উইল হণেযাগ  হেব যিদও তার স েদর পিরমােনর 
একতৃতীয়াংশ ইসকাত আদােয়র জন  অপযা  হয়,যত সংখ ক নামােযর জন  
ইসকাত আদায় করেত হেব তা ওই এক তৃতীয়াংশ িদেয় আদায় করেত হেব এবং 
এেত কের ওই নামাজ েলার ইসকাত সিহ হেব, তার উইেল উে িখত অন ান  
নামায লাঘব হেব। যখন একতৃতীয়াংশ অিতির  হেব, তার পুেরা বয়স এবং 
নামােযর  সংখ া অজানা থাকেব তখন উইল কাযকর হেব না।   
যিদ উ  বা র কান স দ না থােক, অথবা তার স েদর একতৃতীয়াংশ 
স দ ইসাকােতর জন  অ তল হয় এবং কান উইল কের না যান িক  তার 
উ রািধকাির তার ই াত আদায় করেত চান তেব িতিন দার করেবন। িক  
উ রািধকািরেক দার আদায় করেত হেব না। দার আদােয়র জন  িতিন এক বছর 
অথবা এক মােসর ইসাকােতর জন  েয়াজনীয় ণ িসলভার কেয়ন, ে ট 
অথবা আং ট জাগাড় করেবন। যিদ মতৃ বা  হয় তেব ১২ বছেরর জন , যিদ 
মতৃ নারী হয় তেব ৯ বছর িহেসেব ঋেণর মাট িহেসব করেত হেব। দশ ক জ 
গম আকিদেনর পাচঁ ওয়া  নামােযর জন  এবং িতন হাজার ছয়শত াম িত 
সৗর বছেরর জন । উদাহরণ প, যখন এক ক জ গম ১,৮৫ টাকা, 

একবছেরর ইসকাত নামােযর জন  ছয় হাজার ছয়শত অ ািশ টাকার েয়াজন। 
ধরা যাক েত ক ট সানার কেয়েনর মূল  একশত িবশ টাকা, ইসকাত 
আদায়কারী বা  এক বছেরর ইসাকােতর জন  পাচঁ ট ণমু া সং হ করেবন 
য েলার ওজন সাত াম এবং িবশ সি িমটার, চারজন মানুষ যারা দুিনয়ািব 

আশা রােখন না এবং যারা জােন এবং ধম ভালবােস। [এই মানুষ েলা এমন হেব, 
যােদরেক িফতরা এবং জাকাত দয়া যায়, যিদ তারা এমন গিরব না হয় সই 
ইসকাত হণেযাগ  হেব না।] মতৃ বা র অিভভাবক, ওই বা েক থম পাচঁ ট 

ণমু া িদেবন আমেলর িনয়েত এবং বলেবন, আিম তামােক এই ণ অমুক 
মতৃ বা র সালােতর ইসকােতর িনয়েত ডান করিছ।     
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অতপর গিরব মানুষ ট ণ মু া হণ পূবক বলেবন, আিম হণ করিছ এবং 
িন  এবং আপনােক দান করিছ। অতঃপর ইসকাত দানকারী পুনরায় গিরব 
মানুষ টেক ফরত িদেবন। এভােব ি তীয় এবং পরবত  মানুষেক দেবন। 
তাই, এক ট দার তখনই পূণ হেব যখন একই বা েক চারবার িদেত হেব অথবা, 
চার বা েক একই সােথ িদেত হেব এবং ফরত িনেত হেব।    
িবশ ট ণ মু ার মাধ েম সালােতর কাফফারা আদায় হেব। যিদ মতৃ বা  ৬০ 
বছর বয়  হয়, ৪৮ x৬০= ২৮৮০ ট ণ মু া ৪৮ বছেরর সালােতর জন  িদেত 
হেব। তাহেল মাট ২৮৮০/২০= ১৪৪ বার দার আদ◌ায় করেত হেব। যিদ ণ 
মু ার  সংখ া দশ হয়, ৭২ ট দার দান করেত হেব,  যিদ ণ মু ার সংখ া 
িবশ হয়, ৬৩ ট দার স  করেত হেব, যিদ গিরব মানুেষর সংখ া দশ হয় 
এবং ণ মু াও দশ হয়, ৪৮ বছেরর সালােতর জন  ইসাকােতর কাফফারাত 
আদায় হেব। কারণ য বছর েলােত নামায আদায় করা হয়িন x এক 
বছেরর জন  ণ মু া =গিরব মানুেষর সংখ া x ণমু ার সংখ া x দােরর 
সংখ া ।  
 
 
আমরা য উদাহরণ িদেয়িছ তার জন  েযাজ  এই িহেসব। 
৪৮x৬০=৪x৫x১৪৪=৪x১০x৭২=৪x২০x৩৬=১০x১০x২৯  
এ ট যভােব করা হেয়েছ,ইসাকােতর দােরর মাট সংখ া জানার জন , এক 
বছেরর ণ মু া ক মেৃতর সালােতর বয়সেক ণ করেত হেব।  
এরপের ণমু ার সংখ ােক গিরব মানুেষর সংখ া িদেয় ণ করেত হেব। থম 
ফল ক এবার ি তীয় ফল িদেয় ভাগ করেত হেব। এই ফলাফল দােরর সংখ া 
িনেদশ কের। গম এবং ণ কাগেজর টাকায় সমপিরমান ায় সমেয়র ভেদ। 
অন  কথায়, এই দুিতর মূল ীিত ঘটেত পাের।  এই কারেন, এক বছেরর গেমর 
পিরমােনর ইসকাত পিরবতন হয় না, তাই এক বছেরর েণর মু ার সংখ া 
ইসকাত ষাট ণ মু া, যা আমারা উপের িহেসব কেরিছ, তা একই পিরমান 
থােক। তাছাড়া, ইসাকােতর িহেসেব হণেযাগ  িহেসব হেলা, বািত িম িকছ 
সমাধান রেয়েছ, এক মােসর সালােতর জন  পাচঁ ট ণ মু া। রমজান 
মােসর রাজার জন  ১ ট ণ মু া। এভােব ণ মু ার সংখ া গননা করা হয়, 
এই উনুপােতই িহেসব করা হয়। নামােযর ইসকাত আদােয়র পর ৪৮ বছেরর 
রজার ইসকাত আদায় করেত হেব, য েলার াযা অবশ  আদায় করেত হেব, 
িতিন ৫ ট দার ৫ ট ণ মু া এবং ৪ জন গিরব মানুেষর মাধ েম আদায় করেবন। 
বছেরর ৩০ রাজার ইসাকােতর কাফফারােতর জন  সােড় বায়া  ক জ গম, 
সায়া পাচঁ াম সানা। এছাড়া, হানািফ মাজহােবর মেত, এক ট ণ মু া এক 

বছেরর রাজার কাফফারােতর জন  যেথ , এবং ৪৮ বছেরর জন  ৪৮ ট 
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ণ মু া িদেত হেব, পাচঁ ট ণ মু ায় এক ট দার এবং চারজন গিরব মানুেষর 
মাধ েম দার পূণ করার অথ ২০ ট ণ মু া দান করা। াযা রাজার ইসাকােতর 
পর আর িকছ ইসকাত আদায় করেত হেব, যাকােতর জন  এরপর কুরবািনর 
জন ।  
 
শপেথর কাফফারা আদােয়র জন  একিদেন দশ জন গিরব মানুেষর েয়াজন, 
এবং কান কারণ ছাড়ায় এক ট রাজা ভে র কাফফারার জন  ষাট জন গিরব 
মানুেষর েয়াজন একিদেন, একজন মানুষেক এক শা এর অেধেকর বশী গম 
দয়া যােব না। কান  িভ  িভ  শপেথর কাফফারায় একই িদেন দশ জন 

মানুষেক দয়া যােব না। রাজা এবং শপেথর কাফফারার দাওর একিদেন করা 
যােব না। যিদ মতৃ বা  তার িনিদ  কান শপথ উে খ কের থােকন, তেব তার 
জন  দুই ক জ গম অথবা আটা, অথবা তার সমপিরমান মুেল র ণ অথবা 
িসল্ভার একিদেন দশ জন গিরব বা েক িদেত হেব। অথবা, আপিন একই 
বা েক পরপর দশ িদন একই পিরমােন িদেত পােরন, অথবা এই পিরমান অথ 
কান গিরব মানুষেক দয়ার সময় বলেত হেব, “আিম আপনােক আমার 

সহকাির িনজু  করলাম। এই অেথর সাহােয  আপিন খাবার িকনেত পারেবন, 
দশ িদেনর খাবার িকনেবন সকাল এবং রােতর জন ।!” যিদ স অন  িকছ কেন 
যমন কিফ অথবা প কা, তেব তা হণ যাগ  হেব না। এ ট সবেচেয় ভােলা 

হেব যিদ কান খাবার দকােন এই মূল  পিরেশাধ করা হয় এবং সখােন ঐ 
বা েক দশ িদন সকাল স া খাবার িদেত বলা হয়। এই িবষয় ট রাজা ভে র 
এবং জহােরর কাফফারার ে  েযাজ , এই দুই ে  হাফ শা গম অথবা 
এর সমপিরমান স দ ষাট জন গিরব মানুেষর মেধ  অথবা   পরপর ষাট িদন 
ব াপী একজন মানুষেক দুেবলা খাওয়ােত হেব।    
িনিদ  কের না বলা কান যাকােতর ইসকাত আদােয়র েয়াজন নই । 
উ রািধকারীর ইে  অনুযায়ী যাকােতর ইসকাত আদােয়র অনুমিত দয় 
ফতওয়া। দাওর আদােয়র সময়, েত কবার গিরব মানুষেক ণ দয়ার সম  
ওয়ািল রাজা এবং নামােজর ইসাকােতর িনয়াত করেবন।   
 
এবং মানুষ টও বলেবন, “আিম এ ট উপহার স প িদলাম,” জখ সরনিত ফরত 
িদেবন এবং ওয়ািল বলেবন, “আিম এ ট হণ করলাম” যিদ ওয়ািল ইসকাত 
আদায় করেত না পােরন, তেব িতিন একজন সাহায কারী িনজু  করেবন িযিন 
মতৃ বা র ইসকাত আদায় করেবন।  
ইমাম িবরিগভীর ওয়ািসয়াতনামা িকতােবর শষ অংেশ এবং কািদযােদ 
আহেমদ এেফ  রা াত ািহ তাʼয়ালার এই িকতােবর ব াখ ায়  লখা আেছ :এ ট 
এক ট শত, গিরব মানুষ টর িনসাব পিরমান স দ থাকেব না। তারা মৃত বা র 
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আ ীয় হেত পােরন। ণ গিরব মানুষেক দয়ার সময়, ওয়ািল অবশ ই বলেবন, 
“আিম অমুেকর এত সংখ ক সালােতর ইসকাত আদােয়র জন  আপনােক 
িদ ।" এবং মানুষ টও অবশ ই বলেবন, আিম এ ট হণ করলাম। িতিন 
অবশ ই জানেবন ঐ ণ েলা তার যখন স েলা তার অধীেন যায়। যিদ িতিন 
না জেন থােকন, তােক অবশ ই তা জানােত হেব। এই গিরব মানুি  দয়ালু হেবন 
এবং অপর একজন গরীব মানুষেক দান করেবন,এবং বলেবন, “আিম অমুক 
বা র নামােজর ইসকাত আদােয়র জন  িদলাম।” এবং িযিন হণ করেলন 
িতিনও বলেবন, আিম হণ করলাম। যখন িতিন এ েলা হণ করেবন তখন 
থেক এই স ুল তার িবেবিচত হেব। যিদ িতিন এ েলা আমানত বা উপহার 

িহেসেব হণ কেরন তেব তা হণ যাগ  হেব না। এই ি তীয় বা  হণ করার 
পর তৃতীয় আেরক জনেক দেবন এবং বলেবন, আিম একই ভােব তামােক 
িদলাম। এভােব নামাজ, রাজা, যাকাত, কুরবািন, সাদাকা িফত, আদাক, 
মানুষ এবং অন ান  ািনর হেকর দাওর স  করেত হেব।      
ফািসদ এবং বািতল য় িব েয় মানুেষর হক ন  হয়। শপথ এবং রাজার 
কাফফারায় দাওর করা অনুেমািদত নয়। দাওর স  হউয়ার পের, শষ বা  
িযিন ণ েলা পেয়েছন িতিন দয়ালু হেবন এবং পুনরায় িনেজর ই াই ওয়ািলর 
কােছ হ া র করেবন। অিভভাবক স ট হণ করেবন এবং বলেবন, আিম 
এ েলা হন করলাম। যিদ বা ট স দ সমূহ ফরত না দন তেব তা বল 

েয়াগ কের হণ করা যােব না, কননা স েলা তার স দ।      
অিবভাবক ট এই সকল গরীব মানুষেক িকছ ণমু া অথবা নগদ টাকা বা মেৃতর 
িকছ স দ দান করেবন এবং সওয়াব মতৃ বা র আ ার শাি র জন  দুয়া 
করেবন। যিদ কান বা র সে হ থােক, অথবা অ া  বয়  হয় তেব তার 
দাওের অংশ হণ উিচত নয়। এই জন , যখন িতিন এই েণর মািলক হেবন 
সােথ সােথ এই দাওর আদায় করেবন। িতিন িনেজ আদায় না কের, অন  কােরা 
কােছ মতৃ বা র হেয় কাফফারা আদােয়র দািয়  দান অনুেমাদনেযাগ  নয়।  
দাওর আদায় হেব িক , িতিন পাপী হেয় যােবন। যিদ মতৃ বা র কান স দ 
না থােক এবং িতিন ওয়ািল ক িনেদশ িদেয় যান, তেব সই দাওর আদায় করা 
ওয়া জব নয়। মেৃতর পূেব বা র উিচত এমন ভােব ইিসকােতর জন  ওিসয়াত 
করা যন তার পিরমান তার স েদর এক তৃতীয়াংেশর বশী না হয়। এভােব 
দাওর ছাড়ায় ইিসকাত আদায় করা যােব। িতিন পাপী হেবন যিদ িতিন িনেদশ কের 
যান তার ইিসকাত এক তৃতীয়াংেশর কম স দ ারা স  করার জন , অথচ 
তার যেথ  স দ রেয়েছ। প ম সং রণ ইবেন আিবিদন িকতােবর ২৭৩ পৃ ায় 
লখা রেয়েছ, “যিদ কান অসু  বা র যিদ অ া  বয়  িশ  থােক, য িকনা 

বয়ঃসি  পার কেরেছ এবং চাির ক ভােব ভােলা, তার কােছই স দ রেখ 
যাওয়া উিচত হেব তার মতৃ  পরবত  কাজ সমূহ  স াদেনর জন ।” এই িবষেয় 
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বযযািযয় া িকতােবর মেধ  লখা রেয়েছ, “স দ পাপী এবং চির িহন 
স ােনর কােছ রেখ যাওয়ার চেয়, ধম য় কােজ ব য় করা উ ম। কননা স ট 
পােপর  কােজ ব াবহার হেত পাের। এজন , স দ এরকম স ােনর জন  রেখ 
যাওয়া উিচত নয়, তেব তার জিবকার জন  যতটকু েয়াজন রাখেত হেব।” 

 
বহ সংখ ক নামাজ, রাজা, যাকাত, কুরবানী ও কসেমর াযা ও কাফফারা 

রেয়েছ এমন ব  একতৃতীয়াংেশর কম স দ থেক তা দাওেরর মাধ েম 
ইসকােতর জন , আর বাকী স দ থেক কুরআন খতম, িমলাদ ইত ািদ করার 
জন  অিসয় ত করেল জােয়জ হেব না। কুরআন করীম িতলাওয়ােতর জন  অথ 
নয়া বা দয়া উভয় টই নােহর কাজ। কুরআন করীম িশখােনার জন  অথ নয়া 

জােয়জ িক  িতলাওয়ােতর জন  জােয়জ নয়। 
মতৃ ব র াযা নামাজ, রাজা ইত ািদ ওয়ািরশ বা অন  কােরা জন  

আদায় করা জােয়জ নয়। তেব নফল নামাজ বা রাজা রেখ এর সওয়াব মৃত 
ব র েহর িত হািদয়া করা জােয়জ ও উ ম।  

