
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 শ� হওয়ার শতর্

https://www.al-feqh.com/bn/category/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C
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https://www.al-feqh.com/bn/category/%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A4%20
https://www.al-feqh.com/bn/category/%E0%A6%B9%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%AC
https://www.al-feqh.com/bn/category/%E0%A6%AA%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BE
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নামাে শুদ্ধ িওয়ার শত্ত

প্রমে: নামাতজর ওয়াতি হওয়া
িরয নামাতজর সুজনজদ্তষ্ট সময় রতয়তে, যার আত� 

বা পতর নামাজ আদায় করতল ো শুদ্ধ হয় 
না। ইরশাদ হতয়তে :

ۡوقُوٗتا  ( لَٰوةَ َكنَۡت َعَ ٱلُۡمۡؤِمننَِي كَِتٰٗبا مَّ )إِنَّ ٱلصَّ
{জনশ্চয় নামাজ মজুমনতদর উপর জনজদ্তষ্ট সমতয় িরয।} 

[ সূরা আন-জনসা:১০৩]

নামাতজর সময়
১. িজতরর নামাতজর সময় : 
সুতবহ সাতদক- র্অরাৎ পূব্তজদ�ততে শয শুভ্রো শদখা 

যায়- শরতক সূতয্তাদয় প্তযতে।

২. শযাহতরর সময় :
 সূয্ত ঢতল যাওয়ার পর শরতক প্জেটি জজজনতসর 

োয়া োর জবিগুর হওয়া পয্ততে।

৩. আসতরর সময় :
 শযাহতরর সময় শশষ হওয়ার পর শরতক সূয্তাস্ত 

পয্ততে।

৪. মা�জরতবর সময় :
 সূয্ত অস্ত যাওয়ার পর শরতক শিতক আহমার 

শশষ হওয়া পয্ততে। শিতক আহমার হতলা সূয্তাস্ত 
যাওয়ার সময় পজশ্চমাকাতশ শয লাল আভা 
রাতক ো। 

৫. এশার সময়:
 মা�জরতবর সময় শশষ হওয়ার পর শরতক সুতবহ 

সাতদক উদয় হওয়া পয্ততে। ইমামতদর কাতরা 
কাতরা কাতে মধ্য রাতে এশার সময় শশষ 
হতয় যায়। োতদর দজলল রাসূললু্াহ সাল্াল্াহু 
আলাইজহ ওয়া সাল্াতমর হাদলীস,«এশার নামাতজর 
সময় মধ্যরাে পয্ততে।»(বর্তনায় মসুজলম) 

বে্ত মানযুত� ক্যাতলন্ডাতরর মাধ্যতম নামাতজর সময় 
খুব সহতজই জনর্তয় করা সম্ভব।

3

সূ চ ী প ত্র
নামাজ শুদ্ধ হওয়ার শে্ত

১ -নামাতজর ওয়াতি হওয়া

২ - অপজবত্র অবস্া শরতক পজবত্র হওয়া

৩ - কাপে ও শরলীর পাক হওয়া

৪- সের ঢাকা

৫-জকবলামখুলী হওয়া

৬-জনয়ে করা

৭- নামাতজর সাতর সং�জেপূর্ত নয় এমন করা বলা।

৮-নামাতজর সাতর অসং�জেপূর্ত শকাতনা কাজ অজধক 
হাতর করা।

িজতরর নামাজ

আসতরর নামাজশযাহতরর নামাজ

এশার নামাজমা�জরতবর নামাজ
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নামায

নামাজরে অবস্ায় শয ব্যজতি জানতে পারল শয 
োর �াতয় অরবা কাপতে নাজাসাে রতয়তে, 
োর উজিে হতব ো দরূ করা এবং নামাজ 
িাজলতয় যাওয়া। ইেঃপূতব্ত আদায়কৃে নামাতজর 
অংতশর উপর জভজত্ত কতরই পরবেতী অংশ 
আদায় করা। আর যজদ নাজাসাে দরূ করতে 
সক্ম না হয়, েতব নামাজ বাজেল হতয় 
যাতব।

