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প্রকাশয়কর কথা 

বাাংলায়েয়শর শীর্ষস্হািীয় ইসলামী নবেযানিঠ জানম‘আ রাহমানিয়া 
আরানবয়া তার প্রনতষ্ঠালগ্ন থথয়কই দ্বীয়ির বহুনবধ থখেমত আঞ্জাম নেয়য় 
একনি িূর্ষাঙ্গ কওমী মােরাসা নহয়সয়ব উলামায়য় নকরায়মর অন্তয়র স্হাি 
কয়র নিয়য়য়ে। বার বার তার িনবত্র অঙ্গি ধন্য হয়য়য়ে থেশী- নবয়েশী 
বহু আল্লাহওয়ালা বুযুয়গষর িেচারর্ায়। জানম‘আ  রাহমানিয়ার 
থখেময়তর নবসৃ্তত িনরনধ ও তার সূচারু সুষ্ঠ যুয়গািয়যাগী িনরকনিত 
কাযষক্রম সম্পয়কষ যারাই যথাযথভায়ব অবগনত লাভ করার সুয়যাগ 
থিয়য়য়েি,  তায়ের সকয়লই অন্তর থথয়ক এই জাতীয় প্রনতষ্ঠায়ির জন্য 
প্রার্ খুয়ল দু’আ কয়রয়েি,  বানিয়য়য়েি সহয়যানগতার হাত। যার েরুি 
শত ঝি- ঝঞ্জা ও হাজায়রা প্রনতকূলতা সয়েও জানম‘আ রাহমানিয়া তার 
মনঞ্জয়ল মাকসায়ের নেয়ক এনগয়য় চলয়ে অবযাহত গনতয়ত। অিনেয়ির 
ময়ধযই নিয়জয়ক প্রনতনষ্ঠত কয়রয়ে ঈর্ষর্ীয় মাকায়ম। এসব কৃনতয়ের 
নিেয়ি যায়ের অবোি িীরয়ব রূয়হর ভনূমকা িালি করয়ে,  তারা 
হয়লি জানম‘আ রাহমানিয়ার মুখনলস আসায়তযায়য় নকরাম। আর 
তাাঁয়ের অন্যতম হয়লি আমার িরম শ্রয়েয় উস্তােদ্বয় মুফতী মিসূরুল 
হক সায়হব ও মাওলািা নহফযুর রহমাি সায়হব োমাত বারাকাতুহুম। 
িাক ভারত বাাংলা উিমহায়েয়শর আধযানিক রাহবার বতষমাি শতাব্দীর 
মুজানিে মুনহউস সুন্নাহ হযরত মাওলািা শাহ্ আবরারুল হক সায়হব 
োমাত বারাকাতুহুয়মর এই খলীফাদ্বয় বযনি জীবয়ির সকল কামিা-
বাসিায়ক তুচ্ছ কয়র জানম’আ রাহমানিয়ায়ক এনগয়য় থিওয়ার জন্য 
সবষািক প্রয়চষ্টা চানলয়য় যায়চ্ছি।    

সনতযকার মুখনলস আয়লম গিার কানরগর জিাব মুফতী মিসূরুল হক 
সায়হব শুধু থয উস্তাে তা িয় বরাং োয়ত্রর হতাশা ও প্রনতকূল অবস্হায় 
িরম নহোকাাংখী অনভভাবক ও বন্ধরুূয়ি আশার বার্ী শুনিয়য় উজ্জীনবত 
করার থেয়ত্র তাাঁর মত আর কাউয়ক থেনখনি। আমায়ের মত নভন্ন 
িনরয়বশ থথয়ক আগত োত্রয়ের জন্য নতনি নেয়লি িরম শান্তিার জায়গা 
ও আশ্রয়স্হল।  
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জানম’আ রাহমানিয়ার থখেমতসমুয়হর ময়ধয অন্যতম একনি জাতীয় 
থখেমত নেয়লা ‘মানসক রাহমািী িয়গাম’-  এর প্রকাশিা। এ িনত্রকার 
সবয়চয়য় আকর্ষর্ীয় নবভাগ হয়লা প্রয়নাত্তর নবভাগ। এ নবভায়গ 
সমকালীি সমস্যা ও প্রনাবলীর যুয়গািয়যাগী যথাযথ উত্তর প্রোি 
করয়তি জিাব মুফতী সায়হব। বাাংলায়েয়শর অন্যতম থশ্রষ্ঠ মুফতী ও 
বাইতুল মুকাররম জাতীয় মসনজয়ের সায়বক খতীব জিাব মাওলািা 
মুফতী আব্দুল মুঈয (রহঃ)- এর অন্যতম িায়য়ব ও শাগয়রে জিাব 
মুফতী মিসূরুল হক সায়হয়বর থেয়া উত্তরসমুহ এতই আকর্ষর্ীয় হয়তা 
থয,  সয়চতি িাঠক সমায়জর িে থথয়ক এগুয়লায়ক গ্রন্হাকায়র 
প্রকায়শর তাগীে বার বার করা হয়য়য়ে।  

আমায়ের বতষমাি আয়য়াজি দুই খয়ন্ড সমাপ্ত ‘ফাতাওয়ায়য় রাহমানিয়া’ 
থস তাগীয়ের বাস্তবায়ি মাত্র। ফাতাওয়ায়য় রাহমানিয়া বাাংলার ইসলামী 
সানহয়তযর থেয়ত্রই শুধু িয় বরাং মুসনলম জিগয়ির দ্বীিী রাহনুমায়ীর 
থেয়ত্রও যুগান্তকারী অবোি রাখয়ব ইিশাআল্লাহ।   

বহু বাধার িথ থিনরয়য় িাাঁচ িাাঁচনি পু্রফ ও দুনি থেনিাং থথয়ক কায়লা 
অেরগুয়লা থশর্ িযষন্ত সাো কাগয়জর গায়য় স্হাি কয়র থিয়া িযষন্ত 
একেল িবীয়ির িনরশ্রম সম্পয়কষ িাঠক হয়য়তা থকািনেিই জািয়ত 
িারয়বি িা। নকন্তু যার জািা সবয়চয়য় থবশী জরুরী থসই মহাি রাব্বুল 
‘আলামীিয়তা এর অনস্তে লায়ভর িূবষ থথয়কই জায়িি। আল্লাহিাক 
তায়ের সবাইয়ক দ্বীয়ির জন্য কবুল করুি। 

 আমরা ফাতাওয়ার এই িাজুক সাংকলিনিয়ক ত্রুনিমুি করার জন্য 
খুবই থচষ্টা কয়রনে,  নকন্তু তারিরও ভলু- ত্রুনি থথয়ক যাওয়া স্বাভানবক। 
কায়জই যনে থকাি সয়চতি িাঠয়কর থচায়খ এরূি থকাি অসাংগনত ধরা 
িয়ি তাহয়ল আমায়ের অবগত করয়ল আমরা িরবতষী সাংস্করয়র্ তা 
শুধয়র নিয়বা ইিশাআল্লাহ। 

মাকতাবাতুল আশরায়ফর িে থথয়ক এরূি একনি প্রয়য়াজিীয় সাংকলি 
প্রকাশ করয়ত থিয়র আমরা আল্লাহিায়কর শুকনরয়া আোয় করনে,  
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আল্লাহিাক এনিয়ক কবুল করুি এবাং সকয়লর জন্য উিকারী বািাি। 
আমীি! ইয়া রাব্বুল ‘আলামীি। 

নদ্বতীয় মদু্রর্ প্রসয়ঙ্গঃ আলহামদুনলল্লাহ! অনত অি সময়য়ই 
ফাতাওয়ায়য় রাহমানিয়ার প্রথম মুদ্রর্ থশর্ হল। সম্মানিত ইমাম 
সায়হবাি ও উলামায়য় নকরাময়ক সাধারর্ত থয সকল মাসআলা সম্পয়কষ 
প্রন করা হয় এবাং একজি সয়চতি মুসলমায়ির ময়ি থয সকল 
থকৌতুহল জায়গ তার প্রায় সবই এ সাংকলয়ি এয়সয়ে,  এ নবর্য়নি এর 
মাকবুনলয়যায়তর একনি কারর্। তাোিা মুফতী সায়হয়বর ইখলাস ও 
তাাঁর িাঠকনপ্রয়তাও এর অন্যতম কারর্। ভলু মাসআলা েিােনির এই 
যুয়গ এ সাংকলি দ্বীিী রাহবার নহয়সয়ব সকল মুসলমায়ির ঘয়র থাকা 
একান্ত জরুরী। আল্লাহিাক আমায়েরয়ক দ্বীয়ির সনঠক মাসআলা থজয়ি 
তার উির আমল করার তাওফীক োি করুি। আমীি! ইয়া রাব্বলু 
‘আলামীি। 

 

নবিীত 

মুহাম্মাে হাবীবুর রহমাি খাি  
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সম্পােিা িনরর্য়ের কথা 

আনম একজি মুসলমাি। আমার রয়য়য়ে একনি সতন্ত্র জীবিােশষ,  
রয়য়য়ে িীনত নিনতকতা। আমার জীবি কনিিকায়লও িীনত 
নিনতকতাহীি যায়চ্ছতাই ভায়ব িনরচানলত হয়ত িায়র িা। আমায়ক 
অনুসরর্ করয়ত হয়ব নকেু নবনধ,  বজষি কয়র চলয়ত হয়ব নকেু নিয়র্ধ। 
এ অনুভনূত ও থচতিায় উয়দ্বনলত হয়য় এরূি নবনধ- নিয়র্ধ ও িীনত 
আেয়শষর আয়লায়কাজ্জল ধারায় িনরচানলত জীবয়ির িামই হল ইসলামী 
জীবি। 

ইসলামী জীবি যািয়ি জীবয়ির বাাঁয়ক বাাঁয়ক প্রয়য়াজিীয় নবনধ- নবধাি ও 
িীনতমালার কুরআি- সুন্নাহ তথা শরীয়ত নভনত্তক নবয়ের্য়র্র িামই হল 
“ফাতাওয়া”। আর ফাতাওয়া প্রোয়ির এ োনয়েিূর্ষ কাজনি আঞ্জাম 
নেয়য় যারা থেশ ও জানতয়ক ইসলামী জীবিধারা অনুসরয়র্ িথ-
প্রেশষয়কর ভনূমকা িালি কয়র থায়কি শরীয়য়ত তায়ের সম্মানিত উিানধ 
হল “মুফতী”। 

ইসলামী জীবি ধারায় কুরআি- সুন্নাহ নভনত্তক জীবি যািয়ি ফাতাওয়ার 
গুরুে অিনরসীম। ফাতাওয়া হয়লা ইসলামী জীবি িেনতর একনি 
অনবয়চ্ছেয অঙ্গ। এ কারয়র্ই ইসলামী নবনধ- নবধাি তথা সবষয়শ্রষ্ঠ 
গ্রহর্য়যাগয জীবিােশষ ইসলাম শরীয়য়তর থমৌল নবর্য়ানে ও শাখা-
প্রশাখা নিয়য় নবশে নবয়ের্র্ ও আয়লাচিা অতযন্ত প্রয়য়াজিীয়। কারর্,  
ইসলামী থমৌনলক নবর্য়াবলী োিাও সময় ও িনরনস্হনতর থপ্রোিয়ি 
নবনভন্ন নবর্য়য়ক শরীয়য়তর আয়লায়ক বযাখযা নবয়শ্রর্র্ করার প্রয়য়াজি 
েয়ি েয়ি আবশ্যকীয় হয়য় িয়ি। আর থস জন্য থেয়শর োনয়েশীল 
উলামায়য় নকরাম এ োনয়ে আঞ্জাম নেয়য় দ্বীি ও শরীয়তয়ক প্রার্বন্ত ও 
সচল কয়র থরয়খয়েি। বতষমায়ি রয়য়য়ে মুফতী থবাডষ,  োরুল ইফতা,  
ফাতাওয়া নবভাগ ইতযানে িায়ম নবনভন্ন প্রনতষ্ঠাি। ঐনতহানসক জানম‘আ 
রাহমানিয়া আরানবয়া মুহাম্মেিুর ঢাকা- এর োরুল ইফতা তথা 
ফাতওয়া নবভাগ থস প্রনতষ্ঠাি সমূয়হরই অন্যতম একনি থকন্দ্র। 
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আজ থথয়ক প্রায় একযুগ িূয়বষ এক নবরী িনরয়বয়শ হাজায়রা তযাগ 
কুরবািীর প্রতযয় নিয়য় যাত্রা শুরু হয়য়নেল জানম‘আ রাহমানিয়ার। 
দ্বীয়ির জন্য সবষ প্রকার তযাগয়ক সহায়স্য বরর্ করা ও নবলাস বহুল 
সুরময অট্টানলকা,  আয়য়শী জীবি িনরতযাগ কয়র জীর্ষশনর্ষ োিিায় 
থকাি মত মাথা গুয়জ িনবত্র কুরআি আর হােীয়সর নশো অবযাহত 
রাখার এ অনুিম েৃষ্টান্ত জানম‘আ রাহমানিয়ার ইনতহায়স নচর ভাস্বর হয়য় 
আয়ে। হক ও ইিসায়ফর িতাকাবাহী দ্বীিী নশোর যথাথষ আি নিয়বনেত 
এক েল ময়েষ মুজানহে,  জানম‘আ কর্ষধারয়ের সীমাহীি তযাগ ও 
কুরবািী এবাং অক্লান্ত শ্রয়মর বয়েৌলয়তই সূয়যষর ন্যায় ভাস্বর হয়য় উয়ঠয়ে 
আজয়কর জানম‘আ রাহমানিয়া। এর উন্নত নশো বযবস্হা সকয়লর েৃনষ্ট 
আকর্ষর্ কয়র। রাহমানিয়ার তযাগী দ্বীিী কায়ফলার মহাি তযায়গর 
বয়েৌলয়তই আজ তায়েরয়ক মহাি আল্লাহতা‘আলা এভায়ব িুরষ্কৃত 
কয়রয়েি। সয়েহ থিই,  আজয়কর জানম‘আ রাহমানিয়া অি সময়য় 
থেয়শর সীমা অনতক্রম কয়র আন্তজষানতক খযানত অজষয়ি থয নবরল েৃনষ্ট 
স্হািি কয়রয়ে তা সনতযকার অয়থষই মহাি আল্লাহর এক অিার 
অনুগ্রহ। 

জানম‘আ রাহমানিয়া আরানবয়া তার প্রনতষ্ঠা লগ্ন থথয়ক তার ফাতাওয়া 
নবভায়গর মাধযয়ম থেয়শর মুসনলম জিসাধারয়র্র নবনভন্ন সমস্যার 
শরীয়ত সম্মত সমাধাি থেয়ার কাজ সুনবন্যস্তভায়ব আঞ্জাম নেয়য় 
আসয়ে। থস নখেমতয়ক আয়রা বযািক করার লয়েয জানম‘আ রাহমানিয়া 
থথয়ক প্রকানশত মানসক ‘রাহমািী িয়গায়ম’ ( যা প্রথয়ম হক িয়গাম 
িায়ম প্রকানশত হত) থেশ- নবয়েয়শর মুসনলম জিয়গাষ্ঠীর িে থথয়ক 
আসা নবনভন্ন প্রয়নর শরীয়ত সম্মত সমাধাি প্রোি ও ফাতাওয়া 
সম্পােিার এ কাজ সূচিা লগ্ন থথয়কই িনরচানলত হয়য় আসয়ে থেয়শর 
প্রনথত যশা মুফতী ও মুহানিস জিাব মাওলািা মিসূরুর হক (োঃবাঃ) 
এর েে হায়ত। নতনি তার সহয়যাগী তৎির ইসলামী আইি নবয়শর্জ্ঞ 
একেল িবীি- প্রবীি মুফতীয়ক সায়থ নিয়য় েেতা ও নবচের্তার সায়থ 
এ োনয়েিূর্ষ কাজ আঞ্জাম নেয়য় যায়চ্ছি অবযাহত গনতয়ত। 
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জানম‘আ রাহমানিয়ার ফাতাওয়া নবভাগ থথয়ক থেয়া ও মানসক রাহমািী 
িয়গায়মর প্রন- উত্তর কলায়ম প্রকানশত এ যাবৎকায়লর ফাতাওয়াসমূহ 
ইনতময়ধয ইসলামী শরীয়য়তর নবয়ের্র্ধমষী নবধািসমূয়হর এক নবশাল 
ভান্ডায়র িনরর্ত হয়য়য়ে। যা মুসনলম জিসাধারয়র্র সাময়ি স্বতন্ত্র 
গ্রন্হাগায়র থিশ করয়ত িারয়ল একজি মুসলমায়ির জন্য থসনি একনি 
“গাইড বুক” নহয়সয়ব কাজ করয়ত িায়র। এনি দ্বারা নতরী হয়ত িায়র 
একনি স্বতন্ত্র ফাতাওয়া গ্রন্হ। 

এ অনুভূনত সকয়লর মায়ঝই নেল অতযন্ত সয়তজ। নকন্তু থস সব 
ফাতাওয়ায়ক সুনবন্যস্ত তয়র স্বতন্ত্র গ্রন্হরূয়ি প্রকায়শর অতযন্ত ঝুাঁনকিূর্ষ ও 
শ্রমবহুল,  স্পশষকাতর এ কায়জ এনগয়য় আসা সহজ বযািার িয়। অথচ 
মুসনলম জিয়গাষ্ঠীর জন্য এনি নেল অতযন্ত জরুরী ও উিকারী। 

শ্রয়েয় মুফতী সায়হব (োঃবাঃ),  জানম‘আর স্বিামধন্য নপ্রনিিাল 
মাওলািা নহফযুর রহমাি সায়হব (োঃবাঃ) সহ আসানতযায়য় নকরায়মর 
অনুয়প্ররর্ায় জানম‘আর ১৪২১- ২২ নহজরী নশোবয়র্ষর নশো 
সমািিকারী োওরায়য় হােীস (এম.এ) এর োত্রবৃে এ মহৎ কাজনি 
সম্পােয়ির উয়েযগ গ্রহর্ কয়র। োওরায়য় হােীয়সর (১৪২১- ২২ নহঃ) 
নিয়বনেত প্রার্ এক েল তরুি আয়লয়মর নেবা- নিনশর অক্লান্ত শ্রয়মর 
ফসল হয়চ্ছ ‘ফাতাওয়ায়য় রাহমানিয়া’। এ গ্রয়ে মূলতঃ এ যাবৎকায়ল 
রাহমািী িয়গায়মর ‘নজজ্ঞাসার জবাব’ নবভায়গ প্রকানশত ফাতাওয়া 
সমূহয়ক নবনভন্ন অধযায় ও িনরয়চ্ছয়ে নবভি কয়র সাংয়যাজি ও 
নবয়য়াজিসহ িতুি িতুি তথয ও উদ্বৃনত সাংযুি কয়র এক কথায় িতুি 
আনঙ্গয়ক প্রয়য়াজিীয় সম্পােিার ির তা িাঠকবয়গষর সাময়ি থিশ করা 
হয়য়য়ে। 

সময় ও শ্রম নেয়য় গ্রেনি সম্পােিার থেয়ত্র যারা সাহসী ভনূমকা িালি 
কয়রয়েি। আমরা তাাঁয়ের প্রনত শুধু অকৃনত্রম শুকনরয়া জানিয়য়ই তাাঁয়ের 
খায়িা করনেিা। আল্লাহতা‘আলা তাাঁয়ের সবাইয়ক উত্তম প্রনতোি নেি। 

িনরয়শয়র্ সম্মানিত িাঠকবয়গষর সমীয়ি অনুয়রাধ। েরসী বযস্ততার মধয 
নেয়য় স্বি সময়য় এ বৃহৎ কমষ সম্পােি করা হয়য়য়ে নবধায় থেত্র 
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নবয়শয়র্ অসাংলগ্নতা ও ভলু- ত্রুনি থথয়ক যাওয়া থমায়িও নবনচত্র িয়। 
থকাি সয়চতি িাঠয়কর িজয়র এমি নকেু থগাচরীভূত হয়ল তা অনুগ্রহ 
িূবষক আমায়েরয়ক মুি ময়ি অবগত করয়বি। সাংয়শাধিীর বযািায়র 
আমরা প্রনতশ্রুনতবে। 

মহাি মাওলার শাহী েরবায়র আমায়ের নবিীত ফনরয়াে,  ইয়া আল্লাহ! 
তুনম আমায়ের এ থমহিতিুকু কবুল কর,  মাকবুনলয়যাত োি কর। 
এিায়ক আমায়ের নিতামাতা,  আমায়ের আসানতযায়য় নকরাম এবাং 
সকল িাঠক- িানঠকার জন্য ইহ ও িরকালীি মুনি ও িাজায়তর 
উনসলা বানিয়য় োও। এর দ্বারা উিকৃত কর থতামার বাো- বােীয়ের,  
েমা কর আমায়ের ত্রুনিগুয়লা। তাকাব্বাল ইয়া রব্বাল ‘আলামীি। 
আমীি! 

 

নবিীত 

সম্পােিা িনরর্ে 
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ফাতাওয়া প্রসয়ঙ্গ নকে ুকথা 

ফাতাওয়া নক ও থকি?   

ফাতাওয়া একনি আরবী শব্দ। ফাতাওয়ার আনভধানিক অথষ হয়চ্ছ থকাি 
প্রয়নর উত্তর প্রোি,  চাই শরঈ আহকায়মর সায়থ সম্পনকষত থহাক বা 
অন্য নকেুর সায়থ। িরবতষীয়ত এ শব্দনি নবয়শর্ভায়ব বযবহৃত হয়য় 
আসয়ে শরঈ প্রয়নর উত্তয়রর থেয়ত্র। ইসলামী িনরভার্ায় দ্বীিী প্রয়নর 
কুরআি সুন্নাহ নভনত্তক উত্তরয়কই ফাতাওয়া বয়ল আখযানয়ত করা হয়। 

উয়ল্লখয,  সাধারর্ মুসলমাি থকাি ধমষীয় নবর্য় সম্পয়কষ জািার 
প্রয়য়াজি হয়ল একজি মুফতীর শরিািন্ন হি। নতনি তায়েরয়ক 
শরীয়য়তর সনঠক নসোন্ত জানিয়য় থেি। এিা একজি মুফতীর োনয়ে ও 
কতষবয। 

ফাতাওয়া থকাি ঠাট্টা- নবদ্রূয়ির নবর্য় িয়। এিা থকাি উবষর মনস্তয়ককর 
আনবষ্কার বা কনিত গি িয়। এিা আল্লাহ প্রেত্ত আইি। এর সায়থ 
অনবয়চ্ছেযভায়ব জনিত আয়ে ইসলামী থবাধ- নবশ্বাস,  ইনতহাস ঐনতহ্য। 
ফাতাওয়া মায়ি কুরআি,  হােীস,  ইজমা,  নকয়াস যুয়গ- যুয়গ,  
েয়র্- েয়র্ থযসব সমস্যার উদ্ভব হয়,  থসগুয়লার শরীয়তসম্মত 
মীমাাংসাই থতা ফাতাওয়া। একজি মানুর্য়ক জন্ম থথয়ক নিয়য় মৃতুয 
িযষন্ত নেিনেি জীবয়ি নবনভন্ন সমস্যার সমু্মখীি হয়ত হয়,  সামানজক 
জীবি থথয়ক নিয়য় অথষনিনতক,  রাজনিনতক,  রাষ্ট্রীয় ও আন্তজষানতক 
জীবি িযষন্ত মানুয়র্র সমস্যা অন্তহীি। এসয়বর আল্লাহ প্রেত্ত ও রাসূল 
নিয়েষনশত নবশুে ও যথাথষ নবধািই ফাতাওয়া। এই ফাতাওয়া োিা 
একজি ঈমািোর মুহূয়তষর জন্যও বাাঁচয়ত িায়র িা। হ্যাাঁ,  ফাতাওয়া 
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োিা আয়রকনি জীবি কিিা করা যায় থসিা হয়লা চতুষ্পে জন্তুর 
জীবি। অথচ দুঃখজিক হয়লও সতয ইসলামী শত্রুরা আর নকেু অবুঝ 
িামধারী মুসলমাি তায়ের অনুকরয়র্ ফাতাওয়ার মত কুরআয়ির এই 
িনবত্র সম্মানিত শব্দ ও নবর্য় নিয়য় ভয়ািক ও আিঘানত অিতৎিরতায় 
নলপ্ত হয়য়য়ে। তারা বুয়ঝ িা,  ফাতাওয়া ঈমায়ির অনবয়চ্ছেয অঙ্গ,  এর 
সায়থ ঈমায়ির গভীর সাংয়যাগ।  

সবষপ্রথম ফাতাওয়া প্রোিকারী আল্লাহ তা‘আলা   

ফাতাওয়ার উৎিনত্ত হয় মহাি রাব্বুল ‘আলামীি থথয়ক। মূল ফাতাওয়া 
োতা হয়লি স্বয়াং আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীি। কুরআয়ি মাজীয়ে এ 
সম্পয়কষ মহাি স্রষ্টা থঘার্র্া কয়রয়েি  لة الكال في يفتيكم اهلل قل    বলুি,  
( থহ মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম!) আল্লাহ তা‘আলা 
থতামায়েরয়ক কালালা (যার থকাি সন্তাি- সন্তনত ও মাতা- নিতা থিই 
তার উত্তরানধকার) সম্পয়কষ ফাতাওয়া নেয়চ্ছি........।  [ সূরা নিসাঃ 
১৭৬।] 

অতঃির আল্লাহর িে থথয়ক ফাতাওয়া প্রোি কয়রয়েি সাইনয়যদুল 
আনিয়া মৃহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম। তারির 
সাহাবায়য় নকরাম,  তায়বঈি থথয়ক আইম্মায়য় মুজতানহদ্বীি হয়য় এ 
িযষন্ত ধারাবানহকভায়বই হক্কািী উলামায়য় উম্মত ফাতাওয়ার এই গুরু 
োনয়ে অবযাহতভায়ব িালি কয়র আসয়েি। 

সাহাবায়য় নকরায়মর ময়ধয নবনশষ্ট মুফতী নেয়লি অন্তত ১৩০ জি। চার 
খলীফা,  ইবয়ি মাসউে,  আবদুর রহমাি ইবয়ি আউফ,  ইবয়ি 
আব্বাস,  ইবয়ি উমর,  আনয়শা নসিীকা,  আিাস,  আবূ হুরাইরা 
(রাঃ) প্রমুয়খর িাম সনবয়শর্ নবয়শর্ উয়ল্লখয়যাগয। ইমাম চতুষ্ঠয় নেয়লি 
নবনশষ্ট মুফতী। তাোিা ইমাম আবূ ইউসুফ,  মুহাম্মে,  যুফার সহ 
হাজায়রা মুফতীর ফাতাওয়া ঐনতহানসক কীনতষ নহয়সয়ব আয়জা 
নবেযমাি। 

মুফতীই ফাতাওয়া প্রোয়ির অনধকার রায়খি 
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রাসূয়লর থযাগয উত্তরসরূী,  ইসলামী নবধাি সম্পয়কষ নবয়শর্জ্ঞ,  
অনভজ্ঞ মুফতীগর্ই থকবল ফাতাওয়া প্রোয়ির থযাগয ও অনধকার প্রাপ্ত। 
থয থকাি সাধারর্ আয়লয়মরও ফাতাওয়া থেয়ার অনধকার থিই। 
আয়গয়তা সরকারীভায়বই মুফতী নিয়য়াগ করা হয়তা। ভারতবয়র্ষ 
ইাংয়রজয়ের েখলোরীর ির সরকারীভায়ব এই ধারা বন্ধ হয়য় যায়। 
তারির থথয়ক োরুল উলূম থেওবে ও নবনশষ্ট ইসলামী নশো প্রনতষ্ঠাি 
ও নবনশষ্ট মুফতীয়ায়ি নকরাম জানতর অতীব গুরুেিূর্ষ এ োনয়েনি 
নিরলসভায়ব নলল্লযানহয়যায়তর সায়থ আঞ্জাম নেয়য় আসয়েি। থগািা 
দুনিয়ায় মুফতীয়ায়ি নকরায়মর থসসব ফাতাওয়া সশ্রেভায়ব ও স্বতঃস্ফূতষ 
ভায়ব থময়ি থিওয়া হয়। 

এরির ইাংয়রজ েখলোরীর অবসায়ির ির রাষ্ট্রীয়ভায়ব ইসলামী আইি 
বাস্তবায়ি িা হয়লও মুফতীগয়র্র ফাতাওয়া কনিিকায়লও বন্ধ হয়নি 
এবাং নকয়ামত িযষন্ত হয়বও িা ইিশাআল্লাহ। উলামায়য় উম্ময়তর এই 
ফাতাওয়াই ইসলামী উম্মাহয়ক নচরজীনব কয়র থরয়খয়ে। সারা নবয়শ্বর 
ঈমািোরয়ের বযনিগত জীবি থথয়ক নিয়য় আন্তজষানতক জীবি িযষন্ত 
থগািা নজয়েগীয়ক সচল থরয়খয়ে এই ফাতাওয়া। এক কথায় ইসলামী 
উম্মাহর অনস্তে ও স্হানয়য়ের মূল উিাোি হল ফাতাওয়া। 

ফাতাওয়ার প্রভাব 

১৮০৩ খৃষ্টায়ব্দ শাহ আব্দুল আযীয মুহানিস থেহলভী (রহ.)- এর 
ঐনতহানসক ফাতাওয়া ইনতহায়সর িাতায় স্হাি কয়র নিয়য়য়ে। নতনিই 
ফাতাওয়া নেয়য়নেয়লি ইাংয়রজ কবনলত ভারত মহায়েশয়ক ‘োরুল হরব’ 
( শত্রু কবনলত থেশ) বয়ল। নতনি বয়লনেয়লি-  ‘ভারত এখি োরুল 
হরব।’ এবার হয় নজহাে করয়ত হয়ব ইাংয়রজয়ের নবরুয়ে,  িা হয় 
থেশ থথয়ক নহজরত করয়ত হয়ব। ইসলাম নবয়রাধী রাষ্ট্র থথয়ক নতনি এই 
ফাতাওয়া থেয়ার সায়থ সায়থ জিগর্ ইাংয়রজয়ের নবরুয়ে স্বাধীিতা 
আয়োলয়ি স্বতঃস্ফূতষভায়ব ঝাাঁনিয়য় িয়ি। যার ফলশ্রুনতয়ত ইাংয়রজ 
জানত এ থেশ থথয়ক অিেস্হ হয়য় নবতানিত হয়। শাহ আব্দুল আযীয়যর 
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থসই ফাতাওয়া আমায়ের স্বাধীিতা সাংগ্রায়মর থশ্রষ্ঠ মাইলফলক রূয়ি 
ঐনতহানসকভায়ব স্বীকতৃ। ইাংয়রজরাও এর স্বীকনৃত নেয়য়য়ে। 

মূলতঃ উলামায়য় উম্ময়তর ফাতাওয়ার উির নভনত্ত কয়রই থরশমী রুমাল 
আয়োলি,  ফরায়য়যী আয়োলি,  নসয়ে আহমে শহীয়ের নজহাে,  
শায়মলীর যুে,  তীতুমীয়রর যুে ইতযানে ঐনতহানসক ঘিিাবলী ঘয়িয়ে। 
এক কথায় ফাতাওয়ার প্রভাব মুসলমািয়ের বযনিগত জীবি থথয়ক 
নিয়য় সবষত্রই। এয়ক অস্বীকার করা মায়ি নেবায়লায়ক সূযষয়ক অস্বীকার 
করা। ফাতাওয়ার এই অসাধারর্ প্রভাব থেয়খই ইসলাম নবয়দ্বর্ী মহল 
এর নবরুয়ে নবর্ােগার করয়ে। দুঃখজিকভায়ব একয়শ্রর্ীর মুসলমািও 
িা বুয়ঝ অথবা ইসলায়মর শত্রুয়ের ফাাঁয়ে িয়ি ফাতাওয়ার নবরুয়ে 
অবস্হাি গ্রহর্ করয়ে। 

অথচ ফাতাওয়া োিা একজি মুসলমাি মুহূয়তষর জন্য বাাঁচয়ত িায়র িা। 
ফাতাওয়া কুরআি ও সুন্নাহ এর সারমমষ। ফাতাওয়া আল্লাহ নেয়য়য়েি,  
িবীজী প্রোি কয়রয়েি,  োনয়ে বনতষয়য়য়ে উম্ময়তর মুফতীয়ায়ি 
নকরায়মর উির। তাই ফাতাওয়ায়ক অস্বীকার করা মায়ি আল্লাহ ও 
রাসূয়লর নবরুয়ে দ্বীয়ির মূল নভনত্তর নবরুয়ে নবয়দ্রাহ করা। এই 
নবয়দ্রায়হর ির একজি মানুর্ কখয়িা মুসলমাি থাকয়ত িায়র িা। 

ফাতাওয়ার কাযষকানরতা 

থকাি থেয়শ যনে রাষ্ট্রীয়ভায়ব ইসলামী শাসি িা থায়ক তাহয়ল থস থেয়ত্র 
ফাতাওয়ার কাযষকানরতা নিভষর করয়ব িনরনস্হনতর উির। এর 
বাস্তবায়য়ির জন্য জিগিয়ক মুফতীরা বাধয করয়বি িা। এমতাবস্হায় 
জিগর্ তা গ্রহর্ কয়র নিয়ল আলহামদুনলল্লাহ। থযমি-  োরুল হরয়বও 
শাহ আব্দুল আযীয (রহ.)- এর ফাতাওয়া স্বতঃস্ফূতষভায়ব জিসাধারর্ 
থময়ি নিয়য়নেয়লি। 

েন্ডনবনধ বাস্তবায়ি মফুতীর োনয়ে িয় 
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আমায়ের এ নবর্য়নিও িরর্ রাখয়ত হয়ব থয,  রাষ্ট্র যনে ইসলামী হয় 
তাহয়ল ফাতাওয়া প্রয়য়াগ ও বাস্তবায়য়ির ন্যস্ত থায়ক সরকায়রর উির। 
আর রাষ্ট্র ইসলামী িা হয়ল শরঈ েন্ডনবনধ বাস্তবায়ি মুফতীর োনয়ে 
িয়। মুফতী সায়হব শুধু শরঈ নসোন্ত নেয়ত িারয়বি। বাস্তবায়য়ির 
োনয়ে রাষ্ট্র ও সরকায়রর। বাাংলায়েয়শ থকাি থকাি অনশনেত বা অধষ 
নশনেত থলাক নযিা- বযনভচায়রর েন্ড বাস্তবায়য়ির নবনচ্ছন্ন দুই একনি 
ঘিিা ঘনিয়য় অজ্ঞতার িনরচয় নেয়য়য়ে অথচ থোর্ চািায়িা হয়য়য়ে 
মুফতী ও আয়লম সমায়জর উির। এিা থকাি ক্রয়মই কাময িয়। 

আইি ও ফাতাওয়া সাংক্রান্ত কয়য়কনি উয়েযাগ 

এখায়ি নবয়শর্ভায়ব উয়ল্লখয,  আইম্মায়য় নকরায়মর ময়ধয ইমাম আবূ 
হািীফা (রহ.) নফকাহ ও ফাতাওয়া সাংকলয়ি থমৌনলক ও বুনিয়ােী এবাং 
সবষয়শ্রষ্ঠ ভনূমকা িালি কয়রয়েি। আইি ও ফাতাওয়া িনরর্ে নতরী 
কয়র নতনি এর সুনবশাল নখেময়তর দ্বার উম্ময়তর জন্য উন্মুি কয়রয়েি। 
৪০ অথবা ৫০ নকাংবা ৭০ জি নবনশষ্ট ফকীহ মুফতী মুহানিস মুজতানহে 
নেয়লি তার থসই আইি সভার সেস্য। থস সব গুরুেিূর্ষ নসোন্তবলী 
তথা ফাতাওয়া উলামায়য় উম্ময়তর নিকি আয়জা সাংরনেত আয়ে। 
এরূিভায়ব প্রচুর ফাতাওয়ার নকতাব মুফতীগর্ নতরী কয়রয়েি। 

নহজরী ১১ শতয়ক সম্রাি আলমগীর নসাংহাসয়ি আয়রাহয়ির চার বৎসর 
ির ফাতাওয়ার একনি প্রামার্য িূর্ষাঙ্গ গ্রে প্রর্য়য়ির শাহী ফরমাি জারী 
কয়রনেয়লি। থেয়শর নবজ্ঞ আয়লম মুফতীয়ের সমন্বয়য় নিজামুিীি 
বুরহািিূরীর সভািনতয়ে সুেীঘষ আি বৎসয়রর নিরলস প্রয়চষ্টায় নতরী 
হয়য়নেল নবখযাত ফাতাওয়া গ্রে ‘ফাতাওয়ায়য় আলমগীরী’। 

   ফাতাওয়া ও ইসলামী আইি সাংকলয়ির ফলপ্রসূ ও সুনিির্ প্রয়চষ্টা 
সারা নবশ্ববযািী সমােৃত। ১৮শ শতয়ক তুকষী সুলতাি থেওয়ািী আইি 
সাংকলি করার উয়িয়শ্য ১৮৬৯ সায়ল একনি নিয়েষশ বয়ল সাআেত 
িাশার থিতৃয়ে একনি কনমনি গঠি কয়রি। থস কনমনি একনি ইসলামী 
থেওয়ািী আইি সাংকলি কয়র। এর িাম থেয়া হয়   االحكام مجلة 
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ةالعدلي  । ১৯১৭ সায়ল নতরী করা হয় নববাহ ও তালাক সাংক্রান্ত আইি। 
ئلة العا حقوق  িায়ম থসনি িনরনচত। 

নবাংশ শতাব্দীর প্রথম নেয়ক ইসলামী আইি ধারাবানহকভায়ব নলনিবে 
করার থয ধারা গয়ি উয়ঠ তায়ত নমসর নবয়শর্ ভনূমকা িালি কয়র। 
নমসয়র বযনি সম্পনকষত আইি সাংকলয়ির কাজ সবষপ্রথম ১৯১৫ সায়ল 
আরম্ভ হয়। এই উয়িশ্যয়ক সাময়ি থরয়খ চার মাযহায়বর সমন্বয়য় একনি 
থবাডষ গনঠত হয়। এর েীঘষ ৬ বৎসয়রর শ্রম ও সাধিার ফয়ল িান্ডুনলনি 
নতরী ও প্রকানশত হয়। 

الشخصية حوال اال في شرعيةال حكام اال    িায়ম এনি প্রনসে। 

১৯৫৩ সায়লর থসয়েিয়র নসনরয়ায় প্রকানশত হয় বযনি আইয়ির 
সাংকলি الشخصية االحوال قانون   । নতউনিনশয়ায় সাংকনলত হয় বযনি 
আইি الشخصية حوالاال مجلة    িায়ম। বস্তুতঃ حوالاال الئحة 
 িামক একনি আইি সাংকলি ইরায়কর নবচার মন্ত্রর্ালয়   الشخصية
কতৃষক অনুয়মানেত হয় ১৯৫৯ ইাংয়রজীয়ত। মরয়ক্কায়ত حوالاال مدونة 
,িায়ম   الشخصية  জডষায়ি االردني ئلة العا قحقو قانون     িায়ম 
ইসলামী আইি সাংকনলত হয়। এমিনক নসাংগািুয়রও এরূি উয়েযাগ 
গ্রহি করা হয় ১৯৫৭ সায়ল এবাং থসখায়ি মুসনলম অনডষন্যাি জারী করা 
হয়। এই আইয়ির আওতায় শরীয়তসম্মত আোলত কায়য়ম করা হয়। 
১৯৬১ সায়ল িানকস্তায়ির নফল্ড মাশষাল আইউব খািও িানরবানরক 
আইি কনমশয়ির প্রস্তাব মুতানবক িানরবানরক আইি অনডষন্যাি জারী 
কয়রি। নকন্তু তায়ত অয়িকগুয়লা নবর্য় নেল ইসলামী আইয়ির িনরিেী। 
থয কারয়র্ হক্কািী উলামায়য় নকরাম তার স্বীকৃনত থেিনি বরাং তার 
নবয়রানধতা কয়রয়েি এবাং সাংয়শাধিীর োবী জানিয়য়য়েি এবাং এখয়িা 
থস োবী অবযাহত আয়ে। তাোিা উলামায়য় উম্মত যুয়গ যুয়গ অয়িক 
মূলযবাি িূর্ষাঙ্গ ফাতাওয়ার নকতাব রচিা কয়র থগয়েি। নিয়ে কয়য়কনি 
নকতায়বর িাম উয়ল্লখ করা হল-  

নফকাহ ও ফাতাওয়ার কয়য়কনি গুরুেিরূ্ষ নকতাব 
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( ১) জায়ম সগীর,  ( ২) জায়ম কবীর,  ( ৩) নসয়ায়র সগীর,  ( ৪) 
নসয়ায়র কবীর,  ( ৫) নকতাবুল আসল (মাবসূত),  ( ৬) নযয়ােত 
( জাওয়ানহরুল থরওয়ায়াত,  এোিা আয়রা রয়য়য়ে িাওয়ানেরুর 
থরওয়ায়াত),  ( ৭) কাফী,  ( ৮) মাবসূয়ত সারাখসী,  ( ৯) আল 
হানভল কুেসী,  ( ১০) আলহাভী নললহাসীরী,  ( ১১) আলহাভী 
নলযযানহেী,  ( ১২) ফাতাওয়া নসরানজয়যাহ,  ( ১৩) ফাতাওয়া 
তাতারখানিয়া,  ( ১৪) ফাতাওয়া কাযী খাি,  ( ১৫) মাজমাউল 
ফাতাওয়া,  ( ১৬) মাফাতীহুল আসরার,  ( ১৭) খুলাসাতুল 
ফাতাওয়া,  ( ১৮) ফাতাওয়া সুগরা,  ( ১৯)ফাতাওয়া বাযযানযয়যাহ,  
( ২০) যখীরাতুল ফাতাওয়া,  ( ২১) নবকায়া,  ( ২২) কািযুে 
োকানয়ক,  ( ২৩) আল মুখতার নলল ফাতাওয়া,  ( ২৪)ফাতাওয়া 
ওয়াল ওয়ানলনজয়যাহ,  ( ২৫) মাজমাঊল বাহরাইি ওয়া মুলতাকাি 
িাহরাইি,  ( ২৬) মুলতাকাল আবহুর,  ( ২৭) আেদুররুল মুিতাহা,  
( ২৮) তুহফাতুল ফুকাহা,  ( ২৯) গুরারুল আহকাম,  ( ৩০) দুরারুল 
নবহার,  ( ৩১) তািভীরুল আবসার,  ( ৩২) আল মুহীতুল কবীর,  
( ৩৩) আেদুররুল মুখতার,  ( ৩৪) রুিুল মুহতার ( শামী),  ( ৩৫) 
ফাতাওয়া খায়নরয়যাহ,  ( ৩৬) মাজহারুল হাকানয়ক,  ( ৩৭) 
কুনহসতািী,  ( ৩৮) নকিইয়াতুল মুিইয়াহ,  ( ৩৯) আস নসরাজুল 
ওয়াহহাজ,  ( ৪০) আল জাওহারাতুি িানয়যরাহ,  ( ৪১) ফাতহুল 
কােীর,  ( ৪২) আল- বাহরুর রানয়ক,  ( ৪৩) আল- বাোনয়উস 
সািানয়,  ( ৪৪) ইমোদুল ফাতাওয়া,  ( ৪৫) ইমোদুল মুফতীি,  
( ৪৬) ইমোদুল আহকাম,  ( ৪৭) ফাতাওয়া োরুল উলুম,  ( ৪৮) 
ফাতাওয়া মাহমুনেয়যাহ,  ( ৪৯) আহসানুল ফাতাওয়া,  ( ৫০) 
জাওয়ানহরুল নফকাহ ইতযানে। 

এগুয়লা হয়লা ইসলামী আইি ও ফাতাওয়া সাংকলি সাংক্রান্ত নবনভন্নমুখী 
তৎিরতা। এই তৎিরতা যুয়গ যুয়গ অবযাহত নেল এবাং থাকয়ব। থকাি 
বানতল শনি থকািনেি এিায়ক নমিায়ত িারয়ব িা ইিশাআল্লাহ। 

যাই থহাক,  ইসলাময়ক উম্ময়তর জন্য নকয়ামত িযষন্ত নিনকয়য় রাখার 
মািয়স ঐনতহ্যবাহী জানম‘আ রাহমানিয়া আরানবয়া এর প্রনতষ্ঠালগ্ন 
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থথয়ক ফাতাওয়ার ধারাবানহকতা চালু রাখা হয়। েীঘষ নেয়ির থস 
ফাতাওয়া গ্রোগায়র প্রকায়শর থস উয়েযাগ থিয়া হয় এবার। 
আলহামদুনলল্লাহ,  প্রায় ১০০০ িৃষ্টার এই ফাতাওয়া দুই খয়ন্ড 
প্রকানশত হয়ত যায়চ্ছ। ২০০১ সায়লর িয়ভির িযষন্ত প্রকানশত 
ফাতাওয়াগুয়লা এয়ত এয়সয়ে। আল্লাহ তা‘আলা এনিয়ক এবাং এর সায়থ 
সাংনেষ্ট সবাইয়ক কবুল করুি। আমীি। 

সতকষবার্ী 

িতষবয,  ফাতাওয়ায়য় রাহমানিয়া একনি ফাতাওয়া সাংকলি। এই 
সাংকলি দ্বারা উয়িশ্য শরীয়য়তর নসোন্ত থজয়ি থস মুতানবক আমল 
করা। এিা ফাতাওয়া থেয়ার জন্য িয়। সাবধাি! এনি অধযয়ি কয়র থকউ 
থযি ফাতাওয়া নেয়ত আরম্ভ িা কয়রি। ফাতাওয়া থেওয়ার জন্য শুধু 
একনি বাাংলা গ্রেই িয় বরাং আরবী নকতাবােী অধযয়ি করাও যয়থষ্ট 
িয়। শুধু নকতাব অধযয়ি কয়র ফাতাওয়া থেয়া কয়রা জন্য জায়য়য থিই। 
ফাতাওয়া নেয়ত হয়ল ইসলামী আইি নবর্য়য় িারেশষী হয়ত হয় এবাং 
নিভষরয়যাগয অনভজ্ঞ মুফতীর নিকি নিয়মতানন্ত্রকভায়ব ফাতাওয়া নশখয়ত 
হয়। এভায়ব নফকাহ সাংক্রান্ত স্বাভানবক থযাগযতা ও বুৎিনত্ত অজষয়ির 
ির ফাতাওয়া থেয়া যায়। অতএব,  থকাি িাঠক থযি ১/২ নি বাাংলা 
ফাতাওয়ার গ্রে থেয়খ ফাতাওয়া প্রোি করয়ত আরম্ভ িা কয়রি। 
ফাতাওয়া যার োনয়ে,  নযনি এর থযাগয তার নিকিই ফাতাওয়ার জন্য 
শরর্ািন্ন হওয়া আবশ্যক। ফাতাওয়া প্রোি একনি স্পশষকাতর নবর্য়। 
এর মায়ি আল্লাহ ও বাোর ময়ধয মধযথ্যতযতা করা। যথাযথভায়ব এর 
থযাগযতা িা থাকা সয়েও এর আসয়ি সমাসীি হওয়া মায়ি নিয়জয়ক 
েুনর োিা জবাই করা। আল্লাহ তা‘আলা থহফাযত করুি। আমীি! 

 
নবিীত 
সম্পােিা িনরর্ে 
ফাতাওয়ায়য় রাহমানিয়া 
জানম‘আ রাহমানিয়া আরানবয়া 
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মুহাম্মেিুর,  ঢাকা- ১২০৭ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ঈমাি ও আকাইে 
নবর্য়  িৃষ্ঠা 
তাওহীে ও নরসালাত ৪৩ 
তাকেীয়রর উির নিভষর কয়র আমল থেয়ি থেয়া     ৪৩ 
কানলমায়য় তানয়যবায় ‘ওয়াও’ িা থাকা স্রষ্টা ও  
সৃনষ্টর মায়ঝ িাথষকয িা হওয়া  ৪৫ 
আল্লাহ বযতীত কাউয়ক হানজর িানজর ও আনলমুল গায়য়ব  
ময়ি করা ও ইমাম মাহেীর িায়মর সায়থ 
 আলাইনহস সালাম বযবহার করা  ৪৬ 
রাসূলুল্লাহয়ক সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম  
হানজর- িানজর ময়ি করার হুকুম  ৪৭ 
িবীয়ক হানজর িানজর ও অলীগর্য়ক স্বীয় কবয়র  
নযো ময়ি করার হুকুম ৪৮ 
রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম মানির নতনর িা 
িূয়রর নতনর ৪৮ 
জ্বীি জানতর ময়ধয িবী- রাসূল থপ্ররর্ ৫০ 
আয়লম বা িীর- মাশানয়খ িবুওয়ায়তর মযষাোয় 
 উন্নীত হয়ত িারয়বি নকিা? ৫১ 
রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম- থক  
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কিূনি করার হুকুম ৫১ 
সাহাবায়য় নকরাম হয়কর মািকানঠ ৫১ 
সাহাবীয়ের সমায়লাচিা করা ও ইয়ানজেয়ক  
কানফর বলা?৫৫ 
নবধমষীয়ের সায়থ মুসলমািয়ের বন্ধুে রাখা এবাং  
উলামায়য় নকরাময়ক গানল থেয়া ৫৬ 
মওেূেী সায়হয়বর বযািায়র কনতিয় প্রয়নর সমাধাি ৫৭ 
নশরক- নবে’আত ৮১ 
নকয়াময়তর সময় আল্লাহ তা’আলা নিদ্রা যায়বি  
বয়ল নবশ্বাস রাখা ৮১ 
িামাজ থরাজা নিয়য় ঠাট্টা নবদ্রূি করা ৮২ 
মুসলমাি নিজ আকীো- নবশ্বাস নঠক থরয়থ নশ’আ  
সম্রোয়ভুি হওয়া ৮২ 
কুরআি- হােীয়সর প্রনত তুচ্ছ- তানচ্ছলয করা ৮২ 
িীর- ওলীরা সন্তাি নেয়ত িায়রি নক- িা? ৮৩ 
’মানি ইজ েযা থসয়কন্ড গড’ বলা ৮৪ 
িীর সায়হবয়ক নসজো করা ৮৪ 
তা’বীজ বযবহার করা ৮৫ 
আশুরার তানজয়া নমনেল ও মাতম ৮৬ 
গেষাি মাসাহ করা নক নবো’আত? ৮৭ 
রনবউল আউয়ায়ল প্রচনলত প্রথা ও আমায়ের করর্ীয় ৮৭ 
খতিা উিলয়ে সাতনেি িালি ৮৯ 
মৃত বযনির জন্য কুরআি খতম, মীলাে, চনল্লশা  
ইতযানের আয়য়াজি করা ৯০ 
নত্রশা ও চনল্লশা খাবায়র অাংশগ্রহর্ ৯১ 
মীলায়ের হুকুম ও তার উত্িনত্তর ইনতহাস(নবস্তানরত) ৯২ 
সুরায়য় ইয়ানসি িয়ি সওয়াব থরসািী 
 ও তবারক নবতরর্ করা ৯৪ 
মাইয়ক শবীিা, নযনকর ও ওয়ায করার শরয়ী নবধাি ৯৬ 
কবর িাকা বা তার উির িৃনতয়সৌধ নতনর করা ৯৮ 
মৃতুযবানর্ষকী িালি করা ৯৯ 
১২ই রনবউল আউয়ায়ল উত্সব করা ১০০ 
আয়াত নলনখত কািি দ্বারা মুেষায়ক ঢাকা ১০১ 
শয়ব বরায়ত প্রচনলত প্রথা ১০১ 
রনবউল আউয়ায়ল থরাজা রাখা ১০২ 
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বরযখ, আয়খরাত ১০৩ 
অমুসনলম িরকায়ল িাজাত িায়ব নক- িা? ১০৩ 
কবয়রর আজাব মাফ হওয়া ১০৩ 
জান্নায়তর জন্য ইবােত করা ১০৪ 
নকয়ামত কয়ব সাংঘনিত হয়ব? ১০৫ 
জান্নাতী ও জাহান্নামীয়ের থেয়হর আকৃনত ১০৬ 
থবয়হশয়ত লাইলী- মজিূর নববায়হ বরযাত্রী ১০৭   
নবনিময়য়র মাধযয়ম অয়ন্যর দ্বারা সওয়াব- থরসািী ১০৭ 
হুর মনহলা িানক িরুুর্ ১০৮ 
সুয়াল- জওয়ায়বর ির রূয়হর অবথ্যতাি ১০৮ 
িাবায়লগ সন্তাি মারা থগয়ল জান্নাতী  
হয়ব িা জাহান্নামী ১০৯ 
থবয়হশতীগয়র্র আফয়সাস হওয়ার কারর্ ।  
থবয়হশয়তর বানগচা নক? ১১০ 
জান্নায়ত িারীয়ের নবয়শর্ প্রনতোি ১১০ 
একানধক স্বামী থাকয়ল থবয়হশয়ত কায়ক িায়ব? ১১০ 
কবয়রর আজাব সতয নক- িা? ১১১ 
একই সাংয়ঙ্গ একানধক কবয়র সওয়াল জবাব হওয়া ১১১ 
হাশয়রর ময়োয়ি মানুর্ উলঙ্গ থাকয়ব নক- িা? ১১২ 
রূয়হ সওয়াব থরসািী ১১২ 
বানতল সম্প্রোয় ১১৪ 
কানেয়ািীরা কায়ফর ১১৪ 
বানতল প্রনতয়রায়ধর সহজ উিায়, খতয়ম িবুওয়f ত,  
 ইসময়ত আনিয়া ও রসূল  
সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম 
আনলমুল গাইব িা হওয়ার েলীল ১১৫ 
নত্রশ হাজার যায়হরী ও র্াি হাজার 
 বায়তিী কালায়মর বাস্তবতা ১১৮ 
কনথত থশখ আহময়ের নভনত্তহীি  
ওসীয়াতিামার হুকুম ১১৮ 
ধমষ নিরয়িেতা ও ধমষহীিতার অনভন্নতা ১১৯ 
তাসনলমা িাসরীয়ির শরীয়য়তর নবধাি 
 সম্পয়কষ কিূনির হুকুম এবাং  
মুরতায়ের সাংজ্ঞা ও হুকুম ১২১ 
বতষমাি ”এিনজও”- ইস্টইনন্ডয়া  
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থকাম্পািীর অনভন্ন রূি ১২৩ 
বাাংলায়েয়শ এিনজওয়ের অগ্রযাত্রার ভূনমকা ১২৫ 
কানেয়ািীয়ের িনরচয় ও তায়ের সাংয়ঙ্গ  
মুসলমায়ির সন্তায়ির নববাহ ১২৬ 
অমুসনলম এিনজওয়ের নবয়রানধতার কারি ১২৭ 
ব্র্যায়কর স্কয়ুল িরীোর প্রনিয়ত্র খষৃ্টধমষ প্রচার ১২৯ 
ভয়ন্ডর আনভধানিক ও িানরভানর্ক অথষ ১৩০ 
ভন্ডিীয়রর আলামত ১৩০ 
হক ও বানতল িীরয়ের িনরচয় এবাং নবনভন্ন  
অনিসলানমক সাাংস্কৃনতক অনুষ্ঠাি িালয়ির নবধাি ১৩১ 
নেল্লুর রহমাি সম্পয়কষ কয়য়কনি প্রন ও তার উত্তর ১৩৪ 
মাযায়র ওরস, নবশ্বজায়কর মনঞ্জল ও  
শ্ব ইজয়তমায় যাওয়ার হুকুম         ১৩৬ 
সুন্নী ও নবে’আতীর িনরচয় এবাং  
উলামায়য় হক্কািীয়ক ওহাবী বলার রহস্য    ১৩৮ 
শরীয়য়ত মাযহাব মািার গুরুে এবাং 
 মাযহাব িা মািার কুফল ১৪০ 
আহয়ল হােীস সম্প্রোয়য়র ময়ুখাশ উয়ন্মাচি  
এবাং তায়ের ভ্রানন্ত নিরসি ১৪৩ 
ইজমা, নিয়াস িনরতযাগ কয়র থকবলমাত্র  
কুরআি- হােীয়সর অনুসরর্ করা ১৪৭  
এক ভন্ড িীয়রর উদ্ভি নবশ্বায়সর  
জাওয়াব ও তার নকেু নবে’আতী বিবয সিয়ন্ধ শরয়ী  
সমাধায়ির আয়বেি ১৫০ 
থখায়মিী ও নশয়া ইেিা আশানরয়া ১৫২ 
প্রচনলত গর্তন্ত্র সম্পয়কষ ইসলায়মর নবধাি ১৫৫ 
অিসাংস্কৃনত ১৫৮ 
থিনলনভশয়ি ইসলামী গাি- গযল ও খবর থশািা ১৫৮ 
থিনলনভশি, নভ.নস. আর থেখা শরীয়য়তর 
 েৃনষ্টয়ত জানয়য নক- িা? ১৫৯ 
লাশ বা কনফয়ি ফুল দ্বারা শ্রোঞ্জনল থেওয়া ১৬০ 
মৃতুযর ির ধুমধাম কয়র খাওয়া- োওয়ার অনুষ্ঠাি করা ১৬১ 
গায়ির উৎিনত্ত থকায়েয়ক? তার হুকুম নক? ১৬২ 
ইসলাম প্রচায়রর স্বায়থষ থকাি নকেু নভনডও করা ১৬২ 
শীর্ বাজায়ল, গাি থগয়ল ইবােত িষ্ট হয় নক- িা? ১৬২ 
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চামচ বা েুনর নেয়য় খাওয়া                                 ১৬৩ 
ইাংয়রজী লাইয়ি িিা- থলখা ও  
উলামায়য় নকরায়মর েৃনষ্টভাংগী     ১৬৩ 
খৃষ্টধমষ প্রচায়র িাশ্চায়তযর তৎিরতা                    ১৬৬ 
‘‘এিনজও” উলামায়য় নকরায়মর েৃনষ্টয়ত ও  
ফাতাওয়া নিয়য় এিনজওর গাত্রোহ ১৬৭ 
অমুসনলময়ের ধমষীয় উৎসয়ব অনুোি ১৬৯ 
এনপ্রল ফুল িালি করা ও এনপ্রল ফয়ুলর ইনতহাস ১৭১ 
ফয়তায়াবাজ শয়ব্দর:  অিপ্রচায়রর নবয়ের্র্ ১৭২ 
থিনবয়লর উিয়র খািা খাওয়া ১৭৩ 
থেয়ল- সন্তাি নিনভ- নভ.নস.আর   
থেখায় অভযস্ত হয়ল করর্ীয় ১৭৪ 
অনিসলানমক তনরকায় িাম রাখয়ল করর্ীয় ১৭৪ 
নবনভন্ন থমলায় যাওয়া ও নজনিস খনরে করা ১৭৫ 
িয়হলা নবশাখীর কুসাংস্কার ১৭৬ 
কযায়সয়ি নতলাওয়াত ও গাি থশািার হুকুম ১৭৭ 
নশখা নচরন্তি ১৭৭ 
একনি কুসাংস্কায়রর অিয়িােি ১৭৯ 
নববাহ অনুষ্ঠায়ি প্রয়বশ দ্বায়র থগইি নিমষার্ ১৭৯  
গাি শ্রবর্ করা ১৮০ 
িনবত্রতা / োহারাত 
িানি ১৮১ 
বযবহূত িানির সাংজ্ঞা ও তার হুকুম ১৮১ 
ভাল িানিয়ত বযবহূত িানি িিয়ল তার হুকুম ১৮১ 
থগাসয়লর অবনশষ্ট িানির হুকুম ১৮১ 
বযবহূত িানির নেিা িায়ত্রর অবযবহূত  
িানিয়ত িিয়ল তার হুকুম ১৮২ 
হাউয়জ িািাক িিয়ল করর্ীয় ১৮২ 
উযু ১৮৩ 
থগাসয়লর ির িতিু উযু করার হুকুম                            ১৮৩ 
ওযুর িানির নেিা অয়ন্যর গায়য় লাগয়ল                           ১৮৩ 
হাাঁিুর উিয়র লুনঙ্গ উয়ঠ সতর খলুয়ল উয ুভাঙ্গয়ব নক- িা? ১৮৪ 
সন্তািয়ক দুধ িাি করায়ল উয ুভাঙ্গয়ব নক- িা? ১৮৪ 
গুপ্তায়ঙ্গ তরল িোথষ জমা থাকয়ল উয ুভাঙ্গয়ব নক- িা? ১৮৪ 
িখিানলশ থাকা অবথ্যতায় উয ুথগাসয়লর হুকুম ১৮৫ 
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থগাসল ১৮৫ 
থগাসল করার সুন্নত তরীকা ও থগাসয়লরির উযুর হুকুম ১৮৫ 
সম্পূর্ষ নববস্ত্র হয়য় থগাসল করা                                ১৮৬ 
িুরুর্াঙ্গ নেয়য় তরল িোথষ থবর হয়ল তার হুকুম                     ১৮৬ 
তায়াম্মুম ১৮৬ 
িামায়যর সময় সাংকীর্ষতায় ফরয থগাসয়লর  
িনরবয়তষ তায়াম্মুম কয়র িামায আোয় করা যায়ব নক- িা?                                      
 ১৮৩ 
বায়স বা থেয়ি তায়াম্মুম ১৮৭ 
থেয়ি তায়াম্মুম কয়র িামায িিা ১৮৭ 
িাথর, কয়লা বা চিুা দ্বারা থলিা থেয়ায়ল তায়াম্মুম করা ১৮৭ 
থমাজার উির মাসাহ ১৮৮ 
কািয়ির থমাজার উির মাসাহ করা                            ১৮৮ 
চামিার থমাজার িীয়চ সুনত থমাজা থাকয়ল তার  উির মাসাহ- এর হুকুম    ১৮৮ 
মাযুর ১৮৯  
মাযুয়রর সাংজ্ঞা ও হুকুম                                    ১৮৯ 
থিি হয়ত অনতমাত্রায় গযাস থবর হয়ল করর্ীয় ১৯০ 
ইনস্তঞ্জা, িাজাসাত ১৯১ 
ইনস্তঞ্জায়ত নঢলা- কুলুখ বা িয়য়লি থিিার িা 
 িাওয়া থগয়ল করর্ীয় ১৯১ 
কািি বা শরীয়র প্রস্রাব লাগয়ল করর্ীয় ১৯১ 
থকাঁয়চার মানি দ্বারা কুলখু থিয়া ১৯১ 
িািাক শরীর ও িািাক কািি থধায়া িানির 
 নেিা ও থগাসলায়ন্ত গায়য় থলয়গ থাকা িানির হুকুম ১৯২ 
িািাক কািি বালনতয়ত িাক করার িেনত ১৯২ 
নকবলামুখী বাথরুয়মর হুকুম এবাং তা বযবহায়রর নিয়ম ১৯৩ 
শরীয়র প্রস্রায়বর নেিা লাগার ওয়াসওয়াসা হয়ল নক হুকুম ১৯৪ 
প্রস্রাব হয়ত জায়গা িাক করার িেনত ১৯৪ 
িাক কািয়ির অভায়ব িামাজ আোয়য়র সহজ সূরত ১৯৫ 
থকয়রানসি নতল শরীয়র বা কািয়ি লাগয়ল তার হুকুম ১৯৫ 
িািাক নভজা কািয়ি শুকয়িা িাক কািি বা  
হাত থলয়গ থগয়ল তার হুকুম ১৯৬ 
িািাক খাি, গনে বা থতার্য়কর  উির িামাজ 
 িিার িেনত ১৯৬ 
ভায়তর মায়ঝ নডম নসে করার হুকুম ১৯৬ 
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স্বপ্নয়োয়র্ মসনজে িািাক হয়ল করর্ীয় ১৯৭ 
িািাক বীয়যষ সষৃ্ট মানুয়র্র িনবত্রতা ১৯৭ 
কািি িাক করার তরীকা ও িতুি কািি িা 
 ধুয়য় িিার হুকুম         ১৯৮ 
প্রস্ররায়বর নেিা সম্পয়কষ ১৯৯ 
হায়য়য থিফাস ২০০ 
হায়য়য়যর অবথ্যতায় নযনকর- আযকার ২০০ 
ঔর্ধ থখয়য় হায়য়য বন্ধ করত:  থরাজা রাখা ও সহবাস করা ২০০ 
হায়য়য অবথ্যতায় কুরআি নতলাওয়ায়তর হুকুম ২০০ 
মানসক চলাকালীি দু’আ বা সূরা নলয়খ মুখস্ত করার হুকুম ২০১ 
িূবষ থময়াে থশর্ হওয়ার আয়গই মানসক বন্ধ হয়ল িামাজ িিার হুকুম ২০১ 
ঋতুস্রায়বর থময়াে িূবষ থময়াে থথয়ক থবয়ি যাওয়া অবথ্যতায় িামাজ িিার হুকুম
 ২০২ 
হায়য়য- থিফাস অবথ্যতায় িামাজ ও থরাজার হুকুম ২০৩ 
হায়য়য- থিফায়সর সময় নবনভন্ন দু’আ কালাম িিা ২০৩ 
কায়লমা শরীফ নবিা উযয়ুত হাাঁিয়ত বসয়ত িিা যায়ব নক- িা? ২০৩ 
হায়য়য- থিফাস অবথ্যতায় থিইল িানলশ, নলনিনষ্টক ইতযানে বযবহার করা ২০৩ 
িামায়যর সময় ২০৪ 
মাগনরয়বর িামায়জর সময় ২০৪ 
ফজয়রর ির নিনর্ে সময়য়র িনরমার্ ২০৪ 
সূয়যষােয়য়র ২/৩ নম:  ির িামাজ থশর্ হয়ল ২০৪ 
ইশার িামায়যর ওয়াি ২০৫ 
থযখায়ি ৬ মাস নেি ৬ মাস রাত থসখায়ি িামাজ আোয়য়র িেনত ২০৫ 
ফজয়রর সুন্নয়তর সময় ও িাযার হুকুম ২০৬ 
থযাহয়রর থশর্ ও আসয়রর শুরু ওয়াি ২০৬ 
সূয়যষােয়য়র িয়ূবষ ফজয়রর িামায বযতীত অন্য িামায িিার হুকুম ২০৭ 
ইশার িামায়যর থশর্ সময় ২০৭ 
সূয়যষােয়য়র মুহূয়তষ িামায ২০৭ 
িামায়জর শতষাবলী ২০৮ 
িামায অবথ্যতায় সতর খয়ুল যাওয়া ২০৮ 
জায়িামায নবনেয়য় িামায িিা ২০৮ 
উযু বযতীত িামায িিা ২০৯ 
উত্তর আয়মনরকায় নকবলার নেক প্ররসয়ঙ্গ ২০৯ 
িামায়জর ফরয, ওয়ানজব, সুন্নত ও মসু্তাহাব ২১৪ 
িামায়যর ময়ধয একনি নসজো ভয়ুল থগয়ল ২১৪ 
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মুিােীর জন্য তাশাহহুে িিা জরুরী নক- িা? ২১৪ 
িামায়য দুই নসজোহ করা ফরয নক- িা? ২১৫ 
দুই নসজোর মায়ঝ দু’আ িিার হুকুম ২১৫ 
দুই নসজোর মায়ঝ দু’আ িিা ২১৬ 
িাভীর নিয়চ হাত বাাঁধা ২১৬ 
নসজোর মায়ঝ উভয় িা খািা রাখা ২১৭ 
েরূে শরীফ ও দু’আয়য় মাসূরা িিা ২১৯ 
িামায়যর ময়ধয নতি তাসবীহ িিা ২১৯ 
জায়িামায়য োনিয়য় ”ইন্নী ওয়াজ্জাহতু” িিার হুকুম ২২০ 
তাশাহহুয়ে মনহলায়ের বসার তরীকা ২২০ 
নসজোয় যাওয়ার সনঠক িেনত ২২০ 
তাশাহহুয়ের িয়ূবষ আঊযুনবল্লাহ ও নবসনমল্লাহ িিা ২২১ 
িামায়য সূরার িয়ূবষ নবসনমল্লাহ িিয়ব নক- িা? ২২১ 
িামায়য হাত বাাঁধা ২২১ 
িামায়য োিা, আঊযুনবল্লাহ ও নবসনমল্লাহ িাঠ ২২২ 
আযাি, ইিামত ও ময়ুাযনযি ২২৩ 
নমিারা নতনর ২২৩ 
আযায়ি ডায়ি ও বায়ম মখু নফরায়িা ২২৩ 
ইিাময়তর সময় হাত থবয়ধ রাখা ২২৪ 
একই মসনজয়ে একই সায়থ একই সময়য় ২/৩ জয়ির আযাি থেওয়া ২২৪ 
আযায়ির িয়ূবষ বা িয়র সাইয়রি বাজায়িা ২২৪ 
খুতবার িূবষবতষী আযাি ২২৫ 
প্রয়তযক আযায়ির িয়ূবষ নিয়নমত েরূে িাঠ করা ২২৫ 
আযাি ও িামায়য মাইক বা লাউড স্পীকায়রর বযবহার ২২৭ 
ইিাময়তর সুন্নাত তরীকা ২২৭ 
জুম’ুআর োিী আযাি বাইয়র হয়ব িা নভতয়র ২২৮ 
িাবানলগ থেয়লর আযাি- ইিামত থেওয়া ২২৮ 
ইিাময়তর কানলমা কয়নি ২২৮ 
থগাসল ফরজ অবথ্যতায় মসনজয়ে ঢুকা ও আযাি থেওয়া ২২৯ 
’হাইয়যা আলাস সালাহ’ বলার সময় োিায়িা ২২৯ 
একই বযনির আযাি ও ইমামতী ২৩০ 
একানধক আযায়ির জবাব নেয়ত হয়ব নক- িা? ২৩০ 
আযাি- ইিামত ও িামায়জর তরীকা ২৩১ 
উযু বযতীত আযাি থেওয়া ২৩২ 
জুম’ুআর োিী আযায়ির জবাব ২৩২ 
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এক মসনজয়ে আযাি নেয়য় অন্য মসনজয়ে িামাজ আোয় করা ২৩২ 
একাকী িামাযীর ইিামত ২৩২ 
ঝি তফুায়ির সময় আযাি থেওয়া ২৩৩ 
মসনজয়ের নভতয়র আযাি থেওয়া উত্তম িা বাইয়র ২৩৩ 
আযায়ির সময় আঙ্গুল চিুি করা ২৩৪ 
আযায়ির ির হাত উনঠয়য় দু’আ করা ২৩৪ 
আযায়ির ির িামায়যর জন্য িিুরায় ডাকাডানক করা ২৩৫ 
আযায়ির জবাব ২৩৫ 
আযাি- ইিাময়তর উত্তর থেওয়ার হুকুম                    ২৩৬ 
আযায়ির সময় নতলাওয়াত                            ২৩৬ 
ইমাম ও ইমামত          ২৩৬ 
ইমায়মর নযম্মাোরী ও গুর্াবলী                          ২৩৬ 
ধূমিায়ীর ইমামতী ২৩৯ 
োনিনবহীি সাবালয়কর ইমামতী ২৩৯ 
ইমায়মর আচরর্ ২৪০ 
িেষা অমান্যকারী ইমাম ২৪০ 
ফায়সক ও নবে’আতী ইমায়মর নিেয়ি ইনিো ২৪১ 
অনববানহত বযনির ইমামত, োনি মুন্ডিকারীয়ক কনমনির সেস্য বািায়িা ২৪২ 
থতাতলা ইমায়মর ইমামত ২৪৩ 
গাি বাজিাকারী ইমায়মর নিেয়ি ইনিো ২৪৩ 
সহনশো প্রনতষ্ঠায়ির নশেয়কর ইমামতী ২৪৪ 
থবিেষা ইমায়মর ইমামনত ২৪৪ 
িরিুরুয়র্র সায়থ িানলয়য় যাওয়া স্ত্রীয়ক িিুরায় গ্রহর্কারীর ইমামত ২৪৫ 
োনিনবহীি বযনির ইমামনত ২৪৬ 
ফানসয়কর ইমামনত ২৪৬ 
অঙ্গহীি বযনির ইমামনত ২৪৭ 
োনিকতষিকারীর ইমামনত ২৪৭ 
আহয়ল হােীস, লা- মাযহাবী ইমায়মর নিেয়ি ইনিো ২৪৮ 
জনিক ইমাম সায়হয়বর বযািায়র কয়য়কনি প্ররন ২৪৮ 
এক মাযহায়বর থলায়কর অন্য মাযহায়বর থলাকয়ের ইমাম হওয়ার হুকুম নক? ২৫০ 
ভনি হয় িা এমি বযনির নিেয়ি ইনিো ২৫১ 
এক মুনষ্টর কম োনি রায়খ এমি বযনির ইমামনত ২৫১ 
থধাকাবাজ ও ঘরু্ োতার ইমামনত ২৫২ 
গনহষত আনকো থিার্র্কারীর নিেয়র্ ইনিো ২৫২ 
নিনভ েশষিকারী ইমায়মর নিেয়ি িামায়যর হুকুম ২৫৩ 
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অনুিনথ্যতনতর কারয়র্ থবতি থকয়ি রাখা ২৫৪ 
একাকী িামায আোয়কারীর নিেয়ি ইনিো ২৫৪ 
ফরয়জর িয়ূবষর সুন্নাত কাযা কারীর ইমামত ২৫৫ 
মায়ঝ মায়ঝ থিশায়বর থফাাঁিা থবর হয়য় যায় এমি বযনির ইমামনত ২৫৫ 
 িামায িা হয়ল এর নকনফয়ত আনম নেব” ইমাম যনে এ রকম বয়ল ২৫৬و
নবিা কারয়র্ ইমায়মর প্রনত মুসনল্লয়ের অসন্তুনষ্ট গ্রহর্য়যাগয িয় ২৫৬ 
ইমামনতর জন্য শতষ ২৫৭ 
ইমামনতর থবশী হকোর থক? ২৫৮ 
ইমায়মর জন্য িামাযী- থবিামাযী সকয়লর ঘয়র খাওয়া ও থবতি থিয়া ২৫৯ 
ইমায়মর জন্য োনিয়ত থখজাব লাগায়িা ২৫৯ 
কুফুরী কানলমা বয়ল থফলয়ল ২৬০ 
সুন্নাত তরীকার থখলাফ িামায িিা ২৬০ 
মুিােীয়ের িামায়য়র নহসাব ও ইমাময়তর নিয়ত ২৬২ 
অনবধ অথষ দ্বারা ইমায়মর থবতি                              ২৬৩ 
রুকূ নসজোয় নতিবায়রর অনধক তাসবীহ িিা                     ২৬৩ 
ইমাম সায়হয়বর থমহরাব বযতীত অন্যথ্যতায়ি োাঁিায়িা                   ২৬৩ 
ফজয়রর িামায কাযা অবথ্যতায় থযাহয়রর ইমামনত করা ২৬৪ 
ইমামনতয়ত োিায়িার জায়গা ২৬৪ 
মুয়াযনযয়ির নিউশিীর িাকা ইমায়মর গ্রহর্ করা ২৬৪ 
তওবা ও ইমামনত ২৬৫ 
বৃে ইমায়মর ইমামনত ২৬৫ 
জামা’আত                                                                                    
২৬৫ 
সাময়ি খানল থরয়খ নিেয়ি কাতার করা ২৬৫ 
অশুে িয়িি এমি ইমায়মর নিেয়ি শুে িিয়িওয়ালার িামায়যর হুকুম     ২৬৬ 
থকবল মাত্র স্বামী- স্ত্রীর জামাআতবে হয়য় িামায আোয়               ২৬৬ 
জামা’আয়তর কাতার থসাজা করার হুকুম ২৬৭ 
জামা’আয়তর কাতার থসাজা করার নিয়ম ২৬৭ 
িাবালক থেয়লরা িামায়জর কাতায়রর মায়ঝ মায়ঝ োাঁিায়ত িারয়ব ২৬৭ 
মনহলার ইমামনতয়ত িামায আোয়                             ২৬৮ 
মুিােীর জয়ন্য আঊযুনবল্লাহ ও নবসনমল্লাহ িিা                     ২৬৮ 
সালাম নফরায়িার ির কাতার থথয়ক নিেয়ি সয়র বসা                ২৬৮ 
জায়ম মসনজয়ে নদ্বতীয় জামা’আত করা                          ২৬৮ 
িামায়জ োিায়িা অবথ্যতায় ঘুনময়য় যাওয়া ২৬৯ 
মাসবূয়কর জন্য ইমায়মর থশর্ নবঠয়ক তাশাহহুে িিার হুকুম ২৬৯ 
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কাতায়রর মায়ঝ ফাাঁকা থরয়খ োাঁিায়িা ২৬৯ 
িামায়যর মাঝখায়ি ইমায়মর উয ুভঙ্গ হয়ল ২৬৯ 
রুকূ নসজোহ থথয়ক ইমায়মর আয়গ মুিানের থসাজা হয়য় যাওয়া ২৭০ 
নবিা উজয়র মসনজয়ে িা থযয়য় ঘয়র িামায িিা ২৭০ 
নিেয়ির কাতায়র একাকী োাঁিায়িা ২৭১ 
একাকী িামায আোয়য়র ির জামা’আয়ত শরীক হওয়া ২৭১ 
িামায়জর মাঝখায়ি নবদুযত চয়ল থগয়ল মুকানব্বর হওয়া ২৭১ 
শয়ব- কেয়রর িামায জামায়ত িিা । তারাবীয়হর ির নবতয়রর আয়গ জামায়তর সায়থ 
িফল িিা ২৭২ 
িবাগত মুিােী রুকূয়ত যাওয়ার সায়থ সায়থই ইমাম রুকূ হয়ত উয়ঠ থগয়ল ২৭২ 
শরয়ী ওযর বযনতত জামা’আত তরক করা ২৭৩ 
একাকী বা ঘয়র জামা’আয়তর সায়থ িামায আোয়য়র থেয়ত্র আযাি ও ইিাময়তর 
হুকুম ২৭৪ 
তকবীর থেয়ার সময় মুকানব্বয়রর নিয়ত ২৭৪ 
মুসল্লীয়ের অনুিনথ্যতনতয়ত ইমায়মর একাকী জামা’আত করা ২৭৫ 
ইমায়মর আমীি বলা ২৭৫ 
মসনজে থেয়ি খািকায় িামায আোয় ২৭৫ 
ইমাম থথয়ক মুিােীর েূরে ২৭৭ 
স্ত্রীয়ক নিয়য় জামা’আয়তর থেয়ত্র ইকামত ২৭৭ 
িামায়য মাইক বযবহার করা ২৭৭ 
মক্কা- মেীিার সফয়র মনহলায়ের মসনজয়ে িামায আোয় ২৭৮ 
মসনজয়ে নদ্বতীয় জামা’আত ২৭৯ 
িাবায়লগ নশশুয়েরয়ক নিয়য় িামায়যর জামা’আত করা ২৭৯ 
নকরা’আত ও তাজবীে                                                                     ২৮০ 
লাহয়ি জলীর সাংজ্ঞা ও হুকুম ২৮০ 
িামায়যর নকরা’আয়ত ভুল ২৮০ 
এক আনলফয়ক কময়বশী িািা ২৮১ 
আল্লাহু আকবায়রর আল্লাহ শয়ব্দ ময়ের িনরমাি এবাং নতলাওয়ায়ত সাধারর্ত ঘয়ি 
যাওয়া ভুল- ত্রুনি ২৮১ 
ভুল সাংয়শাধি                                          ২৮৩ 
দু’নি প্রয়নর উত্তর                                        ২৮৩ 
কুরআি থতলাওয়ায়তর সময় সাধারর্ত থকাি ভুলগুয়লা থবশী সাংগনঠত হয়   ২৮৩ 
নকরা’আতলু কুরআয়ির প্রচনলত ভুল ২৮৪ 
থোি সূরার শুরু থথয়ক দুই এক আয়াত বাে নেয়য় িিা থতমনিভায়ব দুই সূরার 
মাঝখায়ি একনি সূরা বাে নেয়য় িিা ২৮৫ 
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থোি নতি আয়ায়তর িনরমাি                                ২৮৬ 
সূরা িিয়ত নগয়য় ভয়ুল থগয়ল                                 ২৮৬ 
মুখ বন্ধ কয়র িামায িিা ২৮৭ 
ইমায়মর ভলু নকরা’আত িিা ২৮৭ 
নকরা’আয়তর নকেু অাংশ থেয়ি নেয়ল                            ২৮৮ 
মুকীয়মর সুন্নাত নকরা’আত                                  
২৮৮ 
িামায়য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম এর নকরা’আত ২৮৯ 
ফজয়রর সুন্নায়ত রাসূল (সঃ) এর নকরা’আত ২৯০ 
নকরা’আত আয়স্ত ও থজায়র িিার কারর্ ২৯০ 
একাকী বযনি নকরা’আত থজায়র িা আয়স্ত িিয়ব ২৯০ 
একই সূরা একই িামায়য বার বার িিা ২৯১ 
চার রাকাত নবনশষ্ট সুন্নাত িামায়যর ২য় রাকাআয়ত সূরায়য় ফালাক িিয়ল ২৯১ 
বাাংলা কুরআি শরীফ নতলাওয়াত সম্পয়কষ ২৯২ 
ইমায়মর নিেয়ি সূরা ফানতহা িিা ২৯২ 
িামায ভয়ঙ্গর কারর্ ও মাকরূহসমূহ ২৯৬ 
িামায়য লুনঙ্গ বাাঁধা  ২৯৬ 
আময়ল কাসীয়রর সাংজ্ঞা  ২৯৬ 
িফল িামায়য নসজোয় বাাংলায় দু’আ করা জানয়য নক- িা?  ২৯৭ 
সুন্নাত তরীকার থখলাফ নসজো আোয়য়র হুকুম  ২৯৭ 
নসজোরত অবথ্যতায় মানি থথয়ক িা উয়ঠ যাওয়া  ২৯৭ 
নমিয়রর উির নসজো আোয় করা ২৯৮ 
িামায়য আঙ্গুল িািাচািা করা ২৯৮ 
িামায আোয় করা অবথ্যতায় োাঁয়তর থগাাঁিা নেয়য় রি থবর হয়ল ২৯৯ 
তাকবীয়র তাহরীমার সময় মাথা ঝুকায়িা ২৯৯ 
িামাযরত অবথ্যতায় নলনখত বস্তু িিা ৩০০ 
নদ্বতীয় নসজো আোয় িা করয়ল ৩০০ 
িািাক নজনিস নিয়য় িামায আোয় ৩০০ 
িামায়যর ময়ধয চলুকায়িা ৩০১ 
অিনবত্র বযনির িামাযীয়ের সােৃশ্য অবলিি করা ৩০১ 
তাকবীয়র তাহরীমা বলার আয়গই হাত বাাঁধা ৩০২ 
ইমায়মর তাকবীয়র তাহরীমার িূয়বষই মুিােীর তাকবীয়র তাহরীমা বলা ৩০২ 
ইমায়মর নকরা’আত িিা অবথ্যতায় মুিােীর োিা িিা ৩০২ 
থময়য়রা িামায়য থজায়র কুরআি িিা ৩০৩ 
আগরবানত সম্ময়ুখ জ্বালায়িা অবথ্যতায় িামায আোয় ৩০৩ 
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মাকরূয়হর সাংজ্ঞা ও হুকুম ৩০৪ 
িুরুর্য়ের জন্য স্বর্ষ রূিার অলাংকার িনরধাি কয়র িামায আোয় ৩০৪ 
িামায়যর ময়ধয িুনি িনরধাি করা ৩০৫ 
হায়তর কনুই িযষন্ত থখালা থরয়খ িামায আোয় ৩০৫ 
িুনির হুকুম ৩০৫ 
িাই িয়ি িামায িিা ৩০৬ 
িামাযরত অবথ্যতায় মনহলায়ের সতর থঢয়ক রাখা ৩০৬ 
নকনস্ত িুনি মাথায় নেয়য় িামায আোয় ৩০৭ 
িামায়জ থচাখ বন্ধ করা ৩০৭ 
নসজোয়য় সাহু ও নসজোয়য় নতলাওয়াত  ৩০৭ 
প্রথম নবঠয়ক েরূে শরীফ িয়ি থফলয়ল  ৩০৭ 
িামায়য সূরা থমলায়িা  ৩০৮ 
নসজোয়য় সাহু ওয়ানজব িা হওয়া সয়েও নসজো করা  ৩০৮ 
চার রাকা’আত নবনশষ্ট িামায়য ইমায়মর সায়থ এক রাকা’আত থিয়য় অবনশষ্ট িামায়যর 
প্রথম রাকা’আয়ত িা বসয়ল  ৩০৮ 
থশর্ নবঠক িা কয়র ভুয়ল োনিয়য় থগয়ল বা তৃতীয় রাকা’আয়ত বয়স থগয়ল নসজোহ 
সাহু করা  ৩০৯ 
নিঃশব্দ নকরা’আয়তর থ্যতয়ল স্বশয়ব্দ আর স্বশয়ব্দর থ্যতয়ল নিঃশয়ব্দ নকরা’আত িিা 
 ৩১০ 
প্রথম নবঠয়ক থয িনরমাি েরূে িিয়ল নসজোয় সাহু ওয়ানজব হয়  ৩১০ 
ভুলবশতঃ থকাি রাকা’আয়ত এক নসজো করয়ল  ৩১১ 
িামায়জর রুকূ বা নসজোর ময়ধযই নতলাওয়ায়ত নসজোহ আোয় করা ৩১১ 
স্বরর্ থাকা অবথ্যতায় ওয়ানজব তরক করা  ৩১৩ 
সালাম নফরায়িার ির রাকা’আত বা কুনুয়তর বযিায়র সয়েহ হয়ল  ৩১৩ 
নসজোয়য় নতলাওয়াত  ৩১৪ 
একানধক নতলাওয়ায়ত নসজোহ নবলয়ি একসায়থ আোয় করা  ৩১৪ 
িামায়যর ময়ধয নসজোর আয়াত নতলাওয়াত কয়র নসজো িা করা  ৩১৪ 
সূরায়য় থসায়াে- এ নসজো  ৩১৫ 
প্রথম নবঠক তরক করয়ল  ৩১৫ 
সুন্নায়ত মআুক্কাো িামায়যর প্রথম নবঠয়ক তাশাহহুয়ের ির েরূে ও থোয়া িয়ি 
থফলয়ল  ৩১৬ 
১ম নবঠয়ক তাশাহহুয়ের ির েরূে ও থোয়া িিা  ৩১৬ 
িামায়য সূরা ফানতহার থ্যতায়ি তাশহহুে িিা বা এর উয়টািা করা  ৩১৭ 
িামায়য সূরায়য় ফানতহা থোহনরয়য় িিয়ল নসজোয়য় সাহু  ৩১৭ 
মুিাজাত  ৩১৭ 
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ফরজ িাময়জর ির মিুাজাত ৩১৭ 
মুিাজায়তর স্বিয়ে হােীয়সর েলীল ৩১৯ 
মুিাজাত অস্বীকারকারীগয়র্র আয়রা কনতিয় অনভয়যাগ ও তার জওয়াব ৩২১ 
মুিাজায়তর স্বিয়ে নফকয়হর নকতাবসময়ূহর েলীল ৩২৩ 
হােীস নবশারেগয়র্র রায় িযষয়বের্ করয়লও আমরা মিুাজায়তর স্বিয়ে অসাংখয 
প্রমার্ িাই। নিয়ে কয়য়কজয়ির েৃনষ্টভনঙ্গ প্রেত্ত হল ৩২৪ 
মুহানিসীয়ি থকরায়মর বনর্ষত এ রায়সমহূ দ্বারা বুঝা থগল ৩২৫ 
িামায়জর িয়র মিুাজাত মসু্তাহাব ৩২৭ 
আল্লাহুম্মা আমীি বয়ল মিুাজাত শুরু করা ৩২৯ 
প্রথম কাতায়র মাসবূক থাকা অবথ্যতায় ইমাম সায়হয়বর মুসনল্লয়ের নেয়ক নফয়র বসা
 ৩২৯ 
মাসবূক, লায়হক, মুেনরক ৩৩০ 
মাসবূক বযনি সািা কখি িিয়ব ৩৩০ 
মাসবূক যনে এক রাকা’আত িায় ৩৩০ 
ইমাম সায়হবয়ক রুকূয়ত িাওয়া থগয়ল ৩৩১ 
মাগবীয়বর িামায়জ মাসবূক হয়ল ৩৩২ 
ইমায়মর প্রথম ও থশর্ নবঠয়ক মাসবূক নক িিয়ব ? ৩৩৩ 
িামায়যর থশর্ নবঠয়ক শরীক হওয়া ৩৩৪ 
মাসবূক ভুলবশত:  ইমায়মর সায়থ সালাম নফনরয়য় থফলয়ল ৩৩৪ 
মাসবূক যনে নিজ িামায়য ভুল কয়র ৩৩৫ 
ইমায়মর নিেয়ি মুিানের করিীয় ৩৩৫ 
মাসবূক যনে ইমায়মর নিেয়ি ভলু কয়র ৩৩৬ 
িামায়জর ময়ধয উযু থভয়ঙ্গ থগয়ল ৩৩৬ 
নবতর, সুন্নাত ও িফল িামায ৩৩৭ 
নবতর িামায নকভায়ব আসল ? ৩৩৭ 
নবতয়রর কাযা িামায়য দুআয়য় কুিূয়তর িয়ূবষ হাত িা উঠায়িা ৩৩৭ 
নবতয়রর ততৃীয় রাকা’আয়ত হাত উঠায়িার হুকুম ৩৩৮ 
নবতয়রর িামায়য হাত উঠায়িার প্রচলি কখি থথয়ক ? ৩৩৮ 
নবতয়রর কাযার ৩য় রাকা’আয়ত তকবীর বলা ও হাত উঠায়িার হুকুম নক ? ৩৩৮ 
নবতয়রর িামায়য মাসবকূ হয়ল করর্ীয় ৩৩৯ 
দুই সালায়ম নবতয়রর িামায আোয় করা ৩৩৯ 
দু’আয়য় কুিূত িা িয়ি রুকূয়ত চয়ল যাওয়া  ৩৪০ 
কুিূত িা িয়ি রুকূয়ত যাওয়ার উিক্রম হয়ল ৩৪০ 
তানহয়যাতুল উয ুও দুখূলুল মসনজয়ের হুকুম  ৩৪১ 
ফজয়রর আযায়ির ির সুন্নাত োিা অন্য থকাি িফল ৩৪২ 
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ফজয়রর ির ফজয়রর িামায়জর সুন্নাত আোয় ৩৪২ 
ফজয়রর জামা’আত শুরু হয়ল সুন্নাত িিার হুকুম ৩৪২ 
অিারগতা বশত:  তাহাজ্জুে িামায রায়তর অগ্রভায়গ আোয় করা ৩৪৩ 
তাহাজ্জুে িামায জামাআয়ত িিা ৩৪৩ 
সালাতুত তাসবীহ আোয়য়র নিয়ম ৩৪৪ 
সালাতুত তাসবীহ িিার হুকুম ৩৪৫ 
িফল িামায ৩৪৫ 
িফল িামায জামাআয়ত িিা ৩৪৬ 
িফল িামায়য উনৈ: স্বয়র কুরআি নতলাওয়াত ৩৪৬ 
চাশ্ত িামায়যর ফযীলত ৩৪৭ 
ইশরাক িামায়যর নিয়ম ৩৪৭ 
সালাতুল খাউফ িিার সহীহ িেনত ৩৪৮ 
অসুথ্যত ও মা’যূয়রর মাসায়য়ল ৩৪৮ 
থেয়ি, বায়স ও লয়ে িামায আোয়য়র িেনত ৩৪৮ 
অসুথ্যততার কারয়র্ থকাি নজনিস উচু কয়র তার উির নসজো করা ৩৪৯ 
মুসল্লীর িা কনতষত হওয়া ও শুয়য় িামায আোয় ৩৪৯ 
ঘি ঘি বায় ুনিগষত হয়ল ৩৪৯ 
রুগ্ন বযনির িামায আোয় ৩৫০ 
অসুথ্যততার কারয়র্ িামায থেয়ি য়েয়া ৩৫০ 
িাময়যর কাযা / কাফফারা / নফেয়া ৩৫১ 
ভুয়ল কাযা িামায িা িয়ি ওয়ানিয়া িিয়ল ৩৫১ 
কাযা িামায়যর নফেয়া থেওয়ার নিয়ম ৩৫১ 
িামায়যর কাফফারা আোয় ৩৫২ 
িামায়যর কাফফারা নবশ্বাস িা করয়ল ৩৫৩ 
উমরী কাযা িামায আোয় ৩৫৩ 
কাযা িামায িিার সময় ৩৫৫ 
ঋতুস্রায়বর িয়বষ কাযা িামায ৩৫৫ 
িামায সম্পয়কষ ভ্রান্ত ধারিার নিরসি ৩৫৬ 
থবলা উঠার ির ফজয়রর িামায িিা ৩৫৬ 
ফজয়রর সুন্নাত কাযা হয়য় থগয়ল ৩৫৬ 
মনহলায়ের ঋতুস্রায়বর কারয়র্ কাযা িামায়যর হুকুম ৩৫৭ 
ইশা ও নবতর কাযা িিার হুকুম ৩৫৮ 
িামায়য ধারাবানহকতা বজায় রাখা ৩৫৮ 
ফজয়রর িামায কাযা িিার নিয়ম ৩৫৮ 
থবিামাযী মৃত বযনির জন্য ওয়ানরসয়ের করর্ীয় ৩৫৯ 
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মুসানফয়রর িামায ৩৬০ 
কসয়রর িামায ৩৬০ 
কসয়রর জন্য ঢাকা শহয়রর সীমািা ৩৬১ 
ইয়চ্ছ িূবষক কসর আোয় িা করয়ল ও এক ঘন্িার কম সময়য় ৪৮ মাইল অনতক্রম 
করয়ল ৩৬১ 
চাকুরীথ্যতল থথয়ক নিজ বািীয়ত থগয়ল জামা’আয়তর সনহত কসর আোয়য়র নিয়ম
 ৩৬২ 
সফয়র থাকাকালীি িামায আোয় ৩৬৩ 
মুসানফয়রর নিেয়ি মুনকয়মর িামায ৩৬৪ 
থরলগািী বা িানির জাহায়জ চাকুরীজীনবর িামায ৩৬৪ 
কসর িামায়যর কাযা আোয় ৩৬৪ 
৪৮ মাইল েূর শ্বশুরবািীয়ত কসর িিা ৩৬৫ 
মুসানফর ইমায়মর নিেয়ি মুনকয়মর অবনশষ্ট িামায আোয় ৩৬৫ 
সফর অবথ্যতায় জামা’আয়ত িামায আোয় ৩৬৬ 
কমষথ্যতয়ল িূর্ষ িামায আোয় ৩৬৬ 
কমষথ্যতয়লর অথ্যতায়ী আবাসথ্যতয়ল কসর বা িূর্ষ িামায আোয়য়র হুকুম ৩৬৭ 
তারাবীহ                                                                        ৩৬৮ 
জামা’আয়তর সায়থ নকেু তারাবীহ েুয়ি থগয়ল নবতর কখি িিয়ব ? ৩৬৮ 
তারাবীহ িামায়যর শরয়ী হুকুম ৩৬৮ 
মনহলায়ের তারাবীর িামায়য ইমামনত  ৩৬৮ 
বািীয়ত জামা’আয়তর সায়থ তারাবীয়হর িামায আোয় ৩৬৮ 
তারাবীয়হর িামায়য ১০ রাকা’আত ির ইমাম িনরবতষি ৩৬৯ 
তারাবীহ িামায়য কুরআি শরীফ থেয়খ িিা ও ৪ রাকা’আত িরির প্রচনলত থোয়া 
িিা ৩৬৯ 
তারাবীর িামায়য তরতীয়বর থখলাফ সূরা িিা ৩৭০ 
তারাবীহ িামায়য মুিােীগয়র্র নিয়ত করা ৩৭০ 
তারাবীয়হর িামায়য কুরআি খতম করা ৩৭১ 
তারাবীয়হর িামায়য নকরাআত িিার মুস্তাহাব তরীকা নক ? ৩৭১ 
এক ইমায়মর দ্বারা খতম তারাবীহ িিা  ৩৭২ 
তারাবীয়হর িামায়য সুবহািা নযল মুলনক দু’আনি িিার হুকুম নক ? ৩৭২ 
মসনজয়ে তারাবীয়হর জামা’আয়ত মনহলায়ের অাংশগ্রহর্ ৩৭২ 
ঘয়র তারাবীয়হর জামা’আয়ত মনহলায়ের অাংশগ্রহর্ ৩৭৩ 
িা- বায়লগ হানফয়জর নিেয়ি তারাবীহ িামাজ আোয় ৩৭৪ 
তারাবীহ িামায িিায়িার জন্য হায়ফজ এবাং ইমাম নিয়য়ায়গর ইন্িারনভউ ৩৭৫ 
তারাবীহ িামায়য সুরার শুরুয়ত উনৈ: স্বয়র নবসনমল্লাহ্ িিা ৩৭৬ 
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তারাবীহ িনিয়য় িাকা থিয়া ৩৭৬ 
ইনতকাফ অবথ্যতায় হানফজ সায়হয়বর অন্য মসনজয়ে তারাবীহ িিায়িা ৩৭৮ 
জুম’ুআ / খতুবা ৩৭৯ 
জুম’ুআর খুতবার সময় িাকা কায়লকশি ৩৭৯ 
জুম’ুআর োিী আযায়ির উৎিনত্ত ও তা আোয়য়র থ্যতাি ৩৭৯ 
োিী আযায়ির জওয়াব ও দু’আর হুকুম ৩৮০ 
একানধক বযনি নময়ল জুম’ুআর খুতবা িিা ৩৮০ 
মসনজয়ের নমিয়র বসা ৩৮০ 
জুম’ুআর োিী আযায়ির জওয়াব ৩৮১ 
খুতবা চলাকালীি সময় েরূে শরীফ ইতযানে িিা ৩৮২ 
ইমায়মর উিনথ্যতনতয়ত অয়ন্যর খতুবা িিা ৩৮২ 
খুতবার িয়ূবষ নমিয়র বয়স বয়াি করা ৩৮২ 
োিী আযাি থেয়ার জায়গা ৩৮৪ 
খুতবার িয়ূবষ বাাংলায় ওয়ায করা ও খুতবার তরজমা করা ৩৮৫ 
জুম’আর খুতবা মাতৃভার্ায় থেয়া ৩৮৬ 
জুম’ুআর খুতবার িূয়বষ প্রচনলত ওয়ায ও ওয়ায়যর সময় দুখলূুল মসনজে িামায 
আোয় ৩৮৬ 
একজয়ির খতুবা ও অন্যজয়ির ইমামতী ৩৮৭ 
থিৌকা,লে বা েলায়র  জুম’ুআর িামায আোয়              ৩৮৮ 
আয়খরী থযাহর িিা                               ৩৮৮ 
বা’োলজুম’ুআর চার রাকাত িামায িিা                  ৩৮৮ 
বা’োল জুম’ুআ েয় রাকাত িা চার রাকাত ৩৮৯ 
থব- িামাযীর জুম’ুআর িামায ৩৮৯ 
জুম’ুআর িামায়যর জন্য সায়ী করা ৩৮৯ 
সরকারী জায়গায় জুম’ুআর িামায িিা ৩৯০ 
ওয়াকফ নবহীি মসনজয়ে জুম’ুআ িিা ৩৯০ 
গ্রায়ম জুম’ুআর িামায আোয় করা ৩৯১ 
শহর ও বৃহত গ্রায়মর সাংজ্ঞা:  ৩৯১ 
িামায ঘয়র জুম’ুআর িামায আোয় ৩৯২ 
জুম’ুআর িামায়য কায়োয়য় বাগোেীয়ত নলনখত নিয়যত িিা ৩৯২ 
জুম’ুআর িামায়যর শরয়ী হুকুম ৩৯৩ 
খুতবার িয়ূবষ বয়াি থেয়ার নিয়ম ৩৯৪ 
দুই ঈে ৩৯৫ 
ঈয়ের িামাযায়ন্ত খুতবা িাঠ করা অবথ্যতায় িাকা কায়লকশি ৩৯৫ 
ঈয়ের িামায়যর অনতনরি তাকবীর েুয়ি থগয়ল করর্ীয় ৩৯৬ 
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ওয়াকফকৃত ঈেগাহ তযাগ কয়র অন্য থ্যতায়ি িামায িিা ৩৯৬ 
থখলার মায়ঠ ঈয়ের িামায িিা ৩৯৭ 
ঈয়ের িামায়যর িয়ি ম’ুআিাকা ৩৯৭ 
মসনজয়ের মায়ঠ ঈয়ের িামায আোয় ৩৯৭ 
খুতবার সময় মুিােীর জন্য ঈমায়মর সায়থ তাকবীয়র তাশরীক বলা ৩৯৮ 
ঈয়ের িামায়য নসজোয়য় সাহু করা ৩৯৮ 
ঈয়ের িামায়যর তাকবীর ? ৩৯৯ 
ঈয়ের িামায়য মাসবূক হয়ল ৩৯৯ 
মাইক বন্ধ হয়য় যাওয়ায় এক বা নতি নসজোহ করয়ল ৪০০ 
ঈেগাহ মায়ঠর শরয়ী হুকুম ৪০০ 
মসনজয়ের ওয়াকফকৃত থ্যতায়ি ঈেগাহ নিমষার্ করা ৪০১ 
ঈেগায়হ ধাি- িাি শুকায়িা ৪০২ 
ঈয়ের িামায়য মিুাজায়তর সময় ৪০২ 
ঈয়ের িামায়য খুতবার ির মুিাজাত ৪০৩ 
ঈদুল নফতর সাংক্রান্ত ত্রুনি ৪০৪ 
িামায়য়র নবনভন্ন মাসাইল ৪০৫ 
িামায়য খুশু- খয ুহানসয়লর তনরকা ৪০৫ 
িামায়য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম- এর িাম িিয়ল েরূে িিার হুকুম
 ৪০৫ 
সফরাবথ্যতায় িুরুর্ ও মনহলার িামায ৪০৭ 
ফরজ িামায়জর ির সুন্নাত আোয়য় নবলি করা ৪০৭ 
জায়িামায়জ োাঁনিয়য় ইন্নীওয়াজ্জাহতু িিা ৪০৮ 
তাকবীয়র তাহরীমায় এক আনলয়ফর থবশী িািা ৪০৮ 
িামায়য িরকায়লর থখয়াল করা ৪০৯ 
িামায়য কুরআি নতলাওয়ায়ত আয়জ বায়জ নচন্তা আসয়ল করর্ীয় ৪১০ 
লাইি বন্ধ কয়র ফজয়রর জামাআত আোয় করা ৪১০ 
হাফ শািষ বা থগনঞ্জ িয়ি িামায আোয় করা ৪১১ 
তায়লর িনুি িয়ি িামায িিা ৪১১ 
িামায আোয় করা সয়েও অিকমষ করা ৪১১ 
থবিামাযীর বািীয়ত খািা খাওয়া ও হানেয়া গ্রহর্ করা ৪১২ 
িামায়যর গুরুে ৪১৩ 
ঝগিাবথ্যতায় স্ত্রী িামায অস্বীকার করয়ল ৪১৩ 
িুরুর্ ও মনহলায়ের িামায়যর িাথষকয ৪১৪ 
িামায তরককারীর হুকুম ৪১৭ 
কাতায়র োগ রাখার উয়িশ্য ৪১৭ 
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িামাযী বযনির সাময়ি নেয়য় যাতায়ত করা ৪১৮ 
জািাযার িামায ৪১৯ 
জািাযার িামায়যর ির একনত্রত হয়য় থোয়া করা ৪১৯ 
জািাযার িামায়যর ির মৃত বযনির লাশ থেখায়িা ৪২০ 
জািাযার িামায়যর িয়র মতৃ বযনিয়ক থেখা জায়য়য নক- িা ? থাকয়ল, থকাি থকাি 
থলাক থেখয়ত িারয়ব ? ৪২১ 
নদ্বতীয়বার জািাযার িামায ৪২১ 
জািাযার িামায িনিয়য় হানেয়া গ্রহর্ ও ২য়বার জািাযার িামায ৪২১ 
আেহতযাকারীর জািাযার িামায ও তার িনরর্াম ৪২২ 
জািাযার সময় ”থলাকনি থকমি নেল?” নজয়জ্ঞস করা ৪২৩ 
জািাযার িামায়য মিানের জন্য দু’আ- েরূে িিা ৪২৩ 
জািাযার িামায়য মাসবূক হয়ল ৪২৪ 
জািাযার িামায়যর জন্য মাইনকাং করা ৪২৪ 
জািাযার িামায়যর তাকবীর ৪২৪ 
জািাযার িামায়য থবয়জাি কাতার ৪২৪ 
মৃত অবথ্যতায় জন্ম ও জয়ন্মর ির মৃতুযয়ত জািাযা ও োফি- কাফি ৪২৫ 
জািাযার উত্িনত্ত ৪২৫ 
োফয়ির ির লাশ থ্যতািান্তর ৪২৫ 
কানেয়ািীর জািাযা িিা ৪২৬ 
জািাযার িামায়য রূকু নসজো িা থাকা ৪২৬ 
মুসলমাি কায়ফয়রর ময়ধয িাথষকয িা করা থগয়ল জািাযার হুকুম ৪২৬ 
মৃত বযনির থচায়খ বা ময়ুখ সুরমা লাগায়িা ৪২৭ 
ওয়ানিয়া িামায়যর িূয়বষ জািাযার িামায িিা ৪২৭ 
হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম- এর জািাযার ইমামনত ৪২৭ 
নিতামাতার একজি মুসলমাি ও একজি কায়ফর হয়ল সন্তায়ির জািাযা ৪২৮ 
জািাযার িামায িনিয়য় নবনিময় গ্রহর্ ৪২৮ 
কাফি- োফি ৪২৮ 
মসনজয়ের িায়শ্বষ োফি করা ৪২৮ 
মাইনয়যয়তর মখু থেখা ৪২৯ 
মৃত বযনিয়ক থগাসল থেয়ার িেনত ৪২৯ 
খানিয়া থিয়ার তরীকা ৪২৯ 
মনহলায়ের করর থথয়ক েূয়র থাকা ৪৩০ 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম এর োফয়ি নবলি ৪৩০ 
কবয়র সৃনতফলক নিমষার্ ৪৩২ 
িূবষ- িনশ্চম লনিতভায়ব কবর িাকা করা ৪৩২ 
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োফি করার সুন্নাত তরীকা ৪৩৩ 
কবয়র োাঁনিয়য় আযাি থেয়া ৪৩৩ 
বরই িাতা নেয়য় লাশ থগাসল থেয়া ৪৩৩ 
কবরথ্যতাি থ্যতািান্তর করা ৪৩৪ 
িুরাতি কবর থ্যতািান্তনরত করর্ ৪৩৪ 
নহজিার কাফি- োফি ৪৩৫ 
মসনজয়ে ওয়াকফকৃত জনময়ত কবর থেয়া ৪৩৫ 
কুরআয়ির আয়াত সিনলত নগলাফ দ্বারা মৃতবযনির লাশ আবতৃ করা ৪৩৫ 
হানি উনঠয়য় অন্যথ্যতায়ি োফি করা ৪৩৬ 
স্বামী স্ত্রীয়ক ও স্ত্রী স্বামীয়ক কাফি- োফি থেয়া ৪৩৬ 
জািাযা ও োফয়ি শরীয়ত গনহষত কাজ ৪৩৭ 
কবয়রর উির রাস্তা করা ৪৩৮ 
কবয়র গায়ের ডাল গািা ৪৩৯ 
তানযয়াত- নযয়ারত ৪৩৯ 
মৃতবযনিয়ক েেকাকারীর িনরচয় োি ৪৩৯ 
থশাকাতষ িনরবারবগষ থক খাবার প্রোি করা ৪৪০ 
কবর নযয়ারত ৪৪০ 
আিিজয়ির ইয়ন্তকায়ল সময়বেিা ৪৪১ 
কবয়বর উির বানত জ্বালায়িা ৪৪২ 
েূর থথয়ক করর নযয়ারত করা ৪৪৩ 
আেহতযাকারীর ঈসায়ল সাওয়াব ৪৪৩ 
থরাজা 
চাাঁে থেখা ৪৪৪ 
বাাংলায়েশ থহলাল কনমনির িে থথয়ক চাাঁে থেখার হুকুম ৪৪৪ 
সারা নবয়শ্ব একই নেয়ি থরাযা ও ঈয়ের হুকুম ৪৪৪ 
থরাযা ভয়ঙ্গর কারর্ ও মাকরূহ সমহূ ৪৪৮ 
থরাযাোর বযনি িানিয়ত বায়ু তযাগ করয়ল তার হুকুম ৪৪৮ 
থরাযা অবথ্যতায় ইিনহলার বযবহার ৪৪৮ 
থরাযা অবথ্যতায় স্ত্রীর সায়থ সহবাস করা ও তার কাযা, কাফফারার নববরর্ ৪৪৯ 
থরাযা অবথ্যতায় ভয়ুল স্ত্রী সহবাস করা ৪৫০ 
থরাযা অবথ্যতায় বীযষিাত করা বযতীত সহবায়সর হুকুম ৪৫০ 
থরাযা অবথ্যতায় ইিয়জকশি বযবহায়রর একনি ভ্রান্ত প্রচারর্া ৪৫১ 
থরাযা অবথ্যতায় ইিয়জকশি নিয়ল থরাযা ভঙ্গ িা হওয়ার কারর্ ৪৫২ 
থরাযা অবথ্যতায় সন্তািয়ক দুধ িাি করায়িা ৪৫৩ 
সাহারী থখয়য় ঘুমায়িার ির স্বপ্নয়োর্ হওয়া ৪৫৩ 
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থরাযা অবথ্যতায় ইিয়জকশি থিওয়া বা নিম, থিষ্ট নেয়য় োাঁত মাজা ৪৫৩ 
সাহরী / ইফতার ও ইনতকাফ ৪৫৪ 
রমযাি মায়স সাহারীর জন্য মসনজয়ের মাইয়ক ডাকাডানক করা ৪৫৪ 
ইফতায়র নবলি করা ৪৫৪ 
ইফতার বাবে সাংগৃহীত িাকা উেতৃ থাকয়ল তার হুকুম ৪৫৪ 
আযাি িা নেয়য় থঘার্িা থেয়া ৪৫৫ 
রামাযায়ির কযায়লন্ডার ৪৫৫ 
িাকার নবনিময়য় মসনজয়ে ইনতকায়ফ বসায়িা ৪৫৮ 
থরাযার কাযা / কাফফারা / নফেয়া ৪৫৮ 
থরাযার কাফফারা  ৪৫৮ 
কাফফারা থরাযা রাখা অবথ্যতায় ঈে এয়স থগয়ল করর্ীয় ৪৫৯ 
িামায িা িয়ি থরাযা রাখার হুকুম ৪৫৯ 
মৃত বযনির েয়ুি যাওয়া িামায ও থরাযার জন্য সন্তায়ির করর্ীয় ৪৬০ 
স্বপ্নয়োয়র্ থরাযা ভঙ্গ হয়য়য়ে সয়েহ কয়র নকে ুথখয়ল ৪৬০ 
অয়ন্যর িে থথয়ক থরাযা কাযা করার হুকুম  ৪৬১ 
কাফফারার িাকা নেয়য় ইয়ানতমখািা নিমষার্ ৪৬১ 
অসুথ্যত অবথ্যতার থরাযায়র ৪৬১ 
বাধষকযজনিত কারয়র্ থরাযা রাখয়ত অেম হয়ল করর্ীয় ৪৬১ 
সফয়রর কারয়র্ রমযাি মায়স ঊিনত্রশনির কম থরাযা হয়ল ৪৬২ 
শাওয়ায়লর েয় থরাযায় কাযা থরাযার বা কাযা থরাযায় শাওয়ায়লর েয় থরাযার নিয়ত 
করা ৪৬২ 
থরাযার নিয়য়তর সময়সীমা ৪৬৩ 
থরাযা ও তারাবীয়হর সওয়ার থথয়ক বনেত হওয়ার কারর্ ৪৬৩ 
থ্যতায়ির িাথষয়কয লাইলাতুল কের হওয়া প্রসঙ্গ ৪৬৬ 
রমযাি মায়স ঔর্ধ থসবি কয়র হায়য়জ বন্ধ রাখা ৪৬৬ 
হজ্জ 
হয়জ্জর শতষাবলী, ফরজ ওয়ানজব ও সুন্নাত ৪৬৭ 
থিিশয়ির িাকা দ্বারা হজ্জ করা ৪৬৭ 
জনম ও বযবসা সামগ্রী থাকা অবথ্যতায় হয়জ্জর হুকুম ৪৬৭ 
থয হয়জ্জ কাংকর নিয়েি, কুরবািী ও মাথা মুন্ডায়িার মায়ঝ ধারাবানহকতা ওয়ানজব
 ৪৬৭ 
থয িনরমার্ সম্পে হয়ল স্বামী- স্ত্রী উভয়য়র উির হজ্জ ফরজ হয় ৪৬৮ 
িফল হজ্জ আোয়য়র ির িুিরায় ফরয হজ্জ আোয় ৪৬৮ 
মনহলার জন্য জনম নবনক্র কয়র হজ্জ করা ৪৬৯ 
জনম নবনক্র কয়র হজ্জ করা ৪৬৯ 



37 

 

বৃো মাতায়ক থরয়খ হয়জ্জ যাওয়া ৪৭০ 
হয়জ্জর ফরয, ওয়ানজব, সুন্নাত ও মসু্তাহাব ৪৭০ 
হজ্জ আোয়য়র িেনত ৪৭২ 
তাওয়াফ অবথ্যতায় েৃনষ্ট ৪৭২ 
হায়য়য অবথ্যতায় ইহরাম বাধা ৪৭২ 
আরাফায়তর ময়োয়ি থযাহর ও আসর িামাজ িিার নিয়ম ৪৭২ 
থময়য়য়ের নমিা থথয়ক মক্কা প্রতযাবতষি ৪৭৩ 
কঙ্কর নিয়েি কয়র ১২ই নজলহজ্জ মক্কা প্রতযাবতষি ৪৭৩ 
মনহলায়ের জন্য নিজ জামাতায়ক নিয়য় হজ্জ করা ৪৭৪ 
গায়য়র মাহরায়মর সায়থ হয়জ্জর সফর করা ৪৭৪ 
হয়জ্জ কসর িামায ৪৭৫ 
থজিায়াত বা ত্রুনি নবচযুনত ৪৭৬ 
মুহনরম থয সকল প্রার্ী মারয়ত িারয়ব ৪৭৬ 
ইহরাম অবথ্যতায় নিনর্ে কাজ সমহূ ৪৭৬ 
ইহরাম অবথ্যতায় সুগনন্ধ ফল খাওয়া ও তার ঘ্রার্ লওয়া ৪৭৭ 
নবিা উযুয়ত হয়জ্জর রুকিসমহূ আোয় করা ৪৭৮ 
সাফা- মারওয়া সায়ী িা কয়র হজ্জ িালি করা ৪৭৮ 
অন্যয়ক নেয়য় রমী করায়িা ও সয়ূযষােয়য়র িয়ূবষ বা সূযষায়স্তর ির রমী করা ৪৭৯ 
বেলী হজ্জ ও উমরা ৪৮০ 
ইফরােকারীর জন্য উমরা করা ৪৮০ 
উমরা আোয়কারীয়ক হাজী বয়ল সয়িাধি করা ৪৮০ 
নিতার ওসীয়যয়তর কারয়র্ হজ্জ ফরজ িা হওয়া সয়েও বেলী হজ্জ আোয় ৪৮০ 
থসৌনে আরয়ব চাকুরীজীবী বযনির অয়ন্যর িে থথয়ক হজ্জ করা ৪৮১ 
নিয়জ হজ্জ কয়র িাই এমি বযনির জন্য বেলী হজ্জ করা ৪৮২ 
বেলী হয়জ্জর জন্য উিযুি বযনি ৪৮৩ 
হয়জ্জর নবনবধ মাসাইল ৪৮৪ 
নজিাবাসীয়ের জন্য উত্তম হজ্জ ৪৮৪ 
সুে- ঘুয়র্র িাকা নেয়য় হজ্জ আোয় ৪৮৪ 
বতষমাি িনরনথ্যতনতয়ত হয়জ্জ মাকবুয়লর সুরত ৪৮৫ 
তাকবীয়র তাশরীক িিার নিয়ম ৪৮৫ 
যমযয়মর িানি িাি করা ৪৮৬ 
নিনভয়ত হজ্জ থেখা ৪৮৬ 
হজ্জ আোয়কায়ল মাযহায়বর নভন্নতা ৪৮৭ 
কুরবািী ও আকীকাহ 
আকীকাহ 
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মৃত বাৈার আকীকা থেওয়া ৪৮৯ 
আকীকা কত তানরয়খ করয়ত হয় ৪৮৯ 
কুরবািীর িশুর সায়থ নকাংবা সতন্ত্রভায়ব আকীকা ৪৯০ 
একনি গরুয়ত সাত শরীক আকীকা করা ৪৯০ 
কুরবািী 
কুরবািীর থগায়স্তর বন্িি ৪৯১ 
সুেী বযাাংয়ক বা ইিুয়রয়ি চাকুরীরত বযনির সায়থ নময়ল  
কুরবািী থেওয়া ৪৯১ 
নিয়তকৃত থকারবািীর িশু নবনক্র করা ৪৯২ 
মীরাস বন্িি িা হওয়া অবথ্যতায় কুরবািীর িেনত ৪৯২ 
হাজী বযতীত অন্যয়ের উির কুরবািী ওয়ানজব নক- িা ? ৪৯৩ 
কুরবািীর থগাস্ত জমা কয়র রাখা ৪৯৫ 
হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম ও মতৃ বযনির িায়ম  
কুরবািী করা ৪৯৫ 
অাংশীোরীয়ের কুরবািী ৪৯৬ 
নমিায় কুরবািী িা কয়র তার মলূয থেয়শ িানঠয়য় কুরবািী করা ৪৯৬ 
প্রয়য়াজয়ির অনতনরি নিসাব িনরমার্ জনম থাকয়লও কুরবািী  
ওয়ানজব হয়ব ৪৯৭ 
আকীকার হুকুম, সময় ও বাৈা ভূনমষ্ট হওয়ার ির আরও করর্ীয় ৪৯৭ 
উি যয়বহ করার িেনত ৪৯৮ 
গরীয়বর থকি দুনি কুরবািী ৪৯৮ 
কুরবািীর িশু যয়বহ্ কয়র িাকা গ্রহর্ করা ৪৯৯ 
ঈয়ের িূয়বষ কুরবািী ৪৯৯ 
কুরবািী ওয়ানজব হওয়ার শতষাবলী ও চামিার হুকুম ৫০০ 
কুরবািীর জন্তু নতি নেয়ির ময়ধয কুরবািী িা করা ৫০০ 
রায়ত্র কুরবািী করা ৫০১ 
কুরবািীর জন্তুর মূলয োি করা ৫০১ 
হয়জ্জ নকরাি ও তামাত্তুকারীর কুরবািী বযাাংয়কর মাধযয়ম করা ৫০১ 
তাকবীয়র তাশরীক নতিবার িিা জরূরী নক- িা ? ৫০২ 
নলল্লাহ থবানডাং- এর জন্য সেকা, নফতরা ও কুরবািীর চামিার িাকা তুয়ল নশেকয়ের 
থবতি থেয়া ৫০৩ 
এ বত্সয়রর কুরবািী আগামী বত্সর করা ৫০৩ 
হাজীয়ের জয়ন্য কুরবািী করার নিয়ম ৫০৪ 
চাকর- চাকরািীয়ক কুরবািীর থগাস্ত খাওয়ায়িা ৫০৪ 
কুরবািী ও আকীকার নবনভন্ন মাসানয়ল ৫০৫ 
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কুরবািীর থগাশত নবনক্রকরর্ ৫০৭ 
কুরবািীর নেি হাাঁস- মুরগী যয়বহ ৫০৭ 
কুরবািীর চামিা ঈেগাহ মায়ঠর জন্য োি ৫০৭ 
অয়ন্যর িে থথয়ক কুরবািী ৫০৮ 
নশকার ও যয়বহ 
ইচ্ছাকৃত থকাি প্রার্ীয়ক হতযা করা ৫০৯ 
মনহলায়ের দ্বারা যয়বহকতৃ জন্তুর হুকুম ৫০৯ 
বন্দুক নেয়য় নশকার করা ৫০৯ 
বিশী বা থকাাঁচ নেয়য় মাে নশকার ৫১০ 
িশুর থকান্ অাংশ হালাল, থকাি অাংশ হারাম ৫১০ 
যয়বহ করার সময় যনে থেহ থথয়ক মাথা িৃথক হয়য় যায় ৫১০ 
িশু- িানখর থকাি নেয়ক মাথা থরয়খ যয়বহ করয়ত হয় ৫১১ 
থরাগাক্রান্ত গরু- োগয়লর হুকুম ৫১১ 
নবর্ জাতীয় দ্রয়বযর দ্বারা প্রার্ী নশকার ৫১২ 
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الرحيم الرحمن اهلل بسم  
 

ঈমাি ও আিাইে 
তাওহীে ও নরসালাত 

তাকেীয়রর উির নিভষর কয়র আমল থেয়ি থেয়া 
নজজ্ঞাসা: উলামায়য় থকরায়মর বয়ায়ি শুয়িনে থয,  আল্লাহ তা' আলার 
েরবায়র দু' নি নকতাব বােফতর আয়ে। তার একনির ময়ধয শুধু 
জান্নাতীয়ের িাম আয়ে। আর অিরনির ময়ধয আয়েয়কবলমাত্র 
জাহান্নামীয়ের িাম । উভয় খাতায় িাম গুয়লা থযাগ কয়র থিািাল 
সাংখযানিধষানরত কয়র থেয়া হয়য়য়ে। তার ময়ধয থকাি থহর থফর বা কম 
থবশ হয়ব িা। তাহয়লপ্রন হয় থয,  সব নকেু যনে আয়গই নিনেষ্টষ হয়য় 
নগয়য় থায়ক,  তাহয়ল আমায়েরকষ্ট কয়র আর আমল করার প্রয়য়াজি 
নক? তাোিা আমল কয়রই বা লাভ নক? ফয়সালা থতাআয়গই হয়য় 
থগয়ে। এ বযািায়র একিু খুয়ল বলার জন্য নবিীত অনুয়রাধ 
জািানচ্ছ।কারর্,  এ বযািায়র আনম খুবই নদ্বধা- দ্বয়ের মায়ঝ আনে।  

জবাব : আিনি থয হােীসনি শুয়িয়েি,  তা সহীহ ও সনঠক। হােীয়সর 
নবনভন্ন নকতায়ব উি হােীসনি বনর্ষত আয়ে। তয়ব উয়ল্লনখত হােীসনি 
নিয়য় নিয়জর জ্ঞাি- বুু্নে দ্বারা গয়বর্র্া করা উনচৎ িয়। কারর্,  
তাকেীয়রর বযািায়র নিয়জর আকল- বুনে দ্বারা গয়বর্র্া করা বা তকষ-  
নবতয়কষ নলপ্ত হওয়া অথবা নবস্তানরত অবথ্যতা সম্পয়কষ প্রন করা শরীয়য়ত 
নিয়র্ধ। একথা নঠক,  আল্লাহ্ তা' আলা তার িনরিূর্ষ জ্ঞাি ও ইলয়মর 
দ্বারা নলয়খ থরয়খয়েি থয,  থকাি বাো নিয়জর ইখনতয়ার অনুযায়ী 
আমল কয়র জান্নায়তর বানসো হয়ব,  আর থকাি বাো হয়ব 
জাহান্নায়মর বানসো। তয়ব নতনি এরূি থকি নলয়খ থরয়খয়েি তা নতনিই 
জায়িি। এর ময়ধয অয়িক নহকমত নিনহত রয়য়য়ে। আমায়ের শুধু 
এতিুকু জািয়ত হয়ব থয,  এ বযািায়র আমায়ের করর্ীয় নক? এর থচয়য় 
অগ্রসর হওয়া উনচত িয়। 
 
এ বযািায়র বাোর নযম্মাোরী হয়লা,  আল্লাহ্ তা' আলার এই 
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ফয়সালার উির ঈমাি আিা এবাং বাস্তনবক িয়ে থয দুনি নকতাব নতরী 
আয়ে,  তা ময়ি- প্রায়র্ নবশ্বাস করা। এতিুকু করয়ল আমায়ের োনয়ে 
আোয় হয়য় থগল। এর উির নভনত্ত কয়র আমল িা করা বা নবনভন্ন প্রন 
উথ্থািি করা আমায়ের োনয়ে বনহভূষত বা অিনধকার চচষার শানমল। 
সারকথা,  আমায়ের কতষবয হয়চ্ছ,  উি দুই বযািায়র বাোর 
নযম্মাোরী নকতায়বর উির ঈমাি রাখা এবাং নিয়জর ইখনতয়ার দ্বারা 
আল্লাহর হুকুম আহকাম ও নবনধ নিয়র্ধ বাস্তবায়ি করা। কারর্,  উি 
নকতাবদ্বয়য় নক থলখা আয়ে,  তা আমায়ের জািা থিই। তাোিা থসই 
থলখা দ্বারা আমায়ের ইখনতয়ার ও শনি থতা িষ্ট হয়য় যায়নি। সুতরাাং 
নকতায়ব যাই থলখা থাকুক,  আমায়ের আমল কয়র থযয়ত হয়ব এিাই 
বাোর বায়েগী ও তার োনয়ে। আর এরই ময়ধয তার সানবষক কলযার্ 
নিনহত রয়য়য়ে। উি হােীস শুয়ি আিনি থয প্রন কয়রয়েি স্বয়াং 
সাহাবায়য় নকরাম (রানযঃ)ও একই প্রন কয়রনেয়লি। জওয়ায়ব িবী 
( সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) তাাঁয়েরয়ক নকতায়বর উির ভরসা কয়র 
বয়স িা থথয়ক আমল করয়ত বয়লনেয়লি। কারর্,  আমলই বাোর 
ইখনতয়ায়রর অন্তভুষি নবর্য়। 

উি নকতায়ব দুনি সম্পয়কষ একনি উোহরর্ থিশ করা হয়চ্ছ। আশা করা 
যায় এর দ্বারা নবর্য়নি অয়িকিা িনরষ্কার হয়য় যায়ব। থযমি,  একজি 
ন্যায়িরায়র্ মুসনলম বােশায়হর েরবায়র নবনভন্ন থলায়কর যাতায়াত ও 
থযাগায়যাগ আয়ে। থকউ বােশাহয়ক দ্বীিী বযািায়র সহয়যানগতা করয়ত 
আয়সি এবাং তার দ্বীিোরীর কারয়র্ তায়ক মুহাব্বত ও শ্রো কয়রি। 
আবার অয়িয়ক নিয়জর হীি স্বাথষ আোয়য়র জন্য বােশায়হর প্রনত বাহ্যতঃ 
মুহাব্বত প্রেশষি কয়রি। এক সময় বােশাহ ইচ্ছা প্রকাশ করয়লি থযম 
প্রকৃত বােশাহ থপ্রমীয়ের িুরস্কৃত করয়বি। নকন্তু সমস্যা হয়লা িকল 
মুহাব্বতকারীগর্ দুিষাম রিায়বি থয,  বােশাহ ময়হােয় আমায়ের প্রনত 
ইিসাফ করয়লি িা। বাস্তয়ব আমরাও তায়ক ভালবানস। নকন্তু নতনি 
আমায়েরয়ক িুরস্কাি িা নেয়য় অন্যয়েরয়ক নেয়লি। এ সমস্যা থথয়ক 
বাাঁচার জন্য বােশাহ একিা নহকমত অবলিি করয়লি। নতনি থঘার্র্া 
নেয়লি থয,  আমার েরবায়র দুনি েফতর নতরী করা হয়য়য়ে। ১ম 
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েফতয়র যায়ের িাম এয়সয়ে,  তায়েরয়ক নিনেষষ্ট তানরয়খ আনম িুরস্কৃত 
করব। আর ২য় েফতয়র যায়ের িাম এয়সয়ে তায়েরয়ক নিনেষষ্ট তানরয়খ 
আনম শানস্ত প্রোি করব এবাং উভয় েফতর চূিাস্ত কয়র থশয়র্ থিািাল 
লাগায়িা হয়য়য়ে। সুতরাাং এর ময়ধয িনরবতষয়ির থকািা সুয়যাগ থিই। 
বােশায়হর এ থঘার্র্ার ির প্রকৃত বােশাহ থপ্রমীগর্ তায়ের আচার-
আচরর্ ও েরবায়র যাতায়ায়তর ময়ধয থকািরূি িনরবতষি করয়বি িা। 
তারা বলয়লি থয,  আমরা আল্লাহর সস্তনষ্টর জন্য এই আল্লাহওয়ালা 
বােশাহয়ক মুহাব্বত কয়রনে এবাং তার কায়জ সহয়যানগতা কয়রনে। 
সুতরাাং আমরা থিক কাজ কয়রই যাব। চাই বােশাহ আমায়েরয়ক 
িুরস্কৃত করুি বা শানস্ত প্রোি করুি। এিা বােশায়হর নিজস্ব বযািার। 

আর স্বাথষায়ন্বর্ী মহল বােশায়হর থঘার্র্ার িয়র বােশায়হর েরবায়র 
আসা-  যাওয়া ও সহয়যানগতা সম্পূর্ষরূয়ি বন্ধ কয়র নেল। তারা বলয়ত 
লাগল থয,  দু’নি েফতর যখি নতরী হয়য় থগয়ে,  তাহয়ল এখি 
েরবায়র যাতায়াত বৃথা। কারর্,  প্রথম েফতয়র িাম থাকয়ল 
সবষাবথ্যতায় িুরস্কার িাওয়া যায়ব। সুতরাাং েরবায়র যাওয়া িা যাওয়ার 
সায়থ থকাি িাথষকয থিই। থতমনি ভায়ব যনে নদ্বতীয় েফতয়র িাম থায়ক,  
তাহয়ল শানস্ত থতা নিনশ্চত। কায়জই েরবায়র নগয়য় সময় িষ্ট িা কয়র 
নিয়জর কাজ করাই ভায়লা। 

এরিয়র নিনেষষ্ট তানরয়খ থেখা থগল থয,  যারা েফতয়রর উির ভরসা 
কয়র যাতায়াত বন্ধ কয়রনেয়ল তারা তায়ের অিরায়ধর শানস্ত থিয়য়য়ে। 
আর যারা তায়ের খায়লস মুহাব্বয়তর কারয়র্ িুরস্কৃত হয়য়য়েি। এিা 
হয়লা উিয়রাি নবর্য়য়র এনি উোহরর্। এর উির নভনত্ত কয়র আমরা 
আল্লাহ তা‘আলার দুই নকতায়বর স্বরূি উিলনি করয়ত িানর। আল্লাহ 
তা’আলা রূয়হর জগয়ত প্রথম যখি সকলয়ক জমা কয়রেয়লি,  তখিই 
নিয়জর ইলম মুতানবক এক েলয়ক জান্নায়ত,  আয়রক েলয়ক 
জাহান্নায়ম িাঠায়ত িারয়তি। নকন্তু এমতাবথ্যতায় কানফর- মুশনরকয়ের 
আল্লাহর নবরুয়ে এই অনভয়যায়গর সুয়যাগ থাকয়তা থয,  আল্লাহ 
আমায়ের থসই দুনিয়ায় িানঠয়য় আমল করার সুয়যাগ নেয়ল আমরা 
অন্যয়ের থথয়ক থবশী আমল করতাম। নকস্তু আল্লাহ থতা আমায়েরয়ক 
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সুয়যাগই নেয়লি িা। কায়জই আল্লাহ তা’আলা তার ইলম দ্বারা ফয়সালা 
িা কয়র সকলয়ক আময়লর সুয়যাগ নেয়য় দুনিয়ায়ত িানঠয়য়য়েি এবাং 
উভয় েফতয়রর কথা থঘার্র্া কয়রয়েি। এখি দুনিয়ায়ত যারা েফতয়রর 
উির ঈমাি থতা রাখয়ব নকন্তু েফতয়রর ভরসায় আমল িনরতযাগ করয়ব 
িা,  হাশয়রর ময়োয়ি থেখা যায়ব-  শুধু তায়েরই িাম জান্নাতী েফতয়র 
থলখা আয়ে। আর যারা েফতয়রর উির নিভষর কয়র আমল কয়রনি,  
দুনিয়ার বযািায়র তাাঁরা খুব বুনেমাি হয়লও আয়খরায়তর বযািায়র বিই 
অলস। অথচ যুনি- তয়কষ খুব িারেশষী। হাশয়রর ময়োয়ি থেখা যায়ব 
থয এ থলাকগুয়লার িাম জাহান্নায়মর খাতায় নলনিবে করা হয়য়য়ে। 
সারকথা,  আল্লাহর এ নকতাবদ্বয়য়র উির নিভষর কয়র আমল থেয়ি 
থেয়া যায়ব িা বরাং আমল করয়ত হয়ব তাহয়ল িরকায়ল জান্নাতী হওয়া 
যায়ব। 

নজজ্ঞাসাঃ লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এই কানলমার 
ময়ধয আল্লাহ এবাং রাসূল অথষাৎ স্রষ্টা এবাং সৃনষ্টর ময়ধয ‘ওয়াও’ শব্দ 
বযবহার িা করার কারয়র্ উভয়য়র ময়ধয থকাি িাথষকয ময়ি হয় িা। এ 
বযিায়র নবস্তানরত জািয়ত ইচু্ছক। 

জবাবঃ প্রয়তযক ভার্ারই নকেু িা নকেু নবয়শর্ে থায়ক। বাাংলা ভার্ার 
সয়ঙ্গ থস সয়বর নমল থাকা জরুরী িয়। আর আরবী ভার্ায় নবয়শর্য়ের 
ময়ধয এিাও একিা থয,  বায়কয কখয়িা কখয়িা দু’একিা শব্দ উহ্য 
থায়ক। তখি ভার্ান্তর করার সময় তা প্রকাশ কয়র তরজমা করয়ত হয়। 
িতুবা বায়কযর ভাব িূর্ষ হয় িা। প্রয়নায়ল্লনখত কানলমায়য় তানয়যবার 
বযািারনিও এমি। 

অতএব,  কানলমা তাইনয়যবার মায়ঝ ‘ওয়াও’ শব্দ বযবহার করা হয়লা 
িা থকি? এয়ত স্রষ্টা ও সৃনষ্টর মায়ঝ িাথষকয রইল িা-  এ ধরয়ির থকাি 
প্রয়নর অবকাশ রইল িা। ভন্ড ও নবে’আতীয়ের আলায়ি নবভ্রান্ত হয়বি 
িা। 

জবাবঃ প্রয়তযক ভার্ারই নকেু িা নকেু নবয়শর্ে থায়ক। বাাংলা ভার্ার 
সয়ঙ্গ থস সয়বর নমল থাকা জরুরী িয়। আর আরবী ভার্ায় নবয়শর্য়ের 
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ময়ধয এিাও একিা থয,  বায়কয কখয়িা কখয়িা দু’একিা শব্দ উহ্য 
থায়ক। তখি ভার্ান্তর করার সময় তা প্রকাশ কয়র তরজমা করয়ত হয়। 
িতুবা বায়কযর ভাব িূর্ষ হয় িা। প্রয়নায়ল্লনখত কানলমায়য় তানয়যবার 
বযািারনিও এমি। 

অতএব,  কানলমা তাইনয়যবার মায়ঝ ‘ওয়াও’ শব্দ বযবহার করা হয়লা 
িা থকি? এয়ত স্রষ্টা ও সৃনষ্টর মায়ঝ িাথষকয রইল িা-  এ ধরয়ির থকাি 
প্রয়নর অবকাশ রইল িা। ভন্ড ও নবে’আতীয়ের আলায়ি নবভ্রান্ত হয়বি 
িা। 

জবাবঃ সবষত্র হানযর- িানযর হওয়া থযমি আল্লাহ তা’আলার নবনশষ্ট 
তদ্রেি আনলমুল গায়য়ব হওয়ার আল্লাহর নবনশষ্টয। আল্লাহ তা’আলা 
োিা অন্য কাউয়ক নিজ েমতা বয়ল আনলমুল গায়য়ব ও হানযর িানযর 
নবশ্বাস করা নশরকী কাজ। থয থকউ এরূি আকীো রাখয়ব থস ইসলায়মর 
গনন্ড থথয়ক থবর হয়য় যায়ব। তার নিেয়ি িামায িিা জানয়য হয়ব িা। 
তার নববাহ বন্ধিও নঠক থাকয়ব িা। িতুিভায়ব কানলমা িয়ি ঈমাি এয়ি 
তওবা কয়র নববাহ দুহনরয়য় নিয়ত হয়ব। 

আর যনে আল্লাহ কতৃষক প্রেত্ত বয়ল হানযর- িানযর নকাংবা আনলমুল 
গায়য়ব ময়ি কয়র তা হয়ল থসিা তার মিগিা মত এবাং আল্লাহ ও রাসূল 
(সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম)- এর প্রনত নমথযা অিবাে হয়ব। 
থকিিা, আল্লাহ িাক থকাথাও একথা বয়লিনি থয,  নতনি স্বীয় রাসূল 
( সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) থক হানযর- িানযর নকাংবা আনলমুল 
গায়য়ব বানিয়য়য়ের;  থতমনি রাসূলও কখয়িা োবী কয়রিনি থয নতনি 
হানযর- িানযর বা আনলমুল গায়য়ব নেয়লি। উিরন্তু থখাে িবী জীবয়ি 
এমি বহু ঘিিা রয়য়য়ে যাদ্বারা এ কথা অতযন্ত স্পষ্ট থয,  নতনি নিনেষষ্ট 
ওহীর বাইয়র অন্য থকাি গায়য়ব জািয়তি িা এবাং নতনি হানযর িানযরও 
নেয়লি িা। 

হযরত আনয়শা (রাঃ)- এর প্রনত মুিানফকয়ের নমথযা অিবাে ও বীয়র 
মাঊিায় িবী (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম)- এর নপ্রয় সাহাবীয়ের 
শাহােয়তর ঘিিা,  ইয়াহুেীয়ের িে থথয়ক নবর্ নমনশ্রত খািা িবী 
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( সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম)- এর খাওয়া সহ অসাংখয ঘিিা এর 
জলন্ত প্রমার্। থকাি থকাি জায়হল কুরআি মাজীয়ের দুএকিা শয়ব্দর 
মিগিা বযাখযা কয়র এ থগামরাহ মতবাে প্রমার্ করয়ত চায় যা স্বয়াং 
কুরআি মাজীয়ের অসাংখয আয়ায়তর স্পষ্ট ভায়ের িনরিেী হওয়ায় 
তায়ের মুখষতায়কই নেবায়লায়কর ন্যায় প্রমার্ কয়র থেয়। 

সুতরাাং আল্লাহ প্রেত্ত েমতা রাসূল সাল্লাল্লাহু আল্লাইনহ ওয়াসাল্লাম 
আনলমুল গায়য়ব বা হানযর- িানযর এমতনি নিেক থগামরাহী আকীোগত 
মারািক ধরয়ির নবেআত। এ মত থিার্র্কারী কায়ফর হয়ব িা বয়ি,  
তয়ব নিনশ্চত ফানসক এবাং থগামরাহ। এমি থলায়কর ইমামতী মাকরূয়হ 
তাহরীমী। নবিা উযয়র তার উকয়তো করাও মাকরূয়হ তাহরীমী। 
মসনজে কনমনির উনচত এমি ইমাময়ক উি আকীো হয়ত তাওবা িা 
করয়ল অবযাহনত নেয়য় মুত্তাকী িরয়হযগার আয়লময়ক ইমাম নহয়সয়ব 
নিয়য়াগ থেয়। 

( ২) িৃথকভায়ব ইমাম মাহেী- এর সায়থ আলাইনহস সালাম িা বলাই 
ভাল। থযয়হতু এিা িানরভানর্কভায়ব িবী এবাং থফয়রশতাগয়র্র জন্য 
খাে। 

[ প্রমার্ : খাইরুল ফাতওয়া ১:১৪৭,  # আহসানুল ফাতওয়া ১:২০১,  
# শামী ৬:৩৯৬]  

নজজ্ঞাসাঃ জনিক মাওলািা সায়হব বয়লয়েি এবাং ফাতওয়াও নেয়য়য়েি 
থয,  িবী করীম (সাঃ) হানযর- িানযর। এিাই নতনি নবশ্বাস কয়রি। 
এিাই নতনি নবশ্বাস কয়রি। এ ফাতওয়ািা কতিুকু সতয? হািাফী 
মাযহাব অনুযায়ী নবস্তানরতভায়ব জািায়ল অত্র এলাকাবাসী উিকৃত 
হয়ব। 

জবাবঃ সবষত্র হানযর- িানযর থাকা একমাত্র আল্লাহ তা’আলার নেফাত। 
থকাি িবী বা ওলী সব জায়গায় হানযর- িানযর হয়ত িায়রি িা। আল্লাহ 
তা’আলার নেফায়তর সয়ঙ্গ বাোয়ক নমলায়িা কুফর ও নশরক। এ 
ধরয়ির নবশ্বাস দ্বারা ঈমাি চয়ল যায়। হােীস শরীয়ফ এয়সয়ে,  িবী 
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করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) ইরশাে কয়রি,  থতামরা 
আমার উির েরূে শরীফ িিয়ল নফনরস্তায়ের মাধযয়ম থতামায়ের িাম ও 
থগাত্রসহ তা আমার নিকি থিৌাঁোয়িা হয়।                    

[িাসাঈ শরীফ ১:১৪৩]  

িবী (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) হানযর- িানযর কুরআি ও হােীয়স 
এর থকাি প্রমার্ থিই। যারা এ রকম নবশ্বাস রায়খ,  তারা থগামরাহ 
এবাং নবে’আতী। এিা শুধু হািাফী মাযহায়বরই িয় বরাং সকল আহয়ল 
সুন্নাত ওয়াল জামাআয়তর আকীো। তায়ের নিেয়ি িামায মাকরূহ 
তাহরীমী হয়ব। এ বযািায়র আয়রা নবস্তানরত জািয়ত হয়ল থেখুিঃ [(১) 
শরীয়ত ইয়া জাহালাত ৩৮০ িৃঃ। # নমশকাত শরীফ ১:৮৬২,  # 
জাওয়ানহরুল নফকহ ১:২১৭,  # োনরমী শরীফ ৪১৬,  # আহসানুল 
ফাতাওয়া ১:৩৪৭,  # মাহমূনেয়া ১:১৮৮,  # নকফায়াতুল মুফতী 
১:১৫০] 

তয়ব একথা নঠক থয,  রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) স্বীয় 
কবয়র জীনবত আয়েি এবাং প্রনত সপ্তায়হ দুনেি তাাঁর সাময়ি 
নফনরশতায়ের মাধযয়ম উম্ময়তর আমল থিশ করা হয়।  [ বাযযাযীয়া 
৩:৩২৬] 

নজজ্ঞাসাঃ আনম একিা নময়ল চাকুরী কনর। নমল মসনজয়ের ইমাম 
সায়হব এবাং বাসার আশিায়শর মসনজয়ের ইমামগর্ এই আকীো 
থিার্র্ কয়রি থয,  িবী (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) হানযর ও 
িানযর। িবী (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) িূয়রর নতরী। যা সরাসনর 
আল্লাহ িায়কর জানত িূয়রর অাংশ। খাজা মুঈনুিীি নচশতী (রহঃ) সহ 
সকল ওলীগর্ স্বীয় কবয়র নযো। তায়েরয়ক থয মৃত বলয়ব,  থস 
কায়ফর হয়ব। এ ধরয়ির আয়রা অয়িক ভ্রান্ত আকীো থিার্র্ কয়রি। 
উয়ল্লনখত আকীো থিার্য়র্র কারয়র্ আনম তায়ের নিয়ে িামায িনি িা। 
একাকী িামায িয়ি থিই। এখি জুমু’আর িামায নিয়য় সমস্যা। 
কারর্- শুক্রবারও নডউনি থায়ক। অয়িক েূয়র নগয়য়ও জুমু’আ আোয় 
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করা সম্ভব হয় িা। এমতাবথ্যতায় উি ইমায়মর নিেয়িই জুমু’আর িামায 
আোয় করয়বা,  িানক একাকী থযাহয়রর িামায আোয় করয়বা? 

জবাবঃ আিিার বর্ষিা ময়ত,  উয়ল্লনখত আকীো থিার্র্কারী বযনিরা 
নিঃসয়েয়হ গুমরাহ এবাং নবে’আতী। আর নবে’আতী থলায়কর নিেয়ি 
িামায িিা মাকরূয়হ তাহরীমী। [প্রমার্ঃ ফাতাওয়া োরুল উলূম 
৩:২৪০,  ২৪৫,  ২৮০,  # দুরয়র মুখতার ১:৫৬৬ # ফাতাওয়া 
মাহমূনেয়া ২:৭৩] 

তয়ব মহািবী (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম)- থক সরাসনর আনলমুল 
গাইব ও হানযর- িানযর ময়ি করা,  তায়ক িূয়রর নতরী ময়ি করা এবাং 
থস িূরয়ক আল্লাহ তাআলার জানত িূয়রর অাংশ ময়ি করা কুফরী 
আকীোর শানমল। এয়েয়ত্র এ ধরয়ির আকীো থিার্র্কারী বযনিরা 
নিেয়ি িামায িা িয়ি অন্য থকাি মসনজয়ে নগয়য় িামায িিয়ত হয়ব। 
অন্য মসনজে অয়িকেূয়র হয়লও থসখায়ি নগয়য় জুমু’আর িামায আোয় 
করয়ত হয়ব। যনে থকাি নেি নবয়শর্ থকাি কারয়র্ েূয়রর মসনজয়ে নগয়য় 
জুমু‘আর িামায আোয় করা সম্ভব িা হয়,  তাহয়ল একা একা থযাহয়রর 
িামায আোয় কয়র নিয়ব। 

[ প্রমার্ঃ নকফায়াতুল মুফতী ১:১৬৪,  # সূরা আল- আিআম ৫৯] 

নজজ্ঞাসাঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম)  মানির নতরী িা 
িূয়রর নতরী? 

জবাবঃ হুযূর  (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) মানির নতরী নেয়লি,  
িূয়রর নতরী িয়। তয়ব তার মানির শরীয়রর ময়ধয যয়থষ্ট িূয়রর সাংনমশ্রি 
নেল। এিা মানির নতরী মানুর্ জায়তর হওয়ার িনরিেী িয়। 

মািব জানতর প্রধাি প্রধাি নবনশষ্টয হয়লা,  তারা নিতার ঔরয়স 
মাতৃগয়ভষ জন্মলাভ কয়র মাতৃদুগ্ধ িাি কয়র,  ধীয়র ধীয়র থোি থথয়ক 
বি হয়ত থায়ক। িািাহার,  নিদ্রা ও প্রস্রাব- িায়াখািার ইতযানের মত 
স্বাভানবক  নক্রয়া কয়মষর িাশািানশ তারা নজনবক চানহোর কারয়র্ নববাহ 
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বন্ধয়ি আবে হয় এবাং এয়ত সন্তাি- সন্তনতর প্রজন্ম হয়য় থায়ক। তারা 
সুয়খ থযমি হায়স,  দুঃয়খ থতমি কাাঁয়ে। 

থরাগ,  থশাক ও দুঃখ থযমি তায়ের কাতর কয়র,  থতমনি যাদু ও 
নবয়র্র নক্রয়া তায়ের চরম কষ্ট থেয়। এমিনক মৃতুযর দুয়ায়র িযষন্ত থঠয়ল 
থেয়। আর এ সমস্ত মািবীয় নবনশষ্টয থকবল মানির নতরী মানুয়র্র 
থবলায়ই প্রয়যাজয। এখি এমি থকউনক আয়েি,  নযনি প্রমার্ করয়ত 
িায়রি থয,  মািবীয় এ সমস্ত নবনশয়ষ্টযর থকাি একনি থথয়কও হযরত 
মুহাম্মাে (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) মুি নেয়লি? থকউ িারয়বি 
িা। কারর্-  নতনি থতা মানির নতরী মানুর্ই নেয়লি। তার শরীয়রর 
নভতর িূয়রর সাংনমশ্রর্ নেল। নকন্তু নতনি িূয়রর নতরী নেয়লি িা। অনধকন্তু 
রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) নেয়লি সমস্ত িবীগয়র্র 
সরোর,  সবষয়শ্রষ্ঠ মহামািব। 

প্রমার্ঃ  

১। িনবত্র কুরআয়ি ইরশাে হয়চ্ছ-  থহ িবী! আিনি বয়ল নেি থয,  
আনম থতামায়ের মত মানুর্ জায়তরই একজি। তয়ব আমার নিকি ওহী 
আয়স। (এ থেয়ত্র আনম থতামায়ের থথয়ক বযনতক্রম)      [ সূরা 
কাহাফ ১১০] 

আল্লাহ িাক বয়লি-  “আর আনম মানুর্য়ক মানির সারাাংশ (খােযসার) 
হয়ত সৃনষ্ট- কয়রনে।”   [ সূরাহ মু’নমিিূ-  ১২] 

আর হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম)- থক থযয়হতু মানুর্ বলা 
জরুরী,  তা িা হয়ল,  প্রথম আয়াত অস্বীকার কয়র কানফর হয়ব। আর 
যখি মানুর্ বলা হল,  তাহয়ল নদ্বতীয় আয়াত নহয়সয়ব তাাঁর মানির নতরী 
হওয়া জরুরীভায়ব নবশ্বাস করয়ত হয়ব। তা িা হয়ল নদ্বতীয় আয়াত 
অস্বীকার কায়র কানফর হয়ত হয়ব। তাোিা থসয়েয়ত্র মানুর্ থয 
আশরাফুল মাখলুকাত,  তার থথয়ক িবী (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ 
ওয়াসাল্লাম) বনহভূষত হয়য় যায়বি,  যা কখিও বাঞ্ছিীয় িয়। কায়জই 
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তাাঁয়ক যনে সবষয়শ্রষ্ঠ মানুর্ নহয়সয়ব স্বীকার করা হয,  তাহয়ল তাাঁয়ক 
মানির নতরী মানুর্ নহয়সয়ব অবশ্যই স্বীকার করয়ত হয়ব। 

২। সূরা আ‘রাফ ৬৯ িাং আয়াত। হুে ২৭ িাং আয়াত। মু’মনিূি ৩৩ িাং 
আয়াত,  শুয়ারা ২৩িাং আয়াত। 

উয়ল্লনখত আয়াতসমূয়হও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম)- এর 
মানির নতরী হওয়ার প্রমার্ িাওয়া যায়। 

৩। নমশকাত শরীফ ২য় খন্ড ২৫০ িৃষ্ঠায় বনর্ষত আয়েঃ হযরত আনয়শা 
(রাঃ) বয়লি,  “রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একজি মানুর্ নেয়লি।” 

৪। বুখারী শরীফ ১ম খন্ড ৩৩২ িৃষ্ঠায় বনর্ষত আয়ে,  রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) বয়লিঃ “নিশ্চয়ই আনম একজি 
মানুর্।” 

আর মানুর্ মানিরই হয়,  িূয়রর হয় িা। মহািবী ( সাল্লাল্লাহু আলাইনহ 
ওয়াসাল্লাম)- এর শরীর মুবারক িূয়রর নতরী নেল এ বযািায়র থকাি 
আয়াত বা সহীহ হােীয়স প্রমার্ িাওয়া যায় িা। 

তাই একথা অস্বীকার করা যায় িা থয,  মানির নতরী নেয়লি এবাং মানুর্ 
জায়তর নেয়লি;  মানুর্ জায়তর বাইয়র নেয়লি িা। তয়ব রুহানিয়যয়তর 
মত শারীনরক নবনভন্ন নেক নেয়য়ও নতনি সাধারর্ মানুর্ থথয়ক বযনতক্রম 
নেয়লি। থযমি হযরত আিাস (রাঃ) থথয়ক বনর্ষত আয়ে থয,  রাসূলুল্লাহ 
( সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম)- এর শরীয়র জান্নাতী ৪০ জি থলায়কর 
সমিনরমার্ শনি নেল ইতযানে (সুবহািাল্লাহ)। আর রাসূল নহয়সয়ব তার 
মযষাো থতা সকল িবী ও রাসূয়লর ঊয়বাং নেল। নবনভন্ন আয়ায়ত বা 
হােীয়স িবী (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম)- থক “িূর” বলা হয়য়য়ে,  
এর দ্বারা উয়েযশ্য হল-  নতনি নহোয়ায়তর িূর ও িথ প্রেশষয়ির থজযানত 
নেয়লি। 

িবী (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম)- এর িূরয়ক যারা আল্লাহর জায়তর 
িূয়রর অাংশ ময়ি কয়র,  তায়ের এ আকীো নশরয়কর িযষায়ভিু। 
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সুতরাাং থয বযনি ‘রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) িূয়রর নতরী’ 
এ আকীো থিার্র্ করয়ব থস আহয়ল সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত থথয়ক 
খানরজ হয়য় যায়ব। [খাইরুল ফাতাওয়া ১:১৩৭] 

নজজ্ঞাসাঃ জ্বীি জানতর ময়ধয আল্লাহ তা’আলা থকাি িবী- রাসূল 
বানিয়য়য়েি নক- িা এবাং জ্বীিয়ের ময়ধয ির ও িারী আয়ে নক- িা? 

জবাবঃ জ্বীি জানতর ময়ধয থথয়ক আল্লাহ তা’আলা থকাি িবী ও 
রাসূলয়ক থপ্ররর্ কয়রিনি। িবী ও রাসূল একমাত্র মািব জানত থথয়কই 
থপ্রনরত হয়য়য়ে। অবশ্য জ্বীি জানতর উিরও আল্লাহর নবধাি আয়রানিত 
হয়য়য়ে। এজন্য তায়ের ময়ধয এবাং মানুয়র্র ময়ধয থহোয়ায়তর কায়জর 
জন্য আল্লাহ তা’আলা মানুর্য়ের থথয়কই িবী থপ্ররর্ কয়রয়েি। জ্বীি 
জানতর ময়ধয ির- িারী আয়ে এবাং সন্তাি প্রজিয়ির ধারা নবেযমাি 
আয়ে। [প্রমার্ঃ আকামুল মারজাি নফ আহকানমল জান্ ি-  ৪৮] 

নজজ্ঞাসাঃ থকাি আয়লম বা িীর- মাশানয়খ িবুওয়াত বা নরসালায়তর 
মযষাোর উন্নীত হয়ত িায়র নক- িা? 

জবাবঃ িবী বা রাসূল মাখলুকায়তর ময়ধয সবষয়শ্রষ্ঠ ও সবয়চয়য় সম্মািী। 
আল্লাহ তা’আলা যায়ক ইচ্ছা কয়রি,  নতনিই এ মযষাো লাভ কয়রি। 
থকউ থচষ্টা- তেবীর কয়র এ মযষাোয় উন্নীত হয়ত িায়র িা। সুতরাাং 
আয়লম বা িীর- মাশানয়খ যত বিই ওলী থহাক িা থকি,  তারা কখিও 
িবুওয়াত বা নরসালায়তর মযষাোয় উন্নীত হয়ত িায়র িা। এমিনক 
আেিা সাহাবীর মযষাোয়ও উন্নীত হয়ত িায়রি িা। 

উয়ল্লখয থয,  িবুওয়ায়তর নসলনসলা হযরত মুহাম্মে (সাল্লাল্লাহু 
আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) িযষন্ত থশর্ হয়য় থগয়ে। তারির আর থকাি িতুি 
িবী আসয়বি িা। হযরত ঈসা (আঃ) আয়খরী িবীর একজি উম্মত 
নহয়সয়ব নকয়াময়তর িূয়বষ দুনিয়ায়ত তাশরীফ আিয়বি। িতুি িবী 
নহয়সয়ব িয়। [ সূরাতুল আহযাব ২২,  আকীোতুত তাহাবী ৪৭] 
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নজজ্ঞাসাঃ থকাি বযনি যনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) 
সম্পয়কষ কিূনি বা অবমািিা মুলক কথা বয়ল,  তয়ব তার জন্য 
শরীয়য়তর নবধাি নক? 

জবাবঃ রাসূল ( সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) সম্পয়কষ যনে থকাি 
থলাক কিূনি বা অবমািিাকর থকাি কথা বয়ল তাহয়ল তার ঈমাি চয়ল 
যায়ব এবাং নববানহত হয়ল তার নববাহ বন্ধি নেন্ন হয়য় যায়ব। তায়ক িতুি 
ভায়ব কানলমা িয়ি তাওবা িিয়ত হয়ব এবাং নববাহ িিায়ত হয়ব। 
গ্রায়মর থচয়ারমযাি,  থমিার,  মাতব্বর ও গর্যমান্য বযনিবগষ নময়ল 
জি সম্ময়ুখ তায়ক েৃষ্টান্তমূলক শানস্ত নেয়ত িায়র। [প্রমার্ঃ দুরয়র মুখতার 
৪:২৩১,  ফাতাওয়া োরুল উলূম ১২:৩৬২ # ফাতাওয়া মাহমূনেয়া 
১৪:৫৩] 

নজজ্ঞাসাঃ সাহাবয়য় নকরাম হয়কর মািকানঠ নক- িা? এক নবয়শর্ 
আয়োলয়ির কমষীরা প্রচার কয়র থায়কি থয,  সাহাবাগর্ হয়কর 
মািকানঠ িি। হয়কর মািকানঠ হয়চ্ছি থকবল িবী (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ 
ওয়াসাল্লাম)। এ বযািায়র আমরা নবভ্রানন্তয়ত িয়িনে। আশা কনর 
ইসলায়মর সনঠক নসোন্ত প্রমার্সহ জানিয়য় নহোয়ায়তর িয়থ চলয়ত 
সাহাযয করয়বি। 

জবাবঃ আহয়ল সুন্নাত ওয়াল জামায়তর অন্যতম আকীো হল-  
সাহাবায়য় নকরাম সয়তযর মািকানঠ। এ বযািায়র কুরআি ও হােীয়সর 
অসাংখয প্রমার্ রয়য়য়ে। সুতরাাং যারা এ আকীো থিার্র্ কয়র িা তারা 
আহয়ল সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত থথয়ক খানরজ। সাহাবায়য় নকরাম থয 
সয়তযর মািকানঠ এর অসাংখয প্রমার্ানের মধয থথয়ক নিয়ে কয়য়কনি 
উয়ল্লখ করা হল-  

১. আল্লাহ তা‘আলা থঘার্র্া কয়রয়েিঃ 

“যনে তারা ঈমাি আয়ি থতামায়ের (সাহাবাগয়র্র) ঈমাি আিার মত,  
তয়ব তারা নহোয়াত প্রাপ্ত হয়ব।” এই আয়ায়ত স্বয়াং আল্লাহ তা’আলা 
সাহাবায়য় নকরায়মর ঈমািয়ক নহোয়াত প্রানপ্তর মািকানঠ থঘার্র্া 
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কয়রয়েি এবাং বয়লয়েি থয,  মহাি প্রভরু েরবায়র ঐ ঈমািই 
গ্রহর্য়যাগয যা রাসূল ( সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) এবাং সাহাবায়য় 
নকরাম এয়িনেয়লি। অতএব,  থয বযনির ঈমাি তাাঁয়ের ঈমায়ির থচয়য় 
এনেক ওনেক হয়ব,  তার ঈমাি গ্রহর্য়যাগয িয়। [ মা’আনরফুল 
কুরআি উেূষ ১:২৯৬,  সূরা বাকারা-  ১৩৭] 

২.অন্যত্র আল্লাহ তা’আলা ইরশাে কয়রয়েিঃ 

“যখি তায়েরয়ক বলা হয়,  থতামরা ঈমাি আয়িা থযমি অন্য থলায়করা 
(সাহাবাগর্) ঈমাি এয়িয়ে।” মুফাস নসরীয়ি নকরাম বয়লি থয,  এই 
আয়াত দ্বারা বুঝা যায় থয,  থকাি বযনির ঈমায়ির োবী সনঠক নক- িা,  
তা যাচাই করার মািকানঠ হয়চ্ছ সাহাবায়য় নকরায়মর ঈমাি। সুতরাাং 
যার ঈমাি থকাি নবর্য়য় সাহাবায়য় নকরায়মর ঈমায়ির সায়থ নমলয়বিা,  
তার ঈমাি আল্লাহ ও তাাঁর রাসূয়লর ( সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) 
েরবায়র গ্রহর্য়যাগয হয়ব িা। (মা’আনরফুল কুরআি উেূষ ১:৭৩) 
উিয়রাি আয়াতদ্বয় হয়ত একথা স্পষ্টভায়ব বুঝা থগল থয,  যখি 
ঈমায়ির ন্যায় সবয়চয়য় গুরুেিূর্ষ নবর্য়য় সাহাবায়য় নকরায়মর ঈমািয়কই 
নবশুেতা ও গ্রহর্য়যাগযতার মািেন্ড নিধষারর্ করা হয়য়য়ে,  তাহয়ল 
দ্বীয়ির অন্যান্য বযািায়রও সাহাবায়য় নকরাম অবশ্যই সয়তযর মািকানঠ। 

৩. িবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) ইরশাে কয়রিঃ বিী 
ইসরাঈল ৭২ নফরকায় নবভি হয়য়নেল। আর আমার উম্মত ৭৩ 
নফরকায় নবভি হয়ব। থসগুয়লার মধয হয়ত একনি নফরকা বযতীত 
অবনশষ্ট ৭২ নফরকা জাহান্নামী হয়ব। সাহাবা (রানযঃ) প্রন করয়লি উি 
িাজাত প্রাপ্ত নফরকাভুি কারা হয়ব? মহািবী (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ 
ওয়াসাল্লাম) ইরশাে করয়লি-  “আনম এবাং আমার সাহাবগর্ থয 
তরীকার উির,  থসই তরীকার উির যারা অিল থাকয়ব তারাই 
িাজাতপ্রাপ্ত েল।  [ নতরনমযী ২:৯৩] 

৩. অন্যত্র িবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) ইরশাে কয়রিঃ 
আমার সাহাবাগর্ িেত্র সমতুলয। তায়ের মধয হয়ত থতামরা যারই 
অনুসরর্ করয়ব নহোয়াত থিয়য় যায়ব।[নমশকাত শরীফ ২:৫৫৪] 
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নজজ্ঞাসাঃ সাহাবয়য় নকরাম হয়কর মািকানঠ নক- িা? এক নবয়শর্ 
আয়োলয়ির কমষীরা প্রচার কয়র থায়কি থয,  সাহাবাগর্ হয়কর 
মািকানঠ িি। হয়কর মািকানঠ হয়চ্ছি থকবল িবী ( সাল্লাল্লাহু আলাইনহ 
ওয়াসাল্লাম)। এ বযািায়র আমরা নবভ্রানন্তয়ত িয়িনে। আশা কনর 
ইসলায়মর সনঠক নসোন্ত প্রমার্সহ জানিয়য় নহোয়ায়তর িয়থ চলয়ত 
সাহাযয করয়বি। 

উি হােীসনি শয়ব্দর সামান্য থবশ- কয়ম অয়িকগুয়লা সিয়ে বনর্ষত 
হয়য়য়ে। শয়ব্দর সামান্য তারতময থাকয়লও অথষ ও উয়িশ্য সবগুয়লারই 
এক। উি হােীয়সর একনি সিয়ের শব্দ নিয়য় গয়বর্র্া করয়ত নগয়য় 
কট্টরিেী কনতিয় ইমাম থকাি থকাি শব্দয়ক মাওযূ বয়লয়েি। নকন্তু 
থযয়হতু হােীসনি একানধক সিয়ে বনর্ষত হয়য়য়ে এবাং সকল হােীয়সর 
অথষও এক,  এজন্য হােীয়সর হুবহু শব্দ নক হয়ব,  তা নিয়য় আিনত্ত 
করয়লও অয়থষর বযািায়র থকউ আিনত্ত থতায়লিনি এবাং হােীসনিয়ক 
একানধক সিয়ের নেয়ক লেয কয়র “হাসাি” িযষায়য় থঘার্র্া কয়রয়েি। 
আর “হাসাি” িযষায়য়র হােীস দ্বারা েলীল থিশ করা সকয়লর নিকি 
গ্রহর্য়যাগয। থযমি-  “দ্বীিী ইলম নশো করা প্রয়তযক মুসলমায়ির উির 
ফরয” এ হােীসনি থকাি থকাি সূয়ত্র দুবষল হয়লও সামনগ্রক ভায়ব 
‘হাসাি’ প্রমানর্ত হয়য়য়ে। নকেু থলাক “অি নবেযা ভয়াংকর” থরায়গ 
আক্রান্ত হয়য় এ সূক্ষ্ম িাথষকয বুঝয়ত সেম িা হওয়ায় তারা উিয়র 
উয়ল্লনখত হােীসনি শুিয়লই ‘মাওযূ’ বয়ল নচৎকার কয়র উয়ঠ। নকন্তু 
হােীসনি থমাি কতগুয়লা সিয়ে বনর্ষত আয়ে এ খবর তারা রায়খ িা। 

৫. হযরত ইবয়ি মাসঊে (রাঃ) থথয়ক বনর্ষত আয়ে-  থয বযনি সনঠক 
তরীকা অবলিি করয়ত চায় থস থযি ঐ সমস্ত সাহাবাগয়র্র তরীকা 
অবলিি কয়র,  যারা ঈমায়ির উির মৃতুযবরর্ কয়রয়েি। অথষাৎ থশর্ 
জীবি িযষন্ত ইসলাম তযাগ কয়রনি। (মৃতুযবরয়র্র কথা এজন্য বলা 
হয়য়য়ে থয,  জীনবত মানুর্ থয থকাি মুহূয়তষ থগামরাহ হয়য় থযয়হ িায়র।) 
তাাঁরা (সাহাবাগর্) িবী ( সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম)- এর সহচায়যষ 
ধন্য হয়য়নেয়লি। তাাঁরা এ উম্ময়তর ময়ধয সয়বষাত্তম নেয়লি। সবয়চয়য় 
থিকনেল ওয়ালা নেয়লি। সবয়চয়য় গভীর ইলয়মর অনধকারী নেয়লি। 
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আল্লাহ তা’আলা তায়েরয়ক নবয়শর্ভায়ব নিবষাচি কয়রনেয়লি স্বীয় িবীর 
সহচাযষলায়ভ ধন্য হওয়ার জন্য এবাং তাাঁর দ্বীি কানয়য়মর জন্য। থহ 
দুনিয়ার মানুর্! থতামরা তায়ের মতষবা  অনুধাবি কয়রা এবাং তায়ের 
িোাংক অনুসরর্ কয়রা। সাধযানুযায়ী তাাঁয়ের আখলাক- চনরত্রয়ক 
আাঁকয়ি ধর। কারর্ তারা সীরায়ত মুস্তাকীয়মর উির প্রনতনষ্ঠত নেয়লি। 
[নমশকাত শরীফ ১:৩২] 

 িমিুা নহয়সয়ব এখায়ি ২নি আয়াত ও কনতিয় হােীস থিশ করা হয়লা। 
সুষ্ঠু নবয়বক সম্পন্ন থলায়কর জন্য এতিুকুই যয়তষ্ট। 

যুগ যুগ ধয়র সমগ্র মুসনলম উম্মাহ সাহাবায়য় নকরাময়ক সয়তযর 
মািকানঠ থময়ি আসয়েি। প্রায় থের হাজার বৎসর যাবৎ উলামায়য় 
উম্মত এ আকীো থিার্র্ কয়র চলয়েি। ইসলামী আকীোর সকল 
নকতায়বও এ কথার স্বীকৃনত রয়য়য়ে। অধুিা জনিক ইসলামী নচন্তানবে 
(?)  নযনি শুধু নরচাসষ কয়র ইসলাম নশয়খয়েি দুভষাগযবশতঃ নতনি 
শরীয়য়তর নিয়েষশ অনুযায়ী নিভষরয়যাগয উলামাগয়র্র  

নজজ্ঞাসাঃ সাহাবয়য় নকরাম হয়কর মািকানঠ নক- িা? এক নবয়শর্ 
আয়োলয়ির কমষীরা প্রচার কয়র থায়কি থয,  সাহাবাগর্ হয়কর 
মািকানঠ িি। হয়কর মািকানঠ হয়চ্ছি থকবল িবী (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ 
ওয়াসাল্লাম)। এ বযািায়র আমরা নবভ্রানন্তয়ত িয়িনে। আশা কনর 
ইসলায়মর সনঠক নসোন্ত প্রমার্সহ জানিয়য় নহোয়ায়তর িয়থ চলয়ত 
সাহাযয করয়বি। 

নিকি থথয়ক ইলম হানসল করার সুয়যাগ িািনি। নতনি সবষপ্রথম ও উদ্ভি 
কথার োবী তুলয়লি থয,  থখাোর রাসূল (সাঃ) বযতীত অন্য কাউয়ক 
সয়তযর মািকানঠ নবশ্বাস করয়ব িা এবাং কাউয়ক সমায়লাচিার ঊয়বষ 
ময়ি করয়ব িা। (িা’ঊযুনবল্লাহ) 

দুনিয়ার থকাি নবেযা থযমি-  ডািারী ও ইনঞ্জনিয়ানরাং ইতযানে নবর্য় 
নশো করয়ত িারেশষী নশেয়কর মাধযম োিা শুধু ঐ সকল সাবয়জয়ের 
বই িয়ি থকউ ডািার- ইনঞ্জনিয়ার হয়ত িায়র িা। হয়লও তায়ের কায়ে 



55 

 

ঐ বযািায়র থকউ যায়ব িা। বরাং তায়ের নডনসশি মািয়ল রুগী মরার আর 
নবনল্ডাং থভয়ঙ্গ িিার সম্ভাবিাই বািয়ব। তাহয়ল কুরআি- হােীস নক 
এতই নমসকীি এবাং লাওয়ানরস হয়য় থগয়লা থয,  এর বযাখযা থেয়ার 
জন্য থকাি শতষ থিই? থয থকউ তার নিজস্ব মতানুযায়ী এর বযাখযা 
নেয়ত শুরু করয়ব? হয়ত িায়র,  অন্য নবর্য়য় থস মহািনন্ডত। নকন্তু 
মুহানক্কক উস্তায়ের সুহবয়ত থথয়ক ইলম িা নশয়খ থাকয়ল এ বযািায়র থস 
অজ্ঞ। তার বযাখযা নক আল্লাহ- রাসূয়লর মনযষ মত হয়ব? কখিও িয়। 
আিািী ডািার দ্বারা যা হয়,  উি নচন্তানবে দ্বারা তা- ই হয়য়য়ে। 
ইসলায়মর িায়ম নতনি বহু নকেু কয়রয়েি। নকন্তু তার নকেুই সনতযকার 
ইসলায়মর কায়জ আয়সনি। বরাং তার নলখিী দ্বারা সহীহ ইসলায়মর মহা 
েনত সানধত হয়য়য়ে। তার ভ্রান্ত মতবাে ও আকীোর নবশ্বাসী হয়য় 
অয়িক থলাক আহয়ল সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত থথয়ক খানরজ হয়য় 
থগয়েি। নিয়জর ঈমািয়ক কময়যার কয়রয়েি। এিা নক থকাি ইসলায়মর 
নখেমত? আর এ কারয়র্ এয়েয়শর দ্বীয়ির যত সহীহ নসলনসলা ও 
লাইি আয়ে,  থযমি-  (ক) থেওবেী লাইয়ির হাজার হাজার মাদ্রাসা,  
( খ) হক্কািী িীর- বুযুগষ (গ) তাবলীগী জামা’আত ও (ঘ) সহীহ ইসলামী 
আয়োলিরত উলামা,  তাাঁয়ের থকউ ঐ বযনির কুরআি- সুন্নাহর 
বযাখযা গ্রহর্ কয়রিনি বা স্বীকনৃত থেিনি। থকউ নক ময়ি করয়ব এ সকল 
তবকার উলামাগর্ নহাংসার কারয়র্ তায়ক সমথষি কয়রিনি? থেি 
হাজার বের যাবত যারা ইসলায়মর নখেমত কয়র এয়সয়েি এবাং যায়ের 
উসীলায় আমরা দ্বীি থিলাম থসই সব মুসনলম বুযুগষগয়র্র বযািায়র এ 
ধারর্ার অবকাশ থিই। থকাি বযনি ইসলায়মর িায়ম ভ্রান্ত আকীো প্রচার 
করয়লা আর লে লে থলাক তা গ্রহর্ করল,  তায়ত ইসলায়মর নক 
লাভ হয়ব? িবী (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) ইরশাে কয়রিঃ “থয 
বযনি সাহাবাগয়র্র বযািায়র নবয়দ্বর্ রায়খ বা তায়ের সমায়লাচিা কয়র,  
থস বস্তুতঃ আমার সায়থ নবয়দ্বর্ থিার্র্ করল। (নতরনমযী শরীফ) িবী 
(সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম)- এর থঘার্র্ার িয়র থকাি সাহয়স 
ইসলায়মর িায়ম এ কথা বলা যায় থয,  আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বযতীত 
কাউয়ক সমায়লাচিার ঊয়বষ ময়ি করয়ব িা? 
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আমায়ের োনয়ে হক কথা থিৌাঁয়ে থেয়া। যায়ের ভায়গয থহোয়য়ত 
আয়ে,  তারা তা গ্রহর্ করয়ব। আর থকউ সাহাবগয়র্র বযািায়র 
সমায়লাচিা কয়র নিয়জই নিয়জর ঈমাি বরবাে করয়ল,  অন্যয়ের সুিথ 
থেখায়িা োিা নকইবা করার আয়ে? [ নবস্তানরত জািার জন্য িিুি 
আকীোতুত তহাবী ১৪৬] 

নজজ্ঞাসাঃ এক মসনজয়ের ইমাম সায়হব সাহাবগয়র্র সমায়লাচিা 
প্রসয়ঙ্গ বলয়লি,  সাহাবাগয়র্র সমায়লাচিা করা ও তায়ের থোর্- ত্রুনি 
চচষা করা সম্পূর্ষ িাজানয়য ও হারাম। নতনি আয়রা বলয়লি-  ইয়াযীেয়ক 
কানফর বলা যায়ব িা। বরাং তায়ক ফানসক,  জানলম ও থগামরাহ ইতযানে 
বলা যায়। মজনলয়সর মধয থথয়ক জনিক বযনি বলয়লি- ইয়াযীে 
অবশ্যই কানফর। আিনি যনে তায়ক কায়ফর িা বয়লি,  তাহয়ল 
আিিার নিয়ে িামায িিা যায়ব িা। এ নবর্য় নিয়য় নকেুিা নবতয়কষর 
সৃনষ্ট হয়। আসয়ল ইয়াযীেয়ক কানফর বলা যায় নক- িা? বা সাহাবায়ের 
সমায়লাচিা করা যায়ব নক- িা? 

জবাবঃ সাহাবগয়র্র (রাঃ) প্রনত নবয়দ্বর্ ভাব রাখা,  তায়ের থোর্ চচষা 
করা বি ধরয়ির গুিাহ এবাং ইসলামী আকীোর িনরিেী। এর দ্বারা 
ঈমাি েনতগ্রস্ত হয়য় যায়। স্বয়াং আল্লাহ তা‘আলা সকল সাহাবগয়র্র 
(রাঃ) থবয়হশতী হওয়ার সুসাংবাে নেয়য়য়েি এবাং িবী (সাল্লাল্লাহু 
আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) তায়ের সমায়লাচিা করয়ত কয়ঠার ভার্ায় নিয়র্ধ 
কয়রয়েি। এমিনক িবী (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) বয়লয়েি,  
যায়ের অন্তয়র আমার প্রনত নবয়দ্বর্ আয়ে,  তারাই থকবল আমার 
সাহাবায়ের থোর্চচষা করয়ত িায়র। বলা বাহুলয,  সাহাবগর্ মা‘সুম 
িি। তায়ের দু’ একজয়ির দ্বারা থকাি প্রকার ত্রুনি হয়য় থাকয়লও তারা 
তৎের্াৎ তাওবা কয়র নিয়জরয়েরয়ক গুিাহ থথয়ক িাক সাফ কয়র 
নিয়য়য়েি। দ্বীয়ির জন্য তাাঁরা এত বি যবরেস্ত কুরবািী তারা থিশ 
কয়রয়েি যা অন্য কায়রা দ্বারা সম্ভব হয় িাই। নকয়ামত িযষন্ত সম্ভব 
হয়বও িা। এ কারয়র্ তায়ের ভলু- ত্রুনির সমায়লাচিা উম্ময়তর জন্য 
হারাম। তায়ের বযািায়র ভাল আয়লাচিা করা ঈমায়ির অঙ্গ। সাহাবগর্ 
মা‘সুম িি সতয,  তয়ব তারা মাগফূর তথা েমাপ্রাপ্ত ও হয়কর 
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মািকানঠ। আকীকাোতু তাহাবী িামক নকতায়ব বনর্ষত আয়ে,  
সাহাবাগয়র্র প্রনত মুহাব্বত রাখা দ্বীি- ঈমাি ও ইহসাি। তায়ের প্রনত 
নবয়দ্বর্ রাখা কুফর,  মুিানফকী ও সীমালাংঘি (আকীোতুত তহাবী 
১৪০)। 

উয়ল্লনখত আয়লাচিা দ্বারা নেবায়লায়কর ন্যায় প্রমানর্ত হয়লা-  
সাহাবাগয়র্র থোর্চচষা ও সমায়লাচিা করা নিনর্ে। আর ইমাম সায়হব 
ইয়ানযয়ের বযািায়র যা বয়লয়েি,  এিাই নঠক। অথষাৎ ইয়ানযেয়ক 
ফানসক ও জানলম ইতযানে বলা যায়। কানফর বলা যায় িা। কারর্,  
তার জীবি ও কমষ িযষায়লাচিা করয়ল একথাই প্রমানর্ত হয় থয,  
ইয়ানযে ফানসক বা জানলম নেল,  কানফর নেল িা। তদুিনর আহয়ল 
হকগর্ থকউ তায়ক কানফর বয়লিনি। নবিা প্রমায়র্ কাউয়ক কানফর বলাও 
কুফরী কাজ। 

নজজ্ঞাসাঃ যারা অমুসনলময়েরয়ক নিয়জয়ের বন্ধ ু বয়ল ময়ি কয়র,  
বাবরী মসনজে ভাঙ্গার িরও যায়ের ময়ি থকািরূি বযথার প্রনতনক্রয়া 
আয়স িা,  কুরআি সাংয়শাধয়ির োবীর িয়র তায়ের ময়ি থকাি আিনত্ত 
হয় িা,  আয়লম- উলামাগর্য়ক থহয় প্রনতিন্ন করয়ত,  থমৌলবােী ও 
ফয়তায়াবাজ বলয়ত নদ্বধা কয়র িা এবাং থেয়শ শানন্ত- শৃাংখলা বজায় 
থাকার িরও যারা সবষো সাম্প্রোনয়কতা ও সম্প্রীনত নবিয়ষ্টর নমথযা ধূয়া 
তুয়ল আয়লম সমাজ ও দ্বীিোর মুসলমািয়ের নবরুয়ে নমনেল করয়ে,  
তারা থকমি মুসলমাি? তারা থতা িামায- থরাযা ইতযানেও িালি 
কয়র। তায়ের সম্পয়কষ নক হুকুম? 

জবাবঃ িনবত্র কুরআয়ির নবনভন্ন আয়াত এবাং বহু হােীয়স 
অমুসনলময়ের সায়থ বন্ধুে রাখা কয়ঠারভায়ব নিয়র্ধ করা হয়য়য়ে। 
কুরআয়ির আয়াত এবাং হােীস সম্পয়কষ গভীর জ্ঞাি িা থাকার কারয়র্ 
অয়িয়কর ময়ি হয়য়তা প্রন আসয়ত িায়র থয,  রাসূলুল্লাহ ( সাল্লাল্লাহু 
আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) থতা নবধমষীয়ের সায়থ ভাল বযবহার করয়তি এবাং 
সকয়লর সায়থ ভাল বযবহার করার জন্য অন্যয়েরয়ক নিয়েষশ নেয়য়য়েি। 
তাহয়ল নবধমষীয়ের সায়থ শত্রুতা থিার্য়র্র নক অথষ? তায়ের থসই 
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প্রয়নর উত্তর হয়চ্ছ-  এ হােীস থতা নঠক,  নকন্তু এিা সকল নবধমষীয়ের 
বযািায়র িয়। বরাং শুধু তায়ের বযািায়রই যারা মুসলমািয়ের সায়থ 
ধয়মষর বযািায়র যুেরত িয় এবাং মাতৃভূনম থথয়ক মুসলমািয়ের বনহষ্কার 
করার কখিও নচন্তা ভাবিাও কয়রিা থকািভায়ব মুসলমািয়ের নবরুয়ে 
র্িযয়ন্ত্র নলপ্ত িয়। শুধুমাত্র তায়ের সায়থ মািবতার োবীয়ত সহানুভনূত 
থেখায়িা এবাং নবিয়ে- আিয়ে সময়বেিা প্রকায়শর নিয়েষশ রয়য়য়ে। 
বতষমাি নবধমষীয়ের থয অবথ্যতা,  তারা মুসলমািয়ের ধমষীয় বযািায়র 
আঘাত হািায়তা সাধারর্ বযািার,  উিরন্তু তারা মুসলমািয়ের রি 
নেয়য় থখলায় থময়ত উয়ঠয়ে। তায়ের ববষরতা থথয়ক অবুঝ নিষ্পাি নশশু 
এবাং নিরীহ মনহলারা িযষন্ত থরহাই িায়চ্ছ িা। তারা ভূিৃয়ষ্ঠ 
মুসলমািয়ের অনস্তেই সহ্য করয়ত িারয়ে িা। এয়ের সায়থ বন্ধুপ্রতীম 
থকাি সম্পকষ রাখার ইসলামী শরীয়য়তর থকাি রূয়িই অনুমনত থিই। 

মসনজে থভয়ঙ্গ থেয়া,  কুরআয়ির সাংয়শাধি চাওয়া এবাং উলামায়য় 
দ্বীিয়ক থহয় করার জন্য ফয়তায়াবাজ ও থমৌলবােী প্রভনৃত বলা এসয়বর 
প্রয়তযকিাই কুফরী কাজ। মুসলমাি বয়ল োবী করা সয়েও থয থকউ 
এরূি করয়ব থয,  মুরতাে বা ইসলামতযাগী গর্য হয়ব। ইসলাম ও 
মুসলমানিয়ে তায়ের থকাি অাংশ থিই। থকাি অন্যায় থেখয়ল মু’নময়ির 
ময়ি বযাথা লাগয়তই হয়ব। যনে থকাি অন্যায় হয়ত থেয়খ,  তখি 
মু’নমিয়ের কতষবয হয়চ্ছঃ (ক) হায়তর েমতা খািায়িা থগয়ল থস েমতা 
প্রয়য়াগ কয়র প্রনতয়রাধ কয়র আল্লাহর িাফরমািী বন্ধ করা। (খ) থযখায়ি 
হায়তর েমতা চয়ল িা থসখায়ি মুয়খর িসীহত বা থেত্রনবয়শয়র্ প্রনতবাে 
দ্বারা ঐ িাফরমািী বন্ধ করা। (গ) উি বযবথ্যতার অিারগতায় (য়যমি 
নিয়জর জাি চয়ল যাওয়ার ভয় থায়ক) উি িাফরমািীর কারয়র্ ময়ি 
বযথা রাখা এবাং তা বন্ধ করার জন্য নেয়ল নেয়ল নফনকর করয়ত থাকা,  
দু’আ করা,  িরামশষ ইতযানের মাধযয়ম থপ্রাগ্রাম নতরী করা যায়ত 
ভনবেয়ত উি িাফরমািী বন্ধ করা থযয়ত িায়র। আর আন্তনরকভায়ব 
উি কাজিায়ক ঘৃর্া করয়ত থাকা-  এিা হয়চ্ছ ঈমািী োনয়ে। িবী 
( সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) বয়লয়ি থয,  তৃতীয় কাজনি ঈমায়ির 
সবষনিে স্তয়রর অথষাৎ এতিুকু থবাধ যনে কায়রা ময়ধয নবেযমাি িা 
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থায়ক,  তাহয়ল তার ঈমায়ির োবী নমথযা ও প্রহসিমলূক। তার 
দ্বীিোরী শুধু থলাক থেখায়িা। [প্রমার্ঃ সূরা আয়ল ইমরাি,  আয়াতঃ 
২৮ # সূরা মুমতানহিা আয়াতঃ ১ # নমশকাত ৪৩৬] 

 

মওেূেী সায়হয়বর বযািায়র কনতিয় প্রয়নর সমাধাি।  

প্রন একঃ মওেূেী সায়হয়রব নচন্তাধারায়ক উলামায়য় নকরাম নিয়নমতই 
ভ্রান্ত ও থগামরাহ বয়ল থায়কি,  এর আসল কারর্ নক? 

সনঠক ইসলামী নচন্তাধারার সায়থ মওেূেী নচন্তাধারার থমৌনলক 
সাংঘাতগুয়লা নক নক? নিভষরয়যাগয প্রমার্সহ জািায়িার আয়বেি রইল।  

প্রন দুইঃ মওেূেী সায়হয়বর নলনখত বাই- িুস্তক তথা তাফহীমুল 
কুরআি,  তাফহীমাত,  তািকীহাত,  খুতবাত,  রাসায়য়ল মাসায়য়ল,  
তাজেীে ও ইহ্ যায়য় দ্বীি,  থখলাফত ও মুলুনকয়াত,  ইসলামী নরয়াসাত,  
কুরআি কী চার বুনিয়ােী ইয়স্তলায়হ ইতযানে িিা যায়ব নক িা? 

প্রন নতিঃ মওেূেী িেী ইমায়মর নিেয়ি িামায আোয় করয়ল িামায 
সহীহ হয়ব নক- িা? এবাং তায়েরয়ক ইমাম বা মুয়ানজ্জি নহসায়ব নিয়য়াগ 
থেয়া যায়ব নক- িা? 

১িাং প্রয়নর জবাবঃ 

মানসক তরজুমানুল কুরআি ১৩৫৫ নহজরী রনবউল আউয়াল সাংখযায় 
জিাব মওেূেী সায়হব নিয়জর সম্পয়কষ নলয়খিঃ  

 چبي ايک ميں ہے، نہيں حاصل شرف کا ہونے شامل ميں علماء گروہ مجہے
 سے عليمت ہائے طريقہ دونوں قديم اور جديد نے جس ہوں آدمی کا راس کی
 ہے۔ ديکہا کر پہر چل کو کوچوں دونو اور پاياہے، حصہ کچہ کچہ

অথষঃ উলামা সম্প্রোয়য়র অন্তভুষি হওয়ার থসৌভাগয আমার হয়নি। আনম 
মধয নবন্দুর থলাক,  থয িতুি- িুরাতি উভয় নশোবযবথ্যতার নকেু নকেু 
অাংশ থিয়য়য়ে এবাং উভয় গনলয়তই থহাঁয়ি চয়ল থেয়খয়ে। 
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অিরনেয়ক وমাওলািা মওেূেী” িামক বইয়ত জিাব আব্বাস আলী খাি 
নলয়খিঃ ঊনিশ্ শ’ থচৌি খৃঃ এ বালক মওদুেী থমৌলভী ( তথা তার 
বর্ষিা ময়ত থমনেক) িরীো থেি-  ১৯১৬ খৃষ্টায়ব্দ ( তার নিতা) 
আওরাগাবাে থথয়ক হায়োরােগমি কয়রি এবাং থসখায়ি োরুল উলূয়ম 
( তথা নডগ্রী কয়লয়জ) িুত্র মওেূেীয়ক ভনতষ কয়র থেি, -  নকন্তু ে’মাস 
অতীত িা হয়তই ভূয়িাল থথয়ক দুঃসাংবাে এয়লা থয,  নিতা মৃতুয শযযায় 
শানয়ত।-  এ সময় থথয়কই বালক মওেূেীয়ক জীনবকা অয়ন্বর্র্ উিায় 
অবলিি করয়ত হয়। ( মাওলািা মওেূেী িৃঃ ৩৬) 

মানসক তরজুমানুল কুরআি রনবউল আউয়াল সাংখযায় উেৃত নিজ ভাে 
ও وমাওলািা মওেূেী” িামক বইয়ত উেৃত জামা‘আয়তর সায়বক 
ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খায়ির উি বর্ষিা অনুযায়ী বুঝা থগল থয 
জিাব মওেূেী সায়হব দ্বীিী ও দুনিয়াবী নশোর থকািনিয়তই িনরিূর্ষ 
নশনেত িি।  

একনেয়ক থযমি নিয়নমত থকাি নশো গ্রহর্ কয়র আয়লম হওয়ার সুয়যাগ 
নতনি িািনি অির নেয়ক থকাি কায়মল ও েে আনলয়মর নেক নিয়েষশিার 
অধীয়ি থথয়ক দ্বীিী কাজ করার প্রয়য়াজিীয়তাও নতনি স্বীকার কয়রিনি। 
বরাং নিজ থমধার উির সম্পূর্ষ নিভষরশীল ও চরম মুি স্বভায়বর 
অনধকারী নেয়লি। উম্ময়তর রাহবার আঈম্মায়য় মাযহাব থথয়ক শুরু কয়র 
আঈম্মায়য় হােীস ও যামািার মুজানিেগর্ সহ অতীয়তর প্রায় সকল েে 
উলামায়য় নকরাম তাাঁর নিকয়ি নেল অনততুচ্ছ। যা তার নবনভন্ন থলখনির 
মাধযয়ম প্রকাশ থিয়য়য়ে।  

এই ধরয়ির থলাক ইসলাময়ক নিয়য় গয়বর্র্া করয়ল িনরর্নত যা হওয়ার 
তাই ঘয়িয়ে। নবর্য়নি মওেূেী সায়হব িযষন্ত সীনমত থাকয়ল উলামায়য় 
নকরায়মর থতমি নবচনলত হওয়ার নকেু নেল িা,  নকন্তু যখি নতনি নিজ 
গয়বর্র্ার ফসলগুয়লা জামায়ায়ত ইসলাম িায়ম একনি েল গঠয়ির 
মাধযয়ম উম্ময়তর মায়ঝ েিায়িার প্রয়াস থিয়লি তখি শরয়ী থমৌলিীনতর 
আয়লায়ক তার নচন্তাধারায়ক যাচাই বাোই কয়র উম্ময়তর সাময়ি থিশ 
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করার জরুরী োনয়ে েে ও িনরিক্ক,  মুত্তাকী ও স্বয়চতি উলামায়ের 
নযম্মায় বতষায়।  

উিমহায়েয়শর খযাতিামা উলামায়ের প্রায় সকয়লই মওেূেী সায়হয়বর 
নচন্তা ধারায় থয সব মারািক ভলু ভ্রানন্ত স্পষ্টভায়ব ধরা িয়িয়ে প্রথয়ম তা 
মওেূেী সায়হব ও তার প্রনতনষ্ঠত জামায়ায়ত ইসলামী থিতৃবগষয়ক নবনভন্ন 
ভায়ব অবনহত কয়র থসগুয়লা প্রকায়শ্য প্রতযাহার করয়ত বয়লয়েি। নকন্তু 
থেখা থগল মওেূেী সায়হব বা জামায়ায়তর থিতৃবগষ তা প্রতযাহার করার 
িনরবয়তষ বািনত নকে ুনবভ্রানন্ত থযাগ কয়র ক্রমাগত তা প্রনতনষ্ঠত করয়তই 
থচষ্টা কয়রয়েি। তখি মুসনলম জি সাধারর্য়ক থগামরাহী থথয়ক বাাঁচায়িা 
স্বায়থষ উলামায়য় থকরাম মওেূেী সায়হয়বর থমৌনলখ ভলুগুয়লা সুেৃঢ় 
প্রমার্সহ মুসনলম উম্মাহর সাময়ি তুয়ল ধরয়ত বাধয হয়য়য়েি,  এমিনক 
মওেূেী সায়হয়বর প্রাথনমক িযষায়য়র তুলিামূলক ভ্রানন্তমুি রচিা- প্রবন্ধ 
ইতযানে থেয়খ থযসব নবেগ্ধ উলামায়য়য়করাম ও ইসলামী বুনেজীবীগর্ 
জামাআয়ত ইসলামীর প্রনতষ্ঠালয়গ্ন জিাব মওেূেী সায়হয়বর সয়ঙ্গ 
এমিনক জামায়ায়তর অনত গুরুেিূর্ষ িে সমূয়হ অনধনষ্ঠত হয়য় মওেূেী 
সায়হবয়ক খুব কায়ে থথয়ক িযষয়বের্ কয়রয়েি। অতঃির মওেূেী 
সায়হবয়ক ক্রমশঃ ভলুিয়থ চলয়ত থেয়খ সনঠক িয়থ নফনরয়য় আিয়ত 
থচষ্টা কয়র বযথষ হয়য়য়েি। তাাঁরাও এয়ক এয়ক প্রকায়শ্য থঘার্র্া নেয়য় 
জামায়াত হয়ত িৃথক হয়য় থগয়েি। উোহরর্তঃ জামায়ায়তর প্রনতষ্ঠাতা 
িায়য়য়ব আমীর মাওঃ মিজুর থিা’মািী,  থসয়ক্রিারী জিাব কমরুিীি 
( এম, এ) থবিারসী। মজনলয়স শুরার অন্যতম সেস্য হাকীম আঃ রহীম 
আশরাফ ও মাওলািা আমীি আহসাি এসলাহী নবশ্ব বয়রর্য োঈয়য় 
ইসলাম মাওঃ আবুল হাসাি আলী িেভী। জামায়ায়তর অন্যতম রুকি ও 
মওেূেী সায়হয়বর জয়ন্য নিয়বনেত প্রার্ ডের এসরার আহমাে সায়হব 
প্রমূখ সহ প্রথম সারীর প্রায় আয়রা সত্তর জি থিতৃবগষ।  

দ্রঃ মাওঃ মিযুর থিা’মািী নলনখত وমওেূেী সায়হয়বর সায়থ আমার 
সাহচয়যষর ইনতবৃত্ত।” 
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যুগয়সরা মুহানক্কক উলামায়য়নকরাম সনঠক বরায়তর নভনত্তয়ত মওেূেী 
সায়হয়বর থগামরাহ নচন্তাধারাগুয়লার তানেক িযষায়লাচিা কয়র অয়িক 
বই- িুস্তক ও প্রবন্ধ নলয়খয়েি। তন্মায়ধয নবয়শর্ভায়ব উয়ল্লখয়যাগয 
কয়য়কনির িাম যথাক্রয়ম- ১। মাওঃ মিজুর থিা’মািীর وমাওঃ মওেূেী 
থে থমরী থরফািতকী োর গুযাশ্ ত” অনুবাে وমাওঃ মওেূেীর সায়থ 
আমার সাহচয়যষর ইনতবৃত্ত”। ২। শাইখুল হােীস যাকানরয়া রঃ- এর 
 নফতিায়য় মওেূেীয়যাত”। ৩। নবশ্ববয়রর্য আয়লম ও ইসলামী োশষনিকو
জানস্টস মুফতী,  মাওঃ মুহাম্মাে তিী উসমািীর وহযরত মুআ’নবয়া 
আওর তানরখী হাক্কায়য়ক” বাাংলা অনুবাে و ইনতহায়সর কাঠগিায় হযরত 
মুআ’নবয়া” ৪। মুজানহয়ে আযম আল্লামা শামেুল হক ফরীেিুরী রঃ- এর 
-ভলু সাংয়শাধি” ও হযরত মাওঃ ইউসুফ নবয়ন্নারী রহو এর 

وافكاره هحيات من وشيئ المودودي االستاذ       ইতযানে,  নবস্তানরত থেখার 
প্রয়য়াজি থবাধ করয়ল উিয়রাি বাইগুয়লা থেখুি।  

আিিার প্রয়নর থপ্রনেত আমরা নিয়ে কয়য়কনি মারািক ভ্রানন্তর উয়ল্লখ 
কয়র থসগুয়লার সাংনেিত িযষায়লাচিা করনে।  

১। মওেূেী সায়হব وকুরআি কী চার বুনিয়ােী ইয়স্তলায়হাঁ” িামক িুস্তয়ক 
নলয়খি:  

 بنيادی ميں زبان اصطالحی کی قران لفظ چار يہ تعباد اور دين، رب، الہ،
 اجانت شخص ہر وقت اس کيا پيش قران جب مين عرب -ہيں ےرکھت اہميت

 کی بعد ليکن.........ہيں ےکہت کسے رب اور ہيں معنی کيا کے ہال کہ ھات
 کےوقت قران نزول جو معنی اصل وہ ےک سب ان ہرفت رفتہ ميں صديوں
 بنيادی چار ان محض.........گئے چلے ےتبدل ھےت ےجات سمجھے

 ھائیچوت تين کی قران تبدول کی جانے پڑ پردہ پر مفہوم کے اصطالحوں
 . ہوگئی ورسےمست نگاہوں روح حقيقی اسکی بلکہ عليمت يادہز سے

অথষঃ ইলাহ,  রব দ্বীি ও ইবােত এই চারনি শব্দ কুরআয়ির িনরভার্ায় 
থমৌনলক গুরুে রায়খ,  আরয়ব যখি কুরআি িানযল হয় এই শব্দগুয়লার 
মমষ সকয়লই জািত,  নকন্তু িরবতষী শতানব্দসমূয়হ ক্রয়ম ক্রয়ম কুরআি 
িানযয়লর সময়কার অথষ নিজ বযািকতা হানরয়য় এয়কবায়র সীনমত বরাং 
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অস্পষ্ট অয়থষর জয়ন্য নিনেষষ্ট হয়য় যায়........। আর বাস্তয়ব এই চারনি 
থমৌনলক িনরভার্ায় অয়থষ আবরর্ িয়ি যাওয়ার কুরআয়ির নতি 
চতুথষাাংয়শরও থবশী নশো বরাং মূল নস্প্রিই েৃনষ্টর অয়গাচয়র চয়ল যায়। 
িৃষ্ঠা ৮, ৯১০ 

িযষায়লাচিা : বাস্তয়বই ইলাহ,  বর,  দ্বীি ইবােত শব্দগুয়লা কুরআয়ির 
থমৌনলক িনরভার্ার অন্তভুষি। কুরআয়ির অনধকাাংশ নবর্য় বস্তুর সায়থই 
শব্দগুয়লার থয থকাি ভায়ব সাংনেষ্টতা রয়য়য়ে। শব্দগুয়লার সহীহ মমষ 
অস্পষ্ট হয়য় থগয়ল কুরআি বুঝা সম্ভব হয়ব িা এবাং তেনুযায়ী আমল 
করাও যায়ব িা। মওেূেী সায়হয়বর ময়ত সাহাবায়ের যামািা তথা ১ম 
শতাব্দীর ির হয়ত এগুয়লার সনঠক মমষ অেৃশ্য হয়য় থগয়ে,  সায়থ সায়থ 
কুরআয়ির নতি চতুথষাাংশ নশো বরাং মূল স্প্রিই িেষার অন্তারায়ল চয়ল 
থগয়ে। 

অথচ কুরআি আল্লাহ তা‘আলার সবষয়শর্ নকতাব। িূবষবতী সব আসমািী 
নকতাব এর দ্বারা রনহত হয়লও িূর্ষাঙ্গ িানযয়লর ির নকয়ামত অবনধ ও 
নকতাব থকাি অাংয়শও কখয়িা রনহত হয়ব িা। নকয়ামত িযষন্ত মানুয়র্র 
িনরিূর্ষ নহোয়ায়তর একমাত্র মাধযয়ম এ কুরআি। সকল যুয়গর 
সবষজয়ির জয়ন্যই িথ প্রেশষক এ কুরআি। কায়জই নকয়াময়তর আগ 
িযষন্ত এর শব্দাবলী হুবহু নবেযমাি থাকা চাই,  থতমনিভায়ব সব সময়য়র 
জয়ন্য এর মমষাথষও থাকা চাই অনবকৃত ও সহজয়বাধয,  সায়থই 
কুরআয়ির আমলী িমিুাও থাকয়ত হয়ব িানযল হয়া থথয়ক নকয়ামত 
িূবষিযষন্ত একই সূয়ত্র গাাঁথা।  

শব্দ,  অথষ ও বাস্তব িমিুা থকাি একনিও যনে অস্পষ্ট ও নবকৃত হয়য় যায় 
বা মাঝিয়থ তা িেষার অন্তরায়ল চয়ল যায়। তাহয়ল িরবতষীয়ের জয়ন্য এ 
নকতাব আর নহোয়ায়তর কাজ নেয়ত িারয়ব িা। িোন্তয়র এ গুয়লার 
যথাযথ সাংরের্ একমাত্র আল্লাহ োিা কায়রা িয়ে সম্ভব িয় কায়জই 
আল্লাহ তা’আলা- ই এগুয়লায়ক সাংরের্ করয়বি এিাই স্বাভানবক,  
তাই থতা আল্লাহ তা’আলা নিজ কালায়ম িায়ক অতযন্ত থজারায়লা ভায়ব 
থঘার্র্া কয়রয়েি- { ۔ َنَلَحاِفُظو َلُه َوِإنَّا الذِِّْكَر ْلَناَنزَّ َنْحُن ِإنَّا}  
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অথষঃ নিশ্চয়ই আনমই নযক র তথা এ কুরআি িানযল কয়রনে,  এবাং 
নিশ্চয়ই আনমই তা সাংরের্ করয়বা।( সূরায়য় নহজর আয়াত- ৯) 

আর সাংরেয়র্র আওতায় উিয়রাি সবগুয়লা নবর্য় শানমল থাকা 
জরুরী। তাইয়তা থশ্রষ্ঠ মুফাসনসর আল্লামা আলুসী বাগোেী وআনমই তা 
সাংরের্ করয়বা” এর তাফসীয়র বয়লি-  

 والنقصان والزيادة حريفكالت فيه يقدح ما كل من اي{ َلَحاِفُظوَن َلُه َوِإنَّا}
 -القيامة يوم الي هشريعت بقاء حفظه الحسن وقال.....

অথষঃ ( এবাং নিশ্চয় আনমই তা সাংরের্ করয়বা) তথা অথষগত নবকৃনত,  
সাংয়যাজি ও নবয়য়াজি জাতীয় সব ধরয়ির ত্রুনি হইয়ত . . . . . . . . .  
এবাং হযরত হাসাি বেরী বয়লি কুরআয়ির সাংরেয়র্র অথষ কুরআয়ির 
শরীয়ত ( আমল িেনত) থক নকয়ামত িযষন্ত বানক রাখা। ( রুহুল 
মাআিী ১৪ িারা িৃঃ ২৪) 

অির এক আয়ায়ত ইরশাে কয়রি-  َواَل َيَدْيِه ِنَبْي ِمن اْلَباِطُل َيْأتيِه الَّ } 
{ ۖ   َخْلِفِه ِمْن  

অথষঃ সম্মখু নকাংবা িশ্চাৎনেক হয়ত থকাি বানতল ( নবকৃনত ও নমথযা)  
এই নকতায়ব প্রয়বশ করয়ত িারয়ব িা।    ( সূরায়য় হা- মীম নসজো 
আয়াত ৪২) 

থতমনিভায়ব আল্লাহর রাসূলও থঘার্র্া কয়র থগয়েি-  العلم هذا يحمل 
الخ....عدوله خلف كل من  

অথষঃ এই ইল ম ( কুরআি ও হােীস) থক সনঠক ভায়ব ধারর্ কয়র যায়ব 
িরবতষী প্রয়তযক যুয়গর থযাগয বাোরা-  যারা দ্বীয়ির বযািায়র সীমালাংঘি 
কারীয়ের নবকৃনত,  বানতলয়ের নবভ্রানন্ত ও অজ্ঞয়ের অিবযাখযা হয়ত 
কুরআিও হােীয়সর ইল ময়ক মুি রাখয়ব।   ( নমশকাত শরীফ ৩২ 
িৃঃ) 

অির এক হােীয়স ইরশাে ফরমাি-  
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 يتح خالفھم من وال خذلھم من اليضرهم بامراهلل قائمة امة يتام من التز ال
     عليه فقتم . ذلك علي وهم اهلل امر يتيأ

অথষঃ আমার উম্ময়তর প্রকনি েল সব সময়য়ই হয়কর উির প্রনতনষ্ঠত 
থাকয়ব। থকাি থহয় প্রনতিন্নাকারী নকাংবা নবরুোচারী তায়েরয়ক হক হয়ত 
নবচুযত করয়ত িারয়ব িা। ( নমশকাত শরীফ ৫৮৩ িৃঃ) 

উয়ল্লনখত আয়াতদ্বয় ও হােীস দু‘নির দ্বারা এ কথা নেবায়লায়কর ন্যায় 
স্পষ্ট থয,  কুরআয়ি িায়কর শব্দ,  অথষ ও আমল িেনত সবষো স্বয়াং 
আল্লাহ তা’আলা কতৃষক সাংরনেত নেল,  আয়ে ও থাকয়ব। থসই সূয়ত্র 
উম্ময়তর একনি েলয়ক আল্লাহ তা’আলা সবষো কুরআি হােীয়সর 
সনঠকভায়ব ধারর্কারী ও হয়কর উির প্রনতনষ্ঠত রাখয়বি।  

নকন্তু উিয়রাি আয়াত ও হােীসগুয়লার সায়থ মুওেূেী সায়হয়বর বিবয 
সম্পূর্ষ সাাংঘনর্ষক। তাোিা অয়যৌনিকও বয়ি। কারর্ প্রথম শতাব্দীর ির 
হয়ত কুরআয়ির থমৌনলক িনরভার্া সহ নতিচতুথষাাংশ নশো বরাং মূল 
স্প্রীিই থলাকন্তয়র চয়ল থগয়ল উি কুরআয়ির সবষকালীি ও সাবষজিীি 
িূর্ষ নহোয়ায়তর নকতাব হওয়ার নক অথষ থায়ক? 

তাোিা ইলাহ রব এ শব্দগুয়লার সায়থ মানুয়র্র ঈমায়ির সম্পকষ। যনে 
ইলায়হর অথষই অস্পষ্ট থায়ক বা নবকৃত থায়ক তয়ব মানুর্    اال لها ال 
 িয়ি ঈমাি আিয়ব নক কয়র? থতমনি ভায়ব ১ম শতাব্দীর ির হয়ত এاهلل
শব্দ চতুষ্ঠয়য়র অথষ যনে বযািক ভায়ব মানুর্ ভয়ুল বয়স তাহয়ল থতরশত 
বের ির মওেূেূ সায়হবই বা এগুয়লার সনঠক অথষ উেঘািি কয়র 
তাফসীর নলয়খ বসয়লি নক ভায়ব? 

বস্তুত কুরআয়ির থমৌনলক িনরভার্া সমূয়হর সম্পয়কষ মওেূেী সায়হয়বর 
উি বিবয থময়ি নিয়ল এবাং সাহাবায়য় নকরায়মর যামািা হয়ত এ যাবত 
তাফসীয়র কুরআয়ির বি একনি ধারায়ক অবযাহত িা ধরয়ল,  কুরআি ও 
দ্বীি নবকৃনতর দ্বারা এয়কবায়রই উন্মুি হয়য় যায়। কারর্ থয থকউ িূববতষী 
তাফসীর সমূহয়ক ভলু আখযা নেয়য় নিয়জ মিগিv একনি তাফসীর কয়র 
থসিায়কই সনঠক বলয়ত সুয়যাগ িায়ব;  তখি তার ভলু বযাখযায়ক ভুল 
বলার েলীল থকাথায় িাওয়া যায়ব ? 
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( ২) মওেূেী সায়হব তািকীহাত িামক বইয়য় নলয়খি-  

 فسيرت مگر مقدم پر سب علیت کی والسالم الصلوة عليہ رسول تسن اور قران
 بھی عليمت کی قانون اسالمی........ نہيں سے ذخيروں پرانے کے وحديث

 -دينگی نہ کام ابيںتک پرانی بھی يہاں مگر ہے ضروری

অথষঃ কুরআি,  সুন্নাহর নশোই সবার উিয়র। নকন্তু তার তাফসীর ও 
হােীয়সর িুরাতি ভান্ডার হয়ত িয়। ইসলামী আইয়ির নশোও 
আবশ্যক,  তয়ব এয়েয়ত্রও িূয়বষর নকতাব সমূহ কায়জ আসয়ব িা। 
তািকীহাত -  ১৭৫ 

অন্যত্র নলয়খিঃ 

 کافی  پروفيسر کا درجہ اعلی ايک نہيں حاجت کی تفسير کےلئےکسی قران
 قران پر جديد طرز جو اور ہو کيا مطالعہ غور بنظر کا قران نے جس ،ہے

 الخ۔......... ہو رکھتا اهليت کی سمجھانے اور پڑهانے

 

অথষঃ কুরআয়ির জয়ন্য থকাি তাফসীয়রর প্রয়য়াজি িাই। একজি উচুাঁ 
মায়ির প্রয়ফসরই যয়থষ্ট থয গভীর েৃনষ্টয়ত কুরআি অধযয়ি কয়রয়ে এবাং 
িতুি িেনতয়ত কুরআি িিায়িার ও বুঝায়িা থযাগযতা রায়খ। 
তান্ কীহাত ২৯১ 

িযষায়লাচিাঃ 

মাওেূেী সায়হয়বর ময়ত কুরআি,  সুন্নাহ ও ইসলামী আইি নশোর 
জয়ন্য একনেয়ক থযমি তাফসীর ও হােীয়সর িুরাতি ভান্ডায়রর 
প্রয়য়াজি িাই অির নেয়ক এর জয়ন্য আয়লম হওয়ার থকাি জরুরী িয়,  
বরাং গভীর েৃনষ্টয়ত অধযয়ি করয়ল এসয়বর জয়ন্য একজি প্রয়ফসরও 
যয়থষ্ট।  

অথচ সবষজিনবনেত থয,  কুরআয়ির প্রথম বযাখযাকার হয়লি স্বয়াং 
রাসূয়ল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম। আর তাাঁর বযাখযার 
িামই হল হােীস। রাসূয়লর হােীয়সর আয়লায়ক ও কুরআি িানযয়লর 
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প্রতযেেশষী নহসায়ব নদ্বতীয় বযাখযাকার হয়লি জামাআয়ত সাহাবা,  থয 
বযাখযার িাম হল আ- ো- থর সাহাবা। হােীস ও আোয়র সাহাবার 
আয়লায়ক কুরআয়ির তাফসীর ও ইসলামী আইয়ির বযাখযা নবয়ের্র্ কয়র 
থগয়েি,  এ কায়জর জয়ন্য প্রয়য়াজিীয সকল জ্ঞায়ি সয়বষাৈ িারেশষী 
আঈম্মায়য় নকরামগর্,  যা নিনিদ্র সূত্র িরস্পরায় আয়জা উম্ময়তর নিকি 
হুবহু সাংরনেত। িরবতষী নবেগ্ধ উলামাগর্ সময় ও থপ্রোিিয়ভয়ে থসই 
িুরাতি ভান্ডায়ররই যুগয়িাযুগী নবয়ের্র্ কয়রয়েি। গ্রহর্য়যাগয বরায়তর 
হােীস ও আোয়র সাহাবা এবাং উৎসদ্বয়য়র আয়লায়ক কৃত তাফসীয়রর 
সায়থ সাাংঘনর্ষত থকিা তাফসীর থযমি তারা নিয়জরা কয়রিনি,  থতমনি 
থকউ কয়র থাকয়ল তায়ক বানতল বয়ল বজষি কয়রয়েি। এিাই মূলতঃ 
সনঠক ও নিরািে রাস্তা,  এ রাস্তায় থকাি নবকি িাই। কারর্ হােীস ও 
আোয়র সাহাবার ভান্ডার িুরাতি হয়য় থগয়ে। থসগুয়লার আয়লায়ক কৃত 
তাফসীরও িুরাতি। িতুি হয়য় আনবভুষত হওয়ার থকায়িা সম্ভাবিা িাই,  
এখি যনে থস গুয়লা হয়ত নবমূখ হয়য় থকাি তাফ সীর,  সুন্নাত বা আইি 
আনবষ্কার করা হয়। তাহয়ল থসিা হয়ব মিগিা,  যার িনরর্নত নিনশ্চত 
থগামরাহী নবশ্বাস িা হয়ল খুয়ল থেখুি থগালাম আহমাে কানেয়ািী ও 
স্যার নসয়ে- আহমাে খায়ির তাফসীয়রর নকতাবগুয়লা।  

এমি থগামরাহী হয়ত উম্মতয়ক বাাঁচায়িার জয়ন্যই আল্লাহর রাসূল অতযন্ত 
স্পষ্ট ও কয়ঠার ভার্ার বয়ল থগয়েিঃ 

 . النار من مقعده أبوتفلي برأيه القران في قال من

অথষঃ থয বযনি কুরআয়ির মিগিা বযাখযা করয়ব থস থযি নজি নঠকািা 
জাহান্নায়ম বানিয়য় থিয়। - নতরনমযী ২:১২৩ ও নমশকাত শরীফ ৩৫ িৃঃ 

অির হােীয়স ইরশাে হয়চ্ছ –   اخطأ قدف فاصاب برأيه القران في قال من 
 .অথষঃ থয বযনি কুরআয়ির মিগিা বযাখযা করয়ব থস ( ঘিিাক্রয়ম) 
সনঠক বযাখযা করয়লও তা ভলু গর্য হয়ব। - নতরনমযী ২:১২৩ ও 
নমশকাত শরীফ ৩৫ িৃঃ 
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থমািকথা হােীস ও আ- ো- থর সাহাবার থসই িুরায়িা ভান্ডার বাে নেয়য় 
মিগিা তাফসীর থগামরাহীর থমােম হানতয়ার;  যার কারয়র্ এর 
িনরিনত জাহান্নাম এবাং এমি তাফসীর সবাাংথশই ভলু গর্য হয়ব। 
হােীয়সর আয়লায়ক এমি তাফসীয়রর থমায়িও অনুমনত িাই। এয়েয়ত্র 
মওেূেী সায়হয়বর িূয়বষাি দুইনি বিবযই সরাসনর হােীস িনরিেী।  

তাোিা মওেূেী সায়হয়বর বিবয িরস্পয়র নবয়রাধীও বয়ি। কারর্ 
 কুরআয়ির চারনি থমৌনলক িনরভার্া িামক িুস্তয়কর বিবয অনুসায়রو
োহাবায়য় নকরায়মর িরবতষী যুয়গ কুরআয়ির নতি চতুথষাাংয়শর নশোয় 
িেষা িয়ি থগয়ে অথষাৎ তাাঁর ময়ত আঈম্মায়য় মুজতায়হদ্বীি,  মুফায়চ্ছীরি 
ও মুহায়িসীিয়ের মত যুগয়শ্রষ্ঠ মহা মিীর্ীগয়র্র দ্বারাও কুরআয়ির এক 
চতুথষাাংয়শর থবশী সনঠক নশো উেঘািি করা সম্ভব হয়নি। যনে তাই 
বাস্তব হয়য় থায়ক তাহয়ল থতরশত বের ির নক কয়র মওেূেী সায়হয়বর 
মত একজি অিূর্ষ নশনেয়তর জয়ন্য তাফসীর ও কুরআয়ির নশো 
উেঘািি এত সহজ হয়য় থগল? নকভায়ব নতনি একজি প্রয়ফসয়রর জয়ন্য 
তাফসীয়রর সিেনবতরর্ করয়ত সেম হি? তার আবার হােীস ও িূয়বষর 
তাফসীয়রর ভান্ডারয়ক বাে নেয়য়।  

   সারকথা তান্ কীহায়ত উেৃত মওদুেী সায়হয়বর কথা দু’নি শরীয়াত ও 
নবয়বক নবয়রাধী। স্বয়াং তারই অির বিয়বযর িনরিেী। অথচ নতনি 
তার তাফসীর গ্রয়ে তািকীহায়ত উেৃত বিবযয়কই প্রনতনষ্ঠত কয়র 
থগয়েি। যথাঃ মওেূেী সায়হব তাাঁর তাফসীয়রর ভনূমকার িূয়বষ وপ্রসঙ্গ 
কথায়” নলয়খয়েি থয,  আনম وতাফহীমুল কুরআয়ি” কুরআয়ির 
শব্দাবলীয়ক উেূষর থলবাস িরায়িার িনরবয়তষ এই থচষ্টাই কয়রনে থয,  
কুরআয়ির বাকয সমূহ িয়ি থয অথষ আমার বুয়ঝ এয়সয়ে এবাং উি 
আয়াত সম্পয়কষ আমার ময়ি থয প্রভাব িয়িয়ে যথা সাধয সনঠক ভায়ব 
উহায়ক নিজ ভার্ায় বযি কয়র থেই।( তাফহীমুল কুরআি উেূষ িৃঃ ১০ 
১ম খন্ড) 

কথানির বযািায়র নচন্তা কয়র থেখুি! আয়ায়তর সম্পয়কষ রাসূল নক 
বয়লয়েি,  োহাবগর্ নক বয়লয়েি,  তায়বঈি,  তায়ব তায়বঈিগর্ নক 
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বয়লয়েি,  এসব নকেু বাে নেয়য় তাাঁর ময়ি থয প্রভাব িয়িয়ে তা নেয়য় 
নতনি তাফসীর নলয়খ থফলয়লি। এিা ভ্রানন্ত িা হয়ল মিগিা বযাখযা নেয়য় 
যারা খতয়ম িবুওয়াতয়ক অস্বীকার কয়রয়ে,  যারা আনিয়ায়য় 
নকরায়মর মু’নজযা সমূহয়ক স্বীকার কয়রয়ে,  তায়েরয়ক থকি ভ্রান্ত বলা 
হয়ব? হােীস ও আোয়র সাহাবা এবাং িুরাতি তাফসীর ভান্ডার োিা 
মওেূেী সায়হয়বর তাফসীর ও কানেয়ািীর তাফসীয়রর মধযকার িাথষকিা 
নক নেয়য় নির্ষয় করা হয়ব? 

( ৩) দ্বীি সম্পয়কষ মওেূেী সায়হয়বর কয়য়কনিবিবয নিরুরূি-  

( ক)   حکومت اصل در دين کہ ہوجاتاہے صاف بات يہ سے تشريح اس      
 ۔ ہے قانون کا  حکومت اس عتشري– ہے نام کا

 

( দ্বীয়ির অথষ বর্ষিা করয়ত নগয়য় একনি িানতেীঘষ ভনূমকার ির নতনি 
বয়লি উি বযাখযার আয়লায়ক এ কথা িনরষ্কার হয়য় থগল থয,  দ্বীি 
মূলতঃ রায়ষ্ট্রর িাম,  শরীয়ত হল থস রায়ষ্ট্রর নবধাি। খুতবাত ৩২০ িৃঃ 

আয়রকনি বিবযঃ 

 ( খ) ارکان کے وںروز نماز نے اپ کہ ہے يہی غلطی بڑی سے سب 
 اس آپ اور ہے ہارک سمجہ عبادت اصل کو  ہی  صورت ظاہری کی ان اور
 کر ااد طرح پوری ارکان يہ نے جس کہ ہيں گئے ہو المبت ميں خام خيال
    کردی۔  عبادت کی اهلل بس نے اس ديئے

অথষঃ সবষায়িো বি ভলু এই থয,  আিনি িামায থরাযার আরকাি ও 
বানহ্যক আকৃনতয়কই আসল ইবােত ময়ি কয়রয়েি।এবাং আিনি এই 
খাম থখয়ালীিিায় নলপ্ত থয- থয বযনি এই আরকাি সমূহয়ক িূর্ষরূয়ি 
আোয় করয়ল থস আল্লার ইবােত কয়র নিল। খুতু্ বাত ১৯২িৃঃ 

অির একনি বিবযঃ 

( গ) ديناہی کہ ناات صرف تو ميں الفاظ حتصرم حقيقی مقصد کا اسالم 
 خدائے کر مٹا کو  حکومت کی انسان سے  پر نانسا مقصد وہ کہ ہے کافی
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 لگا بازی کی ردهڑیس کيلئے مقصد اس اور ہے کرنا قائم حکومت کی واحد
  ،نماز ورا ہے جہاد نام کا کرنے کوشش وڑت جان اور دينے

 ايک عبادات......ہيں ليئے کی تياری کی کام اسی سب زکوة حج، روزہ،
 ياریت اسی اصل در حج اور زکوة يہ اور روزہ ، نماز ہيں، کورس یتربيت
    ہيں۔ کےلئے تربيت  اور

অথষঃ ইসলায়মর মূল উয়িশ্য সাংনেপ্ত কথায় মানুয়র্র উির মানুয়র্র 
শাসি নমনিয়য় এক থখাোর শাসি কায়য়ম করা। এর জয়ন্য মস্তক-
থমরুেয়ন্ডর বানজ লানগয়য় আপ্রার্ থচষ্টার িাম নজহাে। িামায,  থরাযা,  
হজ্ব,  যাকাত এসব থস উয়িয়শ্যরই প্রস্তুনতর জয়ন্য . . . . .  ইবাোত 
একনি থেনিাং থকাসষ। িামায,  থরাযা,  যাকাত ও হজ্ব মূলতঃ তারই প্রস্তুনত 
ও থেনিাংয়য়র জয়ন্য। খুতবাত ৩০৭ ও ৩১৫ িৃঃ  

আয়রকনি বিবযঃ 

( ঘ) نقشہ کا  عمارت ايک جيسے ہے ايسا بالکل دين بغير کے حکومت 
 دماغی ايسے ہو، نہ موجود پر زمين  عمارت مگر ہو ميں دماغ کے آپ

 ہے؟ کيا ہی فائدہ کا ہونے کے نقشے

অথষঃ রাষ্ট্র োিা দ্বীি অনবকল একনি নবনল্ডাংয়য়র কািনিক নচত্র,  ভূ- িৃয়ষ্ঠ 
যার অনস্তে িাই। এমি কািনিক নচয়ত্রর ফায়োিাই বা নক? - খুতবাত 
৩২২ িৃঃ  

আয়রা একনি বিবযঃ 

( ঙ) کا قوم کسی مسلمان  اور کا مذہب کسی اسالم کہ ہے يہ حقيقت ليکن 
 ہے۔ ومسلک نظريہ انقالبی ايک دراصل بلکہ ہے۔ نہيں نام

অথষঃ বাস্তব কথা হল ইসলাম থকাি ধয়মষর িাম িয়। এবাং মুসলমাি 
থকাি জানতর িাম িয়। বরাং মূলতঃ ইসলাম একনি নবেবী নচন্তাধারা ও 
িেনত এবাং মুসলমাি থসই আন্তজষানতক নবেবী বানহিীর িাম। 
তাফহীমাত ১ম খ-  ৭৭ িৃঃ 

সার সাংয়েিঃ মওেূেী সায়হয়বর ময়ত- ( ক) দ্বীি মূলতঃ রায়ষ্ট্রর িাম।  

( খ) রাষ্ট্র োিা দ্বীি অনস্তেহীি কািনিক নচয়ত্রর ন্যয় নিরথষক।  
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( গ) ইসলাম একনি নবেবী নচন্তাধারার িাম। ইসলামী রাষ্ট্র োিা িামায,  
থরাযা,  হজ্ব,  যাকাতয়ক ইবােত ময়ি করা মারািক ভলু। বরাং িামায,  
থরাযা,  হজ্ব,  যাকাত ইতযানে নজহাে ও রাষ্ট্র কানয়য়মর জয়ন্য থেনিাং 
থকাসষ মাত্র।  

িযষায়লাচিাঃ 

মওেূেী সায়হব দ্বীয়ির থয বযাখযা কয়রয়েি তা মূলতঃ দ্বীয়ির রাজনিনতক 
বযাখযা। শরয়ী বযাখযা আয়েৌ িয়। কারর্ আল্লাহ িাক স্বীয় কালায়ম 
িায়ক ইরশাে কয়রি- ]91:  رانعم آل{ [ ۖ  اْلِْْساَلمُ  اهللَِّ ِعْنَد الدِّيَن ِإنَّ}  

অথষঃ ইসলাম আল্লাহর নিকি একমাত্র দ্বীি।  

সূরায়য় আয়ল ইমরাি আয়াত- ১৯। ( অনুবাে তাফহীমুল কুরআি বাাংলা) 

   উি আয়ায়ত স্পষ্টভায়ব বুঝা থগল আল্লাহর নিকি একমাত্র দ্বীি হয়চ্ছ 
ইসলাম। এবার থেখুি ইসলাম নক নজনিস। এ বযািায়র আল্লাহর রাসূল 
নক বয়লয়েি,  বুখারী মুসনলম শরীয়ফ সবষসম্মত সহীহ হােীয়স বনর্ষত 
হয়য়য়ে একো হযরত রাসূয়ল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম 
সাহাবায়ের মায়ঝ উিনবষ্ট নেয়লি,  এমি সময় হযরত নজব্র্াঈল ( আঃ) 
এক অিনরনচত থলায়কর আকৃনত ধারর্ কয়র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ 
ওয়াসাল্লাম এর নিকি এয়স রাসূয়লর হাাঁিুর সায়থ হাাঁিু নমনলয়য় বয়স 
কয়য়কনি প্রন কয়রি। প্রথম প্রননি নেল এরূিঃ থহ মুহাম্মে সাল্লাল্লাহু 
আলাইনহ ওয়াসাল্লাম! আমায়ক ইসলায়মর বযাখযা বলুি,  তদুত্তয়র রাসূল 
বলয়লিঃ ইসলাম হল-  তুনম এ ময়মষ সােয নেয়ব থয,  আল্লাহ োিা 
থকায়িা ইলাহ িাই এবাং মুহাম্মে আল্লাহর রাসূল। এবাং তুনম িামায 
কানয়ম করয়ব,  যাকাত আোয় করয়ব। রমযায়ি থরাযা রাখয়ব ও 
বাইতুল্লাহ িযষন্ত থিৌাঁোর সামথষ হয়ল হজ্ব আোয় করয়ব। এ উত্তর শুয়ি 
নজব্র্াঈল ( আঃ) বলয়লি আিনি সনঠক বয়লয়েি। বুখারী মুসনলম সূয়ত্র 
নমশকাত শরীফ নকতাবুল ঈমায়ির প্রথম হােীস। হােীসনি হােীয়স 
নজব্র্াঈল িায়ম প্রনসে।  
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থমািকথা আল্লাহিাক বলয়লি থয,  তার নিকি একমাত্র দ্বীি হয়চ্ছ 
ইসলাম আর রাসূল বলয়লি,  আল্লািয়ক একমাত্র ইলাহ ও মুহাম্মােয়ক 
তাাঁর রাসূল বয়ল সােয থেওয়া,  িামায িিা,  যাকাত থেওয়া,  থরাযা 
রাখা ও হজ্ব করা হয়চ্ছ ইসলাম,  নজব্র্াঈল তা সতযায়ি করয়রি,  তাহয়ল 
আল্লাহ ও তাাঁর রাসূল এবাং ওহীর বাহক নজব্র্াঈয়লর ময়ত দ্বীি হয়চ্ছ-  
ঈমাি,  িামায,  থরাযা,  হজ্ব,  যাকাত। এ কারয়র্ মুসনলম উম্মাহর 
আিীোও তাই। অথচ মওেূেী সায়হব বলয়লি এগুয়লা দ্বীি িয়। দ্বীি 
হয়চ্ছ وরাষ্ট্র ও নজহাে” আর রাষ্ট্র অজষয়ির থেনিাং হল িামায থরাযা,  হজ্ব,  
যাকাত। রাষ্ট্র োিা এসব ইবাোতও নিরথষক ও অনস্তেনবহীি কািনিক 
িক শা।  

আল্লাহর ও তাাঁর রাসূল এবাং নজব্র্াঈয়লর বর্ষিার নবিরীয়ত দ্বীয়ির এয়হি 
বযািারয়ক যনে অিবযাখযা িা বলা যায় তাহয়ল অিবযাখযা আর থকাি 
বস্তুয়ক বলয়ব? 