হ  ফরজ হেয়েছ এমন মৃত ব  যিদ তা আদােয়র জন  কাউেক 
অিসয় ত কের যায়, তেব ঐ ব র জন  তা আদায় করা জােয়জ। কননা হ  
একইসােথ শারীিরক ও আিথক ইবাদত। অেন র নােম নফল হ  সবসময়ই করা 
যায়। ফরজ হে র ে , ব র মতৃ  হওয়ার পের তার াযা উিকেলর প  
থেক আদায় করা জােয়জ।  

‘মাজমাউল আনহার’ ও ‘দরু ল মুনিতকা’ নামক িকতােব বলা হেয়েছ 
য, মতৃ ব র জন  ইসকাত দাফেনর পূেবই করা উিচত। ‘কুিহ ানী’ এর মেধ  

দাফেনর পেরও জােয়জ বেল উে খ আেছ� 
মতৃ ব র নামাজ, রাজা, যাকােতর ইসকােতর জন  এক ফকীরেকই 

িনসােবর চেয় অিধক পিরমাণ স দ দান করা জােয়জ। এমনিক ইসকােতর 
সব ন এক ফকীরেকও দয়া স ব। 

মতৃ  শয ায় শািয়ত ব র াযা নামােজর িফিদয়া দান করা জােয়জ 
নয়। তেব এ প ব র াযা রাজার িফিদয়া দয়া জােয়জ। ঐ ব র জন  
মাথা িদেয় ইশারার মাধ েম নামাজ আদায় করেত হেব। এ প ইশারার মাধ েম 
যিদ পাচঁ ওয়াে র বশী নামাজ আদায় না করা হয় তেব তা মা কের দয়া হেব। 
এর াযা করেত হেব না। পের সু  হেল না রাখা রাজার াযা আদায় করেত 
হেব। সু  না হেয়ই মারা গেল আদায় না করা রাজা িলও মা কের দয়া হয়।  
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              অ ম অধ ায় 

ব শ ও চয়া  ফরজ 

িশ  যখন বািলগ হয়  এবং কান কািফর যখন কািলমা-ই তাওহীদ বেল, 

অথাৎ লা ইলাহা ই া াহ মুহা াদরু রাসূলু াহ বেল এবং এর অথ বুেঝ মেন 
ােণ িব াস কের তখন স মুসলমান হেয় যায়। মুসলমান হওয়ার সােথ সােথ 

কািফর ব া র পূেবকার সম  নাহ মাফ কের দয়া হয়। িক  অন  
মুসলমানেদর মত তােদরও সামথ  অনুযায়ী সুেযাগ পাওয়ার সােথসােথ ঈমােনর 
ছয় ট শত তথা ‘আমানত’ মুখ  করা  এবং এর অথ িশেখ পূনা েপ িব াস 
করা আবশ ক। তােদর বলা উিচত: আমরা িব াস করলাম য, ইসলােমর সবিকছই 
অথাৎ হযরত মুহা দ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম কতৃক যা িকছ করেত 
আেদশ দয়া হেয়েছ আর যা িকছ করেত িনেষধ করা হেয়েছ তার সবই মহান 
আ াহ ্ তায়ালার প  থেকই তার হাবীেবর মাধ েম মানুষেদর জানােনা হেয়েছ। 
এরপর পযায় েম সময় সুেযাগ অনুযায়ী দন ন জীবেনর ফরজ তথা যা 
করেত আেদশ দয়া হেয়েছ এবং হারাম তথা যা করেত িনেষধ করা হেয়েছ তা 
জানেত হেব, িশখেত হেব এবং স অনুযায়ী জীবন যাপন করেত হেব। দন ন 
জীবেন স ূখীন হেত হয় এমন ফরজ ও হারাম স েক িশ া হণ করা সবার 
উপের ফরজ। এ েলা  স েক ান অজন করা, ফরজসমূহ পালন করা এবং 
হারামসমূহ থেক িবরত থাকা য ফরজ তা অ ীকার করেল অথাৎ অিব াস 
করেল ঈমান চেল যায়। এই ফরজ ও হারামসমূহ থেক কান এক টেকও যিদ 
অপছ  কের, হণ না কের তেব স মুরতাদ্  হেয় যায়। মুরতাদ ব া  ‘লা 
ইলাহা ই া াহ’ বলার মাধ েম এবং ইসলােমর িকছ আেদশ পালেনর মাধ েম 
যমন নামাজ আদায় কের, রাজা রেখ, হে  যেয়, দান-সদকা করার মাধ েম 

মুসলমান হেত পাের না। এইসব সতকম িল আিখরােত তার কান উপকাের 
আসেব না। এ অব া থেক মু  পেত হেল শরীয়েতর য ফরজ িকংবা 
হারামেক অ ীকার কেরেছ তার জন  অনুেশািচত হেত হেব, তওবা কের পুনরায় 
িব াস কের পালন করেত হেব।  

মুসিলম আেলমগণ, েত ক মুসলমােনর িশেখ, িব াস কের পালন করা 
আবশ ক এমন ব শ ট ফরজ িনধারন কের িদেয়েছন। এছাড়া আলাদাভােব 
আেরা চয়া ট ফরেজর ব াপােরও উে খ কেরেছন। 

 

ব শ ফরজ  

ঈমােনর শত: ছয় ট 

ইসলােমর শত: পাচঁ ট 

নামােজর ফরজ: বার ট 
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অজরু ফরজ: চার ট 

গাসেলর ফরজ: িতন ট 

তায়া ুেমর ফরজ: দুই ট 

কউ কউ বেলেছন, তায়া ুেমর ফরজ িতন ট। এই িহসাব অনুযায়ী 
সবেমাট ত শ ট ফরজ হয়। 

            ঈমােনর শতসমহূ: 

১. আ াহ ্ তায়ালার অ  ও এক বােদ িব াস করা। 

২. ফেরশতােদর উপর িব াস করা। 

৩. মহান আ াহ ্ তায়ালা য সব আসমানী িকতাব নািযল কেরেছন স িলর 
উপর িব াস করা। 

৪. সকল নবী ও রাসূেলর উপর িব াস করা� 

৫. পরকােল িব াস করা। 

৬. কদের, অথাৎ ভাল ম  যা িকছই হয় তার সবই আ াহর প  থেক হয়, 

তা িব াস করা। 
 

ইসলােমর শতসমূহ:  

৭. কািলমা-ই শাহাদাত বলা ও ীকার করা। 

৮. িতিদেনর জন  িনধািরত পাচঁ ওয়া  ফরজ নামাজ িনজ িনজ সময় 
অনুযায়ী আদায় করা। 

৯. স েদর যাকাত আদায় করা। 

১০. রমজান মােসর েত কিদেন রাজা রাখা। 

১১. সামথ  থাকেল জীবেন একবার হ  পালন করা। 
 

নামােজর ফরজসমূহ:  

নামােজর বাইেরর ফরজ সাত ট। এ েলােক নামােজর শত বলা হয়। 
১২. অপিব  অব া থেক অজ ুিকংবা গাসেলর মাধ েম পিব তা অজন 

করা। 
১৩. নাপাকী থেক শরীর, পাশাক ও নামােজর ানেক পিব  করা। 

১৪. সতর তথা ল া ান আবৃত করা। 

১৫. িকবলামুখী হওয়া। 

১৬. নামােজর ওয়া  হওয়া। 

১৭. িনয় াত করা। 

১৮. ইফিততাহ ্ তথা তা বীের তাহিরমা দয়া। 
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নামােজর িভতেরর ফরজ পাচঁ ট। এ েলােক নামােজর কন বলা হয়। 
১৯. িকয়াম করা, অথাৎ দািঁড়েয় নামাজ আদায় করা। 

২০. িকরাত অথাৎ পিব  কুরআন থেক িকছ অংশ িতলাওয়াত করা। 

২১. কু করা। 

২২. সজদা করা। 

২৩. শষ বঠেক বসা। 

 
অজুর ফরজসমূহ:  
২৪. সম  মুখম ল ধৗত করা। 

২৫. কনুইসহ দুই হাত ধৗত করা। 

২৬. মাথার একচতথাংশ মােসহ করা। 
২৭. গাড়ািলসহ দুই পা ধৗত করা। 
 

গাসেলর ফরজসমূহ: 

২৮. কুিল করা। 

২৯. পািন িদেয় নাক পির ার করা। 

৩০. সম  শরীর ভালভােব ধৗত করা। 
 

তায়া ুেমর ফরজসমূহ: 

৩১. অজ ু িকংবা গাসেলর পিরবেত তায়া ুেমর ারা পিব তা অজেনর 
জন  িনয় াত করা। 

৩২. দুই হাত পিব  মা টেত ঘেস মুখম ল মােসহ কের পুনরায় দুই হাত 
মা টেত ঘেস দুই হােতর কনুই থেক  কের হােতর তালু পয  ভালভােব 
মােসহ করেত হেব। 

 

চয়া  ফরজ 

১. আ াহর এক বােদর উপর ঈমান আনা। 

২. হালাল খাদ  ও পানীয় হণ করা। 

৩. অজ ুকরা। 

৪. পাচঁ ওয়া  নামাজ আদায় করা। 

৫. গাসল ফরজ হেল গাসল করা। 

৬. সকল ধরেণর িরিযক একমা  আ াহ ্র প  থেক আেস তা িব াস 
করা। 
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৭. পিব  ও হালাল পাষাক পিরধান করা। 

৮. মহান আ াহ ্ তায়ালার উপর তাওয়াক্কুল তথা ভরসা করা। 

৯. ত  হওয়া। 

১০. া  িনয়ামেতর িবিনমেয় মহান আ াহ তায়ালার কিরয়া আদায় 
করা। 

১১.ভাল হাক িকংবা ম  হাক সবাব ায় দেরর উপর স  থাকা। 

১২.বালা-মুসীবেতর স ুখীন হেল সবর তথা ধয ধারণ করা।  

১৩. নাহ মােফর জন  তওবা করা। 

১৪.ইবাদতসমূহ ধুমা  মহান আ াহ ্ তায়ালার স  অজেনর জন  
করা। 

১৫.শয়তানেক দুশমন িহেসেব হণ করা� 

১৬.পিব  কুরআন শরীেফর যাবতীয় হকুমেক মেন নয়া। 

১৭.মতৃ েক হ  িহেসেব মেন নয়া। 

১৮.মহান আ াহ ্ তায়ালার ব ু েদর সােথ ব ু  এবং শত্ েদর সােথ 
শত্ তা পাষণ করা। 

১৯.মা-বাবার সােথ উ ম আচরণ করা। 

২০.সৎ কােজর আেদশ দয়া এবং অসৎ কাজ থেক িনেষধ করা। 

২১.আ ীয় জনেদর জয়ারত করা।  

২২.আমানেতর িখয়ানত না করা। 
২৩.সবদা মহান আ াহ ্ তায়ালার ভেয় ভীত হেয়, িবলািসতা ও বাড়াবািড় 

করা থেক িনেজেক িবরত রাখা। 

২৪.মহান আ াহ ্ তায়ালা ও তার রাসূল সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ােমর 
আনুগত  করা। 

২৫.িনেজেক পাপ থেক িবরত রেখ ইবাদেত ম  করা। 

২৬.মুসলমান আমীরেদর আনুগত  করা। 

২৭.িশ া অজেনর উে েশ  জগেতর িত নজর দয়া। 

২৮.আ াহ ্ তায়ালার অ , এক বাদ ও সৃ  স েক তাফাক্কুর তথা 
গেবষণা করা। 

২৯.অ ীল কথাবাতা থেক জবানেক র া করা। 

৩০. লবেক পিব  রাখা। 

৩১.কাউেক িনয়া ঠা াতামাসা না করা, িব পু না করা।  

৩২.হারােমর িদেক দৃ পাত না করা। 

৩৩.মুিমন িহেসেব সবাব ায় িনেজর কথার িত সৎ থাকা। 

৩৪.অ ীল ও অপছ নীয় কানিকছ বণ করা থেক িবরত থাকা। 

৩৫.এেলম অজন করা। 
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৩৬.বাটখাড়া, দািঁড়পা া ও পিরমাপেকর য সমূহেক ন ায় ও সততার সােথ 
ব বহার করা। 

৩৭.আ াহ তায়ালার আজাব থেক পির ােণর ব াপাের কখেনাই িন ত 
না হেয় সবদা ভীতস  থাকা। 

৩৮.মুসলমান ফিকরেদরেক সাহায  করা, তােদরেক যাকাত দান করা। 

৩৯.মহান আ াহ ্র রহমত থেক কান অব ােতই িনরাশ না হওয়া। 

৪০.নাফেসর খােয়েশর অনুগত না হওয়া। 

৪১.আ াহ তায়ালার স  অজেনর জন  মানুষেক খাওয়ােনা। 

৪২.যেথ  পিরমাণ িরিযক অজেনর জন  পির ম করা। 

৪৩.স েদর যাকাত ও শেস র উ র দান করা। 

৪৪.হােয়জ ও িনফােসর সময় ী-সহবাস না করা। 

৪৫. লবেক নাহ থেক পিব  রাখা। 

৪৬.অহংকার থেক দেূর থাকা। 

৪৭.বািলগ তথা া বয়  হয়িন এমন ইয়ািতেমর স দ সংর ণ করা। 

৪৮.বালকেদর িদেক কুদৃ  না দয়া� 

৪৯. দিনক পাচঁ ওয়া  ফরজ নামাজ সময়মত আদায় করা। 

৫০.অন ায়ভােব পেরর স দ ভাগ না করা। 

৫১.মহান আ াহ ্ তায়ালার সােথ কাউেক শিরক না করা। 

৫২.সকল ধরেণর িযনা থেক িবরত থাকা। 

৫৩.মদ ও অ ালেকাহেলা জাতীয় পানীয় পান না করা। 

৫৪.অ েয়াজেন কসম না খাওয়া। 
 

                কুফেরর আেলাচনা:  
ম  কােজর মেধ  সবািধক খারাপ হেলা আ াহ ্ তায়ালােক অিব াস করা 

তথা না ক হওয়া। ধম য়ভােব যসব িবষেয়র িত িব াস করা আবশ ক, 

স েলােক অিব াস করেল কুফরী হয়। হযরত মুহা দ সা া াহ আলাইিহ ওয়া 
সা ােমর িত িব াস াপন না করেলও কুফরী হেব। হযরত মুহা দ সা া াহ 
আলাইিহ ওয়া সা াম, মহান আ াহ ্ তায়ালার প  থেক যা িনেয় এেস অবিহত 
কেরেছন তার সবিকছেকই ালেবর ারা িব াস কের, মৗিখকভােব ীকার করা 
ও ঘাষণা দয়ােক ঈমান বেল। মৗিখকভােব বলার ে  চরম বাধঁার স ুখীন 
হেল এবং এ কারেণ মুেখ ীকার করেত না পারেল নাহগার হেব না। ঈমান 
অজেনর জন , কুফেরর আলামত িহেসেব ইসলািময় াত যসব িবষয়েক িচি ত 
কেরেছ তা বলা, করা িকংবা ব বহার করা থেকও িবরত থাকেত হেব। 
ইসলািময় ােতর িবধানসমূহ তথা ইসলােমর আেদশ ও িনেষধসমূেহর কান 
এক টেক অব া করা অথবা পিব  কুরআন শরীফ, ফেরশতা ও পয়গ র 
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আলাইিহমুস-সালাত ওয়াস- সালামেদর থেক কান একজনেক তা ল  করা 
কুফেরর আলামেতর অ ভ । ইনকার তথা অ ীকার করার অথ হেলা বণ 
করার পর তা অিব াস করা, সত  িহেসেব মেন না নয়া। সে হ পাষণ করাও 
ইনকােরর অ ভ ।  

 
 

 

             কুফেরর কারসমূহ:  

কুফর িতন কার। এ েলা হেলা জাহলী, জহুদী ও হকমী। 

১. জাহলী; নেত পায়িন, িচ া করার সুেযাগ পায়িন এবং একারেণ ঈমান 
হণ কেরিন এমন কািফরেদর কুফুরীেক ‘কুফর-ই জাহলী’ বলা হয়। জাহল্  তথা 

অ তা দুই ধরেণর। থম ট হেলা, সাধারণ অ তা। যার অ তা স েক 
অন েদর ধারণা আেছ। এেদর মােঝ া  আ ীদা নাই। অেনকটা প র মত। 
কননা মানুষ ও প র মােঝর পাথক কারী বিশ  হেলা ইলম ও ইদরাক (বুঝার 