েৃেলীয়ে: কাপে, শরলীর ও 
জায়�া পাক হওয়া
১. কাপে পাক;
 আল্াহ োআলা বতলন,

)َوثَِيابََك َفَطّهِۡر ٤ ( 
{আর শোমার শপাশাক-পজরচ্দ পজবত্র কর।} 

[সূরা আল মদুোসজসর:৪]

জকেু ফাজয়ো
- শয ব্যজতি নামাতজর ওয়াতি িতল যাওয়ার 

পূতব্ত মাত্র এক রাকাে নামাজ শপল শস 
ওই নামাজ শপতয় শ�ল। হাদলীতস এতসতে, 
রাসূললু্াহ সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া 
সাল্াম বতলতেন, «শয ব্যজতি নামাতজর 
এক রাকাে শপল শস ওই নামাজ শপতয় 
শ�ল।»(বর্তনায় বখুারলী ও মসুজলম)

- যজদ কারও �ুতমর কারতর নামাজ েুত� 
জ�তয় রাতক অরবা মতন না রাকার 
কারতর নামাজ েুত� জ�তয় রাতক,  েতব 
জাগ্রে হওয়া ও মতন পোর সাতর সাতর 
ো আদায় কতর জনতে হতব। হাদলীতস 
এতসতে, রাসূললু্াহ সাল্াল্াহু আলাইজহ 
ওয়া সাল্াম বতলতেন, «শয ব্যজতি শকাতনা 
নামাজ ভুতল শ�ল, স্মরর হতল শস শযন 
ো আদায় কতর শনয়।

 «আর এ�াই হতলা োর কাফিারা।»(বর্তনায় 
বখুারলী ও মসুজলম)

জবিেলীয়ে: অপজবত্রো শরতক 
পজবত্রো অজ্ত ন
শো� অপজবত্রো শরতক পজবত্রো 
অজ্ত ন:
 আর এ�া সম্পন্ন হয় অজরু মাধ্যতম। রাসূললু্াহ 

সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া সাল্াম বতলতেন, 
«যখন কারও অজ ু রাতক না, আল্াহ োর 
নামাজ কবলু কতরন না যেক্র না শস অজ ু
কতর শনয়।» (বর্তনায় বখুারলী)

বে অপজবত্রো শরতক পজবত্রো 
অজ্ত ন:
আর এ�া সম্পন্ন হয় শ�াসতলর মাধ্যতম। আল 

কুরআতন ইরশাদ হতয়তে,

) ْۚ ُروا هَّ   )ِإَون ُكنُتۡم ُجُنٗبا فَٱطَّ
 {আর যজদ  শোমরা জনুবুলী হও েতব পজবত্রো 

অজ্ত ন কতরা)}[ সূরা আল মাজয়দা:৬]

নামাজরে অবস্ায় যার অজ ু শনই বতল স্মরর 
হতলা, অরবা নামাজ পোবস্ায় অজ ু েুত� 
শ�ল, এমোবস্ায় নামাজ বাজেল বতল �র্য 
হতব এবং সংজলিষ্ট ব্যজতির উজিে হতব, োলাম 
শদয়া ব্যেলীেই অজ ুকরার জন্য মসজজদ শরতক 
শবর হতয় যাওয়া। শকননা নামাজ জবজনিে 
হতয়তে এবং শশষ হয়জন। আর সালাম শো হতলা 
নামাজ সম্পন্ন করার কাজ।

নামাজ ও নাজাসাে
শয ব্যজতি না শজতন নাজাসােসহ নামাজ পেল, 

অরবা নাজাসাতের করা ভুতল শ�ল, েতব োর 
নামাজ শুদ্ধ হতব। হাদলীতস এতসতে, «রাসূললু্াহ 
সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া সাল্াম একদা নামাজ 
আদায় কতর োঁর জেুা খুতল শিলতলন। উপজস্ে 
শলাকজনও োতদর জেুা খুতল শিলল। রাসূললু্াহ 
সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া সাল্াম জজজ্াসা কতর 
বলতলন, «শোমরা জেুা খুতল শিলতল শকন? 
উত্ততর োরা বলতলন : ইয়া রাসূললু্াহ, আমরা 
আপনাতক খুতল শিলতে শদখলাম, োই খুতল 
শিললাম। রাসূললু্াহ সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া 
সাল্াম বলতলন, «জজব্লীল আমার কাতে এতসতেন 
এবং খবর জদতয়তেন শয এ-দতু�ায় নাজাসাে 
রতয়তে। োই যজদ শোমাতদর শকউ মসজজতদ 
আতস োহতল শযন শস োর জেুা উজটিতয় শদতখ 
শনয়। যজদ োতে শকাতনা নাজাসাে শদতখ শস 
শযন ো জজমতন মতুে শনয় এবং শস দতু�াতেই 
নামাজ আদায় কতর।»(বর্তনায় আব ুদাউদ )

