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প্রকাশককর কথা 

বাাংলাকদকশর শীর্ষস্হানীয় ইসলামী ববদযাবিঠ জাবম‘আ রাহমাবনয়া 
আরাববয়া তার প্রবতষ্ঠালগ্ন থথককই দ্বীকনর বহুববধ থখদমত আঞ্জাম বদকয় 
একবি িূর্ষাঙ্গ কওমী মাদরাসা বহকসকব উলামাকয় বকরাকমর অন্তকর স্হান 
ককর বনকয়কে। বার বার তার িববত্র অঙ্গন ধন্য হকয়কে থদশী- ববকদশী 
বহু আল্লাহওয়ালা বুযুকগষর িদচারর্ায়। জাবম‘আ  রাহমাবনয়ার 
থখদমকতর ববসৃ্তত িবরবধ ও তার সূচারু সুষ্ঠ যুকগািকযাগী িবরকবিত 
কাযষক্রম সম্পককষ যারাই যথাযথভাকব অবগবত লাভ করার সুকযাগ 
থিকয়কেন,  তাকদর সককলই অন্তর থথকক এই জাতীয় প্রবতষ্ঠাকনর জন্য 
প্রার্ খুকল দু‘আ ককরকেন,  বাবিকয়কেন সহকযাবগতার হাত। যার দরুন 
শত ঝি- ঝঞ্জা ও হাজাকরা প্রবতকূলতা সকেও জাবম‘আ রাহমাবনয়া তার 
মবঞ্জকল মাকসাকদর বদকক এবগকয় চলকে অবযাহত গবতকত। অিবদকনর 
মকধযই বনকজকক প্রবতবষ্ঠত ককরকে ঈর্ষর্ীয় মাকাকম। এসব কৃবতকের 
বিেকন যাকদর অবদান নীরকব রূকহর ভবূমকা িালন করকে,  তারা 
হকলন জাবম‘আ রাহমাবনয়ার মুখবলস আসাকতযাকয় থকরাম। আর 
তাাঁকদর অন্যতম হকলন আমার িরম শ্রকেয় উস্তাদদ্বয় মুফতী মনসূরুল 
হক সাকহব ও মাওলানা বহফযুর রহমান সাকহব দামাত বারাকাতুহুম। 
িাক ভারত বাাংলা উিমহাকদকশর আধযাবিক রাহবার বতষমান শতাব্দীর 
মুজাবিদ মুবহউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ্ আবরারুল হক সাকহব 
দামাত বারাকাতুহুকমর এই খলীফাদ্বয় বযবি জীবকনর সকল কামনা-
বাসনাকক তুচ্ছ ককর জাবম’আ রাহমাবনয়াকক এবগকয় থনওয়ার জন্য 
সবষািক প্রকচষ্টা চাবলকয় যাকচ্ছন।    

সবতযকার মুখবলস আকলম গিার কাবরগর জনাব মুফতী মনসূরুল হক 
সাকহব শুধু থয উস্তাদ তা নয় বরাং োকত্রর হতাশা ও প্রবতকূল অবস্হায় 
িরম বহদাকাাংখী অবভভাবক ও বন্ধরুূকি আশার বার্ী শুবনকয় উজ্জীববত 
করার থেকত্র তাাঁর মত আর কাউকক থদবখবন। আমাকদর মত বভন্ন 
িবরকবশ থথকক আগত োত্রকদর জন্য বতবন বেকলন িরম শান্তনার জায়গা 
ও আশ্রয়স্হল।  

জাবম’আ রাহমাবনয়ার থখদমতসমুকহর মকধয অন্যতম একবি জাতীয় 
থখদমত বেকলা ‘মাবসক রাহমানী িয়গাম’-  এর প্রকাশনা। এ িবত্রকার 
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সবকচকয় আকর্ষর্ীয় ববভাগ হকলা প্রকনাত্তর ববভাগ। এ ববভাকগ 
সমকালীন সমস্যা ও প্রনাবলীর যুকগািকযাগী যথাযথ উত্তর প্রদান 
করকতন জনাব মুফতী সাকহব। বাাংলাকদকশর অন্যতম থশ্রষ্ঠ মুফতী ও 
বাইতুল মুকাররম জাতীয় মসবজকদর সাকবক খতীব জনাব মাওলানা 
মুফতী আব্দুল মুঈয রহ.- এর অন্যতম নাকয়ব ও শাগকরদ জনাব মুফতী 
মনসূরুল হক সাকহকবর থদয়া উত্তরসমুহ এতই আকর্ষর্ীয় হকতা থয,  
সকচতন িাঠক সমাকজর িে থথকক এগুকলাকক গ্রন্হাকাকর প্রকাকশর 
তাগীদ বার বার করা হকয়কে।  

আমাকদর বতষমান আকয়াজন দুই খকন্ে সমাপ্ত ‘ফাতাওয়াকয় রাহমাবনয়া’ 
থস তাগীকদর বাস্তবায়ন মাত্র। ফাতাওয়াকয় রাহমাবনয়া বাাংলার ইসলামী 
সাবহকতযর থেকত্রই শুধু নয় বরাং মুসবলম জনগকনর দ্বীনী রাহনুমায়ীর 
থেকত্রও যুগান্তকারী অবদান রাখকব ইনশাআল্লাহ।   

বহু বাধার িথ থিবরকয় িাাঁচ িাাঁচবি পু্রফ ও দুবি থেবনাং থথকক কাকলা 
অেরগুকলা থশর্ িযষন্ত সাদা কাগকজর গাকয় স্হান ককর থনয়া িযষন্ত 
একদল নবীকনর িবরশ্রম সম্পককষ িাঠক হয়কতা থকানবদনই জানকত 
িারকবন না। বকন্তু যার জানা সবকচকয় থবশী জরুরী থসই মহান রাব্বুল 
‘আলামীনকতা এর অবস্তে লাকভর িূবষ থথককই জাকনন। আল্লাহিাক 
তাকদর সবাইকক দ্বীকনর জন্য কবুল করুন। 

 আমরা ফাতাওয়ার এই নাজুক সাংকলনবিকক ত্রুবিমুি করার জন্য 
খুবই থচষ্টা ককরবে,  বকন্তু তারিরও ভলু- ত্রুবি থথকক যাওয়া স্বাভাববক। 
কাকজই যবদ থকান সকচতন িাঠককর থচাকখ এরূি থকান অসাংগবত ধরা 
িকি তাহকল আমাকদর অবগত করকল আমরা িরবতষী সাংস্করকর্ তা 
শুধকর বনকবা ইনশাআল্লাহ। 

মাকতাবাতুল আশরাকফর িে থথকক এরূি একবি প্রকয়াজনীয় সাংকলন 
প্রকাশ করকত থিকর আমরা আল্লাহিাককর শুকবরয়া আদায় করবে,  
আল্লাহিাক এবিকক কবুল করুন এবাং সককলর জন্য উিকারী বানান। 
আমীন! ইয়া রাব্বুল ‘আলামীন। 

বদ্বতীয় মদু্রর্ প্রসকঙ্গেঃ আলহামদুবলল্লাহ! অবত অি সমকয়ই 
ফাতাওয়াকয় রাহমাবনয়ার প্রথম মুদ্রর্ থশর্ হল। সম্মাবনত ইমাম 
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সাকহবান ও উলামাকয় থকরামকক সাধারর্ত থয সকল মাসআলা সম্পককষ 
প্রন করা হয় এবাং একজন সকচতন মুসলমাকনর মকন থয সকল 
থকৌতুহল জাকগ তার প্রায় সবই এ সাংকলকন একসকে,  এ ববর্য়বি এর 
মাকবুবলয়যাকতর একবি কারর্। তাোিা মুফতী সাকহকবর ইখলাস ও 
তাাঁর িাঠকবপ্রয়তাও এর অন্যতম কারর্। ভলু মাসআলা েিােবির এই 
যুকগ এ সাংকলন দ্বীনী রাহবার বহকসকব সকল মুসলমাকনর ঘকর থাকা 
একান্ত জরুরী। আল্লাহিাক আমাকদরকক দ্বীকনর সবঠক মাসআলা থজকন 
তার উির আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন! ইয়া রাব্বলু 
‘আলামীন। 

 

ববনীত 

মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান  
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সম্পাদনা িবরর্কদর কথা 

আবম একজন মুসলমান। আমার রকয়কে একবি সতন্ত্র জীবনাদশষ,  
রকয়কে নীবত ননবতকতা। আমার জীবন কবিনকাকলও নীবত 
ননবতকতাহীন যাকচ্ছতাই ভাকব িবরচাবলত হকত িাকর না। আমাকক 
অনুসরর্ করকত হকব বকেু বববধ,  বজষন ককর চলকত হকব বকেু বনকর্ধ। 
এ অনুভবূত ও থচতনায় উকদ্ববলত হকয় এরূি বববধ- বনকর্ধ ও নীবত 
আদকশষর আকলাককাজ্জল ধারায় িবরচাবলত জীবকনর নামই হল ইসলামী 
জীবন। 

ইসলামী জীবন যািকন জীবকনর বাাঁকক বাাঁকক প্রকয়াজনীয় বববধ- ববধান ও 
নীবতমালার কুরআন- সুন্নাহ তথা শরী‘আত বভবত্তক ববকের্কর্র নামই 
হল “ফাতাওয়া”। আর ফাতাওয়া প্রদাকনর এ দাবয়েিূর্ষ কাজবি আঞ্জাম 
বদকয় যারা থদশ ও জাবতকক ইসলামী জীবনধারা অনুসরকর্ িথ-
প্রদশষককর ভবূমকা িালন ককর থাককন শরী‘আকত তাকদর সম্মাবনত 
উিাবধ হল “মুফতী”। 

ইসলামী জীবন ধারায় কুরআন- সুন্নাহ বভবত্তক জীবন যািকন ফাতাওয়ার 
গুরুে অিবরসীম। ফাতাওয়া হকলা ইসলামী জীবন িেবতর একবি 
অববকচ্ছদয অঙ্গ। এ কারকর্ই ইসলামী বববধ- ববধান তথা সবষকশ্রষ্ঠ 
গ্রহর্কযাগয জীবনাদশষ ইসলাম শরী‘আকতর থমৌল ববর্য়াবদ ও শাখা-
প্রশাখা বনকয় ববশদ ববকের্র্ ও আকলাচনা অতযন্ত প্রকয়াজনীয়। কারর্,  
ইসলামী থমৌবলক ববর্য়াবলী োিাও সময় ও িবরবস্হবতর থপ্রোিকি 
বববভন্ন ববর্য়কক শরী‘আকতর আকলাকক বযাখযা ববকশ্রর্র্ করার প্রকয়াজন 
েকন েকন আবশ্যকীয় হকয় িকি। আর থস জন্য থদকশর দাবয়েশীল 
উলামাকয় থকরাম এ দাবয়ে আঞ্জাম বদকয় দ্বীন ও শরী‘আতকক প্রার্বন্ত 
ও সচল ককর থরকখকেন। বতষমাকন রকয়কে মুফতী থবােষ,  দারুল 
ইফতা,  ফাতাওয়া ববভাগ ইতযাবদ নাকম বববভন্ন প্রবতষ্ঠান। ঐবতহাবসক 
জাবম‘আ রাহমাবনয়া আরাববয়া মুহাম্মদিুর ঢাকা- এর দারুল ইফতা 
তথা ফাতওয়া ববভাগ থস প্রবতষ্ঠান সমূকহরই অন্যতম একবি থকন্দ্র। 
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আজ থথকক প্রায় একযুগ িূকবষ এক নবরী িবরকবকশ হাজাকরা তযাগ 
কুরবানীর প্রতযয় বনকয় যাত্রা শুরু হকয়বেল জাবম‘আ রাহমাবনয়ার। 
দ্বীকনর জন্য সবষ প্রকার তযাগকক সহাকস্য বরর্ করা ও ববলাস বহুল 
সুরময অট্টাবলকা,  আকয়শী জীবন িবরতযাগ ককর জীর্ষশবর্ষ োিিায় 
থকান মত মাথা গুকজ িববত্র কুরআন আর হাদীকসর বশো অবযাহত 
রাখার এ অনুিম দৃষ্টান্ত জাবম‘আ রাহমাবনয়ার ইবতহাকস বচর ভাস্বর হকয় 
আকে। হক ও ইনসাকফর িতাকাবাহী দ্বীনী বশোর যথাথষ আি বনকববদত 
এক দল মকদষ মুজাবহদ,  জাবম‘আ কর্ষধারকদর সীমাহীন তযাগ ও 
কুরবানী এবাং অক্লান্ত শ্রকমর বকদৌলকতই সূকযষর ন্যায় ভাস্বর হকয় উকঠকে 
আজককর জাবম‘আ রাহমাবনয়া। এর উন্নত বশো বযবস্হা সককলর দৃবষ্ট 
আকর্ষর্ ককর। রাহমাবনয়ার তযাগী দ্বীনী কাকফলার মহান তযাকগর 
বকদৌলকতই আজ তাকদরকক মহান আল্লাহতা‘আলা এভাকব িুরষ্কৃত 
ককরকেন। সকেহ থনই,  আজককর জাবম‘আ রাহমাবনয়া অি সমকয় 
থদকশর সীমা অবতক্রম ককর আন্তজষাবতক খযাবত অজষকন থয ববরল দৃবষ্ট 
স্হািন ককরকে তা সবতযকার অকথষই মহান আল্লাহর এক অিার 
অনুগ্রহ। 

জাবম‘আ রাহমাবনয়া আরাববয়া তার প্রবতষ্ঠা লগ্ন থথকক তার ফাতাওয়া 
ববভাকগর মাধযকম থদকশর মুসবলম জনসাধারকর্র বববভন্ন সমস্যার 
শরী‘আত সম্মত সমাধান থদয়ার কাজ সুববন্যস্তভাকব আঞ্জাম বদকয় 
আসকে। থস বখদমতকক আকরা বযািক করার লকেয জাবম‘আ রাহমাবনয়া 
থথকক প্রকাবশত মাবসক ‘রাহমানী িয়গাকম’ ( যা প্রথকম হক িয়গাম 
নাকম প্রকাবশত হত) থদশ- ববকদকশর মুসবলম জনকগাষ্ঠীর িে থথকক 
আসা বববভন্ন প্রকনর শরী‘আত সম্মত সমাধান প্রদান ও ফাতাওয়া 
সম্পাদনার এ কাজ সূচনা লগ্ন থথককই িবরচাবলত হকয় আসকে থদকশর 
প্রবথত যশা মুফতী ও মুহাবিস জনাব মাওলানা মনসূরুর হক সাকহব 
দা.বা. এর দে হাকত। বতবন তার সহকযাগী তৎির ইসলামী আইন 
ববকশর্জ্ঞ একদল নবীন- প্রবীন মুফতীকক সাকথ বনকয় দেতা ও 
ববচের্তার সাকথ এ দাবয়েিূর্ষ কাজ আঞ্জাম বদকয় যাকচ্ছন অবযাহত 
গবতকত। 
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জাবম‘আ রাহমাবনয়ার ফাতাওয়া ববভাগ থথকক থদয়া ও মাবসক রাহমানী 
িয়গাকমর প্রন- উত্তর কলাকম প্রকাবশত এ যাবৎকাকলর ফাতাওয়াসমূহ 
ইবতমকধয ইসলামী শরী‘আকতর ববকের্র্ধমষী ববধানসমূকহর এক ববশাল 
ভান্োকর িবরর্ত হকয়কে। যা মুসবলম জনসাধারকর্র সামকন স্বতন্ত্র 
গ্রন্হাগাকর থিশ করকত িারকল একজন মুসলমাকনর জন্য থসবি একবি 
“গাইে বুক” বহকসকব কাজ করকত িাকর। এবি দ্বারা নতরী হকত িাকর 
একবি স্বতন্ত্র ফাতাওয়া গ্রন্হ। 

এ অনুভূবত সককলর মাকঝই বেল অতযন্ত সকতজ। বকন্তু থস সব 
ফাতাওয়াকক সুববন্যস্ত তকর স্বতন্ত্র গ্রন্হরূকি প্রকাকশর অতযন্ত ঝুাঁবকিূর্ষ ও 
শ্রমবহুল,  স্পশষকাতর এ কাকজ এবগকয় আসা সহজ বযািার নয়। অথচ 
মুসবলম জনকগাষ্ঠীর জন্য এবি বেল অতযন্ত জরুরী ও উিকারী। 

শ্রকেয় মুফতী সাকহব দা.বা.,  জাবম‘আর স্বনামধন্য বপ্রবিিাল 
মাওলানা বহফযুর রহমান সাকহব দা.বা. সহ আসাবতযাকয় বকরাকমর 
অনুকপ্ররর্ায় জাবম‘আর ১৪২১- ২২ বহজরী বশোবকর্ষর বশো 
সমািনকারী দাওরাকয় হাদীস (মাষ্টাসষ) এর োত্রবৃে এ মহৎ কাজবি 
সম্পাদকনর উকদযগ গ্রহর্ ককর। দাওরাকয় হাদীকসর (১৪২১- ২২ বহেঃ) 
বনকববদত প্রার্ এক দল তরুন আকলকমর বদবা- বনবশর অক্লান্ত শ্রকমর 
ফসল হকচ্ছ ‘ফাতাওয়াকয় রাহমাবনয়া’। এ গ্রকে মূলতেঃ এ যাবৎকাকল 
রাহমানী িয়গাকমর ‘বজজ্ঞাসার জবাব’ ববভাকগ প্রকাবশত ফাতাওয়া 
সমূহকক বববভন্ন অধযায় ও িবরকচ্ছকদ ববভি ককর সাংকযাজন ও 
ববকয়াজনসহ নতুন নতুন তথয ও উদ্বৃবত সাংযুি ককর এক কথায় নতুন 
আবঙ্গকক প্রকয়াজনীয় সম্পাদনার ির তা িাঠকবকগষর সামকন থিশ করা 
হকয়কে। 

সময় ও শ্রম বদকয় গ্রেবি সম্পাদনার থেকত্র যারা সাহসী ভবূমকা িালন 
ককরকেন। আমরা তাাঁকদর প্রবত শুধু অকৃবত্রম শুকবরয়া জাবনকয়ই তাাঁকদর 
খাকিা করবেনা। আল্লাহ তা‘আলা তাাঁকদর সবাইকক উত্তম প্রবতদান বদন। 

িবরকশকর্ সম্মাবনত িাঠকবকগষর সমীকি অনুকরাধ। দরসী বযস্ততার মধয 
বদকয় স্বি সমকয় এ বৃহৎ কমষ সম্পাদন করা হকয়কে ববধায় থেত্র 
ববকশকর্ অসাংলগ্নতা ও ভলু- ত্রুবি থথকক যাওয়া থমাকিও বববচত্র নয়। 
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থকান সকচতন িাঠককর নজকর এমন বকেু থগাচরীভূত হকল তা অনুগ্রহ 
িূবষক আমাকদরকক মুি মকন অবগত করকবন। সাংকশাধনীর বযািাকর 
আমরা প্রবতশ্রুবতবে। 

মহান মাওলার শাহী দরবাকর আমাকদর ববনীত ফবরয়াদ,  ইয়া আল্লাহ! 
তুবম আমাকদর এ থমহনতিুকু কবুল কর,  মাকবুবলয়যাত দান কর। 
এিাকক আমাকদর বিতামাতা,  আমাকদর আসাবতযাকয় থকরাম এবাং 
সকল িাঠক- িাবঠকার জন্য ইহ ও িরকালীন মুবি ও নাজাকতর 
উবসলা বাবনকয় দাও। এর দ্বারা উিকৃত কর থতামার বাো- বােীকদর,  
েমা কর আমাকদর ত্রুবিগুকলা। তাকাব্বাল ইয়া রব্বাল ‘আলামীন। 
আমীন! 

 

ববনীত 

সম্পাদনা িবরর্দ 
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সবূচিত্র 

ঈমান ও আকাইদ  

তাওহীদ ও নরসালাত  

তাকদীয়রর উপর নির্ভ র কয়র আমল ছেয়ে ছদয়া  

কানলমায়য় তানয়িবায় ‘ওয়াও’ িা থাকা  

আল্লাহ বিতীত কাউয়ক হানির িানির ও আনলমুল গায়য়ব ময়ি করা ও ইমাম মাহদীর 
িায়মর সায়থ আলাইনহস সালাম বিবহার করা  

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাময়ক হানির-িানির ময়ি করা  

িবীয়ক হানির িানির ও অলীগণয়ক স্বীয় কবয়র নিন্দা ময়ি করা  

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম মানির ততনর িা িূয়রর ততনর  

জ্বীি িানতর ময়যি িবী-রাসূল ছেরণ  

আয়লম বা পীর-মাশানয়খ িবুওয়ায়তর মিভাদায় উন্নীত হয়ত পারয়বি নকিা? 

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম-ছক কিূনি করা  

সাহাবায়য়য়করাম হয়কর মাপকানি 

সাহাবীয়দর সমায়লাচিা করা ও ইয়ানিদয়ক কানফর বলা  

নবযমীয়দর সায়থ মুসলমািয়দর বনু্ধত্ব রাখা বব  উলামায়য়য়করাময়ক গানল ছদয়া  

মওদদূী সায়হয়বর বিাপায়র কনতপয় েয়ের সমাযাি  

শিরক-শিদ‘আত  

নকয়াময়তর সময় আল্লাহ তা‘আলা নিদ্রা িায়বি বয়ল নবশ্বাস রাখা  
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িামাি ছরািা নিয়য় িাট্টা নবদ্রূপ করা  

মুসলমাি নিি আকীদা-নবশ্বাস নিক ছরয়খ নশ’আ সম্রদায়রু্ি হওয়া  

কুরআি-হাদীয়সর েনত তুচ্ছ-তানচ্ছলি করা  

পীর-ওলীরা সন্তাি নদয়ত পায়রি নক-িা? 

’মানি ইি দিা ছসয়কন্ড গড’ বলা 

পীর সায়হবয়ক নসিদা করা  

তা’বীি বিবহার করা  

আশুরার তানিয়া নমনেল ও মাতম  

গদভ াি মাসাহ করা নক নবদ‘আত? 

রনবউল আউয়ায়ল েচনলত েথা ও আমায়দর করণীয়  

খতিা উপলয়ে সাতনদি পালি  

মৃত বিনির িিি কুরআি খতম, মীলাদ, চনল্লশা ইতিানদর আয়য়ািি করা  

নিশা ও চনল্লশা খাবায়র অ শগ্রহণ  

মীলায়দর হুকুম ও তার উৎপনির ইনতহাস  

সুরায়য় ইয়ানসি পয়ে সওয়াব ছরসািী  ও তবারক নবতরণ করা  

মাইয়ক শবীিা, নিনকর ও ওয়াি করার শরয়ী নবযাি  

কবর পাকা বা তার উপর সৃ্মনতয়সৌয ততনর করা  

পীয়রর িায়ম পশু িয়বহ করা ও ওরশ করা  

মৃতুিবানষভকী পালি করা  

১২ই রনবউল আউয়ায়ল উৎসব করা 

আয়াত নলনখত কাপে দ্বারা মুদভ ায়ক ঢাকা  

শয়ব বারা‘আত েচনলত েথা  

রনবউল আউয়ায়ল ছরািা রাখা  

িরযখ, আশখরাত  
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অমুসনলম পরকায়ল িািাত পায়ব নক-িা? 

কবয়রর আিাব মাফ হওয়া  

িান্নায়তর িিি ইবাদত করা  

নকয়ামত কয়ব স ঘনিত হয়ব? 

িান্নাতী ও িাহান্নামীয়দর ছদয়হর আকৃনত  

ছবয়হশয়ত লাইলী-মিিূর নববায়হ বরিািী  

নবনিময়য়র মাযিয়ম অয়িির দ্বারা সওয়াব-ছরসািী  

হুর মনহলা িানক পুরুষ  

সওয়াল-িওয়ায়বর পর রূয়হর অবস্থাি  

িাবায়লগ সন্তাি মারা ছগয়ল িান্নাতী হয়ব িা িাহান্নামী  

ছবয়হশতীগয়ণর আফয়সাস হওয়ার কারণ, ছবয়হশয়তর বানগচা নক? 

িান্নায়ত িারীয়দর নবয়শষ েনতদাি  

বকানযক স্বামী থাকয়ল ছবয়হশয়ত কায়ক পায়ব? 

কবয়রর আিাব সতি নক-িা? 

বকই স য়ে বকানযক কবয়র সওয়াল িবাব হওয়া  

হাশয়রর ময়দায়ি মািুষ উলে থাকয়ব নক-িা? 

রূয়হ সওয়াব ছরসািী  

িাশতল সম্প্রদায়  

কানদয়ািীরা কায়ফর  

বানতল েনতয়রায়যর সহি উপায়, খতয়ম িবুওয়াত, ইসময়ত আনিয়া ও রাসূল 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম আনলমুল গাইব িা হওয়ার দলীল  

নিশ হািার িায়হরী ও ষাি হািার বায়তিী কালায়মর বাস্তবতা  

কনথত ছশখ আহময়দর নর্নিহীি ওসীয়াতিামার হুকুম  

যমভ নিরয়পেতা ও যমভহীিতার অনর্ন্নতা  

তাসনলমা িাসরীয়ির শরী‘আয়তর নবযাি  সম্পয়কভ  কিূনির হুকুম বব  মুরতায়দর 
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স জ্ঞা ও হুকুম  

বতভ মাি ”বিনিও”-ইস্টইনন্ডয়া ছকাম্পািীর অনর্ন্ন রূপ  

বা লায়দয়শ বিনিওয়দর অগ্রিািার রূ্নমকা  

কানদয়ািীয়দর পনরচয় ও তায়দর স য়ে মুসলমায়ির সন্তায়ির নববাহ  

অমুসনলম বিনিওয়দর নবয়রানযতার কারি  

ব্র্িায়কর সু্কয়ল পরীোর েেপয়ি খৃষ্টযমভ েচার  

র্য়ন্ডর আনর্যানিক ও পানরর্ানষক অথভ  

র্ন্ডপীয়রর আলামত  

হক ও বানতল পীরয়দর পনরচয় বব  নবনর্ন্ন অনিসলানমক সা সৃ্কনতক অিুষ্ঠাি 
পালয়ির নবযাি  

নদল্লুর রহমাি সম্পয়কভ  কয়য়কনি েে ও তার উির  

মািায়র ওরস, নবশ্বিায়কর মনিল ও নবশ্ব ইিয়তমায় িাওয়ার হুকুম  

সুন্নী ও নবদ’আতীর পনরচয় বব  উলামায়য় হক্কািীয়ক ওহাবী বলার রহসি  

শরী‘আয়ত মািহাব মািার গুরুত্ব বব  মািহাব িা মািার কুফল  

আহয়ল হাদীস সম্প্রদায়য়র মুয়খাশ উয়মাচি বব  তায়দর ভ্রানন্ত নিরসি  

ইিমা, নিয়াস পনরতিাগ কয়র ছকবলমাি কুরআি-হাদীয়সর অিুসরণ করা  

বক র্ন্ড পীয়রর উদ্ভি নবশ্বায়সর িাওয়াব ও তার নকেু নবদ’আতী বিবি সিয়ন্ধ 
শরয়ী সমাযায়ির আয়বদি  

ছখায়মিী ও নশয়া ইেিা আশানরয়া 

েচনলত গণত্ত্র  সম্পয়কভ  ইসলায়মর নবযাি  

অপসংসৃ্কশত  

ছিনলনর্শয়ি ইসলামী গাি-গিল ও খবর ছশািা  

ছিনলনর্শি, নর্.নস. আর ছদখা শরী‘আয়তর দনৃষ্টয়ত িানয়ি নক-িা? 

লাশ বা কনফয়ি ফুল দ্বারা শ্রদ্ধািনল ছদওয়া  

মৃতুির পর যুমযাম কয়র খাওয়া-দাওয়ার অিুষ্ঠাি করা  
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গায়ির উৎপনি ছকায়েয়ক? তার হুকুম নক? 

ইসলাম েচায়রর স্বায়থভ ছকাি নকেু নর্নডও করা  

শীষ বািায়ল, গাি ছগয়ল ইবাদত িষ্ট হয় নক-িা? 

চামচ বা েুনর নদয়য় খাওয়া  

ই য়রিী লাইয়ি পো-ছলখা ও উলামায়য় নকরায়মর দনৃষ্টর্ গী  

খৃষ্টযমভ েচায়র পাশ্চায়তির তৎপরতা  

‘‘বিনিও” উলামায়য় নকরায়মর দনৃষ্টয়ত ও ফাতাওয়া নিয়য় বিনিওর গািদাহ 

অমুসনলময়দর যমীয় উৎসয়ব অিুদাি  

বনেল ফুল পালি করা ও বনেল ফুয়লর ইনতহাস  

ফয়তায়াবাি শয়ের: অপেচায়রর নবয়েষণ  

ছিনবয়লর উপয়র খািা খাওয়া  

ছেয়ল-সন্তাি নিনর্-নর্.নস.আর  ছদখায় অর্িস্ত হয়ল করণীয়  

অনিসলানমক তনরকায় িাম রাখয়ল করণীয়  

নবনর্ন্ন ছমলায় িাওয়া ও নিনিস খনরদ করা  

পয়হলা তবশাখীর কুস স্কার  

কিায়সয়ি নতলাওয়াত ও গাি ছশািার হুকুম  

নশখা নচরন্তি  

বকনি কুস স্কায়রর অপয়িাদি  

নববাহ অিুষ্ঠায়ি েয়বশ দ্বায়র ছগইি নিমভাণ  

গাি শ্রবণ করা  

 

পশিত্রতা/ত্বাহারাত  

পাশন 

বিবহৃত পানির স জ্ঞা ও তার হুকুম  
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র্াল পানিয়ত বিবহৃত পানি পেয়ল তার হুকুম  

ছগাসয়লর অবনশষ্ট পানির হুকুম  

বিবহৃত পানির নেিা পায়ির অবিবহৃত পানিয়ত পেয়ল তার হুকুম  

হাউয়ি িাপাক পেয়ল করণীয়  

উযু  

ছগাসয়লর পর িতুি উিু করার হুকুম  

উিুর পানির নেিা অয়িির গায়য় লাগয়ল  

হাাঁিুর উপয়র লুনে উয়ি সতর খুলয়ল উিু র্ােয়ব নক-িা?  

সন্তািয়ক দযু পাি করায়ল উিু র্ােয়ব নক-িা? 

গুপ্তায়ে তরল পদাথভ িমা থাকয়ল উিু র্ােয়ব নক-িা?  

িখপানলশ থাকা অবস্থায় উিু ছগাসয়লর হুকুম  

গ াসল  

ছগাসল করার সুন্নত তরীকা ও ছগাসয়লরপর উিুর হুকুম  

সম্পূণভ নববস্ত্র হয়য় ছগাসল করা  

পুরুষাে নদয়য় তরল পদাথভ ছবর হয়ল তার হুকুম  

তায়াম্মুম  

িামায়ির সময় স কীণভতায় ফরি ছগাসয়লর পনরবয়তভ  তায়াম্মুম কয়র িামাি আদায় 
করা িায়ব নক-িা?  

বায়স বা ছেয়ি তায়াম্মুম  

ছেয়ি তায়াম্মুম কয়র িামাি পো  

পাথর, কয়লা বা চুিা দ্বারা ছলপা ছদয়ায়ল তায়াম্মুম করা  

গমাজার উপর মাসাহ  

কাপয়ের ছমািার উপর মাসাহ করা  

চামোর ছমািার িীয়চ সুনত ছমািা থাকয়ল তার  উপর মাসাহ-বর হুকুম  
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মাযুর 

মািুয়রর স জ্ঞা ও হুকুম 

ছপি হয়ত অনতমািায় গিাস ছবর হয়ল করণীয় 

ইশিঞ্জা ও নাজাসাত 

ইনস্তিায়ত নঢলা-কুলুখ বা িয়য়লি ছপপার িা পাওয়া ছগয়ল করণীয় 

কাপে বা শরীয়র েস্রাব লাগয়ল করণীয় 

ছকাঁ য়চার মানি দ্বারা কুলুখ ছিয়া 

িাপাক শরীর ও িাপাক কাপে ছযায়া পানির নেিা ও ছগাসলায়ন্ত গায়য় ছলয়গ থাকা 
পানির হুকুম  

িাপাক কাপে বালনতয়ত পাক করার পদ্ধনত 

নকবলামুখী বাথরুয়মর হুকুম বব  তা বিবহায়রর নিয়ম 

শরীয়র েস্রায়বর নেিা লাগার ওয়াসওয়াসা হয়ল নক হুকুম 

েস্রাব হয়ত িায়গা পাক করার পদ্ধনত 

পাক কাপয়ের অর্ায়ব িামাি আদায়য়র সহি সূরত 

ছকয়রানসি ততল শরীয়র বা কাপয়ে লাগয়ল তার হুকুম 

িাপাক নর্িা কাপয়ে শুকয়িা পাক কাপে বা হাত ছলয়গ ছগয়ল তার হুকুম 

িাপাক খাি, গনদ বা ছতাষয়কর  উপর িামাি পোর পদ্ধনত 

র্ায়তর মায়ে নডম নসদ্ধ করার হুকুম 

স্বপ্নয়দায়ষ মসনিদ িাপাক হয়ল করণীয় 

িাপাক বীয়িভ সৃষ্ট মািুয়ষর পনবিতা 

কাপে পাক করার তরীকা ও িতুি কাপে িা  যুয়য় পোর হুকুম 

েস্রায়বর নেিা সম্পয়কভ  

হায়য়য গনফাস  

হায়য়য়ির অবস্থায় নিনকর-আিকার 
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ঔষয ছখয়য় হায়য়ি বন্ধ করত: ছরািা রাখা ও সহবাস করা 

হায়য়ি অবস্থায় কুরআি নতলাওয়ায়তর হুকুম 

মানসক চলাকালীি দু‘আ বা সূরা নলয়খ মুখস্ত করার হুকুম 

পূবভ ছময়াদ ছশষ হওয়ার আয়গই মানসক বন্ধ হয়ল িামাি পোর হুকুম 

ঋতুস্রায়বর ছময়াদ পূবভ ছময়াদ ছথয়ক ছবয়ে িাওয়া অবস্থায় িামাি পোর নবযাি 

হায়য়ি-ছিফাস অবস্থায় িামাি ও ছরািার হুকুম 

হায়য়ি-ছিফায়সর সময় নবনর্ন্ন দু‘আ কালাম পো 

কায়লমা শরীফ নবিা উিুয়ত হাাঁিয়ত বসয়ত পো িায়ব নক-িা? 

হায়য়ি-ছিফাস অবস্থায় ছিইল পানলশ, নলনপনষ্টক ইতিানদ বিবহার করা 

নামায 

নামায়যর সময় 

মাগনরয়বর িামায়ির সময়  

ফিয়রর পর নিনষদ্ধ সময়য়র পনরমাণ 

সূয়িভাদয়য়র ২/৩ নমনিি পর িামাি ছশষ হয়ল 

ইশার িামায়ির ওয়াি 

ছিখায়ি ৬ মাস নদি, ৬ মাস রাত ছসখায়ি িামাি আদায়য়র পদ্ধনত 

ফিয়রর সুন্নয়তর সময় ও িািার হুকুম 

িুহয়রর ছশষ ও আসয়রর শুরু ওয়াি 

সূয়িভাদয়য়র পূয়বভ ফিয়রর িামাি বিতীত অিি িামাি পোর হুকুম 

ইশার িামায়ির ছশষ সময় 

সূয়িভাদয়য়র মুহূয়তভ  িামাি  

নামায়যর িতত ািলী  

িামাি অবস্থায় সতর খুয়ল িাওয়া 
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িায়িামাি নবনেয়য় িামাি পো 

উিু বিতীত িামাি পো 

উির আয়মনরকায় নকবলার নদক েসয়ে 

নামায়যর ফরয, ওয়াশজি, সুন্নত ও মুিাহাি  

িামায়ির ময়যি বকনি নসিদা রু্য়ল ছগয়ল 

মুিাদীর িিি তাশাহহুদ পো িরুরী নক-িা? 

িামায়ি দইু নসিদাহ করা ফরি নক-িা? 

দইু নসিদার মায়ে দ‘ুআ পোর হুকুম 

দইু নসিদার মায়ে দ‘ুআ পো 

িার্ীর নিয়চ হাত বাাঁযা 

নসিদার মায়ে উর্য় পা খাো রাখা 

দরূদ শরীফ ও দ‘ুআছয় মাসূরা পো 

িামায়ির ময়যি নতি তাসবীহ পো 

িায়িামায়ি দানেয়য় ”ইন্নী ওয়াজ্জাহতু” পোর হুকুম 

তাশাহহুয়দ মনহলায়দর বসার তরীকা 

নসিদায় িাওয়ার সনিক পদ্ধনত 

তাশাহহুয়দর পূয়বভ আঊিুনবল্লাহ ও নবসনমল্লাহ পো 

িামায়ি সূরার পূয়বভ নবসনমল্লাহ পেয়ব নক-িা? 

িামায়ি হাত বাাঁযা 

িামায়ি সািা, আঊিুনবল্লাহ ও নবসনমল্লাহ পাি 

আযান, ইক্বামত ও মুয়াযশযন 

নমিারা ততনর 

আিায়ি ডায়ি ও বায়ম মুখ নফরায়িা 

http://www.darsemansoor.com/
www.islamijindegi.com


17 

 

www.darsemansoor.com           Install “ISLAMI JINDEGI” App              www.islamijindegi.com 

ইিাময়তর সময় হাত ছবয়য রাখা 

বকই মসনিয়দ বকই সায়থ বকই সময়য় ২/৩ িয়ির আিাি ছদওয়া 

আিায়ির পূয়বভ বা পয়র সাইয়রি বািায়িা 

খুৎবার পূবভবতী আিাি 

েয়তিক আিায়ির পূয়বভ নিয়নমত দুরূদ পাি করা 

আিাি ও িামায়ি মাইক বা লাউড স্পীকায়রর বিবহার 

ইিাময়তর সুন্নাত তরীকা 

িমু‘আর সািী আিাি বাইয়র হয়ব িা নর্তয়র 

িাবানলগ ছেয়লর আিাি-ইিামত ছদওয়া 

ইিাময়তর কানলমা কয়নি 

ছগাসল ফরি অবস্থায় মসনিয়দ ঢুকা ও আিাি ছদওয়া 

’হাইয়িা আলাস সালাহ’ বলার সময় দাোয়িা 

বকই বিনির আিাি ও ইমামতী 

বকানযক আিায়ির িবাব নদয়ত হয়ব নক-িা? 

আিাি-ইিামত ও িামায়ির তরীকা 

উিু বিতীত আিাি ছদওয়া 

িমু‘আর সািী আিায়ির িবাব 

বক মসনিয়দ আিাি নদয়য় অিি মসনিয়দ িামাি আদায় করা 

বকাকী িামািীর ইিামত 

েে তুফায়ির সময় আিাি ছদওয়া 

মসনিয়দর নর্তয়র আিাি ছদওয়া উিম িা বাইয়র 

আিায়ির সময় আেলু চুিি করা 

আিায়ির পর হাত উনিয়য় দু‘আ করা 
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আিায়ির পর িামায়ির িিি পুিরায় ডাকাডানক করা 

আিায়ির িবাব 

আিাি-ইিাময়তর উির ছদওয়ার হুকুম  

আিায়ির সময় নতলাওয়াত 

ইমাম ও ইমামত 

ইমায়মর নিম্মাদারী ও গুণাবলী 

যূমপায়ীর ইমামতী  

দানেনবহীি সাবালয়কর ইমামতী 

ইমায়মর আচরণ 

পদভ া অমািিকারী ইমাম 

ফায়সক ও নবদ’আতী ইমায়মর নপেয়ি ইনিদা 

অনববানহত বিনির ইমামত, দানে মুন্ডিকারীয়ক কনমনির সদসি বািায়িা 

ছতাতলা ইমায়মর ইমামত 

গাি বািিাকারী ইমায়মর নপেয়ি ইনিদা 

সহনশো েনতষ্ঠায়ির নশেয়কর ইমামতী 

ছবপদভ া ইমায়মর ইমামনত 

পরপুরুয়ষর সায়থ পানলয়য় িাওয়া স্ত্রীয়ক পুিরায় গ্রহণকারীর ইমামত 

দানেনবহীি বিনির ইমামনত 

ফানসয়কর ইমামনত 

অেহীি বিনির ইমামনত 

দানেকতভ িকারীর ইমামনত 

আহয়ল হাদীস, লা-মািহাবী ইমায়মর নপেয়ি ইনিদা 

িনিক ইমাম সায়হয়বর বিাপায়র কয়য়কনি েে 
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বক মািহায়বর ছলায়কর অিি মািহায়বর ছলাকয়দর ইমাম হওয়ার হুকুম নক? 

র্নি হয় িা বমি বিনির নপেয়ি ইনিদা 

বক মুনষ্টর কম দানে রায়খ বমি বিনির ইমামনত 

ছযাকাবাি ও ঘুষ দাতার ইমামনত 

গনহভত আনকদা ছপাষণকারীর নপেয়ণ ইনিদা 

নিনর্ দশভিকারী ইমায়মর নপেয়ি িামায়ির হুকুম 

অিুপনস্থনতর কারয়ণ ছবতি ছকয়ি রাখা 

বকাকী িামাি আদায়কারীর নপেয়ি ইনিদা 

ফরয়ির পূয়বভর সুন্নাত কািাকারীর ইমামত 

মায়ে মায়ে ছপশায়বর ছফাাঁিা ছবর হয়য় িায় বমি বিনির ইমামনত 

িামাি িা হয়ল বর তকনফয়ত আনম নদব” ইমাম িনদ ব রকম বয়ল  

নবিা কারয়ণ ইমায়মর েনত মুসনল্লয়দর অসন্তুনষ্ট গ্রহণয়িাগি িয় 

ইমামনতর িিি শতভ  

ইমামনতর ছবশী হকদার ছক? 

ইমায়মর িিি িামািী-ছবিামািী সকয়লর ঘয়র খাওয়া ও ছবতি ছিয়া 

ইমায়মর িিি দানেয়ত ছখিাব লাগায়িা 

কুফুরী কানলমা বয়ল ছফলয়ল 

সুন্নাত তরীকার ছখলাফ িামাি পো 

মুিাদীয়দর িামায়য়র নহসাব ও ইমাময়তর নিয়ত 

অনবয অথভ দ্বারা ইমায়মর ছবতি 

রুকূ নসিদায় নতিবায়রর অনযক তাসবীহ পো 

ইমাম সায়হয়বর ছমহরাব বিতীত অিিস্থায়ি দাাঁোয়িা 

ফিয়রর িামাি কািা অবস্থায় িুহয়রর ইমামনত করা 
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ইমামনতয়ত দাাঁোয়িার িায়গা 

মুয়ািনিয়ির নিউশিীর িাকা ইমায়মর গ্রহণ করা 

খুৎবা ও ইমামনত 

বৃদ্ধ ইমায়মর ইমামনত  

জামা‘আত 

সাময়ি খানল ছরয়খ নপেয়ি কাতার করা 

অশুদ্ধ পয়েি বমি ইমায়মর নপেয়ি শুদ্ধ পেয়িওয়ালার িামায়ির হুকুম  

ছকবল মাি স্বামী-স্ত্রীর িামা‘আতবদ্ধ হয়য় িামাি আদায়  

িামা‘আয়তর কাতার ছসািা করার হুকুম 

িামা‘আয়তর কাতার ছসািা করার নিয়ম 

িাবালক ছেয়লরা িামায়ির কাতায়রর মায়ে মায়ে দাাঁোয়ত পারয়ব 

মনহলার ইমামনতয়ত িামাি আদায়  

মুিাদীর িয়িি আঊিুনবল্লাহ ও নবসনমল্লাহ পো 

সালাম নফরায়িার পর কাতার ছথয়ক নপেয়ি সয়র বসা 

িায়ম মসনিয়দ নদ্বতীয় িামা‘আত করা 

িামায়ি দাোয়িা অবস্থায় ঘুনময়য় িাওয়া 

মাসবূয়কর িিি ইমায়মর ছশষ তবিয়ক তাশাহহুদ পোর হুকুম 

কাতায়রর মায়ে ফাাঁকা ছরয়খ দাাঁোয়িা 

িামায়ির মােখায়ি ইমায়মর উিু র্ে হয়ল 

রুকূ নসিদাহ ছথয়ক ইমায়মর আয়গ মুিানদর ছসািা হয়য় িাওয়া 

নবিা উিয়র মসনিয়দ িা নগয়য় ঘয়র িামাি পো 

নপেয়ির কাতায়র বকাকী দাাঁোয়িা 

বকাকী িামাি আদায়য়র পর িামা‘আয়ত শরীক হওয়া 
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িামায়ির মােখায়ি নবদিুত চয়ল ছগয়ল মুকানির হওয়া 

শয়ব-কদয়রর িামাি িামা‘আয়ত পো। তারাবীয়হর পর নবতয়রর আয়গ িামা‘আয়তর 
সায়থ িফল পো 

িবাগত মুিাদী রুকূয়ত িাওয়ার সায়থ সায়থই ইমাম রুকূ হয়ত উয়ি ছগয়ল 

শরয়ী ওির বিনতত িামা‘আত তরক করা 

বকাকী বা ঘয়র িামা‘আয়তর সায়থ িামাি আদায়য়র ছেয়ি আিাি ও ইিাময়তর 
হুকুম 

তাকবীর ছদয়ার সময় মুকানিয়রর নিয়ত 

মুসল্লীয়দর অিুপনস্থনতয়ত ইমায়মর বকাকী িামা‘আত করা 

ইমায়মর আমীি বলা 

মসনিদ ছেয়ে খািকায় িামাি আদায় 

ইমাম ছথয়ক মুিাদীর দূরত্ব 

স্ত্রীয়ক নিয়য় িামা‘আয়তর ছেয়ি ইকামত 

িামায়ি মাইক বিবহার করা 

মক্কা-মদীিার সফয়র মনহলায়দর মসনিয়দ িামাি আদায় 

মসনিয়দ নদ্বতীয় িামা‘আত 

িাবায়লগ নশশুয়দরয়ক নিয়য় িামায়ির িামা‘আত করা 

শকরা‘আত ও তাজিীদ 

লাহয়ি িলীর স জ্ঞা ও হুকুম 

িামায়ির নকরা‘আয়ত রু্ল 

বক আনলফয়ক কময়বশী িািা 

আল্লাহু আকবায়রর আল্লাহ শয়ে ময়দর পনরমাি বব  নতলাওয়ায়ত সাযারণত ঘয়ি 
িাওয়া রু্ল-ত্রুনি  

রু্ল স য়শাযি 

দ’ুনি েয়ের উির 

কুরআি ছতলাওয়ায়তর সময় সাযারণত ছকাি রু্লগুয়লা ছবশী স গনিত হয় 
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নকরা’আতুল কুরআয়ির েচনলত রু্ল 

ছোি সূরার শুরু ছথয়ক দইু বক আয়াত বাদ নদয়য় পো ছতমনির্ায়ব দইু সূরার 
মােখায়ি বকনি সূরা বাদ নদয়য় পো  

ছোি নতি আয়ায়তর পনরমাি  

সূরা পেয়ত নগয়য় রু্য়ল ছগয়ল                                 

মুখ বন্ধ কয়র িামাি পো 

ইমায়মর রু্ল নকরা‘আত পো 

নকরা‘আয়তর নকেু অ শ ছেয়ে নদয়ল  

মুকীয়মর সুন্নাত নকরা‘আত  

িামায়ি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম বর নকরা‘আত 

ফিয়রর সুন্নায়ত রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম বর নকরা‘আত 

নকরা‘আত আয়স্ত ও ছিায়র পোর কারণ 

বকাকী বিনি নকরা‘আত ছিায়র িা আয়স্ত পেয়ব 

বকই সূরা বকই িামায়ি বার বার পো 

চার রাকা‘আত নবনশষ্ট সুন্নাত িামায়ির ২য় রাকা‘আয়ত সূরায়য় ফালাক পেয়ল 

বা লা কুরআি শরীফ নতলাওয়াত সম্পয়কভ  

ইমায়মর নপেয়ি সূরা ফানতহা পো 

নামায ভয়ের কারণ ও মাকরূহসমূহ 

িামায়ি লুনে বাাঁযা 

আময়ল কাসীয়রর স জ্ঞা 

িফল িামায়ি নসিদায় বা লায় দ‘ুআ করা িানয়ি নক-িা? 

সুন্নাত তরীকার ছখলাফ নসিদা আদায়য়র হুকুম 

নসিদারত অবস্থায় মানি ছথয়ক পা উয়ি িাওয়া  

নমিয়রর উপর নসিদা আদায় করা 
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িামায়ি আেলু িাোচাো করা 

িামাি আদায় করা অবস্থায় দাাঁয়তর ছগাাঁো নদয়য় রি ছবর হয়ল 

তাকবীয়র তাহরীমার সময় মাথা েুকায়িা 

িামািরত অবস্থায় নলনখত বস্তু পো 

নদ্বতীয় নসিদা আদায় িা করয়ল 

িাপাক নিনিস নিয়য় িামাি আদায় 

িামায়ির ময়যি চুলকায়িা 

অপনবি বিনির িামািীয়দর সাদশৃি অবলিি করা 

তাকবীয়র তাহরীমা বলার আয়গই হাত বাাঁযা 

ইমায়মর তাকবীয়র তাহরীমার পূয়বভই মুিাদীর তাকবীয়র তাহরীমা বলা 

ইমায়মর নকরা‘আত পো অবস্থায় মুিাদীর সািা পো 

ছময়য়রা িামায়ি ছিায়র কুরআি পো 

আগরবানত সম্মুয়খ জ্বালায়িা অবস্থায় িামাি আদায়  

মাকরূয়হর স জ্ঞা ও হুকুম 

পুরুষয়দর িিি স্বণভ রূপার অল কার পনরযাি কয়র িামাি আদায় 

িামায়ির ময়যি িুনপ পনরযাি করা 

হায়তর কিুই পিভন্ত ছখালা ছরয়খ িামাি আদায় 

িুনপর হুকুম 

িাই পয়ে িামাি পো 

িামািরত অবস্থায় মনহলায়দর সতর ছঢয়ক রাখা 

নকনস্ত িুনপ মাথায় নদয়য় িামাি আদায় 

িামায়ি ছচাখ বন্ধ করা 

শসজদায়য় সাহু ও শসজদায়য় শতলাওয়াত 
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েথম তবিয়ক দরূদ শরীফ পয়ে ছফলয়ল  

িামায়ি সূরা ছমলায়িা 

নসিদায়য় সাহু ওয়ানিব িা হওয়া সয়েও নসিদা করা 

চার রাকা‘আত নবনশষ্ট িামায়ি ইমায়মর সায়থ বক রাকা‘আত ছপয়য় অবনশষ্ট িামায়ির 
েথম রাকা‘আয়ত িা বসয়ল 
ছশষ তবিক িা কয়র রু্য়ল দানেয়য় ছগয়ল বা তৃতীয় রাকা‘আয়ত বয়স ছগয়ল নসিদাহ 
সাহু করা 

নিিঃশে নকরা‘আয়তর স্থয়ল স্বশয়ে আর স্বশয়ের স্থয়ল নিিঃশয়ে নকরা‘আত 

েথম তবিয়ক ছি পনরমাি দরূদ পেয়ল নসিদায় সাহু ওয়ানিব হয় 

রু্লবশতিঃ ছকাি রাকা‘আয়ত বক নসিদা করয়ল 

িামায়ির রুকূ বা নসিদার ময়যিই নতলাওয়ায়ত নসিদাহ আদায় করা  

স্বরণ থাকা অবস্থায় ওয়ানিব তরক করা 

সালাম নফরায়িার পর রাকা‘আত বা কুিুয়তর বিপায়র সয়ন্দহ হয়ল 

েথম তবিক তরক করয়ল 

সুন্নায়ত মুআক্কাদা িামায়ির েথম তবিয়ক তাশাহহুয়দর পর দরূদ ও দু‘আ পয়ে 
ছফলয়ল 

১ম তবিয়ক তাশাহহুয়দর পর দরূদ ও দ‘ুআ পো 

িামায়ি সূরা ফানতহার স্থায়ি তাশহহুদ পো বা বর উয়টািা করা 

িামায়ি সূরায়য় ফানতহা ছদাহনরয়য় পেয়ল নসিদায়য় সাহু 

শসজদায়য় শতলাওয়াত 

বকানযক নতলাওয়ায়ত নসিদাহ নবলয়ি বকসায়থ আদায় করা 

িামায়ির ময়যি নসিদার আয়াত নতলাওয়াত কয়র নসিদা িা করা 

সূরায়য় ছসায়াদ-ব নসিদা 

মুনাজাত 

ফরি িাময়ির পর মুিািাত- বর শরয়ী দনললসমূহ 

মুিািায়তর স্বপয়ে হাদীয়সর দলীল 
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মুিািাত অস্বীকারকারীগয়ণর আয়রা কনতপয় অনর্য়িাগ ও তার িওয়াব 

মুিািায়তর স্বপয়ে নফকয়হর নকতাবসমূয়হর দলীল 

মুিািায়তর স্বপয়ে হাদীস নবশারদগয়ণর দনৃষ্টর্নে 

মুিািায়তর স্বপয়ে মুহানিসীয়ি ছকরায়মর রায়সমূহ 

িামায়ির পয়র মুিািাত মুস্তাহাব 

আল্লাহুম্মা আমীি বয়ল মুিািাত শুরু করা 

েথম কাতায়র মাসবূক থাকা অবস্থায় ইমাম সায়হয়বর মুসনল্লয়দর নদয়ক নফয়র বসা 

মাসিূক, লায়হক, মুদশরক 

মাসবূক বিনি সািা কখি পেয়ব 

মাসবূক িনদ বক রাকা‘আত পায় 

ইমাম সায়হবয়ক রুকূয়ত পাওয়া ছগয়ল 

মাগনরয়বর িামায়ি মাসবূক হয়ল 

ইমায়মর েথম ও ছশষ তবিয়ক মাসবূক নক পেয়ব? 

িামায়ির ছশষ তবিয়ক শরীক হওয়া 

মাসবূক রু্লবশত: ইমায়মর সায়থ সালাম নফনরয়য় ছফলয়ল 

মাসবূক িনদ নিি িামায়ি রু্ল কয়র 

ইমায়মর নপেয়ি মুিানদর করিীয় 

মাসবূক িনদ ইমায়মর নপেয়ি রু্ল কয়র 

িামায়ির ময়যি উিু ছর্য়ে ছগয়ল 

শিতর, সুন্নাত ও নফল নামায 

নবতর িামাি নকর্ায়ব আসল?  

নবতয়রর কািা িামায়ি দুআয়য় কুিূয়তর পূয়বভ হাত িা উিায়িা 

নবতয়রর তৃতীয় রাকা‘আয়ত হাত উিায়িার হুকুম 
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নবতয়রর িামায়ি হাত উিায়িার েচলি কখি ছথয়ক?  

নবতয়রর কািার ৩য় রাকা‘আয়ত তকবীর বলা ও হাত উিায়িার হুকুম নক? 

নবতয়রর িামায়ি মাসবূক হয়ল করণীয় 

দইু সালায়ম নবতয়রর িামাি আদায় করা 

দ‘ুআছয় কুিূত িা পয়ে রুকূয়ত চয়ল িাওয়া 

কুিূত িা পয়ে রুকূয়ত িাওয়ার উপক্রম হয়ল 

তানহয়িাতুল উিু ও দখুূলুল মসনিয়দর হুকুম 

ফিয়রর আিায়ির পর সুন্নাত োো অিি ছকাি িফল 

ফিয়রর পর ফিয়রর িামায়ির সুন্নাত আদায় 

ফিয়রর িামা‘আত শুরু হয়ল সুন্নাত পোর হুকুম 

অপারগতা বশত: তাহাজ্জদু িামাি রায়তর অগ্রর্ায়গ আদায় করা 

তাহাজ্জদু িামাি িামা‘আয়ত পো 

সালাতুত তাসবীহ আদায়য়র নিয়ম 

সালাতুত তাসবীহ পোর হুকুম 

িফল িামাি 

িফল িামাি িামাআয়ত পো 

িফল িামায়ি উচ্চ:স্বয়র কুরআি নতলাওয়াত 

চাশত িামায়ির ফিীলত 

ইশরাক িামায়ির নিয়ম 

সালাতুল খাউফ পোর সহীহ পদ্ধনত 

অসুস্থ ও মা’যূয়রর মাসায়য়ল 

ছেয়ি, বায়স ও লয়ে িামাি আদায়য়র পদ্ধনত 

অসুস্থতার কারয়ণ ছকাি নিনিস উচু কয়র তার উপর নসিদা করা 
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মুসল্লীর পা কনতভ ত হওয়া ও শুয়য় িামাি আদায় 

ঘি ঘি বায়ু নিগভত হয়ল 

রুগ্ন বিনির িামাি আদায় 

অসুস্থতার কারয়ণ িামাি ছেয়ে য়দয়া 

নাময়যর কাযা/কাফফারা/শফশদয়া 

রু্য়ল কািা িামাি িা পয়ে ওয়ানিয়া পেয়ল 

কািা িামায়ির নফনদয়া ছদওয়ার নিয়ম 

িামায়ির কাফফারা আদায় 

িামায়ির কাফফারা নবশ্বাস িা করয়ল 

উমরী কািা িামাি আদায় 

কািা িামাি পোর সময় 

ঋতুস্রায়বর পূয়বভ কািা িামাি 

িামাি সম্পয়কভ  ভ্রান্ত যারিার নিরসি 

ছবলা উিার পর ফিয়রর িামাি পো 

ফিয়রর সুন্নাত কািা হয়য় ছগয়ল 

মনহলায়দর ঋতুস্রায়বর কারয়ণ কািা িামায়ির হুকুম 

ইশা ও নবতর কািা পোর হুকুম 

িামায়ি যারাবানহকতা বিায় রাখা 

ফিয়রর িামাি কািা পোর নিয়ম 

ছবিামািী মৃত বিনির িিি ওয়ানরসয়দর করণীয় 

মুসাশফয়রর নামায 

কসয়রর িামাি 

কসয়রর িিি ঢাকা শহয়রর সীমািা 
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ইয়চ্ছ পূবভক কসর আদায় িা করয়ল ও বক ঘন্টার কম সময়য়  মাইল অনতক্রম করয়ল 

চাকুরীস্থল ছথয়ক নিি বােীয়ত ছগয়ল িামা‘আয়তর সনহত কসয়রর হুকুম 

সফয়র থাকাকালীি িামাি আদায় 

মুসানফয়রর নপেয়ি মুনকয়মর িামাি 

ছরলগােী বা পানির িাহায়ি চাকুরীিীনবর িামাি 

কসর িামায়ির কািা আদায় 

৪৮ মাইল দরূ শ্বশুরবােীয়ত কসর পো 

মুসানফর ইমায়মর নপেয়ি মুনকয়মর অবনশষ্ট িামাি আদায় 

সফর অবস্থায় িামা‘আয়ত িামাি আদায় 

কমভস্থয়ল পূণভ িামাি আদায় 

কমভস্থয়লর অস্থায়ী আবাসস্থয়ল কসর বা পূণভ িামাি আদায়য়র হুকুম 

তারািীহ 

িামা‘আয়তর সায়থ নকেু তারাবীহ েুয়ি ছগয়ল নবতর কখি পেয়ব? 

তারাবীহ িামায়ির শরয়ী হুকুম 

মনহলায়দর তারাবীর িামায়ি ইমামনত 

বােীয়ত িামা‘আয়তর সায়থ তারাবীয়হর িামাি আদায় 

তারাবীয়হর িামায়ি  ১০ রাকা‘আত পর ইমাম পনরবতভ ি 

তারাবীহ িামায়ি কুরআি শরীফ ছদয়খ পো ও  ৪ রাকা‘আত পরপর েচনলত দ‘ুআ 
পো 

তারাবীর িামায়ি তরতীয়বর ছখলাফ সূরা পো 

তারাবীহ িামায়ি মুিাদীগয়ণর নিয়ত করা 

তারাবীয়হর িামায়ি কুরআি খতম করা 

তারাবীয়হর িামায়ি নকরা‘আত পোর মুস্তাহাব তরীকা নক? 

বক ইমায়মর দ্বারা খতম তারাবীহ পো 
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তারাবীয়হর িামায়ি সুবহািা নিল মুলনক দ‘ুআনি পোর হুকুম নক? 

মসনিয়দ তারাবীয়হর িামা‘আয়ত মনহলায়দর অ শগ্রহণ 

ঘয়র তারাবীয়হর িামা‘আয়ত মনহলায়দর অ শগ্রহণ 

িা-বায়লগ হানফয়ির নপেয়ি তারাবীহ িামাি আদায়  

তারাবীহ িামাি পোয়িার িিি হায়ফি বব  ইমাম নিয়য়ায়গর ইন্টারনর্উ 

তারাবীহ িামায়ি সুরার শুরুয়ত উচ্চ:স্বয়র নবসনমল্লাহ্ পো 

তারাবীহ পনেয়য় িাকা ছিয়া 

ইনতকাফ অবস্থায় হানফি সায়হয়বর অিি মসনিয়দ তারাবীহ পোয়িা 

জমু‘আ/খুৎিা 

িমু‘আর খুৎবার সময় িাকা কায়লকশি 

িমু‘আর সািী আিায়ির উৎপনি ও তা আদায়য়র স্থাি 

সািী আিায়ির িওয়াব ও দু‘আর হুকুম 

বকানযক বিনি নময়ল িমু‘আর খুৎবা পো 

মসনিয়দর নমিয়র বসা 

িমু‘আর সািী আিায়ির িওয়াব 

খুৎবা চলাকালীি সময় দরূদ শরীফ ইতিানদ পো 

ইমায়মর উপনস্থনতয়ত অয়িির খুৎবা পো 

খুৎবার পূয়বভ নমিয়র বয়স বয়াি করা 

সািী আিাি ছদয়ার িায়গা 

খুৎবার পূয়বভ বা লায় ওয়াি করা ও খুৎবার তরিমা করা 

িমু‘আর খুৎবা মাতৃর্াষায় ছদয়া 

িমু‘আর খুৎবার পূয়বভ েচনলত ওয়াি ও ওয়ায়ির সময় দখুূলুল মসনিদ িামাি 
আদায় 

বকিয়ির খুৎবা ও অিিিয়ির ইমামতী 
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ছিৌকা,লে বা েলায়র  িমু‘আর িামাি আদায়  

আয়খরী ছিাহর পো  

বা‘দাল িমু‘আর চার রাকা‘আত িামাি পো  

বা’দাল িমু‘আ েয় রাকা‘আত িা চার রাকা‘আত 

ছব-িামািীর িমু‘আর িামাি 

িমু‘আর িামায়ির িিি সায়ী করা 

সরকারী িায়গায় িমু‘আর িামাি পো 

ওয়াকফ নবহীি মসনিয়দ িমু‘আ পো 

গ্রায়ম িমু‘আর িামাি আদায় করা 

িামাি ঘয়র িমু‘আর িামাি আদায় 

িমু‘আর িামায়ি কায়দায়য় বাগদাদীয়ত নলনখত নিয়িত পো 

িমু‘আর িামায়ির শরয়ী হুকুম 

খুৎবার পূয়বভ বয়াি ছদয়ার নিয়ম 

দইু ঈদ 

ঈয়দর িামািায়ন্ত খুৎবা পাি করা অবস্থায় িাকা কায়লকশি 

ঈয়দর িামায়ির অনতনরি তাকবীর েুয়ি ছগয়ল করণীয় 

ওয়াকফকৃত ঈদগাহ তিাগ কয়র অিি স্থায়ি িামাি পো 

ছখলার মায়ি ঈয়দর িামাি পো 

ঈয়দর িামায়ির পয়ে মু‘আিাকা 

মসনিয়দর মায়ি ঈয়দর িামাি আদায় 

খুৎবার সময় মুিাদীর িিি ঈমায়মর সায়থ তাকবীয়র তাশরীক বলা 

ঈয়দর িামায়ি নসিদায়য় সাহু করা 

ঈয়দর িামায়ির তাকবীর? 
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ঈয়দর িামায়ি মাসবূক হয়ল 

মাইক বন্ধ হয়য় িাওয়ায় বক বা নতি নসিদাহ করয়ল 

ঈদগাহ মায়ির শরয়ী হুকুম 

মসনিয়দর ওয়াকফকৃত স্থায়ি ঈদগাহ নিমভাণ করা 

ঈদগায়হ যাি-পাি শুকায়িা 

ঈয়দর িামায়ি মুিািায়তর সময় 

ঈয়দর িামায়ি খুৎবার পর মুিািাত 

ঈদলু নফতর স ক্রান্ত ত্রুনি 

নামায়যর শিশভন্ন মাসাইল 

িামায়ি খুশু-খিু হানসয়লর তনরকা 

িামায়ি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম-বর িাম পেয়ল দরূদ পোর হুকুম 

সফরাবস্থায় পুরুষ ও মনহলার িামাি 

ফরি িামায়ির পর সুন্নাত আদায়য় নবলি করা 

িায়িামায়ি দাাঁনেয়য় ইন্নীওয়াজ্জাহতু পো 

তাকবীয়র তাহরীমায় বক আনলয়ফর ছবশী িািা 

িামায়ি পরকায়লর ছখয়াল করা 

িামায়ি কুরআি নতলাওয়ায়ত আয়ি বায়ি নচন্তা আসয়ল করণীয় 

লাইি বন্ধ কয়র ফিয়রর িামা‘আত আদায় করা 

হাফ শািভ বা ছগনি পয়ে িামাি আদায় করা 

তায়লর িুনপ পয়ে িামাি পো 

িামাি আদায় করা সয়েও অপকমভ করা 

ছবিামািীর বােীয়ত খািা খাওয়া ও হানদয়া গ্রহণ করা 

িামায়ির গুরুত্ব 
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েগোবস্থায় স্ত্রী িামাি অস্বীকার করয়ল 

পুরুষ ও মনহলায়দর িামায়ির পাথভকি 

িামাি তরককারীর হুকুম 

কাতায়র দাগ রাখার উয়িশি 

িামািী বিনির সাময়ি নদয়য় িাতায়ত করা 

জানাযার নামায 

িািািার িামায়ির পর বকনিত হয়য় দ‘ুআ করা 

িািািার িামায়ির পর মৃত বিনির লাশ ছদখায়িা 

িািািার িামায়ির পয়র মৃত বিনিয়ক ছদখা িায়য়ি নক-িা? থাকয়ল, ছকাি ছকাি 
ছলাক ছদখয়ত পারয়ব? 

নদ্বতীয়বার িািািার িামাি 

িািািার িামাি পনেয়য় হানদয়া গ্রহণ ও য়বার িািািার িামাি 

আত্বহতিাকারীর িািািার িামাি ও তার পনরণাম 

িািািার সময় ”ছলাকনি ছকমি নেল?” নিয়জ্ঞস করা 

িািািার িামায়ি মুিানদর িিি দ‘ুআ-দরূদ পো 

িািািার িামায়ি মাসবূক হয়ল 

িািািার িামায়ির িিি মাইনক  করা 

িািািার িামায়ির তাকবীর 

িািািার িামায়ি ছবয়িাে কাতার 

মৃত অবস্থায় িম ও িয়মর পর মৃতুিয়ত িািািা ও দাফি-কাফি 

িািািার উৎপনি 

দাফয়ির পর লাশ স্থািান্তর 

কানদয়ািীর িািািা পো 

িািািার িামায়ি রূকু নসিদা িা থাকা 
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মুসলমাি কায়ফয়রর ময়যি পাথভকি িা করা ছগয়ল িািািার হুকুম 

মৃত বিনির ছচায়খ বা মুয়খ সুরমা লাগায়িা 

ওয়ানিয়া িামায়ির পূয়বভ িািািার িামাি পো 

হুিরু সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম-বর িািািার ইমামনত 

নপতামাতার বকিি মুসলমাি ও বকিি কায়ফর হয়ল সন্তায়ির িািািা 

িািািার িামাি পনেয়য় নবনিময় গ্রহি 

কাফন-দাফন 

মসনিয়দর পায়শ্বভ দাফি করা 

মাইনয়িয়তর মুখ ছদখা 

মৃত বিনিয়ক ছগাসল ছদয়ার পদ্ধনত 

খানিয়া ছিয়ার তরীকা 

মনহলায়দর করর ছথয়ক দয়ূর থাকা 

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম বর দাফয়ি নবলি 

কবয়র সৃ্মনতফলক নিমভাণ 

পূবভ-পনশ্চম লনিতর্ায়ব কবর পাকা করা 

দাফি করার সুন্নাত তরীকা 

কবয়র দাাঁনেয়য় আিাি ছদয়া 

বরই পাতা নদয়য় লাশ ছগাসল ছদয়া 

কবরস্থাি স্থািান্তর করা 

পুরাতি কবর স্থািান্তনরত করণ 

নহিোর কাফি-দাফি 

মসনিয়দ ওয়াকফকৃত িনময়ত কবর ছদয়া 

কুরআয়ির আয়াত সিনলত নগলাফ দ্বারা মৃতবিনির লাশ আবৃত করা 
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হানি উনিয়য় অিিস্থায়ি দাফি করা 

স্বামী স্ত্রীয়ক ও স্ত্রী স্বামীয়ক কাফি-দাফি ছদয়া 

িািািা ও দাফয়ি শরী‘আত গনহভত কাি 

কবয়রর উপর রাস্তা করা 

কবয়র গায়ের ডাল গাো 

তাশযয়াত-শযয়ারত 

মৃতবিনিয়ক েদকাকারীর পনরচয় দাি 

ছশাকাতভ  পনরবারবগভ ছক খাবার েদাি করা 

কবর নিয়ারত 

আপিিয়ির ইয়ন্তকায়ল সময়বদিা 

কবয়বর উপর বানত জ্বালায়িা 

দরূ ছথয়ক করর নিয়ারত করা 

আত্বহতিাকারীর ঈসায়ল সাওয়াব 

গরাযা 

চাাঁদ গদখা 

বা লায়দশ ছহলাল কনমনির পে ছথয়ক চাাঁদ ছদখার হুকুম 

সারা নবয়শ্ব বকই নদয়ি ছরািা ও ঈয়দর হুকুম 

গরাযা ভয়ের কারণ ও মাকরূহ সমূহ 

ছরািাদার বিনি পানিয়ত বায়ু তিাগ করয়ল তার হুকুম 

ছরািা অবস্থায় ইিনহলার বিবহার 

ছরািা অবস্থায় স্ত্রীর সায়থ সহবাস করা ও তার কািা, কাফফারার নববরণ 

ছরািা অবস্থায় রু্য়ল স্ত্রী সহবাস করা 

ছরািা অবস্থায় বীিভপাত করা বিতীত সহবায়সর হুকুম 
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ছরািা অবস্থায় ইিয়িকশি বিবহায়রর বকনি ভ্রান্ত েচারণা 

ছরািা অবস্থায় ইিয়িকশি নিয়ল ছরািা র্ে িা হওয়ার কারণ 

ছরািা অবস্থায় সন্তািয়ক দযু পাি করায়িা 

সাহারী ছখয়য় ঘুমায়িার পর স্বপ্নয়দাষ হওয়া 

ছরািা অবস্থায় ইিয়িকশি ছিওয়া বা নিম, ছপষ্ট নদয়য় দাাঁত মািা 

সাহরী/ইফতার ও ইশতকাফ 

রমিাি মায়স সাহারীর িিি মসনিয়দর মাইয়ক ডাকাডানক করা 

ইফতায়র নবলি করা 

ইফতার বাবদ স গৃহীত িাকা উদৃ্ধত থাকয়ল তার হুকুম 

আিাি িা নদয়য় ছঘাষিা ছদয়া 

রামািায়ির কিায়লন্ডার 

িাকার নবনিময়য় মসনিয়দ ইনতকায়ফ বসায়িা 

গরাযার কাযা / কাফফারা / শফশদয়া 

ছরািার কাফফারা 

কাফফারা ছরািা রাখা অবস্থায় ঈদ বয়স ছগয়ল করণীয় 

িামাি িা পয়ে ছরািা রাখার হুকুম 

মৃত বিনির েুয়ি িাওয়া িামাি ও ছরািার িিি সন্তায়ির করণীয় 

স্বপ্নয়দায়ষ ছরািা র্ে হয়য়য়ে সয়ন্দহ কয়র নকেু ছখয়ল 

অয়িির পে ছথয়ক ছরািা কািা করার হুকুম 

কাফফারার িাকা নদয়য় ইয়ানতমখািা নিমভাণ 

অসুস্থ অবস্থার ছরািা 

বাযভকিিনিত কারয়ণ ছরািা রাখয়ত অেম হয়ল করণীয় 

সফয়রর কারয়ণ রমিাি মায়স ঊিনিশনির কম ছরািা হয়ল 
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শাওয়ায়লর েয় ছরািায় কািা ছরািার বা কািা ছরািায় শাওয়ায়লর েয় ছরািার নিয়ত 
করা 

ছরািার নিয়য়তর সময়সীমা 

ছরািা ও তারাবীয়হর সওয়ার ছথয়ক বনেত হওয়ার কারণ 

স্থায়ির পাথভয়কি লাইলাতুল কদর হওয়া েসে 

রমিাি মায়স ঔষয ছসবি কয়র হায়য়ি বন্ধ রাখা 

হজ্জ 

হয়জ্জর িতত ািলী, ফরজ ওয়াশজি ও সুন্নাত 

ছপিশয়ির িাকা দ্বারা হজ্জ করা 

িনম ও বিবসা সামগ্রী থাকা অবস্থায় হয়জ্জর হুকুম 

হয়জ্জ ক কর নিয়েপ, কুরবািী ও মাথা মুন্ডায়িার মায়ে যারাবানহকতা ওয়ানিব 

ছি পনরমাণ সম্পদ হয়ল স্বামী-স্ত্রী উর্য়য়র উপর হজ্জ ফরি হয় 

িফল হজ্জ আদায়য়র পর পুিরায় ফরি হজ্জ আদায় 

মনহলার িিি িনম নবনক্র কয়র হজ্জ করা 

িনম নবনক্র কয়র হজ্জ করা 

বৃদ্ধা মাতায়ক ছরয়খ হয়জ্জ িাওয়া 

হয়জ্জর ফরি, ওয়ানিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাব 

হজ্জ আদায়য়র পদ্ধশত 

তাওয়াফ অবস্থায় দনৃষ্ট 

হায়য়ি অবস্থায় ইহরাম বাযা 

আরাফায়তর ময়দায়ি িুহর ও আসর িামাি পোর নিয়ম 

ছময়য়য়দর নমিা ছথয়ক মক্কা েতিাবতভ ি 

কঙ্কর নিয়েপ কয়র ১২ই নিলহজ্জ মক্কা েতিাবতভ ি 

মনহলায়দর িিি নিি িামাতায়ক নিয়য় হজ্জ করা 
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গায়য়র মাহরায়মর সায়থ হয়জ্জর সফর করা 

হয়জ্জ কসর িামাি 

গজনায়াত িা ত্রুশি শিচযুশত 

মুহনরম ছি সকল োণী মারয়ত পারয়ব 

ইহরাম অবস্থায় নিনষদ্ধ কাি সমূহ 

ইহরাম অবস্থায় সুগনন্ধ ফল খাওয়া ও তার ঘ্রাণ লওয়া 

নবিা উিুয়ত হয়জ্জর রুকিসমূহ আদায় করা 

সাফা-মারওয়া সায়ী িা কয়র হজ্জ পালি করা 

অিিয়ক নদয়য় রমী করায়িা ও সূয়িভাদয়য়র পূয়বভ বা সূিভায়স্তর পর রমী করা 

িদলী হজ্জ ও উমরা 

ইফরাদকারীর িিি উমরা করা 

উমরা আদায়কারীয়ক হািী বয়ল সয়িাযি করা 

নপতার ওসীয়িয়তর কারয়ণ হজ্জ ফরি িা হওয়া সয়ত্বও বদলী হজ্জ আদায় 

ছসৌনদ আরয়ব চাকুরীিীবী বিনির অয়িির পে ছথয়ক হজ্জ করা 

নিয়ি হজ্জ কয়র িাই বমি বিনির িিি বদলী হজ্জ করা 

বদলী হয়জ্জর িিি উপিুি বিনি 

হয়জ্জর শিশিধ মাসাইল 

নিিাবাসীয়দর িিি উিম হজ্জ 

সুদ-ঘুয়ষর িাকা নদয়য় হজ্জ আদায় 

বতভ মাি পনরনস্থনতয়ত হয়জ্জ মাকবুয়লর সুরত 

তাকবীয়র তাশরীক পোর নিয়ম 

িমিয়মর পানি পাি করা 

নিনর্য়ত হজ্জ ছদখা 
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হজ্জ আদায়কায়ল মািহায়বর নর্ন্নতা 

কুরিানী ও আকীকাহ 

আকীকাহ 

মৃত বাচ্চার আকীকা ছদওয়া  

আকীকা কত তানরয়খ করয়ত হয়  

কুরবািীর পশুর সায়থ নক বা সত্ত্র র্ায়ব আকীকা  

বকনি গরুয়ত সাত শরীক আকীকা করা  

কুরিানী 

কুরবািীর ছগায়স্তর বন্টি  

সুদী বিা য়ক বা ইন্সুয়রয়ন্স চাকুরীরত বিনির সায়থ নময়ল কুরবািী ছদওয়া  

নিয়তকৃত ছকারবািীর পশু নবনক্র করা  

মীরাস বন্টি িা হওয়া অবস্থায় কুরবািীর পদ্ধনত  

হািী বিতীত অিিয়দর উপর কুরবািী ওয়ানিব নক-িা?  

কুরবািীর ছগাশত িমা কয়র রাখা  

হুিরু সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম ও মৃত বিনির িায়ম কুরবািী করা  

অ শীদারীয়ত্বর কুরবািী  

নমিায় কুরবািী িা কয়র তার মূলি ছদয়শ পানিয়য় কুরবািী করা  

েয়য়ািয়ির অনতনরি নিসাব পনরমাণ িনম থাকয়লও কুরবািী ওয়ানিব হয়ব 

আকীকার হুকুম, সময় ও বাচ্চা রূ্নমষ্ট হওয়ার পর আরও করণীয়  

উি িয়বহ করার পদ্ধনত  

গরীয়বর ছকি দনুি কুরবািী  

কুরবািীর পশু িয়বহ্ কয়র িাকা গ্রহণ করা  

ঈয়দর পূয়বভ কুরবািী  
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কুরবািী ওয়ানিব হওয়ার শতভ াবলী ও চামোর হুকুম  

কুরবািীর িন্তু নতি নদয়ির ময়যি কুরবািী িা করা  

রায়ি কুরবািী করা  

কুরবািীর িন্তুর মূলি দাি করা  

হয়জ্জ নকরাি ও তামািুকারীর কুরবািী বিা য়কর মাযিয়ম করা  

তাকবীয়র তাশরীক নতিবার পো িরূরী নক-িা?  

নলল্লাহ ছবানড -বর িিি সদকা, নফতরা ও কুরবািীর চামোর িাকা তুয়ল নশেকয়দর 
ছবতি ছদয়া 

ব বেয়রর কুরবািী আগামী বের করা  

হািীয়দর িয়িি কুরবািী করার নিয়ম  

চাকর-চাকরািীয়ক কুরবািীর ছগাস্ত খাওয়ায়িা  

কুরবািী ও আকীকার নবনর্ন্ন মাসানয়ল  

কুরবািীর ছগাশত নবনক্রকরণ  

কুরবািীর নদি হাাঁস-মুরগী িয়বহ  

কুরবািীর চামো ঈদগাহ মায়ির িিি দাি  

অয়িির পে ছথয়ক কুরবািী  

শিকার ও যয়িহ 

ইচ্ছাকৃত ছকাি োণীয়ক হতিা করা  

মনহলায়দর দ্বারা িয়বহকৃত িন্তুর হুকুম  

বন্দুক নদয়য় নশকার করা  

বেশী বা ছকাাঁচ নদয়য় মাে নশকার  

পশুর ছকাি অ শ হালাল, ছকাি অ শ হারাম  

িয়বহ করার সময় িনদ ছদহ ছথয়ক মাথা পৃথক হয়য় িায়  

পশু-পানখর ছকাি নদয়ক মাথা ছরয়খ িয়বহ করয়ত হয়    
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ছরাগাক্রান্ত গরু-োগয়লর হুকুম  

নবষ িাতীয় দ্রয়বির দ্বারা োণী নশকার  
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رحيمال الرحمن اهلل بسم  

ঈমান ও আক্বাইদ 

তাওহীদ ও বরসালাত 

তাকদীকরর উির বনভষর ককর আমল থেকি থদয়া 

বজজ্ঞাসা: উলামাকয় থকরাকমর বয়াকন শুকনবে থয,  আল্লাহ তা‘আলার 
দরবাকর দু' বি বকতাব বাদফতর আকে। তার একবির মকধয শুধু 
জান্নাতীকদর নাম আকে। আর অিরবির মকধয আকেককবলমাত্র 
জাহান্নামীকদর নাম। উভয় খাতায় নাম গুকলা থযাগ ককর থিািাল 
সাংখযাবনধষাবরত ককর থদয়া হকয়কে। তার মকধয থকান থহর থফর বা কম 
থবশ হকব না। তাহকলপ্রন হয় থয,  সব বকেু যবদ আকগই বনবদষ্টষ হকয় 
বগকয় থাকক,  তাহকল আমাকদরকষ্ট ককর আর আমল করার প্রকয়াজন 
বক? তাোিা আমল ককরই বা লাভ বক? ফয়সালা থতাআকগই হকয় 
থগকে। এ বযািাকর একিু খুকল বলার জন্য ববনীত অনুকরাধ জানাবচ্ছ। 
কারর্,  এ বযািাকর আবম খুবই বদ্বধা- দ্বকের মাকঝ আবে।  

জবাব: আিবন থয হাদীসবি শুকনকেন,  তা সহীহ ও সবঠক। হাদীকসর 
বববভন্ন বকতাকব উি হাদীসবি ববর্ষত আকে। তকব উকল্লবখত হাদীসবি 
বনকয় বনকজর জ্ঞান- বুু্বে দ্বারা গকবর্র্া করা উবচৎ নয়। কারর্,  
তাকদীকরর বযািাকর বনকজর আকল- বুবে দ্বারা গকবর্র্া করা বা তকষ-  
ববতককষ বলপ্ত হওয়া অথবা ববস্তাবরত অবস্থা সম্পককষ প্রন করা শরী‘আকত 
বনকর্ধ। একথা বঠক,  আল্লাহ্ তা‘আলা তার িবরিূর্ষ জ্ঞান ও ইলকমর 
দ্বারা বলকখ থরকখকেন থয,  থকান বাো বনকজর ইখবতয়ার অনুযায়ী 
আমল ককর জান্নাকতর বাবসো হকব,  আর থকান বাো হকব 
জাহান্নাকমর বাবসো। তকব বতবন এরূি থকন বলকখ থরকখকেন তা বতবনই 
জাকনন। এর মকধয অকনক বহকমত বনবহত রকয়কে। আমাকদর শুধু 
এতিুকু জানকত হকব থয,  এ বযািাকর আমাকদর করর্ীয় বক? এর থচকয় 
অগ্রসর হওয়া উবচত নয়।  

এ বযািাকর বাোর বযম্মাদারী হকলা,  আল্লাহ্ তা‘আলার এই ফয়সালার 
উির ঈমান আনা এবাং বাস্তববক িকে থয দুবি বকতাব নতরী আকে,  তা 
মকন- প্রাকর্ ববশ্বাস করা। এতিুকু করকল আমাকদর দাবয়ে আদায় হকয় 
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থগল। এর উির বভবত্ত ককর আমল না করা বা বববভন্ন প্রন উথ্থািন 
করা আমাকদর দাবয়ে ববহভূষত বা অনবধকার চচষার শাবমল। সারকথা,  
আমাকদর কতষবয হকচ্ছ,  উি দুই বযািাকর বাোর বযম্মাদারী বকতাকবর 
উির ঈমান রাখা এবাং বনকজর ইখবতয়ার দ্বারা আল্লাহর হুকুম আহকাম 
ও বববধ বনকর্ধ বাস্তবায়ন করা। কারর্,  উি বকতাবদ্বকয় বক থলখা 
আকে,  তা আমাকদর জানা থনই। তাোিা থসই থলখা দ্বারা আমাকদর 
ইখবতয়ার ও শবি থতা নষ্ট হকয় যায়বন। সুতরাাং বকতাকব যাই থলখা 
থাকুক,  আমাকদর আমল ককর থযকত হকব এিাই বাোর বাকেগী ও 
তার দাবয়ে। আর এরই মকধয তার সাববষক কলযার্ বনবহত রকয়কে। উি 
হাদীস শুকন আিবন থয প্রন ককরকেন স্বয়াং সাহাবাকয় থকরাম রাবয.ও 
একই প্রন ককরবেকলন। জওয়াকব নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 
তাাঁকদরকক বকতাকবর উির ভরসা ককর বকস না থথকক আমল করকত 
বকলবেকলন। কারর্,  আমলই বাোর ইখবতয়াকরর অন্তভুষি ববর্য়। 

উি বকতাকব দুবি সম্পককষ একবি উদাহরর্ থিশ করা হকচ্ছ। আশা করা 
যায় এর দ্বারা ববর্য়বি অকনকিা িবরষ্কার হকয় যাকব। থযমন,  একজন 
ন্যায়িরায়র্ মুসবলম বাদশাকহর দরবাকর বববভন্ন থলাককর যাতায়াত ও 
থযাগাকযাগ আকে। থকউ বাদশাহকক দ্বীনী বযািাকর সহকযাবগতা করকত 
আকসন এবাং তার দ্বীনদারীর কারকর্ তাকক মুহাব্বত ও শ্রো ককরন। 
আবার অকনকক বনকজর হীন স্বাথষ আদাকয়র জন্য বাদশাকহর প্রবত বা্যততেঃ 
মুহাব্বত প্রদশষন ককরন। এক সময় বাদশাহ ইচ্ছা প্রকাশ করকলন থযম 
প্রকৃত বাদশাহ থপ্রমীকদর িুরস্কৃত করকবন। বকন্তু সমস্যা হকলা নকল 
মুহাব্বতকারীগর্ দুনষাম রিাকবন থয,  বাদশাহ মকহাদয় আমাকদর প্রবত 
ইনসাফ করকলন না। বাস্তকব আমরাও তাকক ভালবাবস। বকন্তু বতবন 
আমাকদরকক িুরস্কান না বদকয় অন্যকদরকক বদকলন। এ সমস্যা থথকক 
বাাঁচার জন্য বাদশাহ একিা বহকমত অবলম্বন করকলন। বতবন থঘার্র্া 
বদকলন থয,  আমার দরবাকর দুবি দফতর নতরী করা হকয়কে। ১ম 
দফতকর যাকদর নাম একসকে,  তাকদরকক বনবদষষ্ট তাবরকখ আবম িুরস্কৃত 
করব। আর ২য় দফতকর যাকদর নাম একসকে তাকদরকক বনবদষষ্ট তাবরকখ 
আবম শাবস্ত প্রদান করব এবাং উভয় দফতর চূিাস্ত ককর থশকর্ থিািাল 
লাগাকনা হকয়কে। সুতরাাং এর মকধয িবরবতষকনর থকানা সুকযাগ থনই। 
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বাদশাকহর এ থঘার্র্ার ির প্রকৃত বাদশাহ থপ্রমীগর্ তাকদর আচার-
আচরর্ ও দরবাকর যাতায়াকতর মকধয থকানরূি িবরবতষন করকবন না। 
তারা বলকলন থয,  আমরা আল্লাহর সস্তবষ্টর জন্য এই আল্লাহওয়ালা 
বাদশাহকক মুহাব্বত ককরবে এবাং তার কাকজ সহকযাবগতা ককরবে। 
সুতরাাং আমরা থনক কাজ ককরই যাব। চাই বাদশাহ আমাকদরকক 
িুরস্কৃত করুন বা শাবস্ত প্রদান করুন। এিা বাদশাকহর বনজস্ব বযািার। 

আর স্বাথষাকের্ী মহল বাদশাকহর থঘার্র্ার িকর বাদশাকহর দরবাকর 
আসা-  যাওয়া ও সহকযাবগতা সম্পূর্ষরূকি বন্ধ ককর বদল। তারা বলকত 
লাগল থয,  দু’বি দফতর যখন নতরী হকয় থগকে,  তাহকল এখন 
দরবাকর যাতায়াত বৃথা। কারর্,  প্রথম দফতকর নাম থাককল 
সবষাবস্থায় িুরস্কার িাওয়া যাকব। সুতরাাং দরবাকর যাওয়া না যাওয়ার 
সাকথ থকান িাথষকয থনই। থতমবন ভাকব যবদ বদ্বতীয় দফতকর নাম থাকক,  
তাহকল শাবস্ত থতা বনবিত। কাকজই দরবাকর বগকয় সময় নষ্ট না ককর 
বনকজর কাজ করাই ভাকলা। 

এরিকর বনবদষষ্ট তাবরকখ থদখা থগল থয,  যারা দফতকরর উির ভরসা 
ককর যাতায়াত বন্ধ ককরবেকল তারা তাকদর অিরাকধর শাবস্ত থিকয়কে। 
আর যারা তাকদর খাকলস মুহাব্বকতর কারকর্ িুরস্কৃত হকয়কেন। এিা 
হকলা উিকরাি ববর্কয়র এবি উদাহরর্। এর উির বভবত্ত ককর আমরা 
আল্লাহ তা‘আলার দুই বকতাকবর স্বরূি উিলবি করকত িাবর। আল্লাহ 
তা‘আলা রূকহর জগকত প্রথম যখন সকলকক জমা ককরেকলন,  তখনই 
বনকজর ইলম মুতাববক এক দলকক জান্নাকত,  আকরক দলকক 
জাহান্নাকম িাঠাকত িারকতন। বকন্তু এমতাবস্থায় কাবফর- মুশবরককদর 
আল্লাহর ববরুকে এই অবভকযাকগর সুকযাগ থাককতা থয,  আল্লাহ 
আমাকদর থসই দুবনয়ায় িাবঠকয় আমল করার সুকযাগ বদকল আমরা 
অন্যকদর থথকক থবশী আমল করতাম। বকস্তু আল্লাহ থতা আমাকদরকক 
সুকযাগই বদকলন না। কাকজই আল্লাহ তা‘আলা তার ইলম দ্বারা ফয়সালা 
না ককর সকলকক আমকলর সুকযাগ বদকয় দুবনয়াকত িাবঠকয়কেন এবাং 
উভয় দফতকরর কথা থঘার্র্া ককরকেন। এখন দুবনয়াকত যারা দফতকরর 
উির ঈমান থতা রাখকব বকন্তু দফতকরর ভরসায় আমল িবরতযাগ করকব 
না,  হাশকরর ময়দাকন থদখা যাকব-  শুধু তাকদরই নাম জান্নাতী দফতকর 
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থলখা আকে। আর যারা দফতকরর উির বনভষর ককর আমল ককরবন,  
দুবনয়ার বযািাকর তাাঁরা খুব বুবেমান হকলও আকখরাকতর বযািাকর বিই 
অলস। অথচ যুবি- তককষ খুব িারদশষী। হাশকরর ময়দাকন থদখা যাকব 
থয এ থলাকগুকলার নাম জাহান্নাকমর খাতায় বলবিবে করা হকয়কে। 
সারকথা,  আল্লাহর এ বকতাবদ্বকয়র উির বনভষর ককর আমল থেকি 
থদয়া যাকব না বরাং আমল করকত হকব তাহকল িরকাকল জান্নাতী হওয়া 
যাকব। 

কাবলমাকয় তাবয়যবায় ‘ওয়াও’ না থাকা স্রষ্টা ও সবৃষ্টর মাকঝ িাথষকয 

বজজ্ঞাসােঃ লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এই কাবলমার 
মকধয আল্লাহ এবাং রাসূল অথষাৎ স্রষ্টা এবাং সৃবষ্টর মকধয ‘ওয়াও’ শব্দ 
বযবহার না করার কারকর্ উভকয়র মকধয থকান িাথষকয মকন হয় না। এ 
বযিাকর ববস্তাবরত জানকত ইচু্ছক। 

জবাবেঃ প্রকতযক ভার্ারই বকেু না বকেু ববকশর্ে থাকক। বাাংলা ভার্ার 
সকঙ্গ থস সকবর বমল থাকা জরুরী নয়। আর আরবী ভার্ায় ববকশর্কের 
মকধয এিাও একিা থয,  বাককয কখকনা কখকনা দু’একিা শব্দ উ্যত 
থাকক। তখন ভার্ান্তর করার সময় তা প্রকাশ ককর তরজমা করকত হয়। 
নতুবা বাককযর ভাব িূর্ষ হয় না। প্রকনাকল্লবখত কাবলমাকয় তাবয়যবার 
বযািারবিও এমন। 

অতএব,  কাবলমা তাইবয়যবার মাকঝ ‘ওয়াও’ শব্দ বযবহার করা হকলা 
না থকন? একত স্রষ্টা ও সৃবষ্টর মাকঝ িাথষকয রইল না-  এ ধরকনর থকান 
প্রকনর অবকাশ রইল না। ভন্ে ও ববদ’আতীকদর আলাকি ববভ্রান্ত হকবন 
না। 

আল্লাহ বযতীত কাউকক হাবজর নাবজর ও আবলমলু গাকয়ব মকন করা 

বজজ্ঞাসােঃ আল্লাহ োিা কাউকক হাবজর- নাবজর মকন করা কী বঠক?  

জবাবেঃ প্রকতযক ভার্ারই বকেু না বকেু ববকশর্ে থাকক। বাাংলা ভার্ার 
সকঙ্গ থস সকবর বমল থাকা জরুরী নয়। আর আরবী ভার্ায় ববকশর্কের 
মকধয এিাও একিা থয,  বাককয কখকনা কখকনা দু’একিা শব্দ উ্যত 
থাকক। তখন ভার্ান্তর করার সময় তা প্রকাশ ককর তরজমা করকত হয়। 
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নতুবা বাককযর ভাব িূর্ষ হয় না। প্রকনাকল্লবখত কাবলমাকয় তাবয়যবার 
বযািারবিও এমন। 

অতএব,  কাবলমা তাইবয়যবার মাকঝ ‘ওয়াও’ শব্দ বযবহার করা হকলা 
না থকন? একত স্রষ্টা ও সৃবষ্টর মাকঝ িাথষকয রইল না-  এ ধরকনর থকান 
প্রকনর অবকাশ রইল না। ভন্ে ও ববদ’আতীকদর আলাকি ববভ্রান্ত হকবন 
না।  

জবাবেঃ সবষত্র হাবযর- নাবযর হওয়া থযমন আল্লাহ তা‘আলার নববশষ্ট 
তদ্রুি আবলমুল গাকয়ব হওয়ার আল্লাহর নববশষ্টয। আল্লাহ তা‘আলা 
োিা অন্য কাউকক বনজ েমতা বকল আবলমুল গাকয়ব ও হাবযর নাবযর 
ববশ্বাস করা বশরকী কাজ। থয থকউ এরূি আকীদা রাখকব থস ইসলাকমর 
গবন্ে থথকক থবর হকয় যাকব। তার বিেকন নামায িিা জাবয়য হকব না। 
তার বববাহ বন্ধনও বঠক থাককব না। নতুনভাকব কাবলমা িকি ঈমান একন 
তওবা ককর বববাহ দুহবরকয় বনকত হকব। 

আর যবদ আল্লাহ কতৃষক প্রদত্ত বকল হাবযর- নাবযর বকাংবা আবলমুল 
গাকয়ব মকন ককর তা হকল থসিা তার মনগিা মত এবাং আল্লাহ ও রাসূল 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম- এর প্রবত বমথযা অিবাদ হকব। 
থকননা, আল্লাহ িাক থকাথাও একথা বকলনবন থয,  বতবন স্বীয় রাসূল 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম থক হাবযর- নাবযর বকাংবা আবলমুল 
গাকয়ব বাবনকয়কের;  থতমবন রাসূলও কখকনা দাবী ককরনবন থয বতবন 
হাবযর- নাবযর বা আবলমুল গাকয়ব বেকলন। উিরন্তু থখাদ নবী জীবকন 
এমন বহু ঘিনা রকয়কে যাদ্বারা এ কথা অতযন্ত স্পষ্ট থয,  বতবন বনবদষষ্ট 
ওহীর বাইকর অন্য থকান গাকয়ব জানকতন না এবাং বতবন হাবযর নাবযরও 
বেকলন না। 

হযরত আবয়শা রা.- এর প্রবত মুনাবফককদর বমথযা অিবাদ ও বীকর 
মাঊনায় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম- এর বপ্রয় সাহাবীকদর 
শাহাদকতর ঘিনা,  ইয়াহুদীকদর িে থথকক ববর্ বমবশ্রত খানা নবী 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম- এর খাওয়া সহ অসাংখয ঘিনা এর 
জলন্ত প্রমার্। থকান থকান জাকহল কুরআন মাজীকদর দুএকিা শকব্দর 
মনগিা বযাখযা ককর এ থগামরাহ মতবাদ প্রমার্ করকত চায় যা স্বয়াং 
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কুরআন মাজীকদর অসাংখয আয়াকতর স্পষ্ট ভাকের িবরিেী হওয়ায় 
তাকদর মুখষতাককই বদবাকলাককর ন্যায় প্রমার্ ককর থদয়। 

সুতরাাং আল্লাহ প্রদত্ত েমতা রাসূল সাল্লাল্লাহু আল্লাইবহ ওয়াসাল্লাম 
আবলমুল গাকয়ব বা হাবযর- নাবযর এমতবি বনেক থগামরাহী আকীদাগত 
মারািক ধরকনর ববদআত। এ মত থিার্র্কারী কাকফর হকব না বকি,  
তকব বনবিত ফাবসক এবাং থগামরাহ। এমন থলাককর ইমামতী মাকরূকহ 
তাহরীমী। ববনা উযকর তার উককতদা করাও মাকরূকহ তাহরীমী। 
মসবজদ কবমবির উবচত এমন ইমামকক উি আকীদা হকত তাওবা না 
করকল অবযাহবত বদকয় মুত্তাকী িরকহযগার আকলমকক ইমাম বহকসকব 
বনকয়াগ থদয়। 

( প্রমার্: খাইরুল ফাতওয়া ১:১৪৭,  #আহসানুল ফাতওয়া ১:২০১,  
#শামী ৬:৩৯৬)  

ইমাম মাহদীর নাকমর সাকথ আলাইবহস সালাম বযবহার করা 

বজজ্ঞাসােঃ আমরা জাবন ইমাম মাহদী নাকম আল্লাহর এক খাস বাো 
মুসলমাকনর থনতৃতয বদকত দুবনয়াকত আসকবন। সবাই ইমাম মাহদীর 
নাকমর সাকথ আলাইবহস সালাম বযবহার ককর থাকক। এিা কী বঠক 
আকে? 

জবাবেঃ িৃথকভাকব ইমাম মাহদী- এর সাকথ আলাইবহস সালাম না বলাই 
ভাল। থযকহতু এিা িাবরভাবর্কভাকব নবী এবাং থফকরশতাগকর্র জন্য 
খাে। তকব ইমাম মাহদী আলাইবহর বরযওয়ান বলা বঠক আকে। 

রাসলূলু্লাহকক সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম হাবজর- নাবজর মকন 
করা  

বজজ্ঞাসােঃ জননক মাওলানা সাকহব বকলকেন এবাং ফাতওয়াও বদকয়কেন 
থয,  নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম হাবযর- নাবযর। এিাই 
বতবন ববশ্বাস ককরন। এ ফাতওয়ািা কতিুকু সতয? হানাফী মাযহাব 
অনুযায়ী ববস্তাবরতভাকব জানাকল অত্র এলাকাবাসী উিকৃত হকব। 

জবাবেঃ সবষত্র হাবযর- নাবযর থাকা একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার বেফাত। 
থকান নবী বা ওলী সব জায়গায় হাবযর- নাবযর হকত িাকরন না। আল্লাহ 
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তা‘আলার বেফাকতর সকঙ্গ বাোকক বমলাকনা কুফর ও বশরক। এ 
ধরকনর ববশ্বাস দ্বারা ঈমান চকল যায়। হাদীস শরীকফ একসকে,  নবী 
করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ককরন,  থতামরা আমার 
উির দরূদ শরীফ িিকল বফবরস্তাকদর মাধযকম থতামাকদর নাম ও 
থগাত্রসহ তা আমার বনকি থিৌাঁোকনা হয়। (নাসাঈ শরীফ ১:১৪৩)  

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম হাবযর- নাবযর কুরআন ও হাদীকস 
এর থকান প্রমার্ থনই। যারা এ রকম ববশ্বাস রাকখ,  তারা থগামরাহ 
এবাং ববদ’আতী। এিা শুধু হানাফী মাযহাকবরই নয় বরাং সকল আহকল 
সুন্নাত ওয়াল জামাআকতর আকীদা। তাকদর বিেকন নামায মাকরূহ 
তাহরীমী হকব। এ বযািাকর আকরা ববস্তাবরত জানকত হকল থদখুনেঃ (১. 
শরী‘আত ইয়া জাহালাত ৩৮০ িৃেঃ। # বমশকাত শরীফ ১:৮৬২,  # 
জাওয়াবহরুল বফকহ ১:২১৭,  # দাবরমী শরীফ ৪১৬,  # আহসানুল 
ফাতাওয়া ১:৩৪৭,  # মাহমূবদয়া ১:১৮৮,  # বকফায়াতুল মুফতী 
১:১৫০) 

তকব একথা বঠক থয,  রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম স্বীয় 
কবকর জীববত আকেন এবাং প্রবত সপ্তাকহ দুবদন তাাঁর সামকন 
বফবরশতাকদর মাধযকম উম্মকতর আমল থিশ করা হয়।  ( বাযযাযীয়া 
৩:৩২৬) 

নবীকক হাবজর নাবজর ও অলীগর্কক স্বীয় কবকর বযো মকন করা  

বজজ্ঞাসােঃ আবম একিা বমকল চাকুরী কবর। বমল মসবজকদর ইমাম 
সাকহব এবাং বাসার আশিাকশর মসবজকদর ইমামগর্ এই আকীদা 
থিার্র্ ককরন থয,  নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম হাবযর ও 
নাবযর। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম নূকরর নতরী। যা সরাসবর 
আল্লাহ িাককর জাবত নূকরর অাংশ। খাজা মুঈনুিীন বচশতী রহ. সহ 
সকল ওলীগর্ স্বীয় কবকর বযো। তাকদরকক থয মৃত বলকব,  থস 
কাকফর হকব। এ ধরকনর আকরা অকনক ভ্রান্ত আকীদা থিার্র্ ককরন। 
উকল্লবখত আকীদা থিার্কর্র কারকর্ আবম তাকদর বিকে নামায িবি না। 
একাকী নামায িকি থনই। এখন জুম‘আর নামায বনকয় সমস্যা। কারর্-
শুক্রবারও বেউবি থাকক। অকনক দূকর বগকয়ও জুম‘আ আদায় করা সম্ভব 
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হয় না। এমতাবস্থায় উি ইমাকমর বিেকনই জুম‘আর নামায আদায় 
করকবা,  নাবক একাকী যুহকরর নামায আদায় করকবা? 

জবাবেঃ আিনার বর্ষনা মকত,  উকল্লবখত আকীদা থিার্র্কারী বযবিরা 
বনেঃসকেকহ গুমরাহ এবাং ববদ’আতী। আর ববদ’আতী থলাককর বিেকন 
নামায িিা মাকরূকহ তাহরীমী। (প্রমার্েঃ ফাতাওয়া দারুল উলূম 
৩:২৪০,  ২৪৫,  ২৮০,  # দুরকর মুখতার ১:৫৬৬ # ফাতাওয়া 
মাহমূবদয়া ২:৭৩) 

তকব মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম- থক সরাসবর আবলমুল 
গাইব ও হাবযর- নাবযর মকন করা,  তাকক নূকরর নতরী মকন করা এবাং 
থস নূরকক আল্লাহ তাআলার জাবত নূকরর অাংশ মকন করা কুফরী 
আকীদার শাবমল। একেকত্র এ ধরকনর আকীদা থিার্র্কারী বযবিরা 
বিেকন নামায না িকি অন্য থকান মসবজকদ বগকয় নামায িিকত হকব। 
অন্য মসবজদ অকনকদূকর হকলও থসখাকন বগকয় জুম‘আর নামায আদায় 
করকত হকব। যবদ থকান বদন ববকশর্ থকান কারকর্ দূকরর মসবজকদ বগকয় 
জুম‘আর নামায আদায় করা সম্ভব না হয়,  তাহকল একা একা যুহকরর 
নামায আদায় ককর বনকব। 

( প্রমার্েঃ বকফায়াতুল মুফতী ১:১৬৪,  # সূরা আল- আনআম ৫৯) 

রাসলূ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম মাবির নতবর না নকূরর নতবর 

বজজ্ঞাসােঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম  মাবির নতরী না 
নূকরর নতরী? 

জবাবেঃ হুজুর  সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম মাবির নতরী বেকলন,  
নূকরর নতরী নয়। তকব তার মাবির শরীকরর মকধয যকথষ্ট নূকরর সাংবমশ্রন 
বেল। এিা মাবির নতরী মানুর্ জাকতর হওয়ার িবরিেী নয়। 

মানব জাবতর প্রধান প্রধান নববশষ্টয হকলা,  তারা বিতার ঔরকস 
মাতৃগকভষ জন্মলাভ ককর মাতৃদুগ্ধ িান ককর,  ধীকর ধীকর থোি থথকক 
বি হকত থাকক। িানাহার,  বনদ্রা ও প্রস্রাব- িায়াখানার ইতযাবদর মত 
স্বাভাববক  বক্রয়া ককমষর িাশািাবশ তারা নজববক চাবহদার কারকর্ বববাহ 
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বন্ধকন আবে হয় এবাং একত সন্তান- সন্তবতর প্রজন্ম হকয় থাকক। তারা 
সুকখ থযমন হাকস,  দুেঃকখ থতমন কাাঁকদ। 

থরাগ,  থশাক ও দুেঃখ থযমন তাকদর কাতর ককর,  থতমবন যাদু ও 
ববকর্র বক্রয়া তাকদর চরম কষ্ট থদয়। এমনবক মৃতুযর দুয়াকর িযষন্ত থঠকল 
থদয়। আর এ সমস্ত মানবীয় নববশষ্টয থকবল মাবির নতরী মানুকর্র 
থবলায়ই প্রকযাজয। এখন এমন থকউবক আকেন,  বযবন প্রমার্ করকত 
িাকরন থয,  মানবীয় এ সমস্ত নববশকষ্টযর থকান একবি থথককও হযরত 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম মুি বেকলন? থকউ িারকবন 
না। কারর্-  বতবন থতা মাবির নতরী মানুর্ই বেকলন। তার শরীকরর 
বভতর নূকরর সাংবমশ্রর্ বেল। বকন্তু বতবন নূকরর নতরী বেকলন না। অবধকন্তু 
রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বেকলন সমস্ত নবীগকর্র সরদার,  
সবষকশ্রষ্ঠ মহামানব। 

প্রমার্েঃ  

১। িববত্র কুরআকন ইরশাদ হকচ্ছ-  থহ নবী! আিবন বকল বদন থয,  
আবম থতামাকদর মত মানুর্ জাকতরই একজন। তকব আমার বনকি ওহী 
আকস। (এ থেকত্র আবম থতামাকদর থথকক বযবতক্রম)      ( সূরা 
কাহাফ ১১০) 

আল্লাহ িাক বকলন-  “আর আবম মানুর্কক মাবির সারাাংশ (খাদযসার) 
হকত সৃবষ্ট- ককরবে।”   ( সূরাহ মু’বমননূ-  ১২) 

আর হুজুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম- থক থযকহতু মানুর্ বলা 
জরুরী,  তা না হকল,  প্রথম আয়াত অস্বীকার ককর কাবফর হকব। আর 
যখন মানুর্ বলা হল,  তাহকল বদ্বতীয় আয়াত বহকসকব তাাঁর মাবির নতরী 
হওয়া জরুরীভাকব ববশ্বাস করকত হকব। তা না হকল বদ্বতীয় আয়াত 
অস্বীকার কাকর কাবফর হকত হকব। তাোিা থসকেকত্র মানুর্ থয 
আশরাফুল মাখলুকাত,  তার থথকক নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাম ববহভূষত হকয় যাকবন,  যা কখনও বাঞ্ছনীয় নয়। কাকজই 
তাাঁকক যবদ সবষকশ্রষ্ঠ মানুর্ বহকসকব স্বীকার করা হয,  তাহকল তাাঁকক 
মাবির নতরী মানুর্ বহকসকব অবশ্যই স্বীকার করকত হকব। 
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২। সূরা আ‘রাফ ৬৯ নাং আয়াত। হুদ ২৭ নাং আয়াত। মু’মবনূন ৩৩ নাং 
আয়াত,  শুয়ারা ২৩নাং আয়াত। 

উকল্লবখত আয়াতসমূকহও রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম- এর 
মাবির নতরী হওয়ার প্রমার্ িাওয়া যায়। 

৩। বমশকাত শরীফ ২য় খন্ে ২৫০ িৃষ্ঠায় ববর্ষত আকেেঃ হযরত আবয়শা 
রা. বকলন,  “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম একজন মানুর্ 
বেকলন।” 

৪। বুখারী শরীফ ১ম খন্ে ৩৩২ িৃষ্ঠায় ববর্ষত আকে,  রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বকলনেঃ “বনিয়ই আবম একজন মানুর্।” 

আর মানুর্ মাবিরই হয়,  নূকরর হয় না। মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাম- এর শরীর মুবারক নূকরর নতরী বেল এ বযািাকর থকান 
আয়াত বা সহীহ হাদীকস প্রমার্ িাওয়া যায় না। 

তাই একথা অস্বীকার করা যায় না থয,  মাবির নতরী বেকলন এবাং মানুর্ 
জাকতর বেকলন;  মানুর্ জাকতর বাইকর বেকলন না। তকব রুহাবনয়যকতর 
মত শারীবরক বববভন্ন বদক বদকয়ও বতবন সাধারর্ মানুর্ থথকক বযবতক্রম 
বেকলন। থযমন হযরত আনাস রা. থথকক ববর্ষত আকে থয,  রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম- এর শরীকর জান্নাতী ৪০ জন থলাককর 
সমিবরমার্ শবি বেল ইতযাবদ (সুবহানাল্লাহ)। আর রাসূল বহকসকব তার 
মযষাদা থতা সকল নবী ও রাসূকলর ঊকবাং বেল। বববভন্ন আয়াকত বা 
হাদীকস নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম- থক “নূর” বলা হকয়কে,  
এর দ্বারা উকদযশ্য হল-  বতবন বহদায়াকতর নূর ও িথ প্রদশষকনর থজযাবত 
বেকলন। 

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম- এর নূরকক যারা আল্লাহর জাকতর 
নূকরর অাংশ মকন ককর,  তাকদর এ আকীদা বশরককর িযষায়ভিু। 

সুতরাাং থয বযবি ‘রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম নূকরর নতরী’ 
এ আকীদা থিার্র্ করকব থস আহকল সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত থথকক 
খাবরজ হকয় যাকব। (খাইরুল ফাতাওয়া ১:১৩৭) 

জ্বীন জাবতর মকধয নবী- রাসলূ থপ্ররর্  
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বজজ্ঞাসােঃ জ্বীন জাবতর মকধয আল্লাহ তা‘আলা থকান নবী- রাসূল 
বাবনকয়কেন বক- না এবাং জ্বীনকদর মকধয নর ও নারী আকে বক- না? 

জবাবেঃ জ্বীন জাবতর মকধয থথকক আল্লাহ তা‘আলা থকান নবী ও 
রাসূলকক থপ্ররর্ ককরনবন। নবী ও রাসূল একমাত্র মানব জাবত থথককই 
থপ্রবরত হকয়কে। অবশ্য জ্বীন জাবতর উিরও আল্লাহর ববধান আকরাবিত 
হকয়কে। এজন্য তাকদর মকধয এবাং মানুকর্র মকধয থহদায়াকতর কাকজর 
জন্য আল্লাহ তা‘আলা মানুর্কদর থথককই নবী থপ্ররর্ ককরকেন। জ্বীন 
জাবতর মকধয নর- নারী আকে এবাং সন্তান প্রজনকনর ধারা ববদযমান 
আকে। (প্রমার্েঃ আকামুল মারজান বফ আহকাবমল জান ন-  ৪৮) 

আকলম বা িীর- মাশাবয়খ নবওুয়াকতর মযষাদায় উন্নীত হকত িারকবন 
বকনা? 

বজজ্ঞাসােঃ থকান আকলম বা িীর- মাশাবয়খ নবুওয়াত বা বরসালাকতর 
মযষাদার উন্নীত হকত িাকর বক- না? 

জবাবেঃ নবী বা রাসূল মাখলুকাকতর মকধয সবষকশ্রষ্ঠ ও সবকচকয় সম্মানী। 
আল্লাহ তা‘আলা যাকক ইচ্ছা ককরন,  বতবনই এ মযষাদা লাভ ককরন। 
থকউ থচষ্টা- তদবীর ককর এ মযষাদায় উন্নীত হকত িাকর না। সুতরাাং 
আকলম বা িীর- মাশাবয়খ যত বিই ওলী থহাক না থকন,  তারা কখনও 
নবুওয়াত বা বরসালাকতর মযষাদায় উন্নীত হকত িাকর না। এমনবক 
আদনা সাহাবীর মযষাদায়ও উন্নীত হকত িাকরন না। 

উকল্লখয থয,  নবুওয়াকতর বসলবসলা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িযষন্ত থশর্ হকয় থগকে। তারির আর থকান নতুন 
নবী আসকবন না। হযরত ঈসা আ. আকখরী নবীর একজন উম্মত বহকসকব 
বকয়ামকতর িূকবষ দুবনয়াকত তাশরীফ আনকবন। নতুন নবী বহকসকব নয়। 
( সূরাতুল আহযাব ২২,  আকীদাতুত তাহাবী ৪৭)  

রাসলূ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম- থক কিবূি করা 

বজজ্ঞাসােঃ থকান বযবি যবদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 
সম্পককষ কিূবি বা অবমাননা মুলক কথা বকল,  তকব তার জন্য 
শরী‘আকতর ববধান বক? 
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জবাবেঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম সম্পককষ যবদ থকান 
থলাক কিূবি বা অবমাননাকর থকান কথা বকল তাহকল তার ঈমান চকল 
যাকব এবাং বববাবহত হকল তার বববাহ বন্ধন বেন্ন হকয় যাকব। তাকক নতুন 
ভাকব কাবলমা িকি তাওবা িিকত হকব এবাং বববাহ িিাকত হকব। 
গ্রাকমর থচয়ারমযান,  থমম্বার,  মাতব্বর ও গর্যমান্য বযবিবগষ বমকল 
জন সম্মুকখ তাকক দৃষ্টান্তমূলক শাবস্ত বদকত িাকর। (প্রমার্েঃ দুরকর মুখতার 
৪:২৩১,  ফাতাওয়া দারুল উলূম ১২:৩৬২ # ফাতাওয়া মাহমূবদয়া 
১৪:৫৩) 

সাহাবাকয় থকরাম হককর মািকাবঠ 

বজজ্ঞাসােঃ সাহাবকয় থকরাম হককর মািকাবঠ বক- না? এক ববকশর্ 
আকোলকনর কমষীরা প্রচার ককর থাককন থয,  সাহাবাগর্ হককর 
মািকাবঠ নন। হককর মািকাবঠ হকচ্ছন থকবল নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাম। এ বযািাকর আমরা ববভ্রাবন্তকত িকিবে। আশা কবর 
ইসলাকমর সবঠক বসোন্ত প্রমার্সহ জাবনকয় বহদায়াকতর িকথ চলকত 
সাহাযয করকবন। 

জবাবেঃ আহকল সুন্নাত ওয়াল জামা‘আকতর অন্যতম আকীদা হল-  
সাহাবাকয় থকরাম সকতযর মািকাবঠ। এ বযািাকর কুরআন ও হাদীকসর 
অসাংখয প্রমার্ রকয়কে। সুতরাাং যারা এ আকীদা থিার্র্ ককর না তারা 
আহকল সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত থথকক খাবরজ। সাহাবাকয় থকরাম থয 
সকতযর মািকাবঠ এর অসাংখয প্রমার্াবদর মধয থথকক বনকে ককয়কবি 
উকল্লখ করা হল-  

১. আল্লাহ তা‘আলা থঘার্র্া ককরকেনেঃ 

“যবদ তারা ঈমান আকন থতামাকদর (সাহাবাগকর্র) ঈমান আনার মত,  
তকব তারা বহদায়াত প্রাপ্ত হকব।” এই আয়াকত স্বয়াং আল্লাহ তা‘আলা 
সাহাবাকয় বকরাকমর ঈমানকক বহদায়াত প্রাবপ্তর মািকাবঠ থঘার্র্া 
ককরকেন এবাং বকলকেন থয,  মহান প্রভরু দরবাকর ঐ ঈমানই 
গ্রহর্কযাগয যা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম এবাং সাহাবাকয় 
থকরাম একনবেকলন। অতএব,  থয বযবির ঈমান তাাঁকদর ঈমাকনর থচকয় 
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এবদক ওবদক হকব,  তার ঈমান গ্রহর্কযাগয নয়। ( মা‘আবরফুল 
কুরআন উদূষ ১:২৯৬,  সূরা বাকারা-  ১৩৭) 

২.অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ ককরকেনেঃ 

“যখন তাকদরকক বলা হয়,  থতামরা ঈমান আকনা থযমন অন্য থলাককরা 
(সাহাবাগর্) ঈমান একনকে।” মুফাসবসরীকনককরাম বকলন থয,  এই 
আয়াত দ্বারা বুঝা যায় থয,  থকান বযবির ঈমাকনর দাবী সবঠক বক- না,  
তা যাচাই করার মািকাবঠ হকচ্ছ সাহাবাকয় বকরাকমর ঈমান। সুতরাাং 
যার ঈমান থকান ববর্কয় সাহাবাকয় বকরাকমর ঈমাকনর সাকথ বমলকবনা,  
তার ঈমান আল্লাহ ও তাাঁর রাসূকলর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 
দরবাকর গ্রহর্কযাগয হকব না। (মা‘আবরফুল কুরআন উদূষ ১:৭৩) 
উিকরাি আয়াতদ্বয় হকত একথা স্পষ্টভাকব বুঝা থগল থয,  যখন 
ঈমাকনর ন্যায় সবকচকয় গুরুেিূর্ষ ববর্কয় সাহাবাকয় বকরাকমর ঈমানককই 
ববশুেতা ও গ্রহর্কযাগযতার মানদন্ে বনধষারর্ করা হকয়কে,  তাহকল 
দ্বীকনর অন্যান্য বযািাকরও সাহাবাকয় থকরাম অবশ্যই সকতযর মািকাবঠ। 

৩. নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ককরনেঃ বনী 
ইসরাঈল ৭২ বফরকায় ববভি হকয়বেল। আর আমার উম্মত ৭৩ 
বফরকায় ববভি হকব। থসগুকলার মধয হকত একবি বফরকা বযতীত 
অববশষ্ট ৭২ বফরকা জাহান্নামী হকব। সাহাবা রাবয. প্রন করকলন উি 
নাজাত প্রাপ্ত বফরকাভুি কারা হকব? মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করকলন-  “আবম এবাং আমার সাহাবগর্ থয 
তরীকার উির,  থসই তরীকার উির যারা অিল থাককব তারাই 
নাজাতপ্রাপ্ত দল।  ( বতরবমযী ২:৯৩) 

৩. অন্যত্র নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ককরনেঃ 
আমার সাহাবাগর্ নেত্র সমতুলয। তাকদর মধয হকত থতামরা যারই 
অনুসরর্ করকব বহদায়াত থিকয় যাকব। (বমশকাত শরীফ ২:৫৫৪) 

উি হাদীসবি শকব্দর সামান্য থবশ- ককম অকনকগুকলা সনকদ ববর্ষত 
হকয়কে। শকব্দর সামান্য তারতময থাককলও অথষ ও উকিশ্য সবগুকলারই 
এক। উি হাদীকসর একবি সনকদর শব্দ বনকয় গকবর্র্া করকত বগকয় 
কট্টরিেী কবতিয় ইমাম থকান থকান শব্দকক মাওযূ বকলকেন। বকন্তু 
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থযকহতু হাদীসবি একাবধক সনকদ ববর্ষত হকয়কে এবাং সকল হাদীকসর 
অথষও এক,  এজন্য হাদীকসর হুবহু শব্দ বক হকব,  তা বনকয় আিবত্ত 
করকলও অকথষর বযািাকর থকউ আিবত্ত থতাকলনবন এবাং হাদীসবিকক 
একাবধক সনকদর বদকক লেয ককর “হাসান” িযষাকয় থঘার্র্া ককরকেন। 
আর “হাসান” িযষাকয়র হাদীস দ্বারা দলীল থিশ করা সককলর বনকি 
গ্রহর্কযাগয। থযমন-  “দ্বীনী ইলম বশো করা প্রকতযক মুসলমাকনর উির 
ফরয” এ হাদীসবি থকান থকান সূকত্র দুবষল হকলও সামবগ্রক ভাকব 
‘হাসান’ প্রমাবর্ত হকয়কে। বকেু থলাক “অি ববদযা ভয়াংকর” থরাকগ 
আক্রান্ত হকয় এ সূক্ষ্ম িাথষকয বুঝকত সেম না হওয়ায় তারা উিকর 
উকল্লবখত হাদীসবি শুনকলই ‘মাওযূ’ বকল বচৎকার ককর উকঠ। বকন্তু 
হাদীসবি থমাি কতগুকলা সনকদ ববর্ষত আকে এ খবর তারা রাকখ না। 

৫. হযরত ইবকন মাসউদ রা. থথকক ববর্ষত আকে-  থয বযবি সবঠক 
তরীকা অবলম্বন করকত চায় থস থযন ঐ সমস্ত সাহাবাগকর্র তরীকা 
অবলম্বন ককর,  যারা ঈমাকনর উির মৃতুযবরর্ ককরকেন। অথষাৎ থশর্ 
জীবন িযষন্ত ইসলাম তযাগ ককরবন। (মৃতুযবরকর্র কথা এজন্য বলা 
হকয়কে থয,  জীববত মানুর্ থয থকান মুহূকতষ থগামরাহ হকয় থযকহ িাকর।) 
তাাঁরা (সাহাবাগর্) নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম- এর সহচাকযষ 
ধন্য হকয়বেকলন। তাাঁরা এ উম্মকতর মকধয সকবষাত্তম বেকলন। সবকচকয় 
থনকবদল ওয়ালা বেকলন। সবকচকয় গভীর ইলকমর অবধকারী বেকলন। 
আল্লাহ তা‘আলা তাকদরকক ববকশর্ভাকব বনবষাচন ককরবেকলন স্বীয় নবীর 
সহচাযষলাকভ ধন্য হওয়ার জন্য এবাং তাাঁর দ্বীন কাবয়কমর জন্য। থহ 
দুবনয়ার মানুর্! থতামরা তাকদর মতষবা  অনুধাবন ককরা এবাং তাকদর 
িদাাংক অনুসরর্ ককরা। সাধযানুযায়ী তাাঁকদর আখলাক- চবরত্রকক 
আাঁককি ধর। কারর্ তারা সীরাকত মুস্তাকীকমর উির প্রবতবষ্ঠত বেকলন। 
(বমশকাত শরীফ ১:৩২) 

 নমনুা বহকসকব এখাকন ২বি আয়াত ও কবতিয় হাদীস থিশ করা হকলা। 
সুষ্ঠু ববকবক সম্পন্ন থলাককর জন্য এতিুকুই যকতষ্ট। 

যুগ যুগ ধকর সমগ্র মুসবলম উম্মাহ সাহাবাকয় থকরামকক সকতযর 
মািকাবঠ থমকন আসকেন। প্রায় থদর হাজার বৎসর যাবৎ উলামাকয় 
উম্মত এ আকীদা থিার্র্ ককর চলকেন। ইসলামী আকীদার সকল 
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বকতাকবও এ কথার স্বীকৃবত রকয়কে। অধুনা জননক ইসলামী বচন্তাববদ 
(?)  বযবন শুধু বরচাসষ ককর ইসলাম বশকখকেন দুভষাগযবশতেঃ বতবন 
শরী‘আকতর বনকদষশ অনুযায়ী বনভষরকযাগয উলামাগকর্র বনকি থথকক 
ইলম হাবসল করার সুকযাগ িানবন। বতবন সবষপ্রথম ও উদ্ভি কথার দাবী 
তুলকলন থয,  থখাদার রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বযতীত 
অন্য কাউকক সকতযর মািকাবঠ ববশ্বাস করকব না এবাং কাউকক 
সমাকলাচনার ঊকবষ মকন করকব না। (না‘ঊযুববল্লাহ) 

দুবনয়ার থকান ববদযা থযমন-  োিারী ও ইবঞ্জবনয়াবরাং ইতযাবদ ববর্য় 
বশো করকত িারদশষী বশেককর মাধযম োিা শুধু ঐ সকল সাবকজকের 
বই িকি থকউ োিার- ইবঞ্জবনয়ার হকত িাকর না। হকলও তাকদর কাকে 
ঐ বযািাকর থকউ যাকব না। বরাং তাকদর বেবসশন মানকল রুগী মরার আর 
বববডাং থভকঙ্গ িিার সম্ভাবনাই বািকব। তাহকল কুরআন- হাদীস বক 
এতই বমসকীন এবাং লাওয়াবরস হকয় থগকলা থয,  এর বযাখযা থদয়ার 
জন্য থকান শতষ থনই? থয থকউ তার বনজস্ব মতানুযায়ী এর বযাখযা 
বদকত শুরু করকব? হকত িাকর,  অন্য ববর্কয় থস মহািবন্েত। বকন্তু 
মুহাবিক উস্তাকদর সুহবকত থথকক ইলম না বশকখ থাককল এ বযািাকর থস 
অজ্ঞ। তার বযাখযা বক আল্লাহ- রাসূকলর মবযষ মত হকব? কখনও নয়। 
আনািী োিার দ্বারা যা হয়,  উি বচন্তাববদ দ্বারা তা- ই হকয়কে। 
ইসলাকমর নাকম বতবন বহু বকেু ককরকেন। বকন্তু তার বকেুই সবতযকার 
ইসলাকমর কাকজ আকসবন। বরাং তার বলখনী দ্বারা সহীহ ইসলাকমর মহা 
েবত সাবধত হকয়কে। তার ভ্রান্ত মতবাদ ও আকীদার ববশ্বাসী হকয় 
অকনক থলাক আহকল সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত থথকক খাবরজ হকয় 
থগকেন। বনকজর ঈমানকক কমকযার ককরকেন। এিা বক থকান ইসলাকমর 
বখদমত? আর এ কারকর্ একদকশর দ্বীকনর যত সহীহ বসলবসলা ও 
লাইন আকে,  থযমন-  (ক) থদওবেী লাইকনর হাজার হাজার মাদ্রাসা,  
( খ) হিানী িীর- বুযুগষ (গ) তাবলীগী জামা‘আত ও (ঘ) সহীহ ইসলামী 
আকোলনরত উলামা,  তাাঁকদর থকউ ঐ বযবির কুরআন- সুন্নাহর 
বযাখযা গ্রহর্ ককরনবন বা স্বীকবৃত থদনবন। থকউ বক মকন করকব এ সকল 
তবকার উলামাগর্ বহাংসার কারকর্ তাকক সমথষন ককরনবন? থদি 
হাজার বের যাবত যারা ইসলাকমর বখদমত ককর একসকেন এবাং যাকদর 

http://www.darsemansoor.com/
www.islamijindegi.com


56 

 

www.darsemansoor.com           Install “ISLAMI JINDEGI” App              www.islamijindegi.com 

উসীলায় আমরা দ্বীন থিলাম থসই সব মুসবলম বুযুগষগকর্র বযািাকর এ 
ধারর্ার অবকাশ থনই। থকান বযবি ইসলাকমর নাকম ভ্রান্ত আকীদা প্রচার 
করকলা আর লে লে থলাক তা গ্রহর্ করল,  তাকত ইসলাকমর বক 
লাভ হকব? নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ককরনেঃ “থয 
বযবি সাহাবাগকর্র বযািাকর ববকদ্বর্ রাকখ বা তাকদর সমাকলাচনা ককর,  
থস বস্তুতেঃ আমার সাকথ ববকদ্বর্ থিার্র্ করল। (বতরবমযী শরীফ) নবী 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম- এর থঘার্র্ার িকর থকান সাহকস 
ইসলাকমর নাকম এ কথা বলা যায় থয,  আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বযতীত কাউকক সমাকলাচনার ঊকবষ মকন করকব 
না? 

আমাকদর দাবয়ে হক কথা থিৌাঁকে থদয়া। যাকদর ভাকগয থহদাকয়ত 
আকে,  তারা তা গ্রহর্ করকব। আর থকউ সাহাবগকর্র বযািাকর 
সমাকলাচনা ককর বনকজই বনকজর ঈমান বরবাদ করকল,  অন্যকদর সুিথ 
থদখাকনা োিা বকইবা করার আকে? ( ববস্তাবরত জানার জন্য িিুন 
আকীদাতুত তহাবী ১৪৬) 

সাহাবীকদর সমাকলাচনা করা ও ইয়াবজদকক কাবফর বলা 

বজজ্ঞাসােঃ এক মসবজকদর ইমাম সাকহব সাহাবগকর্র সমাকলাচনা 
প্রসকঙ্গ বলকলন,  সাহাবাগকর্র সমাকলাচনা করা ও তাকদর থদার্- ত্রুবি 
চচষা করা সম্পূর্ষ নাজাবয়য ও হারাম। বতবন আকরা বলকলন-  ইয়াযীদকক 
কাবফর বলা যাকব না। বরাং তাকক ফাবসক,  জাবলম ও থগামরাহ ইতযাবদ 
বলা যায়। মজবলকসর মধয থথকক জননক বযবি বলকলন- ইয়াযীদ 
অবশ্যই কাবফর। আিবন যবদ তাকক কাকফর না বকলন,  তাহকল 
আিনার বিকে নামায িিা যাকব না। এ ববর্য় বনকয় বকেুিা ববতককষর 
সৃবষ্ট হয়। আসকল ইয়াযীদকক কাবফর বলা যায় বক- না? বা সাহাবাকদর 
সমাকলাচনা করা যাকব বক- না? 

জবাবেঃ সাহাবগকর্র রা. প্রবত ববকদ্বর্ ভাব রাখা,  তাকদর থদার্ চচষা করা 
বি ধরকনর গুনাহ এবাং ইসলামী আকীদার িবরিেী। এর দ্বারা ঈমান 
েবতগ্রস্ত হকয় যায়। স্বয়াং আল্লাহ তা‘আলা সকল সাহাবগকর্র রা. 
থবকহশতী হওয়ার সুসাংবাদ বদকয়কেন এবাং নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ 
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ওয়াসাল্লাম তাকদর সমাকলাচনা করকত ককঠার ভার্ায় বনকর্ধ ককরকেন। 
এমনবক নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বকলকেন,  যাকদর অন্তকর 
আমার প্রবত ববকদ্বর্ আকে,  তারাই থকবল আমার সাহাবাকদর থদার্চচষা 
করকত িাকর। বলা বাহুলয,  সাহাবগর্ মা‘সুম নন। তাকদর দু’ 
একজকনর দ্বারা থকান প্রকার ত্রুবি হকয় থাককলও তারা তৎের্াৎ 
তাওবা ককর বনকজরকদরকক গুনাহ থথকক িাক সাফ ককর বনকয়কেন। 
দ্বীকনর জন্য তাাঁরা এত বি যবরদস্ত কুরবানী তারা থিশ ককরকেন যা 
অন্য কাকরা দ্বারা সম্ভব হয় নাই। বকয়ামত িযষন্ত সম্ভব হকবও না। এ 
কারকর্ তাকদর ভলু- ত্রুবির সমাকলাচনা উম্মকতর জন্য হারাম। তাকদর 
বযািাকর ভাল আকলাচনা করা ঈমাকনর অঙ্গ। সাহাবগর্ মা‘সুম নন 
সতয,  তকব তারা মাগফূর তথা েমাপ্রাপ্ত ও হককর মািকাবঠ। 
আকীকাদাতু তাহাবী নামক বকতাকব ববর্ষত আকে,  সাহাবাগকর্র প্রবত 
মুহাব্বত রাখা দ্বীন- ঈমান ও ইহসান। তাকদর প্রবত ববকদ্বর্ রাখা কুফর,  
মুনাবফকী ও সীমালাংঘন (আকীদাতুত তহাবী ১৪০)। 

উকল্লবখত আকলাচনা দ্বারা বদবাকলাককর ন্যায় প্রমাবর্ত হকলা-  
সাহাবাগকর্র থদার্চচষা ও সমাকলাচনা করা বনবর্ে। আর ইমাম সাকহব 
ইয়াবযকদর বযািাকর যা বকলকেন,  এিাই বঠক। অথষাৎ ইয়াবযদকক 
ফাবসক ও জাবলম ইতযাবদ বলা যায়। কাবফর বলা যায় না। কারর্,  
তার জীবন ও কমষ িযষাকলাচনা করকল একথাই প্রমাবর্ত হয় থয,  
ইয়াবযদ ফাবসক বা জাবলম বেল,  কাবফর বেল না। তদুিবর আহকল 
হকগর্ থকউ তাকক কাবফর বকলনবন। ববনা প্রমাকর্ কাউকক কাবফর বলাও 
কুফরী কাজ। 

ববধমষীকদর সাকথ মসুলমানকদর বন্ধেু রাখা এবাং উলামাকয়থকরামথক 
গাবল থদয়া 

বজজ্ঞাসােঃ যারা অমুসবলমকদরকক বনকজকদর বন্ধ ু বকল মকন ককর,  
বাবরী মসবজদ ভাঙ্গার িরও যাকদর মকন থকানরূি বযথার প্রবতবক্রয়া 
আকস না,  কুরআন সাংকশাধকনর দাবীর িকর তাকদর মকন থকান আিবত্ত 
হয় না,  আকলম- উলামাগর্কক থহয় প্রবতিন্ন করকত,  থমৌলবাদী ও 
ফকতায়াবাজ বলকত বদ্বধা ককর না এবাং থদকশ শাবন্ত- শৃাংখলা বজায় 
থাকার িরও যারা সবষদা সাম্প্রদাবয়কতা ও সম্প্রীবত ববনকষ্টর বমথযা ধূয়া 
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তুকল আকলম সমাজ ও দ্বীনদার মুসলমানকদর ববরুকে বমবেল করকে,  
তারা থকমন মুসলমান? তারা থতা নামায- থরাযা ইতযাবদও িালন 
ককর। তাকদর সম্পককষ বক হুকুম? 

জবাবেঃ িববত্র কুরআকনর বববভন্ন আয়াত এবাং বহু হাদীকস 
অমুসবলমকদর সাকথ বন্ধুে রাখা ককঠারভাকব বনকর্ধ করা হকয়কে। 
কুরআকনর আয়াত এবাং হাদীস সম্পককষ গভীর জ্ঞান না থাকার কারকর্ 
অকনককর মকন হয়কতা প্রন আসকত িাকর থয,  রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম থতা ববধমষীকদর সাকথ ভাল বযবহার করকতন এবাং 
সককলর সাকথ ভাল বযবহার করার জন্য অন্যকদরকক বনকদষশ বদকয়কেন। 
তাহকল ববধমষীকদর সাকথ শত্রুতা থিার্কর্র বক অথষ? তাকদর থসই 
প্রকনর উত্তর হকচ্ছ-  এ হাদীস থতা বঠক,  বকন্তু এিা সকল ববধমষীকদর 
বযািাকর নয়। বরাং শুধু তাকদর বযািাকরই যারা মুসলমানকদর সাকথ 
ধকমষর বযািাকর যুেরত নয় এবাং মাতৃভূবম থথকক মুসলমানকদর ববহষ্কার 
করার কখনও বচন্তা ভাবনাও ককরনা থকানভাকব মুসলমানকদর ববরুকে 
র্িযকন্ত্র বলপ্ত নয়। শুধুমাত্র তাকদর সাকথ মানবতার দাবীকত সহানুভবূত 
থদখাকনা এবাং ববিকদ- আিকদ সমকবদনা প্রকাকশর বনকদষশ রকয়কে। 
বতষমান ববধমষীকদর থয অবস্থা,  তারা মুসলমানকদর ধমষীয় বযািাকর 
আঘাত হানাকতা সাধারর্ বযািার,  উিরন্তু তারা মুসলমানকদর রি 
বদকয় থখলায় থমকত উকঠকে। তাকদর ববষরতা থথকক অবুঝ বনষ্পাি বশশু 
এবাং বনরীহ মবহলারা িযষন্ত থরহাই িাকচ্ছ না। তারা ভূিৃকষ্ঠ 
মুসলমানকদর অবস্তেই স্যত করকত িারকে না। একদর সাকথ বন্ধুপ্রতীম 
থকান সম্পকষ রাখার ইসলামী শরী‘আকতর থকান রূকিই অনুমবত থনই। 

মসবজদ থভকঙ্গ থদয়া,  কুরআকনর সাংকশাধন চাওয়া এবাং উলামাকয় 
দ্বীনকক থহয় করার জন্য ফকতায়াবাজ ও থমৌলবাদী প্রভবৃত বলা এসকবর 
প্রকতযকিাই কুফরী কাজ। মুসলমান বকল দাবী করা সকেও থয থকউ 
এরূি করকব থয,  মুরতাদ বা ইসলামতযাগী গর্য হকব। ইসলাম ও 
মুসলমাবনকে তাকদর থকান অাংশ থনই। থকান অন্যায় থদখকল মু’বমকনর 
মকন বযাথা লাগকতই হকব। যবদ থকান অন্যায় হকত থদকখ,  তখন 
মু’বমনকদর কতষবয হকচ্ছেঃ (ক) হাকতর েমতা খািাকনা থগকল থস েমতা 
প্রকয়াগ ককর প্রবতকরাধ ককর আল্লাহর নাফরমানী বন্ধ করা। (খ) থযখাকন 
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হাকতর েমতা চকল না থসখাকন মুকখর নসীহত বা থেত্রববকশকর্ প্রবতবাদ 
দ্বারা ঐ নাফরমানী বন্ধ করা। (গ) উি বযবস্থার অিারগতায় (কযমন 
বনকজর জান চকল যাওয়ার ভয় থাকক) উি নাফরমানীর কারকর্ মকন 
বযথা রাখা এবাং তা বন্ধ করার জন্য বদকল বদকল বফবকর করকত থাকা,  
দু‘আ করা,  িরামশষ ইতযাবদর মাধযকম থপ্রাগ্রাম নতরী করা যাকত 
ভববেকত উি নাফরমানী বন্ধ করা থযকত িাকর। আর আন্তবরকভাকব 
উি কাজিাকক ঘৃর্া করকত থাকা-  এিা হকচ্ছ ঈমানী দাবয়ে। নবী 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বকলকন থয,  তৃতীয় কাজবি ঈমাকনর 
সবষবনে স্তকরর অথষাৎ এতিুকু থবাধ যবদ কাকরা মকধয ববদযমান না 
থাকক,  তাহকল তার ঈমাকনর দাবী বমথযা ও প্রহসনমলূক। তার 
দ্বীনদারী শুধু থলাক থদখাকনা। (প্রমার্েঃ সূরা আকল ইমরান,  আয়াতেঃ 
২৮ #সূরা মুমতাবহনা আয়াতেঃ ১ #বমশকাত ৪৩৬) 

মওদূদী সাকহকবর বযািাকর কবতিয় প্রকনর সমাধান।  

প্রন একেঃ মওদূদী সাকহকরব বচন্তাধারাকক উলামাকয় থকরাম বনয়বমতই 
ভ্রান্ত ও থগামরাহ বকল থাককন,  এর আসল কারর্ বক? 

সবঠক ইসলামী বচন্তাধারার সাকথ মওদূদী বচন্তাধারার থমৌবলক 
সাংঘাতগুকলা বক বক? বনভষরকযাগয প্রমার্সহ জানাকনার আকবদন রইল।  

প্রন দুইেঃ মওদূদী সাকহকবর বলবখত বাই- িুস্তক তথা তাফহীমুল 
কুরআন,  তাফহীমাত,  তানকীহাত,  খুৎবাত,  রাসাকয়ল মাসাকয়ল,  
তাজদীদ ও ইহযাকয় দ্বীন,  থখলাফত ও মুলুবকয়াত,  ইসলামী বরয়াসাত,  
কুরআন কী চার বুবনয়াদী ইকস্তলাকহ ইতযাবদ িিা যাকব বক না? 

প্রন বতনেঃ মওদূদী িেী ইমাকমর বিেকন নামায আদায় করকল নামায 
সহীহ হকব বক- না? এবাং তাকদরকক ইমাম বা মুয়াবজ্জন বহসাকব বনকয়াগ 
থদয়া যাকব বক- না? 

১নাং প্রকনর জবাবেঃ 

মাবসক তরজুমানুল কুরআন ১৩৫৫ বহজরী রববউল আউয়াল সাংখযায় 
জনাব মওদূদী সাকহব বনকজর সম্পককষ বলকখনেঃ  
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অথষেঃ উলামা সম্প্রদাকয়র অন্তভুষি হওয়ার থসৌভাগয আমার হয়বন। আবম 
মধয ববন্দুর থলাক,  থয নতুন- িুরাতন উভয় বশোবযবস্থার বকেু বকেু 
অাংশ থিকয়কে এবাং উভয় গবলকতই থহাঁকি চকল থদকখকে। 

অিরবদকক “মাওলানা মওদূদী” নামক বইকত জনাব আব্বাস আলী খান 
বলকখনেঃ উবনশশ’ থচৌি খৃেঃ এ বালক মওদুদী থমৌলভী ( তথা তার বর্ষনা 
মকত থমবেক) িরীো থদন-  ১৯১৬ খৃষ্টাকব্দ ( তার বিতা) আওরাগাবাদ 
থথকক হায়দারাদগমন ককরন এবাং থসখাকন দারুল উলূকম ( তথা বেগ্রী 
ককলকজ) িুত্র মওদূদীকক ভবতষ ককর থদন, -  বকন্তু ে’মাস অতীত না 
হকতই ভূকিাল থথকক দুেঃসাংবাদ একলা থয,  বিতা মৃতুয শযযায় শাবয়ত।-  
এ সময় থথককই বালক মওদূদীকক জীববকা অকের্র্ উিায় অবলম্বন 
করকত হয়। ( মাওলানা মওদূদী িৃেঃ ৩৬) 

মাবসক তরজুমানুল কুরআন রববউল আউয়াল সাংখযায় উদৃত বনজ ভাে 
ও “মাওলানা মওদূদী” নামক বইকত উেৃত জামা‘আকতর সাকবক 
ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খাকনর উি বর্ষনা অনুযায়ী বুঝা থগল থয 
জনাব মওদূদী সাকহব দ্বীনী ও দুবনয়াবী বশোর থকানবিকতই িবরিূর্ষ 
বশবেত নন।  

একবদকক থযমন বনয়বমত থকান বশো গ্রহর্ ককর আকলম হওয়ার সুকযাগ 
বতবন িানবন অির বদকক থকান কাকমল ও দে আবলকমর বদক বনকদষশনার 
অধীকন থথকক দ্বীনী কাজ করার প্রকয়াজনীয়তাও বতবন স্বীকার ককরনবন। 
বরাং বনজ থমধার উির সম্পূর্ষ বনভষরশীল ও চরম মুি স্বভাকবর 
অবধকারী বেকলন। উম্মকতর রাহবার আঈম্মাকয় মাযহাব থথকক শুরু ককর 
আঈম্মাকয় হাদীস ও যামানার মুজাবিদগর্ সহ অতীকতর প্রায় সকল দে 
উলামাকয় থকরাম তাাঁর বনককি বেল অবততুচ্ছ। যা তার বববভন্ন থলখবনর 
মাধযকম প্রকাশ থিকয়কে।  
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এই ধরকনর থলাক ইসলামকক বনকয় গকবর্র্া করকল িবরর্বত যা হওয়ার 
তাই ঘকিকে। ববর্য়বি মওদূদী সাকহব িযষন্ত সীবমত থাককল উলামাকয় 
বকরাকমর থতমন ববচবলত হওয়ার বকেু বেল না,  বকন্তু যখন বতবন বনজ 
গকবর্র্ার ফসলগুকলা জামায়াকত ইসলাম নাকম একবি দল গঠকনর 
মাধযকম উম্মকতর মাকঝ েিাকনার প্রয়াস থিকলন তখন শরয়ী থমৌলনীবতর 
আকলাকক তার বচন্তাধারাকক যাচাই বাোই ককর উম্মকতর সামকন থিশ 
করার জরুরী দাবয়ে দে ও িবরিি,  মুত্তাকী ও স্বকচতন উলামাকদর 
বযম্মায় বতষায়।  

উিমহাকদকশর খযাতনামা উলামাকদর প্রায় সককলই মওদূদী সাকহকবর 
বচন্তা ধারায় থয সব মারািক ভলু ভ্রাবন্ত স্পষ্টভাকব ধরা িকিকে প্রথকম তা 
মওদূদী সাকহব ও তার প্রবতবষ্ঠত জামায়াকত ইসলামী থনতৃবগষকক বববভন্ন 
ভাকব অববহত ককর থসগুকলা প্রকাকশ্য প্রতযাহার করকত বকলকেন। বকন্তু 
থদখা থগল মওদূদী সাকহব বা জামায়াকতর থনতৃবগষ তা প্রতযাহার করার 
িবরবকতষ বািবত বকে ুববভ্রাবন্ত থযাগ ককর ক্রমাগত তা প্রবতবষ্ঠত করকতই 
থচষ্টা ককরকেন। তখন মুসবলম জন সাধারর্কক থগামরাহী থথকক বাাঁচাকনা 
স্বাকথষ উলামাকয় থকরাম মওদূদী সাকহকবর থমৌবলখ ভলুগুকলা সুদৃঢ় 
প্রমার্সহ মুসবলম উম্মাহর সামকন তুকল ধরকত বাধয হকয়কেন,  এমনবক 
মওদূদী সাকহকবর প্রাথবমক িযষাকয়র তুলনামূলক ভ্রাবন্তমুি রচনা- প্রবন্ধ 
ইতযাবদ থদকখ থযসব ববদগ্ধ উলামাকয়ককরাম ও ইসলামী বুবেজীবীগর্ 
জামাআকত ইসলামীর প্রবতষ্ঠালকগ্ন জনাব মওদূদী সাকহকবর সকঙ্গ 
এমনবক জামায়াকতর অবত গুরুেিূর্ষ িদ সমূকহ অবধবষ্ঠত হকয় মওদূদী 
সাকহবকক খুব কাকে থথকক িযষকবের্ ককরকেন। অতেঃির মওদূদী 
সাকহবকক ক্রমশেঃ ভলুিকথ চলকত থদকখ সবঠক িকথ বফবরকয় আনকত 
থচষ্টা ককর বযথষ হকয়কেন। তাাঁরাও একক একক প্রকাকশ্য থঘার্র্া বদকয় 
জামায়াত হকত িৃথক হকয় থগকেন। উদাহরর্তেঃ জামায়াকতর প্রবতষ্ঠাতা 
নাকয়কব আমীর মাওেঃ মনজুর থনা’মানী,  থসকক্রিারী জনাব কমরুিীন 
( এম, এ) থবনারসী। মজবলকস শুরার অন্যতম সদস্য হাকীম আেঃ রহীম 
আশরাফ ও মাওলানা আমীন আহসান এসলাহী ববশ্ব বকরর্য দাঈকয় 
ইসলাম মাওেঃ আবুল হাসান আলী নদভী। জামায়াকতর অন্যতম রুকন ও 
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মওদূদী সাকহকবর জকন্য বনকববদত প্রার্ েের এসরার আহমাদ সাকহব 
প্রমূখ সহ প্রথম সারীর প্রায় আকরা সত্তর জন থনতৃবগষ।  

দ্রেঃ মাওেঃ মনযুর থনা’মানী বলবখত “মওদূদী সাকহকবর সাকথ আমার 
সাহচকযষর ইবতবৃত্ত।” 

যুগকসরা মুহাবিক উলামাকয়ককরাম সবঠক বারা‘আতর বভবত্তকত মওদূদী 
সাকহকবর থগামরাহ বচন্তাধারাগুকলার তাবেক িযষাকলাচনা ককর অকনক 
বই- িুস্তক ও প্রবন্ধ বলকখকেন। তন্মাকধয ববকশর্ভাকব উকল্লখকযাগয 
ককয়কবির নাম যথাক্রকম- ১। মাওেঃ মনজুর থনা’মানীর “মাওেঃ মওদূদী 
থে থমরী থরফাক্বতকী োর গুযাশ ত” অনুবাদ “মাওেঃ মওদূদীর সাকথ 
আমার সাহচকযষর ইবতবৃত্ত”। ২। শাইখুল হাদীস যাকাবরয়া রেঃ- এর 
“বফতনাকয় মওদূদীয়যাত”। ৩। ববশ্ববকরর্য আকলম ও ইসলামী দাশষবনক 
জাবিস মুফতী,  মাওেঃ মুহাম্মাদ তক্বী উসমানীর “হযরত মুআ’ববয়া 
আওর তাবরখী হািাকয়ক” বাাংলা অনুবাদ “ ইবতহাকসর কাঠগিায় হযরত 
মুআ’ববয়া” ৪। মুজাবহকদ আযম আল্লামা শামেুল হক ফরীদিুরী রেঃ- এর 
“ভলু সাংকশাধন” ও হযরত মাওেঃ ইউসুফ ববকন্নারী রহ- এর 

وافكاره هحيات من وشيئ المودودي االستاذ       ইতযাবদ,  ববস্তাবরত থদখার 
প্রকয়াজন থবাধ করকল উিকরাি বাইগুকলা থদখুন।  

আিনার প্রকনর থপ্রবেত আমরা বনকে ককয়কবি মারািক ভ্রাবন্তর উকল্লখ 
ককর থসগুকলার সাংবেিত িযষাকলাচনা করবে।  

১। মওদূদী সাকহব “কুরআন কী চার বুবনয়াদী ইকস্তলাকহাঁ” নামক িুস্তকক 
বলকখন:  
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.

অথষেঃ ইলাহ,  রব দ্বীন ও ইবাদত এই চারবি শব্দ কুরআকনর িবরভার্ায় 
থমৌবলক গুরুে রাকখ,  আরকব যখন কুরআন নাবযল হয় এই শব্দগুকলার 
মমষ সককলই জানত,  বকন্তু িরবতষী শতাবব্দসমূকহ ক্রকম ক্রকম কুরআন 
নাবযকলর সময়কার অথষ বনজ বযািকতা হাবরকয় এককবাকর সীবমত বরাং 
অস্পষ্ট অকথষর জকন্য বনবদষষ্ট হকয় যায়........। আর বাস্তকব এই চারবি 
থমৌবলক িবরভার্ায় অকথষ আবরর্ িকি যাওয়ার কুরআকনর বতন 
চতুথষাাংকশরও থবশী বশো বরাং মূল বস্প্রিই দৃবষ্টর অকগাচকর চকল যায়। 
িৃষ্ঠা ৮, ৯১০ 

িযষাকলাচনা: বাস্তকবই ইলাহ,  বর,  দ্বীন ইবাদত শব্দগুকলা কুরআকনর 
থমৌবলক িবরভার্ার অন্তভুষি। কুরআকনর অবধকাাংশ ববর্য় বস্তুর সাকথই 
শব্দগুকলার থয থকান ভাকব সাংবেষ্টতা রকয়কে। শব্দগুকলার সহীহ মমষ 
অস্পষ্ট হকয় থগকল কুরআন বুঝা সম্ভব হকব না এবাং তদনুযায়ী আমল 
করাও যাকব না। মওদূদী সাকহকবর মকত সাহাবাকদর যামানা তথা ১ম 
শতাব্দীর ির হকত এগুকলার সবঠক মমষ অদৃশ্য হকয় থগকে,  সাকথ সাকথ 
কুরআকনর বতন চতুথষাাংশ বশো বরাং মূল স্প্রিই িদষার অন্তারাকল চকল 
থগকে। 

অথচ কুরআন আল্লাহ তা‘আলার সবষকশর্ বকতাব। িূবষবতী সব আসমানী 
বকতাব এর দ্বারা রবহত হকলও িূর্ষাঙ্গ নাবযকলর ির বকয়ামত অববধ ও 
বকতাব থকান অাংকশও কখকনা রবহত হকব না। বকয়ামত িযষন্ত মানুকর্র 
িবরিূর্ষ বহদায়াকতর একমাত্র মাধযকম এ কুরআন। সকল যুকগর 
সবষজকনর জকন্যই িথ প্রদশষক এ কুরআন। কাকজই বকয়ামকতর আগ 
িযষন্ত এর শব্দাবলী হুবহু ববদযমান থাকা চাই,  থতমবনভাকব সব সমকয়র 
জকন্য এর মমষাথষও থাকা চাই অববকৃত ও সহজকবাধয,  সাকথই 
কুরআকনর আমলী নমনুাও থাককত হকব নাবযল হয়া থথকক বকয়ামত 
িূবষিযষন্ত একই সূকত্র গাাঁথা।  

শব্দ,  অথষ ও বাস্তব নমনুা থকান একবিও যবদ অস্পষ্ট ও ববকৃত হকয় যায় 
বা মাঝিকথ তা িদষার অন্তরাকল চকল যায়। তাহকল িরবতষীকদর জকন্য এ 
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বকতাব আর বহদায়াকতর কাজ বদকত িারকব না। িোন্তকর এ গুকলার 
যথাযথ সাংরের্ একমাত্র আল্লাহ োিা কাকরা িকে সম্ভব নয় কাকজই 
আল্লাহ তা‘আলা- ই এগুকলাকক সাংরের্ করকবন এিাই স্বাভাববক,  
তাই থতা আল্লাহ তা‘আলা বনজ কালাকম িাকক অতযন্ত থজারাকলা ভাকব 

থঘার্র্া ককরকেন- ْكرَِّا ِ لْنَّاِالذ ِّ ِا ِوَِِّنَِّّاِنَّْحُنِنَّزَِّّ اف ُظونَّ ِِنَِّّاِلَُّهِلَّحَّ  

অথষেঃ বনিয়ই আবমই বযক র তথা এ কুরআন নাবযল ককরবে,  এবাং 
বনিয়ই আবমই তা সাংরের্ করকবা।( সূরাকয় বহজর আয়াত- ৯) 

আর সাংরেকর্র আওতায় উিকরাি সবগুকলা ববর্য় শাবমল থাকা 
জরুরী। তাইকতা থশ্রষ্ঠ মুফাসবসর আল্লামা আলুসী বাগদাদী وআবমই তা 
সাংরের্ করকবা” এর তাফসীকর বকলন-  

ِا ِوَِّ} اف ُظونَّ .....وقال الحسن حفظه  حريف والزيادة والنقصانفيه كالت اي من كل ما يقدح    {نَِّّاِلَُّهِلَّحَّ

 -ه الي يوم القيامةبقاء شريعت
অথষেঃ ( এবাং বনিয় আবমই তা সাংরের্ করকবা) তথা অথষগত ববকৃবত,  
সাংকযাজন ও ববকয়াজন জাতীয় সব ধরকনর ত্রুবি হইকত . . . . . . . . .  
এবাং হযরত হাসান বেরী বকলন কুরআকনর সাংরেকর্র অথষ কুরআকনর 
শরী‘আত ( আমল িেবত) থক বকয়ামত িযষন্ত বাবক রাখা। ( রুহুল 
মাআনী ১৪ িারা িৃেঃ ২৪) 

অির এক আয়াকত ইরশাদ ককরন- 

ِيَِِّ- ِاِّْلَِّّ   ۖ ه  لْف  ْنِخَّ ِم  ِوَّّلَّ ْيه  ِيَّدَّ ُلِم نِبَّْْي  ِالْبَّاط   تيه 
অথষেঃ সম্মখু বকাংবা িিাৎবদক হকত থকান বাবতল ( ববকৃবত ও বমথযা)  
এই বকতাকব প্রকবশ করকত িারকব না। ( সূরাকয় হা- মীম বসজদা 
আয়াত: ৪২) 

থতমবনভাকব আল্লাহর রাসূলও থঘার্র্া ককর থগকেন-  
 الخ....يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله

অথষেঃ এই ইল ম ( কুরআন ও হাদীস) থক সবঠক ভাকব ধারর্ ককর যাকব 
িরবতষী প্রকতযক যুকগর থযাগয বাোরা-  যারা দ্বীকনর বযািাকর সীমালাংঘন 
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কারীকদর ববকৃবত,  বাবতলকদর ববভ্রাবন্ত ও অজ্ঞকদর অিবযাখযা হকত 
কুরআনও হাদীকসর ইল মকক মুি রাখকব।   ( বমশকাত শরীফ ৩২ 
িৃেঃ) 

অির এক হাদীকস ইরশাদ ফরমান-  

 ي امر اهلل وهم علي ذلكتي يأتي امة قائمة بامراهلل اليضرهم من خذلهم وال من خالفهم حتال من امتزال 

  فق عليه   تم .

অথষেঃ আমার উম্মকতর প্রকবি দল সব সমকয়ই হককর উির প্রবতবষ্ঠত 
থাককব। থকান থহয় প্রবতিন্নাকারী বকাংবা ববরুোচারী তাকদরকক হক হকত 
ববচুযত করকত িারকব না। ( বমশকাত শরীফ ৫৮৩ িৃেঃ) 

উকল্লবখত আয়াতদ্বয় ও হাদীস দু‘বির দ্বারা এ কথা বদবাকলাককর ন্যায় 
স্পষ্ট থয,  কুরআকন িাককর শব্দ,  অথষ ও আমল িেবত সবষদা স্বয়াং 
আল্লাহ তা‘আলা কতৃষক সাংরবেত বেল,  আকে ও থাককব। থসই সূকত্র 
উম্মকতর একবি দলকক আল্লাহ তা‘আলা সবষদা কুরআন হাদীকসর 
সবঠকভাকব ধারর্কারী ও হককর উির প্রবতবষ্ঠত রাখকবন।  

বকন্তু উিকরাি আয়াত ও হাদীসগুকলার সাকথ মুওদূদী সাকহকবর বিবয 
সম্পূর্ষ সাাংঘবর্ষক। তাোিা অকযৌবিকও বকি। কারর্ প্রথম শতাব্দীর ির 
হকত কুরআকনর থমৌবলক িবরভার্া সহ বতনচতুথষাাংশ বশো বরাং মূল 
স্প্রীিই থলাকন্তকর চকল থগকল উি কুরআকনর সবষকালীন ও সাবষজনীন 
িূর্ষ বহদায়াকতর বকতাব হওয়ার বক অথষ থাকক? 

তাোিা ইলাহ রব এ শব্দগুকলার সাকথ মানুকর্র ঈমাকনর সম্পকষ। যবদ 
ইলাকহর অথষই অস্পষ্ট থাকক বা ববকৃত থাকক তকব মানুর্ ِِا ِاّلاهللّل له  
িকি ঈমান আনকব বক ককর? থতমবন ভাকব ১ম শতাব্দীর ির হকত এ 
শব্দ চতুষ্ঠকয়র অথষ যবদ বযািক ভাকব মানুর্ ভকুল বকস তাহকল থতরশত 
বের ির মওদূদূ সাকহবই বা এগুকলার সবঠক অথষ উদঘািন ককর 
তাফসীর বলকখ বসকলন বক ভাকব? 

বস্তুত কুরআকনর থমৌবলক িবরভার্া সমূকহর সম্পককষ মওদূদী সাকহকবর 
উি বিবয থমকন বনকল এবাং সাহাবাকয় বকরাকমর যামানা হকত এ যাবত 
তাফসীকর কুরআকনর বি একবি ধারাকক অবযাহত না ধরকল,  কুরআন ও 
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দ্বীন ববকৃবতর দ্বারা এককবাকরই উন্মুি হকয় যায়। কারর্ থয থকউ িূববতষী 
তাফসীর সমূহকক ভলু আখযা বদকয় বনকজ মনগিা একবি তাফসীর ককর 
থসিাককই সবঠক বলকত সুকযাগ িাকব;  তখন তার ভলু বযাখযাকক ভুল 
বলার দলীল থকাথায় িাওয়া যাকব? 

( ২) মওদূদী সাকহব তানকীহাত নামক বইকয় বলকখন-  

অথষেঃ কুরআন,  সুন্নাহর বশোই সবার উিকর। বকন্তু তার তাফসীর ও 
হাদীকসর িুরাতন ভান্োর হকত নয়। ইসলামী আইকনর বশোও 
আবশ্যক,  তকব একেকত্রও িূকবষর বকতাব সমূহ কাকজ আসকব না। 
তানকীহাত -  ১৭৫ 

অন্যত্র বলকখনেঃ 

অথষেঃ কুরআকনর জকন্য থকান তাফসীকরর প্রকয়াজন নাই। একজন উচুাঁ 
মাকনর প্রকফসরই যকথষ্ট থয গভীর দৃবষ্টকত কুরআন অধযয়ন ককরকে এবাং 
নতুন িেবতকত কুরআন িিাকনার ও বুঝাকনা থযাগযতা রাকখ। 
তানকীহাত: ২৯১ 

িযষাকলাচনােঃ 

মাওদূদী সাকহকবর মকত কুরআন,  সুন্নাহ ও ইসলামী আইন বশোর 
জকন্য একবদকক থযমন তাফসীর ও হাদীকসর িুরাতন ভান্োকরর 
প্রকয়াজন নাই অির বদকক এর জকন্য আকলম হওয়ার থকান জরুরী নয়,  
বরাং গভীর দৃবষ্টকত অধযয়ন করকল এসকবর জকন্য একজন প্রকফসরও 
যকথষ্ট।  
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অথচ সবষজনবববদত থয,  কুরআকনর প্রথম বযাখযাকার হকলন স্বয়াং 
রাসূকল আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম। আর তাাঁর বযাখযার 
নামই হল হাদীস। রাসূকলর হাদীকসর আকলাকক ও কুরআন নাবযকলর 
প্রতযেদশষী বহসাকব বদ্বতীয় বযাখযাকার হকলন জামাআকত সাহাবা,  থয 
বযাখযার নাম হল আ- ো- থর সাহাবা। হাদীস ও আোকর সাহাবার 
আকলাকক কুরআকনর তাফসীর ও ইসলামী আইকনর বযাখযা ববকের্র্ ককর 
থগকেন,  এ কাকজর জকন্য প্রকয়াজনীয সকল জ্ঞাকন সকবষাচ্চ িারদশষী 
আঈম্মাকয় থকরামগর্,  যা বনবিদ্র সূত্র িরস্পরায় আকজা উম্মকতর বনকি 
হুবহু সাংরবেত। িরবতষী ববদগ্ধ উলামাগর্ সময় ও থপ্রোিিকভকদ থসই 
িুরাতন ভান্োকররই যুগকিাযুগী ববকের্র্ ককরকেন। গ্রহর্কযাগয 
বারা‘আতর হাদীস ও আোকর সাহাবা এবাং উৎসদ্বকয়র আকলাকক কৃত 
তাফসীকরর সাকথ সাাংঘবর্ষত থকনা তাফসীর থযমন তারা বনকজরা 
ককরনবন,  থতমবন থকউ ককর থাককল তাকক বাবতল বকল বজষন ককরকেন। 
এিাই মূলতেঃ সবঠক ও বনরািদ রাস্তা,  এ রাস্তায় থকান ববকি নাই। 
কারর্ হাদীস ও আোকর সাহাবার ভান্োর িুরাতন হকয় থগকে। থসগুকলার 
আকলাকক কৃত তাফসীরও িুরাতন। নতুন হকয় আববভুষত হওয়ার থকাকনা 
সম্ভাবনা নাই,  এখন যবদ থস গুকলা হকত ববমূখ হকয় থকান তাফ সীর,  
সুন্নাত বা আইন আববষ্কার করা হয়। তাহকল থসিা হকব মনগিা,  যার 
িবরর্বত বনবিত থগামরাহী ববশ্বাস না হকল খুকল থদখুন থগালাম আহমাদ 
কাবদয়ানী ও স্যার নসয়দ- আহমাদ খাকনর তাফসীকরর বকতাবগুকলা।  

এমন থগামরাহী হকত উম্মতকক বাাঁচাকনার জকন্যই আল্লাহর রাসূল অতযন্ত 
স্পষ্ট ও ককঠার ভার্ার বকল থগকেনেঃ 

 .بوأ مقعده من النار تمن قال في القران برأيه فلي

অথষেঃ থয বযবি কুরআকনর মনগিা বযাখযা করকব থস থযন বজন বঠকানা 
জাহান্নাকম বাবনকয় থনয়। - বতরবমযী ২:১২৩ ও বমশকাত শরীফ ৩৫ িৃেঃ 

অির হাদীকস ইরশাদ হকচ্ছ – 

 . من قال في القران برأيه فاصاب فقد اخطأ
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অথষেঃ থয বযবি কুরআকনর মনগিা বযাখযা করকব থস ( ঘিনাক্রকম) সবঠক 
বযাখযা করকলও তা ভলু গর্য হকব। - বতরবমযী ২:১২৩ ও বমশকাত 
শরীফ ৩৫ িৃেঃ 

থমািকথা হাদীস ও আ- ো- থর সাহাবার থসই িুরাকনা ভান্োর বাদ বদকয় 
মনগিা তাফসীর থগামরাহীর থমােম হাবতয়ার;  যার কারকর্ এর 
িবরনবত জাহান্নাম এবাং এমন তাফসীর সবাাংথশই ভলু গর্য হকব। 
হাদীকসর আকলাকক এমন তাফসীকরর থমাকিও অনুমবত নাই। একেকত্র 
মওদূদী সাকহকবর িূকবষাি দুইবি বিবযই সরাসবর হাদীস িবরিেী।  

তাোিা মওদূদী সাকহকবর বিবয িরস্পকর ববকরাধীও বকি। কারর্ 
 কুরআকনর চারবি থমৌবলক িবরভার্া নামক িুস্তককর বিবয অনুসাকরو
োহাবাকয় বকরাকমর িরবতষী যুকগ কুরআকনর বতন চতুথষাাংকশর বশোয় 
িদষা িকি থগকে অথষাৎ তাাঁর মকত আঈম্মাকয় মুজতাকহদ্বীন,  মুফাকচ্ছীরন 
ও মুহাকিসীনকদর মত যুগকশ্রষ্ঠ মহা মনীর্ীগকর্র দ্বারাও কুরআকনর এক 
চতুথষাাংকশর থবশী সবঠক বশো উদঘািন করা সম্ভব হয়বন। যবদ তাই 
বাস্তব হকয় থাকক তাহকল থতরশত বের ির বক ককর মওদূদী সাকহকবর 
মত একজন অিূর্ষ বশবেকতর জকন্য তাফসীর ও কুরআকনর বশো 
উদঘািন এত সহজ হকয় থগল? বকভাকব বতবন একজন প্রকফসকরর জকন্য 
তাফসীকরর সনদববতরর্ করকত সেম হন? তার আবার হাদীস ও িূকবষর 
তাফসীকরর ভান্োরকক বাদ বদকয়।  

সারকথা তান কীহাকত উেৃত মওদুদী সাকহকবর কথা দু’বি শরীয়াত ও 
ববকবক ববকরাধী। স্বয়াং তারই অির বিকবযর িবরিেী। অথচ বতবন 
তার তাফসীর গ্রকে তানকীহাকত উেৃত বিবযককই প্রবতবষ্ঠত ককর 
থগকেন। যথােঃ মওদূদী সাকহব তাাঁর তাফসীকরর ভবূমকার িূকবষ “প্রসঙ্গ 
কথায়” বলকখকেন থয,  আবম “তাফহীমুল কুরআকন” কুরআকনর 
শব্দাবলীকক উদূষর থলবাস িরাকনার িবরবকতষ এই থচষ্টাই ককরবে থয,  
কুরআকনর বাকয সমূহ িকি থয অথষ আমার বুকঝ একসকে এবাং উি 
আয়াত সম্পককষ আমার মকন থয প্রভাব িকিকে যথা সাধয সবঠক ভাকব 
উহাকক বনজ ভার্ায় বযি ককর থদই। ( তাফহীমুল কুরআন উদূষ িৃেঃ ১০ 
১ম খন্ে) 
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কথাবির বযািাকর বচন্তা ককর থদখুন! আয়াকতর সম্পককষ রাসূল বক 
বকলকেন,  োহাবগর্ বক বকলকেন,  তাকবঈন,  তাকব তাকবঈনগর্ বক 
বকলকেন,  এসব বকেু বাদ বদকয় তাাঁর মকন থয প্রভাব িকিকে তা বদকয় 
বতবন তাফসীর বলকখ থফলকলন। এিা ভ্রাবন্ত না হকল মনগিা বযাখযা বদকয় 
যারা খতকম নবুওয়াতকক অস্বীকার ককরকে,  যারা আবম্বয়াকয় 
বকরাকমর মু’বজযা সমূহকক স্বীকার ককরকে,  তাকদরকক থকন ভ্রান্ত বলা 
হকব? হাদীস ও আোকর সাহাবা এবাং িুরাতন তাফসীর ভান্োর োিা 
মওদূদী সাকহকবর তাফসীর ও কাবদয়ানীর তাফসীকরর মধযকার িাথষকিা 
বক বদকয় বনর্ষয় করা হকব? 

( ৩) দ্বীন সম্পককষ মওদূদী সাকহকবর ককয়কবিবিবয বনরুরূি-  

( ক)    

 ۔ –

 

( দ্বীকনর অথষ বর্ষনা করকত বগকয় একবি নাবতদীঘষ ভবূমকার ির বতবন 
বকলন উি বযাখযার আকলাকক এ কথা িবরষ্কার হকয় থগল থয,  দ্বীন 
মূলতেঃ রাকের নাম,  শরী‘আত হল থস রাকের ববধান। খুৎবাত ৩২০ িৃেঃ 

আকরকবি বিবযেঃ 

 ( খ) 

    

অথষেঃ সবষাকিো বি ভলু এই থয,  আিবন নামায থরাযার আরকান ও 
বাব্যতক আকৃবতককই আসল ইবাদত মকন ককরকেন।এবাং আিবন এই 
খাম থখয়ালীিনায় বলপ্ত থয- থয বযবি এই আরকান সমূহকক িূর্ষরূকি 
আদায় করকল থস আল্লার ইবাদত ককর বনল। খুতু্ বাত ১৯২িৃেঃ 

অির একবি বিবযেঃ 
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( গ) 

    

অথষেঃ ইসলাকমর মূল উকিশ্য সাংবেপ্ত কথায় মানুকর্র উির মানুকর্র 
শাসন বমবিকয় এক থখাদার শাসন কাকয়ম করা। এর জকন্য মস্তক-
থমরুদকন্ের বাবজ লাবগকয় আপ্রার্ থচষ্টার নাম বজহাদ। নামায,  থরাযা,  
হজ্ব,  যাকাত এসব থস উকিকশ্যরই প্রস্তুবতর জকন্য . . . . .  ইবাদাত 
একবি থেবনাং থকাসষ। নামায,  থরাযা,  যাকাত ও হজ্ব মূলতেঃ তারই প্রস্তুবত 
ও থেবনাংকয়র জকন্য। খুৎবাত ৩০৭ ও ৩১৫ িৃেঃ  

আকরকবি বিবযেঃ 

( ঘ) 

 

অথষেঃ রাে োিা দ্বীন অববকল একবি বববডাংকয়র কািবনক বচত্র,  ভূ- িৃকষ্ঠ 
যার অবস্তে নাই। এমন কািবনক বচকত্রর ফায়দািাই বা বক? - খুৎবাত 
৩২২ িৃেঃ  

আকরা একবি বিবযেঃ 

( ঙ) 

 ۔
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অথষেঃ বাস্তব কথা হল ইসলাম থকান ধকমষর নাম নয়। এবাং মুসলমান 
থকান জাবতর নাম নয়। বরাং মূলতেঃ ইসলাম একবি ববপ্লবী বচন্তাধারা ও 
িেবত এবাং মুসলমান থসই আন্তজষাবতক ববপ্লবী বাবহনীর নাম। 
তাফহীমাত ১ম খ-  ৭৭ িৃেঃ 

সার সাংকেিেঃ মওদূদী সাকহকবর মকত- ( ক) দ্বীন মূলতেঃ রাকের নাম।  

( খ) রাে োিা দ্বীন অবস্তেহীন কািবনক বচকত্রর ন্যয় বনরথষক।  

( গ) ইসলাম একবি ববপ্লবী বচন্তাধারার নাম। ইসলামী রাে োিা নামায,  
থরাযা,  হজ্ব,  যাকাতকক ইবাদত মকন করা মারািক ভলু। বরাং নামায,  
থরাযা,  হজ্ব,  যাকাত ইতযাবদ বজহাদ ও রাে কাবয়কমর জকন্য থেবনাং 
থকাসষ মাত্র।  

িযষাকলাচনােঃ 

মওদূদী সাকহব দ্বীকনর থয বযাখযা ককরকেন তা মূলতেঃ দ্বীকনর রাজননবতক 
বযাখযা। শরয়ী বযাখযা আকদৌ নয়। কারর্ আল্লাহ িাক স্বীয় কালাকম 
িাকক ইরশাদ ককরন-  

ِاّْل ِا ِ ِاّللَِّّ  ْندَّ ِع  ينَّ ِالدِّ  ُمِنَِّّ  91آل عمران : -ِِِِۗ ْسَلَّ

অথষেঃ ইসলাম আল্লাহর বনকি একমাত্র দ্বীন।  

সূরাকয় আকল ইমরান আয়াত- ১৯। ( অনুবাদ তাফহীমুল কুরআন বাাংলা) 

উি আয়াকত স্পষ্টভাকব বুঝা থগল আল্লাহর বনকি একমাত্র দ্বীন হকচ্ছ 
ইসলাম। এবার থদখুন ইসলাম বক বজবনস। এ বযািাকর আল্লাহর রাসূল 
বক বকলকেন,  বুখারী মুসবলম শরীকফ সবষসম্মত সহীহ হাদীকস ববর্ষত 
হকয়কে একদা হযরত রাসূকল আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 
সাহাবাকদর মাকঝ উিববষ্ট বেকলন,  এমন সময় হযরত বজব্রাঈল আ. এক 
অিবরবচত থলাককর আকৃবত ধারর্ ককর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাম এর বনকি একস রাসূকলর হাাঁিুর সাকথ হাাঁিু বমবলকয় বকস 
ককয়কবি প্রন ককরন। প্রথম প্রনবি বেল এরূিেঃ থহ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম! আমাকক ইসলাকমর বযাখযা বলুন,  তদুত্তকর রাসূল 
বলকলনেঃ ইসলাম হল-  তুবম এ মকমষ সােয বদকব থয,  আল্লাহ োিা 
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থকাকনা ইলাহ নাই এবাং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। এবাং তুবম নামায 
কাবয়ম করকব,  যাকাত আদায় করকব। রমযাকন থরাযা রাখকব ও 
বাইতুল্লাহ িযষন্ত থিৌাঁোর সামথষ হকল হজ্ব আদায় করকব। এ উত্তর শুকন 
বজব্রাঈল আ. বলকলন আিবন সবঠক বকলকেন। বুখারী মুসবলম সূকত্র 
বমশকাত শরীফ বকতাবুল ঈমাকনর প্রথম হাদীস। হাদীসবি হাদীকস 
বজব্রাঈল নাকম প্রবসে।  

থমািকথা আল্লাহিাক বলকলন থয,  তার বনকি একমাত্র দ্বীন হকচ্ছ 
ইসলাম আর রাসূল বলকলন,  আল্লািকক একমাত্র ইলাহ ও মুহাম্মাদকক 
তাাঁর রাসূল বকল সােয থদওয়া,  নামায িিা,  যাকাত থদওয়া,  থরাযা 
রাখা ও হজ্ব করা হকচ্ছ ইসলাম,  বজব্রাঈল তা সতযায়ন করকরন,  তাহকল 
আল্লাহ ও তাাঁর রাসূল এবাং ওহীর বাহক বজব্রাঈকলর মকত দ্বীন হকচ্ছ-  
ঈমান,  নামায,  থরাযা,  হজ্ব,  যাকাত। এ কারকর্ মুসবলম উম্মাহর 
আক্বীদাও তাই। অথচ মওদূদী সাকহব বলকলন এগুকলা দ্বীন নয়। দ্বীন 
হকচ্ছ,  রাে ও বজহাদ” আর রাে অজষকনর থেবনাং হল নামায থরাযা,  
হজ্ব,  যাকাত। রাে োিা এসব ইবাদাতও বনরথষক ও অবস্তেববহীন 
কািবনক নক শা।  

আল্লাহর ও তাাঁর রাসূল এবাং বজব্রাঈকলর বর্ষনার ববিরীকত দ্বীকনর একহন 
বযািারকক যবদ অিবযাখযা না বলা যায় তাহকল অিবযাখযা আর থকান 
বস্তুকক বলকব? 

বস্তুতেঃ কুরআকনর বহু আয়াত এবাং রাসকল আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাম- এর বহু হাদীকসর দ্বারা একথা একদম িবরষ্কার থয দ্বীকনর 
মূল ববর্য় ঈমান,  নামায,  থরাযা,  হজ্ব ও যাকাত,  বাোর িে থথকক 
আল্লাহ তা‘আলার মূল চাওয়া এগুকলাই। আকরা বকেু ইবাদাত আকে তকব 
থসগুকলা প্রাসবঙ্গক বা সম্পূরক। তাোিা বাোকদর িরস্পকর  চলকত 
থগকল িাবরবাবরক ববর্য়,  সামাবজকতা- জাতীয়তা ও থলন- থদকনর প্রসঙ্গ 
আকস। থসগুকলাও থযন থখাদার মজষীকত হকয় বাো আরাকম জীবন- যািন 
করকত িাকর এজকন্য মুআমালাত,  মুআশারাত,  আখলাক ও বসয়াসাত 
বা হুকুমত তথা শাসন ববর্য়ক বববধ- ববধান থদওয়া হকয়কে। আর মূল 
ইবাদত সহ অন্যান্য বববধ ববধান সূচারু রূকি আঞ্জাম থদওয়ার দ্বারা 
বাো হকব ভূ- িৃকষ্ঠ আল্লাহর খলীফা তথা প্রবতবনবধ। এ প্রবতবনবধে থয 
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মানকব না বা একত থয বাধা বদকব তার ববরুকে মুসলমান বজহাদ করকব। 
এক কথায় ঈমান ও থমৌবলক ইবাদাত তথা নামায থরাযা,  যাকাত,  
হজ্ব,  এগুকলাই দ্বীকনর মূল ও কান্ে। আর বজহাদ বসয়াসত সহ অন্য সব 
বববধ- ববধান হল বনজ বনজ িবজশনকভকদ শাখা- প্রশাখা,  এ- কারকর্ই 
রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িবরষ্কার ভাকব থঘার্র্া ককর 
থগকেন।  

اإلسالم على خمس شهادة أن  عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم )بني

اء الزكاة والحج وصوم رمضان( رواه البخاري في حمدا رسول اهلل وإقام الصالة وإيتال إله إال اهلل وأن م

  911,ومسلم برقم: 8صحيحه برقم:

অথষেঃ ইসলাম তথা দ্বীকনর বভবত্ত িাাঁচবি বজবনকসর উিরেঃ একমাত্র 
আল্লাহকক ইলাহ ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম থক তাাঁর 
রাসূল বকল সােয থদওয়া- নামায কাবয়ম করা,  যাকাত থদওয়া,  হজ্ব 
করা;  ও রামাযাকনর থরাযা রাখা। (বুখারী ও মুসবলম)  

বকন্তু মওদূদী সাকহব রাসূকলর এ থঘার্র্ার ববিরীকত হুকুমাত তথা রাে 
বযবস্থা ও বজহাদকক মূল দ্বীন আর নামায,  থরাযা,  যাকাত,  হজ্ব থক তার 
থেবনাং বলার মাধযকম শাখা- প্রশাখাকক মূল ও কান্ে, আর মূল ও 
কান্েকক শাখা- প্রশাখা বাবনকয় বদকলন,  যাকত রকয়কে আক্বীদার 
খারাবীসহ আকরা বহুববধ খারাবী,  যা ববকবকবান মাত্রই বুঝকত 
িারকেন।  

৪। জনাব মওদূদী সাকহকবর একবি থমৌবলক বথওরী বতবন এভাকব প্রকাশ 
ককরনেঃ 

অথষেঃ রাসূকল থখাদা োিা অন্য কাউকক সকতযও মািকাবঠ বানাকব না। 
কাউকক সমাকলাচনার উকেষ মকন করকব না। কাকরা মানুবর্ক থগালামীকত 
বলপ্ত হকব না। ( দস্তুকর জামাআকত ইসলামী িৃেঃ ১৪,  সকতযও আকলা িৃেঃ 
৩০)  
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এই বথওরীর উির বভবত্ত ককর বতবন অন্যত্র বলকখনেঃ  

 

অথষেঃ আবম অতীত বা বতষমাকন বযবিবকগষর বনকি হকত দ্বীন বুঝার 
িবরবকতষ সবষদা কুরআন সুন্নাহ থথককই বুঝকত থচষ্টা ককরবে। এ কারকর্ 
থখাদার দ্বীন আমার ও প্রকতযক মুমীকনর বনকি বক চায় তা জানার জকন্য 
এিা থদখকত থচষ্টা কবরবন থয অমুক- অমুক বুজুগষ বক বকলন। বরাং সবষদা 
এিাই থদখকত থচষ্টা ককরবে থয,  কুরআন বক বকল ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বক বকলকেন। - রুকয়দাকদ জামা‘আত তৃতীয় খন্ে 
িৃেঃ ৩৭ সূত্র মওদূদী োকহব আওর উনকী তাহরীরাত িৃেঃ ৯০ প্রকাশেঃ 
দারুল ইশাআত - করাচী। 

সারকথা মওদূদী সাকহকবর মকত সতযকক জানার ও অনুসরকর্র জকন্য 
রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম এর ির আর থকান বনভষর থযাগয 
মাধযম নাই। এই বথওরীর অন্তরাকল বতবন কুরআন ও হাদীস থথকক 
দ্বীনকক বুঝার ও অনুসরকর্র থেকত্র সাহাবাকয় বকরাকমর প্রকয়াজনীয়তা 
অস্বীকার ককরকেন।  

এোিা সাহাবাকয় বকরাকমর জীবকন বববভন্ন ভাকব কাবলমা থলিকনর জকন্য 
বতবন “থখলাফত ও মুলুবকয়যাত” নাকম স্বতন্ত্র বকতাবও বলকখকেন। 
সবগুকলারই সারকথা হল থয,  সতযকক জানা ও মানার জকন্য সাহাবাকদর 
জামা‘আত বনভষরকযাগয নয়,  বরাং জামাআকত সাহাবার উির বনভষর করা 
যাকব না। তাাঁকদর অকনককই িািী বেকলন এজকন্য তাাঁরা িরবতষীকদর 
যাচাই বাোইকয়র ঊকবষ নন।  

অথচ ইসলাকম রকয়কে িূর্ষাঙ্গ জীবন ববধান,  বযবি,  িবরবার,  সমাজ,  
রাে সব থেকত্রই তার বযাবপ্ত,  এসব থেকত্র আল্লাহ ও তাাঁর রাসূল শুধু 
ববধান শুবনকয় োন্ত হনবন বরাং ববধান সমূহ কাযষকর ককর দুবনয়ার সামকন 
তার আমলী নমুনা থরকখ থগকেন। আর আল্লাহ ও তার রাসূকলর 
ববধানাবলীর কাযষকেত্রই বেল থয িবরবার,  থয সমাজ,  থয রাে তার নাম 
জামাআকত সাহাবা। শুধু ববধান বকল থগকল কাযষকেকত্র তার রূিকরখাকক 
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ববকৃত ককর থফলত িরবতষী যুকগর বক্র স্বভাকবর থলাককরা। তার থথকক 
থহফাজকতর জকন্যই প্রকয়াজন বেল উি জামাআকত। আর থযকহতু আল্লাহ 
ও তাাঁর রাসূকলর ববধানাবলীর প্রাবেকযাল রূিই হকচ্ছ সাহাবাকয় বকরাকমর 
জীবনী,  তাই মূল ববধানাবলীর অনুসরকর্র থেকত্র তাকদর জীবনও হকব 
মািকাবঠ। এিাই স্বাভাববক| এই কারকর্ কুরআকনর বববভন্ন আয়াকত 
সাহাবাকয় বকরাকমর ঈমান,  আমল ও ইলমকক অন্যকদর জকন্য 
অনুসরর্ীয় বহসাকব বর্ষনা করা হকয়কে যথােঃ আল্লাহ িাক ইরশাদ ককরনেঃ 

ِب هِ ا ِفَِّ ِآمَّنذم ا ِمَّ ِب م ثْل  ُنوا ِآمَّ ِاْهذدَّواِْن ِفَِّا ِوَِِِِّّۗ فَّقَّد  لَِّّْوا ِذوَّ ِا ِن قَّاق  ِش  ِِف  ُِهْم ِِۗ نَِّّمَّا
هُِ يكَُّهُمِاللَِّـّ ْكف  يَّ ل يُمِِِۗ فَّسَّ م يُعِالْعَّ ِالسَِّّ ُهوَّ  ﴾٧٣١﴿وَّ

অথষেঃ( সাহাবাকদর লেয ককর বলা হকচ্ছ) তারা যবদ থতামাকদর মত ঈমান 
আনয়ন ককর তাহকল থহদায়াত িাকব আর যবদ মুখ বফবরকয় থনয় তকব 
তারাই হঠকাবরকতায় রকয়কে। - সূরাকয় বাকারা আয়াত ১৩৭ 

অন্যত্র ইরশাদ ককরনেঃ 

اقِ  مَّنُِيشَّ ِالرَِِّّوَّ ِتق  ا ِمَّ ِم نِبَّْعد  يَُِّسولَّ ِوَّ ٰى ِالُْهدَّ ِلَُّه َّ ِغَّْيَِِّتبَّْيَِّّ ُِنوَِِّب ْع ِالُْمْؤم ن ْيَّ ب يل  اِسَّ ِمَّ ل ِّه 
ِت نَِّّمَّ هَّ ِجَّ ُنْصل ه  ِٰوَّ ّلَِّّ اءَِِِّۗ وَّ يِرِتوَّسَّ  ﴾٧٧١﴿اِمَّص 

অথষেঃ আর থয সরল িথ প্রকাবশত হওয়ার িরও রাসূকলর ববরুোচরর্ 
ককর এবাং মুমবনকদর অনুসৃত িকথর ববরুকে চকল আবম তাকক থসবদককই 
বফরাব এবাং তাকক জাহান্নাকম বনকেি করব। আর তা হল বনকৃষ্ট 
গন্তবযস্থান। ( সূরাকয় বনসা - আয়াত ১১৫) 

এই আয়াকত মুমবনকদর িথ বলকত প্রথমতেঃ যারা উকিশ্য তারা হকলন 
জামায়াকত সাহাবা।  

অন্য আয়াকত কুরআকন িাক প্রসকঙ্গ আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ ককরন-  

ِّنَّات ِآيَّاتِبَّي  ُِصُدورِ ِبَّْلُِهوَّ ِأُوِِف  ينَّ ِتالَِّّذ  لْمَّ يَّاِِۗ واِالْع  ُدِب آ اِيَّْجحَّ مَّ ِا ِنَّاِتوَّ ِّلَِّّ ال ُمونَّ  ﴾٩٤﴿ِالظَِّّ
অথষেঃ বরাং যাকদরকক জ্ঞান থদওয়া হকয়কে তাকদর অন্তকর ইহা থতা স্পষ্ট 
আয়াত -  সূরাকয় আনকাবূত ৪৯। এই আয়াকতও যাকদরকক জ্ঞান থদওয়া 
হকয়কে তাকদর দ্বারা প্রথম উকিশ্য সাহাবাকয় থকরাম।  
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িোন্তকর রাসূকল আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ও বববভন্ন 
হাদীকস সাহাবাকয় বকরাকমর অনুসরকর্র তাকীদ ককরকেন যথােঃ – 

ثالثا وسبعین فرقۃ کلھم فی النار اال واحدۃ ، قالوا  تفترق امتیقال رسول ہللا صلی ہللا علیھ وسلم س

 -من ھی یا رسول ہللا قال ما انا علیھ واصحابی 

অথষেঃ অবতশ্রীঘ্র আমার উম্মত থতহাত্তর থফরকায় বববভি হকয় িিকব 
তন্মকধয একবি জামা‘আত হকব জান্নাতী আর বাকীগুকলা হকব জাহান্নামী। 
উিবস্থত সাহাবারা বজজ্ঞাসা করকলন,  থহ আল্লাহর রাসূল! জান্নাতী দল 
কারা হকব? উত্তকর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বলকরনেঃ যারা 
আমার ও আমার সাহাবাকদর তরীকার অনুসারী হকব।( বতরবমযী শরীফ 
২য় খন্ে িৃেঃ ৯৩) 

অন্য হাদীকস ইরশাদ ফরমানেঃ الخلفاء الراشدين        تي وسنتفعليكم بسن     

অথষেঃ( উম্মতকক লেয ককর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 
বলকেন) তখন থতামাকদর জকন্য আমার ও থখালাফাকয় রাকশদীকনর 
তরীকা মত চলা অতযাবশক। ( আবু দাউদ শরীফ ২- ৬৩৫) 

এোিাও কুরআকনর বহু আয়াত ও রাসূকলর বহু হাদীস দ্বারা এ কথা 
সুস্পষ্ট ভাকব প্রমাবর্ত থয,  কুরআন- হাদীস মুতাববক ইলম ও আমকলর 
থেকত্র সাহাবাকয় বকরাকমর অনুসরর্ জরুরী। একেকত্র সাহাবাকদর িথ ও 
মতকক বজষন ককর কুরআন হাদীকসর জ্ঞানাজষন ও তদুনযায়ী আমল সম্ভব 
নয়। লোবধক সাহাবীর মকধয সবাই অনুসরকর্কযাগয। কুরআন হাদীকসর 
থকাথাও এ থেকত্র থকান সাহাবীকক বাদ থদওয়া হয় নাই। থকান সাহাবীর 
দ্বারা কখকনা গুনাহ হকয় থগকল তাও হকয়কে গুনাকহর িকর তাওবার 
িেবতর থেকত্র উম্মকতর অনুসরর্কযাগয হওয়ার জকন্যই। বদ্বতীয়তেঃ নবী 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম থযকহতু সববকেু বাস্তব নমুনা বহসাকব 
থদবখকয় থগকেন তাই ইসলামী দন্েবববধর বাস্তব প্রকয়াগবববধ বশো থদয়ার 
লকেয দু একজন সাহাবী থথকক ভলু প্রকাশ থিকয়কে। একারকর্ই রাসূকল 
থখাদা সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ককরকেেঃ 

اهلل عليه وسلم أوحي اهلل يا محمد ان اصحابك عندي كالنجوم بعضها اضوأ من بعض  قال رسول اهلل صلي 

 -رواه الدارقطني –الفهم فهو عندي علي الهدي ور فمن اخذ بشي مماهم عليه من اختولكل ن
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অথষেঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ককরন আল্লাহ 
অহী িাবঠকয়কেন থয,  থহ মুহাম্মাদ! আিনার সাহাবীগর্ আমার বনকি 
নেত্রতুলয,  থকউ অবত উজ্জল থকউ তার থচকয় কম,  তকব সককলরই 
আকলা আকে। অতএব,  তাকদর মতববকরাকধর থেকত্রও থয থকান এক 
িেকক অনুসরর্ করকলই থস অনুসারী আমার বনকি থহদায়াত প্রাপ্ত বকল 
গর্য হকব।  

( থকননা,  তাকদর ববকরাধ হকব ইজকতহাদী,  আর সবঠক ইজকতহাকদর 
থকান অাংশককই বনবিত ভুল বলা যাকব না) হাদীসবির সনকদ দুবষলতা 
থাককলও এমকমষ আকরা অকনক হাদীস থাকায় এবাং হাদীসবি ববর্য় বস্তু 
কুরআকনর বববভন্ন আয়াত ও অিরাির হাদীস সমবথষত হওয়ায় হাদীসবি 
সম্পূর্ষ গ্রহর্কযাগয( অবশ্য কাকরা মকত কুরআন- হাদীকসর সমথষন 
গ্রহর্কযাগয না হকয় বনকজর মকনর সমথষন গ্রহর্ থযাগয হকল তা বভন্ন কথা) 
তাফসীকর মাযহারী ২য় খন্ে িৃেঃ ১১৬ 

থমািকথা সাহাবাকয় বকরাকমর সকতযর মািকাবঠ হওয়ার ববর্য়বি 
কুরআন- হাদীস দ্বারা প্রমাবর্ত,  সাকথ সাকথ যুবি সাংগতও। অথচ 
মওদূদী সাকহব তাাঁর দকলর জকন্য আইন প্রর্য়ন ককর থগকলন থয,  
রাসূকল থখাদা োিা আর কাউকক থযন সকত্রর মািকাবঠ না বানাকনা হয়। 
বক থদার্ ককরকেন হযরত আবু বকর ও উমার রা.,  যাকদরকক সকতযর 
মািকাবঠ বানাকনা যাকব না।হযরত উমার ববন আব্দুল আযীকযর রাে 
বযবস্থা,  মুজাবিকদ আলকফসানীর সাংস্কার,  আঈম্মাকয় মুজতাকহদীকনর 
ইজকতহাদ,  হযরত আবদুল বজলানীর তাযবকয়া ও মা’বরফাতকক 
অনুসরর্ ককর যবদ থকাবি থকাবি মানুর্ বহদায়াকতর ও নাজাকতর আশা 
করকত িাকর তাহকল রাসূকল আকরাকমর মত িরশ িাথকরর থোয়ায় ধন্য 
ও তার হাকত গিা জামাআকতর জীবনী,  কথা ও কাজ থকন 
অনুসরনকযাগয হকব না? 

বস্তুতেঃ রাসূল বেকলন দ্বীন নামক দূকগষর বনমষাতা। সাহাবাকয় থকরাম 
বেকলন থস দুকগষর সুদৃঢ় প্রাচীন। তাকদর উির বনভষর না করা হকল দ্বীকনর 
বাংস অবনবাযষ। ইসলাকমর অতীত ইবতহাকসর থগামরাহ দলগুকলা সবষদা 
এই প্রাচীরককই বাংস করকত থচষ্টা ককরকে।  
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তাোিা মওদূদী সাকহব শুধ ু সাহাবাগর্কক সকতযর মািকাবঠ স্বীকার 
ককরনবন তা নয় বরাং বববভন্ন ভাকব সাহাবাকয় বকরাকমর কুৎসা 
রবিকয়কেন। থস সূকত্র বতবন বকলনেঃ 

 

অথষেঃ সাহাবাকদর উির প্রায়ই মানববক দুবষলতা প্রভাব ববস্তার করত। -  
তাফ হীমাত ৪থষ সাংস্করর্ িৃেঃ ২৯৬ 

সূত্রেঃ মওদূদী োকহব আওর উন কী তাহরীরাত ৮৫  

তাোিা উহুদ যুকে মুসলমানকদর িরাজকয়র ( মওদূদীর ভার্ায়) বি বি 
কারর্ বর্ষনা করকত বগকয় জনাব মওদূদী বলকখনেঃ থয সমাকজ সুকদর 
প্রচলন থাকক থসখাকন সুদ থখারীর কারকর্ দুই ধরকনর ননবতক থরাগ থদয়া 
থদয়। সুদ গ্রহর্ কারীর মকধয থলাভ- লালসা,  কৃিনতা ও স্বাথষান্ধতা 
এবাং সুদ প্রদানকারীকদর মকধয ঘৃর্া- থক্রাধ,  বহাংসা ও ববকদ্বর্ জকন্ম 
থনয়। উহুকদর িরাজয় এ দুই ধরকনর থরাকগর বকেু না বকেু অাংশ বেল।  

তাফহীমুল কুরআন বাাংলা ৪থষ িারা ২য় খন্ে ৬৫ িৃেঃ আধুবনক প্রকাশনী 
৩য় সাংস্করর্।  

বচন্তা ককর থদখুন! উেৃত প্রথম বিবয দ্বারা থয মানববক দুবষলতার কথা 
বকলকেন তারই সম্ভবতেঃ বকেুিা বযাখযা ককরকেন উহুকদর ঘিনায় বগকয়। 
অথষাৎ মানববক দুবষলতাগুকলা বেলেঃ থলাভ- লালসা,  বহাংসা- ববকদ্বর্,  
কৃির্তা ও ঘৃর্া ইতযাবদ। অথচ উহুদ যুকে যারা শরীক বেকলন,  তারা 
সককলই বেকলন নবীজীর প্রথম সাবরর োহাবা। আল্লাহ তা‘আলা তাকদর 
প্রশাংসায় কত আয়াত নাবযল ককরকেন। বকন্তু মওদূদী সাকহব বনবদ্বষধায় 
িাইকারী হাকর তাকদর থদার্চচষা ককর থগকলন। শুধু তাই নয় আশারাকয় 
মুবাশ শারাহ ( জান্নাকতর সুসাংবাদ প্রাপ্ত দশজন) থথকক শুরু ককর 
কাকতকব ওহী িযষন্ত অকনককই থরহাই িানবন মওদূদী সাকহকবর কলকমর 
আক্রমন থথকক। যার জ্বলন্ত প্রমার্ িাকবন মওদূদী সাকহকবর বলবখত 
থখলাফত মূলুবকয়াত ও তার িাশািাবশ জাবষ্টস তকী উসমানীর বলখা 
“ইবতহাকসর কাঠগিায় হযরত মুআববয়া” এবাং হযরত শামেুল হক 
ফরবদিুরীর থলখা “ভলু সাংকশাধন” িকি থদখকল।  
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এসকবর দ্বারা বতবন থযমন োহাবাকদর িববত্র জামা‘আতকক উম্মকতর 
সামকন কলবিত করকত থচকয়কেন। অিরবদকক রাসূকলর হাকত গি 
স্বর্ষমানবকদর দল োহাবাকক কলবিত ককর স্বয়াং রাসূলককও চরম 
বযথয প্রমার্ করকত প্রয়াস থিকয়কেন। থকননা,  বকয়ামত িযষন্ত আগত 
মানুকর্র জকন্য রূহানী বচবকৎসক যবদ বেরকক বের তার সাংস্পকশষ থাকা 
থরাগীকদরককই িূর্ষ বচবকৎসা করকত না িাকরন। বরাং তার সাংস্পশষীকদর 
মাকঝ “প্রায়ই থস থরাগগুকলা প্রভাব ববস্তার ককর থাকক”। তাহকল এমন 
বচবকৎসককক সফল থক বলকব? 

অথচ স্বয়াং রাসূকল কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তাাঁর 
সাহাবাকদর সম্পককষ কিূবি বকাংবা সমাকলাচনা করকত উম্মতকক বার বার 
এবাং ককঠার ভার্ায় বনকর্ধ ককর থগকেন।  

এ বযািাকর ককয়কবি হাদীস বনকে প্রদত্ত হল-  

( ক)  سبوا اصحابي فان احدكم لو انفق مثل احد ذهبا ما تقال رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم ال

 -بلغ مد احدهم والنصيفه

অথষেঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম উম্মতকক লেয ককর ইরশাদ 
ককরন,  থতামরা আমার সাহাবাকদর মে বলকবনা থকননা থতামাকদর 
থকউ উহুদ িাহািসম স্বর্ষ সদকা করকলও তাকদর এককসর বা 
আধাকসকরর সমান হকব না। বুখারী মুসবলম -  সূত্রেঃ  

বমশকাত িৃেঃ ৫৫৩ 

( খ)    خذوهم اهلل في اصحابي ال تتعن عبد اهلل بن مغفل قال قال رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم اهلل

  الخ......ابغضهم فببغضيغرضا من بعدي فمن احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم 

 

অথষেঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমানেঃ আল্লাহকক 
ভয় কর,  আল্লাহকক ভয় কর আমার সাহাবকদর ববর্কয়। তাকদরকক 
সমাকলাচনার িাত্র বানাকব না। যারা তাকদরকক ভালবাসকব আমার 
মুহব্বকতই তা করকব।আর যারা তাকদর সাকথ শত্রুতা থিার্র্ করকব তারা 
আমার সাকথই শত্রুতাকহতু তাকদর শত্রু হকব..... 
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বতরবমযী ২- ২২৫ বমশকাত -  ৫৫৪ 

( গ)   م الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة رأيتعن بن عمر قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا

 .اهلل على شركم

অথষেঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান,  থতামরা 
যখন ঐ সকল থলাককদরকক থদখকব যারা আমার সাহাবাকদর মে বকল 
তখন থতামরা বলকব থতামাকদর অবনকষ্টর প্রবত আল্লাহর লানত থহাক। 
( বতরবমযী ২- ২৫৫ বমশকাত ৫৫৪)  

থমািকথা সাহাবাকয় থকরাম-  আল্লাহ ও তাাঁর রাসূকরর দৃবষ্টকত অকনক 
সম্মানী জামা‘আত। আল্লাহ তাকদর সককলর প্রবত সন্তুবষ্টর থঘার্র্া 
বদকয়কেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তাকদরকক 
সমাকলাচনার িাত্র বানাকত ককঠার বনকর্ধাজ্ঞা আকরাি ককরকেন। 
ববস্তবরত জানকত হকল থদকখন মুফতী শফী রহ. প্রর্ীত “মাকাকম সাহাবা” 
নামক বকতাববি।  

আর এ কারকর্ই আকাইকদর ববখযাত বকতাব “মুোয়রাকত” উকল্লখ করা 
হকয়কে থযেঃ  

    .الخزكية جميع الصحابة وجوبا ......تاعة قاد اهل السنة و الجمواعت

অথষেঃ আহকল সুন্নাত ওয়াল জামাআকতর আক্বীদা হল থয,  সকল 
সাহাবীকক বনকদষার্ বলা ওয়াবজব। ( মুসায়ারাহ িৃেঃ ১৩২ থদওবে। সূত্রেঃ 
মাকাকম সাহাবা -  িৃেঃ ৭৯) 

থতমবনভাকব শাইখুল ইসলাম ইবকন তাইবময়া বলকখনেঃ 

    .هم الصحاب رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم المة قلوبهم و السنتة و الجماعة سومن اصول اهل السن

অথষেঃ আহকল সুন্নাত ওয়াল জামাআকতর থমৌবলক ববশ্বাস হল থয,  
রাসূকলর সাহাবাকদর বযািাকর বনজ অন্তর ও বজহ্বাকক িবরষ্কার রাখকব। 
( শরকহ আক্বীদাকয় ওয়াবসবেয়যাহ িৃেঃ ৪০৩ সূত্র মাকাকম সাহাবা িৃেঃ 
৭৯) 

আল্লামা ইবকন তাইবময়া আকরা বকলন – 
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بعيب و ال نقص فمن فعل ذلك  ال يجوز الحد ان يذكر شيئا من مساويهم وال ان يطعن علي أحد منهم

  اديبه وجب ت

অথষেঃ সাহাবাকদর থদার্- ত্রুবি বর্ষনা করা কাকরা জকন্যই জাবয়য নাই। থয 
এমন করকব তাকক শাবস্ত থদওয়া ওয়াবজব। ( আস সাবরমূল মাস লুল। 
সূত্রেঃ মাকাকম সাহাবা – ৭৭)  

ইমামা নববী বকলনেঃ د بهالصحابة كلهم عدول من البس الفتن وغيرهم باجماع من يعت-   

অথষেঃ গ্রহর্কযাগয সককলর এ বযািাকর ইজ মা থয সকল সাহাবী 
বনরিরাধী,  এমনবক যারা িরস্পর ববগ্রকহ িবতত হকয়কেন তাাঁরাও। 
( তাক্বরীব সূত্রেঃ মাকাকম সাহাবা -  িৃেঃ৭৭) 

ইমাম মুসবলকমর উস্তাদ ইমাম আবু যরআহ বকলনেঃ  

 . فاعلم انه زنديق قص أحدا من اصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلماذا رأيت الرجل ينت 

অথষেঃ যখন কাউকক থকান সাহাবীর থদার্- বর্ষনা করকত থদখ তাহকল 
থজকন নাও থয থস হল থযেীক্ব ( ধষমকদ্রাহী)। আদ দুররাতুল মুবযয়যাহ। 
( সূত্রেঃ মাকাকম সাহাবা – ৭৯) 

থতমবন ভাকব প্রবসে আকীদার বকতাব শরকহ আকীদাতুোহাববয়যাহ। 
উকল্লখ আকে :..... 

ونحب اصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم......وال نذكرهم إال بخير وحبهم دين وايمان  

 واحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان.

অথষেঃ আমরা সকল সাহাবীকক ভালবাসী . . . . . . . . . .  তাকদর 
শুধুমাত্র ভাকলার আকলাচনাই কবর। তাকদর প্রবত ভালবাসা দ্বীন,  ঈমান 
ও ইহসাকনর িবরচায়ক আর তাকদর প্রবত শত্রুতা থিার্র্ কুফর,  
মুনাকফক্বী ও অবাধযতার িবরচায়ক। আকীদা নাং ৯৭-  

উিকরাি আকলাচনা দ্বারা বুঝা থগল থয সাহাবাকর সমাকলাচনাকারী 
আহকল সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত ববহভূষত ও থগামরাহ দকলর অন্তভুষি।  
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৫। মওদূদী সাকহব থযমন সাহাবাকয় থকরামকক সকতযর মািকাবঠ মানকত 
নারাজ থতমবন আবম্বয়াকয় থকরাম,  সম্পূর্ষ বনষ্পাি বলকতও নারাজ;  
যথা আবম্বয়াথকরাম সম্পককষ বতবন বলকখনেঃ 

অথষেঃ বনষ্পাস হওয়া আবম্বয়াথয় বকরাকমর সোর জকন্য আবশ্যক নয় বরাং 
নবুওয়াকতর দাবয়ে সবঠক ভাকব িালনাকথষ আল্লাহ তা‘আলা তাাঁকদরকক 
গুনাহ হকত থহফাজকত থরকখকেন। নতুবা েবর্ককর জকন্য থস বহফাজত 
উবঠকয় বনকল সাধারর্ মানুকর্র মত তাকদরও ভলু ভ্রাবন্ত হকত িাকর,  আর 
মজার কথা থয,  আল্লাহ- তা‘আলা ইচ্ছা ককরই প্রকতযক নবী থথকক থকান 
না থকান সময় এই বহফাজত উবঠকয় দু- একবি গুনাহ হকত বদকয়কেন,  
যাকত থলাককরা তাাঁকদরকক থখাদা মকন না ককর এবাং বুকঝ থনয় থয,  
তাাঁরাও মানুর্। তাফহীমাত ২,  িৃেঃ ৫৭ র্ষ্ঠ সাংস্করর্ থতমবন ভাকব 
তজুষমানুল কুরআন ৫৮- এবপ্রল ১৯৭৬ সাংখযায় 

বশকরানকম স্বয়াং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম সম্পককষ 
বলকখনেঃ    

অথষেঃ বতবন সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম না মানব উকেষর বেকলন,  না 
মানববক দুবষলতা মুি বেকলন। থমািকথা তাাঁর মকত আবম্বয়া থকরাম 
সোগত বদক থথকক মা’সুম তথা বনষ্পাি বেকলন না। বরাং প্রকতযক নবীর 
দ্বারাই গুনাহ সাংঘবিত হকয়কে। এমনবক স্বয়াং মুহাম্মত সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লামও মানববক দুবলাংতা মুি বেকলন না,  আর 
আবম্বয়া বকরাকমর গুনাহ থদখাকনার জকন্য বতবন তাফহীমুল কুরআন,  
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তরজুমানুল ২৯ খেঃ ও রাসাবয়ল মাসাবয়ল ১ম থখ-  হযরকত আদম,  
হরকত দাউদ,  হযরকত ইউনুস,  হযরত ইউসুফ ও হযরত মূসা 
আলাইবহমুসসলাম কতৃষক গুনাহ প্রমার্ করার থচষ্টা ককরকেন।  

অথচ হযরত আদম আ. এর গন্ধম খাওয়ার ববর্য়বি দুবনয়াকয় অবতীর্ষ 
হওয়ার িূকবষকার বেল। এোিা থকান নবী হকত ইহ জীবকন শরী‘আকতর 
দৃবষ্টকত থকান িাি কাজ হকয়কে এমন প্রমার্ থকাথাও নাই। আর হকবই 
বা বক ককর। কারর্ কুরআকন িাককর বহু আয়াকত উম্মতকক নবী-
রাসূকলর বনেঃশতষ ও বদ্বধাহীন আনুগকতযর হুকুম করা হকয়কে। তাাঁকদর দ্বারা 
কখকনা কখকনা গুনাহ হওয়ার সম্ভাবনা থাকাবস্থায় এ আনুগতয বক ককর 
সম্ভব? 

আর খাওয়া িরা সাংসার ধমষ এগুকলা হল মানববক চাবহদা ও প্রকয়াজন। 
মানববক দুবষলতা হল,  বহাংসা ববকদ্বর্,  স্বজন প্রীবত অযথা থক্রাধ 
ইতযাবদ। রাসূল বনকজ যবদ এসব দুবষলতা মুিই না হন উম্মতকক এ সব 
দুবষলতা মুি করকবন বক ককর? নবীগর্ মানুর্জাকতর একথা প্রমাকর্র 
জকন্য খাওয়া- িরা এজাতীয় মানববক প্রকয়াজনইকতা যকতষ্ঠ,  তা সকেও 
তাকদরকক বদকয় গুনাহ সাংঘবিত কবরকয় ও মানববক দুবষলতাযুি থরকখ 
মানুর্ প্রমাকর্র বক দরকার আকে? 

বস্তুতেঃ আবম্বয়াবকরাকমর বনষ্পাি হওয়া স্বয়াং কুরআকনর ও থখাদ 
নবুওয়তীর দাবী,  গুর্াকহর প্রকরাচক নফ স ও শয়তাকনর কুমন্ত্রনা হকত 
আল্লাহ তাকদরককই সবষদাই মুি থরকখকেন,  আহকল সুন্নাত ওয়াল 
জামা‘আত এিাই ববশ্বাস ককর এবাং করকত বাধয।  

৬। কুরআন সুন্নাহর অনুসরকর্র থেকত্র মাযহাব চতুষ্টকয়র ইমামকদর 
তাকলীদ করা সম্পককষ জনাব মওদূদী সাকহব বলকখনেঃ 

অথষেঃ আমার মকত একজন আকলকমর জকন্য তাকলীদ নাজাবয়য,  গুনাহ 
রবাং এর থচকয়ও জঘন্যতম বজবনস। ( রাসাইল মাসাইল ১ম খ-  িৃেঃ 
২৪৪ সূত্র মওদূদী োকহব আওর উনকী তাহরীরাত িৃেঃ ৯৯) 
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অন্যত্র বলকখনেঃ 

 

অথষেঃ আবম আহকল হাদীকসর মতাদশষকক থযমন িুরািুবর সবঠক মকন কবর 
না থতমবন আবম হানাফী বা শাকফয়ী মাযহাকবর অনুসারীও নই। 
( রাসাইল মাসাইল ১ম খ-  িৃেঃ ২৩৫ - সূত্র- মওদূদী োকহব আওর 
উনকী তাহরীরাত ৯৮ )  

থমাি কথা মওদূদী সাকহকবর মকত আকলকমর জকন্য ইমামকদর তাকদীদ 
মারািক গুর্াকহর কাজ,  আর আকলম দ্বারা তাাঁর মত অিূর্ষ আকলম ও 
উকিশ্য। তাহকল আঈম্মাকয় বকরাকমর ির হকত মুকাবল্লদ উলামা 
মাশাকয়খ বুযুগষাকন দ্বীন সককলই তাকলীদ ককর। তাাঁর মকত মারািক 
গুর্াহার সাবযস্ত হকয়কেন। কত জঘন্য কথা! 

এ বেল মওদূদী সাকহকবর কবতিয় ভলু বচন্তধারা। উিকর থয কয়বি 
ভকুলর কথা আকলাচনা করা হকয়কে থস গুকলা হল তাাঁর মূল বথওরীর 
অন্তভুষি। এ সব বথওরীর আকলাককই বতবন বলকখকেন,  দল িকিকেন ও 
গকবর্র্া ককরকেন। বচন্তা করকল বুঝকত িারকবন এসব বথওরীর আকলাকক 
থলখা বই,  তাফসীর ও গকবর্র্া বক িবরমার্ থগামরাহী’ও ভকুল িবরিূর্ষ 
হকয়কে। ববজ্ঞ ও হিানী উলামাকয় থকরাম থস সব ভুকলর প্রবত মওদূদী 
সাকহব তাাঁর দলকক আকৃষ্ট করকল হয়ত বা ইবনকয় বববনকয় আকরা 
ককয়কবি গলত যুবি বদকয় থস ভলুককই প্রবতবষ্ঠত করকত থচকয়কেন বা 
থকান ভাকব ভলু ঢাকা সম্ভব না হকল বলখনী হকত থসই অাংশিুকু গাকয়ব 
ককর বদকয়কেন,  বকন্তু কখকনা প্রকাকশ্য ভলু স্বীকার ককরনবন। একারকর্ 
হিানী উলামাকয়ককরাম প্রায় শুরু থথককই মওদূদী সাকবও তাাঁর বচন্তা 
ধারায় ববশ্বাসী জামাআকত ইসলামীকক আহকল সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত 
ববহভূষত একবি থগামরাহ দল বহসাকব অবভমত বযি ককরকেন। এবাং 
অন্যকদরকক তাকদর থথকক সতকষ থাককত বকলকেন।  

বনকে জগতববখযাত ককয়কজন আকলকমর অবভমত উকল্লখ করা হল। 
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( ক) আকাববকর থদওবকের সবষসম্মত ফাতাওয়ােঃ মওদুদী সাকহব ও 
জামা‘আত ইসলামীর বই- িত্র ও রচনাবলী িিার দ্বারা সাধারর্ মানুর্ 
আঈম্মাকয় বহদায়াকতর সাকথ সম্পকষহীন হকয় িকি,  যা তাকদর 
থগামরাহীর কারর্। থতমবন সাহাবাকয় থকরাম ও বুযগুষাকন দ্বীকনর প্রবত 
ভবি শ্রোয়ও বািা িকি। এোিা মওদূদী সাকহকবর বহু গকবর্র্া সম্পূর্ষ 
ভলু। সাববষক ভাকব মওদূদী সাকহব ও তাাঁর দকলর বচন্তাধারা একবি নতুন 
বফৎনা,  যা বনবিত েবতকর। এ কারকর্ আমরা উি বচন্তাধারা বনভষর 
আকোলনকক গলদ ও মুসবলম উম্মাহর জকন্য েবতকর মকন কবর। এ 
দকলর সাকথ আমাকদর থকান সম্পকষ নাই।  

দস্তখত কারীেঃ হযরত মুফতী বকফায়াতুল্লাহ রেঃ। হযরত হুসাইন আহমাদ 
মাদানী রেঃ। হযরত কারী মুহাম্মাদ নতকয়যব রেঃ ( বপ্রবিিযাল দারুল উলূম 
থদওবে শাইখুল হাদীস হযরত যাকাবরয়া রেঃ হযরত মুফতী সাইদ 
আহমাদ মােঃ বজেঃ মুফতীকয় থদওবে প্রমুখ। মাবসক দারুল উলূম যী-
কাহাদ ১৩৭০ সাংখযা। ( নদবনক আল জবময়ত বদল্লী ৩রা আগষ্ট ১৯৫১ 
খৃেঃ - সূত্রেঃ মওদূদী োকহব আওর উনকী তাহরীরাত িৃেঃ ১৯)  

( খ) মুফতীকয় আযম মুফতী মুহাম্মদ শফী রেঃ এর ফাতওয়ােঃ আমার 
মকত মওদূদী সাকহকবর থমৌবলক ভুল এই থয,  বতবন আক্বাইদ ও 
আহকাকমর থেকত্র বযবিগত ইজকতহাকদর অনুসরর্ ককরন,  অথচ তাাঁর 
মকধয মুজতাবহদ হওযার শতষাবলী অনুিবস্থত। এই থমৌবলক ভকুলর 
কারকর্ তাাঁর রচনাবলীকত বহু কথা ভলু ও আহকল সুন্নাত ওয়াল 
জামা‘আত িবরিেী ( আকরা একিু আকগ বগকয় বকলন) মওদূদী সাকহকবর 
রচনাবলীই জামাআকত ইসলামীর বচন্তাকচতনার মূল িুাঁবজ। জামাআকতর 
িে থথকক মওদূদী সাকহকবর ভলু ভ্রাবন্তর সাধারর্ িে িাবতে একথাই 
প্রমার্ ককর থয,  মওদূদী বচন্তাধারা ও রচনাবলীর সাকথ তারা একমত। 
থকউ একমত না হকল তা বনতান্তাই বযবতক্রম। ( জাওয়াবহরুল বফকহ-
১ম খ-  িৃেঃ ১৭২) 

( গ) গত শতাব্দীর থশ্রষ্ঠ হাদীস গ্রে ই’লাউসসুনাকনর সাংকলক ও ঢাকা 
আবলয়ার প্রািন থহে মুহাবিস হযরত মাওেঃ যাফর আহমাদ উেমানীর 
অবভমতেঃ মওদূদী সাকহব বা্যতত মুনবককর হাদীস। ইসলাকমর গবন্ে 
ববহভূষত নয়,  হকব থগামরাহ ও থবদআতী। এমন থলাক হকত 
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মুসলমানকদর দূকর থাকা চাই। তাাঁর কথায় থমাকিও আস্থা না রাখা 
উবচত। এবাং দ্বীন সম্পককষ তাকক চরম মূখষ মকন করা বাঞ্ছনীয়। ( সূত্রেঃ 
মওদূদী োকহব আওর উন কী তাহরীরাত িৃেঃ ২৫) 

( ঘ) তাফসীকর হিানীর থলখক থিকশায়ার দারুল উলূম হিানীয়ার 
প্রবতষ্ঠাতা,  শাইখুল হাদীস আব্দুল হক্ব রেঃ এর অবভমতেঃ মওদূদী 
সাকহকবর আক্বাইদ আহকল সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত িবরিেী ও 
ববভ্রাবন্তমলূক,  মুসলমানগর্ থযন এই বফৎনা হকত থবাঁকচ থাককত থচষ্টা 
ককরন।  

সূত্রেঃ মওদূদী সাকহব আওর উনকী তাহরীয়াত িৃেঃ ২২ 

এোিা জনাব মওদূদী সাকহকবর উত্থাকনর এককবাকর প্রথম িযষাকয় তার 
থলখা তরজুমাকনর একবি সাংখযা হযরত হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী 
তানভীর সামকন থিশ করা হকল মাত্র ককয়কবি লাইন িকিই হযরত 
থানভী ইরশাদ করকলনেঃ 

অথষেঃ এই থলাককর বিকবয নািাকীর সাংবমশ্রর্ রকয়কে। বাবতল িেীকদর 
কথা এমনই হকয় থাকক। ( তরজুমানুল ইসলাম লাকহার ৩০ থশ বেকসম্বর 
১৯৫৭ খৃেঃ) 

থতমবনভাকব আশরাফুস সাওয়াকনহ বাাংলা অনুবাদ আশরাফ চবরত ৮৭৭ 
িৃষ্ঠায় উকল্লখ আকে থয মাওেঃ মঞ্জুর থনা’মানী সাকহব জামাআকতর সাকথ 
বনজ সম্পৃিতার সমকয় হযরত থানভীর সকঙ্গ িরামশষ করকত চাইকল,  
হযরত বকলন আমার বদল এই আকোলনকক কবুল ককর না।  

মাত্র ককয়ক জন শীর্ষস্থানীয় আকলকম দ্বীকনর অবভমত এখাকন উকল্লখ করা 
হল,  তাোিা উিমহাকদকশর অতীত বতষমাকনর সকল হিানী আকলম 
গকর্র সবষসম্মত মত হল থয,  মওদূদী সাকহকবর বচন্তাধারা ও তার উির 
প্রবতবষ্ঠত জামাআকত ইসলামী আহকল সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত ববহভূষত। 
এই বহকসকব শরী‘আকতর দৃবষ্টকত তারা ফাবসক ও আকীদাগত ভাকব 
ববদ আতী।  
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আল্লাহ তা‘আলা আমাকদর সবাইকক বসরাকত মুস্তাকীকমর উির কাবয়ম 
থাকার তাওফীক দান করুন,  আমীন।  

( ২নাং প্রকনর জবাব) মওদূদী সাকহকবর বলবখত বই িুস্তকক এমন অকনক 
আকলাচনা রকয়কে,  যা আহকল সুন্নাত ওয়াল জামাআকতর আকীদার 
িবরিেী। ইল কম কালাম,  ইল কম বফক হ ও বচন্তা ধারার থেকত্র তাাঁর 
বযবতক্রমধষী মত রকয়কে। বতবন সালকফ সাকলহীকনর কাকরা অনুসারী নন। 
তার বলবখত বকতাবাদীকত মু’তাবযলা,  খাওয়াকরজ,  লা- মাযহাবী ও 
অন্যান্য বাবতল সম্প্রদাকয়র কথাবাতষা িাওয়া যায়। বতবন দ্বীন- ইসলাম,  
ঈমান,  তাওহীদ,  বরসালত,  তাকওয়া,  ইবাদত ইতযাবদর ববকের্র্ 
ককরকেন হাদীস ও আ- ো- থর সাহাবা অনুসৃত আকাববকর উম্মকতর িথ 
তযাগ ককর। অিরবদকক রাসূকল থখাদা সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম-
এর বনজ হাকত গিা ও নুযুকল কুরআকনর প্রতযেদশষী জামাআকত 
সাহাবার অনুসরকর্ প্রকয়াজনীয় সকল জ্ঞাকন থশ্রষ্ঠ জ্ঞানী উলামাকয় 
উম্মাকতর সূত্র িরম্পরায় দ্বীন,  ইসলাম ও আনুসাবঙ্গক সকল ববর্কয়র 
বনভুষল বযাখযা ববকের্র্কক মওদূদী সাকহব ভলু ও ববকৃবত আখযা বদকত 
থচষ্টা ককরকেন। এবাং এসব হযম করাকত থচকয়কেন খুব চতুরতার সাকথ 
যা একজন মুহাবিক আকলম োিা ধরা মুশবকল।  

তাই সাধারর্ মানুকর্র জকন্য প্রথম মওদূদী সাকহকবর রচনাবলী সাংক্রান্ত 
হিানী উলামাকদর বলবখত বই- িুস্তক িকি থনওয়া জরুরী। তা না ককর 
প্রথকমই মওদূদী সাকহকবর বই- িত্র,  তাফসীর,  ইতযাবদ িিকত থগকল 
ববভ্রাবন্ত ও থগামরাহী অবধাবরত।বনকজর ঈমান- আমকলর সাংরেকর্র 
স্বাকথষই এমন কাজ হকত ববরত থাকা জরুরী। এ বযািাকর যুগ থশ্রষ্ঠ 
ককয়কজন আকলকমর অবভমত বনকে প্রদত্ত হল।  

১. শাইখুল ইসলাম হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. এর অবভমতেঃ 
মওদূদী সাকহকবর রচনাবলী ও বকতাবাদী দ্বীকনর আবঙ্গকক এমন থবদ্বীনী 
ও অিবযাখযা সম্ববলত থয,  কম ইল ম সাধারর্ মানুর্ তা ধরকত িাকর 
না। তাই সাধারর্ থশ্রর্ী তা িকি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 
এর আনীত ইসলাম যার উির সাকি থতরশত বৎসর উম্মাত আমল ককর 
আসকে তা থথকক বনকজকক সম্পূর্ষ িৃথক ককর থফকল। ( মওদূদীসাকহব 
আওর উনকী তাহরীরাত িৃেঃ ১৫) 
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২. ববদগ্ধ মুহাবিস,  করাচী বনউিাউন মাদ রাসার প্রবতষ্ঠাতা আল্লামা 
ইউসূফ ববন্নুরী রহ. এর অবভমতেঃ মওদূদী সাকহকবর বই িুস্তক,  
রচনাবলীকত এমন মারািক ববর্য় বস্তু ও উবি সমহূ রকয়কে থযগুকলা 
দ্বারা বনয়বমত দ্বীনী ইল ম অজষকন বযথষ নতুন সমাজ শুধু থগামরাহী নয়,  
স্পষ্ট কুফরীকতও বলপ্ত হকয় থযকত িাকর। ( মওদূদী োকহব আওর উনকী 
তাহরীরাত-  িৃেঃ ১১) 

৩. দারুল উলূম থদওবকের প্রধান মুফ তী হযরত মাওেঃ মাহমূদ হাসান 
গাাংগুহী রহ. এর ফতু্ ওয়ােঃ জনাব মওদূদী সাকহব থয সমস্ত বই িুস্তক 
বলকখ প্রচার- প্রসার ককরকেন,  থস সমস্ত বই িুস্তকক অকনক ববর্য় এমন 
ও রকয়কে যা আহকল সুন্নাত ওয়াল জামাআকতর মাতদশষ িবরিেী। বতবন 
ইল কম বফক হ এর থেকত্র বভন্ন মত রাকখন। আবয়ম্মাকয় সবলকফর কাকরা 
অনুসারী নন। তাাঁর বলবখত বই- িুস্তকক মু’তাবযলা,  খাওয়াকরজ ইতযাবদ 
সম্প্রদাকয়র কথাবাতষা িাওয়া যায়।  

কাকজই তার বকতাবাদী অধযায়ন করা দ্বীকনর থেকত্র েবতকর। . . .  শুধু 
েবতকরই নয় বরাং বাংসািকও বকি। এবাং সরাসবর থগামরাহীর মাধযম। 
এজন্যই জনাসাধারর্কক তার বকতাবাদী িিা বা অধযয়ন থথকক ববরত 
রাখা হয়।আর এসমস্ত বকতাবাদী যখন লাইকব্ররীকত থাককব তখন 
অধযয়কন আসকবই। আর লাইকব্ররীকত না থাককল অধযয়কনও আসকব না। 
( সুতরাাং লাইকব্ররীকতও এসমস্ত বকতাবাদী না থাকা চাই)( ফাতাওয়াকয় 
মাহমূবদয়া ১/২৪৭) 

৩নাং প্রকনর জবাবেঃ ১ম প্রকনর ববস্তাবরত জবাব দ্বারা স্পষ্টভাকব প্রমাবর্ত 
থয,  মওদূদী সাকহকবর বচন্তাধারা ও আকীদা অকনকাাংকশ আহকল সুন্নাত 
ওয়াল জামা‘আত িবরিেী। তন্মকধয অন্যতম হল বতবন সাহাবাকয় 
বকরাকমর থদার্চচষাকারী। তাাঁর দলককও থস কাকজ বতবন উৎসাবহত 
ককরকেন এবাং বাস্তকব জামায়াকত ইসলামী তার বচন্তাধারার সাকথ কাযষতেঃ 
একমত,  ববকশর্ ককর সাহাবাকদর থদার্চচষায় তারা মওদূদী সাকহকবর 
িদাাংক অনুসারী।  

তাই মওদূদী সাকহকবর বচন্তাধারায় ববশ্বাসী বতষমান জামায়াকত ইসলামীর 
সদস্যরা শরীআকতর দৃবষ্টকত ফাবসক। আর ফাবসককর ইমামতী মাকরূকহ 
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তাহরীমী। থতমবন থকান ফাবসককক মুআয বযন বানাকনাও মাকরূকহ 
তাহরীমী।  

প্রমার্েঃ ( ১) উিমহাকদকশর প্রখযাত মুফ তী জনাব মুফ তী মুহাম্মদ শফী 
রহ. স্বীয় গ্রে জাওয়াবহরুল বফক কহ বলকখন . . . .  নামায সম্বকন্ধ 
শরী‘আকতর বসোন্ত হল এই থয,  ইমাম এমন বযবিকক বানাকনা উবচত 
বযবন আহকল সুন্নাত ওয়াল জামাআকতর অনুসারী। সুতরাাং যারা মওদূদী 
বচন্তা ধারায় একমত তাকদরকক থস্বচ্ছায় ইমাম বানাকনা জাবয়য নাই। 
্যতাাঁ,  থকহ তাকদর বিেকন নামায িকি বনকল নামায হকয় যাকব। 
( জাওয়াবহরুলবফক হ ১/১৭২) 

( ২) মুজাবহকদ আযম,  আল্লামা হযরত মাওেঃ শামেুল হক ফরীদিুরী 
রহ. বলকখন,  যাহারা সাহাবাকয় থকরামকদর থদার্চচষায় বলপ্ত তাহারা থয 
থকহই হউন না থকন,  তাহাবদগকক ইমাম বানাইয়া বিেকন নামায িিা 
বকেুকতই জাবয়য হইকব না। কারর্ থযকহতু তাহারা সাহাবাকয় বকরাকমর 
থদার্চচষার কারকর্ আহকল সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত হইকত খাকরজ হইয়া 
বগয়াকে। ( ভলু সাংকশাধর্ িৃেঃ ১৪২) 

( ৩) প্রবসে ফাতাওযার বকতাব আহসানুলফাতাওয়ার থলখক জনাব 
মুফ তী রশীদ আহমদ রহ. বলকখনেঃ মওদূদী বচন্তাধারায় একমত এমন 
বযবির ইমামতী মাকরূকহ তাহরীমী।( আহসানুল ফাতাওয়া ৩/২৯১) 

বশরক -  ববদ‘আত 
বকয়ামকতর সময় আল্লাহ তা‘আলা বনদ্রা যাকবন বকল ববশ্বাস রাখা 

বজজ্ঞাসােঃ বকয়ামত যখন সাংঘবিত হকব,  তখন নাবক আল্লাহ তা‘আলা 
আিাই লে বৎসর বনদ্রা যাকবন এবাং কাবফররা শাবস্ত থভাগ করার ির 
থবকহশকত যাকব। একথা দু’বি কতিুকু সতয জানকত ইচু্ছক।  

জবাবেঃ প্রকন ববর্ষত এ উবি সম্পূর্ষ বমথযা ও কুরআন- হাদীস ববকরাধী। 
এ ধরকনর ববশ্বাস বনকয় থকউ মুসলমান থাককত িাকর না। 

ِتَِّ ِنَّْوٌمِاِّْلَّ نٌَّةِوَّّلَّ ُخُذهُِس    
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( প্রমার্েঃ সূরা বাকারাহ,  ২৫৫ # সূরা বাবয়যনাহ # আকীদাতুত্তাহাভী,  
৩৪) 

নামায থরাযা বনকয় ঠাট্টা- ববদ্রূি করা 

বজজ্ঞাসােঃ নামায থরাযার বযািাকর থকউ যবদ ঠাট্টা- ববদ্রূি ককর বকল থয, 
থক যায় উঠক- নবঠক করকত,  যার ঘকর ভাত থনই থস রাখকব থরাযা। 
এরূি উবির দ্বারা থকান িযষাকযর থগানাহ হকব? 

জবাবেঃ শরী‘আকতর থকান সুস্পষ্ট হুকুমকক অস্বীকার করা থযমন কুফুরী 
থতমবনভাকব শরী‘আকতর থকান অকািয ফরয হুকুম সম্পককষ ঠাট্টা করাও 
কুফুরী এরূি করার দ্বারা ঈমান চকল যাকব। তাই তার খাবলস অন্তকর 
তাওবা করা ও বববাহ দুহরাকনা জরুরী।( প্রমার্েঃ জাওয়াবহরুল বফকহ,  
১: ২৩)  

মুসলমান বনজ আকীদা- ববশ্বাস বঠক থরকখ শীআ সম্প্রদায়ভিু হওয়া 

বজজ্ঞাসােঃ থকান মুসলমানকর জন্য বনকজর মাযহাব তথা আকীদা–ববশ্বাস 
বঠক থরকখ শীআ সম্প্রদাকয়র অন্তভুষি হওয়া জাবয়য হকব কী- না? 

জবাবেঃ থকান মুসলমাকনর জন্য বনকজর আকীদা- ববশ্বাস বঠক থরকখও 
শীআ সম্প্রদাকয়র অন্তভুষি হওয়া কবিনকাকলও জাবয়য হকব না। থযমন-  
থকান মুসলমান বনকজর মাযহাব তথা আকীদা- ববশ্বাস বঠক থরকখ 
কাবদয়ানী দলভুি হকত িাকর না। তদ্রুি থকান মুসলমান বনজ আকীদা 
বঠক থরকখও শীআ দলভিু হকত িারকব না। এমনবি করকলও 
শরী‘আকতর দৃবষ্টকত তা হারাম ববকববচত হকব এবাং িবরর্বতকত তার দীন 
ও ঈমান বরবাদ ও নষ্ট হকয় যাকব। থকননা-  শীআ সম্প্রদাকয়র থকান 
থকান বকতাকব িববত্র কুরবাকনর “তাহরীফ” বা ববকৃত সাংঘবিত হকয়কে 
বকল বলবখত রকয়কে। ঐ থলখক এবাং থস থলখার সাকথ একমত 
থিার্র্কারী উভকয় বনেঃসকেকহ কাকফর। 

এোিাও শীআ সম্প্রদাকয়র এমন মতবাদ ও আকীদা রকয়কে,  যা চরম 
থগামরাহী। ববকশর্তেঃ হযরত আবু বকর রাবয. ও হযরত উমর রাবয. 
সহ অকনক সাহাবাকয় থকরাম সম্পককষ এমন জঘন্য ও বমথযা অিবাদ 
তারা লাবগকয় থাকক,  যা বনেঃসকেকহ থগামরাহী। 
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অতএব,  থকান মুসলমান যবদ বনকজর আকীদা ববশ্বাস খারাি না ককরও 
উি সম্প্রদায়ভিু হয়,  তকব তা শরী‘আকতর দৃবষ্টকত হারাম। 
( জাওয়াবহরুলবফকহ,  ১: ২৬)  

কুরআন – হাদীকসর প্রবত তুচ্ছ- তাবচ্ছলয থিার্র্ করা 

বজজ্ঞাসােঃ স্বামী বকস তা’লীমুবিন বই িিবেল। এমন সময় স্ত্রী িাকশর 
রুম থথকক একস স্বামীর হাত থথকক বইবি বেবনকয় থনয় এবাং বকল এই সব 
আকজ- বাকজ বই িকিই মাথা খারাি ককর থফকলকে। স্বামী বকল এ সব 
থতা কুরআন হাদীকসর বই। (উকল্লখ থাকক, িাকশই কুরআন- হাদীস ও 
অন্যান্য ধমীয় বই বেল।) স্ত্রী বলল ্যতাাঁ, ঐ সব বইকয়র কথাই বলবে। 
স্বামী উি কথা না বলার জন্য বাধা বদল। থস বদ্বতীয় বার বকল – এভাকব 
থস ঐ কথা বতন বার বকল। প্রন হকচ্ছ-  

১. থমকয়বি মুসলমান থাককব কী? 
২. স্বামী- স্ত্রী সম্পকষ বঠক থাককব কী? 
৩. উি অবস্থায় ( অথষাৎ তাওবা বযতীত)  থমকয়বির যবদ অন্য থেকলর 
সকঙ্গ বববাহ হয়,  তকব বববাহ নবধ হকব বক? 
৪.  একত থমকয়র বাবা–ভাইকদর করর্ীয় বক? 

উকল্লবখত থাকক থয,  আজ দীঘষ ৩ ( বতন)  বৎসর যাবৎ স্বামী- স্ত্রীর 
সাকথ থকান প্রকার সম্পকষ ও থযাগাকযাগ থনই। এ সম্পকষ এ কুরআন ও 
হাদীকসর ফয়সালা কী? 

( ববেঃ দ্রেঃ)  মবহলা এ কথাবি বলার আকগ মাকঝ মাকঝ নামায িিত। 

জবাবেঃ থকান মুসলমাকনর জন্য কুরআন- হাদীকসর প্রবত তুচ্ছ ভাব 
থিার্র্ করা কুফুরী কাজ। একত ঈমান চকল যাবার আশাংকা থাকক। 
সুতরাাং নতুন ককর ঈমান গ্রহন করা উবচত। 

থযকহতু ঈমান নবায়ন করা উবচত থসকহতু বববাহ দুহবরকয় থনয়া উবচত। 
শুধু তওবা করাই যকথষ্ট নয়। 

স্বামী িে থথকক তালাক বযতীত অন্যত্র বববাহ বসকত িারকব না। 
( প্রমার্েঃ বাদাবয়উস সানাবয়,  ২: ২৬৮)  
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অবভভাবককদর কতষবয,  একবদকক বনকজর সন্তান ( যাকক এককবাকর 
থফকল থদয়া যায় না) ,  অির বদকক ঈমাকনর ন্যায় গুরুেিূর্ষ ববর্য় 
( একমাত্র যার উির আবখরাকত সন্তাকনর মুবি বনভষরশীল) ,  এ উভয় 
বদক ববকবচনায় থরকখ সাংকশাধকনর জন্য শরী‘আত বনকদষবশত সকল িো 
অবলম্বন করা। প্রকয়াজকন আকলম উলামাকদর সাকথ িরামশষ ককর তার 
বযািাকর িদকেি গ্রহর্ করকত হকব। 

গত বতন বৎসর যাবৎ উভকয়র সম্পকষ না থাকায় স্বামীর িে থথকক 
থকান তালাক িকিবন। এখন তাকক রাখকত চাইকল ঈমান নবায়ন করকত 
হকব এবাং সতকষামূলক বববাহ দুহবরকয় বনকত হকব। আর রাখকত না 
চাইকল তাকক তালাক বদকয় বদকব। 

িীর- ওলীরা সন্তান বদকত িাকর বক- না? 

বজজ্ঞাসােঃ থকান িীর- ওলী কাউকক সন্তান বদকত িাকর বক? 

জবাবেঃ সন্তান থদয়া,  ধনী বানাকনা ও ববিদ থথকক উোর করা ইতযাবদ 
আল্লাহর কাজ। এিা আল্লাহর জন্য খাস। থকান নবী–রাসূকলর হাকত 
িযন্তষ এ ধরকনর েমতা থদয়া হয়বন। সুতরাাং থকান িীর- ওলী সন্তান 
বদকত িাকর বক- না এ প্রনই উঠকত িাকর না। এরূি ববশ্বাস রাখা সম্পূর্ষ 
বশরকী হকব। যবদ থকউ এরূি দাবী ককর থয,  থস বযবি সন্তান বদকত 
িাকর,  তাহকল থস দাজ্জাল প্রমাবর্ত হকব। কারর্-  হাদীকস একসকে 
থয,  বকয়ামকতর িূকবষ আসল দাজ্জাল যাবহর হওয়ার িূকবষ তার ময়দান 
নতরীর জন্য অকনক দাজ্জাকলর আববষভাব ঘিকব। তারা যত বি আিযষ 
বজবনস থদখাক না থকন,  তাকদর ভি হওয়া যাকব না এবাং তাকদর 
দরবাকর যাওয়া যাকব না। তকব থকান বুজুগষ কাকরা সন্তান হওয়ার জন্য 
আল্লাহর বনকি দূআ করকত িাকরন। থতমবনভাকব থকান িারদশষী োিার 
বচবকৎসা করকত িাকরন। তাকত আল্লাহ চান থতা থকান বযবির সন্তান 
হকত িাকর। সন্তান লাভ হকল বুঝকত হকব থসিা আল্লাহই বদকয়কেন। ঐ 
বুজুগষ বা োিাকরর সন্তান থদয়ার থকান েমতা থনই। ( প্রমার্েঃ সূরা 
শুরা,  ৪৯)  

মাবন ইজ দযা থসককন্ে গে বলা 
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বজজ্ঞাসােঃ যবদ থকান বযবি িাকার প্রকয়াজনীয়তা বনকয় ববতষক করার 
সময় এমন কথা বকল থয,  “রাকখন আিবন!  অমুক বদন অমুক 
বকলকে,  মাবন ইজ দযা থসককন্ে গে” তকব তার হুকুম কী? থসবক 
মুরতাদ হকয় যাকব? 