মতা)। আসেল তারা প র চেয়ও অধম। কননা প রা তােদরেক য জন  
সৃ  করা হেয়েছ স িবষেয় অেনক অ গামী। ি তীয় ট হেলা, ‘জাহলী মুরা াব’। 

া  ও  আ ীদায় পূণ। ইসলামী ইিতকােদর  নাস্  রেয়েছ এমন মৗিলক 
িবষয় স েক ি ক দাশিনকেদর মত, মনগড়া ইিতকােদর অনুসারী বাহা র ট 
িবদয়াত িফরকা এর অ ভ । এই জাহালত থম টর চেয় অিধক ভয়াবহ। 
িচিকৎসা নাই এমন এক মহােরােগর মত� 

২. কুফর-ই জুহদী, এেক কুফর-ই ইনাদীও বলা হয়। জেন েন 
ই াকৃতভােব জেদর বশবত  হেয় কুফুরী করা। অহংকােরর কারেণ, মতার 
মােহ ও লােভ িকংবা িতপি  ােসর আশ ায় তারা ঈমান হণ করা থেক 

িবরত থােক। িফরাউন ও তার অনুসারীেদর, রাম স াট িহরাি য়ােসর কুফর এই 
ধরেণর। 

৩. তৃতীয় কােরর কুফর হেলা, কুফর-ই হকমী। ইসলািময় ােতর মেত 
ঈমানহীনতার আলামত িহেসেব িবেবিচত কথা, কম িকংবা আচরণ করেল ব  
কািফর িহেসেব পিরগিণত হয়, যিদও স ালেবর ারা ঈমানেক সমথন কের ও 
মৗিখকভােব তা ীকার কের। ইসলািময় াত যা িকছেক তা ল  কের 
স েলােক স ান দশন করেল আর যা িকছেক স ান দশেনর 

আেদশ দয় স েলােক িনেয় তা ল  করেল কুফুরী হয়।  
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কুফর িহেসেব িবেবিচত কথা, কম ও আচরণ:  
১. আ াহ ্ তায়ালা, আরশ থেক িকংবা আসমান থেক আমােদর দখেছন 

বলেল কুফর হেব। 

২. তিম আমােক যভােব জলুুম করছ, আ াহ ্ তায়ালাও তামার সােথ 
একইভােব জলুুম করেছ বলেল কুফুরী হেব। 

৩. অমুক মুসলমান আমার চােখ ইয়াহদীর মত, বলেল কুফুরী হেব। 

৪. কান িমথ া কথার ব াপাের, আ াহ ্ তায়ালা জােন য এ ট সত  বলেল 
কুফুরী হেব। 

৫. ফেরশতােদর ব পাের অপমানজনক িকছ বলেল কুফুরী হেব। 

৬. পিব  কুরআন মজীদ স েক এমনিক এর এক ট হরফেকও যিদ 
তা ল  করা হয় িকংবা অ ীকার করা হয় তেব তা কুফুরী হেব। 

৭. বাজনা বা জেয় তার তােল তােল পিব  কুরআন িতলাওয়াত করা কুফুরী।  

৮. কৃত তাওরাত এবং ইন জল িকতাবেক অ ীকার করা, তা স েক 
খারাপ ম ব  করা কুফুরী। (বতমােন অিবকৃত কান তাওরাত ও ইন জল মওজদু 
নাই) 

৯. পিব  কুরআেনর অিবখ াত য সকল ি রাত রেয়েছ ধুমা  
স েলােক কুরআন িহেসেব হণ করেল কুফর হেব। 

১০. পয়গ রেদর মধ  থেক কান একজনেকও যিদ উপহাস করা হয় তা 
কুফুরী হেব। 

১১. পিব  কুরআন শরীেফ য পিঁচশজন পয়গ েরর নাম উে খ রেয়েছ 
তােদর কাউেক পয়গ র িহেসেব অ ীকার করেল কুফর হেব। 

১২. অিত সৎকম স াদনকারী কাউেক পয়গ রেদর থেকও উ ম বলেল 
কুফর হেব। 

১৩. পয়গ রগণ অভাবী িছল বলেল কুফুরী হেব। কননা তারা িনেজরাই 
তােদর দির তা হেণ ই ক িছেলন।  

১৪. কউ িনেজেক পয়গ র বেল দাবী করেল সেতা কািফর হেবই, তােক 
যারা িব াস করেব তারাও কািফর হেব। 

১৫. আিখরােত সংঘ টত হেব এমন িবষয় িনেয় ঠা া িব পু করেল কুফুরী 
হেব। 

১৬. কবেরর আযাব ও পরকালীন শা েক অিব াস করেল কুফুরী হেব। 

১৭. জা ােত মহান আ াহ ্ তায়ালার দশন লােভর িবষয়েক অ ীকার করেল 
কুফর হেব। আিম জা াত চাই না, বলেল কুফর হেব। 

১৮. িব ােনর য সব তথ  ইসলােমর মৗিলক  িব ােসর সােথ সাংঘিষক 
স েলােক হণ করেল িকংবা ইসলােমর চেয় অিধক যু যু  মেন করেল 

কুফর হেব। 
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১৯. নামাজ আদায় করা আর না আদায় করা একই কথা, বলেল কুফুরী হেব। 

২০. যাকাত আদায় করব না, বলেল কুফর হেব। 

২১. সূদ খাওয়া যিদ হালাল হেতা কতই না ভাল হেতা ! বলেল কুফরী হেব। 

২২. ইশ জলুুম করা যিদ হালাল হেতা, বলেল কুফুরী হেব। 

২৩. হারামভােব অ জত স দ থেক ফিকরেক দান কের সওয়াব 
অজেনর আশা করেল কুফরী হেব। একইভােব ফিকর যিদ তােক দ  অথ-

স েদর হারাম হওয়ার িবষয় ট জেন েন দানকারীর কল ােনর জন  দায়া 
কের, তাও কুফুরী হেব। 

        ২৪. ইমাম আজম আবু হািনফা রহমাত ািহ আলাইিহ এর িকয়াস্  হ  

নয়, বলেল কুফুরী হেব। ওহাবীেদর এ ব পাের সতক হওয়া উিচত� 

২৫. মশহর (িবখ াত) সু ােতর কান টেক অপছ  করেল, কুফুরী হেব। 

২৬. ‘আমার কবর ও িম ােরর মােঝর অংশটকু জা ােতর 
বাগান িলর থেক এক ট বাগান’ এই হাদীস শরীফ টেক অ ীকার করেল, 

ঠা া করেল িকংবা যিদ বেল য, আিম ওখােন িম ার, দয়াল ও কবর ব তীত আর 
িকছ দখিছ না, বলেল কুফুরী হেব। 

২৭. ইসলােমর আদশ ও ানেক অিব াস করা, এই ধরেণর ইলম ও 
আেলমেক অপদ  করেল, অস ান করেল কুফর হেব। 

২৮. কউ যিদ কািফর হওয়ার ই া পাষণ কের তেব এর িনয় াত করার 
সােথ সােথ কািফর হেয় যােব। 

২৯. অন  কান ব র জন , স যন কািফর হেয় যায়, এই ধরেণর ই া 
পাষণ করেল কুফুরী হেব। 

৩০. যসব আচঁার-আচরণ, কথা-বাতা বলেল কুফুরী হয় স িল জেন েন 
ই াকৃতভােব বলেল, ব  কািফের পিরণত হয়। না জেন বলেলও, অিধকাংশ 
আেলেমর মেত, কুফুরী হয়। 

৩১. একইভােব য সব কাজ-কম করেল কুফুরী হয় তা জেন েন 
ই াকৃতভােব করেল ব  কািফের পিরণত হয়। অিধকাংশ আেলেমর মেত, না 
জেন েন করেলও কুফুরী হয়� 

৩২. গলায় ক্ শ পিরধান করেল িকংবা এ প কুফেরর সােথ স িকত 
িচ  বা আলামত সমৃ  কান িকছ পিরধান করেল কুফুরী হেব। তা ‘দা ল হারব’ 
তথা অমুসিলমেদর রােজ  অব ানরত অব ায় ব বহার করেলও কুফুরী হেব। এই 
ধরেণর পাশাক বা িচ  স িলত িকছ কৗতক করার জন , অন েদরেক হাসােনার 
জন  িকংবা ঠা া-তামাসা করার জন  ব বহার করেলও কুফেরর কারণ হেব। 
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৩৩. অমুসিলমেদর ধম য় উৎসেবর িদন িলেত, ঐ িদবেসর সােথ স িকত 
কান িকছ তােদর মত কের ব বহার করেল, তােদরেক উপহার িদেল িকংবা 

উদযাপন করেল কুফুরী হেব। 
৩৪. কাউেক অবাক করার জন , হাসােনার জন , মন আকষেনর জন  িকংবা 

উপহাস করার জন  িকছ বলেল তা কুফর-ই হকমী থেক মু  হেব। একইভােব 
াভ, াধ িকংবা িবে েষর বশবত  হেয় িকছ বলেল, তাও কুফর-ই হকমী হেব 

না। 
৩৫. কউ কােরা গীবত করার পর যিদ বেল, আিম গীবত কিরিন বরং তার 

মােঝ যা আেছ তাই কাশ কেরিছ বলেল, কুফুরী করা হেব। 

৩৬. শশবকােল অিবভাবেকর প  থেক িবেয় দয়া হেয়েছ এমন মেয় 
আেকল ও বােলগ হওয়ার সময়, ঈমান ও ইসলাম স েক নূন তম ান বা ধারণা 
না রাখেল, ঐ িনকাহ ভ  হেয় যােব এবং স মুরতাদ হেব। একইভােব তা পু েষর 

ে ও েযাজ । 
৩৭. কান মুিমনেক অন ায়ভােব হত াকারী িকংবা হত ার আেদশদানকারী 

ব েক, ভাল কেরছ বলেল কুফুরী হেব। 

৩৮. শিরয়ত অনুযায়ী মতৃ দ তল  শা  পায় না এমন ব র ে , 

তােক হত া করা আবশ ক, বলেল কুফুরী হেব। 

৩৯. য কাউেক অন ায়ভােব আঘাতকারী িকংবা হত াকারী জািলম 
ব েক, ভাল কেরছ এটাই তার জন  উপযু  হেয়েছ বলেল কুফুরী হেব। 

৪০. িমথ ািমিথ ভােব কাউেক, আ াহ ্ তায়ালা জােনন য আিম তামােক 
আমার স ানেদর চেয়ও অিধক ভােলাবািস, বলেল কুফুরী হেব। 

৪১. কউ হািঁচ দয়ার পর এর জবােব অন েকউ ‘ইয়ারহামুকা াহ’ বলার 
পের স যিদ বেল, হািঁচর জবােব এভােব বলা উিচত নয়, তাহেল তা কুফুরী হেব। 

৪২. অবশ  পালনীয় কতব  িহেসেব িব াস না কের এবং হীন মেন 
কের নামাজ না পড়েল, রাজা না রাখেল এবং যাকাত না িদেল কুফর হেব। 

৪৩. মহান আ াহ ্ তায়ালার রহমেতর থেক িনরাশ হেল কুফর হেব। 

৪৪. মূলত হারাম নয়, িক  অন  কান কারেণ পরবত েত হারাম িহেসেব 
িবেবিচত কান স দ, অথকিড় ইত ািদেক ‘হারাম িল-গাইিরিহ’ বলা হয়। চির-

ডাকািত করার মাধ েম িকংবা হারাম উপােয় অ জত স দ এ প হারােমর 
অ ভ । কউ যিদ এধরেণর স দেক হালাল বেল তেব কুফর হেব না। মতৃ 

াণী, কর, মদ ইত ািদর মত মৗিলকভােবই হারাম িকছেক ‘হারাম িল-

আইিনিহ’ বলা হয়। কউ যিদ এ েলােক হালাল বেল দাবী কের তাহেল কুফর 
হেব। 

৪৫. য সব নােহর হারাম হওয়ার ব াপাের সে েহর কান অবকাশ নাই 
স েলােক যিদ কউ হালাল বেল তেব কুফর হেব। 
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৪৬. আযান, মস জদ, ীিন িকতাব ইত ািদর মত ইসলাম অনুযায়ী স ািনত 
কান িকছেক অস ান করেল, উপহাস করেল কুফর হেব। 

৪৭. জেন েন অজ ুিবহীন অব ায় নামাজ আদায় করেল কুফর হেব। 

৪৮. জেন েন, ি বলা ব তীত অন  কান িদেক িফের নামাজ আদায় 
করেল কুফর হেব। কউ যিদ বেল, নামাজ আদােয়র জন  ি বলামুখী হওয়া 
আবশ ক নয়। তেব তাও কুফুরী কম হেব। 

৪৯. কান মুসলমানেক, স যন কািফর হেয় যায় এটা ত াশা কের তােক 
কািফর বলেল কুফর হেব।  

৫০. নােহর কান কাজেক নাহ িহেসেব িবেবচনা না কের করেত 
থাকেল কুফর হেব। 

৫১. ইবাদত করার আবশ কীয়তা এবং নাহ থেক িবরত থাকার 
জ রতেক অিব াস করেল কুফর হেব। 

৫২. ইসলামী রা  কতৃক আদায়কৃত করেক সুলতােনর স ি  িহেসেব 
িবেবচনা করেল কুফর হেব। 

৫৩. কািফরেদর ধম য় উপাসনা বা উৎসবেক পছ  করেল, জ রী না হওয়া 
সে ও তােদর পাশাক পিরধান করেল, তােদর ধম য় িচ  বা আলামত স িলত 
কান িকছ ব বহার করেল এবং এ েলার িত ভােলাবাসা কাশ করেল কুফর 

হেব। 

৫৪. কউ যিদ হেলাফ কের বেল য, অমুক জিনস অমুেকর কােছ আেছ 
অথবা নাই, যিদ এ প না হয় তেব আিম কািফর হেয় যাব, িকংবা ইহদী হেয় যাব। 
এমতাব ায় ঐ জিনস ট স যভােব বলেছ সভােব অমুেকর কােছ থাকুক বা না 
থাকুক, ায় তার ারা কুফের েবশ করা হেব। 

৫৫. িযনা, সমকািমতা, সূদ, িমথ া ইত ািদর মত সকল ধমানুযায়ী হারাম 
িহেসেব িবেবিচত কান পাপাচােরর জন , ইশ! এটা যিদ হালাল হত, আিমও তাহেল 
উপেভাগ করেত পারতাম, বেল আকা া করেল কুফর হেব। 

৫৬. সকল পয়গ র আলাইিহস্  সালাত ওয়াস্  সালােমর উপর ঈমান এেনিছ 
িক  হযরত আদম আলাইিহস্  সালাম পয়গ র িছেলন িকনা তা জািন না, বলেল 
কুফর হেব। 

৫৭. হযরত মুহা দ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ামেক সবেশষ পয়গ র 
িহেসেব িব াস না করেল অথবা এ ব াপাের অ  হেল কািফর হেব। 

৫৮. িকউ যিদ বেল য, পয়গ রগণ যা বেলেছন তা সত  হেল আমরা বঁেচ 
গিছ, তাহেল তা কুফর হেব। কননা এ ধরেণর ব েব র ারা মূলত পয়গ রেদর 
চািরত ীেনর সত তা স েক সে হ পাষণ করা হয়। 

৫৯. কান ব  যিদ অপর কান ব েক বেল, চল, নামাজ আদায় কির 
এবং এর উ ের ঐ ব , আিম নামাজ আদায় করব না বলেল কুফর হেব। তেব 
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ঐ ব  যিদ এর ারা এটা বুঝােত চায় য, তামার কথায় নামাজ পড়ব না বরং 
আ াহ ্ তায়ালার আেদেশর কারেণ নামাজ আদায় করব, তাহেল কুফর হেব না। 

৬০. কউ যিদ কাউেক বেল য, দািঁড়েক এক মু ঠর চেয় ছাট কর না 
অথবা এক মু ঠর চেয় অিতির  অংশ কাট, নখ কাট কননা এ েলা  রাসূলু াহ 
সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ােমর সু াত আর এর িত উ ের ঐ ব  আিম 
কাটব না বলেল কুফর হেব। অন ান  সু ােতর ে ও এই হকুম েযাজ । তেব 
যিদ ব  তার কথার ারা বুঝােত চায় য, তিম বলছ বেল নয় বরং রাসূল সা া াহ 
আলাইিহ ওয়া সা ােমর সু াত হওয়ার কারেণ আিম করব, তাহেল কুফর হেব না। 
সু াতেক অ ীকার বা অ হণ করার উে েশ  বেল থাকেল কুফর হেব। 

