জামা‘আতে নফল নামায পড়ার বিধান
নফল নামাতযর অর্থ আল্লাহ ো‘আলার সাতর্ একাতে সাক্ষাৎ। এ জনয শরীয়তে নফল নামায জামা‘আতে পড়া মাকরূতহ োহরীমী। চাই ো
রমাযান মাতস হহাক িা রমাযাতনর িাইতর হহাক। ফুকাহাতয় হকরাম ও মুহাবিসীতন ইযাতমর মাসলাক এ িযাপাতর এমনই। সালাতফ সাতলহীতনর
ফাোওয়া এিং োতের আমলও এমন বিল িতল প্রমাণ পাওয়া যায়।
েতি োরািীতহর নামায এর িযবেক্রম। োরািীতহর নামায জামা‘আতের সাতর্ আোয় করা নিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম হর্তক
প্রমাবণে। এটা খুলাফাতয় রাতশেীতনর সুন্নাে এিং হচৌিশে িিতরর ধারািাবহক আমল ও বখলাতফ বকয়াস সাতিে। আর বখলাতফ বকয়াস অর্থাৎ
সাধারণ বনয়ম িবহর্ভথে হয বিধান সাতিে হয় ো োর বনজস্ব পবরমণ্ডতল সীমািদ্ধ র্াতক, অনয বিধানতক োর উপর বকয়াস করা যায় না। োই
এমন িলা চলতি না হয, হযতহেু োরািীতহর নামায জামা‘আতের সাতর্ পড়ার বিধান, সুেরাং হকউ যবে োরািীহ এর জামা‘আে হশষ হওয়ার
পর পুনরায় বনতজরা োরািীহ পড়তে চায় িা োহাজ্জুে নামায জামা‘আতে পড়তে চায় োহতল জামা‘আতের সাতর্ পড়তে পারতি।
হকননা োহাজ্জুে হো সি সমতয়র জনযই নফল, আর বিেীয় িাতরর োরািীহও সাধারণ নফতল পবরণে হতয়তি, আর সাধারণ নফল নামায
জামা‘আতে পড়া মাকরূতহ োহরীমী। হযমন িাোবয়উস সানাবয়’ ওয়ালা িতলন:
/  بدائع الصنائع.اذاصلوا الرتابيح مث ارادوا ان يصلواهبا اثنيا يصىل فرادى الجبامعة الن الثانية تطوع مطلق و التطوع املطلق جبامعة مكروه
অর্থাৎ যবে হলাতকরা োরািীহর নামায পড়ার পর ২য় িার পড়ার ইচ্ছা কতর োহতল একাকী পড়তি, জামা‘আতে পড়তিনা। হকননা ২য় িাতরর
োরািীহ সাধারণ নফতলর নযায়, আর সাধারণ নফল জামা‘আতে পড়া মাকরূতহ োহরীমী। (ফাোওয়াতয় আলমগীরী, ১ম খণ্ড পৃ.১২৩, িাযযাবযয়া ৪র্থ
খণ্ড ৩১পৃ.)

আল্লামা ইিতন আতিেীন শামী (রহ.) িতলন, জামা‘আতের সাতর্ নফল পড়া মুস্তাহাি নয়। কারণ সাহািাতয় হকরাম রমাযাতনর োরািীহ িাড়া
এমন কতরনবন। (শামী ১ম খণ্ড পৃ.৬৬৪)
মুহাবিক ইিনুল হুমাম রহ. িতলন, কাফী বকোতির সভযগ্রথ হতণর নামায অধযাতয় হাতকম শহীে রহ. ও স্পষ্ট কতরতিন, হয োরািীহ ও সভযগ্রথ হতণর
নামায িাড়া অনযানয নফল নামায জামা‘আতের সাতর্ পড়া মাকরূহ। (ফােহুল কােীর ১ম খণ্ড পৃ. ৪৩৮)
এিাড়া বিতিতকর োবি এটাই হয, নফল নামায একাকী পড়া হতি। কারণ নফল ইিােতের মতধয হগাপনীয়ো উতিশয হতয় র্াতক। রাসভলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম এ উতিতশযই িতলতিন: صلوة املرء في بيته افضل من صلوته في مسجدي هذا اال املكتوبة
অর্থ: হকান িযবির নফল নামায োর ঘতর পড়া আমার এই মসবজতে (নিিী) পড়ার হচতয় উত্তম, েতি ফরয নামাতযর কর্া বর্ন্ন অর্থাৎ ফরয