জবাবেঃ উবিকারীর এই উবি “মাবন ইজ দযা থসককন্ে গে বলা” এবি 
কুফুরী বাকয সমূকহর অন্তভুষি। থকননা,  থখাদা একজনই। বতবন সমস্ত 
গুনাবলীর অবধকারী এবাং বতবন বাোকক বরবযক দান ককরন। সুতরাাং 
িাকা- িয়সাকক বদ্বতীয় থখাদা বলার থকান অবকাশ নাই। অতএব,  
অমুককর এই উবির সমথষন বা উি বাকযকক সবঠক মকন ককর তা বলকল 
তা কুফুরী কালাম হকয় যাকব। এবাং থস থেকত্র উি বযবির জন্য সতকষতা 
বহকসকব ইবস্তগফার ককর,  নতুনভাকব কাকলমা িকি স্ত্রী থাককল বববাহ 
দুহবরকয় থনয়া উবচৎ। ( প্রমার্েঃ আযীযুল ফাতাওয়া ১: ৭৩# আল-
বাহরুর রাবয়ক ২: ৫২০# খায়রুল ফাতাওয়া ১: ২০২)  

ر ) الخ....الميت يتصرف فى االمور دون اهلل تعا لى واعتقاده ذلك كفر ان ها ان ظنو من البح

   (1/015:الراءق

িীর সাকহবকক বসজদা করা 

বজজ্ঞাসােঃ আমার ভাই মাইজভান্োর িীর সাকহকবর মুরীদ। বতবন িীর 
সাকহবকক বসজদা ককরন। এ বযািাকর তার সাকথ আমার প্রায়ই তকষ হয়। 
আবম ববল একমাত্র আল্লাহ তা‘আলা বযতীত অন্য কাউকক বসজদা করা 
জাবয়য নাই। বকন্তু তার কথা হকচ্ছ,  িীর সাকহব হকচ্ছন নাকয়কব রাসূল। 
আর রাসূকলর সম্পকষ হকচ্ছ সরাসবর আল্লাহর সকঙ্গ। আর নাকয়কব 
রাসূকলর সম্পকষ রকয়কে রাসূকলর সাকথ। সুতরাাং আমরা নাকয়কব 
রাসূলকক সামকন থরকখ প্রকৃত িকে আল্লাহককই বসজদা কবর। এখন প্রন 
হকচ্ছ,  এরূি বনয়ত ককর িীর সাকহবকক বসজদা করার দ্বারা বক থসই 
বসজদা আল্লাহর জন্য হকব? 

জবাবেঃ আল্লাহ োিা অন্য কাউকক বসজদা করা হারাম। তা থয বনয়কতই 
করা থহাক না থকন। থসিা হারাম বহসাকবই গর্য হকব। কারর্,  বসজদার 
দু’বি বনয়ত রকয়কে। যথা-  বসজদাকয় তা’যীমী অথষাৎ সম্মানসূচক ও 
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ইবাদকতর বনয়কত বসজদা। আর উভয় প্রকার বসজদা হারাম। ইবাদকতর 
বনয়কত অন্যকক বসজদা করা শুধুমাত্র হারামই নয়;  বরাং তা কুফুরী 

 প্রকনর ধারা অনুযায়ী যবদ কাউকক মাধযম থমকন আল্লাহকক বসজদা করা 
জাবয়য হত,  তাহকল এর জন্য সবকচকয় থবশী হক বেল রাসূকল আকরাম 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম এর। অথচ কুরআন- হাদীকসর থকাথাও 
এতদসাংক্রান্ত থকান বর্ষনা থনই। শুধু তাই নয়,  বরাং এ বযািাকর রাসূকল 
আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ককঠার ভাকব বনকর্ধাজ্ঞা 
আকরাি ককর থগকেন। সুতরাাং আিনার ভাই থয যুবি উিস্থািন 
ককরকেন,  থসিা শয়তানী যুবি। এর দ্বারা হারাম ও কুফুরী কাজ হালাল 
হকব না। 

( প্রমার্েঃ বমশকাত শরীফ,  ২৮২ # ফাতাওয়াকয় শামী ৬: ৩৮৩ # 
ইখবতলাকফ উম্মত আওর বসরাকত মুস্তাকীম ৬৬)  

عن قيس بن سعد ، قال : أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم ، فقلت : رسول اهلل أحق أن يسجد له ، 

النبي صلى اهلل عليه وسلم فقلت : إنى أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم ، فأنت يا  قال : فأتيت

رسول اهلل أحق أن نسجد لك ، قال : " أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له " ؟ قال : قلت : ال ، قال : " فال 

لما جعل اهلل لهم عليهن  تفعلوا ، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد الحد المرت النساء أن يسجدن الزواجهن

 (1915سنن أبي داود حـ:)من الحق " .  

তাবীয বযবহার করা 

বজজ্ঞাসােঃ:  তাবীয বযবহার করা বশরক বক- না? শরী‘আকতর দৃবষ্টকত 
এর হুকুম বক? 

জবাব:  একমাত্র আল্লাহ তা‘আলাই সমস্ত বকেু করকত িাকরন। বতবন দান 
ককরন এবাং বতবনই থরাগ থথকক মুবি দান ককরন। অন্তকর এ ববশ্বাস থরকখ 
শুধুমাত্র অসীলা স্বরূি শরী‘আত সম্মত তাবীয বযবহার করকত িাকর। 
একত থকান রকম বশরক হকব না। তাবীয,  ঝাি- ফুাঁক এইিা শুধু এ 
যামানায় নতুন নয়,  বরাং আমাকদর বপ্রয় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাম-  এর যামানায় বেল। বতবন ঝাি- ফুাঁক ককরকেন। সাহাবাগর্ 
থথককও তাবীয বযবহার প্রমাবর্ত আকে। তকব থকউ যবদ তাবীয সম্পককষ 
এই ধারনা থিার্ন ককর থয,  তা’বীকযর মকধয েমতা আকে। তাবীয 
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ববিদ- আিদ থথকক রো করকত িাকর,  তাবীয বযবহার না করকল বা 
খুকল রাখকল ববরাি ববিদ হকত িাকর,  এ ধরকর্র ববশ্বাস বনকয় তাবীয 
বযবহার করা বনেঃসকেকহ বশরক হকব। ইলম ববহীন ( অজ্ঞ)  থলাককরা 
সাধারর্তেঃ এ ধরকনর ভ্রান্ত ববশ্বাস বনকয় তাবীয বযবহার ককর থাকক। 
এিাকক ককঠারভাকব বনকর্ধ করা চাই। 

সহীহ আকীদার তা’লীম বদকয় মুসলমানকদর ঈমান- আকীদা রোর 
বযম্মাদারী উলামাকয় থকরামকদর উির। আজকাল থবশ বকেু নামধারী 
আকলমগর্ মুসলমানকদর ঈমান- আকীদা যতিুকু অববশষ্ট বেল তাও 
বনকজর দুবনয়াবী স্বাকথষ বরবাদ করকে। এ জন্য সাধারর্ মুসলমানকদর 
জন্য হিানী উলামাকদর সাকথ জুকি থাকা োিা তাকদর ঈমান রোর 
বদ্বতীয় থকান িথ থনই। 

وضع له  اال داء عن اسامت بن شريك قال قالوا يا رسول اهلل افنداوى قال نعم يا عباد اهلل تداووا فان اهلل لم يضع

 (377/2-)مشكوة .واحد الصرم  داء شفاء غير

আশুরার তাবযয়া বমবেল ও মাতম 

বজজ্ঞাসােঃ:  আশুরা তাবরকখ শীআ ও রাকফযীরা তাবযয়া বমবেকলর থয 
মাতম ককর থাকক শরী‘আকতর দৃবষ্টকত তার হুকুম বক? 

জবাব:  আশুরার তাবরকখ শীআ ও রাকফযীরা তাবযয়া বমবেকলর থয 
মাতম ককর থাকক,  শরী‘আকতর দৃবষ্টকত তা মারািক গুনাকহর কাজ ও 
হারাম। হযরত আব্দুল কাবদর বজলানী রহ. বকলনেঃ ‘যবদ হুসাইকনর 
রাবয. শাহাদাকতর বদকন মাতম ও থশাক িালন করা হয়,  তাহকল 
থসামবার বদন থশাক িালকনর থবশী উিকযাগী। কারর্,  এই বদকন স্বয়াং 
রাসূকল কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ও প্রথম খলীফা হযরত 
আবু বকর রাবয. ইকন্তকাল ককরন।’ অথচ এই বদকন থকউ থশাক িালন 
ককর না। হযরত ইবকন হাজার মািী রহ. বকলনেঃ “ খবরদার!  হায় 
হুসাইন!  ইতযাবদ বকল কান্নাকাবি ককরা না। কারর্,  এসব কাযষকলাি 
মুসলমানকদর থশাভা িায় না।” থমািকথা,  আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর 
রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ও নবীগকর্র মৃতুযকতই বাবর্ষক 
থশাক বদবস িালকনর অনুমবত থদনবন। তাহকল অন্য থলাককর মৃতুযকত 
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থশাক বদবস িালকনর থতা প্রনই উকঠ না। ্যতাাঁ,  তাকদর রুকহ সাওয়াব 
বরসানীর জন্য বযবিগতভাকব দু‘আ কালাম িিকত থকান অসুববধা থনই। 

শীআ সাংস্কৃবতর প্রভাকব প্রভাবাবেত হকয় “হায় হুসাইন”,  “হায় হুসাইন” 
বকল বচৎকার করকত থাকা,  বুক চািিাকনা,  তাবযয়া স্থািন, মবসষয়া-
ক্রেন প্রভবৃত প্রদশষকনর জন্য আশুরা থমাকিও নয়। আশুরাকতা িৃবথবীর 
বি বি ইবতহাকসর সবম্মলনী। িৃবথবীর শুরু থথকক বববভন্ন নবীগকর্র 
মহান ঘিনাবলী এ তাবরকখই সম্পন্ন হকয়কে। িূকবষর উম্মকতর উির 
রমযাকনর িবরবকতষ আশুরার থরাযা ফরয বেল। থসই সকল ফযীলকতর 
বভবত্তকতই রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম এবদন থরাযা রাখকত 
বকলকেন। হযরত ইমাম হুসাইন রাবয.- এর শাহাদাত ঐ ফযীলকতর 
বদকন হওয়ায় তা আরও থবশী ফযীলতিূর্ষ হকয়কে। ( প্রমার্েঃ আল-
ববদায়া ৮: ৪০ # ফাতাওয়া মাহমূবদয়া ৫: ৩৯০ # 
আহসানুলফাতাওয়া,  ১: ৩৯০ # ফাতাওয়া রহীবময়া,  ২: ২৭৩)  

গদষান মাসাহ করা বক ববদ‘আত? 

বজজ্ঞাসােঃ আমাকদর এলাকার বকেু লা- মাযহাবী ভাকয়রা বকলন থয,  
উযুর মকধয গদষান মাসকহ করা ববদ‘আত। তাকদর এ কথা বঠক বক- না? 

জবাবেঃ আিনার এলাকার বকেু থলাক উযুর মকধয গদষান মাকসহ সম্পককষ 
থয মন্তবয ককরকে তা বঠক নয়। বরাং এিা তাকদর মনগিা কথা। উযুর 
মকধয গদষান মাসাহ সম্পককষ অকনক সহীহ হাদীস ববদযমান আকে। গদষান 
মাসাকহর মকধয অকনক ফযীলতও রকয়কে। 

হাদীস শরীকফ আকে,  হযরত ইবকন উমর রাবয. থথকক ববর্ষত রকয়কে,  
বপ্রয়নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ককরন,  “থয বযবি 
উযু করকলা এবাং উভয় হাত দ্বারা গদষান মাসাহ করকলা,  বকয়ামকতর 
বদন তার গদষান থথকক থবিী সবরকয় থদয়া হকব। অথষাৎ থস মহামুসীবত 
থথকক মুবি িাকব।”  ( আততালখীেুল হাবীর,  ১: ৯৯)  

গদষান মাসাহ করার বযািাকর ইলাউস সুনান গ্রকের থলখক অকনক হাদীস 
থরফাকরি সহকাকর থিশ ককরকেন। ( ইলাউস সুনান ১: ৬৬)  লা-
মাযহাবীগর্ বুখারী ও মুসবলম শরীফ বযতীত আরও থয হাদীকসর অকনক 
সহীহ বকতাব আকে তা মানকত রাজী নন। এজন্য তারা কথায় কথায় 
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বকল থয,  এ কথা বক বখুারী বা মুসলীম শরীকফর থকাথাও আকে? 
অথচ কুতুকব বসত্তার বাইকর হাদীকসর অকনক সহীহ বকতাব আকে। এই 
একিা কথা তারা মানকল হানাফীকদর সাকথ তাকদর অকহতুক ঝগিা 
করার এবাং ঈমানদার মুসলমানকক মুশবরক বাবনকয় বনকজর ঈমান 
বরবাদ করার থকান প্রকয়াজন িিত না। 

তকব গদষাকনর সাকথ গলা জবিত ককর মাসাহ করা বঠক নয়। গলা মাসাহ 
করা ববদ‘আত। ( প্রমার্েঃ ফাতাওয়া শামী ১: ১২৪# তালখীসুল হাবীর 
বল ইবকন হাজর আল আসকালানী,  ১: ৯৯)  

 (9/911-شا ميه) -بظهر يد يه ال الحلقوم ال نه بدعة ومسح الر قبة

রবীউল আউয়াকল প্রচবলত প্রথা ও আমাকদর করর্ীয় 

বজজ্ঞাসােঃ ১২ই রববউল আউয়াল নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাম- এর জন্ম বদবস এবাং ওফাত বদবস। সুতরাাং বুঝা যাকচ্ছ 
বদনবি খুবই গুরুেিূর্ষ। আবম জানকত চাবচ্ছ এই বদকন বা মাকস 
শরী‘আকতর িে থথকক আমাকদর জন্য বকেু করর্ীয় আকে কী? যবদ 
থাকক তাহকল থসই কমষসূচী বক? এিা এজন্য বজজ্ঞাসা ককরবে থয,  শুধু 
ঐবদকন থকউ যবদ সীরাত মাহবফল ককর। আবার থকউ বমবেল থবর ককর। 
আবার এক গ্রুিকক থদখলাম বববভন্ন মহল্লায় এবাং থমাকি থমাকি গযল 
িবরকবশন করকেন। এর থকানিাকক আমরা সহীহ মকন করব? 

জবাবেঃ এ কথা বঠক থয ইসলামী শরী‘আত কতৃষক কবতিয় সময়কক 
মুবারক ও ফযীলত থঘার্না করা হকয়কে। থযমন লাইলাতুল কদর,  
লাইলাতুল বারা’আত,  আশুরা ও আরাফার বদন ইতযাবদ। হাদীকসর 
মকধয এসব বদন বা রাকতর করর্ীয় আমল এবাং তার অকনক ফযীলত 
ববর্ষত হকয়কে। বকন্তু লাইলাতুল বমরাজ,  রবীউল আউওয়াল ইতযাবদর 
বযািাকর করর্ীয় আমল বা ফযীলত বকেুই ববর্ষত হয় নাই। রাসূকল করীম 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম- এর বমরাজবি লাইলাতুল কদকরর মত 
প্রবত বৎসর হয় না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম এর 
বযকেগীকত একবার হকয়বেল। এর আকগ থকান বদন হয় নাই,  িকরও 
থকান বদন হকব না। অকনকক এই বদকন থরাযা রাকখ এবাং বববভন্ন অনুষ্ঠান 
ককর এ রাকত্র ইবাদত ককর। অথচ এ বযািাকর থকান বনকদষশ থদয়া হয় 
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নাই। সুতরাাং এগুকলা মনগিা কাজ এবাং দীকনর মকধয নতুন সাংকযাজন 
এবাং এর অথষ হয় থয,  এ গুরুেিূর্ষ বদকন শরী‘আকতর িে থথকক 
ফযীলত ও কমষসূচী থঘার্না করার দরকার বেল। বকন্তু শরী‘আকতর িে 
থথকক থযকহতু করা হয় নাই,  তাই আমরা দীকনর উির ইহসান ককর 
শরী‘আকতর অসমাপ্ত কাজবি িূর্ষ ককর বদলাম। নাউযুববল্লাহ। এিা কত 
বি জঘন্যতম অিরাধ থয,  মানুর্ বনকজর িে থথকক ববধান বদকত শুরু 
ককরকে এবাং স্বকঘাবর্ত ববধানদাতা থসকজকে। শরী‘আকত এ ধরকনর 
কাজককই ববদ‘আত বলা হয়। অথষাৎ দীকনর মকধয দীকনর নাকম এমন 
থকান বকেু সাংকযাজন করা বা থযাগ করা যা কুরআন- হাদীস দ্বারা 
প্রমাবর্ত নয়। আর ববদ‘আত এত জঘন্য অিরাধ থয,  তার থথকক 
সাধারর্ত তাওবা নসীব হয় না। কারর্,  ববদ‘আত বাস্তকব দীন ববহভূষত 
হওয়া সকেও ববদ’আতী থলাককরা তাকক দীন মকন ককরই ককর থাকক। 
সুতরাাং থস বযবি তাওবা করকত চায় না। 

বঠক থতমবনভাকব,  ১২ই রবীউল আউওয়াল এমন একবি বদন,  থয 
বদকনর ফযীলকতর বযিাকর থকান আয়াত বা হাদীস িাওয়া যায় না। নবী 
করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম থথকক ঐ বদকনর কমষসূচী বহসাকব 
থকান আমল বা আমকলর বনকদষশ িাওয়া যায় না। এমনবক খুলাফাকয় 
রাকশদীন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম- এর িকর ৩০ বৎসর 
িযষন্ত রাে িবরচালনা ককরকেন। তাকদর এই দীঘষ সমকয়র মকধয ১২ই 
রবীউল আউওয়াকল থকান অনুষ্ঠান বা বভন্ন থকান আমকলর প্রমার্ িাওয়া 
যায় না। তাকদর অন্তকর নবীকপ্রম বক িরবতষী থলাককদর থচকয় কম বেল? 
তারা থতা নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম- এর জন্য বনবদ্বষধায় 
জান বদকয় বদকতন।  

নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম- এর জন্ম ও মৃতুযর বদকন 
প্রকতযক মুবমকনর বদকল একিা আকবগ সৃবষ্ট হয়। এিাই বকন্তু থসই 
আকবগকক মুবমন ইচ্ছামাবফক কাকজ িবরর্ত করকত িাকর না। কারর্,  
তারই নাম ববদ‘আত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম- এর 
মহব্বতকক নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম থথকক ববর্ষত িেবতকত 
প্রকাশ করকত হকব। তাহকল থসিাই হকব সুন্নাত এবাং আল্লাহর সন্তুবষ্টর 
কাজ।  
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থমািাকথা শরী‘আকত আকবগ ও জযবার কারকর্ মনগিা থকান বকেু 
করার সুকযাগ থনই। আকবগকক ককন্োল ককর শরী‘আকতর হুকুম অনুযায়ী 
চলকত হকব। নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম- এর সুন্নাত ও 
তাাঁর আদকশষর আকলাচনা এবাং তাাঁর উির থবশী থবশী দরূদ শরীফ িিা 
মু’বমকনর আিার থখারাক এবাং তার িাকথয়। শরীকরর থখারাক প্রবতবদন 
বদকত হয়। বৎসকর একবার বদকল চকল না। বঠক থতমবনভাকব আিার 
থখারাক প্রবতবদন বদকত হয়। কাকজই নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাম- এর জীবন ও আদকশষর আকলাচনা ও দরূদ শরীফ এমন 
বজবনস নয় থয,  একমাস করকলই দাবয়ে িালন হকয় থগকলা। এিা থতা 
বাকরা মাসই করকত থাককত হকব। এ বযািাকর রবীউল আউয়াল ও অন্য 
মাকসর মকধয থকান িাথষকয থনই। সুতরাাং যারা সব মাকসই নবীর আদষশ 
আকলাচনা ককর,  শুকন আমল ককর,  থবশী থবশী দরূদ শরীফ িকি,  
তারা রবীউল আউয়াকলও করকব। আর যারা অন্য মাকস এগুকলার বকেুই 
ককর না শুধ ুএ মাকসই ককর এিা তাকদর িে থথকক দীকনর মকধয নব 
আববষ্কার। ইসলামী শরী‘আকত এগুকলা ববদ‘আত ও গবহষত কাজ। 
সুতরাাং প্রকন থয কয়বি িেবত উকল্লখ করা হকয়কে তার একবিও সহীহ 
ভাকব নবীকপ্রকমর বনদশষন নয় বরাং গবহষত ও অন্যায় কাজ।  

( বমশকাত ২৭ # ফাতাওয়া মাহমূবদয়া ৬: ১৩৪ # আশরাফুল জাওয়াব 
১২৭ # ইমদাদুল মুফ তীন ১৭৪।) 

খাতনা উিলকে সাতবদনা িালন  

বজজ্ঞাসােঃ থদকশর অকনক জায়গায় এই বনয়ম প্রচবলত আকে থয,  
বাচ্চাকদরকক খাতু্ না করাকনার িকর সপ্তম বদকন আিীয়- স্বজনকদর 
দাওয়াত বদকয় খাওয়াকনা হয় এবাং ঘরবািী প্রকয়াজন অবতবরি 
আকলাকসজ্জা করা হয় এবাং থমহমানকদর থথকক কািি- থচািি,  িাকা-
িয়সা হাবদয়া বহকসকব িাওয়া যায়। যবদ এ রকম না ককর,  তাকব তাকক 
বতরস্কার করা হয়। শরী‘আকতর দৃবষ্টকত এিা জাবয়য বক- না? 

জবাবেঃ এ ধরকনর প্রথার অনুসরর্ কাবীরা গুনাকহর মকধয শাবমল। 
থকননা-  এর মকধয অকনক গুনাকহর সমাকবশ ঘকিকেেঃ 
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( ক) দাওয়াকতর জন্য সপ্তম বদন বনধষাবরত করা ববদ’আকতর অন্তভুষি। 
থকননা-  শরী‘আকত এরূি বনধষারকর্র থকান দলীল প্রমার্ থনই। 

( খ) খাতু্ না করার সময় মানুর্কদরকক দাওয়াত থদয়া বা মুসলমানীকত 
খাওয়াকনা ববদ’আকতর অন্তভুষি। কারর্- শরী‘আকত এর থকান প্রমার্ 
থনই। তকব খাতু্নার িকর যখন ঘা শুবককয় যায়,  তখন বাচ্চাকক থগাসল 
বদকব। তারিকর ইচ্ছা হকল,  বনকজর আিীয়- স্বজন, িািা-
প্রবতকবশীকদরকক বনকজর শবি- সামথষ মুতাববক শরী‘আকতর গবন্ের মধয 
থথকক আল্লাহর শুকবরয়া আদায় করার জন্য দাওয়াত বদকয় খাওয়াকত 
িারকব। ( প্রমার্েঃ ইমদাদুল মুফ তীন ২: ২০১) 

( গ) প্রকয়াজকনর অবতবরি লাল- নীল বাবত জ্বালাকনা,  ঘর- বািী 
আকলাক সজ্জা করা ইতযাবদ শরী‘আকতর দৃবষ্টকত জাবয়য নয়। কারর্-  
এিা অিচয় এবাং এককবাকরই অনথষক থবহুদা কাজ। আল্লাহ তা‘আলা 
অিবযয়কারীকক িেে ককরন না। ( সূরা বনী ইসরাঈল,  আয়াত ২৭ # 
শামী ২: ২৪০ িৃেঃ) 

মতৃ বযবির জন্য কুরআন খতম,  মীলাদ,  চবল্লশা ইতযাবদর আকয়াজন 
করা।  

বজজ্ঞাসােঃ থকান থলাক ইবন্তকাল করকল চতুথষ বদকন িাকার বববনমকয় 
কুরআন খতম,  মীলাদ িিাকনা এবাং চবল্লশ বদন িকর ( থচহলাম 
উিলকেয) আিীয়- স্বজন ও বন্ধু- বান্ধব বনকয় মহা ধুমধাকমর সাকথ 
খাওয়া- দাওয়ার শরয়ী বভবত্ত বক? একত বক মৃত বযবির উিকার হয়? 

জবাবেঃ থকান মানুর্ ইকন্তকাল করার ির থয থকান বদকন তাাঁর সাওয়াব 
বরসানীর উকিশ্য কুরআন শরীফ িকি িাকা থনয়া বা বববনময় গ্রহর্ করা 
না- জাবয়য। আর থসকেকত্র থযকহতু কুরআন বতলাওয়াতকারীই উি 
বতলাওয়াত করার দ্বারা থকান সাওয়াব িায় না,  সুতরাাং মুদষা বযবির 
রূকহ বতবন বক থিৌাঁোকবন? মুদষার রূকহ সাওয়াব থিৌাঁোকত হকল, প্রথমতেঃ 
বতলাওয়াতকারীর সাওয়াব থিকত হকব। তারির বতবন থসই সাওয়াবিা 
অকন্যর রূকহ বখবশকয় বদকবন। বকন্তু বতবন বববনময় গ্রহর্ করার কারকর্ 
( যা শরী‘আকত হারাম) যখন বনকজই সাওয়াব থথকক মাহরূম হকচ্ছন,  
তখন অকন্যর জন্য সাওয়াব বরসানীর থতা প্রনই উকঠ না। কাকজই এ 
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ধরকনর বতলাওয়াত দ্বারা মৃত বযবির উিকার হকব বকল থকান আশা করা 
যায় না। ( প্রমার্েঃ ফাতাওয়া শামী ৫: ৩৯) 

বদন- তাবরখ জরুরী মকন না ককর এবাং বববনময় গ্রহর্ োিা শুধুমাত্র 
ঈসাকল সাওয়াকবর উকিকশ্য থকউ কুরআন শরীফ িকি থকান মুদষাকরর 
জন্য সাওয়াব বরসানী করকল তাকত অবশ্য মুদষাকরর উিকার হয়। তকব 
মাবয়যকতর আিীয়- স্বজন বনকজরাই কুরআন শরীফ িকি বখবশকয় 
বদকব- এিাই উত্তম। এমনবক বদন- তাবরখ জরুরী মকন না ককর থয থকান 
একবদন থস্বচ্ছায় বাবলগ ওয়াবরশগর্ তাকদর স্ব- স্ব মাল থথকক গরীব-
বমসকীন ও গরীব আিীয়- স্বজনকদরকক খাওয়াকল তাকতও মুদষাকরর 
উিকার হয়। বরাং মাবয়যকতর মাগবফরাকতর জন্য মাকঝ মাকঝ গরীবকদর 
এ ধরকনর খাওয়াকনা বা দান করা ভাল। তকব বদন- তাবরখ বঠক ককর 
থযমন- বতন বদনা,  সাত বদনা,  বত্রশা ও চবল্লশা ইতযাবদ প্রথা িালন ককর 
গরীব- বমসকীনকদরকক খাওয়াকনা না- জাবয়য ও ববদ‘আত। কারর্,  
শরী‘আত কতৃষক যা বনধষাবরত নাই তা বনধষারর্ করার অবধকার কাকরা 
নাই। সুতরাাং তা থথকক ববরত থাকা জরুরী। ঈসাকল সাওয়াকবর নাকম 
ধুমধাকমর সবহত ধনীকদরকক বযয়াফত খাওয়াকনা বাঞ্ছনীয় নয়।  

( প্রমার্েঃ খাইরুল ফাতাওয়া ১০৮- ২৪৪ # ইমাদাদুল আহকাম,  
১: ১১৪,  ১১১# ফাতাওয়া রশীবদয়া,  ১৩১,  ১৬০,  ৫১২ # ফাতাওয়া 
রহীবময়া,  ২: ৩৩৩) 

زمان وما كان كذلك ءة القران وغير ذلك مما هو مشاهد هذه االراجرة على الذكر وقواخذ اال

   (2/241) -به والحول والقوة اال باهلل هطالن وصيتبفالشك فى حرمته و

বত্রশা ও চবল্লশা খাবাকর অাংশগ্রহর্। 

বজজ্ঞাসােঃ আমাকদর এলাকায় মৃত বযবির রূকহ সাওয়াব থিৌাঁোকনার 
উকিকশ্য মৃতুযর ৩০ বদন অথবা ৪০ বদন ির তার িবরবাকরর িে থথকক 
খাবাকরর বযবস্থা করা হয়। একত দবরদ্র ও স্বচ্ছল উভয় থশ্রর্ীর থলাকই 
অাংশগ্রহর্ ককর থাকক। এখন প্রন হকচ্ছ স্বচ্ছল বযবিরাও বক এ খাবাকর 
অাংশগ্রহর্ করকত িারকব? আমরা শুকনবে থয,  এ ধরকনর খাবার থখকল 
অন্তর দুবষল হকয় যায়,  এ বযািাকর শরয়ী ববধান বক? 
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জবাবেঃ আমাকদর থয থকান কাজই আল্লাহ তা‘আলার হুকুম ও রাসূকল 
আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম- এর তরীকা অনুযায়ী আদায় 
করকত হকব। এর দ্বারাই সাওয়াকবর আশা করা যায়। রাসূকল আকরাম 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম- এর তরীকা ববহভূষত সকল কাজই 
িবরতযাজয ও থগানাকহর কাজ।  

বতষমাকন মানুর্ মৃতুযর িরও থগানাহ থথকক বনস্তার িায় না। মৃত বযবির 
আিীয়- স্বজনরা থয বত্রশা ও চবল্লশার খাবাকরর আকয়াজন ককর রুসম 
িালন ককর শরী‘আকতর দৃবষ্টকত এসব কাজ ববদ‘আত ও কুসাংস্কার 
বহকসকব ববকববচত। এর দ্বারা মৃত বযবির রূকহ সামান্য িবরমার্ও 
সাওয়াব থিৌাঁকে না। ফাতাওয়া শামীকত উকল্লখ রকয়কে- এর ধরকনর প্রায় 
সকল কাজই অহাংকার ও থলৌবককতার মকনাভাব বনকয় করা হয়। আর 
তখন এরূি মকনাভাব না থাককলও িরবতষীকত এ মকনাভাব একস যায়। 
মৃকতর িবরবার ধনী হকল অবধকাাংশ ধনীকদরককই একত দাওয়াত থদয়া 
হয়,  আল্লাহ তা‘আলার সন্তুবষ্ট উকিকশ্য হয় না।  

এজন্য উত্তম হল,  থকান বদন- তাবরকখর বদকক লেয না থরকখ 
থগািনীয়তা রো ককর থয থকান বদন ঈসাকল সাওয়াকবর উকিকশ্য গরীব 
ও ইয়াতীমকদরকক আহার করাকনা,  বলল্লাহ থবাবেষাং- এ গরীব োত্রকদর 
জন্য দান করায় ( একত সাওয়াব অকনক থবশী হয়) সদকাকয় জাবরয়ার 
সাওয়াবও িাওয়া যায়।  

তকব এ ধরকনর খাবার মৃকতর ওয়াবরসগকর্র ইজমালী সম্পবত্ত থথকক 
খাওয়াকব না। বাবলগ ওয়াবরসগর্ বনকজকদর মাল থথকক এ খাবাকরর 
বযবস্থা করকব। ( প্রমার্েঃ ইবকন মাজাহ ১: ১১৬ # ফাতাওয়া শামী 
২: ২৪০ # ফাতাওয়াকয় আলমগীরী,  ১: ১৬৭ # ইমদাদুল ফাতাওয়া 
১: ৫৪৭ # খাইরুল ফাতাওয়া ১: ৫৯৬) 

মীলাকদর হুকুম ও তার উৎিবত্তর ইবতহাস ( ববস্তাবরত)  

বজজ্ঞাসােঃ বতষমাকন থয মীলাদ ও বকয়াম করা হয় তা জাবয়য আকে বক 
না? যবদ জাবয়য থাকক তাহকল প্রমার্সহ জানকত চাই। আর যবদ জাবয়য 
না থাকক তাহকল দলীল- প্রমার্ দ্বারা জানকত চাই। মীলাদ- বকয়াম 
সাহাবারা ককরকেন বক- না এবাং বতষমাকন থয মীলাদ বকয়াম হকয় থাকক 
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তা থকাথা থথকক কার থথকক সূচনা হকয়কে জানকত ইচ্ছুক। আর যবদ 
ইজমা- বকয়াস দ্বারা সাকবত থাকক তা জানাকবন।  

জবাবেঃ মীলাকদর শাবব্দক অথষ জন্ম। মীলাদুন্নবী মাহবফল- এর উকিশ্য 
নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম- এর জন্ম বৃত্তান্ত আকলাচনা। 
মীলাকদর উকিশ্য যবদ এই হয় থয,  নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাম- এর জীবনী আকলাচনা করা এবাং এর থশকর্ প্রকতযকক দরূদ 
িকি দু‘আ ককর থনয়া,  তাহকল একত শরী‘আকতর দৃবষ্টকত থকান অসুববধা 
থনই। দরুদ শরীফ দািাকনা,  বসা ও থশায়া-  সবষাবস্থায় িিা জাবয়য। 
এমনবক ববনা উযুকতও দরূদ শরীফ িিকত থকান অসুববধা নাই।  

বকন্তু আমাকদর থদকশ মীলাদ ও বকয়াম সাধারর্তেঃ থয বনয়কম হকয় 
তাকক,  তাওয়াল্লুদ,  বকয়াম কতগুবল আজগুবী বাাংলা,  উদূষ,  ফাসষী,  
কববতা গাওয়া “ইয়ানবী সালামু আলাইকা” ধরকনর শাবব্দক ও অথষগত 
ভলু দরূদ সালাম িাঠ করা ইতযাবদ,  তা বববভন্ন বদক বদকয় অতযন্ত 
আিবত্তকর এবাং কুরআন,  হাদীস,  ইজমা,  ও বকয়াকসর নীবত ববহভূষত।  

বহজরী র্ষ্ঠ শতাব্দী িযষন্ত প্রচবলত মজবলকস মীলাকদর থকান অবস্তে বেল 
না। ৬০৪ বহজরীকত ইরববকলর ফাবসক বাদশাহ আবূ সাঈদ 
মুযাফফরুিীন কুকুরী আবুল খাত্তাব উমর ইবকন বদহইয়া নামক জননক 
দরবারী আকলম দ্বারা রাজকীয় বযবস্থািনায় প্রথম মীলাদ মাহ্ বফকলর 
ইকন্তজাম ককর। এ থথককই প্রচবলত মাহ্ বফকল মীলাকদর সূত্রিাত। দ্রষ্টবযেঃ 
ওয়াফায়াতুল আ’য়ান,  ৪: ১১৭। 

থস সময় থথককই হিানী উলামাকয় থকরাম এ ববদ’আকতর প্রবতবাকদ 
বকতাবাদী রচনা করকত থাককন। এর প্রবতবাকদ আরবী,  ফাসষী,  উদূষ ও 
বাাংলা প্রবতবি ভার্ায় বকতাবাদী রবচত হকয়কে।  

প্রচবলত মীলাদ মাহ্ বফল সম্পককষ আল্লামা আবদুর রহমান মাগবরবী রহ. 
বলকখন,  প্রচবলত মীলাদ মাহ্ বফল অনুবষ্ঠত করা বনেঃসকেকহ ববদ‘আত। 
থকননা,  নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম উি কাকজর বনকদষশ 
থদনবন বা বতবন তা ককরন বন। এমবনভাকব থখালাফাকয় রাকশদীন,  
সাহাবাগর্ রাবয.,  আইম্মাকয় মুজতাবহদীনও তা ককরন বন। ( প্রমার্েঃ 
আশ বশর‘আতুল ইলাবহয়যা ২৫৩ িৃেঃ) আল্লামা আহমদ ববন মুহাম্মাদ 
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বমসরী রহ. বলকখন মাযহাব চতুষ্টকয়র উলামাগর্ এ কাজ তথা মাহবফকল 
মীলাকদর জঘর্যতার উির একমত থিার্র্ ককরন। ( প্রমার্েঃ রাকহ সুন্নাত 
২৫৩ িৃেঃ) 

ববকশর্তেঃ উলামাকয় থকরাম এ কাজকক এজন্য ববদ‘আত বলকেন থয,  
থয কাজ দীন বকল প্রমাবর্ত নয় এমন কাজকক দ্বীকন অনুপ্রকবশ করাকনা 
তথা সাওয়াকবর কাজ বকল মকন করা মারািক অিরাধ। তা ববদা’আত 
ও অবশ্য বজষনীয়। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ 
ককরন,  “যবদ থকউ আমার এই দীকনর মকধয এমন থকান বকেু আববষ্কার 
করতেঃ অনুপ্রকবশ করায় যা দীকনর কাজ নয়,  তাহকল থস কাজ হকব 
প্রতযাখযাত। বকেুকতই তা গ্রা্যত হকব না।” ( বুখারী ও মুসবলম শরীফেঃ 
বমশকাত,  ২৭ িৃেঃ) 

উকল্লখয থয অকনকক মীলাকদ বকয়ামও ককর থাকক। মীলাকদ এই বকয়াম 
থকন করা হয়-  এ বযািাকর কাকরা কাকরা ববশ্বাস এই থয,  নবীজী 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ঐ মাহ্ বফকল উিবস্থত হন। তাই তাাঁর 
সম্মানাকথষ বকয়াম করা হয়। এ ধারর্া সম্পূর্ষ বভবত্তহীন এবাং একত 
বশরককর আশাংকা রকয়কে।  

আবার থকউ থকউ বকল থাককন নবীজীর ( সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাম) জন্ম আকলাচনার সম্মানাকথষ বকয়াম করা হকয় থাকক। 
একথাবি সম্পূর্ষ অকযৌবিক। থকননা,  যবদ তাই হকয় থাকক,  তাহকল 
যখন ওয়াকযর মাহ্ বফকল হাদীস- তাফসীর িিা ও িিাকনার সময় ঘন্িার 
ির ঘন্িা নবীজীর ( সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম) জন্ম আকলাচনা 
করা হয়,  তখন থকন বকয়াম করা হয় না? তখন বক সম্মান প্রদশষকনর 
প্রকয়াজন থাকক না? তাই প্রচবলত মীলাদ ও বকয়াম নাজাবয়য ও 
ববদ‘আত। থয থকান কাজ তখনই প্রহর্কযাগয হয়,  যখন তা শরী‘আত 
সমবথষত িোয় তথা নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম কতৃষক 
প্রববতষত তরীকা মুতাকবক হয়। আর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাম- এর তরীকা মুতাকবক না হকল তা অগ্রা্যত ও বাবতল বকল 
গর্য হকব।( প্রমার্েঃ ই’থতসাম ১: ১১৪ # তালবীকস ইবলীস,  িৃেঃ৯,  
আল- ফাতহুর রব্বানী,  ১: ১৪ # তাফসীকর কবীর,  ৮: ২৪৩) 
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তকব প্রচবলত িো োিা জাবয়য িেবতকত থকউ মীলাদ িিকত চাইকল 
তার বনয়ম এই থয,  থকান একজন হিানী আকলম রাসূকল কারীম 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম এর জীবনাদশষ থথকক গুরুেিূর্ষ ববকশর্ 
বদকসমূহ আকলাচনা করকবন। বববভন্ন কাকজর সুন্নাত তরীকা বর্ষনা 
করকবন এবাং রাসূকল আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম- এর 
উির দরূদ শরীফ িিার ফযীলত বর্ষনা করকবন। অতেঃির হাকযরীনগর্ 
প্রকতযককই িৃথক িৃথক ভাকব অন্তকর মুহব্বকতর সাকথ রাসূকল কারীম 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম- এর উির ঐ সকল দরূদ শরীফ িাঠ 
করকবন যা হাদীকস ববর্ষত আকে। যা হিানী উলামাকয় থকরাকমর আমল 
থথকক জানা থগকে। িবরকশকর্ আকলম সাকহব সকলকক বনকয় দু‘আ 
করকবন।  

( প্রমার্েঃ বমশকাত,  ২৭ # বমশকাত ৪০৩ িৃেঃ # ওয়াফায়াতুল আ’য়ান,  
৪: ১১৭ # ই’থতসাম,  ১: ১১৪ # মাজাবলকস আবরার,  ২১৩িৃেঃ # 
ফাতাওয়াকয় রাবহমীয়া,  ২: ২৮৩ # আহসানুল ফাতাওয়া,  ১: ৩৪৭ # 
ঐ ৩: ৪৪৯ # ইমদাদুল আহকাম,  ১: ৯৫ # ফাতাওয়াকয় 
মাহমূবদয়যাহ,  ১: ১৮৮ # জাওয়াবহরুল বফকাহ,  ১: ২১১ # বকফায়াতুল 
মুফতী,  ১: ১৫০) ইবকন মাজাহ শরীফ ২ # মুসবলম শরীফ ২: ৭৭ # 
আবূ দাঊদ শরীফ,  ২: ৭১০ # ফাতাওয়া রশীবদয়া ২২৯ # আযীযুল 
ফাতাওয়া ১: ৯৮) 

فهو  منه هلل صلى اهلل عليه وسلم من احدث فى امرنا هذا ما ليسال رسول ي اهلل تعالى قالت قاشة ر ضئعن عا

 (12-مشكوة شر يف) -رد

সরূাকয় ইয়াসীন িকি সাওয়াব বরসানী ও তবারক ববতরর্ করা।  

বজজ্ঞাসােঃ জননক ইবঞ্জবনয়াকরর ইকন্তকাকলর ককয়ক বদন ির তাবলীগী 
থমহনকতর দীনী মারকাকয ( জাকম মসবজকদ) এলাকার গর্যমান্য 
বযবিবগষকক আমন্ত্রকনর মাধযকম একবত্রত ককর আসর নামায বাদ তাকদর 
সামকন হাকফজ সাকহব সূরা ইয়াসীন সশকব্দ বতলাওয়াত ককরন। 
অতেঃির ইমাম সাকহব দরূদ শরীফ ( বালাগাল উলা) বববভন্ন দু‘আ ও 
তাসবীহ িাঠ ককরন। উিবস্থত মুসল্লীগর্ সূরাকয় ফাবতহা এক বার ও সূরা 
ইখলাস বতনবার িাঠ করার ির মুনাজাত ককরন। এর ির তবারক 
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বহকসকব বমষ্টান্ন ( বজলািী) ববতরর্ করা হয়। এই আনুষ্ঠাবনকতা শুরু 
হওয়ার িূকবষ অথষাৎ সরূা ইয়াসীন বতলাওয়াত শুরু হওয়ার িূকবষই 
একাবধক বযবি দু‘আয় শরীক না হকয় চকল যায়। উকল্লখয থয,  উি 
হাকফজ সাকহব ও ইমাম সাকহব থকান িাবরশ্রবমক গ্রহর্ ককরনবন। যবদও 
উভকয়ই ওয়াবিয়া নামাকযর ইমামতী ককরন। এখন বজজ্ঞাসােঃ 

( ক) এরূকি সাওয়াব বরসানী ( মসবজকদ) শরী‘আত সম্মত বক- না? 

( খ) উভকয় ওয়াবিয়া নামাকযর ইমামতী করার দরুন উি দু‘আর 
িাবরশ্রবমক গ্রহর্ করকত িারকব বক? থতমবনভাকব মৃকতর জন্য দু‘আ 
করার ির বমবষ্ট মুখ করা ( তবারক) ও থভাজন করা নবধ বক? 

( গ) যারা দু‘আয় অাংশ না বনকয় চকল থগকলন,  তারা ভলু ককরকেন বক? 
ভলু হকল কাফ ফারা বক হকব? 

প্রকাশ থাকক থয,  উি দু‘আর মাহবফকল প্রচবলত বকয়াম হয়বন এবাং 
নামাকযর জন্য তারগীব থদয়ার ির আবলম সাকহব সকলকক নামাকযর 
তাবগদ বদকয়কেন। 

( ঘ) প্রচবলত বকয়াম ও মীলাকদর তাবারক খাওয়াকত েবত আকে বক? 
থকউ থকউ বকলন,  একত ৬০/৭০ বেকরর ইবাদাত নষ্ট হকয় যায় এবাং 
বদকলর নূর চকল যায়। সবতযই বক তাই? 

জবাবেঃ ( ক) উকল্লবখত িোয় অথবা শরী‘আত সম্মত থয থকাকনা িোয় 
সাওয়াব বরসানী করা জাবয়য আকে। তকব একত থকান বকেু খাওয়ার 
আকয়াজন করা নাজাবয়য। থকননা,  খাওয়া- দাওয়া,  তাবারক ববতরর্ 
করা ইতযাবদ িাবরশ্রবমককর অন্তভুষি। এর প্রমার্ হকচ্ছ এই থয,  এ 
ধরকনর মজবলকসর ির বমবষ্ট বা অন্য বকেু ববতরর্ করা না হকল,  
অকনককই এরূি অনুষ্ঠাকন অাংশগ্রহর্ করকব না। আর যবদ সাওয়াব 
বরসানীর উকিকশ্য বনকজর মাল দ্বারা থকউ খাওয়াকত চায়,  তাহকল 
গরীবকদর খাওয়াকব। তকব তাকদর দ্বারা খতম অথবা সূরা ও কালাম 
িিাকব না।  

( খ) মৃত বযবির রূকহ সাওয়াব বরসানীর উকিকশ্য কুরআকন কারীম 
বতলাওয়াত ককর অথবা অন্য থয থকান ধরকনর দু‘আ ককর িাকা- িয়সা 
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থনয়া- থদয়া অথবা খাবার খাওয়া সবই নাজাবয়য ও হারাম। সুতরাাং 
ইমাম,  মুআযবযনও থকান বববনময় গ্রহর্ করকত িারকব না। িাকা- িয়সা 
ইতযাবদর বববনমকয় খতম িবিকয় ঈসাকল সাওয়াব করকল একত মৃত 
বযবির থকান উিকার হকব না। থকননা,  িাকা- িয়সা অথবা থয থকান 
ধরকনর বববনময় গ্রহর্ ককর বতলাওয়াত করকল বতলাওয়াতকারী থকান 
সাওয়াব িায় না। তাহকল বতবন মৃত বযবির বনকি বক থিৌাঁোকবন। 
সুতরাাং মৃত বযবির রূকহ সাওয়াব থিৌাঁোকনার জন্য তার আিীয়- স্বজন 
বা িবরবার- িবরজন খতকম কুরআন,  দান- সদকা ইতযাবদর মাধযকম 
সাওয়াব বরসানী করকব। আর খতম িিাকত হকল এমন থলাককর দ্বারা 
খতম িিাকব,  যাকদর সাকথ িূবষ থথকক আন্তবরকতা রকয়কে। যাকত তারা 
িাবরশ্রবমক বযবতকরককই কুরআন বতলাওয়াত করকত রাজী হয়।  

( গ) উি অনুষ্ঠান বা দু‘আর মাহবফকল শরীক হওয়া কাকরা উির জরুরী 
নয়। বরাং এিা প্রকতযককর ইচ্ছাধীন ববর্য়। তকব প্রবতকবশী বহকসকব 
অবশ্যই উি বযবির জন্য তাকদর দু‘আ করা উবচত। বকন্তু থকউ যবদ 
বমবষ্ট খাওয়াকনার এ রকম প্রথা থথকক থবাঁকচ থাকার জন্য চকল বগকয় 
থাককন,  তাহকল বতবন বঠকই ককরকেন। 

( ঘ) কাকরা যবদ জানা থাকক থয,  এিা প্রচবলত মীলাকদর তাবারক,  
তাহকল তার জন্য থসিা খাওয়া জাবয়য হকব না। থকননা,  প্রচবলত বকয়াম 
ও মীলাদ ববদ‘আত ও থগানাকহর কাজ। আর তাকদর তাবারক গ্রহকর্র 
অথষ হকচ্ছ,  তাকদর মীলাদ ও বকয়াকম সহকযাবগতা করা। সুতরাাং এিাও 
ববদ‘আত ও থগানাকহর কাজ। থগানাকহর কারকর্ অন্তকরর নূর চকল যায়। 
একথা সম্পূর্ষ সবঠক। আর তা অজানা বশতেঃ থখকলও বকেুিা প্রভাব 
িিকবই। তাকব প্রচবলত মীলাদ ও বকয়াকমর তবারক থখকল ৬০/৭০ 
বৎসকরর ইবাদত নষ্ট হকয় যায় বকল থয কথা প্রচবলত আকে থসিা 
বভবত্তহীন।  

( প্রমার্েঃ সূরা বাকারাহ ১৭৭# সূরা মাবয়দাহ ২# রািুল মুহ্ তার- শামী 
২: ২৪০- ৪১ িৃেঃ# ফাতাওয়াকয় আলমগীরী ৫: ৩৪৩# আহসানুল 
ফাতাওয়া,  ১: ৩৬২# মুসনাকদ আহ্ মদ ৩: ৪২৮# ফাতাওয়া শামী 
৬: ৫৬# ফাতাওয়া মাহমূবদয়া,  ৪: ২৫৬ # ফাতাওয়া দারুল উলূম 
৫: ৪২৪) 
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মাইকক শবীনা,  বযবকর ও ওয়ায করার শরয়ী ববধান।  

বজজ্ঞাসােঃ মাইকক শবীনা খতম,  বযবকর ও ওয়ায মাহবফকলর শরয়ী 
ববধান বক? ববস্তাবরত জানাকত মবজষ হয়। 

জবাবেঃ শরী‘আকত এমন থকান কাজ করার অনুমবত থনই যা অকন্যর 
জন্য জুলুম বা ককষ্টর কারর্ হকয় দাাঁিায়। আর জুলুকমর অথষ শুধু সম্পদ 
লুণ্ঠন বা শারীবরকভাকব কষ্ট থদওয়াই নয়,  বরাং আরবী ভার্ায় জুলুকমর 
অথষ হকচ্ছ “থয থকান বজবনসকক তার স্থান বযতীত অন্যত্র বযবহার করা”। 
থকননা,  অন্যত্র বযবহার করকল থসিা অবশ্যই কাকরা না কাকরা জন্য 
ককষ্টর কারর্ হকয় দাাঁিাকব। আর যবদ একত থকান মানুকর্র কষ্ট হয় 
তাহকল থসিা জুলুকমর সাকথ সাকথ কবীরা গুনাহও বকি। বকন্তু দুেঃখজনক 
হকলও সতয থয,  আমাকদর সমাকজ এরূি হাজাকরা গুনাহ প্রচবলত 
রকয়কে। যার অনুভূবত িযষন্ত আমাকদর থনই। এমনবক এ ধরকনর অকনক 
কাজ দীকনর কাজ এবাং সাওয়াকবর কাজ বহসাকব করা হকচ্ছ অথচ তা 
গুনাকহ কবীরা। কষ্টদায়ক থসসব কমষকাকন্ের মকধয অন্যতম হকচ্ছ 
ববকবকহীনভাকব মাইককর বযবহার। 

অতযন্ত িবরতাকির ববর্য় থয,  আমাকদর সমাকজ শবীনা খতকমর নাকম 
এবাং দীনী ও রাজননবতক থপ্রাগ্রাকমর অবধকাাংশ আকয়াজকরা 
শরী‘আকতর এ গুরুেিূর্ষ হুকুমবির প্রবত থকান ভ্রুকেি ককরন না। 
তাকদর মাইক অকনক দূর িযষন্ত লাগাকনা থাকক। এমতাবস্থায় এগুকলার 
ববকি আওয়াকয থকান মানুর্ না িাকর একিু আরাকমর সাকথ ঘুমাকত,  না 
িাকর একাগ্রতার সাকথ থকান বযবকর ইবাদত করকত বা বনকজর থকান 
কাজ করকত। না িাকর অসুস্থ বযবিগর্ একিু আরাম করকত। মাইককর 
সাহাকযয আযাকনর আওয়ায দূর িযষন্ত থিৌাঁোকনা থতা বঠক আকে। তাই 
বকল মসবজকদর অনুবষ্ঠত ওয়ায- নসীহত,  বতলাওয়াত,  বযবকর ইতযাবদর 
আওয়ায দূর িযষন্ত থিৌাঁোকনা থমাকিও জাবয়য নয়। অকনক থেকত্র থদখা 
যায় মসবজকদ অি সাংখযক থলাক আকে। যার জন্য বভতকরর সাউন্ে 
বক্সই যকথষ্ট। অথচ বাবহকরর মাইক সমূহ িূর্ষ শবিকত থখালা থাকক। 
আর এগুকলার আওয়ায মহল্লার প্রবতবি ঘকর এভাকব থিৌাঁকে যায় থয,  
প্রকতযকবি মানুর্ একত আক্রান্ত হকত বাধয। আর অকনক জায়গায় খাবল 
মসবজকদ থিি থরকেষাকরর সাহাকযয মাইক থেকি বদকয় িুরা 
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এলাকাবাসীকক যবরদস্তীভাকব তা থশানার জন্য বাধয করা হকচ্ছ। দীকনর 
সবঠক বুঝ রাকখন এমন থকান বযবি কখকনা এ ধরকনর কাজ করকত 
িাকরন না। এসব কমষকাকন্ের অবধকাাংশ ঐ সকল মসবজকদই হকয় থাকক 
থযগুকলার িবরচালনা ঐ সমস্ত থলাককদর হাকত যারা ইলকম দীকনর আকলা 
থথকক দূকর বা ইলম থাককলও সতকষ দৃবষ্টর অবধকারী নন। এসব কাজ 
সাধারর্তেঃ খুব ইখলাকসর সাকথ করা হয় এবাং এিাকক দীনী বখদমত 
মকন করা হয়। আমাকদর সমাকজ প্রচবলত এ ধারর্াবি বনতান্তাই ভলু থয,  
“থনক বনয়কত থকান মে কাজ করকলও তা জাবয়য হকয় যায়”। থকননা 
থকান কাজ সহীহ হওয়ার জন্য শুধুমাত্র বনয়ত বঠক হওয়াই যকথষ্ট নয়। 
বরাং তার বনয়মিাও সহীহ হওয়া আবশ্যক। আর মাইককর থব- ইনসাফী 
বযবহার শুধ ুথয দাওয়াত ও তাবলীকগর বনয়ম ববহভূষত তাই নয় বরাং এর 
দ্বারা জনমকন দীকনর প্রবত ববরূি প্রবতবক্রয়াও সৃবষ্ট হয়। সুতরাাং 
আমাকদর থদকশ থয শবীনা খতম,  ওয়ায মাহবফল,  বযবকর ও 
বতলাওয়াত ইতযাবদকত অকনক দূর িযষন্ত মাইককর লাগাকনা হয় 
শরী‘আকতর দৃবষ্টকত এর থকান নবধতা থনই। বনকে এর বকেু প্রমার্াবদ 
প্রদত্ত হকলা-   

হযরত আবয়শা রাবয.- এর ঘকরর এককবাকর সামকন এক ওয়াকয়য ওয়ায 
করকতন। থস যুকগ মাইককর আববষ্কার হয়বন। বকন্তু তার আওয়ায এত 
উচু বেল থয এর ফকল হযরত আবয়শা রাবয.- এর বনজস্ব ইবাদকতর মকধয 
মকনাকযাকগ বযাঘাত ঘিাকতা। তখন বেল খলীফা হযরত উমর ফারুক 
রাবয.- এর যুগ। তাই বতবন এ বযািাকর হযরত উমকরর রাবয. দরবাকর 
নাবলশ করকলন। উমর রাবয. তাকক থসখাকন ওয়ায করকত বনকর্ধ ককর 
বদকলন। ফকল থসই ওয়াকয়য ওয়ায বন্ধ ককর বদকলন। বকন্তু বকেু বদন ির 
আবার শুরু ককর থদন। এবার হযরত উমর ফারুক রাবয. সাংবাদ থিকয় 
বতবন বনকজ থসখাকন উিবস্থত হকয় তাকক থগ্রফতার ককরন এবাং তার 
উির শাবস্ত প্রকয়াগ ককরন। ( আখবারুল মদীনা,  ১: ১৫) 

একবদন হযরত আবয়শা রাবয. মদীনার এক ওয়াকয়যকক নসীহত করকত 
বগকয় বকলন-  থতামার কণ্ঠকক মজবলকস উিবস্থত থশ্রাতাকদর মকধয সীবমত 
রাখকব। আর তাকদরকক ততের্ িযষন্ত দীকনর কথা শুনাকব যতের্ িযষন্ত 
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তারা থতামার কথা শুনকত আগ্রহী থাকক। তারা শুনকত না চাইকল তুবম 
বন্ধ ককর বদকব। ( মাজমাউয যাওয়াকয়দ,  ১: ১৯১) 

প্রবসে তাকবয়ী হযরত আতা ইবকন আবী রাবাহ রহ. ইরশাদ ককরন-  
“আবলকমর জন্য উবচত,  থযন তার কন্ঠ মজবলকসর বাবহকর না যায়।” 
( আদাবুল ইমলা ওয়াল ইবস্তমলা- ৫- ৭)  

এক হাদীকস আকে,  হুযুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম হযরত উমর 
ফারুক রাবয.- এর বনকি বদকয় যাবচ্ছকলন। যখন বতবন তাহাজ্জুকদর 
নামাকয উচ্চ আওয়াকয বকরা‘আত িিকত বেকলন। হুজুর সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম- এর কারর্ জানকত চাইকল বতবন উত্তর বদকলন,  
ঘুমন্তকদর জাগ্রত করার জন্য এবাং শয়তানকক ভাগাকনার জন্য আবম 
উচ্চস্বকর বতলাওয়াত ককর থাবক। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করকলন-  থতামার কণ্ঠকক আকরকিু আকস্ত ককর 
দাও। ( বমশকাত শরীফ,  ১: ১০৭) 

তাোিা হযরত আবয়শা রাবয. বকলন,  রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাম যখন তাহাজ্জুকদর জন্য জাগ্রত হকতন তখন ববসানা হকত খুব 
আকস্ত উঠকতন। ( যাকত কাকরা ঘুম নষ্ট না হয়।) 

এই সমস্ত হাদীস ও আোকরর বভবত্তকত সমস্ত ফুকাহাকয় উম্মত এ 
বযািাকর ঐকযমত থিার্র্ ককরকেন থয,  তাহাজ্জুকদর নামাকয এমন 
থজাকর বকরা‘আত িিা জাবয়য থনই যার দ্বারা কাকরা ঘুকমর বযাঘাত ঘকি। 
মানুকর্র ঘুকমর সময় যবদ তার ঘকরর োকদর উির উচ্চ ককণ্ঠ বতলাওয়াত 
ককর,  তাহকল বতলাওয়াতকারী গুনাহগার হকব। ( খুলাসাতুল ফাতাওয়া,  
১: ১০৩# ফাতাওয়াকয় শামী ১: ৪৪৩- ৪৪৪) 

উিকরাবল্লবখত বর্ষনা দ্বারা স্বাভাববকভাকবই অনুধাবন করা যায় থয,  
শরী‘আকত বাোর হককর বযািাকর কতিুকু গুরুোকরাি করা হকয়কে। 
কুরআন বতলাওয়াত,  শবীনা খতম, ওয়ায- নসীহত ও বযবকর- আযকার 
ইতযাবদ িুর্যময় কাকজর মকধযও যখন শরী‘আকতর দৃবষ্টভবঙ্গ এই থয,  
প্রকয়াজকনর অবতবরি আওয়ায বি করা যাকবনা,  আল্লাহ তা‘আলা 
আমাকদরকক হক বুঝা এবাং তার উির আমল করার তাওফীক দান 
করুন। 
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কবর িাকা বা তার উির িবৃতকসৌধ নতরী করা। 

বজজ্ঞাসােঃ অকনক িীর সাকহকবর কবকরর উির থলাককরা ইমরাত নতরী 
ককর বা োদ ককর থসখাকন খুব সুের ককর মাযার বানায়। এসব 
শরী‘আকতর দৃবষ্টকত জাবয়য আকে বক- না? 

জবাবেঃ কবর িাকা করা বা কবকরর উির বববডাং- িবৃতকসৌধ নতরী করার 
বযািাকর হাদীস শরীকফ ককঠারভাকব বনকর্ধাজ্ঞা একসকে। সুতরাাং তা 
হারাম। ( প্রমার্েঃ ফাতাওয়া শামী ১: ৬৬২) 

িীকরর নাকম িশু যকবহ করা ও ওরশ করা। 

বজজ্ঞাসােঃ বতষমাকন আমাকদর থদকশ বববভন্ন মাযার ও িীকরর দরবাকর 
জলসা ও মাহবফকলর নাকম থয গরু,  োগল ও মবহর্ ইতযাবদ খাজা-
বাবা, অমুক বাবা,  অমুক িীর বাবার নাকম যকহব ককর খানার বযবস্থা 
করা হকয় থাকক বা ওরশ করা হকয় থাকক,  শরী‘আকতর দৃবষ্টকত তার 
হুকুম বক? 

জবাবেঃ থকান মাযাকর বা থকান িীকরর নাকম বা তাকদর মৃতুয বদবকসর 
থকান বনবদষষ্ট বদকন প্রবত বের ওরশ করা,  ঈসাকল সাওয়াব বা বশরনী 
ববতরর্ করা নাজাবয়য এবাং ববদ‘আত। তদুিবর থকান িীকরর নাকম,  
খাজা বাবার নাকম অথবা আল্লাহ বযতীত অন্য থয থকান মানুর্ বা প্রার্ীর 
নাকম জাকনায়ার যকবহ করকল,  তা খাওয়া সম্পূর্ষ হারাম। কারর্,  
গাইরুল্লাহর নাকম থকান প্রার্ী যকবহ করকল তা মুদষার সমতুলয। আর মুদষা 
খাওয়া হারাম। সুতরাাং আল্লাহ বযতীত অকন্যর নাকম উৎসগষকৃত প্রার্ীর 
থগাশত খাওয়া হারাম হকব। এমনবক যকবহ করার সময় আল্লাহর নাকমর 
সাকথ বমবলত ককর অন্য বকেুর নাম উকল্লখ করকল থসিা খাওয়াও হারাম। 
িববত্র কুরআকন আল্লাহ তা‘আলা বকলন,  “মুদষা,  প্রবাবহত রি,  
শুককরর থগাশত এবাং থযসব প্রার্ী আল্লাহ বযতীত অকন্যর নাকম যকবহ 
করা হকয়কে,  তা ভের্ করা থতামাকদর জন্য সম্পূর্ষ হারাম করা হকলা।” 
( সূরা মাবয়দা,  আয়াতেঃ ৩) 

অন্য আয়াকত আল্লাহ তা‘আলা বকলন-  “থয সমস্ত প্রার্ী আল্লাহর নাকম 
যকবহ করা না হয়,  অথষাৎ যকবহ করার সময় আল্লাহর নাম উকল্লখ করা 
হয়বন,  তার থগাশত থতামরা ভের্ ককরা না।” 
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আয়াতদ্বয় দ্বারা বুঝা থগল গাইরুল্লাহর নাকম যকবহ করকল,  তার থগাশত 
খাওয়া মুসলমানকদর জন্য সম্পূর্ষ হারাম। সুতরাাং বববভন্ন মাযাকর বা 
িীকরর নাকম ওরশ করা অথবা তাকদর নাকম জাকনায়ার যকবহ ককর 
বশরনী ববতরর্ করা সম্পূর্ষ নাজাবয়য। একত থকান মুসলমাকনর অাংশগ্রহর্ 
করা নবধ নয়। 

 (1/111-الهدايت) -ويكره ان يذكر مع اسم اهلل شيءا غيره وان يقول عند الذبح اللهم تقبل من فالن

( প্রমার্েঃ ফাতাওয়া শামী ৫: ২১১# বহদায়া ৪: ৪৩৬# ফাতাওয়া 
রশীবদয়া ১২৮) 

মতৃুযবাবর্ষকী িালন করা। 

বজজ্ঞাসােঃ শরী‘আকতর দৃবষ্টকত মৃতুযবাবর্ষকী িালন কতিুকু জাবয়য? 
মৃতুযবাবর্ষকী উিলকে মৃকতর আিার শাবন্তর উকিশ্য ফবকর-
বমসকীনকদর খাওয়াকনা কতিুকু শরী‘আত সম্মত? এ বদকন বক আমাল 
করকল মৃকতর আিা শাবন্ত িাকব? অনুগ্রহ ককর জানাকবন। 

জবাবেঃ শরী‘আকত মৃতুযবাবর্ষকী িালকনর থকান বভবত্ত থনই। সলকফ 
সাকলহীন তথা সাহাবাকয় থকরাম, তাকবঈন ও তাকব তাকবঈনকদর যুকগ 
এর প্রচলন বেল না। সুতরাাং মৃতুযবাবর্ষকী রীবত িালন বনেক মনগিা ও 
ববজাতীয় একবি কুসাংস্কার। তাই মৃতুযবাবর্ষকী উিলকেয বমসকীন 
খাওয়াকনা বা অন্য থয থকান অনুষ্ঠাকনর আকয়াজন করা বঠক নয়। বরাং 
শরী‘আত িবরিেী কাজ। 

উকল্লখ থাকক থয,  মৃকতর রূকহর মাগবফরাকতর জন্য বদন- তাবরখ বনবদষষ্ট 
না থরকখ বৎসকরর থয থকান সময় অবস্থা,  সুকযাগ ও সামথষ অনুযায়ী 
দান,  সদকা ও নফল ইবাদত ইতযাবদর মাধযকম সাওয়াব বরসানী করা 
যায়। হাদীস শরীকফর বর্ষনানুযায়ী মৃত বযবি সব সময়ই অকিোয় 
থাকক তার থকান সন্তান বা আিীয় তার জকন্য থকান সাওযাব িাঠায় বক-
না? তাই যখনই সুকযাগ হয় তখনই যথা সম্ভব থয থকান আমকলর 
মাধযকম ঈসাকল সাওয়াব করা উবচৎ। ( ইমদাদুল মুফতীন ১: ১৫৮ 
#মাজমু‘আতুল ফাতাওয়া ১: ৩৪১ # ইমদাদুল আহকাম ১: ৯০ 
#ফাতাওয়া রশীবদয়া ১৬৬ # শামী ২: ২৪০- ৪১) 
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১২ই রববউল আউয়াকল উৎসব করা।  

বজজ্ঞাসােঃ ১২ই রববউল আউয়াকল থয জশকন জুলূকস ঈকদ মীলাদুন্নবী 
নাকম অনুষ্ঠান করা হয়,  বমবেল ইতযাবদ করা হয় শরী‘আকতর দৃবষ্টকত 
তার হুকুম বক? 

জবাবেঃ ১২ই রববউল আউয়াকল জশকন জুলূকস ঈকদ মীলাদুন্নবী নাকম থয 
প্রচুর অথষ বযয় করা হয়,  দামী দামী বযানার নতরী করা হয়,  ককয়কবদন 
যাবত বববভন্ন থপ্রাগ্রামসহ বর্ষাঢয বমবেল থবর করা হয়,  কুরআন ও 
হাদীকস এর থকান মূল বা বভবত্ত খুাঁকজ িাওয়া যায় না। ববকশর্ ককর থযই 
বতন যুগকক ( সাহাবা, তাকবয়ীন,  তাকব তাকবয়ীন) খাইরুল কুরুন বা 
সকবষাত্তম যামানা বকল অবভবহত করা হকয়কে,  থসই বতন যুকগ এর থকান 
অবস্তেই বেল না। বরাং এগুকলা বহু িকর ৬০৪ বহজরীকত আববস্কৃত 
হকয়কে। সুলতান আবূ সাঈদ মুযাফফার ও আবূ খাত্তাব ইবকন থদহইয়া 
এর উদ্ভাবক বেকলন। থকান থকান ঐবতহাবসক এ বযবিদ্বয়কক ফাবসক,  
কায যাব ও বমথযাশ্রয়ী বকল উকল্লখ ককরকেন। তাকদর উদ্ভাববত এ প্রথা 
শরী‘আকতর দৃবষ্টকত ববদ‘আত ও নাজাবয়য কাজ।  

সুতরাাং এ জাতীয় ববদ‘আত ও গবহষত কাজ থথকক দীনদার মুসলমানকদর 
থবাঁকচ থাকা কতষবয। ( প্রমার্:  বকফায়াতুল মুফ্তী ১: ১৪৫# ইখবতলাকফ 
উম্মত ও সীরাকত মুস্তাকীম ৯০- ১২৯ # বমশকাত ২৭ িৃেঃ # ওফায়াতুল 
আয়ান ৪: ১১৭ িৃেঃ) 

আয়াত বলবখত কািি দ্বারা মদুষাকক ঢাকা। 

বজজ্ঞাসােঃ আমাকদর এলাকায় একিা প্রথা চাল ুআকে। তা হকলা,  থকান 
থলাক মারা থগকল থগাসল থদয়ার ির মিা শরীফ থথকক আনা আয়াতুল 
কুরসী বা অন্য থকান আয়াত বলখা কািি দ্বারা মুদষাকক থঢকক রাখা হয়। 
এমনবি করা শরী‘আত সম্মত বক- না? 

জবাবেঃ এমন থকান কািি যাকত আয়াতুল কুরসী,  কাবলমাকয় তাইবয়যবা 
বকাংবা অন্য থকান আয়াত বা দু‘আ বলখা থাকক তা দ্বারা মুদষাকক থঢকক 
রাখা বনকর্ধ। একত কুরআন শরীফ ও আল্লাহর নাকমর সম্মান বববিত 
হওয়ারও প্রবল সম্ভাবনা রকয়কে। অকনক থেকত্র অসম্মান বা থবহুরমাতী 
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হকতও থদখা যায়,  যা জঘন্য অন্যায়। তাই এ প্রথা বজষন করকত হকব। 
( প্রমার্েঃ আহসানুল ফাতাওয়া ৪: ২২০# ফাতাওয়া মাহমূবদয়া ২: ৪০১) 

শকব- বারা‘আত প্রচবলত প্রথা।  

বজজ্ঞাসােঃ আমাকদর এলাকায় প্রায় সবষত্র শকব- বরাত উিলকে হালুয়া,  
রুবি ও বখচুিী ববতরর্ এবাং মসবজদ আকলাকসজ্জা করা হয়। খুব 
আতশবাবজ করা হয়। ইসলামী শরী‘আত মকত তা কতিুকু সবঠক।  

জবাবেঃ শকব- বারা‘আতর ফযীলত “হাসান” হাদীস দ্বারা প্রমাবর্ত। বকন্তু 
দীনী থয থকান ববর্য় িালন করকত হকল তা অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ও সাহাবাকয় বকরাকমর বনকদষবশত িেবতকত হকত 
হকব। মনগিা ও বভবত্তহীন িেবতকত দীনী থকান ববর্কয়র উির আমল 
করা ববদ‘আত,  থগামরাহী ও থগানাকহর কাজ। শকব- বারা‘আত নামায,  
বতলাওয়াত,  বযবকর,  দু‘আ- ইবস্তগফার এবাং বদকনর থবলায় থরাযা রাখা 
হাদীস দ্বারা প্রমাবর্ত। সুতরাাং শকব- বারা‘আতর করর্ীয় কাজগুকলার 
মকধয আমাকদর আমল সীবমত রাখা জরুরী।  

শকব- বারা‘আতর হালুয়া,  রুবি বা বখচুিী ববতরর্ এসব বকেুই প্রমাবর্ত 
থনই। সুতরাাং এসব কাজকক শকব- বারা‘আতর করর্ীয় এবাং সাওয়াকবর 
কাজ মকন করকল থগানাহ হকব। থতমবনভাকব আকলাকসজ্জা 
অবগ্নিুজককদর ধমষীয় বনদষশন। সুতরাাং তা িালন করা মুসলমানকদর 
জন্য নাজাবয়য। আর আতশবাবজ থতা অকনকগুকলা থগানাকহর সমবষ্ট। 
থযমন-  ( ক) অিচয় ( খ) আতাংক সৃবষ্ট ( গ) থলাককদর জান- মাকলর 
েবত ( ঘ) বনকজ বরককতর রাকত্র ইবাদত থথকক ববিত থাকা ( ঙ) 
অন্যকদর ইবাদত- বকেগীকত বাধা সৃবষ্ট করা ইতযাবদ। এগুকলার 
প্রকতযকিা হারাম এবাং থগানাকহ কাবীরা। সুতরাাং মুসলমানকদর জন্য 
এগুকলা থথকক ববরত থাকা এবাং সন্তানকক ববরত রাখা অিবরহাযষ কতষবয।  

( প্রমার্েঃ মুসবলম শরীফ,  ১: ৩৬১ # ফাতাওয়া বাযযাবযয়া,  ৩: ৩২৬ # 
তাতারখাবনয়া,  ১: ২৩৪ # আহসানুল ফাতাওয়া,  ১: ৩৯১ # ইমদাদুল 
মুফ তীন,  ১৭৪ # ফাতাওয়া মাহমূবদয়া ১: ৩০৬) 

রববউল আউয়াকলর থরাযা রাখা 
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বজজ্ঞাসােঃ ( ক) রববউল আউয়াল মাকস আমাকদর ববকশর্ বক করর্ীয়? 

( খ) ১২ই রববউল আউয়াকল থরাযা রাখার ববধান শরী‘আকত আকে বক? 

জবাবেঃ মাকহ রববউল আওয়াল বনেঃসকেকহ ফযীলকতর মাস,  এ মাকসর 
ফযীলকতর জন্য এিাই যকথষ্ট থয,  এ মাকস দু’জাহাকনর সরদার,  
সাবয়যদুল মুরসালীন,  রাহমাতুল্লীল আলামীন,  খাতামুন নাববয়যীন 
মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম- এর এই 
িৃবথবীকত আগমন হকয়কে-  থয সময় বা কাল যত থবশী ফযীলতিূর্ষ হয়,  
থস মাকসর ইবাদত আল্লাহ তা‘আলার বনকি তত থবশী িেেনীয় হয়,  
আর ঐ সময় বা কাকল শরী‘আত ও সুন্নাত ববকরাধী কাজ ততকবশী 
অিেেীয়। এখন জানার ববর্য় থয,  ‘ইবাদত’ কাকক বকল? আল্লাহ ও 
তাাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম থয কাজ বা আমল করা 
স্বীকবৃত বদকয়কেন বা যা করা িেে ককরন থসিাকক আল্লাহ িাককর 
বনকদষবশত ও রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম- এর অনুসৃত িোয় 
করার নামই ‘ইবাদত’। এর বযবতক্রম থয কাজ তা সবই ববদ‘আত ও 
বজষনীয়।  

( ক) রববউল আউয়াল মাকস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাম- এর জন্ম ও ওফাতকক থকন্দ্র ককর থতমন থকান বযবতক্রমধমষী 
আমল কুরআন,  হাদীস বা মুজতাবহদীকন উম্মত থথকক ববর্ষত আকে বকল 
জানা যায় বন।  

( খ) ১২ই রববউল আউয়াকল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 
এর জন্ম বা ওফাতকক থকন্দ্র থকর থরাযা রাখার থকান ববধান শরী‘আকত 
থনই। 

বরযখ ও আবখরাত 
অমসুবলম িরকাকল নাজাত িাকব বক- না? 

বজজ্ঞাসােঃ থকান অমুসবলম যবদ উন্নত চবরকত্রর অবধকারী হয় এবাং সমাজ 
থসবামূলক কাজ ককর,  তাহকল থস িরকাকল নাজাত িাকব বক- না? 

জবাবেঃ িরকাকলর নাজাত িাওয়ার ববর্য়বি ঈমাকনর সাকথ সম্পৃি। 
সুতরাাং যবদ থকউ ঈমান বযতীত দুবনয়া হকত ববদায় গ্রহর্ ককর তাহকল 
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যত ভাকলা কাজই ককর থাকুক না থকন থস নাজাত িাকব না। থকননা,  
আল্লাহ্ িাক িববত্র কুরআন ইরশাদ ককরকেন-  

ِاّْل ِا ِ ِاّللَِّّ  ْندَّ :ِع  ينَّ ِالدِّ  ُمِنَِّّ ِْسَلَّ
“বনিয়ই আল্লাহ্ তা‘আলার দরবাকর গ্রহর্কযাগয ধমষ একমাত্র ইসলাম।” 
( সূরাহ আল- ইমরান) 

অন্যত্র ইরশাদ হকচ্ছ-  

ْنِيَّبِْ مَّ ِاّْل ِوَّ ِغَّْيَّ ِم ْنهُِتَّغ  ُِيْقبَّلَّ ْ ِد ينراِفََّلَّ م   ْسَلَّ

“থয থলাক ইসলাম োিা অন্য থকান ধমষ গ্রহর্ ককর কবিনকাকলও তা 
তার থথকক গ্রহর্ করা হকব না। আর আবখরাকত থস হকব েবতগ্রস্তকদর 
অন্তভুষি।” ( সূরা আকল ইমরান-  ৮৫) 

একবি উদাহরর্ দ্বারা উি ববর্য়বি আকরা স্পষ্ট রূকি বুঝা যাকব বকল 
আশা কবর। থযমন,  এক বযবি রােীয় আইকনর প্রবত িবরিূর্ষ শ্রো 
প্রদশষন ককর। বকন্তু থকান কারকর্ থস আইন িবরিেী কাজ থযমন-  জুয়া,  
চুবর,  বা অসামাবজক কাজ ইতযাবদ ককর বকস। তাহকল এরূি বযবির 
অন্তকর থযকহতু রােীয় আইকনর প্রবত শ্রো ও আস্থা রকয়কে তাই তার প্রবত 
থদশকদ্রাহীর শাবস্ত প্রকয়াগ করা হকব না এবাং তাকক থদশান্তবরত করাও 
হকব না। বরাং তার শাবস্ত হকব একিা বনবদষষ্ট সময় িযষন্ত। শাবস্তর থময়াদ 
থশর্ হওয়ার ির িুনরায় থস সরকাকরর অনুগত প্রজাকদর অন্তভুষি হকব। 
িোন্তকর থকান বযবি যবদ অতযন্ত ভদ্র ও নম্র চবরকত্রর অবধকারী হয় এবাং 
থকান প্রকার অসামাবজক কাকজ বলপ্ত না হয়। বকন্তু সরকারকক ও 
থদশককই থস অমান্য ককর তাহকল তাকক থদশকদ্রাহী সাবযস্ত ককর 
থদশান্তবরত করা হকব অথবা ফাাঁবসর কাকষ্ঠ ঝুলাকনা হকব। ইসলামী 
আইকনর ববর্য়বি অনুরূি। ( প্রমার্েঃ আশরাফুল জাওয়াব,  ৩৭৬) 

কবকরর আযাব মাফ হওয়া 

বজজ্ঞাসােঃ থশানা যায় থয,  মিা ও মদীনার মাকঝ এমন একবি স্থান 
রকয়কে থযখাকন কবকরর আযাব হয় না। আবার থকউ বকলন,  থস স্থানবি 
নাবক জান্নাতুল বাকী,  তাকদর এ বিবয কতিুকু সতয? 
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জবাবেঃ এমন থকান জায়গা আকে বকল থকাথাও প্রমার্ িাওয়া যায় না,  
থযখাকন দাফন করা হকল কবকরর আযাব হকব না। তকব হাদীকসর বকতাব 
সমূহ অকের্র্ ককর যা িাওয়া থগকে তা হকলা-  রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ককরকেন-  “থতামাকদর মকধয থয বযবি 
সেম হয় থস থযন মদীনায় মৃতুযবরর্ করার থচষ্টা ককর।” থকননা,  থয 
মদীনায় মৃতুযবরর্ করকব আবম তাাঁর জন্য সুিাবরশ করব। হযরত উমর 
রাবয. মদীনায় ইবন্তকাকলর জন্য দু‘আ করকতন।  

উিকরাি বর্ষনা থথকক প্রতীয়মান হয় থয,  মদীনা মুনাওয়ারায় দাফকনর 
ববকশর্ে অবশ্যই রকয়কে। এজন্যই অকনক বুযুগষাকন দীনকক থদখা থগকে 
থয,  থশর্ জীবকন তারা মদীনায় চকল থযকতন এবাং মদীনায় ইবন্তকাকলর 
আশায় বাকী জীবন থসখাকনই অবস্থান করকতন। তকব লেযর্ীয় ববর্য় 
থয,  কবকরর আযাব হওয়া বা না হওয়া সম্পূর্ষ আল্লাহর রহমকতর উির 
বনভষরশীল। এর সাকথ তার আমকলরও ববকশর্ সম্পকষ রকয়কে। তাইকতা 
আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ ককরন,   

ْشُرِ ِفَّلَُّهِعَّ نَّة  سَّ ِب الْحَّ اءَّ ْنِجَّ َِّمَّ اا  ْمثَّال هَّ
অথষেঃ থয বযবি একবি থনক কাজ করকব তাকক উি কাকজর বববনমকয় 
দশগুর্ সাওয়াব দান করা হকব। থয বযবি একবি অসৎ কাজ করকব 
তাকক উি কাকজর বববনমকয় সমানই প্রবতদান থদয়া হকব এবাং তাকদর 
উির জুলুম করা হকব না।  

অন্যত্র ইরশাদ ককরন-  

ْلِ ْنِيَّْعمَّ مَّ هُِِوَّ اِيَّرَّ ْير ة ِخَّ ِذَّرَِّّ هُِِفَّمَّْنِيَّْعمَّْلِم ثْقَّالَّ اِيَّرَّ رِّر ة ِشَّ ِذَّرَِّّ ِم ثْقَّالَّ
অথষেঃ থকউ অনু িবরমার্ সৎকমষ করকল তা থদখকত িাকব এবাং থকউ অনু 
িবরমার্ অসৎকমষ করকল তা- ও থদখকত িাকব। 

( প্রমার্েঃ কানযুল উম্মাহ ১১/২৬২ ও ১১/২৬২ # বতরবমযী শরীফ,  
২/২২৯) 

জান্নাকতর জন্য ইবাদত করা 
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বজজ্ঞাসােঃ এক থলখক বলকখকেন,  “যারা িরকাকল থদাযখ থথকক মুবি 
এবাং জান্নাত লাকভর উকিকশ্য ইবাদত ককরন,  তারা বশরক ককরন। 
তাকদর ইবাদত বরবাদ হকব।” কুরআন- হাদীকসর আকলাকক থলখককর 
বিবয কতিুকু বঠক? 

জবাবেঃ এরূি থকান কথা কুরআন- হাদীকস িাওয়া যায় না। বরাং 
কুরআনুল কারীকম মহান রাব্বুল ‘আলামীন জান্নাকতর বনয়ামকতর কথা 
বর্ষনা ককরকেন,  তারির জান্নাত িাওয়ার জন্য আমল করকত আকদশ 
বদকয়কেন। থযমন সূরা সাফফাকত ইরশাদ হকচ্ছ-  “বনিয় ইহা ( জান্নাত 
িাওয়া) মহা সাফলয,  এরূি সাফকলযর জন্য আমলকারীকদর আমল 
করা উবচত।” 

এ োিা হাদীস শরীকফ ববর্ষত আকে,  হযরত মু’আয রাবয. থথকক 
ববর্ষত,  বতবন বর্ষনা ককরন,  তরজমােঃ “আবম রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ 
ওয়াসাল্লামকক বললাম-  থহ আল্লাহর রাসূল! আমাকক এরূি বকেু 
আমকলর কথা বকল বদন যা আমাকক জান্নাকত প্রকবশ করাকব এবাং 
জাহান্নাম থকক দূকর রাখকব।” রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 
বলকরন,  “বনিয় তুবম গুরুেিূর্ষ ববর্য় সম্পককষ প্রন ককরে। ইহা ঐ 
বযবির জন্য সহজ-  যার জন্য আল্লাহ িাক সহজ ককর থদন। এরির 
রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বলকলন-  আল্লাহকক এক বকল 
স্বীকার করকব। তাাঁর সাকথ কাউকক শরীক করকব না এবাং নামায কায়ম 
করকব। যাকাত আদায় করকব। রামাযাকনর থরাযা রাখকব এবাং হজ্জ 
করকব।” 

অত্র হাদীকস রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম জান্নাত িাওয়ার ও 
জাহান্নাম থথকক বাাঁচার জন্য আমল বকল বদকলন। যবদ জান্নাত িাওয়ার 
উকিকশ্য এবাং জাহান্নাম থথকক বাাঁচার উকিকশ্য ইবাদত করকল বশরক 
হকতা,  তাহকল রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম মু’আযকক রাবয. 
অবশ্যই বকল বদকতন থয,  তুবম জান্নাত িাওয়ার এবাং জাহান্নাম থথকক 
বাাঁচার উকিকশ্য ইবাদত ককরা না। থকননা,  এিা বশরক। থযকহতু রাসূল 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম একথা বকলনবন,  তাই এই হাদীসই 
এবাং এ ধরকর্র আরও অকনক হাদীস উি থলখককর কথা বভবত্তহীন 
প্রমার্ ককর। তকব একথা বলা থযকত িাকর থয,  প্রবতবি মু’বমন জান্নাত ও 
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জাহান্নাকমর উকবষ ওকঠ একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার সন্তুবষ্ট অজষকনর 
উকিকশ্য ইবাদত করকত িারকল থসিা ইখলাকসর অকনক উাঁচু স্তর হকব। 
থকননা,  আল্লাহ তা‘আলার সন্তুবষ্ট অজষন হকয় থগকল জান্নাতও হাবসল 
হকব এবাং জাহান্নাম থথকক মুবি লাভ হকব। অবশ্য সবষ অবস্থায় আল্লাহর 
দরবাকর জান্নাকতর কামনা এবাং জাহান্নাম থথকক মুবি লাকভর জন্য দু‘আ 
করকত হকব। এিা রাসূকলর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনকদষশ। 
রামাযাকন থয দু’বি কাজ থবশী থবশী করার জন্য রাসূলুল্লাহ িরামশষ 
বদকয়কেন। এ দু’বিই হল-  জান্নাকতর জন্য দু‘আ এবাং জাহান্নাম থথকক 
িবরত্রাকনর জন্য দু‘আ করা। ( সূরা সাফফাত,  ৬০- ৬১ # মা‘আবরফুল 
কুরআন,  ৭/৪৩৩ # বমশকাত শরীফ,  ১/১৪) 

বকয়ামত ককব সাংঘবিত হকব? 

বজজ্ঞাসােঃ বকয়ামত বকল একবি বদন আকে তা অবশ্যই হকব। হাদীস ও 
অন্যান্য বকতাবসমূকহ িাওয়া যায় ১০ই মহররম এবাং শুক্রবার বকয়ামত 
সাংঘবিত হকব। তাহকল আমাকদর তুলনায় অন্যান্য থদকশর সমকয়র সাংকগ 
অকনক িাথষকয রকয়কে এবাং আরবকদকশ ১বদন আকগ এই িববত্র বদন 
( ১০ই মুহররম) িালন করা হয়। ফকল আরব থদকশ বক আকগ থকয়ামত 
সাংঘবিত হকব। দয়া ককর সবঠক উত্তর বদকল খুব খুশী হব।  

জবাবেঃ আল্লাহ িাক সবষময় েমতার অবধকারী। তাাঁর েমতার বাইকর 
থকান বকেুই থনই। বতবন ইচ্ছা করকল সারা ববকশ্ব একই বদন ১০ই 
মুহররম কাকয়ম ককর বকয়ামত কাকয়ম করকত িাকরন। একত থকান 
সকেহ থনই। হাদীস শরীকফ ববর্ষত আকে,  দাজ্জাল দুবনয়ায় ৪০ বদন 
অবস্থান করকব। তার ১ম বদন হকব ১ বেকরর সমতুলয। ২য় বদন হকব ১ 
মাকসর সমতুলয। ৩ বদন হকব ১ সপ্তাকহর সমতুলয। বাকী বদনগুকলা 
সাধারর্ বদকনর মত হকব। সুতরাাং হকত িাকর আল্লাহ িাক বকয়ামকতর 
বদনকক অকনক বি করকবন,  সারা ববকশ্ব একই বদকন ১০ই মহররম 
হকব। এিা আল্লাহর িকে অসম্ভব নয়। 

তাোিা এিা এমন থকান ববর্য় নয় থযিা জানা শরী‘আত আমাকদর উির 
ওয়াবজব বা ফরয ককরকে। বরাং আমাকদর থতা সবষদা এই বচন্তায় থাকা 
দরকার। আবম বকয়ামকতর জন্য বক প্রস্তুবত বনকয়বে। হযরত আনাস রাবয. 
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হকত ববর্ষত,  একদা এক বযবি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 
থক বজজ্ঞাসা করকলন ইয়া রাসূলুল্লাহ! বকয়ামত ককব হকব? 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তার উত্তকর বলকলন,  ( তুবম 
বকয়ামকতর কথা বজজ্ঞাসা করে?)  থতামার বাংস থহাক;  তুবম 
বকয়ামকতর জন্য বক প্রস্তুবত বনকয়ে? উত্তকর থলাকবি বলল;  আবম থকান 
প্রস্তুবত বনকত িাবর নাই। তকব আবম আল্লাহ ও তার রাসূলকক ভালবাবস। 
থমািাকথা,  আমাকদর এ ধরকনর অপ্রকয়াজনীয় প্রন থথকক ববরত থাকা 
উবচত এবাং থসই ববচাকরর বদকনর জন্য সবষের্ বফবকর রাখা এবাং 
সাধযানুযায়ী প্রস্তুবত থনয়া কতষবয। ( প্রমার্েঃ বমশকাত,  ২/৪৭৩ ও ৪২৬) 

জান্নাতী ও জাহান্নামীকদর থদকহর আকবৃত 

বজজ্ঞাসােঃ িরকাকল জান্নাতী ও জাহান্নামীকদর থদকহর আকৃবত গঠন বক 
একই রককমর হকব নাবক িাথষকয থাককব? 

জবাবেঃ িরকাকল জান্নাতী ও জাহান্নামীকদর থদকহর আকৃবত এক ধরকর্র 
হকব না। বরাং বভন্ন বভন্ন হকব। থযমন-  জান্নাতীকদর শরীর র্াি হাত লম্বা 
হকব এবাং থস অনুিাকত অন্যান্য অঙ্গ প্রতযঙ্গ হকব। আর জাহান্নামীকদর 
শরীর কত গজ লম্বা হকব তার স্পষ্ট বর্ষনা আমরা থকান হাদীকস িাইবন। 
তকব হুজুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তাকদর থদকহর বববভন্ন অঙ্গ 
প্রতযকঙ্গর বর্ষনা বদকয়কেন,  তার দ্বারা অনুমান করা যায় থয,  
জাহান্নামীকদর থদহ ববশাল হকব। যাকত ককর তারা থবশী ককর আযাকব 
ভগুকত িাকর। থযমন-  হযরত আবূ হুরাইরা রাবয. বর্ষনা ককরকেন থয,  
হুজুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ককরন-  কাকফরকদর এক 
একিা দাাঁত উহুদ িাহাকির মত বি হকব এবাং রানগুকলা হকব বাইযা 
িাহাকির মত বৃহৎ,  আর তাকদর বসার স্থান হকব দ্রুত থবকগ বতন বদন 
বতন রাত চলার িকথর সমান। হযরত ইবকন উমর রাবয. হকত ববর্ষত 
আকে,  হুজুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ককরন কাবফকরর 
বজহ্বা থিকন বতন মাইল অথবা েয় মাইল িযষন্ত লম্বা ককর ববোকনা হকব।  
মানুর্ তার উির বদকয় িাকয় থহাঁকি চলাচল করকব। হযরত আবূ হুরাইরা 
রাবয. থথকক অন্য একবি হাদীকস ববর্ষত আকে,  হুজুর সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ককরন-  কাবফরকদর চামিার িুরুে হকব 
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৪২ হাত। দাাঁত হকব উহুদ িাহাকির মত,  বসার স্থান হকব মিা হকত 
মদীনা িযষন্ত িকথর সমান। ( প্রমার্েঃ ফাতাওয়া আযীযী,  ৩০ # 
বতরবমযী শরীফ,  ২/৮৫ # হায়াকত আদম,  ৫০) 

থবকহকস্ত লাইলী- মজনুর বববাকহ বরযাত্রী 

বজজ্ঞাসােঃ থলাকমুকখ থশানা যায় থয,  যারা থকানবদন দাবিকত েুর 
লাগায়বন,  তারা নাবক থবকহশ কতর মকধয লাইলী- মজনুর বববাকহর 
বরযাত্রী হকব। একথািা বক সতয? 

জবাবেঃ এ কথাবি সম্পূর্ষ বভবত্তহীন ও অবান্তর। এিা মনগিা কথা। 
কুরআন- হাদীকস এমন থকান কথা থনই। তকব যারা থকান বদন দাবি 
ককিবন,  তারা বি ভাগযবান। আল্লাহ তা‘আলা শুরু বযকেগী থথককই 
দীনদারী গ্রহর্কারী এ ধরকনর িরকহযগার বযবিকদর জন্য হাশকরর 
ময়দাকন আরকশর োয়ার বযবস্থা করকবন। 

বববনমকয়র মাধযকম অকন্যর দ্বারা সাওয়াব বরসানী 

বজজ্ঞাসােঃ আমাকদর থদকশ প্রচবলত আকে থয,  মৃত বযবির িবরবার-
িবরজন মৃত বযবির মাগবফরাত কামনাকথষ উলামাকয় থকরামকদর দ্বারা 
কুরআন খতম বা বববভন্ন ইবাদকতর মাধযকম দু‘আ করাকয় থাকক এবাং 
একত তাকদর জন্য খানাবিনার বযবস্থা ও িাকা িয়সার থলনকদন ককর। 
শরী‘আকতর দৃবষ্টকত এর হুকুম বক? 

জবাবেঃ থকান মানুকর্র ইকন্তকাকলর ির তার সাওয়াব বরসানীর উকিকশ্য 
কুরআন শরীফ িবিকয় িাকা থদয়া- থনয়া,  খানা খাওয়া সবই নাজাবয়য। 
আর থযকহতু িাকা বা থকানরূি বববনময় বনকয় কুরআন বতলাওয়াত করকল 
স্বয়াং বতলাওয়াতকারীই উি বতলাওয়াকতর থকান সাওয়াব িায় না। 
তাহকল বতবন মৃত বযবির রূকহ বক থিৌাঁোকবন? থকননা- মৃকতর রূকহ 
সাওযাব থিৌাঁোকত হকল প্রথমতেঃ বতলাওয়াতকারীর সাওয়াব থিকত হকব। 
তারির বতবন থস সাওযাব মৃতকক বখ বশকয় বদকবন। বকন্তু বতবন বববনময় 
গ্রহর্ করার কারকর্ ( যা শরী‘আকত হারাম) সাওয়াব থথকক মাহরূম 
হকচ্ছন,  তাই অকন্যর জন্য সাওয়াব বরসানীর প্রনই উকঠ না। তাই 
ঈসাকল সাওযাকবর জন্য খতম িিার বববনমকয় িাকা িয়সার থলন- থদন 
ও দাওয়াত খাওয়া সবই নাজাবয়য। সুতরাাং খতম বনকজরা িিকব এবাং 
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এমন থলাক দ্বারা িিাকব,  যাকদর সাকথ আকগ থথকক মুহাব্বত আকে। 
যাকত ককর তারা বববনময় োিা কুরআন শরীফ িকি থদন। ( প্রমার্েঃ 
ফাতাওয়া শামী,  ৫/৩৯ # ইমদাদুল ফাতাওয়া,  ৩/৩৮৫) 

হুর মবহলা নাবক িরুুর্ 

বজজ্ঞাসােঃ থবকহশকত বযবন প্রকবশ করকবন তাকক থখদমকতর জন্য হুর 
থদয়া হকব। হুর মবহলা নাবক িুরুর্? হুর যবদ মবহলা হকয় থাকক তাহকল 
মবহলা থবকহশতীকক বক থদয় হকব? 

জবাবেঃ হুর মবহলাই হকব,  িুরুর্ নয়। থবকহশতী মবহলাকক থবকহশকত 
তার স্বামীককই থদয়া হকব। তকব যবদ থকান মবহলার দুবনয়াকত কাকরা 
সকঙ্গ বববাহ না হকয় থাকক,  তাহকল তাকক িেে করার অবধকার থদয়া 
হকব। থস যাককই িেে করকব,  তার সকঙ্গই থবকহশকত তার বববাহ হকব। 
যবদ থস কাউকক িেে না ককর,  তাহকল থবকহশকতর মকধয তার জন্য 
একজন িুরুর্ নতরী ককর আল্লাহ তা‘আলা তার সকঙ্গ বববাহ বদকবন। 
( প্রমার্েঃ মাজমু’আতুল ফাতাওয়া,  ৩/২৬৮ # ফাতাওয়া রহীবময়া,  
৫/২৯০) 

সওয়াল- জওয়াকবর ির রূকহর অবস্থান 

বজজ্ঞাসােঃ আমরা জাবন মানুকর্র মৃতুযর ির তার রূহ আল্লাহ িাককর 
বনকি চকল যায়। উি বযবির দাফকনর ির রূহকক কবকর একন 
সাওয়াল- জওয়াব করা হয়। আমার প্রন হকচ্ছ এই থয,  তারির রূহ বক 
িুনরায় কবর হকত বনকয় যাওয়া হয়? আর থসখান থথকক রূহ থনয়া না 
হকল উি রূহ আমাকদরকক থদখকত িায় বক- না? অকনকক বকল, মৃত 
বযবির রূহ বৃহস্পবতবার বদন তার আিীয়- স্বজনকদর বনকি দু‘আর জন্য 
আকস। তা কতিুকু সবঠক জানকত ইচ্ছুক। থযসব ববধমষীকক দাফন করা 
হয় না তাকদর ববধান বক? 

জবাবেঃ মানুকর্র মৃতুযর ির রূহ অন্য এক জগকত চকল যায়। যাকক 
শরী‘আকতর ভার্ায় ‘আলকম বরযখ’ বলা হয়। থসখাকনকার িূর্ষ অবস্থা 
সম্পককষ অবগত হওয়া অসম্ভব। তকব হাদীস শরীকফর আকলাকক বলা 
যায় থয,  মৃত বযবি যবদ থনককার হয়,  তাহকল তার রূহকক সাত 
আকাকশর উিকর অববস্থত ইবল্লয়যীন নামক স্থাকন থিৌাঁোকনা হয়। আর যবদ 
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বদকার বা কাবফর হয়,  তাহকল তার রূহকক সাত যমীকনর নীকচ বসজ্জীন 
নামক স্থাকন থজলখানায় মারািক কষ্ট বদকয় বেী ককর রাখা হয়। ওখান 
থথকক মৃত বযবির রূহকক শরীকরর সাকথ,  চাই শরীর থযকাকনই থহাক না 
থকন,  ববকশর্ একিা সম্পকষ ককর থদয়া হয়। যার দ্বারা তার কবকর 
বজজ্ঞাসাবাদ করা হয় এবাং থস প্রকনর উত্তর থদয় বা আফকসাস করকত 
থাকক। থসখানকার সুখ- দুেঃখ,  একক অিকরর সকঙ্গ সাোৎ লাভ এবাং 
তাকদর সালাকমর উত্তর থদয়ার মত েমতা দান করা হয়। আর থকান 
থকান থনককাকরর রূহকক বরযখী জগকত আল্লাহর িে হকত ববচরকর্র 
অনুমবত থদয়া হয়। উকল্লবখত বর্ষনা থথকক বুঝা যায় থয,  মানুকর্র রূহকক 
স্ব- স্ব স্থাকন বনকয় যাওয়ার ির তা মৃত বযবির শরীকর বদ্বতীয় বার বফবরকয় 
থদয়া হয় না। বরাং শুধ ুশরীকরর সাকথ রূকহর এক প্রকার ববকশর্ সম্পকষ 
ককর থদয়া হয়। যাদ্বারা তার প্রকনাত্তর সাংবেষ্ট কাযষাবদ থফকরশতাগর্ 
সমাধা ককর থনন এবাং এর দ্বারা একথাও প্রতীয়মান হয় থয,  মৃত বযবি 
থস অবস্থায় আমাকদরকক বচকনন,  কবকর সালাম বদকল উত্তরও থদন। 
থযকহতু রূহকক কবকর বফবরকয় থদয়া হয় না। সুতরাাং তা বদ্বতীয় বার বনকয় 
যাওয়ার প্রনই আকস না। আবার অকনকক থয বকল থাকক,  প্রবত 
বৃহস্পবতবার রূহ আিীয়- স্বজকনর বনকি সাওয়াকবর জন্য একস থাকক,  
তাকদর এ ধারর্া সম্পূর্ষ ভলু ও বভবত্তহীন। এ ধরকনর আকীদা থাককল 
তাওবা ইবস্তগফার ককর থনয়া জরুরী। উকল্লখয থয,  শরীকরর সাকথ রূকহর 
েীর্ সম্পককষর জন্য শরীর সম্পূর্ষ অেত অবস্থায় বহাল থাকা জরুরী নয় 
এবাং িানাহাকরর প্রকয়াজন হওয়াও জরুরী নয়। 

( প্রমার্েঃ সূরা আকল ইমরান,  ১৭০ # মা‘আবরফুল কুরআন,  ২/২৩৬ # 
বমশকাত শরীফ,  ১/২৪ # ফাতাওয়া রশীবদয়া,  ২৫৫ # আিকক 
মাসাবয়ল,  ১/৩১ # আত- তারগীব ওযাত- তারহীব,  ৪/৩৬৭- ৩৬৯) 

নাবাকলগ সন্তান মারা থগকল জান্নাবত হকব না জাহান্নামী 

বজজ্ঞাসােঃ নাবাবলগ বশশু যারা বশশু অবস্থায়ই মারা যায়,  তারা বক 
সককলই থবকহশকত যাকব? 
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জবাবেঃ মুসলমানকদর নাবাকলগ সন্তানকদর থবকহশত যাওয়ার বযািাকর 
থকান মতকভদ থনই। এ বযািাকর সককলই একমত থয,  তারা থবকহশকত 
যাকব। 

বকন্তু অমুসবলমকদর নাবাকলগ সন্তানকদর বযািাকর মতকভদ আকে। বিতা-
মাতার অনুগামী বহকসকব থকউ থকউ তাকদরকক জাহান্নামী বলকলও 
অকনকক তাকদরকক জান্নাতী হওযার িকে মতামত বদকয়কেন। অকনকক 
মন্তবয ককরকেন থয,  তারা জান্নাতীকদর খাবদম হকব। এ বযািাকর 
প্রকতযককর বনকি স্ব- স্ব মকতর িকে দলীল- প্রমার্ আকে। থকউ মনগিা 
মন্তবয বযি ককরনবন। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম- এর সবষকশর্ 
বসোন্ত বক,  তা অকনক সময় স্পষ্ট না থাকায় িরবতষী উলামাগকর্র মকধয 
মতকভদ িবরলবেত হকয় থাকক। তকব এ বযািাকর বনভষরকযাগয মত এিাই 
বলা হয় থয,  তাকদর সকলকক জান্নাতী বা সকলকক জাহান্নামী বকল বস্থর 
মন্তবয না ককর থকবল এতিুকু বলা যায় থয,  হাশকরর ময়দাকন ববকশর্ 
িরীোর মাধযকম তাকদর বকেু সাংখযক জান্নাতী হকব,  আর বকেু সাংখযক 
জাহান্নামী হকব। এতিুকুর উির ববশ্বাস রাখা আমাকদর কতষবয। এর 
থচকয় থবশী বুঝকত থচষ্টা করা বা এ বযািাকর আল্লাহর বসোকন্তর উির 
থকান আিবত্ত উত্থািন করা ঈমাকনর জন্য মারািক হুমবক স্বরূি হযরত 
ইমাম আবূ হানীফা রহ.- থক এ সম্পককষ প্রন করা হকল,  বতবন সাফ উত্তর 
থদন-  “এ বযািাকর থকান বস্থর বসোন্ত আমার জানা থনই।” 

( প্রমার্েঃ তীবী শরকহ থমশকাত,  ১/২৬২ # থমরকাত,  ১/১৬৬ # 
ফাইযুল বারী শরকহ বুখারী,  ৪/৪৩৬ # আশরাফুত তাওজীহ-
বমশকাতুল মাসাবীহ,  ১/২৪১) 

  

থবকহশতীগকর্র আফকসাস হওয়ার কারর্। থবকহশকতর বাবগচা বক?  

বজজ্ঞাসােঃ থবকহশতীগর্ বক জন্য আফকসাস করকবন? দুবনয়াকত 
থবকহশকতর বাবগচা বক? 

জবাবেঃ জান্নাতীগর্ জান্নাকত বগকয় থনক আমকলর আফকসাস করকব,  আর 
ঐ মুহূতষিার জন্য আফকসাস করকব- যা আল্লাহ তা‘আলার বযবকর োিা 
কািাকনা হকয়কে। ( অথষাৎ ঐ মুহূতষিায় মহান আল্লাহর বযবকর করকল,  

http://www.darsemansoor.com/
www.islamijindegi.com


125 

 

www.darsemansoor.com           Install “ISLAMI JINDEGI” App              www.islamijindegi.com 

থবকহশকত আরও বি মতষবা থিতাম।) আর দুবনয়াকত থবকহশকতর বাবগচা 
হকলা মসবজদ আর বযবককরর মজবলস। 

জান্নাকত নারীকদর ববকশর্ প্রবতদান 

বজজ্ঞাসােঃ িুরুর্রা যবদ জান্নাকত যায়,  তাহকল থসখাকন তাকদর জন্য 
হুকরর বযবস্থা রকয়কে। বকন্তু থমকয়কদর জন্য বককসর বযবস্থা রকয়ে? 
জানকত ইচ্ছুক। 

জবাবেঃ জান্নাতবাসী মবহলার জন্য তার দীনদার স্বামীককই থদয়া হকব 
এবাং তাকক জান্নাকতর হুরকদর সরদার বাবনকয় থদয়া হকব। থমাি কথা,  
হুরকদর থচকয় দুবনয়ার জান্নাতী মবহলাকদর মযষাদা থবশী হকব। তকব 
দুবনয়ার কাকরা সকঙ্গ বববাহ হওয়ার িূকবষ থয মবহলার ইবন্তকাল হয়,  
তাকক দুবনয়ার িুরুর্কদর মকধয হকত থয থকান একজনকক থবকে থনয়ার 
অবধকার থদয়া হকব। যাকক থস িেে করকব,  তার সকঙ্গই থসখাকন তার 
বববাহ হকব। যবদ থস কাউকক িেে না ককর,  তাহকল আল্লাহ তা‘আলা 
একজন িুরুর্ সৃবষ্ট ককর উি মবহলাকক তার সকঙ্গ বববাহ বদকবন। 
উকল্লখয জান্নাকতর মকধয সককলর সব ধরকনর খাকহশ িূর্ষ করা হকব 
সতয,  বকন্তু মবহলাকদর তবীয়কতর মকধয থযকহতু একাবধক স্বামীর থকান 
খাকহশই থাকক না,  বরাং এিাকক তারা থদার্র্ীয় মকন ককর এবাং এিাকক 
তারা থমকয়কদর নষ্ট চবরত্র বকল ববশ্বাস ককর। সুতরাাং তাকদরকক একাবধক 
স্বামী বদকয় জান্নাকতর মকধয আযাব থদয়ার প্রনই উকঠ না। ( প্রমার্েঃ 
কানযুল উম্মাহ্,  ১৪/৪৭৮ # ফাতাওয়া আব্দুল হাই,  ১/১০৪ # আিকক 
মাসাবয়ল আওর উনকা হল,  ১/৩৪৬) 

একাবধক স্বামী থাককল থবকহশকত কাকক িাকব? 

বজজ্ঞাসােঃ থকান থমকয়কলাককর িূকবষর স্বামী মারা যাওয়ার ির যবদ বদ্বতীয় 
স্বামী গ্রহর্ ককর,  তাহকল থস থবকহশতী হকল থবকহশকত থকান স্বামীকক 
িাকব? 

জবাবেঃ যবদ উি দুই স্বামীর মকধয হকত একজন থবকহশতী হয়,  তাহকল 
থসই থবকহশতী স্বামীককই িাকব। আর যবদ উভয় স্বামী থবকহশতী হয়,  
তাহকল উি মবহলাকক এ বযািাকর ইখবতয়ার থদয়া হকব। অথষাৎ,  তার 
ইচ্ছা অনুযায়ী থস প্রথম অথাবা বদ্বতীয় স্বামীর মকধয যাকক ইচ্ছা তাকক 
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গ্রহর্ করকত িারকব। তকব থকান হাদীকস ববর্ষত আকে থয,  থস বদ্বতীয় 
স্বামীককই িাকব।” আর যবদ দু’জকনর থকান স্বামীই থবকহশতী না হয়,  
তাহকল একদর কাউককই িাকব না। তখন অন্য থকান থবকহশতী িুরুকর্র 
সকঙ্গ থসই মবহলার বববাহ থদয়া হকব। ( প্রমার্ / ফাতাওয়া আব্দুল হাই,  
১/১০৪) 

কবকরর আযাব সতয বক- না? 

বজজ্ঞাসােঃ একবি বাাংলা নদবনক িবত্রকায় একজন কলাবমষ্ট বযবন প্রায়ই 
ইসলাম ধকমষর বববভন্ন ববর্য় বলকখ থাককন। বতবন সম্প্রবত কবকরর আযাব 
সম্বকন্ধ বলকখকেন,  “িববত্র কুরআকন কবকরর আযাকবর কথা সুস্পষ্ট 
উকল্লখ থনই। মৃতুয যন্ত্রর্ার উকল্লখ আকে। কবকর মাবির মকধয মৃত 
মানুকর্র থয আযাব হয়,  তার উকল্লখ কুরআকনর থকাথাও থনই।” বতবন 
আবার বনকজর িাবন্েতয যাবহর করার জন্য কবকরর আযাব সম্পককষ 
কযাথবলক খ্রীষ্টানকদর ববশ্বাস আকে বক- না থস সম্পককষও উেৃবত 
বদকয়কেন।” সুতরাাং এ বযািাকর সবঠক সমাধান জানাকল উিকৃত হব।  

জবাবেঃ কবকরর আযাকবর আকলাচনার িূকবষ কবকরর সাংজ্ঞা জানা 
প্রকয়াজন। এ প্রসকঙ্গ হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ মুহাবিকস থদহলবী রহ. 
বকলন-  কবর দ্বারা আলকম বরযখ তথা মৃতুযর ির থথকক বনকয় 
বকলামকতর িূবষ িযষন্ত কাল উকিশ্য। মানুর্কক থযভাকব গতষ ককর দাফন 
করা হয়,  কবর দ্বারা ঐ গতষ উকিশ্য নয়। কারর্,  অকনক মানুর্ িাবনকত 
েুকব ও আগুকন িুকি মারা যায়। তাকদরককও থতা িুরস্কার বা শাবস্ত 
থদওয়া হয়। সুতরাাং কবর দ্বারা গতষ উকিশ্য নয়। বদ্বতীয়তেঃ কবকরর 
শাবস্ত সরাসবর তাাঁর রুকহর উির এবাং িকরােভাকব তার শরীকরর উির 
হকয় থাকক। শরীর থয অবস্থাকতই থাকুক না থকন এবাং শরীকরর 
অাংশগুকলা বববচ্ছন্ন হকয় অনু- িরামানু হকয় থগকলও তার প্রকতযক অাংকশ 
আযাব থদয়া আল্লাহর জন্য থকান কবঠন বযািার নয়। তকব বরযকখর 
ববর্য় দুবনয়াকত থদখা যায় না। তাই আমরা থদখকত িাই না। দশবি 
আয়াত ও ৭০ বি হাদীকস মুতাওয়াকতরা দ্বারা কবকরর আযাব প্রমাবর্ত। 
সুতরাাং এখাকন সকেকহর থকান অবকাশ থনই। 
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এমবনভাকব ইজমা- বকয়াস দ্বারাও কবকরর আযাব োকবত আকে। সুতরাাং 
কবকরর আযাব অস্বীকারকারী মুরতাদ হকয় যাকব।  

( আরও জানার জন্য থদখুন বমশকাত শরীফ ১/২৪,  ২৫ ২৬ # বুখারী 
শরীফ,  ১/১৮৩ # মুসবলম শরীফ,  ১/৩০২ # বতরবমযী শরীফ,  
১/২০৫ # সূরা ইবরাহীশ ২৭ নাং আয়াকতর তাফসীর থদখুন।  তাফসীকর 
মা‘আবরফুল কুরআন ও তাফসীকর মাযহারী,  তাফসীকর ইবকন কাসীর,  
রুহুল বায়ান,  রুহুল মা’আনী,  বয়ানুল কুরআন,  তাফসীকর হিানী।) 

একই সকঙ্গ একাবধক কবকর সওযাল- জবাব হওয়া 

বজজ্ঞাসােঃ হাদীস শরীকফ আকে মুরদাকক কবকর থরকখ ৪০ কদম চকল 
আসার ির দুই জন থফকরশতা আকস সওয়াল জবাব করার জন্য। আমার 
প্রন হকচ্ছ এই সময় যবদ এক হাজার মুরদা দাফন ককর তাহকল এক 
সাকথ সবার সাওয়াল জবাব বকভাকব বনকবন। ববস্তাবরত জানকত ইচ্ছুক।  

জবাবেঃ একই সমকয় দুবনয়ার বববভন্ন স্থাকন বকাংবা একই স্থাকন অকনক 
মৃতকক দাফন করা হকল মুনকার- নকীর থফকরশতাদ্বয় মৃতকদরকক 
বকভাকব প্রন করকবন? এ থকৌতুহল বনরসকন একাবধক উবি িাওয়া 
যায়। 

১। মুনকার- নকীর উভয় থফকরশতার সাকথ এ কাকজ বনবমকত্ত আরও 
অসাংখয থফকরশতা সহায়ক বহকসকব থাককন। হযরত আযরাইল আ. 
থযমন তাাঁর সহকযাগী অন্যান্য থফকরশতার দ্বারা জান কবকযর কাজ থনন,  
তদ্রুি মুনকার- নকীর থফকরশতাদ্বয় থনতৃে বদকয় তাকদর সহকযাগী 
থফকরশতা বাবহনী দ্বারা মৃতকদর সাকথ প্রকনাত্তর িবষ সমাধা ককরন। 

২। অকনকক বকলন-  সমগ্র দুবনয়া মুনকার- নকীকরর নখদিষকন উদ্ভবসত 
এবাং দৃবষ্ট ও েমতার আওতায়। থযমন-  মালাকুল মউত হযরত 
আযরাঈল আ.- এর থেকত্র। সুতরাাং তাকদর জন্য একই সমকয় অকনক 
মৃতকক সওয়াল করা অসম্ভব বা কবঠন বকেু নয়।  ( প্রমার্েঃ বমরকাত 
১/২০০) 

উকল্লখয,  এ ধরকরন প্রন থযকহতু ঈমান- আকীদার সাকথ থকানই সম্পকষ 
নাই এবাং কবকর- হাশকর এ বযািাকর থকান প্রনও করা হকব না বা 
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এগুকলা জানকল থকান সাওয়াব হকব না সুতরাাং এ থচকয় জরুরী থযসব 
ববর্য় রকয়কে তা জানার জন্য এবাং আমল করার জন্য সময় বযয় করা 
উবচৎ।  

হাশকরর ময়দাকন মানুর্ উলঙ্গ থাককব বক- না? 

বজজ্ঞাসােঃ হাশকরর ময়দাকন সমস্ত মানুর্ উলঙ্গ অবস্থায় থাককব বক? 
তখন আমাকদর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম- এর িরকন কািি 
থাককব বক- না? এরূি অন্যান্য নবীগকর্র িরকন থকান কািি থাককব 
বক? 

জবাবেঃ হাশকরর ময়দাকন সবাই উলঙ্গ অবস্থায় থাককব না। বরাং কবর 
থথকক উঠার সময় সবই উলঙ্গ অবস্থায় উঠকব। িরবতষীকত সবপ্রথকম 
হযরত ইবরাহীম আ.- থক কািি িবরধান করাকনা হকব এবাং সাকথই 
হুজুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম থক কািি িবরধান করাকনা হকব। 
তারিকর অন্যান্য নবী এবাং ওলীগর্কক কািি িবরধান করাকনা হকব।  

উকল্লখয থয,  হযরত ইবরাহীম আ.- থক সবষাকগ্র কািি িবরধাকনর সম্মান 
এ জন্য থদয়া হকব থয,  তাকক নমরুদ কতৃষক সবষ প্রথম দীকনর জন্য 
উলঙ্গ ককর আগুকন বনকেি করা হকয়বেল। ( প্রমার্েঃ বমরকাত,  
১০/২৫২) 

রূকহ সাওয়াব বরসানী 

বজজ্ঞাসােঃ আমরা থয মৃত বযবি ববকশর্ ককর বিতা- মাতা ও আিীয়-
স্বজনকদর জন্য ইসবতগফার ও দান- সদকা দ্বারা সাওয়াব বরসানী ককর 
থাবক,  এর থকান প্রমার্ কুরআন- হাদীকস আকে বক?  

জবাবেঃ কুরআন- হাদীকসর দৃবষ্টকত মৃত বযবিকদর জন্য ইসবতগফার ও 
দান সদকা দ্বারা সাওযাব বরসানী করকল একত তাকদর ফায়দা হয় এবাং 
তাকদর গুনাহ মাফ হয়। বরাং হাদীস শরীকফ রকয়কে,  তারা আিীয়-
স্বজনকদর বনকি থথকক এগুকলা িাওয়ার অকিোয় থাকক। সুতরাাং 
আিীয়- স্বজনরা যখন সাওয়াব বরসানী ককর,  তখন থসগুকলাকক আল্লাহ 
তা‘আলা বহুগুকর্ বৃবে ককর তাকদর বনকি থিৌাঁবেকয় থদন।  
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বনকে এতদসাংক্রান্ত কুরআন- হাদীকসর দলীল প্রদত্ত হলেঃ িববত্র কুরআকন 
ইরশাদ হকয়কে-  

“যারা তাকদর ( মুহাবজর ও আনসার) িকর আগমন ককরকে,  তারা 
বকল-  “থহ আমাকদর প্রবতিালক! আমাকদরকক ও ঈমাকন অগ্রগামী 
আমাকদর ভাইকদরকক েমা কর এবাং ঈমানদারকদর ববরুকে অন্তকর থকান 
ববকদ্বর্ থরকখানা। থহ আমাকদর প্রবতিালক! তুবম দয়ালু,  িরম 
করুর্াময়।”  ( সূরা হাশরেঃ ১০) 

হযরত আব্দুল্লাহ ইবকন আব্বাস রাবয. বর্ষনা ককরকেন থয,  রাসূকল 
আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ককরকেন-  “কবকর 
মৃত বযবির এমন অবস্থা হয় থযমন অনথ িাবনকত বনমবজ্জত সাহাযয প্রাথষী 
বযবি। ( থস বনকজকক উোর করার জন্য বযাকুল হকয় কাউকক োককত 
থাকক)  থতমবনভাকব উি মৃত বযবি সবষদা অকিো করকত থাকক থয,  
তার বিতা- মাতা,  ভাই- থবান,  আিীয়- স্বজন ও বন্ধ-ু বান্ধকবর িে 
হকত তার মুবির জন্য থকান দু‘আ ও ইস বতগফার থিৌাঁকে বক- না? যখন 
তাকদর কাকরা িে থথকক থকাকনা দু‘আ থিৌাঁকে,  তখন থসই দু‘আ তাকদর 
দুবনয়া ও দুবনয়ার মধযবস্থত সমগ্র বজবনস হকত অবধক আনে দান ককর। 
আর আল্লাহ তা‘আলা কবরবাসীকদর বনকি দুবনয়াবাসীকদর দু‘আকক 
িাহাি সমিবরমার্ ককর ( বহুগুকর্ বৃবে ককর) এর সাওয়াব থিৌাঁবেকয় 
থাককন। তাই মৃতকদর জন্য জীববতকদর িে হকত উত্তম উিকঢৌকন 
হকচ্ছ,  তাকদর জন্য দু‘আ ও ইসবতগফার করা।” ( বমশকাত শরীফেঃ 
২০৫ িৃষ্ঠা) 

হযরত সাদ ইবকন উবাদা রাবয.- এর আম্মা যখন ইনবতকাল ককরন,  
তখন বতবন মাকয়র থথকক দূকর ( থকাথাও) বেকলন। িরবতষীকত বতবন 
রাসূকল আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম- এর বনকি বলকলন,  
থহ আল্লাহর রাসূল! আমার আম্মার ইনবতকাকলর সময় আবম তার থথকক 
দূকর বেলাম। এখন আবম তাাঁর িে থথকক থকান বকেু সদকা করকল এর 
দ্বারা তার উিকার হকব বক? নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 
বলকলন-  ্যতাাঁ,  অবশ্যই উিকার হকব। বতবন বলকলন,  “থহ আল্লাহর 
রাসূল! আিনাকক স্বােী থরকখ বলবে,  আমার ‘বমখরাফ’ নামক বাগানবি 
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মাকয়র সাওয়াব বরসানীর জন্য সদকা ককর বদলাম। ( বুখারী শরীফ,  িৃেঃ 
১/৩৮৬) 

হযরত মা’বকল ইবকন ইয়াসার রাবয. বকলন থয,  রাসূকল আকরাম 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ককরকেন,  “থতামাকদর মৃতকদর 
উির সূরা ইয়াসীন বতলাওয়াত কর।” ( বমশকাত শরীফেঃ ১৪১ িৃষ্ঠা) 

হযরত আবূ হুরাইরা রাবয. বর্ষনা ককরকেন থয,  রাসূকল আকরাম 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ককরকেনেঃ “আল্লাহ তা‘আলা 
জান্নাকত ( অকনক) থনক বাোর মযষাদা বৃবে ককর বদকবন। ( তা থদকখ 
থসই) বাো আিাযষাবেত হকয় আল্লাহ তা‘আলার বনকি আরয করকব-  থহ 
আল্লাহ! এ মযষাদা আমার জন্য থকাথা হকত এবাং বকভাকব নসীব হকলা? 
আল্লাহ তা‘আলা বলকবন,  “এিা থতামার সন্তানাবদর ইসবতগফাকরর 
বববনময়।”( বমশকাত শরীফেঃ ২০৫- ২০৬) 

হযরত জাকবর রাবয. বকলন,  নবীকয় আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাম কুরবানীর বদকন দু’বি থভিা যকবহ করকলন। যকবকহর িূকবষ 
তা কবুল হওয়ার জন্য দু‘আর মকধয বলকরন,  “থতামার থদয়া সম্পদ 
হকত থতামারই জন্য আমার ও আমার উম্মকতর মকধয যাকদর কুরবানীর 
সামথষ থনই,  তাকদর িে হকত থতামার নাকম কুরবানী করবে। ( বমশকাত 
শরীফেঃ ১২৮ িৃষ্ঠা) 

বাবতল সম্প্রদায় 

কাবদয়ানীরা কাকফর 

বজজ্ঞাসােঃ বমযষা থগালাম আহমদ কাবদয়ানী এবাং তার আকীদায় ববশ্বাসী 
থলাকজন মুসলমান,  না কাকফর,  এ বযািাকর ববস্তাবরত জানকত ইচ্ছুক। 

জবাবেঃ ববকশ্বর সমস্ত হািানী উলামাকয় থকরাম ও মুফতীগকর্র সবষসম্মত 
বসোন্ত হকলা,  থগালাম আহমদ কাবদয়ানী ও তার অনুসারী থগাবষ্ঠ খতকম 
নবুওয়াত অথষাৎ,  হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম- এর 
থশর্ নবী হওয়াকক অস্বীকার করার দরুন কাবফর এবাং একবি 
অমুসবলম বাবতল বফরকাহ।  
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থকান মুসলমান তাকদর এ ভ্রান্ত ববশ্বাকসর সাকথ ঐকযমত থিার্ন করকল 
সাকথ সাকথ তার ঈমান চকল যাকব। বতষমাকন বাাংলাকদকশ একদর প্রাদুভষাব 
লেয করা যাকচ্ছ। ধমষপ্রার্ মুসলমানকদর ঐকযবেভাকব এসব কাবফর ও 
ঈমান বাংসকারীকদর প্রবতহত করা জরুরী এবাং ঈমানী দাবয়ে। 

এ বযািাকর ববস্তাবরত জানার জন্য কাবদয়ানীকদর সম্পককষ হক িেী 
উলামাকয় বকরাকমর বলখা বই িুস্তক িিা জরুরী। ( ফাতওয়াকয় দারুল 
উলূম ১২:৩৩৪) 

سمعت بعضهم يقول اذا لم يعرف الرجل ان  .دعوة النبوة بعد نبينا صلي اهلل عليه وسلم كفر باالجماع

 :هم و علي نبينا السالم فليس بمسلم )شرح فقه اكبرمحمدا صلي اهلل عليه وسلم اخر االنبياء علي

151) 

বাবতল প্রবতকরাকধর সহজ উিায়,  খতকম নবওুয়াত,  ইসমকত 
আবম্বয়া ও রাসলূ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহী ওয়াসাল্লাম আবলমলু গাইব 
না হওয়ার দলীল 

বজজ্ঞাসােঃ আমাকদর থদকশ ইসলাকমর নাকম বববভন্ন বাবতল বফরকা ও 
মতবাদ েবিকয় িকিকে। এগুকলার প্রবতকরাকধ উত্তম িো বক হকত 
িাকর? খতকম নবুওয়াকতর দলীল বক? নবীগর্ মাসুম বক- না? রাসূল 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহী ওয়াসাল্লাম আবলমুল গাইব বেকলন বক? 

জবাবেঃ এর জন্য প্রকয়াজন- সহীহ আকাবয়কদর বযািক প্রচার ও প্রসার। 
বাস্তবকেকত্র এিা প্রবতবাদ ও প্রবতকরাধ আকোলকনর থচকয় থববশ কাযষকর 
হকব বকল আমাকদর ববশ্বাস। এজন্য প্রকতযক মসবজকদ ‘আকীদাতুতু্ 
োহাবী’ বকতাব অথবা হযরত থানবীর রহ. ‘থবকহশতী থযওর’ বা 
‘তাবলমুিীকনর আকাবয়দ’ অধযাকয়র তা‘লীকমর বযবস্থা করা থযকত িাকর। 
হিানী ওলামাকয় থকরামগর্ তাাঁকদর ওয়ায মাহবফল সমূকহ আকাবয়দ 
ববর্য়ক বয়ান থবশী থবশী করকবন। 

এভাকব মুসলমানকদর মাকঝ সহীহ আকাবয়কদর প্রচারকক বযািক করার 
দ্বারা বাবতল আকীদা ও বাবতল আকোলন সমূহ আিনা আিবনই মুখ 
থুবকি িিকব এবাং বমকি যাকব। থকননা- সকতযর আকলা একল, বাবতকলর 
অন্ধকার দূরীভতূ হকত বাধয। উদাহরর্ স্বরূি বলা থযকত িাকর-  রাকতর 
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অন্ধকাকর ইাঁদুর, বযাঙ, সাি ইতযাবদর ববিম্বনার বশকার হকয় গৃহস্বামী 
যবদ একবি একবি ককর মারকত থাকক, তাহকল সারা রাত থজকগও 
থসগুকলা থশর্ করকত িারকব না। বকন্তু ঘকর যবদ বাবত জ্বালাকনা হয়, 
তাহকল এক বনবমকর্ই সব থলজ গুবিকয় এবদক থসবদক িাবলকয় থযকত 
বাধয হকব। থতমবনভাকব বদকক বদকক হককর মশাল প্রজ্জ্ববলত করা হকল 
সমস্ত বাবতল মতবাদ ও বাবতল প্রচারকারী সাংস্থা ও সাংগঠনগুকলাও 
জনসমথষন না থিকয় আিন আিন থলজ গুবিকয় বনকত বাধয হকব। চাই তা 
যত বি  শবিশালী  ও সুসাংগবঠত থহাক না থকন। 

থযমন-  সহীহ আকাবয়কদর তা‘লীম জারী হকল, তাকত সবষ প্রথকমই 
কুফরী কথা ও কাজ, বশরকী কাজ, ববদ‘আত সহ সবষপ্রকার 
কুসাংস্কারমূলক কাজ, ধযান ধারর্া এবাং ভ্রান্ত ববশ্বাস সমূকহর এক এক 
ককর সববস্তাবরত ভাকব আকলাবচত হকব। তাকত সবষ প্রকার ভন্োমী, 
ভন্েিীরকদর অনবধ বযবসা, মাজার িূাঁজা, দরগাহ িূাঁজা ও মসবজদ িূাঁজা 
ইতযাবদ বন্ধ হকব। তারির খতকম নবুওয়াকতর (অথষাৎ মহানবী সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহী ওয়াসাল্লাম- ই সবষকশর্ নবী - তাাঁর িকর আর থকান নবী থনই) 
আকলাচনাও আসকব। জনমকন এ ববশ্বাস বেমূল ককর বদকত িারকল 
অমুসবলম কাবদয়ানী আকোলন মাবিকত বমকশ যাকব। 

খতকম নবুওয়াকতর দলীল এই থয, স্বয়াং আল্লাহ্ তা‘আলা (যার হাকত 
নবুওয়কতর উত্স এবাং বযবন সমস্ত নবীর থপ্ররক) তার কালাকম িাকক 
স্পষ্টভাকব থঘার্র্া ককরকেনেঃ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহী ওয়াসাল্লাম 
থতামাকদর থকান িুরুকর্র বিতা নন; বরাং বতবন আল্লাহর রাসূল ও থশর্ 
নবী। (সূরা আহযাবেঃ ৪০) খতকম নবুওয়াত সম্পককষ শতাবধক আয়াত 
এবাং দুই শতাবধক সহীহ হাদীস মুফতী শফী রহ. তাাঁর বলবখত ‘খতকম 
নবুওয়াত’ নামক বকতাকব একবত্রত ককরকেন। 

হাদীকস মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ককর থগকেন-
“আবম সবষকশর্ নবী, আমার ির আর থকান নবী থনই।” (বমশকাত 
২: ৫১১ ও ২: ৪৬৫) সাকথ সাকথ বতবন এ বকলও সতকষ ককর থগকেন 
থয  ,“ আমার িকর একাবধক বমথযা নবুওয়াকতর দাবীদাকরর আববভষাব 
ঘিকব। থতামরা তাকদর থথকক সতকষ থথককা।” 
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সহীহ আকাবয়কদর বর্ষনায় আকে সমস্ত আবম্বয়াকয় থকরাম মা’সুম বা 
বনষ্পাি। এিাই আহকল সুন্নাত ওয়াল জামা‘আকতর আকীদা। এিা 
কুরআন ও হাদীকসর অসাংখয আয়াত ও হাদীকসর দ্বারা প্রমাবর্ত। সুতরাাং 
এর ববিরীত থকান আকীদা থিার্র্ করা জাবয়য হকব না। 

কুরআকনর অসাংখয আয়াত এবাং অগবর্ত হাদীস দ্বারা প্রমাবর্ত থয, 
মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহী ওয়াসাল্লাম আবলমুল গাকয়ব নন অথষাৎ 
সৃবষ্টগত ও স্বভাবগত ভাকব তাাঁর স্বোর মাকঝ এ বসফাত বা গুর্ থনই থয, 
বতবন অতীত, বতষমান, ভববেৎ সহ কুল মাখলূকাত তথা আল্লাহ 
তা‘আলার সুেবতসুে সকল সৃবষ্ট জগত সম্পককষ বনকজ বনকজ সবষদা 
অবগত। এ গুর্ এবাং এ শান থতা একমাত্র আল্লাহ্ তা‘আলার জন্য খাস। 
আল্লাহ্ তা‘আলাই একমাত্র স্বো যার হুকুম ও ইলম োিা গভীর অরকর্যর 
একবি িাতাও নকি না। িোন্তকর মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহী 
ওয়াসাল্লাম অতীত ও  ভববেকতর শুধুমাত্র ঐ সকল ববর্য়ই অবগত 
বেকলন থযগুকলা স্বয়াং আল্লাহ রাব্বুল আ‘লাবমন তার মু’বজযা স্বরূি তাকক 
অবগত কবরয়াবেকলন। বকন্তু শুধু এর বভবত্তকত তাাঁকক আবলমুল গাকয়ব বা 
সবষ ববর্কয় বনকজ বনকজই সবষজ্ঞ বা বতবন সবষত্র হাবযর- নাবযর এ ববশ্বাস 
বনতান্তই মূখষতা ও ভন্োবম নব বকেু নয়। থকননা -  থয সকল  ববর্য় 
আল্লাহ তা‘আলা তাাঁকক অবগত করানবন, থসসকল ববর্কয় বতবন জ্ঞাত বা 
আবলমুল গাবয়ব বেকলন না। কুরআন ও হাদীস ঘািকল এতদসাংক্রান্ত 
ভবূর- ভবূর স্পষ্ট দলীল িাওয়া যায়। থযমনেঃ আল্লাহ তা‘আলা িববত্র 
কুরআন মাজীকদ ইরশাদ ককরকেনেঃ (কহ নবী মুহাম্মদ!) আিবন বকল 
বদন-  আবম বনকজর কলযার্ সাধকনর এবাং অকলযান সাধকনর মাবলক 
নই। বকন্তু আল্লাহ যতিুকু চান। আর আবম যবদ গাকয়কবর কথা থজকন 
বনকত িারতাম, তাহকল বহু মঙ্গল অজষন ককর বনকত িারতাম। ফকল 
আমার থকান অমঙ্গল কখকনা হকত িারত না। আবম থতা শুধু একজন 
ভীবত প্রদশষক ও ঈমানদারকদর জন্য সুসাংবাদ দাতা।  (সূরা আ‘রাফ:  
১৮৮)  

অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ ককরকেন:  “বতবন আিনাকক থিকয়কেন 
িথহারা, অতেঃির িথ প্রদশষন ককরকেন (সূরা যুহা)”। নবী সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহী ওয়াসাল্লাম ১ মাস থিকরশান বেকলন। এমনবক হযরত 
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আবয়শাকক তালাক বদকবন বক- না এ ধরকনর বচন্তাও করবেকলন। হযরত 
আবয়শাকক তওবাও করকত বকলবেকলন। তারিকর আল্লাহ তা‘আলা সূরা 
নূর নাবযল ককর হযরত আবয়শার িববত্রতা বর্ষনা করার ির নবী 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহী ওয়াসাল্লাম বচন্তামুি হকলন।(বুখারী শরীফ 
২: ৬৬৩)  

বতবন আবলমুল গাবয়ব হকল এ থিকরশানীর থকান অথষই হয় না। 
ববদ‘আত সাংক্রান্ত এক হাদীকস উকল্লখ আকে-  হাশকরর বদন মহানবী 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহী ওয়াসাল্লাম তার একদল ববদ‘আতী উম্মতকক 
হাউকয কাউসাকর বনকয় থযকত চাইকল থফকরশতাগর্ তাকক এই বকল বাধা 
প্রদান করকবন থয, আিবন জাকনন না তারা আিনার ির বক সকল 
ববদ‘আত আববষ্কার ককরবেল।(বুখারী শরীফ ২:৯৭৪) এর দ্বারা বুঝা 
যায় থয, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহী ওয়াসাল্লাম গাবয়বজান্তা নন। তাহকল 
বতবন কখকনাও ববদ‘আতীকদর হাউকয কাউসাকর বনকত থচষ্টা করকতন না। 
শাফা‘আকত কুরবার হাদীকস হুজুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহী ওয়াসাল্লাম 
ইরশাদ ককরনেঃ তখন আবম আল্লাহ তা‘আলার দরবাকর বসজদায় িকি 
এমনসব অবত উচ্চমাকনর শব্দাবলী দ্বারা আল্লাহ তা‘আলার হামদ ও 
প্রশাংসা করকবা, যা আবম এখন অবগত নই, তখন আল্লাহ তা‘আলাই 
আমাকক তা বশবখকয় বদকবন। (বমশকাত শরীফ ২: ৪৮৮)  

তাোিা মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহী ওয়াসাল্লাম যবদ সবতযই আবলমুল 
গাবয়ব হকতন, তাহকল তাাঁর উির সুদীঘষ থতইশ বত্সর যাবত থয সকল 
ওহী আল্লাহ তা‘আলা নাবযল ককরবেকলন, তার থকান প্রকয়াজন বেল না। 
থকননা বতবন যবদ আবলমুল গাবয়ব হন, তাহকল িূবষ হকত তা অবগত 
থাককতন। আর জ্ঞাত ববর্কয়র জ্ঞান দান অনথষক। সুতরাাং আজকক যা 
নাবযল হকয়কে, গতকাল নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহী ওয়াসাল্লাম তা অবগত 
বেকলন না। হাদীকসর বকতাবসমূকহ একবি ঘিনা সববকশর্ উকল্লখ আকে 
থয, মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহী ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় বহজরত ককর 
থদখকত থিকলন থয, তথাকার থখজুর চার্ীরা থখজুকরর থমৌসুকম তা‘বীর 
ককরন অথষাৎ নর গাকের ফুল মাদী গাকের ফুকল ঢুবককয় থদন, তখন 
মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহী ওয়াসাল্লাম এিাকক বনষ্প্প্রকয়াজন মকন ককর 
তা না করার িরামশষ থদন। ফকল থদখা যায় থয, থস থমৌসুকম থখজুকরর 
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ফলন কম হয় । অতেঃির সাহাবাকয় থকরামগর্ রা. তাাঁকক তা অববহত 
করকল, মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহী ওয়াসাল্লাম বলকলন- থতামাকদর 
দুবনয়াবী এ সকল ববর্য় থতামরাই থবশী জান। 

বাস্তববক এগুকলা অবভজ্ঞতার উির বনভষর ককর। এ কারকর্ই দুবনয়ার 
অবভজ্ঞতার বভবত্তকত মদীনাবাসীকদর একবি ববর্য় জানা বেল যা নবী 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহী ওয়াসাল্লাম জানকতন না। এিা নবী সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহী ওয়াসাল্লাম- এর থকান ত্রুবি নয়। থযমন বািীর চাকরানী খানা 
িাকাকনার বববভন্ন িেবত ও থকৌশল জাকন। অথচ থসগুকলা বািীওয়ালা 
এমন বক রাে প্রধান বা বি থকান আকলম তা জাকনন না। অথচ এিা 
তাকদর জন্য থদার্নীয় নয়। (বমশকাত শরীফ ১: ২৮)                                                                                     

قوله وسلم عبده المصطفى نبيه المجتبى ورسوله المرتضى وخاتم االنبياء. ل وان محمدا صلى اهلل عليه

ِ تعالى: مٌَِّّد ُِمحَّ َّانَّ ِك ا َِّ}مَّ ِا َِّبَّا {ا ِالنَِّّب يِّ ْيَّ اتَّمَّ ِوَّخَّ ِاّللَِّّ  ُسولَّ ِرَّ ْن لَّك  ِوَّ ال ُكْم ِر جَّ ْن ِم  د   حَّ
  (12عقيدة الطحاوي:) (15األحزاب : )

বত্রশ হাজার যাকহরী ও র্াি হাজার বাকতনী কালাকমর বাস্তবতা 

বজজ্ঞাসা:  অকনক থলাক বকল কালাম নব্বই হাজার। বত্রশ হাজার যাকহরী 
ও র্াি হাজার বাকতনী। কথািা কতিুকু সতয? 

জবাব:  নব্বই হাজার কালাকমর কথাবি সম্পূর্ষ বমথযা। কুরআন হাদীকস 
এর থকান প্রমার্ থনই। বস্তুতেঃ নব্বই হাজার কালাকমর বযািারিা হকলা-  
ইসলাকমর নাকম একবি ভ্রান্ত বাবতল থফরকা আকে, তাকদরকক বলা হয় 
বশ‘আ। তারা এ ধরকনর বহু আজগুবব কথা হযরত আলী রােঃ এর নাকম 
প্রচার ককর থাকক থয, এ বাকতনী কালাম নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহী 
ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রা. থক বশো বদকয়বেকলন। অথচ এগুকলা 
এককবাকরই বমথযা। হযরত আলীকক রা. তাাঁর হায়াকত থলাককরা এ ববর্কয় 
জানকত থচকয়বেল। বতবন িবরষ্কারভাকব উত্তর বদকয়বেকলন থয, “থযই 
কুরআন সককলর বনকি আকে ঐ কুরআকনর বাইকর তাাঁর কাকে থকান 
কালাম থনই।” 

তাোিা আমাকদর থদকশ তাসাউকফর বযবসায়ী একদল ভন্ে িীর- ফবকর 
আকে, তারা এরূি কথা বকল থাকক থয, আমাকদর এসব কথা আকলমরা 
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বুকঝ না। কারর্ তারা বাকতনী কালাম সম্পককষ বকেুই জাকন না। তাই 
আকলমগর্ আমাকদর ববকরাবধতা ককরন। থমািাকথা ববর্ষত কথার থকান 
দলীল থনই।  

বাবতল ও ভন্ে থলাককরা তাকদর মনগিা মতবাদকক জাবহলকদর মকধয 
চালু করার জন্য এ ধরকনর অকনক আজগুবব কথার জন্ম বদকয়কে।                               
( প্রমার্:  খইরুল  ফাতওয়া ১: ২৯৩)  

কবথত থশখ আহমকদর বভবত্তহীন ওসীয়াতনামার হুকুম 

বজজ্ঞাসা:  আমরা মুবিগকঞ্জর রামিাল ইউবনয়কনর থলাক বি সমস্যায় 
আবে। বি সমস্যািা একবি প্রচারিত্র বনকয়। প্রচারিত্রবি বনকে উকল্লখ 
করা হল। এর সতয বমথযা জানাকল কৃতজ্ঞ হকবা। প্রচার িত্রবি এই -  

ববসবমল্লাবহর রাহমাবনর রাহীম 
একবি জরুরী সাংবাদ 

বনকজ িিুন ও অন্যকক িকি থশানান। 
এিা একিা সতয ঘিনা। মবদনা শরীফ থথকক থশখ আহম্মদ এই ওসীয়ত 
নামা বলকখ িাবঠকয়কেন। বতবন জুম‘আর বদন রাকত্র কুরআন মাজীদ 
িিকত িিকত হঠাৎ ঘুবমকয় িকিন। স্বকে বতবন কদখকত িান থয, হযরত 
মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহী ওয়াসাল্লাম তাাঁর সামকন দাাঁবিকয় বলকেন 
থয, এক সপ্তাকহর মকধয ৭,০০০ থলাক মারা থগকেন। বকন্তু উহাকদর 
মকধয একজনও ঈমানদার থলাক িাওয়া যায়বন। বতবন আকরা বকলন-  
এখন খুব খারাি সময় একসকে। এখন স্ত্রী স্বামীকক থখদমত ককর না। 
থমকয়রা িদষা মত চলাকফরা ককর না। মা বাবা ও গুরুজনকদর সম্মান 
ককর না। ধনী থলাককরা গরীবকদর থদকখ না। দান খয়রাত ককর না। 
যাকাত থদয় না। বতবন আরও বকলন, থশখ আহমদ! তুবম দুবনয়ার 
থলাককদরকক বকল দাও তারা থযন থনকী ককর, নামায িকি, থরাযা রাকখ 
ও দান খয়রাত ককর। কারর্ বকয়ামত খুব কাকে। আকাকশ একিা তারা 
থদখা বদকব, তখন সাংকগ সাংকগ তওবার রাস্তা বন্ধ হকয় যাকব। কুরআন 
মাজীকদর অের উকঠ যাকব। সূযষ থসায়া গজ উিকর থাককব।হযরত 
মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহী ওয়াসাল্লাম বকলকেন, থয থলাক এই 
ওসীয়ত নামা অন্য জনকক িকি থশানাকব, থরাজ বকয়ামকতর বদন আবম 
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তার জন্য এর উসীলায় জান্নাকত জায়গা ককর বদব এবাং থয থলাক এর 
ববিরীত চলকব, থস কখাদার রহমত হকত ববিত হকব। গরীব থলাক এই 
িত্রকক োবিকয় ববতরর্ করকল, তার অকনক িূর্য হকব। থশখ আহমদ 
বকলন থয, এই িত্রখানা যবদ বমথযা হয়, তকব আমার মৃতুয থযন 
কাকফকরর মত হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহী ওয়াসাল্লাম বকলকেন-  
থরাযা রাখ, নামায িি, গরীবকদর ভালবাস। 

 জবাব:  এ ধরকনর খাকবর বা কথার থকান বভবত্ত থনই। এিা একদল 
ভন্ে থলাককরা মুসলমানকদর ঈমান- আকীদা ববনষ্ট করার জন্য নবী 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহী ওয়াসাল্লাম- এর নাকম অিপ্রচার চাবলকয় যাকচ্ছ। 
এরা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানকদর একজন্ি োিা আর বকেুই নয়। ববগত অকনক 
বের যাবত তারা বববভন্ন সময় কম থবশ ককর এ ধরকনর বলফকলি বা 
প্রচারিত্র থেকি আসকে। অকনকক সম্পকদর থলাকভ বা মুসীবকতর ভকয় এ 
বলফকলি োিকে বা ববতরর্ করকে।  

বকন্তু আসকল এ সবই গাজাকখারী গি। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহী 
ওয়াসাল্লাম- এর উির অবিষত দাবয়ে বতবন তাাঁর হায়াকতই সম্পন্ন 
ককরকেন। স্বকে বলার জন্য বকেু অববশষ্ট রাকখন বন। এ থথকক 
মুসলমানকদর দূকর থাকা উবচত। এ জাতীয় বলফকলি োবিকয় ববতরর্ 
করকল সওয়াব থতা নয়, বরাং গুনাহ হকব। 

ধমষ বনরকিেতা ও ধমষহীনতার অবভন্নতা 

বজজ্ঞাসােঃ ধমষ বনরকিেতা ও ধমষহীনতা বক একই বজবনস? সাধারর্ত:  
উলামাগর্ ও ধমষপ্রার্ থলাককরা উভয়িার মকধয থকান িাথষকয মানকত চান 
না। এ বযািাকর আিনাকদর অবভমত বক? 

 জবাব:  ভার্াগত ও আবভধাবনক বদক থথকক এ দুকয় িাথষকয থদখাকনার 
থচষ্টা করা হকলও ধমষবনরকিেতাবাদীকদর মূল চবরত্র ও আসল মতলব 
এবাং ক্রমাগত কাযষকলাি থয ধমষহীনতা ও ইসলাম ববকরাধীতা, তা আজ 
সকচতন থকান বযবির বনকিই অস্পষ্ট নয়। তথাকবথত ধমষ 
বনরকিেতাবাদী ইসলাম ববকদ্বর্ীরা থযন এ বযািাকর আর রাখ- ঢাক 
রাখকত চাকচ্ছ না। তাই যবদ না হয়, তাহকল ওরা থকন আজ বনকজরা 
মুসলমানকদর ঘকর জন্ম গ্রহর্ ককর বনকজকদর মুসলমান বকল দাবী ককর, 
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দাাঁবি িুবিওয়ালা সাচ্চা মুসলমান ও আকলমকদর থমৌলবাদী ও 
ফকতায়াবাজ বকল গাবল থদয়? আর বনকজরা মঙ্গল প্রদীি জালাকনার 
ন্যায় বহন্দুয়ানী সাংস্কৃবত সহ ইসলাম ববকরাধী সবধরকনর অিসাংস্কৃবত 
িালকন তত্ির হয়? তসবলমা নাসরীন কুরআন সাংকশাধকনর দাবী 
জানাকলা। সাকথ সাকথ বাাংলাকদকশর সীমানা মুকে থফলার আবদার 
করকলা। তখন ধমষবনরকিেতাবাদীরা থতা িু শব্দবিও করকলা না। থকান 
প্রবতবাদও করকলা না। আর সরকার থতা তাকক লাইকসি বদকয়ই 
থরকখকে। শুধু তাই বক? এরির এ িবরবস্থবতকত হিানী ওলামাকয় 
বকরাকমর থনতৃকে ধমষপ্রার্ দ্বীনদার আিামর জনসাধারর্ যখন তার এ 
সমস্ত থখাদাকদ্রাহী কথা- বাতষার প্রবতবাদ জানাকত হরতাল আহবান 
করকলা, তখন এ সমস্ত ধমষ- বনরকিেতার দাবীদাররা থসই হরতাল 
প্রবতকরাকধর জন্য থদশবাসীর বনকি আহবান জানাকলা। ভাবখানা এমন 
থয, তসবলমা কুরআন অবমাননা ককর অিরাধ ককরবন। বরাং যারা 
কুরআন অবমাননার প্রবতবাকদ হরতাল থেকককে তারাই কুরআন রোর 
কথা বকল অিরাধ ককরকে। তাই তাকদর থসই ধমষবনরকিেভাবকক আকরা 
চমকপ্রদ ককর ফুবিকয় থতালার জন্য কুরআন রোকারীকদর ববরুকে 
িাল্টা হরতাল োকল। একত বক প্রমাবর্ত হয় না থয, ধমষবনরকিেতার 
মূলরূি হকচ্ছ ধমষহীনতা? 

মুবিযুকের থচতনার বমথযা নাকম থসই ধমষবনরকিেরা ইসলাম ববকরাধী 
এবাং ইসলাম বববাংসী সকল কাযষ- কলাকির সমথষন বদকত তত্ির হল। 
তাকদর অবস্থা আকরা চরকম উকঠ এ িযষাকয় থিৌেল থয, যারা ইসলাকমর 
িকে কথা বলকব, কুরআকনর িকে কথা বলকব, থদকশর স্বাধীনতা 
রোকথষ এন,বজ,ও, ভারত, লন্েন ও আকমবরকার ববরুকে সবঠক তথয 
তুকল ধরকব এবাং তাকদর র্িযন্ত্র ফাাঁস ককর বদকব, তাকদরকক স্বাধীনতা 
ববকরাধী, থদকশর শত্রু, ফকতায়াবাজ, থমৌলবাদী, উন্নয়ন কমষকাকন্ে 
বাধাদানকারী ইতযাবদ ববকশর্কর্ আখযাবয়ত ককর জঘন্য ভার্ায় 
গালাগাবল বদকয় সমাকজ ইসলাম, মুসলমান ও আকলম- উলামাগর্ 
সম্পককষ ববভ্রাবন্ত েিাকত থাকক। তাই বাস্তব সতয এই থয, তাকদর 
তথাকবথত ধমষবনরকিেতা ধমষহীনতারই বাব্যতক থলকবল মাত্র। সুতরাাং 
থসই সকল ইসলাম ববকদ্বর্ীকদর ধমষবনরকিেতা আর ধমষহীনতার মকধয 
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থকান িাথষকয থনই। প্রবাদই আকে-  “বৃে থতামার নাম বক? ফকল 
িবরচয়।”  ( প্রমার্:  মা‘আবরফুল কুরআন ২: ৩৭)   

তাসবলমা নাসরীকনর শরী‘আকতর ববধান সম্পককষ কিবূির হুকুম এবাং 
মরুতাকদর সাংজ্ঞা ও হুকুম 

বজজ্ঞাসা:  আমাকদর থদকশ তথাকবথত তসবলমা নাসরীন নামী মবহলারা 
ইসলাকমর বববভন্ন আহকাম সম্পককষ বববভন্ন সময় বববভন্ন রকম মন্তবয 
ককর থাকক। থযমন:  “িুরুকর্রা একাবধক স্ত্রী রাখকত িাকর, থতমবনভাকব 
থমকয়রাও একাবধক িুরুর্ রাখকত িারকব।” অনুরূিভাকব থস িদষা প্রথার 
সমাকলাচনা ককর বকলকে, “িদষা প্রথায় িৃবথবীর থকাথাও নারী হরর্, নারী 
ধর্ষর্, নারী হতযা থরাধ হয়বন।” ধমষ ববশ্বাসকক থস বকলকে “ভলু ববশ্বাস।” 
অথষাৎ থস কুরআন- হাদীকসর অকনক হুকুম- আহকামকক অনুরূি জঘন্য 
ন্যিারজনক ভার্ায় গাবল গালাজ ককর থাককন। অতএব, কুরআন-
হাদীকসর দৃবষ্টকত এ ধরকনর মন্তবয কারীকদর হুকুম জানকত আিনাকদর 
একান্ত মবজষ হয়। 

জবাব:  ইসলাম আল্লাহ্ িাককর একমাত্র মকনানীত ধমষ। ইসলাম একবি 
িূর্ষাঙ্গ জীবন ববধান। এর প্রবতবি বববধ- ববধান সবষযুকগ ও সবষকদকশ 
সবষস্তকরর মানুকর্র জন্য প্রকযাজয। ইসলাম থযকহতু মহান রাব্বুল 
‘আলাবমন কতৃষক  মকনানীত জীবন- ববধান, তাই এর বববধববধান বচর 
শাশ্বত ও অলাংঘনীয়। ইসলাকমর সূচনা লকগ্ন থয কানুন বেল, আজ থদি 
হাজার বের িকরও থসই কানুনই জারী আকে। ভববেকতও বলবৎ 
থাককব। এর মকধয থকান রককমর িবরবতষন বা িবরবধষকনর থচষ্টা করা, 
অথবা তার দাবী থতালা ধমষকদ্রাহীতার শাবমল। 

সুতরাাং ইসলাকমর থোি বি প্রবতবি থমৌবলক আক্বাবয়দ ও আহকাম 
প্রকতযক মুসলমানকদর জন্য থমকন থনয়া ফরয। এর থকান একিাকক 
অস্বীকার করা বা তুচ্ছ জ্ঞান করা অথবা ইসলাকমর থকান ববর্য় বনকয় 
ববদ্রুি- উিহাস করা মানুর্কক ইসলাকমর গবন্ে থথকক থবর ককর থদয়।                              
( প্রমার্:  ফাতাওয়া শামী: ৪:২২২ # ফাতাওয়া দারুল উলূম, 
১২: ৩৫৫)  
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থকান মুসলমান যবদ ধমষীয় হুকুম- আহকাম ও আচার অনুষ্ঠান িালন না 
ককর, বকন্তু থস থকান ধমষীয় বববধ- ববধানকক অস্বীকার বা কিােও ককর 
না, তাহকল থস ‘ফাবসক (অিরাধী ও গুনাহগার) বকল গর্য হকব। এ 
অবস্থাকতই যবদ থস ফাবসক মারা যায়, তাহকল বনয়ম মাবফক তার জানাযা 
িিকত হকব। তকব বববশষ্ট আবলম- উলামা ও থনতৃস্থানীয় বযবি বকগষর 
একত অাংশগ্রহর্ না করা উবচত। যাকত ককর এ ধরকনর মানুকর্র বকেুিা 
থবাকধাদয় হয় এবাং এর থথকক বশো গ্রহর্ ককর স্বীয় অবস্থা থথকক বফকর 
আকস। ( প্রমার্:  ইমদাদুল আহকাম ১:১৩৩ # ফাতাওয়া দারুল উলূম, 
৫: ৩৪৯)  

বকন্তু ধমষকদ্রাহীতার িবরর্বত অতযন্ত ভয়াবহ। থসই ববর্য় জানার আকগ 
ধমষকদ্রাহী বা মুরতাদ (ধমষতযাগী)- এর িবরচয় ববস্তাবরতভাকব জানা 
প্রকয়াজন। তা বনকে প্রদত্ত হল:  উকল্লখয মু‘বমন হওয়ার জন্য সকল 
আক্বীদায় ববশ্বাসী হওয়া জরুরী। বকন্তু কাবফর বা মুরতাদ হওয়ার জন্য 
সবগুবল অস্বীকার করা জরুরী নয়। থয থকান একবি ববর্য় অববশ্বাস করা 
যকথষ্ট। যবদ মুসলমান নামধারী থকউ ইসলাকমর থমৌবলক আক্বীদা যথােঃ 
কবর, হাশর, মীযান, িুলবসরাত, থবকহশত, থদাযখ, িুনরুত্থান, নামায, 
থরাযা, হজ্জ্ব  ও যাকাত প্রভৃবতর থকান একবি অস্বীকার বা অববশ্বাস ককর, 
তাহকল থস মুরতাদ (ধমষতযাগী) বকল গর্য হকব। ( প্রমার্:  ফাতাওয়া 
তাতার খাবনয়াহ ৫: ৫০০)  

আল্লাহিাক সম্বকন্ধ থয কিূবি ককর, বা তাাঁর থকান ববধাকনর সমাকলাচনা 
ককর থস মুরতাদ। ( প্রমার্:  ফাতাওয়া তাতার খাবনয়াহ ৫: ৪৬১)  

থয ইসলাম ধমষ সম্বকন্ধ কিূবি ককর, ধমষকক গাবল থদয় এবাং অশালীন 
মন্তবয ককর থস মুরতাদ। ( প্রমার্:  ফাতাওয়া মাহমূবদয়া, ১০: ১০৭)  

কুরআন িাককর সাকথ থকউ যবদ থবয়াদবী ককর বা তার সম্বকন্ধ আিবত্ত 
জনক কথা বকল থস মুরতাদ। ( প্রমার্:  ফাতাওয়া দারুল উলূম, 
১২: ৩৬৩)  

থযমন থকউ বকল থাকক, কুরআন সাম্প্রদাবয়কতা েিায় ইতযাবদ 
(নাঊযুববল্লাহ) 
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নারী জাবতর িদষা বযবস্থাকক থকউ যবদ কিাে ককর এবাং এ সমকন্ধ ববর্ষত 
কুরআন- হাদীকসর আহকাম অস্বীকার ককর, তাহকল থসও মুরতাদ হকয় 
যাকব। ( প্রমার্:  ফাতাওয়া দারুল উলূম, ১২: ৩৩৯)  

এ থতা থগল মুরতাকদর িবরচয়। বকন্তু প্রকন ববর্ষত মন্তবয সমূহ দ্বারা 
মুরতাদ হওয়ার িরও আরও মারািক রূি ধারর্ ককর ধমষকদ্রাহীর 
ভবূমকা বনকয়কে। 

অতএব ধমষকদ্রাহীর হুকুম অনুযায়ী ঐ ধরকনর মন্তবয কারী সম্পককষ 
শরী‘আকতর ফায়সালা হল:   

(১) রাষ্টীয়ভাকব তাকক বেী করা হকব এবাং প্রকাশ্য তওবার জকন্য বাধয 
করা হকব। তওবা করকত অস্বীকার করকল চরম ধমষকদ্রাহী কমষকাকন্ের 
জকন্য তাকক ফাাঁসী বদকয় বদকব। 

( ২)  তওবার আগ িযষন্ত তার স্বামী, িবরবার- িবরজন, আিীয়- স্বজন 
বা অন্য থকান মুসলমানকদর জন্য তার সাকথ সম্পকষ রাখা, উঠা- বসা 
করা, কথা- বাতষা বলা, থলনকদন করা জাবয়য হকব না। বরাং হারাম হকব। 
শরী‘আকতর আকরা ফায়সালা হল-  তার স্বামীর সাকথ তার বববাহ 
ববকচ্ছদ হকয় থগকে ববধায় উভকয়র থদখা সাোত, বমলা- বমশা হারাম 
হকব। তারা সহবাস করকল, তা অনবধ বা থযনা হকব। সন্তান জবন্মকল 
হারাম জাদা বা জারজ বকল গর্য হকব। ( প্রমার্:  আদ  দুররুল মুখতার, 
৩: ১৯৩)  

(৩) ঐ মবহলার মৃতুয হকল, তার জানাযা িিা হারাম হকব। 
( ফাতওয়াকয় দারুল উলূম ৫: ২৯)                                                                 

( ৪)  আিীয় স্বজন কতৃষক তার জানাযার বযবস্থা করাও হারাম 
হকব।( ফাতওয়াকয় দারুল উলূম ৫: ২৯০)                                                                 

(৫) মুসলমানকদর কবরস্থাকন তাকক মাবি থদয়া হারাম হকব। বরাং থকান 
গকতষর মকধয থফকল তাকক মাবি চািা বদকত হকব। ( প্রমার্:  আদ দুররুল 
মুখতার িৃ:  ২:২৩০ # দারুল উলুম, ৫: ২৯১)                                         

একতা হল- দুবনয়াবী বদক বদকয় তার উির ববতষত শরী‘আকতর হুকুম। 
িরকালীন ভয়াবহ বচর শাবস্তর কথা বলার অকিোই রাকখ না। 
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 ( 0/055من انكر القيامة او الجنة....او الصحائف المكتوبة فيها اعمال العباد يكفر.  )تاترخانية:

বতষমান “এনবজও”- ইি ইবন্েয়া থকাম্পানীর অবভন্ন রূি:   

বজজ্ঞাসােঃ উলামাগর্ সাধারর্তেঃ বতষমান অমুসবলমকদর তোবধাকন 
িবরচাবলত এনবজওগুকলাকক ভারতবকর্ষর তদানীন্তন ইিইবন্েয়া 
থকাম্পানীর সাকথ তুলনা ককর থাককন। এিা বক বাস্তববক? 

জবাব:  ইিইবন্েয়া থকাম্পানীর সাকথ বতষমান এনবজওকদর সববদক 
বদকয় বমল ও সামঞ্জস্য রকয়কে। থযন একই গাকের ২বি মাকাল ফল-  
যার উিবরভাকগর দৃশ্য কতই না সুের মকনারম আর বভতকরর অবস্থার 
বদকক একিু দৃবষ্ট িিকলই রুবচ নষ্ট হকয় যায়। 

থসই সামঞ্জস্যর ককয়ক বদক বনকে থিশ করা হল:  

(১) ইবন্েয়া থকাম্পানী একসবেল বাবর্কজযর নাকম, উকিশ্য বেল থদকশর 
কতৃে দখল। এনবজওরা একসকে বশো   ও থসবার মুকখাশ িকি। 
উকিশ্য থদকশর কতৃে দখল। 

(২) ইিইবন্েয়া থকাম্পানী স্থাকন- স্থাকন কুবঠ নতবর ককরবেল। থসগুকলা 
িকর অস্ত্রাগার ও থসনা োউনীকত রূিান্তবরত ককরবেল।  

এনবজও-রাও থদকশর বববভন্ন স্থাকন কুবঠ নতবর ককরকে। এনবজও কমষীরা 
এ সকল কুবঠকত থাকক। নীচ তলায় িুরুর্ ও উির তলায় মবহলা 
কমষীরা। থসখানকার িবরকবশ ও হাবভাব বিই সকেহজনক। 

(৩) ইিইবন্েয়া থকাম্পানী বববভন্ন প্রকলাভকনর মাধযকম বি বি এলাকায় 
তাকদর তাকবদার নতবর ককরবেল। থযমন-  জগত থশঠ, উবমষচাাঁদ ও 
মাবনক চাাঁদ। 

এনবজওরাও একদকশ তাকদর তাকবদার থশ্রর্ী নতবর করার জন্য ধনাঢয, 
বুবেজীবী ও বি বি থিশার থলাককদর প্রকলাভন বদকয় বনকজকদর একজন্ি 
বানাকচ্ছ। আর তারা বববভন্ন দল- উিদল গকি তুলকে।  

(৪) ইিইবন্েয়া থকাম্পানী নবাবকদর সরকারী বি বি কমষকতষাকদর বি 
বি িদ ও থমািা অাংককর বববনমকয় খবরদ ককরবেল। 
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এনবজওরাও আিাততেঃ থমািা অাংক এবাং বরিায়াকেষর ির এনবজও’র 
বি বি িকদর প্রকলাভন থদবখকয় সরকারী কমষকতষাকক খবরদ করকে।   

(৫) ইিইবন্েয়া থকাম্পানী বনকজকদর সুববধার জন্য মুসলমানকদর চাকুরী 
না বদকয় থবকে থবকে ববকশর্ থগাবষ্ঠর থলাককদরকক চাকুরী বদকতা। 

এনবজওরাও প্রায় নাবস্তক, খৃষ্টান, বামিেী থনতা ও োত্র সাংগঠকনর 
ববকশর্ ববকশর্ সদস্য, বহন্দু বা বহন্দু মকনাভাবািন্ন মুসলমানকদরকক 
চাকুরী বদকচ্ছ। 

(৬) ইিইবন্েয়া থকাম্পানী বযবসার নাকম থশার্র্ ককরবেল। এনবজওরাও 
২০% থথকক ৬০% হাকর সুদ বনকয় থশার্র্ করকে। থকউ সময়মত ঋর্ 
িবরকশাকধ অিারগ হকল তার উির মানবাবধকার লাংঘকনর িযষাকয়র 
বনযষাতন চালাকচ্ছ। 

(৭) ইিইবন্েয়া থকাম্পানী গরীব কৃর্ককদর বনকজকদর স্বাকথষ নীল চাকর্ 
বাধয ককরবেল। এনবজওরাও বনকজকদর লাভবান হওয়ার জন্য গরীব 
থলাককদর দ্বারা তুাঁত গাকের চার্ করাকচ্ছ। 

(৮) ইিইবন্েয়া থকাম্পানী বহু স্থাকন জায়গা খবরদ ককরবেল। 
এনবজওরাও থদকশর বববভন্ন স্থাকন এ যাবত বহু জায়গা খবরদ ককরকে। 
যার বহসাব সম্ভবত:  সরকারও রাকখ না। 

(৯) ঔিবনকববশক থকাম্পানী ধমষীয় মূলযকবাধ খতম করার জন্য 
মাদ্রাসাগুকলা বন্ধ ককরবেল এবাং ওলামাকদরকক ওহাবী ও ধমষ বযবসায়ী 
ইতযাবদ আখযা বদত।  

এনবজওরাও ধমষীয় মূলযকবাধ খতম করার লকেয উলামা সমাজকক থহয় 
প্রবতিন্ন করার তাকদরকক ধমষান্ধ, ধমষ বযবসায়ী ও ফকতায়াবাজ আখযা 
বদকচ্ছ। 

(১০) ইিইবন্েয়া থকাম্পানীর খুাঁবি বেল ফ্রাি, ইিালী ও বৃকিকন। 
এনবজওকদর খুাঁবিও ফ্রাি, ইিালী ও আকমবরকায়। 

সুতরাাং লেয ও উকিকশ্যর বদক বদকয় ইিইবন্েয়া থকাম্পানী ও বতষমান 
ইহুদী খৃষ্টানকদর মদদ িুষ্ট এনবজওর মকধয ককান বযবধান থনই। 
একদকশর থলাক সমাজ যাকত ককর ওকদর বচনকত না িাকর এবাং ওকদর 
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কুমতলব যাকত ককর ফাাঁস না হকয় যায়, এজন্য তারা শাবি বদল ককরকে 
মাত্র। বকন্তু বউ থসই একিাই। থলবাস বদল করার কারকর্ আজ 
অকনককই না বচকন একদরকক কলযার্কর মকন করকে। বকন্তু ভিুকভাগী 
উলামাকয় থকরাম ওকদর বঠকই বচকনকেন। তাই তারা শত বাধা ববিবত্ত, 
থজল- জুলুম বরদাস্ত ককরও থদশ ও জাতীয় স্বাকথষ থদশবাসীর সামকন 
ওকদর মুকখাশ উকন্মাচন ককর বদকয়কেন।  

এজন্যই এনবজওরা ওলামাগকর্র ববরূকে দারুন েযািা। আর থস 
কারকর্ই ওরা ওলামাগর্কক থমৌলবাদী ও ফকতায়াবাজ ইতযাবদ বকল 
গাবল বদকচ্ছ। তাকদর সাকথ একদশীয় বকেু বনকবষাধ, হুজগী বা দালাল 
িাইকির থলাক িত্র- িবত্রকায় আকলম- উলামাকক ফকতায়াবাজ বলকে। 
এই বনকবষাধ বা দালাল অনুচরকদর বহদায়াত করা এবাং বুঝাকনা 
থদশকপ্রবমক সকল নাগবরককর দাবয়ে। শুধু উলামাকয় বকরাকমর দাবয়ে 
মকন করকল থনহাকয়ত ভলু হকব। যা সাংকশাধন করকত আবাকরা দুইশত 
বত্সর সময় লাগকব। 

বাাংলাকদকশ এনবজওকদর অগ্রযাত্রার ভবূমকা 

বজজ্ঞাসােঃ জানা যায় বাাংলাকদশ স্বাধীনতা লাকভর িরিরই িবিমা 
থদকশর খৃষ্টান ধমষযাজককদর একবি থগািনীয় বমবিাং হয়। থযখাকন তারা 
বাাংলাকদকশ দাবরদ্র ও আকিাবর্ক মতননকযকক সুকযাগ বহকসকব গ্রহর্ ককর 
থসখাকন খৃষ্টবাদ কাবয়কমর র্িযন্ত্র আাঁকি। থসই র্িযকন্ত্রর নক্সা অনুযায়ী 
বববভন্ন িবিমা থদশ একদকশ এনবজও খুকলকে এবাং বাাংলাকদশকক 
ককয়কবি ববভাকগ ভাগ ককর এক এক ধমষ যাজককর আওতায় এক এক 
ববভাগ থসািদষ ককরকে এবাং িকরােভাকব ঐ সব ধমষযাজককর বনয়ন্ত্রকর্ 
সুিবরকবিতভাকব এনবজওকদর কমষসাংস্থান ভাগ করা হকয়কে। থযমন:  
অমুক নাকমর এনবজও অমুক বজলায় কাজ করকব। এ বযিাকর 
আিনাকদর কতিুকু জানা? 

জবাবেঃ আমাকদর জানামকত “অকেবলয়ার বযািবিি বমশনারী সাংস্থা” 
বাাংলাকদকশ তাকদর কাযষালকয় একবি িবরকিনা বলবখত আকাকর থপ্ররর্ 
ককর। এবি অতীব থগািনীয় থাকা সকেও জননক সকচতন মুসলমাকনর 
নযকর িকি যায়। আলহাজ্ব নসয়দ আহমদ থচৌধুরী সাকহব তার বলবখত 
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“প্রচবলত খৃষ্টবাদ ও বার্ষাবাকসর ইবঞ্জল” থসই থগািন িবরকিনা কবির 
অনুবাদ উেৃত ককরকেন। তা বনকে উকল্লখ করা হকলা:  

“একবি নতুন থদকশর জন্ম হকয়কে”-  যার নাম বাাংলাকদশ। মুসলমানকদর 
মকধয খৃকষ্টর প্রচাকরর অিূবষ সুকযাগ একসকে। ইসলাম আর একদকশর 
রােীয় ধমষ থনই। জনগকর্র মকন বচন্তার স্বাধীনতা  ও নব অনুসবন্ধত্সার 
আববভষাব ঘকিকে। তাোিা জনমকন এবাং ববকশর্ ককর োত্র সমাকজ 
ইসলাকমর প্রবত ববতৃষ্ণা থদখা বদকয়কে। গত ১৯৭১-  এর যুকে 
মুসলমানরা মুসলমানকদর হতযা ককরকে। তাোিা গত যুকে এ থদশীয় 
কবতিয় ধমষীয় থনতা িাবকস্তানী সশস্ত্র বাবহনীর সাংকঙ্গ থযাগাকযাগ 
ককরকে। িবিম িাবকস্তানীগর্ তাকদর িূবষ িাবকস্তানী মুসলমান ভাইকদর 
ঈমান বনকয় ঠাট্টা ববদ্রুি করকে। আজ এই বাাংলাকদকশ খৃষ্টবাকদর থচহারা 
অবত সমুজ্জ্বল। থযকহতু গত স্বাধীনতা যুকে খৃষ্টান যুবকগর্ থনতৃে 
বদকয়কে এবাং খৃষ্টানগর্ যুে িীবিত জনগর্কক তাকদর বািী ঘকর আশ্রয় 
বদকয়কে এবাং খৃষ্টানকদর চাচষ বরবলফ অিাকরশকন অগ্রবতষী ভবূমকা িালন 
ককরকে। তাই আসুন! আমারা দু‘আ কবর-  থযন প্রভ ু(যীশু) বাাংলাকদকশ 
নতুন নতুন দম্পবত থপ্ররর্ ককরন। তাকদর কাজ হকব মুসলমানকদরকক 
খৃষ্টান ধকমষ রূিান্তবরত করা। তারা কাজ করকব এমন জায়গায় থযখাকন 
আকগ থকান খৃষ্টান বেল না। থযমন জামালিুর, থনত্রককানা, িাঙ্গাইল ও 
বককশারগঞ্জ। 

তারা থয শুধু ধমষান্তবরত করকব তা নয়। এমন সব থলাককদরকক ধমষান্তবরত 
করকব যারা অন্যকদরকক ধমষান্তবরত করকত সেম হকব। এিাই হকব 
আমাকদর লেয এবাং এ কাজ করকত হকব একিা বনবদষষ্ট সমকয়র মকধয। 
আমাকদর নদনবেন প্রাথষনা হকব, থযন নতুন দম্পবতগর্ এ কাকজর এবাং 
সুকযাকগর গুরুে উিলবি করকত িাকর।  

এই খৃষ্টবাকদর প্রসাকরর জন্য থয অকথষর দরকার হকব, তা আমাকদর 
অকেবলয়ার বযািবিি বযবস্থা করকব। ঈশ্বর মুসলমানকদর হৃদকয়র দ্বার 
খৃকষ্টর বানী গ্রহকর্র জন্য উন্মুি ককর বদকবন। আর বমশনারীগর্ এভাকব 
একদশীয়কদরকক যীশুর বশে বাবনকয় আমাকদর িববত্রতার জয়গাকন 
আনে করকব। 
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এভাকব বতষমান দুবনয়ার প্রায় ১৩/১৪ বি প্রধান খৃষ্টান কদশ তাকদর বনজ 
বনজ কমষিোনুযায়ী বাাংলাকদকশ বমশন িাবঠকয় খৃষ্টধমষ প্রচার করকে। 

জনাব আলহাজ্ব এ, বব, এম, নুরুল ইসলাম তার বলবখত “বাাংলাকদকশর 
অমুসবলম বমশনারী তত্িরতা” বইকত বলকখকেন-  “প্রায় একশতবি 
বমশনারী সাংস্থা বাাংলাকদকশ কাযষরত রকয়কে।” তকব ৮৪বি  সাংস্থার নাম 
বতবন উকল্লখ ককরকেন। অববশষ্টগুকলার নাম সাংগ্রহ করা তার িকে সম্ভব 
হয়বন। মানুকর্র থচাকখ ধুকলা বদকত তারা ধারর্ ককরকে বভন্ন বভন্ন রূি। 
বকন্তু সককলরই লেয ও উকিশ্য এক ও অবভন্ন। যুিরাকষ্টর ১৯বি, 
অকেবলয়ার ৩বি, আন্তজষাবতক ৩বি, ববৃিকশর ৪বি, সুইকেকনর ৭বি, 
থনদারলযাকন্ের ২বি, থেনমাককষর ২বি এবাং সুইজারলযান্েসহ আকরা 
ককয়কবি থদকশর ১বি ককর বমশনারী সাংস্থা বাাংলাকদকশ ইসলাম ও 
মুসলমানকদর ববরূকে অিতত্িরতা চালাকচ্ছ।  

কাবদয়ানীকদর িবরচয় ও তাকদর সাংকঙ্গ মসুলমাকনর সন্তাকনর বববাহ 

বজজ্ঞাসা:  কাবদয়ানীরা বক মুসলমান? যবদ মুসলমান না হয় তাহকল 
তাকদর সাকথ মুসলমাকনর সন্তানকদর ববকয়- শাদী হকয় থাককল এখন বক 
করকত হকব? 

জবাব:  সারা িৃবথবীর আবলম, মুফতী, ইসলামী বুবেজীবী ও মুসবলম 
থদকশর ইসলামী আদালকতর রায় হল কাবদয়ানী সম্প্রদায় রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহী ওয়াসাল্লাম কতৃষক “খাতামুন্নাবববয়যন” শকব্দর বযাখযা 
অস্বীকার করার দরূন এবাং তাকদর স্বতন্ত্র আক্বীদা ও ববশ্বাকসর কারকর্ 
কাবফর। তারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহী ওয়াসাল্লাম- থক থশর্ নবী 
মাকন না। তারা খাতামুন নাবববয়যন শকব্দর মনগিা বযখযা বদকয় খতকম  
নবুওয়াত অস্বীকার ককর। আর এতিুকুই  তাকদর কাবফর হওয়ার জন্য 
যকথষ্ট। তারা সহীহ মুসলমানকদর ঘকর ঘকর থগািকন তাকদর থস সব 
প্রচার িত্র বববল ককর। তার মকধয সরল প্রার্ মুসলমানকদর থধাকা 
থদওয়ার জন্য মদীনার মুনাবফককদর মত (যার ববস্তাবরত বর্ষনা সূরা 
মুনাবফকীন এ রকয়কে) কাবলমা তাইবয়যবা বলকখ এবাং উচ্চারর্ ককর তারা 
বলকখ থাকক থয, আমরাও খাতামুন নাবববয়যন ববশ্বাস কবর। এতকবশী 
ববশ্বাস কবর থয, হািানী আবলমগর্ আমাকদর ববশ্বাকসর একশ ভাকগর 
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এক ভাগও ককর না। থয বযবি খতকম নবুওয়াত ববশ্বাস ককর না, তাকক 
কাবফর মকন কবর। এ কথা বলার ির অতযন্ত সুিবরকবিতভাকব 
িরেকর্ই তার থলখার চাতুরতার মকধয বদকয় হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহী ওয়াসাল্লাম- এর থশর্ নবী হওয়াকক অস্বীকার ককর এই 
বাহানায় থয খাতামুন্নাবববয়যন আমরা জাবন বকন্তু এ বযিাকর থমাল্লাকদর 
অিবযাখযা আমরা মাবন না। 

অথচ মাওলানা- মুফতীগর্ উি শকব্দর থয বযাখযা বদকয় থাককন তা 
কখনও তাকদর মনগিা নয়। বরাং কুরআকনর প্রায় ১০০ আয়াত এবাং দুই 
শতাবধক সহীহ হাবদস এবাং সাহাবা রাবয. গকর্র ইজমা দ্বারা তা 
প্রমাবর্ত। 

সুতরাাং মুসলমানকদর সতকষ থাকা উবচত। মুসবলম শব্দ থদকখ থধাকা 
খাওয়া বঠক নয় এবাং মকন করা উবচত নয় থয, এরাও মুসলমান। বহন্দু, 
থবৌে ও খৃষ্টান কযমন বভন্ন বভন্ন ধমষ এসব ধকমষর অনুসারীরা থযমন 
অমুসবলম, কাবফর, থতমবনভাকব কাবদয়ানী মতবাদও বভন্ন ধমষ ও 
অমুসবলম জামা‘আত এবাং কাবদয়ানীরা কাবফর। তারা তাকদর ভন্ে নবী 
কতৃষক ইাংকরজ গভকমষন্ি এর তরফদারী ককর ইাংকরজকদর ববরুকে বজহাদ 
হারাম হওয়ার ফাতাওয়া থদয়ার কারকর্ বজহাদ সম্পবকষত আয়াত ও 
হাদীস অস্বীকার ককরকে।  

তাই আহমদীয়া জামা‘আত (কাবদয়ানীরা) বনবিতভাকব কাবফর। সুতরাাং 
থকান মুসলমাকনর সাকথ কাবফরকদর বববাহ- শাদী থযমন কখনও জাবয়য 
নয়, থতমবনভাকব কাবদয়ানীকদর সাকথও বববাহ জাবয়য নয়-  সম্পূর্ষ 
হারাম। যবদ না থজকন থকউ তাকদর সাকথ বববাহ- শাদী ককর থাকক বা 
বববাহ বদকয় থাকক, তাহকল িৃথক হকয় থযকত হকব এবাং তওবা ককর বনকত 
হকব। উকল্লখয কাবদয়ানী কাবফররা বনকজকদর বর্ষনায় ও থলখনীকত 
বনকজকদর কাবদয়ানী বকল উকল্লখ ককর না বরাং “আহমদী মুসবলম 
জামা‘আত” বকল থাকক। ( প্রমার্:  সূরা বাকারা আয়াত ২২১ # 
ফাতাওয়া আলমগীরী, ২: ২৬৩ # শামী ৩: ১৯৩)   

অমসুবলম এনবজওকদর ববকরাবধতার কারর্ 
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বজজ্ঞাসা:  উলামাকয় থকরামগর্ অমুসবলম এনবজও সমূকহর ববকরাবধতা 
ককরন থকন? এনবজওকদর বযািাকর কুরআন- হাদীকসর দৃবষ্টভবঙ্গ বক? 

জবাব:  আমাকদর থদকশ অমুসবলম এনবজও বলকত মূলত:  ইয়াহুদী ও 
খৃষ্টান কদশসমূকহর অকথষ িবরচাবলত এনবজও সমূহই বুঝায়। আর 
কুরআন- হাদীকসর আকলাকক এবাং ইসলাকমর আববভষাকবর ির হকত এ 
িযষন্ত ইসলাম ও মুসলমানকদর সাংকঙ্গ ইয়াহুদী ও খৃষ্টানকদর আচরকর্র 
ইবতহাকসর বদকক তাকাকল এিা বদবাকলাককর থচকয় সুস্পষ্ট হকয় উকঠ থয, 
ইয়াহুদী- খৃষ্টানরা কখকনা মুসলমানকদর মঙ্গল কামনা ককর নাই এবাং 
কবিনকাকলও তারা মুসলমানকদর বহতাকাঙ্খী হকত িাকর না। তাই 
কুরআন মাজীকদ আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ ককরন:  “থহ মুবমনগর্! 
থতামরা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানকদরকক বন্ধুরূকি গ্রহর্ ককরা না। তারা একক 
অিকরর বন্ধু।”  ( সূরা মাবয়দাহ আয়াত:  ৫১)  

অন্যত্র ইরশাদ হকয়কে:  “থতামরা মু’বমনকদর বযতীত অন্য কাউকক 
অন্তরঙ্গ বন্ধরুূকি গ্রহর্ ককরা না ; তারা থতামাকদর অমঙ্গল সাধকন থকান 
ত্রুবি ককর না। থতামরা ককষ্ট থাক, তাকতই তাকদর আনে। শত্রুতা প্রসূত 
ববকদ্বর্ তাকদর মুখ ফুকি থবকরায়। আর যা বকেু তাকদর মকন লুবককয় 
রকয়কে, তা আকরা থবশী জঘন্য। থতামাকদর জন্য বনদশষন ববর্দভাকব 
বর্ষনা ককর থদয়া হল। যাকত থতামরা তা অনুধাবন করকত সমথষ হও। 
থদখ! থতামরাই তাকদর ভালবাস। বকন্তু তারা থতামাকদর প্রবত থমাকিও 
সদভাব থিার্র্ ককর না। আর থতামরা সমস্ত বকতাকবই ববশ্বাসী। অথচ 
তারা যখন থতামাকদর সাকথ একস বমকশ, বকল-  আমরা ঈমান একনবে। 
িোন্তকর তারা যখন থতামাকদর হকত িৃথক হকয় যায় তখন থতামাকদর 
উির থরার্ বশতেঃ আঙু্গল কামিাকত থাকক। বলুন, থতামরা আকক্রাকশ 
মরকত থাক। আল্লাহ মকনর কথা ভালই জাকনন। থতামাকদর যবদ থকান 
মঙ্গল হয়, তাহকল তাকদর খারাি লাকগ। আর যবদ থতামরা নধযষয ধারর্ 
কর এবাং তাকওয়া অবলম্বন কর, তকব তাকদর প্রতারর্ায় থতামাকদর 
থকানই েবত হকব না। বনিয়ই তারা যা বকেু ককর, থস সমস্তই আল্লাহর 
আয়কে আকে।” ( সরূা আল- ইমরান ১১৮- ১২০)   

আকরক জায়গায় আল্লাহ তা‘আলা সতকষবার্ী উচ্চারর্ িূবষক ইরশাদ 
ককরন:  “ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা কখনই আিনার (তথা মুসলমানকদর) 
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প্রবত সন্তুষ্ট হকব না। থয িযষন্ত না আিবন তাকদর ধকমষর অনুসরর্ ককরন। 
যবদ আিবন (তথা মুসলমানরা) তাকদর আকাঙ্খা সমূকহর অনুসরর্ 
ককরন, ঐ জ্ঞান লাকভর ির যা আিনার কাকে থিৌাঁকেকে, তকব থকউ 
আল্লাহর কবল থথকক আিনার (তথা মুসলমানকদর) উোরকারী ও 
সাহাযযকারী থনই।”  ( সূরা বাকারাহ:  ১২০)  

আকরক আয়াকত আল্লাহ তা‘আলা স্পষ্ট বকলকেন:  “তারা (ইয়াহুদী ও 
খৃষ্টানরা) বকল-  থতামরা ইয়াহুদী অথবা খৃষ্টান হকয় যাও, তকবই সুিথ 
িাকব।” ( সূরা বাকারাহ:  ১৩৫)  

আল্লাহ তা‘আলার এ সকল বচরসতয বার্ীসমুকহর প্রবত ককরা দৃঢ় ববশ্বাস 
বা আস্থার অভাব থাককল আমরা তাকদর আহবান জানাই - আিনারা 
ইসলাকমর প্রায় সাকি থচৌিশত বত্সকরর ইবতহাকস এমন থকান নযীর 
থিশ করুন যদ্বারা বুঝা যায় তারা থয, স্বাথষ োিা মুসলমানকদর থকান 
কলযার্ কামনা করকে। আমরা বনবিত ককর বলকত িাবর এমন দৃষ্টান্ত 
থকউ কখকনা থিশ করকত িারকব না। 

বতষমাকন আমাকদর এই ইসলামী ঐবত্যতবাহী বাাংলাকদকশ এনবজওকদর 
নানা রকম প্রকাশ্য চরম অশালীন অিকমষসমূহ  োিাও থসবার নাকম 
থরাগীকদরকক বফ্র ঔর্ধ প্রদান, বশশুকদর ববনা থবতকন বশো ও বশো 
সামগ্রী প্রদান, গরীবকদরকক ঋর্ প্রদান ইতযাবদ কমষসূচীসমূহ 
িবরচালনায় তাকদর উকিশ্য হকচ্ছ মূখষ ও ধমষ জ্ঞান শূন্য মুসলমান ও 
তাকদর সন্তানকদর মাকঝ খৃষ্টীয় ভাবধারা সৃবষ্ট করা। খৃষ্টীয় ধমষ প্রচার ককর 
মুসলমানকদর খৃষ্টান বানাকনা,গরীব জনগকর্র মাকঝ স্থায়ী ভাকব দাবরদ্রয 
লালন করা। আর থদকশর উন্নয়ন প্রকি সমূকহর সাহাযয ককর তাকদর 
উকিশ্য হকচ্ছ-  আমাকদর থদকশর প্রচুর সম্ভাবনাময় উন্নয়ন ও স্ববনভষরতা 
অজষকনর সকল খাত ও িথ রুে ককর রাখা। বাাংলাকদশকক স্থায়ীভাকব 
ববকদশী তথা ইাংকরজকদর সাহাযয বনভষর থরকখ একদকশর সরকাকরর উির 
নযরদারী ও রােীয় বযািাকর খবরদারীর মাধযকম েমতাসীন শাসকবগষকক 
বচরতকর বনকজকদর আজ্ঞাবহ থরকখ, তাকদর মাধযকম শতকরা ৯০% 
মুসলমাকনর কদকশ িবিমা ও খৃষ্টীয় কৃবষ্ট- কালচার ও সাংস্কৃবতর প্রসার 
ঘবিকয় মুসলমানকদরকক থসগুকলার অন্ধ অনুকরকর্ থমাবহত ককর থরকখ 
একদকশর মুসবলম সমাজ হকত ইসলামী তাহযীব- তামািুনকক বচরতকর 
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দূকর সবরকয় রাখা। যাকত মুসলমানরা কখনই তাকদর ঈমানী শবিকত 
বলীয়ান হকত না িাকর এবাং থদকশ ইসলামী হুকুমাত কাবয়কমর থকান 
িবরকবশ বা সম্ভাবনা সৃবষ্ট হকত না িাকর। একত ককর মুসলমানরা 
বচরতকর ঘুকন ধরা কাকষ্ঠর ন্যায় দুবষল হকয় থাককব এবাং তাকদর 
থগালামীর বজবঞ্জকর বচরকাল আবে থাককব।  

তাই তাকদর সাহাযয- সহকযাবগতায় বাব্যতক বকেু উিকার থদকখ 
বনকজকদর বচরস্থায়ী ববিকদর মুকখ না থফকল এবাং স্থায়ীভাকব 
িরবনভষরশীল না থথকক থদকশর সম্পদ বদকয়ই সম্ভব িবরমার্ স্ববনভষরতা 
অজষন করার থচষ্টা করাই বুবেমত্তার িবরচায়ক হকব। 

ব্রযাককর স্ককুল িরীোর প্রনিকত্র খৃষ্টধমষ প্রচার 

বজজ্ঞাসা:  ব্রযাককর স্কুকল িরীোর প্রনিকত্র খৃষ্টধমষ প্রচার সাংক্রান্ত 
প্রনিত্র নাবক করা হয়। এ সম্পককষ ববস্তাবরত তথয জানকত ইচু্ছক। 

জবাব:  ব্রযাককর স্কুকলর প্রনিত্র মাবসক ‘জাকগা মুজাবহদ’ জানুয়ারী’ 
৯৪ সাংখযায় োিা হকয়কে। ব্রযাককর প্রনিকত্রর একবি বনকে থদয়া হল-  

১. (ক) যীশুর মাকয়র নাম বক? 

(খ) যীশু কত বত্সর বয়কস উিাসনা ঘকর বগকয়বেকলন? 

(গ) বি উিাসনা ঘরবি থকাথায় বেল? 

(ঘ) তারা যীশুকক বক বকল োকত? 

(ঙ) যীশু ঈশ্বরকক বক বকল োককতন? 

এ ধরকনর আকরা অকনক প্রন ব্রযাক প্রকাশ ককরকে। 

থসবার নাকম এনবজও ব্রযাক- এর খৃষ্টধমষ প্রচাকরর বনবমত্ততা এত স্পষ্ট 
হওয়ার িরও বক ববকবচনার জন্য সময় থেিকর্র সুকযাগ আকে? 

ভকন্ের আবভধাবনক ও িাবরভাবর্ক অথষ  

বজজ্ঞাসােঃ বতষমান যুকগ অকনক ভন্েিীর বা ভন্ে নবীর কথা থশানা যায়, 
আসকল ভন্ে শকব্দর অথষ বক?  
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জবাবেঃ ভন্ে শকব্দর আবভধাবনক অথষ হল-  নষ্ট, ভানকারী, শঠ, কিি, 
ঠকবাজ ও প্রবিনাকারী।  

িবরভার্ায় ভন্ে বলা হয় তাকক থয স্বীয় হীনস্বাথষ হাবসল করার জন্য 
সতযকক থগািন ককর থকান অবাস্তব বজবনসকক মানুকর্র সামকন থিশ 
ককর। 

উিকরাবল্লবখত সাংজ্ঞানুযায়ী ভকন্ের িবরচয় স্পষ্ট থয, বতষমাকন অকনক 
থলাক দুবনয়াবী হীন স্বাকথষ ধকমষর নাকম বববভন্ন রূি ধারর্ ককর সবঠক 
শরী‘আত ও মাকরফতকক থগািন ককর ভ্রান্ত মতবাদ মানুকর্র সামকন 
থিশ ককর চলকে। তাকদর খপ্পর থথকক মুসলামানকদর থবাঁকচ থাকা 
জরুরী। ( প্রমার্ বমশকাত শরীফ, ৪৬১)  

ভন্েিীকরর আলামত  

বজজ্ঞাসােঃ আবম এক িীর সাকহকবর দরবাকর উিবস্থত হকয় বনকে ববর্ষত 
আলামত সমূহ থদখকত িাই:  

১. থদয়াল থঘরা বাবির একবি ককে কবথত িীর সাকহব উিববষ্ট। 
কেবির থমকঝ বাবির স্বাভাববক আবঙ্গনা থথকক আনুমাবনক ৪ ফুি উাঁচু। 
কবতিয় ভিকক থদখকত থিলাম কেবির কাকে আবঙ্গনায় দাাঁবিকয় 
কেবির থমকঝর একপ্রাকন্ত দু’হাত বববেকয় দু’হাকতর মাকঝ থমকঝকত 
কিাল থঠবককয় বসজদা করকে। 

২. অকনককক থদখকত থিলাম-  িীর সাকহকবর দরবার থথকক থফরার 
সময় দু’হাত থজাি ককর ঐ কেবি সামকন থরকখ (না ঘুকর আকস্ত আকস্ত, 
বিবেকয়) আসকে। এভাকব বিোকয় আনুমাবনক ২০ গজ আসার ির 
থমইন থরাকে উকঠ স্বাভাববক ভাকব হাাঁিকে। 

৩. দরবাকর যাওয়ার ির দূকর ঐ রাস্তার িাকশ থকাথাও জুতা খুকল থরকখ 
খাবল িাকয় যাকচ্ছ। 

৪. িুরুর্ ও মবহলা একই সাকথ একই আবঙ্গনায় উিববষ্ট। তকব মবহলা 
একবদকক, িুরুর্ অির বদকক। মাকঝ িদষার থকান বযবস্থা থনই। মবহলারা 
স্বাভাববক থিার্াক িবরবহতা। কাহাকরা গাকয় থবারখা থনই। অকনককর 
গাকয় চাদর িযষন্ত থনই। 
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জানকত িারলাম এখাকন থকান নামাকযর জামা‘আত হয় না। প্রবত 
শুক্রবার বাদ মাগবরব মাহবফল হয়। িীর সাকহব ওয়ায- নসীহত ককরন। 
দু‘আ- কালাম িাঠ ও সওয়াব বরসানী হয়।  

উি িীকরর দরবাকর যাওয়া বা তার বনকি বাই‘আত হওয়া জাবয়য বক-
না? যবদ থকউ মকন ককর উিকরাকল্লবখত ববর্য় সমূকহ শরীক না হকয় শুধু 
ওয়ায নসীহত শুনকব, দু‘আয় শরীক হকব ও শরী‘আত সম্মত সবক গ্রহর্ 
করকব, তকব তার ঈমান আকীদার থকান প্রকার েবতর সম্ভাবনা আকে 
বক- না? 

জবাবেঃ আিনার বর্ষনা অনুযায়ী উি িীকরর থয সকল কমষকাকন্ের কথা 
উকল্লখ করা হকয়কে তা সবই শরী‘আত ববববজষত নাজাবয়য ও হারাম 
কাজ।এ সকল কমষকান্ে তার থগাচকর হওয়া সকেও থস থকান বাাঁধা প্রদান 
না করার দ্বারা প্রতীয়মান হয় থয উি িীর সম্পূর্ষ ভন্ে,  ববদ‘আতী ও 
থগামরাহ। সুতরাাং তার দরবাকর যাওয়া বা তার বনকি বাই‘আত হওয়া 
জাবয়য হকব না। তার বনকি শুধু ওয়ায- নসীহত শুনা ও দু‘আর জন্য 
শরীক হওয়াও শরী‘আত সম্মত হকব না। বরাং ঈমান- আকীদা যতিুকু 
আকে তাও নষ্ট হওয়ার আশাংকা আকে। িীকরর বনকি বাই‘আত হওয়ার 
উকিশ্যই হকচ্ছ ইসলাহ্। উি িীকরর বনকি থকান প্রকার ইসলাকহর 
আশা করা যায় না। কারর্ শরী‘আকতর দৃবষ্টকত থস হিানী িীর নয়। বরাং 
ভন্ে ও ভ্রষ্ট। হিানী িীর হওয়ার জন্য হযরত মাওলানা আশরাফ আলী 
থানভী রহ. দশবি শতষ উকল্লখ ককরকেন-  যার বববরর্ ‘কসদুসসাবীল’ 
নামক বকতাকব উকল্লখ করা হকয়কে। 

ঐ সমস্ত শতষগুকলা িাওয়া থগকল তার বনকি বাই‘আত হওয়া জাবয়য 
আকে। আিনার ববর্ষত িীকরর দরবাকর থয বসজদা করা হয়,  থসবি যবদ 
তার সম্মানাকথষ হয় তাহকল হকব হারাম। আর যবদ ইবাদকতর বনয়কত হয় 
তাহকল থসবি হকব বশরকী ও কুফরী কাজ। আর বতবন থয ববনা িদষায় 
থমকয়কদরকক মুরীদ ককরন এবাং নারী িুরুর্ তার দরবাকর একই সাকথ 
উঠাবসা ককর এসবই ফাকসকী কাকজর অন্তভুষি।  
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( প্রমার্েঃ বকফায়াতুল মুফতী,  ১: ২২৩ # জাওয়াবহরুল বফকাহ 
৪: ২৬৪ # ফাতাওয়া মাহমূবদয়া,  ১: ১৩৩ # আযীযুল ফাতাওয়া,  
১৪৫)  

 (0/168)الفتاوى العالمغيرية:    والتواضع لغير اهلل حرام كذا في الملتقط. 

হক ও বাবতল িীরকদর িবরচয় এবাং বববভন্ন অননসলাবমক সাাংস্কবৃতক 
অনুষ্ঠান িালকনর ববধান 

বজজ্ঞাসােঃ হিানী িীর ও বাবতল িীকরর িবরচয় বক?  

বাবতল িীকরর দরবাকর থকান কাজগুকলা ভন্োমী? বাঙালী জাবত 
বহকসকব আমরা থয সকল সাংস্কৃবত বা উৎসব িালন ককর থাবক,  তা বক 
ভন্োমী িযষাকয় িকি? 

জবাবেঃ একদকশর মানুর্ সাধারর্ত ধমষিরায়র্। তাকদর এ ধমষ 
িরায়র্তার সুকযাগ বনকয় সমাকজ থবশ বকেু বযবসায়ী িীকরর আববভষাব 
ঘকিকে-  যাকদর বভতর হিানী িীর ( যারা আল্লাহর রাস্তায় সবঠক িথ 
প্রদশষক) - এর দশবি আলামকতর থকান একবিও িাওয়া যায় না। হিানী 
িীকরর দশবি আলামত এইেঃ 

( ১)  িীর সাকহব তফসীর,  হাদীস,  বফকহ ও ধমষীয় যাবতীয় 
বযািাকর অবভজ্ঞ আবলম হওয়া আবশ্যক। অন্ততেঃিকে বমশকাত শরীফ 
ও জালালাইন শরীফ বুকঝ িকিকেন িবরমার্ ইলম থাকা জরুরী।  

( ২)  িীকরর আকীদা ও আমল শরী‘আকতর মুআবফক হওয়া 
অিবরহাযষ। তাাঁর স্বভাব- চবরত্র ও অন্যান্য গুর্াবলী থযমন শরী‘আকত 
চায়,  থসরকম হওয়া বাঞ্জনীয়।  

( ৩)  িীকরর মকধয থলাভ ( িাকা- িয়সা,  সম্মান- প্রবতিবত্ত,  যশেঃ ও 
সুখযাবতর বলপ্সা)  থাককব না। বনকজ কাবমল হওয়ার দাবী করকব না। 
থকননা এিাও দুবনয়ার মুহব্বকতরই অন্তভুষি। 

( ৪)  বতবন থকান কাবমল িীকরর বখদমকত থথকক ইসলাকহ বাবতন 
( অন্তেঃকরকর্ িবরশুেতা)  এবাং তরীকত অজষন ককরকেন এরকম হকত 
হকব।  
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( ৫)  সমসামবয়ক িরকহযগার- মুত্তাকী আকলমগর্ ও সুন্নত তরীকার 
ওলীগর্ তাকক ভাল বকল মকন ককরন-  এমন হকত হকব।  

( ৬)  দুবনয়াদার অকিো দীনদার থলাককরাই তাাঁর প্রবত থববশ ভবি 
রাকখ-  এমন হওয়া আবশ্যক। 

( ৭)  তাাঁর মুরীকদর মকধয অবধকাাংশ এরকম হকত হকব থয,  তারা 
প্রার্িকর্ শরী‘আকতর িাববে ককরন এবাং দুবনয়ার প্রবত থমাহ- লালসা 
রাকখন না।  

( ৮)  বতবন এমন হকবন থয,  মকনাকযাকগর সাকথ মুরীদকদর তা‘লীম-
তলকীন ককরন এবাং অন্তর বদকয় এিা চান থয,  তারা ভাল থহাক। 
আল্লাহ এবাং তাাঁর রাসূকলর িায়রবী করুক। বতবন মুরীদকদর মতলব মত 
স্বাধীন থেকি বদকত িাকরন না। তাকদর মকধয যবদ থকান থদার্ থদখকত বা 
শুনকত িান,  তকব তা যথারীবত ( কাউকক নরকম কাউকক গরকম)  
সাংকশাধন ককরন। 

( ৯)  তাাঁর সুহবকত বকেুবদন যাবৎ থাককল,  দুবনয়ার মুহব্বত ককম যায় 
এবাং আকখরাকতর বচন্তা- বফবকর বািকত থাকক। 

( ১০)  বতবন বনকজও রীবতমত বযবকর থশাগল ককরন। অন্ততেঃিকে 
করার িািা ইরাদা রাকখন। ( থকননা,  বনকজ আমল না করকল,  
অন্ততেঃিকে করার িািা ইরাদা না থাককল,  তা‘লীম তলকীকন বরকত 
হয় না) ।   ( প্রমার্েঃ কসদুল সাবীল,  িৃেঃ ৯)   

সমাকজর থয সকল িীর সাকহবাকনর মকধয এ আলামতগুকলা িাওয়া 
যাকব,  তারাই হিানী িীর। যাকদর মকধয এগুকলা িাওয়া যাকব না ;  
এরিরও িীর নাম ধারর্ ককর বসকব,  তারা বাবতল,  ভন্ে ও 
বযবসায়ী। বতষমাকন তাকদর দ্বারা মুসলমানকদর অববশষ্ট ঈমানিুকুও 
বরবাদ হকয় যাকচ্ছ। িীকরর চরকর্ বসজদা করা বা মাথা নুইকয় কদমবুসী 
করা,  িীকরর নাকম মান্নত করা,  িীকরর কবকর বসজদাহ করা,  
িীকরর কবকর বগলাফ চিাকনা,  আকলাক সজ্জা করা,  িীকরর নাকম 
বাৎসবরক উরস করা,  িীরকক মাকসুদ িূরনকারী ও হাজতরাওয়া-
মুশবকলকুশা মকন করা প্রভবৃত বশরক,  ববদ‘আত ও হারাম িযষাকয়র। 
বতষমাকন এসব কুসাংস্কার দ্বারা ঈমান আক্বীদার মারািক েবত হকচ্ছ। 
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থযসব িীর- ফবকর এসকল শরী‘আত ববববজষত কাকজর মকধয বলপ্ত বা 
এগুকলাকক অনুকমাদন ককর থাকক,  তাকদর িথভ্রষ্ট হওয়া সুস্পষ্ট। ভন্ে 
িীরকদর এসকল ভন্োমী োিাও আমাকদর থদকশর বশবেত থশ্রর্ী ঈমান 
ও মুসলমানী জলাঞ্জলী বদকয় কবতিয় বহন্দুয়ানী রুসুমকক বাঙালী সাংস্কৃবত 
বা রীবতনীবত রূকি দাাঁি কবরকয়কে। তারা শহীদগকর্র মাযাকর কুরআন 
বতলাওয়াত ও দু‘আ িাঠ ইতযাবদর িবরবকতষ সঙ্গীত িবরকবশন,  িুষ্পাঘষ 
অিষর্ প্রভবৃতর থরওয়াজ ককরকে। অথচ এসব যা বকেু করা হকচ্ছ এর 
থকানিার প্রমার্ কুরআন- হাদীকস থনই। বরাং এসকল কাজকক 
শরী‘আকত বনবর্ে করা হকয়কে। থতমবনভাকব মঙ্গল প্রদীি প্রজ্বলনসহ 
নবশাখী থমলার নানা অনুষ্ঠানাবদও শরী‘আত ববকরাধী। ( প্রমার্েঃ শামী 
২: ৪৩৯ ,  দুরকর মুখতার ৬: ৩৮৩)  

 (6/181يدي العلماء والعظماء فحرام....الخ.  )الدرالمختار: وكذا ما يفعلونه من تقبيل االرض بين

ইসলাম িবরিূর্ষ জীবন বযবস্থা। মুসলমানকদর দীন- দুবনয়ার সববকেুই 
শরী‘আত কতৃষক বনয়বন্ত্রত। থকাথাও খামকখয়ালী বশতেঃ শরী‘আকতর 
বরবখলাি বকেু করার অনুমবত তাকক থদয়া হয়বন। দীন দুবনয়ার 
প্রকতযকবি িদকেি তাকক কুরআন হাদীকসর আকলাকক গ্রহর্ করকত 
হকব। থকান থেকত্র তার জন্য একথার সুকযাগ থনই থয,  “এিা আবম 
বাঙালী জাবতর সাংস্কৃবত বহকসকব করবে। এ বযািাকর আল্লাহ- রাসূল বক 
বকলন,  তা আমার দরকার থনই।” ( নাঊযুববল্লাহ)  বরাং আল্লাহর 
রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম সব বকেুর উকবষ। থদশ- জাবত ও 
সাবহতয- সাংস্কৃবত সবই আল্লাহর বনকদষকশর গবন্ের মকধযই হকত হকব। 
মুসলমানগকর্র সাংস্কৃবতও শরী‘আকতর ধাাঁকচই গবঠত হকব। সুতরাাং থকান 
মুসলমান কুরআন- সুন্নাহর ববকরাবধতা ককর এ দীন- ঈমান ববকরাধী 
কাজগুকলার থকানিাই করকত িাকর না। থস একজন মুসলমান এিাই বি 
কথা এবাং এিা তার প্রথম িবরচয়। তারিকর থস বাঙালী,  িাবকস্তানী,  
আরবী ইতযাবদ ববর্কয় িবরবচত হকব তার মুসলমাবনে বঠক থরকখ। 
ইসলাকম এরূি বচন্তার থকানই অবকাশ থনই।  

বদল্লরু রহমান সম্পককষ ককয়কবি প্রন ও তার উত্তর 
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বজজ্ঞাসােঃ ঢাকার রাজারবাকগ অবস্থানরত বদল্লুর রহমান বনকজকক িীর 
বকল প্রচার ককর থাকক। এমন থকান গুরুেিূর্ষ ধমষীয় থখতাব থনই,  যা 
ঐ বযবির নাকমর সাকথ বযবহার করা হয় না। অথচ থলাকবির কথাবাতষা 
শুনকল এবাং তার আস্তানা থথকক প্রকাবশত িবত্রকা আল- বাইকয়যনাত- এ 
তার বিকবযর প্রবত নযর বুলাকল যা বুকঝ আকস,  তাকত মকন হয়-  
থলাকবি সহীহ ইলকমর অবধকারী থকান আকলম নয়। থকান দীবন 
ববকশর্জ্ঞ থলাককর সাকথ আকলাচনা করকল,  তারা তাকক “এনবজওকদর 
গৃহিাবলত দালাল মুিী” বকল মত থিশ ককরন। 

এখাকন আমার জানার ববর্য় হকচ্ছ-   

( ক)  থলাকবির নাম ‘বদল্লুর রহমান’। নাকমর শুরুর হরফ দাল হকল এর 
অথষ হয় নাবক রহমান তথা আল্লাহর বদল। আর যবদ শুরুর হরফ থযায়াদ 
হয়,  তাহকল এ নাকমর অথষ হয় আল্লাহ কতৃষক থগামরাহকৃত। এ ধরকর্র 
নাম রাখা শরী‘আকতর দৃবষ্টকত কতিুকু নবধ? আর যবদ নবধ না হকয় 
থাকক,  তকব থলাকবি এ নামবি িবরবতষন না ককর বযবহার করকে থকন? 

 ( খ)  থলাকবির বশোগত থযাগযতা বক? আসকলই বক থস থকান 
মাদ্রাসায় িিুয়া আকলম?  

 ( গ)  থস থলাকবি ফাতাওয়া বদকয়কে লাল- সাদা রুমাল বযবহার নাবক 
জাবয়য নয়। তার ফাতাওয়া কতিুকু গ্রহর্কযাগয? 

 জবাবেঃ আিবন থয থলাকবি সম্পককষ প্রন ককরকেন,  তার বযািাকর 
আমাকদর বনকি বববভন্ন স্থান থথকক এ ধরকনর আকরা প্রন একসকে। তকব 
আমাকদর প্রন উত্তকরর ববভাগবি আমরা যকথষ্ট প্রকয়াজনীয় ও গুরুেিূর্ষ 
ববর্য় বনকয় আকলাচনা ককর থাবক ববধায় ঐ ধরকনর অজ্ঞ থলাক সম্পককষ 
আকলাচনা এখাকন ততিা গুরুেিূর্ষ মকন হয়বন। আমাকদর িবত্রকাসহ বি 
বি কওমী মাদ্রাসার মুখিত্র সহীহ দীবন িত্র- িবত্রকা বনকয়ও থস অকনক 
আিবত্তকর কথা বকল যাকচ্ছ প্রবতবনয়ত। বকন্তু ওসবকক আমারা িাগকলর 
প্রলাি থভকব তার জওয়াব বদকতও যাইবন। তকব ববভ্রাবন্তর হাত থথকক 
সাধারর্ থলাককরা যাকত রো িায়,  থস জন্য আিনার প্রকনর উত্তর 
বনকে থদয়া হকচ্ছেঃ 
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( ক)  আিবন বদল্লুর রহমান নাকমর থয বযাখযা ককরকেন,  তার 
প্রথমবিকক গ্রহর্ ককর তার প্রকাবশত বাইবয়যনাত িবত্রকার একবি 
সাংখযায় থলাকবি বনকজও স্বীকার ককরকেন। বকন্তু আিবত্ত হল-  আরবীকত 
বদল্লুন এর অথষ বদল আকস না,  আর যবদ ফারসী ধরা হয়,  তাহকল হকব 
বদকল রহমান। থসকেকত্র বদল্লুন সহীহ হকব না। তাোিা রহমাকনর বদল 
একথািা বলাও সহীহ না। এসব বদক ববকবচনা করকল,  এ অকথষ থকান 
নাম রাখা শরী‘আকতর দৃবষ্টকত নাজাবয়য। প্রকৃতিকে বদল বুঝাকত 
আরবীকত বদল্লুন থকান শব্দ থনই। তথাবি এ হুকুম হকচ্ছ তার প্রদত্ত 
বযখযার বভবত্তকত। আিবন জানকত থচকয়কেন-  নামবি অনবধ হকল,  থস 
এবি িবরবতষন ককর না থকন? এ ববর্বি আমরা বকভাকব বলকবা? এবি 
আিবন সরাসবর তাকক বা তার দরবারী থলাককদরকক বজজ্ঞাসা করকত 
িাকরন। আর আিবন তার নাকমর বদ্বতীয় থয অাংশবি প্রকাশ ককরকেন,  
“িথভ্রষ্ট বা থগামরাহ” মূলতেঃ এবিই যথাথষ মকন হয়। আর এজন্য তার 
কমষকাকন্ে থগামরাহী প্রকাশ িাওয়ািাই স্বাভাববক। একেকত্র তার নাকমর 
সাকথ তার কমষকাকন্ের বমল খুাঁকজ িাওয়া যায়। 

( খ)  আিবন জানকত থচকয়কেন-  তার বশোগত থযাগযতা বক? এ 
বযািাকর আমরা বনভষরকযাগয সূকত্র থখাাঁজ- খবর বনকয় যা জানকত 
থিকরবে,  তা হকচ্ছ-  থলাকবি আকদৌ থকান মাদ্রাসায় িিুয়া আকলম 
নয়। থজনাকরল লাইকন ইন্িারবমবেকয়ি িাশ। থস একজন মাওলানা 
সাকহকবর কাকে প্রাইকভি ভাকব মাদ্রাসার প্রাথবমক িযষাকয়র দু’চারিা 
বকতাব িকিকে মাত্র। তার বশোগত থযাগযতা যাচাইকয়র জন্য তার 
সামকন থয থকান একবি তাফসীর বা বফকাহর বকতাব থযমন,  তাফসীকর 
বায়যাবী শরীফ,  ফাতাওয়াকয় শামী ইতযাবদ খুকল ধরকল আিবন বনকজই 
বুঝকত িারকবন-  তার নাকমর িাইকিকলর বহর বনতান্তই অন্তেঃসার শুন্য। 

( গ)  রুমাল বযবহার নাজাবয়য সাংক্রান্ত তার ফাতাওয়া কতিুকু 
গ্রহর্কযাগয,  তা তার বশোগত থযাগযতা ববচার করকলই বুঝা যাওয়ার 
কথা। ফাতাওয়া থদওয়ার জন্য যকথষ্ট ইলম ও অবভজ্ঞতার প্রকয়াজন হয়। 
থসমকত দীনী বযািাকর একিা চরম অনবভজ্ঞ,  মূখষ ও আনািী িাইকির 
থলাক ফাতাওয়া বদকলই তা গ্রহর্কযাগয হকয় যাকব তা আমরা ববল 
বকভাকব? আিানারা বনেঃসাংককাকচ সাদা- লাল বমবশ্রত রুমাল বযবহার 
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করুন। একত শরী‘আকতর দৃবষ্টকত থকান আিবত্ত থনই। িুরুকর্র জন্য 
শরীয়াত থয লাল রকঙর বযবহার মাকরুকহ তানযীহী ককরকে,  তা দ্বারা 
উকিশ্য হকলা-  খাবলস লাল রাং। যার মকধয অন্য থকান রাংকগর বমশ্রর্ 
থনই। এ রূমাকল থযকহতু সাদা রাংকগর বমশ্রর্ আকে,  সুতরাাং তা বযবহার 
করা জাবয়য হকব। ( প্রমার্েঃ ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪: ১২৫ # 
বকফায়াতুল মুফতী ৯: ১৪৬- ১৫৪ # আলমগীরী ৫: ৩৩২)  

অিববদযা ভয়াংকর বকল থয একিা কথা আকে,  এখাকন থস প্রবাদবি 
বাস্তবাবয়ত হকয়কে। থলাকবি হয়ত কাকরা থথকক শুকনকে থয,  শরী‘আকত 
িুরুর্কদর জন্য লাল রাং- এর থলবাস মাকরূহ করা হকয়কে। আর তার 
উির বভবত্ত ককরই ফাতাওয়া থমকর বদকয়কে। এর মকধয থয বযাখযা 
ববকের্র্ আকে,  তা আর তবলকয় থদখার সুকযাগ তার হয়বন। হকবই বা 
থকমকন,  তার থতা থসই থযাগযতা থনই। 

আসল বযািার হল-  ইসলাম আজ ববজাতীয়কদর দ্বারা চরমভাকব 
আক্রান্ত। ইসলাম ববকদ্বর্ীরা বববভন্ন থকৌশকল ইসলাকমর েবত সাধকনর 
থচষ্টা করকে। 

কখকনা আবার ওরা ইসলাকমর বহুরূিী শত্রুকদর অি মূকলয ভািা ককর 
তাকদর থথকক কাজ বনকচ্ছ। আর থসজন্য বযবহার করকে বদল্লুর রহমান 
িাইকির বকেু থলাককক। 

তার নাকমর সাকথ তাজুল মুফাসবসরীন,  মুফতীউল আযম ও রঈসুল 
মুহাকিসীনসহ এ জাতীয় অন্ততেঃ ২৫/ ৩০িা আবার কখকনা আকরা থবশী 
িাইকিল বযবহার ককর থাকক। বনকজর নাকম থসচ্ছায় এ ধরকনর িাইকিল 
বযবহার করা-  থয ধরকনর থযাগযতা তার মকধয থনই,  এিা বনতান্তই 
প্রতারর্া,  অহাংকার ও তাকাব্বুর সুলভ কাজ। হাদীস শরীকফ আকে-  
থয বযবি এমন ববর্য় প্রকাশ করকব যা তার মকধয নাই থস বযবি বমথযার 
দুবি থিার্াক িবরধানকারীর ন্যায়। ( বুখারী ও মুসবলম,  বমশকাত 
শরীফ,  ২৮১)  

একহন ভন্োবমকক নবধতার জামা িিাকত থস এগুকলাকক সুন্নাত বকল 
প্রচার ককর থাকক। এ সুন্নাত নবীজীর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 
সুন্নাত নয়। বরাং এবি শয়তানী স্বভাকবর বনয়মনীবত মাত্র।  
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এগুকলা যবদ সুন্নাত হয়,  তকব সুন্নাকত নববীর বনকভষজাল অনুসারী 
সাহাবা,  তাকবয়ী,  মুহাবিস ও মুফবতয়াকন থকরামসহ যুকগ যুকগ 
আববভুষত বুযুগষাকন দীন থকন এ সুন্নাতিাকক িালন ককরনবন। তারা থতা 
তাকদর নাকমর সাকথ এতগুকলা িাইকিল বযবহার করকতন না।  

তার উিাবধগুকলার মকধয বনকজকক রইসুল মুহাবিসীন বকল যাবহর ককর 
থাকক। এ জাতীয় ভন্েকদর শাকয়স্তা করার সব চাইকত সহজ ও থমােম 
হাবতয়ার হকচ্ছ -  ওকদর সামকন থয থকান একবি হাদীকসর বকতাব খুকল 
বদকয় শুধু ইবারত িিকত বলুন। কদখকবন মুহুকতষই ওকদর থকলর ববিাল 
থববরকয় িিকব। 

থদকশর সবঠক দীন ও রুবচশীল সাবহতয- সাংস্কৃবত ববকাকশর গুরুেিূর্ষ 
বখদমকত বনয়বজত মাবসক মবদনা,  আত- তাওহীদ,  আর রশীদ,  
মঈনুল ইসলাম,  কা’বার িকথ প্রমুখ মাবসকী সমূহ এবাং এসব দীনী 
িবত্রকার কতৃষিকের ববরুকে কিাে ও বমথযা,  বভবত্তহীন আকজ বাকজ 
প্রলাি বকাই ওর এবাং ওর বাইকয়যনাত িবত্রকার দাবয়ে বকল মকন হয়। 

মাযাকর ওরস,  ববশ্বজাককর মবঞ্জল ও ববশ্ব ইজকতমায় যাওয়ার হুকুম 

বজজ্ঞাসােঃ বাাংলাকদকশর ভাবপ্রবর্ মানুর্ বববভন্ন মাযাকর,  ওরকশ,  ববশ্ব 
জাককর মবঞ্জকল এবাং প্রবত বৎসর িঙ্গী ববশ্ব ইজকতমাকত উিবস্থত হকয় 
থাকক। িঙ্গী ববশ্ব ইজকতমায় উিবস্থত হওয়া বাস্তকব থকান গুরুে রাকখ 
বক? 

জবাবেঃ শরী‘আকতর দৃবষ্টকত ওরস ও মাযাকর সমকবত হওয়া ববদ‘আত ও 
নাজাবয়য। কারর্ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম মৃতুযর 
িূকবষ উম্মতকক তাাঁর মাযাকর অনুষ্ঠান করা থথকক ককঠার ভাকব বনকর্ধ 
ককর থগকেন। সুতরাাং একজন মুসলমাকনর জন্য ঐসব অনুষ্ঠাকন শরীক 
হওয়া থকানভাকবই জাবয়য নয়। আর আধযাবিক উন্নবতর জন্য হিানী 
িীর বা বুজুকগষর বনকি যাওয়া শরী‘আকতর দৃবষ্টকত আববশ্যক কাজ। 
কারর্,  বনকজর কলব থথকক দুবনয়ার থমাহ,  রাগ,  বহাংসা,  ফখর ও 
বরয়া ইতযাবদ খারাি খাসলতগুকলা দূর ককর আবখরাকতর মুহব্বত,  
নম্রতা,  ইখলাস,  থশাকর,  সবর প্রভবৃত ভাল খাসলত হাবসল করা 
জরুরী। এগুকলা হাবসল না করকল বদকলর থরাকগর কারকর্ সারা বযকেগীর 
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আমল বরবাদ হকয় থযকত িাকর। থযমন-  হাশকরর ময়দাকন সবষপ্রথম থয 
বতন বযবিকক হাবযর করা হকব,  তারা প্রকতযকক বযবিগতভাকব থনকীর 
িাহাি বনকয় হাবযর হকব। বকন্তু ইখলাস না থাকার কারকর্ তাকদর সমস্ত 
থনকী বাবতল হকয় যাকব।  

উকল্লখয,  বতষমান যামানায় হিানী িীর তাকক বলা হয়,  যার মকধয 
দশবি আলামত িাওয়া যায়, ববস্তাবরত জানার জন্য থদখুন। ( থানবী 
রহ.- এর বলবখত কসদুস সাবীল নামক গ্রে)  

অিরবদকক দুবনয়াদার ও বযবসায়ী িীকরর সাংখযা বতষমাকন খুবই থবশী। 
ববনা িুাঁবজকত বযবসা বহকসকব জনসাধারকর্র ধমষীয় জ্ঞাকনর সিতার 
সুকযাগ বনকয় বহু বযবসায়ী িীর আস্তানা থগকি সাধারর্ মানুকর্র অববশষ্ট 
দীন- ঈমানিুকু ববনষ্ট করার ফাাঁদ থিকত বকসকে। তাই তাকদর দরবাকর 
যাওয়া বকেুকতই জাবয়য হকব না। এসব িীকরর মকধয ১০বি আলামকতর 
একবিও িাওয়া যায় না। যারা যায়,  তারাও িীকরর দরবাকর থয 
একমাত্র আল্লাহকক িাওয়ার জন্য থযকত হয় তা জাকন না। তারা থসখাকন 
বগকয় িীকরর িাকয় বসজদা ককর,  কবকর তাওয়াফ ককর,  িীকরর িা বা 
কবর চুম্বন ককর,  িীর বা মাযাকরর নাকম মান্নত ককর প্রভবৃত শরী‘আত 
গবহষত কাজ ককর থাকক। এরা িীকরর কাকে মামলা- থমাকিমায় 
জয়লাভ,  বযবসা- বাবর্কজয উন্নবত ও  থরাগ- থশাক থথকক মুবি লাকভর 
জন্য বগকয় থাকক। সাধারর্ মুসলমানকদর উবচত,  হিানী উলামাকয় 
বকরাকমর বনকি বজজ্ঞাসা ককর থজকন শুকন থকান বুযুকগষর বনকি যাতাযাত 
করা।  

عنه قال: لعن رسول اهلل صلى اهلل تعالى عليه وسلم زائرات القبور المتخذين عن ابن عباس رضي اهلل تعالى 

 (115:حـ عليها المساجد والسرج.  )سنن الترمذي

 তাবলীগী থমহনত সকল হিানী উলামাকয় বকরাকমর মকত অতযন্ত 
গুরুেিূর্ষ কাজ। সবষকশ্রর্ীর মুসলমানকদর ববকশর্ ককর সাধারর্ 
মুসলামান ভাইকদর দীন ও ঈমান বশোর জন্য বতষমান যামানায় 
তাববলগী জামা‘আকতর কমষসূচী খুবই সুের। এ বযািাকর সমস্ত হিানী 
উলামাকয় থকরাম একমত। হযরত সাহাবাকয় থকরাম রা. এ ধরকনর 
িেবতকত থমহনত ককরই দীন ও ঈমান বশখকতন ও বশখাকতন।  
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এ ধরকর্র দাওয়াত যখন বন্ধ হকয় যাকব,  তখন থসই এলাকার 
জনসাধারর্ থথকক দীনও ববদায় বনকত থাককব। থস্পন ও রাবশয়া ইতযাবদ 
তার নযীর। 

 আজ আমাকদর থদশসহ সকল ববকশ্ব অসাংখয ববধমষী এই দাওয়াকতর 
উসীলায় ইসলাকম দীবেত হকচ্ছ। এ দাওয়াকত বহু স্থাকনর বগজষা ও 
মবের মসবজকদ িবরর্ত হকচ্ছ। বহু নামধারী মুসলমান এই থমহনকতর 
উবসলায় িূর্ষ দীনদার হওয়ার থসৌভাগয লাভ করকে। থসই জবরদস্ত 
থমহনতকক আকরা বযািক করার জন্য িঙ্গীকত ববশ্ব ইজকতমার আকয়াজন 
করা হকয় থাকক। এই ইজকতমায় ববকদশ থথকক বুযুগষাকন দীন তাশরীফ 
আকনন। বাাংলাকদশ সহ সারা ববকশ্বর অসাংখয থলাক তাকদর বয়ান শুকন। 
থসই ইজবতমা আর ওরস,  মাযারকক এক সমান মকন করা মারািক 
ভলু।  দুকিার মকধয আকাশ- িাতাল বযবধান। একিা বহদায়াকতর িথ। 
আর অন্যিা থগামরাহীর িথ। আল্লাহ তা‘আলা সকলকক সহীহ সমঝ দান 
করুন।  

 সুন্নী ও ববদ‘আতীর িবরচয় এবাং উলামাকয় হিানীকদর ওহাবী বলার 
রহস্য 

 বজজ্ঞাসােঃ ওহাবী ও সুন্নীর অথষ বক? আমাকদর থদকশর অকনক এলাকায় 
ওহাবী- সুন্নী নাকম ঝগিা- মারামাবর হয়। তার রহস্য বক? 

 জবাবেঃ ‘সুন্নী’ বলা হয় ঐসকল থলাককক যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম এবাং খুলাফাকয় রাকশদীকনর িকথর হুবহু অনুসারী। 
অথষাৎ যারা আক্বাইদ ও আমল- আখলাক ইতযাবদর বদক বদকয় আহকল 
সুন্নত ওয়াল জামা‘আকতর িুকরািুবর অনুসারী। 

 আর যারা আহকল সুন্নত ওয়াল জামা‘আকতর সাকথ একমত থিার্র্ ককর 
না,  বরাং শরী‘আকতর মকধয নতুন নতুন আক্বীদা ও আমল জুকি থদয় 
এবাং থসগুকলা থনকীর কাজ মকন করকত থাকক,  শরী‘আকতর দৃবষ্টকত 
তাকদরকক ববদ‘আতী বলা হয়। থযমন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাম হাবযর- নাবযর। বতবন আবলমুল গাবয়ব-  এরূি ববশ্বাস করা। 
মাযার িূজা করা,  কবকর বগলাফ থদয়া,  আগরবাবত ইতযাবদ থদয়া,  
িীকরর িাকয় বা িীকরর নাকম বসজদা করা,  িীকরর কবকর ওরশ করা,  
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বমলাদ ও বকয়াম করা,  রববউল আউয়াল মাকস জশকন জুলূকশ ঈকদ 
বমলাদুন্নবী নাকম বর্ষাঢয বমবেল থবর করা ইতযাবদ সকল কাজ গবহষত 
ববদ‘আকতর অন্তভিূ। এসকল কাজ যারা ককর,  শরী‘আকতর ভার্ায় 
তারা ববদ‘আতী নাকম অবভবহত। আফকসাস- বতষমান যামানায় 
ববদ‘আতী থলাককরা বনকজকদরকক সুন্নী বকল দাবী ককর। আর প্রকৃতিকে 
যারা সুন্নী,  বা আহকল সুন্নত ওয়াল জামা‘আকতর অনুসারী,  যারা 
উকল্লবখত বশরক- ববদ‘আতকক প্রশ্রয় থদয় না এবাং এসকবর প্রবতবাদ 
ককর,  তাকদরকক ‘ওহাবী’ বকল গাবল থদয়।  

 এর উদাহরর্ এমন,  থযমন থচার বনকজই “থচার” বকল সাধুকক ধাওয়া 
করল। ববদ‘আতীরা প্রকৃত সুন্নীকদরকক ওহাবী এজন্য বকল থয,  আরব 
থদকশ মুহম্মদ ইবকন আব্দুল ওহাব নাকম এক বযবি আববভূষত হন। বতবন 
অকনক বশরক ববদ‘আকতর মূকলাৎিািন ককর সুন্নাত কাবয়ম ককরবেকলন। 
তকব তার বভতর ককঠারতা বেল অতযাবধক। তাই বতবন বববভন্ন মাসআলার 
জন্য অবতবরি ককঠারতা ককর সুন্নকতর বখলাফও ককরকেন। 

 থযমন বতবন বকলকেন,  হুজুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বা থকান 
নবী- ওলীকদর কবর বযয়ারত করার উকিকশ্য সফর করা নাজাবয়য। 
নবী- ওলী বা থকান বুযুগষ বযবির উসীলা ধকর দু‘আ করা নাজাবয়য 
প্রভবৃত। এসব বািাবাবির কারকর্ অকনক মানুর্ তার প্রবত ববতৃষ্ণ হকয় 
তার সমাকলাচনা ও ববকরাবধতা ককর,  তা অকনক লম্বা ইবতহাস।  

 তার আকোলন ওহাবী আকোলন নাকম িবরবচত। 

 বকন্তু আমাকদর থদকশ ওহাবী নাকমর প্রকয়াগ থসই ওহাবীকদর সবহত থকান 
থযাগসূকত্র নয়। বরাং হিানী ওলামাগর্কক ঘাকয়ল করার জন্য 
ববদ‘আতীকদর একবি অিপ্রকয়াগ।  

ওহাবী বকল এ ববদ‘আতীরা থদওবেী উলামা- মাশাকয়খ ও তাকদর 
অনুসারীগর্কক বুবঝকয় থাকক। 

িতষবয থয,  উলামাকয় থদওবে যখন বৃবিশ ইাংকরজকদর ববরুকে বজহাদী 
আকোলকন ঝাবিকয় িকিন,  তখন তাকদর আকোলনকক নস্যাৎ করার 
জন্য ইাংকরজ সরকার ভারকতর উল্টা বাাঁশ থবকরলীর আহমদ থরজাখান 
নাকম এক বযবিকক বহুরকম প্রকলাভকন তারা হাত ককর। থস জনগর্কক 
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উলামাকয় থদওবে থথকক ববমুখ করার জন্য তাকদর প্রবত “ওহাবী” 
নাকমর প্রকয়াগ প্রবতষন ককর। এর স্বিকে িুাঁবজ নতবরর জন্য থদওবেী 
উলামাগকর্র বকতাবাবদ হকত সহীহ ইবারত বনকয় কািোাঁি ককর কুফুরী 
কালাম রূকি প্রচার শুরু ককর এবাং বনরীহ মানুর্কক থদওবেী উলামাকদর 
ববরুকে থেবিকয় তুকল ওহাবী বকল গাবল বদকত প্রয়াস চালায়। বকন্তু 
আল্লাহিাক স্বীয় থমকহরবার্ীকত মুসলমানকদরকক তার খপ্পর হকত 
বহফাজত ককরন। মুবষ্টকময় বকেু থলাক োিা মুসলমানগর্ উলামাকয় 
কদওবকের ববলষ্ট িদকেি ও সুন্নতী তা‘লীম তরববয়যত ও আমল-
আখলাককর বকদৌলকত তার প্রতারর্া বুঝকত িাকরন এবাং বনকজকদরকক 
তার ববদ‘আতী থবিাজাল থথকক রো ককরন বতষমাকন আমাকদর থদকশর 
থকান থকান অিকল থয ওহাবী- সুন্নী সাংক্রান্ত ঝগিা- মারামাবর হয়,  তা 
থসই আহমদ থরজাখাকনকরই জন্ম থদওয়া ব্রবিশ থগালামীর ফসল।   
( প্রমার্েঃ ফাতাওয়া মাহমূবদয়া,  ১: ১৫৮ # বকফায়াতুল মুফতী,  
১: ১৯৭)   

اهل السنة والجماعة هي الجماعة التي قامت على طريق ثبت عن النبي صلى اهلل تعالى عليه وسلم واصحابه.  

 (1الطحاوي: )عقيدة

শরী‘আকত মাযহাব মানার গুরুে এবাং মাযহাব না মানার কুফল। 

বজজ্ঞাসােঃ আহকল হাদীস নামধারী লা- মাযহাবী মুসলমানকদর সম্পককষ 
ইসলামী শরী‘আকতর রায় বক? শরী‘আকত মাযহাব অনুসরকনর গুরুে 
কতিুকু? 