৬১. কউ যিদ বেল, দািঁড় রাখলাম, গাফঁ ছাট করলাম কই কান 
উপকারেতা হেলা না, তেব এর ারা কুফুরী হওয়ার স াবনা আেছ। কননা, দািঁড় 
রাখা ও গাফঁ ছাট করা সু াত, আর এই ধরেণর আচরণ ারা সু াতেক উপহাস 
করা হয়। 

৬২. কান ব  মাথা থেক পা পয  রশেমর কাপড় পিরধান করেল এবং 
অন  কউ তার এই অব ােক, মুবারক হাক বলেল তা ঐ ব র জন  কুফুরীর 
আচরণ িহেসেব িবেবিচত হওয়ার স াবনা রেয়েছ। 

৬৩. কউ ি বলার িদেক পা সািরত কের েল িকংবা ি বলামুখী হেয় 
াব করার মত কান মাক হ কাজ কের এবং ঐ অব ায় কউ তােক এসব 

কাজ মাক হ, তিম এ েলা  করা থেক িবরত থাক বলার পর ঐ ব  যিদ 
জবােব বেল, আমার ারা কৃত সকল নাহ যিদ এমন মাক হ হত, তেব তা কুফর 
িহেসেব িবেবিচত হওয়ার স াবনা রেয়েছ। কননা এর ারা স মাক হেক 

হীন িবেবচনা কেরেছ। 
৬৪. কান ব র সবক দরজা িদেয় িভতের েবেশর সময় তার মিনবেক 

সালাম দান করেল এবং মিনেবর িনকট অব ানরত কান ব  যিদ এজন  
তােক বেল, চপ কর, মিনবেক িক এভােব সালাম িদেত হয়? তাহেল য ব  বলল 
তার ারা কুফর স ািদত হেব। তেব ঐ ব  যিদ আদব কায়দা িশখােনার 
উে েশ  এ প কের থােক, যমন সালাম অ র থেক দয়া উিচত তা বুঝােত 
চাইেল কুফর হেব না। 

৬৫. ঈমান বৃ  পায় িকংবা াস পায় বলেল কুফর হয়। িক  এর ারা যিদ 
ঈমােনর পিরপূণতা িকংবা দৃঢ়তার াস বা বৃ  বুঝােনা হয় তেব তা কুফর হেব 
না। 

৬৬. মুসলমানেদর ি বলা দুই ট, এক ট কা’বা শরীফ অপর ট কুদুস্  বলেল 
কুফুরী হেব। অথাৎ বতমােন ি বলা দুই ট বলেল কুফর হেব। িক  যিদ এভােব 
বেল য, পূেব বাইতল মুকা াস ি বলা িছল পরবত েত কা’বা শরীফ ি বলা 
হেয়েছ বলেল কুফর হেব না। 
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৬৭. কউ যিদ কান ইসলাম আেলেমর সােথ িবনা কারেণ রাগ কের, 

অপছ  কের তেব তার এই ব বহােরর ারা কুফের েবেশর স াবনা থােক। তাই 
এ ব াপাের সতক হওয়া উিচত। 

৬৮. কান কান আেলেমর মেত, কউ যিদ বেল য, খাবার খাওয়ার সময় 
কথা না বলা মাজসুী তথা অি পূজকেদর ভাল অভ াস িলর এক ট অথবা 
হােয়জ বা িনফাস অব ায় ী সহবাস না করা অি পূজকেদর এক ট ভাল 
অভ াস, তেব এর ারা কুফেরর স াবনা রেয়েছ। 

৬৯. কান ব েক  করা হেলা, তিম িক মুসলমান? এমতাব ায় যিদ স 
উ ের বেল, ইনশা াহ এবং এর ারা িক বুঝােত চেয়েছ তা যিদ ব াখ া না কের 
তেব তা কুফুরী হেব। 

৭০. কােরা স ান মতৃ বরণ করার পর কউ যিদ তােক বেল, আ াহ ্ 
তায়ালার েয়াজন হেয়েছ তামার স ােনর তাই িনেয় গেছন, তেব য ব  
এ প বলল স কুফুরী করল। 

৭১. কান মিহলা কামের কােলা িফতা বাধঁেল এবং তােক এর স েক 
জ াসা করার পর উ ের স যিদ বেল এটা ‘জন্ু নার’ (িবধম েদর আলামত 
িহেসেব পিরেধয় িফতা) তেব কুফর হেব। 

৭২. কউ যিদ, হারাম কান খাবার খাওয়ার সময় িবসিম াহ ্ বেল তেব 
কািফর হেয় যােব। এই হকুম ‘হারাম িল-আইিনিহ’ এর জন  অথাৎ মতৃ াণী, মদ, 

কর ইত ািদর মত মৗিলকভােবই হারাম ব র জন  েযাজ । য সব ব  মূলত 
হারাম নয়, অন  কান কারেণ পরবত েত হারােম পিরণত হেয়েছ অথাৎ ‘হারাম 
িল-গাইিরিহ’ এর জন  হকুম এ প নয়। ডাকািত করা মাল খাওয়ার সময় 
িবসিম াহ ্ বলেল কুফর হেব না। কননা এখােন মাল িনেজ হারাম নয়, ডাকািত 
কের অজন করা হারাম। 

৭৩. অন কােরা কুফুরীর জন  সে াষ কাশ করাও কুফুরী হেব। কউ যিদ 
কাউেক বদেদায়া কের বেল, আ াহ ্ তায়ালা কািফর িহেসেব যন তামার জান 
কবজ কেরন, তাহেল ঐ বদেদায়াকারী ব র ারা কুফর সংঘ টত হেব িকনা 
এব াপাের আেলমগণ ি মত পাষণ কেরেছন। কউ কািফর হাক এটা ত াশা 
করা কুফুরী। তেব যিদ কােরা জলুুম, অত াচার বা পাপাচােরর জন  স যন 
িচর ায়ী ও কেঠার শা র মুেখামুিখ হয় এই উে েশ  তার কুফুরীর ব াপাের 
সে াষ কাশ করেল কুফর হেব না। 

৭৪. কউ যিদ বেল, আ াহ ্ তায়ালা জােনন য, আিম ঐ কাজ ট কিরিন, 

অথচ স িনেজ জােন য স ঐ কাজ ট কেরেছ তেব তা কুফুরী হেব। কননা এর 
ারা আ াহ ্ তায়ালার িত অ তােক স ৃ  করা হয়। 

৭৫. কউ কান নারীেক কান সা ী উপি ত না কেরই িববাহ কের এবং 
স ও ঐ নারী যিদ বেল, আ াহ ্ তায়ালা ও পয়গ র সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম 

আমােদর সা ী, তেব উভেয়র ারাই কুফুরী হেব।  হররত মুহা দ সা া াহ 
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আলাইিহ ওয়া সা াম িনেজ থেক বা স াগতভােব গােয়ব জানার মতা রােখন 
বলেল কুফর হেব। কননা গােয়ব একমা  আ াহ ্ তায়ালা জােনন এবং িতিন 
যােদরেক যতটকু জানান তারা ধুমা  ততটকু জানেত পােরন।  
৭৬. কউ যিদ বেল, চিরকৃত মাল কাথায় আেছ তা আিম জািন িকংবা গােয়বী 
িবষয় স েক আিম জািন তাহেল স এবং তােক যারা িব াস করেব সকেলই 
কািফর হেয় যােব। যিদ বেল য, আমােক গােয়েবর ব াপাের ন সংবাদ সং হ 
কের দয় তাহেলও কািফর হেব। কননা, ন িকংবা পয়গ রগণ  স াগতভােব  
বা িনেজ থেক গােয়ব জানার মতা নাই। গােয়ব ধুমা  আ াহ ্ তায়ালা 
জােনন এবং িতিন যােক যতটকু জানান স ততটকু জানেত পাের। আ াহ ্ 
তায়ালা ব তীত কউই িনজ মতায় গােয়ব জানেত পাের না।  

৭৭. কউ আ াহ ্ তায়ালার নােম কসম করেত চাইেল অন  কউ যিদ তােক 
বেল, তিম আ াহ ্র নােম কসম কর তা আিম চাই না বরং আিম চাই তিম 
তা ̓য়ালােকর ব াপাের, ই ত িকংবা স েমর ব াপাের কসম কর, তেব য ব  
এ প বলেব তার ারা কুফর সংঘ টত হেব বেল িকছ আেলম মত িদেয়েছন। 

৭৮. কউ যিদ, তার অপছ নীয় কান ব েক বেল য, তামার িদদার বা 
চহারা আমার জান কবজ কের, তাহেল িকছ আেলেমর মেত তা কুফুরী হেব। 
কননা, জান কবজকারীর ািয়  পালনকারী হেলন মহান ফেরশতা হযরত 

আজরাইল আলাইিহস্  সালাম। 
৭৯. কউ যিদ বেল, নামাজ আদায় না করা অিত উ ম কাজ, তেব স 

কািফর হেয় যােব। কউ যিদ কাউেক বেল, চল নামাজ আদায় কির, আর এর 
জবােব ঐ ব  যিদ বেল, আমার পে  নামাজ আদায় করা অেনক ক কর কাজ, 

তাহেল কিতপয় আেলেমর মেত তা কুফুরী হেব। 
৮০. কউ যিদ বেল, আ াহ ্ তায়ালা আসমান থেক আমার সা ী, তেব তা 

কুফর হেব। কননা স এর ারা আ াহ ্ তায়ালার িত ান স ৃ  করল। অথচ 
আ াহ ্ তায়ালা ান, কাল ও পা  থেক পিব । 

৮১. আ াহ ্ তায়ালােক কউ বাবা বেল সে াধন করেল কািফর হেয় যােব। 

৮২. কউ যিদ বেল, রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম খাবার 
খাওয়ার পর তার মুবারক হােতর আ ুল চেট খেতন, এটা শানার পর অন  কউ 
যিদ বেল, এটা অসভ তা, তাহেল য এ প বলল তার ারা কুফর স ািদত হেলা। 

৮৩. কউ যিদ বেল রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম কৃ া  
িছেলন, তেব তা কুফর হেব। 

৮৪. ির জক আ াহ ্ তায়ালার প  থেক আেস িক  এর জন  বা ার 
পির ম করা দরকার, বলেল িশরক হেব। কননা বা ার পির ম করার মতাও 
আ াহ ্ তায়ালাই দান কেরন।  
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৮৫. কউ যিদ বেল, ইহদী হওয়ার চেয় খৃ ান হওয়া িকংবা কমু িন  
হওয়ার চেয় অ ােমিরকান খৃ ান হওয়া উ ম, তেব তা কুফেরর কারণ হেব। 
কননা ইসলাম ব তীত অন  কান ধেমর ব াপাের উ ম বলা যায় না। উপেরা  

কথা ট এভােব বলা উিচত য, ইহদী খৃ ানেদর থেক এবং কমু িন  
অ ােমিরকান খৃ ানেদর চেয় অিধক িতকর। 

৮৬. কািফর হওয়া খয়ানত করার চেয় উ ম, বলেল কুফর হেব। 

৮৭. ইিলেমর আসের আমার িক কাজ? অথবা আেলমগণ যা বেলন তা কার 
পে  মানা স ব? বলেল িকংবা আেলমেদর দয়া ফেতায়ােক হণ না কের ছেড় 
ফলেল এবং আেলমেদর স েক কটূ  করেল কুফর হেব। 

৮৮. কউ এমন কান কথা বলল যা কুফেরর শািমল, তা েন যিদ কউ হােঁস 
তেব তাও কুফর হেব। তেব হাসঁেত বাধ  হেল কুফর হেব না। 

৮৯. কউ যিদ বেল, অলী-আওিলয়ার হসমূহ সবদা হা জর তথা বতমান 
এবং তারা সবিকছ জােনন, তাহেল কুফর হেব। তেব যিদ বেল মােঝ মােঝ 
উপি ত হয়, তাহেল কুফর হেব না। (আওিলয়ার হসমূহ কান অব ােতই 
আ াহ ্ তায়ালার মত হা জর ও না জর হেত পাের না। তেব আ াহ ্ চাইেল 
তােদরেক রণ করা হেল উপি ত হেত পােরন। অথাৎ সবাব ায় হা জর হন না�) 

৯০. ইসলািময় াত স েক আমার ধারণা নাই িকংবা আিম তা জানেতও চাই 
না, বলেল কুফর হেব। 

৯১. কউ যিদ বেল, হযরত আদম আলাইিহস্  সালাম যব না খেল আমরা 
মদেখার হতাম না, তাহেল কুফর হেব। আর যিদ এ প বেল, আমরা দুিনয়ােত 
থাকতাম না, সে ে  আেলমগণ কুফেরর ব াপাের ি মত পাষণ কেরেছন। 

৯২. কউ বলল, হযরত আদম আলাইিহস্  সালাম কাপড় বুনত, আর তা েন 
অপর কউ যিদ বেল, তার মােন আমরা সবাই তািঁতর স ান, তাহেল কুফর হেব। 

৯৩. কান ব  সগীরা নাহ করার পর অন  কউ তােক এর জন  তওবা 
করেত বলার পর উ ের ঐ ব  যিদ বেল, কী এমন নাহ কেরিছ য তওবা 
করেত হেব? তাহেল তা কুফর হেব। 

৯৪. কউ অপর কাউেক বলল, চল মুসলমান আেলেমর কােছ যাই িকংবা 
িফকাহ ্ এর িকতাব পের িকছ িশিখ, এর উ ের অপর ব  যিদ বেল, আিম এই 
ইিলম িদেয় িক করব? তাহেল তা কুফর হেব। কননা এর ারা স ইিলমেক 
অমযাদা কেরেছ। 

৯৫. তাফসীর ও িফকাহ ্-এর িকতাবসমূহেক গািল িদেল, অপছ  করেল 
িকংবা এ েলা র ব াপাের বােজ ম ব  করেল কুফর হেব। 

৯৬. কউ যিদ কাউেক িজে স কের য, তিম কান পিরবােরর? কার 
িম ােতর [আবুল মানসুর  মাতিরদী, আবুল হাসান আলী আশয়ারী]  
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অ ভ ? ইিত ােদর ে  তামার মাজহােবর ইমাম [ইমাম আজাম আবু 
হািনফা, ইমাম মািলক িবন আনাস, ইমাম মুহা াদ িবন ইি স শািফ এবং 
ইমাম আহেমদ িবন হানবাল]  ক? আমেলর ে  মাজহােবর ইমাম ক? আর 
এর উ র িদেত ব  যিদ অপারগ হয়, তাহেল কুফর হেব। 

৯৭. শিরয়ত অনুযায়ী যা িন তভােব হারাম এমন িকছেক কউ হালাল 
বলেল স কািফর হেয় যােব। (িসগােরেটর ব াপাের হারাম বলাটা িবপদজনক।) 

৯৮. সকল ধম অনুযায়ীই হারাম এবং যােক হালাল িবেবচনা করাটা িহকমত 
তথা িবেবক িবেরাধী এমন িকছ যন হালাল হয়, এই ত াশা করা কুফেরর শািমল। 
জনা-ব িভচার, সমকািমতা, উদরপূিতর পরও খাবার হণ, সূেদর আদান- দান 
ইত ািদর মত িবষয় সকল ধেমই হারাম। মেদর হালাল হওয়ার জন  ত াশা 
করেল, তা কুফর হেব না। কননা সকল দীন অনুযায়ী মদ হারাম নয়।  

৯৯. স ািনত পিব  কুরআন শরীেফর আয়াত বা অংশ িবেশষ কান 
কৗতক বা ঠা া-তামাসার জন  ব বহার করা কুফেরর অ ভূ । 

১০০. ইয়ািহয়া নােমর কাউেক, ‘ইয়া ইয়ািহয়া! খু জল িকতাবা’ বলেল 
কুফর হেব। কননা এর ারা পিব  কুরআন শরীেফর সােথ ঠা া করা হয়। 
বাজনার তােল িকংবা গােনর মােঝ কুরআন-ই করীম িতলাওয়াত করার হকুমও 
অনু প। 
১০১. এখন আসলাম িবসিম াহ ্েত, বলেল তা িবপদজনক কথা হেব। কান িকছ 
অিধক পিরমােন দেখ ‘মা হালাকা াহ্ ’ বলেল এবং এর অথ না জেন থাকেল 
কুফর হেব।  

১০২. কউ যিদ বেল, এখন তামােক গািল িদব না, কননা গািলর নাম নাহ 
রাখা হেয়েছ। তা আশ াজনক কথা হেব। 

১০৩. কউ যিদ বেল, জবরাঈেলর বাছেরর মত স ূণ উল  হেয়ছ, তা 
িবপদজনক কথা। কননা এর ারা ফেরশতােক িনেয় উপহাস করা হেলা। 

১০৪. আমার স ােনর মাথার জন  িকংবা আমার মাথার জন  বেল আ াহর 
নােম কসম করেল, তার কুফর হওয়ার স াবনা থােক। যমন কউ বলল, আ াহ ্র 
কসম! আমার স ােনর মাথার জন ... 

