
সহজ সরল উপেয় ইসলােমর িবিধ-িবধান শখা

আেলাকিচে ইবাদত

যাকাতরাজা হনামাজপিবতা

অনুবাদ

Abdullah BahmmamD.
আব াহ শহীদ আবর রহমান

পযােলাচনার

মুহাদ শামসুল হক িসিক

নামাজ বা সালােতর অব�ান ও পিরতয্াগকারীর হু�কুম
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ইসলাতম সালাতের অবস্ান
সালাে ইসলাতমর জবিেলীয় রুকন। রাসূললু্াহ 

সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া সাল্াম বতলতেন, 
«ইসলাম পাঁিটি জবষতয়র ওপর জনজম্তে হতয়তে: 
«এ সাক্লী শদয়া শয আল্াহ ব্যেলীে শকাতনা 
ইলাহ শনই এবং মহুাম্মদ োঁর বান্া ও রাসূল। 
এবং সালাে আদায় করা...।(বর্তনায় বখুারলী ও মসুজলম)
নামাজ সতব্তাত্তম আমল। রাসূললু্াহ সাল্াল্াহু 
আলাইজহ ওয়া সাল্াম বতলতেন,«সতব্তাত্তম  আমল 
হতলা ওয়াততির শুরুতে নামাজ আদায় করা।»
(বর্তনায় জেরজমযলী) 

নামাজ ইসলাম ও কুিতরর মাতে পার্তক্যকারলী। 
নবলী সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া সাল্াম বতলতেন, 
«ব্যজতির মাতে ও কুির-জশরতকর পার্তক্য হতলা 
নামাজ শেতে শদয়া।»(বর্তনায় মসুজলম)  

নামাজ ইসলাতমর খুটঁি। «োওহলীতদর পর নামাতজর 
ওপরই জনজম্তে হয় ইসলাজম জলীবনধারা। নবলী 
সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া সাল্াম বতলতেন, 
«এ-জবষতয়র মস্তক হতলা ইসলাম এবং খুটঁি 
হতলা নামাজ।»(বর্তনায় আহমদ)

নামাতজর িজজলে
১- নামাজ, নামাজলীর জন্য নরূস্বরূপ,«রাসূললু্াহ 

সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া সাল্াম বতলতেন,«নামাজ 
হতলা নরূ।»(বর্তনায় মসুজলম) 

২- নামাজ গুনাতহর কাফিারা। ইরশাদ হতয়তে,
إِنَّ ٱۡلََسَنِٰت يُۡذهِۡبَ  ِۡلۚ  ّمَِن ٱلَّ َوُزلَٗفا  لَٰوةَ َطَرَفِ ٱنلََّهارِ  قِِم ٱلصَّ

َ
 )َوأ

ٰكِرِيَن ١١٤ (  اِتۚ َذٰلَِك ذِۡكَرٰى لِلذَّ ّيِ َٔ ٱلسَّ
{আর েুজম নামাজ আদায় কতরা জদবতসর দ»ুপ্াততে 

এবং রাতের প্রম অংতশ। জনশ্চয়ই ভালকাজ 
মন্কাজতক জমটিতয় শদয়। এটি উপতদশ 
গ্রহরকারলীতদর জন্য উপতদশ।} [সূরা হুদ:১১৪]

রাসূললু্াহ সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া সাল্াম 
বতলতেন, «শোমাতদর জক মতন হয়, যজদ কাতরা 
দরজার কাতে নদলী রাতক যাতে শস প্জেজদন 
পাঁিবার শ�াসল কতর, োহতল জক োর শরলীতর 
শকাতনা ময়লা রাকতব? োরা বলল, «োর 
�াতয় শকাতনা ময়লা রাকতব না। রাসূললু্াহ 
সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া সাল্াম বলতলন: পাঁি 
ওয়াতি নামাজও একই রকম। এর মাধ্যতম 
আল্াহ োআলা পাপসমহূ মতুে শদন।»
(বর্তনায় জেরজমযলী) (বর্তনায় বখুারলী ও মসুজলম)

৩- নামাজ জান্নাতে প্তবতশর কারর। নবলী 
সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া সাল্াম রবলীয়া ইবতন 
কাআবতক বতলতেন - জযজন জান্নাতে নবলী 
সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া সাল্াতমর সারলী 
হওয়ার আগ্রহ ব্যতি কতরতে- জেজন োতক 
বতলতেন,«োহতল শবজশ শবজশ জসজদার মাধ্যতম 
েুজম আমাতক শোমার ব্যাপাতর সাহায্য কর।» 
(বর্তনায় জেরজমযলী) (বর্তনায় মসুজলম)

নামাতজর হুকুম
পাঁি ওয়াতি নামাজ কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা 

অনযুায়লী িরয। 
১-কুরআন : আল্াহ োআলা বতলন,

ٰكِعِنَي(  َكٰوةَ َوٱۡرَكُعواْ َمَع ٱلرَّ لَٰوةَ َوَءاتُواْ ٱلزَّ قِيُمواْ ٱلصَّ
َ
 )َوأ

{আর শোমরা নামাজ আদায় কতরা, যাকাে দাও 
ও রুকুকারলীতদর সাতর রুকু কতরা} [সূরা আল 
বাকারা:৪৩]