জবাবেঃ বতষমান ইলমী কমকযারী ও প্রবৃবত্ত িূজার যামানায় সকল 
মুসলমানকদর জন্য ইমাম চতুষ্টকয়র থয থকান এক ইমাকমর তাক্বলীদ 
করা অথষাৎ চার মাযহাব সমূকহর থকান এক মাযহাকবর অনুসারী হওয়া 
ওয়াবজব। বতষমাকন শরী‘আকতর উির চলার আর থকান ববকি থনই। 
বাস্তব প্রমাকর্ থদখা বগয়কে থয,  যারা থকান ইমাকমর অনুসরর্ না ককর 
বনকজরা সরাসবর কুরআন- হাদীস বুকঝ আমল করকত তৎির হকয়কেন,  
তারা থশর্ িযষন্ত আল্লাহর থগালামীর িবরবকতষ বনকজর নফস বা মকনর 
থগালামী ককর শরী‘আত ববববজষত িকথ িবরচাবলত হকয়কেন। মাযহাব 
মানা জরুরী হওয়ার কারর্ হল-  িববত্র কুরআন মানুকর্র বহদাআকতর 

http://www.darsemansoor.com/
www.islamijindegi.com


164 

 

www.darsemansoor.com           Install “ISLAMI JINDEGI” App              www.islamijindegi.com 

বনবমকত্ত প্রকৃত মূল বকতাব। এর বযাখযার জন্য আল্লাহিাক রাসূকল 
কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম থক থপ্ররর্ ককরকেন।তাই রাসূকল 
িাক সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম এর থগািা জীবনাদশষ তথা তার 
সকল কথা ও কাজ কুরআন মাজীকদর বযাখযা স্বরূি। ঈমাম শাবফ‘ঈ 
রহ.  বকলন,  “যবদ রাসূকল িাক সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম- এর 
কথা ও কাজ আমাকদর মকধয ববদযমান না থাকত,  তকব কাকরা িকে 
কুরআন বুঝা সম্ভবির বেল না। উদাহরর্স্বরূি কুরআকন নামাকযর 
বনকদষশ একসকে। বকন্তু থকান ওয়াি কত রাকা‘আত? এর বযাখযা 
কুরআকন থদওয়া হয়বন। হাদীকস এর বযাখযা একসকে। অনুরূিভাকব 
যাকাত প্রদাকনর বনকদষশ একসকে। বকন্তু বক মাকলর বক িবরমার্ যাকাত 
কতবদন মাল হাকত থাককল বদকত হকব? এসকবর বযাখযা কুরআকন 
থদওয়া হয়বন। হাদীকস এর বযাখযা একসকে। থস বযাখযা অনুযায়ী 
মুসলমানগর্ আমল ককর আসকেন। 

তকব এখাকন থয ববর্য়বি লের্ীয়,  তা হকলা- আমলী হুকুকমর বযািাকর 
প্রায় থেকত্রই এমন একাবধক হাদীস ববদযমান,  থয সকবর ভাবধারা 
বা্যততেঃ িরষ্পর ববকরাধী। এর কারর্ হল-  শরী‘আকতর হুকুম-
আহকাম সবগুকলা এককত্র নাবযল হয়বন। বরাং তখন মানুকর্র 
ক্রমানুগবতকত ইসলাম গ্রহর্ ও আমলী দৃঢ়তা অজষকনর থপ্রবেকত হুকুম-
আহকাম িযষায়ক্রকম ধীকর ধীকর নাবযল হকয় চূিান্ত িযষাকয় থিৌাঁকেকে। 
থযমন-  ইসলাকমর প্রথম যুকগ নামায িাাঁচ ওয়াি বেল না। আবার যা 
বেল তাও দু’ রাকা‘আত ককর বেল। উিরন্তু তখন নামাকযর বভতর 
কথা- বাতষা বলা জাবয়য বেল। অতেঃির িযষায়ক্রকম হুকুম নাবযল হকয় 
িবরববতষত হকত থাকক। থশর্ িযষন্ত িূকবষর হুকুম রবহত হকয় বতষমান 
স্বরূকি একস থিৌাঁকে। থতমবনভাু্কব বহযরকতর িকর প্রথম যখন থরাযার 
হুকুম নাবযল হয় তখন থরাযা রাখা অবধাবরত ফরয বহকসকব সাবযস্ত বেল 
না। বরাং তখন থরাযা না থরকখ এক একবি থরাযার িবরবকতষ একজন ককর 
বমসকীনকক দু’থবলা খানা খাওয়াকনারও অনুমবত বেল। অতেঃির 
িরবতষীকত থরাযা রাখাককই অবধাবরত ফরজ থঘার্র্া ককর িূকবষর হুকুম 
রবহত করা হয়। এমবনভাকব বববভন্ন হুকুম- আহকাকম িযষায়ক্রকম রদবদল 
হকলা,  থকানিা আকগর থকানিা িকরর এবাং থকান হাদীস সবষ 
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ববকবচনাকন্ত আমকলর অবধক থযাগয এ িরবতষী যামানায় সকল ববর্কয়র 
সমাধান করা অতযন্ত কবঠন কাজ ও দুেঃসাধয বযািার। এসব ববর্কয় থয 
সকল আহকল ইলমগর্ সমাধান বদকয় থগকেন,  তাকদর মকধয অকনক 
মত িাথষকয িবরলবেত হয়।  

এ অবস্থায় এখন বক সককলই বনকজকদর ইচ্ছামাবফক মত গ্রহর্ ককর 
আমল করকব,  না রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 
বনকিবতষী যামানার থকান ববকশর্ জ্ঞানসম্পন্ন অবধক বনভষরকযাগয 
বযবিকের গকবর্র্ার বভবত্তকত ফয়সালার উির আমলকারী হকব? 
বনকজর ইচ্ছামত আমল গ্রহর্ করকল তা থতা শরী‘আত িালন হকলা না 
বরাং বনকজর নফকসর থগালামীই করা হয়। তাই এ সকল মতকভদ সাংবেষ্ট 
ববর্কয় আমল করকত হকব বনিই থকান থযাগয মুজতাবহদ আহকল ইলকমর 
গকবর্র্ালি িথ অবলম্বন ককর। তাই এখন থসই বনভষরকযাগয মুজতাবহদ 
আহকল ইলমকক থবকে থবর করকত হকব। এ বযািাকর চার মাযহাকবর 
মুজতাবহদ ইমামগর্ উলামাকয় উম্মাকত মুহাম্মদীর নযকর সবষসম্মবতক্রকম 
থযাগয মুজতাবহদ আহকল ইলম বহকসকব গ্রহর্ীয় হকয়কেন। কারর্-
প্রথমতেঃ তারা যামানাকয় বরসালাকতর বনকিতম ইলমী থজায়াকরর 
সমসামবয়ক বযবিে বেকলন। বদ্বতীয়ত তারা প্রকতযককই মজতাবহকদ 
কাবমল,  িববত্র কুরআন- হাদীস ও ইজমা সম্পককষ অনন্য গভীর জ্ঞাকনর 
অবধকারী বেকলন। তাাঁকদর যুকগ তাাঁকদর িরবতষী যুগ হকত বতষমান যুগ 
িযষন্ত তাকদর মত কুরআন ও হাদীকস িারদশষী মুজতাবহদ বদ্বতীয় আর 
িয়দা হয়বন। তাই তাকদর গকবর্র্া ইজবতহাকদ বনর্ষীত কুরআন-
হাদীকসর সার- আমলই িরবতষী সকল মুসলমানকদর জন্য িালনীয় 
সাবযস্ত হকয়কে। তাাঁরা আজীবন গকবর্র্া ককর ইসলাকমর বনয়ম- নীবতর 
থয রূিকরখা উিস্থািন ককরকেন,  তা সককলর বনকি গ্রহর্ীয় বহকসকব 
বস্থর থিকয়কে। তারা হুকুম- আহাকাম ও মাসাবয়কলর বযািাকর এমন 
কতগুকলা মূলনীবত বনধষারর্ ককরকেন থয,  থসগুকলার বনবরকখ বকয়ামত 
িযষন্ত উদ্ভুত সকল মাসাবয়কলর সমাধান করা থযকত িাকর। এজন্য 
মুতাআখবখরীন উলামাকয় থকরামগর্ এ বযািাকর একমত হকয়কেন থয,  
ইমাম চতুু্ষ্টকয়র িরবতষী যামানার থলাককদর জন্য তাাঁকদর থয- থকান এক 
ইমাকমর তাক্বলীদ ( অথষাৎ তার গকবর্র্ার বভবত্তকত শরয়ী হুকুম-
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আহকাম িালন করা ওয়াবজব। এ কারকর্ই বতষমান চার মাযহাকবর মধয 
হকত থকান এক মাযহাকবর তাক্বলীদ ও অনুসরর্ ওয়াবজব।)   

অতএব,  বতষমাকন এরূি যারা মাযহাব বজষন ককর সরাসবর কুরআন-
হাদীস বুকঝ আমল করকত তৎির হকবন,  তারা বনজ প্রবৃবত্তর অনুসারী 
সাবযস্ত হকবন। আহকল হাদীস নামধারী থলাককরা বকভাকব শুধু কুরআন-
হাদীকসর যাবহরী ববর্য়বস্তুর উিকর আমলকারী হকত চান,  আমাকদর তা 
থবাধগময নয়। কারর্-  বতষমান আধুবনক যামানায় এমন অকনক ববর্কয়র 
উদ্ভব হকয়কে,  যার হুকুকমর বযািাকর প্রতযে উকল্লখ কুরআন- হাদীকসর 
থকাথাও থনই। থযমন উকিাজাহাকজ নামায িিা যাকব বক- না? বীমা 
ইিুকরি জাবয়য হকব বক- না? এ ধরকনর প্রচুর ববর্য় রকয়কে। অতএব 
এ সকল মাসাইকলর বযািাকর আইম্মাকয় মুজতাবহদীনগকর্র উসূলবভবত্তক 
ও গকবর্র্ালি ফায়সালা থমকন থনওয়া বযবতকরকক গতযান্তর আকে বক? 
তাই নফসানী খাবহশাকতর ইবত্তবা না ককর থকান এক মাযহাব গ্রহর্ ককর 
থনয়াই কতষবয। নতুবা শরী‘আত মানার নাকম বনকজর নফকসর থগালামী 
করা হকব- যা থগামরাহীর িথ তা কখকনাও কাময নয়। কারর্ মানুর্ 
স্বাভাববকতেঃ থযিা সহজ,  যা তার স্বাকথষর অনুকূকল থসিাককই গ্রহর্ 
করকত থচষ্টা ককর। বতষমাকন আহকল হাদীসগর্ তাই ককর আসকে। চার 
মাযহাকবর থকান মাযহাকবর অনুসারী নন বকল তারা ওয়াবজব তরককারী 
হকয়কেন এবাং বতষমান যামানার আহকল হাদীসগর্ আকাবীরগর্কক গালী 
গালাজ ও মুকাবল্লদীনকদর প্রবত কুধারর্া রাখার কারকর্ আহকল সুন্নাত 
ওয়াল জামা‘আত থথকক খাবরজ। তকব তারা ইসলাকমর গবন্ে ববহভূষত 
বকল িবরগবর্ত হকবন না।  ( আহসানুল ফাতাওয়া ১: ৪১১)  

অধনুা আকরক থশ্রর্ীর আধুবনক আকলকমর আববভষাব ঘকিকে। তাকদর 
দাবী- তাক্বলীদ থতা করকত হকব। বকন্তু থকান এক ইমাকমর তাক্বলীদ 
করকত হকব,  এিা থকান জরুরী নয়। বরাং তাকদর বরসাচষ ও গকবর্র্া 
অনুযায়ী থয মাসআলায় থয ইমাকমর মত গ্রহর্কযাগয বকল মকন হকব,  
থসিাই তারা গ্রহর্ করকবন। বনবদষষ্ট থকান ইমামকক তারা মানকত প্রস্তুত 
নন। গভীর ভাকব বচন্তা করকল একদর মকধয আর আহকল হাদীসকদর মকধয 
থতমন থকান িাথষকয থদখা যায় না। শুধু নাকমর িাথষকয। কারর্,  তাকদর 
এ মকতর কারকর্ অকনক থেকত্র শরী‘আকতর ইকত্তবার নাকম নফকসর 
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থগালামীর বশকার হওয়ার প্রবল আশাংকা রকয়কে। থযমন ধরুন- উযু 
করার িকর কাকরার শরীর বদকয় রি প্রবাবহত হল,  বতবন বলকলন-  
থয,  যবদও ইমাম আবূ হাবনফার রহ. মাযহাকব একত উযু ভঙ্গ হকয় 
যায়। বকন্তু এ বযািাকর আমার বনকি ইমাম শাবফয়ী রহ.- এর মাযহাব 
বনভষরকযাগয মকন হয়। সুতরাাং বতবন উযু করকলন না। বকেুের্ িকর থকান 
কারর্ বশতেঃ থকান থবগানা মবহলাকক স্পশষ ককর থফলকলন এবাং মন্তবয 
করকলন থয যবদও একত ইমাম শাবফয়ী রহ.- এর মাযহাকব উযু নষ্ট হয়,  
বকন্তু এ বযািাকর ইমাম আবূ হাবনফা রহ.- এর মাযহাব আমার বনকি 
বনভষরকযাগয মকন হয়।  

সুতরাাং একেকত্রও বতবন উযু না ককর থবাঁকচ থগকলন এবাং নামায আদায় 
করকলন। এখন যবদ উভয় ইমাকমর বনকি এ বযবির নামায সম্পককষ 
ফাতাওয়া চাওয়া হয়,  তাহকল বনিয় উভয় ইমাম এই ফাতাওয়া বদকবন 
থয,  ঐ বযবি ববনা উযুকত নামায িকিকে। সুতরাাং তার নামাযই হয় 
বন। অথচ ঐ বযবি দাবী করকে থয,  থস উভয় ইমামকক মান্য ককরকে 
এবাং মাযহাব মকত নামায িকিকে। তাই বনবদষষ্ট থকান এক ইমাকমর 
ইকবতদাই জরুরী। 

َِّاْسِفَِّ} َِّلُواِا ِا ْكر  ِالذِّ  {ا ِْهلَّ ِتَّْعلَُّمونَّ  )11: النحل)ْنُِكْنُتْمِّلَّ

( প্রমার্েঃ ইমদাদুল মুফতীন,  ১ :  ১৫১ # জাওয়াবহরুল বফকহ,  ১ 
:  ১২৭ # বকফায়াতুল মুফতী ১ :  ৩২৫)  

আহকল হাদীস সম্প্রদাকয়র মুকখাশ উকন্মাচন এবাং তাকদর ভ্রাবন্ত বনরসন 

বজজ্ঞাসােঃ আমাকদর এলাকায় বকেু থলাক আকেন যারা বনকজকদরকক 
আহকল হাদীস বা সালাফী বকল দাবী ককরন। বনকজকদরকক সবঠক আহকল 
সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত অবভবহত ককর থাককন। তারা চার মাযহাকবর 
ইমামগকর্র সম্পককষ ববরূি ধারর্া রাকখন। ইমামগকর্র তাকলীদ করাকক 
বশরক বকল মন্তবয ককরন। তারা বকল থবিান থয,  হাদীকসর সাকথ 
হানাফীকদর নামাকযর বমল থনই। বরাং তাকদর অবধকাাংশ আামল হাদীস 
ও সুন্নকতর বখলাফ;  থযমন- হানাফীরা রফকয়- ইয়াদাইন ককরন না,  
ইমাকমর বিেকন সূরাহ ফাবতহা িকিন না,  থজাকি আবমন বকলন না 
ইতযাবদ। এ বযািাকর আিনাকদর মতামত একান্তভাকব কামনা করবে–
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যাকত ককর এলাকার বভতকর ববভ্রাবন্ত না েিায় এবাং সককল শাবন্তমত 
ইবাদত করকত িাবর। 

জবাবেঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম থথকক কথা,  কাজ ও 
সমথষনমূলক যা বকেু ববর্ষত হকয়কে,  তা সবই হাদীকসর অন্তভুষি। যবদও 
তার সবিা উম্মকতর আমকলর জন্য নয়,  থযমন-  রাসূল সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা‘আলার বনকদষকশ একসাকথ নয় জন বববব 
থরকখকেন। এিা হাদীস তকব হাদীস হওয়া সকেও উম্মকতর জন্য এর 
অনুসরর্ জাবয়য নাই। কারর্ এর অনুসরর্ অন্য দলীকলর বভবত্তকত 
উম্মকতর জন্য বনবর্ে হকয়কে। উম্মকতর করর্ীয় বহকসকব নবী সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম যা বকেু থরকখ থগকেন,  থসগুকলা সুন্নকতর 
অন্তভুষি। তকব থস থপ্রবেকত গাইকর মুকাবল্লদকদর আহকল হাদীস নাম 
গ্রহর্ করািাই আিবত্তকর। থকননা আহকল হাদীকসর অথষ হল হাদীকসর 
অনুসারী অথচ সব হাদীস উম্মকতর আমকলর জন্য নয়। বরাং মহানবী 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বববভন্ন বরওয়ায়াকত আমাকদরকক সুন্নাহর 
অনুসরর্ করারই আকদশ বদকয়কেন। থযমন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ককরন-  থতামরা আমার ও আমার সুিথপ্রাপ্ত 
খবলফাগকর্র সুন্নাতকক অবলম্বন কর। থতামরা তাাঁকদর আদশষ শিভাকব 
ধারর্ কর ও দাাঁত বদকয় কামকি ধর। ( আবূ দাঊদ শরীফ ২: ৬৩৫)         

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আকরা ইরশাদ ককরন-  আবম 
থতামাকদর মাকঝ দু’বি বজবনস থরকখ যাবচ্ছ। যতবদন থতামরা তা 
শিভাকব আাঁককি রাখকব,  কখকনা িথভ্রষ্ট হকব না। একবি হকচ্ছ 
আল্লাহর বকতাব ( আল- কুরআন)  ও অিরবি হকচ্ছ তাাঁর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাত- আদশষ।  

এ হাদীকসর উির বভবত্ত ককরই হক িেীগর্কক আহকল সুন্নাত ওয়াল 
জামা‘আত নাকম অবভবহত করা হয়।  

চার মাযহাকবর ইমাম ও বফককহর অন্যান্য মুজতাবহদ ফকীহ ইমামগর্ এ 
উম্মকতর মকধয অবত উচ্চ মযষাদাসম্পন্ন বযবি বেকলন। সমগ্র আহকল হক 
তাকদর মযষাদা থমকন বনকয়কেন। সুতরাাং তাকদর সম্বকন্ধ থকানরূি ববরূি 
মন্তবয জাবয়য নয়। একজন সাধারর্ মুসলমানকক গাবল থদয়া শরী‘আকত 
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হারাম। থস থেকত্র এত বি উাঁচু দরজার উলামাকয় থকরাম এবাং 
বুযুগষগর্কক গালী থদয়া বা ববরূি ভাব রাথা অমাজষনীয় অিরাধ নববক।  

জবিল বা অস্পষ্ট ববর্য় সমূকহ ইমামগকর্র থকান একজকনর তাকলীদ বা 
অনুসরর্কক বশরক বলা মহা অন্যায় এবাং মুখষতার ববহপ্রকাশ। কারর্-
মাযহাকবর অনুসারীগর্ কখনও আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূকলর অনুসরকর্র 
মত এসব ইমামকক অনুসরর্ ককরন না। বরাং জবিল বযািার সমূকহ বা 
থয থেকত্র বাব্যতক ভাকব আয়াত বা হাদীস িরস্পর ববকরাধী মকন হয়,  
শুধু থসকেকত্রই তাকদর বযাখযা অনুসরর্ করা হয়। যা মূলতেঃ আল্লাহ ও 
আল্লাহর রাসূকলর অনুসরর্। আর একেকত্র তাকদর বযাখযা অনুযায়ী আমল 
করা বনরািদ। থকননা তারা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম-  এর 
যামানার খুব বনকিবতষী বেকলন। যাকদর অকনকক একাবধক সাহাবাগকর্র 
দশষন লাভ ককরকেন। যারা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম-  এর 
সবষকশর্ আমল বা অবভমত সরাসবর সাহাবা রা. মারফত জানকত 
থিকরবেকলন। থসই প্রজ্ঞাশীল ফকীহ মাযহাবী ইমামগকর্র বযাখযা ও 
অবভমত আমাকদর দীঘষ বিেকনর সাবরর থলাকগকর্র বযাখযার থচকয় উত্তম 
ও বরর্ীয় হকব। তাই উকল্লবখত িোবি অতযন্ত সুের,  যুু্বিযুু্ি ও 
বনরািদ। তা থকান ববকবকবান মানুকর্র বনকি অস্পষ্ট থাককত িাকর না। 
কুরআন- সুন্নাহর সবঠক বযাখযার থেকত্র ববজ্ঞ আকলকমর অনুসরর্ করার 
ধারা সাহাবাকদর যুগ থথকক চকল আসকে। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাম-  এর হায়াকত থতা সককলই নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ 
ওয়াসাল্লামকক বজজ্ঞাসা ককর বা তাকক থদকখ আমল করকতন। বকন্তু তাাঁর 
ইবন্তকাকলর ির লোবধক সাহাবাকয় থকরাম থথকক মাত্র সীবমত সাংখযক 
সাহাবা রা. মাসাআলা- মাসাবয়ল ও ফাতাওয়া থদওয়ার বখদমত আঞ্জাম 
বদকতন। সাধারর্তেঃ এক এক এলাকার থলাকজন একজন ফকীহ 
সাহাবীর রা. ফাতাওয়া অনুযায়ী আমল করকতন। হাদীকসর বকতাকব এর 
একাবধক বর্ষনা একসকে। থযমন কূফাকত আব্দুল্লাহ ববন মাসউদ রা.,  
মদীনায় যাইদ ববন োববত রা. প্রমুখ।  

আহকল হাদীস সম্প্রদাকয়র ভাইকয়রা এ তাকলীদ বা অনুসরর্কক বক 
বশরক বলকবন। তাোিা িববত্র কুরআকনর সাতজন ক্বারীর বকরাআকত 
সাব‘আ প্রবসে। তারা বনকজরা বনিয়ই সাত বকরাআকতর থকান বনবদষষ্ট 
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একিা বকরা‘আত অবলম্বন ককর বকরা‘আত ককর থাককন। অথষাৎ সাত 
কারীগকর্র থথকক শুধুমাত্র একজন কারীকক অনুসরর্ ককর থাককন। 
তাকদর কথামত এিা বক বশরক হকব? যাই থহাক ইমাকমর তাকলীদ বা 
অনুসরর্ সাহাবাগকর্র রা. যামানা থথকক চকল আসকে। এিাই স্বাভাববক 
বনয়ম। দুবনয়ার বদক বদকয়ও আমরা সাধারর্তেঃ প্রকতযক বযািাকর ঐ 
ববর্কয়র িারদশষী থলাককদর তাকলীদ বা অনুসরর্ ককর থাবক। ইচ্ছামত 
কাজ কবর না। থযমন বববডাং নতবর করকত হকল ইবঞ্জবনয়াকরর িরর্ািন্ন 
হকত হয়। থয থকান কাজ বুঝকত একজন বনকদষশক মানকত হয়। 
থতমবনভাকব সবকচকয় গুরুেিূু্র্ষ হল- দীন। এ দীন তথা কুরআন 
হাদীকসর বযাখযার বযািাকর সবকচকয় যারা ববকশর্জ্ঞ বেকলন,  তাকদর 
বযাখযা থমকন থনওয়ািাই থতা বনরািদ। আর মহান আল্লাহ তা‘আলা থতা 
থসই বনকদষশই বদকয়কেনেঃ “থতামরা না জানকল,  যারা জাকন তাকদরকক 
বজকজ্ঞস কর।” এোিা বববভন্ন হাদীকস নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাম আকাববকর সাহাবাগকর্র অনুসরকর্র বনকদষশ বদকয়কেন।  

ইমামগকর্র মতামত বাদ বদকয় বনকজকদর থখয়াল- খুবশমত কুরআন 
হাদীকসর বযাখযা থদয়া এবাং মাযহাব মানাকক অস্বীকার করা শরী‘আকতর 
মকধয মারািক ববদ‘আত বকল আহকল হকগর্ উকল্লখ ককরকেন। কারর্,  
কবথত আহকল হাদীস সম্প্রদাকয়র আববভষাব ৫৪২ বহজরীর ির হকয়কে। 
বরি অকনকক থতা তথাকবথত আহকল হাদীস সম্প্রদাকয়র মকধয গর্য 
হওয়া দীন থথকক থবর হকয় যাওয়ার রাস্তা বা মাধযম বহকসকব বর্ষনা 
ককরকেন। সুতরাাং তাকদর বনকজকদরকক আহকল সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত 
বকল দাবী করা অবান্তর। থমািাকথা,  ফকীহ সাহাবাগকর্র তাকলীদ 
স্বয়াং অন্যান্য সাহাবাগর্ ককর থগকেন। ঐ সব ফকীহ সাহাবাগকর্র সমস্ত 
ফাতাওয়া ও আকলাচনার বববরর্- সারবস্তু আবয়ম্মাকয় মুজতাবহদগর্ 
সাংরের্ ককরকেন এবাং কুরআন- সুন্নাহর বভবত্তকত ঐ সকল ফকীহ 
সাহাবাগকর্র বর্ষনার আকলাকক বুবনয়াদী কানুন ও ববস্তাবরত মাসাবয়ল 
থিশ ককরকেন। সুতরাাং ইমামগকর্র তাকলীদ প্রকৃতিকে কুরআন-
সুু্ন্নাহ ও ফকীহ সাহাবাগকর্র বযাখযারই তাকলীদ বা অনুসরন। এিা 
কখনও ঐসব উলামাগকর্র বযবিকের তাকলীদ নয় থয,  তাকক বশরক 
গর্য করা হকব। যবদ তা বশরক সাবযস্ত হয়,  তকব আহকল হাদীস 

http://www.darsemansoor.com/
www.islamijindegi.com


171 

 

www.darsemansoor.com           Install “ISLAMI JINDEGI” App              www.islamijindegi.com 

সম্প্রদাকয়র জনসাধারর্কতা তাকদর উলামাগকর্র কথামতই সব আমল 
ককর থাককন। সরাসবর কুরআন- হাদীস বুঝার েমতা বনিয় তাকদর 
থনই। তাহকল তাকদর দৃবষ্টকত তারা বনকজরাই বক বশরককর বশকার গর্য 
হকবন না। আহকল হাদীস দাবীদাররা প্রায় মাযহাব ওয়ালাগকর্র বযািাকর 
কিাে ও ববরূি সমাকলাচনা করকত থাককন। যা থকান শরীফ সম্ভ্রান্ত 
থলাককর শান নয়। অিরবদকক হানাফীগর্ একান্ত বনরূিায় হকয় তাকদর 
ভলু তকথযর জবাব বদকত বাধয হন।  

হাদীকসর সাকথ হানাফী মাযহাকবর অনুসারীকদর নামাকযর সামঞ্জস্য না 
থাকার অবভকযাগ বভবত্তহীন,  অবান্তর ও তাকদর সূ্থলদৃবষ্টর িবরচায়ক। 
থকননা,  সহীহ ববশুে একাবধক হাদীকস রফ’থয় ইয়াদাইন একবার শুধু 
তাকবীকর তাহরীমা করার সময় উকল্লখ আকে। অকনক সহীহ হাদীকসর 
ইমাকমর বিেকন বকরা‘আত বা সূরাহ ফাবতহা িিা সম্পককষ বনকর্ধাজ্ঞা 
একসকে। হুজুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম-  এর নামাকয আমীন 
বনেঃশকব্দ িকিকেন বকল উকল্লখ আকে। এ সম্পককষ কবতিয় হাদীস শরীফ 
বনকে উেৃত হলেঃ  

( ক) হযরত জাববর ইবকন সামুরাহ রা. বকলন-  (নামাকযর মুহূকতষ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম  আমাকদর বনকি আসকলন 
এবাং বলকলন-  থতামাকদর বক হল থয,  থতামাকদরকক থদখকত িাবচ্ছ-
থতামরা রফ’থয় ইয়াদাইন করে দুদষান্ত থঘািার থলকজর ন্যায়? নামাকযর 
মকধয শান্ত ও ধীর হও। ( প্রমার্েঃ সহীহ মুসবলম,  ১:১৮১ # সুনাকন 
আবূ দাউদ,  ১:১০৯ # সুনাকন নাসায়ী ১:১১৭) 

( খ)  হযরত আব্দুল্লাহ ইবকন মাসউদ রা. বকলন,  আবম বক 
থতামাকদরকক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম - এর নামায 
সম্পককষ অবগবত থদকবা না? একথা বকল বতবন নামায িকি থদখাকলন 
এবাং নামাকযর তাকবীকর তাহরীমার সময় একবার রফ’থয় ইয়াদাইন 
করকলন ( দুহাত উকত্তালন করকলন) । নামাকযর আর থকাথাও বতবন 
রফ’থয় ইয়াদাইন করকলন না। ( প্রামার্েঃ সুনাকন নাসায়ী,  ১: ১১৭)  

( গ)  হযরত আবূ মূসা আল আশ‘আরী রা. বকলন বনিয়ই রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আমাকদরকক ওয়ায- খুৎবাহ 
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শুবনকয়কেন। আমাকদর জন্য সুন্নাত তরীকা বর্ষনা ককরকেন এবাং 
আমাকদরকক নামায বশো বদকয়কেন। বতবন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম  ইরশাদ ককরকেন-  থতামরা স্বীয় কাতার সমূহ 
থসাজা কর। অতেঃির থতামাকদর একজন থতামাকদর নামাকযর ইমামবত 
করকবন। বতবন যখন তাকবীর বকলন,  থতামরাও তাকবীর বলকব। আর 
বতবন যখন বকরা‘আত িিকবন,  তখন থতামরা চুি থাককব। ( প্রমার্েঃ 
সহীকহ মুসবলম,  ১: ১৭৪ # সুনাকন আবু দাঊদ,  ১: ১৪০)  

( ঘ)  হযরত জাববর রা. বর্ষনা ককরন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ককরন-  যার ইমাম আকে,  থসই ইমাকমর 
বকরা‘আতই তার বকরা‘আত। ( প্রমার্েঃ সুনাকন ইবকন মাজাহ,  ৬১)   

( ঙ)  হযরত ‘আলক্বামা ইবকন ওয়াইল রা. স্বীয় বিতা হকত বর্ষনা 
ককরন থয,  নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম সূরা ফাবতহা 
থশর্ করকলন তৎির বলকলন- আবমন। তখন আমীন আকস্ত বলকলন। 
( বতরবমযী)   

এখাকন কবতিয় দৃু্ষ্টান্ত থিশ করা হল। এরূকি হানাফীগকর্র প্রকতযক 
আমকলর মূকলই সহীহ হাদীস ববদযমান রকয়কে। প্রবসে হাদীকসর বকতাব 
োহাবী শরীফ হানাফী মাযহাকবর অনুসরর্ীয় হাদীস সমূহ দ্বারাই সমৃে। 
একত বুঝা থগল- হানাফীগকর্র নামাকযর প্রকতযকিা আমল সহীহ 
বরওয়ায়াত দ্বারা প্রমাবর্ত। ববস্তাবরত জানকত চাইকল,  “নসবুর রায়াহ”,  
“আওজাযুল মাসাবলক”,  “ই’লাউসসুনান” প্রভবৃত বকতাব সমূহ থদখার 
জন্য অনুকরাধ করবে। 
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ইজমা,  বক্বয়াস িবরতযাগ ককর থকবলমাত্র কুরআন- হাদীকসর অনুসরর্ 
করা 
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বজজ্ঞাসােঃ যবদ থকান বযবি থকবলমাত্র কুরআন ও হাদীস মান্য ককর এবাং 
থস অনুসাকর আমল ককর। আর ইজমা- বক্বয়াকসর থেকত্র বনকজর 
ববকবককক প্রাধান্য থদয়,  তাহকল বযািারবি কতিুকু গ্রহর্কযাগয হকব? 

 জবাবেঃ ইসলাম একবি িূর্ষাঙ্গ জীবন ববধান। কুরআন ও হাদীকস প্রবতবি 
ববর্কয় সমাধান িাওয়া যায়। এমন থকান ববর্য় থনই,  যার সমাধান 
কুরআন- হাদীকস থনই। তকব কুরআন- হাদীকস বকেু আহকাম বা ববর্য় 
এমন রকয়কে,  থযগুকলা বুঝকত কাকরা থকান অসুববধা হয় না। যারা 
আরবী অথষ বুঝকত সেম,  তারা কুরআন হাদীকসর থস সব স্পষ্ট 
আহকাম ও ববর্য়গুকলা বুঝকত িাকরন এবাং সবষসাধারর্ও যবদ এর বাাংলা 
অথষ িকি বুঝকত চায়,  তাহকল তারাও থসগুকলা বুঝকত িারকব। এর 
জন্য থকান বযাখযার প্রকয়াজন হকব না বা কাকরা অনুসরর্- অনুকরর্ 
করার প্রকয়াজনও হকব না।  

আবার থসখাকন এমন বকেু ববর্য়ও রকয়কে,  যার শুধু বদক- বনকদষশনা 
থদয়া হকয়কে। আর বকেু ববর্য় আকে যার একাবধক অথষ রকয়কে;  তার 
থকান বযাখযা ববস্তাবরত বববরর্ বর্ষনা করা হয়বন এবাং কুরআন- হাদীকস 
এমনও বকেু ববর্য় রকয়কে,  যা বাব্যতকভাকব িরষ্পর ববকরাধী বুঝা 
যায়;  বকন্তু ববস্তাবরত বযাখযা করকল তাকত থকান ববকরাধ থাকক না। 
এগুকলার সমাধাকনর জন্য হয়কতা প্রকতযকক বনকজর জ্ঞান অনুযায়ী 
ফায়সালা বা সমাধান ককর থস অনুযায়ী আমল করকব।  

অথবা বনকজরা থকান ফায়সালা না ককর আমাকদর িূবষসূরী মুজতাবহদীন 
( যাাঁকদর কুরআন ও হাদীকসর সাববষক ববর্কয় গভীর জ্ঞান বেল)  এ সমস্ত 
ববর্কয়র বক বযাখযা প্রদান ককরকেন এবাং এগুকলার বক সমাধান 
বদকয়কেন,  থস ফায়সালা অনুযায়ী আমল করকব। এ দুবির থয থকান 
একবি িথ অবশ্যই অবলম্বন করকত হকব। তকব িরর্ীয় ববর্য় হল,  
এসমস্ত ববর্কয়র বনকজ বনকজ সমাধান থবর ককর আমল করা আমাকদর 
িকে দুরূহ বযািার। কারর্,  কুরআন- হাদীকসর সাববষক ববর্কয়র ইলম 
আমাকদর থনই এবাং ইজবতহাদ ককর সমাধান থবর করার মত থযাগযতাও 
আমাকদর থনই।  
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সুতরাাং মুজতাবহদীকনর িদাাংকানুসরর্ আমাকদর করকত হকব। আর এ 
বযািাকর তাকদর অনুসরর্ মূলত কুরআন- হাদীস তথা আল্লাহ এবাং 
আল্লাহর রাসূকলরই অনুসরর্ করার নামান্তর। কুরআন- হাদীকস 
মুজতাবহদীকন বকরাকমর অনুসরর্ করার বনকদষশও থদয়া হকয়কে। 

আল্লাহ তা‘আলা থঘার্র্া ককরকেন-  “থতামরা আহকল বযবকরকদর কাকে 
বজজ্ঞাসা কর;  যবদ থতামাকদর জানা না থাকক।”  

অথষাৎ যারা বববধ- ববধাকনর জ্ঞান রাকখ না তারা,  যারা জাকন তাকদর 
কাকে বজজ্ঞাসা ককর থজকন বনকব এবাং তাকদর কথামত আমল করকব।  

অির আয়াকত আল্লাহ তা‘আলা থঘার্র্া ককরকেন-  “থতামরা আল্লাহ,  
আল্লাহর রাসূল এবাং থতামাকদর মকধয যারা উলূল আমর,  তাকদর 
অনুসরর্ কর।” ( সূরা বনসােঃ ৫৯)  

বববশষ্ট সাহাবী ইবকন আব্বাস রা.,  জাববর ইবকন আব্দুল্লাহ রা. এবাং 
বববশষ্ট তাফসীরকারগর্ উি আয়াকত “উলূল আমর” –এর দ্বারা উকিশ্য 
মুজতাবহদ ইমাম বকল উকল্লখ ককরকেন।  

অতএব,  থযসব ববধান কুরআন- হাদীকস িবরষ্কারভাকব উকল্লখ থনই 
অথবা থযগুকলা কুরআনী আয়াকত বা হাদীকস বা্যততেঃ িরষ্পর ববকরাধী 
বকল মকন হয় থসসব বববধ- ববধান এর বযািাকর কুরআকনর বনকদষশ 
অনুযায়ী সাধারর্ থলাক থথকক শুরু ককর বনকজ মুজতাবহদ নয়- এমন 
আবলকমর জন্য একজন মুজতাবহকদর অনুসরর্ করা জরুরী।  

বযবিগত অবভমকতর ( বকয়াকসর)  বভবত্তকত একবি আয়াত বকাংবা 
হাদীসকক অগ্রাবধকার বদকয় থসিাকক গ্রহর্ করা এবাং অন্য আয়াত বা 
হাদীসকক বজষন করা ও তার উির আমল থেকি থদয়া তাকদর জন্য নবধ 
হকব না।  

থকননা,  কুরআন- সুন্নাহ এ থযসব ববধান িবরষ্কারভাকব উকল্লখ থনই,  
থসগুকলা কুরআন- সুন্নাকহর ববর্ষত মূলনীবত অনুসরর্ ককর থবর করা 
হকয়কে। আর এই মহান কাজবি সুসম্পন্ন ককরকেন এমন মুজতাবহদীন 
যারা আরবী ভার্ায় ও কুরআন- সুন্নাহ সম্পবকষত যাবতীয় ববর্কয় বেকলন 
অতযন্ত দেতাসম্পন্ন। তাকদর আল্লাহ ভীবত ও িরকহযগারী বেল 
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বর্ষনাতীত। এসব থযাগযতা,  দেতা ও মযষাদার ববর্য় ববকবচনা ককর 
উলামাকয় থকরাম প্রবসে চারজন ইমামকক অনুসরর্ীয় বযবিে বহকসকব 
মকনানীত ককরকেন।  

থকননা আল্লাহ তা‘আলা তাাঁকদরকক নবুওয়াত যুকগর ননকিয এবাং সাহাবী 
ও তাকবয়ীগকর্র সাংসকগষর বরককত শরী‘আকতর মূলনীবত ও উকিশ্য 
বুঝার ববকশর্ জ্ঞান দান ককরকেন। ববর্ষত বা স্পষ্ট ববধাকনর উির যা 
ববর্ষত হয়বন বা অস্পষ্ট রকয়কে,  থসগুকলাকক বকয়াস ককর শরী‘আত 
সম্মত বনকদষশ বা ববধান থবর করার মত অসাধারর্ থযাগযতা দান 
ককরবেকলন। একারকর্ই িরবতষীকত বি বি আবলম,  মুহাবিস ও 
ফকীহগর্ও আরবী ভার্া ও শরী‘আত সম্পককষ গভীর িাবিকতযর 
অবধকারী হওয়া সকেও তারা ইজবতহাদী মাসআলার বযািাকর সবষদা 
উিকরাি ইমামগকর্র অনুসরর্ ককর থগকেন।  

সুতরাাং বতষমান যুকগ আবলমকদরককও ইজকতহাদী মাসআলার বযািাকর 
থয থকান একজন ইমাকমর অনুসরর্ করা অিবরহাযষ কতষবয। ইমামগকর্র 
মকতর ববরূকে থকান নতুন মত অবলম্বন করা নবধ হকব না। থকননা,  
বতষমাকন ইলকমর গভীরতা অকনকগুর্ হ্রাস থিকয়কে। এমবনভাকব 
তাকওয়া,  িরকহযগারী ও থখাদাভীবতও িযষায়ক্রকম ববদায় বনকচ্ছ। 
এমন িবরবস্থবতকত ইমামকদর অনুসরর্ না ককর দীকনর উির বিকক থাকা 
বা চলা সম্ভবির নয়।  

এমন মুহূকতষ বনবদষষ্ট একজকনর অনুসরর্ না ককর বববভন্ন ববর্কয় বববভন্ন 
জকনর অনুসরর্ করাও নবধ হকব না। কারর্,  এ অনুমবত থাককল মানুর্ 
প্রবৃবত্ত বা স্বাকথষর অনুসারী হকয় যাকব। থযখাকন যার দ্বারা তার স্বাথষবসেী 
হকব,  থস ববর্কয় তাককই অনুসরর্ করকব। কাকজই চার ইমাকমর থয 
থকান একজন ইমাকমর অনুসরর্ করার উির উলামাকয় বকরাকমর 
সবষসম্মত বসোন্ত হকয়কে। তকব একজনকক অনুসরর্ ককর বাকী 
ইমামকদরকক হক বা সতয বকল থমকন বনকত হকব।  

সুতরাাং আজ যারা কুরআন- হাদীকসর উির আমল করার দাবী তুকল 
কাকরা অনুসরর্ করা জরুরী মকন করকে না বা কাকরা অনুসরর্ করাকক 
শরী‘আত ববকরাধী মকন ককর,  তারা ববভ্রাবন্তকত রকয়কে। আর দীকনর 
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নাকম তারা মূলতেঃ তাকদর কু- প্রবৃবত্তর অনুসরর্ করকে এবাং ভ্রান্ত মতবাদ 
মানুকর্র মাকঝ েিাকনার প্রয়াস চালাকচ্ছ। একদর থথকক সককলর সতকষ 
থাকা একান্ত কতষবয।  

 (9/22واما نحن فعلينا اتباع ما رجحوه وما صححوه كما افتوا في حياتهم.  )الدر المختار:

( প্রমার্েঃ সূরা বনসা আয়াত নাং ৫৯: ৫৯- ৭৫ # তাকলীদ কী শরয়ী 
হাইবসয়যাত,  ১৬- ২৫ # ফাতাওয়া শামী,  ১: ৭৭)   

এক ভন্ে িীকরর উদ্ভি ববশ্বাকসর জাওয়াব ও তার বকে ু ববদ‘আতী 
বিবয সম্বকন্ধ শর‘ঈ সমাধাকনর আকবদন  

বজজ্ঞাসােঃ  আমাকদর এলাকায় এক থলাক আকে তাকক সবাই ভান্োরীর 
থনতা োকক। ঐ থলাক নামায িকি না। বনেবলবখত কথা বকল।  

 ১। আামাকদর নবী বকতাবী নবী না।  

 ২। বযবকর দ্বারা কলব জারী করকল নামায িিা লাকগ না।  

 ৩। দুরূদ ও বযবকর দ্বারা রহমত হাকসল করকত িারকল ঐিাই নামায।  

 ৪। নামায বযবকর দুরূদ সবই ফরয।  

 ৫। কা‘বা হল ৫বি ( ১)  থসজদাই কা‘বা ( ২)  হাবক্ব কা‘বা ( ৩)  
কলবী কা‘বা ( ৪)  থপ্রম কা‘বা ( ৫)  কা‘বাকয় কাওসাইন। দয়া ককর 
তার কথাগুবলর শর‘ঈ সমাধান অবত সত্তর বদকত মবজষ হয়। 

জবাবেঃ ( ১)  “আামাকদর নবী বকতাবী নবী না” এই কথার অথষ যবদ 
এই হয় থয,  আমাকদর নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাম-  এর উিকর থকান বকতাব নাবযল হয় নাই।( নাঊযুববল্লাহ)  
অথবা যা নাবযল হকয়কে তা বকতাব নয়। এরূি কথা থয বলকব বা ববশ্বাস 
করকব থস কুরআকনর অসাংখয আয়াতকক অস্বীকারকারী হকব। আর 
কুরআকনর থয থকান একবি আয়াত থকউ অস্বীকার করকল থস কাবফর 
হকয় যায়। আর থয একাবধক আয়াত অস্বীকার ককর তার অবস্থাকতা আর 
বলার অকিো রাকখ না। আমাকদর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাম-  এর উির কুরআন নাবযল করা হকয়কে এ সম্পককষ 

http://www.darsemansoor.com/
www.islamijindegi.com


177 

 

www.darsemansoor.com           Install “ISLAMI JINDEGI” App              www.islamijindegi.com 

কুরআকনর ককয়কবি আয়াত রকয়কে। মহান রাব্বুল ‘আলামীন ইরশাদ 
ককরনেঃ…. . . . . . . . . . . . . . .  

অথষেঃ আর যারা ববশ্বাস স্থািন ককর,  সৎকমষ সম্পাদন ককর এবাং তাকদর 
িালনকতষার িে থথকক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম-  এর 
প্রবত অবতীর্ষ ববর্কয় ববশ্বাস ককর আল্লাহ তাকদর মে কমষ সমূহ মাজষনা 
ককরন এবাং তাকদর অবস্থা ভাল ককর থদন। ( সূরা মুহাম্মদেঃ ২)   

অন্যত্র মহান রাব্বুল আলামীন ইরশাদ ককরকেন-  …………… 

অথষেঃ িরম কলযার্ময় বতবন,  বযবন তার বাো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম- এর প্রবত ফুরকান তথা কুরআন অবতীর্ষ 
ককরকেন। যাকত বতবন ববশ্ববাসীর জন্য সতকষকারী হন। ( সূরা ফুরকান 
আয়াতেঃ ১)  

অন্যত্র আল্লাহ িাক ইরশাদ ককরন-  ……… অথষেঃ এ বকতাকবর 
অবতরর্ ববশ্ব িালনকতষার বনকি থথকক। একত থকান সকেহ থনই। তারা 
বক বকল এিা বমথযা রচনা ককরকে? বরাং এিা আিনার িালনকতষার 
িে হকত সতয। যাকত আিবন এমন এক সম্প্রদায়কক সতকষ ককরন,  
যাকদর কাকে আিনার িূকবষ থকান সতকষবার্ী আকসবন। সম্ভবতেঃ এরা 
সুিথ প্রাপ্ত হকব। ( সূরা বসজদাহেঃ ১- ২)  

( ২)  “বযবকর দ্বারা কলব জারী করকল নামায িিা লাকগ না” এিাও 
একিা কুফরী কথা। কারর্,  প্রকতযক মুসবলম সাবালক নারী- িুরুকর্র 
উির নামায ফরয। সুতরাাং তা অস্বীকার করা কুফরী। স্বয়াং রাসূল 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লামও এর বযবতক্রম বেকলন না। সুতরাাং ঐ 
ভান্োরীর কাকে আমাকদর প্রন থয,  তাকদর কলব বক রাসূল সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম- এর কলকবর থচকয় থবশী জারী হকয় থগল? রাসূল 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম থতা ইকন্তকাকলর িূবষ মুহূতষ িযষন্ত এক 
ওয়াি নামাযও বাদ থদন নাই। এমনবক অসুস্থ অবস্থায় হযরত আলী ও 
হযরত আব্বাস রা.- এর কাাঁকধর উির ভর ককর মসবজকদ গমন 
ককরকেন। হযরত আবয়শা বসিীকা রা. বর্ষনা ককরন ইকন্তকাকলর চারবদন 
িূকবষ বৃহস্পবতবার যখন যুহকরর নামাকযর সময় ঘবনকয় আসল তখন বতবন 
বকেুিা স্ববস্ত থবাধ করকলন। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 
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বলকলন-  থতামরা িাবন ভরা সাত মশক আমার মাথার উির ঢাল। 
হযরত আবয়শা রা. বকলন আমরা িাবন ঢালকত আরম্ভ করলাম। বতবন 
তখন হাকতর ইশারায় োন্ত করকত বনকদষশ বদকলন। তখন আমরা িাবন 
ঢালা বন্ধ করলাম। অতেঃির বতবন হযরত আলী ও হযরত আব্বাস রা.-  
এর কাাঁকধর উির ভর ককর মসবজকদ থগকলন। তখন বতবন িাকয়র উির 
ভর করকত িারবেকলন না। মাবির উির তার িদদ্বয় থহাঁচকি যাবচ্ছল। 
রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সবকচকয় বপ্রয় বাো 
হওয়া সকেও তার বদল বা কলব জারী হকলা না? বতবন ইবন্তকাকলর িূবষ 
িযষন্ত নামায িিকলন। আর এই ভান্োরী সাকহকবর এবাং তাাঁর 
অনুসারীকদর কলব এতই উন্নত থয,  তাকদর কলব জারী হকয় থগকে। 
এখন তাকদর নামায লাকগ না। তাকদর এ ধরকনর কথাই তাকদর 
থগামরাহ হওয়ার বি দলীল। ( প্রমার্েঃ বুখারী শরীফ ২: ৬৩৯)  

( ৩)  দুরূদ আর বযবকর িৃথক দু’বি ইবাদত। এ দুবির দ্বারা রহমতও 
হাবসল হয় বকি,  বকন্তু এ দুবি দ্বারা রহমত হাবসল করকত িারকল নামায 
হকয় যাকব,  এিা বনেঃসকেকহ কুফরী কথা। বরাং “নামায”,  দুরূদ ও 
বযবককরর থচকয় অবধক গুরুেিূর্ষ একবি স্বতন্ত্র ফরয। যার ধরর্ এবাং 
ববস্তাবরত হুকুম আহকাম আল্লাহ স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাম থক বদকয় কাযষতেঃ বাতকল বদকয়কেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন 
আবলমুল গাবয়ব। বতবন জানকতন থয,  এমন বকেু ভকন্ের আববভষাব 
ঘিকব। যারা নামাযকক ববকৃত ককর থফলকব। তাই নামায ফরয হওয়ার 
ির হযরত বজব্রাইল আ. থক নামাকযর থেবনাং থদওয়ার জন্য 
িাবঠকয়বেকলন। ২ বদকন ১০ ওয়াি নামায হযরত বজব্রাঈল আ. 
রাসূলকক থদবখকয়কেন এবাং রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 
নামায িকি সাহাবাকদরকক কদবখকয় বকলকেন,  থতামরা এরূিভাকব 
নামায িি থযরূিভাকব আমাকক নামায িিকত থদখ। তাই থতা এক 
সাহাবী নামাকযর মকধয রুকূ- বসজদা একিু তািাতাবি ককরবেকলন বকল 
রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তাকক লেয ককর বলকলন-  তুবম 
আবার নামায িি। থকননা তুবম নামাযই িি নাই। রুকূ- বসজদায় 
সামান্য ত্রুবি হকল যখন নামায হয় না তাহকল শুধুমাত্র দুরূদ আর 
বযবককরর দ্বারা নামায হয় বকভাকব? এই সমস্ত ভন্েকদর উির বক রাসূল 
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সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম-  এর থচকয় থবশী রহমত নাবযল হয়? 
বযবকর ও দুরূকদর দ্বারা রহমত হাবসল করাই নামায। এিা রাসূল 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম,  সাহাবা থকরাম,  তাকবঈন,  তাকব 
তাকবঈন ও বুযুগষাকন দীন থকউ বুঝকলন না। শুধুমাত্র এই সমস্ত ভন্েরাই 
বুঝল?   ( প্রমার্েঃ বমশকাত শরীফ ১: ৫৯,  ৭৫)  

( ৪)  ্যতা,  নামায বযবকর- দুরূদ সবগুকলা ফরয। তন্মকধয নামায এমন 
ফরয যার মকধয বযবকর- দুরূদও রকয়কে। নামায িিকল বযবকর- দুরূকদর 
ফরযও আদায় হকয় যাকব। এরির িৃথকভাকব বযবকর ও দুরূকদর আমল 
সাওয়াকবর কাজ বকি তকব ফরয নয়। আর নামায না িকি শুধু দুরূদ ও 
বযবকর করকত থাককল নামাকযর ফরয আদায় হকব না। বরাং নামায তরক 
ককর বযবকর করকত তাককল উল্টা গুনাহ হওয়ািাই স্বাভাববক। কারর্,  
হাদীস শরীকফ ইরশাদ হকয়কে-  অথষাৎ,  থয নামায তরক করল থস 
কুফরী করল। 

( ৫)  “কা‘বা ৫বি” কথাবি বনকরি মূখষতা প্রসূত। যার প্রমার্ ……… 
থক ……. .   কা‘বাকয় কাওোইন বলা। শরী‘আকত এমন থবহুদা কথার 
থকান বভবত্ত থনই। ( প্রমার্েঃ সূরা বাকারা ৪৩,  ১১০, ২৯৯ # সূরা আল 
ইমরান ৪১ # বমশকাত ১: ৫৮ # শামী ১: ৫১৮)   

থখাকমনী ও বশয়া ইেনা আশাবরয়া 

বজজ্ঞাসােঃ আবম শুকনবে ইরান ববপ্লকবর রাহবার আয়াতুল্লাহ থখাকমনী ও 
তার দল ইেনা আশাবরয়া সম্প্রদায় নাবক কাকফর,  তারা নাবক হযরত 
আলীকক থশর্ নবী মকন ককরন? তাকদর নাবক অকনক কুফরী আকীদা 
রকয়কে,  এসব কথা কতিুকু বাস্তব?  

জবাবেঃ ইরাকনর ইসলামী ববপ্লকবর থনতা “থখাকমনী” বশয়া ইমাবময়া 
সম্প্রদাকয়র অন্যতম শাখা দল ইেনা আশাবরয়া এর একজন উচ্চ 
িযষাকয়র ধমষীয় থনতা। থখাকমনী ও তার ইেনা আশাবরয়া সম্প্রদাকয়র 
অকনক কুফরী আকীদা রকয়কে। তকব আলী রা. থক সরাসবর থশর্ নবী 
মকন করার আকীদা বশয়াকদর অির একবি দকলর,  যারা আলাববইয়যাহ 
নাকম িবরবচত। থখাকমনী গ্রুি অবশ্য এ আকীদা থিার্র্ ককর না। 
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আলবমলাল ওয়ান বনহাল নামক গ্রকের ১ম খকন্ের ১৫৬ িৃষ্ঠায় 
আলবাহাইয়যাহ সম্প্রদাকয়র এ আকীদার কথা উকল্লখ আকে। 

থখাকমনী ও ইসনা আশাবরয়া সম্প্রদাকয়র বকেু থগামরাহ ও কুফরী 
আকীদা বনকে উকল্লখ করা হকলা 

১.  এ সম্প্রদাকয়র বভবত্ত হকলা ইমামকতর আকীদার উির। ইমামগর্ 
সম্পককষ থখাকমনী বলকখকেন থয,  আমাকদর ইমামগকর্র এমন মতষবা ও 
িবজশন অবজষত আকে,  থয িযষন্ত থকান ননকিযশীল থফকরশতা ও নবী-
রাসূলগর্ও থিৌেকত িাকরন না। ( আল- হুকুমাতুল ইসলাবময়া ৫২)  

উি গ্রকের অন্য স্থাকন বলকখকে থয,  সৃবষ্টজগকতর প্রবতবি কর্ার উির 
ইমামগকর্র আবধিতয রকয়কে। ( প্রাগুি)  

২.  হযরত শাইখাইন অথষাৎ আবূ বকর ও উমর রা. এবাং বযননুরাইন 
হযরত উসমান রা. এবাং অবধকাাংশ সাহাবাকয় থকরাম সম্পককষ থখাকমনীর 
মন্তবয হকচ্ছ-  আবূ বকর,  উমর আন্তবরক ভাকব মুসলমান বেকলন না। 
রাজে ও েমতা লাকভর আশায় থকবল বা্যতত ইসলাম গ্রহর্ 
ককরবেকলন। এ উকিশ্য সফল না হকল তারা ইসলাকমর ববরুকেই দল 
নতবর ককর থফলকতন। এবাং ইসলাকমর শত্রু হকয়ই মাকঠ নামকতন। 
( কাশফুল আসরার ১১৩/ ১১৪)  

তার মকত আবূ বকর,  উমর কুরআকনর বহু আয়াকতর সরাসবর 
ববকরাবধতা ককরকেন এবাং বনকজকদর িে থথকক হাদীস বাবনকয় বর্ষনা 
ককরকেন। ( কাশফুল আসরার ১১৩/ ১১৪)  

থস হযরত উসমান রা. এবাং মুআববয়া রা. থক যাবলম ও দুিবরত্র বকল 
আখযা বদকয়কে।  

৩.  বশয়াকদর একজন ইমাম উচ্চ িযষাকয়র মুজতাবহদ বাককর 
মজবলসী,  যার িুস্তকসমূহ িাঠ করকত স্বয়াং থখাকমনী কাশফুল 
আসরাকরর ১২১ িৃষ্ঠায় িাঠকগর্কক অনুকরাধ জাবনকয়কেন। এই 
মজবলসী বনজ বকতাকব বলকখকে থয,  উমু্মল মুবমনীন আকয়শা ও হাফসা 
মুরতাদ এবাং তারা দুজকন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লামকক 
ববর্িাকন শহীদ ককরন। ( হায়াতুল কুলূব ৭৪৫)  
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বাককর মজবলসীর মকত বতনজন বযতীত সকল সাহাবা মুরতাদ হকয় 
বগকয়বেকলন। থস বতনজন হকলন,  সালমান ফারসী,  বমকদাদ ও আবূ 
যর। ( হায়াতুল কুলূব ২: ৮৩৭)  

৪.  বশয়া ইেনা আশাবরয়া সম্প্রদাকয়র বহু কুফরী আবকদার মকধয একবি 
হকচ্ছ- কুরআন িবরবতষকনর আবকদা। বাককর মজবলসী ( যার বকতাব 
িাকঠর জন্য থখাকমনী অনুকরাধ জাবনকয়কে)  বনজ গ্রকে বলকখকে থয,  
কুরআকন িবরবতষন সাবধত হকয়কে এবাং এ সম্পবকষত দুই হাজাকররও 
থবশী থরওয়াকয়ত রকয়কে,  থসগুকলা মশহুর িযষাকয়র। ( ফসলুল থখতাব 
২২৭)          

থখাকমনী ও তার ইেনা আশাবরয়া সম্প্রদাকয়র এ সকল ভ্রান্ত আকীদার 
মাধযকম কুরআকনর বহু আয়াত ও হাদীকস মুতাওয়াবতরকক বমথযা সাবযস্ত 
করা হকয়কে। একারকর্ প্রকতযক যুকগর উলামাকয় থকরামগর্ বশয়া ইেনা 
আশাবরয়া থফরকাকক কাবফর বকল ফাতাওয়া বদকয়কেন। থযমন-  ইবকন 
তাইবময়া হাম্বলী,  কাজী ইয়াজ মাকলকী,  বি িীর আব্দুল কাকদর 
বজলানী,  কামাল ইবকন হুমাম হানাফী,  আল্লামা ইবকন আকবদীন 
শামী,  শাহওয়ালীউল্লাহ মুহািীকস থদহলবী এবাং মুফতী মাহমূদ 
থদওবেী রহ. প্রমূখ উকল্লখকযাগয।  

থমািকথা থখাকমনী ও ইেনা আশাবরয়া উকল্লবখত বাবতল আকীদাসমূকহর 
কারকর্ কুরআন,  হাদীস ও ইজমাকয় উম্মাকতর দৃবষ্টকত ইেনা আশাবরয়া 
সম্প্রদায় ইসলাম থথকক খাবরজ এবাং ইরাকনর ববপ্লব থকান ইসলামী 
ববপ্লব নয়। বরাং থসিা বনকভষজাল বশয়া ববপ্লব। 

আমরা তাকদর ভ্রান্ত আবকদাসমহূ হকত মাত্র হাকতকগানা ককয়কবি আকীদা 
উকল্লখ ককরবে। এ সম্পককষ ববস্তাবরত জানকত িিুন থহদায়াতুশ বশয়া,  
থলখকেঃ রশীদ আহমদ গাঙু্গহী রহ.  

ইরানী ইনককলাব ইমাম থখাকমনী ও বশয়া মতবাদ,  থলখকেঃ আল্লামা 
মনযূর থনামানী। মাওলানা মুবহউিীন খান কতৃষক অনুবদত। 

জাওয়াবহরুল ফাতাওয়া,  থলখকেঃ মুফতী আব্দুস সালাম সাকহব 
চািগামী,  ১: ৩৬৮- ৫০৫। 
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থতাহফাকয় ইেনা আশাবরয়া,  থলখকেঃ শাহ আব্দুল আযীয মুহাবিকস 
থদহলবী রহ. 

( ফাতাওয়া শামী ৬: ৩৭৮,  ফাতহুল কাদীর ১: ৩০৪,  ফাতাওয়া 
আলমগীরী ২: ২৬৪,  আল ফেল বল- ইবকন হাযাম ২: ৭৮ )  

 بِ 
ُ

ِعيَاذ
ْ

َعنُُهَما َوال
ْ

 َويَل
ِ

ْين
َ

ْيخ
ََ

 يَُسَبُ الش
َ

ان
َ

ا ك
َ
اِفِضَيُ إذ  الَرَ

َ
 َرِضَي ا

َ
ة

َ
ائِش

َ
 ع

َ
ف

َ
ذ

َ
ْو ق

َ
اِفٌر،...... َول

َ
ُهَو ك

َ
ِ ، ف

ََ
ُ  هلل

ََ
اهلل

َر بِ 
َ
ف

َ
ا ك

َ
ن ِ

َ
نَْها بِالز

َ
ى ع

َ
َعال

َ
 ت

َ
ِ،........ مَْن ا

ََ
 هلل

َ
 ا

َ
َر إمَامَة

َ
ك

ْ
 ن

َ
ُهَو ا

َ
نُْه ، ف

َ
ُ ع

ََ
 َرِضَي اهلل

ِ
يق َدِ  الَصِ

ٍ
ر

ْ
بِي بَك

 
َ ْ
ْولِِهْم بَِرْجَعِة اال

َ
َواِفِض ِفي ق اُر الَرَ

َ
ف

ْ
اِفٌر،......... َويَِجُب إك

َ
يَا،...... َو ك

ْ
ن

ُ
ى الَد

َ
ْولِِهْم ِفي ْمَواِت إل

َ
بِق

 
َ ْ
ْعِطيلِِهْم اال

َ
 َوبِت

ٍ
 إمَاٍم بَاِطن

ِ
ُروج

ُ
ى خ

َ
ْهَي إل

ََ  ْمَر َوالن
َ
ِ ا

ْ
ُرَج اال

ْ
 يَخ

ْ
 ن

َ
لِط

َ
ُم غ

َ
ال

َ
ْيِه الَس

َ
ل

َ
 ع

َ
يل

ِ
 ِجْبر

ََ
ْولِِهْم إن

َ
بَاِطُن َوبِق

ْ
مَاُم ال

 
ِ

لَِي
َ

 ع
َ

َم ُدون
ََ

ْيِه َوَسل
َ

ل
َ

ُ ع
ََ

ى اهلل
ََ

ٍد َصل
َ

ى ُمَحَم
َ

 إل
ِ

َوْحي
ْ

 ِفي ال
ِ

 بْن
َ
 ا

َ
اِرُجون

َ
ْوُم خ

َ
ق

ْ
ِء ال

َ
ال

ُ
نُْه ، َوَهؤ

َ
ُ ع

ََ
 َرِضَي اهلل

ٍ
الِب

َ
بِي ط

 ِ
ْ

ِة اال
ََ

ْن ِمل
َ

ِم َو ع
َ

 ْسال
َ
اُمُهْم ا

َ
 ْحك

َ
ِة .ا

ََ ي
ِ

ِهير
ََ
ا ِفي الظ

َ
ذ

َ
يَن ك َدِ

َ
ُمْرت

ْ
اُم ال

َ
 (1/161)الفتاوى الهندية:    ْحك

প্রচবলত গর্তন্ত্র সম্পককষ ইসলাকমর ববধান 

বজজ্ঞাসােঃ গর্তন্ত্র একবি কুফুরীতন্ত্র,  একথা সবষস্বীকতৃ। থস মকত 
বতষমাকন আমাকদর থদকশর রাজননবতক দলগুবল যাকদর গর্তকন্ত্রর উির 
িূর্ষ আস্থা রকয়কে। এই বভবত্তকত তাকদরকক কাবফর বলা যাকব বকনা? 
এবাং থস সমস্ত দলগুবলকক থভাি থদয়া জাবয়য হকব বকনা? যবদ থভাি 
থদয় তাহকল গর্তকন্ত্রর সমথষন করার কারকর্ তাকদরকক কাবফর বলা যাকব 
বকনা? গর্তন্ত্র থয কুফরী ঐ ববর্কয় কুরআন হাদীকসর আকলাকক প্রমার্ 
জানকত ইচু্ছক। 

জবাবেঃ গর্তকন্ত্রর দু’বি বদক রকয়কে ( এক)  গর্তাবন্ত্রক বচন্তাধারা ( দুই)  
গর্তাবন্ত্রক কমষসূচী।  

( এক)  গর্তাবন্ত্রক বচন্তাধারা 

গর্তাবন্ত্রক বচন্তাধারায় জনগর্কক েমতার মূল উৎস মকন করা হয়। 
সাংখযাবধককযর বভবত্তকত জনতার থয থকান বসোন্ত এ মন্ত্র মকত চুিান্ত ও 
অিবরহাযষ। এক কথায় সাংখযাগবরকষ্ঠর মতকক ( নাঊযুববল্লাহ)  থখাদায়ী 
ফয়সালার স্থান থদয়া হয়,  যার থকান বসোন্তই অগ্রা্যত করা যাকব না।   

শরী‘আকতর দৃবষ্টকত এসব বচন্তাধারা সবই হল কুফরী বচন্তাধারা। থয 
বযবি বুকঝ শুকন এসকবর প্রবত আস্থাশীল হয় তার ঈমান চকল যাওয়ার 
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প্রবল আশাংকা রকয়কে। অবশ্য থকউ যবদ গর্তকন্ত্রর এসব মূলমন্ত্র না 
থজকন অিকরর থদখাকদবখ গর্তন্ত্রকক সমথষন ককর তাহকল থস কুফরী 
তকন্ত্রর সমথষনকারী বহসাকব মারািক গুনাহগার হকব। 

িািাতয গর্তকন্ত্রর মূল মন্ত্রগুকলা কুফরী হওয়ার প্রমার্ হল থয,  এগুকলা 
কুরআন- হাদীকসর স্পষ্ট বর্ষনার সাকথ সরাসবর সাাংঘবর্ষক। বনকে 
ককয়কবি আয়াত উকল্লখ করা হল।  

আল্লাহ িাক কুরআন মাজীকদ ইরশাদ ককরন, ِجميعا}  ِهلل ِالقوة {ان  
“বনিয়ই সকল েমতা একমাত্র আল্লাহ তা‘আলারই।” ( সরূা বাকারা 
১৬৫)  

অন্যত্র ইরশাদ ফরমান: انِالحكمِاّلِهلل 
“আল্লাহ তা‘আলাই ববধানদাতা।” ( সূরা ইউসুফ ৪০)  

অির আয়াকত ইরশাদ ককরন,  “বনেঃসকেকহ আল্লাহ তা‘আলার বনকি 
ধমষ একমাত্র ইসলাম।” ( সূরা আল ইমরান)  আকরা ইরশাদ হকচ্ছ,    

ِاّْل ِ{ ِغَّْيَّ ِيَّْبتَّغ  ْن مَّ ِوَّ ْ ِفََّلَّ ِد ينرا م  ِِْسَلَّ } ينَّ ر  اس  ِالْخَّ ِم نَّ ة  رَّ ِاْْلخ  ِِف  ُهوَّ ِوَّ ْنُه ِم  آلِ)ُيْقبَّلَّ
ِ(5١عمرانِ:ِ

“থয থলাক ইসলাম োিা অন্য ধমষ তালাশ ককর ( গ্রহর্ ককর)  
কবিনকাকলও তা থমকন থনয়া হকব না এবাং আবখরাকত থস হকব 
েবতগ্রস্থ।” ( আল- ইমরান ৮৫)   

অন্য আয়াকত থঘাবর্ত হকচ্ছ,   

}ِ ِل ُمْؤم ن  َّانَّ اِك مَّ ِوَّ ُِمْؤم نَّة  ُسولُُهِا ِوَّّلَّ ِوَّرَّ ُ ِاّللَِّّ َِّذَّاِقََّضَّ اِا َِّْمرر ْنِا ِم  ةُ َّ يَّ ِلَُّهُمِالْخ  َِّْنِيَُّكونَّ ْمِا ه  ْمر 
ُِمب ينرا{ِ ّلر َلَّ ِضَّ لَِّّ ُسولَُّهِفَّقَّْدِضَّ ِوَّرَّ َّ ِاّللَِّّ ْنِيَّْعص  مَّ  )األحزابِ)وَّ

“আল্লাহ ও তার রাসূল থকান ববর্য় বনধষারর্ করকল,  থকান ঈমানদার 
নর- নারীর থস ববর্কয় বভন্ন মত অবলম্বকনর অবধকার থনই। থয আল্লাহ ও 
তার রাসূকলর আকদশ অমান্য ককর থস প্রকাকশ্য িথভ্রষ্টতায় িবতত 
হয়।” ( সূরা আহযাব ৩৬)  
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( দুই)  গর্তাবন্ত্রক কমষসূচী 

( ক)  গর্তাবন্ত্রক রাজনীবতর কমষসূবচর মকধয অন্যতম কমষসূবচ হল 
থভাকির মাধযকম সাংখযাবধককযর বভবত্তকত থদকশর উচ্চ দাবয়েশীল িকদর 
বনবষাচন।  

শরী‘আকতর দৃবষ্টকত গর্কভাকির এ িেবত সম্পূর্ষ অসার ও অকযৌবিক। 
সুতরাাং তা নাজাবয়য। কুরআকন িাককর বহু আয়াকত এ িেবতর অসারতা 
প্রমার্ করতেঃ ববকরাবধতা করা হকয়কে,  যার ককয়কবি উকল্লখ করা হলেঃ 

আল্লাহ িাক ইরশাদ ককরন,    

ْعِا ِوَِّ} َِّْنُِتط  ِمَِّا َِّْكثَّرَّ ِاّْل ِْنِِف  ِاّللَِّّ  ب يل  ْنِسَّ ِعَّ لُِّوكَّ ِيُض  ِا ِْرض  ِوَِّا ِْنِيَّتَِّّب ُعونَّ نَِّّ ِالظَِّّ ِا ِْنُِهْمِا ِّلَِّّ ّلَِّّ
ِ}  )األنعامِ)يَّْخُرُصونَّ

“আিবন যবদ িৃবথবীর অবধকাাংকশর কথা থমকন থনন,  তাহকল তারা 
আিনাকক আল্লাহর িথ থথকক ববিথগামী ককর বদকব। তারা থকবল 
অবলক কিনার অনুসরর্ ককর এবাং সম্পূর্ষ অনুমান বভবত্তক কথা বকল।” 
( সূরা আল- আনআম ১১৬)  

 অন্য আয়াকত ববর্ষত হকয়কে,   

ُعِ اِيَّتَِّّب  مَّ َِّ}وَّ نِّراِا ِْكثَُّرُهْمِا ِظَّ ْيئراِا ِّلَِّّ ِشَّ قِّ  ِالْحَّ ِم نَّ ُِيْغِن  ِّلَّ نَِّّ ِالظَِّّ {ِا ِنَِّّ لُونَّ ِعَّل يٌمِب مَّاِيَّْفعَّ َّ ِاّللَِّّ نَِّّ
 (٣3يونسِ:ِ)

“তাকদর অবধকাাংশই শুধু অনুমাকনর উির চকল,  অথচ অনুমান সকতযর 
থমাকাকবলায় থকান কাকজই আকস না। ( সূরা ইউনুস ৩৬)  

অির আয়াকত বকলন,  “আিবন বকল বদন,  অিববত্র ও িববত্র সমান 
নয় যবদও অিববকত্রর আবধকয থতামাকক বববিত ককর।” ( সূরা আল-
মাবয়দা ১০০)  

উি আয়াত সমূকহর দ্বারা সুস্পষ্টভাকব প্রমাবর্ত হয় থয,  জনগকর্র 
অবধকাাংশ হকব মূখষ,  থবাকা ও দাবয়েহীন। আর প্রচবলত গর্তকন্ত্র একদর 
অবধকাাংশ রাকয়র উির বসোন্ত গ্রহর্ করা হয়,  সুতরাাং তা বনবিতভাকব 
ভলুই হকব। সুতরাাং বাে- ববচার োিা সাংখযাবধকযকক মািকাবঠ বানাকল 
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তা সুবনবিতভাকব ভ্রষ্ট হকব। বতষমাকন তাই হকচ্ছ। তকব থযকহতু প্রবতবনবধ 
বনবষাচকনর উি নাজাবয়য িেবত একদশ থথকক ইাংকরজ ববতারকর্র সময় 
ইসলাকমর দুশমনকদর িে থথকক থকৌশকল আমাকদর উির চাবিকয় থদয়া 
হকয়কে। মুসবলম রাজননবতক থনতাকদর প্রকচষ্টা োিা বযবি ববকশকর্র 
জন্য এ থথকক িবরত্রার্ িাওয়া মুশবকল বযািার। থসজন্য গর্তন্ত্র 
প্রবতষ্ঠার আকোলকন শরীক না হকয় শুধু থভাকির সময় প্রাথষীকদর মাকঝ 
তুলনামূলক ইসলাম,  থদশ ও জাবতর জন্য মঙ্গলজনক বা এমন 
থলাককর অবতষমাকন কমিকে অকন্যর তুলনায় কম েবতকর প্রাথষীকক 
থভাি প্রদান করা জাবয়য আকে। একেকত্র ববকবচয ববর্য় হল সকল সৎ 
মানুকর্রা থভাি প্রদান থথকক ববরত থাককল অসৎ থলাককরা অসৎ 
প্রাথষীককই বনবষাচন ককর বনকব। তখন সককলরই অসৎ থলাককর থফতনায় 
িিকত হকব। তখন ইসলাকমর আকরা থবশী েবত হকয় যাকব।  

তাোিা এ িেবত ভলু হকলও থভাি প্রদান মূলত সােয প্রদান করা,  
আর ন্যাকয়র বযািাকর সােয প্রদান করা জরুরী,  তাই উযর োিা থযাগয 
প্রাথষীকক থভাি দান হকত ববরত থাককল গুনাহ হকব। 

যারা গর্তাবন্ত্রক থভাি িেবতকক ইসলাম সম্মত নয় থজকনও প্রকয়াজকনর 
খাবতকর তুলনামূলক সৎ থকান প্রাথষীকক থভাি থদকব তাকদরকক কাবফর বা 
ফাবসক বকেুই বলা যাকব না বরাং বনকজরাও এসব থেকত্র থভাি দান হকত 
ববরত না হওয়া উবচত।  

( খ)  গর্তকন্ত্রর অন্যান্য কমষসূবচর মকধয রকয়কে বমবেল,  বমবিাং,  
সভা- থসবমনার,  প্রচার- ববজ্ঞািন,  বববৃবত,  হরতাল,  বয়কি,  
অনশন,  ধমষঘি,  অবকরাধ ইতযাবদ। 

এসকবর মধয হকত প্রচবলত হরতাল ও বমথযা বববৃবত এবাং আমরর্ অনশন 
শরী‘আকতর দৃবষ্টকত জাবয়য থনই। এোিা অন্যসব কমষসূবচ মূলত নবধ। 
তকব যবদ বনেক দলীয় ও থনতৃকের থলাকভ করা হয় তাহকল তা জাবয়য 
হকব না। থতমবনভাকব কাউকক বা জনগর্কক অকহতুক কষ্ট থদওয়া না হয় 
বকাংবা তাকদর আবথষক েবত করা না হয় বরাং স্বতেঃস্ফূতষভাকব তাকদর 
সম্মবতকত িালন করা হয় তাহকল তা সম্পূর্ষ জাবয়য। বরাং থয মুসলমান 
মহৎ উকিশ্য বনকয় একত শরীক হকব থস সওয়াকবর ভাগী হকব। একেকত্র 
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সককলর যার যার সাধযানুযায়ী সহায়তা বা সমথষন করা চাই উকল্লখয থয,  
গর্তন্ত্র সহ ঈমান বববাংসী অন্যান্য বাবতল মত ও ববশ্বাস সম্পককষ 
জানার জন্য মুফতী মাওেঃ মনসূরুল হক সাকহকবর প্রর্ীত বকতাবুল ঈমান 
িিুন। ইনশাআল্লাহ ঈমান- আমল বহফাজকত বি সহায়ক হকব। 
( আহসানুল ফাতাওয়া ৬: ২৪ # জাওয়াবহরুল বফকহ ১: ৩৬ # 
বফকহী মাকালাত ২: ২৮৬ )  

ان الحكم اال هلل: إن المبتدأ األول من ميادي االحكام السياسية لالسالم هو أن الحكم الحقيقي 

في هذا الكون إنما هو هلل سبحانه وتعالى وهو احكم الحاكمين........ وإن هذا المبتدأ هو الذي 

يميز النظام السياسي االسالمي من كل من الديموقراطية والدكتاتورية, فإن الديموقراطية تفوض 

 الحكم إلى الشعب دون أي قيد.

إن نصب الخليفة أو االمام يكون في االسالم من قبل أهل الحل والعقد. فليست الخالفة وراثة كما في 

ما في الدكتاتورية الفاشية, وال مفوضة إلى األمبراطورية. وال مبنية على أساس القوة العسكرية ك

رأي الجهال الحمقي كما في الديموقراطية الحديثية. وإنما هي مفوضة إلى اهل العلم والخبرة والتجربة 

 (1/121الذين لهم عقل ورأي في األمور االجتماعية.  )تكملة فتح الملهم:

অিসাংস্কবৃত 
থিবলবভশকন ইসলামী গান- গযল ও খবর থশানা  

বজজ্ঞাসােঃ মাবসক মুজাবহদ বাতষা অকোবর’৯৯ সাংখযায় ২৭ নাং প্রকনর 
উত্তকর বলকখকেন,  বাদয বযতীত ইসলামী গান,  গযল ও খবর 
থরবেওকত িবরকবশন ও শুনা যাকব। থিবলবভশকন মবহলা বযতীত 
িবরকববশত খবর ও ইসলামী অনুষ্ঠান ও বশোমূলক ধমষীয় অনুষ্ঠান থদখা 
যাকব। অথচ মাবসক রাহমানী িয়গাম অকোবর’৯৯ সাংখযায় বলকখকেন 
থকান অবস্থায়ই থিবলবভশকনর থকান অনুষ্ঠান থদখা জাবয়য হকব না। 
সবঠক উত্তর জানকত ইচু্ছক।  

জবাবেঃ মুজাবহদ বাতষায় থয থিবলবভশকনর কথা বকলকে তা আজ থকাথায় 
আকে? স্যাকিলাইি ও ইন্িারকনকির এ যুকগ মুজাবহদ বাতষার মাসআলা 
কিনা ববলাস োিা আর বক হকত িাকর। তাোিা বিবভ থদখা না জাবয়য 
হওয়ার উকল্লখকযাগয একবি কারর্ হল ধারর্কৃত প্রার্ীর েবব। কারর্,  
শরী‘আকতর দৃবষ্টকত প্রার্ীর েবব ধারর্ ককর রাখা অাংককনর নামান্তর। 
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আর ধারর্ করা থযমন না জাবয়য,  থতমবন ইচ্ছাকৃত ভাকব তা থদখাও না 
জাবয়য। কারর্,  একত েবব থদখার সাকথ সাকথ হারাম কাকজর 
সহকযাবগতা করা হয়। অথচ বকেু থখলাধুলা োিা বিবভর থপ্রাগ্রাম  

সাধারর্ত িূবষ থথকক ধারর্কৃতই হকয় থাকক। সুতরাাং সবষাবস্থায় এিা 
রাখা ও থদখা হারাম।  

সবষের্ যার মকধয চরম থবহায়ািনা সহ হারাম থপ্রাগ্রাম চলকত থাকক তার 
মকধয সামান্য বকেু সময় ইসলামী থপ্রাগ্রাম করা দীন অবমাননা এবাং দীন 
বনকয় ঠাট্টা তামাশার শাবমল। এর দৃষ্টান্ত এরূি থয,  নাচ- গাকনর 
ফাাঁকক- ফাাঁকক দীকনর নসীহত করা,  ওয়াজ করা বা নদষমা বদকয় বমষ্টান্ন 
থভকস আসা। সুতরাাং বিবভকত দীনী থপ্রাগ্রাম করা বনেঃসকেকহ দীন থক 
অিমান করা। যা স্বয়াং কুরআকনই বনকর্ধ করা হকয়কে এবাং এিাকক 
ইয়াহুদীকদর চবরত্র বলা হকয়কে। সুতরাাং বতষমাকন বিবভকত দীনী থপ্রাগ্রাম 
জাবয়য হওয়ার প্রনই আকস না।  

অবশ্য থরবেওকত গান- বাজনা না শুকন খবর বা থকান নবধ থপ্রাগ্রাম 
থশানা সম্ভব ববধায় শরী‘আকত তার অবকাশ আকে। তাও এ শকতষ থয তা 
ঘকরর দ্বাবয়েশীলগর্ সম্পূর্ষ বনকজর বনয়ন্ত্রকর্ রাখকব। বনয়ন্ত্রর্হীন ভাকব 
ঘকর থরকখ বদকল এর দ্বারাও ঘকরর িবরকবশ ববনষ্ট হওয়ার যকথষ্ট 
সম্ভাবনা রকয়কে। ( প্রমার্েঃ তাকবমলাকয় ফাতহুল মুলবহম ৪: ১৬৪ # 
ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪: ২৫৮ # জাওয়াবহরুল বফক্বহ,  ৩: ৮৪ # 
ইমদাদুল মুফতীন ৯৯১ # আহসানুল ফােঃ ৮: ১৭৩)  

থিবলবভশন,  বভ. বস. আর থদখা শরী‘আকতর দবৃষ্টকত জাবয়য বক- না?   

বজজ্ঞাসােঃ থিবলবভশন থদখা শরী‘আকতর দৃবষ্টকত বকরূি গুনাহ এবাং 
থিবলবভশন ঘকর রাখা জাবয়য হকব বক?  

আর যবদ আবম বিবভ বববক্র ককর থদই তাহকল ঐ িাকা আবম খরচ করকত 
িারব বক? 

জবাবেঃ ( ক)  প্রচবলত বিবভ,  বভবসআর থদখা বা ঘকর রাখা সম্পূর্ষরূকি 
নাজাবয়য,  হারাম ও কবীরা গুনাহ। দুবনয়া ও আবখরাত উভয় বদক 
বদকয়ই এসকবর মকধয বহু েবত রকয়কে। এর ববস্তাবরত বযাখযার জন্য 
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একবি িুস্তক রচনার প্রকয়াজন। ইসলাম ববকদ্বর্ীকদর র্িযকন্ত্রর বশকার 
হকয় আজ সাধারর্তেঃ এগুকলাকত যা বকেু প্রদবশষত হকচ্ছ,  এসকবর 
মাধযকম সমাকজ হাজাকরা অিকমষ ও গুনাকহর দ্বার উন্মুি ককর বদকয় 
িুকরা সমাজিাকক বাংস ককর মুসলমানকদর ঈমান নষ্ট করার থচষ্টা 
চালাকনা হকচ্ছ। এসব চবরত্র বববাংসী উিকরর্ থকান ঘকর প্রকবশ করকল 
একথা বনবদ্বষধায় বলা যায় থয,  থস ঘর থথকক কালক্রকম দীন- ঈমাকনর 
অবস্তে মুকে থযকত বাধয। এখাকনই থশর্ নয়,  এর কারকর্ আমাকদর 
সমাজ থথকক ইসলামী সভযতা- সাংস্কৃবত ববদায় বনকয় ববজাতীয় থনাাংিা 
সাংস্কৃবত প্রবতবষ্ঠত হকচ্ছ। যার চরম ববর্বক্রয়ায় আমাকদর রাে ও সমাজ 
বনলষজ্জ ও ননবতকতাহীনতার চরম ববিযষকয় বনিবতত হকচ্ছ। সাবষেবর্ক 
অসাংখয থনাাংরামীর মাকঝ কখকনা এক আধিু ধমষীয় বকাংবা সভযতার বার্ী 
প্রচার করা হকলও তা অিববত্র থনাাংরা থেকনর দুকধর প্রস্রবন সদৃশ। থস 
দুধ থযমন থকান রুবচশীল মানুর্ িান করকত িাকরনা,  থতমবন ওকদর 
এসব প্রচারর্া জাতীয় থকান কলযার্ বকয় আনকত িাকর না। আর 
এগুকলাকত থয বচত্র থদখাকনা হয় তা মূলতেঃ বফকের বস্থর বচত্র-  যা যকন্ত্রর 
সাহাকযয চলমান করা হয়। আর এ ধরকনর বফে বচত্র ফকিার শাবমল। 
থকান মানুর্ বা প্রার্ীর েবব থযমন ঘকর সাবজকয় রাখা,  লিকাকনা বা 
প্রদবশষত করা যায় না। থতনবনভাকব এগুকলাও নাজাবয়য। সুতরাাং 
বাব্যতকভাকব ভাকলা থকান অনুষ্ঠান- বচত্র থযমন-  সাংবাদ,  বতলাওয়াত,  
ওয়ায ও ইসলামী থকান থপ্রাগ্রাম- বচত্রও বিবভকত থদখা জাবয়য নয়। এর 
দ্বারা গুর্াকহর কাকজ সহকযাবগতা করা হয়।  

( খ)  বিবভ,  বভবসআর ইতযাবদ যবদও হালাল িোয় তথা অেীল 
থপ্রাগ্রাম বা থকান প্রার্ীর েবব না থদকখ বযবহার করাও সম্ভব। বকন্তু 
বতষমাকন থযকহতু এ ধরকনর থকান বযবস্থা থনই এবাং এগুকলা সাধারর্তেঃ 
নাজাবয়য কাকজই বযবহৃত হকয় থাকক বরাং সাধারর্ত থকান মানুকর্র 
থেকত্র নবধ উিাকয় বযবহাকরর আশাও করা যায় না। তাই থকান 
মুসলমাকনর জন্য এগুকলার বববক্র বা থমরামকতর বযবসা অবলম্বন করা 
জাবয়য নয়। আর যবদ থকউ বিবভর বাংসািক িবরর্বত সম্পককষ অবগত 
হওয়ার ির এর থথকক িবরত্রাকর্র উকিকশ্য এগুকলা বববক্র ককর বদকত 
চায়,  তাহকল তার জন্য করর্ীয় হকলা সম্ভব হকল থয থকাম্পানী বা 
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থদাকান থথকক এ বজবনস ক্রয় ককরবেল থসখাকন অথবা এ ধরকনর থয 
থকান থদাকাকন ক্রয় মূকলয বা তার থচকয় কম মূকলয বববক্র ককর বদকব। 
অথবা যবদ বিবভর বববভন্ন অাংশ সমূহ িৃথকভাকব এমনভাকব বববক্র ককর 
থয,  থস বযবি বনজস্ব যন্ত্রিাবত ও শ্রম থযাগ না ককর বযবহার করকত 
িারকব না,  তাহকল এরও অবকাশ আকে।  

اما التلفزيون والفديو فالشك في حرمة استعمالها بالنظر الى ما يشتمالن عليه من المنكرات الكثيرة من 

الفسوق.       الخالعة والمجون والكشف عن النساء والمتبرجات او العاريات وما الى ذلك من اسباب

 (1/961)تكملة فتح الملهم:

( প্রমার্েঃ সূরাকয় মাবয়দা,  ২ # আহকামুল কুরআন ( থানভী)  
৩: ৭৮- ৮৯ # আহসানুল ফাতাওয়া,  ৮: ৩০৬ # জাওয়াবহরুল 
বফক্বহ ২: ৪৫৩)  

লাশ বা কবফকন ফলু দ্বারা শ্রোঞ্জবল থদওয়া  

বজজ্ঞাসােঃ আমাকদর থদকশ থকান রাজনীবতববদ বা সরকারী থকান বি 
অবফসার মারা থগকল তার লাশ বা কবফকনর উির ফুকলর মালা দ্বারা শ্রো 
প্রদশষন করা হয়। এিা শরী‘আকতর দৃবষ্টকত নবধ বক- না? 

জবাবেঃ মৃত বযবিকক ফুকলর মালা বা থতািার মাধযকম থয শ্রো প্রদশষন 
করা হয়,  শরী‘আকতর দৃবষ্টকত তার থকান বভবত্ত থনই। থকন নবী-
রাসূল,  সাহাবাকয় থকরাম,  তাববঈন বা থকান বুযুকগষর লাশকক এমন 
শ্রো প্রদশষন করার থকান প্রমার্ থনই। একত যবদ মৃত বযবির থকান 
উিকার হকতা,  তাহকল অবশ্যই নবী- রাসূল ও বুজুগষাকন দীন এর 
বনকদষশ বদকতন। থযকহতু শরী‘আকত এর থকান অবস্তে থনই,  অতএব 
িবরতযাযয। মৃত বযবির জন্য ইবস্তগফার,  বতলাওয়াত ও দু‘আকয় 
মাগবফরাত করা এবাং তার কবর বযয়ারকতর উকিকশ্য হাবজর হওয়া 
এিাই তার প্রবত শ্রো প্রকাকশর উত্তম ও একমাত্র িেবত। ( প্রমার্েঃ 
ফাতাওয়া রবহমীয়া,  ৫: ৯৮ # ফয়জুল বারী,  ১: ৩১১)   

মতৃুযর ির ধমুধাম ককর খাওয়া- দাওয়ার অনুষ্ঠান করা  

বজজ্ঞাসােঃ বিতা- মাতা বা আিীয়- স্বজনকদর মৃতুযর ির বতষমাকন থয 
সাোতকারীকদর ককয়কবদন িযষন্ত খাওয়াকনা হয় বা ধুমধাম ককর গরীব-

http://www.darsemansoor.com/
www.islamijindegi.com


190 

 

www.darsemansoor.com           Install “ISLAMI JINDEGI” App              www.islamijindegi.com 

ধনী সকলকক দাওয়াত ককর খাওয়াকনা হয়,  শরী‘আকত তা জাবয়য বক-
না? 

জবাবেঃ এখাকন দু’বি ববর্য় লের্ীয়,  একবি হকচ্ছ মৃত বযবির িবরবার 
িবরজনকক সান্তনা বদকত বা তাকদর প্রবত সমকবদনা জানাকত যারা আকস 
তাকদরকক মৃত বযবির বাবিকতই খানা খাওয়াকনা। আর অিরবি হকচ্ছ 
ঈসাকল সাওয়াকবর নাকম অনুষ্ঠান ককর থলাককদরকক খাওয়াকনা।  

প্রথমবির বযািাকর শরী‘আকতর হুকুম হল কাকরা মৃতুযর িরিরই তার 
িবরবার িবরজনকদর কাকে থযকয় তাকদর প্রবত সমকবদনা জানাকনা। 
বববভন্ন সান্তনার বার্ী শুনাকনা,  এিা বি সাওয়াকবর কাজ। অবশ্য উযর 
থাককল ববলকম্বও থযকত িাকর। আর সান্তনা সমকবদনা জানাকত যারা 
আসকব তারা বনকজরাই মৃত বযবির িবরবাকরর জকন্য খানাদানা নতবর 
ককর বনকয় আসা সুন্নাত।  

বকন্তু আজকাল আমাকদর থদকশ বদ রুসুম হকয় থগকে থয,  আিীয়-
স্বজন যারা সান্তনা থদয়ার জন্য আকস তাকদরকক মৃত বযবির ঘর থথককই 
দাওয়াকতর ন্যায় খানা িাবককয় খাওয়াকনা হয়,  এিা মাকরূহ ও 
নাজাবয়য।  

আর ঈসাকল সাওয়াকবর নাকম আমাকদর থদকশ অকনক গবহষত কাজ 
রকয়কে,  যা শরী‘আকতর দৃবষ্টকত সম্পূর্ষ বভবত্তহীন,  ববদ‘আত ও 
মনগিা। বনবদষষ্ট থকান বদন তাবরখ,  থযমন বত্রশা,  চবল্লশা ইতযাবদ 
উিলকে আিীয়- স্বজন,  এলাকার গর্যমান্য বযবিবগষ সহ ধনী- গরীব 
সককলর জকন্য খাওয়া- দাওয়ার বযবস্থা করা,  িাকার বববনমকয় কুরআন 
শরীফ খতম করাকনা,  মৃত বযবির সম্পদ বন্িন না ককর ইয়াবতমকদর 
সম্পদ থথকক দান- খয়রাত করা ইতযাবদ। এ ধরকনর অনুষ্ঠাকনর 
আকয়াজন ও তাকত থযাগদান করা উভয়িাই ববদ‘আত ও নাজাবয়য।  

বরাং সাওয়াব বরসানীর সহীহ তরীকা হকচ্ছ মৃতবযবির ওয়াবরসগর্ 
বযবিগতভাকব সাওয়াব থিৌোকনার বনয়যকত সমকয় সমকয় কুরআন খতম 
ককর দু‘আ-  দরুদ িাঠ ককর বা নামায িকি সাওয়াব বরসানী ককর 
বদকব। আর যখন যার সামথষ হয়,  বনকজর মাল দ্বারা গরীব- বমসকীন,  
ইয়াবতম- অসহায়কদর খানা খাওয়াকব,  কািি- থচািি,  িাকা- িয়সা 
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ইতযাবদ দান করকব। আর মাগবফরাকতর উকিকশ্য সদকাকয় জাবরয়াহ সহ 
অন্যান্য থনক কাজ ককর তাকক সাওয়াব বরসানী করকত থাককব। 
( প্রমার্েঃ আহসানুল ফাতাওয়া ১: ৩৬১ # ফাতাওয়াকয় শামী ২: ২৪০)  

من الطعام من اهل الميت النه شرع في السرور ال في الشرور وهي بدعة  ويكره اتخاذ الضيافة

 (1/115مستحقة. )فتاوى الشامي:

গাকনর উৎিবত্ত থকাকথকক? তার হুকুম বক?   

বজজ্ঞাসােঃ গান- বাজনা জাবয়য না নাজাবয়য? এসবগুকলা কুরআন-
হাদীকসর আকলাকক ববস্তাবরত জানাকল থবশ খুশী হব।  

জবাবেঃ গান- বাজনা সম্পূর্ষ নাজাবয়য,  হারাম ও বনবর্ে। থকননা,  গান 
দ্বারা অন্তকর থনফাক বৃবে িায় থযমন-  িাবন দ্বারা ফসল বৃবে িায়। 
তাোিা গাকনর দ্বারা অন্তকর বযনার চাবহদা সৃবষ্ট হয় এবাং মানুর্ 
ববিথগামী হয়। ( প্রমার্েঃ সূরা থলাকমান,  ২ # তাফসীকর 
আহমবদয়যাহ ৪০০ িৃেঃ # ইমদাদুল মুফতীন,  ১০০৩ িৃেঃ # দুরকর 
মুখতার মাআশ শামী ৬: ৩৪৯)  

دلت المسألة ان المالهي كلها حران .......قال ابن مسعود صوت اللهو والغناء ينبت النفاق في القلب 

 (6/111كما ينبت الماء النبات. )الدر المختار:

ইসলাম প্রচাকরর স্বাকথষ থকান বকে ুবভবেও করা  

বজজ্ঞাসােঃ ইসলাম প্রচাকরর স্বাকথষ থকান প্রার্ীর েবব বা দৃশ্য বভবেও ককর 
বসকনমা ও থিবলবভশন দ্বারা ইসলামী অনুষ্ঠাকনর নাকম নািক/ োয়ােবব 
ককর থদখাকনা জাবয়য আকে বক- না? 

জবাবেঃ শরী‘আত থয সমস্ত বজবনসকক হারাম থঘার্র্া ককরকে,  তা 
সবষাবস্থায় হারাম। চাই দুবনয়ার কাকজর জন্য থহাক। চাই দীকনর কাকজর 
জন্য থহাক। দীকনর প্রচাকরর জন্য আল্লাহ তা‘আলা থকান হারাম কাকজর 
সাহাযয বনকত বকলনবন। তাোিা হারাকমর সাহাথযয থকান বদন দীকনর 
প্রচার হকত িাকর না। বরাং দীকনর দাফন হকত িাকর।  
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সুতরাাং ইসলাম প্রচাকরর স্বাকথষ হকলও থকান প্রার্ীর েবব বা দৃশ্য বভবেও 
করা বা তা বসকনমা- থিবলবভশকন থদখাকনা নাজাবয়য। ( ইমদাদুল 
মুফতীন ৯৯১ # ফাতাওয়াকয় শামী ৬: ৩৪৯)  

শীর্ বাজাকল,  গান থগকল ইবাদত নষ্ট হয় বক- না?   

বজজ্ঞাসােঃ জননক বযবির কাকে শুনলাম-  মুখ বদকয় ইচ্ছাকতৃ শীর্ 
বাজাকল ( গান গাইকল)  নাবক তার ইবাদত বকেগী কবুল হয় না। 
কথাবি কতিুকু সতয? 

জবাবেঃ মিার কাকফররা শীর্ বাাঁজাকনা,  তাবল থদয়া ইতযাবদকক ইবাদত 
মকন করকতা। মুসলমানকদর জন্য ববধমষীকদর ধমষীয় ঐবত্যত এবাং রীবত-
নীবত অনুসরর্,  অনুকরর্ করা থযকহতু নাজাবয়য,  তাই হাকত তাবল 
থদয়া এবাং শীর্ বাজাকনা কাকফরকদর ধমষীয় ঐবত্যত হওয়ার কারকর্ তা 
অবশ্যই থগার্াকহর কাজ। 

অতএব,  থগার্াকহর কাজ ( শীর্ বাজাকনা)  িবরহার ককর তাওবা করা  
উবচত। তকব এর দ্বারা ইবাদত কবুল হয় না,  বা বাবতল হকয় যায়-  এ 
ধরকনর কথা বলা বঠক নয়। ( প্রমার্েঃ তাফসীকর কুরতুবী ৭: ৪০০ # 
তাফসীকর কাবীর ১৫: ১৫৯ # তাফসীকর রুহুল মা’আনী ৫: ২০৩)  

تطوف بالبيت عراة يصفقون ويصفرون فكان ذلك عبادة في ظنهم.   عباس كانت قريش وقال ابن

 ( 1/155للقرطبي: )التفسير

চামচ বা েবুর বদকয় খাওয়া  

বজজ্ঞাসােঃ চামচ বদকয় খাদয খাওয়ায় থকান থদার্ আকে বক? রাসূল 
সাল্লাল্লাহু ‘ আলাইবহ ওয়াসাল্লামকখকনাও চামচ বদকয় খাদয থখকয়কেন 
বক- না? এরূকি েুবর বদকয় থককি থককি থগাশত খাওয়ার বক হুকুম। 

জবাবেঃ রাসূলসাল্লাল্লাহু ‘ আলাইবহ ওয়াসাল্লামকখকনাও চামচ বদকয় খাদয 
খানবন। তাই ববনা প্রকয়াজকন চামচ,  কািা চামচ,  ইতযাবদ বদকয় 
খাওয়া সুন্নাকতর বখলাফ। হুজুরসাল্লাল্লাহু ‘ আলাইবহ ওয়াসাল্লাম হাত 
বদকয় থখকতন। খাওয়ার থশকর্ আাংগুল থচকি িবরষ্কার করকতন। থগাশত 
ইতযাবদ েুবর বদকয় না থককি দাাঁত বদকয় বেকি খাওয়া সুন্নাত। তকব একান্ত 
জরুরকতর থবলায় চামচ বদকয় খাওয়া বা েুবর বদকয় থককি থগাশত 
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খাওয়ার অনুমবত আকে। তকব একেকত্র ববধমষীকদর সামঞ্জস্য থথকক 
িরকহয করকত হকব। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘ আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনকজ 
থকান থকান সময় েুবর বদকয় থককি থগাশত থখকয়কেন। কারর্,  থগাশত 
খুবই শি বেল। দাাঁত বদকয় কািার উিকযাগী বেল না। ( জাদীদ বফকহী 
মাসাবয়ল,  ১৮০ # আলমগীরী,  ৫: ৩৩৭)  

ইাংকরজী লাইকন িিা- থলখা ও উলামাকয় বকরাকমর দবৃষ্টভাংগী  

বজজ্ঞাসােঃ ইাংকরজী লাইকন িিা- থলখার বযািাকর উলামাকদর দৃবষ্টভাংগী 
বক? এ লাইকন যারা িিাশুনা করকেন তাকদর বক বনয়কত বা বকভাকব 
িিাশুনা করা উবচত।  

জবাবেঃ ইাংকরজগর্ অতযন্ত ধূতষ জাবত। ইাংকরজগর্ কখকনা মুসলমানকদর 
তারাক্বী ও উন্নবত িেে ককর না। এজন্য তারা উিমহাকদকশ এমন এক 
বসকলবাস চালু ককরকে যা দ্বারা একজন মুসবলম সন্তান থকান ভাকবই 
বুঝকত সেম না হয় থয,  বক তার িবরচয়? থকন তাকক দুবনয়াকত 
িাঠাকনা হকয়কে। সারা ববকশ্বর কলযাকর্ বক তার ভবুমকা? অতযন্ত 
সুেভাকব এ সমস্ত ববর্য়সমূহ থথকক তাকক এককবাকর অন্ধ রাখা হয়। 
তার বযকেগীর লেয ও উকিশ্য থথকক সম্পূর্ষ দূকর থরকখ িৃবথবীর 
অন্যান্য কাবফর- থবদীকনর ন্যায় তার থব্রকন এ বুঝ সৃবষ্ট করা হকচ্ছ থয,  
তুবম এ লাইকন ভাকলা িিাশুনা করকল এবাং ভাকলা বেবগ্র হাবসল করকল 
বি বি চাকুরী ও িদ িাকব। এমন বক মন্ত্রী- বমবনিারও হকত িারকব। 
গািী- বািী সহ মহা আরাম- আকয়কশ থতামার বযকেগী কািকব। বযস,  
এতিুকুর মকধযই তার থলখািিা ও কমষজীবন সীমাবে। এর বাইকর তাাঁর 
আর থকান দায় দাবয়ে নাই। মন্ত্রী- বমবনষ্টার থথকক আরম্ভ ককর একজন 
থচয়ারমযান ও চাকুরীজীবীর কমষকাকন্ের বদকক লেয করকল এ কথা 
বদবাকলাককর ন্যায় স্পষ্ট। এক জন এম, বি বচন্তাই ককর না থয,  তার 
এলাকার থলাককদর ঈমান- আকীদা সম্পককষ হাশকরর ময়দাকন তাকক প্রন 
করা হকব। কুরআকন কারীম তা‘লীকমর বযািাকর তার বক ভবুমকা বেল? 
এ সম্পককষ তাকক নকবফয়ত বদকত হকব। কারর্ তারা থয বসকলবাস িকি 
বশবেত হকয়কে তার মকধয এসব কথার থকান আকলাচনা থনই। মুসলমান 
জাবত আল্লাহ তা‘লার একমাত্র মকনানীত জাবত এবাং আল্লাহ তা‘আলার 
খাস বাবহনী। একদর আর দশিা থবদীন সম্প্রদাকয়র ন্যায় আরাম- আকয়শ 

http://www.darsemansoor.com/
www.islamijindegi.com


194 

 

www.darsemansoor.com           Install “ISLAMI JINDEGI” App              www.islamijindegi.com 

আর থভাগ ববলাকসর জন্য দুবনয়াকত িাঠাকনা হয় নাই। বরাং তাকদরকক 
দুবনয়াকত িাঠাকনা হকয়কে সমগ্র ববকশ্বর কলযাকর্র জন্য। িথভ্রষ্ট 
থলাককদর িকথর বদশারী বহসাকব। এরই মকধয রকয়কে তার ইযযত-
সম্মান দুবনয়াকত ও আকখরাকত। ইাংকরজকদর বসকলবাস থসই চেুিান 
জাবতকক অন্ধ বাবনকয়কে। বীকরর জাবতকক থমর্ শাবক বাবনকয়কে। 
মুসবলম সন্তানকক থবদীনকদর অন্ধ অনুসারী ও থতার্ামদ কারী 
বাবনকয়কে। এসব বদকক লেয ককর উলামাকয় থকরাম বসোন্ত বদকয়কেন 
থয,  বকেু শকতষর সাকথ এ লাইকন িিাশুনা করকত িারকব। আর যারা 
শতষ িালন করকব না তাকদর জন্য বহকত ববিরীত এবাং তার ঈমান-
আমল বাংকসর আশাংকার কারকর্ জাবয়য হকব না।  

শতষগুবল বনেরূি 

( ক)  ইাংকরজী লাইকন িিাশুনা ককর ইাংকরজকদরকক দীন- ইসলাম এর 
বদকক আহবান করার এবাং তাকদরকক দীন- ইসলাম বুঝাকনার বনয়কত 
িিাশুনা করকব। 

( খ)  এর দ্বারা হালাল চাকুরী ককর হককর উিকর থথকক হালাল বরবযক 
উিাজষন করকব এ বনয়ত রাখকব। হালাল বরবযক উিাযষন করা 
শরী‘আকতর বনকদষশ।  

( গ)  উলামাকদর সাকথ উঠাবসা থরকখ এবাং েুবির সময় দাওয়াত ও 
তাবলীকগর সাকথ বশো সফর ককর বনকজ িাক্বা মু‘বমন হওয়ার এবাং 
বনকজর দীনদারীকক মজবুত করার প্রকচষ্টা অবযাহত রাখকব। ববকশর্ ককর 
সকল কাকজ নবী সাল্লাল্লাহু ‘ আলাইবহ ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাকতর 
অনুসরর্ করকব। থকান থেকত্র তার সুন্নাত তরক করকব না। অন্যকদরকক 
দীকনর বদকক দাওয়াত বদকত থাককব।  

( ঘ)  থকান থেকত্র থকান ক্রকম ইয়াহুদ- খৃষ্টান বহন্দু তথা অমুসবলমকদর 
অনুকরর্ অনুসরর্ করকব না। কুরআকন কারীকম সূরাকয় মাকয়দার ৭২ নাং 
আয়াকত আল্লাহ তা‘আলা একদর িবরচয় এবাং ইসলাম ববকদ্বর্ী মকনাভাব 
তুকল ধকরকেন। সুতরাাং একদর থলবাস- থিার্াক,  থবশভরূ্া,  চাল-
চলন,  আখলাক- চবরত্র থকান বকেুই গ্রহর্ করকব না। অতযন্ত সতকষতার 
সাকথ এগুকলা থথকক দূকর থাককব।  
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অতযন্ত আফসুকসর সাকথ বলকত হয় থয,  বতষমাকন যারা ইাংকরজী লাইকন 
িিাশুনা করকে তাকদর অবধকাাংশই এ সব শকতষর বযািাকর এককবাকরই 
গাকফল। তারা ইাংকরজকদর বক দাওয়াত বদকব,  তারাই বরাং ইাংকরজকদর 
দাওয়াত গ্রহর্ ককর। তার মকধয বনকজর কাবময়াবী থদখকে। তারা নবী 
সাল্লাল্লাহু ‘ আলাইবহ ওয়াসাল্লাম থক ইমাম না বাবনকয় খৃষ্টান 
থবদীনকদরকক ইমাম বাবনকয়কে। হালাল বরবযককর থকান বনয়ত তাকদর 
মকধয থদখা যায় না। এ জন্য সুদ- ঘুর্ থখকত থকান বদ্বধা করকে না। 
থধাকা- ফাকী থথককও িরকহয করকে না। োিার ইবঞ্জবনয়ারসহ অন্যান্য 
থিশাজীবীকদর বফ/ চাযষ থদখকল বুঝা যায় জনকসবার থকান বনয়তই 
তাকদর মকধয থনই। শুধু বনকজর গািী- বািী,  আরাম আকয়শই তাকদর 
উকিশ্য। থদকশর সকবষাচ্চ দাবয়কে যারা আকেন তাকদর অকনকক দুনষীবতকক 
নীবত বাবনকয় শুধু বনকজর আকখর গুোকচ্ছন। না আকে জাতীয়তা থবাধ,  
না আকে থদশকপ্রম ও জনগকর্র দরদ। তাকদর অবধকাাংশই আকলম-
উলামাকদর সুহবত ইখবতয়ার করা থতা দূকরর কথা বরাং তাকদরকক ঘৃর্ার 
থচাকখ থদকখ। তাকদরকক ইযযত সম্মান করাকতা দূকরর কথা তাকদরকক 
সমাকজর থবাঝা ভাকব। দীনী ইলম বা আসল জ্ঞানকক তারা তুচ্ছ মকন 
ককর। দাওয়াত ও তাবলীকগর ফরবযয়যাকতর থকান গুরুে তাকদর মকধয 
থনই। বযকেগীর অবধকাাংশ থেকত্র তারা খৃষ্টান ও বহন্দু ইতযাবদ 
অমুসবলমকদর অন্ধ অনুকরর্ ও অনুসরর্ ককর। থযমন ধরুন আল্লাহ 
তা‘আলার থস্পশাল বাবহনীর ইউবনফমষ হকলা মাথায় িুবি,  চুল সুন্নাত 
তরীকায়,  থমাচ থোি থোি,  দািী একমবুষ্ট িবরমার্ ও সুন্নতী থলবাস 
যা িাখনুর উিকর থাককব। ইাংকরজকদর অনুকরর্ করকত থযকয় এখন 
ইাংকরজী বশোথষী বা ইাংকরজী বশবেত মুসলমানগর্ হয়কতা মাথা খাবল 
রাকখ নতুবা ইাংকরজকদর িুবি িকি। চুল সামকন লম্বা রাকখ অবধকাাংশই 
দািী থতা রাকখই না অথচ এিা শরী‘আকত ওয়াবজব এবাং ঈমাকনর 
আলামত। আবার অকনকক বি বি থমাচ রাকখ যা বহন্দুকদর তরীকা 
।িাই,  িাখনুর বনকচ িাজামা বা িযান্ি যা অমুসবলমকদর থলবাস,  
থসিাই িবরধান করকত ভালবাকস। এমন বক জুতািা িযষন্ত ইাংকরজী 
জুতা। যা িরা ও থখালা দুবনয়াকত এক আযাব। এ সবই ইাংকরজী বশোর 
কুফল এবাং তাকদর অন্ধ অনুকরকর্র ফসল। সব থচকয় মারািক কথা 
থয,  তাকদর ঈমান- আকীদা ধযান- ধারর্া ও কৃবষ্ট কালচার সবই 
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ইসলামী ভাবধারা থথকক সকর থযকয় ইাংকরজকদর মত হকয় যাকচ্ছ। এমন 
বক থশর্ িযষন্ত অকনকক নাবস্তক হকয় ইসলাকমর ববরুকে িত্র- িবত্রকায় 
বববৃবত বদকচ্ছ। যার েজন েজন নমুনা সমাকজর সামকন ববদযমান। 
ইাংকরজী বশোর এিাই থয িবরর্াম এিা ধূতষ ইাংকরজগর্ ভাকলা ভাকব 
জানকতা যা লেষ মযাকল এবাং উইবলয়ম হান্িাকরর থলখায় একদম স্পষ্ট। 
এ জন্য এ বশোর কুফল থথকক জাতীকক বাাঁচাকত হকল এ বসকলবাসকক 
ইসলামী ভাবধারায় থঢকল সাজাকত হকব যা সরকাকরর উির ফরয। আর 
জনগকর্র দ্বাবয়ে সরকারকক এিা বুঝাকনা। আর োত্র অবভবাবকথদর 
দ্বাবয়ে তারা থযন এ বশোর কুফল থথকক বনকজকদর কবলজার িুকরা 
সন্তানকক বাাঁচাকনার জন্য এবন্িবাকয়বিক বহসাকব বনকজ সাকথ ককর 
থেকলকক হক্বানী উলামাকদর সুহবকত বনকয় যাকব। তাকদর েুবির সময় 
দাওয়াত ও তাবলীকগর থমহনকত বনকয় যাকব। নূরানী িেবতর মাধযকম 
তাকদর কুরআন সহীহ ভাকব বশো বদকবন। বাস্তব প্রবশেকর্র মাধযকম 
তাকদর উযু,  নামায,  আযান,  ইকামত ইতযাবদ সহীহ করাকয় 
বদকবন। থমকয়কদরকক দীনদার মবহলাকদর মাধযকম কুরআন ও নামায 
বশবখকয় বদকবন। তাহকল তারা সন্তাকনর হক আদায় করকলন। নতুবা 
কুবশোর কারকর্ সন্তাকনর বাংকসর সাকথ অবভভাবকও আযাকবর সমু্মখীন 
হকবন।  

খষৃ্টধমষ প্রচাকর িািাকতযর তৎিরতা  

বজজ্ঞাসােঃ আকমবরকা এবাং িািাতয জগত সারা ববকশ্ব খৃষ্টান ধমষ প্রচাকরর 
বযািাকর এত তৎির থকন? তারা ইসলামকক থকন এত ভকয়র নযকর 
থদকখ?  

জবাবেঃ িািাতয জগত সারা ববকশ্ব তাকদর প্রভেু ও কতৃষে ববস্তার ও 
প্রবতবষ্ঠত করার স্বকে ববকভার। আর কবমউবনজকমর মৃতুযর ির এখন 
তারা একমাত্র ইসলাম ও মুসলমানকদরকক তাকদর প্রবতিে ভাবকে। 
সুতরাাং ববশ্ব প্রভেু কাবয়ম করকত হকল তাকদর একমাত্র িথ সারা ববকশ্ব 
থথকক ইসলামকক মুকে থফকল খৃষ্টবাদ কাবয়ম করা।  কারর্ খৃষ্টানরাই 
তাকদর একান্ত বনজস্ব থলাক। এ জন্যই বশো ও কসবার মুকখাশ িকি 
িৃবথবীর সকল এলাকায় বববভন্ন ধকমষর থলাককদর তারা খৃষ্টান বানাকচ্ছ। 
এ কাকজ তাকদর নারী- িুরুর্ সককলই তৎির। একজন মুসলমান তার 
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সহীহ দীন প্রচাকর যতিুকু না তৎির,  তার থচকয় হাজার গুর্ থবশী 
তৎির একজন খৃষ্টান। কারর্,  তারা সককলই ববশ্ব প্রভেু মকন প্রাকর্ 
কামনা ককর। আর তাকদর এ উকিশ্য বাস্তবায়কন একমাত্র বাধা হকচ্ছ 
দীকন হক ইসলাম এবাং মুসলমানগর্। অন্যসব ধমষ বাবতল। কাকজই 
থসগুকলাকক আয়কে আনা তাকদর বনকি থকান বযািার নয়। ইসলাম ধমষই 
তাকদর একমাত্র আদবশষক প্রবতিে। থসকহতু ইসলাকমর উির আঘাত 
হানা ও ইসলামকক বাংস করা তাকদর জন্য সবকচকয় জরূরী কতষবয হকয় 
িকিকে। এ জন্যই সারা দুবনয়াকত তারা ইসলামকক বমিাকনার জন্য এবাং 
খৃষ্টবাদ ও নাবস্তকযবাদ কাবয়ম করার জন্য সব রকম বযবস্থা গ্রহর্ করকে। 
এ লকেয ববকশ্বর বশো- সাংস্কৃবত,  অথষনীবত,  রাজনীবত ইতযাবদকত 
তারা সরাসবর দখল বদকত সকচষ্ট। যাকত ককর িযষায়ক্রকম ইসলাকমর 
বশো- সাংস্কৃবত,  তাহযীব- তামািুনকক আকস্ত আকস্ত খতম ককর বদকয় 
তাকদর বনজস্ব কৃবষ্ট কালচার,  থবহায়ািনা ও িশুে সব জায়গায় 
প্রবতবষ্ঠত করা যায়। আর এ একই উকিকশ্য ববকশ্বর বহন্দু,  থবৌে ও 
ইয়াহুদী ইতযাবদ কাবফরকদরকক মুসবলম বাংস কাকজ থলবলকয় বদকয় তারা 
িদষার আিাল থথকক িকরাে মদদ বদকয় যাকচ্ছ। আর মুসলমানকদর 
সান্তনা ও থধাকা থদয়ার জন্য মাকঝ মাকঝ জাবতসাংকঘর মাধযকম বকেু 
বনো প্রস্তাব বা মায়াকান্না থদখাকচ্ছ। বামষা,  কাশ্মীর,  বফবলবস্তন ও 
বসবনয়ার বদকক লেয করকল এ সতয বদ্বপ্রহকরর ন্যায় উদ্ভাবসত হকয় 
উঠকব। আর থকান প্রমাকর্র প্রকয়াজন িিকব না।  

“এনবজও” উলামাকয় বকরাকমর দবৃষ্টকত ও ফাতওয়া বনকয় এনবজওর 
গাত্রদাহ  

বজজ্ঞাসােঃ বশো ও থসবার নাকম খৃষ্টান মদদিুষ্ট এনবজওরা একদকশর 
মানুকর্র ঈমান ও স্বাধীনতা- সাবষকভৌমে হরর্ ককর চকলকে এবাং 
এনবজওরা একদশ ও জাবতর জন্য মারােক েবতকর এ হকলা খৃষ্টান 
এনবজওগুকলা সম্পককষ একদকশর হিানী উলামাগকর্র মন্তবয। বকন্তু একবি 
জাতীয় নদবনক উলামাকদর এ সতকষবার্ীকক ফাতাওয়াবাজী বকল 
আখযাবয়ত করকে। এমন বক গত বকেুবদন আকগ থস নদবনকবি “ফকতায়া” 
বশকরানাকম একবি ববকশর্ থক্রািিত্র থবর ককরকে। এ বযািাকর 
আিনাকদর মন্তবয জানকত চাই।  
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জবাবেঃ খৃষ্টান এনবজওরা থয একদকশর স্বাধীন- সাবষকভৌমকের জন্য নবয 
ইষ্ট ইবন্েয়া থকাম্পানীর ভবূমকায় অবতীর্ষ হকয়কে তা আজ একদকশর 
সকচতন জনতার বুঝার বাকী থনই। বকন্তু এনবজওকদর এ অিতৎিরতা 
আিাল করার জকন্য একদকশর কবতিয় জ্ঞানিািী,  বাম ও রাম 
বাবুকদর বনকি মগজ থবচা বকেু তথাকবথত বুবেজীবীকক তারা িয়সার 
বববনমকয় হাত ককর বনকয়কে। তারা উলামাকয় হিানীর এ সতকষবার্ীকক 
নস্যাত ককর উকল্টা তাকদরকক সমাকজ থহয় প্রবতিন্ন করার জকন্য আধা-
িাবন থখকয় মাকঠ থনকমকে। তকব আল্লাহ তা‘আলার অকশর্ থশাকর থয,  
দীনদার জনসাধারর্ এসব এনবজও িুষ্ট বাম কলাবমষ্ট ও তাকদর 
সাংবাদিকত্র ববভ্রান্ত না হকয় বরাং ঈমান ও থদকশর স্বাকথষ সারা থদশময় 
আজ তারা থসাচ্চার হকচ্ছন। থস সকল বাম কলাবমষ্টকদর সম্পককষ আমরা 
থকান মন্তবয করব না। তকব এনবজওরা থয আসকলই একদকশর স্বাধীনতা 
ও সাবষকভৌমকের জন্য হুমকী স্বরূি আিনার প্রকন উকল্লবখত থস 
নদবনথকর থক্রাি িত্রবির একজন বনবন্ধকার জনাব বদরুিীন উমকরর 
কলাম থথককই তা অকিকি থববরকয় একসকে। আমরা হুবহু তা থিশ 
করবে। বতবন বলকখন-   

“এনবজও তৎিরতার মূল উকিশ্য হকলা-  মূলতেঃ গ্রামািকলর গরীব 
জনগর্কক ঋর্ বদকয় তাকদর থকান না থকান ধরকনর থোি খাকিা সমবায় 
গঠকন সাহাযয করা। প্রাথবমক স্কুল প্রবতষ্ঠা ককর বনরেরতা দূরীকরকর্র 
থচষ্টা ককর এবাং অকনকভাকব বকেু বকেু অথষ সাহাযয ককর তাকদর মকধয 
এই ধারর্ার সৃবষ্ট করা থয,  এসব প্রকচষ্টার মাধযকমই তাকদর জীবন-
জীববকার উন্নবত সাধান সম্ভব। এিাই হকলা তাকদর িুাঁবজর আসল িথ। 
এ কাজ তারা ককর িুকরািুবর একবি রাজননবতক উকিকশ্য যা হকলা 
জনগর্কক প্রগবতশীল রাজননবতক দল,  কৃর্ক দল ও গ্রামীন শ্রবমক 
সাংগঠন ইতযাবদর থথকক সবরকয় থরকখ এ থদকশ থশার্র্ মুবির জন্য 
রাজননবতক প্রবক্রয়ার ববকাশ রুে করা। ববকদশী সাম্রাজযবাদী সাংস্থা এবাং 
অন্যান্য একজিীগুকলা বঠক এই উকিকশ্যই আমাকদর থদকশর গরীব 
জনগকর্র জন্য অকাতকর অথষ বযয় ককর এনবজও নাকম িবরবচত এই সব 
সাংস্থা খািা ককর। শুধু আমাকদর থদকশই নয়। ববকশ্বর অসাংখয থদকশ তারা 
এ কাজ ককর থাকক।  
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এ কাজ করকত বগকয় থয সব প্রকয়াজনীয় থকৌশল অবলম্বন করা দরকার,  
এনবজওরা থস সব থকৌশল বাধয হকয়ই অবলম্বন ককর। এই 
থকৌশলগুকলার মূল বদক হকলা,  আিাতেঃদৃবষ্টকত বকেু জনবহতকর কাজ 
এমনভাকব করা যাকত তাকদর আসল উকিশ্য আিাকল থরকখ তারা 
বনকজকদর তৎিরতা বজায় রাখকত িাকর। 

এই জনবহতকর কাজগুবলর মকধয উকল্লখকযাগয হকলা-  থকান থকান 
এলাকায় স্কুল প্রবতষ্ঠা ককর প্রাথবমকভাকব থোিকদর এমনবক বয়ষ্ককদর 
বশোর বযবস্থা করা। থোি খাকিা বচবকৎসার বযবস্থা করা। সাস্থয বনয়ম 
সম্পককষ মানুর্কক বকেুিা সকচতন করার থচষ্টা করা। থমকয়কদরকক ঋর্ 
বদকয় তাকদর জন্য থোিখাকিা কমষসাংস্থান করা। এগুবল করার মধয বদকয় 
এনবজওগুবল খুব চাতুকযষর সাকথ তাকদর রাজননবতক কাজ ককর চকল। 
যাকদরকক তারা বকেু সুকযাগ- সুববধা থদয়,  তাকদরকক রাজননবতক 
সাংগ্রাম থথকক ববরত রাখার জন্য তাকদর মকধয প্রচার কাজ চালায়। এ 
কাজ চালাকত বগকয় তারা আবার জনগর্কক রাজননবতকভাকব বশবেত 
করার থচষ্টাও ককর থাকক। থস কাজ করকত বগকয় তাকদরকক থবাঝায় থয,  
জনগকর্র মুবি থকান রাজননবতক দকলর দ্বারা সম্ভব নয়। সম্ভব একমাত্র 
তাকদর ককমষ। অথষাৎ স্থানীয়ভাকব বনকজকদর অবস্থার উন্নবত সাধন ককর।  

বকন্তু এনবজওকদর এই তৎিরতা রাজননবতক উকিশ্যমূলক হকলও এর 
ফকল গ্রামািকল সামাবজক থেকত্র বকেু ইবতবাচক বদক সৃবষ্ট হয়। থযমন 
গ্রামীর্ বযাাংক ও ব্রাক ইতযাবদ ১৮% হাকর অথষাৎ অবতবরি উচ্চ হাকর 
সুদ বভবত্তক ঋর্ থদয়। প্রকতযককর থথকক ককঠারভাকব বনয়বমত সুকদ-
আসকল তাকদর িাওনা আদায় ককর মুনাফার িাহাি করকত থাককলও 
এর মাধযকম গ্রাকমর নারীকদর এক ধরকর্র কাকজর সাংস্থান হয়। থসিা 
সামবয়কভাকব হকলও এর দ্বারা তারা বচন্তার বদক থথকক এবাং কাযষকেকত্র 
বকেুিা স্ববনভষর হকত থশকখ। এ িবরবতষন গাকমষন্ি বশকি বনযুি নারী 
শ্রবমককদর থেকত্রও ঘকি। গৃহভতৃয থথকক গাকমষন্িস বশি শ্রবমক বহকসকব 
বনযুবির ফকল একজন নারীর অথষননবতক,  সামাবজক ও বচন্তাগত 
জীবকনর মকধয থবশ িবরবতষন থদখা যায়। যবদও গাকমষন্িস বশি 
মাবলকরা নারীকদরকক কাজ থদয় তাকদর উিকাকরর জন্য নয়। বনকজকদর 
মুনাফার হার বৃবের উকিকশ্যই। নারী শ্রম িুরুর্ শ্রকমর থথকক সস্তা 
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হওয়ার করকর্ তারা নারী শ্রবমক বনযুি করকতই থবশী আগ্রহী। গ্রামীর্ 
বযাাংক ও ব্রযাক ইতযাবদ সাংস্থাগুবল গ্রামীর্ নারীকদরকক ঋর্ প্রদান ককর 
তাকদর মুবির জন্য সাংগ্রাম করকে,  এই প্রচার থজাকরকশাকর চালাকলও 
তাকদর এই ঋর্নীবতর মূল উকিশ্য থয গ্রামািকলর সস্তা নারী শ্রমকক 
বযবহার ককর বনকজকদর মুনাফার হার যথাসম্ভব থবশী রাখা তাকত সকেহ 
থনই।  

বকন্তু আকগই বলা হকয়কে থয,  এনবজওরা এসব কাজ করার সময় 
বাধযতাবশতেঃ এমন বকেু কাজ ককর যার একিা সীবমত ইবতবাচক বদক 
আকে। নারীকদর বকেুিা স্ববনভষরতা অজষন অথবা থস স্ববনভষরতা অজষকনর 
আকাঙ্খা তাকদর মকধয সৃবষ্ট হওয়া। স্কুকল গরীব িবরবাকরর থেকলকমকয় ও 
থেত্রববকশকর্ বয়স্ককদরও বকেুিা বশো এবাং অের জ্ঞান,  স্বাস্থয বনয়ম 
সম্পককষ বকেুিা সকচতনতা ইতযাবদ হল তার এই ইবতবাচক বদক। এই 
ইবতবাচক বদকগুবলকক সামকন থরকখই আিাকল ও িকরােভাকব তারা 
বনকজকদর রাজননবতক উকিকশ্য কাজ ককর এবাং এ থদকশ প্রগবতশীল 
রাজননবতক ববকাশ রুে করার জন্য সাম্রাজযবাদী স্বাকথষ তৎির থাকক। 
( নদবনক জনকন্ঠ)  ২৫ নচত্র,  ৫িৃেঃ 

এ হল বাম কলাবমষ্টকদর বিবয। আশা কবর এবার একদকশর সকল 
স্তকরর জনগর্ ববশ্বাস করকত বাধয হকবন থয,  এনবজওরা একদকশর জন্য 
মারািক হুমবক স্বরূি। দীনদার থলাককরা থতা উলামাগকর্র সতকষ বানীর 
দ্বারা িূকবষই এ সকতয উিনীত হকয়কেন। আর অববশষ্ট জনাব বদরুিীন 
উমকরর বনবন্ধ িাকঠ এ সকতয উিনীত হকবন বকল আমরা আশাবাদী। 
সুতরাাং আজ থদশকপ্রবমক থয থকান সকচতন নাগবরককর জন্য কতষবয 
ইসলাকমর জন্য বা অন্ততেঃ থদকশর জকন্য হকলও এনবজওকদর ওকালতী 
বন্ধ করা।  

অমসুবলমকদর ধমষীয় উৎসথব অনুদান  

বজজ্ঞাসােঃ থকান মুসবলম রাকের অথবা ইসলামী রাকের সরকাকরর জন্য 
বহন্দুকদর িূজায় বা অন্য থকান ধকমষর থলাককদর ধমষীয় কাকজ আবথষক 
সাহাযয সহকযাবগতা করা জাবয়য আকে বক- না? যবদ জাবয়য না থাকক,  
তাহকল প্রন হকচ্ছ,  মুসবলম রাকষ্টর বকাংবা ইসলামী রাকষ্টর অমুসবলম 
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নাগবরকরাও থতা মুসলমানকদর ন্যায় সরকারী তহববকল িযাক্স আদায় 
ককর থাকক। তাহকল উভয় থশ্রর্ীর মাকঝ িাথষককযর কারর্ বক?  

জবাবেঃ ইসলামী রাকষ্টর অথবা মুসবলম রাকষ্টর অমুসবলম নাগবরকরা 
বজবযয়া বা কর করার শকতষ বযম্মী বহকসকব থসখাকন বসবাস করকব। 
বনরািত্তার বযািাকর তাকদর ও মুসলমানকদর সমান অবধকার থাককব। 
একজন মুসলমান নাগবরককর জান মাল সাংরেকর্র বযািাকর সরকাকরর 
যতিুকু দ্বাবয়ে,  একজন বযম্মী নাগবরককর জান- মাল সাংরেকর্র 
বযািাকরও ততিুকু দ্বাবয়ে।  

তকব এমন রাকে তাকদর ধমষীয় অনুষ্ঠান করার অনুমবত থাককলও তা 
করকত হকব থগািকন। প্রকাশ্যভাকব জাাঁক- জমককর সাকথ ধমষীয় থকান 
অনুষ্ঠান তারা করকত িারকব না। থকননা,  িববত্র কুরআকন থঘার্র্া করা 
হকয়কে-  “বনিয় ইসলামই হকচ্ছ আল্লাহর বনকি একমাত্র মকনানীত 
ধমষ।” ( সূরা আকল ইমরানেঃ ১৯)  

সুতরাাং ইসলাম োিা যত ধমষ রকয়কে,  সবগুকলাই বাবতল ও বমথযা। 
বহন্দু,  থবৌে,  খৃষ্টান ও ইয়াহুদী সহ সব সম্প্রদাকয়র ধমষীয় 
অনুষ্ঠানাবদকত প্রবতমা িূজা আর গান বাদয োিা বকেু থনই যা সম্পূর্ষরূকি 
বশরক ও হারাম। এ সকল আচরর্ অনুষ্ঠান যাকদর ধমষ,  তারা 
বনেঃসকেকহ কাকফর। একত সকেকহর থকান অবকাশ থনই। আর 
কাকফররা ইসলাম ও মুসলমানকদর প্রকাশ্য শত্রু। ইসলামকক বমিাকনার 
জন্য তারা বববভন্নভাকব প্রকচষ্টা চাবলকয় যাকচ্ছ।  

সুতরাাং থকান মুসলমান বকাংবা মুসলমান রাকষ্টর সরকাকরর জন্য 
ববধমষীকদর থকান কাকজ সাহাযয- সহকযাবগতা করা বকেুকতই শরী‘আত 
সম্মত হকব না।  

আল্লাহ তা‘আলা থঘার্র্া ককরকেন-  “থতামরা কলযার্ ও তাকওয়া তথা 
থখাদা ভীরুতার কাকজ একক অিকরর সহকযাবগতা কর,  থগানাহ ও 
সীমালাংঘকনর বযািাকর একক অিকরর সহকযাবগতা ককরা না।” ( সূরাকয় 
মাবয়দােঃ ২)  উি আয়াকত ইহাই প্রতীয়মান হয় থয,  শরী‘আত 
ববকরাধী থকান কাকজই থসিা যত থোিই থহাক না থকন,  থকান প্রকার 
সাহাযয সহকযাবগতা করা যাকব না। আর বহন্দুকদর মূবতষিূজা থতা হকচ্ছ 
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প্রকাশ্য কুফরী ও ইসলাম িবরিেী। সুতরাাং এরূি কাকজ সহকযাবগতা 
করার প্রনই উকঠ না। 

বকন্তু মসবজদ,  ঈদগাহ সহ বববভন্ন ধমষীয় প্রবতষ্ঠাকন সাহাযয- সহকযাবগতা 
করা এবাং থকাথাও এর বযবস্থা না থাককল তার বযবস্থা সরকার প্রধাকনর 
দাবয়ে। তাই বকল বহন্দু বা অমুসবলম থকান সম্প্রদাকয়র ধমষীয় অনুষ্ঠাকন 
সহকযাবগতা করার অনুমবত থনই। এসব কাকজ সাহাযয- সহকযাবগতা 
করকত হকব এমন দাবয়েও মুসবলম সরকাকরর থনই। তকব মুসলমান 
কতৃষক অমুসবলম সম্প্রদাকয়র ধমষীয় প্রবতষ্ঠান েবতগ্রস্থ হকল বা বাধা বদকল 
সরকার তার েবতিূরর্ আদায় করকব। বকন্তু নতুনভাকব তাকদর থকান 
ধমষীয় প্রবতষ্ঠান করকত থদয়া যাকব না।  

এখন কথা হকলা,  তারাও থতা থদকশর নাগবরক। বনরকিে দৃবষ্টকত 
ববকবচনা করকল থদখা যায়,  তারা থযকহতু এ থদকশর নাগবরক সুতরাাং এ 
বহকসকব ধমষীয় কাকজ সাহাযয সহকযাবগতা িাওয়ার থেকত্র তাকদরকক 
মুসলমানকদর ন্যায় মকন হকত িাকর। বকন্তু এ জাতীয় ধমষবনরকিেতা 
অবলম্বকনর থকান সুকযাগ ইসলাকম থনই। থকননা,  থকান মুসবলম রাকে 
বা ইসলামী রাকে ববজাতীয় সম্প্রদাকয়র থকান থলাক বসবাস করকত 
আগ্রহী হকল,  হয়কতা তাকক ইসলাম গ্রহর্ করকত হকব। অন্যথায় কর 
আদায় ককর মুসলমানকদর অধীন হকয় থাককত হকব। এোিা 
ধমষবনরকিেতা অবলম্বন করার থকান সুকযাগও ইসলাকম থনই। কারর্,  
ধমষবনরকিেতা অবলম্বকনর অথষই হল ‘অন্যান্য ধমষগুকলাও সতয। থকান 
ধমষই বাবতল নয়।’ একথা থমকন বনকয় সকল ধকমষর সমেকয় একবি 
মতবাদ দাাঁি করাকনা। থয মতবাকদ সকল ধকমষর অনুসারীরা সমান 
অবধকারী হকব। সরকার সকল থশ্রর্ীর দাবী সমানভাকব আদায় করকব। 
এ ধরকনর থকান িেবত গ্রহর্ ককর ববজাতীয় থকান সম্প্রদাকয়র ধমষীয় 
কাকজ সহকযাবগতার থকান প্রনই আকস না। ( প্রমার্েঃ ফাতাওয়া শামী,  
৪: ২০৪)  

এবপ্রল ফলু িালন করা ও এবপ্রল ফুকলর ইবতহাস  
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বজজ্ঞাসােঃ আমাকদর থদকশ এবপ্রল ফুল িালকনর নাকম থয প্রথার প্রচলন 
রকয়কে,  তা শরী‘আত সম্মত বক? এবপ্রল ফুল অথষ বক এবাং এর 
তাৎিযষগত ইবতহাস বক? 

জবাবেঃ এবপ্রল ফুল অথষ হল-  এবপ্রকলর থবাকা। 

আমাকদর থদকশ এবপ্রল ফুল িালকনর নাকম থয প্রথার প্রচলন রকয়কে,  
এিা তদানীন্তন ইাংকরজকদর কু- চক্রন্তমলূক হীন তৎিরতার প্রতীক। 
তারা মুসলমানকদরকক থবাকা বানাকত থিকর এ বদনবিকক ‘স্বরর্ উৎসব’ 
বহকসকব বজইকয় রাখকে ‘এবপ্রল ফুল’ এর মাধযকম। তাই এবপ্রল ফুল 
উদযািন করা থকান মুসলমাকনর জন্য জাবয়য নয়। িতষবয থয থস্পকনর 
মুসবলম স্থািতয ও জকগাৎকবর্ষত ঐবত্যত থদকখ খৃষ্টান ও ইাংকরজকদর 
প্রাকর্ আর সইল না। তাই তারা থস্পনকক চতুবদষক থথকক থঘরাও ককর 
থফলল। িবরকশকর্ অবরুে ও িরাবজত মুসলমানকদর বলা হল মসবজকদ 
অবস্থান করকল তাকদরকক বনরািত্তা থদয়া হকব। প্রাকর্র মায়ায় থস্পকনর 
রাজধানী গ্রানাোর মসবজকদ আশ্রয় বনকলা থস্পকনর মুসলমানরা। অমবন 
ঘিাল ইাংকরজরা যুকগর ভয়াবহ ববভৎস কান্ে। মসবজকদ আশ্রয়গ্রহর্কারী 
নর- নারী ও বশশুকদরকক বাবহরবদকয় তালাবে ককর জীবন্ত অবগ্নদগ্ধ ককর 
মারল প্রতারক খৃষ্টান রাজা ফযাবেষন্যান্ে। আর যারা িালাকনার থচষ্টা 
ককরবেল তাকদরকক হতযা করকলা বনমষমভাকব। থসই কবঠন বদনবি বেল 
১৪৯২ সকনর িকহলা এবপ্রল। থসবদন থথকক  

ইাংকরজ প্রতারকরা মুলমানকদর থবাকা বানাকনার এ কাবহনীকক চাাংগা 
রাখার জন্য এ বদবসবিকক থঘার্না করকলা-  “এবপ্রল ফুল” তথা 
“এবপ্রল মাকসর থবাকা” বদবস বহকসকব। বনতান্ত দুেঃখজনক হকলও সতয 
থয,  আজ অকনক মুসলমাকনর সন্তানরা না বুকঝ এ বদবসবি িালন ককর 
যাকচ্ছ। তাকদর এ বযািাকর থবাধদয় হওয়া উবচত। ঐবতহাবসক কারকর্ও 
এ বদবস িালন করা মুসলমানকদর জন্য থমাকিও নবধ নয়। শরী‘আকতর 
দৃবষ্টককাকর্ও এর থযকহতু ‘এবপ্রল ফুল’ থধাকা থদয়ার একিা রীবত মাত্র। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বকলন- “থয বযবি মানুর্কক 
থধাকা থদয়,  থস আমার উম্মকতর অন্তভুষি নয়।” তাই থধাকা থদয়া 
হারাম।  
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অতএব,  এবপ্রল ফুল উদযািন থকান মুসলমাকনর জন্য থকানক্রকমই 
জাবয়য হকত িাকর না।  

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من حمل علينا السالح فليس منا ومن غشنا فليس منا. )صحيح 

 ( 9/25مسلم:

( জাদীদ বফক্বহী মাসাবয়ল,  ১: ২৬৯)  

ফকতায়াবাজ শকব্দরেঃ অিপ্রচাকরর ববকের্র্  

বজজ্ঞাসােঃ বতষমাকন থবশ বকেু িত্র- িবত্রকা ইসলামকক বমিাকনার লকেয 
সমাকজর বকরর্য উলামাগর্কক থহয় করার উকিকশ্য “ফকতায়াবাজ” 
শব্দবির খুব অিপ্রচার চালাকচ্ছ। একদর সম্পককষ আিনাকদর প্রবতবক্রয়া 
বক? 

জবাবেঃ মুসলমান সন্তানকদর মন ও মবস্তকষ্কর বদক বদকয় ইসলাম ববকরাধী 
ককর গকি থতালার সুদূর প্রসারী লেয বনকয় বৃবিশ থববনয়ারা একদকশ থয 
বশো বযবস্থা চাবিকয় বদকয় থগকে তার প্রভাব,  বতষমান িািাতয 
জগকতর অিসাংস্কৃবতর প্রভাব,  মানবতার মুবির বমথযা মবরবচকা 
মাকষসবাদ-  থলবলনবাকদর বমথযা আশাবাকদর বুবলর প্রভাব,  প্রভবৃত 
কু- প্রভাবসমূকহর কারকর্ আজ দুভষাগযজনকভাকব মুসলমানকদর ঘকরই 
জন্ম থনয়া ইসলাম ববকদ্বর্ী সাম্রাজযবাকদর দালাল- নাবস্তককদর েুদ্র একবি 
দল সৃবষ্ট হকয়কে। তারা বববভন্নভাকব ইসলাম ও মুসলমানকদর 
স্বাথষববকরাধী নানা কমষকাকন্ে বলপ্ত হকয়কে। থদশ বকরর্য উলামাকয় থকরাম 
যখন ইসলাম ও থদকশর ববরুকে সাম্রাজযবাকদর র্িযকন্ত্রর মুকখাশ খুকল 
থদন,  তখনই থসই কুখযাত চক্রবি একদকশ ইসলাকমর রোকারী আবলম 
সমাজকক থমৌলবাদী,  ধমষান্ধ,  সাম্প্রদাবয়ক ইতযাবদ বকল গালাগাবল 
ককর। আকলম সামাকজর প্রবত ধমষীয় বযািাকর একদকশর ধমষপ্রার্ মুসবলম 
জনসাধারকর্র থয অববচল আস্থা রকয়কে,  তাকত সামান্য সকেহ সৃবষ্ট 
করকত বযথষ হকয় থসই চক্রান্তকারী দল আজ নতুন ককর আকলম সমাজকক 
ববকর্াদগার ককর সাধারর্ মুসলমানকদর আস্থা ববনকষ্টর মানকস 
ফাতাওয়ার ন্যায় অতীব গুরুেিূর্ষ ও ইসলাকমর একবি অবত িববত্র 
ববর্কয়র প্রবত জঘন্য কিাে ককর তাকক জনসমকে কলাংবকত ও জঘন্য 
ববর্য় বহসাকব উিস্থািন করার উকিকশ্য ফকতায়াবাজ শকব্দর উৎিবত্ত 
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ঘবিকয়কে। তারা বনকজকদর বযথষতার অন্ধকার থদকখ ইসলাকমর চরম 
েবতকারক ভন্ে িীর- ফবকরকদর ভন্োমী,  গ্রাময ভলু শাবলশ ও বহন্দু 
ঠাকুরকদর ভলু বসোন্ত ইতযাবদ-  যা ফাতাওয়ার সাকথ সাংবেষ্ট নয়-  
এমন সব খারাি বজবনসগুকলাকক ফাতাওয়া নাকম আখযাবয়ত ককর 
ইসলাকমর ববধানগত বযাখযা ফাতাওয়াকক অবমাননা করার বমথযা আশ্রয় 
বনকচ্ছ। 

এরা এতকাল মকস্কা- রাবশয়ার চািুকার থসকজ থদশ ও জনগকর্র 
স্বাথষববকরাধী বহু কাযষ সম্পাদন ককরকে। একদর চবরত্র বেল মকস্কাকত বৃবষ্ট 
হকল ঢাকায় োতা ধরা। থসাবভকয়ত রাবশয়া থভকঙ্গ খান খান হওয়ার িকর 
তারা রাবশয়ার দালালী বাদ বদকয় একদকশর রাবশয়ার হুমবক নবয ইষ্ট 
ইবন্েয়া থকাম্পানী খৃষ্টান মদদ িুষ্ট এনবজওকদর তরফদারী ককর তাকদর 
থথকক আবথষক সুববধা থভাগ করকে। তাই আকলম সমাজ যখন তাকদর 
শুরু এনবজওকদর ইসলামী ও স্বাধীনতা ববকরাধী অিতৎিরতা সমূকহর 
ববরূকে থসাচ্চার হকলন,  তখন তাকদর মাথা বযথা হওয়া স্বাভাববক। 
এনবজওরা উৎখাত হকয় থগকল ওকদর বভো থদয়ার দুবনয়াকত আর থকউ 
থাককব না,  এ ভীবত তাকদর। বকন্তু মজার বযািার হল-  তাকদর থকান 
নীবত আকে বকল মকনই হয় না। িয়সাই থযন তাকদর নীবত। তাই 
একবদকক তারা এনবজওকদরকক থদকশর শত্রু বহকসকব বচবিত করকে। 
থযমন-  উদয়িাকলর সভািবতকে গর্তাবন্ত্রক ববপ্লবী থজাি আকয়াবজত 
আকলাচনা সভায় বামিেী বিারা বকলকেন-  “সাধারর্ মানুকর্র সাংগ্রাম 
যাকত গকি উঠকত না িাকর,  এ লকে এনবজওরা গ্রাকম ঘাাঁবি থগকিকে। 
একদর মূল লেয হকচ্ছ গর্তাবন্ত্রক বস্থবতশীলতা নস্যাত করা।” নদবনক 
জনকন্ঠ,  ২২ থশ এবপ্রল,  থশর্ িৃেঃ। অিরবদকক ঐসব বাম থনতারাই 
আবার এনবজওকদর তরফদারী ককর থদশ বকরর্য উলামাকয় থকরামকক 
ফকতায়াবাজ বকল থহয় প্রবতিন্ন ককর ইসলামকক বমিাকনার প্রকচষ্টা 
চালাকচ্ছ। বকন্তু থদকশর ধমষপ্রার্ মুসলমান ধমষীয় বযািাকর উলামাকয় 
বকরাকমর উির এতই আস্থাশীল থয,  থসসব ববজাতীয় থচলা-
চামনু্োকদর কথা থদকশর ধমষপ্রার্ জনসাধারকর্র গা েুকতও িাকর না।  

থিববকলর উিকর খানা খাওয়া  
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বজজ্ঞাসােঃ বতষমাকন োইবনাং থিববল ও থচয়াকর বকস খানা খাওয়ার থয 
িেবত চালু আকে তা সুন্নাত ববকরাধী এবাং ববজাতীয় অনুকরর্ বকল 
আমরা জাবন। বকন্তু যবদ থিববকলর উিকর দস্তরখান বববেকয় তার উিকর 
বতষকন খানা থরকখ এবাং থচয়াকর বা থবকি সুন্নাতী কায়দায় বকস খানা 
খাওয়া হয়,  তা জাবয়য হকব বক- না? 

জবাবেঃ বতষমাকন ববজাতীয় িাইকল থয খানাবিনার বনয়ম চালু হকয় 
থগকে,  এিা অবশ্যই িবরতযাগ করা উবচত। কারর্ শরী‘আথত 
আমাকদরকক ইয়াহুদী খৃষ্টানকদর রীবতনীবত অনুসরর্ করকত ককঠারভাকব 
বনকর্ধ করা হকয়কে। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম থমকঝর মকধয 
দস্তরখান বববেকয় খানা থখকতন। আমাকদর থসভাকব খানা খাওয়ার 
অভযাস করা উবচত। মাকঝ মাকঝ ববকশর্ জরুরকত বা থঠকায় থচয়ার 
থিববকল বকস থখকত হকল,  তখন সুন্নাত তরীকায় বকস থিববকলর উির 
দস্তরখানা বববেকয় থখকত িারকব। তকব সবষদার জন্য এিাকক বনয়ম 
বানাকনা বঠক নয়।  

عن انس رضي اهلل تعالى عنه قال ما اكل النبي صلى اهلل عليه وسلم على خوان وال سكرجة.....الخ   

 ( 1/9)سنن الترمذي:

( প্রমার্েঃ ফাতাওয়া মাহমূবদয়া,  ৫: ১১৬ # বতরবমযী শরীফ,  ২: ১ # 
বমশকাত শরীফ ১: ৩৬৩)  

থেকল- সন্তান বিবভ- বভ. বস. আর থদখায় অভযস্ত হকল করর্ীয়  

বজজ্ঞাসােঃ নামায- থরাযা ককর না এমন থলাককদর হাবদয়া ও ঘকর 
িাকাকনা খানা খাওয়া এবাং তাকদরকক সালাম থদয়া জাবয়য হকব বক- না? 
আমার থেকল থমকয়রা নামায িকি না। বিবভকত নািক- গান থদকখ ও 
শুকন। নামায িিার জন্য এবাং বিবভকত গান থদখা হকত ববরত থাকার 
জন্য অকনক বদন যাবত দাওয়াত থদয়া হকচ্ছ। বকন্তু থকান কথা থশাকন না 
ও মাকন না। থেকল থমকয়কদর থথকক আমরা আলাদা হকয় বসবাস 
করকবা,  নাবক তাকদরকক দাওয়াত বদকয় দীকনর িকথ চলকত বলকত 
থাকব? উকল্লখয থয,  বিবভ বনকর্ধ করা সকেও থেকলর থরাজগাকরর 
িাকা বদকয় থেকলই বিবভ বককনকে। খবর ও অন্যান্য ভাল বশোমূলক 
অনুষ্ঠান বিবভকত থদখা যাকব বক- না? 
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জবাবেঃ ্যতা,  আিনাকদর জন্য এখন তাকদর থথকক বভন্ন হকয় বসবাস 
করা ভাল,  থযন এ ববকচ্ছকদ তারা বযবথত ও অনুতপ্ত হকয় বনকজকদর ভুল 
থথকক বফকর আসকত সেম হয়। তকব এর সাকথ সাকথ তাকদরকক বুঝাকত 
থাককবন। আল্লাহর বনকি তাকদর তাওবার তাওফীককর জন্য দু‘আ 
করকবন। ( ফাতাওয়া মাহমূদীয়া ২: ২১৫ িৃেঃ)  

প্রচবলত বিবভর থকান অনুষ্ঠানই থদখা জাবয়য নয়। এর সকল প্রকার 
অনুষ্ঠান থদখা গুনাকহর কাজ এবাং গুনাকহর সহকযাবগতা। সুতরাাং 
দীনদারীর উির কাবয়ম থাককত হকল,  এর থথকক দুকর থাকা একান্ত 
জরুরী। ( বনযামুল ফাতাওয়া,  ২: ৯৯)  

 (1/961اما التلفزيون والفيديو فال شك في حرمة استعماله.  )تكملة فتح الملهم:

অননসলাবমক তবরকায় নাম রাখকল করর্ীয়  

বজজ্ঞাসােঃ ইসলামী নাম োিা অন্য থকান নাম থযমন,  নয়ন,  স্বিন,  
বাদল,  নুিুর ও িাপু্প ইতযাবদ রাখা ইসলাকমর দৃবষ্টকত থকমন? যবদ 
থরকখই থফকল এবাং থসই নাকমর উির িবরবচবত লাভ ককর,  তাহকল 
তার জন্য করর্ীয় বক?  

জবাবেঃ হাদীস শরীকফ আকে হুজুর সাল্লাল্লাহু ‘ আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 
ফরমাকয়কেন-  থতামাকদর সন্তান হকল,  সবষপ্রথম থতামরা এ সন্তাকনর 
সুের একিা নাম রাখ। ( প্রমার্েঃ আবূ দাউদ শরীফ ৩৯২)  

এর দ্বারা ইসলামী নাম রাখার প্রবত গুরুে বুঝা থগল। আর এিাই সন্নাত 
তরীকা। ককয়ক বৎসর িূবষ থথকক ববকশর্ ককর আমাকদর স্বাধীনতা 
লাকভর ির থথকক বহন্দুয়ানী প্রথা বহবে ও সাাংসৃ্কবতর প্রভাব আকস্ত আকস্ত 
বাাংলা ভার্া ও বাাংলাকদশী মুসলমানকদর উির চািকত শুরু ককর। অির 
বদকক ধমষীয় ইলম বশো করা,  যা সব থচকয় গকবষর ববর্য় বেল,  
বাঙালীরা তা শুধু িবরহার নয়,  বরাং ওগুকলাকক রীবতমত থহয় মকন ককর 
এবাং আল্লাহর দুশমকনর ববদযাকক খুবই উাঁচু নযকর থদখকত থাকক। তখনই 
এসব ইসলামী তাহযীব ও তামিুন রীবত- নীবত তাকদর থথকক ববদায় 
বনকত থাকক। আর তাকদর মকধয ববজাতীয় অন্ধ অনুকরকর্র িবরর্বতকত 
ববজাতীর নগ্ন সভযতা,  তাকদর কৃবষ্ট কালচার ও ভাবধারা প্রবতবষ্ঠত হকত 
থাকক এবাং িবরর্বতকত ইসলামী নাকমর স্থকল এসব উদ্ভি,  উৎকি ও 
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ববশ্রী- কুশ্রী বহন্দুয়ানী নাম মুসবলম সমাকজ প্রচবলত হকয় িকি। এ প্রথার 
িবরবতষন মুসলমান বমল্লাকতর জন্য একান্ত জরুরী। কারর্,  এসব প্রথা 
এভাকব চলকত থাককল িযষায়ক্রকম অন্যান্য সুন্নত সমূহ ববদায় বনকত 
থাককব,  বহন্দুয়ানী বা ববজাতীয় প্রথা প্রবতবষ্ঠত হকব। ফকল মুসবলম 
বমল্লাত নীবতহীন এক কাাংগাল জাবতকত িবরর্ত হকয় িৃবথবীর মকধয 
লাবঞ্ছত ও িদদবলত হকত থাককব।  

অতএব থকান মুসলমান না জানার কারকর্ এ ধরকর্র নাম স্বীয় সন্তাকনর 
জন্য রাকখ এবাং ঐ নাকমই থস িবরবচবত লাভ ককর,  তবুও ঐ নাম 
িবরবতষন ককর ইসলামী নাম রাখকত হকব। থযমন হুজুর সাল্লাল্লাহু 
‘ আলাইবহ ওয়াসাল্লাম অকনক সাহাবাকয় থকরামগকর্র নাম এরূিভাকব 
িবরবতষন ককর বদকয়বেকলন। ( প্রমার্েঃ বমরকাত ১: ৬৯ # বুখারী 
২: ৯১৪)  

زنا قدم على النبي صلى اهلل تعالى عليه حعن جبر ابن شيبة قال جلست الى سعيد بن المسيب فحدثني ان جده 

 قال ما انا لمغير اسما سمانيه ابي قال ابن المسيب فما زالت 
ٍ

قال بل سهل وسلم فقال ما اسمك قال اسمي حزن 

 (1/191فينا الحزونة بعد.  )صحيح البخاري:

বববভন্ন থমলায় যাওয়া ও বজবনস খবরদ করা  

বজজ্ঞাসােঃ আমাকদর থদকশ বববভন্ন ধরকর্র থমলা বকস থাকক। থযমন-  
নবশাখী থমলা ও থিৌর্ী থমলা ইতযাবদ। ঐসব থমলায় যাওয়া জাবয়য হকব 
বক? ওখান থথকক আসবাব িত্র থকনা জাবয়য হকব বক- না? 

জবাবেঃ বতষমাকন আমাকদর থদকশ থয থমলা বকস থাকক,  তা আমাকদর 
জানা মকত বববভন্ন ধরকনর থনাাংরা,  অেীল ও অনবধ কাযষকলাকির উির 
বভবত্ত ককরই হকয় থাকক। মুসলমানকদর থমলা থহাক,  বকাংবা ববধমষীকদর 
থমলা থহাক,  বতষমাকন থকান থমলাকত অাংশগ্রহকর্র বকাংবা তথায় ক্রয়-
ববক্রয় থকানিার জন্য উিবস্থত হওয়া জাবয়য হকব না। থকননা,  ঐ সমস্ত 
থমলাকত আিনার উিবস্থবত থমলার থসৌেযষ ও জাাঁকজমক বৃবের সহায়ক 
হকব। যা প্রকারান্তকর তাকদর অেীলতা ও অনবধ কাযষকলাকির বযািাকর 
উৎসাহ থযাগাকব। আল্লাহ িাক ইরশাদ ককরনেঃ “ভাল ও তাকওয়ার 
কাকজ থতামরা সহায়তা ককরা,  গুনাহ ও সীমা লাংঘকনর বযািাকর 
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সহায়তা ককরা না।” ( প্রমার্েঃ সূরা মাবয়দা,  ২ # ফাতাওয়া 
রশীবদয়া,  ২৪৯)  

তদুিবর গুনাহ হওয়া সকেও যবদ থকউ উিবস্থত হকয় থকান বস্তু সবঠক 
িেবতকত ক্রয় ককর,  তাহকল তার থবচা- থকনা শুে হকয় যাকব। 
( ফাতাওয়া রশীবদয়া,  ৪৫৫)  

সারকথা,  এ সব থমলায় মুসলমানকদর জন্য অাংশগ্রহর্ না করা এবাং না 
যাওয়া ননবতক ও ঈমানী কতষবয।  

িকহলা নবশাকখর কুসাংস্কার  

বজজ্ঞাসােঃ আজকাল অকনককক থদখা যায়- িকহলা নবশাখীর নাকম কাল 
বা বর্ষবরর্ ককর বনকত। যাকত ককর তারা সুকখ থাককত িাকর। এ ধারর্া 
বক বঠক? ইসলাম এ বযািাকর বক বকল? 

জবাবেঃ িববত্র কুরআকন সূরা আল- জাবসয়া ২৪ নাং আয়াকত মহান 
আল্লাহ কাবফর- মুশবরককদর আক্বীদা প্রসকঙ্গ উকল্লখ ককরকেন-  
“কাবফর- মুশবরকরা ববশ্বাস ককর থয,  আমাকদর িাবথষব জীবনই থতা 
থশর্। আমরা মবর ও বাাঁবচ মহাকাকলরই কারকর্। আর মহাকালইকতা 
আমাকদর বাংস ককর।” কাবফর- মুশবরকরা মহাকাকলর চক্রককই সৃবষ্ট 
জগত ও সমস্ত অবস্থার কারর্ সাবযস্ত করত। অথচ এগুকলা সব 
প্রকৃতিকে সবষশবিমান আল্লাহর কুদরত ও ইচ্ছায় সম্পন্ন হকয় থাকক। 
প্রাকবৃতক বনয়ম বলকত থকান বকেুর বনজস্ব অবস্তে থনই। কারর্-
প্রাকবৃতক বনয়ম বা প্রাকবৃতক আবতষন বববতষন দুকযষাগ ইতযাবদ দ্বারা যা 
বুঝাকনা হয়,  সবই আল্লাহ তা‘আলার বনয়ন্ত্রকর্। সবই আল্লাহর কুদরত 
এবাং সবই আল্লাহর সৃবষ্ট। এগুকলার বনকজকদর বযািাকর থকান েমতা 
থনই। সুতরাাং দীকনর জ্ঞান শূন্য থলাককরা বববভন্ন অবভনব িেবতকত থয 
কালকক বরর্ করার প্রথা চালু ককরকে,  তা মারািক ভ্রান্ত আক্বীদার 
ববহেঃপ্রকাশ। যা আকগর যামানার এবাং কাবফর- মুশবরককদর আক্বীদার 
সবহত সামঞ্জস্যশীল। এোিাও তা বতষমান বহন্দু সম্প্রদাকয়র সাকথও 
সাংগবতিূর্ষ। তা বনেঃসকেকহ বশরক ও গুনাহর কাজ। প্রকতযক মুসলমান 
এসব থথকক দূকর থাকা ঈমানী দাবয়ে।  

কযাকসকি বতলাওয়াত ও গান থশানার হুকুম  
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বজজ্ঞাসােঃ কযাকসকি কুরআন বতলাওয়াত শুনকল,  সাওয়াব হকব বক- না? 
এবাং কযাকসকি ধারর্কৃত গান শুনকল গুনাহ হকব বক- না? 

জবাবেঃ থিিকরকেষাকরর আওয়াজ িাঠককর বনজস্ব আওয়াজ নয়। বরাং 
প্রবতববনর ন্যায় িাঠককর স্বকরর নকল মাত্র। এজন্যই ধারর্কৃত 
কযাকসকির বতলাওয়াত প্রকৃত বতলাওয়াত নয়।  

সুতরাাং থিিকরকেষাকরর সাহাকযয কযাকসকি বাজাকনা কুরআন বতলাওয়াত 
শুনকল,  তাকত প্রকৃত বতলাওয়াত শুনার সাওয়াব হয় না। তকব তা শ্রবর্ 
করা নাজাবয়য নয়। বকরা‘আত সহীহ করার জন্য সহীহ ক্বারীকদর 
বতলাওয়াত কযাকসকি থশানা যায়। িোন্তকর গান- বাদয ইতযাবদ,  যার 
আওয়াজ মানবািাকক আল্লাহর িরর্ থথকক অমকনাকযাগী ককর থদয় 
এবাং আল্লাহর িরর্ ববিতৃ মানুকর্র ঐ অন্তকর অবভশপ্ত শয়তান কুমন্ত্রর্া 
বদকত প্রয়াস িায়। থয কারকর্ ইসলাম গানবাদযকক অনবধ তথা হারাম 
থঘার্না ককরকে। আর গান- বাদয শ্রবর্ অনবধতায় সরাসবর বকাংবা যকন্ত্রর 
মাধযকম থযমন,  গ্রামকফান,  থরবেও,  বিবভ এবাং কযাকসি ইতযাবদর 
মকধয শরী‘আত থকান িাথষকয ককরবন। গান গাওয়া এবাং শ্রবর্ করা 
সবষাবস্থায়ই হারাম। কাকজই কযাকসকি ধারর্কৃত বতলাওয়াত শ্রবকর্ 
সাওয়াব না হওয়ার উির ধারর্কৃত কযাকসকির গান- বাজনা শ্রবকর্ 
গুনাহ না হওয়ার যুবি প্রদশষকনর থকান অথষই হকত িাকর না। কারর্ 
গাকনর অবস্তেই থয শরী‘আত অনবধ থঘার্না ককরকে। ( প্রমার্েঃ 
ফাতাওয়া শামী,  ৬: ৩৪৮, ৪৯ #ফাতাওয়া আলমগীরী,  
৫: ৩৫১, ৩৫২ #আলাকত জাদীদাহ,  ২২২)  

وفي التاترخانية عن العيون ان كان السماع سماع القران والموعظة يجوز وان كان سماع غناء فهو حرام 

 (6/111باجماع العلماء.  )الفتاوى الشامي: 

বশখা বচরন্তন  

বজজ্ঞাসােঃ বশখা বচরন্তন বক? বশখা বচরন্তনকক সমু্মখ ককর সম্মান 
প্রদশষনকারী অবগ্নিূজককদর অন্তভুষি হকব বক?  

বশখা বচরন্তনকক থকন্দ্র ককর বতষমান সরকাকরর ববরুকে লাংমাচষ বা 
বজহাকদর োক থদয়া কতিুকু শরী‘আত সম্মত? বজহাদ থকান অবস্থায় 
কখন ফরয হয়। বতষমান বাাংলাকদশ থসই অবস্থায় বনিবতত হকয়কে বক?  
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জবাবেঃ বশখা বচরন্তন অবগ্ন িূজককদর একবি প্রতীক। অবগ্ন িূজকরা 
আগুন প্রজ্জ্ববলত ককর তার িূজা ককর,  তার সামকন মাথা নত ককর 
সম্মান প্রদশষন ককর থাকক এবাং তা থথকক থপ্ররর্া লাভ ককর থাকক। হুজুর 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম এর জকন্মর িূকবষ িারস্যবাসীরা 
অবগ্নবশখা প্রজ্জ্ববলত ককর তার িূজা ককর আসবেল। থসই অবগ্নবশখা 
হাজার হাজার বের ধকর জ্বলবেল। বকন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাম-  এর জকন্মর সময় থসই অবগ্নবশখা আল্লাহর কুদরকত বনকভ 
যায়। আল্লাহ োিা থকান বযবি বা বস্তুকক মাথা নত ককর বসজদা করা বা 
স্যালুি থদয়া,  তাকত িুষ্পস্তবক বদকয় থপ্ররর্া লাভ করা বশরক ও 
কুফরী। কারর্,  ববধমষী বা ববজাতীয় সম্প্রদাকয়র প্রতীকী অবগ্নবশখা 
মুসলমানকদর আনে উৎসব বা থকান ববকশর্ বদকনর প্রতীক বহকসকব 
বযবহার করা,  তাকক সম্মান প্রদশষকনর জন্য স্যালুি,  িুষ্পস্তবক 
ইতযাবদ প্রদান করা অবগ্ন িূজারই নামান্তর। থকননা,  হাদীকস উকল্লখ 
হকয়কেেঃ   .من تشبه بقوم فهو منهم  

“অথষাৎ থয বযবি ববকশর্ কাজ বা ববকশর্ আচরকর্র বদক বদকয় থকান 
সম্প্রদাকয়র সাকথ সাদশৃ্যতা রাখকব থস তাকদরই দলভুি হকব।” 

সুতরাাং ববজাতীয় সম্প্রদাকয়র থয থকান প্রতীকীকক থয থকানভাকবই 
থহাক,  সম্মান প্রদশষন করা মুসলমানকদর জন্য হারাম ও নাজাবয়য।  

বদ্বতীয়তেঃ বশখা বচরন্তন নাকমর মকধযই কুফরী ববদযমান রকয়কে। থকননা,  
একমাত্র আল্লাহ তা‘আলাই বচরন্তন ও বচরঞ্জীব।আল্লাহ োিা অন্য থকান 
বযবি বা বস্তু বচরন্তন বা বচরঞ্জীব হকত িাকর না।  

িববত্র কুরআকন ইরশাদ হকচ্ছ-   

{ِ ِّلَّ ُ ِا ِاّللَِّّ ِالْقَّيُِّوُمِا ِلَّهَّ يُِّ ِالْحَّ ُِهوَّ  )100البقرة:){ ّلَِّّ

“আল্লাহ মহান সো- বতবন োিা আর থকান মাবূদ থনই। বতবন বচরন্তন ও 
বচরঞ্জীব।” সুতরাাং আল্লাহ তা‘আলা বযতীত অন্য থকান বযবি বা বস্তুকক 
বচরন্তন ও বচরঞ্জীব মকন করা বা এ ধরকনর আকীদা ও ববশ্বাস রাখা 
বশরক ও কুফরী। আর থয থকান কুফরী কাজ মুসলমানকদর জন্য হারাম 
ও নাজাবয়য। এর দ্বারা ঈমান চকল যাওয়ার আশাংকা রকয়কে।  
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 ( 6/181* وفي الملتقط: التواضع لغير اهلل حرام . )الدر المختار:

  * فارادوا ان يتخذوا دارا منها كنيسة او بيعة او بيت نار يجتمعون في ذلك لصلوتهم منعوا عن ذلك .

 (0/111التاترخانية: )الفتاوى

( প্রমার্েঃ বকফায়াতুল মুফতী,  ১: ২২৪ # তাতারখাবনয়া,  ৫: ৪৪৯ # 
শামী,  ৬: ৩৮৪ # ফতহুল কাদীর,  ৫: ২৯৯)  

থকান মুসবলম রাকে যবদ থকউ বশরক বা কুফরী কাজ অথবা শরী‘আত 
ববকরাধী থকান কাজ প্রকাকশ্য এবাং বযািকভাকব চালু করকত চায়,  
তাহকল ঐ রাকষ্টর মুসলমানকদর ঈমানী দ্বাবয়ে হকয় িকি থয,  তারা 
ঐকযবেভাকব এর প্রবতবাদ জানাকব এবাং তা বন্ধ করার জন্য আপ্রার্ 
থচষ্টা চাবলকয় যাকব এবাং উি বযবিকক তা বন্ধ করকত বাধয করকব। এর 
জন্য অবস্থার থপ্রবেকত হরতাল,  লাংমাচষ ও অবকরাধ ইতযাবদর প্রকয়াজন 
হকল করকব এবাং তা বজহাকদর অন্তভুি হকব। কারর্,  থয যামানায় 
থযভাকব অন্যাকয়র প্রবতবাদ করকল তা বন্ধ হকব,  ঐ যামানায় ঐ ভাকবই 
প্রবতবাদ করকত হকব। আর তা এক প্রকার বজহাদ হকব। কারর্,  
কাকফরকদর ববরুকে লিার নামই শুধু বজহাদ নয়;  বরাং এর বববভন্ন রূি 
হকত িাকর। তাোিা এগুকলা দীকনর দুশমনকদর প্রবতহত করার জন্য এক 
প্রকার হাবতয়ার ববকশর্। আর দুশমনকদর নতবর হাবতয়ার দ্বারা 
দুশমনকদর মুকাববলা করা নাজাবয়য নয়। অকনক মূখষ থলাক এ তথয না 
বুঝার কারকর্ আিবত্ত ককর থাকক। ( প্রমার্েঃ সূরা হজ্ব,  ৪০ # 
জাওয়াবহরুল ফাতাওয়া ১: ৬০৫)  

একবি কুসাংস্কাকরর অিকনাদন  

বজজ্ঞাসােঃ আমাকদর থদকশ প্রচবলত একবি কথা আকে-  থকান অনুিবস্থত 
বযবির নাম বলার সাকথ সাকথ থস একস উিবস্থত হয়,  তাহকল আমরা 
বকল থাবক-  “আিবন অকনক বদন বাাঁচকবন। কারর্,  আমরা এই মাত্র 
আিনার নাম বলকতবেলাম। শরী‘আকতর দৃবষ্টকত এর থকান বাস্তবতা 
আকে বক- না? 

জবাবেঃ আসকল এগুকলা থলাক সমাকজর কিকথা। এমবনভাকব সমাকজ 
অকনক আজব কথা প্রচবলত আকে। কুরআন হাদীকসর সাকথ যার থকান 
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সম্পকষ থনই,  শরী‘আকত এর থকান বাস্তবতাও থনই। ববকশর্ ককর অজ্ঞ 
থমকয়রা এসব কুধারর্া বানাকনাকত িিু।  

বববাহ অনুষ্ঠাকন প্রকবশ দ্বাকর থগইি বনমষার্  

বজজ্ঞাসােঃ বববাহ অনুষ্ঠাকন সুসবজ্জত থগইি বনমষার্ ককর বর িকের 
থলাকজকনর থসখান বদকয় প্রকবশকাকল তাকদর বনকি থথকক িাকা আদায় 
করা জাবয়য আকে বক- না? থতমবনভাকব যবদ বর িকের থলাকজকনর 
বনকি থথকক িাকা আদাকয়র উকিশ্য বযবতকরকক থকবলমাত্র তাকদর 
সম্মানাকথষ এই থগইি বনমষার্ করা হয়,  তাহকল থসিা জাবয়য হকব বক? 

জবাবেঃ এভাকব থগইি বনমষার্ করায় অিবযয় ও অিচয় হয়। তাোিাও 
কাকরা ইচ্ছার ববরুকে িাকা উসূল করা হারাম। এগুকলা ববষরতা ও কু-
প্রথা মাত্র। এসব থথকক িরকহয করা জরূরী। িাকা উসূল না করা হকলও 
অিচকয়র কারকর্ এবাং ববজাতীয় প্রথার অনুকরকর্র দরুর্ বববাহ 
উিলকে থগি বনমষার্ বনবর্ে। 

 (6/955اليحل مال امرئ مسلم اال بطيب نفس منه.  )السنن الكبرى:

( প্রমার্েঃ ফাতাওয়া মাহমুবদয়া,  ১২: ৩৯৪ # আস- সুনানুল কুবরা,  
৬: ১০০ # সূরা বনী ইসরাঈল,  ২৬ # তারগীব তারহীব ৩: ১৯)  

গান শ্রবর্ করা  

বজজ্ঞাসােঃ আবম জানকত আগ্রহী থয,  শরী‘আকতর দৃবষ্টকত গান বাদয 
শ্রবর্ করা কতিুকু জাবয়য? অকনকক বকল থাকক বাদয োিা গান শ্রবর্ 
করা জাবয়য আকে।  

জবাবেঃ গান- বাজনা শরী‘আকতর দৃবষ্টকত হারাম ও মহািাি। রাসুকল 
কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ককরন,  বকয়ামত 
সাংঘবঠত হওয়ার িূকবষ িািকাযষ বযািকহাকর বৃবে িাকব। নতষকী এবাং 
বাদযযকন্ত্রর বযািকতা এর অন্যতম। ( বতরবমযী শরীফ)  অন্য এক 
হাদীকস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ককরন,  
আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন আমাকক বাদযযন্ত্র বাংস করার জন্য থপ্ররর্ 
ককরকেন। ( মুসনাকদ আহমদ)  
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িববত্র কুরআকন সূরাকয় লুকমান আয়াত নাং ৬ এবাং সূরাকয় বনী ইস্রাইল 
আয়াত নাং ৬৪,  উি আয়াতদ্বকয় গান এবাং বাদযযন্ত্র বাজাকনা হারাম। 
যারা িাি কাকজ জবিত হকব তাকদর জন্য ককঠার শাবস্তর কথা উকল্লখ 
করা হকয়কে। কাকজই প্রকতযক মুসলমানকদর জন্য এই মহািাি থথকক 
ববরত থাকা ফরয। থযকহতু গান গাওয়া এবাং বাদযযন্ত্র বাজাকনা ইতযাবদ 
শরী‘আকতর দৃবষ্টকত হারাম ও মহািাি সুতরাাং গান থশানা জাবয়য 
হওয়ার থকান প্রনই উকঠ না। অবশ্য যবদ ববর্য়বস্তু সম্পূর্ষ ইসলামী হয় 
এবাং তার সাকথ থকান বাদযযন্ত্র না থাকক এবাং থকান িুরুর্ তা িকি,  
যাকক গযল বলা হয় এিা জাবয়য আকে। 

 ( 8/955استماع المالهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر.  )نيل االوتار: 

وقال رسول اهلل صلى اهلل تعالى عليه وسلم الغناء ينبت النفاق كما منبت الماء الزرع. )مشكاة 

 ( 199يح:المصاب

( প্রমার্েঃ সূরা থলাকমান,  ৬ # রূহুল মাআনী,  ১১: ৬৭- ৬৮ # 
বলসানুল আরব ৪: ২- ৪ # দুরকর মুখতার,  ৫: ২৪৫ # নাইলুল 
আওতার,  ৮: ১০০ # বমশকাত,  ৪১১)  

িববত্রতা /  োহারাত 
িাবন 

বযবহৃত িাবনর সাংজ্ঞা ও তার হুকুম 

বজজ্ঞাসােঃ বযবহৃত িাবনর সাংজ্ঞা বক? তার হুকুম বক? যবদ থকান 
বযবির উযুর অথবা থগাসকলর িাবন অকন্যর গাকয় লাকগ,  তাহকল ঐ 
বযবি নািাক হকব বক? 

জবাবেঃঐ িাবনকক শরী‘আকতর িবরভার্ায় বযবহৃত িাবন বলা হয়,  যা 
নাজাসাকত হুকমী থথকক িববত্রতা অজষকনর জন্য অথবা থনকী অজষকনর 
জন্য বযবহার করা হকয়কে। িাবন বযবহার করার ির যখন শরীর থথকক 
িৃথক হকব,  তখন বযবহৃত িাবন বহকসকব গর্য হকব। বযবহৃত িাবনর 
হুকুম হকলা-  উি িাবন িাক। তকব তার দ্বারা উযু- থগাসল করা যাকব 
না। বযবহৃত িাবন থযকহতু িাক,  তাই যবদ কাহাকরা শরীকর লাকগ,  
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তাহকল তার শরীর নািাক হকব না। সুতরাাং থধায়ার প্রকয়াজন থনই।                      
( প্রমার্েঃ কানযুিাকাইক- ৭)  

ভাল িাবনকত বযবহৃত িাবন িিকল তার হুকুম  

বজজ্ঞাসােঃ ভাল িাবনকত বযবহৃত িাবন িিকল,  থসই িাবনর দ্বারা উযু 
করকল িববত্রতা হাবসল হকব বক- না? 

জবাবেঃ বযবহৃত িাবন বনকজ িাক,  বকন্তু অন্যকক িাক করকত িাকর 
না। সুতরাাং ভাল িাবনকত যবদ বযবহৃত িাবন িকি যায় এবাং বযবহৃত 
িাবন যবদ ভাল িাবন থথকক কম হয়,  তাহকল থসই িাবন দ্বারা উযু-
থগাসল ইতযাবদ জাবয়য আকে। তকব বযবহৃত িাবনর িবরমার্ যবদ ভাল 
িাবন থথকক থবশী বা সমিবরমার্ হয়,  তাহকল থসই িাবন দ্বারা উযু-
থগাসল ইতযাবদ জাবয়য হকব না। ( প্রমার্েঃ ফাতওয়াকয় দারুল উলূম,  
১: ১৬৪ # ফাতাওয়া মাহমুবদয়া,  ২: ৩৪,  ৩৫)  

থগাসকলর অববশষ্ট িাবনর হুকুম  

বজজ্ঞাসােঃ থগাসকলর ির িাকত্র থয অববশষ্ট িাবন থাকক,  তা বদকয় উযু 
করা জাবয়য আকে বক- না? 

জবাবেঃকগাসকলর ির িাকত্র থয অববশষ্ট থয িাবন অববশষ্ট থাকক তা িাক। 
সুতরাাং উি িাবন দ্বারা উযু- থগাসল ইতযাবদ করা জাবয়য আকে।             
( আদদুররুল মুখতার,  ১: ১৮১ িৃেঃ # বহদায়া,  ১: ৩৩ ও ৩৯)  

বযবহৃত িাবনর বেিা িাকত্রর অবযবহৃত িাবনকত িিকল তার হুকুম  

বজজ্ঞাসােঃ থোি িাকত্র িাবন বনকয় ফরয থগাসল করার সময় বযবহৃত 
িাবনর বেিা িাকত্র িিকল,  িাকত্রর িাবন নািাক হকব বক- না? 

জবাবেঃ শরী‘আকতর ববধান মুতাববক সুন্নাত তরীকায় থগাসল করকল,  
থগাসলকারীর শরীকর বা কািকি নািাক থাককত িাকর না। থস অবস্থায় 
োম বা বালবতকত িাবন বদকয় ফরয থগাসল করার সময় শরীকরর বযবহৃত 
িাবনর বেিা উি োম বা বালবতর িাক িাবনকত িিকল,  িাক িাবন 
নািাক হকব না। কারর্ স্বি িবরমার্ বযবহৃত িাবন িাক িাবনকত 
িিকল,  িাক িাবন নািাক হয় না। তকব হাাঁ,  থগাসকলর িূকবষ শরীর ও 
কািি থথকক বাব্যতক নািাকী দূর না ককর সুন্নাত তরীকার থখলাি 
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থগাসল করকল শরীকরর নািাকী বা কািকির নািাকী  হকত বেিা 
িিকল,  থোি িাকত্রর িাবন নািাক হকয় যাকব।( প্রমার্েঃ ফাতওয়া 
আলমগীরী,  ১: ২৩ # ফাতাওয়া দারুল উলূম,  ১: ১৫৯)  

 হাউকজ নািাক িিকল করর্ীয়  

বজজ্ঞাসােঃ হাউজ বকাংবা িযাবিকত থকান নািাক বস্তু িবতত হকল উি 
হাউজ বকাংবা িযাবি নািাক হকয় যায় বকনা? যবদ নািাক হকয় যায় 
তাহকল িাক করার িেবত বক? 

জবাবেঃ হাউজ বকাংবা িযাবি যবদ বি তথা ১০০ বগষহাত বা তদুধষ হয় 
অথবা এমন হাউজ বকাংবা িযাবি হয় থয,  িাবন একবদক বদকয় প্রকবশ 
ককর অন্য বদক বদকয় থবর হকয় যাওয়ার বযবস্থা আকে তাহকল নািাকী 
িবতত হওয়ার দ্বারা যতের্ িযষন্ত িাবন দুগষন্ধ না হকব বা রাং বকাংবা স্বাদ 
িবরবতষন না হকব ততের্ িযষন্ত িযাবি নািাক হকব না। আর যখন বতনবি 
ববর্কয়র থকান একবি িবরবতষন হকয় যাকব তখন িযাবি নািাক হকয় 
যাকব। এমতাবস্থায় িাক করার সুরত হল সমস্ত িাবন বনষ্কার্র্ করা। 

আর যবদ িযাবি ১০০ বগষহাত না হকয় তার থচকয় থোি হয় অথবা তাকত 
িাবন একবদক বদকয় প্রকবশ ককর অন্যবদক বদকয় প্রবাবহত না হয় তাহকল 
নািাকী িিকল সাকথ সাকথ তা নািাক হকয় যাকব। চাই স্বাদ,  রাং বা 
গকন্ধর থকান একবি িবরবতষন থহাক বা না থহাক। এমতাবস্থায় উি িযাবি 
িাক করার িেবত ২ িব। 

১.  সমস্ত িাবন বনষ্কার্র্ করা  ও  ২.  থকান িেবতকত িাবনকক জারী 
তথা প্রবাবহত ককর থদয়া। ( ফাতওয়া শামী ১: ১৯৫,  আহসানুল 
ফাতাওয়া ২: ৪৯,  আলাকত জাদীদা কী শরঈ আহকাম ( মুফতী 
মুহাম্মাদ শফী রহ. ১৯৬)  

উয ু

থগাসকলর ির নতনু উয ুকরার হুকুম  

বজজ্ঞাসােঃ থগাসল করার িূকবষ আমরা থয উযু কবর,  থগাসল করার িকর 
নামায িিার জন্য আবার নতুন উযু করকত হকব বক- না? প্রমার্সহ 
জানাকল উিকৃত হব। 
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জবাবেঃ থগাসল করার িূকবষ উযু করা থহাক বা না থহাক,  থগাসল করার 
িকর নামায িিার জন্য আবার নতুন ককর উযু করকত হকব না। 
থগাসকলর িূকবষর উযু বা শুধু থগাসল দ্বারা নামায হকয় যাকব। থকননা 
থগাসকলর মকধয উযুর অঙ্গ থধৌত হকয় যায়। এ কারকর্ থগাসকলর িকর 
আবার নামাকযর জন্য উযু করকল অিবযয় হওয়ার কারকর্ মাকরূহ হকব। 
তকব উযু থাকা অবস্থায় আবার উযু করকত চাইকল,  থসখাকন মাসআলা 
হল-  প্রথম উযু দ্বারা এমন থকান ইবাদত করকব যা উযু বযতীত করা 
যায় না। থযমন কমিকে দু’রাকা‘আত নামায িিা। অবশ্য যবদ থকউ 
িববত্রতার বনয়যত বযতীত থগাসল ককর এবাং িূকবষ উযু না ককর তাহকল 
থস থেকত্র উযুর সওয়াব প্রাবপ্তর জন্য িুনেঃ উযু করা মুস্তাহাব। ( প্রমার্েঃ 
আহসানুল ফাতাওয়া ২: ৯,  আিকক মাসাইল আওর উনকা হল,  
২: ২৭,  রিুল মুহতার ১: ১১৯)  

لو تكرر الوضوء في مجلس واحد مرارا لم يستحب بل يكره لما فيه من االسراف .    )رد 

 (  9/919المحتار:

مس المصحف ينبغي ان الوضوء إذا لم يؤد به عمل مما هو المقصود من شرعيته كالصلوات وسجدة التالوة و

 (9/991اليشرع تكراره قربة لكونه غير مقصود لذاته فيكون اسرافا محضا.   )رد الحتار:

উযরু িাবনর বেিা অকন্যর গাকয় লাগকল 

বজজ্ঞাসােঃ একজকনর উযুর িাবনর বেিা অন্য জকনর গাকয় িিকল,  যার 
গাকয় িকি তার উযু বক ভঙ্গ হকয় যাকব? 

জবাবেঃ উযুর বযবহৃত িাবন যবদও অন্যকক িাক করকত িাকর না,  বকন্তু 
বনকজ িাক। সুতরাাং তা অকন্যর গাকয় লাগকল,  তাকত শরীর নািাক 
হওয়া বা উযু থভকঙ্গ যাওয়ার থকান কারর্ থনই। উযুকারীর শরীকর 
বাব্যতক নািাকী থাকার কারকর্ উযুর িাবন নািাক হকলও যার গাকয় বেিা 
লাকগ,  তার উযু ভাঙ্গকব না। বরাং শুধু নািাক বেিার জায়গা িাক ককর 
বনকলই চলকব।  ( প্রমার্েঃ কানযুল উম্মাল,  ১: ১৭)  

হাাঁিরু উিকর লবুঙ্গ উকঠ সতর খলুকল উয ুভাঙ্গকব বক- না?  

বজজ্ঞাসােঃ অবনচ্ছাকতৃভাকব হাাঁিুর উিকর লুবঙ্গ উকঠ থগকল উযু থভকঙ্গ যাকব 
বক- না? 
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জবাবেঃ একত ফরয তরক হকব। অবশ্য অবনচ্ছাকতৃ হকল গুনাহ হকব না। 
তকব থকান অবস্থায় একত উযু ভাঙ্গকব না। কারর্ উযু ভাঙ্গার বনবদষষ্ট বকেু 
কারর্ আকে। থযমন শরীর থথকক নািাক থবর হওয়া বা ঘুমাকনা ইতযাবদ। 
সতর খুকল যাওয়া উযু ভকঙ্গর কারকর্র মকধয িকি না।            
( ফাতওয়াকয় দারুল উলূম ১:৩৫)  

সন্তানকক দুধ িান করাকল উয ুভাঙ্গকব বক- না?  

বজজ্ঞাসােঃ উযু থাকা অবস্থায় যবদ সন্তানকক দুধ িান করাকনা হয়,  
তাহকল উি উযু দ্বারা নামায আদায় বকাংবা কুরআন বতলাওয়াত জাবয়য 
হকব বক- না? 

জবাবেঃ সন্তানকক দুধিান করাকনা দ্বারা উযু ভঙ্গ হয় না। সুতরাাং 
সন্তানকক দুধিান করাকনার িরও উি উযুকত নামায আদায় করা ও 
কুরআন বতলাওয়াত জাবয়য হকব। ( ফাতওয়া দারুল উলূম ৫: ৪০৮)  

গুপ্তাকঙ্গ তরল িদাথষ জমা থাককল উয ুভাঙ্গকব বক- না?    

বজজ্ঞাসােঃ জননক বযবির প্রস্রাকবর বাস্তায় অকনক সময় তরল জাতীয় 
একপ্রকার িদাথষ জমা থাকক। হাত দ্বারা চাি বদকল তা থবর হয়। একত 
উযু ও নামাকযর থকান েবত হকব বক? থতমবনভাকব এমতাবস্থায় ইমামবত 
করা যাকব বক- না? 

জবাবেঃ যবদ কাকরা িবরিূর্ষ ববশ্বাস থাকক এবাং বাস্তকবও এই হয় থয,  
এ তরল িদাথষ প্রস্রাকবর রাস্তার বভতকর রকয়কে এবাং চাি না বদকল 
বাইকর থবর হয় না,  তাহকল একেকত্র করর্ীয় হল কুলুখ বনকয় িদষা 
সহকাকর ৮/ ১০ কদম হািাহাবি করকব বা কাবশ বদকব। একতই যা থবর 
হয় িাবন বদকয় ধুকয় বনকব। এরিরও যবদ থিশাকবর থকান অাংশ বভতকর 
জমা থাকক,  আর তা না থবর হয় তাহকল এর দ্বারা উযু ভাঙ্গকব না। এবাং 
নামায ও ইমামবতর থকান েবত হকব না। থকানক্রকমই উি ববকশর্ 
অঙ্গকক িানািাবন করা বাঞ্ছনীয় নয়। আর শরী‘আকত এর বনকদষশও থদয়া 
হয়বন। তাোিা এরূি করার িবরর্বতকত উি অঙ্গ মারািক েবতগ্রস্থ হয় 
এবাং এর ফকল নানারকম থযৌনকরাগ থদখা বদকত িাকর। তকব অন্েককার্ 
ও িায়খানার রাস্তার মাঝামাবঝ প্রস্রাকবর নালীকত হালকা চাি বদকল 
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প্রস্রাব িবরষ্কার হকয় থবর হয়। এ জন্য কাবশর প্রকয়াজন হয় না। এবাং 
োিারী মকতও থকান সমস্যা হয় না। 

زل البول الى قصبة الذكر لم ينقض الوضوؤ ولو خرج الى القلفة نقض الوضوءـ كذا في الذخيرة. ولو ن

 (9/1)الفتاوى الهندية:

নখিাবলশ থাকা অবস্থায় উয ুথগাসকলর হুকুম  

বজজ্ঞাসােঃ নখিাবলশ বযবহার করকল উযু হকব বক- না? 

জবাবেঃ উযুর মকধয থযসব অঙ্গ- প্রতযঙ্গ থধায়া ফরজ,  তার একচুল 
িবরমার্ জায়গা শুকনা থথকক থগকল বা থসখাকন িাবন না থিৌেকল উযু 
হকব না। নখিাবলশ লাগাকনার কারকর্ নকখ িাবন থিৌকে না। অথচ নকখ 
িাবন থিৌোকনা ফরজ। তাই নখিাবলশ লাগাকল উযু ও ফরজ থগাসল 
বকেুই হকব না। বরাং,  থস নািাক থথকক যাকব এবাং তার নামায,  
কুরআন বতলাওয়াত বকেুই জাবয়য হকব না,  বরাং হারাম হকব। ( প্রমার্েঃ 
আহসানুল ফাতাওয়া,  ২: ২৭)  

ذكر الخالف في شرح المنية في العجين واستظهر المنع الن فيه لزوجة صالبة تمنع نفوذ الماء.    )رد 

 (9/911المختار:

থগাসল 

থগাসল করার সুন্নত তরীকা ও থগাসকলর ির উযরু হুকুম 

বজজ্ঞাসােঃ ফরজ থগাসল করার বনয়ম- কানুন বক? থকান িেবতকত 
ফরজ থগাসল করকত হয় এবাং থমকয়কলাক ও িুরুকর্র আলাদা থকান 
িেবত আকে বক- না? আর থগাসকলর ির নামায িিকত িুনেঃ উযু 
করকত হকব বক- না? 

জবাবেঃ থগাসল করার সময় প্রথকম ইবস্তঞ্জা ককর বনকব,  অতেঃির 
িববত্রতা অজষকনর বনয়কত উভয় হাত ধুকয় বনকয় শরীর ও কািি থথকক 
নািাকী দূর করকব। তারির হাত ভাল ককর িবরষ্কার ককর বনকব। 
অতেঃির নামাকযর উযুর মত উযু ককর বনকব। উযুর সময় ভালভাকব গি 
গিা করকব এবাং নাককর নরম জায়গা িযষন্ত িাবন থিৌাঁোকব। উযুর থশকর্ 
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মাথায় িাবন ঢালকব। অতেঃির োন কাাঁকধ ও বাম কাাঁকধ িাবন ঢালকব। 
এভাকব বতনবার সম্পূর্ষ শরীর ভালভাকব ঘকর্ থগাসল থশর্ করকব। 

থমকয়কলাক এবাং িুরুর্ থলাককর থগাসকলর বনয়ম একই। তকব 
থমকয়কলাককর থখািা বাাঁধা থাককল চুকলর থগািায় িাবন থিৌাঁেকল তা 
থখালা জরুরী নয়। বকন্তু িুরুকর্র চুল সম্পুর্ষ থখালা রাখকত হকব। উিরন্তু 
থমকয়কদর নাক ও কাকনর অলাংকার িিার বেকদ্র যাকত িাবন থিৌাঁকে তা 
লেয রাখকত হকব। 

থগাসকলর িকর নতুন ককর উযরু প্রকয়াজন থনই। ( প্রমার্েঃ ফাতওয়াকয় 
দারুল উলূম,  ১: ১৪৬ # শামী ১: ১১৯)  

لو تكرر الوضوء في مجلس واحد مرارا لم يستحب الوضوء بل يكره لما فيه من االسراف. )رد 

 (9/991المحتار:

সম্পরূ্ষ বববস্ত্র হকয় থগাসল করা  

বজজ্ঞাসােঃ থগাসলখানায় সম্পূর্ষ বববস্ত্র হকয় থগাসল করা জাবয়য আকে 
বক? 

জবাবেঃ থয থগাসলখানায় থবিদষা হওয়ার আশাংকা থনই,  তথায় একাকী 
উলঙ্গ অবস্থায় থগাসল করা যবদও জাবয়য,  বকন্তু উলঙ্গ অবস্থায় থগাসল 
না করাই উত্তম। থকননা এিা তাকওয়ার থখলাি। হাদীস শরীকফ রাসূল 
সাল্লাল্লাহু ‘ আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ককরন,  “আল্লাহ তা‘আলা 
লজ্জাশীল ও থগািনীয়তা রোকারী এবাং লজ্জা ও থগািনীয়তাকক 
ভালবাকসন। সুতরাাং থতামরা িদষার সাকথ থগাসল কর।” 

( প্রমার্েঃ শরকহ মুবনয়যা,  ৫১ #ফাতাওয়া আব্দুল হাই,  ১: ১৬৫ 
#ফাতওয়াকয় দারুল উলূম,  ১: ১৪৮ #শরকহ কবীর ( হালবী কাবীর) )  

িুরুর্াঙ্গ বদকয় তরল িদাথষ থবর হকল তার হুকুম 

বজজ্ঞাসােঃ উকত্তজনার সবহত িুরুর্াঙ্গ হকত যবদ লালা জাতীয় বকেু থবর 
হকয় যায়,  তাহকল থগাসল করা ফরজ হকব বক- না? তা কািকর লাগকল 
তা নািাক হকব বক- না। 
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জবাবেঃ উকত্তজনার সময় প্রাথবমক িযষাকয় িুরুর্াঙ্গ হকত লালা জাতীয় 
যা থবর হয়,  শরী‘আকতর িবরভার্ায় উহাকক মযী বকল। আর মযী থবর 
হওয়ার দরুন থগাসল ফরজ হয় না,  বরাং উযু করকত হয় এবাং শরীকরর 
ও কািকরর থয অাংকশ লাগকব ঐ অাংশ িাক করা জরুরী। ( প্রমার্েঃ 
থমশকাত শরীফ,  ১: ৪০)  

তায়াম্মমু 

নামাকযর সময় সাংকীর্ষতায় ফরয থগাসকলর িবরবকতষ তায়াম্মুম ককর 
নামায আদায় করা যাকব বক- না?   

বজজ্ঞাসােঃ জননক বযবি থকান এক জায়গায় থবিাকত বগকয়কে। তারির 
সকাকল ঘুম থথকক উকঠ থদকখ থয,  থগাসল ফরয হকয়কে। যবদ থগাসল 
করকত যায়,  তাহকল ফজকরর নামায কাজা হকয় যাওয়ার সম্ভাবনা। 
এমতাবস্থায় িবরধাকনর কািি িবরবতষন ককর তায়ামু্মম ককর নামায 
িিকল নামায হকব বক- না? 

জবাবেঃ যবদ কাকরা থগাসল ফরয হয় এবাং থগাসল করকত তার শরয়ী 
থকান উজর না থাকক,  থযমন মারািক অসুস্থতা বা এক মাইকলর মকধয 
িাবন িাওয়া যায় না,  তাহকল এমতাবস্থায় থস থয থকান স্থাকনই থাকুক 
না থকন,  তার জন্য থগাসল ককর নামায িিা জরুরী। যবদও থগাসল 
করকল নামায কাযা হকয় যায়,  তথাবি এ অবস্থায় তায়ামু্মম ককর নামায 
িিার অনুমবত থনই। কারর্ এভাকব থস িাক হকত িারকব না। তাহকল 
নামায বকভাকব িিকব? থমহমাকনর জন্য থগাসল করকত লজ্জা বা 
সাংককাচ শরী‘আকত উজর নয়। ( প্রমার্েঃ বহদায়া,  ১: ৩১)  

বাকস বা থেকন তায়াম্মমু  

বজজ্ঞাসােঃ সফর অবস্থায় বাস বা থেকন তায়ামু্মম করকত হকল বক িবরমার্ 
ধুলা থাককত হকব? 

জবাবেঃ সফর অবস্থায় বা থয থকান সময় বাস বা থেকন বা এমন থযককান 
স্থাকন যা মাবি জাতীয় িদাকথষ নতরী নয় তাকত তায়ামু্মম সহীহ হওয়ার 
জন্য শতষ হল,  তার মকধয এতিুকু িবরমার্ ধুলা থাকা-  যাকত 
ধুলাবাবল ভালভাকব হাকত লাকগ। উকল্লখয,  থরাগী বা মাজুর বযবি োিা 
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সাধারর্ যাত্রীকদর জন্য তায়ামু্মম করা জাবয়য হকব না,  থযকহতু থেকন 
িাবন থাকক বা বনকজর সাকথও িাবন রাখা যায় বা থকান থষ্টশকন থামকল 
িাবনর বযবস্থা করা যায়,  থতমবনভাকব বাকসও িাবন রাখা যায় বা 
োইভারকক বকল িাবনর স্থাকন থাবমকয় উযু ককর নামায িিা যায়। 
সুতরাাং এসকল থেকত্র সহীহ উজর বযতীত তায়ামু্মম করা জাবয়য নয়। 
এবদকক থখয়াল রাখা জরুরী। ( প্রমার্েঃ আহসানুল ফাতাওয়া,  ২: ৫৫)  

থপ্লকন তায়াম্মুম ককর নামায িিা  

বজজ্ঞাসােঃ থপ্লকন উযুর জায়গায় খুব ভীি হয়। উযু করকত থগকল 
নামাকযর ওয়াি চকল যাওয়ার আশাংকা আকে। এমতাবস্থায় তায়ামু্মম 
ককর নামায িিা যাকব বক- না? 

জবাবেঃ ভীি হওয়ার আকগই উযু করকত থচষ্টা করকত হকব। অগতযা বযথষ 
হকল এমন িবরবস্থবতর জন্য উত্তম হল তায়ামু্মম ককর তখন ওয়াি মত 
নামায িকি বনকব এবাং িকর সুকযাগ মত উযু ককর িুনেঃ ঐ নামায 
অবশ্যই কাযা িকি বনকব।  ( প্রমার্েঃ আহসানুল ফাতাওয়া,  ২: ৫৪)  

িাথর,  কয়লা বা চুনা দ্বারা থলিা থদয়াকল তায়াম্মমু করা  

বজজ্ঞাসােঃ কয়লা বা িাথর কয়লা দ্বারা তায়ামু্মম সহীহ হকব বকনা? চুনা 
দ্বারা প্রকলবিত থদয়াকল ধূলাবাবল না থাকা সকেও তায়ামু্মম হকব বক- না? 

জবাবেঃ কাকঠর কয়লা দ্বারা তায়ামু্মম করকল তায়ামু্মম সহীহ হকব না। 
তকব িাথরী কয়লা দ্বারা তায়ামু্মম সহীহ হকব। িাথরী চুনা মাবিরই এক 
প্রকার। আর মাবির যাবতীয় প্রকার দ্বারা তায়ামু্মম করা জাবয়য। অতএব 
চুনা দ্বারা প্রকলবিত থদয়াকল তায়ামু্মম করা জাবয়য হকব,  ঐ থদয়াকল 
ধুলাবাবল থাক বা না থাক।( আদ দুররুল মুখতার,  ১: ২৩৯,  
ফাতাওয়া আলমগীরী ১: ২৬,  আল বাহরুর- রাবয়ক ১: ১৪৭- ১৪৯,  
বহদায়া ১: ১১২,  ফাতওয়াকয় দারুল উলূম ১: ২২৪,  আহসানুল 
ফাতাওয়া ২: ৫৭,  ফাতাওয়া খলীলীয়া ৭৫)  

وتيمم بطاهر من جنس االرض...........فيجوز التيمم بالتراب و الرمل والسبحة المنعقدة من  

 (9/16الفتاوي الهندية ) -الخ.......االرض

থমাজার উির মাসাহ 
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কািকির থমাজার উির মাসাহ করা  

বজজ্ঞাসােঃ আমাকদর থদকশর কািকরর নতরী থমাজার উির মাসাহ ককর 
নামায িিা যাকব বক- না? থমাজার উির মাসাহ করার বনয়ম বক? 

জবাবেঃ আমাকদর থদকশর কািকরর নতরী থমাজার উির মাসাহ করা 
জাবয়য হকব না। চামিা বা এমন থমািা কািকির ( যা িকি জুতা োিা 
অনায়াকস হাাঁিা যায়)  থমাজার উির মাসাহ করা জাবয়য আকে। এর 
বনয়ম এই থয উযু বা থগাসকলর ির িববত্র অবস্থায় থমাজা িবরধান 
করকব। মুবকম একবদন এক রাত এবাং মুসাবফর বতন বদন বতন রাত 
িযষন্ত উি থমাজার উির মাসাহ করকত িারকব। উকল্লবখত সময় থশর্ 
হওয়ার িূকবষ থমাজা খুকল থফলকল আর মাসাহ করকত িারকব না। 
নতুনভাকব আবার শুরু করকত হকব। মাসাহ করার িেবত হল বভজা 
হাকতর আঙু্গলসমূহ থমাজার সামকনর বদকক থিকন বনকয় একবার মাসাহ 
ককর বনকব। োন িাকয় োন হাত দ্বারা এবাং বাম িাকয় বাম হাত দ্বারা 
মাসাহ করকব। ( প্রমার্েঃ ফাতাওয়া দারুল উলুম,  ১: ২৪৬,  ফাতাওয়া 
তাতারখাবনয়া ১: ২৬৩)  

চামিার থমাজার নীকচ সুবত থমাজা থাককল তার  উির মাসাহ- এর হুকুম  

বজজ্ঞাসােঃ চামিার থমাজার নীকচ যবদ সুবত বা িশকমর থমাজা িিা হয় 
তাহকল থস চামিার থমাজার উির মাসাহ জাবয়য হকব বক? 

জবাবেঃ চামিার থমাজার নীকচ যবদ সুবত বা িশকমর থমাজা িিা হয়,  
তাহকল থস চামিার থমাজার উিরও মাসাহ করা জাবয়য হকব। একত 
থকান অসুববধা হকব না। 

اس المجرد تحت الخف يمنع المسح علي الخف لكونه و نقل من فتاوي الشامي ان ما يلبس من الكرب

لكن يفهم مما ذكر في  فاصال و قطعة كرباس تلف علي الرجل اليمنع النه غير مقصود باللبس 

الكافي انه يجوز المسح عليه الن الخف الغير الصالح للمسح اذا لم يكن فاصال فالن اليكون 

 (990-9/96 -)البحر الرائق -الكرباس فاصال اولي

( প্রমার্েঃ আল বাহরুর- রাবয়ক,  ১: ৩১৫- ১৬ # আহসানুল 
ফাতাওয়া,  ২: ৬৫ # ইমদাদুল ফাতাওয়া,  ১: ৪৪)  
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মাযরূ 

মাযকূরর সাংজ্ঞা ও হুকুম 

বজজ্ঞাসােঃ ( ক)  আবম একজন িাইলকসর থরাগী। মাকঝ মাকঝ আমার 
এরূি হয় থয উযু করার ির িায়খানার রাস্তা বদকয় সামান্য হাওয়া থবর 
হকয় যায়। এমতাবস্থায় আবম মাযূর বহকসকব গর্য হব বক- না? এবাং উি 
উযু দ্বারা নামায আদায় করা জাবয়য হকব বক- না? 

( খ)  আর যবদ আবম মাযূর বহকসকব গর্য হই,  তাহকল ফজকরর উযু 
দ্বারা ইশরাককর নামায ও কুরআন বতলাওয়াত জাবয়য হকব বক- না? 
শরী‘আকতর দৃবষ্টকত মাযূকরর সাংজ্ঞা বক?  

জবাবেঃ ( ক)  উযু করার ির মাকঝ মাকঝ িায়খানার রাস্তা বদকয় সামান্য 
হাওয়া থবর হকল থস মাযূর বহকসকব গর্য হকব না এবাং একবার উযু করার 
ির হাওয়া থবর হকল উযু দ্বারা তার িকে িুকরা ওয়াকির নামায িিা 
সহীহ হকব না। বরাং বায় ু বনগষত হওয়ার সকঙ্গ সকঙ্গ নতুনভাকব উযু ককর 
নামায আদায় করকত হকব।  

( খ)  মাযূর বযবি ফজকরর উযু দ্বারা ইশরাককর নামায ও কুরআন 
বতলাওয়াত করকত িারকব না। তকব থস একবার উযু ককর ওয়াকির 
মকধয সবরককমর নামায িিকত ও বতলাওয়াত করকত িারকব।  

মাযূর হওয়ার জন্য শতষ হল,  থয থকান ফরজ নামাকযর িূর্ষ সমকয়র 
মকধয এতিুকু সময় িববত্র হওয়ার সুকযাগ না িাওয়া,  যাকত উযু ককর 
ফরয নামায আদায় করা যায়,  তাহকল এমন বযবিকক মাযূর বহকসকব 
গর্য করা হকব এবাং এমন বযবি এক উযু দ্বারা ওয়াকির মকধয ফরজ ও 
নফল নামায ও বতলাওয়াত যত ইচ্ছা আদায় করকত িারকব। তকব যখন 
ওয়াি থশর্ হকয় যাকব অথবা ওয়াকির মকধয বনবদষষ্ট ওজর োিা উযু 
ভকঙ্গর অন্য থকান কারর্ িাওয়া যাকব,  তখন তার উযু নষ্ট হকয় যাকব। 
উকল্লখয থয,  একবার মাযূর হওয়ার ির উি ওযর িরবতষী ওয়াকি 
থকবলমাত্র একবার থদখা থদওয়াই যকথষ্ট। িূর্ষ সময় থদখা থদয়া জরুরী 
নয়। তকব উি ওজর যবদ িূর্ষ ওয়াকির মকধয একবারও থদখা না থদয় 
তাহকল তখন থথককই থস আর মাযূর থাককব না। ( প্রমার্েঃ দুরকর 
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মুখতার,  ১: ৩০৫,   বহদায়া ১: ৬৭,  আহসানুল ফাতাওয়া ১: ৭৫,  
)  

و صاحب عذر من به سلس البول إن استوعب عذره تمام وقت صالة مفروضة بان اليجد في جميع وقتها  

 ( 9/150)الدر المختار   -زمانا يتوضأ ويصلي فيه خاليا عن الحدث

الرعاف الدائم و الجرح الذي ال يرقأ يتوضؤن لوقت كل صالة فيصلون والمستحاضة ومن به سلس البول و 

 ( 9/62)الهداية   -بذالك الوضوء في الوقت ماشاؤا من الفرائض و النوافل

থিি হকত অবতমাত্রায় গযাস থবর হকল করর্ীয় 

বজজ্ঞাসােঃ আবম ইবস্তঞ্জা করার ির উযু ককর নামায িিকত দািাই বকন্তু 
বারবার গযাস থবর হওয়ায় আবম বারবার উযু করকত বাধয হই। বকন্তু 
সবসময় উযু করা সম্ভব হয় না। একবার উযু করার ির বারবার গযাস 
থবর হয়। একত আমার করর্ীয়? 

জবাবেঃ যবদ নামাকযর ওয়াি হওয়ার ির িূর্ষ এক ওয়ািই আিনার 
এই অবস্থা থাকক এবাং এতিুকু সময় না িাওয়া যায়,  থয সমকয় আিবন 
উি ওয়াকির ফরজ ও ওয়াবজব নামায আদায় করকত িাকরন,  তখন 
আিনাকক শরী‘আকতর ভার্ায় মাযূর বলা হকব। আর মাযূকরর হুকুম 
হল,  প্রকতযক নামাকযর ওয়াি হওয়ার ির নতুনভাকব উযু ককর নামায 
আদায় করকত হকব এবাং যতের্ ঐ ওয়াি থাকক,  গযাস থবর হওয়ার 
কারকর্ উযু নষ্ট হকব না। সুতরাাং ওয়াকির মকধয ঐ উযু বদকয় সব 
ধরকনর নামায িিকত িারকবন এবাং এক ওয়াি চকল থগকল ঐ 
ওয়াকির উযু দ্বারা অন্য ওয়াকির থকান নামায আদায় করা যাকব না। 
উকল্লখয থয,  উিকরাি মাসআলা তখন প্রকযাজয হকব,  যখন 
সবঠকভাকব জানা যায় বা দৃঢ় ববশ্বাস হয় থয,  সবতযই তার গযাস থবর 
হকয় থাকক। আর তা জানার িেবত হল আওয়াজ শুনকত িাওয়া বা দূগষন্ধ 
িাওয়া বা অন্য থকানভাকব তার দৃু্ঢ় ববশ্বাস হওয়া থয,  বঠকই তার গযাস 
থবর হয়। অন্যথায় যবদ শুধু বাতাস থবর হওয়ার মত মকন হয় এবাং 
সকেহ হয় তাহকল শুধু সকেকহর বভবত্তকত এবদকক ভ্রুকেি না করা 
উবচত। বরাং এই অবস্থায় সময় মত শান্তভাকব নামায িকি বনকবন। 
থকননা এ ধরকনর অবস্থা থকান থকান সময় শয়তাকনর িে থথকক হকয় 
থাকক যা বনেক ওয়াসওয়াসা বা কুমন্ত্রর্া োিা বকেুই নয়। থকননা,  
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শয়তান মানুর্কক আল্লাহ তা‘আলা থথকক দূকর সরাকনার জন্য এ ধরকনর 
অকনক বকেু ককর থাকক। এখন আিবন আিনার অবস্থা অনুযায়ী মাযূর 
বকনা তা বঠক ককর বনন। বাস্তকব থয অবস্থা হয়,  থস অনুযায়ী আমল 
করকত িাকরন।  ( প্রমার্েঃ বমশকাত শরীফ,  ১: ৪০ # আিুরুল 
মুখতার,  ১: ৩০৬,   বহদায়া,  ১: ৬৭- ৬৯ )  

ইবস্তঞ্জা,  নাজাসাত 

ইবস্তঞ্জাকত বঢলা- কুলখু বা িয়কলি থিিার না িাওয়া থগকল করর্ীয়  

বজজ্ঞাসােঃ থিশাব- িায়খানা করার ির বঢলা- কুলুখ না িাওয়া থগকল 
শুধু িাবন খরচ করকল শরীর িাক হকব বক- না? 

জবাবেঃ বঢলা- কুলুখ বযবহার করা সুন্নত। কারর্,  বঢলা- কুলুখ বযবহার 
না করকল নািাকী ভালভাকব িবরষ্কার হয় না। তকব যবদ বঢলা বা িয়কলি 
থিিার না িাওয়া যায়,  তাহকল শুধু িাবন দ্বারা অঙ্গ ভালভাকব থধৌত 
করকব এবাং হাত মাবিকত ঘকর্ অথবা সাবান বদকয় িবরষ্কার ককর বনকব। 
তকব থিশাকবর ির সাকথ সাকথ িাবন বযবহার করকব না বকেুের্ বকস 
থাককব,  একিু কাবশ বদকব বা অন্েককাকর্র নীচ থথকক মূত্রনালীর মাথা 
িযষন্ত হালকাভাকব একিু মদষন ককর বনকব তারির িাবন বযবহার করকব। 
( প্রমার্েঃ আহসানুল ফাতাওয়া,  ২: ১০৪,  বাদাকয়উস সানাকয়,  
১: ১৮ )  

 কািি বা শরীকর প্রস্রাব লাগকল করর্ীয়  

বজজ্ঞাসােঃ আমার থোি বাচ্চা যখন- তখন প্রস্রাব ককর থদয়। ফকল 
আমার কািিসহ শরীকরর বববভন্ন অাংশ বভকজ নািাক হকয় যায়। যার 
দরুন প্রবতবার থগাসল ককর শরীর িাক করা সম্ভব হয় না। তাই সব 
সময় নামায আদায় করকত িাবর না। আমার প্রন হকচ্ছ প্রস্রাব লাগা 
কািি িবরবতষন ককর ও বভজা কািি দ্বারা শরীর মুকে বদকল বা িাবন 
দ্বারা থধৌত ককর নামায িিকল নামায আাদায় হকব বক- না? 

জবাবেঃ বাচ্চাকদর প্রস্রাব লাগা কািি িবরবতষন ককর এবাং শরীকরর থয 
অাংকশ প্রস্রাব থলকগকে,  থস অাংশ িাবন দ্বারা থধৌত ককর অথবা বভজা 
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অঙ্গবি িববত্র বভজা কািি দ্বারা বতনবার মুকে নামায িিকল নামায 
আাদায় হকব। 

উকল্লখয থয,  বনবদষষ্ট সমকয় নামায আদায় করা ফরয,  এসব সাধারর্ 
অযুহাকত নামায কাযা করা জাবয়য হকব না। 

( প্রমার্েঃ সূরা বনসােঃ ১০৩ #নাসবুর রায়াহ ১: ১২৮ # 
আিুরুলমুখতার,  ১: ৩০৯ #বহদায়া,  ১: ৭৪ #ফাতাওয়া দারুল 
উলূম,  ১: ২৮৩- ২৯১,  ফাতাওয়া আলমগীরী,  ১: ৪৩- ৪৪)  

থকাঁকচার মাবি দ্বারা কুলুখ থনয়া  

বজজ্ঞাসােঃ থকাঁকচার মাবি িাক বক- না? এর দ্বারা বঢলা- কুলুখ বযবহার 
করা জাবয়য হকব বক- না? 

জবাবেঃ থযকহতু থকাঁকচা জবমকনর কীি- িতঙ্গ জাতীয় প্রার্ী। রি বববশষ্ট 
প্রার্ী নয়। অতএব,  এর মুকখর লালা ও এবাং িায়খানা নািাক নয়। 
সুতরাাং থকাঁকচার মাবিও নািাক নয়। একই কারর্ মধুকতও ববদযমান। 
কারর্,  তাকত মধু থিাকার িায়খানার বমশ্রর্ থাকক। থকাঁকচার মাবি 
নািাক ধরকল,  মধুককও নািাক ধরকত হকব। অথচ সবষসম্মতভাকব মধু 
নািাক নয়। সুতরাাং থকাঁকচার মাবিও নািাক নয়। তা দ্বারা বঢলা- কুলুখ 
জাবয়য হকব। 

নািাক শরীর ও নািাক কািি থধায়া িাবনর বেিা ও থগাসলাকন্ত গাকয় 
থলকগ থাকা িাবনর হুকুম  

বজজ্ঞাসােঃ( ক)  নািাক কািি থধৌত করার সময় সাবান ও িাবন বমবশ্রত 
বেিা শরীকর লাগকল শরীর নািাক হকব বক? 

( খ)  ফরয থগাসকলর ির শরীকর থয িাবন থলকগ থাকক তা না মুকে 
কািি িবরধান করকল থস কািি নািাক হকব বক? ফরয থগাসল করার 
সময় শরীর থথকক িাবনর বেিা কািকি িিকল তা নািাক হকব বক?  

জবাবেঃ ( ক)  থয সমস্ত কািি সম্পককষ দৃঢ় ভাকব জানা যায় থয,  
কািিবি নািাক,  ঐ কািি থধৌত করার সময় সাবান িাবন বমবশ্রত 
বেিাগুকলাও নািাক হকব। তাই থয সমস্ত অকঙ্গ উি িাবনর বেিা িিকব,  
ঐ অঙ্গগুকলা অবশ্যই থধৌত ককর বনকত হকব। কারর্,  অি িাবনর মকধয 

http://www.darsemansoor.com/
www.islamijindegi.com


228 

 

www.darsemansoor.com           Install “ISLAMI JINDEGI” App              www.islamijindegi.com 

নািাক িবতত বা বমবশ্রত হওয়ার দ্বারা িাবন নািাক হকয় যায়। বকন্তু উি 
িাবনর বেিার কারকর্ সমস্ত শরীর নািাক হকব না। 

( খ)  নািাকী থথকক থগাসল করার ির শরীকর থয িাবন থলকগ থাকক তা 
না মুকে কািি িবরধান করকল তা নািাক হকব না। আর ফরয থগাসল 
করার সময় শরীর থথকক িাবনর বেিা িিকল উি কািিও নািাক হকব 
না। কারর্ এ ধরকনর িাবনর বেিা নািাক নয়। তকব শতষ হল থগাসকলর 
িূকবষই শরীকরর বাব্যতক নািাকী দূর ককর বনকত হকব। ( প্রমার্েঃ 
আহসানুল ফাতাওয়া,  ২: ৪১ #ফাতাওয়া আলমগীরী,  ১: ২৩,  
১: ১৫)  

 নািাক কািি বালবতকত িাক করার িেবত  

বজজ্ঞাসােঃ নািাক কািি বালবতকত থরকখ ভালভাকব িাবন দ্বারা থধৌত 
ককর উি কািি ভালভাকব বনাংিাকনার ির থসই িাবন থফকল থদয়া হল। 
এভাকব ির ির বতনবার থধৌত করা হয়,  একত কািিবি িাক হকব বক? 
উকল্লখয,  আল্লামা আশরাফ আলী থানভী রহ. কতৃষক প্রর্ীত ‘থবকহশতী 
থজওর’ নামক বকতাকব থলখা রকয়কে-  ‘থযই িাবন দ্বারা থকান নািাক 
বজবনস থধৌত করা হয়,  থসই িাবন নািাক হকয় যায়।’ সুতরাাং নািাক 
কািি থধৌতকৃত বালবতকত রবেত িাবন নািাক হকয় যায়। সুতরাাং 
নািাক কািি থধৌতকৃত বালবতকত রবেত িাবন থযকহতু নািাক বহকসকব 
িবরগবর্ত,  তাই বদ্বতীয় বার ও তৃতীয়বার বালবতকত িাবন বদকয় কািি 
থধৌত করার িূকবষ বালবত িাক ককর বনকত হকব বক?  

জবাবেঃ থিশাব ইতযাবদ দৃশ্যমান নয় এমন নািাকী দ্বারা যবদ কািি 
অিববত্র হয়,  তাহকল প্রকন ববর্ষত িেবতকত ির ির বতনবার থধৌত 
করার দ্বারা কািি িববত্র হকয় যাকব। আর যবদ নািাকী রি ইতযাবদর 
মত দৃশ্যমান হয় তাহকল নািাকী দূর করার দ্বারাই কািি িববত্র হকয় 
যাকব। একেকত্র একবার বা বতনবার থধৌত করার প্রন থনই। 

আর নািাক কািি থধৌত করার সময় প্রকতযকবার বভন্নভাকব বালবত ধুকয় 
িাক করার প্রকয়াজন থনই। তৃতীয়বার কািিবি থধৌত করার ির তা িাক 
হকয় যাকব। তকব প্রথম ও বদ্বতীয় বার বালবত থথকক িাবন সবিুকু থফকল 
বদকয় িরবতষী বাকরর জন্য িাবন থনয়া প্রকয়াজন। 
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( প্রমার্েঃ দুরকর মুখতার,  ১: ৩০৮,  ১: ৩২৮,  ১: ৩৩১ #ফাতাওয়া 
আলমগীরী,  ১: ৪২)  

বকবলামখুী বাথরুকমর হুকুম এবাং তা বযবহাকরর বনয়ম  

বজজ্ঞাসােঃ থসৌদী আরকব বাসা বকাংবা অবফকস িয়কলি বনমষাকনর বযািাকর 
বাাংলাকদকশর মত সতকষতা অবলম্বন করা হয় না বকল প্রায়ই কাবার 
বদকক মুখ ককর বা বকাংবা বিঠ ককর মলমূত্র তযাগ করকত বাধয হকত হয়। 
তারা বকল “চার থদয়াল থঘরা বাথরুকম থযবদকক খুবশ,  থসবদকক বফকর 
থিশাব িায়খানা করকত িাকর।” তাকদর এ কথা বঠক বক- না? 
একেকত্র আমাকদর করর্ীয় বক? 

জবাবেঃ হানাফী মাযহাব মকত,  থিশাব- িায়খানার সময় বকবলার 
বদকক মুখ করা বা বিঠ করা,  থখালা ময়দাকন থহাক বা থদয়াল থঘরা 
স্থাকন থহাক সব স্থাকনই মাকরূকহ তাহরীমী। হাদীস শরীকফ আকে,  
‘যখন থিশাব- িায়খানার জন্য বসকব তখন বকবলার বদকক মুখ বা বিঠ 
করকব না।’ এ হাদীকস থখালা স্থান বা থদয়াল থঘরা স্থাকনর মকধয থকান 
িাথষকয করা হয়বন। সাহাবা রা. থযকহতু নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া 
সাল্লাকমর বার্ীর অথষ থবশী বুঝকতন,  তাকদর আমল লেয করকলও 
প্রমাবর্ত হয় থয,  থদয়ালকঘরা স্থাকনও বকবলামখুী হকয় বা বকবলার 
বদকক বিঠ ককর বসা বনকর্ধ। থযমনেঃ হযরত আবু আইয়ুব আনসারী 
রাবয. সাহাবীগকর্র রাবয. এক জামা‘আতসহ বসবরয়া সফকর থগকল 
নাসারাকদর থদশ বহকসকব সমস্ত বাথরুমগুকলা ইসলামী তরীকার থখলাফ 
বেল। তথাবিও তাাঁরা সতকষতার সাকথ বকবলার বদকক মুখ বা বিঠ না 
ককর অতযন্ত কষ্ট ককর এবদকক ওবদকক বফকর জরুরত িূর্ষ ককরবেকলন। 
হুজুর সাল্লাল্লাহু ‘ আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বকলন থকউ যবদ ভকুল বকবলার 
বদকক মুখ ককর ইকস্তঞ্জায় বকস ;  অতেঃির হঠাৎ িরর্ হওয়ার সাকথ 
সাকথ বকবলার বদক থথকক অন্যবদকক সকর যায়,  তকব তার ঐ বসা 
থথকক উকঠ অন্যবদকক বফরকত যতিুকু সময় লাকগ,  এর িূকবষই আল্লাহ 
তা‘আলা তাকক মাফ ককর থদন। তাই থকান অবস্থায়ই বকবলার বদকক মুখ 
করা বা বিঠ করা যাকব না। বনরুিায় হকয় থগকল তখন বাথরুকম বকস 
এবদক- ওবদক থমাি বনকয় জরুরত িূরর্ ককর বনকব। ( প্রমার্েঃ ফাতাওয়া 
রহীবময়া,  ৩: ১১- ১২ #ইমদাদুল মুফতীন,  ৩০০ #বুখারী শরীফ,  
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১: ২৬ #বতরবমযী শরীফ,  ১: ৮ #আবু দাউদ শরীফ,  ১: ৩ 
#বমশকাত শরীফ,  ১: ৪২ #তানজীমুল আশতাত,  ১: ১৩৮- ৩৯ 
#নূরুল ইযাহ,  ৩০ #মাজাকহকর হক,  ১: ১২০ #আলমগীরী,  ১: ৫০ 
#ফাতাওয়া শামী,  ১: ৩৪১ #আল মুগনী,  ১: ১৬২)  

শরীকর প্রস্রাকবর বেিা লাগার ওয়াসওয়াসা হকল বক হুকুম  

বজজ্ঞাসােঃ ইবস্তঞ্জা করার ির আমার মাকঝ মাকঝ মকন হয়,  প্রস্রাকবর 
বেিা আমার শরীকর থলকগকে,  তাহকল বক আবম ভাবকত িাবর থয,  
আবম নািাক হকয় থগবে? এ সম্পককষ শরী‘আকত বক ববধান আকে? 

জবাবেঃ না,  আিনার এরূি ভাবার থকান অবকাশ থনই। বনবিতভাকব 
বেিা লাগা অনুভব হওয়া বা থদখা বযতীত সকেকহর কারকর্ এরূি ভাবা 
শরী‘আকত বনকর্ধ। আর সুাঁইকয়র অগ্রভাকগর িবরমার্ থযসব প্রস্রাকবর 
বেিা গাকয় লাকগ তাকতও শরীর নািাক হয় না। সুতরাাং এর দ্বারা আিবন 
নািাক হকবন না। তকব শুধু বেিার জায়গা ধুকয় থনয়া ভাল। ( প্রমার্েঃ 
আহসানুল ফাতাওয়া,  ২: ১০৫)  

প্রস্রাব হকত জায়গা িাক করার িেবত  

বজজ্ঞাসােঃ ( ক)  নীচতলার িাকা থমকঝকত থোি বাচ্চা প্রায়ই প্রস্রাব 
ককর থদয়। ফকল থমকঝ নািাক হকয় যায়। এখন উহা িাক করার িেবত 
বক? 

( খ)  উি জায়গাবি তাৎেবর্কভাকব িাক করার সহজ তরীকা বক হকত 
িাকর? আর যবদ িাবন থসখান থথকক গবিকয় থবর করার থকান িথ না 
থাকক তাহকল জায়গাবি িাক করার উিায় বক হকব? 

( গ)  উযু করার ির থভজা িাকয় ঐ থমকঝকত হাাঁিকল িাকয়র তলা বক 
নািাক হকব? 

জবাবেঃ ( ক)  িাকা ঘকরর থমকঝর নািাক স্থানিুকু শুকনা বা থভজা 
কািি দ্বারা মুকে থদয়ার ির যবদ বাতাকস বা থরাকদ শুবককয় নািাকীর 
বচি দূর হকয় যায়,  তাহকল ঐ স্থানিুকু িাক হকয় যাকব। তকব নািাকীর 
সামান্য বচি থাককলও তা িাক হকব না। এজকন্য প্ররথকম প্রস্রাবিুকু মুকে 
বনকয় একবি িাক কািি বভবজকয় উি জায়গািা প্রাথবমকভাকব ২/ ৩ 
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বার মুকে বনকব,  যাকত শুবককয় যাওয়ার ির প্রস্রাকবর দুু্গষন্ধ বা বচি না 
থাকক। ( প্রমার্েঃ আবু দাউদ শরীফ,  ১: ৫৫ #ফাতাওয়া বহবেয়া,  
১: ৪৪,  আহসানুল ফাতাওয়া,  ২: ৯২)  

( খ)  িাকা থমকঝ বা থলার নািাক হকয় থগকল তাৎেবর্কভাকব তা িাক 
করার সহজ িেবত হল,  নািাক জায়গায় িাবন থঢকল ভালভাকব ঝািু 
বদকয় ধুকয় বদকব এভাকব বতনবার ধুকয় বনকল জায়গািা িাক হকয় যাকব। 
আর যবদ িাবন গবিকয় থবর করার বযবস্থা না থাকক ,  তাহকল প্রথকম 
একবি শুককনা বা থভজা কািি বদকয় প্রস্রাবিুকু মুকে বদকব। অতেঃির 
কািিবি ভাল ককর ধুকয় নািাক জায়গািা আবার মুকে বদকব। একেকত্র 
প্রবত বারই নতুন িাবন বযবহার করকব। এভাকব বতনবার িাক কািি 
বদকয় মুকে শুবককয় বনকল জায়গািা িাক হকয় যাকব। উকল্লখয থয,  
বনচতলা এবাং উিরতলার হুকুকমর মকধয থকান িাথষকয থনই। ( প্রমার্েঃ 
রিুল মুহতার,  ১:৩১৩ #ফাতাওয়া আলমগীরী,  ১: ৪৩ #বহবেয়া,  
১: ৪৩- ৪৪)  

( গ)  উকল্লবখত বনয়মাবলীর থকান এক বনয়কম নািাক জায়গা িাক হকয় 
যাওয়ার ির থসখাকন বভজা িাকয় হাাঁিকল িা নািাক হকব না। আর যবদ 
উি জায়গাবি উিকর ববর্ষত িেবতকত িাক না করা হকয় থাকক,  তাহকল 
থসখাকন খাবল িাকয় হাাঁিকল নািাক হকয় যাকব। থসকেকত্র নামায িিকত 
হকল,  িা বদ্বতীয়বার ধুকয় বনকত হকব। 

قال في الشامي: ولو اريد تطهيرها عاجال يصب عليها الماء ثالث مرات وتجفف في كل مرة بخرقة 

 (9/199الشامي )  -طاهر

( প্রমার্েঃ হালবী কাবীর,  ১৫৬ # আদ- দুররুল মুখতার,  ১: ৩১১ # 
খাইরুল ফাতাওয়া,  ২: ১৫০ # ফাতাওয়া দারুল উলূম,  ১: ৩৩২)  

িাক কািকির অভাকব নামায আদাকয়র সহজ সরূত  

বজজ্ঞাসােঃ আবম একজন বাচ্চার মা,  বাচ্চা একিু ির ির থিশাব-
িায়খানা ককর। কািি িাবল্টকয় সারকত িাবর না। অবতবরি থতমন 
থকান কািিও থনই,  ববধায় এ মুহূকতষ নামাকযর জন্য আমার করর্ীয় 
বক? 
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জবাবেঃ বাচ্চাকদর থিশাবও নািাক। নামায িিার সময় িাক কািি 
িবরধান ককর নামায িিকত হকব। আর এর জন্য অকনক কািি থাকার 
দরকার থনই। নামায িিার জন্য মাত্র একিা িাক কািি আলাদাভাকব 
বহফাজত ককর রাখকবন। আর থয কািকি বাচ্চা থিশাব ককরকে,  
নামকযর সময় থস কািিিা িবরবতষন ককর বনকবন এবাং নামায আদায় 
করার ির িাক কািিিা থরকখ বদকয় থয কািকি থিশাব ককরকে ঐ 
কািিিার শুধু থিশাব লাগার স্থানিুকু ধুকয় িবরধান করকবন। না ধুকয় 
িবরধান করকলও থকান েবত থনই। নািাক কািকির দ্বারা শরীর নািাক 
হকল বা শরীকর থিশাব থলকগ থাককল নামাকযর সময় শরীরও ধুকয় িাক 
ককর বনকবন। ( প্রমার্েঃ ফাতাওয়া দারুল উলূম,  ১: ২৯১ # নাসবুর 
রায়াহ ১: ২৭৩)  

থককরাবসন নতল শরীকর বা কািকি লাগকল তার হুকুম  

বজজ্ঞাসােঃ থককরাবসন নতল িববত্র না অিববত্র? উযু করার িকর তা 
শরীকর লাগকল নামায হকব বক- না? কািকি লাগকল থধায়া বযতীত 
নামায িিা যাকব বক- না?  

জবাবেঃ থককরাবসন নতল থযকহতু খবনজ দ্রবয,  তাই যতের্ িযষন্ত থকান 
নািাক বস্তুর সাকথ সাংবমশ্রর্ না ঘকি,  ততের্ তার নািাক হওয়ার 
থকান যুবি থনই। তকব থককরাবসন নতল কািকি লাগকল কধৌত করা 
বযতীত নামায িিকল দুু্গষকন্ধর কারকর্ নামায মাকরূহ হকব।  

এ দুগষকন্ধর কারকর্ই হাবরককন বা থককরাবসকনর অন্য থকান আকলা 
মসবজকদ থনয়া মাকরূহ। এগুকলা মসবজকদর বাইকর রাখকত হয়। 
( প্রমার্েঃ ফাতাওয়া শামী,  ১: ৩০৫ # ইমদাদুল ফাতাওয়া ২: ১৭১)  

নািাক বভজা কািকি শুককনা িাক কািি বা হাত থলকগ থগকল তার 
হুকুম 

বজজ্ঞাসােঃ  শুকনা িাক কািি বা হাত থিশাকব বা নািাক বভজা কািি 
বা অন্য বকেুকত বক িবরমার্ বা থকমনভাকব লাগকল নািাক হকব? শুধু 
স্পশষকতই বক নািাক হকয় যাকব?  
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জবাবেঃ  শুকনা িাক কািি বা হাত থিশাকব বা নািাক বভজা কািি বা 
অন্য বকেুকত যবদ এ িবরমার্ লাকগ থয, শুককনা বস্তু বনাংিাকল তা হকত 
িাবন ঝকর বা হাত বভকজ যায়। তাহকল িাক বস্তু নািাক হকয় যাকব।  শুধু 
স্পশষ করার দ্বারা িাক বস্তু নািাক হকব না। ( প্রমার্েঃ গুনয়াতুল মুতামাল্লী 
১৭১ # ফাতাওয়া দারুল উলূম, ১: ১৩৫)  

নািাক খাি, গবদ বা থতার্ককর উির নামায িিার িেবত  

বজজ্ঞাসােঃ  বনয়মানুযায়ী নামাকযর স্থান িাক- িববত্র হওয়া শতষ। বকন্তু 
থকান খাকির কাঠ, গবদ ও থতার্ক ইতযাবদর উির যবদ থোি বাচ্চা প্রস্রাব 
করার ির শুবককয় যায়, এমতাবস্থায় উিখাকির কাঠ, গবদ ও থতার্ককর 
উির অন্য থকান িববত্র কািি, চাদর বা থমািা ববসানা বববেকয় নামায 
আদায় করা যাকব বকনা? 

জবাবেঃ  খাি, গবদ বা থতার্ক ইতযাবদকত প্রস্রাব থলকগ শুবককয় বগকয় 
থাককল, যবদও শুকাকনার কারকর্ তা িাক হয় না, তবুও তার উির থকান 
িাক কািি, চাদর বা ববসানা বববেকয় নামায িিা যাকব। উি িববত্র 
কািি বা ববসানা ববোকনার দ্বারাই নামাকযর জায়গা িাক হওয়ার শতষ 
আদায় হকয় যাকব। ( প্রমার্েঃ হালবী কাবীর, ১৯৯)  

ভাকতর মাকঝ বেম বসে করার হুকুম  

বজজ্ঞাসােঃ  অবধকাাংশ থলাকই ভাত রান্না করার সময় হাবির বভতর বেম 
বসে ককর। বকন্তু অকনক আকলকমর কাকে শুবন ভাকত বেম বদকল, ঐ ভাত 
নািাক হকয় যায়। এিা বনকয় অকনক বদন থথকক সকেকহর থদালায় 
দুলবে। এ সম্পককষ শরী‘আকতর ববস্তাবরত হুকুম বক? 

 জবাবেঃ  বেম ভাকতর বভতর বসে করকত থদয়ার িূকবষ যবদ ভালভাকব 
ধুকয় িবরষ্কার ককর থনয়া হয়, তাকত ভাত নািাক হকব না। কারর্, বেম 
ভালভাকব থধায়ার িকর বেম িববত্র হকয় যায়। তকব না ধুকয় বসে হকত 
বদকল, বেকমর উিবরভাকগ নািাক হওয়ার দরুন সম্পূর্ষ ভাত নািাক 
হকব। বকন্তু ধুকয় থদয়ার ির থসই সকেহ আর থাকক না। ( প্রমার্েঃ 
ফাতাওয়া শামী, ১: ৩২৮)  

স্বেকদাকর্ মসবজদ নািাক হকল করর্ীয়  
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বজজ্ঞাসােঃ  কাকরা যবদ মসবজকদ স্বেকদার্ হয় তাহকল থস বক করকব? 
সমস্ত মসবজদ িাবন দ্বারা িবরষ্কার করকত হকব না, না থযখাকন 
ঘুবমকয়বেল থস স্থানিা শুধু িবরষ্কার করকলই চলকব?  

জবাবেঃ  ইবতকাফকারী ও মুসাবফর বযতীত অন্য কাকরা জন্য মসবজকদ 
ঘুমাকনা মাকরূহ। মসবজকদ ঘুমাকনার িূকবষ উবচত হল, থমািা থকান বস্তু 
বববেকয় তার উির ঘুমাকনা। মসবজকদ ঘুমন্ত অবস্থায় স্বেকদার্ হকল, যবদ 
মসবজকদ নািাকী থলকগ যায়, তকব যতিুকু জায়গায় নািাকী থলকগকে, 
ততিুকু জায়গা ধুকয় বনকল চলকব, সম্পূর্ষ মসবজদ থধায়ার প্রকয়াজন থনই। 
আর যবদ মসবজকদ নািাকী না লাকগ, বরাং নািাকী শুধু ঘুমন্ত বযবির 
বনজস্ব ববসানা বা কািকিই সীবমত থাকক, তাহকল মসবজদ থধায়ার 
প্রকয়াজন থনই। মসবজকদর ববসানায় নািাক লাগকল ববসানার থসই 
অাংশিুকু ভালভাকব ধুকয় িাক ককর বনকত হকব। ( প্রমার্েঃ ইমদাদুল 
ফাতাওয়া, ২:৭১১ # ফাতাওয়া রহীবময়া, ৬: ১২১- ২২)  

নািাক বীকযষ সষৃ্ট মানুকর্র িববত্রতা  

বজজ্ঞাসােঃ  থকান এক থলাক বকলন-  মানুর্ বীকযষর সৃবষ্ট, আর বীযষ 
নািাক, সুতরাাং মানুর্ হাকীককত নািাক। এই মানুর্ সাবান ইতযাবদ 
লাবগকয় িাক হকব বকভাকব। তার এই কথাবি বক বঠক? 

জবাবেঃ  মানব জাবত মূল িদাথষ বা থয মূল ধাতু (বীযষ) থথকক সৃবষ্ট, তা 
মূলতেঃ নািাক, বকন্তু এই মূল িদাথষ মানবাকার ধারর্ করার িূকবষ 
িযষায়ক্রকম যখন এক অবস্থা থথকক অন্য অবস্থায় রূিান্তর হয় , তখন 
তাকত িূবষাবস্থার থকান প্রকার হাকীকত বা অবস্তে বাকী থাকক না। 

তাই থসই বীযষ যখন রিবিন্ে, অতেঃির থসই রিবিন্ে থথকক থগাশকতর 
িুকরা হল তখনই তা িববত্র হকয় থগল। তারির থগাশকতর িুকরায় হাি 
থদয়া হল এবাং তাকত অঙ্গ- প্রতযঙ্গ বদকয় আিার সমেকয় একজন সুের 
ও সুঠাম িববত্র মানুকর্ রূিান্তর করা হয়। সুতরাাং এ বীযষ যখন প্রকারাকন্ত 
ধারাবাবহকভাকব িাাঁচবি ধাি অবতক্রম ককর সবষকশর্ মানবাকাকর ধারর্ 
ককর, তখন তাকত বীকযষর থকান হাকীকত বা অবস্তে বাকী থাকক না। 
থযমন- ধরুন মুরগী থকান নািাক বস্তু থখল, আর থসই নািাক দ্রবয তার 
থিকি বগকয় তা থথকক তার থগাশত নতবর হল। বলুন থতা এ থগাশত িাক 
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হকব না নািাক হকব? বনেঃসকেকহ িববত্র ও হালাল হকব। কারর্, থসই 
নািাক দ্রবয থগাশকত রূিান্তর হওয়ার ির তার নািাকীর অবস্তে ববলীন 
হকয় থগকয়কে। তদ্রুিই উকল্লবখত বযিারবি। কাকজই মানুর্ হাকীককত 
নািাক এবাং ‘এই মানুর্ সাবান লাবগকয় থগাসল করকলও িাক হয় না’ 
এমন মন্তবয করা আকদৌ বঠক নয়, বস্তুতেঃ এ ধরকনর মন্তবয করা তারই 
জন্য সম্ভব, যার কুরআন- হাদীস সম্পককষ জ্ঞাকনর অভাব। ( প্রমার্েঃ 
তাফসীকর কাবীর, ৩০:২৩৬ # তাফসীকর মা‘আবরফুল কুরআন, 
৬: ৩০৩)  

কািি িাক করার তরীকা ও নতনু কািি না ধুকয় িিার হুকুম  

বজজ্ঞাসােঃ (ক) কািি িাক করার সহীহ তরীকা বক? (খ) নতুন কািি 
থধৌত করা বযতীত িবরধান ককর নামায আদায় হকব বক?  

জবাবেঃ  কািি বববভন্ন ভাকব নািাক হকত িাকর। সুতরাাং তা িাক িববত্র 
করার তরীকাও বভন্ন বভন্ন। যবদ কািকি এমন নািাকী লাকগ যা থদখা 
যায়-  থযমন রি, মল বা এজাতীয় অন্য বকেু, তাহকল থধৌত করার 
মাধযকম উি নািাকী দূর হকয় থগকলই কািি িববত্র হকয় যাকব। একেকত্র 
বতনবার থধৌত করার প্রকয়াজন থনই। তকব সুন্নাত হল, প্রকতযক বার 
বনাংবিকয় বতনবার ধুকয় থনয়া। আর যবদ বতনবার থধৌত করার িকরও 
নািাকী দরূ না হয়, তকব বতনবাকরর অবতবরি থধৌত করাও জরুরী।   

উকল্লখয থয, আসল নািাকী দূর হওয়ার িরও যবদ নািাকীর থকান 
আলামত বা বচি অববশষ্ট থাকক এবাং কষ্ট বযতীত তা দূর করা সম্ভব না 
হয়, তাহকল নািাকীর উি আলামত বা বচি দূর করার জন্য অবতবরি 
কষ্ট করার প্রকয়াজন থনই। 

আর যবদ নািাকী থদখা না যায়, থযমন প্রস্রাব বা তরল জাতীয় অন্য 
থকান নািাকী, তাহকল বতনবার থধৌত ককর ভালককর বনাংিাকনার দ্বারাই 
এ জাতীয় নািাকী হকত কািি িববত্র হকয় যাকব। 

কািি িাক- িববত্র করার উকল্লবখত িো দুবি থকবল মাত্র থস সমকয়র 
জন্য প্রকযাজয, যখন বনবিত রূকি জানা যায় থয, নািাকী অমুক জায়গায় 
থলকগকে, বকন্তু নািাকী থকাথায় থলকগকে তা যবদ জানা না যায়, তাহকল 
সম্পূর্ষ কািি থধৌত করা জরুরী। 
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(খ) যবদ থকান ভাকব জানা যায় থয, নতুন কািকি নািাকী থলকগ আকে, 
তাহকল উি কািি িবরধান ককর নামায আদায় করকল তা সহীহ হকব 
না। আর যবদ বনবিত রূকি জানা যায় থয, নতুন কািকি নািাকী থনই, 
তাহকল এরূি নতুন কািি িবরধান ককর নামায আদায় করকল তা সহীহ 
হকব। 

থতমবন ভাকব নতুন কািকি নািাকী থলকগ আকে, বক থনই, যবদ থকানিাই 
জানা না থাকক, তাহকল উি কািি িবরধান ককর নামায আদায় করা 
জাবয়য হকব। তকব থধৌত ককর থনয়া উত্তম। ( প্রমার্েঃ োহাবী শরীফ, ৪১ 
# ফাতাওয়া আলমগীরী, ১:৪১ # ফাতহুল কাদীর, ১:১৬৮ # হবদায়া, 
১: ৭৭- ৭৮)  

প্রস্রাকবর বেিা সম্পককষ  

বজজ্ঞাসােঃ  অকনক সময় থদখা যায় থয, থিশাব করার সময় থিশাকবর 
বেিা লুবঙ্গ অথবা িাজামায় থলকগ যায় তখন নামাকযর জন্য কািি 
িাল্টাকত হকল বািীকত থযকত হয়। একত জামা‘আত েুকি যায়। আর 
জামা‘আত ধরকত থগকল থিশাকবর বেিা সহ নামায িিকত হয়। 
এমতাবস্থায় করর্ীয় বক? 

অকনক মুরুবব্বকদর মুকখ শুবন এমতাবস্থায় কািকির মাথা থথকক চার 
আঙু্গল িবরমার্ বতনবার ধুকয় বনকল িাক হকয় যায়। এিা শরী‘আত 
সম্মত বকনা জানাকবন।  

জবাবেঃ  থিশাব করার জন্য নতরীকৃত বনধষাবরত স্থান তথা বা ঢালু স্থান 
বযতীত অন্যত্র যথা অসমতল ভবুমকত থিশাব করার প্রকয়াজন থদখা বদকল 
তার জন্য সুন্নাত তবরকা হকচ্ছ, এমন স্থাকন থিশাব করা যাকত থিশাকবর 
বেিা কািকি বা শরীকর না লাকগ। সুতরাাং শি জায়গা, িাথর বা 
বাতাকসর ববিরীকত থিশাব করা সুন্নাকতর থখলাফ। যবদ থিশাকবর বেিা 
কািকি লাকগ আর তা যবদ সূাঁকচর মাথার ন্যায় েুদ্র েুদ্র হয় তাহকল তা 
মাফ এবাং থকান সমস্যা োিাই নামায সহীহ হকয় যাকব। আর যবদ থবশী 
হকয় আয়তকন অনুবষ এক বদরহাম (হাকতর তালুর মাকঝর বনচু অাংশ) 
িবরমার্ হকয় যায় তাহকল ধুকয় থনয়া ওয়াবজব। না ধুকয় নামায িিকল 
মাকরূকহ তাহরীমীর সবহত নামায হকয় যাকব, অবশ্য উি নামায বদ্বতীয় 
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বার থদাহরাকয় িিকত হকব। আর যবদ এক বদরহাকমর থচকয় থবশী হয় বা 
বববভন্ন জায়গায় বেিা লাকগ বকন্তু সবগুকলা বমকল আয়তকন এক 
বদরহাকমর থচকয় থবশী হকয় যায়, তাহকল না ধুকল নামায হকব না। বরাং 
উি কািকি নামায িিকত হকল নািাকী দূর করার জন্য তা ধুকয় থনয়া 
ফরজ। তকব যবদ থকউ কািকির থিশাব লাগার স্থানবি ভকুল যায়, 
সুবনধষাবরত ভাকব বুঝকত না িাকর থয, কািকির থকান অাংকশ থিশাব 
থলকগকে, তাহকল বচন্তা- বফবকর ককর একবি জায়গা বনধষারর্ ককর ঐ 
জায়গাবি ধুকয় বনকব। এভাকবও উি কািি িাক হকয় যাকব। বকন্তু যবদ 
তার বনকি িরবতষীকত স্পষ্ট হকয় যায় থয, থিশাব অন্য জায়গায় 
থলকগকে, তাহকল ঐ কািি িবরধান ককর থয কয় ওয়াি নামায িকিকে 
তা আবার থদাহরাকয় বনকত হকব।( ফাতাওয়া আলমগীরী, ১:৫০, ৪৩, 
আিুররুল মুখতার ১:৩১২, ৩১৬, ফাতাওয়া দারুল উলুম ১: ২৮৩)  

كرؤوس إبر وكذا جانبها االخر وان كثر باصابة الماء للضرورة. )الدر وعفي......البول انتضح 

 ( 9/191المختار:

وعفا الشارع عن قدر درهم وان كره تحريما فيجب غسله وما دونه تنزيها فيسن وفوقه مبطل فيفرض.  

 ( 9/196)الدر المختار:

হাকয়য থনফাস 

হাকয়কযর অবস্থায় বযবকর- আযকার  

বজজ্ঞাসােঃ  মবহলারা হাকয়কযর অবস্থায় তাসবীহ- তাহলীল, বজবকর-
আযকার করকত িারকব বক- না? 

জবাবেঃ  হাকয়কযর অবস্থায় নামায ও বতলাওয়াত বযতীত বজবকর-
আযকার, দরূদ শরীফ, ওযীফা িিকত িারকব, থকান বনকর্ধ থনই। বরাং 
মবহলাকদর জন্য মুস্তাহাব থয, প্রকতযক নামাকযর সময় উযু ককর 
জায়নামাকয বকস নামায িিার সময় িবরামার্ ওযীফা, দু‘আ, দরূদ ও 
ইবস্তগফার িিা। একত তার আমলনামায় হাজার রাকা‘আত নামাকযর 
সওয়াব বলখা হয়, সত্তর হাজার গুনাহ মাফ হয়, মযষাদা থবকি যায় এরাং 
ইবস্তগফাকরর প্রকতযক শকব্দর বববনমকয় একবি ককর নূর লাভ হয়, আর 
শরীকরর প্রকতযক থফাাঁিা রকির বদকল হজ্জ ও ওমরার সওয়াব বলথা 

http://www.darsemansoor.com/
www.islamijindegi.com


238 

 

www.darsemansoor.com           Install “ISLAMI JINDEGI” App              www.islamijindegi.com 

হয়।( প্রমার্েঃ ফাতাওয়া রহীবময়া ১: ১৯৬ বারা‘আত মাজাবলসুল 
আবরার ৫৬৭ # আহসানুল ফাতাওয়া ২: ৭৭)  

ঔর্ধ থখকয় হাকয়য বন্ধ করত:  থরাযা রাখা ও সহবাস করা  

বজজ্ঞাসােঃ  আমাকদর থদকশ অকনক থমকয়কলাক িযাবকলি থখকয় মাবসক 
বন্ধ ককর থদয়। এভাকব হাকয়য বন্ধ ককর থরাযা িালন করা বা স্বামীর 
সবহত থমলাকমশা করা শরী‘আত মুতাববক জাবয়য আকে বক? িযাবকলি 
থখকয় মাবসক বন্ধ করা নবধ বক- না? 

জবাবেঃ  িযাবকলি থখকয় হাকয়য বন্ধ ককর থরাযা রাখকল থরাযা হকয় যাকব। 
িযাবকলি দ্বারা হাকয়য বন্ধ হকল স্বামীর সাকথ থমলাকমশাও করকত িাকর। 
তকব থমকয়কদর স্বাভাববক অবস্থার ববরুকে এ বনয়মকক শরী‘আত িেে 
ককর না। কারর্, এর দ্বারা শরীকরর মারািক েবত হকত িাকর। তাই 
িযবকলি না খাওয়াই উত্তম। বরাং হাকয়য চালু থাককত বদকব এবাং 
িরবতষীকত থরাযা কাযা ককর বনকব। মকন রাখকবন, একত রমযাকনর 
থরাযার সওয়াব কমকব না। ( প্রমার্েঃ আলমগীরী, ১:৩৮, ১:১৯১ #  
ফাতাওয়া রহীবময়া ৬: ৪০৪)  

হাকয়য অবস্থায় কুরআন বতলাওয়াকতর হুকুম  

বজজ্ঞাসােঃ  িূর্ষবয়স্কা মবহলার বববাহ হকচ্ছ না এমতাবস্থায় এক বযবির 
িে থথকক বববাকহর প্রস্তাব আসল। শতষ হল তাকক কুরআন িাঠ ককর 
শুনাকত হকব। উকল্লখয থয, মবহলা ঐ সময় হাকয়য অবস্থায় বেল। অিারগ 
হকয় হাকয়য অবস্থায় মবহলা কুরআন িাঠ ককর শুবনকয়কে। এিা 
শরী‘আকতর দৃবষ্টকত থকমন হকয়কে এবাং এখন এর জন্য বক করর্ীয়? 

জবাবেঃ  হাকয়য অবস্থায় কুরআন শরীফ বতলাওয়াত নাজাবয়য। সুতরাাং 
উি থমকয়র জন্য কুরআন িকি শুনাকনা জাবয়য হয়বন। বরাং তার জন্য 
উবচত বেল থয, হয়কতা এ অসুস্থতা বা উজকরর কথা উকল্লখ ককর সময় 
থনয়া, অথবা আয়াতুল কুরসী বা এরূি অন্য থকান দু‘আ বকাংবা এরূি 
আয়াত বা হাদীকস ওজীফা বহকসকব িিার বনকদষশ একসকে। তা দু‘আর 
বনয়যকত িকি শুবনকয় থদয়া, বতলাওয়াকতর বনয়যকত নয়। এখন উি 
থমকয়বি আল্লাহর বনকি কান্নাকাবি ককর খাবলস বদকল তওবা ককর বনকব। 
( প্রমার্েঃ শামী, ১:২৯৩, # আহসানুল ফাতাওয়া, ২: ৬৭)  
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মাবসক চলাকালীন দু‘আ বা সরূা বলকখ মখুস্ত করার হুকুম  

বজজ্ঞাসােঃ  মাবসক চলাকালীন থকান দু‘আ অথবা সূরা বাাংলায় অথবা 
ইাংকরজীকত বলকখ মুখস্ত করা যায় বক- না? 