১০৫. পিব  কুরআন শরীফ, দু দ শরীফ িকংবা হামদ ও নাত বাজনার 
তােল তােল িকংবা বাদ -বাজনা হে  এমন পিরেবেশ পড়েল কুফর হেব। 

১০৬. পিব  কুরআন শরীফ, দু দ শরীফ িকংবা হামদ ও নাত পাপাচার 
হে  এমন পিরেবেশ স ােনর সােথ পাঠ করা হারাম। আর আন -ফুিত ও মজা 
করার জন  পড়েল তা কুফর হেব। 

১০৭. সু াত অনুযায়ী দয়া আযান-ই মুহা দী যখন কােন আসেব তখন তা 
মেনােযাগ িদেয় না েন অব া করেল কুফর হেব। 
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১০৮. পিব  কুরআন শরীফেক িনেজর মনগড়া উপােয় অনুবাদ করেল 
কুফর হেব। 

১০৯. যা পিব  কুরআন-ই কিরম ও হািদস শরীেফ ভােব জানােনা 
হেয়েছ, যা মুজতািহদ ইমামগণ ঐক মেতর িভি েত ঘাষণা কেরেছন এবং 
সাধারণ মুসলমানেদর মােঝ ব পকভােব চার ও সার পেয়েছ এমন ঈমানী 
িবষয়সমূহেক যথাযথভােব িব াস না করেল, ব  কািফর হেয় যােব। এই 

কােরর কুফুরীেক ‘ইলহাদ’ এবং এ প িব াসীেক ‘মুলিহদ’ বলা হয়। 
১১০. কান কািফরেক স ান দশনপূবক সালাম দান করেল তা কুফর 

হেব। 
১১১. কািফরেক স ান াপক কান শ  বা িবেশষেণর ারা সে াধন 

করেল কুফর হেব। যমন, কান কািফরেক, উ াদ বলেল� 

১১২. অন  কােরা কুফুরীর ব াপাের স  হেল তা কুফর হেব। 

১১৩. পিব  কুরআন শরীেফর মাড়ক, িগলাফ িকংবা পৃ া িনেদশক 
ইত ািদও মুসহাফ-ই শরীেফর মত স ািনত। তাই এ েলা ক অস ান করেলও 
কুফর হেব। 

১১৪. েনর সােথ স ক াপনকারী গণক, রািশচে র গিতিবিধর 
পযেব েনর ারা ভিবষ েতর িবষেয় খবর দানকারী জ ািতষী, ভূত ও ভিবষ ৎ 
স েক সবজা া বেল দািবকারী জাদুকর ইত ািদ ধরেণর ব েদর কােছ যেয় 
তারা যা বেল বা কের তা িব াস করেল ব  কািফর হেয় যােব। যিদও তােদর 
িকছ িকছ কথা সত  হয় িকংবা িমেল যায়, কননা এর ারা এই িব াস করা হয় 
য, আ াহ ্ তায়ালা ব তীত অন  কােরা পে ও গােয়ব স েক ান রাখা স ব 

এবং আ াহ ্র কুদরত ব তীত অন  কােরা পে  িনজ ই া অনুযায়ী িকছ করা 
স ব। যা স ূণ েপ কুফেরর শািমল।  

         ১১৫. সু াতেক হীন মেন কের  ত াগ করেল কুফর হেব। 

১১৬. জনুনার্  নামক খৃ ানেদর পিরেধয় িফতা পিরধান করা িকংবা মুিত, 

িতমা, ক্ শ, উপাসনালেয়র ছিব ইত ািদেক ভ  করা, উপাসনা করা অথবা 
স ান দশন করা কুফুরী আচরন িহেসেব িবেবিচত। ইসলামী হকুমসমূহেক 
ধারণকারী ীনী িকতাবসমূহেক অব া করা, ইসলামী আেলমেদর কাউেক িনেয় 
ঠা া তামাশা করা, উপহাস করা িকংবা কািফর হওয়ার কারণ িহেসেব িবেবিচত 
কান কথা বলা বা িলখাও কুফুরী হেব। এক কথায়, শিরয়ত কতৃক স ান 
দশেনর জন  আেদশ করা হেয়েছ এমন িকছেক অস ান করা, িব পু করা আর 

স ান দশেনর জন  িনেষধ করা হেয়েছ এমন িকছেক স ান দখােল, ভ  
করেল কুফর হেব। 

১১৭. জাদুকর তার জাদুর মাধ েম যা ই া তাই করেত পাের, কৃতপে ই 
যাদুর ভাব রেয়েছ, এমন কথা য বেল বা িব াস কের স কািফর হেব। 
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১১৮. কান মুসলমানেক কউ কািফর বেল সে াধন করার পর ঐ ব  
তােত স িতসূচক জবাব িদেল কািফর হেয় যােব।  

১১৯. হারাম স দ িকংবা হারাম উপােয় অ জত স েদর মাধ েম মস জদ 
বানােনা, সদকা দয়া িকংবা অন  কান নক আমল করা এবং এর িবিনমেয় 
আ াহ ্ তায়ালার িনকট থেক সওয়াব ত াশা করা কুফুরী কাজ। 

১২০. কাণ ব , জেন েন িন তভােব হারাম এমন কান স দ থেক 
সদকা িহেসেব দান কের সওয়ােবর আশা করেল এবং য ফকীর হণ করল স 
তা জানা সে ও দানকারীর জন  আ াহ ্র কােছ উ ম দায়া করেল উভেয়র 

ারাই কুফর স াদন করা হেব। এই িবষয় ট জানা সে ও ঐ ফকীেরর দায়ায় 
কউ আমীন বলেল তার জন ও কুফর হেব। 

১২১. যােদর সােথ িববাহ করা শরীয়েতর দৃ েত হারাম, তােদরেক িববাহ 
করােক কউ হালাল বলেল স কািফর হেব। 

১২২. মদ শালা, পানশালা, আন  ফুিতর যায়গায় িকংবা পাপাচার করা হে  
এমন কান যায়গায় রিডও িকংবা সাউ বে র মাধ েম পিব  কুরআন শরীফ 
িকংবা দু দ শরীফ েন উপেভাগ করেল কুফর হেব।  

১২৩. বাদ  বা জেয় তার তােল তােল পিব  কুরআন িতলাওয়াত করেল 
কুফর হেব। 

১২৪. পিব  কুরআন শরীেফর িতলাওয়াত সরাসির হাক িকংবা রিডও, 

টিলিভশন, মাইক বা সাউ বে র মাধ েম হাক সবাব ােতই যথাযথ স ান 
দশন করেত হেব। কান অব ােত এর অস ান করেল কুফর হেব। 

১২৫. আ াহ ্ তায়ালা ব তীত অন  কাউেক া বলেল, তা য উে শ  
িনেয়ই বলা হাক না কন কুফর হেব। 

১২৬. আ াহ ্ তায়ালার িসফােতর সােথ স ৃ  যসব নাম রেয়েছ 
স েলােক িবকৃত কের ডাকেল এবং তা উে শ  েণািদতভােব কের থাকেল 

কুফর হেব। যমন, আবদুল কািদরেক কািদরর া, আবদু াহ ্েক আবদুই া, 

আবদুল আ জজেক আ জজ া ইত ািদ।  
একইভােব কােরা নাম যিদ নবী রাসূলেদর িকংবা সাহাবীেদর নােম হয় এবং তা 
িবকৃত কের ডাকা হেলও কুফর হওয়ার স াবনা থাকেব। যমন, মুহা দেক 
মেমা, হাসানেক হাস্ েসা, ইবরাহীমেক ইেবা ইত ািদ। এছাড়া এই ধরেণর নামেক 

যারা জতুা, মাজা ইত ািদেত মাকা িহেসেব ছািপেয় অস ান কের তােদর ঈমান 
চেল যাওয়ার স াবনাই বল। 

১২৭. ই াকৃতভােব অজ ুিবহীন অব ায় নামাজ আদায় করেল এবং কান 
সু াতেক অপছ  করেল তা কুফর হেব। সু াতেক র  না দওয়াও অনু প। 

১২৮. জািহল তথা মূখরা, আওিলয়ােদরেক ার আসেন বসােত পাের এই 
শ ার কারেণ তােদর মাজারেক ংস কের দয়া উিচত বলেল কুফর হেব। 
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১২৯. অন  কােরার কািফর হওয়ার ে  ত  ভূিমকা রাখেলও কুফর 
হেব। আর তা যিদ িনেজর স ােনর ে  হয় তা হেলেতা পিরণিত আেরা ভয়াবহ 
হেব। 

১৩০. জনা-ব িভচার, সমকািমতােক বধ বলেল কুফর হেব। 

১৩১. ‘নাস্ ’ এর মাধ েম অথাৎ পিব  কুরআেনর আয়াত িকংবা হাদীস 
শরীেফর ারা য সব িবষয়েক হারাম ঘাষণা করা হেয়েছ স েলার থেক িবরত 
থাকার ব পাের সতকতা অবল ন না করেল কুফর হেব। ‘ইজমা’ অথাৎ 
মুজতািহদগেণর ঐক মেতর িভি েত িনধািরত হারােমর ে ও একই হকুম 

েযাজ । 
১৩২. বারংবার কবীরা নাহ স াদন করেল এবং তা করার জন  সংক  

করেল কুফর হেব। নামােজর িত যথাযথ র ােরাপ না করেলও কুফর হেব।  

১৩৩. আয়াত িকংবা হাদীস িলিখত কাগজ, কাপড়, চাদঁর িকংবা অনু প িকছ 
অস ান করার উে েশ  মা টেত িবছােল িকংবা ব বহার করেল তা কুফর হেব। 
এমনিক তা এক ট অ র হেলও আশ াজনক।  

১৩৪. হযরত আবুবকর িস ীক ও হযরত উমর ফা ক রািদয়া াহ 
আনহমাগণ িখলাফেতর জন  উপযু  িকংবা হ দার িছেলন না, বলেল কুফর 
হেব। 

১৩৫. আ াহ ্ তায়ালার সােথ স িকত না কের, সরাসির কান মতৃ স ার 
কাছ থেক িকছ চাইেল বা ত াশা করেল কুফর হেব। 

১৩৬. আ াহ ্র আওিলয়ােক িবিভ  বাবা বা  দাদা নােম ডাকা অেশাভন 
এবং তা কুফেরর কারণ হেত পাের। 

১৩৭. মতৃ ব েক কবর দয়া ফরজ হওয়ায়, এই ফরজেক  না িদেয় 
তার আ ীয় জন িকংবা পাড়া িতেবশী কবর দয়ার ব ব া না কের অবেহলা 
কের তেব কুফর হেব। কউ যিদ ান-িব ােনর যু  িদেয় বেল য, মতৃ ব েক 
দাফন করা সেকেল, এর চেয় বরং বৗ , িহ  ু িকংবা কমু িন েদর মত কের 
আ েন পাড়ােনা উ ম, তার ঈমান চেল যােব। স মুরতাদ হেয় যােব। 

১৩৮. জীিবত হাক িকংবা মতৃ, আ াহ ্ তায়ালার আওিলয়ার মাঝ থেক 
কাউেক মৗিখকভােব হাক িকংবা ালেবর ারা হাক, অ ীকার করা কুফর 
হেব� 

১৩৯. আওিলয়ার এবং য সম  আেলম ীয় ইলম্  অনুযায়ী আমল কের তােদর 
সােথ শত্ তা পাষণ করা কুফর হেব। 

১৪০. আওিলয়ার ে  ‘ইসমত্ ’ (অথাৎ, আ াহ ্ তায়ালার প  থেক নাহ 
করা থেক সংর ণ করা হেয়েছ এমন) িবেশষণ রেয়েছ বলেল কুফর হেব। 
ইসমত নামক ণ ট ধুমা  পয়গ রেদর জন  েযাজ ।  
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১৪১. যার ইলম্ -ই বােতনী স েক কান ধারণা নাই তার ঈমান চেল 
যাওয়ার স াবনা রেয়েছ। এর স েক ধারণা রাখার নূন তম পযায় হেলা এর 
অ েক ীকার করা। 

১৪২. পিব  কুরআন শরীেফর য কয় ধরেণর ি রাত ইসলােম ীকৃত 
স িল থেক িবকৃত কান েপ পাঠ করেল তা কুফর হেব, যিদও তােত শে র 

িকংবা অেথর ে  কান ধরেণর পরবতন সািধত না হয়। 
১৪৩. ইহদী িকংবা খৃ ান ধমযাজকরা যভােব ইবাদত কের িকংবা 

ইবাদেতর সময় যা ব বহার কের অথাৎ যা তােদর িচ  িহেসেব িবেবিচত এমন 
িকছ ব বহার করা কুফেরর কারণ।  

১৪৪. য কান িকছ িকংবা ঘটনা িনেজ িনেজই হেয়েছ, এই কথা িব াস 
করেল ব  কািফর হেয় যােব। িববতনবােদ তথা সকল াণী এক কাষী থেক 
িববতেনর মাধ েম বহ কাষীেত, তারপর আেরা উ ত পযােয় এবং সবেশষ মানুেষ 
পিরণত হেয়েছ, এই মতবাদেক িব াস করেল কুফর হেব। 

১৪৫. ই াকৃতভােব নামাজ পিরত াগ করেল ও ভিবষ েত তা াজা করার 
কান িনয় াতও না করেল এবং এর কারেণ য ক ঠন শা  ভাগ করেত হেব 

তােক অিব াস কের অবেহলা করেল, হানাফী মাজহাব অনুযায়ীও ব  কািফর 
হেয় যােব। 

১৪৬. কািফরেদর ইবাদত িহেসেব িবেবিচত কান িকছেক ইবাদত িহেসেব 
করেল কুফর হেব। যমন, গীজােত যভােব ঘ া বাজােনা হয় তা যিদ কউ 
মস জেদ বাজায় তা কুফর হেব। ইসলািময় াত যসব িকছেক কুফেরর আলামত 
িহেসেব িবেবচনা কের স িলেক অত াবশ কীয় েয়াজন িকংবা বাধ  না হওয়া 
সে ও ব বহার করেল কুফর হেব। 

১৪৭. স ািনত সাহাবীগণেক যারা গািল দয় তােদরেক মুলিহদ বলা হয়। 
মুলিহদ হওয়ার মােন হেলা কািফর হওয়া। 

১৪৮. কান কািফেরর ছিবেক উঁচ কান ােন ঝুিলেয় স ান দশন করেল 
কুফর হেব। 

১৪৯. কান ছিব, িতমা, মূিত, ক্ শ িকংবা ন , সূয, গ  ইত ািদর মত য 
কান িকছর মােঝ উলুিহয় ােতর ণাবলী রেয়েছ তা িব াস করেল এবং এ 

কারেণ স ান দশন করেল ব  কািফর হ  যােব। উলুিহয় ােতর ণাবলী 
বলেত বঝুােনা হেয়েছ য, যা ই া তা করেত পারা, রাগীর সু তা দান করা 
ইত ািদর মতার অিধকারী হওয়া।  

১৫০. হযরত আেয়শা রািদয়া াহ আনহােক িমথ া অপবাদ িদেল এবং তার 
বাবা হযরত আবুবকর রািদয়া াহ আনহেক সাহাবী িহেসেব অ ীকার করেল 
কুফর হেব। 
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১৫১. হযরত ঈসা আলাইিহস্  সালােমর আকাশ থেক পিৃথবীেত 
অবতরেণর িবষয় ট অবশ ই িব াস করেত হেব। এটা িব াস না করেল কুফর 
হেব। 

