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ওযরগস্ ব্যজক্তজের নামাে13

যাজের দকাজনা ওযর রজয়জে
অসুস্ো, সির ও ভয়

অসুস্ ব্যজতির নামাজ
অসুস্ ব্যজতি োর সাধ্য মতো নামাজ পেতব। 

অেএব শস যজদ সুস্ ব্যজতির মতোই সবজকেু 
করতে পাতর, েতব শসভাতবই করতব। আর 
যজদ না পাতর েতব সাধ্য অনযুায়লী শযভাতব 
পাতর শসভাতব পেতব| 

অসুস্ ব্যজতি দাঁজেতয় নামাজ পেতে পাতর েতব 
দাজঁেতয়ই পেতব। আর যজদ দাজঁেতয় পেতে না 
পাতর, ো হতল বতস বতস পেতব। আর যজদ 
বতসও পেতে না পাতর োহতল কাে হতয় শুতয় 
শিহারা জকবলার জদতক কতর নামাজ পেতব। 
যজদ কাে হতয় শুতয় সম্ভব না হয়, ো হতল, 
সম্ভব হতল, জিৎ হতয় শুতয় জকবলার জদতক পা 
জদতয় নামাজ পেতব, এ�াও যজদ সম্ভব না হয়, 
োহতল শযভাতব সম্ভব শসভাতবই পেতব। 

এ সতবর দজলল হতলা আল্াহ োআলার বারলী,«অেএব 
শোমরা যরাসাধ্য আল্াহতক ভয় কতরা।» 

হাদলীতস এতসতে ইমরান ইবতন হুসাইনতক লক্্য 
কতর রাসূললু্াহ সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া সাল্াম 
বতলতেন,«েুজম দাঁজেতয় নামাজ পতো, যজদ 
না পার োহতল বতস, যজদ না পার োহতল 
শুতয়।»(ব্তরনায় বখুারলী)

অসুস্ ব্যজতির নামাতজর আহকাম
১. যজদ অসুস্ ব্যজতি বতস নামাজ পতে এবং 

জসজদা জদতে সক্ম হয় েতব জসজদা শদয়া 
োর জন্য ওয়াজজব হতব।  

২. যজদ বতস নামাজ পতে এবং জসজদা জদতে অক্ম 
হয় োহতল শরলীর জদতয় রুকু ও জসজদার জন্য 
ইশারা শদতব। জসজদা রুকুর শিতয় এক�ু জনিু 
হতব। শরলীর জদতয় ইশারা করা সম্ভব না হতল 
মারা জদতয় ইশারা করতব। অনরুূপভাতব যখন 
জিৎ হতয় শুতয় নামাজ পেতব েখনও মারা 
জদতয় ইশারা জদতব।   

৩. যজদ প্জে নামাতজর জন্য অসুস্ ব্যজতির 
অজ ুকরা সম্ভব না হয় অরবা প্জে ওয়াততি 

সূ চ ী প ত্র
ওযতরর সংজ্া

অসুস্ ব্যজতির নামাজ

অসুস্ ব্যজতির নামাতজর আহকাম

মসুাজিতরর নামাজ

সির বলতে জক বেুায়

বাতস কতর িলাবস্ায় মসুাজির ব্যজতির নামাজ।

দইু নামাজ একজত্রে করা

সালােুল খাওি

সালােুল খাওি আদায় পদ্ধজে। 

নামাজ পো কষ্টকর হয়, োহতল শযাহর ও 
আসর, মা�জরব ও ইশা একসাতর জমা কতর 
পেতব। অসুস্ ব্যজতির সুজবধামতো প্রম�ার 
সময় অরবা শশষ�ার সময় একত্র কতর পেতে 
পারতব। 

৪. যেক্র পয্ততে হুঁশ-জ্ান ঠিক রাতক েেক্র 
পয্ততে নামাজ মাি হতব না। অেএব অসুস্ 
ব্যজতির অসুস্োর অজহুাতে এ ব্যাপাতর অবতহলা 
করা কখতনা উজিে হতব না। বরং নামাজ 
আদাতয়র ব্যাপাতর সাধ্যমতো শিষ্টা কতর শযতে 
হতব।