জবাবেঃ  মাবসক চলাকালীন থয থকান দু‘আ আরবী ভার্ায় বলকখ বা িকি 
মুকখ উচ্চারর্ না ককর মকন মকন মুখস্ত করা যায়, বভন্ন ভার্ার প্রকয়াজন 
থনই। তকব থকান সূরাকক মুকখ উচ্চারর্ ককর বতলাওয়াত বা মুখস্ত করা 
যায় না। এমবনভাকব থয সকল সূরা বা আয়াকত দু‘আর বা ওযীফার বদক 
আকে থসগুকলাকক দু‘আ বা ওযীফার বনয়যকত িাঠ করা যায়। উকল্লখয 
কুরআন বতলাওয়াত শুধু আরবী ভার্াকতই হকব। অন্য ভার্ায় সহীহ 
উচ্চারর্, বতলাওয়াত সম্ভব নয়। 

وفي الدر المختار: وال بأس لحائض وجنب بقرائة قرآن بقصده. فلو قرأت الفاتحة على وجه الدعاء او شيئا 

 (9/111من اآليات التي فيها معنى الدعاء ولم ترد القرائة ال باس به.  )الفتاوى الشامية:

 িবূষ থময়াদ থশর্ হওয়ার আকগই মাবসক বন্ধ হকল নামায িিার হুকুম  

 বজজ্ঞাসােঃ  একজন মবহলার প্রবত মাকস প্রায় ৬ বদন ককর মাবসক হয়। 
এক মাকস ৫ বদকনর মাথায় আেকরর নামাকযর িূকবষ বন্ধ হকয় যায়। তবুও 
নামায না িকি ৬ বদকনর অকিোয় থথকক ফজকরর সময় আর মাবসক 
হল না থদকখ থগাসল ককর নামায িকিকে। বকন্তু যুহকরর িূকবষ আবার রি 
থদখা যায়। তখন ঐ মবহলা নামায িিার দরুন থগানাহগার হকব বক? 

জবাবেঃ  িূকবষর থময়াদ থশর্ হওয়ার আকগই যবদ রি বন্ধ হকয় যায়, 
তাহকল তার জন্য সতকষতামূলক থগাসল ককর িাক িববত্র হকয় নামায 
িকি থনয়া উবচত। 

বকন্তু এমতাবস্থায় সহবাস থথকক ববরত থাককত হকব, থযকহতু এখকনা রি 
আসার সম্ভাবনা আকে। সুতরাাং মবহলাবি তার িূকবষর থময়াদ থশর্ হওয়ার 
িূকবষ থয নামায িকিকে, এজন্য থগানাহগার হকব না। বরাং এিাই বনয়ম। 

উকল্লখয, যবদ িূকবষর থময়াদ থশর্ হকয় মাবসক বন্ধ হকয় যায়, তাহকল 
সাকথ সাকথ থগাসল ককর নামায আদায় করকব। তখন থগাসল করার ির 
অথবা মাবসক বন্ধ অবস্থায় এক ওয়াি নামায অবতবাবহত হওয়ার ির 
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সহবাস করকত িারকব। ( প্রমার্েঃ ফাতাওয়াকয় আলমগীরী, ১:৩৯, # 
থবকহশতী থজওর, ২: ৬০)  
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  (9/11)الفتاوى الهندية: . َهك

ঋতসু্রাকবর থময়াদ িবূষ থময়াদ থথকক থবকি যাওয়া অবস্থায় নামায িিার 
হুকুম  

বজজ্ঞাসােঃ  জননকা বববাবহতা মবহলার মাবসক ৬ বদন স্থায়ী হকয় থাকক। 
থকান থকান বাকর থদখা থগকে-  প্রথম থথককই সামান্য সামান্য স্রাব হয় 
এবাং ১০ দবনকর বকশী থাকক। বতষমাকন এিা একিা অবভজ্ঞতা হকয় থগকে 
থয, এ রকম স্বি স্রাব শুরু হকলই ঐ মাকস ১০ দবনকর বকশী সু্থায়ী হয়ক 
থাকক। এমতাবস্থায় উি মবহলার জন্য ৬ বদন ির থথককই মাবসক 
অবস্থাকালীন শর‘ই বনকর্ধাজ্ঞা গুকলা উকঠ যাকব, না বক সম্পূর্ষ ১০ বদন 
অকিো করকত হকব? 

জবাবেঃ  উিকরাি অবস্থায় উি মবহলাকক দশ বদন দশ রাবত্র িযষন্ত 
অকিো করকত হকব। যবদ স্রাব দশ বদন দশ রাবত্রর থচকয় অবতবরি 
জারী থাকক, তাহকল িূকবষর অভযাস অনুযায়ী েয়বদন হাকয়য গর্য হকব। 
আর থসই সুরকত েয়বদন বাদ বদকয় বাকী বদন গুকলার নামায, থরাযা 
কাযা করকত হকব। আর যবদ স্রাব দশ বদকনই বন্ধ হকয় যায়, দশ বদকনর 
বাইকর না যায়, তাহকল িুকরা দশ বদনই হাকয়য বহকসকব গর্য হকব। 

( প্রমার্:  ইমদাদুল মুফতীন, ১:২৭৬ # ফাতাওয়া দারুল উলুম, ১:২৫৬ 
# বহদায়া, ১:৬৭ # ফাতাওয়াকয় আলমগীরী, ১: ৩৭)  
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 (9/12)الفتاوى الهندية: . َوَه

হাকয়য- থনফাস অবস্থায় নামায ও থরাযার হুকুম  

বজজ্ঞাসােঃ  হাকয়য- থনফাকসর সময় নামায- থরাযা বক এককবাকর মাফ 
হকয় যায়? নাবক কাযা করকত হয়? 
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জবাবেঃ  হাকয়য- থনফাকসর সময় নামায মাফ হকয় যায়। নামায কাযা 
করকত হয় না। বকন্তু থরাযা মাফ হয় না। িকর থরাযার কাযা আদায় 
করকত হয়। ( প্রমার্েঃ মুসবলম শরীফ, ১:১৫৩ # ফাতাওয়াকয় 
আলমগীরী, ১: ৩৮)  

হাকয়য- থনফাকসর সময় বববভন্ন দু‘আ কালাম িিা  

বজজ্ঞাসােঃ  থমকয়কদর হাকয়য- থনফাকসর সময় এই আমলগুকলা করা যায় 
বকনা। থযমন-  বতন কুল িকি শয়কনর সময় শরীকর ফুক থদয়া। আয়াতুল 
কুরসী িাঠ করা, সূরা ফাবতহা, সূরা ইখলাস, সূরা আল ইমরাকনর ১৭-
১৮ ও ২৬- ২৭ আয়াত ও তওবার থশকর্র ২ আয়াত িাঠ করা ইতযাবদ।  

জবাবেঃ  যবদ থকান মবহলার হাকয়য- থনফাকসর সময় শয়ন কাকল 
আয়াতুল কুরসী, বতন কুল ইতযাবদ এবাং অন্যান্য দু‘আ বা এরূি অন্য 
থকান আয়াত বালা মুসীবত থথকক মুবি ও বহফাজকতর উকিকশ্য িিকত 
চায় তাহকল িিকত িারকব। বকন্তু বতলাওয়াকতর বনয়যকত উিকরাি 
অবস্থায় থোি একখানা আয়াত িিাও নাজাবয়য। ( প্রমার্:  দুরকর 
মুখতার ১:২৯৩ # ফাতাওয়া শামী, ১:২৯৩ # বহদায়া, ১:৬৪ # 
আহসানুল ফাতাওয়া, ২: ৬৮- ৭১ # ফাতাওয়া দারুল উলুম ১: ২৫৮)  

কাকলমা শরীফ ববনা উযকুত হাাঁিকত বসকত িিা যাকব বক- না?  

জবাবেঃ  কাকলমা শরীফ, দরূদ শরীফ, বযবকর ইতযাবদ ববনা উযুকত হাাঁিা, 
বসা, দাাঁিাকনা, শয়ন সবষাবস্থায়ই িিা জাবয়য। তকব উযু অবস্থায় িিা 
মুস্তাহাব। ( প্রমার্:  সূরা আল ইমরান, ১৯১ # ফাতাওয়া শামী, ১:  
১৭৪)  

হাকয়য- থনফাস অবস্থায় থনইল িাবলশ, বলবিবষ্টক ইতযাবদ বযবহার করা  

বজজ্ঞাসােঃ  থমকয়কলাককর জন্য হাকয়য- থনফাকসর সময় নখ িাবলশ, 
আলতা, থঠাাঁি িাবলশ, বলবিবষ্টক ইতযাবদ লাগাকনা জাবয়য বক- না? 

জবাবেঃ  হাকয়য অবস্থায় থযকহতু উযু ও নামাকযর প্রকয়াজন িকি না, তাই 
ঐ সময় নখ িাবলশ লাগাকনা জাবয়য হকব। বকন্তু িাক হওয়ার ির উযু বা 
থগাসল করার সময় তা তুকল থফলকত হকব। কারর্ সাধারর্ত আমাকদর 
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থদকশ প্রচবলত নখ িাবলশ বযবহাকর নকখর বভতর িাবন প্রকবশ ককর না 
ববধায় উযু- নামায থকানিাই সহীহ হয় না। 

 িরর্ রাখা দরকার থয, নখ িাবলশ, থঠাাঁি িাবলশ, বলবিবষ্টক ইতযাবদর 
বযবহাকর যবদও সামবয়ক থসৌেযষ অবজষত হয়, এগুকলা স্থায়ীভাকব বযবহার 
করা েককর জন্যও েবতকর। তাই এগুকলা বযবহাকর অভযস্ত না হওয়া 
ভাল। ( প্রমার্েঃ আিকক মাসাকয়ল আওর উনকা হল, ২:৭০- ৭৫ # 
আলমগীরী, ১: ৪- ৩৮)  

 

নামায 
নামাকযর সময় 

মাগবরকবর নামাকযর সময়  
বজজ্ঞাসােঃ  মুসল্লীকদর সুববধাকথষ যবদ মাগবরকবর নামায আযাকনর ৪/৫ 
বমবনি িকর শুরু হয় তাহকল থকান অসুববধা আকে বক? জানাকল খুবশ 
হকবা। 

জবাবেঃ  ফুকাহাকয় থকরাকমর তাহকীক অনুযায়ী মাগবরকবর আযান ও 
নামাকযর মাকঝ ববনা উযকর যবদ ২ রাকা‘আত নামাকযর সমকয়র থচকয় 
অবধক িবরমার্ সময় বযবধান হকয় যায় তাহকল থসিা মাকরূকহ তানবযহী 
হয়। সুতরাাং মাগবরকবর আযান ও নামাকযর মাকঝ ৪/ ৫ বমবনি থদরী 
ককর জামা‘আত শুরু করা মাকরূকহ তানবযহী হকব। ( শামী, ১:৩৬৯ # 
ইমদাদুল ফাতাওয়া ১: ১৫৯- ১৬০)  

 (9/161وتعجيل المغرب مطلقا وتأخيره قدر ركعتين يكره تنزيها.)الدر المختار:

ফজকরর ির বনবর্ে সমকয়র িবরমার্  

বজজ্ঞাসােঃ  ফজকরর িকর থবলা উঠা আরম্ভ হওয়ার িকর কতের্ বা কত 
বমবনি নামায িিা বনকর্ধ? প্রচবলত কযাকলন্োকর থয ২৩ বমবনি ববলম্ব 
করার কথা থলখা থাকক তার বভবত্ত বক? 

জবাবেঃ  ফজকরর িকর সূযষ উঠা আরম্ভ হওয়ার ির থথকক এক তীর 
িবরমার্ (যার িবরমার্ বনভষরকযাগয মত অনুযায়ী ৯ বমবনি) নামায িিা 
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বনকর্ধ। তকব প্রচবলত কযাকলন্োকর সতকষতার জন্য বকেু থবশী ববলকম্বর 
কথা বলখা হকয়কে। হযরত মাওলানা আবরারুল হক সাকহব হারদুয়ী (দােঃ 
বােঃ) ১৫ বমবনি ববলকম্বর কথা বকল থাককন। আমকলর জন্য এিাই উত্তম। 
( প্রমার্েঃ আহসানুল ফাতাওয়া, ২: ১৪১ #ফাতাওয়া মাহমূবদয়া, 
২:২৩৮ # শামী, ১: ৩৬৬- ৭১)  

সূকযষাদকয়র ২/৩ বমেঃ ির নামায থশর্ হকল  

বজজ্ঞাসােঃ  সূকযষাদকয়র ১০/১২ বমবনি িূকবষই ফজকরর নামাকযর 
জামা‘আত শুরু করা হকলও নামায থশর্ হওয়ার ির থদখা থগল ২/৩ 
বমবনি িূকবষই সূকযষাদয় হকয় থগকে। এখন এ নামায সহীহ হকব বক? 

জবাবেঃ  নামায থশর্ করার ির যবদ জানা যায় থয, নামাকযর মকধযই 
সূকযষাদয় হকয় থগকে, তাহকল নামায ফাবসদ (নষ্ট) িবরগবর্ত হকব। তকব 
থস অবস্থায় নামাযীর জন্য সূযষ ভালভাকব উঠার (অথষাৎ সূযষ উঠার 
১০/১৫ বমবনি ) ির যত তািাতাবি সম্ভব কাযা নামায িকি থনয়া 
ফরয। সুতরাাং উকল্লবখত অবস্থায় হানাফী মাযহাব অনুযায়ী সককলর 
নামায ফাবসদ হকয় থগকে। কাকরা নামায সহীহ হয় বন।  

ইমাম সাকহকবর কতষবয মসবজকদ এলান ককর থদয়া থয, অদযকার বা 
অমুক তাবরকখর ফজকরর নামায সহীহ হয়বন। সুতরাাং যারা উি 
তাবরকখর ফজকরর জামা‘আকত উিবস্থত বেকলন, সককলই কাযা ককর 
বনকবন। অথবা বনবদষষ্ট এক সময় সককল বমকল জামা‘আকতর সাকথ কাযা 
আদায় করা ভাল। ( প্রমার্েঃ ফাতাওয়া শামী, ১: ৩৭৩ # ফাতাওয়া 
দারুল উলুম, ৪: ৪৭)  

) قوله : بخالف الفجر إلخ ( أي فإنه ال يؤدي فجر يومه وقت الطلوع ؛ ألن وقت الفجر كله كامل فوجبت 

 (9/121كاملة ، فتبطل بطرو الطلوع الذي هو وقت فساد . )رد المحتار:

ইশার নামাকযর ওয়াি  

বজজ্ঞাসােঃ  আবম যবদ ইশার নামায মাগবরকবর ৩০ অথবা ২০ বমবনি ির 
িকি কনই, তাহকল আমার নামায হকব বক- না? 

জবাবেঃ  মাগবরব নামাকযর ৩০ অথবা ২০ বমবনি ির ইশার নামায 
আদায় করকল ইশার নামায সহীহ হকব না। সূযষ অস্ত যাওয়ার ১ ঘন্িা ১৫ 
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বমবনি ির ইশার নামায আাদায় করকব। থকননা তার িূকবষ অকনক 
থমৌসুকম ইশার নামাকযর ওয়াি শুরু হয় না। ( প্রমার্:  দারুল উলুম, 
২:৫২ # আহসানুল ফাতাওয়া, ২: ১৩০)  

) و ( أخر ) المغرب إلى اشتباك النجوم ( ....هو األصح . وفي رواية ال يكره ما لم يغب الشفق بحر أي  

 (9/168الشفق األحمر ؛ ألنه وقت مختلف فيه فيقع الشك .   )رد المحتار:

شفق وهو الحمرة ( عندهما ، وبه قالت الثالثة وإليه رجع ) و ( وقت ) المغرب منه إلى ( غروب ) ال

 (9/169اإلمام.....فكان هو المذهب . )رد المحتار:

থযখাকন ৬ মাস বদন ৬ মাস রাত থসখাকন নামায আদাকয়র িেবত  

বজজ্ঞাসােঃ  উত্তর থমরুকত ও দবের্ থমরুকত ৬ মাস বদন এবাং ৬ মাস 
রাত থাকক। থসখানকার মুসলমানগর্ িাাঁচ ওয়াি নামায বকভাকব আদায় 
করকব?  

জবাবেঃ  এরূি অিকল অনুমান ককর নামায িিকত হকব। অথষাৎ প্রবত 
২৪ ঘন্িায় িাাঁচ ওয়াি নামায িিকত হকব।  িাশ্বষবতষী থদকশ থকান 
ওয়াি নামায থথকক থকান ওয়াি নামাকযর বযবধান কতিুকু, তা থজকন 
বনকয় উিকরাি অিকলর অবধবাসীকদর আিবলক সময় ভাগ ককর 
থসভাকব নামায আদায় ককর বনকত হকব। এতদসম্বন্ধীয় একবি হাদীকস 
ববর্ষত হকয়কে থয, দাজ্জাকলর আববভষাব কাকল প্রথম বদন হকব এক 
বৎসকরর সমান। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম- এর 
দরবাকর সাহাবাকয় থকরামগর্ নামায িিার বযিাকর জানকত চাইকলন। 
অথষাৎ এ সমকয় আমরা নামায আদায় করকবা বকভাকব? হুজুর 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করকলন, আোয (অনুমান) 
ককর উি এক বৎসকরর সমান একবদকনর মকধয িূর্ষ এক বৎসকরর 
নামায আদায় ককর বনকত হকব। ( প্রমার্েঃ আহসানুল ফাতাওয়া, 
২: ১১৫)  

الشفق في أربعينية الشتاء )مكلف بهما ) وفاقد وقتهما ( كبلغار ، فإن فيها يطلع الفجر قبل غروب 

فيقدر لهما( وال ينوي القضاء لفقد وقت األداء به أفتى البرهان الكبير واختاره الكمال.  )الدر 

 (9/161المختار:

ফজকরর সুন্নাকতর সময় ও ক্বাযার হুকুম 
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বজজ্ঞাসােঃ  ফজকরর সুন্নাত নামায বক অবশ্যই ফরজ নামাকযর আকগ 
িিকত হয়? থকান অবস্থাকতই বক ফজকরর িকর িিা যায় না।  

জবাবেঃ  ফজকরর সুন্নাত ওয়াবজকবর বনকিবতষী এবাং জামা‘আকতর সাকথ 
নামায িিাও ওয়াবজব। সুতরাাং উভয়িাকক বঠক রাখা সম্ভব হকল থসিাই 
করকত হকব। আর যবদ উভয়িা বঠক রাখা না যায়, তাহকল জামা‘আতথক 
প্রাধান্য বদকত হকব। যবদ সুন্নাত িকি ফজকরর ফরকযর বদ্বতীয় 
রাকা‘আত িাওয়ার সম্ভাবনা থাকক, তাহকল মসবজকদর বারাোয় বা 
জামা‘আকতর কাতার থেকি বিেকন থকান কাতাকর বগকয় দু’রাকা‘আত 
সুন্নাত আদায় ককর বনকব। তার িকর জামা‘আকত শরীক হকব। আর যবদ 
সুন্নাত িিকত থগকল ফরকযর উভয় রাকা‘আত েুকি যাওয়ার আশাংকা 
থাকক, তাহকল থস থেকত্র সুন্নাত থেকি জামা‘আকতর সাকথ ফরজ িকি 
বনকব। সুন্নাত িিার প্রকয়াজন থনই। তকব যবদ থকউ েুকি যাওয়া সুন্নাত 
িিকত চায়, তাহকল সূযষ উদকয়র িকর িিকত িারকব এবাং তা একেকত্র 
নফল হকব। বকন্তু ফরকজর িকর সূযষ উদকয়র িূকবষ থকান ধরকনর সুন্নাত 
বা নফল নামায িিকত িারকব না। ( প্রমার্েঃ বহবেয়া, ১:১২০ 
#রহীবময়া ৩:৪৭ #দারুল উলুম, ৪: ২০৪)  
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 (9/915)الفتاوى الهندية :. ال

যুহকরর থশর্ ও আসকরর শুরু ওয়াি   

বজজ্ঞাসােঃ যুহকরর নামাকযর থশর্ ওয়াি ও আসকরর নামাকযর শুরু 
ওয়াি আমরা বকভাকব বনধষারর্ করকত িাবর? 

জবাবেঃ দাাঁবিকয় থাকা প্রকতযকবি বস্তুর োয়াকয় আসলী (অথষাৎ বঠক 
দুিুকরর সময় প্রকতযক বস্তুর বনজস্ব োয়া) বযতীত ২ বমেল (বদ্বগুন 
িবরমার্) হওয়া িযষন্ত যুহর নামাকযর সময় বাকী থাকক। এরির থথককই 
আসকরর ওয়াি শুরু হকয় যায়। এোিা নামাকযর সময়সূচী ববর্য়ক স্থায়ী 
কযাকলন্োর থদকখও উি দুই নামাকযর সময় জানকত িাকরন। তা 
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আমাকদর থদকশর সবষত্রই িাওয়া যায়। ( প্রমার্েঃ বহদায়াহ, ১:৮১ 
#শরকহ ববকায়াহ,  ১: ১২৮)  

সূকযষাদকয়র িকূবষ ফজকরর নামায বযতীত অন্য নামায িিার হুকুম  

বজজ্ঞাসােঃ (১) ফজকরর আযাকনর ির থথকক সূযষ উদয় িযষন্ত ফজকরর চার 
রাকা‘আত নামায বযতীত অন্য থকান নামায থযমন উমরী কাযা, দুখুলুল 
মাসবজদ ও নফল নামায িিা যাকব বক- না? 

জবাবেঃ (১) হানাফী মাযহাব অনুযায়ী সুবকহ সাবদককর ির সূযষ উঠার 
আগ িযষন্ত সমকয়র মকধয উি বদকনর ফজকরর ফরয ও সুন্নাত নামায 
বযতীত অন্য থকান নফল নামায িিা জাবয়য নয়। তাকব কাযা নামায 
িিা জাবয়য। তাও মসবজকদ না িকি বািীকত িকি থনওয়াই উত্তম। 
( প্রমার্েঃ ফাতাওয়া রহীবময়া ৪:২৮৪ িৃেঃ #বকফায়াতুল মুফতী, ৩:২৬ 
িৃেঃ # ফাতাওয়া দারুল উলূম ২: ৬৯,  ৭০,  ৭১)   

ইশার নামাকযর থশর্ সময়  

বজজ্ঞাসােঃ ইশার নামাকযর সবষকশর্ সময়সীমা রাত কয়িা িযষন্ত? রাত 
১. ৩০ বমবনকি ইশার নামাকযর জামা‘আত করকল তা শুে হকব বক- না? 

জবাবেঃ সূযষাকস্তর ির িবিমাকাকশ সাদা আভা দূর হবার ির থথকক সুবকহ 
সাবদককর িূবষ িযষন্ত ইশার ওয়াি থাকক। তকব রাকতর এক তৃতীয়াাংশ 
িযষন্ত থদরী ককর ইশা িকি থনওয়া মুস্তাহাব। এবাং এবিই ইশার নামাকযর 
মুস্তাহাব ওয়াি। অকধষক রাত িযষন্ত শর‘ই ওযর বযতীত ইশার নামায 
ববলবম্বত ককর িিকল তা মাকরূহ হকব। ১.৩০ বমবনি থযকহতু রাত্র 
বদ্বপ্রহকরর িকরর সময়। অতএব ববনা উযকর থস সময় ইশার নামায 
একাকী িিা বা জামা‘আকতর সাকথ িিা মাকরূহ।  

সূকযষাদকয়র মহুূকতষ নামায  

বজজ্ঞাসােঃ (ক) আমরা জাবন থয, িূবষাকাকশ সূযষ উবক থদয়া মাত্রই নামায 
িিা বনবর্ে। সুতরাাং কযাকলন্োকর উকল্লবখত সময় অনুযায়ী নামায থশর্ 
করকল নামায শুে হকব বক না এর িূকবষই নমায থশর্ করকত হকব? 
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(খ) এমবনভাকব সাহারীর থশর্ ও ফজকরর শুরুর সময় নামায িিকল 
উি নামায আদায় হকব বক? সুবকহ সাবদককর িকর থকান নফল নামায 
িিা জাবয়য হকব বক? 

জবাবেঃ সূকযষাদয় আরম্ভ হওয়ার িূকবষ ফজকরর নামায থশর্ করকল নামায 
সহীহ হকব। আর কযাকলন্োকরর সময় থস বহকসকবই বনধষারর্ করা হকয়কে। 
সুতরাাং কযাকলন্োকরর সময় মত নামায থশর্ করকল উি নামায সহীহ 
হকব। তকব উত্তম হকলা এ সমকয়র বকেু িূকবষই নামায থশর্ ককর থফলা।  

(খ) থযসব কযাকলন্োকর ফজর শুরূ ও সাহরীর থশর্ হওয়ার সময় এককত্র 
থলখা আকে থস বহকসকব ফজকরর নামায িিকল নামায সহীহ হকব না। 
কমিকে এর ৬/৭ বমবনি িকর ফজকরর আযান বদকত হকব এবাং ফজকরর 
নামায িিকত হকব। থকননা উি কযাকলন্োর গুকলাকত সাধারর্তেঃ 
সাহরীর বযিাকর সতকষতার জন্য সুবকহ সাবদক শুরু হওয়ার ৩/৫ বমবনি 
িূকবষই সাহরীর থশর্ সময় বনধষারর্ করা হকয় থাকক। অথচ প্রকৃতিকে 
তখকনাও ফজকরর ওয়াি শুরু হয় না। ফজকরর ওয়াি এর থথকক ৩/৫ 
বমবনি িকর শুরু হয়। উকল্লখয থয, সুবকহ সাবদক উবদত হওয়ার ির 
ফজকরর সুন্নাত ও ফরয আর কাযা নামায োিা অন্য নামায জাবয়য নয়। 
তকব যবদ থকউ থশর্ রাকত নফল নামায শুরু ককর থাকক এবাং ইবতমকধযই 
সুবকহ সাবদক উবদত হকয় যায়, তাহকল তার এ নামায থশর্ করা উবচত 
এবাং এ নামায নফল নামায বকলই গর্য হকব। ( প্রমার্:  রদদুল মুহতার  
১:৩৮১- ৩৮৪ # আহসানুল ফাতাওয়া ২: ১৩০,  ২: ১৩১,  
২: ১৪১)   

নামাকযর শতষাবলী 

নামায অবস্থায় সতর খকুল যাওয়া  

বজজ্ঞাসােঃ নামাযরত অবস্থায় থমকয়কলাককর েতকরর অাংশ কতিুকু এবাং 
কতেকর্র জন্য থখালা থাককল নামায নষ্ট হকয় যাকব।  

জবাবেঃ নামাকযর মকধয মবহলাকদর মুখমন্েল, দুহাত কবি িযষন্ত ও 
দু’িাকয়র িাতা এ অঙ্গগুকলা থখালা থাককল থকান অসুববধা হকব না। 
এসব বযতীত সমস্ত শরীর েতকরর মকধয গর্য। সুতরাাং তা থঢকক রাখা 
ফরয। আর ফরয তরক হকল নামায নষ্ট হকয় যাকব। তকব ফরয তরককর 
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বযিাকর ববস্তাবরত ইলম থাকা দরকার। সতকরর অন্তভুষি থকান অকঙ্গর 
এক চতুথষাাংকশর কম যবদ ইচ্ছা িূবষক বা ভুকল খুকল যায় এবাং বতন 
তাসবীহ বা তার থচকয় থবশীের্ খুকল থাকক, তাকতও নামায নষ্ট হকব না। 
বকন্তু যবদ ইচ্ছািূবষক এক চতুথষাশাং েতর সামান্য সমকয়র জন্য খুকল 
রাকখ, তাহকল নামায নষ্ট হকয় যাকব এবাং থসই নামায িুনরায় িিকত 
হকব। আর অবনচ্ছাকৃত ভকুল সতকরর থয থকান অকঙ্গর এক চতুথষাাংকশর 
বা তার থচকয় থবশী খুকল থগকল, তৎের্াত থঢকক না বনকল যবদ সতর 
থখালা অবস্থায় নামাকযর থরাকন সমূহ হকত থকান একবি থরাকন আদায় 
ককর অথবা সতর থখালা অবস্থায় এতিুকু সময় নামাকয রত থাকক– থয 
সমকয় নামাকযর থকান একবি সাংবেপ্ত রুকন আদায় করা যায়, তাহকল 
নামায ফাবসদ হকয় যাকব এবাং থস নামায িুনরায় িিা জরুরী। 
( প্রমার্:  ফাতাওয়া আলমগীরী ১:৫৮ # আহসানুল ফাতাওয়া, 
৩: ৪০২)  

জায়নামায বববেকয় নামায িিা  

বজজ্ঞাসােঃ ঘকরর থমকঝকত জুি মযািস ববোকনা আকে। শত সাবধানতার  
িকরও থদি বেকর বশশু কর্যার প্রস্রাব থথকক থরহাই িায়না জুি মযািস। 
এমতাবস্থায় শুকনা স্থাকন জায়নামায বববেকয় বক নামায িিা যাকব?  

জবাবেঃ ্যতা, শুকনা স্থাকন জায়নামায বববেকয় নামায িিা যাকব। থকননা 
নামায সহীহ হওয়ার জন্য শুধুমাত্র িা রাখার জায়গা ও বসজদার জায়গা 
িাক হওয়া জরুরী। ( প্রমার্েঃ বহদায়া ১: ৭১ )  

উয ুবযতীত নামায িিা  

বজজ্ঞাসােঃ থকউ ভলুবশতেঃ উযু বযতীত নামায আদায় করার ির ওয়াি 
থশর্ হকয় থগকল িরর্ হল। এমতাবস্থায় তার করর্ীয় বক? 

জবাবেঃ এমতাবস্থায় করর্ীয় হল-  উযু ককর িুনরায় উি নামায আদায় 
ককর বনকত হকব। কারর্, নামাকযর জন্য িাক িববত্র হওয়া শতষ। তাই 
বতবন িূকবষ থয নামাযবি আদায় ককরকেন তা আদায় হয় বন। অতএব, থস 
নামাযবি উযু ককর অথষাৎ িাক িববত্রতা অজষন ককর িুনরায় আদায় করা 
জরুরী। অসতকষতার দরুন আল্লাহর দরবাকর ইবস্তগফার করকব।( প্রমার্েঃ 
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বমশকাত শরীফ ৪০, আবু দাউদ শরীফ ১:৮৭ # শামী ১:৮৭ # 
বতরবমযী ১: ৩)  

উত্তর আকমবরকায় বকবলার বদক প্ররসকঙ্গ  

বজজ্ঞাসােঃ উত্তর আকমবরকার বকবলার বদক বনকয় স্থানীয় মুসলমানগর্ 
চরম ববভ্রাবন্তর বশকার। দীঘষবদন হকত এখানকার মুসলমানগর্ দবের্ িূবষ 
বদকক বকবলা থজকন আমল ককর আসকে। ইদাবনাং বকেু থলাক এর 
ববিরীত উত্তর- িূবষ বদককক বকবলা বলকত শুরু করায় এ বদ্বধা দ্বকের 
সূত্রিাত ঘকি।  

আবম বাাংলাকদশ ববমান বাবহনীর একজন সাকবক কমষকতষা। বদক বনর্ষয়ই 
আমার ববকশর্ দাবয়ে বেল। বতষমাকন আবম উত্তর আকমবরকায় অবস্থান 
করবে। িূবষ অবভজ্ঞতার আকলাকক আবম উত্তর আকমবরকার বকবলা উত্তর 
িূবষবদকক হওয়ািা গলদ মকন কবর। অথচ স্থানীয় মুসলমানগর্ এ 
বযািাকর চরম থিকরশানীকত ভগুকে। ববজ্ঞ মুফতীয়াকয় বকরাকমর 
থখদমকত আরয, এ বযািাকর সবঠক বসোন্ত বদকয় রাহনুমায়ী করকবন।   

জবাবেঃ  
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 (911) سورة البقرة: -{َوَحْيث

 -قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة

عن ابى حنيفة رحم اهلل تعالى : المشرق قبلة اهل المغرب والمغرب قبلة اهل المشرق والجنوب قبلة اهل 

    9ج9/9 :الشمال والشمال قبلة اهل الجنوب: كذا فى تبيين الحقائق صـ

উিকরাকল্লবখত আয়াত হাদীস এবাং ইমাকম আ’যম ইমাম আবূ হানীফা 
রহ.- এর উসূল থথকক স্পষ্টভাকব বুঝা থগল থয, থয সকল থলাককরা 
সরাসবর বায়তুল্লাহকক সমু্মকখ থরকখ নামায িিকে তাকদর জন্য 
বায়তুল্লাহ শরীফই বকবলা। আর যারা বায়তুল্লাহ শরীফ থথকক দূকর 
অবস্থান করকে তাকদর জন্য সরাসবর বায়তুল্লাহ শরীফ বকবলা নয়। বরাং 
বায়তুল্লাহ শরীকফর বদক বকবলা। তাকদর নামাকয কা‘বা শরীকফর বদকক 
মুখ বফরাকনা ফরয। সুতরাাং যারা কাবা শরীকফর উত্তরািকল অবস্থান 
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করকে তাকদর বকবলা দবের্ বদকক আর যারা কাবা শরীকফর দবের্ািকল 
অবস্থান করকে তাকদর বকবলা উত্তর বদকক। তদ্রুি িূবষািকল যাকদর 
আবাস িবিম বদকক তাকদর বকবলা আর িবিমািকল যাকদর আবাস িূবষ 
বদকক তাকদর বকবলা। 

উকল্লবখত বদকগুকলা বকভাকব জানা যাকব এ প্রসকঙ্গ কুরআকনর বার্ী-  

ِ ُِهْمِيَّْهتَُّدونَّ ب النَِّّْجم  ِوَّ ات  مَّ  وَّعََّلَّ
বতবন িথ বনর্ষয়ক বহু বচি সৃবষ্ট ককরকেন এবাং তারকা দ্বারাও মানুর্ 
িকথর সন্ধান িায়। ( সূরা নাহল- ১৬)  

ْهتَُّدواِب هَِّ ِل تَّ ِلَُّكُمِالنُُِّجومَّ لَّ عَّ يِجَّ ِالَِّّذ  ُهوَّ  اوَّ
বতবনই থতামাকদর জন্য নেত্রসমূহ সৃজন ককরকেন। যাকত থতামরা স্থল ও 
জকলর অন্ধকাকর িথপ্রাপ্ত হও। ( সূরা আন‘আম- ৯৭)  

الشمس والقمر و النجوم االظلة قال رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم ان خيار عباد اهلل الذين يراعون 

 لذكر اهلل )رواه الطبراني( 

আকলাবচত আয়াত ও হাদীস থথকক প্রমাবর্ত হল থয, আল্লাহ তা‘আলা 
চন্দ্র, সূযষ ও নেত্রকক বদক বনধষারকর্র মাধযম বাবনকয়কেন। এ কারকর্ 
হযরত সাহাবাকয় থকরাম ও আকাববকর উম্মাত বাইতুল্লাহ থথকক দূরবতষী 
শহকর বকবলার বদক বনর্ষকয়র থেকত্র ববর্ষত বনদশষন ও মাধযকমর সাহাযয 
বনকতন। সবষস্তকরর ও সবষস্থাকনর মুসলমান অবধবাসীকদর জন্য অবত 
সহকজ বকবলার বদক বনর্ষয় উিকরাি বাব্যতক বনদশষনসমূকহর উির বভবত্ত 
ককরই সম্ভব।   كتب و النحسب نانا امة امية ال                (বমশকাত শরীফ, ১৭৪)  

উি হাদীস থথককও বুঝা থগল থয, বকবলার বদক বনর্ষকয়র থেকত্র 
উিকরাি প্রকাশ্য আলামত সমূকহর উিরই বনভষর করা চাই। থসগুকলাকক 
বাদ বদকয় জযাবমবতক সূে বহসাব- বনকাশ এবাং যকন্ত্রর বিকে িিা 
শরী‘আকতর ভাবমূবতষর িবরিেী। এ বযািাকর উলামাকদর আমল থথককও 
জানা যায় থয, যখন কখকনা জযাবমবতক বহসাব বা যন্ত্র দ্বারা বনধষারর্কৃত 
বকবলার বদক শরী‘আকতর গ্রহর্কযাগয সাদাবসকধ উসূকলর বভবত্তকত 
বনধষারর্কৃত বকবলা িবরিেী বা বভন্নতর মকন হকয়কে, তখন প্রথকমাি 
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বকবলা প্রতযাখযাত ববকববচত হকয়কে এবাং থশকর্াি বকবলা চুরান্ত ও 
গৃহীত হকয়কে। থযমনবি দাকমশককর মসবজকদ উমাইয়া, বমশকরর 
মসবজকদ আমর ইবনুল ‘আস রা.- এর বযািাকর প্রবসে থয বহসাকবর 
উির বভবত্ত ককর থয বকবলা থবর করা হকয়বেল তা িুরাতন বকবলা থথকক 
বকেুিা বভন্ন প্রকাশ থিকয়কে। তথাবি অদযববধ থস িুরাতন বকবলারই 
অনুসরর্ করা হকচ্ছ। বমশকরর রােিবত আহমদ ববন তুলূন জযাবমবতক 
বহসাব ককর থয বকবলা বনধষারর্ ককরকেন থসিা মসবজকদ আমর ইবনুল 
আকসর থথকক বকেুিা বযবতক্রম হকয়বেল। উি বকবলার উির আমল 
করাকক উলামাকয় থকরাম বখলাফ আউলা তথা অনুত্তম বকল থঘার্র্া 
ককরকেন। ( জাওয়াবহরুল বফকহ্ , ১: ২৬০ )  

সারকথা, কুরআন- হাদীস এবাং উলামাকয় বকরাকমর আমকলর দ্বারা এিা 
প্রমার্ হয় থয, কা‘বা হকত দূরবতষী শহকরর বকবলার বদক বনর্ষকয়র থেকত্র 
চন্দ্র, সূযষ ও নেত্র প্রভবৃত থমািা থমািা বনকদষশকনর উির বভবত্ত করাই হল 
শরী‘আকতর ভাব সম্মত।  

জযাবমবতক বহসাব- বনকাশ ও যন্ত্রাবদর সাহাযয গ্রহর্ করা শরী‘আকতর 
িেেনীয় নয়। সুতরাাং থযখাকন িুরাতন মসবজদ ববদযমান, থযকহতু এর 
বকবলার বদক থমািা থমািা বনকদষশকনর উির বভবত্ত ককরই বনধষাবরত। তাই 
নতুন ককর এর বকবলা বনর্ষকয়র িবরবকতষ িুরাতন বকবলা অনুসরর্ করাই 
জরুরী।  

মুফতীকয় ‘আযম মুহাম্মদ শফী রহ. এ প্রসকঙ্গ ববর্দ আকলাচনার ির 
বলকখকেন-  সারকথা হল বকবলার বদক বনর্ষকয়র থেকত্র যন্ত্রাবদ এবাং 
বহসাকবর সাহাযয থনয়া িূবষসূরীকদর নীবত বেলনা। শরী‘আতও এর 
বনকদষশ থদয় বন। থকান অবস্থায় এর প্রকয়াজনও থনই। বরাং িূবষসূরীকদর 
বনয়মনীবত হল, থয এলাকায় িুরাতন মসবজদ আকে থস স্থাকন থসগুকলারই 
অনুসরর্ করকত হকব। আর থয স্থাকন িুরাতন মসবজদ থনই থসখাকন 
নেত্রাবদ এবাং অন্যান্য থমািা থমািা বনদশষকনর মাধযকম বকবলার বদক 
বনর্ষয় করকব। ( জাওয়াবহরুল বফকহ্ , ১: ২৬৭)  

অবশ্য থয স্থাকন িুরাতন মসবজদ থনই, থস স্থাকন যন্ত্রাবদ এবাং জযাবমবতক 
বহকসকবর সাহাযয থনয়া এ বযািাকর িারদশষী বযবির জন্য জাবয়য হকব। 
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তকব শতষ হল চন্দ্র, সূযষ ও নেত্র প্রভবৃত প্রকাশ্য বনদশষকনর সাহাকযয 
বনর্ষয়কৃত বকবলার থযন বখলাফ না হয়। বখলাফ হকল থসকেকত্র প্রথকমাি 
বকবলা অগ্রা্যত হকব এবাং বদ্বতীয়িাই বলবত থাককব। এসকল কথা 
ফাতাওয়া শামী ১:৪৩০ িৃষ্ঠায় উকল্লখ আকে। 

উিকরাকল্লবখত ববর্দ আকলাচনার আকলাকক যবদ উত্তর আকমবরকা এবাং 
কানাোর অবধবাসীকদর বকবলার বদক সম্পককষ বচন্তা করা হয় তাহকল 
বনেঃসকেকহ তাকদর বকবলা দবের্- িূবষ থকাকর্ হকব। এর একাবধক কারর্ 
রকয়কে। 

( ১)  ‘বরসালাকয় তােবীকত আহকল হক’ নামক বকতাকব উকল্লখ রকয়কে 
থয, বহজরী প্রথম শতাব্দীর প্রায় থশকর্র বদক হকতই উত্তর আকমবরকার 
মুসলামানকদর যাতায়াত ও বসবত শুরু হওয়ায় এবাং খৃষ্টাব্দ ১৯৭০ এর 
দশককর িূবষ িযষন্ত থসখানকার মসবজদ ও ঈদগাহ সমূকহর বমহরাব িূবষ-
দবের্ বদককই বেল।  

(২) থযকহতু মিা শরীফ ককষিক্রাবন্ত থথকক ককয়ক বেগ্রী দবের্ বদকক 
অববস্থত, এবদকক উত্তর আকমবরকা ককষিক্রাবন্ত থথকক অকনক বেগ্রী উত্তর 
বদকক অববস্থত সুতরাাং সূযষ চলার কেিকথর দ্বারা প্রমার্ হয় থয়, উত্তর 
আকমবরকাবাসীকদর বকবলার বদক অবশ্যই দবের্- িূবষ থকাকর্ হকব। 

(৩) ফুকাহাকদর বনকি বদক বনর্ষকয়র থেকত্র সব থথকক মযবুত দলীল ধ্রুব 
তারকা। থযকহতু ধ্রুব তারকা উত্তর আকমবরকায় যকথষ্ট উাঁচুকত অথষাৎ মাথা 
বরাবর দৃবষ্টকগাচর হয়। আর মিা শরীকফ থস তারকা উত্তর বদকক যকথষ্ট 
বনকচ থাকক। অতএব এর দ্বারাও বুঝা থগল উত্তর আকমবরকা মিা শরীফ 
থথকক তুলনা মূলক উত্তর বদকক অববস্থত। আর িবিম বদকক হওয়াকতা 
সুস্পষ্ট। সুতরাাং উত্তর আকমবরকা বাসীকদর জন্য বকবলার বদক দবের্-
িূবষ বদক হওয়া আবশ্যক। ( তােবীকত আহকল হক ১২)  

অকনকক উত্তর আকমবরকার বকবলা উত্তর িূবষবদক বকলন। আমাকদর 
দৃবষ্টকত এিা সবঠক নয়। থকননা, তারা এর প্রমার্ স্বরূি দূরকের কম-
থবশ এবাং জযাবমবতক বহসাবকক মূলবভবত্ত বানান। যা আকাববকরর 
বনয়কমর বখলাফ এবাং শরী‘আকতর ভাবমূবতষর িবরিেী।  
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তাোিা উত্তর আকমবরকার বকবলা উত্তর- িূবষ বদকক বলার মকধয একবি 
বি খারাবী হল, থস সূরকত উত্তর আকমবরকা এবাং দবের্ আকমবরকা 
উভয় স্থাকনর বকবলা এক হকয় যায়। অথচ এিা অসম্ভব। থকননা দবের্ 
আকমবরকা থযমন আকজষবন্িনা প্রভবৃত এলাকার বকবলার বদক উত্তর িূবষ 
হওয়া স্বতেঃবসে এবাং মধয আকমবরকার বকবলা সম্পূর্ষ িূবষ বদকক। এখন 
যবদ উত্তর আকমবরকার বকবলাও উত্তর- িূু্বষ বদকক হয় তখন উত্তর-
দবের্ দু’থিা বদককর বকবলাই এক বদকক হকয় যায় যা বনবিত ভলু। এ 
ভলু থথকক মুবির জন্য উত্তর আকমবরকার বকবলা দবের্- িূবষ বদক হওয়া 
আবশযক। যাকত উত্তর- দবের্ উভয় বদককর মকধয িাথষকয প্রকাশ িায়। 
তকব যবদ তাকদর বকবলার বদক সবঠক বকবলার থথকক ৪৫ বেবগ্রর 
বভতকর হয় যবদও থসিা উত্তর আকমবরকার সহীহ বকবলা নয়, তবুও 
থসবদক বফকর নামায িিকল নামায সহীহ হকয় যাকব। ৪৫ বেবগ্র থথকক 
থবশী হকল নামায সহীহ হকব না। এিাই আামাকদর তাহকীক। ববকশ্বর 
অন্যান্য উলামাকয় থকরাম এ বযািাকর ববচার- ববকের্র্ করকল ভাল হয়।  

উকল্লখয, আমাকদর এ যাবৎ আকলাচনা আলাসকা শহর োিা অন্যান্য 
শহকরর জন্য প্রকযাজয। থকননা, বজকরা িকয়কন্ির থরখা যবদ লন্েকনর 
উির ধরার িবরবকতষ সরাসবর কাবা শরীকফর উির মানা হয় এবাং 
মুসলমানকদর জন্য থসিাই জরুরী। তখন আলাসকা শহর িৃবথবীর িূবষ 
থগালাকধষর মকধয িিকব। তাই এ শহকরর বকবলা দবের্- িবিকম হওয়া 
বাঞ্ছনীয়। শর‘ই বনয়ম নীবতর দাবী এিাই থয, বাইতুল্লাহ শরীফই 
িৃবথবীর থকন্দ্রববন্দু। সুতরাাং বদক বনর্ষকয়র থেকত্র বায়তুল্লাহককই বজকরা 
িকয়ন্ি মানকত হকব। আল্লাহ িাক ইরশাদ ককরন-     

ِا ِ َِّنَِّّ ِا الَّم ْيَّ ىِل لْعَّ راِوَُّهدر ك ُِمبَّارَّ يِب بَّكَِّّةَّ ِلَّلَِّّذ  ِل لنَِّّاس  عَّ ُِوض  ِبَّْيت  لَّ ِوَِّّ
 বনেঃসকেকহ সবষপ্রথম ঘর যা মু’বমকনর জন্য বানাকনা হকয়কে-  থসিা 
হকচ্ছ এ কা‘বা ঘর। যা মিায় অববস্থত এবাং সারা জাহাকনর মানুকর্র 
জন্য বহদায়াত স্বরূি। ( সূরা আল- ইমরান, ৯৬)  

এমবনভাকব বুখারী শরীকফ আকে, ইয়ামানকক ইয়ামান এজন্য নামকরর্ 
করা হকয়কে থযকহতু থসিা কা‘বা শরীকফর োকন অববস্থত। আর শামকক 
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শাম এজন্য নামকরর্ করা হকয়কে থযকহতু থসিা কা‘বা শরীকফর বাকম 
অববস্থত। ( বুখারী শরীফ ১: ৪৯৬)  

ستقبال القبلة حقيقة او حكما كعاجز فللمكي اصابة ن شروِ الصالة اي الدر المختار: وموف

عينها و لغيره اصابة جهتها بان يبقي شيئ من سطح الوجه مسامتا للكعبة او لهوائها بان يفرض من تلقاء وجه 

يقطعه علي  مستقبلها حقيقة في بعض البالد خط علي زاويتين قائمة الي االفق مارا علي الكعبة و خط اخر

 -منح .زاويتين قائمتين بمنة وبسرة

ان المراد بالتيامن والتياسر االنتقال عن عين الكعبة الي جهه اليمين او اليسار ال االنحراف  :وفي الشامي

 -لكن وقع في كالمهم ما يدل علي ان االنحراف ال يضر

ر محاريب صر وتعرف بالدليل و هو في القري االمصا: وفي عبارة الدرر فتبوفي الدر المختار

م بها ممن لو صاح به وفي المفاوز و البحار النجوم كالقطب وإال فمن االهل العال –الصحابة التابعين 

  (119‘ 195‘ 111‘ 118‘112الشامي /)   -سمعت

নামাকযর ফরয, ওয়াবজব, সুন্নাত ও মুস্তাহাব 

নামাকযর মকধয একবি বসজদা ভুকল থগকল  

বজজ্ঞাসােঃ নামাকযর মকধয যবদ থকউ একবি বসজদা ভকুল যায় এবাং নামায 
থশর্ করার িকর মকন আকস, তখন বক করর্ীয়? আর যবদ সকেহ হয় 
থয, ১বি বসজদা বদলাম, না বক দু’বি বদলাম তখন বক করর্ীয়? 

জবাবেঃ নামাকযর মকধয যবদ থকউ একবি বসজদা ভুকল যায়, অতেঃির 
নামায থশর্ করার িকর মকন আকস, তখন উভয় বদকক সালাম বফরাকনা 
সকেও যবদ বসনা বকবলা থথকক না বফকর থাকক এবাং থসরূি থকান 
কথাবাতষা না বকল থাকক, তাহকল তৎের্াত উি বসজদাবি আদায় ককর 
সাহু বসজদাহ করকব। আর যবদ থসই বসজদা আদাকয়র অবকাশ না থাকক 
অথষাৎ সালাকমর ির কথাবাতষা বকল থফকলকে বা বকবলার বদক থথকক 
বসনা ঘুকর বগকয়কে বা উযু চকল বগকয়কে, তাহকল নামায িুনরায় িিকত 
হকব। কারর্ প্রবত রাকা‘আকত দু’বি বসজদাহ করা ফরয বেল। ১বি 
বসজদাহ না করার কারকর্ তার বজম্মায় ফরয রকয় বগকয়কে। আর ফরয 
েুকি থগকল নামায িুনরায় িিকত হয়। ( প্রমার্:  আহসানুল ফাতাওয়া, 
৪: ৪৪)  
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নামায থশর্ করার িকর একবি বসজাদাহ ককরকে না দু’বি ককরকে এ 
বনকয় সকেহ হকল তা ধতষবয নয়। অথষাৎ এর জন্য তাকক বকেুই করকত 
হকব না। ্যতাাঁ, যবদ িূর্ষ ববশ্বাস বা প্রবল ধারর্া হয় থয, থকান এক 
রাকা‘আকত বসজদা একবি ককরকে, তাহকল িূবষ ববর্ষত তাফসীল অনুযায়ী 
আমল করকব। ( প্রমার্:  আহসানুল ফাতাওয়া, ৪: ৪৮)  

মিুাদীর জন্য তাশাহহুদ িিা জরুরী বক- না?   

বজজ্ঞাসােঃ আবম জাবন ইামাকমর বকরা‘আত মুিাবদর জন্য যকথষ্ট। থস 
মকত আমার বজজ্ঞাসা হল-  ইমাকমর বকরা‘আত যবদ মুিাবদর জন্য 
যকথষ্ট হয় তাহকল ইামাকমর তাশাহহুদ মুিাবদর জন্য যকথষ্ট হকব না 
থকন? 

জবাবেঃ হাদীকস এতিুকুই িাওয়া বগকয়কে থয, ইমাকমর বকরা‘আত 
মুিাবদর জন্য যকথষ্ট। থযমন হাদীস শরীকফ আকে-  থয বযবির ইমাম 
থাকক, তার ইমাকমর বকরা‘আতই তার জন্য বকরা‘আত (মুসবলম শরীফ) 
এমবনভাকব এ বযািাকর আকরা অকনক হাদীস আকে। বকন্তু তাশাহহুকদ 
বযািাকর এরকম থকান হাদীকস থনই ববধায় তাশাহহুদ মুিাদীকক 
বভন্নভাকবই িিকত হকব। এমবনভাকব বকরা‘আত বযতীত অন্যান্য সকল 
দু‘আ- তাসবীহ মুিাদীকদর িিকত হকব। ( শামী, ১:৪৭০ িৃেঃ)   

নামাকয দুই বসজদাহ করা ফরয বক- না?    

বজজ্ঞাসােঃ জননক ইমাম সাকহব চার রাকা‘আত ফরয নামাকযর ৪থষ 
রাকা‘আকতর দুই বসজদার মাকঝ এক বসজদাহ আদায় ককরকেন এবাং 
থশর্ নবঠকক তাশাহহুদ িকি বসজদাকয় সাহু বদকয়কেন। তখন ইমাম 
সাকহবকক বজজ্ঞাসা করা হকল ইমাম সাকহব বলকলন, বদ্বতীয় বসজদাহ 
ফরয নয় ওয়াবজব। তাই আমার জানার ববর্য় হল বসজদা উভয়বি ফরজ 
বক- না? 

জবাবেঃ নামাকযর প্রবত রাকা‘আকত দু’বি বসজদাই ফরয। অথষাৎ, ১ম 
বসজদা থযমন ফরয, থতমবনভাকব বদ্বতীয় বসজদাও ফরয। তাই উকল্লবখত 
ইমাম সাকহকবর কথাবি সতয নয় এবাং প্রকন ববর্ষত চার রাকা‘আত ফরয 
নামায ইমাম ও মুিাদীগকর্র মধয হকত কাকরা আদায় হয়বন। 
প্রকতযককরই এ নামায িুনরায় িিকত হকব। অন্যথায় এক ওয়াি নামায 
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না িিার থগানাহ হকব। উকল্লখয থয, যবদ নামাকযর থকান রাকা‘আকত 
ভলুবশতেঃ একবি বসজদাহ েুকি যায়, তাহকল বনয়ম হল, নামাকযর 
বভতকর িরর্ হওয়া মাত্রই বসজদাবি আদায় ককর থনয়া এবাং থশর্ নবঠকক 
আত্তাবহয়যাতু িকি বসজাদাকয় সাহু আদায় করা। এর দ্বারা নামায আদায় 
হকয় যাকব। ইমাম সাকহব থযকহতু েুকি যাওয়া বসজদা না ককর শুধুমাত্র 
বসজদাকয় সাহু আদায় ককরকেন , তাই নামায আদায় হয়বন। ( প্রমার্ 
আলমগীরী, ১:৭০ ও ১২৮ # ফাতাওয়াকয় শামী, ১:৪৪২ # আল-
বাহরুর রাবয়ক, ১:২৯৩ # তাহতাবী, ১৮৫ # বাদাবয় উস সানাবয়, 
১: ১৬৭)  

দুই বসজদার মাকঝ দু‘আ িিার হুকুম  

বজজ্ঞাসােঃ দুই বসজাদার মাকঝ দু‘আ িিার হুকুম বক? 

জবাবেঃ দুই বসজদার মাকঝ বকস দু‘আ করা মুস্তাহাব। আবূ দাউদ এবাং 
বতরবমযী শরীকফ হযরত ইবকন আব্বাস রা. থথকক একবি হাদীস ববর্ষত 
আকে, হুযুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম দুই বসজদার মাকঝ দু‘আ 
িিকতন। তকব জামা‘আকত নামায িিাকনার সময় ইমাকমর জন্য দুবষল 
মুসল্লীকদর প্রবত লে থরকখ সম্পূর্ষ দু‘আ না িিা উবচত। বরাং ইমাম 
সাংবেপ্ত িিকব, আর মুসল্লীগর্ যতিুকু িিকত িাকর িিকব। একাকী 
নামায িিার সময় িূর্ষ দু‘আ িিা মুস্তাহাব।  

হানাফী মাযহাকবর বফককহর বকতাকব বলা হকয়কে দু‘আ িিা সুন্নাত নয় 
এ কথার দ্বারা মুস্তাহাব হওয়া বাবতল হয় না। কারর্, একবি বজবনস 
সুন্নাত না হকলও মুস্তাহাব হকত িাকর। এর মকধয থকান ববকরাধ থনই। 
( প্রমার্ ফাতাওয়াকয় শামী, ১:৫০৫ # ফাতাওয়া দারুল উলুম, ২:১৭১ 
# আহসানুল ফাতাওয়া, ৩:২৮ # ফাতাওয়া রহীবময়া, ৪: ৩০০)  

দুই বসজদার মাকঝ দু‘আ িিা   

বজজ্ঞাসােঃ ফরয নামাকয দুই বসজাদার মাঝখাকন  থয দু‘আবি িিা হয়,  

 -اللهمِاغفرّلِوارحمىنِواهدىنِوارزقىنِوعافىنِ
তা িিা বকরুি? না িিকল থকান েবত আকে বক- না? 
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জবাবেঃ প্রকন ববর্ষত দু‘আবি হাদীকসর বকতাকব ববর্ষত আকে। রাসূল 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম উি দু‘আবি দুই বসজদার মাকঝ 
িিকতন। দুই বসজদার মাকঝ উি দু‘আবি িিা মুস্তাহাব। িিকল 
সওয়াব হকব। না িিকল থকান েবত থনই। উকল্লখয, উি দু‘আবি শুধু 
ফরয নামাকযই নয়, প্রকতযক নামাকযর দুই বসজদার মাকঝ িিা মুস্তাহাব। 
( প্রমার্ বতরবমযী শরীফ, ১/৬৩ , ইবকন মাজা শরীফ, ১: ৬৪ ই’লাউল 
সুনান, ৩৩)  

নাভীর বনকচ হাত বাাঁধা  

বজজ্ঞাসােঃ নামাকয অকনকক নাভীর উিকর হাত বাাঁকধ, আবার অকনকক 
নাভীর বনকচ বাাঁকধ। এখন আমার প্রন নাভীর বনকচ হাত বাাঁধার িকে 
আিনাকদর বনকি থকান বকতাকবর দলীল আকে বক- না? এবাং সহীহ 
থকান হাদীকস তা আকে বক- না? 

জবাবেঃ নামাকযর মকধয হাত নাভীর বনকচ বাাঁধার বযািাকর সহীহ হাদীস 
আকে।  

হযরত আবূ জুহাইফা হকত ববর্ষত। হযরত আলী রা. বকলন- নামাকয হাত 
নাভীর নীকচ রাখা সুন্নাত তরীকা।” (আবূ দাঊদ শরীফ, ৭৬ িৃ:  এবাং 
দারা কুতনী, ২৮৬ িৃ: ) উি বরওয়ায়াতবি আবূ দাঊদ শরীকফর প্রবসে 
বতনবি নুসখার মধয হকত ইবকন আরাববয়ার নুসখার মকধয ববদযমান 
আকে।  

এোিাও ই’লাউস সুনান বকতাকবর ২য় খকন্ের ১৬৫ ও ১৬৬ নাং িৃষ্ঠায় 
নাভীর বনকচ হাত বাাঁধা সম্পককষ হাদীস ববদযমান আকে। তাোিা আবূ 
দাঊদ শরীকফর বতষমান প্রচবলত নুসখার ১১০ নম্বর িৃষ্ঠার হাবশয়ার 
মকধযও উি হাদীস ববধৃত হকয়কে।  

فى سنن الصالة وادابها.... رفع اليدين للتحريمة.....وضع يمينه على يساره تحت  –وفى الفتاوى الهندية 

 (9/21الفتاوى الهندية ) -سرته الخ

عن علقمة بن وائل بن حجر عن ابيه رضـ قال رأيت النبى صلى اهلل عليه وسلم وضع يمينه على شماله فى 

 (9/112-وزجاجة المصابيح 91/11 –كذا فى مصنف ابن شيب ) –الصالة تحت السرة 

বসজদার মাকঝ উভয় িা খািা রাখা  
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বজজ্ঞাসােঃ আমরা জাবন বসজদার সময় উভয় িাকয়র মাকঝ চার আঙু্গল 
িবরমার্ ফাাঁক রাখকত হকব। বকন্তু থবকহশতী থযওকর (অনুবাদ ১ম খন্ে, 
১১০ িৃ: ) উকল্লখ আকে থয, বসজদায় উভয় িা বমলাকনা থাককব এর 
মীমাাংসা বক? 

জবাবেঃ নামাকযর মকধয বসজদার সময় উভয় িাকয়র মকধয চার আঙু্গল 
িবরমার্ ফাাঁক রাখা থয সুন্নাত তরীকা বহকসকব বলা হকয়কে এিাই সহীহ 
মাসআলা। থবকহশতী থযওর ১ম খন্ে ১৩৯ িৃষ্ঠায় বসজদার মকধয 
থগািালী বমলাকনার থয কথা আকে, তার উকিশ্যও থসিা। অথষাৎ উভয় 
থগািালীর মকধয থবশী দূরে রাখকব না। বরাং বমলাকনার কাোকাবে ককর 
রাখকব। যার দূরে থমািামবুি চার আঙু্গল িবরমার্। উভয় থগািালী সম্পূর্ষ 
বমলাকনা এজন্য উকিশ্য হকত িাকর না থয, তাকত একবি হাদীকসর আমল 
হকলও এসম্পবকষত অির বতনবি হাদীকসর উির আমল তরক হকয় যায়। 
আর আমরা থযভাকব বকলবে, তাকত এ বযািাকর ববর্ষত চারবি হাদীকসর 
বতনিার উিরই সরাসবর আমল হকয় যায়। একবি হাদীকসর মকধয 
সামান্য বযাখযা বদকত হয়। হাদীসগুকলা বনেরূি:  

(১) হযরত আবয়শা রা. হকত ববর্ষত, বতবন বকলন, এক রাকত আবম 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘ আলাইবহ ওয়াসাল্লাম কক ববসানায় না থিকয় 
তালাশ করকত শুরূ কবর। তখন আমার হাত হুজুর সাল্লাল্লাহু ‘ আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাম-  এর উভয় িাকয়র উির িকি। যা তখন খািা অবস্থায় বেল। 
হুজুর সাল্লাল্লাহু ‘ আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তখন নামাকযর স্থাকন বসজদাহরত 
বেকলন। ( প্রমার্ বমশকাত শরীফ, ৮৪ িৃেঃ)  

(২) হযরত আবূ হুমাইদ আস- সায়ীদী এক লম্বা হাদীকস নবীজী 
সাল্লাল্লাহু ‘ আলাইবহ ওয়াসাল্লাম-  এর নামাকযর বর্ষনা থদন। যার 
থশর্াাংকশ বকলন-  অতেঃির বতবন বসজদার জন্য মাবিকত ঝুাঁককতন। 
বসজদায় হস্তদ্বয়কক উভয় িাাঁজর থথকক িৃথক রাখকতন। আর উভয় 
িাকয়র আঙু্গলগুকলাকক বকবলার বদকক মুকি রাখকতন। ( প্রমার্ বমশকাত 
শরীফ, ৭৬ িৃ: )  

(৩) হযরত বারা রা. বর্ষনা ককরন থয, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘ আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাম যখন রুকুকত থযকতন, তখন িাকয়র আঙু্গলগকলাকক 

http://www.darsemansoor.com/
www.islamijindegi.com


259 

 

www.darsemansoor.com           Install “ISLAMI JINDEGI” App              www.islamijindegi.com 

এমনভাকব বকবলামখূী করাইকতন থয, উভয় িাকয়র মাঝখাকন ফাাঁকা 
থাকত। (বাইহাকী) উকল্লবখত বতনবি বরয়াওয়াত দ্বারা বসজদার মকধয 
উভয় িাকয়র থগািালীর ফাাঁক রাখা সাবযস্ত হয়। 

কারর্, তৃতীয় হাদীসবি একদম স্পষ্ট থয, উভয় িাকয়র মাকঝ ফাাঁক 
থাককব। আর ১ম হাদীস দ্বারা এভাকব োববত হয় থয, শুধু থগািালী 
বমশাকল উভয় িা খািা থাকক না। বরাং বাাঁকা হকয় যায়। আর দুই িাকয়র 
মাকঝ চার আঙু্গল ফাাঁকা রাখকল উভয় িা খািা থাকক। থতমবনভাকব ২য়, 
৩য় হাদীকস বলা হকয়কে থয, িাকয়র আঙু্গল সমূহ বকবলামুখী ককর 
রাখকত হকব। এিাও তখনই সম্ভব যখন িা দ্বকয়র মাকঝ চার আঙু্গল 
ফাাঁকা থাককব। কারর্, উভয় িাকয়র থগািালী বমলাকল দুই িাকয়র 
শুধুমাত্র বৃোঙু্গলী বযতীত অন্য থকান আঙু্গল বকবলামুখী করা সম্ভব হয় 
না।  

(৪) হযরত আবয়শা রা. বর্ষনা ককরন থয, একরাকত আবম হুজূর সাল্লাল্লাহু 
‘ আলাইবহ ওয়াসাল্লাম থক হাবরকয় থফবল। অথচ বতবন আমার সাকথ 
একই ববসানায় শুকয়বেকলন। অতেঃির খুাঁজকত খুাঁজকত তাাঁকক বসজদারত 
িাই।  এমতাবস্থায় থয, তার িাকয়র থগািালীদ্বয় বমলাকনা বেল। আর 
িাকয়র আঙু্গলীগুকলা বমলাকনা বেল। আর িাকয়র আঙু্গলীগুকলা বকবলামখুী  
বেল। ( ই’লাউল সুনান, ইবকন বহব্বান , নাসায়ী)  যারা বসজদায় 
থগািালী বমলাকত বকলন এ হাদীসবি তাকদর দলীল। বকন্তু একিা 
হাদীকসর উির আমল করকল, অববশষ্ট বতনবি হাদীস বাদ বদকত হয়। 
এবাং এ হাদীকসর থশকর্র অাংকশর উিরও আমল করা যায় না। এজন্য 
ফুকাহাগর্ বকলকেন থয, ৪থষ হাদীকস থয থগািালীদ্বয় বমলাকনার উকল্লখ 
আকে, এর অথষ নবী সাল্লাল্লাহু ‘ আলাইবহ ওয়াসাল্লাম - এর থগািালীদ্বয় 
বনকিবতষী ও কাোকাবে বেল এবাং তার মমষ এই থয, উভয় থগািালীর 
মকধয চার আঙু্গল িবরমার্ ফাাঁক থযকহতু থবশী নয়, সুতরাাং তাককও 
বমলাকনা বলা যায়।  

ফুকাহাগর্ এ বযাখযা এজন্য ককরকেন থয, এ বযাখযা না করকল থখাদ এ 
হাদীকসর থশর্াাংকশ থয িাকয়র আঙু্গল সমূহকক বকবলামখুী করকত বলা 
হকয়কে তার উিকরও আমল করা যায় না এবাং উিকরর বতনিা হাদীসও 
বাদ বদকত হয়। তার উিরও আমল করা যায় না। যারা থগািালী বমলাকত 
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বকলন, তারা ফাতাওয়া শামীর কথাও বকল থাককন। বকন্তু ফাতাওয়া 
শামীকত থয িুরুর্কদর জন্য রুকু ও বসজদায় উভয় িাকয়র থগািালী 
বমলাকনার কথা আকে, এিাকক এবাং এর িকে বতবন থয দলীল থিশ 
ককরকেন তা অন্যান্য ফুকাহাগর্ গ্রহর্ ককরন বন। কারর্ স্পষ্ট।  
( আহসানুল ফাতাওয়া ৩:৪১ # তাহাবী শরীফ, ১: ১৬৬ # ই’লাউস 
সুনান, ৩: ৩০)   

قال االمام الطحاوى فرأينا السنة جائت عن النبى صلى اهلل عليه وسلم بالتجافى فى الركوع والسجود 

  (9/966شرح معانى االثار.) -واجمع المسلمون على ذالك فكان ذالك من تفريق االعضاء 

قال عبد الحى اللكنوى رحمة اهلل عليه قلت لقد دارت هذه المسئة فى سنة اربع وثمانين بعد اللف والمأتين 

بين علماء عصرنا فاجاب اكثرهم بأن الصاق الكعبين فى الركوع والسجود ليس بمسنون وال اثر له 

 –فى الكتب المعتبرة 

عبين ان يلزق المصلى احد كعبين باألخر وال يفرج والقول الفصيل ان يقال ان كان المراد بالصاق الك

بينهما كما هوظاهر عبارة الدرالمختاروالنهر وغيرهما وسبق اليه فهم المفتى ابى السعود ايضا فليس 

هومن السنن على االصح كيف ؟ وقد ذكرالمحققون من الفقهاء ان االولى للمصلى ان يجعل بين قدميه 

  –يلزقهما فى حالة الركوع والسجود  نحواربعة اصابع ولم يذكروا انه

وقال العينى فى البناية نقال عن الواقعات ينبغى ان يكون بين قدمى المصلى قدراربع اصابع اليد النه اقرب 

هكذامذكور )الخشوع والمراد من قوله عليه السالم الصقواالكعاب بالكعاب اجتماعهما انتهى 

 (1/989فى السعاية 

দরূদ শরীফ ও দু‘আথয় মাসরূা িিা  

বজজ্ঞাসােঃ আমাকদর এলাকার জননক বযবির মুকখ শুনকত থিলাম থয, 
নফল অথবা ফরয নামায যবদ দুই রাকা‘আকতর থচকয় অবধক হয় তাহকল 
বদ্বতীয় রাকা‘আকতর থশকর্ আত্তাবহয়যাতু, দরুদ শরীফ, দু‘আথয় মাসূরা 
িকি তৃতীয় রাকা‘আকতর জন্য দাাঁিাকত হকব। এিা বঠক বক- না? 

জবাবেঃ ফরয ও ওয়াবজব নামায যবদ দুই রাকা‘আকতর অবধক হয়, 
তাহকল ২য় রাকা‘আকতর নবঠকক শুধু তাশাহহুদ িিকব, দরুদ ও দু‘আ 
মাসূরা িিকব না।  যবদ থকউ ইচ্ছাকতৃ ভাকব িকি তাহকল মাকরূহ হকব 
এবাং নামায থদাহবরকয় িিকত হকব। আর ভলূবশতেঃ করকল বসজদাকয় 
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সাহু করকত হকব। থতমবনভাকব যুহর ও জুম‘আর িূকবষর চার রাকা‘আত 
ও জুম‘আর িকরর চার রাকা‘আত সুন্নাকতর প্রথম নবঠককও দরুদ 
শরীফ ও দু‘আ মাসূরা িিা যাকব না বরাং ফরকযর মত শুধু তাশাহহুদ 
িিকত হকব। এোিা সকল চার রাকা‘আত বববশষ্ট নফল বা সুন্নাকত 
গাইকর মুআিাদার প্রথম নবঠকক তাশাহহুদ- দরুদ শরীফ ও দু‘আ মাসূরা 
িিা এবাং িরবতষী দুই রাকা‘আকতর শুরুকত সানা ও আঊযুববল্লাহ িিা 
উত্তম। ( আিকক মাসাইল ২:৩৪৪ # আহসানুল ফাতাওয়া ৩:৪৯০ # 
ফাতাওয়া দারুল উলুম ৪: ২৩১)  

নামাকযর মকধয বতন তাসবীহ িিা  

বজজ্ঞাসােঃ জামা‘আকত নামাকযর মকধয মুিাবদরা রুকু, বসজদার তাসবীহ 
বতন বাকরর থবশী বলকত িারকব বকনা? 

জবাবেঃ ইমাম সাকহকব রুকূ বসজদার মকধয ধীরবস্থর ভাকব িাাঁচবার 
তাসবীহ িিকবন। এর মকধয মুিাদীগর্ বতনবার অবশ্যই িিকত 
িারকবন। আর সুকযাগ থিকল িাাঁচবারও িিকত িাকরন। সুতরাাং 
বতনবাকরর থবশী িিা বনকর্ধ করা যাকব না। ( প্রমার্েঃ ফাতাওয়া 
আলমগীরী, ১:৭৫/আহসানুল ফাতাওয়া ৩: ২৯৬)   

জায়নামাকয দাাঁবিথয় “ইন্নী ওয়াজ্জাহত”ু িিার হুকুম  

বজজ্ঞাসােঃ জায়নামাকয দাাঁবিথয় ”ইন্নী ওয়াজ্জাহতু” এই দু‘আ িিা বক? 
অকনকক বকল এই দু‘আ হাদীকস থনই। এমতাবস্থায় এ দু‘আ িিকল 
নামাকযর থকান েবত হকব বক- না? 

জবাবেঃ ফরয নামাকযর প্রথকম উি দু‘আ িিকল নামাকযর থকান েবত 
হকব না সতয, তকব না িিাই ভাল। সুন্নাত ও নফল ইতযাবদ নামাকযর 
মকধয তাহরীমার ির সানার িূকবষ িিকত িাকর। থকউ যবদ এই দু‘আ না 
িকি তাকত নামাকযর থকান েবত হয় না। বরাং তাহরীমার িূকবষ 
জায়নামাকযর জন্য ববকশর্ থকান দু‘আ বনভষরকযাগয হাদীকসর বকতাকব 
িাওয়া যায় না। তাই না িিািাই বাঞ্ছনীয়। অকনকক ধরাবাাঁধা বনয়কম 
নামাকযর অঙ্গ বহকসকব তাহরীমার িূকবষ এরূি জায়নামাকযর দু‘আ িাঠকক 
ববদ‘আত আখযা বদকয়কেন। ( প্রমার্:  ইমদাদুল মুফতীন, ৩১৬ # 
আল- বাহরুল রাবয়ক, ১: ৩১০)  

http://www.darsemansoor.com/
www.islamijindegi.com


262 

 

www.darsemansoor.com           Install “ISLAMI JINDEGI” App              www.islamijindegi.com 

তাশাহহুকদ মবহলাকদর বসার তরীকা  

বজজ্ঞাসােঃ নামাকয মবহলাকদর তাশাহহুকদর জন্য বসার সুন্নাত তরীকা 
বক? এ ববর্কয় বাাংলা থবকহশতী থযওকর ‘িুরুর্ ও মবহলাকদর নামাকযর 
িাথষকয’ অধযাকয় থয বাম উরুর উির োন উরু এবাং বাম নলার উির 
োন নলা রাখকত হকব বলা হকয়কে তার বযাখযা বক? 

জবাবেঃ নামাকযর মকধয মবহলাকদর তাশাহহুকদর জন্য বসার সুন্নাত 
তরীকা হল, বাম বনতম্ব মাবিকত লাবগকয় বসকব এবাং উভয় িাকয়র িাতা 
োন বদকক থবর ককর বদকব। যতদূর সম্ভব োন রান বাম রাকনর উির 
রাখকব অথষাৎ উভয় রান একিা আকরকিার উির না হকলও অন্ততেঃ বমকশ 
থাককব। োন নলা বাম নলার উির রাখকব। থবকহশতী থযওকর যা বলখা 
আকে উিকরাি আকলাচনা তারই বযাখযা। ( প্রমার্েঃ ফাতাওয়া 
আলমগীরী, ১:৭৫ # মাজমু ‘আতুল ফাতাওয়া, ১:২৪২ # থখালাসাতুল 
ফাতাওয়া, ১:৫৪ # থবকহশতী থযওর উদুষ, ১১: ৮৮৫)  

বসজদায় যাওয়ার সবঠক িেবত  

বজজ্ঞাসােঃ বসজদায় যাওয়ার সবঠক িেবত বক? অকনকক বকলন, হাাঁিুকত 
ভর ককর বসজাদাকত যাওয়ায় দু’থিা রুকু হকয় যায়। এ কথাবি বক বঠক? 

জবাবেঃ  বসজদায় যাওয়ার সবঠক িেবত হল বনকজর বসনা সম্পূর্ষ থসাজা 
থরকখ প্রথকম দু’হাাঁিু জবমকনর উির রাখকব। দু’হাাঁিু জবমকন রাখার ির 
সীনা ঝুবককয় দুই হাকতর তালু জবমকন রাখকব। অতেঃির নাক, এরিকর 
কিাল রাখকব। হাাঁিুকত ভর করকত বগকয় যবদ ববনা ওযকর সীনা সামকনর 
বদকক ঝুাঁকক যায়, তাহকল তার দ্বারা বদ্বতীয় আকরকবি রুকু হকয় যায়, 
যদ্বারা নামায মাকরূকহ তাহরীমী হকয় যায়। অতএব আিবন যা শুকনকেন, 
তা বঠক। এজন্য অকনকক বকলকেন থয, হাাঁিুকত হাত না থরকখ যাওয়া 
ভাল। কারর্, তাকত এক রাকা‘আকত দুই রুকূ হওয়ার সম্ভাবনা থাকক 
না। তকব থকউ যবদ হাাঁিুকত হাত বদকয় সীনা না ঝুাঁবককয় বসজদায় যায়, 
তাহকল থকান অসুববধা থনই। থমািাকথা, বসজদায় যাওয়ার সময় হাত 
থকাথায় থাককব, তার স্পষ্ট থকান বর্ষনা হাদীকস থনই। সুতরাাং হাাঁিুকত 
হাত বদকয় বা না বদকয় উভয় ভাকব বসজদায় থযকত িারকব। বকন্তু সীনা 
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থসাজা থরকখ যাকব। ( প্রমার্েঃ ফাতাওয়া শামী, ১:৪৯৭ # আহসানুল 
ফাতাওয়া, ৩: ৩৩)  

তাশাহহুকদর িকূবষ আঊযবুবল্লাহ ও ববসবমল্লাহ িিা  

বজজ্ঞাসােঃ নামাকযর মকধয প্রথম ও বদ্বতীয় নবঠকক তাশাহহুকদর িূকবষ 
আউযুববল্লাহ ও ববসবমল্লাহ িিা যাকব বক- না? 

জবাবেঃ নামাকযর মকধয প্রথম রাকা‘আকতর শুরুকত আউযুববল্লাহ, 
ববসবমল্লাহ এবাং অন্যান্য রাকা‘আকত সূরা ফাবতহার িূকবষ এবাং সূরা 
ফাবতহার িকর অন্য সূরা শুরু থথকক িিকল, তার শুরুকত ববসবমল্লাহ 
িিার হুকুম। এোিা নামাকযর মকধয অন্য থকাথাও আউযুববল্লাহ ও 
ববসবমল্লাহ িিার বনয়ম থনই। সুতরাাং তাশাহহুকদর িূকবষ ববসবমল্লাহ 
িিার দরকার থনই। অবশ্য থকউ িিকল নামাকযর থকান েবত হকব না। 
( প্রমার্েঃ ফাতাওয়া দারুল উলূম, ২:১৯৯ # শামী, ১: ৪৭৫- ৬)  

নামাকয সরূার িূকবষ ববসবমল্লাহ িিকব বক- না?   

বজজ্ঞাসােঃ নামাকয প্রকতযক রাকা‘আকত প্রকতযক সূরার বতলাওয়াত করার 
প্রারকম্ভ বক ববসবমল্লাবহর রাহমাবনর রাহীম িিকত হকব? 

জবাবেঃ নামাকযর মকধয প্রকতযক রাকা‘আকত সূরা ফাবতহার শুরুকত 
ববসবমল্লাহ িিা সুন্নাত ও ফাবতহার িকর অন্য সূরার শুরু থথকক িিকল 
প্রথকম ববসবমল্লাহ িিা মুস্তাহাব। থকান বি সূরা মাঝ থথকক িিকল 
ববসবমল্লাহ িিকব না। ( প্রমার্েঃ আল- বাহরুর বাবয়ক, ১:৩১২ # 
ফাতাওয়া রহীবময়া ১:২২৮/১৭৬ # ফাতাওয়া দারুল উলূম, ২:২৬৮ # 
শামী ১: ৪৯০)  

নামাকয হাত বাাঁধা  

বজজ্ঞাসােঃ (ক) তাকবীকর তাহরীমা অথষাৎ আল্লাহু আকবার বকল আমরা 
সাধারর্ত নাভীর বনকচ হাত বাাঁবধ। বকন্তু থদখা যায়, বকেু থলাক নাভীর 
উিকর হাত বাাঁকধ, যারা নাভীর উির হাত বাাঁকধ তাকদর নামাকযর থকান 
েবত হকব বকনা? 

(খ) শাবফঈ মাযাহাব মতালম্বীরা বুককর বরাবর হাত বাাঁকধ। আামকদর 
নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বক কখকনা বুককর 
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বরাবর হাত বাাঁধকতন? বুক বরাবর এবাং নাভীর নীকচ হাত বাাঁধা সম্পককষ 
থকান সহীহ দলীল থাককল তা জানাকল খুশী হকবা। 

জবাবেঃ (ক ও খ) নামাকয হাত বাাঁধার সুন্নাত তরীকা বনকয় ইমাকমর মকধয 
মতববকরাধ রকয়কে। ইমাম আবূ হাবনফা রহ.- এর মকত নামাকয নাভীর 
বনকচ হাত বাাঁধা সুন্নাত। ইমাম শাকফঈ রহ.- এর মকত নাভীর উির 
বসনার বনকচ হাত বাাঁধা সুু্ন্নত। আর উভয় আমল হাদীস দ্বারা প্রমাবর্ত। 
কাকজই যারা নাভীর উির বসনার বনকচ হাত বাাঁকধ তাকদর নামাকযর থকান 
েবত হকব না। তাই এ বনকয় িরস্পকর ঝগিা করা বা একক অিরকক মে 
বলা থথকক ববরত থাককত হকব। তকব ইমাম আবূ হানাফীর মাযহাকবর 
‘আমল’ একাবধক সহীহ দ্বারা প্রমাবর্ত। যার সনকদর বনভষরকযাগযতা 
সীনার নীকচ হাত বাাঁধার হাদীস থথকক শবিশালী। বনকে প্রকতযক 
মাযহাকবর দলীল প্রদত্ত হল।  

হানাফী মাযহাকবর দলীল:  

( ১) হযরত আবূ হুরাইরা রা. থথকক ববর্ষত। নামাকয নাভীর বনকচ 
একহাত অন্য হাকতর উির রাথকত হয়।(আবূ দাউদ ইবকন আরাবীর 
নুসখা, ১: ২০১)  

(২) আবূ হুজায়ফা রা. থথকক ববর্ষত, বতবন বকলন, হযরত আলী রা. 
ইরশাদ ককরকেন নামাকয সুন্নাত হকচ্ছ, নাভীর নীকচ হাকতর উির হাত 
রাখা। (আবূ দাউদ ১: ২০১)  

(৩) ওয়াকয়ল ইবকন হজর তার বিতা হজর থথকক বর্ষনা ককরন, বতবন 
বকলন, আবম নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লামথক থদকখবে বতবন 
নামাকয নাভীর বনকচ োন হাত বাম হাকতর উির থরকখকেন। (ইবকন 
আবী শাইবা ১: ৪২৭)  

(৪) প্রখযাত তাকবয়ী ইব্রাবহম নাখায়ী থথকক ববর্ষত, বতবন বকলন, নামাকয 
নাভীর নীকচ োন হাত বাম হাকতর উির রাখকব। (ইবকন আবী শাইবা 
১: ৪২৭)  

শাকফয়ী মাযহাকবর দলীল:  
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(১) সালমান ইবকন মুসা তাউস থথকক বর্ষনা ককরন, বতবন বকলন থয, নবী 
করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম োন হাত বাম হাকতর উির 
রাখকতন। অতেঃির নামাকয সীনার উির উভয় হাত বাাঁধকতন। (আবূ 
দাউদ) 

(২) ওয়াকয়ল ইবকন হজর থথকক ববর্ষত, বতবন বকলন থয, আবম নবী 
করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাকমর সাকথ নামায িকিবে। বতবন 
বসনার উির তার োন হাত বাম হাকতর উির থরকখকেন। (সহীহ ইবকন 
খুযাইমা ১: ২৪৩)  

নামাকয সানা, আঊযবুবল্লাহ ও ববসবমল্লাহ িাঠ 

বজজ্ঞাসােঃ নামাকযর প্রথম রাকা‘আকত সানা, আঊযুববল্লাহ ও ববসবমল্লাহ 
িাঠ করা বক সুন্নাত? যবদ সুু্ন্নাত হয়, তাহকল বদ্বতীয়, তৃতীয় ও চতুথষ 
রাকা‘আকত এগুকলার স্থাকন বক িিকত হকব?   

জবাবেঃ ইমাম মুিাবদ ও মুনফাবরদ সককলর জন্য শুধু প্রথম রাকা‘আকত 
সানা িাঠ করা সুন্নাত। বদ্বতীয়, তৃতীয় ও চতুথষ রাকা‘আকত িিকত হকব 
না। আর থযকহতু সানা িিা ওয়াবজব নয়, তাই যবদ প্রথম রাকা‘আকত 
ভলুবশতেঃ অথবা এমবনকতই থকান থকান সময় েুকি যায়, তবুও নামায 
শুে হকয় যাকব।  

আর আঊযুববল্লাহ ইমাম ও মুনফাবরদ এর জন্য শুধু প্রথম রাকা‘আকত 
িাঠ করা সুন্নাত। সুতরাাং তা েুকি থগকলও নামায আদায় হকয় যাকব। 
বদ্বতীয়, তৃতীয় ও চতুথষ রাকা‘আকত িিকত হকব না।  

থতমবনভাকব ‘ববসবমল্লাহ’ ইমাম ও মুনফাবরকদর জন্য প্রকতযক 
রাকা‘আকতর শুরুকত িিা সুন্নাত। তকব মুিাবদর থযকহতু বকরা‘আত 
িিকত হয় না, তাই তার জন্য আঊযুববল্লাহ বা ববসবমল্লাহ িিার প্রন 
আকস না। ( প্রমার্ মুখতাসারুল কুদূরী ২৪ #বহদায়াহ, ১:১০৩ 
#বহদায়াহ ১: ১০২)  

আযান, ইকামত ও মুয়াযবযন 

বমনারা নতবর 
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বজজ্ঞাসােঃ আযাকনর জন্য সবষপ্রথম বমনারা থক নতবর ককরন? শরী‘আকত 
বমনাকরর মূলযায়ন বক? বমনারা বনমষাকর্ মসবজদ ফান্ে বযবহার করা যাকব 
বক? 

জবাবেঃ আযাকনর ববন যাকত মহল্লার প্রবতবি থলাককর কর্ষকুহকর থিৌকে 
যায়, থস জন্য উাঁচু স্থাকন আযান থদয়া হয়। এতদ উকিকশ্য ইসলাকমর 
সবষপ্রথম বমনারা নতবর হয় সালামা কতৃষক হযরত মু‘আববয়া রা.- এর 
বনকদষশক্রকম। ( প্রমার্:  ফাতাওয়া আলমগীরী ৫: ৩২২)  

ইসলাকমর প্রাথবমক িযষাথয় যবদও বমনারা বেল না বকন্তু তখনও এমন উাঁচু 
স্হাকন আযান থদয়া হকতা, যাকত আযাকনর ববন সবাই শুনকত িাকর। 
(আবূ দাঊদ শরীফ) সুতরাাং যবদ মহল্লায় বমনারা বযতীত আওয়াজ 
থিৌাঁোকনার ববকি বযবস্হা না থাকক, তকব মসবজকদর আয় দ্বারাই 
বমনারা নতরী করা যাকব। তকব প্রকয়াজকনর অবতবরি উাঁচু না হকত হকব 
এবাং বরয়া ও তাকাব্বুকরর জন্য না হকত হকব। আর যবদ আওয়াজ 
থিৌাঁোকনার অন্য বযবস্হা থাকক, তাহকল বমনারা নতরী করার জন্য 
আলাদা চাাঁদা কাকলকশন করকত হকব। মসবজকদর মূল িাকা একত খরচ 
করা যাকব না। ( প্রমার্:  ফাতাওয়া আলমগীরী ৫ : ৩২২ # ফাতাওয়াকয় 
রহীবময়া ৬ :  ১১৯)  

আযাকন োকন ও বাকম মখু বফরাকনা  

বজজ্ঞাসােঃ বকেু থলাককর মন্তবয থয, মাইকক আযান বদকল োকন- বাকম মুখ 
বফরাকনার দরকার থনই।এ হুকুম থতা বমনারা বা অন্য থকাথাও আযান 
বদকল তখন প্রকযাজয হকব। এ কথাবি বক বঠক?  

জবাবেঃ আযান ও ইকামকত োন বদকক থচহারা বফবরকয় ِالصَلة ِعلي  حي
বলকত হয় এবাং বাম বদকক থচহারা বফবরকয় حيِعليِالفَلح   বলকত হয়। 
এিা সবষাবস্থায় সুন্নাত। জামা‘আকতর জন্য আযান থহাক বা একাবক 
নামাকযর জন্য আযান থহাক। এমনবক সন্তান ভবূমকষ্ঠর ির আযান বদকতও 
এ িেবত অবলম্বন করা সুন্নাত। বলা বাহুলয, আযাকন োকন বাকম থচহারা 
ঘুরাকনা আযাকনর সুন্নাকতর অন্তভুষি। সুতরাাং প্রকন ববর্ষত সূরকত মাইকক 
আযান বদকলও োকন- বাকম থচহারা ঘুরাকনার সুু্ন্নাত বঠকই থাককব। 
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িতষবয থয, আযাকন সম্পূর্ষ  োকন থচহারা ঘুবরকয়  বলকত  حيِعليِالصَلة 
হকব। তারির থচহারা বকবলার বদকক একন িুনরায় োকন ঘুরাকনার ির 

বদ্বতীয় বার ِالصَلة ِعلي  বলকত হকব। এমবনভাকব বামবদকক থচহারা  حي

ঘুরাকয় حيِعليِالفَلح বলকব। প্রকতযক বদকক দু’বার থচহারা ঘুরাকব। এমন 
থযন না হয় থয, বকবলার বদক থথকক বলকত শুরু করকলা আর বলকত 
বলকত থচহারা ঘুরাকলা। থচহারার সাকথ সাকথ থযন বসনা ও িা বকবলার 
বদক হকত না ঘুকর যায়। ইকামকত ১বার োকন থচহারা ঘুরাকয় দু’বার ِحي
حيِ বলকত হকব এবাং আকরকবার বাকম থচহারা ঘবুরকয় দু’বার  عليِالصَلة
ِالفَلح ) বলকব।  علي প্রমার্েঃ রিুল মুহতার ১:৩৮৭ #আহসানুল 

ফাতাওয়া ২: ২৯৩)  

ইকামকতর সময় হাত থবকধ রাখা 

বজজ্ঞাসােঃ জামা‘আত শুরু হওয়ার আকগ ইমামকতর সময় উভয় হাত 
এককত্র বুককর উির বা নাভীর বনকচ বাাঁধা অবস্থায় রাথা জাবয়য বক- না? 

জবাবেঃ ইকামকতর সময় উভয় হাত থেকি থসাজা হকয় দািাকত হকব। থস 
সময় অথষাৎ, নামায শুরু হওয়ার িুকবষ হাতদ্বয় বাাঁধা অবস্থায় রাখা 
সুু্ন্নাকতর থখলাি এবাং মাকরূহ। ( প্রমার্েঃ ফাতাওয়াকয় আলমগীরী 
১:৫৭ # আহসানুল ফাতাওয়া ২: ২৯৭)  

একই মসবজকদ একই সাকথ একই সমকয় ২/৩ জকনর আযান থদওয়া 

বজজ্ঞাসােঃ একই মসবজকদ একই সমকয় একই সাকথ ২/৩ জকনর আযান 
থদয়া জাবয়য হকব বক? 

জবাবেঃ ্যতা জাবয়য হকব। কারর্, আযাকনর উকিশ্য হল মুসবল্লগর্কক 
নামাকযর বদকক আহবান করা। আর ককয়কজন এককত্র আযান বদকল 
আওয়ায থবশী হয় এবাং থবশী দূকর যায়। যিরুন দূকরর মুসল্লীগর্ও যথা 
সমকয় হাবযর হকয় জামা‘আকতর সাকথ নামায আদায় করকত িারকব। 
( প্রমার্:  ফাতহুল কাদীর ২: ৩৮)  

আযাকনর িূকবষ বা িকর সাইকরন বাজাকনা 
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বজজ্ঞাসােঃ ফজকরর আযাকনর িূকবষ বা িকর সাইকরন বাবজকয় মানুর্কক 
নামাকযর জন্য আহবান করা জাবয়য বক- না?  

জবাবেঃ ফযকরর আযান ও ইকামকতর মাকঝ সাইকরন বাবজকয় বা অন্য 
থকান শকব্দর মাধযকম থযমন- জামা‘আত প্রস্তুত, বকাংবা এ জাতীয় অন্য 
থকান শব্দ বকল মানুর্কক নামাকয আসার জন্য আহবান করা শরী‘আকতর 
দৃবষ্টকত জাবয়য। তকব মাইকক বা সাইকরন বাবজকয় এমন ববকি আওয়াজ 
করা উবচত নয় যার ফকল মানুকর্র অসুববধা হয়। ( প্রমার্:  আল-
মাবসূত ১:১৩০ # আলমগীরী ১: ৫৬)  

খুৎবার িবূষবতষী আযান 

বজজ্ঞাসােঃ মুসলামন নামধারী কবতিয় বযবি বকল থাকক থয, জুম‘আর 
নামাকযর খুৎবায় দাাঁিাকনার িূকবষ আযান থদয়া জাবয়য নয়। তাই 
এতদসম্পককষ ববস্তাবরত জানকত ইচ্ছুক 

জবাবেঃ জুম‘আর দুই আযাকনর প্রথমবি হল জুম‘আর প্রস্তুবতর জন্য। 
অথষাৎ,  এ কথা জানাকনার জন্য থয, জুম‘আর নামাকযর সময় এককবাকর 
বনকিবতষী। সুতরাাং থতামরা ক্রয়- ববক্রয় সহ যাবতীয় কাজ- কমষ স্থবগত 
থরকখ জুম‘আর নামাকযর প্রস্তুবত গ্রহর্ কর। আর বদ্বতীয় আযান থদয়া হয় 
খুৎবা শ্রবকর্র প্রস্তুবত গ্রহকর্র জন্য। অথষাৎ একথা জানাকনার জন্য থয, 
এখন থথকক খুৎবা শুরু হকচ্ছ সুতরাাং নফল নামায ও তাসবীহ িাঠ 
ইতযাবদ থেকি বদকয় একাগ্রবচকত্ত খুত শ্রবকর্র প্রস্তুবত গ্রহর্ কর।  

প্রথম আযানবি মসবজকদর বাইকর থদওয়াই উত্তম। আর বদ্বতীয় আযান 
বদকত হকব মসবজকদর বভতকর ইমাম সাকহকবর সম্মুকখ দাাঁবিথয়। এিাই 
শরী‘আকতর হুকুম। সাহাবাকয় বকরাকমর যুগ থথকক ১৪০০ বের িযষন্ত 
এর উির আমল হকয় আসকে। তাই থলাককরা যা বলকে তা সবঠক নয়। 
( প্রমার্েঃ সূরা জুমু‘আেঃ ৯, আবূ দাউদ শরীফ ১: ১৫৫ #আল- বাহরুর 
রাবয়ক, ২: ১৫৭ #ফাতাওয়াকয় মাহমুবদয়া ২: ৫৮ #আহসানুল 
ফাতাওয়া ৪: ১২৬)   
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فاسعوا الي ذكر } :لقوله تعاليواذا أذن المؤذنون األذان االول ترك الناس البيع والشراء وتوجهوا إلى الجمعة 

اى من -واذا صعد االمام المنبرجلس واذن المؤذنون بين يدى المنبر بذالك جرى التوارث {اهلل وذروا البيع

 (9/929الهداية )الخ .......زمن عثمان

প্রকতযক আযাকনর িূকবষ বনয়বমত দরূদ িাঠ করা 

বজজ্ঞাসােঃ আমাকদর মসবজকদ িাাঁচ ওয়াি নামাকযর আযাকনর িূকবষ 
মুয়াযবযন সাকহব সালাম িাঠ ককরনেঃ আসসালাতু আসসালামু আলাইকা 
ইয়া হাবীবাল্লাহ, আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া শাবফ’আল 
মুযবনবীন। আসসালাতু আসসালামু  আলাইকা ইয়া রাহমাতাবল্লল 
‘আলাবমন। প্রকতযক আযাকনর িূকবষ বনয়বমত এ ধরকনর সালাম িাঠ করা 
শরী‘আত সম্মত বক- না?  

জবাবেঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাকমর উির দরুদ 
শরীফ িাঠ করা অতযন্ত সওয়াকবর কাজ। দরুদ িাকঠর মাধযকম নবী 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাকমর প্রবত মহব্বত প্রকাশ িায় যা প্রবতবি 
মুবমকনর জন্য জরুরী। তকব মুসলমানকদর সকল আমলই শরী‘আত 
বনধষাবরত ববধান অনুযায়ী হকত হকব। ইচ্ছামত থকউ থকান আমলকক 
বনধষাবরত ককর বনকত িাকর না ।থযমন নামায িিা থুবই ফযীলত িূর্ষ। 
বকন্তু ফজর ও আসকরর ির নফল নামায িিা শরী‘আকত বনকর্ধ। তখন 
থকউ নামায িিকল সওয়াব থতা দূকরর কথা বরাং গুনাহ হকব। আযাকনর 
ির দু‘আর িূকবষ নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাকমর উির দরূদ 
িাঠ করা শরী‘আকত সুন্নাত বহকসকব সাবযস্ত হকয়কে। বকন্তু আযাকনর িূকবষ 
বনয়ম বাবনকয় দরূদ িাঠ করার থকান ববধান শরী‘আকত থনই। তাই দরূদ 
িাঠ করা ফযীলকতর ববর্য় হকলও আযাকনর িূকবষ দরূদ িাকঠর বনয়ম 
ককর থনয়া গবহষত ও ববদ‘আত কাজ। এিা শরী‘আকতর বনয়মকক 
িবরবতষন করার শাবমল। এ বনয়কমর দ্বারা মানুর্ এমন ববভ্রাবন্তকত িিকব 
থয, মানুর্ মকন করকব হয়ত আযাকনর আকগ এভাকব দরূদ িিা 
শরী‘আকতর বনয়ম। অথচ এিা শরী‘আকতর থকান ববকশর্ বনয়ম নয়। 
তাই তার এ কাকজর দ্বারা শরী‘আকতর আযান ববধানকক ববকৃত ককর 
থদয়া হকচ্ছ। বলা বাহুলয- আযাকনর থশকর্ দরূদ িিার বনয়ত বেল। তা 
না িকি আযাকনর িূকবষ দরূদ িিা নামাকযর থশকর্ (আত্তাবহয়যাতুর ির) 
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দরূদ শরীফ না িকি সূরা ফাবতহার শুরুকত িিার মতই অিরাধ। যা 
গবহষত হওয়া স্পষ্ট। দরূদ শরীফ িাঠ অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘ আলাইবহ ওয়াসাল্লাম কতৃষক ববর্ষত তরীকায় হকত হকব। মনগিা 
তরীকায় না হওয়া জরুরী। আযাকনর িূকবষ দরূদ িিা মনগিা তরীকা। 
সাহাবাকয় থকরাম রা.রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘ আলাইবহ ওয়াসাল্লাম- এর 
প্রবত আমাকদর থচকয় থবশী মহব্বত রাখকতন। উকল্লবখত িেবত থকান 
উত্তম কাজ হকল এ কাকজ তাাঁরাই অগ্রগামী হকতন। অথচ থকান সাহাবী 
রাবয. থথকক এ ধরকনর কাজ ববর্ষত থনই।  

হযরত নাকফ রহ. বকলন-  এক বযবি হযরত আব্দুল্লাহ ইবকন উমকরর রা. 

সামকন হাাঁবচ বদকয় الحمدهلل এর সাকথ ِهلل ِرسول ِعىل  বলথলা। والسَلم
হযরত আব্দুল্লাহ ইবকন উমর রা. বলকলন-  এিা বাব্যতক দৃবষ্টকত ভাল 
হকলও নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘ আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আমাকদরকক হাাঁবচর ির 

এই দরূদ িিকত বশো থদনবন। বরাং ِحال ِكل ِعىل  িিকত الحمدهلل
বশবখকয়কেন। ( বতরবমযী শরীফ ২:১০৩ িৃেঃ)  

এতদবভন্ন ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইয়া হাবীবাল্লাহ! ইয়া শাবফ‘আল মুযবনবীন! 
ইয়া রাহমাতাবল্লল আলাবমন! এভাকব ইয়া হরফ দ্বারা নবী করীম 
সাল্লাল্লাহু ‘ আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আবলমুল গাবয়ব এবাং সবষত্রই 
ববরাজমান, এই ভ্রান্ত আকীদা প্রকাশ িায়-  যা বনেঃসকেকহ নাজাবয়য ও 
বশরককর িযষায়ভূি। থয বযবি বশরক থথকক বাাঁচকত চায়, তার কতষবয 
বশরককর আশাংকাজনক শব্দ হকতও ববরত থাকা। ্যতা, নবীজী সাল্লাল্লাহু 
‘ আলাইবহ ওয়াসাল্লাম-  এর রওযা মুবারক সামকন বনকয় এভাকব বলকত 
বনকর্ধ থনই। কারর্ তখন নবীসাল্লাল্লাহু ‘ আলাইবহ ওয়াসাল্লাম- থক 
সরাসবর সকম্বাধন করাই বনয়ম এবাং বতবন সরাসবর থসই োককর জবাব 
থদন বকল হাদীস রকয়কে। ( প্রমার্েঃ বমশকাত ১:২৭ িৃেঃ আহসানুল 
ফাতাওয়া ১:৩৬৯ িৃ:  # আলমগীরী ১:৫৭ িৃেঃ)  

আযান ও নামাকয মাইক বা লাউে স্পীকাকরর বযবহার 

বজজ্ঞাসােঃ  আযান ও নামাকয মাইক বযবহার করা কুরআন ও হাদীকসর 
আকলাকক কতিুকু সহীহ? 
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জবাবেঃ নামায থযকহতু সবকচকয় গুরুেিূর্ষ ইবাদত তাই উি ইবাদতকক 
সুন্নাত তরীকা অনুযায়ী সাধাবসকধভাকব আদায় করাই বাঞ্ছনীয়। এ 
কারকর্ বতষমাকন মুফতীগর্ ববনা প্রকয়াজকন থোি জামা‘আকত নামাকয 
মাইক বযবহার করাকক থখলাকফ আওলা বকল আখযাবয়ত ককরকেন। তকব 
বি জামা‘আত হকল নামাকয মাইক বযবহার করা যায়। একত থকান 
অসুববধা থনই। থতনবমভাকব আযাকনর এক উকিশ্য হল আওয়ায দূকর 
থিৌোকনা। তাই মাইকক আযান থদওয়াকতও থকান অসুববধা থনই। 
( প্রমার্:  ফাতাওয়াকয় শামী, ১:৫৮৯ # ইমদাদুল ফাতাওয়া ১:৮৪৫ # 
ফাতাওয়াকয় রহীবময়া ১: ৯০- ৯৪)  

ইকামকতর সুন্নাত তরীকা 

বজজ্ঞাসােঃ ইকামত থজাি সাংখযায় বলকত হকব? না থবকজাি সাংখযায় 
বলকত হকব? 

জবাবেঃ ইকামত থদয়ার সহীহ তরীকা হকচ্ছ (ক) প্রথম চার তাকবীর 
এককত্র এক বন: শ্বাকস বলকত হকব। এরিকর ওয়াকফ করকব। অবশ্য 
প্রকতযক বাককযর থশকর্ সাবকন করকব। 

(খ) অতেঃির দুু্ই দুই বাকয একশ্বাকস এককত্র বকল ওয়াকফ করকব। 
এরির বনশ্বাস তযাগ করকব। অতেঃির োকন থচহারা ঘুবরকয়   ىحِعىلِالصَلة

একশ্বাকস দু’বার বলকব। অতেঃির বাকম থচহারা ঘুরাকনার ির    ِىحِعىل
 একশ্বাকস দু’বার বলকব। সবষকশর্ বতন বাকয অথষাৎ দুই তাকবীর الفَلحِ
এবাং লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ এক শ্বাকস বকল ইকামত থশর্ করকব। 
( প্রমার্েঃ মা‘আবরফুস সুনান ২:১৯৫ # বতরবমযী শরীফ ১: ৪৮)  

জমু‘আর সানী আযান বাইকর হকব না বভতকর 

বজজ্ঞাসােঃ জুম‘আর সানী আযান প্রসকঙ্গ অকনকক বকলন এই আযান 
বাইকর হকব। এ বনকয় থদকশর অকনক জায়গায় ববশৃঙ্খলা থদখা বদকয়কে। 
কুরআন ও হাদীকসর আকলাকক ববস্তাবরত জানাকবন।  

জবাবেঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম-  এর যুগ থথকক 
বদ্বতীয় খবলফা হযরত উমর ফারুক রা.- এর যুগ িযষন্ত জুম‘আর নামাকযর 
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জন্য অন্যান্য নামাকযর ন্যায় একবি আযাকনর প্রচলন বেল। অতেঃির 
হযরত উসমান রা.- এর থখলাফত কাকল বদ্বতীয় আকরকবি আযান (যা 
বতষমাকন প্রথম আযান) মদীনার যাওরা নামক স্থাকন থদওয়া হয়। উি 
স্থাকন এ আযান থদয়ার ির প্রথম যুকগর আযানবি (যা বতষমাকন বদ্বতীয় 
আযান) বমম্বকরর বনকি খবতকবর সম্মকুখ থদয়া শুরু ককরন। হযরত 
উসমান রা. সাহাবাকয় থকরাকমর সাকথ িরামশষ ককর এর প্রচলন 
ককরবেকলন। সুতরাাং একত প্রমাবর্ত হয় জুম‘আর নামাকযর সানী আযান 
বমম্বকরর বনকি খবতকবর সমু্মকখ থদয়া সাহাবাকয় থকরাকমর ইজমা দ্বারা 
প্রমাবর্ত।  

আর যারা বকল জুম‘আর সানী আযান মসবজকদর বাইকর বদকত হকব 
তাকদর এ দাবী ববভ্রাবন্তকর, দলীল ববহীন, মনগিা ও িবরতযাজয। 
( বহদায়া ১:১৭১ িৃেঃ #আহকামুল কুরআন, ইবনুল আরাবী ৪:২৪৭ # 
ফাতাওয়াকয় আলমগীরী ১:১৪৯ # দুররুল মুখতার ৩:৩৮ # আহসানুল 
ফাতাওয়া ২: ২৯৪)  

بذالك جرى التوارث )من زمن عثمان رضى اهلل تعالى  واذا صعد االمام المنبر أذن المؤذنون بين يدى المنبر

 9/929 –الهداية ) . عنه(

নাবাবলগ থেকলর আযান- ইকামত থদওয়া 

বজজ্ঞাসােঃ নাবাবলগ থেকলর আযান ইকামত দ্বারা নামায আদায় করকল 
সহীহ হকব বক- না? জানকত ইচ্ছুক।  

জবাবেঃ নাবাবলগ থেকল দু’ধরকনর হকত িাকর:  (ক) নাবাবলগ বুঝবান 
(খ) নাবাবলগ বুঝহীন।  

যবদ নাবাবলগ বুঝহীন হয়, তাহকল তার আযান সহীহ হকব না। আর যবদ 
নাবাবলগ বুঝমান হয়, তাহকল তার আযান থদয়া মাকরূহ হকব। অবশ্য 
থেকল যবদ বাবলগ হওয়ার বনকিবতষী হয় তাহকল তার আযান থদয়া 
মাকরূহ হকব না। ( প্রমার্:  আাদদুররুল মুখতার ১:৩৯৩- ৯৪ 
#আহসানুল ফাতাওয়া ২:২৮৯ # ফাতাওয়া দারূল উলুম ২: ৮)   

ইকামকতর কাবলমা কয়বি 
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বজজ্ঞাসােঃ অকনককক থদখা যায় থয, তারা ইকামকতর বাকযগুকলা একবার 
ককর বকল। অকনকক ইকামকতর বাকয আযাকনর মত েবল ককর ১৭ বি 
বাকয উচ্চারর্ ককর। এ বযািাকর সবঠক ববর্য়বি জাবনকয় কৃতজ্ঞ করকবন।  

জবাবেঃ প্রকন ববর্ষত উভয় ববর্কয়র বযািাকর হাদীস ববর্ষত রকয়কে। তকব 
১৭ কাবলমা বববশষ্ট হাদীকসর উির অবধকাাংশ সাহাবীকদর আমল বেল। 
আযাকনর স্বেদ্রষ্টা হযরত আব্দুল্লাহ ইবকন যাবয়দ রাবয. বনকজই হুজুর 
সাল্লাল্লাহু ‘ আলাইবহ ওয়াসাল্লাম- এর বনকদষকশ হযরত ববলাল রাবয. থক 
আযাকনর ১৫ বি কাবলমা বশো থদন। 

হুযুর সাল্লাল্লাহু ‘ আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বকলন-  ইকামত আযাকনর ন্যায়। 
তকব কাদকামাবতস সালাহ দুু্ইবার বলকব। সুতরাাং থমাি ইকামকতর শব্দ 
হকয় থগল ১৭ বি। থযমনেঃ হযরত আবূ মাহযূরা রাবয. হকত ববর্ষতেঃ হুজুর 
সাল্লাল্লাহু ‘ আলাইবহ ওয়াসাল্লাম হযরত আবূ মাহযূরা রাবয. থক 
ইকামকতর ১৭বি কাবলমা বশো বদকয়কেন বশো বদকয়কেন। ( প্রমার্েঃ 
বতরবমযী, আবূ দাউদ, নাসাঈ ও বমশকাত শরীফ ১:৬৩ )   

থগাসল ফরজ অবস্থায় মসবজকদ ঢকুা ও আযান থদওয়া 

বজজ্ঞাসােঃ ফজকরর জামা‘আত শুরুর ১৫/২০ বমবনি িূকবষ মুয়াবজ্জন ঘুম 
থথকক উকঠকে। তার থগাসকলর প্রকয়াজন। মসবজকদ ঢুকক মাইকক আযান 
বদকত হকব। থস বক প্রথকম আযান বদকয় তারির থগাসল করকল সবঠক 
হকব? 

জবাবেঃ থগাসল ফরয হকল ঘুম থথকক উঠার ির থগাসল ককরই মসবজকদ 
প্রকবশ করকত হকব। থগাসল ফরয এমন বযবির জন্য মসবজকদ প্রকবশ 
করা নবধ নয়। থয থকান দরকারই থহাক না থকন। মুয়াবজ্জকনর জন্য এ 
ধরকনর অসাবধানতার অবকাশ থনই। বফবকর থাককল এমনবি হয় না। 
তারিকরও হকল তারাতাবি থগাসল থসকর তারিকর আযান বদকব। অথবা 
ইমাম বা খাকদমকক আযান বদকত বলকব। ববনা থগাসকল আযান থদয়া 
মাকরূহ। যবদ ববনা থগাসকল আযান বদকয় থদয় তাহকল িুনরায় আযান 
বদকত হকব।( প্রমার্:  মুসবলম শরীফ ১:১৪৩ #বিকা ১:১৪৩ 
#আলমগীরী ১: ৫৪)  

হাইয়যা আলাস সালাহ বলার সময় দািাকনা 
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বজজ্ঞাসােঃ আমার জানা মকত জামা‘আকতর নামাকয ইকামকত ‘হাইয়যা 
আলাস সালাহ’ বলার সময় দাাঁিাকনা মুস্তাহাব। তকব থদখা যায়, অকনক 
ইমামই ইকামকতর িূকবষ দাাঁিান এবাং মুসবল্লকদরককও দাাঁবিকয় কাতার 
বঠক করকত বকলন। অথচ মুস্তাহাকবর উির থকানই আমল ককরন না। 
এখন আমাকদর করর্ীয় বক? 

জবাবেঃ মুিাবদরা িূবষ থথকক কাতার থসাজা ককর বকস থাককল মুয়াযবযন 
সাকহকবর ‘হাইয়যা আলাস সালাহ’ বলার সময় উকঠ দািাকনার অনুমবত 
আকে। তকব এিা থকান জরুরী বা সুন্নাত আমল নয়। আর িূবষ থথকক 
কাতার থসাজা না ককর বসা থাককল কাতার থসাজা করা থযকহতু জরুরী 
তাই কাতার থসাজা করার লকেয ইকামত শুরু করার সাকথ সাকথ দাাঁবিকয় 
কাতার থসাজা ককর বনকত হকব। এিাই সহীহ বনয়ম। কারর্, বপ্রয় নবী 
সাল্লাল্লাহু ‘ আলাইবহ ওয়াসাল্লাম কাতার থসাজা করার বযািাকর অতযন্ত 
গুরুে আকরাি ককরকেন। অনুরূিভাকব সাহাবাকয় থকরামও অতযন্ত গুরুে 
সহকাকর কাতার থসাজা করার প্রবত লেয রাখকতন। এমনবক অকনক 
সাহাবাকয় থকরাম কাতার থসাজা না হওয়া িযষন্ত ইকামত শুরু করকত 
বলকতন না। ( প্রমার্:  আহসানুল ফাতাওয়া ২:৩০২ # বতরবমযী শরীফ 
১:৫২ #আদদুররুল মুখতার ১:৪৭৯ #ফাতাওয়া দারুল উলুম ২: ১১২)  

একই বযবির আযান ও ইমামতী 

বজজ্ঞাসােঃ িাাঁচ ওয়াি নামাকয একই বযবি আযান বদকত এবাং ইমামতী 
করকত িারকব বক- না? 

জবাবেঃ একই বযবি আযান বদকয় জামা‘আকতর ইমামতী করকত 
শরী‘আকতর দৃবষ্টকত থকান আিবত্ত থনই। এমনবক ইমাম সাকহব ইকামত 
বদকলও থকান অসুববধা থনই। হযরত উমর ফারুক রা. থথকক এর প্রমার্ 
িাওয়া যায়। বতবন বলকতন, বখলাফকতর দাবয়ে আমার কাকধ না থাককল 
আবম বনকজই আযান বদকয় নামাকযর ইমামতী করতাম। তাোিা ইমাম 
আবূ হানীফা রহ. বনকজ আযান বদকয় ইমামতী করকতন। ( প্রমার্:  
ফাতাওয়া শামী ১:৪০১ # ফাতাওয়া দারুল উলূম ৩: ৯৫)  

االفضل كون االمام هوالمؤذن وفى الصياء انه عليه السالم أذن فى سفر بنفسه وأقام وصلى الظهر وقد 

 )9/159الفتاواى الشامى ) -حققناه فى الخزائن
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وفي الضياء " }أنه عليه الصالة والسالم أذن في سفر بنفسه وأقام وصلى  .و المؤذناألفضل كون اإلمام ه

 )9/159الفتاواى الشامى )  . الظهر{ " وقد حققناه في الخزائن

একাবধক আযাকনর জবাব বদকত হকব বক- না? 

বজজ্ঞাসােঃ জামা‘আকত নামাকযর িাথষকয অনুসাকর বববভন্ন সমকয় বববভন্ন 
মসবজকদ আযান থদয়া হয়। এমনবক একই সমকয় বববভন্ন মসবজকদর 
আযান কাকন থিৌাঁকে। প্রন হকচ্ছ-  আমরা বক সবগুকলা আযাকনরই জবাব 
বদব, নাবক থকান একিার? 

 
জবাবেঃ একাবধক আযান যবদ আকগ িকর হয়, তাহকল প্রথম আযাকনর 
উত্তর বদকত হকব। আর একই মুহূকতষ এক সাকথ আযাকনর ববন কাকন 
আসকল স্বীয় মহল্লার মসবজদ থযখাকন থস নামায িকি, থসবির আযাকনর 
উত্তর বদকব। ( প্রমার্:  রিুল মুহতার ১:৩৯৭, আদদুররুল মুখতার 
১:৪০০, আহসানুল ফাতাওয়া ২: ২৯২)  

আর আযাকনর কাযষত জওয়াব থদয়া ওয়াবজব। অথষাৎ আযান শুকন 
সেম িুরুর্কদর জন্য জামা‘আকত হাবযর হওয়া ওয়াবযব। ববনা উযকর 
ঘকর নামায িিকল ওয়াবজব তরক হকব। ( প্রমার্েঃ আদদুররুল মুখতার 
১: ৪০০)  

আযান- ইকামত ও নামাকযর তরীকা 

বজজ্ঞাসােঃ আমাকদর এলাকায় একজন আবলম একসবেকলন। বতবন 
আযান- ইকামত, উযু- নামায, বববাহ- শাদী ও কাফন- দাফন সম্পককষ 
ববস্তাবরতভাকব শরী‘আকতর ববধান এবাং নবী সাল্লাল্লাহু ‘ আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাম –এর সুন্নাত তরীকার বর্ষনা প্রদান ককরন। তাাঁর কথাগুকলা 
আমাকদর কাকে খুবই নতুন মকন হল। থকননা এসব ববর্য় এত ববস্তাবরত 
ইবতিূকবষ আমরা আর শুবনবন বা সাধারর্তেঃ কাউকক বলকতও শুনা যায় 
না। তাাঁর কথা দ্বারা বুঝলাম থয, আমরা থযভাকব শরী‘আকতর ববধানগুকলা 
িালন করবে, তা আল্লাহর ববধান এবাং (রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাম)- এর তরীকার সাকথ খুব কমই বমল রকয়কে। বরাং অবধকাাংশ 
থেকত্র আমরা শরী‘আকতর ববধাকনর থখলাফ কাজ ককর যাবচ্ছ এবাং 
থসিাককই দীন মকন করবে। যাকহাক তার কথাগুকলা থযকহতু নতুন মকন 
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হল, তাই আিনাকদর বনকি আযান- ইকামকতর ববর্য় জানকত চাবচ্ছ। 
বতবন আযান ও ইকামকত………. .  (আল্লাহ) শকব্দর লাকমর মকধয এবাং 
সকল মাকি তাবায়ীর মকধয এক আবলফ থথকক থবশী লম্বা করকত বনকর্ধ 
ককরকেন। আযান ১২ শ্বাকস বদকত বকলকেন। অবশ্য ফজকরর আযান ১৪ 
শ্বাকস বদকত বকলকেন। আর ইকামত ৭ শ্বাকস বদকত বকলকেন। আযান ও 
ইকামকতর প্রকতযক বাককযর থশকর্ সাবকন ককর িিকত বকলকেন। এবাং 
ইকামকতও আযাকনর ন্যায় থচহারা ঘুরাকত বকলকেন। তার এই কথা 
শরী‘আকতর দৃবষ্টকত কতিুকু গ্রহর্কযাগয? প্রমার্সহ ববস্তাবরত জানকত 
ইচ্ছুক। 

জবাবেঃ সম্ভবতেঃ উি আবলম বযবি হযরত থানবী রহ. কতৃষক প্রবতবষ্ঠত 
মজবলকস দাওয়াতুল হক-  এর থকান বযম্মাদার বা সদস্য হকবন। কারর্, 
বাাংলাকদকশর বববভন্ন অিকল মজবলকস দাওয়াতুল হক সাংবেষ্ট আকলম-
উলামা সমাকজর সকল স্তকর মুদষা সুন্নাতসমূহ িুনজষীববত করকেন এবাং 
সবষস্তকর সহীহ সুন্নাতথক কাবয়ম করার জন্য আপ্রার্ প্রকচষ্টা চালাকচ্ছন।  

আিবন উি আবলম সাকহকবর থরফাকরি বদকয় থয কথাগুকলা বকলকেন তা 
সবই সহীহ, সবঠক এবাং সুন্নাত মুতাববক।  

(ক) আযান- ইকামত ও নামাকযর তাকবীর সমূকহ এবাং সকল মাকি 
তাবায়ীকত এক আবলফ মাি করকত হকব এিাই সহীহ কথা। এর থথকক 
কম করা হারাম এবাং থবশী করা মাকরূকহ তাহরীমী।  

(খ) আযান ১২ শ্বাকস এবাং ইকামত ৭ শ্বাকস থদয়া সুন্নাত। 

(গ) আযান ও ইকামকতর প্রকতযক বাককযর থশকর্ সাবকন ককর বলা 
সুন্নাত। আকবার শব্দবির ”রা” অেকর থিশ িিা ভলু এবাং সুন্নাকতর 
থখলাি।   

(ঘ) ইকামকতِ ىحِعىلِالفَلح  এবাং ىحِعىلِالصَلة বলার সময় োকন ও বাকম 
থচহারা ঘুরাকনা সুন্নাত।  

( প্রমার্:  ফাতাওয়া শামী:  ১/৩৮৭ - ৩৯৯, আলবাহরুররাবয়ক:  
১/২৫৭, ফাতহুল কাদীর:  ১/২১৩, তাতারখাবনয়া:  ১/৫১৮, নববী 
২/৭৭, ২/১৯০, ফাতাওয়া শামী:  ১/ ৩৮২)  
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উয ুবযতীত আযান থদওয়া  

বজজ্ঞাসােঃ উযু বযতীত মসবজকদ ঢুকক আযান থদয়া যাকব বক?  

জবাবেঃ উযু বযতীত মসবজকদ ঢুকক আযান থদয়া জাবয়য আকে। তকব 
উত্তম হকলা উযু ককর আযান থদয়া। এজন্য অকনক বফকহববদগর্ উযু 
বযতীত আযান থদয়াকক মাকরূহ বকলকেন। ( প্রমার্:  ফাতাওয়া দারুল 
উলূম ২:৯২, ২:১০২ িৃ: , আলমগীরী ১:৫৪, থহদায়া ১:৯০ # ফাতাওয়া 
মাহমূবদয়া ৭:৩৪ িৃ:  # ফাতাওয়া শামী ১:৩৯২ িৃ: )  

জমু‘আর সানী আযাকনর জবাব  

বজজ্ঞাসােঃ জুম‘আর সানী আযাকনর জবাব বদকত হকব বক- না? 

জবাবেঃ জুম‘আর সানী আযাকনর জবাব মুকখ উচ্চারর্ ককর থদয়া 
বনকর্ধ। তকব মকন মকন থদয়া থযকত িাকর। ( প্রমার্েঃ আহসানুল 
ফাতাওয়া ৪:১২৫, দারূল উলুম ৫:৫৯, তাবয়ীনুল হাকাকয়ক ১:২২৩, 
বাদাকয়সুস সানাকয় ১: ২৬৪)  

এক মসবজকদ আযান বদকয় অন্য মসবজকদ নামায আদায় করা 

বজজ্ঞাসােঃ থকান মসবজকদর মুআযবযন সাকহব যবদ আযান বদকয় অন্যত্র 
চকল যান, তালকল বতবন বক থসখাকনই নামায িকি বনকবন? না থয 
মসবজকদ আযান বদকয়কে, থসই মসবজকদই তার নামায আদায় করকত 
হকব?  

জবাবেঃ মুআযবযন থয মসবজকদ আযান বদকবন, থসই মসবজকদই তার 
নামায আদায় করা উবচত। প্রকয়াজন বযতীত এক মসবজকদ আযান বদকয় 
অন্য মসবজকদ নামায আদায় করা উবচত নয়। তকব একান্ত প্রকয়াজকন 
এক মসবজকদ আযান বদকয় অন্য মসবজকদ নামায আদায় করায় থকান 
অসুববধা থনই। ( প্রমার্েঃ বতরবমযী শরীফ ১:৫০ # নাসাঈ শরীফ ১:৭৯ 
# আবূ দাউদ শরীফ ১:৬৯ # আরফুশ শাযী ১:৫০ #ফাতাওয়া 
আলমগীরী ১: ৫৪ )  

একাকী নামাযীর ইকামত 
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বজজ্ঞাসােঃ আমাকদর এলাকায় সাধারর্তেঃ সব জায়গায় মসবজকদর আযান 
থশানা যায়। এমতাবস্থায় যবদ কাকরা ববকশর্ থকান কারকর্ ঘকর নামায 
আদায় করকত হয়, তাহকল হানাফী মাযহাব অনুযায়ী ইকামত সহ নামায 
আদায় করকত হকব বক- না? 

জবাবেঃ থযকহতু ঘর থথকক মহল্লার মসবজকদর আযান থশানা যায়, তাই 
ববকশর্ ওযরবশতেঃ বনজ গৃকহ একা একা নামায আদায় করার থেকত্র 
আযান ইকামত না বদকলও নামায মাকরূহ হকব না। তকব ইকামতসহ 
নামায আদায় করাই মুস্তাহাব। কারর্, একেকত্র ইকামত বলার দ্বারা 
বকরামান কাবতবীনও নামাকয অাংশগ্রহর্ ককর এবাং একত জামা‘আকতর 
সাদৃশ্য হকয় যায়। ( প্রমার্:  ফাতাওয়া শামী ১:৩৯৫ # বাদাবয়উস 
সানাবয় ১: ১৫২ # তাতার খাবনয়া ১:৫২৪- ৫২৫, বহদয়াহ ১:৯২ # 
কানযুদ দাকাবয়ক ২০ # থবকহশতী থযওর ১১:২৫ # নাফউল মুফতী 
১৭২)   

ذ أذان الحى يكفيه وفى الشامى تحت قوله الن أذان المحلة واقامتها كأذانه إفال يكره تركهما 

 (9/110الفتاواى الشامى ) -واقامته ألن المؤذن نائب اهل المصركلهم

ঝি তফুাকনর সময় আযান থদওয়া  

বজজ্ঞাসােঃ অকনক এলাকায় ঝি- তুফাকনর সময় প্রায় ঘকরই আযান ও 
তাকবীর থদয়া হয়। বকন্তু সম্পূর্ষ আযান থকউ বদকত চায় না। থযমন হাইয়া 
আলাচ্ছালাহ/ হাইয়া আলাল ফালাহ বকল না। এিা বক জাবয়য? 

জবাবেঃ প্রচন্ে ঝি- তুফাকনর সময় বা অববরাম ঝি বৃবষ্ট চলকত থাককল 
সুন্নাত ও মুস্তাহাব মকন না ককর এমবনই আযান থদয়ািা মুবাহ (জাবয়য)। 
যবদ থকান স্থাকন প্রচন্ে ঝি- তুফাকনর সময় আযান বদকত হয়, তাহকল 
িুরা আযান বদকত হকব। ( প্রমার্:  বকফায়াতুল মুফতী ৩:৬ িৃ:  
ইমদাদুল ফাতাওয়া ১: ১৬৫ )  

الفتاوى ) -فيندب للمولود واالاليسن األذان لغيرها كعيد وفى الشامى تحت قوله اى من الصلوات 

 (9/180الشامى

মসবজকদর বভতকর আযান থদওয়া উত্তম না বাইকর  
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বজজ্ঞাসােঃ থবকহশতী গাওহার বকতাকব উকল্লখ আকে থয, জুম‘আর সানী 
আযান বযতীত বাকী সকল আযান মসবজকদর বাবহকর বদকব। মসবজকদ 
থদয়া মাকরূকহ তানযীহী। বকন্তু বতষমাকন বাাংলাকদকশর অবধকাাংশ 
মসবজকদ মাইক বদকয় মসবজকদর বভতর থথকক আযান থদয়া হয়। 
শরী‘আকতর দৃবষ্টকত এিা বকরূি? 

জবাবেঃ থবকহশতী গাওহাকরর মকধয এ মাসাআলাবি এরূিভাকব বলখা 
রকয়কে থয, মসবজকদর মকধয আযান থদয়া সুন্নাকতর বখলাি। থকননা 
আযান দ্বারা উকিশ্য হল-  থলাককদরকক একথা জানাকনা থয, বকেুেকর্র 
মকধযই জামা‘আত কাবয়ম হকব। আর এ কথাও স্পষ্ট থয, মসবজকদর 
মকধয আযান বদকল আওয়ায দূকর যায় না। তাই মসবজকদর বাইকর থকান 
উাঁচু জায়গায় দাাঁবিকয় আযান বদকত হয়।  

বতষমাকন মাইককর দ্বারা মসবজকদর বভতর থথকক বা থকান নীচু জায়গায় 
দাাঁবিকয় আযান বদকল যবদও আওয়ায দূকর যায় তথাবিও মাইককর দ্বারা 
মসবজকদর বভতকর দাাঁবিকয় আযান থদয়া উত্তম নয়। দীকনর আসল 
আকৃবত ববদযমান রাখা কতষবয। তাই উত্তম হল- মসবজকদর বাইকর থকান 
রুকম বহফাযকতর সাকথ মাইক রাখার বযবস্থা করকব এবাং থসই রুম থথকক 
আযান বদকব। ( প্রমার্েঃ আহসানুল ফাতাওয়া ২:২৯৪- ২৯৫ #রিুল 
মুহতার ১:৩৮৪ িৃেঃ #ফাতাওয়া আলমগীরী ১: ৫৫ #ই’লাউস সুনান 
৮: ৪৯)  

وينبغى ان يؤذن على المأذنة او خارج المسجد واليؤذن فى المسجد كذا فى فتاوى قاضيخان والسنة ان 

الفتاوى ) –يؤذن فى موضع عال يكون اسمع لجيرانه يرفع صوته واليجهد نفسه كذا فى البحرالرائق 

 (9/181 -الشامى

আযাকনর সময় আঙ্গলু চুম্বন করা  

বজজ্ঞাসােঃ আযাকনর সময় হুজুর সাল্লাল্লাহু ‘ আলাইবহ ওয়াসাল্লাম- এর 
নাম মুবারক শুনার ির আঙু্গল চুম্বন করা এবাং আঙু্গল বদকয় থচাখ মলা বক 
জরুরী? 
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আমাকদর এলাকায় থকান থকান মানুর্ এরূি ককর থাককন এবাং থকউ না 
করকল তাকক ওহাবী ইতযাবদ বকল গালী থদন। এ সম্পককষ শরী‘আকতর 
হুকুম বক? 

 জবাবেঃ আযাকনর সময় হুজুর সাল্লাল্লাহু ‘ আলাইবহ ওয়াসাল্লাম- এর নাম 
শুকন আঙু্গল চুম্বন করা এবাং থচাকখ লাগাকনা থকান মারফু সহীহ হাদীস 
দ্বারা প্রমাবর্ত নয়। এ কাজকক সুন্নাত মকন করা ভলু। অবশ্য অতীকতর 
থকান থকান আকলম থচাকখর বযাথা দূর করার জন্য এবাং িাওয়ার বৃবের 
জন্য বচবকৎসা স্বরূি এরূি ককরকেন। এখকনা যবদ থকউ সুন্নাত বা 
মুস্তাহাকবর গুরুে না বদকয় থচাকখর উিকাকরর জন্য বচবকৎসা স্বরূি 
এরূি ককর তাহকল করকত িাকর। বকন্তু শতষ হল থয, থকউ যবদ না ককর 
তাহকল তাকক খারাি মকন করকত িারকব না এবাং ওহাবী ইতযাবদ বলকত 
িারকব না। যবদ খারাি মকন ককর বা ওহাবী ইতযাবদ বকল, তাহকল তা 
সম্পূর্ষ হারাম ও নাজাবয়য হকয় যাকব। থকননা মুস্তাহাব বনকয় বািাবাবি 
করা নাজাবয়য। আর এ আমল থতা মুস্তাহাবও নয়। বরাং এক ধরকনর 
বচবকৎসা মাত্র। সুতরাাং এিা বনকয় বািাবাবি করা চরম মূখষতা। 
( প্রমার্:  ফাতাওয়া রহীবময়া ১:৫৮, ফাতাওয়া মাহমুবদয়া ১: ১৮৬)  

فتح البارى .  -1/111مجمع البحار.) -ان المندوب ينقلب مكروها اذا خيف ان يرفع عن مرتبته......الخ

 ( 111مجالس االبرار)العربى( -1/189

আযাকনর ির হাত উবঠকয় দু‘আ করা  

বজজ্ঞাসােঃ আমাকদর গ্রাকমর থলাককরা আযাকনর ির হাত উবঠকয় 
মুনাজাকতর সুরকত দু‘আ িকি থাককন। যারা তদ্রুি ককরন না তাকদর 
প্রবত কিুবি ককরন। শরী‘আকতর দৃবষ্টকত এর ফায়সালা বক?  

জবাবেঃ আযাকনর িকর দু‘আ িিার বযািাকর আসল তরীকা হল- শুধু 
মুকখ দু‘আ িিকব। মুনাজাকতর মত হাত তুলকব না। এিাই উত্তম। তকব 
যবদ থকউ সবঠক মাসআলা না জানার কারকর্ আযাকনর দু‘আ িিার সময় 
হাত তুকল তাহকল তার সাকথ ককঠারতা করা বঠক নয়। সহকজ নরম 
কথায় বুঝাকত িারকল বুঝাকব। নকচৎ তার অবস্থার উির থেকি বদকব।  

যারা আযাকনর দু‘আর মকধয হাত না উঠাকল বতরষ্কার ককর, তারা 
উত্তকমর থখলাি একবি ববর্য় বনকয় বািাবাবি করকে। তাকদর উবচত এ 
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ধরকনর ববর্য় বনকয় বািাবাবি না করা। ( প্রমার্েঃ মাজমু’আতুল 
ফাতাওয়া ২:২৪৪ # ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪:১৬১ # ফাতাওয়া রহীবময়া 
৩: ১৬)  

আযাকনর ির নামাকযর জন্য িুনরায় োকাোবক করা  

বজজ্ঞাসােঃ মসবজকদ ফজকরর আযান থদয়ার ির দলবেভাকব অথবা 
একাকী নামাকযর জন্য মানুর্কক োকাোবক করার শর‘ই ববধান বক? 
বতষমান যুকগ জামা‘আকতর সাকথ নামায আদাকয়র বযািাকর মানুকর্র 
বশবথলতা প্রদশষকনর থপ্রবেকত এ োকাোবকর গুরুে কতিুকু?  

জবাবেঃ তাসবীব অথষাৎ আযাকনর ির জামা‘আকতর বকেুের্ িূকবষ বযবকর 
তাসবীহ, আসসালাতু জাবম‘আ” অথবা নামায প্রস্তুত” ইতযাবদ শকব্দর 
মাধযকম নামাকযর জন্য থযভাকব োকাোবক করা হয়, একত মানুকর্র 
অকনক উিকার হয়। মসবজকদ মুসবল্লকদর সাংখযাও বৃবে িায়। থকননা 
গভীর রাকত ঘুমাকনার কারকর্ ইচ্ছা থাকা সকেও অকনককর িকেই 
আযাকনর ির জাগ্রত হওয়া সম্ভব হয় না। এমনবক অকনককর নামাযও 
কাযা হকয় যায়। বকন্তু জামা‘আকতর িূকবষ এ োকাোবক করার ফকল 
অকনককর িকে জামা‘আকত অাংশগ্রহর্ করা সম্ভব হয়। আর থকউ যবদ 
জামা‘আকত শরীক হকত নাও িাকর, তারিরও অন্তত:  একা নামায 
আদায় ককর বনকত িাকর। এবদকক লেয ককরই উলামাকয় থকরাম 
ফজকরর সময় আযাকনর ির িুনরায় নামাকযর জন্য োকাোবক করা 
উত্তম বহকসকব আখযাবয়ত ককরকেন। 

অন্যান্য নামাকযর জন্যও এরূি তাসবীকবর অনুমবত আকে। কারর্ 
বতষমাকন এ বফতনার যুকগ প্রকতযক ওয়াকির নামাকযর থেকত্রই মানুকর্র 
মাকঝ উদাসীনতা িবরলবেত হয়। ( প্রমার্:  ফাতাওয়া মাহমুবদয়া 
২:৩৬২ # ফাতাওয়া দারুল উলুম ২: ১০১/ ৯৮)  

আযাকনর জবাব  

বজজ্ঞাসােঃ থকান আযাকনর জবাব থদওয়া উবচৎ? সুন্নাত তরীকার বখলাি 
হকলও বক আমাকক জবাব বদকত হকব? 
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জবাবেঃ সুন্নাত তরীকানুযায়ী আযান না হকল তার থমৌবখক জবাব থদয়া 
আবশ্যক নয়। ( প্রমার্েঃ আদদুররুল মুখতার ১: ৩৭৯)  

আযান- ইকামকতর উত্তর থদওয়ার হুকুম  

বজজ্ঞাসােঃ আযাকনর জবাব থদয়া ও ইকামকতর জবাব থদয়া সম্পককষ 
শরী‘আকতর হুকুম বক? 

জবাবেঃ আযাকনর জবাব থমৌবখকভাকব থদয়া মুস্তাহাব এবাং কাযষকরীভাকব 
জওয়াব থদয়া অথষাৎ নামাকযর জামা‘আকত উিবস্থত হওয়া ওয়াবজব। 
সুতরাাং থমৌবখক জবাব বদকয় জামা‘আকত উিবস্থত না হওয়া অন্যায়। 
একত ওয়াবজব তরক করার গুনাহ হকব। এমবনভাকব ইকামকতর জবাব 
থদওয়াও মুস্তাহাব।  

তকব আযান- ইকামত সুন্নাত তরীকায় না হকল, থসই আযান- ইকামকতর 
থমৌবখক জবাব না থদয়া থদার্র্ীয় নয়। আমাকদর থদকশর অবধকাাংশ 
মুয়াযবযনকদর আযান ও ইকামত সুন্নাত তরীকার বখলাি। এ বযািাকর 
বখয়াল রাখা খুবই জরুরী। কারর্, আযান বশ‘আকর ইসলাকমর অন্তভুষি। 

 -لحن فيه المختار: ان سمع  المسنون وهوماكان عربيا الروفى الد

أن المراد ماكان مسنونا جميعه فلوكان بعض كلماته غيرعربى اوملحونا  الشامى: الظاهروفى 

 (9/112الفتاوى الشامى ) -التجب عليه اإلجابة فى الباقى ألنه حينئذ ليس اذانا مسنونا

আযাকনর সময় বতলাওয়াত  

বজজ্ঞাসােঃ কুরআকন িাক বতলাওয়াতরত থকান মুসল্লী আযান শ্রবর্ 
করকল বক বতলাওয়াত বন্ধ ককর আযাকনর জাওয়াব বদকব? নাবক 
বতলাওয়াত চালু রাখকব? 

জবাবেঃ প্রথম থয আযান শুনা যাকব, থসই আযাকনর থমৌবখক জাওয়াব 
থদয়া মুস্তাহাব। কুরআকন িাক বতলাওয়াতরত অবস্থায় বতলাওয়াত বন্ধ 
ককর আযাকনর জাওয়াব বদকব এিাই উত্তম। বকন্তু থকউ কুরআকন কারীম 
বা দীনী ববর্য় বশোদান বা বশো করার মকধয বলপ্ত থাকক, থযমন মিব 
বা থহফজখানার োত্ররা কুরআন িিকত থাকক বা থকান জরুরী বয়ান 
চলকত থাকক। থসকেকত্র বতলাওয়াত বা বয়ান বন্ধ ককর আযাকনর 
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জাওয়াব থদয়া মুস্তাহাব নয়। অথষাৎ থস থেকত্র আযাকনর জাওয়াব না 
বদকল থকান অসুববধা নাই।  

ইমাম ও ইমামত 

ইমাকমর বযম্মাদারী ও গুর্াবলী 

বজজ্ঞাসােঃ মসবজকদর স্থায়ী ইমাকমর ইমামতীর জন্য বক বক গুর্ থাকা 
জরুরী? স্থায়ী ইমাকমর প্রবত মুসবল্লকদর বা মহল্লাবাসীকদর বক হক থাকক। 
িোন্তকর মুসবল্লকদর বা মহল্লাবাসীকদর প্রবত ইমাম সাকহকবর বক হক 
আকে? ববস্তাবরত জানাকল বচরকৃতজ্ঞ থাকব।  

জবাবেঃ ইমামতীর জন্য ককয়কবি বসফাত বা গুর্ থাককত হয় যথা- (১) 
মুসলমান হওয়া, (২) বাবলগ হওয়া, ( ৩)  জ্ঞানী হওয়া, (৪) িুরুর্ 
হওয়া, (৫) কারী ও আকলম হওয়া। অথষাৎ শুেভাকব বকরা‘আত িাকঠ 
সেম এবাং নামাকযর জরুরী মাসাইল সম্পককষ অবভজ্ঞ। (৬) মুত্তাকী 
হওয়া অথষাৎ সকল প্রকার হারাম ও মাকরূহ তাহরীমী ও ববদ‘আতী 
কাজ থথকক থবকচ থাকা ( ৭)  শর‘ই উযর থথকক মুি হওয়া, থযমন-
থবাবা, থতাতলামী ইতযাবদ না হওয়া। থমািাকথা শরী‘আকতর িূর্ষ 
অনুসরর্ করা এবাং তার উির সবষদাই অিল থাকা। ( প্রমার্েঃ ফাতাওয়া 
শামী ১:৫৫০, ফাতাওয়া মাহমুবদয়া ৭: ৬২)  

উকল্লবখত শতষসমূহ না িাওয়া থগকল তাকক ইমাম িকদ বনকয়াগ দান করা 
জাবয়য হকব না। ববকশর্ ককর থকান ফাবসক বযবিকক ইমাম বহকসকব 
বনকয়াগ করা বা বহাল রাখা জাবয়য নয়। থতমবন ফাবসককর বিেকন নামায 
িিা মাকরূকহ তাহরীমী। এ ধরকনর বযবির জন্য ইমামতী করাও 
নাজাবয়য। 

ফাবসক বলা হয় যারা গুনাকহ কবীরায় অভযস্ত হকয় থগকে। থযমন দাাঁবি 
থককি থেকি এক মুবষ্টর কম ককর রাখা। বমথযা কথা বলা বা থখয়ানত 
করা। িদষা না মানা, বসকনমা- থিবলবভশন প্রভবৃত থদখা। গান- বাদয শুনা, 
ঘকর জীবজন্তুর েবব বা মূবতষ স্থািন করা। থবিদষা মবহলাকদর ঝাি ফুাঁক 
করা। ( প্রমার্:  ফাতাওয়া মাহমূবদয়া ২:৭৭, # মারাবকল ফালাহ, ১৬৩, 
# ফাতাওয়াকয় শামী ১:৫৫৯, # ইমদাদুল মুফতীন ৩১৯)  
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ইমাম থযকহতু নাকয়কব নবী সুতরাাং নবী- রাসূলগকর্র থয বতনবি কাজ 
বেল তাবলীগ, তাবলম ও তাযবকয়া (সূরা বাকারা ১২৯, ১৫১, জুম‘আ 
২) এগুকলা প্রথকম তার মকধয হাবসল করকত হকব। এর প্রকতযকিা গুর্কক 
সাংবেষ্ট ববর্কয় িারদশষী বযবিকদর বনকি থথকক বশখকত হকব। বনকজর 
বযকেগীকক উি বতন বযম্মাদারী আদায় করার জন্য ওয়াকফ করকত 
হকব। সুতরাাং ইমাম বহকসকব বতনবি বযম্মাদারী িালন করকত হকব। 

প্রথম বযম্মাদারীেঃ মসবজকদর মুসল্লীকদর সবঠকভাকব ইমামতী করা ও 
নামায িিাকনা। এর জন্য দু’বি কাজ করকত হকব। 

( ক)  সূরা- বকরা‘আত িুরািুবর সহীহ করকত হকব। কারর্, বকরাআকতর 
অকনক ভলু দ্বারা নামায ফাবসদ হকয় যায়। 

(খ) সহীহ মাসআলা- মাসাইল, আমলী মশক ও বাস্তব অনুশীলন- এর 
মাধযকম বশকখ বনকত হকব। কারর্, ইমাকমর অকনক ভকুলর কারকর্ 
সককলর নামায নষ্ট হকয় যায়। থযমন মকন মকন বকরা‘আত িিা। বজহবা, 
থঠাি বা মুখ না থহবলকয় বদকল বদকল বকরা‘আত িিা। ( বহদায়া 
১: ১১৭)   

বদ্বতীয় বযম্মাদারীেঃ মসবজকদর মুসল্লীকদর এবাং মসবজকদর মকতকবর 
বাচ্চাকদরকক কুরআকন কারীম তথা সূরা- বকরা‘আত সহ দীকনর 
ববর্য়সমূহ িযষায়ক্রকম বশো থদয়ার বযবস্থা করা। দীকনর করর্ীয় িাাঁচবি 
ববর্য় সম্পককষ স্পষ্ট জ্ঞান দান করা। অথষাৎ তাকদর ঈমান- আকাবয়দ, 
ইবাদাত- বকেগী, মু‘আমালাত বা হালাল বরবযক, মু‘আশারাত বা 
বাোর হক ও ইসলামী সামাবজকতা, আিশুবে বা অন্তকরর থরাকগর 
বচবকৎসার বযবস্থা করা। এর মাধযকম সমস্ত গুনাকহর অভযাস িবরতযাগ 
করান এবাং প্রকতযকবি ববর্য় বাস্তব প্রবশেকর্র মাধযকম হাকত কলকম 
বশোদান করা। এমন থযন না হয় থয, একজন ইমাম ১০/ ১৫ বৎসর 
একস্থাকন ইমামতী করকেন অথচ তাাঁর থিেকনর মুসবল্লকদর সূরা-
বকরা‘আত, নামাকযর রুকু ও বসজদাহ বকেুই সহীহ হয়বন। অথচ বতবন 
ইমামতী ককরই যাকচ্ছন।  

তৃতীয় বযম্মাদারীেঃ মহল্লার সকল থশ্রর্ীর থলাককদরকক দীনী ও দুবনয়াবী 
ফায়দা থিৌাঁোকনার লকেয সময় সুকযাগমত তাকদর থখাাঁজ- খবর থনয়া 
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এবাং তাকদর বািীকত বািীকত থিৌাঁোকত থচষ্টা করা। একজন ইমাম ইচ্ছা 
করকল এক বৎসকর সাকর বতনশত বািীকত থিৌাঁেকত িাকরন। এর জন্য 
ইমাম সাকহকবর বনকি সম্পূর্ষ মহল্লার থলাককদর একিা তাবলকা থাকা 
উবচৎ। উি তাবলকা অনুযায়ী যারা মসবজকদ আকসন তাকদরকক 
প্রবশের্ বদকয় বনকজর সহকমষী বাবনকয় তাকদর সাকথ িরামশষক্রকম যার 
সাকথ যার িবরচয় আকে তাকক রাহবার বাবনকয় তার সহকযাবগতায় থসসব 
থলাককর বািীকত থিৌাঁো। অতেঃির তাকদর কাকে দীকনর গুরূে তুকল 
ধরা। তাকদর িবরবাকরর মবহলাকদরককও দীনী দাবয়ে সম্পককষ সকচতন 
করা এবাং তাকদরককও সহীহ ইমান ও আমকলর জন্য উদ্বুে করা। সাকথ 
সাকথ মহল্লার গরীব থলাককদর থখাাঁজ- খবর থনয়া। ববিকদ- আিকদ 
তাকদর িাকশ দাাঁিাকনা। বতষমাকন আমাকদর অবকহলার দরুন মসবজকদর 
মকতব বন্ধ হকয় দুশমনকদর ফাাঁদ বকন্োর গাকেষন আবাদ হকচ্ছ। সুকযাগ 
থাককত বযবস্থা থনয়া উবচত। 

মুসবল্লকদর উির ইমাকমর হক হল থযকহতু বতবন সরদার বা নাকয়কব নবী 
তাই তাকক সম্মান প্রদশষন করা। তাাঁকক ববিদ- আিকদ হাবদয়া- থতাহফা 
বদকয় সাহাযয করা এবাং তার সুকখ- দুেঃকখ থখাাঁজ- খবর থনয়া এবাং তার 
দীনী কথা সমূহকক যথাযথভাকব থমকন চলা। তার সাকথ থবয়াদবী বা 
অসম্মানজনক আচরর্ থথকক ববরত থাকা। থকান ভলুভ্রাবন্ত থদখকল 
আদকবর সাকথ থগািকন তাকক জানাকনা। ( প্রমার্েঃ আত- তারগীব ওয়াত 
তারহীব ১: ৭৮)   

االسالم والبلوغ والعقل والذكورة والقراءة والسالمة من  :وشروِ اإلمام للرجال االصحاء ستة اشياء

 (9/005ثغ وفقد شرِ كطهارة ستر عورة. )رد الحتار:األعذار كالرعاف والفأفأة والتمتمة والل

ধূমিায়ীর ইমামতী  

বজজ্ঞাসােঃ আমাকদর বনকিবতষী এক মসবজকদর ইমাম সাকহব এক মুবষ্টর 
বভতকর দািী কাকিন, লাহকন জলী বকরা‘আত িকিন এবাং ধূমিান 
ককরন। উি ইমাকমর বিকে নামায িিা জাবয়য হকব বক? 

জবাবেঃ এক মুবষ্টর বভতকর দািী কািা হারাম। থয বযবি এ হারাম কাকজ 
বলপ্ত হকব শরী‘আকতর অন্যান্য আহকাম িুরািুবর িালন করা সকেও থস 
ফাবসক বকল ববকববচত হকব। আর ফাবসককর বিকে নামায িিা মাকরূকহ 
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তাহরীমী । তদুিবর বববি- বসগাকরি িান করা মাকরূহ। বববি- বসগাকরি 
িান করার ির মুখ িবরষ্কার করা বযতীত মসবজকদ যাওয়া বনকর্ধ। এর 
দ্বারা মানুর্কদর এবাং থফকরশতাকদরকক কষ্ট থদয়া হয়। তাোিা এিা 
স্বাকস্থর জন্যও খুব েবতকর। আর নামাকযর বকরাআকত লাহাকন জলী 
িিকল থেত্র ববকশকর্ নামায ফাবসদ হকয় যায়। সুতরাাং উকল্লবখত বতন 
প্রকার থদাকর্ আক্রান্ত বযবিকদর ইমাম িকদ বনকয়াগ করা বা বহাল রাখা 
জাবয়য নয়। তার বিকে নামায িিা মাকরূকহ তাহরীমী। এজন্য দ্রুত ঐ 
বযবিকক ইমাকমর িদ থথকক অিসারর্ ককর দীনদার, িরকহযগার, 
মুত্তাকী ও সহীহ আকীদা সম্পন্ন আকলমকক ইমাম িকদ বনকয়াগ করা 
কবমবির অিবরহাযষ দাবয়ে। নতুবা মুসবল্লকদর নামাকযর েবতর জন্য 
মুতাওয়াল্লী বা কবমবি দায়ী হকব। ( প্রমার্েঃ ফাতাওয়া মাহমূবদয়া 
৫:১০৫- ১১২ # ফাতাওয়াকয় রাহীবময়া ৪:৩৫০ # ফাতাওয়াকয় শামী 
১: ৫৫০)  

بأنه اليهتم ألمر دينه, وبأن في تقديمه لالمامة تعظيمه, وقد وجب  هواما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديم

رد )تحريم لما ذكرنا.  عليهم اهانته شرعا...... في شرح المنية على ان كراهة تقديمه كراهة

 (9/065المحتار:

দাাঁবিববহীন সাবালককর ইমামতী  

বজজ্ঞাসােঃ আবম এক মসবজকদর মুয়াযবযন। আমার বয়স ১৮ বৎসর। 
ইমাম সাকহব মাকঝ মকধয অনুিবস্থত থাককল আমাকক নামায িিাকত 
হয়। বকন্তু বকেু সাংখযক মুসল্লী আমার বিেকন নামায িিকত রাযী নন। 
তাকদর অবভকযাগ হল আবম থোি, আমার দািী উকঠ নাই। আর ইমাকমর 
জন্য ১২ হাজার হাদীস জানা থাকা জরুরী, আমার তা থনই। এখন প্রন 
হল, এমতাবস্থায় আমার বিেকন নামায হকব বক- না এবাং তাকদর বিবয 
সবঠক বক- না? 

জবাবেঃ শরী‘আকতর দৃবষ্টকত িুরুর্ থেকল ১২ বৎসকরর ির যখনই তার 
স্বেকদার্ হকব থস বাকলগ গর্য হকয় যাকব। শরী‘আকতর সমস্ত হুকুম তার 
উির অবিষত হকব। তখন সূরা- বকরা‘আত ও মাসআলা- মাসাইল জানা 
থাককল থস ইমামতী করকত িারকব। একত শরী‘আকতর থকান বাধা 
থনই। অবশ্য ১২ বৎসকরর ির স্বেকদার্ না হকল থস বাকলগ গর্য হকব 
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না। বকন্তু তার বয়স ১৫ বৎসর হকয় থগকল তখন আর থকান আলামকতর 
প্রকয়াজন থনই স্বেকদার্ থহাক আর নাই থহাক, থস বাকলগ বকল গর্য হকব 
এবাং থস ইমামতী করকত িারকব।  

আিনার বয়স থযকহতু ১৮ বৎসর, তাই আিনার জন্য ইমামতী করকত 
বয়কসর বদক বদকয় থকান বাধা থনই। নামায ও ইমামতীর জরুরী 
মাসআলা- মাসাইল জানা থাককল ইমামতী করকত িারকবন। ইমামতীর 
জন্য দাাঁবি থাকা জরূরী থকান ববর্য় নয়। তদ্রুি নামাকযর ইমাম হকত 
হকল ১২ হাজার হাদীস জানা থাককত হকব, শরী‘আকত এরূি কথার 
থকান বভবত্ত থনই। ( প্রমার্:  ফাতাওয়া মাহমূবদয়া ২:৯০ # ফাতাওয়া 
দারুল উলূম ৩:১১৫ # রিুল মুহতার ১/ ৫৫০)  

سنة وفي حقها تسع سنين يعني لو ادعيا  سنة وادنى المدة في حقه اثنتا عشرة ويفتى بالبلوغ فيهما بخمسة عشر

 (8/80البلوغ في هذه المدة تقبل. )البحر الرائق:

ইমাকমর আচরর্  

বজজ্ঞাসােঃ জননক ইমাম সাকহব অবধকাাংশ সময় থোি থেকল- থমকয়কদর 
সাকথ অট্টহাবস ও রবসকতা ককর থাককন। বতবন নামাকযর িূকবষ সমবয়সী 
থলাককদর সাকথ বনকয় দুবনয়াবী গি ককরন ও উনচ্চ: স্বকর হাকসন।  

জবাবেঃ থোিকদর সাকথ মাকঝ- মকধয রবসকতা করা জাবয়য। এিা একিা 
প্রশাংবসত কাজ। রাসূকল আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 
বনকজও অকনক সময় এরূি করকতন। তকব সীমাবতবরি হাবস- ঠাট্টা বা 
রবসকতা করা থমাকিই ভাল নয়। আর মসবজকদ বনেক দুবনয়াবী কথা-
বাতষা বলা, গি- গুজব করা অকনককর মকত হারাম। আর থকউ থকউ 
এিাকক মাকরূহ বকলকেন। তকব ইমাম বক ধরকনর দুবনয়াবী কথা 
বকলকেন তা প্রকন স্পষ্টভাকব উকল্লখ না থাকায় এ সম্পককষ ফাতাওয়া 
থদয়া সম্ভব নয়।  

িদষা অমান্যকারী ইমাম  

বজজ্ঞাসােঃ জননক ইমাম সাকহব অকনক মবহলার সাকথ কথাবাতষা বকলন। 
মিকব বয়স্কা োত্রীকদরকক কুরআন বশো থদন। বতবন ঝাি- ফুককর 
বযবসা ককরন। থবিদষা অকনক যুবতী থমকয়ও ইমাম সাকহকবর সাকথ 
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থবিদষা থখালা- থমলা সাোৎ ককর ও তদবীর গ্রহর্ ককর। এমতাবস্থায় 
তার বিেকন নামায আদায় করা বঠক হকব বক?  

জবাবেঃ শরী‘আকতর দৃবষ্টকত িুরুকর্র জন্য থবগানা মবহলা হকত িদষা করা 
ফরয। সুতরাাং তাকদর সাকথ কথাবাতষা বলা ও থদখা সাোৎ করা হারাম। 
বর্ষনা মুতাববক উি ইমাম সাকহব ফাবসক। তার বিেকন নামায িিা 
মাকরূকহ তাহরীমী এবাং তাওবা ককর সাংকশাধন হওয়ার িূবষ িযষন্ত তার 
জন্য ইমামতী করাও মাকরূকহ তাহরীমী। থতমবনভাকব মসবজদ কবমবির 
িকে তাকক ইমাম বহকসকব বহাল রাখাও মাকরূকহ তাহরীমী।(রিুল 
মুহতার ১: ৫৬০)  ( প্রমার্:  সূরা নূর:  ৩০, বমশকাত ২:২৬৯ # 
বমশকাত শরীফ ১:২০ # ফাতাওয়াকয় শামী ১/৫৬০ # আহসানুল 
ফাতাওয়া ৩:৩২০ # কাযীখান ১: ৯১)  

ফাকসক ও ববদ‘আতী ইমাকমর বিেকন ইবিদা  

বজজ্ঞাসােঃ আমরা প্রবতমাকস আল্লাহর রাস্তায় বতনবদন সময় থদই। এক 
মসবজকদ বগকয় থদবখ থসখানকার ইমাম সাকহব হাাঁিুর উির কািি তুকল 
থিশাব ককরন। আযাকনর ির হাত তুকল মুনাজাত ককরন। মীলাকদ 
দাাঁবিকয় বকয়াম ককরন। তাবলীগ িেে ককরন না। বিিীর রহ.- এর খুব 
ভি। আমরা থসখানকার ককয়কজকনর সকঙ্গ এ বযািাকর আলাি ককর 
জানকত িারলাম থয, ঐ মসবজকদর ইমাম সাকহকবর প্রভাব এত থবশী থয 
কবমবির সদস্যরা িযষন্ত তার বশকের মকতা। থযকহতু তাবলীগ সারা 
জীবনই করব (ইনশাআল্লাহ) থসকহতু প্রন জাকগ, থযসব মসবজকদ এমন 
ইমাকমর সাোৎ বমলকব, তাকদর বিেকন নামায আদায় করব বক- না? 
এমন ইমামকদরকক থশাধরাবার উিায় বক? থমকহরবানী ককর উত্তর বদকল 
উিকৃত হব।  

জবাবেঃ মানুকর্র সামকন হাাঁিুর উির কািি থতালা নাজাবয়য। আযাকনর 
ির হাত না তুকল দু‘আ করার বনয়ম। তকব থকউ হাত তুকল মুনাজাত 
করকল তার সাকথ ঝগিা করকব না। শরী‘আকত প্রচবলত বমলাকদর থকান 
অবস্তে থনই। সুতরাাং দাাঁবিকয় বকয়াম করার থতা প্রনই উকঠ না। 
এগুকলাকক শরী‘আকতর ববধান মকন করা ববদ‘আত ও নাজাবয়য। বিিীর 
রহ. ও অন্যান্য বুযুগষকদর ভি হওয়া ভাল। বকন্তু বিিীকরর নাকম বা 
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খাজা মুঈনুিীন বচশতীর নাকম বশরক- ববদ‘আকতর থকান অবকাশ থনই। 
কারর্, তাাঁরা কথকনাও এগুকলার তা‘লীম থদন নাই। থয সব মসবজকদ 
ফাকসক ও ববদ‘আতী ইমাকমর সাোৎ বমলকব এবাং অন্যত্র বগকয় অন্য 
ইমাকমর বিেকন নামায আদায় করাও অসুববধা হয়, এমতাবস্থায় এই 
ইমাকমর বিেকনই নামায িিকল নামায আদায় হকব। জামা‘আকত নামায 
িিার সাওয়াবও িাওয়া যাকব। সুতরাাং জামা‘আত থেকি একা একা 
নামায িিা যাকব না। ইমাকমর ত্রুবির কারকর্ অসুববধা হকল তার জন্য 
ইমাম সাকহব ও কবমবি দায়ী থাককব। এমন ইমামকক বববভন্ন থহকমকতর 
মাধযকম সহীহ বকতাব- িত্র হাবদয়া বদকয় এবাং হিানী উলামাকদর 
কারগুযারী শুবনকয় তাকওয়া- িরকহযগারীর বদকক দাওয়াত বদকত হকব। 
একত যবদ থশাধরাকনা যায় তাহকল ভাল। আর যবদ না থশাধরায় তাহকল 
আল্লাহ তা‘আলার হাওলা করকত হকব। কার র্, আল্লাহ যাকক না থশাধরায় 
মানুকর্র িকে তাকক থশাধরাকনা সম্ভব নয়। তকব কবমবির উবচত হল, 
এমন ইমামকক অিসারর্ ককর দীনদার মুত্তাকী ইমাম বনকয়াগ করা। 
( প্রমার্েঃ সূরা নাহল ১২৫ # শামী : ১:৫৬২ # কাযীখান ১:৯২ # 
আহসানুল ফাতাওয়া ৩: ২৯০)  

لجماعة )قوله: نال فضل الجمصلى خلف فاسق او م عة( افاد ان الصلوة خلفهما اولى من ابتدع نال فضل ا

 (9/061االنفراد. )الدر المختار:

অবববাবহত বযবির ইমামত, দাাঁবি মিুনকারীকক কবমবির সদস্য বানাকনা  

বজজ্ঞাসােঃ ( ক) অবববাবহত বযবির বিেকন জুম‘আর নামায িিা যাকব 
বক? বকেু বকেু আবলম- উলামার ভাে থয, অবববাবহত থলাককর বিেকন 
জুম‘আর নামায িিা মাকরূহ একথা কতিুকু সতয? 

(খ) থয সমস্ত থলাক দাাঁবি রাকখ না তারা বক মসবজদ কবমবির সদস্য হকত 
িাকর?  

জবাবেঃ অবববাবহত থলাককর থিেকন জুম‘আর নামায িিা যাকব। শুধু 
অবববাবহত হওয়ার কারকর্ তার বিেকন নামায মাকরূহ হকব এ কথা 
সবঠক নয়।  

ইমাম সাকহব যবদ কামভাব প্রবল না হয় এবাং স্বাভাববক থাকক, তাহকল 
তার জন্য বববাহ করা জরূরী নয় বরাং সুন্নাত। আবথষক স্বচ্ছলতা থাককল 
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এবাং শারীবরক বদক বদকয় সেম থাককল এ সুন্নাত আদায় করাকত থদরী 
করা বঠক নয়। তকব থসই মুহুকতষ বববাহ না করার কারকর্ তার জন্য 
ইমামতী করায় থকান অসুববধা হকব না। ( প্রমার্:  ফাতাওয়া মাহমূবদয়া 
৭:৪০- ৪১ # রহীবময়া ৬: ৩৫১)  

(খ) থয বযবি দাাঁবি রাকখ না থস ফাবসক। ফাবসক বযবিকক থকান 
মসবজদ বা দীনী প্রবতষ্ঠাকনর কবমবির িবরচালক বা সদস্য না বানাকনা 
উবচত।  

শরী‘আকতর দৃবষ্টকত মসবজদ কবমবির সদস্য বা িবরচালক দীনদার, 
আমানতদার, শরী‘আকতর িাবে, িরকহযগার হওয়ার সাকথ সাকথ 
এতিুকু দীনী জ্ঞান ও থযাগযতা সম্পন্ন হওয়া জরুরী, যার দ্বারা থস 
িবরচালনার কাজ শরী‘আত সম্মতভাকব আঞ্জাম বদকত সেম হয়।  

এোিা গুরুেিূর্ষ বযািাকর মজবলকস শুরা বা বিকদর সাকথ িরামশষ 
করার গুর্ও তার মকধয থযন থাকক। উিকরাি গুর্াবলী সম্পন্ন বযবিবগষ 
থাকা সকেও থকান ফাবসককক দীনী প্রবতষ্ঠাকনর মুতাওয়াল্লী বা িবরচালক 
বা কবমবির সদস্য বানাকনা জাবয়য নয়। কারর্ তারা শরী‘আকতর ববধান 
জাকন না। উলামাকয় বকরাকমর আযমত ও কদর বুকঝ না। অবফস-
আদালকতর কমষকতষাগর্ কমষচারীকদর সাকথ থয আচরর্ ককরন তারা 
উলামাকদর সাকথ থস আচরর্ ককরন যা সম্পূর্ষ ভলু। ( প্রমার্েঃ ফাতাওয়া 
শামী ৪:৩৮০, #আলমগীরী ২:৪০৮, বুখারী শরীফ ২:১০৬১, #রহীবময়া 
২:১৬৫, # মাহমূবদয়া ১:৪৫২, #ফাতাওয়া ইবকন তাইবময়াহ ১: ১৫০)  

থতাতলা ইমাকমর ইমামত  

বজজ্ঞাসােঃ থকান হাকফজ বা মাওলানার যবান যবদ থতাতলা থাকক, বতবন 
কুরআন শরীফ সহীহ- শুে িিকত িাকরন না। তাহকল বক তার বিেকন 
মুসবল্লকদর নামায সহীহ হকব? 

জবাবেঃ যাকদর িিা সহীহ নয়, কুরআন শরীফ সহীহ শুে ককর িিকত 
িাকর না, অথবা এক অেকরর স্থাকন অন্য অের উচ্চারর্ ককর, এমন 
বযবিকক ইমাম বনবষাচন করা জাবয়য হকব না। ভুল িিকনওয়ালা ইমাকমর 
বিকে সহীহ িিকনওয়ালাকদর ইকবতদা করা সহীহ নয়। চাই ভলু 
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িিকনওয়ালা থতাতলা থহাক বা না থহাক। ্যতাাঁ, সব মুসল্লীকদর িিাও 
যবদ গলদ হয় তাহকল তাকদর নামায হকয় যাকব।  

গান বাজনাকারী ইমাকমর বিেকন ইবিদা  

বজজ্ঞাসােঃ আমাকদর এলাকায় একবি মসবজকদ ইমাম সাকহব থযৌবন 
বয়কস থদাতারা বাবজকয় গান- বাজনা করকতন। এরির থকান এক িীকরর 
মুরীদ হকয় ভাল হকয় বগকয়বেকলন। এখন থদখা যাকচ্ছ থয, মাকঝ- মাকঝ 
থগািকন ককয়ক জনকক গান- বাজনা বশখাকচ্ছন। এখন ঐ ইমাকমর 
বিেকন নামায হকব বক- না? দলীলসহ জানাকল উিকৃত হকবা। 

জবাবেঃ শরী‘আকত গান- বাজনা সম্পূর্ষ হারাম ও কবীরা গুনাহ। গান-
বাদয বশো করা এবাং বশো থদয়া উভয়িাই কবীরা গুনাহ। আর থয 
বযবি কবীরা গুনাকহ বলপ্ত থাকক থস ফাবসক। আর ফাবসককর বিেকন 
নামায িিা এবাং তার জন্য ইমামতী করা দুইবিই মাকরূকহ তাহরীমী। 

সুতরাাং প্রকন ববর্ষত ইমাম সাকহব িূকবষ থযৌবন বয়কসর গান- বাজনা করা 
থথকক তাওবা ককর অতেঃির তাওবার আলামত প্রকাশ হওয়ার ির 
অথষাৎ আমল আখলাক দুরস্ত হকয় যাওয়ার ির তার বিেকন ইককতদা 
এবাং ইমাকমর জন্য নামায িিাকনা জাবয়য হকয়বেল।  

বকন্তু বর্ষনা অনুযায়ী বতষমাকন সবতযই যবদ থগািকন বা প্রকাকশ্য গান-
বাজনা বশখায় তাহকল বতবন আবারও কবীরা গুর্াকহ বলপ্ত হওয়ার কারকর্ 
তার বিেকন নামায মাকরূকহ তাহরীমী হকব। তকব যবদ থকউ না জানার 
কারকর্ বা কাকে- ধাকর অন্য মসবজদ না থাকার কারকর্ বা অন্য থকান 
শর‘ই উযকরর দরুন তার বিেকন ইককতদা ককর তার নামায মাকরূহ 
হকব না। 

সহবশো প্রবতষ্ঠাকনর বশেককর ইমামতী  

বজজ্ঞাসােঃ বাকলগ থেকল- থমকয় সহ বশোমূলক ববদযালকয় বশেকতাকারী 
থমৌলভী বশেককর বিেকন ঈদগাকহর ইমামতী ও মসবজকদর ইমামতী 
জাবয়য বক- না? ঐ ইমাম কাকনও বকেু কম শুকন। তার বিেকন নামাকযর 
হুকুম বক হকব? 
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জবাবেঃ মসবজকদর ইমাকমর জন্য মুত্তাবক িরকহযগার আবলম হওয়া 
জরুরী। বকন্তু থকান ইমাম যবদ যুবতী থমকয়কদর সাকথ উঠাবসা ককরন, 
তাকদর সাকথ িদষা রো না ককর থখালাখুবল থদখা সাোৎ ককরন, থবিদষা 
ভাকব কথাবাতষা বকলন, তাহকল বতবন ফাবসক বকল গর্য হকবন। আর 
ফাবসককর জন্য খাবলস বদকল তাওবা না করা িযষন্ত ইমামতী করা এবাং 
মুসল্লীকদর তার বিেকন নামায িিা মাকরূকহ তাহরীমী। ফাবসক বযবিকক 
ইমাম বহকসকব বনকয়াগ দান বা ইমাম বহকসকব বহাল রাখা মসবজদ 
কতৃষিকের জন্য নাজাবয়য।  

এমতাবস্থায় মসবজদ কবমবির জন্য জরুরী থয, উি বযবি তাওবা করতেঃ 
তাওবার আলামত প্রকাশ না হওয়া িযষন্ত অথষাৎ উকল্লবখত িাি কাজ 
সম্পূর্ষভাকব িবরহার িূবষক তার চাল- চলন ও আচার- বযবহাকর 
থখাদাভীবত িবরলবেত না হওয়া িযষন্ত তাকক ইমামতী থথকক দূকর রাখা। 
খাবলস তাওবা করকল তাকক ইমাম িকদ রাখকত চাইকল রাখা জাবয়য 
হকব।  

সহবশো চালু আকে এমন ববদযালকয় বশেকতা করকত থগকল উিকর 
উকল্লবখত নাজাবয়য কাকজর মকধয শাবমল হকত হয়। অতএব উি 
ইমাকমর থবলায় উিকর উকল্লবখত হুকুম বতষাকব। উি বশেক ইমামতী না 
করকলও বয়স্ক বাকলগা মবহলাকদর িিাকনার চাকুরী করা তার জন্য 
জাবয়য নয়। ( প্রমার্:  ফাতাওয়া দারুল উলূম ২:২৮৪, #ফাতাওয়া 
খাবনয়া, ফাতাওয়া কাযীখাাঁন ১: ৯০)  

থবিদষা ইমাকমর ইমামতী  

বজজ্ঞাসােঃ জননক ইমাম সাকহব কািকির বযবসা ককরন। তার থদাকাকন 
মবহলাকদর থিার্াকাবদ িাওয়া যায়। যার কারকর্ মবহলাকদরকক থদাকাকন 
আসা- যাওয়া করকত থদখা যায়। থস বযবসার স্বাকথষ মবহলাকদর সাকথ 
থদখা- সাোৎ, কথা- বাতষা ও িাকা- িয়সার আদান- প্রদান ককর 
থাককন। এমতাবস্থায় উি ইমাম সাকহকবর বযািাকর শর‘ই ফায়সালা 
বক? 

জবাবেঃ মসবজকদর ইমাম মুত্তাকী ও িরকহযগার আবলম হওয়া জরুরী। 
অবশ্য বতবন যবদ বনকজর দৃবষ্ট বহফাযত ককর মবহলাকদর সাকথ 
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প্রকয়াজনীয় জরুরী কথা বকলন তাহকল বতবন ফাবসক হকবন না। বকন্তু 
থকান ইমাম যবদ থবগানা যুবতী থমকয়কদর সাকথ িদষা রো না ককর 
থখালা- খুবল থদখা সাোৎ ককরন, থবিদষাভাকব কথাবাতষা বকলন তাহকল 
বতবন ফাবসক বকল গর্য হকবন। আর ফাবসককর জন্য খাবলস বদকল 
তাওবা না করা িযষন্ত ইমামতী করা এবাং মুসল্লীকদর জন্য তার বিেকন 
নামায িিা মাকরূকহ তাহরীমী হকব। ফাবসক বযবিকক ইমাম বহকসকব 
বনকয়াগ দান করা বা ইমাম বহকসকব বহাল রাখা মসবজদ কতৃষিকের জন্য 
জাবয়য হকব না। 

এমতাবস্থায় মসবজদ কবমবির জন্য জরুরী থয, উি বযবি তাওবা করতেঃ 
তাওবার আলামত প্রকাশ না হওয়া িযষন্ত অথষাৎ উকল্লবখত িাি কাজ 
সম্পূর্ষভাকব িবরহার িূবষক তার চাল- চলকন ও আচার- বযবহাকর 
থখাদাভীবত িবরলবেত না হওয়া িযষন্ত তাকক ইমামতী থথকক দূকর রাখা। 
খাবলস তাওবা করকল তাকক ইমাম িকদ রাখকত চাইকল রাখা জাবয়য 
হকব। (প্রকাশ থাকক থয, মসবজদ কবমবির জন্য জরুরী তারা তাকদর 
মসবজকদর ইমাম সাকহবকক এই িবরমার্ থবতন বদকব, যার দ্বারা ইমাম 
সাকহব সুেরভাকব তার িবরবার- িবরজন বনকয় বসবাস করকত িাকরন। 
আর যবদ থকান ইমাম সাকহকবর থদাকান থাকক, তাহকল তার জন্য জরুরী 
থয, বতবন থদাকাকন না বকস অন্য থকান থলাক বদকয় তা িবরচালনা 
করকবন। যাকত ককর তার প্রবত কাকরা বদকগামানীর সুকযাগ না হয়।)  
( প্রমার্েঃ বমশকাত শরীফ ২:২৭০, # আদ- দুররুল মুখতার, ১:৫৬০, # 
হালাবী কাবীর, ৫১৩, # আল- মাবসূত, ১: ৪০, # ফাতাওয়া মাহমূবদয়া 
২:৯৯, # ফাতাওয়া রহীবময়া, ৪:৩৭১, # ফাতাওয়া দারুল উলূম 
৩:২৪৪, # ইমদাদুল মুফতীন, ৩২১)  

িরিুরুকর্র সাকথ িাবলকয় যাওয়া স্ত্রীকক িুনরায় গ্রহর্কারীর ইমামত  

বজজ্ঞাসােঃ জননক আকলম থকান এক মসবজকদ ইমামতী ককরন। তাাঁর স্ত্রী 
এক ির িুরুকর্র সাকথ িাবলকয় বগকয় থকাকিষ বববাহবে হকয় এক সপ্তাহ 
উভকয় বদন যািন ককর। িকর থমকয়র অবভভাবকগর্ থয থকান থকৌশকল 
তাকক বনকয় আকস। ইমাম সাকহব বদ্বতীয় স্বামীর তালাক োিাই তাকক 
বনকয় ঘর- সাংসার করকেন। ফকল মুসল্লীগর্ অসন্তুষ্ট হকয় তাকক ইমামতী 
থথকক বরখাস্ত ককর থদন। এমতাবস্থায় উি ইমাম সাকহকবর বিেকন 
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নামায হকব বক- না? যবদ না হয়, তকব তার ইমামতী শুে হওয়ার থকান 
িো আকে বক? এ ঘিনার ির থজকন শুকন ইমাম সাকহব থসই থমকয়কক 
বনকয় ঘর- সাংসার করাকত তার উির এবাং ঐ থমকয়র উির শরী‘আকতর 
বক ববধান প্রকয়াগ হকত িাকর? 

জবাবেঃ বর্ষনানুযায়ী আকলম সাকহকবর স্ত্রী তাাঁরই আকে। স্ত্রী অকন্যর সাকথ 
বববাহ বসার কারকর্ প্রথম বববাকহর থকান েবত হয়বন। থযকহতু মাওলানা 
সাকহকবর থথকক তালাক জবনত বকেু প্রকাশ িায়বন, থসকহতু স্ত্রীর বদ্বতীয় 
বববাহ সহীহ হয়বন। শরী‘আকতর িবরভার্ায় উি বববাহকক থনকাকহ 
বাবতল বলা হয়। আর থনকাকহ বাবতকলর হুকুম হল-  যার সাকথ বদ্বতীয় 
বববাহ হকয়কে, তার থথকক থকান প্রকার তালাক ও ইিত োিাই স্বামী- স্ত্রী 
ঘর- সাংসার করকত িাকর। একত শর‘ই থকান অসুববধা থনই। 

অতএব স্ত্রীর উি কাযষকলাকির জকন্য ইমাম সাকহব অিরাধী নয়। 
সুতরাাং ইমাম সাকহকবর ইমামতীথত শর‘ই দৃবষ্টককাকর্ থকান অসুববধা 
থনই। তকব স্ত্রীকক খাবলস তাওবা কবরকয় থনয়া ইমাম সাকহকবর কতষবয।  

আর থযকহতু স্ত্রীর ২য় বববাহ থনকাকহ বাবতল হকয়কে, থসকহতু উি বযবির 
সাকথ জীবন- যািন সম্পূর্ষ হারাম হকয়কে।  ( প্রমার্:  সূরা বনসা ২৩, 
আদদুররুল মুখতার, ৩:৩১০, ফাতাওয়া দারুল উলূম, ৭:৪৬৬- ৬৭, # 
ফাতাওয়া দারুল উলূম ১২: ২৪৯)  

দাাঁবিববহীন বযবির ইমামতী  

বজজ্ঞাসােঃ আবম একজন ককলকজর প্রভার্ক। আবম মধুর সুকর এবাং 
তাজবীকদর সকঙ্গ কুরআন শরীফ িিকত িাবর। কুরআন- হাদীস সম্পককষ 
থমািামুবি জ্ঞান আকে। বকন্তু আবম দাাঁবি রাবখ না। গ্রাকমর বািীকত থগকল 
সবাই আমাকক িাকঞ্জগানা নামায িিাকত বকল। মুিদীকদর 
অনুকরাধক্রকম আবম নামায িিাই। এমতাবস্থায় আমার ইমামতী শুে 
হকব বক- না? 

জবাবেঃ শরী‘আকতর দৃবষ্টকত দাাঁবি রাখা ওয়াবজব। এক মুবষ্ঠর ককম দাাঁবি 
মুন্োকনা, কাি- োি করা হারাম। এিা একিা দীঘষস্থায়ী কবীরা গুনাহ। 
যবদ থকান বযবি দাাঁবি থককি- থেকি বকাংবা মুবন্েকয় এক মুবষ্ঠর কম রাকখ, 
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তাহকল থস ফাবসক বকল গর্য হকব। আর ফাবসককর ইমামতী করা 
মাকরূকহ তাহরীমী এবাং তার বিেকন নামায িিাও মাকরূকহ তাহরীমী।  

সুতরাাং সহীহ শুে বকরা‘আত িিকত িাকর এমন দাাঁবিওয়ালা থলাককর 
বতষমাকন আিবন ইমামতী করকত িারকবন না। বরাং ঐ বযবিককই 
ইমামতী করকত বদকবন। তকব যবদ থসখাকন শুে বকরা‘আত িিকনওয়ালা 
থকউ না থাকক, তাহকল প্রকয়াজকনর থেকত্র থসখাকন আিবন ইমামতী 
করকত িাকরন। তকব দাাঁবি না রাখার গুনাহ হকতই থাককব।  

( প্রমার্:  আদদুররুল মুখতার ১:৫৬০, # ইমদাদুল মুফতীন ৩২১, # 
আযীযুল ফাতাওয়া ১৪৫, # খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১: ১৪৫)  

ফাবসককর ইমামতী  

বজজ্ঞাসােঃ জননক ইমাম সাকহকবর মাকঝ এমন বকেু ত্রুবি দৃবষ্টকগাচর হয়, 
যার কারকর্, তার বিেকন নামায িিকত নামাকযর ববশুেতা সম্বকন্ধ সকেহ 
হয়। থযমনেঃ বতবন তার বাবা- মাকয়র মকন কষ্ট থদন। বি ভাই- থবানকদর 
সাকথ বমথযা মামলা ককর তাকদর অিমান ককরন। ৫/৬ িা ববকয় 
ককরকেন, বববব- বাচ্চাকদর খবর রাকখন না। থবিদষা থমকয়কলাককদর সাকথ 
থমলাকমশা ককরন। এ ধরকনর শরী‘আত িবরিেী অকনক কাজ ককরন। 
এমতাবস্থায় উি থলাককক ইমাম বহকসকব বহাল রাখা নবধ হকব বক? বা 
তার সম্পককষ শরী‘আকতর ফায়সালা বক?  

জবাবেঃ শরী‘আকতর দৃবষ্টকত থেলা থরকহমী তথা আিীয়তার সম্পকষ 
বজায় রাখা জরুরী। বমথযা মামলা ককর কাউকক থজকল িাঠাকনা কবীরা 
গুনাহ। একসাকথ চারিার থবশী বববাহ করাও হারাম।  

বমথযা বলা কবীরা গুনাহ ও মহািাি। থবগানা মবহলাকদর থথকক িদষা 
করা ফরয। তাকদর সাকথ থদখা সাোৎ করা ও অনথষক কথাবাতষা 
বলা কবীরা গুনাহ। থমািকথা, এসব ঘিনা সহীহ হকল, উি ইমাম 

ফাবসক। আর তার বিেকন নামায িিা মাকরূকহ তাহরীমী। 

কতৃষিকের উবচত, উি ইমামকক সবরকয় অন্য একজন থনককার, 
িরকহযগার ও হিানী আবলমকক ইমাম বনকয়াগ করা। আর যবদ উি 

ইমামকক বরখাস্ত করকল বফতনা সৃবষ্ট হওয়ার আশাংকা থাকক, 
তাহকল ঐ ইমাকমর বিেকন নামায িকি বনকব। তকব গুনাকহর দায়-
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দাবয়ে ঐ ইমাম ও তার সহকযাগীকদর উির বতষাকব। আর যবদ 

আকশ- িাকশ ভাল ইমাম থাকক তাহকল থসখাকন বগকয় নামায িিা 
ভাল। ( প্রমার্:  সূরা আকল ইমরান:  ৬১ # সূরা হজ্জ:  ৩০ # 

বুখারী শরীফ, ১: ১০ # বমশকাত শরীফ ২: ২৭০ # ফাতাওয়া 
শামী ১: ৫৫৯ # ফাতাওয়া দারুল উলুম ৩: ৩০৪)  

অঙ্গহীন বযবির ইমামতী  

বজজ্ঞাসােঃ থয বযবির হাত থনই বা কববজ কনুই িযষন্ত কািা তার ইমামতী 
জাবয়য বক- না? 

জবাবেঃ থয বযবির হাত থনই বা কববজ কনুই িযষন্ত কািা তার ইমামতী 
জাবয়য আকে। তকব থয বযবির উভয় হাত ভাল তাকক ইমাম বানাকনা 
উত্তম। ( প্রমার্:  ফাতাওয়া দারুল উলূম ৩: ১৬৫)  

দাাঁবি কতষনকারীর ইমামতী  

বজজ্ঞাসােঃ জননক থলাক আমাকক বকল থয, দাাঁবি থককি বা থেকি যবদ 
এতিুকু রাখা হয়, যা ৪০ (চবল্লশ) হাত দূকর থথকক থদখা যায়, তাহকল 
এমন ইমাকমর বিেকন নামায িিা যাকব। এই সম্বকন্ধ শরী‘আকতর হুকুম 
বক? 

জবাবেঃ তার কথা বঠক নয়। এর থকান বভবত্ত নাই। বরাং এক মুবষ্ট হওয়ার 
িূকবষ দাাঁবি কাি- োি করা হারাম। থকউ যবদ এক মুবষ্টর আকগই কাকি বা 
োকি তাহকল তার বিেকন নামায িিা যাকব না। শরী‘আকতর দৃবষ্টকত থস 
ফাবসক। থস ইমামকতর অকযাগয। তার ইমামতী করা বা আযান- ইকামত 
থদয়া নাজাবয়য। তাকক ইমাম বা মুআযবযন িকদ বনকয়াগ বা বহাল রাখা 
কতৃষিকের জন্য নাজাবয়য। ( প্রমার্েঃ ফাতাওয়া শামী ১:৪১৪ িৃেঃ, # 
ফাতাওয়া দারুল উলূম ৩:২৪০ িৃেঃ # আযীযুল ফাতাওয়া ২০১)  

আহকল হাদীস, লা- মাযহাবী ইমাকমর বিেকন ইবিদা  

বজজ্ঞাসােঃ থকান মসবজকদর ইমাম যবদ আহকল হাদীস সম্প্রদাকয়র হয়, 
তকব তার বিেকন নামায িিকল নামায সহীহ হকব বক- না? 

জবাবেঃ আহকল হাদীস বা অন্য থকান সহীহ মাযহাকবর ইমাকমর বিেকন 
নামায িিা সম্পককষ হুকুম হল থয, যবদ থসই ইমাম সম্পককষ জানা থাকক 
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থয, বতবন হানাফী মাযহাব মকত নামাকযর ফরয, ওয়াবজব, সুন্নাত ও 
সকল শতষসমূকহর প্রবত িুকরািুবর যত্নবান থাককন, তাহকল তার বিেকন 
ইবিদা করকত থকান প্রকার অসুববধা থনই। আর যবদ হানাফী মাযহাব 
অনুযায়ী নামাকয থয সকল শতষ বা ফরয- ওয়াবজব রকয়কে, ইমাম সাকহব 
থসগুকলা যথাযথ িালন ককরন না বকল জানা থাকক, তাহকল তার বিেকন 
ইকবতদা করা জাবয়য নয়। আর যবদ এমন ইমাম সম্পককষ ববস্তাবরত জানা 
না থাকক, তখন তার বিেকন ইকবতদা করা মাকরূহ। বকন্তু বতষমাকন 
আহকল হাদীস সম্প্রদাকয়র থলাককরা থযকহতু মাযহাকবর থখয়াল ককরন না 
বরাং মাযহাকবর বখলাি করা সাওয়াব মকন ককর, ইমামকদর মান্য করা 
বশবরক বকল, ইমামগর্ সম্পককষ অকনক জঘন্য মন্তবয ককর থাকক, মাযহাব 
অনুসারীকদর বতরষ্কার ককর, থস কারকর্ তারা ফাবসক ও হঠকারী সাবযস্ত 
হকয়কে। সুতরাাং যথা সম্ভব তাকদর বিেকন ইকবতদা না করাই বাঞ্ছনীয়। 
( প্রমার্:  দারুল উলূম ৩:৩৩৫, # আহসানুল ফাতাওয়া ৩: ২৮২)  

 ( 1/110ولو كانت الفتنة في االقتداء فال يقتدي صونا للمسلمين عن التخليط في الدين.  )فتوى دار العلوم:

জননক ইমাম সাকহকবর বযািাকর ককয়কবি প্ররন  

বজজ্ঞাসােঃ আমাকদর মসবজকদর ইমাম সাকহব মসবজদ সাংলগ্ন মাককষকি 
ঔর্কধর ফাকমষসী খুকল থসখাকন থহাবমও বচবকৎসা চাবলকয় যাকচ্ছন। 
উকল্লখয থয, বতবন সনদপ্রাপ্ত ও সরকার স্বীকতৃ োিার নন। উি 
ফাকমষসীকত থবিদষা মবহলারা একস তার বনকি থথকক বচবকৎসা গ্রহর্ 
ককরন। প্রায়ই থদখা যায়, ইমাম সাকহব জামা‘আত আরম্ভ হওয়ার বতন 
চার বমবনি িূকবষ একস তািাহুরা ককর ইবস্তঞ্জা- উযু সমাপ্ত ককর ইমামতী 
শুরু ককরন। এমতাবস্থায় সকচতন মুসল্লীবৃকের িে হকত থগািকন এ 
বযািাকর তাকক সতকষ করা হকল বতবন দারুন রাগাবেত হন। বকলন-  
বচবকৎসার জন্য থমকয়কলাক থদখা সম্পূর্ষ জাবয়য। এমনবক তাকদর 
গুপ্তাঙ্গও থদখা জাবয়য।” বতবন আকরা বকলন, অকনক মবহলারা মাথায় 
কািি িযষন্ত রাখত না। অথচ আমার এখাকন বচবকৎসা গ্রহকর্র জন্য 
আসার ির তারা মাথায় কািি থদয়। এিাই বা কম বক? শুধু তাই নয়; 
বরাং সাংবেষ্ট মুসল্লীগর্কক বতবন বফতনাকারী বহকসকব বচবিত ককর 
বকলন- আল বফতনাতু আশািু বমনাল কাতবল।  
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দুই বতন বমবনকি ইবস্তঞ্জা ও উযু সমাবপ্তর বযািাকর বতবন বকলন- প্রকমহ 
থরাকগ আক্রান্ত থরাগীর জন্য একেকত্র থবশী সমকয়র প্রকয়াজন। আর 
আমার প্রকমহ থরাগ থনই। এোিা বতবন মুসল্লীগকর্র থযাগযতা সম্পককষ 
প্রন তুকল বকলন-  ইমাম সাকহকবর থচকয় আিনারা থবশী জাকনন না। 
সুতরাাং ইমাম সাকহকবর ত্রুবি ধরকত থচষ্টা করকবন না। এ ববর্কয় আমার 
বজজ্ঞাসােঃ  

(ক) িযষাপ্ত মবহলা োিার ববদযমান থাকা অবস্থায় উি ইমাম সাকহকবর 
এভাকব থবিদষা মবহলাকদরকক বচবকৎসা প্রদান করা জাবয়য আকে বক? 

( খ)  বচবকৎসা গ্রহকর্র বনবমকত্ত আগত থবিদষা মবহলাকদরকক 
বহদাকয়কতর জন্য বকেু উিকদশ বদকল মবহলাকদর সাকথ উি ইমাম 
সাকহকবর িদষা করার ববধান বশবথল হকব বক- না? 

(গ) োিারী িাশ না ককর োিারী করা জাবয়য বক- না? 

(ঘ) ২/৩ বমবনকি ইবস্তঞ্জা ও উযু থশর্ করা সম্পবকষত ইমাম সাকহকবর িে 
হকত প্রদত্ত উত্তর গ্রহর্কযাগয বক- না? প্রকৃতিকে একজন সুস্থ মানুকর্র 
ইবস্তঞ্জা- উযুর জন্য কত বমবনি সমকয়র প্রকয়াজন? 

(ঙ) উি ইমাম সাকহব থয িযষাকয়র োিার, এমন োিার কতৃষক 
প্রকয়াজকন মবহলাকদর গুপ্তাঙ্গ থদখা জাবয়য বক- না? 

(চ) ববর্ষত সুরকত সকচতন মসুল্লীগর্ বফতনাকারী বক- না?  

(ে) উি ইমাম সম্পককষ মুসল্লীকদর করর্ীয় বক? 

জবাবেঃ (ক) বর্ষনা অনুযায়ী উি ইমাম সাকহব ফাবসক। তার থিেকন 
নামায আদায় করা মাকরূকহ তাহরীমী। তার জন্য ইমামতী করাও 
মাকরূকহ তাহরীমী। সুতরাাং উি বযবির তাওবা ককর সাংকশাধন হওয়ার 
িূবষ িযষন্ত তাকক ইমাম বহকসকব বহাল রাখা জাবয়য হকব না। থসকেকত্র 
উি ইমাম বনকজকক সাংকশাধন করকত রাজী না হকল তাকক ববহষ্কার ককর 
নতুন একজন দীনদার, মুত্তাকী, িরকহযগার ও হকিেী আবলমকক ইমাম 
বহকসকব বনকয়াগ করা অিবরহাযষ। থকননা, শরী‘আকতর দৃবষ্টকত থবগানা 
মবহলাকদর সাকথ ববনা প্রকয়াজকন কথা- বাতষা ও থদখা- সাোৎ করা 
হারাম। তকব ববজ্ঞ োিারকদর জন্য থকবলমাত্র থরাগাক্রান্ত জায়গািুকু 
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থদখা জাবয়য। এোিা অন্য থকানভাকব শরী‘আকতর সীমালাংঘন করা 
হারাম।  

(খ) আর উি ইমাম সাকহব থযকহতু থকান ববজ্ঞ োিার নন এবাং 
এলাকাকতও প্রকয়াজনীয় মবহলা োিার ববদযমান রকয়কে সুতরাাং উি 
ইমাকমর জন্য িদষার ববধান বশবথল করার প্রনই আকস না।  

(গ) োিারী িাশ না ককর োিারী করা থমাকিও উবচত নয়। থকননা 
তার ভলু বসোকন্তর কারকর্ থরাগীর জীবন বাংস হকয় যাওয়ার আশিা 
রকয়কে।  

(ঘ) ২/৩ বমবনকি ইবস্তঞ্জা ও উযু থশর্ করা সম্ভব। বকন্তু এমন তািহুিা 
করা উবচত নয়। থকননা, এর দ্বারা প্রস্রাকবর থফািা বভতকর থথকক 
যাওয়ার ফকল উযু ভঙ্গ হকয় যাওয়ার সম্ভাবনা থাকক।  

(ঙ) না, এমন িযষাকয়র োিাকরর জন্য মবহলাকদর গুপ্তাঙ্গ থদখা জাবয়য 
নয়।  

(চ) বর্ষনা অনুযায়ী থযকহতু উি ইমাম প্রকৃতিকেই থদার্ী। সুতরাাং 
মুসল্লীগর্ বফতনাকারী সাবযস্ত হকব না। থকননা, বফতনার সীমা হল শর‘ই 
থকান কারর্ বযতীত অকহতুক ইমাকমর উির বমথযা তুহমত আকরাি করা 
বা ইমাকমর উির রাগ করা। থতমবনভাকব ইমাম বনকদষার্ হওয়া সকেও 
তাকক হিাকনার র্িযকন্ত্র বলপ্ত হওয়া। আর এখাকন এগুকলার থকানবিই 
িাওয়া যাকচ্ছ না।  

(ে) যবদ ঝগিা- বববাদ বযতীত উি ইমামকক থসখান থথকক ববহষ্কার 
করা সম্ভব না হয়, তাহকল উি ইমাকমর বিেকনই নামায িকি বনকব। 
গুনাকহর দায়- দাবয়ে ইমাম সাকহব ও তার সহকযাগীকদর উির বতষাকব। 
তকব তাকক সাংকশাধন করার বা সহীহ দীনদার ইমাকমর বফবকর চাবলকয় 
যাকব।  

এক মাযহাকবর থলাককর জন্য অন্য মাযহাকবর থলাককদর ইমামতীর 
হওয়ার হুকুম বক?  

বজজ্ঞাসােঃ হানাফী মাযহাকবর থকান থলাক যবদ অন্য মাযহাকবর থলাককদর 

ইমামতী ককর এবাং উি মাযহাকবর অনুসরর্ ককর থযমন, ِيدين  رفع

http://www.darsemansoor.com/
www.islamijindegi.com


300 

 

www.darsemansoor.com           Install “ISLAMI JINDEGI” App              www.islamijindegi.com 

(হাত উঠাকনা) আওয়ায ককর আমীন বলা ইতযাবদ, এমতাবস্থায় উি 
বযবির জন্য ইমামতী করা সহীহ হকব বক- না? অথবা হাত না উবঠকয় 
হাত উঠাকনার ভান করা থযমন, রুমালকক দুই হাত বদকয় ঝাবক মারা, 
যাকত ককর অন্য মাযহাকবর মুিাবদরা বুঝকত িাকর থয, ِيدين  رفع
ককরকে। তাহকল এভাকব ইমামতী করা জাবয়য হকব বক- না? এবাং উি 
কাজবি থধাকার মকধয গর্য হকব বক- না? 

জবাবেঃ এক মাযহাকবর অনুসারীগর্ অন্য মাযহাকবর অনুসারী থলাককদর 
ইমামতী করকত িাকর। উদাহরর্তেঃ হানাফী মাযহাকবর থকান থলাক 
শাবফয়ীকদর ইমাম হকত িাকর। অনুরূি শাবফয়ী মাযহাকবর থলাক 
হানাফীকদর ইমাম হকত িাকর। ইমাম সাকহব তার মাযহাব অনুযায়ী 
নামায িিাকবন। ইমাকমর জন্য মুিাদীর মাযহাকবর বদকক লেয করার 
থকান প্রকয়াজন থনই। তাোিা এরূি করার অনুমবতও থনই। তকব 
দু’চারিা িয়সার জন্য মুিাদীকদর সন্তুবষ্টককি এরূি করা অথষাৎ 
নামাকয রুমাল ঝাবক থদয়া বনেঃসকেকহ থধাকাবাজী ও থগানাকহর কাজ। 
এর দ্বারা নামাকযরও েবত হয়। 

ইমাম ও মুিাদী বনজ বনজ মাযহাব অনুযায়ী নামায আদায় করকবন। 
একত শরী‘আকতর দৃবষ্টকত থকানরূি অসুববধা থনই। এ শতষ থমকন যারা 
ইমাম রাকখন তাকদর ইমামতী করকব। নতুবা বনকজর সহীহ মাযহাব 
বদল ককর বা থধাকাবাজী ককর ইমামতী করকব না।  

উকল্লখয থয, থকান মাযহাব অনুযায়ী থকান ববর্য় যবদ উযু ভকঙ্গর কারকর্র 
মকধয িকি, বকন্তু অন্য মাযহাব অনুযায়ী িকি না, থসকেকত্র ইমাম সাকহব 
থথকক এ ধরকনর থকান বকেু িাওয়া থগকল অন্য মাযহাকবর অনুসারী 
মুিাদীকদর নামায থদাহরাকনা কতষবয। ( প্রমার্েঃ শামী ১:৫৬৩ িৃেঃ # 
আহসানুল ফাতাওয়া িৃ:  ৩:৩১৫ িৃ:  # দারুল উলূম ৩:১৯৪ িৃ:  ও 
৩:২০৫ িৃ: )  

ভবি হয় না এমন বযবির বিেকন ইবিদা  

বজজ্ঞাসােঃ ইমাম সাকহকবর চাল- চলন ও আমল আখলাককর কারকর্ আবম 
তাকক ভবি করকত িাবর না। এমতাবস্থায় যবদ আবম ঐ ইমাম সাকহকবর 
বিেকন নামায িবি তাহকল নামাকযর থকান েবত হকব বক- না? 
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জবাবেঃ বফককহর বকতাবসমূকহ আকে থয, ইমাম সাকহকবর মকধয যবদ 
শরী‘আকতর দৃবষ্টকত থকান ত্রুবি না থাকক এবাং মুিাবদরা যবদ ঐ 
ইমাকমর উির দুবনয়াবী কারকর্ খামাখা অসন্তুষ্ট (নারায) থাকক, তাহকল 
তার বিকে নামাকযর মকধয থকান েবত হকব না। ইমাকমর নামায 
িিাকনাও মাকরূহ হকব না। আর এ অবস্থায় থযকহতু মুিাদীগর্ অকহতুক 
ইমাকমর উির নারায, তাই মুিাদীগর্ গুনাহগার হকব। আর যবদ 
ইমাকমর মকধয বাস্তববক িকে শর‘ই থকান ত্রুবি থাকায় তার প্রবত 
মুিাবদরা নারায থাকক, তাহকল ঐ বযবির ইমাম হওয়া মাকরূহ হকব। 
তার ইমামতী থেকি থদয়া উবচত।  

আিনার আিবত্তর ববস্তাবরত কারর্ থকান ভাল আকলম থথকক জানার থচষ্টা 
করুন। একত সতযই যবদ ইমাম থদার্ী হন, তাহকল তার সাংকশাধকনর 
বফবকর করা যাকব। আর যবদ আিবন খামাখা কু- ধারর্া ককর থাককন, 
তাহকল ইমাম সাকহব থথকক মাফ থচকয় বনকবন।  

এক মবুষ্টর কম দাাঁবি রাকখ এমন বযবির ইমামতী  

বজজ্ঞাসােঃ আবম থকান এক মসবজকদ নামায িিকত যাই। ইবতমকধয দুই 
রাকা‘আত নামায চকলও থগকে। আবম তখন ইমাম সাকহবকক থদবখ তার 
দাাঁবি এক মুবষ্টর বকেু কম, িরকন বেল লুবঙ্গ ও শািষ। আবম তার থিেকন 
নামায িকি থনই। এখন আমার প্রন হল-  (১) এই ইমাকমর বিেকন 
নামায িিা বঠক হকয়কে বক- না? (২) আবার অকনক সময় থদখা যায় 
নামাকযর সময় চকল যাকচ্ছ এ জন্য তািাতাবি ককর মসবজকদ থগলাম 
জামা‘আত ধরার জন্য। বগকয় থদবখ অকযাগয থলাক ইমামতী করকে। 
তখন বক করব? এই ইমাকমর বিেকন বক নামায িিব? জামা‘আকত 
নামায িিা জরুরী থবশী? নাবক জামা‘আত তযাগ ককর একা একা িকি 
বনব?  

জবাবেঃ শরী‘আকতর দৃবষ্টকত দাাঁবি রাখা ওয়াবজব। যাকদর দাাঁবি লম্বা হয় 
তাকদর দাাঁবির বতন বদককই এক মবুষ্ট িবরমার্ দাাঁবি রাখা ওয়াবজব।  

যবদ থকান বযবি দাাঁবি থোঁকি- থককি এক মুবষ্টর কম ককর রাকখ, তাহকল 
থস বযবি ফাবসক গর্য হকব। আর ফাবসক বযবির ইমামতী মাকরূকহ 
তাহরীমী। তার বিকে নামায িিাও মাকরূকহ তাহরীমী। যবদ থকান বযবি 
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এ ধরকনর ইমাকমর বিেকন ঘিনাক্রকম নামায িকি থফকল, তাহকল নামায 
হকয় যাকব। ঐ নামায থদাহরাকত হকব না। এরূি থেকত্র একা নামায না 
িকি এ ধরকনর ইমাকমর বিেকন জামা‘আকত শরীক হকব এিাই কতষবয।  

থধাকাবাজ ও ঘরু্দাতার ইমামতী  

বজজ্ঞাসােঃ জননক ইমাম সাকহব বিবভ থদকখন। বনকজর চাকুরীর জন্য স্বীয় 
হাকত ঘুর্ প্রদান ককরন। ১৯৯৩ ইাংকরজী হকত ইবকতদায়ী মাদ্রাসা 
িবরচালনা করকেন। বকন্তু সরকারকক কাগজ- িকত্রর মাধযকম ১৯৯০ সকন 
প্রবতষ্ঠা থদবখকয়কেন। অথচ তখন ইবকতদায়ী মাদ্রাসার ঘর বা জায়গা 
বলকত বকেুই বেল না। উি মাদ্রাসার মঞ্জুরী সম্পূর্ষ বমথযার উির 
হকয়কে।  

এমতাবস্থায় উকল্লবখত বতনবি অন্যায় কাকজ বলপ্ত ইমাকমর বিেকন নামায 
িিা ও তার ইমামতী করা শরী‘আকতর দৃবষ্টকত কতিুকু নবধ? 

জবাবেঃ বিবভ থদখা, ঘুর্ থদয়া ও বমথযা কথা বকল ফায়দা উঠাকনা ইতযাবদ 
কাজ প্রকতযকিাই কবীরা গুনাকহর অন্তভুষি। আর কবীরা গুনাকহ অভযস্ত 
বযবিকক শরী‘আকতর দৃবষ্টকত ফাবসক বলা হয়। থকান ফাবসক বযবিকক 
ইমাম বহকসকব বনকয়াগ করা বা ইমাম িকদ বহাল রাখা জাবয়য নয়। 
অনুরূিভাকব ফাবসককর বিেকন নামায িিাও মাকরূকহ তাহরীমী এবাং এ 
ধরকনর বযবির জন্য ইমামতী করাও নাজাবয়য।  

সুতরাাং বর্ষনা অনুযায়ী উি ইমাম সাকহব এসব কবীরা গুনাকহ অভযস্ত 
হওয়ার কারকর্ তার বিেকন নামায িিা এবাং তার জন্য ইমামতী করা 
মাকরূকহ তাহরীমী হকব। তকব বতবন খাবলসভাকব তাওবা করকল এবাং 
অন্যায়গুকলা শুধবরকয় বনকল তখন মসবজদ কবমবি তাকক বহাল রাখকত 
িাকরন।  

( প্রমার্:  ইমদাদুল মুফতীন ৩১৯, # আল- বাহরুর রাবয়ক ১:৩৪৯, # 
মাহমূবদয়া ২: ৭৭)  

গবহষত আবকদা থিার্র্কারীর বিেকর্ ইবিদা  

বজজ্ঞাসােঃ একজন ইমাম সাকহকবর যবদ বনেববর্ষত থদার্গুকলা তাকক, 
তাহকল তার বিেকন নামায িিা শরী‘আকতর দৃবষ্টকত থকমন?  
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থদার্গুকলা হলেঃ ( ১)  হুজুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম সদা 
সবষদা হাবযর- নাবযর আকেন এ ববশ্বাস রাকখ ও প্রচার ককর। ( ২)  
হুজুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম নূকরর সৃবষ্ট একথা ববশ্বাস রাকখ ও 
বকল। ( ৩)  তাবলীগ জামা‘আকতর ববকরাবধতা ককর। (৪) নারীকদরকক 
থভাি থদয়া জাবয়য বকল।  

জবাবেঃ আিনাকদর বর্ষনা মকত, উকল্লবখত আকীদা থিার্র্কারী বযবি 
বনেঃসকেকহ থগামরাহ, ফাবসক ও ববদ‘আতী। আর ফাবসক ও ববদ‘আতী 
বযবির বিেকন নামায িিা মাকরূকহ তাহরীমী। ফাবসককক ইমাম িকদ 
বনকয়াগ করা বা  বহাল রাখা জাবয়য নয়। তকব যবদ থকান ইমাম কুফরী 
আকীদা রাকখ, থযমন বযবন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 
প্রকৃতিকে বতবনই আল্লাহ তাহকল উি বযবির বিেকন নামায িিা 
জাবয়য হকব না। এমন ধরকনর বযবির বিেকন কখকনাও নামায িকি 
থাককল তা িুনরায় দুহবরকয় িিকত হকব। ( প্রমার্েঃ আদদুররুল মুখতার 
১:৪২৩ িৃেঃ # ফাতাওয়া মাহমূবদয়া ২:৭৩ # দারুল উলূম ৩: ১৭০,  
২৪৫- ২৮০)  

নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম থক সরাসবর আবলমুল গাইব 
ও হাবযর- নাবযর মকন করা এবাং তাাঁকক আল্লাহ তা‘আলার জাবত নূকরর 
অাংশ মকন করা কুফরী আকীদার শাবমল। সুতরাাং এ ধরকনর আকীদা 
থিার্র্কারী বযবির বিেকন নামায না িকি অন্য থকান মসবজকদ বগকয় 
নামায িিকত হকব। থযখাকন জুম‘আ ফরয, থসখাকন অন্য মসবজদ 
অকনক দূকর হকলও থসখাকন বগকয় জুম‘আর নামায আদায় করকত হকব। 
যবদ থকান বদন ববকশর্ থকান কারকর্ দূকরর মসবজকদ বগকয় জুম‘আর 
নামায আদায় সম্ভব না হয়, তাহকল একা একা যুহকরর নামায আদায় 
ককর বনকব। তবুও কুফরী আকীদা ওয়ালা ইমাকমর বিেকন ইকবতদা 
করকব না। 

তাবলীগী জামা‘আত বনেঃসকেকহ হািানী জামা‘আত। তাকদর ববকরাবধতা 
করা অন্যায়। আর মবহলা থনতৃে ইসলাম স্বীকার ককর না। তকব থেত্র 
ববকশকর্ তাকদরকক থভাি থদয়া থযকত িাকর। ( প্রমার্েঃ বকফায়াতুল 
মুফতী ১:১৬৪ # ফাতাওয়া আব্দুল হাই ১: ৪৫)  
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বিবভ দশষনকারী ইমাকমর বিেকন নামাকযর হুকুম  

বজজ্ঞাসােঃ থয ইমাম বিবভকত বববভন্ন অনুষ্ঠান থদকখ থাককন থস ইমাকমর 
বিেকন নামায হকব বক- না? এমতাবস্থায় মুসল্লীগকর্র করর্ীয় বক?  

জবাবেঃ মসবজকদর ইমাম একজন মুত্তাকী ও িরকহযগার আকলম হওয়া 
জরুরী। বকন্তু থকান ইমাম সাকহব যবদ বিবভ ইতযাবদর অনুষ্ঠান থদকখন ও 
থশাকনন, তাহকল বনিয়ই বতবন ফাবসক ও িািী। আর ফাবসককর জন্য 
খাবলস বদকল তাওবা না করা িযষন্ত ইমামতী করা এবাং মুসল্লীকদর তার 
বিেকন নামায িিা মাকরূকহ তাহরীমী। এমতাবস্থায় মসবজদ কবমবির 
উির জরুরী থয, থস বযবি তাওবা ককর তাওবার আলামত প্রকাশ না 
হওয়া িযষন্ত (অথষাৎ উকল্লবখত িাি কাজ িবরহারিূবষক তার চাল- চলন, 
আচার- বযবহাকর থখাদাভীবত িবরলবেত না হওয়া িযষন্ত) তাকক ইমামতী 
থথকক বরখাস্ত করা। খাবলস তাওবা করকল, তাকক ইমাম িকদ রাখা 
জাবয়য হকব। ( প্রমার্েঃ সূরা লুকমান, ফাতাওয়া কাযী খান, ১:৯১, # 
ফাতাওয়া দারুল উলূম ১: ২০৩)  

অনুিবস্থবতর কারকর্ থবতন থককি রাখা  

বজজ্ঞাসােঃ আমাকদর মসবজকদর ইমাম সাকহকবর মাবসক থবতন ১৫০০/= 
িাকা। তাাঁকক প্রবত দুইমাস অন্তর িকনর বদকনর েুবি থদয়া হয়। ইমাম 
সাকহব েুবিকত বাবিকত থগকল আসার সময় অবনচ্ছা সকেও ২/১ দবন 
থদরী হকয় যায়। ফকল মসবজকদর থসকক্রিারী থবতন থথকক িাকা কতষন 
ককর রাকখন। অথষাৎ থয কয়বদন কামাই যায় থসই কয়বদকনর থবতকনর 
িাকা থককি রাকখন। এিা বক শরী‘আত অনুযায়ী নবধ হকব?  

জবাবেঃ শরী‘আত মকত, থযমন শতষ ও চুবি হকব থসভাকবই িরবতষীকত 
থলন- থদন হকব। থসই বহকসকব যবদ চাকুরীজীবীর জন্য কতৃষিকের বনকি 
থথকক এমন শতষ করা থাকক থয, ববনা েুবিকত অনুিবস্থত থাককল তার 
জন্য থবতন কতষন করা হকব এবাং থস উি শতষ থজকন শুকন চাকুরী গ্রহর্ 
ককর থাকক, তাহকল বনয়ম অমান্য করার কারকর্ তার থবতন থককি থনয়া 
জাবয়য হকব। তকব িূবষ চুবি না থাককল থবতন কািকত িারকব না। 
থমািকথা িূবষশতষ অনুযায়ী মু‘আমালা কাযষকর হকব। কারর্ মুতাওয়াল্লী 
বা কবমবির জন্য শতষ সাকিকে ইমাম বনকয়াগ করা জাবয়য আকে। 
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ইমামও থস শতষ থমকন বনকয় চাকুরী গ্রহর্ করকত িাকর। অতএব, 
বনয়কমর বযবতক্রম করকল তার থবতন কতষন করা যাকব। 

অবশ্য মসবজদ কতৃষিকের মানববক কতষবয এই থয, যবদ মাকঝ মকধয এ 
ধরকর্র অসুববধা থদখা থদয় এবাং থসিা ববকশর্ থকান অসুববধার কারকর্ 
হয়, তাহকল উি ২/১ বদকনর থবতন না থককি েুবি মঞ্জুর ককর থনওয়া। 
কারর্, ইমাম তাকদর জন্য দীকনর দৃবষ্টকত সবকচকয় থবশী খাকয়রখাহ 
বন্ধ।ু তার সমস্যার প্রবত লেয রাখা তাকদর দাবয়ে ও কতষবয। তারা এ 
দাবয়ে িালন করকল আল্লাহ তা‘আলা তাকদর প্রবত ববকশর্ অনুগ্রহ 
করকবন। আর ইমাকমর দাবয়ে থয, ববনা উযকর খামাখা দাবয়ে িালকন 
অবনহা থদবখকয় বনকজকক দাবয়েহীন প্রমাবর্ত না করা। ( প্রমার্:  
ফাতাওয়া আলমগীরী ৪:৪৪৮, # ফাতাওয়া মাহমূবদয়া ৬: ৩১১)  

একাকী নামায আদায়কারীর বিেকন ইকবতদা  

বজজ্ঞাসােঃ থকউ একাকী নামায শুরু ককরকে। অত: ির একজন একস 
তার বিেকন ইকবতদা করল। এমতাবস্থায় বদ্বতীয় বযবির নামায শুে হকব 
বক- না? 

এক বযবি একাকী নামায িিকত দাাঁবিকয় ভুকল ইমামকতর বনয়্ত ককর 
থফকল। িকর িরর্ হওয়ায় নামাকযর বভতরই একাকীকের বনয়ত ককর 
বনকয়কে। এ অবস্থায় এক থলাক একস তার বিেকন ইকবতদা ককরকে। 
এখাকন প্রথম বযবির নামায বক শুে হকব? যবদ হয়, তকব বদ্বতীয় বযবির 
ইকবতদাও বক সহীহ হকব?  

জবাবেঃ মুিাদী িুরুর্ হকল ইমামত সহীহ ও শুে হওয়ার জন্য থযকহতু 
ইমামকতর বনয়ত করা জরুরী নয়, অতএব প্রকন উকল্লবখত উভয় সূরকত 
দু’জকনর নামাযই শুে হকয় যাকব। তকব ইমামকতর বনয়ত না থাকা 
অবস্থায় ইমামকতর থয আলাদা সাওয়াব রকয়কে, তা হকত ইমাম সাকহব 
ববিত হকবন।  

আবার যবদ ইমাম সাকহব বদ্বতীয় বযবির ইকবতদার সময় তার ইমামকতর 
বনয়ত ককর থনন, তকব বতবন ইমামকতর সাওয়াব থিকয় যাকবন। বকন্তু 
এমতাবস্থায় যবদ থজহরী নামায হয় (কয নামাকয বকরা‘আত থজাকর 
িিকত হয়), তাহকল বনয়কতর ির হকত আওয়ায ককর বকরা‘আত িিা 
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ইমাকমর উির ওয়াবজব হকয় যাকব। ( প্রমার্েঃ ফাতাওয়া রহীবময়া 
১: ১৬৬,  ৬৭)  

ফরকজর িূকবষর সুন্নাত কাযা কারীর ইমামত  

বজজ্ঞাসােঃ ইমাম সাকহব ফজর বা যুহকরর সুন্নাকত মুআিাদাহ না িকি 
ইমামতী করকত িারকবন বক- না? যবদ থকউ ককর থফকলন, তকব 
নামাকযর থকান েবত হকব বক- না? 

জবাবেঃ ইমাম সাকহব সুন্নাকত মুআিাদাহ না িকি ইমামতী করকত 
িারকবন। তাকত নামাকযর থকান েবত হকব না। আর একত মুিাদীকদর 
নামাকযর মকধযও থকান প্রকার েবত হকব না।  

ইমাকমর জন্য বনবদষষ্ট সমকয়র িাবেী করা জরুরী। জামা‘আত শুরু 
হওয়ার আকগই থযন সুন্নাত আদায় হকয় যায়, তার প্রবত ববকশর্ লেয 
রাখা কতষবয। ্যতাাঁ, যবদ থকান উযকরর কারকর্ থকান সময় ইমাকমর থদরী 
হকয় যায়, তকব মুিাদীকদর জন্য ইমামকক সুন্নাত িিার সময় থদয়া 
উবচত। আর যবদ সুন্নাত িিার সুকযাগ না হয়, তাহকল সুন্নাত িিা 
বযতীত ইমামতী করকল থকান অসুববধা হকব না। ( প্রমার্:  আহসানুল 
ফাতাওয়া ৩:২৮৬ # ফাতাওয়া দারুল উলূম ৩: ৯)  

মাকঝ মাকঝ থিশাকবর থফাাঁিা থবর হকয় যায় এমন বযবির ইমামতী  

বজজ্ঞাসােঃ জননক বযবির নামাকয রুকু- বসজদাহ করার সময় বা 
এমবনকতই থকান থকান সময় থিশাকবর থফাাঁিা থববরকয় আকস। তকব সব 
সময় ধারাবাবহক ভাকব থবর হয় না। এমন বযবির বিেকন নামায িিা 
বঠক হকব বক? থস বনবদষষ্ট একিা কািি দ্বারা প্রকতযক ওয়াি নামায 
িিাকত িারকব বক? 

জবাবেঃ উকল্লবখত বযবি শরী‘আকতর দৃবষ্টকত মা’যূর নয়। বরাং বতবন 
রুগী। এমতাবস্থায় তার বচবকৎসা হওয়ার আগ িযষন্ত তার জন্য ইমামতী 
করা বা তাকক ইমাম বহকসকব রাখাও যাকব না। কারর্, থয থকান মুহুকতষ 
তার উযু চকল থযকত িাকর। সুতরাাং ইচ্ছািূবষক সককলর নামায 
থদাহরাকনার ঝুাঁবক থনয়ার অনুমবত থনই। ্যতাাঁ সহীহ বকরা‘আত 
িিকনওয়ালা এবাং মাসাইল জানকনওয়ালা থকান থলাকই যবদ না িাওয়া 
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যায়, তাহকল তার বিেকন ইকবতদা করকব। তকব যবদ তার থিশাকবর 
থফািা একস যায়, তাহকল সককলর নামায থদাহরাকত হকব।  

ঐ বযবি নামাকযর জন্য বনবদষষ্ট একিা কািি রাখকত বা বযবহার করকত 
িাকর। বকন্তু থকান স্থাকন থিশাকবর থফািা লাগকল থস স্থান ধুকয় থনয়া 
জরুরী। ( প্রমার্েঃ আল- আশরাহ ওয়ান্নাযাবয়র ১০০ িৃেঃ, ফাতাওয়া 
দারুল উলূম ২: ৩১২)  

“নামায না হকল এর নকবফয়ত আবম বদব” ইমাম যবদ এ রকম বকল  

বজজ্ঞাসােঃ জননক ইমাম সাকহব ইসলাকমর বববভন্ন বজষনীয় আকীদা ও 
আমল সমূকহ অভযস্থ। বতবন থয সকল আকীদা ও আমল চাবলকয় যাকচ্ছন, 
ঐ সকল ববর্কয়র বলবখত ফাতাওয়ায় থদকশর বতনবি বৃহত্তর ইসলামী 
বশো প্রবতষ্ঠান িবরষ্কারভাকব জাবনকয়কে থয, উি ইমাম সাকহকবর 
বিেকন নামায িিা জাবয়য হকব না। ইমাম সাকহব বকলকেন, যবদ আমার 
বিেকন নামায িিা শুে না হয়, তার দাবয়ে ও নকবফয়ত আল্লাহর 
দরবাকর আবম বনকজই বদব।  

এখন আমাকদর প্রন হল, উি ইমাম সাকহকবর কথা থমকন বনকয় তার 
বিেকন নামায িিব বক- না? এবাং িিকল আদায় হকব বক? 

জবাবেঃ যবদ থসই ইমাম সাকহকবর আকীদা ও প্রচারর্া শরী‘আকত গবহষত 
হয়, তাহকল উি ইমাম সাকহকবর বিেকন নামায িিা সহীহ হকব না। 
থকননা, ইবাদত বকেগীর বযািাকর একজকনর থবাঝা অন্য থকউ গ্রহর্ 
করকত িাকর না। সুতরাাং ইমাম থয মুসল্লীকদর ইবাদকতর দায় দাবয়ে 
বনকচ্ছন, এিা তার জন্য নাজাবয়য এবাং মুসবল্লকদর জন্য এিা ববশ্বাস করা 
নাজাবয়য। বরাং উি ইমামকক থধাকাবাজ এবাং িয়সা থলাভী মকন করা 
উবচত। আবখরাকতর বযািাকর তার ঈমানও আিবত্তকর। তকব ইমাম 
সাকহব যবদ তার গলদ আকীদা ও আমল সম্পূর্ষভাকব থেকি বদকয় 
প্রকাশ্যভাকব তাওবার থঘার্র্া থদন এবাং তাওবার আলামত প্রকাশ িায়, 
অথষাৎ বতবন আকগ থযসব ভলু করকতন বা বলকতন, এখন থসগুকলার 
ববরুকে বলকত থাককন, ওয়ায ককরন, তাহকল তখন তার বিেকন নামায 
সহীহ হকব। ( প্রমার্:  আল- কুরআন, সূরা আনকাবূত ১২, সূরা ফাবতর 
১৮)  
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ববনা কারকর্ ইমাকমর প্রবত মুসবল্লকদর অসন্তুবষ্ট গ্রহর্কযাগয নয়  

বজজ্ঞাসােঃ জননক ইমাম অতযন্ত গরীব, বনেঃস্ব ও অসহায়। বািী- বভিা 
বকেুই তাাঁর থনই। অভাকবর তািনায় মাদ্রাসায় থবশীদূর থলখািিা করকত 
িাকরনবন। থযখাকন বতবন থাককতন থসখানকার গর্যমান্য থলাককরা অন্য 
এক ইয়াবতম থমকয়র সকঙ্গ তাকক বববাহ থদন। উি থমকয়র বকেু সম্পবত্ত 
বেল। থস নামায িকি না। মকন করা হকয়বেল িরবতষীকত বঠক হকয় যাকব 
বকন্তু হয়বন। সম্পবত্তর অহাংকাকর থস স্বামীকক আকদৌ থকান থতায়ািা ককর 
না এবাং িদষাও মাকন না। তাকক দীকনর উির আনার জন্য ইমাম সাকহব 
আপ্রার্ থচষ্টা ককরন। তকব খুবই থহয় অবস্থায় বতবন জীবনাবতিাত 
করকেন। মাবসক থবতন আর জবমর ফসল দ্বারা থকান রককম জীববকা 
বনবষাহ ককর চকলকেন। ইমাম সাকহব অতযন্ত নম্র, ভদ্র, ববনয়ী ও দীনদার 
হকলও তার সন্তানাবদ তাকদর মাকয়র স্বভাকবরই। প্রায় সককলই তাকক 
সম্মাকনর থচাকখ থদকখ থাককন। এমতাবস্থায়, উি ইমাকমর বিেকন 
ইকবতদা জাবয়য হকব বক? 

জবাবেঃ ধন- সম্পদ আল্লাহর দান। একত মানুকর্র থকান অবধকার থনই। 
সুতরাাং আিনাকদর ইমাম সাকহব যবদ প্রকৃতিকে ইমামতীর থযাগয হন 
অথষাৎ বতবন মুত্তাকী, িরকহযগার ও দীকনর জরূরী মাসআলা- মাসাইল 
সম্পককষ জ্ঞাত হন, তার বকরা‘আত শুে হয় তাহকল তার বিেকন ইবিদা 
করায় থকানরূি অসুববধা থনই। 

আর আবথষক সাংককির কারকর্ তার স্ত্রী ও সন্তানরা তাকক থহয়প্রবতিন্ন 
ককর এজন্য তার ইমামতীথত থকান অসুববধা থনই। থকননা, স্বয়াং রাসূকল 
আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘ আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ও সাহাবাকয় বকরাকমর 
জীবকনর বদকক দৃবষ্টিাত করকল িবরলবেত হয় থয, তারা দুবনয়াকত 
অকনক দু: খ- ককষ্ট জীবন- যািন ককরকেন।  

আর উি ইমাম সাকহকবর স্ত্রীকক একথা অবশ্যই িরর্ রাখকত হকব থয, 
তার জান্নাত বনভষর করকে তার স্বামীর সন্তুবষ্টর উির। স্বামীর সন্তুবষ্ট 
বযতীত তার ইবাদত বকেগী কবুল হকব না। স্বামীকক কষ্ট বদকল 
জান্নাকতর হুরগর্ তার জন্য বদ দু‘আ ককরন। অনুরূিভাকব সন্তানকদরকক 
একথা িরর্ রাখকত হকব থয, তাকদর জান্নাত বনভষর করকে বিতার 
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সন্তুবষ্টর উির। বিতাকক কষ্ট বদকল এর শাবস্ত দুবনয়াকতই শুরু হকয় যাকব। 
( প্রমার্:  বহদায়াহ ১:১২১ # বমশকাত শরীফ ২: ২৮১ ও ২৮৩)  

ইমামতীর জন্য শতষ  

বজজ্ঞাসােঃ মসবজকদর বনধষাবরত ইমাম নামাকয দাাঁবিথয়কেন। থিেন থথকক 
একজন বলল-  বি আকলম বিেকন থরকখ নামায হয় না। কবথত  “ বি 
আকলকমর” জকন্মরও আকগ থথকক ইমাম সাকহব ববনা িাবরশ্রবমকক 
বনয়বমত নামায িিান। জামা‘আত থশর্ হওয়ার ির উি বি আকলম 
থঘার্র্া বদকলন, কাকরা নামায হয়বন। থদাহবরকয় নামায িিকত হকব এবাং 
বতবন থদাহবরকয় নামায িিাকলন। প্রন হকলা ইমামতীর শতষ বক? 

জবাবেঃ ইমামতীর জন্য শতষগুকলা বনেরূিেঃ (১) নামাকযর মাসাইল সম্বকন্ধ 
অবগত হওয়া। অথষাৎ নামাকযর ফরয ও ওয়াবজব ও সুন্নাত- মুস্তাহাব 
সমূহ জানা। বক বক ববর্য় দ্বারা নামায নষ্ট হকয় যায়, বক বক দ্বারা সাহু 
বসজদাহ ওয়াবজব হয় ইতযাবদ জানা। (২) এতিুকু কুরআন শরীফ 
সহীহভাকব বহফজ থাকা-  যা দ্বারা নামাকযর সুন্নাত বকরা‘আত িিকত 
িাকর। (৩) তাকওয়া ও িরকহযগারী থাকা অথষাৎ, গুনাকহ কবীরা ও 
হারাম কাজ এবাং ববদ‘আত থথকক থবাঁকচ থাকা।  

থমািামুবি এতিুকু গুর্ সম্পন্ন বযবিকক ইমামতীর জন্য বনযুি করা থযকত 
িাকর। ইমাম বনধষাবরত হকয় যাওয়ার িকর বতবনই উি মসবজকদর 
ইমামতীর জন্য সবচাইকত উিযুি বযবি। থকান বি আকলম আসকলও 
বতবন থবশী উিযুি হকবন না। থস অবস্থায় বনধষাবরত ইমাকমর ইমামতীকত 
নামায সবঠক হকব, থদাহরাকত হকব না। তকব ্যতাাঁ সম্মান প্রদশষকনর জন্য 
বনধষাবরত ইমাম সাকহব থকান বি আকলমকক ইমামতীর জন্য এবগকয় 
বদকত িাকরন। এিা তার ইখবতয়ার। এিা তার জন্য ভাকলা, জরুরী নয়। 
মসবজকদর ইমাম যবদ থযাগয না হন, তকব মুতাওয়াল্লীর বা কবমবির 
দাবয়ে উিযুি ইমাম বনকয়াগ করা। নতুবা তারা গুনাহগার হকবন এবাং 
এরূি অকযাগয ইমাকমর মসবজকদ থযাগয আকলম আসকল, তাককই 
ইমামতীর জন্য আকগ দাাঁিাকত হকব। আর থসরূি অবস্থায় বনধষাবরত 
অকযাগয ইমাম নামায িিকল তা থদাহরাকত হকব। কারর্, সহীহ 
িিকনওয়ালার উিবস্থবতকত গলদ িিকনওয়ালা নামায িিাকল, 
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সককলরই নামায নষ্ট হকয় যায়। ( প্রমার্:  ইমদাদুল আহকাম  
১: ৪১৪- ৪১৫, # ফাতাওয়া শামী ৩: ৭৩৫)  

ইমামতীর থবশী হকদার থক?   

বজজ্ঞাসােঃ আমাকদর গ্রাকমর ঈকদর নামাকযর ইমাম বনকয়াগ বনকয় 
ইখবতলাফ হকয় থাকক।বকন্তু কবতিয় গ্রামবাসী একজন আবলয়া মাদ্রাসার 
কারী সাকহবকক ইমাম বানাকত চায়। আর বকেু গ্রামবাসী একজন কারী 
হাকফজ এবাং দাওরা ফাবরগ একজন আকলমকক ইমাম বানাকত চায়। 
এখন তাকদর মকধয ইমামকতর জন্য উত্তম থক হকত িাকরন? 

জবাবেঃ ইমামতীর থযাগযতার জন্য কাওমী মাদ্রাসার আকলম বা আবলয়া 
মাদ্রাসার আকলম হওয়া থকান মািকাবঠ নয়। বরাং বনেববর্ষত 
ববর্য়াবলীকত দু’জকনর মাকঝর অবধক থযাগয বযবিকক বনর্ষয় করা যায়। 
যথা-  

(১) উভকয়র মকধয দীন সম্পককষ বযবন থবশী ইলম ও জ্ঞান রাকখন। ববকশর্ 
ককর নামাকযর মাসআলা - মাসাইল সম্পককষ বযবন থবশী জাকনন।  

(২) প্রকয়াজনীয় বকরা‘আত ববশুে থাকার ির উভকয়র মকধয যার কুরআন 
বতলাওয়াত থবশী সহীহ ও ভাল।  

(৩) উভকয়র মকধয বযবন থবশী মুত্তাকী এবাং িরকহযগার।  

(৪) উভকয়র মকধয যার চবরত্র তুলনামূলকভাকব থবশী ভাল।   

(৫)উভকয়র মকধয যার বাংশ উত্তম এবাং কন্ঠস্বর ভাল।  

(৬) উভকয়র মকধয বযবন থবশী িবরষ্কার- িবরচ্ছন্ন অবস্থায় থাককন। 

(৭) উভকয়র মকধয যার বয়স থবশী। ( প্রমার্:  ফাতাওয়া রহীবময়া 
১: ১৬০, # বাদাকয় ১: ১৫৭)  

ইমাকমর জন্য নামাযী- থবনামাযী সককলর ঘকর খাওয়া ও থবতন থনয়া  

বজজ্ঞাসােঃ মহল্লায় নামাযী, থব- নামাযী, সুদ খাওয়ায় অভযস্ত ও মদ 
খাওয়ায় অভযস্ত এমন বহু থশ্রর্ীর থলাক বসবাস ককর থাকক। এখন কথা 
হল, এমন একবি মহল্লায় ইমাম সাকহব সককলর ঘকর খাওয়া- দাওয়া 
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করকত িারকব বক- না। এমবনভাকব একদর থথকক উসূলকৃত িাকা বদকয় 
ইমাম সাকহকবর থবতন আদায় করা যাকব বক- না? 

জবাবেঃ থব- নামাযী এবাং মদ িাকন অভযস্ত বযবির অবধকাাংশ মাল যবদ 
হালাল উিাকয় উিাবজষত হয়, তাহকল তাকদর বািীকত খাওয়া- দাওয়া বা 
মসবজদ মাদ্রাসায় তাকদর দান গ্রহর্ করা যাকব। তকব এর থথকক দীনদার 
থলাককদর িরকহয করা ভাল।  

আর সুদকখার বা থয সমস্ত থলাককদর অকধষক বা অবধকাাংশ উিাজষন 
হারাম বকল প্রবল ধারর্া হয় এবাং হালাল মাল হকত খাওয়াকনা বা দাকনর 
বযািাকর বনবিত না হওয়া যায় তাহকল তাকদর বািীকত দাওয়াত খাওয়া 
বা তাকদর দান গ্রহর্ করা জাবয়য থনই। ( প্রমার্:  মাহমূবদয়া ৮:২৭২, 
# আলমগীরী ৫: ৩৪২ ও ৩৪৩)  

ইমাকমর জন্য দাাঁবিথত থখজাব লাগাকনা  

বজজ্ঞাসােঃ দাাঁবিথত বা চুকল কাকলা থখজাব (কলি) লাগাকনা জাবয়য আকে 
বক- না? িাি হকল তা থকান প্রকার? যবদ থকান ইমাম তাাঁর দাাঁবিথত 
থখজাব লাগান, তাহকল তার ইমামতীর বক হুকুম? এমতাবস্থায় 
মুসল্লীগকর্র বক করা উবচত? 

জবাবেঃ দীন ইসলাকমর জন্য বজহাদরত মুজাবহদ বযতীত অন্য কাকরা 
জন্য দাাঁবি বা চুকল সম্পূর্ষ কাকলা থখজাব লাগাকনা নাজাকয়য। হযরত 
ইবকন আব্বাস রা. হকত ববর্ষত আকে থয, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বকলকেন-  “থশর্ যামানায় এমন বকেু সাংখযক 
থলাক হকব, যারা কাল থখজাব লাগাকব তারা জান্নাকতর ঘ্রানও িাকব না।” 
অন্য এক হাদীকস আকে “থয বযবি কাল থখজাব লাগাকব আল্লাহ 
তা‘আলা বকয়ামকতর বদন তার থচহারা কাল ককর বদকবন। সুতরাাং থযকহতু 
কাল থখজাব লাগাকনা নাজাকয়য। থয বযবি নাজাকয়য কাকজর মকধয বলপ্ত 
থাকক তাকক শরী‘আকতর িবরভার্ায় ফাবসক বলা হয়। আর ফাবসককর 
জন্য ইমামতী করা এবাং তার বিেকন ইকবতদা করা উভয়বি মাকরূকহ 
তাহরীমী। অতএব মসবজদ কবমবি ও মুসল্লীগকর্র জন্য জরুরী থয, ইমাম 
সাকহবকক উি কাজ অথষাৎ কাল থখজাব লাগান বন্ধ ককর অতীকতর 
অন্যাকয়র জন্য খাবলস অন্তকর তাওবা করকত বলকবন। আর যবদ তাকত 
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সম্মবত প্রকাশ না ককর তাহকল তাকক ইমামতী থথকক বরখাস্ত ককর তার 
স্থকল মুত্তাকী ও িরকহযগার আকলম ইমাম বনকয়াগ করকবন। ( প্রমার্েঃ 
আবূ দাউদ শরীফ, ২:৫৭৮, # ফাতাওয়া দারুল উলূম ৩:১১৮, # 
ফাতাওয়া রহীবময়া ৬: ২৯০)  

কুফরুী কাবলমা বকল থফলকল  

বজজ্ঞাসােঃ (ক) জননক ইমাম সাকহব বনজ জবম- জমা বনকয় বকেুবদন যাবৎ 
মামলায় হয়রানীর বশকার হকয় আসকেন। একবদন কথায় কথায় বতবন 
বকল থফলকলন, “আল্লাহ আকে? থাককল বক আর এ রকম হয়?” এখন 
প্রন হকলা-  এরকম বলা বক বঠক? আবার বতবন প্রকয়াজকন- অপ্রকয়াজকন 
িদষা বযতীত অবাকধ ির মবহলাকদর সাকথ থদখা- সাোৎ ককর থাককন। 
আবার সুদযুি বন্ধকী জবমও বনকয় থাককন। এ ইমাম সাকহকবর বিেকন 
নামায আদায় হকব বক- না? 

জবাবেঃ এ ধরকনর কথাবতষা কুফরী কাবলমার অন্তভুষি। অতএব এ 
ধরকনর কথা বকল থাককল কাবলমা িকি তওবা ইবস্তগফার করা জরুরী। 
বববাবহত হকল বববাহ থদাহরাকয় থনয়া উবচত। ভববেকত এ ধরকনর কথা 
বলা থথকক খুবই সতকষ থাকা দরকার। কুফরী কালাম বলকল ঈমান চকল 
যায়। আর ঈমান চকল থগকল বিেকনর বযকেগীর সব আমলও নষ্ট হকয় 
যায়। ( প্রমার্:  ফাতাওয়া মাহমূবদয়া ১৪: ৭৮)  

মসবজকদর ইমাকমর জন্য মুত্তাকী িরকহযগার হওয়া জরুরী। থকান ইমাম 
যবদ থবগানা যুবতী থমকয়কদর সাকথ উঠাবসা ককরন, তাকদর সাকথ 
অনথষক কথাবাতষা বকলন, তাহকল বতবন ফাবসক বকল গর্য হকবন। আর 
ফাবসককর জন্য খাবলস বদকল তাওবা না করা িযষন্ত ইমামতী করা এবাং 
মুসল্লীকদর তার বিেকন নামায িিা মাকরূকহ তাহরীমী। করযদাতার 
জন্য বন্ধকী জবমর ফসল খাওয়া সুদ ও হারাম। সুতরাাং এর থথককও 
তাওবা ককর ফসল জবমওয়ালাকক থফরত বদকত হকব। ( প্রমার্:  
ইমদাদুল মুফতীন ৩২১, ফাতাওয়া মাহমূবদয়া ২: ৭৭)  

সুন্নাত তরীকার থখলাফ নামায িিা  
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বজজ্ঞাসােঃ থকান মসবজকদর ইমাম সাকহকবর নামাকযর মকধয বনকের 
কাজগুকলা িবরলবেত হকল তার নামায ও তার বিেকন ইকবতদাকারী 
মুসল্লীকদর নামায শুে হকব বকনা? কাজগুকলা হকচ্ছ-   

১। নামাযরত অবস্থায় বসজদার সময় দুই িা উাঁচু হওয়া ও মাবি থথকক 
িৃথক হওয়া। 

২। নামাযরত অবস্থায় দুইহাত দ্বারা জামা- কািি নািাচািা করা। 

৩। নামাকযর বনয়ত বাধার ির একাবধক বার হাই থতালা। 

৪। রুকূর সময় দুই হাকতর আঙু্গকলর মাথাগুকলা বিেকনর বদক ককর 
রাখা। 

৫। নামাকযর শুরুকত থযখাকন দাাঁিায়, নামাকযর মকধয থসখান থথকক ৪/৫ 
আাংগুল আগাকনা বা বিোকনা। 

৬। বসজদা হকত উঠার সময় মাবিকত ভর বদকয় উঠা। 

আরীফ থতজগাহ এর থদখা পু্রফ 

 ৫। নামাকযর শুরুকত থযখাকন দাাঁিায়, নামাকযর মকধয থসখান থথকক ৪/৫ 
আঙু্গল আগাকনা বা বিোকনা। 

 ৬। বসজদা হকত উঠার সময় মাবিকত ভর বদকয় উঠা।  

 ৭। বসজদার সময় দুই হাকতর আঙু্গল ফাাঁক থরকখ োন হাকতর 
আঙু্গলগুকলা বাম বদকক আর বাম হাকতর আঙু্গল োন বদকক আিাআবি 
ভাকব রাখা।  

 ৮। নামাযরত অবস্থায় একাবধক বার কাবশ থদয়া। 

 ৯। নামাকযর সময় হওয়ার িরও বনবদষষ্ট বযবির জন্য অকিো করা 
এবাং বিেন থথকক ঐ বযবিকক সামকনর কাতাকর আনা। 

 জবাবেঃ ১। নামাকয বসজদারত অবস্থায় দুই িাকয়র মধয হকত থয থকান 
একবির সামান্য অাংশও যবদ একবার তাসবীহ্ বলার িবরমার্ সময় 
জবমকনর সাকথ থলকগ থাকক, তাহকল নামায সহীহ হকয় যাকব। অবশ্য 
সামান্য সময় িা জবমকন লাবগকয় থরকখ বাকী সময় ইচ্ছািূবষক িা উাঁচু 
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ককর রাখা মাকরূহ। তকব অকনক ফকীকহর মকত বসজদাহ অবস্থায় বতন 
তাসবীহ্ িবরমার্ সময় উভয় িা উবঠকয় রাখকল নামায ফাবসদ হকয় 
যাকব। সুতরাাং এ বযািাকর সতকষতা অবলম্বন করা কতষবয। আর যবদ 
বসজদার িূর্ষ সমকয়র মকধয উভয় িা সম্পূর্ষ উবঠকয় রাকখ, তাহকল নামায 
নষ্ট হকয় যাকব।( প্রমার্:  ফাতাওয়া মাহমূবদয়া ২:২০৫, # আযীযুল 
ফাতাওয়া ২২৬, # রিুল মুহতার ১:৩৬৯, # আহসানুল ফাতাওয়া 
৩: ৩৯৮)  

২। নামায অবস্থায় জামা- কািি ও অঙ্গ- প্রতযঙ্গ বনকয় থখলা করা বকাংবা 
কািি সামলাকনা অকহতুক- মাকরূহ কাজ।( প্রমার্:  ফাতাওয়া 
আলমগীরী ১: ৫: ১০৯)  

 ৩। বনয়ত বাাঁধার ির একাবধক বার থস্বচ্ছায় হাই থতালাও মাকরূহ। 
থকননা, এিা নামাকয অমকনাকযাবগতারই ববহ: প্রকাশ। কাকজই হাই 
আসকল যথা সম্ভব দবমকয় রাখকত থচষ্টা করকব। 

 ৪। রুকূর সময় দু’হাকতর আঙু্গল বিেকন রাখা সুন্নাকতর বখলাি। কারর্, 
রুকূকত হাকতর আঙু্গলগুকলা ফাাঁক থরকখ হাাঁিু মজবুত ককর ধরা সুন্নাত। 
আর হাকতর আঙু্গলগুকলা বিেকনর বদকক রাখকল এ সুন্নাত লবিত হয়।  

 ৫। নামাযরত অবস্থায় যবদ চলা থফরার কারকর্ এক কাতার বা তার 
থচকয় থবশী অগ্রসর হয়, তাহকল নামায নষ্ট হকয় যাকব। ববর্ষত অবস্থায় 
থকান জরুরকত বা অবনচ্ছাকৃত এরূি করকল, নামাকযর থকান েবত হকব 
না।    ( প্রমার্:  ফাতাওয়া মাহমূবদয়া ২: ১৭৭)  

 ৬। বসজদা হকত উঠার সময় মাবিকত ভর বদকয় উঠা মাকরূহ। তকব 
দূবষলতা বা অন্য থকান উযর বশত:  করকল মাকরূহ হকব না। 

 ৭। বসজদার সময় হাকতর আঙু্গলগুকলা বমবলকয় বকবলার বদকক ককর 
রাখা সুন্নাত। আঙু্গলগুকলা ফাাঁক রাখা বা উভয় হাত বকবলামখুী না থরকখ 
আিাআিীভাকব রাখা সুন্নাকতর বখলাি। 

 ৮। ববনা উযকর কাবশ বদকল নামায নষ্ট হকয় যাকব। তকব ইমাম সাকহব 
বকরা‘আত শুরু করার িূকবষ বকরা‘আত িিকত অসুববধা হওয়ায় গলা সাফ 
করার জন্য এক দু’বার কাবশ বদকত িাকরন। 
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 ৯। নামাকযর থয সময় বনধষারর্ করা হয়, বমবনকি- থসকককন্ে থস ভাকব 
দাাঁিাকনা জরুরী নয়। অকনক সময় ইমাকমর খাবতকর বা মুসল্লীকদর থকান 
ববকশর্ জরুরকতর কারকর্ থদরী করকত হয়। তাকত থকান থদার্ থনই। 
আর কারর্ োিা যবদ অন্য কাকরা জন্য থদরী করা হয়, তাহকল থদখকত 
হকব- উি বযবি যবদ বুযুগষ হন এবাং এই অকিো করার দ্বারা মুসল্লীকদর 
যবদ কষ্ট না হয়, বরাং সবাই আগ্রহ ককর তার জন্য অকিো ককর এবাং 
অকিো করার কারকর্ নামাকযর মুস্তাহাব ওয়াি থিবরকয় না যায়, তাহকল 
ববলম্ব করাকত থকান থদার্ থনই। এ ধরকনর সাংগত কারর্ না থাককল 
অকিো করা উবচত নয়। ( প্রমার্:  ফাতাওয়া শামী ১:৬৩৮- ৬৫৪, 
ফাতাওয়া আলমগীরী ১:১০৫- ১০৯, আহসানুল ফাতাওয়া ৩:৩৯৮, # 
ফাতাওয়া মাহমূবদয়া ২:১৭৭ ও ১৯৬, # আহকাকম নামায ৪২: ৪৩)  

মিুাদীকদর নামাকযর বহসাব ও ইমামকতর বনয়ত 

বজজ্ঞাসা:  ইমাম সাকহকবর জন্য বক মুিাদীকদর নামাকযর বহসাব বদকত 
হকব? একা নামায শুরু করার ির বিেকন মুিাদী একল ইমাম সাকহব 
বকভাকব বনয়ত করকব? ইমাম সাকহকবর বকরা‘আত অশুে হকল 
মুসল্লীকদর জন্য একা একা নামায িিা জাবয়য হকব বক? 