বস্তুতঃ কুরআয়ির বহু আয়াত এবাং রাসয়ল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইনহ 
ওয়াসাল্লাম- এর বহু হােীয়সর দ্বারা একথা একেম িনরষ্কার থয দ্বীয়ির 
মূল নবর্য় ঈমাি,  িামায,  থরাযা,  হজ্ব ও যাকাত,  বাোর িে থথয়ক 
আল্লাহ তা‘আলার মূল চাওয়া এগুয়লাই। আয়রা নকেু ইবাোত আয়ে 
তয়ব থসগুয়লা প্রাসনঙ্গক বা সম্পূরক। তাোিা বাোয়ের িরস্পয়র  চলয়ত 
থগয়ল িানরবানরক নবর্য়,  সামানজকতা- জাতীয়তা ও থলি- থেয়ির প্রসঙ্গ 
আয়স। থসগুয়লাও থযি থখাোর মজষীয়ত হয়য় বাো আরায়ম জীবি- যািি 
করয়ত িায়র এজয়ন্য মুআমালাত,  মুআশারাত,  আখলাক ও নসয়াসাত 
বা হুকুমত তথা শাসি নবর্য়ক নবনধ- নবধাি থেওয়া হয়য়য়ে। আর মূল 
ইবােত সহ অন্যান্য নবনধ নবধাি সূচারু রূয়ি আঞ্জাম থেওয়ার দ্বারা 
বাো হয়ব ভূ- িৃয়ষ্ঠ আল্লাহর খলীফা তথা প্রনতনিনধ। এ প্রনতনিনধে থয 
মািয়ব িা বা এয়ত থয বাধা নেয়ব তার নবরুয়ে মুসলমাি নজহাে করয়ব। 
এক কথায় ঈমাি ও থমৌনলক ইবাোত তথা িামায থরাযা,  যাকাত,  
হজ্ব,  এগুয়লাই দ্বীয়ির মূল ও কান্ড। আর নজহাে নসয়াসত সহ অন্য সব 
নবনধ- নবধাি হল নিজ নিজ িনজশিয়ভয়ে শাখা- প্রশাখা,  এ- কারয়র্ই 
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রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম িনরষ্কার ভায়ব থঘার্র্া কয়র 
থগয়েি।  

 بني( سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول قال: قال عنھما اهلل رضي عمر ابن عن
 الصالة وإقام اهلل رسول حمدام وأن اهلل إال إله ال أن شھادة خمس على اْلسالم

 ومسلم, 8:برقم صحيحه في البخاري رواه) رمضان وصوم والحج الزكاة اءوإيت
  911:برقم

অথষঃ ইসলাম তথা দ্বীয়ির নভনত্ত িাাঁচনি নজনিয়সর উিরঃ একমাত্র 
আল্লাহয়ক ইলাহ ও মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম থক তাাঁর 
রাসূল বয়ল সােয থেওয়া- িামায কানয়ম করা,  যাকাত থেওয়া,  হজ্ব 
করা;  ও রামাযায়ির থরাযা রাখা। (বুখারী ও মুসনলম)  

 

নকন্তু মওেূেী সায়হব রাসূয়লর এ থঘার্র্ার নবিরীয়ত হুকুমাত তথা রাষ্ট্র 
বযবথ্যতা ও নজহােয়ক মূল দ্বীি আর িামায,  থরাযা,  যাকাত,  হজ্ব থক তার 
থেনিাং বলার মাধযয়ম শাখা- প্রশাখায়ক মূল ও কান্ড, আর মূল ও 
কান্ডয়ক শাখা- প্রশাখা বানিয়য় নেয়লি,  যায়ত রয়য়য়ে আিীোর 
খারাবীসহ আয়রা বহুনবধ খারাবী,  যা নবয়বকবাি মাত্রই বুঝয়ত 
িারয়েি।  

৪। জিাব মওেূেী সায়হয়বর একনি থমৌনলক নথওরী নতনি এভায়ব প্রকাশ 
কয়রিঃ 

 سے تنقيد کو کسی ، بنائے نہ حق معيار کو انسان کسی سوا کے خدا رسول
 -ہو نہ الءتمب ميں غالمی ذهنی کی کسی سمجھے، نہ رباالت

অথষঃ রাসূয়ল থখাো োিা অন্য কাউয়ক সয়তযও মািকানঠ বািায়ব িা। 
কাউয়ক সমায়লাচিার উয়েষ ময়ি করয়ব িা। কায়রা মানুনর্ক থগালামীয়ত 
নলপ্ত হয়ব িা। ( েস্তুয়র জামাআয়ত ইসলামী িৃঃ ১৪,  সয়তযও আয়লা িৃঃ 
৩০)  

এই নথওরীর উির নভনত্ত কয়র নতনি অন্যত্র নলয়খিঃ  
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 ہميشہ بجائے کی سمجھنے سے اشخاص کے ماضی يا حال کو دين نے ميں
 - ہے کی کوشش کی ھنےسمج سے ہی  سنت و قران

অথষঃ আনম অতীত বা বতষমায়ি বযনিবয়গষর নিকি হয়ত দ্বীি বুঝার 
িনরবয়তষ সবষো কুরআি সুন্নাহ থথয়কই বুঝয়ত থচষ্টা কয়রনে। এ কারয়র্ 
থখাোর দ্বীি আমার ও প্রয়তযক মুমীয়ির নিকি নক চায় তা জািার জয়ন্য 
এিা থেখয়ত থচষ্টা কনরনি থয অমুক- অমুক বুজুগষ নক বয়লি। বরাং সবষো 
এিাই থেখয়ত থচষ্টা কয়রনে থয,  কুরআি নক বয়ল ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইনহ ওয়াসাল্লাম নক বয়লয়েি। - রুয়য়োয়ে জামাআত তৃতীয় খন্ড 
িৃঃ ৩৭ সূত্র মওেূেী োয়হব আওর উিকী তাহরীরাত িৃঃ ৯০ প্রকাশঃ 
োরুল ইশাআত - করাচী। 

সারকথা মওেূেী সায়হয়বর ময়ত সতযয়ক জািার ও অনুসরয়র্র জয়ন্য 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম এর ির আর থকাি নিভষর থযাগয 
মাধযম িাই। এই নথওরীর অন্তরায়ল নতনি কুরআি ও হােীস থথয়ক 
দ্বীিয়ক বুঝার ও অনুসরয়র্র থেয়ত্র সাহাবায়য় নকরায়মর প্রয়য়াজিীয়তা 
অস্বীকার কয়রয়েি।  

এোিা সাহাবায়য় নকরায়মর জীবয়ি নবনভন্ন ভায়ব কানলমা থলিয়ির জয়ন্য 
নতনি وথখলাফত ও মুলুনকয়যাত” িায়ম স্বতন্ত্র নকতাবও নলয়খয়েি। 
সবগুয়লারই সারকথা হল থয,  সতযয়ক জািা ও মািার জয়ন্য সাহাবায়ের 
জামাত নিভষরয়যাগয িয়,  বরাং জামাআয়ত সাহাবার উির নিভষর করা 
যায়ব িা। তাাঁয়ের অয়িয়কই িািী নেয়লি এজয়ন্য তাাঁরা িরবতষীয়ের 
যাচাই বাোইয়য়র ঊয়বষ িি।  

অথচ ইসলায়ম রয়য়য়ে িূর্ষাঙ্গ জীবি নবধাি,  বযনি,  িনরবার,  সমাজ,  
রাষ্ট্র সব থেয়ত্রই তার বযানপ্ত,  এসব থেয়ত্র আল্লাহ ও তাাঁর রাসূল শুধু 
নবধাি শুনিয়য় োন্ত হিনি বরাং নবধাি সমূহ কাযষকর কয়র দুনিয়ার সাময়ি 
তার আমলী িমুিা থরয়খ থগয়েি। আর আল্লাহ ও তার রাসূয়লর 
নবধািাবলীর কাযষয়েত্রই নেল থয িনরবার,  থয সমাজ,  থয রাষ্ট্র তার িাম 
জামাআয়ত সাহাবা। শুধু নবধাি বয়ল থগয়ল কাযষয়েয়ত্র তার রূিয়রখায়ক 
নবকৃত কয়র থফলত িরবতষী যুয়গর বক্র স্বভায়বর থলায়করা। তার থথয়ক 
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থহফাজয়তর জয়ন্যই প্রয়য়াজি নেল উি জামাআয়ত। আর থযয়হতু আল্লাহ 
ও তাাঁর রাসূয়লর নবধািাবলীর প্রানেকযাল রূিই হয়চ্ছ সাহাবায়য় নকরায়মর 
জীবিী,  তাই মূল নবধািাবলীর অনুসরয়র্র থেয়ত্র তায়ের জীবিও হয়ব 
মািকানঠ। এিাই স্বাভানবক| এই কারয়র্ কুরআয়ির নবনভন্ন আয়ায়ত 
সাহাবায়য় নকরায়মর ঈমাি,  আমল ও ইলময়ক অন্যয়ের জয়ন্য 
অনুসরর্ীয় নহসায়ব বর্ষিা করা হয়য়য়ে যথাঃ আল্লাহ িাক ইরশাে কয়রিঃ 

 ۖ  ِشَقاق   ِفي ُهْم َفِإنََّما ذَولَّْوا وَِّإن ۖ  اْهذَدوا َفَقِد ِبهِ  آَمنذم َما ِبِمْثِل آَمُنوا َفِإْن
 ﴾٧٣١﴿ اْلَعِليُم السَِّميُع َوُهَو ۖ  اللَّـهُ  َفَسَيْكِفيَكُھُم

অথষঃ( সাহাবায়ের লেয কয়র বলা হয়চ্ছ) তারা যনে থতামায়ের মত ঈমাি 
আিয়ি কয়র তাহয়ল থহোয়াত িায়ব আর যনে মুখ নফনরয়য় থিয় তয়ব 
তারাই হঠকানরকতায় রয়য়য়ে। - সূরায়য় বাকারা আয়াত ১৩৭ 

অন্যত্র ইরশাে কয়রিঃ 

 َما لِِّهَوُن اْلُمْؤِمِنيَن َسِبيِل َغْيَر ِبْعتَوَي ُھَدىٰاْل َلُه َبيََّنت َما َبْعِد ِمن ُسوَلالرَّ ِقُيَشاِق َوَمن
ۖ   َوَساَءت َمِصيًرا ﴿٧٧١﴾  تَولَّىٰ َوُنْصِلِه َجَھنَّمَ 

অথষঃ আর থয সরল িথ প্রকানশত হওয়ার িরও রাসূয়লর নবরুোচরর্ 
কয়র এবাং মুমনিয়ের অনুসৃত িয়থর নবরুয়ে চয়ল আনম তায়ক থসনেয়কই 
নফরাব এবাং তায়ক জাহান্নায়ম নিয়েি করব। আর তা হল নিকৃষ্ট 
গন্তবযথ্যতাি। ( সূরায়য় নিসা - আয়াত ১১৫) 

    এই আয়ায়ত মুমনিয়ের িথ বলয়ত প্রথমতঃ যারা উয়িশ্য তারা 
হয়লি জামায়ায়ত সাহাবা।  

অন্য আয়ায়ত কুরআয়ি িাক প্রসয়ঙ্গ আল্লাহ তা’আলা ইরশাে কয়রি-  

 الظَّاِلُموَن ِإالَّ َناتِبآَيا َيْجَحدُ  َوَما ۖ  اْلِعْلمَ  واتُأو الَِّذينَ  ُصُدوِر ِفي َبيَِّنات آَيات ُهَو ْلَب
﴿٩٤﴾ 

অথষঃ বরাং যায়েরয়ক জ্ঞাি থেওয়া হয়য়য়ে তায়ের অন্তয়র ইহা থতা স্পষ্ট 
আয়াত -  সূরায়য় আিকাবূত ৪৯। এই আয়ায়তও যায়েরয়ক জ্ঞাি থেওয়া 
হয়য়য়ে তায়ের দ্বারা প্রথম উয়িশ্য সাহাবায়য় নকরাম।  

http://tanzil.net/#2:137
http://tanzil.net/#4:115
http://tanzil.net/#29:49
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িোন্তয়র রাসূয়ল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম ও নবনভন্ন 
হােীয়স সাহাবায়য় নকরায়মর অনুসরয়র্র তাকীে কয়রয়েি যথাঃ – 

 فی کلھم ۃفرق وسبعين ثالثا امتی تفترقس وسلم عليه اهلل صلی اهلل رسول قال
 - واصحابی عليه انا ما قال اهلل رسول يا هی من قالوا ، واحدة اال النار

অথষঃ অনতশ্রীঘ্র আমার উম্মত থতহাত্তর থফরকায় নবনভি হয়য় িিয়ব 
তন্ময়ধয একনি জামাআত হয়ব জান্নাতী আর বাকীগুয়লা হয়ব জাহান্নামী। 
উিনথ্যতত সাহাবারা নজজ্ঞাসা করয়লি,  থহ আল্লাহর রাসূল! জান্নাতী েল 
কারা হয়ব? উত্তয়র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম বলয়রিঃ যারা 
আমার ও আমার সাহাবায়ের তরীকার অনুসারী হয়ব।( নতরনমযী শরীফ 
২য় খন্ড িৃঃ ৯৩) 

অন্য হােীয়স ইরশাে ফরমািঃ         راشدينال الخلفاء وسنت تيبسن فعليكم   

অথষঃ( উম্মতয়ক লেয কয়র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম 
বলয়েি) তখি থতামায়ের জয়ন্য আমার ও থখালাফায়য় রায়শেীয়ির 
তরীকা মত চলা অতযাবশক। ( আবু োউে শরীফ ২- ৬৩৫) 

এোিাও কুরআয়ির বহু আয়াত ও রাসূয়লর বহু হােীস দ্বারা এ কথা 
সুস্পষ্ট ভায়ব প্রমানর্ত থয,  কুরআি- হােীস মুতানবক ইলম ও আময়লর 
থেয়ত্র সাহাবায়য় নকরায়মর অনুসরর্ জরুরী। এয়েয়ত্র সাহাবায়ের িথ ও 
মতয়ক বজষি কয়র কুরআি হােীয়সর জ্ঞািাজষি ও তদুিযায়ী আমল সম্ভব 
িয়। লোনধক সাহাবীর ময়ধয সবাই অনুসরয়র্য়যাগয। কুরআি হােীয়সর 
থকাথাও এ থেয়ত্র থকাি সাহাবীয়ক বাে থেওয়া হয় িাই। থকাি সাহাবীর 
দ্বারা কখয়িা গুিাহ হয়য় থগয়ল তাও হয়য়য়ে গুিায়হর িয়র তাওবার 
িেনতর থেয়ত্র উম্ময়তর অনুসরর্য়যাগয হওয়ার জয়ন্যই। নদ্বতীয়তঃ িবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম থযয়হতু সবনকেু বাস্তব িমুিা নহসায়ব 
থেনখয়য় থগয়েি তাই ইসলামী েন্ডনবনধর বাস্তব প্রয়য়াগনবনধ নশো থেয়ার 
লয়েয দু একজি সাহাবী থথয়ক ভলু প্রকাশ থিয়য়য়ে। একারয়র্ই রাসূয়ল 
থখাো সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম ইরশাে কয়রয়েঃ 
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 عندي اصحابك ان محمد يا اهلل أوحي وسلم عليه اهلل صلي اهلل رسول قال 
 من عليه مماهم بشي اخذ فمن ورن ولكل بعض من اضوأ بعضھا كالنجوم

 -الدارقطني رواه – الھدي علي عندي فھو الفھماخت

অথষঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম ইরশাে কয়রি আল্লাহ 
অহী িানঠয়য়য়েি থয,  থহ মুহাম্মাে! আিিার সাহাবীগর্ আমার নিকি 
িেত্রতুলয,  থকউ অনত উজ্জল থকউ তার থচয়য় কম,  তয়ব সকয়লরই 
আয়লা আয়ে। অতএব,  তায়ের মতনবয়রায়ধর থেয়ত্রও থয থকাি এক 
িেয়ক অনুসরর্ করয়লই থস অনুসারী আমার নিকি থহোয়াত প্রাপ্ত বয়ল 
গর্য হয়ব।  

( থকিিা,  তায়ের নবয়রাধ হয়ব ইজয়তহােী,  আর সনঠক ইজয়তহায়ের 
থকাি অাংশয়কই নিনশ্চত ভুল বলা যায়ব িা) হােীসনির সিয়ে দুবষলতা 
থাকয়লও এময়মষ আয়রা অয়িক হােীস থাকায় এবাং হােীসনি নবর্য় বস্তু 
কুরআয়ির নবনভন্ন আয়াত ও অিরাির হােীস সমনথষত হওয়ায় হােীসনি 
সম্পূর্ষ গ্রহর্য়যাগয( অবশ্য কায়রা ময়ত কুরআি- হােীয়সর সমথষি 
গ্রহর্য়যাগয িা হয়য় নিয়জর ময়ির সমথষি গ্রহর্ থযাগয হয়ল তা নভন্ন 
কথা)তাফসীয়র মাযহারী ২য় খন্ড িৃঃ ১১৬ 

থমািকথা সাহাবায়য় নকরায়মর সয়তযর মািকানঠ হওয়ার নবর্য়নি 
কুরআি- হােীস দ্বারা প্রমানর্ত,  সায়থ সায়থ যুনি সাংগতও। অথচ 
মওেূেী সায়হব তাাঁর েয়লর জয়ন্য আইি প্রর্য়ি কয়র থগয়লি থয,  
রাসূয়ল থখাো োিা আর কাউয়ক থযি সয়ত্রর মািকানঠ িা বািায়িা হয়। 
নক থোর্ কয়রয়েি হযরত আবু বকর ও উমার ( রাঃ),  যায়েরয়ক সয়তযর 
মািকানঠ বািায়িা যায়ব িা।হযরত উমার নবি আব্দুল আযীয়যর রাষ্ট্র 
বযবথ্যতা,  মুজানিয়ে আলয়ফসািীর সাংস্কার,  আঈম্মায়য় মুজতায়হেীয়ির 
ইজয়তহাে,  হযরত আবদুল নজলািীর তাযনকয়া ও মা’নরফাতয়ক 
অনুসরর্ কয়র যনে থকানি থকানি মানুর্ নহোয়ায়তর ও িাজায়তর আশা 
করয়ত িায়র তাহয়ল রাসূয়ল আকরায়মর মত িরশ িাথয়রর থোয়ায় ধন্য 
ও তার হায়ত গিা জামাআয়তর জীবিী,  কথা ও কাজ থকি 
অনুসরিয়যাগয হয়ব িা? 
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বস্তুতঃ রাসূল নেয়লি দ্বীি িামক েূয়গষর নিমষাতা। সাহাবায়য় নকরাম নেয়লি 
থস দুয়গষর সুেৃঢ় প্রাচীি। তায়ের উির নিভষর িা করা হয়ল দ্বীয়ির বাংস 
অনিবাযষ। ইসলায়মর অতীত ইনতহায়সর থগামরাহ েলগুয়লা সবষো এই 
প্রাচীরয়কই বাংস করয়ত থচষ্টা কয়রয়ে।  

তাোিা মওেূেী সায়হব শুধ ু সাহাবাগর্য়ক সয়তযর মািকানঠ স্বীকার 
কয়রিনি তা িয় বরাং নবনভন্ন ভায়ব সাহাবায়য় নকরায়মর কুৎসা 
রনিয়য়য়েি। থস সূয়ত্র নতনি বয়লিঃ  شریب بھی پر صحابہ اوقات بسا 

  ھات تاجا ہو غلبہ کا  کمزوريوں

অথষঃ সাহাবায়ের উির প্রায়ই মািনবক দুবষলতা প্রভাব নবস্তার করত।  

-  তাফ হীমাত ৪থষ সাংস্করর্ িৃঃ ২৯৬ 

সূত্রঃ মওেূেী োয়হব আওর উন্ কী তাহরীরাত ৮৫  

তাোিা উহুে যুয়ে মুসলমািয়ের িরাজয়য়র ( মওেূেীর ভার্ায়) বি বি 
কারর্ বর্ষিা করয়ত নগয়য় জিাব মওেূেী নলয়খিঃ থয সমায়জ সুয়ের 
প্রচলি থায়ক থসখায়ি সুে থখারীর কারয়র্ দুই ধরয়ির নিনতক থরাগ থেয়া 
থেয়। সুে গ্রহর্ কারীর ময়ধয থলাভ- লালসা,  কৃিিতা ও স্বাথষান্ধতা 
এবাং সুে প্রোিকারীয়ের ময়ধয ঘৃর্া- থক্রাধ,  নহাংসা ও নবয়দ্বর্ জয়ন্ম 
থিয়। উহুয়ের িরাজয় এ দুই ধরয়ির থরায়গর নকেু িা নকেু অাংশ নেল।  

তাফহীমুল কুরআি বাাংলা ৪থষ িারা ২য় খন্ড ৬৫ িৃঃ আধুনিক প্রকাশিী 
৩য় সাংস্করর্।  

নচন্তা কয়র থেখুি! উেৃত প্রথম বিবয দ্বারা থয মািনবক দুবষলতার কথা 
বয়লয়েি তারই সম্ভবতঃ নকেুিা বযাখযা কয়রয়েি উহুয়ের ঘিিায় নগয়য়। 
অথষাৎ মািনবক দুবষলতাগুয়লা নেলঃ থলাভ- লালসা,  নহাংসা- নবয়দ্বর্,  
কৃির্তা ও ঘৃর্া ইতযানে। অথচ উহুে যুয়ে যারা শরীক নেয়লি,  তারা 
সকয়লই নেয়লি িবীজীর প্রথম সানরর োহাবা। আল্লাহ তা’আলা তায়ের 
প্রশাংসায় কত আয়াত িানযল কয়রয়েি। নকন্তু মওেূেী সায়হব নিনদ্বষধায় 
িাইকারী হায়র তায়ের থোর্চচষা কয়র থগয়লি। শুধু তাই িয় আশারায়য় 
মুবাশ্ শারাহ ( জান্নায়তর সুসাংবাে প্রাপ্ত েশজি) থথয়ক শুরু কয়র 
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কায়তয়ব ওহী িযষন্ত অয়িয়কই থরহাই িািনি মওেূেী সায়হয়বর কলয়মর 
আক্রমি থথয়ক। যার জ্বলন্ত প্রমার্ িায়বি মওেূেী সায়হয়বর নলনখত 
থখলাফত মূলুনকয়াত ও তার িাশািানশ জানষ্টস তকী উসমািীর নলখা 
 ইনতহায়সর কাঠগিায় হযরত মুআনবয়া” এবাং হযরত শামেুল হকو
ফরনেিুরীর থলখা وভলু সাংয়শাধি” িয়ি থেখয়ল।  

এসয়বর দ্বারা নতনি থযমি োহাবায়ের িনবত্র জামাআতয়ক উম্ময়তর 
সাময়ি কলনঙ্কত করয়ত থচয়য়য়েি। অিরনেয়ক রাসূয়লর হায়ত গি 
স্বর্ষমািবয়ের েল োহাবায়ক কলনঙ্কত কয়র স্বয়াং রাসূলয়কও চরম 
বযথয প্রমার্ করয়ত প্রয়াস থিয়য়য়েি। থকিিা,  নকয়ামত িযষন্ত আগত 
মানুয়র্র জয়ন্য রূহািী নচনকৎসক যনে বেরয়ক বের তার সাংস্পয়শষ থাকা 
থরাগীয়েরয়কই িূর্ষ নচনকৎসা করয়ত িা িায়রি। বরাং তার সাংস্পশষীয়ের 
মায়ঝ وপ্রায়ই থস থরাগগুয়লা প্রভাব নবস্তার কয়র থায়ক”। তাহয়ল এমি 
নচনকৎসকয়ক সফল থক বলয়ব ? 

অথচ স্বয়াং রাসূয়ল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম তাাঁর 
সাহাবায়ের সম্পয়কষ কিূনি নকাংবা সমায়লাচিা করয়ত উম্মতয়ক বার বার 
এবাং কয়ঠার ভার্ায় নিয়র্ধ কয়র থগয়েি।  

এ বযািায়র কয়য়কনি হােীস নিয়ে প্রেত্ত হল-  

( ক) لو احدكم فان اصحابي سبوات ال وسلم عليه اهلل صلي اهلل رسول قال 
 -والنصيفه احدهم مد بلغ ما ذهبا احد مثل انفق

অথষঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম উম্মতয়ক লেয কয়র ইরশাে 
কয়রি,  থতামরা আমার সাহাবায়ের মে বলয়বিা থকিিা থতামায়ের 
থকউ উহুে িাহািসম স্বর্ষ সেকা করয়লও তায়ের একয়সর বা 
আধায়সয়রর সমাি হয়ব িা। বুখারী মুসনলম -  সূত্রঃ  

নমশকাত িৃঃ ৫৫৩ 

( খ)   اهلل اهلل وسلم عليه اهلل صلي اهلل رسول قال قال مغفل بن اهلل عبد عن 
 ابغضھم ومن احبھم فبحبي احبھم فمن بعدي من غرضا خذوهمتت ال اصحابي في

 . الخ.....ابغضھم فببغضي
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অথষঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম ইরশাে ফরমািঃ আল্লাহয়ক 
ভয় কর,  আল্লাহয়ক ভয় কর আমার সাহাবয়ের নবর্য়য়। তায়েরয়ক 
সমায়লাচিার িাত্র বািায়ব িা। যারা তায়েরয়ক ভালবাসয়ব আমার 
মুহব্বয়তই তা করয়ব।আর যারা তায়ের সায়থ শত্রুতা থিার্র্ করয়ব তারা 
আমার সায়থই শত্রুতায়হতু তায়ের শত্রু হয়ব..... 

নতরনমযী ২- ২২৫ নমশকাত -  ৫৫৪ 

( গ)  الذين مرأيت إذا وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال قال عمر بن عن 
 .ركمش على اهلل لعنة فقولوا أصحابي يسبون

অথষঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম ইরশাে ফরমাি,  থতামরা 
যখি ঐ সকল থলাকয়েরয়ক থেখয়ব যারা আমার সাহাবায়ের মে বয়ল 
তখি থতামরা বলয়ব থতামায়ের অনিয়ষ্টর প্রনত আল্লাহর লা’িত 
থহাক।( নতরনমযী ২- ২৫৫ নমশকাত ৫৫৪)  

থমািকথা সাহাবায়য় নকরাম-  আল্লাহ ও তাাঁর রাসূয়রর েৃনষ্টয়ত অয়িক 
সম্মািী জামাআত। আল্লাহ তায়ের সকয়লর প্রনত সন্তুনষ্টর থঘার্র্া 
নেয়য়য়েি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম তায়েরয়ক 
সমায়লাচিার িাত্র বািায়ত কয়ঠার নিয়র্ধাজ্ঞা আয়রাি কয়রয়েি। 
নবস্তনরত জািয়ত হয়ল থেয়খি মুফতী শফী ( রহ.) প্রর্ীত وমাকায়ম 
সাহাবা” িামক নকতাবনি।  

আর এ কারয়র্ই আকাইয়ের নবখযাত নকতাব “মুোয়রায়ত” উয়ল্লখ করা 
হয়য়য়ে থযঃ  

    .الخ...... وجوبا الصحابة جميع زكيةت الجماعة و السنة اهل قادواعت

অথষঃ আহয়ল সুন্নাত ওয়াল জামাআয়তর আিীো হল থয,  সকল 
সাহাবীয়ক নিয়েষার্ বলা ওয়ানজব। ( মুসায়ারাহ িৃঃ ১৩২ থেওবে। সূত্রঃ 
মাকায়ম সাহাবা -  িৃঃ ৭৯) 

থতমনিভায়ব শাইখুল ইসলাম ইবয়ি তাইনময়া নলয়খিঃ 
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 اهلل رسول الصحاب ھمالسنت و قلوبھم سالمة الجماعة و ةالسن اهل اصول ومن
    . وسلم عليه اهلل صلي

অথষঃ আহয়ল সুন্নাত ওয়াল জামাআয়তর থমৌনলক নবশ্বাস হল থয,  
রাসূয়লর সাহাবায়ের বযািায়র নিজ অন্তর ও নজহ্বায়ক িনরষ্কার রাখয়ব। 
( শরয়হ আিীোয়য় ওয়ানসনেয়যাহ িৃঃ ৪০৩ সূত্র মাকায়ম সাহাবা িৃঃ 
৭৯) 

আল্লামা ইবয়ি তাইনময়া আয়রা বয়লি – 

 ال و بعيب منھم أحد علي يطعن ان وال مساويھم من شيئا يذكر ان الحد يجوز ال
   اديبهت وجب ذلك فعل فمن نقص

অথষঃ সাহাবায়ের থোর্- ত্রুনি বর্ষিা করা কায়রা জয়ন্যই জানয়য িাই। থয 
এমি করয়ব তায়ক শানস্ত থেওয়া ওয়ানজব। ( আস সানরমূল মাস লুল। 
সূত্রঃ মাকায়ম সাহাবা – ৭৭)  

ইমামা িববী বয়লিঃ            يرهموغ الفتن البس من عدول كلھم الصحابة 
-به ديعت من باجماع   

অথষঃ গ্রহর্য়যাগয সকয়লর এ বযািায়র ইজ মা থয সকল সাহাবী 
নিরিরাধী,  এমিনক যারা িরস্পর নবগ্রয়হ িনতত হয়য়য়েি তাাঁরাও। 
( তািরীব সূত্রঃ মাকায়ম সাহাবা -  িৃঃ৭৭) 

ইমাম মুসনলয়মর উস্তাে ইমাম আবু যরআহ বয়লিঃ  

 فاعلم وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول اصحاب من أحدا قصينت الرجل رأيت اذا 
 . زنديق انه

অথষঃ যখি কাউয়ক থকাি সাহাবীর থোর্- বর্ষিা করয়ত থেখ তাহয়ল 
থজয়ি িাও থয থস হল থযেীি ( ধষময়দ্রাহী)। আদ দুররাতুল মুনযয়যাহ। 
( সূত্রঃ মাকায়ম সাহাবা – ৭৯) 

থতমনি ভায়ব প্রনসে আকীোর নকতাব শরয়হ আকীোতুোহানবয়যাহ। 
উয়ল্লখ আয়ে :..... 



82 

 

 بخير إال نذكرهم وال......وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول اصحاب ونحب 
 .وطغيان ونفاق كفر وبغضھم واحسان وايمان يند وحبھم

অথষঃ আমরা সকল সাহাবীয়ক ভালবাসী . . . . . . . . . .  তায়ের 
শুধুমাত্র ভায়লার আয়লাচিাই কনর। তায়ের প্রনত ভালবাসা দ্বীি,  ঈমাি 
ও ইহসায়ির িনরচায়ক আর তায়ের প্রনত শত্রুতা থিার্র্ কুফর,  
মুিায়ফিী ও অবাধযতার িনরচায়ক। আকীো িাং ৯৭-  

উিয়রাি আয়লাচিা দ্বারা বুঝা থগল থয সাহাবায়র সমায়লাচিাকারী 
আহয়ল সুন্নাত ওয়াল জামাআত বনহভূষত ও থগামরাহ েয়লর অন্তভুষি।  

৫। মওেূেী সায়হব থযমি সাহাবায়য় নকরাময়ক সয়তযর মািকানঠ মািয়ত 
িারাজ থতমনি আনিয়ায়য় নকরাম,  সম্পূর্ষ নিষ্পাি বলয়তও িারাজ;  
যথা আনিয়ানকরাম সম্পয়কষ নতনি নলয়খিঃ 

 ايک اور.......  نہيں سے ذات لوازم کی والسالم الصالة عليہم انبياء تعصم
 اپنی  وقت کسی سے نبی ہر باالرادہ نے لیعات اهلل کہ ہے يہ نکتہ لطيف
 نہ خدا کو انبياء لوگ اکہت ہيں دی جانے ہو لغزيش دہ ايک کر اٹہا تحفاظ

 ہيں۔ بشر بہی يہ کہ ليں جان اور سمجہيں

অথষঃ নিষ্পাস হওয়া আনিয়াথয় নকরায়মর সোর জয়ন্য আবশ্যক িয় বরাং 
িবুওয়ায়তর োনয়ে সনঠক ভায়ব িালিায়থষ আল্লাহ তা’আলা তাাঁয়েরয়ক 
গুর্াহ হয়ত থহফাজয়ত থরয়খয়েি। িতুবা েনর্য়কর জয়ন্য থস নহফাজত 
উনঠয়য় নিয়ল সাধারর্ মানুয়র্র মত তায়েরও ভলু ভ্রানন্ত হয়ত িায়র,  আর 
মজার কথা থয,  আল্লাহ- তা‘আলা ইচ্ছা কয়রই প্রয়তযক িবী থথয়ক থকাি 
িা থকাি সময় এই নহফাজত উনঠয়য় দু- একনি গুর্াহ হয়ত নেয়য়য়েি,  
যায়ত থলায়করা তাাঁয়েরয়ক থখাো ময়ি িা কয়র এবাং বুয়ঝ থিয় থয,  
তাাঁরাও মানুর্। তাফহীমাত ২,  িৃঃ ৫৭ র্ষ্ঠ সাংস্করর্ থতমনি ভায়ব 
তজুষমানুল কুরআি ৫৮- এনপ্রল ১৯৭৬ সাংখযায়  کا چيز کس الماس 

 নশয়রািয়ম স্বয়াং মুহাম্মে সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম ہے علمبردار
সম্পয়কষ নলয়খিঃ    

 ہے۔ رباالت سے کمزوريوں بشری نہ ہے۔ شرالب فوق نہ وہ
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অথষঃ নতনি সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম িা মািব উয়েষর নেয়লি,  িা 
মািনবক দুবষলতা মুি নেয়লি। থমািকথা তাাঁর ময়ত আনিয়া নকরাম 
সোগত নেক থথয়ক মা’সুম তথা নিষ্পাি নেয়লি িা। বরাং প্রয়তযক িবীর 
দ্বারাই গুর্াহ সাংঘনিত হয়য়য়ে। এমিনক স্বয়াং মুহাম্মত সাল্লাল্লাহু 
আলাইনহ ওয়াসাল্লামও মািনবক দুবলাংতা মুি নেয়লি িা,  আর আনিয়া 
নকরায়মর গুর্াহ থেখায়িার জয়ন্য নতনি তাফহীমুল কুরআি,  তরজুমানুল 
২৯ খঃ ও রাসানয়ল মাসানয়ল ১ম থখ-  হযরয়ত আেম,  হরয়ত োউে,  
হযরয়ত ইউনুস,  হযরত ইউসুফ ও হযরত মূসা আলাইনহমুসসলাম 
কতৃষক গুিাহ প্রমার্ করার থচষ্টা কয়রয়েি।  

অথচ হযরত আেম ( আঃ) এর গন্ধম খাওয়ার নবর্য়নি দুনিয়ায়য় অবতীর্ষ 
হওয়ার িূয়বষকার নেল। এোিা থকাি িবী হয়ত ইহ জীবয়ি শরীয়ায়তর 
েৃনষ্টয়ত থকাি িাি কাজ হয়য়য়ে এমি প্রমার্ থকাথাও িাই। আর হয়বই 
বা নক কয়র। কারর্ কুরআয়ি িায়কর বহু আয়ায়ত উম্মতয়ক িবী-
রাসূয়লর নিঃশতষ ও নদ্বধাহীি আনুগয়তযর হুকুম করা হয়য়য়ে। তাাঁয়ের দ্বারা 
কখয়িা কখয়িা গুিাহ হওয়ার সম্ভাবিা থাকাবথ্যতায় এ আনুগতয নক কয়র 
সম্ভব? 

আর খাওয়া িরা সাংসার ধমষ এগুয়লা হল মািনবক চানহো ও প্রয়য়াজি। 
মািনবক দুবষলতা হল,  নহাংসা নবয়দ্বর্,  স্বজি প্রীনত অযথা থক্রাধ 
ইতযানে। রাসূল নিয়জ যনে এসব দুবষলতা মুিই িা হি উম্মতয়ক এ সব 
দুবষলতা মুি করয়বি নক কয়র? িবীগর্ মানুর্জায়তর একথা প্রমায়র্র 
জয়ন্য খাওয়া- িরা এজাতীয় মািনবক প্রয়য়াজিইয়তা যয়তষ্ঠ,  তা সয়েও 
তায়েরয়ক নেয়য় গুর্াহ সাংঘনিত কনরয়য় ও মািনবক দুবষলতাযুি থরয়খ 
মানুর্ প্রমায়র্র নক েরকার আয়ে? 

বস্তুতঃ আনিয়ানকরায়মর নিষ্পাি হওয়া স্বয়াং কুরআয়ির ও থখাে 
িবুওয়তীর োবী,  গুর্ায়হর প্রয়রাচক িফ স ও শয়তায়ির কুমন্ত্রিা হয়ত 
আল্লাহ তায়েরয়কই সবষোই মুি থরয়খয়েি,  আহয়ল সুন্নাত ওয়াল 
জামাআত এিাই নবশ্বাস কয়র এবাং করয়ত বাধয।  
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৬। কুরআি সুন্নাহর অনুসরয়র্র থেয়ত্র মাযহাব চতুষ্টয়য়র ইমাময়ের 
তাকলীে করা সম্পয়কষ জিাব মওেূেী সায়হব নলয়খিঃ 

 سے اس بلکہ ناہگ اور  جائز نا  قليدت کيلئے آدمی علم صاحب نزديک ميرے
 ہے۔ چيز رت شديد بہی

অথষঃ আমার ময়ত একজি আয়লয়মর জয়ন্য তাকলীে িাজানয়য,  গুর্াহ 
রবাং এর থচয়য়ও জঘন্যতম নজনিস। ( রাসাইল মাসাইল ১ম খ-  িৃঃ 
২৪৪ সূত্র মওেূেী োয়হব আওর উিকী তাহরীরাত িৃঃ ৯৯) 

অন্যত্র নলয়খিঃ 

 سمجہتا صحيح ساتہ کے تفصيالت مامت اسکی کو حديث اہل مسلک نہ ميں
 ہوں۔ پابند کا ہی شافعيت يا حنفيت نہ اور ہوں

অথষঃ আনম আহয়ল হােীয়সর মতােশষয়ক থযমি িুরািুনর সনঠক ময়ি কনর 
িা থতমনি আনম হািাফী বা শায়ফয়ী মাযহায়বর অনুসারীও িই। 
( রাসাইল মাসাইল ১ম খ-  িৃঃ ২৩৫ - সূত্র- মওেূেী োয়হব আওর 
উিকী তাহরীরাত ৯৮ )  

থমাি কথা মওেূেী সায়হয়বর ময়ত আয়লয়মর জয়ন্য ইমাময়ের তাকেীে 
মারািক গুর্ায়হর কাজ,  আর আয়লম দ্বারা তাাঁর মত অিূর্ষ আয়লম ও 
উয়িশ্য। তাহয়ল আঈম্মায়য় নকরায়মর ির হয়ত মুকানল্লে উলামা 
মাশায়য়খ বুযুগষায়ি দ্বীি সকয়লই তাকলীে কয়র। তাাঁর ময়ত মারািক 
গুর্াহার সাবযস্ত হয়য়য়েি। কত জঘন্য কথা! 

এ নেল মওেূেী সায়হয়বর কনতিয় ভলু নচন্তধারা। উিয়র থয কয়নি 
ভয়ুলর কথা আয়লাচিা করা হয়য়য়ে থস গুয়লা হল তাাঁর মূল নথওরীর 
অন্তভুষি। এ সব নথওরীর আয়লায়কই নতনি নলয়খয়েি,  েল িয়িয়েি ও 
গয়বর্র্া কয়রয়েি। নচন্তা করয়ল বুঝয়ত িারয়বি এসব নথওরীর আয়লায়ক 
থলখা বই,  তাফসীর ও গয়বর্র্া নক িনরমার্ থগামরাহী’ও ভয়ুল িনরিূর্ষ 
হয়য়য়ে। নবজ্ঞ ও হক্কািী উলামায়য় নকরাম থস সব ভুয়লর প্রনত মওেূেী 
সায়হব তাাঁর েলয়ক আকৃষ্ট করয়ল হয়ত বা ইনিয়য় নবনিয়য় আয়রা 
কয়য়কনি গলত যুনি নেয়য় থস ভলুয়কই প্রনতনষ্ঠত করয়ত থচয়য়য়েি বা 
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থকাি ভায়ব ভলু ঢাকা সম্ভব িা হয়ল নলখিী হয়ত থসই অাংশিুকু গায়য়ব 
কয়র নেয়য়য়েি,  নকন্তু কখয়িা প্রকায়শ্য ভলু স্বীকার কয়রিনি। একারয়র্ 
হক্কািী উলামায়য়নকরাম প্রায় শুরু থথয়কই মওেূেী সায়বও তাাঁর নচন্তা 
ধারায় নবশ্বাসী জামাআয়ত ইসলামীয়ক আহয়ল সুন্নাত ওয়াল জামাআত 
বনহভূষত একনি থগামরাহ েল নহসায়ব অনভমত বযি কয়রয়েি। এবাং 
অন্যয়েরয়ক তায়ের থথয়ক সতকষ থাকয়ত বয়লয়েি।  

নিয়ে জগতনবখযাত কয়য়কজি আয়লয়মর অনভমত উয়ল্লখ করা হল। 

( ক) আকানবয়র থেওবয়ের সবষসম্মত ফাতাওয়াঃ মওদুেী সায়হব ও 
জামাআত ইসলামীর বই- িত্র ও রচিাবলী িিার দ্বারা সাধারর্ মানুর্ 
আঈম্মায়য় নহোয়ায়তর সায়থ সম্পকষহীি হয়য় িয়ি,  যা তায়ের 
থগামরাহীর কারর্। থতমনি সাহাবায়য় নকরাম ও বুযুগষায়ি দ্বীয়ির প্রনত 
ভনি শ্রোয়ও বািা িয়ি। এোিা মওেূেী সায়হয়বর বহু গয়বর্র্া সম্পূর্ষ 
ভলু। সানবষক ভায়ব মওেূেী সায়হব ও তাাঁর েয়লর নচন্তাধারা একনি িতুি 
নফৎিা,  যা নিনশ্চত েনতকর। এ কারয়র্ আমরা উি নচন্তাধারা নিভষর 
আয়োলিয়ক গলে ও মুসনলম উম্মাহর জয়ন্য েনতকর ময়ি কনর। এ 
েয়লর সায়থ আমায়ের থকাি সম্পকষ িাই।  

েস্তখত কারীঃ হযরত মুফতী নকফায়াতুল্লাহ রঃ। হযরত হুসাইি আহমাে 
মাোিী রঃ। হযরত কারী মুহাম্মাে নতয়য়যব রঃ ( নপ্রনিিযাল োরুল উলূম 
থেওবে শাইখুল হােীস হযরত যাকানরয়া রঃ হযরত মুফতী সাইে 
আহমাে মাঃ নজঃ মুফতীয়য় থেওবে প্রমুখ। মানসক োরুল উলূম যী-
কাহাে ১৩৭০ সাংখযা। ( নেনিক আল জনময়ত নেল্লী ৩রা আগষ্ট ১৯৫১ 
খৃঃ - সূত্রঃ মওেূেী োয়হব আওর উিকী তাহরীরাত িৃঃ ১৯)  

( খ) মুফতীয়য় আযম মুফতী মুহাম্মে শফী রঃ এর ফাতওয়াঃ আমার 
ময়ত মওেূেী সায়হয়বর থমৌনলক ভুল এই থয,  নতনি আিাইে ও 
আহকায়মর থেয়ত্র বযনিগত ইজয়তহায়ের অনুসরর্ কয়রি,  অথচ তাাঁর 
ময়ধয মুজতানহে হওযার শতষাবলী অনুিনথ্যতত। এই থমৌনলক ভয়ুলর 
কারয়র্ তাাঁর রচিাবলীয়ত বহু কথা ভলু ও আহয়ল সুন্নাত ওয়াল 
জামাআত িনরিেী ( আয়রা একিু আয়গ নগয়য় বয়লি) মওেূেী সায়হয়বর 
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রচিাবলীই জামাআয়ত ইসলামীর নচন্তায়চতিার মূল িুাঁনজ। জামাআয়তর 
িে থথয়ক মওেূেী সায়হয়বর ভলু ভ্রানন্তর সাধারর্ িে িানতে একথাই 
প্রমার্ কয়র থয,  মওেূেী নচন্তাধারা ও রচিাবলীর সায়থ তারা একমত। 
থকউ একমত িা হয়ল তা নিতান্তাই বযনতক্রম। ( জাওয়ানহরুল নফকহ-
১ম খ-  িৃঃ ১৭২) 

( গ) গত শতাব্দীর থশ্রষ্ঠ হােীস গ্রে ই’লাউসসুিায়ির সাংকলক ও ঢাকা 
আনলয়ার প্রািি থহড মুহানিস হযরত মাওঃ যাফর আহমাে উেমািীর 
অনভমতঃ মওেূেী সায়হব বাহ্যত মুিনকয়র হােীস। ইসলায়মর গনন্ড 
বনহভূষত িয়,  হয়ব থগামরাহ ও থবেআতী। এমি থলাক হয়ত 
মুসলমািয়ের েূয়র থাকা চাই। তাাঁর কথায় থমায়িও আথ্যতা িা রাখা 
উনচত। এবাং দ্বীি সম্পয়কষ তায়ক চরম মূখষ ময়ি করা বাঞ্ছিীয়। ( সূত্রঃ 
মওেূেী োয়হব আওর উন্ কী তাহরীরাত িৃঃ ২৫) 

( ঘ) তাফসীয়র হক্কািীর থলখক থিয়শায়ার োরুল উলূম হক্কািীয়ার 
প্রনতষ্ঠাতা,  শাইখুল হােীস আব্দুল হি রঃ এর অনভমতঃ মওেূেী 
সায়হয়বর আিাইে আহয়ল সুন্নাত ওয়াল জামাআত িনরিেী ও 
নবভ্রানন্তমলূক,  মুসলমািগর্ থযি এই নফৎিা হয়ত থবাঁয়চ থাকয়ত থচষ্টা 
কয়রি।  

সূত্রঃ মওেূেী সায়হব আওর উিকী তাহরীয়াত িৃঃ ২২ 

এোিা জিাব মওেূেী সায়হয়বর উোয়ির এয়কবায়র প্রথম িযষায়য় তার 
থলখা তরজুমায়ির একনি সাংখযা হযরত হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী 
তািভীর সাময়ি থিশ করা হয়ল মাত্র কয়য়কনি লাইি িয়িই হযরত 
থািভী ইরশাে করয়লিঃ 

 یہواکرت ہی ايسی باتيں کی باطل اہل تاہے،کہ مالکر ميں نجاست کو باتوں
 ۔ ہيں

অথষঃ এই থলায়কর বিয়বয িািাকীর সাংনমশ্রর্ রয়য়য়ে। বানতল িেীয়ের 
কথা এমিই হয়য় থায়ক। ( তরজুমানুল ইসলাম লায়হার ৩০ থশ নডয়সির 
১৯৫৭ খৃঃ) 



87 

 

থতমনিভায়ব আশরাফুস সাওয়ায়িহ বাাংলা অনুবাে আশরাফ চনরত ৮৭৭ 
িৃষ্ঠায় উয়ল্লখ আয়ে থয মাওঃ মঞ্জুর থিা’মািী সায়হব জামাআয়তর সায়থ 
নিজ সম্পৃিতার সময়য় হযরত থািভীর সয়ঙ্গ িরামশষ করয়ত চাইয়ল,  
হযরত বয়লি আমার নেল এই আয়োলিয়ক কবুল কয়র িা।  

মাত্র কয়য়ক জি শীর্ষথ্যতািীয় আয়লয়ম দ্বীয়ির অনভমত এখায়ি উয়ল্লখ করা 
হল,  তাোিা উিমহায়েয়শর অতীত বতষমায়ির সকল হক্কািী আয়লম 
গয়র্র সবষসম্মত মত হল থয,  মওেূেী সায়হয়বর নচন্তাধারা ও তার উির 
প্রনতনষ্ঠত জামাআয়ত ইসলামী আহয়ল সুন্নাত ওয়াল জামাআত বনহভূষত। 
এই নহয়সয়ব শরীয়ায়তর েৃনষ্টয়ত তারা ফানসক ও আকীোগত ভায়ব 
নবদ আতী।  

আল্লাহ তা‘আলা আমায়ের সবাইয়ক নসরায়ত মুস্তাকীয়মর উির কানয়ম 
থাকার তাওফীক োি করুি,  আমীি।  

( ২িাং প্রয়নর জবাব) মওেূেী সায়হয়বর নলনখত বই িুস্তয়ক এমি অয়িক 
আয়লাচিা রয়য়য়ে,  যা আহয়ল সুন্নাত ওয়াল জামাআয়তর আকীোর 
িনরিেী। ইল য়ম কালাম,  ইল য়ম নফক হ ও নচন্তা ধারার থেয়ত্র তাাঁর 
বযনতক্রমধষী মত রয়য়য়ে। নতনি সালয়ফ সায়লহীয়ির কায়রা অনুসারী িি। 
তার নলনখত নকতাবােীয়ত মু’তানযলা,  খাওয়ায়রজ,  লা- মাযহাবী ও 
অন্যান্য বানতল সম্প্রোয়য়র কথাবাতষা িাওয়া যায়। নতনি দ্বীি- ইসলাম,  
ঈমাি,  তাওহীে,  নরসালত,  তাকওয়া,  ইবােত ইতযানের নবয়ের্র্ 
কয়রয়েি হােীস ও আ- ো- থর সাহাবা অনুসৃত আকানবয়র উম্ময়তর িথ 
তযাগ কয়র। অিরনেয়ক রাসূয়ল থখাো সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম-
এর নিজ হায়ত গিা ও নুযুয়ল কুরআয়ির প্রতযেেশষী জামাআয়ত 
সাহাবার অনুসরয়র্ প্রয়য়াজিীয় সকল জ্ঞায়ি থশ্রষ্ঠ জ্ঞািী উলামায়য় 
উম্মায়তর সূত্র িরম্পরায় দ্বীি,  ইসলাম ও আনুসানঙ্গক সকল নবর্য়য়র 
নিভুষল বযাখযা নবয়ের্র্য়ক মওেূেী সায়হব ভলু ও নবকৃনত আখযা নেয়ত 
থচষ্টা কয়রয়েি। এবাং এসব হযম করায়ত থচয়য়য়েি খুব চতুরতার সায়থ 
যা একজি মুহানক্কক আয়লম োিা ধরা মুশনকল।  
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তাই সাধারর্ মানুয়র্র জয়ন্য প্রথম মওেূেী সায়হয়বর রচিাবলী সাংক্রান্ত 
হক্কািী উলামায়ের নলনখত বই- িুস্তক িয়ি থিওয়া জরুরী। তা িা কয়র 
প্রথয়মই মওেূেী সায়হয়বর বই- িত্র,  তাফসীর,  ইতযানে িিয়ত থগয়ল 
নবভ্রানন্ত ও থগামরাহী অবধানরত।নিয়জর ঈমাি- আময়লর সাংরেয়র্র 
স্বায়থষই এমি কাজ হয়ত নবরত থাকা জরুরী। এ বযািায়র যুগ থশ্রষ্ঠ 
কয়য়কজি আয়লয়মর অনভমত নিয়ে প্রেত্ত হল।  

১. শাইখুল ইসলাম হযরত হুসাইি আহমে মাোিী ( রহঃ) এর 
অনভমতঃ মওেূেী সায়হয়বর রচিাবলী ও নকতাবােী দ্বীয়ির আনঙ্গয়ক 
এমি থবদ্বীিী ও অিবযাখযা সিনলত থয,  কম ইল ম সাধারর্ মানুর্ তা 
ধরয়ত িায়র িা। তাই সাধারর্ থশ্রর্ী তা িয়ি মুহাম্মে সাল্লাল্লাহু 
আলাইনহ ওয়াসাল্লাম এর আিীত ইসলাম যার উির সায়ি থতরশত 
বৎসর উম্মাত আমল কয়র আসয়ে তা থথয়ক নিয়জয়ক সম্পূর্ষ িৃথক কয়র 
থফয়ল। ( মওেূেীসায়হব আওর উিকী তাহরীরাত িৃঃ ১৫) 

২. নবেগ্ধ মুহানিস,  করাচী নিউিাউি মাদ রাসার প্রনতষ্ঠাতা আল্লামা 
ইউসূফ নবন্নুরী ( রঃ) এর অনভমতঃ মওেূেী সায়হয়বর বই িুস্তক,  
রচিাবলীয়ত এমি মারািক নবর্য় বস্তু ও উনি সমহূ রয়য়য়ে থযগুয়লা 
দ্বারা নিয়নমত দ্বীিী ইল ম অজষয়ি বযথষ িতুি সমাজ শুধু থগামরাহী িয়,  
স্পষ্ট কুফরীয়তও নলপ্ত হয়য় থযয়ত িায়র। ( মওেূেী োয়হব আওর উিকী 
তাহরীরাত-  িৃঃ ১১) 

৩. োরুল উলূম থেওবয়ের প্রধাি মুফ তী হযরত মাওঃ মাহমূে হাসাি 
গাাংগুহী ( রহঃ) এর ফতু্ ওয়াঃ জিাব মওেূেী সায়হব থয সমস্ত বই িুস্তক 
নলয়খ প্রচার- প্রসার কয়রয়েি,  থস সমস্ত বই িুস্তয়ক অয়িক নবর্য় এমি 
ও রয়য়য়ে যা আহয়ল সুন্নাত ওয়াল জামাআয়তর মাতেশষ িনরিেী। নতনি 
ইল য়ম নফক হ এর থেয়ত্র নভন্ন মত রায়খি। আনয়ম্মায়য় সনলয়ফর কায়রা 
অনুসারী িি। তাাঁর নলনখত বই- িুস্তয়ক মু’তানযলা,  খাওয়ায়রজ ইতযানে 
সম্প্রোয়য়র কথাবাতষা িাওয়া যায়।  

কায়জই তার নকতাবােী অধযায়ি করা দ্বীয়ির থেয়ত্র েনতকর। . . .  শুধু 
েনতকরই িয় বরাং বাংসািকও বয়ি। এবাং সরাসনর থগামরাহীর মাধযম। 
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এজন্যই জিাসাধারর্য়ক তার নকতাবােী িিা বা অধযয়ি থথয়ক নবরত 
রাখা হয়।আর এসমস্ত নকতাবােী যখি লাইয়ব্র্রীয়ত থাকয়ব তখি 
অধযয়য়ি আসয়বই। আর লাইয়ব্র্রীয়ত িা থাকয়ল অধযয়য়িও আসয়ব িা। 
( সুতরাাং লাইয়ব্র্রীয়তও এসমস্ত নকতাবােী িা থাকা চাই)( ফাতাওয়ায়য় 
মাহমূনেয়া ১/২৪৭) 

৩িাং প্রয়নর জবাবঃ ১ম প্রয়নর নবস্তানরত জবাব দ্বারা স্পষ্টভায়ব প্রমানর্ত 
থয,  মওেূেী সায়হয়বর নচন্তাধারা ও আকীো অয়িকাাংয়শ আহয়ল সুন্নাত 
ওয়াল জামাআত িনরিেী। তন্ময়ধয অন্যতম হল নতনি সাহাবায়য় 
নকরায়মর থোর্চচষাকারী। তাাঁর েলয়কও থস কায়জ নতনি উৎসানহত 
কয়রয়েি এবাং বাস্তয়ব জামায়ায়ত ইসলামী তার নচন্তাধারার সায়থ কাযষতঃ 
একমত,  নবয়শর্ কয়র সাহাবায়ের থোর্চচষায় তারা মওেূেী সায়হয়বর 
িোাংক অনুসারী।  

তাই মওেূেী সায়হয়বর নচন্তাধারায় নবশ্বাসী বতষমাি জামায়ায়ত ইসলামীর 
সেস্যরা শরীআয়তর েৃনষ্টয়ত ফানসক। আর ফানসয়কর ইমামতী মাকরূয়হ 
তাহরীমী। থতমনি থকাি ফানসকয়ক মুআয নযি বািায়িাও মাকরূয়হ 
তাহরীমী।  

প্রমার্ঃ  ( ১) উিমহায়েয়শর প্রখযাত মুফ তী জিাব মুফ তী মুহাম্মে শফী 
( রঃ) স্বীয় গ্রে জাওয়ানহরুল নফক য়হ নলয়খি . . . .  িামায সিয়ন্ধ 
শরী‘আয়তর নসোন্ত হল এই থয,  ইমাম এমি বযনিয়ক বািায়িা উনচত 
নযনি আহয়ল সুন্নাত ওয়াল জামাআয়তর অনুসারী। সুতরাাং যারা মওেূেী 
নচন্তা ধারায় একমত তায়েরয়ক থস্বচ্ছায় ইমাম বািায়িা জানয়য িাই। 
হ্যাাঁ,  থকহ তায়ের নিেয়ি িামায িয়ি নিয়ল িামায হয়য় যায়ব। 
( জাওয়ানহরুলনফক হ ১/১৭২) 

( ২) মুজানহয়ে আযম,  আল্লামা হযরত মাওঃ শামেুল হক ফরীেিুরী 
( রহঃ) নলয়খি,  যাহারা সাহাবায়য় নকরাময়ের থোর্চচষায় নলপ্ত তাহারা থয 
থকহই হউি িা থকি,  তাহানেগয়ক ইমাম বািাইয়া নিেয়ি িামায িিা 
নকেুয়তই জানয়য হইয়ব িা। কারর্ থযয়হতু তাহারা সাহাবায়য় নকরায়মর 
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থোর্চচষার কারয়র্ আহয়ল সুন্নাত ওয়াল জামাআত হইয়ত খায়রজ হইয়া 
নগয়ায়ে। ( ভলু সাংয়শাধর্ িৃঃ ১৪২) 

( ৩) প্রনসে ফাতাওযার নকতাব আহসানুলফাতাওয়ার থলখক জিাব 
মুফ তী রশীে আহমে ( রহঃ) নলয়খিঃ মওেূেী নচন্তাধারায় একমত এমি 
বযনির ইমামতী মাকরূয়হ তাহরীমী।( আহসানুল ফাতাওয়া ৩/২৯১) 

নশরক -  নবে‘আত 

নকয়াময়তর সময় আল্লাহ তা‘আলা নিদ্রা যায়বি বয়ল নবশ্বাস রাখা 

নজজ্ঞাসাঃ নকয়ামত যখি সাংঘনিত হয়ব,  তখি িানক আল্লাহ তা‘আলা 
আিাই লে বৎসর নিদ্রা যায়বি এবাং কানফররা শানস্ত থভাগ করার ির 
থবয়হশয়ত যায়ব। একথা দু’নি কতিুকু সতয জািয়ত ইচু্ছক।  

জবাবঃ প্রয়ন বনর্ষত এ উনি সম্পূর্ষ নমথযা ও কুরআি- হােীস নবয়রাধী। 
এ ধরয়ির নবশ্বাস নিয়য় থকউ মুসলমাি থাকয়ত িায়র িা। 

{َنْوٌم َواَل ِسَنٌة َتْأُخُذُه اَل}  [ প্রমার্ঃ সূরা বাকারাহ,  ২৫৫ # সূরা 
বানয়যিাহ # আকীোতুত্তাহাভী,  ৩৪] 

িামায থরাযা নিয়য় ঠাট্টা- নবদ্রূি করা 

নজজ্ঞাসাঃ িামায থরাযার বযািায়র থকউ যনে ঠাট্টা- নবদ্রূি কয়র বয়ল থয, 
থক যায় উঠক- নবঠক করয়ত,  যার ঘয়র ভাত থিই থস রাখয়ব থরাযা। 
এরূি উনির দ্বারা থকান্ িযষায়যর থগািাহ হয়ব? 

জবাবঃ শরী‘আয়তর থকাি সুস্পষ্ট হুকুময়ক অস্বীকার করা থযমি কুফুরী 
থতমনিভায়ব শরী‘আয়তর থকাি অকািয ফরয হুকুম সম্পয়কষ ঠাট্টা করাও 
কুফুরী এরূি করার দ্বারা ঈমাি চয়ল যায়ব। তাই তার খানলস অন্তয়র 
তাওবা করা ও নববাহ দুহরায়িা জরুরী। [ প্রমার্ঃ জাওয়ানহরুল নফকহ,  
১: ২৩]  

মুসলমাি নিজ আকীো- নবশ্বাস নঠক থরয়খ শী‘আ সম্প্রোয়ভিু হওয়া 
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নজজ্ঞাসাঃ থকাি মুসলমািয়র জন্য নিয়জর মাযহাব তথা আকীো–নবশ্বাস 
নঠক থরয়খ শী‘আ সম্প্রোয়য়র অন্তভুষি হওয়া জানয়য হয়ব কী- িা? 

জবাবঃ থকাি মুসলমায়ির জন্য নিয়জর আকীো- নবশ্বাস নঠক থরয়খও 
শী‘আ সম্প্রোয়য়র অন্তভুষি হওয়া কনিিকায়লও জানয়য হয়ব িা। 
থযমি-  থকাি মুসলমাি নিয়জর মাযহাব তথা আকীো- নবশ্বাস নঠক 
থরয়খ কানেয়ািী েলভিু হয়ত িায়র িা। তদ্রুি থকাি মুসলমাি নিজ 
আকীো নঠক থরয়খও শী‘আ েলভুি হয়ত িারয়ব িা। এমিনি করয়লও 
শরী‘আয়তর েৃনষ্টয়ত তা হারাম নবয়বনচত হয়ব এবাং িনরর্নতয়ত তার েীি 
ও ঈমাি বরবাে ও িষ্ট হয়য় যায়ব। থকিিা-  শী‘আ সম্প্রোয়য়র থকাি 
থকাি নকতায়ব িনবত্র কুরবায়ির “তাহরীফ” বা নবকৃত সাংঘনিত হয়য়য়ে 
বয়ল নলনখত রয়য়য়ে। ঐ থলখক এবাং থস থলখার সায়থ একমত 
থিার্র্কারী উভয়য় নিঃসয়েয়হ কায়ফর। 

এোিাও শী‘আ সম্প্রোয়য়র এমি মতবাে ও আকীো রয়য়য়ে,  যা চরম 
থগামরাহী। নবয়শর্তঃ হযরত আবু বকর ( রানযঃ)  ও হযরত উমর 
( রানযঃ)  সহ অয়িক সাহাবায়য় নকরাম সম্পয়কষ এমি জঘন্য ও নমথযা 
অিবাে তারা লানগয়য় থায়ক,  যা নিঃসয়েয়হ থগামরাহী। 

অতএব,  থকাি মুসলমাি যনে নিয়জর আকীো নবশ্বাস খারাি িা কয়রও 
উি সম্প্রোয়ভিু হয়,  তয়ব তা শরী‘আয়তর েৃনষ্টয়ত হারাম। 
[ জাওয়ানহরুলনফকহ,  ১: ২৬]  

কুরআি – হােীয়সর প্রনত তুচ্ছ- তানচ্ছলয থিার্র্ করা 

নজজ্ঞাসাঃ স্বামী বয়স তা’লীমুনিি বই িিনেল। এমি সময় স্ত্রী িায়শর 
রুম থথয়ক এয়স স্বামীর হাত থথয়ক বইনি নেনিয়য় থিয় এবাং বয়ল এই সব 
আয়জ- বায়জ বই িয়িই মাথা খারাি কয়র থফয়লয়ে। স্বামী বয়ল এ সব 
থতা কুরআি হােীয়সর বই। (উয়ল্লখ থায়ক, িায়শই কুরআি- হােীস ও 
অন্যান্য ধমীয় বই নেল।) স্ত্রী বলল হ্যাাঁ, ঐ সব বইয়য়র কথাই বলনে। 
স্বামী উি কথা িা বলার জন্য বাধা নেল। থস নদ্বতীয় বার বয়ল – এভায়ব 
থস ঐ কথা নতি বার বয়ল। প্রন হয়চ্ছ-  
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১. থময়য়নি মুসলমাি থাকয়ব কী? 

২. স্বামী- স্ত্রী সম্পকষ নঠক থাকয়ব কী? 

৩. উি অবথ্যতায় ( অথষাৎ তাওবা বযতীত)  থময়য়নির যনে অন্য থেয়লর 
সয়ঙ্গ নববাহ হয়,  তয়ব নববাহ নবধ হয়ব নক? 

৪.  এয়ত থময়য়র বাবা–ভাইয়ের করর্ীয় নক? 

উয়ল্লনখত থায়ক থয,  আজ েীঘষ ৩ ( নতি)  বৎসর যাবৎ স্বামী- স্ত্রীর 
সায়থ থকাি প্রকার সম্পকষ ও থযাগায়যাগ থিই। এ সম্পকষ এ কুরআি ও 
হােীয়সর ফয়সালা কী? 

( নবঃ দ্রঃ)  মনহলা এ কথানি বলার আয়গ মায়ঝ মায়ঝ িামায িিত। 

জবাবঃ থকাি মুসলমায়ির জন্য কুরআি- হােীয়সর প্রনত তুচ্ছ ভাব 
থিার্র্ করা কুফুরী কাজ। এয়ত ঈমাি চয়ল যাবার আশাংকা থায়ক। 
সুতরাাং িতুি কয়র ঈমাি গ্রহি করা উনচত। 

থযয়হতু ঈমাি িবায়ি করা উনচত থসয়হতু নববাহ দুহনরয়য় থিয়া উনচত। 
শুধু তওবা করাই যয়থষ্ট িয়। 

স্বামী িে থথয়ক তালাক বযতীত অন্যত্র নববাহ বসয়ত িারয়ব িা।
 [ প্রমার্ঃ বাোনয়উস সািানয়,  ২: ২৬৮]  

অনভভাবকয়ের কতষবয,  একনেয়ক নিয়জর সন্তাি ( যায়ক এয়কবায়র 
থফয়ল থেয়া যায় িা) ,  অির নেয়ক ঈমায়ির ন্যায় গুরুেিূর্ষ নবর্য় 
( একমাত্র যার উির আনখরায়ত সন্তায়ির মুনি নিভষরশীল) ,  এ উভয় 
নেক নবয়বচিায় থরয়খ সাংয়শাধয়ির জন্য শরী‘আত নিয়েষনশত সকল িো 
অবলিি করা। প্রয়য়াজয়ি আয়লম উলামায়ের সায়থ িরামশষ কয়র তার 
বযািায়র িেয়েি গ্রহর্ করয়ত হয়ব। 

গত নতি বৎসর যাবৎ উভয়য়র সম্পকষ িা থাকায় স্বামীর িে থথয়ক 
থকাি তালাক িয়িনি। এখি তায়ক রাখয়ত চাইয়ল ঈমাি িবায়ি করয়ত 
হয়ব এবাং সতকষামূলক নববাহ দুহনরয়য় নিয়ত হয়ব। আর রাখয়ত িা 
চাইয়ল তায়ক তালাক নেয়য় নেয়ব। 
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িীর- ওলীরা সন্তাি নেয়ত িায়র নক- িা? 

নজজ্ঞাসাঃ থকাি িীর- ওলী কাউয়ক সন্তাি নেয়ত িায়র নক? 

জবাবঃ সন্তাি থেয়া,  ধিী বািায়িা ও নবিে থথয়ক উোর করা ইতযানে 
আল্লাহর কাজ। এিা আল্লাহর জন্য খাস। থকাি িবী–রাসূয়লর হায়ত 
িযন্তষ এ ধরয়ির েমতা থেয়া হয়নি। সুতরাাং থকাি িীর- ওলী সন্তাি 
নেয়ত িায়র নক- িা এ প্রনই উঠয়ত িায়র িা। এরূি নবশ্বাস রাখা সম্পূর্ষ 
নশরকী হয়ব। যনে থকউ এরূি োবী কয়র থয,  থস বযনি সন্তাি নেয়ত 
িায়র,  তাহয়ল থস োজ্জাল প্রমানর্ত হয়ব। কারর্-  হােীয়স এয়সয়ে 
থয,  নকয়াময়তর িূয়বষ আসল োজ্জাল যানহর হওয়ার িূয়বষ তার ময়োি 
নতরীর জন্য অয়িক োজ্জায়লর আনবষভাব ঘিয়ব। তারা যত বি আশ্চযষ 
নজনিস থেখাক িা থকি,  তায়ের ভি হওয়া যায়ব িা এবাং তায়ের 
েরবায়র যাওয়া যায়ব িা। তয়ব থকাি বুজুগষ কায়রা সন্তাি হওয়ার জন্য 
আল্লাহর নিকি েূআ করয়ত িায়রি। থতমনিভায়ব থকাি িারেশষী ডািার 
নচনকৎসা করয়ত িায়রি। তায়ত আল্লাহ চাি থতা থকাি বযনির সন্তাি 
হয়ত িায়র। সন্তাি লাভ হয়ল বুঝয়ত হয়ব থসিা আল্লাহই নেয়য়য়েি। ঐ 
বুজুগষ বা ডািায়রর সন্তাি থেয়ার থকাি েমতা থিই।[ প্রমার্ঃ সূরা শুরা,  
৪৯]  

মানি ইজ েযা থসয়কন্ড গড বলা 

নজজ্ঞাসাঃ যনে থকাি বযনি িাকার প্রয়য়াজিীয়তা নিয়য় নবতষক করার 
সময় এমি কথা বয়ল থয,  “রায়খি আিনি!  অমুক নেি অমুক 
বয়লয়ে,  মানি ইজ েযা থসয়কন্ড গড” তয়ব তার হুকুম কী? থসনক 
মুরতাে হয়য় যায়ব? 

জবাবঃ উনিকারীর এই উনি “মানি ইজ েযা থসয়কন্ড গড বলা” এনি 
কুফুরী বাকয সমূয়হর অন্তভুষি। থকিিা,  থখাো একজিই। নতনি সমস্ত 
গুিাবলীর অনধকারী এবাং নতনি বাোয়ক নরনযক োি কয়রি। সুতরাাং 
িাকা- িয়সায়ক নদ্বতীয় থখাো বলার থকাি অবকাশ িাই। অতএব,  
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অমুয়কর এই উনির সমথষি বা উি বাকযয়ক সনঠক ময়ি কয়র তা বলয়ল 
তা কুফুরী কালাম হয়য় যায়ব। এবাং থস থেয়ত্র উি বযনির জন্য সতকষতা 
নহয়সয়ব ইনস্তগফার কয়র,  িতুিভায়ব কায়লমা িয়ি স্ত্রী থাকয়ল নববাহ 
দুহনরয়য় থিয়া উনচৎ। [ প্রমার্ঃ আযীযুল ফাতাওয়া ১: ৭৩# আল-
বাহরুর রানয়ক ২: ৫২০# খায়রুল ফাতাওয়া ১: ২০২]  

 ذلك واعتقاده لى تعا اهلل دون االمور فى يتصرف الميت ان ظن ان منھا و
   ]1/015:الراءق البحر[    الخ....كفر

িীর সায়হবয়ক নসজো করা 

নজজ্ঞাসাঃ আমার ভাই মাইজভান্ডার িীর সায়হয়বর মুরীে। নতনি িীর 
সায়হবয়ক নসজো কয়রি। এ বযািায়র তার সায়থ আমার প্রায়ই তকষ হয়। 
আনম বনল একমাত্র আল্লাহ তা‘আলা বযতীত অন্য কাউয়ক নসজো করা 
জানয়য িাই। নকন্তু তার কথা হয়চ্ছ,  িীর সায়হব হয়চ্ছি িায়য়য়ব রাসূল। 
আর রাসূয়লর সম্পকষ হয়চ্ছ সরাসনর আল্লাহর সয়ঙ্গ। আর িায়য়য়ব 
রাসূয়লর সম্পকষ রয়য়য়ে রাসূয়লর সায়থ। সুতরাাং আমরা িায়য়য়ব 
রাসূলয়ক সাময়ি থরয়খ প্রকৃত িয়ে আল্লাহয়কই নসজো কনর। এখি প্রন 
হয়চ্ছ,  এরূি নিয়ত কয়র িীর সায়হবয়ক নসজো করার দ্বারা নক থসই 
নসজো আল্লাহর জন্য হয়ব? 

জবাবঃ আল্লাহ োিা অন্য কাউয়ক নসজো করা হারাম। তা থয নিয়য়তই 
করা থহাক িা থকি। থসিা হারাম নহসায়বই গর্য হয়ব। কারর্,  নসজোর 
দু’নি নিয়ত রয়য়য়ে। যথা-  নসজোয়য় তা’যীমী অথষাৎ সম্মািসূচক ও 
ইবােয়তর নিয়য়ত নসজো। আর উভয় প্রকার নসজো হারাম। ইবােয়তর 
নিয়য়ত অন্যয়ক নসজো করা শুধুমাত্র হারামই িয়;  বরাং তা কুফুরী 

 প্রয়নর ধারা অনুযায়ী যনে কাউয়ক মাধযম থময়ি আল্লাহয়ক নসজো করা 
জানয়য হত,  তাহয়ল এর জন্য সবয়চয়য় থবশী হক নেল রাসূয়ল আকরাম 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম এর। অথচ কুরআি- হােীয়সর 
থকাথাও এতেসাংক্রান্ত থকাি বর্ষিা থিই। শুধু তাই িয়,  বরাং এ 
বযািায়র রাসূয়ল আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম কয়ঠার 
ভায়ব নিয়র্ধাজ্ঞা আয়রাি কয়র থগয়েি। সুতরাাং আিিার ভাই থয যুনি 
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উিথ্যতািি কয়রয়েি,  থসিা শয়তািী যুনি। এর দ্বারা হারাম ও কুফুরী 
কাজ হালাল হয়ব িা। 

[ প্রমার্ঃ নমশকাত শরীফ,  ২৮২ # ফাতাওয়ায়য় শামী ৬: ৩৮৩ # 
ইখনতলায়ফ উম্মত আওর নসরায়ত মুস্তাকীম ৬৬]  

:  فقلت ، لھم لمرزبان يسجدون فرأيتھم الحيرة أتيت:  قال ، سعد بن قيس عن
 إنى:  فقلت وسلم عليه اهلل صلى النبي فأتيت:  قال ، له يسجد أن أحق اهلل رسول
 نسجد أن أحق اهلل رسول يا فأنت ، لھم لمرزبان يسجدون فرأيتھم الحيرة أتيت
:  قال ، ال:  قلت:  قال ؟"  له تسجد أكنت بقبري مررت لو أرأيت: "  قال ، لك
 يسجدن أن النساء المرت الحد يسجد أن أحدا آمرا كنت لو ، تفعلوا فال" 

 ]1915:حـ داود أبي سنن" .  [ الحق من عليھن لھم اهلل جعل لما الزواجھن

তা’বীয বযবহার করা 

নজজ্ঞাসাঃ:  তা’বীয বযবহার করা নশরক নক- িা? শরী‘আয়তর েৃনষ্টয়ত 
এর হুকুম নক? 

জবাব:  একমাত্র আল্লাহ তা‘আলাই সমস্ত নকেু করয়ত িায়রি। নতনি 
োি কয়রি এবাং নতনিই থরাগ থথয়ক মুনি োি কয়রি। অন্তয়র এ নবশ্বাস 
থরয়খ শুধুমাত্র অসীলা স্বরূি শরী‘আত সম্মত তা’বীয বযবহার করয়ত 
িায়র। এয়ত থকাি রকম নশরক হয়ব িা। তা’বীয,  ঝাি- ফুাঁক এইিা 
শুধু এ যামািায় িতুি িয়,  বরাং আমায়ের নপ্রয় িবী সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম-  এর যামািায় নেল। নতনি ঝাি- ফুাঁক 
কয়রয়েি। সাহাবাগর্ থথয়কও তা’বীয বযবহার প্রমানর্ত আয়ে। তয়ব 
থকউ যনে তা’বীয সম্পয়কষ এই ধারিা থিার্ি কয়র থয,  তা’বীয়যর 
ময়ধয েমতা আয়ে। তা’বীয নবিে- আিে থথয়ক রো করয়ত িায়র,  
তা’বীয বযবহার িা করয়ল বা খুয়ল রাখয়ল নবরাি নবিে হয়ত িায়র,  এ 
ধরয়র্র নবশ্বাস নিয়য় তা’বীয বযবহার করা নিঃসয়েয়হ নশরক হয়ব। 
ইলম নবহীি ( অজ্ঞ)  থলায়করা সাধারর্তঃ এ ধরয়ির ভ্রান্ত নবশ্বাস নিয়য় 
তা’বীয বযবহার কয়র থায়ক। এিায়ক কয়ঠারভায়ব নিয়র্ধ করা চাই। 
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সহীহ আকীোর তা’লীম নেয়য় মুসলমািয়ের ঈমাি- আকীো রোর 
নযম্মাোরী উলামায়য় নকরাময়ের উির। আজকাল থবশ নকেু িামধারী 
আয়লমগর্ মুসলমািয়ের ঈমাি- আকীো যতিুকু অবনশষ্ট নেল তাও 
নিয়জর দুনিয়াবী স্বায়থষ বরবাে করয়ে। এ জন্য সাধারর্ মুসলমািয়ের 
জন্য হক্কািী উলামায়ের সায়থ জুয়ি থাকা োিা তায়ের ঈমাি রোর 
নদ্বতীয় থকাি িথ থিই। 

 

 تداووا اهلل عباد يا نعم قال افنداوى اهلل رسول يا قالوا قال شريك بن اسامت عن
. الصرم واحد داء غير شفاء له وضع اال داء يضع لم اهلل فان

/377-مشكوة(  2( 

আশুরার তানযয়া নমনেল ও মাতম 

নজজ্ঞাসাঃ:  আশুরা তানরয়খ শী‘আ ও রায়ফযীরা তানযয়া নমনেয়লর থয 
মাতম কয়র থায়ক শরী‘আয়তর েৃনষ্টয়ত তার হুকুম নক? 

জবাব:  আশুরার তানরয়খ শী’আ ও রায়ফযীরা তানযয়া নমনেয়লর থয 
মাতম কয়র থায়ক,  শরী‘আয়তর েৃনষ্টয়ত তা মারািক গুিায়হর কাজ ও 
হারাম। হযরত আব্দুল কানের নজলািী ( রহঃ)  বয়লিঃ ‘যনে হুসাইয়ির 
( রানযঃ)  শাহাোয়তর নেয়ি মাতম ও থশাক িালি করা হয়,  তাহয়ল 
থসামবার নেি থশাক িালয়ির থবশী উিয়যাগী। কারর্,  এই নেয়ি স্বয়াং 
রাসূয়ল কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম ও প্রথম খলীফা হযরত 
আবু বকর ( রানযঃ)  ইয়ন্তকাল কয়রি।’ অথচ এই নেয়ি থকউ থশাক 
িালি কয়র িা। হযরত ইবয়ি হাজার মাক্কী ( রহঃ)  বয়লিঃ “ 
খবরোর!  হায় হুসাইি!  ইতযানে বয়ল কান্নাকানি কয়রা িা। কারর্,  
এসব কাযষকলাি মুসলমািয়ের থশাভা িায় িা।” থমািকথা,  আল্লাহ 
তা‘আলা তাাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম ও িবীগয়র্র 
মৃতুযয়তই বানর্ষক থশাক নেবস িালয়ির অনুমনত থেিনি। তাহয়ল অন্য 
থলায়কর মৃতুযয়ত থশাক নেবস িালয়ির থতা প্রনই উয়ঠ িা। হ্যাাঁ,  তায়ের 
রুয়হ সাওয়াব নরসািীর জন্য বযনিগতভায়ব দু’আ কালাম িিয়ত থকাি 
অসুনবধা থিই। 
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শী’আ সাংস্কৃনতর প্রভায়ব প্রভাবানন্বত হয়য় “হায় হুসাইি”,  “হায় 
হুসাইি” বয়ল নচৎকার করয়ত থাকা,  বুক চািিায়িা,  তানযয়া থ্যতািি, 
মনসষয়া- ক্রেি প্রভনৃত প্রেশষয়ির জন্য আশুরা থমায়িও িয়। আশুরায়তা 
িৃনথবীর বি বি ইনতহায়সর সনম্মলিী। িৃনথবীর শুরু থথয়ক নবনভন্ন 
িবীগয়র্র মহাি ঘিিাবলী এ তানরয়খই সম্পন্ন হয়য়য়ে। িূয়বষর উম্ময়তর 
উির রমযায়ির িনরবয়তষ আশুরার থরাযা ফরয নেল। থসই সকল 
ফযীলয়তর নভনত্তয়তই রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম এনেি 
থরাযা রাখয়ত বয়লয়েি। হযরত ইমাম হুসাইি ( রানযঃ) - এর শাহাোত 
ঐ ফযীলয়তর নেয়ি হওয়ায় তা আরও থবশী ফযীলতিূর্ষ হয়য়য়ে। 
[ প্রমার্ঃ আল- থবোয়া ৮: ৪০ # ফাতাওয়া মাহমূনেয়া ৫: ৩৯০ # 
আহসানুলফাতাওয়া,  ১: ৩৯০ # ফাতাওয়া রহীনময়া,  ২: ২৭৩]  

গেষাি মাসাহ করা নক নবে‘আত? 

নজজ্ঞাসাঃ আমায়ের এলাকার নকেু লা- মাযহাবী ভায়য়রা বয়লি থয,  
উযুর ময়ধয গেষাি মাসয়হ করা নবে‘আত। তায়ের এ কথা নঠক নক- িা? 

জবাবঃ আিিার এলাকার নকেু থলাক উযুর ময়ধয গেষাি মায়সহ সম্পয়কষ 
থয মন্তবয কয়রয়ে তা নঠক িয়। বরাং এিা তায়ের মিগিা কথা। উযুর 
ময়ধয গেষাি মাসাহ সম্পয়কষ অয়িক সহীহ হােীস নবেযমাি আয়ে। গেষাি 
মাসায়হর ময়ধয অয়িক ফযীলতও রয়য়য়ে। 

হােীস শরীয়ফ আয়ে,  হযরত ইবয়ি উমর ( রানযঃ)  থথয়ক বনর্ষত 
রয়য়য়ে,  নপ্রয়িবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম ইরশাে কয়রি,  
“থয বযনি উযু করয়লা এবাং উভয় হাত দ্বারা গেষাি মাসাহ করয়লা,  
নকয়াময়তর নেি তার গেষাি থথয়ক থবিী সনরয়য় থেয়া হয়ব। অথষাৎ থস 
মহামুসীবত থথয়ক মুনি িায়ব।”  [ আততালখীেুল হাবীর,  ১: ৯৯]  

গেষাি মাসাহ করার বযািায়র ইলাউস সুিাি গ্রয়ের থলখক অয়িক হােীস 
থরফায়রি সহকায়র থিশ কয়রয়েি। ( ইলাউস সুিাি ১: ৬৬)  লা-
মাযহাবীগর্ বুখারী ও মুসনলম শরীফ বযতীত আরও থয হােীয়সর অয়িক 
সহীহ নকতাব আয়ে তা মািয়ত রাজী িি। এজন্য তারা কথায় কথায় 
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বয়ল থয,  এ কথা নক বখুারী বা মুসলীম শরীয়ফর থকাথাও আয়ে? 
অথচ কুতুয়ব নসত্তার বাইয়র হােীয়সর অয়িক সহীহ নকতাব আয়ে। এই 
একিা কথা তারা মািয়ল হািাফীয়ের সায়থ তায়ের অয়হতুক ঝগিা 
করার এবাং ঈমািোর মুসলমািয়ক মুশনরক বানিয়য় নিয়জর ঈমাি 
বরবাে করার থকাি প্রয়য়াজি িিত িা। 

তয়ব গেষায়ির সায়থ গলা জনিত কয়র মাসাহ করা নঠক িয়। গলা মাসাহ 
করা নবে‘আত। [ প্রমার্ঃ ফাতাওয়া শামী ১: ১২৪# তালখীসুল হাবীর 
নল ইবয়ি হাজর আল আসকালািী,  ১: ৯৯]  

 ]9/913-ميه شا[  -بدعة نه ال الحلقوم ال يه يد بظھر قبة الر ومسح

রবীউল আউয়ায়ল প্রচনলত প্রথা ও আমায়ের করর্ীয় 

নজজ্ঞাসাঃ ১২ই রনবউল আউয়াল িবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া-
সাল্লাম- এর জন্ম নেবস এবাং ওফাত নেবস। সুতরাাং বুঝা যায়চ্ছ নেিনি 
খুবই গুরুেিূর্ষ। আনম জািয়ত চানচ্ছ এই নেয়ি বা মায়স শরী‘আয়তর 
িে থথয়ক আমায়ের জন্য নকেু করর্ীয় আয়ে কী? যনে থায়ক তাহয়ল 
থসই কমষসূচী নক? এিা এজন্য নজজ্ঞাসা কয়রনে থয,  শুধু ঐনেয়ি থকউ 
যনে সীরাত মাহনফল কয়র। আবার থকউ নমনেল থবর কয়র। আবার এক 
গ্রুিয়ক থেখলাম নবনভন্ন মহল্লায় এবাং থমায়ি থমায়ি গযল িনরয়বশি 
করয়েি। এর থকািিায়ক আমরা সহীহ ময়ি করব? 

জবাবঃ এ কথা নঠক থয ইসলামী শরী‘আত কতৃষক কনতিয় সময়য়ক 
মুবারক ও ফযীলত থঘার্িা করা হয়য়য়ে। থযমি লাইলাতুল কের,  
লাইলাতুল বারা’আত,  আশুরা ও আরাফার নেি ইতযানে। হােীয়সর 
ময়ধয এসব নেি বা রায়তর করর্ীয় আমল এবাং তার অয়িক ফযীলত 
বনর্ষত হয়য়য়ে। নকন্তু লাইলাতুল নম‘রাজ,  রবীউল আউওয়াল ইতযানের 
বযািায়র করর্ীয় আমল বা ফযীলত নকেুই বনর্ষত হয় িাই। রাসূয়ল করীম 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম- এর নম‘রাজনি লাইলাতুল কেয়রর 
মত প্রনত বৎসর হয় িা। িবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম 
এর নযয়েগীয়ত একবার হয়য়নেল। এর আয়গ থকাি নেি হয় িাই,  
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িয়রও থকাি নেি হয়ব িা। অয়িয়ক এই নেয়ি থরাযা রায়খ এবাং নবনভন্ন 
অনুষ্ঠাি কয়র এ রায়ত্র ইবােত কয়র। অথচ এ বযািায়র থকাি নিয়েষশ 
থেয়া হয় িাই। সুতরাাং এগুয়লা মিগিা কাজ এবাং েীয়ির ময়ধয িতুি 
সাংয়যাজি এবাং এর অথষ হয় থয,  এ গুরুেিূর্ষ নেয়ি শরী‘আয়তর িে 
থথয়ক ফযীলত ও কমষসূচী থঘার্িা করার েরকার নেল। নকন্তু শরী‘আয়তর 
িে থথয়ক থযয়হতু করা হয় িাই,  তাই আমরা েীয়ির উির ইহসাি 
কয়র শরী‘আয়তর অসমাপ্ত কাজনি িূর্ষ কয়র নেলাম। িাউযুনবল্লাহ। এিা 
কত বি জঘন্যতম অিরাধ থয,  মানুর্ নিয়জর িে থথয়ক নবধাি নেয়ত 
শুরু কয়রয়ে এবাং স্বয়ঘানর্ত নবধািোতা থসয়জয়ে। শরী‘আয়ত এ ধরয়ির 
কাজয়কই নবে‘আত বলা হয়। অথষাৎ েীয়ির ময়ধয েীয়ির িায়ম এমি 
থকাি নকেু সাংয়যাজি করা বা থযাগ করা যা কুরআি- হােীস দ্বারা 
প্রমানর্ত িয়। আর নবে‘আত এত জঘন্য অিরাধ থয,  তার থথয়ক 
সাধারর্ত তাওবা িসীব হয় িা। কারর্,  নবে‘আত বাস্তয়ব েীি বনহভূষত 
হওয়া সয়েও নবে’আতী থলায়করা তায়ক েীি ময়ি কয়রই কয়র থায়ক। 
সুতরাাং থস বযনি তাওবা করয়ত চায় িা। 

  

নঠক থতমনিভায়ব,  ১২ই রবীউল আউওয়াল এমি একনি নেি,  থয 
নেয়ির ফযীলয়তর বযিায়র থকাি আয়াত বা হােীস িাওয়া যায় িা। িবী 
করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম থথয়ক ঐ নেয়ির কমষসূচী 
নহসায়ব থকাি আমল বা আময়লর নিয়েষশ িাওয়া যায় িা। এমিনক 
থখালাফায়য় রায়শেীি িবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম- এর িয়র 
৩০ বৎসর িযষন্ত রাষ্ট্র িনরচালিা কয়রয়েি। তায়ের এই েীঘষ সময়য়র 
ময়ধয ১২ই রবীউল আউওয়ায়ল থকাি অনুষ্ঠাি বা নভন্ন থকাি আময়লর 
প্রমার্ িাওয়া যায় িা। তায়ের অন্তয়র িবীয়প্রম নক িরবতষী থলাকয়ের 
থচয়য় কম নেল? তারা থতা িবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া-
সাল্লাম- এর জন্য নিনদ্বষধায় জাি নেয়য় নেয়তি।  

িবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম- এর জন্ম ও মৃতুযর নেয়ি 
প্রয়তযক মু’নময়ির নেয়ল একিা আয়বগ সৃনষ্ট হয়। এিাই| নকন্তু থসই 
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আয়বগয়ক মু’নমি ইচ্ছামানফক কায়জ িনরর্ত করয়ত িায়র িা। কারর্,  
তারই িাম নবে‘আত। িবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম-
এর মহব্বতয়ক িবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম থথয়ক বনর্ষত 
িেনতয়ত প্রকাশ করয়ত হয়ব। তাহয়ল থসিাই হয়ব সুন্নাত এবাং আল্লাহর 
সন্তুনষ্টর কাজ।  

থমািাকথা শরী‘আয়ত আয়বগ ও জযবার কারয়র্ মিগিা থকাি নকেু 
করার সুয়যাগ থিই। আয়বগয়ক কয়ন্োল কয়র শরী‘আয়তর হুকুম অনুযায়ী 
চলয়ত হয়ব। িবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম- এর সুন্নাত ও 
তাাঁর আেয়শষর আয়লাচিা এবাং তাাঁর উির থবশী থবশী েরূে শরীফ িিা 
মু’নময়ির আিার থখারাক এবাং তার িায়থয়। শরীয়রর থখারাক প্রনতনেি 
নেয়ত হয়। বৎসয়র একবার নেয়ল চয়ল িা। নঠক থতমনিভায়ব আিার 
থখারাক প্রনতনেি নেয়ত হয়। কায়জই িবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া-
সাল্লাম- এর জীবি ও আেয়শষর আয়লাচিা ও েরূে শরীফ এমি নজনিস 
িয় থয,  একমাস করয়লই োনয়ে িালি হয়য় থগয়লা। এিা থতা বায়রা 
মাসই করয়ত থাকয়ত হয়ব। এ বযািায়র রবীউল আউয়াল ও অন্য মায়সর 
ময়ধয থকাি িাথষকয থিই। সুতরাাং যারা সব মায়সই িবীর আেষশ 
আয়লাচিা কয়র,  শুয়ি আমল কয়র,  থবশী থবশী েরূে শরীফ িয়ি,  
তারা রবীউল আউয়ায়লও করয়ব। আর যারা অন্য মায়স এগুয়লার নকেুই 
কয়র িা শুধ ুএ মায়সই কয়র এিা তায়ের িে থথয়ক েীয়ির ময়ধয িব 
আনবষ্কার। ইসলামী শরী‘আয়ত এগুয়লা নবে‘আত ও গনহষত কাজ। 
সুতরাাং প্রয়ন থয কয়নি িেনত উয়ল্লখ করা হয়য়য়ে তার একনিও সহীহ 
ভায়ব িবীয়প্রয়মর নিেশষি িয় বরাং গনহষত ও অন্যায় কাজ।  

[ নমশকাত ২৭ # ফাতাওয়া মাহমূনেয়া ৬: ১৩৪ # আশরাফুল জাওয়াব 
১২৭ # ইমোদুল মুফ তীি ১৭৪।] 

খাতু্ িা উিলয়ে সাতনেিা িালি  

নজজ্ঞাসাঃ থেয়শর অয়িক জায়গায় এই নিয়ম প্রচনলত আয়ে থয,  
বাৈায়েরয়ক খাতু্ িা করায়িার িয়র সপ্তম নেয়ি আিীয়- স্বজিয়ের 
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োওয়াত নেয়য় খাওয়ায়িা হয় এবাং ঘরবািী প্রয়য়াজি অনতনরি 
আয়লাকসজ্জা করা হয় এবাং থমহমািয়ের থথয়ক কািি- থচািি,  িাকা-
িয়সা হানেয়া নহয়সয়ব িাওয়া যায়। যনে এ রকম িা কয়র,  তায়ব তায়ক 
নতরস্কার করা হয়। শরী‘আয়তর েৃনষ্টয়ত এিা জানয়য নক- িা? 

জবাবঃ এ ধরয়ির প্রথার অনুসরর্ কাবীরা গুিায়হর ময়ধয শানমল। 
থকিিা-  এর ময়ধয অয়িক গুিায়হর সমায়বশ ঘয়িয়েঃ 

( ক) োওয়ায়তর জন্য সপ্তম নেি নিধষানরত করা নবে’আয়তর অন্তভুষি। 
থকিিা-  শরী‘আয়ত এরূি নিধষারয়র্র থকাি েলীল প্রমার্ থিই। 

( খ) খাতু্ িা করার সময় মানুর্য়েরয়ক োওয়াত থেয়া বা মুসলমািীয়ত 
খাওয়ায়িা নবে’আয়তর অন্তভুষি। কারর্- শরী‘আয়ত এর থকাি প্রমার্ 
থিই। তয়ব খাতু্ িার িয়র যখি ঘা শুনকয়য় যায়,  তখি বাৈায়ক থগাসল 
নেয়ব। তারিয়র ইচ্ছা হয়ল,  নিয়জর আিীয়- স্বজি, িািা-
প্রনতয়বশীয়েরয়ক নিয়জর শনি- সামথষ মুতানবক শরী‘আয়তর গনন্ডর মধয 
থথয়ক আল্লাহর শুকনরয়া আোয় করার জন্য োওয়াত নেয়য় খাওয়ায়ত 
িারয়ব। [ প্রমার্ঃ ইমোদুল মুফ তীি ২: ২০১] 

( গ) প্রয়য়াজয়ির অনতনরি লাল- িীল বানত জ্বালায়িা,  ঘর- বািী 
আয়লাক সজ্জা করা ইতযানে শরী‘আয়তর েৃনষ্টয়ত জানয়য িয়। কারর্-  
এিা অিচয় এবাং এয়কবায়রই অিথষক থবহুো কাজ। আল্লাহ তা‘আলা 
অিবযয়কারীয়ক িেে কয়রি িা। [ সূরা বিী ইসরাঈল,  আয়াত ২৭ # 
শামী ২: ২৪০ িৃঃ] 

মতৃ বযনির জন্য কুরআি খতম,  মীলাে,  চনল্লশা ইতযানের আয়য়াজি 
করা।  

নজজ্ঞাসাঃ থকাি থলাক ইনন্তকাল করয়ল চতুথষ নেয়ি িাকার নবনিময়য় 
কুরআি খতম,  মীলাে িিায়িা এবাং চনল্লশ নেি িয়র ( থচহলাম 
উিলয়েয) আিীয়- স্বজি ও বন্ধু- বান্ধব নিয়য় মহা ধুমধায়মর সায়থ 
খাওয়া- োওয়ার শরয়ী নভনত্ত নক? এয়ত নক মৃত বযনির উিকার হয়? 
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জবাবঃ থকাি মানুর্ ইয়ন্তকাল করার ির থয থকাি নেয়ি তাাঁর সাওয়াব 
নরসািীর উয়িশ্য কুরআি শরীফ িয়ি িাকা থিয়া বা নবনিময় গ্রহর্ করা 
িা- জানয়য। আর থসয়েয়ত্র থযয়হতু কুরআি নতলাওয়াতকারীই উি 
নতলাওয়াত করার দ্বারা থকাি সাওয়াব িায় িা,  সুতরাাং মুেষা বযনির 
রূয়হ নতনি নক থিৌাঁোয়বি? মুেষার রূয়হ সাওয়াব থিৌাঁোয়ত হয়ল, প্রথমতঃ 
নতলাওয়াতকারীর সাওয়াব থিয়ত হয়ব। তারির নতনি থসই সাওয়াবিা 
অয়ন্যর রূয়হ বখনশয়য় নেয়বি। নকন্তু নতনি নবনিময় গ্রহর্ করার কারয়র্ 
( যা শরী‘আয়ত হারাম) যখি নিয়জই সাওয়াব থথয়ক মাহরূম হয়চ্ছি,  
তখি অয়ন্যর জন্য সাওয়াব নরসািীর থতা প্রনই উয়ঠ িা। কায়জই এ 
ধরয়ির নতলাওয়াত দ্বারা মৃত বযনির উিকার হয়ব বয়ল থকাি আশা করা 
যায় িা। [ প্রমার্ঃ ফাতাওয়া শামী ৫: ৩৯] 

নেি- তানরখ জরুরী ময়ি িা কয়র এবাং নবনিময় গ্রহর্ োিা শুধুমাত্র 
ঈসায়ল সাওয়ায়বর উয়িয়শ্য থকউ কুরআি শরীফ িয়ি থকাি মুেষায়রর 
জন্য সাওয়াব নরসািী করয়ল তায়ত অবশ্য মুেষায়রর উিকার হয়। তয়ব 
মানয়যয়তর আিীয়- স্বজি নিয়জরাই কুরআি শরীফ িয়ি বখনশয়য় 
নেয়ব- এিাই উত্তম। এমিনক নেি- তানরখ জরুরী ময়ি িা কয়র থয থকাি 
একনেি থস্বচ্ছায় বানলগ ওয়ানরশগর্ তায়ের স্ব- স্ব মাল থথয়ক গরীব-
নমসকীি ও গরীব আিীয়- স্বজিয়েরয়ক খাওয়ায়ল তায়তও মুেষায়রর 
উিকার হয়। বরাং মানয়যয়তর মাগনফরায়তর জন্য মায়ঝ মায়ঝ গরীবয়ের 
এ ধরয়ির খাওয়ায়িা বা োি করা ভাল। তয়ব নেি- তানরখ নঠক কয়র 
থযমি- নতি নেিা,  সাত নেিা,  নত্রশা ও চনল্লশা ইতযানে প্রথা িালি কয়র 
গরীব- নমসকীিয়েরয়ক খাওয়ায়িা িা- জানয়য ও নবে‘আত। কারর্,  
শরী‘আত কতৃষক যা নিধষানরত িাই তা নিধষারর্ করার অনধকার কায়রা 
িাই। সুতরাাং তা থথয়ক নবরত থাকা জরুরী। ঈসায়ল সাওয়ায়বর িায়ম 
ধুমধায়মর সনহত ধিীয়েরয়ক নযয়াফত খাওয়ায়িা বাঞ্ছিীয় িয়।  

[ প্রমার্ঃ খাইরুল ফাতাওয়া ১০৮- ২৪৪ # ইমাোদুল আহকাম,  
১: ১১৪,  ১১১# ফাতাওয়া রশীনেয়া,  ১৩১,  ১৬০,  ৫১২ # ফাতাওয়া 
রহীনময়া,  ২: ৩৩৩] 
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 زماناال هذه مشاهد هو مما ذلك وغير القران ءةراوق الذكر على جرةاال واخذ
 -باهلل اال والقوة والحول به هوصيت طالنبو حرمته فى فالشك كذلك كان وما

( 2/ 241)    

নত্রশা ও চনল্লশা খাবায়র অাংশগ্রহর্। 

নজজ্ঞাসাঃ আমায়ের এলাকায় মৃত বযনির রূয়হ সাওয়াব থিৌাঁোয়িার 
উয়িয়শ্য মৃতুযর ৩০ নেি অথবা ৪০ নেি ির তার িনরবায়রর িে থথয়ক 
খাবায়রর বযবথ্যতা করা হয়। এয়ত েনরদ্র ও স্বচ্ছল উভয় থশ্রর্ীর থলাকই 
অাংশগ্রহর্ কয়র থায়ক। এখি প্রন হয়চ্ছ স্বচ্ছল বযনিরাও নক এ খাবায়র 
অাংশগ্রহর্ করয়ত িারয়ব? আমরা শুয়িনে থয,  এ ধরয়ির খাবার থখয়ল 
অন্তর দুবষল হয়য় যায়,  এ বযািায়র শরয়ী নবধাি নক? 

জবাবঃ আমায়ের থয থকাি কাজই আল্লাহ তা‘আলার হুকুম ও রাসূয়ল 
আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম- এর তরীকা অনুযায়ী আোয় 
করয়ত হয়ব। এর দ্বারাই সাওয়ায়বর আশা করা যায়। রাসূয়ল আকরাম 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম- এর তরীকা বনহভূষত সকল কাজই 
িনরতযাজয ও থগািায়হর কাজ।  

বতষমায়ি মানুর্ মৃতুযর িরও থগািাহ থথয়ক নিস্তার িায় িা। মৃত বযনির 
আিীয়- স্বজিরা থয নত্রশা ও চনল্লশার খাবায়রর আয়য়াজি কয়র রুসম 
িালি কয়র শরী‘আয়তর েৃনষ্টয়ত এসব কাজ নবে‘আত ও কুসাংস্কার 
নহয়সয়ব নবয়বনচত। এর দ্বারা মৃত বযনির রূয়হ সামান্য িনরমার্ও 
সাওয়াব থিৌাঁয়ে িা। ফাতাওয়া শামীয়ত উয়ল্লখ রয়য়য়ে- এর ধরয়ির প্রায় 
সকল কাজই অহাংকার ও থলৌনককতার ময়িাভাব নিয়য় করা হয়। আর 
তখি এরূি ময়িাভাব িা থাকয়লও িরবতষীয়ত এ ময়িাভাব এয়স যায়। 
মৃয়তর িনরবার ধিী হয়ল অনধকাাংশ ধিীয়েরয়কই এয়ত োওয়াত থেয়া 
হয়,  আল্লাহ তা‘আলার সন্তুনষ্ট উয়িয়শ্য হয় িা।  

এজন্য উত্তম হল,  থকাি নেি- তানরয়খর নেয়ক লেয িা থরয়খ 
থগািিীয়তা রো কয়র থয থকাি নেি ঈসায়ল সাওয়ায়বর উয়িয়শ্য গরীব 
ও ইয়াতীময়েরয়ক আহার করায়িা,  নলল্লাহ থবানডষাং- এ গরীব োত্রয়ের 
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জন্য োি করায় ( এয়ত সাওয়াব অয়িক থবশী হয়) সেকায়য় জানরয়ার 
সাওয়াবও িাওয়া যায়।  

তয়ব এ ধরয়ির খাবার মৃয়তর ওয়ানরসগয়র্র ইজমালী সম্পনত্ত থথয়ক 
খাওয়ায়ব িা। বানলগ ওয়ানরসগর্ নিয়জয়ের মাল থথয়ক এ খাবায়রর 
বযবথ্যতা করয়ব। [ প্রমার্ঃ ইবয়ি মাজাহ্ ১: ১১৬ # ফাতাওয়া শামী 
২: ২৪০ # ফাতাওয়ায়য় আলমগীরী,  ১: ১৬৭ # ইমোদুল ফাতাওয়া 
১: ৫৪৭ # খাইরুল ফাতাওয়া ১: ৫৯৬] 

 

মীলায়ের হুমকু ও তার উৎিনত্তর ইনতহাস ( নবস্তানরত)  

নজজ্ঞাসাঃ বতষমায়ি থয মীলাে ও নকয়াম করা হয় তা জানয়য আয়ে নক 
িা? যনে জানয়য থায়ক তাহয়ল প্রমার্সহ জািয়ত চাই। আর যনে জানয়য 
িা থায়ক তাহয়ল েলীল- প্রমার্ দ্বারা জািয়ত চাই। মীলাে- নকয়াম 
সাহাবারা কয়রয়েি নক- িা এবাং বতষমায়ি থয মীলাে নকয়াম হয়য় থায়ক 
তা থকাথা থথয়ক কার থথয়ক সূচিা হয়য়য়ে জািয়ত ইচ্ছুক। আর যনে 
ইজমা- নকয়াস দ্বারা সায়বত থায়ক তা জািায়বি।  

জবাবঃ মীলায়ের শানব্দক অথষ জন্ম। মীলাদুন্নবী মাহনফল- এর উয়িশ্য 
িবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম- এর জন্ম বৃত্তান্ত 
আয়লাচিা। মীলায়ের উয়িশ্য যনে এই হয় থয,  িবী সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম- এর জীবিী আয়লাচিা করা এবাং এর থশয়র্ 
প্রয়তযয়ক েরূে িয়ি দু’আ কয়র থিয়া,  তাহয়ল এয়ত শরী‘আয়তর 
েৃনষ্টয়ত থকাি অসুনবধা থিই। েরুে শরীফ োিায়িা,  বসা ও থশায়া-  
সবষাবথ্যতায় িিা জানয়য। এমিনক নবিা উযুয়তও েরূে শরীফ িিয়ত 
থকাি অসুনবধা িাই।  

নকন্তু আমায়ের থেয়শ মীলাে ও নকয়াম সাধারর্তঃ থয নিয়য়ম হয়য় 
তায়ক,  তাওয়াল্লুে,  নকয়াম কতগুনল আজগুবী বাাংলা,  উেূষ,  ফাসষী,  
কনবতা গাওয়া “ইয়ািবী সালামু আলাইকা” ধরয়ির শানব্দক ও অথষগত 
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ভলু েরূে সালাম িাঠ করা ইতযানে,  তা নবনভন্ন নেক নেয়য় অতযন্ত 
আিনত্তকর এবাং কুরআি,  হােীস,  ইজমা,  ও নকয়ায়সর িীনত বনহভূষত।  

নহজরী র্ষ্ঠ শতাব্দী িযষন্ত প্রচনলত মজনলয়স মীলায়ের থকাি অনস্তে নেল 
িা। ৬০৪ নহজরীয়ত ইরনবয়লর ফানসক বােশাহ আবূ সাঈে 
মুযাফ ফরুিীি কুকুরী আবুল খাত্তাব উমর ইবয়ি নেহইয়া িামক জনিক 
েরবারী আয়লম দ্বারা রাজকীয় বযবথ্যতািিায় প্রথম মীলাে মাহ্ নফয়লর 
ইয়ন্তজাম কয়র। এ থথয়কই প্রচনলত মাহ্ নফয়ল মীলায়ের সূত্রিাত। দ্রষ্টবযঃ 
ওয়াফায়াতুল আ’য়াি,  ৪: ১১৭। 

থস সময় থথয়কই হক্কািী উলামায়য় নকরাম এ নবে’আয়তর প্রনতবায়ে 
নকতাবােী রচিা করয়ত থায়কি। এর প্রনতবায়ে আরবী,  ফাসষী,  উেূষ ও 
বাাংলা প্রনতনি ভার্ায় নকতাবােী রনচত হয়য়য়ে।  

প্রচনলত মীলাে মাহ্নফল সম্পয়কষ আল্লামা আবদুর রহমাি মাগনরবী 
( রহঃ) নলয়খি,  প্রচনলত মীলাে মাহ্ নফল অনুনষ্ঠত করা নিঃসয়েয়হ 
নবে‘আত। থকিিা,  িবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম উি 
কায়জর নিয়েষশ থেিনি বা নতনি তা কয়রি নি। এমনিভায়ব থখালাফায়য় 
রায়শেীি,  সাহাবাগর্ ( রানযঃ),  আইম্মায়য় মুজতানহেীিও তা কয়রি 
নি।( প্রমার্ঃ আশ্ নশর‘আতুল ইলানহয়যা ২৫৩ িৃঃ) আল্লামা আহমে নবি 
মুহাম্মাে নমসরী ( রহঃ) নলয়খি মাযহাব চতুষ্টয়য়র উলামাগর্ এ কাজ 
তথা মাহনফয়ল মীলায়ের জঘর্যতার উির একমত থিার্র্ 
কয়রি।[ প্রমার্ঃ রায়হ সুন্নাত ২৫৩ িৃঃ] 

নবয়শর্তঃ উলামায়য় নকরাম এ কাজয়ক এজন্য নবে‘আত বলয়েি থয,  
থয কাজ েীি বয়ল প্রমানর্ত িয় এমি কাজয়ক দ্বীয়ি অনুপ্রয়বশ করায়িা 
তথা সাওয়ায়বর কাজ বয়ল ময়ি করা মারািক অিরাধ। তা নবো’আত 
ও অবশ্য বজষিীয়। িবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম ইরশাে 
কয়রি,  “যনে থকউ আমার এই েীয়ির ময়ধয এমি থকাি নকেু আনবষ্কার 
করতঃ অনুপ্রয়বশ করায় যা েীয়ির কাজ িয়,  তাহয়ল থস কাজ হয়ব 
প্রতযাখযাত। নকেুয়তই তা গ্রাহ্য হয়ব িা।” [ বুখারী ও মুসনলম শরীফঃ 
নমশকাত,  ২৭ িৃঃ] 
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উয়ল্লখয থয অয়িয়ক মীলায়ে নকয়ামও কয়র থায়ক। মীলায়ে এই নকয়াম 
থকি করা হয়-  এ বযািায়র কায়রা কায়রা নবশ্বাস এই থয,  িবীজী 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম ঐ মাহ্ নফয়ল উিনথ্যতত হি। তাই তাাঁর 
সম্মািায়থষ নকয়াম করা হয়। এ ধারর্া সম্পূর্ষ নভনত্তহীি এবাং এয়ত 
নশরয়কর আশাংকা রয়য়য়ে।  

আবার থকউ থকউ বয়ল থায়কি িবীজীর ( সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া-
সাল্লাম) জন্ম আয়লাচিার সম্মািায়থষ নকয়াম করা হয়য় থায়ক। একথানি 
সম্পূর্ষ অয়যৌনিক। থকিিা,  যনে তাই হয়য় থায়ক,  তাহয়ল যখি 
ওয়ায়যর মাহ্ নফয়ল হােীস- তাফসীর িিা ও িিায়িার সময় ঘন্িার ির 
ঘন্িা িবীজীর ( সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম) জন্ম আয়লাচিা করা 
হয়,  তখি থকি নকয়াম করা হয় িা? তখি নক সম্মাি প্রেশষয়ির 
প্রয়য়াজি থায়ক িা? তাই প্রচনলত মীলাে ও নকয়াম িাজানয়য ও 
নবে‘আত। থয থকাি কাজ তখিই প্রহর্য়যাগয হয়,  যখি তা শরী‘আত 
সমনথষত িোয় তথা িবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম কতৃষক 
প্রবনতষত তরীকা মুতায়বক হয়। আর িবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া-
সাল্লাম- এর তরীকা মুতায়বক িা হয়ল তা অগ্রাহ্য ও বানতল বয়ল গর্য 
হয়ব।[ প্রমার্ঃ ই’থতসাম ১: ১১৪ # তালবীয়স ইবলীস,  িৃঃ৯,  আল-
ফাতহুর রব্বািী,  ১: ১৪ # তাফসীয়র কবীর,  ৮: ২৪৩] 

তয়ব প্রচনলত িো োিা জানয়য িেনতয়ত থকউ মীলাে িিয়ত চাইয়ল 
তার নিয়ম এই থয,  থকাি একজি হক্কািী আয়লম রাসূয়ল কারীম 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম এর জীবিােশষ থথয়ক গুরুেিূর্ষ নবয়শর্ 
নেকসমূহ আয়লাচিা করয়বি। নবনভন্ন কায়জর সুন্নাত তরীকা বর্ষিা 
করয়বি এবাং রাসূয়ল আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম- এর 
উির েরূে শরীফ িিার ফযীলত বর্ষিা করয়বি। অতঃির হায়যরীিগর্ 
প্রয়তযয়কই িৃথক িৃথক ভায়ব অন্তয়র মুহব্বয়তর সায়থ রাসূয়ল কারীম 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম- এর উির ঐ সকল েরূে শরীফ িাঠ 
করয়বি যা হােীয়স বনর্ষত আয়ে। যা হক্কািী উলামায়য় থকরায়মর আমল 
থথয়ক জািা থগয়ে। িনরয়শয়র্ আয়লম সায়হব সকলয়ক নিয়য় দু’আ 
করয়বি।  
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[ প্রমার্ঃ নমশকাত,  ২৭ # নমশকাত ৪০৩ িৃঃ # ওয়াফায়াতুল আ’য়াি,  
৪: ১১৭ # ই’থতসাম,  ১: ১১৪ # মাজানলয়স আবরার,  ২১৩িৃঃ # 
ফাতাওয়ায়য় রানহমীয়া,  ২: ২৮৩ # আহসানুল ফাতাওয়া,  ১: ৩৪৭ # 
ঐ ৩: ৪৪৯ # ইমোদুল আহকাম,  ১: ৯৫ # ফাতাওয়ায়য় 
মাহমূনেয়যাহ,  ১: ১৮৮ # জাওয়ানহরুল নফকাহ,  ১: ২১১ # নকফায়াতুল 
মুফ তী,  ১: ১৫০] ইবয়ি মাজাহ শরীফ ২ # মুসনলম শরীফ ২: ৭৭ # 
আবূ োঊে শরীফ,  ২: ৭১০ # ফাতাওয়া রশীনেয়া ২২৯ # আযীযুল 
ফাতাওয়া ১: ৯৮] 

 احدث من وسلم عليه اهلل صلى هللا رسول لقا قالت تعالى اهلل يض ر شةئعا عن
 ]12-يف شر مشكوة[  -رد فھو منه ليس ما هذا امرنا فى

সরূায়য় ইয়াসীি িয়ি সাওয়াব নরসািী ও তবারক নবতরর্ করা।  

নজজ্ঞাসাঃ জনিক ইনঞ্জনিয়ায়রর ইয়ন্তকায়লর কয়য়ক নেি ির তাবলীগী 
থমহিয়তর েীিী মারকায়য ( জায়ম মসনজয়ে) এলাকার গর্যমান্য 
বযনিবগষয়ক আমন্ত্রয়ির মাধযয়ম একনত্রত কয়র আসর িামায বাে তায়ের 
সাময়ি হায়ফজ সায়হব সূরা ইয়াসীি সশয়ব্দ নতলাওয়াত কয়রি। 
অতঃির ইমাম সায়হব েরূে শরীফ ( বালাগাল উলা) নবনভন্ন দু’আ ও 
তাসবীহ িাঠ কয়রি। উিনথ্যতত মুসল্লীগর্ সূরায়য় ফানতহা এক বার ও সূরা 
ইখলাস নতিবার িাঠ করার ির মুিাজাত কয়রি। এর ির তবারক 
নহয়সয়ব নমষ্টান্ন ( নজলািী) নবতরর্ করা হয়। এই আনুষ্ঠানিকতা শুরু 
হওয়ার িূয়বষ অথষাৎ সূরা ইয়াসীি নতলাওয়াত শুরু হওয়ার িূয়বষই 
একানধক বযনি দু’আয় শরীক িা হয়য় চয়ল যায়। উয়ল্লখয থয,  উি 
হায়ফজ সায়হব ও ইমাম সায়হব থকাি িানরশ্রনমক গ্রহর্ কয়রিনি। যনেও 
উভয়য়ই ওয়ানিয়া িামায়যর ইমামতী কয়রি। এখি নজজ্ঞাসাঃ 

( ক) এরূয়ি সাওয়াব নরসািী ( মসনজয়ে) শরী‘আত সম্মত নক- িা? 

( খ) উভয়য় ওয়ানিয়া িামায়যর ইমামতী করার েরুি উি দু’আর 
িানরশ্রনমক গ্রহর্ করয়ত িারয়ব নক? থতমনিভায়ব মৃয়তর জন্য দু’আ 
করার ির নমনষ্ট মুখ করা ( তবারক) ও থভাজি করা নবধ নক? 
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( গ) যারা দু’আয় অাংশ িা নিয়য় চয়ল থগয়লি,  তারা ভলু কয়রয়েি নক? 
ভলু হয়ল কাফ ফারা নক হয়ব? 

প্রকাশ থায়ক থয,  উি দু’আর মাহনফয়ল প্রচনলত নকয়াম হয়নি এবাং 
িামায়যর জন্য তারগীব থেয়ার ির আনলম সায়হব সকলয়ক িামায়যর 
তানগে নেয়য়য়েি। 

( ঘ) প্রচনলত নকয়াম ও মীলায়ের তাবারক খাওয়ায়ত েনত আয়ে নক? 
থকউ থকউ বয়লি,  এয়ত ৬০/৭০ বেয়রর ইবাোত িষ্ট হয়য় যায় এবাং 
নেয়লর িূর চয়ল যায়। সনতযই নক তাই? 

জবাবঃ ( ক) উয়ল্লনখত িোয় অথবা শরী‘আত সম্মত থয থকায়িা িোয় 
সাওয়াব নরসািী করা জানয়য আয়ে। তয়ব এয়ত থকাি নকেু খাওয়ার 
আয়য়াজি করা িাজানয়য। থকিিা,  খাওয়া- োওয়া,  তাবারক নবতরর্ 
করা ইতযানে িানরশ্রনময়কর অন্তভুষি। এর প্রমার্ হয়চ্ছ এই থয,  এ 
ধরয়ির মজনলয়সর ির নমনষ্ট বা অন্য নকেু নবতরর্ করা িা হয়ল,  
অয়িয়কই এরূি অনুষ্ঠায়ি অাংশগ্রহর্ করয়ব িা। আর যনে সাওয়াব 
নরসািীর উয়িয়শ্য নিয়জর মাল দ্বারা থকউ খাওয়ায়ত চায়,  তাহয়ল 
গরীবয়ের খাওয়ায়ব। তয়ব তায়ের দ্বারা খতম অথবা সূরা ও কালাম 
িিায়ব িা।  

( খ) মৃত বযনির রূয়হ সাওয়াব নরসািীর উয়িয়শ্য কুরআয়ি কারীম 
নতলাওয়াত কয়র অথবা অন্য থয থকাি ধরয়ির দু’আ কয়র িাকা- িয়সা 
থিয়া- থেয়া অথবা খাবার খাওয়া সবই িাজানয়য ও হারাম। সুতরাাং 
ইমাম,  মুআযনযিও থকাি নবনিময় গ্রহর্ করয়ত িারয়ব িা। িাকা- িয়সা 
ইতযানের নবনিময়য় খতম িনিয়য় ঈসায়ল সাওয়াব করয়ল এয়ত মৃত 
বযনির থকাি উিকার হয়ব িা। থকিিা,  িাকা- িয়সা অথবা থয থকাি 
ধরয়ির নবনিময় গ্রহর্ কয়র নতলাওয়াত করয়ল নতলাওয়াতকারী থকাি 
সাওয়াব িায় িা। তাহয়ল নতনি মৃত বযনির নিকি নক থিৌাঁোয়বি। 
সুতরাাং মৃত বযনির রূয়হ সাওয়াব থিৌাঁোয়িার জন্য তার আিীয়- স্বজি 
বা িনরবার- িনরজি খতয়ম কুরআি,  োি- সেকা ইতযানের মাধযয়ম 
সাওয়াব নরসািী করয়ব। আর খতম িিায়ত হয়ল এমি থলায়কর দ্বারা 
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খতম িিায়ব,  যায়ের সায়থ িূবষ থথয়ক আন্তনরকতা রয়য়য়ে। যায়ত তারা 
িানরশ্রনমক বযনতয়রয়কই কুরআি নতলাওয়াত করয়ত রাজী হয়।  

( গ) উি অনুষ্ঠাি বা দু’আর মাহনফয়ল শরীক হওয়া কায়রা উির জরুরী 
িয়। বরাং এিা প্রয়তযয়কর ইচ্ছাধীি নবর্য়। তয়ব প্রনতয়বশী নহয়সয়ব 
অবশ্যই উি বযনির জন্য তায়ের দু’আ করা উনচত। নকন্তু থকউ যনে 
নমনষ্ট খাওয়ায়িার এ রকম প্রথা থথয়ক থবাঁয়চ থাকার জন্য চয়ল নগয়য় 
থায়কি,  তাহয়ল নতনি নঠকই কয়রয়েি। 

( ঘ) কায়রা যনে জািা থায়ক থয,  এিা প্রচনলত মীলায়ের তাবারক,  
তাহয়ল তার জন্য থসিা খাওয়া জানয়য হয়ব িা। থকিিা,  প্রচনলত নকয়াম 
ও মীলাে নবে‘আত ও থগািায়হর কাজ। আর তায়ের তাবারক গ্রহয়র্র 
অথষ হয়চ্ছ,  তায়ের মীলাে ও নকয়ায়ম সহয়যানগতা করা। সুতরাাং এিাও 
নবে‘আত ও থগািায়হর কাজ। থগািায়হর কারয়র্ অন্তয়রর িূর চয়ল যায়। 
একথা সম্পূর্ষ সনঠক। আর তা অজািা বশতঃ থখয়লও নকেুিা প্রভাব 
িিয়বই। তায়ব প্রচনলত মীলাে ও নকয়ায়মর তবারক থখয়ল 65/25 
বৎসয়রর ইবােত িষ্ট হয়য় যায় বয়ল থয কথা প্রচনলত আয়ে থসিা 
নভনত্তহীি।  

[ প্রমার্ঃ সূরা বাকারাহ ১৭৭# সূরা মানয়োহ ২# রািুল মুহ্ তার- শামী 
২: ২৪০- ৪১ িৃঃ# ফাতাওয়ায়য় আলমগীরী ৫: ৩৪৩# আহসানুল 
ফাতাওয়া,  ১: ৩৬২# মুসিায়ে আহ্ মে ৩: ৪২৮# ফাতাওয়া শামী 
৬: ৫৬# ফাতাওয়া মাহমূনেয়া,  ৪: ২৫৬ # ফাতাওয়া োরুল উলূম 
৫: ৪২৪] 

মাইয়ক শবীিা,  নযনকর ও ওয়ায করার শরয়ী নবধাি।  

নজজ্ঞাসাঃ মাইয়ক শবীিা খতম,  নযনকর ও ওয়ায মাহনফয়লর শরয়ী 
নবধাি নক? নবস্তানরত জািায়ত মনজষ হয়। 

জবাবঃ শরী‘আয়ত এমি থকাি কাজ করার অনুমনত থিই যা অয়ন্যর 
জন্য জুলুম বা কয়ষ্টর কারর্ হয়য় োাঁিায়। আর জুলুয়মর অথষ শুধু সম্পে 
লুণ্ঠি বা শারীনরকভায়ব কষ্ট থেওয়াই িয়,  বরাং আরবী ভার্ায় জুলুয়মর 
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অথষ হয়চ্ছ “থয থকাি নজনিসয়ক তার থ্যতাি বযতীত অন্যত্র বযবহার করা”। 
থকিিা,  অন্যত্র বযবহার করয়ল থসিা অবশ্যই কায়রা িা কায়রা জন্য 
কয়ষ্টর কারর্ হয়য় োাঁিায়ব। আর যনে এয়ত থকাি মানুয়র্র কষ্ট হয় 
তাহয়ল থসিা জুলুয়মর সায়থ সায়থ কবীরা গুিাহও বয়ি। নকন্তু দুঃখজিক 
হয়লও সতয থয,  আমায়ের সমায়জ এরূি হাজায়রা গুিাহ প্রচনলত 
রয়য়য়ে। যার অনুভূনত িযষন্ত আমায়ের থিই। এমিনক এ ধরয়ির অয়িক 
কাজ েীয়ির কাজ এবাং সাওয়ায়বর কাজ নহসায়ব করা হয়চ্ছ অথচ তা 
গুিায়হ কবীরা। কষ্টোয়ক থসসব কমষকায়ন্ডর ময়ধয অন্যতম হয়চ্ছ 
নবয়বকহীিভায়ব মাইয়কর বযবহার। 

অতযন্ত িনরতায়ির নবর্য় থয,  আমায়ের সমায়জ শবীিা খতয়মর িায়ম 
এবাং েীিী ও রাজনিনতক থপ্রাগ্রায়মর অনধকাাংশ আয়য়াজকরা 
শরী‘আয়তর এ গুরুেিূর্ষ হুকুমনির প্রনত থকাি ভ্রুয়েি কয়রি িা। 
তায়ের মাইক অয়িক েূর িযষন্ত লাগায়িা থায়ক। এমতাবথ্যতায় এগুয়লার 
নবকি আওয়ায়য থকাি মানুর্ িা িায়র একিু আরায়মর সায়থ ঘুমায়ত,  িা 
িায়র একাগ্রতার সায়থ থকাি নযনকর ইবােত করয়ত বা নিয়জর থকাি 
কাজ করয়ত। িা িায়র অসুথ্যত বযনিগর্ একিু আরাম করয়ত। মাইয়কর 
সাহায়যয আযায়ির আওয়ায েূর িযষন্ত থিৌাঁোয়িা থতা নঠক আয়ে। তাই 
বয়ল মসনজয়ের অনুনষ্ঠত ওয়ায- িসীহত,  নতলাওয়াত,  নযনকর ইতযানের 
আওয়ায েূর িযষন্ত থিৌাঁোয়িা থমায়িও জানয়য িয়। অয়িক থেয়ত্র থেখা 
যায় মসনজয়ে অি সাংখযক থলাক আয়ে। যার জন্য নভতয়রর সাউন্ড 
বক্সই যয়থষ্ট। অথচ বানহয়রর মাইক সমূহ িূর্ষ শনিয়ত থখালা থায়ক। 
আর এগুয়লার আওয়ায মহল্লার প্রনতনি ঘয়র এভায়ব থিৌাঁয়ে যায় থয,  
প্রয়তযকনি মানুর্ এয়ত আক্রান্ত হয়ত বাধয। আর অয়িক জায়গায় খানল 
মসনজয়ে থিি থরকডষায়রর সাহায়যয মাইক থেয়ি নেয়য় িুরা 
এলাকাবাসীয়ক যবরেস্তীভায়ব তা থশািার জন্য বাধয করা হয়চ্ছ। েীয়ির 
সনঠক বুঝ রায়খি এমি থকাি বযনি কখয়িা এ ধরয়ির কাজ করয়ত 
িায়রি িা। এসব কমষকায়ন্ডর অনধকাাংশ ঐ সকল মসনজয়েই হয়য় থায়ক 
থযগুয়লার িনরচালিা ঐ সমস্ত থলাকয়ের হায়ত যারা ইলয়ম েীয়ির আয়লা 
থথয়ক েূয়র বা ইলম থাকয়লও সতকষ েৃনষ্টর অনধকারী িি। এসব কাজ 
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সাধারর্তঃ খুব ইখলায়সর সায়থ করা হয় এবাং এিায়ক েীিী নখেমত 
ময়ি করা হয়। আমায়ের সমায়জ প্রচনলত এ ধারর্ানি নিতান্তাই ভলু থয,  
“থিক নিয়য়ত থকাি মে কাজ করয়লও তা জানয়য হয়য় যায়”। থকিিা 
থকাি কাজ সহীহ হওয়ার জন্য শুধুমাত্র নিয়ত নঠক হওয়াই যয়থষ্ট িয়। 
বরাং তার নিয়মিাও সহীহ হওয়া আবশ্যক। আর মাইয়কর থব- ইিসাফী 
বযবহার শুধ ুথয োওয়াত ও তাবলীয়গর নিয়ম বনহভূষত তাই িয় বরাং এর 
দ্বারা জিময়ি েীয়ির প্রনত নবরূি প্রনতনক্রয়াও সৃনষ্ট হয়। সুতরাাং 
আমায়ের থেয়শ থয শবীিা খতম,  ওয়ায মাহনফল,  নযনকর ও 
নতলাওয়াত ইতযানেয়ত অয়িক েূর িযষন্ত মাইয়কর লাগায়িা হয় 
শরী‘আয়তর েৃনষ্টয়ত এর থকাি নবধতা থিই। নিয়ে এর নকেু প্রমার্ানে 
প্রেত্ত হয়লা-   

হযরত আনয়শা ( রানযঃ)- এর ঘয়রর এয়কবায়র সাময়ি এক ওয়ায়য়য 
ওয়ায করয়তি। থস যুয়গ মাইয়কর আনবষ্কার হয়নি। নকন্তু তার আওয়ায 
এত উচু নেল থয এর ফয়ল হযরত আনয়শা ( রানযঃ)- এর নিজস্ব 
ইবােয়তর ময়ধয ময়িায়যায়গ বযাঘাত ঘিায়তা। তখি নেল খলীফা হযরত 
উমর ফারুক ( রানযঃ)- এর যুগ। তাই নতনি এ বযািায়র হযরত উময়রর 
( রানযঃ) েরবায়র িানলশ করয়লি। উমর ( রানযঃ) তায়ক থসখায়ি ওয়ায 
করয়ত নিয়র্ধ কয়র নেয়লি। ফয়ল থসই ওয়ায়য়য ওয়ায বন্ধ কয়র 
নেয়লি। নকন্তু নকেু নেি ির আবার শুরু কয়র থেি। এবার হযরত উমর 
ফারুক ( রানযঃ) সাংবাে থিয়য় নতনি নিয়জ থসখায়ি উিনথ্যতত হয়য় তায়ক 
থগ্রফতার কয়রি এবাং তার উির শানস্ত প্রয়য়াগ কয়রি।  [ আখবারুল 
মেীিা,  ১: ১৫] 

একনেি হযরত আনয়শা ( রানযঃ) মেীিার এক ওয়ায়য়যয়ক িসীহত 
করয়ত নগয়য় বয়লি-  থতামার কণ্ঠয়ক মজনলয়স উিনথ্যতত থশ্রাতায়ের ময়ধয 
সীনমত রাখয়ব। আর তায়েরয়ক ততের্ িযষন্ত েীয়ির কথা শুিায়ব 
যতের্ িযষন্ত তারা থতামার কথা শুিয়ত আগ্রহী থায়ক। তারা শুিয়ত িা 
চাইয়ল তুনম বন্ধ কয়র নেয়ব। [ মাজমাউয যাওয়ায়য়ে,  ১: ১৯১] 
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প্রনসে তায়বয়ী হযরত আতা ইবয়ি আবী রাবাহ ( রঃ) ইরশাে কয়রি-  
“আনলয়মর জন্য উনচত,  থযি তার কন্ঠ মজনলয়সর বানহয়র িা যায়।”
 [ আোবুল ইমলা ওয়াল ইনস্তমলা- ৫- ৭]  

এক হােীয়স আয়ে,  হুযুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম হযরত উমর 
ফারুক ( রানযঃ)- এর নিকি নেয়য় যানচ্ছয়লি। যখি নতনি তাহাজ্জুয়ের 
িামায়য উৈ আওয়ায়য নকরাআত িিয়ত নেয়লি। হুযূর সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম- এর কারর্ জািয়ত চাইয়ল নতনি উত্তর নেয়লি,  
ঘুমন্তয়ের জাগ্রত করার জন্য এবাং শয়তািয়ক ভাগায়িার জন্য আনম 
উৈস্বয়র নতলাওয়াত কয়র থানক। তখি হুযূর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া-
সাল্লাম ইরশাে করয়লি-  থতামার কণ্ঠয়ক আয়রকিু আয়স্ত কয়র োও।
 [ নমশকাত শরীফ,  ১: ১০৭] 

তাোিা হযরত আনয়শা ( রানযঃ) বয়লি,  রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ 
ওয়া- সাল্লাম যখি তাহাজ্জুয়ের জন্য জাগ্রত হয়তি তখি নবোিা হয়ত 
খুব আয়স্ত উঠয়তি। ( যায়ত কায়রা ঘুম িষ্ট িা হয়।) 

এই সমস্ত হােীস ও আোয়রর নভনত্তয়ত সমস্ত ফুকাহায়য় উম্মত এ 
বযািায়র ঐকযমত থিার্র্ কয়রয়েি থয,  তাহাজ্জুয়ের িামায়য এমি 
থজায়র নকরাআত িিা জানয়য থিই যার দ্বারা কায়রা ঘুয়মর বযাঘাত ঘয়ি। 
মানুয়র্র ঘুয়মর সময় যনে তার ঘয়রর োয়ের উির উৈ কয়ণ্ঠ নতলাওয়াত 
কয়র,  তাহয়ল নতলাওয়াতকারী গুিাহগার হয়ব।  [ খুলাসাতুল 
ফাতাওয়া,  ১: ১০৩# ফাতাওয়ায়য় শামী ১: ৪৪৩- ৪৪৪] 

উিয়রানল্লনখত বর্ষিা দ্বারা স্বাভানবকভায়বই অনুধাবি করা যায় থয,  
শরী‘আয়ত বাোর হয়কর বযািায়র কতিুকু গুরুোয়রাি করা হয়য়য়ে। 
কুরআি নতলাওয়াত,  শবীিা খতম, ওয়ায- িসীহত ও নযনকর- আযকার 
ইতযানে িুর্যময় কায়জর ময়ধযও যখি শরী‘আয়তর েৃনষ্টভনঙ্গ এই থয,  
প্রয়য়াজয়ির অনতনরি আওয়ায বি করা যায়বিা,  আল্লাহ তা‘আলা 
আমায়েরয়ক হক বুঝা এবাং তার উির আমল করার তাওফীক োি 
করুি। 
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কবর িাকা বা তার উির িনৃতয়সৌধ নতরী করা। 

নজজ্ঞাসাঃ অয়িক িীর সায়হয়বর কবয়রর উির থলায়করা ইমরাত নতরী 
কয়র বা োে কয়র থসখায়ি খুব সুের কয়র মাযার বািায়। এসব 
শরী‘আয়তর েৃনষ্টয়ত জানয়য আয়ে নক- িা? 

জবাবঃ কবর িাকা করা বা কবয়রর উির নবনল্ডাং- িনৃতয়সৌধ নতরী করার 
বযািায়র হােীস শরীয়ফ কয়ঠারভায়ব নিয়র্ধাজ্ঞা এয়সয়ে। সুতরাাং তা 
হারাম। [ প্রমার্ঃ ফাতাওয়া শামী ১: ৬৬২] 

িীয়রর িায়ম িশু যয়বহ করা ও ওরশ করা। 

নজজ্ঞাসাঃ বতষমায়ি আমায়ের থেয়শ নবনভন্ন মাযার ও িীয়রর েরবায়র 
জলসা ও মাহনফয়লর িায়ম থয গরু,  োগল ও মনহর্ ইতযানে খাজা-
বাবা, অমুক বাবা,  অমুক িীর বাবার িায়ম যয়হব কয়র খািার বযবথ্যতা 
করা হয়য় থায়ক বা ওরশ করা হয়য় থায়ক,  শরী‘আয়তর েৃনষ্টয়ত তার 
হুকুম নক? 

জবাবঃ থকাি মাযায়র বা থকাি িীয়রর িায়ম বা তায়ের মৃতুয নেবয়সর 
থকাি নিনেষষ্ট নেয়ি প্রনত বের ওরশ করা,  ঈসায়ল সাওয়াব বা নশরিী 
নবতরর্ করা িাজানয়য এবাং নবে‘আত। তদুিনর থকাি িীয়রর িায়ম,  
খাজা বাবার িায়ম অথবা আল্লাহ বযতীত অন্য থয থকাি মানুর্ বা প্রার্ীর 
িায়ম জায়িায়ার যয়বহ করয়ল,  তা খাওয়া সম্পূর্ষ হারাম। কারর্,  
গাইরুল্লাহর িায়ম থকাি প্রার্ী যয়বহ করয়ল তা মুেষার সমতুলয। আর মুেষা 
খাওয়া হারাম। সুতরাাং আল্লাহ বযতীত অয়ন্যর িায়ম উৎসগষকৃত প্রার্ীর 
থগাশ্ ত খাওয়া হারাম হয়ব। এমিনক যয়বহ করার সময় আল্লাহর িায়মর 
সায়থ নমনলত কয়র অন্য নকেুর িাম উয়ল্লখ করয়ল থসিা খাওয়াও হারাম। 
িনবত্র কুরআয়ি আল্লাহ তা‘আলা বয়লি,  “মুেষা,  প্রবানহত রি,  
শুকয়রর থগাশ্ ত এবাং থযসব প্রার্ী আল্লাহ বযতীত অয়ন্যর িায়ম যয়বহ 
করা হয়য়য়ে,  তা ভের্ করা থতামায়ের জন্য সম্পূর্ষ হারাম করা হয়লা।” 
[ সূরা মানয়ো,  আয়াতঃ ৩] 
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অন্য আয়ায়ত আল্লাহ তা‘আলা বয়লি-  “থয সমস্ত প্রার্ী আল্লাহর িায়ম 
যয়বহ করা িা হয়,  অথষাৎ যয়বহ করার সময় আল্লাহর িাম উয়ল্লখ করা 
হয়নি,  তার থগাশ্ ত থতামরা ভের্ কয়রা িা।” 

আয়াতদ্বয় দ্বারা বুঝা থগল গাইরুল্লাহর িায়ম যয়বহ করয়ল,  তার থগাশ্ ত 
খাওয়া মুসলমািয়ের জন্য সম্পূর্ষ হারাম। সুতরাাং নবনভন্ন মাযায়র বা 
িীয়রর িায়ম ওরশ করা অথবা তায়ের িায়ম জায়িায়ার যয়বহ কয়র 
নশরিী নবতরর্ করা সম্পূর্ষ িাজানয়য। এয়ত থকাি মুসলমায়ির অাংশগ্রহর্ 
করা নবধ িয়। 

 من تقبل اللھم الذبح عند يقول وان غيره شيءا اهلل اسم مع يذكر ان ويكره
 ]3/131-الھدايت[ -فالن

[ প্রমার্ঃ ফাতাওয়া শামী ৫: ২১১# নহোয়া ৪: ৪৩৬# ফাতাওয়া 
রশীনেয়া ১২৮] 

 

মতৃুযবানর্ষকী িালি করা। 

নজজ্ঞাসাঃ শরী‘আয়তর েৃনষ্টয়ত মৃতুযবানর্ষকী িালি কতিুকু জানয়য? 
মৃতুযবানর্ষকী উিলয়ে মৃয়তর আিার শানন্তর উয়িশ্য ফনকর-
নমসকীিয়ের খাওয়ায়িা কতিুকু শরী‘আত সম্মত? এ নেয়ি নক আমাল 
করয়ল মৃয়তর আিা শানন্ত িায়ব? অনুগ্রহ কয়র জািায়বি। 

জবাবঃ শরী‘আয়ত মৃতুযবানর্ষকী িালয়ির থকাি নভনত্ত থিই। সলয়ফ 
সায়লহীি তথা সাহাবায়য় থকরাম, তায়বঈি ও তায়ব তায়বঈিয়ের যুয়গ 
এর প্রচলি নেল িা। সুতরাাং মৃতুযবানর্ষকী রীনত িালি নিেক মিগিা ও 
নবজাতীয় একনি কুসাংস্কার। তাই মৃতুযবানর্ষকী উিলয়েয নমসকীি 
খাওয়ায়িা বা অন্য থয থকাি অনুষ্ঠায়ির আয়য়াজি করা নঠক িয়। বরাং 
শরী‘আত িনরিেী কাজ। 

উয়ল্লখ থায়ক থয,  মৃয়তর রূয়হর মাগনফরায়তর জন্য নেি- তানরখ নিনেষষ্ট 
িা থরয়খ বৎসয়রর থয থকাি সময় অবথ্যতা,  সুয়যাগ ও সামথষ অনুযায়ী 
োি,  সেকা ও িফল ইবােত ইতযানের মাধযয়ম সাওয়াব নরসািী করা 
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যায়। হােীস শরীয়ফর বর্ষিানুযায়ী মৃত বযনি সব সময়ই অয়িোয় 
থায়ক তার থকাি সন্তাি বা আিীয় তার জয়ন্য থকাি সাওযাব িাঠায় নক-
িা? তাই যখিই সুয়যাগ হয় তখিই যথা সম্ভব থয থকাি আময়লর 
মাধযয়ম ঈসায়ল সাওয়াব করা উনচৎ। 

[ ইমোদুল মুফ তীি ১: ১৫৮ # মাজমু‘আতুল ফাতাওয়া ১: ৩৪১ # 
ইমোদুল আহকাম ১: ৯০ # ফাতাওয়া রশীনেয়া ১৬৬ # শামী 
২: ২৪০- ৪১] 

১২ই রনবউল আউয়ায়ল উৎসব করা।  

নজজ্ঞাসাঃ ১২ই রনবউল আউয়ায়ল থয জশ্ য়ি জুলূয়ে ঈয়ে মীলাদুন্নবী 
িায়ম অনুষ্ঠাি করা হয়,  নমনেল ইতযানে করা হয় শরী‘আয়তর েৃনষ্টয়ত 
তার হুকুম নক? 

জবাবঃ ১২ই রনবউল আউয়ায়ল জশ্ য়ি জুলূয়ে ঈয়ে মীলাদুন্নবী িায়ম থয 
প্রচুর অথষ বযয় করা হয়,  োমী োমী বযািার নতরী করা হয়,  কয়য়কনেি 
যাবত নবনভন্ন থপ্রাগ্রামসহ বর্ষাঢয নমনেল থবর করা হয,  কুরআি ও 
হােীয়স এর থকাি মূল বা নভনত্ত খুাঁয়জ িাওয়া যায় িা। নবয়শর্ কয়র থযই 
নতি যুগয়ক ( সাহাবা, তায়বয়ীি,  তায়ব তায়বয়ীি) খাইরুল কুরুি বা 
সয়বষাত্তম যামািা বয়ল অনভনহত করা হয়য়য়ে,  থসই নতি যুয়গ এর থকাি 
অনস্তেই নেল িা। বরাং এগুয়লা বহু িয়র ৬০৪ নহজরীয়ত আনবস্কৃত 
হয়য়য়ে। সুলতাি আবূ সাঈে মুযাফফার ও আবূ খাত্তাব ইবয়ি থেহ্ ইয়া 
এর উদ্ভাবক নেয়লি। থকাি থকাি ঐনতহানসক এ বযনিদ্বয়য়ক ফানসক,  
কায যাব ও নমথযাশ্রয়ী বয়ল উয়ল্লখ কয়রয়েি। তায়ের উদ্ভানবত এ প্রথা 
শরী‘আয়তর েৃনষ্টয়ত নবে‘আত ও িাজানয়য কাজ।  

সামান্য নচন্তা করয়লও বুঝা যায় থয,  এিায়ক ঈে বয়ল অনভনহত করা 
যায় িা। কারর্- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম থয ১২ই 
রনবউল আউয়ায়ল ইনন্তকাল কয়রয়েি এ বযািায়র থকাি প্রকার মতয়ভে 
থিই। সুতরাাং ১২ই রনবউল আউয়াল নিনশ্চতভায়ব িবী করীম সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম- এর মৃতুযর তানরখ। আর থকান্ তানরয়খ নতনি 
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জন্মগ্রহর্ কয়রয়েি,  এ বযািায়র ১২ই রনবউল আউয়াল োিা অন্য 
কয়য়ক তানরয়খর কথাও ইনতহায়সর নকতায়ব িাওয়া যায়। থযমি ৮ই 
রনবউল আউয়াল,  ৯ই রনবউল আউয়াল তয়ব ১২ই রনবউল আউয়াল 
হয়লা প্রনসেত মত। অথষাৎ,  িবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া-
সাল্লাম- এর জন্মগ্রহর্ তানরয়খর বযািায়র মতয়ভে রয়য়য়ে। অনধকাাংশ 
ঐনতহানসকয়ের ময়ত িবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম ১২ই 
রনবউল আউয়ায়ল জন্মগ্রহর্ কয়রয়েি। থকউ থকউ উিয়র বনর্ষত 
তানরখদ্বয়য়র কথাও উয়ল্লখ কয়রয়েি। নকন্তু িরয়লাক গময়র্র তানরখ 
সম্পয়কষ থকাি মতয়ভে থিই। সকয়লই ১২ই রনবউল আউয়াল বয়লয়েি। 
এ বযািায়র কায়রা নদ্বমত থিই। এখি নচন্তা করুি,  ১২ই রনবউল 
আউয়াল ঈে ( খুশী)- এর নেবস নকভায়ব হয়ত িায়র?  

বরাং এিা মুসলমািয়ের জন্য ভীর্র্ থশায়কর এবাং দুঃয়খর নেবস হয়ল 
তার নকেুিা যুনি নেল। কারর্- এর নেবয়সই হুযূর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ 
ওয়া- সাল্লাম ইয়ন্তকাল কয়রয়েি। নকন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া-
সাল্লাম- এর জয়ন্মর তানরখ নহয়সয়ব থতা আর ১২ই রনবউল আউয়াল 
নিধষানরত িয়। কায়জই মৃতুযর নেবয়স খুশী প্রকাশ করা কত বি থব-
আেবী ও ধৃষ্টতা তা বলার অয়িো রায়খ িা। আর এগুয়লা যনে 
সনতযকার েীয়ির কাজই হয়তা বা এয়ত যনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম- এর থকাি সম্মাি হয়তা,  তাহয়ল খুলাফায়য় 
রায়শেীি বা সাহাবাগর্ও ( রানযঃ)  এরূি জশ্ য়ি জুলুয়ের ঈে করয়তি। 
নকন্তু থকাি হােীয়স এর স্বিয়ে থকাি প্রমার্ থকউ থেখায়ত িারয়ব িা। 
বরাং উলামায়য় থকরামগর্ থতা হােীয়স শুধ ুদুই ঈয়ের উয়ল্লখ থিয়য়য়েি। 
তা োিা আর থকাি ঈয়ের উয়ল্লখ িািনি।  

সুতরাাং এ জাতীয় নবে‘আত ও গনহষত কাজ থথয়ক েীিোর মুসলমািয়ের 
থবাঁয়চ থাকা কতষবয। [ প্রমার্:  নকিায়াতুল মুফ তী ১: ১৪৫# ইখনতলায়ফ 
উম্মত ও সীরায়ত মুস্তাকীম ৯০- ১২৯ # নমশকাত ২৭ িৃঃ # ওফায়াতুল 
আয়াি ৪: ১১৭ িৃঃ] 

আয়াত নলনখত কািি দ্বারা মেুষায়ক ঢাকা। 
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নজজ্ঞাসাঃ আমায়ের এলাকায় একিা প্রথা চাল ুআয়ে। তা হয়লা,  থকাি 
থলাক মারা থগয়ল থগাসল থেয়ার ির মক্কা শরীফ থথয়ক আিা আয়াতুল 
কুরসী বা অন্য থকাি আয়াত নলখা কািি দ্বারা মুেষায়ক থঢয়ক রাখা হয়। 
এমিনি করা শরী‘আত সম্মত নক- িা? 

জবাবঃ এমি থকাি কািি যায়ত আয়াতুল কুরসী,  কানলমায়য় তাইনয়যবা 
নকাংবা অন্য থকাি আয়াত বা দু’আ নলখা থায়ক তা দ্বারা মুেষায়ক থঢয়ক 
রাখা নিয়র্ধ। এয়ত কুরআি শরীফ ও আল্লাহর িায়মর সম্মাি নবনিত 
হওয়ারও প্রবল সম্ভাবিা রয়য়য়ে। অয়িক থেয়ত্র অসম্মাি বা থবহুরমাতী 
হয়তও থেখা যায়,  যা জঘন্য অন্যায়। তাই এ প্রথা বজষি করয়ত হয়ব।  

[ প্রমার্ঃ আহসানুল ফাতাওয়া ৪: ২২০# ফাতাওয়া মাহমূনেয়া ২: ৪০১] 

শয়ব- বরায়ত প্রচনলত প্রথা।  

নজজ্ঞাসাঃ আমায়ের এলাকায় প্রায় সবষত্র শয়ব- বরাত উিলয়ে হালুয়া,  
রুনি ও নখচুিী নবতরর্ এবাং মসনজে আয়লাকসজ্জা করা হয়। খুব 
আতশবানজ করা হয়। ইসলামী শরী‘আত ময়ত তা কতিুকু সনঠক।  

জবাবঃ শয়ব- বরায়তর ফযীলত “হাসাি” হােীস দ্বারা প্রমানর্ত। নকন্তু 
েীিী থয থকাি নবর্য় িালি করয়ত হয়ল তা অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম ও সাহাবায়য় নকরায়মর নিয়েষনশত িেনতয়ত হয়ত 
হয়ব। মিগিা ও নভনত্তহীি িেনতয়ত েীিী থকাি নবর্য়য়র উির আমল 
করা নবে‘আত,  থগামরাহী ও থগািায়হর কাজ। শয়ব- বরায়ত িামায,  
নতলাওয়াত,  নযনকর,  দু’আ- ইনস্তগফার এবাং নেয়ির থবলায় থরাযা রাখা 
হােীস দ্বারা প্রমানর্ত। সুতরাাং শয়ব- বরায়তর করর্ীয় কাজগুয়লার ময়ধয 
আমায়ের আমল সীনমত রাখা জরুরী।  

শয়ব- বরায়তর হালুয়া,  রুনি বা নখচুিী নবতরর্ এসব নকেুই প্রমানর্ত 
থিই। সুতরাাং এসব কাজয়ক শয়ব- বরায়তর করর্ীয় এবাং সাওয়ায়বর 
কাজ ময়ি করয়ল থগািাহ হয়ব। থতমনিভায়ব আয়লাকসজ্জা 
অনগ্নিুজকয়ের ধমষীয় নিেষশি। সুতরাাং তা িালি করা মুসলমািয়ের 
জন্য িাজানয়য। আর আতশবানজ থতা অয়িকগুয়লা থগািায়হর সমনষ্ট। 
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থযমি-  ( ক) অিচয় ( খ) আতাংক সৃনষ্ট ( গ) থলাকয়ের জাি- মায়লর 
েনত ( ঘ) নিয়জ বরকয়তর রায়ত্র ইবােত থথয়ক বনেত থাকা ( ঙ) 
অন্যয়ের ইবােত- বয়েগীয়ত বাধা সৃনষ্ট করা ইতযানে। এগুয়লার 
প্রয়তযকিা হারাম এবাং থগািায়হ কাবীরা। সুতরাাং মুসলমািয়ের জন্য 
এগুয়লা থথয়ক নবরত থাকা এবাং সন্তািয়ক নবরত রাখা অিনরহাযষ কতষবয।  

[ প্রমার্ঃ মুসনলম শরীফ,  ১: ৩৬১ # ফাতাওয়া বায যানযয়া,  ৩: ৩২৬ # 
তাতারখানিয়া,  ১: ২৩৪ # আহসানুল ফাতাওয়া,  ১: ৩৯১ # ইমোদুল 
মুফ তীি,  ১৭৪ # ফাতাওয়া মাহমূনেয়া ১: ৩০৬] 

রনবউল আউয়ায়লর থরাযা রাখা 

নজজ্ঞাসাঃ ( ক) রনবউল আউয়াল মায়স আমায়ের নবয়শর্ নক করর্ীয়? 

( খ) ১২ই রনবউল আউয়ায়ল থরাযা রাখার নবধাি শরী‘আয়ত আয়ে নক? 

জবাবঃ মায়হ রনবউল আওয়াল নিঃসয়েয়হ ফযীলয়তর মাস,  এ মায়সর 
ফযীলয়তর জন্য এিাই যয়থষ্ট থয,  এ মায়স দু’জাহায়ির সরোর,  
সানয়যদুল মুরসালীি,  রাহমাতুল্লীল আলামীি,  খাতামুি িানবয়যীি 
মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম- এর এই 
িৃনথবীয়ত আগমি হয়য়য়ে-  থয সময় বা কাল যত থবশী ফযীলতিূর্ষ হয়,  
থস মায়সর ইবােত আল্লাহ তা‘আলার নিকি তত থবশী িেেিীয় হয়,  
আর ঐ সময় বা কায়ল শরী‘আত ও সুন্নাত নবয়রাধী কাজ ততয়বশী 
অিেেীয়। এখি জািার নবর্য় থয,  ‘ইবােত’ কায়ক বয়ল? আল্লাহ ও 
তাাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম থয কাজ বা আমল করা 
স্বীকনৃত নেয়য়য়েি বা যা করা িেে কয়রি থসিায়ক আল্লাহ িায়কর 
নিয়েষনশত ও রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম- এর অনুসৃত 
িোয় করার িামই ‘ইবােত’। এর বযনতক্রম থয কাজ তা সবই 
নবে‘আত ও বজষিীয়।  

( ক) রনবউল আউয়াল মায়স রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া-
সাল্লাম- এর জন্ম ও ওফাতয়ক থকন্দ্র কয়র থতমি থকাি বযনতক্রমধমষী 
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আমল কুরআি,  হােীস বা মুজতানহেীয়ি উম্মত থথয়ক বনর্ষত আয়ে বয়ল 
জািা যায় নি।  

( খ) ১২ই রনবউল আউয়ায়ল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া-
সাল্লাম এর জন্ম বা ওফাতয়ক থকন্দ্র থকর থরাযা রাখার থকাি নবধাি 
শরী‘আয়ত থিই। 

বরযখ ও আনখরাত 

অমুসনলম িরকায়ল িাজাত িায়ব নক- িা? 

নজজ্ঞাসাঃ থকাি অমুসনলম যনে উন্নত চনরয়ত্রর অনধকারী হয় এবাং সমাজ 
থসবামূলক কাজ কয়র,  তাহয়ল থস িরকায়ল িাজাত িায়ব নক- িা? 

জবাবঃ িরকায়লর িাজাত িাওয়ার নবর্য়নি ঈমায়ির সায়থ সম্পৃি। 
সুতরাাং যনে থকউ ঈমাি বযতীত দুনিয়া হয়ত নবোয় গ্রহর্ কয়র তাহয়ল 
যত ভায়লা কাজই কয়র থাকুক িা থকি থস িাজাত িায়ব িা। থকিিা,  
আল্লাহ্ িাক িনবত্র কুরআি ইরশাে কয়রয়েি-  اهللَِّ ِعْندَ : الدِّيَن ِإنَّ}   
{ اْلِْْساَلُم  

 “নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা‘আলার েরবায়র গ্রহর্য়যাগয ধমষ একমাত্র 
ইসলাম।” ( সূরাহ আল- ইমরাি) 

অন্যত্র ইরশাে হয়চ্ছ- {ِمْنُه ُيْقَبَل َلْنَف يًناِد اْلِْْساَلِم َغْيَر َيْبَتِغ َوَمْن}    

 “থয থলাক ইসলাম োিা অন্য থকাি ধমষ গ্রহর্ কয়র কনিিকায়লও তা 
তার থথয়ক গ্রহর্ করা হয়ব িা। আর আনখরায়ত থস হয়ব েনতগ্রস্তয়ের 
অন্তভুষি।” [ সূরা আয়ল ইমরাি-  ৮৫] 

একনি উোহরর্ দ্বারা উি নবর্য়নি আয়রা স্পষ্ট রূয়ি বুঝা যায়ব বয়ল 
আশা কনর। থযমি,  এক বযনি রাষ্ট্রীয় আইয়ির প্রনত িনরিূর্ষ শ্রো 
প্রেশষি কয়র। নকন্তু থকাি কারয়র্ থস আইি িনরিেী কাজ থযমি-  জুয়া,  
চুনর,  বা অসামানজক কাজ ইতযানে কয়র বয়স। তাহয়ল এরূি বযনির 
অন্তয়র থযয়হতু রাষ্ট্রীয় আইয়ির প্রনত শ্রো ও আথ্যতা রয়য়য়ে তাই তার প্রনত 
থেশয়দ্রাহীর শানস্ত প্রয়য়াগ করা হয়ব িা এবাং তায়ক থেশান্তনরত করাও 
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হয়ব িা। বরাং তার শানস্ত হয়ব একিা নিনেষষ্ট সময় িযষন্ত। শানস্তর থময়াে 
থশর্ হওয়ার ির িুিরায় থস সরকায়রর অনুগত প্রজায়ের অন্তভুষি হয়ব। 
িোন্তয়র থকাি বযনি যনে অতযন্ত ভদ্র ও িম্র চনরয়ত্রর অনধকারী হয় এবাং 
থকাি প্রকার অসামানজক কায়জ নলপ্ত িা হয়। নকন্তু সরকারয়ক ও 
থেশয়কই থস অমান্য কয়র তাহয়ল তায়ক থেশয়দ্রাহী সাবযস্ত কয়র 
থেশান্তনরত করা হয়ব অথবা ফাাঁনসর কায়ষ্ঠ ঝুলায়িা হয়ব। ইসলামী 
আইয়ির নবর্য়নি অনুরূি।[ প্রমার্ঃ আশরাফুল জাওয়াব,  ৩৭৬] 

 

কবয়রর আযাব মাফ হওয়া 

নজজ্ঞাসাঃ থশািা যায় থয,  মক্কা ও মেীিার মায়ঝ এমি একনি থ্যতাি 
রয়য়য়ে থযখায়ি কবয়রর আযাব হয় িা। আবার থকউ বয়লি,  থস থ্যতািনি 
িানক জান্নাতুল বাকী,  তায়ের এ বিবয কতিুকু সতয? 

জবাবঃ এমি থকাি জায়গা আয়ে বয়ল থকাথাও প্রমার্ িাওয়া যায় িা,  
থযখায়ি োফি করা হয়ল কবয়রর আযাব হয়ব িা। তয়ব হােীয়সর নকতাব 
সমূহ অয়ন্বর্র্ কয়র যা িাওয়া থগয়ে তা হয়লা-  রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম ইরশাে কয়রয়েি-  “থতামায়ের ময়ধয থয বযনি 
সেম হয় থস থযি মেীিায় মৃতুযবরর্ করার থচষ্টা কয়র।” থকিিা,  থয 
মেীিায় মৃতুযবরর্ করয়ব আনম তাাঁর জন্য সুিানরশ করব। হযরত উমর 
( রানযঃ) মেীিায় ইনন্তকায়লর জন্য দু’আ করয়তি।  

উিয়রাি বর্ষিা থথয়ক প্রতীয়মাি হয় থয,  মেীিা মুিাওয়ারায় োফয়ির 
নবয়শর্ে অবশ্যই রয়য়য়ে। এজন্যই অয়িক বুযুগষায়ি েীিয়ক থেখা থগয়ে 
থয,  থশর্ জীবয়ি তারা মেীিায় চয়ল থযয়তি এবাং মেীিায় ইনন্তকায়লর 
আশায় বাকী জীবি থসখায়িই অবথ্যতাি করয়তি। তয়ব লেযর্ীয় নবর্য় 
থয,  কবয়রর আযাব হওয়া বা িা হওয়া সম্পূর্ষ আল্লাহর রহময়তর উির 
নিভষরশীল। এর সায়থ তার আময়লরও নবয়শর্ সম্পকষ রয়য়য়ে। তাইয়তা 
আল্লাহ তা‘আলা ইরশাে কয়রি,  َعْشُر َلُهَف ِباْلَحَسَنِة َجاَء َمْن}      
{َأْمَثاِلَھا  



121 

 

অথষঃ থয বযনি একনি থিক কাজ করয়ব তায়ক উি কায়জর নবনিময়য় 
েশগুর্ সাওয়াব োি করা হয়ব। থয বযনি একনি অসৎ কাজ করয়ব 
তায়ক উি কায়জর নবনিময়য় সমািই প্রনতোি থেয়া হয়ব এবাং তায়ের 
উির জুলুম করা হয়ব িা।  

অন্যত্র ইরশাে কয়রি-  َيْعَمْل َوَمْن  َرُهيَ  َخْيًرا َذرَّة  ِمْثَقاَل َيْعَمْل َفَمْن}  
  {َيَرُه َشرًّا ة َذرَّ  ِمْثَقاَل

অথষঃ থকউ অনু িনরমার্ সৎকমষ করয়ল তা থেখয়ত িায়ব এবাং থকউ অনু 
িনরমার্ অসৎকমষ করয়ল তা- ও থেখয়ত িায়ব। 

[ প্রমার্ঃ কািযুল উম্মাহ ১১/২৬২ ও ১১/২৬২ # নতরনমযী শরীফ,  
২/২২৯] 

জান্নায়তর জন্য ইবােত করা 

নজজ্ঞাসাঃ এক থলখক নলয়খয়েি,  “যারা িরকায়ল থোযখ থথয়ক মুনি 
এবাং জান্নাত লায়ভর উয়িয়শ্য ইবােত কয়রি,  তারা নশরক কয়রি। 
তায়ের ইবােত বরবাে হয়ব।” কুরআি- হােীয়সর আয়লায়ক থলখয়কর 
বিবয কতিুকু নঠক? 

জবাবঃ এরূি থকাি কথা কুরআি- হােীয়স িাওয়া যায় িা। বরাং 
কুরআনুল কারীয়ম মহাি রাব্বুল ‘আলামীি জান্নায়তর নিয়াময়তর কথা 
বর্ষিা কয়রয়েি,  তারির জান্নাত িাওয়ার জন্য আমল করয়ত আয়েশ 
নেয়য়য়েি। থযমি সূরা সাফফায়ত ইরশাে হয়চ্ছ-  “নিশ্চয় ইহা ( জান্নাত 
িাওয়া) মহা সাফলয,  এরূি সাফয়লযর জন্য আমলকারীয়ের আমল 
করা উনচত।” 

এ োিা হােীস শরীয়ফ বনর্ষত আয়ে,  হযরত মু’আয ( রানযঃ) থথয়ক 
বনর্ষত,  নতনি বর্ষিা কয়রি,  তরজমাঃ “আনম রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ 
ওয়া- সাল্লাময়ক বললাম-  থহ আল্লাহর রাসূল! আমায়ক এরূি নকেু 
আময়লর কথা বয়ল নেি যা আমায়ক জান্নায়ত প্রয়বশ করায়ব এবাং 
জাহান্নাম থয়ক েূয়র রাখয়ব।” রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম 
বলয়রি,  “নিশ্চয় তুনম গুরুেিূর্ষ নবর্য় সম্পয়কষ প্রন কয়রে। ইহা ঐ 
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বযনির জন্য সহজ-  যার জন্য আল্লাহ িাক সহজ কয়র থেি। এরির 
রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম বলয়লি-  আল্লাহয়ক এক বয়ল 
স্বীকার করয়ব। তাাঁর সায়থ কাউয়ক শরীক করয়ব িা এবাং িামায কায়ম 
করয়ব। যাকাত আোয় করয়ব। রামাযায়ির থরাযা রাখয়ব এবাং হজ্জ 
করয়ব।” 

অত্র হােীয়স রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম জান্নাত িাওয়ার ও 
জাহান্নাম থথয়ক বাাঁচার জন্য আমল বয়ল নেয়লি। যনে জান্নাত িাওয়ার 
উয়িয়শ্য এবাং জাহান্নাম থথয়ক বাাঁচার উয়িয়শ্য ইবােত করয়ল নশরক 
হয়তা,  তাহয়ল রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম মু’আযয়ক 
( রানযঃ) অবশ্যই বয়ল নেয়তি থয,  তুনম জান্নাত িাওয়ার এবাং জাহান্নাম 
থথয়ক বাাঁচার উয়িয়শ্য ইবােত কয়রা িা। থকিিা,  এিা নশরক। থযয়হতু 
রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম একথা বয়লিনি,  তাই এই 
হােীসই এবাং এ ধরয়র্র আরও অয়িক হােীস উি থলখয়কর কথা 
নভনত্তহীি প্রমার্ কয়র। তয়ব একথা বলা থযয়ত িায়র থয,  প্রনতনি মু’নমি 
জান্নাত ও জাহান্নায়মর উয়বষ ওয়ঠ একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার সন্তুনষ্ট 
অজষয়ির উয়িয়শ্য ইবােত করয়ত িারয়ল থসিা ইখলায়সর অয়িক উাঁচু 
স্তর হয়ব। থকিিা,  আল্লাহ তা‘আলার সন্তুনষ্ট অজষি হয়য় থগয়ল জান্নাতও 
হানসল হয়ব এবাং জাহান্নাম থথয়ক মুনি লাভ হয়ব। অবশ্য সবষ অবথ্যতায় 
আল্লাহর েরবায়র জান্নায়তর কামিা এবাং জাহান্নাম থথয়ক মুনি লায়ভর 
জন্য দু’আ করয়ত হয়ব। এিা রাসূয়লর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম 
নিয়েষশ। রামাযায়ি থয দু’নি কাজ থবশী থবশী করার জন্য রাসূলুল্লাহ 
িরামশষ নেয়য়য়েি। এ দু’নিই হল-  জান্নায়তর জন্য দু’আ এবাং জাহান্নাম 
থথয়ক িনরত্রায়ির জন্য দু’আ করা।  

[ সূরা সাফফাত,  ৬০- ৬১ # মা‘আনরফুল কুরআি,  ৭/৪৩৩ # 
নমশকাত শরীফ,  ১/১৪] 

নকয়ামত কয়ব সাংঘনিত হয়ব? 

নজজ্ঞাসাঃ নকয়ামত বয়ল একনি নেি আয়ে তা অবশ্যই হয়ব। হােীস ও 
অন্যান্য নকতাবসমূয়হ িাওয়া যায় ১০ই মহররম এবাং শুক্রবার নকয়ামত 
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সাংঘনিত হয়ব। তাহয়ল আমায়ের তুলিায় অন্যান্য থেয়শর সময়য়র সাংয়গ 
অয়িক িাথষকয রয়য়য়ে এবাং আরবয়েয়শ ১নেি আয়গ এই িনবত্র নেি 
( ১০ই মুহররম) িালি করা হয়। ফয়ল আরব থেয়শ নক আয়গ থকয়ামত 
সাংঘনিত হয়ব। েয়া কয়র সনঠক উত্তর নেয়ল খুব খুশী হব।  

জবাবঃ আল্লাহ িাক সবষময় েমতার অনধকারী। তাাঁর েমতার বাইয়র 
থকাি নকেুই থিই। নতনি ইচ্ছা করয়ল সারা নবয়শ্ব একই নেি ১০ই 
মুহররম কায়য়ম কয়র নকয়ামত কায়য়ম করয়ত িায়রি। এয়ত থকাি 
সয়েহ থিই। হােীস শরীয়ফ বনর্ষত আয়ে,  োজ্জাল দুনিয়ায় ৪০ নেি 
অবথ্যতাি করয়ব। তার ১ম নেি হয়ব ১ বেয়রর সমতুলয। ২য় নেি হয়ব ১ 
মায়সর সমতুলয। ৩ নেি হয়ব ১ সপ্তায়হর সমতুলয। বাকী নেিগুয়লা 
সাধারর্ নেয়ির মত হয়ব। সুতরাাং হয়ত িায়র আল্লাহ িাক নকয়াময়তর 
নেিয়ক অয়িক বি করয়বি,  সারা নবয়শ্ব একই নেয়ি ১০ই মহররম 
হয়ব। এিা আল্লাহর িয়ে অসম্ভব িয়। 

তাোিা এিা এমি থকাি নবর্য় িয় থযিা জািা শরী‘আত আমায়ের উির 
ওয়ানজব বা ফরয কয়রয়ে। বরাং আমায়ের থতা সবষো এই নচন্তায় থাকা 
েরকার। আনম নকয়াময়তর জন্য নক প্রস্তুনত নিয়য়নে। হযরত আিাস 
( রানযঃ) হয়ত বনর্ষত,  একো এক বযনি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ 
ওয়া- সাল্লাম থক নজজ্ঞাসা করয়লি ইয়া রাসূলুল্লাহ! নকয়ামত কয়ব হয়ব? 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম তার উত্তয়র বলয়লি,  
( তুনম নকয়াময়তর কথা নজজ্ঞাসা করে?)  থতামার বাংস থহাক;  তুনম 
নকয়াময়তর জন্য নক প্রস্তুনত নিয়য়ে? উত্তয়র থলাকনি বলল;  আনম থকাি 
প্রস্তুনত নিয়ত িানর িাই। তয়ব আনম আল্লাহ ও তার রাসূলয়ক ভালবানস। 
থমািাকথা,  আমায়ের এ ধরয়ির অপ্রয়য়াজিীয় প্রন থথয়ক নবরত থাকা 
উনচত এবাং থসই নবচায়রর নেয়ির জন্য সবষের্ নফনকর রাখা এবাং 
সাধযানুযায়ী প্রস্তুনত থিয়া কতষবয।  [ প্রমার্ঃ নমশকাত,  ২/৪৭৩ 
ও ৪২৬] 

জান্নাতী ও জাহান্নামীয়ের থেয়হর আকনৃত 
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নজজ্ঞাসাঃ িরকায়ল জান্নাতী ও জাহান্নামীয়ের থেয়হর আকৃনত গঠি নক 
একই রকয়মর হয়ব িানক িাথষকয থাকয়ব? 

জবাবঃ িরকায়ল জান্নাতী ও জাহান্নামীয়ের থেয়হর আকৃনত এক ধরয়র্র 
হয়ব িা। বরাং নভন্ন নভন্ন হয়ব। থযমি-  জান্নাতীয়ের শরীর র্াি হাত লিা 
হয়ব এবাং থস অনুিায়ত অন্যান্য অঙ্গ প্রতযঙ্গ হয়ব। আর জাহান্নামীয়ের 
শরীর কত গজ লিা হয়ব তার স্পষ্ট বর্ষিা আমরা থকাি হােীয়স িাইনি। 
তয়ব হুযূর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম তায়ের থেয়হর নবনভন্ন অঙ্গ 
প্রতযয়ঙ্গর বর্ষিা নেয়য়য়েি,  তার দ্বারা অনুমাি করা যায় থয,  
জাহান্নামীয়ের থেহ নবশাল হয়ব। যায়ত কয়র তারা থবশী কয়র আযায়ব 
ভগুয়ত িায়র। থযমি-  হযরত আবূ হুরাইরা ( রানযঃ) বর্ষিা কয়রয়েি থয,  
হুযূর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম ইরশাে কয়রি-  কায়ফরয়ের এক 
একিা োাঁত উহুে িাহায়ির মত বি হয়ব এবাং রািগুয়লা হয়ব বাইযা 
িাহায়ির মত বৃহৎ,  আর তায়ের বসার থ্যতাি হয়ব দ্রুত থবয়গ নতি নেি 
নতি রাত চলার িয়থর সমাি। হযরত ইবয়ি উমর ( রানযঃ) হয়ত বনর্ষত 
আয়ে,  হুযূর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম ইরশাে কয়রি কানফয়রর 
নজহ্বা থিয়ি নতি মাইল অথবা েয় মাইল িযষন্ত লিা কয়র নবোয়িা হয়ব।  
মানুর্ তার উির নেয়য় িায়য় থহাঁয়ি চলাচল করয়ব। হযরত আবূ হুরাইরা 
( রানযঃ) থথয়ক অন্য একনি হােীয়স বনর্ষত আয়ে,  হুযূর সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম ইরশাে কয়রি-  কানফরয়ের চামিার িুরুে হয়ব 
৪২ হাত। োাঁত হয়ব উহুে িাহায়ির মত,  বসার থ্যতাি হয়ব মক্কা হয়ত 
মেীিা িযষন্ত িয়থর সমাি।  

[ প্রমার্ঃ ফাতাওয়া আযীযী,  ৩০ # নতরনমযী শরীফ,  ২/৮৫ # হায়ায়ত 
আেম,  ৫০] 

থবয়হয়স্ত লাইলী- মজনুর নববায়হ বরযাত্রী 

নজজ্ঞাসাঃ থলাকমুয়খ থশািা যায় থয,  যারা থকািনেি োনিয়ত েুর 
লাগায়নি,  তারা িানক থবয়হশ্ য়তর ময়ধয লাইলী- মজনুর নববায়হর 
বরযাত্রী হয়ব। একথািা নক সতয? 
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জবাবঃ এ কথানি সম্পূর্ষ নভনত্তহীি ও অবান্তর। এিা মিগিা কথা। 
কুরআি- হােীয়স এমি থকাি কথা থিই। তয়ব যারা থকাি নেি োনি 
কয়িনি,  তারা বি ভাগযবাি। আল্লাহ তা‘আলা শুরু নযয়েগী থথয়কই 
েীিোরী গ্রহর্কারী এ ধরয়ির িরয়হযগার বযনিয়ের জন্য হাশয়রর 
ময়োয়ি আরয়শর োয়ার বযবথ্যতা করয়বি। 

নবনিময়য়র মাধযয়ম অয়ন্যর দ্বারা সাওয়াব নরসািী 

নজজ্ঞাসাঃ আমায়ের থেয়শ প্রচনলত আয়ে থয,  মৃত বযনির িনরবার-
িনরজি মৃত বযনির মাগনফরাত কামিায়থষ উলামায়য় নকরাময়ের দ্বারা 
কুরআি খতম বা নবনভন্ন ইবােয়তর মাধযয়ম দু’আ করায়য় থায়ক এবাং 
এয়ত তায়ের জন্য খািানিিার বযবথ্যতা ও িাকা িয়সার থলিয়েি কয়র। 
শরী‘আয়তর েৃনষ্টয়ত এর হুকুম নক? 

জবাবঃ থকাি মানুয়র্র ইয়ন্তকায়লর ির তার সাওয়াব নরসািীর উয়িয়শ্য 
কুরআি শরীফ িনিয়য় িাকা থেয়া- থিয়া,  খািা খাওয়া সবই িাজানয়য। 
আর থযয়হতু িাকা বা থকািরূি নবনিময় নিয়য় কুরআি নতলাওয়াত করয়ল 
স্বয়াং নতলাওয়াতকারীই উি নতলাওয়ায়তর থকাি সাওয়াব িায় িা। 
তাহয়ল নতনি মৃত বযনির রূয়হ নক থিৌাঁোয়বি? থকিিা- মৃয়তর রূয়হ 
সাওযাব থিৌাঁোয়ত হয়ল প্রথমতঃ নতলাওয়াতকারীর সাওয়াব থিয়ত হয়ব। 
তারির নতনি থস সাওযাব মৃতয়ক বখ নশয়য় নেয়বি। নকন্তু নতনি নবনিময় 
গ্রহর্ করার কারয়র্ ( যা শরী‘আয়ত হারাম) সাওয়াব থথয়ক মাহরূম 
হয়চ্ছি,  তাই অয়ন্যর জন্য সাওয়াব নরসািীর প্রনই উয়ঠ িা। তাই 
ঈসায়ল সাওযায়বর জন্য খতম িিার নবনিময়য় িাকা িয়সার থলি- থেি 
ও োওয়াত খাওয়া সবই িাজানয়য। সুতরাাং খতম নিয়জরা িিয়ব এবাং 
এমি থলাক দ্বারা িিায়ব,  যায়ের সায়থ আয়গ থথয়ক মুহাব্বত আয়ে। 
যায়ত কয়র তারা নবনিময় োিা কুরআি শরীফ িয়ি থেি। [ প্রমার্ঃ 
ফাতাওয়া শামী,  ৫/৩৯ # ইমোদুল ফাতাওয়া,  ৩/৩৮৫] 

হুর মনহলা িানক িরুুর্ 
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নজজ্ঞাসাঃ থবয়হশয়ত নযনি প্রয়বশ করয়বি তায়ক থখেময়তর জন্য হুর 
থেয়া হয়ব। হুর মনহলা িানক িুরুর্? হুর যনে মনহলা হয়য় থায়ক তাহয়ল 
মনহলা থবয়হশতীয়ক নক থেয় হয়ব? 

জবাবঃ হুর মনহলাই হয়ব,  িুরুর্ িয়। থবয়হশতী মনহলায়ক থবয়হশয়ত 
তার স্বামীয়কই থেয়া হয়ব। তয়ব যনে থকাি মনহলার দুনিয়ায়ত কায়রা 
সয়ঙ্গ নববাহ িা হয়য় থায়ক,  তাহয়ল তায়ক িেে করার অনধকার থেয়া 
হয়ব। থস যায়কই িেে করয়ব,  তার সয়ঙ্গই থবয়হশয়ত তার নববাহ হয়ব। 
যনে থস কাউয়ক িেে িা কয়র,  তাহয়ল থবয়হশয়তর ময়ধয তার জন্য 
একজি িুরুর্ নতরী কয়র আল্লাহ তা‘আলা তার সয়ঙ্গ নববাহ 
নেয়বি।[ প্রমার্ঃ মাজমু’আতুল ফাতাওয়া,  ৩/২৬৮ # ফাতাওয়া 
রহীনময়া,  ৫/২৯০] 

সওয়াল- জওয়ায়বর ির রূয়হর অবথ্যতাি 

নজজ্ঞাসাঃ আমরা জানি মানুয়র্র মৃতুযর ির তার রূহ আল্লাহ িায়কর 
নিকি চয়ল যায়। উি বযনির োফয়ির ির রূহয়ক কবয়র এয়ি 
সাওয়াল- জওয়াব করা হয়। আমার প্রন হয়চ্ছ এই থয,  তারির রূহ নক 
িুিরায় কবর হয়ত নিয়য় যাওয়া হয়? আর থসখাি থথয়ক রূহ থিয়া িা 
হয়ল উি রূহ আমায়েরয়ক থেখয়ত িায় নক- িা? অয়িয়ক বয়ল, মৃত 
বযনির রূহ বৃহস্পনতবার নেি তার আিীয়- স্বজিয়ের নিকি দু‘আর 
জন্য আয়স। তা কতিুকু সনঠক জািয়ত ইচ্ছুক। থযসব নবধমষীয়ক োফি 
করা হয় িা তায়ের নবধাি নক? 

জবাবঃ মানুয়র্র মৃতুযর ির রূহ অন্য এক জগয়ত চয়ল যায়। যায়ক 
শরী‘আয়তর ভার্ায় ‘আলয়ম বরযখ’ বলা হয়। থসখায়িকার িূর্ষ অবথ্যতা 
সম্পয়কষ অবগত হওয়া অসম্ভব। তয়ব হােীস শরীয়ফর আয়লায়ক বলা 
যায় থয,  মৃত বযনি যনে থিককার হয়,  তাহয়ল তার রূহয়ক সাত 
আকায়শর উিয়র অবনথ্যতত ইনল্লয়যীি িামক থ্যতায়ি থিৌাঁোয়িা হয়। আর যনে 
বেকার বা কানফর হয়,  তাহয়ল তার রূহয়ক সাত যমীয়ির িীয়চ নসজ্জীি 
িামক থ্যতায়ি থজলখািায় মারািক কষ্ট নেয়য় বেী কয়র রাখা হয়। ওখাি 
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থথয়ক মৃত বযনির রূহয়ক শরীয়রর সায়থ,  চাই শরীর থযকায়িই থহাক িা 
থকি,  নবয়শর্ একিা সম্পকষ কয়র থেয়া হয়। যার দ্বারা তার কবয়র 
নজজ্ঞাসাবাে করা হয় এবাং থস প্রয়নর উত্তর থেয় বা আফয়সাস করয়ত 
থায়ক। থসখািকার সুখ- দুঃখ,  এয়ক অিয়রর সয়ঙ্গ সাোৎ লাভ এবাং 
তায়ের সালায়মর উত্তর থেয়ার মত েমতা োি করা হয়। আর থকাি 
থকাি থিককায়রর রূহয়ক বরযখী জগয়ত আল্লাহর িে হয়ত নবচরয়র্র 
অনুমনত থেয়া হয়। উয়ল্লনখত বর্ষিা থথয়ক বুঝা যায় থয,  মানুয়র্র রূহয়ক 
স্ব- স্ব থ্যতায়ি নিয়য় যাওয়ার ির তা মৃত বযনির শরীয়র নদ্বতীয় বার নফনরয়য় 
থেয়া হয় িা। বরাং শুধ ুশরীয়রর সায়থ রূয়হর এক প্রকার নবয়শর্ সম্পকষ 
কয়র থেয়া হয়। যাদ্বারা তার প্রয়নাত্তর সাংনেষ্ট কাযষানে থফয়রশতাগর্ 
সমাধা কয়র থিি এবাং এর দ্বারা একথাও প্রতীয়মাি হয় থয,  মৃত বযনি 
থস অবথ্যতায় আমায়েরয়ক নচয়িি,  কবয়র সালাম নেয়ল উত্তরও থেি। 
থযয়হতু রূহয়ক কবয়র নফনরয়য় থেয়া হয় িা। সুতরাাং তা নদ্বতীয় বার নিয়য় 
যাওয়ার প্রনই আয়স িা। আবার অয়িয়ক থয বয়ল থায়ক,  প্রনত 
বৃহস্পনতবার রূহ আিীয়- স্বজয়ির নিকি সাওয়ায়বর জন্য এয়স থায়ক,  
তায়ের এ ধারর্া সম্পূর্ষ ভলু ও নভনত্তহীি। এ ধরয়ির আকীো থাকয়ল 
তাওবা ইনস্তগফার কয়র থিয়া জরুরী। উয়ল্লখয থয,  শরীয়রর সায়থ রূয়হর 
েীর্ সম্পয়কষর জন্য শরীর সম্পূর্ষ অেত অবথ্যতায় বহাল থাকা জরুরী িয় 
এবাং িািাহায়রর প্রয়য়াজি হওয়াও জরুরী িয়। 

[ প্রমার্ঃ সূরা আয়ল ইমরাি,  ১৭০ # মা’আনরফুল কুরআি,  ২/২৩৬ # 
নমশকাত শরীফ,  ১/২৪ # ফাতাওয়া রশীনেয়া,  ২৫৫ # আিয়ক 
মাসানয়ল,  ১/৩১ # আত- তারগীব ওযাত- তারহীব,  ৪/৩৬৭- ৩৬৯] 

িাবায়লগ সন্তাি মারা থগয়ল জান্নানত হয়ব িা জাহান্নামী 

নজজ্ঞাসাঃ িাবানলগ নশশু যারা নশশু অবথ্যতায়ই মারা যায়,  তারা নক 
সকয়লই থবয়হশয়ত যায়ব? 

জবাবঃ মুসলমািয়ের িাবায়লগ সন্তািয়ের থবয়হশত যাওয়ার বযািায়র 
থকাি মতয়ভে থিই। এ বযািায়র সকয়লই একমত থয,  তারা থবয়হশয়ত 
যায়ব। 
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নকন্তু অমুসনলময়ের িাবায়লগ সন্তািয়ের বযািায়র মতয়ভে আয়ে। নিতা-
মাতার অনুগামী নহয়সয়ব থকউ থকউ তায়েরয়ক জাহান্নামী বলয়লও 
অয়িয়ক তায়েরয়ক জান্নাতী হওযার িয়ে মতামত নেয়য়য়েি। অয়িয়ক 
মন্তবয কয়রয়েি থয,  তারা জান্নাতীয়ের খানেম হয়ব। এ বযািায়র 
প্রয়তযয়কর নিকি স্ব- স্ব ময়তর িয়ে েলীল- প্রমার্ আয়ে। থকউ মিগিা 
মন্তবয বযি কয়রিনি। িবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম- এর 
সবষয়শর্ নসোন্ত নক,  তা অয়িক সময় স্পষ্ট িা থাকায় িরবতষী 
উলামাগয়র্র ময়ধয মতয়ভে িনরলনেত হয়য় থায়ক। তয়ব এ বযািায়র 
নিভষরয়যাগয মত এিাই বলা হয় থয,  তায়ের সকলয়ক জান্নাতী বা 
সকলয়ক জাহান্নামী বয়ল নথ্যতর মন্তবয িা কয়র থকবল এতিুকু বলা যায় 
থয,  হাশয়রর ময়োয়ি নবয়শর্ িরীোর মাধযয়ম তায়ের নকেু সাংখযক 
জান্নাতী হয়ব,  আর নকেু সাংখযক জাহান্নামী হয়ব। এতিুকুর উির নবশ্বাস 
রাখা আমায়ের কতষবয। এর থচয়য় থবশী বুঝয়ত থচষ্টা করা বা এ বযািায়র 
আল্লাহর নসোয়ন্তর উির থকাি আিনত্ত উোিি করা ঈমায়ির জন্য 
মারািক হুমনক স্বরূি হযরত ইমাম আবূ হািীফা ( রহঃ)- থক এ সম্পয়কষ 
প্রন করা হয়ল,  নতনি সাফ উত্তর থেি-  “এ বযািায়র থকাি নথ্যতর নসোন্ত 
আমার জািা থিই।” 

[ প্রমার্ঃ তীবী শরয়হ থমশকাত,  ১/২৬২ # থমরকাত,  ১/১৬৬ # 
ফাইযুল বারী শরয়হ বুখারী,  ৪/৪৩৬ # আশরাফুত তাওজীহ-
নমশকাতুল মাসাবীহ,  ১/২৪১] 

  

থবয়হশতীগয়র্র আফয়সাস হওয়ার কারর্। থবয়হশয়তর বানগচা নক?  

নজজ্ঞাসাঃ থবয়হশতীগর্ নক জন্য আফয়সাস করয়বি? 

দুনিয়ায়ত থবয়হশয়তর বানগচা নক? 

জবাবঃ জান্নাতীগর্ জান্নায়ত নগয়য় থিক আময়লর আফয়সাস করয়ব,  আর 
ঐ মুহূতষিার জন্য আফয়সাস করয়ব- যা আল্লাহ তা‘আলার নযনকর োিা 
কািায়িা হয়য়য়ে। ( অথষাৎ ঐ মুহূতষিায় মহাি আল্লাহর নযনকর করয়ল,  
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থবয়হশয়ত আরও বি মতষবা থিতাম।) আর দুনিয়ায়ত থবয়হশয়তর বানগচা 
হয়লা মসনজে আর নযনকয়রর মজনলস। 

জান্নায়ত িারীয়ের নবয়শর্ প্রনতোি 

নজজ্ঞাসাঃ িুরুর্রা যনে জান্নায়ত যায়,  তাহয়ল থসখায়ি তায়ের জন্য 
হুয়রর বযবথ্যতা রয়য়য়ে। নকন্তু থময়য়য়ের জন্য নকয়সর বযবথ্যতা রয়য়ে? 
জািয়ত ইচ্ছুক। 

জবাবঃ জান্নাতবাসী মনহলার জন্য তার েীিোর স্বামীয়কই থেয়া হয়ব 
এবাং তায়ক জান্নায়তর হুরয়ের সরোর বানিয়য় থেয়া হয়ব। থমাি কথা,  
হুরয়ের থচয়য় দুনিয়ার জান্নাতী মনহলায়ের মযষাো থবশী হয়ব। তয়ব 
দুনিয়ার কায়রা সয়ঙ্গ নববাহ হওয়ার িূয়বষ থয মনহলার ইনন্তকাল হয়,  
তায়ক দুনিয়ার িুরুর্য়ের ময়ধয হয়ত থয থকাি একজিয়ক থবয়ে থিয়ার 
অনধকার থেয়া হয়ব। যায়ক থস িেে করয়ব,  তার সয়ঙ্গই থসখায়ি তার 
নববাহ হয়ব। যনে থস কাউয়ক িেে িা কয়র,  তাহয়ল আল্লাহ তা‘আলা 
একজি িুরুর্ সৃনষ্ট কয়র উি মনহলায়ক তার সয়ঙ্গ নববাহ নেয়বি। 
উয়ল্লখয জান্নায়তর ময়ধয সকয়লর সব ধরয়ির খায়হশ িূর্ষ করা হয়ব 
সতয,  নকন্তু মনহলায়ের তবীয়য়তর ময়ধয থযয়হতু একানধক স্বামীর থকাি 
খায়হশই থায়ক িা,  বরাং এিায়ক তারা থোর্র্ীয় ময়ি কয়র এবাং এিায়ক 
তারা থময়য়য়ের িষ্ট চনরত্র বয়ল নবশ্বাস কয়র। সুতরাাং তায়েরয়ক একানধক 
স্বামী নেয়য় জান্নায়তর ময়ধয আযাব থেয়ার প্রনই উয়ঠ িা। [ প্রমার্ঃ 
কািযুল উম্মাহ্,  ১৪/৪৭৮ # ফাতাওয়া আব্দুল হাই,  ১/১০৪ # আিয়ক 
মাসানয়ল আওর উিকা হল,  ১/৩৪৬] 

একানধক স্বামী থাকয়ল থবয়হশয়ত কায়ক িায়ব? 

নজজ্ঞাসাঃ থকাি থময়য়য়লায়কর িূয়বষর স্বামী মারা যাওয়ার ির যনে নদ্বতীয় 
স্বামী গ্রহর্ কয়র,  তাহয়ল থস থবয়হশতী হয়ল থবয়হশয়ত থকান্ স্বামীয়ক 
িায়ব? 

জবাবঃ যনে উি দুই স্বামীর ময়ধয হয়ত একজি থবয়হশতী হয়,  তাহয়ল 
থসই থবয়হশতী স্বামীয়কই িায়ব। আর যনে উভয় স্বামী থবয়হশতী হয়,  
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তাহয়ল উি মনহলায়ক এ বযািায়র ইখনতয়ার থেয়া হয়ব। অথষাৎ,  তার 
ইচ্ছা অনুযায়ী থস প্রথম অথাবা নদ্বতীয় স্বামীর ময়ধয যায়ক ইচ্ছা তায়ক 
গ্রহর্ করয়ত িারয়ব। তয়ব থকাি হােীয়স বনর্ষত আয়ে থয,  থস নদ্বতীয় 
স্বামীয়কই িায়ব।” আর যনে দু’জয়ির থকাি স্বামীই থবয়হশতী িা হয়,  
তাহয়ল এয়ের কাউয়কই িায়ব িা। তখি অন্য থকাি থবয়হশতী িুরুয়র্র 
সয়ঙ্গ থসই মনহলার নববাহ থেয়া হয়ব। [ প্রমার্ / ফাতাওয়া আব্দুল 
হাই,  ১/১০৪] 

কবয়রর আযাব সতয নক- িা? 

নজজ্ঞাসাঃ একনি বাাংলা নেনিক িনত্রকায় একজি কলানমষ্ট নযনি প্রায়ই 
ইসলাম ধয়মষর নবনভন্ন নবর্য় নলয়খ থাকয়ি। নতনি সম্প্রনত কবয়রর আযাব 
সিয়ন্ধ নলয়খয়েি,  “িনবত্র কুরআয়ি কবয়রর আযায়বর কথা সুস্পষ্ট 
উয়ল্লখ থিই। মৃতুয যন্ত্রর্ার উয়ল্লখ আয়ে। কবয়র মানির ময়ধয মৃত 
মানুয়র্র থয আযাব হয়,  তার উয়ল্লখ কুরআয়ির থকাথাও থিই।” নতনি 
আবার নিয়জর িানন্ডতয যানহর করার জন্য কবয়রর আযাব সম্পয়কষ 
কযাথনলক খ্রীষ্টািয়ের নবশ্বাস আয়ে নক- িা থস সম্পয়কষও উেৃনত 
নেয়য়য়েি।” সুতরাাং এ বযািায়র সনঠক সমাধাি জািায়ল উিকৃত হব।  

জবাবঃ কবয়রর আযায়বর আয়লাচিার িূয়বষ কবয়রর সাংজ্ঞা জািা 
প্রয়য়াজি। এ প্রসয়ঙ্গ হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ মুহানিয়স থেহলবী ( রহঃ) 
বয়লি-  কবর দ্বারা আলয়ম বরযখ তথা মৃতুযর ির থথয়ক নিয়য় 
নকলাময়তর িূবষ িযষন্ত কাল উয়িশ্য। মানুর্য়ক থযভায়ব গতষ কয়র োফি 
করা হয়,  কবর দ্বারা ঐ গতষ উয়িশ্য িয়। কারর্,  অয়িক মানুর্ িানিয়ত 
ডুয়ব ও আগুয়ি িুয়ি মারা যায়। তায়েরয়কও থতা িুরস্কার বা শানস্ত 
থেওয়া হয়। সুতরাাং কবর দ্বারা গতষ উয়িশ্য িয়। নদ্বতীয়তঃ কবয়রর 
শানস্ত সরাসনর তাাঁর রুয়হর উির এবাং িয়রােভায়ব তার শরীয়রর উির 
হয়য় থায়ক। শরীর থয অবথ্যতায়তই থাকুক িা থকি এবাং শরীয়রর 
অাংশগুয়লা নবনচ্ছন্ন হয়য় অনু- িরামানু হয়য় থগয়লও তার প্রয়তযক অাংয়শ 
আযাব থেয়া আল্লাহর জন্য থকাি কনঠি বযািার িয়। তয়ব বরযয়খর 
নবর্য় দুনিয়ায়ত থেখা যায় িা। তাই আমরা থেখয়ত িাই িা। েশনি 
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আয়াত ও ৭০ নি হােীয়স মুতাওয়ায়তরা দ্বারা কবয়রর আযাব প্রমানর্ত। 
সুতরাাং এখায়ি সয়েয়হর থকাি অবকাশ থিই। 

এমনিভায়ব ইজমা- নকয়াস দ্বারাও কবয়রর আযাব োয়বত আয়ে। সুতরাাং 
কবয়রর আযাব অস্বীকারকারী মুরতাে হয়য় যায়ব। [ আরও জািার জন্য 
থেখুি নমশকাত শরীফ ১/২৪,  ২৫ ২৬ # বুখারী শরীফ,  ১/১৮৩ # 
মুসনলম শরীফ,  ১/৩০২ # নতরনমযী শরীফ,  ১/২০৫ # সূরা ইবরাহীশ 
২৭ িাং আয়ায়তর তাফসীর থেখুি।  তাফসীয়র মা’আনরফুল কুরআি ও 
তাফসীয়র মাযহারী,  তাফসীয়র ইবয়ি কাসীর,  রুহুল বায়াি,  রুহুল 
মা’আিী,  বয়ানুল কুরআি,  তাফসীয়র হক্কািী।] 

একই সয়ঙ্গ একানধক কবয়র সওযাল- জবাব হওয়া 

নজজ্ঞাসাঃ হােীস শরীয়ফ আয়ে মুরোয়ক কবয়র থরয়খ ৪০ কেম চয়ল 
আসার ির দুই জি থফয়রশতা আয়স সওয়াল জবাব করার জন্য। আমার 
প্রন হয়চ্ছ এই সময় যনে এক হাজার মুরো োফি কয়র তাহয়ল এক 
সায়থ সবার সাওয়াল জবাব নকভায়ব নিয়বি। নবস্তানরত জািয়ত ইচ্ছুক।  

জবাবঃ একই সময়য় দুনিয়ার নবনভন্ন থ্যতায়ি নকাংবা একই থ্যতায়ি অয়িক 
মৃতয়ক োফি করা হয়ল মুিকার- িকীর থফয়রশতাদ্বয় মৃতয়েরয়ক 
নকভায়ব প্রন করয়বি? এ থকৌতুহল নিরসয়ি একানধক উনি িাওয়া 
যায়। 

১। মুিকার- িকীর উভয় থফয়রশতার সায়থ এ কায়জ নিনময়ত্ত আরও 
অসাংখয থফয়রশতা সহায়ক নহয়সয়ব থায়কি। হযরত আযরাইল ( আঃ) 
থযমি তাাঁর সহয়যাগী অন্যান্য থফয়রশতার দ্বারা জাি কবয়যর কাজ থিি,  
তদ্রুি মুিকার- িকীর থফয়রশতাদ্বয় থিতৃে নেয়য় তায়ের সহয়যাগী 
থফয়রশতা বানহিী দ্বারা মৃতয়ের সায়থ প্রয়নাত্তর িবষ সমাধা কয়রি। 

২। অয়িয়ক বয়লি-  সমগ্র দুনিয়া মুিকার- িকীয়রর িখেিষয়ি উদ্ভনসত 
এবাং েৃনষ্ট ও েমতার আওতায়। থযমি-  মালাকুল মউত হযরত 
আযরাঈল ( আঃ)- এর থেয়ত্র। সুতরাাং তায়ের জন্য একই সময়য় অয়িক 
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মৃতয়ক সওয়াল করা অসম্ভব বা কনঠি নকেু িয়।  [ প্রমার্ঃনমরকাত 
১/২০০] 

উয়ল্লখয,  এ ধরয়রি প্রন থযয়হতু ঈমাি- আকীোর সায়থ থকািই সম্পকষ 
িাই এবাং কবয়র- হাশয়র এ বযািায়র থকাি প্রনও করা হয়ব িা বা 
এগুয়লা জািয়ল থকাি সাওয়াব হয়ব িা সুতরাাং এ থচয়য় জরুরী থযসব 
নবর্য় রয়য়য়ে তা জািার জন্য এবাং আমল করার জন্য সময় বযয় করা 
উনচৎ।  

হাশয়রর ময়োয়ি মানুর্ উলঙ্গ থাকয়ব নক- িা? 

নজজ্ঞাসাঃ হাশয়রর ময়োয়ি সমস্ত মানুর্ উলঙ্গ অবথ্যতায় থাকয়ব নক? 
তখি আমায়ের িবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল রাম- এর িরয়ি 
কািি থাকয়ব নক- িা? এরূি অন্যান্য িবীগয়র্র িরয়ি থকাি কািি 
থাকয়ব নক? 

জবাবঃ হাশয়রর ময়োয়ি সবাই উলঙ্গ অবথ্যতায় থাকয়ব িা। বরাং কবর 
থথয়ক উঠার সময় সবই উলঙ্গ অবথ্যতায় উঠয়ব। িরবতষীয়ত সবপ্রথয়ম 
হযরত ইবরাহীম ( আঃ)- থক কািি িনরধাি করায়িা হয়ব এবাং সায়থই 
হুযূর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম থক কািি িনরধাি করায়িা 
হয়ব। তারিয়র অন্যান্য িবী এবাং ওলীগর্য়ক কািি িনরধাি করায়িা 
হয়ব।  

উয়ল্লখয থয,  হযরত ইবরাহীম ( আঃ)- থক সবষায়গ্র কািি িনরধায়ির 
সম্মাি এ জন্য থেয়া হয়ব থয,  তায়ক িমরুে কতৃষক সবষ প্রথম েীয়ির 
জন্য উলঙ্গ কয়র আগুয়ি নিয়েি করা হয়য়নেল।[ প্রমার্ঃ নমরকাত,  
১০/২৫২] 

রূয়হ সাওয়াব নরসািী 

নজজ্ঞাসাঃ আমরা থয মৃত বযনি নবয়শর্ কয়র নিতা- মাতা ও আিীয়-
স্বজিয়ের জন্য ইসনতগফার ও োি- সেকা দ্বারা সাওয়াব নরসািী কয়র 
থানক,  এর থকাি প্রমার্ কুরআি- হােীয়স আয়ে নক?  



133 

 

জবাবঃ কুরআি- হােীয়সর েৃনষ্টয়ত মৃত বযনিয়ের জন্য ইসনতগফার ও 
োি সেকা দ্বারা সাওযাব নরসািী করয়ল এয়ত তায়ের ফায়ো হয় এবাং 
তায়ের গুিাহ মাফ হয়। বরাং হােীস শরীয়ফ রয়য়য়ে,  তারা আিীয়-
স্বজিয়ের নিকি থথয়ক এগুয়লা িাওয়ার অয়িোয় থায়ক। সুতরাাং 
আিীয়- স্বজিরা যখি সাওয়াব নরসািী কয়র,  তখি থসগুয়লায়ক আল্লাহ 
তা‘আলা বহুগুয়র্ বৃনে কয়র তায়ের নিকি থিৌাঁনেয়য় থেি।  

নিয়ে এতেসাংক্রান্ত কুরআি- হােীয়সর েলীল প্রেত্ত হলঃ িনবত্র কুরআয়ি 
ইরশাে হয়য়য়ে-  

“যারা তায়ের ( মুহানজর ও আিসার) িয়র আগমি কয়রয়ে,  তারা 
বয়ল-  “থহ আমায়ের প্রনতিালক! আমায়েরয়ক ও ঈমায়ি অগ্রগামী 
আমায়ের ভাইয়েরয়ক েমা কর এবাং ঈমািোরয়ের নবরুয়ে অন্তয়র থকাি 
নবয়দ্বর্ থরয়খািা। থহ আমায়ের প্রনতিালক! তুনম েয়ালু,  িরম 
করুর্াময়।”  [ সূরা হাশরঃ ১০] 

হযরত আব্দুল্লাহ ইবয়ি আব্বাস ( রানযঃ) বর্ষিা কয়রয়েি থয,  রাসূয়ল 
আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম ইরশাে কয়রয়েি-  “কবয়র 
মৃত বযনির এমি অবথ্যতা হয় থযমি অনথ িানিয়ত নিমনজ্জত সাহাযয প্রাথষী 
বযনি। ( থস নিয়জয়ক উোর করার জন্য বযাকুল হয়য় কাউয়ক ডাকয়ত 
থায়ক)  থতমনিভায়ব উি মৃত বযনি সবষো অয়িো করয়ত থায়ক থয,  
তার নিতা- মাতা,  ভাই- থবাি,  আিীয়- স্বজি ও বন্ধ-ু বান্ধয়বর িে 
হয়ত তার মুনির জন্য থকাি দু’আ ও ইস নতগফার থিৌাঁয়ে নক- িা? যখি 
তায়ের কায়রা িে থথয়ক থকায়িা দু’আ থিৌাঁয়ে,  তখি থসই দু’আ তায়ের 
দুনিয়া ও দুনিয়ার মধযনথ্যতত সমগ্র নজনিস হয়ত অনধক আিে োি কয়র। 
আর আল্লাহ তা‘আলা কবরবাসীয়ের নিকি দুনিয়াবাসীয়ের দু’আয়ক 
িাহাি সমিনরমার্ কয়র ( বহুগুয়র্ বৃনে কয়র) এর সাওয়াব থিৌাঁনেয়য় 
থাকয়ি। তাই মৃতয়ের জন্য জীনবতয়ের িে হয়ত উত্তম উিয়ঢৌকি 
হয়চ্ছ,  তায়ের জন্য দু’আ ও ইসনতগফার করা।” [ নমশকাত 
শরীফঃ ২০৫ িৃষ্ঠা] 
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হযরত সা’ে ইবয়ি উবাো ( রানযঃ)- এর আম্মা যখি ইিনতকাল কয়রি,  
তখি নতনি মায়য়র থথয়ক েূয়র ( থকাথাও) নেয়লি। িরবতষীয়ত নতনি 
রাসূয়ল আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম- এর নিকি বলয়লি,  
থহ আল্লাহর রাসূল! আমার আম্মার ইিনতকায়লর সময় আনম তার থথয়ক 
েূয়র নেলাম। এখি আনম তাাঁর িে থথয়ক থকাি নকেু সেকা করয়ল এর 
দ্বারা তার উিকার হয়ব নক? িবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম 
বলয়লি-  হ্যাাঁ,  অবশ্যই উিকার হয়ব। নতনি বলয়লি,  “থহ আল্লাহর 
রাসূল! আিিায়ক স্বােী থরয়খ বলনে,  আমার ‘নমখরাফ’ িামক বাগািনি 
মায়য়র সাওয়াব নরসািীর জন্য সেকা কয়র নেলাম।[ বুখারী শরীফ,  িৃঃ 
১/৩৮৬] 

হযরত মা’নকল ইবয়ি ইয়াসার ( রানযঃ) বয়লি থয,  রাসূয়ল আকরাম 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম ইরশাে কয়রয়েি,  “থতামায়ের 
মৃতয়ের উির সূরা ইয়াসীি নতলাওয়াত কর।”[ নমশকাত শরীফঃ ১৪১ 
িৃষ্ঠা] 

হযরত আবূ হুরাইরা ( রানযঃ) বর্ষিা কয়রয়েি থয,  রাসূয়ল আকরাম 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম ইরশাে কয়রয়েিঃ “আল্লাহ তা‘আলা 
জান্নায়ত ( অয়িক) থিক বাোর মযষাো বৃনে কয়র নেয়বি। ( তা থেয়খ 
থসই) বাো আশ্চাযষানন্বত হয়য় আল্লাহ তা‘আলার নিকি আরয করয়ব-  
থহ আল্লাহ! এ মযষাো আমার জন্য থকাথা হয়ত এবাং নকভায়ব িসীব 
হয়লা? আল্লাহ তা‘আলা বলয়বি,  “এিা থতামার সন্তািানের 
ইসনতগফায়রর নবনিময়।”[ নমশকাত শরীফঃ ২০৫- ২০৬] 

হযরত জায়বর ( রানযঃ) বয়লি,  িবীয়য় আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ 
ওয়া- সাল্লাম কুরবািীর নেয়ি দু’নি থভিা যয়বহ করয়লি। যয়বয়হর িূয়বষ 
তা কবুল হওয়ার জন্য দু‘আর ময়ধয বলয়রি,  “থতামার থেয়া সম্পে 
হয়ত থতামারই জন্য আমার ও আমার উম্ময়তর ময়ধয যায়ের কুরবািীর 
সামথষ থিই,  তায়ের িে হয়ত থতামার িায়ম কুরবািী করনে।[ নমশকাত 
শরীফঃ ১২৮ িৃষ্ঠা] 
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বানতল সম্প্রোয় 

কানেয়ািীরা কায়ফর 

নজজ্ঞাসাঃ নমযষা থগালাম আহমে কানেয়ািী এবাং তার আকীোয় নবশ্বাসী 
থলাকজি মুসলমাি,  িা কায়ফর,  এ বযািায়র নবস্তানরত জািয়ত ইচ্ছুক। 

জবাবঃ নবয়শ্বর সমস্ত হাক্কািী উলামায়য় নকরাম ও মুফতীগয়র্র সবষসম্মত 
নসোন্ত হয়লা,  থগালাম আহমে কানেয়ািী ও তার অনুসারী থগানষ্ঠ খতয়ম 
িবুওয়াত অথষাৎ,  হযরত মুহাম্মে সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম- এর 
থশর্ িবী হওয়ায়ক অস্বীকার করার েরুি কানফর এবাং একনি 
অমুসনলম বানতল নফরকাহ।  

থকাি মুসলমাি তায়ের এ ভ্রান্ত নবশ্বায়সর সায়থ ঐকযমত থিার্ি করয়ল 
সায়থ সায়থ তার ঈমাি চয়ল যায়ব। বতষমায়ি বাাংলায়েয়শ এয়ের প্রাদুভষাব 
লেয করা যায়চ্ছ। ধমষপ্রার্ মুসলমািয়ের ঐকযবেভায়ব এসব কানফর ও 
ঈমাি বাংসকারীয়ের প্রনতহত করা জরুরী এবাং ঈমািী োনয়ে। 

এ বযািায়র নবস্তানরত জািার জন্য কানেয়ািীয়ের সম্পয়কষ হক িেী 
উলামায়য় নকরায়মর নলখা বই িুস্তক িিা জরুরী। 

 اذا يقول بعضھم سمعت .باالجماع كفر وسلم عليه اهلل صلي نبينا بعد النبوة دعوة
 نبينا علي و عليھم النبياءا اخر وسلم عليه اهلل صلي محمدا ان الرجل يعرف لم

 )151 :اكبر فقه شرح(  بمسلم فليس السالم

[ ফাতওয়ায়য় োরুল উলূম ১২ : ৩৩৪] 

বানতল প্রনতয়রায়ধর সহজ উিায়,  খতয়ম িবুওয়াত,  ইসময়ত 
আনিয়া ও রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহী ওয়া সাল্লাম আনলমুল গাইব 
িা হওয়ার েলীলঃ 

নজজ্ঞাসাঃ আমায়ের থেয়শ ইসলায়মর িায়ম নবনভন্ন বানতল নফরকা ও 
মতবাে েনিয়য় িয়িয়ে । এগুয়লার প্রনতয়রায়ধ উত্তম িো নক হয়ত িায়র 
? খতয়ম িবুওয়ায়তর েলীল নক ? িবীগর্ মাসুম নক- িা ? রাসূল 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহী ওয়া সাল্লাম আনলমুল গাইব নেয়লি নক ? 
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 জবাবঃ এর জন্য প্রয়য়াজি- সহীহ আকানয়য়ের বযািক প্রচার ও প্রসার 
। বাস্তবয়েয়ত্র এিা প্রনতবাে ও প্রনতয়রাধ আয়োলয়ির থচয়য় থবনশ 
কাযষকর হয়ব বয়ল আমায়ের নবশ্বাস । এজন্য প্রয়তযক মসনজয়ে 
‘আকীোতুতু্ োহাবী’ নকতাব অথবা হযরত থািবীর (রহঃ) ‘থবয়হশতী 
থযওর’ বা ‘তানলমুিীয়ির আকানয়ে’ অধযায়য়র তা‘লীয়মর বযবথ্যতা করা 
থযয়ত িায়র । হক্কািী ওলামায়য় নকরামগর্ তাাঁয়ের ওয়ায মাহনফল সমূয়হ 
আকানয়ে নবর্য়ক বয়াি থবশী থবশী করয়বি । 

এভায়ব মুসলমািয়ের মায়ঝ সহীহ্ আকানয়য়ের প্রচারয়ক বযািক করার 
দ্বারা বানতল আকীো ও বানতল আয়োলি সমূহ আিিা আিনিই মুখ 
থুবয়ি িিয়ব এবাং নময়ি যায়ব । থকিিা- সয়তযর আয়লা এয়ল, বানতয়লর 
অন্ধকার েূরীভতূ হয়ত বাধয । উোহরর্ স্বরূি বলা থযয়ত িায়র-   রায়তর 
অন্ধকায়র ইাঁদুর, বযাঙ, সাি ইতযানের নবিিিার নশকার হয়য় গৃহস্বামী 
যনে একনি একনি কয়র মারয়ত থায়ক, তাহয়ল সারা রাত থজয়গও 
থসগুয়লা থশর্ করয়ত িারয়ব িা । নকন্তু ঘয়র যনে বানত জ্বালায়িা হয়, 
তাহয়ল এক নিনময়র্ই সব থলজ গুনিয়য় এনেক থসনেক িানলয়য় থযয়ত 
বাধয হয়ব । থতমনিভায়ব নেয়ক নেয়ক হয়কর মশাল প্রজ্জ্বনলত করা হয়ল 
সমস্ত বানতল মতবাে ও বানতল প্রচারকারী সাংথ্যতা ও সাংগঠিগুয়লাও 
জিসমথষি িা থিয়য় আিি আিি থলজ গুনিয়য় নিয়ত বাধয হয়ব । চাই 
তা যত বি  শনিশালী  ও সুসাংগনঠত থহাক িা থকি । 

 থযমি-  সহীহ্ আকানয়য়ের তা‘লীম জারী হয়ল, তায়ত সবষ প্রথয়মই 
কুফরী কথা ও কাজ, নশরকী কাজ, নবে‘আত সহ সবষপ্রকার 
কুসাংস্কারমূলক কাজ, ধযাি ধারর্া এবাং ভ্রান্ত নবশ্বাস সমূয়হর এক এক 
কয়র সনবস্তানরত ভায়ব আয়লানচত হয়ব । তায়ত সবষ প্রকার ভন্ডামী, 
ভন্ডিীরয়ের অনবধ বযবসা, মাজার িূাঁজা, েরগাহ িূাঁজা ও মসনজে িূাঁজা 
ইতযানে বন্ধ হয়ব । তারির খতয়ম িবুওয়ায়তর (অথষাৎ মহািবী 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহী ওয়া সাল্লাম- ই সবষয়শর্ িবী - তাাঁর িয়র আর থকাি 
িবী থিই) আয়লাচিাও আসয়ব । জিময়ি এ নবশ্বাস বেমূল কয়র নেয়ত 
িারয়ল অমুসনলম কানেয়ািী আয়োলি মানিয়ত নময়শ যায়ব । 
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খতয়ম িবুওয়ায়তর েলীল এই থয, স্বয়াং আল্লাহ্ তা‘আলা (যার হায়ত 
িবুওয়য়তর উত্স এবাং নযনি সমস্ত িবীর থপ্ররক) তার কালায়ম িায়ক 
স্পষ্টভায়ব থঘার্র্া কয়রয়েিঃ মুহাম্মে সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহী ওয়া সাল্লাম 
থতামায়ের থকাি িুরুয়র্র নিতা িি; বরাং নতনি আল্লাহর রাসূল ও থশর্ 
িবী । (সূরা আহযাবঃ ৪০) খতয়ম িবুওয়াত সম্পয়কষ শতানধক আয়াত 
এবাং দুই শতানধক সহীহ্ হােীস মুফতী শফী (রহঃ) তাাঁর নলনখত ‘খতয়ম 
িবুওয়াত’ িামক নকতায়ব একনত্রত কয়রয়েি । 

হােীয়স মহািবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহী ওয়া সাল্লাম ইরশাে কয়র থগয়েি-
”আনম সবষয়শর্ িবী, আমার ির আর থকাি িবী থিই ।” (নমশকাত ২ : 
৫১১ ও ২ : ৪৬৫) সায়থ সায়থ নতনি এ বয়লও সতকষ কয়র থগয়েি থয ,
“আমার িয়র একানধক নমথযা িবুওয়ায়তর োবীোয়রর আনবভষাব ঘিয়ব । 
থতামরা তায়ের থথয়ক সতকষ থথয়কা ।” 

সহীহ্ আকানয়য়ের বর্ষিায় আয়ে সমস্ত আনিয়ায়য় নকরাম মা’সুম বা 
নিষ্পাি । এিাই আহয়ল সুন্নাত ওয়াল জামায়তর আকীো । এিা কুরআি 
ও হােীয়সর অসাংখয আয়াত ও হােীয়সর দ্বারা প্রমানর্ত । সুতরাাং এর 
নবিরীত থকাি আকীো থিার্র্ করা জানয়য হয়ব িা । 

কুরআয়ির অসাংখয আয়াত এবাং অগনর্ত হােীস দ্বারা প্রমানর্ত থয, 
মহািবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহী ওয়া সাল্লাম আনলমুল গায়য়ব িি অথষাৎ 
সৃনষ্টগত ও স্বভাবগত ভায়ব তাাঁর স্বোর মায়ঝ এ নসফাত বা গুর্ থিই থয, 
নতনি অতীত, বতষমাি, ভনবেৎ সহ কুল মাখলূকাত তথা আল্লাহ 
তা‘আলার সুক্ষ্িানতসুক্ষ্ি সকল সৃনষ্ট জগত সম্পয়কষ নিয়জ নিয়জ সবষো  
অবগত । এ গুর্ এবাং এ শাি থতা একমাত্র আল্লাহ্ তা‘আলার জন্য খাস 
। আল্লাহ্ তা‘আলাই একমাত্র স্বো যার হুকুম ও ইলম োিা গভীর 
অরয়র্যর একনি িাতাও িয়ি িা । িোন্তয়র মহািবী সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহী ওয়া সাল্লাম অতীত ও  ভনবেয়তর শুধুমাত্র ঐ সকল নবর্য়ই 
অবগত নেয়লি থযগুয়লা স্বয়াং আল্লাহ রাব্বুল আ‘লানমি তার মু’নজযা 
স্বরূি তায়ক অবগত কনরয়ানেয়লি । নকন্তু শুধু এর নভনত্তয়ত তাাঁয়ক 
আনলমুল গায়য়ব বা সবষ নবর্য়য় নিয়জ নিয়জই সবষজ্ঞ বা নতনি সবষত্র 
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হানযর- িানযর এ নবশ্বাস নিতান্তই মূখষতা ও ভন্ডানম নব নকেু িয় । থকিিা 
-  থয সকল  নবর্য় আল্লাহ তা‘আলা তাাঁয়ক অবগত করািনি, থসসকল 
নবর্য়য় নতনি জ্ঞাত বা আনলমুল গানয়ব নেয়লি িা । কুরআি ও হােীস 
ঘািয়ল এতেসাংক্রান্ত ভনূর- ভনূর স্পষ্ট েলীল িাওয়া যায় । থযমিঃ 
আল্লাহ তা‘আলা িনবত্র কুরআি মাজীয়ে ইরশাে কয়রয়েিঃ (য়হ িবী 
মুহাম্মে!) আিনি বয়ল নেি-  আনম নিয়জর কলযার্ সাধয়ির এবাং 
অকলযাি সাধয়ির মানলক িই । নকন্তু আল্লাহ যতিুকু চাি । আর আনম 
যনে গায়য়য়বর কথা থজয়ি নিয়ত িারতাম, তাহয়ল বহু মঙ্গল অজষি কয়র 
নিয়ত িারতাম । ফয়ল আমার থকাি অমঙ্গল কখয়িা হয়ত িারত িা । 
আনম থতা শুধু একজি ভীনত প্রেশষক ও ঈমািোরয়ের জন্য সুসাংবাে 
োতা ।  (সূরা আ‘রাফ:  ১৮৮)  

অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা ইরশাে কয়রয়েি:  “নতনি আিিায়ক থিয়য়য়েি 
িথহারা, অতঃির িথ প্রেশষি কয়রয়েি (সূরা যুহা)”। িবী সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহী ওয়া সাল্লাম ১ মাস থিয়রশাি নেয়লি । এমিনক হযরত 
আনয়শায়ক তালাক নেয়বি নক- িা এ ধরয়ির নচন্তাও করনেয়লি । হযরত 
আনয়শায়ক তওবাও করয়ত বয়লনেয়লি । তারিয়র আল্লাহ তা‘আলা সূরা 
িূর িানযল কয়র হযরত আনয়শার িনবত্রতা বর্ষিা করার ির িবী 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহী ওয়া সাল্লাম নচন্তামুি হয়লি ।(বুখারী শরীফ ২ :  
৬৬৩)  

নতনি আনলমুল গানয়ব হয়ল এ থিয়রশািীর থকাি অথষই হয় িা । 
নবে‘আত সাংক্রান্ত এক হােীয়স উয়ল্লখ আয়ে-  হাশয়রর নেি মহািবী 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহী ওয়া সাল্লাম তার একেল নবে‘আতী উম্মতয়ক 
হাউয়য কাউসায়র নিয়য় থযয়ত চাইয়ল থফয়রশতাগর্ তায়ক এই বয়ল বাধা 
প্রোি করয়বি থয, আিনি জায়িি িা তারা আিিার ির নক সকল 
নবে‘আত আনবষ্কার কয়রনেল ।(বুখারী শরীফ ২ : ৯৭৪) এর দ্বারা বুঝা 
যায় থয, িবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহী ওয়া সাল্লাম গানয়বজান্তা িি । তাহয়ল 
নতনি কখয়িাও নবে‘আতীয়ের হাউয়য কাউসায়র নিয়ত থচষ্টা করয়তি িা 
। শাফা‘আয়ত কুরবার হােীয়স হুযূর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহী ওয়া সাল্লাম 
ইরশাে কয়রিঃ তখি আনম আল্লাহ তা‘আলার েরবায়র নসজোয় িয়ি 
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এমিসব অনত উৈমায়ির শব্দাবলী দ্বারা আল্লাহ তা‘আলার হামে ও 
প্রশাংসা করয়বা, যা আনম এখি অবগত িই, তখি আল্লাহ তা‘আলাই 
আমায়ক তা নশনখয়য় নেয়বি । (নমশকাত শরীফ ২ :  ৪৮৮)  

তাোিা মহািবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহী ওয়া সাল্লাম যনে সনতযই আনলমুল 
গানয়ব হয়তি, তাহয়ল তাাঁর উির সুেীঘষ থতইশ বত্সর যাবত থয সকল 
ওহী আল্লাহ তা‘আলা িানযল কয়রনেয়লি, তার থকাি প্রয়য়াজি নেল িা । 
থকিিা নতনি যনে আনলমুল গানয়ব হি, তাহয়ল িূবষ হয়ত তা অবগত 
থাকয়তি । আর জ্ঞাত নবর্য়য়র জ্ঞাি োি অিথষক । সুতরাাং আজয়ক যা 
িানযল হয়য়য়ে, গতকাল িবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহী ওয়া সাল্লাম তা 
অবগত নেয়লি িা । হােীয়সর নকতাবসমূয়হ একনি ঘিিা সনবয়শর্ 
উয়ল্লখ আয়ে থয, মহািবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহী ওয়া সাল্লাম যখি মেীিায় 
নহজরত কয়র থেখয়ত থিয়লি থয, তথাকার থখজুর চার্ীরা থখজুয়রর 
থমৌসুয়ম তা‘বীর কয়রি অথষাৎ ির গায়ের ফুল মােী গায়ের ফুয়ল ঢুনকয়য় 
থেি, তখি মহািবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহী ওয়া সাল্লাম এিায়ক 
নি্প্রয়য়াজি ময়ি কয়র তা িা করার িরামশষ থেি । ফয়ল থেখা যায় থয, 
থস থমৌসুয়ম থখজুয়রর ফলি কম হয় । অতঃির সাহাবায়য় নকরামগর্ 
(রাঃ) তাাঁয়ক তা অবনহত করয়ল, মহািবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহী ওয়া 
সাল্লাম বলয়লি- থতামায়ের দুনিয়াবী এ সকল নবর্য় থতামরাই থবশী জাি 
।  

বাস্তনবক এগুয়লা অনভজ্ঞতার উির নিভষর কয়র । এ কারয়র্ই দুনিয়ার 
অনভজ্ঞতার নভনত্তয়ত মেীিাবাসীয়ের একনি নবর্য় জািা নেল যা িবী 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহী ওয়া সাল্লাম জািয়তি িা । এিা িবী সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহী ওয়া সাল্লাম- এর থকাি ত্রুনি িয় । থযমি বািীর চাকরািী 
খািা িাকায়িার নবনভন্ন িেনত ও থকৌশল জায়ি । অথচ থসগুয়লা 
বািীওয়ালা এমি নক রাষ্ট্র প্রধাি বা বি থকাি আয়লম তা জায়িি িা । 
অথচ এিা তায়ের জন্য থোর্িীয় িয় । (নমশকাত শরীফ ১ :  ২৮)                                                                                     
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 المرتضى ورسوله المجتبى نبيه المصطفى عبده وسلم عليه اهلل صلى محمدا وان
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  ]12:الطحاوي عقيدة[ ] 15:  األحزاب{ [النَِّبيِّيَن َوَخاَتَم

নত্রশ হাজার যায়হরী ও র্াি হাজার বায়তিী কালায়মর বাস্তবতা 

নজজ্ঞাসা:  অয়িক থলাক বয়ল কালাম িব্বই হাজার । নত্রশ হাজার যায়হরী 
ও র্াি হাজার বায়তিী । কথািা কতিুকু সতয ? 

জবাব:  িব্বই হাজার কালায়মর কথানি সম্পূর্ষ নমথযা । কুরআি হােীয়স 
এর থকাি প্রমার্ থিই । বস্তুতঃ িব্বই হাজার কালায়মর বযািারিা হয়লা-  
ইসলায়মর িায়ম একনি ভ্রান্ত বানতল থফরকা আয়ে, তায়েরয়ক বলা হয় 
নশ‘আ । তারা এ ধরয়ির বহু আজগুনব কথা হযরত আলী রাঃ এর িায়ম 
প্রচার কয়র থায়ক থয, এ বায়তিী কালাম িবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহী ওয়া 
সাল্লাম হযরত আলী (রাঃ) থক নশো নেয়য়নেয়লি । অথচ এগুয়লা 
এয়কবায়রই নমথযা । হযরত আলীয়ক (রাঃ) তাাঁর হায়ায়ত থলায়করা এ 
নবর্য়য় জািয়ত থচয়য়নেল । নতনি িনরষ্কারভায়ব উত্তর নেয়য়নেয়লি থয, 
“থযই কুরআি সকয়লর নিকি আয়ে ঐ কুরআয়ির বাইয়র তাাঁর কায়ে 
থকাি কালাম থিই ।” 

তাোিা আমায়ের থেয়শ তাসাউয়ফর বযবসায়ী একেল ভন্ড িীর- ফনকর 
আয়ে, তারা এরূি কথা বয়ল থায়ক থয, আমায়ের এসব কথা আয়লমরা 
বুয়ঝ িা । কারর্ তারা বায়তিী কালাম সম্পয়কষ নকেুই জায়ি িা । তাই 
আয়লমগর্ আমায়ের নবয়রানধতা কয়রি । থমািাকথা বনর্ষত কথার থকাি 
েলীল থিই ।  

বানতল ও ভন্ড থলায়করা তায়ের মিগিা মতবােয়ক জানহলয়ের ময়ধয 
চালু করার জন্য এ ধরয়ির অয়িক আজগুনব কথার জন্ম নেয়য়য়ে ।                               
[প্রমার্:  খইরুল  ফাতওয়া ১ :  ২৯৩]  

কনথত থশখ আহময়ের নভনত্তহীি ওসীয়াতিামার হুকুম 
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 নজজ্ঞাসা:  আমরা মুনিগয়ঞ্জর রামিাল ইউনিয়য়ির থলাক বি সমস্যায় 
আনে । বি সমস্যািা একনি প্রচারিত্র নিয়য় । প্রচারিত্রনি নিয়ে উয়ল্লখ 
করা হল । এর সতয নমথযা জািায়ল কৃতজ্ঞ হয়বা । প্রচার িত্রনি এই -  

নবসনমল্লানহর রাহমানির রাহীম 

একনি জরুরী সাংবাে  

নিয়জ িিুি ও অন্যয়ক িয়ি থশািাি ।                                            

এিা একিা সতয ঘিিা । মনেিা শরীফ থথয়ক থশখ আহম্মে এই ওসীয়ত 
িামা নলয়খ িানঠয়য়য়েি । নতনি জুম‘আর নেি রায়ত্র কুরআি মাজীে 
িিয়ত িিয়ত হঠাৎ ঘুনময়য় িয়িি । স্বয়প্ন নতনি য়েখয়ত িাি থয, হযরত 
মুহাম্মে সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহী ওয়া সাল্লাম তাাঁর সাময়ি োাঁনিয়য় বলয়েি 
থয, এক সপ্তায়হর ময়ধয ৭,০০০ থলাক মারা থগয়েি । নকন্তু উহায়ের 
ময়ধয একজিও ঈমািোর থলাক িাওয়া যায়নি । নতনি আয়রা বয়লি-  
এখি খুব খারাি সময় এয়সয়ে । এখি স্ত্রী স্বামীয়ক থখেমত কয়র িা । 
থময়য়রা িেষা মত চলায়ফরা কয়র িা । মা বাবা ও গুরুজিয়ের সম্মাি 
কয়র িা । ধিী থলায়করা গরীবয়ের থেয়খ িা । োি খয়রাত কয়র িা । 
যাকাত থেয় িা । নতনি আরও বয়লি, থশখ আহমে! তুনম দুনিয়ার 
থলাকয়েরয়ক বয়ল োও তারা থযি থিকী কয়র, িামায িয়ি, থরাযা রায়খ 
ও োি খয়রাত কয়র । কারর্ নকয়ামত খুব কায়ে । আকায়শ একিা তারা 
থেখা নেয়ব, তখি সাংয়গ সাংয়গ তওবার রাস্তা বন্ধ হয়য় যায়ব । কুরআি 
মাজীয়ের অের উয়ঠ যায়ব । সূযষ থসায়া গজ উিয়র থাকয়ব ।হযরত 
মুহাম্মে সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহী ওয়া সাল্লাম বয়লয়েি, থয থলাক এই 
ওসীয়ত িামা অন্য জিয়ক িয়ি থশািায়ব, থরাজ নকয়াময়তর নেি আনম 
তার জন্য এর উসীলায় জান্নায়ত জায়গা কয়র নেব এবাং থয থলাক এর 
নবিরীত চলয়ব, থস য়খাোর রহমত হয়ত বনেত হয়ব । গরীব থলাক এই 
িত্রয়ক োনিয়য় নবতরর্ করয়ল, তার অয়িক িূর্য হয়ব । থশখ আহমে 
বয়লি থয, এই িত্রখািা যনে নমথযা হয়, তয়ব আমার মৃতুয থযি 
কায়ফয়রর মত হয় । রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহী ওয়া সাল্লাম বয়লয়েি-  
থরাযা রাখ, িামায িি, গরীবয়ের ভালবাস । 
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 জবাব:  এ ধরয়ির খায়বর বা কথার থকাি নভনত্ত থিই । এিা একেল 
ভন্ড থলায়করা মুসলমািয়ের ঈমাি- আকীো নবিষ্ট করার জন্য িবী 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহী ওয়া সাল্লাম- এর িায়ম অিপ্রচার চানলয়য় যায়চ্ছ । 
এরা ইয়াহুেী ও খৃষ্টািয়ের এয়জন্ি োিা আর নকেুই িয় । নবগত অয়িক 
বের যাবত তারা নবনভন্ন সময় কম থবশ কয়র এ ধরয়ির নলফয়লি বা 
প্রচারিত্র থেয়ি আসয়ে । অয়িয়ক সম্পয়ের থলায়ভ বা মুসীবয়তর ভয়য় 
এ নলফয়লি োিয়ে বা নবতরর্ করয়ে ।  

নকন্তু আসয়ল এ সবই গাজায়খারী গি । িবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহী ওয়া 
সাল্লাম- এর উির অনিষত োনয়ে নতনি তাাঁর হায়ায়তই সম্পন্ন কয়রয়েি । 
স্বয়প্ন বলার জন্য নকেু অবনশষ্ট রায়খি নি । এ থথয়ক মুসলমািয়ের েূয়র 
থাকা উনচত । এ জাতীয় নলফয়লি োনিয়য় নবতরর্ করয়ল সওয়াব থতা 
িয়, বরাং গুিাহ হয়ব । 

ধমষ নিরয়িেতা ও ধমষহীিতার অনভন্নতা 

 নজজ্ঞাসাঃ ধমষ নিরয়িেতা ও ধমষহীিতা নক একই নজনিস ? সাধারর্ত:  
উলামাগর্ ও ধমষপ্রার্ থলায়করা উভয়িার ময়ধয থকাি িাথষকয মািয়ত চাি 
িা । এ বযািায়র আিিায়ের অনভমত নক ? 

 জবাব:  ভার্াগত ও আনভধানিক নেক থথয়ক এ দুয়য় িাথষকয থেখায়িার 
থচষ্টা করা হয়লও ধমষনিরয়িেতাবােীয়ের মূল চনরত্র ও আসল মতলব 
এবাং ক্রমাগত কাযষকলাি থয ধমষহীিতা ও ইসলাম নবয়রাধীতা, তা আজ 
সয়চতি থকাি বযনির নিকিই অস্পষ্ট িয় । তথাকনথত ধমষ 
নিরয়িেতাবােী ইসলাম নবয়দ্বর্ীরা থযি এ বযািায়র আর রাখ- ঢাক 
রাখয়ত চায়চ্ছ িা । তাই যনে িা হয়, তাহয়ল ওরা থকি আজ নিয়জরা 
মুসলমািয়ের ঘয়র জন্ম গ্রহর্ কয়র নিয়জয়ের মুসলমাি বয়ল োবী কয়র, 
োাঁনি িুনিওয়ালা সাৈা মুসলমাি ও আয়লময়ের থমৌলবােী ও 
ফয়তায়াবাজ বয়ল গানল থেয় ? আর নিয়জরা মঙ্গল প্রেীি জালায়িার 
ন্যায় নহন্দুয়ািী সাংস্কৃনত সহ ইসলাম নবয়রাধী সবধরয়ির অিসাংস্কৃনত 
িালয়ি তত্ির হয় ? তসনলমা িাসরীি কুরআি সাংয়শাধয়ির োবী 
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জািায়লা । সায়থ সায়থ বাাংলায়েয়শর সীমািা মুয়ে থফলার আবোর 
করয়লা । তখি ধমষনিরয়িেতাবােীরা থতা িু শব্দনিও করয়লা িা । থকাি 
প্রনতবােও করয়লা িা । আর সরকার থতা তায়ক লাইয়সি নেয়য়ই 
থরয়খয়ে । শুধু তাই নক ? এরির এ িনরনথ্যতনতয়ত হক্কািী ওলামায়য় 
নকরায়মর থিতৃয়ে ধমষপ্রার্ দ্বীিোর আিামর জিসাধারর্ যখি তার এ 
সমস্ত থখাোয়দ্রাহী কথা- বাতষার প্রনতবাে জািায়ত হরতাল আহবাি 
করয়লা, তখি এ সমস্ত ধমষ- নিরয়িেতার োবীোররা থসই হরতাল 
প্রনতয়রায়ধর জন্য থেশবাসীর নিকি আহবাি জািায়লা । ভাবখািা এমি 
থয, তসনলমা কুরআি অবমািিা কয়র অিরাধ কয়রনি । বরাং যারা 
কুরআি অবমািিার প্রনতবায়ে হরতাল থডয়কয়ে তারাই কুরআি রোর 
কথা বয়ল অিরাধ কয়রয়ে । তাই তায়ের থসই ধমষনিরয়িেভাবয়ক 
আয়রা চমকপ্রে কয়র ফুনিয়য় থতালার জন্য কুরআি রোকারীয়ের 
নবরুয়ে িাটা হরতাল ডাকল । এয়ত নক প্রমানর্ত হয় িা থয, 
ধমষনিরয়িেতার মূলরূি হয়চ্ছ ধমষহীিতা ? 

