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নামাজের আেব
নামাজ অে্যতে গুরুত্বপূর্ত বে একটি ইবাদে। 
নামাতজ একজন মসুলমান োর শরলীর ও মন 
আল্াহমখুলী কতর ঐকাজতেকভাতব দাঁোয়। োই 
নামাতজর পূতব্ত শারলীজরক ও মানজসক প্স্তুজে 
প্তয়াজন, যাতে নামাতজর জন্য সমূ্পর্তভাতব িাতর� 
হতয় একাগ্রজিতত্ত জবশুদ্ধভাতব ো আদায় করা 
সম্ভব হয়। োই একজন নামাজলীর জনম্নবজর্তে 
জবষয়গুতলার প্জে নজর রাখা আবশ্যক:

১- ইখলাস
আল্াহ োআলা ইরশাদ কতরন: 
َوُيقِيُمواْ  ُحَنَفآَء  ٱدّلِيَن  َلُ  ُمۡلِِصنَي   َ ٱللَّ ِلَۡعُبُدواْ  إِلَّ  ِمُرٓواْ 

ُ
أ )َوَمآ 

َكٰوةَۚ َوَذٰلَِك دِيُن ٱۡلَقّيَِمةِ ٥(  لَٰوةَ َوُيۡؤتُواْ ٱلزَّ ٱلصَّ
শযতকাতনা আমতল ইখলাস রাকা অে্যতে জরুজর; 

শকননা শয আমতল ইখলাস শনই, শয আমতল 
জরয়া অরবা সুনাম কুোতনার ভাব জমজশ্রে, 
শস আমল আল্াহর কাতে গ্রহরতযা�্যো হাজরতয় 
শিতল। শয আমতল আল্াহর সাতর কাউতক 
শরলীক করা হয়, শস আমলও আল্াহর কাতে 
প্ে্যাখ্যাে।

২- উত্তমরূতপ অজ ুকরা
অর্তাৎ সুজনপুরভাতব ও পূর্তাঙ্রূতপ অজ ুকরা।
আব ু হুরায়রা রাজয. শরতক বজর্তে, রাসূললু্াল্াহ 

সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া সাল্াম বতলতেন, «আজম 
জক শোমাতদরতক এমন জবষতয়র জদকজনতদ্তশনা 
জদব না যার বিারা আল্াহ োআলা গুনাহ 
মাি করতবন এবং দরজা বলুন্ করতবন? 
োরা বলতলন,« অবশ্যই  শদতবন শহ 
আল্াহর রাসূল!। জেজন বলতলন, কষ্ট সত্বেও 
উত্তমরূতপ অজ ু করা, মসজজদ পাতন শবজশ 
শবজশ পদিাররা এবং এক নামাতজর পর অন্য 
নামাতজর অতপক্ায় রাকা। এ�াই হতলা জরবাে, 
আল্াহর ইবাদতে জনতজতক আবদ্ধ কতর রাখা।» 
(বর্তনায় মসুজলম) 

আল্াহর ইবাদতে জনতজতক আবদ্ধ কতর রাখা।»

৩- সকাল-সকাল নামাতজ 
যাওয়া
অর্তাৎ নামাতজর অতপক্ায় রাকার িজজলে ধরার 

উতদেতশ সকাল-সকাল নামাতজর জতন্য শবর 
হতয় যাওয়া। আব ু হুরায়রা রাজয. শরতক 
বজর্তে, রাসূললু্াহ সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া 
সাল্াম বতলতেন, «শোমাতদর শকউ যেক্র 
পয্ততে নামাতজর অতপক্ায় রাতক েেক্র পয্ততে 
শস নামাতজই রাতক।» (বর্তনায় বখুারলী)

৪ - জযকর ও দআু
�র শরতক শবর হওয়ার সময় দয়ুা পো ও 

বলা: 
باسم اهلل، توكلت على اهلل، وال حول وال قوة ِإال باهلِل،  اللهم ِإني 
أعوذ بك أن َأِضل أو ُأضل، أو أِزل أو ُأَزل، أو أظِلم أو ُأْظَلم، أو 