মসবজতে পড়া জরুরী। (আিভ োঊে শরীফ হা. নং ১০৪৪) অনয হােীতস আতি:  أفضل صالة الرجل صالته ىف بيته اال املكتوبة- অর্থাৎ ফরয নামায
িযেীে পুরুতষর হেষ্ঠ নামায হতলা োর ঘতরর নফল নামায । (োিারানী ৫/১৬০)
শুধু ফরয নামাযতক অনয সকল নামায হর্তক পৃর্ক করার োবি হতলা োরািীতহর নামাযও অনযানয নফতলর নযায় িাবড়তে একাকী পড়া উত্তম।
েতি োরািীতহর নামায সাধারণ নফতলর হুকুম হর্তক িযবেক্রম। হকননা োরািীতহর জামা‘আে নিী আলাইবহস সালাম ও সাহািাতয় হকরাম
হর্তক প্রমাবণে।
উপতরর আতলাচনা িারা এটাই প্রেীয়মান হয় হয, নফল নামায একা পড়তে হয়, জামা‘আে িদ্ধ হতয় নয়। যবে জামা‘আে করার অনুমবে
র্াকে োহতল সাহািাতয় হকরাম ও পরিেথী যুতগর উলামাতয় হকরাম নফল নামাতযর জামা‘আে করা হর্তক বিরে র্াকতেন না।
এরপরও হকান হকান আতলম শুধুমাত্র রমাযান মাতসর োহাজ্জুতের জামা‘আেতক বিধ িলতে চান। োরা েলীল বহসাতি হােীতসর িযাখযা গ্রন্থ ও
বফকতহর বকোতির ঐ সমস্ত িণথনা হপশ কতরন যার মতধয োরািীহতক িুঝাতনার জনয বকয়াতম রমাযান শব্দ িযিহার করা হতয়তি। এতক্ষতত্র োরা
িতলন, বকয়াতম রমাযান হয নামাতযর মাধযতমই হাবসল হতি এখাতন হসই নামাযই উতিশয। আর োহাজ্জুে িারাও বকয়াতম রমাযান হাবসল হয়।
আর বকয়াতম রামাযাতন জামা‘আে জাবয়য হওয়ার িযাপাতর হযতহেু সকল উলামাতয় হকরাম একমে, োই রমাযান মাতস োহাজ্জুতের মতধযও
জামা‘আে জাবয়য।
বকন্তু িাস্তিো হতলা বকয়াতম রমাযান আক্ষবরক অতর্থ যবেও িযাপক েতি ফুকাহা ও মুহাবিসীনতের পবরর্াষা হতলা োরা বকয়াতম রমাযানতক
শুধু োরািীহর সাতর্ বনবেথষ্ট কতর র্াতকন। েতি োরািীহ না বলতখ বকয়াতম রমাযান হকন বলতখন হস িযাপাতর আল্লামা আকমালুিীন িািারেী
রহ. িতলন ‘োরািীতহর নামায এর িয়াতনর জনয বকয়াতম রামাযান িারা বশতরানাম করা হয় হােীতসর শতব্দর অনুকরতণর উতিতশয। রাসভল
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সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম িতলন, আল্লাহ ো‘আলা হোমাতের উপর হরাযা ফরয কতরতিন আর আবম হোমাতের জনয বকয়াতম রমাযানতক
সুন্নাে কতরবি। (ইনায়া আলা হাবমবশল ফােবহল কেীর ১/৩৩৩)
এিাড়া ফুকাহাতয় হকরাতমর ইিারে হেখতল িুঝা যায় হয, োরা বকয়াতম রামাযান িারা োরািীহই উতিশয বনতয়তিন োহাজ্জুে নয়। হযমন:
বহোয়ার গ্রন্থকার রহ.  فصل يف الرتاوحيএর স্থতল  فصل يف قيام رمضانএর বশতরানাম লাবগতয় োরািীহর নামাতযর আতলাচনা শুরু কতরতিন। বহোয়ার
িযাখযাগ্রন্থগুতলাতেও এমনবট করা হতয়তি। হযমন: ফােহুল কেীতর মুহািীক ইিনুল হুমাম রহ. বকয়াতম রমাযান বশতরানাতম োহাজ্জুে এর