মুনিযুয়ের থচতিার নমথযা িায়ম থসই ধমষনিরয়িেরা ইসলাম নবয়রাধী 
এবাং ইসলাম নববাংসী সকল কাযষ- কলায়ির সমথষি নেয়ত তত্ির হল । 
তায়ের অবথ্যতা আয়রা চরয়ম উয়ঠ এ িযষায়য় থিৌেল থয, যারা ইসলায়মর 
িয়ে কথা বলয়ব, কুরআয়ির িয়ে কথা বলয়ব, থেয়শর স্বাধীিতা 
রোয়থষ এি,নজ,ও, ভারত, লন্ডি ও আয়মনরকার নবরুয়ে সনঠক তথয 
তুয়ল ধরয়ব এবাং তায়ের র্িযন্ত্র ফাাঁস কয়র নেয়ব, তায়েরয়ক স্বাধীিতা 
নবয়রাধী, থেয়শর শত্রু, ফয়তায়াবাজ, থমৌলবােী, উন্নয়ি কমষকায়ন্ড 
বাধাোিকারী ইতযানে নবয়শর্য়র্ আখযানয়ত কয়র জঘন্য ভার্ায় 
গালাগানল নেয়য় সমায়জ ইসলাম, মুসলমাি ও আয়লম- উলামাগর্ 
সম্পয়কষ নবভ্রানন্ত েিায়ত থায়ক । তাই বাস্তব সতয এই থয, তায়ের 
তথাকনথত ধমষনিরয়িেতা ধমষহীিতারই বানহ্যক থলয়বল মাত্র । সুতরাাং 
থসই সকল ইসলাম নবয়দ্বর্ীয়ের ধমষনিরয়িেতা আর ধমষহীিতার ময়ধয 
থকাি িাথষকয থিই । প্রবােই আয়ে-  ”বৃে থতামার িাম নক ? ফয়ল 
িনরচয় ।”  [প্রমার্:  মা‘আনরফুল কুরআি ২ :  ৩৭]   
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তাসনলমা িাসরীয়ির শরীয়য়তর নবধাি সম্পয়কষ কিূনির হুকুম এবাং 
মুরতায়ের সাংজ্ঞা ও হুকুম 

নজজ্ঞাসা:  আমায়ের থেয়শ তথাকনথত তসনলমা িাসরীি িামী মনহলারা 
ইসলায়মর নবনভন্ন আহকাম সম্পয়কষ নবনভন্ন সময় নবনভন্ন রকম মন্তবয 
কয়র থায়ক । থযমি:  ”িুরুয়র্রা একানধক স্ত্রী রাখয়ত িায়র, 
থতমনিভায়ব থময়য়রাও একানধক িুরুর্ রাখয়ত িারয়ব ।” অনুরূিভায়ব 
থস িেষা প্রথার সমায়লাচিা কয়র বয়লয়ে, ”িেষা প্রথায় িৃনথবীর থকাথাও 
িারী হরর্, িারী ধর্ষর্, িারী হতযা থরাধ হয়নি ।” ধমষ নবশ্বাসয়ক থস 
বয়লয়ে ”ভলু নবশ্বাস ।” অথষাৎ থস কুরআি- হােীয়সর অয়িক হুকুম-
আহকাময়ক অনুরূি জঘন্য ন্যক্কারজিক ভার্ায় গানল গালাজ কয়র 
থায়কি । অতএব, কুরআি- হােীয়সর েৃনষ্টয়ত এ ধরয়ির মন্তবয কারীয়ের 
হুকুম জািয়ত আিিায়ের একান্ত মনজষ হয় । 

 জবাব:  ইসলাম আল্লাহ্ িায়কর একমাত্র ময়িািীত ধমষ । ইসলাম 
একনি িূর্ষাঙ্গ জীবি নবধাি । এর প্রনতনি নবনধ- নবধাি সবষযুয়গ ও 
সবষয়েয়শ সবষস্তয়রর মানুয়র্র জন্য প্রয়যাজয । ইসলাম থযয়হতু মহাি 
রাব্বুল ‘আলানমি কতৃষক  ময়িািীত জীবি- নবধাি, তাই এর নবনধনবধাি 
নচর শাশ্বত ও অলাংঘিীয় । ইসলায়মর সূচিা লয়গ্ন থয কানুি নেল, আজ 
থেি হাজার বের িয়রও থসই কানুিই জারী আয়ে । ভনবেয়তও বলবৎ 
থাকয়ব । এর ময়ধয থকাি রকয়মর িনরবতষি বা িনরবধষয়ির থচষ্টা করা, 
অথবা তার োবী থতালা ধমষয়দ্রাহীতার শানমল । 

সুতরাাং ইসলায়মর থোি বি প্রনতনি থমৌনলক আিানয়ে ও আহকাম 
প্রয়তযক মুসলমািয়ের জন্য থময়ি থিয়া ফরয । এর থকাি একিায়ক 
অস্বীকার করা বা তুচ্ছ জ্ঞাি করা অথবা ইসলায়মর থকাি নবর্য় নিয়য় 
নবদ্রুি- উিহাস করা মানুর্য়ক ইসলায়মর গনন্ড থথয়ক থবর কয়র থেয় ।                              
[প্রমার্:  ফাতাওয়া শামী: ৪ : ২২২ # ফাতাওয়া োরুল উলূম, ১২ :  
৩৫৫]  

থকাি মুসলমাি যনে ধমষীয় হুকুম- আহকাম ও আচার অনুষ্ঠাি িালি িা 
কয়র, নকন্তু থস থকাি ধমষীয় নবনধ- নবধািয়ক অস্বীকার বা কিােও কয়র 
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িা, তাহয়ল থস ‘ফানসক (অিরাধী ও গুর্াহগার) বয়ল গর্য হয়ব । এ 
অবথ্যতায়তই যনে থস ফানসক মারা যায়, তাহয়ল নিয়ম মানফক তার জািাযা 
িিয়ত হয়ব । তয়ব নবনশষ্ট আনলম- উলামা ও থিতৃথ্যতািীয় বযনি বয়গষর 
এয়ত অাংশগ্রহর্ িা করা উনচত । যায়ত কয়র এ ধরয়ির মানুয়র্র নকেুিা 
থবায়ধােয় হয় এবাং এর থথয়ক নশো গ্রহর্ কয়র স্বীয় অবথ্যতা থথয়ক নফয়র 
আয়স । [প্রমার্:  ইমোদুল আহকাম ১ : ১৩৩ # ফাতাওয়া োরুল 
উলূম, ৫ :  ৩৪৯]  

নকন্তু ধমষয়দ্রাহীতার িনরর্নত অতযন্ত ভয়াবহ । থসই নবর্য় জািার আয়গ 
ধমষয়দ্রাহী বা মুরতাে (ধমষতযাগী)- এর িনরচয় নবস্তানরতভায়ব জািা 
প্রয়য়াজি । তা নিয়ে প্রেত্ত হল:  উয়ল্লখয মু‘নমি হওয়ার জন্য সকল 
আিীোয় নবশ্বাসী হওয়া জরুরী । নকন্তু কানফর বা মুরতাে হওয়ার জন্য 
সবগুনল অস্বীকার করা জরুরী িয় । থয থকাি একনি নবর্য় অনবশ্বাস করা 
যয়থষ্ট । যনে মুসলমাি িামধারী থকউ ইসলায়মর থমৌনলক আিীো যথাঃ 
কবর, হাশর, মীযাি, িুলনসরাত, থবয়হশত, থোযখ, িুিরুোি, িামায, 
থরাযা, হজ্জ্ব  ও যাকাত প্রভৃনতর থকাি একনি অস্বীকার বা অনবশ্বাস কয়র, 
তাহয়ল থস মুরতাে (ধমষতযাগী) বয়ল গর্য হয়ব । [প্রমার্:  ফাতাওয়া 
তাতার খানিয়াহ ৫ :  ৫০০]  

আল্লাহিাক সিয়ন্ধ থয কিূনি কয়র, বা তাাঁর থকাি নবধায়ির সমায়লাচিা 
কয়র থস মুরতাে । [প্রমার্:  ফাতাওয়া তাতার খানিয়াহ ৫ :  ৪৬১]  

থয ইসলাম ধমষ সিয়ন্ধ কিূনি কয়র, ধমষয়ক গানল থেয় এবাং অশালীি 
মন্তবয কয়র থস মুরতাে । [প্রমার্:  ফাতাওয়া মাহমূনেয়া, ১০ :  ১০৭]  

কুরআি িায়কর সায়থ থকউ যনে থবয়ােবী কয়র বা তার সিয়ন্ধ আিনত্ত 
জিক কথা বয়ল থস মুরতাে । [প্রমার্:  ফাতাওয়া োরুল উলূম, ১২ :  
৩৬৩]  

থযমি থকউ বয়ল থায়ক-  কুরআি সাম্প্রোনয়কতা েিায় ইতযানে 
(িাঊযুনবল্লাহ) 
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িারী জানতর িেষা বযবথ্যতায়ক থকউ যনে কিাে কয়র এবাং এ সময়ন্ধ বনর্ষত 
কুরআি- হােীয়সর আহকাম অস্বীকার কয়র, তাহয়ল থসও মুরতাে হয়য় 
যায়ব । [প্রমার্:  ফাতাওয়া োরুল উলূম, ১২ :  ৩৩৯]  

এ থতা থগল মুরতায়ের িনরচয় । নকন্তু প্রয়ন বনর্ষত মন্তবয সমূহ দ্বারা 
মুরতাে হওয়ার িরও আরও মারািক রূি ধারর্ কয়র ধমষয়দ্রাহীর 
ভনূমকা নিয়য়য়ে । 

অতএব ধমষয়দ্রাহীর হুকুম অনুযায়ী ঐ ধরয়ির মন্তবয কারী সম্পয়কষ 
শরীয়য়তর ফায়সালা হল:   

 (১) রাষ্টীয়ভায়ব তায়ক বেী করা হয়ব এবাং প্রকাশ্য তওবার জয়ন্য বাধয 
করা হয়ব । তওবা করয়ত অস্বীকার করয়ল চরম ধমষয়দ্রাহী কমষকায়ন্ডর 
জয়ন্য তায়ক ফাাঁসী নেয়য় নেয়ব । 

 (২)তওবার আগ িযষন্ত তার স্বামী, িনরবার- িনরজি, আিীয়- স্বজি বা 
অন্য থকাি মুসলমািয়ের জন্য তার সায়থ সম্পকষ রাখা, উঠা- বসা করা, 
কথা- বাতষা বলা, থলিয়েি করা জানয়য হয়ব িা । বরাং হারাম হয়ব । 
শরীয়য়তর আয়রা ফায়সালা হল-  তার স্বামীর সায়থ তার নববাহ নবয়চ্ছে 
হয়য় থগয়ে নবধায় উভয়য়র থেখা সাোত, নমলা- নমশা হারাম হয়ব । তারা 
সহবাস করয়ল, তা অনবধ বা থযিা হয়ব । সন্তাি জনন্ময়ল হারাম জাো বা 
জারজ বয়ল গর্য হয়ব । [প্রমার্:  আদ  দুররুল মুখতার, ৩ :  ১৯৩]  

  

(৩) ঐ মনহলার মৃতুয হয়ল, তার জািাযা িিা হারাম হয়ব । [ফাতওয়ায়য় 
োরুল উলূম ৫ :  ২৯]                                                                 

(৪) আিীয় স্বজি কতৃষক তার জািাযার বযবথ্যতা করাও হারাম হয়ব 
।[ফাতওয়ায়য় োরুল উলূম ৫ :  ২৯০]                                                                 

(৫) মুসলমািয়ের কবরথ্যতায়ি তায়ক মানি থেয়া হারাম হয়ব । বরাং থকাি 
গয়তষর ময়ধয থফয়ল তায়ক মানি চািা নেয়ত হয়ব । [প্রমার্:  আদ দুররুল 
মুখতার িৃ:  ২ : ২৩০ # োরুল উলুম, ৫ :  ২৯১]                                         
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এয়তা হল- দুনিয়াবী নেক নেয়য় তার উির বনতষত শরীয়য়তর হুকুম । 
িরকালীি ভয়াবহ নচর শানস্তর কথা বলার অয়িোই রায়খ িা । 

  .يكفر العباد اعمال فيھا المكتوبة الصحائف او....الجنة او القيامة انكر من
 ) 0/055:تاترخانية(

বতষমাি “এিনজও”- ইস্ট ইনন্ডয়া থকাম্পািীর অনভন্ন রূি:   

নজজ্ঞাসাঃ উলামাগর্ সাধারর্তঃ বতষমাি অমুসনলময়ের তোবধায়ি 
িনরচানলত এিনজওগুয়লায়ক ভারতবয়র্ষর তোিীন্তি ইস্টইনন্ডয়া 
থকাম্পািীর সায়থ তুলিা কয়র থায়কি । এিা নক বাস্তনবক ? 

জবাব:  ইস্টইনন্ডয়া থকাম্পািীর সায়থ বতষমাি এিনজওয়ের সবনেক 
নেয়য় নমল ও সামঞ্জস্য রয়য়য়ে । থযি একই গায়ের ২নি মাকাল ফল-  
যার উিনরভায়গর েৃশ্য কতই িা সুের ময়িারম আর নভতয়রর অবথ্যতার 
নেয়ক একিু েৃনষ্ট িিয়লই রুনচ িষ্ট হয়য় যায় । 

থসই সামঞ্জস্যর কয়য়ক নেক নিয়ে থিশ করা হল:  

(১) ইনন্ডয়া থকাম্পািী এয়সনেল বানর্য়জযর িায়ম, উয়িশ্য নেল থেয়শর 
কতৃে েখল । এিনজওরা এয়সয়ে নশো   ও থসবার মুয়খাশ িয়ি । 
উয়িশ্য থেয়শর কতৃে েখল । 

(২) ইস্টইনন্ডয়া থকাম্পািী থ্যতায়ি- থ্যতায়ি কুনঠ নতনর কয়রনেল । থসগুয়লা 
িয়র অস্ত্রাগার ও থসিা োউিীয়ত রূিান্তনরত কয়রনেল ।  

এিনজও’রাও থেয়শর নবনভন্ন থ্যতায়ি কুনঠ নতনর কয়রয়ে । এিনজও কমষীরা 
এ সকল কুনঠয়ত থায়ক । িীচ তলায় িুরুর্ ও উির তলায় মনহলা কমষীরা 
। থসখািকার িনরয়বশ ও হাবভাব বিই সয়েহজিক । 

(৩) ইস্টইনন্ডয়া থকাম্পািী নবনভন্ন প্রয়লাভয়ির মাধযয়ম বি বি এলাকায় 
তায়ের তায়বোর নতনর কয়রনেল । থযমি-  জগত থশঠ, উনমষচাাঁে ও 
মানিক চাাঁে । 
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এিনজওরাও এয়েয়শ তায়ের তায়বোর থশ্রর্ী নতনর করার জন্য ধিাঢয, 
বুনেজীবী ও বি বি থিশার থলাকয়ের প্রয়লাভি নেয়য় নিয়জয়ের এয়জন্ি 
বািায়চ্ছ । আর তারা নবনভন্ন েল- উিেল গয়ি তুলয়ে ।  

(৪) ইস্টইনন্ডয়া থকাম্পািী িবাবয়ের সরকারী বি বি কমষকতষায়ের বি 
বি িে ও থমািা অাংয়কর নবনিময়য় খনরে কয়রনেল । 

এিনজওরাও আিাততঃ থমািা অাংক এবাং নরিায়ায়ডষর ির এিনজও’র 
বি বি িয়ের প্রয়লাভি থেনখয়য় সরকারী কমষকতষায়ক খনরে করয়ে ।   

(৫) ইস্টইনন্ডয়া থকাম্পািী নিয়জয়ের সুনবধার জন্য মুসলমািয়ের চাকুরী 
িা নেয়য় থবয়ে থবয়ে নবয়শর্ থগানষ্ঠর থলাকয়েরয়ক চাকুরী নেয়তা । 

এিনজওরাও প্রায় িানস্তক, খৃষ্টাি, বামিেী থিতা ও োত্র সাংগঠয়ির 
নবয়শর্ নবয়শর্ সেস্য, নহন্দু বা নহন্দু ময়িাভাবািন্ন মুসলমািয়েরয়ক 
চাকুরী নেয়চ্ছ । 

(৬) ইস্টইনন্ডয়া থকাম্পািী বযবসার িায়ম থশার্র্ কয়রনেল । 
এিনজওরাও ২০% থথয়ক ৬০% হায়র সুে নিয়য় থশার্র্ করয়ে । থকউ 
সময়মত ঋর্ িনরয়শায়ধ অিারগ হয়ল তার উির মািবানধকার লাংঘয়ির 
িযষায়য়র নিযষাতি চালায়চ্ছ । 

(৭) ইস্টইনন্ডয়া থকাম্পািী গরীব কৃর্কয়ের নিয়জয়ের স্বায়থষ িীল চায়র্ 
বাধয কয়রনেল । এিনজওরাও নিয়জয়ের লাভবাি হওয়ার জন্য গরীব 
থলাকয়ের দ্বারা তুাঁত গায়ের চার্ করায়চ্ছ । 

( ৮)  ইস্টইনন্ডয়া থকাম্পািী বহু থ্যতায়ি জায়গা খনরে কয়রনেল । 
এিনজওরাও থেয়শর নবনভন্ন থ্যতায়ি এ যাবত বহু জায়গা খনরে কয়রয়ে । 
যার নহসাব সম্ভবত:  সরকারও রায়খ িা । 

(৯) ঔিনিয়বনশক থকাম্পািী ধমষীয় মূলযয়বাধ খতম করার জন্য 
মাদ্রাসাগুয়লা বন্ধ কয়রনেল এবাং ওলামায়েরয়ক ওহাবী ও ধমষ বযবসায়ী 
ইতযানে আখযা নেত ।  
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এিনজওরাও ধমষীয় মূলযয়বাধ খতম করার লয়েয উলামা সমাজয়ক থহয় 
প্রনতিন্ন করার তায়েরয়ক ধমষান্ধ, ধমষ বযবসায়ী ও ফয়তায়াবাজ আখযা 
নেয়চ্ছ । 

(১০) ইস্টইনন্ডয়া থকাম্পািীর খুাঁনি নেল ফ্রাি, ইিালী ও বৃয়িয়ি । 
এিনজওয়ের খুাঁনিও ফ্রাি, ইিালী ও আয়মনরকায় । 

সুতরাাং লেয ও উয়িয়শ্যর নেক নেয়য় ইস্টইনন্ডয়া থকাম্পািী ও বতষমাি 
ইহুেী খৃষ্টািয়ের মেে িুষ্ট এিনজওর ময়ধয য়কাি বযবধাি থিই । 
এয়েয়শর থলাক সমাজ যায়ত কয়র ওয়ের নচিয়ত িা িায়র এবাং ওয়ের 
কুমতলব যায়ত কয়র ফাাঁস িা হয়য় যায়, এজন্য তারা শানি বেল কয়রয়ে 
মাতু্র । নকন্তু বউ থসই একিাই । থলবাস বেল করার কারয়র্ আজ 
অয়িয়কই িা নচয়ি এয়েরয়ক কলযার্কর ময়ি করয়ে । নকন্তু ভিুয়ভাগী 
উলামায়য় নকরাম ওয়ের নঠকই নচয়িয়েি । তাই তারা শত বাধা নবিনত্ত, 
থজল- জুলুম বরোস্ত কয়রও থেশ ও জাতীয় স্বায়থষ থেশবাসীর সাময়ি 
ওয়ের মুয়খাশ উয়ন্মাচি কয়র নেয়য়য়েি ।  

এজন্যই এিনজওরা ওলামাগয়র্র নবরূয়ে োরুি েযািা । আর থস 
কারয়র্ই ওরা ওলামাগর্য়ক থমৌলবােী ও ফয়তায়াবাজ ইতযানে বয়ল 
গানল নেয়চ্ছ । তায়ের সায়থ এয়েশীয় নকেু নিয়বষাধ, হুজগী বা োলাল 
িাইয়ির থলাক িত্র- িনত্রকায় আয়লম- উলামায়ক ফয়তায়াবাজ বলয়ে । 
এই নিয়বষাধ বা োলাল অনুচরয়ের নহোয়াত করা এবাং বুঝায়িা 
থেশয়প্রনমক সকল িাগনরয়কর োনয়ে । শুধু উলামায়য় নকরায়মর োনয়ে 
ময়ি করয়ল থিহায়য়ত ভলু হয়ব । যা সাংয়শাধি করয়ত আবায়রা দুইশত 
বত্সর সময় লাগয়ব । 

বাাংলায়েয়শ এিনজওয়ের অগ্রযাত্রার ভনূমকা 

নজজ্ঞাসাঃ জািা যায় বাাংলায়েশ স্বাধীিতা লায়ভর িরিরই িনশ্চমা 
থেয়শর খৃষ্টাি ধমষযাজকয়ের একনি থগািিীয় নমনিাং হয় । থযখায়ি তারা 
বাাংলায়েয়শ োনরদ্র ও আয়িানর্ক মতনিকযয়ক সুয়যাগ নহয়সয়ব গ্রহর্ কয়র 
থসখায়ি খৃষ্টবাে কানয়য়মর র্িযন্ত্র আাঁয়ি । থসই র্িযয়ন্ত্রর িক্সা অনুযায়ী 
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নবনভন্ন িনশ্চমা থেশ এয়েয়শ এিনজও খুয়লয়ে এবাং বাাংলায়েশয়ক 
কয়য়কনি নবভায়গ ভাগ কয়র এক এক ধমষ যাজয়কর আওতায় এক এক 
নবভাগ থসািেষ কয়রয়ে এবাং িয়রােভায়ব ঐ সব ধমষযাজয়কর নিয়ন্ত্রয়র্ 
সুিনরকনিতভায়ব এিনজওয়ের কমষসাংথ্যতাি ভাগ করা হয়য়য়ে । থযমি -
অমুক িায়মর এিনজও অমুক নজলায় কাজ করয়ব । এ বযিায়র 
আিিায়ের কতিুকু জািা ? 

জবাবঃ আমায়ের জািাময়ত ”অয়েনলয়ার বযািনিস্ট নমশিারী সাংথ্যতা” 
বাাংলায়েয়শ তায়ের কাযষালয়য় একনি িনরকিিা নলনখত আকায়র থপ্ররর্ 
কয়র । এনি অতীব থগািিীয় থাকা সয়েও জনিক সয়চতি মুসলমায়ির 
িযয়র িয়ি যায় । আলহাজ্ব নসয়ে আহমে থচৌধুরী সায়হব তার নলনখত 
”প্রচনলত খৃষ্টবাে ও বার্ষাবায়সর ইনঞ্জল” থসই থগািি িনরকিিা কনির 
অনুবাে উেৃত কয়রয়েি । তা নিয়ে উয়ল্লখ করা হয়লা:  

“একনি িতুি থেয়শর জন্ম হয়য়য়ে”-  যার িাম বাাংলায়েশ । 
মুসলমািয়ের ময়ধয খৃয়ষ্টর প্রচায়রর অিূবষ সুয়যাগ এয়সয়ে । ইসলাম আর 
এয়েয়শর রাষ্ট্রীয় ধমষ থিই । জিগয়র্র ময়ি নচন্তার স্বাধীিতা  ও িব 
অনুসনন্ধত্সার আনবভষাব ঘয়িয়ে । তাোিা জিময়ি এবাং নবয়শর্ কয়র 
োত্র সমায়জ ইসলায়মর প্রনত নবতৃষ্ণা থেখা নেয়য়য়ে । গত ১৯৭১-  এর 
যুয়ে মুসলমািরা মুসলমািয়ের হতযা কয়রয়ে । তাোিা গত যুয়ে এ 
থেশীয় কনতিয় ধমষীয় থিতা িানকস্তািী সশস্ত্র বানহিীর সাংয়ঙ্গ থযাগায়যাগ 
কয়রয়ে । িনশ্চম িানকস্তািীগর্ তায়ের িূবষ িানকস্তািী মুসলমাি ভাইয়ের 
ঈমাি নিয়য় ঠাট্টা নবদ্রুি করয়ে । আজ এই বাাংলায়েয়শ খৃষ্টবায়ের 
থচহারা অনত সমুজ্জ্বল । থযয়হতু গত স্বাধীিতা যুয়ে খৃষ্টাি যুবকগর্ 
থিতৃে নেয়য়য়ে এবাং খৃষ্টািগর্ যুে িীনিত জিগর্য়ক তায়ের বািী ঘয়র 
আশ্রয় নেয়য়য়ে এবাং খৃষ্টািয়ের চাচষ নরনলফ অিায়রশয়ি অগ্রবতষী ভনূমকা 
িালি কয়রয়ে । তাই আসুি! আমারা দু‘আ কনর-  থযি প্রভ ু (যীশু) 
বাাংলায়েয়শ িতুি িতুি েম্পনত থপ্ররর্ কয়রি । তায়ের কাজ হয়ব 
মুসলমািয়েরয়ক খৃষ্টাি ধয়মষ রূিান্তনরত করা । তারা কাজ করয়ব এমি 
জায়গায় থযখায়ি আয়গ থকাি খৃষ্টাি নেল িা । থযমি জামালিুর, 
থিত্রয়কািা, িাঙ্গাইল ও নকয়শারগঞ্জ । 



151 

 

তারা থয শুধু ধমষান্তনরত করয়ব তা িয় । এমি সব থলাকয়েরয়ক 
ধমষান্তনরত করয়ব যারা অন্যয়েরয়ক ধমষান্তনরত করয়ত সেম হয়ব । এিাই 
হয়ব আমায়ের লেয এবাং এ কাজ করয়ত হয়ব একিা নিনেষষ্ট সময়য়র 
ময়ধয । আমায়ের নেিনেি প্রাথষিা হয়ব, থযি িতুি েম্পনতগর্ এ 
কায়জর এবাং সুয়যায়গর গুরুে উিলনি করয়ত িায়র ।  

এই খৃষ্টবায়ের প্রসায়রর জন্য থয অয়থষর েরকার হয়ব, তা আমায়ের 
অয়েনলয়ার বযািনিস্ট বযবথ্যতা করয়ব । ঈশ্বর মুসলমািয়ের হৃেয়য়র দ্বার 
খৃয়ষ্টর বািী গ্রহয়র্র জন্য উন্মুি কয়র নেয়বি । আর নমশিারীগর্ এভায়ব 
এয়েশীয়য়েরয়ক যীশুর নশে বানিয়য় আমায়ের িনবত্রতার জয়গায়ি 
আিে করয়ব । 

এভায়ব বতষমাি দুনিয়ার প্রায় ১৩/১৪ নি প্রধাি খৃষ্টাি য়েশ তায়ের নিজ 
নিজ কমষিোনুযায়ী বাাংলায়েয়শ নমশি িানঠয়য় খৃষ্টধমষ প্রচার করয়ে । 

জিাব আলহাজ্ব এ, নব, এম, নুরুল ইসলাম তার নলনখত ”বাাংলায়েয়শর 
অমুসনলম নমশিারী তত্িরতা” বইয়ত নলয়খয়েি-  ”প্রায় একশতনি 
নমশিারী সাংথ্যতা বাাংলায়েয়শ কাযষরত রয়য়য়ে ।” তয়ব ৮৪নি  সাংথ্যতার িাম 
নতনি উয়ল্লখ কয়রয়েি । অবনশষ্টগুয়লার িাম সাংগ্রহ করা তার িয়ে 
সম্ভব হয়নি । মানুয়র্র থচায়খ ধুয়লা নেয়ত তারা ধারর্ কয়রয়ে নভন্ন নভন্ন 
রূি । নকন্তু সকয়লরই লেয ও উয়িশ্য এক ও অনভন্ন । যুিরায়ষ্টর 
১৯নি, অয়েনলয়ার ৩নি, আন্তজষানতক ৩নি, বৃনিয়শর ৪নি, সুইয়ডয়ির 
৭নি, থিোরলযায়ন্ডর ২নি, থডিমায়কষর ২নি এবাং সুইজারলযান্ডসহ আয়রা 
কয়য়কনি থেয়শর ১নি কয়র নমশিারী সাংথ্যতা বাাংলায়েয়শ ইসলাম ও 
মুসলমািয়ের নবরূয়ে অিতত্িরতা চালায়চ্ছ ।  

কানেয়ািীয়ের িনরচয় ও তায়ের সাংয়ঙ্গ মসুলমায়ির সন্তায়ির নববাহ 

নজজ্ঞাসা:   কানেয়ািীরা নক মুসলমাি? যনে মুসলমাি িা হয় তাহয়ল 
তায়ের সায়থ মুসলমায়ির সন্তািয়ের নবয়য়- শােী হয়য় থাকয়ল এখি নক 
করয়ত হয়ব ? 
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জবাব:  সারা িৃনথবীর আনলম, মুফতী, ইসলামী বুনেজীবী ও মুসনলম 
থেয়শর ইসলামী আোলয়তর রায় হল কানেয়ািী সম্প্রোয় রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহী ওয়া সাল্লাম কতৃষক ”খাতামুন্নানবনয়যি” শয়ব্দর বযাখযা 
অস্বীকার করার েরূি এবাং তায়ের স্বতন্ত্র আিীো ও নবশ্বায়সর কারয়র্ 
কানফর । তারা মুহাম্মে সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহী ওয়া সাল্লাম- থক থশর্ িবী 
মায়ি িা । তারা খাতামুি িানবনয়যি শয়ব্দর মিগিা বযখযা নেয়য় খতয়ম  
িবুওয়াত অস্বীকার কয়র । আর এতিুকুই  তায়ের কানফর হওয়ার জন্য 
যয়থষ্ট । তারা সহীহ মুসলমািয়ের ঘয়র ঘয়র থগািয়ি তায়ের থস সব 
প্রচার িত্র নবনল কয়র । তার ময়ধয সরল প্রার্ মুসলমািয়ের থধাকা 
থেওয়ার জন্য মেীিার মুিানফকয়ের মত (যার নবস্তানরত বর্ষিা সূরা 
মুিানফকীি এ রয়য়য়ে ) কানলমা তাইনয়যবা নলয়খ এবাং উৈারর্ কয়র 
তারা নলয়খ থায়ক থয, আমরাও খাতামুি িানবনয়যি নবশ্বাস কনর । 
এতয়বশী নবশ্বাস কনর থয, হাক্কািী আনলমগর্ আমায়ের নবশ্বায়সর একশ 
ভায়গর এক ভাগও কয়র িা । থয বযনি খতয়ম িবুওয়াত নবশ্বাস কয়র িা, 
তায়ক কানফর ময়ি কনর । এ কথা বলার ির অতযন্ত সুিনরকনিতভায়ব 
িরেয়র্ই তার থলখার চাতুরতার ময়ধয নেয়য় হযরত মুহম্মে সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহী ওয়া সাল্লাম- এর থশর্ িবী হওয়ায়ক অস্বীকার কয়র এই 
বাহািায় থয খাতামুন্নানবনয়যি আমরা জানি নকন্তু এ বযিায়র থমাল্লায়ের 
অিবযাখযা আমরা মানি িা । 

অথচ মাওলািা- মুফতীগর্ উি শয়ব্দর থয বযাখযা নেয়য় থায়কি তা 
কখিও তায়ের মিগিা িয় । বরাং কুরআয়ির প্রায় ১০০ আয়াত এবাং 
দুই শতানধক সহীহ হানেস এবাং সাহাবা (রানয: ) গয়র্র ইজমা দ্বারা তা 
প্রমানর্ত । 

 সুতরাাং মুসলমািয়ের সতকষ থাকা উনচত । মুসনলম শব্দ থেয়খ থধাকা 
খাওয়া নঠক িয় এবাং ময়ি করা উনচত িয় থয, এরাও মুসলমাি । নহন্দু, 
থবৌে ও খৃষ্টাি য়যমি নভন্ন নভন্ন ধমষ এসব ধয়মষর অনুসারীরা থযমি 
অমুসনলম, কানফর, থতমনিভায়ব কানেয়ািী মতবােও নভন্ন ধমষ ও 
অমুসনলম জামাত এবাং কানেয়ািীরা কানফর । তারা তায়ের ভন্ড িবী 
কতৃষক ইাংয়রজ গভয়মষন্ি এর তরফোরী কয়র ইাংয়রজয়ের নবরুয়ে নজহাে 
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হারাম হওয়ার ফাতাওয়া থেয়ার কারয়র্ নজহাে সম্পনকষত আয়াত ও 
হােীস অস্বীকার কয়রয়ে ।  

তাই আহমেীয়া জামা‘আত (কানেয়ািীরা) নিনশ্চতভায়ব কানফর । সুতরাাং 
থকাি মুসলমায়ির সায়থ কানফরয়ের নববাহ- শােী থযমি কখিও জানয়য 
িয়, থতমনিভায়ব কানেয়ািীয়ের সায়থও নববাহ জানয়য িয়-  সম্পূর্ষ 
হারাম । যনে িা থজয়ি থকউ তায়ের সায়থ নববাহ- শােী কয়র থায়ক বা 
নববাহ নেয়য় থায়ক, তাহয়ল িৃথক হয়য় থযয়ত হয়ব এবাং তওবা কয়র নিয়ত 
হয়ব । উয়ল্লখয কানেয়ািী কানফররা নিয়জয়ের বর্ষিায় ও থলখিীয়ত 
নিয়জয়ের কানেয়ািী বয়ল উয়ল্লখ কয়র িা বরাং ”আহমেী মুসনলম 
জামাত” বয়ল থায়ক । [প্রমার্:  সূরা বাকারা আয়াত ২২১ # ফাতাওয়া 
আলমগীরী, ২ : ২৬৩ # শামী ৩ :  ১৯৩]   

অমসুনলম এিনজওয়ের নবয়রানধতার কারর্ 

নজজ্ঞাসা:  উলামায়য় নকরামগর্ অমুসনলম এিনজও সমূয়হর নবয়রানধতা 
কয়রি থকি ? এিনজওয়ের বযািায়র কুরআি- হােীয়সর েৃনষ্টভনঙ্গ নক ? 

জবাব:  আমায়ের থেয়শ অমুসনলম এিনজও বলয়ত মূলত:  ইয়াহুেী ও 
খৃষ্টাি য়েশসমূয়হর অয়থষ িনরচানলত এিনজও সমূহই বুঝায় । আর 
কুরআি- হােীয়সর আয়লায়ক এবাং ইসলায়মর আনবভষায়বর ির হয়ত এ 
িযষন্ত ইসলাম ও মুসলমািয়ের সাংয়ঙ্গ ইয়াহুেী ও খৃষ্টািয়ের আচরয়র্র 
ইনতহায়সর নেয়ক তাকায়ল এিা নেবায়লায়কর থচয়য় সুস্পষ্ট হয়য় উয়ঠ থয, 
ইয়াহুেী- খৃষ্টািরা কখয়িা মুসলমািয়ের মঙ্গল কামিা কয়র িাই এবাং 
কনিিকায়লও তারা মুসলমািয়ের নহতাকাঙ্খী হয়ত িায়র িা । তাই 
কুরআি মাজীয়ে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাে কয়রি:  ”থহ মুনমিগর্! 
থতামরা ইয়াহুেী ও খৃষ্টািয়েরয়ক বন্ধরুূয়ি গ্রহর্ কয়রা িা । তারা এয়ক 
অিয়রর বন্ধ ু।”  [সূরা মানয়োহ আয়াত:  ৫১]  

অন্যত্র ইরশাে হয়য়য়ে:  ”থতামরা মু’নমিয়ের বযতীত অন্য কাউয়ক 
অন্তরঙ্গ বন্ধরুূয়ি গ্রহর্ কয়রা িা ; তারা থতামায়ের অমঙ্গল সাধয়ি থকাি 
ত্রুনি কয়র িা । থতামরা কয়ষ্ট থাক, তায়তই তায়ের আিে । শত্রুতা 
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প্রসূত নবয়দ্বর্ তায়ের মুখ ফুয়ি থবয়রায় । আর যা নকেু তায়ের ময়ি 
লুনকয়য় রয়য়য়ে, তা আয়রা থবশী জঘন্য । থতামায়ের জন্য নিেশষি 
নবর্েভায়ব বর্ষিা কয়র থেয়া হল । যায়ত থতামরা তা অনুধাবি করয়ত 
সমথষ হও । থেখ! থতামরাই তায়ের ভালবাস । নকন্তু তারা থতামায়ের 
প্রনত থমায়িও সেভাব থিার্র্ কয়র িা । আর থতামরা সমস্ত নকতায়বই 
নবশ্বাসী । অথচ তারা যখি থতামায়ের সায়থ এয়স নময়শ, বয়ল-  আমরা 
ঈমাি এয়িনে । িোন্তয়র তারা যখি থতামায়ের হয়ত িৃথক হয়য় যায় 
তখি থতামায়ের উির থরার্ বশতঃ আঙু্গল কামিায়ত থায়ক । বলুি, 
থতামরা আয়ক্রায়শ মরয়ত থাক । আল্লাহ ময়ির কথা ভালই জায়িি । 
থতামায়ের যনে থকাি মঙ্গল হয়, তাহয়ল তায়ের খারাি লায়গ । আর যনে 
থতামরা নধযষয ধারর্ কর এবাং তাকওয়া অবলিি কর, তয়ব তায়ের 
প্রতারর্ায় থতামায়ের থকািই েনত হয়ব িা । নিশ্চয়ই তারা যা নকেু কয়র, 
থস সমস্তই আল্লাহর আয়য়ে আয়ে ।” [সূরা আল- ইমরাি ১১৮- ১২০]   

আয়রক জায়গায় আল্লাহ তা‘আলা সতকষবার্ী উৈারর্ িূবষক ইরশাে 
কয়রি:  ”ইয়াহুেী ও খৃষ্টািরা কখিই আিিার (তথা মুসলমািয়ের) 
প্রনত সন্তুষ্ট হয়ব িা । থয িযষন্ত িা আিনি তায়ের ধয়মষর অনুসরর্ কয়রি । 
যনে আিনি (তথা মুসলমািরা) তায়ের আকাঙ্খা সমূয়হর অনুসরর্ 
কয়রি, ঐ জ্ঞাি লায়ভর ির যা আিিার কায়ে থিৌাঁয়েয়ে, তয়ব থকউ 
আল্লাহর কবল থথয়ক আিিার (তথা মুসলমািয়ের) উোরকারী ও 
সাহাযযকারী থিই ।”  [সূরা বাকারাহ:  ১২০]  

আয়রক আয়ায়ত আল্লাহ তা‘আলা স্পষ্ট বয়লয়েি:  ”তারা (ইয়াহুেী ও 
খৃষ্টািরা) বয়ল-  থতামরা ইয়াহুেী অথবা খৃষ্টাি হয়য় যাও, তয়বই সুিথ 
িায়ব ।” [সূরা বাকারাহ:  ১৩৫]  

 আল্লাহ তা‘আলার এ সকল নচরসতয বার্ীসমুয়হর প্রনত কয়রা েৃঢ় নবশ্বাস 
বা আথ্যতার অভাব থাকয়ল আমরা তায়ের আহবাি জািাই - আিিারা 
ইসলায়মর প্রায় সায়ি থচৌিশত বত্সয়রর ইনতহায়স এমি থকাি িযীর 
থিশ করুি যদ্বারা বুঝা যায় তারা থয, স্বাথষ োিা মুসলমািয়ের থকাি 
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কলযার্ কামিা করয়ে । আমরা নিনশ্চত কয়র বলয়ত িানর এমি েৃষ্টান্ত 
থকউ কখয়িা থিশ করয়ত িারয়ব িা । 

বতষমায়ি আমায়ের এই ইসলামী ঐনতহ্যবাহী বাাংলায়েয়শ এিনজওয়ের 
িািা রকম প্রকাশ্য চরম অশালীি অিকমষসমূহ  োিাও থসবার িায়ম 
থরাগীয়েরয়ক নফ্র ঔর্ধ প্রোি, নশশুয়ের নবিা থবতয়ি নশো ও নশো 
সামগ্ররররী প্রোি, গরীবয়েরয়ক ঋর্ প্রোি ইতযানে কমষসূচীসমূহ 
িনরচালিায় তায়ের উয়িশ্য হয়চ্ছ মূখষ ও ধমষ জ্ঞাি শূন্য মুসলমাি ও 
তায়ের সন্তািয়ের মায়ঝ খৃষ্টীয় ভাবধারা সৃনষ্ট করা । খৃষ্টীয় ধমষ প্রচার 
কয়র মুসলমািয়ের খৃষ্টাি বািায়িা,গরীব জিগয়র্র মায়ঝ থ্যতায়ী ভায়ব 
োনরদ্রয লালি করা । আর থেয়শর উন্নয়ি প্রকি সমূয়হর সাহাযয কয়র 
তায়ের উয়িশ্য হয়চ্ছ-  আমায়ের থেয়শর প্রচুর সম্ভাবিাময় উন্নয়ি ও 
স্বনিভষরতা অজষয়ির সকল খাত ও িথ রুে কয়র রাখা । বাাংলায়েশয়ক 
থ্যতায়ীভায়ব নবয়েশী তথা ইাংয়রজয়ের সাহাযয নিভষর থরয়খ এয়েয়শর 
সরকায়রর উির িযরোরী ও রাষ্ট্রীয় বযািায়র খবরোরীর মাধযয়ম 
েমতাসীি শাসকবগষয়ক নচরতয়র নিয়জয়ের আজ্ঞাবহ থরয়খ, তায়ের 
মাধযয়ম শতকরা ৯০% মুসলমায়ির য়েয়শ িনশ্চমা ও খৃষ্টীয় কৃনষ্ট-
কালচার ও সাংস্কৃনতর প্রসার ঘনিয়য় মুসলমািয়েরয়ক থসগুয়লার অন্ধ 
অনুকরয়র্ থমানহত কয়র থরয়খ এয়েয়শর মুসনলম সমাজ হয়ত ইসলামী 
তাহযীব- তামািুিয়ক নচরতয়র েূয়র সনরয়য় রাখা । যায়ত মুসলমািরা 
কখিই তায়ের ঈমািী শনিয়ত বলীয়াি হয়ত িা িায়র এবাং থেয়শ 
ইসলামী হুকুমাত কানয়য়মর থকাি িনরয়বশ বা সম্ভাবিা সৃনষ্ট হয়ত িা 
িায়র । এয়ত কয়র মুসলমািরা নচরতয়র ঘুয়ি ধরা কায়ষ্ঠর ন্যায় দুবষল 
হয়য় থাকয়ব এবাং তায়ের থগালামীর নজনঞ্জয়র নচরকাল আবে থাকয়ব ।  

তাই তায়ের সাহাযয- সহয়যানগতায় বানহ্যক নকেু উিকার থেয়খ 
নিয়জয়ের নচরথ্যতায়ী নবিয়ের মুয়খ িা থফয়ল এবাং থ্যতায়ীভায়ব 
িরনিভষরশীল িা থথয়ক থেয়শর সম্পে নেয়য়ই সম্ভব িনরমার্ স্বনিভষরতা 
অজষি করার থচষ্টা করাই বুনেমত্তার িনরচায়ক হয়ব । 

 



156 

 

ব্র্যায়কর স্কয়ুল িরীোর প্রনিয়ত্র খৃষ্টধমষ প্রচার 

নজজ্ঞাসা:  ব্র্যায়কর স্কুয়ল িরীোর প্রনিয়ত্র খৃষ্টধমষ প্রচার সাংক্রান্ত 
প্রনিত্র িানক করা হয় । এ সম্পয়কষ নবস্তানরত তথয জািয়ত ইচ্ছুক । 

জবাব:  ব্র্যায়কর স্কুয়লর প্রনিত্র মানসক ‘জায়গা মুজানহে’ জানুয়ারী’ 
৯৪ সাংখযায় োিা হয়য়য়ে । ব্র্যায়কর প্রনিয়ত্রর একনি নিয়ে থেয়া হল-  

 ১. (ক) যীশুর মায়য়র িাম নক? 

(খ) যীশু কত বত্সর বয়য়স উিাসিা ঘয়র নগয়য়নেয়লি ? 

(গ) বি উিাসিা ঘরনি থকাথায় নেল ? 

(ঘ) তারা যীশুয়ক নক বয়ল ডাকত ? 

(ঙ) যীশু ঈশ্বরয়ক নক বয়ল ডাকয়তি ? 

এ ধরয়ির আয়রা অয়িক প্রন ব্র্যাক প্রকাশ কয়রয়ে । 

থসবার িায়ম এিনজও ব্র্যাক- এর খৃষ্টধমষ প্রচায়রর নিনমত্ততা এত স্পষ্ট 
হওয়ার িরও নক নবয়বচিার জন্য সময় থেিয়র্র সুয়যাগ আয়ে ? 

ভয়ন্ডর আনভধানিক ও িানরভানর্ক অথষ  

নজজ্ঞাসাঃ বতষমাি যুয়গ অয়িক ভন্ডিীর বা ভন্ড িবীর কথা থশািা যায়, 
আসয়ল ভন্ড শয়ব্দর অথষ নক ?  

জবাবঃ ভন্ড শয়ব্দর আনভধানিক অথষ হল-  িষ্ট, ভািকারী, শঠ, কিি, 
ঠকবাজ ও প্রবেিাকারী ।  

িনরভার্ায় ভন্ড বলা হয় তায়ক থয স্বীয় হীিস্বাথষ হানসল করার জন্য 
সতযয়ক থগািি কয়র থকাি অবাস্তব নজনিসয়ক মানুয়র্র সাময়ি থিশ কয়র 
।  

উিয়রানল্লনখত সাংজ্ঞানুযায়ী ভয়ন্ডর িনরচয় স্পষ্ট থয, বতষমায়ি অয়িক 
থলাক দুনিয়াবী হীি স্বায়থষ ধয়মষর িায়ম নবনভন্ন রূি ধারর্ কয়র সনঠক 
শরীয়ত ও মায়রফতয়ক থগািি কয়র ভ্রান্ত মতবাে মানুয়র্র সাময়ি থিশ 
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কয়র চলয়ে । তায়ের খপ্পর থথয়ক মুসলামািয়ের থবাঁয়চ থাকা জরুরী ।                    
[প্রমার্ নমশকাত শরীফ, ৪৬১]  

ভন্ডিীয়রর আলামত  

নজজ্ঞাসাঃ আনম এক িীর সায়হয়বর েরবায়র উিনথ্যতত হয়য় নিয়ে বনর্ষত 
আলামত সমূহ থেখয়ত িাই:  

১. থেয়াল থঘরা বানির একনি কয়ে কনথত িীর সায়হব উিনবষ্ট । 
কেনির থময়ঝ বানির স্বাভানবক আনঙ্গিা থথয়ক আনুমানিক ৪ ফুি উাঁচু । 
কনতিয় ভিয়ক থেখয়ত থিলাম কেনির কায়ে আনঙ্গিায় োাঁনিয়য় 
কেনির থময়ঝর একপ্রায়ন্ত দু’হাত নবনেয়য় দু’হায়তর মায়ঝ থময়ঝয়ত 
কিাল থঠনকয়য় নসজো করয়ে । 

২. অয়িকয়ক থেখয়ত থিলাম-  িীর সায়হয়বর েরবার থথয়ক থফরার 
সময় দু’হাত থজাি কয়র ঐ কেনি সাময়ি থরয়খ (িা ঘুয়র আয়স্ত আয়স্ত, 
নিনেয়য়) আসয়ে । এভায়ব নিোয়য় আনুমানিক ২০ গজ আসার ির 
থমইি থরায়ড উয়ঠ স্বাভানবক ভায়ব হাাঁিয়ে । 

৩. েরবায়র যাওয়ার ির েূয়র ঐ রাস্তার িায়শ থকাথাও জুতা খুয়ল থরয়খ 
খানল িায়য় যায়চ্ছ । 

৪. িুরুর্ ও মনহলা একই সায়থ একই আনঙ্গিায় উিনবষ্ট । তয়ব মনহলা 
একনেয়ক, িুরুর্ অির নেয়ক । মায়ঝ িেষার থকাি বযবথ্যতা থিই । 
মনহলারা স্বাভানবক থিার্াক িনরনহতা । কাহায়রা গায়য় থবারখা থিই । 
অয়িয়কর গায়য় চাের িযষন্ত থিই । 

জািয়ত িারলাম এখায়ি থকাি িামায়জর জামা‘আত হয় িা । প্রনত 
শুক্রবার বাে মাগনরব মাহনফল হয় । িীর সায়হব ওয়ায- িসীহত কয়রি 
। দু‘আ- কালাম িাঠ ও সওয়াব নরসািী হয় ।  

উি িীয়রর েরবায়র যাওয়া বা তার নিকি বাই‘আত হওয়া জানয়য নক-
িা ? যনে থকউ ময়ি কয়র উিয়রায়ল্লনখত নবর্য় সমূয়হ শরীক িা হয়য় শুধু 
ওয়ায িসীহত শুিয়ব, দু‘আয় শরীক হয়ব ও শরীয়ত সম্মত সবক গ্রহর্ 
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করয়ব, তয়ব তার ঈমাি আকীোর থকাি প্রকার েনতর সম্ভাবিা আয়ে 
নক- িা ? 

জবাবঃ আিিার বর্ষিা অনুযায়ী উি িীয়রর থয সকল কমষকায়ন্ডর কথা 
উয়ল্লখ করা হয়য়য়ে তা সবই শরীয়ত নববনজষত িাজানয়য ও হারাম কাজ 
।এ সকল কমষকান্ড তার থগাচয়র হওয়া সয়েও থস থকাি বাাঁধা প্রোি িা 
করার দ্বারা প্রতীয়মাি হয় থয উি িীর সম্পূর্ষ ভন্ড,  নবে‘আতী ও 
থগামরাহ । সুতরাাং তার েরবায়র যাওয়া বা তার নিকি বাই‘আত হওয়া 
জানয়য হয়ব িা । তার নিকি শুধু ওয়ায- িসীহত শুিা ও দু‘আর জন্য 
শরীক হওয়াও শরী‘আত সম্মত হয়ব িা । বরাং ঈমাি- আকীো যতিুকু 
আয়ে তাও িষ্ট হওয়ার আশাংকা আয়ে । িীয়রর নিকি বাই‘আত হওয়ার 
উয়িশ্যই হয়চ্ছ ইসলাহ্ । উি িীয়রর নিকি থকাি প্রকার ইসলায়হর 
আশা করা যায় িা । কারর্ শরী‘আয়তর েৃনষ্টয়ত থস হক্কািী িীর িয় । 
বরাং ভন্ড ও ভ্রষ্ট । হক্কািী িীর হওয়ার জন্য হযরত মাওলািা আশরাফ 
আলী থািভী ( রঃ)  েশনি শতষ উয়ল্লখ কয়রয়েি-  যার নববরর্ 
‘কসদুসসাবীল’ িামক নকতায়ব উয়ল্লখ করা হয়য়য়ে । 

ঐ সমস্ত শতষগুয়লা িাওয়া থগয়ল তার নিকি বাই‘আত হওয়া জানয়য 
আয়ে । আিিার বনর্ষত িীয়রর েরবায়র থয নসজো করা হয়,  থসনি যনে 
তার সম্মািায়থষ হয় তাহয়ল হয়ব হারাম । আর যনে ইবােয়তর নিয়য়ত হয় 
তাহয়ল থসনি হয়ব নশরকী ও কুফরী কাজ । আর নতনি থয নবিা িেষায় 
থময়য়য়েরয়ক মুরীে কয়রি এবাং িারী িুরুর্ তার েরবায়র একই সায়থ 
উঠাবসা কয়র এসবই ফায়সকী কায়জর অন্তভুষি ।  

[ প্রমার্ঃ নকফায়াতুল মুফতী,  ১: ২২৩ # জাওয়ানহরুল নফকাহ 
৪: ২৬৪ # ফাতাওয়া মাহমূনেয়া,  ১:  ১৩৩ # আযীযুল ফাতাওয়া,  
১৪৫]  

 )0/368:العالمغيرية الفتاوى(    . الملتقط في كذا حرام اهلل لغير والتواضع

হক ও বানতল িীরয়ের িনরচয় এবাং নবনভন্ন অনিসলানমক সাাংসৃ্কনতক 
অনুষ্ঠাি িালয়ির নবধাি 
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নজজ্ঞাসাঃ হক্কািী িীর ও বানতল িীয়রর িনরচয় নক ?  

বানতল িীয়রর েরবায়র থকাি কাজগুয়লা ভন্ডামী ? বাঙালী জানত 
নহয়সয়ব আমরা থয সকল সাংস্কৃনত বা উৎসব িালি কয়র থানক,  তা নক 
ভন্ডামী িযষায়য় িয়ি ? 

জবাবঃ এয়েয়শর মানুর্ সাধারর্ত ধমষিরায়র্। তায়ের এ ধমষ 
িরায়র্তার সুয়যাগ নিয়য় সমায়জ থবশ নকেু বযবসায়ী িীয়রর আনবভষাব 
ঘয়িয়ে-  যায়ের নভতর হক্কািী িীর ( যারা আল্লাহর রাস্তায় সনঠক িথ 
প্রেশষক) - এর েশনি আলাময়তর থকাি একনিও িাওয়া যায় িা । হক্কািী 
িীয়রর েশনি আলামত এইঃ 

( ১)  িীর সায়হব তফসীর,  হােীস,  নফকহ ও ধমষীয় যাবতীয় 
বযািায়র অনভজ্ঞ আনলম হওয়া আবশ্যক । অন্ততঃিয়ে নমশকাত শরীফ 
ও জালালাইি শরীফ বুয়ঝ িয়িয়েি িনরমার্ ইলম থাকা জরুরী ।  

( ২)  িীয়রর আকীো ও আমল শরী‘আয়তর মুআনফক হওয়া অিনরহাযষ 
। তাাঁর স্বভাব- চনরত্র ও অন্যান্য গুর্াবলী থযমি শরী‘আয়ত চায়,  
থসরকম হওয়া বাঞ্জিীয় ।  

( ৩)  িীয়রর ময়ধয থলাভ ( িাকা- িয়সা,  সম্মাি- প্রনতিনত্ত,  যশঃ ও 
সুখযানতর নলপ্সা)  থাকয়ব িা । নিয়জ কানমল হওয়ার োবী করয়ব িা । 
থকিিা এিাও দুনিয়ার মুহব্বয়তরই অন্তভুষি । 

( ৪)  নতনি থকাি কানমল িীয়রর নখেময়ত থথয়ক ইসলায়হ বানতি 
( অন্তঃকরয়র্ িনরশুেতা)  এবাং তরীকত অজষি কয়রয়েি এরকম হয়ত 
হয়ব ।  

( ৫)  সমসামনয়ক িরয়হযগার- মুত্তাকী আয়লমগর্ ও সুন্নত তরীকার 
ওলীগর্ তায়ক ভাল বয়ল ময়ি কয়রি-  এমি হয়ত হয়ব ।  

( ৬)  দুনিয়াোর অয়িো েীিোর থলায়করাই তাাঁর প্রনত থবনশ ভনি 
রায়খ-  এমি হওয়া আবশ্যক । 
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( ৭)  তাাঁর মুরীয়ের ময়ধয অনধকাাংশ এরকম হয়ত হয়ব থয,  তারা 
প্রার্িয়র্ শরী‘আয়তর িাবনে কয়রি এবাং দুনিয়ার প্রনত থমাহ- লালসা 
রায়খি িা ।  

( ৮)  নতনি এমি হয়বি থয,  ময়িায়যায়গর সায়থ মুরীেয়ের তা‘লীম-
তলকীি কয়রি এবাং অন্তর নেয়য় এিা চাি থয,  তারা ভাল থহাক । 
আল্লাহ এবাং তাাঁর রাসূয়লর িায়রবী করুক । নতনি মুরীেয়ের মতলব মত 
স্বাধীি থেয়ি নেয়ত িায়রি িা । তায়ের ময়ধয যনে থকাি থোর্ থেখয়ত বা 
শুিয়ত িাি,  তয়ব তা যথারীনত ( কাউয়ক িরয়ম কাউয়ক গরয়ম)  
সাংয়শাধি কয়রি । 

( ৯)  তাাঁর সুহবয়ত নকেুনেি যাবৎ থাকয়ল,  দুনিয়ার মুহব্বত কয়ম যায় 
এবাং আয়খরায়তর নচন্তা- নফনকর বািয়ত থায়ক । 

( ১০)  নতনি নিয়জও রীনতমত নযনকর থশাগল কয়রি । অন্ততঃিয়ে 
করার িাক্কা ইরাো রায়খি । ( থকিিা,  নিয়জ আমল িা করয়ল,  
অন্ততঃিয়ে করার িাক্কা ইরাো িা থাকয়ল,  তা‘লীম তলকীয়ি বরকত 
হয় িা)  ।   [ প্রমার্ঃ কসদুল সাবীল,  িৃঃ ৯]   

সমায়জর থয সকল িীর সায়হবায়ির ময়ধয এ আলামতগুয়লা িাওয়া 
যায়ব,  তারাই হক্কািী িীর । যায়ের ময়ধয এগুয়লা িাওয়া যায়ব িা ;  
এরিরও িীর িাম ধারর্ কয়র বসয়ব,  তারা বানতল,  ভন্ড ও বযবসায়ী 
। বতষমায়ি তায়ের দ্বারা মুসলমািয়ের অবনশষ্ট ঈমািিুকুও বরবাে হয়য় 
যায়চ্ছ । িীয়রর চরয়র্ নসজো করা বা মাথা নুইয়য় কেমবুসী করা,  
িীয়রর িায়ম মান্নত করা,  িীয়রর কবয়র নসজোহ করা,  িীয়রর কবয়র 
নগলাফ চিায়িা,  আয়লাক সজ্জা করা,  িীয়রর িায়ম বাৎসনরক উরস 
করা,  িীরয়ক মাকসুে িূরিকারী ও হাজতরাওয়া- মুশনকলকুশা ময়ি 
করা প্রভনৃত নশরক,  নবে‘আত ও হারাম িযষায়য়র । বতষমায়ি এসব 
কুসাংস্কার দ্বারা ঈমাি আিীোর মারািক েনত হয়চ্ছ । থযসব িীর-
ফনকর এসকল শরী‘আত নববনজষত কায়জর ময়ধয নলপ্ত বা এগুয়লায়ক 
অনুয়মােি কয়র থায়ক,  তায়ের িথভ্রষ্ট হওয়া সুস্পষ্ট । ভন্ড িীরয়ের 
এসকল ভন্ডামী োিাও আমায়ের থেয়শর নশনেত থশ্রর্ী ঈমাি ও 
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মুসলমািী জলাঞ্জলী নেয়য় কনতিয় নহন্দুয়ািী রুসুময়ক বাঙালী সাংস্কৃনত 
বা রীনতিীনত রূয়ি োাঁি কনরয়য়য়ে । তারা শহীেগয়র্র মাযায়র কুরআি 
নতলাওয়াত ও দু‘আ িাঠ ইতযানের িনরবয়তষ সঙ্গীত িনরয়বশি,  িুষ্পাঘষ 
অিষর্ প্রভনৃতর থরওয়াজ কয়রয়ে । অথচ এসব যা নকেু করা হয়চ্ছ এর 
থকািিার প্রমার্ কুরআি- হােীয়স থিই । বরাং এসকল কাজয়ক 
শরী‘আয়ত নিনর্ে করা হয়য়য়ে । থতমনিভায়ব মঙ্গল প্রেীি প্রজ্বলিসহ 
নবশাখী থমলার িািা অনুষ্ঠািানেও শরী‘আত নবয়রাধী ।[ প্রমার্ঃ শামী ২ 
:  ৪৩৯ ,  দুরয়র মুখতার ৬ :  ৩৮৩]  

.  الخ....فحرام والعظماء العلماء يدي بين االرض تقبيل من يفعلونه ما وكذا
 )6/383:الدرالمختار(

ইসলাম িনরিূর্ষ জীবি বযবথ্যতা । মুসলমািয়ের েীি- দুনিয়ার সবনকেুই 
শরী‘আত কতৃষক নিয়নন্ত্রত । থকাথাও খাময়খয়ালী বশতঃ শরী‘আয়তর 
বরনখলাি নকেু করার অনুমনত তায়ক থেয়া হয়নি । েীি দুনিয়ার 
প্রয়তযকনি িেয়েি তায়ক কুরআি হােীয়সর আয়লায়ক গ্রহর্ করয়ত হয়ব 
। থকাি থেয়ত্র তার জন্য একথার সুয়যাগ থিই থয,  “এিা আনম বাঙালী 
জানতর সাংস্কৃনত নহয়সয়ব করনে । এ বযািায়র আল্লাহ- রাসূল নক বয়লি,  
তা আমার েরকার থিই ।” ( িাঊযুনবল্লাহ)  বরাং আল্লাহর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম সব নকেুর উয়বষ । থেশ- জানত ও 
সানহতয- সাংস্কৃনত সবই আল্লাহর নিয়েষয়শর গনন্ডর ময়ধযই হয়ত হয়ব । 
মুসলমািগয়র্র সাংস্কৃনতও শরী‘আয়তর ধাাঁয়চই গনঠত হয়ব । সুতরাাং 
থকাি মুসলমাি কুরআি- সুন্নাহর নবয়রানধতা কয়র এ েীি- ঈমাি নবয়রাধী 
কাজগুয়লার থকািিাই করয়ত িায়র িা । থস একজি মুসলমাি এিাই 
বি কথা এবাং এিা তার প্রথম িনরচয় । তারিয়র থস বাঙালী,  
িানকস্তািী,  আরবী ইতযানে নবর্য়য় িনরনচত হয়ব তার মুসলমানিে নঠক 
থরয়খ । ইসলায়ম এরূি নচন্তার থকািই অবকাশ থিই ।  

নেল্লরু রহমাি সম্পয়কষ কয়য়কনি প্রন ও তার উত্তর 
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নজজ্ঞাসাঃ ঢাকার রাজারবায়গ অবথ্যতািরত নেল্লুর রহমাি নিয়জয়ক িীর 
বয়ল প্রচার কয়র থায়ক । এমি থকাি গুরুেিূর্ষ ধমষীয় থখতাব থিই,  যা 
ঐ বযনির িায়মর সায়থ বযবহার করা হয় িা । অথচ থলাকনির কথাবাতষা 
শুিয়ল এবাং তার আস্তািা থথয়ক প্রকানশত িনত্রকা আল- বাইয়য়যিাত- এ 
তার বিয়বযর প্রনত িযর বুলায়ল যা বুয়ঝ আয়স,  তায়ত ময়ি হয়-  
থলাকনি সহীহ ইলয়মর অনধকারী থকাি আয়লম িয় । থকাি েীনি 
নবয়শর্জ্ঞ থলায়কর সায়থ আয়লাচিা করয়ল,  তারা তায়ক “এিনজওয়ের 
গৃহিানলত োলাল মুিী” বয়ল মত থিশ কয়রি । 

এখায়ি আমার জািার নবর্য় হয়চ্ছ-   

( ক)  থলাকনির িাম ‘নেল্লুর রহমাি’ । িায়মর শুরুর হরফ োল হয়ল 
এর অথষ হয় িানক রহমাি তথা আল্লাহর নেল । আর যনে শুরুর হরফ 
থযায়াে হয়,  তাহয়ল এ িায়মর অথষ হয় আল্লাহ কতৃষক থগামরাহকৃত । এ 
ধরয়র্র িাম রাখা শরী‘আয়তর েৃনষ্টয়ত কতিুকু নবধ ? আর যনে নবধ িা 
হয়য় থায়ক,  তয়ব থলাকনি এ িামনি িনরবতষি িা কয়র বযবহার করয়ে 
থকি? 

 ( খ)  থলাকনির নশোগত থযাগযতা নক? আসয়লই নক থস থকাি 
মাদ্রাসায় িিুয়া আয়লম ?  

 ( গ)  থস থলাকনি ফাতাওয়া নেয়য়য়ে লাল- সাো রুমাল বযবহার িানক 
জানয়য িয় । তার ফাতাওয়া কতিুকু গ্রহর্য়যাগয ? 

 জবাবঃ আিনি থয থলাকনি সম্পয়কষ প্রন কয়রয়েি,  তার বযািায়র 
আমায়ের নিকি নবনভন্ন থ্যতাি থথয়ক এ ধরয়ির আয়রা প্রন এয়সয়ে । তয়ব 
আমায়ের প্রন উত্তয়রর নবভাগনি আমরা যয়থষ্ট প্রয়য়াজিীয় ও গুরুেিূর্ষ 
নবর্য় নিয়য় আয়লাচিা কয়র থানক নবধায় ঐ ধরয়ির অজ্ঞ থলাক সম্পয়কষ 
আয়লাচিা এখায়ি ততিা গুরুেিূর্ষ ময়ি হয়নি । আমায়ের িনত্রকাসহ 
বি বি কওমী মাদ্রাসার মুখিত্র সহীহ েীনি িত্র- িনত্রকা নিয়য়ও থস 
অয়িক আিনত্তকর কথা বয়ল যায়চ্ছ প্রনতনিয়ত । নকন্তু ওসবয়ক আমারা 
িাগয়লর প্রলাি থভয়ব তার জওয়াব নেয়তও যাইনি । তয়ব নবভ্রানন্তর হাত 
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থথয়ক সাধারর্ থলায়করা যায়ত রো িায়,  থস জন্য আিিার প্রয়নর 
উত্তর নিয়ে থেয়া হয়চ্ছঃ 

( ক)  আিনি নেল্লুর রহমাি িায়মর থয বযাখযা কয়রয়েি,  তার 
প্রথমনিয়ক গ্রহর্ কয়র তার প্রকানশত বাইনয়যিাত িনত্রকার একনি 
সাংখযায় থলাকনি নিয়জও স্বীকার কয়রয়েি । নকন্তু আিনত্ত হল-  
আরবীয়ত নেল্লুি এর অথষ নেল আয়স িা,  আর যনে ফারসী ধরা হয়,  
তাহয়ল হয়ব নেয়ল রহমাি । থসয়েয়ত্র নেল্লুি সহীহ হয়ব িা । তাোিা 
রহমায়ির নেল একথািা বলাও সহীহ িা । এসব নেক নবয়বচিা করয়ল,  
এ অয়থষ থকাি িাম রাখা শরী‘আয়তর েৃনষ্টয়ত িাজানয়য । প্রকৃতিয়ে 
নেল বুঝায়ত আরবীয়ত নেল্লুি থকাি শব্দ থিই । তথানি এ হুকুম হয়চ্ছ 
তার প্রেত্ত বযখযার নভনত্তয়ত । আিনি জািয়ত থচয়য়য়েি-  িামনি অনবধ 
হয়ল,  থস এনি িনরবতষি কয়র িা থকি ? এ নবর্নি আমরা নকভায়ব 
বলয়বা ? এনি আিনি সরাসনর তায়ক বা তার েরবারী থলাকয়েরয়ক 
নজজ্ঞাসা করয়ত িায়রি । আর আিনি তার িায়মর নদ্বতীয় থয অাংশনি 
প্রকাশ কয়রয়েি,  “িথভ্রষ্ট বা থগামরাহ” মূলতঃ এনিই যথাথষ ময়ি হয় 
। আর এজন্য তার কমষকায়ন্ড থগামরাহী প্রকাশ িাওয়ািাই স্বাভানবক । 
এয়েয়ত্র তার িায়মর সায়থ তার কমষকায়ন্ডর নমল খুাঁয়জ িাওয়া যায় । 

( খ)  আিনি জািয়ত থচয়য়য়েি-  তার নশোগত থযাগযতা নক ? এ 
বযািায়র আমরা নিভষরয়যাগয সূয়ত্র থখাাঁজ- খবর নিয়য় যা জািয়ত 
থিয়রনে,  তা হয়চ্ছ-  থলাকনি আয়েৌ থকাি মাদ্রাসায় িিুয়া আয়লম িয় 
। থজিায়রল লাইয়ি ইন্িারনমনডয়য়ি িাশ । থস একজি মাওলািা 
সায়হয়বর কায়ে প্রাইয়ভি ভায়ব মাদ্রাসার প্রাথনমক িযষায়য়র দু’চারিা 
নকতাব িয়িয়ে মাত্র । তার নশোগত থযাগযতা যাচাইয়য়র জন্য তার 
সাময়ি থয থকাি একনি তাফসীর বা নফকাহর নকতাব থযমি,  তাফসীয়র 
বায়যাবী শরীফ,  ফাতাওয়ায়য় শামী ইতযানে খুয়ল ধরয়ল আিনি নিয়জই 
বুঝয়ত িারয়বি-  তার িায়মর িাইয়িয়লর বহর নিতান্তই অন্তঃসার শুন্য 
। 
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( গ)  রুমাল বযবহার িাজানয়য সাংক্রান্ত তার ফাতাওয়া কতিুকু 
গ্রহর্য়যাগয,  তা তার নশোগত থযাগযতা নবচার করয়লই বুঝা যাওয়ার 
কথা । ফাতাওয়া থেওয়ার জন্য যয়থষ্ট ইলম ও অনভজ্ঞতার প্রয়য়াজি হয় 
। থসময়ত েীিী বযািায়র একিা চরম অিনভজ্ঞ,  মূখষ ও আিািী িাইয়ির 
থলাক ফাতাওয়া নেয়লই তা গ্রহর্য়যাগয হয়য় যায়ব তা আমরা বনল 
নকভায়ব ? আিািারা নিঃসাংয়কায়চ সাো- লাল নমনশ্রত রুমাল বযবহার 
করুি । এয়ত শরী‘আয়তর েৃনষ্টয়ত থকাি আিনত্ত থিই । িুরুয়র্র জন্য 
শরীয়াত থয লাল রয়ঙর বযবহার মাকরুয়হ তািযীহী কয়রয়ে,  তা দ্বারা 
উয়িশ্য হয়লা-  খানলস লাল রাং । যার ময়ধয অন্য থকাি রাংয়গর নমশ্রর্ 
থিই । এ রূমায়ল থযয়হতু সাো রাংয়গর নমশ্রর্ আয়ে,  সুতরাাং তা 
বযবহার করা জানয়য হয়ব । [ প্রমার্ঃ ইমোদুল ফাতাওয়া ৪ :  ১২৫ # 
নকফায়াতুল মুফতী ৯ :  ১৪৬- ১৫৪ # আলমগীরী ৫ :  ৩৩২]  

অিনবেযা ভয়াংকর বয়ল থয একিা কথা আয়ে,  এখায়ি থস প্রবােনি 
বাস্তবানয়ত হয়য়য়ে । থলাকনি হয়ত কায়রা থথয়ক শুয়িয়ে থয,  শরী‘আয়ত 
িুরুর্য়ের জন্য লাল রাং- এর থলবাস মাকরূহ করা হয়য়য়ে । আর তার 
উির নভনত্ত কয়রই ফাতাওয়া থময়র নেয়য়য়ে । এর ময়ধয থয বযাখযা 
নবয়ের্র্ আয়ে,  তা আর তনলয়য় থেখার সুয়যাগ তার হয়নি । হয়বই বা 
থকময়ি,  তার থতা থসই থযাগযতা থিই । 

আসল বযািার হল-  ইসলাম আজ নবজাতীয়য়ের দ্বারা চরমভায়ব 
আক্রান্ত । ইসলাম নবয়দ্বর্ীরা নবনভন্ন থকৌশয়ল ইসলায়মর েনত সাধয়ির 
থচষ্টা করয়ে । 

কখয়িা আবার ওরা ইসলায়মর বহুরূিী শত্রুয়ের অি মূয়লয ভািা কয়র 
তায়ের থথয়ক কাজ নিয়চ্ছ । আর থসজন্য বযবহার করয়ে নেল্লুর রহমাি 
িাইয়ির নকেু থলাকয়ক । 

তার িায়মর সায়থ তাজুল মুফাসনসরীি,  মুফতীউল আযম ও রঈসুল 
মুহায়িসীিসহ এ জাতীয় অন্ততঃ ২৫/ ৩০িা আবার কখয়িা আয়রা থবশী 
িাইয়িল বযবহার কয়র থায়ক । নিয়জর িায়ম থসচ্ছায় এ ধরয়ির িাইয়িল 
বযবহার করা-  থয ধরয়ির থযাগযতা তার ময়ধয থিই,  এিা নিতান্তই 
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প্রতারর্া,  অহাংকার ও তাকাব্বরু সুলভ কাজ । হােীস শরীয়ফ আয়ে-  
থয বযনি এমি নবর্য় প্রকাশ করয়ব যা তার ময়ধয িাই থস বযনি নমথযার 
দুনি থিার্াক িনরধািকারীর ন্যায় । [ বুখারী ও মুসনলম,  নমশকাত 
শরীফ,  ২৮১]  

এয়হি ভন্ডানময়ক নবধতার জামা িিায়ত থস এগুয়লায়ক সুন্নাত বয়ল 
প্রচার কয়র থায়ক । এ সুন্নাত িবীজীর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম 
সুন্নাত িয় । বরাং এনি শয়তািী স্বভায়বর নিয়মিীনত মাত্র ।  

এগুয়লা যনে সুন্নাত হয়,  তয়ব সুন্নায়ত িববীর নিয়ভষজাল অনুসারী 
সাহাবা,  তায়বয়ী,  মুহানিস ও মুফনতয়ায়ি থকরামসহ যুয়গ যুয়গ 
আনবভুষত বুযুগষায়ি েীি থকি এ সুন্নাতিায়ক িালি কয়রিনি । তারা থতা 
তায়ের িায়মর সায়থ এতগুয়লা িাইয়িল বযবহার করয়তি িা ।  

তার উিানধগুয়লার ময়ধয নিয়জয়ক রইসুল মুহানিসীি বয়ল যানহর কয়র 
থায়ক । এ জাতীয় ভন্ডয়ের শায়য়স্তা করার সব চাইয়ত সহজ ও থমােম 
হানতয়ার হয়চ্ছ -  ওয়ের সাময়ি থয থকাি একনি হােীয়সর নকতাব খুয়ল 
নেয়য় শুধু ইবারত িিয়ত বলুি । য়েখয়বি মুহুয়তষই ওয়ের থয়লর নবিাল 
থবনরয়য় িিয়ব । 

থেয়শর সনঠক েীি ও রুনচশীল সানহতয- সাংস্কৃনত নবকায়শর গুরুেিূর্ষ 
নখেময়ত নিয়নজত মানসক মনেিা,  আত- তাওহীে,  আর রশীে,  
মঈনুল ইসলাম,  কা’বার িয়থ প্রমুখ মানসকী সমূহ এবাং এসব েীিী 
িনত্রকার কতৃষিয়ের নবরুয়ে কিাে ও নমথযা,  নভনত্তহীি আয়জ বায়জ 
প্রলাি বকাই ওর এবাং ওর বাইয়য়যিাত িনত্রকার োনয়ে বয়ল ময়ি হয় । 

মাযায়র ওরস,  নবশ্বজায়কর মনঞ্জল ও নবশ্ব ইজয়তমায় যাওয়ার হুকুম 

নজজ্ঞাসাঃ বাাংলায়েয়শর ভাবপ্রবর্ মানুর্ নবনভন্ন মাযায়র,  ওরয়শ,  নবশ্ব 
জায়কর মনঞ্জয়ল এবাং প্রনত বৎসর িঙ্গী নবশ্ব ইজয়তমায়ত উিনথ্যতত হয়য় 
থায়ক । িঙ্গী নবশ্ব ইজয়তমায় উিনথ্যতত হওয়া বাস্তয়ব থকাি গুরুে রায়খ 
নক ? 
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জবাবঃ শরী‘আয়তর েৃনষ্টয়ত ওরস ও মাযায়র সময়বত হওয়া নবে‘আত ও 
িাজানয়য । কারর্ িবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম মৃতুযর 
িূয়বষ উম্মতয়ক তাাঁর মাযায়র অনুষ্ঠাি করা থথয়ক কয়ঠার ভায়ব নিয়র্ধ 
কয়র থগয়েি । সুতরাাং একজি মুসলমায়ির জন্য ঐসব অনুষ্ঠায়ি শরীক 
হওয়া থকািভায়বই জানয়য িয় । আর আধযানিক উন্ননতর জন্য হক্কািী 
িীর বা বুজুয়গষর নিকি যাওয়া শরী‘আয়তর েৃনষ্টয়ত আবনশ্যক কাজ । 
কারর্,  নিয়জর কলব থথয়ক দুনিয়ার থমাহ,  রাগ,  নহাংসা,  ফখর ও 
নরয়া ইতযানে খারাি খাসলতগুয়লা েূর কয়র আনখরায়তর মুহব্বত,  
িম্রতা,  ইখলাস,  থশাকর,  সবর প্রভনৃত ভাল খাসলত হানসল করা 
জরুরী । এগুয়লা হানসল িা করয়ল নেয়লর থরায়গর কারয়র্ সারা 
নযয়েগীর আমল বরবাে হয়য় থযয়ত িায়র । থযমি-  হাশয়রর ময়োয়ি 
সবষপ্রথম থয নতি বযনিয়ক হানযর করা হয়ব,  তারা প্রয়তযয়ক 
বযনিগতভায়ব থিকীর িাহাি নিয়য় হানযর হয়ব । নকন্তু ইখলাস িা থাকার 
কারয়র্ তায়ের সমস্ত থিকী বানতল হয়য় যায়ব ।  

উয়ল্লখয,  বতষমাি যামািায় হক্কািী িীর তায়ক বলা হয়,  যার ময়ধয 
েশনি আলামত িাওয়া যায় -  নবস্তানরত জািার জন্য থেখুি । 

[ থািবী ( রঃ) - এর নলনখত কসদুস সাবীল িামক গ্রে]  

অিরনেয়ক দুনিয়াোর ও বযবসায়ী িীয়রর সাংখযা বতষমায়ি খুবই থবশী । 
নবিা িুাঁনজয়ত বযবসা নহয়সয়ব জিসাধারয়র্র ধমষীয় জ্ঞায়ির সিতার 
সুয়যাগ নিয়য় বহু বযবসায়ী িীর আস্তািা থগয়ি সাধারর্ মানুয়র্র অবনশষ্ট 
েীি- ঈমািিুকু নবিষ্ট করার ফাাঁে থিয়ত বয়সয়ে । তাই তায়ের েরবায়র 
যাওয়া নকেুয়তই জানয়য হয়ব িা । এসব িীয়রর ময়ধয ১০নি আলাময়তর 
একনিও িাওয়া যায় িা । যারা যায়,  তারাও িীয়রর েরবায়র থয 
একমাত্র আল্লাহয়ক িাওয়ার জন্য থযয়ত হয় তা জায়ি িা । তারা থসখায়ি 
নগয়য় িীয়রর িায়য় নসজো কয়র,  কবয়র তাওয়াফ কয়র,  িীয়রর িা বা 
কবর চুিি কয়র,  িীর বা মাযায়রর িায়ম মান্নত কয়র প্রভনৃত শরী‘আত 
গনহষত কাজ কয়র থায়ক । এরা িীয়রর কায়ে মামলা- থমাকিমায় 
জয়লাভ,  বযবসা- বানর্য়জয উন্ননত ও  থরাগ- থশাক থথয়ক মুনি লায়ভর 
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জন্য নগয়য় থায়ক । সাধারর্ মুসলমািয়ের উনচত,  হক্কািী উলামায়য় 
নকরায়মর নিকি নজজ্ঞাসা কয়র থজয়ি শুয়ি থকাি বুযুয়গষর নিকি যাতাযাত 
করা ।  

 عليه تعالى اهلل صلى اهلل رسول لعن: قال عنه تعالى اهلل رضي عباس ابن عن
 الترمذي سنن.  (والسرج المساجد عليھا المتخذين القبور زائرات وسلم
 )315:حـ

 তাবলীগী থমহিত সকল হক্কািী উলামায়য় নকরায়মর ময়ত অতযন্ত 
গুরুেিূর্ষ কাজ । সবষয়শ্রর্ীর মুসলমািয়ের নবয়শর্ কয়র সাধারর্ 
মুসলামাি ভাইয়ের েীি ও ঈমাি নশোর জন্য বতষমাি যামািায় 
তাবনলগী জামা‘আয়তর কমষসূচী খুবই সুের । এ বযািায়র সমস্ত হক্কািী 
উলামায়য় নকরাম একমত । হযরত সাহাবায়য় নকরাম ( রাঃ)  এ ধরয়ির 
িেনতয়ত থমহিত কয়রই েীি ও ঈমাি নশখয়তি ও নশখায়তি ।  

এ ধরয়র্র োওয়াত যখি বন্ধ হয়য় যায়ব,  তখি থসই এলাকার 
জিসাধারর্ থথয়ক েীিও নবোয় নিয়ত থাকয়ব । থস্পি ও রানশয়া ইতযানে 
তার িযীর । 

 আজ আমায়ের থেশসহ সকল নবয়শ্ব অসাংখয নবধমষী এই োওয়ায়তর 
উসীলায় ইসলায়ম েীনেত হয়চ্ছ । এ োওয়ায়ত বহু থ্যতায়ির নগজষা ও 
মনের মসনজয়ে িনরর্ত হয়চ্ছ । বহু িামধারী মুসলমাি এই থমহিয়তর 
উনসলায় িূর্ষ েীিোর হওয়ার থসৌভাগয লাভ করয়ে । থসই জবরেস্ত 
থমহিতয়ক আয়রা বযািক করার জন্য িঙ্গীয়ত নবশ্ব ইজয়তমার আয়য়াজি 
করা হয়য় থায়ক । এই ইজয়তমায় নবয়েশ থথয়ক বুযুগষায়ি েীি তাশরীফ 
আয়িি । বাাংলায়েশ সহ সারা নবয়শ্বর অসাংখয থলাক তায়ের বয়াি শুয়ি 
। থসই ইজনতমা আর ওরস,  মাযারয়ক এক সমাি ময়ি করা মারািক 
ভলু ।  দুয়িার ময়ধয আকাশ- িাতাল বযবধাি । একিা নহোয়ায়তর িথ 
। আর অন্যিা থগামরাহীর িথ । আল্লাহ তা‘আলা সকলয়ক সহীহ সমঝ 
োি করুি ।  



168 

 

 সুন্নী ও নবে‘আতীর িনরচয় এবাং উলামায়য় হক্কািীয়ের ওহাবী বলার 
রহস্য 

 নজজ্ঞাসাঃ ওহাবী ও সুন্নীর অথষ নক ? আমায়ের থেয়শর অয়িক 
এলাকায় ওহাবী- সুন্নী িায়ম ঝগিা- মারামানর হয় । তার রহস্য নক ? 

 জবাবঃ ‘সুন্নী’ বলা হয় ঐসকল থলাকয়ক যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম এবাং খুলাফায়য় রায়শেীয়ির িয়থর হুবহু অনুসারী 
। অথষাৎ যারা আিাইে ও আমল- আখলাক ইতযানের নেক নেয়য় আহয়ল 
সুন্নত ওয়াল জামা‘আয়তর িুয়রািুনর অনুসারী । 

 আর যারা আহয়ল সুন্নত ওয়াল জামা‘আয়তর সায়থ একমত থিার্র্ কয়র 
িা,  বরাং শরী‘আয়তর ময়ধয িতুি িতুি আিীো ও আমল জুয়ি থেয় 
এবাং থসগুয়লা থিকীর কাজ ময়ি করয়ত থায়ক,  শরী‘আয়তর েৃনষ্টয়ত 
তায়েরয়ক নবে‘আতী বলা হয় । থযমি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া 
সাল্লাম হানযর- িানযর । নতনি আনলমুল গানয়ব-  এরূি নবশ্বাস করা । 
মাযার িূজা করা,  কবয়র নগলাফ থেয়া,  আগরবানত ইতযানে থেয়া,  
িীয়রর িায়য় বা িীয়রর িায়ম নসজো করা,  িীয়রর কবয়র ওরশ করা,  
নমলাে ও নকয়াম করা,  রনবউল আউয়াল মায়স জশয়ি জুলূয়শ ঈয়ে 
নমলাদুন্নবী িায়ম বর্ষাঢয নমনেল থবর করা ইতযানে সকল কাজ গনহষত 
নবে‘আয়তর অন্তভূি । এসকল কাজ যারা কয়র,  শরী‘আয়তর ভার্ায় 
তারা নবে‘আতী িায়ম অনভনহত । আফয়সাস- বতষমাি যামািায় 
নবে‘আতী থলায়করা নিয়জয়েরয়ক সুন্নী বয়ল োবী কয়র । আর 
প্রকৃতিয়ে যারা সুন্নী,  বা আহয়ল সুন্নত ওয়াল জামা‘আয়তর অনুসারী,  
যারা উয়ল্লনখত নশরক- নবে‘আতয়ক প্রশ্রয় থেয় িা এবাং এসয়বর 
প্রনতবাে কয়র,  তায়েরয়ক ‘ওহাবী’ বয়ল গানল থেয় ।  

 এর উোহরর্ এমি,  থযমি থচার নিয়জই “থচার” বয়ল সাধুয়ক ধাওয়া 
করল । নবে‘আতীরা প্রকৃত সুন্নীয়েরয়ক ওহাবী এজন্য বয়ল থয,  আরব 
থেয়শ মুহম্মে ইবয়ি আব্দুল ওহাব িায়ম এক বযনি আনবভূষত হি । নতনি 
অয়িক নশরক নবে‘আয়তর মূয়লাৎিািি কয়র সুন্নাত কানয়ম কয়রনেয়লি 



169 

 

। তয়ব তার নভতর কয়ঠারতা নেল অতযানধক । তাই নতনি নবনভন্ন 
মাসআলার জন্য অনতনরি কয়ঠারতা কয়র সুন্নয়তর নখলাফও কয়রয়েি । 

 থযমি নতনি বয়লয়েি,  হুজুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম বা থকাি 
িবী- ওলীয়ের কবর নযয়ারত করার উয়িয়শ্য সফর করা িাজানয়য । 
িবী- ওলী বা থকাি বুযুগষ বযনির উসীলা ধয়র দু‘আ করা িাজানয়য 
প্রভনৃত । এসব বািাবানির কারয়র্ অয়িক মানুর্ তার প্রনত নবতৃষ্ণ হয়য় 
তার সমায়লাচিা ও নবয়রানধতা কয়র,  তা অয়িক লিা ইনতহাস ।  

 তার আয়োলি ওহাবী আয়োলি িায়ম িনরনচত । 

 নকন্তু আমায়ের থেয়শ ওহাবী িায়মর প্রয়য়াগ থসই ওহাবীয়ের সনহত থকাি 
থযাগসূয়ত্র িয় । বরাং হক্কািী ওলামাগর্য়ক ঘায়য়ল করার জন্য 
নবে‘আতীয়ের একনি অিপ্রয়য়াগ ।  

ওহাবী বয়ল এ নবে‘আতীরা থেওবেী উলামা- মাশায়য়খ ও তায়ের 
অনুসারীগর্য়ক বুনঝয়য় থায়ক। 

িতষবয থয,  উলামায়য় থেওবে যখি বৃনিশ ইাংয়রজয়ের নবরুয়ে নজহােী 
আয়োলয়ি ঝানিয়য় িয়িি,  তখি তায়ের আয়োলিয়ক িস্যাৎ করার 
জন্য ইাংয়রজ সরকার ভারয়তর উটা বাাঁশ থবয়রলীর আহমে থরজাখাি 
িায়ম এক বযনিয়ক বহুরকম প্রয়লাভয়ি তারা হাত কয়র । থস জিগর্য়ক 
উলামায়য় থেওবে থথয়ক নবমুখ করার জন্য তায়ের প্রনত “ওহাবী” 
িায়মর প্রয়য়াগ প্রবতষি কয়র । এর স্বিয়ে িুাঁনজ নতনরর জন্য থেওবেী 
উলামাগয়র্র নকতাবানে হয়ত সহীহ ইবারত নিয়য় কািোাঁি কয়র কুফুরী 
কালাম রূয়ি প্রচার শুরু কয়র এবাং নিরীহ মানুর্য়ক থেওবেী উলামায়ের 
নবরুয়ে থেনিয়য় তুয়ল ওহাবী বয়ল গানল নেয়ত প্রয়াস চালায় । নকন্তু 
আল্লাহিাক স্বীয় থময়হরবার্ীয়ত মুসলমািয়েরয়ক তার খপ্পর হয়ত 
নহফাজত কয়রি । মুনষ্টয়ময় নকেু থলাক োিা মুসলমািগর্ উলামায়য় 
য়েওবয়ের বনলষ্ট িেয়েি ও সুন্নতী তা‘লীম তরনবয়যত ও আমল-
আখলায়কর বয়েৌলয়ত তার প্রতারর্া বুঝয়ত িায়রি এবাং নিয়জয়েরয়ক 
তার নবে‘আতী থবিাজাল থথয়ক রো কয়রি বতষমায়ি আমায়ের থেয়শর 
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থকাি থকাি অেয়ল থয ওহাবী- সুন্নী সাংক্রান্ত ঝগিা- মারামানর হয়,  তা 
থসই আহমে থরজাখায়িয়রই জন্ম থেওয়া ব্র্নিশ থগালামীর ফসল ।   
[ প্রমার্ঃ ফাতাওয়া মাহমূনেয়া,  ১ :  ১৫৮ # নকফায়াতুল মুফতী,  ১ 
:  ১৯৭]   

 صلى النبي عن ثبت طريق على قامت التي الجماعة هي والجماعة السنة اهل
 )1:الطحاوي عقيدة( . واصحابه وسلم عليه تعالى اهلل

শরী‘আয়ত মাযহাব মািার গুরুে এবাং মাযহাব িা মািার কুফল। 

নজজ্ঞাসাঃ আহয়ল হােীস িামধারী লা- মাযহাবী মুসলমািয়ের সম্পয়কষ 
ইসলামী শরী‘আয়তর রায় নক ? শরী‘আয়ত মাযহাব অনুসরয়ির গুরুে 
কতিুকু ? 

জবাবঃ বতষমাি ইলমী কময়যারী ও প্রবৃনত্ত িূজার যামািায় সকল 
মুসলমািয়ের জন্য ইমাম চতুষ্টয়য়র থয থকাি এক ইমায়মর তািলীে 
করা অথষাৎ চার মাযহাব সমূয়হর থকাি এক মাযহায়বর অনুসারী হওয়া 
ওয়ানজব । বতষমায়ি শরী‘আয়তর উির চলার আর থকাি নবকি থিই । 
বাস্তব প্রমায়র্ থেখা নগয়য়ে থয,  যারা থকাি ইমায়মর অনুসরর্ িা কয়র 
নিয়জরা সরাসনর কুরআি- হােীস বুয়ঝ আমল করয়ত তৎির হয়য়য়েি,  
তারা থশর্ িযষন্ত আল্লাহর থগালামীর িনরবয়তষ নিয়জর িফস বা ময়ির 
থগালামী কয়র শরী‘আত নববনজষত িয়থ িনরচানলত হয়য়য়েি । মাযহাব 
মািা জরুরী হওয়ার কারর্ হল-  িনবত্র কুরআি মানুয়র্র নহোআয়তর 
নিনময়ত্ত প্রকৃত মূল নকতাব । এর বযাখযার জন্য আল্লাহিাক রাসূয়ল 
কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম থক থপ্ররর্ কয়রয়েি ।তাই 
রাসূয়ল িাক সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম এর থগািা জীবিােশষ তথা 
তার সকল কথা ও কাজ কুরআি মাজীয়ের বযাখযা স্বরূি । ঈমাম 
শানফ‘ঈ ( রাহঃ)  বয়লি,  “যনে রাসূয়ল িাক সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া 
সাল্লাম- এর কথা ও কাজ আমায়ের ময়ধয নবেযমাি িা থাকত,  তয়ব 
কায়রা িয়ে কুরআি বুঝা সম্ভবির নেল িা । উোহরর্স্বরূি কুরআয়ি 
িামায়যর নিয়েষশ এয়সয়ে । নকন্তু থকাি ওয়াি কত রাকা‘আত ? এর 
বযাখযা কুরআয়ি থেওয়া হয়নি । হােীয়স এর বযাখযা এয়সয়ে । 
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অনুরূিভায়ব যাকাত প্রোয়ির নিয়েষশ এয়সয়ে । নকন্তু নক মায়লর নক 
িনরমার্ যাকাত কতনেি মাল হায়ত থাকয়ল নেয়ত হয়ব ? এসয়বর 
বযাখযা কুরআয়ি থেওয়া হয়নি । হােীয়স এর বযাখযা এয়সয়ে । থস বযাখযা 
অনুযায়ী মুসলমািগর্ আমল কয়র আসয়েি । 

তয়ব এখায়ি থয নবর্য়নি লের্ীয়,  তা হয়লা- আমলী হুকুয়মর বযািায়র 
প্রায় থেয়ত্রই এমি একানধক হােীস নবেযমাি,  থয সয়বর ভাবধারা 
বাহ্যতঃ িরষ্পর নবয়রাধী । এর কারর্ হল-  শরী‘আয়তর হুকুম-
আহকাম সবগুয়লা একয়ত্র িানযল হয়নি । বরাং তখি মানুয়র্র 
ক্রমানুগনতয়ত ইসলাম গ্রহর্ ও আমলী েৃঢ়তা অজষয়ির থপ্রনেয়ত হুকুম-
আহকাম িযষায়ক্রয়ম ধীয়র ধীয়র িানযল হয়য় চূিান্ত িযষায়য় থিৌাঁয়েয়ে । 
থযমি-  ইসলায়মর প্রথম যুয়গ িামাজ িাাঁচ ওয়াি নেল িা । আবার যা 
নেল তাও দু’ রাকা‘আত কয়র নেল । উিরন্তু তখি িামায়যর নভতর 
কথা- বাতষা বলা জানয়য নেল । অতঃির িযষায়ক্রয়ম হুকুম িানযল হয়য় 
িনরবনতষত হয়ত থায়ক । থশর্ িযষন্ত িূয়বষর হুকুম রনহত হয়য় বতষমাি 
স্বরূয়ি এয়স থিৌাঁয়ে । থতমনিভাু্য়ব নহযরয়তর িয়র প্রথম যখি থরাযার 
হুকুম িানযল হয় তখি থরাযা রাখা অবধানরত ফরয নহয়সয়ব সাবযস্ত নেল 
িা । বরাং তখি থরাযা িা থরয়খ এক একনি থরাযার িনরবয়তষ একজি 
কয়র নমসকীিয়ক দু’থবলা খািা খাওয়ায়িারও অনুমনত নেল । অতঃির 
িরবতষীয়ত থরাযা রাখায়কই অবধানরত ফরজ থঘার্র্া কয়র িূয়বষর হুকুম 
রনহত করা হয় । এমনিভায়ব নবনভন্ন হুকুম- আহকায়ম িযষায়ক্রয়ম 
রেবেল হয়লা,  থকািিা আয়গর থকািিা িয়রর এবাং থকাি হােীস সবষ 
নবয়বচিায়ন্ত আময়লর অনধক থযাগয এ িরবতষী যামািায় সকল নবর্য়য়র 
সমাধাি করা অতযন্ত কনঠি কাজ ও দুঃসাধয বযািার । এসব নবর্য়য় থয 
সকল আহয়ল ইলমগর্ সমাধাি নেয়য় থগয়েি,  তায়ের ময়ধয অয়িক 
মত িাথষকয িনরলনেত হয় ।  

এ অবথ্যতায় এখি নক সকয়লই নিয়জয়ের ইচ্ছামানফক মত গ্রহর্ কয়র 
আমল করয়ব,  িা রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম 
নিকিবতষী যামািার থকাি নবয়শর্ জ্ঞািসম্পন্ন অনধক নিভষরয়যাগয 
বযনিয়ের গয়বর্র্ার নভনত্তয়ত ফয়সালার উির আমলকারী হয়ব ? 
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নিয়জর ইচ্ছামত আমল গ্রহর্ করয়ল তা থতা শরী‘আত িালি হয়লা িা 
বরাং নিয়জর িফয়সর থগালামীই করা হয় । তাই এ সকল মতয়ভে 
সাংনেষ্ট নবর্য়য় আমল করয়ত হয়ব নিশ্চই থকাি থযাগয মুজতানহে আহয়ল 
ইলয়মর গয়বর্র্ালি িথ অবলিি কয়র । তাই এখি থসই নিভষরয়যাগয 
মুজতানহে আহয়ল ইলময়ক থবয়ে থবর করয়ত হয়ব । এ বযািায়র চার 
মাযহায়বর মুজতানহে ইমামগর্ উলামায়য় উম্মায়ত মুহাম্মেীর িযয়র 
সবষসম্মনতক্রয়ম থযাগয মুজতানহে আহয়ল ইলম নহয়সয়ব গ্রহর্ীয় হয়য়য়েি 
। কারর্- প্রথমতঃ তারা যামািায়য় নরসালায়তর নিকিতম ইলমী 
থজায়ায়রর সমসামনয়ক বযনিে নেয়লি । নদ্বতীয়ত তারা প্রয়তযয়কই 
মজতানহয়ে কানমল,  িনবত্র কুরআি- হােীস ও ইজমা সম্পয়কষ অিন্য 
গভীর জ্ঞায়ির অনধকারী নেয়লি । তাাঁয়ের যুয়গ তাাঁয়ের িরবতষী যুগ হয়ত 
বতষমাি যুগ িযষন্ত তায়ের মত কুরআি ও হােীয়স িারেশষী মুজতানহে 
নদ্বতীয় আর িয়ো হয়নি । তাই তায়ের গয়বর্র্া ইজনতহায়ে নির্ষীত 
কুরআি- হােীয়সর সার- আমলই িরবতষী সকল মুসলমািয়ের জন্য 
িালিীয় সাবযস্ত হয়য়য়ে । তাাঁরা আজীবি গয়বর্র্া কয়র ইসলায়মর 
নিয়ম- িীনতর থয রূিয়রখা উিথ্যতািি কয়রয়েি,  তা সকয়লর নিকি 
গ্রহর্ীয় নহয়সয়ব নথ্যতর থিয়য়য়ে । তারা হুকুম- আহাকাম ও মাসানয়য়লর 
বযািায়র এমি কতগুয়লা মূলিীনত নিধষারর্ কয়রয়েি থয,  থসগুয়লার 
নিনরয়খ নকয়ামত িযষন্ত উদ্ভুত সকল মাসানয়য়লর সমাধাি করা থযয়ত 
িায়র । এজন্য মুতাআখনখরীি উলামায়য় নকরামগর্ এ বযািায়র একমত 
হয়য়য়েি থয,  ইমাম চতুু্ষ্টয়য়র িরবতষী যামািার থলাকয়ের জন্য তাাঁয়ের 
থয- থকাি এক ইমায়মর তািলীে ( অথষাৎ তার গয়বর্র্ার নভনত্তয়ত শরয়ী 
হুকুম- আহকাম িালি করা ওয়ানজব । এ কারয়র্ই বতষমাি চার 
মাযহায়বর মধয হয়ত থকাি এক মাযহায়বর তািলীে ও অনুসরর্ 
ওয়ানজব।)   

অতএব,  বতষমায়ি এরূি যারা মাযহাব বজষি কয়র সরাসনর কুরআি-
হােীস বুয়ঝ আমল করয়ত তৎির হয়বি,  তারা নিজ প্রবৃনত্তর অনুসারী 
সাবযস্ত হয়বি । আহয়ল হােীস িামধারী থলায়করা নকভায়ব শুধু কুরআি-
হােীয়সর যানহরী নবর্য়বস্তুর উিয়র আমলকারী হয়ত চাি,  আমায়ের তা 
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থবাধগময িয় । কারর্-  বতষমাি আধুনিক যামািায় এমি অয়িক 
নবর্য়য়র উদ্ভব হয়য়য়ে,  যার হুকুয়মর বযািায়র প্রতযে উয়ল্লখ কুরআি-
হােীয়সর থকাথাও থিই । থযমি উয়িাজাহায়জ িামায িিা যায়ব নক- িা 
? বীমা ইিুয়রি জানয়য হয়ব নক- িা ? এ ধরয়ির প্রচুর নবর্য় রয়য়য়ে 
। অতএব এ সকল মাসাইয়লর বযািায়র আইম্মায়য় মুজতানহেীিগয়র্র 
উসূলনভনত্তক ও গয়বর্র্ালি ফায়সালা থময়ি থিওয়া বযনতয়রয়ক গতযান্তর 
আয়ে নক ? তাই িফসািী খানহশায়তর ইনত্তবা িা কয়র থকাি এক 
মাযহাব গ্রহর্ কয়র থিয়াই কতষবয । িতুবা শরী‘আত মািার িায়ম নিয়জর 
িফয়সর থগালামী করা হয়ব- যা থগামরাহীর িথ তা কখয়িাও কাময িয় । 
কারর্ মানুর্ স্বাভানবকতঃ থযিা সহজ,  যা তার স্বায়থষর অনুকূয়ল 
থসিায়কই গ্রহর্ করয়ত থচষ্টা কয়র । বতষমায়ি আহয়ল হােীসগর্ তাই 
কয়র আসয়ে । চার মাযহায়বর থকাি মাযহায়বর অনুসারী িি বয়ল তারা 
ওয়ানজব তরককারী হয়য়য়েি এবাং বতষমাি যামািার আহয়ল হােীসগর্ 
আকাবীরগর্য়ক গালী গালাজ ও মুকানল্লেীিয়ের প্রনত কুধারর্া রাখার 
কারয়র্ আহয়ল সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত থথয়ক খানরজ । তয়ব তারা 
ইসলায়মর গনন্ড বনহভূষত বয়ল িনরগনর্ত হয়বি িা ।  [ আহসানুল 
ফাতাওয়া ১ :  ৪১১]  

অধিুা আয়রক থশ্রর্ীর আধুনিক আয়লয়মর আনবভষাব ঘয়িয়ে । তায়ের 
োবী- তািলীে থতা করয়ত হয়ব । নকন্তু থকাি এক ইমায়মর তািলীে 
করয়ত হয়ব,  এিা থকাি জরুরী িয় । বরাং তায়ের নরসাচষ ও গয়বর্র্া 
অনুযায়ী থয মাসআলায় থয ইমায়মর মত গ্রহর্য়যাগয বয়ল ময়ি হয়ব,  
থসিাই তারা গ্রহর্ করয়বি । নিনেষষ্ট থকাি ইমাময়ক তারা মািয়ত প্রস্তুত 
িি । গভীর ভায়ব নচন্তা করয়ল এয়ের ময়ধয আর আহয়ল হােীসয়ের 
ময়ধয থতমি থকাি িাথষকয থেখা যায় িা । শুধু িায়মর িাথষকয । কারর্,  
তায়ের এ ময়তর কারয়র্ অয়িক থেয়ত্র শরী‘আয়তর ইয়ত্তবার িায়ম 
িফয়সর থগালামীর নশকার হওয়ার প্রবল আশাংকা রয়য়য়ে । থযমি 
ধরুি- উযু করার িয়র কায়রার শরীর নেয়য় রি প্রবানহত হল,  নতনি 
বলয়লি-  থয,  যনেও ইমাম আবূ হানিফার ( রহঃ)  মাযহায়ব এয়ত উযু 
ভঙ্গ হয়য় যায় । নকন্তু এ বযািায়র আমার নিকি ইমাম শানফয়ী ( রহঃ) -
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এর মাযহাব নিভষরয়যাগয ময়ি হয় । সুতরাাং নতনি উযু করয়লি িা । 
নকেুের্ িয়র থকাি কারর্ বশতঃ থকাি থবগািা মনহলায়ক স্পশষ কয়র 
থফলয়লি এবাং মন্তবয করয়লি থয যনেও এয়ত ইমাম শানফয়ী ( রহঃ) -
এর মাযহায়ব উযু িষ্ট হয়,  নকন্তু এ বযািায়র ইমাম আবূ হানিফা 
( রহঃ) - এর মাযহাব আমার নিকি নিভষরয়যাগয ময়ি হয় ।  

সুতরাাং এয়েয়ত্রও নতনি উযু িা কয়র থবাঁয়চ থগয়লি এবাং িামায আোয় 
করয়লি । এখি যনে উভয় ইমায়মর নিকি এ বযনির িামায সম্পয়কষ 
ফাতাওয়া চাওয়া হয়,  তাহয়ল নিশ্চয় উভয় ইমাম এই ফাতাওয়া নেয়বি 
থয,  ঐ বযনি নবিা উযুয়ত িামায িয়িয়ে । সুতরাাং তার িামাযই হয় নি 
। অথচ ঐ বযনি োবী করয়ে থয,  থস উভয় ইমাময়ক মান্য কয়রয়ে 
এবাং মাযহাব ময়ত িামায িয়িয়ে । তাই নিনেষষ্ট থকাি এক ইমায়মর 
ইকনতোই জরুরী । 13:  النحل{ [َتْعَلُموَن اَل ُكْنُتْم ِإْن الذِّْكِر َأْهَل َفاْسَأُلوا} [  

[ প্রমার্ঃ ইমোদুল মুফতীি,  ১ :  ১৫১ # জাওয়ানহরুল নফকহ,  ১ 
:  ১২৭ # নকফায়াতুল মুফতী ১ :  ৩২৫]  

আহয়ল হােীস সম্প্রোয়য়র মুয়খাশ উয়ন্মাচি এবাং তায়ের ভ্রানন্ত নিরসি 

নজজ্ঞাসাঃ আমায়ের এলাকায় নকেু থলাক আয়েি যারা নিয়জয়েরয়ক 
আহয়ল হােীস বা সালাফী বয়ল োবী কয়রি । নিয়জয়েরয়ক সনঠক 
আহয়ল সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত অনভনহত কয়র থায়কি । তারা চার 
মাযহায়বর ইমামগয়র্র সম্পয়কষ নবরূি ধারর্া রায়খি । ইমামগয়র্র 
তাকলীে করায়ক নশরক বয়ল মন্তবয কয়রি । তারা বয়ল থবিাি থয,  
হােীয়সর সায়থ হািাফীয়ের িামায়যর নমল থিই । বরাং তায়ের অনধকাাংশ 
আামল হােীস ও সুন্নয়তর নখলাফ;  থযমি- হািাফীরা রফয়য়- ইয়াোইি 
কয়রি িা,  ইমায়মর নিেয়ি সূরাহ ফানতহা িয়িি িা,  থজায়ি আনমি 
বয়লি িা ইতযানে । এ বযািায়র আিিায়ের মতামত একান্তভায়ব কামিা 
করনে – যায়ত কয়র এলাকার নভতয়র নবভ্রানন্ত িা েিায় এবাং সকয়ল 
শানন্তমত ইবােত করয়ত িানর । 
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জবাবঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম থথয়ক কথা,  কাজ ও 
সমথষিমূলক যা নকেু বনর্ষত হয়য়য়ে,  তা সবই হােীয়সর অন্তভুষি । 
যনেও তার সবিা উম্ময়তর আময়লর জন্য িয়,  থযমি-  রাসূল 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা‘আলার নিয়েষয়শ একসায়থ 
িয় জি নবনব থরয়খয়েি । এিা হােীস তয়ব হােীস হওয়া সয়েও 
উম্ময়তর জন্য এর অনুসরর্ জানয়য িাই । কারর্ এর অনুসরর্ অন্য 
েলীয়লর নভনত্তয়ত উম্ময়তর জন্য নিনর্ে হয়য়য়ে । উম্ময়তর করর্ীয় 
নহয়সয়ব িবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম যা নকেু থরয়খ থগয়েি,  
থসগুয়লা সুন্নয়তর অন্তভুষি । তয়ব থস থপ্রনেয়ত গাইয়র মুকানল্লেয়ের 
আহয়ল হােীস িাম গ্রহর্ করািাই আিনত্তকর । থকিিা আহয়ল হােীয়সর 
অথষ হল হােীয়সর অনুসারী অথচ সব হােীস উম্ময়তর আময়লর জন্য িয় 
। বরাং মহািবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম নবনভন্ন নরওয়ায়ায়ত 
আমায়েরয়ক সুন্নাহর অনুসরর্ করারই আয়েশ নেয়য়য়েি । থযমি রাসূল 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম ইরশাে কয়রি-  থতামরা আমার ও 
আমার সুিথপ্রাপ্ত খনলফাগয়র্র সুন্নাতয়ক অবলিি কর । থতামরা তাাঁয়ের 
আেশষ শিভায়ব ধারর্ কর ও োাঁত নেয়য় কাময়ি ধর । [ আবূ োঊে 
শরীফ ২ :  ৬৩৫]         

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম আয়রা ইরশাে কয়রি-  
আনম থতামায়ের মায়ঝ দু’নি নজনিস থরয়খ যানচ্ছ । যতনেি থতামরা তা 
শিভায়ব আাঁকয়ি রাখয়ব,  কখয়িা িথভ্রষ্ট হয়ব িা । একনি হয়চ্ছ 
আল্লাহর নকতাব ( আল- কুরআি)  ও অিরনি হয়চ্ছ তাাঁর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত- আেশষ ।  

এ হােীয়সর উির নভনত্ত কয়রই হক িেীগর্য়ক আহয়ল সুন্নাত ওয়াল 
জামা‘আত িায়ম অনভনহত করা হয় ।  

চার মাযহায়বর ইমাম ও নফকয়হর অন্যান্য মুজতানহে ফকীহ ইমামগর্ এ 
উম্ময়তর ময়ধয অনত উৈ মযষাোসম্পন্ন বযনি নেয়লি । সমগ্র আহয়ল হক 
তায়ের মযষাো থময়ি নিয়য়য়েি । সুতরাাং তায়ের সিয়ন্ধ থকািরূি নবরূি 
মন্তবয জানয়য িয় । একজি সাধারর্ মুসলমািয়ক গানল থেয়া শরী‘আয়ত 
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হারাম । থস থেয়ত্র এত বি উাঁচু েরজার উলামায়য় নকরাম এবাং 
বুযুগষগর্য়ক গালী থেয়া বা নবরূি ভাব রাথা অমাজষিীয় অিরাধ নবনক ।  

জনিল বা অস্পষ্ট নবর্য় সমূয়হ ইমামগয়র্র থকাি একজয়ির তাকলীে বা 
অনুসরর্য়ক নশরক বলা মহা অন্যায় এবাং মুখষতার বনহপ্রকাশ । কারর্-
মাযহায়বর অনুসারীগর্ কখিও আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূয়লর অনুসরয়র্র 
মত এসব ইমাময়ক অনুসরর্ কয়রি িা । বরাং জনিল বযািার সমূয়হ বা 
থয থেয়ত্র বানহ্যক ভায়ব আয়াত বা হােীস িরস্পর নবয়রাধী ময়ি হয়,  
শুধু থসয়েয়ত্রই তায়ের বযাখযা অনুসরর্ করা হয় । যা মূলতঃ আল্লাহ ও 
আল্লাহর রাসূয়লর অনুসরর্ । আর এয়েয়ত্র তায়ের বযাখযা অনুযায়ী 
আমল করা নিরািে । থকিিা তারা িবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া 
সাল্লাম-  এর যামািার খুব নিকিবতষী নেয়লি । যায়ের অয়িয়ক 
একানধক সাহাবাগয়র্র েশষি লাভ কয়রয়েি । যারা িবী সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম-  এর সবষয়শর্ আমল বা অনভমত সরাসনর 
সাহাবা ( রাঃ)  মারফত জািয়ত থিয়রনেয়লি । থসই প্রজ্ঞাশীল ফকীহ 
মাযহাবী ইমামগয়র্র বযাখযা ও অনভমত আমায়ের েীঘষ নিেয়ির সানরর 
থলাকগয়র্র বযাখযার থচয়য় উত্তম ও বরর্ীয় হয়ব । তাই উয়ল্লনখত িোনি 
অতযন্ত সুের,  যুু্নিযুু্ি ও নিরািে । তা থকাি নবয়বকবাি মানুয়র্র 
নিকি অস্পষ্ট থাকয়ত িায়র িা । কুরআি- সুন্নাহর সনঠক বযাখযার থেয়ত্র 
নবজ্ঞ আয়লয়মর অনুসরর্ করার ধারা সাহাবায়ের যুগ থথয়ক চয়ল আসয়ে 
। িবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম-  এর হায়ায়ত থতা সকয়লই িবী 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাময়ক নজজ্ঞাসা কয়র বা তায়ক থেয়খ আমল 
করয়তি । নকন্তু তাাঁর ইনন্তকায়লর ির লোনধক সাহাবায়য় নকরাম থথয়ক 
মাত্র সীনমত সাংখযক সাহাবা ( রাঃ)  মাসাআলা- মাসানয়ল ও ফাতাওয়া 
থেওয়ার নখেমত আঞ্জাম নেয়তি । সাধারর্তঃ এক এক এলাকার 
থলাকজি একজি ফকীহ সাহাবীর ( রাঃ)  ফাতাওয়া অনুযায়ী আমল 
করয়তি । হােীয়সর নকতায়ব এর একানধক বর্ষিা এয়সয়ে । থযমি 
কূফায়ত আব্দুল্লাহ নবি মাসঊে ( রাঃ) ,  মেীিায় যাইে নবি োনবত 
( রাঃ)  প্রমুখ ।  
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আহয়ল হােীস সম্প্রোয়য়র ভাইয়য়রা এ তাকলীে বা অনুসরর্য়ক নক 
নশরক বলয়বি । তাোিা িনবত্র কুরআয়ির সাতজি িারীর নকরাআয়ত 
সাব‘আ প্রনসে । তারা নিয়জরা নিশ্চয়ই সাত নকরাআয়তর থকাি নিনেষষ্ট 
একিা নকরাআত অবলিি কয়র নকরাআত কয়র থায়কি । অথষাৎ সাত 
কারীগয়র্র থথয়ক শুধুমাত্র একজি কারীয়ক অনুসরর্ কয়র থায়কি । 
তায়ের কথামত এিা নক নশরক হয়ব ? যাই থহাক ইমায়মর তাকলীে বা 
অনুসরর্ সাহাবাগয়র্র ( রাঃ)  যামািা থথয়ক চয়ল আসয়ে । এিাই 
স্বাভানবক নিয়ম । দুনিয়ার নেক নেয়য়ও আমরা সাধারর্তঃ প্রয়তযক 
বযািায়র ঐ নবর্য়য়র িারেশষী থলাকয়ের তাকলীে বা অনুসরর্ কয়র থানক 
। ইচ্ছামত কাজ কনর িা । থযমি নবনল্ডাং নতনর করয়ত হয়ল ইনঞ্জনিয়ায়রর 
িরর্ািন্ন হয়ত হয় । থয থকাি কাজ বুঝয়ত একজি নিয়েষশক মািয়ত হয় 
। থতমনিভায়ব সবয়চয়য় গুরুেিূু্র্ষ হল- েীি । এ েীি তথা কুরআি 
হােীয়সর বযাখযার বযািায়র সবয়চয়য় যারা নবয়শর্জ্ঞ নেয়লি,  তায়ের 
বযাখযা থময়ি থিওয়ািাই থতা নিরািে । আর মহাি আল্লাহ তা‘আলা থতা 
থসই নিয়েষশই নেয়য়য়েিঃ “থতামরা িা জািয়ল,  যারা জায়ি তায়েরয়ক 
নজয়জ্ঞস কর ।” এোিা নবনভন্ন হােীয়স িবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া 
সাল্লাম আকানবয়র সাহাবাগয়র্র অনুসরয়র্র নিয়েষশ নেয়য়য়েি ।  

ইমামগয়র্র মতামত বাে নেয়য় নিয়জয়ের থখয়াল- খুনশমত কুরআি 
হােীয়সর বযাখযা থেয়া এবাং মাযহাব মািায়ক অস্বীকার করা শরী‘আয়তর 
ময়ধয মারািক নবে‘আত বয়ল আহয়ল হকগর্ উয়ল্লখ কয়রয়েি । কারর্,  
কনথত আহয়ল হােীস সম্প্রোয়য়র আনবভষাব ৫৪২ নহজরীর ির হয়য়য়ে । 
বরে অয়িয়ক থতা তথাকনথত আহয়ল হােীস সম্প্রোয়য়র ময়ধয গর্য 
হওয়া েীি থথয়ক থবর হয়য় যাওয়ার রাস্তা বা মাধযম নহয়সয়ব বর্ষিা 
কয়রয়েি । সুতরাাং তায়ের নিয়জয়েরয়ক আহয়ল সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত 
বয়ল োবী করা অবান্তর । থমািাকথা,  ফকীহ সাহাবাগয়র্র তাকলীে 
স্বয়াং অন্যান্য সাহাবাগর্ কয়র থগয়েি । ঐ সব ফকীহ সাহাবাগয়র্র সমস্ত 
ফাতাওয়া ও আয়লাচিার নববরর্- সারবস্তু আনয়ম্মায়য় মুজতানহেগর্ 
সাংরের্ কয়রয়েি এবাং কুরআি- সুন্নাহর নভনত্তয়ত ঐ সকল ফকীহ 
সাহাবাগয়র্র বর্ষিার আয়লায়ক বুনিয়ােী কানুি ও নবস্তানরত মাসানয়ল 
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থিশ কয়রয়েি । সুতরাাং ইমামগয়র্র তাকলীে প্রকৃতিয়ে কুরআি-
সুু্ন্নাহ ও ফকীহ সাহাবাগয়র্র বযাখযারই তাকলীে বা অনুসরি । এিা 
কখিও ঐসব উলামাগয়র্র বযনিয়ের তাকলীে িয় থয,  তায়ক নশরক 
গর্য করা হয়ব । যনে তা নশরক সাবযস্ত হয়,  তয়ব আহয়ল হােীস 
সম্প্রোয়য়র জিসাধারর্য়তা তায়ের উলামাগয়র্র কথামতই সব আমল 
কয়র থায়কি । সরাসনর কুরআি- হােীস বুঝার েমতা নিশ্চয় তায়ের 
থিই । তাহয়ল তায়ের েৃনষ্টয়ত তারা নিয়জরাই নক নশরয়কর নশকার গর্য 
হয়বি িা । আহয়ল হােীস োবীোররা প্রায় মাযহাব ওয়ালাগয়র্র 
বযািায়র কিাে ও নবরূি সমায়লাচিা করয়ত থায়কি। যা থকাি শরীফ 
সম্ভ্রান্ত থলায়কর শাি িয় । অিরনেয়ক হািাফীগর্ একান্ত নিরূিায় হয়য় 
তায়ের ভুল তয়থযর জবাব নেয়ত বাধয হি ।  

হােীয়সর সায়থ হািাফী মাযহায়বর অনুসারীয়ের িামায়যর সামঞ্জস্য িা 
থাকার অনভয়যাগ নভনত্তহীি,  অবান্তর ও তায়ের থূ্যতলেৃনষ্টর িনরচায়ক । 
থকিিা,  সহীহ নবশুে একানধক হােীয়স রফ’থয় ইয়াোইি একবার শুধু 
তাকবীয়র তাহরীমা করার সময় উয়ল্লখ আয়ে । অয়িক সহীহ হােীয়সর 
ইমায়মর নিেয়ি নকরাআত বা সূরাহ ফানতহা িিা সম্পয়কষ নিয়র্ধাজ্ঞা 
এয়সয়ে । হুজুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম-  এর িামায়য আমীি 
নিঃশয়ব্দ িয়িয়েি বয়ল উয়ল্লখ আয়ে । এ সম্পয়কষ কনতিয় হােীস শরীফ 
নিয়ে উেৃত হলঃ  

( ক) “হযরত জানবর ইবয়ি সামরুাহ (রা) বয়লি-  (িামায়যর মুহূয়তষ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম  আমায়ের নিকি আসয়লি 
এবাং বলয়লি-  থতামায়ের নক হল থয,  থতামায়েরয়ক থেখয়ত িানচ্ছ-
থতামরা রফ’থয় ইয়াোইি করে দুেষান্ত থঘািার থলয়জর ন্যায় ? 
িামায়যর ময়ধয শান্ত ও ধীর হও । [ প্রমার্ঃ সহীহ মুসনলম,  ১ : ১৮১ # 
সুিায়ি আবূ োউে,  ১ : ১০৯ # সুিায়ি িাসায়ী ১ : ১১৭] 

( খ)  “হযরত আব্দুল্লাহ ইবয়ি মাসঊে ( রাঃ)  বয়লি,  আনম নক 
থতামায়েরয়ক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম - এর িামায 
সম্পয়কষ অবগনত থেয়বা িা ? একথা বয়ল নতনি িামায িয়ি থেখায়লি 
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এবাং িামায়যর তাকবীয়র তাহরীমার সময় একবার রফ’থয় ইয়াোইি 
করয়লি ( দুহাত উয়ত্তালি করয়লি)  । িামায়জর আর থকাথাও নতনি 
রফ’থয় ইয়াোইি করয়লি িা । [ প্রামার্ঃ সুিায়ি িাসায়ী,  ১ :  ১১৭]  

( গ)  “হযরত আবূ মূসা আল আশ‘আরী ( রাঃ)  বয়লি নিশ্চয়ই 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম  আমায়েরয়ক ওয়ায-
খুতবাহ শুনিয়য়য়েি । আমায়ের জন্য সুন্নাত তরীকা বর্ষিা কয়রয়েি এবাং 
আমায়েরয়ক িামায নশো নেয়য়য়েি । নতনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম  ইরশাে কয়রয়েি-  থতামরা স্বীয় কাতার সমূহ 
থসাজা কর । অতঃির থতামায়ের একজি থতামায়ের িামায়যর ইমামনত 
করয়বি । নতনি যখি তাকবীর বয়লি,  থতামরাও তাকবীর বলয়ব । 
আর নতনি যখি নকরাআত িিয়বি,  তখি থতামরা চুি থাকয়ব 
।[ প্রমার্ঃ সহীয়হ মুসনলম,  ১ :  ১৭৪ # সুিায়ি আবু োঊে,  ১ :  
১৪০]  

( ঘ)  হযরত জানবর ( রাঃ)  বর্ষিা কয়রি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম ইরশাে কয়রি-  যার ইমাম আয়ে,  থসই 
ইমায়মর নকরাআতই তার নকরাআত । [ প্রমার্ঃ সুিায়ি ইবয়ি মাজাহ,  
৬১]   

( ঙ)  হযরত ‘আলিামা ইবয়ি ওয়াইল ( রাঃ)  স্বীয় নিতা হয়ত বর্ষিা 
কয়রি থয,  িবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম সূরা ফানতহা 
থশর্ করয়লি তৎির বলয়লি- আনমি । তখি আমীি আয়স্ত বলয়লি । 
[ নতরনমযী]   

এখায়ি কনতিয় েৃু্ষ্টান্ত থিশ করা হল । এরূয়ি হািাফীগয়র্র প্রয়তযক 
আময়লর মূয়লই সহীহ হােীস নবেযমাি রয়য়য়ে । প্রনসে হােীয়সর নকতাব 
োহাবী শরীফ হািাফী মাযহায়বর অনুসরর্ীয় হােীস সমূহ দ্বারাই সমৃে । 
এয়ত বুঝা থগল- হািাফীগয়র্র িামায়যর প্রয়তযকিা আমল সহীহ 
নরওয়ায়াত দ্বারা প্রমানর্ত । নবস্তানরত জািয়ত চাইয়ল,  “িসবুর রায়াহ” 
, “আওজাযুল মাসানলক”,  “ই’লাউসসুিাি” প্রভনৃত নকতাব সমূহ 
থেখার জন্য অনুয়রাধ করনে । 
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 اهلل صلى- اهللَِّ َرُسوَل ِإنَّ َصاَلِتُكْم ِفى َتُقوُلوَن َكْيَف َتْعَلُموَن َأَما ُموَسى َأُبو َفَقاَل
 يُمواَفَأِق َصلَّْيُتْم ِإَذا» َفَقاَل َصاَلَتَنا َوَعلََّمَنا ُسنََّتَنا َلَنا َفَبيََّن َخَطَبَنا -وسلم عليه

 َوالَ  َعَلْيِھْم اْلَمْغُضوِب َغْيرِ  َقاَل َوِإَذا َفَكبُِّروا َكبََّر َفِإَذا َأَحُدُكمْ  ْلَيُؤمَُّكْم ُثمَّ ُصُفوَفُكْم
 هو فقال فانصتوا وإذاقرأ يعني صحيح هو فقال.............آِميَن َفُقوُلوا الضَّالِّيَن
 )139)90/  1( - مسلم صحيح. (صحيح عندي

ইজমা,  নিয়াস িনরতযাগ কয়র থকবলমাত্র কুরআি- হােীয়সর অনুসরর্ 
করা 

নজজ্ঞাসাঃ যনে থকাি বযনি থকবলমাত্র কুরআি ও হােীস মান্য কয়র এবাং 
থস অনুসায়র আমল কয়র । আর ইজমা- নিয়ায়সর থেয়ত্র নিয়জর 
নবয়বকয়ক প্রাধান্য থেয়,  তাহয়ল বযািারনি কতিুকু গ্রহর্য়যাগয হয়ব? 

 জবাবঃ ইসলাম একনি িূর্ষাঙ্গ জীবি নবধাি । কুরআি ও হােীয়স প্রনতনি 
নবর্য়য় সমাধাি িাওয়া যায় । এমি থকাি নবর্য় থিই,  যার সমাধাি 
কুরআি- হােীয়স থিই । তয়ব কুরআি- হােীয়স নকেু আহকাম বা নবর্য় 
এমি রয়য়য়ে,  থযগুয়লা বুঝয়ত কায়রা থকাি অসুনবধা হয় িা । যারা 
আরবী অথষ বুঝয়ত সেম,  তারা কুরআি হােীয়সর থস সব স্পষ্ট 
আহকাম ও নবর্য়গুয়লা বুঝয়ত িায়রি এবাং সবষসাধারর্ও যনে এর বাাংলা 
অথষ িয়ি বুঝয়ত চায়,  তাহয়ল তারাও থসগুয়লা বুঝয়ত িারয়ব । এর 
জন্য থকাি বযাখযার প্রয়য়াজি হয়ব িা বা কায়রা অনুসরর্- অনুকরর্ 
করার প্রয়য়াজিও হয়ব িা ।  

আবার থসখায়ি এমি নকেু নবর্য়ও রয়য়য়ে,  যার শুধু নেক- নিয়েষশিা 
থেয়া হয়য়য়ে । আর নকেু নবর্য় আয়ে যার একানধক অথষ রয়য়য়ে;  তার 
থকাি বযাখযা নবস্তানরত নববরর্ বর্ষিা করা হয়নি এবাং কুরআি- হােীয়স 
এমিও নকেু নবর্য় রয়য়য়ে,  যা বানহ্যকভায়ব িরষ্পর নবয়রাধী বুঝা 
যায়;  নকন্তু নবস্তানরত বযাখযা করয়ল তায়ত থকাি নবয়রাধ থায়ক িা । 
এগুয়লার সমাধায়ির জন্য হয়য়তা প্রয়তযয়ক নিয়জর জ্ঞাি অনুযায়ী 
ফায়সালা বা সমাধাি কয়র থস অনুযায়ী আমল করয়ব ।  
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অথবা নিয়জরা থকাি ফায়সালা িা কয়র আমায়ের িূবষসূরী মুজতানহেীি 
( যাাঁয়ের কুরআি ও হােীয়সর সানবষক নবর্য়য় গভীর জ্ঞাি নেল)  এ সমস্ত 
নবর্য়য়র নক বযাখযা প্রোি কয়রয়েি এবাং এগুয়লার নক সমাধাি 
নেয়য়য়েি,  থস ফায়সালা অনুযায়ী আমল করয়ব । এ দুনির থয থকাি 
একনি িথ অবশ্যই অবলিি করয়ত হয়ব । তয়ব িরর্ীয় নবর্য় হল,  
এসমস্ত নবর্য়য়র নিয়জ নিয়জ সমাধাি থবর কয়র আমল করা আমায়ের 
িয়ে দুরূহ বযািার । কারর্,  কুরআি- হােীয়সর সানবষক নবর্য়য়র ইলম 
আমায়ের থিই এবাং ইজনতহাে কয়র সমাধাি থবর করার মত থযাগযতাও 
আমায়ের থিই ।  

সুতরাাং মুজতানহেীয়ির িোাংকানুসরর্ আমায়ের করয়ত হয়ব । আর এ 
বযািায়র তায়ের অনুসরর্ মূলত কুরআি- হােীস তথা আল্লাহ এবাং 
আল্লাহর রাসূয়লরই অনুসরর্ করার িামান্তর । কুরআি- হােীয়স 
মুজতানহেীয়ি নকরায়মর অনুসরর্ করার নিয়েষশও থেয়া হয়য়য়ে । 

আল্লাহ তা‘আলা থঘার্র্া কয়রয়েি- “থতামরা আহয়ল নযনকরয়ের কায়ে 
নজজ্ঞাসা কর;  যনে থতামায়ের জািা িা থায়ক ।”  

অথষাৎ যারা নবনধ- নবধায়ির জ্ঞাি রায়খ িা তারা,  যারা জায়ি তায়ের 
কায়ে নজজ্ঞাসা কয়র থজয়ি নিয়ব এবাং তায়ের কথামত আমল করয়ব ।  

অির আয়ায়ত আল্লাহ তা‘আলা থঘার্র্া কয়রয়েি-  “থতামরা আল্লাহ,  
আল্লাহর রাসূল এবাং থতামায়ের ময়ধয যারা উলূল আমর,  তায়ের 
অনুসরর্ কর ।” [ সূরা নিসাঃ ৫৯]  

নবনশষ্ট সাহাবী ইবয়ি আব্বাস ( রাঃ) ,  জানবর ইবয়ি আব্দুল্লাহ ( রাঃ)  
এবাং নবনশষ্ট তাফসীরকারগর্ উি আয়ায়ত “উলূল আমর” –এর দ্বারা 
উয়িশ্য মুজতানহে ইমাম বয়ল উয়ল্লখ কয়রয়েি ।  

অতএব,  থযসব নবধাি কুরআি- হােীয়স িনরষ্কারভায়ব উয়ল্লখ থিই 
অথবা থযগুয়লা কুরআিী আয়ায়ত বা হােীয়স বাহ্যতঃ িরষ্পর নবয়রাধী 
বয়ল ময়ি হয় থসসব নবনধ- নবধাি এর বযািায়র কুরআয়ির নিয়েষশ 



182 

 

অনুযায়ী সাধারর্ থলাক থথয়ক শুরু কয়র নিয়জ মুজতানহে িয়- এমি 
আনলয়মর জন্য একজি মুজতানহয়ের অনুসরর্ করা জরুরী ।  

বযনিগত অনভময়তর ( নকয়ায়সর)  নভনত্তয়ত একনি আয়াত নকাংবা 
হােীসয়ক অগ্রানধকার নেয়য় থসিায়ক গ্রহর্ করা এবাং অন্য আয়াত বা 
হােীসয়ক বজষি করা ও তার উির আমল থেয়ি থেয়া তায়ের জন্য নবধ 
হয়ব িা ।  

থকিিা,  কুরআি- সুন্নাহ এ থযসব নবধাি িনরষ্কারভায়ব উয়ল্লখ থিই,  
থসগুয়লা কুরআি- সুন্নায়হর বনর্ষত মূলিীনত অনুসরর্ কয়র থবর করা 
হয়য়য়ে । আর এই মহাি কাজনি সুসম্পন্ন কয়রয়েি এমি মুজতানহেীি 
যারা আরবী ভার্ায় ও কুরআি- সুন্নাহ সম্পনকষত যাবতীয় নবর্য়য় নেয়লি 
অতযন্ত েেতাসম্পন্ন । তায়ের আল্লাহ ভীনত ও িরয়হযগারী নেল 
বর্ষিাতীত । এসব থযাগযতা,  েেতা ও মযষাোর নবর্য় নবয়বচিা কয়র 
উলামায়য় নকরাম প্রনসে চারজি ইমাময়ক অনুসরর্ীয় বযনিে নহয়সয়ব 
ময়িািীত কয়রয়েি ।  

থকিিা আল্লাহ তা‘আলা তাাঁয়েরয়ক িবুওয়াত যুয়গর নিকিয এবাং সাহাবী 
ও তায়বয়ীগয়র্র সাংসয়গষর বরকয়ত শরী‘আয়তর মূলিীনত ও উয়িশ্য 
বুঝার নবয়শর্ জ্ঞাি োি কয়রয়েি । বনর্ষত বা স্পষ্ট নবধায়ির উির যা 
বনর্ষত হয়নি বা অস্পষ্ট রয়য়য়ে,  থসগুয়লায়ক নকয়াস কয়র শরী‘আত 
সম্মত নিয়েষশ বা নবধাি থবর করার মত অসাধারর্ থযাগযতা োি 
কয়রনেয়লি । একারয়র্ই িরবতষীয়ত বি বি আনলম,  মুহানিস ও 
ফকীহগর্ও আরবী ভার্া ও শরী‘আত সম্পয়কষ গভীর িানিয়তযর 
অনধকারী হওয়া সয়েও তারা ইজনতহােী মাসআলার বযািায়র সবষো 
উিয়রাি ইমামগয়র্র অনুসরর্ কয়র থগয়েি ।  

সুতরাাং বতষমাি যুয়গ আনলময়েরয়কও ইজয়তহােী মাসআলার বযািায়র 
থয থকাি একজি ইমায়মর অনুসরর্ করা অিনরহাযষ কতষবয । ইমামগয়র্র 
ময়তর নবরূয়ে থকাি িতুি মত অবলিি করা নবধ হয়ব িা । থকিিা,  
বতষমায়ি ইলয়মর গভীরতা অয়িকগুর্ হ্রাস থিয়য়য়ে । এমনিভায়ব 
তাকওয়া,  িরয়হযগারী ও থখাোভীনতও িযষায়ক্রয়ম নবোয় নিয়চ্ছ । 
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এমি িনরনথ্যতনতয়ত ইমাময়ের অনুসরর্ িা কয়র েীয়ির উির নিয়ক থাকা 
বা চলা সম্ভবির িয় ।  

এমি মুহূয়তষ নিনেষষ্ট একজয়ির অনুসরর্ িা কয়র নবনভন্ন নবর্য়য় নবনভন্ন 
জয়ির অনুসরর্ করাও নবধ হয়ব িা । কারর্,  এ অনুমনত থাকয়ল মানুর্ 
প্রবৃনত্ত বা স্বায়থষর অনুসারী হয়য় যায়ব । থযখায়ি যার দ্বারা তার স্বাথষনসেী 
হয়ব,  থস নবর্য়য় তায়কই অনুসরর্ করয়ব । কায়জই চার ইমায়মর থয 
থকাি একজি ইমায়মর অনুসরর্ করার উির উলামায়য় নকরায়মর 
সবষসম্মত নসোন্ত হয়য়য়ে । তয়ব একজিয়ক অনুসরর্ কয়র বাকী 
ইমাময়েরয়ক হক বা সতয বয়ল থময়ি নিয়ত হয়ব ।  

সুতরাাং আজ যারা কুরআি- হােীয়সর উির আমল করার োবী তুয়ল 
কায়রা অনুসরর্ করা জরুরী ময়ি করয়ে িা বা কায়রা অনুসরর্ করায়ক 
শরী‘আত নবয়রাধী ময়ি কয়র,  তারা নবভ্রানন্তয়ত রয়য়য়ে । আর েীয়ির 
িায়ম তারা মূলতঃ তায়ের কু- প্রবৃনত্তর অনুসরর্ করয়ে এবাং ভ্রান্ত মতবাে 
মানুয়র্র মায়ঝ েিায়িার প্রয়াস চালায়চ্ছ । এয়ের থথয়ক সকয়লর সতকষ 
থাকা একান্ত কতষবয ।  

 الدر.  (حياتھم في افتوا كما صححوه وما رجحوه ما اتباع فعلينا نحن واما
 )9/22:المختار

[ প্রমার্ঃ সূরা নিসা আয়াত িাং ৫৯ :  ৫৯- ৭৫ # তাকলীে কী শরয়ী 
হাইনসয়যাত,  ১৬- ২৫ # ফাতাওয়া শামী,  ১ :  ৭৭]   

এক ভন্ড িীয়রর উদ্ভি নবশ্বায়সর জাওয়াব ও তার নকে ু নবে‘আতী 
বিবয সিয়ন্ধ শর‘ঈ সমাধায়ির আয়বেি  

নজজ্ঞাসাঃ  আমায়ের এলাকায় এক থলাক আয়ে তায়ক সবাই ভান্ডারীর 
থিতা ডায়ক । ঐ থলাক িামায িয়ি িা । নিেনলনখত কথা বয়ল ।  

 ১। আামায়ের িবী নকতাবী িবী িা ।  

 ২। নযনকর দ্বারা কলব জারী করয়ল িামায িিা লায়গ িা ।  

 ৩। দুরূে ও নযনকর দ্বারা রহমত হায়সল করয়ত িারয়ল ঐিাই িামায ।  
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 ৪। িামায নযনকর দুরূে সবই ফরয ।  

 ৫। কা‘বা হল ৫নি ( ১)  থসজোই কা‘বা ( ২)  হানি কা‘বা ( ৩)  
কলবী কা‘বা ( ৪)  থপ্রম কা‘বা ( ৫)  কা‘বায়য় কাওসাইি । েয়া কয়র 
তার কথাগুনলর শর‘ঈ সমাধাি অনত সত্তর নেয়ত মনজষ হয় । 

জবাবঃ ( ১)  “আামায়ের িবী নকতাবী িবী িা” এই কথার অথষ যনে 
এই হয় থয,  আমায়ের িবী হযরত মুহাম্মে সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া 
সাল্লাম-  এর উিয়র থকাি নকতাব িানযল হয় িাই ।( িাঊযুনবল্লাহ)  
অথবা যা িানযল হয়য়য়ে তা নকতাব িয় । এরূি কথা থয বলয়ব বা 
নবশ্বাস করয়ব থস কুরআয়ির অসাংখয আয়াতয়ক অস্বীকারকারী হয়ব । 
আর কুরআয়ির থয থকাি একনি আয়াত থকউ অস্বীকার করয়ল থস 
কানফর হয়য় যায় । আর থয একানধক আয়াত অস্বীকার কয়র তার 
অবথ্যতায়তা আর বলার অয়িো রায়খ িা । আমায়ের িবী মুহাম্মে 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম-  এর উির কুরআি িানযল করা 
হয়য়য়ে এ সম্পয়কষ কুরআয়ির কয়য়কনি আয়াত রয়য়য়ে । মহাি রাব্বুল 
‘আলামীি ইরশাে কয়রিঃ…. . . . . . . . . . . . . . .  

অথষঃ আর যারা নবশ্বাস থ্যতািি কয়র,  সৎকমষ সম্পােি কয়র এবাং তায়ের 
িালিকতষার িে থথয়ক মুহাম্মে সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম-  এর 
প্রনত অবতীর্ষ নবর্য়য় নবশ্বাস কয়র আল্লাহ তায়ের মে কমষ সমূহ মাজষিা 
কয়রি এবাং তায়ের অবথ্যতা ভাল কয়র থেি । [ সূরা মুহাম্মেঃ ২]   

অন্যত্র মহাি রাব্বুল আলামীি ইরশাে কয়রয়েি-  …………… 

অথষঃ িরম কলযার্ময় নতনি,  নযনি তার বাো মুহাম্মে সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম- এর প্রনত ফুরকাি তথা কুরআি অবতীর্ষ 
কয়রয়েি । যায়ত নতনি নবশ্ববাসীর জন্য সতকষকারী হি । [ সূরা ফুরকাি 
আয়াতঃ ১]  

অন্যত্র আল্লাহ িাক ইরশাে কয়রি-  ……… অথষঃ এ নকতায়বর 
অবতরর্ নবশ্ব িালিকতষার নিকি থথয়ক । এয়ত থকাি সয়েহ থিই । 
তারা নক বয়ল এিা নমথযা রচিা কয়রয়ে ? বরাং এিা আিিার 
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িালিকতষার িে হয়ত সতয । যায়ত আিনি এমি এক সম্প্রোয়য়ক 
সতকষ কয়রি,  যায়ের কায়ে আিিার িূয়বষ থকাি সতকষবার্ী আয়সনি । 
সম্ভবতঃ এরা সুিথ প্রাপ্ত হয়ব । [ সূরা নসজোহঃ ১- ২]  

( ২)  “নযনকর দ্বারা কলব জারী করয়ল িামায িিা লায়গ িা” এিাও 
একিা কুফরী কথা । কারর্,  প্রয়তযক মুসনলম সাবালক িারী- িুরুয়র্র 
উির িামায ফরয । সুতরাাং তা অস্বীকার করা কুফরী । স্বয়াং রাসূল 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লামও এর বযনতক্রম নেয়লি িা । সুতরাাং ঐ 
ভান্ডারীর কায়ে আমায়ের প্রন থয,  তায়ের কলব নক রাসূল সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম- এর কলয়বর থচয়য় থবশী জারী হয়য় থগল ? 
রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম থতা ইয়ন্তকায়লর িূবষ মুহূতষ িযষন্ত 
এক ওয়াি িামাযও বাে থেি িাই । এমিনক অসুথ্যত অবথ্যতায় হযরত 
আলী ও হযরত আব্বাস ( রাঃ) - এর কাাঁয়ধর উির ভর কয়র মসনজয়ে 
গমি কয়রয়েি । হযরত আনয়শা নসিীকা ( রাঃ)  বর্ষিা কয়রি 
ইয়ন্তকায়লর চারনেি িূয়বষ বৃহস্পনতবার যখি থযাহয়রর িামায়যর সময় 
ঘনিয়য় আসল তখি নতনি নকেুিা স্বনস্ত থবাধ করয়লি । রাসূল সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম বলয়লি-  থতামরা িানি ভরা সাত মশক আমার 
মাথার উির ঢাল । হযরত আনয়শা ( রাঃ)  বয়লি আমরা িানি ঢালয়ত 
আরম্ভ করলাম । নতনি তখি হায়তর ইশারায় োন্ত করয়ত নিয়েষশ নেয়লি 
। তখি আমরা িানি ঢালা বন্ধ করলাম । অতঃির নতনি হযরত আলী ও 
হযরত আব্বাস ( রাঃ) -  এর কাাঁয়ধর উির ভর কয়র মসনজয়ে থগয়লি । 
তখি নতনি িায়য়র উির ভর করয়ত িারনেয়লি িা । মানির উির তার 
িেদ্বয় থহাঁচয়ি যানচ্ছল । রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম 
আল্লাহর সবয়চয়য় নপ্রয় বাো হওয়া সয়েও তার নেল বা কলব জারী 
হয়লা িা ? নতনি ইনন্তকায়লর িূবষ িযষন্ত িামায িিয়লি । আর এই 
ভান্ডারী সায়হয়বর এবাং তাাঁর অনুসারীয়ের কলব এতই উন্নত থয,  
তায়ের কলব জারী হয়য় থগয়ে । এখি তায়ের িামায লায়গ িা । তায়ের 
এ ধরয়ির কথাই তায়ের থগামরাহ হওয়ার বি েলীল । [ প্রমার্ঃ বুখারী 
শরীফ ২ :  ৬৩৯]  
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( ৩)  দুরূে আর নযনকর িৃথক দু’নি ইবােত । এ দুনির দ্বারা রহমতও 
হানসল হয় বয়ি,  নকন্তু এ দুনি দ্বারা রহমত হানসল করয়ত িারয়ল িামায 
হয়য় যায়ব,  এিা নিঃসয়েয়হ কুফরী কথা । বরাং “িামায”,  দুরূে ও 
নযনকয়রর থচয়য় অনধক গুরুেিূর্ষ একনি স্বতন্ত্র ফরয । যার ধরর্ এবাং 
নবস্তানরত হুকুম আহকাম আল্লাহ স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া 
সাল্লাম থক নেয়য় কাযষতঃ বাতয়ল নেয়য়য়েি । আল্লাহ রাব্বুল আলামীি 
আনলমুল গানয়ব । নতনি জািয়তি থয,  এমি নকেু ভয়ন্ডর আনবভষাব 
ঘিয়ব । যারা িামাযয়ক নবকৃত কয়র থফলয়ব । তাই িামায ফরয হওয়ার 
ির হযরত নজব্র্াইল ( আঃ)  থক িামায়যর থেনিাং থেওয়ার জন্য 
িানঠয়য়নেয়লি । ২ নেয়ি ১০ ওয়াি িামায হযরত নজব্র্াঈল ( আঃ)  
রাসূলয়ক থেনখয়য়য়েি এবাং রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম 
িামায িয়ি সাহাবায়েরয়ক য়েনখয়য় বয়লয়েি,  থতামরা এরূিভায়ব 
িামায িি থযরূিভায়ব আমায়ক িামায িিয়ত থেখ । তাই থতা এক 
সাহাবী িামায়যর ময়ধয রুকূ- নসজো একিু তািাতানি কয়রনেয়লি বয়ল 
রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম তায়ক লেয কয়র বলয়লি-  
তুনম আবার িামায িি । থকিিা তুনম িামাযই িি িাই । রুকূ-
নসজোয় সামান্য ত্রুনি হয়ল যখি িামায হয় িা তাহয়ল শুধুমাত্র দুরূে 
আর নযনকয়রর দ্বারা িামায হয় নকভায়ব ? এই সমস্ত ভন্ডয়ের উির নক 
রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম-  এর থচয়য় থবশী রহমত 
িানযল হয় ? নযনকর ও দুরূয়ের দ্বারা রহমত হানসল করাই িামায । এিা 
রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম,  সাহাবা থকরাম,  তায়বঈি,  
তায়ব তায়বঈি ও বুযুগষায়ি েীি থকউ বুঝয়লি িা । শুধুমাত্র এই সমস্ত 
ভন্ডরাই বুঝল ?   [ প্রমার্ঃ নমশকাত শরীফ ১ :  ৫৯,  ৭৫]  

( ৪)  হ্যা,  িামায নযনকর- দুরূে সবগুয়লা ফরয । তন্ময়ধয িামায এমি 
ফরয যার ময়ধয নযনকর- দুরূেও রয়য়য়ে । িামায িিয়ল নযনকর- দুরূয়ের 
ফরযও আোয় হয়য় যায়ব । এরির িৃথকভায়ব নযনকর ও দুরূয়ের আমল 
সাওয়ায়বর কাজ বয়ি তয়ব ফরয িয় । আর িামায িা িয়ি শুধু দুরূে ও 
নযনকর করয়ত থাকয়ল িামায়যর ফরয আোয় হয়ব িা । বরাং িামায 
তরক কয়র নযনকর করয়ত তাকয়ল উটা গুিাহ হওয়ািাই স্বাভানবক । 
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কারর্,  হােীস শরীয়ফ ইরশাে হয়য়য়ে-  অথষাৎ,  থয িামায তরক 
করল থস কুফরী করল । 

( ৫)  “কা‘বা ৫নি” কথানি নিয়রি মূখষতা প্রসূত । যার প্রামার্ ……… 
থক ……. .   কা‘বায়য় কাওোইি বলা । শরী‘আয়ত এমি থবহুো কথার 
থকাি নভনত্ত থিই । [ প্রমার্ঃ সূরা বাকারা ৪৩,  ১১০, ২৯৯ # সূরা 
আল ইমরাি ৪১ # নমশকাত ১ :  ৫৮ # শামী ১ :  ৫১৮]   

থখায়মিী ও নশয়া ইেিা আশানরয়া 

নজজ্ঞাসাঃ আনম শুয়িনে ইরাি নবেয়বর রাহবার আয়াতুল্লাহ থখায়মিী ও 
তার েল ইেিা আশানরয়া সম্প্রোয় িানক কায়ফর,  তারা িানক হযরত 
আলীয়ক থশর্ িবী ময়ি কয়রি ? তায়ের িানক অয়িক কুফরী আকীো 
রয়য়য়ে,  এসব কথা কতিুকু বাস্তব ?  

জবাবঃ ইরায়ির ইসলামী নবেয়বর থিতা “থখায়মিী” নশয়া ইমানময়া 
সম্প্রোয়য়র অন্যতম শাখা েল ইেিা আশানরয়া এর একজি উৈ 
িযষায়য়র ধমষীয় থিতা । থখায়মিী ও তার ইেিা আশানরয়া সম্প্রোয়য়র 
অয়িক কুফরী আকীো রয়য়য়ে । তয়ব আলী ( রাঃ)  থক সরাসনর থশর্ 
িবী ময়ি করার আকীো নশয়ায়ের অির একনি েয়লর,  যারা 
আলানবইয়যাহ িায়ম িনরনচত । থখায়মিী গ্রুি অবশ্য এ আকীো থিার্র্ 
কয়র িা । আলনমলাল ওয়াি নিহাল িামক গ্রয়ের ১ম খয়ন্ডর ১৫৬ 
িৃষ্ঠায় আলবাহাইয়যাহ সম্প্রোয়য়র এ আকীোর কথা উয়ল্লখ আয়ে । 

থখায়মিী ও ইেিা আশানরয়া সম্প্রোয়য়র নকেু থগামরাহ ও কুফরী আকীো 
নিয়ে উয়ল্লখ করা হয়লা 

১.  এ সম্প্রোয়য়র নভনত্ত হয়লা ইমাময়তর আকীোর উির। ইমামগর্ 
সম্পয়কষ থখায়মিী নলয়খয়েি থয,  আমায়ের ইমামগয়র্র এমি মতষবা ও 
িনজশি অনজষত আয়ে,  থয িযষন্ত থকাি নিকিযশীল থফয়রশতা ও িবী-
রাসূলগর্ও থিৌেয়ত িায়রি িা । ( আল- হুকুমাতুল ইসলানময়া ৫২)  
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উি গ্রয়ের অন্য থ্যতায়ি নলয়খয়ে থয,  সৃনষ্টজগয়তর প্রনতনি কর্ার উির 
ইমামগয়র্র আনধিতয রয়য়য়ে । ( প্রাগুি)  

২.  হযরত শাইখাইি অথষাৎ আবূ বকর ও উমর ( রাঃ)  এবাং 
নযিনুরাইি হযরত উসমাি ( রাঃ)  এবাং অনধকাাংশ সাহাবায়য় থকরাম 
সম্পয়কষ থখায়মিীর মন্তবয হয়চ্ছ-  আবূ বকর,  উমর আন্তনরক ভায়ব 
মুসলমাি নেয়লি িা । রাজে ও েমতা লায়ভর আশায় থকবল বাহ্যত 
ইসলাম গ্রহর্ কয়রনেয়লি । এ উয়িশ্য সফল িা হয়ল তারা ইসলায়মর 
নবরুয়েই েল নতনর কয়র থফলয়তি । এবাং ইসলায়মর শত্রু হয়য়ই মায়ঠ 
িাময়তি । ( কাশফুল আসরার ১১৩/ ১১৪)  

তার ময়ত আবূ বকর,  উমর কুরআয়ির বহু আয়ায়তর সরাসনর 
নবয়রানধতা কয়রয়েি এবাং নিয়জয়ের িে থথয়ক হােীস বানিয়য় বর্ষিা 
কয়রয়েি । ( কাশফুল আসরার ১১৩/ ১১৪)  

থস হযরত উসমাি ( রাঃ)  এবাং মুয়ানবয়া ( রাঃ)  থক যানলম ও দুশ্চনরত্র 
বয়ল আখযা নেয়য়য়ে ।  

৩.  নশয়ায়ের একজি ইমাম উৈ িযষায়য়র মুজতানহে বায়কর 
মজনলসী,  যার িুস্তকসমূহ িাঠ করয়ত স্বয়াং থখায়মিী কাশফুল 
আসরায়রর ১২১ িৃষ্ঠায় িাঠকগর্য়ক অনুয়রাধ জানিয়য়য়েি । এই 
মজনলসী নিজ নকতায়ব নলয়খয়ে থয,  উমু্মল মুনমিীি আয়য়শা ও হাফসা 
মুরতাে এবাং তারা দুজয়ি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাময়ক 
নবর্িায়ি শহীে কয়রি । ( হায়াতুল কুলূব ৭৪৫)  

বায়কর মজনলসীর ময়ত নতিজি বযতীত সকল সাহাবা মুরতাে হয়য় 
নগয়য়নেয়লি । থস নতিজি হয়লি,  সালমাি ফারসী,  নমকোে ও আবূ 
যর । ( হায়াতুল কুলূব ২ :  ৮৩৭)  

৪.  নশয়া ইেিা আশানরয়া সম্প্রোয়য়র বহু কুফরী আনকোর ময়ধয একনি 
হয়চ্ছ- কুরআি িনরবতষয়ির আনকো । বায়কর মজনলসী ( যার নকতাব 
িায়ঠর জন্য থখায়মিী অনুয়রাধ জানিয়য়য়ে)  নিজ গ্রয়ে নলয়খয়ে থয,  
কুরআয়ি িনরবতষি সানধত হয়য়য়ে এবাং এ সম্পনকষত দুই হাজায়ররও 
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থবশী থরওয়ায়য়ত রয়য়য়ে,  থসগুয়লা মশহুর িযষায়য়র । ( ফসলুল 
থখতাব ২২৭)          

থখায়মিী ও তার ইেিা আশানরয়া সম্প্রোয়য়র এ সকল ভ্রান্ত আকীোর 
মাধযয়ম কুরআয়ির বহু আয়াত ও হােীয়স মুতাওয়ানতরয়ক নমথযা সাবযস্ত 
করা হয়য়য়ে । একারয়র্ প্রয়তযক যুয়গর উলামায়য় নকরামগর্ নশয়া ইেিা 
আশানরয়া থফরকায়ক কানফর বয়ল ফাতাওয়া নেয়য়য়েি । থযমি-  ইবয়ি 
তাইনময়া হািলী,  কাজী ইয়াজ মায়লকী,  বি িীর আব্দুল কায়ের 
নজলািী,  কামাল ইবয়ি হুমাম হািাফী,  আল্লামা ইবয়ি আয়বেীি 
শামী,  শাহওয়ালীউল্লাহ মুহািীয়স থেহলবী এবাং মুফতী মাহমূে 
থেওবেী ( রঃ)  প্রমূখ উয়ল্লখয়যাগয ।  

থমািকথা থখায়মিী ও ইেিা আশানরয়া উয়ল্লনখত বানতল আকীোসমূয়হর 
কারয়র্ কুরআি,  হােীস ও ইজমায়য় উম্মায়তর েৃনষ্টয়ত ইেিা আশানরয়া 
সম্প্রোয় ইসলাম থথয়ক খানরজ এবাং ইরায়ির নবেব থকাি ইসলামী 
নবেব িয় । বরাং থসিা নিয়ভষজাল নশয়া নবেব । 

আমরা তায়ের ভ্রান্ত আনকোসমহূ হয়ত মাত্র হায়তয়গািা কয়য়কনি আকীো 
উয়ল্লখ কয়রনে । এ সম্পয়কষ নবস্তানরত জািয়ত িিুি থহোয়াতুশ নশয়া,  
থলখকঃ রশীে আহমে গাঙু্গহী ( রঃ)   

ইরািী ইিয়কলাব ইমাম থখায়মিী ও নশয়া মতবাে,  থলখকঃ আল্লামা 
মিযূর থিামািী । মাওলািা মুনহউিীি খাি কতৃষক অনুনেত । 

জাওয়ানহরুল ফাতাওয়া,  থলখকঃ মুফতী আব্দুস সালাম সায়হব 
চািগামী,  ১ :  ৩৬৮- ৫০৫ । 

থতাহফায়য় ইেিা আশানরয়া,  থলখকঃ শাহ আব্দুল আযীয মুহানিয়স 
থেহলবী ( রঃ)  

( ফাতাওয়া শামী ৬ :  ৩৭৮,  ফাতহুল কােীর ১ :  ৩০৪,  
ফাতাওয়া আলমগীরী ২ :  ২৬৪,  আল ফেল নল- ইবয়ি হাযাম ২ :  
৭৮ )  
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 َوَلوْ ...... َكاِفٌر، َفُھَو ، ِبَاهللَِّ َواْلِعَياُذ َوَيْلَعُنُھَما الشَّْيَخْيِن َيُسبُّ َكاَن إَذا الرَّاِفِضيُّ
 َأِبي إَماَمةَ  َأْنَكَر َمْن........ ،ِبَاهللَِّ َكَفَر ِبالزَِّنا َعْنَھا َتَعاَلى اهللَُّ َرِضَي َعاِئَشَة َقَذَف
 ِفي الرََّواِفِض إْكَفاُر َوَيِجبُ ......... َكاِفٌر، َفُھَو ، َعْنهُ  اهللَُّ  َرِضَي الصِّدِّيِق َبْكر 

 ِھمْ َوِبَتْعِطيِل َباِطن  إَمام  ُخُروِج ِفي َوِبَقْوِلِھْم...... الدُّْنَيا، إَلى األَْْمَواِت ِبَرْجَعِة َقْوِلِھْم
 َغِلَط السَّاَلُم َعَلْيِه ِجْبِريَل إنَّ َوِبَقْوِلِھْم اْلَباِطُن اْلَِْماُم َيْخُرَج َأْن إَلى َوالنَّْھَي األَْْمَر
 اهللَُّ َرِضَي َطاِلب   َأِبي ْبنِ  َعِليِّ ُدوَن َوَسلَّمَ  َعَلْيِه اهللَُّ َصلَّى ُمَحمَّد  إَلى اْلَوْحِي ِفي
 ِفي َكَذا اْلُمْرَتدِّيَن َأْحَكاُم َوَأْحَكاُمُھْم اْلِْْساَلمِ  ِملَِّة َعْن َخاِرُجوَن اْلَقْوُم َوَهُؤاَلِء ، َعْنُه

 )1/161:الھندية الفتاوى(    . الظَِّھيِريَِّة

 

প্রচনলত গর্তন্ত্র সম্পয়কষ ইসলায়মর নবধাি 

নজজ্ঞাসাঃ গর্তন্ত্র একনি কুফুরীতন্ত্র,  একথা সবষস্বীকতৃ । থস ময়ত 
বতষমায়ি আমায়ের থেয়শর রাজনিনতক েলগুনল যায়ের গর্তয়ন্ত্রর উির 
িূর্ষ আথ্যতা রয়য়য়ে । এই নভনত্তয়ত তায়েরয়ক কানফর বলা যায়ব নকিা ? 
এবাং থস সমস্ত েলগুনলয়ক থভাি থেয়া জানয়য হয়ব নকিা ? যনে থভাি 
থেয় তাহয়ল গর্তয়ন্ত্রর সমথষি করার কারয়র্ তায়েরয়ক কানফর বলা যায়ব 
নকিা ? গর্তন্ত্র থয কুফরী ঐ নবর্য়য় কুরআি হােীয়সর আয়লায়ক প্রমার্ 
জািয়ত ইচু্ছক । 

জবাবঃ গর্তয়ন্ত্রর দু’নি নেক রয়য়য়ে ( এক)  গর্তানন্ত্রক নচন্তাধারা ( দুই)  
গর্তানন্ত্রক কমষসূচী ।  

 ( এক)  গর্তানন্ত্রক নচন্তাধারা 

গর্তানন্ত্রক নচন্তাধারায় জিগর্য়ক েমতার মূল উৎস ময়ি করা হয় । 
সাংখযানধয়কযর নভনত্তয়ত জিতার থয থকাি নসোন্ত এ মন্ত্র ময়ত চুিান্ত ও 
অিনরহাযষ । এক কথায় সাংখযাগনরয়ষ্ঠর মতয়ক ( িাঊযুনবল্লাহ)  থখাোয়ী 
ফয়সালার থ্যতাি থেয়া হয়,  যার থকাি নসোন্তই অগ্রাহ্য করা যায়ব িা ।   

শরী‘আয়তর েৃনষ্টয়ত এসব নচন্তাধারা সবই হল কুফরী নচন্তাধারা । থয 
বযনি বুয়ঝ শুয়ি এসয়বর প্রনত আথ্যতাশীল হয় তার ঈমাি চয়ল যাওয়ার 
প্রবল আশাংকা রয়য়য়ে । অবশ্য থকউ যনে গর্তয়ন্ত্রর এসব মূলমন্ত্র িা 
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থজয়ি অিয়রর থেখায়েনখ গর্তন্ত্রয়ক সমথষি কয়র তাহয়ল থস কুফরী 
তয়ন্ত্রর সমথষিকারী নহসায়ব মারািক গুর্াহগার হয়ব । 

িাশ্চাতয গর্তয়ন্ত্রর মূল মন্ত্রগুয়লা কুফরী হওয়ার প্রমার্ হল থয,  এগুয়লা 
কুরআি- হােীয়সর স্পষ্ট বর্ষিার সায়থ সরাসনর সাাংঘনর্ষক । নিয়ে 
কয়য়কনি আয়াত উয়ল্লখ করা হল ।  

আল্লাহ িাক কুরআি মাজীয়ে ইরশাে কয়রি, {جميعا هلل القوة ان}   
“নিশ্চয়ই সকল েমতা একমাত্র আল্লাহ তা‘আলারই ।” ( সূরা বাকারা 
১৬৫)  

 অন্যত্র ইরশাে ফরমাি : ,  “ {هلل اال الحكم ان}    আল্লাহ তা‘আলাই 
নবধািোতা ।” ( সূরা ইউসুফ ৪০)  

  অির আয়ায়ত ইরশাে কয়রি,  “নিঃসয়েয়হ আল্লাহ তা‘আলার 
নিকি ধমষ একমাত্র ইসলাম ।” ( সূরা আল ইমরাি)  আয়রা ইরশাে 
হয়চ্ছ,    

 آل{ [اْلَخاِسِريَن ِمَن اْْلِخَرةِ  ِفي َوُهَو ِمْنُه ُيْقَبَل َفَلْن ِديًنا اْلِْْساَلِم َغْيَر َيْبَتِغ َوَمْن{
 ]80:  عمران

“থয থলাক ইসলাম োিা অন্য ধমষ তালাশ কয়র ( গ্রহর্ কয়র)  
কনিিকায়লও তা থময়ি থিয়া হয়ব িা এবাং আনখরায়ত থস হয়ব েনতগ্রথ্যত 
।” ( আল- ইমরাি ৮৫)   

অন্য আয়ায়ত থঘানর্ত হয়চ্ছ,   

 ِمْن اْلِخَيَرُة َلُھُم َيُكوَن َأنْ  َأْمًرا َوَرُسوُلُه اهللَُّ  َضىقَ  ِإَذا ُمْؤِمَنة  َواَل ِلُمْؤِمن  َكاَن َوَما{
 ]36:  األحزاب{ [ُمِبيًنا َضاَلاًل َضلَّ َفَقْد َوَرُسوَلهُ  اهللََّ َيْعِص َوَمْن َأْمِرِهْم

“আল্লাহ ও তার রাসূল থকাি নবর্য় নিধষারর্ করয়ল,  থকাি ঈমািোর 
ির- িারীর থস নবর্য়য় নভন্ন মত অবলিয়ির অনধকার থিই । থয আল্লাহ 
ও তার রাসূয়লর আয়েশ অমান্য কয়র থস প্রকায়শ্য িথভ্রষ্টতায় িনতত 
হয় ।” ( সূরা আহযাব ৩৬)  

 ( দুই)  গর্তানন্ত্রক কমষসূচী 
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( ক)  গর্তানন্ত্রক রাজিীনতর কমষসূনচর ময়ধয অন্যতম কমষসূনচ হল 
থভায়ির মাধযয়ম সাংখযানধয়কযর নভনত্তয়ত থেয়শর উৈ োনয়েশীল িয়ের 
নিবষাচি ।  

শরী‘আয়তর েৃনষ্টয়ত গর্য়ভায়ির এ িেনত সম্পূর্ষ অসার ও অয়যৌনিক । 
সুতরাাং তা িাজানয়য । কুরআয়ি িায়কর বহু আয়ায়ত এ িেনতর 
অসারতা প্রমার্ করতঃ নবয়রানধতা করা হয়য়য়ে,  যার কয়য়কনি উয়ল্লখ 
করা হলঃ 

আল্লাহ িাক ইরশাে কয়রি,    

 َوِإنْ  الظَّنَّ ِإالَّ  َيتَِّبُعوَن ِإنْ  اهللَِّ َسِبيلِ  َعنْ  ُيِضلُّوَك ِضاألَْرْ  ِفي َمْن َأْكَثرَ  ُتِطعْ  َوِإْن}
 ]996:  األنعام{ [َيْخُرُصوَن ِإالَّ ُهْم

“আিনি যনে িৃনথবীর অনধকাাংয়শর কথা থময়ি থিি,  তাহয়ল তারা 
আিিায়ক আল্লাহর িথ থথয়ক নবিথগামী কয়র নেয়ব । তারা থকবল 
অনলক কিিার অনুসরর্ কয়র এবাং সম্পূর্ষ অনুমাি নভনত্তক কথা বয়ল 
।” ( সূরা আল- আিআম ১১৬)  

 অন্য আয়ায়ত বনর্ষত হয়য়য়ে,   

 ِبَما َعِليمٌ  اهللََّ ِإنَّ  َشْيًئا اْلَحقِّ ِمَن ُيْغِني اَل الظَّنَّ  ِإنَّ َظنًّا ِإالَّ َأْكَثُرُهْم َيتَِّبعُ  َوَما}
 ]36:  يونس{ [َيْفَعُلوَن

“তায়ের অনধকাাংশই শুধু অনুমায়ির উির চয়ল,  অথচ অনুমাি সয়তযর 
থমাকায়বলায় থকাি কায়জই আয়স িা । ( সূরা ইউনুস ৩৬)  

অির আয়ায়ত বয়লি,  “আিনি বয়ল নেি,  অিনবত্র ও িনবত্র সমাি 
িয় যনেও অিনবয়ত্রর আনধকয থতামায়ক নবনিত কয়র ।” ( সূরা আল-
মানয়ো ১০০)  

উি আয়াত সমূয়হর দ্বারা সুস্পষ্টভায়ব প্রমানর্ত হয় থয,  জিগয়র্র 
অনধকাাংশ হয়ব মূখষ,  থবাকা ও োনয়েহীি । আর প্রচনলত গর্তয়ন্ত্র 
এয়ের অনধকাাংশ রায়য়র উির নসোন্ত গ্রহর্ করা হয়,  সুতরাাং তা 
নিনশ্চতভায়ব ভলুই হয়ব । সুতরাাং বাে- নবচার োিা সাংখযানধকযয়ক 
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মািকানঠ বািায়ল তা সুনিনশ্চতভায়ব ভ্রষ্ট হয়ব । বতষমায়ি তাই হয়চ্ছ । 
তয়ব থযয়হতু প্রনতনিনধ নিবষাচয়ির উি িাজানয়য িেনত এয়েশ থথয়ক 
ইাংয়রজ নবতারয়র্র সময় ইসলায়মর দুশমিয়ের িে থথয়ক থকৌশয়ল 
আমায়ের উির চানিয়য় থেয়া হয়য়য়ে । মুসনলম রাজনিনতক থিতায়ের 
প্রয়চষ্টা োিা বযনি নবয়শয়র্র জন্য এ থথয়ক িনরত্রার্ িাওয়া মুশনকল 
বযািার । থসজন্য গর্তন্ত্র প্রনতষ্ঠার আয়োলয়ি শরীক িা হয়য় শুধু 
থভায়ির সময় প্রাথষীয়ের মায়ঝ তুলিামূলক ইসলাম,  থেশ ও জানতর 
জন্য মঙ্গলজিক বা এমি থলায়কর অবতষমায়ি কমিয়ে অয়ন্যর তুলিায় 
কম েনতকর প্রাথষীয়ক থভাি প্রোি করা জানয়য আয়ে । এয়েয়ত্র নবয়বচয 
নবর্য় হল সকল সৎ মানুয়র্রা থভাি প্রোি থথয়ক নবরত থাকয়ল অসৎ 
থলায়করা অসৎ প্রাথষীয়কই নিবষাচি কয়র নিয়ব । তখি সকয়লরই অসৎ 
থলায়কর থফতিায় িিয়ত হয়ব । তখি ইসলায়মর আয়রা থবশী েনত হয়য় 
যায়ব ।  

তাোিা এ িেনত ভলু হয়লও থভাি প্রোি মূলত সােয প্রোি করা,  
আর ন্যায়য়র বযািায়র সােয প্রোি করা জরুরী,  তাই উযর োিা থযাগয 
প্রাথষীয়ক থভাি োি হয়ত নবরত থাকয়ল গুিাহ হয়ব । 

যারা গর্তানন্ত্রক থভাি িেনতয়ক ইসলাম সম্মত িয় থজয়িও প্রয়য়াজয়ির 
খানতয়র তুলিামূলক সৎ থকাি প্রাথষীয়ক থভাি থেয়ব তায়েরয়ক কানফর বা 
ফানসক নকেুই বলা যায়ব িা বরাং নিয়জরাও এসব থেয়ত্র থভাি োি হয়ত 
নবরত িা হওয়া উনচত ।  

( খ)  গর্তয়ন্ত্রর অন্যান্য কমষসূনচর ময়ধয রয়য়য়ে নমনেল,  নমনিাং,  
সভা- থসনমিার,  প্রচার- নবজ্ঞািি,  নববৃনত,  হরতাল,  বয়কি,  
অিশি,  ধমষঘি,  অবয়রাধ ইতযানে । 

এসয়বর মধয হয়ত প্রচনলত হরতাল ও নমথযা নববৃনত এবাং আমরর্ অিশি 
শরী‘আয়তর েৃনষ্টয়ত জানয়য থিই । এোিা অন্যসব কমষসূনচ মূলত নবধ । 
তয়ব যনে নিেক েলীয় ও থিতৃয়ের থলায়ভ করা হয় তাহয়ল তা জানয়য 
হয়ব িা । থতমনিভায়ব কাউয়ক বা জিগর্য়ক অয়হতুক কষ্ট থেওয়া িা হয় 
নকাংবা তায়ের আনথষক েনত করা িা হয় বরাং স্বতঃস্ফূতষভায়ব তায়ের 
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সম্মনতয়ত িালি করা হয় তাহয়ল তা সম্পূর্ষ জানয়য । বরাং থয মুসলমাি 
মহৎ উয়িশ্য নিয়য় এয়ত শরীক হয়ব থস সওয়ায়বর ভাগী হয়ব । এয়েয়ত্র 
সকয়লর যার যার সাধযানুযায়ী সহায়তা বা সমথষি করা চাই উয়ল্লখয থয,  
গর্তন্ত্র সহ ঈমাি নববাংসী অন্যান্য বানতল মত ও নবশ্বাস সম্পয়কষ 
জািার জন্য মুফতী মাওঃ মিসূরুল হক সায়হয়বর প্রর্ীত নকতাবুল ঈমাি 
িিুি । ইিশাআল্লাহ ঈমাি- আমল নহফাজয়ত বি সহায়ক হয়ব । 
[ আহসানুল ফাতাওয়া ৬ :  ২৪ # জাওয়ানহরুল নফকহ ১ :  ৩৬ # 
নফকহী মাকালাত ২ :  ২৮৬ ]  

 أن هو لالسالم السياسية االحكام ميادي من األول المبتدأ إن: هلل اال الحكم ان
 احكم وهو وتعالى سبحانه هلل هو إنما الكون هذا في الحقيقي الحكم

 كل من االسالمي السياسي النظام يميز الذي هو المبتدأ هذا وإن........ الحاكمين
 دون الشعب إلى الحكم تفوض الديموقراطية فإن, والدكتاتورية الديموقراطية من
 .قيد أي

 فليست. والعقد الحل أهل قبل من االسالم في يكون االمام أو الخليفة نصب إن
 كما العسكرية القوة أساس على مبنية وال. األمبراطورية في كما وراثة الخالفة

 في كما الحمقي الجھال رأي إلى مفوضة وال, الفاشية الدكتاتورية في
 الذين والتجربة والخبرة العلم اهل إلى مفوضة هي وإنما. الحديثية الديموقراطية

 )3/123:الملھم فتح تكملة.  (االجتماعية األمور في ورأي عقل لھم

অিসাংস্কনৃত 

থিনলনভশয়ি ইসলামী গাি- গযল ও খবর থশািা  

নজজ্ঞাসাঃ মানসক মুজানহে বাতষা অয়োবর ’৯৯ সাংখযায় ২৭ িাং প্রয়নর 
উত্তয়র নলয়খয়েি,  বােয বযতীত ইসলামী গাি,  গযল ও খবর 
থরনডওয়ত িনরয়বশি ও শুিা যায়ব । থিনলনভশয়ি মনহলা বযতীত 
িনরয়বনশত খবর ও ইসলামী অনুষ্ঠাি ও নশোমূলক ধমষীয় অনুষ্ঠাি থেখা 
যায়ব । অথচ মানসক রাহমািী িয়গাম অয়োবর ’৯৯ সাংখযায় নলয়খয়েি 
থকাি অবথ্যতায়ই থিনলনভশয়ির থকাি অনুষ্ঠাি থেখা জানয়য হয়ব িা । 
সনঠক উত্তর জািয়ত ইচু্ছক ।  
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জবাবঃ মুজানহে বাতষায় থয থিনলনভশয়ির কথা বয়লয়ে তা আজ থকাথায় 
আয়ে? স্যায়িলাইি ও ইন্িারয়িয়ির এ যুয়গ মুজানহে বাতষার মাসআলা 
কিিা নবলাস োিা আর নক হয়ত িায়র । তাোিা নিনভ থেখা িা জানয়য 
হওয়ার উয়ল্লখয়যাগয একনি কারর্ হল ধারর্কৃত প্রার্ীর েনব । কারর্,  
শরী‘আয়তর েৃনষ্টয়ত প্রার্ীর েনব ধারর্ কয়র রাখা অাংকয়ির িামান্তর । 
আর ধারর্ করা থযমি িা জানয়য,  থতমনি ইচ্ছাকৃত ভায়ব তা থেখাও িা 
জানয়য । কারর্,  এয়ত েনব থেখার সায়থ সায়থ হারাম কায়জর 
সহয়যানগতা করা হয় । অথচ নকেু থখলাধুলা োিা নিনভর থপ্রাগ্রাম  

সাধারর্ত িূবষ থথয়ক ধারর্কৃতই হয়য় থায়ক । সুতরাাং সবষাবথ্যতায় এিা 
রাখা ও থেখা হারাম ।  

সবষের্ যার ময়ধয চরম থবহায়ািিা সহ হারাম থপ্রাগ্রাম চলয়ত থায়ক তার 
ময়ধয সামান্য নকেু সময় ইসলামী থপ্রাগ্রাম করা েীি অবমািিা এবাং েীি 
নিয়য় ঠাট্টা তামাশার শানমল । এর েৃষ্টান্ত এরূি থয,  িাচ- গায়ির 
ফাাঁয়ক- ফাাঁয়ক েীয়ির িসীহত করা,  ওয়াজ করা বা িেষমা নেয়য় নমষ্টান্ন 
থভয়স আসা । সুতরাাং নিনভয়ত েীিী থপ্রাগ্রাম করা নিঃসয়েয়হ েীি থক 
অিমাি করা । যা স্বয়াং কুরআয়িই নিয়র্ধ করা হয়য়য়ে এবাং এিায়ক 
ইয়াহুেীয়ের চনরত্র বলা হয়য়য়ে । সুতরাাং বতষমায়ি নিনভয়ত েীিী থপ্রাগ্রাম 
জানয়য হওয়ার প্রনই আয়স িা ।  

অবশ্য থরনডওয়ত গাি- বাজিা িা শুয়ি খবর বা থকাি নবধ থপ্রাগ্রাম 
থশািা সম্ভব নবধায় শরী‘আয়ত তার অবকাশ আয়ে । তাও এ শয়তষ থয 
তা ঘয়রর দ্বানয়েশীলগর্ সম্পূর্ষ নিয়জর নিয়ন্ত্রয়র্ রাখয়ব । নিয়ন্ত্রর্হীি 
ভায়ব ঘয়র থরয়খ নেয়ল এর দ্বারাও ঘয়রর িনরয়বশ নবিষ্ট হওয়ার যয়থষ্ট 
সম্ভাবিা রয়য়য়ে । [ প্রমার্ঃ তাকনমলায়য় ফাতহুল মুলনহম ৪ :  ১৬৪ # 
ইমোদুল ফাতাওয়া ৪ :  ২৫৮ # জাওয়ানহরুল নফিহ,  ৩ :  ৮৪ # 
ইমোদুল মুফতীি ৯৯১ # আহসানুল ফাঃ ৮ :  ১৭৩]  

থিনলনভশি,  নভ. নস. আর থেখা শরী‘আয়তর েনৃষ্টয়ত জানয়য নক- িা ?   
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নজজ্ঞাসাঃ থিনলনভশি থেখা শরী‘আয়তর েৃনষ্টয়ত নকরূি গুর্াহ এবাং 
থিনলনভশি ঘয়র রাখা জানয়য হয়ব নক ?  

আর যনে আনম নিনভ নবনক্র কয়র থেই তাহয়ল ঐ িাকা আনম খরচ করয়ত 
িারব নক ? 

জবাবঃ ( ক)  প্রচনলত নিনভ,  নভনসআর থেখা বা ঘয়র রাখা সম্পূর্ষরূয়ি 
িাজানয়য,  হারাম ও কবীরা গুর্াহ । দুনিয়া ও আনখরাত উভয় নেক 
নেয়য়ই এসয়বর ময়ধয বহু েনত রয়য়য়ে । এর নবস্তানরত বযাখযার জন্য 
একনি িুস্তক রচিার প্রয়য়াজি । ইসলাম নবয়দ্বর্ীয়ের র্িযয়ন্ত্রর নশকার 
হয়য় আজ সাধারর্তঃ এগুয়লায়ত যা নকেু প্রেনশষত হয়চ্ছ,  এসয়বর 
মাধযয়ম সমায়জ হাজায়রা অিকমষ ও গুিায়হর দ্বার উন্মুি কয়র নেয়য় 
িুয়রা সমাজিায়ক বাংস কয়র মুসলমািয়ের ঈমাি িষ্ট করার থচষ্টা 
চালায়িা হয়চ্ছ । এসব চনরত্র নববাংসী উিকরর্ থকাি ঘয়র প্রয়বশ করয়ল 
একথা নিনদ্বষধায় বলা যায় থয,  থস ঘর থথয়ক কালক্রয়ম েীি- ঈমায়ির 
অনস্তে মুয়ে থযয়ত বাধয । এখায়িই থশর্ িয়,  এর কারয়র্ আমায়ের 
সমাজ থথয়ক ইসলামী সভযতা- সাংস্কৃনত নবোয় নিয়য় নবজাতীয় থিাাংিা 
সাংস্কৃনত প্রনতনষ্ঠত হয়চ্ছ । যার চরম নবর্নক্রয়ায় আমায়ের রাষ্ট্র ও সমাজ 
নিলষজ্জ ও নিনতকতাহীিতার চরম নবিযষয়য় নিিনতত হয়চ্ছ । সাবষেনর্ক 
অসাংখয থিাাংরামীর মায়ঝ কখয়িা এক আধিু ধমষীয় নকাংবা সভযতার বার্ী 
প্রচার করা হয়লও তা অিনবত্র থিাাংরা থেয়ির দুয়ধর প্রস্রবি সেৃশ । থস 
দুধ থযমি থকাি রুনচশীল মানুর্ িাি করয়ত িায়রিা,  থতমনি ওয়ের 
এসব প্রচারর্া জাতীয় থকাি কলযার্ বয়য় আিয়ত িায়র িা । আর 
এগুয়লায়ত থয নচত্র থেখায়িা হয় তা মূলতঃ নফয়ের নথ্যতর নচত্র-  যা যয়ন্ত্রর 
সাহায়যয চলমাি করা হয়। আর এ ধরয়ির নফে নচত্র ফয়িার শানমল। 
থকাি মানুর্ বা প্রার্ীর েনব থযমি ঘয়র সানজয়য় রাখা,  লিকায়িা বা 
প্রেনশষত করা যায় িা । থতিনিভায়ব এগুয়লাও িাজানয়য । সুতরাাং 
বানহ্যকভায়ব ভায়লা থকাি অনুষ্ঠাি- নচত্র থযমি-  সাংবাে,  নতলাওয়াত,  
ওয়ায ও ইসলামী থকাি থপ্রাগ্রাম- নচত্রও নিনভয়ত থেখা জানয়য িয় । এর 
দ্বারা গুর্ায়হর কায়জ সহয়যানগতা করা হয় ।  
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( খ)  নিনভ,  নভনসআর ইতযানে যনেও হালাল িোয় তথা অেীল 
থপ্রাগ্রাম বা থকাি প্রার্ীর েনব িা থেয়খ বযবহার করাও সম্ভব । নকন্তু 
বতষমায়ি থযয়হতু এ ধরয়ির থকাি বযবথ্যতা থিই এবাং এগুয়লা সাধারর্তঃ 
িাজানয়য কায়জই বযবহৃত হয়য় থায়ক বরাং সাধারর্ত থকাি মানুয়র্র 
থেয়ত্র নবধ উিায়য় বযবহায়রর আশাও করা যায় িা । তাই থকাি 
মুসলমায়ির জন্য এগুয়লার নবনক্র বা থমরাময়তর বযবসা অবলিি করা 
জানয়য িয় । আর যনে থকউ নিনভর বাংসািক িনরর্নত সম্পয়কষ অবগত 
হওয়ার ির এর থথয়ক িনরত্রায়র্র উয়িয়শ্য এগুয়লা নবনক্র কয়র নেয়ত 
চায়,  তাহয়ল তার জন্য করর্ীয় হয়লা সম্ভব হয়ল থয থকাম্পািী বা 
থোকাি থথয়ক এ নজনিস ক্রয় কয়রনেল থসখায়ি অথবা এ ধরয়ির থয 
থকাি থোকায়ি ক্রয় মূয়লয বা তার থচয়য় কম মূয়লয নবনক্র কয়র নেয়ব । 
অথবা যনে নিনভর নবনভন্ন অাংশ সমূহ িৃথকভায়ব এমিভায়ব নবনক্র কয়র 
থয,  থস বযনি নিজস্ব যন্ত্রিানত ও শ্রম থযাগ িা কয়র বযবহার করয়ত 
িারয়ব িা,  তাহয়ল এরও অবকাশ আয়ে ।  

 عليه يشتمالن ما الى بالنظر استعمالھا حرمة في فالشك والفديو التلفزيون اما
 او والمتبرجات النساء عن والكشف والمجون عةالخال من الكثيرة المنكرات من

 )1/961:الملھم فتح تكملة.      (الفسوق اسباب من ذلك الى وما العاريات

[ প্রমার্ঃ সূরায়য় মানয়ো,  ২ # আহকামুল কুরআি ( থািভী)  ৩ :  
৭৮- ৮৯ # আহসানুল ফাতাওয়া,  ৮ :  ৩০৬ # জাওয়ানহরুল নফিহ 
২ :  ৪৫৩]  

লাশ বা কনফয়ি ফলু দ্বারা শ্রোঞ্জনল থেওয়া  

নজজ্ঞাসাঃ আমায়ের থেয়শ থকাি রাজিীনতনবে বা সরকারী থকাি বি 
অনফসার মারা থগয়ল তার লাশ বা কনফয়ির উির ফুয়লর মালা দ্বারা শ্রো 
প্রেশষি করা হয় । এিা শরী‘আয়তর েৃনষ্টয়ত নবধ নক- িা ? 

জবাবঃ মৃত বযনিয়ক ফুয়লর মালা বা থতািার মাধযয়ম থয শ্রো প্রেশষি 
করা হয়,  শরী‘আয়তর েৃনষ্টয়ত তার থকাি নভনত্ত থিই । থকি িবী-
রাসূল,  সাহাবায়য় নকরাম,  তানবঈি বা থকাি বুযুয়গষর লাশয়ক এমি 
শ্রো প্রেশষি করার থকাি প্রমার্ থিই। এয়ত যনে মৃত বযনির থকাি 
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উিকার হয়তা,  তাহয়ল অবশ্যই িবী- রাসূল ও বুজুগষায়ি েীি এর 
নিয়েষশ নেয়তি । থযয়হতু শরী‘আয়ত এর থকাি অনস্তে থিই,  অতএব 
িনরতযাযয । মৃত বযনির জন্য ইনস্তগফার,  নতলাওয়াত ও দু‘আয়য় 
মাগনফরাত করা এবাং তার কবর নযয়ারয়তর উয়িয়শ্য হানজর হওয়া 
এিাই তার প্রনত শ্রো প্রকায়শর উত্তম ও একমাত্র িেনত । [ প্রমার্ঃ 
ফাতাওয়া রনহমীয়া,  ৫ :  ৯৮ # ফয়জুল বারী,  ১ :  ৩১১]   

মতৃুযর ির ধমুধাম কয়র খাওয়া- োওয়ার অনুষ্ঠাি করা  

নজজ্ঞাসাঃ নিতা- মাতা বা আিীয়- স্বজিয়ের মৃতুযর ির বতষমায়ি থয 
সাোতকারীয়ের কয়য়কনেি িযষন্ত খাওয়ায়িা হয় বা ধুমধাম কয়র গরীব-
ধিী সকলয়ক োওয়াত কয়র খাওয়ায়িা হয়,  শরী‘আয়ত তা জানয়য নক-
িা ? 

জবাবঃ এখায়ি দু’নি নবর্য় লের্ীয়,  একনি হয়চ্ছ মৃত বযনির িনরবার 
িনরজিয়ক সান্তিা নেয়ত বা তায়ের প্রনত সময়বেিা জািায়ত যারা আয়স 
তায়েরয়ক মৃত বযনির বানিয়তই খািা খাওয়ায়িা । আর অিরনি হয়চ্ছ 
ঈসায়ল সাওয়ায়বর িায়ম অনুষ্ঠাি কয়র থলাকয়েরয়ক খাওয়ায়িা ।  

প্রথমনির বযািায়র শরী‘আয়তর হুকুম হল কায়রা মৃতুযর িরিরই তার 
িনরবার িনরজিয়ের কায়ে থযয়য় তায়ের প্রনত সময়বেিা জািায়িা । 
নবনভন্ন সান্তিার বার্ী শুিায়িা,  এিা বি সাওয়ায়বর কাজ । অবশ্য উযর 
থাকয়ল নবলয়িও থযয়ত িায়র । আর সান্তিা সময়বেিা জািায়ত যারা 
আসয়ব তারা নিয়জরাই মৃত বযনির িনরবায়রর জয়ন্য খািাোিা নতনর 
কয়র নিয়য় আসা সুন্নাত ।  

নকন্তু আজকাল আমায়ের থেয়শ বে রুসুম হয়য় থগয়ে থয,  আিীয়-
স্বজি যারা সান্তিা থেয়ার জন্য আয়স তায়েরয়ক মৃত বযনির ঘর থথয়কই 
োওয়ায়তর ন্যায় খািা িানকয়য় খাওয়ায়িা হয়,  এিা মাকরূহ ও 
িাজানয়য ।  

আর ঈসায়ল সাওয়ায়বর িায়ম আমায়ের থেয়শ অয়িক গনহষত কাজ 
রয়য়য়ে,  যা শরী‘আয়তর েৃনষ্টয়ত সম্পূর্ষ নভনত্তহীি,  নবে‘আত ও 
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মিগিা । নিনেষষ্ট থকাি নেি তানরখ,  থযমি নত্রশা,  চনল্লশা ইতযানে 
উিলয়ে আিীয়- স্বজি,  এলাকার গর্যমান্য বযনিবগষ সহ ধিী- গরীব 
সকয়লর জয়ন্য খাওয়া- োওয়ার বযবথ্যতা করা,  িাকার নবনিময়য় কুরআি 
শরীফ খতম করায়িা,  মৃত বযনির সম্পে বন্িি িা কয়র ইয়ানতময়ের 
সম্পে থথয়ক োি- খয়রাত করা ইতযানে । এ ধরয়ির অনুষ্ঠায়ির 
আয়য়াজি ও তায়ত থযাগোি করা উভয়িাই নবে‘আত ও িাজানয়য ।  

বরাং সাওয়াব নরসািীর সহীহ তরীকা হয়চ্ছ মৃতবযনির ওয়ানরসগর্ 
বযনিগতভায়ব সাওয়াব থিৌোয়িার নিয়যয়ত সময়য় সময়য় কুরআি খতম 
কয়র দু‘আ-  েরুে িাঠ কয়র বা িামায িয়ি সাওয়াব নরসািী কয়র 
নেয়ব । আর যখি যার সামথষ হয়,  নিয়জর মাল দ্বারা গরীব- নমসকীি,  
ইয়ানতম- অসহায়য়ের খািা খাওয়ায়ব,  কািি- থচািি,  িাকা- িয়সা 
ইতযানে োি করয়ব । আর মাগনফরায়তর উয়িয়শ্য সেকায়য় জানরয়াহ 
সহ অন্যান্য থিক কাজ কয়র তায়ক সাওয়াব নরসািী করয়ত থাকয়ব । 
[ প্রমার্ঃ আহসানুল ফাতাওয়া ১ :  ৩৬১ # ফাতাওয়ায়য় শামী ২ :  
২৪০]  

 في ال السرور في شرع النه الميت اهل من الطعام من الضيافة اتخاذ ويكره
 )1/115:الشامي فتاوى. (مستحقة بدعة وهي الشرور

গায়ির উৎিনত্ত থকায়থয়ক ? তার হুকুম নক ?   

নজজ্ঞাসাঃ গাি- বাজিা জানয়য িা িাজানয়য ? এসবগুয়লা কুরআি-
হােীয়সর আয়লায়ক নবস্তানরত জািায়ল থবশ খুশী হব ।  

জবাবঃ গাি- বাজিা সম্পূর্ষ িাজানয়য,  হারাম ও নিনর্ে । থকিিা,  
গাি দ্বারা অন্তয়র থিফাক বৃনে িায় থযমি-  িানি দ্বারা ফসল বৃনে িায় । 
তাোিা গায়ির দ্বারা অন্তয়র নযিার চানহো সৃনষ্ট হয় এবাং মানুর্ 
নবিথগামী হয় । [ প্রমার্ঃ সূরা থলাকমাি,  ২ # তাফসীয়র 
আহমনেয়যাহ ৪০০ িৃঃ # ইমোদুল মুফতীি,  ১০০৩ িৃঃ # দুরয়র 
মুখতার মাআশ্ শামী ৬ :  ৩৪৯]  



200 

 

 والغناء اللھو صوت مسعود ابن قال....... حران كلھا المالهي ان المسألة دلت
 )6/311:المختار الدر. (اتالنب الماء ينبت كما القلب في النفاق ينبت

ইসলাম প্রচায়রর স্বায়থষ থকাি নকে ুনভনডও করা  

নজজ্ঞাসাঃ ইসলাম প্রচায়রর স্বায়থষ থকাি প্রার্ীর েনব বা েৃশ্য নভনডও কয়র 
নসয়িমা ও থিনলনভশি দ্বারা ইসলামী অনুষ্ঠায়ির িায়ম িািক/ োয়ােনব 
কয়র থেখায়িা জানয়য আয়ে নক- িা ? 

জবাবঃ শরী‘আত থয সমস্ত নজনিসয়ক হারাম থঘার্র্া কয়রয়ে,  তা 
সবষাবথ্যতায় হারাম । চাই দুনিয়ার কায়জর জন্য থহাক । চাই েীয়ির 
কায়জর জন্য থহাক । েীয়ির প্রচায়রর জন্য আল্লাহ তা‘আলা থকাি হারাম 
কায়জর সাহাযয নিয়ত বয়লিনি । তাোিা হারায়মর সাহাথযয থকাি নেি 
েীয়ির প্রচার হয়ত িায়র িা । বরাং েীয়ির োফি হয়ত িায়র ।  

সুতরাাং ইসলাম প্রচায়রর স্বায়থষ হয়লও থকাি প্রার্ীর েনব বা েৃশ্য নভনডও 
করা বা তা নসয়িমা- থিনলনভশয়ি থেখায়িা িাজানয়য । [ ইমোদুল 
মুফতীি ৯৯১ # ফাতাওয়ায়য় শামী ৬ :  ৩৪৯]  

শীর্ বাজায়ল,  গাি থগয়ল ইবােত িষ্ট হয় নক- িা ?   

নজজ্ঞাসাঃ জনিক বযনির কায়ে শুিলাম-  মুখ নেয়য় ইচ্ছাকৃত শীর্ 
বাজায়ল ( গাি গাইয়ল)  িানক তার ইবােত বয়েগী কবুল হয় িা । 
কথানি কতিুকু সতয ? 

জবাবঃ মক্কার কায়ফররা শীর্ বাাঁজায়িা,  তানল থেয়া ইতযানেয়ক ইবােত 
ময়ি করয়তা । মুসলমািয়ের জন্য নবধমষীয়ের ধমষীয় ঐনতহ্য এবাং রীনত-
িীনত অনুসরর্,  অনুকরর্ করা থযয়হতু িাজানয়য,  তাই হায়ত তানল 
থেয়া এবাং শীর্ বাজায়িা কায়ফরয়ের ধমষীয় ঐনতহ্য হওয়ার কারয়র্ তা 
অবশ্যই থগার্ায়হর কাজ । 

অতএব,  থগার্ায়হর কাজ ( শীর্ বাজায়িা)  িনরহার কয়র তাওবা করা  
উনচত । তয়ব এর দ্বারা ইবােত কবুল হয় িা,  বা বানতল হয়য় যায়-  এ 
ধরয়ির কথা বলা নঠক িয় । [ প্রমার্ঃ তাফসীয়র কুরতুবী ৭ :  ৪০০ # 
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তাফসীয়র কাবীর ১৫ :  ১৫৯ # তাফসীয়র রুহুল মা’আিী ৫ :  
২০৩]  

 ذلك فكان ويصفرون يصفقون عراة بالبيت تطوف قريش كانت عباس ابن وقال
 ) 1/155:للقرطبي التفسير.  (ظنھم في عبادة

চামচ বা েনুর নেয়য় খাওয়া  

নজজ্ঞাসাঃ চামচ নেয়য় খােয খাওয়ায় থকাি থোর্ আয়ে নক ? রাসূল 
( সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম) কখয়িাও চামচ নেয়য় খােয 
থখয়য়য়েি নক- িা ? এরূয়ি েুনর নেয়য় থকয়ি থকয়ি থগাশত খাওয়ার নক 
হুকুম । 

জবাবঃ রাসূল( সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম) কখয়িাও চামচ নেয়য় 
খােয খািনি । তাই নবিা প্রয়য়াজয়ি চামচ,  কািা চামচ,  ইতযানে নেয়য় 
খাওয়া সুন্নায়তর নখলাফ । হুযূর( সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম)  
হাত নেয়য় থখয়তি । খাওয়ার থশয়র্ আাংগুল থচয়ি িনরষ্কার করয়তি । 
থগাশত ইতযানে েুনর নেয়য় িা থকয়ি োাঁত নেয়য় নেয়ি খাওয়া সুন্নাত । 
তয়ব একান্ত জরুরয়তর থবলায় চামচ নেয়য় খাওয়া বা েুনর নেয়য় থকয়ি 
থগাশত খাওয়ার অনুমনত আয়ে । তয়ব এয়েয়ত্র নবধমষীয়ের সামঞ্জস্য 
থথয়ক িরয়হয করয়ত হয়ব । রাসূল ( সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম)  
নিয়জ থকাি থকাি সময় েুনর নেয়য় থকয়ি থগাশত থখয়য়য়েি । কারর্,  
থগাশত খুবই শি নেল । োাঁত নেয়য় কািার উিয়যাগী নেল িা । [ জােীে 
নফকহী মাসানয়ল,  ১৮০ # আলমগীরী,  ৫ :  ৩৩৭]  

ইাংয়রজী লাইয়ি িিা- থলখা ও উলামায়য় নকরায়মর েনৃষ্টভাংগী  

নজজ্ঞাসাঃ ইাংয়রজী লাইয়ি িিা- থলখার বযািায়র উলামায়ের েৃনষ্টভাংগী 
নক ? এ লাইয়ি যারা িিাশুিা করয়েি তায়ের নক নিয়য়ত বা নকভায়ব 
িিাশুিা করা উনচত ।  

জবাবঃ ইাংয়রজগর্ অতযন্ত ধূতষ জানত । ইাংয়রজগর্ কখয়িা মুসলমািয়ের 
তারািী ও উন্ননত িেে কয়র িা । এজন্য তারা উিমহায়েয়শ এমি এক 



202 

 

নসয়লবাস চালু কয়রয়ে যা দ্বারা একজি মুসনলম সন্তাি থকাি ভায়বই 
বুঝয়ত সেম িা হয় থয,  নক তার িনরচয় ? থকি তায়ক দুনিয়ায়ত 
িাঠায়িা হয়য়য়ে । সারা নবয়শ্বর কলযায়র্ নক তার ভনুমকা ? অতযন্ত 
সুেভায়ব এ সমস্ত নবর্য়সমূহ থথয়ক তায়ক এয়কবায়র অন্ধ রাখা হয় । 
তার নযয়েগীর লেয ও উয়িশ্য থথয়ক সম্পূর্ষ েূয়র থরয়খ িৃনথবীর 
অন্যান্য কানফর- থবেীয়ির ন্যায় তার থব্র্য়ি এ বুঝ সৃনষ্ট করা হয়চ্ছ থয,  
তুনম এ লাইয়ি ভায়লা িিাশুিা করয়ল এবাং ভায়লা নডনগ্র হানসল করয়ল 
বি বি চাকুরী ও িে িায়ব । এমি নক মন্ত্রী- নমনিস্টারও হয়ত িারয়ব । 
গািী- বািী সহ মহা আরাম- আয়য়য়শ থতামার নযয়েগী কািয়ব । বযস,  
এতিুকুর ময়ধযই তার থলখািিা ও কমষজীবি সীমাবে । এর বাইয়র তাাঁর 
আর থকাি োয় োনয়ে িাই । মন্ত্রী- নমনিষ্টার থথয়ক আরম্ভ কয়র একজি 
থচয়ারমযাি ও চাকুরীজীবীর কমষকায়ন্ডর নেয়ক লেয করয়ল এ কথা 
নেবায়লায়কর ন্যায় স্পষ্ট । এক জি এম, নি নচন্তাই কয়র িা থয,  তার 
এলাকার থলাকয়ের ঈমাি- আকীো সম্পয়কষ হাশয়রর ময়োয়ি তায়ক প্রন 
করা হয়ব । কুরআয়ি কারীম তা‘লীয়মর বযািায়র তার নক ভনুমকা নেল ? 
এ সম্পয়কষ তায়ক নকনফয়ত নেয়ত হয়ব । কারর্ তারা থয নসয়লবাস িয়ি 
নশনেত হয়য়য়ে তার ময়ধয এসব কথার থকাি আয়লাচিা থিই । মুসলমাি 
জানত আল্লাহ তা‘লার একমাত্র ময়িািীত জানত এবাং আল্লাহ তা‘আলার 
খাস বানহিী । এয়ের আর েশিা থবেীি সম্প্রোয়য়র ন্যায় আরাম-
আয়য়শ আর থভাগ নবলায়সর জন্য দুনিয়ায়ত িাঠায়িা হয় িাই । বরাং 
তায়েরয়ক দুনিয়ায়ত িাঠায়িা হয়য়য়ে সমগ্র নবয়শ্বর কলযায়র্র জন্য । 
িথভ্রষ্ট থলাকয়ের িয়থর নেশারী নহসায়ব । এরই ময়ধয রয়য়য়ে তার 
ইযযত- সম্মাি দুনিয়ায়ত ও আয়খরায়ত । ইাংয়রজয়ের নসয়লবাস থসই 
চেুিাি জানতয়ক অন্ধ বানিয়য়য়ে । বীয়রর জানতয়ক থমর্ শাবক 
বানিয়য়য়ে । মুসনলম সন্তািয়ক থবেীিয়ের অন্ধ অনুসারী ও থতার্ামে 
কারী বানিয়য়য়ে । এসব নেয়ক লেয কয়র উলামায়য় নকরাম নসোন্ত 
নেয়য়য়েি থয,  নকেু শয়তষর সায়থ এ লাইয়ি িিাশুিা করয়ত িারয়ব । 
আর যারা শতষ িালি করয়ব িা তায়ের জন্য নহয়ত নবিরীত এবাং তার 
ঈমাি- আমল বাংয়সর আশাংকার কারয়র্ জানয়য হয়ব িা ।  



203 

 

শতষগুনল নিেরূি 

( ক)  ইাংয়রজী লাইয়ি িিাশুিা কয়র ইাংয়রজয়েরয়ক েীি- ইসলাম এর 
নেয়ক আহবাি করার এবাং তায়েরয়ক েীি- ইসলাম বুঝায়িার নিয়য়ত 
িিাশুিা করয়ব । 

( খ)  এর দ্বারা হালাল চাকুরী কয়র হয়কর উিয়র থথয়ক হালাল নরনযক 
উিাজষি করয়ব এ নিয়ত রাখয়ব । হালাল নরনযক উিাযষি করা 
শরী‘আয়তর নিয়েষশ ।  

( গ)  উলামায়ের সায়থ উঠাবসা থরয়খ এবাং েুনির সময় োওয়াত ও 
তাবলীয়গর সায়থ নশো সফর কয়র নিয়জ িািা মু‘নমি হওয়ার এবাং 
নিয়জর েীিোরীয়ক মজবুত করার প্রয়চষ্টা অবযাহত রাখয়ব । নবয়শর্ 
কয়র সকল কায়জ িবী ( সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম)  এর 
সুন্নায়তর অনুসরর্ করয়ব । থকাি থেয়ত্র তার সুন্নাত তরক করয়ব িা । 
অন্যয়েরয়ক েীয়ির নেয়ক োওয়াত নেয়ত থাকয়ব ।  

( ঘ)  থকাি থেয়ত্র থকাি ক্রয়ম ইয়াহুে- খৃষ্টাি নহন্দু তথা অমুসনলময়ের 
অনুকরর্ অনুসরর্ করয়ব িা । কুরআয়ি কারীয়ম সূরায়য় মায়য়োর ৭২ 
িাং আয়ায়ত আল্লাহ তা‘আলা এয়ের িনরচয় এবাং ইসলাম নবয়দ্বর্ী 
ময়িাভাব তুয়ল ধয়রয়েি । সুতরাাং এয়ের থলবাস- থিার্াক,  থবশভরূ্া,  
চাল- চলি,  আখলাক- চনরত্র থকাি নকেুই গ্রহর্ করয়ব িা । অতযন্ত 
সতকষতার সায়থ এগুয়লা থথয়ক েয়ূর থাকয়ব ।  

অতযন্ত আফসুয়সর সায়থ বলয়ত হয় থয,  বতষমায়ি যারা ইাংয়রজী লাইয়ি 
িিাশুিা করয়ে তায়ের অনধকাাংশই এ সব শয়তষর বযািায়র এয়কবায়রই 
গায়ফল । তারা ইাংয়রজয়ের নক োওয়াত নেয়ব,  তারাই বরাং 
ইাংয়রজয়ের োওয়াত গ্রহর্ কয়র । তার ময়ধয নিয়জর কানময়াবী থেখয়ে 
। তারা িবী ( সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম)  থক ইমাম িা বানিয়য় 
খৃষ্টাি থবেীিয়েরয়ক ইমাম বানিয়য়য়ে । হালাল নরনযয়কর থকাি নিয়ত 
তায়ের ময়ধয থেখা যায় িা । এ জন্য সুে- ঘুর্ থখয়ত থকাি নদ্বধা করয়ে 
িা । থধাকা- ফাকী থথয়কও িরয়হয করয়ে িা । ডািার ইনঞ্জনিয়ারসহ 
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অন্যান্য থিশাজীবীয়ের নফ/ চাযষ থেখয়ল বুঝা যায় জিয়সবার থকাি 
নিয়তই তায়ের ময়ধয থিই । শুধু নিয়জর গািী- বািী,  আরাম আয়য়শই 
তায়ের উয়িশ্য । থেয়শর সয়বষাৈ োনয়য়ে যারা আয়েি তায়ের অয়িয়ক 
দুিষীনতয়ক িীনত বানিয়য় শুধু নিয়জর আয়খর গুোয়চ্ছি । িা আয়ে 
জাতীয়তা থবাধ,  িা আয়ে থেশয়প্রম ও জিগয়র্র েরে । তায়ের 
অনধকাাংশই আয়লম- উলামায়ের সুহবত ইখনতয়ার করা থতা েূয়রর কথা 
বরাং তায়েরয়ক ঘৃর্ার থচায়খ থেয়খ । তায়েরয়ক ইযযত সম্মাি করায়তা 
েূয়রর কথা তায়েরয়ক সমায়জর থবাঝা ভায়ব । েীিী ইলম বা আসল 
জ্ঞািয়ক তারা তুচ্ছ ময়ি কয়র । োওয়াত ও তাবলীয়গর ফরনযয়যায়তর 
থকাি গুরুে তায়ের ময়ধয থিই । নযয়েগীর অনধকাাংশ থেয়ত্র তারা খৃষ্টাি 
ও নহন্দু ইতযানে অমুসনলময়ের অন্ধ অনুকরর্ ও অনুসরর্ কয়র । থযমি 
ধরুি আল্লাহ তা‘আলার থস্পশাল বানহিীর ইউনিফমষ হয়লা মাথায় িুনি,  
চুল সুন্নাত তরীকায়,  থমাচ থোি থোি,  োিী একমুনষ্ট িনরমার্ ও 
সুন্নতী থলবাস যা িাখনুর উিয়র থাকয়ব । ইাংয়রজয়ের অনুকরর্ করয়ত 
থযয়য় এখি ইাংয়রজী নশোথষী বা ইাংয়রজী নশনেত মুসলমািগর্ হয়য়তা 
মাথা খানল রায়খ িতুবা ইাংয়রজয়ের িুনি িয়ি । চুল সাময়ি লিা রায়খ 
অনধকাাংশই োিী থতা রায়খই িা অথচ এিা শরী‘আয়ত ওয়ানজব এবাং 
ঈমায়ির আলামত । আবার অয়িয়ক বি বি থমাচ রায়খ যা নহন্দুয়ের 
তরীকা  ।িাই,  িাখনুর নিয়চ িাজামা বা িযান্ি যা অমুসনলময়ের 
থলবাস,  থসিাই িনরধাি করয়ত ভালবায়স । এমি নক জুতািা িযষন্ত 
ইাংয়রজী জুতা । যা িরা ও থখালা দুনিয়ায়ত এক আযাব । এ সবই 
ইাংয়রজী নশোর কুফল এবাং তায়ের অন্ধ অনুকরয়র্র ফসল । সব থচয়য় 
মারািক কথা থয,  তায়ের ঈমাি- আকীো ধযাি- ধারর্া ও কৃনষ্ট 
কালচার সবই ইসলামী ভাবধারা থথয়ক সয়র থযয়য় ইাংয়রজয়ের মত হয়য় 
যায়চ্ছ । এমি নক থশর্ িযষন্ত অয়িয়ক িানস্তক হয়য় ইসলায়মর নবরুয়ে 
িত্র- িনত্রকায় নববৃনত নেয়চ্ছ । যার ডজি ডজি িমুিা সমায়জর সাময়ি 
নবেযমাি । ইাংয়রজী নশোর এিাই থয িনরর্াম এিা ধূতষ ইাংয়রজগর্ 
ভায়লা ভায়ব জািয়তা যা লডষ মযাকল এবাং উইনলয়ম হান্িায়রর থলখায় 
একেম স্পষ্ট । এ জন্য এ নশোর কুফল থথয়ক জাতীয়ক বাাঁচায়ত হয়ল এ 
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নসয়লবাসয়ক ইসলামী ভাবধারায় থঢয়ল সাজায়ত হয়ব যা সরকায়রর উির 
ফরয । আর জিগয়র্র দ্বানয়ে সরকারয়ক এিা বুঝায়িা । আর োত্র 
অনভবাবকথের দ্বানয়ে তারা থযি এ নশোর কুফল থথয়ক নিয়জয়ের 
কনলজার িুকরা সন্তািয়ক বাাঁচায়িার জন্য এনন্িবায়য়নিক নহসায়ব নিয়জ 
সায়থ কয়র থেয়লয়ক হিািী উলামায়ের সুহবয়ত নিয়য় যায়ব । তায়ের 
েুনির সময় োওয়াত ও তাবলীয়গর থমহিয়ত নিয়য় যায়ব । িূরািী 
িেনতর মাধযয়ম তায়ের কুরআি সহীহ ভায়ব নশো নেয়বি । বাস্তব 
প্রনশেয়র্র মাধযয়ম তায়ের উযু,  িামায,  আযাি,  ইকামত ইতযানে 
সহীহ করায়য় নেয়বি । থময়য়য়েরয়ক েীিোর মনহলায়ের মাধযয়ম কুরআি 
ও িামায নশনখয়য় নেয়বি । তাহয়ল তারা সন্তায়ির হক আোয় করয়লি । 
িতুবা কুনশোর কারয়র্ সন্তায়ির বাংয়সর সায়থ অনভভাবকও আযায়বর 
সম্মখুীি হয়বি ।  

খষৃ্টধমষ প্রচায়র িাশ্চায়তযর তৎিরতা  

নজজ্ঞাসাঃ আয়মনরকা এবাং িাশ্চাতয জগত সারা নবয়শ্ব খৃষ্টাি ধমষ প্রচায়রর 
বযািায়র এত তৎির থকি ? তারা ইসলাময়ক থকি এত ভয়য়র িযয়র 
থেয়খ ?  

জবাবঃ িাশ্চাতয জগত সারা নবয়শ্ব তায়ের প্রভেু ও কতৃষে নবস্তার ও 
প্রনতনষ্ঠত করার স্বয়প্ন নবয়ভার । আর কনমউনিজয়মর মৃতুযর ির এখি 
তারা একমাত্র ইসলাম ও মুসলমািয়েরয়ক তায়ের প্রনতিে ভাবয়ে । 
সুতরাাং নবশ্ব প্রভেু কানয়ম করয়ত হয়ল তায়ের একমাত্র িথ সারা নবয়শ্ব 
থথয়ক ইসলাময়ক মুয়ে থফয়ল খৃষ্টবাে কানয়ম করা ।  কারর্ খৃষ্টািরাই 
তায়ের একান্ত নিজস্ব থলাক । এ জন্যই নশো ও য়সবার মুয়খাশ িয়ি 
িৃনথবীর সকল এলাকায় নবনভন্ন ধয়মষর থলাকয়ের তারা খৃষ্টাি বািায়চ্ছ । 
এ কায়জ তায়ের িারী- িুরুর্ সকয়লই তৎির । একজি মুসলমাি তার 
সহীহ েীি প্রচায়র যতিুকু িা তৎির,  তার থচয়য় হাজার গুর্ থবশী 
তৎির একজি খৃষ্টাি । কারর্,  তারা সকয়লই নবশ্ব প্রভেু ময়ি প্রায়র্ 
কামিা কয়র । আর তায়ের এ উয়িশ্য বাস্তবায়য়ি একমাত্র বাধা হয়চ্ছ 
েীয়ি হক ইসলাম এবাং মুসলমািগর্ । অন্যসব ধমষ বানতল । কায়জই 
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থসগুয়লায়ক আয়য়ে আিা তায়ের নিকি থকাি বযািার িয় । ইসলাম 
ধমষই তায়ের একমাত্র আেনশষক প্রনতিে । থসয়হতু ইসলায়মর উির 
আঘাত হািা ও ইসলাময়ক বাংস করা তায়ের জন্য সবয়চয়য় জরূরী 
কতষবয হয়য় িয়িয়ে । এ জন্যই সারা দুনিয়ায়ত তারা ইসলাময়ক 
নমিায়িার জন্য এবাং খৃষ্টবাে ও িানস্তকযবাে কানয়ম করার জন্য সব রকম 
বযবথ্যতা গ্রহর্ করয়ে । এ লয়েয নবয়শ্বর নশো- সাংস্কৃনত,  অথষিীনত,  
রাজিীনত ইতযানেয়ত তারা সরাসনর েখল নেয়ত সয়চষ্ট । যায়ত কয়র 
িযষায়ক্রয়ম ইসলায়মর নশো- সাংস্কৃনত,  তাহযীব- তামািুিয়ক আয়স্ত 
আয়স্ত খতম কয়র নেয়য় তায়ের নিজস্ব কৃনষ্ট কালচার,  থবহায়ািিা ও 
িশুে সব জায়গায় প্রনতনষ্ঠত করা যায় । আর এ একই উয়িয়শ্য নবয়শ্বর 
নহন্দু,  থবৌে ও ইয়াহুেী ইতযানে কানফরয়েরয়ক মুসনলম বাংস কায়জ 
থলনলয়য় নেয়য় তারা িেষার আিাল থথয়ক িয়রাে মেে নেয়য় যায়চ্ছ । 
আর মুসলমািয়ের সান্তিা ও থধাকা থেয়ার জন্য মায়ঝ মায়ঝ 
জানতসাংয়ঘর মাধযয়ম নকেু নিো প্রস্তাব বা মায়াকান্না থেখায়চ্ছ । বামষা,  
কাশ্মীর,  নফনলনস্তি ও বসনিয়ার নেয়ক লেয করয়ল এ সতয নদ্বপ্রহয়রর 
ন্যায় উদ্ভানসত হয়য় উঠয়ব । আর থকাি প্রমায়র্র প্রয়য়াজি িিয়ব িা ।  

”এিনজও” উলামায়য় নকরায়মর েনৃষ্টয়ত ও ফাতওয়া নিয়য় এিনজওর 
গাত্রোহ  

নজজ্ঞাসাঃ নশো ও থসবার িায়ম খৃষ্টাি মেেিুষ্ট এিনজওরা এয়েয়শর 
মানুয়র্র ঈমাি ও স্বাধীিতা- সাবষয়ভৌমে হরর্ কয়র চয়লয়ে এবাং 
এিনজওরা এয়েশ ও জানতর জন্য মারােক েনতকর” এ হয়লা খৃষ্টাি 
এিনজওরা এয়েশ ও জানতর জন্য মারােক েনতকর” এ হয়লা খৃষ্টাি 
এিনজওগুয়লা সম্পয়কষ এয়েয়শর হক্কািী উলামাগয়র্র মন্তবয । নকন্তু 
একনি জাতীয় নেনিক উলামায়ের এ সতকষবার্ীয়ক ফাতাওয়াবাজী বয়ল 
আখযানয়ত করয়ে । এমি নক গত নকেনুেি আয়গ থস নেনিকনি 
“ফয়তায়া” নশয়রািায়ম একনি নবয়শর্ থক্রািিত্র থবর কয়রয়ে । এ 
বযািায়র আিিায়ের মন্তবয জািয়ত চাই ।  
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জবাবঃ খৃষ্টাি এিনজওরা থয এয়েয়শর স্বাধীি- সাবষয়ভৌময়ের জন্য িবয 
ইষ্ট ইনন্ডয়া থকাম্পািীর ভনূমকায় অবতীর্ষ হয়য়য়ে তা আজ এয়েয়শর 
সয়চতি জিতার বুঝার বাকী থিই । নকন্তু এিনজওয়ের এ অিতৎিরতা 
আিাল করার জয়ন্য এয়েয়শর কনতিয় জ্ঞািিািী,  বাম ও রাম 
বাবুয়ের নিকি মগজ থবচা নকেু তথাকনথত বুনেজীবীয়ক তারা িয়সার 
নবনিময়য় হাত কয়র নিয়য়য়ে । তারা উলামায়য় হক্কািীর এ সতকষবার্ীয়ক 
িস্যাত কয়র উয়টা তায়েরয়ক সমায়জ থহয় প্রনতিন্ন করার জয়ন্য আধা-
িানি থখয়য় মায়ঠ থিয়ময়ে । তয়ব আল্লাহ তা‘আলার অয়শর্ থশাকর থয,  
েীিোর জিসাধারর্ এসব এিনজও িুষ্ট বাম কলানমষ্ট ও তায়ের 
সাংবােিয়ত্র নবভ্রান্ত িা হয়য় বরাং ঈমাি ও থেয়শর স্বায়থষ সারা থেশময় 
আজ তারা থসাৈার হয়চ্ছি । থস সকল বাম কলানমষ্টয়ের সম্পয়কষ আমরা 
থকাি মন্তবয করব িা । তয়ব এিনজওরা থয আসয়লই এয়েয়শর স্বাধীিতা 
ও সাবষয়ভৌময়ের জন্য হুমকী স্বরূি আিিার প্রয়ন উয়ল্লনখত থস 
নেনিথকর থক্রাি িত্রনির একজি নিবন্ধকার জিাব বেরুিীি উময়রর 
কলাম থথয়কই তা অকিয়ি থবনরয়য় এয়সয়ে । আমরা হুবহু তা থিশ 
করনে । নতনি নলয়খি-   

“এিনজও তৎিরতার মূল উয়িশ্য হয়লা-  মূলতঃ গ্রামােয়লর গরীব 
জিগর্য়ক ঋর্ নেয়য় তায়ের থকাি িা থকাি ধরয়ির থোি খায়িা সমবায় 
গঠয়ি সাহাযয করা । প্রাথনমক স্কুল প্রনতষ্ঠা কয়র নিরেরতা েূরীকরয়র্র 
থচষ্টা কয়র এবাং অয়িকভায়ব নকেু নকেু অথষ সাহাযয কয়র তায়ের ময়ধয 
এই ধারর্ার সৃনষ্ট করা থয,  এসব প্রয়চষ্টার মাধযয়মই তায়ের জীবি-
জীনবকার উন্ননত সাধাি সম্ভব । এিাই হয়লা তায়ের িুাঁনজর আসল িথ । 
এ কাজ তারা কয়র িুয়রািুনর একনি রাজনিনতক উয়িয়শ্য যা হয়লা 
জিগর্য়ক প্রগনতশীল রাজনিনতক েল,  কৃর্ক েল ও গ্রামীি শ্রনমক 
সাংগঠি ইতযানের থথয়ক সনরয়য় থরয়খ এ থেয়শ থশার্র্ মুনির জন্য 
রাজনিনতক প্রনক্রয়ার নবকাশ রুে করা । নবয়েশী সাম্রাজযবােী সাংথ্যতা 
এবাং অন্যান্য এয়জিীগুয়লা নঠক এই উয়িয়শ্যই আমায়ের থেয়শর গরীব 
জিগয়র্র জন্য অকাতয়র অথষ বযয় কয়র এিনজও িায়ম িনরনচত এই সব 
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সাংথ্যতা খািা কয়র । শুধু আমায়ের থেয়শই িয় । নবয়শ্বর অসাংখয থেয়শ 
তারা এ কাজ কয়র থায়ক ।  

এ কাজ করয়ত নগয়য় থয সব প্রয়য়াজিীয় থকৌশল অবলিি করা েরকার,  
এিনজওরা থস সব থকৌশল বাধয হয়য়ই অবলিি কয়র । এই 
থকৌশলগুয়লার মূল নেক হয়লা,  আিাতঃেৃনষ্টয়ত নকেু জিনহতকর কাজ 
এমিভায়ব করা যায়ত তায়ের আসল উয়িশ্য আিায়ল থরয়খ তারা 
নিয়জয়ের তৎিরতা বজায় রাখয়ত িায়র । 

এই জিনহতকর কাজগুনলর ময়ধয উয়ল্লখয়যাগয হয়লা-  থকাি থকাি 
এলাকায় স্কুল প্রনতষ্ঠা কয়র প্রাথনমকভায়ব থোিয়ের এমিনক বয়ষ্কয়ের 
নশোর বযবথ্যতা করা । থোি খায়িা নচনকৎসার বযবথ্যতা করা । সাথ্যতয নিয়ম 
সম্পয়কষ মানুর্য়ক নকেুিা সয়চতি করার থচষ্টা করা । থময়য়য়েরয়ক ঋর্ 
নেয়য় তায়ের জন্য থোিখায়িা কমষসাংথ্যতাি করা । এগুনল করার মধয নেয়য় 
এিনজওগুনল খুব চাতুয়যষর সায়থ তায়ের রাজনিনতক কাজ কয়র চয়ল । 
যায়েরয়ক তারা নকেু সুয়যাগ- সুনবধা থেয়,  তায়েরয়ক রাজনিনতক 
সাংগ্রাম থথয়ক নবরত রাখার জন্য তায়ের ময়ধয প্রচার কাজ চালায় । এ 
কাজ চালায়ত নগয়য় তারা আবার জিগর্য়ক রাজনিনতকভায়ব নশনেত 
করার থচষ্টাও কয়র থায়ক । থস কাজ করয়ত নগয়য় তায়েরয়ক থবাঝায় 
থয,  জিগয়র্র মুনি থকাি রাজনিনতক েয়লর দ্বারা সম্ভব িয় । সম্ভব 
একমাত্র তায়ের কয়মষ । অথষাৎ থ্যতািীয়ভায়ব নিয়জয়ের অবথ্যতার উন্ননত 
সাধি কয়র ।  

নকন্তু এিনজওয়ের এই তৎিরতা রাজনিনতক উয়িশ্যমূলক হয়লও এর 
ফয়ল গ্রামােয়ল সামানজক থেয়ত্র নকেু ইনতবাচক নেক সৃনষ্ট হয় । থযমি 
গ্রামীর্ বযাাংক ও ব্র্াক ইতযানে ১৮% হায়র অথষাৎ অনতনরি উৈ হায়র 
সুে নভনত্তক ঋর্ থেয় । প্রয়তযয়কর থথয়ক কয়ঠারভায়ব নিয়নমত সুয়ে-
আসয়ল তায়ের িাওিা আোয় কয়র মুিাফার িাহাি করয়ত থাকয়লও 
এর মাধযয়ম গ্রায়মর িারীয়ের এক ধরয়র্র কায়জর সাংথ্যতাি হয় । থসিা 
সামনয়কভায়ব হয়লও এর দ্বারা তারা নচন্তার নেক থথয়ক এবাং কাযষয়েয়ত্র 
নকেুিা স্বনিভষর হয়ত থশয়খ । এ িনরবতষি গায়মষন্ি নশয়ি নিযুি িারী 
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শ্রনমকয়ের থেয়ত্রও ঘয়ি । গৃহভতৃয থথয়ক গায়মষন্িস নশি শ্রনমক নহয়সয়ব 
নিযুনির ফয়ল একজি িারীর অথষনিনতক,  সামানজক ও নচন্তাগত 
জীবয়ির ময়ধয থবশ িনরবতষি থেখা যায় । যনেও গায়মষন্িস নশি 
মানলকরা িারীয়েরয়ক কাজ থেয় তায়ের উিকায়রর জন্য িয় । 
নিয়জয়ের মুিাফার হার বৃনের উয়িয়শ্যই । িারী শ্রম িুরুর্ শ্রয়মর থথয়ক 
সস্তা হওয়ার করয়র্ তারা িারী শ্রনমক নিযুি করয়তই থবশী আগ্রহী । 
গ্রামীর্ বযাাংক ও ব্র্যাক ইতযানে সাংথ্যতাগুনল গ্রামীর্ িারীয়েরয়ক ঋর্ প্রোি 
কয়র তায়ের মুনির জন্য সাংগ্রাম করয়ে,  এই প্রচার থজায়রয়শায়র 
চালায়লও তায়ের এই ঋর্িীনতর মূল উয়িশ্য থয গ্রামােয়লর সস্তা িারী 
শ্রময়ক বযবহার কয়র নিয়জয়ের মুিাফার হার যথাসম্ভব থবশী রাখা তায়ত 
সয়েহ থিই ।  

নকন্তু আয়গই বলা হয়য়য়ে থয,  এিনজওরা এসব কাজ করার সময় 
বাধযতাবশতঃ এমি নকেু কাজ কয়র যার একিা সীনমত ইনতবাচক নেক 
আয়ে । িারীয়ের নকেুিা স্বনিভষরতা অজষি অথবা থস স্বনিভষরতা অজষয়ির 
আকাঙ্খা তায়ের ময়ধয সৃনষ্ট হওয়া । স্কুয়ল গরীব িনরবায়রর থেয়লয়ময়য় 
ও থেত্রনবয়শয়র্ বয়স্কয়েরও নকেুিা নশো এবাং অের জ্ঞাি,  স্বাথ্যতয 
নিয়ম সম্পয়কষ নকেুিা সয়চতিতা ইতযানে হল তার এই ইনতবাচক নেক । 
এই ইনতবাচক নেকগুনলয়ক সাময়ি থরয়খই আিায়ল ও িয়রােভায়ব তারা 
নিয়জয়ের রাজনিনতক উয়িয়শ্য কাজ কয়র এবাং এ থেয়শ প্রগনতশীল 
রাজনিনতক নবকাশ রুে করার জন্য সাম্রাজযবােী স্বায়থষ তৎির থায়ক । 
( নেনিক জিকন্ঠ)  ২৫ নচত্র,  ৫িৃঃ 

এ হল বাম কলানমষ্টয়ের বিবয । আশা কনর এবার এয়েয়শর সকল 
স্তয়রর জিগর্ নবশ্বাস করয়ত বাধয হয়বি থয,  এিনজওরা এয়েয়শর জন্য 
মারািক হুমনক স্বরূি । েীিোর থলায়করা থতা উলামাগয়র্র সতকষ 
বািীর দ্বারা িূয়বষই এ সয়তয উিিীত হয়য়য়েি । আর অবনশষ্ট জিাব 
বেরুিীি উময়রর নিবন্ধ িায়ঠ এ সয়তয উিিীত হয়বি বয়ল আমরা 
আশাবােী । সুতরাাং আজ থেশয়প্রনমক থয থকাি সয়চতি িাগনরয়কর জন্য 
কতষবয ইসলায়মর জন্য বা অন্ততঃ থেয়শর জয়ন্য হয়লও এিনজওয়ের 
ওকালতী বন্ধ করা ।  
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অমসুনলময়ের ধমষীয় উৎসথব অনুোি  

নজজ্ঞাসাঃ থকাি মুসনলম রায়ষ্ট্রর অথবা ইসলামী রায়ষ্ট্রর সরকায়রর জন্য 
নহন্দুয়ের িূজায় বা অন্য থকাি ধয়মষর থলাকয়ের ধমষীয় কায়জ আনথষক 
সাহাযয সহয়যানগতা করা জানয়য আয়ে নক- িা ? যনে জানয়য িা থায়ক,  
তাহয়ল প্রন হয়চ্ছ,  মুসনলম রায়ষ্টর নকাংবা ইসলামী রায়ষ্টর অমুসনলম 
িাগনরকরাও থতা মুসলমািয়ের ন্যায় সরকারী তহনবয়ল িযাক্স আোয় 
কয়র থায়ক । তাহয়ল উভয় থশ্রর্ীর মায়ঝ িাথষয়কযর কারর্ নক ?  