৫. যজদ অসুস্ ব্যজতি জকেু জদন শিেনাহলীন হতয় 
পতে রাতক। আবার জকেু জদতনর জন্য বিেন্য 
জিতর পায়, োহতল শিেনাবস্ায় শস সাধ্যমতো 
নামাজ আদায় করতব। আর অতিেন অবস্ার 
নামাজগুতলা োর কাযা করতে হতব না যজদ 
অতিেন অবস্া শবজশ দলী�্তাজয়ে না হয়, শযমন 
মাত্র একজদন অতিেন হতয় রইল, এমোবস্ায় 
যখন সম্ভব ওই জদতনর নামাজ কাযা কতর 
শনতব।

2

নামাজ শুরু ও সূরা িাজেহা পাে

4

জসজদার জন্য ইশারা করা

1

শকবলামখুলী

3

রুকুর জন্য ইশারা করা
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নামায

মসুাজিতরর নামাজ
িার রাকােজবজশষ্ট নামাজ, শযমন শযাহর আসর ও 

ইশা কসর কতর দ ুরাকাে পো মসুাজিতরর জন্য 
ওয়াজজব। আল্াহ োআলা বতলন, {আর যখন 
শোমরা জজমতন সির করতব, েখন শোমাতদর 
নামাজ কসর করাতে শকান শদাষ শনই। 
যজদ আশঙ্া কর শয, কাজিররা শোমাতদরতক 
জিেনায় শিলতব। জনশ্চয় কাজিররা শোমাতদর 
প্কাশ্য শত্রু}  [সূরা জনসা:১০১]

হাদলীতস এতসতে, আনাস ইবতন মাজলক রজয. বতলন, 
«আমরা রাসূললু্াহ সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া 
সাল্াম এর সাতর মদলীনা শরতক মক্ার উতদেতশ 
শবর হতয়জে। জেজন মদলীনায় জিতর আসা 
পয্ততে আমাতদরতক জনতয় (িার রাকােজবজশষ্ট 
নামাজ) দ ুরাকাে কতর আদায় কতরতেন।» 
[বর্তনায় নাসায়লী]

সির বলতে যা বেুায়
শয সিতর কসর কতর নামাজ পো ওয়াজজব এবং 

রমজাতন শরাজা ভঙ্ করা ববধ োর সব্তজনম্ন 
দরূত্ব হতলা পাতয় শহঁত� অরবা উত� িতে 
মধ্যম �জেতে িলার জেনজদতনর পর। অবশ্য 
আতলমতদর কারও কারও জনক� প্রা�েভাতব 
যাতক সির বলা হয় শস�াই হতলা নামাজ 
কসর করা ববধ হওয়ার সির।

নামাজ কসর করা
১. মসুাজির শয এলাকায় বসবাস কতর শস এলাকার 

বােলী�র অজেরিম করার পর শরতক কসর শুরু 
হতব। দারুল ইকামে অর্তাৎ আবাস এলাকায় 
রাকাবস্ায় কসর করা জাতয়য নয়; শকননা 
জনজ এলাকা শেতে যাওয়ার পূতব্ত রাসূললু্াহ 
সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া সাল্াম কসর কতরতেন 
বতল শকাতনা বর্তনায় আতসজন।  

২. মসুাজির যখন শকাতনা এলাকায় শপৌঁেতব এবং 
১৫ জদন অবস্ান করার জসদ্ধাতে শনতব েখন 
শস মকুলীম হতয় যাতব এবং োর জন্য পূর্তাঙ্রূতপ 
নামাজ আদায় করা ওয়াজজব হতব। আর 
যজদ ১৫ জদতনর কম সমতয়র জন্য অবস্াতনর 
জসদ্ধাতে শনয়, োহতল োর জন্য কসর করা 
ওয়াজজব হতব। আর যজদ, কেজদন রাকতব এ 
ব্যাপাতর সুজনজদ্তষ্টভাতব জসদ্ধাতে না শনয়, বরং 
শয কতজর উতদেতশ সির কতরতে ো শশষ 

হতলই জনজ এলাকায় জিতর যাতব বতল মনজস্র 
কতর, োহতল জিতর যাওয়া পয্ততে কসর কতর 
নামাজ আদায় কতর যাতব। এ অবস্ায় যজদ 
পতনর জদতনর অজধক অবস্ান কতর েবওু 
শকাতনা সমস্যা হতব না। 

৩. মসুাজির যজদ মকুলীম ব্যজতির শপেতন নামাজ 
আদায় কতর োহতল কসর ব্যেলীে পূর্তাঙ্ 
নামাজই আদায় করতে হতব। ইমাতমর সাতর 
পুতরা নামাজ না শপতলও ইমাতমর সালাতমর 
পর বাজক নামাজ পজরপূর্তভাতব আদায় করতে 
হতব।