কাপে পাক হওয়া

শরলীর পাক হওয়া

জায়�া পাক হওয়া
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নামায

ব্যজেরিম হতলা শকবল ওইসব জায়�া যার ব্যাপাতর হাদলীতস জনতষধাজ্া রতয়তে, শযমন কবরস্াতন 
নামাজ। শ�াসলখানায় নামাজ। হাদলীতস এতসতে, রাসূললু্াহ সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া সাল্াম বতলতেন, 
«সমগ্র জজমনই মসজজদ, েতব কবরস্ান ও শ�াসলখানা ব্যেলীে।»(বর্তনায় জেরজমযলী)

 উত�র আস্তাবতল নামাজ পো ববধ নয়। হাদলীতস এতসতে, রাসূললু্াহ সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া সাল্াম 
বতলতেন,

 «শোমরা উত�র আস্তাবতল নামাজ পতো না।» উত�র আস্তাবল হতলা, উ� শযখাতন রােযাপন কতর 
ও আশ্রয় শনয়।»

(বর্তনায় জেরজমযলী)

িেুর্তে: সের ঢাকা
পুরুতষর সের হতলা নাজভ শরতক হাঁ�ু পয্ততে। 

২. শরলীর পাক:
 হাদলীতসর এতসতে, «রাসূললু্াহ সাল্াল্াহু আলাইজহ 

ওয়া সাল্াম একদা দটুি কবতরর কাে জদতয় 
শ�তলন। জেজন বলতলন, «এ-দইু কবরবাসলীর 
আযাব হতচ্। এতদরতক বে শকাতনা গুনাহর 
কারতর আযাব শদয়া হতচ্ না। এই শলাক শো 
শপশাব শরতক দরূত্ব বজায় রাখে না।»(বর্তনায় 
আব ুদাউদ)

৩. জায়�া পাক;
 এর প্মার মসজজতদ শপশাবকারলী ব্যজতি-জবষয়ক 

হাদলীস শযখাতন রাসূললু্াহ সাল্াল্াহু আলাইজহ 
ওয়া সাল্াম বতলতেন, «োতক শেতে দাও, 
আর োর শপশাতবর ওপর এক বালজে পাজন 
শঢতল দাও।»(বর্তনায় বখুারলী ও মসুজলম)

সমগ্র জজমনই মসজজদ
সমগ্র জজমনই মসজজদ। অেএব নাপাজকযুতি না 

রাকতল শযতকাতনা জায়�ায় নামাজ আদায় করা 
শুদ্ধ। হাদলীতস এতসতে, রাসূললু্াহ সাল্াল্াহু 
আলাইজহ ওয়া সাল্াম বতলতেন, «আমার জন্য 
জজমনতক মসজজদ ও পজবত্র বাজনতয় শদয়া 
হতয়তে। োই আমার উম্মতের মতধ্য শকাতনা 
ব্যজতি যখন নামাতজর ওয়াতি পাতব শস শযন 
ো আদায় কতর শনয়।»(বর্তনায় বখুারলী ও মসুজলম) 

কবরস্াতন নামাজ পো

উত�র আস্তাবতল নামাজ পো

শ�াসলখানায় নামাজ পো
পুরুতষর সেতরর সলীমানানারলীর জন্য নামাতজ যা শখালা রাখা ববধ
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নামাে শুদ্ধ িওয়ার শত্ত

mwPÎ wdKûj Bev`vZ mwPÎ wdKûj Bev`vZ

নামায

সাল্াম বতলতেন «পূব্ত ও পজশ্চতমর মােখাতনর 
সব�ুকুই শকবলা»(বর্তনায় জেরজমযলী) {আমাতদর 
বাংলাতদতশর শপ্ক্াপত� বলা যায়, উত্তর ও 
দজক্তরর মােখাতনর সব�ুকুই শকবলা}