জবাবঃ ইসলামী রায়ষ্টর অথবা মুসনলম রায়ষ্টর অমুসনলম িাগনরকরা 
নজনযয়া বা কর করার শয়তষ নযম্মী নহয়সয়ব থসখায়ি বসবাস করয়ব । 
নিরািত্তার বযািায়র তায়ের ও মুসলমািয়ের সমাি অনধকার থাকয়ব । 
একজি মুসলমাি িাগনরয়কর জাি মাল সাংরেয়র্র বযািায়র সরকায়রর 
যতিুকু দ্বানয়ে,  একজি নযম্মী িাগনরয়কর জাি- মাল সাংরেয়র্র 
বযািায়রও ততিুকু দ্বানয়ে ।  

তয়ব এমি রায়ষ্ট্র তায়ের ধমষীয় অনুষ্ঠাি করার অনুমনত থাকয়লও তা 
করয়ত হয়ব থগািয়ি । প্রকাশ্যভায়ব জাাঁক- জময়কর সায়থ ধমষীয় থকাি 
অনুষ্ঠাি তারা করয়ত িারয়ব িা । থকিিা,  িনবত্র কুরআয়ি থঘার্র্া 
করা হয়য়য়ে-  “নিশ্চয় ইসলামই হয়চ্ছ আল্লাহর নিকি একমাত্র ময়িািীত 
ধমষ ।” [ সূরা আয়ল ইমরািঃ ১৯]  

সুতরাাং ইসলাম োিা যত ধমষ রয়য়য়ে,  সবগুয়লাই বানতল ও নমথযা । 
নহন্দু,  থবৌে,  খৃষ্টাি ও ইয়াহুেী সহ সব সম্প্রোয়য়র ধমষীয় 
অনুষ্ঠািানেয়ত প্রনতমা িূজা আর গাি বােয োিা নকেু থিই যা সম্পূর্ষরূয়ি 
নশরক ও হারাম । এ সকল আচরর্ অনুষ্ঠাি যায়ের ধমষ,  তারা 
নিঃসয়েয়হ কায়ফর । এয়ত সয়েয়হর থকাি অবকাশ থিই । আর 
কায়ফররা ইসলাম ও মুসলমািয়ের প্রকাশ্য শত্রু । ইসলাময়ক নমিায়িার 
জন্য তারা নবনভন্নভায়ব প্রয়চষ্টা চানলয়য় যায়চ্ছ ।  
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সুতরাাং থকাি মুসলমাি নকাংবা মুসলমাি রায়ষ্টর সরকায়রর জন্য 
নবধমষীয়ের থকাি কায়জ সাহাযয- সহয়যানগতা করা নকেুয়তই শরী‘আত 
সম্মত হয়ব িা ।  

আল্লাহ তা‘আলা থঘার্র্া কয়রয়েি-  “থতামরা কলযার্ ও তাকওয়া তথা 
থখাো ভীরুতার কায়জ এয়ক অিয়রর সহয়যানগতা কর,  থগািাহ ও 
সীমালাংঘয়ির বযািায়র এয়ক অিয়রর সহয়যানগতা কয়রা িা ।” ( সূরায়য় 
মানয়োঃ ২)  উি আয়ায়ত ইহাই প্রতীয়মাি হয় থয,  শরী‘আত 
নবয়রাধী থকাি কায়জই থসিা যত থোিই থহাক িা থকি,  থকাি প্রকার 
সাহাযয সহয়যানগতা করা যায়ব িা । আর নহন্দুয়ের মূনতষিূজা থতা হয়চ্ছ 
প্রকাশ্য কুফরী ও ইসলাম িনরিেী । সুতরাাং এরূি কায়জ সহয়যানগতা 
করার প্রনই উয়ঠ িা । 

নকন্তু মসনজে,  ঈেগাহ সহ নবনভন্ন ধমষীয় প্রনতষ্ঠায়ি সাহাযয- সহয়যানগতা 
করা এবাং থকাথাও এর বযবথ্যতা িা থাকয়ল তার বযবথ্যতা সরকার প্রধায়ির 
োনয়ে । তাই বয়ল নহন্দু বা অমুসনলম থকাি সম্প্রোয়য়র ধমষীয় অনুষ্ঠায়ি 
সহয়যানগতা করার অনুমনত থিই । এসব কায়জ সাহাযয- সহয়যানগতা 
করয়ত হয়ব এমি োনয়েও মুসনলম সরকায়রর থিই । তয়ব মুসলমাি 
কতৃষক অমুসনলম সম্প্রোয়য়র ধমষীয় প্রনতষ্ঠাি েনতগ্রথ্যত হয়ল বা বাধা নেয়ল 
সরকার তার েনতিূরর্ আোয় করয়ব । নকন্তু িতুিভায়ব তায়ের থকাি 
ধমষীয় প্রনতষ্ঠাি করয়ত থেয়া যায়ব িা ।  

এখি কথা হয়লা,  তারাও থতা থেয়শর িাগনরক । নিরয়িে েৃনষ্টয়ত 
নবয়বচিা করয়ল থেখা যায়,  তারা থযয়হতু এ থেয়শর িাগনরক সুতরাাং এ 
নহয়সয়ব ধমষীয় কায়জ সাহাযয সহয়যানগতা িাওয়ার থেয়ত্র তায়েরয়ক 
মুসলমািয়ের ন্যায় ময়ি হয়ত িায়র । নকন্তু এ জাতীয় ধমষনিরয়িেতা 
অবলিয়ির থকাি সুয়যাগ ইসলায়ম থিই । থকিিা,  থকাি মুসনলম রায়ষ্ট্র 
বা ইসলামী রায়ষ্ট্র নবজাতীয় সম্প্রোয়য়র থকাি থলাক বসবাস করয়ত 
আগ্রহী হয়ল,  হয়য়তা তায়ক ইসলাম গ্রহর্ করয়ত হয়ব । অন্যথায় কর 
আোয় কয়র মুসলমািয়ের অধীি হয়য় থাকয়ত হয়ব । এোিা 
ধমষনিরয়িেতা অবলিি করার থকাি সুয়যাগও ইসলায়ম থিই । কারর্,  
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ধমষনিরয়িেতা অবলিয়ির অথষই হল ‘অন্যান্য ধমষগুয়লাও সতয । থকাি 
ধমষই বানতল িয় ।’ একথা থময়ি নিয়য় সকল ধয়মষর সমন্বয়য় একনি 
মতবাে োাঁি করায়িা । থয মতবায়ে সকল ধয়মষর অনুসারীরা সমাি 
অনধকারী হয়ব । সরকার সকল থশ্রর্ীর োবী সমািভায়ব আোয় করয়ব । 
এ ধরয়ির থকাি িেনত গ্রহর্ কয়র নবজাতীয় থকাি সম্প্রোয়য়র ধমষীয় 
কায়জ সহয়যানগতার থকাি প্রনই আয়স িা । [ প্রমার্ঃ ফাতাওয়া শামী,  
৪ :  ২০৪]  

এনপ্রল ফলু িালি করা ও এনপ্রল ফুয়লর ইনতহাস  

নজজ্ঞাসাঃ আমায়ের থেয়শ এনপ্রল ফুল িালয়ির িায়ম থয প্রথার প্রচলি 
রয়য়য়ে,  তা শরী‘আত সম্মত নক ? এনপ্রল ফুল অথষ নক এবাং এর 
তাৎিযষগত ইনতহাস নক ? 

জবাবঃ এনপ্রল ফুল অথষ হল-  এনপ্রয়লর থবাকা। 

 আমায়ের থেয়শ এনপ্রল ফুল িালয়ির িায়ম থয প্রথার প্রচলি রয়য়য়ে,  
এিা তোিীন্তি ইাংয়রজয়ের কু- চক্রন্তমলূক হীি তৎিরতার প্রতীক । 
তারা মুসলমািয়েরয়ক থবাকা বািায়ত থিয়র এ নেিনিয়ক ‘স্বরর্ উৎসব’ 
নহয়সয়ব নজইয়য় রাখয়ে ‘এনপ্রল ফুল’ এর মাধযয়ম । তাই এনপ্রল ফুল 
উেযািি করা থকাি মুসলমায়ির জন্য জানয়য িয় । িতষবয থয থস্পয়ির 
মুসনলম থ্যতািতয ও জয়গাৎকনর্ষত ঐনতহ্য থেয়খ খৃষ্টাি ও ইাংয়রজয়ের 
প্রায়র্ আর সইল িা । তাই তারা থস্পিয়ক চতুনেষক থথয়ক থঘরাও কয়র 
থফলল । িনরয়শয়র্ অবরুে ও িরানজত মুসলমািয়ের বলা হল মসনজয়ে 
অবথ্যতাি করয়ল তায়েরয়ক নিরািত্তা থেয়া হয়ব । প্রায়র্র মায়ায় থস্পয়ির 
রাজধািী গ্রািাডার মসনজয়ে আশ্রয় নিয়লা থস্পয়ির মুসলমািরা । অমনি 
ঘিাল ইাংয়রজরা যুয়গর ভয়াবহ নবভৎস কান্ড । মসনজয়ে 
আশ্রয়গ্রহর্কারী ির- িারী ও নশশুয়েরয়ক বানহরনেয়য় তালাবে কয়র 
জীবন্ত অনগ্নেগ্ধ কয়র মারল প্রতারক খৃষ্টাি রাজা ফযানডষন্যান্ড । আর 
যারা িালায়িার থচষ্টা কয়রনেল তায়েরয়ক হতযা করয়লা নিমষমভায়ব । 
থসই কনঠি নেিনি নেল ১৪৯২ সয়ির িয়হলা এনপ্রল । থসনেি থথয়ক  
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ইাংয়রজ প্রতারকরা মুলমািয়ের থবাকা বািায়িার এ কানহিীয়ক চাাংগা 
রাখার জন্য এ নেবসনিয়ক থঘার্িা করয়লা-  “এনপ্রল ফুল” তথা 
“এনপ্রল মায়সর থবাকা” নেবস নহয়সয়ব । নিতান্ত দুঃখজিক হয়লও সতয 
থয,  আজ অয়িক মুসলমায়ির সন্তািরা িা বুয়ঝ এ নেবসনি িালি কয়র 
যায়চ্ছ । তায়ের এ বযািায়র থবাধেয় হওয়া উনচত । ঐনতহানসক 
কারয়র্ও এ নেবস িালি করা মুসলমািয়ের জন্য থমায়িও নবধ িয় । 
শরী‘আয়তর েৃনষ্টয়কায়র্ও এর থযয়হতু ‘এনপ্রল ফুল’ থধাকা থেয়ার 
একিা রীনত মাত্র । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম বয়লি-
“থয বযনি মানুর্য়ক থধাকা থেয়,  থস আমার উম্ময়তর অন্তভুষি িয় ।” 
তাই থধাকা থেয়া হারাম ।  

অতএব,  এনপ্রল ফুল উেযািি থকাি মুসলমায়ির জন্য থকািক্রয়মই 
জানয়য হয়ত িায়র িা ।  

 غشنا ومن منا فليس السالح علينا حمل من وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال
 ) 9/25:مسلم صحيح. (منا فليس

[ জােীে নফিহী মাসানয়ল,  ১ :  ২৬৯]  

ফয়তায়াবাজ শয়ব্দরঃ অিপ্রচায়রর নবয়ের্র্  

নজজ্ঞাসাঃ বতষমায়ি থবশ নকেু িত্র- িনত্রকা ইসলাময়ক নমিায়িার লয়েয 
সমায়জর বয়রর্য উলামাগর্য়ক থহয় করার উয়িয়শ্য “ফয়তায়াবাজ” 
শব্দনির খুব অিপ্রচার চালায়চ্ছ । এয়ের সম্পয়কষ আিিায়ের প্রনতনক্রয়া 
নক ? 

জবাবঃ মুসলমাি সন্তািয়ের মি ও মনস্তয়ষ্কর নেক নেয়য় ইসলাম নবয়রাধী 
কয়র গয়ি থতালার সুেূর প্রসারী লেয নিয়য় বৃনিশ থবনিয়ারা এয়েয়শ থয 
নশো বযবথ্যতা চানিয়য় নেয়য় থগয়ে তার প্রভাব,  বতষমাি িাশ্চাতয 
জগয়তর অিসাংস্কৃনতর প্রভাব,  মািবতার মুনির নমথযা মনরনচকা 
মাকষসবাে-  থলনলিবায়ের নমথযা আশাবায়ের বুনলর প্রভাব,  প্রভনৃত 
কু- প্রভাবসমূয়হর কারয়র্ আজ দুভষাগযজিকভায়ব মুসলমািয়ের ঘয়রই 
জন্ম থিয়া ইসলাম নবয়দ্বর্ী সাম্রাজযবায়ের োলাল- িানস্তকয়ের েুদ্র একনি 
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েল সৃনষ্ট হয়য়য়ে । তারা নবনভন্নভায়ব ইসলাম ও মুসলমািয়ের 
স্বাথষনবয়রাধী িািা কমষকায়ন্ড নলপ্ত হয়য়য়ে । থেশ বয়রর্য উলামায়য় নকরাম 
যখি ইসলাম ও থেয়শর নবরুয়ে সাম্রাজযবায়ের র্িযয়ন্ত্রর মুয়খাশ খুয়ল 
থেি,  তখিই থসই কুখযাত চক্রনি এয়েয়শ ইসলায়মর রোকারী আনলম 
সমাজয়ক থমৌলবােী,  ধমষান্ধ,  সাম্প্রোনয়ক ইতযানে বয়ল গালাগানল 
কয়র । আয়লম সামায়জর প্রনত ধমষীয় বযািায়র এয়েয়শর ধমষপ্রার্ মুসনলম 
জিসাধারয়র্র থয অনবচল আথ্যতা রয়য়য়ে,  তায়ত সামান্য সয়েহ সৃনষ্ট 
করয়ত বযথষ হয়য় থসই চক্রান্তকারী েল আজ িতুি কয়র আয়লম সমাজয়ক 
নবয়র্ােগার কয়র সাধারর্ মুসলমািয়ের আথ্যতা নবিয়ষ্টর মািয়স 
ফাতাওয়ার ন্যায় অতীব গুরুেিূর্ষ ও ইসলায়মর একনি অনত িনবত্র 
নবর্য়য়র প্রনত জঘন্য কিাে কয়র তায়ক জিসময়ে কলাংনকত ও জঘন্য 
নবর্য় নহসায়ব উিথ্যতািি করার উয়িয়শ্য ফয়তায়াবাজ শয়ব্দর উৎিনত্ত 
ঘনিয়য়য়ে । তারা নিয়জয়ের বযথষতার অন্ধকার থেয়খ ইসলায়মর চরম 
েনতকারক ভন্ড িীর- ফনকরয়ের ভন্ডামী,  গ্রাময ভলু শানলশ ও নহন্দু 
ঠাকুরয়ের ভলু নসোন্ত ইতযানে-  যা ফাতাওয়ার সায়থ সাংনেষ্ট িয়-  
এমি সব খারাি নজনিসগুয়লায়ক ফাতাওয়া িায়ম আখযানয়ত কয়র 
ইসলায়মর নবধািগত বযাখযা ফাতাওয়ায়ক অবমািিা করার নমথযা আশ্রয় 
নিয়চ্ছ । 

এরা এতকাল ময়স্কা- রানশয়ার চািুকার থসয়জ থেশ ও জিগয়র্র 
স্বাথষনবয়রাধী বহু কাযষ সম্পােি কয়রয়ে । এয়ের চনরত্র নেল ময়স্কায়ত বৃনষ্ট 
হয়ল ঢাকায় োতা ধরা । থসানভয়য়ত রানশয়া থভয়ঙ্গ খাি খাি হওয়ার িয়র 
তারা রানশয়ার োলালী বাে নেয়য় এয়েয়শর রানশয়ার হুমনক িবয ইষ্ট 
ইনন্ডয়া থকাম্পািী খৃষ্টাি মেে িুষ্ট এিনজওয়ের তরফোরী কয়র তায়ের 
থথয়ক আনথষক সুনবধা থভাগ করয়ে । তাই আয়লম সমাজ যখি তায়ের 
শুরু এিনজওয়ের ইসলামী ও স্বাধীিতা নবয়রাধী অিতৎিরতা সমূয়হর 
নবরূয়ে থসাৈার হয়লি,  তখি তায়ের মাথা বযথা হওয়া স্বাভানবক । 
এিনজওরা উৎখাত হয়য় থগয়ল ওয়ের নভো থেয়ার দুনিয়ায়ত আর থকউ 
থাকয়ব িা,  এ ভীনত তায়ের । নকন্তু মজার বযািার হল-  তায়ের থকাি 
িীনত আয়ে বয়ল ময়িই হয় িা । িয়সাই থযি তায়ের িীনত । তাই 
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একনেয়ক তারা এিনজওয়েরয়ক থেয়শর শত্রু নহয়সয়ব নচনিত করয়ে । 
থযমি-  উেয়িায়লর সভািনতয়ে গর্তানন্ত্রক নবেবী থজাি আয়য়ানজত 
আয়লাচিা সভায় বামিেী বিারা বয়লয়েি-  “সাধারর্ মানুয়র্র সাংগ্রাম 
যায়ত গয়ি উঠয়ত িা িায়র,  এ লয়ে এিনজওরা গ্রায়ম ঘাাঁনি থগয়িয়ে । 
এয়ের মূল লেয হয়চ্ছ গর্তানন্ত্রক নথ্যতনতশীলতা িস্যাত করা ।” নেনিক 
জিকন্ঠ,  ২২ থশ এনপ্রল,  থশর্ িৃঃ । অিরনেয়ক ঐসব বাম থিতারাই 
আবার এিনজওয়ের তরফোরী কয়র থেশ বয়রর্য উলামায়য় নকরাময়ক 
ফয়তায়াবাজ বয়ল থহয় প্রনতিন্ন কয়র ইসলাময়ক নমিায়িার প্রয়চষ্টা 
চালায়চ্ছ । নকন্তু থেয়শর ধমষপ্রার্ মুসলমাি ধমষীয় বযািায়র উলামায়য় 
নকরায়মর উির এতই আথ্যতাশীল থয,  থসসব নবজাতীয় থচলা-
চামনু্ডায়ের কথা থেয়শর ধমষপ্রার্ জিসাধারয়র্র গা েুয়তও িায়র িা ।  

থিনবয়লর উিয়র খািা খাওয়া  

নজজ্ঞাসাঃ বতষমায়ি ডাইনিাং থিনবল ও থচয়ায়র বয়স খািা খাওয়ার থয 
িেনত চালু আয়ে তা সুন্নাত নবয়রাধী এবাং নবজাতীয় অনুকরর্ বয়ল 
আমরা জানি । নকন্তু যনে থিনবয়লর উিয়র েস্তরখাি নবনেয়য় তার উিয়র 
বতষয়ি খািা থরয়খ এবাং থচয়ায়র বা থবয়ে সুন্নাতী কায়োয় বয়স খািা 
খাওয়া হয়,  তা জানয়য হয়ব নক- িা ? 

জবাবঃ বতষমায়ি নবজাতীয় স্টাইয়ল থয খািানিিার নিয়ম চালু হয়য় 
থগয়ে,  এিা অবশ্যই িনরতযাগ করা উনচত । কারর্ শরী‘আথত 
আমায়েরয়ক ইয়াহুেী খৃষ্টািয়ের রীনতিীনত অনুসরর্ করয়ত কয়ঠারভায়ব 
নিয়র্ধ করা হয়য়য়ে । িবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম থময়ঝর ময়ধয 
েস্তরখাি নবনেয়য় খািা থখয়তি । আমায়ের থসভায়ব খািা খাওয়ার 
অভযাস করা উনচত । মায়ঝ মায়ঝ নবয়শর্ জরুরয়ত বা থঠকায় থচয়ার 
থিনবয়ল বয়স থখয়ত হয়ল,  তখি সুন্নাত তরীকায় বয়স থিনবয়লর উির 
েস্তরখািা নবনেয়য় থখয়ত িারয়ব । তয়ব সবষোর জন্য এিায়ক নিয়ম 
বািায়িা নঠক িয় ।  

 خوان على وسلم عليه اهلل صلى النبي اكل ما قال عنه تعالى اهلل رضي انس عن
 ) 1/9:الترمذي سنن(   الخ.....سكرجة وال
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[ প্রমার্ঃ ফাতাওয়া মাহমূনেয়া,  ৫ :  ১১৬ # নতরনমযী শরীফ,  ২ :  
১ # নমশকাত শরীফ ১ :  ৩৬৩]  

থেয়ল- সন্তাি নিনভ- নভ. নস. আর  থেখায় অভযস্ত হয়ল করর্ীয়  

নজজ্ঞাসাঃ িামায- থরাযা কয়র িা এমি থলাকয়ের হানেয়া ও ঘয়র 
িাকায়িা খািা খাওয়া এবাং তায়েরয়ক সালাম থেয়া জানয়য হয়ব নক- িা 
? আমার থেয়ল থময়য়রা িামায িয়ি িা । নিনভয়ত িািক- গাি থেয়খ ও 
শুয়ি । িামায িিার জন্য এবাং নিনভয়ত গাি থেখা হয়ত নবরত থাকার 
জন্য অয়িক নেি যাবত োওয়াত থেয়া হয়চ্ছ । নকন্তু থকাি কথা থশায়ি িা 
ও মায়ি িা । থেয়ল থময়য়য়ের থথয়ক আমরা আলাো হয়য় বসবাস 
করয়বা,  িানক তায়েরয়ক োওয়াত নেয়য় েীয়ির িয়থ চলয়ত বলয়ত 
থাকব ? উয়ল্লখয থয,  নিনভ নিয়র্ধ করা সয়েও থেয়লর থরাজগায়রর 
িাকা নেয়য় থেয়লই নিনভ নকয়িয়ে । খবর ও অন্যান্য ভাল নশোমূলক 
অনুষ্ঠাি নিনভয়ত থেখা যায়ব নক- িা ? 

জবাবঃ হ্যা,  আিিায়ের জন্য এখি তায়ের থথয়ক নভন্ন হয়য় বসবাস 
করা ভাল,  থযি এ নবয়চ্ছয়ে তারা বযনথত ও অনুতপ্ত হয়য় নিয়জয়ের ভুল 
থথয়ক নফয়র আসয়ত সেম হয় । তয়ব এর সায়থ সায়থ তায়েরয়ক 
বুঝায়ত থাকয়বি । আল্লাহর নিকি তায়ের তাওবার তাওফীয়কর জন্য 
দু‘আ করয়বি । [ ফাতাওয়া মাহমূেীয়া ২ :  ২১৫ িৃঃ]  

প্রচনলত নিনভর থকাি অনুষ্ঠািই থেখা জানয়য িয় । এর সকল প্রকার 
অনুষ্ঠাি থেখা গুিায়হর কাজ এবাং গুিায়হর সহয়যানগতা । সুতরাাং 
েীিোরীর উির কানয়ম থাকয়ত হয়ল,  এর থথয়ক দুয়র থাকা একান্ত 
জরুরী ।  

 )1/961:الملھم فتح تكملة.  (استعماله حرمة في شك فال والفيديو التلفزيون اما

 [ নিযামুল ফাতাওয়া,  ২ :  ৯৯]  

অনিসলানমক তনরকায় িাম রাখয়ল করর্ীয়  
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নজজ্ঞাসাঃ ইসলামী িাম োিা অন্য থকাি িাম থযমি,  িয়ি,  স্বিি,  
বােল,  নুিুর ও িাপু্প ইতযানে রাখা ইসলায়মর েৃনষ্টয়ত থকমি ? যনে 
থরয়খই থফয়ল এবাং থসই িায়মর উির িনরনচনত লাভ কয়র,  তাহয়ল 
তার জন্য করর্ীয় নক ?  

জবাবঃ হােীস শরীয়ফ আয়ে হুযূর ( সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম)  
ফরমায়য়য়েি-  থতামায়ের সন্তাি হয়ল,  সবষপ্রথম থতামরা এ সন্তায়ির 
সুের একিা িাম রাখ । [ প্রমার্ঃ আবূ োউে শরীফ ৩৯২]  

এর দ্বারা ইসলামী িাম রাখার প্রনত গুরুে বুঝা থগল । আর এিাই সন্নাত 
তরীকা । কয়য়ক বৎসর িূবষ থথয়ক নবয়শর্ কয়র আমায়ের স্বাধীিতা 
লায়ভর ির থথয়ক নহন্দুয়ািী প্রথা নহনে ও সাাংসৃ্কনতর প্রভাব আয়স্ত আয়স্ত 
বাাংলা ভার্া ও বাাংলায়েশী মুসলমািয়ের উির চািয়ত শুরু কয়র । অির 
নেয়ক ধমষীয় ইলম নশো করা,  যা সব থচয়য় গয়বষর নবর্য় নেল,  
বাঙালীরা তা শুধু িনরহার িয়,  বরাং ওগুয়লায়ক রীনতমত থহয় ময়ি কয়র 
এবাং আল্লাহর দুশময়ির নবেযায়ক খুবই উাঁচু িযয়র থেখয়ত থায়ক । 
তখিই এসব ইসলামী তাহযীব ও তামিুি রীনত- িীনত তায়ের থথয়ক 
নবোয় নিয়ত থায়ক । আর তায়ের ময়ধয নবজাতীয় অন্ধ অনুকরয়র্র 
িনরর্নতয়ত নবজাতীর িগ্ন সভযতা,  তায়ের কৃনষ্ট কালচার ও ভাবধারা 
প্রনতনষ্ঠত হয়ত থায়ক এবাং িনরর্নতয়ত ইসলামী িায়মর থ্যতয়ল এসব 
উদ্ভি,  উৎকি ও নবশ্রী- কুশ্রী নহন্দুয়ািী িাম মুসনলম সমায়জ প্রচনলত 
হয়য় িয়ি । এ প্রথার িনরবতষি মুসলমাি নমল্লায়তর জন্য একান্ত জরুরী 
। কারর্,  এসব প্রথা এভায়ব চলয়ত থাকয়ল িযষায়ক্রয়ম অন্যান্য সুন্নত 
সমূহ নবোয় নিয়ত থাকয়ব,  নহন্দুয়ািী বা নবজাতীয় প্রথা প্রনতনষ্ঠত হয়ব 
। ফয়ল মুসনলম নমল্লাত িীনতহীি এক কাাংগাল জানতয়ত িনরর্ত হয়য় 
িৃনথবীর ময়ধয লানঞ্ছত ও িেেনলত হয়ত থাকয়ব ।  

অতএব থকাি মুসলমাি িা জািার কারয়র্ এ ধরয়র্র িাম স্বীয় সন্তায়ির 
জন্য রায়খ এবাং ঐ িায়মই থস িনরনচনত লাভ কয়র,  তবুও ঐ িাম 
িনরবতষি কয়র ইসলামী িাম রাখয়ত হয়ব । থযমি হুযূর ( সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম)  অয়িক সাহাবায়য় থকরামগয়র্র িাম 
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এরূিভায়ব িনরবতষি কয়র নেয়য়নেয়লি । [ প্রমার্ঃ নমরকাত ১ :  ৬৯ # 
বুখারী ২ :  ৯১৪]  

 قدم زناح جده ان فحدثني المسيب بن سعيد الى جلست قال شيبة ابن جبر عن
 بل قال حزن اسمي قال اسمك ما فقال وسلم عليه تعالى اهلل صلى النبي على
 الحزونة فينا زالت فما المسيب ابن قال ابي سمانيه اسما لمغير انا ما قال سھل 
 )1/191:البخاري صحيح.  (بعد

নবনভন্ন থমলায় যাওয়া ও নজনিস খনরে করা  

নজজ্ঞাসাঃ আমায়ের থেয়শ নবনভন্ন ধরয়র্র থমলা বয়স থায়ক । থযমি-  
নবশাখী থমলা ও থিৌর্ী থমলা ইতযানে । ঐসব থমলায় যাওয়া জানয়য হয়ব 
নক ? ওখাি থথয়ক আসবাব িত্র থকিা জানয়য হয়ব নক- িা ? 

জবাবঃ বতষমায়ি আমায়ের থেয়শ থয থমলা বয়স থায়ক,  তা আমায়ের 
জািা ময়ত নবনভন্ন ধরয়ির থিাাংরা,  অেীল ও অনবধ কাযষকলায়ির উির 
নভনত্ত কয়রই হয়য় থায়ক । মুসলমািয়ের থমলা থহাক,  নকাংবা নবধমষীয়ের 
থমলা থহাক,  বতষমায়ি থকাি থমলায়ত অাংশগ্রহয়র্র নকাংবা তথায় ক্রয়-
নবক্রয় থকািিার জন্য উিনথ্যতত হওয়া জানয়য হয়ব িা । থকিিা,  ঐ 
সমস্ত থমলায়ত আিিার উিনথ্যতনত থমলার থসৌেযষ ও জাাঁকজমক বৃনের 
সহায়ক হয়ব । যা প্রকারান্তয়র তায়ের অেীলতা ও অনবধ কাযষকলায়ির 
বযািায়র উৎসাহ থযাগায়ব । আল্লাহ িাক ইরশাে কয়রিঃ “ভাল ও 
তাকওয়ার কায়জ থতামরা সহায়তা কয়রা,  গুর্াহ ও সীমা লাংঘয়ির 
বযািায়র সহায়তা কয়রা িা ।” [ প্রমার্ঃ সূরা মানয়ো,  ২ # ফাতাওয়া 
রশীনেয়া,  ২৪৯]  

তদুিনর গুিাহ হওয়া সয়েও যনে থকউ উিনথ্যতত হয়য় থকাি বস্তু সনঠক 
িেনতয়ত ক্রয় কয়র,  তাহয়ল তার থবচা- থকিা শুে হয়য় যায়ব । 
[ ফাতাওয়া রশীনেয়া,  ৪৫৫]  

সারকথা,  এ সব থমলায় মুসলমািয়ের জন্য অাংশগ্রহর্ িা করা এবাং িা 
যাওয়া নিনতক ও ঈমািী কতষবয ।  

িয়হলা নবশায়খর কুসাংস্কার  
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নজজ্ঞাসাঃ আজকাল অয়িকয়ক থেখা যায়- িয়হলা নবশাখীর িায়ম কাল 
বা বর্ষবরর্ কয়র নিয়ত । যায়ত কয়র তারা সুয়খ থাকয়ত িায়র । এ ধারর্া 
নক নঠক ? ইসলাম এ বযািায়র নক বয়ল ? 

জবাবঃ িনবত্র কুরআয়ি সূরা আল- জানসয়া ২৪ িাং আয়ায়ত মহাি 
আল্লাহ কানফর- মুশনরকয়ের আিীো প্রসয়ঙ্গ উয়ল্লখ কয়রয়েি-  
“কানফর- মুশনরকরা নবশ্বাস কয়র থয,  আমায়ের িানথষব জীবিই থতা 
থশর্ । আমরা মনর ও বাাঁনচ মহাকায়লরই কারয়র্ । আর মহাকালইয়তা 
আমায়ের বাংস কয়র ।” কানফর- মুশনরকরা মহাকায়লর চক্রয়কই সৃনষ্ট 
জগত ও সমস্ত অবথ্যতার কারর্ সাবযস্ত করত । অথচ এগুয়লা সব 
প্রকৃতিয়ে সবষশনিমাি আল্লাহর কুেরত ও ইচ্ছায় সম্পন্ন হয়য় থায়ক । 
প্রাকনৃতক নিয়ম বলয়ত থকাি নকেুর নিজস্ব অনস্তে থিই । কারর্-
প্রাকনৃতক নিয়ম বা প্রাকনৃতক আবতষি নববতষি দুয়যষাগ ইতযানে দ্বারা যা 
বুঝায়িা হয়,  সবই আল্লাহ তা‘আলার নিয়ন্ত্রয়র্ । সবই আল্লাহর কুেরত 
এবাং সবই আল্লাহর সৃনষ্ট । এগুয়লার নিয়জয়ের বযািায়র থকাি েমতা 
থিই । সুতরাাং েীয়ির জ্ঞাি শূন্য থলায়করা নবনভন্ন অনভিব িেনতয়ত থয 
কালয়ক বরর্ করার প্রথা চালু কয়রয়ে,  তা মারািক ভ্রান্ত আিীোর 
বনহঃপ্রকাশ । যা আয়গর যামািার এবাং কানফর- মুশনরকয়ের আিীোর 
সনহত সামঞ্জস্যশীল । এোিাও তা বতষমাি নহন্দু সম্প্রোয়য়র সায়থও 
সাংগনতিূর্ষ । তা নিঃসয়েয়হ নশরক ও গুিাহর কাজ । প্রয়তযক মুসলমাি 
এসব থথয়ক েূয়র থাকা ঈমািী োনয়ে ।  

কযায়সয়ি নতলাওয়াত ও গাি থশািার হুকুম  

নজজ্ঞাসাঃ কযায়সয়ি কুরআি নতলাওয়াত শুিয়ল,  সাওয়াব হয়ব নক- িা 
? এবাং কযায়সয়ি ধারর্কৃত গাি শুিয়ল গুিাহ হয়ব নক- িা ? 

জবাবঃ থিিয়রকডষায়রর আওয়াজ িাঠয়কর নিজস্ব আওয়াজ িয় । বরাং 
প্রনতবনির ন্যায় িাঠয়কর স্বয়রর িকল মাত্র । এজন্যই ধারর্কৃত 
কযায়সয়ির নতলাওয়াত প্রকৃত নতলাওয়াত িয় ।  
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সুতরাাং থিিয়রকডষায়রর সাহায়যয কযায়সয়ি বাজায়িা কুরআি নতলাওয়াত 
শুিয়ল,  তায়ত প্রকৃত নতলাওয়াত শুিার সাওয়াব হয় িা । তয়ব তা 
শ্রবর্ করা িাজানয়য িয় । নকরাআত সহীহ করার জন্য সহীহ িারীয়ের 
নতলাওয়াত কযায়সয়ি থশািা যায় । িোন্তয়র গাি- বােয ইতযানে,  যার 
আওয়াজ মািবািায়ক আল্লাহর িরর্ থথয়ক অময়িায়যাগী কয়র থেয় 
এবাং আল্লাহর িরর্ নবিতৃ মানুয়র্র ঐ অন্তয়র অনভশপ্ত শয়তাি কুমন্ত্রর্া 
নেয়ত প্রয়াস িায় । থয কারয়র্ ইসলাম গািবােযয়ক অনবধ তথা হারাম 
থঘার্িা কয়রয়ে । আর গাি- বােয শ্রবর্ অনবধতায় সরাসনর নকাংবা যয়ন্ত্রর 
মাধযয়ম থযমি,  গ্রাময়ফাি,  থরনডও,  নিনভ এবাং কযায়সি ইতযানের 
ময়ধয শরী‘আত থকাি িাথষকয কয়রনি । গাি গাওয়া এবাং শ্রবর্ করা 
সবষাবথ্যতায়ই হারাম । কায়জই কযায়সয়ি ধারর্কৃত নতলাওয়াত শ্রবয়র্ 
সাওয়াব িা হওয়ার উির ধারর্কৃত কযায়সয়ির গাি- বাজিা শ্রবয়র্ 
গুিাহ িা হওয়ার যুনি প্রেশষয়ির থকাি অথষই হয়ত িায়র িা। কারর্ 
গায়ির অনস্তেই থয শরী‘আত অনবধ থঘার্িা কয়রয়ে। [ প্রমার্ঃ 
ফাতাওয়া শামী,  ৬ :  ৩৪৮, ৪৯ # ফাতাওয়া আলমগীরী,  ৫ :  
৩৫১, ৩৫২ # আলায়ত জােীোহ,  ২২২]  

 وان يجوز والموعظة القران سماع السماع كان ان العيون عن التاترخانية وفي
 )6/311: الشامي الفتاوى.  (العلماء باجماع حرام فھو غناء سماع كان

নশখা নচরন্তি  

নজজ্ঞাসাঃ নশখা নচরন্তি নক ? নশখা নচরন্তিয়ক সম্মখু কয়র সম্মাি 
প্রেশষিকারী অনগ্নিূজকয়ের অন্তভুষি হয়ব নক ?  

নশখা নচরন্তিয়ক থকন্দ্র কয়র বতষমাি সরকায়রর নবরুয়ে লাংমাচষ বা 
নজহায়ের ডাক থেয়া কতিুকু শরী‘আত সম্মত ? নজহাে থকাি অবথ্যতায় 
কখি ফরয হয় । বতষমাি বাাংলায়েশ থসই অবথ্যতায় নিিনতত হয়য়য়ে নক 
?  

জবাবঃ নশখা নচরন্তি অনগ্ন িূজকয়ের একনি প্রতীক । অনগ্ন িূজকরা 
আগুি প্রজ্জ্বনলত কয়র তার িূজা কয়র,  তার সাময়ি মাথা িত কয়র 
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সম্মাি প্রেশষি কয়র থায়ক এবাং তা থথয়ক থপ্ররর্া লাভ কয়র থায়ক । হুযূর 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম এর জয়ন্মর িূয়বষ িারস্যবাসীরা 
অনগ্ননশখা প্রজ্জ্বনলত কয়র তার িূজা কয়র আসনেল । থসই অনগ্ননশখা 
হাজার হাজার বের ধয়র জ্বলনেল । নকন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া 
সাল্লাম-  এর জয়ন্মর সময় থসই অনগ্ননশখা আল্লাহর কুেরয়ত নিয়ভ যায় 
। আল্লাহ োিা থকাি বযনি বা বস্তুয়ক মাথা িত কয়র নসজো করা বা 
স্যালুি থেয়া,  তায়ত িুষ্পস্তবক নেয়য় থপ্ররর্া লাভ করা নশরক ও কুফরী 
। কারর্,  নবধমষী বা নবজাতীয় সম্প্রোয়য়র প্রতীকী অনগ্ননশখা 
মুসলমািয়ের আিে উৎসব বা থকাি নবয়শর্ নেয়ির প্রতীক নহয়সয়ব 
বযবহার করা,  তায়ক সম্মাি প্রেশষয়ির জন্য স্যালুি,  িুষ্পস্তবক 
ইতযানে প্রোি করা অনগ্ন িূজারই িামান্তর । থকিিা,  হােীয়স উয়ল্লখ 
হয়য়য়েঃ 

.  منھم فھو بقوم تشبه من  “অথষাৎ থয বযনি নবয়শর্ কাজ বা নবয়শর্ 
আচরয়র্র নেক নেয়য় থকাি সম্প্রোয়য়র সায়থ সােৃশ্যতা রাখয়ব থস 
তায়েরই েলভুি হয়ব ।” 

সুতরাাং নবজাতীয় সম্প্রোয়য়র থয থকাি প্রতীকীয়ক থয থকািভায়বই 
থহাক,  সম্মাি প্রেশষি করা মুসলমািয়ের জন্য হারাম ও িাজানয়য ।  

নদ্বতীয়তঃ নশখা নচরন্তি িায়মর ময়ধযই কুফরী নবেযমাি রয়য়য়ে । 
থকিিা,  একমাত্র আল্লাহ তা‘আলাই নচরন্তি ও নচরঞ্জীব ।আল্লাহ োিা 
অন্য থকাি বযনি বা বস্তু নচরন্তি বা নচরঞ্জীব হয়ত িায়র িা ।  

িনবত্র কুরআয়ি ইরশাে হয়চ্ছ-  [ :  البقرة{ [يُّوُماْلَق اْلَحيُّ ُهَو ِإالَّ ِإَلَه اَل اهللَُّ}
100  

“আল্লাহ মহাি সো- নতনি োিা আর থকাি মাবূে থিই । নতনি নচরন্তি ও 
নচরঞ্জীব ।” সুতরাাং আল্লাহ তা‘আলা বযতীত অন্য থকাি বযনি বা বস্তুয়ক 
নচরন্তি ও নচরঞ্জীব ময়ি করা বা এ ধরয়ির আকীো ও নবশ্বাস রাখা 
নশরক ও কুফরী । আর থয থকাি কুফরী কাজ মুসলমািয়ের জন্য হারাম 
ও িাজানয়য । এর দ্বারা ঈমাি চয়ল যাওয়ার আশাংকা রয়য়য়ে ।  
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 ) 6/381:المختار الدر. ( حرام اهلل لغير التواضع: الملتقط وفي* 

 ذلك في يجتمعون نار بيت او بيعة او كنيسة منھا دارا يتخذوا ان فارادوا* 
  . ذلك عن منعوا لصلوتھم

 )0/111:التاترخانية الفتاوى(

 [ প্রমার্ঃ নকফায়াতুল মুফতী,  ১ :  ২২৪ # তাতারখানিয়া,  ৫ :  
৪৪৯ # শামী,  ৬ :  ৩৮৪ # ফতহুল কােীর,  ৫ :  ২৯৯] 

থকাি মুসনলম রায়ষ্ট্র যনে থকউ নশরক বা কুফরী কাজ অথবা শরী‘আত 
নবয়রাধী থকাি কাজ প্রকায়শ্য এবাং বযািকভায়ব চালু করয়ত চায়,  
তাহয়ল ঐ রায়ষ্টর মুসলমািয়ের ঈমািী দ্বানয়ে হয়য় িয়ি থয,  তারা 
ঐকযবেভায়ব এর প্রনতবাে জািায়ব এবাং তা বন্ধ করার জন্য আপ্রার্ 
থচষ্টা চানলয়য় যায়ব এবাং উি বযনিয়ক তা বন্ধ করয়ত বাধয করয়ব । এর 
জন্য অবথ্যতার থপ্রনেয়ত হরতাল,  লাংমাচষ ও অবয়রাধ ইতযানের প্রয়য়াজি 
হয়ল করয়ব এবাং তা নজহায়ের অন্তভুি হয়ব । কারর্,  থয যামািায় 
থযভায়ব অন্যায়য়র প্রনতবাে করয়ল তা বন্ধ হয়ব,  ঐ যামািায় ঐ ভায়বই 
প্রনতবাে করয়ত হয়ব । আর তা এক প্রকার নজহাে হয়ব । কারর্,  
কায়ফরয়ের নবরুয়ে লিার িামই শুধু নজহাে িয়;  বরাং এর নবনভন্ন রূি 
হয়ত িায়র । তাোিা এগুয়লা েীয়ির দুশমিয়ের প্রনতহত করার জন্য 
এক প্রকার হানতয়ার নবয়শর্ । আর দুশমিয়ের নতনর হানতয়ার দ্বারা 
দুশমিয়ের মুকানবলা করা িাজানয়য িয় । অয়িক মূখষ থলাক এ তথয িা 
বুঝার কারয়র্ আিনত্ত কয়র থায়ক । [ প্রমার্ঃ সূরা হজ্ব,  ৪০ # 
জাওয়ানহরুল ফাতাওয়া ১ :  ৬০৫]  

একনি কুসাংস্কায়রর অিয়িােি  

নজজ্ঞাসাঃ আমায়ের থেয়শ প্রচনলত একনি কথা আয়ে-  থকাি অনুিনথ্যতত 
বযনির িাম বলার সায়থ সায়থ থস এয়স উিনথ্যতত হয়,  তাহয়ল আমরা 
বয়ল থানক-  “আিনি অয়িক নেি বাাঁচয়বি । কারর্,  আমরা এই মাত্র 
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আিিার িাম বলয়তনেলাম । শরী‘আয়তর েৃনষ্টয়ত এর থকাি বাস্তবতা 
আয়ে নক- িা ? 

জবাবঃ আসয়ল এগুয়লা থলাক সমায়জর কিকথা । এমনিভায়ব সমায়জ 
অয়িক আজব কথা প্রচনলত আয়ে । কুরআি হােীয়সর সায়থ যার থকাি 
সম্পকষ থিই,  শরী‘আয়ত এর থকাি বাস্তবতাও থিই । নবয়শর্ কয়র অজ্ঞ 
থময়য়রা এসব কুধারর্া বািায়িায়ত িিু ।  

নববাহ অনুষ্ঠায়ি প্রয়বশ দ্বায়র থগইি নিমষার্  

নজজ্ঞাসাঃ নববাহ অনুষ্ঠায়ি সুসনজ্জত থগইি নিমষার্ কয়র বর িয়ের 
থলাকজয়ির থসখাি নেয়য় প্রয়বশকায়ল তায়ের নিকি থথয়ক িাকা আোয় 
করা জানয়য আয়ে নক- িা ? থতমনিভায়ব যনে বর িয়ের থলাকজয়ির 
নিকি থথয়ক িাকা আোয়য়র উয়িশ্য বযনতয়রয়ক থকবলমাত্র তায়ের 
সম্মািায়থষ এই থগইি নিমষার্ করা হয়,  তাহয়ল থসিা জানয়য হয়ব নক ? 

জবাবঃ এভায়ব থগইি নিমষার্ করায় অিবযয় ও অিচয় হয় । তাোিাও 
কায়রা ইচ্ছার নবরুয়ে িাকা উসূল করা হারাম । এগুয়লা ববষরতা ও কু-
প্রথা মাত্র । এসব থথয়ক িরয়হয করা জরূরী । িাকা উসূল িা করা 
হয়লও অিচয়য়র কারয়র্ এবাং নবজাতীয় প্রথার অনুকরয়র্র েরুর্ নববাহ 
উিলয়ে থগি নিমষার্ নিনর্ে । 

) 6/955:الكبرى السنن.  (منه نفس بطيب اال مسلم امرئ مال اليحل   

 [ প্রমার্ঃ ফাতাওয়া মাহমুনেয়া,  ১২ :  ৩৯৪ # আস- সুিানুল 
কুবরা,  ৬ :  ১০০ # সূরা বিী ইসরাঈল,  ২৬ # তারগীব তারহীব 
৩ :  ১৯]  

গাি শ্রবর্ করা  

নজজ্ঞাসাঃ আনম জািয়ত আগ্রহী থয,  শরী‘আয়তর েৃনষ্টয়ত গাি বােয 
শ্রবর্ করা কতিুকু জানয়য ? অয়িয়ক বয়ল থায়ক বােয োিা গাি শ্রবর্ 
করা জানয়য আয়ে ।  
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জবাবঃ গাি- বাজিা শরী‘আয়তর েৃনষ্টয়ত হারাম ও মহািাি । রাসুয়ল 
কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম ইরশাে কয়রি,  নকয়ামত 
সাংঘনঠত হওয়ার িূয়বষ িািকাযষ বযািকহায়র বৃনে িায়ব । িতষকী এবাং 
বােযযয়ন্ত্রর বযািকতা এর অন্যতম । ( নতরনমযী শরীফ)  অন্য এক 
হােীয়স রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম ইরশাে কয়রি,  
আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীি আমায়ক বােযযন্ত্র বাংস করার জন্য থপ্ররর্ 
কয়রয়েি । [ মুসিায়ে আহমে]  

িনবত্র কুরআয়ি সূরায়য় লুকমাি আয়াত িাং ৬ এবাং সূরায়য় বিী ইস্রাইল 
আয়াত িাং ৬৪,  উি আয়াতদ্বয়য় গাি এবাং বােযযন্ত্র বাজায়িা হারাম । 
যারা িাি কায়জ জনিত হয়ব তায়ের জন্য কয়ঠার শানস্তর কথা উয়ল্লখ 
করা হয়য়য়ে । কায়জই প্রয়তযক মুসলমািয়ের জন্য এই মহািাি থথয়ক 
নবরত থাকা ফরয । থযয়হতু গাি গাওয়া এবাং বােযযন্ত্র বাজায়িা ইতযানে 
শরী‘আয়তর েৃনষ্টয়ত হারাম ও মহািাি সুতরাাং গাি থশািা জানয়য 
হওয়ার থকাি প্রনই উয়ঠ িা । অবশ্য যনে নবর্য়বস্তু সম্পূর্ষ ইসলামী হয় 
এবাং তার সায়থ থকাি বােযযন্ত্র িা থায়ক এবাং থকাি িুরুর্ তা িয়ি,  
যায়ক গযল বলা হয় এিা জানয়য আয়ে । 

 نيل(  .كفر بھا والتلذذ فسق عليھا والجلوس معصية المالهي استماع 
) 8/955:االوتار  

 الماء منبت كما النفاق ينبت الغناء وسلم عليه تعالى اهلل صلى اهلل رسول وقال
 ) 199:المصابيح مشكاة. (الزرع

[ প্রমার্ঃ সূরা থলাকমাি,  ৬ # রূহুল মাআিী,  ১১ :  ৬৭- ৬৮ # 
নলসানুল আরব ৪ :  ২- ৪ # দুরয়র মুখতার,  ৫ :  ২৪৫ # িাইলুল 
আওতার,  ৮ :  ১০০ # নমশকাত,  ৪১১]  

িনবত্রতা /  োহারাত 

িানি 

বযবহৃত িানির সাংজ্ঞা ও তার হুকুম 
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নজজ্ঞাসাঃ বযবহৃত িানির সাংজ্ঞা নক ? তার হুকুম নক ? যনে থকাি 
বযনির উযুর অথবা থগাসয়লর িানি অয়ন্যর গায়য় লায়গ,  তাহয়ল ঐ 
বযনি িািাক হয়ব নক ? 

জবাবঃঐ িানিয়ক শরী‘আয়তর িনরভার্ায় বযবহৃত িানি বলা হয়,  যা 
িাজাসায়ত হুকমী থথয়ক িনবত্রতা অজষয়ির জন্য অথবা থিকী অজষয়ির 
জন্য বযবহার করা হয়য়য়ে । িানি বযবহার করার ির যখি শরীর থথয়ক 
িৃথক হয়ব,  তখি বযবহৃত িানি নহয়সয়ব গর্য হয়ব । বযবহৃত িানির 
হুকুম হয়লা-  উি িানি িাক । তয়ব তার দ্বারা উযু- থগাসল করা যায়ব 
িা । বযবহৃত িানি থযয়হতু িাক,  তাই যনে কাহায়রা শরীয়র লায়গ,  
তাহয়ল তার শরীর িািাক হয়ব িা । সুতরাাং থধায়ার প্রয়য়াজি থিই ।                      
[ প্রমার্ঃ কািযুিাকাইক- ৭]  

ভাল িানিয়ত বযবহৃত িানি িিয়ল তার হুকুম  

নজজ্ঞাসাঃ ভাল িানিয়ত বযবহৃত িানি িিয়ল,  থসই িানির দ্বারা উযু 
করয়ল িনবত্রতা হানসল হয়ব নক- িা ? 

জবাবঃ বযবহৃত িানি নিয়জ িাক,  নকন্তু অন্যয়ক িাক করয়ত িায়র িা 
। সুতরাাং ভাল িানিয়ত যনে বযবহৃত িানি িয়ি যায় এবাং বযবহৃত িানি 
যনে ভাল িানি থথয়ক কম হয়,  তাহয়ল থসই িানি দ্বারা উযু- থগাসল 
ইতযানে জানয়য আয়ে । তয়ব বযবহৃত িানির িনরমার্ যনে ভাল িানি 
থথয়ক থবশী বা সমিনরমার্ হয়,  তাহয়ল থসই িানি দ্বারা উযু- থগাসল 
ইতযানে জানয়য হয়ব িা । [ প্রমার্ঃ ফাতওয়ায়য় োরুল উলূম,  ১ :  
১৬৪ # ফাতাওয়া মাহমুনেয়া,  ২ :  ৩৪,  ৩৫]  

থগাসয়লর অবনশষ্ট িানির হুকুম  

নজজ্ঞাসাঃ থগাসয়লর ির িায়ত্র থয অবনশষ্ট িানি থায়ক,  তা নেয়য় উযু 
করা জানয়য আয়ে নক- িা ? 
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জবাবঃয়গাসয়লর ির িায়ত্র থয অবনশষ্ট থয িানি অবনশষ্ট থায়ক তা িাক 
। সুতরাাং উি িানি দ্বারা উযু- থগাসল ইতযানে করা জানয়য আয়ে ।             
[ আেদুররুল মুখতার,  ১ :  ১৮১ িৃঃ # নহোয়া,  ১ :  ৩৩ ও ৩৯]  

বযবহৃত িানির নেিা িায়ত্রর অবযবহৃত িানিয়ত িিয়ল তার হুকুম  

নজজ্ঞাসাঃ থোি িায়ত্র িানি নিয়য় ফরয থগাসল করার সময় বযবহৃত 
িানির নেিা িায়ত্র িিয়ল,  িায়ত্রর িানি িািাক হয়ব নক- িা ? 

জবাবঃ শরী‘আয়তর নবধাি মুতানবক সুন্নাত তরীকায় থগাসল করয়ল,  
থগাসলকারীর শরীয়র বা কািয়ি িািাক থাকয়ত িায়র িা । থস অবথ্যতায় 
োম বা বালনতয়ত িানি নেয়য় ফরয থগাসল করার সময় শরীয়রর বযবহৃত 
িানির নেিা উি োম বা বালনতর িাক িানিয়ত িিয়ল,  িাক িানি 
িািাক হয়ব িা । কারর্ স্বি িনরমার্ বযবহৃত িানি িাক িানিয়ত 
িিয়ল,  িাক িানি িািাক হয় িা । তয়ব হাাঁ,  থগাসয়লর িূয়বষ শরীর ও 
কািি থথয়ক বানহ্যক িািাকী েূর িা কয়র সুন্নাত তরীকার থখলাি 
থগাসল করয়ল শরীয়রর িািাকী বা কািয়ির িািাকী  হয়ত নেিা 
িিয়ল,  থোি িায়ত্রর িানি িািাক হয়য় যায়ব ।[ প্রমার্ঃ ফাতওয়া 
আলমগীরী,  ১ : ২৩ # ফাতাওয়া োরুল উলূম,  ১ :  ১৫৯]  

 হাউয়জ িািাক িিয়ল করর্ীয়  

নজজ্ঞাসাঃ হাউজ নকাংবা িযানঙ্কয়ত থকাি িািাক বস্তু িনতত হয়ল উি 
হাউজ নকাংবা িযানঙ্ক িািাক হয়য় যায় নকিা ? যনে িািাক হয়য় যায় 
তাহয়ল িাক করার িেনত নক ? 

জবাবঃ হাউজ নকাংবা িযানঙ্ক যনে বি তথা ১০০ বগষহাত বা তদুধষ হয় 
অথবা এমি হাউজ নকাংবা িযানঙ্ক হয় থয,  িানি একনেক নেয়য় প্রয়বশ 
কয়র অন্য নেক নেয়য় থবর হয়য় যাওয়ার বযবথ্যতা আয়ে তাহয়ল িািাকী 
িনতত হওয়ার দ্বারা যতের্ িযষন্ত িানি দুগষন্ধ িা হয়ব বা রাং নকাংবা স্বাে 
িনরবতষি িা হয়ব ততের্ িযষন্ত িযানঙ্ক িািাক হয়ব িা । আর যখি 
নতিনি নবর্য়য়র থকাি একনি িনরবতষি হয়য় যায়ব তখি িযানঙ্ক িািাক 
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হয়য় যায়ব । এমতাবথ্যতায় িাক করার সুরত হল সমস্ত িানি নিষ্কার্র্ করা 
। 

আর যনে িযানঙ্ক ১০০ বগষহাত িা হয়য় তার থচয়য় থোি হয় অথবা তায়ত 
িানি একনেক নেয়য় প্রয়বশ কয়র অন্যনেক নেয়য় প্রবানহত িা হয় তাহয়ল 
িািাকী িিয়ল সায়থ সায়থ তা িািাক হয়য় যায়ব । চাই স্বাে,  রাং বা 
গয়ন্ধর থকাি একনি িনরবতষি থহাক বা িা থহাক । এমতাবথ্যতায় উি 
িযানঙ্ক িাক করার িেনত ২ িন । 

১.  সমস্ত িানি নিষ্কার্র্ করা  ও  ২.  থকাি িেনতয়ত িানিয়ক জারী 
তথা প্রবানহত কয়র থেয়া । [ ফাতওয়া শামী ১ :  ১৯৫,  আহসানুল 
ফাতাওয়া ২ :  ৪৯,  আলায়ত জােীো কী শরঈ আহকাম ( মুফতী 
মুহাম্মাে শফী রঃ) ১৯৬]  

উয ু

থগাসয়লর ির িতিু উয ুকরার হুকুম  

নজজ্ঞাসাঃ থগাসল করার িূয়বষ আমরা থয উযু কনর,  থগাসল করার িয়র 
িামায িিার জন্য আবার িতুি উযু করয়ত হয়ব নক- িা ? প্রমার্সহ 
জািায়ল উিকৃত হব । 

জবাবঃ থগাসল করার িূয়বষ উযু করা থহাক বা িা থহাক,  থগাসল করার 
িয়র িামায িিার জন্য আবার িতুি কয়র উযু করয়ত হয়ব িা । 
থগাসয়লর িূয়বষর উযু বা শুধু থগাসল দ্বারা িামায হয়য় যায়ব । থকিিা 
থগাসয়লর ময়ধয উযুর অঙ্গ থধৌত হয়য় যায় । এ কারয়র্ থগাসয়লর িয়র 
আবার িামায়যর জন্য উযু করয়ল অিবযয় হওয়ার কারয়র্ মাকরূহ হয়ব । 
তয়ব উযু থাকা অবথ্যতায় আবার উযু করয়ত চাইয়ল,  থসখায়ি মাসআলা 
হল-  প্রথম উযু দ্বারা এমি থকাি ইবােত করয়ব যা উযু বযতীত করা 
যায় িা । থযমি কমিয়ে দু’রাকাআত িামায িিা । অবশ্য যনে থকউ 
িনবত্রতার নিয়যত বযতীত থগাসল কয়র এবাং িূয়বষ উযু িা কয়র তাহয়ল 
থস থেয়ত্র উযুর সওয়াব প্রানপ্তর জন্য িুিঃ উযু করা মসু্তাহাব । [ প্রমার্ঃ 
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আহসানুল ফাতাওয়া ২ :  ৯,  আিয়ক মাসাইল আওর উিকা হল, ২ 
:  ২৭,  রিুল মুহতার ১ :  ১১৯]  

 من فيه لما يكره بل يستحب لم مرارا واحد مجلس في الوضوء تكرر لو
 )  9/919:المحتار رد.    ( االسراف

 وسجدة كالصلوات شرعيته من المقصود هو مما عمل به يؤد لم إذا الوضوء
 لذاته مقصود غير لكونه قربة تكراره اليشرع ان ينبغي المصحف ومس التالوة
 )9/991:الحتار رد.   (محضا اسرافا فيكون

উযরু িানির নেিা অয়ন্যর গায়য় লাগয়ল 

নজজ্ঞাসাঃ একজয়ির উযুর িানির নেিা অন্য জয়ির গায়য় িিয়ল,  যার 
গায়য় িয়ি তার উযু নক ভঙ্গ হয়য় যায়ব ? 

জবাবঃ উযুর বযবহৃত িানি যনেও অন্যয়ক িাক করয়ত িায়র িা,  নকন্তু 
নিয়জ িাক । সুতরাাং তা অয়ন্যর গায়য় লাগয়ল,  তায়ত শরীর িািাক 
হওয়া বা উযু থভয়ঙ্গ যাওয়ার থকাি কারর্ থিই । উযুকারীর শরীয়র 
বানহ্যক িািাকী থাকার কারয়র্ উযুর িানি িািাক হয়লও যার গায়য় নেিা 
লায়গ,  তার উযু ভাঙ্গয়ব িা । বরাং শুধু িািাক নেিার জায়গা িাক কয়র 
নিয়লই চলয়ব ।  [ প্রমার্ঃ কািযুল উম্মাল,  ১ :  ১৭]  

হাাঁিরু উিয়র লনুঙ্গ উয়ঠ সতর খলুয়ল উয ুভাঙ্গয়ব নক- িা ?  

নজজ্ঞাসাঃ অনিচ্ছাকতৃভায়ব হাাঁিুর উিয়র লুনঙ্গ উয়ঠ থগয়ল উযু থভয়ঙ্গ যায়ব 
নক- িা ? 

জবাবঃ এয়ত ফরয তরক হয়ব । অবশ্য অনিচ্ছাকতৃ হয়ল গুিাহ হয়ব িা 
। তয়ব থকাি অবথ্যতায় এয়ত উযু ভাঙ্গয়ব িা । কারর্ উযু ভাঙ্গার নিনেষষ্ট 
নকেু কারর্ আয়ে । থযমি শরীর থথয়ক িািাক থবর হওয়া বা ঘুমায়িা 
ইতযানে । সতর খুয়ল যাওয়া উযু ভয়ঙ্গর কারয়র্র ময়ধয িয়ি িা ।            
[ ফাতওয়ায়য় োরুল উলূম ১ ৩৫]  

সন্তািয়ক দুধ িাি করায়ল উয ুভাঙ্গয়ব নক- িা ?  
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নজজ্ঞাসাঃ উযু থাকা অবথ্যতায় যনে সন্তািয়ক দুধ িাি করায়িা হয়,  
তাহয়ল উি উযু দ্বারা িামায আোয় নকাংবা কুরআি নতলাওয়াত জানয়য 
হয়ব নক- িা ? 

জবাবঃ সন্তািয়ক দুধিাি করায়িা দ্বারা উযু ভঙ্গ হয় িা । সুতরাাং 
সন্তািয়ক দুধিাি করায়িার িরও উি উযুয়ত িামায আোয় করা ও 
কুরআি নতলাওয়াত জানয়য হয়ব । [ ফাতওয়া োরুল উলূম ৫ :  ৪০৮]  

 গুপ্তায়ঙ্গ তরল িোথষ জমা থাকয়ল উয ুভাঙ্গয়ব নক- িা ?    

নজজ্ঞাসাঃ জনিক বযনির প্রস্রায়বর বাস্তায় অয়িক সময় তরল জাতীয় 
একপ্রকার িোথষ জমা থায়ক । হাত দ্বারা চাি নেয়ল তা থবর হয় । এয়ত 
উযু ও িামায়যর থকাি েনত হয়ব নক ? থতমনিভায়ব এমতাবথ্যতায় 
ইমামনত করা যায়ব নক- িা ? 

জবাবঃ যনে কায়রা িনরিূর্ষ নবশ্বাস থায়ক এবাং বাস্তয়বও এই হয় থয,  
এ তরল িোথষ প্রস্রায়বর রাস্তার নভতয়র রয়য়য়ে এবাং চাি িা নেয়ল 
বাইয়র থবর হয় িা,  তাহয়ল এয়েয়ত্র করর্ীয় হল কুলুখ নিয়য় িেষা 
সহকায়র ৮/ ১০ কেম হািাহানি করয়ব বা কানশ নেয়ব । এয়তই যা থবর 
হয় িানি নেয়য় ধুয়য় নিয়ব । এরিরও যনে থিশায়বর থকাি অাংশ নভতয়র 
জমা থায়ক,  আর তা িা থবর হয় তাহয়ল এর দ্বারা উযু ভাঙ্গয়ব িা । 
এবাং িামায ও ইমামনতর থকাি েনত হয়ব িা । থকািক্রয়মই উি নবয়শর্ 
অঙ্গয়ক িািািানি করা বাঞ্ছিীয় িয় । আর শরী‘আয়ত এর নিয়েষশও থেয়া 
হয়নি । তাোিা এরূি করার িনরর্নতয়ত উি অঙ্গ মারািক েনতগ্রথ্যত 
হয় এবাং এর ফয়ল িািারকম থযৌিয়রাগ থেখা নেয়ত িায়র । তয়ব 
অন্ডয়কার্ ও িায়খািার রাস্তার মাঝামানঝ প্রস্রায়বর িালীয়ত হালকা চাি 
নেয়ল প্রস্রাব িনরষ্কার হয়য় থবর হয় । এ জন্য কানশর প্রয়য়াজি হয় িা । 
এবাং ডািারী ময়তও থকাি সমস্যা হয় িা । 

 نقض القلفة الى خرج ولو الوضوؤ ينقض لم الذكر ةقصب الى البول نزل ولو
 )9/1:الھندية الفتاوى. (الذخيرة في كذا الوضوءـ

িখিানলশ থাকা অবথ্যতায় উয ুথগাসয়লর হুকুম  
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নজজ্ঞাসাঃ িখিানলশ বযবহার করয়ল উযু হয়ব নক- িা ? 

জবাবঃ উযুর ময়ধয থযসব অঙ্গ- প্রতযঙ্গ থধায়া ফরজ,  তার একচুল 
িনরমার্ জায়গা শুকিা থথয়ক থগয়ল বা থসখায়ি িানি িা থিৌেয়ল উযু 
হয়ব িা । িখিানলশ লাগায়িার কারয়র্ িয়খ িানি থিৌয়ে িা । অথচ িয়খ 
িানি থিৌোয়িা ফরজ । তাই িখিানলশ লাগায়ল উযু ও ফরজ থগাসল 
নকেুই হয়ব িা । বরাং,  থস িািাক থথয়ক যায়ব এবাং তার িামায,  
কুরআি নতলাওয়াত নকেুই জানয়য হয়ব িা,  বরাং হারাম হয়ব ।[ প্রমার্ঃ 
আহসানুল ফাতাওয়া,  ২ :  ২৭]  

 صالبة لزوجة فيه الن المنع واستظھر العجين في المنية شرح في الخالف ذكر
 )9/913:المختار رد.    (الماء نفوذ تمنع

থগাসল 

থগাসল করার সুন্নত তরীকা ও থগাসয়লর ির উযরু হুকুম 

নজজ্ঞাসাঃ ফরজ থগাসল করার নিয়ম- কানুি নক ? থকাি িেনতয়ত 
ফরজ থগাসল করয়ত হয় এবাং থময়য়য়লাক ও িুরুয়র্র আলাো থকাি 
িেনত আয়ে নক- িা ? আর থগাসয়লর ির িামায িিয়ত িুিঃ উযু 
করয়ত হয়ব নক- িা ? 

জবাবঃ থগাসল করার সময় প্রথয়ম ইনস্তঞ্জা কয়র নিয়ব,  অতঃির 
িনবত্রতা অজষয়ির নিয়য়ত উভয় হাত ধুয়য় নিয়য় শরীর ও কািি থথয়ক 
িািাকী েূর করয়ব । তারির হাত ভাল কয়র িনরষ্কার কয়র নিয়ব । 
অতঃির িামায়জর উযুর মত উযু কয়র নিয়ব । উযুর সময় ভালভায়ব গি 
গিা করয়ব এবাং িায়কর িরম জায়গা িযষন্ত িানি থিৌাঁোয়ব । উযুর থশয়র্ 
মাথায় িানি ঢালয়ব । অতঃির ডাি কাাঁয়ধ ও বাম কাাঁয়ধ িানি ঢালয়ব । 
এভায়ব নতিবার সম্পূর্ষ শরীর ভালভায়ব ঘয়র্ থগাসল থশর্ করয়ব । 

থময়য়য়লাক এবাং িুরুর্ থলায়কর থগাসয়লর নিয়ম একই । তয়ব 
থময়য়য়লায়কর থখািা বাাঁধা থাকয়ল চুয়লর থগািায় িানি থিৌাঁেয়ল তা 
থখালা জরুরী িয় । নকন্তু িুরুয়র্র চুল সম্পুর্ষ থখালা রাখয়ত হয়ব । 
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উিরন্তু থময়য়য়ের িাক ও কায়ির অলাংকার িিার নেয়দ্র যায়ত িানি 
থিৌাঁয়ে তা লেয রাখয়ত হয়ব । 

থগাসয়লর িয়র িতুি কয়র উযুর প্রয়য়াজি থিই ।[ প্রমার্ঃ ফাতওয়ায়য় 
োরুল উলূম,  ১ :  ১৪৬ # শামী ১ :  ১১৯]  

 من فيه لما يكره بل الوضوء يستحب لم مرارا واحد مجلس في الوضوء تكرر لو
 )9/991:المحتار رد. (االسراف

সম্পরূ্ষ নববস্ত্র হয়য় থগাসল করা  

নজজ্ঞাসাঃ থগাসলখািায় সম্পূর্ষ নববস্ত্র হয়য় থগাসল করা জানয়য আয়ে নক 
? 

জবাবঃ থয থগাসলখািায় থবিেষা হওয়ার আশাংকা থিই,  তথায় একাকী 
উলঙ্গ অবথ্যতায় থগাসল করা যনেও জানয়য,  নকন্তু উলঙ্গ অবথ্যতায় থগাসল 
িা করাই উত্তম । থকিিা এিা তাকওয়ার থখলাি । হােীস শরীয়ফ রাসূল 
( সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম)  ইরশাে কয়রি,  “আল্লাহ 
তা‘আলা লজ্জাশীল ও থগািিীয়তা রোকারী এবাং লজ্জা ও 
থগািিীয়তায়ক ভালবায়সি । সুতরাাং থতামরা িেষার সায়থ থগাসল কর 
।” 

[ প্রমার্ঃ শরয়হ মুনিয়যা,  ৫১ # ফাতাওয়া আব্দুল হাই,  ১ :  ১৬৫ # 
ফাতওয়ায়য় োরুল উলূম,  ১ :  ১৪৮ # শরয়হ কবীর ( হালবী 
কাবীর) ]  

িুরুর্াঙ্গ নেয়য় তরল িোথষ থবর হয়ল তার হুকুম 

নজজ্ঞাসাঃ উয়ত্তজিার সনহত িুরুর্াঙ্গ হয়ত যনে লালা জাতীয় নকেু থবর 
হয়য় যায়,  তাহয়ল থগাসল করা ফরজ হয়ব নক- িা ? তা কািয়র 
লাগয়ল তা িািাক হয়ব নক- িা । 

জবাবঃ উয়ত্তজিার সময় প্রাথনমক িযষায়য় িুরুর্াঙ্গ হয়ত লালা জাতীয় 
যা থবর হয়,  শরী‘আয়তর িনরভার্ায় উহায়ক মযী বয়ল । আর মযী থবর 
হওয়ার েরুি থগাসল ফরজ হয় িা,  বরাং উযু করয়ত হয় এবাং শরীয়রর 
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ও কািয়রর থয অাংয়শ লাগয়ব ঐ অাংশ িাক করা জরুরী ।[ প্রমার্ঃ 
থমশকাত শরীফ,  ১ :  ৪০]  

তায়াম্মমু 

িামায়যর সময় সাংকীর্ষতায় ফরয থগাসয়লর িনরবয়তষ তায়ামু্মম কয়র 
িামায আোয় করা যায়ব নক- িা ?   

নজজ্ঞাসাঃ জনিক বযনি থকাি এক জায়গায় থবিায়ত নগয়য়য়ে । তারির 
সকায়ল ঘুম থথয়ক উয়ঠ থেয়খ থয,  থগাসল ফরয হয়য়য়ে । যনে থগাসল 
করয়ত যায়,  তাহয়ল ফজয়রর িামায কাজা হয়য় যাওয়ার সম্ভাবিা । 
এমতাবথ্যতায় িনরধায়ির কািি িনরবতষি কয়র তায়ামু্মম কয়র িামায 
িিয়ল িামায হয়ব নক- িা ? 

জবাবঃ যনে কায়রা থগাসল ফরয হয় এবাং থগাসল করয়ত তার শরয়ী 
থকাি উজর িা থায়ক,  থযমি মারািক অসুথ্যততা বা এক মাইয়লর ময়ধয 
িানি িাওয়া যায় িা,  তাহয়ল এমতাবথ্যতায় থস থয থকাি থ্যতায়িই থাকুক 
িা থকি,  তার জন্য থগাসল কয়র িামায িিা জরুরী । যনেও থগাসল 
করয়ল িামায কাযা হয়য় যায়,  তথানি এ অবথ্যতায় তায়ামু্মম কয়র িামায 
িিার অনুমনত থিই । কারর্ এভায়ব থস িাক হয়ত িারয়ব িা । তাহয়ল 
িামায নকভায়ব িিয়ব ? থমহমায়ির জন্য থগাসল করয়ত লজ্জা বা 
সাংয়কাচ শরী‘আয়ত উজর িয় ।   [ প্রমার্ঃ নহোয়া,  ১ : ৩১]  

বায়স বা থেয়ি তায়াম্মমু  

নজজ্ঞাসাঃ সফর অবথ্যতায় বাস বা থেয়ি তায়ামু্মম করয়ত হয়ল নক িনরমার্ 
ধুলা থাকয়ত হয়ব ? 

জবাবঃ সফর অবথ্যতায় বা থয থকাি সময় বাস বা থেয়ি বা এমি থযয়কাি 
থ্যতায়ি যা মানি জাতীয় িোয়থষ নতরী িয় তায়ত তায়ামু্মম সহীহ হওয়ার 
জন্য শতষ হল,  তার ময়ধয এতিুকু িনরমার্ ধুলা থাকা-  যায়ত 
ধুলাবানল ভালভায়ব হায়ত লায়গ । উয়ল্লখয,  থরাগী বা মাজুর বযনি োিা 
সাধারর্ যাত্রীয়ের জন্য তায়ামু্মম করা জানয়য হয়ব িা,  থযয়হতু থেয়ি 
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িানি থায়ক বা নিয়জর সায়থও িানি রাখা যায় বা থকাি থষ্টশয়ি থাময়ল 
িানির বযবথ্যতা করা যায়,  থতমনিভায়ব বায়সও িানি রাখা যায় বা 
োইভারয়ক বয়ল িানির থ্যতায়ি থানময়য় উযু কয়র িামায িিা যায় । 
সুতরাাং এসকল থেয়ত্র সহীহ উজর বযতীত তায়ামু্মম করা জানয়য িয় । 
এনেয়ক থখয়াল রাখা জরুরী । [ প্রমার্ঃ আহসানুল ফাতাওয়া,  ২ 
: ৫৫]  

থেয়ি তায়াম্মুম কয়র িামায িিা  

নজজ্ঞাসাঃ থেয়ি উযুর জায়গায় খুব ভীি হয় । উযু করয়ত থগয়ল 
িামায়যর ওয়াি চয়ল যাওয়ার আশাংকা আয়ে । এমতাবথ্যতায় তায়ামু্মম 
কয়র িামায িিা যায়ব নক- িা ? 

জবাবঃ ভীি হওয়ার আয়গই উযু করয়ত থচষ্টা করয়ত হয়ব । অগতযা 
বযথষ হয়ল এমি িনরনথ্যতনতর জন্য উত্তম হল তায়ামু্মম কয়র তখি ওয়াি 
মত িামায িয়ি নিয়ব এবাং িয়র সুয়যাগ মত উযু কয়র িুিঃ ঐ িামায 
অবশ্যই কাযা িয়ি নিয়ব ।  [ প্রমার্ঃ আহসানুল ফাতাওয়া,  ২ : ৫৪]  

িাথর,  কয়লা বা চুিা দ্বারা থলিা থেয়ায়ল তায়াম্মমু করা  

নজজ্ঞাসাঃ কয়লা বা িাথর কয়লা দ্বারা তায়ামু্মম সহীহ হয়ব নকিা ? 
চুিা দ্বারা প্রয়লনিত থেয়ায়ল ধূলাবানল িা থাকা সয়েও তায়ামু্মম হয়ব 
নক- িা ? 

জবাবঃ কায়ঠর কয়লা দ্বারা তায়ামু্মম করয়ল তায়ামু্মম সহীহ হয়ব িা । 
তয়ব িাথরী কয়লা দ্বারা তায়ামু্মম সহীহ হয়ব । িাথরী চুিা মানিরই এক 
প্রকার । আর মানির যাবতীয় প্রকার দ্বারা তায়ামু্মম করা জানয়য । 
অতএব চুিা দ্বারা প্রয়লনিত থেয়ায়ল তায়ামু্মম করা জানয়য হয়ব,  ঐ 
থেয়ায়ল ধুলাবানল থাক বা িা থাক ।[ আদ দুররুল মুখতার, ১ :  ২৩৯,  
ফাতাওয়া আলমগীরী ১ :  ২৬,  আল বাহরুর- রানয়ক ১ :  ১৪৭-
১৪৯,  নহোয়া ১ :  ১১২,  ফাতওয়ায়য় োরুল উলূম ১ :  ২২৪,  
আহসানুল ফাতাওয়া ২ :  ৫৭,  ফাতাওয়া খলীলীয়া ৭৫]  
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 الرمل و بالتراب التيمم فيجوز...........االرض جنس من بطاهر وتيمم 
 ]9/16 الھندية الفتاوي[ -الخ.......االرض من المنعقدة والسبحة

থমাজার উির মাসাহ 

কািয়ির থমাজার উির মাসাহ করা  

নজজ্ঞাসাঃ আমায়ের থেয়শর কািয়রর নতরী থমাজার উির মাসাহ কয়র 
িামায িিা যায়ব নক- িা ? থমাজার উির মাসাহ করার নিয়ম নক ? 

জবাবঃ আমায়ের থেয়শর কািয়রর নতরী থমাজার উির মাসাহ করা 
জানয়য হয়ব িা । চামিা বা এমি থমািা কািয়ির ( যা িয়ি জুতা োিা 
অিায়ায়স হাাঁিা যায়)  থমাজার উির মাসাহ করা জানয়য আয়ে । এর 
নিয়ম এই থয উযু বা থগাসয়লর ির িনবত্র অবথ্যতায় থমাজা িনরধাি করয়ব 
। মুনকম একনেি এক রাত এবাং মুসানফর নতি নেি নতি রাত িযষন্ত উি 
থমাজার উির মাসাহ করয়ত িারয়ব । উয়ল্লনখত সময় থশর্ হওয়ার িূয়বষ 
থমাজা খুয়ল থফলয়ল আর মাসাহ করয়ত িারয়ব িা । িতুিভায়ব আবার 
শুরু করয়ত হয়ব । মাসাহ করার িেনত হল নভজা হায়তর আঙু্গলসমূহ 
থমাজার সাময়ির নেয়ক থিয়ি নিয়য় একবার মাসাহ কয়র নিয়ব । ডাি 
িায়য় ডাি হাত দ্বারা এবাং বাম িায়য় বাম হাত দ্বারা মাসাহ করয়ব 
।[ প্রমার্ঃ ফাতাওয়া োরুল উলুম,  ১ :  ২৪৬,  ফাতাওয়া 
তাতারখানিয়া ১ :  ২৬৩]  

চামিার থমাজার িীয়চ সুনত থমাজা থাকয়ল তার  উির মাসাহ- এর হুকুম  

নজজ্ঞাসাঃ চামিার থমাজার িীয়চ যনে সুনত বা িশয়মর থমাজা িিা হয় 
তাহয়ল থস চামিার থমাজার উির মাসাহ জানয়য হয়ব নক ? 

জবাবঃ চামিার থমাজার িীয়চ যনে সুনত বা িশয়মর থমাজা িিা হয়,  
তাহয়ল থস চামিার থমাজার উিরও মাসাহ করা জানয়য হয়ব । এয়ত 
থকাি অসুনবধা হয়ব িা । 

 يمنع الخف تحت المجرد الكرباس من يلبس ما ان الشامي فتاوي من نقل و
 النه اليمنع الرجل علي تلف كرباس قطعة و فاصال لكونه الخف علي المسح
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 الن عليه المسح يجوز انه الكافي في ذكر مما يفھم لكن باللبس مقصود غير
 فاصال الكرباس اليكون فالن فاصال يكن لم اذا للمسح الصالح الغير الخف
 )990-9/96 -الرائق البحر( -اولي

 [ প্রমার্ঃ আল বাহরুর- রানয়ক,  ১ :  ৩১৫- ১৬ # আহসানুল 
ফাতাওয়া,  ২ :  ৬৫ # ইমোদুল ফাতাওয়া,  ১ :  ৪৪]  

মাযরূ 

মাযয়ূরর সাংজ্ঞা ও হুকুম 

নজজ্ঞাসাঃ ( ক)  আনম একজি িাইলয়সর থরাগী । মায়ঝ মায়ঝ আমার 
এরূি হয় থয উযু করার ির িায়খািার রাস্তা নেয়য় সামান্য হাওয়া থবর 
হয়য় যায় । এমতাবথ্যতায় আনম মাযূর নহয়সয়ব গর্য হব নক- িা ? এবাং 
উি উযু দ্বারা িামায আোয় করা জানয়য হয়ব নক- িা ? 

( খ)  আর যনে আনম মাযূর নহয়সয়ব গর্য হই,  তাহয়ল ফজয়রর উযু 
দ্বারা ইশরায়কর িামায ও কুরআি নতলাওয়াত জানয়য হয়ব নক- িা ? 
শরী‘আয়তর েৃনষ্টয়ত মাযূয়রর সাংজ্ঞা নক ?  

জবাবঃ( ক)  উযু করার ির মায়ঝ মায়ঝ িায়খািার রাস্তা নেয়য় সামান্য 
হাওয়া থবর হয়ল থস মাযূর নহয়সয়ব গর্য হয়ব িা এবাং একবার উযু করার 
ির হাওয়া থবর হয়ল উযু দ্বারা তার িয়ে িুয়রা ওয়ায়ির িামায িিা 
সহীহ হয়ব িা । বরাং বায়ু নিগষত হওয়ার সয়ঙ্গ সয়ঙ্গ িতুিভায়ব উযু কয়র 
িামায আোয় করয়ত হয়ব ।  

( খ)  মাযূর বযনি ফজয়রর উযু দ্বারা ইশরায়কর িামায ও কুরআি 
নতলাওয়াত করয়ত িারয়ব িা । তয়ব থস একবার উযু কয়র ওয়ায়ির 
ময়ধয সবরকয়মর িামায িিয়ত ও নতলাওয়াত করয়ত িারয়ব ।  

মাযূর হওয়ার জন্য শতষ হল,  থয থকাি ফরজ িামায়জর িূর্ষ সময়য়র 
ময়ধয এতিুকু সময় িনবত্র হওয়ার সুয়যাগ িা িাওয়া,  যায়ত উযু কয়র 
ফরয িামায আোয় করা যায়,  তাহয়ল এমি বযনিয়ক মাযূর নহয়সয়ব 
গর্য করা হয়ব এবাং এমি বযনি এক উযু দ্বারা ওয়ায়ির ময়ধয ফরজ ও 
িফল িামায ও নতলাওয়াত যত ইচ্ছা আোয় করয়ত িারয়ব । তয়ব যখি 
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ওয়াি থশর্ হয়য় যায়ব অথবা ওয়ায়ির ময়ধয নিনেষষ্ট ওজর োিা উযু 
ভয়ঙ্গর অন্য থকাি কারর্ িাওয়া যায়ব,  তখি তার উযু িষ্ট হয়য় যায়ব । 
উয়ল্লখয থয,  একবার মাযূর হওয়ার ির উি ওযর িরবতষী ওয়ায়ি 
থকবলমাত্র একবার থেখা থেওয়াই যয়থষ্ট । িূর্ষ সময় থেখা থেয়া জরুরী 
িয় । তয়ব উি ওজর যনে িূর্ষ ওয়ায়ির ময়ধয একবারও থেখা িা থেয় 
তাহয়ল তখি থথয়কই থস আর মাযূর থাকয়ব িা ।[ প্রমার্ঃ দুরয়র 
মুখতার, ১ :  ৩০৫,   নহোয়া ১ :  ৬৭,  আহসানুল ফাতাওয়া ১ :  
৭৫,  ]  

 مفروضة صالة وقت تمام عذره استوعب إن البول سلس به من عذر صاحب و 
 الدر(  -الحدث عن خاليا فيه ويصلي يتوضأ زمانا وقتھا جميع في اليجد نبا

 ) 9/350 المختار

 يرقأ ال الذي الجرح و الدائم الرعاف و البول سلس به ومن والمستحاضة
 من ماشاؤا الوقت في الوضوء بذالك فيصلون صالة كل لوقت يتوضؤن
 ) 9/62 الھداية(  -النوافل و الفرائض

 থিি হয়ত অনতমাত্রায় গযাস থবর হয়ল করর্ীয় 

নজজ্ঞাসাঃ আনম ইনস্তঞ্জা করার ির উযু কয়র িামায িিয়ত োিাই নকন্তু 
বারবার গযাস থবর হওয়ায় আনম বারবার উযু করয়ত বাধয হই । নকন্তু 
সবসময় উযু করা সম্ভব হয় িা । একবার উযু করার ির বারবার গযাস 
থবর হয় । এয়ত আমার করর্ীয় ? 

জবাবঃ যনে িামায়যর ওয়াি হওয়ার ির িূর্ষ এক ওয়ািই আিিার 
এই অবথ্যতা থায়ক এবাং এতিুকু সময় িা িাওয়া যায়,  থয সময়য় আিনি 
উি ওয়ায়ির ফরজ ও ওয়ানজব িামায আোয় করয়ত িায়রি,  তখি 
আিিায়ক শরী‘আয়তর ভার্ায় মাযূর বলা হয়ব । আর মাযূয়রর হুকুম 
হল,  প্রয়তযক িামায়যর ওয়াি হওয়ার ির িতুিভায়ব উযু কয়র িামায 
আোয় করয়ত হয়ব এবাং যতের্ ঐ ওয়াি থায়ক,  গযাস থবর হওয়ার 
কারয়র্ উযু িষ্ট হয়ব িা । সুতরাাং ওয়ায়ির ময়ধয ঐ উযু নেয়য় সব 
ধরয়ির িামায িিয়ত িারয়বি এবাং এক ওয়াি চয়ল থগয়ল ঐ 
ওয়ায়ির উযু দ্বারা অন্য ওয়ায়ির থকাি িামায আোয় করা যায়ব িা । 
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উয়ল্লখয থয,  উিয়রাি মাসআলা তখি প্রয়যাজয হয়ব,  যখি 
সনঠকভায়ব জািা যায় বা েৃঢ় নবশ্বাস হয় থয,  সনতযই তার গযাস থবর 
হয়য় থায়ক । আর তা জািার িেনত হল আওয়াজ শুিয়ত িাওয়া বা 
েূগষন্ধ িাওয়া বা অন্য থকািভায়ব তার েৃু্ঢ় নবশ্বাস হওয়া থয,  নঠকই তার 
গযাস থবর হয় । অন্যথায় যনে শুধু বাতাস থবর হওয়ার মত ময়ি হয় 
এবাং সয়েহ হয় তাহয়ল শুধু সয়েয়হর নভনত্তয়ত এনেয়ক ভ্রুয়েি িা করা 
উনচত । বরাং এই অবথ্যতায় সময় মত শান্তভায়ব িামায িয়ি নিয়বি । 
থকিিা এ ধরয়ির অবথ্যতা থকাি থকাি সময় শয়তায়ির িে থথয়ক হয়য় 
থায়ক যা নিেক ওয়াসওয়াসা বা কুমন্ত্রর্া োিা নকেুই িয় । থকিিা,  
শয়তাি মানুর্য়ক আল্লাহ তা‘আলা থথয়ক েূয়র সরায়িার জন্য এ ধরয়ির 
অয়িক নকেু কয়র থায়ক । এখি আিনি আিিার অবথ্যতা অনুযায়ী মাযূর 
নকিা তা নঠক কয়র নিি । বাস্তয়ব থয অবথ্যতা হয়,  থস অনুযায়ী আমল 
করয়ত িায়রি ।  [ প্রমার্ঃ নমশকাত শরীফ,  ১ :  ৪০ # আিুরুল 
মুখতার, ১ :  ৩০৬,   নহোয়া,  ১ :  ৬৭- ৬৯ ]  

ইনস্তঞ্জা,  িাজাসাত 

ইনস্তঞ্জায়ত নঢলা- কুলখু বা িয়য়লি থিিার িা িাওয়া থগয়ল করর্ীয়  

নজজ্ঞাসাঃ থিশাব- িায়খািা করার ির নঢলা- কুলুখ িা িাওয়া থগয়ল 
শুধু িানি খরচ করয়ল শরীর িাক হয়ব নক- িা ? 

জবাবঃ নঢলা- কুলুখ বযবহার করা সুন্নত । কারর্,  নঢলা- কুলুখ বযবহার 
িা করয়ল িািাকী ভালভায়ব িনরষ্কার হয় িা । তয়ব যনে নঢলা বা 
িয়য়লি থিিার িা িাওয়া যায়,  তাহয়ল শুধু িানি দ্বারা অঙ্গ ভালভায়ব 
থধৌত করয়ব এবাং হাত মানিয়ত ঘয়র্ অথবা সাবাি নেয়য় িনরষ্কার কয়র 
নিয়ব । তয়ব থিশায়বর ির সায়থ সায়থ িানি বযবহার করয়ব িা নকেুের্ 
বয়স থাকয়ব,  একিু কানশ নেয়ব বা অন্ডয়কায়র্র িীচ থথয়ক মূত্রিালীর 
মাথা িযষন্ত হালকাভায়ব একিু মেষি কয়র নিয়ব তারির িানি বযবহার 
করয়ব । [ প্রমার্ঃ আহসানুল ফাতাওয়া,  ২ :  ১০৪,  বাোয়য়উস 
সািায়য়,  ১ :  ১৮ ]  
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 কািি বা শরীয়র প্রস্রাব লাগয়ল করর্ীয়  

নজজ্ঞাসাঃ আমার থোি বাৈা যখি- তখি প্রস্রাব কয়র থেয় । ফয়ল 
আমার কািিসহ শরীয়রর নবনভন্ন অাংশ নভয়জ িািাক হয়য় যায় । যার 
েরুি প্রনতবার থগাসল কয়র শরীর িাক করা সম্ভব হয় িা । তাই সব 
সময় িামায আোয় করয়ত িানর িা । আমার প্রন হয়চ্ছ প্রস্রাব লাগা 
কািি িনরবতষি কয়র ও নভজা কািি দ্বারা শরীর মুয়ে নেয়ল বা িানি 
দ্বারা থধৌত কয়র িামায িিয়ল িামায আাোয় হয়ব নক- িা ? 

জবাবঃ বাৈায়ের প্রস্রাব লাগা কািি িনরবতষি কয়র এবাং শরীয়রর থয 
অাংয়শ প্রস্রাব থলয়গয়ে,  থস অাংশ িানি দ্বারা থধৌত কয়র অথবা নভজা 
অঙ্গনি িনবত্র নভজা কািি দ্বারা নতিবার মুয়ে িামায িিয়ল িামায 
আাোয় হয়ব । 

উয়ল্লখয থয,  নিনেষষ্ট সময়য় িামায আোয় করা ফরয,  এসব সাধারর্ 
অযুহায়ত িামায কাযা করা জানয়য হয়ব িা । 

[ প্রমার্ঃ সূরা নিসাঃ ১০৩ # িাসবুর রায়াহ ১ :  ১২৮ # 
আিুরুলমুখতার, ১ :  ৩০৯ # নহোয়া,  ১ :  ৭৪ # ফাতাওয়া 
োরুল উলূম,  ১ :  ২৮৩- ২৯১, ফাতাওয়া আলমগীরী,  ১ :  ৪৩-
৪৪]  

থকাঁয়চার মানি দ্বারা কুলুখ থিয়া  

নজজ্ঞাসাঃ থকাঁয়চার মানি িাক নক- িা ? এর দ্বারা নঢলা- কুলুখ বযবহার 
করা জানয়য হয়ব নক- িা ? 

জবাবঃ থযয়হতু থকাঁয়চা জনময়ির কীি- িতঙ্গ জাতীয় প্রার্ী । রি নবনশষ্ট 
প্রার্ী িয় । অতএব,  এর মুয়খর লালা ও এবাং িায়খািা িািাক িয় । 
সুতরাাং থকাঁয়চার মানিও িািাক িয় । একই কারর্ মধুয়তও নবেযমাি । 
কারর্,  তায়ত মধু থিাকার িায়খািার নমশ্রর্ থায়ক । থকাঁয়চার মানি 
িািাক ধরয়ল,  মধুয়কও িািাক ধরয়ত হয়ব । অথচ সবষসম্মতভায়ব মধু 
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িািাক িয় । সুতরাাং থকাঁয়চার মানিও িািাক িয় । তা দ্বারা নঢলা- কুলুখ 
জানয়য হয়ব । 

িািাক শরীর ও িািাক কািি থধায়া িানির নেিা ও থগাসলায়ন্ত গায়য় 
থলয়গ থাকা িানির হুকুম  

নজজ্ঞাসাঃ( ক)  িািাক কািি থধৌত করার সময় সাবাি ও িানি নমনশ্রত 
নেিা শরীয়র লাগয়ল শরীর িািাক হয়ব নক ? 

( খ)  ফরয থগাসয়লর ির শরীয়র থয িানি থলয়গ থায়ক তা িা মুয়ে 
কািি িনরধাি করয়ল থস কািি িািাক হয়ব নক ? ফরয থগাসল করার 
সময় শরীর থথয়ক িানির নেিা কািয়ি িিয়ল তা িািাক হয়ব নক ?  

জবাবঃ ( ক)  থয সমস্ত কািি সম্পয়কষ েৃঢ় ভায়ব জািা যায় থয,  
কািিনি িািাক,  ঐ কািি থধৌত করার সময় সাবাি িানি নমনশ্রত 
নেিাগুয়লাও িািাক হয়ব । তাই থয সমস্ত অয়ঙ্গ উি িানির নেিা িিয়ব,  
ঐ অঙ্গগুয়লা অবশ্যই থধৌত কয়র নিয়ত হয়ব । কারর্,  অি িানির 
ময়ধয িািাক িনতত বা নমনশ্রত হওয়ার দ্বারা িানি িািাক হয়য় যায় । 
নকন্তু উি িানির নেিার কারয়র্ সমস্ত শরীর িািাক হয়ব িা । 

( খ)  িািাকী থথয়ক থগাসল করার ির শরীয়র থয িানি থলয়গ থায়ক তা 
িা মুয়ে কািি িনরধাি করয়ল তা িািাক হয়ব িা । আর ফরয থগাসল 
করার সময় শরীর থথয়ক িানির নেিা িিয়ল উি কািিও িািাক হয়ব 
িা । কারর্ এ ধরয়ির িানির নেিা িািাক িয় । তয়ব শতষ হল থগাসয়লর 
িূয়বষই শরীয়রর বানহ্যক িািাকী েূর কয়র নিয়ত হয়ব ।[ প্রমার্ঃ 
আহসানুল ফাতাওয়া,  ২ :  ৪১ #ফাতাওয়া আলমগীরী,  ১ :  ২৩,  
১ :  ১৫]  

 িািাক কািি বালনতয়ত িাক করার িেনত  

নজজ্ঞাসাঃ িািাক কািি বালনতয়ত থরয়খ ভালভায়ব িানি দ্বারা থধৌত 
কয়র উি কািি ভালভায়ব নিাংিায়িার ির থসই িানি থফয়ল থেয়া হল । 
এভায়ব ির ির নতিবার থধৌত করা হয়,  এয়ত কািিনি িাক হয়ব নক 
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? উয়ল্লখয,  আল্লামা আশরাফ আলী থািভী ( রঃ)  কতৃষক প্রর্ীত 
‘থবয়হশতী থজওর’ িামক নকতায়ব থলখা রয়য়য়ে-  ‘থযই িানি দ্বারা 
থকাি িািাক নজনিস থধৌত করা হয়,  থসই িানি িািাক হয়য় যায় ।’ 
সুতরাাং িািাক কািি থধৌতকৃত বালনতয়ত রনেত িানি িািাক হয়য় যায় 
। সুতরাাং িািাক কািি থধৌতকৃত বালনতয়ত রনেত িানি থযয়হতু িািাক 
নহয়সয়ব িনরগনর্ত,  তাই নদ্বতীয় বার ও তৃতীয়বার বালনতয়ত িানি 
নেয়য় কািি থধৌত করার িূয়বষ বালনত িাক কয়র নিয়ত হয়ব নক ?  

জবাবঃ থিশাব ইতযানে েৃশ্যমাি িয় এমি িািাকী দ্বারা যনে কািি 
অিনবত্র হয়,  তাহয়ল প্রয়ন বনর্ষত িেনতয়ত ির ির নতিবার থধৌত 
করার দ্বারা কািি িনবত্র হয়য় যায়ব । আর যনে িািাকী রি ইতযানের 
মত েৃশ্যমাি হয় তাহয়ল িািাকী েূর করার দ্বারাই কািি িনবত্র হয়য় 
যায়ব । এয়েয়ত্র একবার বা নতিবার থধৌত করার প্রন থিই । 

আর িািাক কািি থধৌত করার সময় প্রয়তযকবার নভন্নভায়ব বালনত ধুয়য় 
িাক করার প্রয়য়াজি থিই । তৃতীয়বার কািিনি থধৌত করার ির তা 
িাক হয়য় যায়ব । তয়ব প্রথম ও নদ্বতীয় বার বালনত থথয়ক িানি সবিুকু 
থফয়ল নেয়য় িরবতষী বায়রর জন্য িানি থিয়া প্রয়য়াজি । 

[ প্রমার্ঃ দুরয়র মুখতার,  ১ :  ৩০৮,  ১ :  ৩২৮,  ১ :  ৩৩১ 
#ফাতাওয়া আলমগীরী,  ১ :  ৪২]  

নকবলামখুী বাথরুয়মর হুকুম এবাং তা বযবহায়রর নিয়ম  

নজজ্ঞাসাঃ থসৌেী আরয়ব বাসা নকাংবা অনফয়স িয়য়লি নিমষায়ির বযািায়র 
বাাংলায়েয়শর মত সতকষতা অবলিি করা হয় িা বয়ল প্রায়ই কাবার 
নেয়ক মুখ কয়র বা নকাংবা নিঠ কয়র মলমূত্র তযাগ করয়ত বাধয হয়ত হয় । 
তারা বয়ল “চার থেয়াল থঘরা বাথরুয়ম থযনেয়ক খুনশ,  থসনেয়ক নফয়র 
থিশাব িায়খািা করয়ত িায়র ।” তায়ের এ কথা নঠক নক- িা ? 
এয়েয়ত্র আমায়ের করর্ীয় নক ? 

জবাবঃ হািাফী মাযহাব ময়ত,  থিশাব- িায়খািার সময় নকবলার 
নেয়ক মুখ করা বা নিঠ করা,  থখালা ময়োয়ি থহাক বা থেয়াল থঘরা 
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থ্যতায়ি থহাক সব থ্যতায়িই মাকরূয়হ তাহরীমী । হােীস শরীয়ফ আয়ে,  
‘যখি থিশাব- িায়খািার জন্য বসয়ব তখি নকবলার নেয়ক মুখ বা নিঠ 
করয়ব িা ।’ এ হােীয়স থখালা থ্যতাি বা থেয়াল থঘরা থ্যতায়ির ময়ধয থকাি 
িাথষকয করা হয়নি । সাহাবা ( রাঃ)  থযয়হতু িবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ 
ওয়া সাল্লায়মর বার্ীর অথষ থবশী বুঝয়তি,  তায়ের আমল লেয 
করয়লও প্রমানর্ত হয় থয,  থেয়ালয়ঘরা থ্যতায়িও নকবলামখুী হয়য় বা 
নকবলার নেয়ক নিঠ কয়র বসা নিয়র্ধ । থযমিঃ হযরত আবু আইয়বু 
আিসারী ( রানযঃ)  সাহাবীগয়র্র ( রানযঃ)  এক জামা‘আতসহ নসনরয়া 
সফয়র থগয়ল িাসারায়ের থেশ নহয়সয়ব সমস্ত বাথরুমগুয়লা ইসলামী 
তরীকার থখলাফ নেল । তথানিও তাাঁরা সতকষতার সায়থ নকবলার নেয়ক 
মুখ বা নিঠ িা কয়র অতযন্ত কষ্ট কয়র এনেয়ক ওনেয়ক নফয়র জরুরত িূর্ষ 
কয়রনেয়লি । হুজুর ( সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম)  বয়লি থকউ 
যনে ভয়ুল নকবলার নেয়ক মুখ কয়র ইয়স্তঞ্জায় বয়স ;  অতঃির হঠাৎ 
িরর্ হওয়ার সায়থ সায়থ নকবলার নেক থথয়ক অন্যনেয়ক সয়র যায়,  
তয়ব তার ঐ বসা থথয়ক উয়ঠ অন্যনেয়ক নফরয়ত যতিুকু সময় লায়গ,  
এর িূয়বষই আল্লাহ তা‘আলা তায়ক মাফ কয়র থেি । তাই থকাি 
অবথ্যতায়ই নকবলার নেয়ক মুখ করা বা নিঠ করা যায়ব িা । নিরুিায় হয়য় 
থগয়ল তখি বাথরুয়ম বয়স এনেক- ওনেক থমাি নিয়য় জরুরত িূরর্ কয়র 
নিয়ব ।   [ প্রমার্ঃ ফাতাওয়া রহীনময়া,  ৩ :  ১১- ১২ # ইমোদুল 
মুফতীি,  ৩০০ # বুখারী শরীফ,  ১ :  ২৬ # নতরনমযী শরীফ,  ১ 
:  ৮ # আবু োউে শরীফ,  ১ :  ৩ # নমশকাত শরীফ,  ১ :  ৪২ 
# তািজীমুল আশতাত,  ১ :  ১৩৮- ৩৯ # িূরুল ইযাহ,  ৩০ # 
মাজায়হয়র হক,  ১ :  ১২০ # আলমগীরী,  ১ :  ৫০ # ফাতাওয়া 
শামী,  ১ :  ৩৪১ # আল মুগিী,  ১ :  ১৬২]  

শরীয়র প্রস্রায়বর নেিা লাগার ওয়াসওয়াসা হয়ল নক হুকুম  

নজজ্ঞাসাঃ ইনস্তঞ্জা করার ির আমার মায়ঝ মায়ঝ ময়ি হয়,  প্রস্রায়বর 
নেিা আমার শরীয়র থলয়গয়ে,  তাহয়ল নক আনম ভাবয়ত িানর থয,  
আনম িািাক হয়য় থগনে ? এ সম্পয়কষ শরী‘আয়ত নক নবধাি আয়ে ? 
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জবাবঃ িা,  আিিার এরূি ভাবার থকাি অবকাশ থিই । নিনশ্চতভায়ব 
নেিা লাগা অনুভব হওয়া বা থেখা বযতীত সয়েয়হর কারয়র্ এরূি ভাবা 
শরী‘আয়ত নিয়র্ধ । আর সুাঁইয়য়র অগ্রভায়গর িনরামার্ থযসব প্রস্রায়বর 
নেিা গায়য় লায়গ তায়তও শরীর িািাক হয় িা । সুতরাাং এর দ্বারা আিনি 
িািাক হয়বি িা । তয়ব শুধু নেিার জায়গা ধুয়য় থিয়া ভাল ।                                   
[ প্রমার্ঃ আহসানুল ফাতাওয়া,  ২ :  ১০৫]  

প্রস্রাব হয়ত জায়গা িাক করার িেনত  

নজজ্ঞাসাঃ ( ক)  িীচতলার িাকা থময়ঝয়ত থোি বাৈা প্রায়ই প্রস্রাব 
কয়র থেয় । ফয়ল থময়ঝ িািাক হয়য় যায় । এখি উহা িাক করার 
িেনত নক ? 

( খ)  উি জায়গানি তাৎেনর্কভায়ব িাক করার সহজ তরীকা নক হয়ত 
িায়র ? আর যনে িানি থসখাি থথয়ক গনিয়য় থবর করার থকাি িথ িা 
থায়ক তাহয়ল জায়গানি িাক করার উিায় নক হয়ব ? 

( গ)  উযু করার ির থভজা িায়য় ঐ থময়ঝয়ত হাাঁিয়ল িায়য়র তলা নক 
িািাক হয়ব ? 

জবাবঃ( ক)  িাকা ঘয়রর থময়ঝর িািাক থ্যতািিুকু শুকিা বা থভজা 
কািি দ্বারা মুয়ে থেয়ার ির যনে বাতায়স বা থরায়ে শুনকয়য় িািাকীর 
নচি েূর হয়য় যায়,  তাহয়ল ঐ থ্যতািিুকু িাক হয়য় যায়ব । তয়ব িািাকীর 
সামান্য নচি থাকয়লও তা িাক হয়ব িা । এজয়ন্য প্ররথয়ম প্রস্রাবিুকু মুয়ে 
নিয়য় একনি িাক কািি নভনজয়য় উি জায়গািা প্রাথনমকভায়ব ২/ ৩ 
বার মুয়ে নিয়ব,  যায়ত শুনকয়য় যাওয়ার ির প্রস্রায়বর দুু্গষন্ধ বা নচি িা 
থায়ক ।             

[ প্রমার্ঃ আবু োউে শরীফ,  ১ :  ৫৫ # ফাতাওয়া নহনেয়া,  ১ :  
৪৪,  আহসানুল ফাতাওয়া,  ২ :  ৯২]  

( খ)  িাকা থময়ঝ বা থলার িািাক হয়য় থগয়ল তাৎেনর্কভায়ব তা িাক 
করার সহজ িেনত হল,  িািাক জায়গায় িানি থঢয়ল ভালভায়ব ঝািু 
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নেয়য় ধুয়য় নেয়ব এভায়ব নতিবার ধুয়য় নিয়ল জায়গািা িাক হয়য় যায়ব । 
আর যনে িানি গনিয়য় থবর করার বযবথ্যতা িা থায়ক ,  তাহয়ল প্রথয়ম 
একনি শুকয়িা বা থভজা কািি নেয়য় প্রস্রাবিুকু মুয়ে নেয়ব । অতঃির 
কািিনি ভাল কয়র ধুয়য় িািাক জায়গািা আবার মুয়ে নেয়ব । এয়েয়ত্র 
প্রনত বারই িতুি িানি বযবহার করয়ব । এভায়ব নতিবার িাক কািি 
নেয়য় মুয়ে শুনকয়য় নিয়ল জায়গািা িাক হয়য় যায়ব । উয়ল্লখয থয,  
নিচতলা এবাং উিরতলার হুকুয়মর ময়ধয থকাি িাথষকয থিই ।  

[ প্রমার্ঃ রিুল মুহতার,  ১ ৩১৩ # ফাতাওয়া আলমগীরী,  ১ :  ৪৩ 
# নহনেয়া,  ১ :  ৪৩- ৪৪]  

( গ)  উয়ল্লনখত নিয়মাবলীর থকাি এক নিয়য়ম িািাক জায়গা িাক হয়য় 
যাওয়ার ির থসখায়ি নভজা িায়য় হাাঁিয়ল িা িািাক হয়ব িা । আর যনে 
উি জায়গানি উিয়র বনর্ষত িেনতয়ত িাক িা করা হয়য় থায়ক,  তাহয়ল 
থসখায়ি খানল িায়য় হাাঁিয়ল িািাক হয়য় যায়ব । থসয়েয়ত্র িামায িিয়ত 
হয়ল,  িা নদ্বতীয়বার ধুয়য় নিয়ত হয়ব । 

 مرات ثالث الماء عليھا يصب عاجال تطھيرها اريد ولو: الشامي في قال
 ]9/399 الشامي[  -طاهر بخرقة مرة كل في وتجفف

[ প্রমার্ঃ হালবী কাবীর,  ১৫৬ # আে- দুররুল মুখতার,  ১ :  ৩১১ 
# খাইরুল ফাতাওয়া,  ২ :  ১৫০ # ফাতাওয়া োরুল উলূম,  ১ :  
৩৩২]  

িাক কািয়ির অভায়ব িামাজ আোয়য়র সহজ সরূত  

নজজ্ঞাসাঃ আনম একজি বাৈার মা,  বাৈা একিু ির ির থিশাব-
িায়খািা কয়র । কািি িানটয়য় সারয়ত িানর িা । অনতনরি থতমি 
থকাি কািিও থিই,  নবধায় এ মুহূয়তষ িামায়যর জন্য আমার করর্ীয় নক 
? 

জবাবঃ বাৈায়ের থিশাবও িািাক । িামায িিার সময় িাক কািি 
িনরধাি কয়র িামায িিয়ত হয়ব । আর এর জন্য অয়িক কািি থাকার 
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েরকার থিই । িামায িিার জন্য মাত্র একিা িাক কািি আলাোভায়ব 
নহফাজত কয়র রাখয়বি । আর থয কািয়ি বাৈা থিশাব কয়রয়ে,  
িাময়যর সময় থস কািিিা িনরবতষি কয়র নিয়বি এবাং িামায আোয় 
করার ির িাক কািিিা থরয়খ নেয়য় থয কািয়ি থিশাব কয়রয়ে ঐ 
কািিিার শুধু থিশাব লাগার থ্যতািিুকু ধুয়য় িনরধাি করয়বি । িা ধুয়য় 
িনরধাি করয়লও থকাি েনত থিই । িািাক কািয়ির দ্বারা শরীর িািাক 
হয়ল বা শরীয়র থিশাব থলয়গ থাকয়ল িামায়যর সময় শরীরও ধুয়য় িাক 
কয়র নিয়বি ।[ প্রমার্ঃ ফাতাওয়া োরুল উলূম,  ১ :  ২৯১ # িাসবুর 
রায়াহ ১ :  ২৭৩]  

থকয়রানসি নতল শরীয়র বা কািয়ি লাগয়ল তার হুকুম  

নজজ্ঞাসাঃ থকয়রানসি নতল িনবত্র িা অিনবত্র ? উযু করার িয়র তা 
শরীয়র লাগয়ল িামায হয়ব নক- িা ? কািয়ি লাগয়ল থধায়া বযতীত 
িামায িিা যায়ব নক- িা ?  

জবাবঃ থকয়রানসি নতল থযয়হতু খনিজ দ্রবয,  তাই যতের্ িযষন্ত থকাি 
িািাক বস্তুর সায়থ সাংনমশ্রর্ িা ঘয়ি,  ততের্ তার িািাক হওয়ার 
থকাি যুনি থিই । তয়ব থকয়রানসি নতল কািয়ি লাগয়ল য়ধৌত করা 
বযতীত িামায িিয়ল দুু্গষয়ন্ধর কারয়র্ িামায মাকরূহ হয়ব ।  

এ দুগষয়ন্ধর কারয়র্ই হানরয়কি বা থকয়রানসয়ির অন্য থকাি আয়লা 
মসনজয়ে থিয়া মাকরূহ । এগুয়লা মসনজয়ের বাইয়র রাখয়ত হয় । 
[ প্রমার্ঃ ফাতাওয়া শামী,  ১ :  ৩০৫ # ইমোদুল ফাতাওয়া ২ :  
১৭১]  

িািাক নভজা কািয়ি শুকয়িা িাক কািি বা হাত থলয়গ থগয়ল তার 
হুকুম 

নজজ্ঞাসাঃ  শুকিা িাক কািি বা হাত থিশায়ব বা িািাক নভজা কািি 
বা অন্য নকেুয়ত নক িনরমার্ বা থকমিভায়ব লাগয়ল িািাক হয়ব ? শুধু 
স্পশষয়তই নক িািাক হয়য় যায়ব ?  
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জবাবঃ  শুকিা িাক কািি বা হাত থিশায়ব বা িািাক নভজা কািি বা 
অন্য নকেুয়ত যনে এ িনরমার্ লায়গ থয, শুকয়িা বস্তু নিাংিায়ল তা হয়ত 
িানি ঝয়র বা হাত নভয়জ যায় । তাহয়ল িাক বস্তু িািাক হয়য় যায়ব ।  
শুধু স্পশষ করার দ্বারা িাক বস্তু িািাক হয়ব িা ।[প্রমার্ঃ গুিয়াতুল 
মুতামাল্লী ১৭১ # ফাতাওয়া োরুল উলূম, ১ :  ১৩৫]  

িািাক খাি, গনে বা থতার্য়কর উির িামায িিার িেনত  

নজজ্ঞাসাঃ  নিয়মানুযায়ী িামায়যর থ্যতাি িাক- িনবত্র হওয়া শতষ । নকন্তু 
থকাি খায়ির কাঠ, গনে ও থতার্ক ইতযানের উির যনে থোি বাৈা প্রস্রাব 
করার ির শুনকয়য় যায়, এমতাবথ্যতায় উিখায়ির কাঠ, গনে ও থতার্য়কর 
উির অন্য থকাি িনবত্র কািি, চাের বা থমািা নবোিা নবনেয়য় িামায 
আোয় করা যায়ব নকিা ? 

জবাবঃ  খাি, গনে বা থতার্ক ইতযানেয়ত প্রস্রাব থলয়গ শুনকয়য় নগয়য় 
থাকয়ল, যনেও শুকায়িার কারয়র্ তা িাক হয় িা, তবুও তার উির থকাি 
িাক কািি, চাের বা নবোিা নবনেয়য় িামায িিা যায়ব । উি িনবত্র 
কািি বা নবোিা নবোয়িার দ্বারাই িামায়যর জায়গা িাক হওয়ার শতষ 
আোয় হয়য় যায়ব । [প্রমার্ঃ হালবী কাবীর, ১৯৯]  

ভায়তর মায়ঝ নডম নসে করার হুকুম  

নজজ্ঞাসাঃ  অনধকাাংশ থলাকই ভাত রান্না করার সময় হানির নভতর নডম 
নসে কয়র । নকন্তু অয়িক আয়লয়মর কায়ে শুনি ভায়ত নডম নেয়ল, ঐ ভাত 
িািাক হয়য় যায় । এিা নিয়য় অয়িক নেি থথয়ক সয়েয়হর থোলায় দুলনে 
। এ সম্পয়কষ শরী‘আয়তর নবস্তানরত হুকুম নক ? 

 জবাবঃ  নডম ভায়তর নভতর নসে করয়ত থেয়ার িূয়বষ যনে ভালভায়ব 
ধুয়য় িনরষ্কার কয়র থিয়া হয়, তায়ত ভাত িািাক হয়ব িা । কারর্, নডম 
ভালভায়ব থধায়ার িয়র নডম িনবত্র হয়য় যায় । তয়ব িা ধুয়য় নসে হয়ত 
নেয়ল, নডয়মর উিনরভায়গ িািাক হওয়ার েরুি সম্পূর্ষ ভাত িািাক হয়ব 
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। নকন্তু ধুয়য় থেয়ার ির থসই সয়েহ আর থায়ক িা । [প্রমার্ঃ ফাতাওয়া 
শামী, ১ :  ৩২৮]  

স্বপ্নয়োয়র্ মসনজে িািাক হয়ল করর্ীয়  

নজজ্ঞাসাঃ  কায়রা যনে মসনজয়ে স্বপ্নয়োর্ হয় তাহয়ল থস নক করয়ব ? 
সমস্ত মসনজে িানি দ্বারা িনরষ্কার করয়ত হয়ব িা, িা থযখায়ি 
ঘুনময়য়নেল থস থ্যতািিা শুধু িনরষ্কার করয়লই চলয়ব ?  

জবাবঃ  ইনতকাফকারী ও মুসানফর বযতীত অন্য কায়রা জন্য মসনজয়ে 
ঘুমায়িা মাকরূহ । মসনজয়ে ঘুমায়িার িূয়বষ উনচত হল, থমািা থকাি বস্তু 
নবনেয়য় তার উির ঘুমায়িা । মসনজয়ে ঘুমন্ত অবথ্যতায় স্বপ্নয়োর্ হয়ল, যনে 
মসনজয়ে িািাকী থলয়গ যায়, তয়ব যতিুকু জায়গায় িািাকী থলয়গয়ে, 
ততিুকু জায়গা ধুয়য় নিয়ল চলয়ব, সম্পূর্ষ মসনজে থধায়ার প্রয়য়াজি থিই 
। আর যনে মসনজয়ে িািাকী িা লায়গ, বরাং িািাকী শুধু ঘুমন্ত বযনির 
নিজস্ব নবোিা বা কািয়িই সীনমত থায়ক, তাহয়ল মসনজে থধায়ার 
প্রয়য়াজি থিই । মসনজয়ের নবোিায় িািাক লাগয়ল নবোিার থসই 
অাংশিুকু ভালভায়ব ধুয়য় িাক কয়র নিয়ত হয়ব ।[প্রমার্ঃ ইমোদুল 
ফাতাওয়া, ২ : ৭১১ # ফাতাওয়া রহীনময়া, ৬ :  ১২১- ২২]  

িািাক বীয়যষ সষৃ্ট মানুয়র্র িনবত্রতা  

নজজ্ঞাসাঃ  থকাি এক থলাক বয়লি-  মানুর্ বীয়যষর সৃনষ্ট, আর বীযষ 
িািাক, সুতরাাং মানুর্ হাকীকয়ত িািাক । এই মানুর্ সাবাি ইতযানে 
লানগয়য় িাক হয়ব নকভায়ব । তার এই কথানি নক নঠক ? 

জবাবঃ  মািব জানত মূল িোথষ বা থয মূল ধাতু (বীযষ) থথয়ক সৃনষ্ট, তা 
মূলতঃ িািাক, নকন্তু এই মূল িোথষ মািবাকার ধারর্ করার িূয়বষ 
িযষায়ক্রয়ম যখি এক অবথ্যতা থথয়ক অন্য অবথ্যতায় রূিান্তর হয় , তখি 
তায়ত িূবষাবথ্যতার থকাি প্রকার হাকীকত বা অনস্তে বাকী থায়ক িা । 

তাই থসই বীযষ যখি রিনিন্ড, অতঃির থসই রিনিন্ড থথয়ক থগাশয়তর 
িুকরা হল তখিই তা িনবত্র হয়য় থগল । তারির থগাশয়তর িুকরায় হাি 
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থেয়া হল এবাং তায়ত অঙ্গ- প্রতযঙ্গ নেয়য় আিার সমন্বয়য় একজি সুের 
ও সুঠাম িনবত্র মানুয়র্ রূিান্তর করা হয় । সুতরাাং এ বীযষ যখি 
প্রকারায়ন্ত ধারাবানহকভায়ব িাাঁচনি ধাি অনতক্রম কয়র সবষয়শর্ 
মািবাকায়র ধারর্ কয়র, তখি তায়ত বীয়যষর থকাি হাকীকত বা অনস্তে 
বাকী থায়ক িা । থযমি- ধরুি মুরগী থকাি িািাক বস্তু থখল, আর থসই 
িািাক দ্রবয তার থিয়ি নগয়য় তা থথয়ক তার থগাশত নতনর হল । বলুি 
থতা এ থগাশত িাক হয়ব িা িািাক হয়ব ? নিঃসয়েয়হ িনবত্র ও হালাল 
হয়ব । কারর্, থসই িািাক দ্রবয থগাশয়ত রূিান্তর হওয়ার ির তার 
িািাকীর অনস্তে নবলীি হয়য় থগয়য়য়ে । তদ্রুিই উয়ল্লনখত বযিারনি । 
কায়জই মানুর্ হাকীকয়ত িািাক এবাং ‘এই মানুর্ সাবাি লানগয়য় থগাসল 
করয়লও িাক হয় িা’ এমি মন্তবয করা আয়েৌ নঠক িয়, বস্তুতঃ এ 
ধরয়ির মন্তবয করা তারই জন্য সম্ভব, যার কুরআি- হােীস সম্পয়কষ 
জ্ঞায়ির অভাব ।  

[প্রমার্ঃ তাফসীয়র কাবীর, ৩০ : ২৩৬ # তাফসীয়র মা‘আনরফুল 
কুরআি, ৬ :  ৩০৩]  

কািি িাক করার তরীকা ও িতিু কািি িা ধুয়য় িিার হুকুম  

নজজ্ঞাসাঃ (ক) কািি িাক করার সহীহ তরীকা নক ? (খ) িতুি কািি 
থধৌত করা বযতীত িনরধাি কয়র িামায আোয় হয়ব নক ?  

জবাবঃ  কািি নবনভন্ন ভায়ব িািাক হয়ত িায়র । সুতরাাং তা িাক িনবত্র 
করার তরীকাও নভন্ন নভন্ন । যনে কািয়ি এমি িািাকী লায়গ যা থেখা 
যায়-  থযমি রি, মল বা এজাতীয় অন্য নকেু, তাহয়ল থধৌত করার 
মাধযয়ম উি িািাকী েূর হয়য় থগয়লই কািি িনবত্র হয়য় যায়ব । 
এয়েয়ত্র নতিবার থধৌত করার প্রয়য়াজি থিই । তয়ব সুন্নাত হল, প্রয়তযক 
বার নিাংনিয়য় নতিবার ধয়ুয় থিয়া । আর যনে নতিবার থধৌত করার িয়রও 
িািাকী েরূ িা হয়, তয়ব নতিবায়রর অনতনরি থধৌত করাও জরুরী ।   

উয়ল্লখয থয, আসল িািাকী েূর হওয়ার িরও যনে িািাকীর থকাি 
আলামত বা নচি অবনশষ্ট থায়ক এবাং কষ্ট বযতীত তা েূর করা সম্ভব িা 
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হয়, তাহয়ল িািাকীর উি আলামত বা নচি েূর করার জন্য অনতনরি 
কষ্ট করার প্রয়য়াজি থিই । 

আর যনে িািাকী থেখা িা যায়, থযমি প্রস্রাব বা তরল জাতীয় অন্য 
থকাি িািাকী, তাহয়ল নতিবার থধৌত কয়র ভালকয়র নিাংিায়িার দ্বারাই 
এ জাতীয় িািাকী হয়ত কািি িনবত্র হয়য় যায়ব । 

কািি িাক- িনবত্র করার উয়ল্লনখত িো দুনি থকবল মাত্র থস সময়য়র 
জন্য প্রয়যাজয, যখি নিনশ্চত রূয়ি জািা যায় থয, িািাকী অমুক জায়গায় 
থলয়গয়ে, নকন্তু িািাকী থকাথায় থলয়গয়ে তা যনে জািা িা যায়, তাহয়ল 
সম্পূর্ষ কািি থধৌত করা জরুরী । 

(খ) যনে থকাি ভায়ব জািা যায় থয, িতুি কািয়ি িািাকী থলয়গ আয়ে, 
তাহয়ল উি কািি িনরধাি কয়র িামায আোয় করয়ল তা সহীহ হয়ব িা 
। আর যনে নিনশ্চত রূয়ি জািা যায় থয, িতুি কািয়ি িািাকী থিই, 
তাহয়ল এরূি িতুি কািি িনরধাি কয়র িামায আোয় করয়ল তা সহীহ 
হয়ব । 

থতমনি ভায়ব িতুি কািয়ি িািাকী থলয়গ আয়ে, নক থিই, যনে থকািিাই 
জািা িা থায়ক, তাহয়ল উি কািি িনরধাি কয়র িামায আোয় করা 
জানয়য হয়ব । তয়ব থধৌত কয়র থিয়া উত্তম । [প্রমার্ঃ োহাবী শরীফ, ৪১ 
# ফাতাওয়া আলমগীরী, ১ : ৪১ # ফাতহুল কােীর, ১ :  ১৬৮ # 
নহোয়া, ১ :  ৭৭- ৭৮]  

প্রস্ররায়বর নেিা সম্পয়কষ  

নজজ্ঞাসাঃ  অয়িক সময় থেখা যায় থয, থিশাব করার সময় থিশায়বর 
নেিা লুনঙ্গ অথবা িাজামায় থলয়গ যায় তখি িামায়যর জন্য কািি 
িাটায়ত হয়ল বািীয়ত থযয়ত হয় । এয়ত জামা‘আত েুয়ি যায় । আর 
জামা‘আত ধরয়ত থগয়ল থিশায়বর নেিা সহ িামায িিয়ত হয় । 
এমতাবথ্যতায় করর্ীয় নক ? 
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অয়িক মুরুনব্বয়ের মুয়খ শুনি এমতাবথ্যতায় কািয়ির মাথা থথয়ক চার 
আঙু্গল িনরমার্ নতিবার ধুয়য় নিয়ল িাক হয়য় যায় । এিা শরী‘আত 
সম্মত নকিা জািায়বি ।  

জবাবঃ  থিশাব করার জন্য নতরীকৃত নিধষানরত থ্যতাি তথা বা ঢালু থ্যতাি 
বযতীত অন্যত্র যথা অসমতল ভনুময়ত থিশাব করার প্রয়য়াজি থেখা নেয়ল 
তার জন্য সুন্নাত তনরকা হয়চ্ছ, এমি থ্যতায়ি থিশাব করা যায়ত থিশায়বর 
নেিা কািয়ি বা শরীয়র িা লায়গ । সুতরাাং শি জায়গা, িাথর বা 
বাতায়সর নবিরীয়ত থিশাব করা সুন্নায়তর থখলাফ । যনে থিশায়বর নেিা 
কািয়ি লায়গ আর তা যনে সূাঁয়চর মাথার ন্যায় েুদ্র েুদ্র হয় তাহয়ল তা 
মাফ এবাং থকাি সমস্যা োিাই িামায সহীহ হয়য় যায়ব । আর যনে থবশী 
হয়য় আয়তয়ি অনুবষ এক নেরহাম (হায়তর তালুর মায়ঝর নিচু অাংশ) 
িনরমার্ হয়য় যায় তাহয়ল ধুয়য় থিয়া ওয়ানজব । িা ধুয়য় িামায িিয়ল 
মাকরূয়হ তাহরীমীর সনহত িামায হয়য় যায়ব, অবশ্য উি িামায নদ্বতীয় 
বার থোহরায়য় িিয়ত হয়ব । আর যনে এক নেরহায়মর থচয়য় থবশী হয় 
বা নবনভন্ন জায়গায় নেিা লায়গ নকন্তু সবগুয়লা নময়ল আয়তয়ি এক 
নেরহায়মর থচয়য় থবশী হয়য় যায়, তাহয়ল িা ধুয়ল িামায হয়ব িা । বরাং 
উি কািয়ি িামায িিয়ত হয়ল িািাকী েূর করার জন্য তা ধুয়য় থিয়া 
ফরজ । তয়ব যনে থকউ কািয়ির থিশাব লাগার থ্যতািনি ভয়ুল যায়, 
সুনিধষানরত ভায়ব বুঝয়ত িা িায়র থয, কািয়ির থকাি অাংয়শ থিশাব 
থলয়গয়ে, তাহয়ল নচন্তা- নফনকর কয়র একনি জায়গা নিধষারর্ কয়র ঐ 
জায়গানি ধুয়য় নিয়ব । এভায়বও উি কািি িাক হয়য় যায়ব । নকন্তু যনে 
তার নিকি িরবতষীয়ত স্পষ্ট হয়য় যায় থয, থিশাব অন্য জায়গায় 
থলয়গয়ে, তাহয়ল ঐ কািি িনরধাি কয়র থয কয় ওয়াি িামায িয়িয়ে 
তা আবার থোহরায়য় নিয়ত হয়ব ।[ফাতাওয়া আলমগীরী, ১ : ৫০, ৪৩, 
আিুররুল মুখতার ১ : ৩১২, ৩১৬, ফাতাওয়া োরুল উলুম ১ :  
২৮৩]  

 الماء صابةبا كثر وان االخر جانبھا وكذا إبر كرؤوس انتضح البول......وعفي
 ) 9/391:المختار الدر. (للضرورة
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 فيسن تنزيھا دونه وما غسله فيجب تحريما كره وان درهم قدر عن الشارع وعفا
 ) 9/396:المختار الدر.  (فيفرض مبطل وفوقه

হায়য়য থিফাস 

হায়য়য়যর অবথ্যতায় নযনকর- আযকার  

নজজ্ঞাসাঃ  মনহলারা হায়য়য়যর অবথ্যতায় তাসবীহ- তাহলীল, নজনকর-
আযকার করয়ত িারয়ব নক- িা ? 

জবাবঃ  হায়য়য়যর অবথ্যতায় িামায ও নতলাওয়াত বযতীত নজনকর-
আযকার, েরূে শরীফ, ওযীফা িিয়ত িারয়ব, থকাি নিয়র্ধ থিই । বরাং 
মনহলায়ের জন্য মুস্তাহাব থয, প্রয়তযক িামায়যর সময় উযু কয়র 
জায়িামায়য বয়স িামায িিার সময় িনরামার্ ওযীফা, দু‘আ, েরূে ও 
ইনস্তগফার িিা । এয়ত তার আমলিামায় হাজার রাকা‘আত িামায়যর 
সওয়াব নলখা হয়, সত্তর হাজার গুিাহ মাফ হয়, মযষাো থবয়ি যায় এরাং 
ইনস্তগফায়রর প্রয়তযক শয়ব্দর নবনিময়য় একনি কয়র িূর লাভ হয়, আর 
শরীয়রর প্রয়তযক থফাাঁিা রয়ির বেয়ল হজ্জ ও ওমরার সওয়াব নলথা হয় 
। [প্রমার্ঃ ফাতাওয়া রহীনময়া ১ :  ১৯৬ বরায়ত মাজানলসুল আবরার 
৫৬৭ # আহসানুল ফাতাওয়া ২ :  ৭৭]  

ঔর্ধ থখয়য় হায়য়য বন্ধ করত:  থরাযা রাখা ও সহবাস করা  

নজজ্ঞাসাঃ  আমায়ের থেয়শ অয়িক থময়য়য়লাক িযাবয়লি থখয়য় মানসক 
বন্ধ কয়র থেয় । এভায়ব হায়য়য বন্ধ কয়র থরাযা িালি করা বা স্বামীর 
সনহত থমলায়মশা করা শরী‘আত মুতানবক জানয়য আয়ে নক ? িযাবয়লি 
থখয়য় মানসক বন্ধ করা নবধ নক- িা ? 

জবাবঃ  িযাবয়লি থখয়য় হায়য়য বন্ধ কয়র থরাযা রাখয়ল থরাযা হয়য় যায়ব 
। িযাবয়লি দ্বারা হায়য়য বন্ধ হয়ল স্বামীর সায়থ থমলায়মশাও করয়ত িায়র 
। তয়ব থময়য়য়ের স্বাভানবক অবথ্যতার নবরুয়ে এ নিয়ময়ক শরী‘আত িেে 
কয়র িা । কারর্, এর দ্বারা শরীয়রর মারািক েনত হয়ত িায়র । তাই 
িযবয়লি িা খাওয়াই উত্তম । বরাং হায়য়য চালু থাকয়ত নেয়ব এবাং 
িরবতষীয়ত থরাযা কাযা কয়র নিয়ব । ময়ি রাখয়বি, এয়ত রমযায়ির 
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থরাযার সওয়াব কময়ব িা । [প্রমার্ঃ আলমগীরী, ১ : ৩৮, ১ : ১৯১ #  
ফাতাওয়া রহীনময়া ৬ :  ৪০৪]  

হায়য়য অবথ্যতায় কুরআি নতলাওয়ায়তর হুকুম  

নজজ্ঞাসাঃ  িূর্ষবয়স্কা মনহলার নববাহ হয়চ্ছ িা এমতাবথ্যতায় এক বযনির 
িে থথয়ক নববায়হর প্রস্তাব আসল । শতষ হল তায়ক কুরআি িাঠ কয়র 
শুিায়ত হয়ব । উয়ল্লখয থয, মনহলা ঐ সময় হায়য়য অবথ্যতায় নেল । 
অিারগ হয়য় হায়য়য অবথ্যতায় মনহলা কুরআি িাঠ কয়র শুনিয়য়য়ে । এিা 
শরী‘আয়তর েৃনষ্টয়ত থকমি হয়য়য়ে এবাং এখি এর জন্য নক করর্ীয় ? 

জবাবঃ  হায়য়য অবথ্যতায় কুরআি শরীফ নতলাওয়াত িাজানয়য । সুতরাাং 
উি থময়য়র জন্য কুরআি িয়ি শুিায়িা জানয়য হয়নি । বরাং তার জন্য 
উনচত নেল থয, হয়য়তা এ অসুথ্যততা বা উজয়রর কথা উয়ল্লখ কয়র সময় 
থিয়া, অথবা আয়াতুল কুরসী বা এরূি অন্য থকাি দু‘আ নকাংবা এরূি 
আয়াত বা হােীয়স ওজীফা নহয়সয়ব িিার নিয়েষশ এয়সয়ে । তা দু‘আর 
নিয়যয়ত িয়ি শুনিয়য় থেয়া, নতলাওয়ায়তর নিয়যয়ত িয় । এখি উি 
থময়য়নি আল্লাহর নিকি কান্নাকানি কয়র খানলস নেয়ল তওবা কয়র নিয়ব । 
[প্রমার্ঃ শামী, ১ : ২৯৩, # আহসানুল ফাতাওয়া, ২ :  ৬৭]  

মানসক চলাকালীি দু‘আ বা সরূা নলয়খ মখুস্ত করার হুকুম  

নজজ্ঞাসাঃ  মানসক চলাকালীি থকাি দু‘আ অথবা সূরা বাাংলায় অথবা 
ইাংয়রজীয়ত নলয়খ মুখস্ত করা যায় নক- িা ? 

জবাবঃ  মানসক চলাকালীি থয থকাি দু‘আ আরবী ভার্ায় নলয়খ বা িয়ি 
মুয়খ উৈারর্ িা কয়র ময়ি ময়ি মুখস্ত করা যায়, নভন্ন ভার্ার প্রয়য়াজি 
থিই । তয়ব থকাি সূরায়ক মুয়খ উৈারর্ কয়র নতলাওয়াত বা মুখস্ত করা 
যায় িা । এমনিভায়ব থয সকল সূরা বা আয়ায়ত দু‘আর বা ওযীফার নেক 
আয়ে থসগুয়লায়ক দু‘আ বা ওযীফার নিয়যয়ত িাঠ করা যায় । উয়ল্লখয 
কুরআি নতলাওয়াত শুধু আরবী ভার্ায়তই হয়ব । অন্য ভার্ায় সহীহ 
উৈারর্, নতলাওয়াত সম্ভব িয় । 
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 قرأت فلو. بقصده قرآن بقرائة وجنب لحائض بأس وال: المختار الدر وفي
 ترد ولم الدعاء معنى فيھا التي اْليات من شيئا او الدعاء وجه على الفاتحة
 )9/113:الشامية الفتاوى.  (به باس ال القرائة

 িূবষ থময়াে থশর্ হওয়ার আয়গই মানসক বন্ধ হয়ল িামায িিার হুকুম  

 নজজ্ঞাসাঃ  একজি মনহলার প্রনত মায়স প্রায় ৬ নেি কয়র মানসক হয় । 
এক মায়স ৫ নেয়ির মাথায় আেয়রর িামায়যর িূয়বষ বন্ধ হয়য় যায় । 
তবুও িামায িা িয়ি ৬ নেয়ির অয়িোয় থথয়ক ফজয়রর সময় আর 
মানসক হল িা থেয়খ থগাসল কয়র িামায িয়িয়ে । নকন্তু থযাহয়রর িূয়বষ 
আবার রি থেখা যায় । তখি ঐ মনহলা িামায িিার েরুি থগািাহগার 
হয়ব নক ? 

জবাবঃ  িূয়বষর থময়াে থশর্ হওয়ার আয়গই যনে রি বন্ধ হয়য় যায়, 
তাহয়ল তার জন্য সতকষতামূলক থগাসল কয়র িাক িনবত্র হয়য় িামায 
িয়ি থিয়া উনচত। 

নকন্তু এমতাবথ্যতায় সহবাস থথয়ক নবরত থাকয়ত হয়ব, থযয়হতু এখয়িা রি 
আসার সম্ভাবিা আয়ে । সুতরাাং মনহলানি তার িূয়বষর থময়াে থশর্ 
হওয়ার িূয়বষ থয িামায িয়িয়ে, এজন্য থগািাহগার হয়ব িা । বরাং এিাই 
নিয়ম । 

উয়ল্লখয, যনে িূয়বষর থময়াে থশর্ হয়য় মানসক বন্ধ হয়য় যায়, তাহয়ল 
সায়থ সায়থ থগাসল কয়র িামায আোয় করয়ব । তখি থগাসল করার ির 
অথবা মানসক বন্ধ অবথ্যতায় এক ওয়াি িামায অনতবানহত হওয়ার ির 
সহবাস করয়ত িারয়ব । [প্রমার্ঃ ফাতাওয়ায়য় আলমগীরী, ১ : ৩৯, # 
থবয়হশতী থজওর, ২ :  ৬০]  

 َوَعَلْيَھا َعاَدُتَھا َتْمِضَي َحتَّى اْغَتَسَلْت َوِإْن ُقْرَباُنَھا ُيْكَرُه َعاَدِتَھا ُدوَن َدُمَھا اْنَقَطَع َلْو
  )9/31:الھندية الفتاوى( . التَّْبِيينِ  ِفي َهَكَذا. ِلاِلْحِتَياطِ  َوَتُصوَم َيُتَصلِّ َأْن

ঋতুস্রায়বর থময়াে িূবষ থময়াে থথয়ক থবয়ি যাওয়া অবথ্যতায় িামায িিার 
হুকুম  
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নজজ্ঞাসাঃ  জনিকা নববানহতা মনহলার মানসক ৬ নেি থ্যতায়ী হয়য় থায়ক । 
থকাি থকাি বায়র থেখা থগয়ে-  প্রথম থথয়কই সামান্য সামান্য স্রাব হয় 
এবাং ১০ েনিয়র বয়শী থাকয় । বরু্তমািয় এিা একিা অভনজু্ঞতা হয়য় 
থগয়ে থয, এ রকম স্বি স্রাব শুরু হয়লই ঐ মায়স ১০ েনিয়র বয়শী 
থ্যতায়ী হয়য় থায়ক । এমতাবথ্যতায় উি মনহলার জন্য ৬ নেি ির থথয়কই 
মানসক অবথ্যতাকালীি শর‘ই নিয়র্ধাজ্ঞা গুয়লা উয়ঠ যায়ব, িা নক সম্পূর্ষ 
১০ নেি অয়িো করয়ত হয়ব ? 

জবাবঃ  উিয়রাি অবথ্যতায় উি মনহলায়ক েশ নেি েশ রানত্র িযষন্ত 
অয়িো করয়ত হয়ব । যনে স্রাব েশ নেি েশ রানত্রর থচয়য় অনতনরি 
জারী থায়ক, তাহয়ল িূয়বষর অভযাস অনুযায়ী েয়নেি হায়য়য গর্য হয়ব । 
আর থসই সুরয়ত েয়নেি বাে নেয়য় বাকী নেি গুয়লার িামায, থরাযা 
কাযা করয়ত হয়ব । আর যনে স্রাব েশ নেয়িই বন্ধ হয়য় যায়, েশ নেয়ির 
বাইয়র িা যায়, তাহয়ল িুয়রা েশ নেিই হায়য়য নহয়সয়ব গর্য হয়ব । 

[প্রমার্:  ইমোদুল মুফতীি, ১ : ২৭৬ # ফাতাওয়া োরুল উলুম, ১ : 
২৫৬ # নহোয়া, ১ : ৬৭ # ফাতাওয়ায়য় আলমগীরী, ১ :  ৩৭]  

 ُمْعَتاَدةً  َأْو ُمْبَتَدَأًة َكاَنْت َسَواٌء َحْيٌض ِكاَلُهَما َوالدَُّم َفالطُّْھرُ  اْلَعَشَرَة ُيَجاِوْز َلْم َفِإْن
 ِفي َمْعُروَفُتَھا اْلُمْعَتاَدِة َوِفي َأيَّام  َعَشَرُة َحْيُضَھا اْلُمْبَتَدَأِة َفِفي اْلَعَشَرَة َجاَوَز َوِإْن

. اْلَوهَّاِج السَِّراِج ِفي َهَكَذا. ُطْھٌر َوالطُّْھُر َحْيٌض اْلَحْيِض  الفتاوى( 
 )9/32:الھندية

 

হায়য়য- থিফাস অবথ্যতায় িামায ও থরাযার হুকুম  

নজজ্ঞাসাঃ  হায়য়য- থিফায়সর সময় িামায- থরাযা নক এয়কবায়র মাফ 
হয়য় যায় ? িানক কাযা করয়ত হয় ? 

জবাবঃ  হায়য়য- থিফায়সর সময় িামায মাফ হয়য় যায় । িামায কাযা 
করয়ত হয় িা । নকন্তু থরাযা মাফ হয় িা । িয়র থরাযার কাযা আোয় 
করয়ত হয় । [প্রমার্ঃ মুসনলম শরীফ, ১ : ১৫৩ # ফাতাওয়ায়য় 
আলমগীরী, ১ :  ৩৮]  
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হায়য়য- থিফায়সর সময় নবনভন্ন দু‘আ কালাম িিা  

নজজ্ঞাসাঃ  থময়য়য়ের হায়য়য- থিফায়সর সময় এই আমলগুয়লা করা যায় 
নকিা । থযমি-  নতি কুল িয়ি শয়য়ির সময় শরীয়র ফুক থেয়া । 
আয়াতুল কুরসী িাঠ করা, সূরা ফানতহা, সূরা ইখলাস, সূরা আল 
ইমরায়ির ১৭- ১৮ ও ২৬- ২৭ আয়াত ও তওবার থশয়র্র ২ আয়াত িাঠ 
করা ইতযানে ।  

জবাবঃ  যনে থকাি মনহলার হায়য়য- থিফায়সর সময় শয়ি কায়ল 
আয়াতুল কুরসী, নতি কুল ইতযানে এবাং অন্যান্য দু‘আ বা এরূি অন্য 
থকাি আয়াত বালা মুসীবত থথয়ক মুনি ও নহফাজয়তর উয়িয়শ্য িিয়ত 
চায় তাহয়ল িিয়ত িারয়ব । নকন্তু নতলাওয়ায়তর নিয়যয়ত উিয়রাি 
অবথ্যতায় থোি একখািা আয়াত িিাও িাজানয়য । 

[প্রমার্:  দুরয়র মুখতার ১ : ২৯৩ # ফাতাওয়া শামী, ১ : ২৯৩ # 
নহোয়া, ১ : ৬৪ # আহসানুল ফাতাওয়া, ২ : ৬৮- ৭১ # ফাতাওয়া 
োরুল উলুম ১ :  ২৫৮]  

নজজ্ঞাসাঃ  কায়লমা শরীফ নবিা উযুয়ত হাাঁিয়ত বসয়ত িিা যায়ব নক- িা 
?   

জবাবঃ  কায়লমা শরীফ, েরূে শরীফ, নযনকর ইতযানে নবিা উযুয়ত হাাঁিা, 
বসা, োাঁিায়িা, শয়ি সবষাবথ্যতায়ই িিা জানয়য । তয়ব উযু অবথ্যতায় িিা 
মুস্তাহাব । [প্রমার্:  সূরা আল ইমরাি, ১৯১ # ফাতাওয়া শামী, ১ :  
১৭৪]  

হায়য়য- থিফাস অবথ্যতায় থিইল িানলশ, নলনিনষ্টক ইতযানে বযবহার করা  

নজজ্ঞাসাঃ  থময়য়য়লায়কর জন্য হায়য়য- থিফায়সর সময় িখ িানলশ, 
আলতা, থঠাাঁি িানলশ, নলনিনষ্টক ইতযানে লাগায়িা জানয়য নক- িা ? 

জবাবঃ  হায়য়য অবথ্যতায় থযয়হতু উযু ও িামায়যর প্রয়য়াজি িয়ি িা, তাই 
ঐ সময় িখ িানলশ লাগায়িা জানয়য হয়ব । নকন্তু িাক হওয়ার ির উযু 
বা থগাসল করার সময় তা তুয়ল থফলয়ত হয়ব । কারর্ সাধারর্ত 
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আমায়ের থেয়শ প্রচনলত িখ িানলশ বযবহায়র িয়খর নভতর িানি প্রয়বশ 
কয়র িা নবধায় উযু- িামায থকািিাই সহীহ হয় িা । 

 িরর্ রাখা েরকার থয, িখ িানলশ, থঠাাঁি িানলশ, নলনিনষ্টক ইতযানের 
বযবহায়র যনেও সামনয়ক থসৌেযষ অনজষত হয়, এগুয়লা থ্যতায়ীভায়ব বযবহার 
করা েয়কর জন্যও েনতকর । তাই এগুয়লা বযবহায়র অভযস্ত িা হওয়া 
ভাল । [প্রমার্ঃ আিয়ক মাসায়য়ল আওর উিকা হল, ২ : ৭০- ৭৫ # 
আলমগীরী, ১ :  ৪- ৩৮]  

 

িামায 

িামায়যর সময় 

মাগনরয়বর িামায়যর সময়  
নজজ্ঞাসাঃ  মুসল্লীয়ের সুনবধায়থষ যনে মাগনরয়বর িামায আযায়ির ৪/৫ 
নমনিি িয়র শুরু হয় তাহয়ল থকাি অসুনবধা আয়ে নক ? জািায়ল খুনশ 
হয়বা । 

জবাবঃ  ফুকাহায়য় থকরায়মর তাহকীক অনুযায়ী মাগনরয়বর আযাি ও 
িামায়যর মায়ঝ নবিা উযয়র যনে ২ রাকা‘আত িামায়যর সময়য়র থচয়য় 
অনধক িনরমার্ সময় বযবধাি হয়য় যায় তাহয়ল থসিা মাকরূয়হ তািনযহী 
হয় । সুতরাাং মাগনরয়বর আযাি ও িামায়যর মায়ঝ ৪/৫ নমনিি থেরী 
কয়র জামা‘আত শুরু করা মাকরূয়হ তািনযহী হয়ব ।[শামী, ১ : ৩৬৯ # 
ইমোদুল ফাতাওয়া ১ :  ১৫৯- ১৬০]  

 الدر.  (تنزيھا يكره ركعتين قدر وتأخيره مطلقا المغرب وتعجيل
 )9/361:المختار

ফজয়রর ির নিনর্ে সময়য়র িনরমার্  

নজজ্ঞাসাঃ  ফজয়রর িয়র থবলা উঠা আরম্ভ হওয়ার িয়র কতের্ বা কত 
নমনিি িামায িিা নিয়র্ধ ? প্রচনলত কযায়লন্ডায়র থয ২৩ নমনিি নবলি 
করার কথা থলখা থায়ক তার নভনত্ত নক ? 
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জবাবঃ  ফজয়রর িয়র সূযষ উঠা আরম্ভ হওয়ার ির থথয়ক এক তীর 
িনরমার্ (যার িনরমার্ নিভষরয়যাগয মত অনুযায়ী ৯ নমনিি) িামায িিা 
নিয়র্ধ । তয়ব প্রচনলত কযায়লন্ডায়র সতকষতার জন্য নকেু থবশী নবলয়ির 
কথা নলখা হয়য়য়ে । হযরত মাওলািা আবরারুল হক সায়হব হারদুয়ী 
(োঃ বাঃ) ১৫ নমনিি নবলয়ির কথা বয়ল থায়কি । আময়লর জন্য এিাই 
উত্তম । [প্রমার্ঃ আহসানুল ফাতাওয়া, ২ : ১৪১ # ফাতাওয়া মাহমূনেয়া, 
২ : ২৩৮ # শামী, ১ :  ৩৬৬- ৭১]  

সূয়যষােয়য়র ২/৩ নমঃ ির িামায থশর্ হয়ল  

নজজ্ঞাসাঃ  সূয়যষােয়য়র ১০/১২ নমনিি িূয়বষই ফজয়রর িামায়যর 
জামা‘আত শুরু করা হয়লও িামায থশর্ হওয়ার ির থেখা থগল ২/৩ 
নমনিি িূয়বষই সূয়যষােয় হয়য় থগয়ে । এখি এ িামায সহীহ হয়ব নক ? 

জবাবঃ  িামায থশর্ করার ির যনে জািা যায় থয, িামায়যর ময়ধযই 
সূয়যষােয় হয়য় থগয়ে, তাহয়ল িামায ফানসে (িষ্ট) িনরগনর্ত হয়ব । তয়ব 
থস অবথ্যতায় িামাযীর জন্য সূযষ ভালভায়ব উঠার (অথষাৎ সূযষ উঠার 
১০/১৫ নমনিি ) ির যত তািাতানি সম্ভব কাযা িামায িয়ি থিয়া ফরয 
। সুতরাাং উয়ল্লনখত অবথ্যতায় হািাফী মাযহাব অনুযায়ী সকয়লর িামায 
ফানসে হয়য় থগয়ে । কায়রা িামায সহীহ হয় নি ।  

ইমাম সায়হয়বর কতষবয মসনজয়ে এলাি কয়র থেয়া থয, অেযকার বা 
অমুক তানরয়খর ফজয়রর িামায সহীহ হয়নি । সুতরাাং যারা উি 
তানরয়খর ফজয়রর জামা‘আয়ত উিনথ্যতত নেয়লি, সকয়লই কাযা কয়র 
নিয়বি । অথবা নিনেষষ্ট এক সময় সকয়ল নময়ল জামা‘আয়তর সায়থ কাযা 
আোয় করা ভাল । [প্রমার্ঃ ফাতাওয়া শামী, ১ : ৩৭৩ # ফাতাওয়া 
োরুল উলুম, ৪ :  ৪৭]  

 ألن ؛ الطلوع وقت يومه فجر يؤدي ال فإنه أي)  إلخ الفجر بخالف:  قوله( 
.  فساد وقت هو الذي الطلوع بطرو طلفتب ، كاملة فوجبت كامل كله الفجر وقت
 )9/323:المحتار رد(

ইশার িামায়যর ওয়াি  
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নজজ্ঞাসাঃ  আনম যনে ইশার িামায মাগনরয়বর ৩০ অথবা ২০ নমনিি ির 
িয়ি য়িই, তাহয়ল আমার িামায হয়ব নক- িা ? 

জবাবঃ  মাগনরব িামায়যর ৩০ অথবা ২০ নমনিি ির ইশার িামায 
আোয় করয়ল ইশার িামায সহীহ হয়ব িা । সযূষ অস্ত যাওয়ার ১ ঘন্িা 
১৫ নমনিি ির ইশার িামায আাোয় করয়ব । থকিিা তার িূয়বষ অয়িক 
থমৌসুয়ম ইশার িামায়যর ওয়াি শুরু হয় িা । [প্রমার্:  োরুল উলুম, ২ : 
৫২ # আহসানুল ফাতাওয়া, ২ :  ১৩০]  

 يكره ال رواية فيو.  األصح هو) .... النجوم اشتباك إلى المغرب(  أخر)  و(  
.    الشك فيقع يهف مختلف وقت ألنه ؛ األحمر الشفق أي بحر الشفق يغب لم ما

)9/368:المحتار رد(  

 وبه ، عندهما)  الحمرة وهو الشفق(  غروب)  إلى منه المغرب(  وقت)  و( 
 )9/369:المحتار رد. ( المذهب هو فكان.....اْلمام رجع وإليه الثالثة قالت

থযখায়ি ৬ মাস নেি ৬ মাস রাত থসখায়ি িামায আোয়য়র িেনত  

নজজ্ঞাসাঃ  উত্তর থমরুয়ত ও েনের্ থমরুয়ত ৬ মাস নেি এবাং ৬ মাস 
রাত থায়ক । থসখািকার মুসলমািগর্ িাাঁচ ওয়াি িামায নকভায়ব 
আোয় করয়ব ?  

জবাবঃ  এরূি অেয়ল অনুমাি কয়র িামায িিয়ত হয়ব । অথষাৎ প্রনত 
২৪ ঘন্িায় িাাঁচ ওয়াি িামায িিয়ত হয়ব ।  িাশ্বষবতষী থেয়শ থকাি 
ওয়াি িামায থথয়ক থকাি ওয়াি িামায়যর বযবধাি কতিুকু, তা থজয়ি 
নিয়য় উিয়রাি অেয়লর অনধবাসীয়ের আেনলক সময় ভাগ কয়র 
থসভায়ব িামায আোয় কয়র নিয়ত হয়ব । এতেসিন্ধীয় একনি হােীয়স 
বনর্ষত হয়য়য়ে থয, োজ্জায়লর আনবভষাব কায়ল প্রথম নেি হয়ব এক 
বৎসয়রর সমাি । তখি হুজুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম- এর 
েরবায়র সাহাবায়য় নকরামগর্ িামায িিার বযিায়র জািয়ত চাইয়লি । 
অথষাৎ এ সময়য় আমরা িামায আোয় করয়বা নকভায়ব ? হুযূর সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম ইরশাে করয়লি, আোয (অনুমাি) কয়র উি 



258 

 

এক বৎসয়রর সমাি একনেয়ির ময়ধয িূর্ষ এক বৎসয়রর িামায আোয় 
কয়র নিয়ত হয়ব । [প্রমার্ঃ আহসানুল ফাতাওয়া, ২ :  ১১৫]  

 أربعينية في الشفق غروب قبل الفجر يطلع فيھا فإن ، كبلغار)  وقتھما وفاقد( 
 أفتى به األداء وقت لفقد القضاء ينوي وال) لھما فيقدر بھما مكلف( الشتاء

 )9/361:المختار الدر.  (مالالك واختاره الكبير البرهان

ফজয়রর সুন্নায়তর সময় ও িাযার হুকুম 

নজজ্ঞাসাঃ  ফজয়রর সুন্নাত িামায নক অবশ্যই ফরজ িামায়যর আয়গ 
িিয়ত হয় ? থকাি অবথ্যতায়তই নক ফজয়রর িয়র িিা যায় িা ।  

জবাবঃ  ফজয়রর সুন্নাত ওয়ানজয়বর নিকিবতষী এবাং জামা‘আয়তর সায়থ 
িামায িিাও ওয়ানজব । সুতরাাং উভয়িায়ক নঠক রাখা সম্ভব হয়ল 
থসিাই করয়ত হয়ব । আর যনে উভয়িা নঠক রাখা িা যায়, তাহয়ল 
জামা‘আতথক প্রাধান্য নেয়ত হয়ব । যনে সুন্নাত িয়ি ফজয়রর ফরয়যর 
নদ্বতীয় রাকা‘আত িাওয়ার সম্ভাবিা থায়ক, তাহয়ল মসনজয়ের বারাোয় 
বা জামা‘আয়তর কাতার থেয়ি নিেয়ি থকাি কাতায়র নগয়য় দু’রাকা‘আত 
সুন্নাত আোয় কয়র নিয়ব । তার িয়র জামা‘আয়ত শরীক হয়ব । আর 
যনে সুন্নাত িিয়ত থগয়ল ফরয়যর উভয় রাকা‘আত েুয়ি যাওয়ার 
আশাংকা থায়ক, তাহয়ল থস থেয়ত্র সুন্নাত থেয়ি জামা‘আয়তর সায়থ 
ফরজ িয়ি নিয়ব । সুন্নাত িিার প্রয়য়াজি থিই । তয়ব যনে থকউ েুয়ি 
যাওয়া সুন্নাত িিয়ত চায়, তাহয়ল সূযষ উেয়য়র িয়র িিয়ত িারয়ব এবাং 
তা এয়েয়ত্র িফল হয়ব । নকন্তু ফরয়জর িয়র সযূষ উেয়য়র িূয়বষ থকাি 
ধরয়ির সুন্নাত বা িফল িামায িিয়ত িারয়ব িা । [প্রমার্ঃ নহনেয়া, ১ : 
১২০ # রহীনময়া ৩ : ৪৭ # োরুল উলুম, ৪ :  ২০৪]  

00/  1( - الھندية الفتاوى )  

 َأْن َخِشَي إْن اْلَفْجِر َرْكَعَتْي ُيَصلِّ َلْم َوُهَو اْلَفْجِر َصاَلِة ِفي ْلَِْماِما إَلى اْنَتَھى َوَمْن
 َوِإنْ  َيْدُخُل ُثمَّ اْلَمْسِجِد َباِب ِعْنَد اْلَفْجِر َرْكَعَتْي ُيَصلِّي األُْْخَرى َوُيْدِرُك َرْكَعٌة َيُفوَتُه
 )9/915: الھندية الفتاوى(. اْلِھَداَيِة ِفي َكَذا ، اْلَِْماِم َمَع َدَخَل َفْوَتُھَما َخِشَي

থযাহয়রর থশর্ ও আসয়রর শুরু ওয়াি   
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নজজ্ঞাসাঃ থযাহয়রর িামায়যর থশর্ ওয়াি ও আসয়রর িামায়যর শুরু 
ওয়াি আমরা নকভায়ব নিধষারর্ করয়ত িানর ? 

জবাবঃ োাঁনিয়য় থাকা প্রয়তযকনি বস্তুর োয়ায়য় আসলী (অথষাৎ নঠক 
দুিুয়রর সময় প্রয়তযক বস্তুর নিজস্ব োয়া) বযতীত ২ নমেল (নদ্বগুি 
িনরমার্) হওয়া িযষন্ত থযাহর িামায়যর সময় বাকী থায়ক । এরির 
থথয়কই আসয়রর ওয়াি শুরু হয়য় যায় । এোিা িামায়যর সময়সূচী 
নবর্য়ক থ্যতায়ী কযায়লন্ডার থেয়খও উি দুই িামায়যর সময় জািয়ত 
িায়রি । তা আমায়ের থেয়শর সবষত্রই িাওয়া যায় । [প্রমার্ঃ নহোয়াহ, 
১ : ৮১ # শরয়হ নবকায়াহ,  ১ :  ১২৮]  

সূয়যষােয়য়র িয়ূবষ ফজয়রর িামায বযতীত অন্য িামায িিার হুকুম  

নজজ্ঞাসাঃ (১) ফজয়রর আযায়ির ির থথয়ক সূযষ উেয় িযষন্ত ফজয়রর চার 
রাকা‘আত িামায বযতীত অন্য থকাি িামায থযমি উমরী কাযা, দুখুলুল 
মাসনজে ও িফল িামায িিা যায়ব নক- িা ? 

জবাবঃ (১) হািাফী মাযহাব অনুযায়ী সুবয়হ সানেয়কর ির সূযষ উঠার 
আগ িযষন্ত সময়য়র ময়ধয উি নেয়ির ফজয়রর ফরয ও সুন্নাত িামায 
বযতীত অন্য থকাি িফল িামায িিা জানয়য িয় । তায়ব কাযা িামায 
িিা জানয়য । তাও মসনজয়ে িা িয়ি বািীয়ত িয়ি থিওয়াই উত্তম । 
[প্রমার্ঃ ফাতাওয়া রহীনময়া ৪ : ২৮৪ িৃঃ # নকফায়াতুল মুফতী, ৩ : ২৬ 
িৃঃ # ফাতাওয়া োরুল উলূম ২ :  ৬৯,  ৭০,  ৭১]   

ইশার িামায়যর থশর্ সময়  

নজজ্ঞাসাঃ ইশার িামায়যর সবষয়শর্ সময়সীমা রাত কয়িা িযষন্ত ? রাত 
১.৩০ নমনিয়ি ইশার িামায়যর জামা‘আত করয়ল তা শুে হয়ব নক- িা ? 

জবাবঃ সূযষায়স্তর ির িনশ্চমাকায়শ সাো আভা েূর হবার ির থথয়ক সুবয়হ 
সানেয়কর িূবষ িযষন্ত ইশার ওয়াি থায়ক । তয়ব রায়তর এক তৃতীয়াাংশ 
িযষন্ত থেরী কয়র ইশা িয়ি থিওয়া মুস্তাহাব । এবাং এনিই ইশার 
িামায়যর মুস্তাহাব ওয়াি । অয়ধষক রাত িযষন্ত শর‘ই ওযর বযতীত ইশার 
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িামায নবলনিত কয়র িিয়ল তা মাকরূহ হয়ব । ১.৩০ নমনিি থযয়হতু 
রাত্র নদ্বপ্রহয়রর িয়রর সময় । অতএব নবিা উযয়র থস সময় ইশার িামায 
একাকী িিা বা জামা‘আয়তর সায়থ িিা মাকরূহ ।  

সূয়যষােয়য়র মহুূয়তষ িামায  

নজজ্ঞাসাঃ (ক) আমরা জানি থয, িূবষাকায়শ সূযষ উনক থেয়া মাত্রই িামায 
িিা নিনর্ে । সুতরাাং কযায়লন্ডায়র উয়ল্লনখত সময় অনুযায়ী িামায থশর্ 
করয়ল িামায শুে হয়ব নক িা এর িূয়বষই িমায থশর্ করয়ত হয়ব ? 

(খ) এমনিভায়ব সাহারীর থশর্ ও ফজয়রর শুরুর সময় িামায িিয়ল 
উি িামায আোয় হয়ব নক ? সুবয়হ সানেয়কর িয়র থকাি িফল িামায 
িিা জানয়য হয়ব নক ? 

জবাবঃ সূয়যষােয় আরম্ভ হওয়ার িূয়বষ ফজয়রর িামায থশর্ করয়ল িামায 
সহীহ হয়ব । আর কযায়লন্ডায়রর সময় থস নহয়সয়বই নিধষারর্ করা হয়য়য়ে 
। সুতরাাং কযায়লন্ডায়রর সময় মত িামায থশর্ করয়ল উি িামায সহীহ 
হয়ব । তয়ব উত্তম হয়লা এ সময়য়র নকেু িূয়বষই িামায থশর্ কয়র থফলা ।  

(খ) থযসব কযায়লন্ডায়র ফজর শুরূ ও সাহরীর থশর্ হওয়ার সময় একয়ত্র 
থলখা আয়ে থস নহয়সয়ব ফজয়রর িামায িিয়ল িামায সহীহ হয়ব িা । 
কমিয়ে এর ৬/৭ নমনিি িয়র ফজয়রর আযাি নেয়ত হয়ব এবাং ফজয়রর 
িামায িিয়ত হয়ব । থকিিা উি কযায়লন্ডার গুয়লায়ত সাধারর্তঃ 
সাহরীর বযিায়র সতকষতার জন্য সুবয়হ সানেক শুরু হওয়ার ৩/৫ নমনিি 
িূয়বষই সাহরীর থশর্ সময় নিধষারর্ করা হয়য় থায়ক । অথচ প্রকৃতিয়ে 
তখয়িাও ফজয়রর ওয়াি শুরু হয় িা । ফজয়রর ওয়াি এর থথয়ক ৩/৫ 
নমনিি িয়র শুরু হয় । উয়ল্লখয থয, সুবয়হ সানেক উনেত হওয়ার ির 
ফজয়রর সুন্নাত ও ফরয আর কাযা িামায োিা অন্য িামায জানয়য িয় 
। তয়ব যনে থকউ থশর্ রায়ত িফল িামায শুরু কয়র থায়ক এবাং 
ইনতময়ধযই সুবয়হ সানেক উনেত হয়য় যায়, তাহয়ল তার এ িামায থশর্ 
করা উনচত এবাং এ িামায িফল িামায বয়লই গর্য হয়ব । [প্রমার্:  
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রেদুল মুহতার  ১ : ৩৮১- ৩৮৪ # আহসানুল ফাতাওয়া ২ :  ১৩০,  
২ :  ১৩১,  ২ :  ১৪১]   

 

িামায়যর শতষাবলী 

িামায অবথ্যতায় সতর খয়ুল যাওয়া  

নজজ্ঞাসাঃ িামাযরত অবথ্যতায় থময়য়য়লায়কর েতয়রর অাংশ কতিুকু এবাং 
কতেয়র্র জন্য থখালা থাকয়ল িামায িষ্ট হয়য় যায়ব ।  

জবাবঃ িামায়যর ময়ধয মনহলায়ের মুখমন্ডল, দুহাত কনি িযষন্ত ও 
দু’িায়য়র িাতা এ অঙ্গগুয়লা থখালা থাকয়ল থকাি অসুনবধা হয়ব িা । 
এসব বযতীত সমস্ত শরীর েতয়রর ময়ধয গর্য । সুতরাাং তা থঢয়ক রাখা 
ফরয । আর ফরয তরক হয়ল িামায িষ্ট হয়য় যায়ব । তয়ব ফরয 
তরয়কর বযিায়র নবস্তানরত ইলম থাকা েরকার । সতয়রর অন্তভুষি থকাি 
অয়ঙ্গর এক চতুথষাাংয়শর কম যনে ইচ্ছা িূবষক বা ভয়ুল খুয়ল যায় এবাং 
নতি তাসবীহ বা তার থচয়য় থবশীের্ খুয়ল থায়ক, তায়তও িামায িষ্ট 
হয়ব িা । নকন্তু যনে ইচ্ছািূবষক এক চতুথষাশাং েতর সামান্য সময়য়র জন্য 
খুয়ল রায়খ, তাহয়ল িামায িষ্ট হয়য় যায়ব এবাং থসই িামায িুিরায় 
িিয়ত হয়ব । আর অনিচ্ছাকতৃ ভয়ুল সতয়রর থয থকাি অয়ঙ্গর এক 
চতুথষাাংয়শর বা তার থচয়য় থবশী খুয়ল থগয়ল, তৎের্াত থঢয়ক িা নিয়ল 
যনে সতর থখালা অবথ্যতায় িামায়যর থরাকি সমূহ হয়ত থকাি একনি 
থরাকি আোয় কয়র অথবা সতর থখালা অবথ্যতায় এতিুকু সময় িামায়য 
রত থায়ক– থয সময়য় িামায়যর থকাি একনি সাংনেপ্ত রুকি আোয় করা 
যায়, তাহয়ল িামায ফানসে হয়য় যায়ব এবাং থস িামায িুিরায় িিা 
জরুরী । [প্রমার্:  ফাতাওয়া আলমগীরী ১ : ৫৮ # আহসানুল ফাতাওয়া, 
৩ :  ৪০২]  

জায়িামায নবনেয়য় িামায িিা  
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নজজ্ঞাসাঃ ঘয়রর থময়ঝয়ত জুি মযািস নবোয়িা আয়ে । শত সাবধািতার  
িয়রও থেি বেয়র নশশু কর্যার প্রস্রাব থথয়ক থরহাই িায়িা জুি মযািস । 
এমতাবথ্যতায় শুকিা থ্যতায়ি জায়িামায নবনেয়য় নক িামায িিা যায়ব ?  

জবাবঃ হ্যা, শুকিা থ্যতায়ি জায়িামায নবনেয়য় িামায িিা যায়ব । থকিিা 
িামায সহীহ হওয়ার জন্য শুধুমাত্র িা রাখার জায়গা ও নসজোর জায়গা 
িাক হওয়া জরুরী । [প্রমার্ঃ নহোয়া ১ :  ৭১ ]  

উয ুবযতীত িামায িিা  

নজজ্ঞাসাঃ থকউ ভলুবশতঃ উযু বযতীত িামায আোয় করার ির ওয়াি 
থশর্ হয়য় থগয়ল িরর্ হল । এমতাবথ্যতায় তার করর্ীয় নক ? 

জবাবঃ এমতাবথ্যতায় করর্ীয় হল-  উযু কয়র িুিরায় উি িামায আোয় 
কয়র নিয়ত হয়ব । কারর্, িামায়যর জন্য িাক িনবত্র হওয়া শতষ । তাই 
নতনি িূয়বষ থয িামাযনি আোয় কয়রয়েি তা আোয় হয় নি । অতএব, থস 
িামাযনি উযু কয়র অথষাৎ িাক িনবত্রতা অজষি কয়র িুিরায় আোয় করা 
জরুরী । অসতকষতার েরুি আল্লাহর েরবায়র ইনস্তগফার করয়ব ।[প্রমার্ঃ 
নমশকাত শরীফ ৪০, আবু োউে শরীফ ১ : ৮৭ # শামী ১ : ৮৭ # 
নতরনমযী ১ :  ৩]  

উত্তর আয়মনরকায় নকবলার নেক প্ররসয়ঙ্গ  

নজজ্ঞাসাঃ উত্তর আয়মনরকার নকবলার নেক নিয়য় থ্যতািীয় মুসলমািগর্ 
চরম নবভ্রানন্তর নশকার । েীঘষনেি হয়ত এখািকার মুসলমািগর্ েনের্ 
িূবষ নেয়ক নকবলা থজয়ি আমল কয়র আসয়ে । ইোনিাং নকেু থলাক এর 
নবিরীত উত্তর- িূবষ নেকয়ক নকবলা বলয়ত শুরু করায় এ নদ্বধা দ্বয়ের 
সূত্রিাত ঘয়ি ।  

আনম বাাংলায়েশ নবমাি বানহিীর একজি সায়বক কমষকতষা । নেক নির্ষয়ই 
আমার নবয়শর্ োনয়ে নেল । বতষমায়ি আনম উত্তর আয়মনরকায় অবথ্যতাি 
করনে । িূবষ অনভজ্ঞতার আয়লায়ক আনম উত্তর আয়মনরকার নকবলা উত্তর 
িূবষনেয়ক হওয়ািা গলে ময়ি কনর । অথচ থ্যতািীয় মুসলমািগর্ এ 
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বযািায়র চরম থিয়রশািীয়ত ভগুয়ে । নবজ্ঞ মুফতীয়ায়য় নকরায়মর 
থখেময়ত আরয, এ বযািায়র সনঠক নসোন্ত নেয়য় রাহনুমায়ী করয়বি ।   

জবাবঃ  

 َفَولِّ َتْرَضاَها ِقْبَلًة َفَلُنَولَِّينََّك السََّماِء ِفي َوْجِھَك َتَقلَُّب َنَرى َقْد} : تعالى اهلل قال
 سورة(  -{َشْطَره ُوُجوَهُكْم َفَولُّوا ُكْنُتْم َما َوَحْيثُ  اْلَحَرامِ  اْلَمْسِجِد َشْطرَ  َوْجَھَك
 )911:البقرة

 -قبلة والمغرب المشرق بين ما وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال

 اهل قبلة والمغرب المغرب اهل قبلة المشرق:  تعالى اهلل رحم حنيفة ابى عن
 تبيين فى كذا: الجنوب اهل قبلة والشمال الشمال اهل قبلة والجنوب المشرق
       9ج9/9 :صـ الحقائق

   

উিয়রায়ল্লনখত আয়াত হােীস এবাং ইমায়ম আ’যম ইমাম আবূ হািীফা 
(রহঃ)- এর উসূল থথয়ক স্পষ্টভায়ব বুঝা থগল থয, থয সকল থলায়করা 
সরাসনর বায়তুল্লাহয়ক সমু্ময়খ থরয়খ িামায িিয়ে তায়ের জন্য 
বায়তুল্লাহ শরীফই নকবলা । আর যারা বায়তুল্লাহ শরীফ থথয়ক েূয়র 
অবথ্যতাি করয়ে তায়ের জন্য সরাসনর বায়তুল্লাহ শরীফ নকবলা িয় । বরাং 
বায়তুল্লাহ শরীয়ফর নেক নকবলা । তায়ের িামায়য কা‘বা শরীয়ফর নেয়ক 
মুখ নফরায়িা ফরয । সুতরাাং যারা কাবা শরীয়ফর উত্তরােয়ল অবথ্যতাি 
করয়ে তায়ের নকবলা েনের্ নেয়ক আর যারা কাবা শরীয়ফর েনের্ােয়ল 
অবথ্যতাি করয়ে তায়ের নকবলা উত্তর নেয়ক । তদ্রুি িূবষােয়ল যায়ের 
আবাস িনশ্চম নেয়ক তায়ের নকবলা আর িনশ্চমােয়ল যায়ের আবাস িূবষ 
নেয়ক তায়ের নকবলা । 

উয়ল্লনখত নেকগুয়লা নকভায়ব জািা যায়ব এ প্রসয়ঙ্গ কুরআয়ির বার্ী-   
{ َيْھَتُدوَن ُهْم َوِبالنَّْجِم َوَعاَلَمات } নতনি িথ নির্ষয়ক বহু নচি সৃনষ্ট কয়রয়েি 

এবাং তারকা দ্বারাও মানুর্ িয়থর সন্ধাি িায় । ।[সূরা িাহল- ১৬]  
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{ اِبَھ ِلَتْھَتُدوا النُُّجوَم َلُكُم َجَعَل الَِّذي َوُهَو}   নতনিই থতামায়ের জন্য 
িেত্রসমূহ সৃজি কয়রয়েি । যায়ত থতামরা থ্যতল ও জয়লর অন্ধকায়র 
িথপ্রাপ্ত হও । [সূরা আি‘আম- ৯৭]  

 الشمس يراعون الذين اهلل عباد رخيا ان وسلم عليه اهلل صلي اهلل رسول قال
 ) الطبراني رواه( اهلل لذكر االظلة النجوم و والقمر

আয়লানচত আয়াত ও হােীস থথয়ক প্রমানর্ত হল থয, আল্লাহ তা‘আলা 
চন্দ্র, সূযষ ও িেত্রয়ক নেক নিধষারয়র্র মাধযম বানিয়য়য়েি । এ কারয়র্ 
হযরত সাহাবায়য় নকরাম ও আকানবয়র উম্মাত বাইতুল্লাহ থথয়ক েূরবতষী 
শহয়র নকবলার নেক নির্ষয়য়র থেয়ত্র বনর্ষত নিেশষি ও মাধযয়মর সাহাযয 
নিয়তি । সবষস্তয়রর ও সবষথ্যতায়ির মুসলমাি অনধবাসীয়ের জন্য অনত 
সহয়জ নকবলার নেক নির্ষয় উিয়রাি বানহ্যক নিেশষিসমূয়হর উির নভনত্ত 
কয়রই সম্ভব ।  النحسب و كتبن ال امية امة انا (নমশকাত শরীফ, ১৭৪)  

উি হােীস থথয়কও বুঝা থগল থয, নকবলার নেক নির্ষয়য়র থেয়ত্র 
উিয়রাি প্রকাশ্য আলামত সমূয়হর উিরই নিভষর করা চাই । 
থসগুয়লায়ক বাে নেয়য় জযানমনতক সূে নহসাব- নিকাশ এবাং যয়ন্ত্রর নিয়ে 
িিা শরী‘আয়তর ভাবমূনতষর িনরিেী । এ বযািায়র উলামায়ের আমল 
থথয়কও জািা যায় থয, যখি কখয়িা জযানমনতক নহসাব বা যন্ত্র দ্বারা 
নিধষারর্কৃত নকবলার নেক শরী‘আয়তর গ্রহর্য়যাগয সাোনসয়ধ উসূয়লর 
নভনত্তয়ত নিধষারর্কৃত নকবলা িনরিেী বা নভন্নতর ময়ি হয়য়য়ে, তখি 
প্রথয়মাি নকবলা প্রতযাখযাত নবয়বনচত হয়য়য়ে এবাং থশয়র্াি নকবলা 
চুরান্ত ও গৃহীত হয়য়য়ে । থযমিনি োয়মশয়কর মসনজয়ে উমাইয়া, 
নমশয়রর মসনজয়ে আমর ইবনুল ‘আস (রাঃ)- এর বযািায়র প্রনসে থয 
নহসায়বর উির নভনত্ত কয়র থয নকবলা থবর করা হয়য়নেল তা িুরাতি 
নকবলা থথয়ক নকেুিা নভন্ন প্রকাশ থিয়য়য়ে । তথানি অেযবনধ থস িুরাতি 
নকবলারই অনুসরর্ করা হয়চ্ছ । নমশয়রর রাষ্ট্রিনত আহমে নবি তুলূি 
জযানমনতক নহসাব কয়র থয নকবলা নিধষারর্ কয়রয়েি থসিা মসনজয়ে 
আমর ইবনুল আয়সর থথয়ক নকেুিা বযনতক্রম হয়য়নেল । উি নকবলার 
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উির আমল করায়ক উলামায়য় নকরাম নখলাফ আউলা তথা অনুত্তম বয়ল 
থঘার্র্া কয়রয়েি । [জাওয়ানহরুল নফকহ্ , ১ :  ২৬০ ]  

সারকথা, কুরআি- হােীস এবাং উলামায়য় নকরায়মর আময়লর দ্বারা এিা 
প্রমার্ হয় থয, কা‘বা হয়ত েূরবতষী শহয়রর নকবলার নেক নির্ষয়য়র থেয়ত্র 
চন্দ্র, সূযষ ও িেত্র প্রভনৃত থমািা থমািা নিয়েষশয়ির উির নভনত্ত করাই হল 
শরী‘আয়তর ভাব সম্মত ।  

জযানমনতক নহসাব- নিকাশ ও যন্ত্রানের সাহাযয গ্রহর্ করা শরী‘আয়তর 
িেেিীয় িয় । সুতরাাং থযখায়ি িুরাতি মসনজে নবেযমাি, থযয়হতু এর 
নকবলার নেক থমািা থমািা নিয়েষশয়ির উির নভনত্ত কয়রই নিধষানরত । 
তাই িতুি কয়র এর নকবলা নির্ষয়য়র িনরবয়তষ িুরাতি নকবলা অনুসরর্ 
করাই জরুরী ।  

মুফতীয়য় ‘আযম মুহাম্মে শফী (রহঃ) এ প্রসয়ঙ্গ নবর্ে আয়লাচিার ির 
নলয়খয়েি-  সারকথা হল নকবলার নেক নির্ষয়য়র থেয়ত্র যন্ত্রানে এবাং 
নহসায়বর সাহাযয থিয়া িূবষসূরীয়ের িীনত নেলিা । শরী‘আতও এর 
নিয়েষশ থেয় নি । থকাি অবথ্যতায় এর প্রয়য়াজিও থিই । বরাং িূবষসূরীয়ের 
নিয়মিীনত হল, থয এলাকায় িুরাতি মসনজে আয়ে থস থ্যতায়ি থসগুয়লারই 
অনুসরর্ করয়ত হয়ব । আর থয থ্যতায়ি িুরাতি মসনজে থিই থসখায়ি 
িেত্রানে এবাং অন্যান্য থমািা থমািা নিেশষয়ির মাধযয়ম নকবলার নেক 
নির্ষয় করয়ব । [জাওয়ানহরুল নফকহ্ , ১ :  ২৬৭]  

অবশ্য থয থ্যতায়ি িুরাতি মসনজে থিই, থস থ্যতায়ি যন্ত্রানে এবাং জযানমনতক 
নহয়সয়বর সাহাযয থিয়া এ বযািায়র িারেশষী বযনির জন্য জানয়য হয়ব । 
তয়ব শতষ হল চন্দ্র, সূযষ ও িেত্র প্রভনৃত প্রকাশ্য নিেশষয়ির সাহায়যয 
নির্ষয়কৃত নকবলার থযি নখলাফ িা হয় । নখলাফ হয়ল থসয়েয়ত্র প্রথয়মাি 
নকবলা অগ্রাহ্য হয়ব এবাং নদ্বতীয়িাই বলবত থাকয়ব । এসকল কথা 
ফাতাওয়া শামী ১ : ৪৩০ িৃষ্ঠায় উয়ল্লখ আয়ে । 

উিয়রায়ল্লনখত নবর্ে আয়লাচিার আয়লায়ক যনে উত্তর আয়মনরকা এবাং 
কািাডার অনধবাসীয়ের নকবলার নেক সম্পয়কষ নচন্তা করা হয় তাহয়ল 
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নিঃসয়েয়হ তায়ের নকবলা েনের্- িূবষ থকায়র্ হয়ব । এর একানধক 
কারর্ রয়য়য়ে । 

( ১)  ‘নরসালায়য় তােবীয়ত আহয়ল হক’ িামক নকতায়ব উয়ল্লখ রয়য়য়ে 
থয, নহজরী প্রথম শতাব্দীর প্রায় থশয়র্র নেক হয়তই উত্তর আয়মনরকার 
মুসলামািয়ের যাতায়াত ও বসনত শুরু হওয়ায় এবাং খৃষ্টাব্দ ১৯৭০ এর 
েশয়কর িূবষ িযষন্ত থসখািকার মসনজে ও ঈেগাহ সমূয়হর নমহরাব িূবষ-
েনের্ নেয়কই নেল ।  

(২) থযয়হতু মক্কা শরীফ ককষিক্রানন্ত থথয়ক কয়য়ক নডগ্রী েনের্ নেয়ক 
অবনথ্যতত, এনেয়ক উত্তর আয়মনরকা ককষিক্রানন্ত থথয়ক অয়িক নডগ্রী উত্তর 
নেয়ক অবনথ্যতত সুতরাাং সূযষ চলার কেিয়থর দ্বারা প্রমার্ হয় থয়, উত্তর 
আয়মনরকাবাসীয়ের নকবলার নেক অবশ্যই েনের্- িূবষ থকায়র্ হয়ব । 

(৩) ফুকাহায়ের নিকি নেক নির্ষয়য়র থেয়ত্র সব থথয়ক মযবুত েলীল ধ্রুব 
তারকা । থযয়হতু ধ্রুব তারকা উত্তর আয়মনরকায় যয়থষ্ট উাঁচুয়ত অথষাৎ 
মাথা বরাবর েৃনষ্টয়গাচর হয় । আর মক্কা শরীয়ফ থস তারকা উত্তর নেয়ক 
যয়থষ্ট নিয়চ থায়ক । অতএব এর দ্বারাও বুঝা থগল উত্তর আয়মনরকা মক্কা 
শরীফ থথয়ক তুলিা মূলক উত্তর নেয়ক অবনথ্যতত । আর িনশ্চম নেয়ক 
হওয়ায়তা সুস্পষ্ট । সুতরাাং উত্তর আয়মনরকা বাসীয়ের জন্য নকবলার 
নেক েনের্- িূবষ নেক হওয়া আবশ্যক । [তােবীয়ত আহয়ল হক ১২]  

অয়িয়ক উত্তর আয়মনরকার নকবলা উত্তর িূবষনেক বয়লি । আমায়ের 
েৃনষ্টয়ত এিা সনঠক িয় । থকিিা, তারা এর প্রমার্ স্বরূি েূরয়ের কম-
থবশ এবাং জযানমনতক নহসাবয়ক মূলনভনত্ত বািাি । যা আকানবয়রর 
নিয়য়মর নখলাফ এবাং শরী‘আয়তর ভাবমূনতষর িনরিেী ।  

তাোিা উত্তর আয়মনরকার নকবলা উত্তর- িূবষ নেয়ক বলার ময়ধয একনি 
বি খারাবী হল, থস সূরয়ত উত্তর আয়মনরকা এবাং েনের্ আয়মনরকা 
উভয় থ্যতায়ির নকবলা এক হয়য় যায় । অথচ এিা অসম্ভব । থকিিা েনের্ 
আথমনরকা থযমি আয়জষনন্িিা প্রভনৃত এলাকার নকবলার নেক উত্তর িূবষ 
হওয়া স্বতঃনসে এবাং মধয আয়মনরকার নকবলা সম্পূর্ষ িূবষ নেয়ক । এখি 
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যনে উত্তর আয়মনরকার নকবলাও উত্তর- িূু্বষ নেয়ক হয় তখি উত্তর-
েনের্ দু’থিা নেয়কর নকবলাই এক নেয়ক হয়য় যায় যা নিনশ্চত ভলু । এ 
ভলু থথয়ক মুনির জন্য উত্তর আয়মনরকার নকবলা েনের্- িূবষ নেক হওয়া 
আবশ্যক । যায়ত উত্তর- েনের্ উভয় নেয়কর ময়ধয িাথষকয প্রকাশ িায় 
। তয়ব যনে তায়ের নকবলার নেক সনঠক নকবলার থথয়ক ৪৫ নডনগ্রর 
নভতয়র হয় যনেও থসিা উত্তর আয়মনরকার সহীহ নকবলা িয়, তবুও 
থসনেক নফয়র িামায িিয়ল িামায সহীহ হয়য় যায়ব । ৪৫ নডনগ্র থথয়ক 
থবশী হয়ল িামায সহীহ হয়ব িা । এিাই আামায়ের তাহকীক । নবয়শ্বর 
অন্যান্য উলামায়য় নকরাম এ বযািায়র নবচার- নবয়ের্র্ করয়ল ভাল হয় ।  

উয়ল্লখয, আমায়ের এ যাবৎ আয়লাচিা আলাসকা শহর োিা অন্যান্য 
শহয়রর জন্য প্রয়যাজয । থকিিা, নজয়রা িয়য়য়ন্ির থরখা যনে লন্ডয়ির 
উির ধরার িনরবয়তষ সরাসনর কাবা শরীয়ফর উির মািা হয় এবাং 
মুসলমািয়ের জন্য থসিাই জরুরী । তখি আলাসকা শহর িৃনথবীর িূবষ 
থগালায়ধষর ময়ধয িিয়ব । তাই এ শহয়রর নকবলা েনের্- িনশ্চয়ম হওয়া 
বাঞ্ছিীয় । শর‘ই নিয়ম িীনতর োবী এিাই থয, বাইতুল্লাহ শরীফই 
িৃনথবীর থকন্দ্রনবন্দু । সুতরাাং নেক নির্ষয়য়র থেয়ত্র বায়তুল্লাহয়কই নজয়রা 
িয়য়ন্ি মািয়ত হয়ব । আল্লাহ িাক ইরশাে কয়রি-     

 { ِلْلَعاَلِمينَ  َوُهًدى ُمَباَرًكا ِبَبكََّة َللَِّذي ِللنَّاِس ُوِضَع َبْيت  َأوََّل ِإنَّ} 

 নিঃসয়েয়হ সবষপ্রথম ঘর যা মু’নময়ির জন্য বািায়িা হয়য়য়ে-  থসিা 
হয়চ্ছ এ কা‘বা ঘর । যা মক্কায় অবনথ্যতত এবাং সারা জাহায়ির মানুয়র্র 
জন্য নহোয়াত স্বরূি । [সূরা আল- ইমরাি, ৯৬]  

এমনিভায়ব বুখারী শরীয়ফ আয়ে, ইয়ামািয়ক ইয়ামাি এজন্য িামকরর্ 
করা হয়য়য়ে থযয়হতু থসিা কা‘বা শরীয়ফর ডায়ি অবনথ্যতত । আর শাময়ক 
শাম এজন্য িামকরর্ করা হয়য়য়ে থযয়হতু থসিা কা‘বা শরীয়ফর বায়ম 
অবনথ্যতত । [বুখারী শরীফ ১ :  ৪৯৬]  

 كعاجز حكما او حقيقة القبلة ستقبالا الصالة شروط ومن: المختار الدر يوف
 الوجه سطح من شيئ يبقي بان جھتھا اصابة لغيره و عينھا اصابة فللمكي
 بعض في قةحقي مستقبلھا وجه تلقاء من يفرض بان لھوائھا او للكعبة مسامتا
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 علي يقطعه اخر خط و الكعبة علي مارا االفق الي قائمة زاويتين علي خط البالد
 -منح .وبسرة بمنة قائمتين زاويتين

 جھه الي الكعبة عين عن االنتقال والتياسر بالتيامن المراد ان :الشامي وفي
 ال االنحراف ان علي يدل ما كالمھم في وقع لكن االنحراف ال اليسار او اليمين
 -يضر

 القري في هو و بالدليل وتعرف صرفتب الدرر عبارة وفي: المختار الدر وفي
 كالقطب النجوم البحار و المفاوز وفي – التابعين الصحابة محاريب االمصار

 ‘118‘112/ الشامي[   -سمعت به صاح لو ممن بھا مالعال االهل فمن وإال
111‘ 195‘ 139[  

 

িামায়যর ফরয, ওয়ানজব, সুন্নাত ও মুস্তাহাব 

িামায়যর ময়ধয একনি নসজো ভুয়ল থগয়ল  

নজজ্ঞাসাঃ িামায়যর ময়ধয যনে থকউ একনি নসজো ভয়ুল যায় এবাং িামায 
থশর্ করার িয়র ময়ি আয়স, তখি নক করর্ীয় ? আর যনে সয়েহ হয় 
থয, ১নি নসজো নেলাম, িা নক দু’নি নেলাম তখি নক করর্ীয় ? 

জবাবঃ িামায়যর ময়ধয যনে থকউ একনি নসজো ভুয়ল যায়, অতঃির 
িামায থশর্ করার িয়র ময়ি আয়স, তখি উভয় নেয়ক সালাম নফরায়িা 
সয়েও যনে নসিা নকবলা থথয়ক িা নফয়র থায়ক এবাং থসরূি থকাি 
কথাবাতষা িা বয়ল থায়ক, তাহয়ল তৎের্াত উি নসজোনি আোয় কয়র 
সাহু নসজোহ করয়ব । আর যনে থসই নসজো আোয়য়র অবকাশ িা 
থায়ক অথষাৎ সালায়মর ির কথাবাতষা বয়ল থফয়লয়ে বা নকবলার নেক 
থথয়ক নসিা ঘুয়র নগয়য়য়ে বা উযু চয়ল নগয়য়য়ে, তাহয়ল িামায িুিরায় 
িিয়ত হয়ব । কারর্ প্রনত রাকাআয়ত দু’নি নসজোহ করা ফরয নেল । 
১নি নসজোহ িা করার কারয়র্ তার নজম্মায় ফরয রয়য় নগয়য়য়ে । আর 
ফরয েুয়ি থগয়ল িামায িুিরায় িিয়ত হয় ।[প্রমার্:  আহসানুল 
ফাতাওয়া, ৪ : ৪৪]  
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িামায থশর্ করার িয়র একনি নসজাোহ কয়রয়ে িা দু’নি কয়রয়ে এ 
নিয়য় সয়েহ হয়ল তা ধতষবয িয় । অথষাৎ এর জন্য তায়ক নকেুই করয়ত 
হয়ব িা । হ্যাাঁ, যনে িূর্ষ নবশ্বাস বা প্রবল ধারর্া হয় থয, থকাি এক 
রাকা‘আয়ত নসজো একনি কয়রয়ে, তাহয়ল িূবষ বনর্ষত তাফসীল অনুযায়ী 
আমল করয়ব । [প্রমার্:  আহসানুল ফাতাওয়া, ৪ :  ৪৮]  

মিুােীর জন্য তাশাহহুে িিা জরুরী নক- িা ?   

নজজ্ঞাসাঃ আনম জানি ইামায়মর নকরাআত মুিানের জন্য যয়থষ্ট । থস 
ময়ত আমার নজজ্ঞাসা হল-  ইমায়মর নকরাআত যনে মুিানের জন্য যয়থষ্ট 
হয় তাহয়ল ইামায়মর তাশাহহুে মুিানের জন্য যয়থষ্ট হয়ব িা থকি ? 

জবাবঃ হােীয়স এতিুকুই িাওয়া নগয়য়য়ে থয, ইমায়মর নকরাআত 
মুিানের জন্য যয়থষ্ট । থযমি হােীস শরীয়ফ আয়ে-  থয বযনির ইমাম 
থায়ক, তার ইমায়মর নকরাআতই তার জন্য নকরাআত (মুসনলম শরীফ) 
এমনিভায়ব এ বযািায়র আয়রা অয়িক হােীস আয়ে । নকন্তু তাশাহহুয়ে 
বযািায়র এরকম থকাি হােীয়স থিই নবধায় তাশাহহুে মুিােীয়ক 
নভন্নভায়বই িিয়ত হয়ব । এমনিভায়ব নকরাআত বযতীত অন্যান্য সকল 
দু‘আ- তাসবীহ মুিােীয়ের িিয়ত হয়ব । [শামী, ১ : ৪৭০ িৃঃ]  

িামায়য দুই নসজোহ করা ফরয নক- িা ?    

নজজ্ঞাসাঃ জনিক ইমাম সায়হব চার রাকা‘আত ফরয িামায়যর ৪থষ 
রাকা‘আয়তর দুই নসজোর মায়ঝ এক নসজোহ আোয় কয়রয়েি এবাং 
থশর্ নবঠয়ক তাশাহহুে িয়ি নসজোয়য় সাহু নেয়য়য়েি । তখি ইমাম 
সায়হবয়ক নজজ্ঞাসা করা হয়ল ইমাম সায়হব বলয়লি, নদ্বতীয় নসজোহ 
ফরয িয় ওয়ানজব । তাই আমার জািার নবর্য় হল নসজো উভয়নি 
ফরজ নক- িা ? 

জবাবঃ িামায়যর প্রনত রাকা‘আয়ত দু’নি নসজোই ফরয । অথষাৎ, ১ম 
নসজো থযমি ফরয, থতমনিভায়ব নদ্বতীয় নসজোও ফরয । তাই উয়ল্লনখত 
ইমাম সায়হয়বর কথানি সতয িয় এবাং প্রয়ন বনর্ষত চার রাকা‘আত ফরয 
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িামায ইমাম ও মুিােীগয়র্র মধয হয়ত কায়রা আোয় হয়নি । 
প্রয়তযয়করই এ িামায িুিরায় িিয়ত হয়ব । অন্যথায় এক ওয়াি 
িামায িা িিার থগািাহ হয়ব । উয়ল্লখয থয, যনে িামায়যর থকাি 
রাকা‘আয়ত ভলুবশতঃ একনি নসজোহ েুয়ি যায়, তাহয়ল নিয়ম হল, 
িামায়যর নভতয়র িরর্ হওয়া মাত্রই নসজোনি আোয় কয়র থিয়া এবাং 
থশর্ নবঠয়ক আত্তানহয়যাতু িয়ি নসজাোয়য় সাহু আোয় করা । এর দ্বারা 
িামায আোয় হয়য় যায়ব । ইমাম সায়হব থযয়হতু েুয়ি যাওয়া নসজো িা 
কয়র শুধুমাত্র নসজোয়য় সাহু আোয় কয়রয়েি , তাই িামায আোয় হয়নি 
।  [প্রমার্ আলমগীরী, ১ : ৭০ ও ১২৮ # ফাতাওয়ায়য় শামী, ১ : ৪৪২ 
# আল- বাহরুর রানয়ক, ১ : ২৯৩ # তাহতাবী, ১৮৫ # বাোনয় উস 
সািানয়, ১ :  ১৬৭]  

দুই নসজোর মায়ঝ দু‘আ িিার হুকুম  

নজজ্ঞাসাঃ দুই নসজাোর মায়ঝ দু‘আ িিার হুকুম নক ? 

জবাবঃ দুই নসজোর মায়ঝ বয়স দু‘আ করা মুস্তাহাব । আবূ োউে এবাং 
নতরনমযী শরীয়ফ হযরত ইবয়ি আব্বাস (রাঃ) থথয়ক একনি হােীস বনর্ষত 
আয়ে, হুযুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম দুই নসজোর মায়ঝ দু‘আ 
িিয়তি । তয়ব জামা‘আয়ত িামায িিায়িার সময় ইমায়মর জন্য দুবষল 
মুসল্লীয়ের প্রনত লে থরয়খ সম্পূর্ষ দু‘আ িা িিা উনচত । বরাং ইমাম 
সাংনেপ্ত িিয়ব, আর মুসল্লীগর্ যতিুকু িিয়ত িায়র িিয়ব । একাকী 
িামায িিার সময় িূর্ষ দু‘আ িিা মুস্তাহাব ।  

হািাফী মাযহায়বর নফকয়হর নকতায়ব বলা হয়য়য়ে দু‘আ িিা সুন্নাত িয় 
এ কথার দ্বারা মুস্তাহাব হওয়া বানতল হয় িা । কারর্, একনি নজনিস 
সুন্নাত িা হয়লও মুস্তাহাব হয়ত িায়র । এর ময়ধয থকাি নবয়রাধ থিই । 
[প্রামার্ ফাতাওয়ায়য় শামী, ১ : ৫০৫ # ফাতাওয়া োরুল উলুম, ২ : 
১৭১ # আহসানুল ফাতাওয়া, ৩ : ২৮ # ফাতাওয়া রহীনময়া, ৪ :  
৩০০]  

দুই নসজোর মায়ঝ দু‘আ িিা   
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নজজ্ঞাসাঃ ফরয িামায়য দুই নসজাোর মাঝখায়ি  থয দু‘আনি িিা হয়,  

 - وعافنى وارزقنى واهدنى وارحمنى اغفرلى اللھم

তা িিা নকরুি ? িা িিয়ল থকাি েনত আয়ে নক- িা ? 

জবাবঃ প্রয়ন বনর্ষত দু‘আনি হােীয়সর নকতায়ব বনর্ষত আয়ে । রাসূল 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম উি দু‘আনি দুই নসজোর মায়ঝ 
িিয়তি । দুই নসজোর মায়ঝ উি দু‘আনি িিা মুস্তাহাব । িিয়ল 
সওয়াব হয়ব । িা িিয়ল থকাি েনত থিই । উয়ল্লখয, উি দু‘আনি শুধু 
ফরয িামায়যই িয়, প্রয়তযক িামায়যর দুই নসজোর মায়ঝ িিা মুস্তাহাব 
।  [প্রমার্ নতরনমযী শরীফ, ১/৬৩ , ইবয়ি মাজা শরীফ, ১ :  ৬৪ 
ই’লাউল সুিাি, ৩৩]  

িাভীর নিয়চ হাত বাাঁধা  

নজজ্ঞাসাঃ িামায়য অয়িয়ক িাভীর উিয়র হাত বাাঁয়ধ, আবার অয়িয়ক 
িাভীর নিয়চ বাাঁয়ধ । এখি আমার প্রন িাভীর নিয়চ হাত বাাঁধার িয়ে 
আিিায়ের নিকি থকাি নকতায়বর েলীল আয়ে নক- িা ? এবাং সহীহ 
থকাি হােীয়স তা আয়ে নক- িা ? 

জবাবঃ িামায়যর ময়ধয হাত িাভীর নিয়চ বাাঁধার বযািায়র সহীহ হােীস 
আয়ে ।  

হযরত আবূ জুহাইফা হয়ত বনর্ষত । হযরত আলী (রাঃ) বয়লি- িামায়য 
হাত িাভীর িীয়চ রাখা সুন্নাত তরীকা ।” (আবূ োঊে শরীফ, ৭৬ িৃ:  
এবাং োরা কুতিী, ২৮৬ িৃ: ) উি নরওয়ায়াতনি আবূ োঊে শরীয়ফর 
প্রনসে নতিনি নুসখার মধয হয়ত ইবয়ি আরানবয়ার নুসখার ময়ধয 
নবেযমাি আয়ে ।  

এোিাও ই’লাউস সুিাি নকতায়বর ২য় খয়ন্ডর ১৬৫ ও ১৬৬ িাং িৃষ্ঠায় 
িাভীর নিয়চ হাত বাাঁধা সম্পয়কষ হােীস নবেযমাি আয়ে । তাোিা আবূ 
োঊে শরীয়ফর বতষমাি প্রচনলত নুসখার ১১০ িির িৃষ্ঠার হানশয়ার 
ময়ধযও উি হােীস নবধৃত হয়য়য়ে ।  
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 اليدين رفع.... وادابھا الصالة سنن فى – الھندية الفتاوى وفى
 ]9/21 الھندية الفتاوى[ -الخ سرته تحت يساره على يمينه وضع.....للتحريمة

 وسلم عليه اهلل صلى النبى رأيت قال رضـ ابيه عن حجر بن وائل بن علقمة عن
 مصنف فى كذا[   – السرة تحت لصالةا فى شماله على يمينه وضع
 ]9/132-المصابيح وزجاجة 91/31 – شيب ابن

নসজোর মায়ঝ উভয় িা খািা রাখা  

নজজ্ঞাসাঃ আমরা জানি নসজোর সময় উভয় িায়য়র মায়ঝ চার আঙু্গল 
িনরমার্ ফাাঁক রাখয়ত হয়ব । নকন্তু থবয়হশতী থযওয়র (অনুবাে ১ম খন্ড, 
১১০ িৃ: ) উয়ল্লখ আয়ে থয, নসজোয় উভয় িা নমলায়িা থাকয়ব এর 
মীমাাংসা নক ? 

জবাবঃ িামায়যর ময়ধয নসজোর সময় উভয় িায়য়র ময়ধয চার আঙু্গল 
িনরমার্ ফাাঁক রাখা থয সুন্নাত তরীকা নহয়সয়ব বলা হয়য়য়ে এিাই সহীহ 
মাসআলা । থবয়হশতী থযওর ১ম খন্ড ১৩৯ িৃষ্ঠায় নসজোর ময়ধয 
থগািালী নমলায়িার থয কথা আয়ে, তার উয়িশ্যও থসিা । অথষাৎ উভয় 
থগািালীর ময়ধয থবশী েূরে রাখয়ব িা । বরাং নমলায়িার কাোকানে কয়র 
রাখয়ব । যার েূরে থমািামুনি চার আঙু্গল িনরমার্ । উভয় থগািালী 
সম্পূর্ষ নমলায়িা এজন্য উয়িশ্য হয়ত িায়র িা থয, তায়ত একনি হােীয়সর 
আমল হয়লও এসম্পনকষত অির নতিনি হােীয়সর উির আমল তরক হয়য় 
যায় । আর আমরা থযভায়ব বয়লনে, তায়ত এ বযািায়র বনর্ষত চারনি 
হােীয়সর নতিিার উিরই সরাসনর আমল হয়য় যায় । একনি হােীয়সর 
ময়ধয সামান্য বযাখযা নেয়ত হয় । হােীসগুয়লা নিেরূি:  

(১) হযরত আনয়শা (রাঃ) হয়ত বনর্ষত, নতনি বয়লি, এক রায়ত আনম 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম) য়ক নবোিায় িা থিয়য় 
তালাশ করয়ত শুরূ কনর । তখি আমার হাত হুজুর (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ 
ওয়া সাল্লাম)-  এর উভয় িায়য়র উির িয়ি । যা তখি খািা অবথ্যতায় 
নেল । হুজুর (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম) তখি িামায়যর থ্যতায়ি 
নসজোহরত নেয়লি । [প্রামার্ নমশকাত শরীফ, ৮৪ িৃঃ]  
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(২) হযরত আবূ হুমাইে আস- সায়ীেী এক লিা হােীয়স িবীজী 
( সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম)-  এর িামায়যর বর্ষিা থেি । যার 
থশর্াাংয়শ বয়লি-  অতঃির নতনি নসজোর জন্য মানিয়ত ঝুাঁকয়তি । 
নসজোয় হস্তদ্বয়য়ক উভয় িাাঁজর থথয়ক িৃথক রাখয়তি । আর উভয় 
িায়য়র আঙু্গলগুয়লায়ক নকবলার নেয়ক মুয়ি রাখয়তি । [প্রামার্ নমশকাত 
শরীফ, ৭৬ িৃ: ]  

(৩) হযরত বারা (রাঃ) বর্ষিা কয়রি থয, িবী কারীম (সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম) যখি রুকুয়ত থযয়তি, তখি িায়য়র 
আঙু্গলগয়লায়ক এমিভায়ব নকবলামখূী করাইয়তি থয, উভয় িায়য়র 
মাঝখায়ি ফাাঁকা থাকত । (বাইহাকী) উয়ল্লনখত নতিনি নরয়াওয়াত দ্বারা 
নসজোর ময়ধয উভয় িায়য়র থগািালীর ফাাঁক রাখা সাবযস্ত হয় । 

কারর্, তৃতীয় হােীসনি একেম স্পষ্ট থয, উভয় িায়য়র মায়ঝ ফাাঁক 
থাকয়ব । আর ১ম হােীস দ্বারা এভায়ব োনবত হয় থয, শুধু থগািালী 
নমশায়ল উভয় িা খািা থায়ক িা । বরাং বাাঁকা হয়য় যায় । আর দুই 
িায়য়র মায়ঝ চার আঙু্গল ফাাঁকা রাখয়ল উভয় িা খািা থায়ক । 
থতমনিভায়ব ২য়, ৩য় হােীয়স বলা হয়য়য়ে থয, িায়য়র আঙু্গল সমূহ 
নকবলামখুী কয়র রাখয়ত হয়ব । এিাও তখিই সম্ভব যখি িা দ্বয়য়র 
মায়ঝ চার আঙু্গল ফাাঁকা থাকয়ব । কারর্, উভয় িায়য়র থগািালী নমলায়ল 
দুই িায়য়র শুধুমাত্র বৃোঙু্গলী বযতীত অন্য থকাি আঙু্গল নকবলামখুী করা 
সম্ভব হয় িা ।  

(৪) হযরত আনয়শা (রাঃ) বর্ষিা কয়রি থয, একরায়ত আনম হুজূর 
( সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম) থক হানরয়য় থফনল । অথচ নতনি 
আমার সায়থ একই নবোিায় শুয়য়নেয়লি । অতঃির খুাঁজয়ত খুাঁজয়ত 
তাাঁয়ক নসজোরত িাই ।  এমতাবথ্যতায় থয, তার িায়য়র থগািালীদ্বয় 
নমলায়িা নেল । আর িায়য়র আঙু্গলীগুয়লা নমলায়িা নেল । আর িায়য়র 
আঙু্গলীগুয়লা নকবলামুখী  নেল । [ ই’লাউল সুিাি, ইবয়ি নহব্বাি , 
িাসায়ী] যারা নসজোয় থগািালী নমলায়ত বয়লি এ হােীসনি তায়ের 
েলীল । নকন্তু একিা হােীয়সর উির আমল করয়ল, অবনশষ্ট নতিনি 
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হােীস বাে নেয়ত হয় । এবাং এ হােীয়সর থশয়র্র অাংয়শর উিরও আমল 
করা যায় িা । এজন্য ফুকাহাগর্ বয়লয়েি থয, ৪থষ হােীয়স থয 
থগািালীদ্বয় নমলায়িার উয়ল্লখ আয়ে, এর অথষ িবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ 
ওয়া সাল্লাম)-  এর থগািালীদ্বয় নিকিবতষী ও কাোকানে নেল এবাং তার 
মমষ এই থয, উভয় থগািালীর ময়ধয চার আঙু্গল িনরমার্ ফাাঁক থযয়হতু 
থবশী িয়, সুতরাাং তায়কও নমলায়িা বলা যায় ।  

ফুকাহাগর্ এ বযাখযা এজন্য কয়রয়েি থয, এ বযাখযা িা করয়ল থখাে এ 
হােীয়সর থশর্াাংয়শ থয িায়য়র আঙু্গল সমূহয়ক নকবলামখুী করয়ত বলা 
হয়য়য়ে তার উিয়রও আমল করা যায় িা এবাং উিয়রর নতিিা হােীসও 
বাে নেয়ত হয় । তার উিরও আমল করা যায় িা । যারা থগািালী 
নমলায়ত বয়লি, তারা ফাতাওয়া শামীর কথাও বয়ল থায়কি । নকন্তু 
ফাতাওয়া শামীয়ত থয িুরুর্য়ের জন্য রুকু ও নসজোয় উভয় িায়য়র 
থগািালী নমলায়িার কথা আয়ে, এিায়ক এবাং এর িয়ে নতনি থয েলীল 
থিশ কয়রয়েি তা অন্যান্য ফুকাহাগর্ গ্রহর্ কয়রি নি । কারর্ স্পষ্ট ।  

[আহসানুল ফাতাওয়া ৩ : ৪১ # তাহাবী শরীফ, ১ :  ১৬৬ # 
ই’লাউস সুিাি, ৩ :  ৩০]   

{ িৃষ্ঠা- ২১৯{     

 بالتجافى وسلم عليه اهلل صلى النبى عن جائت السنة فرأينا الطحاوى االمام قال
 االعضاء تفريق من ذالك فكان ذالك على المسلمون واجمع والسجود الركوع فى
 ] 9/966.االثار معانى شرح[ -

 اربع سنة فى المسئة هذه دارت لقد قلت عليه اهلل رحمة اللكنوى الحى عبد قال
 الكعبين الصاق بأن اكثرهم فاجاب عصرنا علماء بين والمأتين اللف بعد وثمانين

 – المعتبرة الكتب فى له اثر وال بمسنون ليس والسجود الركوع فى

 احد المصلى يلزق ان عبينالك بالصاق المراد كان ان يقال ان الفصيل والقول
 وغيرهما الدرالمختاروالنھر عبارة هوظاهر كما بينھما يفرج وال باألخر كعبين
 ؟ كيف االصح على السنن هومن فليس ايضا السعود ابى المفتى فھم اليه وسبق
 نحواربعة قدميه بين يجعل ان للمصلى االولى ان الفقھاء من ذكرالمحققون وقد

  – والسجود الركوع حالة فى يلزقھما انه يذكروا ولم اصابع
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 المصلى قدمى بين يكون ان ينبغى الواقعات عن نقال البناية فى العينى وقال
 السالم عليه قوله من والمراد الخشوع اقرب النه اليد اصابع قدراربع

 السعاية فى هكذامذكور[   – انتھى اجتماعھما بالكعاب الصقواالكعاب
1/989[ 

েরূে শরীফ ও দু‘আথয় মাসরূা িিা  

নজজ্ঞাসাঃ আমায়ের এলাকার জনিক বযনির মুয়খ শুিয়ত থিলাম থয, 
িফল অথবা ফরয িামায যনে দুই রাকা‘আয়তর থচয়য় অনধক হয় তাহয়ল 
নদ্বতীয় রাকা‘আয়তর থশয়র্ আত্তানহয়যাতু, েরুে শরীফ, দু‘আথয় মাসূরা 
িয়ি তৃতীয় রাকা‘আয়তর জন্য োাঁিায়ত হয়ব । এিা নঠক নক- িা ? 

জবাবঃ ফরয ও ওয়ানজব িামায যনে দুই রাকা‘আয়তর অনধক হয়, 
তাহয়ল ২য় রাকা‘আয়তর নবঠয়ক শুধু তাশাহহুে িিয়ব, েরুে ও দু‘আ 
মাসূরা িিয়ব িা ।  যনে থকউ ইচ্ছাকতৃ ভায়ব িয়ি তাহয়ল মাকরূহ হয়ব 
এবাং িামায থোহনরয়য় িিয়ত হয়ব । আর ভলূবশতঃ করয়ল নসজোয়য় 
সাহু করয়ত হয়ব । থতমনিভায়ব থযাহর ও জুমু‘আর িূয়বষর চার 
রাকা‘আত ও জুমু‘আর িয়রর চার রাকা‘আত সুন্নায়তর প্রথম 
নবঠয়কও েরুে শরীফ ও দু‘আ মাসূরা িিা যায়ব িা বরাং ফরয়যর মত 
শুধু তাশাহহুে িিয়ত হয়ব । এোিা সকল চার রাকা‘আত নবনশষ্ট িফল 
বা সুন্নায়ত গাইয়র মুআক্কাোর প্রথম নবঠয়ক তাশাহহুে- েরুে শরীফ ও 
দু‘আ মাসূরা িিা এবাং িরবতষী দুই রাকা‘আয়তর শুরুয়ত োিা ও 
আঊযুনবল্লাহ িিা উত্তম । [আিয়ক মাসাইল ২ : ৩৪৪ # আহসানুল 
ফাতাওয়া ৩ : ৪৯০ # ফাতাওয়া োরুল উলুম ৪ :  ২৩১]  

িামায়যর ময়ধয নতি তাসবীহ িিা  

নজজ্ঞাসাঃ জামা‘আয়ত িামায়যর ময়ধয মুিানেরা রুকু, নসজোর তাসবীহ 
নতি বায়রর থবশী বলয়ত িারয়ব নকিা ? 

জবাবঃ ইমাম সায়হয়ব রুকূ নসজোর ময়ধয ধীরনথ্যতর ভায়ব িাাঁচবার 
তাসবীহ িিয়বি । এর ময়ধয মুিােীগর্ নতিবার অবশ্যই িিয়ত 
িারয়বি । আর সুয়যাগ থিয়ল িাাঁচবারও িিয়ত িায়রি । সুতরাাং 
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নতিবায়রর থবশী িিা নিয়র্ধ করা যায়ব িা । [প্রমার্ঃ ফাতাওয়া 
আলমগীরী, ১ : ৭৫/আহসানুল ফাতাওয়া ৩ :  ২৯৬]   

জায়িামায়য োাঁনিথয় “ইন্নী ওয়াজ্জাহত”ু িিার হুকুম  

নজজ্ঞাসাঃ জায়িামায়য োাঁনিথয় ”ইন্নী ওয়াজ্জাহতু” এই দু‘আ িিা নক ? 
অয়িয়ক বয়ল এই দু‘আ হােীয়স থিই । এমতাবথ্যতায় এ দু‘আ িিয়ল 
িামায়যর থকাি েনত হয়ব নক- িা ? 

জবাবঃ ফরয িামায়যর প্রথয়ম উি দু‘আ িিয়ল িামায়যর থকাি েনত 
হয়ব িা সতয, তয়ব িা িিাই ভাল । সুন্নাত ও িফল ইতযানে িামায়যর 
ময়ধয তাহরীমার ির সািার িূয়বষ িিয়ত িায়র । থকউ যনে এই দু‘আ িা 
িয়ি তায়ত িামায়যর থকাি েনত হয় িা । বরাং তাহরীমার িূয়বষ 
জায়িামায়যর জন্য নবয়শর্ থকাি দু‘আ নিভষরয়যাগয হােীয়সর নকতায়ব 
িাওয়া যায় িা । তাই িা িিািাই বাঞ্ছিীয় । অয়িয়ক ধরাবাাঁধা নিয়য়ম 
িামায়যর অঙ্গ নহয়সয়ব তাহরীমার িূয়বষ এরূি জায়িামায়যর দু‘আ িাঠয়ক 
নবে‘আত আখযা নেয়য়য়েি । [প্রমার্:  ইমোদুল মুফতীি, ৩১৬ # আল-
বাহরুল রানয়ক, ১ :  ৩১০]  

তাশাহহুয়ে মনহলায়ের বসার তরীকা  

নজজ্ঞাসাঃ িামায়য মনহলায়ের তাশাহহুয়ের জন্য বসার সুন্নাত তরীকা নক 
? এ নবর্য়য় বাাংলা থবয়হশতী থযওয়র ‘িুরুর্ ও মনহলায়ের িামায়যর 
িাথষকয’ অধযায়য় থয বাম উরুর উির ডাি উরু এবাং বাম িলার উির 
ডাি িলা রাখয়ত হয়ব বলা হয়য়য়ে তার বযাখযা নক ? 

জবাবঃ িামায়যর ময়ধয মনহলায়ের তাশাহহুয়ের জন্য বসার সুন্নাত 
তরীকা হল, বাম নিতি মানিয়ত লানগয়য় বসয়ব এবাং উভয় িায়য়র িাতা 
ডাি নেয়ক থবর কয়র নেয়ব । যতেূর সম্ভব ডাি রাি বাম রায়ির উির 
রাখয়ব অথষাৎ উভয় রাি একিা আয়রকিার উির িা হয়লও অন্ততঃ নময়শ 
থাকয়ব । ডাি িলা বাম িলার উির রাখয়ব । থবয়হশতী থযওয়র যা নলখা 
আয়ে উিয়রাি আয়লাচিা তারই বযাখযা । [প্রমার্ঃ ফাতাওয়া 
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আলমগীরী, ১ : ৭৫ # মাজমু ‘আতুল ফাতাওয়া, ১ : ২৪২ # 
থখালাসাতুল ফাতাওয়া, ১ : ৫৪ # থবয়হশতী থযওর উদুষ, ১১ :  ৮৮৫]  

নসজোয় যাওয়ার সনঠক িেনত  

নজজ্ঞাসাঃ নসজোয় যাওয়ার সনঠক িেনত নক ? অয়িয়ক বয়লি, হাাঁিুয়ত 
ভর কয়র নসজাোয়ত যাওয়ায় দু’থিা রুকু হয়য় যায় । এ কথানি নক নঠক 
? 

জবাবঃ  নসজোয় যাওয়ার সনঠক িেনত হল নিয়জর নসিা সম্পূর্ষ থসাজা 
থরয়খ প্রথয়ম দু’হাাঁিু জনময়ির উির রাখয়ব । দু’হাাঁিু জনময়ি রাখার ির 
সীিা ঝুনকয়য় দুই হায়তর তালু জনময়ি রাখয়ব । অতঃির িাক, এরিয়র 
কিাল রাখয়ব । হাাঁিুয়ত ভর করয়ত নগয়য় যনে নবিা ওযয়র সীিা সাময়ির 
নেয়ক ঝুাঁয়ক যায়, তাহয়ল তার দ্বারা নদ্বতীয় আয়রকনি রুকু হয়য় যায়, 
যদ্বারা িামায মাকরূয়হ তাহরীমী হয়য় যায় । অতএব আিনি যা 
শুয়িয়েি, তা নঠক । এজন্য অয়িয়ক বয়লয়েি থয, হাাঁিুয়ত হাত িা থরয়খ 
যাওয়া ভাল । কারর্, তায়ত এক রাকা‘আয়ত দুই রুকূ হওয়ার সম্ভাবিা 
থায়ক িা । তয়ব থকউ যনে হাাঁিুয়ত হাত নেয়য় সীিা িা ঝুাঁনকয়য় নসজোয় 
যায়, তাহয়ল থকাি অসুনবধা থিই । থমািাকথা, নসজোয় যাওয়ার সময় 
হাত থকাথায় থাকয়ব, তার স্পষ্ট থকাি বর্ষিা হােীয়স থিই । সুতরাাং 
হাাঁিুয়ত হাত নেয়য় বা িা নেয়য় উভয় ভায়ব নসজোয় থযয়ত িারয়ব । নকন্তু 
সীিা থসাজা থরয়খ যায়ব । [প্রমার্ঃ ফাতাওয়া শামী, ১ : ৪৯৭ # 
আহসানুল ফাতাওয়া, ৩ :  ৩৩]  

তাশাহহুয়ের িয়ূবষ আঊযনুবল্লাহ ও নবসনমল্লাহ িিা  

নজজ্ঞাসাঃ িামায়যর ময়ধয প্রথম ও নদ্বতীয় নবঠয়ক তাশাহহুয়ের িূয়বষ 
আউযুনবল্লাহ ও নবসনমল্লাহ িিা যায়ব নক- িা ? 

জবাবঃ িামায়যর ময়ধয প্রথম রাকা‘আয়তর শুরুয়ত আউযুনবল্লাহ, 
নবসনমল্লাহ এবাং অন্যান্য রাকা‘আয়ত সূরা ফানতহার িূয়বষ এবাং সূরা 
ফানতহার িয়র অন্য সূরা শুরু থথয়ক িিয়ল, তার শুরুয়ত নবসনমল্লাহ 
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িিার হুকুম । এোিা িামায়যর ময়ধয অন্য থকাথাও আউযুনবল্লাহ ও 
নবসনমল্লাহ িিার নিয়ম থিই । সুতরাাং তাশাহহুয়ের িূয়বষ নবসনমল্লাহ 
িিার েরকার থিই । অবশ্য থকউ িিয়ল িামায়যর থকাি েনত হয়ব িা । 
[প্রমার্ঃ ফাতাওয়া োরুল উলূম, ২ : ১৯৯ # শামী, ১ :  ৪৭৫- ৬]  

িামায়য সরূার িূয়বষ নবসনমল্লাহ িিয়ব নক- িা ?   

নজজ্ঞাসাঃ িামায়য প্রয়তযক রাকা‘আয়ত প্রয়তযক সূরার নতলাওয়াত করার 
প্রারয়ম্ভ নক নবসনমল্লানহর রাহমানির রাহীম িিয়ত হয়ব ? 

জবাবঃ িামায়যর ময়ধয প্রয়তযক রাকা‘আয়ত সূরা ফানতহার শুরুয়ত 
নবসনমল্লাহ িিা সুন্নাত ও ফানতহার িয়র অন্য সূরার শুরু থথয়ক িিয়ল 
প্রথয়ম নবসনমল্লাহ িিা মুস্তাহাব । থকাি বি সূরা মাঝ থথয়ক িিয়ল 
নবসনমল্লাহ িিয়ব িা । [প্রমার্ঃ আল- বাহরুর বানয়ক, ১ : ৩১২ # 
ফাতাওয়া রহীনময়া ১ : ২২৮/১৭৬ # ফাতাওয়া োরুল উলূম, ২ : ২৬৮ 
# শামী ১ :  ৪৯০]  

িামায়য হাত বাাঁধা  

নজজ্ঞাসাঃ (ক) তাকবীয়র তাহরীমা অথষাৎ আল্লাহু আকবার বয়ল আমরা 
সাধারর্ত িাভীর নিয়চ হাত বাাঁনধ । নকন্তু থেখা যায়, নকেু থলাক িাভীর 
উিয়র হাত বাাঁয়ধ, যারা িাভীর উির হাত বাাঁয়ধ তায়ের িামায়যর থকাি 
েনত হয়ব নকিা ? 

(খ) শানফঈ মাযাহাব মতালিীরা বুয়কর বরাবর হাত বাাঁয়ধ । আাময়ের 
িবী হযরত মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম নক কখয়িা বুয়কর 
বরাবর হাত বাাঁধয়তি ? বুক বরাবর এবাং িাভীর িীয়চ হাত বাাঁধা সম্পয়কষ 
থকাি সহীহ েলীল থাকয়ল তা জািায়ল খুশী হয়বা । 

জবাবঃ (ক ও খ) িামায়য হাত বাাঁধার সুন্নাত তরীকা নিয়য় ইমায়মর ময়ধয 
মতনবয়রাধ রয়য়য়ে । ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ)- এর ময়ত িামায়য িাভীর 
নিয়চ হাত বাাঁধা সুন্নাত । ইমাম শায়ফঈ (রহঃ)- এর ময়ত িাভীর উির 
নসিার নিয়চ হাত বাাঁধা সুু্ন্নত । আর উভয় আমল হােীস দ্বারা প্রমানর্ত । 
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কায়জই যারা িাভীর উির নসিার নিয়চ হাত বাাঁয়ধ তায়ের িামায়যর থকাি 
েনত হয়ব িা । তাই এ নিয়য় িরস্পয়র ঝগিা করা বা এয়ক অিরয়ক 
মে বলা থথয়ক নবরত থাকয়ত হয়ব । তয়ব ইমাম আবূ হািাফীর 
মাযহায়বর ‘আমল’ একানধক সহীহ দ্বারা প্রমানর্ত । যার সিয়ের 
নিভষরয়যাগযতা সীিার িীয়চ হাত বাাঁধার হােীস থথয়ক শনিশালী । নিয়ে 
প্রয়তযক মাযহায়বর েলীল প্রেত্ত হল ।  

হািাফী মাযহায়বর েলীল:  

(১) হযরত আবূ হুরাইরা (রা: ) থথয়ক বনর্ষত । িামায়য িাভীর নিয়চ 
একহাত অন্য হায়তর উির রাথয়ত হয় ।(আবূ োউে ইবয়ি আরাবীর 
নুসখা, ১ :  ২০১)  

(২) আবূ হুজায়ফা (রাঃ) থথয়ক বনর্ষত, নতনি বয়লি, হযরত আলী (রাঃ) 
ইরশাে কয়রয়েি িামায়য সুন্নাত হয়চ্ছ, িাভীর িীয়চ হায়তর উির হাত 
রাখা । (আবূ োউে ১ :  ২০১)  

(৩) ওয়ায়য়ল ইবয়ি হজর তার নিতা হজর থথয়ক বর্ষিা কয়রি, নতনি 
বয়লি, আনম িবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লামথক থেয়খনে নতনি 
িামায়য িাভীর নিয়চ ডাি হাত বাম হায়তর উির থরয়খয়েি । (ইবয়ি 
আবী শাইবা ১ :  ৪২৭)  

(৪) প্রখযাত তায়বয়ী ইব্র্ানহম িাখায়ী থথয়ক বনর্ষত, নতনি বয়লি, িামায়য 
িাভীর িীয়চ ডাি হাত বাম হায়তর উির রাখয়ব । (ইবয়ি আবী শাইবা ১ 
:  ৪২৭)  

শায়ফয়ী মাযহায়বর েলীল:  

(১) সালমাি ইবয়ি মুসা তাউস থথয়ক বর্ষিা কয়রি, নতনি বয়লি থয, িবী 
করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম ডাি হাত বাম হায়তর উির 
রাখয়তি । অতঃির িামায়য সীিার উির উভয় হাত বাাঁধয়তি । (আবূ 
োউে) 
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(২) ওয়ায়য়ল ইবয়ি হজর থথয়ক বনর্ষত, নতনি বয়লি থয, আনম িবী 
করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লায়মর সায়থ িামায িয়িনে । নতনি 
নসিার উির তার ডাি হাত বাম হায়তর উির থরয়খয়েি । (সহীহ ইবয়ি 
খুযাইমা ১ :  ২৪৩)  

িামায়য োিা, আঊযনুবল্লাহ ও নবসনমল্লাহ িাঠ 

নজজ্ঞাসাঃ িামায়যর প্রথম রাকা‘আয়ত সািা, আঊযুনবল্লাহ ও নবসনমল্লাহ 
িাঠ করা নক সুন্নাত ? যনে সুু্ন্নাত হয়, তাহয়ল নদ্বতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ 
রাকা‘আয়ত এগুয়লার থ্যতায়ি নক িিয়ত হয়ব ?   

জবাবঃ ইমাম মুিানে ও মুিফানরে সকয়লর জন্য শুধু প্রথম রাকা‘আয়ত 
োিা িাঠ করা সুন্নাত । নদ্বতীয়, তৃতীয় ও চতুথষ রাকা‘আয়ত িিয়ত হয়ব 
িা । আর থযয়হতু সািা িিা ওয়ানজব িয়, তাই যনে প্রথম রাকা‘আয়ত 
ভলুবশতঃ অথবা এমনিয়তই থকাি থকাি সময় েুয়ি যায়, তবুও িামায 
শুে হয়য় যায়ব ।  

আর আঊযুনবল্লাহ ইমাম ও মুিফানরে এর জন্য শুধু প্রথম রাকা‘আয়ত 
িাঠ করা সুন্নাত । সুতরাাং তা েুয়ি থগয়লও িামায আোয় হয়য় যায়ব । 
নদ্বতীয়, তৃতীয় ও চতুথষ রাকা‘আয়ত িিয়ত হয়ব িা ।  

থতমনিভায়ব ‘নবসনমল্লাহ’ ইমাম ও মুিফানরয়ের জন্য প্রয়তযক 
রাকা‘আয়তর শুরুয়ত িিা সুন্নাত । তয়ব মুিানের থযয়হতু নকরা‘আত 
িিয়ত হয় িা, তাই তার জন্য আঊযুনবল্লাহ বা নবসনমল্লাহ িিার প্রন 
আয়স িা । [প্রমার্ মুখতাসারুল কুেূরী ২৪ # নহোয়াহ, ১ : ১০৩ # 
নহোয়াহ ১ :  ১০২]  

আযাি, ইকামত ও মুয়াযনযি 

নমিারা নতনর 

নজজ্ঞাসাঃ আযায়ির জন্য সবষপ্রথম নমিারা থক নতনর কয়রি ? শরী‘আয়ত 
নমিায়রর মূলযায়ি নক ? নমিারা নিমষায়র্ মসনজে ফান্ড বযবহার করা 
যায়ব নক ? 
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জবাবঃ আযায়ির বনি যায়ত মহল্লার প্রনতনি থলায়কর কর্ষকুহয়র থিৌয়ে 
যায়, থস জন্য উাঁচু থ্যতায়ি আযাি থেয়া হয় । এতে উয়িয়শ্য ইসলায়মর 
সবষপ্রথম নমিারা নতনর হয় সালামা কতৃষক হযরত মু‘আনবয়া (রা: )- এর 
নিয়েষশক্রয়ম । [প্রমার্:  ফাতাওয়া আলমগীরী ৫ :  ৩২২]  

ইসলায়মর প্রাথনমক িযষাথয় যনেও নমিারা নেল িা নকন্তু তখিও এমি উাঁচু 
স্হায়ি আযাি থেয়া হয়তা, যায়ত আযায়ির বনি সবাই শুিয়ত িায়র। 
(আবূ োঊে শরীফ) সুতরাাং যনে মহল্লায় নমিারা বযতীত আওয়াজ 
থিৌাঁোয়িার নবকি বযবস্হা িা থায়ক, তয়ব মসনজয়ের আয় দ্বারাই 
নমিারা নতরী করা যায়ব। তয়ব প্রয়য়াজয়ির অনতনরি উাঁচু িা হয়ত হয়ব 
এবাং নরয়া ও তাকাব্বুয়রর জন্য িা হয়ত হয়ব। আর যনে আওয়াজ 
থিৌাঁোয়িার অন্য বযবস্হা থায়ক, তাহয়ল নমিারা নতরী করার জন্য 
আলাো চাাঁো কায়লকশি করয়ত হয়ব। মসনজয়ের মূল িাকা এয়ত খরচ 
করা যায়ব িা। [প্রমার্:  ফাতাওয়া আলমগীরী ৫ : ৩২২ # ফাতাওয়ায়য় 
রহীনময়া ৬ :  ১১৯]  

 

আযায়ি ডায়ি ও বায়ম মখু নফরায়িা  

নজজ্ঞাসাঃ নকেু থলায়কর মন্তবয থয, মাইয়ক আযাি নেয়ল ডায়ি- বায়ম মুখ 
নফরায়িার েরকার থিই ।এ হুকুম থতা নমিারা বা অন্য থকাথাও আযাি 
নেয়ল তখি প্রয়যাজয হয়ব । এ কথানি নক নঠক ?  

জবাবঃ আযাি ও ইকাময়ত ডাি নেয়ক থচহারা নফনরয়য় الصالة علي حي  
বলয়ত হয় এবাং বাম নেয়ক থচহারা নফনরয়য় الفالح علي حي বলয়ত হয় । 
এিা সবষাবথ্যতায় সুন্নাত । জামা‘আয়তর জন্য আযাি থহাক বা একানক 
িামায়যর জন্য আযাি থহাক । এমিনক সন্তাি ভনূময়ষ্ঠর ির আযাি 
নেয়তও এ িেনত অবলিি করা সুন্নাত । বলা বাহুলয, আযায়ি ডায়ি 
বায়ম থচহারা ঘুরায়িা আযায়ির সুন্নায়তর অন্তভুষি । সুতরাাং প্রয়ন বনর্ষত 
সূরয়ত মাইয়ক আযাি নেয়লও ডায়ি- বায়ম থচহারা ঘুরায়িার সুু্ন্নাত নঠকই 
থাকয়ব । 
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িতষবয থয, আযায়ি সম্পূর্ষ  ডায়ি থচহারা ঘুনরয়য়  বলয়ত  الصالة علي حي 
হয়ব । তারির থচহারা নকবলার নেয়ক এয়ি িুিরায় ডায়ি ঘুরায়িার ির 
নদ্বতীয় বার الصالة علي حي বলয়ত হয়ব । এমনিভায়ব বামনেয়ক থচহারা 
ঘুরায়য় الفالح علي حي বলয়ব । প্রয়তযক নেয়ক দু’বার থচহারা ঘুরায়ব । 
এমি থযি িা হয় থয, নকবলার নেক থথয়ক বলয়ত শুরু করয়লা আর 
বলয়ত বলয়ত থচহারা ঘুরায়লা । থচহারার সায়থ সায়থ থযি নসিা ও িা 
নকবলার নেক হয়ত িা ঘুয়র যায় । ইকাময়ত ১বার ডায়ি থচহারা ঘুরায়য় 
দু’বার الصالة علي حي বলয়ত হয়ব এবাং আয়রকবার বায়ম থচহারা ঘুনরয়য় 
দু’বার الفالح علي حي  বলয়ব । [প্রমার্ঃ রিুল মুহতার ১ : ৩৮৭ # 
আহসানুল ফাতাওয়া ২ :  ২৯৩]  

ইকাময়তর সময় হাত থবয়ধ রাখা 

নজজ্ঞাসাঃ জামা‘আত শুরু হওয়ার আয়গ ইমাময়তর সময় উভয় হাত 
একয়ত্র বুয়কর উির বা িাভীর নিয়চ বাাঁধা অবথ্যতায় রাথা জানয়য নক- িা ? 

জবাবঃ ইকাময়তর সময় উভয় হাত থেয়ি থসাজা হয়য় োিায়ত হয়ব । থস 
সময় অথষাৎ, িামায শুরু হওয়ার িুয়বষ হাতদ্বয় বাাঁধা অবথ্যতায় রাখা 
সুু্ন্নায়তর থখলাি এবাং মাকরূহ । [প্রমার্ঃ ফাতাওয়ায়য় আলমগীরী ১ : 
৫৭ # আহসানুল ফাতাওয়া ২ :  ২৯৭]  

একই মসনজয়ে একই সায়থ একই সময়য় ২/৩ জয়ির আযাি থেওয়া 

নজজ্ঞাসাঃ একই মসনজয়ে একই সময়য় একই সায়থ ২/৩ জয়ির আযাি 
থেয়া জানয়য হয়ব নক ? 

জবাবঃ হ্যা জানয়য হয়ব । কারর্, আযায়ির উয়িশ্য হল মুসনল্লগর্য়ক 
িামায়যর নেয়ক আহবাি করা । আর কয়য়কজি একয়ত্র আযাি নেয়ল 
আওয়ায থবশী হয় এবাং থবশী েূয়র যায় । যিরুি েূয়রর মুসল্লীগর্ও যথা 
সময়য় হানযর হয়য় জামা‘আয়তর সায়থ িামায আোয় করয়ত িারয়ব । 
[প্রমার্:  ফাতহুল কােীর ২ :  ৩৮]  

আযায়ির িূয়বষ বা িয়র সাইয়রি বাজায়িা 
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নজজ্ঞাসাঃ ফজয়রর আযায়ির িূয়বষ বা িয়র সাইয়রি বানজয়য় মানুর্য়ক 
িামায়যর জন্য আহবাি করা জানয়য নক- িা ?  

