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11 োমাজতর সাজে নামা
জামাতের সাতর 
নামাতজর হুকুম
১-ইসলাজম শরলীয়ে সক্ম পুরুষতদরতক 

জামাতের সাতর নামাতজর জনতদ্তশ 
জদতয়তে। জামাে েরক করা শরতক 
হুঁজশয়ার কতরতে। এমনজক অন্ধ 
ব্যজতিতকও নবলী সাল্াল্াহু আলাইজহ 
ওয়া সাল্াম জামাে েরক করার 
অনমুজে শদন জন। শুধু োই নয়, 
বরং যারা জামাতে নামাজ আদায় 
কতর না োতদরতক জ্বজলতয় শদয়ার 
ইচ্াও জেজন শপাষর কতরজেতলন।  

জামাতে নামাজ আদাতয়র গুরুত্ব জবষতয় 
আল কুরআতন ইরশাদ হতয়তে:    

لَٰوةَ فَۡلَتُقۡم َطآئَِفةٞ  َقۡمَت لَُهُم ٱلصَّ
َ
)ِإَوَذا ُكنَت فِيِهۡم فَأ

َعَك ( ّمِۡنُهم مَّ
{আর যখন েুজম োতদর মতধ্য 

রাকতব। অেঃপর োতদর জন্য 
সালাে কাতয়ম করতব, েখন শযন 
োতদর মধ্য শরতক একদল শোমার 
সাতর দাঁোয়।} [সূরা আন-জনসা:১০২]

এখাতন আল্াহ োআলা ভয় ও সির 
হালতেও জামাতে নামাজ আদাতয়র 
জনতদ্তশ জদতয়তেন। অেএব জনভ্ত য় 
ও মকুলীম অবস্ায় জামাতের সাতর 
নামাজ আদাতয়র গুরুত্ব কে�ুকু 
ো বলাই বাহুল্য।

২- আব ুহুরায়রা রাজয. শরতক বজর্তে 
এক হাদলীতস এতসতে, জেজন বতলন, 
রাসূললু্াহ সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া 
সাল্াম বতলতেন, «মনুাজিকতদর ওপর সবতরতক 
ভাজর নামাজ হতলা এশা ও িজতরর নামাজ। 
আর যজদ োরা জানতো এ দতু�ায় জক রতয়তে, 
েতব োরা হামাগুজে জদতয় হতলও এ দতু�ায় 
অংশ জনে। আর জনশ্চয় আজম ইচ্া কতরজে, 
শয নামাতজর ব্যাপাতর জনতদ্তশ শদব, অেঃপর 
ো দাঁে করাতনা হতব। এরপর আজম এক 
ব্যজতিতক জনতদ্তশ শদব মানষুতদরতক জনতয় নামাজ 
পেতে। আর আজম জকেু শলাক সংত� জনতয় 
শবর হতয় যাতবা, যাতদর সাতর জ্বালাজন কাতের 

