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মসুল্ীর সতুরা

সুেরার শরলীয়েজসদ্ধো
মকুলীম ও মসুাজির উভতয়র শক্তত্র সুেরা রাখা 

শরলীয়েজসদ্ধ। িরয ও নিল সকল নামাতজ, 
শহাক ো মসজজতদর জভেতর অরবা বাইতর; 
হাদলীতস এতসতে, রাসূললু্াহ সাল্াল্াহু আলাইজহ 
ওয়া সাল্াম বতলতেন,«যখন শোমাতদর শকউ 
নামাজ পতে শস শযন সুেরা সামতন শরতখ নামাজ 
পতে এবং এর কাোকাজে দাঁোয়।»(বর্তনায় আব ু
দাউদ)

ওয়াহব রাজয. বতলন, «রাসূললু্াহ সাল্াল্াহু 
আলাইজহ ওয়া সাল্াম জমনায় আমাতদর ইমামজে 
করতলন। জেজন োঁর একটি নাজেদলী�্ত কাতের 
লাঠি সামতন শ�তে জনতলন। এরপর আমাতদর 
জনতয় দ ু রাকাে নামাজ পেতলন।»(বর্তনায় 
আহমদ)

সুেরা রাখার হুকুম
সুেরা রাখা সুন্নে; শকননা রাসূললু্াহ সাল্াহু 

আলাইজহ ওয়া সাল্াম ইমাম ও একাকলী নামাজ 
আদায়কারলীর জন্য সুেরা রাখার ব্যাপাতর 
জনতদ্তশ ও উৎসাহ জদতয়তেন। অেএব সামতন 
জদতয় শলাক িলািতলর আশঙ্া করতল সুেরা 
রাখা আবশ্যক। উপরন্তু মসুল্লী ও সুেরার 
মাতে শয জায়�া রাতক শসখান জদতয় শকউ 
�মন করতল োতক বাধা শদয়াও জরুজর। 
হাদলীতস এতসতে, রাসূললু্াহ সাল্াল্াহু আলাইজহ 
ওয়া সাল্াম বতলতেন,«শোমাতদর শকউ শযন 
সুেরা ব্যেলীে নামাজ না পতে। আর 
কাউতক শোমার সামতন জদতয় অজেরিম করতে 
জদতয়া না। যজদ �মনকারলী ব্যজতি জবরে 
না হয়, োহতল োর সাতর লোই করতব।» 
(বর্তনায় ইবতন খুযাইমা)

সুেরার জহকমে
সুেরা রাখার জবধাতন রতয়তে অতনক জহকমে। 

েন্তধ্য জকেু হতলা জনম্নরূপ:
১. মসুল্লীর সম্মুখ জদতয় িলািল বন্ধ করা; শকননা 

িলািল অবাধ রাকতল মসুল্লীর খুশুখুজতুে 
ব্যা�াে �ত�।

২. সুেরা একাগ্রজিতত্ত নামাজ আদাতয় মসুল্লীতক 
সহায়ো শদয়।

৩. নারলী, কুকুর ও �াধা মসুল্লীর সামতন জদতয় 
অজেরিম করায় নামাজ শভতঙ্ যাওয়ার 
আশঙ্া শরতক সুেরার মাধ্যতম জনরাপতদ 
রাকা যায়। আব ু যর রাজয. শরতক বজর্তে, 

মসুল্ীর সতুরা
যা মসুল্লী ও োর সামতন জদতয় 
�মনকারলীর মাতে রাখা হয়

রাসূললু্াহ সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া সাল্াম 
বতলতেন,«শোমাতদর শকউ যখন নামাজ পেতে 
দাঁোতব, যজদ হাতের কাতে রাতক, োহতল 
শযন শস শসায়ারলীর �জদর শপেতনর কাষ্টখতন্ডর 
ন্যায় [একহাে বা োর শরতকও দলী�্ত ] জকেু 
জদতয় সুেরা শদয়। আর যজদ এরূপ না পায়, 
োহতল �াধা, নারলী ও কাতলা কুকুর োর 
নামাজ শভতঙ্ শদতব। (বর্তনাকারলী বতলন) 
আজম বললাম, শহ আব ু যর! কুকুর জনতয় 
সমস্যা কলী? লাল অরবা হলদু কুকুর শরতক 
কাতলা কুকুতরর পার্তক্য�া শকারায়?   জেজন 
বলতলন, «শহ আমার ভ্রেুষু্ত্র, েুজম আমাতক 
শযভাতব জজজ্াসা করতল আজমও শসভাতব 
রাসূললু্াহ সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া সাল্ামতক 
জজজ্াসা কতরজে। জেজন উত্ততর বতলতেন,«কাতলা 
কুকুর শয়োন।»(বর্তনায় মসুজলম)