জবাবঃ ফযয়রর আযাি ও ইকাময়তর মায়ঝ সাইয়রি বানজয়য় বা অন্য 
থকাি শয়ব্দর মাধযয়ম থযমি- জামা‘আত প্রস্তুত, নকাংবা এ জাতীয় অন্য 
থকাি শব্দ বয়ল মানুর্য়ক িামায়য আসার জন্য আহবাি করা শরী‘আয়তর 
েৃনষ্টয়ত জানয়য । তয়ব মাইয়ক বা সাইয়রি বানজয়য় এমি নবকি আওয়াজ 
করা উনচত িয় যার ফয়ল মানুয়র্র অসুনবধা হয় । [প্রমার্:  আল-
মাবসূত ১ : ১৩০ # আলমগীরী ১ :  ৫৬]  

খতুবার িবূষবতষী আযাি 

নজজ্ঞাসাঃ মুসলামি িামধারী কনতিয় বযনি বয়ল থায়ক থয, জুমু‘আর 
িামায়যর খুতবায় োাঁিায়িার িূয়বষ আযাি থেয়া জানয়য িয় । তাই 
এতেসম্পয়কষ নবস্তানরত জািয়ত ইচ্ছুক 

জবাবঃ জুমু‘আর দুই আযায়ির প্রথমনি হল জুমু‘আর প্রস্তুনতর জন্য । 
অথষাৎ,  এ কথা জািায়িার জন্য থয, জুমু‘আর িামায়যর সময় এয়কবায়র 
নিকিবতষী । সুতরাাং থতামরা ক্রয়- নবক্রয় সহ যাবতীয় কাজ- কমষ থ্যতনগত 
থরয়খ জুমু‘আর িামায়যর প্রস্তুনত গ্রহর্ কর । আর নদ্বতীয় আযাি থেয়া হয় 
খুতবা শ্রবয়র্র প্রস্তুনত গ্রহয়র্র জন্য । অথষাৎ একথা জািায়িার জন্য থয, 
এখি থথয়ক খুতবা শুরু হয়চ্ছ সুতরাাং িফল িামায ও তাসবীহ িাঠ 
ইতযানে থেয়ি নেয়য় একাগ্রনচয়ত্ত খুত শ্রবয়র্র প্রস্তুনত গ্রহর্ কর ।  

প্রথম আযািনি মসনজয়ের বাইয়র থেওয়াই উত্তম । আর নদ্বতীয় আযাি 
নেয়ত হয়ব মসনজয়ের নভতয়র ইমাম সায়হয়বর সমু্ময়খ োাঁনিথয় । এিাই 
শরী‘আয়তর হুকুম । সাহাবায়য় নকরায়মর যুগ থথয়ক ১৪০০ বের িযষন্ত 
এর উির আমল হয়য় আসয়ে । তাই থলায়করা যা বলয়ে তা সনঠক িয় । 
[প্রমার্ঃ সূরা জুমু‘আঃ ৯, আবূ োউে শরীফ ১ : ১৫৫ # আল- বাহরুর 
রানয়ক, ২ : ১৫৭ # ফাতাওয়ায়য় মাহমুনেয়া ২ : ৫৮ # আহসানুল 
ফাতাওয়া ৪ :  ১২৬]   
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 الجمعة إلى وتوجھوا والشراء البيع الناس ترك االول األذان المؤذنون أذن واذا
 المنبرجلس االمام صعد واذا {البيع وذروا اهلل ذكر الي فاسعوا} :تعالي لقوله
 زمن من اى-التوارث جرى بذالك المنبر يدى بين المؤذنون واذن
 ]9/929 الھداية[ الخ.......عثمان

প্রয়তযক আযায়ির িূয়বষ নিয়নমত েরূে িাঠ করা 

নজজ্ঞাসাঃ আমায়ের মসনজয়ে িাাঁচ ওয়াি িামায়যর আযায়ির িূয়বষ 
মুয়াযনযি সায়হব সালাম িাঠ কয়রিঃ আসসালাতু আসসালামু আলাইকা 
ইয়া হাবীবাল্লাহ, আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া শানফ’আল 
মুযনিবীি । আসসালাতু আসসালামু  আলাইকা ইয়া রাহমাতানল্লল 
‘আলানমি । প্রয়তযক আযায়ির িূয়বষ নিয়নমত এ ধরয়ির সালাম িাঠ 
করা শরী‘আত সম্মত নক- িা ?  

জবাবঃ িবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লায়মর উির েরুে 
শরীফ িাঠ করা অতযন্ত সওয়ায়বর কাজ । েরুে িায়ঠর মাধযয়ম িবী 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লায়মর প্রনত মহব্বত প্রকাশ িায় যা প্রনতনি 
মুনময়ির জন্য জরুরী । তয়ব মুসলমািয়ের সকল আমলই শরী‘আত 
নিধষানরত নবধাি অনুযায়ী হয়ত হয়ব । ইচ্ছামত থকউ থকাি আমলয়ক 
নিধষানরত কয়র নিয়ত িায়র িা  ।য়যমি িামায িিা থুবই ফযীলত িূর্ষ । 
নকন্তু ফজর ও আসয়রর ির িফল িামায িিা শরী‘আয়ত নিয়র্ধ । তখি 
থকউ িামায িিয়ল সওয়াব থতা েূয়রর কথা বরাং গুিাহ হয়ব । আযায়ির 
ির দু‘আর িূয়বষ িবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লায়মর উির েরূে 
িাঠ করা শরী‘আয়ত সুন্নাত নহয়সয়ব সাবযস্ত হয়য়য়ে । নকন্তু আযায়ির 
িূয়বষ নিয়ম বানিয়য় েরূে িাঠ করার থকাি নবধাি শরী‘আয়ত থিই । তাই 
েরূে িাঠ করা ফযীলয়তর নবর্য় হয়লও আযায়ির িূয়বষ েরূে িায়ঠর 
নিয়ম কয়র থিয়া গনহষত ও নবে‘আত কাজ । এিা শরী‘আয়তর নিয়ময়ক 
িনরবতষি করার শানমল । এ নিয়য়মর দ্বারা মানুর্ এমি নবভ্রানন্তয়ত িিয়ব 
থয, মানুর্ ময়ি করয়ব হয়ত আযায়ির আয়গ এভায়ব েরূে িিা 
শরী‘আয়তর নিয়ম । অথচ এিা শরী‘আয়তর থকাি নবয়শর্ নিয়ম িয় । 
তাই তার এ কায়জর দ্বারা শরী‘আয়তর আযাি নবধািয়ক নবকৃত কয়র 
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থেয়া হয়চ্ছ । বলা বাহুলয- আযায়ির থশয়র্ েরূে িিার নিয়ত নেল । তা 
িা িয়ি আযায়ির িূয়বষ েরূে িিা িামায়যর থশয়র্ (আত্তানহয়যাতুর ির) 
েরূে শরীফ িা িয়ি সূরা ফানতহার শুরুয়ত িিার মতই অিরাধ । যা 
গনহষত হওয়া স্পষ্ট । েরূে শরীফ িাঠ অবশ্যই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম) কতৃষক বনর্ষত তরীকায় হয়ত হয়ব । মিগিা 
তরীকায় িা হওয়া জরুরী । আযায়ির িূয়বষ েরূে িিা মিগিা তরীকা । 
সাহাবায়য় নকরাম (রাঃ)রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম)-
এর প্রনত আমায়ের থচয়য় থবশী মহব্বত রাখয়তি । উয়ল্লনখত িেনত 
থকাি উত্তম কাজ হয়ল এ কায়জ তাাঁরাই অগ্রগামী হয়তি । অথচ থকাি 
সাহাবী (রানয: ) থথয়ক এ ধরয়ির কাজ বনর্ষত থিই ।  

হযরত িায়ফ (রঃ) বয়লি-  এক বযনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবয়ি উময়রর 
(রাঃ) সাময়ি হাাঁনচ নেয়য় الحمدهلل এর সায়থ هلل رسول على والسالم  বলল । 
হযরত আব্দুল্লাহ ইবয়ি উমর (রাঃ) বলয়লি-  এিা বানহ্যক েৃনষ্টয়ত ভাল 
হয়লও িবীজী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম) আমায়েরয়ক হানচর ির 
এই েরূে িিয়ত নশো থেিনি । বরাং حال كل على الحمدهلل  িিয়ত 
নশনখয়য়য়েি । [নতরনমযী শরীফ ২ : ১০৩ িৃঃ] 

এতেনভন্ন ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইয়া হাবীবাল্লাহ! ইয়া শানফ‘আল মুযনিবীি! 
ইয়া রাহমাতানল্লল আলানমি! এভায়ব ইয়া হরফ দ্বারা িবী করীম 
( সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম) আনলমুল গানয়ব এবাং সবষত্রই 
নবরাজমাি, এই ভ্রান্ত আকীো প্রকাশ িায়-  যা নিঃসয়েয়হ িাজানয়য ও 
নশরয়কর িযষায়ভূি । থয বযনি নশরক থথয়ক বাাঁচয়ত চায়, তার কতষবয 
নশরয়কর আশাংকাজিক শব্দ হয়তও নবরত থাকা । হ্যা, িবীজী (সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম)-  এর রওযা মুবারক সাময়ি নিয়য় এভায়ব বলয়ত 
নিয়র্ধ থিই । কারর্ তখি িবী(সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম)- থক 
সরাসনর সয়িাধি করাই নিয়ম এবাং নতনি সরাসনর থসই ডায়কর জবাব 
থেি বয়ল হােীস রয়য়য়ে । [প্রমার্ঃ নমশকাত ১ : ২৭ িৃঃ আহসানুল 
ফাতাওয়া ১ : ৩৬৯ িৃ:  # আলমগীরী ১ : ৫৭ িৃঃ] 

আযাি ও িামায়য মাইক বা লাউড স্পীকায়রর বযবহার 
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নজজ্ঞাসাঃ  আযাি ও িামায়য মাইক বযবহার করা কুরআি ও হােীয়সর 
আয়লায়ক কতিুকু সহীহ ? 

জবাবঃ িামায থযয়হতু সবয়চয়য় গুরুেিূর্ষ ইবােত তাই উি ইবােতয়ক 
সুন্নাত তরীকা অনুযায়ী সাধানসয়ধভায়ব আোয় করাই বাঞ্ছিীয় । এ 
কারয়র্ বতষমায়ি মুফতীগর্ নবিা প্রয়য়াজয়ি থোি জামা‘আয়ত িামায়য 
মাইক বযবহার করায়ক থখলায়ফ আওলা বয়ল আখযানয়ত কয়রয়েি । তয়ব 
বি জামা‘আত হয়ল িামায়য মাইক বযবহার করা যায় । এয়ত থকাি 
অসুনবধা থিই । থতিনমভায়ব আযায়ির এক উয়িশ্য হল আওয়ায েূয়র 
থিৌোয়িা । তাই মাইয়ক আযাি থেওয়ায়তও থকাি অসুনবধা থিই । 
[প্রমার্:  ফাতাওয়ায়য় শামী, ১ : ৫৮৯ # ইমোদুল ফাতাওয়া ১ : ৮৪৫ 
# ফাতাওয়ায়য় রহীনময়া ১ :  ৯০- ৯৪]  

ইকাময়তর সুন্নাত তরীকা 

নজজ্ঞাসাঃ ইকামত থজাি সাংখযায় বলয়ত হয়ব ? িা থবয়জাি সাংখযায় 
বলয়ত হয়ব ? 

জবাবঃ ইকামত থেয়ার সহীহ তরীকা হয়চ্ছ (ক) প্রথম চার তাকবীর 
একয়ত্র এক নি: শ্বায়স বলয়ত হয়ব । এরিয়র ওয়াকফ করয়ব । অবশ্য 
প্রয়তযক বায়কযর থশয়র্ সানকি করয়ব । 

(খ) অতঃির দুু্ই দুই বাকয একশ্বায়স একয়ত্র বয়ল ওয়াকফ করয়ব । 
এরির নিশ্বাস তযাগ করয়ব । অতঃির ডায়ি থচহারা ঘুনরয়য়  على حى
 একশ্বায়স দু’বার বলয়ব । অতঃির বায়ম থচহারা ঘুরায়িার ির  الصالة

 একশ্বায়স দু’বার বলয়ব । সবষয়শর্ নতি বাকয অথষাৎ দুই الفالح على حى
তাকবীর এবাং লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ এক শ্বায়স বয়ল ইকামত থশর্ করয়ব 
। [প্রমার্ঃ মা‘আনরফুস সুিাি ২ : ১৯৫ # নতরনমযী শরীফ ১ :  ৪৮]  

জমু‘ুআর োিী আযাি বাইয়র হয়ব িা নভতয়র 
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নজজ্ঞাসাঃ জুমু‘আর োিী আযাি প্রসয়ঙ্গ অয়িয়ক বয়লি এই আযাি 
বাইয়র হয়ব। এ নিয়য় থেয়শর অয়িক জায়গায় নবশৃঙ্খলা থেখা নেয়য়য়ে । 
কুরআি ও হােীয়সর আয়লায়ক নবস্তানরত জািায়বি ।  

জবাবঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম-  এর যুগ থথয়ক 
নদ্বতীয় খনলফা হযরত উমর ফারুক (রাঃ)- এর যুগ িযষন্ত জুমু‘আর 
িামায়যর জন্য অন্যান্য িামায়যর ন্যায় একনি আযায়ির প্রচলি নেল । 
অতঃির হযরত উসমাি (রাঃ)- এর থখলাফত কায়ল নদ্বতীয় আয়রকনি 
আযাি (যা বতষমায়ি প্রথম আযাি) মেীিার যাওরা িামক থ্যতায়ি থেওয়া 
হয় । উি থ্যতায়ি এ আযাি থেয়ার ির প্রথম যুয়গর আযািনি (যা 
বতষমায়ি নদ্বতীয় আযাি) নমিয়রর নিকি খনতয়বর সম্ময়ুখ থেয়া শুরু 
কয়রি । হযরত উসমাি (রাঃ) সাহাবায়য় থকরায়মর সায়থ িরামশষ কয়র 
এর প্রচলি কয়রনেয়লি । সুতরাাং এয়ত প্রমানর্ত হয় জুমু‘আর িামায়যর 
সািী আযাি নমিয়রর নিকি খনতয়বর সম্ময়ুখ থেয়া সাহাবায়য় থকরায়মর 
ইজমা দ্বারা প্রমানর্ত ।  

আর যারা বয়ল জুমু‘আর োিী আযাি মসনজয়ের বাইয়র নেয়ত হয়ব 
তায়ের এ োবী নবভ্রানন্তকর, েলীল নবহীি, মিগিা ও িনরতযাজয । 
[নহোয়া ১ : ১৭১ িৃঃ # আহকামুল কুরআি, ইবনুল আরাবী ৪ : ২৪৭ # 
ফাতাওয়ায়য় আলমগীরী ১ : ১৪৯ # দুররুল মুখতার ৩ : ৩৮ # 
আহসানুল ফাতাওয়া ২ :  ২৯৪]  

 من( التوارث جرى بذالك المنبر يدى بين المؤذنون أذن المنبر االمام صعد واذا
 9/929 – الھداية[ . )عنه تعالى اهلل رضى عثمان زمن

িাবানলগ থেয়লর আযাি- ইকামত থেওয়া 

নজজ্ঞাসাঃ িাবানলগ থেয়লর আযাি ইকামত দ্বারা িামায আোয় করয়ল 
সহীহ হয়ব নক- িা ? জািয়ত ইচ্ছুক ।  

জবাবঃ িাবানলগ থেয়ল দু’ধরয়ির হয়ত িায়র:  (ক) িাবানলগ বুঝবাি 
(খ) িাবানলগ বুঝহীি ।  
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যনে িাবানলগ বুঝহীি হয়, তাহয়ল তার আযাি সহীহ হয়ব িা । আর যনে 
িাবানলগ বুঝমাি হয়, তাহয়ল তার আযাি থেয়া মাকরূহ হয়ব । অবশ্য 
থেয়ল যনে বানলগ হওয়ার নিকিবতষী হয় তাহয়ল তার আযাি থেয়া 
মাকরূহ হয়ব িা । [প্রমার্:  আােদুররুল মুখতার ১ :  ৩৯৩- ৯৪ # 
আহসানুল ফাতাওয়া ২ : ২৮৯ # ফাতাওয়া োরূল উলুম ২ :  ৮]   

ইকাময়তর কানলমা কয়নি 

নজজ্ঞাসাঃ অয়িকয়ক থেখা যায় থয, তারা ইকাময়তর বাকযগুয়লা একবার 
কয়র বয়ল । অয়িয়ক ইকাময়তর বাকয আযায়ির মত ডবল কয়র ১৭ নি 
বাকয উৈারর্ কয়র । এ বযািায়র সনঠক নবর্য়নি জানিয়য় কৃতজ্ঞ করয়বি 
।   

জবাবঃ প্রয়ন বনর্ষত উভয় নবর্য়য়র বযািায়র হােীস বনর্ষত রয়য়য়ে । তয়ব 
১৭ কানলমা নবনশষ্ট হােীয়সর উির অনধকাাংশ সাহাবীয়ের আমল নেল । 
আযায়ির স্বপ্নদ্রষ্টা হযরত আব্দুল্লাহ ইবয়ি যানয়ে (রানযঃ) নিয়জই হুজুর 
( সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম)- এর নিয়েষয়শ হযরত নবলাল 
(রানয: ) থক আযায়ির ১৫ নি কানলমা নশো থেি । 

হুযুর (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম) বয়লি-  ইকামত আযায়ির ন্যায় 
। তয়ব কােকামানতস সালাহ দুু্ইবার বলয়ব । সুতরাাং থমাি ইকাময়তর 
শব্দ হয়য় থগল ১৭ নি । থযমিঃ হযরত আবূ মাহযূরা (রানযঃ) হয়ত বনর্ষতঃ 
হুযূর (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম) হযরত আবূ মাহযূরা (রানযঃ) থক 
ইকাময়তর ১৭নি কানলমা নশো নেয়য়য়েি নশো নেয়য়য়েি । [প্রমার্ঃ 
নতরনমযী, আবূ োউে, িাসাঈ ও নমশকাত শরীফ ১ :  ৬৩]   

থগাসল ফরজ অবথ্যতায় মসনজয়ে ঢকুা ও আযাি থেওয়া 

নজজ্ঞাসাঃ ফজয়রর জামা‘আত শুরুর ১৫/২০ নমনিি িূয়বষ মুয়ানজ্জি ঘুম 
থথয়ক উয়ঠয়ে । তার থগাসয়লর প্রয়য়াজি । মসনজয়ে ঢুয়ক মাইয়ক আযাি 
নেয়ত হয়ব । থস নক প্রথয়ম আযাি নেয়য় তারির থগাসল করয়ল সনঠক 
হয়ব ? 
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জবাবঃ থগাসল ফরয হয়ল ঘুম থথয়ক উঠার ির থগাসল কয়রই মসনজয়ে 
প্রয়বশ করয়ত হয়ব । থগাসল ফরয এমি বযনির জন্য মসনজয়ে প্রয়বশ 
করা নবধ িয় । থয থকাি েরকারই থহাক িা থকি । মুয়ানজ্জয়ির জন্য এ 
ধরয়ির অসাবধািতার অবকাশ থিই । নফনকর থাকয়ল এমিনি হয় িা । 
তারিয়রও হয়ল তারাতানি থগাসল থসয়র তারিয়র আযাি নেয়ব । অথবা 
ইমাম বা খায়েময়ক আযাি নেয়ত বলয়ব । নবিা থগাসয়ল আযাি থেয়া 
মাকরূহ । যনে নবিা থগাসয়ল আযাি নেয়য় থেয় তাহয়ল িুিরায় আযাি 
নেয়ত হয়ব ।[প্রমার্:  মুসনলম শরীফ ১ : ১৪৩ # নিকা ১ : ১৪৩ # 
আলমগীরী ১ :  ৫৪]  

হাইয়যা আলাস সালাহ বলার সময় োিায়িা 

নজজ্ঞাসাঃ আমার জািা ময়ত জামা‘আয়তর িামায়য ইকাময়ত ‘হাইয়যা 
আলাস সালাহ’ বলার সময় োাঁিায়িা মুস্তাহাব । তয়ব থেখা যায়, অয়িক 
ইমামই ইকাময়তর িূয়বষ োাঁিাি এবাং মুসনল্লয়েরয়কও োাঁনিয়য় কাতার 
নঠক করয়ত বয়লি । অথচ মুস্তাহায়বর উির থকািই আমল কয়রি িা । 
এখি আমায়ের করর্ীয় নক ? 

জবাবঃ মুিানেরা িূবষ থথয়ক কাতার থসাজা কয়র বয়স থাকয়ল মুয়াযনযি 
সায়হয়বর ‘হাইয়যা আলাস সালাহ’ বলার সময় উয়ঠ োিায়িার অনুমনত 
আয়ে । তয়ব এিা থকাি জরুরী বা সুন্নাত আমল িয় । আর িূবষ থথয়ক 
কাতার থসাজা িা কয়র বসা থাকয়ল কাতার থসাজা করা থযয়হতু জরুরী 
তাই কাতার থসাজা করার লয়েয ইকামত শুরু করার সায়থ সায়থ োাঁনিয়য় 
কাতার থসাজা কয়র নিয়ত হয়ব । এিাই সহীহ নিয়ম । কারর্, নপ্রয় িবী 
( সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম) কাতার থসাজা করার বযািায়র অতযন্ত 
গুরুে আয়রাি কয়রয়েি । অনুরূিভায়ব সাহাবায়য় নকরামও অতযন্ত 
গুরুে সহকায়র কাতার থসাজা করার প্রনত লেয রাখয়তি । এমিনক 
অয়িক সাহাবায়য় নকরাম কাতার থসাজা িা হওয়া িযষন্ত ইকামত শুরু 
করয়ত বলয়তি িা । [প্রমার্:  আহসানুল ফাতাওয়া ২ : ৩০২ # 
নতরনমযী শরীফ ১ :  ৫২ # আেদুররুল মুখতার ১ : ৪৭৯ # 
ফাতাওয়া োরুল উলুম ২ :  ১১২]  
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একই বযনির আযাি ও ইমামতী 

নজজ্ঞাসাঃ িাাঁচ ওয়াি িামায়য একই বযনি আযাি নেয়ত এবাং ইমামতী 
করয়ত িারয়ব নক- িা ? 

জবাবঃ একই বযনি আযাি নেয়য় জামা‘আয়তর ইমামতী করয়ত 
শরী‘আয়তর েৃনষ্টয়ত থকাি আিনত্ত থিই । এমিনক ইমাম সায়হব ইকামত 
নেয়লও থকাি অসুনবধা থিই । হযরত উমর ফারুক (রাঃ) থথয়ক এর 
প্রমার্ িাওয়া যায় । নতনি বলয়তি, নখলাফয়তর োনয়ে আমার কায়ধ িা 
থাকয়ল আনম নিয়জই আযাি নেয়য় িামায়যর ইমামতী করতাম । তাোিা 
ইমাম আবূ হািীফা (রহ: ) নিয়জ আযাি নেয়য় ইমামতী করয়তি । 
[প্রমার্:  ফাতাওয়া শামী ১ : ৪০১ # ফাতাওয়া োরুল উলূম ৩ :  
৯৫]  

 بنفسه سفر فى أذن السالم عليه انه الصياء وفى هوالمؤذن االمام كون االفضل
 9/159 الشامى الفتاواى[ -الخزائن فى حققناه وقد الظھر وصلى وأقام

 أذن والسالم الصالة عليه أنه" } الضياء وفي .المؤذن هو اْلمام كون األفضل
 الفتاواى[  . الخزائن في حققناه وقد{ " الظھر وصلى وأقام بنفسه سفر في

 ]9/159 الشامى

একানধক আযায়ির জবাব নেয়ত হয়ব নক- িা ? 

নজজ্ঞাসাঃ জামা‘আয়ত িামায়যর িাথষকয অনুসায়র নবনভন্ন সময়য় নবনভন্ন 
মসনজয়ে আযাি থেয়া হয় । এমিনক একই সময়য় নবনভন্ন মসনজয়ের 
আযাি কায়ি থিৌাঁয়ে । প্রন হয়চ্ছ-  আমরা নক সবগুয়লা আযায়িরই 
জবাব নেব, িানক থকাি একিার ? 

 
জবাবঃ একানধক আযাি যনে আয়গ িয়র হয়, তাহয়ল প্রথম আযায়ির 
উত্তর নেয়ত হয়ব । আর একই মুহূয়তষ এক সায়থ আযায়ির বনি কায়ি 
আসয়ল স্বীয় মহল্লার মসনজে থযখায়ি থস িামায িয়ি, থসনির আযায়ির 
উত্তর নেয়ব । [প্রমার্:  রিুল মুহতার ১ : ৩৯৭, আেদুররুল মুখতার ১ : 
৪০০, আহসানুল ফাতাওয়া ২ :  ২৯২]  
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আর আযায়ির কাযষত জওয়াব থেয়া ওয়ানজব । অথষাৎ আযাি শুয়ি 
সেম িুরুর্য়ের জন্য জামা‘আয়ত হানযর হওয়া ওয়ানযব । নবিা উযয়র 
ঘয়র িামায িিয়ল ওয়ানজব তরক হয়ব । [প্রমার্ঃ আেদুররুল মুখতার ১ 
:  ৪০০]  

আযাি- ইকামত ও িামায়যর তরীকা 

নজজ্ঞাসাঃ আমায়ের এলাকায় একজি আনলম এয়সনেয়লি । নতনি 
আযাি- ইকামত, উযু- িামায, নববাহ- শােী ও কাফি- োফি সম্পয়কষ 
নবস্তানরতভায়ব শরী‘আয়তর নবধাি এবাং িবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া 
সাল্লাম) –এর সুন্নাত তরীকার বর্ষিা প্রোি কয়রি । তাাঁর কথাগুয়লা 
আমায়ের কায়ে খুবই িতুি ময়ি হল । থকিিা এসব নবর্য় এত নবস্তানরত 
ইনতিূয়বষ আমরা আর শুনিনি বা সাধারর্তঃ কাউয়ক বলয়তও শুিা যায় 
িা । তাাঁর কথা দ্বারা বুঝলাম থয, আমরা থযভায়ব শরী‘আয়তর 
নবধািগুয়লা িালি করনে, তা আল্লাহর নবধাি এবাং (রাসূল সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম)- এর তরীকার সায়থ খুব কমই নমল রয়য়য়ে । 
বরাং অনধকাাংশ থেয়ত্র আমরা শরী‘আয়তর নবধায়ির থখলাফ কাজ কয়র 
যানচ্ছ এবাং থসিায়কই েীি ময়ি করনে । যায়হাক তার কথাগুয়লা থযয়হতু 
িতুি ময়ি হল, তাই আিিায়ের নিকি আযাি- ইকাময়তর নবর্য় জািয়ত 
চানচ্ছ । নতনি আযাি ও ইকাময়ত……….. (আল্লাহ) শয়ব্দর লায়মর 
ময়ধয এবাং সকল মায়ি তাবায়ীর ময়ধয এক আনলফ থথয়ক থবশী লিা 
করয়ত নিয়র্ধ কয়রয়েি । আযাি ১২ শ্বায়স নেয়ত বয়লয়েি । অবশ্য 
ফজয়রর আযাি ১৪ শ্বায়স নেয়ত বয়লয়েি । আর ইকামত ৭ শ্বায়স নেয়ত 
বয়লয়েি । আযাি ও ইকাময়তর প্রয়তযক বায়কযর থশয়র্ সানকি কয়র 
িিয়ত বয়লয়েি । এবাং ইকাময়তও আযায়ির ন্যায় থচহারা ঘুরায়ত 
বয়লয়েি । তার এই কথা শরী‘আয়তর েৃনষ্টয়ত কতিুকু গ্রহর্য়যাগয ? 
প্রমার্সহ নবস্তানরত জািয়ত ইচ্ছুক । 

জবাবঃ সম্ভবতঃ উি আনলম বযনি হযরত থািবী (রহঃ) কতৃষক প্রনতনষ্ঠত 
মজনলয়স োওয়াতুল হক-  এর থকাি নযম্মাোর বা সেস্য হয়বি । কারর্, 
বাাংলায়েয়শর নবনভন্ন অেয়ল মজনলয়স োওয়াতুল হক সাংনেষ্ট আয়লম-
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উলামা সমায়জর সকল স্তয়র মুেষা সুন্নাতসমূহ িুিজষীনবত করয়েি এবাং 
সবষস্তয়র সহীহ সুন্নাতথক কানয়ম করার জন্য আপ্রার্ প্রয়চষ্টা চালায়চ্ছি ।  

আিনি উি আনলম সায়হয়বর থরফায়রি নেয়য় থয কথাগুয়লা বয়লয়েি তা 
সবই সহীহ, সনঠক এবাং সুন্নাত মুতানবক।  

(ক) আযাি- ইকামত ও িামায়যর তাকবীর সমূয়হ এবাং সকল মায়ি 
তাবায়ীয়ত এক আনলফ মাি করয়ত হয়ব এিাই সহীহ কথা । এর থথয়ক 
কম করা হারাম এবাং থবশী করা মাকরূয়হ তাহরীমী ।  

(খ) আযাি ১২ শ্বায়স এবাং ইকামত ৭ শ্বায়স থেয়া সুন্নাত । 

(গ) আযাি ও ইকাময়তর প্রয়তযক বায়কযর থশয়র্ সানকি কয়র বলা 
সুন্নাত । আকবার শব্দনির ”রা” অেয়র থিশ িিা ভলু এবাং সুন্নায়তর 
থখলাি ।   

(ঘ) ইকাময়ত الفالح على حى  এবাং  الصالة على حى বলার সময় ডায়ি ও 
বায়ম থচহারা ঘরুায়িা সুন্নাত ।  

[প্রমার্:  ফাতাওয়া শামী:  ১ /৩৮৭ - ৩৯৯, আলবাহরুররানয়ক:  ১/ 
২৫৭, ফাতহুল কােীর:  ১/ ২১৩,  তাতারখানিয়া:  ১/৫১৮, িববী 
২/৭৭, ২/১৯০, ফাতাওয়া শামী: ১/ ৩৮২]  

উয ুবযতীত আযাি থেওয়া  

নজজ্ঞাসাঃ উযু বযতীত মসনজয়ে ঢুয়ক আযাি থেয়া যায়ব নক ?  

জবাবঃ উযু বযতীত মসনজয়ে ঢুয়ক আযাি থেয়া জানয়য আয়ে । তয়ব 
উত্তম হয়লা উযু কয়র আযাি থেয়া । এজন্য অয়িক নফকহনবেগর্ উয ু
বযতীত আযাি থেয়ায়ক মাকরূহ বয়লয়েি । [প্রমার্:  ফাতাওয়া োরুল 
উলূম ২ : ৯২, ২ : ১০২ িৃ: , আলমগীরী ১ : ৫৪, থহোয়া ১ : ৯০ # 
ফাতাওয়া মাহমূনেয়া ৭ : ৩৪ িৃ:  # ফাতাওয়া শামী ১ : ৩৯২ িৃ: ]  

জমু‘ুআর োিী আযায়ির জবাব  

নজজ্ঞাসাঃ জুমু‘আর োিী আযায়ির জবাব নেয়ত হয়ব নক- িা ? 
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জবাবঃ জুমু‘আর োিী আযায়ির জবাব মুয়খ উৈারর্ কয়র থেয়া নিয়র্ধ 
। তয়ব ময়ি ময়ি থেয়া থযয়ত িায়র । [প্রমার্ঃ আহসানুল ফাতাওয়া ৪ : 
১২৫, োরূল উলুম ৫ : ৫৯, তাবয়ীনুল হাকায়য়ক ১ : ২২৩, বাোয়য়সুস 
সািায়য় ১ : ২৬৪]  

এক মসনজয়ে আযাি নেয়য় অন্য মসনজয়ে িামায আোয় করা 

নজজ্ঞাসাঃ থকাি মসনজয়ের মুআযনযি সায়হব যনে আযাি নেয়য় অন্যত্র 
চয়ল যাি, তালয়ল নতনি নক থসখায়িই িামায িয়ি নিয়বি ? িা থয 
মসনজয়ে আযাি নেয়য়য়ে, থসই মসনজয়েই তার িামায আোয় করয়ত 
হয়ব ?  

জবাবঃ মুআযনযি থয মসনজয়ে আযাি নেয়বি, থসই মসনজয়েই তার 
িামায আোয় করা উনচত । প্রয়য়াজি বযতীত এক মসনজয়ে আযাি নেয়য় 
অন্য মসনজয়ে িামায আোয় করা উনচত িয় । তয়ব একান্ত প্রয়য়াজয়ি 
এক মসনজয়ে আযাি নেয়য় অন্য মসনজয়ে িামায আোয় করায় থকাি 
অসুনবধা থিই । [প্রমার্ঃ নতরনমযী শরীফ ১ : ৫০ # িাসাঈ শরীফ ১ : 
৭৯ # আবূ োউে শরীফ ১ : ৬৯ # আরফুশ শাযী ১ : ৫০ # ফাতাওয়া 
আলমগীরী ১ :  ৫৪ ]  

একাকী িামাযীর ইকামত 

নজজ্ঞাসাঃ আমায়ের এলাকায় সাধারর্তঃ সব জায়গায় মসনজয়ের আযাি 
থশািা যায় । এমতাবথ্যতায় যনে কায়রা নবয়শর্ থকাি কারয়র্ ঘয়র িামায 
আোয় করয়ত হয়, তাহয়ল হািাফী মাযহাব অনুযায়ী ইকামত সহ িামায 
আোয় করয়ত হয়ব নক- িা ? 

জবাবঃ থযয়হতু ঘর থথয়ক মহল্লার মসনজয়ের আযাি থশািা যায়, তাই 
নবয়শর্ ওযরবশতঃ নিজ গৃয়হ একা একা িামায আোয় করার থেয়ত্র 
আযাি ইকামত িা নেয়লও িামায মাকরূহ হয়ব িা । তয়ব ইকামতসহ 
িামায আোয় করাই মুস্তাহাব । কারর্, এয়েয়ত্র ইকামত বলার দ্বারা 
নকরামাি কানতবীিও িামায়য অাংশগ্রহর্ কয়র এবাং এয়ত জামা‘আয়তর 
সােৃশ্য হয়য় যায় । [প্রমার্:  ফাতাওয়া শামী ১ : ৩৯৫ # বাোনয়উস 
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সািানয় ১ : ১৫২ # তাতার খানিয়া ১ : ৫২৪- ৫২৫, নহেয়াহ ১ : ৯২ # 
কািযুে োকানয়ক ২০ # থবয়হশতী থযওর ১১ : ২৫ # িাফউল মুফতী 
১৭২]   

 المحلة أذان الن قوله تحت الشامى وفى يكفيه الحى أذان ذإ تركھما يكره فال
 الشامى الفتاواى[ -المصركلھم هلا نائب المؤذن ألن واقامته كأذانه واقامتھا

9/310[ 

ঝি তফুায়ির সময় আযাি থেওয়া  

নজজ্ঞাসাঃ অয়িক এলাকায় ঝি- তুফায়ির সময় প্রায় ঘয়রই আযাি ও 
তাকবীর থেয়া হয় । নকন্তু সম্পূর্ষ আযাি থকউ নেয়ত চায় িা । থযমি 
হাইয়া আলাচ্ছালাহ/ হাইয়া আলাল ফালাহ বয়ল িা । এিা নক জানয়য ? 

জবাবঃ প্রচন্ড ঝি- তুফায়ির সময় বা অনবরাম ঝি বৃনষ্ট চলয়ত থাকয়ল 
সুন্নাত ও মুস্তাহাব ময়ি িা কয়র এমনিই আযাি থেয়ািা মুবাহ (জানয়য) । 
যনে থকাি থ্যতায়ি প্রচন্ড ঝি- তুফায়ির সময় আযাি নেয়ত হয়, তাহয়ল 
িুরা আযাি নেয়ত হয়ব । [প্রমার্:  নকফায়াতুল মুফতী ৩ : ৬ িৃ:  
ইমোদুল ফাতাওয়া ১ :  ১৬৫ ]  

 فيندب واال الصلوات من اى قوله تحت الشامى وفى كعيد لغيرها األذان اليسن
 ]9/380الشامى الفتاوى[ -للمولود

মসনজয়ের নভতয়র আযাি থেওয়া উত্তম িা বাইয়র  

নজজ্ঞাসাঃ থবয়হশতী গাওহার নকতায়ব উয়ল্লখ আয়ে থয, জুমু‘আর োিী 
আযাি বযতীত বাকী সকল আযাি মসনজয়ের বানহয়র নেয়ব । মসনজয়ে 
থেয়া মাকরূয়হ তািযীহী । নকন্তু বতষমায়ি বাাংলায়েয়শর অনধকাাংশ 
মসনজয়ে মাইক নেয়য় মসনজয়ের নভতর থথয়ক আযাি থেয়া হয় । 
শরী‘আয়তর েৃনষ্টয়ত এিা নকরূি ? 

জবাবঃ থবয়হশতী গাওহায়রর ময়ধয এ মাসাআলানি এরূিভায়ব নলখা 
রয়য়য়ে থয, মসনজয়ের ময়ধয আযাি থেয়া সুন্নায়তর নখলাি । থকিিা 
আযাি দ্বারা উয়িশ্য হল-  থলাকয়েরয়ক একথা জািায়িা থয, নকেুেয়র্র 
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ময়ধযই জামা‘আত কানয়ম হয়ব । আর এ কথাও স্পষ্ট থয, মসনজয়ের 
ময়ধয আযাি নেয়ল আওয়ায েূয়র যায় িা । তাই মসনজয়ের বাইয়র থকাি 
উাঁচু জায়গায় োাঁনিয়য় আযাি নেয়ত হয় ।  

বতষমায়ি মাইয়কর দ্বারা মসনজয়ের নভতর থথয়ক বা থকাি িীচু জায়গায় 
োাঁনিয়য় আযাি নেয়ল যনেও আওয়ায েূয়র যায় তথানিও মাইয়কর দ্বারা 
মসনজয়ের নভতয়র োাঁনিয়য় আযাি থেয়া উত্তম িয় । েীয়ির আসল 
আকৃনত নবেযমাি রাখা কতষবয । তাই উত্তম হল- মসনজয়ের বাইয়র থকাি 
রুয়ম নহফাযয়তর সায়থ মাইক রাখার বযবথ্যতা করয়ব এবাং থসই রুম থথয়ক 
আযাি নেয়ব । [প্রমার্ঃ আহসানুল ফাতাওয়া ২ : ২৯৪- ২৯৫ # রিুল 
মুহতার ১ : ৩৮৪ িৃঃ # ফাতাওয়া আলমগীরী ১ :  ৫৫ # ই’লাউস 
সুিাি ৮ :  ৪৯]  

 فى كذا المسجد فى واليؤذن المسجد خارج او المأذنة على يؤذن ان وينبغى
 يرفع لجيرانه اسمع يكون عال موضع فى يؤذن ان والسنة قاضيخان فتاوى
 ]9/381 -الشامى الفتاوى[ – البحرالرائق فى كذا هنفس واليجھد صوته

আযায়ির সময় আঙ্গলু চুিি করা  

নজজ্ঞাসাঃ আযায়ির সময় হুজুর (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম)- এর 
িাম মুবারক শুিার ির আঙু্গল চুিি করা এবাং আঙু্গল নেয়য় থচাখ মলা নক 
জরুরী ? 

আমায়ের এলাকায় থকাি থকাি মানুর্ এরূি কয়র থায়কি এবাং থকউ িা 
করয়ল তায়ক ওহাবী ইতযানে বয়ল গালী থেি। এ সম্পয়কষ শরী‘আয়তর 
হুকুম নক? 

 জবাবঃ আযায়ির সময় হুজুর (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম)- এর 
িাম শুয়ি আঙু্গল চুিি করা এবাং থচায়খ লাগায়িা থকাি মারফু সহীহ 
হােীস দ্বারা প্রমানর্ত িয় । এ কাজয়ক সুন্নাত ময়ি করা ভলু । অবশ্য 
অতীয়তর থকাি থকাি আয়লম থচায়খর বযাথা েূর করার জন্য এবাং 
িাওয়ার বৃনের জন্য নচনকৎসা স্বরূি এরূি কয়রয়েি । এখয়িা যনে থকউ 
সুন্নাত বা মুস্তাহায়বর গুরুে িা নেয়য় থচায়খর উিকায়রর জন্য নচনকৎসা 
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স্বরূি এরূি কয়র তাহয়ল করয়ত িায়র । নকন্তু শতষ হল থয, থকউ যনে িা 
কয়র তাহয়ল তায়ক খারাি ময়ি করয়ত িারয়ব িা এবাং ওহাবী ইতযানে 
বলয়ত িারয়ব িা । যনে খারাি ময়ি কয়র বা ওহাবী ইতযানে বয়ল, 
তাহয়ল তা সম্পূর্ষ হারাম ও িাজানয়য হয়য় যায়ব । থকিিা মুস্তাহাব নিয়য় 
বািাবানি করা িাজানয়য । আর এ আমল থতা মুস্তাহাবও িয় । বরাং এক 
ধরয়ির নচনকৎসা মাত্র । সুতরাাং এিা নিয়য় বািাবানি করা চরম মূখষতা । 
[প্রমার্:  ফাতাওয়া রহীনময়া ১ : ৫৮, ফাতাওয়া মাহমুনেয়া ১ :  
১৮৬]  

 مجمع[ -الخ......مرتبته عن يرفع ان خيف اذا مكروها ينقلب المندوب ان
 ] 111)العربى(االبرار مجالس -1/189.  البارى فتح -1/111.البحار

আযায়ির ির হাত উনঠয়য় দু‘আ করা  

নজজ্ঞাসাঃ আমায়ের গ্রায়মর থলায়করা আযায়ির ির হাত উনঠয়য় 
মুিাজায়তর সুরয়ত দু‘আ িয়ি থায়কি । যারা তদ্রুি কয়রি িা তায়ের 
প্রনত কিুনি কয়রি । শরী‘আয়তর েৃনষ্টয়ত এর ফায়সালা নক ?  

জবাবঃ আযায়ির িয়র দু‘আ িিার বযািায়র আসল তরীকা হল- শুধু 
মুয়খ দু‘আ িিয়ব । মুিাজায়তর মত হাত তুলয়ব িা । এিাই উত্তম । 
তয়ব যনে থকউ সনঠক মাসআলা িা জািার কারয়র্ আযায়ির দু‘আ িিার 
সময় হাত তুয়ল তাহয়ল তার সায়থ কয়ঠারতা করা নঠক িয় । সহয়জ 
িরম কথায় বুঝায়ত িারয়ল বুঝায়ব । িয়চৎ তার অবথ্যতার উির থেয়ি 
নেয়ব ।  

যারা আযায়ির দু‘আর ময়ধয হাত িা উঠায়ল নতরষ্কার কয়র, তারা 
উত্তয়মর থখলাি একনি নবর্য় নিয়য় বািাবানি করয়ে । তায়ের উনচত এ 
ধরয়ির নবর্য় নিয়য় বািাবানি িা করা । [প্রমার্ঃ মাজমু’আতুল 
ফাতাওয়া ২ : ২৪৪ # ইমোদুল ফাতাওয়া ৪ : ১৬১ # ফাতাওয়া 
রহীনময়া ৩ :  ১৬]  

আযায়ির ির িামায়যর জন্য িুিরায় ডাকাডানক করা  
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নজজ্ঞাসাঃ মসনজয়ে ফজয়রর আযাি থেয়ার ির েলবেভায়ব অথবা 
একাকী িামায়যর জন্য মানুর্য়ক ডাকাডানক করার শর‘ই নবধাি নক ? 
বতষমাি যুয়গ জামা‘আয়তর সায়থ িামায আোয়য়র বযািায়র মানুয়র্র 
নশনথলতা প্রেশষয়ির থপ্রনেয়ত এ ডাকাডানকর গুরুে কতিুকু ?  

জবাবঃ তাসবীব অথষাৎ আযায়ির ির জামা‘আয়তর নকেুের্ িূয়বষ নযনকর 
তাসবীহ, আসসালাতু জানম‘আ” অথবা িামায প্রস্তুত” ইতযানে শয়ব্দর 
মাধযয়ম িামায়যর জন্য থযভায়ব ডাকাডানক করা হয়, এয়ত মানুয়র্র 
অয়িক উিকার হয় । মসনজয়ে মুসনল্লয়ের সাংখযাও বৃনে িায় । থকিিা 
গভীর রায়ত ঘুমায়িার কারয়র্ ইচ্ছা থাকা সয়েও অয়িয়কর িয়েই 
আযায়ির ির জাগ্রত হওয়া সম্ভব হয় িা । এমিনক অয়িয়কর িামাযও 
কাযা হয়য় যায় । নকন্তু জামা‘আয়তর িূয়বষ এ ডাকাডানক করার ফয়ল 
অয়িয়কর িয়ে জামা‘আয়ত অাংশগ্রহর্ করা সম্ভব হয় । আর থকউ যনে 
জামা‘আয়ত শরীক হয়ত িাও িায়র, তারিরও অন্তত:  একা িামায 
আোয় কয়র নিয়ত িায়র । এনেয়ক লেয কয়রই উলামায়য় নকরাম 
ফজয়রর সময় আযায়ির ির িুিরায় িামায়যর জন্য ডাকাডানক করা 
উত্তম নহয়সয়ব আখযানয়ত কয়রয়েি । 

অন্যান্য িামায়যর জন্যও এরূি তাসবীয়বর অনুমনত আয়ে । কারর্ 
বতষমায়ি এ নফতিার যুয়গ প্রয়তযক ওয়ায়ির িামায়যর থেয়ত্রই মানুয়র্র 
মায়ঝ উোসীিতা িনরলনেত হয় । [প্রমার্:  ফাতাওয়া মাহমুনেয়া ২ : 
৩৬২ # ফাতাওয়া োরুল উলুম ২ :  ১০১/ ৯৮]  

আযায়ির জবাব  

নজজ্ঞাসাঃ থকাি আযায়ির জবাব থেওয়া উনচৎ ? সুন্নাত তরীকার নখলাি 
হয়লও নক আমায়ক জবাব নেয়ত হয়ব ? 

জবাবঃ সুন্নাত তরীকানুযায়ী আযাি িা হয়ল তার থমৌনখক জবাব থেয়া 
আবশ্যক িয় । [প্রমার্ঃ আেদুররুল মুখতার ১ :  ৩৭৯]  

আযাি- ইকাময়তর উত্তর থেওয়ার হুকুম  



298 

 

নজজ্ঞাসাঃ আযায়ির জবাব থেয়া ও ইকাময়তর জবাব থেয়া সম্পয়কষ 
শরী‘আয়তর হুকুম নক ? 

জবাবঃ আযায়ির জবাব থমৌনখকভায়ব থেয়া মুস্তাহাব এবাং কাযষকরীভায়ব 
জওয়াব থেয়া অথষাৎ িামায়যর জামা‘আয়ত উিনথ্যতত হওয়া ওয়ানজব । 
সুতরাাং থমৌনখক জবাব নেয়য় জামা‘আয়ত উিনথ্যতত িা হওয়া অন্যায় । 
এয়ত ওয়ানজব তরক করার গুিাহ হয়ব । এমনিভায়ব ইকাময়তর জবাব 
থেওয়াও মুস্তাহাব ।  

তয়ব আযাি- ইকামত সুন্নাত তরীকায় িা হয়ল, থসই আযাি- ইকাময়তর 
থমৌনখক জবাব িা থেয়া থোর্র্ীয় িয় । আমায়ের থেয়শর অনধকাাংশ 
মুয়াযনযিয়ের আযাি ও ইকামত সুন্নাত তরীকার নখলাি । এ বযািায়র 
নখয়াল রাখা খুবই জরুরী । কারর্, আযাি নশ‘আয়র ইসলায়মর অন্তভুষি 

।  -فيه لحن ال عربيا وهوماكان المسنون  سمع ان: المختاررالد وفى 

 كلماته بعض فلوكان جميعه مسنونا ماكان المراد أن الظاهر: الشامى وفى
 -مسنونا اذانا ليس حينئذ ألنه الباقى فى اْلجابة عليه التجب اوملحونا غيرعربى

 ]9/312 الشامى الفتاوى[

আযায়ির সময় নতলাওয়াত  

নজজ্ঞাসাঃ কুরআয়ি িাক নতলাওয়াতরত থকাি মুসল্লী আযাি শ্রবর্ 
করয়ল নক নতলাওয়াত বন্ধ কয়র আযায়ির জাওয়াব নেয়ব ? িানক 
নতলাওয়াত চালু রাখয়ব ? 

জবাবঃ প্রথম থয আযাি শুিা যায়ব, থসই আযায়ির থমৌনখক জাওয়াব 
থেয়া মুস্তাহাব । কুরআয়ি িাক নতলাওয়াতরত অবথ্যতায় নতলাওয়াত বন্ধ 
কয়র আযায়ির জাওয়াব নেয়ব এিাই উত্তম । নকন্তু থকউ কুরআয়ি কারীম 
বা েীিী নবর্য় নশোোি বা নশো করার ময়ধয নলপ্ত থায়ক, থযমি মিব 
বা থহফজখািার োত্ররা কুরআি িিয়ত থায়ক বা থকাি জরুরী বয়াি 
চলয়ত থায়ক । থসয়েয়ত্র নতলাওয়াত বা বয়াি বন্ধ কয়র আযায়ির 
জাওয়াব থেয়া মুস্তাহাব িয় । অথষাৎ থস থেয়ত্র আযায়ির জাওয়াব িা 
নেয়ল থকাি অসুনবধা িাই ।  
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ইমাম ও ইমামত 

ইমায়মর নযম্মাোরী ও গুর্াবলী 

নজজ্ঞাসাঃ মসনজয়ের থ্যতায়ী ইমায়মর ইমামতীর জন্য নক নক গুর্ থাকা 
জরুরী ? থ্যতায়ী ইমায়মর প্রনত মুসনল্লয়ের বা মহল্লাবাসীয়ের নক হক থায়ক 
। িোন্তয়র মুসনল্লয়ের বা মহল্লাবাসীয়ের প্রনত ইমাম সায়হয়বর নক হক 
আয়ে ? নবস্তানরত জািায়ল নচরকৃতজ্ঞ থাকব ।  

জবাবঃ ইমামতীর জন্য কয়য়কনি নসফাত বা গুর্ থাকয়ত হয় যথা- (১) 
মুসলমাি হওয়া, (২) বানলগ হওয়া, (৩)জ্ঞািী হওয়া, (৪) িুরুর্ হওয়া, 
(৫) কারী ও আয়লম হওয়া। অথষাৎ শুেভায়ব নকরাআত িায়ঠ সেম এবাং 
িামায়যর জরুরী মাসাইল সম্পয়কষ অনভজ্ঞ। (৬) মুত্তাকী হওয়া অথষাৎ 
সকল প্রকার হারাম ও মাকরূহ তাহরীমী ও নবে‘আতী কাজ থথয়ক থবয়চ 
থাকা ( ৭)  শর‘ই উযর থথয়ক মুি হওয়া, থযমি- থবাবা, থতাতলামী 
ইতযানে িা হওয়া । থমািাকথা শরী‘আয়তর িূর্ষ অনুসরর্ করা এবাং তার 
উির সবষোই অিল থাকা । [প্রমার্ঃ ফাতাওয়া শামী ১ : ৫৫০, 
ফাতাওয়া মাহমুনেয়া ৭ :  ৬২]  

উয়ল্লনখত শতষসমূহ িা িাওয়া থগয়ল তায়ক ইমাম িয়ে নিয়য়াগ োি করা 
জানয়য হয়ব িা । নবয়শর্ কয়র থকাি ফানসক বযনিয়ক ইমাম নহয়সয়ব 
নিয়য়াগ করা বা বহাল রাখা জানয়য িয় । থতমনি ফানসয়কর নিেয়ি 
িামায িিা মাকরূয়হ তাহরীমী । এ ধরয়ির বযনির জন্য ইমামতী করাও 
িাজানয়য । 

ফানসক বলা হয় যারা গুিায়হ কবীরায় অভযস্ত হয়য় থগয়ে । থযমি োাঁনি 
থকয়ি থেয়ি এক মুনষ্টর কম কয়র রাখা । নমথযা কথা বলা বা থখয়ািত 
করা । িেষা িা মািা, নসয়িমা- থিনলনভশি প্রভনৃত থেখা । গাি- বােয 
শুিা, ঘয়র জীবজন্তুর েনব বা মূনতষ থ্যতািি করা । থবিেষা মনহলায়ের ঝাি 
ফুাঁক করা । [প্রমার্:  ফাতাওয়া মাহমূনেয়া ২ : ৭৭, # মারানকল ফালাহ, 
১৬৩, # ফাতাওয়ায়য় শামী ১ : ৫৫৯, # ইমোদুল মুফতীি ৩১৯]  
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ইমাম থযয়হতু িায়য়য়ব িবী সুতরাাং িবী- রাসূলগয়র্র থয নতিনি কাজ 
নেল তাবলীগ, তানলম ও তাযনকয়া (সূরা বাকারা ১২৯, ১৫১, জুম‘আ 
২) এগুয়লা প্রথয়ম তার ময়ধয হানসল করয়ত হয়ব । এর প্রয়তযকিা গুর্য়ক 
সাংনেষ্ট নবর্য়য় িারেশষী বযনিয়ের নিকি থথয়ক নশখয়ত হয়ব । নিয়জর 
নযয়েগীয়ক উি নতি নযম্মাোরী আোয় করার জন্য ওয়াকফ করয়ত হয়ব 
। সুতরাাং ইমাম নহয়সয়ব নতিনি নযম্মাোরী িালি করয়ত হয়ব । 

প্রথম নযম্মাোরীঃ মসনজয়ের মুসল্লীয়ের সনঠকভায়ব ইমামতী করা ও 
িামায িিায়িা । এর জন্য দু’নি কাজ করয়ত হয়ব । 

(ক) সূরা- নকরাআত িুরািুনর সহীহ করয়ত হয়ব । কারর্, নকরাআয়তর 
অয়িক ভলু দ্বারা িামায ফানসে হয়য় যায় । 

(খ) সহীহ মাসআলা- মাসাইল, আমলী মশক ও বাস্তব অনুশীলি- এর 
মাধযয়ম নশয়খ নিয়ত হয়ব । কারর্, ইমায়মর অয়িক ভয়ুলর কারয়র্ 
সকয়লর িামায িষ্ট হয়য় যায় । থযমি ময়ি ময়ি নকরাআত িিা । 
নজহবা, থঠাি বা মুখ িা থহনলয়য় নেয়ল নেয়ল নকরাআত িিা । [নহোয়া ১ 
:  ১১৭]   

নদ্বতীয় নযম্মাোরীঃ মসনজয়ের মুসল্লীয়ের এবাং মসনজয়ের মকতয়বর 
বাৈায়েরয়ক কুরআয়ি কারীম তথা সূরা- নকরাআত সহ েীয়ির 
নবর্য়সমূহ িযষায়ক্রয়ম নশো থেয়ার বযবথ্যতা করা । েীয়ির করর্ীয় িাাঁচনি 
নবর্য় সম্পয়কষ স্পষ্ট জ্ঞাি োি করা । অথষাৎ তায়ের ঈমাি- আকানয়ে, 
ইবাোত- বয়েগী, মু‘আমালাত বা হালাল নরনযক, মু‘আশারাত বা 
বাোর হক ও ইসলামী সামানজকতা, আিশুনে বা অন্তয়রর থরায়গর 
নচনকৎসার বযবথ্যতা করা । এর মাধযয়ম সমস্ত গুিায়হর অভযাস িনরতযাগ 
করাি এবাং প্রয়তযকনি নবর্য় বাস্তব প্রনশেয়র্র মাধযয়ম হায়ত কলয়ম 
নশোোি করা । এমি থযি িা হয় থয, একজি ইমাম ১০/ ১৫ বৎসর 
একথ্যতায়ি ইমামতী করয়েি অথচ তাাঁর থিেয়ির মুসনল্লয়ের সূরা-
নকরাআত, িামায়যর রুকু ও নসজোহ নকেুই সহীহ হয়নি । অথচ নতনি 
ইমামতী কয়রই যায়চ্ছি ।  
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তৃতীয় নযম্মাোরীঃ মহল্লার সকল থশ্রর্ীর থলাকয়েরয়ক েীিী ও দুনিয়াবী 
ফায়ো থিৌাঁোয়িার লয়েয সময় সুয়যাগমত তায়ের থখাাঁজ- খবর থিয়া 
এবাং তায়ের বািীয়ত বািীয়ত থিৌাঁোয়ত থচষ্টা করা । একজি ইমাম ইচ্ছা 
করয়ল এক বৎসয়র সায়র নতিশত বািীয়ত থিৌাঁেয়ত িায়রি । এর জন্য 
ইমাম সায়হয়বর নিকি সম্পূর্ষ মহল্লার থলাকয়ের একিা তানলকা থাকা 
উনচৎ । উি তানলকা অনুযায়ী যারা মসনজয়ে আয়সি তায়েরয়ক 
প্রনশের্ নেয়য় নিয়জর সহকমষী বানিয়য় তায়ের সায়থ িরামশষক্রয়ম যার 
সায়থ যার িনরচয় আয়ে তায়ক রাহবার বানিয়য় তার সহয়যানগতায় থসসব 
থলায়কর বািীয়ত থিৌাঁো । অতঃির তায়ের কায়ে েীয়ির গুরূে তুয়ল ধরা 
। তায়ের িনরবায়রর মনহলায়েরয়কও েীিী োনয়ে সম্পয়কষ সয়চতি করা 
এবাং তায়েরয়কও সহীহ ইমাি ও আময়লর জন্য উদ্বুে করা । সায়থ সায়থ 
মহল্লার গরীব থলাকয়ের থখাাঁজ- খবর থিয়া । নবিয়ে- আিয়ে তায়ের 
িায়শ োাঁিায়িা । বতষমায়ি আমায়ের অবয়হলার েরুি মসনজয়ের মকতব 
বন্ধ হয়য় দুশমিয়ের ফাাঁে নকন্ডার গায়ডষি আবাে হয়চ্ছ । সুয়যাগ থাকয়ত 
বযবথ্যতা থিয়া উনচত । 

মুসনল্লয়ের উির ইমায়মর হক হল থযয়হতু নতনি সরোর বা িায়য়য়ব িবী 
তাই তায়ক সম্মাি প্রেশষি করা । তাাঁয়ক নবিে- আিয়ে হানেয়া- থতাহফা 
নেয়য় সাহাযয করা এবাং তার সুয়খ- দুঃয়খ থখাাঁজ- খবর থিয়া এবাং তার 
েীিী কথা সমূহয়ক যথাযথভায়ব থময়ি চলা । তার সায়থ থবয়ােবী বা 
অসম্মািজিক আচরর্ থথয়ক নবরত থাকা । থকাি ভলুভ্রানন্ত থেখয়ল 
আেয়বর সায়থ থগািয়ি তায়ক জািায়িা । [প্রমার্ঃ আত- তারগীব ওয়াত 
তারহীব ১ :  ৭৮]   

 والذكورة والعقل والبلوغ االسالم :اشياء ستة االصحاء للرجال اْلمام وشروط
 شرط وفقد واللثغ والتمتمة والفأفأة كالرعاف األعذار من والسالمة والقراءة
 )9/005:الحتار رد. (عورة ستر كطھارة

ধূমিায়ীর ইমামতী  
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নজজ্ঞাসাঃ আমায়ের নিকিবতষী এক মসনজয়ের ইমাম সায়হব এক মুনষ্টর 
নভতয়র োিী কায়িি, লাহয়ি জলী নকরাআত িয়িি এবাং ধূমিাি কয়রি 
। উি ইমায়মর নিয়ে িামায িিা জানয়য হয়ব নক ? 

জবাবঃ এক মুনষ্টর নভতয়র োিী কািা হারাম । থয বযনি এ হারাম কায়জ 
নলপ্ত হয়ব শরী‘আয়তর অন্যান্য আহকাম িুরািুনর িালি করা সয়েও থস 
ফানসক বয়ল নবয়বনচত হয়ব । আর ফানসয়কর নিয়ে িামায িিা মাকরূয়হ 
তাহরীমী  । তদুিনর নবনি- নসগায়রি িাি করা মাকরূহ । নবনি-
নসগায়রি িাি করার ির মুখ িনরষ্কার করা বযতীত মসনজয়ে যাওয়া 
নিয়র্ধ । এর দ্বারা মানুর্য়ের এবাং থফয়রশতায়েরয়ক কষ্ট থেয়া হয় । 
তাোিা এিা স্বায়থ্যতর জন্যও খুব েনতকর । আর িামায়যর নকরাআয়ত 
লাহায়ি জলী িিয়ল থেত্র নবয়শয়র্ িামায ফানসে হয়য় যায় । সুতরাাং 
উয়ল্লনখত নতি প্রকার থোয়র্ আক্রান্ত বযনিয়ের ইমাম িয়ে নিয়য়াগ করা 
বা বহাল রাখা জানয়য িয় । তার নিয়ে িামায িিা মাকরূয়হ তাহরীমী । 
এজন্য দ্রুত ঐ বযনিয়ক ইমায়মর িে থথয়ক অিসারর্ কয়র েীিোর, 
িরয়হযগার, মুত্তাকী ও সহীহ আকীো সম্পন্ন আয়লময়ক ইমাম িয়ে 
নিয়য়াগ করা কনমনির অিনরহাযষ োনয়ে । িতুবা মুসনল্লয়ের িামায়যর 
েনতর জন্য মুতাওয়াল্লী বা কনমনি োয়ী হয়ব । [প্রমার্ঃ ফাতাওয়া 
মাহমূনেয়া ৫ :  ১০৫- ১১২ # ফাতাওয়ায়য় রাহীনময়া ৪ : ৩৫০ # 
ফাতাওয়ায়য় শামী ১ :  ৫৫০]  

 تقديمه في وبأن, دينه ألمر اليھتم بأنه هتقديم كراهة عللوا فقد الفاسق واما
 ان على المنية شرح في...... شرعا اهانته عليھم وجب وقد, تعظيمه لالمامة
 ]9/065:المحتار رد[. ذكرنا لما تحريم كراهة تقديمه كراهة

োাঁনিনবহীি সাবালয়কর ইমামতী  

নজজ্ঞাসাঃ আনম এক মসনজয়ের মুয়াযনযি । আমার বয়স ১৮ বৎসর । 
ইমাম সায়হব মায়ঝ ময়ধয অনুিনথ্যতত থাকয়ল আমায়ক িামায িিায়ত হয় 
। নকন্তু নকেু সাংখযক মুসল্লী আমার নিেয়ি িামায িিয়ত রাযী িি । 
তায়ের অনভয়যাগ হল আনম থোি, আমার োিী উয়ঠ িাই । আর ইমায়মর 
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জন্য ১২ হাজার হােীস জািা থাকা জরুরী, আমার তা থিই । এখি প্রন 
হল, এমতাবথ্যতায় আমার নিেয়ি িামায হয়ব নক- িা এবাং তায়ের বিবয 
সনঠক নক- িা ? 

জবাবঃ শরী‘আয়তর েৃনষ্টয়ত িুরুর্ থেয়ল ১২ বৎসয়রর ির যখিই তার 
স্বপ্নয়োর্ হয়ব থস বায়লগ গর্য হয়য় যায়ব । শরী‘আয়তর সমস্ত হুকুম তার 
উির অনিষত হয়ব । তখি সূরা- নকরাআত ও মাসআলা- মাসাইল জািা 
থাকয়ল থস ইমামতী করয়ত িারয়ব । এয়ত শরী‘আয়তর থকাি বাধা থিই 
।  অবশ্য ১২ বৎসয়রর ির স্বপ্নয়োর্ িা হয়ল থস বায়লগ গর্য হয়ব িা । 
নকন্তু তার বয়স ১৫ বৎসর হয়য় থগয়ল তখি আর থকাি আলাময়তর 
প্রয়য়াজি থিই স্বপ্নয়োর্ থহাক আর িাই থহাক, থস বায়লগ বয়ল গর্য হয়ব 
এবাং থস ইমামতী করয়ত িারয়ব ।  

আিিার বয়স থযয়হতু ১৮ বৎসর, তাই আিিার জন্য ইমামতী করয়ত 
বয়য়সর নেক নেয়য় থকাি বাধা থিই । িামায ও ইমামতীর জরুরী 
মাসআলা- মাসাইল জািা থাকয়ল ইমামতী করয়ত িারয়বি । ইমামতীর 
জন্য োাঁনি থাকা জরূরী থকাি নবর্য় িয় । তদ্রুি িামায়যর ইমাম হয়ত 
হয়ল ১২ হাজার হােীস জািা থাকয়ত হয়ব, শরী‘আয়ত এরূি কথার 
থকাি নভনত্ত থিই । [প্রমার্:  ফাতাওয়া মাহমূনেয়া ২ : ৯০ # ফাতাওয়া 
োরুল উলূম ৩ : ১১৫ # রিুল মুহতার ১/ ৫৫০]  

 وفي سنة عشرة اثنتا حقه في المدة وادنى سنة عشر بخمسة فيھما بالبلوغ ويفتى
 )8/80:الرائق البحر. (تقبل المدة هذه في البلوغ ادعيا لو يعني سنين تسع حقھا

ইমায়মর আচরর্  

নজজ্ঞাসাঃ জনিক ইমাম সায়হব অনধকাাংশ সময় থোি থেয়ল- থময়য়য়ের 
সায়থ অট্টহানস ও রনসকতা কয়র থায়কি । নতনি িামায়যর িূয়বষ সমবয়সী 
থলাকয়ের সায়থ নিয়য় দুনিয়াবী গি কয়রি ও উনৈ: স্বয়র হায়সি ।  

জবাবঃ থোিয়ের সায়থ মায়ঝ- ময়ধয রনসকতা করা জানয়য । এিা একিা 
প্রশাংনসত কাজ । রাসূয়ল আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম 
নিয়জও অয়িক সময় এরূি করয়তি । তয়ব সীমানতনরি হানস- ঠাট্টা বা 
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রনসকতা করা থমায়িই ভাল িয় । আর মসনজয়ে নিেক দুনিয়াবী কথা-
বাতষা বলা, গি- গুজব করা অয়িয়কর ময়ত হারাম । আর থকউ থকউ 
এিায়ক মাকরূহ বয়লয়েি । তয়ব ইমাম নক ধরয়ির দুনিয়াবী কথা 
বয়লয়েি তা প্রয়ন স্পষ্টভায়ব উয়ল্লখ িা থাকায় এ সম্পয়কষ ফাতাওয়া 
থেয়া সম্ভব িয় ।  

িেষা অমান্যকারী ইমাম  

নজজ্ঞাসাঃ জনিক ইমাম সায়হব অয়িক মনহলার সায়থ কথাবাতষা বয়লি । 
মিয়ব বয়স্কা োত্রীয়েরয়ক কুরআি নশো থেি । নতনি ঝাি- ফুয়কর 
বযবসা কয়রি । থবিেষা অয়িক যুবতী থময়য়ও ইমাম সায়হয়বর সায়থ 
থবিেষা থখালা- থমলা সাোৎ কয়র ও তেবীর গ্রহর্ কয়র । এমতাবথ্যতায় 
তার নিেয়ি িামায আোয় করা নঠক হয়ব নক ?  

জবাবঃ শরী‘আয়তর েৃনষ্টয়ত িুরুয়র্র জন্য থবগািা মনহলা হয়ত িেষা করা 
ফরয । সুতরাাং তায়ের সায়থ কথাবাতষা বলা ও থেখা সাোৎ করা হারাম 
। বর্ষিা মুতানবক উি ইমাম সায়হব ফানসক । তার নিেয়ি িামায িিা 
মাকরূয়হ তাহরীমী এবাং তাওবা কয়র সাংয়শাধি হওয়ার িূবষ িযষন্ত তার 
জন্য ইমামতী করাও মাকরূয়হ তাহরীমী । থতমনিভায়ব মসনজে কনমনির 
িয়ে তায়ক ইমাম নহয়সয়ব বহাল রাখাও মাকরূয়হ তাহরীমী ।(রিুল 
মুহতার ১ : ৫৬০) [প্রমার্:  সূরা িূর:  ৩০, নমশকাত ২ : ২৬৯ # 
নমশকাত শরীফ ১ : ২০ # ফাতাওয়ায়য় শামী ১/৫৬০ # আহসানুল 
ফাতাওয়া ৩ : ৩২০ # কাযীখাি ১ :  ৯১]  

ফায়সক ও নবে‘আতী ইমায়মর নিেয়ি ইনিো  

নজজ্ঞাসাঃ আমরা প্রনতমায়স আল্লাহর রাস্তায় নতিনেি সময় থেই । এক 
মসনজয়ে নগয়য় থেনখ থসখািকার ইমাম সায়হব হাাঁিুর উির কািি তুয়ল 
থিশাব কয়রি । আযায়ির ির হাত তুয়ল মুিাজাত কয়রি । মীলায়ে 
োাঁনিয়য় নকয়াম কয়রি । তাবলীগ িেে কয়রি িা । বিিীর (রহঃ)- এর 
খুব ভি । আমরা থসখািকার কয়য়কজয়ির সয়ঙ্গ এ বযািায়র আলাি 
কয়র জািয়ত িারলাম থয, ঐ মসনজয়ের ইমাম সায়হয়বর প্রভাব এত 
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থবশী থয কনমনির সেস্যরা িযষন্ত তার নশয়ের ময়তা । থযয়হতু তাবলীগ 
সারা জীবিই করব (ইিশাআল্লাহ) থসয়হতু প্রন জায়গ, থযসব মসনজয়ে 
এমি ইমায়মর সাোৎ নমলয়ব, তায়ের নিেয়ি িামায আোয় করব নক-
িা ? এমি ইমাময়েরয়ক থশাধরাবার উিায় নক ? থময়হরবািী কয়র উত্তর 
নেয়ল উিকৃত হব ।  

জবাবঃ মানুয়র্র সাময়ি হাাঁিুর উির কািি থতালা িাজানয়য । আযায়ির 
ির হাত িা তুয়ল দু‘আ করার নিয়ম । তয়ব থকউ হাত তুয়ল মুিাজাত 
করয়ল তার সায়থ ঝগিা করয়ব িা । শরী‘আয়ত প্রচনলত নমলায়ের থকাি 
অনস্তে থিই । সুতরাাং োাঁনিয়য় নকয়াম করার থতা প্রনই উয়ঠ িা । 
এগুয়লায়ক শরী‘আয়তর নবধাি ময়ি করা নবে‘আত ও িাজানয়য । 
বিিীর (রহঃ) ও অন্যান্য বুযুগষয়ের ভি হওয়া ভাল । নকন্তু বিিীয়রর 
িায়ম বা খাজা মুঈনুিীি নচশতীর িায়ম নশরক- নবে‘আয়তর থকাি 
অবকাশ থিই । কারর্, তাাঁরা কথয়িাও এগুয়লার তা‘লীম থেি িাই । থয 
সব মসনজয়ে ফায়সক ও নবে‘আতী ইমায়মর সাোৎ নমলয়ব এবাং অন্যত্র 
নগয়য় অন্য ইমায়মর নিেয়ি িামায আোয় করাও অসুনবধা হয়, 
এমতাবথ্যতায় এই ইমায়মর নিেয়িই িামায িিয়ল িামায আোয় হয়ব । 
জামা‘আয়ত িামায িিার সাওয়াবও িাওয়া যায়ব । সুতরাাং জামা‘আত 
থেয়ি একা একা িামায িিা যায়ব িা । ইমায়মর ত্রুনির কারয়র্ অসুনবধা 
হয়ল তার জন্য ইমাম সায়হব ও কনমনি োয়ী থাকয়ব । এমি ইমাময়ক 
নবনভন্ন থহকময়তর মাধযয়ম সহীহ নকতাব- িত্র হানেয়া নেয়য় এবাং হক্কািী 
উলামায়ের কারগুযারী শুনিয়য় তাকওয়া- িরয়হযগারীর নেয়ক োওয়াত 
নেয়ত হয়ব । এয়ত যনে থশাধরায়িা যায় তাহয়ল ভাল । আর যনে িা 
থশাধরায় তাহয়ল আল্লাহ তা‘আলার হাওলা করয়ত হয়ব । কার র্, আল্লাহ 
যায়ক িা থশাধরায় মানুয়র্র িয়ে তায়ক থশাধরায়িা সম্ভব িয় । তয়ব 
কনমনির উনচত হল, এমি ইমাময়ক অিসারর্ কয়র েীিোর মুত্তাকী 
ইমাম নিয়য়াগ করা । [প্রমার্ঃ সূরা িাহল ১২৫ # শামী : ১ : ৫৬২ # 
কাযীখাি ১ : ৯২ # আহসানুল ফাতাওয়া ৩ :  ২৯০]  

 افاد) عةاالجم فضل نال: قوله( الجماعة فضل نال مبتدع او فاسق خلف صلى
 )9/061:المختار الدر. (االنفراد من اولى خلفھما الصلوة ان
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অনববানহত বযনির ইমামত, োাঁনি মনু্ডিকারীয়ক কনমনির সেস্য বািায়িা  

নজজ্ঞাসাঃ ( ক) অনববানহত বযনির নিেয়ি জুমু‘আর িামায িিা যায়ব নক 
? নকেু নকেু আনলম- উলামার ভাে থয, অনববানহত থলায়কর নিেয়ি 
জুমু‘আর িামায িিা মাকরূহ একথা কতিুকু সতয ? 

(খ) থয সমস্ত থলাক োাঁনি রায়খ িা তারা নক মসনজে কনমনির সেস্য হয়ত 
িায়র ?  

জবাবঃ অনববানহত থলায়কর থিেয়ি জুমু‘আর িামায িিা যায়ব । শুধু 
অনববানহত হওয়ার কারয়র্ তার নিেয়ি িামায মাকরূহ হয়ব এ কথা 
সনঠক িয় ।  

ইমাম সায়হব যনে কামভাব প্রবল িা হয় এবাং স্বাভানবক থায়ক, তাহয়ল 
তার জন্য নববাহ করা জরূরী িয় বরাং সুন্নাত । আনথষক স্বচ্ছলতা থাকয়ল 
এবাং শারীনরক নেক নেয়য় সেম থাকয়ল এ সুন্নাত আোয় করায়ত থেরী 
করা নঠক িয় । তয়ব থসই মুহুয়তষ নববাহ িা করার কারয়র্ তার জন্য 
ইমামতী করায় থকাি অসুনবধা হয়ব িা । [প্রমার্:  ফাতাওয়া মাহমূনেয়া 
৭ : ৪০- ৪১ # রহীনময়া ৬ :  ৩৫১]  

(খ) থয বযনি োাঁনি রায়খ িা থস ফানসক । ফানসক বযনিয়ক থকাি 
মসনজে বা েীিী প্রনতষ্ঠায়ির কনমনির িনরচালক বা সেস্য িা বািায়িা 
উনচত ।  

শরী‘আয়তর েৃনষ্টয়ত মসনজে কনমনির সেস্য বা িনরচালক েীিোর, 
আমািতোর, শরী‘আয়তর িাবে, িরয়হযগার হওয়ার সায়থ সায়থ 
এতিুকু েীিী জ্ঞাি ও থযাগযতা সম্পন্ন হওয়া জরুরী, যার দ্বারা থস 
িনরচালিার কাজ শরী‘আত সম্মতভায়ব আঞ্জাম নেয়ত সেম হয় ।  

এোিা গুরুেিূর্ষ বযািায়র মজনলয়স শুরা বা বিয়ের সায়থ িরামশষ 
করার গুর্ও তার ময়ধয থযি থায়ক । উিয়রাি গুর্াবলী সম্পন্ন বযনিবগষ 
থাকা সয়েও থকাি ফানসকয়ক েীিী প্রনতষ্ঠায়ির মুতাওয়াল্লী বা িনরচালক 
বা কনমনির সেস্য বািায়িা জানয়য িয় । কারর্ তারা শরী‘আয়তর নবধাি 
জায়ি িা । উলামায়য় নকরায়মর আযমত ও কের বুয়ঝ িা । অনফস-
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আোলয়তর কমষকতষাগর্ কমষচারীয়ের সায়থ থয আচরর্ কয়রি তারা 
উলামায়ের সায়থ থস আচরর্ কয়রি যা সম্পূর্ষ ভলু । [প্রমার্ঃ ফাতাওয়া 
শামী ৪ : ৩৮০, # আলমগীরী ২ : ৪০৮, বুখারী শরীফ ২ : ১০৬১, # 
রহীনময়া ২ : ১৬৫, # মাহমূনেয়া ১ : ৪৫২, # ফাতাওয়া ইবয়ি 
তাইনময়াহ ১ :  ১৫০]  

থতাতলা ইমায়মর ইমামত  

নজজ্ঞাসাঃ থকাি হায়ফজ বা মাওলািার যবাি যনে থতাতলা থায়ক, নতনি 
কুরআি শরীফ সহীহ- শুে িিয়ত িায়রি িা । তাহয়ল নক তার নিেয়ি 
মুসনল্লয়ের িামায সহীহ হয়ব ? 

জবাবঃ যায়ের িিা সহীহ িয়, কুরআি শরীফ সহীহ শুে কয়র িিয়ত 
িায়র িা, অথবা এক অেয়রর থ্যতায়ি অন্য অের উৈারর্ কয়র, এমি 
বযনিয়ক ইমাম নিবষাচি করা জানয়য হয়ব িা । ভলু িিয়িওয়ালা 
ইমায়মর নিয়ে সহীহ িিয়িওয়ালায়ের ইকনতো করা সহীহ িয় । চাই 
ভলু িিয়িওয়ালা থতাতলা থহাক বা িা থহাক । হ্যাাঁ, সব মুসল্লীয়ের 
িিাও যনে গলে হয় তাহয়ল তায়ের িামায হয়য় যায়ব ।  

গাি বাজিাকারী ইমায়মর নিেয়ি ইনিো  

নজজ্ঞাসাঃ আমায়ের এলাকায় একনি মসনজয়ে ইমাম সায়হব থযৌবি 
বয়য়স থোতারা বানজয়য় গাি- বাজিা করয়তি । এরির থকাি এক 
িীয়রর মুরীে হয়য় ভাল হয়য় নগয়য়নেয়লি । এখি থেখা যায়চ্ছ থয, 
মায়ঝ- মায়ঝ থগািয়ি কয়য়ক জিয়ক গাি- বাজিা নশখায়চ্ছি । এখি ঐ 
ইমায়মর নিেয়ি িামায হয়ব নক- িা ? েলীলসহ জািায়ল উিকৃত হয়বা । 

জবাবঃ শরী‘আয়ত গাি- বাজিা সম্পূর্ষ হারাম ও কবীরা গুিাহ । গাি-
বােয নশো করা এবাং নশো থেয়া উভয়িাই কবীরা গুিাহ । আর থয 
বযনি কবীরা গুিায়হ নলপ্ত থায়ক থস ফানসক । আর ফানসয়কর নিেয়ি 
িামায িিা এবাং তার জন্য ইমামতী করা দুইনিই মাকরূয়হ তাহরীমী । 
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সুতরাাং প্রয়ন বনর্ষত ইমাম সায়হব িূয়বষ থযৌবি বয়য়সর গাি- বাজিা করা 
থথয়ক তাওবা কয়র অতঃির তাওবার আলামত প্রকাশ হওয়ার ির 
অথষাৎ আমল আখলাক দুরস্ত হয়য় যাওয়ার ির তার নিেয়ি ইকয়তো 
এবাং ইমায়মর জন্য িামায িিায়িা জানয়য হয়য়নেল ।  

নকন্তু বর্ষিা অনুযায়ী বতষমায়ি সনতযই যনে থগািয়ি বা প্রকায়শ্য গাি-
বাজিা নশখায় তাহয়ল নতনি আবারও কবীরা গুর্ায়হ নলপ্ত হওয়ার কারয়র্ 
তার নিেয়ি িামায মাকরূয়হ তাহরীমী হয়ব । তয়ব যনে থকউ িা জািার 
কারয়র্ বা কায়ে- ধায়র অন্য মসনজে িা থাকার কারয়র্ বা অন্য থকাি 
শর‘ই উযয়রর েরুি তার নিেয়ি ইকয়তো কয়র তার িামায মাকরূহ 
হয়ব িা । 

সহনশো প্রনতষ্ঠায়ির নশেয়কর ইমামতী  

নজজ্ঞাসাঃ বায়লগ থেয়ল- থময়য় সহ নশোমূলক নবেযালয়য় নশেকতাকারী 
থমৌলভী নশেয়কর নিেয়ি ঈেগায়হর ইমামতী ও মসনজয়ের ইমামতী 
জানয়য নক- িা ? ঐ ইমাম কায়িও নকেু কম শুয়ি । তার নিেয়ি 
িামায়যর হুকুম নক হয়ব ? 

জবাবঃ মসনজয়ের ইমায়মর জন্য মুত্তানক িরয়হযগার আনলম হওয়া 
জরুরী । নকন্তু থকাি ইমাম যনে যুবতী থময়য়য়ের সায়থ উঠাবসা কয়রি, 
তায়ের সায়থ িেষা রো িা কয়র থখালাখুনল থেখা সাোৎ কয়রি, থবিেষা 
ভায়ব কথাবাতষা বয়লি, তাহয়ল নতনি ফানসক বয়ল গর্য হয়বি । আর 
ফানসয়কর জন্য খানলস নেয়ল তাওবা িা করা িযষন্ত ইমামতী করা এবাং 
মুসল্লীয়ের তার নিেয়ি িামায িিা মাকরূয়হ তাহরীমী । ফানসক 
বযনিয়ক ইমাম নহয়সয়ব নিয়য়াগ োি বা ইমাম নহয়সয়ব বহাল রাখা 
মসনজে কতৃষিয়ের জন্য িাজানয়য ।  

এমতাবথ্যতায় মসনজে কনমনির জন্য জরুরী থয, উি বযনি তাওবা করতঃ 
তাওবার আলামত প্রকাশ িা হওয়া িযষন্ত অথষাৎ উয়ল্লনখত িাি কাজ 
সম্পূর্ষভায়ব িনরহার িূবষক তার চাল- চলি ও আচার- বযবহায়র 
থখাোভীনত িনরলনেত িা হওয়া িযষন্ত তায়ক ইমামতী থথয়ক েূয়র রাখা । 
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খানলস তাওবা করয়ল তায়ক ইমাম িয়ে রাখয়ত চাইয়ল রাখা জানয়য হয়ব 
।   

সহনশো চালু আয়ে এমি নবেযালয়য় নশেকতা করয়ত থগয়ল উিয়র 
উয়ল্লনখত িাজানয়য কায়জর ময়ধয শানমল হয়ত হয় । অতএব উি 
ইমায়মর থবলায় উিয়র উয়ল্লনখত হুকুম বতষায়ব । উি নশেক ইমামতী 
িা করয়লও বয়স্ক বায়লগা মনহলায়ের িিায়িার চাকুরী করা তার জন্য 
জানয়য িয় । [প্রমার্:  ফাতাওয়া োরুল উলূম ২ : ২৮৪, # ফাতাওয়া 
খানিয়া, ফাতাওয়া কাযীখাাঁি ১ :  ৯০]  

থবিেষা ইমায়মর ইমামতী  

নজজ্ঞাসাঃ জনিক ইমাম সায়হব কািয়ির বযবসা কয়রি । তার থোকায়ি 
মনহলায়ের থিার্াকানে িাওয়া যায় । যার কারয়র্ মনহলায়েরয়ক থোকায়ি 
আসা- যাওয়া করয়ত থেখা যায় । থস বযবসার স্বায়থষ মনহলায়ের সায়থ 
থেখা- সাোৎ, কথা- বাতষা ও িাকা- িয়সার আোি- প্রোি কয়র থায়কি 
। এমতাবথ্যতায় উি ইমাম সায়হয়বর বযািায়র শর‘ই ফায়সালা নক ? 

জবাবঃ মসনজয়ের ইমাম মুত্তাকী ও িরয়হযগার আনলম হওয়া জরুরী । 
অবশ্য নতনি যনে নিয়জর েৃনষ্ট নহফাযত কয়র মনহলায়ের সায়থ 
প্রয়য়াজিীয় জরুরী কথা বয়লি তাহয়ল নতনি ফানসক হয়বি িা । নকন্তু 
থকাি ইমাম যনে থবগািা যুবতী থময়য়য়ের সায়থ িেষা রো িা কয়র 
থখালা- খুনল থেখা সাোৎ কয়রি, থবিেষাভায়ব কথাবাতষা বয়লি তাহয়ল 
নতনি ফানসক বয়ল গর্য হয়বি । আর ফানসয়কর জন্য খানলস নেয়ল 
তাওবা িা করা িযষন্ত ইমামতী করা এবাং মুসল্লীয়ের জন্য তার নিেয়ি 
িামায িিা মাকরূয়হ তাহরীমী হয়ব । ফানসক বযনিয়ক ইমাম নহয়সয়ব 
নিয়য়াগ োি করা বা ইমাম নহয়সয়ব বহাল রাখা মসনজে কতৃষিয়ের জন্য 
জানয়য হয়ব িা । 

এমতাবথ্যতায় মসনজে কনমনির জন্য জরুরী থয, উি বযনি তাওবা করতঃ 
তাওবার আলামত প্রকাশ িা হওয়া িযষন্ত অথষাৎ উয়ল্লনখত িাি কাজ 
সম্পূর্ষভায়ব িনরহার িূবষক তার চাল- চলয়ি ও আচার- বযবহায়র 
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থখাোভীনত িনরলনেত িা হওয়া িযষন্ত তায়ক ইমামতী থথয়ক েূয়র রাখা । 
খানলস তাওবা করয়ল তায়ক ইমাম িয়ে রাখয়ত চাইয়ল রাখা জানয়য হয়ব 
। (প্রকাশ থায়ক থয, মসনজে কনমনির জন্য জরুরী তারা তায়ের 
মসনজয়ের ইমাম সায়হবয়ক এই িনরমার্ থবতি নেয়ব, যার দ্বারা ইমাম 
সায়হব সুেরভায়ব তার িনরবার- িনরজি নিয়য় বসবাস করয়ত িায়রি । 
আর যনে থকাি ইমাম সায়হয়বর থোকাি থায়ক, তাহয়ল তার জন্য জরুরী 
থয, নতনি থোকায়ি িা বয়স অন্য থকাি থলাক নেয়য় তা িনরচালিা 
করয়বি । যায়ত কয়র তার প্রনত কায়রা বেয়গামািীর সুয়যাগ িা হয় ।) 
[প্রমার্ঃ নমশকাত শরীফ ২ : ২৭০, # আে- দুররুল মুখতার, ১ : ৫৬০, 
# হালাবী কাবীর, ৫১৩, # আল- মাবসূত, ১ : ৪০, # ফাতাওয়া 
মাহমূনেয়া ২ : ৯৯, # ফাতাওয়া রহীনময়া, ৪ : ৩৭১, # ফাতাওয়া 
োরুল উলূম ৩ : ২৪৪, # ইমোদুল মুফতীি, ৩২১]  

িরিুরুয়র্র সায়থ িানলয়য় যাওয়া স্ত্রীয়ক িুিরায় গ্রহর্কারীর ইমামত  

নজজ্ঞাসাঃ জনিক আয়লম থকাি এক মসনজয়ে ইমামতী কয়রি । তাাঁর স্ত্রী 
এক ির িুরুয়র্র সায়থ িানলয়য় নগয়য় থকায়িষ নববাহবে হয়য় এক সপ্তাহ 
উভয়য় নেি যািি কয়র । িয়র থময়য়র অনভভাবকগর্ থয থকাি থকৌশয়ল 
তায়ক নিয়য় আয়স । ইমাম সায়হব নদ্বতীয় স্বামীর তালাক োিাই তায়ক 
নিয়য় ঘর- সাংসার করয়েি । ফয়ল মুসল্লীগর্ অসন্তুষ্ট হয়য় তায়ক ইমামতী 
থথয়ক বরখাস্ত কয়র থেি । এমতাবথ্যতায় উি ইমাম সায়হয়বর নিেয়ি 
িামায হয়ব নক- িা ? যনে িা হয়, তয়ব তার ইমামতী শুে হওয়ার থকাি 
িো আয়ে নক ? এ ঘিিার ির থজয়ি শুয়ি ইমাম সায়হব থসই থময়য়য়ক 
নিয়য় ঘর- সাংসার করায়ত তার উির এবাং ঐ থময়য়র উির শরী‘আয়তর 
নক নবধাি প্রয়য়াগ হয়ত িায়র ? 

জবাবঃ বর্ষিানুযায়ী আয়লম সায়হয়বর স্ত্রী তাাঁরই আয়ে । স্ত্রী অয়ন্যর সায়থ 
নববাহ বসার কারয়র্ প্রথম নববায়হর থকাি েনত হয়নি । থযয়হতু 
মাওলািা সায়হয়বর থথয়ক তালাক জনিত নকেু প্রকাশ িায়নি, থসয়হতু 
স্ত্রীর নদ্বতীয় নববাহ সহীহ হয়নি । শরী‘আয়তর িনরভার্ায় উি নববাহয়ক 
থিকায়হ বানতল বলা হয় । আর থিকায়হ বানতয়লর হুকুম হল-  যার সায়থ 
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নদ্বতীয় নববাহ হয়য়য়ে, তার থথয়ক থকাি প্রকার তালাক ও ইিত োিাই 
স্বামী- স্ত্রী ঘর- সাংসার করয়ত িায়র । এয়ত শর‘ই থকাি অসুনবধা থিই ।  

অতএব স্ত্রীর উি কাযষকলায়ির জয়ন্য ইমাম সায়হব অিরাধী িয় । 
সুতরাাং ইমাম সায়হয়বর ইমামতীথত শর‘ই েৃনষ্টয়কায়র্ থকাি অসুনবধা 
থিই । তয়ব স্ত্রীয়ক খানলস তাওবা কনরয়য় থিয়া ইমাম সায়হয়বর কতষবয ।  

আর থযয়হতু স্ত্রীর ২য় নববাহ থিকায়হ বানতল হয়য়য়ে, থসয়হতু উি বযনির 
সায়থ জীবি- যািি সম্পূর্ষ হারাম হয়য়য়ে ।  [প্রমার্:  সূরা নিসা ২৩, 
আেদুররুল মুখতার, ৩ : ৩১০, ফাতাওয়া োরুল উলূম, ৭ : ৪৬৬- ৬৭, 
# ফাতাওয়া োরুল উলূম ১২ :  ২৪৯]  

োাঁনিনবহীি বযনির ইমামতী  

নজজ্ঞাসাঃ আনম একজি কয়লয়জর প্রভার্ক । আনম মধুর সুয়র এবাং 
তাজবীয়ের সয়ঙ্গ কুরআি শরীফ িিয়ত িানর । কুরআি- হােীস সম্পয়কষ 
থমািামুনি জ্ঞাি আয়ে । নকন্তু আনম োাঁনি রানখ িা । গ্রায়মর বািীয়ত থগয়ল 
সবাই আমায়ক িায়ঞ্জগািা িামায িিায়ত বয়ল । মুিেীয়ের 
অনুয়রাধক্রয়ম আনম িামায িিাই । এমতাবথ্যতায় আমার ইমামতী শুে 
হয়ব নক- িা ? 

জবাবঃ শরী‘আয়তর েৃনষ্টয়ত োাঁনি রাখা ওয়ানজব । এক মুনষ্ঠর কয়ম োাঁনি 
মুন্ডায়িা, কাি- োি করা হারাম । এিা একিা েীঘষথ্যতায়ী কবীরা গুিাহ । 
যনে থকাি বযনি োাঁনি থকয়ি- থেয়ি নকাংবা মুনন্ডয়য় এক মুনষ্ঠর কম রায়খ, 
তাহয়ল থস ফানসক বয়ল গর্য হয়ব । আর ফানসয়কর ইমামতী করা 
মাকরূয়হ তাহরীমী এবাং তার নিেয়ি িামায িিাও মাকরূয়হ তাহরীমী ।  

সুতরাাং সহীহ শুে নকরাআত িিয়ত িায়র এমি োাঁনিওয়ালা থলায়কর 
বতষমায়ি আিনি ইমামতী করয়ত িারয়বি িা । বরাং ঐ বযনিয়কই 
ইমামতী করয়ত নেয়বি । তয়ব যনে থসখায়ি শুে নকরাআত িিয়িওয়ালা 
থকউ িা থায়ক, তাহয়ল প্রয়য়াজয়ির থেয়ত্র থসখায়ি আিনি ইমামতী 
করয়ত িায়রি । তয়ব োাঁনি িা রাখার গুিাহ হয়তই থাকয়ব ।  
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[প্রমার্:  আেদুররুল মুখতার ১ : ৫৬০, # ইমোদুল মুফতীি ৩২১, # 
আযীযুল ফাতাওয়া ১৪৫, # খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১ :  ১৪৫]  

ফানসয়কর ইমামতী  

নজজ্ঞাসাঃ জনিক ইমাম সায়হয়বর মায়ঝ এমি নকেু ত্রুনি েৃনষ্টয়গাচর হয়, 
যার কারয়র্, তার নিেয়ি িামায িিয়ত িামায়যর নবশুেতা সিয়ন্ধ সয়েহ 
হয় । থযমিঃ নতনি তার বাবা- মায়য়র ময়ি কষ্ট থেি । বি ভাই-
থবািয়ের সায়থ নমথযা মামলা কয়র তায়ের অিমাি কয়রি । ৫/৬ িা 
নবয়য় কয়রয়েি, নবনব- বাৈায়ের খবর রায়খি িা । থবিেষা 
থময়য়য়লাকয়ের সায়থ থমলায়মশা কয়রি । এ ধরয়ির শরী‘আত িনরিেী 
অয়িক কাজ কয়রি । এমতাবথ্যতায় উি থলাকয়ক ইমাম নহয়সয়ব বহাল 
রাখা নবধ হয়ব নক ? বা তার সম্পয়কষ শরী‘আয়তর ফায়সালা নক ?  

জবাবঃ শরী‘আয়তর েৃনষ্টয়ত থেলা থরয়হমী তথা আিীয়তার সম্পকষ 
বজায় রাখা জরুরী । নমথযা মামলা কয়র কাউয়ক থজয়ল িাঠায়িা কবীরা 
গুিাহ । একসায়থ চারিার থবশী নববাহ করাও হারাম ।  

নমথযা বলা কবীরা গুিাহ ও মহািাি । থবগািা মনহলায়ের থথয়ক িেষা 
করা ফরয ।  তায়ের সায়থ থেখা সাোৎ করা ও অিথষক কথাবাতষা 
বলা কবীরা গুর্াহ ।  থমািকথা, এসব ঘিিা সহীহ হয়ল, উি ইমাম 

ফানসক ।  আর তার নিেয়ি িামায িিা মাকরূয়হ তাহরীমী ।  

কতৃষিয়ের উনচত,  উি ইমাময়ক সনরয়য় অন্য একজি থিককার, 
িরয়হযগার ও হক্কািী আনলময়ক ইমাম নিয়য়াগ করা ।  আর যনে 

উি ইমাময়ক বরখাস্ত করয়ল নফতিা সৃনষ্ট হওয়ার আশাংকা থায়ক, 
তাহয়ল ঐ ইমায়মর নিেয়ি িামায িয়ি নিয়ব ।  তয়ব গুিায়হর 

োয়- োনয়ে ঐ ইমাম ও তার সহয়যাগীয়ের উির বতষায়ব ।  আর 
যনে আয়শ- িায়শ ভাল ইমাম থায়ক তাহয়ল থসখায়ি নগয়য় িামায 

িিা ভাল ।  [প্রমার্:  সূরা আয়ল ইমরাি:  ৬১ # সূরা হজ্জ:  ৩০ 

# বুখারী শরীফ, ১ :  ১০ # নমশকাত শরীফ ২ :  ২৭০ # 

ফাতাওয়া শামী ১ :  ৫৫৯ # ফাতাওয়া োরুল উলুম ৩ :  ৩০৪]  
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অঙ্গহীি বযনির ইমামতী  

নজজ্ঞাসাঃ থয বযনির হাত থিই বা কবনজ কনুই িযষন্ত কািা তার ইমামতী 
জানয়য নক- িা ? 

জবাবঃ থয বযনির হাত থিই বা কবনজ কনুই িযষন্ত কািা তার ইমামতী 
জানয়য আয়ে । তয়ব থয বযনির উভয় হাত ভাল তায়ক ইমাম বািায়িা 
উত্তম । [প্রমার্:  ফাতাওয়া োরুল উলূম ৩ :  ১৬৫]  

োাঁনিকতষিকারীর ইমামতী  

নজজ্ঞাসাঃ জনিক থলাক আমায়ক বয়ল থয, োাঁনি থকয়ি বা থেয়ি যনে 
এতিুকু রাখা হয়, যা ৪০(চনল্লশ) হাত েূয়র থথয়ক থেখা যায়, তাহয়ল 
এমি ইমায়মর নিেয়ি িামায িিা যায়ব । এই সিয়ন্ধ শরী‘আয়তর হুকুম 
নক ? 

জবাবঃ তার কথা নঠক িয় । এর থকাি নভনত্ত িাই । বরাং এক মুনষ্ট 
হওয়ার িূয়বষ োাঁনি কাি- োি করা হারাম । থকউ যনে এক মুনষ্টর আয়গই 
কায়ি বা োয়ি তাহয়ল তার নিেয়ি িামায িিা যায়ব িা । শরী‘আয়তর 
েৃনষ্টয়ত থস ফানসক । থস ইমাময়তর অয়যাগয । তার ইমামতী করা বা 
আযাি- ইকামত থেয়া িাজানয়য । তায়ক ইমাম বা মুআযনযি িয়ে 
নিয়য়াগ বা বহাল রাখা কতৃষিয়ের জন্য িাজানয়য । [প্রমার্ঃ ফাতাওয়া 
শামী ১ : ৪১৪ িৃঃ, # ফাতাওয়া োরুল উলূম ৩ : ২৪০ িৃঃ # আযীযুল 
ফাতাওয়া ২০১]  

আহয়ল হােীস, লা- মাযহাবী ইমায়মর নিেয়ি ইনিো  

নজজ্ঞাসাঃ থকাি মসনজয়ের ইমাম যনে আহয়ল হােীস সম্প্রোয়য়র হয়, 
তয়ব তার নিেয়ি িামায িিয়ল িামায সহীহ হয়ব নক- িা ? 

জবাবঃ আহয়ল হােীস বা অন্য থকাি সহীহ মাযহায়বর ইমায়মর নিেয়ি 
িামায িিা সম্পয়কষ হুকুম হল থয, যনে থসই ইমাম সম্পয়কষ জািা থায়ক 
থয, নতনি হািাফী মাযহাব ময়ত িামায়যর ফরয, ওয়ানজব, সুন্নাত ও 
সকল শতষসমূয়হর প্রনত িুয়রািুনর যত্নবাি থায়কি, তাহয়ল তার নিেয়ি 
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ইনিো করয়ত থকাি প্রকার অসুনবধা থিই । আর যনে হািাফী মাযহাব 
অনুযায়ী িামায়য থয সকল শতষ বা ফরয- ওয়ানজব রয়য়য়ে, ইমাম সায়হব 
থসগুয়লা যথাযথ িালি কয়রি িা বয়ল জািা থায়ক, তাহয়ল তার নিেয়ি 
ইকনতো করা জানয়য িয় । আর যনে এমি ইমাম সম্পয়কষ নবস্তানরত 
জািা িা থায়ক, তখি তার নিেয়ি ইকনতো করা মাকরূহ । নকন্তু 
বতষমায়ি আহয়ল হােীস সম্প্রোয়য়র থলায়করা থযয়হতু মাযহায়বর থখয়াল 
কয়রি িা বরাং মাযহায়বর নখলাি করা সাওয়াব ময়ি কয়র, ইমাময়ের 
মান্য করা নশনরক বয়ল, ইমামগর্ সম্পয়কষ অয়িক জঘন্য মন্তবয কয়র 
থায়ক, মাযহাব অনুসারীয়ের নতরষ্কার কয়র, থস কারয়র্ তারা ফানসক ও 
হঠকারী সাবযস্ত হয়য়য়ে । সুতরাাং যথা সম্ভব তায়ের নিেয়ি ইকনতো িা 
করাই বাঞ্ছিীয় । [প্রমার্:  োরুল উলূম ৩ : ৩৩৫, # আহসানুল 
ফাতাওয়া ৩ :  ২৮২]  

.  الدين في التخليط عن للمسلمين صونا يقتدي فال االقتداء في الفتنة كانت ولو
 ) 3/330:العلوم دار فتوى(

জনিক ইমাম সায়হয়বর বযািায়র কয়য়কনি প্ররন  

নজজ্ঞাসাঃ আমায়ের মসনজয়ের ইমাম সায়হব মসনজে সাংলগ্ন মায়কষয়ি 
ঔর্য়ধর ফায়মষসী খুয়ল থসখায়ি থহানমও নচনকৎসা চানলয়য় যায়চ্ছি । 
উয়ল্লখয থয, নতনি সিেপ্রাপ্ত ও সরকার স্বীকতৃ ডািার িি । উি 
ফায়মষসীয়ত থবিেষা মনহলারা এয়স তার নিকি থথয়ক নচনকৎসা গ্রহর্ 
কয়রি । প্রায়ই থেখা যায়, ইমাম সায়হব জামা‘আত আরম্ভ হওয়ার নতি 
চার নমনিি িূয়বষ এয়স তািাহুরা কয়র ইনস্তঞ্জা- উযু সমাপ্ত কয়র ইমামতী 
শুরু কয়রি । এমতাবথ্যতায় সয়চতি মুসল্লীবৃয়ের িে হয়ত থগািয়ি এ 
বযািায়র তায়ক সতকষ করা হয়ল নতনি োরুি রাগানন্বত হি । বয়লি-  
নচনকৎসার জন্য থময়য়য়লাক থেখা সম্পূর্ষ জানয়য । এমিনক তায়ের 
গুপ্তাঙ্গও থেখা জানয়য ।” নতনি আয়রা বয়লি, অয়িক মনহলারা মাথায় 
কািি িযষন্ত রাখত িা । অথচ আমার এখায়ি নচনকৎসা গ্রহয়র্র জন্য 
আসার ির তারা মাথায় কািি থেয় । এিাই বা কম নক ? শুধু তাই িয়; 
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বরাং সাংনেষ্ট মুসল্লীগর্য়ক নতনি নফতিাকারী নহয়সয়ব নচনিত কয়র 
বয়লি- আল নফতিাতু আশািু নমিাল কাতনল ।  

দুই নতি নমনিয়ি ইনস্তঞ্জা ও উযু সমানপ্তর বযািায়র নতনি বয়লি- প্রয়মহ 
থরায়গ আক্রান্ত থরাগীর জন্য এয়েয়ত্র থবশী সময়য়র প্রয়য়াজি । আর 
আমার প্রয়মহ থরাগ থিই । এোিা নতনি মুসল্লীগয়র্র থযাগযতা সম্পয়কষ 
প্রন তুয়ল বয়লি-  ইমাম সায়হয়বর থচয়য় আিিারা থবশী জায়িি িা । 
সুতরাাং ইমাম সায়হয়বর ত্রুনি ধরয়ত থচষ্টা করয়বি িা । এ নবর্য়য় আমার 
নজজ্ঞাসাঃ  

(ক) িযষাপ্ত মনহলা ডািার নবেযমাি থাকা অবথ্যতায় উি ইমাম সায়হয়বর 
এভায়ব থবিেষা মনহলায়েরয়ক নচনকৎসা প্রোি করা জানয়য আয়ে নক ? 

( খ)  নচনকৎসা গ্রহয়র্র নিনময়ত্ত আগত থবিেষা মনহলায়েরয়ক 
নহোয়য়য়তর জন্য নকেু উিয়েশ নেয়ল মনহলায়ের সায়থ উি ইমাম 
সায়হয়বর িেষা করার নবধাি নশনথল হয়ব নক- িা ? 

(গ) ডািারী িাশ িা কয়র ডািারী করা জানয়য নক- িা? 

(ঘ) ২/৩ নমনিয়ি ইনস্তঞ্জা ও উযু থশর্ করা সম্পনকষত ইমাম সায়হয়বর িে 
হয়ত প্রেত্ত উত্তর গ্রহর্য়যাগয নক- িা ? প্রকৃতিয়ে একজি সুথ্যত মানুয়র্র 
ইনস্তঞ্জা- উযুর জন্য কত নমনিি সময়য়র প্রয়য়াজি ? 

(ঙ) উি ইমাম সায়হব থয িযষায়য়র ডািার, এমি ডািার কতৃষক 
প্রয়য়াজয়ি মনহলায়ের গুপ্তাঙ্গ থেখা জানয়য নক- িা ? 

(চ) বনর্ষত সুরয়ত সয়চতি মসুল্লীগর্ নফতিাকারী নক- িা ?  

(ে) উি ইমাম সম্পয়কষ মুসল্লীয়ের করর্ীয় নক ? 

জবাবঃ (ক) বর্ষিা অনুযায়ী উি ইমাম সায়হব ফানসক । তার থিেয়ি 
িামায আোয় করা মাকরূয়হ তাহরীমী । তার জন্য ইমামতী করাও 
মাকরূয়হ তাহরীমী । সুতরাাং উি বযনির তাওবা কয়র সাংয়শাধি হওয়ার 
িূবষ িযষন্ত তায়ক ইমাম নহয়সয়ব বহাল রাখা জানয়য হয়ব িা । থসয়েয়ত্র 
উি ইমাম নিয়জয়ক সাংয়শাধি করয়ত রাজী িা হয়ল তায়ক বনহষ্কার কয়র 
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িতুি একজি েীিোর, মুত্তাকী, িরয়হযগার ও হকিেী আনলময়ক ইমাম 
নহয়সয়ব নিয়য়াগ করা অিনরহাযষ । থকিিা, শরী‘আয়তর েৃনষ্টয়ত থবগািা 
মনহলায়ের সায়থ নবিা প্রয়য়াজয়ি কথা- বাতষা ও থেখা- সাোৎ করা 
হারাম । তয়ব নবজ্ঞ ডািারয়ের জন্য থকবলমাত্র থরাগাক্রান্ত জায়গািুকু 
থেখা জানয়য । এোিা অন্য থকািভায়ব শরী‘আয়তর সীমালাংঘি করা 
হারাম ।  

(খ) আর উি ইমাম সায়হব থযয়হতু থকাি নবজ্ঞ ডািার িি এবাং 
এলাকায়তও প্রয়য়াজিীয় মনহলা ডািার নবেযমাি রয়য়য়ে সুতরাাং উি 
ইমায়মর জন্য িেষার নবধাি নশনথল করার প্রনই আয়স িা ।  

(গ) ডািারী িাশ িা কয়র ডািারী করা থমায়িও উনচত িয় । থকিিা 
তার ভলু নসোয়ন্তর কারয়র্ থরাগীর জীবি বাংস হয়য় যাওয়ার আশঙ্কা 
রয়য়য়ে ।  

(ঘ) ২/৩ নমনিয়ি ইনস্তঞ্জা ও উযু থশর্ করা সম্ভব । নকন্তু এমি তািহুিা 
করা উনচত িয় । থকিিা, এর দ্বারা প্রস্রায়বর থফািা নভতয়র থথয়ক 
যাওয়ার ফয়ল উযু ভঙ্গ হয়য় যাওয়ার সম্ভাবিা থায়ক ।  

(ঙ) িা, এমি িযষায়য়র ডািায়রর জন্য মনহলায়ের গুপ্তাঙ্গ থেখা জানয়য 
িয় ।  

(চ) বর্ষিা অনুযায়ী থযয়হতু উি ইমাম প্রকৃতিয়েই থোর্ী । সুতরাাং 
মুসল্লীগর্ নফতিাকারী সাবযস্ত হয়ব িা । থকিিা, নফতিার সীমা হল 
শর‘ই থকাি কারর্ বযতীত অয়হতুক ইমায়মর উির নমথযা তুহমত 
আয়রাি করা বা ইমায়মর উির রাগ করা । থতমনিভায়ব ইমাম নিয়েষার্ 
হওয়া সয়েও তায়ক হিায়িার র্িযয়ন্ত্র নলপ্ত হওয়া । আর এখায়ি 
এগুয়লার থকািনিই িাওয়া যায়চ্ছ িা ।  

(ে) যনে ঝগিা- নববাে বযতীত উি ইমাময়ক থসখাি থথয়ক বনহষ্কার 
করা সম্ভব িা হয়, তাহয়ল উি ইমায়মর নিেয়িই িামায িয়ি নিয়ব । 
গুিায়হর োয়- োনয়ে ইমাম সায়হব ও তার সহয়যাগীয়ের উির বতষায়ব । 
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তয়ব তায়ক সাংয়শাধি করার বা সহীহ েীিোর ইমায়মর নফনকর চানলয়য় 
যায়ব ।  

এক মাযহায়বর থলায়কর জন্য অন্য মাযহায়বর থলাকয়ের ইমামতীর 
হওয়ার হুকুম নক ?   

নজজ্ঞাসাঃ হািাফী মাযহায়বর থকাি থলাক যনে অন্য মাযহায়বর থলাকয়ের 
ইমামতী কয়র এবাং উি মাযহায়বর অনুসরর্ কয়র থযমি, يدين رفع  (হাত 
উঠায়িা) আওয়ায কয়র আমীি বলা ইতযানে, এমতাবথ্যতায় উি বযনির 
জন্য ইমামতী করা সহীহ হয়ব নক- িা ? অথবা হাত িা উনঠয়য় হাত 
উঠায়িার ভাি করা থযমি, রুমালয়ক দুই হাত নেয়য় ঝানক মারা, যায়ত 
কয়র অন্য মাযহায়বর মুিানেরা বুঝয়ত িায়র থয, يدين رفع  কয়রয়ে । 
তাহয়ল এভায়ব ইমামতী করা জানয়য হয়ব নক- িা ? এবাং উি কাজনি 
থধাকার ময়ধয গর্য হয়ব নক- িা ? 

জবাবঃ এক মাযহায়বর অনুসারীগর্ অন্য মাযহায়বর অনুসারী থলাকয়ের 
ইমামতী করয়ত িায়র । উোহরর্তঃ হািাফী মাযহায়বর থকাি থলাক 
শানফয়ীয়ের ইমাম হয়ত িায়র । অনুরূি শানফয়ী মাযহায়বর থলাক 
হািাফীয়ের ইমাম হয়ত িায়র । ইমাম সায়হব তার মাযহাব অনুযায়ী 
িামায িিায়বি । ইমায়মর জন্য মুিােীর মাযহায়বর নেয়ক লেয করার 
থকাি প্রয়য়াজি থিই । তাোিা এরূি করার অনুমনতও থিই । তয়ব 
দু’চারিা িয়সার জন্য মুিােীয়ের সন্তুনষ্টকয়ি এরূি করা অথষাৎ 
িামায়য রুমাল ঝানক থেয়া নিঃসয়েয়হ থধাকাবাজী ও থগািায়হর কাজ । 
এর দ্বারা িামায়যরও েনত হয় । 

ইমাম ও মুিােী নিজ নিজ মাযহাব অনুযায়ী িামায আোয় করয়বি । 
এয়ত শরী‘আয়তর েৃনষ্টয়ত থকািরূি অসুনবধা থিই । এ শতষ থময়ি যারা 
ইমাম রায়খি তায়ের ইমামতী করয়ব । িতুবা নিয়জর সহীহ মাযহাব 
বেল কয়র বা থধাকাবাজী কয়র ইমামতী করয়ব িা ।  

উয়ল্লখয থয, থকাি মাযহাব অনুযায়ী থকাি নবর্য় যনে উযু ভয়ঙ্গর কারয়র্র 
ময়ধয িয়ি, নকন্তু অন্য মাযহাব অনুযায়ী িয়ি িা, থসয়েয়ত্র ইমাম সায়হব 
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থথয়ক এ ধরয়ির থকাি নকেু িাওয়া থগয়ল অন্য মাযহায়বর অনুসারী 
মুিােীয়ের িামায থোহরায়িা কতষবয । [প্রমার্ঃ শামী ১ : ৫৬৩ িৃঃ # 
আহসানুল ফাতাওয়া িৃ:  ৩ : ৩১৫ িৃ:  # োরুল উলূম ৩ : ১৯৪ িৃ:  ও 
৩ : ২০৫ িৃ: ]  

ভনি হয় িা এমি বযনির নিেয়ি ইনিো  

নজজ্ঞাসাঃ ইমাম সায়হয়বর চাল- চলি ও আমল আখলায়কর কারয়র্ আনম 
তায়ক ভনি করয়ত িানর িা । এমতাবথ্যতায় যনে আনম ঐ ইমাম সায়হয়বর 
নিেয়ি িামায িনি তাহয়ল িামায়যর থকাি েনত হয়ব নক- িা ? 

জবাবঃ নফকয়হর নকতাবসমূয়হ আয়ে থয, ইমাম সায়হয়বর ময়ধয যনে 
শরী‘আয়তর েৃনষ্টয়ত থকাি ত্রুনি িা থায়ক এবাং মুিানেরা যনে ঐ 
ইমায়মর উির দুনিয়াবী কারয়র্ খামাখা অসন্তুষ্ট (িারায) থায়ক, তাহয়ল 
তার নিয়ে িামায়যর ময়ধয থকাি েনত হয়ব িা । ইমায়মর িামায 
িিায়িাও মাকরুহ হয়ব িা । আর এ অবথ্যতায় থযয়হতু মুিােীগর্ 
অয়হতুক ইমায়মর উির িারায, তাই মুিােীগর্ গুর্াহগার হয়ব । আর 
যনে ইমায়মর ময়ধয বাস্তনবক িয়ে শর‘ই থকাি ত্রুনি থাকায় তার প্রনত 
মুিানেরা িারায থায়ক, তাহয়ল ঐ বযনির ইমাম হওয়া মাকরূহ হয়ব । 
তার ইমামতী থেয়ি থেয়া উনচত ।  

আিিার আিনত্তর নবস্তানরত কারর্ থকাি ভাল আয়লম থথয়ক জািার থচষ্টা 
করুি । এয়ত সতযই যনে ইমাম থোর্ী হি, তাহয়ল তার সাংয়শাধয়ির 
নফনকর করা যায়ব । আর যনে আিনি খামাখা কু- ধারর্া কয়র থায়কি, 
তাহয়ল ইমাম সায়হব থথয়ক মাফ থচয়য় নিয়বি ।  

এক মনুষ্টর কম োাঁনি রায়খ এমি বযনির ইমামতী  

নজজ্ঞাসাঃ আনম থকাি এক মসনজয়ে িামায িিয়ত যাই । ইনতময়ধয দুই 
রাকা‘আত িামায চয়লও থগয়ে । আনম তখি ইমাম সায়হবয়ক থেনখ তার 
োাঁনি এক মুনষ্টর নকেু কম, িরয়ি নেল লুনঙ্গ ও শািষ । আনম তার থিেয়ি 
িামায িয়ি থিই । এখি আমার প্রন হল-  (১) এই ইমায়মর নিেয়ি 
িামায িিা নঠক হয়য়য়ে নক- িা ? (২) আবার অয়িক সময় থেখা যায় 
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িামায়যর সময় চয়ল যায়চ্ছ এ জন্য তািাতানি কয়র মসনজয়ে থগলাম 
জামা‘আত ধরার জন্য । নগয়য় থেনখ অয়যাগয থলাক ইমামতী করয়ে । 
তখি নক করব ? এই ইমায়মর নিেয়ি নক িামায িিব ? জামা‘আয়ত 
িামায িিা জরুরী থবশী ? িানক জামা‘আত তযাগ কয়র একা একা িয়ি 
নিব ?  

জবাবঃ শরী‘আয়তর েৃনষ্টয়ত োাঁনি রাখা ওয়ানজব । যায়ের োাঁনি লিা হয় 
তায়ের োাঁনির নতি নেয়কই এক মনুষ্ট িনরমার্ োাঁনি রাখা ওয়ানজব ।  

যনে থকাি বযনি োাঁনি থোঁয়ি- থকয়ি এক মুনষ্টর কম কয়র রায়খ, তাহয়ল 
থস বযনি ফানসক গর্য হয়ব । আর ফানসক বযনির ইমামতী মাকরূয়হ 
তাহরীমী । তার নিয়ে িামায িিাও মাকরূয়হ তাহরীমী । যনে থকাি 
বযনি এ ধরয়ির ইমায়মর নিেয়ি ঘিিাক্রয়ম িামায িয়ি থফয়ল, তাহয়ল 
িামায হয়য় যায়ব । ঐ িামায থোহরায়ত হয়ব িা । এরূি থেয়ত্র একা 
িামায িা িয়ি এ ধরয়ির ইমায়মর নিেয়ি জামা‘আয়ত শরীক হয়ব 
এিাই কতষবয ।  

থধাকাবাজ ও ধুর্োতার ইমামতী  

নজজ্ঞাসাঃ জনিক ইমাম সায়হব নিনভ থেয়খি । নিয়জর চাকুরীর জন্য স্বীয় 
হায়ত ঘুর্ প্রোি কয়রি । ১৯৯৩ ইাংয়রজী হয়ত ইবয়তোয়ী মাদ্রাসা 
িনরচালিা করয়েি । নকন্তু সরকারয়ক কাগজ- িয়ত্রর মাধযয়ম ১৯৯০ 
সয়ি প্রনতষ্ঠা থেনখয়য়য়েি । অথচ তখি ইবয়তোয়ী মাদ্রাসার ঘর বা 
জায়গা বলয়ত নকেুই নেল িা । উি মাদ্রাসার মঞ্জুরী সম্পূর্ষ নমথযার 
উির হয়য়য়ে ।  

এমতাবথ্যতায় উয়ল্লনখত নতিনি অন্যায় কায়জ নলপ্ত ইমায়মর নিেয়ি িামায 
িিা ও তার ইমামতী করা শরী‘আয়তর েৃনষ্টয়ত কতিুকু নবধ ? 

জবাবঃ নিনভ থেখা, ঘুর্ থেয়া ও নমথযা কথা বয়ল ফায়ো উঠায়িা ইতযানে 
কাজ প্রয়তযকিাই কবীরা গুিায়হর অন্তভুষি । আর কবীরা গুিায়হ অভযস্ত 
বযনিয়ক শরী‘আয়তর েৃনষ্টয়ত ফানসক বলা হয় । থকাি ফানসক বযনিয়ক 
ইমাম নহয়সয়ব নিয়য়াগ করা বা ইমাম িয়ে বহাল রাখা জানয়য িয় । 
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অনুরূিভায়ব ফানসয়কর নিেয়ি িামায িিাও মাকরূয়হ তাহরীমী এবাং এ 
ধরয়ির বযনির জন্য ইমামতী করাও িাজানয়য ।  

সুতরাাং বর্ষিা অনুযায়ী উি ইমাম সায়হব এসব কবীরা গুিায়হ অভযস্ত 
হওয়ার কারয়র্ তার নিেয়ি িামায িিা এবাং তার জন্য ইমামতী করা 
মাকরূয়হ তাহরীমী হয়ব । তয়ব নতনি খানলসভায়ব তাওবা করয়ল এবাং 
অন্যায়গুয়লা শুধনরয়য় নিয়ল তখি মসনজে কনমনি তায়ক বহাল রাখয়ত 
িায়রি ।  

[প্রমার্:  ইমোদুল মুফতীি ৩১৯, # আল- বাহরুর রানয়ক ১ : ৩৪৯, # 
মাহমূনেয়া ২ :  ৭৭]  

গনহষত আনকো থিার্র্কারীর নিেয়র্ ইনিো  

নজজ্ঞাসাঃ একজি ইমাম সায়হয়বর যনে নিেবনর্ষত থোর্গুয়লা তায়ক, 
তাহয়ল তার নিেয়ি িামায িিা শরী‘আয়তর েৃনষ্টয়ত থকমি ?  
থোর্গুয়লা হলঃ (১) হুযূর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম সো সবষো 
হানযর- িানযর আয়েি এ নবশ্বাস রায়খ ও প্রচার কয়র । (২) হুযূর 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম িূয়রর সৃনষ্ট একথা নবশ্বাস রায়খ ও বয়ল 
। (৩) তাবলীগ জামা‘আয়তর নবয়রানধতা কয়র । (৪) িারীয়েরয়ক থভাি 
থেয়া জানয়য বয়ল ।  

জবাবঃ আিিায়ের বর্ষিা ময়ত, উয়ল্লনখত আকীো থিার্র্কারী বযনি 
নিঃসয়েয়হ থগামরাহ, ফানসক ও নবে‘আতী । আর ফানসক ও নবে‘আতী 
বযনির নিেয়ি িামায িিা মাকরূয়হ তাহরীমী । ফানসকয়ক ইমাম িয়ে 
নিয়য়াগ করা বা  বহাল রাখা জানয়য িয় । তয়ব যনে থকাি ইমাম কুফরী 
আকীো রায়খ, থযমি নযনি মুহাম্মে সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম 
প্রকৃতিয়ে নতনিই আল্লাহ তাহয়ল উি বযনির নিেয়ি িামায িিা 
জানয়য হয়ব িা । এমি ধরয়ির বযনির নিেয়ি কখয়িাও িামায িয়ি 
থাকয়ল তা িুিরায় দুহনরয়য় িিয়ত হয়ব । [প্রমার্ঃ আেদুররুল মুখতার 
১ : ৪২৩ িৃঃ # ফাতাওয়া মাহমূনেয়া ২ : ৭৩ # োরুল উলূম ৩ :  
১৭০,  ২৪৫- ২৮০]  
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িবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম থক সরাসনর আনলমুল গাইব 
ও হানযর- িানযর ময়ি করা এবাং তাাঁয়ক আল্লাহ তা‘আলার জানত িূয়রর 
অাংশ ময়ি করা কুফরী আকীোর শানমল । সুতরাাং এ ধরয়ির আকীো 
থিার্র্কারী বযনির নিেয়ি িামায িা িয়ি অন্য থকাি মসনজয়ে নগয়য় 
িামায িিয়ত হয়ব । থযখায়ি জুমু‘আ ফরয, থসখায়ি অন্য মসনজে 
অয়িক েূয়র হয়লও থসখায়ি নগয়য় জুমু‘আর িামায আোয় করয়ত হয়ব । 
যনে থকাি নেি নবয়শর্ থকাি কারয়র্ েূয়রর মসনজয়ে নগয়য় জুমু‘আর 
িামায আোয় সম্ভব িা হয়, তাহয়ল একা একা যুহয়রর িামায আোয় 
কয়র নিয়ব । তবুও কুফরী আকীো ওয়ালা ইমায়মর নিেয়ি ইকনতো 
করয়ব িা । 

তাবলীগী জামা‘আত নিঃসয়েয়হ হাক্কািী জামা‘আত । তায়ের 
নবয়রানধতা করা অন্যায় । আর মনহলা থিতৃে ইসলাম স্বীকার কয়র িা । 
তয়ব থেত্র নবয়শয়র্ তায়েরয়ক থভাি থেয়া থযয়ত িায়র । [প্রমার্ঃ 
নকফায়াতুল মুফতী ১ : ১৬৪ # ফাতাওয়া আব্দুল হাই ১ :  ৪৫]  

নিনভ েশষিকারী ইমায়মর নিেয়ি িামায়যর হুকুম  

নজজ্ঞাসাঃ থয ইমাম নিনভয়ত নবনভন্ন অনুষ্ঠাি থেয়খ থায়কি থস ইমায়মর 
নিেয়ি িামায হয়ব নক- িা ? এমতাবথ্যতায় মুসল্লীগয়র্র করর্ীয় নক ?  

জবাবঃ মসনজয়ের ইমাম একজি মুত্তাকী ও িরয়হযগার আয়লম হওয়া 
জরুরী । নকন্তু থকাি ইমাম সায়হব যনে নিনভ ইতযানের অনুষ্ঠাি থেয়খি ও 
থশায়িি, তাহয়ল নিশ্চয়ই নতনি ফানসক ও িািী । আর ফানসয়কর জন্য 
খানলস নেয়ল তাওবা িা করা িযষন্ত ইমামতী করা এবাং মুসল্লীয়ের তার 
নিেয়ি িামায িিা মাকরূয়হ তাহরীমী । এমতাবথ্যতায় মসনজে কনমনির 
উির জরুরী থয, থস বযনি তাওবা কয়র তাওবার আলামত প্রকাশ িা 
হওয়া িযষন্ত (অথষাৎ উয়ল্লনখত িাি কাজ িনরহারিূবষক তার চাল- চলি, 
আচার- বযবহায়র থখাোভীনত িনরলনেত িা হওয়া িযষন্ত) তায়ক ইমামতী 
থথয়ক বরখাস্ত করা । খানলস তাওবা করয়ল, তায়ক ইমাম িয়ে রাখা 
জানয়য হয়ব । [প্রমার্ঃ সূরা লুকমাি, ফাতাওয়া কাযী খাি, ১ : ৯১, # 
ফাতাওয়া োরুল উলূম ১ :  ২০৩]  



322 

 

অনুিনথ্যতনতর কারয়র্ থবতি থকয়ি রাখা  

নজজ্ঞাসাঃ আমায়ের মসনজয়ের ইমাম সায়হয়বর মানসক থবতি ১৫০০/= 
িাকা । তাাঁয়ক প্রনত দুইমাস অন্তর িয়ির নেয়ির েুনি থেয়া হয় । ইমাম 
সায়হব েুনিয়ত বানিয়ত থগয়ল আসার সময় অনিচ্ছা সয়েও ২/১ েনি 
থেরী হয়য় যায় । ফয়ল মসনজয়ের থসয়ক্রিারী থবতি থথয়ক িাকা কতষি 
কয়র রায়খি । অথষাৎ থয কয়নেি কামাই যায় থসই কয়নেয়ির থবতয়ির 
িাকা থকয়ি রায়খি । এিা নক শরী‘আত অনুযায়ী নবধ হয়ব ?  

জবাবঃ শরী‘আত ময়ত, থযমি শতষ ও চুনি হয়ব থসভায়বই িরবতষীয়ত 
থলি- থেি হয়ব । থসই নহয়সয়ব যনে চাকুরীজীবীর জন্য কতৃষিয়ের নিকি 
থথয়ক এমি শতষ করা থায়ক থয, নবিা েুনিয়ত অনুিনথ্যতত থাকয়ল তার 
জন্য থবতি কতষি করা হয়ব এবাং থস উি শতষ থজয়ি শুয়ি চাকুরী গ্রহর্ 
কয়র থায়ক, তাহয়ল নিয়ম অমান্য করার কারয়র্ তার থবতি থকয়ি থিয়া 
জানয়য হয়ব । তয়ব িূবষ চুনি িা থাকয়ল থবতি কািয়ত িারয়ব িা । 
থমািকথা িূবষশতষ অনুযায়ী মু‘আমালা কাযষকর হয়ব । কারর্ মুতাওয়াল্লী 
বা কনমনির জন্য শতষ সায়িয়ে ইমাম নিয়য়াগ করা জানয়য আয়ে । 
ইমামও থস শতষ থময়ি নিয়য় চাকুরী গ্রহর্ করয়ত িায়র । অতএব, 
নিয়য়মর বযনতক্রম করয়ল তার থবতি কতষি করা যায়ব । 

অবশ্য মসনজে কতৃষিয়ের মািনবক কতষবয এই থয, যনে মায়ঝ ময়ধয এ 
ধরয়র্র অসুনবধা থেখা থেয় এবাং থসিা নবয়শর্ থকাি অসুনবধার কারয়র্ 
হয়, তাহয়ল উি ২/১ নেয়ির থবতি িা থকয়ি েুনি মঞ্জুর কয়র থিওয়া । 
কারর্, ইমাম তায়ের জন্য েীয়ির েৃনষ্টয়ত সবয়চয়য় থবশী খায়য়রখাহ বন্ধু 
। তার সমস্যার প্রনত লেয রাখা তায়ের োনয়ে ও কতষবয । তারা এ 
োনয়ে িালি করয়ল আল্লাহ তা‘আলা তায়ের প্রনত নবয়শর্ অনুগ্রহ 
করয়বি । আর ইমায়মর োনয়ে থয, নবিা উযয়র খামাখা োনয়ে িালয়ি 
অনিহা থেনখয়য় নিয়জয়ক োনয়েহীি প্রমানর্ত িা করা । [প্রমার্:  
ফাতাওয়া আলমগীরী ৪ : ৪৪৮, # ফাতাওয়া মাহমূনেয়া ৬ :  ৩১১]  

একাকী িামায আোয়কারীর নিেয়ি ইকনতো  
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নজজ্ঞাসাঃ থকউ একাকী িামায শুরু কয়রয়ে ।  অত: ির একজি এয়স 
তার নিেয়ি ইকনতো করল । এমতাবথ্যতায় নদ্বতীয় বযনির িামায শুে 
হয়ব নক- িা ? 

এক বযনি একাকী িামায িিয়ত োাঁনিয়য় ভুয়ল ইমাময়তর নিয়্ত কয়র 
থফয়ল । িয়র িরর্ হওয়ায় িামায়যর নভতরই একাকীয়ের নিয়ত কয়র 
নিয়য়য়ে । এ অবথ্যতায় এক থলাক এয়স তার নিেয়ি ইকনতো কয়রয়ে । 
এখায়ি প্রথম বযনির িামায নক শুে হয়ব ? যনে হয়, তয়ব নদ্বতীয় বযনির 
ইকনতোও নক সহীহ হয়ব ?  

জবাবঃ মুিােী িুরুর্ হয়ল ইমামত সহীহ ও শুে হওয়ার জন্য থযয়হতু 
ইমাময়তর নিয়ত করা জরুরী িয়, অতএব প্রয়ন উয়ল্লনখত উভয় সূরয়ত 
দু’জয়ির িামাযই শুে হয়য় যায়ব । তয়ব ইমাময়তর নিয়ত িা থাকা 
অবথ্যতায় ইমাময়তর থয আলাো সাওয়াব রয়য়য়ে, তা হয়ত ইমাম সায়হব 
বনেত হয়বি ।  

আবার যনে ইমাম সায়হব নদ্বতীয় বযনির ইকনতোর সময় তার ইমাময়তর 
নিয়ত কয়র থিি, তয়ব নতনি ইমাময়তর সাওয়াব থিয়য় যায়বি । নকন্তু 
এমতাবথ্যতায় যনে থজহরী িামায হয় (য়য িামায়য নকরাআত থজায়র িিয়ত 
হয়), তাহয়ল নিয়য়তর ির হয়ত আওয়ায কয়র নকরাআত িিা ইমায়মর 
উির ওয়ানজব হয়য় যায়ব । [প্রমার্ঃ ফাতাওয়া রহীনময়া ১ :  ১৬৬,  
৬৭]  

ফরয়জর িূয়বষর সুন্নাত কাযা কারীর ইমামত  

নজজ্ঞাসাঃ ইমাম সায়হব ফজর বা থযাহয়রর সুন্নায়ত মুআক্কাোহ িা িয়ি 
ইমামতী করয়ত িারয়বি নক- িা ? যনে থকউ কয়র থফয়লি, তয়ব 
িামায়যর থকাি েনত হয়ব নক- িা ? 

জবাবঃ ইমাম সায়হব সুন্নায়ত মুআক্কাোহ িা িয়ি ইমামতী করয়ত 
িারয়বি । তায়ত িামায়যর থকাি েনত হয়ব িা । আর এয়ত মুিােীয়ের 
িামায়যর ময়ধযও থকাি প্রকার েনত হয়ব িা ।  
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ইমায়মর জন্য নিনেষষ্ট সময়য়র িাবেী করা জরুরী । জামা‘আত শুরু 
হওয়ার আয়গই থযি সুন্নাত আোয় হয়য় যায়, তার প্রনত নবয়শর্ লেয 
রাখা কতষবয । হ্যাাঁ, যনে থকাি উযয়রর কারয়র্ থকাি সময় ইমায়মর থেরী 
হয়য় যায়, তয়ব মুিােীয়ের জন্য ইমাময়ক সুন্নাত িিার সময় থেয়া 
উনচত । আর যনে সুন্নাত িিার সুয়যাগ িা হয়, তাহয়ল সুন্নাত িিা 
বযতীত ইমামতী করয়ল থকাি অসুনবধা হয়ব িা । [প্রমার্:  আহসানুল 
ফাতাওয়া ৩ : ২৮৬ # ফাতাওয়া োরুল উলূম ৩ :  ৯]  

মায়ঝ মায়ঝ থিশায়বর থফাাঁিা থবর হয়য় যায় এমি বযনির ইমামতী  

নজজ্ঞাসাঃ জনিক বযনির িামায়য রুকু- নসজোহ করার সময় বা 
এমনিয়তই থকাি থকাি সময় থিশায়বর থফাাঁিা থবনরয়য় আয়স । তয়ব সব 
সময় ধারাবানহক ভায়ব থবর হয় িা । এমি বযনির নিেয়ি িামায িিা 
নঠক হয়ব নক ? থস নিনেষষ্ট একিা কািি দ্বারা প্রয়তযক ওয়াি িামায 
িিায়ত িারয়ব নক ? 

জবাবঃ উয়ল্লনখত বযনি শরী‘আয়তর েৃনষ্টয়ত মা’যূর িয় । বরাং নতনি 
রুগী । এমতাবথ্যতায় তার নচনকৎসা হওয়ার আগ িযষন্ত তার জন্য ইমামতী 
করা বা তায়ক ইমাম নহয়সয়ব রাখাও যায়ব িা । কারর্, থয থকাি মুহুয়তষ 
তার উযু চয়ল থযয়ত িায়র । সুতরাাং ইচ্ছািূবষক সকয়লর িামায 
থোহরায়িার ঝুাঁনক থিয়ার অনুমনত থিই । হ্যাাঁ সহীহ নকরাআত 
িিয়িওয়ালা এবাং মাসাইল জািয়িওয়ালা থকাি থলাকই যনে িা িাওয়া 
যায়, তাহয়ল তার নিেয়ি ইকনতো করয়ব । তয়ব যনে তার থিশায়বর 
থফািা এয়স যায়, তাহয়ল সকয়লর িামায থোহরায়ত হয়ব ।  

ঐ বযনি িামায়যর জন্য নিনেষষ্ট একিা কািি রাখয়ত বা বযবহার করয়ত 
িায়র । নকন্তু থকাি থ্যতায়ি থিশায়বর থফািা লাগয়ল থস থ্যতাি ধুয়য় থিয়া 
জরুরী । [প্রমার্ঃ আল- আশরাহ ওয়ান্নাযানয়র ১০০ িৃঃ, ফাতাওয়া 
োরুল উলূম ২ :  ৩১২]  

“িামায িা হয়ল এর নকনফয়ত আনম নেব” ইমাম যনে এ রকম বয়ল  
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নজজ্ঞাসাঃ জনিক ইমাম সায়হব ইসলায়মর নবনভন্ন বজষিীয় আকীো ও 
আমল সমূয়হ অভযথ্যত । নতনি থয সকল আকীো ও আমল চানলয়য় 
যায়চ্ছি, ঐ সকল নবর্য়য়র নলনখত ফাতাওয়ায় থেয়শর নতিনি বৃহত্তর 
ইসলামী নশো প্রনতষ্ঠাি িনরষ্কারভায়ব জানিয়য়য়ে থয, উি ইমাম 
সায়হয়বর নিেয়ি িামায িিা জানয়য হয়ব িা । ইমাম সায়হব বয়লয়েি, 
যনে আমার নিেয়ি িামায িিা শুে িা হয়, তার োনয়ে ও নকনফয়ত 
আল্লাহর েরবায়র আনম নিয়জই নেব ।  

এখি আমায়ের প্রন হল, উি ইমাম সায়হয়বর কথা থময়ি নিয়য় তার 
নিেয়ি িামায িিব নক- িা ? এবাং িিয়ল আোয় হয়ব নক ? 

জবাবঃ যনে থসই ইমাম সায়হয়বর আকীো ও প্রচারর্া শরী‘আয়ত গনহষত 
হয়, তাহয়ল উি ইমাম সায়হয়বর নিেয়ি িামায িিা সহীহ হয়ব িা । 
থকিিা, ইবােত বয়েগীর বযািায়র একজয়ির থবাঝা অন্য থকউ গ্রহর্ 
করয়ত িায়র িা । সুতরাাং ইমাম থয মুসল্লীয়ের ইবােয়তর োয় োনয়ে 
নিয়চ্ছি, এিা তার জন্য িাজানয়য এবাং মুসনল্লয়ের জন্য এিা নবশ্বাস করা 
িাজানয়য । বরাং উি ইমাময়ক থধাকাবাজ এবাং িয়সা থলাভী ময়ি করা 
উনচত । আনখরায়তর বযািায়র তার ঈমািও আিনত্তকর । তয়ব ইমাম 
সায়হব যনে তার গলে আকীো ও আমল সম্পূর্ষভায়ব থেয়ি নেয়য় 
প্রকাশ্যভায়ব তাওবার থঘার্র্া থেি এবাং তাওবার আলামত প্রকাশ িায়, 
অথষাৎ নতনি আয়গ থযসব ভলু করয়তি বা বলয়তি, এখি থসগুয়লার 
নবরুয়ে বলয়ত থায়কি, ওয়ায কয়রি, তাহয়ল তখি তার নিেয়ি িামায 
সহীহ হয়ব । [প্রমার্:  আল- কুরআি, সূরা আিকাবূত ১২, সূরা ফানতর 
১৮]  

নবিা কারয়র্ ইমায়মর প্রনত মুসনল্লয়ের অসন্তুনষ্ট গ্রহর্য়যাগয িয়  

নজজ্ঞাসাঃ জনিক ইমাম অতযন্ত গরীব, নিঃস্ব ও অসহায় । বািী- নভিা 
নকেুই তাাঁর থিই । অভায়বর তািিায় মাদ্রাসায় থবশীেরূ থলখািিা 
করয়ত িায়রিনি । থযখায়ি নতনি থাকয়তি থসখািকার গর্যমান্য 
থলায়করা অন্য এক ইয়ানতম থময়য়র সয়ঙ্গ তায়ক নববাহ থেি । উি 
থময়য়র নকেু সম্পনত্ত নেল । থস িামায িয়ি িা । ময়ি করা হয়য়নেল 
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িরবতষীয়ত নঠক হয়য় যায়ব নকন্তু হয়নি । সম্পনত্তর অহাংকায়র থস স্বামীয়ক 
আয়েৌ থকাি থতায়াক্কা কয়র িা এবাং িেষাও মায়ি িা । তায়ক েীয়ির 
উির আিার জন্য ইমাম সায়হব আপ্রার্ থচষ্টা কয়রি । তয়ব খুবই থহয় 
অবথ্যতায় নতনি জীবিানতিাত করয়েি । মানসক থবতি আর জনমর ফসল 
দ্বারা থকাি রকয়ম জীনবকা নিবষাহ কয়র চয়লয়েি । ইমাম সায়হব অতযন্ত 
িম্র, ভদ্র, নবিয়ী ও েীিোর হয়লও তার সন্তািানে তায়ের মায়য়র 
স্বভায়বরই । প্রায় সকয়লই তায়ক সম্মায়ির থচায়খ থেয়খ থায়কি । 
এমতাবথ্যতায়, উি ইমায়মর নিেয়ি ইকনতো জানয়য হয়ব নক ? 

জবাবঃ ধি- সম্পে আল্লাহর োি । এয়ত মানুয়র্র থকাি অনধকার থিই । 
সুতরাাং আিিায়ের ইমাম সায়হব যনে প্রকৃতিয়ে ইমামতীর থযাগয হি 
অথষাৎ নতনি মুত্তাকী, িরয়হযগার ও েীয়ির জরূরী মাসআলা- মাসাইল 
সম্পয়কষ জ্ঞাত হি, তার নকরাআত শুে হয় তাহয়ল তার নিেয়ি ইনিো 
করায় থকািরূি অসুনবধা থিই । 

আর আনথষক সাংকয়ির কারয়র্ তার স্ত্রী ও সন্তািরা তায়ক থহয়প্রনতিন্ন 
কয়র এজন্য তার ইমামতীথত থকাি অসুনবধা থিই । থকিিা, স্বয়াং রাসূয়ল 
আকরাম (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবায়য় নকরায়মর 
জীবয়ির নেয়ক েৃনষ্টিাত করয়ল িনরলনেত হয় থয, তারা দুনিয়ায়ত 
অয়িক দু: খ- কয়ষ্ট জীবি- যািি কয়রয়েি ।  

আর উি ইমাম সায়হয়বর স্ত্রীয়ক একথা অবশ্যই িরর্ রাখয়ত হয়ব থয, 
তার জান্নাত নিভষর করয়ে তার স্বামীর সন্তুনষ্টর উির । স্বামীর সন্তুনষ্ট 
বযতীত তার ইবােত বয়েগী কবুল হয়ব িা । স্বামীয়ক কষ্ট নেয়ল 
জান্নায়তর হুরগর্ তার জন্য বে দু‘আ কয়রি । অনুরূিভায়ব 
সন্তািয়েরয়ক একথা িরর্ রাখয়ত হয়ব থয, তায়ের জান্নাত নিভষর করয়ে 
নিতার সন্তুনষ্টর উির । নিতায়ক কষ্ট নেয়ল এর শানস্ত দুনিয়ায়তই শুরু 
হয়য় যায়ব । [প্রমার্:  নহোয়াহ ১ : ১২১ # নমশকাত শরীফ ২ :  ২৮১ 
ও ২৮৩]  

ইমামতীর জন্য শতষ  
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নজজ্ঞাসাঃ মসনজয়ের নিধষানরত ইমাম িামায়য োাঁনিথয়য়েি । থিেি থথয়ক 
একজি বলল-  বি আয়লম নিেয়ি থরয়খ িামায হয় িা । কনথত  “ বি 
আয়লয়মর” জয়ন্মরও আয়গ থথয়ক ইমাম সায়হব নবিা িানরশ্রনময়ক 
নিয়নমত িামায িিাি । জামা‘আত থশর্ হওয়ার ির উি বি আয়লম 
থঘার্র্া নেয়লি, কায়রা িামায হয়নি । থোহনরয়য় িামায িিয়ত হয়ব এবাং 
নতনি থোহনরয়য় িামায িিায়লি । প্রন হয়লা ইমামতীর শতষ নক ? 

জবাবঃ ইমামতীর জন্য শতষগুয়লা নিেরূিঃ (১) িামায়যর মাসাইল সিয়ন্ধ 
অবগত হওয়া । অথষাৎ িামায়যর ফরয ও ওয়ানজব ও সুন্নাত- মুস্তাহাব 
সমূহ জািা । নক নক নবর্য় দ্বারা িামায িষ্ট হয়য় যায়, নক নক দ্বারা সাহু 
নসজোহ ওয়ানজব হয় ইতযানে জািা । (২) এতিুকু কুরআি শরীফ 
সহীহভায়ব নহফজ থাকা-  যা দ্বারা িামায়যর সুন্নাত নকরাআত িিয়ত 
িায়র । (৩) তাকওয়া ও িরয়হযগারী থাকা অথষাৎ, গুিায়হ কবীরা ও 
হারাম কাজ এবাং নবে‘আত থথয়ক থবাঁয়চ থাকা ।  

থমািামুনি এতিুকু গুর্ সম্পন্ন বযনিয়ক ইমামতীর জন্য নিযুি করা থযয়ত 
িায়র । ইমাম নিধষানরত হয়য় যাওয়ার িয়র নতনিই উি মসনজয়ের 
ইমামতীর জন্য সবচাইয়ত উিযুি বযনি । থকাি বি আয়লম আসয়লও 
নতনি থবশী উিযুি হয়বি িা । থস অবথ্যতায় নিধষানরত ইমায়মর 
ইমামতীয়ত িামায সনঠক হয়ব, থোহরায়ত হয়ব িা । তয়ব হ্যাাঁ সম্মাি 
প্রেশষয়ির জন্য নিধষানরত ইমাম সায়হব থকাি বি আয়লময়ক ইমামতীর 
জন্য এনগয়য় নেয়ত িায়রি । এিা তার ইখনতয়ার । এিা তার জন্য 
ভায়লা, জরুরী িয় । মসনজয়ের ইমাম যনে থযাগয িা হি, তয়ব 
মুতাওয়াল্লীর বা কনমনির োনয়ে উিযুি ইমাম নিয়য়াগ করা । িতুবা 
তারা গুিাহগার হয়বি এবাং এরূি অয়যাগয ইমায়মর মসনজয়ে থযাগয 
আয়লম আসয়ল, তায়কই ইমামতীর জন্য আয়গ োাঁিায়ত হয়ব । আর 
থসরূি অবথ্যতায় নিধষানরত অয়যাগয ইমাম িামায িিয়ল তা থোহরায়ত 
হয়ব । কারর্, সহীহ িিয়িওয়ালার উিনথ্যতনতয়ত গলে িিয়িওয়ালা 
িামায িিায়ল, সকয়লরই িামায িষ্ট হয়য় যায় । [প্রমার্:  ইমোদুল 
আহকাম  ১ :৪১৪- ৪১৫, # ফাতাওয়া শামী ৩ :  ৭৩৫]  
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ইমামতীর থবশী হকোর থক ?   

নজজ্ঞাসাঃ আমায়ের গ্রায়মর ঈয়ের িামায়যর ইমাম নিয়য়াগ নিয়য় 
ইখনতলাফ হয়য় থায়ক ।নকন্তু কনতিয় গ্রামবাসী একজি আনলয়া 
মাদ্রাসার কারী সায়হবয়ক ইমাম বািায়ত চায় । আর নকেু গ্রামবাসী 
একজি কারী হায়ফজ এবাং োওরা ফানরগ একজি আয়লময়ক ইমাম 
বািায়ত চায় । এখি তায়ের ময়ধয ইমাময়তর জন্য উত্তম থক হয়ত 
িায়রি ? 

জবাবঃ ইমামতীর থযাগযতার জন্য কাওমী মাদ্রাসার আয়লম বা আনলয়া 
মাদ্রাসার আয়লম হওয়া থকাি মািকানঠ িয় । বরাং নিেবনর্ষত 
নবর্য়াবলীয়ত দু’জয়ির মায়ঝর অনধক থযাগয বযনিয়ক নির্ষয় করা যায় । 
যথা-  

(১) উভয়য়র ময়ধয েীি সম্পয়কষ নযনি থবশী ইলম ও জ্ঞাি রায়খি । 
নবয়শর্ কয়র িামায়যর মাসআলা - মাসাইল সম্পয়কষ নযনি থবশী জায়িি ।  

(২) প্রয়য়াজিীয় নকরাআত নবশুে থাকার ির উভয়য়র ময়ধয যার কুরআি 
নতলাওয়াত থবশী সহীহ ও ভাল ।  

(৩) উভয়য়র ময়ধয নযনি থবশী মুত্তাকী এবাং িরয়হযগার ।  

(৪) উভয়য়র ময়ধয যার চনরত্র তুলিামূলকভায়ব থবশী ভাল ।   

(৫)উভয়য়র ময়ধয যার বাংশ উত্তম এবাং কন্ঠস্বর ভাল ।  

(৬) উভয়য়র ময়ধয নযনি থবশী িনরষ্কার- িনরচ্ছন্ন অবথ্যতায় থায়কি । 

(৭) উভয়য়র ময়ধয যার বয়স থবশী ।[প্রমার্:  ফাতাওয়া রহীনময়া ১ :  
১৬০, # বাোয়য় ১ :  ১৫৭]  

ইমায়মর জন্য িামাযী- থবিামাযী সকয়লর ঘয়র খাওয়া ও থবতি থিয়া  

নজজ্ঞাসাঃ মহল্লায় িামাযী, থব- িামাযী, সুে খাওয়ায় অভযস্ত ও মে 
খাওয়ায় অভযস্ত এমি বহু থশ্রর্ীর থলাক বসবাস কয়র থায়ক । এখি কথা 
হল, এমি একনি মহল্লায় ইমাম সায়হব সকয়লর ঘয়র খাওয়া- োওয়া 
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করয়ত িারয়ব নক- িা । এমনিভায়ব এয়ের থথয়ক উসূলকৃত িাকা নেয়য় 
ইমাম সায়হয়বর থবতি আোয় করা যায়ব নক- িা ? 

জবাবঃ থব- িামাযী এবাং মে িায়ি অভযস্ত বযনির অনধকাাংশ মাল যনে 
হালাল উিায়য় উিানজষত হয়, তাহয়ল তায়ের বািীয়ত খাওয়া- োওয়া বা 
মসনজে মাদ্রাসায় তায়ের োি গ্রহর্ করা যায়ব । তয়ব এর থথয়ক 
েীিোর থলাকয়ের িরয়হয করা ভাল ।  

আর সুেয়খার বা থয সমস্ত থলাকয়ের অয়ধষক বা অনধকাাংশ উিাজষি 
হারাম বয়ল প্রবল ধারর্া হয় এবাং হালাল মাল হয়ত খাওয়ায়িা বা োয়ির 
বযািায়র নিনশ্চত িা হওয়া যায় তাহয়ল তায়ের বািীয়ত োওয়াত খাওয়া 
বা তায়ের োি গ্রহর্ করা জানয়য থিই । [প্রমার্:  মাহমূনেয়া ৮ : ২৭২, 
# আলমগীরী ৫ :  ৩৪২ ও ৩৪৩]  

ইমায়মর জন্য োাঁনিথত থখজাব লাগায়িা  

নজজ্ঞাসাঃ োাঁনিথত বা চুয়ল কায়লা থখজাব (কলি) লাগায়িা জানয়য আয়ে 
নক- িা ? িাি হয়ল তা থকাি প্রকার ? যনে থকাি ইমাম তাাঁর োাঁনিথত 
থখজাব লাগাি, তাহয়ল তার ইমামতীর নক হুকুম ? এমতাবথ্যতায় 
মুসল্লীগয়র্র নক করা উনচত ? 

জবাবঃ েীি ইসলায়মর জন্য নজহােরত মুজানহে বযতীত অন্য কায়রা 
জন্য োাঁনি বা চুয়ল সম্পূর্ষ কায়লা থখজাব লাগায়িা িাজায়য়য । হযরত 
ইবয়ি আব্বাস (রাঃ) হয়ত বনর্ষত আয়ে থয, হযরত িবী করীম সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইনহ ওয়া সাল্লাম বয়লয়েি-  “থশর্ যামািায় এমি নকেু সাংখযক 
থলাক হয়ব, যারা কাল থখজাব লাগায়ব তারা জান্নায়তর ঘ্রািও িায়ব িা 
। ” অন্য এক হােীয়স আয়ে “থয বযনি কাল থখজাব লাগায়ব আল্লাহ 
তা‘আলা নকয়াময়তর নেি তার থচহারা কাল কয়র নেয়বি । সুতরাাং 
থযয়হতু কাল থখজাব লাগায়িা িাজায়য়য । থয বযনি িাজায়য়য কায়জর 
ময়ধয নলপ্ত থায়ক তায়ক শরী‘আয়তর িনরভার্ায় ফানসক বলা হয় । আর 
ফানসয়কর জন্য ইমামতী করা এবাং তার নিেয়ি ইকনতো করা উভয়নি 
মাকরূয়হ তাহরীমী । অতএব মসনজে কনমনি ও মুসল্লীগয়র্র জন্য জরুরী 
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থয, ইমাম সায়হবয়ক উি কাজ অথষাৎ কাল থখজাব লাগাি বন্ধ কয়র 
অতীয়তর অন্যায়য়র জন্য খানলস অন্তয়র তাওবা করয়ত বলয়বি । আর 
যনে তায়ত সম্মনত প্রকাশ িা কয়র তাহয়ল তায়ক ইমামতী থথয়ক বরখাস্ত 
কয়র তার থ্যতয়ল মুত্তাকী ও িরয়হযগার আয়লম ইমাম নিয়য়াগ করয়বি । 
[প্রমার্ঃ আবূ োউে শরীফ, ২ : ৫৭৮, # ফাতাওয়া োরুল উলূম ৩ : 
১১৮, # ফাতাওয়া রহীনময়া ৬ :  ২৯০]  

কুফরুী কানলমা বয়ল থফলয়ল  

নজজ্ঞাসাঃ (ক) জনিক ইমাম সায়হব নিজ জনম- জমা নিয়য় নকেুনেি যাবৎ 
মামলায় হয়রািীর নশকার হয়য় আসয়েি । একনেি কথায় কথায় নতনি 
বয়ল থফলয়লি, “আল্লাহ আয়ে ? থাকয়ল নক আর এ রকম হয় ?” এখি 
প্রন হয়লা-  এরকম বলা নক নঠক ? আবার নতনি প্রয়য়াজয়ি- অপ্রয়য়াজয়ি 
িেষা বযতীত অবায়ধ ির মনহলায়ের সায়থ থেখা- সাোৎ কয়র থায়কি । 
আবার সুেযুি বন্ধকী জনমও নিয়য় থায়কি । এ ইমাম সায়হয়বর নিেয়ি 
িামায আোয় হয়ব নক- িা ? 

জবাবঃ এ ধরয়ির কথাবতষা কুফরী কানলমার অন্তভুষি । অতএব এ 
ধরয়ির কথা বয়ল থাকয়ল কানলমা িয়ি তওবা ইনস্তগফার করা জরুরী । 
নববানহত হয়ল নববাহ থোহরায়য় থিয়া উনচত । ভনবেয়ত এ ধরয়ির কথা 
বলা থথয়ক খুবই সতকষ থাকা েরকার । কুফরী কালাম বলয়ল ঈমাি চয়ল 
যায় । আর ঈমাি চয়ল থগয়ল নিেয়ির নযয়েগীর সব আমলও িষ্ট হয়য় 
যায় । [প্রমার্:  ফাতাওয়া মাহমূনেয়া ১৪ :  ৭৮]  

মসনজয়ের ইমায়মর জন্য মুত্তাকী িরয়হযগার হওয়া জরুরী । থকাি 
ইমাম যনে থবগািা যুবতী থময়য়য়ের সায়থ উঠাবসা কয়রি, তায়ের সায়থ 
অিথষক কথাবাতষা বয়লি, তাহয়ল নতনি ফানসক বয়ল গর্য হয়বি । আর 
ফানসয়কর জন্য খানলস নেয়ল তাওবা িা করা িযষন্ত ইমামতী করা এবাং 
মুসল্লীয়ের তার নিেয়ি িামায িিা মাকরূয়হ তাহরীমী । করযোতার 
জন্য বন্ধকী জনমর ফসল খাওয়া সুে ও হারাম । সুতরাাং এর থথয়কও 
তাওবা কয়র ফসল জনমওয়ালায়ক থফরত নেয়ত হয়ব । [প্রমার্:  
ইমোদুল মুফতীি ৩২১, ফাতাওয়া মাহমূনেয়া ২ :  ৭৭]  
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সুন্নাত তরীকার থখলাফ িামায িিা  

নজজ্ঞাসাঃ থকাি মসনজয়ের ইমাম সায়হয়বর িামায়যর ময়ধয নিয়ের 
কাজগুয়লা িনরলনেত হয়ল তার িামায ও তার নিেয়ি ইকনতোকারী 
মুসল্লীয়ের িামায শুে হয়ব নকিা ? কাজগুয়লা হয়চ্ছ-   

১। িামাযরত অবথ্যতায় নসজোর সময় দুই িা উাঁচু হওয়া ও মানি থথয়ক 
িৃথক হওয়া । 

২। িামাযরত অবথ্যতায় দুইহাত দ্বারা জামা- কািি িািাচািা করা । 

৩। িামায়যর নিয়ত বাধার ির একানধক বার হাই থতালা । 

৪। রুকূর সময় দুই হায়তর আঙু্গয়লর মাথাগুয়লা নিেয়ির নেক কয়র রাখা 
।  

৫। িামায়যর শুরুয়ত থযখায়ি োাঁিায়, িামায়যর ময়ধয থসখাি থথয়ক ৪/৫ 
আাংগুল আগায়িা বা নিোয়িা। 

৬। নসজো হয়ত উঠার সময় মানিয়ত ভর নেয়য় উঠা। 

আরীফ থতজগাহ এর থেখা পু্রফ 

 ৫। িামায়যর শুরুয়ত থযখায়ি োাঁিায়, িামায়যর ময়ধয থসখাি থথয়ক ৪/৫ 
আঙু্গল আগায়িা বা নিোয়িা। 

 ৬। নসজো হয়ত উঠার সময় মানিয়ত ভর নেয়য় উঠা।  

 ৭। নসজোর সময় দুই হায়তর আঙু্গল ফাাঁক থরয়খ ডাি হায়তর 
আঙু্গলগুয়লা বাম নেয়ক আর বাম হায়তর আঙু্গল ডাি নেয়ক আিাআনি 
ভায়ব রাখা।  

 ৮। িামাযরত অবথ্যতায় একানধক বার কানশ থেয়া। 

 ৯। িামায়যর সময় হওয়ার িরও নিনেষষ্ট বযনির জন্য অয়িো করা 
এবাং নিেি থথয়ক ঐ বযনিয়ক সাময়ির কাতায়র আিা। 
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 জবাবঃ ১। িামায়য নসজোরত অবথ্যতায় দুই িায়য়র মধয হয়ত থয থকাি 
একনির সামান্য অাংশও যনে একবার তাসবীহ্ বলার িনরমার্ সময় 
জনময়ির সায়থ থলয়গ থায়ক, তাহয়ল িামায সহীহ্ হয়য় যায়ব। অবশ্য 
সামান্য সময় িা জনময়ি লানগয়য় থরয়খ বাকী সময় ইচ্ছািূবষক িা উাঁচু 
কয়র রাখা মাকরূহ্। তয়ব অয়িক ফকীয়হর ময়ত নসজোহ্ অবথ্যতায় নতি 
তাসবীহ্ িনরমার্ সময় উভয় িা উনঠয়য় রাখয়ল িামায ফানসে হয়য় 
যায়ব। সুতরাাং এ বযািায়র সতকষতা অবলিি করা কতষবয। আর যনে 
নসজোর িূর্ষ সময়য়র ময়ধয উভয় িা সম্পূর্ষ উনঠয়য় রায়খ, তাহয়ল িামায 
িষ্ট হয়য় যায়ব।[প্রমার্:  ফাতাওয়া মাহমূনেয়া ২:২০৫, # আযীযুল 
ফাতাওয়া ২২৬, # রিুল মুহতার ১:৩৬৯, # আহসানুল ফাতাওয়া 
৩: ৩৯৮]  

২। িামায অবথ্যতায় জামা- কািি ও অঙ্গ- প্রতযঙ্গ নিয়য় থখলা করা নকাংবা 
কািি সামলায়িা অয়হতুক- মাকরূহ্ কাজ।[প্রমার্:  ফাতাওয়া 
আলমগীরী ১: ৫: ১০৯]  

 ৩। নিয়ত বাাঁধার ির একানধক বার থস্বচ্ছায় হাই থতালাও মাকরূহ্। 
থকিিা, এিা িামায়য অময়িায়যানগতারই বনহ: প্রকাশ। কায়জই হাই 
আসয়ল যথা সম্ভব েনময়য় রাখয়ত থচষ্টা করয়ব। 

 ৪। রুকূর সময় দু’হায়তর আঙু্গল নিেয়ি রাখা সুন্নায়তর নখলাি। কারর্, 
রুকূয়ত হায়তর আঙু্গলগুয়লা ফাাঁক থরয়খ হাাঁিু মজবুত কয়র ধরা সুন্নাত। 
আর হায়তর আঙু্গলগুয়লা নিেয়ির নেয়ক রাখয়ল এ সুন্নাত লনিত হয়।  

 ৫। িামাযরত অবথ্যতায় যনে চলা থফরার কারয়র্ এক কাতার বা তার 
থচয়য় থবশী অগ্রসর হয়, তাহয়ল িামায িষ্ট হয়য় যায়ব। বনর্ষত অবথ্যতায় 
থকাি জরুরয়ত বা অনিচ্ছাকৃত এরূি করয়ল, িামায়যর থকাি েনত হয়ব 
িা।    [প্রমার্:  ফাতাওয়া মাহমূনেয়া ২: ১৭৭]  

 ৬। নসজো হয়ত উঠার সময় মানিয়ত ভর নেয়য় উঠা মাকরূহ্। তয়ব 
েূবষলতা বা অন্য থকাি উযর বশত:  করয়ল মাকরূহ্ হয়ব িা। 
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 ৭। নসজোর সময় হায়তর আঙু্গলগুয়লা নমনলয়য় নকবলার নেয়ক কয়র 
রাখা সুন্নাত। আঙু্গলগুয়লা ফাাঁক রাখা বা উভয় হাত নকবলামখুী িা থরয়খ 
আিাআিীভায়ব রাখা সুন্নায়তর নখলাি। 

 ৮। নবিা উযয়র কানশ নেয়ল িামায িষ্ট হয়য় যায়ব। তয়ব ইমাম সায়হব 
নকরা‘আত শুরু করার িূয়বষ নকরা‘আত িিয়ত অসুনবধা হওয়ায় গলা 
সাফ করার জন্য এক দু’বার কানশ নেয়ত িায়রি। 

 ৯। িামায়যর থয সময় নিধষারর্ করা হয়, নমনিয়ি- থসয়কয়ন্ড থস ভায়ব 
োাঁিায়িা জরুরী িয়। অয়িক সময় ইমায়মর খানতয়র বা মুসল্লীয়ের থকাি 
নবয়শর্ জরুরয়তর কারয়র্ থেরী করয়ত হয়। তায়ত থকাি থোর্ থিই। 
আর কারর্ োিা যনে অন্য কায়রা জন্য থেরী করা হয়, তাহয়ল থেখয়ত 
হয়ব- উি বযনি যনে বুযুগষ হি এবাং এই অয়িো করার দ্বারা মুসল্লীয়ের 
যনে কষ্ট িা হয়, বরাং সবাই আগ্রহ কয়র তার জন্য অয়িো কয়র এবাং 
অয়িো করার কারয়র্ িামায়যর মুস্তাহাব ওয়াি থিনরয়য় িা যায়, তাহয়ল 
নবলি করায়ত থকাি থোর্ থিই। এ ধরয়ির সাংগত কারর্ িা থাকয়ল 
অয়িো করা উনচত িয়। [প্রমার্:  ফাতাওয়া শামী ১: ৬৩৮- ৬৫৪,  
ফাতাওয়া আলমগীরী ১:১০৫- ১০৯, আহসানুল ফাতাওয়া ৩:৩৯৮, # 
ফাতাওয়া মাহমূনেয়া ২:১৭৭ ও ১৯৬, # আহকায়ম িামায ৪২: ৪৩]  

 মিুােীয়ের িামায়যর নহসাব ও ইমাময়তর নিয়ত। 

নজজ্ঞাসা:  ইমাম সায়হয়বর জন্য নক মুিােীয়ের িামায়যর নহসাব নেয়ত 
হয়ব? একা িামায শুরু করার ির নিেয়ি মুিােী এয়ল ইমাম সায়হব 
নকভায়ব নিয়ত করয়ব? ইমাম সায়হয়বর নকরা‘আত অশুে হয়ল 
মুসল্লীয়ের জন্য একা একা িামায িিা জানয়য হয়ব নক? 

জবাবঃ িামায়য ইমামতী করার কার য়র্ মুিােীগয়র্র িামায়যর নহসাব 
ইমায়মর নেয়ত হয়ব িা। তয়ব যনে ইমায়মর থকাি ত্রুনির কারয়র্ মুিােীর 
িামায িষ্ট হয়য় যায়, তাহয়ল ইমাম সায়হবয়কই জবাব নেয়ত হয়ব। 
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মুিােী িুরুর্ হয়ল ইমামতী সহীহ্ শুে হওয়ার জন্য ইমাময়তর নিয়ত 
করা জরুরী িয়। তয়ব ইমামতীর নিয়ত িা করয়ল ইমামতীর থয আলাো 
সওয়াব রয়য়য়ে তা হয়ত ইমাম সায়হব বনেত হয়বি। 

উয়ল্লখয থয, একাকী িামায শুরু করার ির যনে অন্যয়ের ইকনতোর 
সময় তায়ের ইমামতীর নিয়ত কয়র থিি, তাহয়ল ইমামতীর সওয়াব 
থিয়য় যায়বি। নকন্তু এমতাবথ্যতায় যনে উৈ আওয়ায়জ নকরা‘আত নবনশষ্ট 
িামায হয় (য়য িামায়য নকরা‘আত থজায়র িিয়ত হয়) তয়ব নিয়য়তর ির 
হয়ত আওয়াজ কয়র নকরা‘আত িিা ইমায়মর জন্য ওয়ানজব। 

ইমাম ও মুসল্লীয়ের ময়ধয হয়ত থকউ যনে নবশুে কুরআি শরীফ িা 
িিয়ত িায়র তাহয়লও তুলিামূলক যার িিা ভাল তায়ক ইমাম বানিয়য় 
জামা’আয়ত িামায িিয়ত হয়ব। থসয়েয়ত্রও একা একা িামায িিা 
যায়ব িা। তয়ব নবশুে কুরআি িিয়ত িায়র, এমি থলায়কর জন্য নকেু 
সময় অয়িো করা ভাল। 

[প্রমার্ঃ শামী ১:৪২৪, # ইমোদুল ফাতাওয়া ১:১৩৩ # ফাতাওয়া 
রহীনময়া ১:১৬৬, # োরুল উলূম ৩: ৭৮]   

অনবধ অথষ দ্বারা ইমায়মর থবতি। 

নজজ্ঞাসা:  মুসল্লীরা যনে অনবধভায়ব অথষ উিাজষি কয়র ইমাময়ক থবতি 
প্রোি কয়র, তাহয়ল ইমায়মর জন্য থসই থবতি থিয়া জানয়য হয়ব নক-
িা? 

জবাব:  কুরআি কারীয়ম আল্লাহ তা’আলা থকাি মানুয়র্র প্রনত নবিা 
েলীল- প্রমায়র্ খারাি ধারর্া করয়ত নিয়র্ধ কয়রয়েি। তাই নিনশ্চতভায়ব 
িা থজয়ি অযথা মুসল্লীয়ের মাল অনবধ িোয় উিানজষত হওয়ার বযািায়র 
খারাি ধারিা করা িাজানয়য। বরাং এরূি থেয়ত্র মুসলমািয়ের বযািায়র 
ভাল ধারিা থিার্র্ করার জন্য হােীয়স নিয়েষশ এয়সয়ে। সুতরাাং 
মুসল্লীয়ের মায়লর অয়ধষক বা অয়ধষয়কর থবশী হারাম হওয়ার নবর্য়নি 
নিনশ্চতভায়ব জািার িূয়বষ ইমাম সায়হয়বর জন্য মুসল্লীয়ের নিকি থথয়ক 
থবতি থিয়া জানয়য হয়ব। 
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তয়ব যনে থকাি ইমাম নিনশ্চতভায়ব জািয়ত িায়রি থয, অমুক মুসল্লীর 
অয়ধষক বা অনধকাাংশ মাল হারাম িোয় উিানজষত তাহয়ল ইমাম সায়হব 
থসই মুসল্লী থথয়ক থবতি, ভাতা ও হানেয়া ইতযানে গ্রহর্ করয়বি িা। 
আর যনে ইমাম সায়হব নবয়শর্ থকাি মুসল্লীর অয়ধষয়কর থবশী মাল হালাল 
হওয়ার বযািায়র নিনশ্চত হি বা এ বযািায়র তার অন্তয়র প্রবল ধারিা সৃনষ্ট 
হয়, তাহয়ল তার থথয়ক থবতি বা হানেয়া গ্রহর্ জানয়য হয়ব। [প্রমার্ঃ 
সূরা মানয়ো ২, # সূরা হুজুরাত ১২, # নমশকাত ২৪৪ # ইমোদুল 
ফাতাওয়া ৪:১৪৭ # ফাতাওয়া রহীনময়া ২:১৯৫ # আহসানুল ফাতাওয়া 
৭: ২২]  

 রুকূ নসজোয় নতিবায়রর অনধক তাসবীহ্ িিা। 

 নজজ্ঞাসা:  জামা’আয়ত িামায িিার সময় ইমাম সায়হয়বর রুকু-
নসজোর ময়ধয নতিবায়রর থবশী তাসবীহ্ িাঠ করা মাকরূহ্ হয়ব নক? 
আর যনে মুিােীগর্ নতিবায়রর থবশী থযমি- ৫/৭ বার িয়ি, তাহয়ল 
িামায়যর থকাি েনত হয়ব নক- িা? 

 জবাব:  ইমায়মর জন্য নতিবায়রর থবশী তাসবীহ্ িিা মাকরূহ্ হয়ব 
িা। বরাং ইমাম সায়হয়বর জন্য রুকূ- নসজোর তাসবীহ্ ধীরনথ্যতর ভায়ব 
িাাঁচবার িিা মুস্তাহাব। যায়ত কয়র মুিােীগর্ কমিয়ে নতিবার িিয়ত 
িায়রি। তয়ব িাাঁচবায়রর অনধক িিা মাকরূহ্ হয়ব। নকন্তু যনে মুিােীগর্ 
রুকূ- নসজোর তাসবীহ্ নতিবায়রর থবশী িয়িি, তায়ত িামায়যর থকাি 
েনত হয়ব িা।[প্রমার্:  ফাতাওয়া শামী ১:৪৬১- ৪৬২, # আহসানুল 
ফাতাওয়া ৩: ২৯৫]  

ইমাম সায়হয়বর থমহরাব বযতীত অন্যথ্যতায়ি োাঁিায়িা। 

নজজ্ঞাসা:  ইমাম সায়হব জামা’আয়ত িামায িিায়িার সময় থমহরাব 
থেয়ি অন্য থকাি থ্যতায়ি (মসনজয়ের নভতয়রই) োাঁনিয়য় জামা’আয়তর 
িামায়যর ইমামতী করয়ত িারয়বি নক- িা? 

জবাব:  ইমায়মর জন্য থমহরায়বর একেম নভতয়র োাঁিায়িা সুন্নাত িয়। 
বরাং অিারগতা োিা এরূি োাঁিায়িা মাকরূহ্। সুন্নাত হয়লা, ইমাম 
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সায়হব কাতায়রর এ রকম মায়ঝ োিায়িা যায়ত কয়র উভয় িায়শ্বষ 
মুসল্লীয়ের সাংখযা সমাি থায়ক। থযয়হতু থমহরাব কাতায়রর মায়ঝ বািায়িা 
হয়; থসয়হতু থমহরায়ব িামায়যর থ্যতায়ি োাঁিায়ল কাতায়রর মায়ঝ োাঁিায়িার 
এ সুন্নাত আোয় হয়য় যায়। অন্যথায় থমহরায়ব োাঁিায়িা িৃথক থকাি 
সুন্নাত িয়। সুতরাাং ইমাম সায়হব জামা’আয়ত িামায িিায়িার সময় 
থমহরাব বযতীত অন্যথ্যতায়ি োাঁনিয়য় িামায িিায়ত িারয়ব। তয়ব শতষ 
হয়লা, ইমাম সায়হবয়ক এমিভায়ব োাঁিায়ত হয়ব যায়ত কয়র তাাঁর দু’িায়শ্বষ 
মুসল্লী বরাবর হয় এবাং থকািনেয়ক মুসল্লী কম থবশী িা হয়য় যায়। 
বতষমায়ি ডািনেয়ক কাতার বি করা বা মুসল্লী সাংখযা বৃনে করার থয 
প্রচলি আয়ে তা সহীহ্ িয়। [প্রমার্:  শামী ১:৫৬৮ # আলমগীরী 
১: ৮৯]  

 ফজয়রর িামায কাযা অবথ্যতায় থযাহয়রর ইমামতী করা। 

নজজ্ঞাসাঃ থকাি বযনির ফজয়রর িামায কাযা হয়য় থগয়ল, থস থযাহয়রর 
িামায়য ইমামতী করয়ত িারয়ব নক- িা? 

জবাব:  থকাি শরয়ী উযয়রর কারয়র্ ফজয়রর িামায কাযা হয়য থগয়ল 
এবাং তা আোয় কয়র নিয়ল িরবতষী িামায়যর ইমামতী করয়ত থকাি 
অসুনবধা থিই। নকন্তু যনে কাযা আোয় িা কয়র থায়ক এবাং উি বযনি 
সায়হয়ব তারতীব (যার নযম্মায় থকাি কাযা িামায থিই অথবা েয় 
ওয়ায়ির কম কাযা িামায রয়য়য়ে) হয় এবাং উি কাযা িামায়যর কথা 
িরর্ও থায়ক, তাহয়ল তার জন্য কাযা আোয় করার িূয়বষ িরবতষী 
িামায়যর ইমামতী করা জানয়য িয়।[প্রমার্:  আহসানুল ফাতাওয়া 
৩: ৩০৪]  

 ইমামতীয়ত োাঁিায়িার জায়গা। 

নজজ্ঞাসা:  জনিক ইমাম সায়হব একজি মুসল্লী নিয়য় িামায িিনেয়লি। 
নিয়ম অনুযায়ী মুসল্লী ইমায়মর ডািনেয়ক নেল। িামায িিা অবথ্যতায় 
আয়রা দুইজি মসুল্লী এয়স থগল। তখি মুসল্লীয়ের নক োনয়ে নেল? 



337 

 

জবাব:  তখি নিয়ম হল মুিােীই নিেয়ি চয়ল আসয়ব এবাং িবাগতরা 
তায়ের থেয়খ োাঁিায়ব আর যনে ইমাম সায়হব স্বয়াং আয়গ চয়ল যাি, 
তাহয়ল তায়তও থকাি অসুনবধা থিই। তয়ব প্রথম সুরত উত্তম।                                         
[ ফাতাওয়া শামী ১: ৫৬৭]  

মুয়াযনযয়ির নিউশিীর িাকা ইমায়মর গ্রহর্ করা। 

নজজ্ঞাসা:  ইমাম সায়হব তার নিজ মসনজয়ের মুআযনযিয়ক নেয়য় 
নিউশিী করাি এবাং নিউশিী দ্বারা উিানজষত অথষ ইমাম সায়হব একাই 
গ্রহর্ কয়রি। উি ইমাম সায়হয়বর এ কাজ শরী‘আত সম্মত হয়ব নক? 

জবাব:  ইমাম সায়হব ও মুআযনযি সায়হয়বর থলি- থেি তায়ের 
িারস্পনরক থকাি চুনির নভনত্তয়ত নক- িা? তা িা থজয়ি এ বযািায়র 
আিনত্ত করা সমীচীি হয়ব িা; বরাং অন্যায় হয়ব।   [প্রমার্ঃ নমশকাত 
শরীফ ২:৪১৩ # ফাতাওয়ায়য় আলমগীরী ৫: ৩২১]   

খুৎবা ও ইমামতী। 

নজজ্ঞাসাঃ আমায়ের এলাকায় ঈয়ের িামায়য একজি ইমাম সায়হব 
িামায িয়িয়েি ও অন্যজি খুৎবা িাঠ কয়রয়েি এয়ত িামায়যর থকাি 
েনত হয়য়য়ে নক? 

জবাবঃ উয়ল্লনখত সুরয়ত িামায আোয় হয়য় নগয়য়য়ে। তয়ব উত্তম এিাই 
থয, নযনি িামায িিায়বি, নতনিই খুৎবা নেয়বি। 

[প্রমার্:  ফাতাওয়া শামী ২:১৬২ # ফাতাওয়া োরুল উলূম ৫: ১৮৪]  

বেৃ ইমায়মর ইমামতী। 

নজজ্ঞাসা:  জনিক ইমাম সায়হব বৃে হওয়ায় মুসল্লীরা ইমায়মর 
নকরা‘আত নঠকমত শুিয়ত িায় িা। তাই মুসল্লীয়ের ময়ধয নদ্বধাদ্বে সৃনষ্ট 
হয়য়য়ে এবাং অয়িয়ক এমিও মন্তবয কয়রয়ে থয, উি ইমায়মর নিেয়ি 
িামায হয়ব িা। কারর্, বৃে হওয়ার কারয়র্ তার সূরা নকরা‘আত সহীহ্ 
হয় িা এবাং শুিা যায় িা। এ বযািায়র শরয়ী নসোন্ত নক? 
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জবাবঃ উি ইমাম সায়হব যনে নবশুে ভায়ব নকরা‘আত িিয়ত িায়রি 
এবাং নিকি থথয়ক শ্রবর্কারীরা নকরা‘আত সহীহ্ শুে শুিয়ত িাি, তয়ব 
উি ইমাম সায়হব- ই ইমামতীর জন্য থবশী হকোর। তায়ক বহাল রাখা 
উনচত। 

হ্যাাঁ, নকরা‘আত শুিয়ত িা িাওয়ার কারয়র্ বা স্পষ্ট বুঝয়ত িা িারার 
কারয়র্ কতৃষিে যনে তায়ক অবযহনত নেয়ত চাি তাহয়ল নেয়ত িায়রি। 
তয়ব বৃে ইমায়মর ও তার িনরবায়রর ভরর্য়িার্য়র্র জন্য থিিশি ভাতা 
বা এ জাতীয় সম্ভাবয নকেু করা মুসল্লীয়ের নযম্মাোরী। 

জামা’আত 

সাময়ি খানল থরয়খ নিেয়ি কাতার করা। 

নজজ্ঞাসা:  কাতায়র একা একা োাঁিায়িায়ত থকাি েনত আয়ে নক- িা? 

জবাবঃ সাময়ির কাতায়র োাঁিায়িার মত খানল জায়গা থরয়খ নিেয়ির 
কাতায়র োাঁিায়িা মাকরুহ্। যারা সাময়ির কাতার িুরা িা কয়র নিেয়ির 
কাতায়র োাঁিায়, তায়ের িামায মাকরূয়হ্ তাহরীমী হয়ব। যনে থকাি 
আগন্তুক মুসল্লী এরূি কাতার থেয়খ, তাহয়ল তার উনচত-  নিেয়ির 
কাতার থভে কয়র সাময়ির খানল জায়গা িূর্ষ করা। আর যনে সাময়ির 
কাতায়র খানল জায়গা িা থায়ক, তাহয়ল থস মাসআলা জায়ি এমি থকাি 
বযনিয়ক সাময়ির কাতার থথয়ক থিয়ি আিয়ব। এমি থলাক যনে িা 
িাওয়া যায়, তাহয়ল একাই এক কাতায়র োাঁিায়ব, যায়ত থকাি ধরয়ির 
নফতিা িা হয়।[প্রমার্ঃ ফাতাওয়া মাহমূনেয়া, ২:২৪২ # ফাতাওয়া 
োরুল উলূম ৩:৩৩৫, ৩৪৫ # ফাতওয়া আলমগীরী, ১: ৮৮]   

অশুে িয়িি এমি ইমায়মর নিেয়ি শুে িিয়িওয়ালার িামায়যর হুকুম। 

নজজ্ঞাসাঃ যনে থকাি মসনজয়ের ইমাম সায়হয়বর িিা অশুে হয় এবাং 
তায়ক বলার িরও কুরআি িিা নঠক িা কয়রি এবাং সহীহ্ িিয়ত 
িায়রি এমি থকাি বযনিয়কও িামায িিায়ত থেি িা। নকন্তু নযনি সহীহ্ 
িিয়ত িায়রি, নতনি জায়িি জামা’আয়ত িামায িিা ওয়ানজব। এই 
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মুহূয়তষ সহীহ্ িিয়িওয়ালা বযনি নক করয়বি? জামা’আয়ত, িা একা 
একা িিয়বি? 

জবাবঃ কুরআি শরীফ ভলু িিয়ল গুিাহ্ হয়ব। তয়ব সব ভয়ুলর কারয়র্ 
িামায ফানসে হয় িা। থকাি ইমায়মর িিা এমি অশুে হয় থয, তায়ত 
অথষ নবগনিয়য় িামায িষ্ট হয়য় যায়, তাহয়ল এমি বযনির জন্য ইমামতী 
জানয়য থিই। এবাং তার নিেয়ি সহীহ্ িিয়িওয়ালা বযনির ইকনতো 
করা জানয়য থিই। এ সুরয়ত ইকনতো করয়ল সকয়লর িামায বানতল হয়য় 
যায়ব। আর যনে এমনি অশুে হয় থয, তায়ত গুিাহ্ হওয়া সয়েও িামায 
িষ্ট হয়য় যাওয়ার আশাংকা কম-  থযমি: মিু্, গুন্নাহ্ ইতযানের ভলু, 
তাহয়ল সহীহ্ িিয়িওয়ালা তার নিেয়ি িামায িা িয়ি অন্যত্র সহীহ্ 
িিয়িওয়ালা ইমায়মর নিেয়ি িামায িিয়ব। তয়ব যনে অন্যত্র থগয়ল 
জামা’আত েুয়ি যাওয়ার প্রবল আশাংকা থায়ক তাহয়ল এই ইমায়মর 
নিেয়িই িামায িয়ি নিয়ব। এ থেয়ত্র সহীহ্ িিয়িওয়ালার ইকনতোর 
েরুি সকয়লর িামায ফানসে হয়ব িা।  [প্রমার্ঃ নহোয়াহ ১:১২৬ # 
ফাতাওয়ায়য় মাহমূনেয়া ৭: ৩৯]  

থকবল মাত্র স্বামী- স্ত্রীর জামা‘আতবে হয়য় িামায আোয়। 

নজজ্ঞাসাঃ জনিক বযনি িাাঁচ ওয়াি িামাজ নিয়নমত জামা’আয়তর সায়থ 
আোয় কয়রি। নকন্তু থকাি থকাি নেি নবয়শর্ উযরবশতঃ ঘয়র স্বামী 
ইমাম হয়য় স্ত্রীয়ক মুিােী বানিয়য় জামা’আয়ত িামায আোয় কয়র থিয়। 
এখি প্রন হল, এরূি িামায়যর দ্বারা জামা‘আয়ত িামায আোয়য়র 
সওয়াব হয়ব নক- িা? এবাং স্বামী- স্ত্রী দু’জয়ি জামা’আতবে হয়য় িামায 
আোয় করয়ল উি িামায সহীহ্ হয়ব নক- িা? 

জবাবঃ উয়ল্লনখত বর্ষিা মুতানবক উযরবশতঃ স্বামী ইমাম হয়য় স্ত্রীয়ক 
মুিােী বানিয়য় জামা’আতবে হয়য় িামায আোয় করয়ল িামায হয়য় 
যায়ব এবাং জামা’আয়তর সওয়াবও িাওয়া যায়ব। তয়ব মসনজয়ের 
জামা’আয়তর সমাি সওয়াব িাওয়া যায়ব িা। এখায়ি প্রসঙ্গতঃ উয়ল্লখয 
থয, নবিা উযয়র মসনজয়ের জামা’আত তরক করা জায়য়য িয়। কারর্, 
মসনজয়ের প্রনতয়বশীর জয়ন্য মসনজয়ে জামা’আয়তর সায়থ িামায িিা 
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ওয়ানজব। এখায়ি িরর্ রাখা েরকার থয, স্বামী- স্ত্রী জামা’আতবে 
িামায িিয়ল স্ত্রীয়ক স্বামীর নিেয়ির কাতায়র োাঁিায়ত হয়ব।[প্রমার্ঃ 
ইবয়ি মাজাহ ৬৯ # দুররুল মুখতার, ১:৫৬৬ # ফাতাওয়ায়য় শামী, 
১:৫৬৬ # ইবয়ি মাজাহঃ৫৭]   

জামা’আয়তর কাতার থসাজা করার হুকুম। 

নজজ্ঞাসাঃ জামা’আয়তর কাতার থসাজা করা ওয়ানজব িানক সুন্নাত? 

জবাবঃ জামা’আয়তর কাতার থসাজা করায়ক থকউ থকউ ওয়ানজব 
বলয়লও নিভষরয়যাগয মতানুযায়ী িামায়যর কাতার থসাজা করা সুন্নায়ত 
মু’আক্কাোহ্। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম নিয়জ কাতার 
থসাজা করয়তি এবাং এ বযািায়র খুব তানকে নেয়তি। এক হােীয়স 
আয়ে, নপ্রয়িবী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম ইরশাে কয়রি “থতামরা 
কাতার থসাজা কর অন্যথায় আল্লাহ তা’আলা থতামায়ের থচহারার ময়ধয 
িনরবতষি কয়র নেয়বি।” অন্য থরওয়ায়য়য়ত আয়ে ‘থতামায়ের অন্তয়রর 
ময়ধয মতনবয়রাধ সৃনষ্ট কয়র নেয়বি।’ িামায়যর জামা’আয়তর কাতার 
থসাজা িা হয়ল ইমাম সায়হয়বর দ্বানয়ে হল, কাতার থসাজা কয়র থেওয়া। 
প্রয়য়াজি হয়ল নিেয়ির কাতারসমূহ থসাজা করার জন্য ইমাম সায়হব 
কাউয়ক নযম্মাোরও নিযুি কয়র নিয়ত িায়রি।[প্রমার্:  নমশকাত শরীফ, 
৯৮ # ফাতাওয়া রহীনময়া, ৪: ৩১৯-  ৮: ৯৯]  

জামা’আয়তর কাতার থসাজা করার নিয়ম। 

নজজ্ঞাসাঃ িামায়যর জামা’আয়তর কাতার থসাজা করার নিয়ম নক? 
অয়িয়ক বয়লি থয, আঙু্গয়লর অগ্রভাগ লিা থরখার সায়থ নমনলয়য় রাখয়ল 
িামায়যর কাতার থসাজা হয়। আবার থকউ বয়লি, িায়য়র থগািালী 
নমনলয়য় কাতার থসাজা রাখয়ত হয়ব। থকািনি সনঠক? 

জবাবঃ েফ বা িামায়যর জামা’আয়তর কাতার থসাজা করার নিয়ম হল 
একজয়ির িাখনু অিরজয়ির িাখনু বরাবর এবাং একজয়ির কাাঁধ 
অন্যজয়ির কাাঁয়ধর বরাবর রাখা। আর যনে থকাি মসনজয়ে কাতায়রর 
োগ থেওয়া থায়ক, তাহয়ল োয়গর উির িায়য়র থগািালী থরয়খও কাতার 
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থসাজা করা যায়। োয়গ আঙু্গল থরয়খ কাতার থসাজা করা সম্ভব 
িয়।[প্রমার্ঃ ফাতাওয়া শামী, ১:১৫৮ # তাহতাভী, ২৪৮, # োরুল 
উলুম, ৩: ৩৩৭]  

িাবালক থেয়লরা িামায়যর কাতায়রর মায়ঝ মায়ঝ োাঁিায়ব। 

নজজ্ঞাসাঃ ফরজ িামায়যর জামা’আয়তর কাতায়রর মায়ঝ মায়ঝ িাবালক 
থেয়লরা নিজ নিতার নিকি োাঁিায়। শরীয়য়তর েৃনষ্টয়ত এরূি করা নঠক 
নক- িা? 

জবাবঃ থযসব িাবালক থেয়লরা িামায িিার নিয়ম- কানুি থমািামুনি 
জায়ি, তায়েরয়ক বিয়ের কাতায়র োাঁি করায়িাই থশ্রয়। কারর্, একানধক 
বাৈা একয়ত্র নময়ল োাঁিায়ল, তারা নিয়জর িামায়যর এবাং অয়িক থেয়ত্র 
বিয়ের িামায়যর েনত কয়র থায়ক। তাই বিয়ের সায়থ োাঁি করায়ল, এ 
অসুনবধািা হয়ব িা। নকন্তু থয সমস্ত থেয়লরা িামায়যর নিয়ম- কানুি 
থমায়িও বুয়ঝ িা, তায়েরয়ক মসনজয়ে থিয়াই শরীয়ত ময়ত উনচত িয়।                                                     
[প্রমার্ঃ আহসানুল ফাতাওয়া, ৩: ২৮০]   

মনহলার ইমামতীয়ত িামায আোয়। 

নজজ্ঞাসাঃ মনহলারা জািাযার িামায়য ইমামতী করয়ত িারয়ব নক- িা? 
এবাং মনহলার ইমামতীয়ত জািাযার িামায আোয় করা হয়ল তা িুিরায় 
আোয় করয়ত হয়ব নক- িা? 

জবাবঃ মনহলারা িুরুয়র্র ইমাম হয়ত িায়র িা। সুতরাাং থকাি মনহলা 
জািাযার িামায়য িুরুয়র্র ইমামতী করয়ত িারয়ব িা। তয়ব যনে থসখায়ি 
থকাি িুরুর্ িা থায়ক, তাহয়ল মনহলা ইমামতী করয়ত িারয়ব। থকাথাও 
যনে থকাি মনহলা জািাযার িামায়য িুরুয়র্র ইমামতী কয়র তয়ব থসখায়ি 
নদ্বতীয়বার জািাযার িামায িিয়ত হয়ব িা। থকিিা, যনেও উি মনহলার 
ইমামতী সহীহ্ হয়নি এবাং তার নিেয়ি িুরুয়র্র িামাযও হয়নি তবুও 
থযয়হতু উি মনহলার িামায হয়য় থগয়ে তাই ফরয়জ নকফায়াহ্ আোয় 
হয়য় থগয়ে।[প্রমার্ঃ ফাতাওয়া শামী, ২:২০৮ # ফাতাওয়া োরুল উলূম, 
৫: ২৮৯]   
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মিুােীর জয়ন্য আঊযনুবল্লাহ্ ও নবসনমল্লাহ্ িিা। 

নজজ্ঞাসাঃ জামা’আয়ত িামায িিার সময় মুিােীর জন্য ‘আঊযুনবল্লাহ্’ 
ও ‘নবসনমল্লাহ্’ আর নবতয়রর িামায়জ দু’আয়য় কুিূত এবাং নবঠয়ক 
আত্তানহয়যাতু িিার আয়গ ‘নবসনমল্লাহ্’ িিয়ত হয়ব নক- িা? 

জবাবঃ জামা’আয়ত িামায িিার সময় মুিােী তাকবীর বয়ল হাত 
বাধার ির শুধু োিা িিয়ব। আউযুনবল্লাহ্ এবাং নবসনমল্লাহ্ থকািিাই 
িিয়ব িা। নবতয়রর িামায়য দু’আয়য় কুিূত- এর শুরুয়ত এবাং নবঠয়ক 
আত্তানহয়যাতু িিার আয়গ নবসনমল্লাহ্ িিয়ব িা। এিাই উত্তম। একাকী 
িামায িিার সময় োিা িিার ির আঊযুনবল্লাহ্ ও নবসনমল্লাহ্ িূর্ষ 
িিয়ব। তারির সূরায়য় ফানতহা শুরু করয়ব। তয়ব আত্তানহয়যাতুর শুরুয়ত 
থকউ নবসনমল্লাহ্ িিয়ল িামায়যর থকাি েনত হয়ব িা।[প্রমার্:  দুরয়র 
মুখতার, ১:৪৯০ # মারানকল ফালাহ্, ২২৮ # ইমোদুল আহকাম, 
২: ৭৯]  

সালাম নফরায়িার ির কাতার থথয়ক নিেয়ি সয়র বসা। 

নজজ্ঞাসা:  অয়িক সময় থেখা যায়-  নকেু নকেু মুিােী, ইমায়মর সালাম 
নফরায়িার িয়রই কাতার থথয়ক নিেয়ির নেয়ক সয়র বয়স। এয়ত থকাি 
অসুনবধা আয়ে নকিা? 

জবাব:  সালাম নফরায়িার িয়র কাতার থথয়ক সয়র বসয়ল, এয়ত থকাি 
গুিাহ্ হয়ব িা।   [প্রমার্:  ফাতাওয়া মাহমূনেয়া, ২: ২৫৯]  

জায়ম মসনজয়ে নদ্বতীয় জামা’আত করা। 

নজজ্ঞাসাঃ মসনজয়ে ইমাম ও মুআযনযি এবাং িামায়যর সময় নিধষানরত 
থাকার িরও থ্যতাি সাংকুলাি িা হওয়ার কারয়র্ নদ্বতীয় জামা’আত করা 
যায়ব নক- িা?  

জবাবঃ প্রয়নর নববরর্ অনুযায়ী উি মসনজয়ে নদ্বতীয়বার জামা’আত 
করা যায়ব িা। সুতরাাং মসনজয়ে মুসল্লীগয়র্র থ্যতাি সাংকুলাি িা হয়ল, 
সাংকুলাি হওয়ার মত বযবথ্যতা করা উনচত। আর বযবথ্যতা গ্রহয়র্র িূবষ িযষন্ত 
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িাশ্বষবতষী থকাি মসনজয়ে জামা’আয়তর সায়থ মুসল্লীগর্ িামায আোয় 
করয়বি।  [প্রমার্ঃ রুিুল মুহতার ১:৫৫৩ # আল মাবসূত ১: ১৩৫ # 
নহিনেয়যাহ, ২: ৪৫৬]  

িামায়য োাঁিায়িা অবথ্যতায় ঘনুময়য় যাওয়া। 

নজজ্ঞাসাঃ জামা’আত চলাকালীি সময়য় এক মুসল্লী োাঁিায়িা অবথ্যতায় 
ঘুনময়য় যায়। যার ফয়ল ইমাম সায়হয়বর সায়থ রুকূয়ত শানমল হয়ত 
িায়রনি। ইমাম সায়হব যখি নসজোয় চয়ল থগয়েি, তখি থসই বযনির 
ঘুম ভায়ঙ্গ। এমতাবথ্যতায় থসই বযনি রুকূ কয়র নসজোয় শানমল হয়। প্রন 
হল তার িামায হয়য়য়ে নক? 

জবাব:  বনর্ষত সুরয়ত উি বযনির িামায আোয় হয়য় থগয়ে। থকিিা, 
ইমায়মর অনুসরয়র্র ময়ধয এক সুরত এিাও আয়ে থয, ইমায়মর নিয়ে 
নিয়ে ইমায়মর থকাি রুকি আোয় করার িয়র মুিােীর কতৃষক থসই 
রুকি আোয় করা।[প্রমার্ঃ ফাতাওয়া শামী ১:৫৯৪ িৃ: ]  

মাসবয়ূকর জন্য ইমায়মর থশর্ নবঠয়ক তাশাহহুে িিার হুকুম। 

নজজ্ঞাসাঃ থকাি বযনি যনে চার রাকা’আত নবনশষ্ট ফরজ িামায়যর থকবল 
মাত্র এক রাকা’আয়ত নগয়য় ইমায়মর সায়থ শরীক হয়, তাহয়ল উি 
বযনি ইমায়মর থশর্ নবঠয়ক আত্তানহয়যাতু িাঠ করয়ব নক- িা? আর যনে 
িাঠ করয়ত হয় তাহয়ল এিা িাঠ করা নক মুস্তাহাব, িা সুন্নাত, িা 
ওয়ানজব? এবাং তা থকাি িযষন্ত িাঠ করয়ত হয়ব? 

জবাবঃ উি বযনি মাসবূক। আর মাসবূক ইমায়মর থয থকাি নবঠয়ক 
আত্তানহয়যাতু, ‘আবদুহু ওয়া রাসূলুহুু্’ িযষন্ত িাঠ করয়ব এবাং তা িিা 
ওয়ানজব। 

 কাতায়রর মায়ঝ ফাাঁকা থরয়খ োাঁিায়িা। 

 নজজ্ঞাসা:  অয়িক মসনজয়ে কাতায়রর মায়ঝ খুাঁনি থায়ক, যার কারয়র্ 
কাতায়রর মায়ঝ ফাাঁকা থায়ক এয়ত িামায়যর থকাি েনত হয়ব নক? 
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 জবাবঃ মসনজয়ে মায়ঝ মায়ঝ নিলার বা খুাঁনি থাকার কারয়র্ মুসল্লীয়ের 
কাতায়রর মায়ঝ অি ফাাঁকা থাকয়ল িামায়যর থকাি েনত হয়ব িা।                                                                        
[প্রমার্:  আল- মাবসূত ২:৩৫ # ফাতাওয়া োরুল উলূম ৩: ৩৪৪]  

িামায়যর মাঝখায়ি ইমায়মর উয ুভঙ্গ হয়ল। 

নজজ্ঞাসাঃ জামা’আয়ত িামায়যর সময় ইমাম সায়হয়বর উযু ভঙ্গ হয়ল 
ইমাম সায়হয়বর করর্ীয় নক? 

জবাবঃ জামা’আয়ত িামায িিার সময় ইমাম সায়হয়বর উযু থভয়ঙ্গ থগয়ল 
ইমাম সায়হয়বর করর্ীয় হল, প্রথয়ম নতনি মুিেীয়ের ময়ধয নযনি 
ইমামতী করার উিযুি তায়ক প্রনতনিনধ বানিয়য় নেয়য় উযু করয়ত 
যায়বি। ইমায়মর প্রনতনিনধ মুিােীয়েরয়ক নিয়য় বাকী িামায সমাপ্ত 
করয়বি। এনেয়ক ইমাম সায়হব উযু কয়র এয়স জামা’আত থিয়ল 
িামায়যর থয অাংয়শ বায় ুথবর হয়য় উযু থভয়ঙ্গ নগয়য়নেল, তা সহ থয সকল 
রাকা’আত জামা’আয়তর সায়থ িািনি থস রাকা’আতগুয়লা নকরা’আত 
বযতীত িয়ি নিয়বি। অতঃির জামা’আয়তর সায়থ শরীক হয়বি। আর 
ইয়তাময়ধয জামা’আত থশর্ হয়য় থগয়ল একা একা নকরা’আত বযতীত 
বাকী িামায িয়ি নিয়বি। ইচ্ছা করয়ল উযু কয়র এয়স িতুি ভায়বও 
িামায িিয়ত িারয়বি। 

যনে মুসল্লীয়ের মায়ঝ ইমাম হওয়ার উিযুি থকউ িা থায়ক, তাহয়ল 
উত্তম হল, ইমাম সায়হব সালায়মর মাধযয়ম িামায থভয়ঙ্গ নেয়য় উযু কয়র 
িতুিভায়ব জামা’আয়তর সায়থ িামায িিায়বি।[প্রমার্ঃ ফাতাওয়া শামী, 
১:৬০৬ # খাইরুল ফাতাওয়া, ২:৩৯৭, # তাতার খানিয়া, ১: ৬৮৮]  

রুকূ নসজোহ্ থথয়ক ইমায়মর আয়গ মিুােীর থসাজা হয়য় যাওয়া। 

নজজ্ঞাসাঃ জামা’আয়ত িামায়যর সময় ইমাম সায়হব রুকূ, নসজোহ্ থথয়ক 
োাঁিায়ত োাঁিায়ত মুিােীরা োাঁনিয়য় যায়। এমতাবথ্যতায় মুিােীর িামায়য 
থকাি অসুনবধা হয়ব নক? 
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জবাবঃ জামা’আয়ত িামায িিার সময় ইচ্ছািূবষক রুকূ, নসজোয়ত 
ইমাম সায়হয়বর আয়গ উয়ঠ থগয়ল িামায মাকরূহ্ হয়য় যায়। তয়ব যনে 
ইমাম সায়হব ভারী মানুর্ হি এবাং মুসল্লীগর্ সাধারর্ভায়ব রুকূ নসজোহ্ 
করয়লও তার থথয়ক নকেুিা আয়গ হয়য় যায়, তাহয়ল তায়ের উনচত হয়ব-  
ইমাম সায়হয়বর একিু িয়র উঠা এবাং এরূি থেয়ত্র অনিচ্ছাকৃত থকউ 
ইমায়মর একিু আয়গ উঠয়ল িামায়যর থকাি েনত হয়ব িা।                                                      
[প্রমার্:  ফাতাওয়া আলমগীরী, ১:১০৭, # থবয়হশতী থজওর, ১১: ৬৬]  

নবিা উযয়র মসনজয়ে িা থযয়য় ঘয়র িামায িিা। 

নজজ্ঞাসাঃ যনে থকাি বযনি নবিা উযয়র মসনজয়ের জামা’আয়ত শরীক িা 
হয় এবাং একাকীই নিজ বািীয়ত িামায িয়ি, তাহয়ল তার িামায হয়ব 
নক- িা এবাং তায়ক ফানসক বলা যায়ব নক- িা? 

জবাবঃ হািাফী মাযহায়ব জামা’আয়তর সায়থ িামায িিা ওয়ানজব। 
সুতরাাং নবিা উযয়র জামা’আয়ত শরীক িা হওয়া গুর্াহ্। আর জামা’আত 
োিায়ক অভযায়স িনরর্ত করা ফায়সকী। সুতরাাং থয নবিা উযয়র 
জামা’আত থেয়ি থেয়ায়ক অভযায়স িনরর্ত কয়রয়ে তায়ক শরীয়য়তর 
েৃনষ্টয়ত ফানসক বলা যায়ব। [প্রমার্ঃ নহোয়া, ১:১২১, # আলমগীরী, 
১:৮২ # ইমোদুল আহকাম, ১: ৪৩২]  

নিেয়ির কাতায়র একাকী োাঁিায়িা। 

নজজ্ঞাসাঃ িামায়যর জামা’আত হয়চ্ছ, এমি সময় একজি থলাক এয়স 
নিেয়ির কাতায়র একা োাঁিায়লা। এখি থস একা কাতায়র োাঁিায়ব, িানক 
সাময়ির কাতার থথয়ক থকাি একজিয়ক থিয়ি আিয়ব, যনে থিয়ি আয়ি, 
তয়ব নিয়ত থবাঁয়ধ, িানক নিয়্ত বাাঁধার আয়গ থিয়ি আিয়ব? 

জবাবঃ জামা’আয়ত িামায হয়চ্ছ, এমি সময় একজি থলাক িামায 
িিার জন্য হানজর হয়ল সাময়ির কাতায়র থকাি খানল জায়গা িা থাকয়ল, 
কাতায়রর মাঝখাি থথয়ক একজিয়ক থিয়ি নিয়য় তার সায়থ নিেয়ির 
কাতায়র োাঁিায়ব। থিয়ি আিার বযািায়র নিয়ম হল-  নযনি থিয়ি 
আিয়বি, নতনি নিয়্ত থবাঁয়ধও থিয়ি আিয়ত িায়রি। আবার নিয়ত বাাঁধার 
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িূয়বষও থিয়ি আিয়ত িায়রি। উভয় সুরত জানয়য আয়ে। তয়ব এ 
বযািায়র লের্ীয় থয, এমি বযনিয়ক থিয়ি আিয়বি- নযনি িামায়যর এ 
মাসআলা সম্পয়কষ জ্ঞাত। যায়ত কয়র ঝগিা কয়র িামায িষ্ট কয়র িা 
থফয়লি।                                          [প্রমার্:  আলমগীরী, ১:৮৮ # 
ইমোদুল ফাতাওয়া, ১: ৩৯০]  

একাকী িামায আোয়য়র ির জামা’আয়ত শরীক হওয়া। 

নজজ্ঞাসাঃ ফরয িামায আোয় করার ির বি জামা‘আত অনুনষ্ঠত হয়ত 
থেখয়ল, থস জামা‘আয়ত শরীক হয়ত িারয়ব নক- িা? যনে িায়র, তাহয়ল 
িফয়লর নিয়যত করয়ত হয়ব, িা ফরয়জর? 

জবাবঃ থকউ একাকী ফরজ িামায আোয় করার ির যনে ঐ িামায়যর 
জামা‘আত হয়ত থেয়খ, তাহয়ল শুধুমাত্র থযাহর ও ইশার জামা‘আয়ত 
িফয়লর নিয়যয়ত শরীক হওয়া তার জন্য মুু্স্তাহাব হয়ব এবাং এ সুরয়ত 
একাকী ফরজ িিার ির জামা’আয়তর সনহত আোয়কতৃ তার িামায 
িফল হয়ব । ফজর, আসর এবাং মাগনরব একবার আোয় কয়র থাকয়ল 
জামা’আয়ত শরীক হয়ত িারয়ব িা। কারর্, ফজর ও আসয়রর ফরয়যর 
িয়র থকাি িফল িামায িিা যায় িা। আর মাগনরয়বর িয়র যনেও িফল 
িিা যায়, নকন্তু মাগনরয়বর ফরজ থযয়হতু নতি রাকা’আত, আর নতি 
রাকা’আত থকাি িফল িামায থিই। তাই মাগনরয়বও শরীক শরীক হয়ত 
িারয়ব িা।[প্রমার্:  ইমোদুল ফাতাওয়া, ১: ৩৯১]  

িামায়যর মধযখায়ি নবদুযত চয়ল থগয়ল মকুানব্বর হওয়া। 

নজজ্ঞাসাঃ ইমাম সায়হব মাইয়ক িামায শুরু কয়রয়েি। িামায এক 
রাকা’আত িিার ির নবদুযত চয়ল থগল। িয়র নিেয়ি মুআযনযি সায়হব 
মুকানব্বর হয়লি এবাং কয়য়কবার তাকবীর থজায়র বলয়লি। িয়র আবার 
নবদুযত এয়স থগল। তখি মুআযনযি সায়হব থজায়র তাকবীর বলা বন্ধ 
কয়র নেয়লি। এয়ত মুআযনযি সায়হয়বর িামায়যর নক থকাি েনত হয়ব?  

জবাবঃ নবদুযত চয়ল যাওয়ায় মুআযনযি সায়হয়বর তাকবীর বলয়ত এবাং 
িুিঃ নবদুযত আসায় তাকবীর বন্ধ করায়ত িামায়যর থকাি েনত হয়ব িা। 
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কারর্, আকনিক জরুরয়তর কারয়র্ তা করয়ত হয়য়য়ে। আর তা িামায 
ভঙ্গ বা িামায মাকরূহ্ হওয়ার থকাি কারয়র্র আওতায় িয়ি িা। তয়ব 
উত্তম হল মাইক োিা সাোনসো ভায়ব সুন্নাত তরীকায় িামায িিা এবাং 
বি জামাআয়ত সম্পূর্ষ িামায়য মুকানব্বরী করা।  

শয়ব- কেয়রর িামায জামা‘আয়ত িিা। তারাবীয়হর ির নবতয়রর আয়গ 
জামা‘আয়তর সায়থ িফল িিা।  

নজজ্ঞাসাঃ শয়ব- কেয়রর িামায জামা’আয়তর সায়থ িিা জানয়য হয়ব 
নক- িা? তারাবীয়হর িামায জামা’আয়ত িিার ির নবনতর িামায থরয়খ 
িফল িামায একা একা বা জামা‘আয়তর সায়থ িিা জানয়য নক- িা? 

জবাবঃ হােীস শরীয়ফ থয নতি ধরয়ির িফল িামায জামা‘আয়তর সায়থ 
িিার বর্ষিা এয়সয়ে, অথষাৎ কুসূফ, ইসনতসিা ও তারাবীহ্ এ নতি 
ধরয়ির িফল িামায বযতীত অন্য থকাি িফল িামায নতয়ির অনধক 
বযনি নময়ল জামা‘আয়তর সায়থ িিা মাকরূয়হ্ তাহরীমী। চাই তারা 
এমনিয়তই জামা‘আয়ত শরীক থহাক, বা তায়েরয়ক থডয়ক শরীক করা 
থহাক। থযয়হতু শয়ব- কেয়রর িামায উয়ল্লনখত নতি ধরয়ির িফয়লর 
অন্তভুষি িয়, তাই শয়ব- কেয়রর িফল িামাযও জামা’আয়তর সায়থ 
িিা মাকরূয়হ্ তাহরীমী হয়ব। থতমনিভায়ব তারাবীয়হর িামায 
জামা‘আয়ত িিার ির নবতয়রর আয়গ িফয়লর জামা‘আত করাও জানয়য 
িয়। তয়ব যনে নবতয়রর জামা’আত থকাি কারয়র্ নবলনিত হয়, তাহয়ল 
একা িফল িিয়ত িায়র। 

[প্রমার্ঃ ফাতাওয়া রশীনেয়া, ৩৫৪ # ফাতাওয়া োরুল উলূম, ৪:২২৪ # 
ইমোদুল ফাতাওয়া, ১: ৩৭৭]   

িবাগত মিুােী রুকূয়ত যাওয়ার সায়থ সায়থই ইমাম রুকূ হয়ত উয়ঠ 
থগয়ল। 

নজজ্ঞাসাঃ িামায়যর জামা’আত শুরু হয়য় যাওয়ার ির এক বযনি নগয়য় 
থেখল থয, ইমাম রুকুয়ত থগয়েি। নতনিও তািাতানি তাকবীয়র তাহরীমা 
থবাঁয়ধ রুকূয়ত থগয়লি। নকন্তু একবারও তাসবীহ্ িয়িিনি-  এর িূয়বষই 
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ইমাম রুকূ থথয়ক উয়ঠ থগয়েি এবাং রুকূ থথয়ক উয়ঠ নসজোয় থগয়েি। 
এমতাবথ্যতায় তার িামায হয়য়য়ে নক? 

জবাবঃ উি বযনি যনে োাঁিায়িা অবথ্যতায় তাকবীয়র তাহরীমা বয়ল 
রুকূয়ত নগয়য় থায়কি, তাহয়ল তার িামায সহীহ্ হয়য়য়ে। থকিিা, নতনি 
রুকূয়ত যাওয়ার তাকবীর তরক কয়রয়েি যা ওয়ানজব িয়, বরাং সুন্নাত। 
তাোিা ইমায়মর সায়থ রুকূয়ত থিৌাঁয়ে এক তাসবীহ্ িনরমার্ থেরী করা 
জরুরী িয়। বরাং রুকূয়ত শুধু শরীক হয়লই ঐ রাকা’আত থিয়য়য়ে বয়ল 
গর্য হয়ব। 

এমিনক থকউ যনে এমি সময় রুকূর জন্য ঝুাঁয়ক, যখি ইমাম সায়হব 
রুকূ থথয়ক মাথা উঠায়ত থায়কি, নকন্তু এখয়িা এতিুকু থসাজা হয়ত 
িায়রিনি থয, তার হাত হাাঁিু িযষন্ত থিৌয়ে িা। ইনতময়ধয মুিােী এতিুকু 
িনরমাি ঝুাঁয়ক থগয়ে থয, তার হাত হাাঁিু িযষন্ত থিৌয়ে যায়। তাহয়ল থসাজা 
এয়ত এক তাসবীহ্ িনরমার্ সময় িাও হয়, তবুও উি মুিােী এই 
রাকা’আত থিয়য়য়ে বয়ল গর্য হয়ব। 

তয়ব তার জন্য ঐ রুকূয়ত একাকীভায়ব এক তাসবীহ্ িনরমার্ থেরী করা 
ওয়ানজব। অতঃির অবনশষ্ট তাসবীহ্ িা িয়ি োনিয়য় ইমায়মর অনুসরর্ 
করা ওয়ানজব। উয়ল্লখয থয, তাকবীয়র তাহরীমা থসাজা োাঁিায়িা অবথ্যতায় 
থশর্ করয়ত হয়ব। থসাজা তাকবীয়র তাহরীমা বলয়ত বলয়তই রুকূর জন্য 
ঝুাঁয়ক িয়ি, তাহয়ল িামায সহীহ্ হয়ব িা। 

[প্রমার্ঃ আলমগীরী, ১:১২০ # আল- বাহরুর রানয়ক, ১:২৯৩ # শামী, 
১:৪৪২ # আহসানুল ফাতওয়া, ৩: ২৮৮]  

শরয়ী উযর বযনতত জামা’আত তরক করা। 

নজজ্ঞাসাঃ আনম একজি বযবসায়ী। থোকাি থথয়ক মসনজয়ের েূরে ৪’শ 
থথয়ক ৫’শ গয়জর মত হয়ব। থোকাি বন্ধ করা- থখালা, মসনজয়ে 
অবথ্যতাি ও আসা যাওয়ায় প্রায় ৪০ নমনিি সময় বযয় হয়। তাোিা আমার 
থোকাি আমায়ক একাই চালায়ত হয়, অন্য থকাি থলাক থিই। থোকাি 
থখালা থরয়খ থগয়ল প্রায় সময়ই এিা থসিা চুনর হয়য় যায়। আর বন্ধ কয়র 
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থগয়ল ৪ ওয়ায়ি ৪০ × ৪ = প্রায় ২ ঘন্িা ৪০ নমনিি সময় বযয় হয়। 
ফয়ল বযবসার েনত হয়। এনেয়ক আমার এই থোকাি োিা হালাল 
নরনযয়কর আর থকাি অবলিি থিই । এ সকল কারয়র্ আনম সবসময় 
মসনজয়ে জামা‘আয়ত শরীক হয়ত িানর িা। অয়িক সময় থোকায়ি 
জামা’আত কনর, আবার কখিও একাই িামায িনি। এ অবথ্যতায় আনম 
মসনজয়ের জামা’আত তরক করয়ত িারব নক- িা? 

জবাবঃ শরীয়য়ত জামা’আয়তর সায়থ িামায িিার উির খুবই গুরুে 
থেয়া হয়য়য়ে। যার নভনত্তয়ত অন্যান্য মাযহায়ব জামা’আয়ত হানজর হওয়া 
ফরজ বলা হয়য়য়ে। হািাফী মাযহায়ব জামা’আয়ত িামায িিা ওয়ানজব 
এবাং জামা’আত তরককারীয়ের বযািায়র শরী‘আয়ত কয়ঠার হুাঁনশয়ারী 
এয়সয়ে। এক হােীয়স রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম থঘার্র্া 
কয়রয়েি-  আমার ইচ্ছা হয় কাউয়ক আযাি নেয়য় িামায িিায়ত বনল 
এবাং একেল যুবকয়ক লাকিী সাংগ্রহ করয়ত বনল, তারির যারা আযাি 
থশািার িয়রও মসনজয়ে িামায িিয়ত আসল িা, তায়ের ঘর- বািী 
জ্বানলয়য় থেই। নকন্তু বয়য়াবৃে, নশশু ও মনহলায়ের খানতয়র তা কনর িা। 

সুতরাাং আিনি আিিার মত দ্বীিোর থলাকয়ের নিয়য় নিকিবতষী থ্যতায়ি 
একনি িায়ঞ্জগািা মসনজে নতনরর থচষ্টা করুি এবাং ওয়ায়ি একিু েনত 
হয়লও জামা’আয়ত শরীক হয়ত থচষ্টা করুি। ইিশাআল্লাহ আিিার 
থবচায়কিা ও লাভ কম হয়ব িা। আর থযসব ওয়ায়ি থবশী অসুনবধা হয়, 
থসসকল ওয়ায়ি থোকায়ি ২/১ জি থলাক নিয়য় জামা’আত কয়র িামায 
িয়ি নিি।[প্রমার্ঃ ফাতাওয়া মাহমূনেয়া, ৭:১৪৫, # োরুল উলূম 
৩:৬৩, # শামী, ১: ৫১৯]  

একাকী বা ঘয়র জামা’আয়তর সায়থ িামায আোয়য়র থেয়ত্র আযাি ও 
ইকাময়তর হুকুম।  

নজজ্ঞাসাঃ আনম এমি এক শহয়র চাকুরী কনর, থযখায়ি আয়শ িায়শ থকাি 
মসনজে থিই, অয়িক েূয়র একিা মসনজে আয়ে, নকন্তু আযাি থশািা যায় 
িা, তাই যখি একা িামায িনি, তখি আযাি ইকামত োিাই িামায 
িনি। আর যখি ২/৪ জি নময়ল িামায িনি, তখি শুধু ইকামত নেয়য়ই 
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িনি। এমতাবথ্যতায় আযাি বযতীত িামায সহীহ হয়ব নক- িা? একা 
িামায়যর জন্য আযাি, ইকামত জরুরী নক- িা? 

জবাবঃ আিিার থ্যতাি থথয়ক থযয়হতু মসনজয়ের আযাি থশািা যায় িা, 
তাই জামা’আয়তর সায়থ িামায িিার জন্য আযাি ও ইকামত উভয়নিই 
নেয়ত হয়ব। আর একা যখি িামায িিয়বি, তখি শুধু ইকামত নেয়লই 
চলয়ব। তয়ব শুরুয়ত আযাি থেয়াও উত্তম হয়ব।                                             
[প্রমার্:  ফাতাওয়া শামী, ১:৩৮৪ # ফাতাওয়া োরুল উলূম ২:৮৫ # 
আযীযুল ফাতাওয়া, ১৮২]  

তাকবীর থেয়ার সময় মকুানব্বয়রর নিয়ত। 

নজজ্ঞাসাঃ জামা’আয়ত মুকানব্বর সায়হব তাকবীর বলার সময় নক নিয়ত 
করয়বি? আমরা শুয়িনে থয, মুকানব্বর সায়হব যনে তাকবীর বলার সময় 
অন্যয়ক শুিায়িার নিয়ত কয়রি তাহয়ল তার িামায সহ সকয়লর িামায 
ফানসে হয়য় যায়ব। মাসআলানির সনঠক সমাধাি জািায়ল উিকৃত হব। 

জবাবঃ মুকানব্বয়রর জন্য তাকবীয়র তাহরীমা বলার সময় নিয়জর 
তাকবীয়র তাহরীমার নিয়ত করা, িামায সহীহ্ হওযার জন্য জরুরী। 
নিয়জর তাকবীয়রর নিয়ত িা কয়র শুধু অন্যয়েরয়ক থশািায়িার নিয়য়ত 
উৈ আওয়ায়জ তাকবীর বলয়ল মুকানব্বর সহ থয সমস্ত মুিােীগর্ তার 
তাকবীর শুয়ি ইকনতো করয়বি সকয়লর িামায িষ্ট হয়য় যায়ব। 

আর যনে উভয়িার নিয়ত কয়রি, তাহয়ল থকাি অসুনবধা থিই, বরাং 
এরূি করাই উনচত। এমনিভায়ব ইমাম সায়হবও যনে তাকবীয়র তাহরীমা 
বলার সময় নিয়জর িামায়যর নিয়ত িা কয়র শুধু মুিােীয়েরয়ক 
থশািায়িার নিয়ত কয়র, তাহয়ল ইমাম সায়হব ও মুিােী কায়রার িামায 
সহীহ্ হয়ব িা। আর তাকবীয়র তাহরীমা োিা অন্যান্য তাকবীয়রর 
থেয়ত্রও উভয়িারই নিয়ত করা উনচত। তয়ব থসসব তাকবীয়রর সময় শুধু 
মুসল্লীয়েরয়ক থশািায়িার নিয়ত করয়লও িামায িষ্ট হয়ব িা।  

উয়ল্লখয থয, ইমাম সায়হয়বর আওয়াজ জামা’আয়তর থশর্ কাতার িযষন্ত 
স্পষ্টভায়ব থিৌাঁেয়ল মুকানব্বর নিযুু্ি করা মাকরূহ্ এবাং নবে’আত। তয়ব 
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জামা’আয়ত িামায িিার সময় ইমাম সায়হয়বর তাকবীয়রর আওয়াজ থয 
থ্যতাি থথয়ক স্পষ্ট থশািা যায় থসখায়ি মুকানব্বর োিায়ব। আমায়ের থেয়শ 
থযভায়ব ইমাম সায়হয়বর নিেয়িই মুকানব্বর োিায়িার নিয়ম চালু আয়ে 
এর থকাি নভনত্ত থিই।[প্রমার্:  রিুল মুহতার, ১: ৪৭৫]  

মুসল্লীয়ের অনুিনথ্যতনতয়ত ইমায়মর একাকী জামা’আত করা। 

নজজ্ঞাসাঃ থকাি মসনজয়ের দ্বানয়য়ে নিয়য়ানজত ইমাম সায়হব 
জামা’আয়তর গুরুে বুয়ঝ িাাঁচ ওয়াি িামায আোয় করয়ত ইচ্ছুক। নকন্তু 
মহল্লার থলাক অনধকাাংশ িামাযী িা হওয়ায় জামা’আয়তর গুরুে িা বুয়ঝ 
অথবা অলসতার কারয়র্ মসনজয়ে আয়স িা। যার কারয়র্ মায়ঝ মায়ঝ 
ইমায়মর একাই িামায আোয় করয়ত হয়। এমতাবথ্যতায় ইমায়মর 
জামা’আত তরক হওয়ায় নক গুর্াহ্ হয়ব? যনে গুর্াহ্ হয়, তাহয়ল নক 
ইমাম সায়হব তার দ্বানয়ে থথয়ক অবযাহনত নিয়য় থযখায়ি িাাঁচ ওয়াি 
জামা’আয়তর সায়থ িামায আোয় করয়ত িারয়বি থসখায়ি থ্যতাি থিওয়ার 
থচষ্টা করয়বি? 

জবাবঃ এমতাবথ্যতায় উি ইমাম আযাি ও ইকামত নেয়য় একা একা 
িামায আোয় কয়র থিয়বি। এয়ত তার জামা’আয়তর সওয়াব হানসল 
হয়য় যায়ব। তয়ব মহল্লার থলাকয়ের জামা’আয়তর গুরুে বুনঝয়য় 
জামা’আয়তর িাবে বািায়ত থচষ্টা অবযাহত রাখয়বি।[প্রমার্ঃ ফাতাওয়া 
োরুল উলূম, ৩:৫৩ # মাহমূনেয়া, ১৪: ২০৫]  

ইমায়মর আমীি বলা। 

নজজ্ঞাসা:  ইমাম সায়হব আওয়াজ কয়র সূরা ফায়তহা িিার ির, যখি 
মুিােীগর্ আমীি বলয়বি, তখি ইমাম সায়হব আমীি বলয়বি নক- িা? 

জবাবঃ সূরা ফানতহা িিার ির মুিােীগয়র্র ন্যায় ইমাম সায়হবও 
আমীি বলয়বি। তয়ব ইমাম- মুিােী সকয়লর জন্য আমীি আয়স্ত বলা 
সুন্নাত। [প্রমার্:  ফাতওয়া আলমগীরী, ১: ৭৪]  

মসনজে থেয়ি খািকায় িামায আোয়।  
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নজজ্ঞাসাঃ আমায়ের এলাকায়ত একনি মসনজে আয়ে। নকেু সাংখযক 
থলাক চন্দ্রিািা িীর সায়হয়বর মুরীে; তারা িীর সায়হয়বর কথামত উি 
মসনজয়ের সনন্নকয়িই একনি খািকা কয়র থসখায়ি িীর সায়হয়বর 
ওজীফা িালি কয়র, এরির িামায়যর সময় হয়ল তারা মসনজয়ে িা এয়স 
থসখায়িই িাাঁচ ওয়াি িামায আোয় কয়র, এমিনক জুমু’আর িামাযও 
উি খািকায় আোয় কয়র থায়ক। এভায়ব মসনজে থেয়ি খািকায় িামায 
আোয় করা থকমি?  

জবাবঃ হােীস শরীয়ফ আয়ে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম 
ইরশাে কয়রি, দুনিয়ার ময়ধয সয়বষাত্তম থ্যতাি হল মসনজে।[মসুনলম 
শরীফ, নমশকাত - ৬৮]  

আর মসনজে বািায়িার আসল উয়িশ্য হল, এলাকার সমস্ত মানুর্ 
মসনজয়ে এয়স িাাঁচ ওয়াি ফরয িামায এবাং জুমু’আ জামা’আয়তর 
সায়থ আোয় করা। মসনজয়ে িামায িিার ফযীলত সম্পয়কষ হযরত 
আিাস (রানযঃ)- এর বর্ষিায় রয়য়য়ে থয, নপ্রয়িবী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ 
ওয়া সাল্লাম ইরশাে কয়রি, ঘয়র একা একা িামায িিার থচয়য় মহল্লার 
মসনজয়ে িামায িিয়ল ২৫ গুর্ থবশী সওয়াব হয়। এবাং জায়ম মসনজয়ে 
িামায িিয়ল ৫০০ গুর্ থবশী সওয়াব হয়।   [নমশকাত- ৭২]  

মসনজয়ে এয়স িামায িিার গুরুে সম্পয়কষ হযরত আব্দুল্লাহ ইবয়ি 
মাসঊে (রানযঃ) থথয়ক বনর্ষত আয়ে, নতনি তার এক োত্রয়ক লেয কয়র 
বলয়লি, তুনম জাি! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম-  এর 
যুয়গ স্পষ্ট মুিানফক ও অসুথ্যত বযানি োিা অন্য থকউ মসনজয়ে এয়স 
জামা’আতসহ িামায িিা থথয়ক নবরত থাকত িা। অসুথ্যত বযনি যনে 
দুইজি মানুয়র্র কাাঁয়ধ ভর কয়র চলয়ত িারত তাহয়ল তারা িামায 
িিয়ত আসত। এবাং নতনি বয়লি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম 
আমায়েরয়ক সুিায়ি হুো নশো নেয়য়য়েি। আর সুিায়ি হুোর একনি 
নবর্য় হল, থয মসনজয়ে আযাি থেয়া হয় থস মসনজয়ে এয়স িামায িিা।   
[মুসনলম শরীফ ১: ২৩২]  
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মসনজয়ে এয়স িামায িা িিার ভয়াবহতা এবাং কয়ঠারতা সম্পয়কষ 
হযরত ইবয়ি আব্বাস (রানযঃ) থথয়ক বনর্ষত আয়ে, নপ্রয়িবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইনহ ওয়া সাল্লাম ইরশাে কয়রি, থয বযনি আযাি শুিল নকন্তু তার 
আহবায়ি সািা নেলিা (অথষাৎ, মসনজয়ে উিনথ্যতত হয়য় জামা’আতসহ 
িামায িিল িা) তার িামায হয়ব িা। নকন্তু অিারগতা বশতঃ (য়যমি, 
অসুথ্যততা, প্রবল ঝি- বৃনষ্ট ইতযানের কারয়র্) মসনজয়ে িা আসয়ত িারয়ল 
থকাি অসুনবধা থিই। (োরাকুতিী- নমশকাত- ৯৭) থমাল্লা আলী িারী 
(রহঃ) নমশকাত শরীয়ফর বযাখযাগ্রে নমরকায়ত এ হােীয়সর বযাখযা 
করয়ত নগয়য় বয়লি, িামায হয়ব িা এর অথষ িনরিূর্ষভায়ব িামায হয়ব িা 
বা িামায কবুল হয়ব িা। [নমরকাত:  ৩: ৬৪]  

উিয়রাি বর্ষিার আয়লায়ক শরী‘আয়তর নবধাি হল, শরয়ী উযর বযতীত 
থকউ নিকয়ি মসনজে থাকা সয়েও মসনজয়ে িা এয়স থকাি খািকায় বা 
বানিয়ত জামা’আতসহ িামায িিয়ল জামা’আয়তর সওয়াব ও িুরষ্কার 
িায়ব িা । বরাং এ অবথ্যতায় মসনজয়ে িা এয়স অন্য থকাথাও (চাই তা 
ওয়ািফকৃত থহাক িা থকি) নিয়নমত জামা’আতসহ িামায িিয়ত 
থাকয়ল ফানসক বয়ল গর্য হয়ব। 

উয়ল্লখয, নিভষরয়যাগয উলামায়য় থকরায়মর ময়ত চন্দ্রিািার নসলনসলা 
িথভ্রষ্ট ও থগামরাহ্। নিকয়ি মসনজে থাকয়ত অন্যত্র জামা’আত করাও 
থস থগামরাহীর একনি আলামত। সুতরাাং চন্দ্রিািার মুরীেয়ের জন্য 
জরুরী, অনতসের এ নসলনসলা থেয়ি তাওবা কয়র থিয়া, এবাং হক্কািী 
উলামায়য় থকরাম থথয়ক থকাি সহীহ্ িীয়রর সন্ধাি থজয়ি তাাঁর সায়থ 
সম্পকষ করা। 

ইমাম থথয়ক মিুােীর েরূে। 

নজজ্ঞাসাঃ থকাি একনি মায়কষয়ির মসনজয়ে (নদ্বতীয় ও তৃতীয় তলায়) 
যথারীনত িাাঁচ ওয়াি িামায আোয় করা হয়। মসনজয়ে মুসল্লীয়ের থ্যতাি 
সাংকুলি হওয়ার িরও যনে ইমাম সায়হব মুসল্লীগর্য়ক তার থথয়ক 
(ইমায়মর থগািালী বরাবর থথয়ক) সামান্য একিু থিেি হয়ত কাতার 



354 

 

করার নিয়েষশ থেি, তাহয়ল এ বযািায়র শরী‘আয়তর নবধাি নক? উয়ল্লখয, 
উি মসনজয়ে জুমু’আর িামায আোয় হয় িা।  

জবাব:  থকাি শরয়ী উযর িা থাকয়ল মুিােীগর্ ইমাম সায়হব হয়ত 
এতিুকু েূয়র োাঁিায়বি, থযি তারা ইমায়মর নিয়ে অিায়ায়স সুন্নাত 
তরীকায় নসজোহ্ করয়ত িায়রি। 

প্রয়ন উয়ল্লনখত মসনজেনিয়ত থযয়হতু জায়গার থকাি সমস্যা থিই, নবধায় 
মুিােীগর্ ইমায়মর থিেয়ি সুন্নাত তরীকায় নসজো করা যায়, এ 
িনরমার্ জায়গা থরয়খ কাতার করয়ব । ইমায়মর িায়য়র থগািালী বরাবর 
োিায়ব িা। কারর্, এিা সুন্নাত িনরিেী। 

[প্রমার্:  রিুল মুহতার, ১:৫৬৭- ৫৬৮ # ফাতাওয়া োরুল উলূম, 
৩:৩৪৬ # ফাতাওয়া মাহমূনেয়া, ২: ৮৬]  

স্ত্রীয়ক নিয়য় জামা’আয়তর থেয়ত্র ইকামত। 

নজজ্ঞাসাঃ স্ত্রীয়ক নিয়য় জামা’আত করয়ল ইকামত নেয়ত হয়ব নক- িা? 
যনে ইকামত নেয়ত হয় তয়ব স্বামী ইমাম কতৃষক ইকামত নেয়ল হয়ব নক-
িা? ইকামত োিা জামা’আত করয়ল জামা’আত সহীহ্ হয়ব নক- িা?  

 জবাবঃ স্ত্রীয়ক নিয়য় জামা’আত করয়ল ইকামত নেয়ত হয়ব। এমিনক 
একা ফরয িামায িিয়লও িুরুর্গর্ ইকামত নেয়য় িামায িিয়ব। নযনি 
ইমাম হয়বি নতনি আযাি ও ইকামত নেয়ত িায়রি। 

[প্রমার্ঃ আল- নফকহু আলাল মাযানহনবল আরবা‘আ, ১:৩২৩ # 
ফাতাওয়ায়য় রহীনময়া, ৪:২৯৮ # আহসানুল ফাতাওয়া ২: ২৮৩]  

িামায়য মাইক বযবহার করা।  

নজজ্ঞাসাঃ মুিােীর জয়ন্য ইমায়মর িুরািুনর ইকনতো করা জরুরী। আর 
এই ইয়ত্তবার সুনবধায়থষ মাইক বযবহার করা হয়য় থায়ক। নকন্তু নবনভন্ন দ্বীিী 
ইজনতমায় মাইক বযবহার করা হয় িা। যার কারয়র্ মুসল্লীয়ের থবশ 
থভাগানন্ত হয়। এ বযািায়র শরী‘আয়তর নবধাি নক? 
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জবাবঃ িামায়যর ময়ধয মাইক বযবহার করা মূলতঃ জানয়য আয়ে। তয়ব 
িামায থযয়হতু সবয়চয়য় গুরুেিূর্ষ ইবােত, সুতরাাং উি ইবােতয়ক 
সুন্নাত তরীকা মুতানবক সাোনসোভায়ব আোয় করা কতষবয। এ কারয়র্ 
বতষমাি যামািার মুফতীগর্ িামায়য মাইক বযবহার করায়ক অনুত্তম বয়ল 
আখযানয়ত কয়রয়েি। িামায়য মাইক বযবহার করার দ্বারা বহু েনতর 
আশাংকা রয়য়য়ে, থযমি- িামায়যর ময়ধয মাইক বন্ধ হয়য় থগয়ল মারািক 
নবশৃঙ্খলার সৃনষ্ট হয়ব। আবার অয়িক সময় মাইয়কর নবকি আওয়ায়জ 
িামায়যর খুশু- খুজু বরবাে হয়য় যায়। সুতরাাং তার থথয়ক থবাঁয়চ থাকা 
এবাং সুন্নয়তর সরল সহজ িো অবলিি করাই বাঞ্ছিীয়। আওয়াজ েূয়র 
থিৌাঁোয়িার জন্য অনতনরি মুকানব্বর নিধষারর্ করাই শরী‘আয়তর প্রকৃত 
িো। 

িামায়য মাইক বযবহার িা করয়ল মুিােীয়ের জন্য ইমায়মর ইকনতোর 
থেয়ত্র থভাগানন্ত হয়-  একথা যথাথষ িয়। কারর্-  মুকানব্বয়রর মাধযয়ম 
ইকনতোয় থকাি অসুনবধা হওয়ার কথা িয়। এরিরও যতিুকু অসুনবধা 
থথয়ক যায়, মাইক বযবহায়র তার থচয়য়ও বি অসুনবধার আশাংকা 
নবেযমাি। আর মুকানব্বয়রর মাধযয়মই বি জামা’আয়ত আওয়াজ 
থিৌাঁোয়িা সাহাবা, তানবঈি ও সলয়ফ সায়লহীয়ির তরীকা। থসই সময় 
প্রচুর থলায়কর সমাগম হত। নবোয় হয়জ্ব লোনধক থলায়কর সমাগম 
হয়য়নেল। তখি মাইক নেল িা। যনে মাইক বযতীত থসই যামািায় প্রচুর 
থলায়কর ইকনতো করা সম্ভব হয়য় থায়ক, তাহয়ল বতষমায়ি তা সম্ভব হয়ব 
িা থকি? কায়জই নবনভন্ন দ্বীিী ইজনতমার িেনতর উির আিনত্ত িা কয়র 
উত্তম সুরত বাে নেয়য় জানয়য নহয়সয়ব যনে থকউ আযাি ও িামায়য 
মাইক বযবহার কয়র, তয়ব তা করয়ত িায়র। থযমি নবনভন্ন থ্যতায়ি তার 
প্রচলি রয়য়য়ে। তয়ব থসিা অনুত্তম হয়ব।[প্রমার্:  ইমোদুল ফাতাওয়া, 
১: ৮৪৬]  

মক্কা- মেীিার সফয়র মনহলায়ের মসনজয়ে িামায আোয়। 
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নজজ্ঞাসা:  মনহলারা মক্কা মেীিার সফয়র মসনজয়ে হারাম, মসনজয়ে 
িববীয়ত িামায িিয়ব, িা নিজ আবাসথ্যতয়ল? থকািনিয়ত সওয়াব থবশী 
হয়ব? 