أجَهل أو ُيجْهل عليَّ
«জবসজমল্াহ, আজম আল্াহর ওপর ভরসা কতরজে, 

সকল শকৌশল ও শজতি শকবল আল্াহর পক্  
শরতক আতস। শহ আল্াহ, আজম আপনার জনক� 
আশ্রয় িাজচ্ জদকভ্রাতে হওয়া অরবা অন্য কেৃ্ত ক 
পরভ্রষ্ট হওয়া শরতক। পদস্খলন ��া অরবা 
পদস্খজলে হওয়া শরতক। কারও ওপর জলুমু 
করা অরবা কাতরা বিারা জনয্তাজেে হওয়া শরতক। 
কারও সাতর মখূ্তোপূর্ত আিরর অরবা অতন্যর 
মখূ্তোজজনে আিরতর আরিাতে হওয়া শরতক।» 
(বর্তনায় আব ুদাউদ)

মসজজতদ যাওয়ার পতর আল্াহ োআলার জযকর 
করা ও বলা:

اللهم اجعل في قلبي نورًا، وفي لساني نورًا، واجعل في سمعي نورًا، 
نورًا،  أمامي  واجعل في بصري نورًا، واجعل من خلفي نورًا، ومن 

واجعل من فوقي نورًا، ومن تحتي نورًا، اللهم أعطني نورًا
 «শহ আল্াহ, আপজন আমার অতেতর নরূ রাখুন। 

আমার জজহ্ায় নরূ রাখুন। আমার কাতন নরূ 
রাখুন। আমার শিাতখ নরূ রাখুন। আমার 
জপেতন নরূ রাখুন। আমার সামতন নরূ রাখুন। 
আমার ওপতর নরূ রাখুন। আমার জনতি 
নরূ রাখুন। শহ আল্াহ আপজন আমাতক নরূ 
জদন।»(বর্তনায় মসুজলম)

৫- ধলীরজস্রো ও ভাব�াম্ভলীয্ত 
বজায় শরতখ নামাতজ �মন 
করা।
রাসূললু্াহ সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া সাল্াম বতলতেন, 

«যখন শোমরা ইকামে শুনতব েখন নামাতজর 
জদতক শহঁত� যাও। আর শোমরা ধলীরজস্রো ও 
�াম্ভলীয্তো অবলম্ন কতর িতলা, শদৌতে িতলা 
না। অেঃপর নামাতজর শয�ুকু পাও আদায় 
কতরা, আর শয�ুকু েুত� যায় ো জনতজরা পূর্ত 
কতর নাও।»(বর্তনায় বখুারলী ও মসুজলম)

4

সূ চ ী প ত্র
নামাতজর আদব

১- ইখলাস  

২- উত্তমরূতপ অজ ুকরা

সকাল-সকাল নামাতজ যাওয়া

আল্াহর জযকর করা

ধলীরজস্রো ও ভাব�াম্ভলীয্ত রক্া কতর নামাতজর উতদেতশ 
শহঁত� যাওয়া

মসজজতদ প্তবশ ও শবর হওয়ার সময় দআু পো

দ ুরাকাে নামাজ আদাতয়র পূতব্ত না বসা।

পরস্পর আঙ্লু জবজজেে করা শরতক জবরে রাকা।

দআু-জযকতর মশগুল রাকা।

খুশুখুজরু সাতর নামাজ আদায় করা।

সুন্নে অনসুরর কতর নামাজ পো।
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নামায

৬- মসজজতদ প্তবশ করা ও 
শবর হওয়ার সময় দআু পো
মসজজতদ প্তবতশর সময় বলতব:

 أعوذ باهلل العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه  القديم من الشيطان 
الرجيم ، بسم اهلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، اللهم افتح 

لي أبواب رحمتك
«আজম মহান আল্াহ োআলার, োঁর সম্মাজনে 

শিহারার, োঁর অনাজদকাল শরতক িতল আসা 
আজধপতে্যর আশ্রয় িাজচ্ অজভশপ্ত শয়োন 
শরতক।» 