ইমাম নববলী (র:) বতলন, এখাতন নামায শভংত� 
শদয়ার অর্ত নামাতযর খুশু খুযু নষ্ট কতর শদয়; 
এর অর্ত এ নয় শয নামায নষ্ট কতর শদয়।

5

সূ চ ী প ত্র
সুেরার সংজ্া

সুেরার শরলীয়েজসদ্ধো

সুেরার হুকুম

সুেরার জহকমে

সুেরার জকেু আহকাম
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নামায

সুেরার জকেু আহকাম
১. সুেরা অবলম্ন ইমাম ও একাকলী নামাজ 

আদায়কারলীর শক্তত্র প্তযাজ্য। মতুিাদলীর জন্য 
সুেরার প্তয়াজন শনই; শকননা ইমাতমর 
সুেরাই মতুিাদলীর জন্য যতরষ্ট। ইবতন আব্াস 
রাজয. শরতক বজর্তে, জেজন বতলন:«আজম একটি 
�াধলীর ওপর শসায়ার হতয় আ�মন করলাম। 
আজম শস সময় প্াপ্তবয়ষ্ক হতয়জে। রাসূললু্াহ 
সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া সাল্াম শসজদন জমনায় 
সাহাবলীতদর ইমামজে করজেতলন। আজম একটি 
কাোতরর সামতন জদতয় অজেরিম করলাম। 
শসায়ারলী শরতক নামলাম। �াধলীটিতক �াস শখতে 
শেতে জদলাম। এরপর আজম নামাতজর কাোতর 
ঢুতক পেলাম। এ জবষতয় শকউ প্জেবাদ 
জানাতলা না।»(বর্তনায় বখুারলী ও মসুজলম )নামাজরে 
ব্যজতির সামতন জদতয় অজেরিম করা ববধ নয়। 
এটি বরং কজবরা গুনাহ। রাসূললু্াহ সাল্াল্াহু 
আলাইজহ ওয়া সাল্াম বতলতেন,«নামাজরে 
ব্যজতির সামতন জদতয় অজেরিম করায় কলী 
গুনাহ রতয়তে মানষু যজদ ো জানে োহতল 
নামাজরে ব্যজতির সামতন জদতয় অজেরিম 
করার িাইতে িজল্শ বের দাঁজেতয় রাকাও 
োর কাতে উত্তম বতল মতন হে।»(বর্তনায় বখুারলী 
ও মসুজলম) আবনু নদর বতলন,«আজম জাজন না, 
জেজন িজল্শ জদন বলতলন, না িজল্শ  মাস, 
না িজল্শ বের?

২. জকন্তু যজদ সুেরার বাইতর জদতয় অজেরিম কতর 
অরবা সুেরা না রাকাবস্ায় জসজদার জায়�ার 
বাইতর জদতয় অজেরিম কতর, েতব গুনাহ হতব 
না।

৩. সামতন জদতয় অজেরিমকারলী ব্যজতিতক বাধা 
শদয়া নামাজরে ব্যজতির একটি আবশ্যক 
দাজয়ত্ব। আব ুসাঈদ খুদরলী রাজয. বতলন, আজম 
রাসূললু্াহ সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া সাল্ামতক 
বলতে শুতনজে,«যজদ শোমাতদর শকউ এমন 
জজজনস সামতন শরতখ নামাজ পতে যা মানষু 
শরতক োতক আোল কতর শদয় আর শকউ 
োর সামতন জদতয় (জসজদার জায়�ার জভের 
জদতয়) অজেরিম করতে িায়, োহতল শস 
শযন োতক ধাক্া জদতয় সজরতয় শদয়। আর 
যজদ শস ক্াতে না হয়, েতব োর সাতর 
লোইতয় জলপ্ত হতব; শকননা শস শয়োন।» 
(বর্তনায় বখুারলী ও মসুজলম) 