জবাবেঃ নামাকয ইমামতী করার কার কর্ মুিাদীগকর্র নামাকযর বহসাব 
ইমাকমর বদকত হকব না। তকব যবদ ইমাকমর থকান ত্রুবির কারকর্ মুিাদীর 
নামায নষ্ট হকয় যায়, তাহকল ইমাম সাকহবককই জবাব বদকত হকব। 

মুিাদী িুরুর্ হকল ইমামতী সহীহ শুে হওয়ার জন্য ইমামকতর বনয়ত 
করা জরুরী নয়। তকব ইমামতীর বনয়ত না করকল ইমামতীর থয আলাদা 
সওয়াব রকয়কে তা হকত ইমাম সাকহব ববিত হকবন। 

উকল্লখয থয, একাকী নামায শুরু করার ির যবদ অন্যকদর ইকবতদার 
সময় তাকদর ইমামতীর বনয়ত ককর থনন, তাহকল ইমামতীর সওয়াব 
থিকয় যাকবন। বকন্তু এমতাবস্থায় যবদ উচ্চ আওয়াকজ বকরা‘আত বববশষ্ট 
নামায হয় (কয নামাকয বকরা‘আত থজাকর িিকত হয়) তকব বনয়কতর ির 
হকত আওয়াজ ককর বকরা‘আত িিা ইমাকমর জন্য ওয়াবজব। 

ইমাম ও মুসল্লীকদর মকধয হকত থকউ যবদ ববশুে কুরআন শরীফ না 
িিকত িাকর তাহকলও তুলনামূলক যার িিা ভাল তাকক ইমাম বাবনকয় 
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জামা‘আকত নামায িিকত হকব। থসকেকত্রও একা একা নামায িিা যাকব 
না। তকব ববশুে কুরআন িিকত িাকর, এমন থলাককর জন্য বকেু সময় 
অকিো করা ভাল। 

( প্রমার্েঃ শামী ১:৪২৪, # ইমদাদুল ফাতাওয়া ১:১৩৩ # ফাতাওয়া 
রহীবময়া ১:১৬৬, # দারুল উলূম ৩: ৭৮)   

অনবধ অথষ দ্বারা ইমাকমর থবতন 

বজজ্ঞাসা:  মুসল্লীরা যবদ অনবধভাকব অথষ উিাজষন ককর ইমামকক থবতন 
প্রদান ককর, তাহকল ইমাকমর জন্য থসই থবতন থনয়া জাবয়য হকব বক-
না? 

জবাব:  কুরআন কারীকম আল্লাহ তা‘আলা থকান মানুকর্র প্রবত ববনা 
দলীল- প্রমাকর্ খারাি ধারর্া করকত বনকর্ধ ককরকেন। তাই বনবিতভাকব 
না থজকন অযথা মুসল্লীকদর মাল অনবধ িোয় উিাবজষত হওয়ার বযািাকর 
খারাি ধারনা করা নাজাবয়য। বরাং এরূি থেকত্র মুসলমানকদর বযািাকর 
ভাল ধারনা থিার্র্ করার জন্য হাদীকস বনকদষশ একসকে। সুতরাাং 
মুসল্লীকদর মাকলর অকধষক বা অকধষককর থবশী হারাম হওয়ার ববর্য়বি 
বনবিতভাকব জানার িূকবষ ইমাম সাকহকবর জন্য মুসল্লীকদর বনকি থথকক 
থবতন থনয়া জাবয়য হকব। 

তকব যবদ থকান ইমাম বনবিতভাকব জানকত িাকরন থয, অমুক মুসল্লীর 
অকধষক বা অবধকাাংশ মাল হারাম িোয় উিাবজষত তাহকল ইমাম সাকহব 
থসই মুসল্লী থথকক থবতন, ভাতা ও হাবদয়া ইতযাবদ গ্রহর্ করকবন না। 
আর যবদ ইমাম সাকহব ববকশর্ থকান মুসল্লীর অকধষককর থবশী মাল হালাল 
হওয়ার বযািাকর বনবিত হন বা এ বযািাকর তার অন্তকর প্রবল ধারনা সৃবষ্ট 
হয়, তাহকল তার থথকক থবতন বা হাবদয়া গ্রহর্ জাবয়য হকব। ( প্রমার্েঃ 
সূরা মাবয়দা ২, # সূরা হুজুরাত ১২, # বমশকাত ২৪৪ # ইমদাদুল 
ফাতাওয়া ৪:১৪৭ # ফাতাওয়া রহীবময়া ২: ১৯৫ # আহসানুল 
ফাতাওয়া ৭: ২২)  

রুকূ বসজদায় বতনবাকরর অবধক তাসবীহ্ িিা 
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বজজ্ঞাসা:  জামা‘আকত নামায িিার সময় ইমাম সাকহকবর রুকু-
বসজদার মকধয বতনবাকরর থবশী তাসবীহ্ িাঠ করা মাকরূহ হকব বক? 
আর যবদ মুিাদীগর্ বতনবাকরর থবশী থযমন- ৫/৭ বার িকি, তাহকল 
নামাকযর থকান েবত হকব বক- না? 

 জবাব:  ইমাকমর জন্য বতনবাকরর থবশী তাসবীহ্ িিা মাকরূহ হকব 
না। বরাং ইমাম সাকহকবর জন্য রুকূ- বসজদার তাসবীহ্ ধীরবস্থর ভাকব 
িাাঁচবার িিা মুস্তাহাব। যাকত ককর মুিাদীগর্ কমিকে বতনবার িিকত 
িাকরন। তকব িাাঁচবাকরর অবধক িিা মাকরূহ হকব। বকন্তু যবদ মুিাদীগর্ 
রুকূ- বসজদার তাসবীহ্ বতনবাকরর থবশী িকিন, তাকত নামাকযর থকান 
েবত হকব না।( প্রমার্:  ফাতাওয়া শামী ১:৪৬১- ৪৬২, # আহসানুল 
ফাতাওয়া ৩: ২৯৫)  

ইমাম সাকহকবর থমহরাব বযতীত অন্যস্থাকন দাাঁিাকনা 

বজজ্ঞাসা:  ইমাম সাকহব জামা‘আকত নামায িিাকনার সময় থমহরাব 
থেকি অন্য থকান স্থাকন (মসবজকদর বভতকরই) দাাঁবিকয় জামা‘আকতর 
নামাকযর ইমামতী করকত িারকবন বক- না? 

জবাব:  ইমাকমর জন্য থমহরাকবর একদম বভতকর দাাঁিাকনা সুন্নাত নয়। 
বরাং অিারগতা োিা এরূি দাাঁিাকনা মাকরূহ। সুন্নাত হকলা, ইমাম 
সাকহব কাতাকরর এ রকম মাকঝ দািাকনা যাকত ককর উভয় িাকশ্বষ 
মুসল্লীকদর সাংখযা সমান থাকক। থযকহতু থমহরাব কাতাকরর মাকঝ বানাকনা 
হয়; থসকহতু থমহরাকব নামাকযর স্থাকন দাাঁিাকল কাতাকরর মাকঝ দাাঁিাকনার 
এ সুন্নাত আদায় হকয় যায়। অন্যথায় থমহরাকব দাাঁিাকনা িৃথক থকান 
সুন্নাত নয়। সুতরাাং ইমাম সাকহব জামা‘আকত নামায িিাকনার সময় 
থমহরাব বযতীত অন্যস্থাকন দাাঁবিকয় নামায িিাকত িারকব। তকব শতষ 
হকলা, ইমাম সাকহবকক এমনভাকব দাাঁিাকত হকব যাকত ককর তাাঁর দু’িাকশ্বষ 
মুসল্লী বরাবর হয় এবাং থকানবদকক মুসল্লী কম থবশী না হকয় যায়। 
বতষমাকন োনবদকক কাতার বি করা বা মুসল্লী সাংখযা বৃবে করার থয 
প্রচলন আকে তা সহীহ নয়। ( প্রমার্:  শামী ১:৫৬৮ # আলমগীরী 
১: ৮৯)  

ফজকরর নামায কাযা অবস্থায় যুহকরর ইমামতী করা 
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বজজ্ঞাসােঃ থকান বযবির ফজকরর নামায কাযা হকয় থগকল, থস যুহকরর 
নামাকয ইমামতী করকত িারকব বক- না? 

জবাব:  থকান শরয়ী উযকরর কারকর্ ফজকরর নামায কাযা হকয থগকল 
এবাং তা আদায় ককর বনকল িরবতষী নামাকযর ইমামতী করকত থকান 
অসুববধা থনই। বকন্তু যবদ কাযা আদায় না ককর থাকক এবাং উি বযবি 
সাকহকব তারতীব (যার বযম্মায় থকান কাযা নামায থনই অথবা েয় 
ওয়াকির কম কাযা নামায রকয়কে) হয় এবাং উি কাযা নামাকযর কথা 
িরর্ও থাকক, তাহকল তার জন্য কাযা আদায় করার িূকবষ িরবতষী 
নামাকযর ইমামতী করা জাবয়য নয়।( প্রমার্:  আহসানুল ফাতাওয়া 
৩: ৩০৪)  

ইমামতীকত দাাঁিাকনার জায়গা 

বজজ্ঞাসা:  জননক ইমাম সাকহব একজন মুসল্লী বনকয় নামায িিবেকলন। 
বনয়ম অনুযায়ী মুসল্লী ইমাকমর োনবদকক বেল। নামায িিা অবস্থায় 
আকরা দুইজন মসুল্লী একস থগল। তখন মুসল্লীকদর বক দাবয়ে বেল? 

জবাব:  তখন বনয়ম হল মুিাদীই বিেকন চকল আসকব এবাং নবাগতরা 
তাকদর থদকখ দাাঁিাকব আর যবদ ইমাম সাকহব স্বয়াং আকগ চকল যান, 
তাহকল তাকতও থকান অসুববধা থনই। তকব প্রথম সুরত উত্তম। 
( ফাতাওয়া শামী ১: ৫৬৭)  

মুয়াযবযকনর বিউশনীর িাকা ইমাকমর গ্রহর্ করা 

বজজ্ঞাসা:  ইমাম সাকহব তার বনজ মসবজকদর মুআযবযনকক বদকয় 
বিউশনী করান এবাং বিউশনী দ্বারা উিাবজষত অথষ ইমাম সাকহব একাই 
গ্রহর্ ককরন। উি ইমাম সাকহকবর এ কাজ শরী‘আত সম্মত হকব বক? 

জবাব:  ইমাম সাকহব ও মুআযবযন সাকহকবর থলন- থদন তাকদর 
িারস্পবরক থকান চুবির বভবত্তকত বক- না? তা না থজকন এ বযািাকর 
আিবত্ত করা সমীচীন হকব না; বরাং অন্যায় হকব।   ( প্রমার্েঃ বমশকাত 
শরীফ ২:৪১৩ # ফাতাওয়াকয় আলমগীরী ৫: ৩২১)   

খুৎবা ও ইমামতী 
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বজজ্ঞাসােঃ আমাকদর এলাকায় ঈকদর নামাকয একজন ইমাম সাকহব 
নামায িকিকেন ও অন্যজন খুৎবা িাঠ ককরকেন একত নামাকযর থকান 
েবত হকয়কে বক? 

জবাবেঃ উকল্লবখত সুরকত নামায আদায় হকয় বগকয়কে। তকব উত্তম এিাই 
থয, বযবন নামায িিাকবন, বতবনই খুৎবা বদকবন। 

( প্রমার্:  ফাতাওয়া শামী ২:১৬২ # ফাতাওয়া দারুল উলূম ৫: ১৮৪)  

বেৃ ইমাকমর ইমামতী 

বজজ্ঞাসা:  জননক ইমাম সাকহব বৃে হওয়ায় মুসল্লীরা ইমাকমর 
বকরা‘আত বঠকমত শুনকত িায় না। তাই মুসল্লীকদর মকধয বদ্বধাদ্বে সৃবষ্ট 
হকয়কে এবাং অকনকক এমনও মন্তবয ককরকে থয, উি ইমাকমর বিেকন 
নামায হকব না। কারর্, বৃে হওয়ার কারকর্ তার সূরা বকরা‘আত সহীহ 
হয় না এবাং শুনা যায় না। এ বযািাকর শরয়ী বসোন্ত বক? 

জবাবেঃ উি ইমাম সাকহব যবদ ববশুে ভাকব বকরা‘আত িিকত িাকরন 
এবাং বনকি থথকক শ্রবর্কারীরা বকরা‘আত সহীহ শুে শুনকত িান, তকব 
উি ইমাম সাকহব- ই ইমামতীর জন্য থবশী হকদার। তাকক বহাল রাখা 
উবচত। 

্যতাাঁ, বকরা‘আত শুনকত না িাওয়ার কারকর্ বা স্পষ্ট বুঝকত না িারার 
কারকর্ কতৃষিে যবদ তাকক অবযহবত বদকত চান তাহকল বদকত িাকরন। 
তকব বৃে ইমাকমর ও তার িবরবাকরর ভরর্কিার্কর্র জন্য থিনশন ভাতা 
বা এ জাতীয় সম্ভাবয বকেু করা মুসল্লীকদর বযম্মাদারী। 

জামা‘আত 

সামকন খাবল থরকখ বিেকন কাতার করা 

বজজ্ঞাসা:  কাতাকর একা একা দাাঁিাকনাকত থকান েবত আকে বক- না? 

জবাবেঃ সামকনর কাতাকর দাাঁিাকনার মত খাবল জায়গা থরকখ বিেকনর 
কাতাকর দাাঁিাকনা মাকরুহ্। যারা সামকনর কাতার িুরা না ককর বিেকনর 
কাতাকর দাাঁিায়, তাকদর নামায মাকরূকহ তাহরীমী হকব। যবদ থকান 
আগন্তুক মুসল্লী এরূি কাতার থদকখ, তাহকল তার উবচত-  বিেকনর 
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কাতার থভদ ককর সামকনর খাবল জায়গা িূর্ষ করা। আর যবদ সামকনর 
কাতাকর খাবল জায়গা না থাকক, তাহকল থস মাসআলা জাকন এমন থকান 
বযবিকক সামকনর কাতার থথকক থিকন আনকব। এমন থলাক যবদ না 
িাওয়া যায়, তাহকল একাই এক কাতাকর দাাঁিাকব, যাকত থকান ধরকনর 
বফতনা না হয়।( প্রমার্েঃ ফাতাওয়া মাহমূবদয়া, ২:২৪২ # ফাতাওয়া 
দারুল উলূম ৩:৩৩৫, ৩৪৫ # ফাতওয়া আলমগীরী, ১: ৮৮)   

অশুে িকিন এমন ইমাকমর বিেকন শুে িিকনওয়ালার নামাকযর হুকুম 

বজজ্ঞাসােঃ যবদ থকান মসবজকদর ইমাম সাকহকবর িিা অশুে হয় এবাং 
তাকক বলার িরও কুরআন িিা বঠক না ককরন এবাং সহীহ িিকত 
িাকরন এমন থকান বযবিককও নামায িিাকত থদন না। বকন্তু বযবন সহীহ 
িিকত িাকরন, বতবন জাকনন জামা‘আকত নামায িিা ওয়াবজব। এই 
মুহূকতষ সহীহ িিকনওয়ালা বযবি বক করকবন? জামা‘আকত, না একা 
একা িিকবন? 

জবাবেঃ কুরআন শরীফ ভলু িিকল গুনাহ্ হকব। তকব সব ভকুলর কারকর্ 
নামায ফাবসদ হয় না। থকান ইমাকমর িিা এমন অশুে হয় থয, তাকত 
অথষ ববগবিকয় নামায নষ্ট হকয় যায়, তাহকল এমন বযবির জন্য ইমামতী 
জাবয়য থনই। এবাং তার বিেকন সহীহ িিকনওয়ালা বযবির ইকবতদা 
করা জাবয়য থনই। এ সুরকত ইকবতদা করকল সককলর নামায বাবতল হকয় 
যাকব। আর যবদ এমবন অশুে হয় থয, তাকত গুনাহ্ হওয়া সকেও নামায 
নষ্ট হকয় যাওয়ার আশাংকা কম-  থযমন: মিু্, গুন্নাহ্ ইতযাবদর ভলু, 
তাহকল সহীহ িিকনওয়ালা তার বিেকন নামায না িকি অন্যত্র সহীহ 
িিথনওয়ালা ইমাকমর বিেকন নামায িিকব। তকব যবদ অন্যত্র থগকল 
জামা‘আত েুকি যাওয়ার প্রবল আশাংকা থাকক তাহকল এই ইমাকমর 
বিেকনই নামায িকি বনকব। এ থেকত্র সহীহ িিকনওয়ালার ইকবতদার 
দরুন সককলর নামায ফাবসদ হকব না।  ( প্রমার্েঃ বহদায়াহ ১:১২৬ # 
ফাতাওয়াকয় মাহমূবদয়া ৭: ৩৯)  

থকবল মাত্র স্বামী- স্ত্রীর জামা‘আতবে হকয় নামায আদায় 

বজজ্ঞাসােঃ জননক বযবি িাাঁচ ওয়াি নামায বনয়বমত জামা‘আকতর সাকথ 
আদায় ককরন। বকন্তু থকান থকান বদন ববকশর্ উযরবশতেঃ ঘকর স্বামী 
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ইমাম হকয় স্ত্রীকক মুিাদী বাবনকয় জামা‘আকত নামায আদায় ককর থনয়। 
এখন প্রন হল, এরূি নামাকযর দ্বারা জামা‘আকত নামায আদাকয়র 
সওয়াব হকব বক- না? এবাং স্বামী- স্ত্রী দু’জকন জামা‘আতবে হকয় নামায 
আদায় করকল উি নামায সহীহ হকব বক- না? 

জবাবেঃ উকল্লবখত বর্ষনা মুতাববক উযরবশতেঃ স্বামী ইমাম হকয় স্ত্রীকক 
মুিাদী বাবনকয় জামা‘আতবে হকয় নামায আদায় করকল নামায হকয় 
যাকব এবাং জামা‘আকতর সওয়াবও িাওয়া যাকব। তকব মসবজকদর 
জামা‘আকতর সমান সওয়াব িাওয়া যাকব না। এখাকন প্রসঙ্গতেঃ উকল্লখয 
থয, ববনা উযকর মসবজকদর জামা‘আত তরক করা জাকয়য নয়। কারর্, 
মসবজকদর প্রবতকবশীর জকন্য মসবজকদ জামা‘আকতর সাকথ নামায িিা 
ওয়াবজব। এখাকন িরর্ রাখা দরকার থয, স্বামী- স্ত্রী জামা‘আতবে 
নামায িিকল স্ত্রীকক স্বামীর বিেকনর কাতাকর দাাঁিাকত হকব।( প্রমার্েঃ 
ইবকন মাজাহ ৬৯ # দুররুল মুখতার, ১:৫৬৬ # ফাতাওয়াকয় শামী, 
১:৫৬৬ # ইবকন মাজাহেঃ৫৭)   

জামা‘আকতর কাতার থসাজা করার হুকুম 

বজজ্ঞাসােঃ জামা‘আকতর কাতার থসাজা করা ওয়াবজব নাবক সুন্নাত? 

জবাবেঃ জামা‘আকতর কাতার থসাজা করাকক থকউ থকউ ওয়াবজব 
বলকলও বনভষরকযাগয মতানুযায়ী নামাকযর কাতার থসাজা করা সুন্নাকত 
মু’আিাদাহ্। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনকজ কাতার থসাজা 
করকতন এবাং এ বযািাকর খুব তাবকদ বদকতন। এক হাদীকস আকে, 
বপ্রয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ককরন “থতামরা কাতার 
থসাজা কর অন্যথায় আল্লাহ তা‘আলা থতামাকদর থচহারার মকধয িবরবতষন 
ককর বদকবন।” অন্য থরওয়াকয়কত আকে ‘থতামাকদর অন্তকরর মকধয 
মতববকরাধ সৃবষ্ট ককর বদকবন।’ নামাকযর জামা‘আকতর কাতার থসাজা না 
হকল ইমাম সাকহকবর দ্বাবয়ে হল, কাতার থসাজা ককর থদওয়া। প্রকয়াজন 
হকল বিেকনর কাতারসমূহ থসাজা করার জন্য ইমাম সাকহব কাউকক 
বযম্মাদারও বনযুি ককর বনকত িাকরন। ( প্রমার্:  বমশকাত শরীফ, ৯৮ 
# ফাতাওয়া রহীবময়া, ৪: ৩১৯-  ৮: ৯৯)  

জামা‘আকতর কাতার থসাজা করার বনয়ম 
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বজজ্ঞাসােঃ নামাকযর জামা‘আকতর কাতার থসাজা করার বনয়ম বক? 
অকনকক বকলন থয, আঙু্গকলর অগ্রভাগ লম্বা থরখার সাকথ বমবলকয় রাখকল 
নামাকযর কাতার থসাজা হয়। আবার থকউ বকলন, িাকয়র থগািালী 
বমবলকয় কাতার থসাজা রাখকত হকব। থকানবি সবঠক? 

জবাবেঃ েফ বা নামাকযর জামা‘আকতর কাতার থসাজা করার বনয়ম হল 
একজকনর িাখনু অিরজকনর িাখনু বরাবর এবাং একজকনর কাাঁধ 
অন্যজকনর কাাঁকধর বরাবর রাখা। আর যবদ থকান মসবজকদ কাতাকরর 
দাগ থদওয়া থাকক, তাহকল দাকগর উির িাকয়র থগািালী থরকখও কাতার 
থসাজা করা যায়। দাকগ আঙু্গল থরকখ কাতার থসাজা করা সম্ভব নয়। 
( প্রমার্েঃ ফাতাওয়া শামী, ১:১৫৮ # তাহতাভী, ২৪৮, # দারুল উলুম, 
৩: ৩৩৭)  

নাবালক থেকলরা নামাকযর কাতাকরর মাকঝ মাকঝ দাাঁিাকব 

বজজ্ঞাসােঃ ফরজ নামাকযর জামা‘আকতর কাতাকরর মাকঝ মাকঝ নাবালক 
থেকলরা বনজ বিতার বনকি দাাঁিায়। শরী‘আকতর দৃবষ্টকত এরূি করা বঠক 
বক- না? 

জবাবেঃ থযসব নাবালক থেকলরা নামায িিার বনয়ম- কানুন থমািামুবি 
জাকন, তাকদরকক বিকদর কাতাকর দাাঁি করাকনাই থশ্রয়। কারর্, একাবধক 
বাচ্চা এককত্র বমকল দাাঁিাকল, তারা বনকজর নামাকযর এবাং অকনক থেকত্র 
বিকদর নামাকযর েবত ককর থাকক। তাই বিকদর সাকথ দাাঁি করাকল, এ 
অসুববধািা হকব না। বকন্তু থয সমস্ত থেকলরা নামাকযর বনয়ম- কানুন 
থমাকিও বুকঝ না, তাকদরকক মসবজকদ থনয়াই শরী‘আত মকত উবচত নয়। 
( প্রমার্েঃ আহসানুল ফাতাওয়া, ৩: ২৮০)   

মবহলার ইমামতীকত নামায আদায় 

বজজ্ঞাসােঃ মবহলারা জানাযার নামাকয ইমামতী করকত িারকব বক- না? 
এবাং মবহলার ইমামতীকত জানাযার নামায আদায় করা হকল তা িুনরায় 
আদায় করকত হকব বক- না? 

জবাবেঃ মবহলারা িুরুকর্র ইমাম হকত িাকর না। সুতরাাং থকান মবহলা 
জানাযার নামাকয িুরুকর্র ইমামতী করকত িারকব না। তকব যবদ থসখাকন 
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থকান িুরুর্ না থাকক, তাহকল মবহলা ইমামতী করকত িারকব। থকাথাও 
যবদ থকান মবহলা জানাযার নামাকয িুরুকর্র ইমামতী ককর তকব থসখাকন 
বদ্বতীয়বার জানাযার নামায িিকত হকব না। থকননা, যবদও উি মবহলার 
ইমামতী সহীহ হয়বন এবাং তার বিেকন িুরুকর্র নামাযও হয়বন তবুও 
থযকহতু উি মবহলার নামায হকয় থগকে তাই ফরকজ বকফায়াহ্ আদায় 
হকয় থগকে। ( প্রমার্েঃ ফাতাওয়া শামী, ২:২০৮ # ফাতাওয়া দারুল 
উলূম, ৫: ২৮৯)   

মিুাদীর জকন্য আঊযবুবল্লাহ্ ও ববসবমল্লাহ্ িিা 

বজজ্ঞাসােঃ জামা‘আকত নামায িিার সময় মুিাদীর জন্য ‘আঊযুববল্লাহ্’ 
ও ‘ববসবমল্লাহ্’ আর ববতকরর নামাকয দু‘আথয় কুনূত এবাং নবঠকক 
আত্তাবহয়যাতু িিার আকগ ‘ববসবমল্লাহ্’ িিকত হকব বক- না? 

জবাবেঃ জামা‘আকত নামায িিার সময় মুিাদী তাকবীর বকল হাত 
বাধার ির শুধু সানা িিকব। আউযুববল্লাহ্ এবাং ববসবমল্লাহ্ থকানিাই 
িিকব না। ববতকরর নামাকয দু‘আথয় কুনূত- এর শুরুকত এবাং নবঠকক 
আত্তাবহয়যাতু িিার আকগ ববসবমল্লাহ্ িিকব না। এিাই উত্তম। একাকী 
নামায িিার সময় সানা িিার ির আঊযুববল্লাহ্ ও ববসবমল্লাহ্ িূর্ষ 
িিকব। তারির সূরাকয় ফাবতহা শুরু করকব। তকব আত্তাবহয়যাতুর শুরুকত 
থকউ ববসবমল্লাহ্ িিকল নামাকযর থকান েবত হকব না। ( প্রমার্:  দুরকর 
মুখতার, ১:৪৯০ #মারাবকল ফালাহ্, ২২৮ #ইমদাদুল আহকাম, 
২: ৭৯)  

সালাম বফরাকনার ির কাতার থথকক বিেকন সকর বসা 

বজজ্ঞাসা:  অকনক সময় থদখা যায়-  বকেু বকেু মুিাদী, ইমাকমর সালাম 
বফরাকনার িকরই কাতার থথকক বিেকনর বদকক সকর বকস। একত থকান 
অসুববধা আকে বকনা? 

জবাব:  সালাম বফরাকনার িকর কাতার থথকক সকর বসকল, একত থকান 
গুনাহ্ হকব না।   ( প্রমার্:  ফাতাওয়া মাহমূবদয়া, ২: ২৫৯)  

জাকম মসবজকদ বদ্বতীয় জামা‘আত করা 
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বজজ্ঞাসােঃ মসবজকদ ইমাম ও মুআযবযন এবাং নামাকযর সময় বনধষাবরত 
থাকার িরও স্থান সাংকুলান না হওয়ার কারকর্ বদ্বতীয় জামা‘আত করা 
যাকব বক- না?  

জবাবেঃ প্রকনর বববরর্ অনুযায়ী উি মসবজকদ বদ্বতীয়বার জামা‘আত করা 
যাকব না। সুতরাাং মসবজকদ মুসল্লীগকর্র স্থান সাংকুলান না হকল, সাংকুলান 
হওয়ার মত বযবস্থা করা উবচত। আর বযবস্থা গ্রহকর্র িূবষ িযষন্ত িাশ্বষবতষী 
থকান মসবজকদ জামা‘আকতর সাকথ মুসল্লীগর্ নামায আদায় করকবন।  
( প্রমার্েঃ রুিুল মুহতার ১:৫৫৩ #আল মাবসূত ১:১৩৫ #বহনবদয়যাহ, 
২: ৪৫৬)  

নামাকয দাাঁিাকনা অবস্থায় ঘবুমকয় যাওয়া 

বজজ্ঞাসােঃ জামা‘আত চলাকালীন সমকয় এক মুসল্লী দাাঁিাকনা অবস্থায় 
ঘুবমকয় যায়। যার ফকল ইমাম সাকহকবর সাকথ রুকূকত শাবমল হকত 
িাকরবন। ইমাম সাকহব যখন বসজদায় চকল থগকেন, তখন থসই বযবির 
ঘুম ভাকঙ্গ। এমতাবস্থায় থসই বযবি রুকূ ককর বসজদায় শাবমল হয়। প্রন 
হল তার নামায হকয়কে বক? 

জবাব:  ববর্ষত সুরকত উি বযবির নামায আদায় হকয় থগকে। থকননা, 
ইমাকমর অনুসরকর্র মকধয এক সুরত এিাও আকে থয, ইমাকমর বিকে 
বিকে ইমাকমর থকান রুকন আদায় করার িকর মুিাদীর কতৃষক থসই 
রুকন আদায় করা। ( প্রমার্েঃ ফাতাওয়া শামী ১:৫৯৪ িৃ: )  

মাসবকূকর জন্য ইমাকমর থশর্ নবঠকক তাশাহহুদ িিার হুকুম 

বজজ্ঞাসােঃ থকান বযবি যবদ চার রাকা‘আত বববশষ্ট ফরজ নামাকযর থকবল 
মাত্র এক রাকা‘আকত বগকয় ইমাকমর সাকথ শরীক হয়, তাহকল উি বযবি 
ইমাকমর থশর্ নবঠকক আত্তাবহয়যাতু িাঠ করকব বক- না? আর যবদ িাঠ 
করকত হয় তাহকল এিা িাঠ করা বক মুস্তাহাব, না সুন্নাত, না ওয়াবজব? 
এবাং তা থকান িযষন্ত িাঠ করকত হকব? 

জবাবেঃ উি বযবি মাসবূক। আর মাসবূক ইমাকমর থয থকান নবঠকক 
আত্তাবহয়যাতু, ‘আবদুহু ওয়া রাসূলুহুু্’ িযষন্ত িাঠ করকব এবাং তা িিা 
ওয়াবজব। 
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কাতাকরর মাকঝ ফাাঁকা থরকখ দাাঁিাকনা 

বজজ্ঞাসা:  অকনক মসবজকদ কাতাকরর মাকঝ খুাঁবি থাকক, যার কারকর্ 
কাতাকরর মাকঝ ফাাঁকা থাকক একত নামাকযর থকান েবত হকব বক? 

জবাবেঃ মসবজকদ মাকঝ মাকঝ বিলার বা খুাঁবি থাকার কারকর্ মুসল্লীকদর 
কাতাকরর মাকঝ অি ফাাঁকা থাককল নামাকযর থকান েবত হকব না। 
( প্রমার্:  আল- মাবসূত ২:৩৫ # ফাতাওয়া দারুল উলূম ৩: ৩৪৪)  

নামাকযর মাঝখাকন ইমাকমর উয ুভঙ্গ হকল 

বজজ্ঞাসােঃ জামা‘আকত নামাকযর সময় ইমাম সাকহকবর উযু ভঙ্গ হকল 
ইমাম সাকহকবর করর্ীয় বক? 

জবাবেঃ জামা‘আকত নামায িিার সময় ইমাম সাকহকবর উযু থভকঙ্গ থগকল 
ইমাম সাকহকবর করর্ীয় হল, প্রথকম বতবন মুিদীকদর মকধয বযবন 
ইমামতী করার উিযুি তাকক প্রবতবনবধ বাবনকয় বদকয় উযু করকত 
যাকবন। ইমাকমর প্রবতবনবধ মুিাদীকদরকক বনকয় বাকী নামায সমাপ্ত 
করকবন। এবদকক ইমাম সাকহব উযু ককর একস জামা‘আত থিকল 
নামাকযর থয অাংকশ বায় ুথবর হকয় উযু থভকঙ্গ বগকয়বেল, তা সহ থয সকল 
রাকা‘আত জামা‘আকতর সাকথ িানবন থস রাকা‘আতগুকলা বকরা‘আত 
বযতীত িকি বনকবন। অতেঃির জামা‘আকতর সাকথ শরীক হকবন। আর 
ইকতামকধয জামা‘আত থশর্ হকয় থগকল একা একা বকরা‘আত বযতীত 
বাকী নামায িকি বনকবন। ইচ্ছা করকল উযু ককর একস নতুন ভাকবও 
নামায িিকত িারকবন। 

যবদ মুসল্লীকদর মাকঝ ইমাম হওয়ার উিযুি থকউ না থাকক, তাহকল 
উত্তম হল, ইমাম সাকহব সালাকমর মাধযকম নামায থভকঙ্গ বদকয় উযু ককর 
নতুনভাকব জামা‘আকতর সাকথ নামায িিাকবন। ( প্রমার্েঃ ফাতাওয়া 
শামী, ১:৬০৬ #খাইরুল ফাতাওয়া, ২:৩৯৭, #তাতার খাবনয়া, 
১: ৬৮৮)  

রুকূ বসজদাহ থথকক ইমাকমর আকগ মিুাদীর থসাজা হকয় যাওয়া 
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বজজ্ঞাসােঃ জামা‘আকত নামাকযর সময় ইমাম সাকহব রুকূ, বসজদাহ 
থথকক দাাঁিাকত দাাঁিাকত মুিাদীরা দাাঁবিকয় যায়। এমতাবস্থায় মুিাদীর 
নামাকয থকান অসুববধা হকব বক? 

জবাবেঃ জামা‘আকত নামায িিার সময় ইচ্ছািূবষক রুকূ, বসজদাকত ইমাম 
সাকহকবর আকগ উকঠ থগকল নামায মাকরূহ হকয় যায়। তকব যবদ ইমাম 
সাকহব ভারী মানুর্ হন এবাং মুসল্লীগর্ সাধারর্ভাকব রুকূ বসজদাহ 
করকলও তার থথকক বকেুিা আকগ হকয় যায়, তাহকল তাকদর উবচত হকব-  
ইমাম সাকহকবর একিু িকর উঠা এবাং এরূি থেকত্র অবনচ্ছাকৃত থকউ 
ইমাকমর একিু আকগ উঠকল নামাকযর থকান েবত হকব না।                                                      
( প্রমার্:  ফাতাওয়া আলমগীরী, ১:১০৭, # থবকহশতী থজওর, 
১১: ৬৬)  

ববনা উযকর মসবজকদ না থযকয় ঘকর নামায িিা 

বজজ্ঞাসােঃ যবদ থকান বযবি ববনা উযকর মসবজকদর জামা‘আকত শরীক না 
হয় এবাং একাকীই বনজ বািীকত নামায িকি, তাহকল তার নামায হকব 
বক- না এবাং তাকক ফাবসক বলা যাকব বক- না? 

জবাবেঃ হানাফী মাযহাকব জামা‘আকতর সাকথ নামায িিা ওয়াবজব। 
সুতরাাং ববনা উযকর জামা‘আকত শরীক না হওয়া গুর্াহ্। আর জামা‘আত 
োিাকক অভযাকস িবরর্ত করা ফাকসকী। সুতরাাং থয ববনা উযকর 
জামা‘আত থেকি থদয়াকক অভযাকস িবরর্ত ককরকে তাকক শরী‘আকতর 
দৃবষ্টকত ফাবসক বলা যাকব। ( প্রমার্েঃ বহদায়া, ১:১২১, # আলমগীরী, 
১:৮২ # ইমদাদুল আহকাম, ১: ৪৩২)  

বিেকনর কাতাকর একাকী দাাঁিাকনা 

বজজ্ঞাসােঃ নামাকযর জামা‘আত হকচ্ছ, এমন সময় একজন থলাক একস 
বিেকনর কাতাকর একা দাাঁিাকলা। এখন থস একা কাতাকর দাাঁিাকব, নাবক 
সামকনর কাতার থথকক থকান একজনকক থিকন আনকব, যবদ থিকন আকন, 
তকব বনয়ত থবাঁকধ, নাবক বনয়্ত বাাঁধার আকগ থিকন আনকব? 

জবাবেঃ জামা‘আকত নামায হকচ্ছ, এমন সময় একজন থলাক নামায 
িিার জন্য হাবজর হকল সামকনর কাতাকর থকান খাবল জায়গা না থাককল, 
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কাতাকরর মাঝখান থথকক একজনকক থিকন বনকয় তার সাকথ বিেকনর 
কাতাকর দাাঁিাকব। থিকন আনার বযািাকর বনয়ম হল-  বযবন থিকন 
আনকবন, বতবন বনয়্ত থবাঁকধও থিকন আনকত িাকরন। আবার বনয়ত বাাঁধার 
িূকবষও থিকন আনকত িাকরন। উভয় সুরত জাবয়য আকে। তকব এ 
বযািাকর লের্ীয় থয, এমন বযবিকক থিকন আনকবন- বযবন নামাকযর এ 
মাসআলা সম্পককষ জ্ঞাত। যাকত ককর ঝগিা ককর নামায নষ্ট ককর না 
থফকলন।                                          ( প্রমার্:  আলমগীরী, ১:৮৮ 
# ইমদাদুল ফাতাওয়া, ১: ৩৯০)  

একাকী নামায আদাকয়র ির জামা‘আকত শরীক হওয়া 

বজজ্ঞাসােঃ ফরয নামায আদায় করার ির বি জামা‘আত অনুবষ্ঠত হকত 
থদখকল, থস জামা‘আকত শরীক হকত িারকব বক- না? যবদ িাকর, তাহকল 
নফকলর বনয়যত করকত হকব, না ফরকজর? 

জবাবেঃ থকউ একাকী ফরজ নামায আদায় করার ির যবদ ঐ নামাকযর 
জামা‘আত হকত থদকখ, তাহকল শুধুমাত্র যুহর ও ইশার জামা‘আকত 
নফকলর বনয়যকত শরীক হওয়া তার জন্য মুু্স্তাহাব হকব এবাং এ সুরকত 
একাকী ফরজ িিার ির জামা‘আকতর সবহত আদায়কৃত তার নামায 
নফল হকব। ফজর, আসর এবাং মাগবরব একবার আদায় ককর থাককল 
জামা‘আকত শরীক হকত িারকব না। কারর্, ফজর ও আসকরর ফরকযর 
িকর থকান নফল নামায িিা যায় না। আর মাগবরকবর িকর যবদও নফল 
িিা যায়, বকন্তু মাগবরকবর ফরজ থযকহতু বতন রাকা‘আত, আর বতন 
রাকা‘আত থকান নফল নামায থনই। তাই মাগবরকবও শরীক শরীক হকত 
িারকব না। ( প্রমার্:  ইমদাদুল ফাতাওয়া, ১: ৩৯১)  

নামাকযর মধযখাকন ববদুযত চকল থগকল মকুাবব্বর হওয়া 

বজজ্ঞাসােঃ ইমাম সাকহব মাইকক নামায শুরু ককরকেন। নামায এক 
রাকা‘আত িিার ির ববদুযত চকল থগল। িকর বিেকন মুআযবযন সাকহব 
মুকাবব্বর হকলন এবাং ককয়কবার তাকবীর থজাকর বলকলন। িকর আবার 
ববদুযত একস থগল। তখন মুআযবযন সাকহব থজাকর তাকবীর বলা বন্ধ 
ককর বদকলন। একত মুআযবযন সাকহকবর নামাকযর বক থকান েবত হকব?  
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জবাবেঃ ববদুযত চকল যাওয়ায় মুআযবযন সাকহকবর তাকবীর বলকত এবাং 
িুনেঃ ববদুযত আসায় তাকবীর বন্ধ করাকত নামাকযর থকান েবত হকব না। 
কারর্, আকবিক জরুরকতর কারকর্ তা করকত হকয়কে। আর তা নামায 
ভঙ্গ বা নামায মাকরূহ হওয়ার থকান কারকর্র আওতায় িকি না। তকব 
উত্তম হল মাইক োিা সাদাবসদা ভাকব সুন্নাত তরীকায় নামায িিা এবাং 
বি জামা‘আকত সম্পূর্ষ নামাকয মুকাবব্বরী করা।  

শকব- কদকরর নামায জামা‘আকত িিা। তারাবীকহর ির ববতকরর আকগ 
জামা‘আকতর সাকথ নফল িিা  

বজজ্ঞাসােঃ শকব- কদকরর নামায জামা‘আকতর সাকথ িিা জাবয়য হকব 
বক- না? তারাবীকহর নামায জামা‘আকত িিার ির বববতর নামায থরকখ 
নফল নামায একা একা বা জামা‘আকতর সাকথ িিা জাবয়য বক- না? 

জবাবেঃ হাদীস শরীকফ থয বতন ধরকনর নফল নামায জামা‘আকতর সাকথ 
িিার বর্ষনা একসকে, অথষাৎ কুসূফ, ইসবতসক্বা ও তারাবীহ্ এ বতন 
ধরকনর নফল নামায বযতীত অন্য থকান নফল নামায বতকনর অবধক 
বযবি বমকল জামা‘আকতর সাকথ িিা মাকরূকহ তাহরীমী। চাই তারা 
এমবনকতই জামা‘আকত শরীক থহাক, বা তাকদরকক থেকক শরীক করা 
থহাক। থযকহতু শকব- কদকরর নামায উকল্লবখত বতন ধরকনর নফকলর 
অন্তভুষি নয়, তাই শকব- কদকরর নফল নামাযও জামা‘আকতর সাকথ িিা 
মাকরূকহ তাহরীমী হকব। থতমবনভাকব তারাবীকহর নামায জামা‘আকত 
িিার ির ববতকরর আকগ নফকলর জামা‘আত করাও জাবয়য নয়। তকব 
যবদ ববতকরর জামা‘আত থকান কারকর্ ববলবম্বত হয়, তাহকল একা নফল 
িিকত িাকর। 

( প্রমার্েঃ ফাতাওয়া রশীবদয়া, ৩৫৪ # ফাতাওয়া দারুল উলূম, ৪:২২৪ 
# ইমদাদুল ফাতাওয়া, ১: ৩৭৭)   

নবাগত মিুাদী রুকূকত যাওয়ার সাকথ সাকথই ইমাম রুকূ হকত উকঠ 
থগকল 

বজজ্ঞাসােঃ নামাকযর জামা‘আত শুরু হকয় যাওয়ার ির এক বযবি বগকয় 
থদখল থয, ইমাম রুকুকত থগকেন। বতবনও তািাতাবি তাকবীকর তাহরীমা 
থবাঁকধ রুকূকত থগকলন। বকন্তু একবারও তাসবীহ্ িকিনবন-  এর িূকবষই 
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ইমাম রুকূ থথকক উকঠ থগকেন এবাং রুকূ থথকক উকঠ বসজদায় থগকেন। 
এমতাবস্থায় তার নামায হকয়কে বক? 

জবাবেঃ উি বযবি যবদ দাাঁিাকনা অবস্থায় তাকবীকর তাহরীমা বকল 
রুকূকত বগকয় থাককন, তাহকল তার নামায সহীহ হকয়কে। থকননা, বতবন 
রুকূকত যাওয়ার তাকবীর তরক ককরকেন যা ওয়াবজব নয়, বরাং সুন্নাত। 
তাোিা ইমাকমর সাকথ রুকূকত থিৌাঁকে এক তাসবীহ্ িবরমার্ থদরী করা 
জরুরী নয়। বরাং রুকূকত শুধু শরীক হকলই ঐ রাকা‘আত থিকয়কে বকল 
গর্য হকব। 

এমনবক থকউ যবদ এমন সময় রুকূর জন্য ঝুাঁকক, যখন ইমাম সাকহব 
রুকূ থথকক মাথা উঠাকত থাককন, বকন্তু এখকনা এতিুকু থসাজা হকত 
িাকরনবন থয, তার হাত হাাঁিু িযষন্ত থিৌকে না। ইবতমকধয মুিাদী এতিুকু 
িবরমান ঝুাঁকক থগকে থয, তার হাত হাাঁিু িযষন্ত থিৌকে যায়। তাহকল থসাজা 
একত এক তাসবীহ্ িবরমার্ সময় নাও হয়, তবুও উি মুিাদী এই 
রাকা‘আত থিকয়কে বকল গর্য হকব। 

তকব তার জন্য ঐ রুকূকত একাকীভাকব এক তাসবীহ্ িবরমার্ থদরী করা 
ওয়াবজব। অতেঃির অববশষ্ট তাসবীহ্ না িকি দাবিকয় ইমাকমর অনুসরর্ 
করা ওয়াবজব। উকল্লখয থয, তাকবীকর তাহরীমা থসাজা দাাঁিাকনা অবস্থায় 
থশর্ করকত হকব। থসাজা তাকবীকর তাহরীমা বলকত বলকতই রুকূর জন্য 
ঝুাঁকক িকি, তাহকল নামায সহীহ হকব না। 

( প্রমার্েঃ আলমগীরী, ১:১২০ # আল- বাহরুর রাবয়ক, ১:২৯৩ # শামী, 
১:৪৪২ # আহসানুল ফাতওয়া, ৩: ২৮৮)  

শরয়ী উযর বযবতত জামা‘আত তরক করা 

বজজ্ঞাসােঃ আবম একজন বযবসায়ী। থদাকান থথকক মসবজকদর দূরে ৪’শ 
থথকক ৫’শ গকজর মত হকব। থদাকান বন্ধ করা- থখালা, মসবজকদ 
অবস্থান ও আসা যাওয়ায় প্রায় ৪০ বমবনি সময় বযয় হয়। তাোিা আমার 
থদাকান আমাকক একাই চালাকত হয়, অন্য থকান থলাক থনই। থদাকান 
থখালা থরকখ থগকল প্রায় সময়ই এিা থসিা চুবর হকয় যায়। আর বন্ধ ককর 
থগকল ৪ ওয়াকি ৪০ × ৪ = প্রায় ২ ঘন্িা ৪০ বমবনি সময় বযয় হয়। 
ফকল বযবসার েবত হয়। এবদকক আমার এই থদাকান োিা হালাল 
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বরবযককর আর থকান অবলম্বন থনই। এ সকল কারকর্ আবম সবসময় 
মসবজকদ জামা‘আকত শরীক হকত িাবর না। অকনক সময় থদাকাকন 
জামা‘আত কবর, আবার কখনও একাই নামায িবি। এ অবস্থায় আবম 
মসবজকদর জামা‘আত তরক করকত িারব বক- না? 

জবাবেঃ শরী‘আকত জামা‘আকতর সাকথ নামায িিার উির খুবই গুরুে 
থদয়া হকয়কে। যার বভবত্তকত অন্যান্য মাযহাকব জামা‘আকত হাবজর হওয়া 
ফরজ বলা হকয়কে। হানাফী মাযহাকব জামা‘আকত নামায িিা ওয়াবজব 
এবাং জামা‘আত তরককারীকদর বযািাকর শরী‘আকত ককঠার হুাঁবশয়ারী 
একসকে। এক হাদীকস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম থঘার্র্া 
ককরকেন-  আমার ইচ্ছা হয় কাউকক আযান বদকয় নামায িিাকত ববল 
এবাং একদল যুবককক লাকিী সাংগ্রহ করকত ববল, তারির যারা আযান 
থশানার িকরও মসবজকদ নামায িিকত আসল না, তাকদর ঘর- বািী 
জ্বাবলকয় থদই। বকন্তু বকয়াবৃে, বশশু ও মবহলাকদর খাবতকর তা কবর না। 

সুতরাাং আিবন আিনার মত দ্বীনদার থলাককদর বনকয় বনকিবতষী স্থাকন 
একবি িাকঞ্জগানা মসবজদ নতবরর থচষ্টা করুন এবাং ওয়াকি একিু েবত 
হকলও জামা‘আকত শরীক হকত থচষ্টা করুন। ইনশাআল্লাহ আিনার 
থবচাককনা ও লাভ কম হকব না। আর থযসব ওয়াকি থবশী অসুববধা হয়, 
থসসকল ওয়াকি থদাকাকন ২/১ জন থলাক বনকয় জামা‘আত ককর নামায 
িকি বনন। ( প্রমার্েঃ ফাতাওয়া মাহমূবদয়া, ৭:১৪৫, # দারুল উলূম 
৩:৬৩, # শামী, ১: ৫১৯)  

একাকী বা ঘকর জামা‘আকতর সাকথ নামায আদাকয়র থেকত্র আযান ও 
ইকামকতর হুকুম  

বজজ্ঞাসােঃ আবম এমন এক শহকর চাকুরী কবর, থযখাকন আকশ িাকশ থকান 
মসবজদ থনই, অকনক দূকর একিা মসবজদ আকে, বকন্তু আযান থশানা যায় 
না, তাই যখন একা নামায িবি, তখন আযান ইকামত োিাই নামায 
িবি। আর যখন ২/৪ জন বমকল নামায িবি, তখন শুধু ইকামত বদকয়ই 
িবি। এমতাবস্থায় আযান বযতীত নামায সহীহ হকব বক- না? একা 
নামাকযর জন্য আযান, ইকামত জরুরী বক- না? 
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জবাবেঃ আিনার স্থান থথকক থযকহতু মসবজকদর আযান থশানা যায় না, 
তাই জামা‘আকতর সাকথ নামায িিার জন্য আযান ও ইকামত উভয়বিই 
বদকত হকব। আর একা যখন নামায িিকবন, তখন শুধু ইকামত বদকলই 
চলকব। তকব শুরুকত আযান থদয়াও উত্তম হকব। ( প্রমার্:  ফাতাওয়া 
শামী, ১:৩৮৪ # ফাতাওয়া দারুল উলূম ২:৮৫ # আযীযুল ফাতাওয়া, 
১৮২)  

তাকবীর থদয়ার সময় মকুাবব্বকরর বনয়ত 

বজজ্ঞাসােঃ জামা‘আকত মুকাবব্বর সাকহব তাকবীর বলার সময় বক বনয়ত 
করকবন? আমরা শুকনবে থয, মুকাবব্বর সাকহব যবদ তাকবীর বলার সময় 
অন্যকক শুনাকনার বনয়ত ককরন তাহকল তার নামায সহ সককলর নামায 
ফাবসদ হকয় যাকব। মাসআলাবির সবঠক সমাধান জানাকল উিকৃত হব। 

জবাবেঃ মুকাবব্বকরর জন্য তাকবীকর তাহরীমা বলার সময় বনকজর 
তাকবীকর তাহরীমার বনয়ত করা, নামায সহীহ হওযার জন্য জরুরী। 
বনকজর তাকবীকরর বনয়ত না ককর শুধু অন্যকদরকক থশানাকনার বনয়কত 
উচ্চ আওয়াকজ তাকবীর বলকল মুকাবব্বর সহ থয সমস্ত মুিাদীগর্ তার 
তাকবীর শুকন ইকবতদা করকবন সককলর নামায নষ্ট হকয় যাকব। 

আর যবদ উভয়িার বনয়ত ককরন, তাহকল থকান অসুববধা থনই, বরাং 
এরূি করাই উবচত। এমবনভাকব ইমাম সাকহবও যবদ তাকবীকর তাহরীমা 
বলার সময় বনকজর নামাকযর বনয়ত না ককর শুধু মুিাদীকদরকক 
থশানাকনার বনয়ত ককর, তাহকল ইমাম সাকহব ও মুিাদী কাকরার নামায 
সহীহ হকব না। আর তাকবীকর তাহরীমা োিা অন্যান্য তাকবীকরর 
থেকত্রও উভয়িারই বনয়ত করা উবচত। তকব থসসব তাকবীকরর সময় শুধু 
মুসল্লীকদরকক থশানাকনার বনয়ত করকলও নামায নষ্ট হকব না।  

উকল্লখয থয, ইমাম সাকহকবর আওয়াজ জামা‘আকতর থশর্ কাতার িযষন্ত 
স্পষ্টভাকব থিৌাঁেকল মুকাবব্বর বনযুু্ি করা মাকরূহ এবাং ববদ‘আত। তকব 
জামা‘আকত নামায িিার সময় ইমাম সাকহকবর তাকবীকরর আওয়াজ থয 
স্থান থথকক স্পষ্ট থশানা যায় থসখাকন মুকাবব্বর দািাকব। আমাকদর থদকশ 
থযভাকব ইমাম সাকহকবর বিেকনই মুকাবব্বর দাাঁিাকনার বনয়ম চালু আকে 
এর থকান বভবত্ত থনই।  ( প্রমার্:  রিুল মুহতার, ১: ৪৭৫)  
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মুসল্লীকদর অনুিবস্থবতকত ইমাকমর একাকী জামা‘আত করা 

বজজ্ঞাসােঃ থকান মসবজকদর দ্বাবয়কে বনকয়াবজত ইমাম সাকহব 
জামা‘আকতর গুরুে বুকঝ িাাঁচ ওয়াি নামায আদায় করকত ইচ্ছুক। বকন্তু 
মহল্লার থলাক অবধকাাংশ নামাযী না হওয়ায় জামা‘আকতর গুরুে না বুকঝ 
অথবা অলসতার কারকর্ মসবজকদ আকস না। যার কারকর্ মাকঝ মাকঝ 
ইমাকমর একাই নামায আদায় করকত হয়। এমতাবস্থায় ইমাকমর 
জামা‘আত তরক হওয়ায় বক গুর্াহ্ হকব? যবদ গুর্াহ্ হয়, তাহকল বক 
ইমাম সাকহব তার দ্বাবয়ে থথকক অবযাহবত বনকয় থযখাকন িাাঁচ ওয়াি 
জামা‘আকতর সাকথ নামায আদায় করকত িারকবন থসখাকন স্থান থনওয়ার 
থচষ্টা করকবন? 

জবাবেঃ এমতাবস্থায় উি ইমাম আযান ও ইকামত বদকয় একা একা 
নামায আদায় ককর থনকবন। একত তার জামা‘আকতর সওয়াব হাবসল 
হকয় যাকব। তকব মহল্লার থলাককদর জামা‘আকতর গুরুে বুবঝকয় 
জামা‘আকতর িাবে বানাকত থচষ্টা অবযাহত রাখকবন। ( প্রমার্েঃ 
ফাতাওয়া দারুল উলূম, ৩:৫৩ # মাহমূবদয়া, ১৪: ২০৫)  

ইমাকমর আমীন বলা 

বজজ্ঞাসা:  ইমাম সাকহব আওয়াজ ককর সূরা ফাকতহা িিার ির, যখন 
মুিাদীগর্ আমীন বলকবন, তখন ইমাম সাকহব আমীন বলকবন বক- না? 

জবাবেঃ সূরা ফাবতহা িিার ির মুিাদীগকর্র ন্যায় ইমাম সাকহবও 
আমীন বলকবন। তকব ইমাম- মুিাদী সককলর জন্য আমীন আকস্ত বলা 
সুন্নাত। ( প্রমার্:  ফাতওয়া আলমগীরী, ১: ৭৪)  

মসবজদ থেকি খানকায় নামায আদায়  

বজজ্ঞাসােঃ আমাকদর এলাকাকত একবি মসবজদ আকে। বকেু সাংখযক 
থলাক চন্দ্রিািা িীর সাকহকবর মুরীদ; তারা িীর সাকহকবর কথামত উি 
মসবজকদর সবন্নককিই একবি খানকা ককর থসখাকন িীর সাকহকবর 
ওজীফা িালন ককর, এরির নামাকযর সময় হকল তারা মসবজকদ না একস 
থসখাকনই িাাঁচ ওয়াি নামায আদায় ককর, এমনবক জুম‘আর নামাযও 
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উি খানকায় আদায় ককর থাকক। এভাকব মসবজদ থেকি খানকায় নামায 
আদায় করা থকমন?  

জবাবেঃ হাদীস শরীকফ আকে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 
ইরশাদ ককরন, দুবনয়ার মকধয সকবষাত্তম স্থান হল মসবজদ। ( মুসবলম 
শরীফ, বমশকাত - ৬৮)  

আর মসবজদ বানাকনার আসল উকিশ্য হল, এলাকার সমস্ত মানুর্ 
মসবজকদ একস িাাঁচ ওয়াি ফরয নামায এবাং জুম‘আ জামা‘আকতর 
সাকথ আদায় করা। মসবজকদ নামায িিার ফযীলত সম্পককষ হযরত 
আনাস রাবয.- এর বর্ষনায় রকয়কে থয, বপ্রয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ককরন, ঘকর একা একা নামায িিার থচকয় মহল্লার 
মসবজকদ নামায িিকল ২৫ গুর্ থবশী সওয়াব হয়। এবাং জাকম মসবজকদ 
নামায িিকল ৫০০ গুর্ থবশী সওয়াব হয়। ( বমশকাত- ৭২)  

মসবজকদ একস নামায িিার গুরুে সম্পককষ হযরত আব্দুল্লাহ ইবকন 
মাসউদ রাবয. থথকক ববর্ষত আকে, বতবন তার এক োত্রকক লেয ককর 
বলকলন, তুবম জান! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম-  এর 
যুকগ স্পষ্ট মুনাবফক ও অসুস্থ বযাবি োিা অন্য থকউ মসবজকদ একস 
জামা‘আতসহ নামায িিা থথকক ববরত থাকত না। অসুস্থ বযবি যবদ 
দুইজন মানুকর্র কাাঁকধ ভর ককর চলকত িারত তাহকল তারা নামায 
িিকত আসত। এবাং বতবন বকলন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 
আমাকদরকক সুনাকন হুদা বশো বদকয়কেন। আর সুনাকন হুদার একবি 
ববর্য় হল, থয মসবজকদ আযান থদয়া হয় থস মসবজকদ একস নামায িিা।   
( মুসবলম শরীফ ১: ২৩২)  

মসবজকদ একস নামায না িিার ভয়াবহতা এবাং ককঠারতা সম্পককষ 
হযরত ইবকন আব্বাস রাবয. থথকক ববর্ষত আকে, বপ্রয়নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ককরন, থয বযবি আযান শুনল বকন্তু তার 
আহবাকন সািা বদলনা (অথষাৎ, মসবজকদ উিবস্থত হকয় জামা‘আতসহ 
নামায িিল না) তার নামায হকব না। বকন্তু অিারগতা বশতেঃ (কযমন, 
অসুস্থতা, প্রবল ঝি- বৃবষ্ট ইতযাবদর কারকর্) মসবজকদ না আসকত িারকল 
থকান অসুববধা থনই। (দারাকুতনী- বমশকাত- ৯৭) থমাল্লা আলী ক্বারী 

http://www.darsemansoor.com/
www.islamijindegi.com


334 

 

www.darsemansoor.com           Install “ISLAMI JINDEGI” App              www.islamijindegi.com 

রহ. বমশকাত শরীকফর বযাখযাগ্রে বমরকাকত এ হাদীকসর বযাখযা করকত 
বগকয় বকলন, নামায হকব না এর অথষ িবরিূর্ষভাকব নামায হকব না বা 
নামায কবুল হকব না। ( বমরকাত:  ৩: ৬৪)  

উিকরাি বর্ষনার আকলাকক শরী‘আকতর ববধান হল, শরয়ী উযর বযতীত 
থকউ বনককি মসবজদ থাকা সকেও মসবজকদ না একস থকান খানকায় বা 
বাবিকত জামা‘আতসহ নামায িিকল জামা‘আকতর সওয়াব ও িুরষ্কার 
িাকব না। বরাং এ অবস্থায় মসবজকদ না একস অন্য থকাথাও (চাই তা 
ওয়াক্বফকৃত থহাক না থকন) বনয়বমত জামা‘আতসহ নামায িিকত 
থাককল ফাবসক বকল গর্য হকব। 

উকল্লখয, বনভষরকযাগয উলামাকয় থকরাকমর মকত চন্দ্রিািার বসলবসলা 
িথভ্রষ্ট ও থগামরাহ্। বনককি মসবজদ থাককত অন্যত্র জামা‘আত করাও 
থস থগামরাহীর একবি আলামত। সুতরাাং চন্দ্রিািার মুরীদকদর জন্য 
জরুরী, অবতসের এ বসলবসলা থেকি তাওবা ককর থনয়া, এবাং হিানী 
উলামাকয় থকরাম থথকক থকান সহীহ িীকরর সন্ধান থজকন তাাঁর সাকথ 
সম্পকষ করা। 

ইমাম থথকক মিুাদীর দরূে 

বজজ্ঞাসােঃ থকান একবি মাককষকির মসবজকদ (বদ্বতীয় ও তৃতীয় তলায়) 
যথারীবত িাাঁচ ওয়াি নামায আদায় করা হয়। মসবজকদ মুসল্লীকদর স্থান 
সাংকুলন হওয়ার িরও যবদ ইমাম সাকহব মুসল্লীগর্কক তার থথকক 
(ইমাকমর থগািালী বরাবর থথকক) সামান্য একিু থিেন হকত কাতার 
করার বনকদষশ থদন, তাহকল এ বযািাকর শরী‘আকতর ববধান বক? উকল্লখয, 
উি মসবজকদ জুম‘আর নামায আদায় হয় না।  

জবাব:  থকান শরয়ী উযর না থাককল মুিাদীগর্ ইমাম সাকহব হকত 
এতিুকু দূকর দাাঁিাকবন, থযন তারা ইমাকমর বিকে অনায়াকস সুন্নাত 
তরীকায় বসজদাহ করকত িাকরন। 

প্রকন উকল্লবখত মসবজদবিকত থযকহতু জায়গার থকান সমস্যা থনই, ববধায় 
মুিাদীগর্ ইমাকমর থিেকন সুন্নাত তরীকায় বসজদা করা যায়, এ 
িবরমার্ জায়গা থরকখ কাতার করকব। ইমাকমর িাকয়র থগািালী বরাবর 
দািাকব না। কারর্, এিা সুন্নাত িবরিেী। ( প্রমার্:  রিুল মুহতার, 
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১:৫৬৭- ৫৬৮ # ফাতাওয়া দারুল উলূম, ৩:৩৪৬ # ফাতাওয়া 
মাহমূবদয়া, ২: ৮৬)  

স্ত্রীকক বনকয় জামা‘আকতর থেকত্র ইকামত 

বজজ্ঞাসােঃ স্ত্রীকক বনকয় জামা‘আত করকল ইকামত বদকত হকব বক- না? 
যবদ ইকামত বদকত হয় তকব স্বামী ইমাম কতৃষক ইকামত বদকল হকব বক-
না? ইকামত োিা জামা‘আত করকল জামা‘আত সহীহ হকব বক- না?  

 জবাবেঃ স্ত্রীকক বনকয় জামা‘আত করকল ইকামত বদকত হকব। এমনবক 
একা ফরয নামায িিকলও িুরুর্গর্ ইকামত বদকয় নামায িিকব। বযবন 
ইমাম হকবন বতবন আযান ও ইকামত বদকত িাকরন। ( প্রমার্েঃ আল-
বফকহু আলাল মাযাবহববল আরবা‘আ, ১:৩২৩ # ফাতাওয়াকয় রহীবময়া, 
৪:২৯৮ # আহসানুল ফাতাওয়া ২: ২৮৩)  

নামাকয মাইক বযবহার করা  

বজজ্ঞাসােঃ মুিাদীর জকন্য ইমাকমর িুরািুবর ইকবতদা করা জরুরী। আর 
এই ইকত্তবার সুববধাকথষ মাইক বযবহার করা হকয় থাকক। বকন্তু বববভন্ন দ্বীনী 
ইজবতমায় মাইক বযবহার করা হয় না। যার কারকর্ মুসল্লীকদর থবশ 
থভাগাবন্ত হয়। এ বযািাকর শরী‘আকতর ববধান বক? 

জবাবেঃ নামাকযর মকধয মাইক বযবহার করা মূলতেঃ জাবয়য আকে। তকব 
নামায থযকহতু সবকচকয় গুরুেিূর্ষ ইবাদত, সুতরাাং উি ইবাদতকক 
সুন্নাত তরীকা মুতাববক সাদাবসদাভাকব আদায় করা কতষবয। এ কারকর্ 
বতষমান যামানার মুফতীগর্ নামাকয মাইক বযবহার করাকক অনুত্তম বকল 
আখযাবয়ত ককরকেন। নামাকয মাইক বযবহার করার দ্বারা বহু েবতর 
আশাংকা রকয়কে, থযমন- নামাকযর মকধয মাইক বন্ধ হকয় থগকল মারািক 
ববশৃঙ্খলার সৃবষ্ট হকব। আবার অকনক সময় মাইককর ববকি আওয়াকজ 
নামাকযর খুশু- খুজু বরবাদ হকয় যায়। সুতরাাং তার থথকক থবাঁকচ থাকা 
এবাং সুন্নকতর সরল সহজ িো অবলম্বন করাই বাঞ্ছনীয়। আওয়াজ দূকর 
থিৌাঁোকনার জন্য অবতবরি মুকাবব্বর বনধষারর্ করাই শরী‘আকতর প্রকৃত 
িো। 
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নামাকয মাইক বযবহার না করকল মুিাদীকদর জন্য ইমাকমর ইকবতদার 
থেকত্র থভাগাবন্ত হয়-  একথা যথাথষ নয়। কারর্-  মুকাবব্বকরর মাধযকম 
ইকবতদায় থকান অসুববধা হওয়ার কথা নয়। এরিরও যতিুকু অসুববধা 
থথকক যায়, মাইক বযবহাকর তার থচকয়ও বি অসুববধার আশাংকা 
ববদযমান। আর মুকাবব্বকরর মাধযকমই বি জামা‘আকত আওয়াজ 
থিৌাঁোকনা সাহাবা, তাববঈন ও সলকফ সাকলহীকনর তরীকা। থসই সময় 
প্রচুর থলাককর সমাগম হত। ববদায় হকজ্ব লোবধক থলাককর সমাগম 
হকয়বেল। তখন মাইক বেল না। যবদ মাইক বযতীত থসই যামানায় প্রচুর 
থলাককর ইকবতদা করা সম্ভব হকয় থাকক, তাহকল বতষমাকন তা সম্ভব হকব 
না থকন? কাকজই বববভন্ন দ্বীনী ইজবতমার িেবতর উির আিবত্ত না ককর 
উত্তম সুরত বাদ বদকয় জাবয়য বহকসকব যবদ থকউ আযান ও নামাকয 
মাইক বযবহার ককর, তকব তা করকত িাকর। থযমন বববভন্ন স্থাকন তার 
প্রচলন রকয়কে। তকব থসিা অনুত্তম হকব। ( প্রমার্:  ইমদাদুল 
ফাতাওয়া, ১: ৮৪৬)  

মিা- মদীনার সফকর মবহলাকদর মসবজকদ নামায আদায় 

বজজ্ঞাসা:  মবহলারা মিা মদীনার সফকর মসবজকদ হারাম, মসবজকদ 
নববীকত নামায িিকব, না বনজ আবাসস্থকল? থকানবিকত সওয়াব থবশী 
হকব? 

জবাবেঃ হাদীস শরীকফর স্পষ্ট বিবয দ্বারা মবহলাকদর মসবজকদ হারাম, 
মসবজকদ নববীকর থচকয় স্বীয় আবাসস্থকল বা তাাঁবুকত নামায িিা অবধক 
সওয়াকবর কথা প্রমাবর্ত। তাই মবহলারা মসবজকদ হারাম, মসবজকদ 
নববীকত নামায আদাকয়র জন্য না বগকয় তাাঁবুকত বা বনজ আবাসস্থকল 
নামায আদায় করকব, তাহকল তারা উি অবস্থায় ঐ মসবজদদ্বকয়র 
সওয়াব থথকক থবশী সওয়াব িাকব। আর সওয়াব হাবসল করাই 
মুসলমাকনর কাময হওয়া উবচত। মসবজকদ নববীকত বনবদষষ্ট সমকয় 
বযয়ারকতর জন্য যাকব আর বাইতুল্লাহকত শুধু তাওয়াকফর জন্য যাকব। 
তাওয়াকফ িুরুর্কদর সাকথ ধািাধাবি নবধ নয়। িুরুর্কদর থথকক এবিকয় 
মাতাকফর বকনারা বদকয় তাওয়াফ করকব। এবাং মদীনা অবস্থানকাকল শুধু 
রওযাকয় আেহার বযয়ারকতর উকিকশ্য মসবজকদ নববীকত যাকব। এিাই 
শরী‘আকতর ববধান। এর দ্বারা নসীহত হাবসল করা উবচত থয, থদকশ 
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থাকা অবস্থায় মবহলাকদর জন্য িাাঁচ ওয়াি নামায, জুম‘আ ও ঈকদর 
জামা‘আকত যাওয়া বনকর্ধ এবাং গুনাকহর কাজ। ঘকরর মকধয তাকদর জন্য 
মসবজকদর জামা‘আত থথকক থবশী সওয়াব, তারিকরও মসবজকদ 
যাওয়ার বক যুবি থাককত িাকর? এিা অতযন্ত দুেঃখজনক থয, একবদকক 
এনবজওরা মুসবলম মা থবানকদরকক নারী স্বাধীনতার নাকম ঘর থথকক 
থিকন বাইকর আনকে বঠক থসই মুহূকতষ ইসলাকমর নাকম কবতিয় ভ্রান্ত দল 
দ্বীকনর নাকম মা থবানকদর ঘরোিা ককর বনকজকদর স্বাথষ বসবেকত বলপ্ত 
আকে। এ বফতনা থথকক দূকর থাকা দ্বীন ও ঈমাকনর থহফাজকতর জন্য 
জরুরী। ( প্রমার্:  বুখারী শরীফ ১:১২০ #দুরকর মুখতার ১:৮৩ 
#ফাতাওয়া আলমগীরী,   ৮৯ #আহসানুল ফাতাওয়া ৪: ৫৬৭)   

মসবজকদ বদ্বতীয় জামা‘আত 

বজজ্ঞাসােঃ জাকম মসবজকদর বভতকর বদ্বতীয়বার জামা‘আত করা জাবয়য 
আকে বক- না? 

জবাবেঃ মসবজদ যবদ বনবদষষ্ট থকান মহল্লায় অববস্থত না হয় বরাং রাস্তা-
ঘাকির িাকশ্বষ বকাংবা হাি- বাজাকরর মসবজদ হয় যার ইমাম মুআযবযন 
বকাংবা মুসবল্ল বনধষাবরত না থাকক, অথবা মসবজদবি থকান এক মহল্লায় 
অববস্থত বকি বকন্তু থসখাকন প্রথম জামা‘আত অন্য মহল্লার থলাককরা 
ককরকে, অথবা মহল্লাবাবসই প্রথম জামা‘আকত ককরকে; বকন্তু আযান 
োিাই তারা ককরকে। উিকরাবল্লবখত বতন সুরকত বদ্বতীয় জামা‘আত করা 
(যবদও তা আযান ইকামতসহ থহাক) সবষসম্মবতক্রকম জাবয়য। 

এোিা অন্য থয থকান সুরকত শরয়ী মসবজকদ বদ্বতীয় জামা‘আত করা 
মাকরূকহ তাহরীমী। ( আল- মাবসুত বলস সারাখবস ১:১৩৫- ১৩৬, 
আসারুসসুন্নাহ ৩২৪, ফাতাওয়া শামী ১:৫৫২, আহসানুল ফাতাওয়া 
৩: ৩২২)  

، لو أهله لكن غير أهلهيكره تكرار الجماعة في مسجد محلة بأذان وإقامة ، إال إذا صلى بهما فيه أوال 

بمخافتة األذان ، ولو كرر أهله بدونهما أو كان مسجد طريق جاز إجماعا ؛ كما في مسجد ليس له 

 (198/  1رد المحتار:(، إمام وال مؤذن ويصلي الناس فيه فوجا فوجا 

নাবাকলগ বশশুকদর বনকয় নামাকযর জামা‘আত করা 
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বজজ্ঞাসােঃ নাবাবলগ থেকলকমকয়কদর বনকয় জামা‘আত িিকল জামা‘আত 
সহীহ হকব বক? 

জবাবেঃ জুম‘আর নামায বযতীত অন্য নামাকয শুধু নাবাকলগকক বনকয় 
জামা‘আত করকল সহীহ হকব এবাং জামা‘আকতর ফযীলতও িাওয়া 
যাকব। ( আল আশবাহ্ ওয়ান নাযাবয়র ১:৩০৭, শামী ১:৫৫৩ ফাতাওয়া 
দারূল উলূম ৩: ৪২)  

رد المحتار )  -الخ.....واقلها اثنان واحد مع االمام ولو مميزا اي لو كان الواحد المقتدي صبيا مميزا

9/001) 

বকরা‘আত ও তাজবীদ 
লাহকন জলীর সাংজ্ঞা ও হুকুম 

বজজ্ঞাসােঃ লাহকন জলী কাকক বকল? নামাকয বকরা‘আত লাহকন জলী 
িিকল নামায শুে হকব বক? জননক ইমাম সাকহব বলকলন-  বতন আয়াত 
বকরা‘আত সহীহভাকব িিকল, এর িকর ভলু হকলও নামায শুে হকব। 
এখন আমার প্রন হকচ্ছ-  বতন আয়াকতর ির থকান আয়াকতর অথষ সম্পূর্ষ 
ববিরীত হকলও বক নামায সহীহ হকব? 

জবাব:  লাহকন জলী অথষ বি- ভলু যার দ্বারা অথষ িবরবতষন হকয় যায়। 

আয়াকতর অথষ বাবতল হয়, থসরূি ভকুলর দ্বারা থকান থকান থেকত্র নামায 
বাবতল হকয় যাকব, যবদও থসরূি ভলু বতন আয়াকতর িকর থহাক না থকন। 
সুতরাাং জননক ইমাম সাকহব থয কথা বকলকেন, তা সহীহ নয়। তকব 
লাহকন খফী (সাধারর্ ভলু) যার দ্বারা অথষ িবরবতষন হয় না, তার দ্বারা 
নামায বাবতল হকব না।  ( প্রমার্:  ফাতাওয়া রহীবময়া ৪:৩০৮ # 
জামালুল কুরআন িৃ:  ৪)  

নামাকযর বকরা‘আকত ভলু 

বজজ্ঞাসােঃ জননক ইমাম সাকহব নামাকযর বকরা‘আকত থিশ এর স্থকল থযর 

িিকলন। থযমন-  ِ بُِّكَّ ِرَّ لَّ ِفَّعَّ  । এমতাবস্থায়ربك এর স্থকল িিকলন كَّْيفَّ
বিেন থথকক শুে ককর বকল থদয়া হকল ইমাম সাকহবও শুে ককর িুকরা 
আয়াতবি িকি বনকলন। 
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অতেঃির বদ্বতীয় রাকা‘আকতও এক সূরা থথকক অন্য সূরাকয় চকল থগকলন 
এবাং মাঝখাকন থকানরূি ববরবত না বদকয় ধারাবাবহক ভাকব বতলাওয়াত 
করকত থাককলন। নামাকয ভলুবশতেঃ এরূি অবস্থা হওয়ায় নামাকযর 
ববশুেতা বনকয় মুসল্লীরা দু’ভাকগ ববভি হকয় িকিকে। এক িকের 
ধারর্া উকল্লবখত ভুকলর দরুন নামাকযর থকান েবত হয়বন; বরাং নামায 
শুে ও সহীহ হকয়কে। আর অির িকের ধারর্া হকচ্ছ উকল্লবখত ভুকলর 
কারকর্ নামায সহীহ হয়বন ববধায় তারা িুনরায় নামায আদায় ককরকে। 
কুরআন হাদীকসর দৃবষ্টকত উিকরাি সমস্যার সবঠক সমাধান বক? 

জবাবেঃ বর্ষনা অনুসাকর জানা যায়, মুিাদীর বনকি থথকক ইমাম সাকহব 
লুকমা (ভুল ববশুেকরর্) গ্রহর্ ককর সহীহ বকরা‘আত িকিকেন। সুতরাাং 
উি ভকুলর দরুন থকান েবত হয়বন, থতমবনভাকব িরর্ না আসায় অন্য 
সূরায় চকল থগকলও থকান থদার্ থনই।  

সুতরাাং নামায িুনরায় িিকত হকব না। আর থয দল বকলকে নামায 
হয়বন, তাকদর কথা সবঠক নয়। ( প্রমার্েঃ ফাতাওয়া শামী ১:৬২২ # 
ইমদাদুল ফাতাওয়া ১: ২৭৭)  

এক আবলফকক কমকবশী িানা 

বজজ্ঞাসা:  িববত্র কুরআন বতলাওয়াকতর সময় ও নামাকযর তাকবীর 
বলার সময় এক আবলফ মদকক এক আবলকফর থচকয় কম বা থবশী করা 
যাকব বক- না? তা দলীলসহ ববস্তাবরত জানকত চাই। 

জবাবেঃ কুরআকন কারীকমর মকধয থযখাকন থযখাকন এক আবলফ আকে 
থতমবনভাকব নামাকযর তাকবীর ও আযান, ইকামকতর মকধয থযই থযই 
স্থাকন এক আবলকফ আকে, থসখাকন এক আবলফই িানকত হকব। কম বা 
থবশী করকব না। অকনক থলাক আযাকনর মকধয বা তাকবীকর তাহরীমাকত 
বা বসজদায় থযকত এবাং বসজদাহ থথকক দাাঁিাকত এক আবলফ মদকক 
ইচ্ছামত িানকত থাকক, এিা সহীহ নয়।  

নামাকযর মকধয তাকবীকর তাহরীমার মি এবাং রুকূ থথকক বসজদাহ ও 
দাাঁিান থথকক বসজদায় যাওয়া বা বসজদাহ থথকক দাাঁিাকনার সময় 
তাকবীকরর মিু্ এক আবলফ থাককব, দুই/বতন আবলফ লম্বা করকব না। 
তকব তারতীল ও হদকরর থবশ- কম হকব অথষাৎ, তাকবীকর তাহরীমার 
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মকধয এক আবলফ মিু্ হকব হদর বা তািাতাবি, আর রুকু থথকক 
বসজদাহ বা বসা থথকক বসজদায় এক আবলফ হকব দাওর এর সাকথ 
অথষাৎ, মধযম তরীকায়। এবাং দাাঁিান থথকক বসজদায় বা বসজদাহ থথকক 
দাাঁিাকনার সময় এক আবলফ হকব তারতীকলর সাকথ অখষাৎ ধীকর ধীকর 
হকব। মূল মিু্ সকল তাকবীকর এক আবলফই থাককব। ( প্রমার্:  শরকহ 
মুকািামাতুল জাযবরয়াহ ৩২৮, # ফাতাওয়া শামী ১:৩৮৭, # আন-
নাফহাতুল আম্বাবরয়াহ ৩২৭, # আল- বমনাহুল বফকবরয়াহ ৭২, বনহায়া 
১২২)  

আল্লাহু আকবাকরর “আল্লাহ” শকব্দ মকির িবরমান এবাং বতলাওয়াকত 
সাধারর্ত:  ঘকি যাওয়া ভলু- ত্রুবি 

বজজ্ঞাসােঃ (১) নামাকযর মকধয “আল্লাহু আকবার”-  এর “আল্লাহু” শকব্দ 
কয় আবলফ িবরমার্ মিু্ হকব? ববকশর্ ককর বসজদাহ থথকক দাাঁিাকনার 
সময় অকনককক দীঘষ লম্বা ককর িানকত থদখা যায়। এরূি করা বঠক বক-
না? 

জবাবেঃ আল্লাহু শকব্দর লাকমর উির মকি েবায়ী-  যার িবরমার্ এক 
আবলফ। আর হরককতর উচ্চারর্কক বদ্বগুর্ করকলই এক আবলফ িানা 
হকয় যাকব। এ দ্বারা আিবন অবশ্যই বুঝকত িারকেন থয, এক আবলফ 
িান অবত সামান্য। আমাকদর থদকশ এক আবলফকক সাধারর্তেঃ থবশী 
িানার দরুন এ িবরবস্থবতর সৃবষ্ট হকয়কে থয, থকান মুহাবিক ক্বারী 
সাকহকবর বনকি মশক না করকল, ববশ্বাস করাকনাই কবঠন হকয় যায় থয, 
এক আবলফ মকির িবরমার্ অবত অি। সুতরাাং আযান, ইকামকতর 
শুরু- থশকর্র তাকবীর সমূকহর মকধয এবাং নামাকযর তাকবীকর তাহরীমা, 
বসজদায় যাওয়া ও বসজদাহ থথকক উঠার সময় তাকবীর সমূকহ এক 
আবলফ থথকক লম্বা করা শরী‘আকতর দৃবষ্টকত বনকর্ধ। এ তাকবীর 
গুকলাকত এক আবলফ থথকক থবশী িানার থকান অবকাশ থনই। কারর্, 
উকল্লবখত স্থানসমূকহ আল্লাহ শব্দ বাককযর মকধয আসায় মকি আবরযী হকচ্ছ 
না, বরাং েবায়ী থাককে। থসকহতু এক আবলফই িানকত হকব। বহু 
মুহাবিক আবলম এক আবলফকক িবরমার্ থথকক কম িানা বা থবশী 
িানাকক নাজাবয়য বকলকেন। কারর্-  এর দ্বারা আল্লাহর নাম ববগিাকনা 
হয়। এিা মারািক অন্যায়। এিা থকান মামূলী ববর্য় নয়। অবশ্য 
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আযান- ইকামকত িাাঁচবি বাককযর থশকর্ আল্লাহ শব্দ এর মকধয থযকহতু 
ওয়াকফ করা হয়, থসকহতু তখন মকি েবায়ী থাকক না। বরাং মকি 
আবরযী হকয় যায়। তাই তখন বতন আবলফ হকত িাাঁচ আবলফ িযষন্ত িানা 
যায়। আল্লাহ শকব্দ থবশী মি করা বনকর্ধ এ সম্পবকষত বনেববর্ষত 
উেৃতসমূহ প্রবনধানকযাগয। 

(১) থমাল্লা আলী ক্বারী রহ. স্বীয় আল- বমনাহুল বফকবরয়যাহ্ গ্রকে 
বলকখন:  

 বকরা‘আত ববর্কয় ইমামগকর্র নীবত থেকি মকি তবায়ীকক এক 
আবলকফর অবতবরি দুই আবলফ বা তার থচকয় থবশী িানা বনকৃষ্ট ও 
হারাম। থযমন, মিা- মদীনা শরীকফর হানাফী- শাবফয়ী মাযহাকবর 
অবধকাাংশ থলাককরা আযান- নামাকযর মকধয এরূি ককর থাকক। ববকশর্ 
ককর কবতিয় অজ্ঞ মূখষ এ বযািাকর তাকদর অনুকরর্ ককর। থস কারকর্ এ 
অবতবরি িানা আকরা জঘন্য হকয় থগকে। 

(২) থমাল্লা আলী ক্বারী রহ. বমরকাত শরকহ বমশকাত গ্রকে বলকখকেন:  

 আল্লাহু শকব্দর আবলকফ অবতবরি থকান িান থনই। তকব একত বতন 
আবলফ িানকত হকব ওয়াকফ অবস্থায়। 

(৩) ইলমুল বকরা‘আকতর প্রার্ককন্দ্র বমশকরর জাবময়া আল আজহাকরর 
শাইখুল কুররা– “শাইখ মহুাম্মদ” মিী নসর স্বীয় গ্রকে বলকখন:  

মকি েবায়ীকক এক আবলকফর থচকয় থবশী িানা শরী‘আকতর দৃবষ্টকত 
হারাম। অতএব, এক আবলফকক থবশী িানার কারকর্ থস শাবস্তর উিযুি 
সাবযস্ত হকব। আর এক আবলফ িানকল সওয়াকবর উিযুু্ি হকব। সুতরাাং 
কতক মসবজকদর ইমাম ও অবধকাাংশ মুয়াযবযনরা থয মকি েবায়ীকক 
বকরা‘আত ববর্কয়র ইমামগকর্র বনয়ম নীবত লিন ককর এক আবলকফর 
থচকয় থবশী থিকন থাককন, এিা জঘন্যতম ববদ‘আত ও বনকৃষ্টতম মাকরূহ 
কাজ। 

(৪) হযরত হুসাইন, শাইখ উসমান স্বীয় বকতাব হািুত- বতলাওয়াত এ 
বলকখকেন:  
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“মকি েবায়ীর িবরমার্ দুইবি হরককতর সমান, বকন্তু থলাককরা 
সাধারর্তেঃ আল্লাহ শকব্দর নামকক দুই হরককতর থচকয় থবশী থিকন থাকক, 
যা ভুল।” 

এই ইবারত দ্বারা ববকশর্ভাকব থয কথাবি স্পষ্ট হল তা হকচ্ছ, এক 
আবলকফর িবরমার্ দুইবি হরককতর সমান। 

(৫) হযরত মওলানা আকশকক ইলাহী রহ. বলকখকেন-  “মকি েবায়ীকক 
এক আবলকফর থচকয় থবশী িানা ভলু ও জঘন্য। থযমন-  হারামাইন 
শরীফাইকনর অবধকাাংশ ইমাম ও মুআযবযনগর্ও এরূি ককর থাককন। 

(৬) আল্লামা ইবকন হাজার হাইোমী রহ. আযাকন আল্লাহু শকব্দর লামকক 
সবষাবস্থায় এক আবলকফর থচকয় থবশী িানাকক লাহকন খফী বলকতন। 

ভুল সাংকশাধন 

অকনকক আল্লাহু শকব্দ মকি তা’যীম ও তাহমীকনর বা মকি জলীল ইতযাবদ 
নাকমর থদাহাই বদকয় লম্বা ককর িানকত থাকক। বকন্তু কুররাকয় সাব’আর 
বি বি ইমামগর্ মকি তাযীকমর অবস্তেই অস্বীকার ককরকেন। ইলকম 
বকরা‘আকত এ নাকম থকান মি থনই। 

দু’বি প্রকনর উত্তর 

আল্লাহ শব্দকক লম্বা ককর না িানার কারকর্ মিুাদীগকর্র বদ্বধাগ্রস্ত 

বসজদাহ থথকক দাাঁিাকনার সময় ইমাম যবদ আল্লাহ শব্দকক লম্বা ককর না 
িাকনন, তাহকল বসা ও দাাঁিাকনার মকধয মুিাদীগর্ বদ্বধাদ্বকে িকি যান। 

উত্তরেঃ (ক) নামাকয এমনভাকব উদাসীন হওয়া আকদৌ বঠক নয় থয, কত 
রাকা‘আত িিা হকয়কে তা ভকুল যাকব। 

(খ) সকল মুিাদীই যবদ তাকবীকর ইমাকমর লম্বা িাকনর উির ভরসা 
ককর বকস থাকক, তাহকল ইমাম কখকনা ভুকল দাাঁবিকয় বা বকস থগকল, 
লুকমা বদকব থক বদকব? 

(গ) একবদকক গাকফল মুিাদীকদর মন খুবশ করার জন্য আল্লাহর িববত্র 
নামকক ববকৃত করা, অিরবদকক আল্লাহকক খুবশ করার জন্য তার নাম 
ববশুে উচ্চারর্ করা, আিবনই বলুন, থকান িথ অবলম্বন করা উবচত? 
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২নাং প্রনেঃ যারা দূবষলতা বা থমািা হওয়ার কারকর্ রুকূ- বসজদা হকত 
তািাতাবি উঠা বসা করকত িাকর না, তারা বকভাকব তাকবীর বলকব? 
থকননা তারা আল্লাহ শব্দ এক আবলফ িানকল বনবদষষ্ট রুককন যাওয়ার 
আকগই তাকবীর বলা থশর্ হকয় যাকব? 

উত্তরেঃ উযকরর কারকর্ যারা অবত ধীকর বসজদায় যায় বা বসজদা থথকক 
উকঠ, তারাও আল্লাহু শকব্দর মকধয এক আবলফ মিু্ করকব। তারির 
মাকঝ তাকবীর থশর্ হকয় থগকল, বকেু না িিা অবস্থায় বসজদায় যাকব, বা 
বসজদাহ থথকক উঠকব। 

কুরআন বতলাওয়াকতর সময় সাধারর্ত:  থকান ভলুগুকলা থবশী সাংগবঠত 
হয়?  

জবাবেঃ আমাকদর থদকশর বতলাওয়াকতর মকধয সাধারর্তেঃ থযসব ভলু-
ভ্রাবন্ত লেয করা যায়, তা বনকে প্রদত্ত হল। তকব এ তাবলকা দ্বারা কাকরা 
বকরা‘আত সহীহ হকয় যাকব না। বরাং সহীহ হওয়ার জন্য থকান অবভজ্ঞ 
ক্বারী সাকহকবর বনকি মশক করা জরুরী।  

বকরা’আতলু কুরআকনর প্রচবলত ভুল 

(১) হরকফর মকধয-  ( ক)  য” এর মত নরম হকব, “ঝ” এর মত শি“ ز
নয়। (খ)  অকনকিা “জ” এর মত হকব, “দ” এর মত নয়।  ض
( গ)  উচ্চারকর্র সময় থঠাাঁি থগাল হকব। এই হরকফ মকির সময় ও و 
শুরু থথকক থঠাি থগাল হকব। 

 (২) বসফাকতর মকধয-  ( ক) এর–ض  - لت استطا  এর প্রবত এর থখয়াল 
করা হয় না। (খ) - ص س ز   এর বসফাত আদায় হয় না। (গ)  حروف 
- مستعليه এর মকধয আকার উচ্চারর্ ককর যা ভলু। অবশ্য থযর অবস্থায় 

 কম হওয়া জরূরী। إستعلالء

 (৩) হরককতর মকধয-  ( ক)   َ যবর –এ আকার উচ্চারর্ হকব। যফলা 
(¨)- এর মত, থিিা উচ্চারর্ ভলু। ( খ)  ِ  থযরকক দাববকয় উচ্চারর্ 
করকত হয়, থ  - এর উচ্চারর্ ভুল (গ) থُিশ উভয় থঠাি বমলার 
কাোকাবে হকব, থ া উচ্চারর্ ভুল।  

http://www.darsemansoor.com/
www.islamijindegi.com


344 

 

www.darsemansoor.com           Install “ISLAMI JINDEGI” App              www.islamijindegi.com 

 (৪) (ক) হরকফ লীন-  মারূফ িিকত হয়  كيف(কাইফা) থক কায়ফা, لو 
(লাউ) থক লাও িিা ভলু। (খ) নরম ককর িিকত হয়, ধািা থদয়া ভলু। 
(গ) তািাতাবি িিকত হয়, মদ করা ভলু।  

 (৫) মকির বযািাকর-  (ক) এক আবলফকক দুই হরকত িবরমার্ িান 
হকব, থবশী িানা ভলু। (খ) বতন বা চার আবলফ মকির আওয়াকজ তরঙ্গ 
সৃবষ্ট করকব না আওয়াজ নাকক বনকব না। 

 (৬) গুন্নাহ ও ইখফা-  উভয়িার িবরমার্ এক আবলফ। ইখফা অকনকিা 
বাাংলা অনুস্বর ( াং) - এর মত এবাং গুন্নাহ "ন্ন” এর মত। অকনকক 
বযবতক্রম ককর থাকক, যা ভুল।   

 (৭) ক্বলকলাহ-  সামান্য ধািা বদকয় িিকত হয়, থবশী ধািা থদয়া ভলু। 
অবশ্য এসব অেকর তাশদীদ থাককল ওয়াককফর সময় থজাকর ধািা 
থদয়া হয়, যাকত ককর অেরবি দুবার উচ্চাবরত হয়। থযমন-  و لهب ابي} 
{وتب  

 (৮) ওয়াকফ এর অবস্থায়-  ( ক)  িবরষ্কার শুনা যাকব, অবধকাাংকশরই ر
শুনা যায় না। (খ) থতমবনভাকব অকনককরই ر  সাফ হয় না বরাং নরম   ه 
হামাযার মত হয়। আবার থকউ থকউ থবশী ধািা থদয়, তাও ভুল। ( গ)  
এর উির ওয়াকফ করার সময় অকনকক  ذ  এর মত আওয়াজ থবর ه 
ককর, যা ভলু। ( ঘ) غ   দাবাকয় উচ্চারর্ করকত হয় বকন্তু থবশী দাবাকনা 
ভলু। (ঙ) তাশদীদ যুি ر  থক ওয়াককফর সময় অকনকক একবি উচ্চারর্ 
ককর, যা ভলু, বরাং ر থক মাখরাকজর মকধয থদরী ককর উচ্চারর্ করকব, 
যাকত উভয় ر উচ্চাবরত হকত িাকর। উকল্লখয ر িুর ও বারীককর মকধয 
জরুরী অকনক কাবয়দা আকে। (হারদুই এর কাবয়দা দ্রষ্টবয) (চ) ى 
মুশািাদ উচ্চারকর্ অকনকক ”জ” এর মত আওয়াজ ককর যা ভুল।  

 (৯) লাহকন জলী-  অকনকক ء থক ى এবাং ى থক ء উচ্চারন ককর যা 
লাহকন জলী থযমন- االبتر هو شانئك -الليل ثلثي من   

 (১০) হরূকফ মুকোআত-  এর মকধয অকনকক তাজবীকদর ফা, গুন্নাহ, 
ক্বলকলাহ, ইতযাবদ কাবয়দা জারী ককর না, থযমন-  থতমবনভাকব   كهيعص
অকনকক আকস্ত বকরা‘আত িিার সময় তাজবীকদর কাবয়দা জারী ককর না 
যা মারািক ভুল। 
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থোি সরূার শুরু থথকক দুই এক আয়াত বাদ বদকয় িিা থতমবনভাকব দুই 
সরূার মাঝখাকন একবি সরূা বাদ বদকয় িিা। 

বজজ্ঞাসােঃ আমাকদর এক ইমাম সাকহব মাগবরকবর ফরজ নামায িিাকত 
বগকয় প্রথম রাকা‘আকত সূরা “ক্বাবরয়াহ্” এর প্রথম ২ আয়াত বাদ বদকয় 
বাকী অাংশ বদকয় এক রাকা‘আত থশর্ করকলন। ২য় রাকা‘আকত মকধযর 
এক সূরা অথষাৎ সূরা তাকাসুর বাদ বদকয় িরবতষী সূরা “সূরা আের” 
িকি নামায িিকলন, এরির ৩য় রাকা‘আত আাদায় ককর নামায থশর্ 
করকলন; বকন্তু সাহু বসজদা থদনবন। এমতাবস্থায় নামায িবরিূর্ষভাকব 
আদায় হকয়কে বক? 

জবাবেঃ ফরজ ও ওয়াবজব নামাকয সূরা ফাবতহার ির বকরা‘আকতর থেকত্র 
বদ্বতীয় রাকা‘আকত সূরার মাঝখাকন থোি একবি সূরা বাদ বদকয় িিা, 
এমবনভাকব থোি থকান সূরা থথকক বকেু অাংশ বাদ বদকয় িিা মাকরুকহ 
তানযীহী। আর থোি সূরা বলকত বক্বসাকর মুফাসসাকলর সূরা সমূহ অথষাৎ 
সূরাকয় বযলযাল থথকক সূরা নাস িযষন্ত সূরা সমূহকক বুঝাকনা হয়। প্রকন 
ববর্ষত অবস্থায় নামায সহীহ হকয় যাকব, বসজদাকয় সাহু ওয়াবজব হকব না। 
তকব সূরা ক্বাবরয়াহ দুই আয়াত বাদ বদকয় িিা এবাং মাকঝ সূরা তাকাসুর 
বাদ বদকয় সূরা আসর িিার ফকল নামায মাকরূকহ তানযীহী হকয়কে। 
এমনবি করা অনুবচত। 

( প্রমার্েঃ রিুল মুহতার ১:৫৪৬, # আহসানুল ফাতাওয়া ৩:৮৫, # 
ফাতাওয়া রহীবময়া ১:২৪৭, # আিকক মাসাবয়ল আওর উনকা হল 
২: ২০৯)  

  (9/016الدر المختار ) -ساوويكره الفصل بسورة قصيرة و ان يقرأ منك

وكذا لو قرأ في االولي من وسط سورة او من سورة اولها ثم قرأ في الثانية من وسط سورة اخري او من  

)رد   –اولها او سورة قصيرة االصح انه ال يكره لكن اولي ان ال يفعل من غير ضرورة 

 (1/546المحتار:

থোি বতন আয়াকতর িবরমান  

বজজ্ঞাসােঃ সূরা ফাবতহার ির কমিকে বি এক আয়াত অথবা থোি বতন 
আয়াত িাঠ করা ওয়াবজব। প্রন হকচ্ছ, এই থোি বতন আয়াকতর িবরমার্ 
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কতিুকু? এবাং তারাবীহ নামাকযর থকান রাকা‘আকত সূরা ফাবতহার 

ির ِفَّبِ  ِ تَّان  ِاَُِّمْدهَّامَِّّ بَّان  ُِتكَّذِّ  بِّ ُكمَّا ِرَّ ء  ِآّلَّ  এতিুকু িিার দ্বারা নামায সহীহ  يِّ 
হকব বকনা? 

জবাব:  থোি বতন আয়াকতর হদ বা িবরমার্ হল-  

 ثمِنظرِثمِعبسِوبسرثمِأدبرواستكرب

অথবা এর সমমাকনর বত্রশ হরফ বববশষ্ট এক বা একাবধক আয়াত। 
সুতরাাং থকউ যবদ তারাবীহ নামাকয সূরা ফাবতহার ির প্রকন ববর্ষত 
আয়াতদ্বয় িাঠ ককর রুকূকত যায়, তাহকল বন: সকেকহ তার নামায সহীহ 
হকয় যাকব। থকননা, উি আয়াতদ্বকয় বত্রশবি অের রকয়কে। 

উকল্লখয থয, থকান ফরয নামাকয সূরা ফাবতহার ির থকবলমাত্র 

ِِفَّبِ  تَّان  ِاَُِّمْدهَّامَِّّ بَّان  بِّ ُكمَّاُِتكَّذِّ  ِرَّ ء  ِآّلَّ  يِّ 
িবরমার্ িাঠ ককর রুকূকত থগকল যবদও ওয়াবজব আদায় হকয় যাকব বকন্তু 
মাসনূন বকরা‘আত িবরতযাগ করার কারকর্ নামায মাকরূকহ তানযীহী 
হকব। ( প্রমার্:  ফাতাওয়া দারুল উলূম ২:২২০, #দুরকর মুখতার 
১: ৪৫৬- ৪৫৯)  

ما قام مقامها  ولها واجبات......وهى قراءة فاتحة الكتاب وضم أقصر سورة كالكوثر او

وكذا لو كانت األية  -{ثم نظرثم عبس وبسرثم أدبرواستكبر} وهوثالث ايات قصار نحو

 (101-9/106 -الدرالمختار) –ذكره الحلبى فى االوليين من فرض  -اواألياتان تعدل ثالثا قصارا

সরূা িিকত বগকয় ভুকল থগকল 

বজজ্ঞাসােঃ সূরা ফাবতহার ির অন্য সূরা িিকত বগকয় মাঝখাকন যবদ ভকুল 
যায়, তাহকল বক করকত হকব? িুনারায় ববসবমল্লাহ্ িকি অন্য সূরা িকি 
নামায থশর্ করা যাকব বক? 

জবাবেঃ সূরা ফাবতহা িিার ির অন্য সূরা আরম্ভ ককর যবদ থোি বতন 
আয়াত অথবা বি এক আয়াত িিার ির ভুকল যায়, তাহকল অন্য সূরা 
আরম্ভ করার প্রকয়াজন থনই। বরাং রুকু ককর যথারীবত নামায থশর্ 
করকব। একত নামায সহীহ হকব। আর যবদ এ িবরমার্ িিকত না িাকর, 
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বরাং দু’এক শব্দ িিার িরই ভকুল যায়, তাহকল ববসবমল্লাহ্ সহ অন্য 
থকান সূরা িকি নামায থশর্ করকব। 

( প্রমার্েঃ ফাতাওয়া দারুল উলূম ২:২৩৩, ২:২২০, # ফাতাওয়া 
মাহমূবদয়া ২: ১৫৮,  ২: ১২৪)  

মুখ বন্ধ ককর নামায িিা 

বজজ্ঞাসা:  আমাকদর মসবজকদর ইমাম সাকহব ফরজ নামাকযর নীরব 
অাংশসহ সকল নামায সবসময় মুখ বন্ধ ককর িকিন। কারর্ বজজ্ঞাসা 
করকল বতবন বকলন-  মুখ বন্ধ ককর িিকল নামায হকব না-  এমন কথা 
বতবন থকান বকতাকব িানবন। একত তাাঁর এবাং মুিাদীকদর নামায শুে 
হকব বক? 

জবাবেঃ নামাকযর মকধয বকরা‘আত িিা ফরজ। আর বসররী অথষাৎ, নীরব 
নামাকযর বকরা‘আত িিার বনয়ম সহীহভাকব মাখরাজ থথকক বসফাকতর 
সাকথ হরকফর উচ্চারর্ করা। এতিুকু অবস্থা বকরা‘আকতর ফরজ 
আদাকয়র জন্য জরূরী এবাং এর জন্য বজহবা ও থঠাাঁি নিা জরুরী। 
অকনককর বনককি এর সাকথ তাজবীদ সহকাকর এই িবরমার্ থজাকর িিা 
চাই, থযন থস বনকজ হালকাভাকব শুনকত িায়। অন্যথায় শুধু বদকল বদকল 
বকর‘আকতর থখয়াল করকল বকরা‘আকতর িিার ফরজ আদায় হকব না 
এবাং নামাযও সহীহ হকব না। থতমবনভাকব নামাকযর অন্যান্য তাসবীহ্ বা 
দু‘আ সমূহও উকল্লবখত বনয়কম িিকত হকব। নতুবা থসগুকলা সহীহভাকব 
আদায় হকব না। বদকল বদকল থখয়াল করা এক বজবনস, আর মুকখ িিা 
বভন্ন বজবনস। মাখরাকজর সাকথ িিকত হকল থঠাি- বজহবা নিা আবশ্যক। 
( প্রমার্:  বহদায়া ১:১১৭, # আহসানুল ফাতাওয়া ৩:৭৫, # ফাতাওয়া 
রাশীবদয়া ৩১৯)  

الن مجرد  -ثم المخافتة ان يسمع نفسه والجهر ان يسمع غيره وهذا عند الفقه ابي جعفر الهندواني 

 (9/992الهداية  ) -حركة اللسان ال يسمي قراة بدون الصوت

ইমাকমর ভলু বকরা‘আত িিা 

বজজ্ঞাসােঃ থকান এক মসবজকদর ইমাম সাকহকবর কুরআন শরীফ িিা 
বকেুিা গলদ। বতবন س - এর জায়গায় ث িকিন এবাং ث - এর জায়গায় 
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- ء িকিন। এরূকি س এর জায়গায় ع িকিন এবাং -  ع এর জায়গায় ء 
িকি থাককন। উচ্চারকর্ লম্বা খাকিাও বঠকমত িিকত িাকরন না। 
এমতাবস্থায় তার বিেকন নামায িিা যাকব বক না? 

জবাবেঃ আিনার বর্ষনা অনুযায়ী বুঝা যায়, ইমাম সাকহকবর বকরা‘আকত 
লাহকন জলী হয়। আর থকান ইমাকমর িিা যবদ লাহকন জলী িযষাকয়র 
অশুে হয়, তাহকল তার জন্য ইমামতী করা জাবয়য নয় এবাং তাকক ইমাম 
বহকসকব বনকয়াগ  

থদয়া বা ইমাম বহাল রাখাও জাবয়য নয়। সহীহ িিকনওয়ালাকদর জন্য 
তার বিেকন ইকবতদা করা যাকব না। বরাং তারা সহীহ িিকনওয়ালা 
ইমাকমর বিেকন নামায িিকব। শুে িিকনওয়ালা  যবদ ইচ্ছাকৃত ভাকব 
নামাকযর শুরুকত ভলু িিকনওয়ালা ইমাকমর ইকবতদা ককর, তাহকল তার 
বনকজর নামাকযর সাকথ অকন্যর নামাযও নষ্ট হকয় যাকব।  ( প্রমার্:  
বহদায়া ১:১২৭,  # ফাতাওয়া রহীবময়া ৪: ৩৫১)  

 ( 9/912أبي حنيفة. )الهداية: وإذا صلى أمي بقوم يقرؤون وبقوم أميين فصالتهم فاسدة عند

বকরা‘আকতর বকে ুঅাংশ থেকি বদকল 

বজজ্ঞাসােঃ থকান এক ইমাম সাকহব ফরজ নামাকয বকরা‘আত িিার সময় 
সূরা তাওবার ১০৭, ১০৮ ও ১০৯ আয়াত বঠক িকিকেন বকন্তু ১১০ 

আয়াকতর ِا ِ َِّّلَِّّ ِقُلُوُبُهْمِا عَّ  শব্দবি ভলু ক্রকম েুকি বগকয়কে। এমতাবস্থায়  ْنِتَّقَّطَِّّ
নামায শুে হকয়কে বক? নাবক নামায দুহবরকয় িিকত হকব।  

জবাবেঃ সূরা তাওবার ১১০ আয়াতবি িূকবষর আয়াকতর সাকথ সম্পৃি ِ ِا ّلَِّّ
َِّ ِا ِقُلُوُبُهْم عَّ ِتَّقَّطَِّّ ْن   বাদ িিাকত নামায ফাবসদ হওয়ার মত থকান 

িবরবতষন আকসবন। থকননা, ভকুলর দরুন অকথষর মকধয যবদ এমন 
িবরবতষন না হয়, যা ববশ্বাস করা কুফরী, তাহকল নামায ফাবসদ হকব না। 

সুতরাাং, উকল্লবখত সুরকত উি আয়াকতর অাংশ বাদ িিাকত নামায 
ফাবসদ হয়বন। তাই নামায থদাহবরকয় িিার দরকার থনই। ( প্রমার্:  
ইমদাদুল মুফতীন ৩৫০)  

মুকীকমর সুন্নাত বকরা‘আত 
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বজজ্ঞাসােঃ মুকীম অবস্থায় সুন্নাত বকরা‘আকতর িবরমার্ বক? 

জবাবেঃ শরয়ী সফর বা থকান প্রবতবন্ধকতা বা উযর না থাককল, মাসনূন 
বকরা‘আকতর িবরমার্ বনরুরূি:  

ফজর ও থযাহকর বেওয়াকল মুফাসসাল তথা সুরা ‘হুজুরাত’ হকত সূরা 
‘বুরূজ’ িযষন্ত। আসর ও ইশাকত আওসাকত মুফাসসাল তথা সূরা 
‘োবরক’ হকত সূরা ‘লাম- ইয়াকুন’ িযষন্ত। মাগবরকব বক্বসাকর মুফাসসাল 
তথা সূরা ‘বযলযাল’ হকত সূরা নাস িযষন্ত থয থকান সূরা িিা সুন্নাত। 

উকল্লখয, উি সূরাগুকলা এমনভাকব বনবদষষ্ট না ককর থনয়া চাই থয, 
অন্যগুকলা এককবাকরই িিায় আকস না। বরাং মাকঝ মকধয উকল্লবখত 
িবরমার্ মাবফক কুরআন শরীকফর অন্যান্য স্থান হকতও িিা চাই। তকব 
বনবদষষ্ট ইমাম বযতীত অন্য থকউ নামায িিাকল, থস উি সূরাগুকলার থয 
থকানবি িিকব। ( প্রমার্েঃ ফাতাওয়া আলমগীরী ১: ৭৭)   

নামাকয রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম এর বকরা‘আত 

বজজ্ঞাসােঃ সাইবয়যদুল মুরসাবলন সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম - এর 
নামাকয থকান থকান সূরা িকিকেন বকল উকল্লখ িাওয়া যায়? 

জবাবেঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ফজকরর ফরজ নামাকয 
থয সমস্ত সূরা িকিকেন, তা বনকে প্রদত্ত হকলােঃ (ক) সূরা ক্বাফ, সূরা 
আত- তাকভীর, সূরা কাবফরূন, সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস। 
শুক্রবার ফজকরর নামাকযর ১ম রাকা‘আকত সূরা ‘বসজদাহ’,  ২য় 
রাকা‘আকত সূরা ‘আদ- দাহর’ িকিকেন। কখকনা সূরা জুম‘আ ও সূরা 
মুনাবফকূন িিকতন। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম কতৃষক যুহকরর ফরয নামাকয 
িবঠত সূরা সমূহ বনরুরূিেঃ যথা-  সূরা আ’লা, সূরা আল- লাইল। 

মাগবরকবর ফরজ নামাকয মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম থয 
সকল সূরা িকিকেন বকল িাওয়া যায়, তাহকলা-  সূরা আত- তূর, সূরা 
আল মুরসালাত, সূরা ‘আরাফকক দু’ভাকগ ভাগ ককর দু’রাকা‘আকত। 
শুক্রবার মাগবরকবর নামাকয ১ম রাকা‘আকত সূরা কাবফরূন, ২য় 
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রাকা‘আকত সূরা ইখলাসও িকিকেন। উি সূরাদ্বয় কখকনা মাগবরকবর 
সুন্নাকতও িিকতন। 

ইশার ফরকজ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম কখকনা সূরা েীন 
িকিকেন বকল এক হাদীকস উেৃবত রকয়কে। অন্য এক হাদীকস রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম হযরত মু’আয রাবয.- থক ইশাকত সূরা 
ওয়াশ শামস, সূরা ওয়ায যুহা, সূরা ওয়াল লাইল ও সূরা ‘আলা িিার 
বনকদষশ বদকয়কেন। 

ববতকরর ১ম রাকা‘আকত সূরা ‘আলা, বদ্বতীয় রাকা‘আকত সূরা কাবফরূন 
ও তৃতীয় রাকা‘আকত সূরা ইখলাস িিার কথাও অন্য এক হাদীকস 
উকল্লখ রকয়কে। 

জুম‘আ ও দুই ঈকদ সাইবয়যদুল মুরসাবলন সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 
সূরা আল- ক্বামার ও সূরা ক্বাফ িকিকেন বকল জানা যায়। অন্য এক 
বরওয়ায়াত মুতাববক বুঝা যায় থয, বতবন সাধারর্তেঃ দুই ঈদ ও 
জুম‘আথত সূরা ‘আলা ও গাবশয়াহ্ িিকতন। কখকনা ঈদ ও জুম‘আ 
একই বদকন হকল উভয় নামাকয উি দুই সূরাই িিকতন। 

আমাকদরকক মকন রাখকত হকব থয, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা‘আলার িে হকত শরী‘আকতর ববধান বর্ষনাকারী। 
থস বহকসকব তাাঁর জন্য মাসনূন বকরা‘আকতর িবরমাকর্র কম বা থবশী 
করার অবকাশ রকয়কে এবাং তাকত থকান অসুববধা থনই। তাই বতবন 
িবরমার্ কম বা থবশী ককরকেন উম্মতকক তালীম থদয়ার লকেয থয, এমন 
করাও জাবয়য আকে। তকব সাধারর্তেঃ মাসনূন বকরা‘আকতর তরতীকবর 
অনুসরর্ করকব।( প্রমার্েঃ মুসবলম শরীফ ১: ১৮৬- ৮৭, নাসায়ী শরীফ, 
বুখারী শরীফ)   

ফজকরর সুন্নাকত রাসলূ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম  এর 
বকরা‘আত 

বজজ্ঞাসােঃ হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বক বক সূরা 
দ্বারা ফজকরর সুন্নাত নামায িকিবেকলন। থলাক মুকখ শুকনবে, সূরা 
কাবফরুন ১ম রাকা‘আকত,  ২য় রাকা‘আকত সূরা ইখলাস ৩ বার 
িকিকেন। কথািা কতিুকু সতয? 
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জবাবেঃ হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ফজকরর 
সুন্নাকত ১ম রাকা‘আকত সূরা কাবফরুন এবাং বদ্বতীয় রাকা‘আকত সূরা 
ইখলাস িিকতন। তকব সূরা ইখলাস বতনবার িিার কথা থকাথাও 
িাওয়া যায় না। সুতরাাং এিা বভবত্তহীন।( প্রমার্:  তাহাবী শরীফ 
১:১৭৬- ৬৭, নাসায়ী শরীফ)  

বকরা‘আত আকস্ত ও থজাকর িিার কারর্ 

বজজ্ঞাসােঃ থযাহর ও আসর নামাকয বকরা‘আত আকস্ত এবাং মাগবরব, ইশা 
ও ফজর নামাকয বকরা‘আত থজাকর িিা হয় থকন? 

জবাবেঃ কারর্ জানা আমাকদর জন্য জরুরী নয় এবাং এর মকধয থকান 
সওয়াবও থনই। সুতরাাং আমাকদর সময়, শবি এমন কাকজ বযয় করা 
দরকার, যার মকধয দ্বীন বা দুবনয়ার ববকশর্ উিকার বনবহত আকে। 
জানার জন্য জানা, এর থচকয় উত্তম- আমাকলর জন্য জানা। সুতরাাং এমন 
প্রন িাঠাকনার দরকার, যা থলাককদর আমকলর জন্য কাকজ আকস। 

একাকী বযবি বকরা‘আত থজাকর না আকস্ত িিকব 

বজজ্ঞাসােঃ ঘকর নামায িিকত হকল, সূরা- বকরা‘আত থজাকর িিকত হয় 
বকনা? ঘকর নামায আদায় ও মসবজকদ নামায আদাকয় তারতময বক? 

জবাবেঃ ঘকর নামায আদাকয়র দ্বারা সম্ভবতেঃ আিনার উকিশ্য একাকী 
নামায িিা। একাকী নামাকযর বকরা‘আকতর বনয়ম হল, থয সকল 
নামাকযর বকরা‘আত আকস্ত িিার বনয়ম, থযমন-  যুহর, আসর, থস সকল 
নামাকয বকরা‘আত আকস্তই িিকত হয়, থজাকর িিার অনুমবত থনই। আর 
থয সকল নামাকয বকরা‘আত থজাকর িিার বনয়ম, থযমন-  মাগবরব, ইশা, 
ফজর, থস সকল নামাকয বকরা‘আত আকস্ত বা থজাকর িিা ইখবতয়ার 
ববধান। তকব একাকী অবস্থায় এগুকলাকত থজাকর িিা উত্তম। থকান উযর 
বযতীত ইচ্ছাকৃত জামা‘আত তরক করা নাজাবয়য এবাং গুনাহর কাজ। 
থকননা, মসবজকদ জামা‘আকতর সাকথ নামায আদায় করা অন্যান্য 
মাযহাকব ফরজ এবাং হানাফী মাযহাকবর বনভষরকযাগয মত অনুযায়ী 
ওয়াবজব এবাং তাকত সওয়াব ২৭ গুর্ থবশী।( প্রমার্েঃ ফাতাওয়া শামী 
১:৫৩৪, # হবদায়া ১: ১১৫)  
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ريين لعشاء ان كان إماما ويخفى في االخويجهر بالقراءة في الفجر والركعتين االوليين من المغرب وا

هذا هو المتوارث وإن كان منفردا فهو مخير إن شاء جهر واسمع نفسه النه امام في حق نفسه وإن شاء 

 (9/990)الهداية:   -خافت النه ليس خلفه من يسمعه واالفضل هو الجهر ليكون االداء على هيأة الجماعة 

একই সরূা একই নামাকয বার বার িিা 

বজজ্ঞাসােঃ একবি মাবসক িবত্রকার প্রকশাত্তর কলাকম জানকত িারলাম 
একাবধক সূরা মুখস্থ থাকা সকেও একই সূরা একই রাকা‘আকত বারবার 
িিা মাকরূহ। আর থবকহশতী থজওর বকতাকব থদখলাম থকান নামাকয 
সূরা এমনভাকব বনবদষষ্ট ককর থনয়া থয কখনও থসই সূরা োিা অন্য সূরা 
িিকব না এিা মাকরূহ।  এিা কতিুকু বঠক? 

জবাবেঃ ফরজ নামাকয একই রাকা‘আকত একই সূরা বার বার িিা 
মাকরূহ। তকব নফল নামাকয এমন করা মাকরূহ নয়। তাোিা থকান 
নামাকযর জন্য সূরা বনধষাবরত ককর থনয়াও মাকরূহ। সুতরাাং প্রকন ববর্ষত 
উভয় মাসআলাই সবঠক। ( প্রমার্:  ফাতাওয়া কাজীখান, ১:১১৯, # 
হালাবী কাবীর, ৩৫৫, # দারুল উলূম ২: ২)  

ويكره تكرار السورة في ركعة واحدة من الفرائض وال بأس بذلك في التطوع.  )فتاوى قاضي 

 (9/991خان:

চার রাকা‘আত বববশষ্ট সুন্নাত নামাকযর ২য় রাকা‘আকত সূরাকয় ফালাক 
িিকল 

বজজ্ঞাসােঃ চার রাকা‘আত ওয়ালা সুন্নাত নামাকযর বদ্বতীয় রাকা‘আকত 
সূরা ফালাক ভকুল িিকল, ৩য় ও ৪থষ রাকা‘আত বকভাকব আদায় করকব? 

জবাবেঃ তৃতীয় ৪থষ উভয় রাকা‘আকতই সূরা নাস িিকব-  এিাই উত্তম। 
তকব তৃতীয় রাকা‘আকত সূরা নাস িকি চতুথষ রাকা‘আকত সূরা বাক্বারার 
শুরু থথকক িিকত চাইকল তাও িিকত িারকব। ( প্রমার্:  ফাতাওয়া 
দারুল উলূম , ২:২৫৭, # হালবী কাবীর ৪৯৪)  

ينبغي ان يقرأها في الثانية ايضا, قال البزازي: الن التكرار اهون  {قل اعوذ برب الناس}واذا قرأ في االولى 

من القرأة منكوسا وفي الولوالجية: من يختم القرآن في الصالة اذا فرغ من المعوذتين في الركعة االولى 
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سورة البقرة.  )الحلبي  يركع ثم يقوم في الركعة الثانية يقرأ بفاتحة الكتاب وشيئ  من

 ( 9/111الكبير:

বাাংলা কুরআন শরীফ বতলাওয়াত সম্পককষ 

বজজ্ঞাসােঃ আমাকদর গ্রাকম বাাংলা কুরআন শরীফ বতলাওয়াত করা 
সম্পককষ মতববকরাধ হকয়কে। থকউ বকলন, বাাংলা কুরআন শরীফ িিকল 
সওয়াব হকব। থকউ বকল, বাাংলা উচ্চারর্ সহীহ হয় না। কাকজই সওয়াব 
হকব না। উি সমস্যার সবঠক সমাধান বক? তাোিা বাাংলা কুরআন 
শরীফ মকত সূরা িিকল নামায সহীহ হকব বক- না? এবাং প্রবত হরকফ 
১০বি ককর থনকী হকব বক- না? 

জবাবেঃ বাাংলা উচ্চারকর্ কুরআন শরীফ থলখা এবাং িিা থকানিাই বঠক 
নয়। থযকহতু এর দ্বারা সহীহভাকব আরবী হরকফর উচ্চারর্ সম্ভব নয়, 
কারর্-  আরবী ককয়কবি হরকফর বাাংলা উচ্চারর্ এক রকম। থসকেকত্র 
বাাংলায় আরবী হরফগুকলা িাথষকয করা এবাং সহীহ মাখরাজ থথকক 
উচ্চারর্ করা কবঠন। তাোিা এিা এক প্রকার কুরআন ববকৃবতর মকধয 
শাবমল এবাং অকনক হরফ আকে থযগুকলা বাাংলাকত উচ্চারর্ করাও 
মুশবকল। শুধু বাাংলা কুরআন শরীফ থদকখ িিকল থযকহতু কুরআন শুে 
হয় না, তাই এর দ্বারা নামাযও শুে হকব না। এবাং ভুল িকি প্রবত হরকফ 
১০ থনকীর আশা করা যায় না। সুতরাাং এভাকব িিার অনুমবত থনই। 
কাকজই যারা সহীহভাকব কুরআন িিকত জাকন না তাকদর উবচত থকান 
সহীহ িিকনওয়ালা কারী সাকহব থথকক সরাসবর বশকখ থনয়া। আজকাল 
নূরানী িেবতকত অি সমকয় সহকজ কুরআন শরীফ বশো করা সম্ভব। 
সুতরাাং এসব ভলু িেবতর আশ্রয় থনয়ার থকান অথষ হয় না।( প্রমার্েঃ 
ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪:৪৫- ৪৭, # জাওয়াবহরুল বফকহ্ ১: ৭৭)   

ইমাকমর বিেকন সরূা ফাবতহা িিা 

বজজ্ঞাসােঃ আমাকদর এলাকায় লা- মাযহাবী বকেু থলাক প্রচার করকে থয, 
ইমাকমর বিকে মুিাদীগর্ সূরা ফাবতহা না িিকল তাকদর নামাযই হকব 
না এবাং হানাফীগর্ থযকহতু ইমাকমর বিকে সূরা ফাবতহা িকি না, সুতরাাং 
তাকদর নামায হয় না। একথা কতিুকু সহীহ? 
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জবাবেঃ লা- মাযহাবীকদর একথা থমকিও সহীহ নয়। তারা থয হাদীস দ্বারা 
দলীল থিশ ককর, তা ইমাকমর বিকে ইকবতদাকারীর বযািাকর থমাকিও 
প্রকযাজয নয়, বরাং উি হাদীস শুধুমাত্র ইমাম এবাং একাকী নামায 
আদায় করার বযািাকর প্রকযাজয। ইমাকমর বিকে মুসল্লীকদর জন্য সূরা-  
িিার থকানরূি অনুমবত কুরআন- সুন্নাহ্ এর মকধয থনই। বরাং মুসল্লীকদর 
জন্য ইমাকমর বিকে সূরা ফাবতহা বা অন্য থকান সূরা িিা বনকর্ধ। 
মুসল্লীকদর কতষবয ইমাকমর বক্বরাআত থজাকর থহাক বা আকস্ত সবষাবস্থায় 
চুি থাকা। দলীল বনরুরূিেঃ  

ইমাম বাগাবী রহ. হযরত বমকদাদ রাবয. থথকক বর্ষনা ককরন থয, বকেু 
থলাক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম- এর বিকে সূরা- বক্বর‘আত 
িিত। এিাকক বনকর্ধ করার জন্য সূরা আ’রাকফর বনকোি আয়াত 
নাবযল হয়-  

م ُعواِلَُّهِوَِّا ِوَِّ ِالُْقْرآُنِفَّاْستَّ ئَّ َِّذَّاِقُر  ِا ُمونَّ لَُِّّكْمُِتْرحَّ ُتواِلَّعَّ  )151األعراف : ) ْنص 

অথষ:  যখন (নামাকয ইমাম কতৃষক) কুরআন বতলাওয়াত করা হয়, তখন 
থতামরা (মুসল্লীরা) চুি থাককব। ( সূরা আ’রাফেঃ ২০৪)  

ول اهلل صلى اهلل تعالى عليه وسلم: انما جعل االمام ليؤتم به عن ابي هريرة رضي اهلل تعالى عنه قال قال رس

 فاذا كبر فكبروا واذا فرأ فانصتوا. 

অথষেঃ হযরত আবু হুরাইরা রাবয. থথকক ববর্ষত - বতবন বকলন, বপ্রয় নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ককরন, “বনিয় (নামাকয) ইমাম 
এ জন্য বানাকনা হয়, থযন তাাঁর ইকবতদা করা হয়। কাকজই যখন ইমাম 
সাকহব তাকবীর বকলন, তখন থতামরাও তাকবীর বল এবাং যখন বতবন  
িকিন, তখন থতামরা চুি থাক।” ইমাম আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবকন 
মাজাহ হাদীসবি বর্ষনা ককরকেন এবাং এিা ববশুে হাদীস। ইমাম োহাবী 
রহ. ও এ জাতীয় হাদীস বর্ষনা ককরকেন। 

 হযরত আবু হুরাইরা রাবয. ও কাতাদাহ্ কতৃষক ববর্ষত মুসবলম শরীকফর 
এক বর্ষনায় রকয়কে, ‘যখন ইমাম সাকহব  িকিন, তখন থতামরা চুি 
থাক। উকল্লখয, সূরা ফাবতহা ও সূরা বমলাকনা উভয়িাই বকরা‘’আকতর 
অন্তভুষি। 
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ال « ال : سأل رجل النبي صلى اهلل عليه وسلم : أقرأ خلف اإلمام أم أنصت ؟ ق» عن علي رضي اهلل عنه قال : 

 ( 101برقم: 152/  9بل أنصت فإنه يكفيك.  )القراءة خلف اإلمام للبيهقي:

হযরত আলী রাবয. থথকক ববর্ষত, বতবন বকলন, জননক বযবি বপ্রয়নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম- থক বজজ্ঞাসা ককরন-  “(ইয়া রাসূলাল্লাহ 
!) ইমাকমর বিেকন আবম বক সূরা বা  িিব, নাবক চুি থাকব? জবাকব, 
নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বলকলন-  না, বরাং চুি থাককব, 
এিাই থতামার জন্য যকথষ্ট।” ( বাইহাকী শরীফ)  

قال وأخبرني موسى بن عقبة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم وأبو بكر وعمر وعثمان كانوا ينهون عن 

 (911/  1القراءة خلف اإلمام. )مصنف عبدالرزاق:

অথষেঃ (মুসান্নাকফ আব্দুর রাজ্জাককর বর্ষনায় আকে) বপ্রয়নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইবহ ওয়াসাল্লাম, আবু বকর, উমর ও উসমান রাবয. থলাককদরকক 
ইমাকমর বিেকন সূরা-  িিকত বনকর্ধ করকতন।  

 من قرأ خلف االمام فال صلوة له.

অথষেঃ (হযরত আমর ইবকন মুহাম্মদ ইবকন যাবয়দ ইবকন সাববত থথকক, 
বতবন তার দাদা থথকক বর্ষনা ককরন,) থয বযবি ইমাকমর বিেকন  িিকব, 
তার নামাযই হকব না। 

মুহাম্মদ রহ. ও আব্দুর রাজ্জাক রহ. হযরত আলী রাবয. থথকক হাদীসবি 
বর্ষনা ককরকেন। 

 عن النبي صلى اهلل تعالى عليه وسلم: فإن من كان له امام فقراءة االمام قراءة له. 

অথষেঃ হযরত জাববর ববন আব্দুল্লাহ রাবয. “বপ্রয়নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাম থথকক বর্ষনা ককরন, থয বযবি ইমাকমর ইকবতদা ককরকেন, 
তার ইমাকমর সূরা- বকরা‘আ’তই তার জন্য সূরা-  বহকসকব গর্য হকব।” 
ইবকন মাজাহ রহ. হাদীসবি বর্ষনা ককরকেন হযরত আনাস রাবয. থথকক 
এবাং দারাকুতনী বর্ষনা ককরকেন আবু হুরাইরা রাবয. থথকক। 

 عن ابن عمر رضي اهلل تعالى عنه قال: سئل رسول اهلل عن القراءة خلف االمام فقال االمام يقرأ. 

অথষেঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবকন উমর রাবয. বকলন-  বপ্রয়নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইবহ ওয়াসাল্লাম- থক  ইমাকমর বিেকন সূরা-  িিা সম্বকন্ধ প্রন করা 
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হয়, জবাকব বপ্রয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বকলন-  শুধু ইমামই  
িিকব। ( বাইহাকী শরীফ)  

انه كان اذا سئل هل يقرأ احد مع االمام قال اذا صلى احدكم مع االمام فحسب قراءة  عمر عن ابن

 االمام....الخ.

অথষেঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবকন উমর রাবয. থথকক ববর্ষত আকে, যখন তাাঁকক 
এ প্রন করা হত-  ইমাম সাকহকবর সকঙ্গ অন্য থকউ সূরা-  িিকব বক? 
জবাকব বতবন বলকতন, থতামাকদর মকধয যখন থকউ ইমাকমর সকঙ্গ নামায 
িিকব, তখন তার জন্য ইমাকমর বকরা‘আতই যকথষ্ট। আর হযরত ইবকন 
উমর রাবয. স্বয়াং ইমাকমর সকঙ্গ সূরা-  িিকতন না। ( মুআত্তা ইমাম 
মুহাম্মদ রহ.)  

هلل صلى اهلل تعالى عليه وسلم: كل صلوة ال يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فال عن ابن عباس قال قال رسول ا

 صلوة إال وراء االمام.

অথষেঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবকন আব্বাস রাবয. থথকক ববর্ষত, বতবন বকলন-  
বপ্রয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ককরকেন, “থয নামাকয 
সূরা ফাবতহা বতলাওয়াত করা হয় না, তা (িূর্ষ) নামাযই নয়। তকব যবদ 
ইমাকমর বিেকন হয়, থসিা বভন্ন কথা।” হাদীসবি ইমাম বায়হাকী রহ. 
বনজ গ্রকে বর্ষনা ককরকেন।  

 عن ابن عمر رضي اهلل عنه ان رسول اهلل نهى عن القراءة خلف االمام.

অথষেঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবকন উমর রাবয. থথকক ববর্ষত, বতবন বকলন-  
বপ্রয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ইমাকমর বিেকন সূরা-  িিকত 
বনকর্ধ ককরকেন। ইমাম বাইহাকী রহ. িোন্তকর ইমাকমর বিেকন সূরা 
িিার বযািাকর থয বর্ষনা থিশ করা হয়। থযমনেঃ 

سلم من صلى صلوة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي و عن ابي هريرة قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه 

 خداج. خداج فهي

অথষেঃ হযরত আবু হুরাইরা রাবয. থথকক ববর্ষত, বতবন বকলন-  বপ্রয়নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ককরকেন, থয বযবি নামায 
িিল, অথচ সূরা ফাবতহা বতলাওয়াত করল না। থসিা অসম্পূর্ষ, 
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অসম্পূর্ষ, অসম্পূর্ষ। বসহাহ বসত্তাহর ইমামগর্, ইমাম মাবলক, আহমাদ, 
দারাকুতনী এবাং বাইহাকী রহ. হাদীসবি বর্ষনা ককরকেন। 

كل صلوة ال يقرأ فيها بأم  عن عائشة رضي اهلل تعالى عنه قالت قال رسول اهلل صلى اهلل تعالى عليه وسلم:

 الكتاب فهي خداج. 

অথষেঃ হযরত আবয়শা রাবয. থথকক ববর্ষত, বতবন বকলন-  বপ্রয়নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ককরকেন, “থয নামাকয সূরা 
ফাবতহার বতলাওয়াত করা হয় না, তা অসম্পূর্ষ নামায।”ইবকন মাজাহ 
ইবকন আবী শাইবা হাদীসবি বর্ষনা ককরকেন। 

এ হাদীস সমূকহর বযাখযায় হযরত সুবফয়ান রহ. বকলন থয, এ 
হাদীসগুকলা একাকী নামায আদায়কারী বযবির জন্য প্রকযাজয। অথষাৎ, 
ইমাকমর বিকে নামায আদায়কারীর বযািাকর নয়। 

اما احمد بن حنبل فقال معنى قول النبي صلى اهلل عليه وسلم "الصلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب":اذا 

كان وحده. احتج بحديث جابر بن عبد اهلل حيث قال من صلى ركعة لم يقرأ فيها بام القرأن فلم 

 يصل اال ان يكون وراء االمام.

অথষেঃ আহমদ ববন হাম্বল রহ. বকলকেন-  উকল্লবখত হাদীসবি একাকী 
নামায আদায়কারী বযবির জন্যই প্রকযাজয। বতবন বনকজর দাবীর 
বযািাকর হযরত জাববর ববন আব্দুল্লাহ রাবয.-  এর থসই হাদীসবিকক 
দলীল বহকসকব থিশ ককরকেন, থয হাদীকস বলা হকয়কে:  “থয বযবি 
নামায িিল, অথচ সূরা ফাবতহা িাঠ করল না, থস নামাযই িিল না।  
তকব যবদ ইমাকমর বিেকন হয় তাহকল তার জন্য সূরা ফাবতহা িিকত 
হকব না।  

অতেঃির ইমাম আহমাদ রহ. আকরা বকলকেন-  লেয করুন ! বপ্রয়নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম - এর একজন সাহাবী হযরত জাববর 
রাবয. এরূি হাদীকসর এ বযাখযাই ককরকেন থয, সূরা ফাবতহা োিা নামায 
িূর্ষ হয় না, এ হাদীসবি মুনফাবরদ বা একাকী নামায আদায়কারীর জন্য 
প্ররকযাজয।  

উকল্লবখত বর্ষনা সমূকহর দ্বারা ইমাকমর বিেকন থকান সূরা-  এবাং সূরা 
ফাবতহাও না িিার কথা প্রমাবর্ত হয়। থস বভবত্তকতই হানাফীগর্ থয 
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ইমাকমর বিেকন সূরা-  িকিন না, তা যথাথষ ও সহীহ। এ সম্পককষ লা-
মাযহাবীকদর দাবী বভবত্তহীন ও অমূলক। 

নামায ভকঙ্গর কারর্ ও মাকরূহসমূহ 

নামাকয লবুঙ্গ বাাঁধা 

বজজ্ঞাসােঃ নামাকযর মকধয লুবঙ্গ খুকল যাওয়ার সম্ভাবনা থাককল, তাকক দুই 
হাত দ্বারা বাাঁধা যাকব বক- না? 

জবাবেঃ প্রথকম এক হাত দ্বারা একবদকক বঠক ককর বনকব। তারির 
বতনবার “সুবহানা রবব্বয়াল আ’লা” বলা িবরমার্ সময় থদরী করকব। 
অতেঃির বদ্বতীয় হাত দ্বারা অির বদক বঠক ককর বনকব। এমন ভাকব 
করকল, নামাকযর থকান অসুববধা হকব না। দুই হাত দ্বারা একসাকথ 
বাাঁধকল আমকল কাসীর হকব ববধায় তাকত নামায ফাবসদ হকয় যাকব। 
( প্রমার্:  আহসানুল ফাতাওয়া, ৩:৪৩৭ িৃ: )  

আমকল কাসীকরর সাংজ্ঞা 

বজজ্ঞাসােঃ নামায ফাবসদ হওয়ার কারর্ বহকসকব থয আমকল কাসীকরর 
কথা বলা হয় থসই আমকল কাসীকরর সাংজ্ঞা ও িবরমার্ বক? 

জবাবেঃ নামাযরত বযবির এমন থকান কমষ-  যা নামায িবরিেী তা 
দু’ভাকগ ববভি (ক) িবরমাকর্ সামান্য-  যাকক শরী‘আকতর িবরভার্ায় 
‘আমকল কালীল’ বলা হয়। (খ) িবরমাকর্ থবশী যাকক ‘আমকল কাসীর’ 
বলা হয়। নামাকযর অভযন্তকরর থকান কমষ আমকল কাসীর বকল সাবযস্ত 
হকল নামাযীর নামায সবষসম্মবতক্রকম ভঙ্গ হকয় যায়। 

আমকল কাসীকরর িবরমার্ বনর্ষকয়র থবলায় বফকাহববদগকর্র মকধয 
মতকভদ িবরলবেত হয়। সবষাবধক গ্রহর্কযাগয মতানুযায়ী আমকল কাসীর 
বলা হয় এরূি কমষকক, থয ককমষর কমষরতকক নামাকযর বাবহর থথকক 
অবকলাকনকারীর বনবিত ধারর্া জকন্ম থয, থস নামাযরত অবস্থায় থনই। 
এ ধরকনর কমষ দ্বারা তার নামায নষ্ট হকয় যাকব। আর তাকক নামাযরত 
বকল যবদ ধারর্া হয়, তাহকল একক আমকল কাসীর বলা হকব না, বরাং 
আমকল কালীল বলা হকব। তাকত নামায নষ্ট হয় না। ( প্রমার্েঃ বহদায়া, 
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১:১৪১ # বাহরুর রাবয়ক, ২:১১- ১২ # ফাতাওয়া আলমগীরী, ১:১০১ 
# বাদাবয়উস সানাকয়, ১:২২১ # ফাতহুল কাদীর ১: ৩৫১)   

العمل الكثير يفسد الصلوة والقليل ال كذا في محيط السرخسي. اختلفوا في الفاصل بينهما على ثالثة 

ظرا من بعيد ان كان ال يشك انه في غير الصالة فهو كثير مفسد وان اقوال .... )والثالث( انه لو نظر اليه نا

 (  9/959شك فليس بمفسد وهذا هو االصح هكذا في التبيين وهو االحسن.  )الفتاوى الهندية:

নফল নামাকয বসজদায় বাাংলায় দু‘আ করা জাবয়য বক- না? 

বজজ্ঞাসােঃ নফল নামাকয বসজদায় বাাংলায় দু‘আ করা জাবয়য বক- না? 

জবাবেঃ নামাকযর বভতকর কুরআন- হাদীকস ববর্ষত আরবী ভার্ার দু‘আ 
বযতীত অন্য ভার্ায় দু‘আ িিা জাবয়য হকব না, বরাং মাকরূহ হকব। 
কাকজই থকউ এ রকম ককর থাককল তার নামায িুনরায় িিা ওয়াবজব। 
তকব নামাকযর ির মুনাজাত থয থকান ভার্ায় করা জাবয়য আকে। 
( প্রমার্:  আহসানুল ফাতাওয়া, ৩: ৪৩২)  

 ( 9/019بية وحرم بغيرها نهر....الخ     )الدر المختار:ودعاء بالعر

نزيها خارجها فليتأمل وليراجع .   ن يكون الدعاء بالفارسية مكروها تحريما في الصلوة وتوال يبعد ا

 (9/019)رد المحتار:

সুন্নাত তরীকার থখলাফ বসজদা আদাকয়র হুকুম 

বজজ্ঞাসা:  মুসবল্লরা প্রায় সবাই বসজদার মকধয হাাঁিুর সাকথ কনুই লাবগকয় 
বসজদা থদয়, একত থকান থদার্ আকে বক- না জানকত চাই। 

জবাবেঃ িুরুর্কদর জন্য বসজদার মকধয সুন্নাত হকলা থিিকক উরু থথকক 
িৃথক রাখা এবাং বাহুদ্বয়কক জবমন, হািু ও িাাঁজি থথকক িৃথক ককর 
রাখা। কনুইদ্বয়কক মাবিকত বববেকয় অথবা হাাঁিুর উিকর রাখকল থখলাকফ 
সুন্নাত হওয়ার ফকল মাকরূহ হকব এবাং এিা অলসতার িবরচায়ক। 
( প্রমার্:  বহদায়া, ১:১০৯ # ফাতাওয়া আলমগীরী, ১:৭৫ # ফাতাওয়া 
রহীবময়া ৭: ২২০)  

বসজদারত অবস্থায় মাবি থথকক িা উকঠ যাওয়া 
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বজজ্ঞাসােঃ নামাকয বসজদারত অবস্থায় যবদ কখনও দু’িাকয়র আঙু্গল মাবি 
থথকক উকঠ যায়, তাহকল বক নামায থভকঙ্গ যাকব? 

জবাবেঃ বসজদারত অবস্থায় থকান এক মুহুকতষর জন্য হকলও এক িাকয়র 
বকেু অাংশ জবমকন থাকা জরুরী। আর যবদ িূর্ষ বসজদায় উভয় িা জবমন 
থথকক িৃথক থাকক অথষাৎ, সম্পূর্ষ বসজদার মকধয বকেুেকর্র জন্যও 
িাকয়র বকেু অাংশ জবমকন না লাকগ তাহকল বসজদাহ সহীহ না হওয়ার 
কারকর্ নামায হকব না। থসই নামায বদ্বতীয়বার িিকত হকব।  

আর যবদ বসজদারত অবস্থায় আঙু্গল বকেু সমকয়র জন্য জবমন থথকক উকঠ 
যায় এবাং উঠার িকরই আবার জবমকনর সাকথ বমবলকয় থনয়, তাহকল 
তাকত নামায ভঙ্গ হকব না। তকব মাকরূহ হকব। থকননা, িূর্ষ সময় উভয় 
িা জবমকন রাখা এবাং বকবলামখুী ককর রাখা সুন্নাকত মু‘আিাদা। 
( প্রমার্েঃ দুরকর মুখতার ১:৪৪৭ # ফাতাওয়া তাতার খাবনয়া ১:৫০৬ # 
হালাবী কবীর ১:৬৮৫ # ফাতাওয়া দারুল উলূম ৪:৩৫ # আহসানুল 
ফাতাওয়া ৩: ৩৯৮)  

ده ولو وضع احديهما جاز.  ولو سجد ولم يضع قدميه او احديهما على االرض في سجوده ال يجوز سجو

 (9/681الكبير: )حلبي

বমম্বকরর উির বসজদা করা 

বজজ্ঞাসােঃ আমরা বহুবদন যাবৎ গ্রাকমর জাকম মসবজকদ জুম‘আর নামায 
িকি আসবে। মসবজকদর িাকা বমম্বকর খুৎবা িিা হয়। তত্িকর ফরয 
নামায িিার সময় একজন মুসল্লীর বসজদাহ বমম্বকরর উিকর বদকত হয়। 
জননক আকলম মন্তবয ককরন থয, একত নাবক ঐ বযবির নামায মাকরূহ 
হয়। এ বযািাকর ববস্তাবরত ববধান বক? 

জবাবেঃ উি আকলম সাকহব বঠক বকলন বন। থকননা বসজদার স্থান আধা 
হাত উাঁচু হকলও নামাকযর থকান েবত হয় না। আর প্রকয়াজকনর সময় এর 
থচকয় থবশী উাঁচু জায়গায়ও বসজদাহ করা যায়। ( প্রমার্:  ফাতাওয়া 
দারুল উলূম, ৩:৩৪৪ # আদদুররুল মুখতার ১: ৫০৩)  

ارفع من موضع القدمين بمقدار لبنتين منصوبتين جاز وان اكثر ال اال لزحمة.   ولو كان موضع سجوده 

 (9/051)الدر المختار:
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নামাকয আঙ্গুল নািাচািা করা 

বজজ্ঞাসা:  আমাকদর থদকশর মুরুব্বীগর্ বকল থাককন থয, নামাকযর মকধয 
োন িাকয়র বুকিা আঙু্গল নািা চািা করকল, বা একিু আকগ বিকে হিকল 
নামায নষ্ট হকয় যায়। একথা বঠক বকনা? 

জবাবেঃ এিা একিা ভলু কথা থদকশ প্রচবলত হকয় থগকে-  একথািা বঠক 
নয়। নামাকযর মকধয িাকয়র বুকিা আঙু্গল নািা চািা করকল তাকত নামায 
নষ্ট হয় না। বকন্তু ববনা প্রকয়াজকন নামাকযর মকধয এরকম করা উবচত 
নয়। নামাকয বস্থর থাকা নামাকযর আদব।  ( ফােঃ দােঃ উেঃ ৪: ৪৯ 
#আলমগীরী ১: ১০৩)  

 (9/951وان حرك رجال واحدة العلى الدوام ال تفسد صالته   )الفتاوى الهندية:

নামায আদায় করা অবস্থায় দাাঁকতর থগাাঁিা বদকয় রি থবর হকল 

বজজ্ঞাসােঃ আবম একজন ইমাম। আমার একবি দাাঁত থিাকায় বেদ্র ককর 
থফকলকে ববধায় মাকঝ মাকঝ দাাঁকতর থগািা বদকয় রি থবর হয়। উকল্লখয 
থয, নামাকযর িূকবষ খুব ভাল ভাকব কুবল ককর ও উযু ককর নামায আরম্ভ 
করার িরও থদখা যায়, মাকঝ মাকঝ উি স্থান হকত রি থবর হয়। 
সুতরাাং এই উযরসহ থযসব নামায আমার িিা হকয়কে থসগুকলা শুে 
হকয়কে বক? যবদ শুে না হকয় থাকক, তাহকল িূবষবতী এসব নামাকযর 
জন্য আমার করর্ীয় বক? 

জবাবেঃ নামায অবস্থায় রি থবর হকল এবাং রি থুথুর রকঙর উির প্রভাব 
ববস্তার ককর বনকল আিনার নামায ও উযু থভকঙ্গ যাকব। সুতরাাং উি 
নামায বদ্বতীয়বার আদায় করা জরুরী। অতীকত যতবার এরকম নামায 
হকয়কে, তন্মকধয হকত থকান একবি নামাযও সহীহ হয়বন। তাই 
মুসল্লীকদরককও িূবষবতষী এরকম নামাযগুকলা কাযা করকত বলকবন। আর 
ভববেকত যবদ কখকনা এরূি হয়, তাহকল নামায থেকি বদকয় অন্য 
কাউকক বনকজর খলীফা (স্থলাবভবর্ি) বনযুি ককর যাকবন। আর আিবন 
যবদ ইমামকতর বযম্মাদারী সম্পূর্ষরূকি থেকি থদন, তাহকল থসিাই উত্তম। 
এ অবস্থায় আিনার জন্য ইমামকতর বযম্মাদারী িালন করা খুবই কবঠন 
কাজ। তাই আমাকদর িরামশষ হকচ্ছ, আিবন ইমামতী থেকি বদন। 
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অন্যথায় দাাঁকতর ভাল বচবকত্সা বনন। ( প্রমার্:  শামী, ১:১৩৮ # দারুল 
উলূম ১: ১২৬)  

 ( 9/911وينقضه دم مائع من جوف او فم غلب على بزاق حكما للغالب او ساواه احتياطا.  )الدر المختار:

তাকবীকর তাহরীমার সময় মাথা ঝুাঁকাকনা 

বজজ্ঞাসােঃ নামাকয তাকবীকর তাহরীমা বলার সময় অকনকক মাথা ঝুাঁবককয় 
হাত বাাঁকধ। একত শরী‘আকতর দৃবষ্টকত থকান েবত আকে বক- না? 

জবাবেঃ তাকবীকর তাহরীমার সময় মাথা থসাজা থরকখ, থচহারা বকবলার 
বদকক থরকখ, দৃবষ্ট জবমকনর বদকক রাখা শরী‘আকতর বনকদষশ। এর 
বযবতক্রম ককর মাথা ঝুাঁবককয় তাকবীকর তাহরীমা বাাঁধাকক ফুকাহাকয় 
থকরাম ববদ‘আত ও নাজাবয়য বকলকেন। কারর্, এর দ্বারা থচহারা 
বকবলার বদকক থাকক না, বরাং জবমকনর বদকক হকয় যায়, অথচ থচহারাকক 
বকবলার বদকক রাখার বনকদষশ একসকে। ( প্রমার্:  আদদুররুল মুখতার, 
১:৪৭৫ # ফাতাওয়া বহবেয়া, ১: ৭৩)  

 ( 9/21 يطأطئ رأسه عند التكبير كذا في الخالصة .    )الفتاوى الهندية:وال

 (9/120وأن ال يطأطئ رأسه عند التكبير فانه بدعة.   )الدر المختار:

নামাযরত অবস্থায় বলবখত বস্তু িিা 

বজজ্ঞাসােঃ থকান নামাযী বযবির সামকন মসবজকদর থদয়াকল যবদ থকান 
ওয়াজ মাহবফকলর থিাষ্টার লাগাকনা থাকক, নামাযী বযবি যবদ ঐ থিাষ্টার 
িকি, তকব নামাকযর েবত হকব বক- না? 

জবাবেঃ মসবজকদ থহাক বা অন্য থকাথাও থহাক, সবষাবস্থায় মুসল্লীর দৃবষ্ট 
বলবখত থকান বস্তুর উির লাগার িি যবদ তা মুকখ উচ্চারকর্র মাধযকম 
(অথষাৎ, বজহবা , থঠাাঁি ইতযাবদ থনকি) িকি, তাহকল নামায নষ্ট হকয় 
যাকব। আর যবদ মুকখ উচ্চারর্ না ককর, শুধু দৃবষ্ট থফলার কারকর্ বক থলখা 
তা বুকঝ থফকল তাহকল তার নামায নষ্ট হকব না। প্রকাশ থাকক থয, 
মসবজকদর বভতকরর থদয়াকল বা বাবহকরর থদয়াকল থকান প্রকার থিাষ্টার 
লাগাকনা মসবজকদর তা’যীকমর িবরিেী হওয়ার কারকর্ নাজাবয়য। 
কারর্, হাদীকস মসবজকদর তা’যীকমর ও মসবজদকক িবরষ্কার রাখার 
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জন্য হুকুম করা হকয়কে। আর থিাষ্টাবরাং ইতযাবদর দ্বারা মসবজদ থনাাংরা 
হয়।  ( প্রমার্:  বহদায়া, ১: ১৩৭- ৩৮)  

وإذا قرأ االمام من المصحف فسدت صالته عند أبي حنيفة رحمه اهلل تعالى وقاال هي تامة اال انه يكره ولو 

 (9/912ال يفسد صال ته باالجماع.   )الهداية: نظر إلى مكتوب وفهمه فالصحيح انه 

বদ্বতীয় বসজদাহ আদায় না করকল 

বজজ্ঞাসােঃ জননক ইমাম সাকহব ফরজ নামাকযর থকান রাকা‘আকত বদ্বতীয় 
বসজদাহ ভুকল আদায় ককরনবন। অত: ির সাহু বসজদা বদকয় নামায থশর্ 
করকলন। এখন তার নামায সহীহ হকব বক- না? বতবন বলকলন-  বদ্বতীয় 
বসজদাহ করা ওয়াবজব। সবঠক ববধানবি বক?  

জবাবেঃ নামাকযর মকধয বদ্বতীয় বসজদাও ফরজ। আর থকান ফরজ তরক 
হকয় থগকল, নামায নষ্ট হকয় যায়। তখন বসজদাকয় সাহু বদকলও হকব না, 
কারর্-  বসজদাকয় সাহু থদয়া হয়, ভকুল থকান ওয়াবজব তরক হকল। 
সুতরাাং বদ্বতীয় বসজদা তরক করায় ইমাম সাকহকবর নামায নষ্ট হকয় 
থগকে। এখন ঐ নামায িুনরায় ইমাম ও সকল মুসল্লীকক থদাহবরকয় 
িিকত হকব। ( প্রমার্:  ফাতাওয়া আলমগীরী ১:৭০ # আল বাহরুর 
রাবয়ক, ১: ২৯৩)  

 ومنها السجود: السجود الثاني فرض كاالول باجماع االمة كذا في الزاهدي. 

নািাক বজবনস বনকয় নামায আদায় 

বজজ্ঞাসােঃ নািাক থকান কািি বা অন্য থকান নািাক বজবনস থকান বকেু 
দ্বারা থিাঁবচকয় িকককি থরকখ বা বনকজর সাকথ থরকখ নামায আদায় করকল 
নামায সহীহ হকব বক?  

জবাবেঃ ইচ্ছায় থহাক বা অবনচ্ছায় থহাক নািাক থকান কািি বা অন্য 
থকান নািাক বজবনস থকান বকেু দ্বারা থিাঁবচকয় বা এমবনকতই িকককি বা 
বনকজর সাকথ থরকখ নামায আদায় করকল থদখকত হকব থয, উি নািাকী 
বজবনস তরল বক- না? যবদ তরল হয় এবাং উি নািাক এক িাকার 
ককয়ন এর থচকয় থবশী হয়, থতমবনভাকব নািাকী গাঢ় হকল আনুমাবনক 
বসবক থতালা িবরমার্ থথকক যবদ থবশী হয়, তাহকল এ িবরমার্ নািাকী 
সাকথ বনকয় নামায সহীহ হকব না। 
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আর উকল্লবখত িবরমার্ হকল নামায মাকরূকহ তাহরীমী হকব। সুতরাাং 
উভয় সুরকত নামায িুনরায় আদায় করা উবচত। অবশ্য এর থচকয় কম 
হকল নামায মাকরূকহ তানযীহী হকব। থসকেকত্র নামায থদাহরাকনার 
প্রকয়াজন থনই। ( প্রমার্:  ফাতাওয়া শামী, ১:৩১৭ # ফাতাওয়া দারুল 
উলূম, ৪:৪২ # ফাতাওয়া রহীবময়া, ৮: ১০৮)  

নামাকযর মকধয চলুকাকনা 

বজজ্ঞাসােঃ চুলকানীর থরাগ থাককল, নামাকযর মকধয চুলকাকল, তার বক 
হুকুম? 

 জবাবেঃ যবদ নামাকযর মকধয চুলকাকনা এমন জরুরী হয় থয, চুলকাকনা 
বযতীত খুশু- খুজুই বঠক থাককব না, তাহকল ১/২ বার চুলকাকল নামায 
মাকরূহ হকব না। আর যবদ ৩ বার এমনভাকব চুলকায় থয, প্রবত ২ বাকরর 
মাকঝ এক রুকন (বতন তাসবীহ্ িবরমার্) সময়ও ববরবত না হয়, তকব 
নামায নষ্ট হকয় যাকব। ( প্রমার্:  আহসানুল ফাতাওয়া, ৩: ৪১৬)  

অিববত্র বযবির নামাযীকদর সাদশৃ্য অবলম্বন করা 

বজজ্ঞাসােঃ থকান বযবি যবদ এমন জায়গায় থিৌকে থযখাকন িাবন ও মাবি 
থনই এবাং নামাকযর সময়ও এককবাকর থশর্ হওয়ার বনকিবতষী হয়, 
তাহকল এমতাবস্থায় তার করর্ীয় কী? 

জবাবেঃ উি বযবি “তাশাব্বুহ্ ববল মুসাল্লীন” অথষাৎ নামাযীকদর সাদৃশ্য 
অবলম্বন করকব এবাং িববত্রতা অজষন ককর উি নামায আদায় করকব। 
তকব িরর্ রাখা উবচত থয, কাকরার জন্য ইচ্ছািূবষক এমন স্থাকন যাওয়া 
জাবয়য নয়, থযখাকন নামায আদায় করা বা িববত্রতা অজষকনর থকান 
বযবস্থা থনই। ( আদদুররুল মুখতার ১: ২৫২)  

والمحصور فاقد الماء والتراب )الطهورين( بأن حبس في مكان نجس وال يمكنه إخراج تراب مطهر، 

وقاال: يتشبه( بالمصلين وجوبا، فيركع ويسجد، إن وجد  .وكذا العاجز عنهما لمرض )يؤخرها عنده

 )121/  9 -يعيد.  )الدر المختار للحصفكي مكانا يابسا وإال يومئ قائما ثم 

তাকবীকর তাহরীমা বলার আকগই হাত বাাঁধা 
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বজজ্ঞাসােঃ নামাকযর সময় তাকবীকর তাহরীমা বলার আকগ অথষাৎ, মুকখ 
উচ্চারর্ থশর্ করার আকগ থকউ যবদ হাত থবাঁকধ থফকল, তাহকল নামাকযর 
থকান েবত হকব বক- না? 

জবাবেঃ তাকবীকর তাহরীমা মুকখ উচ্চারর্ থশর্ করার আকগই যবদ থকউ 
হাত থবাঁকধ থফকল, তাকত তার নামায হকয় যাকব। তকব এরূি করা ভাল 
নয়, বরাং তাকবীর বলকত বলকত হাত বাাঁধকব। তাকবীর বলা থশকর্ হাত 
বাাঁধাও থশর্ হকব। 

ইমাকমর তাকবীকর তাহরীমার িকূবষই মিুাদীর তাকবীকর তাহরীমা বলা 

বজজ্ঞাসা:  ইমাকমর বিেকন নামায িিার সময় যবদ থকউ ইমাকমর 
তাকবীর বলা থশর্ করার আকগই তাকবীর বকল হাত থবাঁকধ থফকল, 
তাহকল তাকদর নামায হকব বক- না? 

জবাবেঃ তাকবীকর তাহরীমার সময় সহীহ বনয়ম হকলা প্রথকম কান বরাবর 
হাত তুলকব, তারির তাকবীর বলকত বলকত হাত থবাঁকধ বনকব। 

 থকউ যবদ ইমাকমর তাকবীর থশর্ হওয়ার আকগই তাকবীর বকল হাত 
থবাঁকধ থফকল, তকব তার ইকবতদা সহীহ না হওয়ায় তার নামায সহীহ 
হকব না। ( প্রমার্:  আদদুররুল মুখতার ৩:৪৪৮ # আহসানুল ফাতাওয়া 
৩: ৩০৫)  

وال يصير شارعا بالمبتدأ فقط كاهلل، وال بأكبر فقط هو المختار، فلو قال: اهلل مع االمام وأكبر 

الدر المختار (عا، لم يصح في االصح،   قبله، أو أدرك االمام راكعا فقال: هلل قائما وأكبر راك

 (092/  9للحصفكي:

ইমাকমর বকরা‘আত িিা অবস্থায় মিুাদীর সানা িিা 

বজজ্ঞাসােঃ ইমাম সাকহব বকরা‘আত িিা অবস্থায় মুিাদী িূর্ষ সানা 
িিকল, নামায নষ্ট হকব বকনা বা নামাকযর থকান েবত হকব বক- না? 

জবাবেঃ থকান মুসল্লী যবদ ইমাম সাকহবকক বকরা‘আত িিা অবস্থায় িায়, 
আর থসই নামায যবদ জাহরী বকরা‘আতওয়ালা হয়, তাহকল থস থেকত্র 
সানা িিা যাকব না, কারর্-  জাহরী নামাকযর মকধয ইমাকমর বকরা‘আত 
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থশানা ওয়াবজব। তকব আকস্ত বকরা‘আত ওয়ালা নামাকয সানা িিকত 
হকব। ( দুরকর মুখতার ১: ৪৮৮)  

ر اال اذا كان مسبوقا وامامه بجهر بالقر ائة فال يأتي به وفي الشامية ونبغي التفصيل ان االمام ان كان يجه

 9/122الدر المختار  –ال يثني وان كان يسر يثني فكان المعتمد مامشي عليه المصنف فافهم 

থমকয়রা নামাকয থজাকর কুরআন িিা প্রসকঙ্গ 

বজজ্ঞাসােঃ থমকয়রা ঘকরর বনভৃকত থযখাকন থকান গাইকর মাহরাম িুরুর্ 
থিৌাঁেকত িাকর না, থসখাকন রাকত নফল নামাকয বকরা‘আকত গুর্গর্ 
আওয়াকজ িিকত িারকব বক- না? 

জবাবেঃ এতিুকু গুর্গুর্ ককর যবদ িকি থয, শুধু তার কাকন আওয়াজ 
থিৌাঁকে বা এক থদি হাত দূর িযষন্ত আওয়াজ যায় তাহকল তা জাবয়য 
আকে। এর থচকয় থবশী থজাকর আওয়াকজ যবদ হয় যাকত ২/৩ হাত দূকরর 
থলাককরা িিার আওয়াজ বুঝকত িাকর তাহকল নামায ফাবসদ হকয় 
যাকব। থকননা, থমকয়রা ফরজ, নফল সব ধরকনর নামাকয বকরা‘আত 
আকস্ত িিকব। আর আকস্ত বকরা‘আত িিার িবরমার্ হল-  থস বনজ কাকন 
শুনকব। িাশ্বষবতষী থকউ থাককল থসও শুনকত িারকব। ( মাআবরফুস সুনান 
৩:৪৪২, আদদুররুল মুখতার ১:৫৩৪, ৪০৬ আহকামুল কুরআন 
(থানভী) ৩:৪৩৫, দারুর উলূম ২: ২১৯,  ২৬৬)  

نغمة المرأة عورة وتعلمها من القران من المرأة احب قال عليه و السالم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء فال 

يحسن ان يسمعها الرجل ...... قال في الفتح وعلي هذا لو قيل اذا جهرت بالقرائة في الصالة فسدت كان 

 (9/156رد المحتار ) –متجها 

আগরবাবত সম্মকুখ জ্বালাকনা অবস্থায় নামায আদায় 

বজজ্ঞাসােঃ সম্মকুখ আগরবাবত জ্বালাকনা অবস্থায় মসবজকদ জামা‘আতবে 
হকয় নামায আদায় করায় থকান েবত আকে বক- না? 

জবাবেঃ মসবজদ অথবা অন্য থয সকল জায়গায় নামায আদায় করা নবধ, 
থসখাকন জামা‘আকত বকাংবা একাকী নামায আদায়কারীর সম্মকুখ 
আগরবাবত, থমামবাবত বা অন্য থকান বাবত জ্বালাকনা অবস্থায় নামায 
আদায় করকত থকান েবত থনই। 
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থতমবনভাকব নামাযী বযবির োকন, বাকম বা বিেকন আগরবাবত বা 
থমামবাবত জ্বালাকনা থাককলও নামাকযর থকান েবত হকব না। থকননা, 
আগরবাবত, থমামবাবত ইতযাবদর উকিশ্য থাকক সুগবন্ধ েিাকনা ও আকলা 
দ্বারা উিকৃত হওয়া। এখাকন আগুকনর প্রবত ভবি- শ্রো প্রদশষন করা 
থমাকিও উকিশ্য নয়। সুতরাাং এর দ্বারা অবগ্নিূজককদর সাকথ সামঞ্জস্যতা 
প্রকাশ িায় না। থকননা, অবগ্নিূজকরা এগুকলার িূাঁজা ককর না। তাই এ 
সুরকত নামায আদায় করকত থকান অসুববধা থনই। ( ফাতাওয়া শামীেঃ 
২: ১৪৫,  ১:২৫২ # ফাতাওয়া রহীবময়া ৯: ২০৫)  

মাকরূকহর সাংজ্ঞা ও হুকুম 

বজজ্ঞাসা:  মাকরূহ কাকক বকল? নামাকয মাকরূহ হকল, বক ধরকনর েবত 
হয়?  

জবাবেঃ মাকরূহ অথষ শরী‘আকতর দৃবষ্টকত অিেেনীয় কাজ। মাকরূহ 
দু’প্রকার। ( ১)  মাকরূহ তাহরীমী, ( ২)  মাকরূহ তানযীহী। মাকরূহ 
তাহরীমী যা প্রমাবর্ত হয় প্রবল সম্ভাবনাময় বনকর্ধাজ্ঞা দ্বারা। যার 
অস্বীকারকারী ফাবসক বকল গর্য হকব। ফলতেঃ মাকরূহ তাহরীমীবি 
ওয়াবজকবর ববিরীত। ববনা উযকর এমন কাজ করকল, আল্লাহর বনকি 
গুনাহগার ও শাবস্তর থযাগয বকল ববকববচত হকব। 

মাকরূহ তানযীহী ঐ কাজকক বলা হয়, যা না করকল সওয়াব হয়, আর 
করকল বতরস্কাকরর থযাগয বকল ববকববচত হয়। তকব সাাংঘাবতক থকান বি 
আযাকবর উিযুি হয় না। 

আর ববনা উযকর মাকরূহ তাহরীমী থকান কাজ নামাকয সাংঘবিত হকল, 
আল্লাহর দরবাকর গুনাহগার এবাং শাবস্তর থযাগয গর্য করা হকব। নামাকযর 
িবরিূর্ষ হক ও সুন্নাকতর িবরিেী হওয়াকত নামায যথাযথভাকব আদায় 
হকব না। তকব এর জন্য বসজদাহ সাহু বা নামায থদাহরাকনার প্রকয়াজন 
হকব না। এমবনভাকব সকল ইবাদকত একই হুকুম প্রকযাজয। (ফাতাওয়া 
শামী, ১: ৬৩৯)  

احدهما ما يكره تحريما وهو المحمل عند اطالقهم كما في زكاة  :المكروه في هذا الباب نوعان

يثبت به الواجب يعني بالنهي الظني الثبوت او الداللة فان رتبة الواجب ال يثبت اال بما  الفتح وذكر انه في
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الواجب يثبت باالمر الظني و كثيرا ما يطيقونه كما ذكره في الحلية فحينئذ اذا ذكروا 

مكروها فال بد من النظر في دليله فان كان نهيا ظنيا يحكم بكراهة التحريم اال لصارف النهي 

ليل نهيا بل كان مفيدا للترك الغيرالجازم فهي تنزيهة قلت عن التحريم الي الندب وان لم يكن الد

 –ويعرف ايضا بال دليل نهي خاص بان تضمن ترك واجب او ترك سنة فاالؤل مكروها تحريما والثاني تنزيها 

 (9/611رد المحتار)

িুরুর্কদর জন্য স্বর্ষ- রূিার অলিার িবরধান ককর নামায আদায় 

বজজ্ঞাসােঃ স্বর্ষালিার মবহলাকদর থিার্াকতুলয। বকন্তু বতষমাকন থদখা যায় 
অকনক িুরুর্ স্বকর্ষর থচইন, স্বকর্ষর আাংবি, রূিার থচইন ইতযাবদ িবরধান 
ককর থাকক। আবার অকনকক এগুকলা িকর নামাযও আদায় ককর থাকক, 
সুতরাাং প্রন হকচ্ছ, এসব অলিারাবদ িবরবহত অবস্থায় নামায আদায় 
করকল নামায সহীহ হকব বক?  

জবাবেঃ স্বর্ষ বা রূিার থচইন, আাংবি বা অন্য থয থকান অলিার িবরধান 
করা িুরুকর্র জন্য সম্পূর্ষ হারাম ও কবীরা গুর্াহ্। এরূি হারাম বস্তু 
অথবা অন্য থকান হারাম থিার্াক িবরধান ককর নামায আদায় করা 
আকরা মারািক অিরাধ ও গুর্াহ্। এ অবস্থায় নামায আদায় করকল 
যবদও তা আদায় হকব, বকন্তু উি কবীরা গুর্াকহ্ বলপ্ত থথকক নামায 
আদাকয়র দরুন তা মাকরূকহ তাহরীমী হকব। মাসআলা না থজকন এগুকলা 
িকি থাককল মাসআলা জানার ির অবশ্যই এগুকলা খুকল থফলা জরুরী 
এবাং নামাকয তা িকর থাকা বনকর্ধ। তাই নামাকযর সময় অবশ্যই 
এগুকলা খুকল িকককি রাখকত হকব। এগুকলা িকর থাকা অবস্থায় নামায 
িিথল মাকরূহ তাহরীমী হকব ও মারািক গুনাহ্ হকব। িুরুর্রা এসব 
অলিার নামাকয থতা িরকবই না এমনবক নামাকযর বাইকরও িরকব না। 
( প্রমার্েঃ বতরবমযী শরীফ, ১:৩০২ # ফাতাওয়া শামী, ১:৪০৪ # 
ফাতাওয়াকয় দারুল উলূম, ৪:১৩৪ # আহসানুল ফাতাওয়া, ৩: ৪১৩)  

নামাকযর মকধয িবুি িবরধান করা 

বজজ্ঞাসা:  নামাকযর মকধয যবদ বসজদাহ অবস্থায় মাথা থথকক িুবি িকি 
যায়, তাহকল উভয় হাত দ্বারা িুবি উবঠকয় িকর বনকল নামায ফাবসদ হকব 
বক না? 
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জবাবেঃ িবুি যবদ এক হাত দ্বারা উবঠকয় মাথায় রাখা হয়, তাকত নামায 
ফাবসদ হকব না। বকন্তু যবদ দু’হাত দ্বারা উবঠকয় মাথায় িরা হয়, তকব 
নামায ফাবসদ হকয় যাকব। কারর্, দু’হাত দ্বারা িবরধান করকল আমকল 
কাসীর। আর আমকল কাসীর দ্বারা নামায ফাবসদ হকয় যাকব। ( প্রমার্:  
দু:  মু:  ১:৬২৪ # আহসানুল ফাতাওয়া, ৩:৪২০ # ফাতাওয়া শামী, 
১: ৬২৫)  

হাকতর কনুই িযষন্ত থখালা থরকখ নামায আদায় 

বজজ্ঞাসা:  শাকিষর হাতা কনুইকয়র উির িযষন্ত হাত গুবিকয় নামায আদায় 
করকল তা সহীহ হকব বক- না? 

জবাবেঃ শরী‘আকতর দৃবষ্টকত খাবল মাথায় ও কনুই িযষন্ত হাত গুবিকয় 
থরকখ নামায আদায় করকল মাকরূহ তাহরীমী হকব। উকল্লবখত িোয় 
নামাকযর ফরবজয়যাত আদায় হকলও কনুই থখালা থাকার কারকর্ তা 
মাকরূহ হকব। ববকশর্ ককর এর অভযস্ত হকয় িিকল, থসিা হকব আকরা 
থদার্র্ীয়। ( প্রমার্েঃ সূরা আরাফ, ৩১ # মা‘আবরফুল কুরআন, 
৩:৫৪৪ # শামী, ১:৬৪০ # আহসানুল ফাতাওয়া, ৩:৪০৬ # ফাতাওয়া 
রহীবময়া, ৪: ৩৭২)  

িবুির হুকুম 

বজজ্ঞাসা:  আজকাল অকনকক খাবল মাথায় নামায িকিন। থস সম্পককষ 
হুকুম বক? 

অকনকক শুধু নামাকযর সময় মাথা ঢাককন। নামায থশকর্ িুবি িকককি 
বনকয় থববরকয় যান। এ সুন্নাত বক শুধু নামাকযর জন্যই প্রকযাজয?  

জবাব:  ববনা উযকর খাবল মাথায় নামায িিা ফুকাহাকয় থকরামগর্ 
মাকরূহ বলকখকেন। 

িুবি শুধু নামাকযর জন্য খাস নয়, বরাং সবষদা মাথায় িুবি িরা সুন্নাত। 
সুতরাাং নামায থশকর্ িুবি িকককি রাখা সুন্নাত তরীকার িবরিেী। 

িাই িকি নামায িিা 
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বজজ্ঞাসােঃ অবফকস অকনক সময় িাই বাাঁধা অবস্থায় অকনককক নামায 
িিকত থদখা যায়। প্রন হকলা- িাই িিা অবস্থায় নামায িিকল নামাকযর 
থকান েবত হকব বক- না? 

জবাব:  িাই খৃষ্টানকদর জাতীয় থিার্াককর অন্তভুষি সুতরাাং থকান 
মুসলমানকদর জন্য তা িবরধান করা জাবয়য নয়। 

ববধমষীকদর অনুকরকর্ থকান থিার্াক িবরধান করা সবষাবস্থায় নাজাবয়য। 
নামাকযর সময় এমন থিার্াক িবরধান করা জঘন্যতম অিরাধ। অতএব, 
থয বযবি এ থিার্াক িবরবহত অবস্থায় থয সকল নামায িকিকে থস 
নামাযগুকলা মাকরূহ হকয়কে। তাওবা- ইবস্তগফার করা উবচত, ভববেকত 
এমনবি থযন না হয়। আর ঐ সকল নামায গুকলা কাযা করকত িারকলই 
ভাল। ( প্রমার্:  আহসানুল ফাতাওয়া ৩: ৪২৯)  

নামাযরত অবস্থায় মবহলাকদর সতর থঢকক রাখা 

বজজ্ঞাসা:  নামাযরত অবস্থায় থমকয়কলাককর সতকরর কতিুকু অাংশ এবাং 
কতেকর্র জন্য থখালা থাককল নামায নষ্ট হকয় যাকব? 

জবাবেঃ নামাকযর মকধয মবহলাকদর মুখমন্েল, দু’হাত কবি িযষন্ত ও 
দু’িাকয়র িাতা ও আঙু্গলগুকলা খুকল থগকল থকান অসুববধা হকব না। 
এসব বযতীত সমস্ত শরীর সতকরর মকধয গর্য। সুতরাাং তা থঢকক রাখা 
ফরজ। আর ফরজ তরক হকল নামায নষ্ট হকয় যাকব। তকব ফরজ 
তরককর বযািাকর ববস্তাবরত ইলম থাকা দরকার। বববরর্ অনুযায়ী 
সতকরর অন্তভুষি থকান অকঙ্গর এক চতুথষাকশাংর কম যবদ অবনচ্ছািূবষক বা 
ভকুল খুকল যায় এবাং বতন তাসবীহ্ বা তার থচকয় থবশীের্ খুকল থাকক, 
তাকতও নামায নষ্ট হকব না। বকন্তু যবদ ইচ্ছািূবষক এক চতুথষাাংশ সতর 
সামান্য সমকয়র জন্য থকউ খুকল রাকখ, তাহকল নামায নষ্ট হকয় যাকব 
এবাং থসই নামায িুনরায় িিকত হকব। আর অবনচ্ছাকৃত ভকুল সতকরর 
থয থকান অকঙ্গর এক চতুথষাাংশ বা তার থচকয় থবশী খুকল থগকল, 
তত্ের্াৎ থঢকক না বদকল যবদ সতর থখালা অবস্থায় নামাকযর রুকনসমূহ 
হকত থকান একবি রুকন আদায় ককর অথবা সতর থখালা অবস্থায় 
এতিুকু সময় নামাকয রত থাকক, থয সমকয় নামাকযর থকান একবি 
সাংবেপ্ত একবি রুকন আদায় করা যায়, তাহকল নামায ফাবসদ হকয় যাকব 
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এবাং থস নামায িুনরায় িিা জরুরী। ( প্রমার্েঃ ফাতাওয়া আলমগীরী, 
১:৫৮- ৫৯ # আহসানুল ফাতাওয়া ৩: ৪০২)  

বকবস্ত িবুি মাথায় বদকয় নামায আদায় 

বজজ্ঞাসােঃ বকবস্ত িুবি মাথায় বদকয় নামায িিকল বক নামাকযর থকান েবত 
হকব? 

জবাবেঃ ইসলাকমর দৃবষ্টকত এমন িুবি িবরধান করা সুন্নাত যা মাথার 
সাকথ বমকশ থাকক। থকননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম- এর 
বািীকত অবস্থানকালীন সমকয় িুবি মাথার সাকথ বমকশ থাককতা। 
অতএব, থয থকান প্রকার িুবি থহাক না থকন, মাথার সাকথ বমকশ থাককল 
এবাং ববধমষীকদর সাকথ সামঞ্জস্য না হকল তার দ্বারা সুন্নাত আদায় হকব 
এবাং এর দ্বারা নামায িিাও সহীহ হকব। সুতরাাং বকবস্ত িুবিও থযকহতু 
মাথার সাকথ বমকশ থাকক, তাই তা িকর নামায িিকল নামাকযর থকান 
েবত হকব না। ( প্রমার্:  ফাতাওয়া মাহমূবদয়া ৫: ১১৮)  

নামাকয থচাখ বন্ধ করা 

বজজ্ঞাসা:  আবম নামাকযর মকধয অবধকাাংশ সময় দাাঁিাকনা এবাং বসা 
অবস্থায় থচাখ বন্ধ রাবখ। কারর্- এর দ্বারা আমার নামাকয একাগ্রতা সৃবষ্ট 
হয় এবাং খুশু- খুজুর বযািাকর আবম বনবিত থাবক। ধমষীয় দৃবষ্টককার্ থথকক 
একত আমার নামাকযর থকান েবত হকব বক? 

জবাবেঃ সম্পূর্ষ নামাকয চেু বন্ধ ককর নামায িিা মাকরূকহ তানযীহী। 
তকব ্যতাাঁ, যবদ থকউ নামাকয একাগ্রতা সৃবষ্ট করার জন্য মাকঝ মকধয চেু 
বন্ধ ককর এবাং মাকঝ মাকঝ থখাকল, তাহকল নামায মাকরূহ হকব না। 
থযমন চেু বন্ধ ককর বকরা‘আত িকি এবাং রুকূকত যাওয়ার সময় থচাখ 
থখাকল, তাহকল তা জাবয়য আকে। তকব সমগ্র নামাকয চেু বন্ধ রাখা যাকব 
না। মাকঝ মকধয খুলকত হকব। নতুবা সুন্নাকতর িবরিেী হওয়ার দরুন 
মাকরূহ হকব। ( প্রমার্:  ফাতাওয়া দারুল উলূম, ৪: ১০৯)  

  ( 9/610الدر المختار ) -وتكره تغميض عينيه للنهي اال لكمال الخشوع

قال بعض العلماء انه  اال لكمال الخشوع بان خاف فوت الخشوع بسبب رؤية مايفرق الخاطر فال يكره بل

 (9/610رد المحتار  ) -االولي
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বসজদাকয় সাহু ও বসজদাকয় বতলাওয়াত 

প্রথম নবঠকক দরূদ শরীফ িকি থফলকল 

বজজ্ঞাসােঃ জননক মুিাদী জামা‘আকত ৪ রাকা‘আত ফরয িিার সময় 
প্রথম নবঠকক তাশাহুদ িিার ির দরূদ শরীফ িকিকে। এমতাবস্থায় 
তার নামাকযর থকান েবত হকব বক- না? 

জবাব:  তার নামায সহীহ হকয় যাকব। ইমাকমর সাকথ ভলু হওয়ার 
কারকর্ সাহু বসজদা করকত হকব না। ( বহদায়া ১: ১৫৯)  

 (9/901الهداية  ) –االمام و ال المؤتم السجود  فان سهي المؤتم لم يلزم

নামাকয সরূা বমলাকনা 

বজজ্ঞাসােঃ আবম জাকম মসবজকদর ইমাম। আবম মুসল্লীকদরকক বনকয় 
একবার ফরজ নামায আদায় কবর। বকন্তু প্রথম রাকা‘আকত সূরা ফাকতহা 
িাঠ করার ির অন্য থকান সূরা বমলাকনা বযতীত রুকূকত চকল যাই, 
অতেঃির নামায থশর্ করার িূকবষ বসজদাকয় সাহু আদায় ককর নামায থশর্ 
কবর। এখন আমার প্রন নামায িবরিূর্ষ হল বক- না? না আবার বদ্বতীয় 
বার নামায িিকত হকব? 

জবাবেঃ সূরা ফাবতহার সাকথ অন্য থকান সূরা বা বতন আয়াত িবরমার্ 
বমলাকনা ওয়াবজব। আর ওয়াবজব ভলুক্রকম েুকি থগকল তার িবরবকতষ 
বসজদাকয় সাহু বদকল নামায আদায় হকয় যায়। সুতরাাং আিনার নামায 
সহীহ হকয়কে। বদ্বতীয় বার িিকত হকব না। ( বহদায়া:  ১:১০৪, ১৫৬ # 
ফাতাওয়া আলমগীরী ১:১২৬ # দারুল উলূম ৪: ৩৯৯,  ৪১৩)  

বসজদাকয় সাহু ওয়াবজব না হওয়া সকেও বসজদা করা 

বজজ্ঞাসা:  বসজদাকয় সাহু ওয়াবজব না হওয়া সকেও বসজদাকয় সাহু 
করকল, নামাকযর থকান েবত হকব বক- না? 

জবাবেঃ নামাকযর বভতর বসজদাকয় সাহু ওয়াবজব না হওয়া সকেও যবদ 
থকউ খামাখা ইচ্ছাকতৃ ভাকব বসজদাকয় সাহু ককর, তাহকল তার নামায 
মাকরূকহ তাহরীমী হকব। তকব যবদ থকউ এ ধারর্ার উির বসজদাকয় সাহু 
ককর থয, তার উির বসজদাকয় সাহু ওয়াবজব হকয়কে অথচ বাস্তকব এরূি 
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ভকুলর কারকর্ বসজদা সাহু ওয়াবজব হয় না, তাহকল তার নামায মাকরূহ 
হকব না। বরাং মকনর সকেহ দূরীভতূ করকত এমতাবস্থায় বসজদাকয় সাহু 
করািাই উত্তম। (প্রমার্েঃ ফাতাওয়া শামী, ১: ৫৯৯)  

 –ومما ال ينبغي اغفاله انه يجب سجود السهو في جميع صور الشك سواء عمل بالتحري او بني علي االقل 

 (9/919عالمكيري )

চার রাকা‘আত বববশষ্ট নামাকয ইমাকমর সাকথ এক রাকা‘আত থিকয় 
অববশষ্ট নামাকযর প্রথম রাকা‘আকত না বসকল 

বজজ্ঞাসােঃ জননক বযবি চার রাকা‘আতওয়ালা ফরজ নামাকয ইমাকমর 
সাকথ এক রাকা‘আত থিল। অতেঃির ইমাকমর সালাম বফরাকনার িকর 
থস এক রাকা‘আত িকি বসকত ভকুল বগকয় তার িকরর রাকা‘আত িকি 
ইচ্ছা ককর না বকস বাকী নামায থশর্ ককর সাহু বসজদাহ বদকয়কে। 
এমতাবস্থায় তার নামায হকব বক- না?  

জবাবেঃ ্যতাাঁ, এমতাবস্থায় তার নামায হকয় যাকব। কারর্ প্রথম নবঠক 
তরক হকয়কে যা ওয়াবজব বেল। িকর সাহু বসজদার দ্বারা তার েবতিূরর্ 
হকয় থগকে। তকব এক রাকা‘আত িকি না বসা সকেও ঐ বযবি যবদ 
িকরর রাকা‘আকত ইচ্ছা ককর নবঠক করকতন তাহকল বসজদাকয় সাহু 
োিাই নামায সহীহ হকতা। ( প্রমার্েঃ আহসানুল ফাতাওয়া, ৩:৩৮৩ # 
ফাতাওয়া শামী, ১:৫৯৭ # আদদুররুল মুখতার ১: ৫৯৬)  

ويقضي أول صالته في حق قراءة، وآخرها في حق تشهد، فمدرك ركعة من غير فجر يأتي  

/  9بركعتين بفاتحة وسورة وتشهد بينهما، وبرابعة الرباعي بفاتحة فقط.  )الدر المختار للحصفكي:

016) 

থশর্ নবঠক না ককর ভুকল দাবিকয় থগকল বা ততৃীয় রাকা‘আকত বকস 
থগকল বসজদাহ সাহু করা 

বজজ্ঞাসােঃ (ক) যবদ থকউ নামাকয আকখরী নবঠক না ককর ভকুল দাাঁবিকয় 
যায় এবাং বসজদা করার িূবষ মুহুকতষ িরকর্ আসায় বকস সাহু বসজদা ককর 
তাহকল তার নামায হকব বক- না? 
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( খ)  জামা‘আকত ইমাম সাকহব তৃতীয় রাকা‘আকত বকস যায়, মুিাদীর 
থলাকমা থদওয়ার কারকর্ ৪থষ রাকা‘আকতর জন্য দাাঁবিকয় থগকল সাহু 
বসজদা ওয়াবজব হকব বক- না? 

(গ) অনাবশ্যক বসজদাকয় সাহু করকল নামাকয থকান ত্রুবি হকব বক- না? 

জবাবেঃ (ক) ববর্ষত অবস্থায় নামায হকয় যাকব। তকব তাশাহহুদ তথা 
আত্তাবহয়যাতু িকি তার ির োন বদকক সালাম বদকয় বসজদাকয় সাহু 
করকত হকব। তারির আবার আত্তাবহয়যাতু, দরূদ শরীফ এবাং দু‘আথয় 
মাসূরা িকি সালাম বফরাকত হকব। 

(খ) চার রাকা‘আত বববশষ্ট নামাকয ইমাম তৃতীয় রাকা‘আকত ভুকল বতন 
তাসবীহ্ িবরমার্ সময় বকস থাককল বসজদাকয় সাহু বদকত হকব। আর 
যবদ তার থচকয় কম সময় বকস থাকক তা হকল বসজদাকয় সাহু বদকত হকব 
না। 

(গ) প্রকয়াজন োিা ইচ্ছাকৃতভাকব বসজদাকয় সাহু করা মাকরূহ। তকব 
থকান ভলু হওয়ায় থসকেকত্র বসজদাকয় সাহু আকস বক- না তা সবঠকভাকব 
জানা না থাককল সতকষতা বহকসকব সাহু বসজদাহ করা যাকব। ( প্রমার্: 
হালবী কাবীর, ৪৬২ # দারুল উলূম ৪:৪১৫ # শামী,   ৪৬৯ # বফকহী 
মাকালাত, ২:৩১ )  

وان سهى عن القعدة االخيرة..... ويسجد للسهو لتأخير القعدة وبقي من الواجبات اتيان كل واجب او 

 (9/161فرض في محله. )الدر المختار:

বনেঃশব্দ বকরা‘আকতর স্থকল স্বশকব্দ আর স্বশকব্দর স্থকল বনেঃশকব্দ বকরা‘আত 
িিা 

বজজ্ঞাসা:  যুহর এবাং আসকরর নামাকয ইমাম সাকহব সাকহব যবদ শুধু 
আলহামদু থজাকর িকি তাহকল বক সাহু বসজদাহ ওয়াবজব হকব?  

মাগবরব বা ইশায় ইমাম সাকহব আকস্ত আকস্ত সূরা ফাবতহা িকি 
থফকলকেন। এখন মকন হকল থয িযষন্ত িিা হকয়কে থসখান থথকক থজাকর 
িিকব? না বক শুরু থথকক িিকব? এবাং সাহু বসজদা বক ওয়াবজব হকব? 
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জবাবেঃ থকান বযবি আকস্ত বকরা‘আতওয়ালা নামাকয যবদ এ িবরমার্ 
বকরা‘আত থজাকর িকি, যার দ্বারা বকরা‘আত ফরজ আদায় হকয় যায় 
অথষাৎ কমিকে থোি থোি বতন আয়াত বা ৩০ (বত্রশ) হরফ। থতমবন 
ভাকব থজাকর বকরা‘আকতর জায়গায় এতিুকু িবরমার্ আকস্ত িিকল 
বসজদায় সাহু ওয়াবজব হকব, অন্যথায় হকব না।  

যুহর এবাং আসকরর নামাকয শুধু আলহামদু শব্দবি যবদ থকউ থজাকর িকি 
তাহকল বসজদাকয় সাহু ওয়াবজব হকব না।  

আর আকস্তর জায়গায় থজাকর িিকত থাককল মকন হওয়ার ির যতিুকু 
থজাকর িকিকে এরির থথকক আকস্ত িিকব। 

থতমবনভাকব বকরা‘আত থজাকরর জায়গায় আকস্ত িিকত থাককল থসখাকন 
মকন িিকব থসখান থথকক থজাকর িিকব এককবাকর শুরু থথকক িিকব 
না। ( প্রমার্েঃ বুখারী শরীফ, ১:১০৭ # আদদুররুল মুখতার, ২:৮১ # 
ফাতাওয়া আলমগীরী, ১:১২৮ # আল বাহরূর রাবয়ক, ২: ৯৬)  

ومنها الجهر واالخفاء حتى لو جهر فيما يخافت او خافت فيما يجهر وجب عليه سجود السهو .   )الفتاوى 

 (9/918الهندية:

প্রথম নবঠকক থয িবরমান দরূদ িিকল বসজদাকয় সাহু ওয়াবজব হয় 

বজজ্ঞাসােঃ চার রাকা‘আত বববশষ্ট নামাকয যবদ ১ম নবঠকক তাশাহহুদ 
অথষাৎ ‘আত্তাবহয়যাতু’ িিার ির দরূদ শরীফ িিা শুরু ককর, তাহকল 
কতিুকু িবরমার্ িিকল, বসজদাহ সাহু ওয়াবজব হকব? এবাং কতিুকু 
িবরমার্ িিকল, ওয়াবজব হকব না? 

জবাবেঃ ফরজ, ওয়াবজব বকাংবা সুন্নাকত মু‘আিাদা নামাকযর প্রথম নবঠকক 
তাশাহহুদ িিার ির “আল্লাহুম্মা সাবল্ল ‘আলা মুহাম্মাদ” িযষন্ত িিকলই 
সাহু বসজদাহ ওয়াবজব হকয় যাকব। আর এর থচকয় কম িিকল, সাহু 
বসজাদাহ্ ওয়াবজব হকব না। ( প্রমার্েঃ আহসানুল ফাতাওয়া, ৪: ৩০)  

ভুলবশতেঃ থকান রাকা‘আকত এক বসজদা করকল 
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বজজ্ঞাসােঃ থকান নামাযী বযবি ভলুবশতেঃ নামাকযর থকান রাকা‘আকত 
এক বসজদাহ ককর দাাঁবিকয় যায় এবাং িরবতষী রাকা‘আকত তার এ 
ববর্য়বি িরর্ হয়। এমতাবস্থায় উি বযবির করর্ীয় বক? 

জবাবেঃ িূবষ রাকা‘আকতর েুকি যাওয়া বসজদার কথা িরর্ হওয়ার বববভন্ন 
রূি হকত িাকর-  যার ববকের্র্ বনরূি:  

যবদ তা নামাকযর থকান রুকন যথা রুকু বা বসজদায় িরর্ হয়, তাহকল 
থস অবস্থায়ই িরর্ হওয়া মাত্র িূবষবতষী রাকা‘আকতর বসজদাহ আদায় 
ককর বনকব। িকর উি রুকনকক থদাহবরকয় থনয়া মুস্তাহাব। তকব থশকর্ 
বসজদাকয় সাহু ককর বনকত হকব। 

আর যবদ এ ববর্য়বি তার নামাকযর সালাম বফরাকনার ির িরর্ হয় এবাং 
থস নামায ফাবসদ হওয়ার মত থকান কাজ না ককর থাকক, তাহকল থস 
উি অবস্থায়ই ভলুবশতেঃ েুকি যাওয়া বসজদাহ আদায় ককর বনকব। 
অতেঃির তাশাহহুদ িকি বসজদাকয় সাহু ককর বনকব। অতেঃির 
তাশাহহুদ, দরূদ শরীফ ও দু‘আথয় মাসূরা িকি নামায থশর্ করকব। 

আর যবদ সালাম বফরাকনার ির অকন্যর সাকথ থকান কথাবাতষা বকল 
থাকক, অথবা নামায ভঙ্গ হওয়ার মত থকান কাজ ককর থাকক, তাহকল 
উি নামাকয আর েুকি যাওয়া বসজদাহ আদায় করার থকান সুকযাগ থনই। 
বরাং তখন ঐ নামায সম্পূর্ষ থদাহবরকয় িিা জরুরী। ( প্রমার্:  রুিুল 
মুহতার, ১:৪৬৩ # আল বাহরুর রাবয়ক, ২:৯৪ # ফাতাওয়া মাহমূবদয়া, 
২: ২২২)  

حتى لو نسي سجدة من االولى قضاها ولو بعد السالم قبل الكالم لكنه يتشهد ثم يسجد للسهو ثم 

 يتشهد النه يبطل بالعود الى الصلبية التالوة. 

নামাকযর রুকূ বা বসজদার মকধযই বতলাওয়াকত বসজদাহ আদায় করা 

বজজ্ঞাসােঃ আমাকদর মসবজকদর ইমাম সাকহব ইশার জামা‘আকত প্রথম 
রাকা‘আকত সরূা ‘আলাক সম্পূর্ষ িাঠ ককরন-  যার থশকর্ বতলাওয়াকত 
বসজদার আয়াত বেল। বকন্তু সাধারর্ ভাকবই নামায আদায় করকলন। 
নামায শুরুর িূকবষ বা থশর্ ককর বতবন বকেুই বকলনবন। প্রকনাত্তকর ইমাম 
সাকহব জানাকলন থয, ইমাকমর বনয়কতই সককলর ওয়াবজব বসজদা আদায় 
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হকয় থগকে, সককলর বনয়ত করার প্রকয়াজন থনই। আমরা জাবন, নামাকযর 
মকধয বসজদাকয় বতলাওয়াকতর আয়াত যবদ থশর্ আয়াত হয়, তকব 
রুকুকত যাবার সময় বতলাওয়াকত বসজদার বনয়ত ককর বনকল, ওয়াবজব 
বসজদাহ আদায় হকয় যায়। এখন আমার প্রন, আমাকদর সককলর 
ওয়াবজব বসজদাহ বক আদায় হকয় থগকে। তদুিবর মাসবূক িাশ্বষবতষী 
রাস্তার িথচারী থকউ যবদ নামাকযর বাইকর ঐ আয়াত শ্রবর্ ককর থাককন, 
তাহকল তাকদর করর্ীয় বক? ইমাম সাকহকবর অবভমত, বতলাওয়াকত 
বসজদার মাসআলা যাকদর জানা থনই, তাকদর জন্য বসজদাহ করা থকান 
অবস্থাকতই ওয়াবজব নয়। তাহকল কাকরা যবদ শরী‘আকতর ববধান জানা 
না থাকক, তার উির শরী‘আকতর ববধান মানার বক থকান বাধযবাধকতা 
থনই? 

জবাবেঃ নামাকযর মকধয আয়াকত বসজদাহ বতলাওয়াত করার সাকথ সাকথই 
অথবা দুই বতন আয়াত বতলাওয়াত করার ির যবদ রুকূ ককর এবাং 
রুকূকত বসজদাকয় বতলাওয়াকতর বনয়ত ককর, তাহকল রুকূর মকধযই 
বসজদাকয় বতলাওয়াত আদায় হকয় যাকব। তকব ইমাম ও মুিাদী 
সককলরই বনয়ত করা জরুরী। শুধু ইমাকমর বনয়কতর দ্বারা মুিাদীকদর 
বসজদাকয় বতলাওয়াত আদায় হকব না। বরাং মুিদীগর্ককও বনয়ত করকত 
হকব। প্ররকন ববর্ষত সুরকত ইমাম যবদ রুকূকত বনয়ত ককর থাককন, তাহকল 
শুধু তার বসজদাহ আদায় হকয়কে। আর মুিাদীগকর্র মকধয যারা বনয়ত 
ককরকেন তাকদরও আদায় হকয় থগকে। বকন্তু যারা বনয়ত ককরনবন, তাকদর 
বসজদাহ আদায় হয়বন। আর যবদ ইমাম সাকহব রুকূকত বনয়ত না ককর 
থাককন, তাহকল বসজদার মকধয বনয়ত োিাই সককলর বসজদাকয় 
বতলওয়াত আদায় হকয় থগকে। মুসল্লীকদর থযকহতু বনয়কতর মাসআলা 
জানা থাকক না, এ কারকর্ ইমাকমর জন্য রুকূকত বনয়ত না করা উবচত। 

মাসবূক বা থয বযবি রাস্তা বদকয় থহকি যায়, থস যবদ থকান নামাযীর 
আয়াকত বতলাওয়াত শুকন, তাহকল তাকদর উিরও বসজদাহ করা 
ওয়াবজব, তকব ইমাম থয রাকা‘আকত আয়াকত বসজদাহ বতলাওয়াত 
ককরকে, ঐ রাকা‘আকত যবদ মাসবূক শরীক হকয় যায় তাহকল ইমাকমর 
সাকথ মাসবূকও বসজদাহ ককর বনকব। আর ইমাকমর বসজদাহ করার িকর 
শরীক হকল, নামাকযর মকধয বসজদাহ করকব না, বরাং নামাকযর িকর 
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বসজদাহ আদায় ককর বনকব। এমবনভাকব রাস্তায় অবতক্রমকারীর উযর না 
থাককল, সকঙ্গ সকঙ্গই বসজদাহ আদায় ককর বনকব। অসুববধা থাককল, িকর 
সুকযাগমত আদায় ককর বনকব। উকল্লখয, ইমাম সাকহকবর অবভমতবি 
একেকত্র সবঠক নয়।  ( আদদুররুল মুখতার ২: ১১১)   

كذا الثالث على الظاهر ووتؤدي بركوع صالة اذا كان الركوع على الفور من قراءة آية او آيتين 

كما في البحر ان نواه اي كون الركوع لسجود التالوة على الراجح وتودى بسجودها كذالك اي على 

 (1/999ها المؤتم لم تجزه. )الدر المختار:الفور وان لم ينو باالجماع ولو نواها في ركوعه ولم ينو

িরর্ থাকা অবস্থায় ওয়াবজব তরক করা 

বজজ্ঞাসােঃ আমরা জাবন, নামাকযর থকান ওয়াবজব ভুলক্রকম েুকি থগকল 
সাহু বসজদা করকলই নামায সহীহ হকয় যায়। তকব ইচ্ছাকৃতভাকব 
ওয়াবজব থেকি বদকল নামায হয় না। একদল মুসল্লী ববতর নামায 
দু’রাকা‘আত িিার ির নবঠক না ককর সরাসবর বতন রাকা‘আত িকি 
সাহু বসজদাহ না ককর নামায থশর্ ককরন। এমতাবস্থায় তাকদর নামায 
সহীহ হল বক- না? 

জবাবেঃ নামাকয প্রথম নবঠক করা ওয়াবজব। থযকহতু তাাঁরা প্রথম নবঠক 
ককরনবন, তাই ওয়াবজব তরক হকয়কে ববধায় নামায হয়বন। কারর্, 
ইচ্ছাকৃতভাকব ওয়াবজব তরক করকল সাহু বসজদা করকলও নামায হয় 
না। আর ভকুল ওয়াবজব েকি থগকল, সাহু বসজদা আদায় করকত হয়। 
তারা তা ককরনবন। ( প্রমার্:  শরকহ থবকায়া, ১: ১৪২)  

وتجب القعدة االولى فدر التشهد اذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية في ذوات االربع  

 (9/29والثالث هو االصح.   )عالمكيري: 

সালাম বফরাকনার ির রাকা‘আত বা কুনকূতর বযিাকর সকেহ হকল 

বজজ্ঞাসােঃ সালাম বফরাকনার িকর যবদ সকেহ হয়, কত রাকা‘আত 
িকিবে, এখন বক করকত হকব? যবদ মকন হয় চার রাকা‘আকতর স্থকল 
বতন রাকা‘আত িকিবে। থতমবনভাকব ববতর নামাকয তাশাহ্ হু দ, দরূদ ও 
থদ‘আকয় মাসূরা থশর্ করার ির সকেহ হল-  দু‘আথয় কুনূত িকিবে 
বক- না? তাহকল বক করকত হকব? 
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জবাবেঃ সালাম বফরাকনার িকর যবদ সকেহ হয়- কত রাকা‘আত িকিবে, 
তাহকল শরী‘আকতর ববধান হল-  তাহাররী করকব। অথষাৎ, মকনর সাকথ 
বুঝািিা ককর বাস্তব উদঘািন করকত থচষ্টা করকব। তারির থযবদকক 
প্রবল ধারর্া হয়, তাককই প্রাধান্য বদকব। আর যবদ উভয় বদক সমান হয়, 
তাহকল কম রাকা‘আতথক থমকন বনকয় বাকী নামায সম্পূর্ষ করকব। আর 
ববতকরর নামায থশর্ করার িূকবষ যবদ সকেহ হয় দু‘আথয় কুনূত িকিবে 
বক- না, তাহকল বসজদাকয় সাহু ককর বনকব। ( প্রমার্:  ইমদাদুল মুফতীন, 
৩৬৮)   

 ( 9/919عمل بالتحري او بنى على االقل. )الفتاوى الهندية:انه يجب سجود السهو في جميع صور الشك سواء 

 (9/919وان كثر شكه تحرى واخذ باكبر رأيه وان لم يترجح يبني على االقل.  )عالمكيري:

প্রথম নবঠক তরক করকল 

বজজ্ঞাসােঃ আসকরর নামায জামা‘আত সহ িিার সময় ইমাম সাকহব ১ম 
নবঠক না ককর দাাঁবিকয় যান। ফকল মুিাদীরা থলাকমা বদকল ইমাম 
সাকহব িুনরায় বকস আত্তাবহয়যাতু িকিন এবাং বসজদাকয় সাহু সহ নামায 
থশর্ ককরন। অতেঃির থঘার্র্া ককরন-  নামায ফাবসদ হকয় থগকে এবাং 
নামায থদাহবরকয় িিকত হকব। কারর্ বহকসকব বকলন, দাাঁিাকনা ফরজ, 
আর নবঠক করা ওয়াবজব। ফরজ থথকক ওয়াবজকবর বদকক বফকর আসায় 
নামায ফাবসদ হকয় থগকে, িুনরায় িিকত হকব। িকর আমরা নামায 
থদাহবরকয় িিলাম। বকেু নতুন মুসল্লী িকর ২য় জামা‘আকত শরীক 
হকয়কেন। এখন প্রন হকলা, আমাকদর নামায হকয়কে বক- না? যারা 
বদ্বতীয় জামা‘আকত শরীক হকলন, তাকদর নামায হকয়কে বক- না?  

জবাবেঃ প্রথম জামা‘আকতর সককলর নামাযই শুে হকয়কে। থকননা ইমাম 
যখন থসাজা দাাঁবিকয় থগকেন, তখন বনয়মানুযায়ী মুিাদীর লুকমা থদয়া 
বঠক হয় নাই। আর ইমাকমর জন্য বফকর একস বসাও বঠক হয়বন। বরাং ঐ 
অবস্থায় নামায থশর্ ককর বসজদাকয় সাহু করা যকথষ্ট বেল। বকন্তু বনয়ম 
ববহভূষতভাকব বকস যাওয়া সকেও নামায নষ্ট হয়বন। ফাতাওয়া এিার 
উিকরই। কারর্ একত ফরজ থদরী হকলও ফরজ তরক হয়বন। সুতরাাং 
নামায বাবতল হওয়ার থঘার্র্া বদকয় বদ্বতীয়বার জামা‘আত করার থকান 
প্রকয়াজন বেল না। কারর্, তাকদর নামাযকতা হকয় থগকে। তাই বদ্বতীয় 
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জামা‘আত তাকদর জন্য নফল গর্য হকব। আর আসকরর িকর নফল না 
থাকায় তাকদর এ নামায মাকরূহ হকব। এখন এই বদ্বতীয় জামা‘আকতর 
সময় নতুন থকান মুসল্লী শরীক হকয় থাককল, তার নামায সহীহ হয়বন। 
এজন্য থয, ইমাকমর ফরজ নামাযকতা আকগই আদায় হকয় থগকে এবাং 
বদ্বতীয় জামা‘আত তার জন্য এবাং প্রথম জামা‘আকতর মুসল্লীকদর জন্য 
নফল গর্য হকচ্ছ। আর নফল িিকনওয়ালার বিেকন ফরজ নামাকযর 
ইকবতদা সহীহ নয়। তাই শুধু বদ্বতীয় জামা‘আকত যারা শরীক হকয়কে, 
তাকদর ঐ ওয়াকির নামায কাযা করকত হকব। ( আল- বাহরুর রাবয়ক 
২:১০০, ১০১ # আদদুররুল মুখতার, ২:৮৩ # থবকহশতী থজওর, 
২: ৩৮)  

সুন্নাকত ম‘ুআিাদা নামাকযর প্রথম নবঠকক তাশাহহুকদর ির দরূদ ও 
দু‘আ িকি থফলকল 

বজজ্ঞাসােঃ যুহর অথবা অন্য থয থকান ওয়াকির চার রাকা‘আত বববশষ্ট 
সুন্নাত নামাকযর দুই রাকা‘আকতর ির তাশাহহুদ দরূদ ও দু‘আথয় মাসূরা 
িযষন্ত িকি থফলকল সাহু বসজদাহ বদকত হকব বক- না? 

জবাবেঃ যুহকরর িূকবষ বকাংবা জুম‘আর িূকবষর ৪ রাকা‘আত বববশষ্ট সুন্নাকত 
মু‘আিাদা নামাকয প্রথম নবঠকক তাশাহহুদ িিার ির দরূদ শরীফ না 
িিা চাই। ভলুবশতেঃ িিকল সাহু বসজদাহ বদকত হকব। উকল্লখয, 
জুম‘আর নামাকযর িকরর চার রাকা‘আত সুন্নাত নামাকয প্রথম নবঠকক 
দরূদ শরীফ িিকত হকব বক- না, এ ববর্কয় মতাননকয আকে। তকব ভকুল 
এ নামাকয প্রথম নবঠকক দরূদ শরীফ  িকি থফলকল সাহু বসজদাহ বদকত 
হকব না। ( প্রমার্েঃ আলমগীরী, ১:১১৩ # দুরকর মুখতার, ২:১৬ # 
রহীবময়া, ১: ১৯০)  

১ম নবঠকক তাশাহহুকদর ির দরূদ ও দু‘আ িিা 

বজজ্ঞাসােঃ চার রাকা‘আতওয়ালা ফরজ ও সুন্নাত নামাকযর প্রথম নবঠকক 
তাশাহহুকদর িকর দরূদ শরীফ দু‘আথয় মাসূরা ইতযাবদ িিকত হকব বক-
না? 

জবাবেঃ বনভষরকযাগয ফাতাওয়ার গ্রোবদকত চার রাকা‘আত বববশষ্ট ফরজ, 
ওয়াবজব ও সুন্নাকত মু‘আিাদাহ্ নামাকযর প্রথম নবঠকক শুধুমাত্র 
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তাশাহহুদ িিার বনকদষশই ববধৃত হকয়কে। দরূদ শরীফ, দূ‘আকয় মাসূরা 
ইতযাবদ িিা যাকব না বকল স্পষ্ট বর্ষনা রকয়কে। তকব সুন্নাকত গাইকর-
মু‘আিাদাহ্ থযমন-  আসর ও ইশার িূকবষ দু’রাকা‘আত বা চার 
রাকা‘আত সুন্নাকত গাইকর- মু‘আিাদাহ িিার জন্য উম্মতকক উত্সাবহত 
করা হকয়কে। উি চার রাকা‘আতওয়ালা নামাকযর প্রথম নবঠকক 
তাশাহহুকদর ির দরূদ শরীফ ও দু‘আথয় মাসূরা িকি শুধু সালাম বাকী 
থরকখ দাাঁবিকয় যাকব। অতেঃির িুনেঃ সানা আউযুববল্লাহ্ িকি িরবতষী 
দু’রাকা‘আত আদায় করকব। ( প্রমার্েঃ আদদুররুল মুখতার, ২:১৬- ১৮ 
# আল- বাহরুর রাবয়ক, ১:৩২৭ # ফাতাওয়া দারুল উলূম, ৪:২৩১ # 
আহসানুল ফাতাওয়া, ৩:৪৯০ # মাজমুআতুল ফাতাওয়া, ১: ২৩৭)  

নামাকয সরূা ফাবতহার স্থাকন তাশহহুদ িিা বা এর উকল্টািা করা 

বজজ্ঞাসােঃ নামাকযর মকধয যবদ থকউ সূরা ফাবতহার স্থাকন তাশাহহুদ িকি, 
অথবা তাশাহহুকদর স্থাকন সূরা ফাবতহা িকি, তাহকল নামাকযর থকান 
েবত হকব বক- না? 

জবাবেঃ সূরা ফাবতহার স্থাকন তাশাহহুদ িিার দরুন বসজদাকয় সাহু 
ওয়াবজব হকব না। তকব যবদ থকউ তাশাহহুকদর স্থাকন সূরা ফাবতহা িকি, 
তাহকল তার উিকর বসজদাকয় সাহু ওয়াবজব হকব। 

উকল্লখয, যবদ থকউ সূরাকয় ফাবতহা িিার ির সূরা বমলাকনার স্থাকন 
তাশাহহুদ িকি, তাহকল ওয়াবজব শুরু করকত ববলম্ব হওয়ায় বসজদাকয় 
সাহু ওয়াবজব হকব। তকব যবদ থকউ তাশাহহুদ িিার ির দরূদ শরীফ 
িিার িূকবষ সূরাকয় ফাবতহা িকি, তাহকল তার উির বসজদাকয় সাহু 
ওয়াবজব হকব না। ( প্রমার্:  ফাতাওয়া আলমগীরী, ১: ১২৭)  

নামাকয সরূাকয় ফাবতহা থদাহবরকয় িিকল বসজদাকয় সাহু 

বজজ্ঞাসােঃ নামাকয সূরা ফাবতহা বা সূরা ফাবতহার থকান আয়াত থদাহবরকয় 
িিকল বক সাহু বসজদা বদকত হকব? 

জবাব:  নামাকয ভুলবশত:  সূরা ফাবতহা থদাহবরকয় িিকল, সাহু বসজদা 
বদকত হকব। অবশ্য যবদ সূরা ফাবতহার থকান এক আয়াত থদাহবরকয় 
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িকি, তাহকল বসজদাকয় সাহু করকত হকব না। ( প্রমার্:  ফাতাওয়া শামী 
১ # ফাতাওয়া দারুল উলূম, ৪: ৩৯৬,  ৪০৬)  

বসজদাকয় বতলাওয়াত 

একাবধক বতলাওয়াকত বসজদাহ ববলকম্ব একসাকথ আদায় করা 

বজজ্ঞাসা: বতলাওয়াকত বসজদাহ যবদ ৩/৪ িা একসাকথ থদয়া হয়, তাকত 
বক থকান েবত আকে? নাবক যথাসমকয় বসজদাহ বদকয় আবার 
বতলাওয়াত শুরু করকত হকব? আর যবদ ভুকল না থদয়া হয় তাহকল বক 
গুনাহ্ হকব? 

জবাবেঃ হানাফী মাযহাব অনুযায়ী বসজদাকয় বতলাওয়াত িূর্ষ কুরআকন 
১৪বি জায়গায় আকে। এর থকান একবি আয়াত িিকল বা শুনকল, সাকথ 
সাকথ বসজদাহ ককর থনয়া উত্তম। তকব সবগুকলা বা বতন চার স্থান িকি 
এক সকঙ্গ প্রকতযকিার জন্য আলাদা বসজদাহ করকলও বসজদাহ আদায় 
হকয় যাকব। বসজদাকয় বতলাওয়াকতর আয়াত িিার ির বতলাওয়াত বন্ধ 
ককর বসজদাহ বদকয় িুনরায় িিা শুরু করকত িাকর বা ঐ সমকয়র 
বতলাওয়াত থশকর্ বসজদাহ করকত িাকর। বসজদার কথা ভুকল থগকল, 
যখন িরর্ হকব, তখনই আদায় ককর বনকব।  ( প্রমার্: শরকহ থবকায়া, 
১৯৩)  

وهي على التراخي على المختار ويكره تأخيرها تنزيها ويكفيه ان يسجد عدد ما عليه بال تعيين 

 (1/951ويكون مؤديا.  )الدر المختار:

নামাকযর মকধয বসজদার আয়াত বতলাওয়াত ককর বসজদাহ না করা 

বজজ্ঞাসােঃ নামাকযর মকধয বসজদার আয়াত বতলাওয়াত ককর বসজদাহ না 
করকল, নামায থশকর্ আদায় ককর বনকল নামায সহীহ হকব বক- না?  

জবাবেঃ বসজ দার আয়াত বতলাওয়াত করকল, তার বনয়ম হল-  সাকথ 
সাকথ বসজদাহ ককর থনয়া। চাই নামাকযর বভতকর থহাক, বা নামাকযর 
বাইকর।  

বকন্তু নামাকযর মকধয বতলাওয়াকতর বসজদাহ আদায় না ককর, নামায 
থশকর্ আদায় ককর বনকল, বসজদাহ আদায় হকব না, বরাং গুনাহগার হকব। 
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তাওবা- ইকস্তগফার বযতীত মাকফর অন্য থকান সুরত থনই। অবশ্য 
নামাকযর বাইকর তাত্েবর্ক বসজদা না ককর থাককল, িরবতষীকত আদায় 
করার সুকযাগ থাককব। তকব অযথা থদরী করা অনুবচত। উকল্লখয, নামাকয 
বসজদার আয়াত বতলাওয়াকতর ির বতন আয়াকতর ককম রাকা‘আত থশর্ 
হকল ঐ রাকা‘আকতর বসজদার সবহত বতলাওয়াকতর বসজদাও আদায় 
হকয় যাকব। ( প্রমার্: দুরকর মুখতার ২:১০৯- ১১২ # ইমদাদুল ফাতাওয়া 
জাদীদ, ১:৫৫৪ # মাহমূবদয়া, ২:৩৬৩, ৫৭১ # থবকহশতী থজওর, 
২:৪৩ # আহসানুল ফাতাওয়া, ৪: ৬৮)  

 (1/991ر المختار:وتؤدى بسجودها كذلك اي الفور وان لم ينو باالجماع. )الد

 (1/951وان لم تكن صلوية فعلى الفور لصيرورتها جزاء منها ويأثم بتأخيرها.  )الدر المختار:

সরূাকয় থসায়াদ- এ বসজদাহ 

বজজ্ঞাসা: সূরা থসায়াদ- এর চবব্বশ নাং আয়াকত বসজদাহ করকত হকব? না 
িাঁবচশ নাং আয়াকত বসজদাহ করকত হকব? 

জবাবেঃ এ বযািাকর মতকভদ আকে। তকব বনভষরকযাগয মত হল, সূরা 
থসায়াদ- এর চবব্বশ নাং আয়াত থশকর্ অথষাত اناب িযষন্ত বতলাওয়াত 
করার ির বসজদাহ না ককর িাঁবচশ নাং আয়াত থশকর্ অথষাৎ ماب حسن  
িযষন্ত বতলাওয়াত ককর বসজদাহ করা উত্তম এবাং একত সতকষতাও 
রকয়কে। থকননা, যবদ িূকবষর আয়াত বতলাওয়াত ককর বসজদাহ করা হয়, 
আর বাস্তকব থসই আয়াকত বসজদাহ না হকয় তার িরবতষী আয়াকত 
বসজদাহ হকয় থাকক, তাহকল প্রথম আয়াকত বসজদাকয় বতলাওয়াত আদায় 
করায় উি বসজদাহ আদায় হকব না।  

বকন্তু িকরর আয়াত িকি যবদ বসজদাহ করা হয়, আর বাস্তকব থসই 
আয়াকত বসজদাহ না হকয় তার িূকবষর আয়াকত বসজদাহ হকয় থাকক, 
তাহকলও বসজদাহ আদায় হকয় যাকব। কারর্, বসজদার আয়াত 
বতলাওয়াকতর এক দুই আয়াত ির বসজদাহ করকলও বসজদাকয় 
বতলাওয়াত আদায় হকয় যাকব। বকন্তু বসজদার আয়াকতর িূকবষ বসজদাহ 
করকল থস বসজদাহ আদায় হয় না। সুতরাাং িকরর আয়াকত বসজদাহ 
করাই উত্তম। 
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বকন্তু বাজাকরর অবধকাাংশ কুরআন শরীকফ িূকবষর আয়াকত থয বসজদাহ 
থলখা আকে এিা বঠক হয়বন। প্রকাশকরা ভলু ককরকেন। এিার সাংকশাধন 
হওয়া জরুরী। ( প্রমার্: শামী: ২:১০৩ # বকফায়াতুল মুফতী ৩:৩৬৯ # 
আহসানুল ফাতাওয়া ৪:৬৮ # মারাবকল ফালাহ: ৩৯৩)  

قال ابن عابدين رحمه اهلل تعالى وفي ص عند "وحسن مآب" وهو اولى من قول الزيلعي عند اناب.  )الدر 

 (1/951المختار:

মনুাজাত 

ফরজ নামাকযর ির মুনাজাত 

বজজ্ঞাসােঃ আমাকদর থদকশ নদনবেন িাাঁচ ওয়াি নামাকযর জামা‘আকতর 
ির ইমাম- মুিাদী সককল বমকল থয মুনাজাত করা হয়, শরী‘আকত এর 
থকান প্রমার্ আকে বক? অকনকক বকলকেন- ‘নামাকযর ির মুনাজাত 
বলকত বকেু থনই। অতএব, তা ববদ‘আত-  এ বযািাকর শরী‘আকতর 
সবঠক ফয়সালা বক?  

জবাবেঃ নামাকযর ির বা ফরজ নামাকযর জামা‘আকতর ির আমাকদর 
থদকশ থয মুনাজাত প্রচবলত আকে তা মুস্তাহাব আমল; ববদ‘আত নয়। 
কারর্-  ববদ‘আত বলা হয় ঐ আমলকক, শরী‘আকত যার থকান বভবত্ত 
খুাঁকজ িাওয়া যায় না। অথচ উি ‘মুনাজাত’ বনভষরকযাগয থরওয়ায়াত 
দ্বারা প্রমাবর্ত। তাই যারা মুনাজাতকক এককবাকরই অস্বীকার ককরন, 
তারা ভুকলর মকধয রকয়কেন; আর যারা ইমাম মুিাদীর সবম্মবলত 
মুনাজাতকক সবষ অবস্থায় ববদ‘আত বকলন, তাকদর দাবীও বভবত্তহীন এবাং 
মুনাজাতকক যারা জরুরী মকন ককর এ বযািাকর বািাবাবি ককরন এবাং 
থকউ না করকল তাকক কিাে ককরন, গাবল থদন, তারাও ভকুলর মকধয 
আকেন। 

ববকের্র্েঃ নামাকযর িকরর মুনাজাতকক সবষপ্রথম বযবন বভবত্তহীন ও 
ববদ‘আত বকল দাবী তুকলবেকলন, বতবন হকলন- হাম্বলী মতাবলম্বী আল্লামা 
ইবকন তাইবময়যা রহ.। িকর তদীয় োত্র আল্লামা হাবফজ ইবনুল কাইবয়যম 
তাাঁর অনুসরর্ ককরন। আল্লামা ইবকন তাইবময়যা ও হাবফজ ইবনুল 
কাবয়যম রহ. দাবী ককরন থয, নামাকযর ির মুনাজাত করার থকান প্রমার্ 
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কুরআন ও হাদীকস থনই। থয সব থরওয়াকয়কত নামাকযর ির দু‘আ করার 
কথা আকে, এর অথষ হকচ্ছ- সালাকমর িূকবষর দু‘আথয় মা’সূরা। 

তাকদর এ বভবত্তহীন দাবীর খন্েকন আল্লামা হাবফজ ইবকন হাজার 
আসকালানী শাকরকহ বুখারী রহ. বকলন, ‘ইবনুল কাইবয়যম প্রমুখগকর্র 
দাবী সবঠক নয়’। কারর্-  বহু সহীহ হাদীকস সালাকমর ির দু‘আ করার 
স্পষ্ট বর্ষনা িাওয়া যায়। আর হাদীকস থয নামাকযর থশকর্ দু‘আ করার 
কথা আকে, তার অথষ সালাকমর িূকবষর দু‘আথয় মাসূরা নয়। বরাং 
বনেঃসকেকহ তা সালাকমর িকরর দু‘আ। ( থদখুন ফাতহুল বারী, ২:৩৩৫ 
িৃ: , ফতহুল মলুবহম, ২:১৭৬ িৃ: )  

এমবনভাকব ইবনুল কাইবয়যম ও তাাঁর উস্তাকদর উি দাবীর প্রবতবাদ ককর 
আল্লামা যাফর আহমদ উসমানী রহ. ‘ইলাউস সুনান’ গ্রকে বলকখকেন-  
“ইবনুল কাইবয়যম প্রমুখগর্ নামাকযর িকরর দু‘আথক অস্বীকার ককর 
তত্সম্পবকষত হাদীস সমূহকক সালাকমর িূকবষর দু‘আথয় মা‘সূরা বকল 
বুঝাকত থচকয়কেন বকি বকন্তু তাাঁকদর এ বযাখযা বঠক নয়। কারর্-  অকনক 
সুস্পষ্ট হাদীস তাকদর এ বযাখযা ববরুকে ববদযমান। সুতরাাং তাাঁকদর এ 
হাদীস ববকরাধী বযাখযা গ্রহর্ীয় নয়।” ( ইলাউস সুনান ৩:১৫৯ িৃ: )  

যারা নামাকযর িকরর মুনাজাতকক এককবাকরই অস্বীকার ককরন, তাকদর 
জবাকব উকল্লবখত উেৃবতদ্বয়ই যকথষ্ট। 

আর যারা বকলন থয, ‘নামাকযর ির একাকী মুনাজাত করা যায়; বকন্তু 
ইমাম ও মুিাদীগকর্র জন্য সবম্মবলত মুনাজাত করা ববদ‘আত; তাকদর 
এ দাবীর স্বিকে থযকহতু থকান মজবুত দলীল ববদযমান থনই, তাই 
তাকদর এ দাবীও গ্রহর্ীয় নয়। 

‘নামাকযর ির মুনাজাত প্রসকঙ্গ হাদীসসমূহ বযািকতা সম্পন্ন। এ হাদীস 
সমূকহ মুনাজাকতর থকান থেত্র ববকশকর্র উকল্লখ থনই। অতএব হাদীস 
সমূকহর বযািকতার বভবত্তকত নামাকযর ির সবষকেকত্রর মুনাজাতই 
মুস্তাহাব বকল ববকববচত হকব। মূলবভবত্ত সহীহ হাদীকস ববদযমান থাকার 
ির ববদ‘আকতর প্রনই উকঠ না। ( ফাইযুল বারী ২: ৪৩১)  

হাদীকস সবম্মবলত মুনাজাকতর গুরুকের বহু প্রমার্ িাওয়া যায়। বফককহর 
বকতাবসমূকহও ইমাম- মুিাদীর সবম্মবলত প্রচবলত মুনাজাতকক মুস্তাহাব 
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বলা হকয়কে। অসাংখয হাদীস ববশারদগকর্র রায়ও ইজবতমায়ী 
মুনাজাকতর স্বিকে স্পষ্ট ববদযমান। এমতাবস্থায় প্রচবলত মুনাজাতকক এ 
ববদ‘আত বলা বঠক নয়। বনকে মুনাজাকতর স্বিকের হাদীস সমূহ 
বফককহর বকতাব সমূকহর বর্ষনা এবাং হাদীস ববশারদগকর্র রায় সম্ববলত 
দলীল সাংবেপ্তাকাকর উিস্থািন করা হকলােঃ 

মুনাজাকতর স্বিকে হাদীকসর দলীল:  

হাদীস- ১:  ( ফরয নামাকযর ির মুনাজাত) 

হযরত আবূ উমামা রাবয. হকত ববর্ষত, রাসূকল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাম- থক প্রন করা হল- থকান সমকয় দু‘আ কবুল হওয়ার থবশী 
সম্ভাবনা? রাসূকল আকবার সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম উত্তকর 
বলকলন, ‘থশর্ রাকত্র এবাং ফরজ নামাকযর িকর।’(জাবম’থয় বতরবমযী 
২: ১৮৭)  

হাদীস- ২:  হযরত ইবকন আব্বাস রাবয. হকত ববর্ষত, বতবন বকলন, ‘যখন 
তুবম ফরয নামায হকত অবসর হও, তখন দু‘আয় মশগুল হকয় যাকব।’ 
( তাফসীকর ইবকন আব্বাস রাবয., ৫১৪ িৃ: )  

হাদীস- ৩:  হযরত কাতাদাহ্, যাহ্ হাক ও কালবী রহ. হকত ববর্ষত আকে, 
তাাঁরা বকলন-  ‘ফরজ নামায সম্পাদন করার ির দু‘আয় বলপ্ত হকব।’                                                                                             
( তাফসীকর মাযহারী ১০:২৯ িৃ: )  

হাদীস- ৪:  ( নামাকযর ির মনুাজাকত হাত উঠাকনা)  

হযরত ফযল ইবকন আব্বাস রাবয. হকত ববর্ষত, রাসূকল করীম সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বকলন, নামায দুই দুই রাকা‘আত; প্রকতযক দুই 
রাকা‘আকত আত্তাবহয়যাতু িাঠ করকত হয়। ভয়- ভবি সহকাকর 
কাতরতার সবহত ববনীতভাকব নামায আদায় করকত হয়। আর (নামায 
থশকর্) দু’হাত তুলকব এভাকব থয, উভয় হাত প্রভ ুিাকন উবঠকয় থচহারা 
বকবলামখুী করকব। অতেঃির বলকব থহ প্রভ ু ! থহ প্রভ ু ! (এভাকব দু‘আ 
করকব। থয বযবি এরূি করকব না, থস অসম্পূর্ষ নামাযী তাাঁর নামায 
অঙ্গহীন সাবযস্ত হকব)।( জাবম’থয় বতরবমযী ১৮৭)  

হাদীস- ৫:  (নামাকযর ির মনুাজাকত হাত উঠাকনা) 
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হযরত আনাস রাবয. হকত ববর্ষত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাম বকলন, ‘থয থকান বাো প্রকতযক নামাকযর ির দু’হাত তুকল 
এ দু‘আ িিকব-  আল্লাহুম্মা ওয়া ইলাহা ……………, আল্লাহ 
তা‘আলা বনকজর উির বনধষাবরত ককর বনকবন থয, তার হস্তদ্বয়কক ববিত 
রূকি থফরত বদকবন না। (হাদীকস ববর্ষত িূর্ষ দু‘আবি এবাং মুনাজাত 
সম্পবকষত তেবহুল ববস্তাবরত তথয শাইখুল হাদীস মাওলানা আবজজুল 
হক সাকহব রহ.  সাংকবলত মুসবলম শরীফ ও অন্যান্য হাদীকসর েয় 
বকতাব-  ৫ম খকন্ে দ্রষ্টবয।) এোিা বমশকাত শরীফ ১ম খন্ে ১৯৫/১৯৬ 
িৃষ্ঠায় অকনকগুকলা হাদীস ববদযমান আকে-  থসগুকলার সার সাংকেি 
হকচ্ছ, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম মুনাজাত ও দু‘আ 
করার সময় হাত উঠাকনার বনকদষশ বদকয়কেন। সুতরাাং এিাই দু‘আর 
আদব। 

হাদীস- ৬:  ( মুনাজাত সালাম বফরাকনার ির)  

হযরত ইবকন ইয়াহইয়া রহ. বকলন, আবম আব্দুল্লাহ ইবকন যুবাইর 
রাবয.- থক থদকখবে, বতবন এক বযবিকক সালাম বফরাকনার িূকবষই হাত 
তুকল মুনাজাত করকত থদকখ তার নামায থশর্ হওয়ার ির তাকক থেকক 
বলকলন, ‘রাসূকল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম থকবল নামায 
থশর্ করার িরই হস্তদ্বয় উকত্তালন করকতন, আকগ নয়।’  ( ইলাউস 
সুনান ৩: ১৬১)  

হাদীস- ৭:  ( সবম্মবলত মনুাজাত)  

হযরত হাবীব ইবকন সালাম রাবয. বর্ষনা ককরন-  রাসূকল আকরাম 
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ককরকেন-  ‘যবদ বকেু সাংখযক 
থলাক একবত্রত হকয় এভাকব দু‘আ ককর থয, তাকদর একজন দু‘আ করকত 
থাকক, আর অন্য থলাককরা ‘আমীন’ ‘আমীন’ বলকত থাকক, তকব 
আল্লাহ তা‘আলা তাকদর দু‘আ অবশ্যই কবুল ককর থাককন। ( কানযুল 
উম্মাল ১:১৭৭ িৃেঃ # তালখীসুয যাহাবী ৩:৩৪৭ িৃ: )  

হাদীস- ৮:  ( ইমাম- মুিাদীর সবম্মবলত মনুাজাত)  

হযরত সাওবান রাবয. হকত ববর্ষত, রাসূকল থখাদা সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাম বকলন-  ‘থকান বযবি থলাককদর ইমাম হকয় এমন হকব না 
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থয, কস তাকদরকক বাদ বদকয় দু‘আথত থকবল বনকজককই বনবদষষ্ট ককর। 
যবদ এরূি ককর, তকব থস তাকদর সবহত ববশ্বাসঘাতকতা করল। ’ 
( বতরবমযী শরীফ ১: ৮২)  

উকল্লবখত হাদীস সমূহ দ্বারা বুঝা যায়:  

(ক) ফরয নামাকযর ির দু‘আ কবুল হওয়ার থবশী সম্ভাবনা। তাই ফরজ 
নামাকযর ির দু‘আয় মশগুল হওয়া বাঞ্ছনীয়। 

(খ) নামাকযর ির হাত তুকল দু‘আ করা ববকশর্ গুরুেসম্পন্ন আমল। 
রাসূকল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম স্বয়াং নামাকযর ির দু‘আয় 
হাত উঠাকতন এবাং অন্যকদরকক এর প্রবত উত্সাবহত করকতন। সুতরাাং 
এিাই দু‘আর আদব। 

( গ)  একজন দু‘আ করকব; আর বাকীরা সবাই আমীন বলকব; এভাকব 
সককলর দু‘আ বা সবম্মবলত মুনাজাত কবুল হওয়া অবশ্যম্ভাবী। আর 
ইমাম সাকহব শুধু বনকজর জন্য দু‘আ করকবন না। দু‘আথত 
মুসল্লীকদরককও শাবমল করকবন। 

উকল্লবখত হাদীস সমূকহর সমবষ্টদ্বারা নামাকযর ির একাকী মুনাজাকতর 
িাশািাবশ ফরজ নামাকযর ির ইমাম- মুিাদী সককলর সবম্মবলত 
মুনাজাকতর প্রমার্ বদবাকলাককর ন্যায় সুস্পষ্ট হকয় উকঠ। অতএব, তা 
মুস্তাহাব হওয়াই হাদীস সমূকহর মমষ ও সমবষ্টগত সারকথা। ( ববস্তাবরত 
থদখুনেঃ বকফায়াতুল মুফতী ৩:৩০০ িৃেঃ, ইলাউস সুনান, ৩:১৬১ িৃ: )  

উকল্লখয থয, ববর্ষত হাদীসসমূহ সম্পককষ থকউ থকউ আিবত্ত তুকলন থয, ‘এ 
হাদীসসমূকহর থকানবিকত ফরজ নামাকযর ির সবম্মবলত মুনাজাত করার 
কথা একসকঙ্গ উকল্লখ থনই। থকননা, এগুকলার থকানবিকত শুধু দু‘আর 
কথা আকে, বকন্তু হাত থতালার কথা থনই। আবার থকানবিকত শুধু হাত 
তুকল মুনাজাকতর কথা আকে। বকন্তু তা একাকীভাকব, সবম্মবলত ভাকব 
নয়। আবার থকানবিকত সবম্মবলত মুনাজাকতর কথা আকে সতয, বকন্তু 
ফরজ নামাকযর িকর হওয়ার কথা উকল্লখ থনই। অতএব, এ হাদীস 
সমূকহর দ্বারা প্রচবলত মুনাজাত প্রমাবর্ত হয় না।’ তাাঁকদর এ আিবত্তর 
জবাকব হযরত মাওলানা মুফতী বকফায়াতুল্লাহ্ রহ. বকফায়াতুল মুফতী 
গ্রকে বকলন-  “ববর্য়গুকলা থযমন থকান এক হাদীকস একবত্রতভাকব 
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উকল্লখ হয়বন, থতমবন থকান হাদীকস তা বনবর্েও হয়বন। থকান বজবনকসর 
উকল্লখ না থাকার দ্বারা তা বনবর্ে হওয়া কখকনাও বুঝায় না। উিরন্তু 
উকল্লবখত হাদীসসমূকহর বর্ষনা ভাব এমন বযিকতা সম্পন্ন, যা সম্ভাবয 
সকল অবস্থাককই শাবমল ককর। তাোিা বববভন্ন থরওয়াকয়কত এ 
অবস্থাগুকলার িৃথক িৃথক উকল্লখ রকয়কে। যার সমবষ্টগত সামবগ্রক 
দৃবষ্টককাকর্ ফরজ নামাকযর ির হস্ত উকত্তালন িূবষক সবম্মবলত মুনাজাত 
অনায়াকস প্রমাবর্ত হয়। এিা থতমবন, থযমন নামাকযর ববস্তাবরত বনয়ম, 
আযাকনর সুন্নাত বনয়ম ইতযাবদ এককত্র থকান হাদীকস ববর্ষত থনই। বববভন্ন 
হাদীকসর সমবষ্টকত তা প্রমাবর্ত হয়।” ( থদখুন:  বকফায়াতুল মুফতী 
৩:৩০০০ িৃ: )  

মুনাজাত অস্বীকারকারীগকর্র আকরা কবতিয় অবভকযাগ ও তার 
জওয়াব:  

অবভকযাগ-  ১ 

নামাকযর ির মুনাজাকতর স্বিকের হাদীসসমূহ থকবল নফল নামাকযর 
থেকত্র প্রকযাজয। অতএব, এর দ্বারা ফরজ নামাকযর ির মুনাজাত 
মুস্তাহাব হওয়া প্রমাবর্ত হয় না। 

জবাবেঃ হযরত আল্লামা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী রহ. বকলন, ‘নামাকযর 
ির মুনাজাত করার িকের হাদীসগুকলার বযািাকর বফকহববদগর্ নফল 
এবাং ফরয উভয় নামাযককই শাবমল ককরকেন।” ( ফায়যুল বারীেঃ ৪:৪৭ 
িৃেঃ)  

মাওলানা যাফর আহমদ উসমানী রহ. বকলন, “ফরয নামাকযর ির 
মুনাজাত নফল নামাকযর ির মুনাজাত অকিো উত্তম।” ( ইলাউস 
সুনান, ৩:১৬৭ িৃেঃ)  

অবভকযাগ-  ২ 

মুনাজাত মুস্তাহাব হকয় থাককল প্রচুর হাদীকস এ বযািাকর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম হকত আমল প্রমাবর্ত থাককতা। অথচ এ 
বযািাকর একবি থরওয়াকয়তও প্রমাবর্ত থনই। 
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জবাবেঃ প্রথমতেঃ মুনাজাকতর বযািাকর ‘রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাম-  এর আমল সম্পবকষত একবি থরওয়াকয়তও প্রমাবর্ত থনই’-  
একথাবি বঠক নয়। কারর্-  এ প্রসকঙ্গ স্পষ্ট বরওয়ায়াত আমরা হাদীস 
অধযাকয় বর্ষনা ককরবে। বদ্বতীয়তেঃ মুস্তাহাব প্রমাকর্র জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইবহ ওয়াসাল্লাম এর আমল প্রমাবর্ত হওয়া থমাকিও জরুরী নয়। 
কারর্ বহু মুস্তাহাব আমল রকয়কে, যা রাসূকল আকরাম সাল্লাল্লাহু 
আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ববকশর্ মাসবলহাকতর কারকর্ বনকজ করকতন না, 
বকন্তু থস সকবর প্রবত থমৌবখকভাকব উম্মতকদরকক উত্সাবহত করকতন। 
যাকত উম্মত তার উির আমল ককর বনকত িাকর। থযমন-  চাশকতর 
নামায, আযান (যাকক আফযালুল আ’মাল বলা হকয় থাকক) ইতযাবদ। 
এগুকলা রাসূকল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম থথকক মা’মূল 
বহকসকব প্রমাবর্ত থনই। অথচ বতবন এ থনক কাজ সমূকহর প্রবত 
উম্মতকদরকক থমৌবখকভাকব যকথষ্ট উত্সাবহত ককর বগকয়কেন। তদ্রুি 
মুনাজাকতর বযািাকর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম হকত আমলী 
থরওয়ায়াত স্বি ববর্ষত হকলও থমৌবখক বরওয়ায়াত প্রচুর িবরমাকর্ 
ববদযমান। আর মুস্তাহাব প্রমার্ হওয়ার জন্য এতিুকু যকথষ্ট। িরন্তু বনয়ম 
হল, থমৌবখক থরওয়াকয়কতর সাকথ যবদ আমলী থরওয়াকয়কতর ববকরাধ 
িাওয়া যায়, তকব যারা বকলন, মুস্তাহাব প্রমার্ হওয়ার জন্য রাসূকল 
করীম সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম- এর থমৌবখক বর্ষনার িাশািাবশ 
আমলও থাককত হকব, তারা সবঠক সরল িথ থথকক দূকর সকর িকিকেন 
এবাং একবি ফাবসদ বজবনকসর উির বভবত্ত ককর কথা বলকেন। ( দ্রষ্টবয:  
ফায়যুল বারী ২:৪১৩ িৃ: )  

অবভকযাগ-  ৩ 

মুনাজাকতর স্বিকে থযসকল হাদীকসর উেৃবত থদয়া হয়, থসগুকলা 
অকনকিা যঈফ। অতএব, তা বনভষরকযাগয নয়। 

জবাবেঃ এ অধযাকয়র বকেু হাদীস যঈফ থাককলও থযকহতু তার সমথষকন 
অন্য সহীহ বরওয়ায়াত ববদযমান রকয়কে। অতএব, তা বনভষরকযাগযই 
ববকববচত হকব। বদ্বতীয়ত:  থসই হাদীসসমূহ ফযীলত সম্পবকষত। আর 
ফযীলকতর বযািাকর যঈফ হাদীসও গ্রহর্কযাগয।(নূখবাতুল বফকার 
দ্রষ্টবয)  
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অবভকযাগ-  ৪ 

হযরত আবু বকর বসিীক রাবয. সম্পককষ ববর্ষত আকে থয, বতবন যখন 
ফরজ নামাকযর সালাম বফরাকতন, তখন এত তািাতাবি উকঠ িিকতন 
থয, মকন হত-  বতবন থযন উত্তপ্ত িাথকরর উির উিববষ্ট আকেন।                                 
( উমদাতুল কারী ৬:১৩৯ িৃ: )  

একত বুঝা যায়, হযরত আবু বকর বসিীক রাবয. সালাম বফবরকয় 
মুনাজাত না ককরই দাাঁবিকয় থযকতন। 

জবাবেঃ হযরত আবু বকর বসিীক রাবয.- এর উকল্লবখত আমকলর এ অথষ 
নয় থয, বতবন সালাম বফরাকনার ির মাসননূ দু‘আ বযকর না ককরই 
দাাঁবিকয় থযকতন। থকননা-  বতবন রাসূকল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাম-  এর ববরুোচরর্ কখনও করকত িাকরন না। রাসূকল 
আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম হকত সালাম বফরাকনার ির 
বববভন্ন দু‘আ ও বযকর হাদীকস ববর্ষত আকে। সুতরাাং থরওয়ায়াতবির মমষ 
হল-  হযরত আবু বকর বসিীক রাবয. সালাম বফরাকনার ির সাংবেপ্ত 
দু‘আ ও বযবকর িাকঠর অবধক সময় বকস থাককতন না। 

অতএব, উকল্লবখত থরওয়ায়াত দ্বারা হযরত আবু বকর বসিীক রাবয.- এর 
মুনাজাত করা বযতীত উকঠ িিা প্রমাবর্ত হয় না। ( আল- আবওয়াব 
ওয়াত- তারাবজম:  ৯৭ িৃ: )  

িতষবয যারা ইজবতমায়ী মুনাজাকতর ববকরাধী, তারা হযরত আবু বকর 
রাবয.- এর আমকলর অজুহাত থদবখকয় সালাম বফরাকনার ির থদরী না 
ককরই সুন্নাত ইতযাবদর জন্য উকঠ িকিন। অথচ এর দ্বারা নামাকযর ির 
থয মাসনূন দু‘আ ইতযাবদ রকয়কে, তা তরক করা হয়। বদ্বতীয়ত:  ফরজ 
ও সুন্নাকতর মাঝখাকন বকেু সমকয়র বযবধান করার থয হুকুম হাদীস 
শরীকফ িাওয়া যায়, তা লিন করা হয়। 

মুনাজাকতর স্বিকে বফককহর বকতাবসমকূহর দলীল:  

বফককহর বকতাব সমূকহ মুনাজাকতর স্বিকে বহু প্রমার্ িাওয়া যায়। বনকে 
তার বকয়দাাংশ উেৃত হল:  

http://www.darsemansoor.com/
www.islamijindegi.com


392 

 

www.darsemansoor.com           Install “ISLAMI JINDEGI” App              www.islamijindegi.com 

১. বফককহ হানাফীর অন্যতম মলূ বকতাব ‘মাবসতূ’-  এর বর্ষনা:  
“যখন তুবম নামায থথকক ফাবরগ হকব, তখন আল্লাহর বনকি দু‘আয় 
মশগুল হকয় যাকব। থকননা, এ সময় দু‘আ কবুল হওয়ার থবশী 
সম্ভাবনা।” 

২. প্রবসে বফককহর বকতাব ‘বমনহাজলু উম্মাহ্ ও আকাবয়দুসসুবন্নয়যাহ্’-  
এর বর্ষনা:  “ফরজ নামাকযর ির দু‘আ করা সুন্নাত। এরূিভাকব দু‘আর 
সময় হাত উঠাকনা এবাং িকর হাত থচহারায় মুকে থনয়া সুন্নাত।”  

৩. তাহযীবলু আযকার’-  এর বর্ষনা:  “এ কথার উির উলামাকয় 
বকরাকমর ইজমা হকয়কে থয, নামাকযর ির বযকর ও দু‘আ করা মুস্তাহাব।” 

৪. বশর’আতলু ইসলাম’-  এর বর্ষানা:  “ফরয নামাকযর ির মুসল্লীরা 
দু‘আ করাকক গর্ীমত মকন করকব।” 

৫.  ‘তহুফাতলু মারগুবা’ ও ‘বস’আয়া-  এর বর্ষনা:  “নামায থশকর্ 
ইমাম ও মুসল্লীগর্ বনকজর জন্য এবাং মুসলমানকদর জন্য হাত উবঠকয় 
দু‘আ করকবন। অতেঃির মুনাজাত থশকর্ হাত থচহারায় মুেকবন।” 

৬.  ‘ফাতাওয়া বাযযাবযয়া’-  এর বর্ষনােঃ নামায থশকর্ ইমাম 
প্রকাশ্যভাকব হাদীকস ববর্ষত দু‘আ িিকবন এবাং মুসল্লীগর্ও প্রকাশ্য 
আওয়াকজ দু‘আ িিকবন। একত থকান অসুববধা থনই। তকব মুসল্লীকদর 
দু‘আ ইয়াদ হকয় যাওয়ার ির সককল বি আওয়াকয দু‘আ করা ববদ‘আত 
হকব। তখন মুসলীগর্ দু‘আ আকস্ত িিকবন। 

৭.  ‘ফাতাওয়া সবূফয়া’ ও ‘নূরুল ঈযাহ্’-  এর বর্ষনা:  “নামাকযর 
িকর জরুরী মকন না ককর হাত উবঠকয় সবম্মবলত ভাকব আল্লাহর বনকি 
দু‘আ করা মুস্তাহাব।” 

উকল্লবখত বর্ষনাসমূহ দ্বারা স্পষ্টতেঃ প্রমাবর্ত হকলা থয, নামাকযর ির দু‘আ 
করা মুস্তাহাব। আর তা হাত উবঠকয় করা বাঞ্ছনীয়। আকরা প্রমাবর্ত হল 
থয, মুনাজাত করা ইমাম- মুিাদী সবার জন্যই িালনীয় মুস্তাহাব আমল। 

মুনাজাকতর স্বিকে হাদীস ববশারদগকর্র দবৃষ্টভবঙ্গ 

হাদীস ববশারদগকর্র রায় িযষকবের্ করকলও আমরা মুনাজাকতর স্বিকে 
অসাংখয প্রমার্ িাই। বনকে ককয়কজকনর দৃবষ্টভবঙ্গ প্রদত্ত হল:  
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১. সুপ্রবসে হাদীস ববশারদ আল্লামা হাবফজ ইবকন হাজার আসকালানী 
রহ. বকলন, “থয সকল ফরজ নামাকযর ির সুন্নাত নামায থনই, থস সকল 
ফরজ নামাকযর ির ইমাম ও মুিাদীগর্ আল্লাহর বযককর মশগুল হকবন। 
অতেঃির ইমাম কাতাকরর োন বদকক মুখ ককর দু‘আ করকবন। তকব 
সাংবেপ্তভাকব মুনাজাত করকত চাইকল বকবলার বদকক মুখ ককরও করকত 
িাকরন।” ( ফাতহুল বারী ২:৩৩৫ িৃ: )  

২. প্রবসে মুহাবিস আল্লামা বদরুিীন আইনী রহ. বকলন, “এ হাদীস 
দ্বারা নামাকযর িকর মুনাজাত করা মুস্তাহাব বুঝা যায়। কারর্ সময়বি 
খুবই গুরুেিূর্ষ এবাং ঐ সমকয় দু‘আ কবুল হওয়ার থবশী সম্ভাবনা।”                               
( উমদাতুল কারী ৬: ১৩৯)  

৩. আল্লামা আকনায়ার শাহ্ কাশ্মীরী রহ. বকলন, ‘নামাকযর িকর হাত 
উবঠকয় মুনাজাত করা ববদ‘আত নয়। কারর্-  এ বযািাকর প্রচুর কাওলী 
বরওয়ায়াত ববদযমান। বফ’লী বরওয়ায়াকতর মকধয রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইবহ ওয়াসাল্লাম মাকঝ মকধয এ মুনাজাত ককরকেন বকল প্রমার্ 
িাওয়া যায়। আর এিাই সকল মুস্তাহাকবর বনয়ম। বতবন বনকজ সঙ্গত 
আমল থবকে বনকতন। আর অববশষ্ট মুস্তাহাব সমূকহর বযািাকর উম্মতকক 
উত্সাহ বদকতন। সুতরাাং এখন যবদ আমাকদর থকউ নামাকযর িকর হাত 
উবঠকয় দাবয়মী ভাকব মুনাজাত করকত থাকক, তাহকল থস বযবি এমন 
একিা ববর্কয়র উির আমল করল, থয বযািাকর আল্লাহর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম উত্সাহ বদকয় থগকেন। যবদও বতবন 
বনকজ সবষদা আমল ককরনবন।” ( ফায়যুল বারী:  ২:১৬৭ িৃ ও ৪৩১ িৃ:  
৪:১৭ িৃ)  

৪. শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকাবরয়া রহ. বকলন, “ফরজ নামাকযর 
িকর হাত উবঠকয় মুনাজাত করাকক থকউ থকউ অস্বীকার ককর থাককন। 
বকন্তু তা বঠক নয়। কারর্, এ বযািাকর প্রচুর হাদীস ববদযমান রকয়কে। এ 
সকল হাদীস দ্বারা নামাকযর ির মুনাজাত করা মুস্তাহাব প্রমাবর্ত হয়।”                                                                            
( আল- আবওয়াব ওয়াত- তারাবজম:  ৯৭ িৃ: )  

৫. হযরত মাওলানা ইউসুফ ববকন্নারী রহ. মুনাজাত সম্পবকষত হাদীস 
সমূহ উকল্লখ িূবষক বকলন, “মুনাজাত অধযাকয় থয সকল হাদীস থিশ করা 
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হল, ওগুকলাই যকথষ্ট প্রমার্ থয, ফরজ নামাকযর ির সবম্মলত মুনাজাত 
জাবয়য। এ হাদীস সমূকহর বভবত্তকতই আমাকদর ফুকাহাকয় থকরাম উি 
মুনাজাতকক মুস্তাহাব বকলন।” ( মা‘আবরফুস সুনান ৩: ১২৩ িৃ)  

৬. মুসবলম শরীকফর প্রবসে বযাখযাকার আল্লামা নববী রহ. বকলন, সকল 
ফরজ নামাকযর িকর ইমাম, মুিাদী ও মুনফাবরকদর জন্য দু‘আ করা 
মুস্তাহাব। এ বযািাকর থকান বদ্বমত থনই।” (শরকহ মুসবলম বলন-  নববী) 

৭. হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমাদ উসমানী রহ. বকলন:  “আমার 
বনকি এিাই সবঠক থয, ফরজ নামাকয়র ির সুন্নাকতর িূকবষ সাংবেপ্তভাকব 
বকেু বযকর ও হাদীকস ববর্ষত দু‘আ িকি থনয়া চাই।” ( ফাতহুল মুলবহম 
২:১৭৮ িৃ: )  

৮. হযরত মাওলানা যাফর আহমাদ উসমানী রহ. বকলন:  “আমাকদর 
থদকশ থয সবম্মবলত মুনাজাকতর প্রথা চালু আকে থয, ইমাম থকান থকান 
নামাকযর ির বকবলামুখী বকস দু‘আ ককর থাককন। এিা থকান ববদ‘আত 
কাজ নয়। বরাং হাদীকস এর প্রমার্ রকয়কে। তকব ইমাকমর জন্য উত্তম 
হল-  োনবদকক বা বামবদকক বফকর মুনাজাত করা।” ( ই’লাউস সুনান 
৩:১৬৩ িৃ: )  

বতবন আকরা বকলন, “হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাবর্ত হল থয, প্রকতযক ফরজ 
নামাকযর ির হাত উবঠকয় মুনাজাত করা মুস্তাহাব। থযমন- আমাকদর 
থদকশ এবাং অন্যান্য মুসবলম থদকশ প্রচবলত আকে।  ( ঐ ৩:১৬৭ িৃ: )  

মুনাজাকতর স্বিকে মুহাবিসীকন থকরাকমর রায়সমহূ 

মুহাবিসীকন থকরাকমর ববর্ষত এ রায়সমূহ দ্বারা বুঝা থগল 

(১) নামাকযর ির হাত উবঠকয় মুনাজাত করা মুস্তাহাব। এ সময় দু‘আ 
কবুল হওয়ার খুবই সম্ভাবনা। 

(২) মুনাজাত ইমাম, মুিাদী ও মুনফাবরদ সককলর জন্যই মুস্তাহাব 
আমল। 

(৩) ফরজ নামাকযর ির ইমাম- মুিাদী সককলর ইজকতমায়ী মুনাজাত 
করা মুস্তাহাব। 
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( ৪)  ফরজ নামাযথ র ির দাবয়মীভাকব মুনাজাত করকলও থকান েবত 
থনই। 

(৫) নামাকযর ির মুনাজাত বব‘দআত নয়। বহু কাওলী হাবদস দ্বারা এ 
মুনাজাত সাকবত আকে। মুস্তাহাব আমল থযকহতু সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাম বনকজ যবদও তা মাকঝ মকধয ককরকেন। বকন্তু সকলকক বতবন 
এর প্রবত থমৌবখকভাকব যকথষ্ট উৎসাহ বদকয়কেন। 

(৬) প্রচবলত মুনাজাতকক ববদ‘আত বলা এবাং এর ববকরাবধতা করা বঠক 
নয়।  

প্রচবলত মুনাজাত মুস্তাহাব হওয়া সম্পককষ এমবন আকরা বহু প্রমার্াবদ 
ববদযমান। থকবল আমাকদর মাযহাকবই নয়, ববাং অন্যান্য সকল 
মাযহাকবও এ মুনাজাত মুস্তাহাব সাবযস্ত হকয়কে। ( প্রমাকর্র জন্য 
ইমদাদুল ফাতওয়া দ্রষ্টবয)  

এ সকল বর্ষনার দ্বারা সুস্পষ্টভাকব প্রমাবর্ত হল থয, নামাকযর ির ইমাম, 
মুিাদী সককলর জন্য সবম্মবলতভাকব মুনাজাত করাও মুস্তাহাব। এ 
মুনাজাতকক ববদ‘আত বলার থকান যুবিই থনই। কারর্ ববদ‘আত বলা 
হয় থস আমলকক, শরী‘আকত যার থকানই অবস্তে থনই। মুনাজাত থসই 
ধরকনর মূলযহীন থকান আমল নয়। তকব থযকহতু মুনাজাত ‘মুস্তাহাব 
আমল’ তাই এ বনকয় বািাবাবি করা অনুবচত। মুস্তাহাব বনকয় বািাবাবি 
করা বনবর্ে। অতএব, থকউ মুনাজাকতর বযািাকর যবদ এমন থজার থদয় 
থয, মুনাজাত তরককারীকক কিাে বা সমাকলাচনা করকত থাকক, বা 
মুনাজাত না করকল তার সাকথ ঝগিা- ফাসাদ করকত থাকক, তাকদর 
জন্য বা থসরূি িবরকবকশর জন্য মুনাজাত করা বনেঃসকেকহ মাকরূহ ও 
ববদ‘আত হকব। মুনাজাত ববদ‘আত হওয়ার এই একবি মাত্র বদক আকে। 
আর এিা থকবল মুনাজাকতর থবলায় নয়, বরাং সমস্ত মুস্তাহাকবরই এ 
হুকুম। অতএব, মুনাজাতও িালন করকত িারকব এবাং ববদ‘আত থথককও 
বাাঁচকত হকব। আর এর জন্য সুষ্ঠু বনয়ম আমাকদর থখয়াল মকত এই থয, 
মসবজকদর ইমাম সাকহবান মুনাজাকতর আমল জারী থরকখ জনগর্কক 
মুনাজাকতর দজষা সম্পককষ মুসল্লীগর্কক ওয়াজ- নসীহকতর মাধযকম 
বুঝাকবন এবাং ফরয- ওয়াবজব ও সুন্নাত- মুস্তাহাকবর দজষা- বযবধান 
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বুবঝকয় বদকয় বলকবন-  ফরজ নামাকযর ির মুনাজাত করা থযকহতু 
মুস্তাহাব সুতরাাং যার সুকযাগ আকে থস মুস্তাহাকবর উির আমল ককর 
বনকব। আর যার সুকযাগ থনই তার জন্য মুস্তাহাব তরক করার অবকাশ 
আকে। এমন বক থকউ যবদ ইমাকমর সাকথ মুনাজাত শুরু ককর, তাহকল 
ইমাকমর সাকথ থশর্ করাও জরুরী নয়। কারর্, সালাম বফরাকনার ির 
ইকবতদা থশর্ হকয় যায়। সুতরাাং থকউ চাইকল ইমাকমর আকগই তার 
মুনাজাত থশর্ ককর বদকত িাকর। আবার থকউ চাইকল ইমাকমর মুনাজাত 
থশর্ হওয়ার িরও দীঘষের্ একা একা মুনাজাত করকত িাকর। বকন্তু এ 
বযািাকর বািাবাবি করা শরী‘আকত বনকর্ধ। এভাকব বুবঝকয় থদয়ার ির 
ইমাম সাকহবান প্রকতযক ফরজ নামাকযর ির দাবয়মীভাকব মুনাজাত 
করকলও তাকত থকান েবত থনই। অকনককর ধারর্া-  ‘মুস্তাহাব প্রমাকর্র 
জন্য মাকঝ মাকঝ তরক করত হকব।’ বকন্তু এ ধারর্া সবঠক নয়। মুস্তাহাব 
প্রমাকর্র জন্য তরক করার থকানই আবশ্যকীয়তা থনই। থযমন-  সকল 
ইমাম িুবি িকর নামায িিান। থকউ একথা বকলন না থয, মাকঝ মাকঝ 
িুবি োিা নামায িিাকনা উবচত-  যাকত মুসল্লীগর্ বুঝকত িাকরন থয, 
িুবি িরা ফরজ ওয়াবজব নয়। অতএব, মুস্তাহাব প্রমাকর্র জন্য 
মুনাজাতকক থকন োিকত হকব? 