১৫২. পিব  কুরআন ম জদ ও হাদীস শরীেফ যােদর ে  জা াত াি র 
ব াপাের সুসংবাদ দয়া হেয়েছ তােদর কাউেক কািফর বলেল কুফর হেব। 

১৫৩. িব ােনর আওতার বাইেরর কান িবষয়, যার সােথ িব ােনর কান 
স ক নাই পিব  কুরআেনর এমন আয়াত িলেক, িব ােনর সােথ খাপ 
খাওয়ােনার চ া করেল এবং ‘সালাফ-ই সািলহীন’এর তাফসীরেক পিরবতন 
করেল তা অেনক বড় নাহ হেব। যারা এ প তরজমা িকংবা তাফসীর করেব 
তারা কুফর করার সািমল হেব। 

১৫৪. মুসলমান িহেসেব পিরিচত কান িশ , আিকল ও বািলগ তথা 
া বয়  হওয়ার পের ইসলািময় াত স েক কান ধারণা অজন না করেল বা 

মৗিলক িবষয় িলেক িব াস না করেল কািফর হেয় যােব। এটা ছেল, মেয় 
উভেয়র জন ই েযাজ । 

১৫৫. মুসলমান নারীেদর জন  সতেরর অ ভ  কান অ  যমন মাথা, 

হাত, পা ইত ািদেক অনাবতৃ কের চলােফরা করা এবং পরপু ষেক তা দশন 
করােনা হারাম। তাই এ প করেল অেনক বড় নাহ হেব। এই হকুমেক যথযথ 

 না িদেল এবং এ ব াপাের সতক না হেল ঈমান চেল যােব, কুফের পিতত 
হেব। 

১৫৬. হযরত মুহা দ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম কতৃক য সকল 
ফরজ ও হারাম িনধারন কের দয়া হেয়েছ তা, পিব  কুরআন করীেমর মাধ েম 

ভােব িনধারন করা ফরজ ও হারােমর সমতূল  এবং সমানভােব কাযকর। 
এধরেণর ফরজ ও হারামেক যারা হণ করেব না তােদর ঈমান চেল যােব। এবং 
তারা কািফের পিরণত হেব। 

১৫৭. নামােজ কুর তাসবীহেত ‘সুবহানা রা য়াল আজীম’ বলার সমেয় 
‘ জায়া’এর উ ারণ স ঠকভােব করেল এর অথ হয়, আমার রব সুমহান। এে ে  
কউ যিদ জায়া এর বদেল ‘জাল’ উ ারণ কের এর অথ দাড়ঁােব, আমার রব 

আমার শত্ । এভােব বলেল নামাজ ভ  হেয় যােব এবং অেথর পিরবতেনর 
কারেণ তা কুফেরর কারণ হেব। 

১৫৮. পিব  কুরআন করীমেক ‘তাগা ী’র মাধ েম িতলাওয়াতকারী কান 
হািফজেক, কত সু র িতলাওয়াত কেরছ বলেল তার ঈমান চেল যােব ও কুফের 
পিরণত হেব। চার মাজহাব অনুযায়ীই হারাম, এমন িকছেক সু র বলেল কুফর 
হেব। তেব যিদ এর ারা তার ক  বা আওয়াজ সু র িকংবা পিব  কুরআন 
িতলাওয়ােতর িবষয় ট সু র এটা বুঝােনা হয় তেব কুফর হেব না। 

১৫৯. ফেরশতােদর ও নেদর অ েক অ ীকার করেল কািফর হেব। 
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১৬০. পিব  কুরআন শরীেফর আয়াত ও শে র অনুবাদ বা ব াখ া করার 
সময়  ও মশহর অথ দান করেত হয়। এই অথ িলেক পিরবতন কের 
বােতনী তথা ইসমাইলী িশয়ােদর মত কের অনুবাদ করেল কুফর হেব। 

১৬১. যাদু করার সময়, কুফেরর কারণ িহেসেব িবেবিচত কান কথা বা 
আচরণ করেল কুফর হেব। 

১৬২. কান মুসলমানেক এই কািফর! বেল িকংবা এই মাসন! এই কমু িন ! 

বেল সে াধন করেল এবং তােক কািফর িহেসেব িব াস করেল, য এ প করল 
স িনেজই কািফর হেয় যােব। 

         ১৬৩. যথাযথভােব ইবাদত করা সে ও কউ যিদ িনেজর ঈমান ন  হেয় 
যাওয়ার ব াপাের সে ােচ ভােগ এবং ভােব য, আমার অেনক নাহ রেয়েছ 
তাই কৃত ইবাদত িল আমার মু র জন  যেথ  নয়, তাহেল তা ঐ ব র 
শ শালী ঈমােনর অিধকারী হওয়ার িত ইি ত বহন কের। আর কউ যিদ 
ভােব, আমার ঈমান ন  হওয়ার কান স াবনা নাই, তাহেল তার কুফের পিতত 
হওয়ার স াবনা রেয়েছ। 

১৬৪. পয়গ রেদর সংখ া স েক িনিদ  কের িকছ বলেল, পয়গ র না 
হওয়া সে ও কাউেক পয়গ র িহেসেব হণ করা হেত পাের অথবা পয়গ র 
হওয়া সে ও কাউেক স িহেসেব হণ না করা হেত পাের। আর এ প করেল 
কুফর হেব। কননা, পয়গ রেদর মধ  থেক একজনেকও অ ীকার করেল তা 
সম  পয়গ রেক অ ীকার করার শািমল হেব।  

পু ষ হাক িকংবা নারী, কান মুসলমান, আেলমগেণর ঐক মেতর 
িভি েত কুফেরর কারণ িহেসেব িবেবিচত কান কথা িকংবা কাজ, যা স াদন 
করেল কুফের পিতত হেত হেব জেন েন সেচতনভােব িনজ ই ায় (অথাৎ 
কান হমিকর স ুখীন হেয় নয়) বলেল অথবা করেল তার ঈমান চেল যােব। কউ 

তা অসেচতনভােব ঠা া তামাশার উে েশ  িকংবা এর মমাথ অনুধাবন না কের 
বলেলও একই হকুম েযাজ । ঈমানদােরর ঈমান চেল গেল স মুরতাদ 
িহেসেব িবেবিচত হয়। এই ধরেণর ঈমানহীনতােক ‘কুফর-ই ইনাদী’ বলা হয়। 
কুফর-ই ইনাদীর কারেণ য মুরতাদ হয় তার পূেবকার সম  সওয়াব বািতল হেয় 
যায়। পরবত েত তওবা করেলও তা আর পুনগৃিহত হয় না। একারেণ ব  ধনী 
হেল এবং একবার ফরজ িহেসেব পালন করা সে ও তওবার পর পুনরায় তার 
উপর হ  ফরজ হেব। মুরতাদ অব ায় আদায় করা নামাজ, রাজা ও 
যাকাতসমূেহর াজা করেত হেব না। তেব কুফর-ই ইনাদী স াদেনর পূেবর 

াজা সমূহ আদায় করেব। 
তওবা করার জন  ধুমা  ‘কািলমা-ই শাহাদাত’ বলা যেথ  নয়। য 

কারেণ কুফের পিতত হেয়েছ তা আর কখেনা স াদন না করার 
ব াপােরও তওবা করেত হেব। ( যই দরজা িদেয় ইসলাম থেক বর হেয়েছ, 
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সই দরজা িদেয়ই পুনরায় েবশ করা আবশ ক।) কুফেরর কারণ হেব তা না 
জেন যিদ কউ এমন িকছ বেল িকংবা কের অথবা কুফেরর কারণ িহেসেব 

িবেবিচত হওয়ার ে  আেলমেদর মােঝ মতিবেরাধ রেয়েছ এমন কথা বা কাজ 
ই াকৃতভােব বেল, তাহেল তার ঈমান চেল যাওয়ার স াবনা রেয়েছ। সে ে  
তার িনকাহও বািতল হেয় যােব। তাই সাবধানতার জন  ‘তাজদীদ-ই ঈমান ও 
িনকাহ’ করা উ ম হেব। কুফেরর কারণ িহেসেব িবেবিচত কান িকছ না জেন 
অ তাবশত বলা বা করােক ‘কুফর-ই জাহেলা’ বলা হয়। এে ে  তার অ তা 
উজর িহেসেব নয়, বরং বড় নাহ িহেসেব িবেবিচত হয়। কননা েত ক 
মুসলমােনর উপর, শরীয়ত অনুযায়ী জীবন ধারেণর জন  আবশ কীয় ানসমূহ 
অজন করা ফরজ। কুফেরর কারণ িহেসেব িবেবিচত কথা বা কাজ ভল কের 
অথবা পেরা ভােব (যার তাওয়ীল বা ব খ ার ারা কুফেরর কারণ নয় তা সাব  
করা স ব এমনিকছ) বলেল বা করেল ঈমান ও িনকাহ বািতল হয় না। ধুমা  
তওবা ও ইসিতগ্ ফার, অথাৎ ‘তাজদীদ-ই ঈমান’ করা তার জন  কল ানকর হেব।  

একজন কািফর যমন এক টমা  বাক  তথা ‘কািলমা-ই তাওহীদ’ বলার 
মাধ েম মুিমেন পিরণত হয়, ঠক তমিন একজন মুিমনও ঈমানিবেরাধী 
এক টমা  ব েব র ারা কািফের পিরণত হেত পাের। 
একজন মুসলমােনর কান কথা বা কােজর মােঝ শত অথ িনিহত থাকেল অথাৎ 
শতভােব তা বুঝার অবকাশ থাকেল এবং এ েলার মধ  থেক এক টও যিদ তার 
ঈমানদার হওয়ার িত িনেদশ কের ও বাকী িনরান ই ট কুফেরর িত িনেদশ 
কের তবুও তােক মুসলমান িহেসেব িবেবচনা করা আবশ ক হেব। অথাৎ, কুফেরর 

িত িনেদশ কের এমন িনরান ই ট অথ এে ে  গহৃীত হেব না। ঈমােনর িত 
িনেদশকারী এক ট অথেকই াধান  িদেত হেব। এই ব াপাের ভল বুঝা উিচত হেব 
না। এর জন , দুই ট িবষেয়র িত নজর িদেত হেব। থম ট হেলা, ব া বা কতার 
মুসলমান হওয়া আবশ ক। কান িবধম  ব  পিব  কুরআন শরীেফর শংসা 
করেল বা কান খৃ ান ‘আ াহ ্ এক’ বলেল, এই কথার কারেণ তােদরেক 
মুসলমান িহেসেব িবেবচনা করা যােব না। ি তীয় ট হেলা, কান কথা বা কােজর 
শত অথ থাকেল বলা হেয়েছ, এর মােন এই নয় য, কান ব র শত কথা বা 
কােজর মােঝ এক ট ঈমােনর িত আর বাকী িনরান ই ট কুফেরর িত িনেদশ 
করেলও তােক মুসলমান িবেবচনা করা হেব।  

সকাল-স া েত ক মুসলমােনর উিচত িনে া  ঈমান দায়া ট পাঠ 
করা। 

‘আ াহ া ইি  আউজু িবকা িমন আন উশিরকা িবকা শাইয়ান্  ওয়া 
আনা আ’লামু ওয়া আসতাগিফ কা িলমা লা আ’লামু ই াকা আনতা 
আ ামু-ল য়বু’ 
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‘আ াহ া ইি  উিরদ ু আন উজা দাল ঈমান ওয়ান-িনকাহা 
তাজদীদান িব কাওিল লা ইলাহা ই া াহ মুহা াদ-ুর রাসূলু াহ’। এভােব 
এই দায়া পােঠর মাধ েম সকেলর উিচত েত কিদন ‘তাজদীদ-ই ঈমান ও 
িনকাহ’ করা। 

ঈমান টিকেয় রাখার শত 

১. গােয়েবর িত ঈমান আনেত হেব। 

২. কবলমা  আ াহ ্ তায়ালা ও িতিন যােদরেক জানান তারাই গােয়ব 
জােনন, এই িব াস করা। 

৩. হারামেক হারাম িহেসেব মেন নয়া। 

৪. হালালেক হালাল িহেসেব মেন নয়া। 

৫. আ াহ ্ তায়ালার আজাব থেক মু র ব াপাের িন ত না হেয় সবদাই 
ভীত থাকা। 

৬. একইসােথ আ াহ ্ তায়ালার দয়ার ব াপাের িনরাশ না হওয়া। 

যসব কারেণ মুসলমান মুরতােদ পিরণত হয় তা অ ীকার করাও তাবা 
িহেসেব িবেবিচত হয়। মুরতাদ ব  তওবা না কের মারা গেল, জাহা ােমর 
আ েন িচরকাল শা  ভাগ করেব। এ কারেণ, কুফেরর ব াপাের অিত সাবধান 
হওয়া উিচত। অ  কথা বলা উিচত। হািদস শরীেফ বলা হেয়েছ, “ তামরা সবদা 
কল াণকর ও উপকারী হয়, এমন কথা বল। নতবা চপ থাক”। সতক থাকা 
উিচত, ঠা া তামাসা করা উিচত নয়। িবেবক ও মানবতার িবেরাধী কান কাজ করা 
উিচত নয়। আর সবদাই, িনেজেক কুফেরর থেক বাচঁােনার জন , আ াহ ্ তায়ালার 
দরবাের বিশ বিশ দায়া করা েয়াজন। 

  যসব কারেণ ঈমান হারােনার আশ া আেছ 

১. আহেল িবদায়াত হেল। অথাৎ ব র ইিত াদ  হেল। (আহেল 
সু ােতর আেলমগণ কতৃক অবিহত করা ইিত াদ থেক খুব অ  পিরমােণ 
মতিবেরাধ করেলও া  অথবা কািফর হওয়ার স াবনা রেয়েছ।) 

২. দুবল ঈমােনর অিধকারী হেল। আমলহীন ঈমান হেলা দুবল ঈমান। 

৩. নয় ট অ েক স ঠক পথ থেক িব  করেল। 

৪. িনয়িমত কবীরা নাহ করেল। 

৫. ইসলােমর মত িনয়ামত লােভর পর এর জন  কিরয়া আদােয় া  
হেল। 

৬. আেখরােত ঈমানহীন যাওয়ার ব াপাের ভীত না হেল। 

৭. জলুুম করেল। 

৮. সু াত অনুযায়ী দয়া আজান-ই মুহা দীেক না না। 

৯. মা-বাবার িব াচারণ করা। 
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১০. স ঠক হওয়া সে ও খুব বিশ ইয়ািমন (কসম খাওয়া) করেল। 

১১. নামােজর ‘তা’িদল-ই এরকান’ ত াগ করেল। 

১২. নামাজেক হীন মেন কের না িশখেল, স ানেদরেক িশখােনার 
ব াপাের  না িদেল ও নামাজ আদায়কারীেদরেক বাধঁা িদেল। 

১৩. মদ খেল। 

১৪. মুিমনেদরেক ক  িদেল। 

১৫. ধেমর িবষেয় িমথ া চার করেল, অলীে র নােম ভ ািম করেল। 

১৬. কৃত নাহেক ভেল গেল ও অনুেশািচত না হেল। 

১৭. অহংকারী হেল। 

১৮. ‘উজব’ অথাৎ িনেজর ইলম ও আমল ারা জা াত াি র ব াপাের 
িন ত হেল। 

১৯. মুনািফেকর চির  ধারণ করেল। 

২০. িহংসা করেল, ীনী ভাইেয়র ভাল সহ  করেত না পারেল। 

২১. শাসক ও িশ েকর ইসলাম িবেরাধী নয় এমন কথা না মানেল। 

২২. কােরা ব াপাের না জেন ভাল বলেল। 

২৩. িমথ া বেল তা মােণ েচ  হেল। 

২৪. আেলমেদর থেক পালােল। 

২৫. গাফঁেক সু াত পিরমােণর চেয় অিধক ল া করেল। 

২৬. পু ষ হেয় রশেমর কাপড় পিরধান করেল। 

২৭. বিশ বিশ গীবত করেল। 

২৮. িতেবশীেক ক  িদেল। (এমনিক কািফর হেলও) 