৪. আতলমতদর শকউ শকউ মসজজদলু হারামতক 
সুেরা জবষয়ক উজল্জখে নলীজেমালার বাইতর 
জহসাব কতরতেন। মসজজদলু হারাতম োরা 
নামাজরে ব্যজতির সামতন জদতয় অজেরিম করা 
ববধ বতলতেন। োতদর দজলল হতলা, «রািউল 
হারাজ» েরা অসুজবধা দরূকরর-জবষয়ক 
কুরআন সুন্নাহর প্মারাজদ। আর এতে শকাতনা 
সতন্হ শনই শয মসজজদলু হারাতম সুেরার 
জবধান বহাল রাখা মসুল্লীতদরতক সঙ্�-সমস্যায় 
জনপজেে করতব।

৫. শদয়াল, মসজজতদর জপলার, আলমাজর অরবা 
লাঠি সুেরা জহসাতব ব্যবহার করা যাতব।

৬. মসুল্লী ও সুেরার মােখানকার জায়�ার 
পজরমাপ হতলা একটি বকরলী অজেরিম করার 
মতো জায়�া। সাহল রাজয. শরতক বজর্তে 
এক হাদলীতস এতসতে, জেজন বতলন,«রাসূললু্াহ 
সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া সাল্াতমর নামাতজ 
দাঁোতনার স্ান ও শদয়াতলর মাতে একটি বকরলী 
অজেরিম করার পজরমার জায়�া জেল।»(বর্তনায় 
বখুারলী ও মসুজলম)

নারীর অজতক্রমজণ নামাে 
দভজঙ্ যাওয়া
নারলী, �াধা ও কাতলা কুকুর নামাজরে 

পুরুতষর সামতন জদতয় অজেরিম করতল 
নামাজ শভতঙ্ যাওয়ার উজল্জখে হাদলীতস 
নারলীতক �াধা ও কুকুতরর সাতর কখতনাই 
েুলনা করা হয়জন। অর্তাৎ শয কারতর 
কাতলা কুকুর সামতন জদতয় অজেরিম 
করতল নামাজ শভতঙ্ যায় ঠিক একই 
কারতর নারলী অজেরিম করতলও নামাজ 
শভতঙ্ যায়, জবষয়টি শস রকম নয়। 

হাদলীতসর বর্তনা অনযুায়লী কাতলা কুকুর 
শয়োন। এর অর্ত এ�া নয় শয নারলী 
ও �াধাও শয়োন। হাদলীতস উজল্জখে 
জেনটি জবষতয়র প্জেটির কারর জভন্ন 
জভন্ন হতে পাতর। যজদও জেনটিতক একই 
ধারাবাজহকোয় উতল্খ করা হতয়তে। কুকুর 
শকন নামাজ শভতঙ্ শদয়, োর কারর 
সরাসজর হাদলীতস উতল্খ করা হতয়তে, েতব 
অবজশষ্ট দটুির কারর উতল্খ করা হয়জন। 
যার অর্ত দাঁোয়, অবজশষ্ট দতু�ার নামাজ 
শভতঙ্ শদওয়ার কাররও জভন্ন। 

নারলী শকন পুরুতষর নামাজ শভতঙ্ শদয় ো 
অনমুান কতর বলা যায় শয, পুরুতষর 
জসজদার জায়�ার জভের জদতয় নারলী 
�মন করতল পুরুতষর দজৃষ্ট শসজদতক 
আকৃষ্ট হওয়ার সমহূ সম্ভাবনা শরতক 
যায়। নামাজ শরতক পুরুতষর মতনাতযা� 
সমূ্পর্তরূতপ উতে যাওয়ারও আশঙ্া রাতক। 
আর এ�া অজনস্বলীকায্ত শয শকাতনা পুরুষ 
অজেরিম করার শিতয় নারলীর অজেরিমতর 
পুরুতষর দজৃষ্ট অজধকমাত্রায় আকৃষ্ট হয়। 
এ জতন্যই নারলীর অজেরিমতক শরলীয়ে 
প্বে্ত ক নামাজভঙ্কারলী জহতসতব সাব্যস্ত 
কতরতেন, যাতে নামাতজ খুশুখুজ ুবজায় 
রাতক। আল্াহ োয়ালাই ভাতলা জাতনন।