অনুরূি হাদীস শরীকফ ববর্ষত আকে থয, হযরত আবয়শা বসবিকা রাবয. 
দাবয়মীভাকব চাশকতর নামায িিকতন। কখনও িবরতযাগ করকতন না। 
উিরন্তু বতবন বলকতন, “চাশকতর নামাকযর মুহুকতষ আমার বিতা- মাতা 
জীববত হকয় একলও আবম তাকদর খাবতকর এ নামায িবরতযাগ করব না। 
(বমশকাত শরীফ ১:১১৬) অথচ চাশকতর নামায মুস্তাহাব িযষাকয়র। 
অতএব মাকঝ মকধয তরক ককর নয়, বরাং ওয়ায নসীহকতর মাধযকমই 
মুনাজাত মুস্তাহাব হওয়ার বযািারবি বুবঝকয় থদয়া যুবিযুি। এিাই উদ্ভূত 
িবরবস্থবতর উত্তম সমাধান। 

ر بتقييده في األخبار الصحيحة بدبر الصالة وزعم بعض الحنابلة أن ويترجح تقديم الذكر المأثو

المراد بدبر الصالة ما قبل السالم وتعقب بحديث ذهب أهل الدثور فإن فيه تسبحون دبر كل صالة وهو بعد 

السالم جزما فكذلك ما شابهه وأما الصالة التي ال يتطوع بعدها فيتشاغل اإلمام ومن معه بالذكر 

 (115/  1 يتعين له مكان بل إن شاءوا انصرفوا وذكروا....الخ. )فتح الباري: المأثور وال

http://www.darsemansoor.com/
www.islamijindegi.com


397 

 

www.darsemansoor.com           Install “ISLAMI JINDEGI” App              www.islamijindegi.com 

নামাকযর িকর মুনাজাত মসু্তাহাব 

বজজ্ঞাসােঃ চট্টগ্রাম হািহাজারীস্থ থমখল মাদ্রাসার সাকবক মুহতাবমম 
মুফতী মাওলানা ইবরাহীম খান রহ. কতৃষক রবচত “শরী‘আত ও প্রচবলত 
কুসাংস্কার” নামক বকতাকবর ১৩৭- ১৪৯ থতর িৃষ্ঠাবযািী এক দীঘষ 
আকলাচনায় বলা হকয়কে, ফরয নামাকযর ির সবম্মবলতভাকব মুনাজাত 
করা ববদ’আকত সাবয়যয়াহ। বকন্তু মাবসক রাহমানী িয়গাম ’৯৬ আগষ্ট 
সাংখযায় বজজ্ঞাসার জবাব কলাকমর দীঘষ আকলাচনায় বলা হকয়কে এিা 
মুস্তাহাব। উভয় স্থাকনই অতযন্ত ববলষ্ঠভাকব দলীল প্রমার্সহ আকলাচয 
ববর্য়বির বর্ষনা থদয়া হকয়কে। “উলামাকয় বকরাকমর মতববকরাধ রহমত 
স্বরূি”-  এ উবির আকলাকক উিকরাি ববতককষর উির আমাকদর থকান 
আিবত্ত বা বদ্বধাদ্বে গ্রহর্কযাগয নয়। বকন্তু আমাকক মাকঝ মকধযই 
ইমামবতর দ্বাবয়ে িালন করকত হয়। কাকজই প্রন হকচ্ছেঃ 

(ক) আবম বক থয থকান একবি িোর উির আমল শুরু ককর বদকত িাবর? 
নাবক আমার ববকবক খািাকনার অবধকার আকে? 

(খ) সবম্মবলত মুনাজাকত মুিাদীগর্ বনকজরাও বক দু‘আর বাকয উচ্চারর্ 
করকত িারকব? নাবক তারা থকবল আমীনই বলকত িারকব? 

জবাবেঃ (ক) নামাকযর ির সবম্মবলত মুনাজাত ববদ‘আত অথবা মুস্তাহাব 
িবরবস্থবতর উির বনভষর ককর। অথষাৎ যবদ থকান জায়গায় মুনাজাত করা 
জরুরী মকন করা হয় এবাং থকউ মুনাজাত না করকল তাকক বতরষ্কার করা 
হয়, তখন থস িবরকবকশ মুনাজাত করা ববদ‘আত হকব। বকন্তু থকান 
জায়গায় যবদ সবম্মবলত মুনাজাত জরুরী মকন না করা হয় এবাং থকউ 
মুনাজাকত শরীক না হকল তাকক বতরষ্কার করা হয় না, তাহকল থস 
িবরকবকশ সবম্মবলত মুনাজাতকক ববদ‘আত বলা যাকব না। বরাং তা 
মুস্তাহাব হকব। কারর্, অকনক ইবতবাচক হাদীস দ্বারা তা প্রমাবর্ত। 
সুতরাাং অন্য থকান অসুববধা না থাককল সবম্মবলত  মুনাজাতকক ববদ‘আত 
বলা যায় না। কারর্, ববদ‘আত বলা হয় শরী‘আকত যার থকান বভবত্তই 
থনই। অথচ ফরয নামাকযর ির মুনাজাকতর বযািারবি থতমন নয়। 

এখন যবদ হযরত মাওলানা মুফতী ইবরাহীম খান সাকহব চট্টগ্রাকম এ 
িবরবস্থবত থদকখ থাককন থয, থসখাকন মুসল্লীগর্ এিাকক জরুরী মকন ককর, 
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আর এই কারকর্ বতবন থসিাকক ববদ‘আত বকলন, তাহকল থতা থসিা 
ববদ‘আতই হকব। বকন্তু যবদ মুসল্লীগর্ মুনাজাত করা জরুরী মকন করুক 
বা না করুক সবষাবস্থায় এরূি করাকক বতবন ববদ‘আত বকল থাককন, 
তাহকল তাাঁর এ কথা দলীকলর বভবত্তকত সহীহ নয়। তাই আিবন 
মুসল্লীকদরকক মাসআলািা ভালভাকব বুবঝকয় বদকবন এবাং জরুরী মকন না 
ককর বরাবর নামাকযর ির মুনাজাত ককর থযকত িারকবন। কারর্ 
মুস্তাহাবকক জরুরী মকন করকল ববদ‘আত হয়। বকন্তু মুস্তাহাবকক জরুরী 
মকন না ককর তা সবসময় করকলও ববদ‘আত হয় না। তকব মাকঝ মাকঝ 
থেকি থদয়া থযকত িাকর। এ কথা বুঝাকনার জন্য থয, মুনাজাত নামাকযর 
অাংশ নয়। বরাং এিা সম্পূর্ষ আলাদা বজবনস এবাং এর মকধয ইমাকমর 
ইকবতদা থনই। সুতরাাং ইমাকমর আকগ বা িকর ইচ্ছামত মুনাজাত থশর্ 
করকত িাকর। 

(খ) ইজবতমায়ী মুনাজাকত মুিাদীগর্ উভয় কাজই করকত িাকর। অথষাৎ, 
ইচ্ছা করকল তারা যার যার মকনর উকিশ্য এবাং আকাঙ্খা আল্লাহর 
দরবাকর থিশ করকত িাকর। বকাংবা ইমাম সাকহব উচ্চেঃস্বকর দু‘আর 
বাকযগুকলা উচ্চারর্ করকবন এবাং মুিাদীগর্ ইমাকমর দু‘আয় ‘আমীন’ 
‘আমীন’ বলকবন। তকব একেকত্র অবশ্যই লেয রাখকত হকব, যাকত 
মুনাজাকতর দু‘আর আওয়াকজ মাসবূককর নামাকয ববি সৃবষ্ট না হয়। আর 
ববকশর্ থকান উিলে োিা আওয়ায না ককর প্রকতযককর বনজ বনজ দু‘আ 
করাই উত্তম এবাং মুনাজাত চুকি চুকি করা মুস্তাহাব ও একত ফজীলত 
থবশী। শতষ সাকিকে অথষাৎ, অকন্যর ইবাদকত অসুববধা না হকল 
উচ্চেঃস্বকর দু‘আ করা জাবয়য আকে। ( প্রমার্েঃ ই’লাউস সুনান ৩:১৬৪ 
# বকফায়াতুল মুফতী ৩: ৩০৭)  
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আল্লাহুম্মা আমীন বকল মনুাজাত শুরু করা 

বজজ্ঞাসােঃ মুনাজাকত প্রথকম আল্লাহুম্মা আমীন বকল মুনাজাত আরম্ভ করা 
এবাং মুনাজাকতর থশকর্ বহকি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ 
বকল মনুাজাত সমাপ্ত করা কতিুকু শরী‘আত সম্মত? 

http://www.darsemansoor.com/
www.islamijindegi.com


399 

 

www.darsemansoor.com           Install “ISLAMI JINDEGI” App              www.islamijindegi.com 

জবাবেঃ মুনাজাকতর শুরুকত হামদ-  সালাত িকি দু‘আ শুরু করা 
থতমবনভাকব মুনাজাকতর থশকর্ হামদ- সালত এবাং আমীন বকল দু‘আ 
থশর্ করার কথা হাদীকস প্রমাবর্ত আকে। প্রকন উকল্লবখত িো থকান 
বকতাকব ববর্ষত থনই। সুতরাাং তা শরী‘আত িবরিেী এবাং এ ধরকনর 
প্রথাকক অভযাকস িবরর্ত করা ববদ‘আত। অতএব তা বজষন করা 
মুসলমানকদর দ্বীনী দাবয়ে। ( প্রমার্:  আহসানুল ফাতাওয়া ১:৩৭৪ # 
বমশকাত ২৭ িৃ: )  

প্রথম কাতাকর মাসবকূ থাকা অবস্থায় ইমাম সাকহকবর মসুবল্লকদর বদকক 
বফকর বসা  

বজজ্ঞাসােঃ নামাকযর জামা‘আকত প্রথম কাতাকর থকান বযবি যবদ মাসবূক 
থাককন, তকব বক ইমাম সাকহব দু‘আর উকিকশ্য মুসল্লীকদর বদকক বফকর 
বসকত িারকবন? 

জবাবেঃ সাধারর্তেঃ ফজর ও আসকরর জামা‘আকত ইমাম সাকহব োকন-
বাকম মুখ ককর বকসন। প্রথম কাতাকর মাসবূক না থাককল, মুসল্লীকদর 
বদককও মুখ ককর বসকত িাকরন। কাকরা থচহারার বদকক মুখ ককর নামায 
িিা থযকহতু মাকরূহ, তাই প্রথম কাতাকর ইমাকমর বরাবর থকান মাসবূক 
থাককল উি বযবিকক মাকরূহ হকত রো করর্াকথষ ইমাম সাকহব থস 
বদকক মুখ ককর বসকবন না। তাোিা হযরত উমর রা. নামাযীর বদকক মুখ 
বফকর বসার কারকর্ থবত্রাঘাত করকতন।  

তকব বদ্বতীয় কাতার বা িকরর কাতারগুকলাকত মাসবূক থাককলও ইমাম 
সাকহকবর থস বদকক মুখ ককর বসকত থকান অসুববধা থনই। ( প্রমার্:  
বকফায়া ১:৩৬১ # ফাতহূল কাদীর ১: ৩৬১)  

بعض الصلوات مستقبال للقبلة ليس ببدعة  والحاصل ان ماجرى به العرف في ديارنا من ان االمام يدعو في دبر

 (1/961بل له اصل في السنة . )اعالء السنن:

মাসবকূ, লাকহক, মদুবরক 

মাসবকূ বযবি সানা কখন িিকব 

বজজ্ঞাসােঃ থকান মুিাদী ২য় বা ৩য় বা ৪থষ রাকা‘আকত শাবমল হকল সানা 
িিকব বক- না? িিকল কখন? 
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জবাবেঃ থযই মুসল্লীর প্রথম বদকক নামায েুকি যায় তাকক মাসবূক বলা 
হয়। মাসবূক বযবি ইমাকমর সালাম বফরাকনার ির বনকজর েুকি যাওয়া 
নামায আদাকয়র সময় শুরুকত সানা িিকব। তাোিা ইমাম সাকহব আকস্ত 
আকস্ত বকরা‘আত িিা অবস্থায় ইমাকমর সাকথ বনয়ত থবাঁকধও সানা িিকত 
িাকর তাকত থকান অসুববধা থনই। আর ইমাম সাকহব থজাকর বকরা‘আত 
িিা অবস্থায় বকরা‘আত শুনা ফরয ববধায় তখন সানা িিা বনকর্ধ। 
( প্রমার্:  রুিুল মুহতার ১:৪৮৮ # ফাতাওয়া মাহমুবদয়া ২: ১৫৪ # 
আহসানুল ফাতাওয়া ৩: ৩৮২)  

أن االستماع في غير حالة الجهر ليس بفرض، بل يسن تعظيما للقراءة فكان سنة غير مقصودة لذاتها وعدم 

وأما الثناء فهو سنة  .لجهر ال لوجوب االنصات، بل الن قراءة االمام له قراءةقراءة المؤتم في غير حالة ا

مقصودة لذاتها، وليس ثناء االمام ثناء للمؤتم، فإذا تركه يلزم ترك سنة مقصودة لذاتها لالنصات الذي هو 

 (9/188)رد المحتار:.سنة تبعا، بخالف تركه حالة الجهر

মাসবকূ যবদ এক রাকা‘আত িায় 

বজজ্ঞাসােঃ বতন রাকা‘আত অথবা চার রাকা‘আত ওয়ালা নামাকযর এক 
রাকা‘আত িাইকল বাকী নামায আদায় করার বনয়ম বক? 

জবাবেঃ থকান বযবি যবদ বতন রাকা‘আত ওয়ালা অথবা চার রাকা‘আত 
ওয়ালা ফরয নামাকযর জামা‘আকত শাবমল হকয় এক রাকা‘আত ইমাম 
সাকহকবর সাকথ িায়, তাহকল বাকী রাকা‘আত গুকলা তাকক এভাকব 
িিকত হকব থয, প্রথকম বনকজ এক রাকা‘আত িকি বসকবন এবাং 
আত্তাবহয়যাতু িিকবন। তার িকর উকঠ অববশষ্ট রাকা‘আত আদায় ককর 
বনয়ম মত নামায থশর্ করকবন। এিাই তার জন্য উত্তম। 

অবশ্য যবদ বতবন এক রাকা‘আত িকি না বকস দুই রাকা‘আত িকি 
বকসন, তাও তার জন্য জাবয়য আকে। থস থেকত্র তার জন্য সাহু বসজদা 
ওয়াবজব হকব না। কারর্ মাসবূককর অববশষ্ট নামায িিার সময় এক 
রাকা‘আকতর ির বসা ওয়াবজব সাবযস্ত হয়বন। সুতরাাং বযবন এিা তরক 
ককর বদ্বতীয় রাকা‘আকত বকসন, বতবন থকান ওয়াবজব তরক ককরনবন শুধু 
উত্তকমর থখলাফ ককরকেন।  

http://www.darsemansoor.com/
www.islamijindegi.com


401 

 

www.darsemansoor.com           Install “ISLAMI JINDEGI” App              www.islamijindegi.com 

উকল্লখয, থকান মাসবূক যবদ ভকুল এক রাকা‘আকতর িকর না বকসন, 
তাহকল তার উবচত বদ্বতীয় রাকা‘আকত বসা। এর দ্বারা তার বসার 
ওয়াবজব আদায় হকব যাকব। যবদ বতবন মাসআলা জানার িকর ইচ্ছা 
িূবষক বদ্বতীয় রাকা‘আকতও না বকসন, তাহকল তার নামায সহীহ হকব না। 
( প্রমার্:  ফাতাওয়া শামী ১ : ৫৯৬ # ইমদাদুল আহকাম ১ :  ৪৫৪)  

ق قراءة، وآخرها في حق تشهد، فمدرك ركعة من غير فجر يأتي بركعتين ويقضي أول صالته في ح

بفاتحة وسورة وتشهد بينهما، وبرابعة الرباعي بفاتحة فقط وال يقعد قبلها )إال في أربع( فكمقتد أخذها.  

 (9/016الدر المختار:)

وعليه اقتصر في  ( هذا قول محمد كما في مبسوِ السرخسي ،ويقضي أول صالته في حق قراءة إلخقوله )

الخالصة وشرح الطحاوي واإلسبيجابي والفتح والدرر والبحر وغيرهم وذكر الخالف كذلك 

في السراج لكن في صالة الجالبي أن هذا قولهما وتمامه في شرح إسماعيل . وفي الفيض عن المستصفى : لو 

ثالثة بفاتحة أدركه في ركعة الرباعي يقضي ركعتين بفاتحة وسورة ثم يتشهد ثم يأتي بال

خاصة عند أبي حنيفة . وقاال: ركعة بفاتحة وسورة وتشهد ثم ركعتين أوالهما بفاتحة وسورة 

 اهـ .. وثانيتهما بفاتحة خاصة 

وظاهر كالمهم اعتماد قول محمد )قوله وتشهد بينهما( قال في شرح المنية : ولو لم يقعد جاز استحسانا 

 (9/016الركعة أولى من وجه .اهـ .  )رد المحتار: ال قياسا ، ولم يلزمه سجود السهو لكون

ইমাম সাকহবকক রুকূকত িাওয়া থগকল  

বজজ্ঞাসােঃ (ক) থকান এক বযবি মসবজকদ একস থদখল ইমাম সাকহব 
রুকূকত আকেন। এমতাবস্থায় থস যবদ শুধু তাকবীকর তাহরীমা বকল হাত 
না থবাঁকধ রুকুকত চকল যায়, তাহকল তার নামায সহীহ হকব বক- না? নাবক 
রুকূর জন্য আলাদা তাকবীর বলকত হকব? 

(খ) রুকূকত বগকয় ইমাকমর সাকথ এক তাসবীহ িবরমার্ থদরী করা বক 
জরূরী? নাবক শুধু শরীক হকলই ঐ রাকা‘আত থিকয়কে বকল ধরা হকব। 
একজন তাকবীর বকল রুকূর জন্য ঝুককলা আর ইমাম সাকহব ঐ মুহূকতষ 
উকঠ দাাঁিাকলন তাহকল এই বযবি বক ঐ রাকা‘আত থিকয়কে বকল গর্য 
হকব? 
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জবাবেঃ (ক) ইমামকক রুকূকত থিকয় থকউ যবদ দাাঁিাকনা অবস্থায় 
তাকবীকর তাহরীমা বকল হাত না থবাঁকধ রুকূর তাকবীর না বকলই সরাসবর 
রুকূকত চকল যায়, তাহকল তার নামায সহীহ হকয় যাকব। তকব সুন্নাকতর 
থখলাফ হকব। সুন্নাত তরীকা হকচ্ছ, তাকবীকর তাহরীমা বলার ির হাত না 
থবাঁকধ স্বতন্ত্রভাকব রুকূর তাকবীর বকল রুকূকত শরীক হওয়া।  

তকব যবদ থসাজা দাাঁিাকনা অবস্থায় তাকবীকর তাহরীমা থশর্ না হয়, বরাং 
তাকবীকর তাহরীমা বলকত বলকতই রুকূর জন্য ঝুাঁকক িকি, তাহকল তার 
নামায সহীহ হকব না। থকননা, তাকবীকর তাহরীমা সহীহ হওয়ার জন্য 
তা দাাঁিাকনা অবস্থায় বলা শতষ। এ শতষ িাওয়া না থগকল তাকবীকর 
তাহরীমা সহীহ হকব না। আর তাকবীকর তাহরীমা সহীহ না হকল িূর্ষ 
নামাযই বাবতল হকয় যাকব। ( প্রমার্:  ফাতাওয়া শামী ১:৪৪২- ৪৫২ # 
আল বাহরুর রাবয়ক ২:২৭৬ # আহসানুল ফাতাওয়া ৩: ২৮৮)   

(খ) ইমাকমর সাকথ রুকূকত এক তাসবীহ িবরমার্ থদরী করা জরূরী নয়। 
বরাং শুধু শরীক হকলই ঐ রাকা‘আত থিকয়কে বকল গর্য হকব। এমনবক 
থকউ যবদ এমন সময় রুকূর জন্য ঝুাঁকক যখন ইমাম সাকহব রুকূ থথকক 
মাথা উঠায়। বকন্তু এখনও এতিুকু থসাজা করকত িাকরবন থয, তার হাত 
হািু িযষন্ত থিৌাঁকেনা। ইবতমকধয মিাদী এতিুকু ঝুাঁকক থগকে থয, তার হাত 
হািু িযষন্ত থিৌাঁকে যায়, তাহকল উি মুিাদী এ রাকা‘আত থিকয়কে বকল 
ধরা হকব এবাং তার জন্য ঐ রুকূকত এক তাসবীহ িবরমার্ থদরী করা 
ওয়াবজব। অতেঃির অববশষ্ট তাসবীহ না িকি দাাঁবিকয় ইমাকমর ইবত্তবা 
করা তার জন্য ওয়াবজব। ( প্রমার্েঃ ফাতহুল কাদীর ১:৪২১ #আল 
বাহরুর রাবয়ক, ১:২৯৩ # আহসানুল ফাতাওয়া ৩: ২৮৭)  

وفي فتح القدير ومدرك االمام في الركوع ال يحتاج الى تكبيرتين خالفا لبعضهم ولو نوى بتلك 

 (1/26التكبيرة الواحدة الركوع ال االفتتاح جاز ولغت نيته .  )البحر الرائق:

 (9/112ومنها الركوع بحيث لو مد يديه نال ركبتيه. )الدر المختار:

لق عليه اسم الركوع وقد وجد فيقع موقعه طي جزء من الركن النه يولنا ان الشرِ هو المشاركة ف

 (9/119ويعتبر من حين مشاركة الركوع المقتدي فيه كانه لم يوجد قبله شيئ.  )فتح القدير:
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القدر المفروض من الركوع اصل االنحناء والميل وفي الحاوي فرض الركوع انحناء الظهر وفي منية 

 (9/111. )البحر الرائق:المصلي الركوع طأطأة الرأس

মাগবীকবর নামাকয মাসবকূ হকল  

বজজ্ঞাসােঃ (ক) মাগবরকবর নামায জামা‘আকতর সাকথ থশর্ রাকা‘আকত 
থিকল প্রথম দু’রাকা‘আত বকভাকব িিকত হকব? এই দু’রাকা‘আকতর 
মাকঝ বক তাশাহহুদ িিকত হকব, না স্বাভাববক দু’রাকা‘আকতর মত 
িিকত হকব ববস্তাবরত জানাকবন।  

জবাবেঃ থকান বযবি যবদ বতন রাকা‘আত ওয়ালা নামাকযর জামাআকত 
শরীক হকয় এক রাকা‘আত ইমাম সাকহকবর সাকথ িায়, তাহকল বাকী 
রাকা‘আতগুকলা তাকক এভাকব িিকত হকব-  প্রথকম বনকজ এক 
রাকা‘আত সূরা বমবলকয় িকি বসকবন এবাং আত্তাবহয়যাতু িিকবন। 
তারির উকঠ অববশষ্ট এক রাকা‘আত সূরা বমবলকয় আদায় ককর বনয়ম 
মত নামায থশর্ করকবন। এিাই তার জন্য উত্তম।  

অবশ্য যবদ বতবন এক রাকা‘আত িকি না বকস দুই রাকা‘আত িকি 
বকসন তাও তার জন্য জাবয়য আকে। থসকেকত্র তার উির সাহু বসজদা 
ওয়াবজব হকব না।  

উকল্লখয থকান মাসবূক যবদ ভকুল এক রাকা‘আকতর িকর না বকসন, 
তাহকল তার উবচত বদ্বতীয় রাকা‘আকতর িকর বসা। এর দ্বারা তার বসার 
ওয়াবজব আদায় হকয় যাকব। ( প্রমার্:  দুরকর মুখতার ১:৫৯৬ # 
বকতাবুল আোর ২৭ # ইমদাদুল আহকাম ২: ১৬১)  

ইমাকমর প্রথম ও থশর্ নবঠকক মাসবকূ বক িিকব?   

বজজ্ঞাসােঃ আবম যুহর অথবা আসর অথবা ইশার নামায মসবজকদ িিকত 
বগকয় থদবখ জামা‘আকত এক রাকা‘আত নামায হকয় থগকে। আবম বদ্বতীয় 
রাকা‘আকত শাবমল হলাম। ইমাম সাকহব ও মুসবল্লরা যারা প্রথম হকত 
জামা‘আকত শাবমল বেকলন তারা বদ্বতীয় রাকা‘আত অকন্ত নবঠকক বসকলন 
এবাং তাশাহহুদ িিকলন। আবমও তাকদর সাকথ নবঠকক বসলাম। বকন্তু এ 
সময় আমার মাত্র এক রাকা‘আত নামায আদায় হকয়কে। এই নবঠকক এ 
সময় আমার বক আমল করকত হকব? তদুিবর ইমাম সাকহব তাাঁর চার 
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রাকা‘আত থশকর্ যখন নবঠকক বসকবন, তখনই বা আমার বক আমল 
করকত হকব? 

জবাবেঃইমাকমর অনুসরর্ জরুরী হওয়ার কারকর্ প্রথম নবঠকক মাসবূককর 
(যার শুরুকত রাকা‘আত েুকি বগকয়কে) বযম্মায় তাশাহহুদ িিা ওয়াবজব 
হকব। না িিকল, গুনাহগার হকব। তকব নামায হকয় যাকব। ( প্রমার্:  
আহসানুল ফাতাওয়া ৩: ৩৭৫)  

অনুরূিভাকব ইমাম সাকহব যখন আবখরী নবঠকক বসকবন, তখনও 
মাসবূককর শুধু তাশাহহুদ িিকত হকব। বকন্তু দরূদ শরীফ িিকব না। 
সালাম বফরাকনা িযষন্ত ইমাকমর সাকথ সময় কািাকনার জন্য মাসবূক ধীকর 
ধীকর তাশাহহুদ িিকব এিাই উতু্তম। তা সকেও যবদ ইমাকমর িূকবষই 
মাসবূক তাশাহহুদ থথকক ফাবরগ হকয় যায়, তাহকল িুনরায় ২য় বার 
তাশাহহুদ িিকব, অথবা তাশাহহুকদর থশকর্ থয কাবলমাকয় শাহাদাত 
আকে, ইমাকমর সালাম বফরাকনা িযষন্ত তা থদাহরাকত থাককব, অথবা 
একবার তাশাহহুদ িিার ির চুিচাি বকস থাককব -  এ বতন অবস্থায় থয 
থকানবি করা মাসবূককর জন্য জাবয়য। তকব প্রথমবি উত্তম। ( প্রমার্েঃ 
ইমদাদুল ফাতাওয়া ২: ৩৪)  

من ادرك االمام في القعدة االولى فقعد معه فقام االمام قبل شروع المسبوق في التشهد فانه يتشهد تبعا لتشهد 

 (1/80امامه. )رد المحتار:

يل يتم وقيل يكرر كلمة الشهادة.  )الدر اما المسبوق فيترسل ليفرغ عند سالم امامه وق

 (9/099المختار:

قوله فيترسل  أي يتمهل ، وهذا ما صححه في الخانية وشرح المنية في بحث المسبوق من باب السهو وباقي 

قال في البحر وينبغي اإلفتاء بما في الخانية كما ال يخفى ، ولعل وجهه كما في النهر . األقوال مصحح أيضا

قال ح : وهذا في قعدة . خر صالته في حق التشهد ويأتي فيه بالصالة والدعاء ، وهذا ليس آخراأنه يقضي آ

اإلمام األخيرة كما هو صريح قوله يفرغ عند سالم إمامه ، وأما فيما قبلها من القعدات فحكمه 

( كذا في شرح وله وقيل يكرر كلمة الشهادةومثله في الحلية )ق ا هـ. السكوت كما ال يخفى

 (9/099)رد المحتار:. لمنيةا

নামাকযর থশর্ নবঠকক শরীক হওয়া  
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বজজ্ঞাসােঃ থশর্ নবঠকক মুকতাদী জামা‘আকত শরীক হকয় বসার ির িরই 
যবদ ইমাম সাকহব সালাম বফবরকয় থদয়। তাহকল মুকতাদী বক সাকথ সাকথ 
দাাঁবিকয় যাকব, না আত্তাবহয়যাতু িকি দাাঁিাকব? 

জবাবেঃ থশর্ নবঠকক মুকতাদী জামা‘আকত শরীক হকয় বসার ির িরই 
যবদ ইমাম সাকহব সালাম বফবরকয় থদয় তাহকল মুকতাদী সাকথ সাকথ 
দািাকব না। বরাং আত্তাবহয়যাতু িূর্ষ িিকব। অত: ির দাাঁবিকয় বনকজর 
নামায বনয়মানুযায়ী আদায় করকব।  

উকল্লখয থয, নামাকয শরীক হকয় বসার িূকবষই যবদ ইমাম সাকহব সালাম 
বফবরকয় থদন, তাহকল ইবিদা সহীহ হকব না। সুতরাাং একেকত্র িুনরায় 
তাহরীমা থবাঁকধ একাকী নামায িিকব। ( প্রমার্:  ফাতাওয়া শামী 
১:৪৯৬ # ইমদাদুল ফাতাওয়া ১:৩৪০ # ফাতাওয়া দারুল উলূম 
৩: ৩৮০)  

মাসবকূ ভলুবশতেঃ ইমাকমর সাকথ সালাম বফবরকয় থফলকল  

বজজ্ঞাসােঃ (ক) থকান বযবি চার রাকা‘আত ওয়ালা ফরয নামাকযর বতন 
রাকা‘আত ইমাম সাকহকবর সাকথ আদায় ককরকে। থস ভলুবশতেঃ ইমাম 
সাকহকবর সাকথ োন বদকক সালাম বফবরকয় বদকয়কে। সাকথ সাকথ মকন 
হল থয, তার এক রাকা‘আত বাকী রকয়কে। তাই ইমাম সাকহব বাম বদকক 
সালাম বফরাকনার সময় থস উকঠ বাকী রাকা‘আত আদায় করল। একত 
তার নামাকযর থকান েবত হকব বক- না? 

জবাবেঃ প্রকনর বববরর্ অনুযায়ী তার নামায সহীহ হকয় থগকে, তকব 
ইমাকমর একদম সাকথ সাকথ সালাম বফবরকয় থাককল সাহু বসজদা লাগকব 
না। আর যবদ ইমাকমর ‘আসসালামু’ শব্দ থশর্ হওয়ার ির সালাম 
বফবরকয় থাকক, তাহকল সাহু বসজদাহ ককর বনকল তার নামায সহীহ হকয় 
যাকব। 

উকল্লখয, বতবন ইমাকমর বাম বদকক সালাকমর সময় থয অববশষ্ট নামায িূর্ষ 
করার জন্য উকঠকেন, এিা মুস্তাহাব বনয়ম নয়। বরাং মুস্তাহাব বনয়ম হল-  
ইমাকমর উভয় বদকক সালাম বফরাকনার ির সামান্য থদরী ককর তারিকর 
উঠা। ( প্রমার্:  ফাতাওয়া শামী ২:৮২  # আল বাহরুর রাবয়ক ২:১০০ 
# আহসানুল ফাতাওয়া ৪: ২৪)  
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মাসবকূ যবদ বনজ নামাকয ভুল ককর  

বজজ্ঞাসােঃ ইমাকমর বিেকন থয থকান রাকা‘আত নামাকয (জামা‘আকত) 
অাংশ বনকয় ইমাকমর সালাম বফরাকনার িকর অববশষ্ট নামায একাকী 
আদায় করার সময় যবদ মুিাবদর থকান ফরয বা ওয়াবজব েুকি যায় 
তাহকল মুিাবদর বক করর্ীয় হকব? 

জবাবেঃ ইমাকমর সালাম বফরাকনার িকর যবদ মাসবূক মূিাদীর থকান 
ফরয েুকি যায়, তাহকল সাকথ সাকথ তার নামায থভকঙ্গ যাকব। এবাং উি 
নামায শুরু থথকক বদ্বতীয়বার িিা জরুরী। উি সুরকত বসজদাকয় সাহু 
বদকলও হকব না। কারর্, বসজদাকয় সাহু থদয়া হয় ভুকল থকান ওয়াবজব 
তরক হকল। আর মাসবূককর বনজস্ব নামাকয যবদ থকান ওয়াবজব ভলু 
ক্রকম েুকি যায়, তাহকল থশর্ নবঠকক বসজদাকয় সাহু ওয়াবজব হকব। 
থমািাকথা, ইমাম বকাংবা মাসবূক বা একাকী নামাযী বযবির যবদ থকান 
ফরয েুকি যায়, তাহকল িুনরায় নামায িিকত হকব। আর যবদ থকান 
ওয়াবজব ভলু ক্রকম েুকি যায়, তাহকল বসজদাকয় সাহু ওয়াবজব হকব। 
( প্রমার্:  ফাতাওয়া আলমগীরী ১:৯২ #ফাতাওয়া শামী ১: ৩৩৮,  
১: ৪৪০)  

ইমাকমর বিেকন মিুাবদর করর্ীয়  

বজজ্ঞাসােঃ জামা‘আকত নামাযরত অবস্থায় ইমাকমর বিেকন মুিাদীরা বক 
বক িিার অবধকার রাকখ? মুিাদীগর্ ২য় রাকা‘আকত নবঠককর মকধয 
আত্তাবহয়যাতু িিকত িারকব বক? অথবা ৪থষ রাকা‘আকত নবঠককর মকধয 
আত্তাবহয়যাতু, দরূদ, দু‘আথয় মাসূরা িিকত িারকব বক? 

জবাবেঃইমাকমর বিকে মুিাদীর থকান রাকা‘আকত বকরা‘আত িিকত 
হকবনা। বরাং চুি থাককব। বকরা‘আত শুনা থগকল মকনাকযাগ সহকাকর 
শুনকত থাককব আর বকরা‘আত না শুনা থগকল অন্তকর (মুকখ নয়) সূরা 
ফাবতহা থখয়াল করকত থাককব। থযমন-  হাদীস শরীকফ আকে থয বযবির 
ইমাম থাকক তার ইমাকমর বকরা‘আতই তার জন্য বকরা‘আত (মুসবলম 
শরীফ)। অন্য হাদীকস একসকে ইমাকমর বিকে সূরা ফাবতহার থখয়াল করা 
আর বকরাআকতর সময় চুি থাকা। এমবনভাকব এ বযািাকর আকরা অকনক 
হাদীস আকে। বকন্তু বকরা‘আত বযতীত অন্য থকান ববর্য় সম্পককষ থযমন 
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তাশাহহুদ বা অন্যান্য সকল দু‘আ, তাসবীহ- এর বযািাকর এ ধরকর্র 
থকান হাদীস থনই থয, ইমাম িিকল তার িে থথকক িিা হকয় যাকব। 
বরাং এগুকলা িিার জন্য হাদীকস বনকদষশ একসকে। সুতরাাং এগুকলা 
ইমাম- মুিাদী, একা নামাযী সককলরই এতিুকু আওয়াকয মুকখ িিকত 
হকব যাকত হালকা আওয়ায বনকজর কাকন আকস। ( প্রমার্:  বমশকাত 
শরীফ ১:৮১ # ইমদাদুল আহকাম ২: ৯৭)  

মাসবকূ যবদ ইমাকমর বিেকন ভলু ককর  

বজজ্ঞাসা:  ‘মাসবুক’ যবদ ইমাকমর সাকথ থশর্ নবঠকক তাশাহহুকদর ির 
দরূদ শরীফ িকি থফকল, তাহকল একাকী অববশষ্ট নামায থশর্ করার ির 
বসজদাকয় সাহু বদকত হকব বক- না? 

জবাবেঃ মুিাদী যবদ ইমাকমর বিেকন থকান সাহু অথষাৎ ভলু ককর থফকল 
তাহকল, মুিাদীর জন্য বসজদাকয় সাহু ওয়াবজব হয় না। সুতরাাং 
মাসবূক(কয মুসল্লীর বকেু রাকা‘আত েুকি থগকে) যবদ ইমাকমর সাকথ থশর্ 
নবঠকক দরূদ শরীফ িকি থফকল তাহকল িকর একাকী নামাকযর থশকর্ 
বসজদাকয় সাহু আদায় করকত হকব না। ( প্রমার্:  ফাতাওয়া শামী, 
২:৮২, ফাতাওয়া দারূল উলূম  ৪: ৪০৪)  

ال سهو اصال الن معناه ال قبل السالم للزوم مخالفة االمام وال بعده لخروجه من الصلوة بسالم االمام النه 

 (1/81سالم عمد ممن ال سهو عليه كما في البحر.  )رد المحتار:

নামাকযর মকধয উয ুথভকঙ্গ থগকল  

বজজ্ঞাসােঃ জননক বযবি বকল থাককন, নামাকযর মকধয উযু থভকঙ্গ থগকল 
কাকরা সাকথ কথা না বকল িুনরায় উযু ককর থয কয় রাকা‘আত বাকী বেল 
তা িকি বনকলই চলকব। নামায িুনরায় শুরু থথকক িিকত হকব না। এিা 
বক সবঠক? 

জবাবেঃ থকান বযবির নামাকয উযু থভকঙ্গ থগকল থস থকান কথাবাতষা না 
বকল উযু ককর একস িূকবষর নামাকযর সাকথ থযাগ ককর বাকী নামায 
আদায় করকব, এিা জাবয়য। তকব থযাগ না ককর িুনরায় তাকবীকর 
তাহরীমা বকল নতুন ককর নামায িিাই উত্তম। অতএব, জননক বযবির 
কথা বঠক আকে। তকব নামায শুরু থথকক িিা উত্তম কথাবিও তার বকল 
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থদয়া ভাল বেকলা। যা না বলার কারকর্ই মূলত:  ববর্য়বি প্রকনর সৃবষ্ট 
ককরকে বকল মকন হয়। 

من سبقه الحدث في الصلوة انصرف.... وتوضأ وبنى..... ولنا قوله عليه السالم من قاء او رعف او امذى في و

صلوته فلينصرف وليتوضأ وليبن على صلوته مالم يتكلم واالستيناف افضل تحرزا عن شبهة الخالف.   

 ( 9/918)الهداية:

ববতর, সুন্নাত ও নফল নামায 

ববতর নামায বকভাকব আসল? 

বজজ্ঞাসােঃ িাাঁচ ওয়াি নামায নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 
বম’রাকজর রাবত্রকত আল্লাহ তা‘আলার িে হকত হাবদয়া স্বরূি একনকেন। 
বকন্তু ববতকরর নামায বকভাকব আসল এবাং কখন থথকক এ নামায আদায় 
করা হয়? 

জবাবেঃববতর নামায ওয়াবজব হওয়ার বনধষাবরত তাবরখ যবদও সবঠকভাকব 
জানা যায় নাই, তকব বববভন্ন বকতাকব থযমন মা‘আবরফুস সুনান ৪:১৭৬ 
এবাং উমদাতুল কারী ৭:১২ থথকক বুঝা যায় থয, ববতকরর নামায মিা 
ববজকয়র িকর এবাং হজ্জ ফরয হওয়ার িূকবষ শুরু হকয়কে। অথষাৎ, অষ্টম 
ও নবম বহজরীর মধযবতষী থকান এক সমকয় ওয়াবজব হকয়কে।  

ববতকরর নামায ওয়াবজব হওয়ার সূচনা এই থয, সাহাবাকয় থকরাম 
রা.বকলন-  আমরা অকনক বদন যাবত িাাঁচ ওয়াি নামায আদায় ককর 
আসবেলাম। একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 
আমাকদরকক একবত্রত হকত বলকলন। আমরা একবত্রত হলাম। নবী করীম 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম হামদ- সানার ির আমাকদর লেয ককর 
বলকলন-  আল্লাহ তা‘আলা থতামাকদর জন্য আকরা একবি নামায বৃবে 
ককরকেন-  যা আদায় করা লাল উকির থচকয়ও উত্তম। তারির 
আমাকদরকক ববতকরর নামায িিার বনকদষশ থদন।  
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 (1/926ب الوتر بعد فتح مكة.  )معارف السنن:فإذن يكون وجو 

ববতকরর কাযা নামাকয দুআকয় কুনকূতর িকূবষ হাত না উঠাকনা  

বজজ্ঞাসা: “ববতকরর নামাকযর কাযা আদাকয়র সময় ৩য় রাকা‘আকত 
দু‘আথয় কুনূকত িূকবষর তাকবীর-  এর সময় হাত না উবঠকয় শুধু আল্লাহু 
আকবার বকল িকর দু‘আথয় কুনূত িকি নামায আদায় করকব।” 

আিনাকদর দারসুল বফককহর এ মাসআলািা থকান বকতাকবর উেৃবত 
(করফাকরি) হকত উকল্লখ ককরকেন, দয়া ককর ঐ বকতাকবর নাম উকল্লখ 
করকবন বক? 

জবাবেঃ এ মাসআলাবি ফাতাওয়া শামী-  ২য় খকন্ের ৬ নাং িৃষ্টায় উকল্লখ 
আকে। মাসআলায় বলখা আকে-  “ববতর নামায কাযা করার সময় 
দু‘আথয় কুনূকতর িূকবষ তাকবীর বলকব, বকন্তু হাত উঠাকব না।”  

قوله: )رافعا يديه( أي سنة إلى حذاء أذنيه كتكبيرة االحرام، وهذا كما في االمداد عن مجمع 

 (6/  1)رد المحتار:   .الروايات لو في الوقت، أما في القضاء عند الناس فال يرفع حتى ال يطلع أحد على تقصيره

ববতকরর ততৃীয় রাকা‘আকত হাত উঠাকনার হুকুম 

বজজ্ঞাসােঃ ববতকরর নামাকয তৃতীয় রাকা‘আকত তাকবীকর তাহরীমার ন্যায় 
হাত থতালা হয় থকন? ববস্তাবরত জানকত ইচু্ছক? 

জবাবেঃ ববতকরর ততৃীয় রাকা‘আকত দু‘আথয় কুনূকতর িূকবষ তাকবীকর 
তাহরীমার ন্যায় হাত উঠাকনা সুন্নাত। সহীহ হাদীকস নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ও একাবধক সাহাবীর আমল দ্বারা প্রমাবর্ত ববধায় 
উঠাকনা হয়। ( প্রমার্:  আযীযুল ফাতাওয়া ১: ২৩৯)  

ববতকরর নামাকয হাত উঠাকনার প্রচলন কখন থথকক?  

বজজ্ঞাসােঃ ববতকরর নামাকয তৃতীয় রাকা‘আকতর তাকবীর বলার সময় 
হাত উঠাকনার প্রচলন কখন থথকক শুরূ হকয়কে? রাসূল সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম থকন হাত উবঠকয়কেন? 

জবাবেঃ হাদীস দ্বারা এতিুকু বুঝা যায় থয, ববদায় হকজ্জর বকেু িূকবষ ববতর 
নামায ওয়াবজব হয়। তখন থথকক নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 
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ববতর নামাকযর তৃতীয় রাকা‘আকত বকরা‘আকতর িকর হাত তুকলন। 
সুতরাাং হুজুকরর যামানা থথককই তা চকল আসকে।  

ববতর নামাকযর তৃতীয় রাকা‘আকত আল্লাহ তা‘আলার হুকুকমই হাত 
তুকলকেন। থকন উবঠকয়কেন তা জানা যায় না এবাং তা জানার মকধয থকান 
ফায়দাও থনই। আমাকদর তা জানকত বলা হয় নাই। সুতরাাং এর জন্য 
সময় নষ্ট করা যাকব না। এতিুকু বুকঝ থনয়াই যকথষ্ট থয, বকরা‘আত ও 
দু‘আর মকধয িাথষকয সৃবষ্টর জন্যই হাত থতালা হয়। ( প্রমার্েঃ নাসবুর 
রায়াহ ১:৩৯০ # ফাতাওয়া দারুল উলূম ৪: ১৫৩)   

روي عن النبي صلى اهلل عليه وسلم انه قال ال ترفع االيدي اال في سبعة مواطن . تكبيرة االفتتاح 

 (1/901فتاوى دار العلوم:,9/115: نصب الراية) وتكبيرة القنوت . 

ববতকরর কাযার ৩য় রাকা‘আকত তকবীর বলা ও হাত উঠাকনার হুকুম 
বক?   

বজজ্ঞাসােঃ ববতকরর কাযা আদাকয়র সময় ৩য় রাকা‘আকত দু‘আথয় 
কুনূকতর িূকবষ তাকবীকরর সময় হাত না উবঠকয় শুধু ‘আল্লাহু আকবার’ 
বকল িকর দু‘আথয় কুনূত িকি নামায আদায় করকব। এখন আমার প্রন 
হল-  যবদ থকউ তখন হাত উবঠকয় তাকবীর থদয়, তকব বক নামায ফাবসদ 
হকব? 

৩য় রাকা‘আকত থয তাকবীর থদয়া হয় থসিা বক? ওয়াবজব, সুন্নাত, না 
মুস্তাহাব? 

জবাবেঃ ববতকরর নামায কাযা হকয় থগকল বনয়ম হল-  তা থগািকন আদায় 
ককর বনকব। বকন্তু যবদ মানুকর্র সামকন কাযা বহকসকব আদায় ককর, 
তাহকল ৩য় রাকা‘আকত তাকবীর বলার সময় মানুকর্র খারাি ধারর্া 
থথকক বাাঁচার জন্য হাত উঠাকব না। বকন্তু যবদ থকউ ঐ কাযা নামায 
আদায় করার সময় হাত উঠায় তাকত নামায ফাবসদ হকব না।  

ববতর নামায আদাকয়র সময় ৩য় রাকা‘আকত থয তাকবীর থদয়া হয়, তা 
বনভষরকযাগয মতানুযায়ী সুন্নাত। ( প্রমার্:  আহসানুল ফাতাওয়া ৩:৪৪৯ 
# ফাতাওয়া শামী ২: ৬)  
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حذاء اذنيه لتكبيرة االحرام وهذا كما في االمداد عن مجمع الروايات لو في  رافعا يديه: اي سنة الى

 (1/6الوقت اما في القضاء عند الناس فال يرفع. )رد المحتار:

ববতকরর নামাকয মাসবকূ হকল করর্ীয়  

বজজ্ঞাসােঃ রমাযান মাকস ববতর নামাকযর জামা‘আকত মাসবূক হকল 
তৃতীয় রাকা‘আকত তাকবীর বকল হাত উবঠকয় দু‘আথয় কুনূত িিকত হকব 
বক- না? 

জবাবেঃ রমাযান মাকস ববতকরর নামাকয মাসবূক হকল ইমাকমর সাকথ হাত 
উঠাকয় দু‘আথয় কুনূত িিাই যকথষ্ট। অববশষ্ট নামায আদায় করার সময় 
বদ্বতীয় বার দু‘আথয় কুনূত িিকব না। ( প্রমার্:  দুরকর মুখতার ২:১১ # 
গুবনয়াতুল মুসতামলী ৪১২ # ফাতাওয়া দারূল উলূম ৪: ১৬৮- ৪২১)  

 (1/99الدر المختار ) –دركا بادراك ركوع الثالثة مامه فقط ويصير مواما المسبوق فيقنت مع ا

দুই সালাকম ববতকরর নামায আদায় করা 

বজজ্ঞাসােঃ থসৌবদকত ববতকরর ৩ রাকা‘আত নামায এভাকব িিা হয়, 
প্রথম দু’রাকা‘আকত নামায িকি সালাম বফবরকয় আবার এক রাকা‘আত 
বনয়যত ককর যথারীবত রুকূ থশর্ ককর থসাজা হকয় দাাঁবিকয় ইমাকমর 
থনতৃকে দু‘আথয় কুনূত মুনাজাকত হাত তুকল িিা হয় ও মুিাদীগর্ 
আমীন বলকত থাকক। আমরা বক তাকদর বনয়কম িিকবা, নাবক 
বাাংলাকদকশর বনয়কম একাকী বা ঘকর বভন্ন জামা‘আত ককর িিকবা? 

জবাবেঃববতর নামায বতন রাকা‘আত এক সালাকম িিািাই সবষাবধক 
বনভষরকযাগয হাদীস দ্বারা প্রমাবর্ত। সুতরাাং হানাফী মাযহাব অনুসারীগর্ 
এর উিরই আমল করকব। তারা প্রকন ববর্ষত বনয়কম ববতর নামায 
িিকবন না এবাং একাকী বা ঘকরর বভতকর বা অন্যত্র বভন্ন জামা‘আত 
ককর নামায িিকবন। ( প্রমার্েঃ ফাতওয়া আব্দুল হাই ১: ৩৩৫)   

رضي اهلل تعالي عنها حدثته ان رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم كان  ان هشام ان عائشة –عن ابي سعيد 

 (9/919نسائي) -ال يسلم في ركعتي الوتر

وروي ابن مسعود مرفوعا : قال رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم : وتر الليل ثلث كوتر النهار صلوة 

 (1/0الدر المختار ) –المغرب وهو ثلث ركعات بتسلمة كالمغرب 
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দু‘আথয় কুনতূ না িকি রুকূকত চকল যাওয়া   

বজজ্ঞাসােঃ যবদ থকউ ববতর নামাকযর মকধয ৩য় রাকা‘আকত তাকবীর 
বকল দু‘আথয় কুনূত িিা োিাই রুকূকত চকল যায় অত: ির িরর্ হয়, 
তার এমতাবস্থায় বক করর্ীয়? 

জবাবেঃ ববতর নামাকয থকউ যবদ দু‘আথয় কুনূত িিা োিা ভকুল রুকূকত 
চকল যায় এবাং থসই নামাকযর িকর িরর্ হয়, তাহকল বসজদাকয় সাহু 
করকলই নামায িূর্ষ হকয় যাকব। রুকূ থথকক উকঠ িিকব না।  

প্রকাশ থাকক থয, ববতর নামাকয তৃতীয় রাকা‘আকত রুকূর িূকবষ দু‘আ 
িিা ওয়াবজব। আর প্রকতযক ওয়াবজকবকরই একই হুকুম। যবদ তা 
ভলুবশতেঃ যথাস্থকল আদায় করা না হয় তকব, বসজদাকয় সাহু আদায় 
করকল নামায সহীহ হকয় যাকব। ( প্রমার্:  আিকক মাসাবয়ল ২: ৩৬৮)  

ولو نسيه اي القنوت ثم تذكره في الركوع ال يقنت فيه لفوات محله و ال يعود الي القيام........وسجد 

 (95-1/1الدر المختار ) –للسهو 

কুনতূ না িকি রুকূকত যাওয়ার উিক্রম হকল  

বজজ্ঞাসােঃ ববতর নামাকয দু‘আথয় কুনূত িিা ওয়াবজব। বকন্তু ইমাম 
দু‘আথয় কুনূত না িকি তাকবীর বকল রুকূকত যাওয়া শুরু করকলন। 
অথষাৎ এক তৃতীয়াাংশ রুকূকত থগকলন তখন মুিাদীগর্ তাকবীর 
বলকলন, ইমাম সাকহব দাাঁিাকয় দু‘আথয় কুনূত িকি স্বাভাববক বনয়কম 
রুকূ বসজদা ককর নামায থশর্ করকলন, এমতাবস্থায় এ নামাকযর হুকুম 
বক? থলাকমা দানকারী মুসল্লীকদর নামাকযর থকান েবত হকব বক- না? 

জবাবেঃ জামা‘আকত নামাযরত অবস্থায় ইমাম সাকহকবর থকান ভলু হকত 
থাককল মুিাদীকদর কতষবয ইমামকক ‘সুবহানাল্লাহ’ বা ‘আল্লাহু আকবার’ 
বকল সতকষ ককর থদয়া। একত তাকদর নামাকযর থকান েবত হকব না। 
উকল্লবখত অবস্থায় যবদও মুিাদীরা তাকবীর বকল ফরয থথকক 
ওয়াবজকবর বদকক প্রতযাবতষকনর জন্য সতকষ করবেল, (ইমাম তা গ্রহর্ না 
ককর থশকর্ বসজদা সাহু ককর বনকলই িারকতন) তথাবি তাকদর নামায 
ফাবসদ হকব না। ( প্রমার্:  আল- বাহরুর রাবয়ক ২: ১০)  
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কতষবয থয হািুকত হাত থিৌাঁকে এ িবরমার্ নীচু হকলই ফরয রুকূ হকয় 
যায়। রুকূকত মাথা থকামর ও বিঠ বরাবর রাখা সুন্নাত। এ বহকসকব প্রকন 
ববর্ষত সুরকত যবদ এক তৃতীয়াাংশ রুকূর িবরমার্ ফরয রুকূর সমান বা 
অবধকাাংশ হকয় থাকক, তাহকল দু‘আথয় কুনূত িিার জন্য বফকর না একস 
থশকর্ বসজদা সাহু করকলই চলকতা। আর এিা করাই ইমাম সাকহকবর 
কতষবয বেল। অবশ্য রুকূ থথকক কাওমায় দাাঁবিকয় দু‘আথয় কুনূত িকি 
বদ্বতীয়বার রুকূ না ককর সরাসবর বসজদায় থযকয় নামায থশর্ করকলও 
নামায হকয় থযত। তকব এরূি থেকত্র বসজদাকয় সাহু করকত হকতা। বকন্তু 
িুনরায় রুকূ করািা অনুবচত বকি তকব নামায হকয় যাকব এবাং এ 
সুরকতও বসজদাকয় সাহু ওয়াবজব হকব। ( প্রমার্:  আলমগীরী ১:১১১ # 
দারূল উলূম ২: ১৫৬)  

 (1/95البحر الرائق ) -ولو فتح علي امامه فال فساد النه تعلق به اصالح صلواته

তাবহয়যাতলু উয ুও দুখলূুল মসবজকদর হুকুম   

বজজ্ঞাসােঃ নামায বশো গ্রকে অথবা হুজুরকদর কাে থথকক থশানা যায়-  
জুম‘আর বদকন মসবজকদ ঢুককই তাবহয়যাতুল উযু দুই রাকা‘আত, দুখুলুল 
মসবজদ দুই রাকা‘আত নামায িিকত হয়। এ দুই রাকা‘আত বক শুধু 
জুম‘আর বদকনই িিকত হয়, না বক অন্যান্য ওয়াকি নামায িিার জন্য 
মসবজকদ ঢুককল থস সময়ও িিা যায়?  

জবাবেঃ তাবহয়যাতুল উযু দুই রাকা‘আত নামায প্রকতযকবার উযু করার 
ির িিা মুস্তাহাব। শুধু জুম‘আর নামাকযর িূকবষই িিকত হয় এমন নয়। 
বরাং নামাকযর জন্য বা এমবনকত উযু ককরও উি দুই রাকা‘আত নামায 
িিা ভাল এবাং সাওয়াকবর কাজ। তকব ফজকরর ফরকজর িূকবষ এবাং বাদ 
ফজর হকত সূকযষাদয় িযষন্ত এবাং মাগবরকবর িূকবষ এবাং ও আসকরর িকর 
তা িিকব না। এমবন ভাকব প্রকতযকবার মসবজকদ প্রকবকশর ির 
দু’রাকা‘আত তাবহয়যাতুল মসবজদ (মসবজকদ প্রকবকশর নামায) িিা 
মুস্তাহাব এবাং সাওয়াকবর কাজ। তকব এ নামাযও উকল্লবখত বনবদষষ্ট সমকয় 
িিকব না। বুঝা থগল এই দুই প্রকার নামায িিা মুস্তাহাব। িিকতই 
হকব, এমন জরুরী নয়। অকনক সময় খুৎবার িূকবষ ৪ রাকা‘আত সুন্নাত 
িিার সময় থদয়া হয়। তখন এ নামায না িিা ভাল। কারর্ এ সময় 
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উি নামায িিকত থগকল সুন্নাত ৪ রাকা‘আত খুৎবার সময় িিকত 
হয়। অথচ খুৎবার সময় নামায, দু‘আ ও কথাবাতষা বলা সবই বনবর্ে। 
সুতরাাং সময় কম থাককল এ নামায না িকি শুধু জুম‘আর ৪ রাকা‘আত 
সুন্নাত (কাবলাল জুম‘আ) িকি বনকব। ( প্রমার্েঃ বকফায়াতুল মুফতী 
৩: ২৭৪)  

ফজকরর আযাকনর ির সুন্নাত োিা অন্য থকান নফল  

বজজ্ঞাসা:  ফজকরর আযাকনর ির সুন্নাত িিার িূকবষ দুখূলুল মসবজদ বা 
অন্য থকান নফল নামায িিা যাকব বকনা?  

জবাবেঃ সুবকহ সাবদক হওয়ার ির ফজকরর সুন্নাত বযতীত অন্য থকান 
নফল ও সুন্নাত িিা মাকরূহ। সুতরাাং দুখূলুল মসবজদ বা তাবহয়যাতুল 
মসবজদ ইতযাবদ নফল নামায িিাও জাবয়য হকব না।  

তকব উি সময় মসবজকদ বকস বযবকর- আযকার, তাসবীহ তাহলীল ও 
কুরআন বতলাওয়াত ইতযাবদ ইবাদত আদায় করার দ্বারাও দুখূলুল 
মাসবজদ নামায আদায় করার সাওয়াব িাওয়া যায়। ( প্রমার্:  
ফাতাওয়া শামী ২:১৮ # আহসানুল ফাতাওয়া ৩: ৪৮১)  

في القهستاني وركعتان او اربع و هي افضل لتحية المسجد إال اذا دخل فيه بعد الفجر او العصر فانه يسبح 

 (1/92رد المحتار ) –ويهلل و يصلي علي النبي صلي اهلل عليه فانه حينئذ يؤدي حق المسجد 

ফজকরর ির ফজকরর নামাকযর সুন্নাত আদায়  

বজজ্ঞাসা:  ফজকরর নামাকযর সুন্নাত যবদ ফজকরর িূকবষ িিার সময় না 
িাওয়া যায়, তাহকল সূযষ উবদত হওয়ার ির উি সুন্নাত আদায় করা, না 
করা সম্পককষ শরী‘আকতর ববধান বক? 

জবাবেঃসূযষ উবদত হওয়ার ির হকত আরম্ভ ককর সূযষ িবিম আকাকশ ঢকল 
যাওয়ার িূবষ িযষন্ত সমকয়র মাকঝ তা আদায় করা যাকব। তকব এ নামায 
নফল বহকসকব গর্য হকব। ( প্রমার্:  বহদায়াহ, ১: ১৫২)  

 (9/901:الهداية) -واذا فاتته ركعتا الفجر اليقضيهما قيل طلوع الشمس النه يبقي نفال مطلقا

ফজকরর জামা‘আত শুরু হকল সুন্নাত িিার হুকুম  
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বজজ্ঞাসােঃ ফজকরর জামা‘আত শুরূ হকয় থগকল সুন্নাত িিার বনয়ম বক? 
এবাং যবদ সুন্নাত ফজকরর নামাকযর িূকবষ িিকত না িাকর, তকব কখন 
িিকব? 

জবাবেঃ ফজকরর জামা‘আত শুরূ হকয় থগকল, সুন্নাত িিার বনয়ম হল 
ইমাকমর সাকথ যবদ বদ্বতীয় রাকা‘আকতর রুকূ িাওয়ার প্রবল ধারর্া হয়, 
তাহকলও ফজকরর সুন্নাত আকগ িকি বনকব। তারিকর জামা‘আকত শরীক 
হকব। যতদূর সম্ভব সুন্নাত কাতার থথকক দূকর আলাদা জায়গায় বগকয় 
িিকব। জামা‘আকতর কাতাকরর মকধয থকান অন্তরাল বযতীত সুন্নাত 
িিা মাকরূকহ তাহরীমী। আর যবদ বদ্বতীয় রাকা‘আকতর রূকূ িাওয়ার 
সম্ভাবনা না থাকক, তাহকল সুন্নাত না িকিই জামা‘আকত শরীক হকয় 
যাকব। থসকেকত্র ফজকরর সুন্নাত- এর কাযা করা জরুরী নয়। তকব থকউ 
িিকত চাইকল সূযষ উদকয়র িকর িকি বনকত িাকর। সূযষ উদকয়র আকগ না 
িিা উবচত।  তকব অসুববধার কারকর্ থকউ িিকল বাধা থদয়ার দরকার 
থনই। ( প্রমার্েঃ আহসানুল ফাতাওয়া ৩:২৫৭ # ফাতাওয়াকয় রাশীবদয়া 
৩০৪ # বহদায়া ১:১৫২ # থবকহশতী থযওর, ১১:৬৩ # আিকক 
মাসাকয়ল আওর উনকক হল, ২: ৩৪০- ৪১)  

انتهي الي االمام في صلواة الفجر وهو يصلي ركعتي الفجر ان خشي ان تفوته ركعة و يدرك ومن 

االخري يصلي ركعتي الفجر عند باب المسجد ثم يدخل النه امكنه الجمع بين الفضيلتين وان خشي 

شمس الن ثواب الجماعة اعظم و اذا فاتته ركعتا الفجرال يقضيهما قبل طلوع ال –فوتها دخل مع االمام 

 (9/901الهداية ) –النه يبقي نفال مطلقا و هو مكروه بعد الصبح 

অিারগতা বশত:  তাহাজ্জদু নামায রাকতর অগ্রভাকগ আদায় করা  

বজজ্ঞাসােঃ সাধারর্তেঃ বমকলর শ্রবমক- কমষচারীরা বশিিওয়ারী রাত 
দশিায় বেউবি থসকর তাহাজ্জুদ নামায িকি শয়ন করকল তাহাজ্জুকদর 
সাওয়াব িাকব বক- না? থকননা, সারাবদন ও রাত দশিা িযষন্ত বেউবি 
ককর শুইকল বনবদষষ্ট সমকয় উকঠ তাহাজ্জুত িিা সম্ভব হয় না ববধায় রাত 
দশিায় তাহজ্জুদ িিকল তার সাওয়াব িাওয়া যাকব বক- না? 

জবাবেঃ অিারগতা বশতেঃ যবদ থকান বযবি তাহাজ্জুকদর বনবদষষ্ট সমকয় 
উঠকত অেম হয়, তাহকল থস বযবির জন্য ইশার সুন্নাকতর ির ববতকরর 
িূকবষ তাহাজ্জুকদর বনয়কত নফল নামায আদায় করকল থস বযবি 
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তাহজ্জুকদর নামাকযর সাওয়াকবর অবধকারী হকব। থকননা, তবরানী 
শরীকফ উকল্লখ আকে থয, ইশার নামাকযর ির একবি োগল থদাহন 
করকত যতিুকু থদরী হয়, ততিুকু সমকয়র ির থয সমস্ত নফল নামায 
িিা হয়, থসগুকলা তাহাজ্জুদ নামাকযর অন্তভুষি। হযরত আবূ হুরাইরা রা. 
অকনক রাত িযষন্ত হাদীস মুখস্ত করকতন। থশর্ রাকত্র তাহাজ্জুদ িিা তার 
জন্য কবঠন বেল। এ জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তাাঁকক 
ইশার সুন্নাকতর িকর ববতকরর িূকবষ তাহাজ্জুদ িিার বনকদষশ বদকয়কেন। 
( প্রমার্:  রিুল থমাহতার ২:২৪ িৃ:  # দারূল উলূম ৪:৩০৫ # 
আহসানূল ফাতাওয়া ৩: ৪৯৩)  

তাহাজ্জদু নামায জামা‘আতথ  িিা  

বজজ্ঞাসােঃ তাহাজ্জুদ নামায জামা‘আকত িিা যায় বক- না? 

জবাবেঃ থয সব নামায জামা‘আত বেী হকয় িিার কথা শরী‘আকত 
বকলকে, তা জামা‘আকতর সাকথ িিা চাই। আর থয সমস্ত নামায একাকী 
িিার কথা বলা হকয়কে, থসগুকলা একাকী িিাই িবরিূর্ষ সাওয়াব 
প্রাবপ্তর উিায় এবাং আল্লাহ ও রাসূকলর সন্তুবষ্ট অজষকনর সরল িথ। হুজুর 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম এবাং তাাঁর সুকযাগয সাহাবাকয় থকরাম 
রা., তাববয়ীন তাবব’তাববয়ীনগর্ অতযন্ত গুরুে সহকাকর তাহাজ্জুকদর 
নামায িকিকেন এবাং আমাকদর জন্য বচরস্থায়ী সুন্নাত বহকসকব তার গুরুে 
বনষনা ককরকেন। তকব তাাঁরা কখকনাও জামা‘আত বন্ধী হকয় তাহাজ্জুদ 
িকিকেন এমন থকান প্রমার্ আমাকদর জানা মকত থনই। সুতরাাং 
জামা‘আকতর সাকথ তাহাজ্জুদ িিা উবচত নয়। তাহাজ্জুদ নামায একাকী 
িিাই সুন্নাত তরীকা। যবদ ঘিনা ক্রকম দু’বতন জন একবত্রত হকয় 
জামা‘আকতর সাকথ তাহাজ্জুদ িকি থফকল তাহকল মাকরূহ হকব না। আর 
যবদ ৪/৫ জন বমকল োকাোবক না ককর জামা‘আত ককর, বা োকাোবক 
ককর ২/৪ জন বমকল জামা‘আত ককর, তাহকল উি জামা‘আত ফুকাহাকয় 
বকরাকমর মকত মাকরূহ হকব। ( প্রমার্েঃ মাবসূত ২:১৪৪ # আল বাহরুর 
রাবয়ক, ১:৬০৪ # আদদুররুল মুখতার ২:৪৮- ৪৯ # বাদাকয়উস 
সানাকয়, ১:২৮০ # রহীবময়া ১:১৭৭ # রশীদীয়া ২৯৬)  

 (11-1/18الدر المختار ) –يكره ذالك علي سبيل التداعي بان يقتدي اربعة بواحد كما في الدرر 
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সালাততু তাসবীহ আদাকয়র বনয়ম  

বজজ্ঞাসা:  সালাতুল তাসবীহ আদাকয়র বনয়ম বক? 

জবাবেঃ সালাতুত তাসবীহ আদাকয়র বনয়ম বকতাকব দু’ধরকনর একসকে:  

প্রথমতেঃ এই নামাকযর জন্য বনবদষষ্ট থকান সূরা থনই। অন্যান্য নামাকযর 
ন্যায় (যথা বনয়কম) সূরা ফাবতহার ির অন্য থকান সূরা বমলাকনার িকর 
রুকূকত না বগকয় দাাঁিাকনা অবস্থায় এ কাবলমা ১৫ বার িিকত হকব:  

كربِسبحانِاهللِوِالحمدِ ِ-هللِوّلِالهِاّلِاهللِوِاهللِا  
অতেঃির রুকূকত বগকয় (রুকূর তাসবীহ িকি) আবার ওই কাবলমাগুকলা 
১০ বার িিকবন। অতেঃির রুকূ থথকক দাাঁবিকয় িুনরায় ওই 
কাকলমাগুকলা ১০ বার তারির বসজদাকয় বগকয় বসজদার তাসবীহ িকি 
আবার ওই কাবলমাগুকলা ১০ বার িিকবন। প্রথম বসজদা থথকক উকঠ 
বকস, বসা অবস্থায় িুনরায় কাবলমাগুকলা ১০ বার িিকবন। অতেঃির 
বদ্বতীয় বসজদায় বগকয় িুনরায় ১০ বার িিকবন। বদ্বতীয় বসজদা থথকক 
উকঠ বসকবন এবাং বসা অবস্থায় িুনরায় ১০ বার িিকবন। এভাকব এক 
রাকা‘আকত তাসবীহবি ৭৫ বার িিা হকলা। প্রকতযক রাকা‘আকত এই 
বনয়কমই তাসবীহবি িিা হকব। এভাকব চার রাকা‘আকত তাসবীহবি 
( ৭৫×৪)  থমাি ৩০০ বার িিকত হকব। এই নামাযকক “সালাতুত 
তাসবীহ” বলা হয়। ( প্রমার্েঃ বমশকাত শরীফ ১:১১৭ # আবূ দাউদ 
শরীফ ১:১৮৪ # থবকহশতী থযওর ২: ৩১)  

বদ্বতীয়তেঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবকন মুবারক হকত এর আকরকবি বনয়ম 
ববর্ষত রকয়কে। তা হকচ্ছ-  প্রথম রাকা‘আকত উকল্লবখত দু‘আবি সূরা 
ফাবতহা ও বকরাআকতর আকগই ১৫ বার এবাং বকরাআকতর আকগ ১০ 
বার িিকব। এ সুরকত বদ্বতীয় বসজদার ির বকস থয ১০ বার িিার কথা 
িূকবষর বনয়কম উকল্লখ করা হকয়কে, তার প্রকয়াজন িিকব না বরাং বদ্বতীয় 
বসজদাকত ৭৫ বার থশর্ হকব। বদ্বতীয় এ সুরতবি হযরত আব্দুল্লাহ ইবকন 
জাফর সূকত্র ববর্ষত হাদীস শরীকফও উকল্লবখত রকয়কে। এ নামায দ্বারা 
সব ধরকনর গুনাহ মাফ হকয় যায়। এ নামায প্রবত সপ্তাকহ একবার এবাং 
তা জুম‘আর বদন হওয়া অবত উত্তম। ( প্রমার্:  ইহইয়াকয় উলূমুিীন 
১: ২১৪)  
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সালাততু তাসবীহ িিার হুকুম  

বজজ্ঞাসােঃ সালাতুত তাসবীহ িিা বক? জীবকন একবারও না িিকল, 
গুনাহগার হকত হকব বক? উি নামাকযর জামা‘আত কাবয়ম করা যাকব 
বক- না? 

জবাবেঃ সালাতুত তাসবীহ নফল নামায। ফরয বা ওয়াবজব নয়। তা 
জীবকন একবারও না িিকল গুনাহগার হকব না। তকব থস বযবি একবি 
ববরাি ফযীলত ও সাওয়াকবর কাজ থথকক ববিত রইল। োকাোবক ককর 
অথবা চার জন বা চার জকনর থবশী থলাক বনকয় সালাতুত তাসবীহ বা 
অন্য থকান নফল নামাকযর জামা‘আত করা হানাফী মাযহাব অনুযায়ী 
মাকরূহ হকব। তকব রাকত্র একজন উচ্চেঃস্বকর নফল নামাকযর বকরা‘আত 
িিকল ২/১ জন বনজস্ব ভাকব তার সাকথ শরীক হকয় নামায িিকত 
িাকর। থস থেকত মাকরূহ হকব না। আর সালাতুত তাসবীহ বনতান্তই 
বযবিগতভাকব িিার নামায। জামা‘আকত এ নামায িিকত থগকল 
তাসবীকহর বহসাব থগালমাল হকয় যাওয়া স্বাভাববক। ( প্রমার্:  বমশকাত 
শরীফ ১:১১৭, ফাতাওয়া দারুল উলূম ৪: ৩১৩ # থবকহশতী থযওর 
২: ৩০)  

নফল নামায  

বজজ্ঞাসা:  (ক)িাক অবস্থায় নফল নামায যত ইচ্ছা িিা যাকব বক- না? 

(খ) তাহাজ্জুদ, ইশরাক, চাশত ও সালাতুত তাসবীহ নফল না, সুন্নাকতর 
বনয়কত িিকত হয়? 

(গ) ববতকরর নামায িকি শুকয় থগকল থভার রাকত তাহাজ্জুদ িিা যাকব 
বক- না? 

জবাব:  (ক) ্যতাাঁ, মাকরূহ ওয়াি না হকল নামায যত ইচ্ছা িিা যায়। 
( প্রমার্:  ফাতাওয়া তাতারখাবনয়া ১:৪০ # থবকহশতী থযওর ২: ২৯)  

তকব সারা বদকন কখন কত রাকা‘আত নফল, বকভাকব িিকত হকব তা 
থকান হিানী আকলম বা মুফতী সাকহব- এর বনকি থথকক ভাকলাভাকব 
থজকন বনন।  
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(খ) তাহাজ্জুদ, ইশরাক ও সালাতুত তাসবীহ শুধু উি নামাকযর বনয়কত 
িিকলই হকয় যাকব। থযমন-  বলকত হকব দুই রাকা‘আত ইশরাক 
িকিবে। সুন্নাত বা নফল বলার প্রকয়াজন থনই। একান্ত বলকত হকল, থয 
থকানিাই বলকত িাকরন। কারর্, উি নামায সুন্নাকত গাইকর 
মু’আিাদাহ। যাকক নফলও বলা যায়। ( প্রমার্:  আহসানুল ফাতাওয়া 
৩: ৪৫৫)  

(গ) তাহাজ্জুকদর অথষ হল রাকত্র ঘুম থথকক উকঠ নামায িিা। তকব উত্তম 
হল থশর্ রাকত্র আি রাকা‘আত বা বার রাকা‘আত নফল নামায িিা 
এবাং সুবকহ সাবদককর িূকবষ থশর্ করা। যবদ থকউ ববতকরর নামায িকি 
শুকয় িকি এবাং থশর্ রাকত্র তাহাজ্জুদ িকি, একত থকান অসুববধা থনই। 
বস্তুতেঃ যারা বনয়বমত উঠকত িাকর, থশর্ রাকত্র উঠকত থকান অসুববধা হয় 
না, তাকদর জন্য তাহাজ্জুকদর িকর ববতর িিা ভাকলা, জরুরী নয়। 
( প্রমার্েঃ বহদায়া ১:৮৪ # থবকহশতী থযওর ২: ৩০)  

নফল নামায জামা‘আত িিা  

বজজ্ঞাসােঃ নফল নামায বক জামা‘আকত িিা যায়, থযমন শকব কদর, 
শকব বরাত ইতযাবদর নামায? 

জবাবেঃ থয থকান নফল নামায জামা‘আকতর সাকথ িিা মাকরূকহ 
তাহরীমী। নফল নামায জামা‘আকত িিার প্রমার্ থকান যুকগই িাওয়া 
যায় না। তকব থকবল মাত্র তারাবীকহর নামায, নামাকয ইবস্তকা ও নামাকয 
কুসূফ জামা‘আকত িিার শরী‘আকত ববধান রকয়কে। ( প্রমার্:  ফাতহুল 
কাদীর ১:৪০৯ # শামী ২:৪৯  # ফাতাওয়া রহীবময়া ১: ১৭৭)  

 (11-1/18الدر المختار ) –يكره ذالك علي سبيل التداعي بان يقتدي اربعة بواحد 

নফল নামাকয উচ্চেঃস্বকর কুরআন বতলাওয়াত  

বজজ্ঞাসা:  সুন্নাত বা নফল নামাকয উচ্চেঃস্বকর কুরআকন কারীম 
বতলাওয়াত করায় থকান েবত আকে বক? উকল্লখয থয উচ্চেঃস্বকর 
বতলাওয়াত করায় অবধক মকনাকযাগ আকস।  

জবাবেঃ ্যতাাঁ, রাকতর সুন্নাত বা নফল নামাকয উচ্চেঃস্বকর কুরআন 
বতলাওয়াত করা যাকব। তকব একবদকক ববকশর্ভাকব লেয রাখকত হকব, 
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যাকত এর দ্বারা অকন্যর অসুববধা বা কষ্ট না হয়। অবশ্য বদকনর নফল 
নামাকয বকরা‘আত আকস্তই িিকত হকব। ( ফাতাওয়া আলমগীরী 
১: ৭২)  

 (9/26عالمكيري )-اما نوافل النهار فيخفي فيها حتما و في نوافل الليل يتخير

চাশত নামাকযর ফযীলত  

বজজ্ঞাসােঃ (ক) চাশত নামায কত রাকা‘আত এবাং কখন আদায় করা 
হয়? আর এ নামায িিকল বক িবরমার্ সাওয়াব হকব? 

জবাবেঃ(ক) চাশকতর নামায দুই রাকা‘আত থথকক বার রাকা‘আত িযষন্ত 
িিা যায়। সূযষ উিকর উঠার (আনুমাবনতক ১৫ বমবনি) ির থথকক 
বদ্বপ্রহকরর িূবষ িযষন্ত এই নামাকযর সময়। তকব উত্তম হকলা বদকনর এক 
চতুথষাাংশ যাওয়ার িকর িিা। হাদীস শরীকফ এতদসম্পককষ অকনক 
ফযীলত ববর্ষত হকয়কে। এক হাদীকস আকে থয, বদকনর প্রথমাাংকশ 
(চাশকতর) চার রাকা‘আত নামায িিকল আল্লাহ তা‘আলা বদকনর থশর্ 
িযষন্ত তার যাবতীয় কাজকমষ ও জরুরকতর দায়- দ্বাবয়ে বনকয় বনকবন 
এবাং সকল কাজ আসাবনর সাকথ ককর বদকবন। ( প্রমার্:  বমশকাত 
শরীফ ১১৬ # ফাতাওয়া রহীবময়া ৪:২৮৫ # আহসানুল ফাতাওয়া 
৩: ৪৬৫)  

رسول اهلل صلي اهلل عليه و سلم عن اهلل تبارك و تعالي انه قال ياابن ادم  عن ابي الدرداء و ابي ذر رضـ قال 

 (9/996مشكواة شريف ) -اركع لي اربع ركعات من اول النهار اكفك اخره

ইশরাক নামাকযর বনয়ম  

বজজ্ঞাসােঃ ইশরাককর নামায কত রাকা‘আত? এ নামাকযর জন্য ববকশর্ 
থকান বনয়ম আকে বক? অকনকক বকল থাককন, প্রবত রাকা‘আকত সূরা 
ফাবতহার ির সূরা ইখলাস বতনবার িিকত হয়। এ মত কতিুকু সবঠক? 
ইশরাক নামাকযর ফযীলত সম্পককষ কুরআন হাদীকসর আকলাকক জানকত 
ইচ্ছুক।  

জবাবেঃ ইশরাককর নামায চার রাকা‘আত,  দু’ রাকা‘আতও িিকত 
িাকর। তা আদায় করার িেবত হুবহু অন্যান্য নফল নামাকযর মতই। এর 
জন্য িৃথক ও বভন্ন থকান বনয়ম থনই। িববত্র কুরআন ও রাসূকলর হাদীকস 
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এতদসাংক্রান্ত অসাংখয ফযীলত ববর্ষত রকয়কে। হাসীকস কুদসীকত আল্লাহ 
িাক ইরশাদ ককরন- “থহ মুবমনগর্ ! থতামরা বদকনর প্রথম ভাকগ আমার 
জন্য চার রাকা‘আত নামায িি। আবম থতামাকদর িুকরা বদকনর জন্য 
যকথষ্ট হকয় যাব।” ( প্রমার্:  বমশকাত শরীফ ১: ১১৬)  

হযরত আনাস রা. থথকক ববর্ষত-  রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 
ইরশাদ ককরন-  থয বযবি ফজকরর নামায জামা‘আকত আদায় ককর 
সূকযষাদয় িযষন্ত বযবককর মশগুল থাকক, অতেঃির দুই রাকা‘আত নামায 
আদায় ককর থস একবি িূর্ষ হজ্জ ও উমরার সাওয়াব িাওয়া িাকব। 
( প্রমার্েঃ বমশকাত ১:১১৬ # আহসানুল ফাতওয়া ৩: ৪৬৫)  

সালাতলু খাউফ িিার সহীহ িেবত  

বজজ্ঞাসােঃ বতষমাকন সালাতুল খাওফ িিা সহীহ বক- না? যবদ সহীহ হয় 
তকব তা আদাকয়র িেবত বক? প্রমার্সহ জানকত ইচ্ছুক। 

জবাবেঃ যবদ বনবিতভাকব বা প্রবল ধারর্ার বভবত্তকত শত্রুর ভয় থাকক 
আর সককল একই ইমাকমর বিেকন নামায িিকত চায়, তাহকল সালাতুল 
খাওফ বতষমাকনও নবধ হকব। সালাতুল খাওফ আদাকয়র বববভন্ন িেবত 
থবকহশতী থযওর বকতাকব থদকখ থনয়া থযকত িাকর। ( প্রমার্:  আদ-
দুররুল মুখতার ২:১৮৬ # বহবেয়া ১: ১৫৪)  

অসুস্থ ও মা’যকূরর মাসাকয়ল 

থেকন, বাকস ও লকি নামায আদাকয়র িেবত  

বজজ্ঞাসােঃ সফর অবস্থায় থেকন, বাকস বা লকি বকস ফরয নামায আদায় 
করা যাকব বক- না? থগকল তার বনয়ম বক? 

জবাব:  এখাকন বতনবি ববর্য় থজকন রাখার দরকার:  

১ম:  দাাঁবিকয় নামায িিা। 

২য়:  বকবলার বদকক মুখ রাখা।  

৩য়েঃ বনয়ম মুতাববক রুকু- বসজদা সহ নামায িিা। অথষাৎ, ইশারায় রুকূ 
বসজদা না করা। যবদ থেন বা লকি বা বাকস উকল্লবখত বতনবির থকান 
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একবি করা সম্ভব না হয়, তাহকল থস নামায ত্রুবিিূর্ষ অবস্থায় িকি 
বনকব। বকন্তু িকর থদাহরাকনা জরুরী।  

গািীকত লকি বা বাকস নামায িিার বনয়ম এই থয, প্রথকম দাাঁবিকয় 
তাহরীমা বাাঁধার ির িকি যাওয়ার ভয় থাককল থহলান বদকয় বা থকান 
বকেু ধকর দাাঁিাকব। মকন রাখকত হকব-  হাত বাাঁধা সুন্নাত। বকন্তু দািাকনা 
ফরয। কাকজই প্রকয়াজকনর সময় সুন্নাত তরক ককর ফরয আদায় করকত 
হকব। গািী, লি ও বাস বকবলা থথকক ঘুরকত থাককল মুসল্লীও ঘুরকব 
এবাং সবষদা বকবলামখুী থাককব। বসজদার সময় বিেকনর বসকি িা 
ঝুবলকয় বকস সামকনর বেকি কম ককর ১ তাসবীহ িবরমার্ সময় বসজদা 
করকব। আর খাবল জায়গা থিকল লকি, বাস বা থেকনর থলাকর বসজদাহ 
করকব। আর যবদ বসজদা করার মত থকান খাবল জায়গা না িাওয়া যায়, 
তাহকল ইশারায় রুকূ- বসজদা ককর নামায িকি বনকব। তকব এ থেকত্র 
গন্তকবয স্থকল থিৌাঁকে নামায দুহবরকয় িিকত হকব। তকব যানবাহকন যবদ 
থকউ ববনা ওযকর বকস নামায িকি বা বকবলা থথকক থচহারা বফকর যায়, 
তাহকল নামায দুহবরকয় বনকত হকব। ( প্রমার্েঃ আহসানুল ফাতাওয়া 
৪:৮৮ # ফাতাওয়াকয় মাহমুবদয়াহ ২:১২০ )  

অসুস্থতার কারকর্ থকান বজবনস উচ ুককর তার উির বসজদা করা  

বজজ্ঞাসােঃ আমার বিতা অসুস্থ। বতবন অিরাগতার কারকর্ নামাকয বসজদা 
করকত িারকেন না। বসজদার সময় থকান বজবনর্ তার কিাকলর বদকক 
উাঁচু ককর রাখকল জাবয়য হকব বক- না? যার উির বতবন বসজদা করকবন।  

জবাবেঃ অিারগতার কারকর্ বসজদা না করকত িারকল তার জন্য ইশারায় 
(মাথা সম্ভব মত নীচু ককর থরকখ) বসজদা করাই যকথষ্ট। থকান বকেু উাঁচু 
ককর ধরার প্রকয়াজন থনই। ( প্রমার্েঃ খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১:১৯৬ # 
আলমগীবর ১: ১৩৬)  

মুসল্লীর িা কবতষত হওয়া ও শুকয় নামায আদায়  

বজজ্ঞাসা:  যার একবি িা থককি বগকয়কে থস বকভাকব নামায িিকব? 
থতমবনভাকব অসুস্থ বযবির ববসানায় শুকয় নামায আদাকয়র িেবত বক 
হকব? 
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জবাবেঃ থয বযবির এক িা থককি বগকয়কে তার িকে থযকহতু দাাঁবিকয় 
নামায িিা সম্ভব নয়। সুতরাাং বতবন বকস নামায আদায় করকবন।  

আর এমন অসুস্থ বযবি, থয ঘকর বকসও নামায আদায় করকত অেম, থস 
শুকয় শুকয় নামায আদায় করকব। আর এর িেবত হকচ্ছ এই থয, মাথা 
িূবষ বদকক বদকয় উভয় িা বকবলামখূী ককর বচত হকয় শুকয় মাথা দ্বারা 
ইশারা ককর নামায আদায় করকব। আর মাথার বনকচ থকান বাবলশ অথবা 
অন্য থকান উাঁচু বজবনস রাখকব।  

অথবা বকবলার বদকক থচহারা ককর িাশ্বষ বফকর শয়ন করকব। অথষাৎ, মাথা 
উত্তর বদকক অথবা দবের্ বদকক ককর রাখকব। বকন্তু থচহারা থাককব 
িবিম বদকক। প্রমার্েঃ আল বাহরুর রাবয়ক ২:১১৪ # ফাতাওয়া দারুল 
উলূম ৪: ৪৩৭)  

ঘন ঘন বায় ুবনগষত হকল  

বজজ্ঞাসােঃ জননক বযবির খুব ঘন ঘন বায় ু থবর হয়। থযমন-  দু 
রাকা‘আত নামায আদায় করকত ৫/৭ বার বায় ুথবর হয়। এমতাবস্থায় থস 
বযবির সম্পককষ শরী‘আকতর হুকুম বক? 

জবাবেঃ থয বযবির ঘন ঘন বায়ু থবর হয় এবাং িূর্ষ ওয়াকির বভতকর 
এতিুকু সময় বায় ু বনগষত হওয়া বন্ধ হয় না থয, উযু ককর থকান মকত 
ফরয নামায আদায় করকত িাকর, তাহকল উি বযবিকক শরী‘আকতর 
দৃবষ্টকত মা’যূর বলা হয়। আর মা’যূকরর নামায িিার বনয়ম হল, যখন 
থকান নামাকযর সময় হকব তখন একবার উযু ককর উি ওয়াকির মকধয 
কুরআন বতলাওয়াত ও সব ধরকনর নামায িিকত িারকব। অনুরূিভাকব 
প্রকতযক ওয়াকিই একবার উযু করকত হকব। 

বায়ু বনগষত হওয়ার কারকর্ তার উযু নষ্ট হকব না। বরাং ওয়াি থাকা িযষন্ত 
তার উযু বহাল থাককব যবদ উযু ভকঙ্গর অন্য থকান কারর্ িাওয়া না 
যায়। ( প্রমার্েঃ বহদায়া ১:৬৭ # আহসানুল ফাতাওয়া ২: ৭৫)  

রুগ্ন বযবির নামায আদায়  

বজজ্ঞাসােঃ আমার বিতা মারািক বযাবধকত আক্রান্ত। তার িরর্শবি 
দারুর্ভাকব থলাি থিকয়কে। অসুস্থতার কারকর্ বতবন বকস নামায আদায় 
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করকত অেম। শুকয় নামায আদায় করকত বগকয়ও প্রায়ই ভলু ককরন। 
বনধষাবরত রাকা‘আত থশর্ হওয়ার িূকবষই সালাম বফবরকয় থদন অথবা 
থকান সূরা আরম্ভ ককর মাঝখান থথকক বাদ বদকয় থদন। এমতাবস্থায় 
আমরা যবদ তার িাকশষ দাাঁবিকয় নামাকযর আহকাম ও সূরা- বকরা‘আত 
বকল থদই, আর থস অনুযায়ী বতবন নামায থশর্ ককরন, তাহকল নামায শুে 
হকব বক? আর যবদ না হয়, তাহকল এরূি রুগ্ন বযবির নামায আদাকয়র 
িেবত বক হকব? 

জবাবেঃ মানুকর্র জ্ঞান বুবে- যবদ সম্পুর্ষ বঠক থাকক তাহকল তার উির 
নামায ফরয। তকব যবদ থস শারীবরক বদক বদকয় অেম বা মা’যূর হয়, 
থস থেকত্র দাাঁবিকয় নামায আদাকয় অেম হকল শুকয় শুকয় আদায় করকব। 
একতও যবদ অেম হয়, তাহকল িরবতষীকত আদায় ককর বনকব বা 
ওসীয়যাত ককর যাকব। বকন্তু যবদ তার আকল- বুবে ও হুাঁশ- জ্ঞান বঠক না 
থাকক, থযমন-  প্রকন উকল্লখ করা হকয়কে, তাহকল এমন বযবির উির 
আর নামায ফরয থাকক না। সুতরাাং আিনার বিতার আকল বুবে সম্পূর্ষ 
বঠক না থাকায় তার উির নামায ফরয নয়। তকব আিনারা তাকক 
থযভাকব িিাকচ্ছন, থসভাকব নামায িিাকত থাকুন। ফরয না হকলও এর 
দ্বারা বতবন সাওয়াব িাকবন এবাং উযকরর কারকর্ তার নামায হকয় যাকব। 
( প্রমার্:  ফাতাওয়াকয় শামী ২:১০০ # তাকরীরাকত রাকফয়ী ১০৪)  

অসুস্থতার কারকর্ নামায থেকি কদয়া 

বজজ্ঞাসােঃ অসুস্থতার জন্য প্রায়ই জামা‘আত েুকি যায়। একবদন বকল 
থফলল আর নামায িিব না। নামায িকি বক লাভ? বালা- মুসীবত দূর 
হকচ্ছ না। যারা নামায িকি না তারা কত সুকখ আকে। এই কথার দ্বারা 
বক বক েবত হকত িাকর এবাং বক করর্ীয়? 

জবাবেঃ থকান মুসলমাকনর জন্য নামাকযর বযািাকর এ ধরকনর উবি করা 
কুফুরী কাজ। একত ঈমান চকল যাওয়ার প্রবল আশাংকা থাকক। সুতরাাং 
থস বযবির জন্য খাবলস বদকল তাওবা ককর সতকষতামূলক নতুন ককর 
ঈমান গ্রহর্ করা ও বববাহ দুহবরকয় থনওয়া উবচত। ( প্রমার্েঃ ফাতাওয়া 
শামী ৪:২৪৭ # ফাতাওয়া তাতারখাবনয়া ৫: ৩৯৪)   

নামাকযর কাযা/কাফফারা/ বফবদয়া 
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ভুকল কাযা নামায না িকি ওয়াবিয়া িিকল  

বজজ্ঞাসা:  থকান বযবির ফযকরর নামায কাযা হকয়কে। তার িরর্ না 
থাকায় যুহকরর নামায িকিকে। এখন তার ঐ নামায হকব বক- না? 

জবাবেঃ ভকুল ফজকরকর নামাকযর কথা িরর্ না থাকাবস্থায় যুহকরর নামায 
আদায় ককর বনকল, থযাহকরর নামায সহীহ হকয় যাকব। তকব যবদ 
ইচ্ছাকৃতভাকব প্রথকম যুহকরর নামায আদায় ককর, তারির ফজকরর 
নামায কাযা িকি, তকব তার যুহকরর নামায সহীহ হকব না। বদ্বতীয়বার 
িিা জরুরী। তকব যবদ থকান কারকর্ েয় ওয়াি নামায কাযা হকয় থাকক, 
তকব উিবস্থত নামায আদায় করার ির কাযা নামাযগুকলা আদায় করকত 
অসুববধা থনই। ( প্রমার্েঃ বাদাবয়য়ুস সানাকয়, ১:১৩২/ ফাতাওয়াকয় 
দারুল উলূম ৪:৩২৭/ বমশকাত শরীফ, ৬৭ িৃেঃ/বহদায়া)  

االصل فيه ان الترتيب بين الفوائت و فرض الوقت عندنا مستحق ولو فاتته صلوات رتبها في القضاء كما 

 (9/901الهداية ) –صلوات  ت علي ستة.... اال ان يزيد الفوائوجبت في االصل...

কাযা নামাকযর বফবদয়া থদওয়ার বনয়ম  

বজজ্ঞাসােঃ এখন থথকক ৪০ বৎসর িূকবষ এক বযবি অসুস্থতার কারকর্ 
প্রায় ২/৩ মাস িযষন্ত নামায থরাযা আদায় করকত িাকরবন। এখন ঐ 
নামায থরাযা আদায় করার মত শবিও তার থনই। ঐ থরাযা ও নামাকযর 
জন্য তার বক করকত হকব? যবদ বফবদয়া বদকত হয়, তা বকভাকব বদকব? 
৪০ বৎসর িূকবষ থয রকম মাল- বজবনকসর মূলয বেল এখন অকনক 
থবকিকে, এ অবস্থায় এখন তা বকভাকব আদায় করকব? 

জবাবেঃ এমতাবস্থায় তার প্রবত শরী‘আকতর ববধান হল, যবদ থস দাবিকয় 
বা বকস অথবা ইশারার মাধযকম নামায আদায় করকত সেম হয়, তাহকল 
ববগত বদকনর নামায কাযা আদায় ককর বনকব। এমতাবস্থায় শুধু বফবদয়া 
আদায় ককর দাবয়েমুি হকত িারকব না। তকব যবদ উকল্লবখত থকান 
অবস্থায়ই মৃতুয িযষন্ত আর নামায আদাকয় সেম না হয়, তাহকল বফবদয়া 
আদায় করকব। থতমবনভাকব থরাযার হুকুম।  

নামাকযর বফবদয়ার বনয়ম হকচ্ছ- প্রবতবদন েয় ওয়াি নামাকযর বহসাকব 
প্রবত ওয়াি নামাকযর বফবদয়া “থিৌকন দুই থসর গম বা তার বতষমান 
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বাজার মূলয” আদায় ককর থদয়া। আর একবি থরাযার বফবদয়া এক 
ওয়াি নামাকযর বফবদয়ার সমিবরমার্। িাকায় িবরকশাধ করকত চাইকল 
বতষমান মূলয দ্বারা িবরকশাধ করকব। ( প্রমার্েঃ আলমগীরী ১: ১২৫ # 
আলমগীরী ১:২০৭, # বহদায়া, ১: ২২২)   

و يطعم لكل يوم مسكينا كما يطعم في  الشيخ الفاني الذي ال يقدر علي الصيام يفطر

الكفارات.....من مات و عليه قضاء رمضان فاوصي به اطعم عنه وليه لكل يوم مسكينا نصف 

 (9/111الهداية ) –صاع من بر او صاع من تمر او شعر 

নামাকযর কাফফারা আদায়  

বজজ্ঞাসােঃ জননক বযবি হঠাৎ অসুস্থ হকয় িকি। এ অবস্থায় নয় মাস 
অবতবাবহত হকয় যায়। উকল্লখয থয, উি নয় মাকস তার হুশ জ্ঞান বেল। 
নয়মাস ির বতবন ইকন্তকাল ককরন। এখন প্রন হকলা, তার এত বদকনর 
কাযা নামায সমূকহর কাফফারা বকভাকব আদায় করকত হকব? 

জবাবেঃ যতের্ িযষন্ত মানুকর্র জ্ঞান বুবে বঠক থাকক ততের্ তার উির 
নামায ফরয থাকক। আর জ্ঞান- বুবে ও মবস্তস্ক যবদ বঠক না থাকক তাহকল 
তার উির আর নামায ফরয থাকক না। জ্ঞান- বৃবে বঠক থাকার ির যবদ 
শারীবরক অসুস্থতার কারকর্ বা বাধষককযর কারকর্ সাধারর্ বনয়ম অনুযায়ী 
নামায আদাকয় অিারগ হয় অথষাৎ সাধযানুযায়ী থচষ্টার িরও যবদ দাাঁবিকয় 
নামায আদায় করা সম্ভব না হয়, তাহকল বকস নামায আদায় করকব। 
তাও সম্ভব না হকল শুকয় ইশারার মাধযকম নামায আদায় করকব। আর 
যবদ ইশারার মাধযকমও নামায আদায় করার েমতা না থাকক এবাং এ 
অবস্থা একবদকনর থচকয় থবশী সময় ববদযমান থাকক, তাহকল তার জন্য 
নামায মাফ হকয় যাকব। অন্যথায় মাফ হকব না।  

অতএব, হুশ- জ্ঞান বঠক থাকার িরও যবদ কমিকে ইশারার মাধযকম 
নামায আদায় করার সামথষ থাকক, তারিরও নামায আদায় না ককর 
থাকক, তাহকল সুস্থ হওয়ার ির েুকি যাওয়া নামাযগুকলা কাযা করকত 
হকব। বকন্তু যবদ কাযা করার িূকবষই তার ইকন্তকাল হকয় যায় এবাং 
ইকন্তকাকলর িূকবষ কাফফারার ওসীয়যাত ককর বগকয় থাকক এবাং তার 
সম্পদও থাকক, তাহকল তার এক তৃতীয়াাংশ সম্পদ থথকক কাফফারা 
আদায় করকত হকব।  
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বকন্তু যবদ বতবন মাল না থরকখ যান, বকাংবা মাল থরকখ থগকেন, বকন্তু এ 
বযািাকর থকান ওবসয়যাত ককর যানবন, এমতাবস্থায় তার িে থথকক 
কাফফারা আদায় করা ওয়াবরসকদর জন্য জরুরী নয়। তকব ওয়াবরসগর্ 
বনকজকদর িে হকত আদায় ককর বদকত িাকরন। আর তাকদর জন্য এরূি 
করাই উত্তম এবাং এর দ্বারা মৃত বযবি শাবস্ত হকত মুবি থিকত িাকরন। 

আর কাফফারার িবরমার্ হকচ্ছ, প্রবতবদন ববতর নামায সহ েয় ওয়াি 
নামায বহকসব ককর প্রকতযক ওয়াকির জন্য থিৌকন দু’থসর গম বা আিা 
অথবা এর বাজার মূলয গরীব বমসকীনকক মাবলক বাবনকয় বদকত হকব। 
অথবা প্রবত ওয়াকির িবরবকতষ একজন গরীবকক দু’থবলা তৃবপ্ত সহকাকর 
খাওয়াকত হকব। ( প্রমার্েঃ ফাতাওয়া শামী ২:৭২ / আদদুররুল মুখতার 
২: ৯৫- ১০০)  

ا ولو م ات وعليه صلوات فاتته و اوصي بالكفارة يعطي لكل صالة نصف صاع من بر كالفطرة و كذ

 (1/26 –الدر المختار ) -حكم الوتر و الصوم انما يعطي من ثلث ماله

)رد  –واما اذا لم يوص فتطوع بها الوارث فقد قال محمد في الزيادات انه يجزيه ان شاء اهلل تعالي 

 (955-1/10مختار , الدر ال 1/21المحتار:

নামাকযর কাফফারা ববশ্বাস না করকল  

বজজ্ঞাসা:  থকান থলাক যবদ নামাকযর কাফফারাকক ববশ্বাস না ককর 
তাহকল তার বক ধরকনর গুনাহ হকব? 

জবাবেঃ নামাকযর কাফফারা থযকহতু কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমাবর্ত নয়, 
বরাং থরাযার কাফফারার উির বকয়াস ককর বনধষারর্ করা হকয়কে তাই 
এিা থকউ অস্বীকার করকল তাকক কাকফর বলা যাকব না। এিা থযকহতু 
শরী‘আকতর একবি ববধান এবাং ইবাদত, তাই থস বযবি গুনাহগার ও 
িথভ্রষ্ট বকল গর্য হকব। এজন্য তার তাওবা করা উবচত। ( প্রমার্েঃ 
ইমদাদুল ফাতাওয়া, ১:৩৩৮ # আযীযুল ফাতাওয়া, ২৫২ # 
ফাতাওয়াকয় মাহমূবদয়া, ১০:৯২ # ফাতাওয়া দারুল উলূম, ৪: ৩৫৬)  

উমরী কাযা নামায আদায়  

বজজ্ঞাসা:  উমরী কাযা নামাকযর বনয়ম কানুন জানকত ইচু্ছক।  

http://www.darsemansoor.com/
www.islamijindegi.com


428 

 

www.darsemansoor.com           Install “ISLAMI JINDEGI” App              www.islamijindegi.com 

উমরী কাযার মাগবরব ও ববতর নামাকযর বনয়ম দয়া ককর জানাকবন। 
অকনকক বকল থাককন থয, এগুকলার উমরী কাযা চার রাকা‘আত িিকত 
হয়।  

জবাবেঃ ওয়াবিয়া নামায ও উমরী কাযার বনয়ম- কানুকন থতমন থকান 
িাথষকয থনই। তকব বনয়যাকতর থবলায় এভাকব বলকব থয আমার বযকেগীর 
প্রথম ফযর/যুহর/ আসর- এর কাযা আদায় করবে। প্রকতযক ওয়াকি 
এভাকব বনয়ত করকত থাককব। কত বদকনর উমরী কাযা িিকব তার 
বহসাব করার বনয়ম হকচ্ছ প্রথকম গভীর ভাকব বচন্তা করকব। বচন্তা ককর 
বনকজর প্রবল ধারর্া অনুযায়ী কত বের কতমাস হয় তার বসোন্ত ককর 
বনকব। এরির উি বহসাবিা থনাি ককর বনকব এবাং এ বহসাবককই চূিান্ত 
বহকসকব ধকর বনকত হকব। অতেঃির বনকজর সুববধা মত যখন থয নামাকযর 
কাযা িিার সুকযাগ হয় তাই িিকব। তকব প্রকতযক ওয়াকির সাকথ ঐ 
ওয়াকির উমরী কাযা িিা বহসাব রাখার জন্য সুববধাজনক। থকান 
ওয়াি েুকি থগকল রাকত্র তা িুরা ককর বনকব। এভাকব এক বদকন কমিকে 
এক বদকনর উমরী কাযা ককর বনকব। এভাকব যা িিা হকব তা থথকক বাদ 
বদকব। এভাকব সব নামায হকয় থগকল ভাল। নতূবা বযকেগীর থশর্ মুহুকতষ 
অববশষ্ট নামাকযর বফবদয়া থদয়ার ওসীয়ত ককর যাকব। উকল্লখয থয, সুন্নাত 
নামাকযর কাযা থনই। শুধু ফরয ও ববতকরর কাযা করকত হকব। ( প্রমার্েঃ 
মারাবকল ফালাহ, ৩৬২- ৩৬৩ # বহদায়া, ১:১৫৫, # হালবী কাবীর, 
৫২৯ # ফাতাওয়া শামী, ২: ৬৮ # দারুল উলূম, ৪:৩৩২, # ইমদাদুল 
ফাতাওয়া, ১:৩৩৭ # বকফায়াতুল মুফতী, ৩: ৩৩৭)  

كل صالة يقضيها لتزاحم الفروض واالوقات...... فاذا اراج تسهيل واذا كثرت الفوائت يحتاج لتعيين 

االمر عليه نوى اول ظهر عليه ادرك وقته ولم يصله فاذا نواه كذلك فيما يصليه يصير اوال فيصح بمثل ذلك.  

 (161)مراقي الفالح:

মাগবরব ও ববতকরর কাযা বতন রাকা‘আত িিকত হকব চার রাকা‘আত 
িিা জাবয়য হকব না। বরাং বতন রাকা‘আকতর বনয়কমই িিকত হকব। 
অথষাৎ ববতর হকল ববতকরর মত, আর মাগবরব হকল মাগবরকবর মত। 
এগুকলার জন্য আলাদা থকান বনয়ম থনই। িূকবষাকল্লবখত বনয়কমই বহসাব 
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ও বনয়যত করকব। অবশ্য ববতকরর কুনূকতর িূকবষ শুধু তাকবীর বলকব 
হাত উঠাকব না। 

উকল্লখয, থয বযবি নামায কাযা না থাকা সকেও এই বনয়কত কাযা নামায 
িকি থয,“আমার বযম্মায় কাযা থাককতও িাকর তাই সতকষতামূলক কাযা 
িিবে। ঐ বযবির জন্য হুকুম হল, থস মাগবরব এবাং ববতকরর নামায 
বতন রাকা‘আকতর জায়গায় চার রাকা‘আত িিকব। কারর্, তখন তার 
উি নামাযবি নফল বহসাকব গর্য হকব। আর নফল বতন রাকা‘আত হয় 
না ববধায় চার রাকা‘আত িিকব। উকল্লখয থয, একেকত্র ববকতকরর মকধয 
দু‘আথয় কুনূত িিকব ও তৃতীয় রাকা‘আকত তাশাহহুদ িবরমার্ বকস 
চতুথষ রাকা‘আত নফকলর বনয়কত িিকব।  

থযরূি ভাকব ওয়াবিয়া ফরয নামাকযর প্রথম দুই রাকা‘আকত সূরাকয় 
ফাবতহার ির অন্য সূরা িিকত হয় তদ্রুি কাযা নামাকযও শুধু প্রথম 
দু’রাকা‘আকত সূরা বমবলকয় িিকত হকব। আর থশকর্র এক বা দুই 
রাকা‘আকত শুধু সূরাকয় ফাবতহা িিকত হকব। ( প্রমার্েঃ তাহোভী, 
২৪৩/ ফাতাওয়া শামী,  ২: ৩৭ # খাইরুল ফাতাওয়া, ২:৬১১ # 
ফাতাওয়া দারুর উলূম, ৪: ৩৫০)  

الة عمره. فان صح نقول كان يصلي المغرب والتعاد عند توهم الفساد للنهي وما نقل ان االمام قضى ص

 (1/12والوتر اربعاغ بثالث قعدات.  )الدر المختار:

কাযা নামায িিার সময়  

বজজ্ঞাসােঃ কাযা নামায জামা‘আকতর আকগ িিকত হকব না জামা‘আকতর 
িকর িিকলও চলকব, ববস্তাবরত জানকত চাই।  

জবাবেঃ থকান বযবির বযম্মায় যবদ িাাঁচ ওয়াি অথবা এর চাইকত কম 
নামায কাযা থাকক তাহকল থস সাকহকব তারতীকবর অন্তভুষি। এমতাবস্থায় 
ঐ বযবির জন্য জরুরী হকব প্রথকম কাযা নামায গুকলা িকি থনওয়া। 
তারিকর ওয়াবিয়া নামায িিা। যবদও এর কারকর্ জামা‘আত েুকি 
যায়। আর যবদ েয় বা তকতাবধক ওয়াকির নামায কাযা থাকক, তাহকল 
জামা‘আকতর সাকথ নামায আদায় করার িকরও কাযা নামায িিকল 
থকান অসুববধা থনই। যবদ তা মাকরূহ সমকয় না হকয় থাকক। থতমবন 
ভাকব থকউ যবদ কাযা নামাকযর কথা ভকুল জামা‘আকতর সাকথ শরীক 
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হকয় যায় এবাং জামা‘আত থশর্ হওয়ার ির কাযা নামাকযর কথা িরর্ 
হয়, তাহকল থস থেকত্রও জামা‘আকতর িকর কাযা নামায িিকত িারকব। 
( প্রমার্:  আদদুরদুল মুখতার, ২:৬৮, # আল বাহরুর রাবয়ক, ২: ৮২,  
# শরকহ থবকায়া,  ১:১৮২- ১৮৩ # থবনায়া, ২: ৭০৬ # ফাতাওয়া 
দারুল উলুম, ৪:৩৩১ )  

ঋতসু্রাকবর িকূবষ কাযা নামায  

বজজ্ঞাসােঃ একবি থমকয় ১৯৭৫ সাকলর ২৭ থশ জুন জন্ম গ্রহর্ ককর। 
থমকয়বি ৮৭ সাকলর থকান এক মাস থথকক নামায িিা শুরু ককর। বকন্তু 
থমকয়বির ৮৯ সাকলর জানুয়ারী মাকস ঋতুস্রাব হয়। ৮৭ সাকলর আকগ 
থমকয়বির বাকলগা হবার থকান লের্ই থদখা যায়বন। তাোিা নামায 
সম্পককষ থকান জ্ঞান বা আগ্রহ তখন তার হয়বন। এমতাবস্থায় থমকয়বি 
িূকবষর জীবকনর অথষাৎ ৮৭ সাকলর আকগ কতবদকনর নামায কাযা আদায় 
করকব? ববস্তাবরত জানাকল বচর কৃতজ্ঞ থাকব।  

জবাবেঃ থকান মবহলার ৯ বত্সর বয়কসর িকর থয থকান সময় ঋতুস্রাব 
শুরূ হকল থস মবহলা বাকলগা (িরূ্ষ বয়স্কা) হকয় থাকক। তখন থথকক 
শরী‘আকতর সকল হুকুম িালন করা তার জন্য কতষবয হকয় যায়। আর 
িকনর বৎসর বয়স হওয়ার ির ঋতুস্রাব না হকলও তাকক বাকলগা ধরা 
হকব। উি থমকয়র িূকবষকার নামাকযর কাযা আদায় করকত হকব না। 
কারর্, ১৫ বেকরর িূকবষ ঋতুস্রাব না হওয়ায় থস বাকলগা হয়বন। সুতরাাং 
তার উির নামায ফরয হয়বন। তাই উি থমকয়র ৮৯ সাকল ঋতুস্রাব শুরু 
হওয়ার ির থথকক থয সব নামায কাযা হকয়কে তা আদায় ককর বনকত 
হকব। ৮৯ সাকলর িূকবষর নামায কাযা করার প্রকয়াজন থনই। ( প্রমার্েঃ 
বহদায়া ৩ :  ৩৪১)   

وبلوغ الجارية بالحيض واالحتالم والحبل فان لم يوجد ذلك فحتى يتم لها سبع عشر سنة وهذا عند ابي 

 ( 1/119ابي حنيفة.   )الهداية: للغالم والجارية خمس عشرة سنة فقد بلغا وهو رواية عن ذا تمحنيفة وقال ا

নামায সম্পককষ ভ্রান্ত ধারনার বনরসন  

বজজ্ঞাসােঃ থকান এক মাবসক িবত্রকায় বলকখকে“আবলমগকর্র মকত 
অজ্ঞাত িবরমার্ কাযা নামাকযর জন্য আন্তবরক তাওবাই যকথষ্ট।” এিা 
কতিুকু বনভষরকযাগয?  

http://www.darsemansoor.com/
www.islamijindegi.com


431 

 

www.darsemansoor.com           Install “ISLAMI JINDEGI” App              www.islamijindegi.com 

জবাবেঃ ইসলামী আহকাকমর মকধয নামায একবি সবষকশ্রষ্ট হুকুম। ইচ্ছা 
ককর নামায তরক করা কবীরা গুনাহ। নামায তরক হকল তা বনয়ম 
মাবফক কাযা করা জরূরী। চাই ইচ্ছায় কাযা থহাক বা অবনচ্ছায় থহাক। 
কম কাযা থহাক বা থবশী। সবষাবস্থায় কাযা করকত হকব। আর শারীবরক 
শবি না থাককল বফবদয়া বদকত হকব বা ওসীয়ত ককর থযকত হকব। 
তাওবার দ্বারা কাযা নামায মাফ হকব না। যবদও সারা জীবকনর নামায 
কাযা থহাক না থকন। তকব থকউ যবদ কাযা করা আরম্ভ ককর আর এর 
মকধয তার মৃতুয একস িকর এবাং বফবদয়া বদকত সেম না হয়, তাহকল থস 
বযবি ইবস্তগফার করকত থাককব। তাহকল আশা করা যায়, আল্লাহ 
তা‘আলা েমা ককর বদকবন। তকব শুধুমাত্র তাওবাই যকথষ্ট বলা যাকব না। 
( প্রমার্েঃ হালবী কাবীর, ৫২৯ # ফাতাওয়া দারুল উলূম, ৪:৩৩২- ৩৩৬ 
# ইমদাদুল ফাতাওয়া ১:৩৩৮ # বকফায়াতুল মুফতী, ৩:৩৩৮, 
তাহতাভী, ৩৬৩ # খাইরুল ফাতাওয়া, ২: ৬০৭)  

থবলা উঠার ির ফজকরর নামায িিা  

বজজ্ঞাসা:  থবলা উঠার িকর ফজকরর নামায িিার হুকুম বক? 

জবাবেঃ নামায কাযা হকয় থগকল যখনই িরর্ হকব তখনই তা কাযা 
করকব। ববনা উযকর থদরী করা জাবয়য নয়। তাই ফজকরর নামায কাযা 
হকয় থগকল থবলা উঠার ির িিকব এবাং কাযার বনয়যত করকব। তকব ঐ 
বদন বদ্ব- প্রহকরর িূকবষ িিকল সুন্নাকতরও কাযা িিকব। আর যবদ বদ্ব-
প্রহকরর িকর িকি বা অন্য থকান বদন িকি তাহকল শুধু ফরয এর কাযা 
িিকব। ( প্রমার্:  ফাতাওয়া আলমগীরী ১:১২১ # ফাতাওয়া শামী 
২:১৫ # বহদায়া ১: ১৫২)   

ফজকরর সুন্নাত কাযা হকয় থগকল  

বজজ্ঞাসােঃ আবম নূরুল ঈযাহ বকতাকব িকিবে-  ফজকরর ফরয নামাকযর 
িূকবষ সুন্নাত নামায না িকি থাককল আর িিকত হয় না। বকন্তু বতষমান 
সমাকজ প্রচলন আকে-  ফরয নামাকযর িূকবষ সুন্নাত নামায না িিকত 
িারকল সূযষ উদয় হকল সুন্নাত নামায িকি। আসকল সুন্নাত না িিকল 
থকান গুনাহ বা অসুববধা হয় বক- না?  
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জবাবেঃ ফজকরর সুন্নাত অন্যান্য সুন্নাকতর থচকয় অবধক গুরুে রাকখ। তাই 
যবদ জামা‘আত শুরু হকয় যায় আর বদ্বতীয় রাকা‘আত িাওয়ার সম্ভাবনা 
থাকক তাহকল তা আদায় ককর বনকত হকব। ইমাম মুহাম্মদ রহ. বকলকেন, 
যবদ ফজকরর ফরয নামাকযর িূকবষ সুন্নাত িিা সম্ভব না হয়, তাহকল সূযষ 
উদয় হওয়ার ির কাযা ককর বনকব। ( বহদায়া, ১: ১৫২)  

قال : وإذا فاتته ركعتا الفجر ال يقضيهما قبل طلوع الشمس ألأنه يبقى نفال مطلقا وهو مكروه بعد الصبح 

ال بعد ارتفاعها عند أبي حنيفة و أبي يوسف رحمهما اهلل وتعالى وقال محمد رحمه اهلل تعالى : أحب إلي أن و

يقضيهما إلى وقت الزوال ألن عليه الصالة و السالم قضاهما بعد ارتفاع الشمس غداة ليلة التعريس.  

 (9/901)الهداية:

মবহলাকদর ঋতসু্রাকবর কারকর্ কাযা নামাকযর হুকুম  

বজজ্ঞাসােঃ মবহলাকদর ঋতুস্রাত হওয়ার কতবদন ির নামায িিকত হকব? 
এ কারকর্ থয নামাযগুকলা কাযা হকব থসগুকলা সম্পককষ শরী‘আকতর হুকুম 
বক? 

জবাবেঃ যবদ ঋতুস্রাব শুরু হওয়ার ির দশম বদকন থশর্ হয়, তাহকল থযই 
নামাকযর ওয়াকি থশর্ হল, থসই ওয়াি হকতই নামায আদায় করা 
জরুরী। যবদ নামাকযর ওয়াি থশর্ হওয়ার এক বমবনি আকগও মাবসক 
বন্ধ হয়, তবুও উি ওয়াকির নামায কাযা করা জরুরী। আর যবদ দশ 
বদকনর কম সমকয় ঋতুস্রাব বন্ধ হয়, তাহকল যবদ থসই ওয়াকির 
নামাকযর সময় থশর্ িযষাকয় হয় এবাং ওয়াকির নামাকযর যবদ এতিুকু 
সময় অববশষ্ট থাকক থয, থগাসল ককর তাকবীকর তাহরীমা “আল্লাহু 
আকবার” বলা সম্ভব, তাহকল উি ওয়াকির নামাযও কাযা করা 
জরুরী। আর যবদ এ িবরমার্ সময় না থাকক, তাহকল উি ওয়াকির 
নামায িিা জরুরী নয়। আর ঋতুস্রাব চলাঅবস্থায় থয নামাযগুকলা েুকি 
থগকে, তা মাফ হকয় যাকব এবাং থসগুকলার কাযা করার প্রকয়াজন হকব না। 
( প্রমার্:  শরকহ ববকায়া, ১:১১৪- ১১৫/ মুখতাসারুল ববকায়াহ, 
১:১১৪- ১১৫/ বহদায়াহ, ১: ৬৫)  

قال : وإذا انقطع دم الحيض ألقل من عشرة أيام لم يحل وطؤها حتى تغتسل ألن الدم يدر تارة وينقطع أخرى 

فال بد من االغتسال ليترجح جانب االنقطاع ولو لم تغتسل ومضى عليها أدنى وقت الصالة بقدر أن تقدر 
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ى االغتسال والتحريمة حل وطؤها ألن الصالة صارت دينا في ذمتها فطهرت حكما ولو كان انقطع عل

الدم دون عادتها فوق الثالث لم يقربها حتى تمضي عادتها وإن اغتسلت ألن العودة في العادة غالب فكان 

 ( 9/11ة:االحتياِ في االجتناب وإن انقطع الدم لعشرة أيام حل وطؤها قبل الغسل.   )الهداي

لعشرة ايام: وحاصله انه يشترِ تمكن االغتسال والتحريمة في الوقت في  وقال في الدراية تحت قوله:

 (9/60الصورة االولى دون الثانية, نهاية.   )الهداية:

ইশা ও ববতর কাযা িিার হুকুম  

বজজ্ঞাসা:  ইশার নামায কাযা হকল, তা থকান সময় আদায় করকত হয় 
এবাং ববতর নামায কাযা করা জরুরী বক- না? 

জবাবেঃ ইশার নামায কাযাকারী যবদ সাকহকব তারতীব হয় তাহকল ইশার 
নামাকযর কাযা ফজকরর িূকবষই িিকত হকব। সাকহকব তারতীব না হকলও 
ফজকরর িূকবষ কাযা িিা উবচত। তকব ফজকরর িূকবষ কাযা না িিকলও 
ফজকরর নামায সহীহ হকয় যাকব।  

ববতকরর নামায কাযা হকল তার কাযা আদায় করা ওয়াবজব। ( প্রমার্েঃ 
আদদুররুল মুখতার, ২:৬৫ # বহদায়া, ১: ১৫৪ # ফাতাওয়া দারুল 
উলূম, ৪: ৩৪২)  

নামাকয ধারাবাবহকতা বজায় রাখা  

বজজ্ঞাসা:  তারতীব বা নামাকয ধারাবাবহকতা বজায় বকভাকব রাখকত 
হয়?  

জবাবেঃ তারতীব হকলা, থয বযবির েয় ওয়াকির কম নামায কাযা 
হকয়কে, থস বযবি ওয়াবিয়া নামায আদায় করার িূকবষ কাযা নামাযগুকলা 
তারতীকবর সাকথ অথষাৎ থয নামায প্রথম কাযা হকয়কে তা প্রথকম আদায় 
করকব। এমবনভাকব সব কাযা নামায আদায় করার ির ওয়াবিয়া নামায 
আদায় করকব। এককই তারতীব বকল। এই তারতীকবর বদকক থখয়াল 
রাখা ওয়াবজব। তকব এই তারতীব বতন কারকর্র থয থকান একবি কারর্ 
িাওয়া থগকল তখন আর তারতীব বজায় রাখা ওয়াবজব থাকক না। তখন 
তারতীব োিা নামায আদায় করকলও নামায আদায় হকয় যায়। 
কারর্গুকলা হল-  
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(১) ওয়াবিয়া নামাকযর সময় এত কম হকয় যাওয়া থয, যবদ কাযা নামায 
িকি তাহকল ওয়াবিয়া নামাকযর ওয়াি চকল যাকব। তাহকল তারতীব 
থেকি বদকব এবাং ওয়াবিয়া নামায িকি বনকব।  

(২) কাযা নামাকযর কথা ভুকল থগকল।  

(৩) িাাঁচ ওয়াকির থবশী কাযা হকয় থগকল। ( প্রমার্:  আদদুররূল 
মুখতার, ২:৬৫- ৬৭ # বহদায়া, ১:১৫৪ # ফাতাওয়া দারুল উলূম, 
৪: ৩৩৪)  

ফজকরর নামায কাযা িিার বনয়ম 

বজজ্ঞাসােঃ আবম বনয়বমত িাাঁচ ওয়াি নামায আদায় কবর। বকন্তু প্রায় 
সমকয়ই ফজকরর নামায যথাসমকয় বা জামা‘আকতর সাকথ আদায় করকত 
িাবর না। তার প্রথম কারর্ হল- ঘুম, বদ্বতীয়তেঃ শারীবরক নািাকী। এখন 
কথা হকলা-  ফজকরর নামায সূকযষাদকয়র ির আদায় করকল বক বনয়কম 
িিকত হকব? কাযা বনয়ত করকত হকব বক? ঘুম থথকক জাগার সাকথ 
সাকথ বা নািাকী থথকক িববত্র হওয়ার সাকথ সাকথ যবদ আদায় কবর 
(সূকযষাদকয়র ির), তাহকল বক কাযা িিকত হকব?  

জবাবেঃ ঘুকমর কারকর্ প্রবতবদন ফজকরর নামায কাযা হকব-  এিা 
শরী‘আকতর দৃবষ্টকত থকান গ্রহর্কযাগয উযর নয়। কারর্ ঘুম থথকক উঠার 
জন্য বযবস্থা গ্রহর্ থকান কবঠন বযািার নয়। এর জন্য উবচত থয, যাকদর 
উঠকত কষ্ট হয়, তারা রাকত্র একিু আকগ ভাকগই বনদ্রা যাকব এবাং ফজকরর 
সময় উঠার জন্য এলামষ ঘবি বযবহার করকব বা আকশ িাকশর 
থলাকজনকক থেকক থদয়ার জন্য অনুকরাধ করকব। এিা অতযন্ত দুেঃখ 
জনক থয, আল্লাহর সন্তুবষ্টর জন্য অকনকক সকাকল ঘুম থথকক উঠকত িাকর 
না। বকন্তু দুবনয়াবী ববকশর্ দরকাকর বা বনকজর কবলজার িুককরা 
সন্তানবদগকক খৃষ্টানকদর স্কুকল িিাকনার জন্য ইাংকরজ ও থখাদার 
দুশমনকদর হাকত থিৌাঁকে বদকয় তাকক জাহান্নাকম থিৌাঁোকনার বযবস্থাকক 
িাকাকিাি করার জন্য ফজকরর ককয়ক ঘন্িা আকগ থজকগ থরেী হকতও 
থকান কষ্ট থবাধ ককর না। বরাং খুবশ থাকক। আবার অকনকক চাকুরী রোর 
জন্য অকনক আকগ ঘুম থথকক উকঠ িকি। অকনকক দূকর থকাথাও থযকত 
যানবাহন ধরার জন্য খুব থভাকর উকঠ। এগুকলা বকভাকব সম্ভব হয়? 

http://www.darsemansoor.com/
www.islamijindegi.com


435 

 

www.darsemansoor.com           Install “ISLAMI JINDEGI” App              www.islamijindegi.com 

আল্লাহর সন্তুবষ্ট বক গান্ধা দুবনয়া থথকক বনেমাকনর হকয় থগল? নািাকীর 
প্রনও অনথষক। কারর্ নামাকযর ১৫/২০ বমবনি আকগ উকঠও িাক হওয়া 
সম্ভব। সুতরাাং সবষাবস্থায়ই আিনাকক ফজকরর িূকবষই উঠকত হকব এবাং 
এর বযবস্থা গ্রহর্ করকত হকব। সবরকম বযবস্থা গ্রহর্ করার িকরও যবদ 
কদাবচৎ কখকনাও ঘুম না ভাকঙ্গ এবাং সূকযষাদকয়র িকর ঘুম থথকক জাগ্রত 
হওয়ার ঘিনা ঘকি যায়, তাহকল এমন অবাবঞ্ছত িবরবস্থবতকত সূকযাদকয়র 
ির কাযা িিা োিা আর থকান বযবস্থা থনই। ( প্রমার্:  মুসবলম শরীফ, 
১: ২৩৮)  

থবনামাযী মতৃ বযবির জন্য ওয়াবরসকদর করর্ীয়  

বজজ্ঞাসা:  আমার বাবা নামায িিকতন না। বতবন মারা থগকেন, এখন 
তার জন্য আমরা বক করকত িাবর? 

জবাবেঃ যবদ কারও নামায েুকি বগকয় থাকক এবাং কাযা করার িূকবষ মৃতুয 
একস িকি তাহকল মৃতুযর িূকবষ ঐসব নামাকযর বফবদয়া থদয়ার ওসীয়যাত 
ককর যাওয়া তার উির ওয়াবজব। এরূি অবস্থায় বফবদয়া থদয়ার 
ওসীয়যাত ককর থগকল ওয়াবরশগর্ তার িবরতযি সম্পবত্তর এক 
তৃতীয়াাংশ সম্পবত্ত থথকক কাযাকৃত সকল নামায বহসাব ককর বফবদয়া 
বদকয় বদকব। আর এক তৃতীয়াাংশ মাকলর দ্বারা তার সকল বফবদয়া আদায় 
না হকল থয িবরমার্ সম্পদ অবতবরি প্রকয়াজন হকব তা সকল 
ওয়াবরশকদর সম্মবতকত বনকত হকব। তকব নাবাকলগকদর অাংশ থথকক থনয়া 
যাকব না। যবদও থস সম্মবত থদয়। এমবনভাকব ওসীয়যাত ককর বগকয় 
থাককল থরাযা,হজ্জ যাকাত ও সদকাকয় বফতর ইতযাবদ ফরয কাজগুবল 
যবদ আদায় না ককর থাকক তাহকল থসগুবলও আদায় ককর থদওয়া উবচত। 
আর হকজ্জর জন্য বদলী হজ্জ আদায় করা যায়। 

নামায, থরাযা ও সদকাকয় বফতর ইতযাবদর বফবদয়া হল ৮০ থতালার 
থসকর ১ থসর বার েিাক (১ থকবজ ৬৬২ গ্রাম) গম বা আিা বকম্বা তার 
বতষমান বাজার মূলয থকান গরীব বমসকীনকক মাবলক বাবনকয় বদকত হকব। 
বফবদয়ায় গম ও যব ইতযাবদ শে থদয়ার থচকয় তার মূলয থদয়া উত্তম। 
প্রবত ওয়াি ফরয নামায এবাং ববতর নামাকযর বদকল এক একিা 
বফবদয়া আদায় করকত হকব।  
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প্রবতবদকনর িাাঁচ ওয়াি নামাকযর এবাং ববতর সহ থমাি েয় ওয়াি 
নামাকযর বফবদয়া আদায় করকত হকব। আর যবদ আিনার বাবা মৃতুযর 
িূকবষ তার কাযা নামায ইতযাবদর বফবদয়া থদয়ার ওসীয়যাত ককর না থাকক 
তথাবিও আিনারা যারা বাকলগ উত্তরসূরী আকেন, তারা বনকজকদর 
সম্পবত্ত থথকক থস্বচ্ছায় তার বফবদয়া আদায় ককর থদন তাহকলও আশা 
করা যায় এর উসীলায় তার অকনক ফায়দা হকব।  

আর তার িুরা জীবকনর বফবদয়া এক সাকথ যতিুকু আদায় করা সম্ভব হয় 
থসই িবরমান বফবদয়া বনকজ িবরিূর্ষ দ্বীকনর উিকর থথকক আদায় করকত 
থাককবন। আর তার মাগবফরাত ও জান্নাত লাকভর জন্য সবষদা আল্লাহ 
তা‘আলার কাকে দু‘আ করকত থাককবন। ( প্রমার্েঃ ফাতাওয়া আলমগীরী 
১:১২৫, ২০৭ # আদ- দুররুল মুখতার ২: ৭২,  ৬৫- ৬৮ # ফাতাওয়া 
দারুল উলুম, ৪: ৩৬৪)  

মুসাবফকরর নামায 

কসকরর নামায 

বজজ্ঞাসােঃ আবম ঢাকা হকত চাাঁদিুকর থবিাকত বগকয় নামায কসর িকি 
থাবক। চাাঁদিুর হকত আমাকদর গ্রাকমর বািী ২৫/২৬ মাইল। থসখাকন 
বগকয় আবার িুকরা নামায িবি। থফরার িকথ আমাকদর গ্রাকমর বািী 
হকত নানার বািীর দূরে ৪/৫ মাইল। থসখাকন বগকয় আবার কসর িবি। 
আমার জন্য উকল্লবখত িোয় নামায আদায় করা বঠক হকচ্ছ বক- না? 

জবাবেঃ যখন থকান বযবি ৪৮ মাইল দূরকের সফকরর বনয়যাত ককর বনজ 
এলাকা থথকক থবর হকয় যায়, তখন থথককই শরীআকতর দৃবষ্টকত থস 
মুসাবফর বহকসকব গর্য হয়।গন্তবযস্থকল থিৌাঁোর িূকবষ বা থসখাকন থিৌাঁকে 
িকনর বদন বা তার অবধক কাল থাকার বনয়ত করার িূবষ িযষন্ত এবাং 
িুনরায় বনকজর বাসস্থাকন থিৌাঁোর িূবষ িযষন্ত তাকক নামায কসর িিকত 
হকব। এই কসর আমাকদর মাযহাব মকত ওয়াবজব।  

সুতরাাং আিবন যবদ ঢাকায় সিবরবাকর স্থায়ীভাকব বসবাস করার বনয়ত 
ককর থাককন এবাং মাকঝ মাকঝ গ্রাকমর বািীকত যান এবাং থসিাককও বনজ 
বািী বহকসকব বহাল রাকখন, অথষাৎ ভববেকত থসখাকন বসবাকসর ইচ্ছা 
থাকক, তাহকল উভয়বিই আিনার জন্য ওয়াতকন আসলী। আর যবদ 
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ঢাকাকত একা অবস্থান ককর বযবসা বাবর্জয বা চাকুরী ইতযাবদ ককরন 
এবাং প্রথম একবার একিানা িকনর বদন ঢাকাকত অবস্থান ককর থাককন, 
থসকেকত্র ঢাকা আিনার জন্য ওয়াতকন ইকামত গর্য হকব। সুতরাাং ঢাকা 
থথকক সরাসবর চাাঁদিুকর বগকয় নামায কসর িিা থযমন বঠক হকয়কে, 
থতমবন গ্রাকমর বাবিকত বগকয়ও িূর্ষ নামায িিা যথাথষ হকয়কে। যবদ বািী 
হকত ঢাকায় থফরার বনয়কত থবর হকয় িকথ নানার বািীর হকয় আকসন, 
তাহকল থসখাকন নামায কসর িিকবন। ( প্রমার্:  আদ দুররুল মুখতার, 
২:১২৩ # আর বাহরুর রাবয়ক, ২: ১৩৬ # মাসাবয়কল সফর, ১০১ ও 
১০৩)  

কসকরর জন্য ঢাকা শহকরর সীমানা 

বজজ্ঞাসােঃ থকান মুসাবফর ঢাকা শহকর একস ১৫ বদন থাকার বনয়যত 
করকল, মুকীম হকয় যায়। এখন প্রন হকলা গাবতলী, বমরিুর, যাত্রাবািী, 
ও উত্তরা ঢাকা শহকরর অন্তভুষি হকব বক- না?  

জবাবেঃ ঢাকা শহকরর আবাদী ধারাবাবহকভাকব যতদূর িযষন্ত ববসৃ্তত, 
ততদূর িযষন্ত এলাকা ঢাকা শহকরর মকধয গর্য হকব। তকব মাঝখাকন যবদ 
থকান কৃবর্কেত থাকক, অথবা ১৩৭.১৬ বমিাকরর থবশী খাবল জায়গা 
থাকক, তাহকল থসখান থথকক অন্য শহর ধরা হকব। এই সাংঙ্গা অনুযায়ী 
গাবতলী, যাত্রাবািী, বমরিুর, সাকয়দাবাদ, উত্তরা প্রভবৃত ঢাকা শহকরর 
মকধয গর্য হকব। অতএব, সফকর যাওয়ার সময় এই স্থানগুকলা অবতক্রম 
না করা িযষন্ত কসর িিা যাকব না। তদ্রুি ঢাকায় আসার সময় ঐ 
স্থানগুকলাকত থিৌাঁেকলই মুকীম হকয় যাকব। ( প্রমার্:  দুরকর মুখতার 
২: ১২১- ২২ # আহসানুল ফাতাওয়া ৪: ৭২)  

من خرج من عمارة موضع اقامته من جانب خروجه و ان لم يجاوز من الجانب االخر وفي الخانية ان كان 

بين الفناء و المصر اقل من غلوة و ليس بينهما مزرعة يشترِ مجاوزته و اال فال و في الشامي : اقل من غلوة هي 

 (919-1/11الدرالمختار:) .  ثلث مائة ذراع الي اربع مائة هو االصح

ইকচ্ছ িবূষক কসর আদায় না করকল ও এক ঘন্িার কম সমকয় ৪৮ মাইল 
অবতক্রম করকল 
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বজজ্ঞাসা:  যবদ সফকর বগকয় ইচ্ছা িূবষক নামায কসর না কবর, তাহকল বক 
গুনাহ হকব? 

বতন বদকনর দূরকে যাবার বনয়যত করকল নামায কসর করকত হয়? থকউ 
ওয়াতকন ইকামাত থথকক বািীকত যাকচ্ছ, তার বািীর দূরে ৪৮ মাইকলর 
থবশী। বকন্তু এখন ৪৮ মাইল থযকত মাত্র একঘন্িা  বা তার কম সময় 
লাকগ, তাহকল থস বযবি বক িকথ কসর করকব? 

জবাবেঃ মুসাবফকরর জন্য একাকী নামায িিার থেকত্র চার রাকা‘আত 
ওয়ালা ফরয নামাকয দুই রাকা‘আত িিা (কসর করা) ওয়াবজব। তকব 
যবদ থস থকান মুকীম ইমাকমর বিেকন ইকবতদা ককর থাকক, তাহকল তার 
জন্য চার রাকা‘আতই িিা জরূরী। যবদ থকান মুসাবফর ইচ্ছা িূবষক চার 
রাকা‘আত ওয়ালা ফরয নামাকয কসর না ককর, তাহকল থস গুনাহগার 
হকব। তার নামায থদাহবরকয় িিকত হকব এবাং ইবস্তগফার করকত হকব। 
আর যবদ ভকুল চার রাকা‘আত িকি থাকক, তাহকল প্রথম নবঠক ককর 
থাককল বসজদাকয় সাহু ককর বনকল, তার নামায সহীহ হকয় যাকব। 
( প্রমার্েঃ আদ- দুররুল মুখতার, ২: ১২৩- ২৮ # আহসানুল ফাতাওয়া, 
# ৪:৭৭ # ফাতাওয়া মাহমূবদয়া, ৭: ১৬১)  

বতন বদকনর (৪৮ মাইল) রাস্তা ১ ঘন্িায় থকন, তার থচকয় কম সমকয় যবদ 
থকউ অবতক্রম ককর, তখনও িকথ নামাকযর ওয়াি হকল এবাং বািীকত 
থিৌাঁকে িিার সময় িাওয়া না থগকল অথষাৎ, িকথ না িিকল, নামায 
কাযা হওয়ার আশাংকা থাককল, িকথর মকধয নামায কসর িিকত হকব। 
কারর্, কসর করা বনভষর ককর দূরকের উির, সমকয়র উির নয়। 
( প্রমার্:  ফাতাওয়া শামী ২:১২৩ # আহসানুল ফাতাওয়া, ৪: ৮২)  

চাকুরীস্থল থথকক বনজ বািীকত থগকল জামা‘আকতর সবহত কসর 
আদাকয়র বনয়ম 

বজজ্ঞাসােঃ চাকুরীস্থল বতষমাকন আমার স্থায়ী বঠকানা। চাকুরীস্থল থথকক 
যবদ বনজ গ্রাকমর বািীকত ২/৪ বদকনর জন্য থবিাকত যাই, তাহকল বক 
নামায কসর িিকত হকব? আমার গ্রাকমর বািী চাকুরীস্থল থথকক ৪৮ 
মাইল দূকর।  
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জামা‘আকতর সবহত কসর নামায িিকত হকল, বক বনয়কম িিকত হকব? 
থযমন-  ইমাম সাকহব ৪ রাকা‘আত যুহকরর ফরয নামাকযর বনয়যত 
করকলন। আবম দুই রাকা‘আত বকভাকব িিকবা? আর ইমাম সাকহব 
মুসাবফর হকল, মিুাদী মুকীম হকল, নামায বকভাকব িিকব? 

জবাবেঃ আিনার বনজ গ্রাকমর বািীকত যবদ আিনার ঘর- বািী থাকক 
এবাং থসখাকন আিনার িবরবার- িবরজন বসবাস ককর এবাং আিবন 
থসখাকনই িবরবার- িবরজন থরকখ হায়াত কািাকনার ইচ্ছা রাকখন, তাহকল 
থসকেকত্র আিনার বনজ গ্রাকমর বািীবি ওয়াতকন আসলী (আসল বািী) 
গর্য হকব এবাং চাকুরীস্থলবি ওয়াতকন ইকামত (অবস্থান বািী) গর্য হকব। 
এ থেকত্র চাকুরী স্থকল ১৫ বদন থাকার বনয়ত করকল, থসকেকত্র আিবন 
মুকীম হকবন এবাং িূর্ষ নামায িিকবন। আর যবদ থসখাকন ১৫ বদন 
থাকার বনয়ত না ককরন, তাহকল মুসাবফর সাবযস্ত হকবন। থসকেকত্র ৪ 
রাকা‘আতওয়ালা ফরয নামায একা িিকল বা শুধু মুসাবফরগর্ বমকল 
জামা‘আত করকল, ফরয নামায ২ রাকা‘আত িিকবন।  

গ্রাকমর বািী ওয়াতকন আসলী হওয়ায় ২/৪ বদকনর জন্য থবিাকত থগকলও 
আিনাকক িুরা নামায িিকত হকব।  

আর যবদ আিবন বনজ বািী থেকি বদকয় চাকুরীস্থলকক স্থায়ী বািী বাবনকয় 
থফকলন। আিনার িবরবার িবরজনকক চাকুরীস্থকলর বািীকত রাকখন এবাং 
থসখাকনই অববশষ্ট হায়াত কািাকনার বনয়যত রাকখন, তাহকল থসিাই 
আিনার জন্য ওয়াতকন আসলী গর্য হকব এবাং থসকেকত্র বনজ গ্রাকমর 
বািীকত ২/৪ বদকনর জন্য থবিাকত থগকল কসর িিকত হকব।  

ইমাম সাকহব যবদ মুকীম হন, আর মুিাদী মুসাবফর হয়, তাহকল মুকীম 
ইমাকমর বিেকন ইবিদা করার কারকর্ মুসাবফর মুিদীককও চার 
রাকা‘আত িুরা িিকত হকব। আর যবদ ইমাম সাকহব মুসাবফর হন 
মুিাদীগর্ও মুসাবফর, তাহকল চার রাকা‘আত ফরয নামায সককলই 
দুরাকা‘আত িিকবন। আর যবদ ইমাম মুসাবফর হন, আর মুিাদীগর্ 
মুকীম হয়, তাহকল মুসাবফর ইমাম সাকহব দুই রাকা‘আত িকি সালাম 
বফবরকয় বদকবন। আর মুকীম মুিাদীগর্ বাকী দু’রাকা‘আত বকরা‘আত 
োিা বনকজ বনকজ িকি বনকবন। ( শামী ২: ১২৯- ৩০- ৩২ িৃ: )  

http://www.darsemansoor.com/
www.islamijindegi.com


440 

 

www.darsemansoor.com           Install “ISLAMI JINDEGI” App              www.islamijindegi.com 

وصح اقتداء المقيم بالمسافر في الوقت وبعده وندب لالمام ان يقول بعد التسليمتين في االصح اتموا 

صالتكم فاني مسافر لدفع توهم انه سها و اما اقتداء المسافر بالمقيم فيصح في الوقت و يتم ال بعده 

 الخ  -فيما يتغير 

সফকর থাকাকালীন নামায আদায় 

বজজ্ঞাসােঃ থয সমস্ত থলাক সবষদা িবরবহকন চাকুরী ককর, থযমন-  বাকস, 
লকি ও িীমাকর ইতযাবদ। তারা বক কসর নামায িিকব, না িূর্ষ নামায 
আদায় করকব? 

স্ত্রীর বাকির বািীকত নামায কসর িিকব, নাবক িূর্ষ নামায আদায় 
করকব? 

জবাবেঃ থয সমস্ত থলাক সবষদা িবরবহকন চাকুরী ককর এবাং তা বনজ বািী 
থথকক ৪৮ মাইল দূরবতষী হয়, তারা সফর অবস্থায় সবষদা নামায কসর 
িিকব। যখন বািীকত বফরকব তখন শুধু িূর্ষ নামায িিকব। ( প্রমার্:  
শামী ২:১২৫ িৃ:  # ফাতাওয়া দারুর উলূম, ৪: ৪৫৫ ও ৪৭৬)  

মবহলারা বববাকহর িকর যবদ বাকির বািীকত আকস এবাং বাকির বািীকত 
মাকঝ মাকধয যাতায়াত জাবর থাকক তাহকল বাকির বািীকত িূর্ষ নামায 
িিকব। কারর্, থসিাও তার আসল বািী। ( প্রমার্েঃ ফাতাওয়া শামী, 
২: ১৩১ হালবী কাবীর, ৫৪৪ # ফাতাওয়া দারুল উলূম ৪: ৪৫৮)  

মুসাবফকরর বিেকন মবুককমর নামায 

বজজ্ঞাসােঃ মুসাবফকরর বিেকন যবদ মুকীম নামায িকিন তাহকল অববশষ্ট 
দুই রাকা‘আত নামাকয মুকীম বক্বরাআত িিকব বক- না? যবদ িকি থফকল 
তাহকল বসজদাকয় সাহু ওয়াবজব হকব বক- না?  

জবাবেঃ যবদ থকান মুসাবফকরর বিেকন মুকীম ইকিদা ককর তাহকল 
মুসাবফর ইমাম উভয় বদকক সালাম বফরাকনার ির উি মুকীম তার 
অববশষ্ট দুই রাকা‘আত লাকহক বকল গর্য হকব।  

সুতরাাং উি মুকীম তার অববশষ্ট দুই রাকা‘আত নামায আদায় করার 
সময় থকান বক্বরাআত িিকব না এবাং যবদ থকান ভলু ককর থফকল তাহকল 
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বসজদাকয় সাহু করকত হকব না। ( প্রমার্:  আদ- দুররুল মুখতার #শামী, 
২: ১২৯)  

ح النه وصح اقتداء المقيم بالمسافر في الوقت وبعده فاذا قام الي االتمام اليقرأ وال يسجد للسهو في االص

 (1/911:)رد المحتار . الخ –كالالحق 

থরলগািী বা িাবনর জাহাকজ চাকুরীজীববর নামায 

বজজ্ঞাসােঃ যারা থরল গািীকত বা থকান িাবনর জাহাকজ চাকুরী ককরন 
তারা বক মুসাবফর, না মুকীম? বলা বাহুলয, থরলগািী এবাং জাহাজ প্রায় 
সব সময় চলন্ত অবস্থায় থাকক।  

জবাবেঃ যারা থকান গািী বা িানীয় জাহাকজ চাকুরী ককরন এবাং বনকজর 
বাসস্থান থথকক সফকরর দূরকে ভ্রমর্ করকত থাককন, তারা সবষাবস্থায় 
নামায কসর িিকবন। কারর্, সমুদ্রজাহাজ ইতযাবদ ইকামকতর স্থানই 
নয়। আর স্থকলর গািীকত চাকুরীরত যারা দূর- দূরাকন্তর সফকর থাককন, 
তারা এক স্থাকন অবস্থাকনর সুকযাগ িান না। সুতরাাং ভ্রমর্রত অবস্থায় 
িূর্ষ নামায িিা জাবয়য হকব না। থকননা, ফরয নামাকযর এই কসর িিা 
হানাফী মাযহাব মকত ওয়াবজব।  

উকল্লখয, মুসাবফর একা নামায িিকল বা ইমাম হকল চার 
রাকা‘আতওয়ালা ফরয নামাকয কসর িিকত হয়। বকন্তু থকান মুকীম 
বযবির বিেকন ইবিদা করকল মুসাবফরকদর চার রাকা‘আতই িিা 
জরুরী। থসকেকত্র কসর হকব না। ( প্রমার্েঃ ফাতাওয়া আলমগীরী, 
১: ১৩৯ # আদদুররুল মুখতার, ২:১২৫ # বাদাবয়য়ুস সানাকয়, ১: ৯৮ 
# মাজমু‘আতুল ফাতাওয়া, ১:২০২ # ইমদাদুল ফাতাওয়া, 
১: ৫৭৪, ৭৯)  

কসর নামাকযর কাযা আদায় 

বজজ্ঞাসােঃ যবদ সফর অবস্থায় কাকরা নামায কাযা হয়, মুকীম অবস্থায় 
কাযা আদায় করকত কসর িিকত হকব, না িূর্ষ নামায িিকত হকব? 

জবাবেঃ সফর অবস্থায় েুকি যাওয়া নামায মুকীম অবস্থায় কাযা িিার 
সময় কসর িিকত হকব, িূর্ষ নামায িিা যাকব না। থতমবনভাকব মুকীম 
অবস্থায় েুকি যাওয়া নামায সফকর আদায় করকল িূর্ষ নামায িিকত 
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হকব। সার কথা হল-  থয ধরকর্র নামায কাযা হকয়কে িরবতষীকত থস 
নামাযই আদায় করকত হকব। চাই মুকীম, মুসাবফর থয অবস্থায়ই আদায় 
করুক না থকন। ( প্রমার্:  শামী ২:১৩৫ # ফাতাওয়া দারুল উলূম, 
৪: ৪৫২)  

فلو فاتته صالة السفر وقضاها في الحضر يقضيها مقصورة كما لو اداها و كذا فاتته الحضر تقضي في 

 (1/910 :)الشامي.  امةالسفر ت

৪৮ মাইল দরূ শ্বশুরবািীকত কসর িিা 

বজজ্ঞাসা:  আমার বািী বঝনাইদহ। আমার শ্বশুর বািী ঢাকায় এবাং আবম 
চাকরী কবর যকশাকর। আবম মাকঝ মাকঝ শ্বশুর বািী যাই। তকব ১৫ 
বদকনর থবশী থাবক না। এমতাবস্থায় আমার কসর িিকত হকব বক? 

জবাবেঃ আিনার বািী থথকক থযকহতু আিনার শশুর বািীর দূরে ৪৮ 
মাইকলর থবশী, থসখাকন আিবন স্ত্রীকক যবদ স্থায়ীভাকব বসবাকসর বযবস্থা 
না ককর থাককন, থসকেকত্র যবদ আিবন শ্বশুর বািী থবিাকত বগকয় ১৫ 
বদকনর কম থাকার বনয়যত ককরন তাহকল আিবন শ্বশুর বািীকত নামায 
কসর আদায় করকবন। আর যবদ শ্বশুর বািীর দূরে আিনার বািী থথকক 
৪৮ মাইকলর কম হকতা বকাংবা তথায় আিনার স্ত্রীর স্থায়ীভাকব বসবাস 
করার বযবস্থা ককরন, তাহকল শ্বশুর বািীকত আিবন নামায কসর করকত 
িারকবন না। িূকরা নামাযই িিকত হকব। এরূকি কসকরর স্থাকন অনুূ্ন্য 
১৫ বদন অবস্থাকনর বনয়যত করকলও নামায িুকরা িিকত হয়। কসর 
করকত হয় না। ( প্রমার্েঃ ফাতাওয়া আলমগীরী, ১: ১৪২ # আহসানুল 
ফাতাওয়া, ৪: ৯৭- ১১০)  

মুসাবফর ইমাকমর বিেকন মবুককমর অববশষ্ট নামায আদায় 

বজজ্ঞাসােঃ আমরা জাবন থয, মুসাবফর ইমাকমর বিেকন মুকীকমর ইবিদা 
সবষাবস্থায় জাবয়য। মুসাবফর ইমাম চার রাকা‘আত বববশষ্ট নামায 
দু’রাকা‘আত িকি উভয় বদকক সালাম বফরাকনার ির মুকীম মুিাদী 
আল্লাহু আকবার বকল দাাঁিাকব। এখন প্রন হকলা, অববশষ্ট দুই রাকা‘আত 
নামাকযর বভতর তার বক্বরাআত িিকত হকব বক- না? এবাং মুসাবফকরর 
জন্য সুন্নাকত মুআক্বাদাহ নামায িিকত হকব বক- না? 
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জবাবেঃ মুসাবফর ইমাম যখন চার রাকা‘আত ওয়ালা নামাকযর দুই 
রাকা‘আত নামায িকি উভয় বদকক সালাম বফরাকবন, তখন মুকীম 
মুিাদী দাাঁবিকয় অববশষ্ট দুই রাকা‘আত নামায সূরা বক্বরাআত বযতীত 
আদায় ককর বনকব। অথষাৎ, সূরা ফাবতহা ও থকরাআত িিকত যতিুকু 
সময় বযয় হয় ততিুকু সময় দাাঁবিকয় বাকী দুই রাকা‘আত নামায রুকূ 
বসজদা ককর থশর্ ককর বনকব। আর  

মুসাবফর বযবি যবদ বনরািদ, বনভষয়, সবল ও ক্লাবন্তমুি হন, তাহকল 
সুন্নাকত মুআিাদাহ িকি থনয়ািাই ভাল। আর যবদ সুবস্থর না হন, বরাং 
তািাতাবি সফর থশর্ করকত হকব এবাং শত্রু ইতযাবতর আশাংকা থাকক, 
তাহকল সুন্নাকত মুআিাদাহ থেকি বদকত িাকরন। তকব কতক ফুকাহাকয় 
থকরাম বকলকেন, তবুও থযন ফজকরর সুন্নাত না োকিন। কারর্, এর 
প্রবত হুজুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম অবধক গুরুে বদকয়কেন। 
উকল্লখয সফকর জামা‘আত তরক করার উযর না িাওয়া থগকল, 
জামা‘আত তরক করকব না। কারর্, শুধু সফর জামা‘আত তরককর জন্য 
থকান উযর নয়। ( প্রমার্েঃ ফাতাওয়া বহবেয়া, ১: ১৩৯ # ফাতাওয়া 
দারূল উলূম, ৪: ৪৪৫)  

و ال يسجد للسهو في وصح اقتداء المقيم بالمسافر في الوقت وبعده فاذا قام المقيم الي االتمام ال يقرأ 

 (1/911) الحقاالصح النه كا

.  والمختار انه اليأتي بها في حال الخوف وياتي بها في حال القرار واالمن هكذا في الوجيز الكردري

 (9/911:ري)عالمكي

সফর অবস্থায় জামা‘আকত নামায আদায় 

বজজ্ঞাসােঃ সফর অবস্থায় জামা‘আকত নামায িিা থকান িযষাকয়র হুকুম 
সাবযস্ত হয়? 

জবাবেঃ স্বাভাববক অবস্থায় জামা‘আকত নামায িিা ওয়াবজব। সফর 
অবস্থায় জামা‘আকতর হুকুম তার জন্য বশবথল হকয় মুস্তাহাব হকয় যায়। 
তকব সফর অবস্থায় যবদ থকান প্রকার থিকরশানী না থাকক এবাং স্ববস্তর 
অবস্থায় থাকক, তাহকল জামা‘আকত নামায িিাই বাঞ্ছনীয়। তকব যবদ 
থকান বযস্ততা থাকক, থযমন গািী থেকি বদকব বা সাথীরা তাকক থরকখ চকল 
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যাওয়ার আশাংকা থাকক, তাহকল এ অবস্থায় জামা‘আত থেকি থদয়ার 
অনুমবত রকয়কে। ( প্রমার্েঃ ফাতাওয়া আলমগীরী ১: ৮৩ # আল 
বাহরুর রাবয়ক ১: ৩৪৬)  

وتسقط الجماعة بالمطر........او كان اذا حرج يخاف ان يحبسه غريمه في الدين اويريد سفرا واقيمت 

 (9/81:)عالمكيري .الصالة فيخشي ان تفوته القافلة....... الخ

কমষস্থকল িরূ্ষ নামায আদায় 

বজজ্ঞাসােঃ চাকুরী অস্থায়ী হকল আবম কতবদন ওখাকন অবস্থান করকবা তার 
বনিয়তা না থাককল নামায কসর করব বক- না? 

জবাবেঃ চাকুরীর স্থকল যবদ আিনার থাকার বযবস্থা থাকক, চাই আিনার 
বনজ ঘর থহাক বা ভািার থহাক এবাং আিনার প্রকয়াজনীয় সামান িত্রও 
থসখাকন থাকক, তাহকল থস স্থাকন ১৫ বদন বা তার থচকয় থবশী বদন থাকার 
বনয়যত করকল উি জায়গা আিনার জন্য ওয়াতকন ইকামাত বকল গর্য 
হকব। আিবন থসখাকন মুকীম বকল ববকববচত হকবন। সুতরাাং আিনার 
জন্য উি স্থাকন কসর িিা জাবয়য হকব না। বরাং িূর্ষ নামায িিকত 
হকব। ( প্রমার্েঃ ফাতাওয়া বহবেয়া, ১: ১৪২ #আহসানুল ফাতাওয়া 
৪: ৯৮- ১০২)  

خمسة عشر يوما واكثر...الخ.  وطن اقامة وهو البلد الذي ينوي المسافر االقامة فيه 

 ( 9/911)عالمكيرية:

কমষস্থকলর অস্থায়ী আবাসস্থকল কসর বা িরূ্ষ নামায আদাকয়র হুকুম 

বজজ্ঞাসােঃ মসবজকদর অকনক ইমাম, মাদ্রাসার বশেক বা অকনক 
চাকুরীজীবী এমন আকেন, যারা প্রকয়াজনীয় সামান- িত্র বনকয় 
চাকুরীস্থকলর সবন্নককি থকাথাও অবস্থান ককরন। থসখান থথকক সময়মত 
কমষস্থকলর দাবয়ে িালন ককরন। তাকদর িবরবার-  িবরজন থদকশর 
বািীকত বা দূকর থকাথাও থাকক। এমতাবস্থায় উি ইমাম, মাদ্রাসার 
বশেক ও চাকুরীজীবীগকর্র চাকুরীর স্থানকক থকান ধরকর্র ওয়াতন ধরা 
হকব? তাোিা উি স্থান হকত দ্বীনী, অবফবসয়াল বা বযবিগত থকান 
প্রকয়াজকন তারা অকনক সময় ৪৮ মাইল বা তার থচকয় থবশী দূকর সফকর 
বা স্থায়ী বািীকত যান। এমতাবস্থায় যখত তারা উি অবস্থান স্থকল বফকর 
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আকসন, তখন িূর্ষ নামায িিকত হকব? না বক তাকদর িুনরায় ১৫ বদন 
অবস্থাকনর বনয়ত করকত হকব? নাবক দু’চার বদন (অথষাত ১৫ বদকনর 
কম) থাকার বনয়যত থাককলও তাকদর িূর্ষ নামায িিকত হকব? 

জবাবেঃ যখন তারা কমষস্থকলর সবন্নকিস্থ জায়গায় প্রকয়াজনীয় সামানিত্র 
সহ একবার ১৫ বদন বা অবধক বদন অবস্থান করার বনয়যত ককর থনয়, 
তখন থথকক উি স্থান তাকদর জন্য ওয়াতকন ইকামাত বহকসকব গর্য হকব 
এবাং থসখাকন তারা িূর্ষ নামায িিকবন। কসর িিা তাকদর জন্য জাবয়য 
হকব না। প্রকয়াজনীয় সামান বনজ দাবয়কে থসখাকন থরকখ থসখান থথকক 
৪৮ মাইল দূকর সফকর থগকলও তাকদর এ ওয়াতকন ইকামাত বাবতল হকব 
না। সুতরাাং উি স্থাকন বফকর আসার ির িূর্ষ নামায িিার জন্য ১৫ বা 
তার অবধক বদন অবস্থাকনর বনয়যত করার প্রকয়াজন থনই। তকব থকান 
সময় যবদ সমস্ত সামানািত্রসহ উি স্থান তযাগ ককরন, যার দ্বারা বুঝা 
যায় থয, এই শহর বা গ্রাকম তার আর থাকার ইচ্ছা নাই, থসকেকত্র তার 
এ ওয়াতকন ইকামাত বাবতল গর্য হকব এবাং আবাকরা থকান সময় এ 
স্থাকন আসকল মুকীম হওয়ার জন্য কমিকে ১৫ বদন থাকার বনয়যকত 
অবস্থান করা জরুরী হকব। ( প্রমার্েঃ আহসানুল ফাতাওয়া, ৪:৯৭- ১১০ 
# ফাতাওয়া আলমগীরী, ১:১৪২ # আল- মুহীত, ২: ১৪৮)   

তারাবীহ 

জামা‘আকতর সাকথ বকে ুতারাবীহ েুু্কি থগকল ববতর কখন িিকব? 

বজজ্ঞাসােঃ যবদ থকান বযবি তারাবীকহর নামায ইমাম সাকহকবর সাকথ 
ককয়ক রাকা‘আত িিকত না িাকর, তাহকল উি বযবি ইমাকমর সাকথ 
ববতর নাময আদায় ককর তারাবীহ নামাকযর অববশষ্ট রাকা‘আতগুকলা 
আদায় করকব? নাবক উি রাকা‘আতগুকলা আদায় ককর তারির ববতর 
নামায িিকব? 

জবাবেঃ এমতাবস্তায় জামা‘আতর সাকথ ইমাকমর বিেকন ববতর নামায 
আদায় করার ির েুকি যাওয়া তারাবীহ নামাকযর রাকা‘আতগুকলা আদায় 
করকত হকব। তকব তারাবীহ নামাকযর ফাাঁকক- ফাাঁকক ও েুকি যাওয়া 
রাকা‘আতগুকলা িকি বনকত িারকব।  

তারাবীহ নামাকযর শরয়ী হুকুম 

http://www.darsemansoor.com/
www.islamijindegi.com


446 

 

www.darsemansoor.com           Install “ISLAMI JINDEGI” App              www.islamijindegi.com 

বজজ্ঞাসা:  তারাবীহ নামায থকান িযষাকয় িকিকে? শুধু সুন্নাত, নাবক 
সুন্নাকত মুআিাদাহ,নাবক নফল? 

জবাবেঃ ২০ রাকা‘আত তারাবীহ নামায িুরুর্- মবহলা উভকয়র জন্য 
সুন্নাকত মুআিাদাহ। তকব িুরুর্কদর জন্য তারাবীহর জামা‘আত করা 
সুন্নাকত মুআিাদাকয় বকফায়া। থমকয়রা জামা‘আত োিাই বনকজরা িকি 
বনকব। ( প্রমার্:  ফাতাওয়া শামী, ২: ৪৫ #আহসানুল ফাতাওয়া 
৩:৫২৪- ৫২৫িৃ: )  

মবহলাকদর তারাবীর নামাকয ইমামতী 

বজজ্ঞাসােঃ হাকফজকদর মত কুরআন শরীফ িরর্ রাখার জন্য যবদ মবহলা 
হাকফজা অন্যাু্ন্য মবহলাকদর বনকয় জাম’আকত খতম তারাবীহ িকিন, 
তাহকল শরী‘আকতর দৃবষ্টকত থকান েবত আকে বক? 

জবাবেঃ সকল থশ্রর্ীর মবহলাকদর জন্য মসবজকদর ও ঈকদর জামা‘আকত 
শরীক হওয়া বনকর্ধ। থতমবনভাকব শুধু মবহলাকদর জন্য তারাবীহ বা অন্য 
নামাকযর জামা‘আত করার অনুমবত থনই। বরাং হানাফী মাযহাকব 
মবহলাকদর জন্য জামা‘আত করা ও মাকরূহ। যবদ ও থকান মবহলা 
হাকফজা হন না থকন।কুরআন শরীফ িরন রাখার জন্য অন্য থকান অন্য 
থকান হাকয়জা থমকয়র সাকথ দাওর করকত িাকরন, বা একাকী তারাবীহ 
নামাকয খতম িিকত িাকরন। যবদ থকাথাও আিকক যান, নামাযর থশকর্ 
থদকখ বনকয় সামকন অগ্রসর হকবন। ( প্রমার্:  ফাতাওয়া রহীবময়া 
৪: ৩৯৮)  

বাবিকত জামা‘আকতর সাকথ তারাবীকহর নামায আদায়  

বজজ্ঞাসােঃ আমাকদর বািী থথকক থদিশ’ গজ দূকর একবি মসবজদ 
রকযকে। এমতাবস্থাু্য় আমরা প্রবত বৎসর ককয়ক বািীর থলাকজন বমকল 
মসবজকদর িরবকতষ থকান এক বািীকত তারাবীহ নামায জামা‘আকতর 
সাকথ আদায় কবর। এরুি করা জাবয়য আকে বক- না? 

জবাবেঃ বাবিকত তারাবীহর জামা‘আত আদায় করা সবহহ আকে।  
মহল্লার মসবজকদ তারাবীহর জামা‘আত হকলও বাসায় জামা‘আত 
করাকত থকান অসুববধা থনই। তকব এর জন্য শতষ হকচ্ছ -
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মসবজকদও থযন তারাববর বভন্ন একবি জামা‘আত হয়।  অথাৎ  
এমন থযন না হয়  থয ,  বাবিকত  জামা‘আকতর কারকন 
মসবজকদর জামা‘আত বন্ধ না হকয় যায়।  তকব উকল্লখয থয 
বাবিকত তারাবীহর নামায আদায় করার িূকবষ ইশার নামাকযর 
জামা‘আত মসবজকদই আদায় করা উবচত।  ফরয নামায আদায় 
করার িবরবকতষ মসবজকদ জামাআকতর সাকথ আদায় করকল সাতাস 
গুন থবশী সাওয়াব এবাং তা জাকম মসবজকদ আদায় করায় 
িাচাঁশত গুন সাওয়াব হয়।  সুতরাাং রমাযান মাকস অবধক সাওয়াব 
থথকক ববিত হওয়া উবচত নয়।  ( প্রমানেঃ বমশকাত শরীফ,  ১: ৭২ 
# আহসানুল ফাতাওয়া, ৩: ৫২০)  

عن أنس بن مالك قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم )صالة الرجل في بيته بصالة وصالته في مسجد 

مائة صالة . وصالته في المسجد  صالة وصالته في المسجد الذي يجمع فيه بخمس القبائل بخمس وعشرين

األقصى بخمسين ألف صالة . وصالته في مسجدي بخمسين ألف صالة . وصالته في المسجد الحرام بمائة 

 (9191ألف صالة(   )ابن ماجه حـ:

তারাবীকহর নামাকয ১০ রাকা‘আত ির ইমাম িবরবতষন 

বজজ্ঞাসােঃ অকনক মসবজকদ তারাবীহ নামাকয ১০ রাকা‘আকতর িকর 
হাকফজ সাকহব িবরবতষন হয়।  এিাই বক সহীহ িেবত? নাবক ১২ 
রাকা‘আকতর ির িবরবতষন করা উবচত? 

জবাবেঃ তারাবীহ নামাকয ১০ রাকা‘আকতর িকর হাকফয িবরবতষন করা 
মুস্তাহাকবর বখলাফ। বরাং িবরবতষন করকত চাইকল,  থয থকান চার 
রাকা‘আত থশকর্ আরাম করার িকর হাবফয বা ইমাম িবরবতষন করকব।  
থযমনেঃ ৮ রাকা‘আকতর ির বা ১২ রাকা‘আকতর ির প্রভবৃত।  (প্রমার্েঃ 
আলমগীরী,  ১: ১১৬ # জাওয়াবহরুল ফাতাওয়া, ১: ২২)  
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 (9/996ن

তারাবীহ নামাকয কুরআন শবরফ থদকখ িিা, ৪ রাকা‘আত িরির 
প্রচবলত দু‘আ িিা 
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বজজ্ঞাসােঃ তারাবীহ নামাকযর মকধয ইমাম সাকহব যবদ কুরআন শবরফ 
থদকখ িকিন,  আর মুিাদীরা যবদ নামাকযর মকধয কুরআন খুকল 
ইমাকমর অনুসরন ককরন,  তাহকল তাকদর নামায সহীহ হকব বকনা? 

তারাবীকহর ২ রাকা‘আত ও ৪ রাকা‘আত থশকর্ সাধারনভাকব 
বাাংলাকদকশ থয দু‘আ িিা হকয় থাকক থসৌবদকত ঐ ধরকনর দু‘আ িরা হয় 
না। এর জন্য থকান েবত আকে বক- না? 

জবাবেঃ নামাকযর মকধয ইমাম বা থকউ কুরআন শরীফ থদকখ থদকখ 
িিকল অথবা মুিাদী থদকখ থদকখ ইমাকমর িরা অনুসরন করকল, 
( হানাফী মাযহাব অনুযায়ী)  নামায ফাবসদ হকয় যাকব।  তারাবীহ 
নামাকয প্রবত চার রাকা‘আত ির বকেুেন ববরবত থদয়ার থয বনকদষশ 
একসকে ,  থসই সময় থকউ দুয়া িিকল িিকত িাকর।  আর থকউ চুি 
ককর বকস থাককল থাককত িাকর।  

আর প্রচবলত দু‘আ থযমন িিা যায় থতমবন অন্য থকান দু‘আ বা 
দরুদ ও িিকত িারকব।  ( প্রমার্েঃ শামী ১: ৬২৪ # আহসানুল 
ফাতাওয়া ৩: ৪৪৫)  

 (9/611قرأته من مصحف اي ما فيه قرآن مطلقا النه تعلم .   )الدر المختار:

 (9/611ه تلقن من المصحف فصار كما اذا تلقن من غيره .   )رد المحتار:وفي الشامي: ان

তারাবীর নামাকয তারতীকবর থখলাফ সুরা িরা 

বজজ্ঞাসােঃ তারাবীহ- এর নামাকয উবনশতম রাকা‘আকত সূরাকয় নাস 
এবাং ববশতম রাকা‘আকত আবলফ-  লাম-  বমম থথকক িরকল তারতীব-
এর থখলাফ হওয়ার কারকন নামায মাকরূহ হকব বক-  না? 

জবাবেঃ তারাবীহ- এর নামাকয খতকম কুরআকনর সময় উবনশতম 
রাকা‘আকত সূরাকয় ফাবতহা এবাং সূরাকয় ফালাি ও নাস এবাং ববশতম 
রাকা‘আকত সূরাকয় ফাবতহা এবাং সূরাকয় বািারার বকেু অাংশ ,  থযমন 
শুরু থথকক মুফবলহুন িযষন্ত িরা মুস্তাহাব। সুতরাাং খতকম কুরআকনর 
সময় এভাকব িিার কারকন তারতীকবর থখলাফ হওয়া সকত্তও নামায 
মাকরূহ হকব না। খতকম কুরআন বযবতত অন্য সময় ইচ্ছািূবষক এভাকব 
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তারতীকবর থখলাফ করকল নামায মাকরূহ হকয় যাকব।  ( প্রমানেঃ 
আহসানুল ফাতাওয়া,  ৩: ৫০৮ # ফাতাওয়া রহীবময়া ৪: ৩৮৩)  

كع ثم يقوم في الركعة لى يروفرغ من المعوذتين في الركعة اال رآن في الصلوة اذاقوفي من يختم ال

 (161الثانية ويقرأ بفاتحة الكتاب وشيئ من سورة البقرة..... جائزة.  )شرح منية:

তারাবীহ নামাকয মিুাবদগকনর বনয়যত করা 

বজজ্ঞাসােঃ তারাবীহ নামায িাঠকাকল সানা,  আউযুববল্লাহ ইতযাবদ 
িিকত হকব বকনা এবাং ইমাম সাকহব খুব দ্রুত বনয়যত ককর বকরা‘আত 
শুরু করকল, আমাকদর অথষাৎ মুিাদীকদর আর বনয়যত িিকত হকব বক-  
না? 

জবাবেঃ ইমাকমর জন্য তারাবীকহর নামাকয প্রথম রাকা‘আকত সানা,  
আঊজুববল্লাহ ও ববসবমল্লাহ এবাং বদ্বতীয় রাকা‘আকত শুধ ু
ববসবমল্লাহ িিা সুন্নাত। মুিাবদগন প্রথম রাকা‘আকত শুধু সানা 
িিকব।  ২য় রাকা‘আকত এগুকলার বকেইু িিকব না।  ( প্রমার্েঃ 
আল- বাহরুর রাবয়ক,  ১: ৩০৯- ৩১১)  

ইমাম সাকহব বনয়যত থবাঁকধ দ্রুত বকরা‘আত শুরু করকলও মুকতাদীগকনর 
জন্য নামাকযর এবাং ইক্ববতদার বনয়যত করা জরুরী। থকননা,  এ 
বনয়যত োিা নামাযই হয় না। তকব এখাকন শুধু বনবদষষ্ট নামায থযমন-
যুহকরর ফরয এ ইমাকমর বিকে িিবে মকন মকন শুধু এ বনয়যত করািাই 
যকথষ্টর। আর তারাবীকহর ববস্তাবরত ভাকব বনয়যত না করকলও চলকব।  
থকননা,  সুন্নাত ও নফল নামাকয শুধু নামাকযর বনয়যতই যকথষ্ট।  
( প্রমার্েঃ আল-  বাহরুর রাবয়ক,  ১: ২৭৮)  

আমাকদর থদকশ প্রচবলত নামায বশো বইকয় প্রকতযক নামাকযর থয আরবী 
বনয়যত থদয়া হকয়কে,  এ বনয়যত িিা জরুরী নয়। িিা বনকর্ধও নয়। 
তকব অকনক থেকত্র তা নানা সমস্যা সৃবষ্ট ককর।  থযমন: জামা‘আকতর 
থবলায় অকনক সময় এিা তাকবীকর ঊলার ফযীলত থিকত বাধাগ্রস্ত 
ককর।  

 (9/128ويكفيك مطلق النية للنفل والسنة والتراويح...الخ.   )البحر الرائق:

তারাবীকহর নামাকয কুরআন খতম করা 
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বজজ্ঞাসােঃ রমাযান মাকস তারাবীহ নামাকয কুরআন শরীফ খতম করা 
থকান ধরকনর সুন্নত?  

জবাব:  রমাযান মাকস তারাবীকহর জামা‘আকত িববত্র কুরআন শরীফ 
খতম করা সুন্নাকত মুআিাদাহ আলাল বকফায়া। (প্রমার্েঃ ফাতাওয়া 
মাহমূবদয়া,  ৭: ১৭৫ # ফাতাওয়া রশীবদয়া,  ৩৯৩ # দারুল 
উলুম,  ৪: ২৪৭)  

তারাবীকহর নামাকয বকরা‘আত িিার মুস্তাহাব তরীকা বক? 

বজজ্ঞাসােঃ তারাবীকহর নামাকয সূরাকয় ফাবতহা বমবলকয় িিকব না বকভাকব 
িিকব? এবাং উভয় রাকা‘আত বকরাআকতর বযািাকর সমান রাখকব না 
থোি বি করা যাকব? 

জবাবেঃ তারাবীকহর নামাকয অন্যান্য মুস্তাহাকবর ন্যায় সূরাকয় ফাবতহা 
মুস্তাহাব তরীকায় আদায় করা উবচত।  অথষাৎ সাত আয়াত সাত শ্বাকসই 
িিকব।  থকননা তারাবীকহর নামাকযও তািাহুরা করা,  আঊজুববল্লাহ,  
ববসবমল্লাহ বজষন করা,  বস্থরতা রো না করা মাকরূহ। থস বহকসকব 
সূরাকয় ফাবতহা বমবলকয় না িকি ধীরবস্থর ভাকব সাত শ্বাকসই িিা উত্তম। 
( প্রমার্েঃ দুরকর মুখতার ১: ৫২৩ # ফাতাওয়াকয় দারুল উলুম,  
৪: ২৫৭)  

তারাবীকহর নামাকযও উভয় রাকা‘আত সমান রাখা মুস্তাহাব। অবশ্য 
মাকঝ মকধয এর বযবতক্রম হওয়ায় থকান অসুববধা থনই।  তকব এরুি 
অভযাকস িবরর্ত করা মুস্তাহাকবর থখলাফ হকব।  ( প্রমার্েঃ রহীবময়া 
৪: ৩৯২ # মাহমূবদয়া ১৪: ২০১)  

এক ইমাকমর দ্বারা খতম তারাবীহ িিা 

বজজ্ঞাসােঃ  খতম তারাবীহ একজন হাকফজ দ্বারা িিাকল আদায় হকব 
বক-  না। জানকত ইচু্ছক।  

জবাবেঃ যবদ হাকফজ ভাল হয় ,  ইয়াদ ভাল থাকক তাহকল একা 
িিাকলও খতম তারাবীহ হকয় যাকব।  যবদ থকান জায়গায় সকেহ লাকগ 
থয ভলু হকয় থগকে তাহকল সালাম বফরাকনার ির থদকখ থনকব। যবদ 
বাস্তকবই ভলু হকয় বগকয় থাকক তাহকল ভলুকৃত স্থানবি িকি বনকব। 
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অবশ্য সাকথ ভলু ক্রবি শুধকর থদয়ার জন্য আকরকজন হাকফজ থাককল 
ভাল।  ( প্রমার্েঃ আবযযুল ফাতাওয়া ২৫১ িৃষ্ঠা)  

তারাবীকহর সমকয় সুবহানা বযল মলুবক দু‘আবি িরার হুকুম বক? 

বজজ্ঞাসােঃ আমাকদর থদকশ িববত্র রমাযান শরীকফ তারাবীহ নামায ৪ 
রাকা‘আত িকর থয সুবহানা বযল মুলবক নাকম একবি দু‘আ িরা হয় ,  
এিা সহীহ বক- না? 

জবাবেঃ তারাবীহ নামাকয প্রবত চার রাকা‘আত অন্তর থয তারবীহা বা 
বকেুেন বকস থাকা হয় ,  থস সময় আল্লাহ্তা’আলার প্রশাংসা সম্ববলত 
থয থকান দু’য়া-  দরুদ ও ইবস্তগফার িাঠ করা বা চুি থাকা সবই জাবয়য 
আকে।  প্রচবলত প্রবসে দু‘আবিকত আল্লাহ্র প্রশাংসা সম্ববলত হওয়ার 
কারকন থকউ জরুরী মকন না ককর িিকল তা জাবয়য। শরয়ী দৃবষ্টককাকর্ 
তাকত থকান থদার্ থনই।  তা ববদ‘আত ও নয়। তকব থকউ এিা িিা 
জরুরী মকন করকল,  তার জন্য ববদ‘আত হকব। জরুবর মকন না ককর 
সব সময় িিকলও ববদ‘আত হকব না।  ( প্রমার্েঃ ফাতাওয়া শামী,  
২/ ৪৬)  

মসবজকদ তারাবীকহর জামা‘আকত মবহলাকদর অাংশগ্রহন 

বজজ্ঞাসােঃ মসবজকদ মবহলাকদর যবদ িৃথকভাকব নামাকযর বযবস্থা থাকক,  
তাহকল মবহলাগন জামা‘আকতর সাকথ তারাবীকহর নামায আদায় করকত 
িারকব বক-  না? 

জবাবেঃ থমকয়কদর জন্য যথাসম্ভব থগািনস্থাকন ও অের মহকল অতযন্ত 
থগািনীয়ভাকব নামায িরার মকধয সাওয়াব থবশী। হুজুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বকলন-  একজন থমকয় থলাককর জন্য ঘকর নামায 
িিা বারাোয় নামায িিার থচকয় উত্তম এবাং ঘকরর বভতর থোি হুজরার 
মকধয নামায িিা ঘকরর সাধারন অাংকশ নামায িিার তুলনায় অবধক 
িেেনীয়।( আবু দাঊদ শরীফ)  

অন্য এক হাবদকস একসকে থমকয়কদর জন্য জামা‘আকত নামায 
িরার থচকয় একা নামায িিায় ২৫ গুন থবশী সাওয়াব রকয়কে। 
বনকজর ঘকর থবশী সাওয়াব হওয়ার ির মবহলাকদর জন্য মসবজকদ 
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যাওয়ায় থসােকযষর প্রদশষনী োিা আর থকান প্রকয়াজন থাককত 
িাকর? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম এর যুকগ যবদও 
থমকয়কদর দ্বীকনর বনতয নতুন হুকুম-  আহকাম বশো করার জন্য 
ককঠার শতষ – শারাকয়কতর সাকথ মসবজকদ হাবজর হকয় 
জামা‘আকতর সাকথ নামায িরার অনুমবত বেল। বকন্তু হুজুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম-  এর ইকন্তকাকলর িকর ধীকর-  
ধীকর যখন  থফতনা-  ফাসাদ বৃবে থিকত লাগল। তখন হযরত  
উমর রা. থমকয়কদরকক মসবজকদ থযকত বনকর্ধ ককর বদকলন। 
হযরত  আকয়শা রা.- এর বনকি এই অবভকযাগ করা হকল বতবন 
বলকলন হযরত  উমর রা. থয অবস্থার থপ্রবেকত মবহলাকদর 
মসবজকদ যাওয়া বনকর্ধ ককরকেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাম যবদ এই অবস্থা থদখকতন তাহকল বতবনও মবহলাকদরকক 
মসবজকদ থযকত বনকর্ধ করকতন। ( আবু দাঊদ শরীফ)  এই 
অবস্থার িবরকপ্রবেকত ফুক্বাহাকয় বক্বরাকমর অবভমত হকলা সকল 
থশ্রর্ীর মবহলাকদর জন্য মসবজকদ নামায িিকত যাওয়া মাকরূকহ 
তাহরীমী। চাই তা ফরয নামাকযর জন্য থহাক বা জুম’আ অথবা 
তারাবীকহর জন্য থহাক। 

অতএব,  মবহলাকদর জন্য একাকী ভাকব ঘকরই তারাবীহ িিা উত্তম। 
মসবজকদ যাওয়ার থকান অনুমবত নাই।  মসবজকদ যাওয়া তাকদর জন্য 
ফযাশন োিা আর বকেুই নয়। কারন অবধক সাওয়াব যবদ তাকদর 
উকিশ্য হয়,  তাহকল মসবজকদর তুলনায় ঘকরর অের মহকল নামায 
আদায় করা তাকদর জন্য থবশী উিযুি।  ( প্রমার্েঃ ফাতাওয়া 
রহীবময়া,  ১: ১৭১)  

ঘকর তারাবীকহর জামা‘আকত মবহলাকদর অাংশগ্রহন 

বজজ্ঞাসােঃ জননক বযবি রমাযান মাকস মসবজকদ ইশার নামায 
জামায়াকতর সাকথ িকি বািীকত একস খতম তারাবী িিায়। এিা বক 
তার জন্য বঠক হকব। অকনক মাহরাম- গাইকর মাহরাম মবহলারাও উি 
খতম তারাবীকত তার বিকে ইক্ববতদা ককর। এখন প্রন হল উি 
তারাবীকত মবহলাকদর অাংশগ্রহন করা এবাং হাকফজ সাকহকবর বিেকন 
ইকবতদা করা সহীহ হকব বক? 
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জবাবেঃ মসবজকদ ইশার নামায জামা‘আকতর সাকথ িকি বাবিকত একস 
তারাবীকহর জামা‘আত করকত থকান অসুববধা থনই। বরাং থয সব 
হাকফযকদর তারাবীহ নামাকয ইমামবতর সুকযাগ না হয় তাকদর এরুি 
করা চাই। একত তাকদর তারাবীকহর সাওয়াব কম হকব না। আর 
মবহলাকদর তারাবীহ এর জামা‘আকত অাংশগ্রহকনর জন্য বনজ ঘকরায়া 
িবরকবশ থেকি অন্যত্র যাওয়া নাজাবয়য ও মাকরূহ। অবশ্য বনজ ঘকরায়া 
িবরকবকশ তারাবীকহর জামা‘আকত অাংশগ্রহন করা বনম্মববর্ষত 
সুরতগুকলাকত জাবয়য আকে।  

িুরুর্ ইমাকমর বিকে যবদ অন্য িুরুর্ মুিাবদ থাকক তাহকল ইমাম 
সাকহকবর মাহরাম, গাইকর মাহরাম অথবা শুধু গাইকর মাহরাম সব 
মবহলাকদর ইবিদা শহীহ হকব। অবশ্য মবহলাকদর কাতার িুরুর্কদর 
কাতাকরর বিেকন হকব এবাং গাইকর মাহরাম মবহলারা িদষার আিাল 
থথকক ইবিদা করকব। 

যবদ ইমাম সাকহকবর বিকে থকান িুরুর্ মুিাবদ না থাকক এবাং মবহলাকদর 
মাকঝ ইমাম সাকহকবর মাহরাম মবহলাও থাকক, তাহকল তার বিকে গাইকর 
মাহরাম িদষার আিাল থথকক ইবিদা করকত িারকব। িোন্তকর যবদ 
ইমাম সাকহকবর বিকে থকান িুরুর্ বা তার থকান মাহরাম মবহলা 
জামা’য়াকত অাংশগ্রহন না ককর তাহকল থসকেকত্র শুধু গাইকর মাহরাম 
মবহলার ইবিদা উি ইমাম সাকহকবর বিকে সহীহ হকব না বরাং মাকরূহ 
হকব। উকল্লখয, মবহলাকদর জন্য সবষাবস্থায় অের মহকল একাকী নামায 
িিাই উওম এবাং থবশী সাওয়াকবর কাজ। ( প্রমার্েঃ ফাতাওয়াকয়শামী,  
১: ৫৬৫ # আবুদাঊদ১: ৮৪ # ফাতাওয়াকয়দারুলউলুম,  
৪: ২৫০)  
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নাবাকলগ হাকফকযর বিেকন তারাবীহ নামায আদায় 

বজজ্ঞাসােঃ রাহমানী িয়গাম “৯৯ জানুয়ারী সাংখায় ২৬১ নাং প্রকনর 
উত্তকর থলখা রকয়কে- নাবাকলগ হাকফজকদর বিেকন বাকলগ মুসল্লীকদর 
তারাবীহ নামায হকব না। বকন্তু আমাকদর এলাকায় এক মুহাবিস সাকহব 
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বকলন থয,  নাবাকলগ হাকফযজর তারাবীহ নামায িিাকনার বযািাকর 
মতকভদ রকয়কে। অথষাৎ থকান ইমাম বকলকেন,  এভাকব তারাবীহ 
িিাকনা যায়। আবার থকান ইমাম বকলকেন- িিা যায় না। থসই 
বহকসকব নাবক মাকঝ- মাকঝ নাবাকলগ হাকফকজর বিেকন নামায িিা 
যায়। এখন প্রন হকচ্ছ-  এই মুহাবিস সাকহকবর কথা বঠক;  না রাহমানী 
িায়গাকমর বর্ষনা বঠক? 

জবাবেঃ বনভষরকযাগয মত অনুযায়ী,  নাবাকলগ হাকফকযর বিেকন তারাবীহ 
নামায িিা নাজাবয়য। সুতরাাং রাহমানী িায়গাকমর বর্ষনা সবঠক। আর 
আিনাকদর মুহাবিস সাকহকবর বর্ষনা দ্বারাও একথা প্রমাবর্ত হয়। 
থকননা,  বতবন বকলকেন- এর মাকঝ মতকভদ আকে। আর যখন থকান 
মাসআলায় জাবয়য- নাজাবয়য বনকয় মতববকরাধ হয়,  তখন তা িবরতযাগ 
করা উবচত। যাকত মতববকরাকধর অবসান হয়। তকব মুহাবিস সাকহকবর 
উবচত বেল থয,  “মতকভদ –এর মকধয থকান মকতর উির ফাতওয়া 
থসিা বকল থদয়া”। যাকত নতুন সমস্যায় িিকত না হয়। এ ধরকনর 
আকরা অকনক মাসআলা রকয়কে,  থযগুকলাকত মতববকরাধ রকয়কে- বকন্তু 
সকল থেকত্র বনভষরকযাগয মকতর উির আমল করা জরুবর। 
অবনভষরকযাগয মতবির উির আমল করা জাবয়য নয়। সুতরাাং মুহাবিস 
সাকহব মাকঝ- মকধয আমল করার থয কথা বকলকেন তা সবঠক নয়। উি 
মুহাবিস সাকহব যবদ মুফতী না হকয় থাককন তাহকল তার ফাতওয়া না 
থদওয়া উবচত। 

তারাবীহ নামায িিাকনার জন্য হাকফজ এবাং ইমাম বনকয়াকগর 
ইন্িারবভউ 

বজজ্ঞাসােঃ আমাকদর থদকশর অকনক মসবজকদ থদখা যায় রমাযান মাকস 
তারাবীহ িিাকনার জন্য হাকফজ বনকয়াকগর থঘার্না করা হয় এবাং 
হাকফজ সাকহবগনকক জমা করা হয়। তাকদর মধয হকত মসবজদ কবমবির 
সাধারন থলাক অথষাৎ যারা আকলম নয়,  এমন থলাক িিা- শুকন,  
কন্ঠস্বর ইতযাবদ থদকখ,  যার বযািাকর থবশী থলাক রায় থদয় তাকক 
বনবষাচন ককর থাকক। এখন আমার প্রন হকলা,  
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ক) এই ভাকব হাকফজ বনবষাচন বা ইমাম বনযুি করা সহীহ আকে বক-
না? 

খ) এবাং হাকফকজ কুরআকনর জন্য এরুি প্রবতকযাবগতায় অাংশ গ্রহন করা 
নবধ হকব বক- না? 

জবাবেঃ ক)  উি িেবতকত হাকফজ বনযুি করা সমীচীন নয়। কারন,   
এভাকব বযম্মাদার বনকয়াগ করার প্রচলন ইসলাকমর থসানালী যুকগ বেল 
না। তাোিা এর দ্বারা হাকফকজ কুরআনকদর অবমাননা হয়। এভাকব 
বযম্মাদার বনকয়াকগর এই গর্তাবন্ত্রক বনয়ম সবষপ্রথম ইাংকরজরা আববষ্কার 
ককরকে এবাং েমতা বকল বা থকৌশকল তা সবষত্র চালু ককরকে। আর 
জনগন দ্বীনী বযািাকর অজ্ঞ থাকার কারকন ইাংকরজ ও বব্রবিশকদর অন্ধ 
অনুকরকর্ বলপ্ত হকয় অবফস- আদালকতর গবি িার হকয় মসবজদ-
মাদ্রাসায়ও তা জারী করকত শুরু ককরকে। এ বযািাকর সহীহ িেবত 
হকলা,  হিান্নী উলামাকদর মাধযকম বযম্মাদার বনকয়াগ করা বা থযসব 
স্থাকন হাকফজ আকলম নতরী হয়,  থসখাকন বগকয় তাকদর িিা শুকন,  
থজকন থসখাকনর উস্তাদকদর থথকক থলাক থনয়া। এর নযীর সাহাবাকয় 
থকরাকমর যামানায় বহু রকয়কে। আর ঐ যামানায় খবলফা থথকক শুরু 
ককর িাহারাদার বনযুি করা িযষন্ত কাউকক গর্তাবন্ত্রক িেবতকত বনযুি 
করা হকতা না। বরাং ববজ্ঞ থলাককদর িরামকশষর মাধযকম বযম্মাদার 
বনকয়াগ করা হকতা। 

( খ)  থকান ইমাম বা হাকফকযর জন্য উি প্রকাকরর প্রবতকযাবগতায় 
অাংশগ্রহন করা উবচত হকব না। একত কুরআন ও বনকজর অবমাননা হয়। 
কুরআকনর অবমাননা করা,  এমবনভাকব বনকজকক অিমান করা 
শরী‘আকত বনকর্ধ।   

( প্রমার্েঃ সূরাকয় আন‘আম,  ১১৬ # বতরবমযী শরীফ ,  হাবদস নাং-
২২৫৪ ও ইবকন মাজা,  হাবদস নাং- ৪০১৬ # বমশকাত শরীফ,  ২য় 
খন্ে,  িৃষ্ঠা- ৪৬৯)  

তারাবীর নামাকয সরূার শুরুকত উচ্চেঃস্বকর ববসবমল্লাহ িিা 

বজজ্ঞাসােঃ তারাবীহ নামাকয প্রকতযক সূরাহর শুরুকত উচ্চেঃস্বকর ববসবমল্লাহ 
উচ্চেঃস্বকর হানাফী মাযহাকব সহীহ আকে বক? 
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জবাবেঃ হানাফী মাযহাব অনুযায়ী তারাবীহ এর প্রকতযক সূরাহর শুরুকত 
ববসবমল্লাহ উচ্চেঃস্বকর িিা যাকব না। কারন হানাফী মাযহাকবর সমস্ত 
ইমামগন এই বযািাকর একমত থয,  নামাকযর মকধয ববসবমল্লাহ আকস্ত 
িিকত হকব। অবশ্য থয থকান এক সূরার শুরুকত ববসবমল্লাহ উচ্চেঃস্বকর 
িিকত হকব। উকল্লখয,  হানাফীগন যবদও ইমাম আবসম রহ . - এর 
বকরা‘আত িকিন এবাং বতবন প্রকতযক সূরার শুরুকত ববসবমল্লাহ িিকতন। 
হানাফীগনও প্রকতযক সূরার শুরুকত ববসবমল্লাহ িকি তার উির আমল 
করকব বকি। বকন্তু থসজন্য উনচ্চস্বকর িিার থকান প্রকয়াজন নাই। 
কারন,  তাকত হানাফী ফুক্বাহাকদর মকতর ববকরাবধতা করা হকব। আর 
বনেঃশকব্দ িিকল সককলর কথার উির আমল হকয় যাকব। ( প্রমার্েঃ 
নাসায়ী ১: ১০৫ # ফাতাওয়াকয়শামী,  ১: ৪৫৭ # ফাতাওয়াকয় 
দারুল উলুম,  ৪: ২৬৪ # ইমদাদুল ফাতাওয়া,  ১: ৩৪৭)  

তারাবীহ িবিকয় িাকা থনয়া 

বজজ্ঞাসােঃ আমরা সাধারনতেঃ তারাবীহ নামাকযর জন্য বাবহর হকত 
হাকফজ থরকখ থাবক এবাং থরাযার থশর্ বদকক মুসুল্লীকদর বনকি এলান 
বদকয় তাকদর বনকি থথকক থস্বচ্ছায় প্রদত্ত হাবদয়া উবঠকয় হাকফজ,  
ইমাম,  মুআযবযন ও খাকদকমর মকধয ববতরন ককর থাবক। শরী‘আকতর 
হুকুম অনুযায়ী এিা জাবয়য বক-  না? 

জবাবেঃ ইমাম,  মুআযবযন ও খাকদমকদরকক রমাযান বা ঈদ উলিকে 
থবতকনর িরও বকেু থবানাস ইতযাবদ মসবজদ ফান্ে থথকক অথবা 
মুসবল্লরা থস্বচ্ছায় বদকল তা থদয়া জাবয়য আকে। বকন্তু হাকফয সাকহবকক 
তারাবীহ্ িিাকনার জন্য থকান ফান্ে থথককই িাকা বা বববনময় থদয়া ও 
হাকফয সাকহকবর জন্য তা থনয়া জাবয়য নয়। আমাকদর থদকশ মসবজদ 
কবমবি খাতা-  কলম বনকয় থযভাকব হাকফয সাকহকবর জন্য চাইকত 
থাককন এবাং মসবজকদ এলান থদন,  তাকত এিাকক থকান মকতই হাবদয়া 
বলা চকল না। হাবদয়া মুহাব্বকতর বনদশষন। যা একান্ত বযবিগত 
বযািার। সুতরাাং আমাকদর থদকশর এ ধরকনর থলন- থদন কুরআকনর 
অবমাননা ও নাজাবয়য কাজ। একত খতকম তারাবীকহর সাওয়াব বাবতল 
হকয় থযকত িাকর। হাকফজগনকক আল্লাহ তা‘আলা থয বনয়ামত দান 
ককরকেন,  তার শুকবরয়া এিাই থয,  তারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুবষ্টর 
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জন্য তারাবীহ নামাকয কুরআন শুনাকব এবাং এর মহাপ্রবতদান আল্লাহ্র 
দরবার থথকক িাওয়ার আশা রাখকব। বহফকজর মত এতবি থদৌলত 
সারা দুবনয়া যার বদলা হকত িাকর না,  থসই থদৌলতকক অবত নগর্য 
সামান্য িাকা–িয়সার বববনমকয় বববক্র করার মত থবওকুবফ আর হয় না। 
হাকফজগন আল্লাহ্র ওয়াকস্ত কুরআন শুনাকব। আল্লাহ তা‘আলা তাাঁকদর 
দুবনয়ার জরুরত িুরা ককর বদকবন। থকাথা থথকক করকবন,  তা বতবনই 
ভাল জাকনন। তাাঁর দরবাকর থকান অভাব থনই। বতবন অকিনীয়ভাকব 
বাোকক বরবযক থদন। তকব ্যতাাঁ,  থকউ যবদ ঐ হাকফয সাকহবকক তার 
দ্ববনদারীর কারকন তাকক মুহাব্বত ককরন,  তাহকল মুহাব্বকতর বনদশষন 
স্বরূি বযবিগতভাকব থয থকান সময় বা যখনই তাওফীক হয়,  হাকফয 
সাকহকবর মুহাব্বকত বকেু হাবদয়া থিশ করকবন। তকব এিা তারাবীকহর 
থশকর্ না হওয়া উবচত। যাকত ককর বুঝা যায় থয,  এিা বাস্তকবই 
বযবিগত মুহাব্বকতর হাবদয়া। দুবনয়াবী ববনীময় োিা থকবল আল্লাহ্i 
ওয়াকস্তই নামায িিাকব। এমন মুখবলস হাকফয িাওয়া না থগকল,  
ওয়াবিয়া ইমাকমর বিেকন সূরা তারাবীহ িিা,  থিশাদার হাকফকযর 
বিেকন খতকম তারাবীহ িিা থথকক উত্তম। ( প্রমানেঃ ইমদাদুল ফাতাওয়া 
১: ৪৮৪ # আহসানুল ফাতাওয়া,  ৩: ৫১৪ # ইমদাদুল মুফতীন,  
৩৬৫)  

ِثَِّ يَّاِت  واِب آ ُ ِتَّْشَتَّ ِوَِّوَّّلَّ ِا ِمَّنراِقَّل يَلر ِفَّاتَُِّّقون   (19البقرة : ) يَِّّايَّ

 (6/06ان القرآن باالجرة اليستحق الثواب ال للميت وال للقارئ.  )رد المحتار:

عن عبد اهلل بن مغفل انه صلي الناس في شهر رمضان فلما كان يوم الفطر بعث اليه عبد اهلل بن زياد محلبة 

 (1/9111-مصنف ابن ابي شيبة ). ال نأخذ علي القران اجرادرهم فردها و قال انا  ائةوبخمس م

و نفس  وان القران لشيئ من الدنيا ال تجوز وان االخذ و المعطر اثمان الن ذلك يشبه االستجار علي القرائة

 (6/21-رد المحتار)  –االستئجار عليها ال يجوز 

ইদানীাং অকনকক এরুি একিা সুরাতকক জাবয়য বকল মকন ককরকেন থয,  
হাকফয সাকহবকক যবদ রামাযাকন একমাকসর জন্য ৫ ওয়াি বা বনবদষষ্ট 
দুই বতন ওয়াকির জন্য ইমাম বাবনকয় থদওয়া হয়,  তাহকল তার জন্য 
িাকা থনয়া জাবয়য। 
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বকন্তু হযরত মাওেঃ আশরাফ আলী থানবী রহ. ইমদাদুল ফাতাওয়ার 
১: ৪৮৫ িৃষ্ঠায় এই সুরাতককও এই জন্য নাজাবয়য বকলকেন থয,  
যবদও তাকক রমাযান মাকসর জন্য ইমাম বাবনকয় থনওয়া হয়,  তবুও 
তার মূল উকিশ্য থাকক তারাবীকহর নামায। থকননা-  উি হাকফয 
সাকহব যবদ শুধু ওয়াবিয়া নামায িিান আর তারাবীহ না িিান,  
তাহকল তাকক ইমাম রাখা হকব না। তাই দ্বীনী বযািাকর এরূি হীলা 
জাবয়য নয়। উকল্লখয ফাতাওয়ার বকতাকব ঊলামাগকনর ইখবতলাফ বর্ষনা 
করকত থযকয় শবিশালী ও দুবষল উভয় ধরকনর কাওল উকল্লখয থাকক। 
থশকর্ বনভষরকযাগয ও ববশুে মতবি ববর্ষত হয়,  থসিার উিরই 
মুফতীয়াকন থকরাম ফাতওয়া বদকয় থাককন। বকন্তু অধুনা নামদারী বকেু 
আকলম ফাতাওয়ার বকতাকবর দুবষল কাওকলর বভবত্তকত তারাবীহ 
নামাকযর বববনময় থনয়া জাবয়য বলকেন। হািানী উলামাগকনর বনকি 
এিা সহীহ নয়। সুতরাাং মুসলমানকদর উবচত বনকজকদর আমকলর 
থহফাজকতর লকেয যার তার ফাতাওয়ার উির আমল না করা। বতষমাকন 
বনেঃস্বাথষ ও হািানী উলামাগকনর সাংখযা খুবই কম। খুাঁকজ থবর ককর 
তাকদর অনুসরন করকত হকব।  ( প্রমানেঃ ইমদাদুল ফাতাওয়া,  
১: ৪৮৫ #আহসানুল ফাতাওয়া,  ৩: ৫১৪ #ইমদাদুল মুফতীন,  
৩৬৫ #ফাতাওয়াকয় রশীবদয়া,  ৩৯২ #তালীফাকত রশীবদয়া,  ৩২৫ 
#ফাতাওয়াকয় মাহ্মূবদয়া,  ১৪: ৩২ #শামী,  ৫: ৩৮)  

ইবতকাফ অবস্থায় হাকফজ সাকহকবর অন্য মসবজকদ তারাবীহ িিাকনা 

বজজ্ঞাসােঃ থকান হাকফজ এক মসবজকদ ইবতকাফ করা অবস্থায় অন্য 
মসবজকদ বগকয় নামায িিাকত িারকব বক-  না? 

জবাবেঃ যবদ হাকফজ সাকহব ইবতকাফ করার সময় এরূি বনয়যত ককর 
থয,  আবম অত্র মসবজকদ ইবতকাফ করব এবাং তারাবীর সময় বগকয় 
অন্য মসবজকদ নামায িিাকবা,  তাহকল তারাবীহ িিাকনার জন্য অন্য 
মসবজকদ যাওয়া জাবয়য হকব। তকব তার ইবতকাফ সুন্নাকত মুআিাদাহ 
বহসাকব আদায় হকবনা বরাং নফল ইবতকাফ বকল গর্য হকব। 

 আর যবদ ইবতকাকফর সময় এ ধরকনর বনয়যত না ককর তাহকল 
তারাবীকহর জন্য অন্যত্র যাওয়া সহীহ হকব না। থগকল তার থসবদকনর 
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ইবতকাফ ভঙ্গ হকয় যাকব এবাং িকর কাযা করকত হকব। ( প্রমানেঃ 
ফাতাওয়াকয় আলমগীরী ১: ২১২,  ফাতাওয়াকয় দারূল উলুম 
৬: ৫১২)  

ولو شرِ وقت النذر وااللتزام انه يخرج الي عبادة المريض وصالة الجنازة وحضور مجلس العلم يجوز له  

 (9/191:عالمكيري) -ذلك

জমু‘আ/ খুৎবা 

জমু‘আর খৎুবার সময় িাকা কাকলকশন 

বজজ্ঞসােঃ জুম‘আর নামাকযর সময় খুৎবাহ চলাকালীন সমকয় মসবজকদর 
দান বাক্স চালান এবাং নামাযী বযবির সামকন বদকয় থহাঁকি-  থহাঁকি িাকা-
িয়সা কাকলকশন করা জাবয়য বক- না? 

জবাবেঃ জুম‘আর বদন ইমাম যখন বমম্বাকর বকসন এবাং খুৎবার আযান 
শুরু হকয় যায়,  তখন থথকক বাক্স চালাকনা নাজাবয়য ও হারাম। শুধু 
বাক্স চালাকনা নয়,  বরাং নামাকযর সময় থযসব ববর্য় নাজাবয়য,  
খুৎবার সময়ও ঐসব ববর্য় নাজাবয়য। 

নামাযীর সামকন বদকয় থযমন মুসল্লীকদর যাতায়াত নাজাবয়য। 
তদ্রুিভাকব মুসল্লী োিা অন্য থয থকান বজবনকসর যাতায়াত করাকনাও 
নাজাবয়য। 

থমািকথা,  নামাযী বযবির সামকন বদকয় বা খুৎবাহ চলাকালীন সমকয় 
খুৎবা শ্রবর্কারীকদর সামকন বদকয় এমন থকান কাজ করা জাবয়য নয়,  
যার দ্বারা নামাকযর মকধয বা খুৎবা শ্রবকনর মকধয ববি সৃবষ্ট হয়। সুতরাাং 
তার সামকন বদকয় বাক্স চালান বা থহাঁকি- থহাঁকি িাকা- িয়সা কাকলকশন 
করা জাবয়য নয়। ( প্রমানেঃফাতাওয়া শামী,  ২: ১৫৯ িৃ: )    

ن قريب وكل ما حرم في الصلوة حرم فيها اي الخطبة بل ان يجب عليه ان يستمع و يسكت بال فرق بي

 (1/901.... الخ )رد المحتار عيد في االصح .وب

জমু‘আর সানী আযাকনর উৎিবত্ত ও তার আদাকয়র স্থান 

বজজ্ঞাসােঃ জুম‘আর সানী আযান মসবজকদর বভতকর দাাঁবিকয় বদকত হকব 
,  না বাবহকর দাাঁবিকয়? কখন থথকক এ আযাকনর প্রচলন আরম্ব হয়? 
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তাোিা মসবজকদর বাবহকর দাাঁবিকয় এ আযান থদওয়া থকান েবত আকে 
বক? 

জবাবেঃ জুম‘আর সানী আযান বলকত থসই আযানকক বুঝায়-  যা খুৎবা 
িাঠ করার িূকবষ ইমাকমর সামকন দাাঁবিকয় থদয়া হয়। এ আযাকনর সুন্নাত 
তরীকা হকলা-  মসবজকদর বভতকর খতীকবর সামকন দাাঁবিকয় থদয়া। এ 
আযান মসবজকদর বাবহকর দাাঁবিকয় থদয়ার অনুমবত থনই। এ আযাকনর 
প্রচলন শুরু হয় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম- এর যুগ থথকক।  

হযরত উসমান রাবয.-  এর যুকগ দ্বীনী প্রকয়াজকনর বভবত্তকত সাহাবাকয় 
বকরাকমর সবষসম্মবতক্রকম বতবন উি আযাকনর িূকবষ আকরকবি আযাকনর 
প্রচলন ককরন। যা মসবজকদর বাবহকর উাঁচু জায়গায় দাাঁবিকয় থদয়া হত। 
এরির থথকক থস বনয়মই চকল আসকে। 

 يَا 
َ
ِذيَن آمَنُوا ا

ََ
َها ال

َُ ُجُمَعِة ....... قال المحشي تحت قوله اذا نودي للصلوة المراد بهذا النداء ِا ي
ْ

ةِ ِمْن يَْوِم ال
َ

ال
َ

وِديَ لِلَص
ُ

ا ن
َ
ذ

. الخ....االذان عند قعود الخطيب علي المنبر اذا جلس علي المنبر اذن علي باب المسجد فاذا نزل قام الصلوة

 (165:ن)تفسير جاللي

 (1/908رد المحتار ) -واذا خرج االمام فال صلوة وال كالم  الي تمامها خالقضاء فائتة......الخ

 (069حلبي كبير )الخ  -اذن المؤذن بين يديه االذان الثاني للتوارث واذا جلس االمام علي المنبر

( প্রমানেঃ শামী২: ১৫৮ # জালালাইন শরীফ,  ৪৬০িৃ:  # 
আহসানুল ফাতাওয়া,  ৪: ১২৬ # শরহুন বনক্বাাংয়াহ,  ১: ২৯৭ # 
হালবী কাবীর,  ৫৬১)  

সানী আযাকনর জওয়াব ও দু‘আর হুকুম 

বজজ্ঞাসােঃ জুম‘আর সানী আযাকনর জওয়াব থদয়া ও দু‘আ িিা জাবয়য 
আকে বক? 

জবাবেঃ জুম‘আর সানী আযাকনর জওয়াব ও তার দু‘আ মুকখ থদওয়া 
মাকরূহ। ্যতাাঁ,  মকন মকন বদকত িািকব।  ( প্রমানেঃ শামী,  ২: ১৫৮ 
# আহসানুল ফাতাওয়া,  ৪: ১২৫ # মাবসূত২: ২৯)  

 (1/908رد المحتار ) -قضاء فائتة......الخ واذا خرج االمام فالصلوة والكالم  الي تمامها خال
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একাবধক বযবি বমকল জমু‘আর খুৎবা িিা 

বজজ্ঞাসােঃ জুম‘আর নামাকযর প্রথম খুৎবা দুইজন িিকত িারকব বক- না? 
অথবা প্রথম খুৎবা একজন এবাং দ্বীতীয় খুৎবা অন্যজন িরকত িারকব 
বক- না? 

জবাবেঃ জুম‘আর খুৎবা একজনককই িিকত হকব। ধারাবাবহকতার 
সবহত এ বনয়মই চকল আসকে। প্রথকম খুৎবা দু’জকন বা প্রথম খুৎবা 
একজন এবাং দ্বীতীয় খুৎবা অন্যজন িিার নযীর আমাকদর জানা নাই। 
( প্রমানেঃ শামী২: ১৫৯ # মদাদুল ফাতাওয়া,  ১: ৬৭৫)  

মসবজকদর বমম্বাকর বসা 

বজজ্ঞাসােঃ সাধারর্তেঃ একবি বমম্বাকরর বতনবি বসাঁবি থাকক। অকনক 
আকলম বকল থাককন থয ,  রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 
উিকরর বসাঁবিকত বকস ওয়ায করকতন এবাং দাাঁবিকয় খুৎবা িাঠ করকতন। 
তাই উিকরর বসাঁবিকত বকস ওয়ায বা খুৎবা িাঠ করা আমাকদর থকান 
ক্রকমই উবচত নয়। আবার অকনককক থদখকত িাই,  প্রথম বসাঁবির উির 
বকস ওয়ায- নসীহত করকত। বকন্তু খুৎবা িাঠ ককরন না। প্রথম 
বসাঁবির উির বসা বনকয় মাকঝ মকধয দলীলও বদকয় থাককন। সবাই এিা 
থমকন বনকত িাকর না। তাই উিকরাি সমস্যার সমাধান বদকয় আমাকদর 
বদ্বধা সাংককাচকক দূর করার জন্য অনুকরাধ করবে। 

জবাবেঃ মসবজকদ নববীকত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম- এর 
জন্য সবষপ্রথম কাকঠর থয বমম্বর বনমষার্ করা হকয়বেল। তার বতনবি তাক 
বা স্তর বেল। এ কারকন বমম্বাকর বতনবি তাক হওয়া সুন্নাত। হুজুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম উিকর দাাঁবিকয় খুৎবা প্রদান করকতন। 
এরির হযরত আবু বকর রা. স্বীয় থখলাফত কাকল হুজুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইবহ ওয়াসাল্লাম- এর সম্মানাকথষ উিকরর তাকক দাাঁবিকয় খুৎবাহ না 
বদকয় মাকঝর তাকক দাাঁবিকয় খুৎবাহ বদকতন। এরির হযরত উমর 
রা. স্বীয় থখলাফকতর যমানায় হুজুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ও 
হযরত আবু বককরর রাবয. প্রবত সম্মান প্রদশষন ককর উিকর এবাং 
মাকঝর তাকক না দাাঁবিকয় নীকচর তাকক দাাঁবিকয় খুৎবাহ বদকতন। এখন 
ইমাকমর জন্য থযককান তাকক দাাঁবিকয় খুৎবাহ থদওয়ার অনুমবত আকে। 
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থকননা-  বতনবি িেবতই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 
এবাং সাহাবাকয় থকরামকদর থথকক প্রমাবর্ত আকে। ( প্রমানেঃ শামী,  
২: ১৬১,  # ইমদাদুল মুফতীন,  ৩৭৪িৃ:  # আহসানুল ফাতাওয়া 
৪: ১২০)  

اذا جلس علي المنبر..... ومن السنة ان يخطب عليه اقتداء به صلي اهلل عليه وسلم ومنبره صلي اهلل عليه 

 (1/969:)رد المحتار -وسلم كان ثالث درج غير المسماة بامستراح

জমু‘আর সানী আযাকনর জওয়াব 

বজজ্ঞাসােঃ একজন মুফবত সাকহব জুম‘আর খুৎবার আকগ মুসুল্লীকদর বকল 
বদকলন থয,  খুৎবার আযাকনর ( সানী আযাকনর)  জওয়াব থদয়া 
জাবয়য থনই। 

আবার অন্য বদকক বমরিুকর একবি জাকম মসবজকদর খবতব বলকলন থয,  
খুৎবার আযাকনর জওয়াব থদওয়া ওয়াবজব। এখন প্রন হকলা কার কথা 
সবঠক? জানাকল কৃতজ্ঞ থাকব। 

জবাবেঃ থকান আযাকনর থমৌবখক জওয়াব থদওয়া ওয়াবজব নয়। বরাং 
িাাঁচ ওয়াি নামাকযর আযাকনর থমৌবখক জওয়াব থদয়া মুস্তাহাব। আর 
জুম‘আর বদ্বতীয় আযান অথষাৎ খুৎবার িূকবষর আযাকনর জওয়াব মুকখ 
থদয়া মাকরূহ। সুতরাাং বযবন জুম‘আর বদ্বতীয় আযাকনর জওয়াব 
থদওয়াকক ওয়াবজব বকলকেন তাাঁর কথা বঠক নয়। অবশ্য মুকখ জবাব না 
বদকয় বদকল জবাকবর শব্দগুকলা বচন্তা করকল থকান অসুববধা থনই। 
(প্রমান:  দুরকর মুখতার,  ১: ৩৯৯ # ফাতাওয়াকয় দারুল ঊলুম,  
২: ৯১)  

جيب بقدمه اتفاقا في االذان يقال وينبغي ان اليجيب بلسانه اتفاقا في االذان بين يدي الخطيب وان 

 (9/111الدر المحتار ) -االول..........الخ

খুৎবা চলাকালীন সময় দুরূদ শরীফ ইতযাবদ িিা 

বজজ্ঞাসােঃ থকান থকান থলাককর মুকখ শুবন থয,  ইমাম জুম‘আর বদন 
খুৎবা থদওয়ার জন্য বমম্বকর উঠকল হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাম- এর নাম আসকলও থকান প্রকার দরূদ িিা যাকব না। এর 
বাস্তবতা জাবনকয় বাবধত করকবন। 
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জবাবেঃ খুৎবা থযকহতু নামাকযর মত ইবাদত এবাং খুৎবার সময় নামায-
কালাম এমনবক আমর ববল মারূফ,  নাবহ আবনল মুনকার ( সৎ 
কাকজর আকদশ ও অসৎ কাকজর বনকর্ধ)  ও বনবর্ে এবাং এর দ্বারা 
জুম‘আর ফযীলত বাবতল হকয় যায়। এই সহীহ হাবদকসর কারকর্ খুৎবার 
মকধয নবী সাল্লাল্লাহু  আলাইবহ ওয়াসাল্লাম- এর নাম মুবারক শুনকল 
বদকল বদকল দরূদ িকি বনকব ,  বকন্তু মুকখ উচ্চারর্ ককর িিকব না। 

দরূদ িকি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম- এর মহাব্বত থতা প্রকাশ 
করকতই হকব। তকব তা বনকজর মযষী মত নয়। বরাং শরী‘আকতর বনকদষশ 
মত। ( প্রমানেঃ ফাতাওয়া শামী,  ২: ১৫৮ # আহসানুল ফাতাওয়া 
২: ১৫৯ # ফাতাওয়া রহীবময়া ৫: ২৮ # আহসানুল ফাতাওয়া 
৪: ১১৩িৃ: )  

ইমাকমর উিবস্থবতকত অকন্যর খুৎবা িিা 

বজজ্ঞাসােঃ থকান মসবজকদর বনবদষষ্ট ইমাম যবদ জুম‘আর বদন মুসল্লীকদর 
অনুমবত বযবতকরকক বনকজর থকান থযাগয আিীয়কক খুৎবা িিকত 
বকলন,  তাহকল মুসল্লীরা একত থকান আিবত্ত জানাকত িারকব বক- না? 
এবাং শরী‘আত মকত এরূি করা জাবয়য বক- না? 

জবাবেঃ উত্তম হল-  বযবন নামায িিাকবন,  বতবনই খুৎবা িিাকবন। 
তকব ইমাম সাকহকবর উিবস্থবতকত অন্য থকউ খুৎবাহ িাঠ করকল এবাং 
ইমাম সাকহব নামায িিাকল তাও জাবয়য আকে। আর জাবয়য কাকজ 
আিবত্ত না করাই কতষবয। বকন্তু ইমাম সাকহকবর অনুিবস্থবতকত অন্য 
কাউকক বদকয় খুৎবা িাঠ করাকনা ও ইমাম সাকহব িকর একস নামায 
িিাকনা জাবয়য নয়। ( প্রমানেঃ শামী ২: ১৬২িৃ:  # আহসানুল 
ফাতাওয়া ৪: ১১১ # আযীযুল ফাতাওয়া ৩৯৯)   

 (1/961رد المحتار ) -و ال ينبغي ان يصلي غير الخطيب................الخ

খুৎবার িকূবষ বমম্বকর বকস বয়ান করা 

বজজ্ঞাসােঃ “দাওয়াতুল হক্ব”-  এর এক মজবলকস শুনকত থিলাম থয,  
“জুম‘আর খুৎবার িূকবষ বমম্বাকর বয়ান করার থয িেবত আমাকদর থদকশ 
চালু রকয়কে তা সুন্নাত িবরিেী। কারন,  এর দ্বারা জুম‘আর গুরুে হ্রাস 
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িায়।” অতেঃির থস অনুযায়ী আমল ও আরম্ভ করা হয় অথষাৎ,  
জুম‘আর খুৎবার িূকবষর বয়াকনর জন্য বমম্বাকরর িাকশ্বষ একবি থচয়ার 
রাখা হয় এবাং খতীব সাকহব তাকত বকসই বয়ান ককরন। বকন্তু একত 
বববভন্ন রকম প্রকনর সম্মখুীন হকত হকচ্ছ;  ববধায় যকথািযুি প্রমার্সহ 
ববস্তাবরত জাবনকয় কৃতাথষ করকবন বকল আশা কবর।  

জবাবেঃ মসবজকদ থচয়ার একন তাকত বকস ওয়ায নসীহত করা সম্পূর্ষ 
জাবয়য। আর জুম‘আর ফরয নামাকযর িূকবষ বা িকর বমম্বকর বকস ওয়ায 
নসীহত না ককর থচয়াকর বকস করািাই উত্তম এবাং এিাই সুন্নাত। 
উকল্লখয থয,  মসবজকদর বভতকর থচয়াকর বকস স্বয়াং নবীজী সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লামও ওয়াজ নসীহত ককরকেন। থযমন মুসবলম 
শরীকফর একবি হাদীকস ববর্ষত রকয়কে থয,  হযরত আবু বরফা‘আহ 
রাবয. বর্ষনা ককরন থয,  আবম নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম-
এর বনকি এমন অবস্থায় থিৌাঁকেবে থয,  তখন বতবন তখন খুৎবা 
বদবচ্ছকলন। আবম বললাম,  থহ আল্লাহর রাসূল! এক অিবরবচত 
মুসাবফর বযবি একসকে। থস দ্বীন সম্পককষ এককবাকর অজ্ঞ ববধায় এ 
সম্পককষ জানকত চায়। হযরত আবু বরফা‘আহ রাবয. বর্ষনা ককরন থয,  
এরির রাসূকল আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম খুৎবা থদয়া 
স্থবগত থরকখ আমার বদকক অগ্রসর হকলন এবাং এককবাকর আমার বনককি 
চকল একলন। এরির থসখাকন থচয়ার আনা হকলা। বতবন ( সাহাবী রা.) 
বকলন,  আমার মকন হয় থচয়াকরর িায়াগুকলা থলাহার বেল। বতবন উি 
থচয়াকর বকস আমাকক থসই বজবনসগুকলা বশো বদকলন, থযগুকলা তাাঁকক 
বশো বদকয়বেকলন স্বয়াং মহান রাব্বুল আলমীন। অতেঃির বতবন খুৎবা 
োিা ওয়ায- নসীহত করার জন্য মসবজকদ থচয়ার বযবহার ককরকেন 
এবাং বমম্বকর বকস ওয়ায কথরনবন;  সুতারাাং এিা সুন্নাত। 

বতষমাকন আমাকদর সমাকজ মসবজকদর বভতকর থচয়াকর বকস ওয়ায 
নসীহত করাকক থযমনভাকব নাজাবয়য বা খারাি মকন ককর, বববভন্ন প্রন 
করা হকয় থাকক, এরূি প্রন এর আকগও বকেু থলাক থককরবেল। থযমন, 
ফাতাওয়াকয় মাহমূবদয়ায় এ ধরকর্র প্রন রকয়কে এবাং বলা হকয়কে থয,  
উি হাদীস ইমাম বুখারী রহ. তার বকতাব “আদাবুল মুফরাদ” এর 
মকধয একনকেন। সুতরাাং থয বযািাকর স্পষ্ট হাদীস রকয়কে থস বযািাকর 
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অযথা প্রন করা অজ্ঞতা ও মূখষতা নব বকেুই নয়। ( ফাতাওয়া মাহমূবদয়া: 
২/ ৩১৭)  

قال ابو رفاعة انتهيت الى النبي صلى اهلل عليه وسلم وهو يخطب قال فقلت يا رسول اهلل رجل غريب جاء 

الخطبة حتى انتهى الي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وترك  قبل عليعن دينه ال يدري مادينه قال فا يسئل

فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا, قال فقعد عليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم جعل يعلمني مما 

 (9/182رواه مسلم:)علمه اهلل ثم اتى خطبة فاتم اخرها .  

তাোিা আগলাতুল অওয়াকমর ৭৩ নাং িৃষ্ঠায় রকয়কে থয, নামাকযর 
িকরও যবদ খুৎবার অথষ শুনাকনা হয়, তাহকলও বমম্বর থথকক সকর যাওয়া 
উত্তম। কারর্, যাকত খুৎবা িিার সাদৃশ্য থথকক দূকর থাকক। অথচ 
জুম‘আর খুৎবা িিা হয় নামাকযর িূকবষ। নামাকযর িকর িিা হয় না। 
আর নামাকযর িকর থকান ওয়ায- নসীহত করকলও তখন বমম্বর থথকক 
সকর যাওয়া উত্তম। যাকত ককর খুৎবার সাদৃশ্য না হকয় যায়। তাহকল 
নামাকযর িূকবষ ওয়ায- নসীহত করার সময়কতা বমম্বার থথকক সকর যাওয়া 
শুধু উত্তমই নয়; বরাং জরুরী বুঝা যায়। কারর্, ঐ সময়কতা খুৎবা 
িিারই সময়।  তাই ঐ সমকয়, বমম্বকর বকস ওযায- নসীহত করকল িূর্ষ 
খুৎবা িাকঠর সাদশৃ্য হকয় যায়। তাই থচয়াকর বকস বা বমম্বর থেকি 
দাাঁবিকয় ওয়ায- নসীহত করা চাই। আর এিাই উত্তম ও সুন্নাত। 
 ( প্রমার্: মুসবলম শরীফ: ১/২৮৭, ফাতাওয়া মাহমুবদয়া: ২/৩১৭, 
আগলাতুল আওয়াম:৭৩)  

এ কারকর্ হযরত উমর ফারুক রাবয. এর যামানায় তার বনকদষকশ যখন 
খুৎবার িূকবষ বভন্নভাকব বয়াকনর বনয়ম চালু হয়, তখন খুৎবার িূকবষ 
হযরত আবু হুরাইরা ও তামীকম দারী রাবয. বয়ান করকতন। অবশ্য 
উভয়ই বমম্বার থথকক দূকর থথকক বয়ান করকতন। তাকদর থকউ উি বয়ান 
বমম্বাকর বকস করকতন না। তারির যখন হযরত উমর ফারুক রাবয. 
জুম‘আর খুৎবা থদয়ার জন্য উিবস্থত হকতন, তখন তারা বয়ান বন্ধ ককর 
বদকতন। 

উকল্লখয বমম্বাকর বকস বয়ন না করার থয হুকুম বর্ষনা করা হকলা, তা শুধু 
জুম‘আর সমকয়র বযািাকর খাস।  জুম‘আ বযতীত অন্য থয থকান সময় 
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বমম্বাকর বকস বয়ান করা যায়,  একত থকান অসুববধা নাই। ( প্রমার্েঃ 
প্রাগুি)  

সানী আযান থদয়ার জায়গা 

বজজ্ঞাসােঃ আমাকদর এলাকার এক থশ্রর্ীর থলাক বকল থয, জুম‘আর 
নামাকযর সানী আযান মসবজকদর থভতকর ইমাকমর সামকন দাাঁবিকয় বদকত 
হকব। অন্য এক থশ্রর্ীর থলাক বকল থয, মসবজকদর বাবহকর দরজার িাকশ্বষ 
দাাঁবিকয় বদকত হকব। এ বযািাকর শরী‘আকতর রায় বক? 

জবাবেঃ জুম‘আর নামাকযর ২য় আযান ইমাকমর সামকন এমন স্থাকন বদকত 
হকব- থযখাকন দাাঁিাকল সকল মুসল্লীগর্ আযান শুনকত িান। মুসল্লীগকর্র 
সাংখযার বদকক লেয ককর প্রকয়াজন অনুসাকর আকগ বিকে দাাঁিাকনা থযকত 
িাকর-  যাকত ককর সব মুসল্লী আযান শুনকত িায়। এক হাদীকস রকয়কে, 
হুজুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম- এর যুকগ জুম‘আর আযান 
ইমাকমর সামকন দরজার কাকে থদয়া হকতা। যার উির বভবত্ত ককর বকেু 
থলাক মসবজকদর বাবহকর সানী আযান বদকত বকলন। তাকদর এ বিবয 
যকথাবচত নয়। কারর্- হাদীস ববশারদগর্ উি হাদীকসর বযাখযায় 
বকলকেন থয,  এই হাদীস দ্বারা উকিশ্য হকলা-  আযান, নবী সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম–এর সামকন বনকিবতষী স্থাকনই থদয়া হকতা। আর 
তখন থযকহতু মসবজকদ নববী থবশী চওিা বেল না এবাং মসবজকদর বমম্বর 
বরাবর সামকনর বদকক একবি দরজাও বেল,  সুতরাাং নবী করীম 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম- এর সামকন আযান বদকত থগকল তা 
দরজায় কাকে দাাঁবিকয় বদকত হকতা। এভাকব ইমাকমর সামকন আযান 
থদয়াই সমস্ত উম্মকত মুহাম্মদীয়ার আমল হকয় আসকে। ( প্রমার্েঃ শামী 
২:১৬১# আবূ দাউদ শরীফ ১:১৫৫# এলাউসসুনান ৮:৭৬# 
আহসানুল ফাতাওয়া ৪:১২৭# ফাতাওয়া মাহমূদীয়া ২:৫৮# মাসাকয়কল 
নামাকয জুম‘আ ১৫৭- ১৫৮) 

لجمعة عن السائب بن يزيد قال كان يؤذن بين يدي رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم اذا جلس علي المنبر يوم ا

 (9/900:ابو داؤد)علي باب المسجد..................

খুৎবার িকূবষ বাাংলায় ওয়ায করা ও খুৎবার তরজমা করা 
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বজজ্ঞাসােঃ খুৎবাতুল আহকাকম খুৎবা িিার বনয়কমর মকধয বলখা আকে,  
জুম‘আর খুৎবার িূকবষ খুৎবার ববর্য়বস্তু স্থানীয় ভার্ায়,  থযমন বাাংলায় 
তরজমা শুনাকনা ববদ‘আত। বকন্তু প্রায় সকল মসবজকদই জুম‘আর খুৎবার 
িূকবষ স্থানীয় ভার্ার খুৎবার তরজমা শুনাকনা হয়। এিা কতিুকু শরী‘আত 
সম্মত জানকত চাই। 

জবাবেঃ জুম‘আর বদন খুৎবার িূকবষ বমম্বর থথকক দূকর দাাঁবিকয় বা থচয়াকর 
বকস বকেুের্ দীনী আকলাচনা করা এবাং ওয়ায নসীহত করা চাই। 
অকনক সাহাবা রাবয. থথকক এর প্রমার্ বমকল। ববকশর্ ককর হযরত উমর 
ফারুক রাবয. এর যামানায় খুৎবার িূকবষ হযরত আবূ হুরাইরা রাবয. ও 
তামীকম দারী রাবয. বমম্বর থথকক দূকর সকর বয়ান করকতন। অতেঃির 
হযরত উমর রাবয. খুৎবা থদয়ার জন্য উিবস্থত হকল তারা বয়ান বন্ধ ককর 
বদকতন। খুলাফাকয় রাকশদীন এর যুকগ তাকদর বনকদষকশ হওয়ায় এিাকক 
ববদ‘আত বা নাজাবয়য বলার অবকাশ নাই। তকব আরবীকত খুৎবা িকি 
খুৎবার সাকথ সাকথ বা খুৎবার থশকর্ তার তরজমা স্থানীয় ভার্ায় করা 
এিা শরী‘আকত বনকর্ধ। আর এিাককই খুৎবাতুল আহকাকম ববদ‘আত 
বলা হকয়কে। খুৎবার িূকবষ ওয়ায করাকক ববদ‘আত বলা হয় নাই। 
( প্রমার্েঃ শামী ১:৪৮৪,  ৫:১১৯# ইমদাদুল আহকাম ১:৬৫৯,  # 
দারুল উলূম খুৎবাতুল আহকাম ২িৃেঃ) 

জমু‘আর খৎুবা মাতভৃার্ায় থদয়া 

বজজ্ঞাসােঃ জুম‘আর খুৎবা আরবী ভার্ায় িিা জরুরী বক- না? না 
মাতৃভার্ায় বদকলও চলকব? 

