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কুসুফ ও খুসজু ফর নামাে

কুসুফ (সূয্তগিন)

নামাজ বন্ধ করতলন। এরপর জেজন মানুতষর
সামতন বতিৃো করতলন। জেজন আল্াহর প্শংসা
ও গুরাবললী বর্তনা কতর বলতলন জনশ্চয় সূয্ত ও
িাঁদ আল্াহর জনদশ্তনসমূতহর দু»টি জনদশ্তন।কাতরা
মৃেু্য বা জলীবতনর কারতর এতদর গ্রহর লাত� না।
সুেরাং শোমরা যখন ো শদখতব, েখন আল্াহতক
ডাকতব, োকবলীর শদতব, নামাজ পেতব এবং সদকা
করতব।)(বর্তনায় বুখারলী)

খুসফ
ু (চন্দ্রগিন)

অেএব যজদ িাঁদ অরবা সূয্ত গ্রহর লাত�, ো হতল
«আসসালােু জাতময়া অর্তাৎ একতত্র নামাজ আদায়
হতব বতল নামাতজর জন্য ডাক জদতে হতব।
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কুসুি হতলা সূতয্তর আতলা সম্পূররূ
্ত তপ
অরবা আংজশকভাতব বাধাপ্াপ্ত হওয়া।

খুসুি িাঁতদর আতলা সম্পূররূ
্ত তপ অরবা
আংজশকভাতব বাধাপ্াপ্ত হওয়া।

সূ চ ী প ত্র
কুসুি ও খুসুতির সংজ্া

কুসুি ও খুসুতির জহকমে
এ দুটি আল্াহ োআলার জনদশ্তন, যার বিারা
জেজন োঁর বান্াতদরতক ভয় শদখান, যাতে
োরা পুনরায় োঁর কাতে জিতর যায়। হাদলীতস
এতসতে, রাসূলল্
ু াহ সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া
সাল্াম বতলতেন, «জনশ্চয় সূয্ত ও িাঁদ কারও
মৃেু্য অরবা জলীজবে রাকার কারতর আতলাহলীন
হয় না। এ দুত�া বরং আল্াহ োআলার
জনদশ্তনসমূতহর মতধ্য দুটি জনদশ্তন, যার
বিারা আল্াহ োর বান্াতদরতক ভয় শদখান।
অেঃপর যখন এ দুত�ায় গ্রহর লাত� শোমরা
েখন নামাতজর জদতক দ্রুে আ�াও।»(বর্তনায়
আবু দাউদ)

কুসুি ও খুসুতির নামাজ
কুসুি ও খুসুতির নামাতজর হুকুম
সুন্নতে মুয়াক্াদা। «হাদলীতস এতসতে রাসূলল্
ু াহ
সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া সাল্াম বতলতেন,«জনশ্চয়
িাঁদ ও সূয্ত আল্াহর জনদশ্তনসমূতহর মতধ্য দুটি
জনদশ্তন। কারও মৃেু্য বা জলীবতনর কারতর এ
দুত�ায় গ্রহন লাত� না। অেএব শোমরা যখন
ো শদখতব আল্াহতক ডাতকা, োকবলীর দাও,
নামাজ পতো ও সদকা কতরা।»(বর্তনায় বুখারলী ও
মুসজলম)

কুসুি ও খুসুতির নামাতজর সময়
-কুসুি ও খুসুি শুরু হওয়া শরতক শশষ হওয়া
পয্ততে
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কুসুি ও খুসুতির জহকমে
কুসুি ও খুসুতির নামাজ
কুসুি ও খুসুতির নামাজ
কুসুি ও খুসুতির নামাতজর সময়
কুসুি ও খুসুতির নামাতজর আদায় পদ্ধজে
কুসুি ও খুসুতির নামাতজর সুন্নেসমূহ

- মুসল্লী োর নামাজ পূর্ত কতর শনতব যজদও কুসুি ও
খুসুি অজেরিাতে হতয় যায়। আর যজদ নামাজ পতে
শশষ করা হয়, জকন্তু কুসুি ও খুসুি বলবৎ রাতক
োহতল আবার নামাজ আদাতয়র প্তয়াজন শনই।
বরং দুআ ও ইজস্ত�িাতর জলপ্ত রাকতলই িলতব।

কুসুি ও খুসুতির নামাতজর আদায়
পদ্ধজে
আতয়শা রাজয. বতলন, (রাসূলল্
ু াহ সাল্াল্াহু আলাইজহ
ওয়া সাল্াতমর যুত� একবার সূয্ত গ্রহর লা�ল।
েখন জেজন শলাকজন জনতয় নামাজ পেতলন। জেজন
দলী�্ত জকয়াম করতলন। এরপর জেজন রুকু করতলন
ও রুকুতে দলী�্তক্র রাকতলন। অেঃপর জেজন
দাঁোতলন এবং দলী�্তক্র জকয়াম করতলন। এ�া
রুকুর পূতব্তর জকয়াতমর অজেজরতি। োরপর আবার
রুকু করতলন এবং রুকুতে দলী�্তক্র রাকতলন।
এ�া প্রম রুকুর অজেজরতি। োরপর জেজন
জসজদা করতলন এবং জসজদায় দলী�্তক্র রাকতলন।
জেজন জবিেলীয় রাকাতেও প্রম রাকাতের মতোই
করতলন। অেঃপর গ্রহর শকত� যাওয়ার পর জেজন

