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ইমামজত ও ইমাজমর ইকজতো12

উজল্জখে জবষতয়র শক্তত্র সবাই সমান হয় 
শসতক্তত্র এ জবষয়টি প্তযাজ্য। 

রাসূললু্াহ সাল্াল্াহু  আলাইজহ ওয়া সাল্াম 
বতলতেন, «শয ব্যজতি আল্াহর জকোব অজধক 
পােকারলী শস মানতুষর ইমামজে করতব। যজদ 
আল্াহর জকোব অজধক পাতের শক্তত্র মানষু 
সমান হয়, োহতল শয ব্যজতি সুন্নে সম্পতক্ত  
শবজশ জ্ানলী। আর যজদ সুন্নতের শক্তত্র সবাই 
সমান হয়, োহতল শয জহজরতের শক্তত্র অজধক 
পুরােন। আর যজদ জহজরতের শক্তত্র সবাই 
সমান হয়, োহতল ইসলাতমর শক্তত্র শয অজধক 
পুরােন।»(বর্তনায় মসুজলম)  

মসজজতদ ইমাম জনতয়াত�র সময় অরবা শয 
মসজজতদর সুজনজদ্তষ্ট শকাতনা ইমাম শনই শস 
মসজজতদ জামাতের সাতর নামাজ পোর সময় 
এ ধারাবাজহকো রক্া করা হতব। পক্াতেতর যজদ 
ইমামজের জন্য সুজনজদ্তষ্ট শকাতনা শলাক রাতক, 
অরবা বাজের মাজলক ইমাম হন, কর্তধার ব্যজতি 
োর অধলীনস্তদর ইমাম হন, এ শক্তত্র োতকই 
ইমামজের জন্য এজ�তয় জদতে হতব। হাদলীতস 
এতসতে, রাসূললু্াহ সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া 
সাল্াম বতলতেন, «অজধপজে ব্যজতির অধলীনস্ 
শকউ শযন োর ইমামজে করতে না যায়, 
আর বাজের মাজলতকর অনমুজে ব্যেলীে শকউ 
শযন বসার জন্য বেজর কতর রাখা জায়�ায় না 
বতস।»(বর্তনায় বখুারলী)

ইমাম ও মকুোদলীর দাঁোতনার 
স্ান
১-মকুোদলী একজন হতল: ইমাতমর বরাবর ডাতন 

দাঁোতব। ইবতন আব্াস রাজয. বতলন,,«আজম 
রাসূললু্াহ সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া সাল্াতমর 
সাতর এক রাতে নামাজ পতেজে, অেঃপর আজম 
রাসূললু্াহ সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া সাল্াতমর বাতম 
দাঁজেতয়জে। জকন্তু রাসূললু্াহ সাল্াল্াহু আলাইজহ 
ওয়া সাল্াম শপেন জদক শরতক আমার মারা 
ধতর োঁর ডাতন এতন দাঁে করাতলন।»(বর্তনায় 
বখুারলী ও মসুজলম)

২-জামাে যজদ দজুন বা দজুতনর অজধক শলাতকর 
হয়, োহতল ইমাম োতদর সম্মুতখ  ঠিক মাোমাজে 
জায়�ায় দাঁোতব। এর প্মার জাতবর ও জজবার 
রাজয. এর হাদলীস শয, োতদর দজুতনর একজন 
রাসূললু্াহ সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া সাল্াতমর 
ডাতন অন্যজন বাতম দােঁাতলন। জাতবর রাজয. 
বতলন,«অেঃপর রাসূললু্াহ সাল্াল্াহু আলাইজহ 
ওয়া সাল্াম আমাতদর দজুতনর হাে ধতর 
শপেতন সজরতয় জদতয় দােঁ কজরতয় জদতলন।» 
(বর্তনায় মসুজলম)

নামাতজ নারলীতদর দােঁাতনার 
পদ্ধজে
১- শুধু নারলীরা যজদ জামাতের সাতর নামাজ 

আদায় কতর, েতব সুন্নে হতলা োতদর ইমাম 
োতদর কাোতরর মাতেই দাঁোতব। সামতন 
দােঁাতব না। 

২- নারলী পুরুতষর শপেতন দােঁাতব যজদ পুরুষ 
নারলীর ইমাম হয়। আর যজদ পুরুষতদর 
জামাতের সাতর নামাজ আদায় কতর েতব 
পুরুষতদর কাোতরর শপেতন দাঁোতব।

৩- যজদ একদল নারলী পুরুষতদর জামাতের সাতর 
নামাজ আদায় করতে যায়, েতব সুন্নে হতলা 
নারলীরা পুরুষতদর শরতক দরূুতত্ব শপেতন, পুরুষতদর 
কাোতরর মতোই কাোর কতর দােঁাতব। আব ু
হুরায়রা রাজয. শরতক বজর্তে, রাসূললু্াহ সাল্াল্াহু 
আলাইজহও ওয়া সাল্াম বতলন,«নারলীতদর 
সতব্তাত্তম কাোর হতলা শশষ কাোর এবং 
জনকৃষ্টেম কাোর হতলা প্রম কাোর।» 
(বর্তনায় ইবতন মাজাহ)