শবাো রাকতব। অেঃপর এমন শলাকতদর 
কাতে যাব, যারা জামাতের সাতর নামাজ 
পেতে আতস না। এরপর আজম োতদরতক 
জভেতর শরতখই োতদর বাজে-�র জ্বাজলতয় 
শদব।»(ব্তরনায় বখুারলী ও মসুলজম)
৩- ওই অন্ধ ব্যজতি-জবষয়ক হাদলীস,  
যাতক মসজজতদ আনা- শনয়ার জন্য শকউ 
জেল না। অেঃপর শস রাসূললু্াহ সাল্াল্াহু 
আলাইজহ ওয়া সাল্াতমর কাতে অনমুজে 
প্ার্তনা করল। উত্ততর রাসূললু্াহ সাল্াল্াহু 
আলাইজহ ওয়া সাল্াম বলতলন, «েুজম 
জক আযান শুনতে পাও?   শলাকটি 
বলল,«হ্যাঁ, পাই»। রাসূললু্াহ সাল্াল্াহু 
আলাইজহ ওয়া সাল্াম বলতলন,« োহতল 
েুজম সাো দাও।»(বর্তনায় মসুজলম) 
৪-ইবতন মাসউদ রাজয. শরতক বজর্তে, জেজন 
বতলন, রাসূললু্াহ সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া 
সাল্াম বতলতেন, «শয ব্যজতি আ�ামলীকাল 
আল্াহর সাতর মসুলমান জহতসতব সাক্াৎ 
করতে আগ্রহলী, শস শযন এই নামাজগুতলা 
সংরক্র কতর শযখাতন এর আযান শদয়া 
হয়। আল্াহ োআলা শোমাতদর নবলীর 
জন্য জহদাতয়তের জনয়মনলীজে শরলীয়েভুতি 
কতরতেন। আর এগুতলা শস জহদাতয়তের 
জনয়মনলীজের অতেভু্ত তি। এেএব শোমরা 
যজদ �তর নামাজ পে শযভাতব এই 
জপজেতয়-রাকা ব্যজতি �তর নামাজ পতে, 
েতব শোমরা শোমাতদর নবলীর আদশ্ত 
শেতে জদতল। আর শোমরা যজদ শোমাতদর 
নবলীর আদশ্ত শেতে দাও োহতল অবশ্যই 
শ�ামরাহ হতয় যাতব। যখন শকাতনা 
ব্যজতি পজবত্রো অজ্ত ন কতর, অেঃপর 
সুন্রভাতব অজ ুকতর এই মসজজদগুতলার 
শযতকাতনা একটিতে যায়, আল্াহ োর 
প্জে পদতক্তপর জবজনমতয় একটি শনকলী 

জলতখ শদন, একটি ময্তাদা বাজেতয় শদন এবং 
একটি গুনাহ মাি কতরন। আমরা শদখতে 
শপতরজে শয, জামাতে নামাজ আদায় শরতক 
মনুাজিক ব্যজতিই জপজেতয় রাতক, যার জনিাক 
সবার কাতে জানা। আর এমনতো সময় জেল, 
যখন শকাতনা ব্যজতিতক অন্য দইু ব্যজতি সাহায্য 
কতর ধতর ধতর জনতয় আসে এবং কাোতরর 
মাতে দাঁে কজরতয় জদে।» (বর্তনায় মসুজলম)

সূ চ ী প ত্র
জামাতের সাতর নামাতজর হুকুম

জামাতের সাতর নামাতজর জহকমে ও িজজলে

মসুজলম ভাইতদর মাতে পরস্পর পজরজিজে

জনিাক শরতক জনষৃ্কজে

মসুলমানতদর জবজভন্ন শ�াত্র ও সম্প্রদাতয়র মাতে 
ঐক্যসৃজষ্ট

োকািুল েরা এতক অতন্যর অভাব অন�ন ও জবপদ-
আপতদ সহতযাজ�োর হাে বাজেতয় শদয়া।

বিলীতনর জনদশ্তন প্কাশ

মসুলমানতদর হৃদয় পরস্পতর জতুে শদয়া

আল্াহর শত্রুতদর শরাষ উতদ্ক করা

আত্সংতশাধন

গুনাহ মতুে শদয়া। 
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নামায

জামাতের সাতর নামাজ 
আদাতয়র জহকমে ও িজজলে
১- আল্াহর প্জে ঈমাতনর সূতত্র যারা পরস্পতর 

ভাই ও বনু্ধতে পজররে হতয়তে, োতদর 
পরস্পতর পজরজিজে লাভ। োতদর মাতে 
মহব্ে ও ভাতলাবাসা শজারদার কতর শোলা; 
শকননা আল্াহ োআলার প্জে ঈমাতনর সূত্র 
ধতর পরস্পতরর প্জে ভাতলাবাসা ও মহব্ে 
সৃজষ্ট না হতল ঈমান এবং জান্নাে লাতভর 
আশা করা দষু্কর।