দইু নামাজ একতত্র জমা কতর পো
মসুাজির ও অসুস্ ব্যজতি জক শযাহর ও আসর 

শযতকাতনা একটির সমতয় এবং মা�জরব ও 
এশা শযতকাতনা একটির সমতয় আদায় করতে 
পারতব? আতলম�র এ মাসআলার শক্তত্র 
মোননক্য কতরতেন। হানািলী মাযহাব অনযুায়লী 
মসুাজির ও অসুস্ ব্যজতি জমা করতে পারতব 
না েতব শকবল রূপক অতর্ত। শযমন প্রম 
নামাজটি এতকবাতর শশষ ওয়াততি পেতব এবং 
জবিেলীয় নামাজটি প্রম ওয়াততি। োতদর প্মার 
আল্াহ োআলার বারলী, 

      {জনশ্চয় নামাজ মজুমনতদর ওপর সুজনজদ্তষ্ট সমতয় 
িরজ}[সূরা আন-জনসা:১০৩]

জমহুর িকলীহতদর মোনযুায়লী, «দইু নামাজ একতত্র 
জমা কতর পো ববধ। োতদর প্মার শবশ 
কয়টি হাদলীস, শযমন ময়ুায (রাজয.)-র 
হাদলীস আমরা রাসূললু্াহ সাল্াল্াহু আলাইজহ 
ওয়া সাল্াতমর সাতর োবকু যুতদ্ধ শবর হলাম। 
রাসূললু্াহ সাল্াল্হু আলাইজহ ওয়া সাল্াম শযাহর 
ও আসর» মা�জরব ও এশা একসাতর আদায় 
করতেন। [বর্তনায় মসুজলম]

আর অসুস্ ব্যজতির জন্য োঁরা উতি পদ্ধজেতে 
নামাজ জমা কতর পো সিতরর সাতর েুলনা 
কতর বতলতেন, শযতহেু উভয়টিতে কষ্ট রতয়তে। 
যজদ প্রমটির সমতয়

দইু নামাজ একতত্র পো হয় েতব এ�াতক জম-এ 
োকদলীম বতল। আর যজদ জবিেলীয়টির সময় 
একত্র করা হয় েতব এ�াতক জম-এ োখলীর 
বতল।

৩-জমা ও কসর সবসময় একই সাতর হওয়া 
জরুজর নয়, কখতনা হয়তো জমা ও কসর 
উভয়টিই করা হতব। আবার কখতনা হয়তো 
শুধু জমা করা হতব কসর করা হতব না।

বাতস আতরাজহে মসুাজিতরর নামাজ
১. নিল নামাজ: বাতস নিল নামাজ পো ববধ। 

এর জন্য শকাতনা ওযর রাকার প্তয়াজন শনই। 
হাদলীতস এতসতে, রাসূললু্াহ সাল্াল্াহু আলাইজহ 
ওয়া সাল্াম বতলতেন, «জনশ্চয় রাসূললু্াহ 
সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া সাল্াম োঁর বাহতনর 
ওপর নিল নামাজ আদায় করতেন, শয জদতক 
ো শযে শসজদতকই পেতেন। 

২. িরয নামাজ: বাতস িরয নামাজ পো জাতয়য 
আতে যজদ বাস শরতক শনতম নামাজ আদায় 
করার সুতযা� না রাতক। অরবা যজদ বাস 
শরতক শনতম নামাজ আদাতয়র সুতযা� রাতক 
জকন্তু জবিেলীয়বার বাতস না উেতে পারার 
আশঙ্া রাতক। অরবা যজদ বাস শরতক নামতল 
শত্রু বিারা আরিাতে হওয়ার আশঙ্া রাতক। 

বাহতনর উপর িরয নামাজ পোর কতয়কটি 
সুরে হতে পাতর:

ক- নামাজলী হয়তো জকবলামখুলী হতে পারতব, 
এবং রুকু-জসজদা করতে পারতব, শযমন 
পাজনর জাহাতজ রাকাবস্ায়। এমন পজরজস্জেতে 

স্বাভাজবকভাতবই নামাজ আদায় করতব; শকননা 
এ অবস্ায় শস সক্ম।  

খ - নামাজলী োর বাহতন জকবলামখুলী হতে পাতর 
েতব রুকু জসজদা করতে পাতর না, এমোবস্ায় 
োকবলীতর োহজরমার সময় জকবলামখুলী হতব, 
এরপর বাহন শয জদতক যায় শস জদতক জিতরই 
নামাজ পেতব এবং রুকু ও জসজদার সময় 
ইশারা শদতব।