জবাবঃ হােীস শরীয়ফর স্পষ্ট বিবয দ্বারা মনহলায়ের মসনজয়ে হারাম, 
মসনজয়ে িববীয়র থচয়য় স্বীয় আবাসথ্যতয়ল বা তাাঁবুয়ত িামায িিা অনধক 
সওয়ায়বর কথা প্রমানর্ত। তাই মনহলারা মসনজয়ে হারাম, মসনজয়ে 
িববীয়ত িামায আোয়য়র জন্য িা নগয়য় তাাঁবুয়ত বা নিজ আবাসথ্যতয়ল 
িামায আোয় করয়ব, তাহয়ল তারা উি অবথ্যতায় ঐ মসনজেদ্বয়য়র 
সওয়াব থথয়ক থবশী সওয়াব িায়ব । আর সওয়াব হানসল করাই 
মুসলমায়ির কাময হওয়া উনচত। মসনজয়ে িববীয়ত নিনেষষ্ট সময়য় 
নযয়ারয়তর জন্য যায়ব আর বাইতুল্লাহয়ত শুধু তাওয়ায়ফর জন্য যায়ব। 
তাওয়ায়ফ িুরুর্য়ের সায়থ ধাক্কাধানক্ক নবধ িয়। িুরুর্য়ের থথয়ক এনিয়য় 
মাতায়ফর নকিারা নেয়য় তাওয়াফ করয়ব। এবাং মেীিা অবথ্যতািকায়ল শুধু 
রওযায়য় আেহার নযয়ারয়তর উয়িয়শ্য মসনজয়ে িববীয়ত যায়ব। এিাই 
শরী‘আয়তর নবধাি। এর দ্বারা িসীহত হানসল করা উনচত থয, থেয়শ 
থাকা অবথ্যতায় মনহলায়ের জন্য িাাঁচ ওয়াি িামায, জুমু’আ ও ঈয়ের 
জামা’আয়ত যাওয়া নিয়র্ধ এবাং গুিায়হর কাজ। ঘয়রর ময়ধয তায়ের 
জন্য মসনজয়ের জামা’আত থথয়ক থবশী সওয়াব, তারিয়রও মসনজয়ে 
যাওয়ার নক যুনি থাকয়ত িায়র? এিা অতযন্ত দুঃখজিক থয, একনেয়ক 
এিনজওরা মুসনলম মা থবািয়েরয়ক িারী স্বাধীিতার িায়ম ঘর থথয়ক 
থিয়ি বাইয়র আিয়ে নঠক থসই মুহূয়তষ ইসলায়মর িায়ম কনতিয় ভ্রান্ত েল 
দ্বীয়ির িায়ম মা থবািয়ের ঘরোিা কয়র নিয়জয়ের স্বাথষ নসনেয়ত নলপ্ত 
আয়ে। এ নফতিা থথয়ক েূয়র থাকা দ্বীি ও ঈমায়ির থহফাজয়তর জন্য 
জরুরী।[প্রমার্:  বুখারী শরীফ ১:১২০ # দুরয়র মুখতার ১:৮৩ # 
ফাতাওয়া আলমগীরী,   ৮৯ # আহসানুল ফাতাওয়া ৪: ৫৬৭]   

মসনজয়ে নদ্বতীয় জামা’আত। 

নজজ্ঞাসাঃ জায়ম মসনজয়ের নভতয়র নদ্বতীয়বার জামা’আত করা জানয়য 
আয়ে নক- িা? 
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জবাবঃ মসনজে যনে নিনেষষ্ট থকাি মহল্লায় অবনথ্যতত িা হয় বরাং রাস্তা-
ঘায়ির িায়শ্বষ নকাংবা হাি- বাজায়রর মসনজে হয় যার ইমাম মুআযনযি 
নকাংবা মুসনল্ল নিধষানরত িা থায়ক, অথবা মসনজেনি থকাি এক মহল্লায় 
অবনথ্যতত বয়ি নকন্তু থসখায়ি প্রথম জামা’আত অন্য মহল্লার থলায়করা 
কয়রয়ে, অথবা মহল্লাবানসই প্রথম জামা’আয়ত কয়রয়ে; নকন্তু আযাি 
োিাই তারা কয়রয়ে। উিয়রানল্লনখত নতি সুরয়ত নদ্বতীয় জামাআত করা 
(যনেও তা আযাি ইকামতসহ থহাক) সবষসম্মনতক্রয়ম জানয়য। 

এোিা অন্য থয থকাি সুরয়ত শরয়ী মসনজয়ে নদ্বতীয় জামাআত করা 
মাকরূয়হ্ তাহরীমী।[আল- মাবসুত নলস সারাখনস ১:১৩৫- ১৩৬, 
আসারুসসুন্নাহ ৩২৪, ফাতাওয়া শামী ১:৫৫২, আহসানুল ফাতাওয়া 
৩: ৩২২]  

 أوال فيه بھما صلى إذا إال ، وإقامة بأذان محلة مسجد في الجماعة تكرار يكره
 مسجد كان أو بدونھما أهله كرر ولو ، ذاناأل بمخافتة لكن أهله لو ،أهله غير

 فيه الناس ويصلي مؤذن وال إمام له ليس مسجد في كما ؛ إجماعا جاز طريق
 )198/  1:المحتار رد( ، فوجا فوجا

িাবায়লগ নশশুয়ের নিয়য় িামায়যর জামা’আত করা। 

নজজ্ঞাসাঃ িাবানলগ থেয়লয়ময়য়য়ের নিয়য় জামা’আত িিয়ল জামা’আত 
সহীহ্ হয়ব নক? 

জবাবঃ জুম‘আর িামায বযতীত অন্য িামায়য শুধু িাবায়লগয়ক নিয়য় 
জামা’আত করয়ল সহীহ্ হয়ব এবাং জামা’আয়তর ফযীলতও িাওয়া 
যায়ব। [আল আশবাহ্ ওয়াি িাযানয়র ১:৩০৭, শামী ১:৫৫৩ ফাতাওয়া 
োরূল উলূম ৩: ৪২]  

 صبيا المقتدي الواحد كان لو اي مميزا ولو االمام مع واحد اثنان واقلھا
 ]9/003 المحتار رد[   -لخا.....مميزا

নকরা’আত ও তাজবীে 

লাহয়ি জলীর সাংজ্ঞা ও হুকুম। 
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নজজ্ঞাসাঃ লাহয়ি জলী কায়ক বয়ল? িামায়য নকরা‘আত লাহয়ি জলী 
িিয়ল িামায শুে হয়ব নক? জনিক ইমাম সায়হব বলয়লি-  নতি আয়াত 
নকরা‘আত সহীহভায়ব িিয়ল, এর িয়র ভলু হয়লও িামায শুে হয়ব। 
এখি আমার প্রন হয়চ্ছ-  নতি আয়ায়তর ির থকাি আয়ায়তর অথষ সম্পূর্ষ 
নবিরীত হয়লও নক িামায সহীহ্ হয়ব? 

জবাব:  লাহয়ি জলী অথষ বি- ভলু যার দ্বারা অথষ িনরবতষি হয়য় যায়। 

আয়ায়তর অথষ বানতল হয়, থসরূি ভয়ুলর দ্বারা থকাি থকাি থেয়ত্র িামায 
বানতল হয়য় যায়ব, যনেও থসরূি ভলু নতি আয়ায়তর িয়র থহাক িা থকি। 
সুতরাাং জনিক ইমাম সায়হব থয কথা বয়লয়েি, তা সহীহ্ িয়। তয়ব 
লাহয়ি খফী (সাধারর্ ভলু) যার দ্বারা অথষ িনরবতষি হয় িা, তার দ্বারা 
িামায বানতল হয়ব িা।  [প্রমার্:  ফাতাওয়া রহীনময়া ৪:৩০৮ # 
জামালুল কুরআি িৃ:  ৪]  

িামায়যর নকরা’আয়ত ভলু। 

নজজ্ঞাসাঃ জনিক ইমাম সায়হব িামায়যর নকরা‘আয়ত থিশ এর থ্যতয়ল থযর 
িিয়লি। থযমি- َربَُّك َفَعَل َكْيَف  এর থ্যতয়ল িিয়লি ربك فعل كيف  । 
এমতাবথ্যতায় নিেি থথয়ক শুে কয়র বয়ল থেয়া হয়ল ইমাম সায়হবও শুে 
কয়র িুয়রা আয়াতনি িয়ি নিয়লি। 

 অতঃির নদ্বতীয় রাক’আয়তও এক সূরা থথয়ক অন্য সূরায়য় চয়ল থগয়লি 
এবাং মাঝখায়ি থকািরূি নবরনত িা নেয়য় ধারাবানহক ভায়ব নতলাওয়াত 
করয়ত থাকয়লি। িামায়য ভলুবশতঃ এরূি অবথ্যতা হওয়ায় িামায়যর 
নবশুেতা নিয়য় মুসল্লীরা দু’ভায়গ নবভি হয়য় িয়িয়ে। এক িয়ের 
ধারর্া উয়ল্লনখত ভুয়লর েরুি িামায়যর থকাি েনত হয়নি; বরাং িামায 
শুে ও সহীহ্ হয়য়য়ে। আর অির িয়ের ধারর্া হয়চ্ছ উয়ল্লনখত ভুয়লর 
কারয়র্ িামায সহীহ্ হয়নি নবধায় তারা িুিরায় িামায আোয় কয়রয়ে। 
কুরআি হােীয়সর েৃনষ্টয়ত উিয়রাি সমস্যার সনঠক সমাধাি নক? 

জবাবঃ বর্ষিা অনুসায়র জািা যায়, মুিােীর নিকি থথয়ক ইমাম সায়হব 
লুকমা (ভুল নবশুেকরর্) গ্রহর্ কয়র সহীহ্ নকরা‘আত িয়িয়েি। সুতরাাং 
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উি ভয়ুলর েরুি থকাি েনত হয়নি, থতমনিভায়ব িরর্ িা আসায় অন্য 
সূরায় চয়ল থগয়লও থকাি থোর্ থিই।  

সুতরাাং িামায িুিরায় িিয়ত হয়ব িা। আর থয েল বয়লয়ে িামায 
হয়নি, তায়ের কথা সনঠক িয়।[প্রমার্ঃ ফাতাওয়া শামী ১:৬২২ # 
ইমোদুল ফাতাওয়া ১: ২৭৭]  

এক আনলফয়ক কময়বশী িািা। 

নজজ্ঞাসা:  িনবত্র কুরআি নতলাওয়ায়তর সময় ও িামায়যর তাকবীর 
বলার সময় এক আনলফ মেয়ক এক আনলয়ফর থচয়য় কম বা থবশী করা 
যায়ব নক- িা? তা েলীলসহ নবস্তানরত জািয়ত চাই। 

জবাবঃ কুরআয়ি কারীয়মর ময়ধয থযখায়ি থযখায়ি এক আনলফ আয়ে 
থতমনিভায়ব িামায়যর তাকবীর ও আযাি, ইকাময়তর ময়ধয থযই থযই 
থ্যতায়ি এক আনলয়ফ আয়ে, থসখায়ি এক আনলফই িািয়ত হয়ব। কম বা 
থবশী করয়ব িা। অয়িক থলাক আযায়ির ময়ধয বা তাকবীয়র তাহরীমায়ত 
বা নসজোয় থযয়ত এবাং নসজোহ্ থথয়ক োাঁিায়ত এক আনলফ মেয়ক 
ইচ্ছামত িািয়ত থায়ক, এিা সহীহ্ িয়। 

িামায়যর ময়ধয তাকবীয়র তাহরীমার মিু্ এবাং রুকূ থথয়ক নসজোহ্ ও 
োাঁিাি থথয়ক নসজোয় যাওয়া বা নসজোহ্ থথয়ক োাঁিায়িার সময় 
তাকবীয়রর মিু্ এক আনলফ থাকয়ব, দুই/নতি আনলফ লিা করয়ব িা। 
তয়ব তারতীল ও হেয়রর থবশ- কম হয়ব অথষাৎ, তাকবীয়র তাহরীমার 
ময়ধয এক আনলফ মিু্ হয়ব হের বা তািাতানি, আর রুকু থথয়ক 
নসজোহ্ বা বসা থথয়ক নসজোয় এক আনলফ হয়ব োওর এর সায়থ 
অথষাৎ, মধযম তরীকায়। এবাং োাঁিাি থথয়ক নসজোয় বা নসজোহ্ থথয়ক 
োাঁিায়িার সময় এক আনলফ হয়ব তারতীয়লর সায়থ অখষাৎ ধীয়র ধীয়র 
হয়ব। মূল মিু্ সকল তাকবীয়র এক আনলফই থাকয়ব। [প্রমার্:  শরয়হ 
মুকািামাতুল জাযনরয়াহ ৩২৮, # ফাতাওয়া শামী ১:৩৮৭, # আি-
িাফহাতুল আিানরয়াহ ৩২৭, # আল- নমিাহুল নফকনরয়াহ ৭২, নিহায়া 
১২২]  
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আল্লাহু আকবায়রর “আল্লাহ” শয়ব্দ ময়িু্র িনরমাি এবাং নতলাওয়ায়ত 
সাধারর্ত:  ঘয়ি যাওয়া ভুল- ত্রুনি। 

নজজ্ঞাসাঃ (১) িামায়যর ময়ধয “আল্লাহু আকবার”-  এর “আল্লাহু” শয়ব্দ 
কয় আনলফ িনরমার্ মিু্ হয়ব? নবয়শর্ কয়র নসজোহ্ থথয়ক োাঁিায়িার 
সময় অয়িকয়ক েীঘষ লিা কয়র িািয়ত থেখা যায়। এরূি করা নঠক নক-
িা? 

জবাবঃ আল্লাহু শয়ব্দর লায়মর উির ময়ি েবায়ী-  যার িনরমার্ এক 
আনলফ। আর হরকয়তর উৈারর্য়ক নদ্বগুর্ করয়লই এক আনলফ িািা 
হয়য় যায়ব। এ দ্বারা আিনি অবশ্যই বুঝয়ত িারয়েি থয, এক আনলফ 
িাি অনত সামান্য। আমায়ের থেয়শ এক আনলফয়ক সাধারর্তঃ থবশী 
িািার েরুি এ িনরনথ্যতনতর সৃনষ্ট হয়য়য়ে থয, থকাি মুহানক্কক িারী 
সায়হয়বর নিকি মশক িা করয়ল, নবশ্বাস করায়িাই কনঠি হয়য় যায় থয, 
এক আনলফ ময়ির িনরমার্ অনত অি। সুতরাাং আযাি, ইকাময়তর 
শুরু- থশয়র্র তাকবীর সমূয়হর ময়ধয এবাং িামায়যর তাকবীয়র তাহরীমা, 
নসজোয় যাওয়া ও নসজোহ্ থথয়ক উঠার সময় তাকবীর সমূয়হ এক 
আনলফ থথয়ক লিা করা শরী‘আয়তর েৃনষ্টয়ত নিয়র্ধ। এ তাকবীর 
গুয়লায়ত এক আনলফ থথয়ক থবশী িািার থকাি অবকাশ থিই। কারর্, 
উয়ল্লনখত থ্যতািসমূয়হ আল্লাহ শব্দ বায়কযর ময়ধয আসায় ময়ি আনরযী হয়চ্ছ 
িা, বরাং েবায়ী থাকয়ে। থসয়হতু এক আনলফই িািয়ত হয়ব। বহু 
মুহানক্কক আনলম এক আনলফয়ক িনরমার্ থথয়ক কম িািা বা থবশী 
িািায়ক িাজানয়য বয়লয়েি। কারর্-  এর দ্বারা আল্লাহর িাম নবগিায়িা 
হয়। এিা মারািক অন্যায়। এিা থকাি মামূলী নবর্য় িয়। অবশ্য 
আযাি- ইকাময়ত িাাঁচনি বায়কযর থশয়র্ আল্লাহ শব্দ এর ময়ধয থযয়হতু 
ওয়াকফ করা হয়, থসয়হতু তখি ময়ি েবায়ী থায়ক িা। বরাং ময়ি 
আনরযী হয়য় যায়। তাই তখি নতি আনলফ হয়ত িাাঁচ আনলফ িযষন্ত িািা 
যায়। আল্লাহ শয়ব্দ থবশী মিু্ করা নিয়র্ধ এ সম্পনকষত নিেবনর্ষত 
উেৃতসমূহ প্রনিধািয়যাগয। 
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(১) থমাল্লা আলী িারী (রহ: ) স্বীয় আল- নমিাহুল নফকনরয়যাহ্ গ্রয়ে 
নলয়খি:  

 নকরা‘আত নবর্য়য় ইমামগয়র্র িীনত থেয়ি ময়ি তবায়ীয়ক এক 
আনলয়ফর অনতনরি দুই আনলফ বা তার থচয়য় থবশী িািা নিকৃষ্ট ও 
হারাম। থযমি, মক্কা- মেীিা শরীয়ফর হািাফী- শানফয়ী মাযহায়বর 
অনধকাাংশ থলায়করা আযাি- িামায়যর ময়ধয এরূি কয়র থায়ক। নবয়শর্ 
কথর কনতিয় অজ্ঞ মূখষ এ বযািায়র তায়ের অনুকরর্ কয়র। থস কারয়র্ এ 
অনতনরি িািা আয়রা জঘন্য হয়য় থগয়ে। 

(২) থমাল্লা আলী িারী (রহঃ) নমরকাত শরয়হ নমশকাত গ্রয়ে নলয়খয়েি:  

 আল্লাহু শয়ব্দর আনলয়ফ অনতনরি থকাি িাি থিই। তয়ব এয়ত নতি 
আনলফ িািয়ত হয়ব ওয়াকফ অবথ্যতায়। 

(৩) ইলমুল নকরা‘আয়তর প্রার্য়কন্দ্র নমশয়রর জানময়া আল আজহায়রর 
শাইখুল কুররা– “শাইখ মহাম্মে” মক্কী িসর স্বীয় গ্রয়ে নলয়খি:  

ময়ি েবায়ীয়ক এক আনলয়ফর থচয়য় থবশী িািা শরীয়য়তর েৃনষ্টয়ত 
হারাম। অতএব, এক আনলফয়ক থবশী িািার কারয়র্ থস শানস্তর উিযুি 
সাবযস্ত হয়ব। আর এক আনলফ িািয়ল সওয়ায়বর উিযুু্ি হয়ব। সুতরাাং 
কতক মসনজয়ের ইমাম ও অনধকাাংশ মুয়াযনযিরা থয ময়ি েবায়ীয়ক 
নকরা‘আত নবর্য়য়র ইমামগয়র্র নিয়ম িীনত লিি কয়র এক আনলয়ফর 
থচয়য় থবশী থিয়ি থায়কি, এিা জঘন্যতম নবে‘আত ও নিকৃষ্টতম মাকরূহ্ 
কাজ। 

(৪) হযরত হুসাইি, শাইখ উসমাি স্বীয় নকতাব হাক্কুত- নতলাওয়াত এ 
নলয়খয়েি:  

“ময়ি েবায়ীর িনরমার্ দুইনি হরকয়তর সমাি, নকন্তু থলায়করা 
সাধারর্তঃ আল্লাহ শয়ব্দর িাময়ক দুই হরকয়তর থচয়য় থবশী থিয়ি থায়ক, 
যা ভুল।” 
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এই ইবারত দ্বারা নবয়শর্ভায়ব থয কথানি স্পষ্ট হল তা হয়চ্ছ, এক 
আনলয়ফর িনরমার্ দুইনি হরকয়তর সমাি। 

(৫) হযরত মওলািা আয়শয়ক ইলাহী (রহঃ) নলয়খয়েি-  “ময়ি 
েবায়ীয়ক এক আনলয়ফর থচয়য় থবশী িািা ভলু ও জঘন্য। থযমি-  
হারামাইি শরীফাইয়ির অনধকাাংশ ইমাম ও মুআযনযিগর্ও এরূি কয়র 
থায়কি। 

(৬) আল্লামা ইবয়ি হাজার হাইোমী (রহ: ) আযায়ি আল্লাহু শয়ব্দর 
লাময়ক সবষাবথ্যতায় এক আনলয়ফর থচয়য় থবশী িািায়ক লাহয়ি খফী 
বলয়তি। 

 ভুল সাংয়শাধি। 

অয়িয়ক আল্লাহু শয়ব্দ ময়ি তা’যীম ও তাহমীয়ির বা ময়ি জলীল ইতযানে 
িায়মর থোহাই নেয়য় লিা কয়র িািয়ত থায়ক। নকন্তু কুররায়য় সাব’আর 
বি বি ইমামগর্ ময়ি তাযীয়মর অনস্তেই অস্বীকার কয়রয়েি। ইলয়ম 
নকরা‘আয়ত এ িায়ম থকাি মিু্ থিই। 

 দু’নি প্রয়নর উতু্তর।  

 ১িাং প্রনঃ নসজোহ্ থথয়ক োাঁিায়িার সময় ইমাম যনে আল্লাহ শব্দয়ক 
লিা কয়র িা িায়িি, তাহয়ল বসা ও োাঁিায়িার ময়ধয মুিােীগর্ 
নদ্বধাদ্বয়ে িয়ি যাি। 

 উত্তরঃ (ক) িামায়য এমিভায়ব উোসীি হওয়া আয়েৌ নঠক িয় থয, কত 
রাকা’আত িিা হয়য়য়ে তা ভয়ুল যায়ব। 

 (খ) সকল মুিােীই যনে তাকবীয়র ইমায়মর লিা িায়ির উির ভরসা 
কয়র বয়স থায়ক, তাহয়ল ইমাম কখয়িা ভুয়ল োাঁনিয়য় বা বয়স থগয়ল, 
লুকমা নেয়ব থক নেয়ব? 

 (গ) একনেয়ক গায়ফল মুিােীয়ের মি খুনশ করার জন্য আল্লাহর িনবত্র 
িাময়ক নবকৃত করা, অিরনেয়ক আল্লাহয়ক খুনশ করার জন্য তার িাম 
নবশুে উৈারর্ করা, আিনিই বলুি, থকাি িথ অবলিি করা উনচত? 
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 ২িাং প্রনঃ যারা েূবষলতা বা থমািা হওয়ার কারয়র্ রুকূ- নসজো হয়ত 
তািাতানি উঠা বসা করয়ত িায়র িা, তারা নকভায়ব তাকবীর বলয়ব? 
থকিিা তারা আল্লাহ শব্দ এক আনলফ িািয়ল নিনেষষ্ট রুকয়ি যাওয়ার 
আয়গই তাকবীর বলা থশর্ হয়য় যায়ব? 

 উত্তরঃ উযয়রর কারয়র্ যারা অনত ধীয়র নসজোয় যায় বা নসজো থথয়ক 
উয়ঠ, তারাও আল্লাহু শয়ব্দর ময়ধয এক আনলফ মিু্ করয়ব। তারির 
মায়ঝ তাকবীর থশর্ হয়য় থগয়ল, নকেু িা িিা অবথ্যতায় নসজোয় যায়ব, বা 
নসজোহ্ থথয়ক উঠয়ব। 

কুরআি নতলাওয়ায়তর সময় সাধারর্ত:  থকাি ভলুগুয়লা থবশী সাংগনঠত 
হয়?  

জবাবঃ আমায়ের থেয়শর নতলাওয়ায়তর ময়ধয সাধারর্তঃ থযসব ভলু-
ভ্রানন্ত লেয করা যায়, তা নিয়ে প্রেত্ত হল। তয়ব এ তানলকা দ্বারা কায়রা 
নকরা‘আত সহীহ্ হয়য় যায়ব িা। বরাং সহীহ্ হওয়ার জন্য থকাি অনভজ্ঞ 
িারী সায়হয়বর নিকি মশক করা জরুরী।  

নকরা’আতলু কুরআয়ির প্রচনলত ভুল। 

(১) হরয়ফর ময়ধয-  ( ক)  য” এর মত িরম হয়ব, “ঝ” এর মত শি“ ز
িয়। (খ)  অয়িকিা “জ” এর মত হয়ব, “ে” এর মত িয়।  ض
( গ)  উৈারয়র্র সময় থঠাাঁি থগাল হয়ব। এই হরয়ফ ময়ির সময় ও و 
শুরু থথয়ক থঠাি থগাল হয়ব। 

 (২) নসফায়তর ময়ধয-  ( ক) এর–ض  - لت استطا  এর প্রনত এর থখয়াল 
করা হয় িা। (খ) - ص س ز   এর নসফাত আোয় হয় িা। (গ)  حروف 
- مستعليه এর ময়ধয আকার উৈারর্ কয়র যা ভলু। অবশ্য থযর অবথ্যতায় 
 কম হওয়া জরূরী। إستعلالء

 (৩) হরকয়তর ময়ধয-  ( ক)   َۖ যবর –এ আকার উৈারর্ হয়ব । যফলা 
(¨)- এর মত, থিিা উৈারর্ ভলু । (খ) ِۖ থযরয়ক োনবয়য় উৈারর্ করয়ত 
হয়, থ  - এর উৈারর্ ভলু (গ) ُۖথিশ উভয় থঠাি নমলার কাোকানে হয়ব, 
থ া উৈারর্ ভলু ।  
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 (৪) (ক) হরয়ফ লীি-  মারূফ িিয়ত হয়  كيف(কাইফা) থক কায়ফা, لو 
(লাউ) থক লাও িিা ভলু । (খ) িরম কয়র িিয়ত হয়, ধাক্কা থেয়া ভলু । 
(গ) তািাতানি িিয়ত হয়, মে করা ভলু ।  

 (৫) ময়ির বযািায়র-  (ক) এক আনলফয়ক দুই হরকত িনরমার্ িাি 
হয়ব, থবশী িািা ভলু । (খ) নতি বা চার আনলফ ময়ির আওয়ায়জ তরঙ্গ 
সৃনষ্ট করয়ব িা আওয়াজ িায়ক নিয়ব িা । 

 (৬) গুন্নাহ ও ইখফা-  উভয়িার িনরমার্ এক আনলফ । ইখফা অয়িকিা 
বাাংলা অনুস্বর ( াং) - এর মত এবাং গুন্নাহ "ন্ন” এর মত । অয়িয়ক 
বযনতক্রম কয়র থায়ক, যা ভুল ।   

 (৭) িলকলাহ-  সামান্য ধাক্কা নেয়য় িিয়ত হয়, থবশী ধাক্কা থেয়া ভলু । 
অবশ্য এসব অেয়র তাশেীে থাকয়ল ওয়াকয়ফর সময় থজায়র ধাক্কা 
থেয়া হয়, যায়ত কয়র অেরনি দুবার উৈানরত হয় । থযমি-  و لھب ابي} 
{وتب  

 (৮) ওয়াকফ এর অবথ্যতায়-  ( ক)  িনরষ্কার শুিা যায়ব, অনধকাাংয়শরই ر
শুিা যায় িা । (খ) থতমনিভায়ব অয়িয়করই ر  সাফ হয় িা বরাং িরম   ه 
হামাযার মত হয় । আবার থকউ থকউ থবশী ধাক্কা থেয়, তাও ভলু । (গ) 
এর উির ওয়াকফ করার সময় অয়িয়ক  ذ  এর মত আওয়াজ থবর ه 
কয়র, যা ভলু । (ঘ)  غ োবায়য় উৈারর্ করয়ত হয় নকন্তু থবশী োবায়িা 
ভলু । (ঙ) তাশেীে যুি ر  থক ওয়াকয়ফর সময় অয়িয়ক একনি উৈারর্ 
কয়র, যা ভলু, বরাং ر থক মাখরায়জর ময়ধয থেরী কয়র উৈারর্ করয়ব, 
যায়ত উভয় ر উৈানরত হয়ত িায়র । উয়ল্লখয ر িুর ও বারীয়কর ময়ধয 
জরুরী অয়িক কানয়ো আয়ে । (হারদুই এর কানয়ো দ্রষ্টবয) (চ) ى 
মুশািাে উৈারয়র্ অয়িয়ক ”জ” এর মত আওয়াজ কয়র যা ভুল ।  

 ( ৯) লাহয়ি জলী-  অয়িয়ক ء থক ى এবাং ى থক ء উৈারি কয়র যা 
লাহয়ি জলী থযমি- االبتر هو شانئك -الليل ثلثي من   

 (১০) হরূয়ফ মুকোআত-  এর ময়ধয অয়িয়ক তাজবীয়ের ফা, গুন্নাহ, 
িলকলাহ, ইতযানে কানয়ো জারী কয়র িা, থযমি-  থতমনিভায়ব   كھيعص
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অয়িয়ক আয়স্ত নকরাআত িিার সময় তাজবীয়ের কানয়ো জারী কয়র িা 
যা মারািক ভুল । 

থোি সূরার শুরু থথয়ক দুই এক আয়াত বাে নেয়য় িিা থতমনিভায়ব দুই 
সূরার মাঝখায়ি একনি সূরা বাে নেয়য় িিা। 

নজজ্ঞাসাঃ আমায়ের এক ইমাম সায়হব মাগনরয়বর ফরজ িামায িিায়ত 
নগয়য় প্রথম রাকা’আয়ত সূরা “িানরয়াহ্” এর প্রথম ২ আয়াত বাে নেয়য় 
বাকী অাংশ নেয়য় এক রাক’আত থশর্ করয়লি। ২য় রাক’আয়ত ময়ধযর 
এক সূরা অথষাৎ সূরা তাকাসুর বাে নেয়য় িরবতষী সূরা “সূরা আের” 
িয়ি িামায িিয়লি, এরির ৩য় রাক’আত আাোয় কয়র িামায থশর্ 
করয়লি; নকন্তু সাহু নসজো থেিনি। এমতাবথ্যতায় িামায িনরিূর্ষভায়ব 
আোয় হয়য়য়ে নক? 

জবাবঃ ফরজ ও ওয়ানজব িামায়য সূরা ফানতহার ির নকরা‘আয়তর 
থেয়ত্র নদ্বতীয় রাক’আয়ত সূরার মাঝখায়ি থোি একনি সূরা বাে নেয়য় 
িিা, এমনিভায়ব থোি থকাি সূরা থথয়ক নকেু অাংশ বাে নেয়য় িিা 
মাকরুয়হ তািযীহী। আর থোি সূরা বলয়ত নিসায়র মুফাসসায়লর সূরা 
সমূহ অথষাৎ সূরায়য় নযলযাল থথয়ক সূরা িাস িযষন্ত সূরা সমূহয়ক বুঝায়িা 
হয়। প্রয়ন বনর্ষত অবথ্যতায় িামায সহীহ্ হয়য় যায়ব, নসজোয়য় সাহু 
ওয়ানজব হয়ব িা। তয়ব সূরা িানরয়াহ দুই আয়াত বাে নেয়য় িিা এবাং 
মায়ঝ সূরা তাকাসুর বাে নেয়য় সূরা আসর িিার ফয়ল িামায মাকরূয়হ 
তািযীহী হয়য়য়ে। এমিনি করা অনুনচত। 

[প্রমার্ঃ রিুল মুহতার ১:৫৪৬, # আহসানুল ফাতাওয়া ৩:৮৫, # 
ফাতাওয়া রহীনময়া ১:২৪৭, # আিয়ক মাসানয়ল আওর উিকা হল 
২: ২০৯]  

  ]9/016 المختار الدر[ -ساومنك يقرأ ان و قصيرة بسورة الفصل ويكره

 من الثانية في قرأ ثم اولھا سورة من او سورة وسط من االولي في قرأ لو وكذا
 اولي لكن يكره ال انه االصح قصيرة سورة او اولھا  من او اخري سورة وسط
/1:المحتار رد(  – ضرورة غير من يفعل ال ان 546( 
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থোি নতি আয়ায়তর িনরমাি  

নজজ্ঞাসাঃ সূরা ফানতহার ির কমিয়ে বি এক আয়াত অথবা থোি নতি 
আয়াত িাঠ করা ওয়ানজব । প্রন হয়চ্ছ, এই থোি নতি আয়ায়তর 
িনরমার্ কতিুকু ? এবাং তারাবীহ িামায়যর থকাি রাকা’আয়ত সূরা 
ফানতহার ির {ُتَكذَِّباِن َربُِّكَما آاَلِء َفِبَأيِّ  ُمْدَهامََّتاِن}  এতিুকু িিার দ্বারা 
িামায সহীহ হয়ব নকিা ? 

জবাব:  থোি নতি আয়ায়তর হে বা িনরমার্ হল-  

  -{أدبرواستكبر وبسرثم عبس ثم نظر ثم}

অথবা এর সমমায়ির নত্রশ হরফ নবনশষ্ট এক বা একানধক আয়াত । 
সুতরাাং থকউ যনে তারাবীহ িামায়য সূরা ফানতহার ির প্রয়ন বনর্ষত 
আয়াতদ্বয় িাঠ কয়র রুকূয়ত যায়, তাহয়ল নি: সয়েয়হ তার িামায সহীহ 
হয়য় যায়ব । থকিিা, উি আয়াতদ্বয়য় নত্রশনি অের রয়য়য়ে । 

 উয়ল্লখয থয, থকাি ফরয িামায়য সূরা ফানতহার ির থকবলমাত্র 

 {ُتَكذَِّباِن َربُِّكَما آاَلِء َفِبَأيِّ  ُمْدَهامََّتاِن}

িনরমার্ িাঠ কয়র রুকূয়ত থগয়ল যনেও ওয়ানজব আোয় হয়য় যায়ব নকন্তু 
মাসিূি নকরাআত িনরতযাগ করার কারয়র্ িামায মাকরূয়হ তািযীহী হয়ব 
। [প্রমার্:  ফাতাওয়া োরুল উলূম ২ : ২২০, # দুরয়র মুখতার ১ ধ 
৪৫৬- ৪৫৯]  

 قام ما او كالكوثر سورة أقصر وضم الكتاب فاتحة قراءة وهى......واجبات ولھا
 وكذا -{أدبرواستكبر وبسرثم عبس نظرثم ثم} نحو قصار ايات وهوثالث مقامھا

 فرض من االوليين فى الحلبى ذكره -قصارا ثالثا تعدل اواألياتان األية كانت لو
 ]101-9/106 -الدرالمختار[ –

  

সরূা িিয়ত নগয়য় ভুয়ল থগয়ল। 
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নজজ্ঞাসাঃ সূরা ফানতহার ির অন্য সূরা িিয়ত নগয়য় মাঝখায়ি যনে ভয়ুল 
যায়, তাহয়ল নক করয়ত হয়ব? িুিারায় নবসনমল্লাহ্ িয়ি অন্য সূরা িয়ি 
িামায থশর্ করা যায়ব নক? 

জবাবঃ সূরা ফানতহা িিার ির অন্য সূরা আরম্ভ কয়র যনে থোি নতি 
আয়াত অথবা বি এক আয়াত িিার ির ভুয়ল যায়, তাহয়ল অন্য সূরা 
আরম্ভ করার প্রয়য়াজি থিই। বরাং রুকু কয়র যথারীনত িামায থশর্ 
করয়ব। এয়ত িামায সহীহ্ হয়ব। আর যনে এ িনরমার্ িিয়ত িা িায়র, 
বরাং দু’এক শব্দ িিার িরই ভয়ুল যায়, তাহয়ল নবসনমল্লাহ্ সহ অন্য 
থকাি সূরা িয়ি িামায থশর্ করয়ব। 

[প্রমার্ঃ ফাতাওয়া োরুল উলূম ২:২৩৩, ২:২২০, # ফাতাওয়া 
মাহমূনেয়া ২: ১৫৮,  ২: ১২৪]  

মুখ বন্ধ কয়র িামায িিা। 

নজজ্ঞাসা:  আমায়ের মসনজয়ের ইমাম সায়হব ফরজ িামায়যর িীরব 
অাংশসহ সকল িামায সবসময় মুখ বন্ধ কয়র িয়িি। কারর্ নজজ্ঞাসা 
করয়ল নতনি বয়লি-  মুখ বন্ধ কয়র িিয়ল িামায হয়ব িা-  এমি কথা 
নতনি থকাি নকতায়ব িািনি। এয়ত তাাঁর এবাং মুিােীয়ের িামায শুে 
হয়ব নক? 

জবাবঃ িামায়যর ময়ধয নকরা‘আত িিা ফরজ। আর নসররী অথষাৎ, িীরব 
িামায়যর নকরা‘আত িিার নিয়ম সহীহভায়ব মাখরাজ থথয়ক নসফায়তর 
সায়থ হরয়ফর উৈারর্ করা। এতিুকু অবথ্যতা নকরা‘আয়তর ফরজ 
আোয়য়র জন্য জরূরী এবাং এর জন্য নজহবা ও থঠাাঁি িিা জরুরী। 
অয়িয়কর নিকয়ি এর সায়থ তাজবীে সহকায়র এই িনরমার্ থজায়র িিা 
চাই, থযি থস নিয়জ হালকাভায়ব শুিয়ত িায়। অন্যথায় শুধু নেয়ল নেয়ল 
নকর‘আয়তর থখয়াল করয়ল নকর‘আয়তর িিার ফরজ আোয় হয়ব িা 
এবাং িামাযও সহীহ্ হয়ব িা। থতমনিভায়ব িামায়যর অন্যান্য তাসবীহ্ বা 
দু’আ সমূহও উয়ল্লনখত নিয়য়ম িিয়ত হয়ব। িতুবা থসগুয়লা সহীহভায়ব 
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আোয় হয়ব িা। নেয়ল নেয়ল থখয়াল করা এক নজনিস, আর মুয়খ িিা 
নভন্ন নজনিস। মাখরায়জর সায়থ িিয়ত হয়ল থঠাি- নজহবা িিা আবশ্যক। 

[প্রমার্:  নহোয়া ১:১১৭, # আহসানুল ফাতাওয়া ৩:৭৫, # ফাতাওয়া 
রাশীনেয়া ৩১৯]  

 

 جعفر ابي الفقه عند وهذا غيره يسمع ان والجھر نفسه يسمع ان المخافتة ثم
  الھداية[ -الصوت بدون قراة يسمي ال اللسان حركة مجرد الن - الھندواني

9/992[ 

ইমায়মর ভলু নকরা’আত িিা। 

নজজ্ঞাসাঃ থকাি এক মসনজয়ের ইমাম সায়হয়বর কুরআি শরীফ িিা 
নকেুিা গলে। নতনি س - এর জায়গায় ث িয়িি এবাং ث - এর জায়গায় 
- ء িয়িি। এরূয়ি س এর জায়গায় ع িয়িি এবাং -  ع এর জায়গায় ء 
িয়ি থায়কি। উৈারয়র্ লিা খায়িাও নঠকমত িিয়ত িায়রি িা। 
এমতাবথ্যতায় তার নিেয়ি িামায িিা যায়ব নক িা? 

জবাবঃ আিিার বর্ষিা অনুযায়ী বুঝা যায়, ইমাম সায়হয়বর নকরা‘আয়ত 
লাহয়ি জলী হয়। আর থকাি ইমায়মর িিা যনে লাহয়ি জলী িযষায়য়র 
অশুে হয়, তাহয়ল তার জন্য ইমামতী করা জানয়য িয় এবাং তায়ক ইমাম 
নহয়সয়ব নিয়য়াগ  

থেয়া বা ইমাম বহাল রাখাও জানয়য িয়। সহীহ্ িিয়িওয়ালায়ের জন্য 
তার নিেয়ি ইকনতো করা যায়ব িা। বরাং তারা সহীহ্ িিয়িওয়ালা 
ইমায়মর নিেয়ি িামায িিয়ব। শুে িিয়িওয়ালা  যনে ইচ্ছাকৃত ভায়ব 
িামায়যর শুরুয়ত ভলু িিয়িওয়ালা ইমায়মর ইকনতো কয়র, তাহয়ল তার 
নিয়জর িামায়যর সায়থ অয়ন্যর িামাযও িষ্ট হয়য় যায়ব।                              
[প্রমার্:  নহোয়া ১:১২৭,  # ফাতাওয়া রহীনময়া ৪: ৩৫১]  

. حنيفة أبي عند فاسدة فصالتھم أميين وبقوم يقرؤون بقوم أمي صلى وإذا
 ) 9/912:الھداية(
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নকরা’আয়তর নকে ুঅাংশ থেয়ি নেয়ল। 

নজজ্ঞাসাঃ থকাি এক ইমাম সায়হব ফরজ িামায়য নকরা‘আত িিার সময় 
সূরা তাওবার ১০৭, ১০৮ ও ১০৯ আয়াত নঠক িয়িয়েি নকন্তু ১১০ 
আয়ায়তর { ُقُلوُبُھْم َتَقطََّع َأْن ِإالَّ { শব্দনি ভলু ক্রয়ম েুয়ি নগয়য়য়ে । 
এমতাবথ্যতায় িামায শুে হয়য়য়ে নক ? িানক িামায দুহনরয়য় িিয়ত হয়ব ।  

 জবাবঃ সূরা তাওবার ১১০ আয়াতনি িূয়বষর আয়ায়তর সায়থ সম্পৃি  َِّإال 
{ ُقُلوُبُھْم َتَقطََّع َأْن }   বাে িিায়ত িামায ফানসে হওয়ার মত থকাি 

িনরবতষি আয়সনি। থকিিা, ভয়ুলর েরুি অয়থষর ময়ধয যনে এমি 
িনরবতষি িা হয়, যা নবশ্বাস করা কুফরী, তাহয়ল িামায ফানসে হয়ব িা। 

 সুতরাাং, উয়ল্লনখত সুরয়ত উি আয়ায়তর অাংশ বাে িিায়ত িামায 
ফানসে হয়নি। তাই িামায থোহনরয়য় িিার েরকার থিই। [প্রমার্:  
ইমোদুল মুফতীি ৩৫০]  

মুকীয়মর সুন্নাত নকরা’আত। 

নজজ্ঞাসাঃ মুকীম অবথ্যতায় সুন্নাত নকরা‘আয়তর িনরমার্ নক? 

জবাবঃ শরয়ী সফর বা থকাি প্রনতবন্ধকতা বা উযর িা থাকয়ল, মাসিূি 
নকরা‘আয়তর িনরমার্ নিরুরূি:  

ফজর ও থযাহয়র নেওয়ায়ল মুফাসসাল তথা সুরা ‘হুজুরাত’ হয়ত সূরা 
‘বুরূজ’ িযষন্ত। আসর ও ইশায়ত আওসায়ত মুফাসসাল তথা সূরা 
‘োনরক’ হয়ত সূরা ‘লাম- ইয়াকুি’ িযষন্ত। মাগনরয়ব নিসায়র মুফাসসাল 
তথা সূরা ‘নযলযাল’ হয়ত সূরা িাস িযষন্ত থয থকাি সূরা িিা সুন্নাত। 

উয়ল্লখয, উি সূরাগুয়লা এমিভায়ব নিনেষষ্ট িা কয়র থিয়া চাই থয, 
অন্যগুয়লা এয়কবায়রই িিায় আয়স িা। বরাং মায়ঝ ময়ধয উয়ল্লনখত 
িনরমার্ মানফক কুরআি শরীয়ফর অন্যান্য থ্যতাি হয়তও িিা চাই। তয়ব 
নিনেষষ্ট ইমাম বযতীত অন্য থকউ িামায িিায়ল, থস উি সূরাগুয়লার থয 
থকািনি িিয়ব। [প্রমার্ঃ ফাতাওয়া আলমগীরী ১: ৭৭]   

িামায়য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম এর নকরা’আত। 
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নজজ্ঞাসাঃ সাইনয়যদুল মুরসানলি সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম - এর 
িামায়য থকাি থকাি সূরা িয়িয়েি বয়ল উয়ল্লখ িাওয়া যায়? 

জবাবঃ মহািবী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম ফজয়রর ফরজ িামায়য 
থয সমস্ত সূরা িয়িয়েি, তা নিয়ে প্রেত্ত হয়লাঃ (ক) সূরা িাফ, সূরা 
আত- তাকভীর, সূরা কানফরূি, সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা িাস। 
শুক্রবার ফজয়রর িামায়যর ১ম রাক’আয়ত সূরা ‘নসজোহ্’, ২য় 
রাকা’আয়ত সূরা ‘আে- োহর’ িয়িয়েি। কখয়িা সূরা জুমু’আ ও সূরা 
মুিানফকূি িিয়তি। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম কতৃষক থযাহয়রর ফরয িামায়য 
িনঠত সূরা সমূহ নিরুরূিঃ যথা-  সূরা আ’লা, সূরা আল- লাইল। 

মাগরীয়বর ফরজ িামায়য মহািবী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম থয 
সকল সূরা িয়িয়েি বয়ল িাওয়া যায়, তাহয়লা-  সূরা আত- তূর, সূরা 
আল মুরসালাত, সূরা ‘আরাফয়ক দু’ভায়গ ভাগ কয়র দু’রাকা’আয়ত। 
শুক্রবার মাগনরয়বর িামায়য ১ম রাকা’আয়ত সূরা কানফরূি, ২য় 
রাকা’আয়ত সূরা ইখলাসও িয়িয়েি। উি সূরাদ্বয় কখয়িা মাগনরয়বর 
সুন্নায়তও িিয়তি। 

ইশার ফরয়জ মহািবী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম কখয়িা সূরা েীি 
িয়িয়েি বয়ল এক হােীয়স উেৃনত রয়য়য়ে। অন্য এক হােীয়স রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম হযরত মু’আয (রানযঃ)- থক ইশায়ত সূরা 
ওয়াশ্ শামস, সূরা ওয়ায যুহা, সূরা ওয়াল লাইল ও সূরা ‘আলা িিার 
নিয়েষশ নেয়য়য়েি। 

নবতয়রর ১ম রাকা’আয়ত সূরা ‘আলা, নদ্বতীয় রাকা’আয়ত সূরা কানফরূি 
ও তৃতীয় রাকা’আয়ত সূরা ইখলাস িিার কথাও অন্য এক হােীয়স 
উয়ল্লখ রয়য়য়ে। 

জুমু’আ ও দুই ঈয়ে সাইনয়যদুল মুরসানলি সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া 
সাল্লাম সূরা আল- িামার ও সূরা িাফ িয়িয়েি বয়ল জািা যায়। অন্য 
এক নরওয়ায়াত মুতানবক বুঝা যায় থয, নতনি সাধারর্তঃ দুই ঈে ও 



371 

 

জুমু’আয়ত সূরা ‘আলা ও গানশয়াহ্ িিয়তি। কখয়িা ঈে ও জুমু’আ 
একই নেয়ি হয়ল উভয় িামায়য উি দুই সূরাই িিয়তি। 

আমায়েরয়ক ময়ি রাখয়ত হয়ব থয, মহািবী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া 
সাল্লাম আল্লাহ তা’আলার িে হয়ত শরী‘আয়তর নবধাি বর্ষিাকারী। থস 
নহয়সয়ব তাাঁর জন্য মাসিূি নকরা‘আয়তর িনরমায়র্র কম বা থবশী করার 
অবকাশ রয়য়য়ে এবাং তায়ত থকাি অসুনবধা থিই। তাই নতনি িনরমার্ 
কম বা থবশী কয়রয়েি উম্মতয়ক তালীম থেয়ার লয়েয থয, এমি করাও 
জানয়য আয়ে। তয়ব সাধারর্তঃ মাসিূি নকরা‘আয়তর তরতীয়বর 
অনুসরর্ করয়ব।[প্রমার্ঃ মুসনলম শরীফ ১:১৮৬- ৮৭, িাসায়ী শরীফ, 
বুখারী শরীফ]  

ফজয়রর সুন্নায়ত রাসলূ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম  এর নকরা’আত। 

নজজ্ঞাসাঃ হযরত িবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম নক নক সূরা 
দ্বারা ফজয়রর সুন্নাত িামায িয়িনেয়লি। থলাক মুয়খ শুয়িনে, সূরা 
কানফরুি ১ম রাকা’আয়ত, ২য় রাকাআয়ত সূরা ইখলাস ৩ বার 
িয়িয়েি। কথািা কতিুকু সতয? 

জবাবঃ হযরত িবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম ফজয়রর 
সুন্নায়ত ১ম রাকা’আয়ত সূরা কানফরুি এবাং নদ্বতীয় রাকা’আয়ত সূরা 
ইখলাস িিয়তি। তয়ব সূরা ইখলাস নতিবার িিার কথা থকাথাও 
িাওয়া যায় িা। সুতরাাং এিা নভনত্তহীি।[প্রমার্:  তাহাবী শরীফ ১:১৭৬-
৬৭, িাসায়ী শরীফ] 

নকরা’আত আয়স্ত ও থজায়র িিার কারর্। 

নজজ্ঞাসাঃ থযাহর ও আসর িামায়য নকরা’আত আয়স্ত এবাং মাগনরব, ইশা 
ও ফজর িামায়য নকরা‘আত থজায়র িিা হয় থকি? 

জবাবঃ কারর্ জািা আমায়ের জন্য জরুরী িয় এবাং এর ময়ধয থকাি 
সওয়াবও থিই। সুতরাাং আমায়ের সময়, শনি এমি কায়জ বযয় করা 
েরকার, যার ময়ধয দ্বীি বা দুনিয়ার নবয়শর্ উিকার নিনহত আয়ে। 
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জািার জন্য জািা, এর থচয়য় উত্তম- আমায়লর জন্য জািা। সুতরাাং এমি 
প্রন িাঠায়িার েরকার, যা থলাকয়ের আময়লর জন্য কায়জ আয়স। 

একাকী বযনি নকরা’আত থজায়র িা আয়স্ত িিয়ব। 

নজজ্ঞাসাঃ ঘয়র িামায িিয়ত হয়ল, সূরা- নকরা‘আত থজায়র িিয়ত হয় 
নকিা? ঘয়র িামায আোয় ও মসনজয়ে িামায আোয়য় তারতময নক? 

জবাবঃ ঘয়র িামায আোয়য়র দ্বারা সম্ভবতঃ আিিার উয়িশ্য একাকী 
িামায িিা। একাকী িামায়যর নকরা‘আয়তর নিয়ম হল, থয সকল 
িামায়যর নকরা‘আত আয়স্ত িিার নিয়ম, থযমি-  থযাহর, আসর, থস 
সকল িামায়য নকরা‘আত আয়স্তই িিয়ত হয়, থজায়র িিার অনুমনত 
থিই। আর থয সকল িামায়য নকরা‘আত থজায়র িিার নিয়ম, থযমি-  
মাগনরব, ইশা, ফজর, থস সকল িামায়য নকরা‘আত আয়স্ত বা থজায়র িিা 
ইখনতয়ার নবধাি। তয়ব একাকী অবথ্যতায় এগুয়লায়ত থজায়র িিা উত্তম। 
থকাি উযর বযতীত ইচ্ছাকৃত জামা’আত তরক করা িাজানয়য এবাং 
গুিাহর কাজ। থকিিা, মসনজয়ে জামা’আথতর সায়থ িামায আোয় করা 
অন্যান্য মাযহায়ব ফরজ এবাং হািাফী মাযহায়বর নিভষরয়যাগয মত 
অনুযায়ী ওয়ানজব এবাং তায়ত সওয়াব ২৭ গুর্ থবশী।[প্রমার্ঃ ফাতাওয়া 
শামী ১:৫৩৪, # হনোয়া ১: ১১৫]  

 إماما كان ان لعشاءوا المغرب من االوليين والركعتين الفجر في بالقراءة ويجھر
 جھر شاء إن مخير فھو منفردا كان وإن المتوارث هو هذا يينراالخ في ويخفى
 يسمعه من خلفه ليس النه خافت شاء وإن نفسه حق في امام النه نفسه واسمع

 )9/990:الھداية(   - الجماعة هيأة على االداء ليكون الجھر هو واالفضل

একই সরূা একই িামায়য বার বার িিা। 

নজজ্ঞাসাঃ একনি মানসক িনত্রকার প্রয়শাত্তর কলায়ম জািয়ত িারলাম 
একানধক সূরা মুখথ্যত থাকা সয়েও একই সূরা একই রাকা’আয়ত বারবার 
িিা মাকরূহ্। আর থবয়হশতী থজওর নকতায়ব থেখলাম থকাি িামায়য 
সূরা এমিভায়ব নিনেষষ্ট কয়র থিয়া থয কখিও থসই সূরা োিা অন্য সূরা 
িিয়ব িা এিা মাকরূহ্। এিা কতিুকু নঠক? 
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জবাবঃ ফরজ িামায়য একই রাক’আয়ত একই সূরা বার বার িিা 
মাকরূহ্। তয়ব িফল িামায়য এমি করা মাকরূহ্ িয়। তাোিা থকাি 
িামায়যর জন্য সূরা নিধষানরত কয়র থিয়াও মাকরূহ্। সুতরাাং প্রয়ন বনর্ষত 
উভয় মাসআলাই সনঠক।[প্রমার্:  ফাতাওয়া কাজীখাি, ১:১১৯, # 
হালাবী কাবীর, ৩৫৫, # োরুল উলূম ২: ২]  

.  التطوع في بذلك بأس وال الفرائض من واحدة ركعة في السورة رارتك ويكره
 )9/991:خان قاضي فتاوى(

চার রাকাত নবনশষ্ট সুন্নাত িামায়যর ২য় রাকাআয়ত সূরায়য় ফালাক 
িিয়ল। 

নজজ্ঞাসাঃ চার রাকা’আতওয়ালা সুন্নাত িামায়যর নদ্বতীয় রাক’আয়ত সূরা 
ফালাক ভয়ুল িিয়ল, ৩য় ও ৪থষ রাক’আত নকভায়ব আোয় করয়ব? 

জবাবঃ তৃতীয় ৪থষ উভয় রাক’আয়তই সূরা িাস িিয়ব-  এিাই উত্তম। 
তয়ব তৃতীয় রাক’আয়ত সূরা িাস িয়ি চতুথষ রাক’আয়ত সূরা বািারার 
শুরু থথয়ক িিয়ত চাইয়ল তাও িিয়ত িারয়ব। [প্রমার্:  ফাতাওয়া 
োরুল উলূম , ২:২৫৭, # হালবী কাবীর ৪৯৪]  

 قال, ايضا الثانية في يقرأها ان ينبغي {الناس برب اعوذ قل} االولى في قرأ واذا
 القرآن يختم من: الولوالجية وفي منكوسا القرأة من اهون التكرار الن: البزازي

 الركعة في يقوم ثم يركع االولى الركعة في المعوذتين من فرغ اذا الصالة في
 ) 9/111:الكبير الحلبي.  (البقرة سورة من  وشيئ الكتاب بفاتحة يقرأ الثانية

বাাংলা কুরআি শরীফ নতলাওয়াত সম্পয়কষ। 

নজজ্ঞাসাঃ আমায়ের গ্রায়ম বাাংলা কুরআি শরীফ নতলাওয়াত করা 
সম্পয়কষ মতনবয়রাধ হয়য়য়ে। থকউ বয়লি, বাাংলা কুরআি শরীফ িিয়ল 
সওয়াব হয়ব। থকউ বয়ল, বাাংলা উৈারর্ সহীহ্ হয় িা। কায়জই সওয়াব 
হয়ব িা। উি সমস্যার সনঠক সমাধাি নক? তাোিা বাাংলা কুরআি 
শরীফ ময়ত সূরা িিয়ল িামায সহীহ্ হয়ব নক- িা? এবাং প্রনত হরয়ফ 
১০নি কয়র থিকী হয়ব নক- িা? 
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জবাবঃ বাাংলা উৈারয়র্ কুরআি শরীফ থলখা এবাং িিা থকািিাই নঠক 
িয়। থযয়হতু এর দ্বারা সহীহভায়ব আরবী হরয়ফর উৈারর্ সম্ভব িয়, 
কারর্-  আরবী কয়য়কনি হরয়ফর বাাংলা উৈারর্ এক রকম। থসয়েয়ত্র 
বাাংলায় আরবী হরফগুয়লা িাথষকয করা এবাং সহীহ্ মাখরাজ থথয়ক 
উৈারর্ করা কনঠি। তাোিা এিা এক প্রকার কুরআি নবকৃনতর ময়ধয 
শানমল এবাং অয়িক হরফ আয়ে থযগুয়লা বাাংলায়ত উৈারর্ করাও 
মুশনকল। শুধু বাাংলা কুরআি শরীফ থেয়খ িিয়ল থযয়হতু কুরআি শুে 
হয় িা, তাই এর দ্বারা িামাযও শুে হয়ব িা। এবাং ভুল িয়ি প্রনত হরয়ফ 
১০ থিকীর আশা করা যায় িা। সুতরাাং এভায়ব িিার অনুমনত থিই। 
কায়জই যারা সহীহভায়ব কুরআি িিয়ত জায়ি িা তায়ের উনচত থকাি 
সহীহ িিয়িওয়ালা কারী সায়হব থথয়ক সরাসনর নশয়খ থিয়া। আজকাল 
িূরািী িেনতয়ত অি সময়য় সহয়জ কুরআি শরীফ নশো করা সম্ভব। 
সুতরাাং এসব ভলু িেনতর আশ্রয় থিয়ার থকাি অথষ হয় িা।[প্রমার্ঃ 
ইমোদুল ফাতাওয়া ৪:৪৫- ৪৭, # জাওয়ানহরুল নফকহ্ ১: ৭৭]   

ইমায়মর নিেয়ি সরূা ফানতহা িিা। 

নজজ্ঞাসাঃ আমায়ের এলাকায় লা- মাযহাবী নকেু থলাক প্রচার করয়ে থয, 
ইমায়মর নিয়ে মুিােীগর্ সূরা ফানতহা িা িিয়ল তায়ের িামাযই হয়ব 
িা এবাং হািাফীগর্ থযয়হতু ইমায়মর নিয়ে সূরা ফানতহা িয়ি িা, সুতরাাং 
তায়ের িামায হয় িা। একথা কতিুকু সহীহ্? 

জবাবঃ লা- মাযহাবীয়ের একথা থময়িও সহীহ্ িয়। তারা থয হােীস দ্বারা 
েলীল থিশ কয়র, তা ইমায়মর নিয়ে ইকনতোকারীর বযািায়র থমায়িও 
প্রয়যাজয িয়, বরাং উি হােীস শুধুমাত্র ইমাম এবাং একাকী িামায 
আোয় করার বযািায়র প্রয়যাজয। ইমায়মর নিয়ে মুসল্লীয়ের জন্য সূরা-  
িিার থকািরূি অনুমনত কুরআি- সুন্নাহ্ এর ময়ধয থিই। বরাং মুসল্লীয়ের 
জন্য ইমায়মর নিয়ে সূরা ফানতহা বা অন্য থকাি সূরা িিা নিয়র্ধ। 
মুসল্লীয়ের কতষবয ইমায়মর  থজায়র থহাক বা আয়স্ত সবষাবথ্যতায় চুি থাকা। 
েলীল নিরুরূিঃ  
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ইমাম বাগাবী (রহঃ) হযরত নমকোে (রানযঃ) থথয়ক বর্ষিা কয়রি থয, 
নকেু থলাক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম- এর নিয়ে সূরা-
নির‘আত িিত। এিায়ক নিয়র্ধ করার জন্য সূরা আ’রায়ফর নিয়োি 
আয়াত িানযল হয়-  

 ]151:  األعراف{ [ُتْرَحُموَن َلَعلَُّكْم َوَأْنِصُتوا َلُه َفاْسَتِمُعوا آُناْلُقْر ُقِرَئ َوِإَذا{

অথষ:  যখি (িামায়য ইমাম কতৃষক) কুরআি নতলাওয়াত করা হয়, তখি 
থতামরা (মুসল্লীরা) চুি থাকয়ব।      [সূরা আ’রাফঃ ২০৪]  

 هعلي تعالى اهلل صلى اهلل رسول قال قال عنه تعالى اهلل رضي هريرة ابي عن
 . فانصتوا فرأ واذا فكبروا كبر فاذا به ليؤتم االمام جعل انما: وسلم

অথষঃ হযরত আবু হুরাইরা (রানযঃ) থথয়ক বনর্ষত - নতনি বয়লি, নপ্রয় িবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম ইরশাে কয়রি, “নিশ্চয় (িামায়য) ইমাম 
এ জন্য বািায়িা হয়, থযি তাাঁর ইকনতো করা হয়। কায়জই যখি ইমাম 
সায়হব তাকবীর বয়লি, তখি থতামরাও তাকবীর বল এবাং যখি নতনি  
িয়িি, তখি থতামরা চুি থাক।” ইমাম আবু োউে, িাসায়ী, ইবয়ি 
মাজাহ হােীসনি বর্ষিা কয়রয়েি এবাং এিা নবশুে হােীস। ইমাম োহাবী 
( রহ : ) ও এ জাতীয় হােীস বর্ষিা কয়রয়েি। 

 হযরত আবু হুরাইরা (রানযঃ) ও কাতাোহ্ কতৃষক বনর্ষত মুসনলম 
শরীয়ফর এক বর্ষিায় রয়য়য়ে, ‘যখি ইমাম সায়হব  িয়িি, তখি 
থতামরা চুি থাক। উয়ল্লখয, সূরা ফানতহা ও সূরা নমলায়িা উভয়িাই 
নকরা‘’আয়তর অন্তভুষি। 

 أقرأ:  وسلم عليه اهلل صلى النبي رجل سأل »:  قال عنه اهلل رضي علي عن
 اْلمام خلف القراءة.  (يكفيك إنهف أنصت بل ال «:  قال ؟ أنصت أم اْلمام خلف

 ) 301:برقم 152/  9:للبيھقي

হযরত আলী (রানযঃ) থথয়ক বনর্ষত, নতনি বয়লি, জনিক বযনি নপ্রয়িবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম- থক নজজ্ঞাসা কয়রি-  “(ইয়া 
রাসূলাল্লাহ !) ইমায়মর নিেয়ি আনম নক সূরা বা  িিব, িানক চুি 
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থাকব? জবায়ব, িবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম বলয়লি-  িা, 
বরাং চুি থাকয়ব, এিাই থতামার জন্য যয়থষ্ট।” [বাইহাকী শরীফ] 

 بكر وأبو سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول أن عقبة بن موسى وأخبرني قال
/  1:عبدالرزاق مصنف. (اْلمام خلف القراءة عن ينھون كانوا وعثمان وعمر
931( 

অথষঃ (মুসান্নায়ফ আব্দুর রাজ্জায়কর বর্ষিায় আয়ে) নপ্রয়িবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইনহ ওয়া সাল্লাম, আবু বকর, উমর ও উসমাি (রানযঃ) থলাকয়েরয়ক 
ইমায়মর নিেয়ি সূরা-  িিয়ত নিয়র্ধ করয়তি।  

 .له صلوة فال االمام خلف قرأ من

অথষঃ (হযরত আমর ইবয়ি মুহাম্মে ইবয়ি যানয়ে ইবয়ি সানবত থথয়ক, 
নতনি তার োো থথয়ক বর্ষিা কয়রি,) থয বযনি ইমায়মর নিেয়ি  িিয়ব, 
তার িামাযই হয়ব িা। 

মুহাম্মে (রহ: ) ও আব্দুর রাজ্জাক (রহ: ) হযরত আলী (রানয: ) থথয়ক 
হােীসনি বর্ষিা কয়রয়েি। 

 قراءة االمام فقراءة امام له كان من فإن: وسلم عليه تعالى اهلل صلى النبي عن
 . له

অথষঃ হযরত জানবর নবি আব্দুল্লাহ (রানযঃ) “নপ্রয়িবী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ 
ওয়াসাল্লাম থথয়ক বর্ষিা কয়রি, থয বযনি ইমায়মর ইকনতো কয়রয়েি, 
তার ইমায়মর সূরা- নকরা‘আ’তই তার জন্য সূরা-  নহয়সয়ব গর্য হয়ব।” 
ইবয়ি মাজাহ (রহঃ) হােীসনি বর্ষিা কয়রয়েি হযরত আিাস (রানযঃ) 
থথয়ক এবাং োরাকুতিী বর্ষিা কয়রয়েি আবু হুরাইরা (রানযঃ) থথয়ক। 

 االمام خلف القراءة عن اهلل رسول سئل: قال عنه تعالى اهلل رضي عمر ابن عن
 . يقرأ االمام فقال

অথষঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবয়ি উমর (রানযঃ) বয়লি-  নপ্রয়িবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইনহ ওয়া সাল্লাম- থক  ইমায়মর নিেয়ি সূরা-  িিা সিয়ন্ধ প্রন করা 
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হয়, জবায়ব নপ্রয়িবী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম বয়লি-  শুধু 
ইমামই  িিয়ব।  [বাইহাকী শরীফ] 

 مع احدكم صلى اذا قال االمام مع احد يقرأ هل سئل اذا كان انه عمر ابن عن
 .الخ....االمام قراءة فحسب االمام

অথষঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবয়ি উমর (রানযঃ) থথয়ক বনর্ষত আয়ে, যখি 
তাাঁয়ক এ প্রন করা হত-  ইমাম সায়হয়বর সয়ঙ্গ অন্য থকউ সূরা-  িিয়ব 
নক? জবায়ব নতনি বলয়তি, থতামায়ের ময়ধয যখি থকউ ইমায়মর সয়ঙ্গ 
িামায িিয়ব, তখি তার জন্য ইমায়মর নকরা‘আতই যয়থষ্ট। আর হযরত 
ইবয়ি উমর (রানযঃ) স্বয়াং ইমায়মর সয়ঙ্গ সূরা-  িিয়তি িা।              
[মুআত্তা ইমাম মুহাম্মে (রহ: ) ]  

 يقرأ ال صلوة كل: وسلم عليه تعالى اهلل صلى اهلل رسول قال قال عباس ابن نع
 .االمام وراء إال صلوة فال الكتاب بفاتحة فيھا

অথষঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবয়ি আব্বাস (রানযঃ) থথয়ক বনর্ষত, নতনি 
বয়লি-  নপ্রয়িবী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম ইরশাে কয়রয়েি, “থয 
িামায়য সূরা ফানতহা নতলাওয়াত করা হয় িা, তা (িূর্ষ) িামাযই িয়। 
তয়ব যনে ইমায়মর নিেয়ি হয়, থসিা নভন্ন কথা ।” হােীসনি ইমাম 
বায়হাকী (রহঃ) নিজ গ্রয়ে বর্ষিা কয়রয়েি।  

 .االمام خلف القراءة عن نھى اهلل رسول ان عنه اهلل رضي عمر ابن عن

অথষঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবয়ি উমর (রানযঃ) থথয়ক বনর্ষত, নতনি বয়লি-  
নপ্রয়িবী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম ইমায়মর নিেয়ি সূরা-  িিয়ত 
নিয়র্ধ কয়রয়েি। ইমাম বাইহাকী (রহঃ) িোন্তয়র ইমায়মর নিেয়ি সূরা 
িিার বযািায়র থয বর্ষিা থিশ করা হয়। থযমিঃ 

 يقرأ لم صلوة صلى من سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول قال قال هريرة ابي عن
 .خداج فھي خداج فھي خداج فھي القرآن بأم يھاف

অথষঃ হযরত আবু হুরাইরা (রানযঃ) থথয়ক বনর্ষত, নতনি বয়লি-  নপ্রয়িবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম ইরশাে কয়রয়েি, থয বযনি িামায 
িিল, অথচ সূরা ফানতহা নতলাওয়াত করল িা। থসিা অসম্পূর্ষ, 
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অসম্পূর্ষ, অসম্পূর্ষ। নসহাহ নসত্তাহর ইমামগর্, ইমাম মানলক, আহমাে, 
োরাকুতিী এবাং বাইহাকী (রহ: ) হােীসনি বর্ষিা কয়রয়েি । 

 :وسلم عليه تعالى اهلل صلى اهلل رسول قال قالت عنه تعالى اهلل رضي عائشة عن
 . خداج فھي الكتاب بأم فيھا يقرأ ال صلوة كل

অথষঃ হযরত আনয়শা (রানযঃ) থথয়ক বনর্ষত, নতনি বয়লি-  নপ্রয়িবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম ইরশাে কয়রয়েি, “থয িামায়য সূরা 
ফানতহার নতলাওয়াত করা হয় িা, তা অসম্পূর্ষ িামায।”ইবয়ি মাজাহ 
ইবয়ি আবী শাইবা হােীসনি বর্ষিা কয়রয়েি। 

এ হােীস সমূয়হর বযাখযায় হযরত সুনফয়াি (রহ: ) বয়লি থয, এ 
হােীসগুয়লা একাকী িামায আোয়কারী বযনির জন্য প্রয়যাজয। অথষাৎ, 
ইমায়মর নিয়ে িামায আোয়কারীর বযািায়র িয়। 

 لم لمن الصلوة" وسلم عليه اهلل صلى النبي قول معنى فقال حنبل بن احمد اما
 من قال حيث اهلل عبد بن جابر بحديث احتج. وحده كان اذا":الكتاب بفاتحة يقرأ
 .االمام وراء يكون ان اال يصل فلم القرأن بام فيھا يقرأ لم ركعة صلى

অথষঃ আহমে নবি হািল (রহঃ) বয়লয়েি-  উয়ল্লনখত হােীসনি একাকী 
িামায আোয়কারী বযনির জন্যই প্রয়যাজয। নতনি নিয়জর োবীর 
বযািায়র হযরত জানবর নবি আব্দুল্লাহ (রানযঃ)-  এর থসই হােীসনিয়ক 
েলীল নহয়সয়ব থিশ কয়রয়েি, থয হােীয়স বলা হয়য়য়ে:  “থয বযনি 
িামায িিল, অথচ সূরা ফানতহা িাঠ করল িা, থস িামাযই িিল িা। 
তয়ব যনে ইমায়মর নিেয়ি হয় তাহয়ল তার জন্য সূরা ফানতহা িিয়ত 
হয়ব িা।  

অতঃির ইমাম আহমাে (রহঃ) আয়রা বয়লয়েি-  লেয করুি ! নপ্রয়িবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম - এর একজি সাহাবী হযরত জানবর 
(রানয: ) এরূি হােীয়সর এ বযাখযাই কয়রয়েি থয, সূরা ফানতহা োিা 
িামায িূর্ষ হয় িা, এ হােীসনি মুিফানরে বা একাকী িামায 
আোয়কারীর জন্য প্ররয়যাজয।  
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উয়ল্লনখত বর্ষিা সমূয়হর দ্বারা ইমায়মর নিেয়ি থকাি সূরা-  এবাং সূরা 
ফানতহাও িা িিার কথা প্রমানর্ত হয়। থস নভনত্তয়তই হািাফীগর্ থয 
ইমায়মর নিেয়ি সূরা-  িয়িি িা, তা যথাথষ ও সহীহ্। এ সম্পয়কষ লা-
মাযহাবীয়ের োবী নভনত্তহীি ও অমূলক। 

িামায ভয়ঙ্গর কারর্ ও মাকরূহসমূহ 

িামায়য লনুঙ্গ বাাঁধা। 

নজজ্ঞাসাঃ িামায়যর ময়ধয লুনঙ্গ খুয়ল যাওয়ার সম্ভাবিা থাকয়ল, তায়ক দুই 
হাত দ্বারা বাাঁধা যায়ব নক- িা ? 

জবাবঃ প্রথয়ম এক হাত দ্বারা একনেয়ক নঠক কয়র নিয়ব। তারির 
নতিবার “সুবহািা রনব্বয়াল আ’লা” বলা িনরমার্ সময় থেরী করয়ব। 
অতঃির নদ্বতীয় হাত দ্বারা অির নেক নঠক কয়র নিয়ব। এমি ভায়ব 
করয়ল, িামায়যর থকাি অসুনবধা হয়ব িা। দুই হাত দ্বারা একসায়থ 
বাাঁধয়ল আময়ল কাসীর হয়ব নবধায় তায়ত িামায ফানসে হয়য় যায়ব।                 
[প্রমার্:  আহসানুল ফাতাওয়া, ৩ : ৪৩৭ িৃ: ]  

আময়ল কাসীয়রর সাংজ্ঞা। 

নজজ্ঞাসাঃ িামায ফানসে হওয়ার কারর্ নহয়সয়ব থয আময়ল কাসীয়রর 
কথা বলা হয় থসই আময়ল কাসীয়রর সাংজ্ঞা ও িনরমার্ নক ? 

জবাবঃ িামাযরত বযনির এমি থকাি কমষ-  যা িামায িনরিেী তা 
দু’ভায়গ নবভি (ক) িনরমায়র্ সামান্য-  যায়ক শরী‘আয়তর িনরভার্ায় 
‘আময়ল কালীল’ বলা হয়। (খ) িনরমায়র্ থবশী যায়ক ‘আময়ল কাসীর’ 
বলা হয়। িামায়যর অভযন্তয়রর থকাি কমষ আময়ল কাসীর বয়ল সাবযস্ত 
হয়ল িামাযীর িামায সবষসম্মনতক্রয়ম ভঙ্গ হয়য় যায়। 

আময়ল কাসীয়রর িনরমার্ নির্ষয়য়র থবলায় নফকাহনবেগয়র্র ময়ধয 
মতয়ভে িনরলনেত হয়। সবষানধক গ্রহর্য়যাগয মতানুযায়ী আময়ল কাসীর 
বলা হয় এরূি কমষয়ক, থয কয়মষর কমষরতয়ক িামায়যর বানহর থথয়ক 
অবয়লাকিকারীর নিনশ্চত ধারর্া জয়ন্ম থয, থস িামাযরত অবথ্যতায় থিই। 
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এ ধরয়ির কমষ দ্বারা তার িামায িষ্ট হয়য় যায়ব। আর তায়ক িামাযরত 
বয়ল যনে ধারর্া হয়, তাহয়ল এয়ক আময়ল কাসীর বলা হয়ব িা, বরাং 
আময়ল কালীল বলা হয়ব। তায়ত িামায িষ্ট হয় িা। [প্রমার্ঃ নহোয়া, 
১:১৪১ # বাহরুর রানয়ক, ২:১১- ১২ # ফাতাওয়া আলমগীরী, ১:১০১ 
# বাোনয়উস সািায়য়, ১:২২১ # ফাতহুল কােীর ১: ৩৫১]   

 في اختلفوا. خسيالسر محيط في كذا ال والقليل الصلوة يفسد الكثير العمل
 ان بعيد من ناظرا اليه نظر لو انه) والثالث.... ( اقوال ثالثة على بينھما الفاصل

 هو وهذا بمفسد فليس شك وان مفسد كثير فھو الصالة غير في انه يشك ال كان
 )  9/959:الھندية الفتاوى.  (االحسن وهو التبيين في هكذا االصح

িফল িামায়য নসজোয় বাাংলায় দু’আ করা জানয়য নক- িা ? 

নজজ্ঞাসাঃ িফল িামায়য নসজোয় বাাংলায় দু’আ করা জানয়য নক- িা ? 

জবাবঃ িামায়যর নভতয়র কুরআি- হােীয়স বনর্ষত আরবী ভার্ার দু’আ 
বযতীত অন্য ভার্ায় দু’আ িিা জানয়য হয়ব িা, বরাং মাকরূহ্ হয়ব। 
কায়জই থকউ এ রকম কয়র থাকয়ল তার িামায িুিরায় িিা ওয়ানজব। 
তয়ব িামায়যর ির মুিাজাত থয থকাি ভার্ায় করা জানয়য আয়ে।                                                                                    
[প্রমার্:  আহসানুল ফাতাওয়া, ৩ :  ৪৩২]  

 ) 9/019:المختار الدر(     الخ....نھر بغيرها وحرم بالعربية ودعاء

 خارجھا نزيھاوت الصلوة في تحريما روهامك بالفارسية الدعاء يكون نا يبعد وال
 )9/019:المحتار رد.   ( وليراجع فليتأمل

  

সুন্নাত তরীকার থখলাফ নসজো আোয়য়র হুকুম। 

নজজ্ঞাসা:  মুসনল্লরা প্রায় সবাই নসজোর ময়ধয হাাঁিুর সায়থ কনুই লানগয়য় 
নসজো থেয়, এয়ত থকাি থোর্ আয়ে নক- িা জািয়ত চাই। 

জবাবঃ িুরুর্য়ের জন্য নসজোর ময়ধয সুন্নাত হয়লা থিিয়ক উরু থথয়ক 
িৃথক রাখা এবাং বাহুদ্বয়য়ক জনমি, হািু ও িাাঁজি থথয়ক িৃথক কয়র 
রাখা। কনুইদ্বয়য়ক মানিয়ত নবনেয়য় অথবা হাাঁিুর উিয়র রাখয়ল থখলায়ফ 
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সুন্নাত হওয়ার ফয়ল মাকরূহ্ হয়ব এবাং এিা অলসতার িনরচায়ক।                                    
[প্রমার্:  নহোয়া, ১:১০৯ # ফাতাওয়া আলমগীরী, ১:৭৫ # ফাতাওয়া 
রহীনময়া ৭: ২২০]  

নসজোরত অবথ্যতায় মানি থথয়ক িা উয়ঠ যাওয়া। 

নজজ্ঞাসাঃ িামায়য নসজোরত অবথ্যতায় যনে কখিও দু’িায়য়র আঙু্গল মানি 
থথয়ক উয়ঠ যায়, তাহয়ল নক িামায থভয়ঙ্গ যায়ব? 

জবাবঃ নসজোরত অবথ্যতায় থকাি এক মুহুয়তষর জন্য হয়লও এক িায়য়র 
নকেু অাংশ জনময়ি থাকা জরুরী। আর যনে িূর্ষ নসজোয় উভয় িা জনমি 
থথয়ক িৃথক থায়ক অথষাৎ, সম্পূর্ষ নসজোর ময়ধয নকেুেয়র্র জন্যও 
িায়য়র নকেু অাংশ জনময়ি িা লায়গ তাহয়ল নসজোহ্ সহীহ্ িা হওয়ার 
কারয়র্ িামায হয়ব িা। থসই িামায নদ্বতীয়বার িিয়ত হয়ব।  

আর যনে নসজোরত অবথ্যতায় আঙু্গল নকেু সময়য়র জন্য জনমি থথয়ক উয়ঠ 
যায় এবাং উঠার িয়রই আবার জনময়ির সায়থ নমনলয়য় থিয়, তাহয়ল 
তায়ত িামায ভঙ্গ হয়ব িা। তয়ব মাকরূহ্ হয়ব। থকিিা, িূর্ষ সময় উভয় 
িা জনময়ি রাখা এবাং নকবলামখুী কয়র রাখা সুন্নায়ত মু‘আক্কাো।                              
[প্রমার্ঃ দুরয়র মুখতার ১:৪৪৭ # ফাতাওয়া তাতার খানিয়া ১:৫০৬ # 
হালাবী কবীর ১:৬৮৫ # ফাতাওয়া োরুল উলূম ৪:৩৫ # আহসানুল 
ফাতাওয়া ৩: ৩৯৮]  

 دهسجو يجوز ال سجوده في االرض على احديھما او قدميه يضع ولم سجد ولو
 )9/681:الكبير حلبي.  (جاز احديھما وضع ولو

নমিয়রর উির নসজো করা। 

নজজ্ঞাসাঃ আমরা বহুনেি যাবৎ গ্রায়মর জায়ম মসনজয়ে জুমু’আর িামায 
িয়ি আসনে। মসনজয়ের িাকা নমিয়র খুৎবা িিা হয়। তত্িয়র ফরয 
িামায িিার সময় একজি মুসল্লীর নসজোহ্ নমিয়রর উিয়র নেয়ত হয়। 
জনিক আয়লম মন্তবয কয়রি থয, এয়ত িানক ঐ বযনির িামায মাকরূহ্ 
হয়। এ বযািায়র নবস্তানরত নবধাি নক? 
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জবাবঃ উি আয়লম সায়হব নঠক বয়লি নি। থকিিা নসজোর থ্যতাি আধা 
হাত উাঁচু হয়লও িামায়যর থকাি েনত হয় িা। আর প্রয়য়াজয়ির সময় এর 
থচয়য় থবশী উাঁচু জায়গায়ও নসজোহ্ করা যায়।[প্রমার্:  ফাতাওয়া োরুল 
উলূম, ৩:৩৪৪ # আেদুররুল মুখতার ১: ৫০৩]  

 جاز منصوبتين لبنتين بمقدار القدمين موضع من ارفع سجوده موضع كان ولو
 )9/053:المختار الدر.   (لزحمة اال ال اكثر وان

িামায়য আঙ্গুল িািাচািা করা। 

নজজ্ঞাসা:  আমায়ের থেয়শর মুরুব্বীগর্ বয়ল থায়কি থয, িামায়যর ময়ধয 
ডাি িায়য়র বুয়িা আঙু্গল িািা চািা করয়ল, বা একিু আয়গ নিয়ে হিয়ল 
িামায িষ্ট হয়য় যায়। একথা নঠক নকিা? 

জবাবঃ এিা একিা ভলু কথা থেয়শ প্রচনলত হয়য় থগয়ে-  একথািা নঠক 
িয়। িামায়যর ময়ধয িায়য়র বুয়িা আঙু্গল িািা চািা করয়ল তায়ত িামায 
িষ্ট হয় িা। নকন্তু নবিা প্রয়য়াজয়ি িামায়যর ময়ধয এরকম করা উনচত 
িয়। িামায়য নথ্যতর থাকা িামায়যর আেব [ফাঃ োঃ উঃ ৪:৪৯ # 
আলমগীরী ১: ১০৩]  

 )9/953:الھندية الفتاوى(   صالته تفسد ال الدوام العلى واحدة رجال حرك وان

{ িৃষ্ঠা- ২৯৯{  

িামায আোয় করা অবথ্যতায় োাঁয়তর থগাাঁিা নেয়য় রি থবর হয়ল। 

নজজ্ঞাসাঃ আনম একজি ইমাম। আমার একনি োাঁত থিাকায় নেদ্র কয়র 
থফয়লয়ে নবধায় মায়ঝ মায়ঝ োাঁয়তর থগািা নেয়য় রি থবর হয়। উয়ল্লখয 
থয, িামায়যর িূয়বষ খুব ভাল ভায়ব কুনল কয়র ও উযু কয়র িামায আরম্ভ 
করার িরও থেখা যায়, মায়ঝ মায়ঝ উি থ্যতাি হয়ত রি থবর হয়। 
সুতরাাং এই উযরসহ থযসব িামায আমার িিা হয়য়য়ে থসগুয়লা শুে 
হয়য়য়ে নক? যনে শুে িা হয়য় থায়ক, তাহয়ল িূবষবতী এসব িামায়যর 
জন্য আমার করর্ীয় নক? 
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জবাবঃ িামায অবথ্যতায় রি থবর হয়ল এবাং রি থুথুর রয়ঙর উির প্রভাব 
নবস্তার কয়র নিয়ল আিিার িামায ও উযু থভয়ঙ্গ যায়ব। সুতরাাং উি 
িামায নদ্বতীয়বার আোয় করা জরুরী। অতীয়ত যতবার এরকম িামায 
হয়য়য়ে, তন্ময়ধয হয়ত থকাি একনি িামাযও সহীহ্ হয়নি। তাই 
মুসল্লীয়েরয়কও িূবষবতষী এরকম িামাযগুয়লা কাযা করয়ত বলয়বি। আর 
ভনবেয়ত যনে কখয়িা এরূি হয়, তাহয়ল িামায থেয়ি নেয়য় অন্য 
কাউয়ক নিয়জর খলীফা (থ্যতলানভনর্ি) নিযুি কয়র যায়বি। আর আিনি 
যনে ইমাময়তর নযম্মাোরী সম্পূর্ষরূয়ি থেয়ি থেি, তাহয়ল থসিাই উত্তম। 
এ অবথ্যতায় আিিার জন্য ইমাময়তর নযম্মাোরী িালি করা খুবই কনঠি 
কাজ। তাই আমায়ের িরামশষ হয়চ্ছ, আিনি ইমামতী থেয়ি নেি। 
অন্যথায় োাঁয়তর ভাল নচনকত্সা নিি। [প্রমার্:  শামী, ১:১৩৮ # োরুল 
উলূম ১: ১২৬]  

.  احتياطا ساواه او للغالب حكما بزاق على غلب فم او جوف من مائع دم وينقضه
 ) 9/911:المختار الدر(

তাকবীয়র তাহরীমার সময় মাথা ঝুাঁকায়িা। 

নজজ্ঞাসাঃ িামায়য তাকবীয়র তাহরীমা বলার সময় অয়িয়ক মাথা ঝুাঁনকয়য় 
হাত বাাঁয়ধ। এয়ত শরী‘আয়তর েৃনষ্টয়ত থকাি েনত আয়ে নক- িা? 

জবাবঃ তাকবীয়র তাহরীমার সময় মাথা থসাজা থরয়খ, থচহারা নকবলার 
নেয়ক থরয়খ, েৃনষ্ট জনময়ির নেয়ক রাখা শরীয়য়তর নিয়েষশ। এর বযনতক্রম 
কয়র মাথা ঝুাঁনকয়য় তাকবীয়র তাহরীমা বাাঁধায়ক ফুকাহায়য় নকরাম 
নবে’আত ও িাজানয়য বয়লয়েি। কারর্, এর দ্বারা থচহারা নকবলার নেয়ক 
থায়ক িা, বরাং জনময়ির নেয়ক হয়য় যায়, অথচ থচহারায়ক নকবলার নেয়ক 
রাখার নিয়েষশ এয়সয়ে। [প্রমার্:  আেদুররুল মুখতার, ১:৪৭৫ # 
ফাতাওয়া নহনেয়া, ১: ৭৩]  

 ) 9/23:الھندية الفتاوى.    ( الخالصة في كذا التكبير عند رأسه يطأطئ وال

 )9/120:المختار الدر.   (بدعة فانه التكبير عند رأسه يطأطئ ال وأن

িামাযরত অবথ্যতায় নলনখত বস্তু িিা। 
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নজজ্ঞাসাঃ থকাি িামাযী বযনির সাময়ি মসনজয়ের থেয়ায়ল যনে থকাি 
ওয়াজ মাহনফয়লর থিাষ্টার লাগায়িা থায়ক, িামাযী বযনি যনে ঐ থিাষ্টার 
িয়ি, তয়ব িামায়যর েনত হয়ব নক- িা? 

জবাবঃ মসনজয়ে থহাক বা অন্য থকাথাও থহাক, সবষাবথ্যতায় মুসল্লীর েৃনষ্ট 
নলনখত থকাি বস্তুর উির লাগার িি যনে তা মুয়খ উৈারয়র্র মাধযয়ম 
(অথষাৎ, নজহবা , থঠাাঁি ইতযানে থিয়ি) িয়ি, তাহয়ল িামায িষ্ট হয়য় 
যায়ব। আর যনে মুয়খ উৈারর্ িা কয়র, শুধু েৃনষ্ট থফলার কারয়র্ নক থলখা 
তা বুয়ঝ থফয়ল তাহয়ল তার িামায িষ্ট হয়ব িা। প্রকাশ থায়ক থয, 
মসনজয়ের নভতয়রর থেয়ায়ল বা বানহয়রর থেয়ায়ল থকাি প্রকার থিাষ্টার 
লাগায়িা মসনজয়ের তা’যীয়মর িনরিেী হওয়ার কারয়র্ িাজানয়য। 
কারর্, হােীয়স মসনজয়ের তা’যীয়মর ও মসনজেয়ক িনরষ্কার রাখার 
জন্য হুকুম করা হয়য়য়ে। আর থিাষ্টানরাং ইতযানের দ্বারা মসনজে থিাাংরা 
হয়।[প্রমার্:  নহোয়া, ১: ১৩৭- ৩৮]  

 وقاال تعالى اهلل رحمه حنيفة أبي عند صالته فسدت المصحف من االمام قرأ وإذا
 ته صال يفسد ال نها فالصحيح وفھمه مكتوب إلى نظر ولو يكره انه اال تامة هي

 )9/932: الھداية.   (باالجماع

নদ্বতীয় নসজোহ্ আোয় িা করয়ল। 

নজজ্ঞাসাঃ জনিক ইমাম সায়হব ফরজ িামায়যর থকাি রাকা’আয়ত নদ্বতীয় 
নসজোহ্ ভুয়ল আোয় কয়রিনি। অত: ির সাহু নসজো নেয়য় িামায থশর্ 
করয়লি। এখি তার িামায সহীহ্ হয়ব নক- িা? নতনি বলয়লি-  নদ্বতীয় 
নসজোহ্ করা ওয়ানজব। সনঠক নবধািনি নক ?  

জবাবঃ িামায়যর ময়ধয নদ্বতীয় নসজোও ফরজ। আর থকাি ফরজ তরক 
হয়য় থগয়ল, িামায িষ্ট হয়য় যায়। তখি নসজোয়য় সাহু নেয়লও হয়ব িা, 
কারর্-  নসজোয়য় সাহু থেয়া হয়, ভয়ুল থকাি ওয়ানজব তরক হয়ল। 
সুতরাাং নদ্বতীয় নসজো তরক করায় ইমাম সায়হয়বর িামায িষ্ট হয়য় 
থগয়ে। এখি ঐ িামায িুিরায় ইমাম ও সকল মুসল্লীয়ক থোহনরয়য় 
িিয়ত হয়ব।[প্রমার্:  ফাতাওয়া আলমগীরী ১:৭০ # আল বাহরুর 
রানয়ক, ১: ২৯৩]  
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িািাক নজনিস নিয়য় িামায আোয়। 

নজজ্ঞাসাঃ িািাক থকাি কািি বা অন্য থকাি িািাক নজনিস থকাি নকেু 
দ্বারা থিাঁনচয়য় িয়কয়ি থরয়খ বা নিয়জর সায়থ থরয়খ িামায আোয় করয়ল 
িামায সহীহ্ হয়ব নক ?  

জবাবঃ ইচ্ছায় থহাক বা অনিচ্ছায় থহাক িািাক থকাি কািি বা অন্য 
থকাি িািাক নজনিস থকাি নকেু দ্বারা থিাঁনচয়য় বা এমনিয়তই িয়কয়ি বা 
নিয়জর সায়থ থরয়খ িামায আোয় করয়ল থেখয়ত হয়ব থয, উি িািাকী 
নজনিস তরল নক- িা ? যনে তরল হয় এবাং উি িািাক এক িাকার 
কয়য়ি এর থচয়য় থবশী হয়, থতমনিভায়ব িািাকী গাঢ় হয়ল আনুমানিক 
নসনক থতালা িনরমার্ থথয়ক যনে থবশী হয়, তাহয়ল এ িনরমার্ িািাকী 
সায়থ নিয়য় িামায সহীহ্ হয়ব িা। 

 আর উয়ল্লনখত িনরমার্ হয়ল িামায মাকরূয়হ্ তাহরীমী হয়ব। সুতরাাং 
উভয় সুরয়ত িামায িুিরায় আোয় করা উনচত। অবশ্য এর থচয়য় কম 
হয়ল িামায মাকরূয়হ্ তািযীহী হয়ব। থসয়েয়ত্র িামায থোহরায়িার 
প্রয়য়াজি থিই।[প্রমার্:  ফাতাওয়া শামী, ১:৩১৭ # ফাতাওয়া োরুল 
উলূম, ৪:৪২ # ফাতাওয়া রহীনময়া, ৮: ১০৮]  

িামায়যর ময়ধয চলুকায়িা। 

নজজ্ঞাসাঃ চুলকািীর থরাগ থাকয়ল, িামায়যর ময়ধয চুলকায়ল, তার নক 
হুকুম? 

 জবাবঃ যনে িামায়যর ময়ধয চুলকায়িা এমি জরুরী হয় থয, চুলকায়িা 
বযতীত খুশু- খুজুই নঠক থাকয়ব িা, তাহয়ল ১/২ বার চুলকায়ল িামায 
মাকরূহ্ হয়ব িা। আর যনে ৩ বার এমিভায়ব চুলকায় থয, প্রনত ২ বায়রর 
মায়ঝ এক রুকি (নতি তাসবীহ্ িনরমার্) সময়ও নবরনত িা হয়, তয়ব 
িামায িষ্ট হয়য় যায়ব।  [প্রমার্:  আহসানুল ফাতাওয়া, ৩: ৪১৬]  

অিনবত্র বযনির িামাযীয়ের সােশৃ্য অবলিি করা। 
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নজজ্ঞাসাঃ থকাি বযনি যনে এমি জায়গায় থিৌয়ে থযখায়ি িানি ও মানি 
থিই এবাং িামায়যর সময়ও এয়কবায়র থশর্ হওয়ার নিকিবতষী হয়, 
তাহয়ল এমতাবথ্যতায় তার করর্ীয় কী? 

জবাবঃ উি বযনি “তাশাব্বুহ্ নবল মুসাল্লীি” অথষাৎ িামাযীয়ের সােৃশ্য 
অবলিি করয়ব এবাং িনবত্রতা অজষি কয়র উি িামায আোয় করয়ব। 
তয়ব িরর্ রাখা উনচত থয, কায়রার জন্য ইচ্ছািূবষক এমি থ্যতায়ি যাওয়া 
জানয়য িয়, থযখায়ি িামায আোয় করা বা িনবত্রতা অজষয়ির থকাি 
বযবথ্যতা থিই। [আেদুররুল মুখতার ১: ২৫২]  

 يمكنه وال نجس مكان في حبس بأن) الطھورين( والتراب الماء فاقد والمحصور
) يتشبه: وقاال .عنده يؤخرها( لمرض عنھما العاجز وكذا مطھر، تراب إخراج

.  يعيد ثم قائما يومئ وإال يابسا مكانا وجد إن ويسجد، فيركع وجوبا، بالمصلين
 )121/  9 - للحصفكي المختار الدر(

তাকবীয়র তাহরীমা বলার আয়গই হাত বাাঁধা। 

নজজ্ঞাসাঃ িামায়যর সময় তাকবীয়র তাহরীমা বলার আয়গ অথষাৎ, মুয়খ 
উৈারর্ থশর্ করার আয়গ থকউ যনে হাত থবাঁয়ধ থফয়ল, তাহয়ল িামায়যর 
থকাি েনত হয়ব নক- িা? 

জবাবঃ তাকবীয়র তাহরীমা মুয়খ উৈারর্ থশর্ করার আয়গই যনে থকউ 
হাত থবাঁয়ধ থফয়ল, তায়ত তার িামায হয়য় যায়ব। তয়ব এরূি করা ভাল 
িয়, বরাং তাকবীর বলয়ত বলয়ত হাত বাাঁধয়ব। তাকবীর বলা থশয়র্ হাত 
বাাঁধাও থশর্ হয়ব। 

ইমায়মর তাকবীয়র তাহরীমার িূয়বষই মুিােীর তাকবীয়র তাহরীমা বলা। 

নজজ্ঞাসা:  ইমায়মর নিেয়ি িামায িিার সময় যনে থকউ ইমায়মর 
তাকবীর বলা থশর্ করার আয়গই তাকবীর বয়ল হাত থবাঁয়ধ থফয়ল, 
তাহয়ল তায়ের িামায হয়ব নক- িা? 

জবাবঃ তাকবীয়র তাহরীমার সময় সহীহ্ নিয়ম হয়লা প্রথয়ম কাি বরাবর 
হাত তুলয়ব, তারির তাকবীর বলয়ত বলয়ত হাত থবাঁয়ধ নিয়ব। 
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 থকউ যনে ইমায়মর তাকবীর থশর্ হওয়ার আয়গই তাকবীর বয়ল হাত 
থবাঁয়ধ থফয়ল, তয়ব তার ইকনতো সহীহ্ িা হওয়ায় তার িামায সহীহ্ 
হয়ব িা। [প্রমার্:  আেদুররুল মুখতার ৩:৪৪৮ # আহসানুল ফাতাওয়া 
৩: ৩০৫]  

 مع اهلل: قال فلو المختار، هو فقط بأكبر وال كاهلل، فقط بالمبتدأ شارعا يصير وال
 في يصح لم راكعا، وأكبر قائما هلل: قالف راكعا االمام أدرك أو قبله، وأكبر االمام

 )092/  9:للحصفكي المختار الدر(   االصح،

ইমায়মর নকরা’আত িিা অবথ্যতায় মিুােীর োিা িিা। 

নজজ্ঞাসাঃ ইমাম সায়হব নকরা’আত িিা অবথ্যতায় মুিােী িূর্ষ োিা 
িিয়ল, িামায িষ্ট হয়ব নকিা বা িামায়যর থকাি েনত হয়ব নক- িা ? 

জবাবঃ থকাি মুসল্লী যনে ইমাম সায়হবয়ক নকরা’আত িিা অবথ্যতায় িায়, 
আর থসই িামায যনে জাহরী নকরাআতওয়ালা হয়, তাহয়ল থস থেয়ত্র 
োিা িিা যায়ব িা, কারর্-  জাহরী িামায়যর ময়ধয ইমায়মর নকরা’আত 
থশািা ওয়ানজব। তয়ব আয়স্ত নকরা’আত ওয়ালা িামায়য োিা িিয়ত 
হয়ব। [দুরয়র মুখতার ১: ৪৮৮]  

 ونبغي الشامية وفي به يأتي فال بالقرائة بجھر وامامه مسبوقا كان اذا اال
 مامشي المعتمد فكان يثني يسر كان وان يثني ال يجھر كان ان االمام ان التفصيل

 9/122 المختار الدر – فافھم المصنف عليه

থময়য়রা িামায়য থজায়র কুরআি িিা প্রসয়ঙ্গ। 

নজজ্ঞাসাঃ থময়য়রা ঘয়রর নিভৃয়ত থযখায়ি থকাি গাইয়র মাহরাম িুরুর্ 
থিৌাঁেয়ত িায়র িা, থসখায়ি রায়ত িফল িামায়য নকরা‘আয়ত গুর্গর্ 
আওয়ায়জ িিয়ত িারয়ব নক- িা? 

জবাবঃ এতিুকু গুর্গুর্ কয়র যনে িয়ি থয, শুধু তার কায়ি আওয়াজ 
থিৌাঁয়ে বা এক থেি হাত েূর িযষন্ত আওয়াজ যায় তাহয়ল তা জানয়য 
আয়ে। এর থচয়য় থবশী থজায়র আওয়ায়জ যনে হয় যায়ত ২/৩ হাত েূয়রর 
থলায়করা িিার আওয়াজ বুঝয়ত িায়র তাহয়ল িামায ফানসে হয়য় 
যায়ব। থকিিা, থময়য়রা ফরজ, িফল সব ধরয়ির িামায়য নকরা’আত 
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আয়স্ত িিয়ব। আর আয়স্ত নকরা’আত িিার িনরমার্ হল-  থস নিজ কায়ি 
শুিয়ব। িাশ্বষবতষী থকউ থাকয়ল থসও শুিয়ত িারয়ব। 

[মাআনরফুস সুিাি ৩:৪৪২, আেদুররুল মুখতার ১: ৫৩৪, ৪০৬ 
আহকামুল কুরআি(থািভী) ৩:৪৩৫, োরুর উলূম ২: ২১৯,  ২৬৬]  

 التسبيح السالم و عليه قال احب المرأة من القران من وتعلمھا عورة المرأة نغمة
 وعلي الفتح في قال......  الرجل يسمعھا ان يحسن فال للنساء والتصفيق للرجال

 المحتار رد[ – تجھام كان فسدت الصالة في بالقرائة جھرت اذا قيل لو هذا
9/156[ 

আগরবানত সম্ময়ুখ জ্বালায়িা অবথ্যতায় িামায আোয়। 

নজজ্ঞাসাঃ সম্ময়ুখ আগরবানত জ্বালায়িা অবথ্যতায় মসনজয়ে জামা’আতবে 
হয়য় িামায আোয় করায় থকাি েনত আয়ে নক- িা? 

জবাবঃ মসনজে অথবা অন্য থয সকল জায়গায় িামায আোয় করা নবধ, 
থসখায়ি জামা’আয়ত নকাংবা একাকী িামায আোয়কারীর সম্ময়ুখ 
আগরবানত, থমামবানত বা অন্য থকাি বানত জ্বালায়িা অবথ্যতায় িামায 
আোয় করয়ত থকাি েনত থিই। 

থতমনিভায়ব িামাযী বযনির ডায়ি, বায়ম বা নিেয়ি আগরবানত বা 
থমামবানত জ্বালায়িা থাকয়লও িামায়যর থকাি েনত হয়ব িা। থকিিা, 
আগরবানত, থমামবানত ইতযানের উয়িশ্য থায়ক সুগনন্ধ েিায়িা ও আয়লা 
দ্বারা উিকৃত হওয়া। এখায়ি আগুয়ির প্রনত ভনি- শ্রো প্রেশষি করা 
থমায়িও উয়িশ্য িয়। সুতরাাং এর দ্বারা অনগ্নিূজকয়ের সায়থ সামঞ্জস্যতা 
প্রকাশ িায় িা। থকিিা, অনগ্নিূজকরা এগুয়লার িূাঁজা কয়র িা। তাই এ 
সুরয়ত িামায আোয় করয়ত থকাি অসুনবধা থিই।[ফাতাওয়া শামীঃ 
২:১৪৫, ১:২৫২ # ফাতাওয়া রহীনময়া ৯: ২০৫]  

মাকরূয়হর সাংজ্ঞা ও হুকুম। 

নজজ্ঞাসা:  মাকরূহ্ কায়ক বয়ল ? িামায়য মাকরূহ্ হয়ল, নক ধরয়ির েনত 
হয়?  
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জবাবঃ মাকরূহ্ অথষ শরী‘আয়তর েৃনষ্টয়ত অিেেিীয় কাজ। মাকরূহ্ 
দু’প্রকার। (১) মাকরূহ্ তাহরীমী, (২) মাকরূহ্ তািযীহী। মাকরূহ্ 
তাহরীমী যা প্রমানর্ত হয় প্রবল সম্ভাবিাময় নিয়র্ধাজ্ঞা দ্বারা। যার 
অস্বীকারকারী ফানসক বয়ল গর্য হয়ব। ফলতঃ মাকরূহ্ তাহরীমীনি 
ওয়ানজয়বর নবিরীত। নবিা উযয়র এমি কাজ করয়ল, আল্লাহর নিকি 
গুিাহগার ও শানস্তর থযাগয বয়ল নবয়বনচত হয়ব। 

মাকরূহ্ তািযীহী ঐ কাজয়ক বলা হয়, যা িা করয়ল সওয়াব হয়, আর 
করয়ল নতরস্কায়রর থযাগয বয়ল নবয়বনচত হয়। তয়ব সাাংঘানতক থকাি বি 
আযায়বর উিযুি হয় িা। 

আর নবিা উযয়র মাকরূহ্ তাহরীমী থকাি কাজ িামায়য সাংঘনিত হয়ল, 
আল্লাহর েরবায়র গুিাহগার এবাং শানস্তর থযাগয গর্য করা হয়ব। িামায়যর 
িনরিূর্ষ হক ও সুন্নায়তর িনরিেী হওয়ায়ত িামায যথাযথভায়ব আোয় 
হয়ব িা। তয়ব এর জন্য নসজোহ্ সাহু বা িামায থোহরায়িার প্রয়য়াজি 
হয়ব িা। এমনিভায়ব সকল ইবােয়ত একই হুকুম প্রয়যাজয। 

 اطالقھم عند المحمل وهو تحريما يكره ما احدهما :نوعان الباب هذا في المكروه
 الواجب به يثبت بما اال يثبت ال الواجب رتبة في انه وذكر الفتح زكاة في كما
 ما كثيرا و الظني باالمر يثبت الواجب فان الداللة او الثبوت الظني بالنھي يعني

 دليله في النظر من بد فال مكروها ذكروا اذا فحينئذ الحلية في ذكره كما يطيقونه
 الي التحريم عن النھي لصارف اال التحريم بكراهة يحكم ظنيا نھيا كان فان
 قلت تنزيھة فھي الغيرالجازم للترك مفيدا كان بل نھيا الدليل يكن لم وان بالند

 فاالؤل سنة ترك او واجب ترك تضمن بان خاص نھي دليل بال ايضا ويعرف
 ]9/631المحتار رد[ – تنزيھا والثاني تحريما مكروها

[ফাতাওয়া শামী, ১: ৬৩৯]  

িুরুর্য়ের জন্য স্বর্ষ- রূিার অলঙ্কার িনরধাি কয়র িামায আোয়। 

নজজ্ঞাসাঃ স্বর্ষালঙ্কার মনহলায়ের থিার্াকতুলয। নকন্তু বতষমায়ি থেখা যায় 
অয়িক িুরুর্ স্বয়র্ষর থচইি, স্বয়র্ষর আাংনি, রূিার থচইি ইতযানে িনরধাি 
কয়র থায়ক। আবার অয়িয়ক এগুয়লা িয়র িামাযও আোয় কয়র থায়ক, 
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সুতরাাং প্রন হয়চ্ছ, এসব অলঙ্কারানে িনরনহত অবথ্যতায় িামায আোয় 
করয়ল িামায সহীহ্ হয়ব নক ?  

জবাবঃ স্বর্ষ বা রূিার থচইি, আাংনি বা অন্য থয থকাি অলঙ্কার িনরধাি 
করা িুরুয়র্র জন্য সম্পূর্ষ হারাম ও কবীরা গুর্াহ্। এরূি হারাম বস্তু 
অথবা অন্য থকাি হারাম থিার্াক িনরধাি কয়র িামায আোয় করা 
আয়রা মারািক অিরাধ ও গুর্াহ্। এ অবথ্যতায় িামায আোয় করয়ল 
যনেও তা আোয় হয়ব, নকন্তু উি কবীরা গুর্ায়হ্ নলপ্ত থথয়ক িামায 
আোয়য়র েরুি তা মাকরূয়হ্ তাহরীমী হয়ব। মাসআলা িা থজয়ি এগুয়লা 
িয়ি থাকয়ল মাসআলা জািার ির অবশ্যই এগুয়লা খুয়ল থফলা জরুরী 
এবাং িামায়য তা িয়র থাকা নিয়র্ধ। তাই িামায়যর সময় অবশ্যই 
এগুয়লা খুয়ল িয়কয়ি রাখয়ত হয়ব। এগুয়লা িয়র থাকা অবথ্যতায় িামায 
িিয়ল মাকরূহ্ তাহরীমী হয়ব ও মারািক গুিাহ্ হয়ব। িুরুর্রা এসব 
অলঙ্কার িামায়য থতা িরয়বই িা এমিনক িামায়যর বাইয়রও িরয়ব িা। 

[প্রমার্ঃ নতরনমযী শরীফ, ১:৩০২ # ফাতাওয়া শামী, ১:৪০৪ # 
ফাতাওয়ায়য় োরুল উলূম, ৪:১৩৪ # আহসানুল ফাতাওয়া, ৩: ৪১৩]  

িামায়যর ময়ধয িনুি িনরধাি করা। 

নজজ্ঞাসা:  িামায়যর ময়ধয যনে নসজোহ্ অবথ্যতায় মাথা থথয়ক িুনি িয়ি 
যায়, তাহয়ল উভয় হাত দ্বারা িুনি উনঠয়য় িয়র নিয়ল িামায ফানসে হয়ব 
নক িা? 

জবাবঃ িনুি যনে এক হাত দ্বারা উনঠয়য় মাথায় রাখা হয়, তায়ত িামায 
ফানসে হয়ব িা। নকন্তু যনে দু’হাত দ্বারা উনঠয়য় মাথায় িরা হয়, তয়ব 
িামায ফানসে হয়য় যায়ব। কারর্, দু’হাত দ্বারা িনরধাি করয়ল আময়ল 
কাসীর। আর আময়ল কাসীর দ্বারা িামায ফানসে হয়য় যায়ব।                                                 
[প্রমার্:  দু:  মু:  ১:৬২৪ # আহসানুল ফাতাওয়া, ৩:৪২০ # ফাতাওয়া 
শামী, ১: ৬২৫]  

হায়তর কনুই িযষন্ত থখালা থরয়খ িামায আোয়। 
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নজজ্ঞাসা:  শায়িষর হাতা কনুইয়য়র উির িযষন্ত হাত গুনিয়য় িামায আোয় 
করয়ল তা সহীহ হয়ব নক- িা? 

জবাবঃ শরীয়য়তর েৃনষ্টয়ত খানল মাথায় ও কনুই িযষন্ত হাত গুনিয়য় থরয়খ 
িামায আোয় করয়ল মাকরূহ্ তাহরীমী হয়ব। উয়ল্লনখত িোয় িামায়যর 
ফরনজয়যাত আোয় হয়লও কনুই থখালা থাকার কারয়র্ তা মাকরূহ্ হয়ব। 
নবয়শর্ কয়র এর অভযস্ত হয়য় িিয়ল, থসিা হয়ব আয়রা থোর্র্ীয়। 

[প্রমার্ঃ সূরা আরাফ, ৩১ # মা’আনরফুল কুরআি, ৩:৫৪৪ # শামী, 
১:৬৪০ # আহসানুল ফাতাওয়া, ৩:৪০৬ # ফাতাওয়া রহীনময়া, 
৪: ৩৭২]  

িনুির হুকুম। 

নজজ্ঞাসা:  আজকাল অয়িয়ক খানল মাথায় িামায িয়িি। থস সম্পয়কষ 
হুকুম নক? 

অয়িয়ক শুধু িামায়যর সময় মাথা ঢায়কি। িামায থশয়র্ িুনি িয়কয়ি 
নিয়য় থবনরয়য় যাি। এ সুন্নাত নক শুধু িামায়যর জন্যই প্রয়যাজয?  

জবাব:  নবিা উযয়র খানল মাথায় িামায িিা ফুকাহায়য় নকরামগর্ 
মাকরূহ্ নলয়খয়েি। 

িুনি শুধু িামায়যর জন্য খাস িয়, বরাং সবষো মাথায় িুনি িরা সুন্নাত। 
সুতরাাং িামায থশয়র্ িুনি িয়কয়ি রাখা সুন্নাত তরীকার িনরিেী। 

িাই িয়ি িামায িিা। 

নজজ্ঞাসাঃ অনফয়স অয়িক সময় িাই বাাঁধা অবথ্যতায় অয়িকয়ক িামায 
িিয়ত থেখা যায়। প্রন হয়লা- িাই িিা অবথ্যতায় িামায িিয়ল িামায়যর 
থকাি েনত হয়ব নক- িা? 

জবাব:  িাই খৃষ্টািয়ের জাতীয় থিার্ায়কর অন্তভুষি সুতরাাং থকাি 
মুসলমািয়ের জন্য তা িনরধাি করা জানয়য িয়। 
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নবধমষীয়ের অনুকরয়র্ থকাি থিার্াক িনরধাি করা সবষাবথ্যতায় িাজানয়য। 
িামায়যর সময় এমি থিার্াক িনরধাি করা জঘন্যতম অিরাধ। অতএব, 
থয বযনি এ থিার্াক িনরনহত অবথ্যতায় থয সকল িামায িয়িয়ে থস 
িামাযগুয়লা মাকরূহ্ হয়য়য়ে। তাওবা- ইনস্তগফার করা উনচত, ভনবেয়ত 
এমিনি থযি িা হয়। আর ঐ সকল িামায গুয়লা কাযা করয়ত িারয়লই 
ভাল।[প্রমার্:  আহসানুল ফাতাওয়া ৩: ৪২৯]  

িামাযরত অবথ্যতায় মনহলায়ের সতর থঢয়ক রাখা। 

নজজ্ঞাসা:  িামাযরত অবথ্যতায় থময়য়য়লায়কর সতয়রর কতিুকু অাংশ এবাং 
কতেয়র্র জন্য থখালা থাকয়ল িামায িষ্ট হয়য় যায়ব? 

জবাবঃ িামায়যর ময়ধয মনহলায়ের মুখমন্ডল, দু’হাত কনি িযষন্ত ও 
দু’িায়য়র িাতা ও আঙু্গলগুয়লা খুয়ল থগয়ল থকাি অসুনবধা হয়ব িা। 
এসব বযতীত সমস্ত শরীর সতয়রর ময়ধয গর্য। সুতরাাং তা থঢয়ক রাখা 
ফরজ। আর ফরজ তরক হয়ল িামায িষ্ট হয়য় যায়ব। তয়ব ফরজ 
তরয়কর বযািায়র নবস্তানরত ইলম থাকা েরকার। নববরর্ অনুযায়ী 
সতয়রর অন্তভুষি থকাি অয়ঙ্গর এক চতুথষায়শাংর কম যনে অনিচ্ছািূবষক বা 
ভয়ুল খুয়ল যায় এবাং নতি তাসবীহ্ বা তার থচয়য় থবশীের্ খুয়ল থায়ক, 
তায়তও িামায িষ্ট হয়ব িা। নকন্তু যনে ইচ্ছািূবষক এক চতুথষাাংশ সতর 
সামান্য সময়য়র জন্য থকউ খুয়ল রায়খ, তাহয়ল িামায িষ্ট হয়য় যায়ব 
এবাং থসই িামায িুিরায় িিয়ত হয়ব। আর অনিচ্ছাকৃত ভয়ুল সতয়রর 
থয থকাি অয়ঙ্গর এক চতুথষাাংশ বা তার থচয়য় থবশী খুয়ল থগয়ল, 
তত্ের্াৎ থঢয়ক িা নেয়ল যনে সতর থখালা অবথ্যতায় িামায়যর রুকিসমূহ 
হয়ত থকাি একনি রুকি আোয় কয়র অথবা সতর থখালা অবথ্যতায় 
এতিুকু সময় িামায়য রত থায়ক, থয সময়য় িামায়যর থকাি একনি 
সাংনেপ্ত একনি রুকি আোয় করা যায়, তাহয়ল িামায ফানসে হয়য় যায়ব 
এবাং থস িামায িুিরায় িিা জরুরী।  [প্রমার্ঃ ফাতাওয়া আলমগীরী, 
১:৫৮- ৫৯ # আহসানুল ফাতাওয়া ৩: ৪০২]  

নকনস্ত িনুি মাথায় নেয়য় িামায আোয়। 
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নজজ্ঞাসাঃ নকনস্ত িুনি মাথায় নেয়য় িামায িিয়ল নক িামায়যর থকাি েনত 
হয়ব? 

জবাবঃ ইসলায়মর েৃনষ্টয়ত এমি িুনি িনরধাি করা সুন্নাত যা মাথার 
সায়থ নময়শ থায়ক। থকিিা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম- এর 
বািীয়ত অবথ্যতািকালীি সময়য় িুনি মাথার সায়থ নময়শ থাকয়তা। 
অতএব, থয থকাি প্রকার িুনি থহাক িা থকি, মাথার সায়থ নময়শ থাকয়ল 
এবাং নবধমষীয়ের সায়থ সামঞ্জস্য িা হয়ল তার দ্বারা সুন্নাত আোয় হয়ব 
এবাং এর দ্বারা িামায িিাও সহীহ্ হয়ব। সুতরাাং নকনস্ত িুনিও থযয়হতু 
মাথার সায়থ নময়শ থায়ক, তাই তা িয়র িামায িিয়ল িামায়যর থকাি 
েনত হয়ব িা।[প্রমার্:  ফাতাওয়া মাহমূনেয়া ৫: ১১৮]  

িামায়জ থচাখ বন্ধ করা। 

নজজ্ঞাসা:  আনম িামায়যর ময়ধয অনধকাাংশ সময় োাঁিায়িা এবাং বসা 
অবথ্যতায় থচাখ বন্ধ রানখ। কারর্- এর দ্বারা আমার িামায়য একাগ্রতা সৃনষ্ট 
হয় এবাং খুশু- খুজুর বযািায়র আনম নিনশ্চত থানক। ধমষীয় েৃনষ্টয়কার্ থথয়ক 
এয়ত আমার িামায়যর থকাি েনত হয়ব নক? 

জবাবঃ সম্পূর্ষ িামায়য চেু বন্ধ কয়র িামায িিা মাকরূয়হ্ তািযীহী। 
তয়ব হ্যাাঁ, যনে থকউ িামায়য একাগ্রতা সৃনষ্ট করার জন্য মায়ঝ ময়ধয চেু 
বন্ধ কয়র এবাং মায়ঝ মায়ঝ থখায়ল, তাহয়ল িামায মাকরূহ্ হয়ব িা। 
থযমি চেু বন্ধ কয়র নকরা‘আত িয়ি এবাং রুকূয়ত যাওয়ার সময় থচাখ 
থখায়ল, তাহয়ল তা জানয়য আয়ে। তয়ব সমগ্র িামায়য চেু বন্ধ রাখা যায়ব 
িা। মায়ঝ ময়ধয খুলয়ত হয়ব। িতুবা সুন্নায়তর িনরিেী হওয়ার েরুি 
মাকরূহ্ হয়ব। [প্রমার্:  ফাতাওয়া োরুল উলূম, ৪: ১০৯]  

  ] 9/610 المختار الدر[ -الخشوع ماللك اال للنھي عينيه تغميض وتكره

 يكره فال الخاطر مايفرق رؤية بسبب الخشوع فوت خاف بان الخشوع لكمال اال
 ]9/610 المحتار رد [ -االولي انه العلماء بعض قال بل

নসজোয়য় সাহু ও নসজোয়য় নতলাওয়াত 

প্রথম নবঠয়ক েরূে শরীফ িয়ি থফলয়ল। 
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নজজ্ঞাসাঃ জনিক মুিােী জামা’আয়ত ৪ রাক’আত ফরয িিার সময় 
প্রথম নবঠয়ক তাশাহুে িিার ির েরূে শরীফ িয়িয়ে। এমতাবথ্যতায় 
তার িামায়যর থকাি েনত হয়ব নক- িা? 

জবাব:  তার িামায সহীহ্ হয়য় যায়ব। ইমায়মর সায়থ ভলু হওয়ার 
কারয়র্ সাহু নসজো করয়ত হয়ব িা।  [নহোয়া ১: ১৫৯]  

 ]9/901 الھداية[  – السجود المؤتم ال و االمام يلزم لم المؤتم سھي فان

িামায়য সরূা নমলায়িা। 

নজজ্ঞাসাঃ আনম জায়ম মসনজয়ের ইমাম। আনম মুসল্লীয়েরয়ক নিয়য় 
একবার ফরজ িামায আোয় কনর। নকন্তু প্রথম রাক’আয়ত সূরা ফায়তহা 
িাঠ করার ির অন্য থকাি সূরা নমলায়িা বযতীত রুকূয়ত চয়ল যাই, 
অতঃির িামায থশর্ করার িূয়বষ নসজোয়য় সাহু আোয় কয়র িামায থশর্ 
কনর। এখি আমার প্রন িামায িনরিূর্ষ হল নক- িা? িা আবার নদ্বতীয় 
বার িামায িিয়ত হয়ব? 

জবাবঃ সূরা ফানতহার সায়থ অন্য থকাি সূরা বা নতি আয়াত িনরমার্ 
নমলায়িা ওয়ানজব। আর ওয়ানজব ভলুক্রয়ম েুয়ি থগয়ল তার িনরবয়তষ 
নসজোয়য় সাহু নেয়ল িামায আোয় হয়য় যায়। সুতরাাং আিিার িামায 
সহীহ্ হয়য়য়ে। নদ্বতীয় বার িিয়ত হয়ব িা।[নহোয়া:  ১:১০৪, ১৫৬ # 
ফাতাওয়া আলমগীরী ১:১২৬ # োরুল উলূম ৪: ৩৯৯,  ৪১৩]  

নসজোয়য় সাহু ওয়ানজব িা হওয়া সয়েও নসজো করা। 

নজজ্ঞাসা:  নসজোয়য় সাহু ওয়ানজব িা হওয়া সয়েও নসজোয়য় সাহু 
করয়ল, িামায়যর থকাি েনত হয়ব নক- িা? 

জবাবঃ িামায়যর নভতর নসজোয়য় সাহু ওয়ানজব িা হওয়া সয়েও যনে 
থকউ খামাখা ইচ্ছাকতৃ ভায়ব নসজোয়য় সাহু কয়র, তাহয়ল তার িামায 
মাকরূয়হ্ তাহরীমী হয়ব। তয়ব যনে থকউ এ ধারর্ার উির নসজোয়য় সাহু 
কয়র থয, তার উির নসজোয়য় সাহু ওয়ানজব হয়য়য়ে অথচ বাস্তয়ব এরূি 
ভয়ুলর কারয়র্ নসজো সাহু ওয়ানজব হয় িা, তাহয়ল তার িামায মাকরূহ্ 
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হয়ব িা। বরাং ময়ির সয়েহ েূরীভতূ করয়ত এমতাবথ্যতায় নসজোয়য় সাহু 
করািাই উত্তম। 

 عمل سواء الشك صور جميع في السھو سجود يجب انه اغفاله ينبغي ال ومما
 ]9/939 عالمكيري[  – االقل علي بني او بالتحري

[প্রমার্ঃ ফাতাওয়া শামী, ১: ৫৯৯]  

চার রাকা’আত নবনশষ্ট িামায়য ইমায়মর সায়থ এক রাকা’আত থিয়য় 
অবনশষ্ট িামায়যর প্রথম রাকা’আয়ত িা বসয়ল। 

নজজ্ঞাসাঃ জনিক বযনি চার রাক’আতওয়ালা ফরজ িামায়য ইমায়মর 
সায়থ এক রাক’আত থিল। অতঃির ইমায়মর সালাম নফরায়িার িয়র থস 
এক রাক’আত িয়ি বসয়ত ভয়ুল নগয়য় তার িয়রর রাক’আত িয়ি ইচ্ছা 
কয়র িা বয়স বাকী িামায থশর্ কয়র সাহু নসজোহ্ নেয়য়য়ে । 
এমতাবথ্যতায় তার িামায হয়ব নক- িা?  

জবাবঃ হ্যাাঁ, এমতাবথ্যতায় তার িামায হয়য় যায়ব। কারর্ প্রথম নবঠক 
তরক হয়য়য়ে যা ওয়ানজব নেল। িয়র সাহু নসজোর দ্বারা তার েনতিূরর্ 
হয়য় থগয়ে। তয়ব এক রাকা’আত িয়ি িা বসা সয়েও ঐ বযনি যনে 
িয়রর রাক’আয়ত ইচ্ছা কয়র নবঠক করয়তি তাহয়ল নসজোয়য় সাহু 
োিাই িামায সহীহ্ হয়তা। 

[প্রমার্ঃ আহসানুল ফাতাওয়া, ৩:৩৮৩ # ফাতাওয়া শামী, ১:৫৯৭ # 
আেদুররুল মুখতার ১: ৫৯৬]  

 من ركعة فمدرك تشھد، حق في وآخرها قراءة، حق في صالته أول ويقضي 
 بفاتحة الرباعي عةوبراب بينھما، وتشھد وسورة فاتحةب بركعتين يأتي فجر غير

)016/  9:للحصفكي المختار الدر.  (فقط  

থশর্ নবঠক িা কয়র ভয়ুল োনিয়য় থগয়ল বা ততৃীয় রাকা’আয়ত বয়স 
থগয়ল নসজোহ সাহু করা। 
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নজজ্ঞাসাঃ (ক) যনে থকউ িামায়য আয়খরী নবঠক িা কয়র ভয়ুল োাঁনিয়য় 
যায় এবাং নসজো করার িূবষ মুহুয়তষ িরয়র্ আসায় বয়স সাহু নসজো কয়র 
তাহয়ল তার িামায হয়ব নক- িা? 

 (খ) জামা’আয়ত ইমাম সায়হব তৃতীয় রাক’আয়ত বয়স যায়, মুিােীর 
থলাকমা থেওয়ার কারয়র্ ৪থষ রাকাআয়তর জন্য োাঁনিয়য় থগয়ল সাহু 
নসজো ওয়ানজব হয়ব নক- িা? 

 (গ) অিাবশ্যক নসজোয়য় সাহু করয়ল িামায়য থকাি ত্রুনি হয়ব নক- িা? 

 জবাবঃ (ক) বনর্ষত অবথ্যতায় িামায হয়য় যায়ব। তয়ব তাশাহহুে তথা 
আত্তানহয়যাতু িয়ি তার ির ডাি নেয়ক সালাম নেয়য় নসজোয়য় সাহু 
করয়ত হয়ব। তারির আবার আত্তানহয়যাতু, েরূে শরীফ এবাং দু’আয়য় 
মাসূরা িয়ি সালাম নফরায়ত হয়ব। 

 (খ) চার রাক’আত নবনশষ্ট িামায়য ইমাম তৃতীয় রাক’আয়ত ভয়ুল নতি 
তাসবীহ্ িনরমার্ সময় বয়স থাকয়ল নসজোয়য় সাহু নেয়ত হয়ব। আর 
যনে তার থচয়য় কম সময় বয়স থায়ক তা হয়ল নসজোয়য় সাহু নেয়ত হয়ব 
িা। 

 (গ) প্রয়য়াজি োিা ইচ্ছাকৃতভায়ব নসজোয়য় সাহু করা মাকরূহ্। তয়ব 
থকাি ভলু হওয়ায় থসয়েয়ত্র নসজোয়য় সাহু আয়স নক- িা তা সনঠকভায়ব 
জািা িা থাকয়ল সতকষতা নহয়সয়ব সাহু নসজোহ্ করা যায়ব।[প্রমার্: 
হালবী কাবীর, ৪৬২ # োরুল উলূম ৪:৪১৫ # শামী,   ৪৬৯ # নফকহী 
মাকালাত, ২: ৩১]  

 الواجبات من وبقي القعدة لتأخير للسھو ويسجد..... االخيرة القعدة عن سھى وان
 )9/161:المختار الدر. (محله في فرض او واجب كل اتيان

নিঃশব্দ নকরা’আয়তর থ্যতয়ল স্বশয়ব্দ আর স্বশয়ব্দর থ্যতয়ল নিঃশয়ব্দ 
নকরা’আত িিা। 

নজজ্ঞাসা:  থযাহর এবাং আসয়রর িামায়য ইমাম সায়হব সায়হব যনে শুধু 
আলহামদু থজায়র িয়ি তাহয়ল নক সাহু নসজোহ্ ওয়ানজব হয়ব?  
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 মাগনরব বা ইশায় ইমাম সায়হব আয়স্ত আয়স্ত সূরা ফানতহা িয়ি 
থফয়লয়েি। এখি ময়ি হয়ল থয িযষন্ত িিা হয়য়য়ে থসখাি থথয়ক থজায়র 
িিয়ব? িা নক শুরু থথয়ক িিয়ব? এবাং সাহু নসজো নক ওয়ানজব হয়ব? 

জবাবঃ থকাি বযনি আয়স্ত নকরা‘আতওয়ালা িামায়য যনে এ িনরমার্ 
নকরা‘আত থজায়র িয়ি, যার দ্বারা নকরা‘আত ফরজ আোয় হয়য় যায় 
অথষাৎ কমিয়ে থোি থোি নতি আয়াত বা ৩০ (নত্রশ) হরফ। থতমনি 
ভায়ব থজায়র নকরা‘আয়তর জায়গায় এতিুকু িনরমার্ আয়স্ত িিয়ল 
নসজোয় সাহু ওয়ানজব হয়ব, অন্যথায় হয়ব িা ।  

থযাহর এবাং আসয়রর িামায়য শুধু আলহামদু শব্দনি যনে থকউ থজায়র 
িয়ি তাহয়ল নসজোয়য় সাহু ওয়ানজব হয়ব িা।  

আর আয়স্তর জায়গায় থজায়র িিয়ত থাকয়ল ময়ি হওয়ার ির যতিুকু 
থজায়র িয়িয়ে এরির থথয়ক আয়স্ত িিয়ব। 

থতমনিভায়ব নকরা‘আত থজায়রর জায়গায় আয়স্ত িিয়ত থাকয়ল থসখায়ি 
ময়ি িিয়ব থসখাি থথয়ক থজায়র িিয়ব এয়কবায়র শুরু থথয়ক িিয়ব 
িা।[প্রমার্ঃ বুখারী শরীফ, ১:১০৭ # আেদুররুল মুখতার, ২:৮১ # 
ফাতাওয়া আলমগীরী, ১:১২৮ # আল বাহরূর রানয়ক, ২: ৯৬]  

 عليه وجب يجھر فيما خافت او يخافت فيما جھر لو حتى واالخفاء الجھر ومنھا
 )9/918:الھندية الفتاوى.   ( السھو سجود

প্রথম নবঠয়ক থয িনরমাি েরূে িিয়ল নসজোয়য় সাহু ওয়ানজব হয়। 

নজজ্ঞাসাঃ চার রাক’আত নবনশষ্ট িামায়য যনে ১ম নবঠয়ক তাশাহহুে 
অথষাৎ ‘আত্তানহয়যাতু’ িিার ির েরূে শরীফ িিা শুরু কয়র, তাহয়ল 
কতিুকু িনরমার্ িিয়ল, নসজোহ্ সাহু ওয়ানজব হয়ব? এবাং কতিুকু 
িনরমার্ িিয়ল, ওয়ানজব হয়ব িা? 

জবাবঃ ফরজ, ওয়ানজব নকাংবা সুন্নায়ত মু‘আক্কাো িামায়যর প্রথম নবঠয়ক 
তাশাহহুে িিার ির “আল্লাহুম্মা সানল্ল ‘আলা মুহাম্মাে” িযষন্ত িিয়লই 
সাহু নসজোহ ওয়ানজব হয়য় যায়ব। আর এর থচয়য় কম িিয়ল, সাহু 
নসজাোহ্ ওয়ানজব হয়ব িা।[প্রমার্ঃ আহসানুল ফাতাওয়া, ৪: ৩০]  
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ভলুবশতঃ থকাি রাকা’আয়ত এক নসজো করয়ল। 

নজজ্ঞাসাঃ থকাি িামাযী বযনি ভলুবশতঃ িামায়যর থকাি রাকা’আয়ত 
এক নসজোহ্ কয়র োাঁনিয়য় যায় এবাং িরবতষী রাকা’আয়ত তার এ 
নবর্য়নি িরর্ হয়। এমতাবথ্যতায় উি বযনির করর্ীয় নক? 

জবাবঃ িূবষ রাক’আয়তর েুয়ি যাওয়া নসজোর কথা িরর্ হওয়ার নবনভন্ন 
রূি হয়ত িায়র-  যার নবয়ের্র্ নিরূি:  

যনে তা িামায়যর থকাি রুকি যথা রুকু বা নসজোয় িরর্ হয়, তাহয়ল 
থস অবথ্যতায়ই িরর্ হওয়া মাত্র িূবষবতষী রাক’আয়তর নসজোহ্ আোয় 
কয়র নিয়ব। িয়র উি রুকিয়ক থোহনরয়য় থিয়া মুস্তাহাব। তয়ব থশয়র্ 
নসজোয়য় সাহু কয়র নিয়ত হয়ব। 

আর যনে এ নবর্য়নি তার িামায়যর সালাম নফরায়িার ির িরর্ হয় এবাং 
থস িামায ফানসে হওয়ার মত থকাি কাজ িা কয়র থায়ক, তাহয়ল থস 
উি অবথ্যতায়ই ভলুবশতঃ েুয়ি যাওয়া নসজোহ্ আোয় কয়র নিয়ব। 
অতঃির তাশাহহুে িয়ি নসজোয়য় সাহু কয়র নিয়ব। অতঃির 
তাশাহহুে, েরূে শরীফ ও দু’আয়য় মাসূরা িয়ি িামায থশর্ করয়ব। 

আর যনে সালাম নফরায়িার ির অয়ন্যর সায়থ থকাি কথাবাতষা বয়ল 
থায়ক, অথবা িামায ভঙ্গ হওয়ার মত থকাি কাজ কয়র থায়ক, তাহয়ল 
উি িামায়য আর েুয়ি যাওয়া নসজোহ্ আোয় করার থকাি সুয়যাগ থিই। 
বরাং তখি ঐ িামায সম্পূর্ষ থোহনরয়য় িিা জরুরী। [প্রমার্:  রুিুল 
মুহতার, ১:৪৬৩ # আল বাহরুর রানয়ক, ২:৯৪ # ফাতাওয়া মাহমূনেয়া, 
২: ২২২]  

 ثم يتشھد لكنه الكالم قبل السالم بعد ولو قضاها االولى من سجدة نسي لو حتى
 . التالوة الصلبية الى بالعود يبطل النه يتشھد ثم للسھو يسجد

িামায়জর রুকূ বা নসজোর ময়ধযই নতলাওয়ায়ত নসজোহ্ আোয় করা। 

নজজ্ঞাসাঃ আমায়ের মসনজয়ের ইমাম সায়হব ইশার জামা’আয়ত প্রথম 
রাকা’আয়ত সূরা ‘আলাক সম্পূর্ষ িাঠ কয়রি-  যার থশয়র্ নতলাওয়ায়ত 
নসজোর আয়াত নেল। নকন্তু সাধারর্ ভায়বই িামায আোয় করয়লি। 
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িামায শুরুর িূয়বষ বা থশর্ কয়র নতনি নকেুই বয়লিনি। প্রয়নাত্তয়র ইমাম 
সায়হব জািায়লি থয, ইমায়মর নিয়য়তই সকয়লর ওয়ানজব নসজো আোয় 
হয়য় থগয়ে, সকয়লর নিয়ত করার প্রয়য়াজি থিই। আমরা জানি, িামায়যর 
ময়ধয নসজোয়য় নতলাওয়ায়তর আয়াত যনে থশর্ আয়াত হয়, তয়ব 
রুকুয়ত যাবার সময় নতলাওয়ায়ত নসজোর নিয়ত কয়র নিয়ল, ওয়ানজব 
নসজোহ্ আোয় হয়য় যায়। এখি আমার প্রন, আমায়ের সকয়লর 
ওয়ানজব নসজোহ্ নক আোয় হয়য় থগয়ে। তদুিনর মাসবূক িাশ্বষবতষী 
রাস্তার িথচারী থকউ যনে িামায়যর বাইয়র ঐ আয়াত শ্রবর্ কয়র থায়কি, 
তাহয়ল তায়ের করর্ীয় নক? ইমাম সায়হয়বর অনভমত, নতলাওয়ায়ত 
নসজোর মাসআলা যায়ের জািা থিই, তায়ের জন্য নসজোহ্ করা থকাি 
অবথ্যতায়তই ওয়ানজব িয়। তাহয়ল কায়রা যনে শরী‘আয়তর নবধাি জািা 
িা থায়ক, তার উির শরী‘আয়তর নবধাি মািার নক থকাি বাধযবাধকতা 
থিই? 

জবাবঃ িামায়যর ময়ধয আয়ায়ত নসজোহ্ নতলাওয়াত করার সায়থ সায়থই 
অথবা দুই নতি আয়াত নতলাওয়াত করার ির যনে রুকূ কয়র এবাং 
রুকূয়ত নসজোয়য় নতলাওয়ায়তর নিয়ত কয়র, তাহয়ল রুকূর ময়ধযই 
নসজোয়য় নতলাওয়াত আোয় হয়য় যায়ব। তয়ব ইমাম ও মুিােী 
সকয়লরই নিয়ত করা জরুরী। শুধু ইমায়মর নিয়য়তর দ্বারা মুিােীয়ের 
নসজোয়য় নতলাওয়াত আোয় হয়ব িা। বরাং মুিেীগর্য়কও নিয়ত করয়ত 
হয়ব। প্ররয়ন বনর্ষত সুরয়ত ইমাম যনে রুকূয়ত নিয়ত কয়র থায়কি, তাহয়ল 
শুধু তার নসজোহ্ আোয় হয়য়য়ে। আর মুিােীগয়র্র ময়ধয যারা নিয়ত 
কয়রয়েি তায়েরও আোয় হয়য় থগয়ে। নকন্তু যারা নিয়ত কয়রিনি, তায়ের 
নসজোহ্ আোয় হয়নি। আর যনে ইমাম সায়হব রুকূয়ত নিয়ত িা কয়র 
থায়কি, তাহয়ল নসজোর ময়ধয নিয়ত োিাই সকয়লর নসজোয়য় 
নতলওয়াত আোয় হয়য় থগয়ে। মুসল্লীয়ের থযয়হতু নিয়য়তর মাসআলা 
জািা থায়ক িা, এ কারয়র্ ইমায়মর জন্য রুকূয়ত নিয়ত িা করা উনচত। 

মাসবূক বা থয বযনি রাস্তা নেয়য় থহয়ি যায়, থস যনে থকাি িামাযীর 
আয়ায়ত নতলাওয়াত শুয়ি, তাহয়ল তায়ের উিরও নসজোহ্ করা 
ওয়ানজব, তয়ব ইমাম থয রাকা’আয়ত আয়ায়ত নসজোহ্ নতলাওয়াত 
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কয়রয়ে, ঐ রাক’আয়ত যনে মাসবূক শরীক হয়য় যায় তাহয়ল ইমায়মর 
সায়থ মাসবূকও নসজোহ্ কয়র নিয়ব। আর ইমায়মর নসজোহ্ করার িয়র 
শরীক হয়ল, িামায়যর ময়ধয নসজোহ্ করয়ব িা, বরাং িামায়যর িয়র 
নসজোহ্ আোয় কয়র নিয়ব। এমনিভায়ব রাস্তায় অনতক্রমকারীর উযর িা 
থাকয়ল, সয়ঙ্গ সয়ঙ্গই নসজোহ্ আোয় কয়র নিয়ব। অসুনবধা থাকয়ল, িয়র 
সুয়যাগমত আোয় কয়র নিয়ব। উয়ল্লখয, ইমাম সায়হয়বর অনভমতনি 
এয়েয়ত্র সনঠক িয়।[আেদুররুল মুখতার ২: ১১১]   

 كذاو آيتين او آية قراءة من الفور على الركوع كان اذا صالة بركوع وتؤدي
 على التالوة لسجود الركوع كون اي نواه ان البحر في كما الظاهر على الثالث
 نواها ولو باالجماع ينو لم وان الفور على اي كذالك بسجودها وتودى الراجح

 )1/999:المختار الدر. (تجزه لم المؤتم ينوها ولم ركوعه في

িরর্ থাকা অবথ্যতায় ওয়ানজব তরক করা। 

নজজ্ঞাসাঃ আমরা জানি, িামায়যর থকাি ওয়ানজব ভুলক্রয়ম েুয়ি থগয়ল 
সাহু নসজো করয়লই িামায সহীহ্ হয়য় যায়। তয়ব ইচ্ছাকৃতভায়ব 
ওয়ানজব থেয়ি নেয়ল িামায হয় িা। একেল মুসল্লী নবতর িামায 
দু’রাকা’আত িিার ির নবঠক িা কয়র সরাসনর নতি রাকা’আত িয়ি 
সাহু নসজোহ্ িা কয়র িামায থশর্ কয়রি। এমতাবথ্যতায় তায়ের িামায 
সহীহ্ হল নক- িা? 

জবাবঃ িামায়য প্রথম নবঠক করা ওয়ানজব। থযয়হতু তাাঁরা প্রথম নবঠক 
কয়রিনি, তাই ওয়ানজব তরক হয়য়য়ে নবধায় িামায হয়নি। কারর্, 
ইচ্ছাকৃতভায়ব ওয়ানজব তরক করয়ল সাহু নসজো করয়লও িামায হয় 
িা। আর ভয়ুল ওয়ানজব েয়ি থগয়ল, সাহু নসজো আোয় করয়ত হয়। 
তারা তা কয়রিনি। [প্রমার্:  শরয়হ থবকায়া, ১: ১৪২]  

 الركعة في الثانية السجدة من رأسه رفع اذا التشھد فدر االولى القعدة وتجب 
 )9/29: عالمكيري.   (االصح هو والثالث االربع ذوات في الثانية

সালাম নফরায়িার ির রাকা’আত বা কুিয়ূতর বযিায়র সয়েহ হয়ল। 
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নজজ্ঞাসাঃ সালাম নফরায়িার িয়র যনে সয়েহ হয়, কত রাকা’আত 
িয়িনে, এখি নক করয়ত হয়ব? যনে ময়ি হয় চার রাকা’আয়তর থ্যতয়ল 
নতি রাকা’আত িয়িনে। থতমনিভায়ব নবতর িামায়য তাশাহ্ হু ে, েরূে 
ও থে‘আয়য় মাসূরা থশর্ করার ির সয়েহ হল-  দু’আয়য় কুিূত িয়িনে 
নক- িা? তাহয়ল নক করয়ত হয়ব? 

জবাবঃ সালাম নফরায়িার িয়র যনে সয়েহ হয়- কত রাকা’আত িয়িনে, 
তাহয়ল শরী‘আয়তর নবধাি হল-  তাহাররী করয়ব। অথষাৎ, ময়ির সায়থ 
বুঝািিা কয়র বাস্তব উেঘািি করয়ত থচষ্টা করয়ব। তারির থযনেয়ক 
প্রবল ধারর্া হয়, তায়কই প্রাধান্য নেয়ব। আর যনে উভয় নেক সমাি হয়, 
তাহয়ল কম রাকা’আতয়ক থময়ি নিয়য় বাকী িামায সম্পূর্ষ করয়ব। আর 
নবতয়রর িামায থশর্ করার িূয়বষ যনে সয়েহ হয় দু’আয়য় কুিূত িয়িনে 
নক- িা, তাহয়ল নসজোয়য় সাহু কয়র নিয়ব। [প্রমার্:  ইমোদুল মুফতীি, 
৩৬৮]   

 على بنى او بالتحري عمل سواء الشك صور جميع في السھو سجود يجب انه
 ) 9/939:الھندية الفتاوى. (االقل

.  االقل على يبني يترجح لم وان رأيه باكبر واخذ تحرى شكه كثر وان
 )9/939:عالمكيري(

নসজোয়য় নতলাওয়াত 

একানধক নতলাওয়ায়ত নসজোহ্ নবলয়ি একসায়থ আোয় করা। 

নজজ্ঞাসা:  নতলাওয়ায়ত নসজোহ্ যনে ৩/৪ িা একসায়থ থেয়া হয়, তায়ত 
নক থকাি েনত আয়ে? িানক যথাসময়য় নসজোহ্ নেয়য় আবার 
নতলাওয়াত শুরু করয়ত হয়ব? আর যনে ভুয়ল িা থেয়া হয় তাহয়ল নক 
গুিাহ্ হয়ব? 

জবাবঃ হািাফী মাযহাব অনুযায়ী নসজোয়য় নতলাওয়াত িূর্ষ কুরআয়ি 
১৪নি জায়গায় আয়ে। এর থকাি একনি আয়াত িিয়ল বা শুিয়ল, সায়থ 
সায়থ নসজোহ্ কয়র থিয়া উত্তম। তয়ব সবগুয়লা বা নতি চার থ্যতাি িয়ি 
এক সয়ঙ্গ প্রয়তযকিার জন্য আলাো নসজোহ্ করয়লও নসজোহ্ আোয় 
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হয়য় যায়ব। নসজোয়য় নতলাওয়ায়তর আয়াত িিার ির নতলাওয়াত বন্ধ 
কয়র নসজোহ্ নেয়য় িুিরায় িিা শুরু করয়ত িায়র বা ঐ সময়য়র 
নতলাওয়াত থশয়র্ নসজোহ্ করয়ত িায়র। নসজোর কথা ভুয়ল থগয়ল, 
যখি িরর্ হয়ব, তখিই আোয় কয়র নিয়ব। [প্রমার্:  শরয়হ থবকায়া, 
১৯৩]  

 ما دعد يسجد ان ويكفيه تنزيھا تأخيرها ويكره المختار على التراخي على وهي
 )1/951:المختار الدر.  (مؤديا ويكون تعيين بال عليه

িামায়যর ময়ধয নসজোর আয়াত নতলাওয়াত কয়র নসজোহ্ িা করা। 

নজজ্ঞাসাঃ িামায়জর ময়ধয নসজোর আয়াত নতলাওয়াত কয়র নসজোহ্ িা 
করয়ল, িামায থশয়র্ আোয় কয়র নিয়ল িামায সহীহ্ হয়ব নক- িা?  

জবাবঃ নসজ োর আয়াত নতলাওয়াত করয়ল, তার নিয়ম হল-  সায়থ 
সায়থ নসজোহ্ কয়র থিয়া। চাই িামায়যর নভতয়র থহাক, বা িামায়যর 
বাইয়র।  

নকন্তু িামায়যর ময়ধয নতলাওয়ায়তর নসজোহ্ আোয় িা কয়র, িামায 
থশয়র্ আোয় কয়র নিয়ল, নসজোহ্ আোয় হয়ব িা, বরাং গুর্াহগার হয়ব। 
তাওবা- ইয়স্তগফার বযতীত মায়ফর অন্য থকাি সুরত থিই। অবশ্য 
িামায়যর বাইয়র তাত্েনর্ক নসজো িা কয়র থাকয়ল, িরবতষীয়ত আোয় 
করার সুয়যাগ থাকয়ব। তয়ব অযথা থেরী করা অনুনচত। উয়ল্লখয, িামায়য 
নসজোর আয়াত নতলাওয়ায়তর ির নতি আয়ায়তর কয়ম রাকাআত থশর্ 
হয়ল ঐ রাকা’আয়তর নসজোর সনহত নতলাওয়ায়তর নসজোও আোয় 
হয়য় যায়ব। [প্রমার্:  দুরয়র মুখতার ২:১০৯- ১১২ # ইমোদুল ফাতাওয়া 
জােীে, ১:৫৫৪ # মাহমূনেয়া, ২:৩৬৩, ৫৭১ # থবয়হশতী থজওর, 
২:৪৩ # আহসানুল ফাতাওয়া, ৪: ৬৮]  

 

 )1/991:المختار الدر. (باالجماع ينو لم وان الفور اي كذلك بسجودها وتؤدى

 الدر.  (بتأخيرها ويأثم منھا جزاء لصيرورتھا الفور فعلى صلوية تكن لم وان
 )1/951:المختار
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সরূায়য় থসায়াে- এ নসজোহ্। 

নজজ্ঞাসা:  সূরা থসায়াে- এর চনব্বশ িাং আয়ায়ত নসজোহ্ করয়ত হয়ব? 
িা িাঁনচশ িাং আয়ায়ত নসজোহ্ করয়ত হয়ব? 

জবাবঃ এ বযািায়র মতয়ভে আয়ে। তয়ব নিভষরয়যাগয মত হল, সূরা 
থসায়াে- এর চনব্বশ িাং আয়াত থশয়র্ অথষাত اناب িযষন্ত নতলাওয়াত 
করার ির নসজোহ্ িা কয়র িাঁনচশ িাং আয়াত থশয়র্ অথষাৎ ماب حسن  
িযষন্ত নতলাওয়াত কয়র নসজোহ্ করা উত্তম এবাং এয়ত সতকষতাও 
রয়য়য়ে। থকিিা, যনে িূয়বষর আয়াত নতলাওয়াত কয়র নসজোহ্ করা হয়, 
আর বাস্তয়ব থসই আয়ায়ত নসজোহ্ িা হয়য় তার িরবতষী আয়ায়ত 
নসজোহ্ হয়য় থায়ক, তাহয়ল প্রথম আয়ায়ত নসজোয়য় নতলাওয়াত আোয় 
করায় উি নসজোহ্ আোয় হয়ব িা।  

নকন্তু িয়রর আয়াত িয়ি যনে নসজোহ্ করা হয়, আর বাস্তয়ব থসই 
আয়ায়ত নসজোহ্ িা হয়য় তার িূয়বষর আয়ায়ত নসজোহ্ হয়য় থায়ক, 
তাহয়লও নসজোহ্ আোয় হয়য় যায়ব। কারর্, নসজোর আয়াত 
নতলাওয়ায়তর এক দুই আয়াত ির নসজোহ্ করয়লও নসজোয়য় 
নতলাওয়াত আোয় হয়য় যায়ব। নকন্তু নসজোর আয়ায়তর িূয়বষ নসজোহ্ 
করয়ল থস নসজোহ্ আোয় হয় িা। সুতরাাং িয়রর আয়ায়ত নসজোহ্ 
করাই উত্তম। 

নকন্তু বাজায়রর অনধকাাংশ কুরআি শরীয়ফ িূয়বষর আয়ায়ত থয নসজোহ্ 
থলখা আয়ে এিা নঠক হয়নি। প্রকাশকরা ভলু কয়রয়েি। এিার সাংয়শাধি 
হওয়া জরুরী।[প্রমার্:  শামী:  ২:১০৩ # নকফায়াতুল মুফতী ৩:৩৬৯ # 
আহসানুল ফাতাওয়া ৪:৬৮ # মারানকল ফালাহ:  ৩৯৩]  
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প্রথম নবঠক তরক করয়ল। 
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নজজ্ঞাসাঃ আসয়রর িামায জামা’আত সহ িিার সময় ইমাম সায়হব ১ম 
নবঠক িা কয়র োাঁনিয়য় যাি। ফয়ল মুিােীরা থলাকমা নেয়ল ইমাম 
সায়হব িুিরায় বয়স আত্তানহয়যাতু িয়িি এবাং নসজোয়য় সাহু সহ িামায 
থশর্ কয়রি। অতঃির থঘার্র্া কয়রি-  িামায ফানসে হয়য় থগয়ে এবাং 
িামায থোহনরয়য় িিয়ত হয়ব। কারর্ নহয়সয়ব বয়লি, োাঁিায়িা ফরজ, 
আর নবঠক করা ওয়ানজব। ফরজ থথয়ক ওয়ানজয়বর নেয়ক নফয়র আসায় 
িামায ফানসে হয়য় থগয়ে, িুিরায় িিয়ত হয়ব। িয়র আমরা িামায 
থোহনরয়য় িিলাম। নকেু িতুি মুসল্লী িয়র ২য় জামা‘আয়ত শরীক 
হয়য়য়েি। এখি প্রন হয়লা, আমায়ের িামায হয়য়য়ে নক- িা? যারা 
নদ্বতীয় জামা‘আয়ত শরীক হয়লি, তায়ের িামায হয়য়য়ে নক- িা?  

জবাবঃ প্রথম জামা’আয়তর সকয়লর িামাযই শুে হয়য়য়ে। থকিিা ইমাম 
যখি থসাজা োাঁনিয়য় থগয়েি, তখি নিয়মানুযায়ী মুিােীর লুকমা থেয়া 
নঠক হয় িাই। আর ইমায়মর জন্য নফয়র এয়স বসাও নঠক হয়নি। বরাং ঐ 
অবথ্যতায় িামায থশর্ কয়র নসজোয়য় সাহু করা যয়থষ্ট নেল। নকন্তু নিয়ম 
বনহভূষতভায়ব বয়স যাওয়া সয়েও িামায িষ্ট হয়নি। ফাতাওয়া এিার 
উিয়রই। কারর্ এয়ত ফরজ থেরী হয়লও ফরজ তরক হয়নি। সুতরাাং 
িামায বানতল হওয়ার থঘার্র্া নেয়য় নদ্বতীয়বার জামা’আত করার থকাি 
প্রয়য়াজি নেল িা। কারর্, তায়ের িামাযয়তা হয়য় থগয়ে। তাই নদ্বতীয় 
জামা’আত তায়ের জন্য িফল গর্য হয়ব। আর আসয়রর িয়র িফল িা 
থাকায় তায়ের এ িামায মাকরূহ্ হয়ব। এখি এই নদ্বতীয় জামা’আয়তর 
সময় িতুি থকাি মুসল্লী শরীক হয়য় থাকয়ল, তার িামায সহীহ্ হয়নি। 
এজন্য থয, ইমায়মর ফরজ িামাযয়তা আয়গই আোয় হয়য় থগয়ে এবাং 
নদ্বতীয় জামা’আত তার জন্য এবাং প্রথম জামা’আয়তর মুসল্লীয়ের জন্য 
িফল গর্য হয়চ্ছ। আর িফল িিয়িওয়ালার নিেয়ি ফরজ িামায়যর 
ইকনতো সহীহ্ িয়। তাই শুধু নদ্বতীয় জামা’আয়ত যারা শরীক হয়য়য়ে, 
তায়ের ঐ ওয়ায়ির িামায কাযা করয়ত হয়ব। 

[আল- বাহরুর রানয়ক ২:১০০, ১০১ # আেদুররুল মুখতার, ২:৮৩ # 
থবয়হশতী থজওর, ২: ৩৮]  
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সুন্নায়ত ম‘ুআক্কাো িামায়যর প্রথম নবঠয়ক তাশাহহুয়ের ির েরূে ও 
থোয়া িয়ি থফলয়ল। 

নজজ্ঞাসাঃ থযাহর অথবা অন্য থয থকাি ওয়ায়ির চার রাকা’আত নবনশষ্ট 
সুন্নাত িামায়যর দুই রাকা‘আয়তর ির তাশাহহুে েরূে ও দু‘আয়য় 
মাসূরা িযষন্ত িয়ি থফলয়ল সাহু নসজোহ্ নেয়ত হয়ব নক- িা? 

জবাবঃ থযাহয়রর িূয়বষ নকাংবা জুমু’আর িূয়বষর ৪ রাকা’আত নবনশষ্ট 
সুন্নায়ত মু‘আক্কাো িামায়য প্রথম নবঠয়ক তাশাহহুে িিার ির েরূে 
শরীফ িা িিা চাই। ভুলবশতঃ িিয়ল সাহু নসজোহ্ নেয়ত হয়ব। 
উয়ল্লখয, জুমু’আর িামায়যর িয়রর চার রাকা’আত সুন্নাত িামায়য প্রথম 
নবঠয়ক েরূে শরীফ িিয়ত হয়ব নক- িা, এ নবর্য়য় মতানিকয আয়ে। 
তয়ব ভয়ুল এ িামায়য প্রথম নবঠয়ক েরূে শরীফ  িয়ি থফলয়ল সাহু 
নসজোহ্ নেয়ত হয়ব িা। [প্রমার্ঃ আলমগীরী, ১:১১৩ # দুরয়র মুখতার, 
২:১৬ # রহীনময়া, ১: ১৯০]  

১ম নবঠয়ক তাশাহহুয়ের ির েরূে ও দু‘আ িিা। 

নজজ্ঞাসাঃ চার রাকা’আতওয়ালা ফরজ ও সুন্নাত িামায়যর প্রথম নবঠয়ক 
তাশাহহুয়ের িয়র েরূে শরীফ দু’আয়য় মাসূরা ইতযানে িিয়ত হয়ব নক-
িা? 

জবাবঃ নিভষরয়যাগয ফাতাওয়ার গ্রোনেয়ত চার রাক’আত নবনশষ্ট ফরজ, 
ওয়ানজব ও সুন্নায়ত মু‘আক্কাোহ্ িামায়যর প্রথম নবঠয়ক শুধুমাত্র 
তাশাহহুে িিার নিয়েষশই নবধৃত হয়য়য়ে। েরূে শরীফ, েূ‘আয়য় মাসূরা 
ইতযানে িিা যায়ব িা বয়ল স্পষ্ট বর্ষিা রয়য়য়ে। তয়ব সুন্নায়ত গাইয়র-
মু‘আক্কাোহ্ থযমি-  আসর ও ইশার িূয়বষ দু’রাকা’আত বা চার 
রাকা’আত সুন্নায়ত গাইয়র- মু‘আক্কাোহ িিার জন্য উম্মতয়ক উত্সানহত 
করা হয়য়য়ে। উি চার রাকা’আতওয়ালা িামায়যর প্রথম নবঠয়ক 
তাশাহহুয়ের ির েরূে শরীফ ও দু’আয়য় মাসূরা িয়ি শুধু সালাম বাকী 
থরয়খ োাঁনিয়য় যায়ব। অতঃির িুিঃ োিা আউযুনবল্লাহ্ িয়ি িরবতষী 
দু’রাকা’আত আোয় করয়ব। [প্রমার্ঃ আেদুররুল মুখতার, ২:১৬- ১৮ 
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# আল- বাহরুর রানয়ক, ১:৩২৭ # ফাতাওয়া োরুল উলূম, ৪:২৩১ # 
আহসানুল ফাতাওয়া, ৩:৪৯০ # মাজমুআতুল ফাতাওয়া, ১: ২৩৭]  

িামায়য সরূা ফানতহার থ্যতায়ি তাশহহুে িিা বা এর উয়টািা করা। 

নজজ্ঞাসাঃ িামায়যর ময়ধয যনে থকউ সূরা ফানতহার থ্যতায়ি তাশাহহুে িয়ি, 
অথবা তাশাহহুয়ের থ্যতায়ি সূরা ফানতহা িয়ি, তাহয়ল িামায়যর থকাি 
েনত হয়ব নক- িা? 

জবাবঃ সূরা ফানতহার থ্যতায়ি তাশাহহুে িিার েরুি নসজোয়য় সাহু 
ওয়ানজব হয়ব িা। তয়ব যনে থকউ তাশাহহুয়ের থ্যতায়ি সূরা ফানতহা িয়ি, 
তাহয়ল তার উিয়র নসজোয়য় সাহু ওয়ানজব হয়ব। 

উয়ল্লখয, যনে থকউ সূরায়য় ফানতহা িিার ির সূরা নমলায়িার থ্যতায়ি 
তাশাহহুে িয়ি, তাহয়ল ওয়ানজব শুরু করয়ত নবলি হওয়ায় নসজোয়য় 
সাহু ওয়ানজব হয়ব। তয়ব যনে থকউ তাশাহহুে িিার ির েরূে শরীফ 
িিার িূয়বষ সূরায়য় ফানতহা িয়ি, তাহয়ল তার উির নসজোয়য় সাহু 
ওয়ানজব হয়ব িা। [প্রমার্:  ফাতাওয়া আলমগীরী, ১: ১২৭]  

িামায়য সরূায়য় ফানতহা থোহনরয়য় িিয়ল নসজোয়য় সাহু। 

নজজ্ঞাসাঃ িামায়য সূরা ফানতহা বা সূরা ফানতহার থকাি আয়াত থোহনরয়য় 
িিয়ল নক সাহু নসজো নেয়ত হয়ব? 

জবাব:  িামায়য ভুলবশত:  সূরা ফানতহা থোহনরয়য় িিয়ল, সাহু নসজো 
নেয়ত হয়ব। অবশ্য যনে সূরা ফানতহার থকাি এক আয়াত থোহনরয়য় 
িয়ি, তাহয়ল নসজোয়য় সাহু করয়ত হয়ব িা। [প্রমার্:  ফাতাওয়া শামী ১ 
# ফাতাওয়া োরুল উলূম, ৪: ৩৯৬,  ৪০৬]  

মুিাজাত 

ফরজ িামায়যর ির মুিাজাত। 

নজজ্ঞাসাঃ আমায়ের থেয়শ নেিনেি িাাঁচ ওয়াি িামায়যর জামা’আয়তর 
ির ইমাম- মুিােী সকয়ল নময়ল থয মুিাজাত করা হয়, শরী‘আয়ত এর 
থকাি প্রমার্ আয়ে নক? অয়িয়ক বয়লয়েি- ‘িামায়যর ির মুিাজাত 



407 

 

বলয়ত নকেু থিই। অতএব, তা নবে’আত-  এ বযািায়র শরী‘আয়তর 
সনঠক ফয়সালা নক?  

জবাবঃ িামায়যর ির বা ফরজ িামায়যর জামা’আয়তর ির আমায়ের 
থেয়শ থয মুিাজাত প্রচনলত আয়ে তা মুস্তাহাব আমল; নবে’আত িয়। 
কারর্-  নবে’আত বলা হয় ঐ আমলয়ক, শরী‘আয়ত যার থকাি নভনত্ত 
খুাঁয়জ িাওয়া যায় িা। অথচ উি ‘মুিাজাত’ নিভষরয়যাগয থরওয়ায়াত 
দ্বারা প্রমানর্ত। তাই যারা মুিাজাতয়ক এয়কবায়রই অস্বীকার কয়রি, 
তারা ভুয়লর ময়ধয রয়য়য়েি; আর যারা ইমাম মুিােীর সনম্মনলত 
মুিাজাতয়ক সবষ অবথ্যতায় নবে’আত বয়লি, তায়ের োবীও নভনত্তহীি এবাং 
মুিাজাতয়ক যারা জরুরী ময়ি কয়র এ বযািায়র বািাবানি কয়রি এবাং 
থকউ িা করয়ল তায়ক কিাে কয়রি, গানল থেি, তারাও ভয়ুলর ময়ধয 
আয়েি। 

নবয়ের্র্ঃ িামায়যর িয়রর মুিাজাতয়ক সবষপ্রথম নযনি নভনত্তহীি ও 
নবে’আত বয়ল োবী তুয়লনেয়লি, নতনি হয়লি- হািলী মতাবলিী আল্লামা 
ইবয়ি তাইনময়যা (রহঃ)। িয়র তেীয় োত্র আল্লামা হানফজ ইবনুল 
কাইনয়যম তাাঁর অনুসরর্ কয়রি। আল্লামা ইবয়ি তাইনময়যা ও হানফজ 
ইবনুল কানয়যম (রহঃ) োবী কয়রি থয, িামায়যর ির মুিাজাত করার 
থকাি প্রমার্ কুরআি ও হােীয়স থিই। থয সব থরওয়ায়য়য়ত িামায়যর ির 
দু’আ করার কথা আয়ে, এর অথষ হয়চ্ছ- সালায়মর িূয়বষর দু’আয়য় 
মা’সূরা। 

তায়ের এ নভনত্তহীি োবীর খন্ডয়ি আল্লামা হানফজ ইবয়ি হাজার 
আসকালািী শায়রয়হ বুখারী (রহঃ) বয়লি, ‘ইবনুল কাইনয়যম প্রমুখগয়র্র 
োবী সনঠক িয়’। কারর্-  বহু সহীহ্ হােীয়স সালায়মর ির দু’আ করার 
স্পষ্ট বর্ষিা িাওয়া যায়। আর হােীয়স থয িামায়যর থশয়র্ দু’আ করার 
কথা আয়ে, তার অথষ সালায়মর িূয়বষর দু’আয়য় মাসূরা িয়। বরাং 
নিঃসয়েয়হ তা সালায়মর িয়রর দু’আ। [য়েখুি ফাতহুল বারী, ২:৩৩৫ 
িৃ: , ফতহুল মলুনহম, ২:১৭৬ িৃ: ]  
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এমনিভায়ব ইবনুল কাইনয়যম ও তাাঁর উস্তায়ের উি োবীর প্রনতবাে কয়র 
আল্লামা যাফর আহমে উসমািী (রহঃ) ‘ইলাউস সুিাি’ গ্রয়ে নলয়খয়েি-  
“ইবনুল কাইনয়যম প্রমুখগর্ িামায়যর িয়রর দু’আয়ক অস্বীকার কয়র 
তত্সম্পনকষত হােীস সমূহয়ক সালায়মর িূয়বষর দু’আয়য় মা‘সূরা বয়ল 
বুঝায়ত থচয়য়য়েি বয়ি নকন্তু তাাঁয়ের এ বযাখযা নঠক িয়। কারর্-  অয়িক 
সুস্পষ্ট হােীস তায়ের এ বযাখযা নবরুয়ে নবেযমাি। সুতরাাং তাাঁয়ের এ 
হােীস নবয়রাধী বযাখযা গ্রহর্ীয় িয়।” [ইলাউস সুিাি ৩:১৫৯ িৃ: ]  

যারা িামায়যর িয়রর মুিাজাতয়ক এয়কবায়রই অস্বীকার কয়রি, তায়ের 
জবায়ব উয়ল্লনখত উেৃনতদ্বয়ই যয়থষ্ট। 

আর যারা বয়লি থয, ‘িামায়যর ির একাকী মুিাজাত করা যায়; নকন্তু 
ইমাম ও মুিােীগয়র্র জন্য সনম্মনলত মুিাজাত করা নবে’আত; তায়ের 
এ োবীর স্বিয়ে থযয়হতু থকাি মজবুত েলীল নবেযমাি থিই, তাই 
তায়ের এ োবীও গ্রহর্ীয় িয়। 

‘িামায়যর ির মুিাজাত প্রসয়ঙ্গ হােীসসমূহ বযািকতা সম্পন্ন। এ হােীস 
সমূয়হ মুিাজায়তর থকাি থেত্র নবয়শয়র্র উয়ল্লখ থিই। অতএব হােীস 
সমূয়হর বযািকতার নভনত্তয়ত িামায়যর ির সবষয়েয়ত্রর মুিাজাতই 
মুস্তাহাব বয়ল নবয়বনচত হয়ব। মূলনভনত্ত সহীহ্ হােীয়স নবেযমাি থাকার 
ির নবে’আয়তর প্রনই উয়ঠ িা। [ফাইযুল বারী ২: ৪৩১]  

হােীয়স সনম্মনলত মুিাজায়তর গুরুয়ের বহু প্রমার্ িাওয়া যায়। নফকয়হর 
নকতাবসমূয়হও ইমাম- মুিােীর সনম্মনলত প্রচনলত মুিাজাতয়ক মুস্তাহাব 
বলা হয়য়য়ে। অসাংখয হােীস নবশারেগয়র্র রায়ও ইজনতমায়ী 
মুিাজায়তর স্বিয়ে স্পষ্ট নবেযমাি। এমতাবথ্যতায় প্রচনলত মুিাজাতয়ক এ 
নবে’আত বলা নঠক িয়। নিয়ে মুিাজায়তর স্বিয়ের হােীস সমূহ 
নফকয়হর নকতাব সমূয়হর বর্ষিা এবাং হােীস নবশারেগয়র্র রায় সিনলত 
েলীল সাংনেপ্তাকায়র উিথ্যতািি করা হল:  

মুিাজায়তর স্বিয়ে হােীয়সর েলীল:  

হােীস-  ১ : [ফরয িামায়যর ির মুিাজাত]  
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হযরত আবূ উমামা (রানযঃ) হয়ত বনর্ষত, রাসূয়ল কারীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইনহ ওয়া সাল্লাম- থক প্রন করা হল- থকাি সময়য় দু’আ কবুল 
হওয়ার থবশী সম্ভাবিা? রাসূয়ল আকবার সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম 
উত্তয়র বলয়লি, ‘থশর্ রায়ত্র এবাং ফরজ িামায়যর িয়র।’(জানম’থয় 
নতরনমযী ২: ১৮৭)  

হােীস-  ২ : হযরত ইবয়ি আব্বাস (রানযঃ) হয়ত বনর্ষত, নতনি বয়লি, 
‘যখি তুনম ফরয িামায হয়ত অবসর হও, তখি দু’আয় মশগুল হয়য় 
যায়ব।’ [তাফসীয়র ইবয়ি আব্বাস (রানয: ), ৫১৪ িৃ: ]  

হােীস-  ৩ : হযরত কাতাোহ্, যাহ্ হাক ও কালবী (রঃ) হয়ত বনর্ষত 
আয়ে, তাাঁরা বয়লি-  ‘ফরজ িামায সম্পােি করার ির দু’আয় নলপ্ত 
হয়ব।’                                                                                             
[তাফসীয়র মাযহারী ১০:২৯ িৃ: ]  

হােীস-  ৪ : [িামায়যর ির মুিাজায়ত হাত উঠায়িা] 

হযরত ফযল ইবয়ি আব্বাস (রানযঃ) হয়ত বনর্ষত, রাসূয়ল করীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম বয়লি, িামায দুই দুই রাক’আত; প্রয়তযক 
দুই রাক’আয়ত আত্তানহয়যাতু িাঠ করয়ত হয়। ভয়- ভনি সহকায়র 
কাতরতার সনহত নবিীতভায়ব িামায আোয় করয়ত হয়। আর (িামায 
থশয়র্) দু’হাত তুলয়ব এভায়ব থয, উভয় হাত প্রভ ুিায়ি উনঠয়য় থচহারা 
নকবলামখুী করয়ব। অতঃির বলয়ব থহ প্রভু ! থহ প্রভু ! (এভায়ব দু’আ 
করয়ব । থয বযনি এরূি করয়ব িা, থস অসম্পূর্ষ িামাযী তাাঁর িামায 
অঙ্গহীি সাবযস্ত হয়ব)।[জানম’থয় নতরনমযী ১৮৭]  

হােীস-  ৫ : [প্রসঙ্গ-  ঐ]  

হযরত আিাস (রানযঃ) হয়ত বনর্ষত, িবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইনহ 
ওয়াসাল্লাম বয়লি, ‘থয থকাি বাো প্রয়তযক িামায়যর ির দু’হাত তুয়ল 
এ দু’আ িিয়ব-  আল্লাহুম্মা ওয়া ইলাহা ……………, আল্লাহ 
তা’আলা নিয়জর উির নিধষানরত কয়র নিয়বি থয, তার হস্তদ্বয়য়ক বনেত 
রূয়ি থফরত নেয়বি িা। (হােীয়স বনর্ষত িূর্ষ দু’আনি এবাং মুিাজাত 
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সম্পনকষত তেবহুল নবস্তানরত তথয শাইখুল হােীস মাওলািা আনজজুল 
হক সায়হব সাংকনলত মুসনলম শরীফ ও অন্যান্য হােীয়সর েয় নকতাব-   
৫ম খয়ন্ড দ্রষ্টবয।) এোিা নমশকাত শরীফ ১ম খন্ড ১৯৫/১৯৬ িৃষ্ঠায় 
অয়িকগুয়লা হােীস নবেযমাি আয়ে-  থসগুয়লার সার সাংয়েি হয়চ্ছ, িবী 
করীম সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম মুিাজাত ও দু’আ করার সময় 
হাত উঠায়িার নিয়েষশ নেয়য়য়েি। সুতরাাং এিাই দু’আর আেব। 

হােীস-  ৬ : [মুিাজাত সালাম নফরায়িার ির] 

হযরত ইবয়ি ইয়াহইয়া (রহঃ) বয়লি, আনম আব্দুল্লাহ ইবয়ি যুবাইর 
(রানযঃ)- থক থেয়খনে, নতনি এক বযনিয়ক সালাম নফরায়িার িূয়বষই হাত 
তুয়ল মুিাজাত করয়ত থেয়খ তার িামায থশর্ হওয়ার ির তায়ক থডয়ক 
বলয়লি, ‘রাসূয়ল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম থকবল 
িামায থশর্ করার িরই হস্তদ্বয় উয়ত্তালি করয়তি, আয়গ িয়।’                                      
[ইলাউস সুিাি ৩: ১৬১]  

হােীস-  ৭ : [সনম্মনলত মুিাজাত] 

হযরত হাবীব ইবয়ি সালাম (রানযঃ) বর্ষিা কয়রি-  রাসূয়ল আকরাম 
সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম ইরশাে কয়রয়েি-  ‘যনে নকেু সাংখযক 
থলাক একনত্রত হয়য় এভায়ব দু’আ কয়র থয, তায়ের একজি দু’আ 
করয়ত থায়ক, আর অন্য থলায়করা ‘আমীি’ ‘আমীি’ বলয়ত থায়ক, তয়ব 
আল্লাহ তা’আলা তায়ের দু’আ অবশ্যই কবুল কয়র থায়কি।[কািযুল 
উম্মাল ১:১৭৭ িৃঃ # তালখীসুয যাহাবী ৩:৩৪৭ িৃ: ]  

হােীস-  ৮ : [ইমাম- মুিােীর সনম্মনলত মুিাজাত] 

হযরত সাওবাি (রানযঃ) হয়ত বনর্ষত, রাসূয়ল থখাো সাল্লাল্লাহু আলাইনহ 
ওয়া সাল্লাম বয়লি-  ‘থকাি বযনি থলাকয়ের ইমাম হয়য় এমি হয়ব িা 
থয, য়স তায়েরয়ক বাে নেয়য় দু’আয়ত থকবল নিয়জয়কই নিনেষষ্ট কয়র। 
যনে এরূি কয়র, তয়ব থস তায়ের সনহত নবশ্বাসঘাতকতা করল।’                                                                                               
[নতরনমযী শরীফ ১: ৮২]  

উয়ল্লনখত হােীস সমূহ দ্বারা বুঝা যায়:  
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(ক) ফরয িামায়যর ির দু’আ কবুল হওয়ার থবশী সম্ভাবিা। তাই ফরজ 
িামায়যর ির দু’আয় মশগুল হওয়া বাঞ্ছিীয়। 

(খ) িামায়যর ির হাত তুয়ল দু’আ করা নবয়শর্ গুরুেসম্পন্ন আমল। 
রাসূয়ল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম স্বয়াং িামায়যর ির দু’আয় 
হাত উঠায়তি এবাং অন্যয়েরয়ক এর প্রনত উত্সানহত করয়তি। সুতরাাং 
এিাই দু’আর আেব। 

(গ) একজি দু’আ করয়ব; আর বাকীরা সবাই আমীি বলয়ব; এভায়ব 
সকয়লর দু’আ বা সনম্মনলত মুিাজাত কবুল হওয়া অবশ্যম্ভাবী। আর 
ইমাম সায়হব শুধু নিয়জর জন্য দু’আ করয়বি িা। দু’আয়ত 
মুসল্লীয়েরয়কও শানমল করয়বি। 

উয়ল্লনখত হােীস সমূয়হর সমনষ্টদ্বারা িামায়যর ির একাকী মুিাজায়তর 
িাশািানশ ফরজ িামায়যর ির ইমাম- মুিােী সকয়লর সনম্মনলত 
মুিাজায়তর প্রমার্ নেবায়লায়কর ন্যায় সুস্পষ্ট হয়য় উয়ঠ। অতএব, তা 
মুস্তাহাব হওয়াই হােীস সমূয়হর মমষ ও সমনষ্টগত সারকথা।                                                         
[নবস্তানরত থেখুিঃ নকফায়াতুল মুফতী ৩:৩০০ িৃঃ, ইলাউস সুিাি, 
৩:১৬১ িৃ: ]  

উয়ল্লখয থয, বনর্ষত হােীসসমূহ সম্পয়কষ থকউ থকউ আিনত্ত তুয়লি থয, ‘এ 
হােীসসমূয়হর থকািনিয়ত ফরজ িামায়যর ির সনম্মনলত মুিাজাত করার 
কথা একসয়ঙ্গ উয়ল্লখ থিই। থকিিা, এগুয়লার থকািনিয়ত শুধু দু’আর 
কথা আয়ে, নকন্তু হাত থতালার কথা থিই। আবার থকািনিয়ত শুধু হাত 
তুয়ল মুিাজায়তর কথা আয়ে। নকন্তু তা একাকীভায়ব, সনম্মনলত ভায়ব 
িয়। আবার থকািনিয়ত সনম্মনলত মুিাজায়তর কথা আয়ে সতয, নকন্তু 
ফরজ িামায়যর িয়র হওয়ার কথা উয়ল্লখ থিই। অতএব, এ হােীস 
সমূয়হর দ্বারা প্রচনলত মুিাজাত প্রমানর্ত হয় িা।’ তাাঁয়ের এ আিনত্তর 
জবায়ব হযরত মাওলািা মুফতী নকফায়াতুল্লাহ্ (রহঃ) নকফায়াতুল মুফতী 
গ্রয়ে বয়লি-  “নবর্য়গুয়লা থযমি থকাি এক হােীয়স একনত্রতভায়ব 
উয়ল্লখ হয়নি, থতমনি থকাি হােীয়স তা নিনর্েও হয়নি। থকাি নজনিয়সর 
উয়ল্লখ িা থাকার দ্বারা তা নিনর্ে হওয়া কখয়িাও বুঝায় িা। উিরন্তু 
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উয়ল্লনখত হােীসসমূয়হর বর্ষিা ভাব এমি বযিকতা সম্পন্ন, যা সম্ভাবয 
সকল অবথ্যতায়কই শানমল কয়র। তাোিা নবনভন্ন থরওয়ায়য়য়ত এ 
অবথ্যতাগুয়লার িৃথক িৃথক উয়ল্লখ রয়য়য়ে। যার সমনষ্টগত সামনগ্রক 
েৃনষ্টয়কায়র্ ফরজ িামায়যর ির হস্ত উয়ত্তালি িূবষক সনম্মনলত মুিাজাত 
অিায়ায়স প্রমানর্ত হয়। এিা থতমনি, থযমি িামায়যর নবস্তানরত নিয়ম, 
আযায়ির সুন্নাত নিয়ম ইতযানে একয়ত্র থকাি হােীয়স বনর্ষত থিই। নবনভন্ন 
হােীয়সর সমনষ্টয়ত তা প্রমানর্ত হয়।”[য়েখুি:  নকফায়াতুল মুফতী 
৩:৩০০০ িৃ: ]  

মুিাজাত অস্বীকারকারীগয়র্র আয়রা কনতিয় অনভয়যাগ ও তার 
জওয়াব:  

অনভয়যাগ-  ১ 

িামায়যর ির মুিাজায়তর স্বিয়ের হােীসসমূহ থকবল িফল িামায়যর 
থেয়ত্র প্রয়যাজয। অতএব, এর দ্বারা ফরজ িামায়যর ির মুিাজাত 
মুস্তাহাব হওয়া প্রমানর্ত হয় িা। 

জবাবঃ হযরত আল্লামা আিওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী (রহঃ) বয়লি, 
‘িামায়যর ির মুিাজাত করার িয়ের হােীসগুয়লার বযািায়র 
নফকহনবেগর্ িফল এবাং ফরয উভয় িামাযয়কই শানমল কয়রয়েি।” 
[ফায়যুল বারীঃ ৪:৪৭ িৃঃ] 

মাওলািা যাফর আহমে উসমািী (রহঃ) বয়লি, “ফরয িামায়যর ির 
মুিাজাত িফল িামায়যর ির মুিাজাত অয়িো উত্তম।” [ইলাউস সুিাি, 
৩:১৬৭ িৃঃ] 

অনভয়যাগ-  ২ 

মুিাজাত মুস্তাহাব হয়য় থাকয়ল প্রচুর হােীয়স এ বযািায়র রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইনহ ওয়া সাল্লাম হয়ত আমল প্রমানর্ত থাকয়তা। অথচ এ বযািায়র 
একনি থরওয়ায়য়তও প্রমানর্ত থিই। 
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জবাবঃ প্রথমতঃ মুিাজায়তর বযািায়র ‘রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া 
সাল্লাম-  এর আমল সম্পনকষত একনি থরওয়ায়য়তও প্রমানর্ত থিই’-  
একথানি নঠক িয়। কারর্-  এ প্রসয়ঙ্গ স্পষ্ট নরওয়ায়াত আমরা হােীস 
অধযায়য় বর্ষিা কয়রনে। নদ্বতীয়তঃ মুস্তাহাব প্রমায়র্র জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইনহ ওয়া সাল্লাম এর আমল প্রমানর্ত হওয়া থমায়িও জরুরী িয়। 
কারর্ বহু মুস্তাহাব আমল রয়য়য়ে, যা রাসূয়ল আকরাম সাল্লাল্লাহু 
আলাইনহ ওয়া সাল্লাম নবয়শর্ মাসনলহায়তর কারয়র্ নিয়জ করয়তি িা, 
নকন্তু থস সয়বর প্রনত থমৌনখকভায়ব উম্মতয়েরয়ক উত্সানহত করয়তি। 
যায়ত উম্মত তার উির আমল কয়র নিয়ত িায়র। থযমি-  চাশয়তর 
িামায, আযাি (যায়ক আফযালুল আ’মাল বলা হয়য় থায়ক) ইতযানে। 
এগুয়লা রাসূয়ল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম থথয়ক মা’মূল 
নহয়সয়ব প্রমানর্ত থিই। অথচ নতনি এ থিক কাজ সমূয়হর প্রনত 
উম্মতয়েরয়ক থমৌনখকভায়ব যয়থষ্ট উত্সানহত কয়র নগয়য়য়েি। তদ্রুি 
মুিাজায়তর বযািায়র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম হয়ত আমলী 
থরওয়ায়াত স্বি বনর্ষত হয়লও থমৌনখক নরওয়ায়াত প্রচুর িনরমায়র্ 
নবেযমাি। আর মুস্তাহাব প্রমার্ হওয়ার জন্য এতিুকু যয়থষ্ট। িরন্তু নিয়ম 
হল, থমৌনখক থরওয়ায়য়য়তর সায়থ যনে আমলী থরওয়ায়য়য়তর নবয়রাধ 
িাওয়া যায়, তয়ব যারা বয়লি, মুস্তাহাব প্রমার্ হওয়ার জন্য রাসূয়ল 
করীম সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম- এর থমৌনখক বর্ষিার িাশািানশ 
আমলও থাকয়ত হয়ব, তারা সনঠক সরল িথ থথয়ক েূয়র সয়র িয়িয়েি 
এবাং একনি ফানসে নজনিয়সর উির নভনত্ত কয়র কথা বলয়েি।[দ্রষ্টবয:  
ফায়যুল বারী ২:৪১৩ িৃ: ]  

অনভয়যাগ-  ৩ 

মুিাজায়তর স্বিয়ে থযসকল হােীয়সর উেৃনত থেয়া হয়, থসগুয়লা 
অয়িকিা যঈফ। অতএব, তা নিভষরয়যাগয িয়। 

জবাবঃ এ অধযায়য়র নকেু হােীস যঈফ থাকয়লও থযয়হতু তার সমথষয়ি 
অন্য সহীহ্ নরওয়ায়াত নবেযমাি রয়য়য়ে। অতএব, তা নিভষরয়যাগযই 
নবয়বনচত হয়ব। নদ্বতীয়ত:  থসই হােীসসমূহ ফযীলত সম্পনকষত। আর 
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ফযীলয়তর বযািায়র যঈফ হােীসও গ্রহর্য়যাগয।(িূখবাতুল নফকার 
দ্রষ্টবয)  

অনভয়যাগ-  ৪ 

হযরত আবু বকর নসিীক (রানযঃ) সম্পয়কষ বনর্ষত আয়ে থয, নতনি যখি 
ফরজ িামায়যর সালাম নফরায়তি, তখি এত তািাতানি উয়ঠ িিয়তি 
থয, ময়ি হত-  নতনি থযি উত্তপ্ত িাথয়রর উির উিনবষ্ট আয়েি।                                 
[উমোতুল কারী ৬:১৩৯ িৃ: ]  

এয়ত বুঝা যায়, হযরত আবু বকর নসিীক (রানযঃ) সালাম নফনরয়য় 
মুিাজাত িা কয়রই োাঁনিয়য় থযয়তি। 

জবাবঃ হযরত আবু বকর নসিীক (রানযঃ)- এর উয়ল্লনখত আময়লর এ 
অথষ িয় থয, নতনি সালাম নফরায়িার ির মাসিূি দু’আ নযকর িা কয়রই 
োাঁনিয়য় থযয়তি। থকিিা-  নতনি রাসূয়ল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া 
সাল্লাম-  এর নবরুোচরর্ কখিও করয়ত িায়রি িা। রাসূয়ল আকরাম 
সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম হয়ত সালাম নফরায়িার ির নবনভন্ন দু’আ 
ও নযকর হােীয়স বনর্ষত আয়ে। সুতরাাং থরওয়ায়াতনির মমষ হল-  হযরত 
আবু বকর নসিীক (রানযঃ) সালাম নফরায়িার ির সাংনেপ্ত দু’আ ও 
নযনকর িায়ঠর অনধক সময় বয়স থাকয়তি িা। 

অতএব, উয়ল্লনখত থরওয়ায়াত দ্বারা হযরত আবু বকর নসিীক (রানয: )-
এর মুিাজাত করা বযতীত উয়ঠ িিা প্রমানর্ত হয় িা।[আল- আবওয়াব 
ওয়াত- তারানজম:  ৯৭ িৃ: ]  

িতষবয যারা ইজনতমায়ী মুিাজায়তর নবয়রাধী, তারা হযরত আবু বকর 
(রানযঃ)- এর আময়লর অজুহাত থেনখয়য় সালাম নফরায়িার ির থেরী িা 
কয়রই সুন্নাত ইতযানের জন্য উয়ঠ িয়িি। অথচ এর দ্বারা িামায়যর ির 
থয মাসিূি দু’আ ইতযানে রয়য়য়ে, তা তরক করা হয়। নদ্বতীয়ত:  ফরজ 
ও সুন্নায়তর মাঝখায়ি নকেু সময়য়র বযবধাি করার থয হুকুম হােীস 
শরীয়ফ িাওয়া যায়, তা লিি করা হয়। 

মুিাজায়তর স্বিয়ে নফকয়হর নকতাবসময়ূহর েলীল:  
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নফকয়হর নকতাব সমূয়হ মুিাজায়তর স্বিয়ে বহু প্রমার্ িাওয়া যায়। নিয়ে 
তার নকয়োাংশ উেৃত হল:  

১. নফকয়হ হািাফীর অন্যতম মূল নকতাব ‘মাবসূত’-  এর বর্ষিা:  
“যখি তুনম িামায থথয়ক ফানরগ হয়ব, তখি আল্লাহর নিকি দু’আয় 
মশগুল হয়য় যায়ব। থকিিা, এ সময় দু’আ কবুল হওয়ার থবশীekx 
সম্ভাবিা।” 

২. প্রনসে নফকয়হর নকতাব ‘নমিহাজুল উম্মাহ্ ও আকানয়দুসসুনন্নয়যাহ্’-  
এর বর্ষিা:  “ফরজ িামায়যর ির দু’আ করা সুন্নাত। এরূিভায়ব দু’আর 
সময় হাত উঠায়িা এবাং িয়র হাত থচহারায় মুয়ে থিয়া সুন্নাত।”  

৩. তাহযীবুল আযকার’-  এর বর্ষিা:  “এ কথার উির উলামায়য় 
নকরায়মর ইজমা হয়য়য়ে থয, িামায়যর ির নযকর ও দু’আ করা 
মুস্তাহাব।” 

৪. নশর’আতুল ইসলাম’-  এর বর্ষািা:  “ফরয িামায়যর ির মুসল্লীরা 
দু’আ করায়ক গর্ীমত ময়ি করয়ব।” 

৫.  ‘তুহফাতুল মারগুবা’ ও ‘নস’আয়া-  এর বর্ষিা:  “িামায থশয়র্ 
ইমাম ও মুসল্লীগর্ নিয়জর জন্য এবাং মুসলমািয়ের জন্য হাত উনঠয়য় 
দু’আ করয়বি। অতঃির মুিাজাত থশয়র্ হাত থচহারায় মুেয়বি।” 

৬.  ‘ফাতাওয়া বাযযানযয়া’-  এর বর্ষিাঃ িামায থশয়র্ ইমাম 
প্রকাশ্যভায়ব হােীয়স বনর্ষত দু’আ িিয়বি এবাং মুসল্লীগর্ও প্রকাশ্য 
আওয়ায়জ দু’আ িিয়বি। এয়ত থকাি অসুনবধা থিই। তয়ব মুসল্লীয়ের 
দু’আ ইয়াে হয়য় যাওয়ার ির সকয়ল বি আওয়ায়য দু’আ করা 
নবে’আত হয়ব। তখি মসুলীগর্ দু’আ আয়স্ত িিয়বি। 

৭.  ‘ফাতাওয়া সূনফয়া’ ও ‘িূরুল ঈযাহ্’-  এর বর্ষিা:  “িামায়যর 
িয়র জরুরী ময়ি িা কয়র হাত উনঠয়য় সনম্মনলত ভায়ব আল্লাহর নিকি 
দু’আ করা মুস্তাহাব। ” 
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উয়ল্লনখত বর্ষিাসমূহ দ্বারা স্পষ্টতঃ প্রমানর্ত হয়লা থয, িামায়যর ির দু’আ 
করা মুস্তাহাব। আর তা হাত উনঠয়য় করা বাঞ্ছিীয়। আয়রা প্রমানর্ত হল 
থয, মুিাজাত করা ইমাম- মুিােী সবার জন্যই িালিীয় মুস্তাহাব আমল। 

হােীস নবশারেগয়র্র রায় িযষয়বের্ করয়লও আমরা মুিাজায়তর স্বিয়ে 
অসাংখয প্রমার্ িাই। নিয়ে কয়য়কজয়ির েৃনষ্টভনঙ্গ প্রেত্ত হল:  

১. সুপ্রনসে হােীস নবশারে আল্লামা হানফজ ইবয়ি হাজার আসকালািী 
(রহঃ) বয়লি, “থয সকল ফরজ িামায়যর ির সুন্নাত িামায থিই, থস 
সকল ফরজ িামায়যর ির ইমাম ও মুিােীগর্ আল্লাহর নযকয়র মশগুল 
হয়বি। অতঃির ইমাম কাতায়রর ডাি নেয়ক মুখ কয়র দু’আ করয়বি। 
তয়ব সাংনেপ্তভায়ব মুিাজাত করয়ত চাইয়ল নকবলার নেয়ক মুখ কয়রও 
করয়ত িায়রি।”[ফাতহুল বারী ২:৩৩৫ িৃ: ]  

২. প্রনসে মুহানিস আল্লামা বেরুিীি আইিী (রহঃ) বয়লি, “এ হােীস 
দ্বারা িামায়যর িয়র মুিাজাত করা মুস্তাহাব বুঝা যায়। কারর্ সময়নি 
খুবই গুরুেিূর্ষ এবাং ঐ সময়য় দু’আ কবুল হওয়ার থবশীekx সম্ভাবিা।”                               
[উমোতুল কারী ৬: ১৩৯]  

৩. আল্লামা আয়িায়ার শাহ্ কাশ্মীরী (রহঃ) বয়লি, ‘িামায়যর িয়র হাত 
উনঠয়য় মুিাজাত করা নবে’আত িয়। কারর্-  এ বযািায়র প্রচুর কাওলী 
নরওয়ায়াত নবেযমাি। নফ’লী নরওয়ায়ায়তর ময়ধয রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইনহ ওয়া সাল্লাম মায়ঝ ময়ধয এ মুিাজাত কয়রয়েি বয়ল প্রমার্ 
িাওয়া যায়। আর এিাই সকল মুস্তাহায়বর নিয়ম। নতনি নিয়জ সঙ্গত 
আমল থবয়ে নিয়তি। আর অবনশষ্ট মুস্তাহাব সমূয়হর বযািায়র উম্মতয়ক 
উত্সাহ নেয়তি। সুতরাাং এখি যনে আমায়ের থকউ িামায়যর িয়র হাত 
উনঠয়য় োনয়মী ভায়ব মুিাজাত করয়ত থায়ক, তাহয়ল থস বযনি এমি 
একিা নবর্য়য়র উির আমল করল, থয বযািায়র আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইনহ ওয়াসাল্লাম উত্সাহ নেয়য় থগয়েি। যনেও নতনি নিয়জ সবষো 
আমল কয়রিনি।” [ফায়যুল বারী:  ২:১৬৭ িৃ ও ৪৩১ িৃ:  ৪:১৭ িৃ] 
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৪. শাইখুল হােীস মাওলািা যাকানরয়া (রহঃ) বয়লি, “ফরজ িামায়যর 
িয়র হাত উনঠয়য় মুিাজাত করায়ক থকউ থকউ অস্বীকার কয়র থায়কি। 
নকন্তু তা নঠক িয়। কারর্, এ বযািায়র প্রচুর হােীস নবেযমাি রয়য়য়ে। এ 
সকল হােীস দ্বারা িামায়যর ির মুিাজাত করা মুস্তাহাব প্রমানর্ত হয়।”                                                                            
[আল- আবওয়াব ওয়াত- তারানজম:  ৯৭ িৃ: ]  

৫. হযরত মাওলািা ইউসুফ নবয়ন্নারী (রহঃ) মুিাজাত সম্পনকষত হােীস 
সমূহ উয়ল্লখ িূবষক বয়লি, “মুিাজাত অধযায়য় থয সকল হােীস থিশ করা 
হল, ওগুয়লাই যয়থষ্ট প্রমার্ থয, ফরজ িামায়যর ির সনম্মলত মুিাজাত 
জানয়য। এ হােীস সমূয়হর নভনত্তয়তই আমায়ের ফুকাহায়য় নকরাম উি 
মুিাজাতয়ক মুস্তাহাব বয়লি।” [মা‘আনরফুস সুিাি ৩:১২৩ িৃ] 

৬. মুসনলম শরীয়ফর প্রনসে বযাখযাকার আল্লামা িববী (রহঃ) বয়লি, 
সকল ফরজ িামায়যর িয়র ইমাম, মুিােী ও মুিফানরয়ের জন্য দু’আ 
করা মুস্তাহাব। এ বযািায়র থকাি নদ্বমত থিই।” - (শরয়হ মুসনলম নলি-  
িববী) 

৭. হযরত মাওলািা শাব্বীর আহমাে উসমািী (রহঃ) বয়লি:  “আমার 
নিকি এিাই সনঠক থয, ফরজ িামায়য়র ির সুন্নায়তর িূয়বষ সাংনেপ্তভায়ব 
নকেু নযকর ও হােীয়স বনর্ষত দু’আ িয়ি থিয়া চাই।” [ফাতহুল মুলনহম 
২: ১৭৮ িৃ: ]  

৮. হযরত মাওলািা যাফর আহমাে উসমািী (রহঃ) বয়লি:  “আমায়ের 
থেয়শ থয সনম্মনলত মুিাজায়তর প্রথা চালু আয়ে থয, ইমাম থকাি থকাি 
িামায়যর ির নকবলামখুী বয়স দু’আ কয়র থায়কি। এিা থকাি নবে’আত 
কাজ িয়। বরাং হােীয়স এর প্রমার্ রয়য়য়ে। তয়ব ইমায়মর জন্য উত্তম 
হল-  ডািনেয়ক বা বামনেয়ক নফয়র মুিাজাত করা।”[ ই’লাউস সুিাি 
৩:১৬৩ িৃ: ]  

নতনি আয়রা বয়লি, “হােীসসমূহ দ্বারা প্রমানর্ত হল থয, প্রয়তযক ফরজ 
িামায়যর ির হাত উনঠয়য় মুিাজাত করা মুস্তাহাব। থযমি- আমায়ের 
থেয়শ এবাং অন্যান্য মুসনলম থেয়শ প্রচনলত আয়ে।  [ঐ ৩:১৬৭ িৃ: ]  
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মুহানিসীয়ি থকরায়মর বনর্ষত এ রায়সমূহ দ্বারা বঝুা থগল-  

(১) িামায়যর ির হাত উনঠয়য় মুিাজাত করা মুস্তাহাব। এ সময় দু’আ 
কবুল হওয়ার খুবই সম্ভাবিা। 

(২) মুিাজাত ইমাম, মুিােী ও মুিফানরে সকয়লর জন্যই মুস্তাহাব 
আমল। 

(৩) ফরজ িামায়যর ির ইমাম- মুিােী সকয়লর ইজয়তমায়ী মুিাজাত 
করা মুস্তাহাব। 

(৪) ফরজ িামায়জর ির োনয়মীভায়ব মুিাজাত করয়লও থকাি েনত 
থিই। 

(৫) িামায়যর ির মুিাজাত নব‘েআত িয়। বহু কাওলী হানেস দ্বারা এ 
মুিাজাত সায়বত আয়ে। মুস্তাহাব আমল থযয়হতু সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া 
সাল্লাম নিয়জ যনেও তা মায়ঝ ময়ধয কয়রয়েি। নকন্তু সকলয়ক নতনি এর 
প্রনত থমৌনখকভায়ব যয়থষ্ট উৎসাহ নেয়য়য়েি। 

(৬) প্রচনলত মুিাজাতয়ক নবে’আত বলা এবাং এর নবয়রানধতা করা নঠক 
িয়।  

প্রচনলত মুিাজাত মুস্তাহাব হওয়া সম্পয়কষ এমনি আয়রা বহু প্রমার্ানে 
নবেযমাি। থকবল আমায়ের মাযহায়বই িয়, ববাং অন্যান্য সকল 
মাযহায়বও এ মুিাজাত মুস্তাহাব সাবযস্ত হয়য়য়ে।[প্রমায়র্র জন্য ইমোদুল 
ফাতওয়া দ্রষ্টবয] 

এ সকল বর্ষিার দ্বারা সুস্পষ্টভায়ব প্রমানর্ত হল থয, িামায়যর ির ইমাম, 
মুিােী সকয়লর জন্য সনম্মনলতভায়ব মুিাজাত করাও মুস্তাহাব। এ 
মুিাজাতয়ক নবে’আত বলার থকাি যুনিই থিই। কারর্ নবে’আত বলা 
হয় থস আমলয়ক, শরী‘আয়ত যার থকািই অনস্তে থিই। মুিাজাত থসই 
ধরয়ির মূলযহীি থকাি আমল িয়। তয়ব থযয়হতু মুিাজাত ‘মুস্তাহাব 
আমল’ তাই এ নিয়য় বািাবানি করা অনুনচত। মুস্তাহাব নিয়য় বািাবানি 
করা নিনর্ে। অতএব, থকউ মুিাজায়তর বযািায়র যনে এমি থজার থেয় 
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থয, মুিাজাত তরককারীয়ক কিাে বা সমায়লাচিা করয়ত থায়ক, বা 
মুিাজাত িা করয়ল তার সায়থ ঝগিা- ফাসাে করয়ত থায়ক, তায়ের 
জন্য বা থসরূি িনরয়বয়শর জন্য মুিাজাত করা নিঃসয়েয়হ মাকরূহ্ ও 
নবে’আত হয়ব। মুিাজাত নবে’আত হওয়ার এই একনি মাত্র নেক আয়ে। 
আর এিা থকবল মুিাজায়তর থবলায় িয়, বরাং সমস্ত মুস্তাহায়বরই এ 
হুকুম। অতএব, মুিাজাতও িালি করয়ত িারয়ব এবাং নবে’আত 
থথয়কও বাাঁচয়ত হয়ব। আর এর জন্য সুষ্ঠু নিয়ম আমায়ের থখয়াল ময়ত 
এই থয, মসনজয়ের ইমাম সায়হবাি মুিাজায়তর আমল জারী থরয়খ 
জিগর্য়ক মুিাজায়তর েজষা সম্পয়কষ মুসল্লীগর্য়ক ওয়াজ- িসীহয়তর 
মাধযয়ম বুঝায়বি এবাং ফরয- ওয়ানজব ও সুন্নাত- মুস্তাহায়বর েজষা-
বযবধাি বুনঝয়য় নেয়য় বলয়বি-  ফরজ িামায়যর ির মুিাজাত করা 
থযয়হতু মুস্তাহাব সুতরাাং যার সুয়যাগ আয়ে থস মুস্তাহায়বর উির আমল 
কয়র নিয়ব। আর যার সুয়যাগ থিই তার জন্য মুস্তাহাব তরক করার 
অবকাশ আয়ে। এমি নক থকউ যনে ইমায়মর সায়থ মুিাজাত শুরু কয়র, 
তাহয়ল ইমায়মর সায়থ থশর্ করাও জরুরী িয়। কারর্, সালাম নফরায়িার 
ির ইকনতো থশর্ হয়য় যায়। সুতরাাং থকউ চাইয়ল ইমায়মর আয়গই তার 
মুিাজাত থশর্ কয়র নেয়ত িায়র। আবার থকউ চাইয়ল ইমায়মর মুিাজাত 
থশর্ হওয়ার িরও েীঘষের্ একা একা মুিাজাত করয়ত িায়র। নকন্তু এ 
বযািায়র বািাবানি করা শরী‘আয়ত নিয়র্ধ। এভায়ব বুনঝয়য় থেয়ার ির 
ইমাম সায়হবাি প্রয়তযক ফরজ িামায়যর ির োনয়মীভায়ব মুিাজাত 
করয়লও তায়ত থকাি েনত থিই। অয়িয়কর ধারর্া-  ‘মুস্তাহাব প্রমায়র্র 
জন্য মায়ঝ মায়ঝ তরক করত হয়ব।’ নকন্তু এ ধারর্া সনঠক িয়। মুস্তাহাব 
প্রমায়র্র জন্য তরক করার থকািই আবশ্যকীয়তা থিই। থযমি-  সকল 
ইমাম িুনি িয়র িামায িিাি। থকউ একথা বয়লি িা থয, মায়ঝ মায়ঝ 
িুনি োিা িামায িিায়িা উনচত-  যায়ত মুসল্লীগর্ বুঝয়ত িায়রি থয, 
িুনি িরা ফরজ ওয়ানজব িয়। অতএব, মুস্তাহাব প্রমায়র্র জন্য 
মুিাজাতয়ক থকি োিয়ত হয়ব? 

অনুরূি হােীস শরীয়ফ বনর্ষত আয়ে থয, হযরত আনয়শা নসনিকা (রানযঃ) 
োনয়মীভায়ব চাশয়তর িামায িিয়তি। কখিও িনরতযাগ করয়তি িা। 
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উিরন্তু নতনি বলয়তি, “চাশয়তর িামায়যর মুহুয়তষ আমার নিতা- মাতা 
জীনবত হয়য় এয়লও আনম তায়ের খানতয়র এ িামায িনরতযাগ করব িা। 
(নমশকাত শরীফ ১:১১৬) অথচ চাশয়তর িামায মুস্তাহাব িযষায়য়র। 
অতএব মায়ঝ ময়ধয তরক কয়র িয়, বরাং ওয়ায িসীহয়তর মাধযয়মই 
মুিাজাত মুস্তাহাব হওয়ার বযািারনি বুনঝয়য় থেয়া যুনিযুি । এিাই 
উদ্ভূত িনরনথ্যতনতর উত্তম সমাধাি। 

 وزعم الصالة بدبر الصحيحة األخبار في بتقييده المأثور الذكر تقديم ويترجح
 أهل ذهب بحديث وتعقب السالم قبل ما الصالة بدبر المراد أن الحنابلة بعض
 شابھه ما فكذلك جزما السالم بعد وهو صالة كل دبر تسبحون فيه فإن الدثور
 وال المأثور بالذكر معه ومن اْلمام فيتشاغل بعدها يتطوع ال التي الصالة وأما
 )315/  1: الباري فتح. (الخ....وذكروا انصرفوا شاءوا إن بل مكان له يتعين

িামায়জর িয়র মিুাজাত মসু্তাহাব। 

নজজ্ঞাসাঃ চট্টগ্রাম হািহাজারীথ্যত থমখল মাদ্রাসার সায়বক মুহতানমম 
মুফতী মাওলািা ইবরাহীম খাি (রহঃ) কতৃষক রনচত “শরীয়ত ও প্রচনলত 
কুসাংস্কার” িামক নকতায়বর ১৩৭- ১৪৯ থতর িৃষ্ঠাবযািী এক েীঘষ 
আয়লাচিায় বলা হয়য়য়ে, ফরয িামায়যর ির সনম্মনলতভায়ব মুিাজাত 
করা নবে’আয়ত সানয়যয়াহ। নকন্তু মানসক রাহমািী িয়গাম ’৯৬ আগষ্ট 
সাংখযায় নজজ্ঞাসার জবাব কলায়মর েীঘষ আয়লাচিায় বলা হয়য়য়ে এিা 
মুস্তাহাব। উভয় থ্যতায়িই অতযন্ত বনলষ্ঠভায়ব েলীল প্রমার্সহ আয়লাচয 
নবর্য়নির বর্ষিা থেয়া হয়য়য়ে। “উলামায়য় নকরায়মর মতনবয়রাধ রহমত 
স্বরূি”-  এ উনির আয়লায়ক উিয়রাি নবতয়কষর উির আমায়ের থকাি 
আিনত্ত বা নদ্বধাদ্বে গ্রহর্য়যাগয িয়। নকন্তু আমায়ক মায়ঝ ময়ধযই 
ইমামনতর দ্বানয়ে িালি করয়ত হয়। কায়জই প্রন হয়চ্ছঃ 

(ক) আনম নক থয থকাি একনি িোর উির আমল শুরু কয়র নেয়ত িানর? 
িানক আমার নবয়বক খািায়িার অনধকার আয়ে? 

(খ) সনম্মনলত মুিাজায়ত মুিােীগর্ নিয়জরাও নক দু’আর বাকয উৈারর্ 
করয়ত িারয়ব? িানক তারা থকবল আমীিই বলয়ত িারয়ব? 
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জবাবঃ (ক) িামায়যর ির সনম্মনলত মুিাজাত নবে’আত অথবা মুস্তাহাব 
িনরনথ্যতনতর উির নিভষর কয়র। অথষাৎ যনে থকাি জায়গায় মুিাজাত করা 
জরুরী ময়ি করা হয় এবাং থকউ মুিাজাত িা করয়ল তায়ক নতরষ্কার করা 
হয়, তখি থস িনরয়বয়শ মুিাজাত করা নবে’আত হয়ব। নকন্তু থকাি 
জায়গায় যনে সনম্মনলত মুিাজাত জরুরী ময়ি িা করা হয় এবাং থকউ 
মুিাজায়ত শরীক িা হয়ল তায়ক নতরষ্কার করা হয় িা, তাহয়ল থস 
িনরয়বয়শ সনম্মনলত মুিাজাতয়ক নবে‘আত বলা যায়ব িা। বরাং তা 
মুস্তাহাব হয়ব। কারর্, অয়িক ইনতবাচক হােীস দ্বারা তা প্রমানর্ত। 
সুতরাাং অন্য থকাি অসুনবধা িা থাকয়ল সনম্মনলত  মুিাজাতয়ক নবে’আত 
বলা যায় িা। কারর্, নবে’আত বলা হয় শরীয়য়ত যার থকাি নভনত্তই 
থিই। অথচ ফরয িামায়যর ির মুিাজায়তর বযািারনি থতমি িয়। 

এখি যনে হযরত মাওলািা মুফতী ইবরাহীম খাি সায়হব চট্টগ্রায়ম এ 
িনরনথ্যতনত থেয়খ থায়কি থয, থসখায়ি মুসল্লীগর্ এিায়ক জরুরী ময়ি কয়র, 
আর এই কারয়র্ নতনি থসিায়ক নবে’আত বয়লি, তাহয়ল থতা থসিা 
নবে’আতই হয়ব। নকন্তু যনে মুসল্লীগর্ মুিাজাত করা জরুরী ময়ি করুক 
বা িা করুক সবষাবথ্যতায় এরূি করায়ক নতনি নবে’আত বয়ল থায়কি, 
তাহয়ল তাাঁর এ কথা েলীয়লর নভনত্তয়ত সহীহ্ িয়। তাই আিনি 
মুসল্লীয়েরয়ক মাসআলািা ভালভায়ব বুনঝয়য় নেয়বি এবাং জরুরী ময়ি িা 
কয়র বরাবর িামায়যর ির মুিাজাত কয়র থযয়ত িারয়বি। কারর্ 
মুস্তাহাবয়ক জরুরী ময়ি করয়ল নবে’আত হয়। নকন্তু মুস্তাহাবয়ক জরুরী 
ময়ি িা কয়র তা সবসময় করয়লও নবে’আত হয় িা । তয়ব মায়ঝ মায়ঝ 
থেয়ি থেয়া থযয়ত িায়র। এ কথা বুঝায়িার জন্য থয, মুিাজাত িামায়যর 
অাংশ িয়। বরাং এিা সম্পূর্ষ আলাো নজনিস এবাং এর ময়ধয ইমায়মর 
ইকনতো থিই । সুতরাাং ইমায়মর আয়গ বা িয়র ইচ্ছামত মুিাজাত থশর্ 
করয়ত িায়র। 

(খ) ইজনতমায়ী মুিাজায়ত মুিােীগর্ উভয় কাজই করয়ত িায়র। অথষাৎ, 
ইচ্ছা করয়ল তারা যার যার ময়ির উয়িশ্য এবাং আকাঙ্খা আল্লাহর 
েরবায়র থিশ করয়ত িায়র। নকাংবা ইমাম সায়হব উৈঃস্বয়র দু‘আর 
বাকযগুয়লা উৈারর্ করয়বি এবাং মুিােীগর্ ইমায়মর দু‘আয় ‘আমীি’ 



422 

 

‘আমীি’ বলয়বি। তয়ব এয়েয়ত্র অবশ্যই লেয রাখয়ত হয়ব, যায়ত 
মুিাজায়তর দু‘আর আওয়ায়জ মাসবূয়কর িামায়য নবি সৃনষ্ট িা হয় । আর 
নবয়শর্ থকাি উিলে োিা আওয়ায িা কয়র প্রয়তযয়কর নিজ নিজ দু’আ 
করাই উত্তম এবাং মুিাজাত চুয়ি চুয়ি করা মুস্তাহাব ও এয়ত ফজীলত 
থবশী । শতষ সায়িয়ে অথষাৎ, অয়ন্যর ইবােয়ত অসুনবধা িা হয়ল 
উনৈঃস্বয়র দু’আ করা জানয়য আয়ে । [প্রমার্ঃ ই’লাউস সুিাি ৩ : ১৬৪ 
# নকফায়াতুল মুফতী ৩ :  ৩০৭]  

 َأنْ  َأْحَبْبَنا -وسلم عليه اهلل صلى- اهللَِّ َرُسوِل َخْلَف َصلَّْيَنا ِإَذا ُكنَّا َقاَل اْلَبَراِء َعِن
 َيْومَ  َعَذاَبَك ِقِنى َربِّ»  َيُقوُل َفَسِمْعُتُه - َقاَل - ِبَوْجِھِه َعَلْيَنا ُيْقِبُل َيِميِنِه َعْن َنُكوَن
 )9626:حــ ممسل رواه(  « ِعَباَدَك - َتْجَمُع َأْو - َتْبَعُث

আল্লাহুম্মা আমীি বয়ল মিুাজাত শুরু করা 

নজজ্ঞাসাঃ মুিাজায়ত প্রথয়ম আল্লাহুম্মা আমীি বয়ল মুিাজাত আরম্ভ করা 
এবাং মুিাজায়তর থশয়র্ বহয়ক্ক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ 
বয়ল মিুাজাত সমাপ্ত করা কতিুকু শরীয়ত সম্মত ? 

জবাবঃ মুিাজায়তর শুরুয়ত হামে-  সালাত িয়ি দু’আ শুরু করা 
থতমনিভায়ব মুিাজায়তর থশয়র্ হামে- সালত এবাং আমীি বয়ল দু’আ 
থশর্ করার কথা হােীয়স প্রমানর্ত আয়ে । প্রয়ন উয়ল্লনখত িো থকাি 
নকতায়ব বনর্ষত থিই । সুতরাাং তা শরীয়ত িনরিেী এবাং এ ধরয়ির 
প্রথায়ক অভযায়স িনরর্ত করা নবে’আত । অতএব তা বজষি করা 
মুসলমািয়ের দ্বীিী োনয়ে । [প্রমার্:  আহসানুল ফাতাওয়া ১ : ৩৭৪ # 
নমশকাত ২৭ িৃ: ]  

প্রথম কাতায়র মাসবকূ থাকা অবথ্যতায় ইমাম সায়হয়বর মসুনল্লয়ের নেয়ক 
নফয়র বসা  

নজজ্ঞাসাঃ িামায়যর জামা’আয়ত প্রথম কাতায়র থকাি বযনি যনে মাসবূক 
থায়কি, তয়ব নক ইমাম সায়হব দু’আর উয়িয়শ্য মুসল্লীয়ের নেয়ক নফয়র 
বসয়ত িারয়বি ? 
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জবাবঃ সাধারর্তঃ ফজর ও আসয়রর জামা’আয়ত ইমাম সায়হব ডায়ি-
বায়ম মুখ কয়র বয়সি । প্রথম কাতায়র মাসবূক িা থাকয়ল, মুসল্লীয়ের 
নেয়কও মুখ কয়র বসয়ত িায়রি । কায়রা থচহারার নেয়ক মুখ কয়র িামায 
িিা থযয়হতু মাকরূহ, তাই প্রথম কাতায়র ইমায়মর বরাবর থকাি মাসবূক 
থাকয়ল উি বযনিয়ক মাকরূহ হয়ত রো করর্ায়থষ ইমাম সায়হব থস 
নেয়ক মুখ কয়র বসয়বি িা । তাোিা হযরত উমর (রা: ) িামাযীর নেয়ক 
মুখ নফয়র বসার কারয়র্ থবত্রাঘাত করয়তি ।  

তয়ব নদ্বতীয় কাতার বা িয়রর কাতারগুয়লায়ত মাসবূক থাকয়লও ইমাম 
সায়হয়বর থস নেয়ক মুখ কয়র বসয়ত থকাি অসুনবধা থিই । [প্রমার্:  
নকফায়া ১ : ৩৬১ # ফাতহূল কােীর ১ :  ৩৬১]  

 بعض دبر في يدعو االمام ان من ديارنا في العرف به ماجرى ان والحاصل
 اعالء.   ( السنة في اصل له بل ببدعة ليس للقبلة مستقبال الصلوات

 )3/963:السنن

মাসবকূ, লায়হক, মেুনরক 

মাসবূক বযনি সািা কখি িিয়ব 

নজজ্ঞাসাঃ থকাি মুিােী ২য় বা ৩য় বা ৪থষ রাক’আয়ত শানমল হয়ল োিা 
িিয়ব নক- িা ? িিয়ল কখি ? 

জবাবঃ থযই মুসল্লীর প্রথম নেয়ক িামায েুয়ি যায় তায়ক মাসবূক বলা হয় 
। মাসবূক বযনি ইমায়মর সালাম নফরায়িার ির নিয়জর েুয়ি যাওয়া 
িামায আোয়য়র সময় শুরুয়ত োিা িিয়ব । তাোিা ইমাম সায়হব আয়স্ত 
আয়স্ত নকরাআত িিা অবথ্যতায় ইমায়মর সায়থ নিয়ত থবাঁয়ধও োিা িিয়ত 
িায়র তায়ত থকাি অসুনবধা থিই । আর ইমাম সায়হব থজায়র নকরাআত 
িিা অবথ্যতায় নকরাআত শুিা ফরয নবধায় তখি োিা িিা নিয়র্ধ । 
[প্রমার্:  রুিুল মুহতার ১ : ৪৮৮ # ফাতাওয়া মাহমুনেয়া ২ : ১৫৪ # 
আহসানুল ফাতাওয়া ৩ :  ৩৮২]  

 سنة فكان للقراءة تعظيما يسن بل بفرض، ليس الجھر حالة غير في االستماع أن
 لوجوب ال الجھر حالة غير في المؤتم قراءة وعدم لذاتھا مقصودة غير
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 لذاتھا، مقصودة سنة فھو الثناء وأما .قراءة له االمام قراءة الن بل االنصات،
 لالنصات لذاتھا مقصودة سنة ترك يلزم ركهت فإذا للمؤتم، ثناء االمام ثناء وليس
 .الجھر حالة تركه بخالف تبعا، سنة هو الذي

 )9/188:المحتار رد(

মাসবকূ যনে এক রাকা’আত িায় 

নজজ্ঞাসাঃ নতি রাক’আত অথবা চার রাক’আত ওয়ালা িামায়যর এক 
রাক’আত িাইয়ল বাকী িামায আোয় করার নিয়ম নক ? 

জবাবঃ থকাি বযনি যনে নতি রাক’আত ওয়ালা অথবা চার রাক’আত 
ওয়ালা ফরয িামায়যর জামা’আয়ত শানমল হয়য় এক রাক’আত ইমাম 
সায়হয়বর সায়থ িায়, তাহয়ল বাকী রাক’আত গুয়লা তায়ক এভায়ব 
িিয়ত হয়ব থয, প্রথয়ম নিয়জ এক রাক’আত িয়ি বসয়বি এবাং 
আত্তানহয়যাতু িিয়বি । তার িয়র উয়ঠ অবনশষ্ট রাক’আত আোয় কয়র 
নিয়ম মত িামায থশর্ করয়বি । এিাই তার জন্য উত্তম । 

অবশ্য যনে নতনি এক রাক’আত িয়ি িা বয়স দুই রাকা’আত িয়ি 
বয়সি, তাও তার জন্য জানয়য আয়ে । থস থেয়ত্র তার জন্য সাহু নসজো 
ওয়ানজব হয়ব িা । কারর্ মাসবূয়কর অবনশষ্ট িামায িিার সময় এক 
রাক’আয়তর ির বসা ওয়ানজব সাবযস্ত হয়নি । সুতরাাং নযনি এিা তরক 
কথর নদ্বতীয় রাক’আয়ত বয়সি, নতনি থকাি ওয়ানজব তরক কয়রিনি শুধু 
উত্তয়মর থখলাফ কয়রয়েি ।  

উয়ল্লখয, থকাি মাসবূক যনে ভয়ুল এক রাক’আয়তর িয়র িা বয়সি, 
তাহয়ল তার উনচত নদ্বতীয় রাক’আয়ত বসা । এর দ্বারা তার বসার 
ওয়ানজব আোয় হয়ব যায়ব । যনে নতনি মাসআলা জািার িয়র ইচ্ছা 
িূবষক নদ্বতীয় রাক’আয়তও িা বয়সি, তাহয়ল তার িামায সহীহ হয়ব িা 
। [প্রমার্:  ফাতাওয়া শামী ১ : ৫৯৬ # ইমোদুল আহকাম ১ :  
৪৫৪]  
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 من ركعة فمدرك تشھد، حق في وآخرها قراءة، حق في صالته أول ويقضي
 بفاتحة الرباعي وبرابعة بينھما، وتشھد وسورة بفاتحة بركعتين يأتي فجر غير
 ]9/016:المختار الدر[.  أخذها فكمقتد) أربع في إال( قبلھا يقعد وال فقط

 مبسوط في كما محمد قول هذا) إلخ قراءة حق في صالته أول ويقضي قوله(
 والفتح واْلسبيجابي الطحاوي وشرح الخالصة في اقتصر وعليه ، السرخسي
 الجالبي صالة في لكن السراج في كذلك الخالف وذكر وغيرهم والبحر والدرر

 لو:  المستصفى عن الفيض وفي.  إسماعيل شرح في وتمامه قولھما هذا أن
 بالثالثة يأتي ثم يتشھد ثم وسورة بفاتحة ركعتين يقضي الرباعي ركعة في أدركه
 ركعتين ثم وتشھد وسورة بفاتحة ركعة: وقاال.  حنيفة أبي عند خاصة بفاتحة
 . اهـ.  خاصة بفاتحة وثانيتھما وسورة بفاتحة أوالهما

 ولو:  المنية شرح في قال) بينھما وتشھد قوله( محمد قول اعتماد كالمھم وظاهر
 من أولى الركعة لكون السھو سجود يلزمه ولم ، قياسا ال استحسانا جاز يقعد لم

 )9/016:المحتار رد.  ( اهـ. وجه

ইমাম সায়হবয়ক রুকূয়ত িাওয়া থগয়ল  

নজজ্ঞাসাঃ (ক) থকাি এক বযনি মসনজয়ে এয়স থেখল ইমাম সায়হব 
রুকূয়ত আয়েি । এমতাবথ্যতায় থস যনে শুধু তাকবীয়র তাহরীমা বয়ল হাত 
িা থবাঁয়ধ রুকুয়ত চয়ল যায়, তাহয়ল তার িামায সহীহ হয়ব নক- িা ? 
িানক রুকূর জন্য আলাো তাকবীর বলয়ত হয়ব ? 

(খ) রুকূয়ত নগয়য় ইমায়মর সায়থ এক তাসবীহ িনরমার্ থেরী করা নক 
জরূরী ? িানক শুধু শরীক হয়লই ঐ রাক’আত থিয়য়য়ে বয়ল ধরা হয়ব । 
একজি তাকবীর বয়ল রুকূর জন্য ঝুকয়লা আর ইমাম সায়হব ঐ মুহূয়তষ 
উয়ঠ োাঁিায়লি তাহয়ল এই বযনি নক ঐ রাক’আত থিয়য়য়ে বয়ল গর্য 
হয়ব ? 

জবাবঃ (ক) ইমাময়ক রুকূয়ত থিয়য় থকউ যনে োাঁিায়িা অবথ্যতায় 
তাকবীয়র তাহরীমা বয়ল হাত িা থবাঁয়ধ রুকূর তাকবীর িা বয়লই সরাসনর 
রুকূয়ত চয়ল যায়, তাহয়ল তার িামায সহীহ হয়য় যায়ব । তয়ব সুন্নায়তর 
থখলাফ হয়ব । সুন্নাত তরীকা হয়চ্ছ, তাকবীয়র তাহরীমা বলার ির হাত 
িা থবাঁয়ধ স্বতন্ত্রভায়ব রুকূর তাকবীর বয়ল রুকূয়ত শরীক হওয়া ।  
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তয়ব যনে থসাজা োাঁিায়িা অবথ্যতায় তাকবীয়র তাহরীমা থশর্ িা হয়, বরাং 
তাকবীয়র তাহরীমা বলয়ত বলয়তই রুকূর জন্য ঝুাঁয়ক িয়ি, তাহয়ল তার 
িামায সহীহ হয়ব িা । থকিিা, তাকবীয়র তাহরীমা সহীহ হওয়ার জন্য 
তা োাঁিায়িা অবথ্যতায় বলা শতষ । এ শতষ িাওয়া িা থগয়ল তাকবীয়র 
তাহরীমা সহীহ হয়ব িা । আর তাকবীয়র তাহরীমা সহীহ িা হয়ল িূর্ষ 
িামাযই বানতল হয়য় যায়ব । [প্রমার্:  ফাতাওয়া শামী ১ : ৪৪২- ৪৫২ # 
আল বাহরুর রানয়ক ২ : ২৭৬ # আহসানুল ফাতাওয়া ৩ :  ২৮৮]   

(খ) ইমায়মর সায়থ রুকূয়ত এক তাসবীহ িনরমার্ থেরী করা জরূরী িয় 
। বরাং শুধু শরীক হয়লই ঐ রাক’আত থিয়য়য়ে বয়ল গর্য হয়ব । এমিনক 
থকউ যনে এমি সময় রুকূর জন্য ঝুাঁয়ক যখি ইমাম সায়হব রুকূ থথয়ক 
মাথা উঠায় । নকন্তু এখিও এতিুকু থসাজা করয়ত িায়রনি থয, তার হাত 
হািু িযষন্ত থিৌাঁয়েিা । ইনতময়ধয মিােী এতিুকু ঝুাঁয়ক থগয়ে থয, তার 
হাত হািু িযষন্ত থিৌাঁয়ে যায়, তাহয়ল উি মুিােী এ রাক’আত থিয়য়য়ে 
বয়ল ধরা হয়ব এবাং তার জন্য ঐ রুকূয়ত এক তাসবীহ িনরমার্ থেরী 
করা ওয়ানজব । অতঃির অবনশষ্ট তাসবীহ িা িয়ি োাঁনিয়য় ইমায়মর 
ইনত্তবা করা তার জন্য ওয়ানজব । [প্রমার্ঃ ফাতহুল কােীর ১ : ৪২১ # 
আল বাহরুর রানয়ক, ১ : ২৯৩ # আহসানুল ফাতাওয়া ৩ :  ২৮৭]  

 لبعضھم خالفا تكبيرتين الى يحتاج ال الركوع في االمام ومدرك القدير فتح وفي
 البحر.  ( نيته ولغت جاز االفتتاح ال الركوع الواحدة بيرةالتك بتلك نوى ولو

 )1/26:الرائق

 )9/112:المختار الدر. (ركبتيه نال يديه مد لو بحيث الركوع ومنھا

 الركوع اسم عليه لقطي النه الركن من جزء في المشاركة هو الشرط ان ولنا
 يوجد لم كانه هفي المقتدي الركوع مشاركة حين من ويعتبر موقعه فيقع وجد وقد
 )9/119:القدير فتح.  (شيئ قبله

 الركوع فرض الحاوي وفي والميل االنحناء اصل الركوع من المفروض القدر
 البحر.  (الرأس طأطأة الركوع المصلي منية وفي الظھر انحناء
 )9/113:الرائق

মাগবীয়বর িামায়জ মাসবকূ হয়ল  
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নজজ্ঞাসাঃ (ক) মাগনরয়বর িামায জামা’আয়তর সায়থ থশর্ রাক’আয়ত 
থিয়ল প্রথম দু’রাক’আত নকভায়ব িিয়ত হয়ব ? এই দু’রাক’আয়তর 
মায়ঝ নক তাশাহহুে িিয়ত হয়ব, িা স্বাভানবক দু’রাক’আয়তর মত 
িিয়ত হয়ব নবস্তানরত জািায়বি ।  

জবাবঃ থকাি বযনি যনে নতি রাক’আত ওয়ালা িামায়যর জামাআয়ত 
শরীক হয়য় এক রাক’আত ইমাম সায়হয়বর সায়থ িায়, তাহয়ল বাকী 
রাক’আতগুয়লা তায়ক এভায়ব িিয়ত হয়ব-  প্রথয়ম নিয়জ এক রাক’আত 
সূরা নমনলয়য় িয়ি বসয়বি এবাং আত্তানহয়যাতু িিয়বি । তারির উয়ঠ 
অবনশষ্ট এক রাক’আত সূরা নমনলয়য় আোয় কয়র নিয়ম মত িামায থশর্ 
করয়বি । এিাই তার জন্য উত্তম ।  

অবশ্য যনে নতনি এক রাক’আত িয়ি িা বয়স দুই রাক’আত িয়ি 
বয়সি তাও তার জন্য জানয়য আয়ে । থসয়েয়ত্র তার উির সাহু নসজো 
ওয়ানজব হয়ব িা ।  

উয়ল্লখয থকাি মাসবূক যনে ভয়ুল এক রাক’আয়তর িয়র িা বয়সি, 
তাহয়ল তার উনচত নদ্বতীয় রাক’আয়তর িয়র বসা । এর দ্বারা তার বসার 
ওয়ানজব আোয় হয়য় যায়ব । [প্রমার্:  দুরয়র মুখতার ১ : ৫৯৬ # 
নকতাবুল আোর ২৭ # ইমোদুল আহকাম ২ :  ১৬১]  

ইমায়মর প্রথম ও থশর্ নবঠয়ক মাসবকূ নক িিয়ব ?   

নজজ্ঞাসাঃ আনম থযাহর অথবা আসর অথবা ইশার িামায মসনজয়ে 
িিয়ত নগয়য় থেনখ জামা’আয়ত এক রাক’আত িামায হয়য় থগয়ে । আনম 
নদ্বতীয় রাক’আয়ত শানমল হলাম । ইমাম সায়হব ও মুসনল্লরা যারা প্রথম 
হয়ত জামা’আয়ত শানমল নেয়লি তারা নদ্বতীয় রাক’আত অয়ন্ত নবঠয়ক 
বসয়লি এবাং তাশাহহুে িিয়লি । আনমও তায়ের সায়থ নবঠয়ক বসলাম 
। নকন্তু এ সময় আমার মাত্র এক রাক’আত িামায আোয় হয়য়য়ে । এই 
নবঠয়ক এ সময় আমার নক আমল করয়ত হয়ব? তদুিনর ইমাম সায়হব 
তাাঁর চার রাক’আত থশয়র্ যখি নবঠয়ক বসয়বি, তখিই বা আমার নক 
আমল করয়ত হয়ব? 
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জবাবঃইমায়মর অনুসরর্ জরুরী হওয়ার কারয়র্ প্রথম নবঠয়ক মাসবূয়কর 
(যার শুরুয়ত রাক’আত েুয়ি নগয়য়য়ে) নযম্মায় তাশাহহুে িিা ওয়ানজব 
হয়ব । িা িিয়ল, গুর্াহগার হয়ব । তয়ব িামায হয়য় যায়ব । [প্রমার্:  
আহসানুল ফাতাওয়া ৩ :  ৩৭৫]  

অনুরূিভায়ব ইমাম সায়হব যখি আনখরী নবঠয়ক বসয়বি, তখিও 
মাসবূয়কর শুধু তাশাহহুে িিয়ত হয়ব । নকন্তু েরূে শরীফ িিয়ব িা । 
সালাম নফরায়িা িযষন্ত ইমায়মর সায়থ সময় কািায়িার জন্য মাসবূক ধীয়র 
ধীয়র তাশাহহুে িিয়ব এিাই উত্তম । তা সয়েও যনে ইমায়মর িূয়বষই 
মাসবূক তাশাহহুে থথয়ক ফানরগ হয়য় যায়, তাহয়ল িুিরায় ২য় বার 
তাশাহহুে িিয়ব, অথবা তাশাহহুয়ের থশয়র্ থয কানলমায়য় শাহাোত 
আয়ে, ইমায়মর সালাম নফরায়িা িযষন্ত তা থোহরায়ত থাকয়ব, অথবা 
একবার তাশাহহুে িিার ির চুিচাি বয়স থাকয়ব -  এ নতি অবথ্যতায় থয 
থকািনি করা মাসবূয়কর জন্য জানয়য । তয়ব প্রথমনি উত্তম । [প্রমার্ঃ 
ইমোদুল ফাতাওয়া ২ :  ৩৪]  

 في المسبوق شروع قبل االمام فقام معه فقعد االولى القعدة في االمام ادرك من
 )1/80:المحتار رد. (امامه لتشھد تبعا يتشھد فانه التشھد

.  الشھادة كلمة يكرر وقيل يتم وقيل امامه سالم عند ليفرغ فيترسل المسبوق اما
 )9/099:المختار الدر(

 بحث في المنية وشرح الخانية في صححه ما وهذا ، يتمھل أي  فيترسل قوله
 وينبغي البحر في قال. أيضا مصحح األقوال وباقي السھو باب من المسبوق
 آخر يقضي أنه النھر في كما وجھه ولعل ، يخفى ال كما الخانية في بما اْلفتاء
:  ح قال. آخرا ليس وهذا ، والدعاء بالصالة فيه ويأتي التشھد حق في صالته
 وأما ، إمامه سالم عند يفرغ قوله صريح هو كما األخيرة اْلمام قعدة في وهذا
 الحلية في ومثله هـ ا. يخفى ال كما السكوت فحكمه القعدات من قبلھا فيما
 )9/099:المحتار رد(. المنية شرح في كذا) الشھادة كلمة يكرر وقيل ولهق(

িামায়যর থশর্ নবঠয়ক শরীক হওয়া  
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নজজ্ঞাসাঃ থশর্ নবঠয়ক মুকতােী জামা’আয়ত শরীক হয়য় বসার ির িরই 
যনে ইমাম সায়হব সালাম নফনরয়য় থেয় । তাহয়ল মুকতােী নক সায়থ 
সায়থ োাঁনিয়য় যায়ব, িা আত্তানহয়যাতু িয়ি োাঁিায়ব ? 