২- শয ব্যজতি লা�াোর িজল্শ জদন োকবলীতর 
োহজরমা শপতয় জামাতের সাতর নামাজ 
আদায় করতে সক্ম হতলা, শস জাহান্নাম 
ও জনিাক শরতক জনষৃ্কজে লাতভ সক্ম 
হতলা। আনাস রাজয. রাসূললু্াহ সাল্াল্াহু 
আলাইজহ ওয়া সাল্াম শরতক বর্তনা কতরন, 
জেজন বতলতেন,«শয ব্যজতি জামাতের সাতর 
োকবলীতর উলা শপতয় িজল্শ জদন নামাজ 
আদায় করল, োর জন্য দটুি জনষৃ্কজে 
জলতখ শদয়া হতলা, একটি হতলা জাহান্নাম 
শরতক জনষৃ্কজে, অপরটি হতলা জনিাক শরতক 
জনষৃ্কজে। (বর্তনায় জেরজমযলী)

৩- মসুলমানতদর মাতে জবজভন্নোর অবসান 
�টিতয় সং�বদ্ধো �তে শোলা এবং উত্তম 
ও ভাতলা কাতজর প্জে োতদর সকতলর হৃদয় 
আকৃষ্ট করা।

৪- মসুলমানতদর মতধ্য পারস্পজরক সাহায্য 
সহতযাজ�োর মতনাভাব শজারদার করা।

৫- মসুলমানতদর অতেরসমহূ একসূতত্র শবতঁধ শদয়া; 
শকননা একই কাোতর সাদা কাতলা, আরজব-
আজজম, আবাল-বদৃ্ধ, ধনলী-�রলীব কাঁতধ 
কাঁধ জমজলতয় এক কাোতর এক ইমাতমর 
জপেতন, একই সমতয়, এক জকবলাতক সামতন 
জনতয় দাঁজেতয় যায়।

৬- আল্াহর শত্রুতদরতক শরাষাজবিে করা; 
শকননা মসুলমানরা যেজদন মসজজতদ নামাজ 
আদাতয়র ব্যাপাতর যত্নবান রাকতব েেজদন 
োরা শজতিমান ও সুরজক্ে হতয় কালযাপন 
করতে সক্ম হতব।

ঘজর োমাজতর সাজে নামােে আোয়
মসজজদ কাতে রাকা সত্বেও এক বা একাজধক ব্যজতির জন্য �তর নামাজ পো উজিে নয়। 

হ্যাঁ, যজদ মসজজদ দতূর হয় অরবা আযান শশানা যায় না োহতল �তর নামাজ পেতল 
শকাতনা সমস্যা হতব না।

৭- গুনাহ মাি হওয়া এবং দরজা বলুন্ হওয়া। আব ুহুরায়রা রাজয. বর্তনা কতরন, রাসূললু্াহ 
সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া সাল্াম বতলতেন,  «আজম জক শোমাতদরতক এমন জবষতয়র পর শদখাব 
না, যার মাধ্যতম আল্াহ োআলা গুনাহসমহূ মাি কতর শদন এবং দরজা বলুন্ কতরন? োরা 
বলতলন, জনশ্চয় শদখাতবন শহ আল্াহর রাসূল! জেজন বলতলন,«কষ্ট সত্বেও উত্তমরূতপ অজ ুকরা, 
মসজজদ পাতন অজধক পদিাররা, এক নামাতজর পর অন্য নামাতজর অতপক্ায় রাকা। এ�াই 
হতলা জরবাে েরা আল্াহর ইবাদতে জনতজতক আবদ্ধ কতর রাখা।»(বর্তনায় মসুজলম)

৮- একা নামাজ পোর েুলনায় জামাতের সাতর নামাজ পোর োওয়াব সাোশগুন শবজশ। 
আবদলু্াহ ইবতন উমর রাজয. বর্তনা কতরন, রাসূললু্াহ সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া সাল্াম 
বতলতেন, «জামাতের সাতর নামাজ আদায় একা নামাজ আদাতয়র শিতয় সাোশগুন শবজশ 
িজজলেপূর্ত।»(বর্তনায় বখুারলী)