সালােুল খাওি
শরলীয়েসম্মে প্তে্যক যুদ্ধতক্তত্র সালােুল খাওি 

আদায় করা জাতয়য। এ শক্তত্র মকুলীম ও 
মসুাজিতরর মতধ্য শকতনা পার্তক্য শনই। কুরআন 
ও সুন্নাহ শরতক এর প্মার হতলা:

আল কুরআতন এতসতে, আল্াহ োআলা বতলন:  
َعَك  مَّ ّمِۡنُهم  َطآئَِفةٞ  فَۡلَتُقۡم  لَٰوةَ  ٱلصَّ لَُهُم  َقۡمَت 

َ
فَأ فِيِهۡم  ُكنَت  )ِإَوَذا 

ِت َطآئَِفٌة 
ۡ
ۡسلَِحَتُهۡمۖ فَإَِذا َسَجُدواْ فَۡلَيُكونُواْ ِمن َوَرآئُِكۡم َوۡلَأ

َ
ُخُذٓواْ أ

ۡ
َوۡلَأ

ۡسلَِحَتُهم (
َ
ُخُذواْ ِحۡذرَُهۡم َوأ

ۡ
ۡخَرٰى لَۡم يَُصلُّواْ فَۡلُيَصلُّواْ َمَعَك َوۡلَأ

ُ
أ

{আর যখন েুজম োতদর মতধ্য রাকতব। অেঃপর 
োতদর জন্য সালাে কাতয়ম করতব, েখন শযন 
োতদর মধ্য শরতক একদল শোমার সাতর দাঁোয় 
এবং োরা োতদর অস্ত্র ধারর কতর। এরপর যখন 
জসজদা কতর শিলতব, েখন োরা শযন শোমাতদর 
শপেতন অবস্ান শনয়। আর অপর একটি দল 
যারা সালাে আদায় কতরজন োরা শযন শোমার 
সাতর এতস সালাে আদায় কতর এবং োরা শযন 
োতদর সেক্ত ো অবলম্ন ও অস্ত্র ধারর কতর|}
[সূরা আন-জনসা:১০২]

বৃজটির কারজণ েইু নামাে 
একসাজে েমা করা
বজৃষ্টর কারতর দইু নামাজ একসাতর জমা 

করা হানািলী মাযহাব অনযুায়লী জাতয়য 
শনই। অবশ্য আতলমতদর শকউ শকউ 
ো জাতয়য বতলতেন। আর যারা �তর 
নামাজ আদায় করতব, শযমন নারলীতদর 
শক্তত্র, োতদর জন্য কারও কাতেই দইু 
নামাজ একতত্র পো ববধ নয়।
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ওযরগস্ ব্যজক্তজের নামাে
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নামায

হাদলীতসর প্মার হতলা এ জবষতয় রাসূললু্াহ সাল্াল্াহু 
আলাইজহ ওয়া সাল্াম ও সাহাবাতয় শকরাতমর 
আমল।

সালােুল খাওি আদায় পদ্ধজে
খাওি বা ভতয়র কারতর নামাতজর রাকাে সংখ্যা 

কতম যাতব না। অেএব যজদ মকুলীম ব্যজতি 
সালােুল খাওি আদায় কতর েতব পজরপূর্তরূতপই 
আদায় করতে হতব। আর যজদ মসুাজির ব্যজতি 
ো আদায় কতর োহতল কসর কতর আদায় 
করতে হতব। েতব সালােুল খাওি আদাতয়র 
ধরন-ধারতর জবজভন্নো রতয়তে যার সবগুতলাই 
জাতয়য।

 শয ধরতনর ভতয়র কারতর সালােুল খাওি 
আদায় করা ববধ োর দটুি অবস্া রতয়তে:

প্রম অবস্া: শত্রুর আরিমতরর ভয়
এ অবস্ায় রাসূললু্াহ সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া সাল্াম 