সূ চ ী প ত্র
ইমামজের জন্য জযজন অজধক হকদার

ইমাম ও মতুিাদলীর দাঁোতনার স্ান

নারলীতদর দাঁোতনার স্ান

ইমাতমর  শপেতন ইকজেদা করার জকেু আহকাম

ইমাতমর আত� শকাতনাজকেু কতর শিলা

ইমাতমর জপেতন ইকজেদা করা 
জবষয়ক জকেু আহকাম
১- �র শরতক মাইতকর আওয়াজ শুতন বা শরজডও 

শ�জলজভশতন সম্প্রিাজরে নামাতজর ইমাতমর 
সাতর ইকজেদা কতর নামাজ আদায় করা শুদ্ধ 
নয়।  

২- মসজজতদর বাইতর শরতক ইমাতমর ইকজেদা করা 
শুদ্ধ হতব যজদ কাোর সংযুতি রাতক। 

৩- মসজজতদর োতদ অরবা ইমাতমর দােঁাতনার 
স্তর শরতক জনতি নামাজ পো ববধ রতয়তে, যজদ 
ইমাতমর আওয়াজ শশানা যায়। 

৪- নিল নামাজ আদায়কারলীর শপেতন 
িরয নামাজ আদায়কারলীর ইকজেদা 
করা শুদ্ধ নয়। েতব এর উতটিা�া শুদ্ধ 
|(বর্তনায় বখুারলী)  

শরজডওতে সম্প্রিাজরে নামাতজ ইকজেদা করা 

নারলীতদর নামাজ

পুরুতষর পাতশ নারলী

  শয ইমামজে করার অজধক 
হকদার
এ শক্তত্র েরেলীব হতলা জনম্নরূপ:
প্রমে: আল্াহর জকোব অজধক পােকারলী: অর্তাৎ 

শয ব্যজতির অজধক কুরআন মখুস্ আতে এবং 
কুরআতনর হুকুম-আহকাম জবষতয়  অজধক 
অজধক সমেদার।

জবিেলীয়ে: সুন্নতে নববলী সম্পতক্ত  অজধক জ্ানলী: 
অর্তাৎ শয সুন্নতে নববলীর হুকুম আহকাম, অর্ত 
ও ভাব সম্পতক্ত  অজধক জ্ানলী। 

েৃেলীয়ে: জহজরতের শক্তত্র অগ্র�ামলী: অর্তাৎ শয 
ব্যজতি দারুল কুির শরতক দারুল ইসলাতম 
অন্যতদর েুলনায় আত� জহজরে কতরতে। আর 
যজদ জহজরে না রাতক োহতল শয ব্যজতি 
োওবা ও গুনাহ পজরে্যাত�র শক্তত্র অন্যতদর 
েুলনায় আত�।  

িেুর্তে: অন্যতদর েুলনায় বয়তস জযজন বে: যজদ 
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নামায

131

ইমাতমর পূতব্ত শকাতনাজকেু কতর 
শিলা।
১- মকুোদলীর উজিে ইমাতমর অনকুরর করা। 

অর্তাৎ ইমাম যখন শকাতনা জকেু করতব এর 
অব্যবজহে পতরই মকুোদলী ো করতব। হাদলীতস 
এতসতে, রাসূললু্াহ সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া 
সাল্াম বতলতেন,«ইমাম এ জন্য রাখা হতয়তে 
শয মানষু োর অনকুরর করতব। অেঃপর শস 
যখন োকবলীর শদতব েখন শোমরাও োকবলীর 
দাও। যখন রুকু করতব শোমরাও রুকু কতরা। 
যখন জসজদা করতব শোমরাও জসজদা কতরা।»  
[বর্তনায় বখুারলী ও মসুজলম]

২- ইমাতমর পূতব্ত শকাতনাজকেু কতর শিলা হারাম। 
নবলী সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া সাল্াম শজার 
জদতয় এ ব্যাপাতর জনতষধাজ্া আতরাপ কতরতেন। 
জেজন বতলতেন,«শোমাতদর শকউ জক আশঙ্া 
কতর না শয, শস যখন ইমাতমর পূতব্ত মারা 
উঠিতয় শিলতব, আল্াহ োর মারাতক �াধার 
মারায় পজররে করতবন, অরবা োর আকৃজেতক 
�াধার আকৃজেতে রূপাতেজরে করতবন?»

(বর্তনায় বখুারলী ও মসুজলম)

অেজুবিীন ব্যজক্তর দপেজন 
নামাে
অজজুবহলীন ব্যজতির শপেতন নামাজ পো শুদ্ধ 

নয়। জকন্তু যজদ এ ব্যাপাতর নামাজ 
শশষ হওয়ার পর জানা যায়, েতব 
মকুোদলীর নামাজ শুদ্ধ হতয়তে বতল 
ধরা হতব। েতব ইমামতক পুনরায় োর 
নামাজ আদায় কতর জনতে হতব।
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