জবাবঃ থশর্ নবঠয়ক মুকতােী জামা’আয়ত শরীক হয়য় বসার ির িরই 
যনে ইমাম সায়হব সালাম নফনরয়য় থেয় তাহয়ল মুকতােী সায়থ সায়থ 
োিায়ব িা । বরাং আত্তানহয়যাতু িূর্ষ িিয়ব । অত: ির োাঁনিয়য় নিয়জর 
িামায নিয়মানুযায়ী আোয় করয়ব ।  

উয়ল্লখয থয, িামায়য শরীক হয়য় বসার িূয়বষই যনে ইমাম সায়হব সালাম 
নফনরয়য় থেি, তাহয়ল ইনিো সহীহ হয়ব িা । সুতরাাং এয়েয়ত্র িুিরায় 
তাহরীমা থবাঁয়ধ একাকী িামায িিয়ব । [প্রমার্:  ফাতাওয়া শামী ১ : 
৪৯৬ # ইমোদুল ফাতাওয়া ১ : ৩৪০ # ফাতাওয়া োরুল উলূম ৩ :  
৩৮০]  

মাসবকূ ভলুবশতঃ ইমায়মর সায়থ সালাম নফনরয়য় থফলয়ল  

নজজ্ঞাসাঃ (ক) থকাি বযনি চার রাক’আত ওয়ালা ফরয িামায়যর নতি 
রাক’আত ইমাম সায়হয়বর সায়থ আোয় কয়রয়ে । থস ভলুবশতঃ ইমাম 
সায়হয়বর সায়থ ডাি নেয়ক সালাম নফনরয়য় নেয়য়য়ে । সায়থ সায়থ ময়ি 
হল থয, তার এক রাক’আত বাকী রয়য়য়ে । তাই ইমাম সায়হব বাম 
নেয়ক সালাম নফরায়িার সময় থস উয়ঠ বাকী রাক’আত আোয় করল । 
এয়ত তার িামায়যর থকাি েনত হয়ব নক- িা ? 

জবাবঃ প্রয়নর নববরর্ অনুযায়ী তার িামায সহীহ হয়য় থগয়ে, তয়ব 
ইমায়মর একেম সায়থ সায়থ সালাম নফনরয়য় থাকয়ল সাহু নসজো লাগয়ব 
িা । আর যনে ইমায়মর ‘আসসালামু’ শব্দ থশর্ হওয়ার ির সালাম 
নফনরয়য় থায়ক, তাহয়ল সাহু নসজোহ কয়র নিয়ল তার িামায সহীহ হয়য় 
যায়ব । 

উয়ল্লখয, নতনি ইমায়মর বাম নেয়ক সালায়মর সময় থয অবনশষ্ট িামায িূর্ষ 
করার জন্য উয়ঠয়েি, এিা মুস্তাহাব নিয়ম িয় । বরাং মুস্তাহাব নিয়ম হল-  
ইমায়মর উভয় নেয়ক সালাম নফরায়িার ির সামান্য থেরী কয়র তারিয়র 
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উঠা । [প্রমার্:  ফাতাওয়া শামী ২ : ৮২  # আল বাহরুর রানয়ক ২ : 
১০০ # আহসানুল ফাতাওয়া ৪ :  ২৪]  

মাসবকূ যনে নিজ িামায়য ভুল কয়র  

নজজ্ঞাসাঃ ইমায়মর নিেয়ি থয থকাি রাক’আত িামায়য (জামা’আয়ত) 
অাংশ নিয়য় ইমায়মর সালাম নফরায়িার িয়র অবনশষ্ট িামায একাকী 
আোয় করার সময় যনে মুিানের থকাি ফরয বা ওয়ানজব েুয়ি যায় 
তাহয়ল মুিানের নক করর্ীয় হয়ব ? 

জবাবঃ ইমায়মর সালাম নফরায়িার িয়র যনে মাসবূক মূিােীর থকাি 
ফরয েুয়ি যায়, তাহয়ল সায়থ সায়থ তার িামায থভয়ঙ্গ যায়ব । এবাং উি 
িামায শুরু থথয়ক নদ্বতীয়বার িিা জরুরী । উি সুরয়ত নসজোয়য় সাহু 
নেয়লও হয়ব িা । কারর্, নসজোয়য় সাহু থেয়া হয় ভুয়ল থকাি ওয়ানজব 
তরক হয়ল । আর মাসবূয়কর নিজস্ব িামায়য যনে থকাি ওয়ানজব ভলু 
ক্রয়ম েুয়ি যায়, তাহয়ল থশর্ নবঠয়ক নসজোয়য় সাহু ওয়ানজব হয়ব । 
থমািাকথা, ইমাম নকাংবা মাসবূক বা একাকী িামাযী বযনির যনে থকাি 
ফরয েুয়ি যায়, তাহয়ল িুিরায় িামায িিয়ত হয়ব । আর যনে থকাি 
ওয়ানজব ভলু ক্রয়ম েুয়ি যায়, তাহয়ল নসজোয়য় সাহু ওয়ানজব হয়ব । 
[প্রমার্:  ফাতাওয়া আলমগীরী ১ : ৯২ # ফাতাওয়া শামী ১ :  ৩৩৮,  
১ ৪৪০]  

ইমায়মর নিেয়ি মিুানের করর্ীয়  

নজজ্ঞাসাঃ জামা’আয়ত িামাযরত অবথ্যতায় ইমায়মর নিেয়ি মুিােীরা নক 
নক িিার অনধকার রায়খ ? মুিােীগর্ ২য় রাক’আয়ত নবঠয়কর ময়ধয 
আত্তানহয়যাতু িিয়ত িারয়ব নক ? অথবা ৪থষ রাক’আয়ত নবঠয়কর ময়ধয 
আত্তানহয়যাতু, েরূে, দু’আয়য় মাসূরা িিয়ত িারয়ব নক ? 

জবাবঃইমায়মর নিয়ে মুিােীর থকাি রাক’আয়ত নকরাআত িিয়ত 
হয়বিা । বরাং চুি থাকয়ব । নকরাআত শুিা থগয়ল ময়িায়যাগ সহকায়র 
শুিয়ত থাকয়ব আর নকরাআত িা শুিা থগয়ল অন্তয়র (মুয়খ িয়) সূরা 
ফানতহা থখয়াল করয়ত থাকয়ব । থযমি-  হােীস শরীয়ফ আয়ে থয 
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বযনির ইমাম থায়ক তার ইমায়মর নকরাআতই তার জন্য নকরাআত 
(মুসনলম শরীফ) । অন্য হােীয়স এয়সয়ে ইমায়মর নিয়ে সূরা ফানতহার 
থখয়াল করা আর নকরাআয়তর সময় চুি থাকা । এমনিভায়ব এ বযািায়র 
আয়রা অয়িক হােীস আয়ে । নকন্তু নকরাআত বযতীত অন্য থকাি নবর্য় 
সম্পয়কষ থযমি তাশাহহুে বা অন্যান্য সকল দু’আ, তাসবীহ- এর 
বযািায়র এ ধরয়র্র থকাি হােীস থিই থয, ইমাম িিয়ল তার িে থথয়ক 
িিা হয়য় যায়ব । বরাং এগুয়লা িিার জন্য হােীয়স নিয়েষশ এয়সয়ে । 
সুতরাাং এগুয়লা ইমাম- মুিােী, একা িামাযী সকয়লরই এতিুকু 
আওয়ায়য মুয়খ িিয়ত হয়ব যায়ত হালকা আওয়ায নিয়জর কায়ি আয়স । 
[প্রমার্:  নমশকাত শরীফ ১ : ৮১ # ইমোদুল আহকাম ২ :  ৯৭]  

মাসবকূ যনে ইমায়মর নিেয়ি ভলু কয়র  

নজজ্ঞাসা:  ‘মাসবুক’ যনে ইমায়মর সায়থ থশর্ নবঠয়ক তাশাহহুয়ের ির 
েরূে শরীফ িয়ি থফয়ল, তাহয়ল একাকী অবনশষ্ট িামায থশর্ করার ির 
নসজোয়য় সাহু নেয়ত হয়ব নক- িা ? 

জবাবঃ মুিােী যনে ইমায়মর নিেয়ি থকাি সাহু অথষাৎ ভলু কয়র থফয়ল 
তাহয়ল, মুিােীর জন্য নসজোয়য় সাহু ওয়ানজব হয় িা । সুতরাাং 
মাসবূক(য়য মুসল্লীর নকেু রাক’আত েুয়ি থগয়ে) যনে ইমায়মর সায়থ থশর্ 
নবঠয়ক েরূে শরীফ িয়ি থফয়ল তাহয়ল িয়র একাকী িামায়যর থশয়র্ 
নসজোয়য় সাহু আোয় করয়ত হয়ব িা । [প্রমার্:  ফাতাওয়া শামী, ২ : 
৮২, ফাতাওয়া োরূল উলূম  ৪ :  ৪০৪]  

 من لخروجه بعده وال االمام مخالفة للزوم السالم قبل ال عناهم الن اصال سھو ال
 رد.  (البحر في كما عليه سھو ال ممن عمد سالم النه االمام بسالم الصلوة
 )1/81:المحتار

িামায়জর ময়ধয উয ুথভয়ঙ্গ থগয়ল  

নজজ্ঞাসাঃ জনিক বযনি বয়ল থায়কি, িামায়যর ময়ধয উযু থভয়ঙ্গ থগয়ল 
কায়রা সায়থ কথা িা বয়ল িুিরায় উযু কয়র থয কয় রাক’আত বাকী নেল 
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তা িয়ি নিয়লই চলয়ব । িামায িুিরায় শুরু থথয়ক িিয়ত হয়ব িা । 
এিা নক সনঠক ? 

জবাবঃ থকাি বযনির িামায়য উযু থভয়ঙ্গ থগয়ল থস থকাি কথাবাতষা িা 
বয়ল উযু কয়র এয়স িূয়বষর িামায়যর সায়থ থযাগ কয়র বাকী িামায 
আোয় করয়ব, এিা জানয়য । তয়ব থযাগ িা কয়র িুিরায় তাকবীয়র 
তাহরীমা বয়ল িতুি কয়র িামায িিাই উত্তম । অতএব, জনিক বযনির 
কথা নঠক আয়ে । তয়ব িামায শুরু থথয়ক িিা উত্তম কথানিও তার বয়ল 
থেয়া ভাল নেয়লা । যা িা বলার কারয়র্ই মূলত:  নবর্য়নি প্রয়নর সৃনষ্ট 
কয়রয়ে বয়ল ময়ি হয় । 

 عليه قوله ولنا..... وبنى وتوضأ.... انصرف الصلوة في الحدث سبقه ومن
 على وليبن وليتوضأ فلينصرف صلوته في امذى او رعف او قاء من السالم
.   الخالف شبھة عن تحرزا افضل واالستيناف يتكلم مالم صلوته

 ) 9/918:الھداية(

নবতর, সুন্নাত ও িফল িামায 

নবতর িামায নকভায়ব আসল ? 

নজজ্ঞাসাঃ িাাঁচ ওয়াি িামায িবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ 
ওয়াসাল্লাম) নম’রায়জর রানত্রয়ত আল্লাহ তা’আলার িে হয়ত হানেয়া 
স্বরূি এয়িয়েি । নকন্তু নবতয়রর িামায নকভায়ব আসল এবাং কখি থথয়ক 
এ িামায আোয় করা হয় ? 

জবাবঃনবতর িামায ওয়ানজব হওয়ার নিধষানরত তানরখ যনেও সনঠকভায়ব 
জািা যায় িাই, তয়ব নবনভন্ন নকতায়ব থযমি মা’আনরফুস সুিাি ৪ : ১৭৬ 
এবাং উমোতুল কারী ৭ : ১২ থথয়ক বুঝা যায় থয, নবতয়রর িামায মক্কা 
নবজয়য়র িয়র এবাং হজ্জ ফরয হওয়ার িূয়বষ শুরু হয়য়য়ে । অথষাৎ, অষ্টম 
ও িবম নহজরীর মধযবতষী থকাি এক সময়য় ওয়ানজব হয়য়য়ে ।  

নবতয়রর িামায ওয়ানজব হওয়ার সূচিা এই থয, সাহাবায়য় নকরাম 
(রাঃ)বয়লি-  আমরা অয়িক নেি যাবত িাাঁচ ওয়াি িামায আোয় কয়র 
আসনেলাম । একো িবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) 
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আমায়েরয়ক একনত্রত হয়ত বলয়লি । আমরা একনত্রত হলাম । িবী 
করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) হামে- োিার ির আমায়ের 
লেয কয়র বলয়লি-  আল্লাহ তা’আলা থতামায়ের জন্য আয়রা একনি 
িামায বৃনে কয়রয়েি-  যা আোয় করা লাল উয়ির থচয়য়ও উত্তম । 
তারির আমায়েরয়ক নবতয়রর িামায িিার নিয়েষশ থেি ।  

- اهللَِّ َرُسوُل َعَلْيَنا َخَرَج َقاَل - اْلَعَدِوىُّ اْلَوِليِد َأُبو َقاَل - ُحَذاَفَة ْبِن َخاِرَجَة َعْن 
 َلُكْم َخْيٌر َوِهَى ِبَصاَلة  َأَمدَُّكْم َقْد َوَجلَّ َعزَّ اهللََّ ِإنَّ » َفَقاَل -وسلم عليه اهلل صلى
.   « اْلَفْجِر ُطُلوِع ِإَلى اْلِعَشاِء َبْيَن ِفيَما َلُكْم َفَجَعَلَھا اْلِوْتُر َوِهَى النََّعِم ُحْمِر ِمْن
 )9115:داودحــ أبي سنن(

 )1/926:السنن معارف.  (مكة فتح دبع الوتر وجوب يكون فإذن 

নবতয়রর কাযা িামায়য দুআয়য় কুিয়ূতর িয়ূবষ হাত িা উঠায়িা  

নজজ্ঞাসা: “নবতয়রর িামায়যর কাযা আোয়য়র সময় ৩য় রাক’আয়ত 
দু’আয়য় কুিূয়ত িূয়বষর তাকবীর-  এর সময় হাত িা উনঠয়য় শুধু আল্লাহু 
আকবার বয়ল িয়র দু’আয়য় কুিূত িয়ি িামায আোয় করয়ব ।” 

আিিায়ের োরসুল নফকয়হর এ মাসআলািা থকাি নকতায়বর উেৃনত 
(য়রফায়রি) হয়ত উয়ল্লখ কয়রয়েি, েয়া কয়র ঐ নকতায়বর িাম উয়ল্লখ 
করয়বি নক ? 

জবাবঃ এ মাসআলানি ফাতাওয়া শামী-  ২য় খয়ন্ডর ৬ িাং িৃষ্টায় উয়ল্লখ 
আয়ে । মাসআলায় নলখা আয়ে-  “নবতর িামায কাযা করার সময় 
দু’আয়য় কুিূয়তর িূয়বষ তাকবীর বলয়ব, নকন্তু হাত উঠায়ব িা ।”  

 االمداد في كما وهذا االحرام، كتكبيرة أذنيه حذاء إلى سنة أي) يديه رافعا: (قوله
 ال حتى يرفع فال الناس عند القضاء في أما الوقت، في لو الروايات مجمع عن
 )6/  1:المحتار رد.    (تقصيره على أحد يطلع

নবতয়রর ততৃীয় রাকা’আয়ত হাত উঠায়িার হুকুম  

নজজ্ঞাসাঃ নবতয়রর িামায়য তৃতীয় রাক’আয়ত তাকবীয়র তাহরীমার ন্যায় 
হাত থতালা হয় থকি ? নবস্তানরত জািয়ত ইচু্ছক ? 
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জবাবঃ নবতয়রর তৃতীয় রাক’আয়ত দু’আয়য় কুিূয়তর িূয়বষ তাকবীয়র 
তাহরীমার ন্যায় হাত উঠায়িা সুন্নাত । সহীহ হােীয়স িবী (সাল্লাল্লাহু 
আলাইনহ ওয়া সাল্লাম) ও একানধক সাহাবীর আমল দ্বারা প্রমানর্ত নবধায় 
উঠায়িা হয় । [প্রমার্:  আযীযুল ফাতাওয়া ১ :  ২৩৯]  

নবতয়রর িামায়য হাত উঠায়িার প্রচলি কখি থথয়ক  ?   

নজজ্ঞাসাঃ নবতয়রর িামায়য তৃতীয় রাক’আয়তর তাকবীর বলার সময় 
হাত উঠায়িার প্রচলি কখি থথয়ক শুরূ হয়য়য়ে ? রাসূল (সাল্লাল্লাহু 
আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) থকি হাত উঠায়য়য়েি ? 

জবাবঃ হােীস দ্বারা এতিুকু বুঝা যায় থয, নবোয় হয়জ্জর নকেু িূয়বষ নবতর 
িামায ওয়ানজব হয় । তখি থথয়ক িবী (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) 
নবতর িামায়যর তৃতীয় রাক’আয়ত নকরা’আয়তর িয়র হাত তুয়লি । 
সুতরাাং হুজুয়রর যামািা থথয়কই তা চয়ল আসয়ে ।   

নবতর িামায়যর তৃতীয় রাক’আয়ত আল্লাহ তা’আলার হুকুয়মই হাত 
তুয়লয়েি । থকি উনঠয়য়য়েি তা জািা যায় িা এবাং তা জািার ময়ধয 
থকাি ফায়োও থিই । আমায়ের তা জািয়ত বলা হয় িাই । সুতরাাং এর 
জন্য সময় িষ্ট করা যায়ব িা । এতিুকু বুয়ঝ থিয়াই যয়থষ্ট থয, নকরাআত 
ও দু’আর ময়ধয িাথষকয সৃনষ্টর জন্যই হাত থতালা হয় । [প্রমার্ঃ িাসবুর 
রায়াহ ১ : ৩৯০ # ফাতাওয়া োরুল উলূম ৪ :  ১৫৩]   

 مواطن سبعة في اال االيدي ترفع ال قال انه وسلم عليه اهلل صلى النبي عن روي
 دار فتاوى, 9/315:الراية نصب[ .  القنوت وتكبيرة االفتتاح تكبيرة. 

 ]1/903:العلوم

নবতয়রর কাযার ৩য় রাকা’আয়ত তকবীর বলা ও হাত উঠায়িার হুকুম নক 
?   

নজজ্ঞাসাঃ নবতয়রর কাযা আোয়য়র সময় ৩য় রাক’আয়ত দু’আয়য় 
কুিূয়তর িূয়বষ তাকবীয়রর সময় হাত িা উনঠয়য় শুধু ‘আল্লাহু আকবার’ 
বয়ল িয়র দু’আয়য় কুিূত িয়ি িামায আোয় করয়ব । এখি আমার প্রন 
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হল-  যনে থকউ তখি হাত উনঠয়য় তাকবীর থেয়, তয়ব নক িামায ফানসে 
হয়ব ? 

৩য় রাক’আয়ত থয তাকবীর থেয়া হয় থসিা নক ? ওয়ানজব, সুন্নাত, িা 
মুস্তাহাব ? 

জবাবঃ নবতয়রর িামায কাযা হয়য় থগয়ল নিয়ম হল-  তা থগািয়ি আোয় 
কয়র নিয়ব । নকন্তু যনে মানুয়র্র সাময়ি কাযা নহয়সয়ব আোয় কয়র, 
তাহয়ল ৩য় রাক’আয়ত তাকবীর বলার সময় মানুয়র্র খারাি ধারর্া 
থথয়ক বাাঁচার জন্য হাত উঠায়ব িা । নকন্তু যনে থকউ ঐ কাযা িামায 
আোয় করার সময় হাত উঠায় তায়ত িামায ফানসে হয়ব িা ।  

নবতর িামায আোয়য়র সময় ৩য় রাক’আয়ত থয তাকবীর থেয়া হয়, তা 
নিভষরয়যাগয মতানুযায়ী সুন্নাত । [প্রমার্:  আহসানুল ফাতাওয়া ৩ : ৪৪৯ 
# ফাতাওয়া শামী ২ :  ৬]  

 عن االمداد في كما وهذا االحرام لتكبيرة اذنيه حذاء الى سنة اي: يديه رافعا
 رد. (يرفع فال الناس عند القضاء في اما الوقت في لو الروايات مجمع

 )1/6:المحتار

নবতয়রর িামায়য মাসবকূ হয়ল করর্ীয়  

নজজ্ঞাসাঃ রামাযাি মায়স নবতর িামায়যর জামা’আয়ত মাসবূক হয়ল 
তৃতীয় রাক’আয়ত তাকবীর বয়ল হাত উনঠয়য় দু’আয়য় কুিূত িিয়ত হয়ব 
নক- িা ? 

জবাবঃ রমাযাি মায়স নবতয়রর িামায়য মাসবূক হয়ল ইমায়মর সায়থ হাত 
উঠায়য় দু’আয়য় কুিূত িিাই যয়থষ্ট । অবনশষ্ট িামায আোয় করার সময় 
নদ্বতীয় বার দু’আয়য় কুিূত িিয়ব িা । [প্রমার্:  দুরয়র মুখতার ২ : ১১ # 
গুনিয়াতুল মুসতামলী ৪১২ # ফাতাওয়া োরূল উলূম ৪ :  ১৬৮-
৪২১]  

 الدر[ – الثالثة ركوع بادراك دركام ويصير فقط مامها مع فيقنت المسبوق واما
 ]1/99 المختار
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দুই সালায়ম নবতয়রর িামায আোয় করা 

নজজ্ঞাসাঃ থসৌনেয়ত নবতয়রর ৩ রাক’আত িামায এভায়ব িিা হয়, প্রথম 
দু’রাক’আয়ত িামায িয়ি সালাম নফনরয়য় আবার এক রাক’আত নিয়যত 
কয়র যথারীনত রুকূ থশর্ কয়র থসাজা হয়য় োাঁনিয়য় ইমায়মর থিতৃয়ে 
দু’আয়য় কুিূত মুিাজায়ত হাত তুয়ল িিা হয় ও মুিােীগর্ আমীি 
বলয়ত থায়ক । আমরা নক তায়ের নিয়য়ম িিয়বা, িানক বাাংলায়েয়শর 
নিয়য়ম একাকী বা ঘয়র নভন্ন জামা’আত কয়র িিয়বা ? 

জবাবঃনবতর িামায নতি রাক’আত এক সালায়ম িিািাই সবষানধক 
নিভষরয়যাগয হােীস দ্বারা প্রমানর্ত । সুতরাাং হািাফী মাযহাব অনুসারীগর্ 
এর উিরই আমল করয়ব । তারা প্রয়ন বনর্ষত নিয়য়ম নবতর িামায 
িিয়বি িা এবাং একাকী বা ঘয়রর নভতয়র বা অন্যত্র নভন্ন জামা’আত 
কয়র িামায িিয়বি । [প্রমার্ঃ ফাতওয়া আব্দুল হাই ১ :  ৩৩৫]   

 اهلل رسول ان حدثته عنھا تعالي اهلل رضي عائشة ان هشام ان – سعيد ابي عن
 ]9/919نسائي[ -الوتر ركعتي في يسلم ال كان وسلم عليه اهلل صلي

 الليل وتر:  وسلم عليه اهلل صلي اهلل رسول قال:  مرفوعا مسعود ابن وروي
 الدر[ – لمغربكا بتسلمة ركعات ثلث وهو المغرب صلوة النھار كوتر ثلث

 ]1/0 المختار

দু’আয়য় কুিতূ িা িয়ি রুকূয়ত চয়ল যাওয়া   

নজজ্ঞাসাঃ যনে থকউ নবতর িামায়যর ময়ধয ৩য় রাক’আয়ত তাকবীর বয়ল 
দু’আয়য় কুিূত িিা োিাই রুকূয়ত চয়ল যায় অত: ির িরর্ হয়, তার 
এমতাবথ্যতায় নক করর্ীয় ? 

জবাবঃ নবতর িামায়য থকউ যনে দু’আয়য় কুিূত িিা োিা ভয়ুল রুকূয়ত 
চয়ল যায় এবাং থসই িামায়যর িয়র িরর্ হয়, তাহয়ল নসজোয়য় সাহু 
করয়লই িামায িূর্ষ হয়য় যায়ব । রুকূ থথয়ক উয়ঠ িিয়ব িা ।  

প্রকাশ থায়ক থয, নবতর িামায়য তৃতীয় রাক’আয়ত রুকূর িূয়বষ দু’আ 
িিা ওয়ানজব । আর প্রয়তযক ওয়ানজয়বয়রই একই হুকুম । যনে তা 
ভলুবশতঃ যথাথ্যতয়ল আোয় করা িা হয় তয়ব, নসজোয়য় সাহু আোয় 
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করয়ল িামায সহীহ হয়য় যায়ব । [প্রমার্:  আিয়ক মাসানয়ল ২ :  
৩৬৮]  

 الي يعود ال و محله لفوات فيه يقنت ال الركوع في تذكره ثم القنوت اي نسيه ولو
 ]95-1/1 المختار الدر[ – للسھو وسجد........القيام

কুিতূ িা িয়ি রুকূয়ত যাওয়ার উিক্রম হয়ল  

নজজ্ঞাসাঃ নবতর িামায়য দু’আয়য় কুিূত িিা ওয়ানজব । নকন্তু ইমাম 
দু’আয়য় কুিূত িা িয়ি তাকবীর বয়ল রুকূয়ত যাওয়া শুরু করয়লি । 
অথষাৎ এক তৃতীয়াাংশ রুকূয়ত থগয়লি তখি মুিােীগর্ তাকবীর 
বলয়লি, ইমাম সায়হব োাঁিায়য় দু’আয়য় কুিূত িয়ি স্বাভানবক নিয়য়ম 
রুকূ নসজো কয়র িামায থশর্ করয়লি, এমতাবথ্যতায় এ িামায়যর হুকুম 
নক ? থলাকমা োিকারী মুসল্লীয়ের িামায়যর থকাি েনত হয়ব নক- িা ? 

জবাবঃ জামা’আয়ত িামাযরত অবথ্যতায় ইমাম সায়হয়বর থকাি ভলু হয়ত 
থাকয়ল মুিােীয়ের কতষবয ইমাময়ক ‘সুবহািাল্লাহ’ বা ‘আল্লাহু আকবার’ 
বয়ল সতকষ কয়র থেয়া । এয়ত তায়ের িামায়যর থকাি েনত হয়ব িা । 
উয়ল্লনখত অবথ্যতায় যনেও মুিােীরা তাকবীর বয়ল ফরয থথয়ক 
ওয়ানজয়বর নেয়ক প্রতযাবতষয়ির জন্য সতকষ করনেল, (ইমাম তা গ্রহর্ িা 
কয়র থশয়র্ নসজো সাহু কয়র নিয়লই িারয়তি) তথানি তায়ের িামায 
ফানসে হয়ব িা । [প্রমার্:  আল- বাহরুর রানয়ক ২ :  ১০]  

কতষবয থয হািুয়ত হাত থিৌাঁয়ে এ িনরমার্ িীচু হয়লই ফরয রুকূ হয়য় যায় 
। রুকূয়ত মাথা থকামর ও নিঠ বরাবর রাখা সুন্নাত । এ নহয়সয়ব প্রয়ন 
বনর্ষত সুরয়ত যনে এক তৃতীয়াাংশ রুকূর িনরমার্ ফরয রুকূর সমাি বা 
অনধকাাংশ হয়য় থায়ক, তাহয়ল দু’আয়য় কুিূত িিার জন্য নফয়র িা এয়স 
থশয়র্ নসজো সাহু করয়লই চলয়তা । আর এিা করাই ইমাম সায়হয়বর 
কতষবয নেল । অবশ্য রুকূ থথয়ক কাওমায় োাঁনিয়য় দু’আয়য় কুিূত িয়ি 
নদ্বতীয়বার রুকূ িা কয়র সরাসনর নসজোয় থযয়য় িামায থশর্ করয়লও 
িামায হয়য় থযত । তয়ব এরূি থেয়ত্র নসজোয়য় সাহু করয়ত হয়তা । 
নকন্তু িুিরায় রুকূ করািা অনুনচত বয়ি তয়ব িামায হয়য় যায়ব এবাং এ 
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সুরয়তও নসজোয়য় সাহু ওয়ানজব হয়ব । [প্রমার্:  আলমগীরী ১ : ১১১ # 
োরূল উলূম ২ :  ১৫৬]  

 الرائق البحر[ -صلواته اصالح به تعلق النه فساد فال امامه علي فتح ولو
1/95[ 

তানহয়যাতলু উয ুও দুখলূুল মসনজয়ের হুকুম   

নজজ্ঞাসাঃ িামায নশো গ্রয়ে অথবা হুজুরয়ের কাে থথয়ক থশািা যায়-  
জুমু’আর নেয়ি মসনজয়ে ঢুয়কই তানহয়যাতুল উযু দুই রাক’আত, দুখুলুল 
মসনজে দুই রাক’আত িামায িিয়ত হয় । এ দুই রাক’আত নক শুধু 
জুম’আর নেয়িই িিয়ত হয়, িা নক অন্যান্য ওয়ায়ি িামায িিার জন্য 
মসনজয়ে ঢুকয়ল থস সময়ও িিা যায় ?  

জবাবঃ তানহয়যাতুল উযু দুই রাক’আত িামায প্রয়তযকবার উযু করার ির 
িিা মুস্তাহাব । শুধু জুমু’আর িামায়যর িূয়বষই িিয়ত হয় এমি িয় । 
বরাং িামায়যর জন্য বা এমনিয়ত উযু কয়রও উি দুই রাক’আত িামায 
িিা ভাল এবাং সাওয়ায়বর কাজ । তয়ব ফজয়রর ফরয়জর িূয়বষ এবাং 
বাে ফজর হয়ত সূয়যষােয় িযষন্ত এবাং মাগরীয়বর িূয়বষ এবাং ও আসয়রর 
িয়র তা িিয়ব িা । এমনি ভায়ব প্রয়তযকবার মসনজয়ে প্রয়বয়শর ির 
দু’রাক’আত তানহয়যাতুল মসনজে (মসনজয়ে প্রয়বয়শর িামায) িিা 
মুস্তাহাব এবাং সাওয়ায়বর কাজ । তয়ব এ িামাযও উয়ল্লনখত নিনেষষ্ট 
সময়য় িিয়ব িা । বুঝা থগল এই দুই প্রকার িামায িিা মুস্তাহাব । 
িিয়তই হয়ব, এমি জরুরী িয় । অয়িক সময় খুতবার িূয়বষ ৪ 
রাক’আত সুন্নাত িিার সময় থেয়া হয় । তখি এ িামায িা িিা ভাল । 
কারর্ এ সময় উি িামায িিয়ত থগয়ল সুন্নাত ৪ রাক’আত খুতবার 
সময় িিয়ত হয় । অথচ খুতবার সময় িামায, দু’আ ও কথাবাতষা বলা 
সবই নিনর্ে । সুতরাাং সময় কম থাকয়ল এ িামায িা িয়ি শুধু জুমু’আর 
৪ রাক’আত সুন্নাত (কাবলাল জুমু’আ) িয়ি নিয়ব । [প্রমার্ঃ 
নকফায়াতুল মুফতী ৩ :  ২৭৪]   

ফজয়রর আযায়ির ির সুন্নাত োিা অন্য থকাি িফল  
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নজজ্ঞাসা:  ফজয়রর আযায়ির ির সুন্নাত িিার িূয়বষ দুখূলুল মসনজে বা 
অন্য থকাি িফল িামায িিা যায়ব নকিা ?  

জবাবঃ সুবয়হ সানেক হওয়ার ির ফজয়রর সুন্নাত বযতীত অন্য থকাি 
িফল ও সুন্নাত িিা মাকরূহ । সুতরাাং দুখূলুল মসনজে বা তানহয়যাতুল 
মসনজে ইতযানে িফল িামায িিাও জানয়য হয়ব িা ।  

তয়ব উি সময় মসনজয়ে বয়স নযনকর- আযকার, তাসবীহ তাহলীল ও 
কুরআি নতলাওয়াত ইতযানে ইবােত আোয় করার দ্বারাও দুখূলুল 
মাসনজে িামায আোয় করার সাওয়াব িাওয়া যায় । [প্রমার্:  ফাতাওয়া 
শামী ২ : ১৮ # আহসানুল ফাতাওয়া ৩ :  ৪৮১]  

 بعد فيه دخل اذا إال المسجد لتحية افضل هي و اربع او وركعتان القھستاني في
 حينئذ فانه عليه اهلل صلي النبي علي يصلي و ويھلل يسبح فانه العصر او الفجر
 ]1/92 المحتار رد[ – دالمسج حق يؤدي

ফজয়রর ির ফজয়রর িামায়জর সুন্নাত আোয়  

নজজ্ঞাসা:  ফজয়রর িামায়যর সুন্নাত যনে ফজয়রর িূয়বষ িিার সময় িা 
িাওয়া যায়, তাহয়ল সূযষ উনেত হওয়ার ির উি সুন্নাত আোয় করা, িা 
করা সম্পয়কষ শরীয়য়তর নবধাি নক ? 

জবাবঃসূযষ উনেত হওয়ার ির হয়ত আরম্ভ কয়র সূযষ িনশ্চম আকায়শ ঢয়ল 
যাওয়ার িূবষ িযষন্ত সময়য়র মায়ঝ তা আোয় করা যায়ব । তয়ব এ িামায 
িফল নহয়সয়ব গর্য হয়ব । [প্রমার্:  নহোয়াহ, ১ :  ১৫২]  

 -مطلقا نفال يبقي النه الشمس طلوع قيل اليقضيھما الفجر ركعتا فاتته واذا
 ]9/901:الھداية[

ফজয়রর জামা’আত শুরু হয়ল সুন্নাত িিার হুকুম  

নজজ্ঞাসাঃ ফজয়রর জাম’আত শুরূ হয়য় থগয়ল সুন্নাত িিার নিয়ম নক ? 
এবাং যনে সুন্নাত ফজয়রর িামায়যর িূয়বষ িিয়ত িা িায়র, তয়ব কখি 
িিয়ব ? 
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জবাবঃ ফজয়রর জাম’আত শুরূ হয়য় থগয়ল, সুন্নাত িিার নিয়ম হল 
ইমায়মর সায়থ যনে নদ্বতীয় রাক’আয়তর রুকূ িাওয়ার প্রবল ধারর্া হয়, 
তাহয়লও ফজয়রর সুন্নাত আয়গ িয়ি নিয়ব । তারিয়র জামা’আয়ত 
শরীক হয়ব । যতেূর সম্ভব সুন্নাত কাতার থথয়ক েূয়র আলাো জায়গায় 
নগয়য় িিয়ব । জামা’আয়তর কাতায়রর ময়ধয থকাি অন্তরাল বযতীত 
সুন্নাত িিা মাকরূয়হ তাহরীমী । আর যনে নদ্বতীয় রাক’আয়তর রূকূ 
িাওয়ার সম্ভাবিা িা থায়ক, তাহয়ল সুন্নাত িা িয়িই জামা’আয়ত শরীক 
হয়য় যায়ব । থসয়েয়ত্র ফজয়রর সুন্নাত- এর কাযা করা জরুরী িয় । তয়ব 
থকউ িিয়ত চাইয়ল সূযষ উেয়য়র িয়র িয়ি নিয়ত িায়র । সূযষ উেয়য়র 
আয়গ িা িিা উনচত ।  তয়ব অসুনবধার কারয়র্ থকউ িিয়ল বাধা থেয়ার 
েরকার থিই । [প্রমার্ঃ আহসানুল ফাতাওয়া ৩ : ২৫৭ # ফাতাওয়ায়য় 
রাশীনেয়া ৩০৪ # নহোয়া ১ : ১৫২ # থবয়হশতী থযওর, ১১ : ৬৩ # 
আিয়ক মাসায়য়ল আওর উিয়ক হল, ২ :  ৩৪০- ৪১]  

 ان خشي ان الفجر ركعتي يصلي وهو الفجر صلواة في االمام الي انتھي ومن
 النه يدخل ثم المسجد باب عند الفجر ركعتي يصلي االخري يدرك و ركعة تفوته
 ثواب الن – االمام مع دخل فوتھا خشي وان لتينالفضي بين الجمع امكنه

 يبقي النه الشمس طلوع قبل يقضيھما الفجرال ركعتا فاتته اذا و اعظم الجماعة
 ]9/901 الھداية[ – الصبح بعد مكروه هو و مطلقا نفال

অিারগতা বশত:  তাহাজ্জেু িামায রায়তর অগ্রভায়গ আোয় করা  

নজজ্ঞাসাঃ সাধারর্তঃ নময়লর শ্রনমক- কমষচারীরা নশিিওয়ারী রাত 
েশিায় নডউনি থসয়র তাহাজ্জুে িামায িয়ি শয়ি করয়ল তাহাজ্জুয়ের 
সাওয়াব িায়ব নক- িা ? থকিিা, সারানেি ও রাত েশিা িযষন্ত নডউনি 
কয়র শুইয়ল নিনেষষ্ট সময়য় উয়ঠ তাহাজ্জুত িিা সম্ভব হয় িা নবধায় রাত 
েশিায় তাহজ্জুে িিয়ল তার সাওয়াব িাওয়া যায়ব নক- িা ? 

জবাবঃ অিারগতা বশতঃ যনে থকাি বযনি তাহাজ্জুয়ের নিনেষষ্ট সময়য় 
উঠয়ত অেম হয়, তাহয়ল থস বযনির জন্য ইশার সুন্নায়তর ির নবতয়রর 
িূয়বষ তাহাজ্জুয়ের নিয়য়ত িফল িামায আোয় করয়ল থস বযনি 
তাহজ্জুয়ের িামায়যর সাওয়ায়বর অনধকারী হয়ব । থকিিা, তবরািী 
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শরীয়ফ উয়ল্লখ আয়ে থয, ইশার িামায়যর ির একনি োগল থোহি 
করয়ত যতিুকু থেরী হয়, ততিুকু সময়য়র ির থয সমস্ত িফল িামায 
িিা হয়, থসগুয়লা তাহাজ্জুে িামায়যর অন্তভুষি । হযরত আবূ হুরাইরা 
(রাঃ) অয়িক রাত িযষন্ত হােীস মুখস্ত করয়তি । থশর্ রায়ত্র তাহাজ্জুে 
িিা তার জন্য কনঠি নেল । এ জন্য িবী (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া 
সাল্লাম) তাাঁয়ক ইশার সুন্নায়তর িয়র নবতয়রর িূয়বষ তাহাজ্জুে িিার 
নিয়েষশ নেয়য়য়েি । [প্রমার্:  রিুল থমাহতার ২ : ২৪ িৃ:  # োরূল উলূম 
৪ : ৩০৫ # আহসািূল ফাতাওয়া ৩ :  ৪৯৩]  

তাহাজ্জেু িামায জামাআয়ত িিা  

নজজ্ঞাসাঃ তাহাজ্জুে িামায জামা’আয়ত িিা যায় নক- িা ? 

জবাবঃ থয সব িামায জামা’আত বেী হয়য় িিার কথা শরীয়য়ত 
বয়লয়ে, তা জামা’আয়তর সায়থ িিা চাই । আর থয সমস্ত িামায 
একাকী িিার কথা বলা হয়য়য়ে, থসগুয়লা একাকী িিাই িনরিূর্ষ 
সাওয়াব প্রানপ্তর উিায় এবাং আল্লাহ ও রাসূয়লর সন্তুনষ্ট অজষয়ির সরল 
িথ । হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) এবাং তাাঁর সুয়যাগয 
সাহাবায়য় নকরাম (রাঃ), তানবয়ীি তানব’তানবয়ীিগর্ অতযন্ত গুরুে 
সহকায়র তাহাজ্জুয়ের িামায িয়িয়েি এবাং আমায়ের জন্য নচরথ্যতায়ী 
সুন্নাত নহয়সয়ব তার গুরুে বিষিা কয়রয়েি । তয়ব তাাঁরা কখয়িাও 
জামা’আত বন্ধী হয়য় তাহাজ্জুে িয়িয়েি এমি থকাি প্রমার্ আমায়ের 
জািা ময়ত থিই । সুতরাাং জামা’আয়তর সায়থ তাহাজ্জুে িিা উনচত িয় 
। তাহাজ্জুে িামায একাকী িিাই সুন্নাত তরীকা । যনে ঘিিা ক্রয়ম 
দু’নতি জি একনত্রত হয়য় জামা’আয়তর সায়থ তাহাজ্জুে িয়ি থফয়ল 
তাহয়ল মাকরূহ হয়ব িা । আর যনে ৪/৫ জি নময়ল ডাকাডানক িা কয়র 
জামা’আত কথর, বা ডাকাডানক কয়র ২/৪ জি নময়ল জামা’আত কয়র, 
তাহয়ল উি জামা’আত ফুকাহায়য় নকরায়মর ময়ত মাকরূহ হয়ব । 
[প্রমার্ঃ মাবসূত ২ : ১৪৪ # আল বাহরুর রানয়ক, ১ : ৬০৪ # 
আেদুররুল মুখতার ২ : ৪৮- ৪৯ # বাোয়য়উস সািায়য়, ১ : ২৮০ # 
রহীনময়া ১ : ১৭৭ # রশীেীয়া ২৯৬]  
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 الدر[ – الدرر في كما بواحد اربعة يقتدي بان التداعي سبيل علي ذالك يكره
 ]11-1/18 المختار

সালাততু তাসবীহ আোয়য়র নিয়ম  

নজজ্ঞাসা:  সালাতুল তাসবীহ আোয়য়র নিয়ম নক ? 

জবাবঃ সালাতুত তাসবীহ আোয়য়র নিয়ম নকতায়ব দু’ধরয়ির এয়সয়ে:  

প্রথমতঃ এই িামায়যর জন্য নিনেষষ্ট থকাি সূরা থিই । অন্যান্য িামায়যর 
ন্যায় (যথা নিয়য়ম) সূরা ফানতহার ির অন্য থকাি সূরা নমলায়িার িয়র 
রুকূয়ত িা নগয়য় োাঁিায়িা অবথ্যতায় এ কানলমা ১৫ বার িিয়ত হয়ব:  

  - اكبر اهلل و اهلل اال اله وال هلل الحمد و اهلل سبحان

অতঃির রুকূয়ত নগয়য় (রুকূর তাসবীহ িয়ি) আবার ওই কানলমাগুয়লা 
১০ বার িিয়বি । অতঃির রুকূ থথয়ক োাঁনিয়য় িুিরায় ওই 
কায়লমাগুয়লা ১০ বার তারির নসজোয়য় নগয়য় নসজোর তাসবীহ িয়ি 
আবার ওই কানলমাগুয়লা ১০ বার িিয়বি । প্রথম নসজো থথয়ক উয়ঠ 
বয়স, বসা অবথ্যতায় িুিরায় কানলমাগুয়লা ১০ বার িিয়বি । অতঃির 
নদ্বতীয় নসজোয় নগয়য় িুিরায় ১০ বার িিয়বি । নদ্বতীয় নসজো থথয়ক 
উথঠ বসয়বি এবাং বসা অবথ্যতায় িুিরায় ১০ বার িিয়বি । এভায়ব এক 
রাক’আয়ত তাসবীহনি ৭৫ বার িিা হয়লা । প্রয়তযক রাক’আয়ত এই 
নিয়য়মই তাসবীহনি িিা হয়ব । এভায়ব চার রাক’আয়ত তাসবীহনি 
(৭৫×৪)থমাি ৩০০ বার িিয়ত হয়ব । এই িামাযয়ক “সালাতুত 
তাসবীহ” বলা হয় । [প্রমার্ঃ নমশকাত শরীফ ১ :  ১১৭ # আবূ োউে 
শরীফ ১ : ১৮৪ # থবয়হশতী থযওর ২ :  ৩১]  

নদ্বতীয়তঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবয়ি মুবারক হয়ত এর আয়রকনি নিয়ম 
বনর্ষত রয়য়য়ে । তা হয়চ্ছ-  প্রথম রাক’আয়ত উয়ল্লনখত দু’আনি সূরা 
ফানতহা ও নকরাআয়তর আয়গই ১৫ বার এবাং নকরাআয়তর আয়গ ১০ 
বার িিয়ব । এ সুরয়ত নদ্বতীয় নসজোর ির বয়স থয ১০ বার িিার কথা 
িূয়বষর নিয়য়ম উয়ল্লখ করা হয়য়য়ে, তার প্রয়য়াজি িিয়ব িা বরাং নদ্বতীয় 
নসজোয়ত ৭৫ বার থশর্ হয়ব । নদ্বতীয় এ সুরতনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবয়ি 
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জাফর সূয়ত্র বনর্ষত হােীস শরীয়ফও উয়ল্লনখত রয়য়য়ে । এ িামায দ্বারা 
সব ধরয়ির গুিাহ মাফ হয়য় যায় । এ িামায প্রনত সপ্তায়হ একবার এবাং 
তা জুম’আর নেি হওয়া অনত উত্তম । [প্রমার্:  ইহইয়ায়য় উলূমুিীি ১ 
:  ২১৪]  

সালাততু তাসবীহ িিার হুকুম  

নজজ্ঞাসাঃ সালাতুত তাসবীহ িিা নক ? জীবয়ি একবারও িা িিয়ল, 
গুর্াহগার হয়ত হয়ব নক ? উি িামায়যর জামা’আত কানয়ম করা যায়ব 
নক- িা ? 

জবাবঃ সালাতুত তাসবীহ িফল িামায । ফরয বা ওয়ানজব িয় । তা 
জীবয়ি একবারও িা িিয়ল গুর্াহগার হয়ব িা । তয়ব থস বযনি একনি 
নবরাি ফযীলত ও সাওয়ায়বর কাজ থথয়ক বনেত রইল । ডাকাডানক 
কয়র অথবা চার জি বা চার জয়ির থবশী থলাক নিয়য় সালাতুত তাসবীহ 
বা অন্য থকাি িফল িামায়যর জামা’আত করা হািাফী মাযহাব অনুযায়ী 
মাকরূহ হয়ব । তয়ব রায়ত্র একজি উনৈঃস্বয়র িফল িামায়যর নকরাআত 
িিয়ল ২/১ জি নিজস্ব ভায়ব তার সায়থ শরীক হয়য় িামায িিয়ত িায়র 
। থস থেয়ত মাকরূহ হয়ব িা । আর সালাতুত তাসবীহ নিতান্তই 
বযনিগতভায়ব িিার িামায । জামা’আয়ত এ িামায িিয়ত থগয়ল 
তাসবীয়হর নহসাব থগালমাল হয়য় যাওয়া স্বাভানবক । [প্রমার্:  নমশকাত 
শরীফ ১ : ১১৭, ফাতাওয়া োরুল উলূম ৪ ; ৩১৩ # থবয়হশতী থযওর ২ 
:  ৩০]  

িফল িামায  

নজজ্ঞাসা:  (ক)িাক অবথ্যতায় িফল িামায যত ইচ্ছা িিা যায়ব নক- িা ? 

(খ) তাহাজ্জুে, ইশরাক, চাশত ও সালাতুত তাসবীহ িফল িা, সুন্নায়তর 
নিয়য়ত িিয়ত হয় ? 

(গ) নবতয়রর িামায িয়ি শুয়য় থগয়ল থভার রায়ত তাহাজ্জুে িিা যায়ব 
নক- িা ? 
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জবাব:  (ক) হ্যাাঁ, মাকরূহ ওয়াি িা হয়ল িামায যত ইচ্ছা িিা যায়। 
[প্রমার্:  ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১ : ৪০ # থবয়হশতী থযওর ২ :  
২৯]  

তয়ব সারা নেয়ি কখি কত রাক’আত িফল, নকভায়ব িিয়ত হয়ব তা 
থকাি হক্কািী আয়লম বা মুফতী সায়হব- এর নিকি থথয়ক ভায়লাভায়ব 
থজয়ি নিি ।  

(খ) তাহাজ্জুে, ইশরাক ও সালাতুত তাসবীহ শুধু উি িামায়যর নিয়য়ত 
িিয়লই হয়য় যায়ব । থযমি-  বলয়ত হয়ব দুই রাক’আত ইশরাক িয়িনে 
। সুন্নাত বা িফল বলার প্রয়য়াজি থিই । একান্ত বলয়ত হয়ল, থয 
থকািিাই বলয়ত িায়রি । কারর্, উি িামায সুন্নায়ত গাইয়র 
মু’আক্কাোহ । যায়ক িফলও বলা যায় । [প্রমার্:  আহসানুল ফাতাওয়া 
৩ :  ৪৫৫]  

(গ) তাহাজ্জুয়ের অথষ হল রায়ত্র ঘুম থথয়ক উয়ঠ িামায িিা । তয়ব উত্তম 
হল থশর্ রায়ত্র আি রাক’আত বা বার রাক’আত িফল িামায িিা এবাং 
সুবয়হ সানেয়কর িূয়বষ থশর্ করা । যনে থকউ নবতয়রর িামায িয়ি শুয়য় 
িয়ি এবাং থশর্ রায়ত্র তাহাজ্জুে িয়ি, এয়ত থকাি অসুনবধা থিই । বস্তুতঃ 
যারা নিয়নমত উঠয়ত িায়র, থশর্ রায়ত্র উঠয়ত থকাি অসুনবধা হয় িা, 
তায়ের জন্য তাহাজ্জুয়ের িয়র নবতর িিা ভায়লা, জরুরী িয় । [প্রমার্ঃ 
নহোয়া ১ : ৮৪ # থবয়হশতী থযওর ২ :  ৩০]  

িফল িামায জাম’আয়ত িিা  

নজজ্ঞাসাঃ িফল িামায নক জামা’আয়ত িিা যায়, থযমি শয়ব কের, 
শয়ব বরাত ইতযানের িামায ? 

জবাবঃ থয থকাি িফল িামায জামা’আয়তর সায়থ িিা মাকরূয়হ 
তাহরীমী । িফল িামায জামা’আয়ত িিার প্রমার্ থকাি যুয়গই িাওয়া 
যায় িা । তয়ব থকবল মাত্র তারাবীয়হর িামায, িামায়য ইনস্তকা ও িামায়য 
কুসূফ জামা’আয়ত িিার শরীয়য়ত নবধাি রয়য়য়ে । [প্রমার্:  ফাতহুল 
কােীর ১ : ৪০৯ # শামী ২ : ৪৯  # ফাতাওয়া রহীনময়া ১ :  ১৭৭]  
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িফল িামায়য উনৈঃস্বয়র কুরআি নতলাওয়াত  

নজজ্ঞাসা:  সুন্নাত বা িফল িামায়য উনচ: স্বয়র কুরআয়ি কারীম 
নতলাওয়াত করায় থকাি েনত আয়ে নক ? উয়ল্লখয থয উনৈ: স্বয়র 
নতলাওয়াত করায় অনধক ময়িায়যাগ আয়স ।  

জবাবঃ হ্যাাঁ, রায়তর সুন্নাত বা িফল িামায়য উনৈঃস্বয়র কুরআি 
নতলাওয়াত করা যায়ব । তয়ব একনেয়ক নবয়শর্ভায়ব লেয রাখয়ত হয়ব, 
যায়ত এর দ্বারা অয়ন্যর অসুনবধা বা কষ্ট িা হয় । অবশ্য নেয়ির িফল 
িামায়য নকরাআত আয়স্তই িিয়ত হয়ব । [ফাতাওয়া আলমগীরী ১ :  
৭২]  

 عالمكيري[   - يتخير الليل نوافل في و حتما فيھا فيخفي النھار نوافل اما
9/26[ 

চাশত িামায়যর ফযীলত  

নজজ্ঞাসাঃ (ক) চাশত িামায কত রাক’আত এবাং কখি আোয় করা হয় 
? আর এ িামায িিয়ল নক িনরমার্ সাওয়াব হয়ব ? 

জবাবঃ(ক) চাশয়তর িামায দুই রাক’আত থথয়ক বার রাক’আত িযষন্ত 
িিা যায় । সূযষ উিয়র উঠার (আনুঃ ১৫ নমনিি) ির থথয়ক নদ্বপ্রহয়রর 
িূবষ িযষন্ত এই িামায়যর সময় । তয়ব উত্তম হয়লা নেয়ির এক চতুথষাাংশ 
যাওয়ার িয়র িিা । হােীস শরীয়ফ এতেসম্পয়কষ অয়িক ফযীলত বনর্ষত 
হয়য়য়ে । এক হােীয়স আয়ে থয, নেয়ির প্রথমাাংয়শ (চাশয়তর) চার 
রাক’আত িামায িিয়ল আল্লাহ তা’আলা নেয়ির থশর্ িযষন্ত তার 
যাবতীয় কাজকমষ ও জরুরয়তর োয়- দ্বানয়ে নিয়য় নিয়বি এবাং সকল 
কাজ আসানির সায়থ কয়র নেয়বি । [প্রমার্:  নমশকাত শরীফ ১১৬ # 
ফাতাওয়া রহীনময়া ৪ :  ২৮৫ # আহসানুল ফাতাওয়া ৩ :  ৪৬৫]  
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ইশরাক িামায়যর নিয়ম  

নজজ্ঞাসাঃ ইশরায়কর িামায কত রাক’আত ? এ িামায়যর জন্য নবয়শর্ 
থকাি নিয়ম আয়ে নক ? অয়িয়ক বয়ল থায়কি, প্রনত রাক’আয়ত সূরা 
ফানতহার ির সূরা ইখলাস নতিবার িিয়ত হয় । এ মত কতিুকু সনঠক 
? ইশরাক িামায়যর ফযীলত সম্পয়কষ কুরআি হােীয়সর আয়লায়ক 
জািয়ত ইচু্ছক ।  

জবাবঃ ইশরায়কর িামায চার রাক’আত, দু’ রাক’আতও িিয়ত িায়র । 
তা আোয় করার িেনত হুবহু অন্যান্য িফল িামায়যর মতই । এর জন্য 
িৃথক ও নভন্ন থকাি নিয়ম থিই । িনবত্র কুরআি ও রাসূয়লর হােীয়স 
এতেসাংক্রান্ত অসাংখয ফযীলত বনর্ষত রয়য়য়ে । হাসীয়স কুেসীয়ত আল্লাহ 
িাক ইরশাে কয়রি- “থহ মুনমিগর্ ! থতামরা নেয়ির প্রথম ভায়গ আমার 
জন্য চার রাক’আত িামায িি । আনম থতামায়ের িুয়রা নেয়ির জন্য 
যয়থষ্ট হয়য় যাব ।” [প্রমার্:  নমশকাত শরীফ ১ :  ১১৬]  

হযরত আিাস (রাঃ) থথয়ক বনর্ষত-  রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ 
ওয়াসাল্লাম) ইরশাে কয়রি-  থয বযনি ফজয়রর িামায জামা’আয়ত 
আোয় কয়র সূয়যষােয় িযষন্ত নযনকয়র মশগুল থায়ক, অতঃির দুই 
রাক’আত িামায আোয় কয়র থস একনি িূর্ষ হজ্জ ও উমরার সাওয়াব 
িাওয়া িায়ব । [প্রমার্ঃ নমশকাত ১ : ১১৬ # আহসানুল ফাতওয়া ৩ :  
৪৬৫]   

সালাতলু খাউফ িিার সহীহ িেনত  

নজজ্ঞাসাঃ বতষমায়ি সালাতুল খাওফ িিা সহীহ নক- িা ? যনে সহীহ হয় 
তয়ব তা আোয়য়র িেনত নক ? প্রমার্সহ জািয়ত ইচু্ছক । 

জবাবঃ যনে নিনশ্চতভায়ব বা প্রবল ধারর্ার নভনত্তয়ত শত্রুর ভয় থায়ক 
আর সকয়ল একই ইমায়মর নিেয়ি িামায িিয়ত চায়, তাহয়ল সালাতুল 
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খাওফ বতষমায়িও নবধ হয়ব । সালাতুল খাওফ আোয়য়র নবনভন্ন িেনত 
থবয়হশতী থযওর নকতায়ব থেয়খ থিয়া থযয়ত িায়র । [প্রমার্:  আে-
দুররুল মুখতার ২ : ১৮৬ # নহনেয়া ১ :  ১৫৪]  

অসুথ্যত ও মা’যয়ূরর মাসায়য়ল 

থেয়ি, বায়স ও লয়ে িামায আোয়য়র িেনত  

নজজ্ঞাসাঃ সফর অবথ্যতায় থেয়ি, বায়স বা লয়ে বয়স ফরয িামায আোয় 
করা যায়ব নক- িা ? থগয়ল তার নিয়ম নক ? 

জবাব:  এখায়ি নতিনি নবর্য় থজয়ি রাখার েরকার:  

১ম:  োাঁনিয়য় িামায িিা । 

২য়:  নকবলার নেয়ক মুখ রাখা ।  

৩য়ঃ নিয়ম মুতানবক রুকু- নসজো সহ িামায িিা । অথষাৎ, ইশারায় 
রুকূ নসজো িা করা । যনে থেি বা লয়ে বা বায়স উয়ল্লনখত নতিনির 
থকাি একনি করা সম্ভব িা হয়, তাহয়ল থস িামায ত্রুনিিূর্ষ অবথ্যতায় িয়ি 
নিয়ব । নকন্তু িয়র থোহরায়িা জরুরী ।  

গািীয়ত লয়ে বা বায়স িামায িিার নিয়ম এই থয, প্রথয়ম োাঁনিয়য় 
তাহরীমা বাাঁধার ির িয়ি যাওয়ার ভয় থাকয়ল থহলাি নেয়য় বা থকাি 
নকেু ধয়র োাঁিায়ব । ময়ি রাখয়ত হয়ব-  হাত বাাঁধা সুন্নাত । নকন্তু োিায়িা 
ফরয । কায়জই প্রয়য়াজয়ির সময় সুন্নাত তরক কয়র ফরয আোয় করয়ত 
হয়ব । গািী, লে ও বাস নকবলা থথয়ক ঘুরয়ত থাকয়ল মুসল্লীও ঘুরয়ব 
এবাং সবষো নকবলামুখী থাকয়ব । নসজোর সময় নিেয়ির নসয়ি িা 
ঝুনলয়য় বয়স সাময়ির নেয়ি কম কয়র ১ তাসবীহ িনরমার্ সময় নসজো 
করয়ব । আর খানল জায়গা থিয়ল লয়ে, বাস বা থেয়ির থলায়র নসজোহ 
করয়ব । আর যনে নসজো করার মত থকাি খানল জায়গা িা িাওয়া যায়, 
তাহয়ল ইশারায় রুকূ- নসজো কয়র িামায িয়ি নিয়ব । তয়ব এ থেয়ত্র 
গন্তয়বয থ্যতয়ল থিৌাঁয়ে িামায দুহনরয়য় িিয়ত হয়ব । তয়ব যািবাহয়ি যনে 
থকউ নবিা ওযয়র বয়স িামায িয়ি বা নকবলা থথয়ক থচহারা নফয়র যায়, 
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তাহয়ল িামায দুহনরয়য় নিয়ত হয়ব । [প্রমার্ঃ আহসানুল ফাতাওয়া ৪ : 
৮৮ # ফাতাওয়ায়য় মাহমুনেয়াহ ২ :  ১২০]  

অসুথ্যততার কারয়র্ থকাি নজনিস উচ ুকয়র তার উির নসজো করা  

নজজ্ঞাসাঃ আমার নিতা অসুথ্যত । নতনি অিরাগতার কারয়র্ িামায়য 
নসজো করয়ত িারয়েি িা । নসজোর সময় থকাি নজনির্ তার কিায়লর 
নেয়ক উাঁচু কয়র রাখয়ল জানয়য হয়ব নক- িা ? যার উির নতনি নসজো 
করয়বি ।  

জবাবঃ অিারগতার কারয়র্ নসজো িা করয়ত িারয়ল তার জন্য ইশারায় 
(মাথা সম্ভব মত িীচু কয়র থরয়খ) নসজো করাই যয়থষ্ট । থকাি নকেু উাঁচু 
কয়র ধরার প্রয়য়াজি থিই । [প্রমার্ঃ খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১ : ১৯৬ # 
আলমগীনর ১ :  ১৩৬]  

মুসল্লীর িা কনতষত হওয়া ও শুয়য় িামায আোয়  

নজজ্ঞাসা:  যার একনি িা থকয়ি নগয়য়য়ে থস নকভায়ব িামায িিয়ব ? 
থতমনিভায়ব অসুথ্যত বযনির নবোিায় শুয়য় িামায আোয়য়র িেনত নক 
হয়ব ? 

জবাবঃ থয বযনির এক িা থকয়ি নগয়য়য়ে তার িয়ে থযয়হতু োাঁনিয়য় 
িামায িিা সম্ভব িয় । সুতরাাং নতনি বয়স িামায আোয় করয়বি ।  

আর এমি অসুথ্যত বযনি, থয ঘয়র বয়সও িামায আোয় করয়ত অেম, থস 
শুয়য় শুয়য় িামায আোয় করয়ব । আর এর িেনত হয়চ্ছ এই থয, মাথা 
িূবষ নেয়ক নেয়য় উভয় িা নকবলামখূী কয়র নচত হয়য় শুয়য় মাথা দ্বারা 
ইশারা কয়র িামায আোয় করয়ব । আর মাথার নিয়চ থকাি বানলশ 
অথবা অন্য থকাি উাঁচু নজনিস রাখয়ব ।  

অথবা নকবলার নেয়ক থচহারা কয়র িাশ্বষ নফয়র শয়ি করয়ব । অথষাৎ, 
মাথা উত্তর নেয়ক অথবা েনের্ নেয়ক কয়র রাখয়ব । নকন্তু থচহারা থাকয়ব 
িনশ্চম নেয়ক । প্রমার্ঃ আল বাহরুর রানয়ক ২ : ১১৪ # ফাতাওয়া োরুল 
উলূম ৪ :  ৪৩৭]  
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ঘি ঘি বায় ুনিগষত হয়ল  

নজজ্ঞাসাঃ জনিক বযনির খুব ঘি ঘি বায়ু থবর হয় । থযমি-  দু 
রাক’আত িামায আোয় করয়ত ৫/৭ বার বায়ু থবর হয় । এমতাবথ্যতায় 
থস বযনির সম্পয়কষ শরীয়য়তর হুকুম নক ? 

জবাবঃ থয বযনির ঘি ঘি বায়ু থবর হয় এবাং িূর্ষ ওয়ায়ির নভতয়র 
এতিুকু সময় বায় ু নিগষত হওয়া বন্ধ হয় িা থয, উযু কয়র থকাি ময়ত 
ফরয িামায আোয় করয়ত িায়র, তাহয়ল উি বযনিয়ক শরীয়য়তর 
েৃনষ্টয়ত মা’যূর বলা হয় । আর মা’যূয়রর িামায িিার নিয়ম হল, যখি 
থকাি িামায়যর সময় হয়ব তখি একবার উযু কয়র উি ওয়ায়ির ময়ধয 
কুরআি নতলাওয়াত ও সব ধরয়ির িামায িিয়ত িারয়ব । অনুরূিভায়ব 
প্রয়তযক ওয়ায়িই একবার উযু করয়ত হয়ব । 

বায়ু নিগষত হওয়ার কারয়র্ তার উযু িষ্ট হয়ব িা । বরাং ওয়াি থাকা 
িযষন্ত তার উযু বহাল থাকয়ব যনে উযু ভয়ঙ্গর অন্য থকাি কারর্ িাওয়া 
িা যায় । [প্রমার্ঃ নহোয়া ১ : ৬৭ # আহসানুল ফাতাওয়া ২ :  ৭৫]  

রুগ্ন বযনির িামায আোয়  

নজজ্ঞাসাঃ আমার নিতা মারািক বযানধয়ত আক্রান্ত । তার িরর্শনি 
োরুর্ভায়ব থলাি থিয়য়য়ে । অসুথ্যততার কারয়র্ নতনি বয়স িামায আোয় 
করয়ত অেম । শুয়য় িামায আোয় করয়ত নগয়য়ও প্রায়ই ভলু কয়রি । 
নিধষানরত রাক’আত থশর্ হওয়ার িূয়বষই সালাম নফনরয়য় থেি অথবা 
থকাি সূরা আরম্ভ কয়র মাঝখাি থথয়ক বাে নেয়য় থেি । এমতাবথ্যতায় 
আমরা যনে তার িায়শষ োাঁনিয়য় িামায়যর আহকাম ও সূরা- নকরাআত 
বয়ল থেই, আর থস অনুযায়ী নতনি িামায থশর্ কয়রি, তাহয়ল িামায শুে 
হয়ব নক ? আর যনে িা হয়, তাহয়ল এরূি রুগ্ন বযনির িামায আোয়য়র 
িেনত নক হয়ব ? 

জবাবঃ মানুয়র্র জ্ঞাি বুনে- যনে সম্পুর্ষ নঠক থায়ক তাহয়ল তার উির 
িামায ফরয । তয়ব যনে থস শারীনরক নেক নেয়য় অেম বা মা’যূর হয়, 
থস থেয়ত্র োাঁনিয়য় িামায আোয়য় অেম হয়ল শুয়য় শুয়য় আোয় করয়ব । 
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এয়তও যনে অেম হয়, তাহয়ল িরবতষীয়ত আোয় কয়র নিয়ব বা 
ওসীয়যাত কয়র যায়ব । নকন্তু যনে তার আকল- বুনে ও হুাঁশ- জ্ঞাি নঠক িা 
থায়ক, থযমি-  প্রয়ন উয়ল্লখ করা হয়য়য়ে, তাহয়ল এমি বযনির উির 
আর িামায ফরয থায়ক িা । সুতরাাং আিিার নিতার আকল বুনে সম্পূর্ষ 
নঠক িা থাকায় তার উির িামায ফরয িয় । তয়ব আিিারা তায়ক 
থযভায়ব িিায়চ্ছি, থসভায়ব িামায িিায়ত থাকুি । ফরয িা হয়লও এর 
দ্বারা নতনি সাওয়াব িায়বি এবাং উযয়রর কারয়র্ তার িামায হয়য় যায়ব । 
[ প্রমার্:  ফাতাওয়ায়য় শামী ২ : ১০০ # তাকরীরায়ত রায়ফয়ী ১০৪]  

অসুথ্যততার কারয়র্ িামায থেয়ি য়েয়া 

নজজ্ঞাসাঃ অসুথ্যততার জন্য প্রায়ই জামা’আত েুয়ি যায় । একনেি বয়ল 
থফলল আর িামায িিব িা । িামায িয়ি নক লাভ? বালা- মুসীবত েূর 
হয়চ্ছ িা । যারা িামায িয়ি িা তারা কত সুয়খ আয়ে । এই কথার দ্বারা 
নক নক েনত হয়ত িায়র এবাং নক করর্ীয়? 

জবাবঃ থকাি মুসলমায়ির জন্য িামায়যর বযািায়র এ ধরয়ির উনি করা 
কুফুরী কাজ । এয়ত ঈমাি চয়ল যাওয়ার প্রবল আশাংকা থায়ক । সুতরাাং 
থস বযনির জন্য খানলস নেয়ল তাওবা কয়র সতকষতামূলক িতুি কয়র 
ঈমাি গ্রহর্ করা ও নববাহ দুহনরয়য় থিওয়া উনচত । [প্রমার্ঃ ফাতাওয়া 
শামী ৪ : ২৪৭ # ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ৫ :  ৩৯৪]   

িাময়যর কাযা / কাফফারা / নফেয়া 

ভুয়ল কাযা িামায িা িয়ি ওয়ানিয়া িিয়ল  

নজজ্ঞাসা:  থকাি বযনির ফযয়রর িামায কাযা হয়য়য়ে । তার িরর্ িা 
থাকায় থযাহয়রর িামায িয়িয়ে । এখি তার ঐ িামায হয়ব নক- িা ? 

জবাবঃ ভয়ুল ফজয়রয়র িামায়যর কথা িরর্ িা থাকাবথ্যতায় থযাহয়রর 
িামায আোয় কয়র নিয়ল, থযাহয়রর িামায সহীহ হয়য় যায়ব । তয়ব যনে 
ইচ্ছাকৃতভায়ব প্রথয়ম থযাহয়রর িামায আোয় কয়র, তারির ফজয়রর 
িামায কাযা িয়ি, তয়ব তার থযাহয়রর িামায সহীহ হয়ব িা । নদ্বতীয়বার 
িিা জরুরী । তয়ব যনে থকাি কারয়র্ েয় ওয়াি িামায কাযা হয়য় 
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থায়ক, তয়ব উিনথ্যতত িামায আোয় করার ির কাযা িামাযগুয়লা আোয় 
করয়ত অসুনবধা থিই । [প্রমার্ঃ বাোনয়য়ুস সািায়য়, ১ : ১৩২/ 
ফাতাওয়ায়য় োরুল উলূম ৪ : ৩২৭/ নমশকাত শরীফ, ৬৭ িৃঃ/নহোয়া] 

 فاتته ولو مستحق اعندن الوقت فرض و الفوائت بين الترتيب ان فيه االصل
 علي الفوائت يزيد ان اال.... ...االصل في وجبت كما القضاء في رتبھا صلوات

 ]9/901 الھداية[ – صلوات ستة

কাযা িামায়যর নফেয়া থেওয়ার নিয়ম  

নজজ্ঞাসাঃ এখি থথয়ক ৪০ বৎসর িূয়বষ এক বযনি অসুথ্যততার কারয়র্ 
প্রায় ২/৩ মাস িযষন্ত িামায থরাজা আোয় করয়ত িায়রনি । এখি ঐ 
িামায থরাজা আোয় করার মত শনিও তার থিই । ঐ থরাযা ও িামায়যর 
জন্য তার নক করয়ত হয়ব ? যনে নফেয়া নেয়ত হয়, তা নকভায়ব নেয়ব ? 
৪০ বৎসর িূয়বষ থয রকম মাল- নজনিয়সর মূলয নেল এখি অয়িক 
থবয়িয়ে, এ অবথ্যতায় এখি তা নকভায়ব আোয় করয়ব ? 

জবাবঃ এমতাবথ্যতায় তার প্রনত শরীয়য়তর নবধাি হল, যনে থস োনিয়য় বা 
বয়স অথবা ইশারার মাধযয়ম িামায আোয় করয়ত সেম হয়, তাহয়ল 
নবগত নেয়ির িামায কাযা আোয় কয়র নিয়ব । এমতাবথ্যতায় শুধু নফেয়া 
আোয় কয়র োনয়েমুি হয়ত িারয়ব িা । তয়ব যনে উয়ল্লনখত থকাি 
অবথ্যতায়ই মৃতুয িযষন্ত আর িামায আোয়য় সেম িা হয়, তাহয়ল নফেয়া 
আোয় করয়ব । থতমনিভায়ব থরাযার হুকুম ।  

িামায়যর নফেয়ার নিয়ম হয়চ্ছ- প্রনতনেি েয় ওয়াি িামায়যর নহসায়ব 
প্রনত ওয়াি িামায়যর নফেয়া “থিৌয়ি দুই থসর গম বা তার বতষমাি 
বাজার মূলয” আোয় কয়র থেয়া । আর একনি থরাযার নফেয়া এক 
ওয়াি িামায়যর নফেয়ার সমিনরমার্ । িাকায় িনরয়শাধ করয়ত চাইয়ল 
বতষমাি মূলয দ্বারা িনরয়শাধ করয়ব । [প্রমার্ঃ আলমগীরী ১ : ১২৫ # 
আলমগীরী ১ : ২০৭, # নহোয়া, ১ :  ২২২ ]   
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 يطعم كما مسكينا ومي لكل يطعم و يفطر الصيام علي يقدر ال الذي الفاني الشيخ
 لكل وليه عنه ماطع به فاوصي رمضان قضاء عليه و مات من.....الكفارات في

]9/111 ايةالھد[ – شعر او تمر من صاع او بر من صاع نصف مسكينا يوم  

িামায়যর কাফফারা আোয়  

নজজ্ঞাসাঃ জনিক বযনি হঠাৎ অসুথ্যত হয়য় িয়ি । এ অবথ্যতায় িয় মাস 
অনতবানহত হয়য় যায় । উয়ল্লখয থয, উি িয় মায়স তার হুশ জ্ঞাি নেল । 
িয়মাস ির নতনি ইয়ন্তকাল কয়রি । এখি প্রন হয়লা, তার এত নেয়ির 
কাযা িামায সমূয়হর কাফফারা নকভায়ব আোয় করয়ত হয়ব ? 

জবাবঃ যতের্ িযষন্ত মানুয়র্র জ্ঞাি বুনে নঠক থায়ক ততের্ তার উির 
িামায ফরয থায়ক । আর জ্ঞাি- বুনে ও মনস্তস্ক যনে নঠক িা থায়ক 
তাহয়ল তার উির আর িামায ফরয থায়ক িা । জ্ঞাি- বৃনে নঠক থাকার 
ির যনে শারীনরক অসুথ্যততার কারয়র্ বা বাধষয়কযর কারয়র্ সাধারর্ নিয়ম 
অনুযায়ী িামায আোয়য় অিারগ হয় অথষাৎ সাধযানুযায়ী থচষ্টার িরও 
যনে োাঁনিয়য় িামায আোয় করা সম্ভব িা হয়, তাহয়ল বয়স িামায 
আোয় করয়ব । তাও সম্ভব িা হয়ল শুয়য় ইশারার মাধযয়ম িামায আোয় 
করয়ব । আর যনে ইশারার মাধযয়মও িামায আোয় করার েমতা িা 
থায়ক এবাং এ অবথ্যতা একনেয়ির থচয়য় থবশী সময় নবেযমাি থায়ক, 
তাহয়ল তার জন্য িামায মাফ হয়য় যায়ব । অন্যথায় মাফ হয়ব িা ।  

অতএব, হুশ- জ্ঞাি নঠক থাকার িরও যনে কমিয়ে ইশারার মাধযয়ম 
িামায আোয় করার সামথষ থায়ক, তারিরও িামায আোয় িা কয়র 
থায়ক, তাহয়ল সুথ্যত হওয়ার ির েুয়ি যাওয়া িামাযগুয়লা কাযা করয়ত 
হয়ব । নকন্তু যনে কাযা করার িূয়বষই তার ইয়ন্তকাল হয়য় যায় এবাং 
ইয়ন্তকায়লর িূয়বষ কাফফারার ওসীয়যাত কয়র নগয়য় থায়ক এবাং তার 
সম্পেও থায়ক, তাহয়ল তার এক তৃতীয়াাংশ সম্পে থথয়ক কাফফারা 
আোয় করয়ত হয়ব ।   

নকন্তু যনে নতনি মাল িা থরয়খ যাি, নকাংবা মাল থরয়খ থগয়েি, নকন্তু এ 
বযািায়র থকাি ওনসয়যাত কয়র যািনি, এমতাবথ্যতায় তার িে থথয়ক 
কাফফারা আোয় করা ওয়ানরসয়ের জন্য জরুরী িয় । তয়ব ওয়ানরসগর্ 
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নিয়জয়ের িে হয়ত আোয় কয়র নেয়ত িায়রি । আর তায়ের জন্য 
এরূি করাই উত্তম এবাং এর দ্বারা মৃত বযনি শানস্ত হয়ত মুনি থিয়ত 
িায়রি । 

আর কাফফারার িনরমার্ হয়চ্ছ, প্রনতনেি নবতর িামায সহ েয় ওয়াি 
িামায নহয়সব কয়র প্রয়তযক ওয়ায়ির জন্য থিৌয়ি দু’থসর গম বা আিা 
অথবা এর বাজার মূলয গরীব নমসকীিয়ক মানলক বানিয়য় নেয়ত হয়ব । 
অথবা প্রনত ওয়ায়ির িনরবয়তষ একজি গরীবয়ক দু’থবলা তৃনপ্ত সহকায়র 
খাওয়ায়ত হয়ব । [প্রমার্ঃ ফাতাওয়া শামী ২ : ৭২ / আেদুররুল মুখতার 
২ :  ৯৫- ১০০]  

 صاع نصف صالة لكل يعطي بالكفارة اوصي و فاتته صلوات وعليه مات ولو
 الدر[ -ماله ثلث من يعطي انما الصوم و الوتر حكم كذا و كالفطرة بر من

 ]1/26 – المختار

 ان يجزيه انه الزيادات في محمد قال فقد الوارث بھا فتطوع يوص لم اذا واما
 )955-1/10 المختار الدر,  1/21:المحتار رد( – تعالي اهلل شاء

িামায়যর কাফফারা নবশ্বাস িা করয়ল  

নজজ্ঞাসা:  থকাি থলাক যনে িামায়যর কাফফারায়ক নবশ্বাস িা কয়র 
তাহয়ল তার নক ধরয়ির গুিাহ হয়ব ? 

জবাবঃ িামায়যর কাফফারা থযয়হতু কুরআি হােীস দ্বারা প্রমানর্ত িয়, 
বরাং থরাযার কাফফারার উির নকয়াস কয়র নিধষারর্ করা হয়য়য়ে তাই 
এিা থকউ অস্বীকার করয়ল তায়ক কায়ফর বলা যায়ব িা । এিা থযয়হতু 
শরীয়য়তর একনি নবধাি এবাং ইবােত, তাই থস বযনি গুর্াহগার ও 
িথভ্রষ্ট বয়ল গর্য হয়ব । এজন্য তার তাওবা করা উনচত । [প্রমার্ঃ 
ইমোদুল ফাতাওয়া, ১ : ৩৩৮ # আযীযুল ফাতাওয়া, ২৫২ # 
ফাতাওয়ায়য় মাহমূনেয়া, ১০ : ৯২ # ফাতাওয়া োরুল উলূম, ৪ :  
৩৫৬]  

উমরী কাযা িামায আোয়  

নজজ্ঞাসা:  উমরী কাযা িামায়যর নিয়ম কানুি জািয়ত ইচু্ছক ।  
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উমরী কাযার মাগরীব ও নবতর িামায়যর নিয়ম েয়া কয়র জািায়বি । 
অয়িয়ক বয়ল থায়কি থয, এগুয়লার উমরী কাযা চার রাক’আত িিয়ত 
হয় ।  

জবাবঃ ওয়ানিয়া িামায ও উমরী কাযার নিয়ম- কানুয়ি থতমি থকাি 
িাথষকয থিই । তয়ব নিয়যায়তর থবলায় এভায়ব বলয়ব থয আমার 
নযয়েগীর প্রথম ফযর/ থযাহর / আসর- এর কাযা আোয় করনে । 
প্রয়তযক ওয়ায়ি এভায়ব নিয়ত করয়ত থাকয়ব । কত নেয়ির উমরী কাযা 
িিয়ব তার নহসাব করার নিয়ম হয়চ্ছ প্রথয়ম গভীর ভায়ব নচন্তা করয়ব । 
নচন্তা কয়র নিয়জর প্রবল ধারর্া অনুযায়ী কত বের কতমাস হয় তার 
নসোন্ত কয়র নিয়ব । এরির উি নহসাবিা থিাি কয়র নিয়ব এবাং এ 
নহসাবয়কই চূিান্ত নহয়সয়ব ধয়র নিয়ত হয়ব । অতঃির নিয়জর সুনবধা 
মত যখি থয িামায়যর কাযা িিার সুয়যাগ হয় তাই িিয়ব । তয়ব 
প্রয়তযক ওয়ায়ির সায়থ ঐ ওয়ায়ির উমরী কাযা িিা নহসাব রাখার 
জন্য সুনবধাজিক । থকাি ওয়াি েুয়ি থগয়ল রায়ত্র তা িুরা কয়র নিয়ব । 
এভায়ব এক নেয়ি কমিয়ে এক নেয়ির উমরী কাযা কয়র নিয়ব । 
এভায়ব যা িিা হয়ব তা থথয়ক বাে নেয়ব । এভায়ব সব িামায হয়য় 
থগয়ল ভাল । িতূবা নযয়েগীর থশর্ মুহুয়তষ অবনশষ্ট িামায়যর নফেয়া 
থেয়ার ওসীয়ত কয়র যায়ব । উয়ল্লখয থয, সুন্নাত িামায়যর কাযা থিই । 
শুধু ফরয ও নবতয়রর কাযা করয়ত হয়ব । [প্রমার্ঃ মারানকল ফালাহ, 
৩৬২- ৩৬৩ # নহোয়া, ১ :  ১৫৫, # হালবী কাবীর, ৫২৯ # 
ফাতাওয়া শামী, ২ : ৬৮ # োরুল উলূম, ৪ : ৩৩২, # ইমোদুল 
ফাতাওয়া, ১ : ৩৩৭ # নকফায়াতুল মুফতী, ৩ :  ৩৩৭]  

 الفروض لتزاحم يقضيھا صالة كل لتعيين يحتاج الفوائت كثرت واذا
 ولم وقته ادرك عليه ظھر اول نوى عليه االمر تسھيل اراج فاذا...... واالوقات

 مراقي.  (ذلك بمثل فيصح اوال يصير يصليه فيما كذلك نواه فاذا صلهي
 )361:الفالح

মাগরীব ও নবতয়রর কাযা নতি রাক’আত িিয়ত হয়ব চার রাক’আত 
িিা জানয়য হয়ব িা । বরাং নতি রাক’আয়তর নিয়য়মই িিয়ত হয়ব । 
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অথষাৎ নবতর হয়ল নবতয়রর মত, আর মাগরীব হয়ল মাগরীয়বর মত । 
এগুয়লার জন্য আলাো থকাি নিয়ম থিই । িূয়বষায়ল্লনখত নিয়য়মই নহসাব 
ও নিয়যত করয়ব । অবশ্য নবতয়রর কুিূয়তর িূয়বষ শুধু তাকবীর বলয়ব 
হাত উঠায়ব িা । 

উয়ল্লখয, থয বযনি িামায কাযা িা থাকা সয়েও এই নিয়য়ত কাযা িামায 
িয়ি থয,“আমার নযম্মায় কাযা থাকয়তও িায়র তাই সতকষতামূলক কাযা 
িিনে । ঐ বযনির জন্য হুকুম হল, থস মাগনরব এবাং নবতয়রর িামায 
নতি রাক’আয়তর জায়গায় চার রাক’আত িিয়ব । কারর্, তখি তার 
উি িামাযনি িফল নহসায়ব গর্য হয়ব । আর িফল নতি রাক’আত হয় 
িা নবধায় চার রাক’আত িিয়ব । উয়ল্লখয থয, এয়েয়ত্র নবয়তয়রর ময়ধয 
থোয়ায়য় কুিূত িিয়ব ও তৃতীয় রাক’আয়ত তাশাহহুে িনরমার্ বয়স 
চতুথষ রাক’আত িফয়লর নিয়য়ত িিয়ব ।  

থযরূি ভায়ব ওয়ানিয়া ফরয িামায়যর প্রথম দুই রাক’আয়ত সূরায়য় 
ফানতহার ির অন্য সূরা িিয়ত হয় তদ্রুি কাযা িামায়যও শুধু প্রথম 
দু’রাক’আয়ত সূরা নমনলয়য় িিয়ত হয়ব । আর থশয়র্র এক বা দুই 
রাক’আয়ত শুধু সূরায়য় ফানতহা িিয়ত হয়ব । [প্রমার্ঃ তাহোভী, ২৪৩/ 
ফাতাওয়া শামী,  ২ : ৩৭ # খাইরুল ফাতাওয়া, ২ : ৬১১ # ফাতাওয়া 
োরুর উলূম, ৪ :  ৩৫০]  

 صح فان. عمره صالة قضى االمام ان نقل وما للنھي الفساد توهم عند والتعاد
 )1/32:المختار الدر.  (قعدات بثالث اربعاغ والوتر المغرب يصلي كان نقول

কাযা িামায িিার সময়  

নজজ্ঞাসাঃ কাযা িামায জামা’আয়তর আয়গ িিয়ত হয়ব িা জামা’আয়তর 
িয়র িিয়লও চলয়ব, নবস্তানরত জািয়ত চাই ।  

জবাবঃ থকাি বযনির নযম্মায় যনে িাাঁচ ওয়াি অথবা এর চাইয়ত কম 
িামায কাযা থায়ক তাহয়ল থস সায়হয়ব তারতীয়বর অন্তভুষি । 
এমতাবথ্যতায় ঐ বযনির জন্য জরুরী হয়ব প্রথয়ম কাযা িামায গুয়লা িয়ি 
থিওয়া । তারিয়র ওয়ানিয়া িামায িিা । যনেও এর কারয়র্ 
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জামা’আত েুয়ি যায় । আর যনে েয় বা তয়তানধক ওয়ায়ির িামায কাযা 
থায়ক, তাহয়ল জামা’আয়তর সায়থ িামায আোয় করার িয়রও কাযা 
িামায িিয়ল থকাি অসুনবধা থিই । যনে তা মাকরূহ সময়য় িা হয়য় 
থায়ক । থতমনি ভায়ব থকউ যনে কাযা িামায়যর কথা ভয়ুল জামা’আয়তর 
সায়থ শরীক হয়য় যায় এবাং জামা’আত থশর্ হওয়ার ির কাযা িামায়যর 
কথা িরর্ হয়, তাহয়ল থস থেয়ত্রও জামা’আয়তর িয়র কাযা িামায 
িিয়ত িারয়ব । [প্রমার্:  আেদুরদুল মুখতার, ২ : ৬৮, # আল বাহরুর 
রানয়ক, ২ : ৮২, # শহয়র থবকায়া,  ১ : ১৮২- ১৮৩ # থবিায়া, ২ : 
৭০৬ # ফাতাওয়া োরূল উলূম, ৪ :  ৩৩১]  

ঋতসু্রায়বর িয়ূবষ কাযা িামায  

নজজ্ঞাসাঃ একনি থময়য় ১৯৭৫ সায়লর ২৭ থশ জুি জন্ম গ্রহর্ কয়র । 
থময়য়নি ৮৭ সায়লর থকাি এক মাস থথয়ক িামায িিা শুরু কয়র । নকন্তু 
থময়য়নির ৮৯ সায়লর জানুয়ারী মায়স ঋতুস্রাব হয় । ৮৭ সায়লর আয়গ 
থময়য়নির বায়লগা হবার থকাি লের্ই থেখা যায়নি । তাোিা িামায 
সম্পয়কষ থকাি জ্ঞাি বা আগ্রহ তখি তার হয়নি । এমতাবথ্যতায় থময়য়নি 
িূয়বষর জীবয়ির অথষাৎ ৮৭ সায়লর আয়গ কতনেয়ির িামায কাযা আোয় 
করয়ব ? নবস্তানরত জািায়ল নচর কৃতজ্ঞ থাকব ।  

জবাবঃ থকাি মনহলার ৯ বত্সর বয়য়সর িয়র থয থকাি সময় ঋতুস্রাব 
শুরূ হয়ল থস মনহলা বায়লগা (িরূ্ষ বয়স্কা) হয়য় থায়ক । তখি থথয়ক 
শরীয়য়তর সকল হুকুম িালি করা তার জন্য কতষবয হয়য় যায় । আর 
িয়ির বৎসর বয়স হওয়ার ির ঋতুস্রাব িা হয়লও তায়ক বায়লগা ধরা 
হয়ব । উি থময়য়র িূয়বষকার িামায়যর কাযা আোয় করয়ত হয়ব িা । 
কারর্, ১৫ বেয়রর িূয়বষ ঋতুস্রাব িা হওয়ায় থস বায়লগা হয়নি । সুতরাাং 
তার উির িামায ফরয হয়নি । তাই উি থময়য়র ৮৯ সায়ল ঋতুস্রাব 
শুরু হওয়ার ির থথয়ক থয সব িামায কাযা হয়য়য়ে তা আোয় কয়র নিয়ত 
হয়ব । ৮৯ সায়লর িূয়বষর িামায কাযা করার প্রয়য়াজি থিই । [প্রমার্ঃ 
নহোয়া ৩ :  ৩৪১]   
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 سبع لھا يتم فحتى ذلك يوجد لم فان والحبل واالحتالم بالحيض الجارية وبلوغ
 فقد سنة عشرة خمس والجارية للغالم تم ذاا وقال حنيفة ابي عند وهذا سنة عشر
 ) 3/319:الھداية.   (حنيفة ابي عن رواية وهو بلغا

িামায সম্পয়কষ ভ্রান্ত ধারিার নিরসি  

নজজ্ঞাসাঃ থকাি এক মানসক িনত্রকায় নলয়খয়ে“আনলমগয়র্র ময়ত 
অজ্ঞাত িনরমার্ কাযা িামায়যর জন্য আন্তনরক তাওবাই যয়থষ্ট ।” এিা 
কতিুকু নিভষরয়যাগয ?  

জবাবঃ ইসলামী আহকায়মর ময়ধয িামায একনি সবষয়শ্রষ্ট হুকুম । ইচ্ছা 
কয়র িামায তরক করা কবীরা গুর্াহ । িামায তরক হয়ল তা নিয়ম 
মানফক কাযা করা জরূরী । চাই ইচ্ছায় কাযা থহাক বা অনিচ্ছায় থহাক । 
কম কাযা থহাক বা থবশী । সবষাবথ্যতায় কাযা করয়ত হয়ব । আর শারীনরক 
শনি িা থাকয়ল নফেয়া নেয়ত হয়ব বা ওসীয়ত কয়র থযয়ত হয়ব । 
তাওবার দ্বারা কাযা িামায মাফ হয়ব িা । যনেও সারা জীবয়ির িামায 
কাযা থহাক িা থকি । তয়ব থকউ যনে কাযা করা আরম্ভ কয়র আর এর 
ময়ধয তার মৃতুয এয়স িয়র এবাং নফেয়া নেয়ত সেম িা হয়, তাহয়ল থস 
বযনি ইনস্তগফার করয়ত থাকয়ব । তাহয়ল আশা করা যায়, আল্লাহ 
তা’আলা েমা কয়র নেয়বি । তয়ব শুধুমাত্র তাওবাই যয়থষ্ট বলা যায়ব িা 
। [প্রমার্ঃ হালবী কাবীর, ৫২৯ # ফাতাওয়া োরুল উলূম, ৪ :  ৩৩২-
৩৩৬ # ইমোদুল ফাতাওয়া ১ : ৩৩৮ # নকফায়াতুল মুফতী, ৩ : ৩৩৮, 
তাহতাভী, ৩৬৩ # খাইরুল ফাতাওয়া, ২ :  ৬০৭]  

থবলা উঠার ির ফজয়রর িামায িিা  

নজজ্ঞাসা:  থবলা উঠার িয়র ফজয়রর িামায িিার হুকুম নক ? 

জবাবঃ িামায কাযা হয়য় থগয়ল যখিই িরর্ হয়ব তখিই তা কাযা 
করয়ব । নবিা উযয়র থেরী করা জানয়য িয় । তাই ফজয়রর িামায কাযা 
হয়য় থগয়ল থবলা উঠার ির িিয়ব এবাং কাযার নিয়যত করয়ব । তয়ব ঐ 
নেি নদ্ব- প্রহয়রর িূয়বষ িিয়ল সুন্নায়তরও কাযা িিয়ব । আর যনে নদ্ব-
প্রহয়রর িয়র িয়ি বা অন্য থকাি নেি িয়ি তাহয়ল শুধু ফরয এর কাযা 
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িিয়ব । [প্রমার্:  ফাতাওয়া আলমগীরী ১ :  ১২১ # ফাতাওয়া শামী 
২ : ১৫ # নহোয়া ১ :  ১৫২]   

ফজয়রর সুন্নাত কাযা হয়য় থগয়ল  

নজজ্ঞাসাঃ আনম িূরুল ঈযাহ নকতায়ব িয়িনে-  ফজয়রর ফরয িামায়যর 
িূয়বষ সুন্নাত িামায িা িয়ি থাকয়ল আর িিয়ত হয় িা । নকন্তু বতষমাি 
সমায়জ প্রচলি আয়ে-  ফরয িামায়যর িূয়বষ সুন্নাত িামায িা িিয়ত 
িারয়ল সূযষ উেয় হয়ল সুন্নাত িামায িয়ি । আসয়ল সুন্নাত িা িিয়ল 
থকাি গুিাহ বা অসুনবধা হয় নক- িা ?  

জবাবঃ ফজয়রর সুন্নাত অন্যান্য সুন্নায়তর থচয়য় অনধক গুরুে রায়খ । 
তাই যনে জামা’আত শুরু হয়য় যায় আর নদ্বতীয় রাকা’আত িাওয়ার 
সম্ভাবিা থায়ক তাহয়ল তা আোয় কয়র নিয়ত হয়ব । ইমাম মুহাম্মে 
(রহঃ) বয়লয়েি, যনে ফজয়রর ফরয িামায়যর িূয়বষ সুন্নাত িিা সম্ভব িা 
হয়, তাহয়ল সূযষ উেয় হওয়ার ির কাযা কয়র নিয়ব । [নহোয়া, ১ :  
১৫২]  

 مطلقا نفال يبقى ألأنه الشمس طلوع قبل يقضيھما ال الفجر ركعتا فاتته وإذا:  قال
 رحمھما يوسف أبي و حنيفة يأب عند ارتفاعھا بعد وال الصبح بعد مكروه وهو
 الزوال وقت إلى يقضيھما أن إلي أحب:  تعالى اهلل رحمه محمد وقال وتعالى اهلل
.  التعريس ليلة غداة الشمس ارتفاع بعد قضاهما السالم و الصالة عليه ألن
 )9/901:الھداية(

মনহলায়ের ঋতসু্রায়বর কারয়র্ কাযা িামায়যর হুকুম  

নজজ্ঞাসাঃ মনহলায়ের ঋতুস্রাত হওয়ার কতনেি ির িামায িিয়ত হয়ব ? 
এ কারয়র্ থয িামাযগুয়লা কাযা হয়ব থসগুয়লা সম্পয়কষ শরীয়য়তর হুকুম 
নক ? 

জবাবঃ যনে ঋতুস্রাব শুরু হওয়ার ির েশম নেয়ি থশর্ হয়, তাহয়ল থযই 
িামায়যর ওয়ায়ি থশর্ হল, থসই ওয়াি হয়তই িামায আোয় করা 
জরুরী । যনে িামায়যর ওয়াি থশর্ হওয়ার এক নমনিি আয়গও মানসক 
বন্ধ হয়, তবুও উি ওয়ায়ির িামায কাযা করা জরুরী । আর যনে েশ 
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নেয়ির কম সময়য় ঋতুস্রাব বন্ধ হয়, তাহয়ল যনে থসই ওয়ায়ির 
িামায়যর সময় থশর্ িযষায়য় হয় এবাং ওয়ায়ির িামায়যর যনে এতিুকু 
সময় অবনশষ্ট থায়ক থয, থগাসল কয়র তাকবীয়র তাহরীমা “আল্লাহু 
আকবার” বলা সম্ভব, তাহয়ল উি ওয়ায়ির িামাযও কাযা করা জরুরী 
। আর যনে এ িনরমার্ সময় িা থায়ক, তাহয়ল উি ওয়ায়ির িামায 
িিা জরুরী িয় । আর ঋতুস্রাব চলাঅবথ্যতায় থয িামাযগুয়লা েুয়ি থগয়ে, 
তা মাফ হয়য় যায়ব এবাং থসগুয়লার কাযা করার প্রয়য়াজি হয়ব িা । 
[প্রমার্:  শরয়হ নবকায়া, ১ :  ১১৪- ১১৫/ মুখতাসারুল নবকায়াহ, ১ : 
১১৪- ১১৫/ নহোয়াহ, ১ :  ৬৫]  

 ألن تغتسل حتى وطؤها يحل لم أيام عشرة من ألقل الحيض دم انقطع وإذا:  قال
 لم ولو االنقطاع جانب ليترجح االغتسال من بد فال أخرى وينقطع تارة يدر الدم

 والتحريمة االغتسال على تقدر أن بقدر الصالة وقت أدنى عليھا ومضى تغتسل
 الدم انقطع كان ولو حكما فطھرت ذمتھا في دينا صارت الصالة ألن وطؤها حل
 العودة ألن اغتسلت وإن عادتھا تمضي حتى يقربھا لم الثالث فوق عادتھا دون
 حل أيام لعشرة الدم انقطع وإن االجتناب في االحتياط فكان غالب العادة في

 ) 9/31:الھداية.   (الغسل قبل وطؤها

 االغتسال تمكن يشترط انه وحاصله: ايام لعشرة :قوله تحت الدراية في قالو
 )9/60:الھداية.   (نھاية, الثانية دون االولى الصورة في الوقت في والتحريمة

ইশা ও নবতর কাযা িিার হুকুম  

নজজ্ঞাসা:  ইশার িামায কাযা হয়ল, তা থকাি সময় আোয় করয়ত হয় 
এবাং নবতর িামায কাযা করা জরুরী নক- িা ? 

জবাবঃ ইশার িামায কাযাকারী যনে সায়হয়ব তারতীব হয় তাহয়ল ইশার 
িামায়যর কাযা ফজয়রর িূয়বষই িিয়ত হয়ব । সায়হয়ব তারতীব িা হয়লও 
ফজয়রর িূয়বষ কাযা িিা উনচত । তয়ব ফজয়রর িূয়বষ কাযা িা িিয়লও 
ফজয়রর িামায সহীহ হয়য় যায়ব ।  

নবতয়রর িামায কাযা হয়ল তার কাযা আোয় করা ওয়ানজব । [প্রমার্ঃ 
আেদুররুল মুখতার, ২ : ৬৫ # নহোয়া, ১ : ১৫৪ # ফাতাওয়া োরুল 
উলূম, ৪ :  ৩৪২]  
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িামায়য ধারাবানহকতা বজায় রাখা  

নজজ্ঞাসা:  তারতীব বা িামায়য ধারাবানহকতা বজায় নকভায়ব রাখয়ত হয় 
?  

জবাবঃ তারতীব হয়লা, থয বযনির েয় ওয়ায়ির কম িামায কাযা 
হয়য়য়ে, থস বযনি ওয়ানিয়া িামায আোয় করার িূয়বষ কাযা িামাযগুয়লা 
তারতীয়বর সায়থ অথষাৎ থয িামায প্রথম কাযা হয়য়য়ে তা প্রথয়ম আোয় 
করয়ব । এমনিভায়ব সব কাযা িামায আোয় করার ির ওয়ানিয়া িামায 
আোয় করয়ব । এয়কই তারতীব বয়ল । এই তারতীয়বর নেয়ক থখয়াল 
রাখা ওয়ানজব । তয়ব এই তারতীব নতি কারয়র্র থয থকাি একনি কারর্ 
িাওয়া থগয়ল তখি আর তারতীব বজায় রাখা ওয়ানজব থায়ক িা । তখি 
তারতীব োিা িামায আোয় করয়লও িামায আোয় হয়য় যায় । 
কারর্গুয়লা হল-  

(১) ওয়ানিয়া িামায়যর সময় এত কম হয়য় যাওয়া থয, যনে কাযা িামায 
িয়ি তাহয়ল ওয়ানিয়া িামায়যর ওয়াি চয়ল যায়ব । তাহয়ল তারতীব 
থেয়ি নেয়ব এবাং ওয়ানিয়া িামায িয়ি নিয়ব ।  

(২) কাযা িামায়যর কথা ভুয়ল থগয়ল ।  

(৩) িাাঁচ ওয়ায়ির থবশী কাযা হয়য় থগয়ল । [প্রমার্:  আেদুররূল 
মুখতার, ২ : ৬৫- ৬৭ # নহোয়া, ১ : ১৫৪ # ফাতাওয়া োরুল উলূম, ৪ 
:  ৩৩৪]  

ফজয়রর িামায কাযা িিার নিয়ম  

নজজ্ঞাসাঃ আনম নিয়নমত িাাঁচ ওয়াি িামায আোয় কনর । নকন্তু প্রায় 
সময়য়ই ফজয়রর িামায যথাসময়য় বা জামা’আয়তর সায়থ আোয় করয়ত 
িানর িা । তার প্রথম কারর্ হল- ঘুম, নদ্বতীয়তঃ শারীনরক িািাকী । 
এখি কথা হয়লা-  ফজয়রর িামায সূয়যষােয়য়র ির আোয় করয়ল নক 
নিয়য়ম িিয়ত হয়ব ? কাযা নিয়ত করয়ত হয়ব নক ? ঘুম থথয়ক জাগার 
সায়থ সায়থ বা িািাকী থথয়ক িনবত্র হওয়ার সায়থ সায়থ যনে আোয় 
কনর (সূয়যষােয়য়র ির), তাহয়ল নক কাযা িিয়ত হয়ব ?  
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জবাবঃ ঘুয়মর কারয়র্ প্রনতনেি ফজয়রর িামায কাযা হয়ব-  এিা 
শরীয়য়তর েৃনষ্টয়ত থকাি গ্রহর্য়যাগয উযর িয় । কারর্ ঘুম থথয়ক উঠার 
জন্য বযবথ্যতা গ্রহর্ থকাি কনঠি বযািার িয় । এর জন্য উনচত থয, যায়ের 
উঠয়ত কষ্ট হয়, তারা রায়ত্র একিু আয়গ ভায়গই নিদ্রা যায়ব এবাং ফজয়রর 
সময় উঠার জন্য এলামষ ঘনি বযবহার করয়ব বা আয়শ িায়শর 
থলাকজিয়ক থডয়ক থেয়ার জন্য অনুয়রাধ করয়ব । এিা অতযন্ত দুঃখ 
জিক থয, আল্লাহর সন্তুনষ্টর জন্য অয়িয়ক সকায়ল ঘুম থথয়ক উঠয়ত িায়র 
িা । নকন্তু দুনিয়াবী নবয়শর্ েরকায়র বা নিয়জর কনলজার িুকয়রা 
সন্তািনেগয়ক খৃষ্টািয়ের স্কুয়ল িিায়িার জন্য ইাংয়রজ ও থখাোর 
দুশমিয়ের হায়ত থিৌাঁয়ে নেয়য় তায়ক জাহান্নায়ম থিৌাঁোয়িার বযবথ্যতায়ক 
িাকায়িাি করার জন্য ফজয়রর কয়য়ক ঘন্িা আয়গ থজয়গ থরডী হয়তও 
থকাি কষ্ট থবাধ কয়র িা । বরাং খুনশ থায়ক । আবার অয়িয়ক চাকুরী 
রোর জন্য অয়িক আয়গ ঘুম থথয়ক উয়ঠ িয়ি । অয়িয়ক েূয়র থকাথাও 
থযয়ত যািবাহি ধরার জন্য খুব থভায়র উয়ঠ । এগুয়লা নকভায়ব সম্ভব হয় 
? আল্লাহর সন্তুনষ্ট নক গান্ধা দুনিয়া থথয়ক নিেমায়ির হয়য় থগল ? 
িািাকীর প্রনও অিথষক । কারর্ িামায়যর ১৫/২০ নমনিি আয়গ উয়ঠও 
িাক হওয়া সম্ভব । সুতরাাং সবষাবথ্যতায়ই আিিায়ক ফজয়রর িূয়বষই উঠয়ত 
হয়ব এবাং এর বযবথ্যতা গ্রহর্ করয়ত হয়ব । সবরকম বযবথ্যতা গ্রহর্ করার 
িয়রও যনে কোনচৎ কখয়িাও ঘুম িা ভায়ঙ্গ এবাং সূয়যষােয়য়র িয়র ঘুম 
থথয়ক জাগ্রত হওয়ার ঘিিা ঘয়ি যায়, তাহয়ল এমি অবানঞ্ছত 
িনরনথ্যতনতয়ত সূয়যােয়য়র ির কাযা িিা োিা আর থকাি বযবথ্যতা থিই । 
[প্রমার্:  মুসনলম শরীফ, ১ :  ২৩৮]  

থবিামাযী মতৃ বযনির জন্য ওয়ানরসয়ের করর্ীয়  

নজজ্ঞাসা:  আমার বাবা িামায িিয়তি িা । নতনি মারা থগয়েি, এখি 
তার জন্য আমরা নক করয়ত িানর ? 

জবাবঃ যনে কারও িামায েুয়ি নগয়য় থায়ক এবাং কাযা করার িূয়বষ মৃতুয 
এয়স িয়ি তাহয়ল মৃতুযর িূয়বষ ঐসব িামায়যর নফেয়া থেয়ার ওসীয়যাত 
কয়র যাওয়া তার উির ওয়ানজব । এরূি অবথ্যতায় নফেয়া থেয়ার 
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ওসীয়যাত কয়র থগয়ল ওয়ানরশগর্ তার িনরতযি সম্পনত্তর এক 
তৃতীয়াাংশ সম্পনত্ত থথয়ক কাযাকতৃ সকল িামায নহসাব কয়র নফেয়া নেয়য় 
নেয়ব । আর এক তৃতীয়াাংশ মায়লর দ্বারা তার সকল নফেয়া আোয় িা 
হয়ল থয িনরমার্ সম্পে অনতনরি প্রয়য়াজি হয়ব তা সকল ওয়ানরশয়ের 
সম্মনতয়ত নিয়ত হয়ব । তয়ব িাবায়লগয়ের অাংশ থথয়ক থিয়া যায়ব িা । 
যনেও থস সম্মনত থেয় । এমনিভায়ব ওসীয়যাত কয়র নগয়য় থাকয়ল 
থরাযা,হজ্জ যাকাত ও সেকায়য় নফতর ইতযানে ফরয কাজগুনল যনে 
আোয় িা কয়র থায়ক তাহয়ল থসগুনলও আোয় কয়র থেওয়া উনচত । 
আর হয়জ্জর জন্য বেলী হজ্জ আোয় করা যায় । 

িামায, থরাযা ও সেকায়য় নফতর ইতযানের নফেয়া হল ৮০ থতালার 
থসয়র ১ থসর বার েিাক (১ থকনজ ৬৬২ গ্রাম) গম বা আিা নকিা তার 
বতষমাি বাজার মূলয থকাি গরীব নমসকীিয়ক মানলক বানিয়য় নেয়ত হয়ব 
। নফেয়ায় গম ও যব ইতযানে শে থেয়ার থচয়য় তার মূলয থেয়া উত্তম । 
প্রনত ওয়াি ফরয িামায এবাং নবতর িামায়যর বেয়ল এক একিা নফেয়া 
আোয় করয়ত হয়ব ।  

প্রনতনেয়ির িাাঁচ ওয়াি িামায়যর এবাং নবতর সহ থমাি েয় ওয়াি 
িামায়যর নফেয়া আোয় করয়ত হয়ব । আর যনে আিিার বাবা মৃতুযর 
িূয়বষ তার কাযা িামায ইতযানের নফেয়া থেয়ার ওসীয়যাত কয়র িা থায়ক 
তথানিও আিিারা যারা বায়লগ উত্তরসূরী আয়েি, তারা নিয়জয়ের 
সম্পনত্ত থথয়ক থস্বচ্ছায় তার নফেয়া আোয় কয়র থেি তাহয়লও আশা করা 
যায় এর উসীলায় তার অয়িক ফায়ো হয়ব ।  

আর তার িুরা জীবয়ির নফেয়া এক সায়থ যতিুকু আোয় করা সম্ভব হয় 
থসই িনরমাি নফেয়া নিয়জ িনরিূর্ষ দ্বীয়ির উিয়র থথয়ক আোয় করয়ত 
থাকয়বি । আর তার মাগনফরাত ও জান্নাত লায়ভর জন্য সবষো আল্লাহ 
তা’আলার কায়ে দু’আ করয়ত থাকয়বি । [প্রমার্ঃ ফাতাওয়া আলমগীরী 
১ : ১২৫, ২০৭ # আে- দুররুল মুখতার ২ : ৭২, ৬৫- ৬৮ # ফাতাওয়া 
োরূল উলূম, ৪ :  ৩৬৪]  

মুসানফয়রর িামায 
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কসয়রর িামায 

নজজ্ঞাসাঃ আনম ঢাকা হয়ত চাাঁেিুয়র থবিায়ত নগয়য় িামায কসর িয়ি 
থানক । চাাঁেিুর হয়ত আমায়ের গ্রায়মর বািী ২৫/২৬ মাইল । থসখায়ি 
নগয়য় আবার িুয়রা িামায িনি । থফরার িয়থ আমায়ের গ্রায়মর বািী 
হয়ত িািার বািীর েূরে ৪/৫ মাইল । থসখায়ি নগয়য় আবার কসর িনি 
। আমার জন্য উয়ল্লনখত িোয় িামায আোয় করা নঠক হয়চ্ছ নক- িা ? 

জবাবঃ যখি থকাি বযনি ৪৮ মাইল েূরয়ের সফয়রর নিয়যাত কয়র নিজ 
এলাকা থথয়ক থবর হয়য় যায়, তখি থথয়কই শরীআয়তর েৃনষ্টয়ত থস 
মুসানফর নহয়সয়ব গর্য হয় ।গন্তবযথ্যতয়ল থিৌাঁোর িূয়বষ বা থসখায়ি থিৌাঁয়ে 
িয়ির নেি বা তার অনধক কাল থাকার নিয়ত করার িূবষ িযষন্ত এবাং 
িুিরায় নিয়জর বাসথ্যতায়ি থিৌাঁোর িূবষ িযষন্ত তায়ক িামায কসর িিয়ত 
হয়ব । এই কসর আমায়ের মাযহাব ময়ত ওয়ানজব ।  

সুতরাাং আিনি যনে ঢাকায় সিনরবায়র থ্যতায়ীভায়ব বসবাস করার নিয়ত 
কয়র থায়কি এবাং মায়ঝ মায়ঝ গ্রায়মর বািীয়ত যাি এবাং থসিায়কও নিজ 
বািী নহয়সয়ব বহাল রায়খি, অথষাৎ ভনবেয়ত থসখায়ি বসবায়সর ইচ্ছা 
থায়ক, তাহয়ল উভয়নিই আিিার জন্য ওয়াতয়ি আসলী । আর যনে 
ঢাকায়ত একা অবথ্যতাি কয়র বযবসা বানর্জয বা চাকুরী ইতযানে কয়রি 
এবাং প্রথম একবার একিািা িয়ির নেি ঢাকায়ত অবথ্যতাি কয়র থায়কি, 
থসয়েয়ত্র ঢাকা আিিার জন্য ওয়াতয়ি ইকামত গর্য হয়ব । সুতরাাং ঢাকা 
থথয়ক সরাসনর চাাঁেিুয়র নগয়য় িামায কসর িিা থযমি নঠক হয়য়য়ে, 
থতমনি গ্রায়মর বানিয়ত নগয়য়ও িূর্ষ িামায িিা যথাথষ হয়য়য়ে । যনে 
বািী হয়ত ঢাকায় থফরার নিয়য়ত থবর হয়য় িয়থ িািার বািীর হয়য় 
আয়সি, তাহয়ল থসখায়ি িামায কসর িিয়বি । [প্রমার্:  আে দুররুল 
মুখতার, ২ : ১২৩ # আর বাহরুর রানয়ক, ২ : ১৩৬ # মাসানয়য়ল সফর, 
১০১ ও ১০৩]  

কসয়রর জন্য ঢাকা শহয়রর সীমািা 
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নজজ্ঞাসাঃ থকাি মুসানফর ঢাকা শহয়র এয়স ১৫ নেি থাকার নিয়যত 
করয়ল, মুকীম হয়য় যায় । এখি প্রন হয়লা গাবতলী, নমরিুর, যাত্রাবািী, 
ও উত্তরা ঢাকা শহয়রর অন্তভুষি হয়ব নক- িা ?  

জবাবঃ ঢাকা শহয়রর আবােী ধারাবানহকভায়ব যতেূর িযষন্ত নবসৃ্তত, 
ততেূর িযষন্ত এলাকা ঢাকা শহয়রর ময়ধয গর্য হয়ব । তয়ব মাঝখায়ি যনে 
থকাি কৃনর্য়েত থায়ক, অথবা ১৩৭.১৬ নমিায়রর থবশী খানল জায়গা 
থায়ক, তাহয়ল থসখাি থথয়ক অন্য শহর ধরা হয়ব । এই সাংঙ্গা অনুযায়ী 
গাবতলী, যাত্রাবািী, নমরিুর, সায়য়োবাে, উত্তরা প্রভনৃত ঢাকা শহয়রর 
ময়ধয গর্য হয়ব । অতএব, সফয়র যাওয়ার সময় এই থ্যতািগুয়লা অনতক্রম 
িা করা িযষন্ত কসর িিা যায়ব িা । তদ্রুি ঢাকায় আসার সময় ঐ 
থ্যতািগুয়লায়ত থিৌাঁেয়লই মুকীম হয়য় যায়ব । [প্রমার্:  দুরয়র মুখতার ২ : 
১২১- ২২ # আহসানুল ফাতাওয়া ৪ :  ৭২]  

 الجانب من يجاوز لم ان و خروجه جانب من اقامته موضع عمارة من خرج من
 بينھما ليس و غلوة من اقل المصر و الفناء بين كان ان الخانية وفي االخر

 مائة ثلث هي غلوة من اقل:  الشامي في و فال اال و مجاوزته يشترط مزرعة
 ]919-1/11:الدرالمختار[ .  االصح هو مائة اربع الي ذراع

ইয়চ্ছ িবূষক কসর আোয় িা করয়ল ও এক ঘন্িার কম সময়য় ৪৮ মাইল 
অনতক্রম করয়ল 

নজজ্ঞাসা:  যনে সফয়র নগয়য় ইচ্ছা িূবষক িামায কসর িা কনর, তাহয়ল নক 
গুর্াহ হয়ব ? 

নতি নেয়ির েূরয়ে যাবার নিয়যত করয়ল িামায কসর করয়ত হয় ? থকউ 
ওয়াতয়ি ইকামাত থথয়ক বািীয়ত যায়চ্ছ, তার বািীর েূরে ৪৮ মাইয়লর 
থবশী । নকন্তু এখি ৪৮ মাইল থযয়ত মাত্র একঘন্িা  বা তার কম সময় 
লায়গ, তাহয়ল থস বযনি নক িয়থ কসর করয়ব ? 

জবাবঃমুসানফয়রর জন্য একাকী িামায িিার থেয়ত্র চার রাক’আত 
ওয়ালা ফরয িামায়য দুই রাক’আত িিা (কসর করা) ওয়ানজব । তয়ব 
যনে থস থকাি মুকীম ইমায়মর নিেয়ি ইকনতো কয়র থায়ক, তাহয়ল তার 
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জন্য চার রাক’আতই িিা জরূরী । যনে থকাি মুসানফর ইচ্ছা িূবষক চার 
রাক’আত ওয়ালা ফরয িামায়য কসর িা কয়র, তাহয়ল থস গুর্াহগার 
হয়ব । তার িামায থোহনরয়য় িিয়ত হয়ব এবাং ইনস্তগফার করয়ত হয়ব । 
আর যনে ভয়ুল চার রাক’আত িয়ি থায়ক, তাহয়ল প্রথম নবঠক কয়র 
থাকয়ল নসজোয়য় সাহু কয়র নিয়ল, তার িামায সহীহ হয়য় যায়ব । 
[প্রমার্ঃ আে- দুররুল মুখতার, ২ : ১২৩- ২৮ # আহসানুল ফাতাওয়া, 
# ৪ : ৭৭ # ফাতাওয়া মাহমূনেয়া, ৭ :  ১৬১]  

নতি নেয়ির (৪৮ মাইল) রাস্তা ১ ঘন্িায় থকি, তার থচয়য় কম সময়য় যনে 
থকউ অনতক্রম কয়র, তখিও িয়থ িামায়যর ওয়াি হয়ল এবাং বািীয়ত 
থিৌাঁয়ে িিার সময় িাওয়া িা থগয়ল অথষাৎ, িয়থ িা িিয়ল, িামায 
কাযা হওয়ার আশাংকা থাকয়ল, িয়থর ময়ধয িামায কসর িিয়ত হয়ব । 
কারর্, কসর করা নিভষর কয়র েূরয়ের উির, সময়য়র উির িয় । 
[প্রমার্:  ফাতাওয়া শামী ২ : ১২৩ # আহসানুল ফাতাওয়া, ৪ :  ৮২]  

চাকুরীথ্যতল থথয়ক নিজ বািীয়ত থগয়ল জামা’আয়তর সনহত কসর 
আোয়য়র নিয়ম 

নজজ্ঞাসাঃ চাকুরীথ্যতল বতষমায়ি আমার থ্যতায়ী নঠকািা । চাকুরীথ্যতল থথয়ক 
যনে নিজ গ্রায়মর বািীয়ত ২/৪ নেয়ির জন্য থবিায়ত যাই, তাহয়ল নক 
িামায কসর িিয়ত হয়ব ? আমার গ্রায়মর বািী চাকুরীথ্যতল থথয়ক ৪৮ 
মাইল েূয়র ।  

জামা’আয়তর সনহত কসর িামায িিয়ত হয়ল, নক নিয়য়ম িিয়ত হয়ব ? 
থযমি-  ইমাম সায়হব ৪ রাক’আত থযাহয়রর ফরয িামায়যর নিয়যত 
করয়লি । আনম দুই রাক’আত নকভায়ব িিয়বা ? আর ইমাম সায়হব 
মুসানফর হয়ল, মুিােী মুকীম হয়ল, িামায নকভায়ব িিয়ব ? 

জবাবঃ আিিার নিজ গ্রায়মর বািীয়ত যনে আিিার ঘর- বািী থায়ক 
এবাং থসখায়ি আিিার িনরবার- িনরজি বসবাস কয়র এবাং আিনি 
থসখায়িই িনরবার- িনরজি থরয়খ হায়াত কািায়িার ইচ্ছা রায়খি, তাহয়ল 
থসয়েয়ত্র আিিার নিজ গ্রায়মর বািীনি ওয়াতয়ি আসলী (আসল বািী) 
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গর্য হয়ব এবাং চাকুরীথ্যতলনি ওয়াতয়ি ইকামত (অবথ্যতাি বািী) গর্য হয়ব 
। এ থেয়ত্র চাকুরী থ্যতয়ল ১৫ নেি থাকার নিয়ত করয়ল, থসয়েয়ত্র আিনি 
মুকীম হয়বি এবাং িূর্ষ িামায িিয়বি । আর যনে থসখায়ি ১৫ নেি 
থাকার নিয়ত িা কয়রি, তাহয়ল মুসানফর সাবযস্ত হয়বি । থসয়েয়ত্র ৪ 
রাক’আতওয়ালা ফরয িামায একা িিয়ল বা শুধু মুসানফরগর্ নময়ল 
জামা’আত করয়ল, ফরয িামায ২ রাক’আত িিয়বি ।  

গ্রায়মর বািী ওয়াতয়ি আসলী হওয়ায় ২/৪ নেয়ির জন্য থবিায়ত থগয়লও 
আিিায়ক িুরা িামায িিয়ত হয়ব ।  

আর যনে আিনি নিজ বািী থেয়ি নেয়য় চাকুরীথ্যতলয়ক থ্যতায়ী বািী বানিয়য় 
থফয়লি । আিিার িনরবার িনরজিয়ক চাকুরীথ্যতয়লর বািীয়ত রায়খি 
এবাং থসখায়িই অবনশষ্ট হায়াত কািায়িার নিয়যত রায়খি, তাহয়ল থসিাই 
আিিার জন্য ওয়াতয়ি আসলী গর্য হয়ব এবাং থসয়েয়ত্র নিজ গ্রায়মর 
বািীয়ত ২/৪ নেয়ির জন্য থবিায়ত থগয়ল কসর িিয়ত হয়ব ।  

ইমাম সায়হব যনে মুকীম হি, আর মুিােী মুসানফর হয়, তাহয়ল মুকীম 
ইমায়মর নিেয়ি ইনিো করার কারয়র্ মুসানফর মুিেীয়কও চার 
রাক’আত িুরা িিয়ত হয়ব । আর যনে ইমাম সায়হব মুসানফর হি 
মুিােীগর্ও মুসানফর, তাহয়ল চার রাক’আত ফরয িামায সকয়লই 
দুরাক’আত িিয়বি । আর যনে ইমাম মুসানফর হি, আর মুিােীগর্ 
মুকীম হয়, তাহয়ল মুসানফর ইমাম সায়হব দুই রাক’আত িয়ি সালাম 
নফনরয়য় নেয়বি । আর মুকীম মুিােীগর্ বাকী দু’রাক’আত নকরাআত 
োিা নিয়জ নিয়জ িয়ি নিয়বি । [শামী ২ : ১২৯- ৩০- ৩২ িৃ: ]  

 بعد يقول ان لالمام وندب وبعده الوقت في بالمسافر المقيم اقتداء وصح
 اقتداء اما و سھا انه توهم علدف مسافر فاني صالتكم اتموا االصح في التسليمتين
  الخ - يتغير فيما بعده ال يتم و الوقت في فيصح بالمقيم المسافر

সফয়র থাকাকালীি িামায আোয় 
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নজজ্ঞাসাঃ থয সমস্ত থলাক সবষো িনরবহয়ি চাকুরী কয়র, থযমি-  বায়স, 
লয়ে ও স্টীমায়র ইতযানে । তারা নক কসর িামায িিয়ব, িা িূর্ষ িামায 
আোয় করয়ব ? 

স্ত্রীর বায়ির বািীয়ত িামায কসর িিয়ব, িানক িূর্ষ িামায আোয় করয়ব 
? 

জবাবঃ থয সমস্ত থলাক সবষো িনরবহয়ি চাকুরী কয়র এবাং তা নিজ বািী 
থথয়ক ৪৮ মাইল েূরবতষী হয়, তারা সফর অবথ্যতায় সবষো িামায কসর 
িিয়ব । যখি বািীয়ত নফরয়ব তখি শুধু িূর্ষ িামায িিয়ব । [প্রমার্:  
শামী ২ :  ১২৫ িৃ:  # ফাতাওয়া োরুর উলূম, ৪ :  ৪৫৫ ও ৪৭৬]  

মনহলারা নববায়হর িয়র যনে বায়ির বািীয়ত আয়স এবাং বায়ির বািীয়ত 
মায়ঝ মায়ধয যাতায়াত জানর থায়ক তাহয়ল বায়ির বািীয়ত িূর্ষ িামায 
িিয়ব । কারর্, থসিাও তার আসল বািী । [প্রমার্ঃ ফাতাওয়া শামী, ২ 
: ১৩১ হালবী কাবীর, ৫৪৪ # ফাতাওয়া োরুল উলূম ৪ :  ৪৫৮]  

মুসানফয়রর নিেয়ি মনুকয়মর িামায 

নজজ্ঞাসাঃ মুসানফয়রর নিেয়ি যনে মুকীম িামায িয়িি তাহয়ল অবনশষ্ট 
দুই রাক‘আত িামায়য মুকীম নিরাআত িিয়ব নক- িা ? যনে িয়ি 
থফয়ল তাহয়ল নসজোয়য় সাহু ওয়ানজব হয়ব নক- িা ?  

জবাবঃ যনে থকাি মুসানফয়রর নিেয়ি মুকীম ইয়িো কয়র তাহয়ল 
মুসানফর ইমাম উভয় নেয়ক সালাম নফরায়িার ির উি মুকীম তার 
অবনশষ্ট দুই রাক‘আত লায়হক বয়ল গর্য হয়ব ।  

সুতরাাং উি মুকীম তার অবনশষ্ট দুই রাক‘আত িামায আোয় করার 
সময় থকাি নিরাআত িিয়ব িা এবাং যনে থকাি ভলু কয়র থফয়ল তাহয়ল 
নসজোয়য় সাহু করয়ত হয়ব িা । [প্রমার্:  আে- দুররুল মুখতার #শামী, 
২ :  ১২৯]  

 يسجد وال اليقرأ االتمام الي قام فاذا وبعده الوقت في بالمسافر المقيم اقتداء وصح
 )1/911:المحتار رد( . الخ – كالالحق النه االصح في للسھو
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থরলগািী বা িানির জাহায়জ চাকুরীজীনবর িামায 

নজজ্ঞাসাঃ যারা থরল গািীয়ত বা থকাি িানির জাহায়জ চাকুরী কয়রি 
তারা নক মুসানফর, িা মুকীম ? বলা বাহুলয, থরলগািী এবাং জাহাজ প্রায় 
সব সময় চলন্ত অবথ্যতায় থায়ক ।  

জবাবঃ যারা থকাি গািী বা িািীয় জাহায়জ চাকুরী কয়রি এবাং নিয়জর 
বাসথ্যতাি থথয়ক সফয়রর েূরয়ে ভ্রমর্ করয়ত থায়কি, তারা সবষাবথ্যতায় 
িামায কসর িিয়বি । কারর্, সমুদ্রজাহাজ ইতযানে ইকাময়তর থ্যতািই 
িয় । আর থ্যতয়লর গািীয়ত চাকুরীরত যারা েূর- েূরায়ন্তর সফয়র থায়কি, 
তারা এক থ্যতায়ি অবথ্যতায়ির সুয়যাগ িাি িা । সুতরাাং ভ্রমর্রত অবথ্যতায় 
িূর্ষ িামায িিা জানয়য হয়ব িা । থকিিা, ফরয িামায়যর এই কসর 
িিা হািাফী মাযহাব ময়ত ওয়ানজব ।  

উয়ল্লখয, মুসানফর একা িামায িিয়ল বা ইমাম হয়ল চার 
রাক’আতওয়ালা ফরয িামায়য কসর িিয়ত হয় । নকন্তু থকাি মুকীম 
বযনির নিেয়ি ইনিো করয়ল মুসানফরয়ের চার রাক‘আতই িিা জরুরী 
। থসয়েয়ত্র কসর হয়ব িা । [প্রমার্ঃ ফাতাওয়া আলমগীরী, ১ : ১৩৯ # 
আেদুররুল মুখতার, ২ : ১২৫ # বাোনয়য়সু সািায়য়, ১ : ৯৮ # 
মাজমু‘আতুল ফাতাওয়া, ১ : ২০২ # ইমোদুল ফাতাওয়া, ১ :  
৫৭৪, ৭৯]  

কসর িামায়যর কাযা আোয় 

নজজ্ঞাসাঃ যনে সফর অবথ্যতায় কায়রা িামায কাযা হয়, মুকীম অবথ্যতায় 
কাযা আোয় করয়ত কসর িিয়ত হয়ব, িা িূর্ষ িামায িিয়ত হয়ব ? 

জবাবঃ সফর অবথ্যতায় েুয়ি যাওয়া িামায মুকীম অবথ্যতায় কাযা িিার 
সময় কসর িিয়ত হয়ব, িূর্ষ িামায িিা যায়ব িা । থতমনিভায়ব মুকীম 
অবথ্যতায় েুয়ি যাওয়া িামায সফয়র আোয় করয়ল িূর্ষ িামায িিয়ত হয়ব 
। সার কথা হল-  থয ধরয়র্র িামায কাযা হয়য়য়ে িরবতষীয়ত থস িামাযই 
আোয় করয়ত হয়ব । চাই মুকীম, মুসানফর থয অবথ্যতায়ই আোয় করুক 
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িা থকি । [প্রমার্:  শামী ২ : ১৩৫ # ফাতাওয়া োরুল উলূম, ৪ :  
৪৫২]  

 كذا و اداها لو كما مقصورة يقضيھا الحضر في وقضاها السفر صالة فاتته فلو
 )1/930 :الشامي(.  تامة السفر في تقضي الحضر فاتته

৪৮ মাইল েরূ শ্বশুরবািীয়ত কসর িিা 

নজজ্ঞাসা:  আমার বািী নঝিাইেহ । আমার শ্বশুর বািী ঢাকায় এবাং 
আনম চাকরী কনর যয়শায়র । আনম মায়ঝ মায়ঝ শ্বশুর বািী যাই । তয়ব 
১৫ নেয়ির থবশী থানক িা । এমতাবথ্যতায় আমার কসর িিয়ত হয়ব নক ? 

জবাবঃ আিিার বািী থথয়ক থযয়হতু আিিার শশুর বািীর েূরে ৪৮ 
মাইয়লর থবশী, থসখায়ি আিনি স্ত্রীয়ক যনে থ্যতায়ীভায়ব বসবায়সর বযবথ্যতা 
িা কয়র থায়কি, থসয়েয়ত্র যনে আিনি শ্বশুর বািী থবিায়ত নগয়য় ১৫ 
নেয়ির কম থাকার নিয়যত কয়রি তাহয়ল আিনি শ্বশুর বািীয়ত িামায 
কসর আোয় করয়বি । আর যনে শ্বশুর বািীর েূরে আিিার বািী 
থথয়ক ৪৮ মাইয়লর কম হয়তা নকাংবা তথায় আিিার স্ত্রীর থ্যতায়ীভায়ব 
বসবাস করার বযবথ্যতা কয়রি, তাহয়ল শ্বশুর বািীয়ত আিনি িামায কসর 
করয়ত িারয়বি িা । িূয়রা িামাযই িিয়ত হয়ব । এরূয়ি কসয়রর থ্যতায়ি 
অিুূ্ন্য ১৫ নেি অবথ্যতায়ির নিয়যত করয়লও িামায িুয়রা িিয়ত হয় । 
কসর করয়ত হয় িা । [প্রমার্ঃ ফাতাওয়া আলমগীরী, ১ : ১৪২ # 
আহসানুল ফাতাওয়া, ৪ :  ৯৭- ১১০]   

মুসানফর ইমায়মর নিেয়ি মনুকয়মর অবনশষ্ট িামায আোয় 

নজজ্ঞাসাঃ আমরা জানি থয, মুসানফর ইমায়মর নিেয়ি মুকীয়মর ইনিো 
সবষাবথ্যতায় জানয়য । মুসানফর ইমাম চার রাক‘আত নবনশষ্ট িামায 
দু’রাক‘আত িয়ি উভয় নেয়ক সালাম নফরায়িার ির মুকীম মুিােী 
আল্লাহু আকবার বয়ল োাঁিায়ব । এখি প্রন হয়লা, অবনশষ্ট দুই রাক‘আত 
িামায়যর নভতর তার নিরাআত িিয়ত হয়ব নক- িা ? এবাং মুসানফয়রর 
জন্য সুন্নায়ত মুআিাোহ িামায িিয়ত হয়ব নক- িা ? 
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জবাবঃ মুসানফর ইমাম যখি চার রাক’আত ওয়ালা িামায়যর দুই 
রাক’আত িামায িয়ি উভয় নেয়ক সালাম নফরায়বি, তখি মুকীম 
মুিােী োাঁনিয়য় অবনশষ্ট দুই রাক‘আত িামায সূরা নিরাআত বযতীত 
আোয় কয়র নিয়ব । অথষাৎ, সূরা ফানতহা ও থকরাআত িিয়ত যতিুকু 
সময় বযয় হয় ততিুকু সময় োাঁনিয়য় বাকী দুই রাক‘আত িামায রুকূ 
নসজো কয়র থশর্ কয়র নিয়ব । আর  

মুসানফর বযনি যনে নিরািে, নিভষয়, সবল ও ক্লানন্তমুি হি, তাহয়ল 
সুন্নায়ত মুআক্কাোহ িয়ি থিয়ািাই ভাল । আর যনে সুনথ্যতর িা হি, বরাং 
তািাতানি সফর থশর্ করয়ত হয়ব এবাং শত্রু ইতযানতর আশাংকা থায়ক, 
তাহয়ল সুন্নায়ত মুআক্কাোহ থেয়ি নেয়ত িায়রি । তয়ব কতক ফুকাহায়য় 
নকরাম বয়লয়েি, তবুও থযি ফজয়রর সুন্নাত িা োয়িি । কারর্, এর 
প্রনত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম অনধক গুরুে নেয়য়য়েি । 
উয়ল্লখয সফয়র জামা‘আত তরক করার উযর িা িাওয়া থগয়ল, 
জামা‘আত তরক করয়ব িা । কারর্, শুধু সফর জামা‘আত তরয়কর জন্য 
থকাি উযর িয় । [প্রমার্ঃ ফাতাওয়া নহনেয়া, ১ : ১৩৯ # ফাতাওয়া 
োরূল উলূম, ৪ :  ৪৪৫]  

 و يقرأ ال االتمام الي لمقيما قام فاذا وبعده الوقت في بالمسافر المقيم اقتداء وصح
 ]1/911[ الحقكا النه االصح في للسھو يسجد ال

 هكذا واالمن القرار حال في بھا وياتي الخوف حال في بھا اليأتي انه والمختار
 )9/931:عالمكيري(.  الكردري الوجيز في

সফর অবথ্যতায় জামা’আয়ত িামায আোয় 

নজজ্ঞাসাঃ সফর অবথ্যতায় জামা‘আয়ত িামায িিা থকাি িযষায়য়র হুকুম 
সাবযস্ত হয় ? 

জবাবঃ স্বাভানবক অবথ্যতায় জামা‘আয়ত িামায িিা ওয়ানজব । সফর 
অবথ্যতায় জামা‘আয়তর হুকুম তার জন্য নশনথল হয়য় মুস্তাহাব হয়য় যায় । 
তয়ব সফর অবথ্যতায় যনে থকাি প্রকার থিয়রশািী িা থায়ক এবাং স্বনস্তর 
অবথ্যতায় থায়ক, তাহয়ল জামা‘আয়ত িামায িিাই বাঞ্ছিীয় । তয়ব যনে 
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থকাি বযস্ততা থায়ক, থযমি গািী থেয়ি নেয়ব বা সাথীরা তায়ক থরয়খ চয়ল 
যাওয়ার আশাংকা থায়ক, তাহয়ল এ অবথ্যতায় জামা‘আত থেয়ি থেয়ার 
অনুমনত রয়য়য়ে । [প্রমার্ঃ ফাতাওয়া আলমগীরী ১ : ৮৩ # আল বাহরুর 
রানয়ক ১ :  ৩৪৬]  

 الدين في غريمه يحبسه ان يخاف حرج اذا كان او........بالمطر الجماعة وتسقط
 .الخ....... القافلة تفوته ان فيخشي الصالة واقيمت سفرا اويريد

 )9/83:عالمكيري(

কমষথ্যতয়ল িরূ্ষ িামায আোয় 

নজজ্ঞাসাঃ চাকুরী অথ্যতায়ী হয়ল আনম কতনেি ওখায়ি অবথ্যতাি করয়বা তার 
নিশ্চয়তা িা থাকয়ল িামায কসর করব নক- িা ? 

জবাবঃ চাকুরীর থ্যতয়ল যনে আিিার থাকার বযবথ্যতা থায়ক, চাই আিিার 
নিজ ঘর থহাক বা ভািার থহাক এবাং আিিার প্রয়য়াজিীয় সামাি িত্রও 
থসখায়ি থায়ক, তাহয়ল থস থ্যতায়ি ১৫ নেি বা তার থচয়য় থবশী নেি থাকার 
নিয়যত করয়ল উি জায়গা আিিার জন্য ওয়াতয়ি ইকামাত বয়ল গর্য 
হয়ব । আিনি থসখায়ি মুকীম বয়ল নবয়বনচত হয়বি । সুতরাাং আিিার 
জন্য উি থ্যতায়ি কসর িিা জানয়য হয়ব িা । বরাং িূর্ষ িামায িিয়ত হয়ব 
। [ প্রমার্ঃ ফাতাওয়া নহনেয়া, ১: ১৪২ # আহসানুল ফাতাওয়া 
৪: ৯৮- ১০২ 

 يوما عشر خمسة فيه االقامة المسافر ينوي الذي البلد وهو اقامة وطن
 ) 9/911:عالمكيرية.  (الخ...واكثر

কমষথ্যতয়লর অথ্যতায়ী আবাসথ্যতয়ল কসর বা িরূ্ষ িামায আোয়য়র হুকুম 

নজজ্ঞাসাঃ মসনজয়ের অয়িক ইমাম, মাদ্রাসার নশেক বা অয়িক 
চাকুরীজীবী এমি আয়েি, যারা প্রয়য়াজিীয় সামাি- িত্র নিয়য় 
চাকুরীথ্যতয়লর সনন্নকয়ি থকাথাও অবথ্যতাি কয়রি । থসখাি থথয়ক সময়মত 
কমষথ্যতয়লর োনয়ে িালি কয়রি । তায়ের িনরবার-  িনরজি থেয়শর 
বািীয়ত বা েূয়র থকাথাও থায়ক । এমতাবথ্যতায় উি ইমাম, মাদ্রাসার 
নশেক ও চাকুরীজীবীগয়র্র চাকুরীর থ্যতািয়ক থকাি ধরয়র্র ওয়াতি ধরা 
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হয়ব ? তাোিা উি থ্যতাি হয়ত দ্বীিী, অনফনসয়াল বা বযনিগত থকাি 
প্রয়য়াজয়ি তারা অয়িক সময় ৪৮ মাইল বা তার থচয়য় থবশী েূয়র সফয়র 
বা থ্যতায়ী বািীয়ত যাি । এমতাবথ্যতায় যখত তারা উি অবথ্যতাি থ্যতয়ল নফয়র 
আয়সি, তখি িূর্ষ িামায িিয়ত হয়ব ? িা নক তায়ের িুিরায় ১৫ নেি 
অবথ্যতায়ির নিয়ত করয়ত হয়ব ? িানক দু’চার নেি (অথষাত ১৫ নেয়ির 
কম) থাকার নিয়যত থাকয়লও তায়ের িূর্ষ িামায িিয়ত হয়ব ? 

জবাবঃ যখি তারা কমষথ্যতয়লর সনন্নকিথ্যত জায়গায় প্রয়য়াজিীয় সামািিত্র 
সহ একবার ১৫ নেি বা অনধক নেি অবথ্যতাি করার নিয়যত কয়র থিয়, 
তখি থথয়ক উি থ্যতাি তায়ের জন্য ওয়াতয়ি ইকামাত নহয়সয়ব গর্য হয়ব 
এবাং থসখায়ি তারা িূর্ষ িামায িিয়বি । কসর িিা তায়ের জন্য জানয়য 
হয়ব িা । প্রয়য়াজিীয় সামাি নিজ োনয়য়ে থসখায়ি থরয়খ থসখাি থথয়ক 
৪৮ মাইল েূয়র সফয়র থগয়লও তায়ের এ ওয়াতয়ি ইকামাত বানতল হয়ব 
িা । সুতরাাং উি থ্যতায়ি নফয়র আসার ির িূর্ষ িামায িিার জন্য ১৫ বা 
তার অনধক নেি অবথ্যতায়ির নিয়যত করার প্রয়য়াজি থিই । তয়ব থকাি 
সময় যনে সমস্ত সামািািত্রসহ উি থ্যতাি তযাগ কয়রি, যার দ্বারা বুঝা 
যায় থয, এই শহর বা গ্রায়ম তার আর থাকার ইচ্ছা িাই, থসয়েয়ত্র তার 
এ ওয়াতয়ি ইকামাত বানতল গর্য হয়ব এবাং আবায়রা থকাি সময় এ 
থ্যতায়ি আসয়ল মুকীম হওয়ার জন্য কমিয়ে ১৫ নেি থাকার নিয়যয়ত 
অবথ্যতাি করা জরুরী হয়ব । [প্রমার্ঃ আহসানুল ফাতাওয়া, ৪ : ৯৭- ১১০ 
# ফাতাওয়া আলমগীরী, ১ : ১৪২ # আল- মুহীত, ২ :  ১৪৮]   

তারাবীহ 

জামা’আয়তর সায়থ নকে ুতারাবীহ েুু্য়ি থগয়ল নবতর কখি িিয়ব? 

নজজ্ঞাসাঃ যনে থকাি বযনি তারাবীয়হর িামায ইমাম সায়হয়বর সায়থ 
কয়য়ক রাক’আত িিয়ত িা িায়র, তাহয়ল উি বযনি ইমায়মর সায়থ 
নবতর িাময আোয় কয়র তারাবীহ িামায়যর অবনশষ্ট রাক’আতগুয়লা 
আোয় করয়ব? িানক উি রাক’আতগুয়লা আোয় কয়র তারির নবতর 
িামায িিয়ব? 
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জবাবঃ এমতাবস্তায় জামা’আতর সায়থ ইমায়মর নিেয়ি নবতর িামায 
আোয় করার ির েুয়ি যাওয়া তারাবীহ িামায়যর রাকা’আতগুয়লা আোয় 
করয়ত হয়ব । তয়ব তারাবীহ িামায়যর ফাাঁয়ক- ফাাঁয়ক ও েুয়ি যাওয়া 
রাক’আতগুয়লা িয়ি নিয়ত িারয়ব ।  

তারাবীহ িামায়যর শরয়ী হুকুম 

নজজ্ঞাসা:  তারাবীহ িামায থকাি িযষায়য় িয়িয়ে? শুধু সুন্নাত, িানক 
সুন্নায়ত মুআক্কাোহ,িানক িফল? 

জবাবঃ ২০ রাক’আত তারাবীহ িামায িুরুর্- মনহলা উভয়য়র জন্য 
সুন্নায়ত মুআক্কাোহ । তয়ব িুরুর্য়ের জন্য তারাবীহর জামা’আত করা 
সুন্নায়ত মুআক্কাোয়য় নকফায়া । থময়য়রা জামা’আত োিাই নিয়জরা িয়ি 
নিয়ব । [প্রমার্:  ফাতাওয়া শামী, ২:৪৫#আহসানুল ফাতাওয়া ৩:৫২৪-
৫২৫িৃ: ]  

মনহলায়ের তারাবীর িামায়য ইমামতী 

নজজ্ঞাসাঃ হায়ফজয়ের মত কুরআি শরীফ িরর্ রাখার জন্য যনে মনহলা 
হায়ফজা অন্যাু্ন্য মনহলায়ের নিয়য় জাম’আয়ত খতম তারাবীহ িয়িি, 
তাহয়ল শরীয়য়তর েৃনষ্টয়ত থকাি েনত আয়ে নক? 

জবাবঃ সকল থশ্রর্ীর মনহলায়ের জন্য মসনজয়ের ও ঈয়ের জামা’আয়ত 
শরীক হওয়া নিয়র্ধ । থতমনিভায়ব শুধু মনহলায়ের জন্য তারাবীহ বা 
অন্য িামায়যর জামা’আত করার অনুমনত থিই । বরাং হািাফী মাযহায়ব 
মনহলায়ের জন্য জামা’আত করা ও মাকরুহ । যনে ও থকাি মনহলা 
হায়ফজা হি িা থকি ।কুরআি শরীফ িরি রাখার জন্য অন্য থকাি অন্য 
থকাি হায়য়জা থময়য়র সায়থ োওর করয়ত িায়রি, বা একাকী তারাবীহ 
িামায়য খতম িিয়ত িায়রি । যনে থকাথাও আিয়ক যাি, িামাযর থশয়র্ 
থেয়খ নিয়য় সাময়ি অগ্রসর হয়বি । [প্রমার্:  ফাতাওয়া রহীনময়া 
৪: ৩৯৮]  

বানিয়ত জামা’আয়তর সায়থ তারাবীয়হর িামায আোয়  
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নজজ্ঞাসাঃ আমায়ের বািী থথয়ক থেিশ’ গজ েূয়র একনি মসনজে রয়যয়ে 
। এমতাবথ্যতাু্য় আমরা প্রনত বৎসর কয়য়ক বািীর থলাকজি নময়ল 
মসনজয়ের িরবয়তষ থকাি এক বািীয়ত তারাবীহ িামায জামা’আয়তর 
সায়থ আোয় কনর । এরুি করা জানয়য আয়ে নক- িা? 

জবাবঃ বানিয়ত তারাবীহর জামা’আত আোয় করা সনহহ আয়ে।  
মহল্লার মসনজয়ে তারাবীহর জামা’আত হয়লও বাসায় জামা’আত 
করায়ত থকাি অসুনবধা থিই ।  তয়ব এর জন্য শতষ হয়চ্ছ -
মসনজয়েও থযি তারানবর নভন্ন একনি জামা’আত হয়।  অথাৎ  
এমি থযি িা হয়  থয ,  বানিয়ত  জামা’আয়তর কারয়ি 
মসনজয়ের জামা’আত বন্ধ িা হয়য় যায়।  তয়ব উয়ল্লখয থয বানিয়ত 
তারাবীহর িামায আোয় করার িূয়বষ ইশার িামায়যর জামা’আত 
মসনজয়েই আোয় করা উনচত।  ফরয িামায আোয় করার 
িনরবয়তষ মসনজয়ে জামাআয়তর সায়থ আোয় করয়ল সাতাস গুি 
থবশী সাওয়াব এবাং তা জায়ম মসনজয়ে আোয় করায় িাচাঁশত 
গুি সাওয়াব হয়।  সুতরাাং রামাযাি মায়স অনধক সাওয়াব থথয়ক 
বনেত হওয়া উনচত িয়।                            

[ প্রমািঃ নমশকাত শরীফ,  ১: ৭২ # আহসানুল ফাতাওয়া, 
৩: ৫২০]  

 في الرجل صالة( سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول قال قال مالك بن أنس عن
 في وصالته صالة وعشرين بخمس القبائل مسجد في وصالته بصالة بيته
 األقصى المسجد في وصالته.  صالة مائة بخمس فيه يجمع الذي سجدالم

 في وصالته.  صالة ألف بخمسين مسجدي في وصالته.  صالة ألف بخمسين
 )9193:حـ ماجه ابن)   (صالة ألف بمائة الحرام المسجد

তারাবীয়হর িামায়য ১০ রাক’আত ির ইমাম িনরবতষি 

নজজ্ঞাসাঃ অয়িক মসনজয়ে তারাবীহ িামায়য ১০ রাকা’আয়তর িয়র 
হায়ফজ সায়হব িনরবতষি হয়।  এিাই নক সহীহ িেনত? িানক ১২ 
রাক’আয়তর ির িনরবতষি করা উনচত? 
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জবাবঃ তারাবীহ িামায়য ১০ রাক’আয়তর িয়র হায়ফয িনরবতষি করা 
মুস্তাহায়বর নখলাফ ।  বরাং িনরবতষি করয়ত চাইয়ল,  থয থকাি চার 
রাক’আত থশয়র্ আরাম করার িয়র হানফয বা ইমাম িনরবতষি করয়ব।  
থযমিঃ ৮ রাক’আয়তর ির বা ১২ রাক’আয়তর ির প্রভনৃত।                                                              

[প্রমার্ঃ আলমগীরী ,  ১: ১১৬ # জাওয়ানহরুল ফাতাওয়া, 
১: ২২]  

 َيُكونَ  َأْن َفاْلُمْسَتَحبُّ َمْيِنِبِإَما َصلَّْوَها َفِإْن َواِحد  ِبِإَمام  التََّراِويَح ُيَصلَِّي َأْن َواألَْْفَضُل
 ُيْسَتَحبُّ  اَل َتْسِليَمة  َعَلى اْنَصَرَف َفِإْن التَّْرِويَحِة َكَماِل َعَلى َواِحد  ُكلِّ اْنِصَراُف

 )9/996:الھندية الفتاوى.  ( الصَِّحيحِ  ِفي َذِلَك

 

তারাবীহ িামায়য কুরআি শনরফ থেয়খ িিা- ৪ রাক’আত িরির 
প্রচনলত থোয়া িিা 

নজজ্ঞাসাঃ তারাবীহ িামায়যর ময়ধয ইমাম সায়হব যনে কুরআি শনরফ 
থেয়খ িয়িি,  আর মুিােীরা যনে িামায়যর ময়ধয কুরআি খুয়ল 
ইমায়মর অনুসরি কয়রি,  তাহয়ল তায়ের িামায সহীহ হয়ব নকিা? 

তারাবীয়হর ২ রাক’আত ও ৪ রাকা’আত থশয়র্ সাধারিভায়ব 
বাাংলায়েয়শ থয দু‘আ িিা হয়য় থায়ক থসৌনেয়ত ঐ ধরয়ির দু‘আ িরা হয় 
িা ।  এর জন্য থকাি েনত আয়ে নক- িা ? 

জবাবঃ িামায়যর ময়ধয ইমাম বা থকউ কুরআি শরীফ থেয়খ থেয়খ 
িিয়ল অথবা মুিােী থেয়খ থেয়খ ইমায়মর িরা অনুসরি করয়ল, 
( হািাফী মাযহাব অনুযায়ী)  িামায ফানসে হয়য় যায়ব।  তারাবীহ 
িামায়য প্রনত চার রাক’আত ির নকেুেি নবরনত থেয়ার থয নিয়েষশ 
এয়সয়ে ,  থসই সময় থকউ দুয়া িিয়ল িিয়ত িায়র।  আর থকউ চুি 
কয়র বয়স থাকয়ল থাকয়ত িায়র।  

আর প্রচনলত দু ‘আ থযমি িিা যায় থতমনি অন্য থকাি দু’আ বা 
েরুেও িিয়ত িারয়ব।   [ প্রমার্ঃ শামী ১: ৬২৪ # আহসানুল 
ফাতাওয়া ৩: ৪৪৫]  



476 

 

 )9/613:المختار الدر(  .  تعلم النه مطلقا قرآن فيه ما اي مصحف من قرأته

 رد.   ( غيره من تلقن اذا كما فصار المصحف من تلقن انه: الشامي وفي
 )9/611:المحتار

তারাবীর িামায়য তারতীয়বর থখলাফ সুরা িরা 

নজজ্ঞাসাঃ তারাবীহ- এর িামায়য ঊনিশতম রাক’আয়ত সূরায়য় িাস এবাং 
নবশতম রাক’আয়ত আনলফ-  লাম-  নমম থথয়ক িরয়ল তারতীব- এর 
থখলাফ হওয়ার কারয়ি িামায মাকরুহ হয়ব নক-  িা ? 

জবাবঃ তারাবীহ- এর িামায়য খতয়ম কুরআয়ির সময় ঊনিশতম 
রাক’আয়ত সূরায়য় ফানতহা এবাং সূরায়য় ফালাক্ক ও িাস এবাং নবশতম 
রাক’আয়ত সূরায়য় ফানতহা এবাং সূরায়য় বাক্কারার নকেু অাংশ ,  থযমি 
শুরু থথয়ক মুফনলহুি িযষন্ত িরা মুস্তাহাব । সুতরাাং খতয়ম কুরআয়ির 
সময় এভায়ব িিার কারয়ি তারতীয়বর থখলাফ হওয়া সয়ত্তও িামায 
মাকরূহ হয়ব িা ।  খতয়ম কুরআি বযনতত অন্য সময় ইচ্ছািূবষক 
এভায়ব তারতীয়বর থখলাফ করয়ল িামায মাকরূহ হয়য় যায়ব।  

 [ প্রমািঃ আহসানুল ফাতাওয়া,  ৩: ৫০৮ # ফাতাওয়া রহীনময়া 
৪: ৩৮৩]  

 يركع لىواال الركعة في المعوذتين من فرغ اذا الصلوة في رآنقال يختم من وفي
..... البقرة سورة من وشيئ الكتاب بفاتحة ويقرأ الثانية الركعة في يقوم ثم

 )163:منية شرح.  (جائزة

তারাবীহ িামায়য মিুানেগয়ির নিয়যত করা 

নজজ্ঞাসাঃ তারাবীহ িামায িাঠকায়ল োিা,  আউযুনবল্লাহ ইতযানে 
িিয়ত হয়ব নকিা এবাং ইমাম সায়হব খুব দ্রুত নিয়যত কয়র নকরাআত 
শুরু করয়ল, আমায়ের অথষাৎ মুিােীয়ের আর নিয়যত িিয়ত হয়ব নক-  
িা ? 

জবাবঃ ইমায়মর জন্য তারাবীয়হর িামায়য প্রথম রাক’আয়ত োিা,  
আঊজুনবল্লাহ ও নবসনমল্লাহ এবাং নদ্বতীয় রাক’আয়ত শুধু নবসনমল্লাহ 
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িিা সুন্নাত ।  মুিানেগি প্রথম রাক’আয়ত শুধু োিা িিয়ব।  
২য় রাক’আয়ত এগুয়লার নকেুই িিয়ব িা।  [ প্রমার্ঃ আল- বাহরুর 
রানয়ক,  ১: ৩০৯- ৩১১]  

ইমাম সায়হব নিয়যত থবাঁয়ধ দ্রুত নকরাআত শুরু করয়লও মুকতােীগয়ির 
জন্য িামায়জর এবাং ইিনতোর নিয়যত করা জরুরী ।  থকিিা,  এ 
নিয়যত োিা িামাযই হয় িা ।  তয়ব এখায়ি শুধু নিনেষষ্ট িামায থযমি-
থযাহয়রর ফরয এ ইমায়মর নিয়ে িিনে ময়ি ময়ি শুধু এ নিয়যত করািাই 
যয়থষ্টর ।  আর তারাবীয়হর নবস্তানরত ভায়ব নিয়যত িা করয়লও চলয়ব।  
থকিিা,  সুন্নাত ও িফল িামায়য শুধু িামায়যর নিয়যতই যয়থষ্ট।  
[ প্রমার্ঃ আল-  বাহরুর রানয়ক,  ১: ২৭৮]  

আমায়ের থেয়শ প্রচনলত িামায নশো বইয়য় প্রয়তযক িামায়যর থয আরবী 
নিয়যত থেয়া হয়য়য়ে,  এ নিয়যত িিা জরুরী িয় ।  িিা নিয়র্ধও িয় 
।  তয়ব অয়িক থেয়ত্র তা িািা সমস্যা সৃনষ্ট কয়র।  থযমি – 
জামা’আয়তর থবলায় অয়িক সময় এিা তাকবীয়র ঊলার ফযীলত থিয়ত 
বাধাগ্রস্ত কয়র।  

 )9/128:الرائق رالبح.   (الخ...والتراويح والسنة للنفل النية مطلق ويكفيك

তারাবীয়হর িামায়য কুরআি খতম করা 

নজজ্ঞাসাঃ রামাযাি মায়স তারাবীহ িামায়য কুরআি শরীফ খতম করা 
থকাি ধরয়ির সুন্নত? জবাব:  রামাযাি মায়স তারাবীয়হর জামা’আয়ত 
িনবত্র কুরআি শরীফ খতম করা সুন্নায়ত মুআক্কাোহ আলাল নকফায়া 
। [প্রমার্ঃ ফাতাওয়া মাহমূনেয়া ,  ৭: ১৭৫ # ফাতাওয়া রশীনেয়া ,  
৩৯৩ # োরুল উলুম ,  ৪: ২৪৭]  

তারাবীয়হর িামায়য নকরাআত িিার মুস্তাহাব তরীকা নক? 

নজজ্ঞাসাঃ তারাবীয়হর িামায়য সূরায়য় ফানতহা নমনলয়য় িিয়ব িা নকভায়ব 
িিয়ব? এবাং উভয় রাক’আত নকরাআয়তর বযািায়র সমাি রাখয়ব িা 
থোি বি করা যায়ব? 
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জবাবঃ তারাবীয়হর িামায়য অন্যান্য মুস্তাহায়বর ন্যায় সূরায়য় ফানতহা 
মুস্তাহাব তরীকায় আোয় করা উনচত।  অথষাৎ সাত আয়াত সাত শ্বায়সই 
িিয়ব।  থকিিা তারাবীয়হর িামায়যও তািাহুরা করা ,  আঊজুনবল্লাহ 
,  নবসনমল্লাহ বজষি করা ,  নথ্যতরতা রো িা করা মাকরুহ ।  থস 
নহয়সয়ব সূরায়য় ফানতহা নমনলয়য় িা িয়ি ধীরনথ্যতর ভায়ব সাত শ্বায়সই িিা 
উত্তম ।  [ প্রমার্ঃ দুরয়র মুখতার ১: ৫২৩ # ফাতাওয়ায়য় োরুল 
উলুম,  ৪: ২৫৭]  

তারাবীয়হর িামায়যও উভয় রাক’আত সমাি রাখা মুস্তাহাব ।  অবশ্য 
মায়ঝ ময়ধয এর বযনতক্রম হওয়ায় থকাি অসুনবধা থিই।  তয়ব এরুি 
অভযায়স িনরর্ত করা মুস্তাহায়বর থখলাফ হয়ব।  [ প্রমার্ঃ 
রহীনময়া৪: ৩৯২ # মাহমূনেয়া১৪: ২০১]  

এক ইমায়মর দ্বারা খতম তারাবীহ িিা 

নজজ্ঞাসাঃ  খতম তারাবীহ একজি হায়ফজ দ্বারা িিায়ল আোয় হয়ব 
নক-  িা ।  জািয়ত ইচু্ছক।  

জবাবঃ যনে হায়ফজ ভাল হয় ,  ইয়াে ভাল থায়ক তাহয়ল একা 
িিায়লও খতম তারাবীহ হয়য় যায়ব।  যনে থকাি জায়গায় সয়েহ লায়গ 
থয ভলু হয়য় থগয়ে তাহয়ল সালাম নফরায়িার ির থেয়খ থিয়ব ।  যনে 
বাস্তয়বই ভলু হয়য় নগয়য় থায়ক তাহয়ল ভলুকৃত থ্যতািনি িয়ি নিয়ব ।  
অবশ্য সায়থ ভলু ক্রনি শুধয়র থেয়ার জন্য আয়রকজি হায়ফজ থাকয়ল 
ভাল।  [ প্রমার্ঃ আনযযুল ফাতাওয়া ২৫১ িৃষ্ঠা]  

তারাবীয়হর সময়য় সুবহািা নযল মলুনক দু’আনি িরার হুকুম নক? 

নজজ্ঞাসাঃ আমায়ের থেয়শ িনবত্র রামাযাি শরীয়ফ তারাবীহ িামায ৪ 
রাক’আত িয়র থয সুবহািা নযল মুলনক িায়ম একনি দু’আ িরা হয় ,  
এিা সহীহ নক- িা? 

জবাবঃ তারাবীহ িামায়য প্রনত চার রাক’আত অন্তর থয তারবীহা বা 
নকেুেি বয়স থাকা হয় ,  থস সময় আল্লাহ্তা’আলার প্রশাংসা সিনলত 
থয থকাি দু’য়া-  েরুে ও ইনস্তগফার িাঠ করা বা চুি থাকা সবই জানয়য 



479 

 

আয়ে।  প্রচনলত প্রনসে দু’আনিয়ত আল্লাহ্র প্রশাংসা সিনলত হওয়ার 
কারয়ি থকউ জরুরী ময়ি িা কয়র িিয়ল তা জানয়য ।  শরয়ী েৃনষ্টয়কায়র্ 
তায়ত থকাি থোর্ থিই।  তা নবে’আত ও িয় ।  তয়ব থকউ এিা িিা 
জরুরী ময়ি করয়ল,  তার জন্য নবে’আত হয়ব ।  জরুনর ময়ি িা কয়র 
সব সময় িিয়লও নবে’আত হয়ব িা।  [ প্রমার্ঃ ফাতাওয়া শামী,  
২/ ৪৬]  

মসনজয়ে তারাবীয়হর জামা’আয়ত মনহলায়ের অাংশগ্রহি 

নজজ্ঞাসাঃ মসনজয়ে মনহলায়ের যনে িৃথকভায়ব িামায়যর বযবথ্যতা থায়ক,  
তাহয়ল মনহলাগি জামা’আয়তর সায়থ তারাবীয়হর িামায আোয় করয়ত 
িারয়ব নক-  িা ? 

জবাবঃ থময়য়য়ের জন্য যথাসম্ভব থগািিথ্যতায়ি ও অের মহয়ল অতযন্ত 
থগািিীয়ভায়ব িামায িরার ময়ধয সাওয়াব থবশী ।  হুজুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইনহ ওয়া সাল্লাম বয়লি-  একজি থময়য় থলায়কর জন্য ঘয়র িামায 
িিা বারাোয় িামায িিার থচয়য় উত্তম এবাং ঘয়রর নভতর থোি হুজরার 
ময়ধয িামায িিা ঘয়রর সাধারি অাংয়শ িামায িিার তুলিায় অনধক 
িেেিীয় । [ আবু োঊে শরীফ]  

অন্য এক হানেয়স এয়সয়ে থময়য়য়ের জন্য জামা’আয়ত িামায 
িরার থচয়য় একা িামায িিায় ২৫ গুি থবশী সাওয়াব রয়য়য়ে 
।  নিয়জর ঘয়র থবশী সাওয়াব হওয়ার ির মনহলায়ের জন্য 
মসনজয়ে যাওয়ায় থসােয়যষর প্রেশষিী োিা আর থকাি প্রয়য়াজি 
থাকয়ত িায়র? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম এর যুয়গ 
যনেও থময়য়য়ের দ্বীয়ির নিতয িতুি হুকুম-  আহকাম নশো করার 
জন্য কয়ঠার শতষ – শারায়য়য়তর সায়থ মসনজয়ে হানজর হয়য় 
জামা’আয়তর সায়থ িামায িরার অনুমনত নেল ।  নকন্তু হুজুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম-  এর ইয়ন্তকায়লর িয়র ধীয়র-  
ধীয়র যখি  থফতিা-  ফাসাে বৃনে থিয়ত লাগল ।  তখি হযরত  
উমর ( রা: )  থময়য়য়েরয়ক মসনজয়ে থযয়ত নিয়র্ধ কয়র নেয়লি ।  
হযরত  আয়য়শা ( রা: ) - এর নিকি এই অনভয়যাগ করা হয়ল 
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নতনি বলয়লি হযরত  উমর ( রা: )  থয অবথ্যতার থপ্রনেয়ত 
মনহলায়ের মসনজয়ে যাওয়া নিয়র্ধ কয়রয়েি হুজুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইনহ ওয়া সাল্লাম যনে এই অবথ্যতা থেখয়তি তাহয়ল নতনিও 
মনহলায়েরয়ক মসনজয়ে থযয়ত নিয়র্ধ করয়তি ।  ( আবু োঊে 
শরীফ)  এই অবথ্যতার িনরয়প্রনেয়ত ফুিাহায়য় নিরায়মর অনভমত 
হয়লা সকল থশ্রর্ীর মনহলায়ের জন্য মসনজয়ে িামায িিয়ত 
যাওয়া মাকরূয়হ তাহরীমী ।  চাই তা ফরয িামায়যর জন্য থহাক 
বা জুম’আ অথবা তারাবীয়হর জন্য থহাক ।  

অতএব,  মনহলায়ের জন্য একাকী ভায়ব ঘয়রই তারাবীহ িিা উত্তম ।  
মসনজয়ে যাওয়ার থকাি অনুমনত িাই।  মসনজয়ে যাওয়া তায়ের জন্য 
ফযাশি োিা আর নকেুই িয় ।  কারি অনধক সাওয়াব যনে তায়ের 
উয়িশ্য হয়,  তাহয়ল মসনজয়ের তুলিায় ঘয়রর অের মহয়ল িামায 
আোয় করা তায়ের জন্য থবশী উিযুি ।   [ প্রমার্ঃ ফাতাওয়া 
রহীনময়া,  ১: ১৭১]  

ঘয়র তারাবীয়হর জামা’আয়ত মনহলায়ের অাংশগ্রহি 

নজজ্ঞাসাঃ জনিক বযনি রামাযাি মায়স মসনজয়ে ইশার িামায 
জামায়ায়তর সায়থ িয়ি বািীয়ত এয়স খতম তারাবী িিায় ।  এিা নক 
তার জন্য নঠক হয়ব ।  অয়িক মাহরাম- গাইয়র মাহরাম মনহলারাও 
উি খতম তারাবীয়ত তার নিয়ে ইিনতো কয়র ।  এখি প্রন হল উি 
তারাবীয়ত মনহলায়ের অাংশগ্রহি করা এবাং হায়ফজ সায়হয়বর নিেয়ি 
ইকনতো করা সহীহ হয়ব নক ? 

জবাবঃ মসনজয়ে ইশার িামায জামা’আয়তর সায়থ িয়ি বানিয়ত এয়স 
তারাবীয়হর জামা’আত করয়ত থকাি অসুনবধা থিই ।  বরাং থয সব 
হায়ফযয়ের তারাবীহ িামায়য ইমামনতর সুয়যাগ িা হয় তায়ের এরুি 
করা চাই ।  এয়ত তায়ের তারাবীয়হর সাওয়াব কম হয়ব িা ।  আর 
মনহলায়ের তারাবীহ এর জামা’আয়ত অাংশগ্রহয়ির জন্য নিজ ঘয়রায়া 
িনরয়বশ থেয়ি অন্যত্র যাওয়া িাজানয়য ও মাকরূহ ।  অবশ্য নিজ 
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ঘয়রায়া িনরয়বয়শ তারাবীয়হর জামা’আয়ত অাংশগ্রহি করা নিম্মবনর্ষত 
সুরতগুয়লায়ত জানয়য আয়ে।  

িুরুর্ ইমায়মর নিয়ে যনে অন্য িুরুর্ মুিানে থায়ক তাহয়ল ইমাম 
সায়হয়বর মাহরাম, গাইয়র মাহরাম অথবা শুধু গাইয়র মাহরাম সব 
মনহলায়ের ইনিো শহীহ হয়ব । অবশ্য মনহলায়ের কাতার িুরুর্য়ের 
কাতায়রর নিেয়ি হয়ব এবাং গাইয়র মাহরাম মনহলারা িেষার আিাল 
থথয়ক ইনিো করয়ব । 

যনে ইমাম সায়হয়বর নিয়ে থকাি িুরুর্ মুিানে িা থায়ক এবাং মনহলায়ের 
মায়ঝ ইমাম সায়হয়বর মাহরাম মনহলাও থায়ক, তাহয়ল তার নিয়ে গাইয়র 
মাহরাম িেষার আিাল থথয়ক ইনিো করয়ত িারয়ব । িোন্তয়র যনে 
ইমাম সায়হয়বর নিয়ে থকাি িুরুর্ বা তার থকাি মাহরাম মনহলা 
জামা’য়ায়ত অাংশগ্রহি িা কয়র তাহয়ল থসয়েয়ত্র শুধু গাইয়র মাহরাম 
মনহলার ইনিো উি ইমাম সায়হয়বর নিয়ে সহীহ হয়ব িা বরাং মাকরূহ 
হয়ব । উয়ল্লখয, মনহলায়ের জন্য সবষাবথ্যতায় অের মহয়ল একাকী িামায 
িিাই উওম এবাং থবশী সাওয়ায়বর কাজ । [প্রমার্ঃফাতাওয়ায়য়শামী,  
১:  ৫৬৫ # আবুোঊে১: ৮৪ # ফাতাওয়ায়য়োরুলউলুম,  
৪: ২৫০]  

 َبْيِتَھا ِفى اْلَمْرَأةِ  َصاَلةُ  » َقاَل -وسلم عليه اهلل صلى- النَِّبىِّ َعنِ  اهللَِّ َعْبدِ  َعْن
 ِفى اَصاَلِتَھ ِمْن َأْفَضُل َمْخَدِعَھا ِفى َوَصاَلُتَھا ُحْجَرِتَھا ِفى َصاَلِتَھا ِمْن َأْفَضُل
 )025:حـ داود أبي سنن.  (« َبْيِتَھا

িাবায়লগ হানফয়যর নিেয়ি তারাবীহ িামায আোয় 

নজজ্ঞাসাঃ রাহমািী িয়গাম “৯৯ জানুয়ারী সাংখায় ২৬১ িাং প্রয়নর 
উত্তয়র থলখা রয়য়য়ে- িাবায়লগ হায়ফজয়ের নিেয়ি বায়লগ মুসল্লীয়ের 
তারাবীহ িামায হয়ব িা ।  নকন্তু আমায়ের এলাকায় এক মুহানিস 
সায়হব বয়লি থয ,  িাবায়লগ হায়ফযজর তারাবীহ িামায িিায়িার 
বযািায়র মতয়ভে রয়য়য়ে ।  অথষাৎ থকাি ইমাম বয়লয়েি – এভায়ব 
তারাবীহ িিায়িা যায় ।  আবার থকাি ইমাম বয়লয়েি- িিা যায় িা ।  
থসই নহয়সয়ব িানক মায়ঝ- মায়ঝ িাবায়লগ হায়ফয়জর নিেয়ি িামায িিা 
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যায় ।  এখি প্রন হয়চ্ছ-  এই মুহানিস সায়হয়বর কথা নঠক ;  িা 
রাহমািী িায়গায়মর বর্ষিা নঠক ? 

জবাবঃ নিভষরয়যাগয মত অনুযায়ী ,  িাবায়লগ হায়ফয়যর নিেয়ি 
তারাবীহ িামায িিা িাজানয়য ।  সুতরাাং রাহমািী িায়গায়মর বর্ষিা 
সনঠক ।  আর আিিায়ের মুহানিস সায়হয়বর বর্ষিা দ্বারাও একথা 
প্রমানর্ত হয় ।  থকিিা ,  নতনি বয়লয়েি- এর মায়ঝ মতয়ভে আয়ে 
।  আর যখি থকাি মাসআলায়  

জানয়য- িাজানয়য নিয়য় মতনবয়রাধ হয় ,  তখি তা িনরতযাগ করা 
উনচত ।  যায়ত মতনবয়রায়ধর অবসাি হয় ।  তয়ব মুহানিস সায়হয়বর 
উনচত নেল থয ,  “মতয়ভে –এর ময়ধয থকাি ময়তর উির ফাতওয়া 
থসিা বয়ল থেয়া” ।  যায়ত িতুি সমস্যায় িিয়ত িা হয় ।  এ ধরয়ির 
আয়রা অয়িক মাসআলা রয়য়য়ে ,  থযগুয়লায়ত মতনবয়রাধ রয়য়য়ে- নকন্তু 
সকল থেয়ত্র নিভষরয়যাগয ময়তর উির আমল করা জরুনর ।  
অনিভষরয়যাগয মতনির উির আমল করা জানয়য িয় ।  সুতরাাং মুহানিস 
সায়হব মায়ঝ- ময়ধয আমল করার থয কথা বয়লয়েি তা সনঠক িয় ।  
উি মুহানিস সায়হব যনে মুফতী িা হয়য় থায়কি তাহয়ল তার ফাতওয়া 
িা থেওয়া উনচত ।  

তারাবীহ িামায িিায়িার জন্য হায়ফজ এবাং ইমাম নিয়য়ায়গর 
ইন্িারনভউ 

নজজ্ঞাসাঃ আমায়ের থেয়শর অয়িক মসনজয়ে থেখা যায় রামাযাি মায়স 
তারাবীহ িিায়িার জন্য হায়ফজ নিয়য়ায়গর থঘার্িা করা হয় এবাং 
হায়ফজ সায়হবগিয়ক জমা করা হয় ।  তায়ের মধয হয়ত মসনজে 
কনমনির সাধারি থলাক অথষাৎ যারা আয়লম িয় ,  এমি থলাক িিা-
শুয়ি , কন্ঠস্বর ইতযানে থেয়খ ,  যার বযািায়র থবশী থলাক রায় থেয় 
তায়ক নিবষাচি কয়র থায়ক ।  এখি আমার প্রন হয়লা,  

ক) এই ভায়ব হায়ফজ নিবষাচি বা ইমাম নিযুি করা সহীহ আয়ে নক-
িা? 
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খ) এবাং হায়ফয়জ কুরআয়ির জন্য এরুি প্রনতয়যানগতায় অাংশ গ্রহি করা 
নবধ হয়ব নক- িা? 

জবাবঃ ক)  উি িেনতয়ত হায়ফজ নিযুি করা সমীচীি িয় ।  কারি 
,   এভায়ব নযম্মাোর নিয়য়াগ করার প্রচলি ইসলায়মর থসািালী যুয়গ 
নেল িা ।  তাোিা এর দ্বারা হায়ফয়জ কুরআিয়ের অবমািিা হয় ।  
এভায়ব নযম্মাোর নিয়য়ায়গর এই গর্তানন্ত্রক নিয়ম সবষপ্রথম ইাংয়রজরা 
আনবষ্কার কয়রয়ে এবাং েমতা বয়ল বা থকৌশয়ল তা সবষত্র চালু কয়রয়ে 
।  আর জিগি দ্বীিী বযািায়র অজ্ঞ থাকার কারয়ি ইাংয়রজ ও নব্র্নিশয়ের 
অন্ধ অনুকরয়র্ নলপ্ত হয়য় অনফস – আোলয়তর গনি িার হয়য় মসনজে 
– মাদ্রাসায়ও তা জারী করয়ত শুরু কয়রয়ে ।  এ বযািায়র সহীহ 
িেনত হয়লা – হক্কান্নী উলামায়ের মাধযয়ম নযম্মাোর নিয়য়াগ করা বা 
থযসব থ্যতায়ি হায়ফজ আয়লম নতরী হয় ,  থসখায়ি নগয়য় তায়ের িিা 
শুয়ি – থজয়ি থসখায়ির উস্তােয়ের থথয়ক থলাক থিয়া ।  এর িযীর 
সাহাবায়য় নকরায়মর যামািায় বহু রয়য়য়ে ।  আর ঐ যামািায় খনলফা 
থথয়ক শুরু কয়র িাহারাোর নিযুি করা িযষন্ত কাউয়ক গর্তানন্ত্রক 
িেনতয়ত নিযুি করা হত িা ।  বরাং নবজ্ঞ থলাকয়ের িরাময়শষর 
মাধযয়ম নযম্মাোর নিয়য়াগ করা হত ।  

( খ)  থকাি ইমাম বা হায়ফয়যর জন্য উি প্রকায়রর প্রনতয়যানগতায় 
অাংশগ্রহি করা উনচত হয়ব িা ।  এয়ত কুরআি ও নিয়জর অবমািিা 
হয়  ।  কুরআয়ির অবমািিা করা,  এমনি ভায়ব নিয়জয়ক অিমাি 
করা শরীয়য়ত নিয়র্ধ ।    

[ প্রমার্ঃ সূরায়য় আি’আম ,  ১১৬ # নতরনমযী শরীফ ,  হানেস 
িাং২২৫৪ ও ইবয়ি মাজা ,  হানেস িাং৪০১৬ # নমশকাত শরীফ ,  
২য় খন্ড  ,  িৃষ্ঠা ৪৬৯ ]  

তারাবীর িামায়য সরূার শুরুয়ত উৈঃস্বয়র নবসনমল্লাহ িিা 

নজজ্ঞাসাঃ তারাবীহ িামায়য প্রয়তযক সূরাহর শুরুয়ত উৈঃস্বয়র নবসনমল্লাহ 
উনৈঃস্বয়র হািাফী মাযহায়ব সহীহ আয়ে নক ? 
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জবাবঃ হািাফী মাযহাব অনুযায়ী তারাবীহ এর প্রয়তযক সূরাহর শুরুয়ত 
নবসনমল্লাহ উৈঃস্বয়র িিা যায়ব িা ।  কারি হািাফী মাযহায়বর সমস্ত 
ইমামগি এই বযািায়র একমত থয ,  িামায়যর ময়ধয নবসনমল্লাহ আয়স্ত 
িিয়ত হয়ব ।  অবশ্য থয থকাি এক সূরার শুরুয়ত নবসনমল্লাহ উৈঃস্বয়র 
িিয়ত হয়ব ।  উয়ল্লখয ,  হািাফীগি যনেও ইমাম আনসম ( রাহ: ) -
এর নকরাআত িয়িি এবাং নতনি প্রয়তযক সূরার শুরুয়ত নবসনমল্লাহ 
িিয়তি ।  হািাফীগিও প্রয়তযক সূরার শুরুয়ত নবসনমল্লাহ িয়ি তার 
উির আমল করয়ব বয়ি ।  নকন্তু থসজন্য উনৈস্বয়র িিার থকাি 
প্রয়য়াজি িাই ।  কারি ,  তায়ত হািাফী ফুিাহায়ের ময়তর 
নবয়রানধতা করা হয়ব ।  আর নিঃশয়ব্দ িিয়ল সকয়লর কথার উির 
আমল হয়য় যায়ব । [ প্রমার্ঃিাসায়ী১: ১০৫ # ফাতাওয়ায়য়শামী,  
১:  ৪৫৭ # ফাতাওয়ায়য় োরূল উলুম,  ৪: ২৬৪ # ইমোদুল 
ফাতাওয়া,  ১: ৩৪৭]  

তারাবীহ িনিয়য় িাকা থিয়া 

নজজ্ঞাসাঃ আমরা সাধারিতঃ তারাবীহ িামায়যর জন্য বানহর হয়ত 
হায়ফজ থরয়খ থানক এবাং থরাযার থশর্ নেয়ক মুসুল্লীয়ের নিকি এলাি 
নেয়য় তায়ের নিকি থথয়ক থস্বচ্ছায় প্রেত্ত হানেয়া উনঠয়য় হায়ফজ ,  
ইমাম ,  মুআযনযি ও খায়েয়মর ময়ধয নবতরি কয়র থানক ।  
শরীয়ায়তর হুকুম অনুযায়ী এিা জানয়য নক-  িা ? 

জবাবঃ ইমাম ,  মুআযনযি ও খায়েময়েরয়ক রামাযাি বা ঈে উলিয়ে 
থবতয়ির িরও নকেু থবািাস ইতযানে মসনজে ফান্ড থথয়ক অথবা 
মুসনল্লরা থস্বচ্ছায় নেয়ল তা থেয়া জানয়য আয়ে ।  নকন্তু হায়ফয সায়হবয়ক 
তারাবীহ্ িিায়িার জন্য থকাি ফান্ড থথয়কই িাকা বা নবনিময় থেয়া ও 
হায়ফয সায়হয়বর জন্য তা থিয়া জানয়য িয় ।  আমায়ের থেয়শ মসনজে 
কনমনি খাতা-  কলম নিয়য় থযভায়ব হায়ফয সায়হয়বর জন্য চাইয়ত 
থায়কি এবাং মসনজয়ে এলাি থেি,  তায়ত এিায়ক থকাি ময়তই হানেয়া 
বলা চয়ল িা ।  হানেয়া মুহাব্বয়তর নিেশষি ।  যা একান্ত বযনিগত 
বযািার ।  সুতরাাং আমায়ের থেয়শর এ ধরয়ির থলি- থেি কুরআয়ির 
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অবমািিা ও িাজানয়য কাজ ।  এয়ত খতয়ম তারাবীয়হর সাওয়াব 
বানতল হয়য় থযয়ত িায়র ।  হায়ফজগিয়ক আল্লাহ তা’আলা থয নিয়ামত 
োি কয়রয়েি,  তার শুকনরয়া এিাই থয ,  তারা একমাত্র আল্লাহর 
সন্তুনষ্টর জন্য তারাবীহ িামায়য কুরআি শুিায়ব এবাং এর মহাপ্রনতোি 
আল্লাহ্র েরবার থথয়ক িাওয়ার আশা রাখয়ব ।  নহফয়জর মত এতবি 
থেৌলত সারা দুনিয়া যার বেলা হয়ত িায়র িা ,  থসই থেৌলতয়ক অনত 
িগর্য সামান্য িাকা–িয়সার নবনিময়য় নবনক্র করার মত থবওকুনফ আর 
হয় িা ।  হায়ফজগি আল্লাহ্র ওয়ায়স্ত কুরআি শুিায়ব ।  আল্লাহ 
তা’আলা তাাঁয়ের দুনিয়ার জরুরত িুরা কয়র নেয়বি ।  থকাথা থথয়ক 
করয়বি ,  তা নতনিই ভাল জায়িি ।  তাাঁর েরবায়র থকাি অভাব থিই 
।  নতনি অকিিীয়ভায়ব বাোয়ক নরনযক থেি ।  তয়ব হ্যাাঁ,  থকউ 
যনে ঐ হায়ফয সায়হবয়ক তার দ্বনিোরীর কারয়ি তায়ক মুহাব্বত কয়রি 
,  তাহয়ল মুহাব্বয়তর নিেশষি স্বরূি বযনিগতভায়ব থয থকাি সময় বা 
যখিই তাওফীক হয় ,  হায়ফয সায়হয়বর মুহাব্বয়ত নকেু হানেয়া থিশ 
করয়বি ।  তয়ব এিা তারাবীয়হর থশয়র্ িা হওয়া উনচত ।  যায়ত কয়র 
বুঝা যায় থয ,  এিা বাস্তয়বই বযনিগত মুহাব্বয়তর হানেয়া ।  
দুনিয়াবী নবিীময় োিা থকবল আল্লাহ্i ওয়ায়স্তই িামায িিায়ব ।  এমি 
মুখনলস হায়ফয িাওয়া িা থগয়ল ,  ওয়ানিয়া ইমায়মর নিেয়ি সূরা 
তারাবীহ িিা,  থিশাোর হায়ফয়যর নিেয়ি খতয়ম তারাবীহ িিা থথয়ক 
উত্তম । [ প্রমািঃ ইমোদুল ফাতাওয়া১: ৪৮৪ # আহসানুল 
ফাতাওয়া,  ৩: ৫১৪ # ইমোদুল মুফতীি,  ৩৬৫]  

 ]19:  البقرة{ [َفاتَُّقوِن َوِإيَّاَي َقِلياًل َثَمًنا ِبآَياِتي َتْشَتُروا َواَل}

 )6/06:المحتار رد.  (للقارئ وال للميت ال الثواب اليستحق باالجرة القرآن ان

 بعث الفطر يوم كان فلما رمضان شھر في الناس صلي انه مغفل بن اهلل عبد عن
 علي نأخذ ال انا قال و فردها درهم ائةم وبخمس محلبة زياد بن اهلل عبد اليه

 ]1/9111- شيبة ابي ابن مصنف. [اجرا القران

 يشبه ذلك الن اثمان المعطر و االخذ وان تجوز ال الدنيا من لشيئ القران وان
 )6/23-المحتار رد(  – يجوز ال عليھا االستئجار نفس و القرائة علي االستجار
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ইোিীাং অয়িয়ক এরুি একিা সুরাতয়ক জানয়য বয়ল ময়ি কয়রয়েি থয,  
হায়ফয সায়হবয়ক যনে রামাযায়ি একমায়সর জন্য ৫ ওয়াি বা নিনেষষ্ট 
দুই নতি ওয়ায়ির জন্য ইমাম বানিয়য় থেওয়া হয়,  তাহয়ল তার জন্য 
িাকা থিয়া জানয়য ।  

নকন্তু হযরত মাওঃ আশরাফ আলী থািবী ( রহ : )  ইমোদুল 
ফাতাওয়ার ১: ৪৮৫ িৃষ্ঠায় এই সুরাতয়কও এই জন্য িাজানয়য বয়লয়েি 
থয,  যনেও তায়ক রামাযাি মায়সর জন্য ইমাম বানিয়য় থিওয়া হয়,  
তবুও তার মূল উয়িশ্য থায়ক তারাবীয়হর িামায ।  থকিিা-  উি 
হায়ফয সায়হব যনে শুধু ওয়ানিয়া িামায িিাি আর তারাবীহ িা িিাি 
,  তাহয়ল তায়ক ইমাম রাখা হয়ব িা ।  তাই দ্বীিী বযািায়র এরূি হীলা 
জানয়য িয় ।  উয়ল্লখয ফাতাওয়ার নকতায়ব ঊলামাগয়ির ইখনতলাফ 
বর্ষিা করয়ত থযয়য় শনিশালী ও দুবষল উভয় ধরয়ির কাওল উয়ল্লখয 
থায়ক । থশয়র্ নিভষরয়যাগয ও নবশুে মতনি বনর্ষত হয় ,  থসিার উিরই 
মুফতীয়ায়ি নকরাম ফাতওয়া নেয়য় থায়কি । নকন্তু অধিুা িামোরী নকেু 
আয়লম ফাতাওয়ার নকতায়বর দুবষল কাওয়লর নভনত্তয়ত তারাবীহ 
িামায়যর নবনিময় থিয়া জানয়য বলয়েি ।  হাক্কািী উলামাগয়ির নিকি 
এিা সহীহ িয় ।  সুতরাাং মুসলমািয়ের উনচত নিয়জয়ের আময়লর 
থহফাজয়তর লয়েয যার তার ফাতাওয়ার উির আমল িা করা ।  
বতষমায়ি নিঃস্বাথষ ও হাক্কািী উলামাগয়ির সাংখযা খবুই কম ।  খুাঁয়জ থবর 
কয়র তায়ের অনুসরি করয়ত হয়ব।  

[ প্রমািঃইমোদুল ফাতাওয়া,  ১: ৪৮৫ # আহসানুল ফাতাওয়া,  
৩: ৫১৪ # ইমোদুল মুফতীি,  ৩৬৫ # ফাতাওয়ায়য় রশীনেয়া ,  
৩৯২ # তালীফায়ত রশীনেয়া,  ৩২৫ # ফাতাওয়ায়য় মাহ্মূনেয়া ,  
১৪: ৩২ # শামী,  ৫: ৩৮]  

ই’নতকাফ অবথ্যতায় হায়ফজ সায়হয়বর অন্য মসনজয়ে তারাবীহ িিায়িা 

নজজ্ঞাসাঃ থকাি হায়ফজ এক মসনজয়ে ই’নতকাফ করা অবথ্যতায় অন্য 
মসনজয়ে নগয়য় িামায িিায়ত িারয়ব নক-  িা ? 
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জবাবঃ যনে হায়ফজ সায়হব ই’নতকাফ করার সময় এরূি নিয়যত কয়র 
থয ,  আনম অত্র মসনজয়ে ই’নতকাফ করব এবাং তারাবীর সময় নগয়য় 
অন্য মসনজয়ে িামায িিায়বা,  তাহয়ল তারাবীহ িিায়িার জন্য অন্য 
মসনজয়ে যাওয়া জানয়য হয়ব ।  তয়ব তার ই’নতকাফ সুন্নায়ত 
মুআক্কাোহ নহসায়ব আোয় হয়বিা বরাং িফল ই’নতকাফ বয়ল গর্য হয়ব 
।  

 আর যনে ই’নতকায়ফর সময় এ ধরয়ির নিয়যত িা কয়র তাহয়ল 
তারাবীয়হর জন্য অন্যত্র যাওয়া সহীহ হয়ব িা ।  থগয়ল তার থসনেয়ির 
ই’নতকাফ ভঙ্গ হয়য় যায়ব এবাং িয়র কাযা করয়ত হয়ব । [ প্রমািঃ 
ফাতাওয়ায়য় আলমগীরী ১: ২১২,  ফাতাওয়ায়য় োরূল উলুম 
৬: ৫১২]  

 الجنازة وصالة المريض عبادة الي يخرج انه اموااللتز النذر وقت شرط ولو 
 ]9/191:عالمكيري[ -ذلك له يجوز العلم مجلس وحضور

জমু’ুআ /  খুৎবা 

জমু’ুআর খৎুবার সময় িাকা কায়লকশি 

নজজ্ঞসাঃ জুমু’আর িামায়যর সময় খুৎবাহ চলাকালীি সময়য় মসনজয়ের 
োি বাক্স চালাি এবাং িামাযী বযনির সাময়ি নেয়য় থহাঁয়ি-  থহাঁয়ি িাকা-
িয়সা কায়লকশি করা জানয়য নক- িা? 

জবাবঃ জুমু’আর নেি ইমাম যখি নমিায়র বয়সি এবাং খুৎবার আযাি 
শুরু হয়য় যায় ,  তখি থথয়ক বাক্স চালায়িা িাজানয়য ও হারাম ।  শুধু 
বাক্স চালায়িা িয় ,  বরাং িামায়যর সময় থযসব নবর্য় িাজানয়য ,  
খুৎবার সময়ও ঐসব নবর্য় িাজানয়য ।  

িামাযীর সাময়ি নেয়য় থযমি মুসল্লীয়ের যাতায়াত িাজানয়য ।  
তদ্রুিভায়ব মুসল্লী োিা অন্য থয থকাি নজনিয়সর যাতায়াত করায়িাও 
িাজানয়য ।  

থমািকথা,  িামাযী বযনির সাময়ি নেয়য় বা খুৎবাহ চলাকালীি সময়য় 
খুৎবা শ্রবর্কারীয়ের সাময়ি নেয়য় এমি থকাি কাজ করা জানয়য িয়,  



488 

 

যার দ্বারা িামায়যর ময়ধয বা খুৎবা শ্রবয়ির ময়ধয নবি সৃনষ্ট হয় ।  
সুতরাাং তার সাময়ি নেয়য় বাক্স চালাি বা থহাঁয়ি- থহাঁয়ি িাকা- িয়সা 
কায়লকশি করা জানয়য িয় ।  [ প্রমািঃফাতাওয়া শামী,  
২: ১৫৯িৃ: ]    

 و يستمع ان عليه يجب ان بل الخطبة اي فيھا حرم الصلوة في حرم ما وكل
 )1/901 المحتار رد( الخ.... . االصح في وبعيد قريب نبي فرق بال يسكت

জমু’ুআর োিী আযায়ির উৎিনত্ত ও তার আোয়য়র থ্যতাি 

নজজ্ঞাসাঃ জুমু’আর োিী আযাি মসনজয়ের নভতয়র োাঁনিয়য় নেয়ত হয়ব 
,  িা বানহয়র োাঁনিয়য়? কখি থথয়ক এ আযায়ির প্রচলি আরি হয়? 
তাোিা মসনজয়ের বানহয়র োাঁনিয়য় এ আযাি থেওয়া থকাি েনত আয়ে 
নক? 

জবাবঃ জুম’ুআর োিী আযাি বলয়ত থসই আযািয়ক বুঝায়-  যা খুৎবা 
িাঠ করার িূয়বষ ইমায়মর সাময়ি োাঁনিয়য় থেয়া হয় ।  এ আযায়ির 
সুন্নাত তরীকা হয়লা-  মসনজয়ের নভতয়র খতীয়বর সাময়ি োাঁনিয়য় থেয়া 
।  এ আযাি মসনজয়ের বানহয়র োাঁনিয়য় থেয়ার অনুমনত থিই ।  এ 
আযায়ির প্রচলি শুরু হয় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম- এর যুগ 
থথয়ক ।   

হযরত ঊসমাি ( রানয: ) -  এর যুয়গ দ্বীিী প্রয়য়াজয়ির নভনত্তয়ত 
সাহাবায়য় নকরায়মর সবষসম্মনতক্রয়ম নতনি উি আযায়ির িূয়বষ আয়রকনি 
আযায়ির প্রচলি কয়রি ।  যা মসনজয়ের বানহয়র উাঁচু জায়গায় োাঁনিয়য় 
থেয়া হত ।  এরির থথয়ক থস নিয়মই চয়ল আসয়ে ।  

 تحت المحشي قال.......  اْلُجُمَعِة َيْوِم ِمْن ِللصَّاَلِة ُنوِدَي ِإَذا آَمُنوا الَِّذيَن اَأيَُّھ َيا
 اذا المنبر علي الخطيب قعود عند االذان النداء بھذا المراد للصلوة نودي اذا قوله
 تفسير(. الخ....الصلوة قام نزل فاذا المسجد باب علي اذن المنبر علي جلس

 )165:جاللين

 رد[ -الخ......فائتة خالقضاء تمامھا الي  كالم وال صلوة فال االمام خرج اواذ
 ]1/908 المحتار
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 الخ -للتوارث الثاني االذان يديه بين المؤذن اذن المنبر علي االمام جلس واذا
 ]069 كبير حلبي[

[ প্রমািঃ শামী২: ১৫৮ # জালালাইি শরীফ,  ৪৬০িৃ:  # 
আহসানুল ফাতাওয়া,  ৪: ১২৬ # শরহুন্ নিিাাংয়াহ,  ১: ২৯৭ # 
হালবী কাবীর,  ৫৬১]  

োিী আযায়ির জওয়াব ও দু’আর হুকুম 

নজজ্ঞাসাঃ জুমু’আর োিী আযায়ির জওয়াব থেয়া ও দু’আ িিা জানয়য 
আয়ে নক? 

জবাবঃ জুমু’আর োিী আযায়ির জওয়াব ও তার দু’আ মুয়খ থেওয়া 
মাকরূহ ।  হ্যাাঁ ,  ময়ি ময়ি নেয়ত িািয়ব। [ প্রমািঃ শামী,  ২: ১৫৮ 
# আহসানুল ফাতাওয়া,  ৪: ১২৫ # মাবসূত২: ২৯]  

 رد[ -الخ......فائتة قضاء خال تمامھا الي  والكالم فالصلوة االمام خرج واذا
 ]1/908 المحتار

একানধক বযনি নময়ল জমুু’আর খুৎবা িিা 

নজজ্ঞাসাঃ জুমু’আর িামায়যর প্রথম খুৎবা দুইজি িিয়ত িারয়ব নক-
িা? অথবা প্রথম খুৎবা একজি এবাং দ্বীতীয় খুৎবা অন্যজি িরয়ত 
িারয়ব নক- িা? 

জবাবঃ জুমু’আর খুৎবা একজিয়কই িিয়ত হয়ব ।  ধারাবানহকতার 
সনহত এ নিয়মই চয়ল আসয়ে ।  প্রথয়ম খুৎবা দু’জয়ি বা প্রথম খুৎবা 
একজি এবাং দ্বীতীয় খুৎবা অন্যজি িিার িযীর আমায়ের জািা িাই 
। [ প্রমািঃশামী২: ১৫৯ # মোদুল ফাতাওয়া,  ১: ৬৭৫]  

মসনজয়ের নমিায়র বসা 

নজজ্ঞাসাঃ সাধারর্তঃ একনি নমিায়রর নতিনি নসাঁনি থায়ক ।  অয়িক 
আয়লম বয়ল থায়কি থয ,  রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম 
উিয়রর নসাঁনিয়ত বয়স ওয়ায করয়তি এবাং োাঁনিয়য় খুৎবা িাঠ করয়তি 
।  তাই উিয়রর নসাঁনিয়ত বয়স ওয়ায বা খুৎবা িাঠ করা আমায়ের থকাি 
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ক্রয়মই উনচত িয় ।  আবার অয়িকয়ক থেখয়ত িাই,  প্রথম নসাঁনির 
উির বয়স ওয়ায – িসীহত করয়ত ।  নকন্তু খুৎবা িাঠ কয়রি িা ।  
প্রথম নসাঁনির উির বসা নিয়য় মায়ঝ ময়ধয েলীলও নেয়য় থায়কি ।  
সবাই এিা থময়ি নিয়ত িায়র িা ।  তাই উিয়রাি সমস্যার সমাধাি 
নেয়য় আমায়ের নদ্বধা সাংয়কাচয়ক েূর করার জন্য অনুয়রাধ করনে ।  

জবাবঃ মসনজয়ে িববীয়ত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম- এর 
জন্য সবষপ্রথম কায়ঠর থয নমির নিমষার্ করা হয়য়নেল ।  তার নতিনি 
তাক বা স্তর নেল ।  এ কারয়ি নমিায়র নতিনি তাক হওয়া সুন্নাত ।  
হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম উিয়র োাঁনিয়য় খুৎবা প্রোি 
করয়তি ।  এরির হযর ত আবু বকর ( রা: )  স্বীয় থখলাফত কায়ল 
হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম- এর সম্মািায়থষ উিয়রর তায়ক 
োাঁনিয়য় খুৎবাহ িা নেয়য় মায়ঝর তায়ক োাঁনিয়য় খুৎবাহ নেয়তি ।  
এরির হযরত উমর  ( রা: )  স্বীয় থখলাফয়তর যমািায় হুজুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকয়রর ( রানয: )  প্রনত 
সম্মাি প্রেশষি কয়র উিয়র এবাং মায়ঝর তায়ক িা োাঁনিয়য় িীয়চর তায়ক 
োাঁনিয়য় খুৎবাহ নেয়তি ।  এখি ইমায়মর জন্য থযয়কাি তায়ক োাঁনিয়য় 
খুৎবাহ থেওয়ার অনুমনত আয়ে ।  থকিিা-  নতিনি িেনতই িবী 
কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম এবাং সাহাবায়য় থকরাময়ের 
থথয়ক প্রমানর্ত আয়ে ।  [ প্রমািঃশামী,  ২: ১৬১,  # ইমোদুল 
মুফতীি,  ৩৭৪িৃ:  # আহসানুল ফাতাওয়া ৪: ১২০]  

 عليه اهلل صلي به اقتداء عليه يخطب ان السنة ومن..... المنبر علي جلس اذا
 رد( -بامستراح المسماة غير درج ثالث كان وسلم عليه اهلل صلي ومنبره وسلم

 )1/969:المحتار

জমু’ুআর োিী আযায়ির জওয়াব 

নজজ্ঞাসাঃ একজি মুফনত সায়হব জুমু’আর খুৎবার আয়গ মুসুল্লীয়ের বয়ল 
নেয়লি থয,  খুৎবার আযায়ির ( োিী আযায়ির)  জওয়াব থেয়া জানয়য 
থিই ।  
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আবার অন্য নেয়ক নমরিুয়র একনি জায়ম মসনজয়ের খনতব বলয়লি থয,  
খুৎবার আযায়ির জওয়াব থেওয়া ওয়ানজব ।  এখি প্রন হয়লা কার 
কথা সনঠক? জািায়ল কৃতজ্ঞ থাকব ।  

জবাবঃ থকাি আযায়ির থমৌনখক জওয়াব থেওয়া ওয়ানজব িয় ।  বরাং 
িাাঁচ ওয়াি িামায়যর আযায়ির থমৌনখক জওয়াব থেয়া মুস্তাহাব । আর 
জুমু’আর নদ্বতীয় আযাি অথষাৎ খুৎবার িূয়বষর আযায়ির জওয়াব মুয়খ 
থেয়া মাকরূহ ।  সুতরাাং নযনি জুমু’আর নদ্বতীয় আযায়ির জওয়াব 
থেওয়ায়ক ওয়ানজব বয়লয়েি তাাঁর কথা নঠক িয় ।  অবশ্য মুয়খ জবাব 
িা নেয়য় নেয়ল জবায়বর শব্দগুয়লা নচন্তা করয়ল থকাি অসুনবধা থিই 
।প্রমাি:  দুরয়র মুখতার,  ১: ৩৯৯ # ফাতাওয়ায়য় োরুল ঊলুম,  
২: ৯১]  

 جيبي وان الخطيب يدي بين االذان في اتفاقا بلسانه اليجيب ان وينبغي قال
 ]9/311 المحتار الدر[ -الخ..........االول االذان في اتفاقا بقدمه

খুৎবা চলাকালীি সময় দুরূে শরীফ ইতযানে িিা 

নজজ্ঞাসাঃ থকাি থকাি থলায়কর মুয়খ শুনি থয,  ইমাম জুমু’আর নেি 
খুৎবা থেওয়ার জন্য নমিয়র উঠয়ল হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া 
সাল্লাম- এর িাম আসয়লও থকাি প্রকার েরূে িিা যায়ব িা ।  এর 
বাস্তবতা জানিয়য় বানধত করয়বি ।  

জবাবঃ খুৎবা থযয়হতু িামায়যর মত ইবােত এবাং খুৎবার সময় িামায-
কালাম এমিনক আমর নবল মারূফ,  িানহ আনিল মুিকার ( সৎ 
কায়জর আয়েশ ও অসৎ কায়জর নিয়র্ধ)  ও নিনর্ে এবাং এর দ্বারা 
জুমু’আর ফযীলত বানতল হয়য় যায় ।  এই সহীহ হানেয়সর কারয়র্ 
খুৎবার ময়ধয িবী সাল্লাল্লাহু  আলাইনহ ওয়া সাল্লাম- এর িাম মুবারক 
শুিয়ল নেয়ল নেয়ল েরূে িয়ি নিয়ব ,  নকন্তু মুয়খ উৈারর্ কয়র িিয়ব 
িা ।  
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েরূে িয়ি িবী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম –এর মহাব্বত থতা 
প্রকাশ করয়তই হয়ব ।  তয়ব তা নিয়জর মযষী মত িয় ।  বরাং 
শরীয়য়তর নিয়েষশ মত ।   

[ প্রমািঃ ফাতাওয়া শামী,  ২: ১৫৮ # আহসানুল ফাতাওয়া ২: ১৫৯ 
# ফাতাওয়া রহীনময়া ৫: ২৮ # আহসানুল ফাতাওয়া ৪: ১১৩িৃ: ]  

ইমায়মর উিনথ্যতনতয়ত অয়ন্যর খুৎবা িিা 

নজজ্ঞাসাঃ থকাি মসনজয়ের নিনেষষ্ট ইমাম যনে জুম’আর নেি মুসল্লীয়ের 
অনুমনত বযনতয়রয়ক নিয়জর থকাি থযাগয আিীয়য়ক খুৎবা িিয়ত 
বয়লি,  তাহয়ল মুসল্লীরা এয়ত থকাি আিনত্ত জািায়ত িারয়ব নক- িা? 
এবাং শরীয়ত ময়ত এরূি করা জানয়য নক- িা? 

জবাবঃ উত্তম হল-  নযনি িামায িিায়বি,  নতনিই খুৎবা িিায়বি ।  
তয়ব ইমাম সায়হয়বর উিনথ্যতনতয়ত অন্য থকউ খুৎবাহ িাঠ করয়ল এবাং 
ইমাম সায়হব িামায িিায়ল তাও জানয়য আয়ে ।  আর জানয়য কায়জ 
আিনত্ত িা করাই কতষবয ।  নকন্তু ইমাম সায়হয়বর অনুিনথ্যতনতয়ত অন্য 
কাউয়ক নেয়য় খুৎবা িাঠ করায়িা ও ইমাম সায়হব িয়র এয়স িামায 
িিায়িা জানয়য িয় । [ প্রমািঃ শামী ২: ১৬২িৃ:  # আহসানুল 
ফাতাওয়া ৪: ১১১ # আযীযুল ফাতাওয়া ৩৯৯]   

 ]1/961 المحتار رد[ -الخ................الخطيب غير يصلي ان ينبغي ال و

খুৎবার িয়ূবষ নমিয়র বয়স বয়াি করা 

নজজ্ঞাসাঃ “োওয়াতুল হি”-  এর এক মজনলয়স শুিয়ত থিলাম 
থয, “জুমু’আর খুৎবার িূয়বষ নমিায়র বয়াি করার থয িেনত আমায়ের 
থেয়শ চালু রয়য়য়ে তা সুন্নাত িনরিেী ।  কারি,  এর দ্বারা জুমু’আর 
গুরূে হ্রাস িায়।” অতঃির থস অনুযায়ী আমল ও আরম্ভ করা হয় 
অথষাৎ,  জুমু’আর খুৎবার িূয়বষর 

বয়ায়ির জন্য নমিায়রর িায়শ্বষ একনি থচয়ার রাখাহয় এবাং খতীব সায়হব 
তায়ত বয়সই বয়াি কয়রি। নকন্তু এয়ত নবনথন্ন রকম প্রয়নর সম্মখুীি হয়ত 
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হয়চ্ছ;  নবধায় যয়থািযুি প্রমার্সহ নবস্তানরত জানিয়য় কৃতাথ© করয়বি 
বয়ল আশা কনর।  

জবাবঃ মসনজয়ে থচয়ার এি তায়ত বয়স ওয়ায িসীহত করা সম্পূর্© 
জানয়য। আর জুমু‘আর ফরয িামায়যর িূয়বষ বা িয়র নমিয়র বয়স ওয়ায 
িসীহত িা কয়র থচয়ায়র বয়স তা করািাই উত্তম এবাং এিাই সুন্নাত। 
উয়ল্লখয থয,  মসনজয়ের নভতয়র থচয়য়র বয়স স্বয়াং িবীজী সাল্লাল্লাহু 
আলাইনহ ওয়াসাল্লামও ওয়াজ িসীহত কয়রয়েি। থযমি মুসনলম 
শরীয়ফর একনি হেীয়স বনর্ষত রয়য়য়ে থয,  হযরত আবু নরফা‘আহ রানয. 
বর্©িা কয়রি থয,  আনম িবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) 
নিকি এমতাবথ্যতায় থিৌাঁয়েনে থয,  তখি নতনি তখি নতনি খুতবা 
নেনচ্ছয়লি। আনম বললাম,  থহ আল্লাহর বাসূল! এক অিনরনচত 
মুসানফর বযনি এয়সয়ে। থস দ্বীি সম্পয়কষ এয়কবায়র অজ্ঞ নবধায় থস এ 
সম্পয়কষ জািয়ত চায়। নতনি বর্©িা কয়রি থয,  এরির রাসূয়ল 
আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম খুতবা থেয়া থ্যতনগত থরয়খ আমার 
নেয়ক অগ্রসর হয়লি এবাং এয়কবায়র আমার নিকয়ি চয়ল এয়লি। 
এরির থসখায়ি থচয়ার আিা হল। নতনি ( সাহাবী) বয়লি,  আমার ময়ি 
হয় থচয়ায়রর িায়াগুয়লা থলাহার নেল। নতনি উি থচয়ায়র বয়স আময়ক 
থসই নজনিসগুয়লা নশো নেয়লি থযগুয়লা তায়ক নশো নেয়য়নেয়লি স্বয়াং 
মহাি রাব্বুল আলমীি। অতঃির নতনি খুতবা বযতীত ওয়ায- িসীহত 
করার জন্য মসনজয়ে থচয়ার বযবহার কয়রয়েি এবাং নমিয়র বয়স ওয়য 
কথরিনি;  সুতারাাং এিা সুন্নাত। 

বতষমায়ি আমায়ের সমায়জ মসনজয়ের নভতয়র থচয়ায়র বয়স ওয়ায 
িসীহত করায়ক থযরূিভায়ব িাজানয়য বাখারাি ময়ি কয়র নবনভন্ন প্রন 
করা হয়য় থায়ক এরূি প্রন এর িূয়বষও নকেু থলাক থকয়রয়ে। থযমি 
ফাতাওয়া মাহমূনেয়ায এ ধরয়র্র প্রন রয়য়য়ে এবাং বলা হয়য়য়ে থয,  
উি হােীস ইমাম বুখারী রহ. তার নকতাব “আোবুল মুফরাে” এর 
ময়ধয এয়িয়েি। সুতরাাং থয বযািায়র স্পষ্ট হােীস রয়য়য়ে থস বযািায়র 
অযথা প্রন করা অজ্ঞতা ও মূখষতা নব নকেুই িয়।[ফাতাওয়া 
মাহমূনেয়া:২/ ৩১৭]  
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 يا فقلت قال يخطب وهو وسلم عليه اهلل صلى النبي الى انتھيت رفاعة ابو قال
 علي قبلفا قال مادينه يدري ال دينه عن يسئل جاء غريب رجل اهلل رسول
 بكرسي فأتي الي انتھى حتى الخطبة وترك وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول
 يعلمني جعل وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عليه فقعد قال, حديدا قوائمه حسبت

 ]9/182:مسلم رواه.  [ اخرها فاتم خطبة اتى ثم اهلل علمه مما

তাোিা আগলাতুল অওয়ায়মর ৭৩িাং িৃষ্ঠায় রয়য়য়ে থয, িামায়যর িয়রও 
যনে খুতবার অথ© শুিায়িা হয়, তাহয়লও নমির থথয়ক সয়র যাওয়া 
উত্তম। কারর্, যায়ত খুতবা িার সােৃশ্য থথয়ক দুয়র থায়ক। অথচ 
জুমু‘আর খুতব িিা হয় িামায়যর িূয়বষ। িামায়যর িয়র িিা হয় িা। 
আর িাময়যর িয়র থকাি খুতবার সােৃশ্য িা হয়য় যায়। তাহয়ল িামায়যর 
িূয়বষ ওয়ায- িসীহত করার সময়য়তা নমিার থথয়ক সয়র যাওয়া শুধু 
উত্তমই িয়; বরাং জরুরী বুঝা যায়। কারর্, ঐ সময়য়তা খুতবা িায়ঠর 
সােৃশ্য হয়য় যায়। তাই থচয়ায়র বয়স বা  নমির থেয়ি োাঁনিয়য় ওয়ায-
িসীহত করা চাই। আর এিাই উত্তম ও সুন্নাত।  [প্রমার্: মুসনলম 
শরীফ:১/২৮৭, ফতাওয়া মাহমুনেয়া:২/৩১৭, আগলাতুল আওয়াম:৭৩]  

এ কারয়র্ হযরত উমর ফারূক রানয. এর যামািায় তার নিয়েষয়শ যখি 
খুতবার িূয়বষ নভন্নভায়ব বয়ায়ির নিয়ম চালু হয়, তখি খুতবার িূয়বষ 
হযরত আবু হুরাইর ও তামীয়ম োরী রানয. বয়াি করয়তি। অবশ্য 
উভনয়ই নমিার থথয়ক েূয়র থথয়ক বয়াি করয়তি। তায়ের থকউ উি 
বয়াি নমিয়র বয়স করয়তি িা। তারির যখি হযরত উমর ফারূক রানয. 
জুমু‘আর খুতবা থেয়ার জন্য উিনথ্যতত হয়তি, তখি তারা বয়াি বন্ধ কয়র 
নেয়তি।  

উয়ল্লখয নমিায়র বয়স বয়ি িা করার থয হুকুম বর্©িা করা হয়লা, তা শুধু 
জুমু‘আর সময়য়র বযািায়র খাে। জুমু‘আ বযতীত অন্য থয থকাি সময় 
নমিয়র বয়স বয়াি করা যায় এয়ত থকাি অসুনবধা িাই।  [প্রমার্ঃ প্রাগুি 
]  

োিী আযাি থেয়ার জায়গা 
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নজজ্ঞাসাঃ আমায়ের এলাকার এক থশ্রর্ীর থলাক বয়ল থয, জুমু‘আর 
িামায়যর োিী আযাি মসনজয়ের থভতয়র ইমায়মর সাময়ি োাঁনিয়য় নেয়ত 
হয়ব। অন্য এক থশ্রর্ীর থলাক বয়ল থয, মসনজয়ের বানহয়র েরজার িায়শ্বষ 
োাঁনিয়য় নেয়ত হয়ব। এ বযািায়র শরীয়য়তর রায় নক ? 

জবাবঃ জুমু’আর িামায়যর ২য় আযাি ইমায়মর সাময়ি এমি থ্যতায়ি নেয়ত 
হয়ব- থযখায়ি োাঁিায়ল সকল মুসল্লীগর্ আযাি শুিয়ত িাি। মুসল্লীগয়র্র 
সাংখযার নেয়ক লেয কয়র প্রয়য়াজি অনুসায়র আয়গ নিয়ে োাঁিায়িা থযয়ত 
িায়র-  যায়ত কয়র সব মুসল্লী আযাি শুিয়ত িায়। এক হােীয়স রয়য়য়ে 
হুযূর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম- এর যুয়গ জুমু’আর আযাি 
ইমায়মর সাময়ি েরজার কায়ে থেয়া হয়তা। যার উির নভনত্ত কয়র নকেু 
থলাক মসনজয়ের বানহয়র োিী আযাি নেয়ত বয়লি। তায়ের এ বিবয 
যয়থানচত িয়। কারর্- হােীস নবশারেগর্ উি হােীয়সর বযাখযায় 
বয়লয়েি থয,  এই হােীস দ্বারা উয়িশ্য হয়লা-  আযাি িবী সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম–এর সাময়ি নিকিবতষী থ্যতায়িই থেয়া হয়তা। আর 
তখি থযয়হতু মসনজয়ে িববী থবশী চওিা নেল িা এবাং মসনজয়ের নমির 
বরাবর সাময়ির নেয়ক একনি েরজাও নেল,  সুতরাাং িবী করীম 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম- এর সাময়ি আযাি নেয়ত থগয়ল তা 
েরজায় কায়ে োাঁনিয়য় নেয়ত হত। এভায়ব ইমায়মর সাময়ি আযাি 
থেয়াই সমস্ত উম্ময়ত মুহাম্মেীয়ার আমল হয়য় আসয়ে। 

[ প্রমার্ঃ শামী ২:১৬১# আবূ োউে শরীফ ১:১৫৫# এলাউসসুিাি 
৮:৭৬# আহসানুল ফাতাওয়া ৪:১২৭# ফাতাওয়া মাহমূেীয়া ২:৫৮# 
মাসায়য়য়ল িামায়য জুমু’আ ১৫৭- ১৫৮] 

 اذا وسلم عليه اهلل صلي اهلل رسول يدي بين يؤذن كان قال يزيد بن السائب عن
 ابو[..................المسجد باب علي الجمعة يوم المنبر علي جلس
 ]9/900:داؤد

খুৎবার িয়ূবষ বাাংলায় ওয়ায করা ও খুৎবার তরজমা করা 

নজজ্ঞাসাঃ খুৎবাতুল আহকায়ম খুৎবা িিার নিয়য়মর ময়ধয নলখা আয়ে,  
জুমু’আর খুৎবার িূয়বষ খুৎবার নবর্য়বস্তু থ্যতািীয় ভার্ায়,  থযমি বাাংলায় 
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তরজমা শুিায়িা নবে’আত। নকন্তু প্রায় সকল মসনজয়েই জুমু’আরা 
খুৎবার িূয়বষ থ্যতািীয় ভার্ার খুৎবার তরজমা শুিায়িা হয়। এিা কতিুকু 
শরী‘আত সম্মত জািয়ত চাই। 

জবাবঃ জুমু’আর নেি খুৎবার িূয়বষ নমির থথয়ক েূয়র োাঁনিয়য় বা থচয়ায়র 
বয়স নকেুের্ েীিী আয়লাচিা করা এবাং ওয়ায িেীহত করা চাই। 
অয়িক সাহাবা (রানযঃ) থথয়ক এর প্রমার্ নময়ল। নবয়শর্ কয়র হযরত 
উমর ফারুক (রানযঃ) এর যামািায় খুৎবার িূয়বষ হযরত আবূ হুরাইরা 
(রানযঃ) ও তামীয়ম োরী (রানযঃ) নমির থথয়ক েূয়র সয়র বয়াি করয়তি। 
অতঃির হযরত উমর (রানযঃ) খুৎবা থেয়ার জন্য উিনথ্যতত হয়ল তারা 
বয়াি বন্ধ কয়র নেয়তি। খুলাফায়য় রায়শেীি এর যুয়গ তায়ের নিয়েষয়শ 
হওয়ায় এিায়ক নবে’আত বা িাজানয়য বলার অবকাশ িাই। তয়ব 
আরবীয়ত খুৎবা িয়ি খুৎবার সায়থ সায়থ বা খুৎবার থশয়র্ তার 
তরজমা থ্যতািীয় ভার্ায় করা এিা শরী‘আয়ত নিয়র্ধ। আর এিায়কই 
খুৎবাতুল আহকায়ম নবে’আত বলা হয়য়য়ে। খুৎবার িূয়বষ ওয়ায করায়ক 
নবে’আত বলা হয় িাই। 

[ প্রমার্ঃ শামী ১:৪৮৪,  ৫:১১৯# ইমোদুল আহকাম ১:৬৫৯,  # 
োরুল উলূম খুৎবাতুল আহকাম ২িৃঃ] 

জমু’ুআর খৎুবা মাতভৃার্ায় থেয়া 

নজজ্ঞাসাঃ জুমু’আর খুৎবা আরবী ভার্ায় িিা জরুরী নক- িা? িা 
মাতৃভার্ায় নেয়লও চলয়ব? 

জবাবঃ খুৎবা আরবী ভার্ায় িিা গুরুেিূর্ষ সুন্নায়ত মুআক্কাো। এিা 
এমি একনি সুন্নাত- যার উির হুযূর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম,  
সাহাবায়য় থকরাম,  তায়বয়ীি ও তাবয়য়- তায়বয়ীি সকয়লর যুয়গ 
ধারাবানহকভায়ব আমল হয়য় আসয়ে এবাং থকউ এর নবিরীত কয়রিনি। 
আরবীয়ত খুৎবা িা িয়ি তার িনরবয়তষ থস সময় শুধু তার তরজমা করা 
বা অন্য থকাি ভার্ায় ওয়ায- িসীহত করা মাকরুহ। অয়িয়ক খুৎবায়ক 
ওয়ায- িসীহত ময়ি কয়র এবাং এজন্য তারা মাতৃভার্ায় বলার োবী 
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কয়র। নকন্তু কুরআয়ি সূরায়য় জুমু’আর ৯িাং আয়ায়ত খুৎবায়ক নযনকর 
বলা হয়য়য়ে, যা একনি ইবােত। সুতরাাং িামায়যর নিরায়তর অথষ 
মুসল্লীগর্ িা বঝুয়লও থযমি বাাংলায় বলা যায় িা, থতমনিভায়ব খুৎবা িা 
বুঝয়লও তা বাাংলায় বলা যায় িা। তয়ব যনে কথা প্রসয়ঙ্গ থকাি নবর্য় 
এয়স যায়, তয়ব তা মুসল্লীয়ের থবাধগময ভার্ায় বলয়ত িায়র। থযমি 
খুৎবার সময় থকউ কথা বলয়ে, তায়ক তখি মাতৃভার্ায় নিয়র্ধ করা। 
অতযন্ত দুঃয়খর সায়থ বলয়ত হয় থয, মুসলমািগর্ বহু ভার্া নশয়খ। নকন্তু 
আরবী ভার্ার নশো বা তার অথষ বুঝার প্রনত থকাি গুরুে থেয় িা। উটা 
খুৎবা বাাংলায় িিার জন্য আবোর করয়ত থায়ক। 

[প্রমার্ঃ ফাতাওয়া মাহমূেীয়া ২:২৯৫# ইমোদুল ফাতাওয়া 
১:৬৪৭/৪৯# শামী ১:৪৮৪] 

জমুু’আর খুৎবার িূয়বষ প্রচনলত ওয়ায ও ওয়ায়যর সময় দুখলুলু মসনজে 
িামায আোয় 

নজজ্ঞাসাঃ জুমু’আর নেি খুৎবা থেওয়ার িূয়বষ ওয়ায শুরু করার সময় 
দুখুলুল মসনজে িামায িয়র িিয়ত বলায়ত থকাি অসুনবধা আয়ে নক-
িা? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লায়মর যমািায় থতা খুৎবার িূয়বষ 
ওয়ায়যর প্রচলি নেল িা। তাই এ ওয়াজ নক নবে’আত নহসায়ব গর্য 
হয়ব? এই নহসায়ব থতা জানয়য িা হওয়ার কথা তাই- জুমু’আ আোয় 
করা নকভায়ব সহীহ হয়ব? 

জবাবঃ মসনজয়ে প্রয়বশ করার ির সায়থ সায়থই দুই রাক’আত 
তানহয়যাতুল মসনজে িিা সুন্নাত। তয়ব থকাি মসনজয়ের খতীব সায়হব 
যনে খুৎবার িূয়বষ েীিী মাসআলা সম্পয়কষ ওয়ায বা আয়লাচিা কয়রি 
এবাং ওয়ায়যর িয়র সুন্নাত িিার সময় থেি, তাহয়ল ওয়ায়যর সময় 
সুন্নাত ও অন্যান্য িামায িা িিা চাই। থকিিা, েীয়ির মাসআলা নশো 
করা িফল িামায থথয়ক উত্তম। হযরত ইবয়ি আব্বাস (রানযঃ) থথয়ক 
বনর্ষত আয়ে, “রায়তর নকেু সময় েীয়ির ইলম নশো করা এবাং নশো 
থেয়া সমস্ত রায়তর িফল ইবােত থথয়ক উত্তম”। [নমশকাত শরীফ ১:৩৬] 
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খুৎবার িূয়বষ ওয়ায করা জানয়য আয়ে। থকিিা, হযরত উমর ফারুক 
(রানযঃ) ও হযরত উসমাি (রানযঃ) খুৎবার িূয়বষ নভন্ন ভায়ব ওয়ায 
করয়তি। হযরত তামীয়ম োরী (রানযঃ) ও হযরত উময়রর (রানযঃ) 
ইজাযয়ত জুমু’আর খুৎবার িূু্য়বষ ওয়ায করয়তি। (মুসিায়ে আহমে) 
আর িবী সাল্লাল্লাহু ` আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম বয়লয়েি-  থতামায়ের জন্য 
আমার সুন্নাত এবাং খুলাফায়য় রায়শেীিয়ের সুন্নাত মান্য করা জরুরী। 
[নমশকাত শরীফ ৩০] 

সুতরাাং হুযুয়রর জমািায় নেল িা বয়ল নবে’আত বলা যায়ব িা। তয়ব 
বয়ায়ির কারয়র্ মসনজয়ে ঢুয়কই তানহয়যাতুল মসনজে িিয়ত িা িারয়ল 
িয়র আর িিার েরকার থিই। আমায়ের থেয়শ সহীহ তরীকা িা থাকায় 
সাধারর্ থলাক গুর্ায়হর ময়ধয নলপ্ত হয়য় যায়। কারর্, প্রথম আযাি থেয়ার 
ির মসনজেয়র নেয়ক রওয়ািা হওয়া বা তার নতরী করা ওয়ানজব এবাং 
মসনজয়ে যাওয়ার প্রস্তুনত োিা মসনজয়ের বাইয়র সমস্ত জানয়য কাজও 
হারাম হয়য় যায়। অতএব, প্রয়তযক ইমাম ও খতীবয়ের উনচত, আযায়ির 
িূয়বষই ওয়ায শুরু কয়র থেয়া। অতঃির ওয়ায়যর থশয়র্ আযাি নেয়য় 
সুন্নাত িিার ির এবাং বাক্স চালায়িার (যনে প্রয়য়াজি হয়) িয়র খুৎবার 
আযাি আরম্ভ করা। যায়ত কয়র সাধারর্ থলাক গুর্াহ থথয়ক বাাঁচয়ত 
িায়র। উয়ল্লখয থয, খুৎবার সময় বাক্স চালায়িা নিয়র্ধ। [প্রমার্ঃ 
ফাতাওয়া রহীনময়া ১:২৬৪- ২৬৫# মাহমূনেয়া ১৪:২৫০# আহসানুল 
ফাতাওয়া ৪:১২৮] 

এক জয়ির খুৎবা ও অন্যজয়ির ইমামতী 

নজজ্ঞাসাঃ আমরা জািতাম জুমু’আর িামায়য খুৎবা নযনি নেয়বি, 
ইমামতীও নতনি করয়বি। নকন্তু আমায়ের এলাকার মসনজয়ে গত 
জুমু’আর ইমাম সায়হব খুৎবা নেয়লি এবাং িীর সায়হবয়ক িামায িিায়ত 
অনুয়রাধ করায় নতনি িামায িিায়লি। এয়ত থকাি অসুনবধা আয়ে নক-
িা? 

জবাবঃ জুমু’আ বা ঈয়ের িামায়য নযনি খুৎবা নেয়বি, নতনিই ইমামতী 
করয়বি-  এিাই উত্তম। তয়ব অন্য থকউ ইমামতী করয়লও জানয়য হয়ব। 
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চাই থকাি উযর থহাক বা িা- থহাক উভয় সুরয়ত অয়ন্যও ইমামতী করয়ত 
িায়রি। [প্রমার্ঃ শামী ২:১৬২িৃঃ] 

থিৌকা, লে বা েলায়র জমুু‘আর িামায আোয় 

নজজ্ঞাসাঃ আমার বািী চর এলাকায়। আমায়ের এলাকায় আমরা 
জুমু‘আর িামায িয়ি থানক। গত বৎসর বন্যায় কারয়র্ আমায়ের 
এলাকার প্রায় সব কয়নি মসনজয়ে জুমু’আর িামায িিা বন্ধ হয়য় যায়। 
এ অবথ্যতায় আমায়ের এলাকার থকাি এক জুমুু্’আর মসনজয়ের সাধারর্ 
ইমাম ও মুসুল্লীগর্ মসনজয়ের সায়থ েলার থবয়ধ েলায়র জুমু’আর িামায 
আোয় কয়র থিয়। এ অবথ্যতায় তায়ের িামায হয়য়য়ে নক- িা। 

জবাবঃ আিিায়ের এলাকায় যনে জুমু’আর িামায সহীহ হওয়ার 
শতষাবলী িাওয়া যায়, তাহয়ল থস থেয়ত্র মসনজয়ে বন্যার িানি উঠার 
কারয়র্ তার সায়থ েলার থবাঁয়ধ উহার উির জুমু’আর িামায আোয় করা 
সহীহ হয়ব।[প্রমার্ঃ দুরয়র মুখতার ২:১৩৭- ১৫৩# ফাতাওয়া োরুল 
উলূম ৫:১১৭] 

আয়খরী থযাহর িিা 

নজজ্ঞাসাঃ আয়খরী থযাহর িামায িিয়ত হয়ব নক- িা? 

জবাবঃ আয়খরী থযাহর িায়ম জুমু‘আর ির থয চার রাক’আত িামায 
থকউ থকউ িয়ি। থয সব শহয়র বা বি গ্রায়ম জুমু‘আ িিা ফরয, 
থসখায়ি আয়খরী থযাহর িিার থকাি অবকাশ থিই। অবশ্য থকউ যনে 
এমি থকাি থ্যতায়ি থিৌাঁয়ে, থযখায়ি জুমু‘আ সহীহ হয় নক- িা তা 
সয়েহজিক, থসখায়ি যনে থলায়করা জুমু‘আ িয়ি, তাহয়ল আগন্তুক 
বযনির জন্য জুমু‘আ ির ৪ রাক’আত ইহনতয়াতুয থযাহর বা আয়খরী 
থযাহর িিা উনচত। [প্রমার্ঃ ফাতাওয়া শামী ২:১৩৭/৪৬# আল বাহরুর 
রানয়ক ২;১৩৯# আহসানুল ফাতাওয়া ৪:১৪০- ১৩৯] 

বা’োল জমুু’আ চার রাকাত িামায িিা 
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নজজ্ঞাসাঃ জুমু’আর ফরয়যর ির চার রাক’আত িামায সুন্নায়ত মুআক্কাো 
নক- িা? থতমনিভায়ব এ সুন্নায়ত মুআক্কাো থেয়ি নেয়ল জুমু’আর 
িামায়যর থকাি েনত হয়ব নক- িা? সুন্নায়ত মুআক্কাো িনরতযগকারীয়ের 
বযািায়র ইমাম সায়হয়বর করর্ীয় নক? 

জবাবঃ জুমু’আর ফরয়যর ির চার রাক’আত িামায সুন্নায়ত মুআক্কাো। 
তারিয়র নিভষরয়যাগয মত নহসায়ব আরও দু’রাক’আত ওয়ানিয়া সুন্নাত 
িিা কতষবয। উয়ল্লখয থয, সুন্নায়ত মুআক্কাো তরক করয়ল জুমু’আর 
িামায হয়য় যায়ব; তয়ব সুন্নায়ত মুআক্কাো তরক করার জন্য িৃথক গুর্াহ 
হয়ব। মুসল্লীরা থযি বা’োল জুমু’আর সুন্নাত যথাযথভায়ব আোয় কয়রি 
এ বযািায়র ইমাম ও অন্যান্য মুসল্লীয়ের যয়থষ্ট োনয়ে রয়য়য়ে। তাাঁরা এ 
থশ্রর্ীর মুসল্লীগর্য়ক বুনঝয়য় সুন্নাত িিার প্রনত উেুে করয়ত িায়রি এবাং 
প্রয়য়াজয়ি েমতাও প্রয়য়াগ করয়ত িায়রি। [প্রমার্ঃ আে- দুররল 
মুখতার ২:১২িৃঃ আহসানুল ফাতাওয়া ৩:৪৮৬# ফাতাওয়া শামী ২:১২] 

বা’োল জমু‘ুআ েয় রাকাত িা চার রাকাত 

নজজ্ঞাসাঃ জুমু’আর ফরয়যর ির সুন্নায়ত মুআক্কাোহ িামায ৪ রাক’আত 
িানক ৬ রাক’আত িিয়ত হয়ব? আর তা িিার নিয়ম নক? 

জবাবঃ জুমু’আর িামায়যর সুন্নায়ত বা’নেয়া অথষাৎ ফরয়যর িরবতষী সুন্নত 
সিয়ন্ধ হািাফী উলামায়ের ময়ধয মতয়ভে আয়ে। ইমাম আবূ হািীফা 
(রহঃ) ৪ রাক’আত এবাং সায়হবাইি ৬ রাক’আত বয়লয়েি। দু’নি 
কারয়র্ ৬ রাক’আত প্রাধান্য থেয়া হয় প্রথমতঃ ৬ রাক’আত িিয়ল, 
৪রাক’আত িিা হয়য় যায়। নকন্তু ৪ রাক’আত িিয়ল ৬ রাক’আত িিা 
হয় িা। অতএব, ৬ রাক’আয়তর উির আমল করয়ল, উভয় িওয়লর 
উির আমল হয় এবাং মতয়ভে থথয়ক বাাঁচা যায়। [প্রমার্ঃ আল- বাহরুর 
রানয়ক ২:৪৯িৃঃ# ফাতাওয়া োরুল উলূম ৫:১৩৬ আযীযুল ফাতাওয়া 
১:২৪০] 

নদ্বতীয়তঃ নফকাহ এর উসূল এই থয, ইবােয়তর ময়ধয সবষোই আবূ 
হািীফা (রহঃ) এর িওয়লর উির আমল করয়ত হয়। নকন্তু যনে আবূ 
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হািীফা িাওল অন্য মাযহায়বর মুজতানহেয়ের িওয়লর সায়থ নময়ল যায়, 
তয়ব সায়হবাইয়ির িওয়লর উির আমল করা হয়। আর এই থেয়ত্র 
ইমাম আবূ হািীফা (রহঃ) –এর ক্কওল ইমাম শায়ফয়ী (রহঃ) এর একনি 
িওয়লর সায়থ নময়ল যায়। অতএব, সায়হবাইয়ির িওয়লর উির আমল 
করা বাঞ্ছিীয়। এই ৬(েয়) রাক’আত িিার তারতীব হল- প্রথয়ম ৪ 
রাক’আত ও িয়র দু’রাক’আত িিয়ব। [প্রমার্ঃ েরয়স নতরনমযী ২:২৯] 

থব- িামাযীর জুমু’আর িামায 

নজজ্ঞাসাঃ যনে থকাি বযনি জুমু’আর িামায বযতীত অন্য থকাি িামায িা 
িয়ি, তাহয়ল তার জুমু’আর িামায সহীহ হয়ব নক? 