শরতক বজর্তে শযতকাতনা পদ্ধজেতে ো আদায় 
করা যাতব, যার মতধ্য সবতরতক প্জসদ্ধ হতলা 
সাহল ইবতন আজব খাসআমার বজর্তে পদ্ধজে। 
আর ো হতলা এই: ইমাম মতুিাদলীতদরতক দ ুদতল 
জবভতি করতব। একদল শত্রুতদর প্জে নজর 
রাখতব। অন্যদল ইমাতমর সাতর এক রাকাে 
আদায় করতব। ইমাম যখন জবিেলীয় রাকাতের 
জন্য দােঁাতব েখন ইমাতমর ইকজেদা শেতে 
শদতব এবং অবজশষ্ট নামাজ জনতজরা আদায় 
কতর সালাম জিজরতয় নামাজ শশষ কতর শদতব। 
এরপর োরা শত্রুর প্জে নজরদাজরর জন্য 
িতল যাতব। এবার জবিেলীয় দলটি আসতব এবং 
ইমাতমর সাতর জবিেলীয় রাকাে আদায় করতব। 
ইমাম যখন োশাহ্হুদ পেতে বসতব েখন 
োরা দাঁজেতয় যাতব এবং জনতজতদর অবজশষ্ট 
নামাজ আদায় কতর শনতব। এ অবস্ায় ইমাম 
োতদর অতপক্ায় রাকতব। অেঃপর োরা যখন 
বসতব এবং োশাহ্হুদ পতে শনতব েখন ইমাম 
োতদরতক জনতয় একসাতর সালাম শিরাতব। 

এ�া হতলা মকুলীম অবস্ায় িজর এবং সির 
অবস্ায় সালােুল খাওতির পদ্ধজে। জকন্তু 
যজদ মকুলীম অবস্া হয় অরবা মা�জরতবর 
নামাজ আদায় করা হয়, «োহতল প্রম দলতক 
জনতয় ইমাম দ ুরাকাে নামাজ আদায় করতব। 
এরপর োরা ইমাতমর ইকজেদা শেতে জদতয় 
বাজক নামাজ জনতজরা আদায় কতর শনতব। এরা 

িতল শ�তল জবিেলীয় দলটি আসতব ও অবজশষ্ট 
নামাতজ ইমাতমর ইকজেদা করতব। ইমাম যখন 
শশষ ববেতক োশাহ্হুদ পেতে বসতব েখন 
োরা ইমামতক শেতে জদতয় বাজক নামাজ পূর্ত 
কতর শনতব। আর ইমাম োতদর অতপক্ায় 
রাকতব। োরা যখন শশষ ববেতক বসতব এবং 
োশাহ্হুদ পতে শনতব» ইমাম েখন োতদরতক 
জনতয় সালাম শিরাতব।(বর্তনায় বখুারলী)

জবিেলীয় অবস্া হতলা: এমন ভয়াবহ 
পজরজস্জের সৃজষ্ট হওয়া শয উজল্জখে 
পদ্ধজেতে নামাজ আদায় করা  
অসম্ভব হতয় পতে।
এ রূপ পজরজস্জেতে হাঁ�া অবস্ায় বা আতরাহনরে 

অবস্ায় নামাজ আদায় করা শুদ্ধ। সম্ভব 
হতল জকবলামখুলী হতব। আর সম্ভব না হতল 
জকবলামখুলী না হতলও িলতব। ইবতন উমর 
রাজয. বতলতেন,«যজদ ভয় এর শরতকও শবতে 
শযে, োরা েখন দাঁজেতয় হাঁ�া অবস্ায় অরবা 
আতরাহনরে অবস্ায় জকবলামখুলী হতয় বা না 
হতয় নামাজ  আদায় করতেন।»(বর্তনায় বখুারলী )এ 
অবস্ায় ইশারা জদতয় রুকু ও জসজদা করতব। 
অেএব হাঁ�া অবস্ায়, অরবা যুদ্ধজবমাতন 
আতরাজহে অবস্ায় অরবা �্যাংতকর উপতর শয 
হালতে আতে শস হালতেই নামাজ পেতব। এর 
প্মার আল্াহ োআলার বারলী:

ۡو ُرۡكَباٗناۖ (
َ
)َإِۡن ِخۡفُتۡم فَرَِجاًل أ

{জকন্তু যজদ শোমরা ভয় কর, েতব শহঁত� জকংবা 
আতরাহর কতর (আদায় কতর নাও)।} 
 [সূরা আল বাকারা:২৩৯]

শরীয়জতর সিেতা
ইসলাজম শরলীয়তের একটি উতল্খতযা�্য ববজশষ্ট্য হতলা সহজো, সাবললীলো ও সঙ্�পূর্ত 

অবস্ার অপসারর। কষ্টদতুভ্ত া� সহজো জনতয় আতস, ইসলামলী শরলীয়তের এটি একটি 
সাধারর ব্যাকরর।

জবমাতন নামাজ পাজনর জাহাতজ নামাজ �্যাংতকর ওপর নামাজ
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