মানুষ যখন জমাতয়ে হতব েখন ইমাম োতদর জনতয়
দলী�্ত দু রাকাে নামাজ পেতব। প্কাশ্য আওয়াতজ
জকরাে পেতব। প্রম রাকাতে পেতব সূরা িাজেহা
এবং অপর একটি দলী�্ত সূরা। এরপর রুকু শদতব
ও দলী�্ত সময় রুকুতে রাকতব। এরপর سمع اهلل لمن
 ربنا ولك الحمد، حمدهবতল মারা উোতব। এরপর সূরা
িাজেিা পতে অপর একটি দলী�্ত সূরা োর সতঙ্
জমলাতব, যা হতব প্রমটির শিতয় শো�। এরপর
রুকু শদতব এবং রুকুতে জ�তয় দলী�্ত সময় রাকতব,
েতব প্রমটির শিতয় এক�ু কম সময় রাকতব।
এরপর দলী�্ত দুই জসজদা করতব। এ দুই জসজদার
মােখাতন বসতব। েতব ববেক দলী�্ত করতব না।
এরপর জবিেলীয় জসজদা শরতক োকবলীর জদতয় মারা
উোতব। অেঃপর জবিেলীয় রাকাে, জকয়াম ও রুকু
জসজদায়, প্রম রাকাতের মতোই আদায় করতব।
েতব সবজকেু ই পজরমাতর প্রম রাকাতের শিতয় কম
হতব। এরপর বসতব ও োশাহ্হুদ পেতব ও সালাম
জিরাতব।
আহতল ইলতমর শকউ শকউ প্জে রাকাআতে এক রুকু
করার করা বতলতেন।

কুসুি ও খুসুতির নামাতজর সুন্নেসমূহ
১. কুসুতির নামাজ জামাতের সাতর পো হতব। জকন্তু
যজদ শকউ একাকলী পেতে িায় েতব োও শুদ্ধ
হতব।
২. এ নামাজবিয় মসজজতদ আদায় করতে হতব। আর
নারলীরাও এতে অংশ জনতে পারতব।
৩. জকয়াম, রুকু ও জসজদা সবজকেু ই দলী�্তাজয়ে কতর
নামাজ পেতব। েতব যজদ গ্রহর িতল যায় ো হতল
দ্রুে শশষ কতর শদতব।
৪. নামাতজর পর ওয়াজ-নসলীহে করতব। আল্াহর
কুদরে ও ক্মোর করা মানুষতক স্মরর করাতব।

কুসুতির জহকমে বর্তনা করতব। ইবাদে-বতন্�লীর
প্জে মানুষতদরতক উৎসাহ শদতব এবং মন্ কাজ
শরতক শবঁতি রাকার আহবান জানাতব।
5. শবজশ শবজশ দুআ, জমনজে, ইজস্ত�িার ও দানখয়রাে ও অন্যান্য ভাতলা কাজ করতব, যাতে
আল্াহ োআলা মানুতষর ওপর শরতক বালামুজসবে উঠিতয় শনন।
6. কুসুতির শক্তত্র দুআ করার সময় হাে উোতনা
ববধ। আবদুর রহমান ইবতন সামুরা রাজয. বর্তনা
কতর বতলন, «অেঃপর আজম রাসূলল্
ু াহ সাল্াল্াহু
আলাইজহ ওয়া সাল্াতমর কাতে এলাম। আর জেজন
জেতলন নামাতজ দাঁজেতয় দু হাে উতত্তালন কতর
দুআ রে।»

জেকজনজে্ত শনা

১. কুসুি ও খুসুি অজেরিাতে হওয়ার পূতব্ত যজদ
এ ব্যাপাতর জানা না যায়, েতব আর নামাজ
আদাতয়র প্তয়াজন শনই।
২. আধুজনক জবজ্ান যজদও কুসুি ও খুসুি
সং�টিে হওয়ার কারর আজবষ্কার করতে
শপতরতে। েতব এর অর্ত এ�া নয় শয কুসুি
ও খুসুি আল্াহর জনদশ্তন নয় যা জদতয় জেজন
বান্াতদরতক ভয় শদখান। অেএব সূয্ত ও িন্দ
গ্রহরকাতল মুসলমাতনর উজিে ইবাদে-বতন্�লী
ও আল্াহর দরবাতর কাকুজে জমনজেতে ব্যস্ত
হওয়া। শ�জলতস্াপ জদতয় গ্রহর প্জরিয়া শদখার
জন্য শমতে উো সমলীিলীন নয়।
৩. শয ব্যজতি কুসুতির নামাতজর প্রম রাকাতের
প্রম রুকু ধরতে পারল শস রাকাে শপতয়তে
বতল �র্য হতব। আর শয ব্যজতি জবিেলীয় রুকুতে
ইমামতক শপল শস রাকাে পায়জন বতল ধরা হতব।
এমোবস্ায় ইমাতম সালাতমর পর প্রম রাকাে
জনয়ম অনুযায়লী কাযা কতর জনতে হতব।
৪. জনজষদ্ধ সমতয়ও কুসুতির নামাজ আদায় করা
শুদ্ধ হতব।
৫. অন্য কারও খবতরর ওপর জভজত্ত কতর কুসুি
ও খুসুতির নামাতজ রে হওয়া শরলীয়েজসদ্ধ
নয়। বরং জনতজতদরতক স্বিতক্ ো শদতখ জনতে
হতব।
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