«আল্াহর নাতম শুরু করজে, আর সালাে ও 
সালাম রাসূললু্াহ সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া 
সাল্াতমর ওপর।

«শহ আল্াহ আপজন আমার জন্য রহমতের দরজাসমহূ 
উন্তুি কতর জদন।»(বর্তনায় আব ুদাউদ) 

আর মসজজদ শরতক শবর হওয়ার সময় বলতব: 
بسم اهلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، اللهم إني أسألك من 

فضلك، اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم
«আল্াহর নাতম শুরু করজে, আর সালাে ও 

সালাম রাসূললু্াহ সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া 
সাল্াতমর উপর। শহ আল্াহ আজম আপনার 
কাতে আপনার অনগু্রহ কামনা করজে। শহ 
আল্াহ, আপজন আমাতক অজভশপ্ত শয়োন 
শরতক বাঁিান।»

৭- দ ুরাকাে নামাজ পোর 
পূতব্ত না বসা
হাদলীতস এতসতে, রাসূললু্াহ সাল্াল্াহু আলাইজহ 

ওয়া সাল্াম বতলতেন,«যখন শোমাতদর 
শকউ মসজজতদ প্তবশ কতর শস শযন বসার 
পূতব্ত দ ূ রাকাে নামাজ পতে শনয়।» 
(বর্তনায় বখুারলী ও মসুজলম)

৮- হাতের আঙ্লু পরস্পর 
জবজজেে করা শরতক জবরে 
রাকা
«হাদলীতস এতসতে, রাসূললু্াহ সাল্াল্াহু আলাইজহ 

ওয়া সাল্াম বতলতেন, «যখন শোমাতদর শকউ 
অজ ুকরতব এবং োর অজ ুসুন্রভাতব সম্পন্ন 
করতব, অেঃপর মসজজতদ �মতনর জনয়তে শবর 
হতব, শস শযন োর আঙ্লু পরস্পতর জবজজেে 
না কতর; শকননা শস নামাতজই রতয়তে।(বর্তনায় 
আব ুদাউদ)

৯- জযকর ও দআুয় মশগুল 
রাকা
নামাতজর জন্য অতপক্ার সময় জযকর-দআু, 

কুরআন জেলাওয়াে ইে্যাজদতে মশগুল রাকা। 
অন্য মসুল্লীতদরতক জবরতি না করা।

১০- নামাতজ খুশুখুজু
খুশুখুজ ু হতলা নামাতজর মজিা। নামাতজর রুহ। 

আর খুশুখুজজুবহলীন নামাজ হতলা আত্াহলীন 
মেৃব্যজতির ন্যায়। ইবতন রজব রহ. বতলতেন: 
খুশু হতলা: হৃদতয়র শকামলো, জব�জলে 
অবস্া, ধলীরজস্রো, আন�ুে্য, ভঙ্রু অবস্া 
ও জ্বলন। অেঃপর যখন অতের খুশুপূর্ত হতব 
েখন শরলীতরর সকল অঙ্ প্ে্যঙ্ খুশুপূর্ত হতব; 
শকননা ো অতেতরর অন�ুামলী।(ইবতন রাজব, আল 

খুশু)  অেএব খুশুর স্ল হতলা অতের। আর 
অঙ্প্ে্যঙ্ হতলা অতেতরর মখুপাত্র।

১১- নামাতজর সকল অংতশ 
সুন্নতে রাসূতলর অনসুরর
শকননা নামাজ হতলা ইবাদে। আর ইবাদতে সুন্নতে 

রাসূতলর অনসুরর অে্যাবশ্যকলীয়। অেএব 
নামাতজ এমনজকেু বলা বা করা যাতব না, 
যা সুন্নে বজহভূ্ত ে। হাদলীতস এতসতে, রাসূললু্াহ 
সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া সাল্াম বতলতেন,«শোমরা 
নামাজ পতো শযভাতব আমাতক নামাজ পেতে 
শদতখে।»(বর্তনায় বখুারলী)
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