জবাবেঃ খুৎবা আরবী ভার্ায় িিা গুরুেিূর্ষ সুন্নাকত মুআিাদা। এিা 
এমন একবি সুন্নাত- যার উির হুজুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম,  
সাহাবাকয় থকরাম,  তাকবয়ীন ও তাবকয়- তাকবয়ীন সককলর যুকগ 
ধারাবাবহকভাকব আমল হকয় আসকে এবাং থকউ এর ববিরীত ককরনবন। 
আরবীকত খুৎবা না িকি তার িবরবকতষ থস সময় শুধু তার তরজমা করা 
বা অন্য থকান ভার্ায় ওয়ায- নসীহত করা মাকরূহ। অকনকক খুৎবাকক 
ওয়ায- নসীহত মকন ককর এবাং এজন্য তারা মাতৃভার্ায় বলার দাবী 
ককর। বকন্তু কুরআকন সূরাকয় জুম‘আর ৯ নাং আয়াকত খুৎবাকক বযবকর 
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বলা হকয়কে, যা একবি ইবাদত। সুতরাাং নামাকযর বক্বরা‘আকতর অথষ 
মুসল্লীগর্ না বঝুকলও থযমন বাাংলায় বলা যায় না, থতমবনভাকব খুৎবা না 
বুঝকলও তা বাাংলায় বলা যায় না। তকব যবদ কথা প্রসকঙ্গ থকান ববর্য় 
একস যায়, তকব তা মুসল্লীকদর থবাধগময ভার্ায় বলকত িাকর। থযমন, 
খুৎবার সময় থকউ কথা বলকে, তাকক তখন মাতৃভার্ায় বনকর্ধ করা। 
অতযন্ত দুেঃকখর সাকথ বলকত হয় থয, মুসলমানগর্ বহু ভার্া বশকখ। বকন্তু 
আরবী ভার্ার বশো বা তার অথষ বুঝার প্রবত থকান গুরুে থদয় না। উল্টা 
খুৎবা বাাংলায় িিার জন্য আবদার করকত থাকক। (প্রমার্েঃ ফাতাওয়া 
মাহমূদীয়া ২:২৯৫# ইমদাদুল ফাতাওয়া ১:৬৪৭/৪৯# শামী ১:৪৮৪) 

জমু‘আর খৎুবার িকূবষ প্রচবলত ওয়ায ও ওয়াকযর সময় দুখুললু মসবজদ 
নামায আদায় 

বজজ্ঞাসােঃ জুম‘আর বদন খুৎবা থদওয়ার িূকবষ ওয়ায শুরু করার সময় 
দুখুলুল মসবজদ নামায িকর িিকত বলাকত থকান অসুববধা আকে বক-
না? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাকমর যমানায় থতা খুৎবার িূকবষ 
ওয়াকযর প্রচলন বেল না। তাই এ ওয়াজ বক ববদ‘আত বহসাকব গর্য 
হকব? এই বহসাকব থতা জাবয়য না হওয়ার কথা, তাই জুম‘আ আদায় করা 
বকভাকব সহীহ হকব? 

জবাবেঃ মসবজকদ প্রকবশ করার ির সাকথ সাকথই দুই রাকা‘আত 
তাবহয়যাতুল মসবজদ িিা সুন্নাত। তকব থকান মসবজকদর খতীব সাকহব 
যবদ খুৎবার িূকবষ দীনী মাসআলা সম্পককষ ওয়ায বা আকলাচনা ককরন 
এবাং ওয়াকযর িকর সুন্নাত িিার সময় থদন, তাহকল ওয়াকযর সময় 
সুন্নাত ও অন্যান্য নামায না িিা চাই। থকননা, দীকনর মাসআলা বশো 
করা, নফল নামায থথকক উত্তম। হযরত ইবকন আব্বাস রাবয. থথকক 
ববর্ষত আকে, “রাকতর বকেু সময় দীকনর ইলম বশো করা এবাং বশো 
থদয়া সমস্ত রাকতর নফল ইবাদত থথকক উত্তম”। (বমশকাত শরীফ ১:৩৬) 

খুৎবার িূকবষ ওয়ায করা জাবয়য আকে। থকননা, হযরত উমর ফারুক 
রাবয. ও হযরত উসমান রাবয. খুৎবার িূকবষ বভন্ন ভাকব ওয়ায করকতন। 
হযরত তামীকম দারী রাবয. ও হযরত উমর রাবয.- এর ইজাযকত জুম‘আর 
খুৎবার িূকবষ ওয়ায করকতন। (মুসনাকদ আহমদ) আর নবী সাল্লাল্লাহু 
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‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বকলকেন-  থতামাকদর জন্য আমার সুন্নাত এবাং 
খলুাফাকয় রাকশদীনকদর সুন্নাত মান্য করা জরুরী। (বমশকাত শরীফ ৩০) 

সুতরাাং হুযুকরর জমানায় বেল না বকল ববদ‘আত বলা যাকব না। তকব 
বয়াকনর কারকর্ মসবজকদ ঢুককই তাবহয়যাতুল মসবজদ িিকত না িারকল 
িকর আর িিার দরকার থনই। আমাকদর থদকশ সহীহ তরীকা না থাকায় 
সাধারর্ থলাক গুর্াকহর মকধয বলপ্ত হকয় যায়। কারর্, প্রথম আযান থদয়ার 
ির মসবজদকর বদকক রওয়ানা হওয়া বা তার নতরী করা ওয়াবজব এবাং 
মসবজকদ যাওয়ার প্রস্তুবত োিা মসবজকদর বাইকর সমস্ত জাবয়য কাজও 
হারাম হকয় যায়। অতএব, প্রকতযক ইমাম ও খতীবকদর উবচত, আযাকনর 
িূকবষই ওয়ায শুরু ককর থদয়া। অতেঃির ওয়াকযর থশকর্ আযান বদকয় 
সুন্নাত িিার ির এবাং বাক্স চালাকনার (যবদ প্রকয়াজন হয়) িকর খুৎবার 
আযান আরম্ভ করা। যাকত ককর সাধারর্ থলাক গুনাহ থথকক বাাঁচকত 
িাকর। উকল্লখয থয, খুৎবার সময় বাক্স চালাকনা বনকর্ধ। (প্রমার্েঃ 
ফাতাওয়া রহীবময়া ১:২৬৪- ২৬৫# মাহমূবদয়া ১৪:২৫০# আহসানুল 
ফাতাওয়া ৪:১২৮) 

এক জকনর খুৎবা ও অন্যজকনর ইমামতী 

বজজ্ঞাসােঃ আমরা জানতাম জুম‘আর নামাকয খুৎবা বযবন বদকবন, 
ইমামতীও বতবন করকবন। বকন্তু আমাকদর এলাকার মসবজকদ গত 
জুম‘আর ইমাম সাকহব খুৎবা বদকলন এবাং িীর সাকহবকক নামায িিাকত 
অনুকরাধ করায় বতবন নামায িিাকলন। একত থকান অসুববধা আকে বক-
না? 

জবাবেঃ জুম‘আ বা ঈকদর নামাকয বযবন খুৎবা বদকবন, বতবনই ইমামতী 
করকবন-  এিাই উত্তম। তকব অন্য থকউ ইমামতী করকলও জাবয়য হকব। 
চাই থকান উযর থহাক বা না- থহাক উভয় সুরকত অকন্যও ইমামতী করকত 
িাকরন। (প্রমার্েঃ শামী ২:১৬২িৃেঃ) 

থনৌকা, লি বা েলাকর জমু‘আর নামায আদায় 

বজজ্ঞাসােঃ আমার বািী চর এলাকায়। আমাকদর এলাকায় আমরা 
জুম‘আর নামায িকি থাবক। গত বৎসর বন্যার কারকর্ আমাকদর 
এলাকার প্রায় সব কয়বি মসবজকদ জুম‘আর নামায িিা বন্ধ হকয় যায়। 
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এ অবস্থায় আমাকদর এলাকার থকান এক জুম‘আর মসবজকদর সাধারর্ 
ইমাম ও মুসুল্লীগর্ মসবজকদর সাকথ েলার থবকধ েলাকর জুম‘আর নামায 
আদায় ককর থনয়। এ অবস্থায় তাকদর নামায হকয়কে বক- না। 

জবাবেঃ আিনাকদর এলাকায় যবদ জুম‘আর নামায সহীহ হওয়ার 
শতষাবলী িাওয়া যায়, তাহকল থস থেকত্র মসবজকদ বন্যার িাবন উঠার 
কারকর্ তার সাকথ েলার থবাঁকধ উহার উির জুম‘আর নামায আদায় করা 
সহীহ হকব। (প্রমার্েঃ দুরকর মুখতার ২:১৩৭- ১৫৩# ফাতাওয়া দারুল 
উলূম ৫:১১৭) 

আকখরী যহুর িিা 

বজজ্ঞাসােঃ আকখরী যুহর নামায িিকত হকব বক- না? 

জবাবেঃ আকখরী যুহর নাকম জুম‘আর ির থয চার রাকা‘আত নামায থকউ 
থকউ িকি। থয সব শহকর বা বি গ্রাকম জুম‘আ িিা ফরয, থসখাকন 
আকখরী যুহর িিার থকান অবকাশ থনই। অবশ্য থকউ যবদ এমন থকান 
স্থাকন থিৌাঁকে, থযখাকন জুম‘আ সহীহ হয় বক- না তা সকেহজনক, থসখাকন 
যবদ থলাককরা জুম‘আ িকি, তাহকল আগন্তুক বযবির জন্য জুম‘আর ির 
৪ রাকা‘আত ইহবতয়াতুয যুহর বা আকখরী যুহর িিা উবচত। (প্রমার্েঃ 
ফাতাওয়া শামী ২:১৩৭/৪৬# আল বাহরুর রাবয়ক ২;১৩৯# আহসানুল 
ফাতাওয়া ৪:১৪০- ১৩৯) 

বা‘দাল জমু‘আ চার রাকা‘আত নামায িিা 

বজজ্ঞাসােঃ জুম‘আর ফরকযর ির চার রাকা‘আত নামায সুন্নাকত মুআিাদা 
বক- না? থতমবনভাকব এ সুন্নাকত মুআিাদা থেকি বদকল জুম‘আর 
নামাকযর থকান েবত হকব বক- না? সুন্নাকত মুআিাদা িবরতযগকারীকদর 
বযািাকর ইমাম সাকহকবর করর্ীয় বক? 

জবাবেঃ জুম‘আর ফরকযর ির চার রাকা‘আত নামায সুন্নাকত মুআিাদা। 
তারিকর বনভষরকযাগয মত বহসাকব আরও দু’রাকা‘আত ওয়াবিয়া সুন্নাত 
িিা কতষবয। উকল্লখয থয, সুন্নাকত মুআিাদা তরক করকল জুম‘আর 
নামায হকয় যাকব; তকব সুন্নাকত মুআিাদা তরক করার জন্য িৃথক গুনাহ 
হকব। মুসল্লীরা থযন বা‘দাল জুম‘আর সুন্নাত যথাযথভাকব আদায় ককরন 
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এ বযািাকর ইমাম ও অন্যান্য মুসল্লীকদর যকথষ্ট দাবয়ে রকয়কে। তাাঁরা এ 
থশ্রর্ীর মুসল্লীগর্কক বুবঝকয় সুন্নাত িিার প্রবত উেুে করকত িাকরন এবাং 
প্রকয়াজকন েমতাও প্রকয়াগ করকত িাকরন। (প্রমার্েঃ আদ- দুররল 
মুখতার ২:১২িৃেঃ আহসানুল ফাতাওয়া ৩:৪৮৬# ফাতাওয়া শামী ২:১২) 

বা‘দাল জমু‘আ েয় রাকা‘আত না চার রাকা‘আত 

বজজ্ঞাসােঃ জুম‘আর ফরকযর ির সুন্নাকত মুআিাদাহ নামায ৪ রাকা‘আত 
নাবক ৬ রাকা‘আত িিকত হকব? আর তা িিার বনয়ম বক? 

জবাবেঃ জুম‘আর নামাকযর সুন্নাকত বা’বদয়া অথষাৎ ফরকযর িরবতষী সুন্নত 
সম্বকন্ধ হানাফী উলামাকদর মকধয মতকভদ আকে। ইমাম আবূ হানীফা রহ. 
৪ রাকা‘আত এবাং সাকহবাইন ৬ রাকা‘আত বকলকেন। দু’বি কারকর্ ৬ 
রাকা‘আত প্রাধান্য থদয়া হয় প্রথমতেঃ ৬ রাকা‘আত িিকল, ৪রাকা‘আত 
িিা হকয় যায়। বকন্তু ৪ রাকা‘আত িিকল ৬ রাকা‘আত িিা হয় না। 
অতএব, ৬ রাকা‘আকতর উির আমল করকল, উভয় ক্বওকলর উির 
আমল হয় এবাং মতকভদ থথকক বাাঁচা যায়। (প্রমার্েঃ আল- বাহরুর 
রাবয়ক ২:৪৯িৃেঃ# ফাতাওয়া দারুল উলূম ৫:১৩৬ আযীযুল ফাতাওয়া 
১:২৪০) 

বদ্বতীয়তেঃ বফকাহ এর উসূল এই থয, ইবাদকতর মকধয সবষদাই আবূ 
হানীফা রহ. এর ক্বওকলর উির আমল করকত হয়। বকন্তু যবদ আবূ 
হানীফা রহ. এর ক্বওল অন্য মাযহাকবর মুজতাবহদকদর ক্বওকলর সাকথ 
বমকল যায়, তকব সাকহবাইকনর ক্বওকলর উির আমল করা হয়। আর এই 
থেকত্র ইমাম আবূ হানীফা রহ.- এর ক্বওল ইমাম শাকফয়ী রহ. এর 
একবি ক্বওকলর সাকথ বমকল যায়। অতএব, সাকহবাইকনর ক্বওকলর উির 
আমল করা বাঞ্ছনীয়। এই ৬ (েয়) রাকা‘আত িিার তারতীব হল-
প্রথকম ৪ রাকা‘আত ও িকর দু’রাকা‘আত িিকব। (প্রমার্েঃ দরকস 
বতরবমযী ২:২৯) 

থব- নামাযীর জুম‘আর নামায 

বজজ্ঞাসােঃ যবদ থকান বযবি জুম‘আর নামায বযতীত অন্য থকান নামায না 
িকি, তাহকল তার জুম‘আর নামায সহীহ হকব বক? 
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জবাবেঃ ্যতাাঁ, এমন বযবির জুম‘আর নামায আদায় হকয় যাকব। তকব 
অন্যান্য ফরয নামাযসমূহ না িিায় মারািক গুনাহ হকব। (প্রমার্েঃ 
বহদায়াহ ১:১৩৮) 

জমু‘আর নামাকযর জন্য সায়ী করা 

বজজ্ঞাসােঃ জুম‘আর থকান আযাকনর সময় সায়ী করা (মসবজকদ রওয়ানা 
হওয়ায় সকচষ্ট হওয়া) জরুরী? 

জবাবেঃ হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম- এর যমানায় 
জুম‘আকতও শুধু একবি আযান বেল। যা খতীকবর সামকন দাাঁবিকয় থদয়া 
হত। বকন্তু হযরত উসমান রাবয.- এর যমানায় মুসলমানকদর সাংখযা 
অকনক বৃবে থিকল জামা‘আকতর থলাকসাংখযা অবধক হকত শুরু করকলা। 
তখন হযরত উসমান রাবয. সাহাবাকয় থকরাকমর িরামকশষ মসবজদকর 
বাইকর জুম‘আর আকরকবি আযান বৃবে ককরন। ফকল ইজমাকয় সাহাবাকয় 
থকরাকমর শরয়ী দলীল দ্বারা জুম‘আর প্রথম আযান োববত হয়। হানাফী 
মাযহাব অনুযায়ী এ প্রথম আযাকনর সময় সায়ী করা অথষাৎ মসবজকদর 
বদকক রওয়ানা হওয়া জরুরী। এই প্রথম আযাকনর িকর বািীকত বকস 
নফল নামায, কুরআন বতলাওয়াত, বা অন্য থকান ইবাদত জাবয়য থনই। 
বরাং মসবজকদর বদকক রওয়ানা হওয়া অিবরহাযষ। আমাকদর থদকশ 
জুম‘আর প্রথম আযান ৪০/৫০ বমবনি িূকবষ বদকয় বয়ান শুরু করা হয়। 
তার অকনক িকর খুৎবার আযান থদয়া হয়। এ কারকর্ অকনক মুসুল্লীরা 
ইকচ্ছ ককরই জুম‘আয় থদরী ককর আকস। তারা বয়ান শুনকত চায় না। শুধু 
জুম‘আর জামা‘আকত শরীক হকত চায়। বকন্তু সায়ী তরক করার কারকর্ 
তারা সককলই গুনাহগার হকচ্ছ। আর এ গুনাকহর জন্য দায়ী হকচ্ছ ইমাম 
সাকহব এবাং মসবজদ কবমবি। কারর্, তারা আযান ও বয়াকনর মকধয 
সামঞ্জস্য ববধান ককরনবন। জুম‘আর বদন এিাই উত্তম থয, আনুমাবনক 
১২.৪৫ বমবনি প্রথম আযান হকব। উি আযাকনর ির সকল মুসল্লীগর্ 
কাবলাল জুম‘আ িকি বনকবন। (প্রমার্েঃ আহসানুল ফাতাওয়া ৪:১১৪# 
শামী ২:১৬১িৃেঃ) 

সরকারী জায়গায় জুম‘আর নামায িিা 
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বজজ্ঞাসােঃ সরকারী কমষচারীকদর অনুমবত সাকিকে সরকারী জায়গায় 
জুম‘আর নামায নবধ হকব বক- না? 

জবাবেঃ যবদ সরকারী জায়গায় সবষসাধরকর্র নামায িিার জন্য 
সরকাকরর িে থথকক অনুমবত থাকক অথবা সরকাকরর িে থথকক থকান 
বনকর্ধাজ্ঞা জারী না হকয় থাকক, তাহকল উি জায়গায় জুম‘আর নামায 
নবধ হকব। তকব শরয়ী মসবজদ নতরী করকত হকল, সরকাকরর সাংবেষ্ট 
কতৃষিকের বনকি থথকক অনুমবত থনয়া কতষবয। (প্রমার্েঃ ফাতাওয়া শামী 
২:১৩৮ ও ১৫১# ফাতাওয়া দারুল উলূম৫:৮৪) 

ওয়াকফ ববহীন মসবজকদ জমু‘আ িিা 

বজজ্ঞাসােঃ ওয়াকফ ববহীন মসবজকদ বক জুম‘আর নামায িিা যায়? 

জবাবেঃ শরয়ী মসবজকদর জন্য জবম ওয়াকফকৃত হওয়া জরুরী। 
থমৌবখকভাকব ওয়াকফ থহাক বা বলবখতভাকব ওয়াকফ থহাক। 
ওয়াকফকৃত জায়গা োিা মসবজদ হকল, থসিা শরয়ী মসবজদ হকব না, 
তকব মাবলক থথকক অনুমবত বনকয় মসবজদ নতরী করকল, থসিা নামাকযর 
ঘর হকব এবাং থসখাকন জুম‘আ বা অন্য থয থকান নামায ববনা বদ্বধায় িিা 
যাকব এবাং জামা‘আকতর সাওয়াব হাবসল হকব। তকব থসখাকন শরয়ী 
মসবজকদর জামা‘আকতর ন্যায় সওয়াব হাবসল হকব না। 

উকল্লখয, মাবলক যবদ কখনও উি নামায ঘর সবরকয় থনয়ার আকদশ থদয় 
তাহকল উি মসবজদ সবরকয় থনয়া জরুরী। (প্রমার্েঃ ইমদাদুল মুফতীন 
৭৭১- ৮১২- ৮১৩) 

গ্রাকম জুম‘আর নামায আদায় করা 

বজজ্ঞাসােঃ গ্রামািথল জুম‘আর নামায জাবয়য বক- না? আমাকদর গ্রাকম 
রাস্তা- ঘাি আকে, থমািামবুি প্রকয়াজনীয় বজবনস থদাকাকন িাওয়া যায়। 
বশো- বদোর বযবস্থাও আকে? 

জবাবেঃ গ্রাকম জুম‘আ জাবয়য বক- না একথা জানার িূকবষ গ্রাম কাকক বকল 
এবাং শহর কাকক বকল তা জানা প্রকয়াজন। কারর্-  জুম‘আর নামায 
সহীহ হওয়ার জন্য শহর, উিশহর বা বৃহৎ গ্রাম হওয়া শতষ। থোি গ্রাকম 
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জুম‘আ সহীহ হয় না। শহর ও বৃহৎগ্রাকমর সাংজ্ঞা জানকলই বাাংলাকদকশর 
গ্রামগুকলাকত জুম‘আ সহীহ হওয়া- না হওয়া সহকজ বনরুির্ করা যাকব। 

শহর ও বৃহৎ গ্রাম- এর সাংজ্ঞা ববহভূষত থয সকল থোি িল্লী িাওয়া 
যাকব, তাকত জুম‘আ সহীহ হকব না। (বহদায়া ১:১৬৮) 

শহর ও বহৃৎ গ্রাকমর সাংজ্ঞা 

হযরত ইমাম ইউসুফ রহ. হকত একবি বরওয়ায়াকত ববর্ষত আকে, যার 
অথষ, শহর বা বৃহৎ গ্রাম ঐ আবাদীকক বলা হয়, থযখাকনর প্রাপ্তবয়স্ক 
িুরুর্ থলাকগর্ থসখাকনর সবচকয় বি মসবজকদ একবত্রত হকল, মসবজকদ 
স্থান সাংকুলান হয় না। শহর বা বি গ্রাকমর সাংজ্ঞার বযািাকর অকনক মত 
থাককলও হযরত ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. এর উকল্লবখত সাংজ্ঞাই 
অবধকাাংশ ফুকাহাগর্ গ্রহর্ ককরকেন এবাং এর উিরই ফাতাওয়া 
বদকয়কেন। 

অতএব, থয আবাদীর বয়েঃপ্রাপ্ত সুস্থ িুরুকর্র সাংখযা এত থবশী থয, 
থসখানকার বি মসবজকদ একবত্রত হকল মসবজকদ তাকদর সাংকুলান হয় 
না, তাকক শরয়ী শহর বা বৃহৎ গ্রাকমর অন্তভূষি বলা হকব এবাং থসখাকন 
জুম‘আ আদায় করা জরুরী হকব। এই সাংজ্ঞা থযখাকন িাওয়া যাকব না, 
তাককই গ্রাম বলা হকব। এরূি গ্রাকম জুম‘আ সহীহ হকব না। বতষমাকন 
আমাকদর বাাংলাকদকশর িবরভার্ায় থয গ্রাকমর প্রচলন আকে, তার 
অবধকাাংশই শরী‘আকতর দৃবষ্টকত শহর বা শহরতুলয বি গ্রাকমর আওতায় 
িকি। তাই থসখাকন জুম‘আ িিা জরুরী। না িিকল, গুনাহগার হকত 
হকব এবাং হাদীকস এর উির থযই ধমবক একসকে, তার থকািানকল িিকত 
হকব। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ককরন, থয বযবি 
ববনা উযকর ইচ্ছািূবষক বতন জুম‘আ তরক ককর, তার উির 
(নাফরমানীর) মহর থমকর থদয়া হয় (আবূ দাউদ শরীফ)। উি 
মাসআলার আকলাকক বর্ষনা অনুযায়ী প্রকন ববর্ষত গ্রামবি শহকরর 
অন্তভূষি। সুতরাাং উি গ্রাকম জুম‘আর  নামায সহীহ হকব। বরাং উি 
গ্রাকম জুম‘আর নামায িিা জরুরী। না িিকল, সককলই গুনাহগার হকব। 
প্রকন ববর্ষত গ্রামবি যবদও আমাকদর িবরভার্ায় গ্রাম। বকন্তু শরী‘আকতর 
িবরভার্ায় তা শহর বা বৃহৎগ্রাকমর অন্তভুষি। উকল্লখয থয, এরূি স্থাকন 
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অকনকক ‘আবখরী যুহর’ বা ‘ইহবতয়াতুল যুহর’ িকি থাককন তা বনতান্তই 
ভলু ও বজষনীয়। (প্রমার্েঃ আদ- রুররুল মুখতার ২:১৩৭# বাদাকয়য়সূ 
সানাকয় ১:২৬০# আল- বাহরুল রাবয়ক২:২৪৫) 

مفازة لقول علي رضـ : ....شرِ صحتها ان توادي في مصر حتي ال تصح قرية........شرِ ادائها المصر

-البحر الرائق –صالة فطر وال اضحي اال في مصر جامع او في مدينة عظيمة ال جمعة و ال تشريف وال 

1/110 

নামায ঘকর জুম‘আর নামায আদায় 

বজজ্ঞাসােঃ আমরা ইবন্েয়ায় অববস্থত বাাংলাকদশ দূতাবাকস চাকুরী কবর। 
নামায আদায় করার জন্য এক কে বনবদষষ্ট ককরবে। ফজকরর নামায 
বযতীত বাকী ৪ ওয়াি নামায জামা‘আকতর সাকথ ওখাকনই হকয় থাকক। 
এই নামায ঘকরই জুম‘আর নামায আদায় ককর থাবক। (অনুমবত বযতীত) 
জনসাধারর্ উি নামায ককে একস জুম‘আর নামায আদায় করকত িাকর 
না। আকশ িাকশ ২/১ মাইকলর বভতকর মসবজদ থনই। অবফস িাইম 
চলাকালীন সমকয় বাইকর থযকয় জুম‘আ আদায় করার মত সুকযাগ থনই। 
এমতাবস্থায় আমরা উি নামায ঘকর জুম‘আর নামায আদায় করকত 
িারকরা বক- না? 

জবাবেঃ ববর্ষত অবস্থায় উি দূতাবাকসর মকধয জুম‘আর নামায আদায় 
করকল নামায সহীহ হকব। যবদও অন্যান্য থলাককর প্রকবশ করার অনুমবত 
থনই। কারর্, শুধু দূতাবাকসর চাকুরীজীবীকদর জন্য অনুমবত থাকািাই 
জুম‘আর জন্য শতষকৃত বযািক অনুমবতর জন্য যকথষ্ট হকব। (প্রমার্েঃ 
আল- দুররুল মুখতার ২:১৫২# ফাতাওয়া দারুল উলূম ৫:৯৬:১১০# 
আহসানুল ফাতাওয়া ৪:১২১) 

)اإلذن العام( من اإلمام، وهو يحصل بفتح أبواب الجامع للواردين كافي فال يضر غلق باب القلعة لعدو أو 

)رد  -لقه لمنع العدو ال المصلي ، نعم لو لم يغلق لكان أحسنلعادة قديمة ألن اإلذن العام مقرر ألهله وغ

 (1/901:المحتار

জমু‘আর নামাকয কায়দাকয় বাগদাদীকত বলবখত বনয়যত িিা 
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বজজ্ঞাসােঃ আমাকদর থদকশর সাংখযাগবরষ্ঠ থলাক জুম‘আর নামাকয 
কায়দাকয় বাগদাদীকত থলখা বনয়যতিা িকি থাককন, এিা িিা বক 
সুন্নাত? 

জবাবেঃ ‘বনয়যত’ বদকলর ইচ্ছাকক বকল। সুতরাাং থকান নামাকযরই বনয়যত 
মুকখ বলা জরুরী নয়। অবশ্য মুকখ বলা মুস্তাহাব। প্রকতযক বযবি তার 
থবাধগময ভার্ায় (উদাহরর্ স্বরুি) এভাকব বলকব, আবম জুম‘আর 
দু’রাকা‘আত ফরজ নামায এ ইমাকমর বিেকন আল্লাহর ওয়াকস্ত আদায় 
করবে। তারিকর তাকবীকর তাহরীমা বলকব। কায়দাকয় বাগদাদীকত 
আরবী গদ বহকসকব থয বনয়যত থলখা আকে কুরআন, হাদীস বা বফককহর 
বকতাকব তার থকান প্রমার্ থনই। শুধুমাত্র কায়দাকয় বাগদাদীনত এ 
ধরকনর অকনক বনয়যত থলখা আকে। এইভাকব বনয়যত থলখার কারকর্ 
মুসল্লীরা মুখস্ত করকত বৃথা থচষ্ট ককর অকনকক তা বাদ থদন এবাং থশর্ 
িযষন্ত নামাযও িকিন না। আর যারা কষ্ট ককর মুখস্ত ককরন তারা অথষ না 
বুঝার কারকর্ প্রায়ই বনয়যত করকত বগকয় িযাকচ িকি যান। বক িিকবন, 
না িিকবন বদশা করকত িাকরন না। থশর্ িযষন্ত অকনককরই তাকবীকর 
উলা েুকি যায়। আর যারা রুকূর বকেু িূকবষ থিৌাঁকে, তারা অকনককই এই 
বনয়যত িিকত বগকয় রাকা‘আত হাবরকয় থফকলন। কাকজই এই বনয়যত 
সাধারর্ থলাককদর জন্য না িিাই উবচত। ্যতাাঁ, যবদ থকউ আকলম হন, 
আবরী সম্পককষ ভাল অবভজ্ঞতা রাকখন, তকব বতবন আরবীকত বনয়যত 
িকি বনকত িাকরন। (প্রমার্েঃ শামী ১:৪১৪- ১৫# আহসানুল ফাতাওয়া 
৩:১৪) 

জমু‘আর নামাকযর শরয়ী হুকুম 

বজজ্ঞাসােঃ জুম‘আর নামাকযর যাবতীয় শতষ িাওয়া যাওয়ার থেকত্র 
জুম‘আর নামায প্রবতবি বযবির উির ফরকয আইন, ওয়াবজব, না 
সুন্নাত? বতষমান অবস্থায় জুম‘আর নামাকযর সমস্ত শতষ িাওয়া যাওয়ার 
িকর থস্বচ্ছায় থকউ জুম‘আর নামায তরক ককর যুহকরর নামায আদায় 
করকল, থস ফরকয আইন তরককারী সাবযস্ত হকব বক- না? 
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বতষমান বাাংলাকদকশর সবষত্র থযমন- শহর, বের ও বাজার তথা গ্রাকমর 
প্রতযন্ত অিল িযষন্ত জুম‘আর নামায চাল ুআকে। এিা বক হানাফী মাযহাব 
অনুযায়ী সম্পূর্ষ জাবয়য? 

জবাবেঃ আমাকদর জানা মকত, বাাংলাকদকশর অবধকাাংশ স্থান এমন 
থযখাকন শহকরর বা বিগ্রাকমর সাংজ্ঞা প্রকযাজয হয়। তাই আমরা বলব, 
আমাকদর থদকশর অবধকাাংশ স্থাকন জুম‘আ ফরয এবাং যবদ এমন থকান 
দুগষম প্রতযন্ত অিল িাওয়া যায়, যা শহর বা বি গ্রাকমর সাংজ্ঞায় িকি 
না, তাহকল তথায় জুম‘আ সহীহ হকব না। থসখাকন যুহর িিা জরুরী। 

থয জায়গায় জুম‘আর শতষ িাওয়া যায়, থস জায়গায় জুম‘আর নামায 
িিা বাকলগ িুরুকর্র জন্য ফরকজ আইন। (প্রমার্েঃ আদ- দুররুল 
মুখতার ২:১৩৭ িৃেঃ) 

ইচ্ছাকৃতভাকব জুম‘আ তরক করা হারাম। থয তরক করকব, থস ফাবসক। 
(প্রমার্েঃ ফাতাওয়া দারুল উলূম ৫:১১৮ ,৫:৫৬িৃেঃ) 

জুম‘আ তরক করায় দরুন মারািক গুনাহগার হকব। এমনবক হাদীস 
শরীকফ উকল্লখ আকে-  থয বযবি ববনা কারকর্ ইচ্ছাকৃতভাকব বতন জুম‘আ 
না িকি, আল্লাহ তা‘আলা তার অন্তর মুনাকফকীর মহর থমকর থদন। 
(বমশকাত ১:১২১# ফাতাওয়া শামী ২:৩৭িৃেঃ) 

িূকবষ উকল্লখ হকয়কে থয, বাাংলাকদকশর অবধকাাংশ এলাকা শহর বা বি 
গ্রাকমর আওতায় িকি। সুতরাাং, থসখাকন জুম‘আ িিা জরুরী। 

ববেঃদ্রেঃ শহর ও বি গ্রাকমর সাংজ্ঞা অন্যত্র ববস্তাবরত উকল্লখ করা হকয়কে। 

খুৎবার িকূবষ বয়ান থদয়ার বনয়ম 

বজজ্ঞাসােঃ জুম‘আর ফরয নামাকযর ও খুৎবার িূকবষ খতীব সাকহব থয 
বয়ান ককরন, এই বয়াকনর সহীহ তরীকা বক? 

জবাবেঃ প্রথম আযাকনর িূকবষই বনবদষষ্ট সময় থথকক ওয়ায শুরু করকবন। 
ওয়াকযর মকধয সময় উিকযাগী মাসনূন আমলসমূহ এবাং অন্যান্য জরুরী 
মাসআলা- মাসাবয়ল আকলাচনা করকবন। মুসল্লীগর্ মসবজকদ একস ওয়ায 
শুনকত থাককবন। অতেঃির খুৎবার িকনর বমবনি িূকবষ ওয়ায বন্ধ ককর 
বদকয় জুম‘আর প্রথম আযাকনর ইবন্তযাম করকবন। তারির সককলই 
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ধীরবস্থরভাকব সুন্নাত আদায় করকবন। অতেঃির খুৎবা িাঠ ককর নামায 
শুরু করকবন। আবার এিাও করকত িাকরন থয, জুম‘আর নামাকযর িকর 
বয়ান করকবন। যাকদর আগ্রহ থাকক, তারা বকস ওয়ায শুনকব। একান্ত 
যবদ জুম‘আর িকর বয়ান করা সম্ভব না হয়, তাহকল খুৎবার িূকবষই বয়ান 
করকবন। তকব খুৎবা িূকবষ বয়ান করাকক জরুরী মকন করা বঠক নয়। বরাং 
মাকঝ মকধয থেকি বদকলও থকান েবত থনই। এিা বহদায়াত –

নসীহতমূলক আমল মাত্র। নামাকযর থকান সাংবেষ্ট অঙ্গ নয়। 

থখয়াল রাখকত হকব-  ওয়ায থযন অি সমকয় হয়, সাংবেপ্ত হয়। যাকত 
মুসল্লীকদর অনীহা ভাকবর সৃবষ্ট না হয়। অবশ্য ওয়াকযর সময় দু’ি 
বজবনকসর প্রবত ববকশর্ভাকব লেয রাখকত হকব। 

১। থকউ সুন্নাত িিকত চাইকল তাকক বুবঝকয় বলকবন, একিু বসুন। িকর 
সুন্নাত িিার জন্য সময় থদয়া হকব। 

২। যবদও ওয়ায- নসীহত জুম‘আর থকান ফরয বা ওয়াবজব আমল নয়। 
তথাবিও এিাকক সবাই আগ্রহ সহকাকর শুনকব। আর বয়াকন ববকশর্ভাকব 
জরুরী দীনী মাসাবয়ল বর্ষনা করা দরকার। বকচ্ছা কাবহনী ও 
অপ্রকয়াজনীয় আকলাচনা করা অনুবচত। বমম্বকরর উিকর না বকস দাাঁবিকয় 
বা থকান থচয়ার বকস বয়ান করকত থচষ্টা করা ভাল। তকব বমম্বকর বকস 
বয়ান করা জাবয়য আকে। খুৎবার িূকবষ বা ওয়াকযর সময় উি খুৎবার 
বাাংলা তরজমা করা জরুরী নয়। তকব খুৎবায় জরুরী সমসামবয়ক 
মাসনূন আমকলর বর্ষনা থাককল বাাংলা ভার্ার তা িূকবষ বুবঝকয় থদয়া। 
যাকত থস ববর্কয় সককলর আমল করা সহজ হয়। অবশ্য মূল খুৎবা 
আরবীকত হওয়া জরুরী। নামায ও খুৎবাকক কুরআকন বযকর বলা 
হকয়কে। (সূরাহ জুম‘আ) নামাকযর বক্বরা‘আত থযমন আরবী বযতীত অন্য 
ভার্ার হয় না, থতমবনভাকব খুৎবাও আরবীকত হওয়া জরুরী। অকনকক 
এিাকক ওয়ায নসীহত মকন ককরন। তাই বাাংলা ভার্ায় খুৎবা বদকত চান। 
এিা তাকদর কুরআন-হাদীকসর সহীহ ইলম না থাকার প্রমার্। ( প্রমার্েঃ 
মাসাকয়কল নামাকয জুম‘আ ২১১# আহসানুল ফাতাওয়া ৪:১২৮) 

দুই ঈদ 

ঈকদর নামাযাকন্ত খৎুবা িাঠ করা অবস্থায় িাকা কাকলকশন 

http://www.darsemansoor.com/
www.islamijindegi.com


479 

 

www.darsemansoor.com           Install “ISLAMI JINDEGI” App              www.islamijindegi.com 

বজজ্ঞাসােঃ থকান ঈকদর মাকঠ ঈকদর নামাযাকন্ত ইমাম সাকহব যখন খুৎবা 
িাঠ শুরু ককরন, তখন ঈকদর মাঠ, মসবজদ ও ইমাম সাকহকবর জন্য 
রুমাল ধকর কাতাকরর মাকঝ বগকয় িাকা আদায় করা হয়। শুধু তাই নয়, 
কবমবির িে থথকক ইমাম সাকহকবকক িাকা আদাকয়র বদক লেয থরকখ 
খুৎবা ধীকর ধীকর িিার হুকুম থদয়া হয়। ইমাম সাকহবও থসই অনুযায়ী 
খুৎবা িাঠ ককরন। এিা বক সহীহ হকব? না হকল তা থকমন অিরাধ? 
এবাং এজন্য থক দায়ী? 

জবাবেঃ ইমাম সাকহকবর খুৎবা থদয়ার সময় চাাঁদা উঠাকনা বা িাকা আদায় 
করা থতা দূকরর কথা, হাদীস শরীফ একসকে থয, ইমাম সাকহব যখন 
খুৎবা থদয়ার জন্য প্রস্তুত হন, তখন থথকক থকান প্রকার নামায, 
তাসবীহ- তাহলীল ও কথা- বতষা বলা সম্পূর্ষ বনকর্ধ। তাই কবমবির জন্য 
এমন হুকুম করা শরী‘আত ববকরাধী হকয়কে। আর ইমাম সাকহকবরও ঐ 
আকদশ থমকন খুৎবা ধীকর িিা বঠক হয়বন। তার উবচত বেল খুৎবার 
িূকবষ বা িকর চাাঁদা উঠাকনার বযবস্থা ককর খুৎবার সময় চাাঁদা উঠাকনা বন্ধ 
করার বযবস্থা করা এবাং কবমবিকক এই মাসআলা বুঝাকনা। 

উকল্লখয, ইমাম বা মুআযবযকনর জন্য আলাদা ভাকব সাহাযয আদায় করা 
বা কাকলকশন করা তাকদর চরমভাকব থবইযযত করার নামান্তর। সুতারাং 
এভাকব না তুকল ঈদগাহ ফাকির জন্য কাকলকশন ককর তাকদরকক সম্মানী 
ভাতা বদকব। (প্রমার্েঃ রিুল মুহতার ২:১৫৯) 

ة حرم فيها اي في الخطبة خالصة وغيرها فيحرم اكل وشرب كالم ولو وكل ما حرم في الصلو

 ( 1/901تسبيحا او رد سالم او امر بمعروف بل يجب عليه ان يستمع ويسكت...الخ.   )رد المحتار:

ঈকদর নামাকযর অবতবরি তাকবীর েকুি থগকল করর্ীয় 

বজজ্ঞাসােঃ ঈকদর নামাকযর প্রথম রাকা‘আকতর অবতবরি ওয়াবজব 
তাকবীরগুকলা যবদ থকান মুিাদীর েুকি যায়; তাহকল এগুকলা থস বকভাকব 
আদায় করকব? 

জবাবেঃ ঈকদর নামাকযর প্রথম রাকা‘আকতর অবতবরি ওয়াবজব তাকবীর 
গুকলা েুকি থগকল, থসগুকলা িকর আদায় করকত হকব। আদায় করার বনয়ম 
এই থয, ইমাম সাকহব প্রথম রাকা‘আত বকরআকতর মকধয থাককন, 
তাহকল বনয়যত থবাঁকধ অবতবরি তাকবীর বকল বকরআত শুনকত থাককব। 
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আর যবদ ইমাম রুকুকত থাকা অবস্থায় জামা‘আকত শাবমল হয়, তাহকল 
থদখকত হকব বতনবি তাকবীর বকল ইমামকক রুকূকত িাওয়া যাকব বক-
না? যবদ িাওয়ার সম্ভাবনা থাকক, তাহকল রুকূকত যাওয়ার আকগই 
তাকবীর বতনবি বকল রুকূকত অাংশগ্রহর্ করকত হকব। আর যবদ ইমাম 
সাকহবকক রুকূকত িাওয়ার সম্ভাবনা না থাকক, বরাং রুকূই েুকি যাওয়ার 
আশাংকা হয়, তাহকল তাকবীর না বকলই রুকূকত শরীক হকত হকব এবাং 
রুকূকতই হাত না উবঠকয় থকবল তাকবীর বকল বনকত হকব। কারর্, 
রুকূকত বগকয় তাকবীর িূর্ষ করার িূকবষই ইমাম সাকহব রুকূ থথকক উকঠ 
যান, তাহকল অববশষ্ট তাকবীর গুকলা তার দাবয়ে থথকক রবহত হকয় 
যাকব। 

আর যবদ ইমাম সাকহকবর সাকথ প্রথম রাকা‘আকতর রুকূ থশর্ করার িূকবষ 
শরীক হওয়া না যায়, তাহকল িকর একাকী অববশষ্ট এক রাকা‘আত 
নামায আদাকয়র সময় অবতবরি তাকবীরগুকলা আদায় ককর বনকত হকব।  
(প্রমার্েঃ ফাতহুল কাদীর ২:৪৬ # তাহতাবী ৪৩৭- ৩৮) 

المسبوق يقضي اول صالته في حق االذكار وان ادرك االمام راكعا احرم قائما وكبر 

يضا ان امن فوت الركعة بمشاركته االمام في الركوع واال يكبر اتكبيرات الزوائد قائما 

لالحرام قائما ثم يركع شاركا لالمام في الركوع ويكبر الزوائد منحنيا بال رفع يد...الخ.   

 (112)طحطاوي:

ওয়াকফকতৃ ঈদগাহ তযাগ ককর অন্য স্থাকন নামায িিা 

বজজ্ঞাসােঃ ওয়াকফকৃত ‘ঈদগাহ িবরবাবরক কারকর্ রাগ ককর থেকি ববনা 
ওয়াকফকৃত ঈদগাকহ নামায সহীহ হকব বক- না? অথবা সমস্ত 
গ্রামবাসীকক বমলাকনার উকিকশ্য ওয়াকফকৃত মাঠ তযাগ ককর অন্য স্থাকন 
ঈকদর নামায জাবয়য হকব বক- না? একেকত্র প্রথম স্থানবি বক করা সঙ্গত 
হকব? 

জবাবেঃ িাবরবাবরক কারকর্ রাগ ককর ওয়াকফকৃত ঈদগাহ বাদ বদকয় 
অন্যত্র ‘ঈকদর নামায িিা সবঠক হকব না। যবদও একত ঈকদর ওয়াবজব 
আদায় হকয় যাকব। বকন্তু দুবনয়াবী কারকর্ মুসলমানকদর জামা‘আকতর 
মকধয ববভবি সৃবষ্ট করার দরুন গুনাহগার হকব। ্যতাাঁ, অন্যত্র যবদ 
সকলকক বমলাকনা যায়, তাহকল থসখাকন ঈকদর নামায দুরস্ত হকব। তকব 
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থসই বদ্বতীয় স্থানবি ওয়াকফ ককর থনয়া ভাল। থস থেকত্র প্রথম ঈদগাকহ 
যবদ আর ঈকদর নামায না িিা হয়, তাহকল থসখাকন মসবজদ বা মাদ্রাসা 
বানাকনা জাবয়য হকব। (প্রমার্েঃ বকফায়াতুল মুফতী ৭:১০৭# ফাতাওয়া 
মাহমূবদয়া ২:৪৬৯) 

থখলার মাকঠ ঈকদর নামায িিা 

বজজ্ঞাসােঃ আমাকদর একাকায় একবি থখলার মাঠ রকয়কে। এই মাঠ এক 
বযবি থখলার জন্য ইউ. বি.  থক দান ককর থগকেন। বকন্তু বতষমাকন 
জায়গার অভাকব ঐ থখলার মাকঠ ঈকদর নামায িিা হকচ্ছ। জননক ইমাম 
সাকহব বকলকেন থয, থখলার মাকঠ নামায হয় না। এমতাবস্থায় ঐ থখলার 
মাকঠ িরবতষী ঈকদর নামায িিা জাবয়য হকব বক- না? বা বক বযবস্থা 
গ্রহর্ করকল উি থখলার মাকঠ নামায িিা যাকব? 

জবাবেঃ যবদও উি মাঠবি শরয়ী ঈদগাহ হকব না। বকন্তু উি থখলার 
মাঠবিকত ঈকদর নামায িিকত শরী‘আকতর দৃবষ্টকত থকান অসুববধা থনই। 
মসবজকদ ঈকদর নামায িিা সুন্নাকতর িবরিেী। একান্ত প্রকয়াজন না হকল 
মসবজকদ ঈকদর নামায িিা উবচত নয়। উি মাকঠ ঈকদর নামায 
িিকলও সুন্নাত আদায় হকয় যাকব। (প্রমার্েঃ শামী ২:১৬৬িৃেঃ # 
ফাতাওয়া মাহমূবদয়া ১০:১৯৬# ইমদাদুল মফুতীন ৭৯৮) 

ঈকদর নামাকযর িকর ম‘ুআনাকা 

বজজ্ঞাসােঃ ঈকদর নামাকযর িকর মু‘আনাকা করা জাবয়য আকে বক- না? 

জবাবেঃ থকবল ঈকদর নামাকযর িকর মু‘আনাকা করার থয রীবত প্রচবলত 
হকয় থগকে শরী‘আকত এর থকান বভবত্ত থনই। ফুকাহাকয় থকরাম একক 
মাকরূহ ও ববদ‘আত বকলকেন। এমবনকতই থয থকান সময় 
মুসলমানগকর্র িারস্পবরক সাোকতর সময় মুসাফাহা এবাং অকনক িকর 
সাোত হকল মু‘আনাকা করা বববধবে। বকন্তু ঈকদর নামাকযর সাকথ এর 
থকান ববকশর্ে থনই। (প্রমার্েঃ ফাতাওয়া রশীবদয়া ১৪৮# ফাতাওয়া 
রহীবময়া ১:২৮০# শামী ৬:৩৩৬িৃেঃ) 

মসবজকদর মাকঠ ঈকদর নামায আদায় 
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বজজ্ঞাসােঃ আমাকদর গ্রাকমর বািীকত বহুিূকবষ একবি মসবজদ বনবমষত 
হকয়কে। বনমষার্কাল থথককই এ মসবজকদ ওয়াবিয়া ও জুম‘আর নামায 
আদায় হকয় আসকে। মসবজকদর সামকন মসবজকদর নাকম একবি মাঠ 
আকে। উকল্লখয থয, মসবজকদর মাঠ ও জবম সরকারীভাকব ওয়াকফ 
হয়বন। থমৌবখক দাকনর উির বভবত্ত ককর নামায আদায় হকয় আসকে। গত 
৩/৪ বৎসব িূকবষ মুরুব্বীরা মসবজদ ও সামকনর মাঠ মসবজকদর নাকম 
থমৌবখক ওয়াকফ ককর থদন। এখন প্রন হকলা মসবজকদর নাকম 
ওয়াকফকৃত মাকঠ ঈকদর জামা‘আত কাবয়ম করা জাবয়য হকব বক- না? 
থযকহতু গ্রাকম অন্য থকান মাঠ থনই। 

জবাবেঃ প্রকন উকল্লবখত গ্রাকম থযকহতু অন্য থকান মাঠ থনই, তাই 
মসবজকদর মাকঠ ঈকদর নামায িিা জাবয়য হকব। শরী‘আকতর ববধান 
মুতাববক একত থকান অসুববধা থনই। তকব থযকহতু জায়গা মসবজকদর 
নাকম ওয়াকফকৃত ববধায় থসিাকক ঈকদর মাঠ বহকসকব বনধষাবরত করা 
যাকব না। শুধু নামায িিা যাকব। (প্রমার্েঃ শামী ২:১৬৮িৃেঃ # ফাতাওয়া 
দারুল উলূম ৫:২০০# বকফায়াতূল মুফতী ২:৩০২# শামী ১:১৫৯ িৃেঃ) 

খুৎবার সময় মিুাদীর জন্য ঈমাকমর সাকথ তাকবীকর তাশরীক বলা 

বজজ্ঞাসােঃ দুই ঈকদর নামাকযর খুৎবার সময় মুিাদীরা ইমাকমর সাকথ 
তাকবীকর তাশরীক িিকত িারকব বক- না? িিা জাবয়য থাককল আকস্ত 
না থজাকর? 

জবাবেঃ ইমাম সাকহব ঈকদর খুৎবার িিার সময় অথবা খুৎবার 
তাকবীকর তাশরীক িিার সময় মুিাদীগকর্র জন্য নামায, দু‘আ-
কালাম বা তাকবীকর তাশরীক আকস্ত বা উচ্চেঃস্বকর থকান ভাকবই িিা 
জাবয়য নয়। সকল মুকতাদীর জন্য চুিচাি বকস মকনাকযাগ সহকাকর 
খুৎবা শুনা ওয়াবজব। (প্রমার্েঃ আদ- দুররুল মুখতার ২:১৮০ # 
আহসানুল ফাতাওয়া ৪;১১৩) 

ঈকদর নামাকয বসজদাহ সাহু করা 

বজজ্ঞাসােঃ আমাকদর এলাকায় ঈদগাকহ ঈদুল আযহার নামাকয ইমাম 
সাকহব প্রথম রাকা‘আত অবতবরি তাকবীর ভকুল থেকি বদকয় বসজদাকয় 
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সাহু ককর নামায থশর্ করকলন। আমরা জাবন ঈকদর নামাকয সাহু বসজদা 
থনই। এখন সাহু বসজদার কারকর্ নামায বাবতল হকব বক? 

জবাবেঃ ঈকদর নামাকযর অবতবরি তাকবীর অথবা থয থকান ওয়াবজব 
েুকি থগকল মূলতেঃ বসজদাকয় সাহু ওয়াবজব হয়। বসজদাকয় সাহুর দ্বারা 
তার েবতিূরর্ হয়। তকব ঈদ ও জুম‘আর নামাকযর জামা‘আত 
সাধারর্তেঃ অকনক বি হয়। বববভন্ন ধরকনর থলাককর উিবস্থবত ঘকি। 
থসকহতু এখাকন বসজদাকয় সাহু করকল অকনকক মাসআলা না জানার দরুন 
ববভ্রাবন্তর বশকার হকত িাকর। এজন্য বফকাহ শাস্ত্রববদগর্ জুম‘আ ও 
ঈকদর বি জামা‘আকত বসজদাকয় সাহু থেকি বদকত বকলকেন। 
এতদসকেও থকউ যবদ সতকষতা অবলম্বন িূবষক বসজদাকয় সাহু ককর 
থনয়, তাহকল নামায সহীহ হকয় যাকব। নামাকযর থকান েবত হকব না। 
(প্রমার্েঃ ফাতাওয়া শামী ২:১৭৪ও ১৮০িৃেঃ # ফাতাওয়া দারুল উলূম 
৫:১৮৯) 

ঈকদর নামাকযর তাকবীর? 

বজজ্ঞাসােঃ ঈকদর নামাকয কয় তাকবীর বলকত হকব? এ তাকবীর বলা 
সুন্নাত না ওয়াবজব? কুরআন- হাদীকসর আকলাকক এর সমাধান জানকত 
ইচ্ছুক। 

জবাবেঃ উভয় ঈকদ দুই রাকা‘আকত অবতবরি েয়বি ককর তাকবীর বদকত 
হকব। এ তাকবীর ওয়াবজব। (বমশকাত শরীফ ১২৬# আল- রাহরুক 
রাবয়ক ১:৩০১# আবু দাউদ শরীফ ১:১৬৩) 

ঈকদর নামাকয মাসবকূ হকল 

বজজ্ঞাসােঃ যবদ থকউ ঈকদর নামাকয মাসবূক হয়, তাহকল থস থকমন ককর 
েুকি যাওয়া নামায আদায় করকব? 

জবাবেঃ (ক) যবদ থকউ প্রথম রাকা‘আকতর অবতবরি তাকবীকরর ির 
ইমাকমর ইকবতদা ককর, তাহকল থস প্রথকম তাকবীকর তাহরীমা বকল 
অবতবরি তাকবীর বতনবি বলকব। যবদও ইমাম বকরা‘আত আরম্ভ ককর 
বদকয় থাকক। 

http://www.darsemansoor.com/
www.islamijindegi.com


484 

 

www.darsemansoor.com           Install “ISLAMI JINDEGI” App              www.islamijindegi.com 

(খ) আর যবদ থকউ ইমামকক প্রথম রাকা‘আকতর রুকূ অবস্থায় িায়, 
তাহকল থস বযবি তাকবীকর তাহরীমার িকর অবতবরি তাকবীর বকল 
রুকূকত যাকব। আর যবদ তার আশাংকা থাকক থয, অবতবরি তাকবীর 
বলকত থগকল ইমামকক রুকূ অবস্থায় িাকব না, তাহকল থস প্রথকম রুকূকত 
যাকব। রুকূকত থাকা অবস্থায় অবতবরি তাকবীরগুকলা হাত উঠাকনা 
বযতীত আদায় করকব। আর যবদ তাকবীরগুকলা থশর্ করার িূকবষই ইমাম 
রুকূ থথকক উকঠ যায়, তাহকল অববশষ্ট তাকবীরগুকলা তার জন্য মাফ হকয় 
যাকব। 

(গ) আর যবদ থস বদ্বতীয় রাকা‘আকত শরীক হকয় বদ্বতীয় রাকা‘আকতর 
অবতবরি তাকবীরগুকলা বলকত িাকর, তাহকল থস ইমাকমর দুই বদকক 
সালাম বফরাকনার ির উকঠ দাাঁিাকব এবাং বকরা‘আত থশর্ ককর রুকূকত 
যাকব। কারর্, এিা তার বদ্বতীয় রাকা‘আত আর ইমাকমর সকঙ্গ থয 
রাকা‘আত িকিকে ,তা প্রথম রাকা‘আত গর্য হকব। 

(ঘ) আর যবদ থকউ ইমাকমর বদ্বতীয় রাকা‘আকতর রুকূকত শরীক হয়, 
তাহকল প্রথম রাকা‘আকতর রুকূকত মাসবূক হকল, থযভাকব নামায আদায় 
ককর, থস ভাকবই নামায আদায় করকব। অথষাৎ রুকূকত যাওয়ার িূকবষ 
তাকবীরগুকলা বকল তারির রুকূকত যাকব। আর যবদ তাকত রুকূ না 
িাওয়ার আশাংকা হয়, তাহকল রুকূর মকধয অবতবরি তাকবীরগুকলা 
আদায় ককর বনকব। আর যবদ থশর্ করার িূকবষই ইমাম রুকূ থথকক উকঠ 
যায়, তকব বাকী তাকবীর মাফ হকয় যাকব। আর যবদ থকউ ইমাকমর সাকথ 
বদ্বতীয় রাকা‘আকতর রুকূ থশর্ হওয়ার ির সালাকমর আগ িযষন্ত সমকয়র 
মকধয শরীক হয়, তাহকল ইমাকমর সালাম বফরাকনার ির দাাঁবিকয় যাকব 
এবাং ইমাকমর সাকথ থযভাকব নামায আদায় করা হয় বঠক থসভাকবই িূর্ষ 
নামাম আদায় করকব। অথষাৎ প্রথকম সানা িিকব, তারির অবতবরি 
তাকবীর আদায় ককর বকরা‘আত িকি প্রথম রাকা‘আত থশর্ করকব। 
অতেঃির বদ্বতীয় রাকা‘আকতর িূকবষ অবতবরি তাকবীর আদায় করকব। 
তারির রুকূর তাকবীর বকল রুকূকত যাকব এবাং বনয়বমত ভাকব নামায 
থশর্ করকব। (প্রমার্েঃ খুলসাতুল ফাতাওয়া ১:২১৫# আদ- দুররুল 
মুখতার ১:৬১৬# ফাতাওয়া সুলতাবনয়া ১:৮২# আহসানুল ফাতাওয়া 
৪:১৪৩) 
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মাইক বন্ধ হকয় যাওয়ায় এক বা বতন বসজদাহ করকল 

বজজ্ঞাসােঃ ঈকদর নামায িিা অবস্থায় ২য় রাকা‘আকতই ইমাম যখন 
থসজদায় থগকে হঠাৎ মাইককর আওয়াজ বন্ধ হকয় থগকে। ফকল বিকেন 
যারা বেল তারা ইমাকমর আওয়াজ না শুনার কারকর্ থকউ বতন থসজদা 
থকউ দুই বসজদা থকউ এক বসজদা ককর। ইমাম যখন সালাম বফবরকয়কে 
তখন অকনকক বসজদা থথকক উকঠকে। এখন উকল্লবখত থলাকগুবলর হুকুম 
বক? জানাইকল কৃতজ্ঞ হব। 

জবাবেঃ যারা দুই বসজদা ককরকে বকন্তু ইমাকমর সাকথ করকত িাকরবন বরাং 
িকর ককরকে তাকদর নামায হকয় থগকে। কারর্ ইমাকমর বিকে বিকে 
আদায় করকলও ইকবতদা করা হকয় যায়। আর যারা বতন বসজদা 
ককরকেন তারা যবদ বতন বসজদাহ ভুকল ককর থাককন, তাহকল তাকদর 
ওয়াবজব তরক হওয়া সকেও নামায হকয় যাকব। আর যারা ইচ্ছা ককর 
বতন বসজদা ককরকেন বা শুধু এক বসজদা তাহকল নামায ফাকসদ হকয় 
থগকে। একদর নামায কাযা করকত হকব। (প্রমার্েঃ দুরিুল মুহতার 
১:৪৪৭# আলবাহরুক রাইাক ১:৫১১ # আলমগীরী ১:৭০# হালবী 
কাবীর ৪৫৬) 

ঈদগাহ মাকঠর শরয়ী হুকুম 

বজজ্ঞাসােঃ ঈদগাহ মাঠ বহফাযকতর হুকুম বক? সবষকেকত্র জাকম মসবজকদর 
মতই? না থকান িাথষকয রকয়কে? থযমন:  (ক) মবহলারা মাবসক 
চলাকালীন অবস্থায় ঈদগাহ মাকঠ প্রকবশ করকত িারকব বক- না? (খ) 
ঈদগাহ মাকঠর উির বদকয় জনসাধারকর্র চলাচকলর রাস্তা বানাকনা যাকব 
বক- না? (গ) মৃত বযবির লাশ ঈদগাহ মাকঠর বভতকর থরকখ জানাযার 
নামায িিা যাকব বক- না? (ঘ) ঈদগাকহ দুবনয়াবী থকান জনসভা, 
সামাবজক অনুষ্ঠান করা যাকব বক- না? জানকত ইচু্ছক। 

জবাবেঃ থকান থকান বকতাকব ঈদগাহ সম্পূর্ষ মসবজকদর হুকুকম বলা 
হকয়কে। তকব বনভষরকযাগয মত অনুযায়ী ঈদগাহ থকান থকান বদক বদকয় 
মসবজকদর হুকুম। সুতরাাং ঈদগাহকক িবরষ্কার- িবরচ্ছন্ন রাখা ও 
ঈদগাকহর মযষদার প্রবত ববকশর্ভাকব লেয রাখা একান্ত জরুরী। 
ঈদগাকহর অবমাননা হয়, এমন থকান কাজ থসখাকন করা যাকব না। 
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ঈদগাকহর উির বদকয় চলাচকলর রাস্তা বানাকনা ঈদগাকহর মযষাদার 
িবরিবে কাজ। অনুরুিভাকব ঈদগাকহ থকান বমবেল, বমবিাং বা বনবষাচনী 
জনসভা অথবা প্রচবলত বববাহ অনুষ্ঠান ইতযাবদ করা ঈদগাকহর 
অবমাননার শাবমল। এগুকলা থথকক থবাঁকচ থাকা উবচত। তকব মসবজকদ 
সুন্নাত তরীকায় বববাহ কাযষ সমাধা করার ফযীলত ববর্ষত হকয়কে। 
সুতরাাং ববকশর্ প্রকয়াজকন তা ঈদগাকহ করা যাকব। থতমবনভাকব ঈদগাকহ 
ওয়ায মাহবফল করা যাকব। বকন্তু বনকজর বযবিগত থকান কাকজ ঈদগাহ 
বযবহার করা যাকব না। 

একবি ববর্য় ববকশর্ভাকব উকল্লখয থয, ঈদগাহ থযকহতু সম্পূর্ষরুকি 
মসবজকদর হুকুকম নয়, সুতরাাং হাবয়য বা মাবসক চলাচালীন মবহলাদকর 
ঈদগাকহ প্রকবশ করা বা থসখাকন অবস্থান করা জাবয়য। তকব যতদূর 
সম্ভব এরুি না করাই উত্তম। আর ঈদগাহ মাকঠর সীমার বভতকর মৃত 
বযবত্তর লাশ থরকখ জানাযার নামায আদায় করকত থকান অসুববধা থনই। 
(প্রমার্েঃ তাতারখাবনয়া ৫:৮৪৫# আল বাহরুর রাবয়ক ৫:২৪৮# 
বকফায়াতুল মুফতী ৭:১০৭# আহসানুল ফাতাওয়া ৬;৪২৮) 

মসবজকদর ওয়াকফকতৃ স্থাকন ঈদগাহ বনমষার্ করা 

বজজ্ঞাসােঃ গ্রাময জাকম মসবজকদর সামকন উি মসবজকদর ওয়াকফকৃত 
স্থাকন ঈদগাহ বনমষার্ করা শরী‘আত সম্মত বক- না? ঈদগাকহর জন্য বি 
মাকঠর প্রকয়াজন আকে বক? ককয়কবি জাকম মসবজকদর মুসল্লীরা এক 
ঈদগাকহ নামায আদায় করকব? না প্রকতযক জাকম মসবজকদর মুসল্লীরা 
িৃথক ঈদগাহ কাবয়ম করকব? 

জবাবেঃ শরী‘আকতর দৃবষ্টকত মসবজকদর ওয়াকফকৃত স্থাকন স্থায়ীভাকব 
ঈদগাহ স্থািন করা জাবয়য নয়। তকব ববকশর্ অসুববধা থেকত্র উি 
মসবজকদর ওয়াকফকৃত স্থাকন ঈকদর নামায আদায় করা যাকব। 

উকল্লখয থয, ঈদ ইসলাকমর একবি বশ’আর বা প্রতীক। তাই 
মুসলমানকদর শান- শওকত, থশৌযষ- বীযষ ও সাংখযাগবরষ্ঠতা প্রদশষকনর 
লকেয ঈকদর নামায মসবজকদ আদায় না ককর সবম্মবলভাকব বি ময়দান 
তথা ঈদগাকহ িিকত শরী‘আকত বনকদষশ থদয়া হকয়কে। থসজন্য গ্রাকমর 
সককলর উবচৎ বি একবি মাঠ ওয়াকফ ককর থনয়া। প্রকতযক মসবজকদর 
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জন্য িৃথক ঈদগাহ বনমষার্ জরুরী নয়। (প্রমার্েঃ রািুলমুহতার ২:১৬৯ 
# কাওয়াবয়দুল ৮৫ # আহসানুল ফাতাওয়া ৪:১১৯) 

ঈদগাকহ ধান- িাি শুকাকনা 

বজজ্ঞাসােঃ আমাকদর অিকল ঈদগাকহ ধান- িাি শুকাকনা হয় ; এমনবক 
মবহলারা িযষন্ত থসখাকন একস ধান- িাি শুকায়। এখন প্রন হকচ্ছ-  

( ক)  ঈদগাকহ ধান- িাি শুকাকনা শরী‘আকতর দৃবষ্টকত জাবয়য বক- না? 

(খ) থয মাঠ থখলা- ধূলা করার জন্য বনধষাবরত হকয়কে থসই মাকঠ ঈকদর 
জামা‘আত জাবয়য বক- না? এবাং এ ধরকনর মাঠ থাকা অবস্থায় মসবজকদ 
ঈকদর নামায আদায় করা মাকরূহ হকব বক? িোন্তকর থকান মাঠ যবদ 
থকবলমাত্র ঈকদর নামায আদায় করার জন্য বনধষাবরত হকয় থাকক, 
তাহকল থসখাকন থখলা- ধূলা জাবয়য হকব বক- না? 

জবাবেঃ (ক) বববভন্ন বদক বদকয় ঈদগাহ মসবজকদর হুকুমভিু। সুতরাাং 
ঈদগাহকক িবরষ্কার- িবরেন্ন রাখা এবাং ঈদগাকহর সম্মাকনর প্রবত লেয 
রাখা জরুরী। ঈদগাকহ এ ধরকনর থকান কাজ করা যাকব না, যার দ্বারা 
ঈদগাকহর অবমাননা হয়। সুতরাাং ঈদগাকহ ধান, িাি ইতযাবদ শুকাকনা, 
থখলা- ধূলা করা অথবা বযবিগত থকান কাকজ বযবহার করা জাবয়য নয়; 
বরাং তা মাকরূহ। এ জাতীয় কাজ থথকক ববরত থাকা সককলর জন্য 
অিবরহাযষ। (প্রমার্েঃ তাতার খাবনয়া ৫:৮৪৫# ফাতাওয়া শামী ১:৬৫৭# 
আল- বাহরুর রাবয়ক্ব ৫:২৪৮# বকফায়াতুল মুফতী ৭:১০৭# আহসানুল 
ফাতাওয়া ৬:৪২৮) 

(খ) থয মাঠ সারা বের থখলা- ধূলার জন্য বনধষাবরত থস মাকঠ যবদ ঈকদর 
নামায িিার অনুমবত থাকক, তাহকল থসখাকন ঈকদর নামায আদায় করা 
জাবয়য হকব। আর এ ধরকনর মাঠ থাকা অবস্থায় ববনা উযকর মসবজকদ 
ঈকদর নামায আদায় করা সুন্নাত িবরিেী। (প্রমার্েঃরািুল মুহতার 
২:১৬৯# ফাতাওয়া আলমগীরী ১:১৫০# আল- রাহরুর রাবয়ক্ব ২;১৫৯) 

ঈকদর নামাকয মনুাজাকতর সময় 

বজজ্ঞাসােঃ অকনক ইমামকক থদখা যায় থয, তারা ঈকদর নামাকযর ির 
দু‘আ ককরন। খুৎবার ির দু‘আ ককরন না। আবার অকনক ইমাম 
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নামাকযর িকর দু‘আ ককরন না, শুধ ুখুৎবার ির দু‘আ ককর থশর্ ককরন। 
আসল বনয়ম থকানবি? 

জবাবেঃ দু‘আ নামাকযর থকান অাংশ নয়। দু‘আ োিাই নামায সহীহ হকয় 
যায়। তকব নামাকযর ির দু‘আ করা থযকহতু একবি বভন্ন মুস্তাহাব আমল, 
তাই ঈকদর নামাকযর ির অথষাৎ খুৎবার িূকবষ দু‘আ করাই থশ্রয়। তকব 
ঈকদর খুৎবার িকর মুনাজাত করার থকান ঊকল্লখ বকতাকব িাওয়া যায় 
না। তকব যবদ থকউ শরী‘আকতর বনয়ম মকন না ককর মুসলমানকদর 
ইজবতমা উিলকেয খুৎবার ির মুনাজাত ককর, তাকব তা করকত িাকর। 
বকন্তু শরী‘আকতর বনয়ম মকন ককর করা বঠক হকব না। (প্রমার্েঃ ফাতাওয়া 
দারুল উলূম ৫:২১৯) 

ঈকদর নামাকয খৎুবার ির মুনাজাত 

বজজ্ঞাসােঃ (১) ঈকদর নামাকযর খুৎবার ির সবম্মবলতভাকব মুনাজাত 
শরী‘আত সম্মত বক- না? 

(২) থকান ইমাম সাকহব যবদ ঈকদর নামাকযর ির মুনাজাত ককরন এবাং 
খুৎবার ির না ককরন, একত বকেু সাধারর্ মুসল্লী আিবত্ত ককরন এই 
বকল থয, “এই নতুন বনয়কমর স্থকল আমাকদর িূকবষই বনয়ম অথষাৎ 
খুৎবার ির মুনাজাতই উত্তম”। অথষাৎ তারা খুৎবার ির মুনাজাতকক 
জরুরী মকন করকেন। এ িবরবস্থবতকত খুৎবার ির মুনাজাত বক জাবয়য? 

(৩) বকেু থলাক খুৎবার িূকবষ মুনাজাত এ কারকর্ িেে ককরন না থয, 
একত ঈকদর মাঠ ইতযাবদর জন্য িাকা থতালার অসুববধা হয়। তাকদর এ 
দাবী গ্রহর্কযাগয বক- না? যবদ খুৎবার িূকবষ মুনাজাত করা হয় তকব িাকা 
থতালার শরয়ী িো বক? 

(৪) থকান ইমাম যবদ একথা বকলন থয, আমার মুসল্লীগর্ খুৎবার ির 
মুনাজাত জরুরী মকন ককর না, তাই আবম মুনাজাত কবর। তাহকল তার 
সতযতা যাচাইকয়র উিায় বক?  

জবাবেঃ (১- ২) ঈকদর নামাকযর ির বা ঈকদর খুৎবার ির দু‘আ করার 
থকান স্পষ্ট থরওয়াকয়ত রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম, 
সাহাবাকয় থকরাম ও তাকবয়ীকদর থথকক িাওয়া যায় না। তকব নামাকযর 
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ির দু’আ করার প্রবত হাদীকস উৎসাবহত করা হকয়কে। আর ঈকদর 
নামাযও থযকহতু অন্যান্য নামাকযর মত নামায; সুতরাাং ঐ হাদীকসর উির 
বভবত্ত ককর ঈকদর নামাকযর িকরও দু‘আ করা মুস্তাহাব। তকব দু‘আ 
করাকক জরুরী মকন করা বঠক নয়। 

আর খুৎবার িরও সুন্নাত বা মুস্তাহাব মকন না ককর দু‘আ করা থযকত 
িাকর। (প্রমার্েঃ বমশকাত শরীফ ১:৮৮# বুখারী শরীফ ১:১৩৬# দারুল 
উলূম ৫:২১৩# আহসানুল ফাতাওয়া ৪:১১৫# ফাতাওয়া মাহমূবদয়া 
২:৩০৮ও৩১১) 

(৩) নামায শুরু হওয়ার ির থথকক খুৎবা থশর্ হওয়া িযষন্ত এ সমকয়র 
মকধয িাকা থতালা যাকব না। বরাং যবদ িাকা তলুকত হয় বয়াকনর থশকর্ 
নামাকযর িূকবষ অথবা খুৎবার থশকর্ তুলকত িাকর।(প্রমার্েঃ তহাবী শরীফ 
১:২৫১) 

(৪) ইমাম বা খতীব সাকহব যবদ এসব মাসআলা বার বার বুবঝকয় বকলন 
তাহকল মুসল্লীকদর বক থঠকা িকিকে থয তারা একিা মুবাহ বা জাবয়যকক 
জরুরী মকন করকব। যতস্থাকন মুবাহকক জরুরী মকন করা হকয় থাকক 
বুঝাকনার অভাকব হকয় থাকক। 

ঈদুল বফতর সাংক্রান্ত ত্রুবি 

বজজ্ঞাসােঃ ঈদুল বফতর সাংক্রান্ত ত্রুবিগুকলা জাবনকয় কৃতাথষ করকবন বকল 
আশা কবর। 

জবাবেঃ (১) মুসলমানকদর মাকঝ কতক থলাক এমন রকয়কে যারা ঈকদর 
নামাকযর বনয়ম িেবত সম্পককষ থতমন থকান ধারর্াই রাকখ না। 
থকবলমাত্র অকন্যর থদখাকদবখ নামায আদায় ককর থাকক বকল তাকদর 
নামাযও শুু্ে হয় না। ঈকদর আি দশবদন িূকবষই উি নামাকযর বনয়ম-
কানুন থজকন থনয়ার সুকযাগিুকু তাকদর হকয় উকঠ না। সবতযই এিা খুব 
লজ্জার কথা। 

(২) অবধকাাংশ স্থাকনই ববকশর্ভাকব গ্রামািকল ঈকদর নামায খুব ববলকম্ব 
আদায় করা হয়। অথচ থসিা সুন্নাকতর থখলাফ। 
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(৩) অকনক জায়গায় ইমামগর্ হকয় থাককন গাইকর- আকলম ও এককবাকর 
মূখষ। একদর মকধয অকনকক এমন আকে যারা সূরা ফাবতয়া ও খুৎবা িযষন্ত 
ববশুেভাকব িাঠ করকত জাকন না। নামাকযর মকধয থকান ভলু- ত্রুবি হকয় 
থগকল তা শুধরাকনার িেবতও তাকদর জানা থাকক না। এরা থকবলমাত্র 
নিতৃকসূকত্রর ইমামতীর এ সুকযাগ লাভ ককর থাকক। 

এ সমস্যার সহজতর সমাধান হকচ্ছ এই থয, গ্রাকমর থনতৃস্থানীয় 
থলাকজন এ থশ্রর্ীর ইমামকক অিসাবরত ককর তার জায়গায় থকান 
সুকযাগয আকলম বযবিকক ইমাম বনযুি করকবন এবাং ভববেকতর জন্য 
উত্তরাবধকারী সূকত্র প্রাপ্ত ইমামতীর ববর্য়বিকক বচরতকর উৎখাত ককর 
বদকবন। 

(৪) ঈকদর নামায ময়দাকন বা ঈদগাকহ িিা সুন্নাত, ববনা উযকব 
মসবজকদ িিা সুন্নাকতর িবরিেী। অকনক থলাক এমন রকয়কে, যারা 
বনকজকদর থনতৃে ও কতৃষে যাবহকরর উকিকশ্য ঈদগাহ থেকি মহল্লার 
মসবজকদ ঈকদর নামায আদায় ককর থাকক। অথচ মসবজকদ নববীকত 
এক ওয়াি নামাকয িিাশ ওয়াকির সওয়াব হওয়ার ফযীলত থাকা 
সকেও রাসূকল আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আজীবন 
ঈদগাকহই ঈকদর নামায আদায় ককরকেন। এর দ্বারা বুঝা যায় থয, 
সওয়াকবর আবধককযর ববর্য়বি ফরয নামাকযর সাকথই সাংবেষ্ট। অথচ দীন 
সম্পককষ অজ্ঞ থলাককরা ঈদগাকহর উির মসবজদককই প্রাধান্য বদকয় 
থাকক। 

তকব ঘিনাক্রকম যবদ ঈদগাকহ থযকত থকান উযর থদখা থদয়, থযমন:  
বৃবষ্ট- বাদল তাহকল মসবজকদ ঈকদর নামায আদায় করার অনুমবত 
রকয়কে। 

(৫) অকনক থলাক বনকজরা ও বনকজকদর বশশুকদরকক এমন সব থিাশাক 
িবরধান কবরকয় ঈকদর ময়দাকন উিবস্থত হয়, যা শরী‘আত আকদৌ 
অনুকমাদন ককর না।  

থযমন, বসল্ক বা থরশমী কািি, বা অমুসবলমকদর মত থদখা যায়, এমন 
থলবাস, এগুকলা িবরধান করা হারাম, স্বর্ষ এবাং বসল্ক িুরুর্কদর জন্য 
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হারাম এবাং মবহলাকদর জন্য জাবয়য। সুতরাাং এসব থিার্াক িবরধান 
ককর নামায আদায় করকল থসই নামাযও কবুল হয় না। 

(৬) প্রায় সবষত্রই ঈকদর জামা‘আকতর কাতারগুকলা থাকক অববন্যস্ত ও 
বাাঁকা। অথচ কাতার থসাজা হওয়া ও ববন্যস্ত হওয়ার বযািাকর হাদীকস 
শরীকফ ককঠারভাকব তাবকদ করা হকয়কে। 

(৭) ঈকদর নামাকযর ির খুৎবা শ্রবর্ করা ওয়াবজব। অথচ অকনকক 
এিাকক অথষহীন কাজ মকন ককর। সকল মুিাদীই যবদ এরুি মকন ককর 
তাহকল ইমাম কাকদরকক খুৎবা শুনার জন্য বলকব। থলাকজন খুৎবা না 
শুকন িরষ্পকরর কথাবাতষা করকত থাকক। এিাও গুনাকহর কাজ। 

(৮) অকনক মুসল্লী খুৎবার সময় ইমাকমর সাকথ উচ্চস্বকর তাকবীর িিকত 
থাকক অথচ মুসল্লীকদর জন্য এ সময় চুি থাকা জরুরী এবাং বকেু িিা 
হারাম।  

(৯) অকনক স্থাকন ঈকদর নামাকযর িকর মুনাজাত না ককর খুৎবার িকর 
মুনাজত ককর। অথচ নামাকযর ির মুনাজাত করা মুস্তাহাব। 

(১০) অকনকক ঈকদর নামায থশকর্ আকিাকর্ মুসাফাহা ও মু‘আনাকা বা 
আবলঙ্গন করকত থাকক। অথচ এিা ঈকদর থকান সুন্নাত বা মুস্তাহাব কাজ 
নয়। বরাং ঈকদর সুন্নাত মকন করা ববদ‘আত। ্যতাাঁ, থকান বযবির সাকথ 
অকনক বদন িকর সাোৎ হকল প্রথম সাোকতর সময় তার সাকথ আবলঙ্গন 
করা সুন্নাত। থস বহসাকব থকান বযবির সাকথ করা যায়। (প্রমার্েঃ শামী 
১:১৫৯# ইসলাকহ ইনবকলাকব উম্মত ১৫৭- ১৫৮) 

নামাকযর ববববধ মাসাইল 

নামাকয খুশু- খযু ুহাবসকলর তবরকা 

বজজ্ঞাসােঃ নামায বকভাকব মকনাকযাকগর সাকথ িিা যায়? থদখা যায় থয, 
নামায িিার সময় দুবনয়ার সব বচন্তা মাথায় আকস, আবার হঠাৎ 
মকনাকযাগ নষ্ট হকয় যায়। এর প্রবতকার বক? 

জবাবেঃ বনয়যত ও হুজুকর ক্বলব (অথষাৎ একাগ্রতা ও ধযান) নামায 
আল্লাহর দরবাকর কবুল হওয়ার জন্য খুবই জরুরী। সুতরাাং এর প্রবত 
ববকশর্ভাকব লেয রাখা উবচত এবাং তা হাবসল করার জন্য নামকযর 

http://www.darsemansoor.com/
www.islamijindegi.com


492 

 

www.darsemansoor.com           Install “ISLAMI JINDEGI” App              www.islamijindegi.com 

মকধয যা িিা হয় এবাং থয কাজ করা হয়, মকনর মকধযও থসরকম ভাব 
িয়দা করকত থচষ্টা করকত হকব।  

থযমন:  মুকখ যখন ‘আল্লাহু আকবার’ বলা হয়, তখন মনও থযন সােয 
থদয় থয, বনিয়ই আল্লাহ হকত বি থকান বকেু নাই। এমবনভাকব 
‘আলহামদুবলল্লাহ’ বলা কাকল আল্লাহর অফুরন্ত থনয়ামকতর কথা িরর্ 
ককর ভবিকত মন িবরিূর্ষ হওয়া কতষবয। উকল্লখয থয, অথষ বুঝকত অেম 
হকল কমিকে শব্দগুকলার উচ্চারকর্র প্রবত খুব থখয়াল রাখকব। হাকীমুল 
উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. আকরকবি িেবত 
বলকখকেন, অন্তত এতিুকু থযন হয় থয, নামাকযর প্রবতবি রুকন 
অভযাসগতভাকব আদায় না করা। বরাং প্রবতবি কাজ ইচ্ছািূবষক আদায় 
করকব। থযমন, রুকূকত যাওয়ার সময় একথা মকন থরকখ রুকূ করা থয, 
আবম রুকূকত যাবচ্ছ। রুকূকত বগকয় এখন রুকূর তাসবীহ িিবে। আল্লাহর 
বিে বয়ান করবে ইতযাবদ। ইনশাআল্লাহ এভাকব নামায িিকত থাককল 
এমন একবদন আসকব থয, নামাকযর মকধয দুবনয়ার সমস্ত থখয়ালকক বাদ 
বদকয় একাগ্রতার সাকথ নামায িিা সহজ হকয় যাকব। আকরা একবি কাজ 
একাগ্রতা হাবসকলর জন্য খুবই উিকারী। আর তা হকলা থকান হািানী 
আবলম থথকক নামাকযর বাস্তব প্রবশের্ বনকয় থস অনুযায়ী নামায িিকব। 
সারকথা, মকন করকব থয, আল্লাহ আমাকক থদকখকেন। থসবদকক থখয়াল 
থরকখ নামায আদায় করকব এবাং অথষ বুঝকল অকথষর বদকক থখয়াল 
রাখকব। আর অথষ না বুঝকল শকব্দর বদকক খুব থখয়াল রাখকব। (প্রমার্েঃ 
শামী ১:৪১৭# তাবলীকগ দীন (বাাংলা) ১০ # তালীমুিীন (বাাংলা) ১৭৭) 

নামাকয হুজরু সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম এর নাম িিকল দরূদ 
িিার হুকুম 

বজজ্ঞাসােঃ “সরূা ফাতহ”- এর ২৯ নাং আয়াকতর শুরুকত মুহাম্মাদুর 
রাসূলুল্লাহ শব্দ আকে। এখন প্রন হল-  ইমাম সাকহব যবদ উি আয়াত 
নামাকযর মকধয বতলাওয়াত ককরন, আর যবদ দরুদ িকি থফকলন, তখন 
তার হুকুম বক? 

জবাবেঃ ইমাম সাকহব নামাকযর মকধয উি আয়াত িাঠ করকল, ইমাম 
সাকহব বা মুিাদীগর্ থকউ দরুদ শরীফ িিকবন না। যবদ থকউ িকি 

http://www.darsemansoor.com/
www.islamijindegi.com


493 

 

www.darsemansoor.com           Install “ISLAMI JINDEGI” App              www.islamijindegi.com 

থফকলন তাহকল তার নামায ফাবসদ হকব না। (প্রমার্েঃ আহসানুল 
ফাতাওয়া ৩:৪৩৩) 

তকব শুধু (নামায োিা) বতলাওয়াকতর সময় থকউ উি আয়াত 
বতলাওয়াত করকল বা শুনকল দরুদ শরীফ িিকত িাকর। 

তকব বযবন বতলাওয়াত ককরন, তার জন্য উত্তম হল বতলাওয়াত থশকর্ 
দরুদ শরীফ িকি থনয়া। (প্রমার্েঃ ফাতাওয়া শামী ১:৫১৯ িৃেঃ# খাইরুল 
ফাতাওয়া ১:২৬৫) 

اهلل عليه وسلم وهو يقرأ ال يجب ان يصلي وان فعل ذلك تعد فراغه من القرآن فهو  ولو سمع اسم النبي صلى

 (9/091حسن كذا في الينابيع.  )ردالمحتار:

সফরাবস্থায় িরুুর্ ও মবহলার নামায 

বজজ্ঞাসােঃ সফরকাকল িুরুর্ থলাক থয থকান অবস্থায় নামায িিকত 
িাকর। সাকথ স্ত্রী থলাক থাককল থস নামায বকভাকব িিকব, তাকদর নামায 
থতা িদষা অবস্থায় িিকত হয়? 

জবাবেঃ নামায আল্লাহর এক মহান হুকুম যা িালন করা প্রকতযক 
মুসলমান নর- নারীর উির ফরয। থকউ যবদ শরয়ী উজর োিা নামায 
কাজা ককর তাহকল তার জন্য কবঠন শাবস্তর কথা হাদীস শরীকফ উকল্লখ 
আকে। থযমন:  হাদীকস আকে-  “থয বযবি নামায থেকি বদল, থস 
অবশ্যই কুফরী কাজ করল”। অন্য হাদীকস আকে, “থয বযবি 
ইচ্ছাকৃতভাকব নামায থেকি বদকব, আল্লাহ  তা‘আলা তার আমল নষ্ট ককর 
বদকবন এবাং তার থথকক আল্লাহ তা‘আলার বজম্মাদারী উকঠ যাকব, যতের্ 
িযষন্ত থস আল্লাহর বদকক বফকর না আকস ততের্ থস আল্লাহর বযম্মার 
বাইকর থাককব”। (প্রমার্েঃ আততারগীব ওয়াততারহীন ১:৩৮৫- ৮৬) 

উকল্লখয থয, “সফর” নামায কাজা করার জন্য শরয়ী থকান উজর নয়, 
তাই িুরুর্ থহাক বা মবহলা, মুকীম থহাক বা মুসাবফর, সবষাবস্থায় 
প্রকতযককরই ওয়ািমত নামায িিকত হকব। নামায কাজা করার 
বকেুকতই অনুমবত থনই। থমকয়রা থবারকা বা বি চাদর িকি দাাঁবিকয় 
মসবজকদর এক থকাকন বা থযখাকন সুকযাগ হয়, থসখাকনই নামায আদায় 
ককর বনকব। থবারকা িিার ির ফাাঁকা জায়গাকতও নামায িিকত থকান 
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বচন্তা করকব না। তাই িদষায় অজুহাত থদবখকয় নামায তরক করার থকান 
অবকাশ থনই। 

ফরয নামাকযর ির সুন্নাত আদাকয় ববলম্ব করা 

বজজ্ঞাসােঃ ফরয  নামায আদাকয়র ির ককয়ক বমবনি িাখা দ্বারা বাতাস 
ককর এরির সুন্নাত নফল আদায় করায় থকান েবত আকে বক? 

জবাবেঃ ফরয নামায আদাকয়র ির থসই নামাকযর ওয়াকির মকধয যখন 
মন চায়, তখনই সুন্নাত- নফল আদায় করা যায়। একত ফরয নামাকযর 
থকানরুি েবত হকব না; আর তা নষ্ট হওয়ার থতা থকান প্রনই আকস না। 
তকব উজর বযতীত ওয়ািী সুন্নাত নামায আদায় অযথা ববলম্ব করা 
অনুবচত, যথাসম্ভব ববলম্ব না ককর ফরকযর সাকথ সাকথই তা আদায় করা 
উত্তম। 

উকল্লখয থয, ৩/৪ বমবনি ববলকম্ব সুন্নাত আদায় করায় তা নষ্ট হকয় যাকব, 
এরুি কথা সম্পূর্ষ বভবত্তহীন। তাোিা শরী‘আকতর মাসআলা- মাসাবয়ল 
সম্পককষ যাকদর সবঠক জ্ঞান থনই, তাকদর জন্য ফাতওয়া প্রদান করা 
জাবয়য নয়। (প্রমার্েঃ শামী ২:২২# বতরবমযী শরীফ ১:৯৮ # শামী 
২:২২# ফাতাওয়া দারুল উলূম ৪:২০৭# আহসানুল ফাতাওয়া ৩:৪৯১) 

واالفضل في النفل غير التراويح المنزل اال لخوف شغل عنها واالصح افضلية ما كان اخشع واخلص...الخ    

 ( 1/11)فتارى شامي:

জায়নামাকয দাাঁবিকয় ইন্নীওজ্জাহত ুিিা 

বজজ্ঞাসােঃ আমরা যখন নামাকযর মুসাল্লায় দাাঁিাই, তখন আমরা 
ইন্নীওজ্জাহতু এই িূর্ষ দু‘আবি িবি। এই দু‘আবি িিার থকান দলীল 
আকে বক- না? 

জবাবেঃ নামাকয দাাঁবিকয় নামায শুরু করার িূকবষ জায়নামাকযর দু‘আ 
বহকসকব ইন্নী ওজ্জাহতু দু‘আবি িিার থয প্রচলন রকয়কে, কুরআন ও 
হাদীকস এর থকান বভবত্ত িাওয়া যায় না। বরাং হাদীকস নফল নামাকযর 
সানার স্থাকন এ দু‘আবি িিা হুজুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 
থথকক প্রমাবর্ত আকে। সুতরাাং তাকবীকর তাহরীমা িূকবষ দু‘আবি না িিা 
উবচত। (প্রমার্েঃ আল বাহরুর রাবয়ক ১:৩১০# ইমদাদুল মুফতীন ৩১৬) 
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তাকবীকর তাহরীমায় এক আবলকফর থবশী িানা 

বজজ্ঞাসােঃ ইমাম সাকহব নামাকয তাকবীকর তাহরীমা বকল হাত বাাঁধার 
সময় আল্লাহ শকব্দর মকধয ও োলাম বফরাকনার সময় োলাকমর মকধয ৩-
৪ আবলফ িাকনন। শরী‘আকতর দৃবষ্টকত ঐ নামায কতিুকু সহীহ এবাং 
তাকত তার ইমামবত করা সহীহ হকব বক- না? 

জবাবেঃ ‘আল্লাহ’ ও ‘আসসালামু’ শকব্দর লাকমর উির মকি তবায়ী যার 
িবরমার্ এক আবলফ। আর হরককতর উচ্চারর্কক বদ্বগুন করকলই এক 
আবলফ িানা হকয় যায়। একত স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় থয, এক আবলফ িান 
অবত সামন্য তাই তাববীকর তাহরীমা এর লাম এক আবলফ হকত লম্বা 
করা শরী‘আকতর দৃবষ্টকত বনকর্ধ। কারর্ উকল্লবখত স্থান সমূকহ ‘আল্লাহ’ 
ও ‘আসসালামু’ শব্দ বাককযর মকধয আসায় মকি আরজী হকচ্ছ না। বরাং 
মকি তবায়ী থাককে। থসকহতু এক আবলফ- ই- িানকত হকব। বহু 
মুহাবিক আবলম এক আবলফকক িবরমার্ হকত কম বা িবরমার্ হকত 
থবশী িানাকক নাজাবয়য বকলকেন। কারর্, এর দ্বারা আল্লাহ তা‘আলার 
নাম ববগিাকনা হয়। এিা মারািক অন্যায়। এিা থকান মামুলী বযািার 
নয়। 

তাোিা ইমাম হকয় তাকবীকর তাহরীমা ৩/৪ আবলফ িানকল থয মারািক 
েবতিা হকচ্ছ, থসিা হকলা, মুিাদীকদর তাকবীকর তাহরীমা বলকত হয়, 
ইমাকমর আবলফ িানকল, মুিাবদকদর ‘আল্লাহ আকবার’ তাকবীকর 
তাহরীমা বলায় আকগ থশর্ হকয় যাওয়ার তাকদর ইমাকমর ইবিদা সহীহ 
হকচ্ছ না। সুতরাাং মুসল্লীকদর নামায হকচ্ছ না। থতমবনভাকব ইমাম 
আসসালামু এর “লা” থবশী িানকল, অকনক মুকতাদী ইমাকমর আকগই 
আসসালামু বকল থফকল, তাকতও তাকদর নামায মাকরুকহ তাহরীমা হকয় 
যায়। 

কারর্ প্রথম সালাকমর আসসালামু িযষন্ত ইকবতদা অবযাহত রাখা জরুরী। 
থকান মুসল্লী ইমাকমর আসসালামু বলার আকগই আসসালাম ু বকল 
থাককল, বতবনই আকগই ইকবতদা থশর্ ককর থফলকলন, এিা বি ধরকনর 
ভলু। 
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ইমাম সাকহকবর এরুি উদাসীনতার কারকর্ কত হাজার মুিাদীর নামায 
থয সহীহ হকচ্ছ না বা মাকরুকহ তাহরীমী হকচ্ছ, তার থকান ইয়ত্তা থনই। 
তাই উি ইমাকমর উবচত, থকান মুহাবিক ক্বারী সাকহকবর বনকি মাশক 
ককর এক আবলফ মি বঠক ককর থস অনুযায়ী আমল করা। যাকত 
মুিাদীকদর নামায সহীহ হয়। (প্রমার্েঃ তাতারখাবনয়া ১:৮৭# বহবেয়া 
১:৬৮) 

م وقوله اكبر وقع قبل قول االمام ذلك قال الفقيه ابو جعفر فان قال المقتدي اهلل اكبر ووقع قوله اهلل مع االما

هم وكذا لو ادرك االمام في الركوع فقال اهلل اكبر...الخ     عنداالصح انه اليكون شارعا 

 (61-9/62)فتاوى عالمكيرية:

নামাকয িরকাকলর থখয়াল করা 

বজজ্ঞাসােঃ তাবলীগ জামা‘আকতর একজন মুরুব্বী বলকলন, নামাযরত 
অবস্থায় দুবনয়াবী কথা মকন িিকল, এ ধারর্া করা উবচত থয, আবম 
িুলবসরাকতর উিকর দাাঁবিকয় আবে। আমার বিেকন আজরাঈল বফবরশতা, 
সামকন আল্লাহ তা‘আলা, োকন থবকহশত, বাকম থদাযখ, এরুি ধারর্া 
করকল নামায শুে হকব বক? 

জবাবেঃ ্যতাাঁ, উি থখয়াল সমূকহর সাকথ নামায িিকল, নামায হকয় যাকব। 
বরাং ভালভাকব আদায় হকব। থকননা, নামায খুশু- খুযু থাকা খুবই 
গুরুেিূর্ষ কাজ। আর এ জাতীয় থখয়াল দ্বারা নামাকয মন বকস এবাং 
নামাকয খুশু- খুযু িয়দা খুবই গুরুেিূর্ষ কাজ। হাদীকসর মাকধয একসকে, 
যখন তুবম নামায িিকব, তখন ধারর্া করকব এিাই আমার বযকেগীর 
থশর্ নামায। এজন্যই বুযুগষাকন দীন উি থখয়াকলর সাকথ নামায আদায় 
করকেন বকল প্রমার্ িাওয়া যায়। হযরত থানভী রহ. বলকখকেন, “নামাকয 
মন বসাকনার জন্য উত্তম িো হকলা, নামাকয যা বকেু িিকব, ইচ্ছা-
িূবষক থখয়াল ককর িিকব। থকান বকেু মুখস্থভাকব বা থব- থখয়ালীর সাকথ 
িিকব না”। (প্রমার্েঃ শামী ৬৪১# বমশকাত শরীফ ২:৪৪৫# আত-
তারগীব ওয়াত তারহীব ১:২৫৫) 

নামাকয কুরআন বতলাওয়াকত আকজবাকজ বচন্তা আসকল করর্ীয় 
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বজজ্ঞাসােঃ আবম একজন মাদরাসার োত্র। আবম যখন নামায িবি এবাং 
কুরআন বতলাওয়াত করকত ববস, তখন আমার মকন আকজবাকজ কথা 
িরর্ হয়। মন অন্যবদকক চকল যায়। আবম এ অবস্থায় বক আমল করকত 
িাবর? 

জবাবেঃ নামাকযর মকধয বা কুরআন বতলাওয়াত সময় মকন আকজবাকজ 
বচন্তা আসা বা মন এবদক- থসবদক েুকি যাওয়া স্বাভাববক বযািার। 
অকনককরই এমন অবস্থা হয়। তকব এ সময় মনকক ধকর একন আবার 
নামাকয বা বতলাওয়াকত বসাকত িারকল, িবরিূর্ষ নামাকযর সাওয়াব 
িাওয়া যায়। কুরআন বতলাওয়াকতর সময় মনকক বস্থর রাখার উিায় 
হল-  বতলাওয়াকতর শুরুকত িাক- িববত্র অবস্থায় বমসওয়াক ও উযু 
করকব। থগালমাল শূন্য নীরব স্থাকন বকবলামুখী হকয় নামাকয বসার ন্যায় 
আদকবর সাকথ বকস প্রথকম ককয়ক বার দরুদ শরীফ িকি আউযুববল্লাহ 
ও ববসবমল্লাহ িুরা িকি বতলাওয়াত শুরু করকব। অন্তকর কালাকম িাককর 
মাহািয সম্বকে এ বচন্তা করকব থয, মহান সবষশবিমান আল্লাহ 
তা‘আলারই এ কালাম। অথষ না বুঝকলও প্রবত অেকর ১০বি ককর থনকী 
িাকব এবাং বনকজর কান দু’বিকক একবনষ্ঠ ককর বনথব। মকন করকব থয, 
আল্লাহর আকদকশ কুরআন িাঠ ককর তাকক শুনাইকতবে। সুতরাাং সুের 
আওয়াজ, তাজবীকদর সাকথ বতলাওয়াত করকব। এভাকব বতলাওয়াত 
করকল আশা করা যায়, মন বস্থর থাককব। 

আর নামাকযর মকধয মন বস্থর রাখার জন্য উিায় হল-  নামাকযর তাকবীর 
তাহরীমা বলার সময় আল্লাহ তা‘আলার আজমত ও মহকের কথা থখয়াল 
থরকখ তাকবীকর তাহরীমা বলকব এবাং মকন মকন থখয়াল করকব থয, সব 
বকেু থথকক আমার আল্লাহ বি। সুতরাাং তার থখয়াল থেকি কম দামী বা 
আকজবাকজ বজবনকসর বচন্তা চরম বনবুষবেতা। অতেঃির বক্বরাআত, রুকূ, 
বসজদা ইতযাবদ খুু্বই মকনাকযাগ সহকাকর বঠক মত আদায় করকব। যা 
বকেু মুকখ িিকব, থসবদকক খুবই থখয়াল রাখকব। আর যবদ ইমাকমর 
বক্বরাআত না শুনা যায়, তাহকল বদকল বদকল সূরা ফাবতহা আওিাকত 
থাককব। একতও নামাকযর মকধয একাগ্রতা সৃবষ্ট হয়। উকল্লখয, নামাকয ও 
বতলাওয়াকত একাগ্রতা সৃবষ্ট করকত গুনাহ  তরক করা কতষবয। ববকশর্ 
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ককর বদকনগাহীর (কুদৃবষ্টর) অভযাস থাককল, তা তযাগ করা জরুরী। 
(প্রমার্েঃ শামী ১:৫৪৬- ৪৫) 

লাইি বন্ধ ককর ফজকরর জামা‘আত আদায় করা 

বজজ্ঞাসােঃ বসজদার স্থান থদখকত অসুববধা হকব না, এমতাবস্থায় লাইি বন্ধ 
ককর ফজকরর জামা‘আত আদায় করা দূর্র্ীয় বক- না? 

জবাবেঃ অন্ধকাকরর মকধয নামায িিা সহীহ আকে। বসজাদার জায়গায় 
বদকক নজর রাখা সুন্নাত। বকন্তু তার জন্য ঐ জায়গা থদখকত িাওয়া বা 
থদখকত থাকা জরুরী নয়। তকব জামা‘আকত নামায িিার সময় কাতার 
থসাজা করার জন্য রাকত্র আকলার প্রকয়াজন। কাতার থসাজা করার ির 
আর আকলার প্রকয়াজন থনই। 

সুতরাাং কাতার থসাজা করকত যবদ থকান প্রকার অসুববধা না হয়, তাহকল 
লাইি বন্ধ ককর ফজকরর জামা‘আত আদায় করকত থকান অসুববধা থনই। 
(প্রমার্েঃ শামী ১:৪৭৭িৃেঃ) 

 (9/122الصلوة نظره الى موضع سجوده حال قيامه والى ظهر قدميه حال ركوعه...الخ      )شامي:من آداب 

হাফ শািষ বা থগঞ্জী িকর নামায আদায় করা 

বজজ্ঞাসােঃ হাফ শািষ এবাং থগঞ্জী িকর যবদ থকউ নামায আদায় ককর, 
তাকব তা জাবয়য হকব বক- না? 

জবাবেঃ হাফ শািষ বা থগঞ্জী িবরধান ককর নামায িিকত িাকর। তকব যবদ 
থকউ হাফ শািষ বা থগঞ্জী িবরধান ককর থকান মজবলকস বা অনুষ্ঠাকন থযকত 
লজ্জাকবাধ ককর, তকব তা িবরধান ককর নামায িিা তার জন্য মাকরূহ 
হকব। (প্রমার্েঃ আহসানুল ফাতাওয়া ৩:৪০৮) 

তাকলর িবুি িকর নামায িিা 

বজজ্ঞাসােঃ তাকলর িুবি, চািাইকয়র িুবি মুসল্লীকদর জন্য সাবরবেভাকব 
মসবজকদ থরকখ থদয়া হয় এবাং এই িুবি িকর নামায িিা হয়। এিা 
থকমন? 

জবাবেঃ নামাকযর সময় তাকলর িুবি বা চািাইকয়র িুবি িবরধান করা 
উবচত নয়। কারর্- থয িুবি িকর থলাক সমাকজ থযকত শরম থবাধ হয়, 
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নামাকযর সময় থসরুি িুবি বা থলবাস িবরধান করা অনুবচত এবাং 
এরকম িুবি মসবজকদ রাখাও অনুবচত। (আিুররুল মুখতার ১:৬৪০) 

নামায আদায় করা সকেও অিকষম করা 

বজজ্ঞাসােঃ িববত্র কুরআকন ববর্ষত আকে থয, নামায সমস্ত থবহায়ািনা এবাং 
অেীল কাজ থথকক ববরত রাকখ। অথচ আমরা থদবখ অকনকক নামায 
িকিন এবাং অেীল কাজও ককরন। অনুগ্রহিূবষক বযািারবি তথযসহ 
জানকত ইচু্ছক। 

জবাবেঃ িববত্র কুরআকনর থয আয়াকত বলা হকয়কে নামায যাবতীয় অেীল 
ও অন্যায় কাজ থথকক ববরত রাকখ, থস আয়াকতই বকভাকব নামায আদায় 
করকল নামায অেীল কাজ থথকক ববরত রাখকব তাও বর্ষনা করা হকয়কে। 

বস্তুতেঃ নামায তখনই অেীল কাজ থথকক ববরত রাখকব, যখন নামায 
কুরআকনর বনকদষশ অনুযায়ী হকব। অথষাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাম থযভাকব জাকহরী ও বাবতনী আহকাম িালন করত:  নামায 
আদায় ককরকেন এবাং সারা জীবন থমৌবখকভাকব বশো দানও ককরকেন, 
তদ্রুি নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম –এর িূর্ষ সুন্নাত অনুযায়ী 
নামায আদায় করকত হকব। থয বযবি এমনভাকব নামায আদায় করকব, 
থস আল্লাহর িে থথকক অবশ্যই সৎককমষর তাওফীক প্রাপ্ত হকব এবাং 
যাবতীয় থগানাহর কাজ থথকক থবাঁকচ থাকার তাওফীক িাকব। 

থযমন:  রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম থক উি আয়াকতর 
তাফসীর বজজ্ঞাসা করা হকল বতবন উত্তর থদন থয, থয বযবিকক তার 
নামায অেীল ও গবহষত কমষ থথকক ববরত রাকখ না, তার নামায প্রকৃত 
নামাযই নয়। এখন আমরা বনকজকদর নামায হুবহু সুন্নাত অনুযায়ী 
হকয়কে বক- না এবাং খুশু- খুযুর সাকথ হকয়কে বক- না, তা যাচাই ককর 
থদখকত িাবর। তাহকলই বুঝা যাকব আসল বযািারিা বক? িঙু্গ নামায 
দ্বারা আমরা বকভাকব আশা করকত িাবর থয, আমাকদর নামায 
আমাকদরকক যাবতীয় িািাচার ও অেীল কাজ থথকক ববরত রাখকব!  
বতষমাকন মুজাবিকদ বমল্লাত হযরত থানবী রহ. এর প্রবতবষ্ঠত মজবলকস 
দাওয়াতুল হককর মাকধযকম নামাকযর আমলী মশক (কেবনাং) দ্বারা 
নামাযকক সুন্নাত অনুযায়ী আদায় করার প্রকচষ্টা চলকে। আমরা উি 
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থমহনকতর সাকথ সম্পৃি হকয় নামায,  আযান ও ইক্বামত বঠক ককর 
বনকত িাবর। তাহকল আমাকদর নামায আমাকদরকক অেীল ও গবহষত 
কাজ থথকক ববরত রাখকব বকল আশা করা যায়। (প্রমার্েঃ তাফসীকর রুহল 
মা’আনী ১১:২৪৩# তাফসীকর কাবীর ২৫:৭২# মা‘আবরফুল কুরআন 
৬:৬৯৫) 

থবনামাযীর বািীকত খানা খাওয়া ও হাদীয়া গ্রহর্ করা 

বজজ্ঞাসােঃ থবনামাযীর বািীকত খানা খাওয়া এবাং তার থথকক হাবদয়া 
িাকা থনয়া বঠক হকব বক- না? 

জবাবেঃ নামায না িিার দ্বারা তার উিাবজষত সম্পদ হারাম ও নািাক 
হকয় যায় না, নামায না িিার কারকর্ থস গুনাহগার হকব। তাকক 
বহকমকতর মাধযকম নামাকযর বদকক দাওয়াত বদকত হকব। তার সাকথ 
সম্পকষ থরকখ তাকক যবদ দীকনর িকথ আনা যায়, তাহকল তার বািীকত 
থখকত বা তার হাবদয়া বনকত থকান অসুববধা থনই। যবদ তার সাকথ সম্পকষ 
বেন্ন করকল বা তাকক বয়কি করকল অনুতপ্ত হকয় সহীহ িকথ বফকর 
আসার সম্ভাবনা থাকক, তাহকল তখন থস িথ গ্রহর্ করা উত্তম। 
থমািকথা, থয ভাকবই থহাক তাকক নামাকযর বদকক আনার থচষ্টা করকত 
হকব। চাই তার সাকথ নম্র বযবহার ককরই থহাক বা ককঠারতা ককর থহাক। 
(প্রমার্েঃ ফাতাওয়া মাহমূবদয়া ১:১৪৪) 

নামাকযর গুরুে 

বজজ্ঞাসােঃ সম্প্রবত আমাকদর িাবরবাবরক িবরকবকশ দীনী আকলাচনায় 
নামাকযর গুরুে বুঝাকত বগকয় ভাইয়া বলকলন-  থকান অবস্থাকতই নামায 
মাফ থনই। একমাত্র মবহলাকদর মাবসক চলাকালীন বনবদষষ্ট সময় বযতীত 
থকান অবস্থাকতই নামায মাফ হয় না। এমন বক সন্তান প্রসবকালীন সময় 
যবদ সন্তান অকধষক বাবহকর আকস এবাং অকধষক বভতকর থাকক, তবুও 
নামায মাফ থনই। ববর্য়বি আমার কাকে অতযন্ত জবিল মকন হল। 
অতএব, হুজুকরর সমীকি আকবদন- ববর্য়বি ববস্তাবরত জানাকবন। 

জবাবেঃ আিনার ভাইয়া নামাকযর গুরুে বুঝাকত বগকয় থয, আকলাচনা 
ককরকেন, শরী‘আকতর মাসআলাও তাই। তার িকরও আবার িরর্ 
কবরকয় বদবচ্ছ থয, থকান মবহলার বাচ্চা প্রসবকালীন সময় বাচ্চা অকধষক 
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থবর হকয়কে, এমন সময়ও যবদ তার জ্ঞান (হুস) থাকক এবাং নামাকযর 
সময় এত অি থাকক থয, আদায় না করকল কাযা হকয় যাকব, তাহকল ঐ 
অবস্থায়ও শুকয় বা বকস নামায িিা ফরয, কাযা করা জাবয়য নয়। 

বকন্তু ঐ সময় নামায িিার দরুর্ যবদ বাচ্চার েবত হবার প্রবল ধারর্া 
হয় তাহকল নামায ঐ সময় আদায় না ককর িকর কাযা িকি বনকব। 
(প্রমার্েঃ শামী ২:৯৬- ৯৭# থবকহশতী থজওর ২:৬৪) 

ঝগিাবস্থায় স্ত্রী নামায অস্বীকার করকল 

বজজ্ঞাসােঃ থকান কারকর্ স্বামী- স্ত্রীর মকনামাবলন্য হয়। তারা উভকয় 
নামাযী এবদকক তখন আসকরর নামাকযর ওয়ািও চকল যাকচ্ছ। 
এমতাবস্থায় স্বামী স্ত্রীকক বলকলা, অনুগ্রহিূবষক নামায আদায় ককর নাও। 
উত্তকর আফকসাকসর সূকর স্ত্রী বলকলা, আবম আর নামায িিব না। আমার 
নামায িকি বক লাভ? থযকহতু তুবম আমার প্রবত অসন্তুষ্ট। আমার নামায 
িকি বক হকব? আবম থতা জাহান্নাকম যাব। অবশ্য বকেুের্ িরই থস উি 
নামায আদায় ককর বনকয়কে এবাং এখকনা যথাযথাভাকব নামায আদায় 
করকে। একেকত্র শরী‘আকতর ববধান বক? জানকত ইচু্ছক। 

জবাবেঃ নামায হকচ্ছ ইসলাকমর একবি গুরুেিূর্ষ ফরয। ঈমাকনর িরই 
এর স্থান। বকয়ামকতর বদন সবষপ্রথম নামাকযর বহসাব থনয়া হকব। সুতরাাং 
থকান থিকরশানীর কারকর্ও এমন একবি ববধান সম্পককষ এরুি উবি 
করা মারািক অিরাধ। সুতরাাং উি স্ত্রীর জন্য খাকলসভাকব তাওবাহ 
করা জরুরী।(প্রমার্েঃ ফাতাওয়া আলমগীরী ৩:১৫৯# থবকহশতী থজওর 
১:৪০) 

িুরুর্ ও মবহলাকদর নামাকযর িাথষকয 

বজজ্ঞাসােঃ নামায আদাকয়র থেকত্র থকান ববর্য় আদায় করার িেবতকত 
িুরুর্ ও মবহলাকদর মাকঝ বভন্নতা থদখা যায়। থকউ থকউ বকল থাকক থয, 
“িুরুর্ ও মবহলাকদর নামায আদাকয়র িেবত একই রকম। হাদীকস 
উভকয়র নামায আদাকয়র িেবতর থকান িাথষকয থনই”। 
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এখন আমার প্রন হল, িুরুর্ ও মবহলার নামায আদাকয়র িেবতকত 
থকান িাথষকয আকে বক- না? যবদ থাকক তাহকল হাদীকসর আকলাকক 
জাবনকয় কৃতজ্ঞ করকবন। 

জবাবেঃ শরী‘আকত এমন বকেু হুকুম- আহকাম রকয়কে, থযগুকলা িুরুর্ ও 
মবহলাকদর মাকঝ সমভাকব আকরাবিত হকয়কে। বকন্তু তা বাস্তবয়ান করার 
বনয়ম- নীবতকত বকেু িাথষকয রকয়কে। 

কুরআন- হাদীকস মবহলাকদর িদষা করার প্রবত ববকশর্ভাকব গুরুোকরাি 
করা  হকয়কে। আর এ িদষায় প্রবত লেয ককরই আযান, ইকামাত, 
ইমামতী ও জুম‘আর ও জামা‘আকতর নামায ইতযাবদ থথকক 
মবহলাকদরকক অবযাহবত থদয়া হকয়কে। 

নামায আদায় করার বনকদষশ যবদও িুরুর্ ও মবহলা উভকয়র প্রবতই 
সমভাকব আকরাবিত হকয়কে, তথাবি িদষার প্রবত লেয ককরই হাদীকস 
নামাকযর বকেু আহকাম বা আরকান আদায় করার িেবত বা নীবতমালার 
বযািাকর িুরুর্ ও মবহলাকদর মাকঝ বকেু িাথষকয করা হকয়কে। সুতরাাং 
বনকে উদাহরর্ স্বরুি এমন ককয়কবি রুকন বা হুকুকমর বর্ষনা উিস্থািনা 
করা হল, থয সকল রুকন আদায় করার িেবত বা নীবতমালার হাদীস ও 
বফককহর আকলাকক িুরুর্ ও মবহলাকদর মাকঝ িাথষকয ববদযমান রকয়কে। 

শরয়ী আহকাকমর উৎস শুধু কুরআন–হাদীস নয়, বরাং কুরআন–হাদীস 
স্বীকতৃ আকরা দু’বি উৎস রকয়কে। অন্যথায় শুধু কুরআন দ্বারা িুরুকর্র 
নামাযও িবরিূর্ষ ভাকব প্রমার্ করা অসম্ভব। সুতরাাং িুরুর্ ও মবহলাকদর 
নামাকযর িাথষকয প্রমাকর্র ববর্কয় একমাত্র কুরআন বা বুখারী শরীফ এর 
হাদীকসর দাবী তুকল এক থশ্রর্ীর থলাক মূলতেঃ কুরআন- হাদীসকক 
অস্বীকার ককর। একথাবি মকন থরকখই বনকোি জবাব লেয করুন। 

(১) তাকবীকর তাহরীমার সময় হাত উঠাকনােঃ উভয় হাকতর বৃোঙু্গলী স্বীয় 
কর্ষদ্বয় িযষন্ত উঠাকব। িোন্তকর মবহলাগর্ বনকজর উভয় হাকতর আঙু্গল 
উভয় কাাঁধ িযষন্ত উঠাকব। এ বযািাকর হাদীস শরীকফ ববর্ষত হকয়কেেঃ 

হযরত ওয়াবয়ল ইবকন হুজর রাবয. হকত ববর্ষত রকয়কে থয, হযরত 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তাকক থেকক বলকলন, “থহ 
ইবকন হুজর! যখন তুবম নামায িিকব তখন থতামার উভয় হাত স্বীয় কান 
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বরাবর উঠাকব। আর মবহলাগর্ তাকদর হাত কাাঁধ বরাবর উঠাকব”। 
(প্রমার্েঃ তাবরানী, মাজমাউয যাওয়াবয়দ ২:১০৩# ই’লাউস সুনাম 
২:১৫৬) 

এ প্রসকঙ্গ মুসান্নাকফ ইবকন আবী শাইবা নামক বকতাকবর ১ম খি, ২৭০ 
নাং িৃষ্ঠার একাবধক তাকবয়ী ফকীহগর্ থথকক ফাতাওয়া ববদযমান 
রকয়কে। 

তাোিা এ বযািাকর বফকাহববদগর্ থথককও অনুরুি বর্ষনা ববদযমান 
রকয়কে। থযমন-  “যখন থকউ নামাকয প্রকবশ করার ইচ্ছা করকব তখন 
উভয় হাত স্বীয় কর্ষদ্বয় িযষন্ত উঠাকব, থযন হাকতর বৃোঙু্গলদ্বয় উভয় 
কাকনর বরাবর হয়। আর মবহলাগর্ তাাঁকদর উভয় হাত স্বীয় কাাঁধদ্বয় িযষন্ত 
উঠাকব। তারির তাকবীর বকল হাত বাাঁধকব। এিাই সবঠক িেবত।” 

(২) হাত বাাঁধােঃ িুরুর্গর্ নাভীর নীকচ োন হাত দ্বারা বাম হাকতর কিা 
ধকর রাখকব। িোন্তকর মবহলাগর্ বুককর উির োন হাত বাম হাকতর 
উিকর রাখকব। সুতরাাং গ্রহর্কযাগয হাদীকসর মাকধযকম জানা থগল থয, 
হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম নামাকয নাভীর নীকচ 
হাত থবাঁকধকেন। সুতরাাং িুরুর্কদর জন্য নাভীর নীকচ হাত বাাঁধাই সুন্নাত। 
বকন্তু মবহলাকদর বযািাকর ফুকাহাকয় বকরাকমর ইজমা হকয় থগকে থয, 
তাকদর বুককর উির হাত রাখা সুন্নাত। (বসআয়াহ ২:১১৫৬) 

থযকহতু এ বযািাকর উলামাকয় থকরাম ঐকযমত থিার্র্ ককরকেন, তাই 
এর উির অবশ্যই আমল করকত হকব। কারর্, কুরআন ও হাদীকসর 
আকলাকক ইজমার বরকখলাফকারী থদাযখী হকব। (মাজমূ’আকয় রাসাবয়ল 
১:৩০৭) 

(৩) বসজদােঃ বসজদা করার থেকত্র িুরুর্ ও মবহলাকদর মাকঝ অকনকিা 
িাথষকয ববদযমান রকয়কে। থযমন-  বসজদার সময় িুরুর্গর্ উভয রান ও 
থিি িৃথক রাখকব এবাং থখালাকমলাভাকব বসজদা করকব। থতমবনভাকব 
উভয় কনুই ভূবম হকত উাঁচু ককর রাখকব এবাং এক অঙ্গ অির অকঙ্গর সাকথ 
বমবলকয় রাখকব না ইতযাবদ। 

িোন্তকর মবহলাগর্ িুরুর্কদর সম্পূর্ষ ববিরীত। অথষাৎ মবহলারা বসজদার 
সময় উভয় রান িৃথক রাখকব না, বরাং থিি রাকনর সাকথ বমবলকয় রাখকব 
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এবাং খুব জিসি হকয় বসজদা করকব, যাকত এক অঙ্গ অির অকঙ্গর সাকথ 
বমকল যায়। এ প্রসকঙ্গ বনকে ককয়কবি হাদীস থিশ করা হল। 

হযরত যাবয়দ রাবয. হকত ববর্ষত, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাম একবার দু’জন মবহলার বনকি বনকয় যাবচ্ছকলন, তখন বতবন 
তাকদরকক বলকলন-  “যখন থতামরা বসজদা করকব, তখন শরীর 
যমীকনর সাকথ বমলাকব। থকননা, বসজদার থেকত্র মবহলারা িুরুকর্র মত 
নয়”। (মারাসীকল আবী দাউদ ৮# ই’লাউস সুনাম ৩;১৯) 

হযরত আলী রাবয. বকলন, মবহলাগর্ খুব জিসি হকয় বসজদা করকব 
এবাং বসজদার সময় অবশ্যই থিি উভয় রাকনর সাকথ বমবলকয় রাখকব। 
(মুসান্নাকফ ইবকন আবী শাইব ১:৩০২) 

হযরত লাইে রহ. প্রবসে তাকবয়ী এবাং ফকীহ হযরত মুজাবহদ হকত 
বর্ষনা ককর বকলন, বতবন বসজদায় মবহলাকদর ন্যায় িুরুকর্র থিি উভয় 
রাকনর উির রাখাকক মাকরূহ মকন করকতন। (মুসান্নাকফ ইবকন আবী 
শাইবা ১:৩০২) 

হযরত ইবরাহীম রাবয. হকত ববর্ষত রকয়কে থয, মবহলারা বসজদা করার 
সময় থিিকক অবশ্যই রাকনর সাকথ বমবলকয় রাখকব এবাং বনতম্ব উাঁচু 
করকব না এবাং িুরুর্কদর মত থখালাকমলাভাকব বসজদা করকব না। 
(মুসান্নাকফ ইবকন আবী শাইবা ১:৩০৩) 

উিকরাকল্লবখত হাদীস ও আ- সা- থব সাহাবা সমূকহর আকলাকক এিাই 
প্রতীয়মান হয় থয, বসজদার থেকত্র  এমন অকনক ববর্য় রকয়কে, 
থযগুকলাকত িুরুর্ ও মবহলাকদর ববধান এক নয়, বরাং বভন্নতর। 

(৪) দুই বসজদার মাকঝ ও তাশাহহুকদর সময় বসার িেবতেঃ এিা 
সবষজন স্বীকতৃ থয, িুরুর্রা নামাকয বাম িাকয়র উির বসকব এবাং োন 
িা খািা রাখকব। বকন্তু একেকত্র মবহলারা িুরুর্কদর সম্পূর্ষ ববিরীত। 
অথষাৎ তারা বনতকম্বর উির বসকব এবাং উভয় িা োন বদকক থবর ককর 
বকবলামখুী ককর রাখকব। থযমন, হাদীস শরীকফ ববর্ষত হকয়কে-  

হযরত ইবকন উমর রাবয.- থক বজজ্ঞাসা করা হল, হযরত রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম- এর যুকগ মবহলারা বকভাকব নামায 
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িিকতন? উত্তকর বতবন বলকলন, মবহলারা বনতকম্বর উির বসকতন এবাং 
তাকদরকক জিসি হকয় বসজদা করা ও বসার জন্য বনকদষশ থদয়া হয়। 
(জাবমউল মাসানীদ ১:৪০০# ই’লাউস সুনাম ৩:২০) 

হাদীকসর আকলাকক নামাকযর উিকরাকল্লবখত ককয়কবি ববর্য় আকলাচনা 
করার দ্বারা একথা বদবাকলাককর ন্যায় সুস্পষ্টরুকি জানা থগল থয, 
নামাকযর অকনক ববর্য়ই এমন রকয়কে, থযগুকলা আদায় করার িেবতকত 
িুরুর্ ও মবহলাকদর মাকঝ বকেু িাথষকয ববদযমান রকয়কে। সুতরাাং যারা 
হাদীকসর বকতাব অধযয়ন না ককর বা হাদীস না বুকঝ বকল থবিায় থয, 
হাদীকস িুরুর্ ও মবহলাকদর নামায আদায় করার বযািাকর থকান িাথষকয 
থনই, আশা কবর তারা উিকরাবল্লবখত আকলাচনা িাঠ করার ির এ 
ধরকনর মনগিা বাকয উচ্চারর্ করকত আর প্রয়াস িাকব না। 

حاذي بابهاميه شحمتي اذنيه........ والمرأة يه حذاء أذنيه حتى ييداذا اراد الدخول في الصلوة كبر ورفع 

 (9/21ترفع حذاء منكبيها هو الصحيح.  )الفتاوى الهندية:

নামায তরককারীর হুকুম 

বজজ্ঞাসােঃ হুজুর িাক সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বকলকেন, 
মুসলমান এবাং কাকফকরর মকধয িাথষকয হকলা নামায। মুসলমান নামায 
িকি, কাকফররা নামায িকি না। এজন্য আমার বিবয হকলা। আমাকদর 
মকধয এমন অকনক থলাক আকেন যারা নামায িকিই না এবাং আকরা থয 
কত জঘন্য হারাম কাকজর সাকথ জবিত তার থকান ইয়ত্তা থনই। তাহকল 
হুজুর িাক সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম- এর ভাে অনুযায়ী এরা বক 
কাকফর? 

জবাবেঃ থকান বযবি নামাযকক ফরয ববশ্বাস করার িকর যবদ নামায তরক 
ককর এবাং অন্যান্য হারাম কাজকক হারাম থজকন দুবনয়ার থকান স্বাকথষ 
হারাম কাকজ বলপ্ত হয় তাহকল, থস বযবি কাকফর হয় না। তকব এগুকলার 
জন্য থস মারািক গুনাহগার এবাং ফাবসক হকব। 

আর উকল্লবখত হাদীকসর অথষ হল থয, কাযষকেকত্র কাকফর এবাং 
মুসলমাকনর মকধয িাথষকয হল নামায। কারর্, থয মুসলমান নামায িকি 
না বাব্যতকভাকব তার মাকঝ আর কাকফকরর মাকঝ সাধারর্ত:  থকান 
িাথষকয রইল না। তা সকেও আক্বাবয়দ সহীহ থাককল তাকক কাকফর বলা 
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যাকব না। ্যতাাঁ, থকান বযবি যবদ নামাযকক অথবা ইসলাকমর থকান স্পষ্ট 
হুকুমকক সরাসবরভাকব অস্বীকার ককর বা সকেহ ককর বা ঠাট্টা ককর বা 
আিবত্ত ককর তাহকল থস কাকফকরর অন্তভুষি হকয় যাকব। (প্রমার্েঃ সূরা 
বনসা ৯৮# বমশকাত ৫৮# আযীযুল ফাতাওয়া ৮৫# ইমদাদুল আহকাম 
১:১৩৩) 

الصلواة فريضة محكمة اليسع تركها ويكفر جاحدها وال يقتل تارك الصلوة عامدا غير منكر 

 (9/05يحبس حتى يحدث توبة...الخ     )عالمكيرية:وجوبها بل 

কাতাকর দাগ রাখার উকিশ্য 

বজজ্ঞাসােঃ মসবজকদর বভতকরর যবদ থকান মুসল্লী কাতাকর দাাঁবিকয় নামায 
আদায় করকত থাকক, তকব উি মুসল্লীর সামকনর কাতার বদকয় অবতক্রম 
করা যাকব বক- না? যবদ না যায়, তহকল কাতাকর দাগ রাখার অথষ বক? 

জবাবেঃ নামাযরত বযবির সামকন বদকয় অবতক্রম করার বযািাকর হাদীস 
শরীকফ ককঠার সতকষবানী উচ্চাবরত হকয়কে। থযমন, এক হাদীকস বপ্রয় 
নবী িাক সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ককরকেন-  “নামাযরত 
বযবির সামকন বদকয় যাতায়াত করায় থয কত মারািক গুনাহ হয়, তা 
যবদ অবতক্রমকারী বযবি জানত, তাহকল থস চবল্লশ বৎসর (অির বর্ষনায় 
এক শত বৎসর) অকিো করকত হকলও বনকজর স্থাকন দাাঁবিকয় থাকত। 
তবুও নামাযী বযবির সমু্মখ বদকয় অবতক্রম করত না। (প্রমার্েঃ বতরবমযী 
শরীফ ১:৭৯) 

অতেঃএব, নামাযী বযবির সম্মখু বদকয় যাতায়াত করা থমাকিই সমীচীন 
নয়। অবশ্য একেকত্র নামাযী বযবিককও সতকষতা অবলম্বন করকত হকব, 
থযন বতবন এমন স্থাকন না দাাঁিান, থযখাকন দাাঁিাকল মানুকর্র চলা- থফরার 
অসুববধা হয়। 

আর যবদ জামা‘আত দাাঁবিকয় যাওয়া সকেও থকউ নফল িিকত থাকক, 
অথচ কাতাকরর থকান জায়গা খাবল থথকক যায়, যা িূর্ষ করকত হকল 
আগন্তুককক তার সমু্মখ বদকয় থযকত হয়, তাহকল এ থেকত্র থস নামাযীর 
সম্মখু বদকয় থযকত থকান অসুববধা থনই। তকব থকান মাকঠ অথবা বি 
মসবজকদ নামাযরত বযবির সামকন ৬/৭ হাত জায়গা (দু’কাতার) থেকি 
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বদকয় যাতায়াত করায় থকান অসুববধা থনই। তকব প্রকয়াজন বযতীত এরুি 
না করািাই উত্তম। 

কাতাকর দাগ িানার অথষ এই নয় থয, এর দ্বারা কাতাকরর সম্মুখ বদকয় 
চলাচল করা যাকব। বরাং কাতার দাগ রাখার মূল উকিশ্য হকচ্ছ-  থযন 
জামা‘আকতর সময় কাতার থসাজা থাকক। থকননা, কাতার থসাজা রাখা 
নামাকযর িবরিূর্ষতার একবি ববকশর্ অাংশ। (প্রমার্েঃ বমশকাত শরীফ 
১:৯৮# ফাতাওয়া আলমগীরী ১:১০৪# শামী ১:৬৩৬) 

عليه من الوزر لوقف اربعين خريفا في ذلك المرور........ مار في الصحراء او في  لو يعلم المار ماذا

مسجد كبير بموضع سجوده او مروره بين يديه الى حائط القبلة في بيت ومسجد صغير مطلقا...الخ.   

 (9/10،611)شامي:

নামাযী বযবির সামকন বদকয় যাতায়াত করা 

বজজ্ঞাসােঃ নামাযী বযাবির সামকন বদকয় যাওয়া যায় বকনা? যবদ যায় 
তাহকল যাওয়ার সবঠক বনয়ম বক? 

জবাবেঃ এ বযািাকর বনেবলবখত বববধ জানা প্রকয়াজনেঃ  

(ক) নামাযীর সমু্মখ বদকয় এক িাশ থথকক আকরকিাকশ চকল যাওয়াকক 
িবরভার্ায় অবতক্রম করা বলা হয়- এিা অবশ্যই গুনাকহ কবীরা। নবী 
কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ককরন-  “নামাযীর সম্মখু 
বদকয় যাতায়াত করা থয কত বি গুনাহ, তা যবদ অবতক্রমকারী জানত, 
তাহকল থস ৪০ বৎসর অির বর্ষনায় ১০০ বৎসর অকিো করকত হকলও 
বনজ স্থাকন দাাঁবিকয় থাকত; তথাবিও নামাযীর সমু্মখ বদকয় অবতক্রম 
করত না।  (বতরবমযী িৃেঃ ৭৯খি )১ 

(খ) বযবন নামাযীর সম্মখুভাকগ িূবষ থথককই অবস্থান করবেকলন, অথবা 
িরবতষী সমকয় থকউ একস তার বিেকন নামাকয রত হওয়ার বতবন 
সম্মখুবতষী হকয় িকিকেন, এমতাবস্থায় বতবন যবদ সম্মখু ভাগ থথকক 
নামাযীর থকান এক িাশ্বষ বদকয় চকল যান, তাহকল এিাকক অবতক্রম করা 
বলা হকব না। এবাং বতবন গুনাহগারও হকবন না। অবশ্য ববকশর্ প্রকয়াজন 
বযতীত এরুি না করাই সমীচীন, যাকত সাধারর্ মানুর্ ববভ্রাবন্তর বশকার 
না হয়। (প্রমার্েঃ আলমগীরী িৃেঃ ১০৪ খি ১) 
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(গ) রাস্তা- ঘাকি নামাযীকক তার সম্মকুখ নূযনতম হাকতর আঙু্গল িবরমার্ 
থমািা ও ১ হাত লম্বা থকান বস্তু দাাঁি কবরকয় রাখা কতষবয, যাকত 
সম্মখুভাগ বদকয় মানুর্ বা থকান প্রার্ী চলাচকল অসুববধা না হয়। 

(ঘ) নামাযী বযবি যবদ এ ধরকনর থকান বযবস্থা না ককরন, তাহকল 
অবতক্রমকারী উিকর ববর্ষত িেবতকত থকান বস্তু মুসল্লীর সমু্মকখ থরকখ 
যাতায়াত করকত িাকরন। 

(ঙ) যবদ থখালা ময়দাকন বকাংবা বি মসবজকদ থকউ নামাযরত থাককন, 
তাহকল নামাযী তার বসজদার স্থাকন দৃবষ্ট রাখকল প্রচ্ছন্নভাকব সমু্মখভাকগ 
যতিুকু দৃবষ্টকগাচর হয় (অথষাৎ দুই কাতার বা ৬/৭ হাত) ততিুকু স্থান 
থেকি মুসল্লীর সমাকন বদকয় যাওয়া নবধ; তকব ববনা প্রকয়াজকন না 
যাওয়াই উত্তম। (প্রমার্েঃ শামী ১:৬৩৬# ফাতাওয়া আলমগীরী ১:১৪০# 
আল বাহরুল রাবয়ক ২:১৫) 

জানাযার নামায 

জানাযার নামাকযর ির একবত্রত হওয়া, দু‘আ করা 

বজজ্ঞাসােঃ আমাকদর এলাকার প্রচবলত আকে থয,  মৃত বযবির জানাযার 
নামায আদায় করার িরিরই কবরস্থ করার িূকবষ সবাই সবম্মবলতভাকব 
দু‘আ ককর থাককন। এই দু‘আর প্রথা ইসলাকমর দৃবষ্টকত নবধ বকনা? 
থকান থকান আকলম বকলন-  “জানাযার নামায আাদকয়র িরিরই 
কবরস্থ করার িূবষ িযষন্ত দু‘আ নবধ নয়”। আবার থকান থকান আকলম 
বকলন-  “জানাযার নামাকযর সালাম বফরাকনার িরিরই কবরস্থ করার 
িূকবষ বকেু িিাশুনা এবাং কবরস্থান বজয়ারত ককর দুু্’আ করা নবধ 
আকে।” সবঠক সমাধান চাই। 

জবাবেঃ জানাযা িিািাই প্রকৃতিকে মাইবয়যকতর জন্য মুসলমানকদর 
তরফ থথকক আল্লাহ তা‘আলার বনকি উৎকৃষ্ট সবম্মবলত দু‘আ। জানাযার 
বদ্বতীয় তাকবীকরর ির দু‘আ িকি মাইবয়যকতর জন্য সককল বমকল 
আল্লাকহর কাকে মাগবফরাত কামনা ককর থাকক। কাকজই জানাযা িকি 
িুনরায় তার জন্য সবম্মবলত দু‘আ করা বনষ্প্প্রকয়াজন এবাং এ ধরকনর 
দু‘আ করার কথা কুরআন- হাদীকস সাববত থনই। বরাং জানাযার িকর 
দু‘আ করার উির বনকর্ধাজ্ঞা আকরাি করা হকয়কে। কারর্, একত 
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মাইবয়যতকক দাফন করকত থদরী হকয় যায়, যা শরী‘আকত বনকর্ধ। এই 
একই কারকর্ জানাযার ির মাইবয়যকতর থচহারা থদখাকনা বনকর্ধ করা 
হকয়কে। কারর্, একতও দাফকন থদরী হয়। 

উকল্লখয, জানাযার নামায িকি সককল বমকল লাশ সামকন বনকয় আবার 
দু‘আ করার অথষ হকব-  আল্লাহ প্রদত্ত বনয়কমর দু‘আর উির সন্তুষ্ট না 
হকয় বনকজরা একিা নতুন িেবত আববষ্কার ককর থনয়া যা শরী‘আকত 
বনেনীয় ও ববদ‘আত। তকব সবম্মবলতভাকব না ককর প্রকতযকক মকন মকন 
দু‘আ করকত থকান অসুববধা নাই। থতমবনভাকব কবর থদয়ার ির বযয়ারত 
ককরও দু‘আ করকত িাকর। (প্রমার্েঃ ফাতাওয়া শামী ২:২১২ # ফাতাওয়া 
রহীবময়া ১;২৫৬# আহসানুল ফাতাওয়া ১:৩৩৬) 

জানাযার নামাকযর ির মতৃ বযবির লাশ থদখাকনা 

বজজ্ঞাসােঃ আমাকদর এলাকায় এক মৃত বযবির জানাযার নামাকযর ির 
উি মৃত বযবির থচহারার কাফকনর কািকি খুকল উিবস্থত সকল থলাক 
মৃত বযবির থচহারা থদখার সময় এক মসবজকদর ইমাম সাকহব বকললন 
থয, “এই ভাকব জানাযার নামাকযর ির মৃত বযবির লাশ থদখা জাবয়য 
নাই। কারর্ জানাযার ির দাফকনর আকগ থকান প্রকার থদরী করা যায় না 
এবাং জানাযার নামাকযর ির থকান িাবিকষ্ঠর থচহারা ববকৃত হকয় যাবার 
আশাংকা আকে। যবদ এমন হয় তাহকল উি থলাক সম্পককষ মানুকর্র 
মাকঝ খারাি ধারর্া সৃবষ্ট হকত িাকর। তাই জানাযার নামাকযর ির 
থচহারা খুকল থদখা বঠক নয়”। উি ইমাম সাকহকবর কথা কতিুকু বঠক? 

জবাবেঃ জানাযার নামাকযর ির মানুকর্র মৃত বযবির থচহারা থদখাকনা 
মাকরূহ। কারর্ এর দ্বারা দাফন করকত থদরী হয়, অথচ মৃত বযবিকক 
তািাতাবি দাফন করার জন্য হাদীকস বনকদষশ একসকে। 

শরী‘আকতর বনকদষশ হল, মৃত বযবির আিীয় স্বজন থথকক ককয়কজন 
জ্ঞানী ও ববশ্বস্ত মানুর্ বমকল থগাসল এবাং কাফন িরাকব, যাকত মৃত 
বযবির থচহারা ববকৃত হকল বা অন্য থকান থদার্ ত্রুবি প্রকাশ থিকল তা 
থগািন থাকক এবাং জনসমু্মকখ প্রকাশ না িায়। জানাযার নামাকযর ির 
থচহারা থদখাকনা হকল এ বনকদষশও অমান্য করা হয়। থমািকথা একেকত্র 
উি ইমাম সাকহকবর কথা সবঠক আকে। সককলরই তা থমকন থনয়া 
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উবচত। (প্রমার্েঃ আিুররুল মুখতার, ২:২৩২ # খুলাসাতুল ফাতাওয়া 
১;২২৫# ফাতাওয়া রহীবময়া ৫:১১০#আহসানুল ফাতাওয়া ৪:২১৯) 

মাবয়যকতর থচহারা থদখা ও থদখাকনা 

বজজ্ঞাসােঃ জানাযার নামাকযর িকর মৃত বযবিকক থদখা জাবয়য আকে বক-
না? থাককল, থকান থকান থলাক থদখকত িারকব? 

জবাবেঃ জানাযার নামাকযর িূবষ িযষন্ত মাইবয়যকতর থচহারা থদখা ও 
থদখাকনা জাবয়য। িুরুর্কদর থচহারা িুরুর্গর্ এবাং তার স্ত্রী ও মাহরাম 
মবহলা আিীয়গর্ থদখকত িারকব। মবহলাকদর থচহারা মবহলাগর্ এবাং 
তার স্বামী ও মাহরাম িুরুর্গর্ থদখকত িারকব। এর বযবিক্রম করা 
জাবয়য নয়। জানাযার িকর মুখ থদখার প্রথা বনষ্প্প্রকয়াজন ও মাকরূহ। 
কারর্, এর দ্বারা দাফন করকত থদরী হয়। অথচ মাইবয়যতকক তািাতাবি 
দাফন করার জন্য হাদীকস বনকদষশ একসকে। দাফন করকত থদরী হকব 
বকল জানাযার িকর দু‘আও বনকর্ধ। তাহকল মুখ থদখা বকভাকব সমীবচন 
হকব? (প্রমার্েঃ ৫:১১০#ফাতাওয়া শামী ২;২৩২# মারাবকউল ফালাহ 
৩৫২# খুলাোতুল ফাতাওয়া ১:২২৫# বসরাবজয়া ১:২৩# আহকাকম 
মাইবয়যত ২৩৫) 

বদ্বতীয়বার জানাযার নামায 

বজজ্ঞাসােঃ জননক বযবির ইবন্তকাকলর সময় তার দুই থেকলর মাকঝ বি 
থেকল বাবি বেল না। এবদকক কাফন- দাফকন ববলম্ব হওয়াকত আগত 
থলাকজন ববরি হকয় থোি থেকলকক তািাতাবি জানাযার কাজ সমাধা 
করকত বলায় থস জননক আবলম সাকহকবর মাধযকম তার বিতার জানাযার 
নামাকযর কাজ সম্পন্ন ককর। এরির বি থেকল বিতার মৃতুয সাংবাদ শুকন 
বাবি আকস। এখন থস বদ্বতীয়বার তার বিতার জানাযার নামায িিকত 
িারকব বক- না? 

জবাবেঃ প্রকন ববর্ষত িেবতকত থোি থেকলর অন্য আবলম দ্বারা একবার 
জানাযায় নামায িিাকনার ির, বদ্বতীয় বার অন্য থেকল আর তার বিতার 
জানাযার নামায িিকত িারকব না। 
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উকল্লখয থয, কাকরা ইবন্তকাকলর ির তার কাফন- দাফন ও জানাযার 
যাবতীয় কাজ যথা সম্ভব তািাতাবি সম্পন্ন করাই শরী‘আকতর ববধান। 
কাকরা জন্য ববলম্ব করা মারািক অন্যায় ও থগানাকহর কাজ। হাদীকস 
শরীকফ এ বযািাকর ককঠার ভাকব বনকর্ধাজ্ঞা আকরাি করা হকয়কে। 
(প্রমার্েঃ বহদায়াহ ১:১৮০# আল ফাতাওয়াল বহনাবদয়যাহ ১:১৬৪# 
আহসানুল ফাতাওয়া ৪:২০৭# ফাতাওয়া শামী ২:২৩২# আল দুররুল 
মুখতার ২:২২৩) 

জানাযার নামায িবিকয় হাবদয়া গ্রহর্ ও ২য় বার জানাযার নামায 

বজজ্ঞাসােঃ জানাযার নামায িবিকয় হাবদয়া গ্রহর্ করা জাবয়য হকব বক-
না? মৃত বযবির জানাযায় নামায একাবধকবার িিা বা িিাকনা যায় 
বক- না? 

জবাবেঃ জানাযা নামাকযর বববনবময় বা হাবদয়াম গ্রহর্ জাবয়য নয়। 

থকান মৃত বযবির জানাযা যবদ তার অবভভাবক বযতীত অকন্যরা িকি 
থনয় এবাং এ জানাযা িিা যবদ অবভভাবককর ববনা অনুমবতকত হয়, তকব 
স্বয়াং অবভভাবক ইচ্ছা করকল বদ্বতীয়বার মৃকতর জানাযা িিকত িাকরন। 
বকন্তু প্রথম জানাযায় যারা শরীক হকয়কে, তাকদর জন্য বদ্বতীয়বার শরীক 
হওয়া জাবয়য নয়।  

তকব বদ্বতীয় বার জানাযা িিা ওয়াবজব নয়, বরাং প্রথম বার জানাযা 
িিার দ্বারা জানাযার ওয়াবজব আদায় হকয় বগকয়কে। 

এখাকন জ্ঞাতবয থয, যবদ থকান বযবির একই থশ্রর্ীর একাবধক 
অবভভাবক থাকক, থযমন-  মৃত বযবির ককয়কজন বাকলগ থেকল আকে। 
এমতাবস্থায় তাকদর থথকক যবদ থকান একজন একবার নামায িকি 
থফকল, অথবা অন্যকক িিার অনুমবত প্রদান ককর, চাই মাসআলা থজকন 
থহাক, বা না থজকন থহাক তকব অন্য অবভভাবকরা বদ্বতীয়বার নামাকয 
জানাযা িিকত িাকর না। থকননা বদ্বতীয় বার িিার দ্বারা তা নফকলর 
মকধয গন্য হয়। আর জানাযার নামায নফল বহসাকব নবধ নয়। (প্রমার্েঃ 
তাহতাবী ৩২৪) 

আিহতযাকারীর জানাযার নামায ও তার িবরর্াম 
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বজজ্ঞাসােঃ থকান মুসলমান যবদ কীিনাশক ঔর্ধ িান ককর অথবা গলায় 
ফাাঁবস বদকয় আিহতযা ককর, তাহকল তার জানাযা িিা যাকব বক? এবাং 
এর িবরর্বতকত তাকক বকরুি শাবস্ত থভাগ করকত হকব? 

জবাবেঃ আিহতযা মহািাি-  একত ববন্দুমাত্রও সকেকহর অবকাশ থনই, 
তকব ইসলামী শরী‘আকত সকল মুসলমাকনর জানাযা িিার বনকদষশ 
রকয়কে। তাই এমন বযবিরও জানাযা িিকত হকব। তকব সমাকজর 
বকরর্য ও অনুসরর্ীয় আবলমগর্ মানুর্কক এ অন্যাকয়র জঘন্যতা 
বুঝাকনার জন্য এরুি বযবির জানাযায় অাংশগ্রহর্ করা থথকক যবদ ববরত 
থাককন, তাহকল এরও অবকাশ আকে। তকব তার আিীয়- স্বজন ও 
সাধারর্ থলাককরা অবশ্যই তার জানাযার নামাকযর বযবস্থা করকব। 
জানাযার নামায না িকি দাফন করকব না। 

আর আিহতযার শাবস্তর ভয়াবহতা সম্পককষ একবি হাদীকস ইরশাদ 
হকয়কে-  “থয বযবি থযভাকব আিহতযা করকব, থস থসভাকবই জাহান্নাকম 
শাবস্ত থভাগ করকত থাককব।” উদাহরর্ স্বরূি বলা যায়, থয বযবি 
কীিনাশক ঔর্ধ িান ককর আিহতযা করকব, থস জাহান্নাকমও তাই িান 
করকত থাককব এবাং উি কীিনাশক িান করার দরুন যন্ত্রর্া থভাগ 
করকত থাককব। অন্য হাদীকস ইরশাদ হকয়কে-  “আিহতযাকারী 
বচরকাল জাহান্নাকম থাককব। অথাৎ তার শাবস্ত খুব কবঠন ও দীঘষাবয়ত 
হকব। (প্রমার্েঃ আদু- দুররুল মুখতার ২:২১১# ফাতাওয়া শামী ২:২১১# 
বমশকাত শরীফ ৫২- ৫৪) 

জানাযার সময় “থলাকবি থকমন বেল” বজকজ্ঞস করা 

বজজ্ঞাসােঃ আমাকদর থদকশর অকনক স্থাকন থদখা যায় থয, জানাযা থশকর্ 
মুদষাকক সামকন বনকয় থকান এক থলাক বজজ্ঞাসা করকত থাকক-  “থলাকিা 
থকমন বেল?” উিবস্থত থলাককরা বকল-  “ভাল বেল।” এভাকব বতনবার 
করা হকয় থাকক। শরী‘আকতর দৃবষ্টকত এরুি জাবয়য বক- না? 

জবাবেঃ যবদ তাকদর এ ববশ্বাস থাকক থয, সবাই  থলাকিাকক ভাল বলকল, 
থস ভাল হকয় জান্নাতী  হকয় যাকব যবদও প্রকৃতিকে থস খারাি থহাক না 
থকন। তাহকল জানাযা সামকন বনকয় এরুি বলা বঠক হকব না। কারর্, এ 
ধারর্া ভ্রান্ত। বতষমাকন আমাকদর থদকশ এিা একিা প্রথা বহসাকব চালু হকয় 
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থগকে এবাং তাকদর ধারর্াও হকয় থগকে থয, সবাই ভাল বলকল, থস 
থলাকবি আল্লাকহর দরবাকর ভাল হকয় যাকব এবাং জান্নাতী হকব। তাকদর 
এ ধারর্ার শরী‘আকত থকান বভবত্ত থনই। সুতরাাং এরুি প্রথা বাবনকয় 
থনয়া ববদ‘আত হকব। যা অবশ্যই িবরতযাজয। কারর্-  একককতা এরুি 
আমল থকান সাহাবী থথকক োববত থনই। বদ্বতীয়েঃ যবদও থস থলাক ভাল 
না, তবুও মৃত বযবির খাবতকর তথা লজ্জার খাবতকর তাকক খামাখা 
উিবস্থতকদর ভাল বলকতই হয়। তাই এভাকব জবরদবস্ত ভাল হওয়ার 
সােয আদাকয়র মকধয বক ফায়দা থাককত িাকর? হাদীকসর মকধয থয 
একসকে, থকান মুদষার বযািাকর চবল্লশজন মু’বমন মুসলমান ভাল হওয়ার 
সােয বদকল, বা মুদষার প্রশাংসা করকল, তাকদর সুধারর্া অনুযায়ী আল্লাহ 
তা‘আলা মুদষাকক মাফ ককর থদন’ (বমশকাত শরীফ- ১৪৫) এর দ্বারা 
উকিশ্য থকান মুত্তাকী িরকহযগার বযবি মারা থগকল সমস্ত থনক থলাককরা 
তার ববরকহর থবদনায় অন্তর থথকক প্রশাংসা ও দু‘আ ককর থাকক এবাং 
তাকক ভাল বকল সােয থদয়। আর থনক থলাককদর ভাল বলার ফকল তার 
যবদ দু- চারিা গুনাহ থাককও আল্লাহ থসগুকলা েমা ককর বদকবন। 

জানাযার নামাকয মিুাবদর জন্য দু‘আ- দরুদ িিা 

বজজ্ঞাসােঃ জানাযার নামাকয তাকবীর সহ বনধষাবরত দু‘আ–দরুদ িিা 
সককলর জন্যই বক জরুরী। না দু‘আ–দরুদ বযতীত তাকবীর জরুরী? 
জানাযার নামাকযর থশকর্ প্রথম সালাকমর সাকথ োন হাত এবাং িকর বাম 
হাত োিকত হয়, না বক সালাম থশকর্ উভয় হাত োিকত হহয়? 

জবাবেঃ জানাযার নামাকযর মকধয তাকবীর সমূহ িিা সককলর জন্যই 
ফরজ এবাং দু‘আ সমূহ িিা সুন্নাত। জানাযার নামাকযর হাত কখন 
োিকত হকব এ বযািাকর বফককহর বকতাব বতন ধরকনর মতামত িাওয়া 
যায়। 

(১) ৪থষ তাকবীর বলার িকরই উভয় হাত থেকি বদকব। অতেঃির সালাম 
বফরাকব। 

(২) উভয় বদকক সালাম বফরাকনার ির উভয় হাত োিকব। 

(৩)োন বদকক সালাম বফরাকনার ির োন হাত আর বাম বদকক সালাম 
বফরাকনার ির বাম হাত োিকব। অতএব, বতন তরীকাই জাবয়য আকে। 
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তকব বদ্বতীয় িেবতর উির অবধকাাংশ উলামা ও বুজুগষগর্ আমল ককর 
থাককন। (প্রমার্েঃ বসয়ায়া ২:১৫৯# আযীযুল ফাতাওয়া ৩২৯) 

জানাযার নামাকয মাসবকু হকল 

বজজ্ঞাসােঃ যবদ থকান বযবি নামাকয জানাযার প্রথম তাকবীর অথবা প্রথম 
ও বদ্বতীয়  তাকবীর না িায়, তাহকল তার করর্ীয় বক? জানাকল কৃতজ্ঞ 
থাকব। 

জবাবেঃ যবদ থকউ জানাযার নামাকযর ইমাম সাকহকবর বদ্বতীয় তাকবীর 
বলার ির শরীক হয়, তাহকল থস ইমাকমর সালাম থফরাকনার সময় 
থকবল বাকী দুই তাকবীর বলকব। অন্য থকান দু‘আ িিকব না। বরাং দুই 
তাকবীর বকলই সালাম বফরাকব। (প্রমার্েঃ ফাতাওয়া শামী ২;২১৭# 
ফাতাওয়া দারুল উলূম ৫:৩১৫) 

জানাযার নামাকযর জন্য মাইবকাং করা 

বজজ্ঞাসােঃ মৃত বযবির জানাযার নামায িিার জন্য মাইকক গ্রাকমর 
চতুবদষকক থঘার্র্া করা জাবয়য বক- না? 

জবাবেঃ মুসলমান মৃত বযবির জানাযায় নামাকয শরীক হওয়া আিীয়-
স্বজন ও মহল্লাহবাসীর জন্য জরুরী কাজ। 

আর জানাযার নামাকয অাংশগ্রহর্ করা থকবল অবগত হকলই সম্ভব। তাই 
সীমার বভতকর থথকক মাইকক জানাযার নামাকযর থঘার্র্া করকত থকান 
অসুববধা থনই। তকব নাম- ধাকমর উকিকশ্য অথবা িািায় িািায় বা 
অবল- গবলকত কযানভাস ককর থবিাকনা িেেনীয় নয়। 

জানাযার নামাকয তাকবীর 

বজজ্ঞাসােঃ জানাযার নামাকয ইমাম সাকহব ভুলবশতেঃ িাাঁচ তাকবীর বকল 
সালাম বফবরকয় নামায থশর্ ককরন এবাং এ অবস্থায়ই মৃত বযবিকক 
দাফন করা হয়। উি জানাযার নামায সহীহ হকয়কে বক? যবদ তা সহীহ 
না হকয় থাকক, তাহকল এ মুহূকতষ আমাকদর করর্ীয় বক? 

জবাবেঃ জানাযার নামাকয যবদ ইমাম সাকহব িাাঁচ তাকবীর বকল থাককন, 
তাহকল এর দ্বারা নামায ফাবসদ হকব না। বরাং নামায আদায় হকয় থগকে। 
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সুতরাাং উি নামায িুনরায় আদায় করকত হকব না। (প্রমার্েঃ তাহতাবী 
৪৮৩# বহদায়া ১:১৮০# ফাতহুল কাদীর ২:৮৭# ফাতাওয়া আলমগীরী 
২:৩৬৭) 

জানাযার নামাকয থবকজাি কাতার 

বজজ্ঞাসােঃ আজ কাল প্রায়ই জানাযার নামাকযর কাতার বনকয় এক প্রকার 
ববতককষ বলপ্ত হকত থদখা যায়। থকহ বকল, নামাকযর কাতার ইমাম 
সাকহবকক বনকয় থবকজাি হকব, আবার থকহ বল ইমাম সাকহব বযতীত 
থবকজাি হকব। তার শরয়ী সমাধান কী? 

জবাবেঃ জানাযার নামাকযর কাতার ইমাম বযতীত থবকজাি হকব। থকননা 
ইমাম সাকহব থকান কাতাকরর অন্তভূষি নন। সুতরাাং যারা বকলকেন ইমাম 
বযতীত থবকজাি হকব তাকদর কথাই বঠক। (প্রমার্েঃ বমশকাত ১৪৭ িৃেঃ 
১:৫৬৮) 

মতৃ অবস্থায় জন্ম বা জকন্মর ির মতৃুযকত জানাযা ও দাফন- কাফন 

বজজ্ঞাসােঃ দু’জন জমজ সন্তান জন্মগ্রহর্ ককরকে, তন্মকধয একজন মৃত 
অবস্থায় ভবূমষ্ঠ হকয়কে, অিরজন ভবূমষ্ঠ হওয়ার দু’ঘন্িা িকর মারা যায়। 
তাকদর উভয়কক জানাযা না িবিকয় এক কািকি এককত্র দবের্ বদকক 
মাথা বদকয় দাফন করা হকয়কে। শরী‘আকতর দৃবষ্টকত একত থকান েবত 
আকে বক- না? 

জবাবেঃ মাতৃগভষ হকত মৃত অবস্থায় থকান সন্তান ভবূমষ্ঠ হকল, তার 
জানাযার নামায িিকত হয় না। বরাং একিা কািকি থিাঁবচকয় মানুর্ 
বহকসকব তার সম্মান রো ককর তাকক দাফন ককর রাখকব। অবশ্য তাকক 
থগাসল বদকয় থনয়া উত্তম। িোন্তকর থকান নবজাতক ভবূমষ্ঠ হওয়ার ির 
নিাচিা বা শব্দ করকল, বুঝকত হকব-  থস জীববত। এর িরেকর্ই যবদ 
থস মারা যায়, তকব তার একবি সুের মুসলমানী নাম রাখকত হকব এবাং 
থগাসল বদকয় িুত্র হকল, একবি চাদর ও একবি ইযার অথবা কমিকে 
একবি চাদর; আর কন্যা হকল, থগাসল বদকয় কমিকে দু’বি কািকি 
কাফন বদকয় জানাযার নামায িকি উত্তর বদকক মাথা বদকয় সম্পূর্ষ োন 
কাকত বুক ও মুখ বকবলার বদকক ককর দাফন করকত হকব। 
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উিকরাি মাসআলার বভবত্তকত শরী‘আকতর ফয়সালা এই থয, প্রকনর 
বর্ষনা অনুযায়ী যা করা হকয়কে, তা শরী‘আকতর হুকুকমর ববিরীত হকয়ে। 
এিা মূখষতা নব বকেু নয়। আকলমকদর বনকি বজজ্ঞাসা না ককর যারা 
এরুি ককরকে, তাকদর তাওবা- ইু্বস্তগফার করকত হকব। (প্রমার্েঃ বহদায়া 
১:১৮১# ফাতাওয়া বহবেয়া ১:১৫৯# বাদাবয়উস সানাবয় ১:৩০৭) 

জানাযার উৎিবত্ত 

বজজ্ঞাসােঃ মূল জানাযার উৎিবত্ত কখন থথকক? ইসলাকম জানাযার নামায 
কখন থথকক শুরু হয়? 

জবাবেঃ জানাযার নামাকযর উৎিবত্ত আদম আ. থথককই শুরু হকয়কে। 
ইসলাকমর মকধয নবুওকতর দশ বের ির হযরত খাদীজাতুল কুবরা 
রাবয.-এর ইবন্তকাকলর ির থথকক শুরু হকয়কে। (প্রমার্েঃ আল- ববদায়া 
ওয়ান বনহারা ১০:৯১# ফাতাওয়া মাহমূবদয়া ২:৪৩১) 

দাফকনর ির লাশ স্থানান্তর 

বজজ্ঞাসােঃ আমাকদর এলাকায় কবরস্থাকন থকান মুদষা দাফন করকল ২/১ 
বৎসর ির কবরস্থাকনর সব কবর নষ্ট ককর থসই স্থাকন নতুন মুদষা দাফন 
করা হয়। 

কবকরর বচি না থাকায় কবকরর কাকে দাাঁবিকয় বযয়ারত করা যায় না। 
এমতাবস্থায় থসই কবরস্থান থথকক কবর অন্য থকান স্থাকন স্থানান্তর করা 
যায় বক না? যাকত মুদষার সন্তানরা সব সময় কবকরর িাকশ দাাঁবিকয় 
বজয়ারত করকত িাকর।  

জবাবেঃ মৃত বযবির থকান স্থাকন বা থগারস্থাকন দাফন করার ির থসই 
লাশকক অন্যত্র স্থানান্তবরত করা শরী‘আকতর দৃবষ্টকত বনকর্ধ। সুতরাাং 
ববর্ষত উযকরর কারকর্ কবর অন্যত্র স্থানান্তবরত করা যাকব না। তাোিা 
কবর বযয়ারত করার জন্য কবকরর বচি থাকাও থকান জরুরী নয়। 

অবশ্য অকন্যর জবম জবর দখল ককর দাফন ককর থাককল এবাং থসই 
জবমর মাবলক আিবত্ত জানাকল লাশ স্থানান্তবরত করা জাবয়য আকে। এ 
ধরকর্র উযর োিা লাশ স্থানান্তবরত করা নাজাবয়য। (আলমগীরী ১;১৬৭) 
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উকল্লখয, দাফকনর ির লাশ মাবি থদওয়ার আকগ ববনা উযকর এ কবর 
সমান ককর অন্যকক দাফন করার কাকজ বযবহার না করা চাই। 

কাবদয়ানীর জানাযা িিা 

বজজ্ঞাসােঃ থকান কাবদয়ানীর জানাযার নামায িিা থকান মুসলমাকনর 
জন্য জাবয়য আকে বক- না? 

জবাবেঃ সারা িৃবথবীর আকলম, মুফতী, মুসবলম বুবেজীবব ও অবধকাাংশ 
মুসবলম থদকশর ইসলামী আদালকতর রায় এই থয, খতকম নবুওয়াত বা 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম থশর্ নবী একথা অমান্য করার 
দরুর্ কাবদয়ানী সম্প্রদায় কাবফর। আর থকান কাবফকরর জানাযা িিা 
মুসলমাকনর জন্য জাবয়য নয়। সুতরাাং থকান মুসলমাকনর জন্য 
কাবদয়ানীর জানাযায় নামাকয অাংশগ্রহর্ করাও জাবয়য হকব না।(প্রমার্েঃ 
ফাতাওয়া মাহমূবদয়া ৫:৩০৭) 

জানাযার নামাকয রুকু বসজদা না থাকা 

বজজ্ঞাসােঃ জানাযার নামাকয রুকু, বসজদা, নবঠক থনই থকন? 

জবাবেঃ জানাযা নামায মূলতেঃ মৃত বযবির আিার মাগবফরাত কামনার 
জন্য দু‘আ ববকশর্। আর থস দু‘আ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 
আমাকদর এ িেবতকতই বশো দান ককরকেন। অথষাৎ উি দু‘আর মকধয 
রুকু- বসজদা থাককব না। আর একারকর্ই জানাযার ির মুদষাকক সামকন 
থরকখ অবতবরি দু‘আ বা মুনাজাকতর ববধান থনই। সার কথা, নবী 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম এ ভাকবই মুদষার জন্য দু‘আ 
বশবখকয়কেন। এিাই আসল। এর ির আমাকদর জন্য থকান কারর্ 
থখাাঁজার দরকার থনই। (প্রমার্েঃ আল- বাহরুর রাবয়ক ২:১৮৩# 
ফাতাওয়া আলমগীরী ১:১৬৪৩ বাদাবয়উস সানাবয় ১:৩১৪) 

মুসলমান কাবফকরর মকধয িাথষকয না করা থগকল জানাযার হুকুম 

বজজ্ঞাসােঃ দু’জন থলাক মারা থগকল তম্মকধয একজন মুসলমান অিরজন 
কাবফর বেল। বকন্তু দুঘষিনার কারকর্ এখন িাথষকয করা যাকচ্ছ না থক 
মুসলমান, থক কাবফর? এখন মুসলমান বযবির জানাযা বকভাকব িিা 
হকব? 
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জবাবেঃ থচহারায় দািী বা খাতনা দ্বারা যবদ মুসলমান হওয়া বুঝা না যায় 
তাহকল এমন িবরবস্থবতকত, উভয় বযবিকক থগাসল বদকয় এবাং কাফন 
িবরকয় এক সাকথ সামকন থরকখ শুধু মুসলমান বযবির বনয়যকত জানাযার 
নামায িিকত হকব।(প্রমার্েঃ ফাতাওয়া মাহমূবদয়া ১৪:৩০৭) 

মতৃ বযবির থচাকখ বা মকুখ সুরমা লাগাকনা 

বজজ্ঞাসােঃ অকনক থদখা যায়, থমকয়কলাক মারা থগকল, তাকদর থচাকখ বা 
কিাকল সুরমা লাবগকয় থদয়া হয় এবাং সুরমা বদকয় থযাগ বচি থদয়া হয়। 
শরী‘আকতর দৃবষ্টকত এর হুকুম বক? 

জবাবেঃ মৃত বযবির থচাকখ সুরমা লাগাকনা বা কিাকল সুরমা বদকয় থযাগ 
বচি থদয়া থকানািাই প্রমাবর্ত নয়। এিা সম্পূর্ষ বভবত্তহীন কাজ। তকব 
মৃত বযবি চাই িুরুর্ থহাক বা মবহলা থহাক, উভকয়র চুকল বা দাবিকত 
এবাং নামাকযর মকধয থয সমস্ত অঙ্গ- প্রতযঙ্গ বযবহৃত হয়, থযমন-  নাক, 
কিাল,  হািু ইতযাবদকত কিূষর লাগাকনার হুকুম রকয়কে। সুরমা ইতযাবদ 
লাগাকনার থকান প্রমার্ িাওয়া যায় না। কাকজই সুরমা লাগাকনা বা থযাগ 
বচি থদয়া বঠক হকব না।(প্রমার্েঃ বহদায়া ১:১৭৯# ফাতাওয়া দারুল 
উলূম ৫:২৪৮) 

ওয়াবিয়া নামাকযর িকূবষ জানাযার নামায িিা 

বজজ্ঞাসােঃ ওয়াবিয়া নামাকযর সময় হওয়ার ির জানাযার নামায 
ওয়াবিয়া নামাকযর িূকবষ িিা বঠক হকব বক- না? আর জানাযার 
নামাকযর ির সকল মুসল্লীগর্কক বনকয় ইমাম সাকহব দু‘আ করকত িাকরন 
বক- না? 

জবাবেঃ ফরয নামাকযর আকগও জানাযার নামায িিা জাবয়য আকে। 
তাকব উত্তম হল যবদ ওয়াবিয়া নামাকযর সময় হকয় যায় এবাং জানাযাও 
উিবস্থত হয়, তখন প্রথকম ওয়াবিয়া ফরয- সুন্নাত িিার ির জানাযার 
নামায আদায় করকব। তকব ওয়াবিয়া নামাকযর খুব থবশী িূকবষ জানাযা 
আসকল, থসকেকত্র ববলম্ব করা অনুবচত। (প্রমার্েঃ ইমদাদুল ফাতাওয়া 
১:৭৩৬) 
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উকল্লখ থাকক থয, জানাযার নামাযই প্রকৃত দু‘আ। সুতরাাং, জানাযার 
নামাকযর ির এককত্র হকয় দু’হাত উবঠকয় দু‘আ করার আবশ্যকতা থনই 
এবাং শরী‘আকতও এরুি থকান বনয়ম থনই। তাই এ অবস্থায় হাত তুকল 
সবম্মবলত দু‘আ করা ববদ‘আত হকব। 

তকব প্রকতযকক একা হাত উঠাকনা বযতীত দু‘আ করকত িাকর। বরাং তা 
সাওয়াকবর কাজ। (প্রমার্েঃ হাবশয়া বমশকাত ১:১৪৭# খাইরুল ফাতাওয়া 
৫৮৮# ইমদাদুল মফুতীন ৪৪৪) 

হুজরু সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম- এর জানাযার ইমামবত 

বজজ্ঞাসােঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম- এর জানাযার নামাকযর 
ইমামবত থক ককরবেকলন?  

জবাবেঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম- এর জানাযার নামাকযর 
থকউ ইমামবত ককরনবন। অন্যকদর জানাযার ন্যায় বনধষাবরত তরীকা মত 
জানাযাও হয়বন, বরাং সাহাবা রাবয. গকর্র এক এক দল হযরত আবয়শা 
বসিীকা রাবয. এর ঘকর ঢুকক হুজুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লামকক 
সামকন থরকখ তাাঁর জানাযার বনকিবতষী হকয় িৃথক িৃথক ভাকব জানাযার 
নামায িকিবেকলন। (প্রমার্েঃ সীরাকত মুস্তফা ৩:১৮৭# আল ববদায়া 
ওয়ান বনহারা ৫:২৩২) 

বিতা- মাতা একজন মসুলমান ও একজন কাবফর হকল সন্তাকনর জানাযা 

বজজ্ঞাসােঃ বিতা- মাতার একজন যবদ মুসলমান হয় এবাং অন্যজন যবদ 
অমুসবলম থথকক যায়, তকব তাকদর ঔরকশর সন্তান মারা থগকল, তার 
জানাযা িিা হকব বক- না? 

জবাবেঃ বিতা- মাতার থকান একজন মুসলমান হকল, নাবালক সন্তানকক 
মুসলমান গন্য ককর তার জানাযার নামায িিকত হকব এবাং 
মুসলমানকদর থগারস্থাকন তাকক দাফন করকত হকব। (প্রমার্েঃ আিুররুল 
মুখতার ৩:১৯৬) 

জানাযার নামায িবিকয় বববনময় গ্রহর্ 

বজজ্ঞাসােঃ জানাযার নামায িকি অথবা িবিকয় বববনময় গ্রহর্ করা অথবা 
এর বববনময় প্রদান করা জাবয়য হকব বক- না? 
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জবাবেঃ জানাযার নামায িকি অথবা িবিকয় বববনময় গ্রহর্ করা থকান 
অবস্থাকতই নবধ নয়, বরাং এিা হারাম এবাং বববনময় প্রদান করাও জাবয়য 
নয়। (প্রমার্েঃ ফাতাওয়া দারুল উলূম ৫:৩৬৫# ইমদাদুল ফাতাওয়া 
৩:৩৩৪) 

কাফন- দাফন 

মসবজকদর িাকশ্বষ দাফন করা 

বজজ্ঞাসােঃ মসবজকদর িাকশ্বষ দাফন করা উত্তম না কবরস্থাকন? জানকত 
ইচ্ছুক। 

জবাবেঃ মুসবলম মাইবয়যতকদর ওয়াকফকৃত থগারস্থাকন দাফন করাই 
উত্তম। কারর্, কবকরর বকেু হক এমন আকে, যা থগারস্থাকন সহকজ 
আদায় হয়। যবদ থকউ বযবিগতভাকব অন্য থকাথাও বনকজর বা 
িবরবাকরর কবকরর জন্য জায়গা বনবদষষ্ট ককর থরকখ থাকক, তাহকল এিাও 
জাবয়য আকে। চাই থস জায়গা মসবজকদর িাকশ্বষই থহাক বা দূকর থহাক। 
তকব মসবজকদর ওয়াকফকৃত স্থাকন (চাই মসবজকদর িাকশ্বষ বনজস্ব 
জবমকনর বা জবম ক্রয় ককর অথবা অন্য কাকরা জবমকত মাবলককর 
অনুমবত সাকিকে কবর থদয়াও উত্তম। (প্রমার্েঃ ফাতাওয়া শামী 
২:২৩৫# ফাতাওয়া দারুল উলূম ৫:৪০৭- ৪০৭) 

মাইবয়যকতর মুখ থদখা 

বজজ্ঞাসােঃ মাইবয়যতকক কবকর রাখার ির মুখ থদখা জাবয়য আকে বক-
না?  

জবাবেঃ জানাযার নামায িিার ির থথকক আর মাইবয়যকতর থচহারা 
থদখাকনা উবচত নয়। ্যতাাঁ, জানাযার নামায িিার আকগ িযষন্ত থচহারা 
থদখাকত িাকর। তকব থচহারা থদখাকনার জন্য মাইবয়যকতর কাফন- দাফকন 
থদরী করা জাবয়য নয়। থগাসল- কাফন ইতযাবদর প্রস্তুবতর ফাাঁকক থচহারা 
থদবখকয় বদকত িাকর। এর জন্য আলাদাভাকব সময় থদয়া অনুবচত। 
আল্লাহ ও রাসূকলর বনকদষশ, মাইবয়যতকক যত তািাতাবি িারা যায় দাফন 
করা- এ বযািাকর অলসতা করা, থদরী করা বনকর্ধ এবাং গুনাকহর কাজ। 
আজকাল থচহারা থদখাকনার জন্য বকাংবা জুম‘আ বা থকান ফরয নামাকযর 
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ির থবশী থলাক হকব- এ আশায় জানাযার নামাকয থদরী করা হয়, এিা 
বঠক নয়। বরাং এর আকগ থগাসল, কাফন ও কবর খনন হকয় থাককল, 
অি থলাক হকলও জানাযার নামায িকি দাফন থসকর থফলকব। 
থতমবনভাকব অকনক মাইবয়যতকক গ্রাকমর বািীকত থনয়ার জন্য বা তারা 
থকান আিীকয়র আগমকনর জন্য দাফন করকত থদরী ককর। এই সবই 
গুনাকহর কাজ। আর খবরদার! দুবনয়াকত যার থথকক যাকদর িদষা করা 
জরুরী, মৃতুযর িকরও তাকদরকক তার থচহারা থদখাকনা যাকব না। (প্রমার্ 
শামী ২:২৩১# ফাতাওয়া মাহমূবদয়া ২:৩৯৮# ফাতাওয়া দারুল উলূম 
৫:৪০৬ িৃেঃ) 

মতৃ বযবিকক থগাসল থদওয়ার িেবত 

বজজ্ঞাসােঃ আমাকদর গ্রাকম মৃত বযবিকক থগাসল থদয়ার সময় তার িা 
িবিম বদকক ককর রাখা হয়। এিা শরী‘আত সম্মত বক- না? 

জবাবেঃ মৃত বযবিকক থগাসল থদয়ার মুস্তাহাব িেবত হকচ্ছ-  মাথা উত্তর 
বদকক ককর শুইকয় বদকত হকব, যাকত তার থচহারা বকবলামখুী হকয় থাকক। 
তকব যবদ থকান অসুববধা থাকক, তাহকল অন্য থকানভাকব মৃত বযবিকক 
শুইকয় বদকলও চলকব।(প্রমার্েঃ ফাতাওয়া শামী ১:১৭৮# ফাতহুল কাদীর 
২:৭০) 

খাবিয়া থনওয়ার তরীকা 

বজজ্ঞাসােঃ জানাযার নামায িিার ির লাকশর খাবিয়া কবরস্থাকন থনয়ার 
সুন্নাত তরীকা বক? 

জবাবেঃ জানাযা থনয়ার সুন্নাত তরীকা হলেঃ 

মাইবয়যত যবদ দুকধর বাচ্চা বা তার থচকয় বকেু বি হয়, তাহকল তাকক 
হাকত হাকত অথষাৎ একজন তাকক বনকজর উভয় হাকত উঠাকব। অতেঃির 
তার থথকক বদ্বতীয় বযবি বনকব। তারিকর তৃতীয় বযবি। এমবনভাকব 
ধারাববহকভাকব এককর ির এক বনকব।  

আর যবদ মাইবয়যত বয়স্ক হয়, চাই িুরুর্ থহাক বা মবহলা থহাক, তাকক 
থকান চারিায়ী বববশষ্ট খাকির উির ককর বনকয় যাকব। চার বা তকতাবধক 
বযবি চারিায়া হাত দ্বারা উবঠকয় কাাঁকধর উির ককর বনকয় যাকব, 
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মাইবয়যতকক খাকি উঠাকনা বযতীত মাল- আসবাকবর মকতা ঘাকির উির 
লওয়া বা বিকঠর উির লওয়া মাকরূহ। এমবনভাকব উজর বযতীত থকান 
গািী বা জাকনায়াকরর উির ককর থনয়াও মাকরূহ। আর যবদ উজর হয়, 
তাহকল মাকরূহ হকব না। থযমনেঃ কবরস্থান অকনক দূকর হকল। 

জানাযা থনয়ার মুস্তাহাব তরীকা হলেঃ প্রথকম মাইবয়যকতর োন িাকশ্বষর 
সম্মকুখর িায়া বনকজর োন কাাঁকধর উির থরকখ কমিকে দশ কদম 
হািকব, তারিকর বিেকনর োন িাকশ্বষর িায়া োন কাাঁকধ বনকয় দশ কদম 
হািকব, অতেঃির মাইবয়যকতর বাম বদককর সমু্মকখর িায়া বনকজর বাম 
কাাঁকধর উির থরকখ দশ কদম চলকব। তারির মাইবয়যকতর বাম িাকশ্বষর 
বিেকনর িায়া বনকজর বাম কাাঁকধ বনকয় দশ কদম চলকব। তাহকল চার 
িায়া কাাঁকধ বনকয় থমাি ৪০ কদম চলা হকব হাদীস শরীকফ জানাযার 
কমিকে ৪০ কদম কাাঁকধ ককর বনকয় যাওয়ার অসাংখয ফযীলকতর কথা 
বলা হকয়কে। খাি বহন করার সময় থলাককরা সাধারর্তেঃ কাবলমাকয় 
শাহাদাত িিকত থাকক। এিা প্রমাবর্ত নয়। সুতরাাং তা িবরতযাজয। 
(প্রমার্েঃ রিুর মুহতার ২:২৩১ # বহদায়া ১:১৮২# আহকাকম মাইবয়যত 
৬০- ৬১) 

মবহলাকদর কবর থথকক দূকর থাকা 

বজজ্ঞাসােঃ আমাকদর মসবজকদর ইমাম সাকহব স্বীয় স্ত্রীকদর বনকয় মসবজদ 
সাংলগ্ন এক কুঠুরীকত বসবাস ককরন। উকল্লখয থয, উি কুঠুরীর সবন্নককি 
একবি কবরস্থান আকে। জনগর্ বকল থাককন থয, মবহলাগর্ কবরস্থান 
থথকক ৪০ গজ দূকর থাককব। উি সমস্যায় জনগর্ বদ্বধা- দ্বকে বলপ্ত। 
ইসলাকমর দৃবষ্টকত এর বক হুকুম? 

জবাবেঃ “মবহলাকদর জন্য কবরস্থান থথকক ৪০ গজ দূকর থাককত হকব”-
এমন থকান কথা শরী‘আকত থনই। কাকজই কবরস্থাকনর িাকশ্বষই ইমাকমর 
হুজরাহ থাককল থসখাকন বতবন স্ত্রী সহকাকর থাককত িারকবন। থকান 
অসুববধা থনই। (প্রমার্েঃ ফাতাওয়া শামী ২:২৩৮) 

হুজরু সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম -এর দাফকন ববলম্ব 
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বজজ্ঞাসােঃ হাদীস শরীকফ আকে মানুর্ ইবন্তকাকলর িকর ববলম্ব না ককর 
তািাতাবি দাফন করকব। বকন্তু শুনা যায় হুজুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাম –থক বতনবদন ির দাফন করা হকয়কে। এর কারর্ বক? 

জবাবেঃ ্যতাাঁ, মাসআলা সহীহ। থকান মানুকর্র ইবন্তকাকলর ির যত শীঘ্র 
তার দাফকনর বযবস্থা করা তার অবভভাবককদর জন্য জরুরী এবাং এিাই 
শরী‘আকতর ববধান। আমাকদর থদকশ বববভন্ন কারকর্ দাফকন ববলম্ব করা 
হয় যা শরী‘আকত মাকরুকহ তাহরীমী ও নাজাবয়য, থযমন-  তার থচহারা 
থদখাকনার জন্য ককয়ক ঘন্িা থদরী করা হয়। তার থেকল বা অন্যান্য 
আিীয়- স্বজন দূর- দূরান্ত থথকক থিৌাঁোর জন্য থদরী করা হয়। কখনও 
ককয়ক ঘন্িা িকর জুম‘আ বা থকান জামা‘আকতর ির অবধক থলাক 
জানাযার জামা‘আকত শরীক হকত িারকব এ আশায় থদরী করা হয়, অথচ 
ঐ ওয়াকির িূকবষই দাফন কাযষ সহকজই থশর্ করা সম্ভব বেল। আবার 
কখকনা মাইবয়যকতর লাশ এক থদশ থথকক বা শহর থথকক অন্যত্র স্থানান্তর 
করকত বগকয় দাফকন ববলম্ব হয় অথচ এসব সুরকত দাফকন ববলম্ব করা 
শরী‘আকত বনকর্ধ। 

হুজরু সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম এর দাফকন থদরী হওয়ার কারর্েঃ 

থসামাবার দুিুর থবলা হুজুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ইবন্তকাল 
ককরন। অবধকাাংকশর মকত মঙ্গবার বদবাগত রাকত্র হুজুর সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম –এর থদহ মুবারক সমাবহত করা হয়। থকউ 
মঙ্গবার আবার থকউ বুধবার এর কথা উকল্লখ ককরকে। মূলত এ থদরী 
ওফাত বনবিত এবাং নামাকয জানাযার জন্য হকয়কে, আর এ জরুরকত 
যতিুকু সময় লাকগ তাকতা বদকতই হকব। খামাখা দাফকন থকান ববলম্ব 
হয়বন, যা ববলম্ব হকয়কে দীঘষের্ বযািী থলাককদর জানাযার নামায িিার 
জন্যই হকয়কে। হুজুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম দীঘষ ২৩ বৎসর থয 
বশো- সাংস্কৃবত ও উত্তম আদকশষর নজীর স্থািন ককর থগকেন, তাকক 
বিবককয় রাখার জন্য খলীফা বনযুি করা বেল গুরুেিূর্ষ ববর্য়। এ কাজবি 
সমাধার জন্য হযরত আবু বকর বসিীক রাবয. হযরত উমর ফারুক রাবয. 
এর ন্যায় বি বি সাহাবীগর্ খলীফা বনবষাচকন বযস্ত থাকায় হযরত আলী 
রাবয. প্রমুখগর্ থগাসল, কাফন ইতযাবদ আনজাম থদন তকব দাফকন থদরী 
হয় এ কারকর্ থয, হুজুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ইকন্তকাল 
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ককরকেন একথা প্রথকম অকনককরই ববশ্বাস হয়বন। হুযূকরর সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ইবন্তকাকলর বযািাকর সককলর ববশ্বাস হকতও 
অকনক ববলম্ব হকয়কে। এমনবক হযরত উমর রাবয. একথা থঘার্র্াই 
ককরবেকলন, থয বযবি বলকব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম  
ইবন্তকাল ককরকেন তাকক তকলায়ার দ্বারা বদ্বখবিত ককর থফলকবা।। 

বদ্বতীয় কারর্ হকলা, হুজুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম- এর জানাযার 
নামায িিকত অকনক সময় বযয় হকয়কে। কারর্ হুজুর সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম –এর জানাযায় থকউ ইমাম হকয় নামায িকিন বন। 
বরাং দু’চার জন ককর হযরত আকয়শা রাবয. -এর হুযূরায ঢুকককেন এবাং 
সককলই একা একা নামায িকিকেন। হাজার হাজার সাহাবীর রাবয. 
এভাকব অি জায়গায় নামায িিকত অকনক সময় থলকগকে। এ সকল 
কারকর্ হুজুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম- এর দাফন কাকজ ববলম্ব 
হকয়কে। সুতরাাং এর উির অন্য কাউকক তুলনা করা সহীহ হকব না। 

বতষমাকন লাশ দূরবতষী স্থাকন স্থানান্তর করা এবাং জানাযা ও দাফকন ২/১ 
বদন থদরী হওয়া থরওয়াকজ িবরর্ত হকয় থগকে, এমনবক অকনক 
আল্লাহওয়ালা বযবিকদর সাকথ তার আিীয়- স্বজনগর্ এরুি আচরর্ 
শুরু ককরকে। একহন মুহুকতষ এ বদ রসমকক বন্ধ করার জন্য তৎির 
হওয়া এবাং ওসীয়তনামা বলকখ যাওয়া উবচত। (প্রমার্েঃ আল ববদায়া 
ওয়ান বনহায়া ৫;২৬০# জুরকানী শরকহ মুয়াত্তা ২:১৬# আসাহহুল 
বসয়ার ৫৪৪ # সীরাকত মুস্তফা ৩:১৮৭- ১৮৯) 

কবকর িবৃতফলক স্থািন 

বজজ্ঞাসােঃ কবকরর বশয়কর িবৃত ফলক স্থািন করা জাবয়য বকনা? তাকত 
কুরআকনর আয়াত বলকখ বদকল, মতৃ বযবির রুকহর ফায়দা হকব বকনা? 

জবাবেঃ কবকরর বশয়কর িবৃত ফলক স্থািন করা থকবল এ উকিকশ জাবয়য 
আকে থয, উি কবর যাকত বনেঃবিহৃ হকয় না যায় এবাং িদদবলত না হয়। 
তাই এ থেকত্রও শুধু নাম- বঠকানা বলখার অনুমবত আকে। আর যবদ 
এরুি আশাংকা না থাকক, তাহকল িবৃত ফলক স্থািন করা জাবয়য হকব 
না। কারর্-  থসকেকত্র এিা অিচয় বকল গর্য হকব। 
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িবৃত ফলককর উির থকান আয়াত বলকখ বদকল আয়াকতর থবহুরমতীর 
আশাংকা প্রবল তাই তা মাকরূহ হকব এবাং তা করার দ্বারা মৃত বযবির 
থকান ফায়দা হওয়ার কথা কুরআন–হাদীকসর থকাথাও িাওয়া যায় না। 
(প্রমার্েঃ ফাতাওয়া শামী ২:২৩৭# খাইরুল ফাতাওয়া ৬:৫৫০) 

িবূষ- িবিম লবম্বত ভাকব কবর িাকা করা 

বজজ্ঞাসােঃ থমৌলভী বাজার থজলার, কুলাউিা থানাধীন ১নাং বরমকাবল 
ইউবনয়কনর শাহখালা রহ. এর থমাকাকমর খাকদম “রাজাশাহ” স্বকে 
থদকখকেন, গুজাশাহ নাকম জননক মৃত বযবি উনাকক, ঘুকমর মাকঝ 
বলকেন থয, “তুবম আমার কবরবি িূবষ িবিকম লবম্বতভাকব িাকা কর।  
বতষমাকন ঐ খাকদম কবকরর বুককর উির বতনবি বসাঁবি বদকয় িূবষ- িবিকম 
লম্বালবম্বভাকব একবি িাকা মাজার রচনা ককরকেন। বাাংলাকদশীকদর িকে 
িূবষ- িবিকম লম্বা ককর কবর করার নবধতা আমাকদর শরী‘আকত আকে 
বক? 

জবাবেঃ বকবলার বদকক বকু ও মুখ ককর োন কাকত মৃতকক রাখা 
মুসলমানকদর ধমষীয় রীবত, যা শরী‘আত কতৃষক বনকদষবশত। বাাংলাকদকশ 
বকবলা থযকহতু িবিম বদকক, তাই মৃতকক বকবলামখুী করকত হকল তার 
জন্য জরুরী হল-  কবর উত্তর- দবের্ বদকক লম্বা করা। সুতরাাং 
থকউ যবদ িূবষ- িবিকম লম্বা ককর কবর থদয়,  তাহকল তা 
শরী‘আত িবরিবে এবাং মহানবীর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 
এর ববরুোচারর্ বকল গর্য হকব। এিা তার গুমরাহ ও িথভ্রষ্ট 
হওয়ার বনদশষন। তাোিা কবর িাকা করাও শরী‘আকত বনকর্ধ। 
মুসবলম সমাকজ এরূি বনকৃষ্ট কাকজ সাধযানুযায়ী বাধা প্রদান ও 
প্রবতহত করকত হকব। ( প্রমার্:  বহদায়া:  ১: ১৭৮ # ইমদাদুল 
ফাতাওয়া ১: ৭১২)  

দাফন করার সুন্নাত তরীকা 

বজজ্ঞাসােঃ মুদষা বযবিকক কবকর দাফন করার সুন্নাত তরীকা বক? 

জবাবেঃ মাইবয়যতকক কবকর দাফন করার সুন্নাত তরীকা হল-  
বকবলার বদক থথকক মাইবয়যতকক কবকর দাফন করার জন্য 
নামাকব। অতেঃির সরাসবর োন কাকত থশায়াকব। যাকত ককর সীনা 
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ও থচহারা বকবলার বদকক থাকক। এিা সুন্নাকত মুয়ািাদাহ। 
থযমনভাকব জীববত বযবি সুন্নাত তরীকা অনুযায়ী ঘুমায়। এর 
জন্য ( ১)  কবর িবিম বদকক থবশী ঢালু ককর বদকব,  ( ২)  
অথবা মুদষাকরর বিকঠর বদকক মাবির আইকলর মত ককর মাথার 
নীকচও বকেু মাবি বদকব,  ( ৩)  মাইবয়যকতর কাাঁধ থথকক িা িযষন্ত 
লম্বালবম্ব এক ববঘত গতষ ককর তার মকধয োন কাকত মুদষাকক 
থশায়াকয় বদকব। এ বতন িেবতর থকান এক িেবত গ্রহর্ করকল,  
সুন্নাত তরীকা অনুযায়ী থশায়াকনা হকব। উকল্লখয আমাকদর থদকশ 
মুদষাকক সাধারর্ত বচত ককর থশায়াকয় থচহারা ঘুবিকয় বকবলামখুী 
করকত থচষ্টা করা হয়। এিা ভলু তরীকা। এর দ্বারা সুন্নাত 
আদায় হয়  না। কারর্-  সীনা বকবলামখুী না ককর শুধু মুখ 
বকবলামখুী করায় থকান ফায়দা থনই। থযমন-  থকউ নামাকযর 
মকধয সীনা উত্তর বা দবের্মূখী ককর মুখ বকবলামখূী ককর 
রাখকল তাকত নামায সহীহ হয়  না। অতএব,  এ ভলু প্রথার 
সাংকশাধন হওয়া দরকার। ( প্রমার্:  ফাতাওয়া আলমগীরী ১: ১৬৬ 
# ফাতাওয়া শামী # ফাতাওয়া রহীবময়া ১: ৩৭০ # ইমদাদুল 
আহকাম ১: ৭৪৬ # বকফায়াতুল মুফতী ৪: ৪১)  

কবকর দাাঁবিকয় আযান থদয়া 

বজজ্ঞাসােঃ থদকশর বববভন্ন স্থাকন মুদষাকক দাফন করার িকর কবকরর 
িাকশষ দাাঁবিকয় আযান থদয়া হয়। এিা শরী‘আকতর দৃবষ্টকত জাবয়য 
আকে বকনা? 

জবাবেঃ মুদষাকক দাফন করার িকর কবকরর উির আযান থদয়ার 
শরী‘আকত থকান প্রমার্ থনই। সুতরাাং কবকরর উির আযান থদয়া 
বনকর্ধ। ( প্রমার্:  শামী:  ১: ৩৯৩,  আহসানুল ফাতাওয়া ১: ৩৩৭ 
# ফাতাওয়া মাহমুবদয়া ১: ১৯৬ # ইমদাদুল ফাতাওয়া 
৫: ৩০১)  

বরই  িাতা বদকয় লাশ থগাসল থদয়া 

বজজ্ঞাসােঃ মৃতুযর ির লাশকক থগাসল থদয়ার জন্য বরই  িাতা 
বযবহার করা হয়  থকন? 
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জবাবেঃ হযরত  উকম্ম আবতয়যা রাবয. হকত ববর্ষত আকে থয,  
হুজুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম- এর কন্যা যয়নব  রাবয.- এর 
মৃতুযর ির হুজুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বকে ু মবহলাকক 
হুকুম করকলন-  থতামরা তাকক থগাসল করাও,  বতনবার অথবা 
িাাঁচবার অথষাৎ থবকজাি সাংখযায় শরীকর িাবন ঢালকব এবাং তাকক 
বরই  িাতা বমবশ্রত গরম  িাবন দ্বারা থগাসল বদকব।  

বরই  িাতার দ্বারা গরমকৃত িাবন বদকয় মৃত বযবিকক থগাসল 
করাকনা মুস্তাহাব। এর দ্বারা উিকার হকচ্ছ-  এর দ্বারা ময়লা দূর 
হয়  এবাং মৃত বযবির লাশ থদরীকত নষ্ট হয়। ( প্রমার্:  বতরবমযী 
শরীফ ১: ১৯৩,  রিুল মুহতার ২: ১৯৬,  বাদাবয়উস সানাকয় 
১: ৩০১)  

কবরস্থান স্থানান্তর করা 

বজজ্ঞাসােঃ থকান কবর বা কবরস্থান যবদ নদী বা খাকল থভকঙ্গ 
যাওয়ার উিক্রম হয় ,  বকাংবা থকান ময়লা- আবজষনার স্তুকি নষ্ট 
হকয় যাওয়ার আশাংকা থাকক,  তাহকল ঐ কবর বা কবরস্থান 
স্থানান্তর করা জাবয়য হকব বক? 

জবাবেঃ কবরগুকলা থয অবস্থায় আকে,  থস অবস্থায়ই থাককব। নদী 
বা খাকল থসগুকলা থভকঙ্গ থগকলও স্থানান্তর করা যাকব না। তকব 
থসখাকন ময়লা- আবজষনা থফলা বন্ধ করার বযবস্থা করকত হকব। 
উি অবস্থায় কবর স্থানান্তর করা নবধ নয়।  

িুরাতন কবর স্থানান্তবরত করর্ 

বজজ্ঞাসােঃ বকেুবদন িূকবষ আবম ককয়ক কাঠা জবম ববক্রয় কবর। 
থসখাকন একবি কবর বেল। তকব বববক্রর সময় কবকরর জায়গািুকু 
বাদ রাখা হয়। বকন্তু থক্রতা থস জবমর চতুিষাকশ বাউন্োরী থদয়াল 
বনমষার্ ককরকে এবাং বতষমাকন কবকরর উিকরই তার গািী রাখকে 
বকাংবা চলা থফরা করথে। উি কবরবি আমার বিতার ববধায় 
থেকল বহকসকব জবম থক্রতার এরূি আচরকর্ আবম দারুর্ভাকব 
মমষাহত। এ বযািাকর তাকক বলার ির থস উত্তর বদকয়কে কবর 
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স্থানান্তর করা যায়। সুতরাাং আিবন কবর স্থানান্তর ককর বনন। 
আবম এ জায়গািুকুর মূলয িবরকশাধ ককর বদব।  

জবাবেঃ বযাবি মাবলকানাধীন থকান কবর যবদ এত িুরাতন হয়  
থয,  থসখাকন দাফনকৃত লাকশর অঙ্গ- প্রতযঙ্গ মাবির সকঙ্গ বমকশ 
বগকয়কে বকল প্রবল ধারর্া হয় ,  যা সাধারর্ত ১০/ ১২ বেকরর 
মকধয হকয় থাকক তাহকল এরূি কবকরর উির মাবি ভরাি ককর 
সমান ককর তার উির বদকয় চলাকফরা করা বকাংবা থসখাকন গািী 
রাখাকত থকান অসুববধা থনই।  

আর যবদ কবকর মৃত বযবির হািসমূহ বাকী থাকক,  তাহকল 
এরূি কবকরর উির বদকয় চলাচল করা বা থসখাকন গািী রাখা 
জাবয়য হকব না। থকননা এর দ্বারা আশরাফুল মাখলুকাত আদম 
সন্তাকনর প্রবত অবমাননা প্রকাশ িায়।  

উকল্লবখত কবকরর জায়গা যবদ ওয়াকফকৃত না হকয় থাকক,  
তাহকল থসিা ববক্রয় করা জাবয়য হকব,  অন্যথায় নয়। উকল্লখয,  
উি কবর স্থানান্তর করা জাবয়য হকব না। ( প্রমার্:  আলমগীরী 
১/ ১৬৭ # ফাতাওয়া দারুল উলূম ৫/ ৪১১ # ফাতাওয়া 
মাহমূবদয়া ৭/ ২২১)  

বহজিার কাফন- দাফন 

বজজ্ঞাসােঃ এমন থকান থলাক থয,  িুরুর্ও নয় ,  মবহলাও নয়। 
থস মারা থগকল তার কাফকন কয়িা কািি লাগকব এবাং থকান 
বনয়কম তাকক কাফন- দাফন করকত হকব? 

জবাবেঃ থয বযবি িুরুর্ও নয় ,  মবহলাও নয়  এমন বযবি মারা 
থগকল,  মবহলাকদর কাফকনর জন্য থযমন িাাঁচবি কািি লাকগ,  
থতমবনভাকব তার কাফকনর জন্যও িাাঁচবি কািি লাগকব। 
এমবনভাকব মবহলাকদর থয তারতীকব কাফন- দাফন করা হয় ,  
তাকদরককও থসই তারতীকব কাফন- দাফন করকত হকব। ( প্রমার্:  
ফাতাওয়া শামী ২: ২০২)  

মসবজকদ ওয়াকফকতৃ জবমকত কবর থদয়া 
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বজজ্ঞাসােঃ জননক মাওলানা বকলন থয,  মসবজদ কবমবি যাকক 
মসবজকদর থমাতাওয়াল্লী ধাযষ ককরন,  তার অনুমবতকত নাবক 
মসবজকদর জায়গায় কবর থদওয়া জাবয়য। কথািা বক বঠক? 

জবাবেঃ মসবজকদ ওয়াকফকৃত জায়গায় থকান মুদষাকক কবর থদয়া 
জাবয়য নয়। বকন্তু ওয়াকফকারী যবদ ওয়াকফ করার সময় বকে ু
অাংকশ কবর থদয়ার অনুমবত প্রদান ককর থাককন,  তাহকল জাবয়য 
হকব,  অন্যথায় নয়। ( প্রমার্:  ফাতাওয়া মাহমূবদয়া ৬: ১৭৫)  

কুরআকনর আয়াত সম্ববলত বগলাফ দ্বারা মতৃবযবির লাশ আবতৃ 
করা 

বজজ্ঞাসােঃ মদীনা শরীফ থথকক আবনত কুরআন শরীকফর আয়াত 
খবচত বগলাফ মৃত বযবির লাকশর উির থদয়া জাবয়য হকব বক-
না? যবদ জাবয়য হয় ,  তাহকল দানকারী বযবি সাওয়াব িাকব 
বক- না? 

জবাবেঃ কুরআকনর আয়াত সম্ববলত বগলাফ মৃত বযবির লাকশর 
উির থদয়া বা তা বদকয় লাশ আবৃত করা জাবয়য হকব না। 
থকননা,  এর দ্বারা িববত্র কুরআকনর অবমাননা প্রকাশ িায়। 
তাোিা সামাবজকভাকবও এিাকক আদকবর িবরিেী বকল ধারর্া 
করা হয়। অনুরূিভাকব কুরআকনর আয়াত সম্ববলত বগলাফ 
কাউকক দান করা োওয়াব থতা দূকরর কথা,  বরাং একত গুর্াকহর 
প্রবল আশাংকা রকয়কে। থকননা,  এর দ্বারা একবি নাজাবয়য কাকজ 
সহকযাবগতা করা হকচ্ছ। আর এ সম্পককষ িববত্র কুরআকন সুস্পষ্ট 
বর্ষনা রকয়কে থয,  “থতামরা সৎ কাকজ ও আল্লাহ ভীবতর কাকজ 
একক অিকরর সহকযাবগতা কর। আর িািকাযষ ও সীমালিকনর 
বযািাকর একক অিকরর সহকযাবগতা ককরা না”। অতএব,  এরূি 
দাকনর দ্বারা সাওয়াকবর আশা করা বৃথা। ( প্রমার্:  সূরা হজ্জ:  
৩২ #সূরা মাবয়দাহ:  ২ #কানযুল উম্মাল ২: ৩২৮ # ফাতাওয়া 
আলমগীরী,  ৫: ৩২৩ ইমদাদুল ফাতাওয়া,  ৪: ৬২২ #ফাতাওয়া 
মাহমুবদয়া,  ২: ৪০১)  

হাবি উবঠকয় অন্যস্থাকন দাফন করা 
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বজজ্ঞাসােঃ িুরাতন কবকরর হাবি উবঠকয় অন্য স্থাকন দাফন করা 
যাকব বকনা এবাং িুরাতন কবরস্থাকন ঘর- বািী নতবর ককর বসবাস 
করা যাকব বকনা? 

জবাবেঃ শরয়ী উযর  বযতীত কবকরর লাশ বা িুরাকনা হাবি অন্য 
কবরস্থাকন বা অন্য থকান জায়গায় দাফন করা জাবয়য নয়। তকব 
যবদ কাকরা জবমকত তার অনুমবত বযবতকরকক দাফন করা হকয় 
থাকক এবাং জবমর মাবলক তার জবম থথকক লাশ উবঠকয় বনকত 
বকল,  তাহকল থসকেকত্র স্থানান্তবরত করা জাবয়য আকে। 
অনুরূিভাকব কবর অবধক িুরাতন হকয় যাওয়ার িকর যখন  মকন 
হয়  থয,  মুদষার হাবিও মাবি হকয় থগকে ( আনুমাবনক ১০/ ১২ 
বৎসর  ির)  তখন তার উির অন্য কবর খনন  করা থযকত 
িাকর এবাং ওয়াকফকৃত থগারস্থান না হকল তার উির ঘর- বািী 
থতালা,  মসবজদ মাদ্রাসা ইতযাবদ বানাকনাও জাবয়য আকে। 
( প্রমার্:  ইমদাদুল আহকাম ১: ৭২৭)  

স্বামী স্ত্রীকক ও স্ত্রী স্বামীকক কাফন- দাফন থদয়া 

বজজ্ঞাসােঃ স্ত্রীর ইবন্তকাকলর ির স্বামী তাকক থগাসল বদকত,  
কাফন- দাফন বদকত িারকব বকনা? এমবনভাকব স্বামীর ইবন্তকাকলর 
ির স্ত্রী স্বামীকক থগাসল ও কাফন- দাফন বদকত িারকব বক- না? 

জবাবেঃ স্ত্রীর ইবন্তকাকলর ির তার থগাসল থদওয়ার জন্য যবদ 
থকান মবহলা না িাওয়া যায়,  তাহকল শুধুমাত্র থস থেকত্র স্বামী 
স্বীয় স্ত্রীর থগাসল করাকত িাকর। তাোিা স্ত্রীকক কাফন িিাকনার 
ির থথকক দাফন িযষন্ত অন্যান্য সব কাজ স্বামী করকত িারকব। 
আর স্বামীর ইবন্তকাকলর ির স্ত্রী সবষাবস্থায় স্বামীর থগাসল সহ 
অন্যান্য কাজ করকত িারকব। ( প্রমার্:  শামী:  ২: ৯৯৯ 
#আহসানুল ফাতাওয়া ৪: ২১৫ #ইমদাদুল ফাতাওয়া ১: ৭২৪ 
#দারুল উলূম ২: ৪৪২)  

জানাযা ও দাফকন শরী‘আত গবহষত কাজ 

বজজ্ঞাসােঃ জানাযা ও দাফকনর সময় শরী‘আত ববকরাধী কাজগুকলা 
বক? 
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জবাবেঃ জানাযার মুনকারাত। মৃতুযর ির দাফকনর িূকবষর 
মুনকারাত বা গবহষত কাজেঃ 

( ১)  মৃত বযবির জন্য স্বশকব্দ কান্নাকাবি করা। 

( ২)  থগাসকলর িূকবষ মুদষার িাকশ বতলাওয়াত করা। 

( ৩)  দাফকন থদরী করা ( আিীয়- স্বজন ইতযাবদর আগমকনর 
লকেয) । 

( ৪)  কাফকন আহাদনামা,  আয়াত,  দু‘আ,  কালাম ইতযাবদ 
বলখা। 

( ৫)  জানাযায় থলাক থবশীর আশায় জুম‘আ বা জামা‘আকতর 
জন্য ববলম্ব করা। 

( ৬)  মৃত বযবির লাশ দাফকনর উকিকশ্য দূকর বনকয় যাওয়া। 

( ৭)  কাফন িরাকনার ির মুখ থদখাকনা। বতবন থকমন বেকলন? 
বজজ্ঞাসা ককর ভাল হবার সােয আদায় করা। 

( ৮)  একাবধকবার নামাকয জানাযা িিা। 

( ৯)  মৃকতর েবব থনয়া,  বববভন্ন িত্র িবত্রকায় তা প্রকাশ করা। 

( ১০)  গাকয়বানা নামাকয জানাযা িিা। 

দাফন কাকলর ও িরবতষীর মুনকারাতেঃ 

( ১১)  মৃতকক কবকর বসাকনা হকব এ ববশ্বাকস অকনক উিকর বাাঁশ 
বদকয় তারির মাবি থদয়া।  

( ১২)  বসনা বকবলামখুী না ককর শুধু থচহারা বকবলার বদকক 
ঘুবরকয় রাখা। 

( ১৩)  জানাযার ির উিবস্থত বযবিকদরকক বযয়াফাত করা। 

( ১৪)  ৩/ ৫/ ৭/ ৪০ ইতযাবদ থকান বনবদষষ্ট বদনকক দান 
খাইরাকতর জন্য বঠক করা। 
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( ১৫)  নাবাকলকগর অাংশ বন্িন না ককর,  তযাযয সম্পবত্ত হকত 
বনকজরা খাওয়া,  দাওয়াত খাওয়াকনা এবাং গরীব- বমসকীন বা 
মসবজদ- মাদ্রাসায় দান করা। 

( ১৬)  ঈসাকল সাওয়াকব যা দান করা হয়  তাই থিৌাঁকে এ জন্য 
বাচ্চাকদর ঈসাকল সাওয়াকব দুধ,  শুহাদাকয় কারবালার জন্য 
শরবত ইতযাবদ দান করা। 

( ১৭)  মুদষার সাওয়াব থরসানীর উকিকশ্য িাকা- িয়সার বববনমকয় 
কুরআন শরীফ খতম করাকনা। থশাকসভা ও মৃতুয বাবর্ষকী ইতযাবদ 
িালন করা। ( প্রমার্:  শামী ২: ১৯২- ২০৮ #আলমগীরী ১: ১৬৪ 
#ফাতাওয়া দারুল উলূম ৫: ২৬৫ #ফাতাওয়া রাহীবময়া ৫: ১১০,  
১১৩)  

কবকরর উির রাস্তা করা 

বজজ্ঞাসােঃ ববশ বের  আকগ আমার দাদা মৃতুয বরর্  ককরন,  
তখন সবার ধারর্া বেল থয,  রাস্তার িাকশ কবর বদকল ভাল 
হয় ,  কারর্ রাস্তা বদকয় অকনক বুযুগষ থলাক যাতায়াত ককর,  তাই 
তারা কবর থদকখ যবদ তার জন্য দু‘আ ককর যায়,  আর থসই 
দু‘আ যবদ আল্লাহ কবুল ককরন,  তাহকল থবকহশকত থযকত িাকর। 
সমাকজ এই ধরকনর ধারর্া তখন বেল। এখনও আকে। এ 
কারকর্ই তখন থরাকের িাকশই দাদার কবর থদয়া হয় ;  বকন্তু 
এখন জানকত িারলাম এই কবকরর উির বদকয় ববশ্বকরাে হকব,  
এজন্য আমরা খুবই বচবন্তত এবাং বযবথত। বক করকল এর 
সমাধান হকব?  

কবর থযকহতু থাককে না তাই আমার দাদীকক অন্য থকাথাও 
কবর থদয়া যাকব বকনা? কারর্,  স্বামী- স্ত্রী থতা িাশািাবশই কবর 
থদয়া হয়। 

জবাবেঃ থয থকান স্থান থথকক মৃত বযবির জন্য দু‘আ করকল বা 
সাওয়াব থিৌাঁোকনার বনয়কত কুরআন শরীফ িিকল বা দান করকল 
মুদষার বনকি তার সাওয়াব থিৌাঁকে যায়। এর জন্য কবকরর িাকশ 
যাওয়া বা রাস্তার িাকশ কবর থদয়া জরুরী নয়। তকব সম্ভব 
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হকল মুদষাকক থকান থনককার থলাককদর কবকরর িাকশ দাফন করা 
উত্তম। থকান বযবি মাবলকানা থগারস্থাকনর কবর যবদ এরকম 
িুরাতন হয়  থয,  তার মকধয লাশ সম্পূর্ষ মাবিকত িবরর্ত হকয় 
যায়,  তাহকল তা আর কবরস্থাকনর হুকুম থাকক না। বরাং সাধারর্ 
জবমকত িবরর্ত হকয় যায়। তখন থসখাকন অন্যান্য জবমর মত 
চার্াবাদ করা,  গােিালা থরািন করা,  বািী- ঘর  বা মসবজদ-
মাদ্রাসা বনমষার্ করা,  রাস্তা- ঘাি নতরী করা এসব জাবয়য আকে। 
আর কবরস্থাকনর থয সম্মান করকত হয়  তা মূলত মুদষা বযবির 
সম্মানাকথষই। যখন  মুদষা মাবিকত িবরর্ত হকয় যায়,  তখন আর 
এমন খাবল জবমকনর থকান সম্মান করার হুকুম থাকক না। ববজ্ঞ 
আকলমগকর্র মকত আমাকদর থদকশর লাশ সাধারর্ত ১০/ ১২ 
বেকরর মকধয িাঁকচ গকল মাবির সাকথ বমকশ যায়।  

আিনার দাদার কবর থযকহতু ববশ বেকরর িুরাতন,  তাই তার 
উির বদকয় রাস্তা বনমষার্ করাকত শরী‘আকতর দৃবষ্টকত থকান 
অসুববধা থনই। একত মৃত বযবি আিনার দাদারও থকান েবত 
হকব না।  

আর স্বামী- স্ত্রী বা আিীয়- স্বজনকদর কবর এককত্র থাকা মুস্তাহাব 
বা ভাল। যা িালন না করকত িারকল থকান গুনাহ থনই। 
অতএব,  আিনার দাদীর কবর দাদার কবর থথকক দূকর অন্যত্র 
থদয়াকত থকান অসুববধা থনই। ( প্রমার্:  আবু দাউদ,  বমশকাত,  
৪: ৭৮ #ফাতাওয়া আলমগীরী ১: ৬৬- ৬৭  #ফাতাওয়া রাহীবময়া 
৫: ৯৫ #ফাতাওয়া মাহমূবদয়া ১০: ৩১৩- ৩১৪, ৩৯৬)  

কবকর গাকের োল গািা  

বজজ্ঞাসা:  আমাকদর অিকল কবকর লাশ দাফকনর ির কবকরর 
উির চার থকানায় ৪ বি গাকের োল লাবগকয় ঐ োল ধকর চার 
কুল ( অথষাত সূরা কাবফরূন,  সূরা ইখলাস,  সূরা ফালাক ও 
নাস)  িিা হয় । এিা শরী‘আকতর দৃবষ্টকত কতিা যুবি সঙ্গত? 

জবাব:  কবকরর লাশ দাফকনর ির কবকরর চার থকানায় থখজুর 
বা অন্য গাকের োল গািা,  এ োল ধকর চার কুল িিা 
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শরী‘আকতর দৃবষ্টকত ববদ‘আত ও বজষনীয় কাজ। অকনককই এিাকক 
জাবয়য করার জন্য মুসবলম শরীকফর হাদীস দ্বারা দলীল থিশ 
ককরন থয,  হুজুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম দু’বি কবকরর 
উির থখজুকরর দু’িুকরা ককর থগকি বকলবেকলন-  যতের্ িযষন্ত 
এ োল দু’বি তরতাজা থাককব ততের্ তার আযাব হাল্কা করা 
হকব। এর জবাব এই থয,  এিা হুজুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাম-  এর সাকথই খাস বেল। হুযূকরর সুিাবরকশর কারকর্ 
তাকদর আযাব হাল্কা করা হকয়বেল। োল দু’বি শুধু আযাব 
কতের্ বন্ধ থাককব অথষাৎ শুকাকব না ততের্ িযষন্ত হুজুর 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম-  এর দু‘আর বরককত আযাব বন্ধ 
থাককব। যবদ এমন করার অনুমবত সবার জনয হত এবাং এিা 
থকান থনক কাজ হত,  তাহকল সাহাবাকয় থকরাম অবশ্যই এ 
আমল করকতন। থকননা,  তারা থনক কাকজর প্রবত থবশী আগ্রহী 
বেকলন। এতদসকেও থকান সাহাবী এমন ককরনবন। তাই এিা 
বজষন করা জরুরী।  

তাোিা চার থকানায় চার কুল িিার প্রমার্ও থকান সহীহ হাদীকস িাওয়া 
যায় না। তকব হাদীকস এতিুকু প্রমাবর্ত আকে থয, একজন মাথার বদকক 
সূরা বাকারা এর শুরু থথকক মুফবলহুন িযষন্ত আর একজন িাকয়র বদকক 
সূরা বাকারার থশর্ িৃষ্ঠা আমানার রাসূল থথকক সূরার থশর্ িযষন্ত 
বতলাওয়াত করকব, এিাই সুন্নাত। ( প্রমার্:  মুসবলম শরীফ, ১:৩১২, 
২:৪১৭ #ফাতহুল মুলবহম, ৬:৫২৫ #ফাতাওয়া শামী, ২:২৪৫ 
#আহসানুল ফাতাওয়া ১: ৩৭৪)   

তাবযয়াত- বযয়ারত 

মতৃবযবিকক েদ্কাকারীর িবরচয় দান  

বজজ্ঞাসােঃ মৃত বযবির থকান সন্তান বা আিীয়- স্বজন তাাঁর জন্য 
মাগবফরাকতর দু‘আ করকল বা দান সদকা করকল, মৃত বযবি জানকত 
িাকর বক থয, থক তার জন্য এগুকলা ককরকে? স্বয়াং দু‘আ কারীর জীবকন 
এর থকান প্রভাব িকি বক না?  
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জবাবেঃ ্যতাাঁ, মৃত বযবিকক আল্লাহর িে থথকক জানাকনা হয় থয, থক তার 
জন্য সাওয়াব থরসানী করকে। অথষাত থফকরশতা তাকক বকল থদন থয, 
অমুক বযবি থতামার জন্য ঈসাকল সাওয়াব করকে এবাং দু‘আকারীও 
তার জীবকন এর সুফল থিকয় থাকক। থকননা, অিকরর জন্য দু‘আ করকল 
আল্লাহ িাক তাকক এর বববনময় বদকয় থাককন। ( প্রমার্:  বমশকাত 
শরীফ, ২০৬)  

থশাকাতষ িবরবারবগষকক খাবার প্রদান করা  

বজজ্ঞাসা:  প্রায়ই থদখা যায় থয, থকান বািীকত যবদ থকউ মারা যায়, 
প্রবতকবশী বা বনকি আিীয়রা দুই অথবা বতনবদন থশাকাতষ িবরবার 
বগষকক খাবার িবরকবশন ককর থাকক। ইসলামী শয়ীয়ত মুতাববক তার 
হুকুম বক?  

জবাবেঃ থকউ মারা থগকল তার থশাকাতষ িবরবার বকগষর জন্য খানার 
বযবস্থা করা এবাং তাকদরকক খাওয়াকনা মুস্তাহাব।এজন্য অকনক 
সাওয়াবও রকয়কে। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম হযরত জাফর 
রা. এর থশাকাতষ িবরবাকরর থলাককদর জন্য খানা িাকাকত বকলবেকলন। 
( প্রমার্েঃ বতরবমযী, ১:১৯৫ #ফাতাওয়া আলমগীরী, ১: ১৬৭)  

কবর বযয়ারত  

বজজ্ঞাসােঃ ইসলাকমর দৃবষ্টকত মবহলাকদর কবর বযয়ারত জাবয়য বকনা? 
কবর বযয়ারকতর সবঠক তরীকা বক? ‘বৃহস্পবতবার বদবাগত রাকত সমস্ত 
মৃত বযবিকদর রূহ সমূহ এ িৃবথবীকত আগমন ককর থাকক এবাং জুম‘আর 
বদকন সমস্ত কবরবাসীকদর আযাব মাফ ককর থদয়া হয়।’ ইসলাকমর 
দৃবষ্টকত কথাগুকলা বক বঠক? 

জবাবেঃ মবহলাকদর মকধয সৃবষ্টগতভাকব নধযষ- স্যত কম হকয় থাকক, যার 
দরুন কবর থদকখ বা মুদষার কথা স্বরর্ ককর কান্না- কাবি, বচল্লা- বচবল্ল 
করার সম্ভাবনা রকয়কে। সাকথ সাকথ ববনা জরুরকত মবহলাকদর জন্য 
বািী হকত থবর হওয়ািাই অসাংখয বফতনার কারর্ হকয় দাাঁিায়, তাই 
কবর বযয়ারকতর জন্য তাকদরকক শরী‘আকত অনুমবত থদয়া হয়বন। 
( প্রমার্:  বমশকাত ১:১৫৪, শামী, ২:২৪২ #ফাতাওয়া মাহমুবদয়া, 
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২: ৩৬৮ #আহসানুল ফাতাওয়া, ৪:১৮৬ #ফাতাওয়া দারুল উলূম 
৫: ৪১৮ )  

আর কবর বযয়ারকতর তরীকা হকলা, কবকরর কাকে বগকয় সম্ভব হকল, 
মুদষার িাকয়র বদক বদকয় থযকয় থচহারা বরাবর একস বকবলার বদকক বিঠ 
ককর কবকরর বদকক মুখ ককর দাাঁিাকব এবাং এভাকব সালাম বলকব-  

السالم عليكم يا اهل القبور من المسلمين والمؤمنين انتم لنا سلف ونحن لكم تبع وانا ان شاء اهلل 

هلل المستقدمين منا والمستأخرين اسأل اهلل لنا ولكم العافية يغفر اهلل لنا بكم الحقون يرحم ا

 ولكم ويرحمنا اهلل واياكم.

অতেঃির কুরআকনর আয়াত, সূরা ববকশর্ভাকব সূরা ইখলাস, সূরা 
ফাবতহা, আয়াতুল কুরেী, আমানার রাসূলু, সূরা ইয়াসীন, সূরা মুলক 
ইতযাবদ যতিুকু সম্ভব হয় িিকব। অতেঃির উি দু‘আ কালাম এর 
সাওয়াব কবরবাসীকদর নাকম বখকশ বদকব। আর সাওয়াব থিৌাঁোকনার 
জন্য হাত উঠাকনার থকান প্রকয়াজন থনই। তকব যবদ একান্ত হাত উঠাকত 
হয়, তাহকল কবকরর বদকক বিঠ ককর বকবলার বদকক মুখ ককর বনকব। 
( প্রমার্:  ফাতাওয়া শামী, ২: ২৪২ #ফাতাওয়া দারুল উলূম, ৫:৪৫০ 
#মালাবুিা বমনহু ৭৫ # ফাতাওয়া রশীবদয়া, ২৩১)  

উকল্লখয থয কবর বযয়ারকতর জন্য উত্তম বদন হকলা, জুম‘আর বদন। তকব 
তার একবদন আকগ বা িকর এবাং থসামবার বদনককও কবর বযয়ারকতর 
জন্য বরককতর বদন বকল উকল্লখ করা হকয়কে।  

আর বৃহস্পবতবার বদবাগত রাকত সকল মৃত বযবিকদর রূহ িৃবথবীকত 
আগমন ককর থাকক-  এ কথাবি এককবাকরই অবাস্তব। কুরআন- হাদীকস 
এর থকান প্রমার্ থনই। মুসলমানকদর জন্য এ ধরকনর ববশ্বাস রাখা 
কখনও বঠক হকব না। জুম‘আর বদন সমস্ত কবরবাসীকদর আযাব মাফ 
ককর থদয়া হয়-  এমন কথাও বঠক নয়। তকব জুম‘আর বদন থকউ মারা 
থগকল তার কবকরর আযাব মাফ হওয়ার কথা হাদীকস িাওয়া যায়। 
( প্রমার্েঃ বতরবমযী শরীফ #ফাতাওয়া শামী ২:২৪৩ #ফাতাওয়া 
রশীবদয়া ২৩৩- ২৩৪ #ফাতাওয়া দারুল উলূম ৫:৩৪৯  #আশরাফুল 
জাওয়াব, ১৫৬)  
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আিনজকনর ইকন্তকাকল সমকবদনা  

বজজ্ঞাসােঃ আিনজন মারা থগকল অকনকক অনধযষ হকয় যায়, থিকরশান 
হকয় যায়। তাকদরকক সান্তনা থদয়ার বযািাকর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম- এর িে থথকক থকান বার্ী আকে বকনা? জানাকল 
কৃতজ্ঞ থাককবা।  

জবাবেঃ মৃত বযবির আিনজকনর প্রবত সান্তনা ও সমকবদনা প্রকাশ করার 
বযািাকর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম- এর থথকক হাদীস 
ববর্ষত আকে। হযরত মু‘আয ইবকন জাবাল রাবয. থথকক ববর্ষত আকে থয, 
তার এক িুত্র সন্তান মারা থগকল নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাম এই সমকবদনা িত্র বলকখন:   

ববসবমল্লাবহর রাহমাবনর রাহীম 

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদসাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম- এর িে থথকক 
মু‘আয ইবকন জাবাকলর নাকম। থতামার উির শাবন্ত ববর্ষত থহাক। আবম 
থতামার কাকে আল্লাহর প্রশাংসা করবে, বযবন োিা থকান মা‘বূদ নাই। 
তারির এই কামনা করবে থয, আল্লাহ থযন থতামাকক ববরাি বববনময় দান 
ককরন এবাং নধযষ ধারন ও আল্লাহর শুকবরয়া আদায় করার তাওফীক দান 
ককরন। আমাকদর জীবন, আমাকদর ধন- সম্পদ এবাং আমাকদর 
িবরবার- িবরজকন আল্লাহ সুখ দান ককরন এবাং জীবন আল্লাহ প্রদত্ত 
ের্স্থায়ী আমানত। (কতামার িুত্রও একবি আমানত ববকশর্ বেল) আল্লাহ 
থতামাকক তার দ্বারা খুশী এবাং ঈর্ষর্ীয় সুখ দান ককরকেন এবাং এখন 
ববরাি িুকর্যর বববনমকয় তাকক থতামার বনকি থথকক উবঠকয় বনকয়কেন। 
তুবম যবদ িুকর্যর প্রতযাশায় নধযষ ধারন কর, তাহকল ববরাি িুরষ্কার, 
অকশর্ অনুগ্রহ এবাং বহদায়াত থতামার জন্য থাককব। থতামার অবস্থরতা ও 
হা- হুতাশ থযন থতামার িুরষ্কারকক ববনষ্ট ককর না থদয়। এমন করকল 
তুবম অনুতপ্ত হকব। মকন রাখকব অবস্থরতা থকান মৃত বযবিকক বফবরকয় 
আনকত িাকর না এবাং থকান থশাককক দূর করকত িাকর না। যা হবার তা 
হকয়ই বগকয়কে। ওয়াসসালাম। 

اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. لكن يكره االفراِ في مجحه السيما عند 

 (1/111جنازته تعزية اهله وترغيبهم في الصبور.   )الدر المختار:
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কবকবর উির বাবত জ্বালাকনা  

বজজ্ঞাসা:  কবকরর উিকর বাবত জ্বালাকনা জাবয়য বক?  

জবাবেঃ কবকরর উিকর বা কবকরর িাকশ্বষ বাবত থদয়া শরী‘আকত 
কুসাংষ্কার বকল আখযাবয়ত হকয়কে। বস্তুত:  এিা বহন্দুয়ানী প্রথা-  যা 
অবগ্নিূজক থিৌত্তবলককদর সাদৃশ্য। এ কারকর্ হাদীস শরীকফ এ বযািকর 
ককঠারভাকব বনকর্ধাজ্ঞা একসকে। 

হযরত ইবকন আব্বাস থথকক ববর্ষত আকে, “রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহু 
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ঐ সমস্ত থলাককদরকক অবভসম্পাত ককরকেন, যারা 
কবর বযয়ারকতর জন্য কবরস্থাকন উিবস্থত হয় এবাং ঐ সমস্ত থলাককদর, 
যারা কবকরর উির থসৌধ নতরী ককর ও বাবত প্রজ্জ্ববলত ককর।” ( প্রমার্েঃ 
আবূ দাউদ শরীফ, ২: ৪৬১ #নাসাঈ শরীফ ১: ২২২, #বমশকাত 
শরীফ ১: ৭১,  #রাকহ সুন্নাত, ১৯২)  

অন্য এক হাদীকস হযরত আবয়শা রা. থথকক ববর্ষত আকে, 
রাসূল্লাহসাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ককরকেন, “থকউ যবদ 
ইসলাম ধকমষর মকধয এমন বকেু আববষ্কার ককর, যা ইসলাকমর মকধয 
থনই, তাহকল তা গবহষত।” সুতরাাং কবকর বাবত থদয়া জঘন্য অিরাধ ও 
কুসাংস্কার। তাই এ থথকক বনকজও থবাঁকচ থাককত হকব এবাং 
মুসলমানকদরও সতকষ করকত হকব। ( ফাতাওয়া মাহমূবদয়া, ১০: ৮৭)  

 (1/112وال يربع واليجصص للنهي عنه واليطين واليرفع عليه بناء....الخ   )الدرالمختار:

দরূ থথকক করর বযয়ারত করা  

বজজ্ঞাসােঃ লাইলাতুল বরাত আসকল বকেুসাংখযক থলাক হালুয়া- রুবি 
িাকায়। তারির বািী বািী বমলাদ িকি। আবার কবরস্থাকন বগকয় কবর 
বযয়ারত ককর। ফজকরর ফরয নামাকযর ির কবরস্থাকন বগকয় কবর 
বযয়ারত ককর। এর ফযীলত কতিুকু জানকত চাই। বাসায় থথকক কবর 
বযয়ারত করা যায় বকনা? 

জবাবেঃ বযয়ারত আরবী শব্দ। এর অথষ-  সাোত বা দশষন। দূর থথকক 
কবর বযয়ারত করা যায় না। তকব কবরবাসীর জন্য সাওয়াব থরসানী 
করা যায়। কবর বযয়ারকতর জন্য কবকরর িাকশ্বষ আসা আবশ্যক। কবর 
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বযয়ারকতর অকনক ফযীলত আকে। থযমন বমশকাত শরীকফর এক 
হাদীকস আকে-  হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বকলকেন-  
“থতামরা কবর বযয়ারত কর। থকননা-  এ বযয়ারত মৃতুযকক িরর্ কবরকয় 
থদয়।” কবর বযয়ারত থকান সময় বা বদকনর সাকথ খাে নয়, সব সময়ই 
করা যায়।  

শকব বরাত উিলকে হালুয়া- রুবি বববল করা, প্রচবলত গলদ আকীদা সহ 
বকয়ামওয়ালা বমলাদ ইতযাবদ মনগিা কাজ, সম্পূর্ষ ববদ‘আত। 
শরী‘আকত এসকবর থকান স্বীকবৃত থনই। ( প্রমার্:  ফাতাওয়া মাহমূবদয়া, 
১: ১৭৯/ ১৮৩ #আহসানুল ফাতাওয়া ১: ৩৪৭,  #বকফায়াতুল 
মুফতী ১: ১৪১)  

আত্নহতযাকারীর ঈসাকল সাওয়াব  

বজজ্ঞাসােঃ থকউ যবদ ববর্ থখকয় বা ফাাঁবস বদকয় অথবা অন্য থকান উিাকয় 
আিহতযা ককর, তাহকল তার জানাযা িিকত হকব বকনা? এ জাতীয় 
থলাককদর মাগবফরাকতর উকিকশ্য ঈসাকল সাওয়াব হকব বকনা? 

জবাবেঃ থকান মুসলমান যবদ ফাাঁবস বদকয় বা ববর্ থখকয় বা অন্য 
থকানভাকব আিহতযা ককর, তাহকল মুসলমান হওয়ার কারকর্ তার 
জানাযা িিকত হকব। তকব আকলম ও সমাকজর গন্যমান্য থশ্রর্ীর 
থলাককদর জন্য তার জানাযায় শরীক না হওয়ার অনুমবত আকে। যাকত 
ককর এ ধরকনর অন্যায় কাকজ অকন্যরা সাহস করকত না িাকর।  
অনুরূিভাকব মুসলমান বহসাকব তার মাগবফরাত কামনা করা যাকব। এ 
উকিকশ্য ঈসাকল সাওয়াব বা গরীব বমসকীনকক খানা খাওয়াকনা যাকব। 
তকব মকন রাখকত হকব-  বতন বদন, সাত বদন বা চবল্লশা ইতযাবদ নাকম থয 
সমস্ত প্রথা আমাকদর থদকশ চালু রকয়কে, তা সম্পূর্ষ ববদ‘আত এবাং 
শরী‘আকতর বনয়ম িবরিেী। এ জন্য বদন তাবরখ বনধষাবরত করা বযতীত 
থয থকান বদন তার বাকলগ ওয়াবরশকদর বনজস্ব মাল দ্বারা সামথষ অনুযায়ী 
গরীব- বমসকীনকক খাওয়াকনা বা বকেু দান ককর থদয়া থযকত িাকর। 
( প্রমার্েঃ ফাতাওয়া শামী ২:২১০ #ফাতাওয়া আলমগীরী ১:১৬৩ 
#ফাতাওয়া রবহমীয়া ১: ৩৬৭)  

থরাযা 
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চাাঁদ থদখা 

বাাংলাকদশ থহলাল কবমবির িে থথকক চাাঁদ থদখার হুকুম 

বজজ্ঞাসােঃ বাাংলাকদশ থহলাল কবমবির িে থথকক রমাযান ও দুই ঈকদর 
চাাঁদ থদখার থয থঘার্র্া বাাংলাকদশ থরবেও ও থিবলভশন হকত থদয়া হয়, 
তা ইসলাকম গ্রহর্কযাগয বক- না? 

জবাবেঃ বাাংলাকদকশ থহলাল কবমবি থতা আকে এবাং তার মকধয কতক 
আকলম- উলামাও আকেন। তাকদর বলবখত থঘার্র্াবি হুবহু থরবেওকত 
প্রকাশ করা উবচত। তাহকল থস সাংবাদ গ্রহর্ ককর বাাংলাকদকশর সকল 
মুসলমাকনর জন্য থরাযা, ঈদ করা জরুরী হকব। বকন্তু দুেঃখজনক থয, 
থরবেওকত সহীহ বনয়ম মত প্রচার করা হয় না। থগাজাবমল ধরকনর খবর 
প্রচার করা হয় থযমন বলা হয়-  বাাংলাকদকশর আকাকশ শাওয়াকলর চাাঁদ 
থদখা থগকে। থক থদখকলা? চাাঁদ প্রমাবর্ত হওয়ার খবরবি কাকদর 
বসোন্ত? এসব ববর্কয়র উির থকান রকম আকলাকিাত করা হয় না। 
হাত িা ববহীর্ একিা খবর দায়সারাভাকব শুবনকয় থদয়া হয় মাত্র। 
শরী‘আকতর দৃবষ্টকত এরুি থগালমাকল থঘার্র্া গ্রহর্ ককর তার বভবত্তকত 
থরাযা বা ঈদ করা জরুরী নয়। বরাং এরুি িবরবস্থবতকত প্রকতযক এলাকার 
থলাক বনকজকদর চাাঁদ থদখার বভবত্তকত থরাযা ঈদ করকত িাকর। 

(প্রমার্েঃ বুখারী শরীফ ১:২৫৬# ফাতাওয়া মাহমুবদয়া ৫:১৭৯# জাদীদ 
বফকহী মাসাবয়ল ২:৩৪# আলমগীরী ১:১৯৯) 

সারা ববশ্ব একই বদকন থরাযা ও ঈকদর হুকুম 

বজজ্ঞাসােঃ বদরিুকরর িীর সাকহব হানাফী মাযহাকবর বববভন্ন গ্রকের 
উেৃবত বদকয় একথা প্রমার্ করকত চান থয, হানাফী মাযহাকবর সবঠক ও 
বনভষরকযাগয মতানুযায়ী সমগ্র ববকশ্ব একই বদকন থরাযা ও ঈদ হকব এবাং 
এিাই নাবক জাবহরী বরওয়ায়াত। বনভষরকযাগয বফকাহ গ্রেসমূকহর 
ইবারকতও নাবক এ মকতর অবভবযবি ঘকিকে। এ বযািাকর শরয়ী সবঠক 
ফয়সালা জানকত চাই।  

জবাবেঃ বতষমান ববকশ্ব বববভন্ন এলাকার স্বাধীন বচন্তাধারার বকেু থলাককদর 
িে থথকক সারা ববকশ্ব একই বদকন থরাযা ও ঈদ িালন করার প্রবর্তা 
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থদখা বদকচ্ছ। বকন্তু বাস্তকব একই বদকন থরাযা ও ঈদ িালন করা 
শরী‘আকতর দৃবষ্টকত এর মকধয বক ফায়দা আকে এবাং এ বযািাকর 
সাহাবাকয় বকরাকমর দৃবষ্টভঙ্গী বক বেল, থস সব ববর্কয় একিু তবলকয় থদখা 
প্রকয়াজন। তাোিা একই বদকন থরাযা ও ঈদ করার থকান প্রমার্ আকে 
বকনা, বা থথকক থাককল তার প্রকৃত অথষ বক থস ববর্কয় ববস্তাবরত 
আকলাচনা করা হকব। 

(১)একই বদকন থরাযা ও ঈদ করার বনকদষশ  সম্ববলত থকান আয়াত বা 
সহীহ হাদীস বকাংবা ফুকাহাগকর্র ইজমা থকউ থিশ করকত িারকব না। 
থযমনভাকব জুম‘আ ও ওয়াবিয়া নামায সারা ববকশ্ব বববভন্ন সমকয় হকচ্ছ, 
এ বযািাকর থকউ মাথা ঘামায় না বা প্রস্তাব থিশ ককর না থয, এগুকলা 
একই সময় বকভাকব করা যায়? কারর্, এগুকলা এমন ইবাদত যা ওয়াি 
মুতাববক হয়। নামায থহাক, থরাযা থহাক, সারা ববকশ্ব  এক একই সময় 
হকত হকব এমন থকান বাধযবাধকতা শরী‘আকত থনই। আর এিা সম্ভবও 
নয়। 

(২)সাহাবাকয় থকরাম একই বদকন থরাযা বা ঈদ করাকক জরুরী মকন 
করকতন না, বরাং তারা মকন করকতন প্রকতযক এলাকার থলাককরা তাকদর 
বনজ বনজ থদখা অনুযায়ী  থরাযা, ঈদ করকব। সকল এলাকায় এক সময় 
করা জরুরী নয়। থযমন- মুসবলম শরীকফর হাদীকস থদখা যায় থয, হযরত 
ইবকন আব্বাস রাবয. হযরত কুরাইব থথকক জানকত থিকরবেকলন থয, 
শাকমর থলাককরা মদীনা বাসীকদর একবদন িূকবষ রামাযাকনর চাাঁদ 
থদকখকে। থসই বহকসকব হযরত মুআববয়া রাবয. শামবাসীকদরকক একবদন 
িূকবষ থরাযা রাখকত বকলকেন। এ তথয জানার িকর হযরত ইবকন আব্বাস 
রাবয. শাকমর ঘিনা তাহকীক ককর মদীনাকতও একই বদকন থরাযা রাখার 
থকান বযবস্থা ককরনবন। অথচ বতবন ইচ্ছা করকল থসই বযবস্থা প্রহর্ করকত 
িারকতন। আসকল একই বদকন  থরাযা বা ঈদ করাকক তাাঁরা  জরুরী মকন 
করকতন না। তাই এ বযািাকর থকান গুরুে থদনবন। 

ইসলাকমর শুরু লগ্ন থথকক আজ িযষন্ত দীঘষ প্রায় থদি হাজার বৎসর িযষন্ত 
ববকশ্বর বববভন্ন এলাকার বভন্ন বভন্ন সময় থরাযা ও ঈদ িাবলত হকয় 
আসকে। বকন্তু থকান ফকীহ বা ইমাম এক বদকন থরাযা ও ঈদ করার 
বসোন্ত গ্রহর্ ককরনবন। জরুরতও মকন ককরনবন। এখন হঠাৎ ককর বকেু 
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থলাককর মাথায় এ থখয়াল বকভাকব চািল থয, এত বৎসর যাবৎ সকল 
উলামা ও ফুকাহাগন ভুল ককর একসকেন আর তারা সহীহ বুঝকত 
থিকরকেন? কাকজই এখন থথকক সারা ববকশ্ব একই বদকন থরাযা ও ঈদ 
শুরু করা দরকার? 

বাস্তকব উলামাগর্ ভুল ককরনবন। বরাং এসব আনািীগর্ কুরআন হাদীস 
না বুকঝ উল্টা- িাল্টা বযাখযা বদকচ্ছ। এ বযািাকর তাকদর একমাত্র িুাঁবজ 
মুতাকাবিমীন ফুকাহাকয় বকরাকমর দু’ একিা উবির অিবযাখযা। উবি 
দু’বি এইেঃ 

(১) উদয়স্থকলর বববভন্নতার থকান ধতষবয থনই। (আল বাহরুর রাবয়ক 
২:২৭০) 

(২) এক প্রাকন্ত যবদ চাাঁদ থদখা যায়, তাহকল অির প্রাকন্তও থরাযা ও ঈদ 
করা ওয়াবজব হকয় যাকব।(আল বাহরুর রাবয়ক ২:২৭০) 

বস্তুতেঃ উবি দু’বি না কুরআকনর আয়াত, না হাদীস। বরাং ফুকাহাগকর্র 
বচন (কওল)। সুতরাাং উি কওকলর এমন বযাখযা বদকত হকব, যাকত 
আয়াত, হাদীস, সাহবাকয়র আমল ও বাস্তবতার সাকথ বমল থাকক এবাং 
এমন থকান বযাখযা থদয়া যাকব না, থয বযাখযা অনুযায়ী উবি দু’বি 
কুরআন ও হাদীকসর বাস্তবতার ববরুকে চকল যায়। এসব বদকক লেয 
থরকখ উলামাকয় মুতাআখবখরীন। থযমন-  আল্লামা কাসানী রহ. তার 
ববশ্বববখযাত ফাতাওয়ার বকতাব বাদাবয়উস সানাবয়, এ উকল্লবখত উবির 
বযাখযা করকত বগকয় বকলকেন থয, “চকন্দ্রর উদয়স্থকলর িাথষকয বনকিবতষী 
শহকরর জন্য গ্রহর্কযাগয হকব না। বনকিবতষী শহর দ্বারা উকিশ্য ঐসব 
এলাকা, থযখাকন চাাঁদ থদখার বযািাকর ১/২ বদকনর িাথষকয হয় না। আর 
থযসব শহকরর মকধয চাাঁদ থদখার বযািাকর ১/২ বদকনর িাথষকয হকয় থাকক 
থস সমস্ত এলাকাকক দূরবতষী এলাকা বলা হয়। থসসব শহকরর মকধয 
চকন্দ্রর উদয়স্থকলর িাথষকয ধতষবয হকব। থসকেকত্র এক শহকর বা থদকশ 
চাাঁদ থদখা প্রমাবর্ত হকল, অন্য এলাকার জন্য প্রকযাজয হকব না”। 
(বাদাবয়উস সানাবয় ২:৮৩) 

থতমবনভাকব আল্লামা ইবকন আববদীন রহ. ‘বমনহাতুল খাবলক আলাল 
বাহবরর রাবয়ক’ গ্রকন্্যত উকল্লখ ককরন, “িবিম এলাকায় চাাঁদ থদখা 
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প্রমাবর্ত হকল, িূবষ অিকলর থলাককদর জন্য থরাযা ও ঈদ করা জরুরী 
হকব এর অথষ সম্পূর্ষ িৃবথবীর িবিম ও িূবষ এলাকা নয়। বরাং একই 
শহকরর িবিম ও িূবষ অিল উকিশ্য”। (বমনহাজ ২:২৭০) 

এ ধরকনর একই কথা হানাফী মাযহাকবর প্রচুর বকতাব ববদযমান রকয়কে। 
উদাহরর্ স্বরুিেঃ (১) তাবয়ীনুল হাকাবয়ক ১:৩২১ (২) মজমাউল 
ফাতাওয়া ২৫২ (৩) মারাবক্বল ফালাহ ৫৩৩ (৪) ফাতাওয়া 
তাতারখাবনয়া ২:৩৫৫- ৩৫৬ (৫) তাহতাবী ৩৫৫ (৬) ফাতহুল মুলবহম 
৩:৩১৩ (৭) মাআবরফুস সুনাম ৬:৩১ (৮) আলউরফুশশুজী ১৪৯ (৯) 
রুইয়াকত বহলাল ৫৮ (১০) জাদীদ বফকহী মাসাবয়ল ২:৪০ প্রভবৃত। 

المغرب اذ ليس المراد باهل الشرق جميعهم بل بلدة واحدة تكفي ة اهل يقوله: ويلزم اهل المشرق برو

 (1/121كما اليخفى . )منحة الخالق على البحر الرائق:

িোন্তকর কবতিয় স্বাধীন বখয়াকলর থলাক এ সমস্ত বকতাবাদীকক উকিো 
ককর বনকজর মনগিা এমন বযাখযা বদকচ্ছন, যা কুরআন, হাদীস এবাং 
বাস্তবতার ববরুকে। তা োিা ঐ বযাখযা হানাফী মাযহাকবর থকান 
বকতাকবও িাওয়া যায় না। আবদুর রব সাকহব (বদরিুরী) থয সমস্ত 
বকতাকবর দলীল বদকয়কেন, ঐ সব বকতাব মুতাকাবিমীনকদর উকল্লবখত 
শুধু দুই কওল ববর্ষত হকয়কে মাত্র। যার সহীহ বযাখযা আমরা িূকবষ উকল্লখ 
ককরবে। বকন্তু আবদুর রব সাকহব ঐ উবিদ্বকয়র থয বযাখযা বনকজ 
বুকঝকেন বা ককরকেন, তা ঐ সমস্ত বকতাবসমূকহর থকানিাকত আকদৌ 
থলখা থনই। বরাং ঐ বযাখযা সম্পূর্ষ তার মনগিা বযাখযা, যা শরী‘আকতর 
দলীল হকত িাকর না। কাকজই ঐ বযাখযা দ্বারা সাধারর্ থলাককদরকক 
থধাাঁকা থদয়া থগকলও থকান সাধারর্ আকলমকক থধাাঁকা থদয়া যায় না। 

মুতাকাবিমীনকদর কওকলর বযািাকর তার উি মনগিা বযাখযা যা 
কুরআন ও হাদীকসর সম্পূর্ষ ববিরীত। িববত্র কুরআকন িাকক আল্লাহ 
তা‘আলা ইরশাদ ককরকেন, “থতামাকদর মকধয থয রমাযান মাস িাকব, 
থস থযন উি মাকস থরাযা রাকখ”। 

বদরিুরী সাকহব বলকত িাকরন, হাদীকস আকে-  “থতামরা চাাঁদ থদকখ 
থরাযা শুরু কর, এবাং ২য় চাাঁদ থদকখ ঈদ কর”। এ হাদীকস থতা সকল 
এলাকার জন্য বভন্ন থদখার কথা বলা হয়বন। তার উত্তকর আমরা বলব-  
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উি হাদীকস একসাকথ সারা দুবয়ার কথা বলা হয়বন। হাদীকসর এ অথষ 
সাহাবাকয় থকরাম বুকঝকেন। থযমন মুসবলম শরীকফর বরাত বদকয় আমরা 
শুরুকত উকল্লখ ককরবে। অন্য এক হাদীকস একসকে- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বকলকেন, “যখন থতামরা থিশাব- িায়খানায় 
বসকব, তখন িূবষমখুী বা িবিমমুখী হকয় বসকব”। বদরিুরী সাকহব বক 
বলকবন থয, এিা সারা দুবনয়ার মুসলমানকদর জন্য বলা হকয়কে? বনিয় 
এ কথা বলকবন না। বরাং সকল মুহাবিসগর্ বকলকেন থয, এিা 
মদীনাবাসী এবাং বাইতুল্লাহ থথকক উত্তর এলাকার থলাককদর জন্য। 
থতমবনভাকব মুতাকাবিমীনকদর কাওল িূকবষ বা িবিকম অববস্থত এলাকার 
জন্য। অথষাৎ এ িবরমার্ দূরকের জন্য থযখাকন উদয়স্থকলর বযবধাকন 
একবদকনর বযবধান হয় না।  

আসকল বদরিুরী সাকহকবর বযাখযা রীবতমত বাস্তব ববকরাধও বকি। কারর্ 
বতবন বকলকেন, সারা িৃবথবীর জন্য চকন্দ্রর উদয়স্থকলর িাকষথয ধতষবয 
নয়। এিা একিা চরম অবান্তর কথা, যা একজন সাধারর্ থলাকও স্বীকার 
করকব। কারর্, শত শত বৎসর ধকর িৃবথবীকত চকন্দ্রর উদয়কক থকন্দ্র 
ককর আরবী তাবরকখর িাথষকয চকল আসকে। এই িাথষকয থতা চকন্দ্রর 
উদয়স্থকলর িাথষককযর কারকর্ই হকয়কে। এই জ্বলন্ত বাস্তবতাকক অস্বীকার 
করা িাগলামীর চরম ববহেঃপ্রকাশ নব আর বক? এমন অবান্তর কথা 
মানকত শরী‘আত কখনও বনকদষশ থদয় না। এিাকক অস্বীকার করা 
অবান্তর নয় বক? 