২৯. দুিনয়াবী কান িবষেয়র জন  অিতির  রাগ করেল। 

৩০. সূেদর আদান- দান করেল। 

৩১. অহংকােরর কােশর জন  পাশােকর িন াংশেক ল া করেল। 

৩২. যাদু করেল। 

৩৩. মুসলমান ও সািলহ িনকটা ীয়েদর জয়ারত না করেল। 

৩৪. আ াহ ্ তায়ালা পছ  কেরন এমন কাউেক অপছ  করেল আর 
ইসলােমর িত সাধেন িল  কাউেক ভালবাসেল। (‘হ ু িফ াহ, বু জু িফ াহ 
ঈমােনর শত। অথাৎ আ াহ ্র জন  ভােলাবাসা আর আ াহ ্র জন  রাগ করা।) 

৩৫. মুিমন ভাইেয়র সােথ িতন িদেনর বিশ িবে ষ করা। 

৩৬. জনা করেল। 

৩৭. সমকামী হেল। 

৩৮. িফকেহর িকতােব যভােব বিনত আেছ সই ওয়া  মত ও সু াত 
অনুযায়ী আযান না িদেল। আর সু াত অনুযায়ী দয়া আযান েন অস ান 
করেল। 
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৩৯. কাউেক হারাম কাজ করেত দেখ, সামথ  থাকা সে ও তােক নরম 
ভাষায় িনেষধ না করেল। 

৪০. িনেজর ী, বান ও যােদর উপর নিসহেতর অিধকার রেয়েছ সসব 
নারীেদর বপদা হেয় চলেত দেখ, ম  মানুেষর সােথ সা াত করেত দেখ বারণ 
না কের মেন িনেল। 

 

কবীরা নাহ 
িনে  বাহা র ট কবীরা নােহর আেলাচনা করা হেলা। 
১. অন ায়ভােব মানুষ হত া করা।  

২. জনা করা। 

৩. সমকাম করা। 

৪. মদ পান করা।   

৫. চির করা। 

৬. সকল ধরেণর নশা জাতীয় ব  হণ করা। (িচিকৎসার জন  বাধ  হেল 
িভ  কথা।) 

৭. অন ায়ভােব পেরর স দ হ গত করা। 

৮. িমথ া সা  দয়া। 

৯. িবনা উজের রমজান মােসর িদেনর বলায় মুসলমানেদর সামেন 
পানাহার করা। 

১০. সূেদর আদান- দান করা। 

১১. অিতির  ইয়ািমন করা (কসম খাওয়া)� 

১২. মা-বাবার অবাধ  হওয়া। 

১৩. িনকটা ীেয়র স ক ছদ করা। 

১৪. যুে র ময়দােন প  ত াগ কের শত্ র সােথ আতঁাত করা। 

১৫. অন ায়ভােব এতীেমর মাল ভ ণ করা। 

১৬. ওজেন গড়িমল করা। 

১৭. ওয়াে র পূেব বা পের নামাজ আদায় করা। 

১৮. মুিমন ভাইেয়র দয় ভা া। (যা কা’বা ভা ার চেয়ও বড় নাহ। 
আ াহ ্ তায়ালােক অিধক পীড়া দয়, কুফেরর পের দয় ভা ার চেয় এমন বড় 

নাহ আর নাই।) 

১৯. রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম বেলনিন এমন কথা তারঁ 
নােম বলা। 

২০. ঘুষ খাওয়া। 

২১. সত  সা  দয়া থেক িবরত থাকা। 
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২২. স েদর যাকাত ও উশর দান না করা। 

২৩. সামথ  থাকা সে ও হারাম কােজ িল  কাউেক দেখ বাধঁা না দয়া। 

        ২৪. জীব  াণীেক আ েন পাড়ােনা। 

২৫. কুরআন করীেমর িতলাওয়াত িশেখ আবার ভেল যাওয়া। 

২৬. আ াহ ্ তায়ালার রহমেতর ব াপাের িনরাশ হওয়া। 

২৭. মুসলমান হাক িকংবা কািফর, মানুেষর সােথ তারণা করা। 

২৮. কেরর গাশত খাওয়া। 

২৯. রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ােমর সাহাবীেদর মধ  থেক 
কান একজনেকও অপছ  করা, গািল দয়া। 

৩০. পট ভরার পরও খাবার চািলেয় যাওয়া। 

৩১. ীর জন  ামীর িবছানা ত াগ করা। 

৩২. ীেদর জন  ামীর অনুমিত না িনেয় জয়ারেত বর হওয়া। 

৩৩. সতী নারীর িব ে  কুৎসা রটােনা। 

৩৪. চাগলেখারী করা। অথাৎ এেকর কথা অন েক বলা। 

৩৫. অপরেক সতর তথা ল া ান দশন করা। (পু েষর জন  নািভ 
থেক হাটঁ পয  আর মিহলােদর জন  হােতর তালু, পা ও মুখম ল বােদ স ূন 

শরীর সতেরর অ ভ ।) অপেরর সতেরর িদেক দৃ  দয়াও হারাম। 

৩৬. মৃত জ  খাওয়া বা অপরেক খাওয়ােনা। 

৩৭. আমানেতর িখয়ানত করা। 

৩৮. মুসলমােনর গীবত করা। 

৩৯. িহংসা করা। 

৪০. আ াহ ্ তায়ালার সােথ িশরক করা। 

৪১. িমথ া বলা। 

৪২. অহংকার করা। 

৪৩. মতৃ ব র ওয়ািরশ থেক স দ হরণ করা। 

৪৪. বিখল তথা কৃপণ হওয়া। 

৪৫. দুিনয়ার িত মুহ ত করা। 

৪৬. আ াহ ্ তায়ালার আজােবর ভেয় ভীত না হওয়া। 

৪৭. শরীয়েত যা হারাম করা হেয়েছ তােক হারাম িহেসেব না মানা। 

৪৮. একইভােব হালালেক হালাল মেন না করা। 

৪৯. গণেকর কথা িব াস করা। 

৫০. ীন ত াগ করা অথাৎ মুরতাদ হওয়া। 

৫১. িবনা েয়াজেন পরনারীর িত দৃ  দয়া।   

৫২. নারীেদর জন  পু েষর পাশাক পিরধান করা। 
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৫৩. পু ষেদর জন  নারীেদর পাশাক পিরধান করা। 

৫৪. হারাম শরীেফর মােঝ নাহ স াদন করা। 

৫৫. ওয়া  হওয়ার পূেবই আযান দয়া, নামাজ আদায় করা। 

৫৬. রাে র িবেরািধতা করা। 

৫৭. আইন-কানুন ভ  করা। 

৫৮. ীর গাপনা েক মােয়র গাপনাে র সােথ তলনা করা। 

৫৯. া িরেক গািল দয়া। 

৬০. কুকুেরর ঝুটা খাওয়া। 

৬১. কৃত উপকােরর জন  কাউেক হয় করা। 

৬২. পু ষেদর জন  রশম পিরধান করা। 

৬৩. জাহালাত বা অ তার উপর অটল থাকা। (আহেল সু ােতর ইিত াদ, 

ফরজ, হালাল-হারাম ও দরকারী ইলমসমূহ না শখা।) 

৬৪. আ াহ ্ তায়ালার নাম িকংবা ইসলাম ীকৃত নাম বােদ অন  িকছ বেল 
কসম খাওয়া। 

৬৫. ইলম অজন থেক িবরত থাকা। 

৬৬. অ তােক মুসীবত িহেসেব মেন না নয়া। 

৬৭. সগীরা নাহ বারবার করা। 

৬৮. অ হািস হাসা, অিতির  হাসা। 

৬৯. গাসল ফরজ হওয়ার পর িবনা উজের এক নামােজর ওয়া  গাসল 
না কেরই পার কের দয়া। 

৭০. হােয়জ ও িনফােসর সময় ী সহবাস করা। 

৭১. অ ীল গান গাওয়া ও বাদ  বাজােনা।  

৭২. আ হত া করা। 

মুতা’আ িনকাহ তথা িনিদ  সমেয়র জন  িববাহ করা হারাম। নারীেদর, 

মেয়েদর বপদা হেয় চল, হাত, পা অনাবৃত রেখ বাইের চলােফরা করা হারাম। 
একইভােব পাতলা ও আটঁসাটঁ পাশাক পের পরপু েষর সামেন যাওয়াও হারাম।  

শরীেরর অবয়ব বুঝা যায় এমন আটঁসাটঁ পাশাক পরা নারীর িদেক 
কামনাহীন দৃ েত দখাও হারাম। পরনারীর অ বােসর িদেক কামনার দৃ েত 
তাকােনা হারাম। কামনার দৃ েত পরনারীর িদেক তাকােনা হারাম। হারাম বা 
কােমাে জনার কারণ হয় এমন ছিব আকঁা, তালা বা ছাপােনা হারাম। (হারাম 
িবষয় টেক অব া করেল কুফর হেব।) 

অজ ুবা গাসেলর সময় েয়াজেনর অিতির  পািন খরচ করা ইস্ রাফ 
(অপচয়), এজন  হারাম। 

পূববত  আওিলয়ােদর স েক কটূ  করা, তােঁদরেক জািহল বলা, তােঁদর 
ব ব  থেক ‘আহকাম-ই ইসলািময়া’এর িবেরাধী কান অথ বর করা, মতৃ র 
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পরও য করামত কাশ পেত পাের তা অিব াস করা, তােঁদর মতৃ র সােথ সােথ 
অলী  শষ হেয় যায় মেন করা এবং তােঁদর কবেরর ারা বরকত অজনকারীেদর 
বাধঁা দয়া এমন হারাম, যমন মুসলমানেদর স েক কুধারণা করা, জলুুম করা, 

অেন র স দ হরণ করা, িহংসা করা, িমথ া বলা, অপবাদ দয়া ও গীবত করা 
হারাম। 

           দশ ট িবষয়, শষ িন ােস ঈমানহীন মৃত র 
কারণ 

১. আ াহ ্ তায়ালার আেদশ ও িনেষধ না শখা। 

২. আহেল সু ােতর ইিত াদ অনুযায়ী ঈমান না আনা। 

৩. দুিনয়ার স দ, যশ, খ ািতর িত আস  হওয়া। 

৪. মানুষ ও প পািখেক জলুম করা। 

৫. আ াহ ্ তায়ালার কিরয়া আদায় না করা। 

৬. ঈমানহীন হওয়ার ব াপাের শ ত না হওয়া। 

৭. পাচঁ ওয়া  নামাজ সময়মত আদায় না করা। 

৮. সুদ আদান- দান করা। 

৯. ধািমক মুসলমানেদরেক হয় িতপ  করা, তা ল  করা, সেকেল ভাবা। 

১০. অ ীল কথা বলা, লখা বা ছিব আকঁা। 

আহেল সু াহইিত ােদর িবেশষ  

১. আ াহ ্ তায়ালার বহ িসফাত রেয়েছ। যা তারঁ জাত থেক িভ । 

২. ঈমান বােড়ও না, কেমও না। 

৩. কবীরা নাহ করেল ঈমান লাপ পায় না। 

৪. গােয়েবর িত িব াস করা হেলা আসল। 

৫. ঈমােনর িবষেয় িকয়াস করা অস ব। 

৬. জা ােত আ াহ ্ তায়ালার দশন লাভ করা যােব। 

৭. তাওয়াক্কুল করা ঈমােনর শত। 

৮. ইবাদত, ঈমােনর অংশ নয়। 

৯. কদের িব াস করা ঈমােনর শত। 

১০. আমেলর ে  চার মাজহােবর কান এক টেক অনুসরণ করা শত। 

১১. আসহােব িকরাম, আহেল বাইত ও রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া 
সা ােমর স ািনত ীগেণর েত কেক ভােলাবাসা শত। 

১২. চার খলীফার , তােঁদর খলাফেতর মধারা অনুযায়ী। 

১৩. নামাজ, রাজা, সদকা ইত ািদর মত নফল ইবাদেতর সওয়াব অন েক 
হািদয় া করা জােয়জ। 
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১৪. রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা ােমর িমরাজ, দহ ও হ 
উভেয়রই হেয়িছল। 

১৫. আওিলয়ার করামত হ । 

১৬. শাফায়াত হ । 

১৭. ‘মাসত্ ’এর উপর মােসহ জােয়জ। 

১৮. কবেরর জ াসাবাদ সত । 

১৯. কবেরর আজাব হ ও দহ উভেয়র উপরই হেব। 

২০. মানুষ ও তার কাজকম, উভয়ই আ াহ ্ তায়ালা সৃ  কেরন। মানুষেক 
ধুমা  ‘ইরাদা-ই জজুইয়া’ (আংিশক ই াশ ) দান করা হেয়েছ। 

২১. ির জক, হালালও হেত পাের আবার হারামও হেত পাের। 

২২. আওিলয়ার েহর সােথ ‘তাওয়া ল’ স ব এবং তােঁদর রেণ দায়া 
করা হয়। 

ম  বিশ   

১. কুফর। 

২. জাহালাত (অ তা)� 

৩. িনেজর দাষ ীকাের অনীহা। ( কউ িনেজর কান দাষ দিখেয় িদেল 
তা অপছ  করা, মেন িনেত না পারা।) 

৪. িনেজর শংসা ভাল লাগা। (িনেজেক পছ  করা, কউ শংসা করেল 
তােত আন ত হওয়া।) 

৫. িবদায়াত ইিত াদ। 

৬. ‘হাওয়া-ই নাফস্ ’। (নাফেসর চািহদা, াদ ও কামনার আনুগত  করা।) 

৭. তাকিলেদর ারা ঈমান। (বািতল আিকদার অ  অনুসরণ।) 

৮. িরয়া। ( লাক দখােনা বা কৃ ম, আেখরােতর আমল কের দুিনয়াবী বাসনা 
পূন করা।) 

৯. তল-ই আমল। ( াদ ও ভাগ িবলােসর জন  দীঘকাল দুিনয়ায় বসবােসর 
ই া পাষণ করা।) 

১০. তামা’। (হারাম উপােয় দুিনয়াবী ােদর অে ষণ করা।) 

১১. িকবর্ । (িনেজেক  ভাবা।) 

১২. তাজা ুল। (অিতির  িবনয়।) 

১৩. উযব্ । (কৃত ইবাদত ও নক আমলেক পছ  করা।) 

১৪. হাসাদ্ । (িহংসা করা, অেন র ভাল সহ  করেত না পারা। কােরা থেক 
আ াহ ্র দয়া িনয়ামেতর িবলুি র ত াশা। হযরত আবুল-লাইস্  সমরক ী 
রহমত ািহ আলাইিহ বেলেছন য, “িতন ব র দায়া কবুল হয় না। তারা 
হেলা: হারাম ভ ণকারী, গীবতকারী ও হাসাদ্ কারী”�) 
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১৫. িহকদ্ । (অপরেক ত  মেন করা।) 

১৬. শামাতাত। (অপেরর িত বা বালা-মুসীবেত আন ত হওয়া।) 

১৭. িহজর। (ব ু ে র ব ন িছ  করা।) 

১৮. জবুন্ । (ভী তা, সাহসহীণতা।) 

১৯. তাহাওউর। (মা ািতির  াভ।) 

২০. গাদর্ । (চ  ভ  করা।) 

২১. িখয়ানত। (মুনািফেকর আলামত। িব তা ভ কারী কথা বা কাজ।) 

২২. িত িত ভ  করা। (কথা িদেয় তা না রাখা। হািদস শরীেফ বলা হেয়েছ, 

“মুনািফেকর আলামত িতন ট: িমথ া বলা, ওয়াদা ভ  করা ও আমানেতর 
খয়ানত করা”�) 

২৩. সূ-ই জান। (কােরা স েক কুধারণা করা। নাহসমূেহর মা পাওয়া 
স ব নয় ভাবেল, আ াহ ্ তায়ালার উপর ‘সূ-ই জান’ করা হেব। মুিমন ভাইেক 
হারােম িল  মেন করেল, ফািসক মেন করেল, তা ‘সূ-ই জান’ হেব।  

২৪. স েদর মুহ ত।  

       ২৫. তাস্ িভফ। ( নক কাজ স াদেনর ে  িবল  করা।) হািদস 
শরীেফ বলা হেয়েছ, “পাচঁ ট জিনস আসার আেগ পাচঁ ট জিনেসর মূল  
উপলি  কর: মৃত  আসার আেগ হায়ােতর মূল , অসু  হওয়ার পূেব 
সু তার মূল , দিুনয়ায় থাকা অব ায় আেখরাত অজেনর মূল , বৃ  
হওয়ার আেগ যৗবেনর মূল  ও ফিকর হওয়ার আেগ ধনী থাকার মূল ”� 