২-সুন্নাহ : রাসূললু্াহ সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া 
সাল্াম বতলতেন, «ইসলাম পাঁিটি জবষতয়র 
উপর জনজম্তে: «এ সাক্্য শদয়া শয আল্াহ 
ব্যেলীে শকাতনা ইলাহ শনই এবং মহুাম্মদ োঁর 
বান্া ও রাসূল। এবং সালাে আদায় করা, 
যাকাে প্দান করা, বায়েুল্াহর হজ্ব করা 
এবং রমজাতনর শরাজা রাখা।»(বর্তনায় বখুারলী ও 
মসুজলম)

শরতক বজর্তে, এক ব্যজতি রাসূললু্াহ সাল্াল্াহু 
আলাইজহ ওয়া সাল্ামতক ইসলাম 
সম্পতক্ত  জজজ্াসা করতলন। উত্ততর জেজন 
বলতলন,«প্জেজদন পাঁি নামাজ। প«্রশ্নকারলী 
বলতলন,«এগুতলার বাইতর জক শকাতনা নামাজ 
আমার ওপর িরয রতয়তে?? জেজন বলতলন: 
না, েতব যজদ নিল জহতসতব আদায় কর।» 
(বর্তনায় বখুারলী ও মসুজলম)

বাচ্াজের নামাে
বাচ্ার বয়স সাে বের হতল নামাজ পেতে বলা 

হতব। উতদেশ্য হতলা নামাতজর অভ্যাস �তে 
শোলা। আর যখন দশ বের বয়তস উপনলীে 
হতব েখন প্তয়াজতন মদৃভুাতব প্হারও করা 
হতব। হাদলীতস এতসতে, রাসূললু্াহ সাল্াল্াহু 
আলাইজহ ওয়াসাল্াম বতলতেন,« শোমাতদর 
বাচ্াতদর বয়স সাে বের হতল োতদরতক 
নামাতজর জনতদ্তশ দাও, আর নামাতজর 
ব্যাপাতর োতদরতক প্হার কতরা যখন োরা 
দশ বের বয়তস উপনলীে হয়|(বর্তনায় আব ু
দাউদ)

1

শরয়ী পজরভািায় সালাত
সুজনজদ্তষ্ট বাক্যমালা ও কতম্তর মাধ্যতম 
আল্াহ োআলার ইবাদে করা, যা শুরু 
হয় োকজবতরর মাধ্যতম ও শশষ হয় 
সালাতমর মাধ্যতম।

সূ চ ী প ত্র
নামাতজর সংজ্া

ইসলাতম নামাতজর অবস্ান

নামাতজর িজজলে

নামাতজর হুকুম

কার উপর নামাজ িরয?

নামাজ েরককারলীর হুকুম

সালাজতর অবস্ান ও 
হুকুম

আজভিাজনক অজে্ত সালাত
দআু

৩. ইজমা : রাে ও জদতন পাঁি ওয়াতি নামাজ 
িরয হওয়ার ব্যাপাতর উম্মতে মহুাম্মদলী 
ইজমা েরা ঐকমে্য শপাষর কতরতে।

কার ওপর নামাজ িরয?
প্াপ্তবয়ষ্ক ও সুস্ মজস্তষ্কসম্পন্ন মসুজলম নারলী-

পুরুতষর ওপর নামাজ িরয।

https://www.al-feqh.com/bn/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C-%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%93-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%AE
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নামায

নামাজ পজরে্যা�কারলীর হুকুম
১- শয ব্যজতি নামাজ িরয 
হওয়ার জবষয়টি অস্বলীকার কতর 
নামাজপজরে্যা� কতর
এ-প্কৃজের ব্যজতি অজ্ হতল োতক শশখাতনা হতব। 

এদেসত্বেও যজদ শস অস্বলীকার কতর িতল েতব 
শস কাতির বতল �র্য হতব। শস আল্াহ, োঁর 
রাসূল ও মসুলমানতদর ইজমাতক অস্বলীকারকারলী 
বতল সাব্যস্ত হতব।

২- অলসোবশে নামাজ 
পজরে্যা�কারলী
অলসোবশে ইচ্াকৃেভাতব নামাজ পজরে্যা�কারলী 

ব্যজতি কাতির। এ-শক্তত্র মসুজলম সরকাতরর 
দাজয়ত্ব হতব এরূপ ব্যজতিতক নামাতজর প্জে 
আহবান জানাতনা এবং োতক োওবা করতে 
বলা। যজদ শস োওবা কতর শো ভাতলা, অন্যরায় 
োতক মরুোদ জহতসতব মেুৃ্যদন্ড শদয়ার জনতদ্তশ 
রতয়তে। হাদলীতস এতসতে, রাসূললু্াহ সাল্াল্াহু 
আলাইজহ ওয়া সাল্াম বতলতেন, «আমাতদর 
মাতে ও োতদর মাতে শয অঙ্লীকার ো হতলা 
নামাজ। অেঃপর শয ব্যজতি নামাজ পজরে্যা� 
করল শস কাতির 

হতয় শ�ল।« জেজন আতরা বতলতেন, «শকাতনা 
ব্যজতির ও কুির-জশরতকর মাতে 
পার্তক্য হতলা নামাজ পজরে্যা� করা।» 
(বর্তনায় মসুজলম) 

নামাে কাযা করা
কাতির ব্যজতি মসুলমান হতল োর অেলীতের 

নামাজগুতলা কাযা করতে হতব না। 
শকননা ইসলাম গ্রহতরর অর্ত পূতব্তর 
সকল গুনাহ মাি হতয় যাওয়া।