থকউ থকউ বকল থাককন, আল্লাহ তা‘আলা সমগ্র িৃবথবীর জন্য একিা সূযষ 
ও একিা চাাঁদ নতরী ককরকেন। প্রকতযক এলাকার জন্য নতুন নতুন চাাঁদ 
সৃবষ্ট ককরনবন। তাহকল থকন সারা ববকশ্ব একই তাবরখ হকয় থরাযা ও ঈদ 
একবদকন হকব না? তার উত্তর এই থয, চাাঁদ ও সূযষ একবি –একথা বঠক, 
বকন্তু এগুকলার উদয় এবাং অস্ত এক সময় হয় না বরাং থকাথাও িূবর্ষমার 
চাাঁকদর আকলা ঝলমল ককর। বঠক থসই মুহূকতষ থকাথাও বদ্বপ্রহর ববদযমান 
থাকক। একেকত্র দূরবতষী শহকর চাাঁদ থদখা বদকল, বনিয়  থসখাকন 
মাগবরথবর সময় হকব। সুতরাাং থসখানকার চাাঁদ থদখা যবদ গ্রহর্ করা 
হয়, তাহকল মাগবরথবর সময়ককও গ্রহর্ ককর থজাহকরর সময় মাগবরকবর 
নামায িিকত হকব। থতমবনভাকব উিসাগরীয় থদকশর চাাঁদ থদখা দূরবতষী 
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থদকশ গ্রহর্ করকল িূবষ এলাকার চন্দ্র মাস ২৮ বদকন থশর্ হকব। অথষাৎ 
িূবষবতষী মাকসর চাাঁদ আকাকশ ববদযমান থাকা সকেও িরবতষী মাস গর্না 
শুরু হকয় যাকব। অন্যবদকক িবিম এলাকার আকাকশ নূতন চাাঁদ ববদযমান 
থাকার িরও নতুন মাস শুরুর িবরবকতষ িূবষবতষী মাস বহাল থাককব।  
অথচ বুখারী শরীফ ১:২৫৫ িৃেঃ এর হাদীস দ্বারা প্রমাবর্ত থয, চন্দ্র মাস 
২৯ বকাংবা ৩০ বদকনই হকয় থাকক। সুতরাাং সাহাবা রাবয. গকর্র সময় 
থথকক ববগত থচৌিশ বৎসর িযষন্ত সকল মুসলমান থয বনয়কম চকল 
আসকে, থসিাই শুে ও গ্রহর্কযাগয। 

থরাযা ভকঙ্গর কারর্ ও মাকরূহসমহূ 

থরাযাদার বযবি িাবনকত বায়ু তযাগ করকল তার হুকুম 

বজজ্ঞাসােঃ যবদ থকান থরাযাদার বযবি িুকুকর থগাসল করকত থনকম 
িাবনকত বায় ুতযাগ ককর তাহকল তার থরাযা ভঙ্গ হকব বক- না? 

জবাবেঃ িাবনকত বায়ু তযাগ করকল থরাযা ভঙ্গ হকব না। বকন্তু অিারগতা 
বযতীত এরুি করা মাকরূহ। 

থরাযা অবস্থায় ইনবহলার বযবহার 

বজজ্ঞাসােঃ ইনবহলার নামক এক প্রকার ঔর্কধর বশবশকত চাি বদকল 
থধাাঁয়ার মত এক প্রকার গযাস থবর হয়। এজমা বা হাাঁিানীর থরাগী তার 
শ্বাসকষ্ট দূর করার জন্য এ গযাকসর থধাাঁয়া মুখ বদকয় ফুসফুকসর বভতকর 
থিকন থনয়। যার ফকল এজমা থরাগীর শ্বাসকষ্ট ককম যায়। থরাযা অবস্থায় 
এরুি ইনবহলার গ্রহর্ করা যাকব বক- না? 

জবাবেঃ ইনবহলাকরর গযাকসর থধাাঁয়া এবাং আগুন ও বববি বসগাকরকির 
থধাাঁয়া থযকহতু একই ধরকনর। সুতরাাং এগুকলার হুকুমও একই ধরকনর।  
তাই থযমন থরাযা অবস্থায় যবদ থকউ বববি- বসগাকরি িান ককর বা 
থরাযার কথা িরর্ থাকা অবস্থায় থধাাঁয়া মুখ বদকয় থিকির বভতর থিকন 
থনয়,  তাহকল থরাযা থভকঙ্গ যাকব। থতমবন থরাযা থরকখ ইনবহলার বযবহার 
করকলও থরাযা থভকঙ্গ যাকব। থকান বযবি যবদ হাাঁিানী অথবা এজমার 
কারকর্ ইনবহলার গ্রহকর্ বাধয হয়,  তাহকল তার জান বাাঁচাকনার জন্য 
থরাযা ভঙ্গ করার অনুমবত আকে। তকব উি িকর থরাযা কাযা করকত 
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হকব। আর যবদ থকান বযবির শ্বাস- প্রস্বাকসর কষ্ট হয় এবাং এিা স্থায়ী 
থরাগ হকয় যায়,  কখকনা ভাল হওয়ার সম্ভবানা না থাকক এবাং িকর 
থরাযা কাযা করাও সম্ভব না হয় তাহকল থস বযবি প্রবতবি থরাযার জন্য 
একবি ককর বফবদয়া অথষাৎ,  থিৌকর্ দু’থসর গম,  আিা বা তার মূলয 
িবরমার্ িাকা গরীবকদরকক দান করকব অথবা এককক থরাযার বদকল 
প্রকতযক গরীবকক দু’থবলা খাবার খাওয়াকব। (প্রমার্েঃ ফাতাওয়া শামী 
২:৩৯৫# ইমদাদুল ফাতাওয়া ২:৩৯৫,  দারুল উলূম ৬:৪১৮) 

থরাযা অবস্থায় স্ত্রীর সাকথ সহবাস করা ও তার কাযা,  কাফফারার 
বববরর্  

বজজ্ঞাসােঃ মাকহ রামাযাকন সকাল থবলায় স্ত্রী সঙ্গম করকল,  কাফফারা 
ওয়াবজব হকব বক- না? যবদ ওয়াবজব হয়,  তকব থস কাফফারা শুধু স্বামী 
আদায় করকব? না স্বামী- স্ত্রী উভকয়র আদায় করকত হকব? আর তা 
আদায়র বনয়ম বক? থকান অভাবীর দু’থবলা থয িবরমার্ চাউল লাকগ,  
থস িবরমার্ শুধু চাঊল বদকয় বদকল,  কাফফারা আদায় হকব বক? আর 
থসই অভাবীকক উি চাউল একাধাকর র্ািবদন বদকত হকব? নাবক মাকঝ 
মকধয ফাাঁক থদয়া যাকব? অথবা বকেুবদন থদয়ার ির থসই অভাবী 
থলাকবি মারা থগকল তখন বক করকত হকব? 

জবাবেঃ মাকহ রামাযাকনর সুকবহ সাকদককর ির থথকক সূযষ থোবা িযষন্ত এ 
সমকয় থরাযা অবস্থায় যবদ থকান বযবি থরাযার কথা িরর্ থাকা সকেও 
স্ত্রীর সকঙ্গ সঙ্গম ককর এবাং তার স্ত্রীরও থরাযার কথা িরর্ থাকক তাহকল 
উভকয়র থরাযা থভকঙ্গ যাকব এবাং উভকয়র উির কাযা ও কাফফারা 
আদায় করা ওয়াবজব হকব। আর যবদ স্ত্রীকক বাধয করা হয় এবাং তার 
সাকথ শবি প্রকয়াগ ককর জবরদবস্ত এ কাজ করা হয়,  তাহকল স্ত্রীর উির 
শুধু থরাযা কাযা আদায় করা ওয়াবজব হকব,  কাফফারা ওয়াবজব হকব 
না। 

কাফফারা আদায় করার বনয়ম এই থয,  একবি দাস বা থগালাম মুি 
করকত হকব। তকব বতষমান এর থকান সুরত  থনই। সুতরাাং এখন 
একাধাকর দুই মাস থরাযা রাখকব,  মাকঝ একবিও োিকত িারকব না। 
শারীবরক শবি না থাকার কারকর্ তাও যবদ সম্ভব না হয়,  তাহকল র্াি 
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জন বমসকীনকক দু’থবলা খানা খাওয়াকত হকব। অথবা একজনকক র্াি 
বদন দু’থবলা খানা খাওয়াকব অথবা এ বহসাব মত বমসকীনকক খানা বদকব 
বা খানার িাকা বদকব। এক বমসকীকনর এক বদকনর খানার িাকা থিৌকন 
দু’থসর গম বা আিার মূলয িবরমার্। (প্রমার্েঃ ফতহুল কাদীর ২: ২৫৪# 
দারুল উলূম ৬:৪২৯- ৩৯# আলমগীরী ১: ২০৩- ৫# বহদায়া 
১:২১৬- ১৯) 

যবদ চাউল বদকত চান,  তাহকল ঐ িবরমার্ চাউল বদকত হকব,  যা 
(বনেকফ ো) অথষাৎ,  থিৌকর্ দু’থসর আিার দাকমর সমান হয়। তাহকল 
কাফফারা আদায় হকয় যাকব। ্যতাাঁ,  একাধাকর র্াি বদনও বদকত িাকরন 
এবাং মাকঝ মকধয ফাাঁকও বদকত িাকরন। তকব র্ািবদন িূর্ষ করকত হকব। 
আর একজন বমসকীনকক দু’বদকনর চাউল একবদন থদয়া যাকব না। যবদ 
থদন,  তাহকল একবদকনর কাফফারাই আদায় হকব। আর যবদ বকেুবদন 
যাওয়ার ির থলাকবি মারা যায়,  তাহকল কাফফারার অববশষ্ট িাকা 
উিযুু্ি অন্য থলাককক বদকয় বদকবন। (প্রমার্েঃ দারুল উলূম৬:৩০২,  
২:৪৫০# মুসবলম শরীফ ১:৩৫৪# আলমগীরী ১:১৯১# বহদায়া 
১:২১৯) 

থরাযা অবস্থায় ভুকল স্ত্রী সহবাস করা 

বজজ্ঞাসােঃ রমাযাকনর বদকন থরাযার কথা ভকুল বগকয় স্ত্রী সহবাস করকল 
তার সম্পককষ শরী‘আকতর ববধান কী? 

জবাবেঃ স্বামী স্ত্রী উভকয় থরাযার কথা ভকুল বগকয় থরাযা অবস্থায় বদকন 
সহবাস করকল থরাযার থকান েবত হকব না। তকব মকন হওয়ার সাকথ 
সাকথ সহবাস তযাগ করকত হকব, নতুবা থরাযা থভকঙ্গ যাকব। 

থরাযা অবস্থায় বীযষিাত করা বযতীত সহবাকসর হুকুম 

বজজ্ঞাসােঃ জননক বযবি রমাযান মাকস বদকনর থবলা সহবাকস বলপ্ত হকয় 
বীযষিাত হওয়ার িূকবষই িৃথক হকয় থগকে। এমতাবস্থায় শরী‘আকতর 
দৃবষ্টকত তার হুকুম বক? 

জবাবেঃ যবদ থকউ রমাযান মাকস থরাযা অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাকব সহবাকস 
বলপ্ত হয়,  তাহকল তার থরায়া থভকঙ্গ যাকব চাই বীযষিাত (ইনযাল) থহাক 
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বা না- ই থহাক এবাং তার উির থরাযা এবাং কাফফারা উভয়িাই ওয়াবজব 
হকব। কাযা স্বরুি থতা একবি থরাযা রাখকত হকব আর থরাযার কাফফারা 
হল- একাধাকর দুই মাস থরাযা রাখকত হকব,  মধযখাকন একিা ভাঙ্গকল 
আবার শুরু থথকক দুই মাস রাখকত হকব। শারীবরক অেমতার দরুর্ 
একাধাকর দুই মাস থরাযা রাখা সম্ভব না হকল,  র্ািজন বমসকীনকক 
একবদন দু’থবলা থিি ভকর খানা খাওয়াকত হকব,  অথবা একজন 
বমসকীনকক র্াি বদন দু’থবলা ককর খানা খাওয়াকব। (প্রমার্েঃ বহদায়া 
১: ২১৯# দুরকর মুখতার ২:৩৯৪# বাযযাবজয়া ৪:১০৩) 

থরাযা অবস্থায় ইনকজকশন বযবহাকরর একবি ভ্রান্ত প্রচারর্া 

বজজ্ঞাসােঃ গত জানুয়ারী ৯৭ মাবসক রাহমানী িয়গাম এবাং থফব্রুয়ারী 
৯৬মাবসক মদীনা উভয় সাংখযার প্রকনাত্তর িকবষ বলা হকয়কে থয,  থরাযা 
অবস্থায় ইনকজকশন থনয়া যাকব। অথচ মাবসক আল বাবয়যনাত,  
বেকসম্বর ৯৬ সাংখযায় বলা হয়,  থরাযা অবস্থায় ইনকজকশন থনয়া যাকব 
না। 

থরাযা অবস্থায় ইনকজকশন বনকল থরাযা নষ্ট হকয় যাকব এবাং মাবসক 
রাহমানী িয়গাম,  মাবসক মদীনা সহ অন্যান্য িবত্রকার সমাকলাচনা 
করা হকয়কে। আমরা সবঠক মাসআলা জানকত চাই। 

জবাবেঃ শরী‘আকতর দৃবষ্টকত থরাযাদাকরর থিকি অথবা থদমাকগর মকধয 
থরাযা অবস্থায় স্বাভাববক রাস্তা বদকয় থযমন মুখ,  নাক ও িায়খানার রাস্তা 
বদকয় থকান বকেু প্রকবশ করকল থরাযা থভকঙ্গ যাকয়। এিাই উলামাকয় 
বকরাকমর সবষসম্মত বসোন্ত। আর ইনকজকশকনর মাধযকম ঔর্ধ শরীকর 
বা থিকির মকধয থিৌেকলও স্বাভাববক রাস্তা বদকয় তা থিৌোয় না সুতরাাং 
এর দ্বারা থরাযা ভঙ্গ হকব না। অকনকক মকন ককর,  অকনক ইনকজশন 
দ্বারা থতা েুধা দূর হয় এবাং তার দ্বারা খানাবিনার কাজ হয়,  এর দ্বারা 
থরাযা ভঙ্গ হওয়ার কথা,  বকন্তু তাদকর এ ধারর্া সহীহ নয়। থকননা,  
থগাসল করকল বা কুবল করকল বা ইয়ারকবিশন রুকম বসকল অকনকাাংকশ 
তৃষ্প্ঞা বনবারর্ হয়,  বকন্তু তাকত বক থরাযা ভঙ্গ হয়। থমািাকথা, শুধু 
তৃষ্ণা আর হ্মুধা বনবারর্ হকলই থরাযা ভঙ্গ হকব না।  বরাং থিকি বা 
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থদমাকগর মকধয স্বাভাববক রাস্তা বদকয় থকান বকেু প্রকবশ করকল বা করাকল 
তার দ্বারা থরাযা থভকঙ্গ যাকব। 

প্রকন উকল্লবখত প্রবত্রকার বযািাকর আমরা এতিুকু বলকত চাই থয,  
শারীবরক সুষ্ঠ ও সুের বচবকৎসার জন্য ববজ্ঞ িারদশষী  বচবকৎসককর 
িরর্ািন্ন হকত হয় এবাং এ ধরকনর োিার সাধারর্তেঃ বি বি 
হাসিাতাকল ও বক্লবনকক বকস ফুিিাকত তাকদর িাওয়া যায় না। আর 
ফুিিাকত যাকদর িাওয়া যায়,  তাকদর দ্বারা ভাকলা বচবকৎসার আশা 
করা যায় না। এমবনভাকব সহীহ দ্বীন এবাং সবঠক মাসআলা থিকয় রুকহর 
বচবকৎসার জন্য বনেঃস্বাথষ হিানী উলামাকয় বকরাকমর িরর্ািন্ন হওয়া 
জরুরী। এর থকান ববকপ্ল থনই। এ ধরকনর ববজ্ঞ হিানী আকলমকদরকক 
বি বি দ্বীনী মাদরাসা ও দ্বীনী বি প্রবতষ্ঠাকনর মকধয িাওয়া যায়। 
থযখাকন থসখাকন তাকদরকক িাওয়া যায় না। শুধু নামধারী আকলম-
উলামাকদর বনকি সহীহ দ্বীন িাওয়া যায় না। এক থশ্রর্ীর থলাক যারা 
হিানী উলামাকদরকক থদকখনবন,  তাকদর সম্পককষ ধারর্াও রাকখন না। 
বনকজকদর সাকথ তুলনা ককর হিানী হিানী উলামাকদরকক থসরুি মকন 
ককরন এবাং দ্বীথন ইসলাম ও উলামাকদর সম্পককষ অযাবচত মন্তবয ককর 
থাককন। অথচ এিা তাকদরই দুবষলতা,  এ কথা তাাঁরা বুকঝন না।  

সুতরাাং আিনাকক বলবে,  হািহাজারী,  িবিয়া,  নানুিুর,  
রাহমাবনয়া,  যাত্রাবািী প্রভবৃত বি বি প্রবতষ্ঠাকনর মুখিত্র বহকসকব 
থযসব িবত্রকা থবর হয়,  থসগুকলা থথকক সহীহ দ্বীন থিকত থচষ্টা করুন। 
আর থয সমস্ত িবত্রকা এ ধরকনর সবষজনমান্য প্রবতষ্ঠান োিা এমন স্থান 
থথকক প্রকাবশত হয়,  যা থদকশর দ্বীনদার থলাককদর জ্ঞাকনর বাইকর। 
থযখাকন না আকে থকান হিানী বুযুগষ এবাং থসখাকন থযসব মুফতগীন 
ফাতাওয়া বলকখন,  তারা থকাকথকক মুফতী হকয়কেন,  থক তাকদরকক 
ফাতাওয়া থদয়ার দাবয়কে বনকয়াবজত ককরকেন,  এর থকান বকেুর 
আগামাথা থনই। তারা কাকদর িে হকয় কাজ করকেন তাও িবরষ্কার 
নয়। তন্মকধয মাবসক আল বাবয়যনাত অন্যতম। এ ধরকনর িবত্রকা থথকক 
দূকর থাকা উবচত। (বাদাকয়উস সানাকয় ২:৯৩) 

থরাযা অবস্থায় ইনকজশন বনকল থরাযা ভঙ্গ না হওয়ার কারর্ 
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বজজ্ঞাসােঃ ইনকজকশকনর দ্বারা শরীকর ঔর্ধ থিৌাঁোকনার কারকর্ শরীকরর 
শবি বৃবে িায়,  হ্মুধা বনবারর্ হয় তাই থরাযা অবস্থায় ইনকজকশন বনকল 
থরাযা ভঙ্গ হকব বক- না জানকত চাই। 

জবাবেঃ থরাযা অবস্থায় থিকি বা মবস্তকষ্ক স্বাভাববক রাস্তা বদকয় অথষাৎ,  
নাক,  কান,  গলা বা থিশাব- িায়খানার রাস্তা বদকয় ইচ্ছািূবষক থকান 
বকেু প্রকবশ করকল বা দাবখল হকল থরাযা ভঙ্গ হকয় যায়। এিাই 
শরী‘আকতর ববধান। ইনকজকশন দ্বারা থযকহতু স্বাভাববক রাস্তা বদকয় 
থিকি বা থদমাগ বকেু থিৌাঁকে না। সুতরাাং,  তার দ্বারা থরাযা ভঙ্গ হকব 
না। আর শুধু শরীকর থকান বকেু প্রকবশ করকল বা করাকলই থরাযা ভঙ্গ হয় 
না। থযমন উযু বা থগাসল করকল অথবা শরীকর নতল মাবলশ করকল,  
িাবন ও নতল শরীকর বকেু বকেু প্রকবশ ককর। যার ফকল গরকমর সময় 
থগাসল করকল শরীর ঠািা হকয় যায়। অকনক সময় েুধাও বনবারর্ হকয় 
যায়। এমন বক হুজুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনকজও অবধক 
গরকমর সময় থরাযা অবস্থায় শরীর ঠািা করার জন্য বভজা কািি মাথায় 
বদকয় থরকখকেন। মাথার বশরার সাকথ থযকহতু শরীকরর সমস্ত বশরার 
সম্পকষ রকয়কে,  তাই মাথা ঠািা হওয়ার কারকর্ সমস্ত শরীরও ঠািা হকয় 
যায়। বকন্তু এগুকলা থযকহতু মবস্তকষ্ক বা থিকি স্বাভাববক রাস্তা বদকয় থিৌাঁকে 
না,  তাই এর দ্বারা থরাযা ভঙ্গ হয় না। 

এমবনভাকব ইনকজকশকনর ঔর্ধ দ্বারা যবদও অকনক সময় েুধা বনবারর্ 
হয় এবাং শরীর ঠািা হয়,  বকন্তু ইনকজকশকনর ঔর্ধ স্বাভাববক রাস্তা 
বদকয় থিকি বা মবস্তকষ্ক থিৌাঁকে না। অতএব,  ইনকজকশকনর দ্বারা থরাযা 
ভঙ্গ হকব না এবাং থরাযার থকান প্রকার েবতও হকব না। (প্রমার্েঃ 
বাদাকয়উস সানাকয় ২:৯৩# ফাতাওয়া দারুল উলূম ৬:৪০৮# 
আহসানুল ফাতাওয়া ৪:৪২২) 

থরাযা অবস্থায় সন্তানকক দুগ্ধ িান করাকনা 

বজজ্ঞাসােঃ থকান মবহলা যবদ থরাযা অবস্থায় তার সন্তানকক দুগ্ধ িান 
করায়,  তাহকল একত তার থরাযার থকান েবত হকব বক? 

জবাবেঃ থকান মবহলা যবদ থরাযা অবস্থায় সন্তানকক দুগ্ধ িান করায় 
তাহকল একত থরাযার থকান েবত হকব না। থকননা,  শরীর থথকক থকান 
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বকেু থবর হকল থরাযা ভঙ্গ হয় না। কারন, িানাহার ও স্ত্রী সহবাস বজষন 
করার নাম হকচ্ছ থরাযা। সুতরাাং থরাযা অবস্থায় স্বাভাববক রাস্তা বদকয় 
থকান বকেু থিকি অথবা মবস্তকষ্ক প্রকবশ করকলই থকবল থরাযা ভঙ্গ হকব। 

(প্রমার্েঃ ফাতাওয়া শামী ৩:৩৭১# ফাতাওয়া দারুল উলূম ৬:৪০৮,  
৪১০ও ৪১৩) 

সাহরী থখকয় ঘুমাকনার ির স্বেকদার্ হওয়া 

বজজ্ঞাসােঃ সাহরী খাওয়ার ির ঘুকমর মকধয স্বেকদার্ হকয়কে। (ক) এখন 
বক থরাযা ভঙ্গ হকয়কে? ( খ) এখন িাক হওয়ার বনয়ম বক? ( গ) ঘুম 
থথকক উকঠ থগাসল ককর নামায ও কুরআন শরীফ িিকত িারকব বক-
না? 

জবাবেঃ (কা) সাহরী খাওয়ার ির ঘুকম বা থরাযা থাকা অবস্থায় বদকনর 
থবলা ঘুকম স্বেকদার্ হকল থরাযার থকান েবত হকব না। 

(খ) স্বেকদার্ হকল ঘুম থথকক উকঠ ফরয থগাসকলর বনয়ম অনুযায়ী 
থগাসল করকল িববত্র হকয় যাকব। তকব গিগিা োিা কুবল করকব এবাং 
সতকষতার সাকথ নাকক িাবন থিৌাঁোকব। যাকত থিকি িাবন না থিৌাঁকে। 

(গ) থগাসল ককর িববত্র হওয়ার ির নামায ও কুরআন শরীফ 
বতলাওয়াত এবাং অন্যান্য ইবাদত- বকেগী করকত িারকব। (প্রমার্েঃ 
ফাতাওয়া শামী ২:৩৯৬) 

থরাযা অবস্থায় ইনকজকশন থনওয়া বা বনম,  থিষ্ট বদকয় দাাঁত মাজা 

বজজ্ঞাসােঃ (ক) থরাযা অবস্থায় ইনকজকশন বনকল থরাযার থকান েবত হকব 
বক- না? 

(খ) িুথকিষ্ট বা বনকমর োল বদকয় বমসওয়াক করার হুকুম বক? 

জবাবেঃ (ক) থরাযা অবস্থায় থয থকান ধরকনর ইনকজকশন থনয়া জাবয়য 
আকে। তাকত থরাযার থকান েবত হকব না। 

(খ) থরাযা অবস্থায় িুথকিষ্ট বা বনকমর মাজন দ্বারা বমসওয়াক করা বনকর্ধ 
ও মাকরূহ হকব। তকব গাকের োল বদকয় বমসওয়াক করা যায়।  
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(প্রমার্েঃ বাদাবয়উস সানাবয় ২: ৯৩# ফাতাওয়া শামী ২:১০৬# 
ফাতাওয়া দারুল উলূম ৬:৪০৮# আহসানুল ফাতাওয়া ৪:৪২২) 

সাহরী/ ইফতার ও ইবতকাফ 

রমাযান মাকস সাহরীর জন্য মসবজকদর মাইক বদকয় োকাোবক করা 

বজজ্ঞাসােঃ রমাযান মাকস সাহরী খাওয়া ও সাহরী রান্না করার জন্য 
মসবজকদর মাইক বদকয় এলাকার থলাকবদগকক োকাোবক ককর ঘুম 
থথকক সজাগ করা ইসলামী শরী‘আত মকত থকান অসুববধা আকে বক-
না? জানকত চাই। 

জবাবেঃ রমাযান মাকস মসবজকদর মাইক বদকয় এলাকার থলাকবদগকক 
সাহরী খাওয়ার জন্য প্রকয়াজন িবরমার্ োকাোবক করা এবাং সাহরীর 
সময় বকল থদওয়া জাবয়য আকে। বকন্তু োকাোবককত প্রকয়াজকনর 
অবতবরি হামদ,  নাত,  গজল ও বজবকর ইতযাবদ আরম্ভ ককর 
বযবিগত ইবাদকত মগ্নকদর ববি সৃবষ্ট করা,  থতমবনভাকব রুগ্ন ও অসুু্স্থ 
বযবিকদর ঘুম ও আরাকম ববি সৃবষ্ট করা থমাকিই বঠক নয়। (প্রমার্েঃ 
ফাতাওয়াকয় শামী ৪:৪৪৫# আহকামুল মসবজদ ৮৫# আল বফকহুল 
ইসলামী ৮:১৮৩# খাইরুল ফাতাওয়া ২:৭৭০# কাওয়ায়ীদুল বফকাহ 
১২৫) 

ইফতাকর ববলম্ব করা 

বজজ্ঞাসােঃ (ক) থরাযা কখন কার উির ফরয হয়? ( খ) রামাযাকনর 
ইফতাকরর জন্য মাগবরকবর আযাকনর ির থদরী করাকত থকান অুসববধা 
আকে বক- না? আযান চলাকালীন অবস্থায় ইফতার করা যাকব বক- না? 

জবাবেঃ (ক) বাকলগ হওয়ার ির থথককই প্রকতযক থেকল ও থমকয়র উির 
থরাযা ফরয হয়। তকব বাচ্চাকদর থরাযার বযািাকর অভযস্ত হওয়ার জন্য 
শারীবরক েমতা একস থগকল,  বাকলগ হওয়ার িূকবষই থরাযা রাখার হুকুম 
করা এবাং থরাযা রাখকত অভযস্ত করা বাবা- মাকয়র দাবয়ে। 

(খ) ইফতাকরর বনধষাবরত সময় বনবিত হওয়ার িকর থদরী করা বঠক না। 
উজর বযবতকরকক ইফতাকরর সময় হওয়ার িকর থদরী করা মাকরূহ। 
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ওয়াি হওয়ার ির মাগবরকবর আযান যখন থদয়া হয়,  তখন আযান 
চলাকালীন সমকয়ও ইফতার করাকত থকান থদার্ থনই। 

আবার যবদ থকান মসবজকদ ওয়াি হওয়ার িরও মাগবরকবর আযান 
বদকত ববলম্ব করকত থাকক,  তখন ওয়াি হওয়ার ির আযাকনর আকগ 
ইফতার করাকত থকান অসুববধা থনই। বকন্তু সূকযষাকস্তর িূকবষ ইফতার 
করকল থরাযা থভকঙ্গ যাকব। 

(প্রমার্েঃ ফাতাওয়া রহীবময়া ৩:১০৭# জাওয়াবহরুল ফাতাওয়া ১:১১-
১২) 

ইফতার বাবদ সাংগৃহীত িাকা উেতৃ থাককল তার হুকুম 

বজজ্ঞাসােঃ আমরা ববগত রমাযান মাকস মুসল্লীকদর বনকি থথকক 
থরাযাদারকদর ইফতারী বাবদ বকেু িাকা সাংগ্রহ কবর। ইফতারী করাকনার 
ির এই ফাকির বকেু িাকা থবাঁকচ বগকয়কে। িাকাগুকলা আমরা মসবজকদর 
থকান কাকজ বযয় করকত িাবর বক- না? না িারকল তা বক করকল ভাল 
হয়? 

জবাবেঃ অববশষ্ট িাকাগুকলার বযািাকর থকান সাধারর্ মজবলকস আকলাচনা 
ককর মসবজদ ফাকি থনয়ার জন্য দাতাকদর অনুমবত চাইকবন। দাতারা 
অনুমবত বদকল মসবজদ কবমবি মসবজকদর থয থকান কাকজ উি িাকা বযয় 
করকত িারকবন। ভববেকত খাসাভাকব ইফতাকরর জন্য িৃথক চাাঁদা না 
তুকল মসবজদ এবাং ইফতার উভাকয়র জন্য এককত্র িাকা তুলকবন,  
তাহকল আর অববশষ্ট িাকা বনকয় অসুববধায় িিকত হকব না। (প্রমার্েঃ 
আযীযুল ফাতাওয়া ১:৫৮৮# আহকামুল মাসবজদ ৮৫) 

আযান না বদকয় থঘার্র্া থদয়া 

বজজ্ঞাসােঃ (ক) যবদ থকাথাও রমাযান মাকস ইফতাকরর সময় হকল আযান 
না বদকয় ইফতার করার জন্য  এলান থদয়া হয় এবাং ১৫/২০ বমবনি িকর 
আযান থদয়া হয় তাহকল এর দ্বারা আযান থদয়ার সুন্নাত আদায় হকব বক-
না? 

জবাবেঃ যবদ রমাযান মাকস ইফতাকরর সময় হওয়ার সাকথ সাকথ আযান 
না বদকয় শুধু এলান থদয়া হয়,  আর মাগবরকবর আযান ১৫/২০ বমবনি 
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িকর বদকয় আযাকনর ির িরই জামা‘আত করা হয়,  তাহকল এিাই হকব 
উত্তম তরীকা। তা না ককর যবদ ওয়াি হওয়ার সাকথ সাকথ আযান থদয়া 
হয় এবাং ১৫/২০ বমবনি ির ইফতার হকত ফাবরগ হকয় জামা‘আত শুরু 
হয়,  একতও সুন্নাত আদায় হকয় যাকব। রামাযাকনর কারকর্ বা অন্য 
থকান ববকশর্ কারকর্ এতিুকু থদরী করার অনুমবত শরী‘আকত আকে।  
(প্রমার্েঃ আবু দাউদ শরীফ ১:৬০# বমশকাত শরীফ ১:৬১# হাবশয়াকয় 
দারুল উলূম ২: ৪৫# ফাতাওয়া শামী ১:৩৬৯# হালাবী কাবীর ২৩৪# 
আহসানুল ফাতাওয়া ২:১৩৮) 

রামাযাকনর কযাকলিার  

বজজ্ঞাসােঃ (ক) প্রবত বের জাবমআ রাহমাবনয়া থথকক প্ররকাবশত 
কযাকলিাকর এবাং রাহমানী িয়গাম িববত্র রামাযানুল মুবারক উিলকেয 
সাহরী ও ইফতাকরর কযাকলিার প্রচার হয় এবাং অন্যান্য বববভন্ন প্রবতষ্ঠান 
থথককও কযাকলিার প্রচার করা হয়,  বকন্তু সমস্যা হয় থয,  আিনাকদর 
কযাকলিাকরর সাকথ অন্যান্য কযাকলিাকর থবশ িাথষকয লেয করা যায়। 
ববকশর্ ককর ইফতারীর সমকয়র বযািাকর। এই িাথষককযর কারর্ জানকত 
চাই। 

(খ) অকনক বের থথকক বাাংলাকদকশ মুফতী আমীমুল ইহসান মুজাকিদী 
সাকহব রহ. প্রর্ীত বার মাকসর কযাকলিার সব মহকল গৃহীত হকয় 
আসকে। উি কযাকলিার এর বযািাকর িরবতষীকত থকান যাচাই বা 
তাহকীক হকয়কে বক- না? 

জবাবেঃ অন্যান্য কযাকলিাকরর সাকথ জাবমআ রাহমবনয়ার কযাকলিাকরর 
িাথষকয হওয়ার ককয়কবি কারর্ রকয়কে। 

(ক) মুফতী আমীমুল ইহসান সাকহব এর কযাকলিাকরর উির িরবতষীকত 
অকনক গকবর্র্া ও িযষাকলাচনা হকয়কে। অকনক স্থাকন িবরবতষন ও 
সাংকশাধন করা হকয়কে। থসই সাংকশাবধত কযাকলিার ববগত ককয়ক বের 
থথকক “ইসলাবমক ফাউকিশন বাাংলাকদশ” ববতরর্ ও প্রচার ককর 
আসকে। জাবমআ রাহমাবনয়া উি সাংকশাবধত কযাকলিাকরর বভবত্তকত 
সাহরী ও ইফতারীর কযাকলিার নতরী ককর থাকক। সুতরাাং 
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স্বাভাববকভাকবই িাথষকয সৃবষ্ট হকয় যায়। কারর্,  প্রকতযকবির বভবত্তই 
আলাদা।  

(খ) ইফতারীর বযািাকর সাংকশাবধত কযাকলিাকর সূযষাকস্তর থয সময় উকল্লখ 
আকে- আমরা সতকষতার জন্য তার সাকথ বতন বমবনি থযাগ ককর 
ইফতারীর সময় বনধষারর্ ককর থাবক। অকনক প্রবতষ্ঠান সাকবক 
কযাকলিাকর সূযষাকস্তর সমকয়র সতকষতার জন্য ৫ বমবনি থযাগ ককর থয 
ইফতারীর সময় বনধষারর্ করা আকে এিাকক সূযষাকস্তর সময় মকন ককর 
তার সাকথ সতকষতার জন্য বদ্বতীয়বার ৫ বমবনি থযাগ ককর ইফতারীর 
সময় বনধষারর্ ককর। যার কারকর্ অকনক কযাকলিাকর থদখা যায় 
রাহমাবনয়ার কযাকলিার থথকক ৬/৭ বমবনি িকর ইফতারীর সময় বনধষারর্ 
করা হকয়কে। অথচ এতিা ববলম্ব ককর ইফতার করা হাদীকসর দাবী 
সম্মত নয়। হাদীকস রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম সময় হওয়ার 
ির যথাসম্ভব শীঘ্র ইফতার করার বনকদষশ বদকয়কেন। 

(গ) অন্যান্য কযাকলিাকর থরাযার থহফাজকতর জন্য সুবকহ সাবদককর মূল 
সময় থথকক ৫ বমবনি িূকবষ সাহরীর থশর্ সময় বনধষারর্ করা হকয়কে। 
বকন্তু ফজকরর ওয়াি সম্পককষ বকেুই বলা হয়বন। এর দ্বারা থরাযার 
থহফাজত যবদও হকয় যাকচ্ছ বকন্তু ফজকরর আযান ও নামাকযর বযািাকর 
সমস্যা থথকক যাকচ্ছ থযমন,  অকনক মুআবজ্জন সাকহব আকেন যারা উি 
কযাকলিাকর সুবকহ সাবদককর অথষাৎ ফজকরর সময় শুরু হওয়ার ৫ বমবনি 
িূকবষ থয সাহরীর থশর্ সময় বনধষারর্ করা হকয়কে,  তারা এিা ফজকরর 
ওয়াি শুরু মকন ককর আযান শুরু ককর বদকচ্ছন। ফাতাওয়া অনুযায়ী 
ওয়াকির িূকবষ হওয়ার কারকর্ তাকদর এ আযান সহীহ হকচ্ছ না। যার 
ফকল ঐসব মসবজকদ ফজকরর আযান োিাই ফজকরর জামা‘আত কাবয়ম 
হকচ্ছ। একত মসবজদ কতৃষিে গুনাহগার হকচ্ছন এবাং জামাআকতর 
সাওয়াব কম হকয় যাকচ্ছ। এর থচকয় মারািক একিা অসুববধা এই হকচ্ছ 
থয,  ঐ ভলু আযান শুকন অকনকক যারা ঘকর ফজকরর নামায িকি 
থফলকেন তাকদর অকনককর নামায,  ফজকরর ওয়াি শুরু হওয়ার িূকবষ 
হওয়ায় বাবতল হকয় যাকচ্ছ। এসব সমস্যা সামকন থরকখ রাহমাবনয়ার 
কযাকলিাকর সুবকহ সাবদককর মূল সময় থথকক ৫ বমবনি িূকবষ তাহাজ্জুদ 
নামায এবাং সাহরী খাওয়া বন্ধ করকত বলা হকয়কে এবাং সুবকহ সাবদককর 
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মূল সময় থথকক ৫ বমবনি িকর ফজকরর আযান বদকত বলা হকয়কে। 
সারকথা,  অন্যান্য অবধকাাংশ কযাকলিাকর থরাযার বযািাকর সতকষতা 
অবলম্বন করা হকয়কে এবাং রাহমাবনয়ার কযাকলিাকর থরাযা এবাং ফজকরর 
আযান ও নামাকযর বযািাকর সতকষতা অবম্বন করা হকয়কে। উকল্লখয,  
সুবকহ সাবদক এর মূল সময়বি থযকহতু বহসাব ককর থবর করা হকয়কে,  
একত বাস্তকবর সাকথ ২/১ বমবনি থবশ কম হওয়া অস্বাভাববক নয়,  
তাোিা ঘবির িাইকমর মকধযও ২/১ বমবনি কমকবশী থাককত িাকর। 
উভয় সমস্যা এিাকনার জন্য মূল সময় থথকক িাাঁচ বমবনি িকর আযান 
বদকত বলা হকয়কে। এিা শুধু ফজকরর সাকথ খাে নয় বরাং সকল 
ওয়াকিই বকেুিা সতকষতা অবশ্যই অবলম্বন করা চাই। কযাকলিার 
অনুযায়ী সময় হকলই আযান শুরু ককর থদয়া উবচত নয়। 

(খ) ্যতাাঁ,  মুফতী আমীমুল ইহসান সাকহব রহ. প্রর্ীত কযাকলিকরর উির 
আনুমাবনক ৭/৮ বের িূকবষ ইসলাবমক ফাঊকিশথনর উকদযাকগ বাইতুল 
মুকাররম জাতীয় মসবজকদর খতীব হযরত মাওলানা উবাইদুল হক 
সাকহব এর থনতৃকে উলামাকয় থকরাম,  আবহাওয়াববদ ও থসৌরববদকদর 
সমেকয় বযািক গকবর্র্া ও িযষাকলাচনা হয়। অতেঃির তারা একবি চূিান্ত 
বসোকন্ত থিৌাঁকেন এবাং তাকদর নতরী নকশা হযরতুল আল্লামা মুফতী 
আবদুর রহমান সাকহবসহ থদকশর আকরা বকেু মুফতী সাকহবকদর 
বখদমকত থিশ ককরন। তারির থথকক ইসলাবমক ফাউকিশন বাাংলাকদশ 
উি সাংকশাবধত কযাকলিার প্রচার ককর আসকে। মুফতী আমীমুল ইহসান 
সাকহব রহ. প্রর্ীত কযাকলিার  এবাং িরবতষী কযাকলিাকরর মকধয অকনক 
স্থাকন উকল্লখকযাগয িাথষকয ববদযমান আকে। যার ককয়কবি বনকে থদয়া 
হকলােঃ  

(ক) ফজর ও মাগবরকবর সমকয়র মকধয উভয় কযাকলিাকরর মকধয বহু 
তাবরকখ ৪/৫ বমবনকির িাথষকয আকে,  থয কারকর্ সাংকশাবধত 
কযাকলিাকর ককয়ক মাকস সাকবক কযাকলিাকরর তুলনায় ৪/৫ বমবনি 
িূকবষই ইফতারীর সময় হকয় যায়। 

(খ) সাকবক কযাকলিাকর ফজকরর সমকয়র বযািাকর থকান সতকষতা 
অবলম্বন করা হয় নাই,  শুধু সতকষতামূলক সাহরীর থশর্ সময় থলখা 
হকয়কে। আর থকান থকান কযাকলিাকর মাত্র এক বমবনকির সতকষতা 
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অবলম্বন করা হকয়কে- যা থমাকিই যকথষ্ট নয়। আর সাংকশাবধত 
কযাকলিাকর ৩/৫ বমবনি সতকষতা অবলম্বন করা হকয়কে।  

(গ) সাকবক কযাকলিাকর বববভন্ন থজলা শহকরর সময় উকল্লখ করা হকয়কে 
এভাকব থয,  ঢাকার সময় থথকক ৫ বমবনি বািাকত হকব বা ঢাকার সময় 
থথকক ৪/৫ বমবনি কমাকত হকব। আর সাংকশাবধত কযাকলিাকর প্রকতযক 
বজলা শহকরর জন্য বভন্ন বভন্ন কযাকলিার নতরী কর হকয়কে। কারর্,  
বনবদষষ্ট  ককয়ক বমবনি এর িাথষককযর মাধযকম িূর্ষ এক বৎসর এর বাস্তব 
সময়সূচী রো কর সম্ভব হয়বন। মুফতী সাকহব রহ.  বজলাসমকূহর 
িাথষককযর বযািাকর অোাংকশর তারতময না ককর শুধু দ্রাবঘমার উির 
বভবত্ত ককরকেন। অথচ বতষমান থসৌরববদকদর তাহকীক অনুযায়ী একই 
দ্রাবঘমার হকয় অোাংকশর তারতকমযর কারকর্ বববভন্ন থমৌসুকম নামায ও 
থরাযার সমকয়র বযবধান হকয় থাকক। সুতরাাং ঢাকা শহকরর সময়সূচী 
থথকক অন্যান্য থজলা শহকরর সময়সূচী বনর্ষয় করকত হকল দ্রাবঘমা ও 
অোাংশ উভয়বি প্রবত দৃবষ্ট রাখা জরুরী। 

িাকার বববনমকয় মসবজকদ ই’বতকাকফ বসাকনা 

বজজ্ঞাসােঃ আমাকদর এলাকায় সককল বমকল একজন গরীব থলাককক 
িাকার বববনমকয় মসবজকদ ইবতকাফ করার জন্য ববসকয় থদয়। এখন প্রন 
হকলা িাকার বববনমকয় ইবতকাফ করাকনা জাবয়য আকে বক- না? 

জবাবেঃ বববনময় বনকয় ইবতকাফ করা বা করাকনা জাবয়য থনই। থকননা 
ইবতকাফ এিা খাকলে ইবাদত আর ইবাদকতর বববনময় থদওয়া এবাং 
থনওয়া উভয় নাজাবয়য। তকব যবদ থকান এলাকায় ইবতকাফ বববনময় 
থদওয়া- থনওয়ার প্রচলন না থাকক এবাং থকান দবরদ্র বযবি থকান 
দুবনয়াবী প্রবতদান োিাই ইবতকাফ ককর। এরির এলাকার থলাকজন 
তাকক বকেু িাকা- িয়সা দান ককর বা হাবদয়া থদয়,  তাহকল এই িাকা 
থদওয়া- থনওয়া উভয়ই জাবয়য হকব। (প্রমার্েঃ ফাতাওয়াকয় শামী 
২:১৯৯# মাসাবয়কল ইবতকাফ ১৫) 

جرة على الطاعة ال يجوز مطلقا عند وال يجوز اخذ االجرة على الطاعة كالمعصية وفيه ان اخذ اال

 (1/911ن واجازه المتأخرون على تعليم القرأن واالذان واالمامة للضرورة.  )الدرالمختار:المتقدمي

থরাযার কাযা/ কাফফারা/ বফবদয়া 
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থরাযার কাফফারা 

বজজ্ঞাসােঃ থরাযার থয বতন রককমর কাফফারা অথষাৎ,  থগালাম আযাদ 
করা,  র্াি বদন ববরবতহীনভাকব থরাযা রাখা বা র্ািজন বমসকীনকক 
খাবার খাওয়াকনার কথা বকতাথব উকল্লবখত আকে,  এ বতনবির মকধয 
হকত থকানবি উত্তম? 

জবাবেঃ উিকরাি বতন রককমর কাফফারা প্রকতযকবি িযষায়ক্রকম ওয়াবজব 
হয়। অথষাৎ প্রথমতেঃ থগালাম আযাদ করা। এিা যবদ সম্ভভ না হয়,  
তাহকল বদ্বতীয় িযষাকয় ওয়াবজব হকচ্ছ- দুই মাস ববরবতহীনভাকব থরাযা 
রাখা। আর যবদ তাও সম্ভব না হয়,  তাহকল তৃতীয় িযষায় র্ািজন 
বমসকীনকক দু’থবলা থিি ভকর আহার করাকনা। 

সুতরাাং থকঊ যবদ থগালাম আযাদ করকত সেম হয়,  তাহকল দুই মাস 
থরাযা রাখার দ্বারা তার কাফফারা আদায় হকব না। থতমবনভাকব থকউ যবদ 
দুই মাস থরাযা রাখকত সেম হয় তাহকল তার জন্য র্ািজন বমসকীনকক 
আহার করাকনার দ্বারা কাফফারা আদায় হকব না। (প্রমার্েঃ সূরা 
মুজাদালাহ ৩- ৪# ফাতাওয়া শামী ২:৩১২# ফাতাওয়া দারুল উলূম 
৬:৪৪৭) 

বতষমাকন থগালাকমর প্রথা চালু না থাকায় থগালাম আযাদ করার মাধযকম 
কাফফারা আদায় করা সম্ভব নয়। 

কাফফারার থরাযা রাখা অবস্থায় ঈদ একস থগকল করর্ীয়  

বজজ্ঞাসােঃ থকান বযবি থরাযার কাফফারা আদায় করকত শুরু করার 
বকেুবদন িরই ঈদুল আযহার সময় হকয় যায়। এমতাবস্থঅয় উি বযবির 
িূর্রায় র্ািবি থরাযা রাখকত হকব বক- না? 

জবাবেঃ শরী‘আকতর দৃবষ্টকত থরাযার কাফফারার জন্য রমাযান,  ঈদ 
বকাংবা আইয়াকম তাশরীক থনই এমন ২মাস ধারাবাবহকভাকব থরাযা রাখা 
জরুরী। তাই র্ািবদকনর বভতকর ঈদ একস থগকল ঈকদর ির নুতনভাকব 
র্াি বদন থরাযা রাখকত হকব। উকল্লখয থয,  কাফফারার থরাযা রাখা 
অবস্থায় মাবহলার মাবসককর কারকর্ ববরবত িালন করকত হকল থসকেকত্র 
িুনরায় শুরু থথকক নতুনভাকব থরাযা রাখকত হয় না। তকব মাবসক বন্ধ 
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হওয়ার সাকথ সাকথ অববশষ্ট থরাযাগুকলা রাখা আরম্ভ করকত হকব। 
(প্রমার্েঃ সুরা মুজাদালাহ ৪# ফাতাওয়া শামী ২:৪১২# ফাতাওয়া 
দারুল উলূম ৬:৪৫৫ ও ৪৫৮) 

নামায না িকি থরাযা রাখার হুকুম 

বজজ্ঞাসােঃ  আমাকদর মহল্লার এক বযবি থরাযা রাথখ, বকন্তু থস নামায 
িকি না। এমতাবস্থায় তার থরাযা হকব বক- না? 

জবাবেঃ নামায ও থরাযা িৃথক দু’বি ফরয ইবাদত। একবি আরককবির 
উির বনভষরশীল নয়। সুতরাাং নামায না িিকলও তার থরাযা হকয় যাকব। 
তকব নামায িবরতযাগ করার কারকর্ তার কবঠন গুনাহ হকব। যার 
িবরর্বত হকব খুবই ভয়াবহ এবাং উি বযবি চরম িযষাকয়র ফাবসক 
বহকসকব ববকববচত হকব। 

সুতরাাং এমন বযবির জন্য খাকলসভাকব তাওবাহ ককর বনয়বমত নামায 
িিা শুরু ককর থদয়া এবাং অতীকতর নামাযগুকলা কাযা আরম্ভ করা 
অিবরহাযষ কতষবয। থকননা,  থবনামাযী বযবির মাকঝ ও কাবফকরর মাকঝ 
ববকশর্ থকান িাথষকয থাকক না। (প্রমার্েঃ বমশকাত ১:৫৮# ফাতাওয়া 
দারুল উলূম ৬:৪৯৯) 

মতৃ বযবির েকুি যাওয়া নামায থরাযার জন্য সন্তাকনর করর্ীয়  

বজজ্ঞাসােঃ ইবন্তকাকলর আকগ আমার বিতা অসুস্থতার কারকর্ বকেু বদন 
নামায- থরাযা আদায় করকত িাকরবন। এ অনাদায়কৃত নামায- থরাযার 
জন্য সন্তান বহকসকব  আমরা বক আমল করকত িাবর,  যাকত উনার 
আিার উির শাবন্ত ববর্ষত হয়। 

জবাবেঃ আিনার বিতা ইবন্তকাকলর সময় যবদ নামায ও থরাযার বফবদয়া 
থদওয়ার অসীয়ত ককর বগকয় থাককন এবাং বতবন সম্পদও থরকখ বগকয় 
থাককন,  তাহকল তাাঁর থস সম্পকদর এক- তৃতীয়াাংশ হকত েুকি যাওযা 
নামায থরাযার কাফফারা আদায় ককর থদওয়া আিনাকদর জন্য জরুরী। 
আর যবদ মাল না থরকখ বগকয় থাককন,  অথবা মাল থরকখ বগকয়কেন,  
বকন্তু ওসীয়যত ককরনবন,  তাহকল একেকত্র আিনাকদর উির তার 
কাফফারা বদকয় থদওয়া ওয়াবজব নয়। তকব আিনাকদর তাওফীক 
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থাককল মরহুম বিতার নাজাকতর জন্য কাফফারা বদকয় থদওয়া উবচত। 
অবশ্য সন্তানকদর মকধয থকউ নাবাকলগ থাককল থসকেকত্র তার প্রািয 
অাংশ হকত বফবদয়া থদওয়া যাকব না। বরাং নাবাবলগকদর অাংশ িবরিূর্ষ 
আদায় ককর থদওয়ার ির শুধু বাবলগকদর অাংশ থথকক তাকদর 
সম্মবতক্রকম বফবদয়া আদায় করকত িাকরন। 

উকল্লখয থয,  অসুস্থতার বদনগুকলাকত যবদ েয় ওয়াি বা তার অবধক 
সময় লাগাতার থবহুশ থাকক তাহকল থস সমকয়র নামাকযর কাফফারা 
আদায় করকত হকব না। থতমবন যবদ জ্ঞান বুবে বঠক না থাকক তাহকল 
তার উির নামায ফরয হকব না 

থতমবনভাকব যবদ অসুস্থ অবস্থায় মারা যায় তাহকল ঐ থরাযার বফবদয়া 
বদকত হকব না। আর সুস্থ হওয়ার ির কাযা করার সুকযাগ িাওয়া সকেও 
কাযা না ককর মারা থগকল শুধু ঐ বদনগুকলার বফবদয়া বদকত হকব। থরাযা 
ও নামাকযর বফবদয়ার িবরমার্ হকলােঃ প্রবতবদন বববতর সহ েয় ওয়াি 
নামায ধকর প্রবত ওয়াি নামায বা প্রবতবি থরাযার জন্য থিৌকন দুই থসর 
গম/ আিা বা তার সমিবরমার্ মূলয গরীব বমসকীনকক মাবলক বাবনকয় 
বদকব। (প্রমার্েঃ ফাতাওয়া শামী ২:৪২২# ফাতাওয়া দারুল উলূম 
৬:৪৬২) 

স্বেকদাকর্ থরাযা ভঙ্গ হকয়কে সকেহ ককর বকে ুথখকল 

বজজ্ঞাসােঃ রামাযাকন স্বেকদার্ হওয়ার ির থরাযা ভঙ্গ থগকে এরুি 
ধারর্ায় থকান বকেু থখকয় থফলকল উি বযবির উির কাফফার ওয়াবজব 
হকব বক- না? 

জবাবেঃ থরাযা অবস্থায় স্বেকদার্ হকল তাকত থরাযা ভঙ্গ হয় না। তকব থকউ 
যবদ স্বেকদার্ হকল থরাযা ভঙ্গ হকয় যায় মকন ককর বকেু থখকয় থফকল তকব 
তার উির কাযা ওয়াবজব হয়,  কাফফারা ওয়াবজব হয় না।(প্রমার্েঃ 
ফাতাওয়া শামী ২:৫৯৮# ফাতাওয়া দারুল উলূম ৬:৪২২) 

অকন্যর িে থথকক থরাযা কাযা করার হুকুম 

বজজ্ঞাসােঃ স্ত্রীর কাযা থরাযা স্বামী আদায় করকত িারকব বক- না? 
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জবাবেঃ স্ত্রীর থরাযার কাযা স্বয়াং স্ত্রীরই আদায় করকত হকব। স্বামী অথবা 
অন্য থকউ আদায় করকল তা আদায় হকব না। (প্রমার্েঃ ফাতাওয়া শামী 
২:৪০২# ফাতাওয়া দারুল উলূম ৬:৪২২) 

কাফফারার িাকা বদকয় ইয়াতীমখানা বনমষার্ 

বজজ্ঞাসােঃ কাফফারার িাকা বদকয় ইয়াতীমখানার জন্য জবম ক্রয় করা 
জাবয়য হকব বক- না? 

জবাবেঃ কাফফারার িাকাগুকলা যাকাত থনয়ার উিকযাগী গরীবকদরকক 
মাবলক বাবনকয় বদকয় বদকত হকব। কাফফারার িাকা বদকয় ইয়াতীমখানার 
জন্য জবম ক্রয় করকল থযকহতু গরীব- বমসকীনকক মাবলক বাবনকয় থদয়া 
হয় না,  তাই তা জাবয়য হকব না এবাং এভাকব বদকল কাফফারা আদায় 
হকব না।(প্রমার্েঃ জাওয়াবহরুল বফকহ ১:৩৯২# ফাতাওয়া শামী 
২:৩৪৪# ফাতাওয়া দারুল উলূম ৬:৪৪৭) 

অসুস্থ অবস্থায় থরাযা 

বজজ্ঞাসােঃ আমার স্ত্রীর বয়স ২২ বৎসর। থস ববগত ৫ বৎসর যাবত 
জবিল গযাবেক থরাকগ ভগুকে।যার কারকর্ আজ চার বৎসর যাবৎ রমাযান 
মাকস কষ্ট ককর ৪/৫ বি থরাযা রাখকল খুব অসুস্থ হকয় িকি। উকল্লখয থয,  
োিাকরর িে থথকক থরাযা রাখা সম্পূর্ষ বনকর্ধ। এখন আবম তার ববগত 
বদকনর থরাযা এবাং আগামী রামাযাকনর থরাযার বযািাকর বক করকত 
িাবর? 

জবাবেঃ আিনার বর্ষনা অনুযায়ী আিনার স্ত্রীর জন্য সুস্থ হওয়া িযষন্ত 
থরাযা রাখা জরুরী নয়। যখন সুস্থ হকব,  তখন উি থরাযাগুকলা কাযা 
ককর বনকত হকব। আর যবদ ইবন্তকাকলর িূকবষ সুস্থ না হয়,  তাহকল 
বফবদয়া বদকত হকব না। অবশ্য যবদ দু’একবি ককর রামাযাকন ও 
িরবতষীকত রাখকত সেম হয়,  তকব থসভাকব কাযা আদায় ককর বনকত 
হকব। (প্রমার্েঃ সূরা বাকারহ ১৮৪# বহদায়া ১:২২১) 

বাধষকযজবনত কারকর্ থরাযা রাখকত অেম হকল করর্ীয় 

http://www.darsemansoor.com/
www.islamijindegi.com


562 

 

www.darsemansoor.com           Install “ISLAMI JINDEGI” App              www.islamijindegi.com 

বজজ্ঞাসােঃ আমার নানী বাধষককযর কারকর্ থরাযা রাখকত অেম এবাং 
ভববেথত থয কাযা করকত িারকবন,  এমন থকান আশাও থনই। 
এমতাবস্থায় তাাঁর জন্য করর্ীয় বক?  

জবাবেঃ আিনার নানী যবদ প্রকৃতিকেই থরাযা রাখকত অেম হন এবাং 
ভববেথত তার দ্বারা থরাযা রাখার থকান আশাও না থাকক,  তাহকল 
একেকত্র শরী‘আকতর ববধান হকলা,  প্রবতবি থরাযার িবরবকতষ একজন 
বমসকীনকক দু’থবলা থিি িুকর আহার করাকবন অথবা প্রবতবি থরাযার 
িবরবকতষ থিৌকন দুই থসর গম বা আিা অথবা এর সমিবরমার্ মূলয 
বমসকীনকদরকক বদকয় বদকবন। (প্রমার্েঃ সূরা বাকারাহ ১৮৪# বুখারী 
শরীফ ২:৬৪৭# ফাতাওয়া শামী ২:৪২৮# ফাতাওয়া দারুল উলূম 
৬:৪৬১) 

সফকরর কারকর্ রমাযান মাকস উনবত্রশবির কম থরাযা হকল 

বজজ্ঞাসােঃ জননক বযবি রামাযাকনর প্রথম অাংকশ বাাংলাকদকশ বেল। 
এরির থস লিকন চকল যায়। থসখাকন বাাংলাকদকশর থচকয় একবদন িুকবষ 
ঈদ অনুবষ্ঠত হয়। আর থসও অন্যান্যকদর সাকথ ঈদ উদযািন ককর। 
উকল্লখয থয,  বাাংলাকদকশ রামাযাকনর থরাযা লিকনর থচকয় একবদন ির 
শুরু হওয়ার তার থরাযার সাংখযা হকয়কে আিাশবি। সুতরাাং এমতাবস্থায় 
উি বযবির জন্য ঊনবত্রশতম থরাযা রাখা জরুরী বক- না? 

জবাবেঃ এরুি বযবির জন্য সাংবেষ্ট থদকশর ঈকদর বদকন ঈদ উদযািন 
করা কতষবয এবাং িকর তার জন্য অবতবরি একবি থরাযা ককর 
ঊনবত্রশতম থরাযা কাযা করা জরুরী। (প্রমার্েঃ ফাতাওয়া শামী ২:৩৮৪# 
আহসানুল ফাতাওয়া ৪:৪২৩# ফাতাওয়া দারুল উলূম ৬:৩৯৯) 

শাওয়াকলর েয় থরাযার কাযা থরাযার বা কাযা থরাযার 

শাওয়াকলর েয় থরাযার বনয়যত করা 

বজজ্ঞাসােঃ থকান মবহলার রামাযাকনর ৫/৬বি থরাযা েুকি থগকে,  
এমতাবস্থায় থস যবদ শাওয়াল মাকস থরাযা আদায় ককর,  তাহকল এককত্র 
ফরয থরাযার কাযা এবাং শাওয়াল এর নফল থরাযা আদায় হকব বক- না? 
অথবা থস শাওয়াল মাকসর নফল থরাযা রাখা অবস্থায় রামাযাকনর েুকি 
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যাওয়া ফরয থরাযার কাযার বনয়যত করল এ অবস্থায় নফল এবাং ফরয 
থরাযার কাযা এককত্র আদায় হকব বক- না? প্রমার্সহ জানকত চাই। 

জবাবেঃ প্রকন ববর্ষত উভয় সুরকতই রামাযাকনর কাযা থরাযাই আদায় 
হকব। শাওয়াকলর নফল থরাযা আদায় হকব না। হাদীকস শাওয়াকলর 
থরাযার থয ফযীলত বর্ষনা করা হকয়কে তাও িাওয়া যাকব না। বরাং তার 
জন্য শাওয়াল মাকসর মকধয িৃথক আকরা েয়বি থরাযা রাখকত হকব। 

তকব ইচ্ছা করকল শাওয়াল মাকস শাওয়াকলর থরাযা আদায় ককর,  
িরবতষী মাকস বা অন্য সমকয় কাযা থরাযাগুকলা আদায় ককর বনকত হকব। 
(প্রমার্েঃ ফাতাওয়া আলমগীরী ১:১৯৭# আহসানুল ফাতাওয়া ৪:৪৩০) 

থরাযার বনয়যকতর সময়সীমা 

বজজ্ঞাসােঃ মাবসক রাহমানী িয়গাম জানুয়ারী ৯৮ সাংখযায় “থরাযার 
মাসাবয়ল” বশকরানাকম রামাযাকনর বদকন ১১িার িূকবষ থরাযার বনয়যত 
করকলই থরাযা হকয় যাকব। বকন্তু অন্য একিা মাবসক মযাগাবজকন উকল্লখ 
করা হকয়কে থয,  হাদীকস শরীকফ আকে,  থয বযবি রাত্র থশর্ হওয়ার 
িূকবষই থরাযার বনয়যত করল না,  তারা থরাযা হকব না। সবঠক মাসআলা 
জানকত চাই। 

জবাবেঃ রাহমানী িয়গাথম যা থলখা হকয়কে,  তাই সবঠক। দ্বীপ্রহর এর 
িূকবষ আনুমাবনক থবলা ১১িার িূকবষ বনয়যত করকলই রামাযাকনর থরাযা 
হকয় যাকব। থকননা,  বুখারী শরীকফ আকে থয,  রমাযান শরীকফর থরাযা 
ফরয হওয়ার িূকবষ যখন আশুরার থরাযা ফরয বেল,  তখন একবার ২৯ 
তাবরকখ চাাঁদ থদখা না যাওয়ায় মদীনার থলাককরা মুহাররকমর ৯ তাবরকখ 
এক বযবিকক থঘার্র্া করকত  বলকলন থয,  যারা খানা থখকয়কে তারা 
থযন বাকী বদন না খায়। আর যারা খায়বন তারা থযন থরাযার বনয়যত ককর 
থনয়। থকননা আজ আশুরার বদন। উকল্লখয,  উি মাবসক মযাগাবজকন থয 
হাদীসবি থিশ করা হকয়কে,  তা কাযা থরাযা বা অবনবদষষ্ট মান্নকতর 
থরাযার সাকথ সম্পৃি। ফরয, নফল বা বনবদষষ্ট মান্নকতর থরাযার বযািাকর 
নয়। (প্রমার্েঃ ফাতাওয়া শামী ২:৩৭৭# ফাতাওয়া দারুল উলূম 
৬:৩৪৪# বুখারী শরীফ ১:২৬৮# আবূ দাঊদ শরীফ ১:৩৩২) 

থরাযা ও তারাবীকহর সাওয়াব থথকক ববিত হওয়ার কারর্ 
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বজজ্ঞাসােঃ হাদীকস একসকে,  “অকনক থরাযাদাকরর থরাযা রাখার বববনময় 
েুধাতষ থাকা োিা আর বকেুই হাবসল হকব না। থতমবনভাকব অকনককর 
রাত্র জাগরর্ ও তারাবীহর নামায িিার বববনময় জাগ্রত থাকা োিা আর 
বকেুই হাবসল হকব না”। এ হাদীকসর বযাখযা বক? আমাকদর থদকশ 
তারাবীকহর নামাকয থযভাকব দ্রুত কুরআন িাঠ করা হয়,  যার কারকর্ 
আয়াকতর থশর্ অাংশ োিা আর থকান অাংশ িবরষ্কার বুঝার থকান উিায় 
থাকক না,  এিা কতিুকু বঠক? 

জবাবেঃ উি হাদীকসর উকিশ্য ও মমষ হকলা-  যারা থরাযা থরকখ অঙ্গ-
প্রতযঙ্গসূহকক গুনাহ থথকক বহফাজত ককর না,  রামাযাকনর িূকবষ থযমন 
গুনাকহ বলপ্ত বেল,  রামাযাকনও থতমবন গুনাকহ বলপ্ত থাকক। হালাল 
বরবযককর বযবস্থা ককর না,  বজহ্বা ও চেুর বহফাজত ককর না (অথচ 
থরাযার মূল উকিশ্য গুনাহ থেকি বদকয় তাকওয়া অজষন করা।) এমন 
বযবিকদর থরাযার দ্বারা যবদও কানুন মাবফক তাকদর বজম্মাদারী আদায় 
হয়,  বকন্তু থরাযার আসল উকিশ্য ও রুহাবনয়যাত হাবসল না হওয়ায় 
তাকদর বযািাকর বলা হকয়কে থয,  েুধাতষ থাকা োিা তাকদর থরাযার 
অন্য থকান বববনময় হাবসল হয় না। (প্রমার্েঃ তাফসীর মাজহারী ৫:৩৬# 
বতরবমযী শরীফ ১:২৫৫) 

থতমবনভাকব যারা রামাযাকন কষ্ট ককর ২০ রাকা‘আত তারাবীহ িিকলা,  
বকন্তু থস নামাথয মকনাবনকবশ করকলা না বা নামাথয এমন দ্রুত কুরআন 
শরীফ িিকলা থয,  হরফগুকলা সবঠকভাকব মাখরাজ থথকক বসফাকতর 
সাকথ উচ্চাবরত হকত িাকর না,  মদ- গুন্নাহ ইতযাবদ সবঠকভাকব আদায় 
হয় না,  ওয়াকফ লাবযকমর প্রবত লেয করা হয় না,  এ সমস্ত থলাক 
হাদীকসর বদ্বতীয় অাংকশর দ্বারা উকিশ্য। এভাকব কুরআন বতলাওয়াত করা 
জাবয়য নয়,  থতমবনভাকব এরুি কুরআন বতলাওয়াত শ্রবর্ করা এবাং 
এরূি বতলাওয়াকতর সম্মবত থদয়াও জাবয়য নয়। কুরআকন কারীমকক 
তাজবীকদর সাকথ সহীহভাকব বতলাওয়াত করা জরুরী। আর সহীহভাকব 
বতলাওয়াকতর বভবত্তকত সাওয়াকবর ওয়াদা করা হকয়কে। অশুে  
বতলাওয়াতকারীর জন্য কুরআন লানত করকত থাকক। তকব ফরয নামায 
থথকক তারবাহী নামাকয একিু চালু ককর িিার বনয়ম রকয়কে। এরুি 
িেবতকত কুরআন বতলাওয়াত করাকক হদর বলা হয়। হদর এর বনয়ম 
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মত সহীহ শুেভাকব বতলাওয়াত করায় থকান অসুববধা থনই। বকন্তু 
বতষমাকন অবধকাাংশ থেকত্র থযভাকব তারাবীহ নামায িিা হয় থসিাকক 
থকানক্রকমই হদর িিা বলা চকল না। সুতরাাং এ ধরকনর বতলাওয়াত 
দ্বারা সাওয়াকবর থকান আশা করা যায় না। আর বতষমাকন থযভাকব দ্রুত 
িিা এবাং কম সমকয় তারাবীহ খতম করার প্রশাংসা করা হয় এিা 
বনতান্তই অজ্ঞতা োিা আর বকেু নয়। অথচ যারা সবঠক বনয়কম 
সহীহভাকব তারাবীহ িকি থাককন তাকদর নামায দ্রুত কুরআন 
বতলাওয়াত কারীকদর থথকক মাত্র ১০/১৫ বমবনি সময় থবশী লাকগ। এ 
১০/১৫ বমবনকির জন্য তারাবীহ নামাকযর সাওয়াব বাবতল ককর 
গুনাহগার হওয়া কত বি দুভষাকগযর কথা। এজন্য িূকবষই হাকফয 
সাকহবকদর সাকথ এ মকমষ শতষ করা জরুরী,  যাকত ককর তারা এভাকব 
কুরআন কারীমকক ববগবিকয় সকলকক গুনাহগার না ককরন। বরাং 
সহীহভাকব হদকরর বনয়কম কুরআন বতলাওয়াত ককরন। (প্রমার্েঃ সূরা 
মুযযাবম্মল,  আয়াতেঃ ৪ # বমশকাত ১:১১৪# বতরবমযী শরীফ 
২:১১৯- ১২১# নাসায়ী শরীফ ১:১১৬) 

আকরা একবি কারকর্ তারাবীহ নামাকযর সাওয়াব বাবতল হকয় রাত 
জাগরর্ োিা আর থকান ফাকয়দা হয় না। থসিা হল হাকফযকদরকক চুবির 
বভবত্তকত বা চুবি োিা প্রথা অনুযায়ী তারাবীহ নামাকযর বববনময় প্রদান 
করা। এিা শরী‘আকত সম্পূর্ষ বনকর্ধ। 

তারাবীহ নামায সুন্নাত। তারাবীহ নামাকয কুরআন শরীফ খতম করাও 
সুন্নাত। বকন্তু বববনময় থলনকদন করা হারাম। আর এিা সহকজ অনুকময় 
থয,  সুন্নাত আদায় করার জন্য হারাম কাকজর অনুমবত হকত িাকর না। 
এজন্য ফুকাহাকয় থকরাম বলকখকেন,  “কুরআন খতকমর বববনময় গ্রহর্ 
ককর না এ ধরকনর মুখবলস হাকফয না িাওয়া থগকল বনধষাবরত ইমাকমর 
বিেকন বববনময় োিা সূরা তারাবীহ িকি বনকব। এিাই উত্তম। কারর্, 
একেকত্র খতকমর সাওয়াব না হকলও অন্তত তারাবীহ নামাকযর সাওয়াব 
িাওয়া যায়। বকন্তু বববনময় বদকয় খতম তারাবীহ িিকল থতা খতম ও 
তারাবীহ উভয়বির সাওয়াবই বাবতল হকয় থগল। ববর্য়বির প্রবত 
সককলরই দৃবষ্ট থদয়া উবচত। 
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অকনকক প্রন ককরন থয, হাকফয সাকহবকদর সাংসার আকে, বববনময় থদয়া 
জাবয়য না হকল তাাঁরা চলকবন বকভাকব? তাকদর কাকে বজজ্ঞাসা-  তাহকল 
বক তারা হাকফযকদরকক হারাম খাওয়াকয় চালাকত চান? অথচ তারা 
তাকদরকক ইমামবতর সকবষাচ্চ িকদ ববসকয়কেন। লেয করুন! থয রাব্বুল 
আলামীকনর শরী‘আকত তারাবীহ নামায বববনময় থনয়া হারাম থঘাবর্ত 
হকয়কে, বতবনই সককলর বরবযককর দাবয়ে বনকজর উির থরকখকেন। 
সুতরাাং এ বযািাকর আমাকদর মাথা বযথার বকেুই থনই। বতবনই 
হাকফযকদরক কুরআকন িাক বহফয করার থতৌবফক দান ককরকেন। নতুবা 
থকান বযবি এত বি বকতাব মুখস্থ রাখকত িারকতন না এবাং বতবনই 
ববধান জারী ককরকেন থয, হাকফযগর্ আল্লাহ তা‘আলার উকিশ্য আল্লাহ 
তা‘আলার বাোকদরকক কুরআন শুনাকবন এবাং আল্লাহ তা‘আলা তাকদর 
জন্য সম্মানজনক বরবযককর বযবস্থা  করকবন। বকভাকব থকাকথকক করকবন 
বতবনই ভাল জাকনন। বতষমান যামানায় থয সমস্ত হাকফযগর্ হারাম িয়সা 
তরক ককরকেন, আল্লাহ তা‘আলার তাকদর জন্য ইজ্জকতর সাকথ বরবযককর 
বযবস্থা ককরকেন। 

উকল্লখয, থকান হাকফজ সাকহব যবদ আল্লাহ তা‘আলার উকিকশ্য তারাবীহ 
িিান এবাং বববনময় না থনয়ার থঘার্র্া ককরকেন অির বদকক মসবজদ 
কতৃষিে ও হাকফয সাকহবকক বববনময় না থদয়ার থঘার্র্া ককরকেন। 
অতেঃির মুসল্লগীর্ বনজস্ব উকদযাকগ হাকফয সাকহকবর মুহাব্বকত খতকমর 
সময় বযতীত অন্য সময় বকেু হাবদয়া প্রদান ককর তকব থসিাকক কুরআন 
খতকমর বববনময় বলা যাকব না। বকন্তু বতষমাকন মসবজদ হাকফযকদর নাকম 
খাতা কলম বনকয় থযভাকব চাাঁদা আদায় ককর তাকদরকক থদয়া হয়, তা 
শরী‘আকতর ববর্ষত হাদীয়ার আওতায় িকি না। থতমবনভাকব মসবজদ 
ফাি থথকক হাকফয সাকহবকদরকক থয বববনময় থদয়া হয় তা- ও উি 
হাবদয়ার আওতায় িকি না। তাোিা এভাকব চাাঁদা তুলকল প্রকারাকন্ত 
হাবফযকদর বভেুক বাবনকয় থবইযযত করা হয়। (প্রমার্েঃ সূরা বাকারা 
৪১# ফাতাওয়া শামী ৬:১৯৩# মুসনাকদ আহমদ ৩৫৭# আবূ দাঊদ 
১:২২০# ফাতাওয়া শামী ৬:৫৭# ইমদাদুল মুফতীন ৩৬৫# আহসানুল 
ফাতাওয়া ৩:৫১৪- ১৫) 

স্থাকনর িাথষককয লাইলাতলু কদর হওয়া প্রসঙ্গ 

http://www.darsemansoor.com/
www.islamijindegi.com


567 

 

www.darsemansoor.com           Install “ISLAMI JINDEGI” App              www.islamijindegi.com 

বজজ্ঞাসােঃ রামাযাকনর ২০ তাবরকখর ির আমরা বাাংলাকদকশর 
মুসলমানরা লাইলাতুল কদর িালন ককর থাবক। থযমন প্রবত থবকজাি 
রাত যথা- ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯ তাবরখ। বকন্তু থসৌদী আরকবর 
তাবরখ আমাকদর তাবরকখর সাকথ বমকল না। আমাকদর থদকশ থয তাবরকখ 
থবকজাি থাকক থস তাবরকখই থসৌদী আরকব থাকক থজাি। এখন প্রন হকলা 
আমাকদর থদকশর তাবরখিা বঠক- না থসৌদী আরকবর তাবরখ বঠক? এই 
ববর্কয় ববস্তাবরত জানকত চাই। 

জবাবেঃ রমাযান শুরু ও থশর্ হওয়া বনভষর ককর চাাঁদ থদখার উির। 
সুতরাাং থয থদকশ থয বদন রামাযাকনর চাাঁদ থদখকব থস থদকশ থসবদন থথকক 
রামাযাকনর শুরু হকব। আমাকদর থদকশ থসৌদী আরব থথকক সাধারর্তেঃ 
একবদন ির রামাযাকনর চাাঁদ থদখা থগকল শকব কদরও একবদন িকর 
হওয়া স্বাভাববক। আল্লাহর জন্য এমনবি করকত থকান অসুববধা থনই। 
হাদীস শরীফ একসকে থয, যুহকরর িূকবষ চার রাকা‘আত সুন্নাকতর জন্য 
আসমাকনর দরজা খুকল থদওয়া হয়। অথচ যুহকরর সময় ববকশ্বর সকল 
জায়গা একই সাকথ হয় না। তাহকল বুঝকত হকব, আকাকশর দরজা খুকল 
থদওয়া প্রকতযক এলাকার বনজ বনজ সময় থমাতাকবক হকব। থতমবনভাকব 
শকব কদকরর ববর্কয় যবদ এলাকার বববভন্নতায় স্থানীয় তাবরকখর বহসাব 
বববভন্ন সময় হয় তাহকল তা- ই প্রকযাজয। (প্রমার্েঃ বমশকাত ১:১৭৪# 
আবূ দাঊদ শরীফ ১:১৮০) 

রমাযান মাকস ঔর্ধ থসবন ককর হাকয়জ বন্ধ রাখা 

বজজ্ঞাসােঃ মবহলাকদর জন্য রমাযান মাকস থরাযা িূর্ষ বত্রশিা রাখার জন্য 
ঔর্ধ থখকয় হাকয়জ বন্ধ রাখা জাবয়য হকব বক- না? 

জবাবেঃ প্রবত মাকস মবহলাকদর থয ঋতুস্রাব হয়, তা শরীকরর জন্য অতযন্ত 
উিকারী ও জরুরী। কখকনা কখকনা থরাগ বা অন্য থকান কারর্বশতেঃ থয 
বনয়বমত ঋতুস্রাব হয় না, তাকত থদকহর িকে মারািক েবত সাবধত হয়। 
তদুিবর যবদ থকউ ঔর্ধ থখকয় হাকয়জ বন্ধ রাকখ, তকব তা হকব থদকখ 
ববিকদর বদকক িা বািাকনা। আর এিা বনন্তান্ত বনবুষবেতার িবরচায়ক। 
সুতরাাং তা অনুবচত। এতদসকেও যবদ থকান মবহলা এরুি ঔর্ধ থখকয় 
হাকয়জ বন্ধ থরকখ থরাযা িূর্ষ ককর, তাহকল তার থরাযা সহীহ হকব। তকব 
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স্বাভাববক বনয়কমর ববিরীত করার দরুন কাজবি বঠক হকব না।(প্রমার্েঃ 
ফাতাওয়া রহীবময়া ৬:৪০৪) 

হজ্জ 

হকজ্জর শতষাবলী, ফরয, ওয়াবজব ও সুন্নাত 

থিনশকনর িাকা দ্বারা হজ্জ করা 

বজজ্ঞাসােঃ থিনশকনর িাকা দ্বারা হজ্জ করা যাকব বক- না? 

জবাবেঃ থিনশকনর িাকা সবষসম্মবতক্রকম হালাল। একত থকান খারাবী বা 
গুনাহ থনই। তাই এিা গ্রহর্ করা যাকব এবাং এর দ্বারা হজ্জও আদায় করা 
যাকব। আিনার উির হজ্জ ফরয হকয় থাককল আিবন উি িাকা গ্রহর্ 
ককর হথজ্জ যাবার বনয়যত ককর বযবস্থা গ্রহর্ শুরু করুন। (প্রমার্েঃ 
আহসানুল ফাতাওয়া ৪:২৬০# জাদীদ বফকহী মাসাবয়ল ১:২৫০# 
ফাতাওয়া রাহীবময়া ৫:১৪৭) 

জবম ও বযবসা সামগ্রী থাকা অবস্থায় হকজ্জর হুকুম 

বজজ্ঞাসােঃ কাকরা বনকি প্রকয়াজকনর অবতবরি নগদ কযাশ না থাককলও 
বক হজ্জ ফরয হকত িাকর? ববস্তাবরত জাবনকয় বাবধত ককরকবন। 

জবাবেঃ ্যতাাঁ, প্রকয়াজন হকত অবতবরি নগদ কযাশ না থাককলও থকান 
বযবির উির হজ্জ ফরয হকত িাকর। থযমন থকান বযবির বনকি 
অবতবরি জবম- জমা, প্লি ও বযবসার সামগ্রী ইতযাবদ রকয়কে, তা হকত 
বকেু বববক্র করকল হকজ্জর খরচ হকয় যায় এরাং অববশষ্ট দ্বারা উি বযবি 
বফকর আসা িযষন্ত বনজ িবরবার- িবরজকনর প্রকয়াজনীয় হাজত িূর্ষ হকয় 
যায়। তাহকল এমন সব বযবিবকগষর উির উি সম্পদ বববক্র ককর হজ্জ 
করা ফরয। সুতরাাং নগদ কযাশ হাকত না থাককলও হজ্জ ফরয হকত 
িাকর। (প্রমার্েঃ আহসানুল ফাতাওয়া ৪:৫৩২ #মু‘আবল্লমুল হজ্জাজ ৮১) 

থয হকজ্জ কাংকর বনকেি, কুরবানী ও মাথা মিুাকনার মাকঝ ধারাবাবহকতা 
ওয়াবজব 

বজজ্ঞাসােঃ ১০ই বযলহজ্জ বা ১১ই বযলহজ্জ কুরবানী এবাং মাথা না মুবিকয় 
শুধু বি শয়তানকক িাথর থমকর তাওয়াকফ বযয়ারত করা জাবয়য বক- না? 
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জবাবেঃ হকজ্জ তামাত্তু ও হকজ্জ বকরাকন বতনবি বস্তুর মকধয ধারাবাবহকতা 
বজায় রাখা ওয়াবজব। অথষাৎ প্রথম িাথর মারা, এরির কুরবানী, 
অতেঃির চুল খাি করা বা মাথা মুিাকনা। আর এ কাজগুকলার িকর 
তাওয়াকফ বযয়ারত করা সুন্নাত। আর যবদ থকান বযবি  এ কাজগুকলার 
িূকবষ তাওয়াকফ বযয়ারত ককর থনয় তাহকল দম ওয়াবজব হকব না। বরাং 
সুন্নাকতর বখলাফ হকব। (প্রমার্েঃ ফাতাওয়া শামী ২:৫৩৩# মাযাবহরুল 
উলূম, ১৬৭# রাহীবময়া ৮:২৮৬) 

থয িবরমার্ সম্পদ হকল স্বামী- স্ত্রী উভকয়র উির হজ্জ ফরজ হয় 

বজজ্ঞাসােঃ একজন থলাক বক িবরমার্ সম্পকদর মাবলক হকল, তারা স্বামী-
স্ত্রী উভয় অথবা একজকনর উির হজ্জ ফরয হকব? যবদ উভকযর উির 
হজ্জ ফরয হয়, তকব বক তার বনকজর স্ত্রীকক না বনকয় খুশী মকন বনকজর 
বি ভাইকক হকজ্জ বনকত িারকব, যার আবথষক অবস্থা খুব ভাল নয়। যবদ 
িাকর তকব এিা বক ঐ বি ভাইকয়র জন্য বদলী হজ্জ হকব, না তার বনজ 
হজ্জ হকব? দলীল- প্রমাকর্র সাকথ জানাকল উিকৃত হব। 

জবাবেঃ শরী‘আকতর দৃবষ্টকত স্বামী- স্ত্রী উভকয়র মাবলকানা বভন্ন বভন্ন। 
সুতরাাং স্বামী অবধক সম্পকদর মাবলক হকল তার স্ত্রীর উির হজ্জ ফরয 
হকব না। বরাং স্বামী বনজ খুশী মকত যাকক ইচ্ছা তাককই হকজ্জ বনকত 
িারকব। তকব স্বামীর জন্য যতিুকু সম্ভব স্ত্রীর মন রো করা উবচৎ। স্ত্রীর 
হজ্জ িবরমার্ বনজস্ব সম্পদ থাককল, তা বদকয় তার উির হজ্জ করা ফরয 
হকব। ববর্ষত অবস্থায় স্বামীর বি ভাই শুধু হকজ্জর বনয়যত করকল তার 
বনকজর হজ্জ বকলই গন্য হকব। একক বদলী হজ্জ বলা হকব না। (প্রমার্েঃ 
ফাতাওয়া শামী ২:২৬২# বহদায়া ১:২৩১) 

নফল হজ্জ আদাকয়র ির িনুরায় ফরয হজ্জ আদায় 

বজজ্ঞাসােঃ যবদ থকান বযবির বনকি হজ্জ ফরয হওয়ার মত মাল না থাকক 
থস যবদ থলান অথবা করকজ হাসানা বনকয় হজ্জ ককর। িরবতষীকত হজ্জ 
ফরয হওয়ার মাল একস যায়, তখন বক িুনরায় হজ্জ করকত হকব। না- বক 
িূকবষই হজ্জ দ্বারা ফরকযর দাবয়ে হকত থরহাই িাকব, এ ববর্কয় ববস্তাবরত 
জানকত চাই। 
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জবাবেঃ হজ্জ ফরয হওয়ার িূকবষ গরীব থাকা অবস্থায় যবদ থকউ শুধু 
নফকলর বনয়যকত হজ্জ ককর থাকক, তাহকল শুধু নফল হজ্জই আদায় হকব। 
িরবতষীকত মালদার হওয়ার কারকর্ হজ্জ ফরয হকল িুনরায় হকজ্জ ফরয 
আদায় করকত হকব। িূকবষর নফল হজ্জ দ্বারা িকরর ফরয হকজ্জর দাবয়ে 
হকত থরহাই িাওয়া যাকব না। আর যবদ নফকলর বনয়যত না ককর এবাং 
ফরকযর বনয়যতও না ককর শুধু হকজ্জর বনয়যত ককর অথবা ফরয হকজ্জর 
বনয়যত হজ্জ ককর থাকক তাহকল এই হজ্জ িরবতষী ফরয হকজ্জর জন্য 
যকথষ্ট হকব। মালদার হওয়ার ির নতুন ককর না করকলও চলকব। 
(প্রমার্েঃ রিুল মুহতরা ২:২৬২# ইমদাদুল ফাতাওয়া ২:১৫৭# খাইরুল 
ফাতাওয়া ৪:১৬৪) 

মবহলার জন্য জবম বববক্র ককর হজ্জ করা 

বজজ্ঞাসােঃ জননক মবহলার স্বামী ও উিাজষনশীল িুত্র আকে। উি মবহলার 
বযবিগত বকেু জবমও আকে-  যা বববক্র করকল হকজ্জর খরচ হকব। 
উকল্লখয, তার অন্য থকান সম্পদ থনই। এমতাবস্থায় তার হজ্জ করার 
বযািাকর শরী‘আকতর ফয়সালা বক? 

জবাবেঃ ্যতাাঁ, উি মবহলার ঐ সম্পবত্ত বববক্র ককর যবদ তার বনকজর ও 
সফরসঙ্গী স্বামী বা থকান মাহরাকমর হজ্জ সফকরর জন্য যকথষ্ট হয়, 
তাহকল তার উির হজ্জ করা ফরয হকব। থকননা, এমতাবস্থায় উি জবম 
তার বনতয প্রকয়াজনীয় বস্তুর অন্তভূষি নয়। 

উকল্লখয থয, মবহলার উির হজ্জ ফরয হওয়ার জন্য বনকজর িাকথয় এবাং 
বনজ খরকচ হজ্জযাত্রী মাহরাম না িাওয়া থগকল স্বামী বা মাহরাম সঙ্গীর 
িাকথয় থাকা জরুরী। তা না হকল তার উির হজ্জ ফরযই হকব না। যবদ 
থশর্ মুহূতষ িযষন্ত থকান মাহরাম না িাওয়া যায় তথাবিও গাইকর মাহরাম 
থকান িুরুর্ বা থকান মবহলার সাকথ হকজ্জ থযকত িারকব না। থসই 
অবস্থায় বদলী হজ্জ করাকনার জন্য ওসীয়যত করা কতষবয। (প্রমার্েঃ 
ফাতাওয়া শামী ২:৪৬২# ফাতাওয়া আলমগীরী ১:২১৯) 

জবম বববক্র ককর হজ্জ করা 

বজজ্ঞাসােঃ কাকরা যবদ ববশ ববঘা জবম বা অন্য থকান সম্পদ থাকক, আর 
দশ ববঘার ফসকল তার বাৎসবরক প্রকয়াজনীয় খরচ চকল যায়। আর 
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অববশষ্ট দশ ববঘার ফসল বা তার মূলয জরুরী প্রকয়াজকনর বাইকর খরচ 
হয়। থযমন, দান- খয়রাত ইতযাবদ, এমতাবস্থায় উি দশ ববঘা জবম 
ববক্রয় করকল যবদ তার হকজ্জর খরকচর বযবস্থা হকয় যায়, তাহকল বক তার 
উি উেৃত জবম ববক্রয় ককর হজ্জ করা ফরয? 

জবাবেঃ যবদ কাকরা বনকি জরুরী খরচ বনবষাকহর আবশ্যক িবরমার্ হকত 
অবতবরি জায়গা- জবম, বািী- ঘর ও আসবাবিত্র থাকক এবাং তা ববক্রয় 
করকল তার হকজ্জর যাতায়াত ও আনুসাাংবগক খরচ এবাং হজ্জ থথকক 
বফকর আসা িযষন্ত িবরবার- িবরজকনর খাওয়া- িরা ও যাবতীয় 
প্রকয়াজনাবদর খরকচর বযবস্থা হকয় যায়, তাহকল তার উির হজ্জ ফরয। 

উকল্লবখযত মাসআলা অনুযায়ী উি বযবির অববশষ্ট দশ ববঘা হকত জবম 
ববক্রয় ককর হজ্জ করা ফরয। (প্রমার্েঃ আহসানুল ফাতাওয়া ৪:৫৩২# 
ফাতাওয়াকয় খাবনযাহ ১:২৮২# ফাতাওয়া শামী ২:৫৬২# ফাতাওয়া 
আলমগীরী ১:২১৮) 

বেৃা মাতাকক থরকখ হকজ্জ যাওয়া 

বজজ্ঞাসােঃ আমার মাতা বতষমাকন তাাঁর জীবকনর থশর্ সময় অবতক্রম 
করকেন। বতষমাকন তাাঁর বয়স একশ বেকরর উিকর। তাাঁর একাকী 
চলাকফরার েমতা থনই। সাবষেবর্কভাব তাাঁর সাকথ কাউকক থাককত হয়। 
দীঘষবদন থথককই উবন এই অবস্থায় আকেন এবাং বতষমাকন উবন আমার 
সাকথই আকেন। এই বৎসর আবম, আমার বি থবান ও বি ভাইসহ হজ্জ 
করার বনয়যত ককরবে। আমার মাকয়র এই অবস্থায় আমাকদর হজ্জ করায় 
শরী‘আকতর বদক থথকক থকান বাধা আকে বক- না? তা জানাকল বাবধত 
হব। এখাকন উকল্লখয থয, আমরা থয বতন ভাই- থবান হকজ্জ থযকত চাবচ্ছ 
তারা োিা আম্মার থসবা- যকত্নর জন্য আমার অন্যান্য ভাই- থবান এবাং 
আিীয়- স্বজন আকেন। 

জবাবেঃ শারীবরক ও মানবসকভাকব সুস্থ বযবি, থয বনজ থদশ হকত মিা 
থমাকাররমা িযষন্ত যাতায়াত করকত সেম এবাং হজ্জ হকত বফকর আসা 
িযষন্ত বনকজর এবাং আিন িবরবার বকগষর আবশ্যকীয় বযয় বহন করকত 
সমথষ, এমন সম্পদশালী বযবির উির হজ্জ ফরয। আর মবহলাকদর উির 
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হজ্জ ফরয হওয়ার জন্য আকরা একবি অবতবরি শতষ হকচ্ছ তাকদর সাকথ 
স্বামী বা থকান দ্বীনদার মাহরাম আিীয় থাকা। 

হজ্জ ফরয হকয় যাওয়ার ির ঐ বৎসর হকজ্জ যাওয়া ওয়াবজব। শরয়ী 
উযর বযবতত থদরী করা জাবয়য নয়। আর কাকরা বিতা- মাতা যবদ এমন 
হন থয, থখদমকতর মুখাকিেী এবাং একমাত্র থস- ই তাকদর খাবদম, অন্য 
থকউ তাকদর থখদমত করার মত না থাকক, তাহকল থসই সুরকত বিতা-
মাতার অনুমবত োিা তার জন্য হকজ্জ যাওয়া মাকরূহ হকব। আর 
আিনার মাকয়র বখদমত করার জন্য থযকহতু আিনার আকরা ভাই- থবান 
বা আিীয় স্বজন বা খাবদম ইতযাবদ আকে। তাই আিনার এই বৎসকরই 
হজ্জ করকত শরী‘আকতর দৃবষ্টকত থকান বাধা থনই। বরাং ককর থনয়াই 
জরুরী। (প্রমার্েঃ (১) আিুররুল মুখতার মা’আশ শামী ২:৪৫৬- ৪৬৪# 
(২) ফাতাওয়া দারুল উলূম ৬:৫৩৮) 

হকজ্জর ফরয, ওয়াবজব, সুন্নাত ও মুস্তাহাব 

বজজ্ঞাসােঃ হকজ্জর ফরয, ওয়াবজব, সুন্নাত, নফল ও মুস্তাহাব সম্বকন্ধয 
ববস্তাবরত জানকত চাই। 

জবাবেঃ হকজ্জর ফরয বতনবিেঃ 

(১) মীক্বাত হকত ইহরাম বাধা। 

(২) ৯ই বযলহজ্জ তাবরখ যুহকরর ির হকত ১০ই বযলহকজ্জর সুবকহ 
সাকদককর িূবষ িযষন্ত ওকূকফ আরাফা তথা আরাফার প্রান্তকর অবস্থান। 

(৩) ১০, ১১ বা ১২ বযলহজ্জ তাবরখ সূযষাকস্তর িূকবষ কা’বা শরীকফর 
তাওয়াকফ বযয়ারত করা। 

হকজ্জর ওয়াবজব ৫বিেঃ 

(১) ৯ই বযলহজ্জ তাবরকখ সূযষাকস্তর ির থথকক িরবতষী বাদ ফজর 
সূকযষাদকয়র িূকবষ িযষন্ত সমকয়র মকধয মুযদাবলফার প্রান্তকর অবস্থান করা 

(২) সাফা- মারওয়া  িাহাি দু’বির মাঝখাকন সাঈ করা। 

(৩) বমনাকত রমী করা অথষাৎ শয়তাকনর উকিশ্য কাংকর মারা 

(৪) ইহরাম থখালার জন্য মাথা মুিাকনা বা োিাকনা। 
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(৫) ববদায় তওয়াফ করা (মীক্বাকতর বাবহকরর বাবসোকদর জন্য) 

হকজ্জর সুন্নাত ও মুস্তাহাব  দশবিেঃ 

(১)  তওয়াকফ কুদূম করা( হকজ্জ ইফরাদ বা হকজ্জ বকরাকনর জন্য)। 

(২) তওয়াকফ কুদূকমর প্রথম বতন চিকর রমল করা। আর তওয়াকফ 
কুদূকম রমল না ককর থাককল তাওয়াকফ বযয়ারকত রমল করা। 

(৩) ৮ই বযলহজ্জ মিা হকত বমনায় বগকয় যুহর, আসর, মাগবরব, ইশা ও 
ফজর এ িাাঁচ ওয়াি নামায িিা এবাং রাকত বমনার অবস্থান করা। 

(৪) ৯ই বযলহজ্জ সূকযষাদকয়র ির বমনা হকত আরাফার ময়দাকনর বদকক 
রওয়ানা হওয়া। 

(৫) ওকূকফ আরাফার ির তথা হকত সূকযষাকস্তর ির মুযদাবলফার বদকক 
রওয়ানা হওয়া। 

(৬) ৯ই বযলহজ্জ বদবাগত রাকত্র মুযদাবলফায় থাকা। 

(৭) ওকূকফ আরাফার জকন্য থসবদন যুহকরর িূকবষ থগাসল করা। 

(৮) ১০, ১১ও ১২ই বযলহজ্জ বদবাগত রাত্রগুকলাকত বমনায় থাকা। 

(৯) বমনা হকত ববদায় হকয় মিায় বফরার িকথ মুহাসসাব নামক স্থাকন 
বকেু সময় অবস্থান করা। 

(১০) ইমাকমর জকন্য বতন স্থাকন খুৎবা থদয়া। ৭ই বযলহজ্জ মিা শরীকফ, 
৯ই বযলহজ্জ আরাফায় ও ১১ই বযলহজ্জ বমনায়। 

(প্রমার্েঃ ফাতাওয়া আলমগীরী ১:২১৯, ফাতাওয়া শামী ২:৪৬৮- ৪৬৭) 

হজ্জ আদাকয়র িেবত 

তাওয়াফ অবস্থায় দবৃষ্ট 

বজজ্ঞাসােঃ তাওয়াফ করার সময় দৃবষ্ট থকান বদকক রাখকত হকব? ববস্তাবরত 
জাবনকয় বাবধত করকবন? 

জবাবেঃ তাওয়াফ করার সময় কা’বার বদকক মুখ বা বিঠ করা বঠক নয়। 
বরাং বসজদার বদকক অথষাৎ নীকচর বদকক থচাকখর দৃবষ্ট থরকখ তাওয়াফ 
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করা মুস্তাহাব। তকব হাজকর আসওয়াদ বা থসবদকক হকত বকাংবা লাবঠ 
ইতযাবদ উবঠকয় চুম্বকনর সময় কা’বার বদকক নযর করকত িাকর। (প্রমার্েঃ 
আহসানুল ফাতাওয়া ৪:৫৪৭# মু’আবল্লমুল হুজ্জাজ ১৩০) 

وينبغي ان ال يجاوز بصره محل مشيه كالمصلي اليجاوز بصره محل سجوده النه االدب الذي يحصل به 

 (60اجتماع القلب.   )غنية الناسك:

হাকয়য অবস্থায় ইহরাম বাাঁধা 

বজজ্ঞাসােঃ আমার লাইি ২০ তাবরকখ। থস সময় আবম হাকয়য় অবস্থায় 
থাককবা। এমতাবস্থায় ইহরাকমর বনয়যত থবকধ রওয়ানা বদকল আবম থতা 
উমরা করকত িারকবা না। এই অবস্থায় ৬ বদন ির আবার হকজ্জর ইহরাম 
বকভাকব বাাঁধকবা? 

জবাবেঃ আিবন যবদ আকগ মিা থযকত চান, তাহকল আিবন শুধু হকজ্জর 
ইহরাম থবাঁকধ যাকবন। থসখাকন বগকয় মিা শরীকফর বািীকত িাক হওয়া 
িযষন্ত বযবকর- আযকার করকত থাককবন। আর যবদ আকগ মদীনায় যান 
তাহকল মদীনা থথকক থফরার িকথ ইহরাম থবাঁকধ আসকবন। (প্রমার্েঃ 
মা’আবরফুস সুনান ৬:৩৬২) 

ئض ان كانت قارنة فترفض للعمرة وتقضي مناسك الحج كلها ثم اقال شيخنا رحمه اهلل تعالى والح

ا عائشة رضي اهلل تعالى عنها رفضت العمرة. هذا تقضي العمرة ويكون حجها حج افراد مثل سيدتن

 (6/161عندنا.     )معارف السنن:

আরাফাকতর ময়দাকন যুহর ও আসর নামায িিার বনয়ম 

বজজ্ঞাসােঃ আরাফাকতর ময়দাকন যুহর এবাং আসর নামায িিার বনয়ম 
বক? 

জবাবেঃ আরাফাকতর ময়দাকন যবদ মসবজথদ নাবমরাকত ইমাম সাকহকবর 
সাকথ নামায িিার সুকযাগ িাওয়া যায় এবাং একথাও জানা যায় থয, 
ইমাম মুসাবফর, তাহকল যুহকরর ওয়াি যুহর ও আসর একত্র িিকব। 
আর যবদ ইমাম মুকীম হওয়া সকেও কসর ককর তাহকল হানাফীগন তার 
ইকিদা করকব না। থসকেকত্র বা অন্য থকান কারকর্ যবদ ইমাকমর সাকথ 
িিার সুকযাগ না হয়, তাহকল মুসাবফর হাজীগর্ বনজ বনজ তাবুকত বা 

http://www.darsemansoor.com/
www.islamijindegi.com


575 

 

www.darsemansoor.com           Install “ISLAMI JINDEGI” App              www.islamijindegi.com 

স্থাকন যুহকরর ওয়াথি যুহর ও আসকরর ওয়াথি আসর কের (দুই 
রাকা‘আত ককর) িকি বনকব। তারির দাাঁবিকয় উকূকফ আরাফা আদায় 
করকব, কষ্ট হকয় থগকল তখন বকস উকূফ করকব। উকল্লখয, অকনক বখমায় 
আসকরর ওয়াি হওয়ার িূকবষ আসাকরর আযান বদকয় থাকক ঐ আযান 
শুকন আসর িিকব না। হানাফী মাযহাব অনুযায়ী আসকরর ওয়াি 
হওয়ার ির আযান বদকয় নামায িিকব। (প্রমার্েঃ ফাতাওয়া শামী 
২:৫০৫) 

 في الدر المختار: وشرِ لصحة هذا الجمع االمام االعظم او نائبه واال صلوا وحدانا.

وفي رد المحتار تحت قوله: االمام االعظم: واطلق االمام فشمل المقيم والمسافر لكن لو كان 

مقيما كامام مكة صلى بهم صلوة المقيمين واليجوز له القصر وال للحجاج االقتداء به وتحت قوله: 

 ( 1/051فاالصوب قول الزيلعي: صلوا كل واحدة منهما في وقتها.   )رد المحتار: واال صلوا وحدانا:

থমকয়কদর বমনা থথকক মিা প্রতযাবতষন 

বজজ্ঞাসােঃ ১২ই বযলহজ্জ তাবরখ বদবাগত রাকত মিা থথকক বযয়ারত 
থশকর্ থমকয়রা কাংকর মারকত থগকল কাংকর থমকর মিায় চকল আসকব, 
না- বক বমনায় রাবত্র যািন করকব? 

জবাবেঃ বমনায় রাবত্র যািন ককর ১৩ই বযলহজ্জ তাবরকখ কাংকর থমকর 
মিায় থফরা উত্তম। ( প্রমার্েঃ মাআবরফুল কুরআন ১:৪৯১) 

কাংকর বনকেি ককর ১২ই বযলহজ্জ মিা প্রতযাবতষন 

বজজ্ঞাসােঃ থকান হজ্জ আদায়কারী ১২ই বযলহজ্জ কাংকর থমকর বমনা তযাগ 
ককর মিা আসকত িারকব বক- না? 

জবাবেঃ প্রকাশ থাকক থয, থকান হাজী যবদ ১২ই বযলহজ্জ বমনা থথকক 
মিা আসকত চায়, তাহকল তার জন্য উত্তম হল- সূযষ েুবার আকগই চকল 
আসা। থকননা, সূযষাকস্তর ির থথকক ১৩ই বযলহজ্জ সুবকহ সাবদককর িূকবষ 
িযষন্ত বমনা  থথকক চকল আসা মাকরূহ। তকব দম থদয়া লাগকব না। বকন্তু 
১৩ই বযলহজ্জ সুকবহ সাবদককর ির বমনায় থাককল কাংকর না থমকর আসা 
জাবয়য হকব না। থকউ আসকল দম থদয়া জরুরী। (প্রমার্েঃ বহদায়া 
১:২৫২# ফাতাওয়া শামী ২:৫২২)  
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মবহলাকদর জন্য জামাতাকক বনকয় হজ্জ করা 

বজজ্ঞাসােঃ থকান মবহলা বনকজর থমকয়র স্বামীকক অথষাৎ জামাতাকক বনকয় 
হকজ্জ থযকত িারকব বক- না? 

জবাবেঃ নারীর হকজ্জ থযকত হকল স্বামী বা দ্বীনদার মাহরাম তথা এমন 
িুরুর্কলাক, যাকদর সাকথ বববাহ নবধ নয়, তাকদরকক সাকথ বনকয় থযকত 
হকব। মাহরাম বনকজর বাংকশর কারকর্, বববাকহর কারকর্, এবাং দুকধর 
কারকর্ হয় এ বহকসকব থমকয়র স্বামীকক বনকয় হকজ্জ থযকত িারকব। তকব 
নববাবহক এবাং দুধিান সূকত্রর মাহরামকদরকক বনকয় বতষমান বফতনা 
ফাসাকদর যমানায় হকজ্জ যাওয়া হকত িরকহয করা উবচৎ। তাই থমকয়র 
স্বামীকক বনকয় হকজ্জ না যাওয়াই থশ্রয় হকব। জীবকনর থশর্ মুহূতষ িযষন্ত 
যবদ বিতা, ভাই বা দ্বীনদার স্বামী না িায়, বা থিল বকন্তু তাকদর হকজ্জর 
খরকচর থযাগাি হকলা না, তকব উি মবহলাকক তার িকে হকত বদলী 
হকজ্জর ওসীয়যত ককর যাওয়া জরুরী। (প্রমার্েঃ মু’আবল্লমুল হুজ্জাজেঃ 
৮৬# শামী ২:৪৬৪) 

صهرية........... التسافر باخيها  والمحرم من اليجوز له منكحتها على التابيد بقرابة او رضاع او

كالصهرة الشابة فينبغي استثناء  رضاعا في زماننا اي لغلبة الفساد. قلت: ويؤيده كراهة الخلوة بها 

 (1/161الصهرة الشابة هنا ايضا الن السفر كالخلوة.   )رد المحتار:

وهو الصحيح.   وجود المحرم للمرأة...... بعضهم جعلوها شرطا للوجوب وبعضهم شرطا لالداء

 (9/191)الفتاوى الهندية:

গায়কর মাহরাকমর সাকথ হকজ্জর সফর করা 

বজজ্ঞাসােঃ একজন িুরুর্ হজ্জ করকব এবাং তার সাকথ তার ববববও হজ্জ 
করকত যাকব। তাকদর দুই জকনর সাকথ ববববর খালাকতা থবান হজ্জ করকত 
যাকব। বাাংলাকদশ হকত থসৌবদ িযষন্ত তাকদর সাকথ যাকব। িকর খালাকতা 
থবান সকহাদর ভাইকয়র সাকথ হজ্জ করকব, এখন বাাংলাকদশ হকত থসৌবদ 
িযষন্ত খালাকতা থবান এবাং খালাকতা থবাকনর স্বামীর সাকথ হজ্জ করার 
জন্য থযকত িারকব বক- না? ঐ মবহলাবির ভাই থসৌবদকত চাকুবর ককর।  

জবাবেঃ ববর্ষত সুরকত উি মবহলার জন্য তার খালাত থবান বা থবাকনর 
স্বামীর সাকথ হকজ্জ যাওয়া জাবয়য হকব না। কারর্ মবহলাকদর হজ্জ ফরয 
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হওয়া এবাং তা আদায় করার জন্য শতষহল-  সফরসঙ্গী বহকসকব তার 
সাকথ তার স্বামী বা দ্বীনদার মাহরাম থাকা। মাহরাম বকল ঐ সমস্ত 
িুরুর্কক যাকদর সকঙ্গ মবহলার স্থায়ীভাকব বববাহ হারাম। চাই বাংকশর 
কারকর্ থহাক, বা বববাকহর কারকর্ থহাক, বা দুকধর সম্পককষর কারকর্ 
থহাক। থযমন- বিতা, ভাই , দাদা ও আিন শ্বশুর ইতযাবদ। খালাত 
থবাকনর স্বামী থযকহতু মাহরাকমর মকধয নয়, তাই তার সকঙ্গ উি মবহলার 
হকজ্জ যাওয়া যবদও বজিা িযষন্ত থহাক জাবয়য হকব না। আর মবহলার সঙ্গী 
যতই ঘবনষ্ঠ থহাক তা গ্রহর্কযাগয নয়। সুতরাাং উি মবহলার উির এই 
মুহূকতষ হকজ্জর িাকা থাকা সকেও হকজ্জ যাওয়া ফরয নয়। যতবদন িযষন্ত 
নবধ সফর সঙ্গী না িাকব, ততবদন তার জন্য হকজ্জ যাওয়া ফরয হকব না। 
মৃতুযর আগ িযষন্ত যবদ মাহরাম সফর সঙ্গী না িাওয়া যায় এবাং মৃতুযর 
সময় তার উির হজ্জ ফরয থাকক তাহকল বদলী হকজ্জর ওসীয়যত ককর 
যাকব। (প্রমার্েঃ বহদায়া ১:২৩৩# ফাতাওয়া আলমগীরী ১:২১৯# 
ফাতাওয়া শামী ২:৪৬৫- ৪৬৪) 

হকজ্জ কসর নামায 

বজজ্ঞাসােঃ িববত্র হকজ্জর সময় বমনা ও আরাফাকতর ময়দাকন হাজীরা 
কসর নামায আদায় ককরন, থয ভাকব হুজুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাম ককরকেন। অথচ বতবন বেকলন মুসাবফর বকন্তু বতষমান মুকীম 
ইমামগর্ও থসখাকন কসর ককরন। আমরা যখন প্রবন কবর রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু  আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বেকলন মুসাবফর, তাই কসর ককরকেন। 
আিনারা থতা মুকীম। তারা বকলন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু  আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাম মুসাবফর বেকলন বঠক। বকন্তু তখন মিার থলাককরা মুকীম 
বেকলন। হুযূকরর সকঙ্গ উনারাও কসর ককরকেন। তারা থতা িূর্ষ চার 
রাকা‘আত িকিন নাই। একত বুঝা থগল এখাকন হকজ্জর সময় সককল 
কসর িিকত হয়। এর সবঠক সমাধান দলীলসহ জানকত চাই। 

জবাবেঃ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম হকজ্জর সময় 
মুসাবফর বহকসকব বমনা ও আরাফা ময়দাকন নামায কসর িকিকেন। তার 
িকর হযরত আবূ বকর রা. ও উমর রা. প্রকতযকক বনকজর শাসন আমকল 
উভয় স্থাকন কসর িকিকেন। তার ির হযরত উসমান রা. ও উভয় স্থাকন 
হকজ্জর সময় কসর িিকত থাককন। এর ির বতবন যখন বমনা শহকর 
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বববাহ ককরন তার ির থথকক বতবন বনকজর মুকীম মকন ককর হকজ্জর সময় 
বমনাকত চার রাকা‘আত িিকত শুরু ককরন এবাং কসর িিা বাদ থদন। 
হকজ্জর সময় মুকীমকদর জন্য কসর িিার হুকুম হকল হযরত উসমান রা. 
থকন কসর িিকলন না। শুধ ুবববাহ ককর থস শহকর স্ত্রীর জন্য আবাস না 
ককর উি শহকর মুকীম হওয়ার বযািাকর অকনককর আিবত্ত থাককলও 
মুকীমগর্ বমনা ও আরাফাকত িূর্ষ নামায িিকবন। এ সম্পককষ থকান 
সাহাবী থথকক মতকভদ থশানা যায় বন। এসব হাদীকসর বভবত্তকত চার 
ইমাথমর বতনজনই বমনা ও আরাফাকত শুধুমাত্র মুসাবফরকদর জন্য কসর 
করার বনকদষশ বদকয়কেন। মুক্বীমকদর জন্য িূর্ষ চার রাকা‘আত িিার 
বনকদষশ বদকয়কেন এবাং এিাই বনভষরকযাগয মত। 

অবশ্য এ বযািাকর ইমাম মাকলক রা. বভন্নমত থিার্র্ ককরন। বতবন 
মুকীম ও মুসাবফর সককলর জন্য হকজ্জর সময় বমনা, মুযদাবলফা ও 
আরাফাকত কসর িিার বনকদষশ বদকয়কেন। প্রমার্ বহকসকব বলকলন, 
হাকরো ইবকন ওয়াহহাব রা. থথকক ববর্ষত, বতবন বকলন থয আমরা ববদায় 
হকজ্জ বমনায় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম- এর সাকথ 
দু’রাকা‘আত িকিবে। বকন্তু অন্যান্য ইমামকদর িে থথকক এর ককয়কবি 
উত্তর থদয়া হকয়কে। 

(১) বতবন মিার অবধবাসী বক- না তার উকল্লখ নাই। (২) “আমাকদর” 
শব্দবি দ্বারা উকিশ্য যারা হুজুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম –এর 
সাকথ একস বেকলন তারাও হকত িাকরন। 

(প্রমার্েঃ তাহারী শরীফ ১:২৭৯# আবূ দাঊদেঃ১:২৭০# আল- বফকহু 
আলাল মাযাবহববল আরবা’আহ ১:৪৭৩) 

عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه قال صليت مع رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم بمنى ركعتين ومع أبى 

بكر رضي اهلل عنه ركعتين ومع عمر رضي اهلل عنه ركعتين ومع عثمان رضي اهلل عنه 

 (1110ه ثم أتمها بعد ذلك.   )شرح معاني اآلثار حـ:ركعتين شطر امارت

থজনায়াত বা ত্রুবি- ববচযুবত 

মুহবরম থয সকল প্রার্ী মারকত িারকব  

http://www.darsemansoor.com/
www.islamijindegi.com


579 

 

www.darsemansoor.com           Install “ISLAMI JINDEGI” App              www.islamijindegi.com 

বজজ্ঞাসােঃ মুহবরম ইহরাম অবস্থায় থকান কষ্টদায়ক প্রার্ী মারকত িারকব 
বক- না? 

জবাবেঃ মুহবরম বযবি বনম্ম বলবখত প্রার্ীসমূহ মারকত িারকব। চাই উি 
প্রার্ী মুহবরম বযবিকক কষ্ট থদক বা না থদক। সাি, ববচু্ছ, কাক, বচল, থয 
কুকুর মানুর্ কামিায়, ইাঁদুর ও বগরবগবি। (প্রমার্েঃ বকফায়াতুল মুফতী 
৪:৩৩১) 

ইহরাম অবস্থায় বনবর্ে কাজসমহূ 

বজজ্ঞাসােঃ ইহরাম অবস্থায় বক বক কাজ করা বনকর্ধ? 

জবাবেঃ ইহরাম অবস্থায় বনকোি কাজগুকলা করা বনকর্ধ। 

(১) শরীকরর গঠকনর বভবত্তকত থসলাই করা থকান কািি িবরধান করকত 
িারকবন। তকব মবহলাকদর জন্য এ হুকুম নয়। 

(২) িুরুকর্র মাথা ও মুখ ঢাককব না। মবহলারা মাথা ঢাককব বকন্তু িদষা 
বজায় থরকখ মুখ স্পশষ ককর এমন থনকাব লাগাকত িারকব না। তকব মুখ 
থথকক একিু দূকর এমন থনকাব দ্বারা িদষা রো করকত হকব। 

(৩) চুল কািকত, বেিকত বা িশম থিকন তুলকত িারকব না। 

(৪) চুল- দাবিকত বচরুনী বা আঙু্গল চালাকব না, তাকত চুল দাবি উঠকত 
বা বেকি থযকত িাকর। 

(৫) নখ কািকব না। 

(৬) সুগন্ধী সাবান, থতল, আতর ও থনা- িাউোর ইতযাবদ প্রসাধর্ী 
বযবহার করকব ন। 

(৭) থযৌন আলাি- আকলাচনা বা আচরর্ করকব না। 

(৮) স্ত্রী সহবাস করকব না। 

(৯) থকান প্রার্ী বশকার করা বনকর্ধ। এমন বক মশা, মাবে উকুন ও 
োরকিাকাও মারা বনকর্ধ।  

(১০) ঝগিা- বববাদ করা বনকর্ধ। 
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(১১) থহকরম শরীফ এলাকায় থকান প্রকার ঘাস ও লতা- িাতা বেিা 
বনকর্ধ। এমনবক গাকের োল ভাঙ্গা ও বনকর্ধ। 

(১২) িাকয়র উিকরর িাতা থঢকক যায় এমন জুতা বা থসকিল িরা 
বনকর্ধ। 

(১৩) সমস্ত গুনাকহর কাজ করা বনকর্ধ। (প্রমার্েঃ বহদায়া ১:২৩৮- ৩৯) 

قال : ويتقي ما نهى اهلل تعالى عنه من الرفث والفسوق والجدال........ وال يقتل صيدا..... وال يشير إليه وال 

 عمامة وال خفين ..... وال يغطي وجه وال رأسه ..... وال يدل عليه ..... وال يلبس قميصا وال سراويل وال

يمس طيبا .... وكذا ال يدهن ... وال يحلق رأسه وال شعر بدنه ..... وال يقص من لحيته ..... وال يلبس 

 (9/118ثوبا مصبوغا بورس وال زعفران وال عصفر ...الخ          )الهداية:

ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধী ফল খাওয়া ও তার ঘ্রার্ লওয়া 

বজজ্ঞাসােঃ ইহরাম অবস্থায় কমলা, নাসিবত ও আথিল ইতযাবদ ফকলর 
সুগবন্ধ শুকা অথবা ফল খাওয়া বক? থকান থকান সুগবন্ধযুি ফকলর ঘ্রার্ 
লওয়া মাকরূহ।  

জবাবেঃ ইহরাম অবস্থায় কমলা, নাসিবত ও আকিল ইতযাবদ সুঘ্রার্ সমৃে 
থয থকান ফল খাওয়াকত থকান অসুববধা থনই। তকব থস্বচ্ছায় ফকলর সুঘ্রার্ 
থনয়া মাকরূহ হকব। একেকত্র থকান দম ইতযাবদ ওয়াবজব হকব না। 
(প্রমার্েঃ ফাতাওয়া আলমগীরী ১:২৪২) 

 (9/111الهندية: )وال يلزمه شيئ بشم الريحان والطيب والثمار الطيبة مع كراهة شمه.   

ববনা উযুকত হকজ্জর রুকন সমহূ আদায় করা 

বজজ্ঞাসােঃ তামাত্তু হকজ্জ ববনা উযুকত উমারার তাওয়াফ ও সাঈ করকল 
তার মাসআলা বক? 

আবার উযু ককর শুধু তাওয়াফ করকল দম লাগকব বক- না? 

যবদ ববনা উযুকত তাওয়াফ ককর সাঈ ও হলক ককর, তকব তার মাসআলা 
বক? আবার উযু ককর শুধু তাওয়াফ করকল হকব বক- না? 
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জবাবেঃ উমরার তাওয়াফ ববনা উযুকত করকল দম তথা বকরী বা থভিা 
কুরবানী করকত হয়। তকব যবদ আবার তাওয়াফ উযু সহকাকর ককর থনয় 
তাহকল আর দম বদকত হকব না। 

সাঈ থযকহতু তাওয়াকফর অধীকন, তাই বদ্বতীয় বার তাওয়াফ করার সময় 
সাঈ ককর বনকব। হলক করকত হকব না। (প্রমার্েঃ ফাতাওয়া শামী 
২:৫৫১# হাবশয়াকয় তাহতাবী আলা মারাবকল ফালাহ ৬১০# আল-
বহদায়া ১:২৭৪- ৫# আিকক মাসাবয়ল আওর উনকা হল ৪:১১৪) 

عليه اما السعي فألنه تبع ومن طاف لعمرته وسعى على غير وضوء وحل فما دام بمكة يعيدهما وال شيئ 

 (9/121الهداية: )للطواف وان رجع الى اهله قبل ان يعيد فعليه دم .  

সাফা- মারওয়া সাঈ না ককর হজ্জ িালন করা 

বজজ্ঞাসােঃ যবদ থকান বযবি হজ্জ রত অবস্থায় কা’বা ঘর তাওয়াফ না 
ককর এবাং সাফা- মারওয়া না থদৌিায়, তা হকল ঐ বযবির হজ্জ আদায় 
হকব বক- না? আমরা জানকত িারলাম, যারা িূকবষ উমরা ককরকে তারা 
তাওয়াফ ও সাফা- মারওয়া না থদৌিাকলও চলকব এবাং হকজ্জর বাকী 
সম্পূর্ষ কাজ আদায় করকল তার হজ্জ আদায় হকব। তা কতিুকু বঠক? 

জাবাবেঃ হজ্জ িালনকারীকদর জন্য বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করা এবাং সাফা-
মারওয়া সাঈ করা জরুরী। তাওয়াফ ফরয এবাং সাঈ ওয়াবজব। উমরার 
তাওয়াফ ও সাঈ হকজ্জর তাওয়াফ ও সাঈর জন্য যকথষ্ট নয়। হকজ্জর 
জন্য আলাদা ভাকব তাওয়াফ ও সাঈ করকত হকব। এোিা হজ্জ সম্পূর্ষ 
হকব না। সুতরাাং আিনারা যা শুনকেন, তা বভবত্তহীন। (প্রমার্েঃ ফাতাওয়া 
শামী ২:৪৬৭- ৮) 

الدر ) السعى بين الصفا والمروة . :الى قوله .فرضه ثلثة.......الى قوله: طواف الزيارة وواجبه

 (162, 1/8المختار:

অন্যকক বদকয় রমী করাকনা ও সকূযষাদকয়র িূকবষ বা সযূষ েবুার িকর রমী 
করা 

বজজ্ঞাসােঃ ১০ই বযলহজ্জ ভীকির কারকর্ যবদ থকউ বনকজ রমীকয় বজমার 
না ককর অকন্যর দ্বারা কবরকয় থনয় বা সূকযষাদকয়র িূকবষই রমীকয় বজমার 
ককর থফকল বা থকান িুরুর্ ১০ তাবরখ সূযষ েুবার ির রমী অথবা দূকর 
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থথকক ককর চকল যায়, তাহকল তার রমী আদায় হকব বক- না? ববকশর্ 
ককর মবহলা বা বয়স্ককদর থেকত্র এ ধরকনর থকান সুকযাগ আকে বক? 

জবাবেঃ দাাঁবিকয় নামায িিার মত শবি থাককল এবাং রমীর স্থাকন থিৌাঁো 
সম্ভব হকল, িাকা- িয়সার বববনমকয় বা বববনময় োিা রমীর বদলী 
করাকনা চলকব না। আর যবদ এতিুকু শবিও না থাকক, তাহকল থসকেকত্র 
অন্যাকক বদকয় করাকল আদায় হকয় যাকব। এ ববয়র্ িুরুর্, মবহলা বা 
বয়স্ককদর বযািাকর থকান িাথষকয থনই। 

১০ই বযলহজ্জ সূকযষাদকয়র িূকবষ এবাং থসবদন সূযষাকস্তর ির হকত িরবদন 
সুবকহ সাবদক িযষন্ত সুস্থ িুরুর্কদর জন্য রমী করা মাকরূহ। বকন্তু বৃো বা 
অসুস্থ অথবা থমকয়কলাককদর জন্য ১০ তাবরখ সুকবহ সাবদককর ির 
সূকযষাদকয়র িূকবষ বা সূযষাকস্তর ির সুবকহ সাবদক িযষন্ত রমী করা জাবয়য 
আকে। 

থতমবনভাকব প্রচন্ে ভীকির কারকর্ যবদ জাকনর আশাংকা থদখা থদয়, 
তাহকল সুস্থ িুরুর্কদর জন্যও সূযষ েুবার ির রমী করা জাবয়য আকে। 

সবষাবস্থায় রমীর স্থকল বনবমষত স্তকম্ভর গবির মকধয কাংকর বনকেি করকত 
হকব। িাথর যবদ স্তকম্ভর িাকশ্বষর থঘরাওকৃত থদয়াকলর বাইকর িকি যায়. 
তাহকল  রমী আদায় হকব না। অতএব, অকনক দূর থথকক কাংকর বনকেি 
ককর চকল থগকল আদায় না হওয়াই স্বাভাববক। (প্রমার্েঃ আদদুররুল 
মুখতার ২:৫১৩- ৫১৫# মু‘আবল্লমুল হুজ্জাজ ১৬৮- ১৮১) 

 الجمرة جاز واال ال.  في الدر المختار ولو وقعت على ظهر رجل او جمل ان وقعت بنفسها بقرب 

 (1/091)وفي رد المحتار او وقعت بنفسها لكن بعيد امن الجمرة . 

وفي رد المحتار تحت قوله: "ويكره للفجر" اي من الغروب الى الفجر وكذا يكره قبل طلوع 

 (1/090الدر المختار:)الشمس وهذا عند عدم العذر فال اسائة برمي الضعفة قبل الشمس . 

বদলী হজ্জ ও উমরা 

ইফরাদকারীর জন্য উমরা করা 

বজজ্ঞাসােঃ হকজ্জ ইফরাদকারী হকজ্জর িূকবষ উমরা করকত িারকব বক- না?  
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জবাবেঃ হকজ্জ ইফরাদকারী হকজ্জর িূকবষ উমরা করকত িারকব না। কারর্, 
ইফরাদকারী বযবি মীকাত অবতক্রম করার সময় শুধু হকজ্জর বনয়যত 
ককর। তাই ইফরাদকারী বযবি মিায় থিৌাঁকে থয তাওয়াফ করকব তা 
উমরার তাওয়াফ হকব না। বরাং তাওয়াকফ কুদূম হকব। আর হকজ্জর িূকবষ 
উমরা হজ্জ তামাত্তু কারীই করকব। ইফরাদকারীর জন্য ইহার সুকযাগ 
থনই। ্যতাাঁ, হকজ্জর কাজ থশর্ ককর ১৩ই বযলহকজ্জর ির উমরাহ করকত 
িাকর। তকব তার জন্য উত্তম হল বাইতুল্লাহ শরীকফর নফল তাওয়াফ 
থবশী থবশী ককর করা। (প্রমার্েঃ মু‘আবল্লমুল হুজ্জাজ ১৯৫# ফাতাওয়া 
শামী ২:৫০২) 

 (1/051اليجوز ان يفسخ نية الحج بعد ما احرم به ويقطع افعاله ويجعل احرامه وافعاله للعمرة.  )رد المحتار:

উমার আদায়কারীকক হাজী বকল সকম্বাধন করা 

বজজ্ঞাসােঃ উমরা আদায়কারী বযবিকক হাজী বকল সকম্বাধন করা যাকব 
বক- না? থতমবনভাকব তার নাকমর শুরুকত বা থশকর্ হাজী বযবহার করা 
নবধ হকব বক- না? 

জবাবেঃ হজ্জ ও উমরা, এ দু’বি একই িযষাকয়র ইবাদত নয়। বরাং দু’বি 
বভন্ন বভন্ন ইবাদত। আর হাজী থকবল তাককই বলা থযকত িাকর, বযবন 
বনকজর িে থথকক হজ্জ আদায় ককরকেন। কারর্, হাজী শকব্দর অথষ হজ্জ 
আদায়কারী। কাকজই থকউ উমরা করকল তাকক হাজী বলা এবাং তার 
নাকমর শুরুকত হাজী শব্দ বযবহার করা যাকব না। তকব তাকক মু’তাবমর 
(উমরা আদায়কারী) বলা থযকত িাকর। (প্রমার্েঃ সূরা বাক্বারাহ ১৯৬# 
ফাতাওয়া শামী ২:৪৭২) 

বিতার ওসীয়যকতর কারকর্ হজ্জ ফরয না হওয়া সকেও বদলী হজ্জ 
আদায় 

বজজ্ঞাসােঃ আমার বিতার উির হজ্জ ফরয বেল। বকন্তু ইচ্ছা থাকা সকেও 
বতবন হজ্জ করকত িাকরনবন। এরির বতবন একবসকেন্ি হকয় মারা যান। 
বতবন মৃতুযর িূকবষ তার িে থথকক আমাকক বদলী হজ্জ করার জন্য 
ওসীয়যত ককর থগকেন। এখন কথা হকলা, আমার উির হজ্জ ফরয হয়বন। 
আবম হজ্জ করকল বিতার হজ্জ আদায় হকব বক- না? 
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জবাবেঃ আিনার বিতার হজ্জ করার প্রবল ইচ্ছা থাকা সকেও থযকহতু 
হজ্জ করকত না থিকর আিনাকক বদলী হজ্জ করার জন্য ওসীয়যত ককর 
থগকেন। এখন থদখকত হকব থয, বতবন হকজ্জর জন্য িাকা থরকখ থগকেন 
বক- না। যবদ িাকাও থরকখ থযকয় থাককন, তাহকল থস থেকত্র আিনার 
বনকজর উির হজ্জ ফরয থহাক বা না থহাক, আিনার বিতার ওসীয়যত 
িূর্ষ করার জন্য মাসাইল থজকন বনকয় আিনাককই বদলী হজ্জ করকত 
হকব। কারর্, এিা আিনার উির ওসীয়যত। তকব যবদ আিনার থকান 
সমস্যা থাকক, তাহকল একেকত্র অন্য কাকরা দ্বারাও বদলী হজ্জ করাকত 
িারকবন। তাকত আিনার বিতার িে থথকক হজ্জ সহীহ হকয় যাকব। আর 
যবদ আিনার বিতা হকজ্জর জন্য মাল না থরকখ  যান, তাহকল আিনার 
উির বদলী হজ্জ করা জরুরী নয়। তকব যবদ আিনার তাওফীক থাকক, 
তাহকল বিতাকক মুি করার জন্য বনজস্ব িাকা দ্বারা বদলী হজ্জ আিনার 
জন্য উত্তম এবাং ববরাি সাওয়াকবর কাজ। উকল্লখয, আিনার উির হজ্জ 
ফরয হকল থসকেকত্র আিনার বনকজর হজ্জ আকগ করকত হত। তারিকর 
বিতার বদলী হজ্জ করকত হকব। বকন্তু এখন আিনার উির থযকহতু হজ্জ 
ফরয নয়। সুতরাাং বনকজ হজ্জ না করা সকেও বিতার বদলী হজ্জ করকত 
িারকবন। সুতরাাং এখন থথকক হকজ্জর মাসআলা বশকখকত শুরু করুন 
এবাং থকান ভাল আকলকমর সাকথ হকজ্জর সফর করুন। (প্রমার্েঃ আযীযুল 
ফাতাওয়া ৩৯৩ # ফাতাওয়া দারুল উলূম ৬:৫৫৯- ৭২# আদদুররুল 
মুখতার ২:৫৯৯) 

شرِ االمر به اي بالحج عنه فال يجوز حج الغير بغير اذنه اال اذا حج او الحج الوارث عن مورثه.  )الدر بو

 (1/011المختار:

থসৌবদ আরকব চাকুরীজীবী বযবির অকন্যর িে থথকক হজ্জ করা 

বজজ্ঞাসােঃ আমার বাবা আবথষক ভাকব সেম। বকন্তু শারীবরক ভাকব অেম। 
উনার ভাবগনা বযবন থসৌবদ আরকব চাকুরী ককরন (বরয়াকদ)। এবার উবন 
আমার আব্বার নাকম হজ্জ ককরন, আব্বার আকদশ িালনাকথষ। এর দ্বারা 
আব্বার ফরয হ্জ্জ আদায় হকলা বক- না? এবাং আমাকদর িাকা বদকত 
হকব বক- না? কারর্, উনার (বাাংলাকদশ হকত থসৌবদ আরব) যাতায়াকতর 
খরচ উনার থকাম্পানী বহন ককরকেন। 
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উনার সমুদয় খরচ আমরা বদকত চাই। বকন্তু এখাকন আমাকদর জানার 
ববর্য় হকলা, উনার যাতায়াকতর খরচসহ বদকত হকব বক- না? 

জবাবেঃ প্রকনর বর্ষনা অনুযায়ী , আিনার আব্বা যবদ বনকজর ভাগকনকক 
বরয়াদ থথকক বনকজর িে হকত হজ্জ আদায় করকত বকল বদকয় থাককন 
তাহকল আিনার আব্বার ফরয হজ্জ আদায় হকয় থগকে। এখন বরয়াদ 
হকত মিার হজ্জ সম্পন্ন করকত যা খরচ হকয়কে, তা আিনাকদর বহন 
করকত হকব। (প্রমার্েঃ (১) আহসানুল ফাতাওয়া ৪:৫১৯# (২) ফাতাওয়া 
রাহীবময়া ৫:২২৯# শামী ২:৬০৪) 

وكذا الحكم اذا اوصى ان يحج عنه بمال وسمى مبلغه فانه ان كان يبلغ من بلده فمنها واال فمن حيث 

 (1/651يبلغ.  )رد المحتار:

বনকজ হজ্জ ককর নাই এমন বযবির জন্য বদলী হজ্জ করা  

বজজ্ঞাসােঃ আমার বি ভাই ববত্তবান হওয়ায় তার উির হজ্জ ফরয় বেল। 
বকন্তু হজ্জ ফরয় হওয়ার বেরই বতবন অসুস্থ হকয় িকিন এবাং িকর মারা 
যান। বতবন হজ্জ করকত িাকরন নাই। ইবন্তকাকলর দশ বদন িূকবষ তার িে 
থথকক বদলী হজ্জ সম্পাদকনর জন্য আমাকক ৬০,০০০ িাকার একিা 
থচক প্রদান ককরন এবাং তার বদলী হজ্জ আদাকয়র জন্য আমাকক 
ওসীয়যত ককর যান। আবম ইবতিূকবষ থকান হজ্জ কবর নাই। আমার উির 
হজ্জ ফরযও হয়বন। আমার উির ওসীাঁয়যত কৃত হজ্জ িালকনর বযািাকর 
কাকরাঈকলর মুরুব্বীকদর বনকি িরামশষ চাইকল তারা জাবময়া রাহমাবনয়া 
থথকক বলবখত ফাতাওয়া গ্রহকর্র িরামশষ থদন। সুতরাাং এ অবস্থায় আবম 
আমার ভাইকয়র বদলী হজ্জ আদায় করকত িারকবা বক- না? এ বযািাকর 
সবঠক ফয়সালা জানকত চাই? 

জবাবেঃ আিনার ভাইকয়র উির হজ্জ ফরয হওয়ার ির বতবন হকজ্জর 
ওসীয়যত ককরন এবাং িাকা থরকখ বগকয় বনকজর বযম্মাদারী আদায় 
ককরকেন। সুতারাং তার িকে থথকক বদলী হজ্জ আদায় করা জরুরী। 

থজকন রাখা দরকার থয, যার উির হ্জ্জ ফরয় হয়বন, তার জন্য অকন্যর 
িে থথকক বদলী হজ্জ আদায় করা জাবয়য আকে। একেকত্র যবদও মিায় 
প্রকবকশর দ্বারা তার উির হজ্জ ফরয় হওয়ার কথা। বকন্তু থযকহতু থস অন্য 
বযবির খরকচ থস বযবির হজ্জ করার জন্য ইহরাম থবাঁকধ মিায় প্রকবশ 
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ককরকে তাই হজ্জবি থস বযবির িে থথককই আদায় হকব। তার উির 
িৃথক হজ্জ হকব না। তকব তার জন্য জরুরী হকব হকজ্জর মাসাবয়ল সমূহ 
ভাল ভাকব বশকখ থনয়া এবাং হজ্জ করার সময় থকান আকলম বযবি বা 
কমিকে আকগ বযবন হজ্জ ককরকেন, হকজ্জর মাসাকয়ল জাকনন, তার 
সাকথ থথকক সবঠকভাকব  হকজ্জ বদল সম্পন্ন করা। অবশ্য বদলী হজ্জ 
এমন বযবি দ্বারা করকনা উত্তম, বযবন বনকজর ফরয় হজ্জ আদায় ককরকেন 
এবাং হকজ্জর ববধান সম্পককষ ভাল জ্ঞান রাকখন। (প্রমার্েঃ আহসানুল 
ফাতাওয়া ৪:৫১২ # ফাতাওয়া শামী ২:৬০৩# আলমগীরী ১:২৫৭# 
দারুল উলূম৬:৫৭৫) 

 في الدر المختار: فجاز حج الضرورة. 

السالم خروجا عن وفي رد المحتار: وقال في الفتح ايضا واالفضل ان يكون قد حج عن نفسه حجة ا

والذي يقتضيه النظر ان حج الضرورة عن غيره ان كان بعد تحقق الوجوب عليه بملك الخالف.........

 (1/651الزاد والراحلة والصحة فهو مكروه كراهة تحريم. )رد المحتار:

বদলী হকজ্জর জন্য উিযিু বযবি 

বজজ্ঞাসােঃ যবদ থকউ দুরাকরাগয বযবধর কারকর্ তার ফরয় হজ্জ আদায় 
করকত সেম না হয়, তাহকল থস থকান ধরকনর থলাককক বদকয় তার বদলী 
হজ্জ করাকব? ববস্তাবরত জানাকবন? 

জবাবেঃফরয় হকজ্জর বদলী এমন বযবির বদকয় করাকনা উত্তম, বযবন িূকবষ 
বনকজ ফরয হজ্জ আদায় ককর বনকয়কেন। আর যবদ এমন বযবি বদকয় 
করাকনা হয়, বযবন িূকবষ বনকজ ফরয হজ্জ ককরবন, তকব তার মাসাইল 
সম্পককষ ভাল জ্ঞান আকে, তাহকলও থয িাঠাকব তার বদলী হজ্জ আদায় 
হকব। তকব বযবন িূকবষ হজ্জ ককরকেন তাকক বদকয়ই করাকনাই উত্তম। 
অবশ্য নফল হকজ্জর বদলী থয থকান বযবিকক বদকয়ই করাকনা যায়। যবদ 
থস সজ্ঞান, সাবালক মুসলমান হয় এবাং হকজ্জর মাসাবয়ল সম্পষকক 
ওয়াবকফহাল হয়, তকব এমন বযবির জন্য বদলী হকজ্জ যাওয়া জাবয়য 
নয় যার উির হজ্জ ফরয এবাং থস বযবি এখকনা থসই ফরয হজ্জ আদায় 
ককরনবন। থকননা যার উির হজ্জ ফরয হকয়কে। তবুও থস তা আদায় 
করকলা না। বরাং থস তার ফরয হজ্জ আদাকয় অবকহলা করকলা। এমন 
বযবির দ্বারা অকন্যর বদলী হকজ্জর হক কতিুকুই বা িালন হকত িাকর? 
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উকল্লখয থয, বযবন বদলী ফরয হজ্জ আদায় করকবন, তার হকজ্জ 
ইফরাকদর বনয়যত করা উত্তম। তকব হকজ্জ বক্বরাকনর অনুমবত িাওয়া 
থগকল তাও করকত িাকরন। তকব কুরবানী বনকজর িে থথকক করকত 
হকব। থপ্ররর্কারীর থদওয়া জরুরী নয়। বকন্তু থকান ক্রকমই হকজ্জ 
‘তামাত্তু’- এর বনয়যত করকবন না। আর থযকহতু বহসাব থরকখ অববশষ্ট 
িাকা থফরত থদয়ার অকনক ঝাকমলা হয়, এ জন্য থপ্ররর্কারীর বনকি 
থথকক প্রদত্ত িাকা খরকচর সাধারর্ অনুমবত থনয়া উত্তম।   
(প্রমার্েঃআলমগীরী ১:২৫৭) 
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হকজ্জর ববববধ মাসাইল 

বজিা বাসীকদর জন্য উত্তম হজ্জ 

বজজ্ঞাসােঃ আমরা এখাকন বজিায় যারা প্রবাসী অবস্থায় কমষরত আবে, 
তাকদর জন্য থকান হজ্জ করা উত্তম? 

জবাবেঃ মীকাকতর মকধয অবস্থানরত স্থানীয় বা প্রবাসী যারা আকেন, তারা 
শুধু মাত্র ‘হকজ্জ ইফরাদ’ িালন করকব। তাকদর জন্য বক্বরান বা তামাত্তু 
করার অনুমবত থনই। তারা সুকযাগ মত বেকরর মাকঝ যার যখন সুকযাগ 
হয়, ইহরাম থবাঁকধ একস উমরাহ ককর যাকবন। উমরার জন্য ককয়কবার 
বাইতুল্লাকহ আসকত িাকরন। 

সুদ- ঘুকর্র িাকা বদকয় হজ্জ আদায় 

বজজ্ঞাসােঃ জননক বযবি সুদ- ঘুকর্র িাকা গ্রহন ককর সম্পদশালী হকয়কে। 
বতষমাকন থস বনয়বমত নামায, থরাযা ও যাকাত আদায় করকে এবাং 
অন্যান্য শরয়ী আহকামও থমকন চলকে। এখন থসই বযবি ঘুকর্র িাকা 
দ্বারা হজ্জ আদায় করকত িারকব বক- না? এবাং এ হারাম মাল থথকক তার 
মুি হওয়ার উিায় বক?  

জবাবেঃ কাকরা বনকি যবদ শুধু হারাম মাল থাকক, তাহকল উি বযবির 
উির হজ্জ ফরয হকব না। আর কাকরা বনকি যবদ হারাম- হালাল বমবশ্রত 
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মাল থাকক, তাহকল থদখকত হকব থস সমস্ত মাল হকত হারাম মাকলর অাংশ 
িৃথক করকল অববশষ্ট হালাল মাল যবদ এ িবরমার্ হয় থয, তাকত হজ্জ 
ফরয হয় তাহকল উি বযবির উির হজ্জ ফরয হকব। অন্যথায় তার 
উির হজ্জ ফরয হকব না। আর হজ্জ ফরয হওয়ার ির তার হালাল মাল 
দ্বারাই হজ্জ করা জরুবর। বকন্তু কারও বনকি হজ্জ িবরমান হালাল মাল 
থাকায় তার উির হজ্জ ফরয হওয়ার ির হকজ্জর সময় যবদ হালাল মাল 
হাকত না থাকক, তাহকল এমন বযবির হজ্জ আদাকয়র উত্তম প্রো এই থয, 
থস প্রথমতেঃ কাকরা বনকি থথকক হজ্জ আদায় করা যায়, এ িবরমান িাকা 
ঋর্ বনকয় হজ্জ আদায় করকব। এরির হালাল মাল দ্বারা উি ঋর্ 
িবরকশাধ করথত থচষ্টা করকব। আর যবদ তা সম্ভব না- ই হয়, তাহকল 
উি হারাম মাল দ্বারাই ঋর্ িবরকশাধ করথব এবাং এজন্য আল্লাহ 
তা‘আলার বনকি ইবস্তগফার করকত থাককব। তা না ককর যবদ থকউ হারাম 
মাল দ্বারা হজ্জ আদায় ককর থফকল, তাহকল থস বযবি থগানাহগার হকব 
বকি, তকব হকজ্জর দাবয়ে থথকক মুবি থিকয় যাকব। বকন্তু এরুি হজ্জ 
আল্লাহর দরবাকর কবুল হকব না। অথষাৎ এরুি হকজ্জ থকান সাওয়াব হকব 
না। হারাম মাল বযবহার করা সম্পূর্ষ নাজাবয়য। সুতরাাং যত দ্রুত সম্ভব 
এর থথকক মুি হকত হকব। আর এ থথকক মুবি লাকভর উিায় হকচ্ছ, উি 
হারাম মাকলর মাবলককর সন্ধান িাওয়া থগকল মাবলককর বনকি উি মাল 
থিৌকে থদয়া ওয়াবজব। অন্যথায় সাওয়াকবর আশা না ককর গরীব 
বমসকীনকদন মাকঝ সদকা ককর থদয়া। উকল্লখয থয, উি হারাম মাকলর 
িবরমার্ িুকরািুবর িরর্ না থাককল, বনকজর প্রবল ধারর্ার বভবত্তকত তা 
বনধষারর্ করকত হকব। (প্রমার্েঃ ফাতাওয়া শামী ২:৪৫৬# ইমদাদুল 
ফাতাওয়া ২:১৪ ও ১৬০# ফাতাওয়া মাহমূবদয়া ৩:১৯২ # ফাতাওয়াকয় 
রহীবময়া ৩:১১৬) 

 (  1/106اليقبل بالنفقة الحرام كما ورد في الحديث مع انه يسقط الفرض عنه معها.    )رد المحتار:

বতষমান িবরবস্হবতকত হকজ্জ মাকবকুলর সরূত 

বজজ্ঞাসােঃ বতষমান যামানায় হকজ্জ মবহলাকদর থবিদষা অবস্থায় থঘারা ঘুরী 
লেয করা যায়। এমতাবস্থায় হকজ্জ মাকবুকলর সুরত বক? সবঠক সমাধান 
চাই? 
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জবাবেঃ থয হকজ্জর মকধয থকান রকম গুনাকহর কাজ হয় না অথবা থয 
হকজ্জর মকধয বরয়া বা বিাই এর উকিশ্য থাকক না তাকক সম্পূর্ষরুকি 
হকজ্জ মাকবুল বা হকজ্জ মাবরুর বকল। ইকচ্ছ ককর থকান গুনাকহর কাজ 
করকল হকজ্জ সম্পূর্ষরুকি কবুল হওয়ার আশা করা যায় না। 

অতএব হকজ্জ মাকবুল হাবসল করকত হকল বনজ চেু ও অন্তরকক কুদৃবষ্ট ও 
কুমন্ত্রর্া থথকক ববরত রাখকত হকব। এর িকরও যবদ অবনচ্ছা সকে সামকন 
থবিদষা মবহলা একস যায় তাহকল তৎেনাৎ দৃবষ্ট অন্যবদকক ঘুবরকয় বনকব। 
একত আর গুনাহ হকব না এবাং হকজ্জ মাকুবকলর সাওয়াবও িাওয়া যাকব 
ইনশাআল্লাহ। (প্রমার্েঃ সূরা বাকারা ১৯৭# বুখারী ১:২০৬, বমশকাত 
২৬৯# কাওয়াবয়দুল বফকহ ২৫৯) 
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 (101:الحج المبرور: هو الذي ال يخالطه شيئ من الماثم. )قواعد الفقه

তাকবীকর তাশরীক িিার বনয়ম 

বজজ্ঞাসােঃ বযলহজ্জ মাকসর ৯ তাবরখ ফজর হকত ১৩ তাবরখ আসর িযষন্ত 
প্রকতযক ফরয নামাকযর ির থয তাকবীকর তাশরীক িিা হয়, তা হানাফী 
মাযহাকব প্রকতযক ফরয নামাকযর ির কতবার িিা উবচত এবাং 
থমকয়কলাককদর িিকত হকব বক- না? থমকহরবানী ককর বকতাকবর 
হাওলাসহ জানাকবন? 

জবাবেঃ বযলহজ্জ মাকসর ৯ তাবরখ ফজকরর নামাকযর ির হকত ১৩ 
তাবরখ আসকরর নামায িযষন্ত প্রকতযক ফরয নামাকযর ির জামা‘আত  
থহাক বা একাকী থহাক, প্রাপ্ত বয়স্ক প্রবতবি মুসলমান নর- নারীর জন্য 
হানাফী মাযহাব অনুযায়ী এববার তাকবীকর তাশরীক িিা ওয়াজীব। 
অবশ্য িুরুর্ থলাককদর জন্য উি দু‘আ উচ্চেঃস্বকর িিা জরুরী। আর 
মবহলাকদর আকস্ত িিকত হকব। (প্রমার্েঃ (১) বহদায়া প্রথম খি ১৭৪# 
১৭৫ # (৩) ইমদাদুল আহকাম প্রথম খি ৬৭২# রুিল মুহতার 
২:১৮০) 
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خر ايام صر اليوم الخامس آكل فرض مطلقا ولو منفردا او مسافرا او امرأة النه تبع للمكتوبة الى ع

 (1/985التشريق وعليه االعتماد.  )رد المحتار:

যমযকমর িাবন িান করা  

বজজ্ঞাসােঃ থয থকান খাদয- দ্রবয বা িানীয় বকস খাওয়া আদব। বকন্তু 
যমযম কূকির িাবন দাাঁবিকয় িান করকত হয়? আর এ িাবন িান করার 
সময় বক দু‘আ িিকত হয়? 

জবাবেঃ সব ধরকনর খাদয- দ্রবয ও িানীয় বকস খাওয়া সুন্নাত। আর 
যমযম কূকির িাবন দাাঁবিকয় িান করকল থকান গুনাহ হকব না। তকব 
আদকবর থখলাফ হকব। থকননা, এিা িৃবথবীর সবকচকয় িববত্র ও 
বরকতময় িাবন। এ িাবন বকবলামখুী হকয় দাাঁবিকয় িান করা নবী কারীম 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তা’লীম বদকয় থগকেন। সুতরাাং এি 
মুস্তাহাব। 

থমািাকথা, থয আমল নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম থথকক 
থযভাকব প্রমাবর্ত আকে, থসিা থসভাকব করাই সুন্নাত। থসখাকন আমাকদর 
ববকবক ববকবচনা অথষহীন। 

যমযকমর িাবন িান করার সময় এ দু‘আ িিা সুন্নাতেঃ 

َْا َ َاِِّنِ َا َللُِّٰهِم  َد اءَ َْسئ لُك  ْنَكُِلِ اًءَِمِ َ.عِلًْماَن اِفًعاَِو ِرْزًقاَِو اِسًعاَِو ِشف 
 (112, والدار قطني حـ:1991. )مصنف عبد الرزاق حــ:

(প্রমার্েঃ বকফায়াতুল মুফতী ৯:১০৯) 

বিবভকত হজ্জ থদখা 

বজজ্ঞাসােঃ বিবভকত প্রচাবরত হকজ্জর কাযষসমূহ থদখার বযািাকর 
শরী‘আকতর দৃবষ্টকত থকান বনকর্ধ আকে বক- না? যবদ বনকর্ধ থাকক, 
তাহকল থকন? আর সরাসবর সম্প্রচার করা বা িূকবষ বভবেও ককর সম্প্রচার 
করার মাকঝ থকান িাথষকয আবে বক- না? ববস্তাবরত জানকত ইচ্ছুক। 

জবাবেঃ বতষমাকন প্রচবলত বিবভকত থকান অনুষ্ঠান থদখা বা থদখাকনার 
অনুমবত শরী‘আকত থনই। বরাং সকল প্রকার অনুষ্ঠান থদখাই কবীরা 
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গুনাহ ও হারাম। যবদও থসিা ইসলামী অনুষ্ঠান হয়। সুতরাাং হকজ্জর 
কাযষাবলীও বিবভকত থদখা জাবয়য হকব না। সরাসবর সম্প্রচার করা থহাক-
অথবা িূকবষ উি দৃশ্য যকন্ত্রর সাহাকযয ধারর্ ককর িকর সম্প্রচার করা 
থহাক। এতদুভকয়র মাকঝ থকান তফাৎ থনই। থকননা, বফে থকাম্পানী এ 
কাজ করকত থয সকল যন্ত্র বযবহার ককর থাকক, সবই থখল- তামাশার 
বস্তু। আর এমন বস্তুকক দ্বীকনর থমৌবলক ইবাদকতর মথধয প্রকবশ করাথনা 
দ্বীকনর অবমাননা  ও দ্বীনকক তামাশার বস্তুকত িবরর্ত করার নামান্তর। 
আর এতদ সম্পককষ িবরত্র কুরআকন ভয়াবহ আযাকবর কথা থঘার্র্া থদয়া 
হকয়কে।  

তাোিা হকজ্জর অবধকাাংশ কাযষক্রমই হল আমকল তা’আব্বুদী তথা 
শরী‘আত কতৃষক অবধাবরত হুকুম। যার মাকঝ যুবির ববন্দুমাত্র অবকাশও 
থনই। সুতরাাং ইসলাম ববকরাধীরা যখন এ ধরকনর ববর্য় বিবভকত থদখকব, 
তখন তারা অকহতুক যুবির থিেকন িকি বনকজকদর শরী‘আত ববকরাধী 
দাবীসমূহ প্রমাকর্র অিপ্রয়াস চালাকব। আর দ্বীকনর এসব ববর্য় বনকয় 
উিহাস করকত থাককব। 

শুধু তাই নয়; বরাং হকজ্জর অনুষ্ঠান থদখার সময় থবগানা মবহলাকদর 
থচহারা থথকক মুি থাকাও সম্ভব নয়। থযমন, অনুষ্ঠান আরম্ভ হওয়ার 
থঘার্র্া সাধারর্তেঃ থমকয়রাই বদকয় থাকক। অতেঃির মাকঝমাকঝ বববভন্ন 
বজবনকসর নাজাবয়য ববজ্ঞািন প্রচার করা হকয় থাকক। থযগুকলা দশষন করা 
শরী‘আত সম্মত নয়। 

প্রকাশ থাকক থয, বিবভর অনুষ্ঠানমালা যবদ িুকবষ ধারর্ ককর সম্প্রচার করা 
হয়, তাহকল থসিা ফকিা ও েবব বযবহার করার হুকুকম িিকব- যা সম্পূর্ষ 
হারাম। িোন্তকর যবদ িূকবষ ধারর্ না ককর সরাসবর সম্প্রচার করা হয়, 
তাহকল দ্বীন ও ইবাদতকক তামাশার বস্তুকত রুিান্তবরত করার কারকর্ তা 
নাজাবয়য হকব। (প্রমার্েঃ সূরা লুকমান, আয়াত ৬# সূরা নূর, আয়াত 
৩০- ৩১# বমশকাত খি ২, িৃষ্ঠা ২৭০# ইমদাদুল মুফতীনেঃ খি ২, িৃষ্ঠা 
৯৯১# জাওয়াবহরুল বফকহেঃ খি ৪, িৃষ্ঠা ৮৫- ৮৬# ফাতাওয়া 
মাহমূবদয়ােঃ খি ৯, িৃষ্ঠা ৪১৮- ৪১৯# বনযামুল ফাতাওয়ােঃ খি ২, িৃষ্ঠা 
৯৯- ১০১# ফাতাওয়া রহীবময়ােঃ খি ৬, িৃষ্ঠা ২৯২- ৩০০) 
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হজ্জ আদায়কাকল মাযহাকবর বভন্নতা 

বজজ্ঞাসােঃ ইমাম আবূ হানীফা রহ. সবষজন স্বীকৃত ইমাকম আযম। 

আমরা জাবন, তাাঁর মাযহাব সকল মাযহাকবর উকবষ। প্রন হকলা, 
ইসলাকমর একবি গুরুেিূর্ষ রুকন হকলা হজ্জ। তা থকন হানাফী মাযহাব 
অনুযায়ী আদায় করা হয় না? বরাং অন্য মাযহাকবর ইমাম দ্বারা আদায় 
করা হয়? 

জবাবেঃ ববকশ্বর সকল হানাফী মাযহাকবর অনুসারী মুসলমানগর্ হানাফী 
মাযহাব অনুযায়ী হজ্জ সম্পাদন ককর থাককন। হকজ্জর থয সমস্ত ফরয, 
ওয়াবজব ও সুন্নাত আকে, ওগুকলা িালন করকত থকান হানাফীকক তার 
মাযহাব োিকত হয় না। বরাং থস তার বনজ মাযহাব অনুযায়ী স্বাধীনভাকব 
হজ্জ িালন করকত িাকর। কাকজই আিনার প্রন “হজ্জ থকন হানাফী 
মাযহাব অনুযায়ী আদায় করা হয় না বঠক নয়। জামা‘আকতর সাকথ 
নামায আদায় ককরত ইমাম লাকগ। বকন্তু হজ্জ করকত থকান ইমাকমর 
ইকবতদা লাকগ না। প্রকতযকক আলাদাভাকব তার কাজ সম্পাদন ককর। 
তকব নামাকযর সময় নামায িিা এিা বভন্ন কথা। এি হকজ্জর থকান ফরয 
বা ওয়াবজব নয়। এিা ওখাকনর মসবজকদ িিকত চাইকল অন্য মাযহাকবর 
ইমাকমর ইকবতদায় িিকত হয়। আর একত থকান থদার্ থনই। চার 
মাযহাকবর সকল মাযহাকবই এর স্বীকবৃত আকে থয, এক মাযহাব 
মান্যকারী সাধারর্তেঃ অন্য মাযহাকবর ইমাকমর বিকে ইকবতদা করকত 
িাকর। (প্রমার্েঃ ফাতাওয়া আযীবযয়া ৪৬৩# দারুল উলূম ৩:৩০৬# শামী 
১:৫৬৩) 

صلوة على اعتعاد المقتدي اما االقتداء بالمخالف في الفروع كالشافعي فيجوز ما لم يعلم منه مايفسد ال

 (9/061عليه االجماع.  )رد المحتار:

কুরবানী ও আকীকাহ 

আকীকাহ 

মতৃ বাচ্চার আক্বীকা থদয়া 

বজজ্ঞাসােঃ একবি থমকয় নয় মাস বয়কস মৃতুযমকুখ িবতত হয়। তার বিতা 
নানা কারকর্ তার আকীকা করকত িাকরনবন। তার ইচ্ছা বেল কুরবানীর 
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সকঙ্গ থমকয়বির আকীকা করকবন। থকান থকান থরোলায় থদখা যায় থয, 
যবদ সন্তান িরকাকল বিতাকক সুিাবরশ করার থযাগযতা লাভ ককর তাহকল 
বিতা তার আকীকা ককর থাককল নাবাকলগ মৃত সন্তান তার জন্য সুিাবরশ 
করকব। আর আকীকা না ককর থাককল তার জন্য সুিাবরশ করকব না। 
এই কথা শুকন থমকয়বির বিতা অবস্থর হকয় িকিকেন। এখন প্রন হল এই 
মৃত থমকয়বির আকীকা করা যায় বকনা? 

জবাবেঃসন্তান জীববত থাকা অবস্থায় আকীকা করা মুস্তাহাব। সন্তাকনর 
মৃতুযর ির আকীকা করা মুস্তাহাব হওয়ার থকান প্রমার্ নাই। তকব যবদ 
থকহ মৃত বাচ্চার আকীকা করাকক মুস্তাহাব মকন না ককর শুধু িরকাকল 
তার সুিাবরকশর আশায় এবাং আল্লাহর বনকি েমার আশায় আকীকা 
ককর তাহকল আকীকা করা জাবয়য় আকে। তকব সতকষতামূলক এ 
আকীকা কুবরানীর গরুর সকঙ্গ না ককর িৃথক বকরী ইতযাবদ দ্বারা করা 
চাই।(প্রমার্েঃ ফাইযুল বারী ৪:৩৩৭# ফাতাওয়া রাহীবময়া ৬:১৭৩) 

ز بها الى يوم احدى وعشرين رمذي اجاتوحاصله ان الغالم اذا لم يعق عنه فمات لم يشفع لوالديه ثم ان ال

قلت بل يجوز الى ان يموت لما رأيت في بعض الروايات ان النبي صلى اهلل عليه وسلم عق عن نفسه بنفسه.  

 (1/112)فيض الباري:

আকীকা কত তাবরখ করকত হয় 

বজজ্ঞাসােঃআমাকদর থদকশ অকনক ধনী থলাককরা িকর আকীকা ককর। 
আমরা জাবন জকন্মর সাত বদন িকর আকীকা করকত হয়। এ বযািাকর 
শরী‘আকতর ববদান বক? 

জবাবেঃআকীকা করা ফরয বা ওয়াবজব নয়, বরাং সুন্নাত। জকন্মর সপ্তম 
বদকন নাম রাখা ও আকীকা করা উত্তম। সপ্তম বদকন কাকরা আকীকা না 
হকয় থাককল তার  অবভভাবক গর্ িকরও থয থকান সময় আকীকা করকত 
িারকবন। এমন বক থস বযবি যবদ বি হকয় বনকজ বনকজর আকীকা 
আদায় ককরত চায়, তাও করকত িাকর। স্বয়াং নবী সাল্লাল্লাহু  আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাম বনকজর আকীকা বনকজই ককরকেন বকল প্রমার্ িাওয়া যায়। 
আকীকার চামিার িাকা গরীবকদরকক দান করা জরুরী।(প্রমার্েঃ 
ফাতাওয়া মাহমূবদয়া ১৪:৩২৬) 
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কুরবানীর িশুর সাকথ বকাংবা সতন্ত্রভাকব আকীকা 

বজজ্ঞাসােঃ কুবরবানীর গরুর সাকথ অথবা িৃথক ভাকব কুরবানীর বদকন 
োগল বদকয় আকীকা থদওয়া জাবয়য আকে বক? 

কুরবানীর সাকথ আকীকা বদকল থেকলকদর জন্য দুই ভাগ এবাং থমকয়কদর 
জন্য এক ভাগ। আর আকীকা োগল বদকয় বদকল থেকলকদর জন্য দুইবি 
এবাং থমকয়কদর জন্য একবি োগল বদকল আকীকা আদায় হকয় যায়। 
এখন প্রন হল, বকেু বদন আকগ এক হুযুর বলকলন থয, কুববানীর গরুর 
সাকথ আকীকা বদকল থেকলকদর থবলায়ও এক ভাকগই আকীকা আদায় 
হকয় যাকব। আর োগল বদকয় আকীকা বদকল দু’বি োগলই লাগকব। উি 
বিকবযর থপ্রবেকত সবঠক উত্তর জানকত ইচু্ছক। 

জবাবেঃ োগল দ্বারা আকীকা করার থেকত্র সম্ভব হকল থেকলর জন্য দু’বি 
আর থমকয়র জন্য একবি যকবহ করা ভাল। আর কুরবানীর গরুর সাকথ 
শরীক হওয়ার থেকত্র থেকলর িে থথকক একবি বকরী দ্বারা আকীকা 
ককর অথবা কুরবানীর গরুর সাকথ এক অাংকশ থেকলর আকীকার জন্য 
শরীক হয় তাও জাবয়য আকে। 

সুতরাাং প্রকন ববর্ষত আকলকমর উবিবি আাংবশক ভাকব সবঠক হকলও 
িূর্ষভাকব সবঠক বলা যায় না। (প্রমার্েঃ ফাতাওয়া রহীবময়া ২:৯৪# 
থবকহশতী থযওর ৩:৪২- ৪৩) 

একবি গরুকত সাত শরীক আকীকা করা 

বজজ্ঞাসােঃ আমাকদর গ্রাকম একজন ইমাম সাকহব বলকলন থয, আকীকার 
বনয়ম হকলা-  থেকলর জন্য দুইবি ও থমকয়র জন্য একবি বকরী করা 
সুন্নাত। অতেঃির বতবন বলকলন থয, যবদ সাত শরীকক গরু কুরবানী হয়, 
তাহকল থেকলর জন্য দুই অাংশ ও থমকয়র জন্য এক অাংশ দ্বারা আকীকা 
করা সুন্নাত। আর যবদ কুরবানী োিা অন্য সময় আকীকা করা হয়, তখন 
থেকলর জন্য একবি  িূর্ষ গরু অথবা দুইবি বকরী দ্বারা আকীকা করকত 
হকব। একেকত্র গরুর দুই অাংশ দ্বারা আকীকা হকব না। এ বনকয় সমাকজ 
বদ্বধাদ্বন্ধ চলকে। অতএব, এর শরয়ী সবঠক ববধান বক এবাং কুরবানী ও 
গায়কর কুরবানীর থেকত্র আকীকার হুকুম গরুর মকধয বভন্ন বভন্ন? না বক 
এক? 
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জবাবেঃ ইমাম সাকহব থয মাসআলা বদকয়কেন, তার এ মাসআলা বঠক 
হয়বন। বকতাব অনুযায়ী সবঠক মাসআলা হল এই থয, থযমনভাকব একবি 
গরুকত সাতজন শরীক হকয় কুরবানীর করকত িাকর, বঠক থতমবনভাকব 
একবি গরুকত সাতজন শরীক হকয় আকীকাও করকত িারকব। তাকত 
থকান অসুববধা থনই কুরবানীর সময় ও অন্য সময় একেকত্র বরাবর। তকব 
থকান শরীক শুধু থগাশকতর জকন্য শরীক হকত িারকব না। বরাং আকীকা 
বা ওলীমা বা কুরবানীর থকান একবির বনয়যাকত শরীক হকত হকব। আর 
বকরীর বযািাকর সবঠক সমাধান এই থয, একজন বালককর জন্য দুইবি 
বকরী দ্বারা আকীকা করা সুন্নাত। ্যতাাঁ, তকব যবদ কাকরা সামথষ না থাকক, 
তাহকল একবি বকরী দ্বারা আকীকা করকলও সুন্নাত আদায় হকয় যাকব। 
(প্রমার্েঃ বকফায়াতুল মুফতী ৮:২৬৩) 

কুরবানী 

কুরবানীর থগাকস্তর বন্িন 

বজজ্ঞাসেঃ আমরা জাবন কুরবানীর থগাস্ত বতনবি ভাকগ ভাগ করকত হয়, 
বকন্তু আমাকদর গ্রাকমর একজন বলল, গরীবকদর কুরবানীর থগাস্ত বদকলও 
চকল, না বদকলও চকল। এ বযািাকর শরী‘আকতর ববধান জানকত চাই? 

জবাবেঃ কুরবানী দাতার জন্য কুবরানীর থগাস্ত বন্িন করার মুস্তাহাব িো 
হল বতন ভাগ ককর এক ভাগ বনকজর জন্য, এক ভাগ আিীয়- স্বজনকদর 
জন্য হাবদয়া বদকব এবাং আকরকভাগ গরীব বমসকীনকদরকক দান করকব। 
এিা মুস্তহাব বা উত্তম। সুতরাাং থকউ সম্পূর্ষ থগাস্ত বনকজর জন্য রাখকত 
িাকর। তাকত কুরবানীর থকান েবত হকব না। (প্রমার্েঃ আদদুররুল 
মুখতার ৬:৩২৮) 

 ( 6/118من لحم االضحية...... وندب ان الينقص التصديق عن الثلث...الخ    )الدر المختار: ويأكل

সুদী বযাাংকক বা ইিুকরকি চাকুরীরত বযবির সাকথ বমকল অকন্যর 
কুরবানী থদওয়া 

বজজ্ঞাসােঃকয বযবি সুদী বযাাংক বা ইিুকরি থকাম্পানীকত চাকুরী ককর, 
এমন বযবির সাকথ অাংশীদাবরকের বভবত্তকত থকই কুরবানীর তাকদর 
কুরবানী সহীহ হকব বক- না জানকত ইচু্ছক। 
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জবাবেঃ সুদী বযাাংক বা ইিুকরি থকাম্পানীকত চাকুরী করা হারাম। এর 
বববনমকয় প্রাপ্ত অথষও হারাম। এ ধরকনর চাকুরী যারা ককর তাকদর জন্য 
হালাল বযবস্থা গ্রহকর্র বনকদষশ একসকে এবাং থস বযবস্থা না হওয়া িযষন্ত 
ইবস্তগফাকরর সাকথ এ চাকুরীর অনুমবত থদওয়া হকয়কে। যাকত ককর তারা 
মারািক থকান সমস্যায় না িকি। সুতরাাং উি চাকুরীর অথষ দ্বারা যারা 
কুরবানী ককরন তাকদর সাকথ অন্যকদর শরীক হওয়ার অনুমবত থনই।  

তকব বযাাংক বা ইিুকরকি চাকুরীজীববর যবদ উিাজষকনর অন্য থকান 
মাধযম থাকক আর হালাল িাকা বদকয় শরীক হয় তাহকল তার সাকথ 
কুরবানী থদয়া যাকব। (প্রমানেঃ ফাতাওয়া শামী ৬:৩২৬# আহসানুল 
ফাতাওয়া ৭:৫০৩) 

বনয়যতকতৃ কুরবানীর িশু বববক্র করা 

বজজ্ঞাসােঃ জননক বযবি তার বনজস্ব একিা গরু কুরবানী করার বনয়যত 
ককরবেল। বকন্তু কুরবানীর িূকবষই গরুবি মারািক থরাগাক্রান্ত হকয় 
িকিকে, যার করাকর্ গরুবি বববক্র ককর থফলকত হকয়কে। এখন বক উি 
বযবির কুরবানী করকত হকব? এ বযািাকর ববস্তাবরত জানকত ইচু্ছক? 

জবাবেঃ প্রকন ববর্ষত অবস্থায় উি বযবির কুরবানী করার বনয়যকতর 
কারকর্ কুরবানী ওয়াবজব হয়বন। শুধু বনয়যকতর কারকর্ থকান বকেু 
ওয়াবজব হয় না। 

্যতাাঁ, যবদ তার উির আকগ থথককই কুরবানী ওয়াবজব হকয় থাকক, তাহকল 
বভন্ন কথা। থসকেকত্র বনয়যত বযতীতই তার থয থকান একিা কুরবানী 
বদকত হকব। তাই তার উির যবদ িূবষ থথকক কুরবানী ওয়াবজব হকয় 
থাকক, তাহকল থকান জাকনায়ার খবরদ ককর কুরবানী ককর বদকত হকব। 
উি জাকনায়ার দ্বারা কুরবানী থদয়া তার উির জরুরী নয়। যবদ িূবষ 
থথকক কুরবানী ওয়াবজব না হয়, তাহকল শুধু এরুি বনয়যকতর কারকর্ 
তার উির থকান বকেু ওয়াবজব হয়বন। তকব যবদ তার ইচ্ছা হয়, তাহকল 
নফল বহকসকব একিা কুরবানী করকত িাকর। (প্রমার্েঃ ফাতাওয়া শামী 
৬:৩২১# ফাতাওয়া রহীবময়া ২:৮৪) 

فلو كانت في ملكه فنوى ان يضحي بها او اشتراها ولم ينو االضحية وقت الشراء ثم نوى بعد ذلك 

 (6/119اليجب الن النية لم تقارن الشراء فال تعتبر.   )رد المحتار:
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মীরাস বন্িন না হওয়া অবস্থায় কুরবানী িেবত 

বজজ্ঞাসােঃ বিতা মারা যাওয়ার ির সাকহকব থনসাব (অথষাৎ যাকাকতর 
থনসাব িবরমার্ সম্পকদর মাবলক) ককয়কজন ভাই এককত্র বাস ককর। 
তারা তাকদর মীরাস এখকনাও বন্িন ককরবন। 

এখন প্রন হল-  তাকদর সককলর িে থথকক একবি কুরবানী বদকলই 
চলকব বকনা? জানকত ইচ্ছুক। 

জবাবেঃ বর্ষনা অনুযায়ী তাকদর প্রকতযককর িে থথকক িৃথক কুরবানী 
অথষাৎ একবি ককর বকরী বা গরু, উকির সাত ভাকগর এক ভাগ কুরবানী 
থদওয়া ওয়াবজব। সুতরাাং একবি বকরী বা সাত ভাকগর এক ভাকগর 
মকধয সককল শরীক হকয় কুরবানী বদকল তাকদর জন্য সহীহ হকব না  

উকল্লখয, মীরাস বন্িন থদরী করা অন্যায়। ইবন্তকাকলর বদনই বা  দু’এক 
বদকনর মকধযই মীরাস বন্িন ককর থনয়া জরুরী। তারির তারা এককত্রও 
থাককত িাকর বা িৃথক- িৃথকও থাককত িাকর। তকব িদষা রোর জন্য 
িৃথক হকয় বসবাস করা উত্তম। আমাকদর থদকশ সককল বমকল এককত্র 
থাকাকক ভাল মকন করা হয়, এিা মূলত উত্তম নয়। (প্রমার্েঃ আহসানুল 
ফাতাওয়া ৭:৪৮৬# আিুররুল মুখতার ৬:৩১৬) 

 (6/190سبع لم يجز عن احد.   )الدر المختار:ولو الحدهم اقل من 

হাজী বযতীত অন্যকদর উির কুরবানী ওয়াবজব বক- না? 

বজজ্ঞাসেঃআমাকদর এলাকায় জননক বযবি বকলন থয, কুরবানী তারাই 
করকব যারা হকজ্জ যাকব। এোিা অন্যকদর উির কুরবানী ওয়াবজব নয় 
এবাং আকরা বকলন থয, কুরবানীর কথা কুরআন- হাদীকসর থকাথাও থনই। 
যবদ থকউ থদখাকত িাকর, তাকক আবম দশ হাজার িাকা িুরস্কার বদকবা। 
প্রন হকলা- উি থলাককর কথাগুথলার বাস্তবতা কতিুকু? 

জবাবেঃশরী‘আকতর দৃবষ্টকত কুরবানীর বদন গুকলাকত যারা বনসাব িবরমার্ 
সম্পকদর মাবলক হয় বা থাকক, তাকদর উির কুরবানী ওয়াবজব। ঐ 
বযবির কুরবানী না বদকল ওয়াবজব তরককর গুনাহগার হকব। হুজুর 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ককরন-  “থয বযবি সামথষ থাকা 
সকেও কুরবানী করকব না, থস থযন আমাকদর ঈদগাকহর বনককি না 
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আকস”। এর দ্বারা সুস্পষ্ট  প্রমার্ হয় থয, কুরবানী ওয়াবজব। থকউ 
ওয়াবজবকক অস্বীকার করকল ফাবসক হকয় যাকব। কুরবানী ওয়াবজব 
হওয়ার িকে কুরআন ও হাদীস থথকক বকেু উেৃবত থদয়া হলেঃ 

استدل به بعضهم على وجوب االضحية لمكان االمر .   )روح   -{فصل لربك وانحر}قال تعالى: 

 (90/196المعاني:

(১) অথষাৎ “থহ রাসূল!) আিনার িালনকতষার উকিকশ্য নামায এবাং 
কুরবানী করুন, (সূরা কাউসার) কুরআকনর এ আয়াতকক মুফাবচ্ছরীনগর্ 
কুরবানী ওয়াবজব হওয়ার দলীল বকল সাবযস্ত ককরকেন”। অতএব, 
কুরবানীর আকদশ কুরআকন থনই- এ দাবী অকযৌবিক। (প্রমার্েঃ 
তাফসীকর রুহুল মা’আনী ১৫:৩১৬) 

ْم{ 
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َ
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َ
  (12 الحج :)}ل

(২) অথষাৎ “কুরবানী একবি মহান ইবাদত। আল্লাহর কাকে এর থগাশত 
ও রি  থিৌাঁকে না। বকন্তু থিৌাঁকে তার কাকে থতামাকদর মকনর তাক্বওয়া”। 
(সূরা হজ্জেঃ৩৭) 

(৩) মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ১নাং এ উকল্লবখত আয়াত 
নাবযল হওয়ার ির মদীনায় দশ বৎসকরর জীবকন থকান একবারও 
কুরবানী বাদ থদনবন। বলাবাহুলয, মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাম বাদ না বদকয় প্রবত বৎসর এ আমল ককর যাওয়া ওয়াবজব 
হওয়ার একবি বি প্রমার্। 
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 (181حيح البخاري حـ:ن

(৪) হাদীস শরীকফ ইরশাদ হকচ্ছ-   

 (بخاري ومسلم)من ذبح قبل الصلواة فليعد مكانها اخرى ...الخ   

অথষাৎ “থয বযবি (কুরবানী ঈকদর বদন) ঈকদর নামাকযর িূকবষ কুরবানীর 
িশু যকবহ ককর থফকল, থস থযন নামাকযর ির তদস্থকল আকরকবি িশু 
কুরবানী ককর। 

কুরবানী যবদ ওয়াবজব না হত, তাহকল নামাকযর িূকবষ যারা কুরবানী 
ককরকে তাকদর িুনরায় কুরবানী করার আকদশ বদকতন না। বলাবাহুলয, 
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মহানবীর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম প্রবতবি আকদশই উম্মকতর 
জন্য ওয়াবজব ও অবশ্য িালনীয়। যবদ তার ববিরীত থকান দলীল না 
থাকক। তাোিা থকান কারকর্ থকান ইবাদত নষ্ট করা হকল, তা িুনরায় 
করার আকদশ তখনই করা হয়, যখন তা ওয়াবজব হয়। (বুখারী 
শরীফ২:৮৩৪ # মুসবলম শরীফ ১:১৫৩) 

 من كان له سعة ولم يضح فال يقربن مصالنا.  )ابن ماجة:حــــــــــــ(

অথষেঃ “থয বযবি সামথষ থাকা সকেও কুরবানী ককর না থস থযন আমাকদর 
ঈদগাকহ না আকস”। (ইবকন মাযহা২:২২৬) 

উি হাদীস দ্বারা তাওফীক থাকা সকেও কুরবানী ককরবন, তাকদর 
বযািাকর মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ককঠারতা প্রদশষন 
ককরকেন। যবদ কুরবানী ওয়াবজব না হত, তাহকল এমন ককঠারতা প্রদশষন 
করকতন না। বনকে কুরবানী ওয়াবজব হওয়ার প্রমার্ স্বরুি বফকাহ শাকস্ত্রর 
কবতিয় বনভষরকযাগয বকতাকবর ইবারত উেৃত করা হকলােঃ 

واما الذي يجب على الغني دون الفقير فما يجت من غير نذر والشراء لالضحية...الخ    )بدائع 

 (0/61الصنائع:

“ধনীকদর উির কুরবানী করা ওয়াবজব বনয়ামকতর শুকবরয়া বহকসকব 
এবাং হযরত ইবরাহীম আ.-  এর প্রববতষত রীবত িালনাকথষ”। (বাদাবয়উস 
সানাকয় ৫:৬২) 

 (8/901على حر مسلم موسر مقيم عن نفسه.  )البحر الرائق: يجب

এমন মুসলমান বযবি বযবন আযাদ। ধনী এবাং মুকীম তার উির তার 
িকে থথকক কুরবানী করা ওয়াবজব। (ফাতাওয়া রহীবময়া৩:১৭৮# আল 
বাহরুর রাবয়ক ৮:১৫৩) 

 (3/871)فتاوی رحیمیۃ: قربانی محض سنت نہیں واجب۔   

“কুরবানী শুধু থকবল সুন্নাত নয়, বরাং ওয়াবজব”। (ফাতাওয়া রহীবময়া 
৩:১৭৮) 

উকল্লবখত আয়াত, হাদীস ও ফুকাহাগনকর্র ইবারত দ্বারা প্রমাবর্ত হকচ্ছ 
থয, কুরবানী ওয়াবজব। থকই যবদ অস্বীকার ককর, তাকহল থস ফাবসক ও 
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ববদ’আতী বকল গর্য হকব। উি বযবি তাওবা না করকল এবাং বনকজর 
ভ্রান্ত মকত একগূাঁকয় হকয় থাককল, মুসবলম সমাকজর জন্য এমন ভি 
বযবির বয়কি করা কতষবয। এ ধরকনর বদদ্বীন জাবহল ও খি থলাক 
থথকক দ্বীকনর সবঠক ধারর্া িাওয়ার থকান আশা করা যায় না। তামাত্তু 
এবাং বকরানকারী হাজী বযতীত বািীকত অবস্থানকারী ধনী (সাকহকব 
থনসাব) বযবিকদর উির কুরবানী জরুরী নয়- এ কথা ঐ বযবি থকাথায় 
থিল? তার যবদ কুরআন- হাদীস বুঝার মত জ্ঞান না থাকক, তাহকল 
উম্মতকক থগামরাহ না ককর তার উবচত বেল থকান ববজ্ঞ আকলকমর 
িরর্ািন্ন হওয়া। 

থকারবানীর থগাশত জমা ককর রাখা 

বজজ্ঞাসােঃ আমরা সারা জীবন থজকন আসবে থয, কুরবানীর থগাশত 
সাধারর্তেঃ বতন ভাগ করা হয়। তার মকধয এক ভাগ বনকজকদর। এক 
ভাগ আিীয়- স্বজকনর, এক ভাগ ফকীর বমসকীনকদর বদকত হয়। বকন্তু 
গত ঈথদ আমাকদর মসবজকদর শ্রকেয় ইমাম সাকহব ঈকদর খুৎবায় 
বকলকেন থয, কুরবানীর সমস্ত থগাশত বনকজ থখকত িারকব। বতবন আরও 
বকলন- এই থগাশত ৬ মাস থরকখ খাওয়া যাকব। আমাকদর প্রন হকলা-
িুরা থগাশত খাওয়া জাবয়য আকে বক- না? ৬ মাস থরকখ থগাশত খাওয়া 
যাকব বক- না? 

জবাবেঃ কুরবানীর থগাশত বতন ভাকগ ভাগ ককর এক ভাগ বনকজ, এক 
ভাগ আিীয়- স্বজন ও একভাগ গরীবকদর মকধয বববলকয় থদয়া ওয়াবজব 
নয়। বরাং উত্তম বা মুস্তাহাব। সুতরাাং থকউ যবদ বতন ভাগ না ককর 
বনকজরাই সব থখকয় থফকল, তাকতও থকান গুনাহ থনই। 

থগাশত কুরবানীর ৬ মাস থকন, তার থচকয় থবশী সময় থরকখ খাওয়া 
জাবয়য আকে। সুতরাাং সবিা খাওয়া জাবয়য থাককলও উত্তম নয়। 
(প্রমার্েঃ বহদায়া ৪:৫০# ফাতাওয়াকয় মাহমূবদয়া ১৪:৩৩৫# আিুররুল 
মুখতার ৬:৩২৮) 

 (1/105.   )الهداية:لغنياء والفقراء ويدخرحية ويطعم اويأكل من لحم االض

 (6/118ولو حبس الكل لنفسه جاز.  )الدر المختار:
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হুজরু সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ও মতৃ বযবির নাকম কুরবানী করা 

বজজ্ঞাসােঃ (ক) আমাকদর থদকশর মানুর্ দাবরদ্রতার কারকর্ ৪০ জন বমকল 
নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম- এর নাকম কুরবানী থদয়। 
এরুি শতাবধক শরীকও থদয়। তা নবধ বক- না? 

(খ) মৃত বিতার জন্য িৃথক চার ভাই বমকল, একবি োগল কুরবানী থদয়া 
জাবয়য বক- না? 

জবাবেঃ ( ক,খ) অন্য বযবির নাকম যবদ একাবধক বযবি বমকল নফল 
কুবরানী থদয়, থযমনেঃ ককয়কজন বমকল নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাম- এর নাকম, অথবা মৃত বা জীববত বিতা- মাতার নাকম নফল 
কুরবানী থদয়, তাহকল ককয়কজন বমকল একিা বকরী বা গরু, মবহর্ বা 
উকির এক সপ্তাাংকশ শরীক হকয় কুরবানী করকল, তা জাবয়য আকে। 
সুতরাাং ৪০ বা তকতাবধক বযবির এরুি কুরবানী করাও জাবয়য হকব। 
(প্রমার্েঃ ফাতাওয়া রহীবময়া ২:৯০, ফাতাওয়া শামী ৫:২৩৬) 

অাংশীদাবরকের কুরবানী 

বজজ্ঞাসােঃ আমরা জাবন থয, একবি গরুর কুরবানীকত সাত জন অাংশীদার 
হকত িাকর। তকব অাংশীদারকদর সাত অাংকশর মাকঝ েয় অাংশ েয়জন 
িূর্ষ অাংকশর শরীক, আর দু’জন বমকল যবদ এক অাংকশর শরীক হয় 
তাহকল কুরবানী সহীহ হকব বক- না? 

জবাবেঃ গরু, মবহর্ ও উি ইতযাবদর কুরবানীকত থযমন সাত অাংকশর 
থবশী জাবয়য নয়, থতমবন সাত জকনর থবশী অাংশীদার হকয়ও কুরবানী 
করা জাবয়য হকব না। যবদ থকউ এরুি ককর তাহকল থকান অাংশীদাকরর 
কুরবানীই সহীহ হকব না। সুতরাাং দুই বা তকতাবধক বযবি বমবলতভাকব 
কুরবানীর িশুর সাত অাংকশর মধয হকত একবি অাংকশ শরীক হকলও 
কুরবানী জাবয়য হকব না। 

তকব উকল্লবখত মাসআলাবি ওয়াবজব কুরবানী ও বনকজর নাকম কুরবানীর 
থেকত্র প্রকযাজয। বকন্তু অকন্যর নাকম নফল হকলও কুরবানীর থেকত্র 
একাবধক বযবি এক অাংকশ শরীক হকত িাকর। থযমন একাবধক বযবি 
শরীক হকয় গরুর সপ্তমাাংশ রাসূকল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 
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ওয়াসাল্লাকমর নাকম কুরবানী করল অথবা চার িাাঁচ ভাই বমকল বিতা-
মাতার নাকম ঈসাকল সাওয়াকবর উকিকশ্য একবি োগল বা কুরবানীর 
গরুর সপ্তমাাংথশ শরীক হকয় কুরবানী করল তাহকল একত থকান প্রকার 
অসুববধা থনই। বরাং এরুি অবস্থায় কুরবানী সহীহ হকব। (প্রমার্েঃ দুরকর 
মুখতার ৬:৩১৫- ৩২৬# খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪:৩১৫# আহসানুল 
ফাতাওয়া ৭:৫০৭# ইমদাদুল ফাতাওয়া ৩:৫৭৩# ফাতাওয়া মাহমূবদয়া 
৪:২৮৮ ও ৩১৫# ফাতাওয়া রহীবময়া ২:৯০# ফাতাওয়া মাহমূবদয়া 
১৪:৩৩৬) 

 (6/190ولو كان الخرهم اقل من سبع لم يجز عن احد.   )الدر المختار:

বমনায় কুরবানী না ককর তার মলূয থদকশ িাবঠকয় কুরবানী করা  

বজজ্ঞাসােঃ হজ্জ করা অবস্থায় যবদ আমরা হকজ্জর কুরবানী এখাকন না 
বদকয় থদকশ হকজ্জর িূকবষ িাকা িাবঠকয় আমাকদর নাকম কুরবানী বদকত 
ববল, তা হকল আমাকদর কুরবানী ও হজ্জ আদায় হকব বক- না? 

জবাবেঃ আিনার মীকাকতর মকধয অবস্থান করার কারকর্ আিনাকদর 
‘হকজ্জ ইফরাদ’ করকত হকব। আর হকজ্জ ইফরাদ িালনকারীকদর উির 
কুরবানী করা জরুরী নয়। নফল বহকসকব কুরবানী করকত িাকর। তকব 
আিনার কুরবানী করার ইখবতয়ার থাককব। তকব ধনীকদর উির থয 
কুরবানী ওয়াবজব, তার জন্য মুকীম হওয়া শতষ। হকজ্জর সফকর মুসাবফর 
হকল ঐ কুরবানী ওয়াবজব হকব না।  করকল তা নফল হকব। আর মুকীম 
হকয় থগকল, ঐ কুরবানী করকত হকব। তখন থসই কুরবানী থসখাকনও 
করকত িাকরন বা থদকশর বািীকত করার জন্য বলকত িাকরন। (প্রমার্েঃ 
আিুররুল মুখতার ৬:৩১৫) 

 (6/190فال تجب على حاج مسافر.    )الدر المختار:

প্রকয়াজকনর অবতবরি বনসাব িবরমার্ জবম থাককলও কুরবানী ওয়াবজব 
হকব 

বজজ্ঞাসেঃ কুরবানী ওয়াবজব হওয়ার জন্য জবমর মূকলযর বহসাব হকব? না 
উৎিাবদত ফসকলর বহসাব হকব? 
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জবাবেঃ জীববকা বনবষাকহর জন্য যতিুকু জবম এবাং ফসকলর প্রকয়াজন তা 
থথকক অবতবরি জবম এবাং ফসকলর মূলয অথবা থকান একিার মূলয 
যাকাকতর বনধষাবরত বনসাব িবরমার্ হকল তার কুরবানী ওয়াবজব হকব। 
(প্রমার্েঃ ফাতাওয়া শামী ৬:৩১২# আহসানুল ফাতাওয়া ৭:৫০৬) 

আকীকার হুকুম, সময় ও বাচ্চা ভবূমষ্ট হওয়ার ির আরও করর্ীয়  

বজজ্ঞাসেঃ আকীকা করা সুন্নাত না ওয়াবজব? কত বদকনর মকধয আকীকা 
করকত হয়। কুরবানীর জাকনায়ার – এর সাকথ আকীকা বা ওলীমার অাংশ 
একত্র হকত িাকর বক? সন্তান ভবূমষ্ট হওয়ার ির আর বক করর্ীয় আে? 

জবাবেঃ হানাফী মাযহাকব আকীকা করা সুন্নাত।(প্রমার্েঃ ফাতাওয়া 
রহীবময়া ২:৯১) 

উত্তম হকলা কাকরা থেকল বা থমকয় ভবূমষ্ট হকল, ৭ম বদকন তার নাম রাখা 
ও আকীকা করা। আকীকা দ্বারা বববভন্ন বালা- মুসীবত দূর হকয় যায় এবাং 
ববিদ- আিদ থথকক রো িাওয়া যায়। 

আকীকা িেবত হল- থেকল হকল দু’বি বকরী বা দু’বি থভিা এবাং থমকয় 
হকল একবি বকরী বা একবি থভিা যকবহ করাকব। তাোিা বাচ্চার মাথার 
চুল মুিাকব এবাং সাংগবত থাককল চুকলর সমিবরমার্ স্বর্ষ বা থরৌিয দান 
ককর বদকব। আর ইচ্ছা করকল বাচ্চার মাথায় জাফরান লাগাকব।  

কুরবানীর উি, গরু বা মবহকর্র মকধয আকীকার অাংশ বা ওলীমার অাংশ 
এককত্র হকত িাকর, তাকত শরী‘আকতর দৃবষ্টকত থকান অসুববধা থনই। 
অবশ্য কুরবানীর জাকনায়াকরর মকধয থকান অাংশ শুধু থগাশ্ত খাওয়ার জন্য 
হকত িাকর না। (প্রমার্েঃ বতরবমজী ১:২৭৮# ফাতাওয়া মাহমূবদয়া 
৪:২৯৬, ৩১৩) 

او غيرها من القرب اجزأهم سواء كانت القربة واجبة او تطوعا او وجب ولو ارادوا القربة االضحية 

 (1/166على البعض دون البعض وسواء انفقت جهات القربة.   )طحطاوي:

 

عن سمرة قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم الغالم مرتهن بعقيقية يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق 

 (9011رأسه.   )سنن الترمذي حـ:
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উি জবাই করার িেবত 

বজজ্ঞাসােঃ উি যবাই করার িেবত বক? উিকক নাবক যবাই করা যায় না?  

জবাবেঃ উিকক নহর করা সুন্নাত। নহর করার বনয়ম হল উি 
দাাঁিাকনাবস্থায় প্রথকম তার সামকনর বাম িাকয়র হািু ভাজ ককর মজবুত 
ককর থবাঁকধ বনকব। অতেঃির ধারাকলা েুবর বদকয় উকির সীনার বনককি 
গলার নীকচর অাংকশ শিভাকব একবি আঘাত ককর গলার রগগুবল থককি 
বদকব। তারির বকেুের্ েতস্থান বদকয় রি ঝরকত থাককব। অতেঃির 
উিবি বাম বদকক িকি যাকব। 

তারির নিাচিা বন্ধ হওয়ার ির অন্যান্য যবাইকৃত প্রার্ীর মত চমিা  
খবসকয় বাকী কাজ থসকর বনকব।  

নহর করকত না জানকল বা অন্য থকান অসুববধার কারকর্ নহর করার 
স্থকল উি যবাই করকলও থকান েবত থনই। কুরবানী হকয় যাকব। উকল্লখয 
থয, নহর করার ির শব্দ ককর বচৎকার করকত ও লাফাকত িাকর একত 
ভয় িাওয়ার বকেু থনই। বকেুেকর্র মকধযই বনকস্তজ হকয় যাকব। 
(বমশকাত ১:২৩১, বুখারী ১:২৩১, বমরকাত ৫: ৩৫৩, বহদায়ােঃ 
৪:৪৩৯, আযীযুল ফাতাওয়া ১:৭১৭) 

السنة ان ينحرها قائمة معقولة اليد اليسرى وقد فسره ابن عباس رضـ. بقوله قياما على ثالث قوائم وهو انما 

 (0/101يكون يعقل الركبة واالولى كونها اليسرى لالتباع...الخ     )مرقات المفاتيح:

 (1/111والمستحب في االبل النحر فان ذبحها جاز ويكره...الخ    )الهداية:

গরীকবর থকন দু’বি কুরবানী 

বজজ্ঞাসােঃ কুরবানীর জন্তু হাবরকয় থগকল বা চুবর হকয় থগকল আবার তা 
িাওয়া থগকল ধনী বযবির জন্য একবি কুরবানী বদকলই চকল। আর গরীর 
বযবির জন্য যবদ আবার কুরবানীর জন্তু ক্রয় ককর থফকল তা হকল উভয়বি 
কুরবানী করকত হকব। এর কারর্ বক? 

জবাবেঃ থয বযবি শরী‘আকতর দৃবষ্টকত কুরবানীর থনসাকবর মাবলক তার 
বযম্মায় থয থকান একবি জাকনায়ার কুরবানী করা ওয়াবজব। বনবদষষ্ট থকান 
গরু- বকরী কুরবানী করা জরুরী নয়। সুতরাাং ধনী বযবির কুরবানীর জন্তু 
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হাবরকয় থগকল বা চুবর হকয় থগকল অন্য একবি ক্রয় ককর বদকলই তার 
বযম্মা থথকক আদায় হকয় যাকব। হারাকনা জন্তু িাওয়ার ির থসিাককও 
কুরবানী করকত হকব না। 

িোন্তকর গরীব থলাককর বযম্মায় কুরবানী করা শরী‘আকতর িে থথকক 
ওয়াবজব নয়। বকন্তু, থস যবদ কুরবানীর বনয়যকত থকান প্রার্ী ক্রয় ককর 
তাহকল থস বনবদষষ্ট প্রার্ীবি কুরবানী করা তার উির ওয়াবজব হকয় যায়। 
কারর্, গরীব থলাককর জন্য কুরবানীর বনয়যাকত প্রার্ী ক্রয় করা এক 
ধরকনর মান্নত যা িূর্ষ করা জরুরী। 

আর হারাকনা িশুবিকক কুরবানী করা থযকহতু িূবষ থথককই তার উির 
ওয়াবজব বেল, তাই থসবিকক িাওয়ার ির থসবিককও কুরবানী করকত 
হকব। অথষাৎ উভয়বিকক কুরবানী করকত হকব।(প্রমার্েঃ আিুররুল মুখতার 
৬:৩২৫, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৩:৫৬৬) 

কুরবানীর িশু যকবহ ককর িাকা গ্রহর্ করা 

বজজ্ঞাসােঃকুরবানীর িশু যকবহ ককর িাকা গ্রহর্ করা জাবযয় আকে বক? 

জবাবেঃকুরবানীর জাকনায়ার স্বহকস্ত যকবহ করা উত্তম। বকন্তু, থকউ যবদ 
জকবহ করকত না িাকর, তাহকল অকন্যর সাহাযয বনকত িাকর। থসকেকত্র 
অন্য বযবির জন্য কুরবানীর িশু যকবহ ককর তার বববনয়ম গ্রহর্ করা 
জাবয়য আকে। বরাং বববনময় থনয়ািা যকবহকারীর হক। তকব থসই বববনময় 
কুরবানীর থগাশত বা চামিার দ্বারা থলন- থদন করা বনকর্ধ। অবশ্য থকউ 
যবদ আল্লাহর ওয়াকস্ত অকন্যর জন্তু যকবহ ককর থদয়, তাহকল তার জন্য 
উত্তম। তকব থকই যবদ থকান দ্বীবন প্রবতষ্ঠাকনর গরীব- বমসকীনকদর জন্য 
প্রবতষ্ঠাকনর খরকচ চামিা কাকলকশকনর জন্য থপ্রবরত হয়, তাহকল তার 
জন্য যকবহ করার বববনময় থকউ বদকল, তা বনকজ না বনকয় উি প্রবতষ্ঠাকন 
জমা থদয়া উবচত।(প্রমার্েঃ আযীযুল ফাতাওয়া ১:৬৬৯# বকফায়াতুল 
মুফতী ৮:২৪৫) 

ঈকদর িূকবষ কুরবানী 

বজজ্ঞাসােঃ ঈকদর নামাকযর িূকবষ কুরবানীর করা জাবয়য আকে বক? 
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জবাবেঃকয এলাকায় বা শহকর জুম‘আ ও ঈকদর নামায িিা হয়, থসখাকন 
ঈকদর নামাকযর িূকবষ অথষাৎ উি এলাকার থকাথাও ঈকদর নামায না 
হকয় থাককল, কুরবানী করকল উি কুরবানী জাবয়য হকব না। যবদ থকউ 
এরুি ককর থফকল, তাহকল ঈকদর নামাকযর িকর তার বদ্বতীয় আকরকবি 
জাকনায়ার কুরবানী করকত হকব। তকব যবদ থোি গ্রাম হয়, থযখাকন 
জুম‘আ বা ঈকদর নামায হয় না, থসখাকন ১০ তাবরকখ সুবকহ সাবদককর 
িকর কুরবানী করকত িাকর। এমবনভাকব যবদ প্রথম বদকন থকান বৃবষ্ট-
বদলা বা উযকরর কারকর্ ঈকদর নামায িিকত না িাকর, তকব ঈকদর 
নামাকযর ওয়াি অবতবাবহত হওয়ার িকর কুরবানী দুরস্ত হকব। (প্রমার্েঃ 
জাওয়াবহরুল বফকাহ ১:৪৪৯) 

কুরবানী ওয়াবজব হওয়ার শতষাবলী ও চামিার হুকুম 

বজজ্ঞাসােঃ কুরবানী কার উির ওয়াবজব, কতিুকু মাল থাককল কুরবানী 
করকত হকব? কুরবানীর চামিা বনকজ বযবহার ককরত িারকব বক- না?  

জবাবেঃ কুরবানী স্বাধীন মুবকম মুসলমান যার বনকি কুরবানীর বদকন ৭ 
১/২ থতালা স্বর্ষ বা ৫২ ১/২ থতালা থরৌিয বা এর সমমকূলযর নগদ অথষ 
অথবা বযবসার মাল বকাংবা প্রকয়াজন অবতবরি সামানিত্র থাকক, তার 
উির কুরবানী ওয়াবজব হকব। চাই তা িূর্ষ এক বৎসর স্থায়ী থাকুক, বা 
না থাকুক। এক কথায় থয িবরমার্ সম্পকদর অবধকারী হকল ঈদুল 
বফতকরর বদকন বফতরা ওয়াবজব হয়, থসই িবরমার্ সম্পদ কুরবানীর 
বদকন (অথষাৎ ১০/১১/১২ ই বযলহজ্জ) কাকরা বনককি বকাংবা দু’বৎসর 
বয়কসর গরু বা মবহকর্র সাত ভাকগর অন্ততেঃ এক ভাগ অাংকশ শরীক হকয় 
কুরবানী করা ওয়াবজব। তকব গরু- মবহকর্ একাবধক অাংশ বনকল বা 
একাই একিা কুরবানী করকল, থকান েবত থনই বরাং ভাল। আর 
কুরবানীর চামিা িাকা ককর বনকজ বযবহার করা যায়, বা অন্যকক হাবদয়া 
থদয়া যায়। বকন্তু, ববক্রয় করকল তার মূলয গরীব- বমসকীনকদরকক দান 
করা ওয়াবজব। 

থকান খাবলস দ্বীবন প্রবতষ্ঠাকনর গরীব তাবলকব ইলমকক দান করকল, 
দাকনর সাথথ সাকথ ঈলকম দ্বীকনর সহায়তার সাওয়াব িাওয়া যাকব। 
(বহদায়ােঃ ১:২৩২) 
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কুরবানীর জন্তু বতন বদকনর মকধয কুরবানী না করা 

বজজ্ঞাসােঃ কাকরা উির কুরবানী ওয়াবজব হওয়া সকেও যবদ থস কুরবানী 
না ককর, তাহকল তার হুকুম বক? এমবনভাকব যবদ কুরবানীর জন্তু ক্রয় 
করার িরও বতন বদকনর মকধয কুরবানী না ককর, তকব থয জাকনায়ারবি 
খবরদ ককরবেল, থসবি বক করা হকব? 

জবাবেঃকাকরা উির কুরবানী ওয়াবজব বেল, বকন্তু থস বতনবদকনর মকধয 
কুরবানী ককরবন, তাহকল তার উির একবি োগল বা থভিা অথবা একবি 
গরু, মবহর্ বা উকির সাতভাকগর একভাকগর মূকলয সদকা করা 
ওয়াবজব। 

কুরবানীর জন্তু থকনা সকেও কুরবানীর সমকয়র মকধয যবদ থস কুরবানী না 
ককর, তাহকল অববলথম্ব থসই জন্তুই সদকা করা ওয়াবজব। উকল্লবখত 
অবস্থায় থস ঐ জন্তু বনকজ যকবহ ককর গরীবকদর মকধয বন্িন করকব। 
বকন্তু, থস উি জন্তুর থগাশত থখকত িারকব না এবাং থকান ধনী থলাকককও 
বদকত িারকব না। এিা শুধু ফকীর- বমসকীনকদরই হক। 

রাকত্র কুরবানী করা 

বজজ্ঞাসােঃ রাকতর থবলায় কুরবানী করার বযািাকর শরী‘আকতর হুকুম 
বক? 

জবাবেঃ রাবত্র থবলায় কুরবানী করার বযািাকর শরী‘আকতর ববধান হল, 
বযলহজ্জ মাকসর একাদশ ও দ্বাদশ রাবত্রকত কুরবানী করা মূলত জাবয়য। 
বকন্তু, থযকহতু রাবত্রকত কুরবানী করকল সুেরভাকব যকবকহর থেকত্র 
বযাঘাত ঘিার আশাংকা আকে, তাই রাবত্র থবলায় কুরবানী করা মাকরুকহ 
তানবযহী হকব। 

উকল্লখয, শরী‘আকতর বনয়ম বহকসকব রাত আকগ আকস, বদন িকর আকস। 
তকব ঈকদর িূকবষ রাকত্র এবাং ১২ই বযলহজ্জ বদবাগত রাকত কুরবানী 
করকল তা আদায় হকব না। (প্রমার্েঃ ফাতাওয়াকয় শামী ৫:২০৩# 
বাদাবয়উস সানাকয়, ৭:৫১০# বহদায়া ৪:৪৪৬) 

 (1/116انه يكره الحتمال الغلط في ظلمة الليل.    )الهداية: ويجوز الذبح في لياليها اال

কুরবানী জন্তুর মলূয দান করা 
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বজজ্ঞাসােঃ থকান থনসাকবর মাবলক তার কুরবানীর জন্তু যকবহ না ককর তার 
মূলয দান ককর বদকল কুরবানী আদায় হকব বক- না? 

জবাবেঃ থকান থনসাকবর মাবলক যবদ কুরবানীর জন্তু যকবহ না ককর গরীব 
বমসকীনকদরকক দান ককর থদয়, তাহকল তার কুরবানী আদায় 
হকবনা।বরাং কুরবানী না করকল ওয়াজীব তার বযম্মায় থথকক যাকব। 
অবশ্য থকউ যবদ থকান মারাত্নক উযকরর কারকন বা মাস’আলা না জানার 
কারকন কুরবানীর বতন বদকন কুরবানী না ককর থাকক তাহকল তার জন্য 
কুরবানীর জাকনায়াকরর িাকা গরীব- বমসকীনকদর দান ককর থদয়া 
ওয়াজীব। ( প্রমার্েঃ বহদায়া ৪: ৪৪৭,   ফাতাওয়াকয় শামী ৬: ২২৫)  

বক্বরান ও তামাত্তকুারীথদর কুরবানী বযাাংককর মাধযকম করা 

বজজ্ঞাসােঃহকজ্জর সময় বক্বরান ও তামাত্তুকারীর থয কুরবানী করকত হয়, 
তা স্বহকস্ত করা জরুরী, না বযাাংককর মাধযকম করকলও চলকব? 

জবাবেঃআহনাকফর বনকি বক্বরান ও তামাত্তুকারীর জন্য ১০ই বযলহজ্জ-
এর করর্ীয় কাজ সমূকহর মকধয তারতীব ওয়াবজব। কাকজই ১০ তাবরকখ 
জামরাকয় আকাবাকত বি শয়তানকক কাংকর মারার ির প্রথম কাজ হল 
কুরবানী করা। তারির ইহরাম খুকল হালাল হকয় তাওয়াকফ বযয়ারকতর 
জন্য বাইতুল্লাহ শরীফ যাওয়া।  

কাকজই তামাত্তুকারী বা বক্বরানকারী স্বহকস্ত কুরবানী ককর হালাল হকয় 
যাকব। বকন্তু, যবদ বযাাংককর মাধযকম কুরবানী করকত চায়, তাহকল একত 
কুরবানীর সময় অবনবিত হকয় যাকব এবাং মাথা মুবিকয় ইহরাম খুলকত 
অসুববধায় িিকব। কারর্- কুরবানী না ককর মাথা মুবিকয় হালাল হকল 
তারতীব বঠক না থাকার কারকর্ দম বদকত হকব। কাকজই হানাফী মাযহাব 
অনুযায়ী বযাাংককর মাধযকম কুরবানী করা যাকব না। বরাং ওখাকনর থখালা 
মাককষকি বগকয় বনজ হাকত বা অকন্যর হাকত করাকল বনকজ সামকন থথকক 
থভিা, দুম্বা ও বকরী কুরবানী করা উবচৎ। থখালা মাককষকি বগকয় উি 
কুরবানী করাও বঠক নয়। কারর্,  উি বনকজ কুরবানী করা যায় না, 
অকন্যর মাধযকম করাকত হয়। তাকতও কুরবানী করকত অকনক ববলম্ব হকয় 
থযকত িাকর এবাং কুরবানীর ির হালাল হকয় ঐবদন তাওয়াকফ বযয়ারত 
সম্ভব নাও হকত িাকর।(প্রমার্েঃ বহদায়া ১:২৫০) 
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لماروى عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم انه قال ان اول نسكنا  قال ثم يذبح ان احب ثم يحلق او يقصر 

التحلل وكذا الذبح حتى يتحلل.   بابرمي ثم نذبح ثم نحلق والن الحلق من اسمنا هذا ان نفي يو

  (9/105)الهداية:

তাকবীকর তাশরীক বতন বার িিা জরুরী বক- না?  

বজজ্ঞাসােঃতাকবীকর তাশরীক একবার িিা ওয়াবজব, একবাকরর থবশী 
িিা বনয়ম ববহভূষত। অথচ আমাকদর মসবজকদ বতন বার িকি এবাং 
বকল- ৩ বার িিা সুন্নাত মুয়ািাদাহ। এখন আমরা থকানিা িালন 
করকবা? 

জবাবেঃ তাকবীকর তাশরীক মূলতেঃ একবার িিা ওয়াবজব। একাবধক 
বার িিা ওয়াবজব নয়। বতনবার িিা ওয়াবজব বা সুন্নাত এিা থকাথাও 
উকল্লখ থনই। থবশী থথকক থবশী থকউ থকউ বতন বার িিাকক মুস্তাহাব 
বকলকেন। তকব আল্লামা শামী স্বীয় গ্রে ফাতাওয়া শামীকত বর্ষনা ককরন 
থয, তাকবীকর তাশরীক একবার থথকক থবশী  বলা সুন্নাকতর িবরিেী। 
হযরত থানবী রহ. বতন বার বলার অবভমতকক দুবষল বকলকেন এজন্য 
ফাতাওয়া দারুল উলূকম উকল্লখ করা হকয়কে-  
“তাকবীকর তাশরীক একবার িাঠ করাই উত্তম”। সুতরাাং এ সমস্ত স্পষ্ট 
দলীল প্রমার্াবদ থাকার িরও থকউ যবদ বকল- ৩ বার িিা সুন্নাকত 
মুয়ািাদাহ তাহকল থসিা দ্বীন শরী‘আত সম্পককষ অজ্ঞতা নব আর বক হকত 
িাকর? (প্রমার্েঃ ফাতাওয়া আলমগীরী ১:১৫২# ফাতাওয়া দারুল উলূম 
৫:২০৩# বহদায়া ১:১৭৫# ইমদাদুল ফাতাওয়া ১:৭১১# আহসানুল 
ফাতাওয়া ৪:১৪২) 

اهلل  -الاله االاهلل واهلل اكبر -اهلل اكبر -واما عدده وما هيئته فهو ان يقول مرة واحدة اهلل اكبر

 (9/901اكبر وهلل الحمد.    )الفتاوى الهندية:

বলল্লাহ থবাবেষাং- এর জন্য সদকা, বফতরা ও কুরবানীর চামিার িাকা 
তকুল বশেককদর থবতন থদয়া 

বজজ্ঞাসােঃ বলল্লাহ থবাবেষাং- এর জন্য সদকাকয় বফতর এবাং কুরবানীর 
চামিার িাকা তুকল উি িাকা থবাবেষাং- এ খরচ না ককর বহলার মাকধযকম 

http://www.darsemansoor.com/
www.islamijindegi.com


610 

 

www.darsemansoor.com           Install “ISLAMI JINDEGI” App              www.islamijindegi.com 

মাদরাসার বশেককদর থবতন জাবয়য বক- না? যবদ জাবয়য থাকক, তাহকল 
তার িেবত বক? 

জবাবেঃ যাকাত, সদকাকয় বফতরা ও কুরবানীর চমিার মূলয ইতযাবদ 
থকবলমাত্র গরীব- বমসবককনর হক। গরীব- বমসকীন বযতীত থকান ধনী 
বা থনসাব িবরমার্ মাকলর মাবলককক দান করকল বা তার জন্য খরচ 
করকল, তা আদায় হকব না। অনুরুিভাকব এ িাকার দ্বারা মসবজদ, 
মাদরাসা বা থয থকান একবি প্রবতষ্ঠাকনর বশেককদর থবতন থদওয়াও 
জাবয়য হকব না। উি িাকা ইলকম দ্বীন বশোথষী গরীব অসহায় োত্রকদর 
খাবার- দাবার, কািি- থচািি এবাং বশোর উিকরর্ ইতযাবদর জন্য 
মাবলক বানাকনার বভবত্তকত প্রদান করা জরুরী। তকব মাদরাসার সাধারর্ 
ফাকি যবদ থকান িাকা িয়সা না থাকক এবাং বশেককদর থবতন না থদয়ার 
দরুন মাদরাসা বন্ধ হওয়ার উিক্রম হয়, যবদও এরুি হওয়ার কথা নয়। 
কারর্, থকান দ্বীনী প্রবতষ্ঠাকন সহীহভাকব ত’লীম- তরববয়যত হকল ও 
মুদারবরসগর্ আল্লাহর উির ভরসা রাখকল এবাং জনসাধারকর্র মকধয 
ফরকয আইন িবরমার্ তা’লীকমর বযম্মাদারী আদায় করকল থস প্রবতষ্ঠাকন 
আল্লাহর মদদ অবযাহত থাককবই। সাধারর্তেঃ সহীহভাকব িবরচালনার 
ত্রুবির কারকর্ই বরকত খতম হকয় আবথষক সমস্যার সম্মখুীন হকত হয়। 
অথচ থসবদকক আমাকদর দৃবষ্ট যায় না বলকলই চকল। 

যাই থহাক এরুি অিারগতার সময় প্রকয়াজকনর তাবগকদ সামবয়কভাকব 
শরয়ী তামলীককর মাধযকম উি িাকার দ্বারা থবতন থদওয়ার অবকাশ 
আকে। তকব শরয়ী তামলীক সহজ বযািার নয়। এিা থকান ববজ্ঞ মুফতী 
থথকক সরাবসর বুকঝ থনয়া উবচত। যাকত ককর মানুকর্র যাকাত ও 
কুরবানী বরবাদ না হকয় যায়। 

এ বৎসকরর কুরবানী আগামী বৎসকর করা 

বজজ্ঞাসােঃ একজন থলাককর উির কুরবানী করা ওয়াবজব এবাং থসও 
বনয়যত ককরকে কুরবানী করকব। বকন্তু বগকয় থদখল িশুর খুব দাম। তাই 
থস এবার কুরবানী করল না। এখন থস যবদ আগামী বৎসর কুরবানী 
ককর, তাহকল বক তার একিা করকলই চলকব, না দুইবি করকত হকব? 
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জবাবেঃ কুরবানীর কাযা থনই তাই দাম থবশী হকলও সামথষ অনুিাকত 
জাকনায়ার ক্রয় ককর কুরবানী ককর বনকব। কুরবানীর বদনসমূকহ কুরবানী 
না করকত িারকল তার মূলয সদকা ককর বদকত হকব। িরবতষী বের দুইবি 
কুরবানী করকল ববগত বেকরর দায় এিাকনা যাকব না। (প্রমার্েঃ ফাতাওয়া 
রহীবময়া ৩:১৮০# ফাতাওয়া মাহমূবদয়া ১২:৩৩৫) 

হাজীকদর জন্য কুরবানী করারু বনয়ম 

বজজ্ঞাসােঃ হজ্জ িালনরত অবস্থায় হাজীকদর কুরবানীর ববধান বক? 

জবাবেঃ হকজ্জ তামাত্তু ও হকজ্জ বকরান আদায়কারীকদর জন্য ( অথষাৎ যারা 
িৃথক িৃথক ইহরাকম বা একই সফকর একই ইহরাকম হজ্জ ও উমরাহ 
উভয়বি িালন করকবন) ১০ই বযলহজ্জ সূকযষাদকয়র ির শুধুমাত্র জামরাকয় 
‘আকাবহ’ তথা বি শয়তানকক কাংকর বনকেকির ির তাকদর মাথা 
মুিাকনার িূকবষই কুরবানী করা ওয়াবজব। আর হকজ্জ ইফরাদকারীর জন্য 
(অথষাৎ বযবন হকজ্জর সফকর উমরাহ োিা শুধু হজ্জ করকবন তার) ১০ 
তাবরখ রমীর ির কুরবানী করা মুস্তাহাব। মাথা মুিাকনার িূকবষ থহাক বা 
িকর। (প্রমার্েঃ শামী ২:৫৫৫) 

لطواف.   )الدر ثم ا -ثم الحلق -ثم الذبح لغير المفرد -ويجب في يوم النحر اربعة اشياء الرمي

 ( 1/000المختار:

চাকর- চাকরানীকক থকারবানীর থগাস্ত খাওয়াকনা 

বজজ্ঞাসােঃ আমরা বাসা- বািীকত থয চাকর- চাকরানী থরকখ থাবক। 
তাকদরকক কুরবানীর থগাশত খাওয়াকনা যাকব বক- না? 

জবাবেঃ কুরবানীর থগাশত বাসা- বািীর চাকর- চাকরানীকক থবতন 
বহকসকব খাওয়াকনা জাবয়য হকব না। থবতন বহকসকব না খাওয়াকয় যবদ 
এমবনকতই খাওয়ায়, তাহকল থকান অসুববধা হকব না। দারুল উলূম 
থদওবকের মুফতী মাহদী হাসান সাকহব রহ. বকলকেন, কুরবানী বা 
আকীকার থগাশত থবতকনর মকধয শাবমল হকব না। কারর্, মাবলক যখন 
ঐ থগাশত স্বীয় ঘকর একন িাকায়, তখন কুবরানীর থগাশতকর হুকুম 
খতম হকয় সাধারর্ খানার ন্যায় হকয় যাকয়। কাকজই চাকরকক খাওয়াত 
থকান অসুববধা থনই। (প্রমানেঃ ইমদাদুল মুফতীন ৯৬৬) 
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 (1/105قال وياكل من لحم األضحية ويطعم االغنياء والفقراء.   )الهداية:

কুরবানী ও আকীকার বববভন্ন মাসাবয়ল 

বজজ্ঞাসােঃ (১) আকীকার থগাশত আকীকাকারী থখকত িারকব বক- না? 

(২) কুরবানীকতৃ  জাকনায়ার থথকক যকবহকারীকক থগাশত থদয়া জাবয়য 
হকব বক? 

(৩) একই জাকনায়ার দ্বারা ফরয ও নফল কুবরানী করা যাকব বক- না? 
এমবনভাকব নফল কুরবানীকত একই জাকনায়াকর সাতজকনর অবধক 
শরীক হকত িারকব বক- না? 

(৫) যার উির কুরবানী ওয়াবজব, থস যবদ বনকজর মৃত বিতার নাকম 
কুরবানী ককর, তাহকল তার দ্বারা তার কুবরানী আদায় হকব বক- না? 

(৬) কুবরানীর বনয়যতকৃত জাকনায়াকরর দুধ এবাং বাচ্চা বক করকত হকব? 

(৭) কুরবানীর চামিার িাকা মাদ্রাসার থজনাকরল ফাকি খরচ করা জাবয়য 
আকে বক- না? 

জবাবেঃ (১) কুবরানীর ন্যায় আকীকার থগাশত আকীকাকারী থখকত 
িারকব। আিীয়- স্বজনকদর হাবদয়া বদকত িারকব এবাং গরীবকদরককও 
দান করকত িারকব। আকীকার  জাকনায়াকরর চামিা ববক্রকয়র িাকা 
গরীবকদর দান করা জরুরী। (প্রমার্েঃ ফাতাওয়া মাহমূবদয়া ৪:২৯৬) 

(২) কুরবানীর থগাশত বা চামিার মূলয দ্বারা কসাই, যকবহকারী বা অন্য 
কাউকক িাবরশ্রবমক বহসাকব থদয়া দুরস্ত নয়। তাকদর মজুরী িৃথকভাকব 
বদকত হকব। িৃথকভাকব মজুরী থদয়ার ির কসাই বা যকবহকারীকক 
অন্যান্য থলাককদর মত বকেু থগাশত থদয়া জাবয়য আকে। (প্রমার্েঃ 
আিুররূল মূখতার ৬:৩২৮) 

(৩) ্যতাাঁ, একই জাকনায়ার দ্বারা ওয়াবজব এবাং নফল কুরবানী জাবয়য 
আকে। থযমন থকান থকান শরীক ওয়াবজব কুরবানী অাংশ বনল, আর 
থকান থকান শরীক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বা তার বিতা-
মাতার নাকম নফল কুরবানীকত অাংশ বনল। (প্রমার্েঃ ফাতাওয়া  
আলমগীরী ৫:৩০৪) 
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এমবনভাকব নফল কুরবানীর থেকত্র একাবধক বযবি একবি জাকনায়াকরর 
মকধয শরীক হকত িারকব। থযমন চার িাাঁচ ভাই বমকল বিতা- মাতার 
ঈকদর সাওয়াকবর জন্য একবি বকরী কুরবানী বদল বা কুরবানীর গরুর 
সাত ভাকগর শরীক হল। (প্রমার্েঃ ফাতাওয়া রহীবময়া ২:৯০# ফাতাওয়া 
মাহমূবদয়া ৪:২৮৮# ফাতাওয়া মাহমূবদয়া ১৪:৩৩৭) 

(৪) কুরবানীর বতন বদকনর মকধয যবদ থকান  মুসলমান আককল, বাকলগ 
ও মুকীম বযবির বনকি প্রকয়াজনীয় খাদয- দ্রবয, থিার্াক- িবরকচ্ছদ, 
ঘর- বাবিও আসবাব- িকত্রর অবতবরি সাকি সাত থতালা স্বর্ষ অথবা 
সাকি বায়ান্ন থতালা রুিা বকাংবা সমমূকলযর িাকা (যা বতষমান বহকসকব 
আনুমবনক দশ হাজার িাকা) বা সমিবরমার্ অন্য থকান সম্পদ থাকক, 
তকব তার উির কুরবানী ওয়াবজব হকব। (প্রমার্েঃ আদদুররুল মুখতার 
৬:৩১২) 

(৫) যার উির কুরবানী ওয়াবজব হকয়কে, থস যবদ বনকজর িে থথকক 
কুরবানী না ককর, অকন্যর ওয়াবজব কুরবানী ককর তাহকল ঐ কুরবানীর 
দ্বারা তার বনকজর  ওয়াবজব কুরবানী আদায় হকব না। কারর্, একবি 
কুরবানী দুইজকনর িে থথকক যকথষ্ট নয়। আর যবদ কুরবানী বনকজর 
িে থথকক ককর এবাং মৃত বযবির জন্য শুধু ঈসাকল সাওয়াব উকিশ্য 
হয়, তাহকল উি কুরবানীর দ্বারাই তার ওয়াবজব আদায় হকয় যাকব। 
(প্রমার্েঃ ফাতাওয়া মাহমূবদয়া ৮:২১৮# ফাতাওয়া আলমগীরী ৫:৪২০) 

(৬) এ সম্পককষ শরী‘আকতর মাসআলা হল- কুরবানীর জাকনায়ার দ্বারা 
বনকজ উিকৃত হওয়া মাকরূহ। চাই থস ধনী থহাক বা গরীব থহাক। 
সুতরাাং কুরবানীর জন্য জাকনায়ার ক্রয় করার ির যবদ বাচ্চা হয়, অথবা 
যাকবহ করার ির যবদ থিকি জীববত বাচ্চা িাওয়া যায়, তকব ঐ বাচ্চাবি 
কুরবানী ককর বদকত হকব। ঐ বাচ্চার থগাশত বনকজ খাকব না, দান ককর 
বদকব। তকব বাচ্চা কুরবানী না ককর জীববত দান ককর থদয়াও জাবয়য 
আকে। এমবনভাকব কুরবানীর বনয়কত খবরদকৃত জাকনায়াকরর দুধও বনকজ 
িান করকব না বরাং গরীবকদর মকধয দান ককর বদকব। (প্রমার্েঃ ফাতাওয়া 
আলমগীরী ৩:৩৫৪# ফাতাওয়া শামী ৬:৩২২) 
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(৭) না। কুরবানীর চামিার িাকা সহীহ তামলীক োিা সরাসবর মাদ্রাসার 
থজনাকরল ফাকি খরচ করা যাকব না। (প্রমার্েঃ ফাতাওয়াকয় মাহমূবদয়া 
৮:২২৯# আযীযুল ফাতাওয়া ৭১৩িৃেঃ) 

 ( 6/118وال يعطي اجر الجزار منها النه كبيع.  )الدر المختار:

ولو ارادوا القربة األضحية اوغيرها من القرب اجزاهم سواء كانت القربة واجبة او تطوعا او وجب 

 (0/151على البعض دون البعض.  )عالمغيرية:

ر  ...ه....مة واليسار الذي يتعلق بوشرائطهما االسالم واالقا بان ملك مائتي درهم او عرضا يساويها غي

مسكنة وثياب اللباس او متاع يحتاجه الى ان يذبح األضحية ولو له عقار يشتغله فقيل تلزم لو قيمته 

 (6/191)الدر المختار:.نصابا

কুরবানীর থগাশত বববক্র করর্ 

বজজ্ঞাসােঃ কুরবানীর থগাশত বববক্র করা জাবয়য আকে বক? 

জবাবেঃ কুরবানী দাতার জন্য কুরবানীর থগাশত বববক্র করা হারাম। 
এতদসকেও যবদ থকউ বববক্র ককর থদয়, তাহকল থসই মূু্লয গরীব-
বমসকীনকদর মকধয বন্িন ককর বদকত হকব। ঐ মাবলক থকাকনা মকতই 
থসই মুলয ভের্ করকত িারকব না। তকব অন্য থকাকনা বযবি উি 
কুরবানীর থগাশথতর মাবলক হওয়ার ির থস যবদ তা বববক্র ককর থদয়, 
তাহকল তা নাজাবয়য হকব না এবাং ক্রয়কারীর জন্যও তা বকনকত অসুববধা 
থনই। (প্রমার্েঃ ফাতাওয়া আলমগীরী ৫:৩০০# ফাতাওয়া শামী ৬:৩১৩) 

কুরবানীর বদন হাাঁস- মরুগী যকবহ করা 

বজজ্ঞাসােঃ আমাকদর এলাকায় অকনক মবহলারা বকল থয, কুরবানীর বদন 
কুরবানীর িশু বযতীত হাাঁস, মুরগী ও কবতুর যকবহ করা জাবয়য থনই। 
একথা বক বঠক? 

জবাবেঃ থয সকল জীব- জাকনায়ার দ্বারা কুরবানী জাকয়জ নয়, কুরবানীর 
বদনগুকলাকত কুরবানীর বনয়যকত ঐ গুকলা যকবহ করা মাকরূহ। কুরবানীর 
বনয়যত বযতীত থগাশত খাওয়ার বনয়যত করাকত থকান অসুববধা থনই। 
(প্রমার্েঃ ফাতাওয়া আলমগীরী ৫:৩০০# দুরকর মুখতার ৬;৩১৩) 

 (6/191ديك النه يتشبه بالمجوس.   )الدر المختار:وفيكره ذبح دجاجة 
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কুরবানীর চামিা ঈদগাহ মাকঠর জন্য দান 

বজজ্ঞাসােঃ আমাকদর এখাকন একজন আকলম বকলকেন থয, কুরবানীর 
িশুর চামিা বববক্র না ককর ঈদগাহ মাঠ প্রশস্ত করার জন্য দান করকল 
তা জাবয়য হকব। এ মকমষ ৬৪ বি চামিা আদায় ককর প্রায় ৪২ হাজার 
িাকা ববক্রয় করা হকয়কে। এখন জানার ববর্য় হকলা এিা মাসআলা 
অনুযায়ী জাবয়য হকব বক- না? 

জবাবেঃ কুরবানীর চামিা ববক্রী না ককর মাবলক বনকজর বযবহার 
উিকযাগী থকান বজবনর্  বাবনকয় বনকজর কাকজ লাগাকত িাকরন। থযমন-  
জায়নামায, দস্তরখান, িাবন রাখার িাত্র ইতযাবদ। অথবা থকান গরীব-
বমসকীনকক দান ককর বদকত িাকরন যাকত থস উি চামিার মাবলক হকয় 
যায়। বকন্তু কুরবানীর চামিা বববক্র ককর বদকল, তার মূলয সদকা করা 
ওয়াবজব। উকল্লখয থয, থয সমম্ত থেকত্র দাকনর দ্বারা বনবদষষ্ট থকান 
বযবিকক মাবলক বানাকনা হয় না, থস সমস্ত থেকত্র কুরবানীর চামিা বা 
তার মূলয দান করা জাবয়য নয়। সুতরাাং প্রকন ববর্ষত থেকত্র ঈদগাকহ দান 
করাকত থযকহতু থকান বনবদষষ্ট বযবির মাবলকানা িাওয়া যায় না, থসকহতু 
কুরবানীর চামিা বা তার মূলয ঈদগাকহ দান করা জাবয়য নয়। এখন 
ঈদগাকহর জন্য চাাঁদা কাকলকশন ককর তার সম্প্রসারর্ করকত হকব এবাং 
ফাি থথকক কুরবানীর চামিার সমুদয় িাকা গরীব- বমসকীনকদর বন্িন 
ককর বদকত হকব। (প্রমার্েঃ বহদায়া ৪:৪৫০) 

 (1/105قال ويتصدق جلدها النه جزء منها او يعمل منه الة تستعمل في البيت .   )الهداية:

অকন্যর িকে থথকক কুরবানী 

বজজ্ঞাসােঃ অকন্যর িে থথকক তার অনুমবত োিা কুরবানী করকল বকাংবা 
কুরবানীর ির তার অনুমবত বনকল কুরবানী সহীহ হকব বকনা, জাবনকয় 
বাবধত করকবন। 

জবাবেঃ অকন্যর িে হকত ওয়াবজব কুরবানীর থেকত্র কুরবানীর িূকবষই 
তার অনুমবত থনওয়া চাই। তকব থকান ঘবনষ্ট আিীয়- স্বজকনর িে 
থথকক প্রবত বের কুরবানী  করা অবযাহত থাককল, তখন তার অনুমবত 
োিা কুরবানী করকলও কুরবানী সহীহ হকব। আর যবদ এ ধরকর্র বনয়ম 
স্থায়ী না থাকক তাহকল অকন্যর অনুমবত োিা তার িে থথকক কুরবানী 
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করকল  তার ওয়াবজব আদায় হকব না। আর অকন্যর জন্য কুরবানী না 
হওয়ার থেকত্র কুরবানী দাতার িে থথকক থস কুরবানী আদায় হকয় 
যাকব। তকব নফল কুরবানী হকল অকন্যর অনুমবত থনওয়া জরুরী নয়। 
অনুমবত োিা বনকজর িাকায় অকন্যর জন্য নফল কুরবানী করকল নফল 
কুরবানী সহীহ হকব।  (প্রমার্েঃ ফাতাওয়া আলমগীরী ৫:৩০২# 
ফাতাওয়া শামী ৬:৩১৫, ৩৩৫# বাদাবয়উস সানাকয় ৫:৬৫ # ইমদাদুল 
ফাতাওয়া ৩;৬১০) 

ستحسانا بال اذنهم .     اذنهم وعن الثاني انه يجوز ابوزوجته ال يجوز اال ولو ضحى عن اوالده الكبار 

 ( )بزازية

قال في الذخيرة ولعله ذهب الى ان العادة اذا جرت من االب في كل سنة صار كاالذن منهم فان 

 (6/190كان على هذا الوجه فما استحسنه ابو يوسف مستحسن.   )رد المحتار:

كل كانه يقع على ملك الذابح والثواب للميت..... اقول صرح في فتح القدير في وان تبرع بها عنه له اال

 (6/110الحج عن الغير بال امر انه يقع عن الفاعل فيسقط به الفرض عنه ولالخر الثواب.   )رد المحتار:

বশকার ও যকবহ সাংক্রান্ত মাসাবয়ল 

ইচ্ছাকতৃ থকান প্রার্ীকক হতযা করা 

বজজ্ঞাসােঃ থকান থলাক যবদ অকহতুক থকান প্রার্ী হতযা ককর, তাহকল তার 
ইবাদত বাবতল হকব বক-  না? 

জবাবেঃ ইচ্ছাকৃতভাকব থকান প্রার্ীকক অনথষক থমকর থফলা বনেঃসকেকহ 
কবীরা গুনাহ। থকননা, এর দ্বারা প্রথমতেঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাম এর হুকুম  অমান্য করা হয়। বদ্বতীয়তেঃ  মাল নষ্ট করা হয়, যা 
অিচয়। তৃতীয়তেঃ আল্লাহর থনয়ামকতর নাশুকরী করা হয়।  এমবনভাকব 
প্রার্ীকক কষ্ট থদয়া হয়। অথচ শরী‘আকত যকবকহর সময় প্রার্ীকক থবশী 
কষ্ট না থদয়ার জন্য ভাল ককর েুবর ধারাকলা করাকনার বনকদষশ থদয়া 
হকয়কে। যবদ থকউ অকহতুক থকান প্রার্ীকক হতযা ককর থাকক তকব তার 
খাাঁবি অন্তকর আল্লাহর বনকি তাওবা করা উবচত এবাং এর দ্বারা আমল 
বাবতল হকব না। (প্রমার্েঃ সূরা আন’আম ১৪১# সূরা ইবরাহীম ৬# 
মুসবলম শরীফ ২:১৫২# আবূ দাউদ শরীফ ২: ৩৬২ ) 
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মবহলাকদর দ্বারা যকবহকতৃ জন্তুর হুকুম  

বজজ্ঞাসােঃ মবহলাকদর দ্বারা যকবহকৃত জন্তু খাওয়া জাবয়য আকে বক- না? 

জবাবেঃ থমকয় থলাককর দ্বারা যকবহকৃত জন্তু খাওয়া জাবয়য আকে। 
যকবকহর থেকত্র িুরুর্ হওয়া জরুরী নয়। থকান সাহাযযকারী না থাককল 
িাকয়র নীকচ দাববকয়ও যকবহ করা থযকত িাকর। (প্রমার্েঃ বহদায়া ৪:৪৫০ 
# ফাতাওয়া আলমগীরী ৫:২৮৬) 

 (1/105واالفضل ان يذبح اضحيته بيده ان كان يحسن الذبح .   )الهداية:

 (0/186الكتابية في الذبح كالرجل.    )الفتاوى الهندية:المرأة المسلمة و

বন্দুক বদকয় বশকার করা  

বজজ্ঞাসােঃ ইয়ারগান অথবা বন্দুক বদকয় যবদ ববসবমল্লাহ বকল িাবখ 
বশকার করা হয়, তাহকল জীববত অবস্থায় িাওয়ার ির যকবহ করা োিা  
ঐ িাবখ খাওয়া শরী‘আকতর দৃবষ্টকত হালাল বক- না? 

জবাবেঃ ইয়ারগান বা বন্দুককর গুবলকত আঘাতপ্রাপ্ত িাবখ মারা থগকল 
খাওয়া জাবয়য থনই। আর জান থাকা অবস্থায় যকবহ করা বযতীত 
খাওয়াও হালাল হকব না। সুতরাাং ঐ সব িাখী ধরার ির জীববত অবস্থায় 
যকবহ করা জরুরী। জীববত বুঝা না থগকল যকবহ ককর থদখকব, যবদ রি 
থবর হয় বা সামান্য নিাচিা  ককর তাহকল বুঝকত হকব জীববত আকে। 
(প্রমার্েঃ শামী ৬:৪৭১, থহদায়া ৪:৪৮৬ #আযীযুল ফাতাওয়া ৭০২) 

 في الدر المختار: او بندقة ثقيلة ذات حدة.  

وفي رد المحتار: واالصل ان الموت اذا حصل بالجرح بيقين حل وان بالثقل او شك فيه فال يحل حتما او 

 (6/129احتياطا.   )رد المحتار:

বিশী বা থকাাঁচ বদকয় মাে বশকার 

বজজ্ঞাসােঃ বিশী ব থকাাঁচ বদকয় মাে ধরা শরী‘আকতর দৃবষ্টকত জাবয়য 
আকে বক- না? 

জবাবেঃ বিশী বা থকাাঁচ বদকয় মাে ধরা জাবয়য আকে। এ বযািাকর 
শরী‘আকতর থকান বনকর্ধাজ্ঞা থনই। থকননা, এক হাদীকস আকে, থয মাে 
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থতামরা (জীববত) বশকার কর, তা খাও। এ হাদীকস সব রককমর 
বশকারককই স্বীকৃবত থদয়া হকয়কে। তা থয ভাকব থয িোই থহাক না থকন। 
থকননা, এ হাদীকস বশকাকরর ববকশর্ থকান িেবতর উকল্লখ থনই। 

 (1.    )سورة المائدة:{واذا حللتم فاصطادوا}

িশুর থকান অাংশ হালাল থকান অাংশ হারাম 

বজজ্ঞাসােঃ যকবহকৃত গরুর থকান থকান অাংশ খাওয়া জাবয়য এবাং থকান 
থকান অাংশ খাওয়া জাবয়য নয়? 

জবাবেঃ প্রার্ীর আিবি অাংশ খাওয়া বনকর্ধ। যথা- ১.িুরুর্ বলঙ্গ, ২. 
স্ত্রীবলঙ্গ, ৩. মুত্র থবল, ৪. বিকঠর হাকির বভতকরর মগয বা সাদা রগ, ৫. 
চামিার নীকচর বিউমাকরর মত উাঁচু থগাশত, ৬. অিককার্, ৭. বিত্ত ও ৮. 
প্রবাবহত রি। 

উকল্লবখত অাংশগুকলা বযতীত বাবক সব অাংশ খাওয়া জাবয়য আকে। 

(প্রমার্েঃ তহতভী ৪:৩৬০# ইমদাদুল মুফতীন ২:৯৭০# ইমদাদুল 
ফাতাওয়া ৪:১১৮) 

والمثانة  اما بيان مايحرم اكله من اجزاء الحيوان سبعة. الدم المسفوح والذكر واالنثيان والقبل والغدة

 (  0/11والمرارة. بدائع.   )الفتاوى الهندية:

যকবহ করার সময় যবদ থদহ থথকক মাথা িথৃক হকয় যায় 

বজজ্ঞাসােঃ থকান িশু- িাবখ যকবহ করার সময় যবদ েুরী থবশী ধারাকলা 
হওয়ার কারকর্ থদহ হকত মাথা িৃথক হকয় যায়, তাহকর ঐ প্রার্ী খাওয়া 
জাবয়য আকে বক- না? 

জবাবেঃ থকান িশু- িাবখ যকবহ করকত বগকয় যবদ ধারাকলা েুরীর কারকর্ 
মাথা শরীর থথকক িৃথক হকয় যায়, তাহকল তা খাওয়াকত থকান অসুববধা 
থনই। তকব ইচ্ছাকৃতভাকব অথবা থবিকরায়া ভাকব এমনবি করা মাকরূহ। 
থকননা, একত প্রকয়াজকনর বাইকর জাকনায়ারবিকক কষ্ট থদয়া হকচ্ছ। আর 
হাদীকস এমন বনকর্ধ করা হকয়কে। (প্রমার্েঃ বহদায়া ৪:৪৩৪# ফাতাওয়া 
আলমগীরী ৫:২৮৬# ফাতাওয়া খাবনয়া ৩:৩৬৮# ইমদাদুল ফাতাওয়া 
৩:৫৪৮) 

http://www.darsemansoor.com/
www.islamijindegi.com


619 

 

www.darsemansoor.com           Install “ISLAMI JINDEGI” App              www.islamijindegi.com 

িশু িাবখর থকান বদকক মাথা থরকখ যকবহ করকত হয়  

বজজ্ঞাসােঃ আমরা িশুিাবখ দবের্ বদকক মাথা থরকখ যকবহ কবর থকন? 
অন্যবদকক মাথা থরকখ যকবহ করকল বক হালাল হকব না? 

জবাবেঃ িশু- িাবখ যকবহ করার থবলায় আমাকদরকক লেয রাখকত হকব 
থয, তা আল্লাহ তা‘আলার নাকম যকবহ করা হকচ্ছ বক- না? ববসবমল্লাহ 
বকল যকবহ করকল িশু হালাল হকয় যায়। তকব যকবহকারী ও িশু উভয়ই 
যাকত বকবলামখুী থাকক, থস বদককও লেয রাখকত হকব। এিা সুন্নাত। এ 
সুন্নাত আদাকয়র লকেয িশু- িাবখর মাথা দবের্ বদকক ককর মুখকক 
বকবলামখুী ককর যকবহ করা হয়। 

একথা সতয থয, যবদ বকবলামখুী না ককরও যকবহ করা হয়, তাকতও িশু 
হালাল হকব, থগাশত খাওয়া জাবয়য হকব। তকব সুন্নাকতর প্রবত গুরুে 
থদয়া এবাং থসবদকক থখয়াল রাখা প্রকয়াজন। থকননা, সাহাবীগর্ রা. 
যকবহকাকল িশুকক বকবলামুখী ককর যকবহ করকতন।(প্রমার্েঃ বাদায়ীয়সু 
সানাকয় ৫:৬০) 

তাোিা মুশকরকরা থযকহতু িশু ইতযাবদ যকবহকাকল থপ্রবমককর বদকক মুখ 
ককর বনকতা, তার ববিরীকত মুসলমানকদরকক তাকদর িশু বকবলামুখী 
হকয় যকবহ করকত বলা হকয়কে। সুতরাাং আমরা বনকজকদর িশু 
ইতযাবদকক সুন্নাত িালনাকথষ যকবকহর জন্য বকবলামুখী ককর থনকবা। 
(প্রমার্েঃ বাদায়ীযুস সানাকয় ৬:৬০# ফাতাওয়া রহীবময়া ২:৯৫) 

 (0/65ى القبلة.   )بدائع الصنائع:منها ان يكون الذابح مستقبل القبلة والذبيحة موجهة ال

থরাগাক্রান্ত গরু- োগকলর হুকুম 

বজজ্ঞাসােঃ থকান হাাঁস- মুরগী বা গরু- োগল থরাকগ আক্রান্ত হকয় মৃতুযর 
বনকিবতষী হকল মৃতুযর িূকবষ ঐ হাাঁস- মুরগী বা গরু- োগল যকবহ ককর 
খাওয়া যাকব বক- না? 

জবাবেঃ গরু- োগল বা হাাঁস- মুরগী বা থয থকান হালাল প্রার্ী থরাকগর 
কারকর্ মৃতুযমুকখ িবতত হকল, মৃতুযর িূকবষ তা শরী‘আত মুতাকবক যকবহ 
ককর খাওয়া হালাল। যবদ থরাকগর তীব্রতা সকেও প্রার্ীর অবস্থা এমন 
থাকক থয সাধারর্তেঃ থকান সুস্থ প্রার্ী যকবহ ককর থেকি বদকল তার মকধয 
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থয িবরমার্ হায়াত বাকী থাকক, ততিুকু জীবন এখনও  তার মকধয 
আকে, থস থেকত্র থসিা যকবহ ককর খাওয়া হালাল। থমািকথা, থরাকগর 
কারকর্ যবদ বনজষীব হকয় িকি থাকক, এবাং যকবহ করার িকর নিাচিা বা 
প্রবহামান রি িাওয়া থগকল, হালাল হকব। যকবহ করার িকর নিাচিা বা 
প্রবাহমান রি না িাওয়া থগকল এমন প্রার্ী মৃত বকল গর্য হওয়ার 
কারকর্ হারাম হকব। (প্রমার্েঃ ফাতাওয়াকয় বাযযাবযয়া ৬:৩০৫# 
তাবয়ীনুল হাকাবয়ক ৫:২৯৭) 

وفي النوازل ام تحرك بعد الذبح وخرج دم مسفوح يحل وان تحرك ولم يخرج او بعكسه يحل ايضا وان 

عدمتا اليحل هذا اذا لم يعلم حياتها وقت الذبح فان علم يحل تحرك اوال خرج الدم او ال.     

 (6/150)البزازية:

ববর্ জাতীয় দ্রকবযর দ্বারা প্রার্ী বশকার 

বজজ্ঞাসােঃ ববকর্র থিাি মাকের বভতকর বদকয় থসই মাে দ্বারা বক বা অন্য 
থকান প্রার্ী বশকার করা যাকব বক- না? এবাং যবদ বশকারকৃত িাবখ 
ববর্াক্রান্ত হকয় থবাঁকচ থাকাকালীন যকবহ করা হয়, তকব তা শরী‘আত 
অনুযায়ী নবধ হকব বক- না? 

জবাবেঃ যবদ ববর্াক্রান্ত প্রার্ীর থগাশত থখকল বচবকৎসা ববজ্ঞান মকত 
শারীবরক েবতর আশাংকা না থাকক, তাহকল ববর্াক্রান্ত হকয় মারা যাওয়ার 
িূু্কবষই যকবহ ককর বনকত িারকল উি প্রার্ীর থগাশত ভের্ করা হালাল 
হকব। তকব বাব্যতকভাকব এতিুকু বুঝা যায় থয, ববর্াক্রান্ত িাবখ বা অন্য 
থকান প্রার্ীর থগাশত শরীকরর জন্য েবতকর হকব। সুতরাাং এ ধরকনর 
ঝুাঁবকিূর্ষ বস্তু খাওয়া এবাং থসভাকব বশকার করা উবচত নয়। (প্রমার্েঃ 
ফাতাওয়াকয় বহবেয়া ৫:৩৪১) 
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