২৬. ফািসকেদর িত মুহ ত। (ফােসকীর িনকৃ তম হেলা জলুুম। হারােম 
িল  ব েক ফািসক বলা হয়।) 

২৭. আেলমেদর দুশমিন করা। (ইসলামী ইলম্  ও আেলমেদরেক হয় 
িতপ  করা কুফেরর শািমল।) 

২৮. িফতনা। (মানুেষর অিন  সাধন করা, তােদরেক িবপেদ ফলা। 
রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম বেলেছন, “িফতনা ঘুম  আেছ, 

জা তকারীর উপর লানত হাক”�) 

২৯. মুদাহানা ও মুদারা। (সামথ  থাকা সে ও হারাম কােজ বাধঁা না দয়া 
এবং দুিনয়ার জন  ীনেক িবসজন দয়ােক মুদাহানা বেল। আর ীেনর জন  
দুিনয়া িবসজন দয়ােক মুদারা বেল।) 

৩০. ইনাদ ও মুকাবারা। ( জদ করা, হ  বা সত  নার পরও তা মানেত 
অ ীকৃিত জানােনা�) 

৩১. িনফাক। (মুনােফকী করা। িভতেরর সােথ বাইেরর িমল না থাকা।) 
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৩২. তাফাক্কুর না করা। (িনেজর নাহ, সৃ  ও িনেজর স েক িচ া না 
করা।) 

৩৩. মুসলমানেক বদেদায়া করা। 

৩৪. মুসলমানেক ম  নাম দয়া। 

৩৫. উজর হণ না করা। ( মা না করা।) 

৩৬. কুরআন করীেমর ভল তাফসীর করা। 

৩৭. হারাম কাজ করেত আ হী হওয়া। 

৩৮. গীবত। 

৩৯. তওবা না করা। 

৪০. মাল, পদ ও খ ািত অজেনর তী  আকা া। 

(ম  বিশ  থেক বেঁচ থাকা উিচত। উ ম বিশ  অজেনর চ া করা 
উিচত। রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম বেলেছন য, “অ  ইবাদত 
কেরও কান বা া, উ ম বিশে র কারেণ িকয়ামেতর িদন উ  মযাদা 
অজন করেত পারেব”� 

রাসূলু াহ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম আর বেলেছন, 

“ইবাদেতর মেধ  সবেচেয় সহজ ও অিধক লাভজনক হেলা: অ  কথা বলা 
ও উ ম বিশে র অিধকারী হওয়া”� 

“ কউ অিভমান কের দেূর চেল গেল তার সােথ মশা, কউ জুলুম 
করেল তােক মা কের দয়া ও কউ মাহ ম (ব ত) করেল তােক 
ইহসান (দান) করা হেলা উ ম বিশ ”�)  
 

 

নবম অধ ায় 

নামােজর দায়া ও সংি  সূরাসমূহ 
 

 ল া টন বণমালায় সূরা এবং দায়া সমূহ লখা স ব িক? 
সূরা এবং দায়া সমূহ ল া টন বেণ লখার চ া করা হেয়িছল, িক  তা স ব 
হয় িন। ল া টন বণমালার সাংেকিতক িচে র কারেণসূরা এবং দুয়া সমূহ স ঠক 
ভােব লখা স ব নয়। কুরআেন কািরম স ঠক উ ারন কের পড়ার জন  
একজন অিভ  বা র কােছ িশ ন নয়া েয়াজন। যেহত কুরআেন 
কািরম পাঠ করার জন  িশ েণর েয়াজন, সেহত এ ট িন ত করেব, 
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কান বা র কুরআেন কািরেমর েত ক ট অ র শখার জন  স াবনা এবং 
রহমত। কুরআেন কািরম, হািদস শািরফ এবং িফকাহ িকতাব সমুেহ এই 
রহমেতর কথা িব ািরত উে খ করা হেয়েছ। এ টর চর সওয়াব লােভর কথা 
উে খ রেয়েছ।      
 

েত ক মুসলমােনর কুরআন করীেমর  িতলাওয়াত শখা উিচত। বাবা-

মার উিচত স ানেদর কুরআন শখার ব ব া কের দয়া। রাসূলু াহ সা া াহ 
আলাইিহ ওয়া সা াম বেলেছন, “যারা স ানেদরেক িনেজরা কুরআন করীম 
িশ া িদল অথবা মুয়াি েমর িনকট পাঠাল অতঃপর যতখািন কুরআন 
িশখাল, তার েত ক হরেফর জন  তােদরেক দশ বার কা’বা-ই মুয়া ামা 
িযয়ারেতর সওয়াব দান করা হেব এবং িকয়ামেতর িদেন তােদর মাথায় 
মুকুট পড়ােনা হেব। যা দেখ সবাই ঈষা করেব”। অপর এক হািদেস বলা 
হেয়েছ, “যারা স ানেদরেক ীন িশখাল না, তারা জাহা ােম যােব”।  
 
কুরআেন কািরম পাঠ করার দশ ট আদাব:  
১– অবশ ই ওজ ুসহকাের পাঠ করেত হেব। িকবালামুিখ হেয় এবং আদেবর 
সােথ পাঠ করেত হেব।   
২–অথ বুেঝ আে  আে  পড়েত হেব। িযিন অথ বুেঝননা িতিন অবশ ই আে  
আে  পরেবন।   
৩– আেবগ সহকাের পড়েত হেব।  . 
৪– েত ক আয়ােত যথাযথ  িদেত হেব। আজােবর  বণনার আয়াত ভেয়র 
সােথ, মার আয়াত আশা িনেয়, তা হ আয়াত সমূহ আ াহার শংসা 
মূলক ভােব পাঠ করা।  আউজ ুএবং িবসিম ােহর সােথ পাঠ করেত হেব, 

েত এবং শেষ ।  
৫–যিদ কাউেক দশন মূলক হেয় যায়, বা কার নামােজ সমস ার সৃ  হয় 
তেব, অবশ ই িনঃশে  পাঠ করেত হেব। যারা কুরআেন কািরম মুখ  কেরেছ, 
তােদর কুরআেনর মুশােফর িদেক তািকেয় পড়ার সওয়াব এ ট দয় িদেয় 
পড়ার সওয়ােবর চেয় বিশ। কেননা এে ে  চােখরও সওয়াব হয়।  
৬–কুরআেন কিরম সু র সুর কের এবং  তা েদর সােথ পাঠ করেত হেব, বণ 
এবং শ  বাদ িদেয়  তাঘািনর সােথ কুরআেন কািরম পাঠ করা হারাম, বণ 
িবকৃত কের পড়া মাক হ।    
 
৭– কুরআেন কািরম আ াহ তায়ালার কথা , যা তার ন এবং িচরািয়ত। মুখ 
থেক বর হওয়া শ  িকছতা এরকম বলা, আ ন। আ ন শ ট বলা খুব 

সহজ। িক  কউ আ ন সহ  করেত পাের না। কুরআেনর শ েলা 
একইরকম। এই শ েলা অন ান  শে র মত নয়। যিদ এই শ  েলা অথ 
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বর হেয় আেস তেব সাত আসমান জিমন তার ভর সহ  করেত পারেব না। 
আ াহ লতাʼয়ালা মানুেষর কােছ তার কথার সৗ য পৗ েছ িদেয়েছন, এই শ  

েলার মাধ েম।    
৮–কুরআেন কািরম পাঠ করার পূেব মানুেষর িচ া করা উিচত এবং ভাবা উিচত 
কথা েলা আ াহ তাʼয়ালার। এক ট পির ার হাত যমন েয়াজন কুরআেন 
কািরম পাঠ করার জন , তমিন এক ট পিব  দেয়রও েয়াজন। যারা 
আ াহ তাʼয়ালার মহ  বুঝেত পােরন না, তারা কুরােন কািরেমর মহ  বুঝেত 
পারেব না। আ াহ তাʼয়ালার ন সমূহ এবং সৃ  বাঝার েয়াজন রেয়েছ তারা 
মহ  বাঝার জন । এ ট পড়ার পূেব বাঝা েয়াজন এ ট তার কথা, িযিন 
সম  সৃ র মািলক এবং পালন কতা।  
৯– কুরআেন কািরম পাঠ করার সময় অন  িকছ িচ া করা যােব না। যিদ 
কান বা  বাগােন হাটার সময় তার পেথর িদেক ল  না রােখ, তেব িতিন 

বাগােন হােঁটন িন।কুরআেন কািরম হে  এমন এক ট জায়গা যখােন 
িব াসীেদর দয় ঘারা িফরা কের। িযিন এ ট পাঠ করেবন তােক অবশ ই এর 
অ িনিহত ন এবং িহকমাত বুঝেত হেব।     
১০– েত ক ট শে র অথ বুেঝ পড়েত হেব এবং যত ণ না বাঝা যায় তত ণ 
বার বার পড়েত হেব।   
 
 
 
 
 

নামােজর দায়ার অথসমূহ 

সুবহানাকা 
হ আ াহ ্! সকল ধরেণর ত্ ট িবচ িত থেক আপনােক পিব  ঘাষণা 

করিছ। সম  ভাল ণাবলীর অিধকারী িহেসেব আপনােক মেন িনলাম। 
আপনার শংসা করিছ। আপনার নাম সুউ  ও সুমহান। আপিন ব তীত আর 
কান ইলাহ নাই। 

আ ািহয় াত 
সম  স ান, মযাদা ও কল াণ কবলমা  আ াহ ্ তায়ালার জন ই। হ নবী! 

আ াহ ্র সালাম, রহমত ও বরকত আপনার উপর বিষত হাক। সালাম আমােদর 
ও সৎকমশীলেদর উপর বিষত হাক। আিম সা  িদ  য, আ াহ ্ এক এবং 
আিম আেরা সা  িদ  য মুহা দ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম তারঁ বা া 
ও রাসূল। 
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আ াহ া সাি  
হ আ াহ ্! ইবরাহীম আলাইিহস্  সালাম ও তারঁ পিরবারেক যভােব আপিন 

রহমত কেরেছন, ঠক একইভােব হযরত মুহা দ সা া াহ আলাইিহ ওয়া সা াম 
ও তারঁ পিরবারেক রহমত দান ক ন। িন য়ই আপিন হািমদ (অিধক 

শংিসত) ও মা জদ (মযাদাবান)। 

আ াহ া বািরক 
হ আ াহ ্! আপিন হযরত ইবরাহীম আলাইিহস্  সালাম ও তারঁ পিরবারেক 

যভােব বরকত দান কেরেছন, ঠক একইভােব হযরত মুহা দ সা া াহ 
আলাইিহ ওয়া সা াম ও তারঁ পিরবারেক বরকত দান ক ন। িন য়ই আপিন 
হািমদ (অিধক শংিসত) ও মা জদ (মযাদাবান)। 

 

র ানা আিতনা 
হ আমােদর রব! দুিনয়া ও আিখরােত আমােদরেক কল াণ দান ক ন। 

আমােদরেক জাহা ােমর আ ন থেক র া ক ন। আপিনইেতা দয়াবানেদর 
মােঝ  দয়াবান, আপনার দয়ার ারা আমােদর র া ক ন। 

দায়া-ই কুনুত 
হ আ াহ ্! আমরা আপনার থেকই সাহায  াথনা করিছ। আপনার কােছ 

মা চাই। আপনার িনকট িহদায়াত চা । আপনার উপর ঈমান আনিছ। 
আপনার িনকট তওবা করিছ। আপনার উপরই তাওয়াক্কুল করিছ। সম  ভাল 

ণাবলীর ারা আপনার শংসা করিছ। সম  িনয়ামেতর জন  আপনার 
কিরয়া আদায় করিছ। িনেমাকহারামী করিছ না। যার আপনার সােথ বয়াদিব 

করেছ, অপরাধ করেছ তােদরেক মরা ত াগ করিছ। 

হ আ াহ ্! আমরা ধু আপনারই ইবাদত করিছ। নামাজ আদায় করিছ। 
আপনার জন ই িসজদা করিছ। আপনার িদেকই ধািবত হ  ও ত াবতন 
করিছ। আপনার রহমেতর আশা করিছ আর আযাব থেক শ ত হ । িন য়ই 
আপনার আযাব, সত েক আবৃতকারী কািফরেদর পাকড়াও করেব।  
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 • মুদা নারী হেল ােকেটর িভতেরর জিমর পড়েত হেব।  
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 ইসিতগ্ ফার’এর দায়া 
(বহ আয়ােত করীমায়, ‘আমার কথা বিশ কের রণ ক ন’ এবং সূরা নাসের, 

‘আমার িনকট ইসিতগফার ক ন, আপনার দায়া কবুল কের নাহসমূহ মা 
করব’ বলা হেয়েছ। এর ারা বুঝা যাে  য, মহান আ াহ ্ তায়ালা বিশ বিশ 
ইসিতগফার করার জন  আেদশ িদেয়েছন। এ কারেণই, হযরত মুহা দ মাসুম 
কু সা িসর হ তারঁ মাকতবােতর ি তীয় খে র আিশতম মাকতেব বেলেছন য, 

“এই আেদশেক মেন েত ক নামােজর পের িতনবার ইসিতগফােরর দায়া পাঠ 
কির এবং সাতষ  বার ‘আসতাগ্ িফ াহ’ বিল। ইসিতগফােরর দায়া হেলা: 

আসতাগিফ াহ আল-আ জম আললা জ লা ইলাহা ই া হওয়াল হাইিয়ল 
কাইিয়িম ওয়াতবু ইলাইিহ। তামরাও এই দায়া ট বিশ কের পড়। েত কবার 
পড়ার সময় এর অেথর কথা িচ া করেত হেব। তা হেলা: ইয়া আ াহ ্! আমােক 

মা কর। য এই প পড়েব স ও তার সে র লাকজন, দুঃখ-ক  ও িবপদ-

আপদ থেক মু  পােব। অেনেকই পেড়েছ ও এর ফায়দা অজন কেরেছ”�)  

(ঘুমােনার সময়, ‘ইয়া আ াহ ্! ইয়া আ াহ ্!’ এবং িতনবার ‘আসতাগিফ ািহ 
িমন কুলিল মা কািরহা াহ’ বলা উিচত। ঘুম না আসা পয  এভােব বলেত থাকা 
উিচত।) 

শাইখুল ইসলাম আহমদ নািমকী জামী (৫৩৬ িহজরী/১১৪২ খৃ া ) তার 
‘িমফতাহন-নাজাত’ নামক িকতােব বেলেছন য: কান ব  তওবা ও 
ইসিতগফার করেল এবং এর শতসমূহ পূরণ করেল, স যখান িদেয় যায় আর 
যখােন বেস সসব ান গবেবাধ কের। চ , সূয ও ন রা জ তার জন  দায়া 

কের। তার কবর জা ােতর ব াদােন পিরণত হয়। যারা এ প তবা করেত পারেছ 
না তােদর উিচত যারা পারেছ তােদর সে  থাকা। হািদস শরীেফ বলা হেয়েছ, 

“উ ম ইবাদত হেলা, আওিলয়ােদর ভােলাবাসা”। আর বলা হেয়েছ, “তওবা ও 
ইসিতগফার য করল, তার সম  নাহ মাফ কের দয়া হয়”। (তওবা ালেবর 

ারা হয় আর ইসিতগফার মুেখ বলার মাধ েম হয়।) 
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তাওহীেদর দায়া 
ইয়া আ াহ্ ! ইয়া আ াহ্ ! লা ইলাহা ই া াহ মুহা াদরু রাসূলু াহ। 

ইয়া রহমান! ইয়া রহীম! ইয়া আফুওউন! ইয়া কিরম! ফা’ফু আনিন 
ওয়ারহামিন ইয়া আরহামার-রািহিমন! তাওয়াফফািন মুসিলমান 
ওয়ালহাকিন িবস-সািলহীন। আ াহমাগিফর িল ওয়া িল আবাই ওয়া 
উ াহািত, ওয়া িল আবাই ওয়া উ াহািত জাওযািত, ওয়া িল আযদািদ ওয়া 
আযদাদািত, ওয়া িল আবনাই ওয়া বানািত, ওয়া িল ইখওয়ািত ওয়া 
আখাওয়ািত, ওয়া িল আমািম ওয়া আ ািত, ওয়া িল আহওয়ািল ওয়া 
হালািত ওয়া িল উসতা জ ওয়া িল কাফফািতল মু’িমিননা ওয়াল মু’িমনাত, 

রহমত ািহ তায়ালা আলাইিহম আজমাইন”�   
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