শকাতনা যানবাহতন  আতরাহলী ব্যজতির শকবলা 
হতলা শযজদতক শস �মন করতে ো। হাদলীতস 
এতসতে, «রাসূললু্াহ সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া 
সাল্াম বাহতনর ওপর নামাজ পেতেন শযজদতক 
বাহন শযে শসজদতকই মখু কতর। জেজন 
বাহতনর ওপর  শবেতরর নামাজও আদায় 
করতেন, েতব িরয নামাজ পেতেন না ।». 
(বর্তনায় আব ুদাউদ)

শকবলার জদক অজ্াে রাকতল জক 
কররলীয়?
শকবলার জদক শকানটি ো যজদ জানা না রাতক, 

শস যজদ শকাতনা জবজ্ডং এর জভেতর রাতক 
অরবা জনকত� শকাতনা মানষু পায়, েতব োর 
উজিে হতব জজজ্াসা কতর জানার শিষ্টা করা। 
অরবা মসজজতদর শমহরাব, কম্পাস, িাঁদ সূতয্তর 
অবস্ান ইে্যাজদর মাধ্যতম জকবলা জনর্ততয়র 
শিষ্টা করা। পজরতশতষ ব্যর্ত হতল যাতন্ন �াতলব 
েরা প্াধান্যপ্াপ্ত ধাররার ওপর জনভ্ত র কতর 
নামাজ আদায় কতর শনয়া। আল্াহ োআলা 
বতলন: 

َ َما ٱۡسَتَطۡعُتۡم( .  )فَٱتَُّقواْ ٱللَّ
{অেএব শোমরা যরাসাধ্য আল্াহতক ভয় কতরা ।} 

 [ সূরা আে-ো�াবনু:১৬]

পঞ্চমে: শকবলামখুলী হওয়া
শকবলা হতলা পজবত্র কাবা।
আল্াহ োআলা বতলন :
ُّواْ  فََول ُكنُتۡم  َما  وََحۡيُث  ٱۡلََراِمۚ  ٱلَۡمۡسِجِد  َشۡطَر  وَۡجَهَك  )فََوّلِ 

) ۥۗ وُُجوَهُكۡم َشۡطَرهُ
   {সুেরাং শোমার শিহারা মাসজজদলু হারাতমর 

জদতক জিরাও এবং শোমরা শযখাতনই রাক, 
োর জদতকই শোমাতদর শিহারা জিরাও।} [সূরা 
আল বাকারা:১৪৪]

শকবলার শক্তত্র জনম্নবজর্তে জবষয়গুতলা নজতর রাখা 
আবশ্যক:  

১- শয ব্যজতি মসজজদলু হারাতমর জভেতর নামাজ 
পেতব োতক সরাসজর কাবা�তরর জদতক মখু 
কতর দাঁোতে হতব। আর শয ব্যজতি কাবা�র 
শরতক দতূর নামাজ পেতব, কাবা�র শয জদতক 
রতয়তে শসজদতক মখু কতর দাঁোতলই িলতব; 
শকননা এ অবস্ায় সরাসজর কাবা�তরর জদতক 
মখু কতর দাঁোতনা হয়তো সম্ভব হতব না। 
এ জতন্যই রাসূললু্াহ সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া 

কাঁি ঢাকা
পুরুষ এমন শপাশাক পরতব যা দইু বাহু 

ও �ার শঢতক রাখতব। হাদলীতস এতসতে, 
রাসূললু্াহ সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া 
সাল্াম বতলতেন, «শোমাতদর শকউ 
এমন এক কাপতে নামাজ পেতব না 
যা োর দইু কাঁধতক খাজল রাতখ। 
(বর্তনায় জেরজমযলী)

শখালা কাঁতধ নামাজ আদায় 

শয ব্যজতি কাবা�র শরতক দতূর নামাজ আদায় করতব শয ব্যজতি মাসজজদলু হারাতমর শভেতর নামাজ আদায়

করতব