পবরিতেথ োরািীহ শতব্দর িযাখযা শুরু কতরতিন। হযমন:  الرتاوحي مجع تروحية.فصل يف قيام رمضان.... (ফােহুল কেীর ১ম খণ্ড পৃ.৩৩৩)
‘ইনায়া’গ্রতন্থ আল্লামা আকমালুিীন িািারেী রহ. বকয়াতম রমাযান বশতরানাম বেতয় োরািীহতক সুনান এিং নাওয়াতফল হর্তক আলাো করার
কারণ িণথনা করা শুরু কতরতিন।
শামসুল আইম্মা সারাখসী রহ. োরািীহর বনয়তের িযাপাতর িতলন, সবিক কর্া হতলা োরািীহর বনয়ে করতি অর্িা বকয়ামুল্লাইতলর বনয়ে
করতি। (মািসভে বলস্সারাখসী ২য় খণ্ড পৃ. ১৪৫)
ফাোওয়াতয় কাযীখাতন আতি.“যবে োরািীহ অর্িা সুন্নাতে ওয়াি িা রমাযাতনর বকয়ামুল্লাইতলর বনয়ে কতর োহতলও জাবয়য আতি। (১ম খণ্ড
পৃ ২১৬)

এসি ইিারে িারা িুঝা যায় হয, বকয়ামুল্লাইল ও োরািীহ এক ও অবর্ন্ন বিষয় যার কারতণ োরািীতহর হক্ষতত্র বকয়ামুল্লাইল িতল বনয়ে করতল
ও োরািীহ হতয় যাতি। এমবন র্াতি আল্লামা আনওয়ারশাহ কাবিরী রহ. বেরবমযী শরীতফর িযাখযাগ্রন্থ  العرف الشذيএর মতধয قيام شهر رمضانএর
োফসীর কতরতিন োরািীহ িারা। (১ম খণ্ড পৃ.৩২৯)
আল্লামা রশীে আহমে গাঙ্গুহী রহ. আতরা স্পষ্ট কতর িতলতিন:
ابب يف قيام شهر رمضان هذا القيام اكن عاما مث اختص ابلرتاوحي مفطلقه يراد به الرتاوحي. (٧٦٢ الكوكب ادلري١)
অর্থাৎ বকয়াতম রমযান বিষয়বট আতগ িযাপক বিল পতর োরািীহর সাতর্ খাি হতয় হগতি। সুেরাং এখন সাধারণর্াতি “বকয়াতম রামাযান”
িলতল োরািীহই উতিশয হতি। (আল কাউকািুিরু রী ১ম খণ্ড পৃ.২৬৭)
এিাড়াও োহাজ্জুতের জামা‘আেকারীরা মুআত্তা ইমাম মুহাম্মাে রহ. এর এই ইিারে িারা েলীল হপশ কতর র্াতকনقال محمد رمحة هللا عليه ولهذا لكه نأخذ ال ابس ابلصلوة يف شهر رمضان ان يصيل الناس تطوعا ابمام الن املسلمون قد امجعوا عيل ذكل
অর্থাৎ ‘রামাযান মাতস ইমাতমর বপিতন নফল পড়তে হকান অসুবিধা নাই হকননা এ িযাপাতর মুসলমানতের ইজমা রতয়তি, এর জিাতি আমরা
িলতিা, োরা হয ইিারেতক নফতলর জামা‘আে জাবয়য হওয়ার েলীল মতন কতরতিন এটা আসতল োতের বিপতর্র অর্থাৎ জাবয়য না হওয়ার
েলীল আর হস েলীল মুসলমানতের ইজমা। কারণ োরািীহ িাড়া অনয হকান নফল নামাতযর জামা‘আতের উপর ইজমা হো েভতরর কর্া মভল
জামা‘আেই খাইরুল কুরূতন সাতিে হনই।
উপতরর আতলাচনা িারা আমাতের কাতি একর্া স্পষ্ট হয় হয, নফতলর জামা‘আে হকান ক্রতমই বিধ নয়। চাই রামাযান মাতস হহাক িা
রামাযাতনর িাইতর হহাক। সুেরাং আমাতের কেথিয হতলা, হকার্াও এধরতণর জামা‘আে হতে হেখতল োতেরতক হহকমতের সাতর্ িুবঝতয় এই
মাকরুতহ োহরীমী কাজ হর্তক বিরে রাখার হচষ্টা করা। আল্লাহ ো‘আলা আমাতের সকলতক োওফীক োন করুন। আমীন।
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