জবাবঃ হ্যাাঁ, এমি বযনির জুমু’আর িামায আোয় হয়য় যায়ব। তয়ব 
অন্যান্য ফরয িামাযসমূহ িা িিায় মারািক গুিাহ হয়ব।[প্রমার্ঃ 
নহোয়াহ ১:১৩৮] 

জমুু’আর িামায়যর জন্য সায়ী করা 

নজজ্ঞাসাঃ জুমু’আর থকাি আযায়ির সময় সায়ী করা (মসনজয়ে রওয়ািা 
হওয়ায় সয়চষ্ট হওয়া) জরুরী? 

জবাবঃ হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম- এর যমািায় 
জুমু’আয়তও শুধ ুএকনি আযাি নেল। যা খতীয়বর সাময়ি োাঁনিয়য় থেয়া 
হত। নকন্তু হযরত উসমাি (রানযঃ)- এর যমািায় মুসলমািয়ের সাংখযা 
অয়িক বৃনে থিয়ল জামা’আয়তর থলাকসাংখযা অনধক হয়ত শুরু করয়লা। 
তখি হযরত উসমাি (রানযঃ) সাহাবায়য় থকরায়মর িরাময়শষ মসনজেয়র 
বাইয়র জুমুআর আয়রকনি আযাি বৃনে কয়রি। ফয়ল ইজমায়য় সাহাবায়য় 
থকরায়মর শরয়ী েলীল দ্বারা জুমু’আর প্রথম আযাি োনবত হয়। হািাফী 
মাযহাব অনুযায়ী এ প্রথম আযায়ির সময় সায়ী করা অথষাৎ মসনজয়ের 
নেয়ক রওয়ািা হওয়া জরুরী। এই প্রথম আযায়ির িয়র বািীয়ত বয়স 
িফল িামায, কুরআি নতলাওয়াত, বা অন্য থকাি ইবােত জানয়য থিই। 
বরাং মসনজয়ের নেয়ক রওয়ািা হওয়া অিনরহাযষ। আমায়ের থেয়শ 
জুমু’আর প্রথম আযাি ৪০/৫০ নমনিি িূয়বষ নেয়য় বয়াি শুরু করা হয়। 
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তার অয়িক িয়র খুৎবার আযাি থেয়া হয়। এ কারয়র্ অয়িক মুসুল্লীরা 
ইয়চ্ছ কয়রই জুমু’আয় থেরী কয়র আয়স। তারা বয়াি শুিয়ত চায় িা। শুধু 
জুমু’আর জামা’আয়ত শরীক হয়ত চায়। নকন্তু সায়ী তরক করার কারয়র্ 
তারা সকয়লই গুিাহগার হয়চ্ছ। আর এ গুিায়হর জন্য োয়ী হয়চ্ছ ইমাম 
সায়হব এবাং মসনজে কনমনি। কারর্-  তারা আযাি ও বয়ায়ির ময়ধয 
সামঞ্জস্য নবধাি কয়রিনি। জুমু’আর নেি এিাই উত্তম থয, আনুমানিক 
১২.৪৫ নমনিি প্রথম আযাি হয়ব। উি আযায়ির ির সকল মুসল্লীগর্ 
কাবলাল জুমু’আ িয়ি নিয়বি।[প্রমার্ঃ আহসানুল ফাতাওয়া ৪:১১৪# 
শামী ২:১৬১িৃঃ] 

সরকারী জায়গায় জুমা’আর িামায িিা 

নজজ্ঞাসাঃ সরকারী কমষচারীয়ের অনুমনত সায়িয়ে সরকারী জায়গায় 
জুমু’আর িামায নবধ হয়ব নক- িা? 

জবাবঃ যনে সরকারী জায়গায় সবষসাধরয়র্র িামায িিার জন্য 
সরকায়রর িে থথয়ক অনুমনত থায়ক অথবা সরকায়রর িে থথয়ক থকাি 
নিয়র্ধাজ্ঞা জারী িা হয়য় থায়ক, তাহয়ল উি জায়গায় জুমু’আর িামায 
নবধ হয়ব। তয়ব শরয়ী মসনজে নতরী করয়ত হয়ল, সরকায়রর সাংনেষ্ট 
কতৃষিয়ের নিকি থথয়ক অনুমনত থিয়া কতষবয।[প্রমার্ঃ ফাতাওয়া শামী 
২:১৩৮ ও ১৫১# ফাতাওয়া োরুল উলূম৫:৮৪] 

ওয়াকফ নবহীি মসনজয়ে জমুু’আ িিা 

নজজ্ঞাসাঃ ওয়াকফ নবহীি মসনজয়ে নক জুমু’আর িামায িিা যায়? 

জবাবঃ শরয়ী মসনজয়ের জন্য জনম ওয়াকফকৃত হওয়া জরুরী। 
থমৌনখকভায়ব ওয়াকফ থহাক বা নলনখতভায়ব ওয়াকফ থহাক। 
ওয়াকফকৃত জায়গা োিা মসনজে হয়ল, থসিা শরয়ী মসনজে হয়ব িা, 
তয়ব মানলক থথয়ক অনুমনত নিয়য় মসনজে নতরী করয়ল, থসিা িামায়যর 
ঘর হয়ব এবাং থসখায়ি জুমু’আ বা অন্য থয থকাি িামায নবিা নদ্বধায় িিা 
যায়ব এবাং জামা’আয়তর সাওয়াব হানসল হয়ব। তয়ব থসখায়ি শরয়ী 
মসনজয়ের জামা’আয়তর ন্যায় োওয়াব হানসল হয়ব িা। 
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উয়ল্লখয, মানলক যনে কখিও উি িামায ঘর সনরয়য় থিয়ার আয়েশ থেয় 
তাহয়ল উি মসনজে সনরয়য় থিয়া জরুরী।[প্রমার্ঃ ইমোদুল মুফতীি 
৭৭১- ৮১২- ৮১৩] 

গ্রায়ম জুমু’আর িামায আোয় করা 

নজজ্ঞাসাঃ গ্রামােথল জুমু’আর িামায জানয়য নক- িা? আমায়ের গ্রায়ম 
রাস্তা- ঘাি আয়ে, থমািামনুি প্রয়য়াজিীয় নজনিস থোকায়ি িাওয়া যায়। 
নশো- নেোর বযবথ্যতাও আয়ে? 

জবাবঃ গ্রায়ম জুমু’আ জানয়য নক- িা একথা জািার িূয়বষ গ্রাম কায়ক 
বয়ল এবাং শহর কায়ক বয়ল তা জািা প্রয়য়াজি। কারর্-  জুমু’আর িামায 
সহীহ হওয়ার জন্য শহর, উিশহর বা বৃহৎগ্রাম হওয়া শতষ। থোি গ্রায়ম 
জুমু’আ সহীহ হয় িা। শহর ও বৃহৎগ্রায়মর সাংজ্ঞা জািয়লই বাাংলায়েয়শর 
গ্রামগুয়লায়ত জুমু’আ সহীহ হওয়া- িা হওয়া সহয়জ নিরুির্ করা যায়ব। 

শহর ও বৃহৎ গ্রাম- এর সাংজ্ঞা বনহভূষত থয সকল থোি িল্লী িাওয়া 
যায়ব, তায়ত জুমু’আ সহীহ হয়ব িা। [নহোয়া ১:১৬৮] 

শহর ও বহৃৎ গ্রায়মর সাংজ্ঞা 

হযরত ইমাম ইউসুফ (রাহঃ) হয়ত একনি নরওয়ায়ায়ত বনর্ষত আয়ে, যার 
অথষঃ শহর বা বৃহৎ গ্রাম ঐ আবােীয়ক বলা হয়, থয খািকার প্রাপ্তবয়স্ক 
িুরুর্ থলাকগর্ থসখািকার সবচয়য় বি মসনজয়ে একনত্রত হয়ল, 
মসনজয়ে থ্যতাি সাংকুলাি হয় িা। শহর বা বি গ্রায়মর সাংজ্ঞার বযািায়র 
অয়িক মত থাকয়লও হযরত ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহঃ) এর উয়ল্লনখত 
সাংজ্ঞাই অনধকাাংশ ফুকাহাগর্ গ্রহর্ কয়রয়েি এবাং এর উিরই ফাতওয়া 
নেয়য়য়েি। 

অতএব, থয আবােীর বয়ঃপ্রাপ্ত সুথ্যত িুরুয়র্র সাংখযা এত থবশী থয, 
থসখািকার বি মসনজয়ে একনত্রত হয়ল মসনজয়ের তায়ের সাংকুলাি হয় 
িা, তায়ক শরয়ী শহর বা বৃহৎ গ্রায়মর অন্তভূষি বলা হয়ব এবাং থসখায়ি 
জুমু’আ আোয় করা জরুরী হয়ব। এই সাংজ্ঞা থযখায়ি িাওয়া যায়ব িা, 
তায়কই গ্রাম বলা হয়ব। এরুি গ্রায়ম জুমু’আ সহীহ হয়ব িা। বতষমায়ি 
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আমায়ের বাাংলায়েয়শর িনরভার্ায় থয গ্রায়মর প্রচলি আয়ে, তার 
অনধকাাংশই শরী‘আয়তর েৃনষ্টয়ত শহর বা শহরতুলয বি গ্রায়মর আওতায় 
িয়ি। তাই থসখায়ি জুমু’আ িিা জরুরী। িা িিয়ল, গুিাহগার হয়ত 
হয়ব এবাং হােীয়স এর উির থযই ধমনক এয়সয়ে, তার থকািািয়ল িিয়ত 
হয়ব। িবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম ইরশাে কয়রি-  থয বযনি 
নবিা উযয়র ইচ্ছািূবষক নতি জুমু’আ তরক কয়র, তার উির 
(িাফরমািীর) মহর থময়র থেয়া হয় (আবূ োউে শরীফ) । উি 
মাসআলার আয়লায়ক বর্ষিা অনুযায়ী প্রয়ন বনর্ষত গ্রামনি শহয়রর 
অন্তভূষি। সুতরাাং উি গ্রায়ম জুমু’আর  িামায সহীহ হয়ব। বরাং উি 
গ্রায়ম জুমু’আর িামায িিা জরুরী। িা িিয়ল, সকয়লই গুিাহগার হয়ব। 
প্রয়ন বনর্ষত গ্রামনি যনেও আমায়ের িনরভার্ায় গ্রাম। নকন্তু শরী‘আয়তর 
িনরভার্ায় তা শহর বা বৃহৎগ্রায়মর অন্তভুষি। উয়ল্লখয থয, এরুি থ্যতায়ি 
অয়িয়ক ‘আনখরী থযাহর’ বা ‘ইহনতয়াতুল থযাহর’ িয়ি থায়কি তা 
নিতান্তই ভলু ও বজষিীয়। 

[প্রমার্ঃ আে- রুররুল মুখতার ২:১৩৭# বাোয়য়য়ূস সািায়য় ১:২৬০# 
আল- বাহরুল রানয়ক২:২৪৫] 

 تصح ال حتي مصر في توادي ان صحتھا شرط........المصر ادائھا شرط
 وال فطر صالة وال تشريف ال و جمعة ال:  رضـ علي لقول مفازة....قرية

 1/110-الرائق البحر – عظيمة مدينة في او جامع مصر في اال اضحي

িামায ঘয়র জুমু’আর িামায আোয় 

নজজ্ঞাসাঃ আমরা ইনন্ডয়ায় অবনথ্যতত বাাংলায়েশ েূতাবায়স চাকুরী কনর। 
িামায আোয় করার জন্য এক কে নিনেষষ্ট কয়রনে। ফজয়রর িামায 
বযতীত বাকী ৪ ওয়াি িামায জামা’আয়তর সায়থ ওখায়িই হয়য় থায়ক। 
এই িামায ঘয়রই জুমু’আর িামায আোয় কয়র থানক। (অনুমনত বযতীত 
) জিসাধারর্ উি িামায কয়ে এয়স জুমু’আর িামায আোয় করয়ত 
িায়র িা। আয়শ িায়শ ২/১ মাইয়লর নভতয়র মসনজে থিই। অনফস িাইম 
চলাকালীি সময়য় বাইয়র থযয়য় জুমু’আ আোয় করার মত সুয়যাগ থিই। 
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এমতাবথ্যতায় আমরা উি িামায ঘয়র জুমু’আর িামায আোয় করয়ত 
িারয়রা নক- িা? 

জবাবঃ বনর্ষত অবথ্যতায় উি েূতাবায়সর ময়ধয জুমু’আর িামায আোয় 
করয়ল িামায সহীহ হয়ব। যনেও অন্যান্য থলায়কর প্রয়বশ করার অনুমনত 
থিই। কারর্, শুধু েূতাবায়সর চাকুরীজীবীয়ের জন্য অনুমনত থাকািাই 
জুমু’আর জন্য শতষকৃত বযািক অনুমনতর জন্য যয়থষ্ট হয়ব। 

[প্রমার্ঃ আল- দুররুল মুখতার ২:১৫২# ফাতাওয়া োরুল উলূম 
৫:৯৬:১১০# আহসানুল ফাতাওয়া ৪:১২১] 

 فال كافي للواردين الجامع أبواب بفتح يحصل وهو اْلمام، من) العام اْلذن(
 وغلقه ألهله مقرر العام اْلذن ألن قديمة لعادة أو لعدو القلعة باب غلق يضر
 )1/901:المحتار رد( -أحسن لكان يغلق لم لو نعم ، صليالم ال العدو لمنع

জমুু’আর িামায়য কায়োয়য় বাগোেীয়ত নলনখত নিয়যত িিা 

নজজ্ঞাসাঃ আমায়ের থেয়শর সাংখযাগনরষ্ঠ থলাক জুমু’আর িামায়য 
কায়োয়য় বাগোেীয়ত থলখা নিয়যতিা িয়ি থায়কি, এিা িিা নক 
সুন্নাত? 

জবাবঃ ‘নিয়যত’ নেয়লর ইচ্ছায়ক বয়ল। সুতরাাং থকাি িামায়যরই নিয়যত 
মুয়খ বলা জরুরী িয়। অবশ্য মুয়খ বলা মুস্তাহাব । প্রয়তযক বযনি তার 
থবাধগময ভার্ায় (উোহরর্ স্বরুি) এভায়ব বলয়ব, আনম জুমু’আর 
দু’রাক’আত ফরজ িামায এ ইমায়মর নিেয়ি আল্লাহর ওয়ায়স্ত আোয় 
করনে। তারিয়র তাকবীয়র তাহরীমা বলয়ব। কায়োয়য় বাগোেীয়ত 
আরবী গে নহয়সয়ব থয নিয়যত থলখা আয়ে কুরআি, হােীস বা নফকয়হর 
নকতায়ব তার থকাি প্রমার্ থিই। শুধুমাত্র কায়োয়য় বাগোেীনত এ 
ধরয়ির অয়িক নিয়যত থলখা আয়ে। এইভায়ব নিয়যত থলখার কারয়র্ 
মুসল্লীরা মুখস্ত করয়ত বৃথা থচষ্ট কয়র অয়িয়ক তা বাে থেি এবাং থশর্ 
িযষন্ত িামাযও িয়িি িা। আর যারা কষ্ট কয়র মুখস্ত কয়রি তারা অথষ িা 
বুঝার কারয়র্ প্রায়ই নিয়যত করয়ত নগয়য় িযায়চ িয়ি যাি। নক িিয়বি, 
িা িিয়বি নেশা করয়ত িায়রি িা। থশর্ িযষন্ত অয়িয়করই তাকবীয়র 
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ঊলা েুয়ি যায়। আর যারা রুকূর নকেু িূয়বষ থিৌাঁয়ে, তারা অয়িয়কই এই 
নিয়যত িিয়ত নগয়য় রাক’আত হানরয়য় থফয়লি। কায়জই এই নিয়যত 
সাধারর্ থলাকয়ের জন্য িা িিাই উনচত। হ্যাাঁ, যনে থকউ আয়লম হি, 
আবরী সম্পয়কষ ভাল অনভজ্ঞতা রায়খি, তয়ব নতনি আরবীয়ত নিয়যত 
িয়ি নিয়ত িায়রি।[প্রমার্ঃ শামী ১:৪১৪- ১৫# আহসানুল ফাতাওয়া 
৩:১৪] 

জমুু’আর িামায়যর শরয়ী হুকুম 

নজজ্ঞাসাঃ জুমু’আর িামায়যর যাবতীয় শতষ িাওয়া যাওয়ার থেয়ত্র 
জুমু’আর িামায প্রনতনি বযনির উির ফরয়য আইি, ওয়ানজব, িা 
সুন্নাত? বতষমাি অবথ্যতায় জুমু’আর িামায়যর সমস্ত শতষ িাওয়া যাওয়ার 
িয়র থস্বচ্ছায় থকউ জুমু’আর িামায তরক কয়র থযাহয়রর িামায আোয় 
করয়ল, থস ফরয়য আইি তরককারী সাবযস্ত হয়ব নক- িা? 

বতষমাি বাাংলায়েয়শর সবষত্র থযমি- শহর, বের ও বাজার তথা গ্রায়মর 
প্রতযন্ত অেল িযষন্ত জুমু’আর িামায চালু আয়ে। এিা নক হািাফী 
মাযহাব অনুযায়ী সম্পূর্ষ জানয়য? 

জবাবঃ আমায়ের জািা ময়ত, বাাংলায়েয়শর অনধকাাংশ থ্যতাি এমি 
থযখায়ি শহয়রর বা বিগ্রায়মর সাংজ্ঞা প্রয়যাজয হয়। তাই আমরা বলব, 
আমায়ের থেয়শর অনধকাাংশ থ্যতায়ি জুমু’আ ফরয এবাং যনে এমি থকাি 
দুগষম প্রতযন্ত অেল িাওয়া যায়, যা শহর বা বি গ্রায়মর সাংজ্ঞায় িয়ি 
িা, তাহয়ল তথায় জুমু’আ সহীহ হয়ব িা। থসখায়ি থযাহর িিা জরুরী। 

থয জায়গায় জুমু’আর শতষ িাওয়া যায়, থস জায়গায় জুমু’আর িামায 
িিা বায়লগ িুরুয়র্র জন্য ফরয়জ আইি।[প্রমার্ঃ আে- দুররুল মুখতার 
২:১৩৭ িৃঃ] 

ইচ্ছাকৃতভায়ব জুমু’আ তরক করা হারাম। থয তরক করয়ব, থস ফানসক। 
[প্রমার্ঃ ফাতাওয়া োরুল উলূম ৫:১১৮ ,৫:৫৬িৃঃ] 

জুমু’আ তরক করায় েরুি মারািক গুিাহগার হয়ব। এমিনক হােীস 
শরীয়ফ উয়ল্লখ আয়ে-  থয বযনি নবিা কারয়র্ ইচ্ছাকৃতভায়ব নতি জুমু’আ 
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িা িয়ি, আল্লাহ তা’আলা তার অন্তর মুিায়ফকীর মহর থময়র থেি। 
[নমশকাত ১:১২১# ফাতাওয়া শামী ২:৩৭িৃঃ] 

িূয়বষ উয়ল্লখ হয়য়য়ে থয, বাাংলায়েয়শর অনধকাাংশ এলাকা শহর বা বি 
গ্রায়মর আওতায় িয়ি। সুতরাাং, থসখায়ি জুমু’আ িিা জরুরী। 

নবঃদ্রঃ শহর ও বি গ্রায়মর সাংজ্ঞা অন্যত্র নবস্তানরত উয়ল্লখ করা হয়য়য়ে। 

খুৎবার িয়ূবষ বয়াি থেয়ার নিয়ম 

নজজ্ঞাসাঃ জুমু’আর ফরয িামায়যর ও খুৎবার িূয়বষ খতীব সায়হব থয 
বয়াি কয়রি, এই বয়ায়ির সহীহ তরীকা নক? 

জবাবঃ প্রথম আযায়ির িূয়বষই নিনেষষ্ট সময় থথয়ক ওয়ায শুরু করয়বি। 
ওয়ায়যর ময়ধয সময় উিয়যাগী মাসিূি আমলসমূহ এবাং অন্যান্য জরুরী 
মাসআলা- মাসানয়ল আয়লাচিা করয়বি। মুসল্লীগর্ মসনজয়ে এয়স ওয়ায 
শুিয়ত থাকয়বি। অতঃির খুৎবার িয়ির নমনিি িূয়বষ ওয়ায বন্ধ কয়র 
নেয়য় জুমু’আর প্রথম আযায়ির ইনন্তযাম করয়বি। তারির সকয়লই 
ধীরনথ্যতরভায়ব সুন্নাত আোয় করয়বি। অতঃির খুৎবা িাঠ কয়র িামায 
শুরু করয়বি। আবার এিাও করয়ত িায়রি থয, জুমু’আর িামায়যর িয়র 
বয়াি করয়বি। যায়ের আগ্রহ থায়ক, তারা বয়স ওয়ায শুিয়ব। একান্ত 
যনে জুমু’আর িয়র বয়াি করা সম্ভব িা হয়, তাহয়ল খুৎবার িূয়বষই 
বয়াি করয়বি। তয়ব খুৎবা িূয়বষ বয়াি করায়ক জরুরী ময়ি করা নঠক 
িয়। বরাং মায়ঝ ময়ধয থেয়ি নেয়লও থকাি েনত থিই। এিা নহোয়াত –
িসীহতমূলক আমল মাত্র। িামায়যর থকাি সাংনেষ্ট অঙ্গ িয়। 

থখয়াল রাখয়ত হয়ব-  ওয়ায থযি অি সময়য় হয়, সাংনেপ্ত হয়। যায়ত 
মুসল্লীয়ের অিীহা ভায়বর সৃনষ্ট িা হয়। অবশ্য ওয়ায়যর সময় দু’ি 
নজনিয়সর প্রনত নবয়শর্ভায়ব লেয রাখয়ত হয়ব। 

১। থকউ সুন্নাত িিয়ত চাইয়ল তায়ক বুনঝয়য় বলয়বি, একিু বসুি। িয়র 
সুন্নাত িিার জন্য সময় থেয়া হয়ব। 
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২। যনেও ওয়ায- িসীহত জুমু’আর থকাি ফরয বা ওয়ানজব আমল িয়। 
তথানিও এিায়ক সবাই আগ্রহ সহকায়র শুিয়ব। আর বয়ায়ি নবয়শর্ভায়ব 
জরুরী েীিী মাসানয়ল বর্ষিা করা েরকার। নকচ্ছা কানহিী ও 
অপ্রয়য়াজিীয় আয়লাচিা করা অনুনচত। নমিয়রর উিয়র িা বয়স োাঁনিয়য় 
বা থকাি থচয়ার বয়স বয়াি করয়ত থচষ্টা করা ভাল। তয়ব নমিয়র বয়স 
বয়াি করা জানয়য আয়ে। খুৎবার িূয়বষ বা ওয়ায়যর সময় উি খুৎবার 
বাাংলা তরজমা করা জরুরী িয়। তয়ব খুৎবায় জরুরী সমসামনয়ক 
মাসিূি আময়লর বর্ষিা থাকয়ল বাাংলা ভার্ার তা িূয়বষ বুনঝয়য় থেয়া। 
যায়ত থস নবর্য়য় সকয়লর আমল করা সহজ হয়। অবশ্য মূল খুৎবা 
আরবীয়ত হওয়া জরুরী। িামায ও খুৎবায়ক কুরআয়ি নযকর বলা 
হয়য়য়ে। (সূরাহ জুমু’আ ) িামায়যর নিরাআত থযমি আরবী বযতীত অন্য 
ভার্ার হয় িা, থতমনিভায়ব খুৎবাও আরবীয়ত হওয়া জরুরী। অয়িয়ক 
এিায়ক ওয়ায িসীহত ময়ি কয়রি। তাই বাাংলা ভার্ায় খুৎবা নেয়ত চাি। 
এিা তায়ের কুরআি–হােীয়সর সহীহ ইলম িা থাকার প্রমার্।[ প্রমার্ঃ 
মাসায়য়য়ল িামায়য জুমু’আ ২১১# আহসানুল ফাতাওয়া ৪:১২৮] 

দুই ঈে 

ঈয়ের িামাযায়ন্ত খৎুবা িাঠ করা অবথ্যতায় িাকা কায়লকশি 

নজজ্ঞাসাঃ থকাি ঈয়ের মায়ঠ ঈয়ের িামাযায়ন্ত ইমাম সায়হব যখি খুৎবা 
িাঠ শুরু কয়রি, তখি ঈয়ের মাঠ, মসনজে ও ইমাম সায়হয়বর জন্য 
রুমাল ধয়র কাতায়রর মায়ঝ নগয়য় িাকা আোয় করা হয়। শুধু তাই িয়, 
কনমনির িে থথয়ক ইমাম সায়হয়বয়ক িাকা আোয়য়র নেক লেয থরয়খ 
খুৎবা ধীয়র ধীয়র িিার হুকুম থেয়া হয়। ইমাম সায়হবও থসই অনুযায়ী 
খুৎবা িাঠ কয়রি। এিা নক সহীহ হয়ব? িা হয়ল তা থকমি অিরাধ? 
এবাং এজন্য থক োয়ী? 

জবাবঃ ইমাম সায়হয়বর খুৎবা থেয়ার সময় চাাঁো উঠায়িা বা িাকা আোয় 
করা থতা েূয়রর কথা, হােীস শরীফ এয়সয়ে থয, ইমাম সায়হব যখি 
খুৎবা থেয়ার জন্য প্রস্তুত হি, তখি থথয়ক থকাি প্রকার িামায, 
তাসবীহ- তাহলীল ও কথা- বতষা বলা সম্পূর্ষ নিয়র্ধ। তাই কনমনির জন্য 
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এমি হুকুম করা শরী‘আত নবয়রাধী হয়য়য়ে। আর ইমাম সায়হয়বরও ঐ 
আয়েশ থময়ি খুৎবা ধীয়র িিা নঠক হয়নি। তার উনচত নেল খুৎবার 
িূয়বষ বা িয়র চাাঁো উঠায়িার বযবথ্যতা কয়র খুৎবার সময় চাাঁো উঠায়িা বন্ধ 
করার বযবথ্যতা করা এবাং কনমনিয়ক এই মাসআলা বুঝায়িা। 

উয়ল্লখয, ইমাম বা মুআযনযয়ির জন্য আলাো ভায়ব সাহাযয আোয় করা 
বা কায়লকশি করা তায়ের চরমভায়ব থবইযযত করার িামান্তর। সুতারাং 
এভায়ব িা তুয়ল ঈেগাহ ফায়ির জন্য কায়লকশি কয়র তায়েরয়ক সম্মািী 
ভাতা নেয়ব।[প্রমার্ঃ রিুল মুহতার ২:১৫৯] 

 اكل فيحرم وغيرها خالصة الخطبة في اي فيھا حرم الصلوة في حرم ما وكل
 يستمع ان عليه يجب بل بمعروف امر او سالم رد او تسبيحا ولو كالم وشرب
 ) 1/901:المحتار رد.   (الخ...ويسكت

ঈয়ের িামায়যর অনতনরি তাকবীর েয়ুি থগয়ল করর্ীয় 

নজজ্ঞাসাঃ ঈয়ের িামায়যর প্রথম রাক’আয়তর অনতনরি ওয়ানজব 
তাকবীরগুয়লা যনে থকাি মুিােীর েুয়ি যায়; তাহয়ল এগুয়লা থস নকভায়ব 
আোয় করয়ব? 

জবাবঃ ঈয়ের িামায়যর প্রথম রাক’আয়তর অনতনরি ওয়ানজব তাকবীর 
গুয়লা েুয়ি থগয়ল, থসগুয়লা িয়র আোয় করয়ত হয়ব। আোয় করার নিয়ম 
এই থয, ইমাম সায়হব প্রথম রাক’আত নকরআয়তর ময়ধয থায়কি, তাহয়ল 
নিয়যত থবাঁয়ধ অনতনরি তাকবীর বয়ল নকরআত শুিয়ত থাকয়ব। আর যনে 
ইমাম রুকুয়ত থাকা অবথ্যতায় জামা’আয়ত শানমল হয়, তাহয়ল থেখয়ত 
হয়ব নতিনি তাকবীর বয়ল ইমাময়ক রুকূয়ত িাওয়া যায়ব নক- িা? যনে 
িাওয়ার সম্ভাবিা থায়ক, তাহয়ল রুকূয়ত যাওয়ার আয়গই তাকবীর 
নতিনি বয়ল রুকূয়ত অাংশগ্রহর্ করয়ত হয়ব। আর যনে ইমাম সায়হবয়ক 
রুকূয়ত িাওয়ার সম্ভাবিা িা থায়ক, বরাং রুকূই েুয়ি যাওয়ার আশাংকা 
হয়, তাহয়ল তাকবীর িা বয়লই রুকূয়ত শরীক হয়ত হয়ব এবাং রুকূয়তই 
হাত িা উনঠয়য় থকবল তাকবীর বয়ল নিয়ত হয়ব। কারর্, রুকূয়ত নগয়য় 
তাকবীর িূর্ষ করার িূয়বষই ইমাম সায়হব রুকূ থথয়ক উয়ঠ যাি, তাহয়ল 
অবনশষ্ট তাকবীর গুয়লা তার োনয়ে থথয়ক রনহত হয়য় যায়ব। 
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আর যনে ইমাম সায়হয়বর সায়থ প্রথম রাক’আয়তর রুকূ থশর্ করার িূয়বষ 
শরীক হওয়া িা যায়, তাহয়ল িয়র একাকী অবনশষ্ট এক রাক’আত 
িামায আোয়য়র সময় অনতনরি তাকবীরগুয়লা আোয় কয়র নিয়ত হয়ব।  
[প্রমার্ঃ ফাতহুল কােীর ২:৪৬ # তাহতাবী ৪৩৭- ৩৮] 

 قائما احرم راكعا االمام ادرك وان االذكار حق في صالته اول يقضي وقالمسب
 في االمام بمشاركته الركعة فوت امن ان يضاا قائما الزوائد تكبيرات وكبر

 الزوائد ويكبر الركوع في لالمام شاركا يركع ثم قائما لالحرام يكبر واال الركوع
 )132:طحطاوي.   (الخ...يد رفع بال منحنيا

ওয়াকফকতৃ ঈেগাহ তযাগ কয়র অন্য থ্যতায়ি িামায িিা 

নজজ্ঞাসাঃ ওয়াকফকৃত ‘ঈেগাহ িনরবানরক কারয়র্ রাগ কয়র থেয়ি নবিা 
ওয়াকফকৃত ঈেগায়হ িামায সহীহ হয়ব নক- িা? অথবা সমস্ত 
গ্রামবাসীয়ক নমলায়িার উয়িয়শ্য ওয়াকফকৃত মাঠ তযাগ কয়র অন্য থ্যতায়ি 
ঈয়ের িামায জানয়য হয়ব নক- িা? এয়েয়ত্র প্রথম থ্যতািনি নক করা সঙ্গত 
হয়ব? 

জবাবঃ িানরবানরক কারয়র্ রাগ কয়র ওয়াকফকৃত ঈেগাহ বাে নেয়য় 
অন্যত্র ‘ঈয়ের িামায িিা সনঠক হয়ব িা। যনেও এয়ত ঈয়ের ওয়ানজব 
আোয় হয়য় যায়ব। নকন্তু দুনিয়াবী কারয়র্ মুসলমািয়ের জামা’আয়তর 
ময়ধয নবভনি সৃনষ্ট করার েরুি গুিাহগার হয়ব। হ্যাাঁ, অন্যত্র যনে 
সকলয়ক নমলায়িা যায়, তাহয়ল থসখায়ি ঈয়ের িামায দুরস্ত হয়ব। তয়ব 
থসই নদ্বতীয় থ্যতািনি ওয়াকফ কয়র থিয়া ভাল। থস থেয়ত্র প্রথম ঈেগায়হ 
যনে আর ঈয়ের িামায িা িিা হয়, তাহয়ল থসখায়ি মসনজে বা মাদ্রাসা 
বািায়িা জানয়য হয়ব।[প্রমার্ঃ নকফায়াতুল মুফতী ৭:১০৭# ফাতাওয়া 
মাহমূনেয়া ২:৪৬৯] 

থখলার মায়ঠ ঈয়ের িামায িিা 

নজজ্ঞাসাঃ আমায়ের একাকায় একনি থখলার মাঠ রয়য়য়ে। এই মাঠ এক 
বযনি থখলার জন্য ইউ. নি.  থক োি কয়র থগয়েি। নকন্তু বতষমায়ি 
জায়গার অভায়ব ঐ থখলার মায়ঠ ঈয়ের িামায িিা হয়চ্ছ। জনিক ইমাম 
সায়হব বয়লয়েি থয, থখলার মায়ঠ িামায হয় িা। এমতাবথ্যতায় ঐ থখলার 
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মায়ঠ িরবতষী ঈয়ের িামায িিা জানয়য হয়ব নক- িা? বা নক বযবথ্যতা 
গ্রহর্ করয়ল উি থখলার মায়ঠ িামায িিা যায়ব? 

জবাবঃ যনেও উি মাঠনি শরয়ী ঈেগাহ হয়ব িা। নকন্তু উি থখলার 
মাঠনিয়ত ঈয়ের িামায িিয়ত শরী‘আয়তর েৃনষ্টয়ত থকাি অসুনবধা থিই। 
মসনজয়ে ঈয়ের িামায িিা সুন্নায়তর িনরিেী। একান্ত প্রয়য়াজি িা হয়ল 
মসনজয়ে ঈয়ের িামায িিা উনচত িয়। উি মায়ঠ ঈয়ের িামায 
িিয়লও সুন্নাত আোয় হয়য় যায়ব।[প্রমার্ঃ শামী ২:১৬৬িৃঃ # ফাতাওয়া 
মাহমূনেয়া ১০:১৯৬# ইমোদুল মফুতীি ৭৯৮] 

ঈয়ের িামায়যর িয়র মু’আিাকা 

নজজ্ঞাসাঃ ঈয়ের িামায়যর িয়র মু’আিাকা করা জানয়য আয়ে নক- িা? 

জবাবঃ থকবর ঈয়ের িামায়যর িয়র মু’আিাকা করার থয রীনত প্রচনলত 
হয়য় থগয়ে শরী‘আয়ত এর থকাি নভনত্ত থিই। ফুকাহায়য় নকরাম এয়ক 
মাকরুহ ও নবে’আত বয়লয়েি। এমনিয়তই থয থকাি সময় 
মুসলমািগয়র্র িারস্পনরক সাোয়তর সময় মুসাফাহা এবাং অয়িক িয়র 
সাোত হয়ল মু’আিাকা করা নবনধবে। নকন্তু ঈয়ের িামায়যর সায়থ এর 
থকাি নবয়শর্ে থিই।[প্রমার্ঃ ফাতাওয়া রশীনেয়া ১৪৮# ফাতাওয়া 
রহীনময়া ১:২৮০# শামী ৬:৩৩৬িৃঃ] 

মসনজয়ের মায়ঠ ঈয়ের িামায আোয় 

নজজ্ঞাসাঃ আমায়ের গ্রায়মর বািীয়ত বহুিূয়বষ একনি মসনজে নিনমষত 
হয়য়য়ে। নিমষার্কাল থথয়কই এ মসনজয়ে ওয়ানিয়া ও জুমু’আর িামায 
আোয় হয়য় আসয়ে । মসনজয়ের সাময়ি মসনজয়ের িায়ম একনি মাঠ 
আয়ে। উয়ল্লখয থয, মসনজয়ের মাঠ ও জনম সরকারীভায়ব ওয়াকফ 
হয়নি। থমৌনখক োয়ির উির নভনত্ত কয়র িামায আোয় হয়য় আসয়ে। গত 
৩/৪ বৎসব িূয়বষ মুরুব্বীরা মসনজে ও সাময়ির মাঠ মসনজয়ের িায়ম 
থমৌনখক ওয়াকফ কয়র থেি। এখি প্রন হয়লা মসনজয়ের িায়ম 
ওয়াকফকৃত মায়ঠ ঈয়ের জামা’আত কানয়ম করা জানয়য হয়ব নক- িা? 
থযয়হতু গ্রায়ম অন্য থকাি মাঠ থিই। 
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জবাবঃ প্রয়ন উয়ল্লনখত গ্রায়ম থযয়হতু অন্য থকাি মাঠ থিই, তাই 
মসনজয়ের মায়ঠ ঈয়ের িামায িিা জানয়য হয়ব। শরী‘আয়তর নবধাি 
মুতানবক এয়ত থকাি অসুনবধা থিই। তয়ব থযয়হতু জায়গা মসনজয়ের 
িায়ম ওয়াকফকৃত নবধায় থসিায়ক ঈয়ের মাঠ নহয়সয়ব নিধষানরত করা 
যায়ব িা। শুধু িামায িিা যায়ব। 

[প্রমার্ঃ শামী ২:১৬৮িৃঃ # ফাতাওয়া োরুল উলূম ৫:২০০# 
নকফায়াতূল মুফতী ২:৩০২# শামী ১:১৫৯ িৃঃ] 

খুৎবার সময় মিুেীর জন্য ঈমায়মর সায়থ তাকবীয়র তাশরীক বলা 

নজজ্ঞাসাঃ দুই ঈয়ের িামায়যর খুৎবার সময় মুিােীরা ইমায়মর সায়থ 
তাকবীয়র তাশরীক িিয়ত িারয়ব নক- িা? িিা জানয়য থাকয়ল আয়স্ত 
িা থজায়র ? 

জবাবঃ ইমাম সায়হব ঈয়ের খুৎবার িিার সময় অথবা খুৎবার 
তাকবীয়র তাশরীক িিার সময় মুিােীগয়র্র জন্য িামায, দু’আ-
কালাম বা তাকবীয়র তাশরীক আয়স্ত বা উনৈঃস্বয়র থকাি ভায়বই িিা 
জানয়য িয়। সকল মুকতােীর জন্য চুিচাি বয়স ময়িায়যাগ সহকায়র 
খুৎবা শুিা ওয়ানজব। [প্রমার্ঃ আে- দুররুল মুখতার ২:১৮০ # 
আহসানুল ফাতাওয়া ৪;১১৩] 

ঈয়ের িামায়য নসজোহ সাহু করা 

নজজ্ঞাসাঃ আমায়ের এলাকায় ঈেগায়হ ঈদুল আযহার িামায়য ইমাম 
সায়হব প্রথম রাক’আত অনতনরি তাকবীর ভয়ুল থেয়ি নেয়য় নসজোয়য় 
সাহু কয়র িামায থশর্ করয়লি। আমরা জানি ঈয়ের িামায়য সাহু নসজো 
থিই। এখি সাহু নসজোর কারয়র্ িামায বানতল হয়ব নক? 

জবাবঃ ঈয়ের িামায়যর অনতনরি তাকবীর অথবা থয থকাি ওয়ানজব 
েুয়ি থগয়ল মূলতঃ নসজোয়য় সাহু ওয়ানজব হয়। নসজোয়য় সাহুর দ্বারা 
তার েনতিূরর্ হয়। তয়ব ঈে ও জুমু’আর িামায়যর জামা’আত 
সাধারর্তঃ অয়িক বি হয়। নবনভন্ন ধরয়ির থলায়কর উিনথ্যতনত ঘয়ি। 
থসয়হতু এখায়ি নসজোয়য় সাহু করয়ল অয়িয়ক মাসআলা িা জািার েরুি 
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নবভ্রানন্তর নশকার হয়ত িায়র। এজন্য নফকাহ শাস্ত্রনবেগর্ জুমু’আ ও 
ঈয়ের বি জামা’আয়ত নসজোয়য় সাহু থেয়ি নেয়ত বয়লয়েি। 
এতেসয়েও থকউ যনে সতকষতা অবলিি িূবষক নসজোয়য় সাহু কয়র 
থিয়, তাহয়ল িামায সহীহ হয়য় যায়ব। িামায়যর থকাি েনত হয়ব 
িা।[প্রমার্ঃ ফাতাওয়া শামী ২:১৭৪ও ১৮০িৃঃ # ফাতাওয়া োরুল উলূম 
৫:১৮৯] 

ঈয়ের িামায়যর তাকবীর? 

নজজ্ঞাসাঃ ঈয়ের িামায়য কয় তাকবীর বলয়ত হয়ব? এ তাকবীর বলা 
সুন্নাত িা ওয়ানজব? কুরআি- হােীয়সর আয়লায়ক এর সমাধাি জািয়ত 
ইচ্ছুক। 

জবাবঃ উভয় ঈয়ে দুই রাক‘আয়ত অনতনরি েয়নি কয়র তাকবীর নেয়ত 
হয়ব। এ তাকবীর ওয়ানজব। [নমশকাত শরীফ ১২৬# আল- রাহরুক 
রানয়ক ১:৩০১# আবু োউে শরীফ ১:১৬৩] 

ঈয়ের িামায়য মাসবকূ হয়ল 

নজজ্ঞাসাঃ যনে থকউ ঈয়ের িামায়য মাসবূক হয়, তাহয়ল থস থকমি কয়র 
েুয়ি যাওয়া িামায আোয় করয়ব? 

জবাবঃ (ক) যনে থকউ প্রথম রাক’আয়তর অনতনরি তাকবীয়রর ির 
ইমায়মর ইকনতো কয়র, তাহয়ল থস প্রথয়ম তাকবীয়র তাহরীমা বয়ল 
অনতনরি তাকবীর নতিনি বলয়ব। যনেও ইমাম নকরাআত আরম্ভ কয়র 
নেয়য় থায়ক। 

(খ) আর যনে থকউ ইমাময়ক প্রথম রাক’আয়তর রুকূ অবথ্যতায় িায়, 
তাহয়ল থস বযনি তাকবীয়র তাহরীমার িয়র অনতনরি তাকবীর বয়ল 
রুকূয়ত যায়ব। আর যনে তার আশাংকা থায়ক থয, অনতনরি তাকবীর 
বলয়ত থগয়ল ইমাময়ক রুকূ অবথ্যতায় িায়ব িা, তাহয়ল থস প্রথয়ম রুকূয়ত 
যায়ব। রুকূয়ত থাকা অবথ্যতায় অনতনরি তাকবীরগুয়লা হাত উঠায়িা 
বযতীত আোয় করয়ব। আর যনে তাকবীরগুয়লা থশর্ করার িূয়বষই ইমাম 
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রুকূ থথয়ক উয়ঠ যায়, তাহয়ল অবনশষ্ট তাকবীরগুয়লা তার জন্য মাফ হয়য় 
যায়ব। 

(গ) আর যনে থস নদ্বতীয় রাক’আয়ত শরীক হয়য় নদ্বতীয় রাক’আয়তর 
অনতনরি তাকবীরগুয়লা বলয়ত িায়র, তাহয়ল থস ইমায়মর দুই নেয়ক 
সালাম নফরায়িার ির উয়ঠ োাঁিায়ব এবাং নকরাআত থশর্ কয়র রুকূয়ত 
যায়ব। কারর্, এিা তার নদ্বতীয় রাকা’আত আর ইমায়মর সয়ঙ্গ থয 
রাক’আত িয়িয়ে ,তা প্রথম রাক’আত গর্য হয়ব। 

(ঘ) আর যনে থকউ ইমায়মর নদ্বতীয় রাক’আয়তর রুকূয়ত শরীক হয়, 
তাহয়ল প্রথম রাক’আয়তর রুকূয়ত মাসবূক হয়ল, থযভায়ব িামায আোয় 
কয়র, থস ভায়বই িামায আোয় করয়ব। অথষাৎ রুকূয়ত যাওয়ার িূয়বষ 
তাকবীরগুয়লা বয়ল তারির রুকূয়ত যায়ব। আর যনে তায়ত রুকূ িা 
িাওয়ার আশাংকা হয়, তাহয়ল রুকূর ময়ধয অনতনরি তাকবীরগুয়লা 
আোয় কয়র নিয়ব। আর যনে থশর্ করার িূয়বষই ইমাম রুকূ থথয়ক উয়ঠ 
যায়, তয়ব বাকী তাকবীর মাফ হয়য় যায়ব। আর যনে থকউ ইমায়মর সায়থ 
নদ্বতীয় রাক’আয়তর রুকূ থশর্ হওয়ার ির সালায়মর আগ িযষন্ত সময়য়র 
ময়ধয শরীক হয়, তাহয়ল ইমায়মর সালাম নফরায়িার ির োাঁনিয়য় যায়ব 
এবাং ইমায়মর সায়থ থযভায়ব িামায আোয় করা হয় নঠক থসভায়বই িূর্ষ 
িামাম আোয় করয়ব। অথষাৎ প্রথয়ম োিা িিয়ব, তারির অনতনরি 
তাকবীর আোয় কয়র নকরাআত িয়ি প্রথম রাক’আত থশর্ করয়ব। 
অতঃির নদ্বতীয় রাক’আয়তর িূয়বষ অনতনরি তাকবীর আোয় করয়ব। 
তারির রুকূর তাকবীর বয়ল রুকূয়ত যায়ব এবাং নিয়নমত ভায়ব িামায 
থশর্ করয়ব। [প্রমার্ঃ খুলসাতুল ফাতাওয়া ১:২১৫# আে- দুররুল 
মুখতার ১:৬১৬# ফাতাওয়া সুলতানিয়া ১:৮২# আহসানুল ফাতাওয়া 
৪:১৪৩] 

মাইক বন্ধ হয়য় যাওয়ায় এক বা নতি নসজোহ করয়ল 

নজজ্ঞাসাঃ ঈয়ের িামায িিা অবথ্যতায় ২য় রাক’আয়তই ইমাম যখি 
থসজোয় থগয়ে হঠাৎ মাইয়কর আওয়াজ বন্ধ হয়য় থগয়ে। ফয়ল নিয়েি 
যারা নেল তারা ইমায়মর আওয়াজ িা শুিার কারয়র্ থকউ নতি থসজো 
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থকউ দুই নসজো থকউ এক নসজো কয়র। ইমাম যখি সালাম নফনরয়য়য়ে 
তখি অয়িয়ক নসজো থথয়ক উয়ঠয়ে। এখি উয়ল্লনখত থলাকগুনলর হুকুম 
নক? জািাইয়ল কৃতজ্ঞ হব। 

জবাবঃ যারা দুই নসজো কয়রয়ে নকন্তু ইমায়মর সায়থ করয়ত িায়রনি বরাং 
িয়র কয়রয়ে তায়ের িামায হয়য় থগয়ে। কারর্ ইমায়মর নিয়ে নিয়ে 
আোয় করয়লও ইকনতো করা হয়য় যায়। আর যারা নতি নসজো 
কয়রয়েি তারা যনে নতি নসজোহ ভুয়ল কয়র থায়কি, তাহয়ল তায়ের 
ওয়ানজব তরক হওয়া সয়েও িামায হয়য় যায়ব। আর যারা ইচ্ছা কয়র 
নতি নসজো কয়রয়েি বা শুধু এক নসজো তাহয়ল িামায ফায়সে হয়য় 
থগয়ে। এয়ের িামায কাযা করয়ত হয়ব। 

[প্রমার্ঃ দুরিুল মুহতার ১:৪৪৭# আলবাহরুক রাইাক ১:৫১১ # 
আলমগীরী ১:৭০# হালবী কাবীর ৪৫৬] 

ঈেগাহ মায়ঠর শরয়ী হুকুম 

নজজ্ঞাসাঃ ঈেগাহ মাঠ নহফাযয়তর হুকুম নক? সবষয়েয়ত্র জায়ম মসনজয়ের 
মতই? িা থকাি িাথষকয রয়য়য়ে? থযমি:  (ক) মনহলারা মানসক 
চলাকালীি অবথ্যতায় ঈেগাহ মায়ঠ প্রয়বশ করয়ত িারয়ব নক- িা? (খ) 
ঈেগাহ মায়ঠর উির নেয়য় জিসাধারয়র্র চলাচয়লর রাস্তা বািায়িা যায়ব 
নক- িা? (গ) মৃত বযনির লাশ ঈেগাহ মায়ঠর নভতয়র থরয়খ জািাযার 
িামায িিা যায়ব নক- িা? (ঘ) ঈেগায়হ দুনিয়াবী থকাি জিসভা, 
সামানজক অনুষ্ঠাি করা যায়ব নক- িা? জািয়ত ইচু্ছক। 

জবাবঃ থকাি থকাি নকতায়ব ঈেগাহ সম্পূর্ষ মসনজয়ের হুকুয়ম বলা 
হয়য়য়ে। তয়ব নিভষরয়যাগয মত অনুযায়ী ঈেগাহ থকাি থকাি নেক নেয়য় 
মসনজয়ের হুকুম। সুতরাাং ঈেগাহয়ক িনরষ্কার- িনরচ্ছন্ন রাখা ও 
ঈেগায়হর মযষোর প্রনত নবয়শর্ভায়ব লেয রাখা একান্ত জরুরী। 
ঈেগায়হর অবমািিা হয়, এমি থকাি কাজ থসখায়ি করা যায়ব িা। 
ঈেগায়হর উির নেয়য় চলাচয়লর রাস্তা বািায়িা ঈেগায়হর মযষাোর 
িনরিনে কাজ। অনুরুিভায়ব ঈেগায়হ থকাি নমনেল, নমনিাং বা নিবষাচিী 
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জিসভা অথবা প্রচনলত নববাহ অনুষ্ঠাি ইতযানে করা ঈেগায়হর 
অবমািিার শানমল। এগুয়লা থথয়ক থবাঁয়চ থাকা উনচত। তয়ব মসনজয়ে 
সুন্নাত তরীকায় নববাহ কাযষ সমাধা করার ফযীলত বনর্ষত হয়য়য়ে। 
সুতরাাং নবয়শর্ প্রয়য়াজয়ি তা ঈেগায়হ করা যায়ব। থতমনিভায়ব ঈেগায়হ 
ওয়ায মাহনফল করা যায়ব। নকন্তু নিয়জর বযনিগত থকাি কায়জ ঈেগাহ 
বযবহার করা যায়ব িা। 

একনি নবর্য় নবয়শর্ভায়ব ঊয়ল্লখয থয, ঈেগাহ থযয়হতু সম্পূর্ষরুয়ি 
মসনজয়ের হুকুয়ম িয়, সুতরাাং হানয়য বা মানসক চলাচালীি মনহলােয়র 
ঈেগায়হ প্রয়বশ করা বা থসখায়ি অবথ্যতাি করা জানয়য। তয়ব যতেূর 
সম্ভব এরুি িা করাই উত্তম। আর ঈেগাহ মায়ঠর সীমার নভতয়র মৃত 
বযনত্তর লাশ থরয়খ জািাযার িামায আোয় করয়ত থকাি অসুনবধা থিই। 
[প্রমার্ঃ তাতারখানিয়া ৫:৮৪৫# আল বাহরুর রানয়ক ৫:২৪৮# 
নকফায়াতুল মুফতী ৭:১০৭# আহসানুল ফাতাওয়া ৬;৪২৮] 

মসনজয়ের ওয়াকফকতৃ থ্যতায়ি ঈেগাহ নিমষার্ করা 

নজজ্ঞাসাঃ গ্রাময জায়ম মসনজয়ের সাময়ি উি মসনজয়ের ওয়াকফকৃত 
থ্যতায়ি ঈেগাহ নিমষার্ করা শরী‘আত সম্মত নক- িা? ঈেগায়হর জন্য বি 
মায়ঠর প্রয়য়াজি আয়ে নক? কয়য়কনি জায়ম মসনজয়ের মুসল্লীরা এক 
ঈেগায়হ িামায আোয় করয়ব? িা প্রয়তযক জায়ম মসনজয়ের মুসল্লীরা 
িৃথক ঈেগাহ কানয়ম করয়ব? 

জবাবঃ শরী‘আয়তর েৃনষ্টয়ত মসনজয়ের ওয়াকফকৃত থ্যতায়ি থ্যতায়ীভায়ব 
ঈেগাহ থ্যতািি করা জানয়য িয়। তয়ব নবয়শর্ অসুনবধা থেয়ত্র উি 
মসনজয়ের ওয়াকফকৃত থ্যতায়ি ঈয়ের িামায আোয় করা যায়ব। 

উয়ল্লখয থয, ঈে ইসলায়মর একনি নশ’আর বা প্রতীক। তাই 
মুসলমািয়ের শাি- শওকত, থশৌযষ- বীযষ ও সাংখযাগনরষ্ঠতা প্রেশষয়ির 
লয়েয ঈয়ের িামায মসনজয়ে আোয় িা কয়র সনম্মনলভায়ব বি ময়োি 
তথা ঈেগায়হ িিয়ত শরী‘আয়ত নিয়েষশ থেয়া হয়য়য়ে। থসজন্য গ্রায়মর 
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সকয়লর উনচৎ বি একনি মাঠ ওয়াকফ কয়র থিয়া। প্রয়তযক মসনজয়ের 
জন্য িৃথক ঈেগাহ নিমষার্ জরুরী িয়। 

[প্রমার্ঃ রািুলমুহতার ২:১৬৯ # কাওয়ানয়দুল ৮৫ # আহসানুল 
ফাতাওয়া ৪:১১৯] 

ঈেগায়হ ধাি- িাি শুকায়িা 

নজজ্ঞাসাঃ আমায়ের অেয়ল ঈেগায়হ ধাি- িাি শুকায়িা হয় ; এমিনক 
মনহলারা িযষন্ত থসখায়ি এয়স ধাি- িাি শুকায়। এখি প্রন হয়চ্ছ-  

( ক)  ঈেগায়হ ধাি- িাি শুকায়িা শরী‘আয়তর েৃনষ্টয়ত জানয়য নক- িা? 

(খ) থয মাঠ থখলা- ধূলা করার জন্য নিধষানরত হয়য়য়ে থসই মায়ঠ ঈয়ের 
জামা’আত জানয়য নক- িা? এবাং এ ধরয়ির মাঠ থাকা অবথ্যতায় মসনজয়ে 
ঈয়ের িামায আোয় করা মাকরুহ হয়ব নক? িোন্তয়র থকাি মাঠ যনে 
থকবলমাত্র ঈয়ের িামায আোয় করার জন্য নিধষানরত হয়য় থায়ক, 
তাহয়ল থসখায়ি থখলা- ধূলা জানয়য হয়ব নক- িা? 

জবাবঃ (ক) নবনভন্ন নেক নেয়য় ঈেগাহ মসনজয়ের হুকুমভিু। সুতরাাং 
ঈেগাহয়ক িনরষ্কার- িনরেন্ন রাখা এবাং ঈেগায়হর সম্মায়ির প্রনত লেয 
রাখা জরুরী। ঈেগায়হ এ ধরয়ির থকাি কাজ করা যায়ব িা, যার দ্বারা 
ঈেগায়হর অবমািিা হয়। সুতরাাং ঈেগায়হ ধাি, িাি ইতযানে শুকায়িা, 
থখলা- ধূলা করা অথবা বযনিগত থকাি কায়জ বযবহার করা জানয়য িয়; 
বরাং তা মাকরূহ। এ জাতীয় কাজ থথয়ক নবরত থাকা সকয়লর জন্য 
অিনরহাযষ। 

[প্রমার্ঃ তাতার খানিয়া ৫:৮৪৫# ফাতাওয়া শামী ১:৬৫৭# আল-
বাহরুর রানয়ি ৫:২৪৮# নকফায়াতুল মুফতী ৭:১০৭# আহসানুল 
ফাতাওয়া ৬:৪২৮] 

(খ) থয মাঠ সারা বের থখলা- ধূলার জন্য নিধষানরত থস মায়ঠ যনে ঈয়ের 
িামায িিার অনুমনত থায়ক, তাহয়ল থসখায়ি ঈয়ের িামায আোয় করা 
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জানয়য হয়ব। আর এ ধরয়ির মাঠ থাকা অবথ্যতায় নবিা উযয়র মসনজয়ে 
ঈয়ের িামায আোয় করা সুন্নাত িনরিেী। 

[প্রমার্ঃরািুল মুহতার ২:১৬৯# ফাতাওয়া আলমগীরী ১:১৫০# আল-
রাহরুর রানয়ি ২;১৫৯] 

ঈয়ের িামায়য মিুাজায়তর সময় 

নজজ্ঞাসাঃ অয়িক ইমাময়ক থেখা যায় থয, তারা ঈয়ের িামায়যর ির 
দু’আ কয়রি। খুৎবার ির দু’আ কয়রি িা। আবার অয়িক ইমাম 
িামায়যর িয়র দু’আ কয়রি িা, শুধ ুখুৎবার ির দু’আ কয়র থশর্ কয়রি। 
আসল নিয়ম থকািনি? 

জবাবঃ দু’আ িামায়যর থকাি অাংশ িয়। দু’আ োিাই িামায সহীহ হয়য় 
যায়। তয়ব িামায়যর ির দু’আ করা থযয়হতু একনি নভন্ন মুস্তাহাব আমল, 
তাই ঈয়ের িামায়যর ির অথষাৎ খুৎবার িূয়বষ দু’আ করাই থশ্রয়। তয়ব 
ঈয়ের খুৎবার িয়র মুিাজাত করার থকাি ঊয়ল্লখ নকতায়ব িাওয়া যায় 
িা। তয়ব যনে থকউ শরী‘আয়তর নিয়ম ময়ি িা কয়র মুসলমািয়ের 
ইজনতমা উিলয়েয খুৎবার ির মুিাজাত কয়র, তায়ব তা করয়ত িায়র। 
নকন্তু শরী‘আয়তর নিয়ম ময়ি কয়র করা নঠক হয়ব িা।[প্রমার্ঃ ফাতাওয়া 
োরুল উলূম ৫:২১৯] 

ঈয়ের িামায়য খৎুবার ির মুিাজাত 

নজজ্ঞাসাঃ (১) ঈয়ের িামায়যর খুৎবার ির সনম্মনলতভায়ব মুিাজাত 
শরী‘আত সম্মত নক- িা? 

(২) থকাি ইমাম সায়হব যনে ঈয়ের িামায়যর ির মুিাজাত কয়রি এবাং 
খুৎবার ির িা কয়রি, এয়ত নকেু সাধারর্ মুসল্লী আিনত্ত কয়রি এই 
বয়ল থয, “এই িতুি নিয়য়মর থ্যতয়ল আমায়ের িূয়বষই নিয়ম অথষাৎ 
খুৎবার ির মুিাজাতই উত্তম”। অথষাৎ তারা খুৎবার ির মুিাজাতয়ক 
জরুরী ময়ি করয়েি। এ িনরনথ্যতনতয়ত খুৎবার ির মুিাজাত নক জানয়য? 
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(৩) নকেু থলাক খুৎবার িূয়বষ মুিাজাত এ কারয়র্ িেে কয়রি িা থয, 
এয়ত ঈয়ের মাঠ ইতযানের জন্য িাকা থতালার অসুনবধা হয়। তায়ের এ 
োবী গ্রহর্য়যাগয নক- িা? যনে খুৎবার িূয়বষ মুিাজাত করা হয় তয়ব িাকা 
থতালার শরয়ী িো নক? 

(৪) থকাি ইমাম যনে একথা বয়লি থয, আমার মুসল্লীগর্ খুৎবার ির 
মুিাজাত জরুরী ময়ি কয়র িা, তাই আনম মুিাজাত কনর। তাহয়ল তার 
সতযতা যাচাইয়য়র উিায় নক?  

জবাবঃ (১- ২) ঈয়ের িামায়যর ির বা ঈয়ের খুৎবার ির দু’আ করার 
থকাি স্পষ্ট থরওয়ায়য়ত রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম, 
সাহাবায়য় থকরাম ও তায়বয়ীয়ের থথয়ক িাওয়া যায় িা। তয়ব িামায়যর 
ির দুু্’আ করার প্রনত হােীয়স উৎসানহত করা হয়য়য়ে। আর ঈয়ের 
িামাযও থযয়হতু অন্যান্য িামায়যর মত িামায; সুতরাাং ঐ হােীয়সর উির 
নভনত্ত কয়র ঈয়ের িামায়যর িয়রও দু’আ করা মুস্তাহাব। তয়ব দু’আ 
করায়ক জরুরী ময়ি করা নঠক িয়। 

আর খুৎবার িরও সুন্নাত বা মুস্তাহাব ময়ি িা কয়র দু’আ করা থযয়ত 
িায়র। 

[প্রমার্ঃ নমশকাত শরীফ ১:৮৮# বুখারী শরীফ ১:১৩৬# োরুল উলূম 
৫:২১৩# আহসানুল ফাতাওয়া ৪:১১৫# ফাতাওয়া মাহমূনেয়া 
২:৩০৮ও৩১১] 

(৩) িামায শুরু হওয়ার ির থথয়ক খুৎবা থশর্ হওয়া িযষন্ত এ সময়য়র 
ময়ধয িাকা থতালা যায়ব িা। বরাং যনে িাকা তলুয়ত হয় বয়ায়ির থশয়র্ 
িামায়যর িূয়বষ অথবা খুৎবার থশয়র্ তুলয়ত িায়র।[প্রমার্ঃ তহাবী শরীফ 
১:২৫১] 

(৪) ইমাম বা খতীব সায়হব যনে এসব মাসআলা বার বার বুনঝয়য় বয়লি 
তাহয়ল মুসল্লীয়ের নক থঠকা িয়িয়ে থয তারা একিা মুবাহ বা জানয়যয়ক 
জরুরী ময়ি করয়ব। যতথ্যতায়ি মুবাহয়ক জরুরী ময়ি করা হয়য় থায়ক 
বুঝায়িার অভায়ব হয়য় থায়ক 
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ঈদুল নফতর সাংক্রান্ত ত্রুনি 

নজজ্ঞাসাঃ ঈদুল নফতর সাংক্রান্ত ত্রুনিগুয়লা জানিয়য় কৃতাথষ করয়বি বয়ল 
আশা কনর। 

জবাবঃ (১) মুসলমািয়ের মায়ঝ কতক থলাক এমি রয়য়য়ে যারা ঈয়ের 
িামায়যর নিয়ম িেনত সম্পয়কষ থতমি থকাি ধারর্াই রায়খ িা। 
থকবলমাত্র অয়ন্যর থেখায়েনখ িামায আোয় কয়র থায়ক বয়ল তায়ের 
িামাযও শুু্ে হয় িা। ঈয়ের আি েশনেি িূয়বষই উি িামায়যর নিয়ম-
কানুি থজয়ি থিয়ার সুয়যাগিুকু তায়ের হয়য় উয়ঠ িা। সনতযই এিা খুব 
লজ্জার কথা। 

(২) অনধকাাংশ থ্যতায়িই নবয়শর্ভায়ব গ্রামােয়ল ঈয়ের িামায খুব নবলয়ি 
আোয় করা হয়। অথচ থসিা সুন্নায়তর থখলাফ। 

(৩) অয়িক জায়গায় ইমামগর্ হয়য় থায়কি গাইয়র- আয়লম ও এয়কবায়র 
মূখষ। এয়ের ময়ধয অয়িয়ক এমি আয়ে যারা সূরা ফানতয়া ও খুৎবা িযষন্ত 
নবশুেভায়ব িাঠ করয়ত জায়ি িা। িামায়যর ময়ধয থকাি ভলু- ত্রুনি হয়য় 
থগয়ল তা শুধরায়িার িেনতও তায়ের জািা থায়ক িা। এরা থকবলমাত্র 
নিতৃকসূয়ত্রর ইমামতীর এ সুয়যাগ লাভ কয়র থায়ক। 

এ সমস্যার সহজতর সমাধাি হয়চ্ছ এই থয, গ্রায়মর থিতৃথ্যতািীয় 
থলাকজি এ থশ্রর্ীর ইমাময়ক অিসানরত কয়র তার জায়গায় থকাি 
সুয়যাগয আয়লম বযনিয়ক ইমাম নিযুি করয়বি এবাং ভনবেয়তর জন্য 
উত্তরানধকারী সূয়ত্র প্রাপ্ত ইমামতীর নবর্য়নিয়ক নচরতয়র উৎখাত কয়র 
নেয়বি। 

(৪) ঈয়ের িামায ময়োয়ি বা ঈেগায়হ িিা সুন্নাত, নবিা উযয়ব 
মসনজয়ে িিা সুন্নায়তর িনরিেী। অয়িক থলাক এমি রয়য়য়ে, যারা 
নিয়জয়ের থিতৃে ও কতৃষে যানহয়রর উয়িয়শ্য ঈেগাহ থেয়ি মহল্লার 
মসনজয়ে ঈয়ের িামায আোয় কয়র থায়ক। অথচ মসনজয়ে িববীয়ত 
এক ওয়াি িামায়য িোশ ওয়ায়ির সওয়াব হওয়ার ফযীলত থাকা 
সয়েও রাসূয়ল আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম আজীবি 
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ঈেগায়হই ঈয়ের িামায আোয় কয়রয়েি। এর দ্বারা বুঝা যায় থয, 
সওয়ায়বর আনধয়কযর নবর্য়নি ফরয িামায়যর সায়থই সাংনেষ্ট। অথচ েীি 
সম্পয়কষ অজ্ঞ থলায়করা ঈেগায়হর উির মসনজেয়কই প্রাধান্য নেয়য় 
থায়ক। 

তয়ব ঘিিাক্রয়ম যনে ঈেগায়হ থযয়ত থকাি উযর থেখা থেয়, থযমি:  
বৃনষ্ট- বােল তাহয়ল মসনজয়ে ঈয়ের িামায আোয় করার অনুমনত 
রয়য়য়ে। 

(৫) অয়িক থলাক নিয়জরা ও নিয়জয়ের নশশুয়েরয়ক এমি সব থিাশাক 
িনরধাি কনরয়য় ঈয়ের ময়োয়ি উিনথ্যতত হয়, যা শরী‘আত আয়েৌ 
অনুয়মােি কয়র িা।  

থযমি নসল্ক বা থরশমী কািি, বা অমুসনলময়ের মত থেখা যায়, এমি 
থলবাস, এগুয়লা িনরধাি করা হারাম, স্বর্ষ এবাং নসল্ক িুরুর্য়ের জন্য 
হারাম এবাং মনহলায়ের জন্য জানয়য। সুতরাাং এসব থিার্াক িনরধাি 
কয়র িামায আোয় করয়ল থসই িামাযও কবুল হয় িা। 

(৬) প্রায় সবষত্রই ঈয়ের জামা’আয়তর কাতারগুয়লা থায়ক অনবন্যস্ত ও 
বাাঁকা। অথচ কাতার থসাজা হওয়া ও নবন্যস্ত হওয়ার বযািায়র হােীয়স 
শরীয়ফ কয়ঠারভায়ব তানকে করা হয়য়য়ে। 

(৭) ঈয়ের িামায়যর ির খুৎবা শ্রবর্ করা ওয়ানজব। অথচ অয়িয়ক 
এিায়ক অথষহীি কাজ ময়ি কয়র। সকল মুিােীই যনে এরুি ময়ি কয়র 
তাহয়ল ইমাম কায়েরয়ক খুৎবা শুিার জন্য বলয়ব। থলাকজি খুৎবা িা 
শুয়ি িরষ্পয়রর কথাবাতষা করয়ত থায়ক। এিাও গুিায়হর কাজ। 

(৮) অয়িক মুসল্লী খুৎবার সময় ইমায়মর সায়থ উৈস্বয়র তাকবীর িিয়ত 
থায়ক অথচ মুসল্লীয়ের জন্য এ সময় চুি থাকা জরুরী এবাং নকেু িিা 
হারাম।  

(৯) অয়িক থ্যতায়ি ঈয়ের িামায়যর িয়র মুিাজাত িা কয়র খুৎবার িয়র 
মুিাজত কয়র। অথচ িামায়যর ির মুিাজাত করা মুস্তাহাব। 
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(১০) অয়িয়ক ঈয়ের িামায থশয়র্ আয়িায়র্ মুসাফাহা ও মু’আিাকা বা 
আনলঙ্গি করয়ত থায়ক। অথচ এিা ঈয়ের থকাি সুন্নাত বা মুস্তাহাব কাজ 
িয়। বরাং ঈয়ের সুন্নাত ময়ি করা নবে’আত। হ্যাাঁ, থকাি বযনির সায়থ 
অয়িক নেি িয়র সাোৎ হয়ল প্রথম সাোয়তর সময় তার সায়থ আনলঙ্গি 
করা সুন্নাত। থস নহসায়ব থকাি বযনির সায়থ করা যায়।[প্রমার্ঃ শামী 
১:১৫৯# ইসলায়হ ইিনকলায়ব উম্মত ১৫৭- ১৫৮] 

িামায়যর নবনবধ মাসাইল 

িামায়য খুশু- খযু ুহানসয়লর তনরকা 

নজজ্ঞাসাঃ িামায নকভায়ব ময়িায়যায়গর সায়থ িিা যায়? থেখা যায় থয, 
িামায িিার সময় দুনিয়ার সব নচন্তা মাথায় আয়স, আবার হঠাৎ 
ময়িায়যাগ িষ্ট হয়য় যায়। এর প্রনতকার নক? 

জবাবঃ নিয়যত ও হুজুয়র িলব (অথষাৎ একাগ্রতা ও ধযাি) িামায 
আল্লাহর েরবায়র কবুল হওয়ার জন্য খুবই জরুরী। সুতরাাং এর প্রনত 
নবয়শর্ভায়ব লেয রাখা উনচত এবাং তা হানসল করার জন্য িাময়যর 
ময়ধয যা িিা হয় এবাং থয কাজ করা হয়, ময়ির ময়ধযও থসরকম ভাব 
িয়ো করয়ত থচষ্টা করয়ত হয়ব।  

থযমি:  মুয়খ যখি ‘আল্লাহু আকাবার’ বলা হয়, তখি মিও থযি সােয 
থেয় থয, নিশ্চয়ই আল্লাহ হয়ত বি থকাি নকেু িাই। এমনিভায়ব 
‘আলহামদুনলল্লাহ’ বলা কায়ল আল্লাহর অফুরন্ত থিয়াময়তর কথা িরর্ 
কয়র ভনিয়ত মি িনরিূর্ষ হওয়া কতষবয। উয়ল্লখয থয, অথষ বুঝয়ত অেম 
হয়ল কমিয়ে শব্দগুয়লার উৈারয়র্র প্রনত খুব থখয়াল রাখয়ব। হাকীমুল 
উম্মত হযরত মাওলািা আশরাফ আলী থািবী (রহঃ) আয়রকনি িেনত 
নলয়খয়েি, অন্তত এতিুকু থযি হয় থয, িামায়যর প্রনতনি রুকি 
অভযাসগতভায়ব আোয় িা করা। বরাং প্রনতনি কাজ ইচ্ছািূবষক আোয় 
করয়ব। থযমি, রুকূয়ত যাওয়ার সময় একথা ময়ি থরয়খ রুকূ করা থয, 
আনম রুকূয়ত যানচ্ছ। রুকূয়ত নগয়য় এখি রুকূর তাসবীহ িিনে। আল্লাহর 
বিে বয়াি করনে ইতযানে। ইিশাআল্লাহ এভায়ব িামায িিয়ত থাকয়ল 
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এমি একনেি আসয়ব থয, িামায়যর ময়ধয দুনিয়ার সমস্ত থখয়ালয়ক বাে 
নেয়য় একাগ্রতার সায়থ িামায িিা সহজ হয়য় যায়ব। আয়রা একনি কাজ 
একাগ্রতা হানসয়লর জন্য খুবই উিকারী। আর তা হয়লা থকাি হাক্কািী 
আনলম থথয়ক িামায়যর বাস্তব প্রনশের্ নিয়য় থস অনুযায়ী িামায িিয়ব। 
সারকথা, ময়ি করয়ব থয, আল্লাহ আমায়ক থেয়খয়েি। থসনেয়ক থখয়াল 
থরয়খ িামায আোয় করয়ব এবাং অথষ বুঝয়ল অয়থষর নেয়ক থখয়াল 
রাখয়ব। আর অথষ িা বুঝয়ল শয়ব্দর নেয়ক খুব থখয়াল রাখয়ব। 

[প্রমার্ঃ শামী ১:৪১৭# তাবলীয়গ েীি (বাাংলা) ১০ # তালীমুিীি 
(বাাংলা) ১৭৭] 

িামায়য হুযরূ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম এর িাম িিয়ল েরূে 
িিার হুকুম 

নজজ্ঞাসাঃ “সরূা ফাতহ”- এর ২৯ িাং আয়ায়তর শুরুয়ত মুহাম্মাদুর 
রাসূলুল্লাহ শব্দ আয়ে। এখি প্রন হল-  ইমাম সায়হব যনে উি আয়াত 
িামায়যর ময়ধয নতলাওয়াত কয়রি, আর যনে েরুে িয়ি থফয়লি, তখি 
তার হুকুম নক? 

জবাবঃ ইমাম সায়হব িামায়যর ময়ধয উি আয়াত িাঠ করয়ল, ইমাম 
সায়হব বা মুিােীগর্ থকউ েরুে শরীফ িিয়বি িা। যনে থকউ িয়ি 
থফয়লি তাহয়ল তার িামায ফানসে হয়ব িা। [প্রমার্ঃ আহসানুল 
ফাতাওয়া ৩:৪৩৩] 

তয়ব শুধু (িামায োিা) নতলাওয়ায়তর সময় থকউ উি আয়াত 
নতলাওয়াত করয়ল বা শুিয়ল েরুে শরীফ িিয়ত িায়র। 

তয়ব নযনি নতলাওয়াত কয়রি, তার জন্য উত্তম হল নতলাওয়াত থশয়র্ 
েরুে শরীফ িয়ি থিয়া। [প্রমার্ঃ ফাতাওয়া শামী ১:৫১৯ িৃঃ# খাইরুল 
ফাতাওয়া ১:২৬৫] 

 فعل وان يصلي ان يجب ال يقرأ وهو وسلم عليه اهلل صلى النبي اسم سمع ولو
 )9/091:ردالمحتار.  (الينابيع في كذا حسن فھو القرآن من فراغه تعد ذلك

সফরাবথ্যতায় িরুুর্ ও মনহলার িামায 
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নজজ্ঞাসাঃ সফরকায়ল িুরুর্ থলাক থয থকাি অবথ্যতায় িামায িিয়ত 
িায়র। সায়থ স্ত্রী থলাক থাকয়ল থস িামায নকভায়ব িিয়ব, তায়ের িামায 
থতা িেষা অবথ্যতায় িিয়ত হয়? 

জবাবঃ িামায আল্লাহর এক মহাি হুকুম যা িালি করা প্রয়তযক 
মুসলমাি ির- িারীর উির ফরয। থকউ যনে শরয়ী উজর োিা িামায 
কাজা কয়র তাহয়ল তার জন্য কনঠি শানস্তর কথা হােীস শরীয়ফ উয়ল্লখ 
আয়ে। থযমি:  হােীয়স আয়ে-  “থয বযনি িামায থেয়ি নেল, থস 
অবশ্যই কুফরী কাজ করল”। অন্য হােীয়স আয়ে, “থয বযনি 
ইচ্ছাকৃতভায়ব িামায থেয়ি নেয়ব, আল্লাহ  তা’আলা তার আমল িষ্ট 
কয়র নেয়বি এবাং তার থথয়ক আল্লাহ তা’আলার নজম্মাোরী উয়ঠ যায়ব, 
যতের্ িযষন্ত থস আল্লাহর নেয়ক নফয়র িা আয়স ততের্ থস আল্লাহর 
নযম্মার বাইয়র থাকয়ব”।  

[প্রমার্ঃ আততারগীব ওয়াততারহীি ১:৩৮৫- ৮৬] 

ঊয়ল্লখয থয, “সফর” িামায কাজা করার জন্য শরয়ী থকাি উজর িয়, 
তাই িুরুর্ থহাক বা মনহলা, মুকীম থহাক বা মুসানফর, সবষাবথ্যতায় 
প্রয়তযয়করই ওয়ািমত িামায িিয়ত হয়ব। িামায কাজা করার 
নকেুয়তই অনুমনত থিই। থময়য়রা থবারকা বা বি চাের িয়ি োাঁনিয়য় 
মসনজয়ের এক থকায়ি বা থযখায়ি সুয়যাগ হয়, থসখায়িই িামায আোয় 
কয়র নিয়ব। থবারকা িিার ির ফাাঁকা জায়গায়তও িামায িিয়ত থকাি 
নচন্তা করয়ব িা। তাই িেষায় অজুহাত থেনখয়য় িামায তরক করার থকাি 
অবকাশ থিই। 

ফরয িামায়যর ির সুন্নাত আোয়য় নবলি করা 

নজজ্ঞাসাঃ ফরয  িামায আোয়য়র ির কয়য়ক নমনিি িাখা দ্বারা বাতাস 
কয়র এরির সুন্নাত িফল আোয় করায় থকাি েনত আয়ে নক? 

জবাবঃ ফরয িামায আোয়য়র ির থসই িামায়যর ওয়ায়ির ময়ধয যখি 
মি চায়, তখিই সুন্নাত- িফল আোয় করা যায়। এয়ত ফরয িামায়যর 
থকািরুি েনত হয়ব িা; আর তা িষ্ট হওয়ার থতা থকাি প্রনই আয়স িা। 
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তয়ব উজর বযতীত ওয়ািী সুন্নাত িামায আোয় অযথা নবলি করা 
অনুনচত, যথাসম্ভব নবলি িা কয়র ফরয়যর সায়থ সায়থই তা আোয় করা 
উত্তম। 

উয়ল্লখয থয, ৩/৪ নমনিি নবলয়ি সুন্নাত আোয় করায় তা িষ্ট হয়য় যায়ব, 
এরুি কথা সম্পূর্ষ নভনত্তহীি। তাোিা শরী‘আয়তর মাসআলা- মাসানয়ল 
সম্পয়কষ যায়ের সনঠক জ্ঞাি থিই, তায়ের জন্য ফাতওয়া প্রোি করা 
জানয়য িয়।[প্রমার্ঃ শামী ২:২২# নতরনমযী শরীফ ১:৯৮ # শামী 
২:২২# ফাতাওয়া োরুল উলূম ৪:২০৭# আহসানুল ফাতাওয়া ৩:৪৯১] 

 افضلية واالصح عنھا شغل لخوف اال المنزل التراويح غير النفل في واالفضل
 ) 1/11:شامي فتارى(    الخ...واخلص اخشع كان ما

জায়িামায়য োাঁনিয়য় ইন্নীওজ্জাহত ুিিা 

নজজ্ঞাসাঃ আমরা যখি িামায়যর মুসাল্লায় োাঁিাই, তখি আমরা 
ইন্নীওজ্জাহতু এই িূর্ষ দু’আনি িনি। এই দু’আনি িিার থকাি েলীল 
আয়ে নক- িা? 

জবাবঃ িামায়য োাঁনিয়য় িামায শুরু করার িূয়বষ জায়িামায়যর দু’আ 
নহয়সয়ব ইন্নী ওজ্জাহতু দু’আনি িিার থয প্রচলি রয়য়য়ে, কুরআি ও 
হােীয়স এর থকাি নভনত্ত িাওয়া যায় িা। বরাং হােীয়স িফল িামায়যর 
োিার থ্যতায়ি এ দু’আনি িিা হুযূর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম 
থথয়ক প্রমানর্ত আয়ে। সুতরাাং তাকবীয়র তাহরীমা িূয়বষ দু’আনি িা িিা 
উনচত। [প্রমার্ঃ আল বাহরুর রানয়ক ১:৩১০# ইমোদুল মুফতীি ৩১৬] 

তাকবীয়র তাহবীমায় এক আনলয়ফর থবশী িািা 

নজজ্ঞাসাঃ ইমাম সায়হব িামায়য তাকবীয়র তাহরীমা বয়ল হাত বাাঁধার 
সময় আল্লাহ শয়ব্দর ময়ধয ও োলাম নফরায়িার সময় োলায়মর ময়ধয ৩-
৪ আনলফ িায়িি। শরী‘আয়তর েৃনষ্টয়ত ঐ িামায কতিুকু সহীহ এবাং 
তায়ত তার ইমামনত করা সহীহ হয়ব নক- িা? 

জবাবঃ ‘আল্লাহ’ ও ‘আসসালামু’ শয়ব্দর লায়মর উির ময়ি তবায়ী যার 
িনরমার্ এক আনলফ। আর হরকয়তর উৈারর্য়ক নদ্বগুি করয়লই এক 
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আনলফ িািা হয়য় যায়। এয়ত স্পষ্টই প্রতীয়মাি হয় থয, এক আনলফ িাি 
অনত সামন্য তাই তাববীয়র তাহরীমা এর লাম এক আনলফ হয়ত লিা 
করা শরী‘আয়তর েৃনষ্টয়ত নিয়র্ধ। কারর্ উয়ল্লনখত থ্যতাি সমূয়হ ‘আল্লাহ’ 
ও ‘আসসালামু’ শব্দ বায়কযর ময়ধয আসায় ময়ি আরজী হয়চ্ছ িা। বরাং 
ময়ি তবায়ী থাকয়ে। থসয়হতু এক আনলফ- ই- িািয়ত হয়ব। বহু 
মুহানক্কক আনলম এক আনলফয়ক িনরমার্ হয়ত কম বা িনরমার্ হয়ত 
থবশী িািায়ক িাজানয়য বয়লয়েি। কারর্, এর দ্বারা আল্লাহ তা’আলার 
িাম নবগিায়িা হয়। এিা মারািক অন্যায়। এিা থকাি মামুলী বযািার 
িয়। 

তাোিা ইমাম হয়য় তাকবীয়র তাহরীমা ৩/৪ আনলফ িািয়ল থয মারািক 
েনতিা হয়চ্ছ, থসিা হয়লা, মুিােীয়ের তাকবীয়র তাহরীমা বলয়ত হয়, 
ইমায়মর আনলফ িািয়ল, মুিানেয়ের ‘আল্লাহ আকবার’ তাকবীয়র 
তাহরীমা বলায় আয়গ থশর্ হয়য় যাওয়ার তায়ের ইমায়মর ইনিো সহীহ 
হয়চ্ছ িা। সুতরাাং মুসল্লীয়ের িামায হয়চ্ছ িা। থতমনিভায়ব ইমাম 
আসসালামু এর “লা” থবশী িািয়ল, অয়িক মুকতােী ইমায়মর আয়গই 
আসসালামু বয়ল থফয়ল, তায়তও তায়ের িামায মাকরুয়হ তাহরীমা হয়য় 
যায়। 

কারর্ প্রথম সালায়মর আসসালামু িযষন্ত ইকনতো অবযাহত রাখা জরুরী। 
থকাি মুসল্লী ইমায়মর আসসালামু বলার আয়গই আসসালাম ু বয়ল 
থাকয়ল, নতনিই আয়গই ইকনতো থশর্ কয়র থফলয়লি, এিা বি ধরয়ির 
ভলু। 

ইমাম সায়হয়বর এরুি উোসীিতার কারয়র্ কত হাজার মুিােীর িামায 
থয সহীহ হয়চ্ছ িা বা মাকরুয়হ তাহরীমী হয়চ্ছ, তার থকাি ইয়ত্তা থিই। 
তাই উি ইমায়মর উনচত, থকাি মুহানক্কক িারী সায়হয়বর নিকি মাশক 
কয়র এক আনলফ মি নঠক কয়র থস অনুযায়ী আমল করা। যায়ত 
মুিােীয়ের িামায সহীহ হয়।[প্রমার্ঃ তাতারখানিয়া ১:৮৭# নহনেয়া 
১:৬৮] 
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 قول قبل وقع اكبر وقوله االمام مع اهلل قوله ووقع اكبر اهلل المقتدي قال فان
 ادرك لو وكذا همعند شارعا اليكون انه االصح جعفر ابو الفقيه قال ذلك االمام
 )61-9/62:عالمكيرية فتاوى(     الخ...اكبر اهلل فقال الركوع في االمام

িামায়য িরকায়লর থখয়াল করা 

নজজ্ঞাসাঃ তাবলীগ জামা’আয়তর একজি মুরুব্বী বলয়লি, িামাযরত 
অবথ্যতায় দুনিয়াবী কথা ময়ি িিয়ল, এ ধারর্া করা উনচত থয, আনম 
িুলনসরায়তর উিয়র োাঁনিয়য় আনে। আমার নিেয়ি আজরাঈল নফনরশতা, 
সাময়ি আল্লাহ তা’আলা, ডায়ি থবয়হশত, বায়ম থোযখ, এরুি ধারর্া 
করয়ল িামায শুে হয়ব নক? 

জবাবঃ হ্যাাঁ, উি থখয়াল সমূয়হর সায়থ িামায িিয়ল, িামায হয়য় যায়ব। 
বরাং ভালভায়ব আোয় হয়ব। থকিিা, িামায খুশু- খুযু থাকা খুবই 
গুরুেিূর্ষ কাজ। আর এ জাতীয় থখয়াল দ্বারা িামায়য মি বয়স এবাং 
িামায়য খুশু- খুযু িয়ো খুবই গুরুেিূর্ষ কাজ। হােীয়সর মায়ধয এয়সয়ে, 
যখি তুনম িামায িিয়ব, তখি ধারর্া করয়ব এিাই আমার থজয়েগীর 
থশর্ িামায। এজন্যই বুযুগষায়ি েীি উি থখয়ায়লর সায়থ িামায আোয় 
করয়েি বয়ল প্রমার্ িাওয়া যায়। হযরত থাবিী (রহঃ) নলয়খয়েি, 
“িামায়য মি বসায়িার জন্য উত্তম িো হয়লা, িামায়য যা নকেু িিয়ব, 
ইচ্ছা- িূবষক থখয়াল কয়র িিয়ব। থকাি নকেু মুখথ্যতভায়ব বা থব- থখয়ালীর 
সায়থ িিয়ব িা”।[প্রমার্ঃ শামী ৬৪১# নমশকাত শরীফ ২:৪৪৫# আত-
তারগীব ওয়াত তারহীব ১:২৫৫] 

িামায়য কুরআি নতলাওয়ায়ত আয়জবায়জ নচন্তা আসয়ল করর্ীয় 

নজজ্ঞাসাঃ আনম একজি মােরাসার োত্র। আনম যখি িামায িনি এবাং 
কুরআি নতলাওয়াত করয়ত বনস, তখি আমার ময়ি আয়জবায়জ কথা 
িরর্ হয়। মি অন্যনেয়ক চয়ল যায়। আনম এ অবথ্যতায় নক আমল করয়ত 
িানর? 

জবাবঃ িামায়যর ময়ধয বা কুরআি নতলাওয়াত সময় ময়ি আয়জবায়জ 
নচন্তা আসা বা মি এনেক- থসনেক েুয়ি যাওয়া স্বাভানবক বযািার। 
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অয়িয়করই এমি অবথ্যতা হয়। তয়ব এ সময় মিয়ক ধয়র এয়ি আবার 
িামায়য বা নতলাওয়ায়ত বসায়ত িারয়ল, িনরিূর্ষ িামায়যর সাওয়াব 
িাওয়া যায়। কুরআি নতলাওয়ায়তর সময় মিয়ক নথ্যতর রাখার উিায় 
হল-  নতলাওয়ায়তর শুরুয়ত িাক- িনবত্র অবথ্যতায় নমসওয়াক ও উযু 
করয়ব। থগালমাল শূন্য িীরব থ্যতায়ি নকবলামুখী হয়য় িামায়য বসার ন্যায় 
আেয়বর সায়থ বয়স প্রথয়ম কয়য়ক বার েরুে শরীফ িয়ি আউযুনবল্লাহ 
ও নবসনমল্লাহ িুরা িয়ি নতলাওয়াত শুরু করয়ব। অন্তয়র কালায়ম িায়কর 
মাহািয সিয়ে এ নচন্তা করয়ব থয, মহাি সবষশনিমাি আল্লাহ 
তা’আলারই এ কালাম। অথষ িা বুঝয়লও প্রনত অেয়র ১০নি কয়র থিকী 
িায়ব এবাং নিয়জর কাি দু’নিয়ক একনিষ্ঠ কয়র নিথব। ময়ি করয়ব থয, 
আল্লাহর আয়েয়শ কুরআি িাঠ কয়র তায়ক শুিাইয়তনে। সুতরাাং সুের 
আওয়াজ, তাজবীয়ের সায়থ নতলাওয়াত করয়ব। এভায়ব নতলাওয়াত 
করয়ল আশা করা যায়, মি নথ্যতর থাকয়ব। 

আর িামায়যর ময়ধয মি নথ্যতর রাখার জন্য উিায় হল-  িামায়যর তাকবীর 
তাহরীমা বলার সময় আল্লাহ তা’আলার আজমত ও মহয়ের কথা থখয়াল 
থরয়খ তাকবীয়র তাহরীমা বলয়ব এবাং ময়ি ময়ি থখয়াল করয়ব থয, সব 
নকেু থথয়ক আমার আল্লাহ বি। সুতরাাং তার থখয়াল থেয়ি কম োমী বা 
আয়জবায়জ নজনিয়সর নচন্তা চরম নিবুষনেতা। অতঃির নিরাআত, রুকূ, 
নসজো ইতযানে খুু্বই ময়িায়যাগ সহকায়র নঠক মত আোয় করয়ব। যা 
নকেু মুয়খ িিয়ব, থসনেয়ক খুবই থখয়াল রাখয়ব। আর যনে ইমায়মর 
নিরাআত িা শুিা যায়, তাহয়ল নেয়ল নেয়ল সূরা ফানতহা আওিায়ত 
থাকয়ব। এয়তও িামায়যর ময়ধয একাগ্রতা সৃনষ্ট হয়। উয়ল্লখয, িামায়য ও 
নতলাওয়ায়ত একাগ্রতা সৃনষ্ট করয়ত গুিাহ  তরক করা কতষবয। নবয়শর্ 
কয়র বেয়িগাহীর (কুেৃনষ্টর) অভযাস থাকয়ল, তা তযাগ করা জরুরী। 
[প্রমার্ঃ শামী ১:৫৪৬- ৪৫] 

লাইি বন্ধ কয়র ফজয়রর জামাআত আোয় করা 

নজজ্ঞাসাঃ নসজোর থ্যতাি থেখয়ত অসুনবধা হয়ব িা, এমতাবথ্যতায় লাইি বন্ধ 
কয়র ফজয়রর জামা’আত আোয় করা েূর্র্ীয় নক- িা? 
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জবাবঃ অন্ধকায়রর ময়ধয িামায িিা সহীহ আয়ে। নসজাোর জায়গায় 
নেয়ক িজর রাখা সুন্নাত। নকন্তু তার জন্য ঐ জায়গা থেখয়ত িাওয়া বা 
থেখয়ত থাকা জরুরী িয়। তয়ব জামা’আয়ত িামায িিার সময় কাতার 
থসাজা করার জন্য রায়ত্র আয়লার প্রয়য়াজি। কাতার থসাজা করার ির 
আর আয়লার প্রয়য়াজি থিই। 

সুতরাাং কাতার থসাজা করয়ত যনে থকাি প্রকার অসুনবধা িা হয়, তাহয়ল 
লাইি বন্ধ কয়র ফজয়রর জামা’আত আোয় করয়ত থকাি অসুনবধা থিই। 
[প্রমার্ঃ শামী ১:৪৭৭িৃঃ] 

 حال قدميه ظھر والى قيامه حال سجوده موضع الى نظره الصلوة آداب من
 )9/122:شامي(      الخ...ركوعه

হাফ শািষ বা থগঞ্জী িয়র িামায আোয় করা 

নজজ্ঞাসাঃ হাফ শািষ এবাং থগঞ্জী িয়র যনে থকউ িামায আোয় কয়র, 
তায়ব তা জানয়য হয়ব নক- িা? 

জবাবঃ হাফ শািষ বা থগঞ্জী িনরধাি কয়র িামায িিয়ত িায়র। তয়ব যনে 
থকউ হাফ শািষ বা থগঞ্জী িনরধাি কয়র থকাি মজনলয়স বা অনুষ্ঠায়ি থযয়ত 
লজ্জায়বাধ কয়র, তয়ব তা িনরধাি কয়র িামায িিা তার জন্য মাকরুহ 
হয়ব।[প্রমার্ঃ আহসানুল ফাতাওয়া ৩:৪০৮] 

তায়লর িনুি িয়র িামায িিা 

নজজ্ঞাসাঃ তায়লর িুনি, চািাইয়য়র িুনি মুসল্লীয়ের জন্য সানরবেভায়ব 
মসনজয়ে থরয়খ থেয়া হয় এবাং এই িুনি িয়র িামায িিা হয়। এিা 
থকমি? 

জবাবঃ িামায়যর সময় তায়লর িুনি বা চািাইয়য়র িুনি িনরধাি করা 
উনচত িয়। কারর্- থয িুনি িয়র থলাক সমায়জ থযয়ত শরম থবাধ হয়, 
িামায়যর সময় থসরুি িুনি বা থলবাস িনরধাি করা অনুনচত এবাং 
এরকম িুনি মসনজয়ে রাখাও অনুনচত।[আিুররুল মুখতার ১:৬৪০] 

িামায আোয় করা সয়েও অিকষম করা 
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নজজ্ঞাসাঃ িনবত্র কুরআয়ি বনর্ষত আয়ে থয, িামায সমস্ত থবহায়ািিা এবাং 
অেীল কাজ থথয়ক নবরত রায়খ। অথচ আমরা থেনখ অয়িয়ক িামায 
িয়িি এবাং অেীল কাজও কয়রি। অনুগ্রহিূবষক বযািারনি তথযসহ 
জািয়ত ইচু্ছক। 

জবাবঃ িনবত্র কুরআয়ির থয আয়ায়ত বলা হয়য়য়ে িামায যাবতীয় অেীল 
ও অন্যায় কাজ থথয়ক নবরত রায়খ, থস আয়ায়তই নকভায়ব িামায আোয় 
করয়ল িামায অেীল কাজ থথয়ক নবরত রাখয়ব তাও বর্ষিা করা হয়য়য়ে। 

বস্তুতঃ িামায তখিই অেীল কাজ থথয়ক নবরত রাখয়ব, যখি িামায 
কুরআয়ির নিয়েষশ অনুযায়ী হয়ব। অথষাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ 
ওয়া- সাল্লাম থযভায়ব জায়হরী ও বানতিী আহকাম িালি করত:  িামায 
আোয় কয়রয়েি এবাং সারা জীবি থমৌনখকভায়ব নশো োিও কয়রয়েি, 
তদ্রুি িবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম –এর িূর্ষ সুন্নাত 
অনুযায়ী িামায আোয় করয়ত হয়ব। থয বযনি এমিভায়ব িামায আোয় 
করয়ব, থস আল্লাহর িে থথয়ক অবশ্যই সৎকয়মষর তাওফীক প্রাপ্ত হয়ব 
এবাং যাবতীয় থগািাহর কাজ থথয়ক থবাঁয়চ থাকার তাওফীক িায়ব। 

থযমি:  রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম থক উি আয়ায়তর 
তাফসীর নজজ্ঞাসা করা হয়ল নতনি উত্তর থেি থয, থয বযনিয়ক তার 
িামায অেীল ও গনহষত কমষ থথয়ক নবরত রায়খ িা, তার িামায প্রকৃত 
িামাযই িয়। এখি আমরা নিয়জয়ের িামায হুবহু সুন্নাত অনুযায়ী 
হয়য়য়ে নক- িা এবাং খুশু- খুযুর সায়থ হয়য়য়ে নক- িা, তা যাচাই কয়র 
থেখয়ত িানর। তাহয়লই বুঝা যায়ব আসল বযািারিা নক? িঙু্গ িামায 
দ্বারা আমরা নকভায়ব আশা করয়ত িানর থয, আমায়ের িামায 
আমায়েরয়ক যাবতীয় িািাচার ও অেীল কাজ থথয়ক নবরত রাখয়ব!  
বতষমায়ি মুজানিয়ে নমল্লাত হযরত থািবী (রহঃ) এর প্রনতনষ্ঠত মজনলয়স 
োওয়াতুল হয়কর মায়ধযয়ম িামায়যর আমলী মশক (য়েনিাং) দ্বারা 
িামাযয়ক সুন্নাত অনুযায়ী আোয় করার প্রয়চষ্টা চলয়ে। আমরা উি 
থমহিয়তর সায়থ সম্পৃি হয়য় িামায,  আযাি ও ইিামত নঠক কয়র 
নিয়ত িানর। তাহয়ল আমায়ের িামায আমায়েরয়ক অেীল ও গনহষত 
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কাজ থথয়ক নবরত রাখয়ব বয়ল আশা করা যায়। [প্রমার্ঃ তাফসীয়র রুহল 
মা’আিী ১১:২৪৩# তাফসীয়র কাবীর ২৫:৭২# মা’আনরফুল কুরআি 
৬:৬৯৫] 

থবিামাযীর বািীয়ত খািা খাওয়া ও হােীয়া গ্রহর্ করা 

নজজ্ঞাসাঃ থবিামাযীর বািীয়ত খািা খাওয়া এবাং তার থথয়ক হানেয়া 
িাকা থিয়া নঠক হয়ব নক- িা? 

জবাবঃ িামায িা িিার দ্বারা তার উিানজষত সম্পে হারাম ও িািাক 
হয়য় যায় িা, িামায িা িিার কারয়র্ থস গুিাহগার হয়ব। তায়ক 
নহকময়তর মাধযয়ম িামায়যর নেয়ক োওয়াত নেয়ত হয়ব। তার সায়থ 
সম্পকষ থরয়খ তায়ক যনে েীয়ির িয়থ আিা যায়, তাহয়ল তার বািীয়ত 
থখয়ত বা তার হানেয়া নিয়ত থকাি অসুনবধা থিই। যনে তার সায়থ সম্পকষ 
নেন্ন করয়ল বা তায়ক বয়কি করয়ল অনুতপ্ত হয়য় সহীহ িয়থ নফয়র 
আসার সম্ভাবিা থায়ক, তাহয়ল তখি থস িথ গ্রহর্ করা উত্তম। 
থমািকথা, থয ভায়বই থহাক তায়ক িামায়যর নেয়ক আিার থচষ্টা করয়ত 
হয়ব। চাই তার সায়থ িম্র বযবহার কয়রই থহাক বা কয়ঠারতা কয়র থহাক। 
[প্রমার্ঃ ফাতাওয়া মাহমূনেয়া ১:১৪৪] 

িামায়যর গুরুে 

নজজ্ঞাসাঃ সম্প্রনত আমায়ের িানরবানরক িনরয়বয়শ েীিী আয়লাচিায় 
িামায়যর গুরুে বুঝায়ত নগয়য় ভাইয়া বলয়লি-  থকাি অবথ্যতায়তই িামায 
মাফ থিই। একমাত্র মনহলায়ের মানসক চলাকালীি নিনেষষ্ট সময় বযতীত 
থকাি অবথ্যতায়তই িামায মাফ হয় িা। এমি নক সন্তাি প্রসবকালীি সময় 
যনে সন্তাি অয়ধষক বানহয়র আয়স এবাং অয়ধষক নভতয়র থায়ক, তবুও 
িামায মাফ থিই। নবর্য়নি আমার কায়ে অতযন্ত জনিল ময়ি হল। 
অতএব, হুজুয়রর সমীয়ি আয়বেি- নবর্য়নি নবস্তানরত জািায়বি। 

জবাবঃ আিিার ভাইয়া িামায়যর গুরুে বুঝায়ত নগয়য় থয, আয়লাচিা 
কয়রয়েি, শরী‘আয়তর মাসআলাও তাই। তার িয়রও আবার িরর্ 
কনরয়য় নেনচ্ছ থয, থকাি মনহলার বাৈা প্রসবকালীি সময় বাৈা অয়ধষক 
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থবর হয়য়য়ে, এমি সময়ও যনে তার জ্ঞাি (হুস) থায়ক এবাং িামায়যর 
সময় এত অি থায়ক থয, আোয় িা করয়ল কাযা হয়য় যায়ব, তাহয়ল ঐ 
অবথ্যতায়ও শুয়য় বা বয়স িামায িিা ফরয, কাযা করা জানয়য িয়। 

নকন্তু ঐ সময় িামায িিার েরুর্ যনে বাৈার েনত হবার প্রবল ধারর্া 
হয় তাহয়ল িামায ঐ সময় আোয় িা কয়র িয়র কাযা িয়ি নিয়ব। 
[প্রমার্ঃ শামী ২:৯৬- ৯৭# থবয়হশতী থজওর ২:৬৪] 

ঝগিাবথ্যতায় স্ত্রী িামায অস্বীকার করয়ল 

নজজ্ঞাসাঃ থকাি কারয়র্ স্বামী- স্ত্রীর ময়িামানলন্য হয়। তারা উভয়য় 
িামাযী এনেয়ক তখি আসয়রর িামায়যর ওয়ািও চয়ল যায়চ্ছ। 
এমতাবথ্যতায় স্বামী স্ত্রীয়ক বলয়লা, অনুগ্রহিূবষক িামায আোয় কয়র িাও। 
উত্তয়র আফয়সায়সর সূয়র স্ত্রী বলয়লা, আনম আর িামায িিব িা। আমার 
িামায িয়ি নক লাভ? থযয়হতু তুনম আমার প্রনত অসন্তুষ্ট। আমার িামায 
িয়ি নক হয়ব? আনম থতা জাহান্নায়ম যাব। অবশ্য নকেুের্ িরই থস উি 
িামায আোয় কয়র নিয়য়য়ে এবাং এখয়িা যথাযথাভায়ব িামায আোয় 
করয়ে। এয়েয়ত্র শরী‘আয়তর নবধাি নক? জািয়ত ইচু্ছক। 

জবাবঃ িামায হয়চ্ছ ইসলায়মর একনি গুরুেিূর্ষ ফরয। ঈমায়ির িরই 
এর থ্যতাি। নকয়াময়তর নেি সবষপ্রথম িামায়যর নহসাব থিয়া হয়ব। সুতরাাং 
থকাি থিয়রশািীর কারয়র্ও এমি একনি নবধাি সম্পয়কষ এরুি উনি 
করা মারািক অিরাধ। সুতরাাং উি স্ত্রীর জন্য খায়লসভায়ব তাওবাহ 
করা জরুরী।[প্রমার্ঃ ফাতাওয়া আলমগীরী ৩:১৫৯# থবয়হশতী থজওর 
১:৪০] 

িুরুর্ ও মনহলায়ের িামায়যর িাথষকয 

নজজ্ঞাসাঃ িামায আোয়য়র থেয়ত্র থকাি নবর্য় আোয় করার িেনতয়ত 
িুরুর্ ও মনহলায়ের মায়ঝ নভন্নতা থেখা যায়। থকউ থকউ বয়ল থায়ক থয, 
“িুরুর্ ও মনহলায়ের িামায আোয়য়র িেনত একই রকম। হােীয়স 
উভয়য়র িামায আোয়য়র িেনতর থকাি িাথষকয থিই”। 
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এখি আমার প্রন হল, িুরুর্ ও মনহলার িামায আোয়য়র িেনতয়ত 
থকাি িাথষকয আয়ে নক- িা? যনে থায়ক তাহয়ল হােীয়সর আয়লায়ক 
জানিয়য় কৃতজ্ঞ করয়বি। 

জবাবঃ শরী‘আয়ত এমি নকেু হুকুম- আহকাম রয়য়য়ে, থযগুয়লা িুরুর্ ও 
মনহলায়ের মায়ঝ সমভায়ব আয়রানিত হয়য়য়ে। নকন্তু তা বাস্তবয়াি করার 
নিয়ম- িীনতয়ত নকেু িাথষকয রয়য়য়ে। 

কুরআি- হােীয়স মনহলায়ের িেষা করার প্রনত নবয়শর্ভায়ব গুরুোয়রাি 
করা  হয়য়য়ে। আর এ িেষায় প্রনত লেয কয়রই আযাি, ইকামাত, 
ইমামতী ও জুমু’আর ও জামা’আয়তর িামায ইতযানে থথয়ক 
মনহলায়েরয়ক অবযাহনত থেয়া হয়য়য়ে। 

িামায আোয় করার নিয়েষশ যনেও িুরুর্ ও মনহলা উভয়য়র প্রনতই 
সমভায়ব আয়রানিত হয়য়য়ে, তথানি িেষার প্রনত লেয কয়রই হােীয়স 
িামায়যর নকেু আহকাম বা আরকাি আোয় করার িেনত বা িীনতমালার 
বযািায়র িুরুর্ ও মনহলায়ের মায়ঝ নকেু িাথষকয করা হয়য়য়ে। সুতরাাং 
নিয়ে উোহরর্ স্বরুি এমি কয়য়কনি রুকি বা হুকুয়মর বর্ষিা উিথ্যতািিা 
করা হল, থয সকল রুকি আোয় করার িেনত বা িীনতমালার হােীস ও 
নফকয়হর আয়লায়ক িুরুর্ ও মনহলায়ের মায়ঝ িাথষকয নবেযমাি রয়য়য়ে। 

শরয়ী আহকায়মর উৎস শুধু কুরআি–হােীস িয়, বরাং কুরআি–হােীস 
স্বীকতৃ আয়রা দু’নি উৎস রয়য়য়ে। অন্যথায় শুধু কুরআি দ্বারা িুরুয়র্র 
িামাযও িনরিূর্ষ ভায়ব প্রমার্ করা অসম্ভব। সুতরাাং িুরুর্ ও মনহলায়ের 
িামায়যর িাথষকয প্রমায়র্র নবর্য়য় একমাত্র কুরআি বা বুখারী শরীফ এর 
হােীয়সর োবী তুয়ল এক থশ্রর্ীর থলাক মূলতঃ কুরআি- হােীসয়ক 
অস্বীকার কয়র। একথানি ময়ি থরয়খই নিয়োি জবাব লেয করুি। 

(১) তাকবীয়র তাহরীমার সময় হাত উঠায়িাঃ উভয় হায়তর বৃোঙু্গলী স্বীয় 
কর্ষদ্বয় িযষন্ত উঠায়ব। িোন্তয়র মনহলাগর্ নিয়জর উভয় হায়তর আঙু্গল 
উভয় কাাঁধ িযষন্ত উঠায়ব। এ বযািায়র হােীস শরীয়ফ বনর্ষত হয়য়য়েঃ 
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হযরত ওয়ানয়ল ইবয়ি হুজ্র (রানযঃ) হয়ত বনর্ষত রয়য়য়ে থয, হযরত 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম তায়ক থডয়ক বলয়লি, “থহ 
ইবয়ি হুজর! যখি তুনম িামায িিয়ব তখি থতামার উভয় হাত স্বীয় কাি 
বরাবর উঠায়ব। আর মনহলাগর্ তায়ের হাত কাাঁধ বরাবর উঠায়ব”। 

[প্রমার্ঃ তাবরািী, মাজমাউয যাওয়ানয়ে ২:১০৩# ই’লাউস সুিাম 
২:১৫৬] 

এ প্রসয়ঙ্গ মুসান্নায়ফ ইবয়ি আবী শাইবা িামক নকতায়বর ১ম খি, 
২৭০িাং িৃষ্ঠার একানধক তায়বয়ী ফকীহগর্ থথয়ক ফাতাওয়া নবেযমাি 
রয়য়য়ে। 

তাোিা এ বযািায়র নফকাহনবেগর্ থথয়কও অনুরুি বর্ষিা নবেযমাি 
রয়য়য়ে। থযমি-  “যখি থকউ িামায়য প্রয়বশ করার ইচ্ছা করয়ব তখি 
উভয় হাত স্বীয় কর্ষদ্বয় িযষন্ত উঠায়ব, থযি হায়তর বৃোঙু্গলদ্বয় উভয় 
কায়ির বরাবর হয়। আর মনহলাগর্ তাাঁয়ের উভয় হাত স্বীয় কাাঁধদ্বয় িযষন্ত 
উঠায়ব। তারির তাকবীর বয়ল হাত বাাঁধয়ব। এিাই সনঠক িেনত।” 

(২) হাত বাাঁধা:  িুরুর্গর্ িাভীর িীয়চ ডাি হাত দ্বারা বাম হায়তর কিা 
ধয়র রাখয়ব। িোন্তয়র মনহলাগর্ বুয়কর উির ডাি হাত বাম হায়তর 
উিয়র রাখয়ব। সুতরাাং গ্রহর্য়যাগয হােীয়সর মায়ধযয়ম জািা থগল থয, 
হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম িামায়য িাভীর িীয়চ 
হাত থবাঁয়ধয়েি। সুতরাাং িুরুর্য়ের জন্য িাভীর িীয়চ হাত বাাঁধাই সুন্নাত। 
নকন্তু মনহলায়ের বযািায়র ফুকাহায়য় নকরায়মর ইজমা হয়য় থগয়ে থয, 
তায়ের বুয়কর উির হাত রাখা সুন্নাত।[নসআয়াহ ২:১১৫৬] 

থযয়হতু এ বযািায়র উলামায়য় নকরাম ঐকযমত থিার্র্ কয়রয়েি, তাই 
এর উির অবশ্যই আমল করয়ত হয়ব। কারর্, কুরআি ও হােীয়সর 
আয়লায়ক ইজমার বরয়খলাফকারী থোযখী হয়ব।[মাজমূ’আয়য় রাসানয়ল 
১:৩০৭] 

(৩) নসজোঃ নসজো করার থেয়ত্র িুরুর্ ও মনহলায়ের মায়ঝ অয়িকিা 
িাথষকয নবেযমাি রয়য়য়ে। থযমি-  নসজোর সময় িুরুর্গর্ উভয রাি ও 
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থিি িৃথক রাখয়ব এবাং থখালায়মলাভায়ব নসজো করয়ব। থতমনিভায়ব 
উভয় কনুই ভূনম হয়ত উাঁচু কয়র রাখয়ব এবাং এক অঙ্গ অির অয়ঙ্গর সায়থ 
নমনলয়য় রাখয়ব িা ইতযানে। 

িোন্তয়র মনহলাগর্ িুরুর্য়ের সম্পূর্ষ নবিরীত। অথষাৎ মনহলারা নসজোর 
সময় উভয় রাি িৃথক রাখয়ব িা, বরাং থিি রায়ির সায়থ নমনলয়য় রাখয়ব 
এবাং খুব জিসি হয়য় নসজো করয়ব, যায়ত এক অঙ্গ অির অয়ঙ্গর সায়থ 
নময়ল যায়। এ প্রসয়ঙ্গ নিয়ে কয়য়কনি হােীস থিশ করা হল। 

হযরত যানয়ে (রানযঃ) হয়ত বনর্ষত, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম একবার দু’জি মনহলার নিকি নিয়য় যানচ্ছয়লি, 
তখি নতনি তায়েরয়ক বলয়লি-  “যখি থতামরা নসজো করয়ব, তখি 
শরীর যমীয়ির সায়থ নমলায়ব। থকিিা, নসজোর থেয়ত্র মনহলারা িুরুয়র্র 
মত িয়”।[মারাসীয়ল আবী োউে ৮# ই’লাউস সুিাম ৩;১৯] 

হযরত আলী (রানযঃ) বয়লি, মনহলাগর্ খুব জিসি হয়য় নসজো করয়ব 
এবাং নসজোর সময় অবশ্যই থিি উভয় রায়ির সায়থ নমনলয়য় রাখয়ব। 
[মুসান্নায়ফ ইবয়ি আবী শাইব ১:৩০২] 

হযরত লাইে (রহঃ) প্রনসে তায়বয়ী এবাং ফকীহ হযরত মুজানহে হয়ত 
বর্ষিা কয়র বয়লি, নতনি নসজোয় মনহলায়ের ন্যায় িুরুয়র্র থিি উভয় 
রায়ির উির রাখায়ক মাকরুহ ময়ি করয়তি।[মুসান্নায়ফ ইবয়ি আবী 
শাইবা ১:৩০২] 

হযরত ইবরাহীম (রানযঃ) হয়ত বনর্ষত রয়য়য়ে থয, মনহলারা নসজো করার 
সময় থিিয়ক অবশ্যই রায়ির সায়থ নমনলয়য় রাখয়ব এবাং নিতি উাঁচু 
করয়ব িা এবাং িুরুর্য়ের মত থখালায়মলাভায়ব নসজো করয়ব 
িা।[মুসান্নায়ফ ইবয়ি আবী শাইবা ১:৩০৩] 

উিয়রায়ল্লনখত হােীস ও আ- সা- থব সাহাবা সমূয়হর আয়লায়ক এিাই 
প্রতীয়মাি হয় থয, নসজোর থেয়ত্র  এমি অয়িক নবর্য় রয়য়য়ে, 
থযগুয়লায়ত িুরুর্ ও মনহলায়ের নবধাি এক িয়, বরাং নভন্নতর। 
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(৪) দুই নসজোর মায়ঝ ও তাশাহহুয়ের সময় বসার িেনত:  এিা 
সবষজি স্বীকতৃ থয, িুরুর্রা িামায়য বাম িায়য়র উির বসয়ব এবাং ডাি 
িা খািা রাখয়ব। নকন্তু এয়েয়ত্র মনহলারা িুরুর্য়ের সম্পূর্ষ নবিরীত। 
অথষাৎ তারা নিতয়ির উির বসয়ব এবাং উভয় িা ডাি নেয়ক থবর কয়র 
নকবলামখুী কয়র রাখয়ব। থযমি, হােীস শরীয়ফ বনর্ষত হয়য়য়ে-  

হযরত ইবয়ি উমর (রানযঃ)- থক নজজ্ঞাসা করা হল, হযরত রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম- এর যুয়গ মনহলারা নকভায়ব িামায 
িিয়তি? উত্তয়র নতনি বলয়লি, মনহলারা নিতয়ির উির বসয়তি এবাং 
তায়েরয়ক জিসি হয়য় নসজো করা ও বসার জন্য নিয়েষশ থেয়া 
হয়।[জানমউল মাসািীে ১:৪০০# ই’লাউস সুিাম ৩:২০] 

হােীয়সর আয়লায়ক িামায়যর উিয়রায়ল্লনখত কয়য়কনি নবর্য় আয়লাচিা 
করার দ্বারা একথা নেবায়লায়কর ন্যায় সুস্পষ্টরুয়ি জািা থগল থয, 
িামায়যর অয়িক নবর্য়ই এমি রয়য়য়ে, থযগুয়লা আোয় করার িেনতয়ত 
িুরুর্ ও মনহলায়ের মায়ঝ নকেু িাথষকয নবেযমাি রয়য়য়ে। সুতরাাং যারা 
হােীয়সর নকতাব অধযয়ি িা কয়র বা হােীস িা বুয়ঝ বয়ল থবিায় থয, 
হােীয়স িুরুর্ ও মনহলায়ের িামায আোয় করার বযািায়র থকাি িাথষকয 
থিই, আশা কনর তারা উিয়রানল্লনখত আয়লাচিা িাঠ করার ির এ 
ধরয়ির মিগিা বাকয উৈারর্ করয়ত আর প্রয়াস িায়ব িা। 

 ابھاميهب يحاذي حتى أذنيه حذاء يهيد ورفع كبر الصلوة في الدخول اراد اذا
 الفتاوى.  (الصحيح هو منكبيھا حذاء ترفع والمرأة........ اذنيه شحمتي
 )9/23:الھندية

িামায তরককারীর হুকুম 

নজজ্ঞাসাঃ হুযূর িাক সাল্লাল্লাহু ` আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম বয়লয়েি, 
মুসলমাি এবাং কায়ফয়রর ময়ধয িাথষকয হয়লা িামায। মুসলমাি িামায 
িয়ি, কায়ফররা িামায িয়ি িা। এজন্য আমার বিবয হয়লা। আমায়ের 
ময়ধয এমি অয়িক থলাক আয়েি যারা িামায িয়িই িা এবাং আয়রা থয 
কত জঘন্য হারাম কায়জর সায়থ জনিত তার থকাি ইয়ত্তা থিই। তাহয়ল 
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হুযূর িাক সাল্লাল্লাহু ` আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম- এর ভাে অনুযায়ী এরা 
নক কায়ফর? 

জবাবঃ থকাি বযনি িামাযয়ক ফরয নবশ্বাস করার িয়র যনে িামায তরক 
কয়র এবাং অন্যান্য হারাম কাজয়ক হারাম থজয়ি দুনিয়ার থকাি স্বায়থষ 
হারাম কায়জ নলপ্ত হয় তাহয়ল, থস বযনি কায়ফর হয় িা। তয়ব এগুয়লার 
জন্য থস মারািক গুিাহগার এবাং ফানসক হয়ব। 

আর উয়ল্লনখত হােীয়সর অথষ হল থয, কাযষয়েয়ত্র কায়ফর এবাং 
মুসলমায়ির ময়ধয িাথষকয হল িামায। কারর্, থয মুসলমাি িামায িয়ি 
িা বানহ্যকভায়ব তার মায়ঝ আর কায়ফয়রর মায়ঝ সাধারর্ত:  থকাি 
িাথষকয রইল িা। তা সয়েও আিানয়ে সহীহ থাকয়ল তায়ক কায়ফর বলা 
যায়ব িা। হ্যাাঁ, থকাি বযনি যনে িামাযয়ক অথবা ইসলায়মর থকাি স্পষ্ট 
হুকুময়ক সরাসনরভায়ব অস্বীকার কয়র বা সয়েহ কয়র বা ঠাট্টা কয়র বা 
আিনত্ত কয়র তাহয়ল থস কায়ফয়রর অন্তভুষি হয়য় যায়ব।[প্রমার্ঃ সূরা 
নিসা ৯৮# নমশকাত ৫৮# আযীযুল ফাতাওয়া ৮৫# ইমোদুল আহকাম 
১:১৩৩] 

 الصلوة تارك يقتل وال جاحدها ويكفر تركھا اليسع محكمة فريضة الصلواة
     الخ...توبة يحدث حتى يحبس بل وجوبھا منكر غير عامدا

 )9/05:عالمكيرية(

কাতায়র োগ রাখার উয়িশ্য 

নজজ্ঞাসাঃ মসনজয়ের নভতয়রর যনে থকাি মুসল্লী কাতায়র োাঁনিয়য় িামায 
আোয় করয়ত থায়ক, তয়ব উি মুসল্লীর সাময়ির কাতার নেয়য় অনতক্রম 
করা যায়ব নক- িা? যনে িা যায়, তহয়ল কাতায়র োগ রাখার অথষ নক? 

জবাবঃ িামাযরত বযনির সাময়ি নেয়য় অনতক্রম করার বযািায়র হােীস 
শরীয়ফ কয়ঠার সতকষবািী উৈানরত হয়য়য়ে। থযমি, এক হােীয়স নপ্রয় 
িবী িাক সাল্লাল্লাহু ` আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম ইরশাে কয়রয়েি-  
“িামাযরত বযনির সাময়ি নেয়য় যাতায়াত করায় থয কত মারািক গুিাহ 
হয়, তা যনে অনতক্রমকারী বযনি জািত, তাহয়ল থস চনল্লশ বৎসর 
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(অির বর্ষিায় এক শত বৎসর) অয়িো করয়ত হয়লও নিয়জর থ্যতায়ি 
োাঁনিয়য় থাকত। তবুও িামাযী বযনির সমু্মখ নেয়য় অনতক্রম করত 
িা।[প্রমার্ঃ নতরনমযী শরীফ ১:৭৯] 

অতঃএব, িামাযী বযনির সম্মখু নেয়য় যাতায়াত করা থমায়িই সমীচীি 
িয়। অবশ্য এয়েয়ত্র িামাযী বযনিয়কও সতকষতা অবলিি করয়ত হয়ব, 
থযি নতনি এমি থ্যতায়ি িা োাঁিাি, থযখায়ি োাঁিায়ল মানুয়র্র চলা- থফরার 
অসুনবধা হয়। 

আর যনে জামা’আত োাঁনিয়য় যাওয়া সয়েও থকউ িফল িিয়ত থায়ক, 
অথচ কাতায়রর থকাি জায়গা খানল থথয়ক যায়, যা িূর্ষ করয়ত হয়ল 
আগন্তুকয়ক তার সমু্মখ নেয়য় থযয়ত হয়, তাহয়ল এ থেয়ত্র থস িামাযীর 
সম্মখু নেয়য় থযয়ত থকাি অসুনবধা থিই। তয়ব থকাি মায়ঠ অথবা বি 
মসনজয়ে িামাযরত বযনির সাময়ি ৬/৭ হাত জায়গা (দু’কাতার) থেয়ি 
নেয়য় যাতায়াত করায় থকাি অসুনবধা থিই। তয়ব প্রয়য়াজি বযতীত এরুি 
িা করািাই উত্তম। 

কাতায়র োগ িািার অথষ এই িয় থয, এর দ্বারা কাতায়রর সম্মুখ নেয়য় 
চলাচল করা যায়ব। বরাং কাতার োগ রাখার মূল উয়িশ্য হয়চ্ছ-  থযি 
জামা’আয়তর সময় কাতার থসাজা থায়ক। থকিিা, কাতার থসাজা রাখা 
িামায়যর িনরিূর্ষতার একনি নবয়শর্ অাংশ।[প্রমার্ঃ নমশকাত শরীফ 
১:৯৮# ফাতাওয়া আলমগীরী ১:১০৪# শামী ১:৬৩৬] 

........ المرور ذلك في خريفا اربعين لوقف الوزر من عليه ماذا المار ميعل لو
 الى يديه بين مروره او سجوده بموضع كبير مسجد في او الصحراء في مار
 )9/30,631:شامي.   (الخ...مطلقا صغير ومسجد بيت في القبلة حائط

িামাযী বযনির সাময়ি নেয়য় যাতায়াত করা 

নজজ্ঞাসাঃ িামাযী বযানির সাময়ি নেয়য় যাওয়া যায় নকিা? যনে যায় 
তাহয়ল যাওয়ার সনঠক নিয়ম নক? 

জবাবঃ এ বযািায়র নিেনলনখত নবনধ জািা প্রয়য়াজিঃ  
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(ক) িামাযীর সমু্মখ নেয়য় এক িাশ থথয়ক আয়রকিায়শ চয়ল যাওয়ায়ক 
িনরভার্ায় অনতক্রম করা বলা হয়- এিা অবশ্যই গুিায়হ কবীরা। িবী 
কারীম সাল্লাল্লাহু ` আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম ইরশাে কয়রি-  “িামাযীর 
সম্মখু নেয়য় যাতায়াত করা থয কত বি গুিাহ, তা যনে অনতক্রমকারী 
জািত, তাহয়ল থস ৪০ বৎসর অির বর্ষিায় ১০০ বৎসর অয়িো 
করয়ত হয়লও নিজ থ্যতায়ি োাঁনিয়য় থাকত; তথানিও িামাযীর সম্মখু নেয়য় 
অনতক্রম করত িা।  [নতরনমযী িৃঃ ৭৯খি ]১ 

(খ) নযনি িামাযীর সম্মখুভায়গ িূবষ থথয়কই অবথ্যতাি করনেয়লি, অথবা 
িরবতষী সময়য় থকউ এয়স তার নিেয়ি িামায়য রত হওয়ার নতনি 
সম্মখুবতষী হয়য় িয়িয়েি, এমতাবথ্যতায় নতনি যনে সম্মখু ভাগ থথয়ক 
িামাযীর থকাি এক িাশ্বষ নেয়য় চয়ল যাি, তাহয়ল এিায়ক অনতক্রম করা 
বলা হয়ব িা। এবাং নতনি গুিাহগারও হয়বি িা। অবশ্য নবয়শর্ প্রয়য়াজি 
বযতীত এরুি িা করাই সমীচীি, যায়ত সাধারর্ মানুর্ নবভ্রানন্তর নশকার 
িা হয়। [প্রমার্ঃ আলমগীরী িৃঃ ১০৪ খি ১] 

(গ) রাস্তা- ঘায়ি িামাযীয়ক তার সম্ময়ুখ িূযিতম হায়তর আঙু্গল িনরমার্ 
থমািা ও ১ হাত লিা থকাি বস্তু োাঁি কনরয়য় রাখা কতষবয, যায়ত 
সমু্মখভাগ নেয়য় মানুর্ বা থকাি প্রার্ী চলাচয়ল অসুনবধা িা হয়। 

(ঘ) িামাযী বযনি যনে এ ধরয়ির থকাি বযবথ্যতা িা কয়রি, তাহয়ল 
অনতক্রমকারী উিয়র বনর্ষত িেনতয়ত থকাি বস্তু মুসল্লীর সমু্ময়খ থরয়খ 
যাতায়াত করয়ত িায়রি। 

(ঙ) যনে থখালা ময়োয়ি নকাংবা বি মসনজয়ে থকউ িামাযরত থায়কি, 
তাহয়ল িামাযী তার নসজোর থ্যতায়ি েৃনষ্ট রাখয়ল প্রচ্ছন্নভায়ব সমু্মখভায়গ 
যতিুকু েৃনষ্টয়গাচর হয় (অথষাৎ দুই কাতার বা ৬/৭ হাত) ততিুকু থ্যতাি 
থেয়ি মুসল্লীর সমায়ি নেয়য় যাওয়া নবধ; তয়ব নবিা প্রয়য়াজয়ি িা 
যাওয়াই উত্তম। [প্রমার্ঃ শামী ১:৬৩৬# ফাতাওয়া আলমগীরী ১:১৪০# 
আল বাহরুল রানয়ক ২:১৫] 

জািাযার িামায 
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জািাযার িামায়যর ির একনত্রত হওয়া, থোয়া করা 

নজজ্ঞাসাঃ আমায়ের এলাকার প্রচনলত আয়ে থয,  মৃত বযনির জািাযার 
িামায আোয় করার িরিরই কবরথ্যত করার িূয়বষ সবাই সনম্মনলতভায়ব 
দু’আ কয়র থায়কি। এই দু’আর প্রথা ইসলায়মর েৃনষ্টয়ত নবধ নকিা? 
থকাি থকাি আয়লম বয়লি-  “জািাযার িামায আােয়য়র িরিরই 
কবরথ্যত করার িূবষ িযষন্ত দু’আ নবধ িয়”। আবার থকাি থকাি আয়লম 
বয়লি-  “জািাযার িামায়যর সালাম নফরায়িার িরিরই কবরথ্যত করার 
িূয়বষ নকেু িিাশুিা এবাং কবরথ্যতাি নজয়ারত কয়র দুু্’আ করা নবধ 
আয়ে।” সনঠক সমাধাি চাই। 

জবাবঃ জািাযা িিািাই প্রকৃতিয়ে মাইনয়যয়তর জন্য মুসলমািয়ের 
তরফ থথয়ক আল্লাহ তা’আলার নিকি উৎকৃষ্ট সনম্মনলত দু’আ। জািাযার 
নদ্বতীয় তাকবীয়রর ির দু’আ িয়ি মাইনয়যয়তর জন্য সকয়ল নময়ল 
আল্লায়হর কায়ে মাগনফরাত কামিা কয়র থায়ক। কায়জই জািাযা িয়ি 
িুিরায় তার জন্য সনম্মনলত দু’আ করা নি্প্রয়য়াজি এবাং এ ধরয়ির 
দু’আ করার কথা কুরআি- হােীয়স সানবত থিই। বরাং জািাযার িয়র 
দু’আ করার উির নিয়র্ধাজ্ঞা আয়রাি করা হয়য়য়ে। কারর্, এয়ত 
মাইনয়যতয়ক োফি করয়ত থেরী হয়য় যায়, যা শরী‘আয়ত নিয়র্ধ। এই 
একই কারয়র্ জািাযার ির মাইনয়যয়তর থচহারা থেখায়িা নিয়র্ধ করা 
হয়য়য়ে। কারর্, এয়তও োফয়ি থেরী হয়। 

উয়ল্লখয, জািাযার িামায িয়ি সকয়ল নময়ল লাশ সাময়ি নিয়য় আবার 
দু’আ করার অথষ হয়ব-  আল্লাহ প্রেত্ত নিয়য়মর দু’আর উির সন্তুষ্ট িা 
হয়য় নিয়জরা একিা িতুি িেনত আনবষ্কার কয়র থিয়া যা শরী‘আয়ত 
নিেিীয় ও নবে’আত। তয়ব সনম্মনলতভায়ব িা কয়র প্রয়তযয়ক ময়ি ময়ি 
দু’আ করয়ত থকাি অসুনবধা িাই। থতমনিভায়ব কবর থেয়ার ির নযয়ারত 
কয়রও দু’আ করয়ত িায়র।[প্রমার্ঃ ফাতাওয়া শামী ২:২১২ # ফাতাওয়া 
রহীনময়া ১;২৫৬# আহসানুল ফাতাওয়া ১:৩৩৬] 

জািাযার িামায়যর ির মতৃ বযনির লাশ থেখায়িা 
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নজজ্ঞাসাঃ আমায়ের এলাকায় এক মৃত বযনির জািাযার িামায়যর ির 
উি মৃত বযনির থচহারার কাফয়ির কািয়ি খুয়ল উিনথ্যতত সকল থলাক 
মৃত বযনির থচহারা থেখার সময় এক মসনজয়ের ইমাম সায়হব বয়ললি 
থয, “এই ভায়ব জািাযার িামায়যর ির মৃত বযনির লাশ থেখা জানয়য 
িাই। কারর্ জািাযার ির োফয়ির আয়গ থকাি প্রকার থেরী করা যায় িা 
এবাং জািাযার িামায়যর ির থকাি িানিয়ষ্ঠর থচহারা নবকৃত হয়য় যাবার 
আশাংকা আয়ে। যনে এমি হয় তাহয়ল উি থলাক সম্পয়কষ মানুয়র্র 
মায়ঝ খারাি ধারর্া সৃনষ্ট হয়ত িায়র। তাই জািাযার িামায়যর ির 
থচহারা খুয়ল থেখা নঠক িয়”। উি ইমাম সায়হয়বর কথা কতিুকু নঠক? 

জবাবঃ জািাযার িামায়যর ির মানুয়র্র মৃত বযনির থচহারা থেখায়িা 
মাকরুহ। কারর্ এর দ্বারা োফি করয়ত থেরী হয়, অথচ মৃত বযনিয়ক 
তািাতানি োফি করার জন্য হােীয়স নিয়েষশ এয়সয়ে। 

শরী‘আয়তর নিয়েষশ হল, মৃত বযনির আিীয় স্বজি থথয়ক কয়য়কজি 
জ্ঞািী ও নবশ্বস্ত মানুর্ নময়ল থগাসল এবাং কাফি িরায়ব, যায়ত মৃত 
বযনির থচহারা নবকৃত হয়ল বা অন্য থকাি থোর্ ত্রুনি প্রকাশ থিয়ল তা 
থগািি থায়ক এবাং জিসমু্ময়খ প্রকাশ িা িায়। জািাযার িামায়যর ির 
থচহারা থেখায়িা হয়ল এ নিয়েষশও অমান্য করা হয়। থমািকথা এয়েয়ত্র 
উি ইমাম সায়হয়বর কথা সনঠক আয়ে। সকয়লরই তা থময়ি থিয়া 
উনচত। [প্রমার্ঃ আিুররুল মুখতার, ২:২৩২ # খুলাসাতুল ফাতাওয়া 
১;২২৫# ফাতাওয়া রহীনময়া ৫:১১০#আহসানুল ফাতাওয়া ৪:২১৯] 

মানয়যয়তর থচহারা থেখা ও থেখায়িা 

জািাযার িামায়যর িয়র মৃত বযনিয়ক থেখা জানয়য আয়ে নক- িা? 
থাকয়ল, থকাি থকাি থলাক থেখয়ত িারয়ব? 

জবাবঃ জািাযার িামায়যর িূবষ িযষন্ত মাইনয়যয়তর থচহারা থেখা ও 
থেখায়িা জানয়য। িুরুর্য়ের থচহারা িুরুর্গর্ এবাং তার স্ত্রী ও মাহরাম 
মনহলা আিীয়গর্ থেখয়ত িারয়ব। মনহলায়ের থচহারা মনহলাগর্ এবাং 
তার স্বামী ও মাহরাম িুরুর্গর্ থেখয়ত িারয়ব। এর বযনিক্রম করা 
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জানয়য িয়। জািাযার িয়র মুখ থেখার প্রথা নি্প্রয়য়াজি ও মাকরুহ। 
কারর্, এর দ্বারা োফি করয়ত থেরী হয়। অথচ মাইনয়যতয়ক তািাতানি 
োফি করার জন্য হােীয়স নিয়েষশ এয়সয়ে। োফি করয়ত থেরী হয়ব 
বয়ল জািাযার িয়র দু’আও নিয়র্ধ। তাহয়ল মুখ থেখা নকভায়ব সমীনচি 
হয়ব? 

[প্রমার্ঃ ৫:১১০#ফাতাওয়া শামী ২;২৩২# মারানকউল ফালাহ ৩৫২# 
খুলাোতুল ফাতাওয়া ১:২২৫# নসরানজয়া ১:২৩# আহকায়ম মাইনয়যত 
২৩৫] 

নদ্বতীয়বার জািাযার িামায 

নজজ্ঞাসাঃ জনিক বযনির ইনন্তকায়লর সময় তার দুই থেয়লর মায়ঝ বি 
থেয়ল বানি নেল িা। এনেয়ক কাফি- োফয়ি নবলি হওয়ায়ত আগত 
থলাকজি নবরি হয়য় থোি থেয়লয়ক তািাতানি জািাযার কাজ সমাধা 
করয়ত বলায় থস জনিক আনলম সায়হয়বর মাধযয়ম তার নিতার জািাযার 
িামায়যর কাজ সম্পন্ন কয়র। এরির বি থেয়ল নিতার মৃতুয সাংবাে শুয়ি 
বানি আয়স। এখি থস নদ্বতীয়বার তার নিতার জািাযার িামায িিয়ত 
িারয়ব নক- িা? 

জবাবঃ প্রয়ন বনর্ষত িেনতয়ত থোি থেয়লর অন্য আনলম দ্বারা একবার 
জািাযায় িামায িিায়িার ির, নদ্বতীয় বার অন্য থেয়ল আর তার নিতার 
জািাযার িামায িিয়ত িারয়ব িা। 

উয়ল্লখয থয, কায়রা ইনন্তকায়লর ির তার কাফি- োফি ও জািাযার 
যাবতীয় কাজ যথা সম্ভব তািাতানি সম্পন্ন করাই শরী‘আয়তর নবধাি। 
কায়রা জন্য নবলি করা মারািক অন্যায় ও থগািায়হর কাজ। হােীয়স 
শরীয়ফ এ বযািায়র কয়ঠার ভায়ব নিয়র্ধাজ্ঞা আয়রাি করা হয়য়য়ে। 

[প্রমার্ঃ নহোয়াহ ১:১৮০# আল ফাতাওয়াল নহিানেয়যাহ ১:১৬৪# 
আহসানুল ফাতাওয়া ৪:২০৭# ফাতাওয়া শামী ২:২৩২# আল দুররুল 
মুখতার ২:২২৩] 

জািাযার িামায িনিয়য় হানেয়া গ্রহর্ ও ২য় বার জািাযার িামায 
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নজজ্ঞাসাঃ জািাযার িামায িনিয়য় হানেয়া গ্রহর্ করা জানয়য হয়ব নক-
িা? মৃত বযনির জািাযায় িামায একানধকবার িিা বা িিায়িা যায় 
নক- িা? 

জবাবঃ জািাযা িামায়যর নবনিনময় বা হানেয়াম গ্রহর্ জানয়য িয়। 

থকাি মৃত বযনির জািাযা যনে তার অনভভাবক বযতীত অয়ন্যরা িয়ি 
থিয় এবাং এ জািাযা িিা যনে অনভভাবয়কর নবিা অনুমনতয়ত হয়, তয়ব 
স্বয়াং অনভভাবক ইচ্ছা করয়ল নদ্বতীয়বার মৃয়তর জািাযা িিয়ত িায়রি। 
নকন্তু প্রথম জািাযায় যারা শরীক হয়য়য়ে, তায়ের জন্য নদ্বতীয়বার শরীক 
হওয়া জানয়য িয়।  

তয়ব নদ্বতীয় বার জািাযা িিা ওয়ানজব িয়, বরাং প্রথম বার জািাযা 
িিার দ্বারা জািাযার ওয়ানজব আোয় হয়য় নগয়য়য়ে। 

এখায়ি জ্ঞাতবয থয, যনে থকাি বযনির একই থশ্রর্ীর একানধক 
অনভভাবক থায়ক, থযমি-  মৃত বযনির কয়য়কজি বায়লগ থেয়ল আয়ে। 
এমতাবথ্যতায় তায়ের থথয়ক যনে থকাি একজি একবার িামায িয়ি 
থফয়ল, অথবা অন্যয়ক িিার অনুমনত প্রোি কয়র, চাই মাসআলা থজয়ি 
থহাক, বা িা থজয়ি থহাক তয়ব অন্য অনভভাবকরা নদ্বতীয়বার িামায়য 
জািাযা িিয়ত িায়র িা। থকিিা নদ্বতীয় বার িিার দ্বারা তা িফয়লর 
ময়ধয গন্য হয়। আর জািাযার িামায িফল নহসায়ব নবধ িয়।[প্রমার্ঃ 
তাহতাবী ৩২৪] 

আিহতযাকারীর জািাযার িামায ও তার িনরর্াম 

নজজ্ঞাসাঃ থকাি মুসলমাি যনে কীিিাশক ঔর্ধ িাি কয়র অথবা গলায় 
ফাাঁনস নেয়য় আিহতযা কয়র, তাহয়ল তার জািাযা িিা যায়ব নক? এবাং 
এর িনরর্নতয়ত তায়ক নকরুি শানস্ত থভাগ করয়ত হয়ব? 

জবাবঃ আিহতযা মহািাি-  এয়ত নবন্দুমাত্রও সয়েয়হর অবকাশ থিই, 
তয়ব ইসলামী শরী‘আয়ত সকল মুসলমায়ির জািাযা িিার নিয়েষশ 
রয়য়য়ে। তাই এমি বযনিরও জািাযা িিয়ত হয়ব। তয়ব সমায়জর 
বয়রর্য ও অনুসরর্ীয় আনলমগর্ মানুর্য়ক এ অন্যায়য়র জঘন্যতা 
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বুঝায়িার জন্য এরুি বযনির জািাযায় অাংশগ্রহর্ করা থথয়ক যনে নবরত 
থায়কি, তাহয়ল এরও অবকাশ আয়ে। তয়ব তার আিীয়- স্বজি ও 
সাধারর্ থলায়করা অবশ্যই তার জািাযার িামায়যর বযবথ্যতা করয়ব। 
জািাযার িামায িা িয়ি োফি করয়ব িা। 

আর আিহতযার শানস্তর ভয়াবহতা সম্পয়কষ একনি হােীয়স ইরশাে 
হয়য়য়ে-  “থয বযনি থযভায়ব আিহতযা করয়ব, থস থসভায়বই জাহান্নায়ম 
শানস্ত থভাগ করয়ত থাকয়ব।” উোহরর্ স্বরূি বলা যায়, থয বযনি 
কীিিাশক ঔর্ধ িাি কয়র আিহতযা করয়ব, থস জাহান্নায়মও তাই িাি 
করয়ত থাকয়ব এবাং উি কীিিাশক িাি করার েরুি যন্ত্রর্া থভাগ 
করয়ত থাকয়ব। অন্য হােীয়স ইরশাে হয়য়য়ে-  “আিহতযাকারী 
নচরকাল জাহান্নায়ম থাকয়ব। অথাৎ তার শানস্ত খুব কনঠি ও েীঘষানয়ত 
হয়ব। [প্রমার্ঃ আদু- দুররুল মুখতার ২:২১১# ফাতাওয়া শামী ২:২১১# 
নমশকাত শরীফ ৫২- ৫৪] 

জািাযার সময় “থলাকনি থকমি নেল” নজয়জ্ঞস করা 

নজজ্ঞাসাঃ আমায়ের থেয়শর অয়িক থ্যতায়ি থেখা যায় থয, জািাযা থশয়র্ 
মুেষায়ক সাময়ি নিয়য় থকাি এক থলাক নজজ্ঞাসা করয়ত থায়ক-  “থলাকিা 
থকমি নেল?” উিনথ্যতত থলায়করা বয়ল-  “ভাল নেল।” এভায়ব নতিবার 
করা হয়য় থায়ক। শরী‘আয়তর েৃনষ্টয়ত এরুি জানয়য নক- িা? 

জবাবঃ যনে তায়ের এ নবশ্বাস থায়ক থয, সবাই  থলাকিায়ক ভাল বলয়ল, 
থস ভাল হয়য় জান্নাতী  হয়য় যায়ব যনেও প্রকৃতিয়ে থস খারাি থহাক িা 
থকি। তাহয়ল জািাযা সাময়ি নিয়য় এরুি বলা নঠক হয়ব িা। কারর্, এ 
ধারর্া ভ্রান্ত। বতষমায়ি আমায়ের থেয়শ এিা একিা প্রথা নহসায়ব চালু হয়য় 
থগয়ে এবাং তায়ের ধারর্াও হয়য় থগয়ে থয, সবাই ভাল বলয়ল, থস 
থলাকনি আল্লায়হর েরবায়র ভাল হয়য় যায়ব এবাং জান্নাতী হয়ব। তায়ের 
এ ধারর্ার শরী‘আয়ত থকাি নভনত্ত থিই। সুতরাাং এরুি প্রথা বানিয়য় 
থিয়া নবে’আত হয়ব। যা অবশ্যই িনরতযাজয। কারর্-  এয়কয়তা এরুি 
আমল থকাি সাহাবী থথয়ক োনবত থিই। নদ্বতীয়ঃ যনেও থস থলাক ভাল 
িা, তবুও মৃত বযনির খানতয়র তথা লজ্জার খানতয়র তায়ক খামাখা 
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উিনথ্যততয়ের ভাল বলয়তই হয়। তাই এভায়ব জবরেনস্ত ভাল হওয়ার 
সােয আোয়য়র ময়ধয নক ফায়ো থাকয়ত িায়র? হােীয়সর ময়ধয থয 
এয়সয়ে, থকাি মুেষার বযািায়র চনল্লশজি মু’নমি মুসলমাি ভাল হওয়ার 
সােয নেয়ল, বা মুেষার প্রশাংসা করয়ল, তায়ের সুধারর্া অনুযায়ী আল্লাহ 
তা’আলা মুেষায়ক মাফ কয়র থেি’ (নমশকাত শরীফ- ১৪৫) এর দ্বারা 
উয়িশ্য থকাি মুত্তাকী িরয়হযগার বযনি মারা থগয়ল সমস্ত থিক থলায়করা 
তার নবরয়হর থবেিায় অন্তর থথয়ক প্রশাংসা ও দু’আ কয়র থায়ক এবাং 
তায়ক ভাল বয়ল সােয থেয়। আর থিক থলাকয়ের ভাল বলার ফয়ল তার 
যনে দু- চারিা গুিাহ থায়কও আল্লাহ থসগুয়লা েমা কয়র নেয়বি। 

জািাযার িামায়য মিুানের জন্য দু’আ- েরুে িিা 

নজজ্ঞাসাঃ জািাযার িামায়য তাকবীর সহ নিধষানরত দু’আ–েরুে িিা 
সকয়লর জন্যই নক জরুরী। িা দু’আ–েরুে বযতীত তাকবীর জরুরী? 
জািাযার িামায়যর থশয়র্ প্রথম সালায়মর সায়থ ডাি হাত এবাং িয়র বাম 
হাত োিয়ত হয়, িা নক সালাম থশয়র্ উভয় হাত োিয়ত হহয়? 

জবাবঃ জািাযার িামায়যর ময়ধয তাকবীর সমূহ িিা সকয়লর জন্যই 
ফরজ এবাং দু’আ সমূহ িিা সুন্নাত। জািাযার িামায়যর হাত কখি 
োিয়ত হয়ব এ বযািায়র নফকয়হর নকতাব নতি ধরয়ির মতামত িাওয়া 
যায়। 

(১) ৪থষ তাকবীর বলার িয়রই উভয় হাত থেয়ি নেয়ব। অতঃির সালাম 
নফরায়ব। 

(২) উভয় নেয়ক সালাম নফরায়িার ির উভয় হাত োিয়ব। 

(৩)ডাি নেয়ক সালাম নফরায়িার ির ডাি হাত আর বাম নেয়ক সালাম 
নফরায়িার ির বাম হাত োিয়ব। অতএব, নতি তরীকাই জানয়য আয়ে। 
তয়ব নদ্বতীয় িেনতর উির অনধকাাংশ উলামা ও বুজুগষগর্ আমল কয়র 
থায়কি। [প্রমার্ঃ নসয়ায়া ২:১৫৯# আযীযুল ফাতাওয়া ৩২৯] 

জািাযার িামায়য মাসবকু হয়ল 
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নজজ্ঞাসাঃ যনে থকাি বযনি িামায়য জািাযার প্রথম তাকবীর অথবা প্রথম 
ও নদ্বতীয়  তাকবীর িা িায়, তাহয়ল তার করর্ীয় নক? জািায়ল কৃতজ্ঞ 
থাকব। 

জবাবঃ যনে থকউ জািাযার িামায়যর ইমাম সায়হয়বর নদ্বতীয় তাকবীর 
বলার ির শরীক হয়, তাহয়ল থস ইমায়মর সালাম থফরায়িার সময় 
থকবল বাকী দুই তাকবীর বলয়ব। অন্য থকাি দু’আ িিয়ব িা। বরাং দুই 
তাকবীর বয়লই সালাম নফরায়ব। [প্রমার্ঃ ফাতাওয়া শামী ২;২১৭# 
ফাতাওয়া োরুল উলূম৫:৩১৫] 

জািাযার িামায়যর জন্য মাইনকাং করা 

নজজ্ঞাসাঃ মৃত বযনির জািাযার িামায িিার জন্য মাইয়ক গ্রায়মর 
চতুনেষয়ক থঘার্র্া করা জানয়য নক- িা? 

জবাবঃ মুসলমাি মৃত বযনির জািাযায় িামায়য শরীক হওয়া আিীয়-
স্বজি ও মহল্লাহবাসীর জন্য জরুরী কাজ। 

আর জািাযার িামায়য অাংশগ্রহর্ করা থকবল অবগত হয়লই সম্ভব। তাই 
সীমার নভতয়র থথয়ক মাইয়ক জািাযার িামায়যর থঘার্র্া করয়ত থকাি 
অসুনবধা থিই। তয়ব িাম- ধায়মর উয়িয়শ্য অথবা িািায় িািায় বা 
অনল- গনলয়ত কযািভাস কয়র থবিায়িা িেেিীয় িয়। 

জািাযার িামায়য তাকবীর 

নজজ্ঞাসাঃ জািাযার িামায়য ইমাম সায়হব ভুলবশতঃ িাাঁচ তাকবীর বয়ল 
সালাম নফনরয়য় িামায থশর্ কয়রি এবাং এ অবথ্যতায়ই মৃত বযনিয়ক 
োফি করা হয়। উি জািাযার িামায সহীহ হয়য়য়ে নক? যনে তা সহীহ 
িা হয়য় থায়ক, তাহয়ল এ মুহূয়তষ আমায়ের করর্ীয় নক? 

জবাবঃ জািাযার িামায়য যনে ইমাম সায়হব িাাঁচ তাকবীর বয়ল থায়কি, 
তাহয়ল এর দ্বারা িামায ফানসে হয়ব িা । বরাং িামায আোয় হয়য় 
থগয়ে। সুতরাাং উি িামায িুিরায় আোয় করয়ত হয়ব িা। [প্রমার্ঃ 
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তাহতাবী ৪৮৩# নহোয়া ১:১৮০# ফাতহুল কােীর ২:৮৭# ফাতাওয়া 
আলমগীরী ২:৩৬৭] 

জািাযার িামায়য থবয়জাি কাতার 

নজজ্ঞাসাঃ আজ কাল প্রায়ই জািাযার িামায়যর কাতার নিয়য় এক প্রকার 
নবতয়কষ নলপ্ত হয়ত থেখা যায়। থকহ বয়ল, িামায়যর কাতার ইমাম 
সায়হবয়ক নিয়য় থবয়জাি হয়ব, আবার থকহ বল ইমাম সায়হব বযতীত 
থবয়জাি হয়ব। তার শরয়ী সমাধাি কী? 

জবাবঃ জািাযার িামায়যর কাতার ইমাম বযতীত থবয়জাি হয়ব। থকিিা 
ইমাম সায়হব থকাি কাতায়রর অন্তভূষি িি। সুতরাাং যারা বয়লয়েি ইমাম 
বযতীত থবয়জাি হয়ব তায়ের কথাই নঠক। [প্রমার্ঃ নমশকাত ১৪৭ িৃঃ 
১:৫৬৮] 

মতৃ অবথ্যতায় জন্ম বা জয়ন্মর ির মতৃুযয়ত জািাযা ও োফি- কাফি 

নজজ্ঞাসাঃ দু’জি জমজ সন্তাি জন্মগ্রহর্ কয়রয়ে, তন্ময়ধয একজি মৃত 
অবথ্যতায় ভনূমষ্ঠ হয়য়য়ে, অিরজি ভনূমষ্ঠ হওয়ার দু’ঘন্িা িয়র মারা যায়। 
তায়ের উভয়য়ক জািাযা িা িনিয়য় এক কািয়ি একয়ত্র েনের্ নেয়ক 
মাথা নেয়য় োফি করা হয়য়য়ে। শরী‘আয়তর েৃনষ্টয়ত এয়ত থকাি েনত 
আয়ে নক- িা? 

জবাবঃ মাতৃগভষ হয়ত মৃত অবথ্যতায় থকাি সন্তাি ভনূমষ্ঠ হয়ল, তার 
জািাযার িামায িিয়ত হয় িা। বরাং একিা কািয়ি থিাঁনচয়য় মানুর্ 
নহয়সয়ব তার সম্মাি রো কয়র তায়ক োফি কয়র রাখয়ব। অবশ্য তায়ক 
থগাসল নেয়য় থিয়া উত্তম। িোন্তয়র থকাি িবজাতক ভনূমষ্ঠ হওয়ার ির 
িিাচিা বা শব্দ করয়ল, বুঝয়ত হয়ব-  থস জীনবত। এর িরেয়র্ই যনে 
থস মারা যায়, তয়ব তার একনি সুের মুসলমািী িাম রাখয়ত হয়ব এবাং 
থগাসল নেয়য় িুত্র হয়ল, একনি চাের ও একনি ইযার অথবা কমিয়ে 
একনি চাের; আর কন্যা হয়ল, থগাসল নেয়য় কমিয়ে দু’নি কািয়ি 
কাফি নেয়য় জািাযার িামায িয়ি উত্তর নেয়ক মাথা নেয়য় সম্পূর্ষ ডাি 
কায়ত বুক ও মুখ নকবলার নেয়ক কয়র োফি করয়ত হয়ব। 
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উিয়রাি মাসআলার নভনত্তয়ত শরী‘আয়তর ফয়সালা এই থয, প্রয়নর 
বর্ষিা অনুযায়ী যা করা হয়য়য়ে, তা শরী‘আয়তর হুকুয়মর নবিরীত হয়য়ে। 
এিা মূখষতা নব নকেু িয়। আয়লময়ের নিকি নজজ্ঞাসা িা কয়র যারা 
এরুি কয়রয়ে, তায়ের তাওবা- ইু্নস্তগফার করয়ত হয়ব।[প্রমার্ঃ নহোয়া 
১:১৮১# ফাতাওয়া নহনেয়া ১:১৫৯# বাোনয়উস সািানয় ১:৩০৭] 

জািাযার উৎিনত্ত 

নজজ্ঞাসাঃ মূল জািাযার উৎিনত্ত কখি থথয়ক? ইসলায়ম জািাযার িামায 
কখি থথয়ক শুরু হয়? 

জবাবঃ জািাযার িামায়যর উৎিনত্ত আেম (আঃ) থথয়কই শুরু হয়য়য়ে। 
ইসলায়মর ময়ধয িবুওয়তর েশ বের ির হযরত খােীজাতুল কুবরা 
(রানযঃ)–এর ইনন্তকায়লর ির থথয়ক শুরু হয়য়য়ে।[প্রমার্ঃ আল- নবোয়া 
ওয়াি নিহারা ১০:৯১# ফাতাওয়া মাহমূনেয়া ২:৪৩১] 

োফয়ির ির লাশ থ্যতািান্তর 

নজজ্ঞাসাঃ আমায়ের এলাকায় কবরথ্যতায়ি থকাি মুেষা োফি করয়ল ২/১ 
বৎসর ির কবরথ্যতায়ির সব কবর িষ্ট কয়র থসই থ্যতায়ি িতুি মুেষা োফি 
করা হয়। 

কবয়রর নচি িা থাকায় কবয়রর কায়ে োাঁনিয়য় নযয়ারত করা যায় িা। 
এমতাবথ্যতায় থসই কবরথ্যতাি থথয়ক কবর অন্য থকাি থ্যতায়ি থ্যতািান্তর করা 
যায় নক িা? যায়ত মুেষার সন্তািরা সব সময় কবয়রর িায়শ োাঁনিয়য় 
নজয়ারত করয়ত িায়র।  

জবাবঃ মৃত বযনির থকাি থ্যতায়ি বা থগারথ্যতায়ি োফি করার ির থসই 
লাশয়ক অন্যত্র থ্যতািান্তনরত করা শরী‘আয়তর েৃনষ্টয়ত নিয়র্ধ। সুতরাাং 
বনর্ষত উযয়রর কারয়র্ কবর অন্যত্র থ্যতািান্তনরত করা যায়ব িা। তাোিা 
কবর নযয়ারত করার জন্য কবয়রর নচি থাকাও থকাি জরুরী িয়। 
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অবশ্য অয়ন্যর জনম জবর েখল কয়র োফি কয়র থাকয়ল এবাং থসই 
জনমর মানলক আিনত্ত জািায়ল লাশ থ্যতািান্তনরত করা জানয়য আয়ে। এ 
ধরয়র্র উযর োিা লাশ থ্যতািান্তনরত করা িাজানয়য। [আলমগীরী ১;১৬৭] 

উয়ল্লখয, োফয়ির ির লাশ মানি থেওয়ার আয়গ নবিা উযয়র এ কবর 
সমাি কয়র অন্যয়ক োফি করার কায়জ বযবহার িা করা চাই। 

কানেয়ািীর জািাযা িিা 

নজজ্ঞাসাঃ থকাি কানেয়ািীর জািাযার িামায িিা থকাি মুসলমায়ির 
জন্য জানয়য আয়ে নক- িা? 

জবাবঃ সারা িৃনথবীর আয়লম, মুফতী, মুসনলম বুনেজীনব ও অনধকাাংশ 
মুসনলম থেয়শর ইসলামী আোলয়তর রায় এই থয, খতয়ম িবুওয়াত বা 
মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু ` আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম থশর্ িবী একথা অমান্য 
করার েরুর্ কানেয়ািী সম্প্রোয় কানফর। আর থকাি কানফয়রর জািাযা 
িিা মুসলমায়ির জন্য জানয়য িয়। সুতরাাং থকাি মুসলমায়ির জন্য 
কানেয়ািীর জািাযায় িামায়য অাংশগ্রহর্ করাও জানয়য হয়ব িা।[প্রমার্ঃ 
ফাতাওয়া মাহমূনেয়া ৫:৩০৭] 

জািাযার িামায়য রুকু নসজো িা থাকা 

নজজ্ঞাসাঃ জািাযার িামায়য রুকু, নসজো, নবঠক থিই থকি? 

জবাবঃ জািাযা িামায মূলতঃ মৃত বযনির আিার মাগনফরাত কামিার 
জন্য দু’আ নবয়শর্। আর থস দু’আ িবী সাল্লাল্লাহু ` আলাইনহ ওয়া-
সাল্লাম আমায়ের এ িেনতয়তই নশো োি কয়রয়েি। অথষাৎ উি 
দু’আর ময়ধয রুকু- নসজো থাকয়ব িা। আর একারয়র্ই জািাযার ির 
মুেষায়ক সাময়ি থরয়খ অনতনরি দু’আ বা মুিাজায়তর নবধাি থিই। সার 
কথা, িবী সাল্লাল্লাহু ` আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম এ ভায়বই মুেষার জন্য 
দু’আ নশনখয়য়য়েি। এিাই আসল। এর ির আমায়ের জন্য থকাি কারর্ 
থখাাঁজার েরকার থিই। [প্রমার্ঃ আল- বাহরুর রানয়ক ২:১৮৩# ফাতাওয়া 
আলমগীরী ১:১৬৪৩ বাোনয়উস সািানয় ১:৩১৪] 
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মুসলমাি কানফয়রর ময়ধয িাথষকয িা করা থগয়ল জািাযার হুকুম 

নজজ্ঞাসাঃ দু’জি থলাক মারা থগয়ল তম্ময়ধয একজি মুসলমাি অিরজি 
কানফর নেল। নকন্তু দুঘষিিার কারয়র্ এখি িাথষকয করা যায়চ্ছ িা থক 
মুসলমাি, থক কানফর? এখি মুসলমাি বযনির জািাযা নকভায়ব িিা 
হয়ব? 

জবাবঃ থচহারায় োিী বা খাতিা দ্বারা যনে মুসলমাি হওয়া বুঝা িা যায় 
তাহয়ল এমি িনরনথ্যতনতয়ত, উভয় বযনিয়ক থগাসল নেয়য় এবাং কাফি 
িনরয়য় এক সায়থ সাময়ি থরয়খ শুধু মুসলমাি বযনির নিয়যয়ত জািাযার 
িামায িিয়ত হয়ব।[প্রমার্ঃ ফাতাওয়া মাহমূনেয়া ১৪:৩০৭] 

মতৃ বযনির থচায়খ বা ময়ুখ সুরমা লাগায়িা 

নজজ্ঞাসাঃ অয়িক থেখা যায়, থময়য়য়লাক মারা থগয়ল, তায়ের থচায়খ বা 
কিায়ল সুরমা লানগয়য় থেয়া হয় এবাং সুরমা নেয়য় থযাগ নচি থেয়া হয়। 
শরী‘আয়তর েৃনষ্টয়ত এর হুকুম নক? 

জবাবঃ মৃত বযনির থচায়খ সুরমা লাগায়িা বা কিায়ল সুরমা নেয়য় থযাগ 
নচি থেয়া থকািািাই প্রমানর্ত িয়। এিা সম্পূর্ষ নভনত্তহীি কাজ। তয়ব 
মৃত বযনি চাই িুরুর্ থহাক বা মনহলা থহাক, উভয়য়র চুয়ল বা োনিয়ত 
এবাং িামায়যর ময়ধয থয সমস্ত অঙ্গ- প্রতযঙ্গ বযবহৃত হয়, থযমি-  িাক, 
কিাল,  হািু ইতযানেয়ত কিূষর লাগায়িার হুকুম রয়য়য়ে। সুরমা ইতযানে 
লাগায়িার থকাি প্রমার্ িাওয়া যায় িা। কায়জই সুরমা লাগায়িা বা থযাগ 
নচি থেয়া নঠক হয়ব িা।[প্রমার্ঃ নহোয়া ১:১৭৯# ফাতাওয়া োরুল 
উলূম ৫:২৪৮] 

ওয়ানিয়া িামায়যর িয়ূবষ জািাযার িামায িিা 

নজজ্ঞাসাঃ ওয়ানিয়া িামায়যর সময় হওয়ার ির জািাযার িামায 
ওয়ানিয়া িামায়যর িূয়বষ িিা নঠক হয়ব নক- িা? আর জািাযার 
িামায়যর ির সকল মুসল্লীগর্য়ক নিয়য় ইমাম সায়হব দু’আ করয়ত 
িায়রি নক- িা? 
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জবাবঃ ফরয িামায়যর আয়গও জািাযার িামায িিা জানয়য আয়ে। 
তায়ব উত্তম হল যনে ওয়ানিয়া িামায়যর সময় হয়য় যায় এবাং জািাযাও 
উিনথ্যতত হয়, তখি প্রথয়ম ওয়ানিয়া ফরয- সুন্নাত িিার ির জািাযার 
িামায আোয় করয়ব। তয়ব ওয়ানিয়া িামায়যর খুব থবশী িূয়বষ জািাযা 
আসয়ল, থসয়েয়ত্র নবলি করা অনুনচত।[প্রমার্ঃ ইমোদুল ফাতাওয়া 
১:৭৩৬] 

উয়ল্লখ থায়ক থয, জািাযার িামাযই প্রকৃত দু’আ। সুতরাাং, জািাযার 
িামায়যর ির একয়ত্র হয়য় দু’হাত উনঠয়য় দু’আ করার আবশ্যকতা থিই 
এবাং শরী‘আয়তও এরুি থকাি নিয়ম থিই। তাই এ অবথ্যতায় হাত তুয়ল 
সনম্মনলত দু’আ করা নবে’আত হয়ব। 

তয়ব প্রয়তযয়ক একা হাত উঠায়িা বযতীত দু’আ করয়ত িায়র। বরাং তা 
সাওয়ায়বর কাজ।[প্রমার্ঃ হানশয়া নমশকাত ১:১৪৭# খাইরুল ফাতাওয়া 
৫৮৮# ইমোদুল মফুতীি ৪৪৪] 

হুযরূ সাল্লাল্লাহু ` আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম –এর িামায়যর ইমামনত থক 
কয়রনেয়লি?  

জবাবঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু ` আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম –এর জািাযার িামায়যর 
থকউ ইমামনত কয়রিনি। অন্যয়ের জািাযার ন্যায় নিধষানরত তরীকা মত 
জািাযাও হয়নি, বরাং সাহাবা (রানযঃ) গয়র্র এক এক েল হযরত 
আনয়শা নসিীকা (রানযঃ) এর ঘয়র ঢুয়ক হুযূর সাল্লাল্লাহু ` আলাইনহ ওয়া-
সাল্লাম থক সাময়ি থরয়খ তাাঁর জািাযার নিকিবতষী হয়য় িৃথক িৃথক 
ভায়ব জািাযার িামায িয়িনেয়লি।[প্রমার্ঃ সীরায়ত মুস্তফা ৩:১৮৭# 
আল নবোয়া ওয়াি নিহারা ৫:২৩২] 

নিতা- মাতা একজি মুসলমাি ও একজি কানফর হয়ল সন্তায়ির জািাযা 

নজজ্ঞাসাঃ নিতা- মাতার একজি যনে মুসলমাি হয় এবাং অন্যজি যনে 
অমুসনলম থথয়ক যায়, তয়ব তায়ের ঔরয়শর সন্তাি মারা থগয়ল, তার 
জািাযা িিা হয়ব নক- িা? 
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জবাবঃ নিতা- মাতার থকাি একজি মুসলমাি হয়ল, িাবালক সন্তািয়ক 
মুসলমাি গন্য কয়র তার জািাযার িামায িিয়ত হয়ব এবাং 
মুসলমািয়ের থগারথ্যতায়ি তায়ক োফি করয়ত হয়ব।[প্রমার্ঃ আিুররুল 
মুখতার ৩:১৯৬] 

জািাযার িামায িনিয়য় নবনিময় গ্রহর্ 

নজজ্ঞাসাঃ জািাযার িামায িয়ি অথবা িনিয়য় নবনিময় গ্রহর্ করা অথবা 
এর নবনিময় প্রোি করা জানয়য হয়ব নক- িা? 

জবাবঃ জািাযার িামায িয়ি অথবা িনিয়য় নবনিময় গ্রহর্ করা থকাি 
অবথ্যতায়তই নবধ িয়, বরাং এিা হারাম এবাং নবনিময় প্রোি করাও জানয়য 
িয়।[প্রমার্ঃ ফাতাওয়া োরুল উলূম ৫:৩৬৫# ইমোদুল ফাতাওয়া 
৩:৩৩৪] 

কাফি- োফি 

মসনজয়ের িায়শ্বষ োফি করা 

নজজ্ঞাসাঃ মসনজয়ের িায়শ্বষ োফি করা উত্তম িা কবরথ্যতায়ি? জািয়ত 
ইচ্ছুক। 

জবাবঃ মুসনলম মাইনয়যতয়ের ওয়াকফকৃত থগারথ্যতায়ি োফি করাই 
উত্তম। কারর্, কবয়রর নকেু হক এমি আয়ে, যা থগারথ্যতায়ি সহয়জ 
আোয় হয়। যনে থকউ বযনিগতভায়ব অন্য থকাথাও নিয়জর বা 
িনরবায়রর কবয়রর জন্য জায়গা নিনেষষ্ট কয়র থরয়খ থায়ক, তাহয়ল এিাও 
জানয়য আয়ে। চাই থস জায়গা মসনজয়ের িায়শ্বষই থহাক বা েূয়র থহাক। 
তয়ব মসনজয়ের ওয়াকফকৃত থ্যতায়ি (চাই মসনজয়ের িায়শ্বষ নিজস্ব 
জনময়ির বা জনম ক্রয় কয়র অথবা অন্য কায়রা জনময়ত মানলয়কর 
অনুমনত সায়িয়ে কবর থেয়াও উত্তম।[প্রমার্ঃ ফাতাওয়া শামী ২:২৩৫# 
ফাতাওয়া োরুল উলূম ৫:৪০৭- ৪০৭] 

মাইনয়যয়তর মুখ থেখা 
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নজজ্ঞাসাঃ মাইনয়যতয়ক কবয়র রাখার ির মুখ থেখা জানয়য আয়ে নক-
িা?  

জবাবঃ জািাযার িামায িিার ির থথয়ক আর মাইনয়যয়তর থচহারা 
থেখায়িা উনচত িয়। হ্যাাঁ, জািাযার িামায িিার আয়গ িযষন্ত থচহারা 
থেখায়ত িায়র। তয়ব থচহারা থেখায়িার জন্য মাইনয়যয়তর কাফি- োফয়ি 
থেরী করা জানয়য িয়। থগাসল- কাফি ইতযানের প্রস্তুনতর ফাাঁয়ক থচহারা 
থেনখয়য় নেয়ত িায়র। এর জন্য আলাোভায়ব সময় থেয়া অনুনচত। 
আল্লাহ ও রাসূয়লর নিয়েষশ, মাইনয়যতয়ক যত তািাতানি িারা যায় োফি 
করা- এ বযািায়র অলসতা করা, থেরী করা নিয়র্ধ এবাং গুিায়হর কাজ। 
আজকাল থচহারা থেখায়িার জন্য নকাংবা জুমু’আ বা থকাি ফরয িামায়যর 
ির থবশী থলাক হয়ব- এ আশায় জািাযার িামায়য থেরী করা হয়, এিা 
নঠক িয়। বরাং এর আয়গ থগাসল, কাফি ও কবর খিি হয়য় থাকয়ল, 
অি থলাক হয়লও জািাযার িামায িয়ি োফি থসয়র থফলয়ব। 
থতমনিভায়ব অয়িক মাইনয়যতয়ক গ্রায়মর বািীয়ত থিয়ার জন্য বা তারা 
থকাি আিীয়য়র আগময়ির জন্য োফি করয়ত থেরী কয়র। এই সবই 
গুিায়হর কাজ। আর খবরোর! দুনিয়ায়ত যার থথয়ক যায়ের িেষা করা 
জরুরী, মৃতুযর িয়রও তায়েরয়ক তার থচহারা থেখায়িা যায়ব িা। 

[প্রমার্ শামী ২:২৩১# ফাতাওয়া মাহমূনেয়া ২:৩৯৮# ফাতাওয়া োরুল 
উলূম ৫:৪০৬ িৃঃ] 

মতৃ বযনিয়ক থগাসল থেওয়ার িেনত 

নজজ্ঞাসাঃ আমায়ের গ্রায়ম মৃত বযনিয়ক থগাসল থেয়ার সময় তার িা 
িনশ্চম নেয়ক কয়র রাখা হয়। এিা শরী‘আত সম্মত নক- িা? 

জবাবঃ মৃত বযনিয়ক থগাসল থেয়ার মুস্তাহাব িেনত হয়চ্ছ-  মাথা উত্তর 
নেয়ক কয়র শুইয়য় নেয়ত হয়ব, যায়ত তার থচহারা নকবলামখুী হয়য় থায়ক। 
তয়ব যনে থকাি অসুনবধা থায়ক, তাহয়ল অন্য থকািভায়ব মৃত বযনিয়ক 
শুইয়য় নেয়লও চলয়ব।[প্রমার্ঃ ফাতাওয়া শামী ১:১৭৮# ফাতহুল কােীর 
২:৭০] 
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খানিয়া থিওয়ার তরীকা 

নজজ্ঞাসাঃ জািাযার িামায িিার ির লায়শর খানিয়া কবরথ্যতায়ি থিয়ার 
সুন্নাত তরীকা নক? 

জবাবঃ জািাযা থিয়ার সুন্নাত তরীকা হলঃ 

মাইনয়যত যনে দুয়ধর বাৈা বা তার থচয়য় নকেু বি হয়, তাহয়ল তায়ক 
হায়ত হায়ত অথষাৎ একজি তায়ক নিয়জর উভয় হায়ত উঠায়ব। অতঃির 
তার থথয়ক নদ্বতীয় বযনি নিয়ব। তারিয়র তৃতীয় বযনি। এমনিভায়ব 
ধারাবনহকভায়ব এয়কর ির এক নিয়ব।  

আর যনে মাইনয়যত বয়স্ক হয়, চাই িুরুর্ থহাক বা মনহলা থহাক, তায়ক 
থকাি চারিায়ী নবনশষ্ট খায়ির উির কয়র নিয়য় যায়ব। চার বা তয়তানধক 
বযনি চারিায়া হাত দ্বারা উনঠয়য় কাাঁয়ধর উির কয়র নিয়য় যায়ব, 
মাইনয়যতয়ক খায়ি উঠায়িা বযতীত মাল- আসবায়বর ময়তা ঘায়ির উির 
লওয়া বা নিয়ঠর উির লওয়া মাকরুহ। এমনিভায়ব উজর বযতীত থকাি 
গািী বা জায়িায়ায়রর উির কয়র থিয়াও মাকরুহ। আর যনে উজর হয়, 
তাহয়ল মাকরুহ হয়ব িা। থযমিঃ কবরথ্যতাি অয়িক েূয়র হয়ল। 

জািাযা থিয়ার মুস্তাহাব তরীকা হলঃ প্রথয়ম মাইনয়যয়তর ডাি িায়শ্বষর 
সম্ময়ুখর িায়া নিয়জর ডাি কাাঁয়ধর উির থরয়খ কমিয়ে েশ কেম 
হািয়ব, তারিয়র নিেয়ির ডাি িায়শ্বষর িায়া ডাি কাাঁয়ধ নিয়য় েশ কেম 
হািয়ব, অতঃির মাইনয়যয়তর বাম নেয়কর সমু্ময়খর িায়া নিয়জর বাম 
কাাঁয়ধর উির থরয়খ েশ কেম চলয়ব। তারির মাইনয়যয়তর বাম িায়শ্বষর 
নিেয়ির িায়া নিয়জর বাম কাাঁয়ধ নিয়য় েশ কেম চলয়ব। তাহয়ল চার 
িায়া কাাঁয়ধ নিয়য় থমাি ৪০ কেম চলা হয়ব হােীস শরীয়ফ জািাযার 
কমিয়ে ৪০ কেম কাাঁয়ধ কয়র নিয়য় যাওয়ার অসাংখয ফযীলয়তর কথা 
বলা হয়য়য়ে। খাি বহি করার সময় থলায়করা সাধারর্তঃ কানলমায়য় 
শাহাোত িিয়ত থায়ক। এিা প্রমানর্ত িয়। সুতরাাং তা 
িনরতযাজয।[প্রমার্ঃ রিুর মুহতার ২:২৩১ # নহোয়া ১:১৮২# আহকায়ম 
মাইনয়যত ৬০- ৬১] 
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মনহলায়ের কবর থথয়ক েূয়র থাকা 

নজজ্ঞাসাঃ আমায়ের মসনজয়ের ইমাম সায়হব স্বীয় স্ত্রীয়ের নিয়য় মসনজে 
সাংলগ্ন এক কুঠুরীয়ত বসবাস কয়রি। উয়ল্লখয থয, উি কুঠুরীর সনন্নকয়ি 
একনি কবরথ্যতাি আয়ে। জিগর্ বয়ল থায়কি থয, মনহলাগর্ কবরথ্যতাি 
থথয়ক ৪০ গজ েূয়র থাকয়ব। উি সমস্যায় জিগর্ নদ্বধা- দ্বয়ে নলপ্ত। 
ইসলায়মর েৃনষ্টয়ত এর নক হুকুম? 

জবাবঃ “মনহলায়ের জন্য কবরথ্যতাি থথয়ক ৪০ গজ েূয়র থাকয়ত হয়ব”-
এমি থকাি কথা শরী‘আয়ত থিই। কায়জই কবরথ্যতায়ির িায়শ্বষই ইমায়মর 
হুজরাহ থাকয়ল থসখায়ি নতনি স্ত্রী সহকায়র থাকয়ত িারয়বি। থকাি 
অসুনবধা থিই। [প্রমার্ঃ ফাতাওয়া শামী ২:২৩৮] 

হুযরূ সাল্লাল্লাহু ` আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম –এর োফয়ি নবলি 

নজজ্ঞাসাঃ হােীস শরীয়ফ আয়ে মানুর্ ইনন্তকায়লর িয়র নবলি িা কয়র 
তািাতানি োফি করয়ব। নকন্তু শুিা যায় হুযূর সাল্লাল্লাহু ` আলাইনহ 
ওয়া- সাল্লাম –থক নতিনেি ির োফি করা হয়য়য়ে। এর কারর্ নক? 

জবাবঃ হ্যাাঁ, মাসআলা সহীহ। থকাি মানুয়র্র ইনন্তকায়লর ির যত শীঘ্র 
তার োফয়ির বযবথ্যতা করা তার অনভভাবকয়ের জন্য জরুরী এবাং এিাই 
শরী‘আয়তর নবধাি। আমায়ের থেয়শ নবনভন্ন কারয়র্ োফয়ি নবলি করা 
হয় যা শরী‘আয়ত মাকরুয়হ তাহরীমী ও িাজানয়য, থযমি-  তার থচহারা 
থেখায়িার জন্য কয়য়ক ঘন্িা থেরী করা হয়। তার থেয়ল বা অন্যান্য 
আিীয়- স্বজি েূর- েূরান্ত থথয়ক থিৌাঁোর জন্য থেরী করা হয়। কখিও 
কয়য়ক ঘন্িা িয়র জুমু’আ বা থকাি জামা’আয়তর ির অনধক থলাক 
জািাযার জামা’আয়ত শরীক হয়ত িারয়ব এ আশায় থেরী করা হয়, 
অথচ ঐ ওয়ায়ির িূয়বষই োফি কাযষ সহয়জই থশর্ করা সম্ভব নেল। 
আবার কখয়িা মাইনয়যয়তর লাশ এক থেশ থথয়ক বা শহর থথয়ক অন্যত্র 
থ্যতািান্তর করয়ত নগয়য় োফয়ি নবলি হয় অথচ এসব সুরয়ত োফয়ি নবলি 
করা শরী‘আয়ত নিয়র্ধ। 
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হুযরূ সাল্লাল্লাহু ` আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম এর োফয়ি থেরী হওয়ার 
কারর্ঃ 

থসামাবার দুিুর থবলা হুযূর সাল্লাল্লাহু ` আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম ইনন্তকাল 
কয়রি। অনধকাাংয়শর ময়ত মঙ্গবার নেবাগত রায়ত্র হুযূর সাল্লাল্লাহু 
` আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম –এর থেহ মুবারক সমানহত করা হয়। থকউ 
মঙ্গবার আবার থকউ বুধবার এর কথা উয়ল্লখ কয়রয়ে। মূলত এ থেরী 
ওফাত নিনশ্চত এবাং িামায়য জািাযার জন্য হয়য়য়ে, আর এ জরুরয়ত 
যতিুকু সময় লায়গ তায়তা নেয়তই হয়ব। খামাখা োফয়ি থকাি নবলি 
হয়নি, যা নবলি হয়য়য়ে েীঘষের্ বযািী থলাকয়ের জািাযার িামায িিার 
জন্যই হয়য়য়ে। হুযূর সাল্লাল্লাহু ` আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম েীঘষ ২৩ বৎসর 
থয নশো- সাংস্কৃনত ও উত্তম আেয়শষর িজীর থ্যতািি কয়র থগয়েি, তায়ক 
নিনকয়য় রাখার জন্য খলীফা নিযুি করা নেল গুরুেিূর্ষ নবর্য়। এ কাজনি 
সমাধার জন্য হযরত আবু বকর নসিীক (রানযঃ) হযরত উমর ফারুক 
(রানযঃ) এর ন্যায় বি বি সাহাবীগর্ খলীফা নিবষাচয়ি বযস্ত থাকায় 
হযরত আলী (রানযঃ) প্রমুখগর্ থগাসল, কাফি ইতযানে আিজাম থেি 
তয়ব োফয়ি থেরী হয় এ কারয়র্ থয, হুযূর সাল্লাল্লাহু ` আলাইনহ ওয়া-
সাল্লাম ইয়ন্তকাল কয়রয়েি একথা প্রথয়ম অয়িয়করই নবশ্বাস হয়নি। 
হুযূয়রর সাল্লাল্লাহু ` আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম ইনন্তকায়লর বযািায়র সকয়লর 
নবশ্বাস হয়তও অয়িক নবলি হয়য়য়ে। এমিনক হযরত উমর (রানযঃ) 
একথা থঘার্র্াই কয়রনেয়লি, থয বযনি বলয়ব মুহাম্মে সাল্লাল্লাহু 
` আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম  ইনন্তকাল কয়রয়েি তায়ক তয়লায়ার দ্বারা 
নদ্বখনিত কয়র থফলয়বা।। 

নদ্বতীয় কারর্ হয়লা, হুযূর সাল্লাল্লাহু ` আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম –এর 
জািাযার িামায িিয়ত অয়িক সময় বযয় হয়য়য়ে। কারর্ হুযূর সাল্লাল্লাহু 
` আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম –এর জািাযায় থকউ ইমাম হয়য় িামায িয়িি 
নি। বরাং দু’চার জি কয়র হযরত আয়য়শা (রানযঃ) –এর হুযূরায ঢুয়কয়েি 
এবাং সকয়লই একা একা িামায িয়িয়েি। হাজার হাজার সাহাবীর 
(রানযঃ) এভায়ব অি জায়গায় িামায িিয়ত অয়িক সময় থলয়গয়ে। এ 
সকল কারয়র্ হুযূর সাল্লাল্লাহু ` আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম –এর োফি কায়জ 
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নবলি হয়য়য়ে। সুতরাাং এর উির অন্য কাউয়ক তুলিা করা সহীহ হয়ব 
িা। 

বতষমায়ি লাশ েূরবতষী থ্যতায়ি থ্যতািান্তর করা এবাং জািাযা ও োফয়ি ২/১ 
নেি থেরী হওয়া থরওয়ায়জ িনরর্ত হয়য় থগয়ে, এমিনক অয়িক 
আল্লাহওয়ালা বযনিয়ের সায়থ তার আিীয়- স্বজিগর্ এরুি আচরর্ 
শুরু কয়রয়ে। এয়হি মুহুয়তষ এ বে রসময়ক বন্ধ করার জন্য তৎির 
হওয়া এবাং ওসীয়তিামা নলয়খ যাওয়া উনচত। [প্রমার্ঃ আল নবোয়া 
ওয়াি নিহায়া ৫;২৬০# জুরকািী শরয়হ মুয়াত্তা ২:১৬# আসাহহুল 
নসয়ার ৫৪৪ # সীরায়ত মুস্তফা ৩:১৮৭- ১৮৯] 

কবয়র িনৃতফলক থ্যতািি 

নজজ্ঞাসাঃ কবয়রর নশয়য়র িনৃত ফলক থ্যতািি করা জানয়য নকিা? তায়ত 
কুরআয়ির আয়াত নলয়খ নেয়ল, মতৃ বযনির রুয়হর ফায়ো হয়ব নকিা? 

জবাবঃ কবয়রর নশয়য়র িনৃত ফলক থ্যতািি করা থকবল এ উয়িয়শ জানয়য 
আয়ে থয, উি কবর যায়ত নিঃনশ্চহৃ হয়য় িা যায় এবাং িেেনলত িা হয়। 
তাই এ থেয়ত্রও শুধু িাম- নঠকািা নলখার অনুমনত আয়ে। আর যনে 
এরুি আশাংকা িা থায়ক, তাহয়ল িনৃত ফলক থ্যতািি করা জানয়য হয়ব 
িা। কারর্-  থসয়েয়ত্র এিা অিচয় বয়ল গর্য হয়ব। 

িনৃত ফলয়কর উির থকাি আয়াত নলয়খ নেয়ল আয়ায়তর থবহুরমতীর 
আশাংকা প্রবল তাই তা মাকরুহ হয়ব এবাং তা করার দ্বারা মৃত বযনির 
থকাি ফায়ো হওয়ার কথা কুরআি–হােীয়সর থকাথাও িাওয়া যায় 
িা।[প্রমার্ঃ ফাতাওয়া শামী ২:২৩৭# খাইরুল ফাতাওয়া ৬:৫৫০] 

িবূষ- িনশ্চম লনিত ভায়ব কবর িাকা করা 

নজজ্ঞাসাঃ থমৌলভী বাজার থজলার, কুলাউিা থািাধীি ১িাং বরমকানল 
ইউনিয়য়ির শাহখালা (রহঃ) এর থমাকায়মর খায়েম “রাজাশাহ” স্বয়প্ন 
থেয়খয়েি, গুজাশাহ িায়ম জনিক মৃত বযনি উিায়ক, ঘুয়মর মায়ঝ 
বলয়েি থয, “তুনম আমার কবরনি িূবষ িনশ্চয়ম লনিতভায়ব িাকা কর।  
বতষমায়ি ঐ খায়েম কবয়রর বুয়কর উির নতিনি নসাঁনি নেয়য় িূবষ- িনশ্চয়ম 
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লিালনিভায়ব একনি িাকা মাজার রচিা কয়রয়েি। বাাংলায়েশীয়ের িয়ে 
িূবষ- িনশ্চয়ম লিা কয়র কবর করার নবধতা আমায়ের শরী‘আয়ত আয়ে 
নক? 

জবাবঃ নকবলার নেয়ক বকু ও মুখ কয়র ডাি কায়ত মৃতয়ক রাখা 
মুসলমািয়ের ধমষীয় রীনত, যা শরী‘আত কতৃষক নিয়েষনশত। বাাংলায়েয়শ 
নকবলা থযয়হতু িনশ্চম নেয়ক, তাই মৃতয়ক নকবলামখুী করয়ত হয়ল তার 
জন্য জরুরী হল-  কবর উত্তর- েনের্ নেয়ক লিা করা। সুতরাাং 
থকউ যনে িূবষ- িনশ্চয়ম লিা কয়র কবর থেয়,  তাহয়ল তা 
শরী‘আত িনরিনে এবাং মহািবীর সাল্লাল্লাহু ` আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম 
এর নবরুোচারর্ বয়ল গর্য হয়ব। এিা তার গুমরাহ ও িথভ্রষ্ট 
হওয়ার নিেশষি। তাোিা কবর িাকা করাও শরী‘আয়ত নিয়র্ধ। 
মুসনলম সমায়জ এরূি নিকৃষ্ট কায়জ সাধযানুযায়ী বাধা প্রোি ও 
প্রনতহত করয়ত হয়ব। [ প্রমার্:  নহোয়া:  ১ :  ১৭৮ # ইমোদুল 
ফাতাওয়া ১ :  ৭১২]  

োফি করার সুন্নাত তরীকা 

নজজ্ঞাসাঃ মুেষা বযনিয়ক কবয়র োফি করার সুন্নাত তরীকা নক ? 

জবাবঃ মাইনয়যতয়ক কবয়র োফি করার সুন্নাত তরীকা হল-  
নকবলার নেক থথয়ক মাইনয়যতয়ক কবয়র োফি করার জন্য 
িামায়ব। অতঃির সরাসনর ডাি কায়ত থশায়ায়ব । যায়ত কয়র 
সীিা ও থচহারা নকবলার নেয়ক থায়ক। এিা সুন্নায়ত মুয়াক্কাোহ। 
থযমিভায়ব জীনবত বযনি সুন্নাত তরীকা অনুযায়ী ঘুমায়। এর 
জন্য ( ১)  কবর িনশ্চম নেয়ক থবশী ঢালু কয়র নেয়ব,  ( ২)  
অথবা মুেষায়রর নিয়ঠর নেয়ক মানির আইয়লর মত কয়র মাথার 
িীয়চও নকে ু মানি নেয়ব,  ( ৩)  মাইনয়যয়তর কাাঁধ থথয়ক িা িযষন্ত 
লিালনি এক নবঘত গতষ কয়র তার ময়ধয ডাি কায়ত মুেষায়ক 
থশায়ায়য় নেয়ব। এ নতি িেনতর থকাি এক িেনত গ্রহর্ করয়ল,  
সুন্নাত তরীকা অনুযায়ী থশায়ায়িা হয়ব। উয়ল্লখয আমায়ের থেয়শ 
মুেষায়ক সাধারর্ত নচত কয়র থশায়ায়য় থচহারা ঘুনিয়য় নকবলামখুী 
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করয়ত থচষ্টা করা হয়  । এিা ভলু তরীকা । এর দ্বারা সুন্নাত 
আোয় হয়  িা । কারর্-  সীিা নকবলামখুী িা কয়র শুধু মুখ 
নকবলামখুী করায় থকাি ফায়ো থিই । থযমি-  থকউ িামায়যর 
ময়ধয সীিা উত্তর বা েনের্মূখী কয়র মুখ নকবলামখূী কয়র 
রাখয়ল তায়ত িামায সহীহ হয়  িা । অতএব,  এ ভলু প্রথার 
সাংয়শাধি হওয়া েরকার । [ প্রমার্:  ফাতাওয়া আলমগীরী ১ :  
১৬৬ # ফাতাওয়া শামী # ফাতাওয়া রহীনময়া ১ :  ৩৭০ # 
ইমোদুল আহকাম ১ :  ৭৪৬ # নকফায়াতুল মুফতী ৪ :  ৪১]  

কবয়র োাঁনিয়য় আযাি থেয়া 

নজজ্ঞাসাঃ থেয়শর নবনভন্ন থ্যতায়ি মুেষায়ক োফি করার িয়র কবয়রর 
িায়শষ োাঁনিয়য় আযাি থেয়া হয়  । এিা শরী‘আয়তর েৃনষ্টয়ত 
জানয়য আয়ে নকিা ? 

জবাবঃ মুেষায়ক োফি করার িয়র কবয়রর উির আযাি থেয়ার 
শরী‘আয়ত থকাি প্রমার্ থিই । সুতরাাং কবয়রর উির আযাি 
থেয়া নিয়র্ধ । [ প্রমার্:  শামী:  ১ :  ৩৯৩,  আহসানুল 
ফাতাওয়া ১ :  ৩৩৭ # ফাতাওয়া মাহমুনেয়া ১ :  ১৯৬ # 
ইমোদুল ফাতাওয়া ৫ :  ৩০১]  

বরই  িাতা নেয়য় লাশ থগাসল থেয়া 

নজজ্ঞাসাঃ মৃতুযর ির লাশয়ক থগাসল থেয়ার জন্য বরই  িাতা 
বযবহার করা হয়  থকি ? 

জবাবঃ হযরত  উয়ম্ম আনতয়যা ( রানযঃ)  হয়ত বনর্ষত আয়ে থয,  
হুযূর সাল্লাল্লাহু ` আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম- এর কন্যা যয়িব  
( রানযঃ) - এর মৃতুযর ির হুযূর সাল্লাল্লাহু ` আলাইনহ ওয়া- সাল্লাম 
নকেু মনহলায়ক হুকুম করয়লি-  থতামরা তায়ক থগাসল করাও,  
নতিবার অথবা িাাঁচবার অথষাৎ থবয়জাি সাংখযায় শরীয়র িানি 
ঢালয়ব এবাং তায়ক বরই  িাতা নমনশ্রত গরম  িানি দ্বারা থগাসল 
নেয়ব ।  
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বরই  িাতার দ্বারা গরমকৃত িানি নেয়য় মৃত বযনিয়ক থগাসল 
করায়িা মুস্তাহাব। এর দ্বারা উিকার হয়চ্ছ-  এর দ্বারা ময়লা েূর 
হয়  এবাং মৃত বযনির লাশ থেরীয়ত িষ্ট হয়।[ প্রমার্:  নতরনমযী 
শরীফ ১ :  ১৯৩,  রিুল মুহতার ২ :  ১৯৬,  বাোনয়উস 
সািায়য় ১ :  ৩০১]  

কবরথ্যতাি থ্যতািান্তর করা 

নজজ্ঞাসাঃ থকাি কবর বা কবরথ্যতাি যনে িেী বা খায়ল থভয়ঙ্গ 
যাওয়ার উিক্রম হয় ,  নকাংবা থকাি ময়লা- আবজষিার স্তুয়ি িষ্ট 
হয়য় যাওয়ার আশাংকা থায়ক,  তাহয়ল ঐ কবর বা কবরথ্যতাি 
থ্যতািান্তর করা জানয়য হয়ব নক ? 

জবাবঃ কবরগুয়লা থয অবথ্যতায় আয়ে,  থস অবথ্যতায়ই থাকয়ব । 
িেী বা খায়ল থসগুয়লা থভয়ঙ্গ থগয়লও থ্যতািান্তর করা যায়ব িা। 
তয়ব থসখায়ি ময়লা- আবজষিা থফলা বন্ধ করার বযবথ্যতা করয়ত 
হয়ব । উি অবথ্যতায় কবর থ্যতািান্তর করা নবধ িয়  ।  

িুরাতি কবর থ্যতািান্তনরত করর্ 

নজজ্ঞাসাঃ নকেুনেি িূয়বষ আনম কয়য়ক কাঠা জনম নবক্রয় কনর। 
থসখায়ি একনি কবর নেল। তয়ব নবনক্রর সময় কবয়রর জায়গািুকু 
বাে রাখা হয়। নকন্তু থক্রতা থস জনমর চতুিষায়শ বাউন্ডারী থেয়াল 
নিমষার্ কয়রয়ে এবাং বতষমায়ি কবয়রর উিয়রই তার গািী রাখয়ে 
নকাংবা চলা থফরা করয়ে। উি কবরনি আমার নিতার নবধায় 
থেয়ল নহয়সয়ব জনম থক্রতার এরূি আচরয়র্ আনম োরুর্ভায়ব 
মমষাহত। এ বযািায়র তায়ক বলার ির থস উত্তর নেয়য়য়ে কবর 
থ্যতািান্তর করা যায়। সুতরাাং আিনি কবর থ্যতািান্তর কয়র নিি। 
আনম এ জায়গািুকুর মূলয িনরয়শাধ কয়র নেব।  

জবাবঃ বযানি মানলকািাধীি থকাি কবর যনে এত িুরাতি হয়  
থয,  থসখায়ি োফিকৃত লায়শর অঙ্গ- প্রতযঙ্গ মানির সয়ঙ্গ নময়শ 
নগয়য়য়ে বয়ল প্রবল ধারর্া হয় ,  যা সাধারর্ত ১০/ ১২ বেয়রর 
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ময়ধয হয়য় থায়ক তাহয়ল এরূি কবয়রর উির মানি ভরাি কয়র 
সমাি কয়র তার উির নেয়য় চলায়ফরা করা নকাংবা থসখায়ি গািী 
রাখায়ত থকাি অসুনবধা থিই ।  

আর যনে কবয়র মৃত বযনির হািসমূহ বাকী থায়ক,  তাহয়ল 
এরূি কবয়রর উির নেয়য় চলাচল করা বা থসখায়ি গািী রাখা 
জানয়য হয়ব িা। থকিিা এর দ্বারা আশরাফুল মাখলুকাত আেম 
সন্তায়ির প্রনত অবমািিা প্রকাশ িায় ।  

উয়ল্লনখত কবয়রর জায়গা যনে ওয়াকফকৃত িা হয়য় থায়ক,  
তাহয়ল থসিা নবক্রয় করা জানয়য হয়ব,  অন্যথায় িয়। উয়ল্লখয,  
উি কবর থ্যতািান্তর করা জানয়য হয়ব িা।[ প্রমার্:  আলমগীরী 
১/ ১৬৭ # ফাতাওয়া োরুল উলূম ৫/ ৪১১ # ফাতাওয়া 
মাহমূনেয়া ৭/ ২২১]  

নহজিার কাফি- োফি 

নজজ্ঞাসাঃ এমি থকাি থলাক থয,  িুরুর্ও িয় ,  মনহলাও িয়  । 
থস মারা থগয়ল তার কাফয়ি কয়িা কািি লাগয়ব এবাং থকাি 
নিয়য়ম তায়ক কাফি- োফি করয়ত হয়ব ? 

জবাবঃ থয বযনি িুরুর্ও িয় ,  মনহলাও িয়  এমি বযনি মারা 
থগয়ল,  মনহলায়ের কাফয়ির জন্য থযমি িাাঁচনি কািি লায়গ,  
থতমনিভায়ব তার কাফয়ির জন্যও িাাঁচনি কািি লাগয়ব। 
এমনিভায়ব মনহলায়ের থয তারতীয়ব কাফি- োফি করা হয় ,  
তায়েরয়কও থসই তারতীয়ব কাফি- োফি করয়ত হয়ব । [ প্রমার্:  
ফাতাওয়া শামী ২ :  ২০২]  

মসনজয়ে ওয়াকফকতৃ জনময়ত কবর থেয়া 

নজজ্ঞাসাঃ জনিক মাওলািা বয়লি থয,  মসনজে কনমনি যায়ক 
মসনজয়ের থমাতাওয়াল্লী ধাযষ কয়রি,  তার অনুমনতয়ত িানক 
মসনজয়ের জায়গায় কবর থেওয়া জানয়য । কথািা নক নঠক ? 
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জবাবঃ মসনজয়ে ওয়াকফকৃত জায়গায় থকাি মুেষায়ক কবর থেয়া 
জানয়য িয়  । নকন্তু ওয়াকফকারী যনে ওয়াকফ করার সময় নকেু 
অাংয়শ কবর থেয়ার অনুমনত প্রোি কয়র থায়কি,  তাহয়ল জানয়য 
হয়ব,  অন্যথায় িয়  । [ প্রমার্:  ফাতাওয়া মাহমূনেয়া ৬ :  
১৭৫]  

কুরআয়ির আয়াত সিনলত নগলাফ দ্বারা মতৃবযনির লাশ আবতৃ 
করা 

নজজ্ঞাসাঃ মেীিা শরীফ থথয়ক আনিত কুরআি শরীয়ফর আয়াত 
খনচত নগলাফ মৃত বযনির লায়শর উির থেয়া জানয়য হয়ব নক-
িা ? যনে জানয়য হয় ,  তাহয়ল োিকারী বযনি সাওয়াব িায়ব 
নক- িা? 

জবাবঃ কুরআয়ির আয়াত সিনলত নগলাফ মৃত বযনির লায়শর 
উির থেয়া বা তা নেয়য় লাশ আবৃত করা জানয়য হয়ব িা। 
থকিিা,  এর দ্বারা িনবত্র কুরআয়ির অবমািিা প্রকাশ িায়। 
তাোিা সামানজকভায়বও এিায়ক আেয়বর িনরিেী বয়ল ধারর্া 
করা হয়। অনুরূিভায়ব কুরআয়ির আয়াত সিনলত নগলাফ 
কাউয়ক োি করা োওয়াব থতা েূয়রর কথা,  বরাং এয়ত গুর্ায়হর 
প্রবল আশাংকা রয়য়য়ে। থকিিা,  এর দ্বারা একনি িাজানয়য কায়জ 
সহয়যানগতা করা হয়চ্ছ। আর এ সম্পয়কষ িনবত্র কুরআয়ি সুস্পষ্ট 
বর্ষিা রয়য়য়ে থয,  “থতামরা সৎ কায়জ ও আল্লাহ ভীনতর কায়জ 
এয়ক অিয়রর সহয়যানগতা কর। আর িািকাযষ ও সীমালিয়ির 
বযািায়র এয়ক অিয়রর সহয়যানগতা কয়রা িা” । অতএব,  এরূি 
োয়ির দ্বারা সাওয়ায়বর আশা করা বৃথা। 

[ প্রমার্:  সূরা হজ্জ:  ৩২ # সূরা মানয়োহ:  ২ # কািযুল 
উম্মাল ২ :  ৩২৮ # ফাতাওয়া আলমগীরী,  ৫ :  ৩২৩ 
ইমোদুল ফাতাওয়া,  ৪ :  ৬২২ # ফাতাওয়া মাহমুনেয়া,  ২ :  
৪০১]  
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হানি উনঠয়য় অন্যথ্যতায়ি োফি করা 

নজজ্ঞাসাঃ িুরাতি কবয়রর হানি উনঠয়য় অন্য থ্যতায়ি োফি করা 
যায়ব নকিা এবাং িুরাতি কবরথ্যতায়ি ঘর- বািী নতনর কয়র বসবাস 
করা যায়ব নকিা? 

জবাবঃ শরয়ী উযর  বযতীত কবয়রর লাশ বা িুরায়িা হানি অন্য 
কবরথ্যতায়ি বা অন্য থকাি জায়গায় োফি করা জানয়য িয়। তয়ব 
যনে কায়রা জনময়ত তার অনুমনত বযনতয়রয়ক োফি করা হয়য় 
থায়ক এবাং জনমর মানলক তার জনম থথয়ক লাশ উনঠয়য় নিয়ত 
বয়ল,  তাহয়ল থসয়েয়ত্র থ্যতািান্তনরত করা জানয়য আয়ে । 
অনুরূিভায়ব কবর অনধক িুরাতি হয়য় যাওয়ার িয়র যখি  ময়ি 
হয়  থয,  মুেষার হানিও মানি হয়য় থগয়ে ( আনুমানিক ১০/ ১২ 
বৎসর  ির)  তখি তার উির অন্য কবর খিি  করা থযয়ত 
িায়র এবাং ওয়াকফকৃত থগারথ্যতাি িা হয়ল তার উির ঘর- বািী 
থতালা,  মসনজে মাদ্রাসা ইতযানে বািায়িাও জানয়য আয়ে । 
[ প্রমার্:  ইমোদুল আহকাম ১ :  ৭২৭]  

স্বামী স্ত্রীয়ক ও স্ত্রী স্বামীয়ক কাফি- োফি থেয়া 

নজজ্ঞাসাঃ স্ত্রীর ইনন্তকায়লর ির স্বামী তায়ক থগাসল নেয়ত,  
কাফি- োফি নেয়ত িারয়ব নকিা? এমনিভায়ব স্বামীর ইনন্তকায়লর 
ির স্ত্রী স্বামীয়ক থগাসল ও কাফি- োফি নেয়ত িারয়ব নক- িা? 

জবাবঃ স্ত্রীর ইনন্তকায়লর ির তার থগাসল থেওয়ার জন্য যনে 
থকাি মনহলা িা িাওয়া যায়,  তাহয়ল শুধুমাত্র থস থেয়ত্র স্বামী 
স্বীয় স্ত্রীর থগাসল করায়ত িায়র। তাোিা স্ত্রীয়ক কাফি িিায়িার 
ির থথয়ক োফি িযষন্ত অন্যান্য সব কাজ স্বামী করয়ত িারয়ব। 
আর স্বামীর ইনন্তকায়লর ির স্ত্রী সবষাবথ্যতায় স্বামীর থগাসল সহ 
অন্যান্য কাজ করয়ত িারয়ব। [ প্রমার্:  শামী:  ২ :  ৯৯৯ # 
আহসানুল ফাতাওয়া ৪ :  ২১৫ # ইমোদুল ফাতাওয়া ১ :  
৭২৪ # োরুল উলূম ২ :  ৪৪২]  
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জািাযা ও োফয়ি শরী‘আত গনহষত কাজ 

নজজ্ঞাসাঃ জািাযা ও োফয়ির সময় শরী‘আত নবয়রাধী কাজগুয়লা 
নক? 

জবাবঃ জািাযার মুিকারাত। মৃতুযর ির োফয়ির িূয়বষর 
মুিকারাত বা গনহষত কাজঃ 

( ১)  মৃত বযনির জন্য স্বশয়ব্দ কান্নাকানি করা। 

( ২)  থগাসয়লর িূয়বষ মুেষার িায়শ নতলাওয়াত করা। 

( ৩)  োফয়ি থেরী করা ( আিীয়- স্বজি ইতযানের আগময়ির 
লয়েয) । 

( ৪)  কাফয়ি আহােিামা,  আয়াত,  দু‘আ,  কালাম ইতযানে 
নলখা। 

( ৫)  জািাযায় থলাক থবশীর আশায় জুম‘আ বা জামা‘আয়তর 
জন্য নবলি করা। 

( ৬)  মৃত বযনির লাশ োফয়ির উয়িয়শ্য েূয়র নিয়য় যাওয়া। 

( ৭)  কাফি িরায়িার ির মুখ থেখায়িা। নতনি থকমি নেয়লি? 
নজজ্ঞাসা কয়র ভাল হবার সােয আোয় করা। 

( ৮)  একানধকবার িামায়য জািাযা িিা। 

( ৯)  মৃয়তর েনব থিয়া,  নবনভন্ন িত্র িনত্রকায় তা প্রকাশ করা। 

( ১০)  গায়য়বািা িামায়য জািাযা িিা। 

োফি কায়লর ও িরবতষীর মুিকারাতঃ 

( ১১)  মৃতয়ক কবয়র বসায়িা হয়ব এ নবশ্বায়স অয়িক উিয়র বাাঁশ 
নেয়য় তারির মানি থেয়া ।  

( ১২)  নসিা নকবলামখুী িা কয়র শুধু থচহারা নকবলার নেয়ক 
ঘুনরয়য় রাখা। 



565 

 

( ১৩)  জািাযার ির উিনথ্যতত বযনিয়েরয়ক নযয়াফাত করা। 

( ১৪)  ৩/ ৫/ ৭/ ৪০ ইতযানে থকাি নিনেষষ্ট নেিয়ক োি 
খাইরায়তর জন্য নঠক করা। 

( ১৫)  িাবায়লয়গর অাংশ বন্িি িা কয়র,  তযাযয সম্পনত্ত হয়ত 
নিয়জরা খাওয়া,  োওয়াত খাওয়ায়িা এবাং গরীব- নমসকীি বা 
মসনজে- মাদ্রাসায় োি করা। 

( ১৬)  ঈসায়ল সাওয়ায়ব যা োি করা হয়  তাই থিৌাঁয়ে এ জন্য 
বাৈায়ের ঈসায়ল সাওয়ায়ব দুধ,  শুহাোয়য় কারবালার জন্য 
শরবত ইতযানে োি করা। 

( ১৭)  মুেষার সাওয়াব থরসািীর উয়িয়শ্য িাকা- িয়সার নবনিময়য় 
কুরআি শরীফ খতম করায়িা। থশাকসভা ও মৃতুয বানর্ষকী ইতযানে 
িালি করা। [ প্রমার্:  শামী ২ :  ১৯২- ২০৮ # আলমগীরী ১ 
:  ১৬৪ # ফাতাওয়া োরুল উলূম ৫ :  ২৬৫ # ফাতাওয়া 
রাহীনময়া ৫ :  ১১০,  ১১৩]  

কবয়রর উির রাস্তা করা 

নজজ্ঞাসাঃ নবশ বের  আয়গ আমার োো মৃতুয বরর্  কয়রি,  
তখি সবার ধারর্া নেল থয,  রাস্তার িায়শ কবর নেয়ল ভাল 
হয় ,  কারর্ রাস্তা নেয়য় অয়িক বুযুগষ থলাক যাতায়াত কয়র,  তাই 
তারা কবর থেয়খ যনে তার জন্য দু‘আ কয়র যায়,  আর থসই 
দু‘আ যনে আল্লাহ কবুল কয়রি,  তাহয়ল থবয়হশয়ত থযয়ত িায়র। 
সমায়জ এই ধরয়ির ধারর্া তখি নেল। এখিও আয়ে। এ 
কারয়র্ই তখি থরায়ডর িায়শই োোর কবর থেয়া হয় ;  নকন্তু 
এখি জািয়ত িারলাম এই কবয়রর উির নেয়য় নবশ্বয়রাড হয়ব,  
এজন্য আমরা খুবই নচনন্তত এবাং বযনথত। নক করয়ল এর 
সমাধাি হয়ব?  
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কবর থযয়হতু থাকয়ে িা তাই আমার োেীয়ক অন্য থকাথাও 
কবর থেয়া যায়ব নকিা? কারর্,  স্বামী- স্ত্রী থতা িাশািানশই কবর 
থেয়া হয়। 

জবাবঃ থয থকাি থ্যতাি থথয়ক মৃত বযনির জন্য দু‘আ করয়ল বা 
সাওয়াব থিৌাঁোয়িার নিয়য়ত কুরআি শরীফ িিয়ল বা োি করয়ল 
মুেষার নিকি তার সাওয়াব থিৌাঁয়ে যায়। এর জন্য কবয়রর িায়শ 
যাওয়া বা রাস্তার িায়শ কবর থেয়া জরুরী িয়। তয়ব সম্ভব 
হয়ল মুেষায়ক থকাি থিককার থলাকয়ের কবয়রর িায়শ োফি করা 
উত্তম। থকাি বযনি মানলকািা থগারথ্যতায়ির কবর যনে এরকম 
িুরাতি হয়  থয,  তার ময়ধয লাশ সম্পূর্ষ মানিয়ত িনরর্ত হয়য় 
যায়,  তাহয়ল তা আর কবরথ্যতায়ির হুকুম থায়ক িা। বরাং সাধারর্ 
জনময়ত িনরর্ত হয়য় যায়। তখি থসখায়ি অন্যান্য জনমর মত 
চার্াবাে করা,  গােিালা থরািি করা,  বািী- ঘর  বা মসনজে-
মাদ্রাসা নিমষার্ করা,  রাস্তা- ঘাি নতরী করা এসব জানয়য আয়ে। 
আর কবরথ্যতায়ির থয সম্মাি করয়ত হয়  তা মূলত মুেষা বযনির 
সম্মািায়থষই। যখি  মুেষা মানিয়ত িনরর্ত হয়য় যায়,  তখি আর 
এমি খানল জনময়ির থকাি সম্মাি করার হুকুম থায়ক িা। নবজ্ঞ 
আয়লমগয়র্র ময়ত আমায়ের থেয়শর লাশ সাধারর্ত ১০/ ১২ 
বেয়রর ময়ধয িাঁয়চ গয়ল মানির সায়থ নময়শ যায়।  

আিিার োোর কবর থযয়হতু নবশ বেয়রর িুরাতি,  তাই তার 
উির নেয়য় রাস্তা নিমষার্ করায়ত শরী‘আয়তর েৃনষ্টয়ত থকাি 
অসুনবধা থিই। এয়ত মৃত বযনি আিিার োোরও থকাি েনত 
হয়ব িা ।  

আর স্বামী- স্ত্রী বা আিীয়- স্বজিয়ের কবর একয়ত্র থাকা মুস্তাহাব 
বা ভাল। যা িালি িা করয়ত িারয়ল থকাি গুিাহ থিই। 
অতএব,  আিিার োেীর কবর োোর কবর থথয়ক েূয়র অন্যত্র 
থেয়ায়ত থকাি অসুনবধা থিই। [ প্রমার্:  আবু োউে,  নমশকাত,  
৪ :  ৭৮ # ফাতাওয়া আলমগীরী ১ :  ৬৬- ৬৭  # ফাতাওয়া 
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রাহীনময়া ৫ :  ৯৫ # ফাতাওয়া মাহমূনেয়া ১০ :  ৩১৩-
৩১৪, ৩৯৬]  

কবয়র গায়ের ডাল গািা  

নজজ্ঞাসা:  আমায়ের অেয়ল কবয়র লাশ োফয়ির ির কবয়রর 
উির চার থকািায় ৪ নি গায়ের ডাল লানগয়য় ঐ ডাল ধয়র চার 
কুল ( অথষাত সূরা কানফরূি,  সূরা ইখলাস,  সূরা ফালাক ও 
িাস)  িিা হয়  ।  এিা শরীয়য়তর েৃনষ্টয়ত কতিা যুনি সঙ্গত? 

জবাব:  কবয়রর লাশ োফয়ির ির কবয়রর চার থকািায় থখজুর 
বা অন্য গায়ের ডাল গািা,  এ ডাল ধয়র চার কুল িিা 
শরীয়য়তর েৃনষ্টয়ত নবে‘আত ও বজষিীয় কাজ ।  অয়িয়কই এিায়ক 
জানয়য করার জন্য মুসনলম শরীয়ফর হােীস দ্বারা েলীল থিশ 
কয়রি থয,  হুযূর ( সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম)  দু’নি কবয়রর 
উির থখজুয়রর দু’িুকরা কয়র থগয়ি বয়লনেয়লি-  যতের্ িযষন্ত 
এ ডাল দু’নি তরতাজা থাকয়ব ততের্ তার আযাব হাল্কা করা 
হয়ব ।  এর জবাব এই থয,  এিা হুযূর ( সাল্লাল্লাহু আলাইনহ 
ওয়াসাল্লাম) -  এর সায়থই খাস নেল ।  হুযূয়রর সুিানরয়শর 
কারয়র্ তায়ের আযাব হাল্কা করা হয়য়নেল ।  ডাল দু’নি শুধু 
আযাব কতের্ বন্ধ থাকয়ব অথষাৎ শুকায়ব িা ততের্ িযষন্ত হুযূর 
( সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) -  এর দু‘আর বরকয়ত আযাব 
বন্ধ থাকয়ব ।  যনে এমি করার অনুমনত সবার জন্য হত এবাং 
এিা থকাি থিক কাজ হত,  তাহয়ল সাহাবায়য় নকরাম অবশ্যই এ 
আমল করয়তি ।  থকিিা,  তারা থিক কায়জর প্রনত থবশী আগ্রহী 
নেয়লি ।  এতেসয়েও থকাি সাহাবী এমি কয়রিনি ।  তাই এিা 
বজষি করা জরুরী ।   

তাোিা চার থকািায় চার কুল িিার প্রমার্ও থকাি সহীহ হােীয়স িাওয়া 
যায় িা । তয়ব হােীয়স এতিুকু প্রমানর্ত আয়ে থয, একজি মাথার নেয়ক 
সূরা বাকারা এর শুরু থথয়ক মুফনলহুি িযষন্ত আর একজি িায়য়র নেয়ক 
সূরা বাকারার থশর্ িৃষ্ঠা আমািার রাসূল থথয়ক সূরার থশর্ িযষন্ত 
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নতলাওয়াত করয়ব, এিাই সুন্নাত । [প্রমার্:  মুসনলম শরীফ, ১ : ৩১২, 
২ : ৪১৭ # ফাতহুল মুলনহম, ৬ : ৫২৫ # ফাতাওয়া শামী, ২ : ২৪৫ # 
আহসানুল ফাতাওয়া ১ :  ৩৭৪]   

তানযয়াত- নযয়ারত 

মতৃবযনিয়ক েদ্কাকারীর িনরচয় োি  

নজজ্ঞাসাঃ মৃত বযনির থকাি সন্তাি বা আিীয়- স্বজি তাাঁর জন্য 
মাগনফরায়তর দু‘আ করয়ল বা োি সেকা করয়ল, মৃত বযনি জািয়ত 
িায়র নক থয, থক তার জন্য এগুয়লা কয়রয়ে? স্বয়াং দু‘আ কারীর জীবয়ি 
এর থকাি প্রভাব িয়ি নক িা?  

জবাবঃ হ্যাাঁ, মৃত বযনিয়ক আল্লাহর িে থথয়ক জািায়িা হয় থয, থক তার 
জন্য সাওয়াব থরসািী করয়ে । অথষাত থফয়রশতা তায়ক বয়ল থেি থয, 
অমুক বযনি থতামার জন্য ঈসায়ল সাওয়াব করয়ে এবাং দু‘আকারীও 
তার জীবয়ি এর সুফল থিয়য় থায়ক । থকিিা, অিয়রর জন্য দু‘আ 
করয়ল আল্লাহ িাক তায়ক এর নবনিময় নেয়য় থায়কি । [প্রমার্:  
নমশকাত শরীফ, ২০৬]  

থশাকাতষ িনরবারবগষয়ক খাবার প্রোি করা  

নজজ্ঞাসা:  প্রায়ই থেখা যায় থয, থকাি বািীয়ত যনে থকউ মারা যায়, 
প্রনতয়বশী বা নিকি আিীয়রা দুই অথবা নতিনেি থশাকাতষ িনরবার 
বগষয়ক খাবার িনরয়বশি কয়র থায়ক । ইসলামী শয়ীয়ত মুতানবক তার 
হুকুম নক ?  

জবাবঃ থকউ মারা থগয়ল তার থশাকাতষ িনরবার বয়গষর জন্য খািার 
বযবথ্যতা করা এবাং তায়েরয়ক খাওয়ায়িা মুস্তাহাব ।এজন্য অয়িক 
সাওয়াবও রয়য়য়ে । রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) হযরত 
জাফর (রাঃ) এর থশাকাতষ িনরবায়রর থলাকয়ের জন্য খািা িাকায়ত 
বয়লনেয়লি । [প্রমার্ঃ নতরনমযী, ১ : ১৯৫ # ফাতাওয়া আলমগীরী, ১ 
:  ১৬৭]  
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কবর নযয়ারত  

নজজ্ঞাসাঃ ইসলায়মর েৃনষ্টয়ত মনহলায়ের কবর নযয়ারত জানয়য নকিা? 
কবর নযয়ারয়তর সনঠক তরীকা নক? ‘বৃহস্পনতবার নেবাগত রায়ত সমস্ত 
মৃত বযনিয়ের রূহ সমূহ এ িৃনথবীয়ত আগমি কয়র থায়ক এবাং জুম‘আর 
নেয়ি সমস্ত কবরবাসীয়ের আযাব মাফ কয়র থেয়া হয় ।’ ইসলায়মর 
েৃনষ্টয়ত কথাগুয়লা নক নঠক ? 

জবাবঃ মনহলায়ের ময়ধয সৃনষ্টগতভায়ব নধযষ- সহ্য কম হয়য় থায়ক, যার 
েরুি কবর থেয়খ বা মুেষার কথা স্বরর্ কয়র কান্না- কানি, নচল্লা- নচনল্ল 
করার সম্ভাবিা রয়য়য়ে । সায়থ সায়থ নবিা জরুরয়ত মনহলায়ের জন্য 
বািী হয়ত থবর হওয়ািাই অসাংখয নফতিার কারর্ হয়য় োাঁিায়, তাই 
কবর নযয়ারয়তর জন্য তায়েরয়ক শরীয়য়ত অনুমনত থেয়া হয়নি । 
[প্রমার্:  নমশকাত ১ : ১৫৪, শামী, ২ : ২৪২ # ফাতাওয়া মাহমুনেয়া, ২ 
: ৩৬৮ # আহসানুল ফাতাওয়া, ৪ : ১৮৬ # ফাতাওয়া োরুল উলূম ৫ 
:  ৪১৮ ]  

আর কবর নযয়ারয়তর তরীকা হয়লা, কবয়রর কায়ে নগয়য় সম্ভব হয়ল, 
মুেষার িায়য়র নেক নেয়য় থযয়য় থচহারা বরাবর এয়স নকবলার নেয়ক নিঠ 
কয়র কবয়রর নেয়ক মুখ কয়র োাঁিায়ব এবাং এভায়ব সালাম বলয়ব-  

 تبع لكم ونحن سلف لنا انتم والمؤمنين المسلمين من القبور اهل يا عليكم السالم
 لنا اهلل اسأل والمستأخرين منا المستقدمين اهلل يرحم الحقون بكم اهلل شاء ان وانا
 .واياكم اهلل ويرحمنا ولكم لنا اهلل يغفر العافية ولكم

অতঃির কুরআয়ির আয়াত, সূরা নবয়শর্ভায়ব সূরা ইখলাস, সূরা 
ফানতহা, আয়াতুল কুরেী, আমািার রাসূলু, সূরা ইয়াসীি, সূরা মুলক 
ইতযানে যতিুকু সম্ভব হয় িিয়ব । অতঃির উি দু’আ কালাম এর 
সাওয়াব কবরবাসীয়ের িায়ম বখয়শ নেয়ব । আর সাওয়াব থিৌাঁোয়িার 
জন্য হাত উঠায়িার থকাি প্রয়য়াজি থিই । তয়ব যনে একান্ত হাত উঠায়ত 
হয়, তাহয়ল কবয়রর নেয়ক নিঠ কয়র নকবলার নেয়ক মুখ কয়র নিয়ব । 
[প্রমার্:  ফাতাওয়া শামী, ২ : ২৪২ # ফাতাওয়া োরুল উলূম, ৫ : ৪৫০ 
# মালাবুিা নমিহু ৭৫ # ফাতাওয়া রশীনেয়া, ২৩১]  
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উয়ল্লখয থয কবর নযয়ারয়তর জন্য উত্তম নেি হয়লা, জুমু’আর নেি । তয়ব 
তার একনেি আয়গ বা িয়র এবাং থসামবার নেিয়কও কবর নযয়ারয়তর 
জন্য বরকয়তর নেি বয়ল উয়ল্লখ করা হয়য়য়ে ।  

আর বৃহস্পনতবার নেবাগত রায়ত সকল মৃত বযনিয়ের রূহ িৃনথবীয়ত 
আগমি কয়র থায়ক-  এ কথানি এয়কবায়রই অবাস্তব । কুরআি- হােীয়স 
এর থকাি প্রমার্ থিই । মুসলমািয়ের জন্য এ ধরয়ির নবশ্বাস রাখা 
কখিও নঠক হয়ব িা । জুমু‘আর নেি সমস্ত কবরবাসীয়ের আযাব মাফ 
কয়র থেয়া হয়-  এমি কথাও নঠক িয় । তয়ব জুমু‘আর নেি থকউ মারা 
থগয়ল তার কবয়রর আযাব মাফ হওয়ার কথা হােীয়স িাওয়া যায় । 
[প্রমার্ঃ নতরনমযী শরীফ # ফাতাওয়া শামী ২ : ২৪৩ # ফাতাওয়া 
রশীনেয়া ২৩৩-  ২৩৪ # ফাতাওয়া োরুল উলূম ৫ : ৩৪৯  # 
আশরাফুল জাওয়াব, ১৫৬]  

আিিজয়ির ইয়ন্তকায়ল সময়বেিা  

নজজ্ঞাসাঃ আিিজি মারা থগয়ল অয়িয়ক অনধযষ হয়য় যায়, থিয়রশাি 
হয়য় যায় । তায়েরয়ক সান্তিা থেয়ার বযািায়র রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
আলাইনহ ওয়াসাল্লাম)- এর িে থথয়ক থকাি বার্ী আয়ে নকিা ? জািায়ল 
কৃতজ্ঞ থাকয়বা ।  

জবাবঃ মৃত বযনির আিিজয়ির প্রনত সান্তিা ও সময়বেিা প্রকাশ করার 
বযািায়র রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম)- এর থথয়ক হােীস 
বনর্ষত আয়ে । হযরত মু‘আয ইবয়ি জাবাল (রানযঃ) থথয়ক বনর্ষত আয়ে 
থয, তার এক িুত্র সন্তাি মারা থগয়ল িবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ 
ওয়াসাল্লাম) এই সময়বেিা িত্র নলয়খি:   

নবসনমল্লানহর রাহমানির রাহীম 

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মে(সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম)- এর িে থথয়ক 
মু‘আয ইবয়ি জাবায়লর িায়ম । থতামার উির শানন্ত বনর্ষত থহাক । আনম 
থতামার কায়ে আল্লাহর প্রশাংসা করনে, নযনি োিা থকাি মা‘বূে িাই । 
তারির এই কামিা করনে থয, আল্লাহ থযি থতামায়ক নবরাি নবনিময় োি 
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কয়রি এবাং নধযষ ধারি ও আল্লাহর শুকনরয়া আোয় করার তাওফীক োি 
কয়রি । আমায়ের জীবি, আমায়ের ধি- সম্পে এবাং আমায়ের 
িনরবার- িনরজয়ি আল্লাহ সুখ োি কয়রি এবাং জীবি আল্লাহ প্রেত্ত 
ের্থ্যতায়ী আমািত । (য়তামার িুত্রও একনি আমািত নবয়শর্ নেল) আল্লাহ 
থতামায়ক তার দ্বারা খুশী এবাং ঈর্ষর্ীয় সুখ োি কয়রয়েি এবাং এখি 
নবরাি িুয়র্যর নবনিময়য় তায়ক থতামার নিকি থথয়ক উনঠয়য় নিয়য়য়েি । 
তুনম যনে িুয়র্যর প্রতযাশায় নধযষ ধারি কর, তাহয়ল নবরাি িুরষ্কার, 
অয়শর্ অনুগ্রহ এবাং নহোয়াত থতামার জন্য থাকয়ব । থতামার অনথ্যতরতা 
ও হা- হুতাশ থযি থতামার িুরষ্কারয়ক নবিষ্ট কয়র িা থেয় । এমি করয়ল 
তুনম অনুতপ্ত হয়ব । ময়ি রাখয়ব অনথ্যতরতা থকাি মৃত বযনিয়ক নফনরয়য় 
আিয়ত িায়র িা এবাং থকাি থশাকয়ক েূর করয়ত িায়র িা । যা হবার তা 
হয়য়ই নগয়য়য়ে । ওয়াসসালাম । 

 السيما مجحه في االفراط يكره لكن. مساويھم عن وكفوا موتاكم محاسن اذكروا
 )1/131:المختار الدر.   (الصبور في وترغيبھم اهله تعزية جنازته دعن

কবয়বর উির বানত জ্বালায়িা  

নজজ্ঞাসা:  কবয়রর উিয়র বানত জ্বালায়িা জানয়য নক ?  

জবাবঃ কবয়রর উিয়র বা কবয়রর িায়শ্বষ বানত থেয়া শরীয়য়ত কুসাংষ্কার 
বয়ল আখযানয়ত হয়য়য়ে । বস্তুত:  এিা নহন্দুয়ািী প্রথা-  যা অনগ্নিূজক 
থিৌত্তনলকয়ের সােশৃ্য । এ কারয়র্ হােীস শরীয়ফ এ বযািয়র 
কয়ঠারভায়ব নিয়র্ধাজ্ঞা এয়সয়ে। 

হযরত ইবয়ি আব্বাস থথয়ক বনর্ষত আয়ে, “রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু 
আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) ঐ সমস্ত থলাকয়েরয়ক অনভসম্পাত কয়রয়েি, যারা 
কবর নযয়ারয়তর জন্য কবরথ্যতায়ি উিনথ্যতত হয় এবাং ঐ সমস্ত থলাকয়ের, 
যারা কবয়রর উির থসৌধ নতরী কয়র ও বানত প্রজ্জ্বনলত কয়র ।”[প্রমার্ঃ 
আবূ োউে শরীফ, ২ : ৪৬১ # িাসাঈ শরীফ, ১ : ২২২ # নমশকাত 
শরীফ, ১ : ৭১ # রায়হ সুন্নাত, ১৯২]  
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অন্য এক হােীয়স হযরত আনয়শা (রাঃ)য়থয়ক বনর্ষত আয়ে, 
রাসূল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) ইরশাে কয়রয়েি, “থকউ যনে 
ইসলাম ধয়মষর ময়ধয এমি নকেু আনবষ্কার কয়র, যা ইসলায়মর ময়ধয 
থিই, তাহয়ল তা গনহষত ।” সুতরাাং কবয়র বানত থেয়া জঘন্য অিরাধ ও 
কুসাংস্কার । তাই এ থথয়ক নিয়জও থবাঁয়চ থাকয়ত হয়ব এবাং 
মুসলমািয়েরও সতকষ করয়ত হয়ব । [ফাতাওয়া মাহমূনেয়া, ১০ :  
৮৭]  

   الخ....بناء عليه واليرفع واليطين عنه للنھي واليجصص يربع وال
 )1/132:الدرالمختار(

েরূ থথয়ক করর নযয়ারত করা  

নজজ্ঞাসাঃ লাইলাতুল বরাত আসয়ল নকেুসাংখযক থলাক হালুয়া- রুনি 
িাকায় । তারির বািী বািী নমলাে িয়ি । আবার কবরথ্যতায়ি নগয়য় 
কবর নযয়ারত কয়র । ফজয়রর ফরয িামায়যর ির কবরথ্যতায়ি নগয়য় কবর 
নযয়ারত কয়র । এর ফযীলত কতিুকু জািয়ত চাই । বাসায় থথয়ক কবর 
নযয়ারত করা যায় নকিা ? 

জবাবঃ নযয়ারত আরবী শব্দ । এর অথষ-  সাোত বা েশষি । েূর থথয়ক 
কবর নযয়ারত করা যায় িা । তয়ব কবরবাসীর জন্য সাওয়াব থরসািী 
করা যায় । কবর নযয়ারয়তর জন্য কবয়রর িায়শ্বষ আসা আবশ্যক । কবর 
নযয়ারয়তর অয়িক ফযীলত আয়ে । থযমি নমশকাত শরীয়ফর এক 
হােীয়স আয়ে-  হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম) বয়লয়েি-  
“থতামরা কবর নযয়ারত কর । থকিিা-  এ নযয়ারত মৃতুযয়ক িরর্ কনরয়য় 
থেয় ।” কবর নযয়ারত থকাি সময় বা নেয়ির সায়থ খাে িয়, সব সময়ই 
করা যায় ।  

শয়ব বরাত উিলয়ে হালুয়া- রুনি নবনল করা, প্রচনলত গলে আকীো সহ 
নকয়ামওয়ালা নমলাে ইতযানে মিগিা কাজ, সম্পূর্ষ নবে‘আত । শরীয়য়ত 
এসয়বর থকাি স্বীকনৃত থিই । [প্রমার্:  ফাতাওয়া মাহমূনেয়া, ১ : 
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১৭৯/১৮৩ # আহসানুল ফাতাওয়া, ১ : ৩৪৭ # নকফায়াতুল মুফতী, ১ 
:  ১৪১]  

আেহতযাকারীর ঈসায়ল সাওয়াব  

নজজ্ঞাসাঃ থকউ যনে নবর্ থখয়য় বা ফাাঁনস নেয়য় অথবা অন্য থকাি উিায়য় 
আিহতযা কয়র, তাহয়ল তার জািাযা িিয়ত হয়ব নকিা ? এ জাতীয় 
থলাকয়ের মাগনফরায়তর উয়িয়শ্য ঈসায়ল সাওয়াব হয়ব নকিা ? 

জবাবঃ থকাি মুসলমাি যনে ফাাঁনস নেয়য় বা নবর্ থখয়য় বা অন্য 
থকািভায়ব আিহতযা কয়র, তাহয়ল মুসলমাি হওয়ার কারয়র্ তার 
জািাযা িিয়ত হয়ব । তয়ব আয়লম ও সমায়জর গন্যমান্য থশ্রর্ীর 
থলাকয়ের জন্য তার জািাযায় শরীক িা হওয়ার অনুমনত আয়ে । যায়ত 
কয়র এ ধরয়ির অন্যায় কায়জ অয়ন্যরা সাহস করয়ত িা িায়র ।  
অনুরূিভায়ব মুসলমাি নহসায়ব তার মাগনফরাত কামিা করা যায়ব । এ 
উয়িয়শ্য ঈসায়ল সাওয়াব বা গরীব নমসকীিয়ক খািা খাওয়ায়িা যায়ব । 
তয়ব ময়ি রাখয়ত হয়ব-  নতি নেি, সাত নেি বা চনল্লশা ইতযানে িায়ম থয 
সমস্ত প্রথা আমায়ের থেয়শ চালু রয়য়য়ে, তা সম্পূর্ষ নবে‘আত এবাং 
শরীয়য়তর নিয়ম িনরিেী । এ জন্য নেি তানরখ নিধষানরত করা বযতীত 
থয থকাি নেি তার বায়লগ ওয়ানরশয়ের নিজস্ব মাল দ্বারা সামথষ অনুযায়ী 
গরীব- নমসকীিয়ক খাওয়ায়িা বা নকেু োি কয়র থেয়া থযয়ত িায়র । 
[প্রমার্ঃ ফাতাওয়া শামী ২ : ২১০ # ফাতাওয়া আলমগীরী ১ : ১৬৩ # 
ফাতাওয়া রনহমীয়া ১ :  ৩৬৭]  

থরাযা 

চাাঁে থেখা 

বাাংলায়েশ থহলাল কনমনির িে থথয়ক চাাঁে থেখার হুকুম 

নজজ্ঞাসাঃ বাাংলায়েশ থহলাল কনমনির িে থথয়ক রামাযাি ও দুই ঈয়ের 
চাাঁে থেখার থয থঘার্র্া বাাংলায়েশ থরনডও ও থিনলভশি হয়ত থেয়া হয়, 
তা ইসলায়ম গ্রহর্য়যাগয নক- িা? 
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জবাবঃ বাাংলায়েয়শ থহলাল কনমনি থতা আয়ে এবাং তার ময়ধয কতক 
আয়লম- উলামাও আয়েি। তায়ের নলনখত থঘার্র্ানি হুবহু থরনডওয়ত 
প্রকাশ করা উনচত। তাহয়ল থস সাংবাে গ্রহর্ কয়র বাাংলায়েয়শর সকল 
মুসলমায়ির জন্য থরাযা, ঈে করা জরুরী হয়ব। নকন্তু দুঃখজিক থয, 
থরনডওয়ত সহীহ নিয়ম মত প্রচার করা হয় িা। থগাজানমল ধরয়ির খবর 
প্রচার করা হয় থযমি বলা হয়-  বাাংলায়েয়শর আকায়শ শাওয়ায়লর চাাঁে 
থেখা থগয়ে। থক থেখয়লা? চাাঁে প্রমানর্ত হওয়ার খবরনি কায়ের 
নসোন্ত? এসব নবর্য়য়র উির থকাি রকম আয়লাকিাত করা হয় িা। 
হাত িা নবহীর্ একিা খবর োয়সারাভায়ব শুনিয়য় থেয়া হয় মাত্র। 
শরীয়য়তর েৃনষ্টয়ত এরুি থগালমায়ল থঘার্র্া গ্রহর্ কয়র তার নভনত্তয়ত 
থরাযা বা ঈে করা জরুরী িয়। বরাং এরুি িনরনথ্যতনতয়ত প্রয়তযক এলাকার 
থলাক নিয়জয়ের চাাঁে থেখার নভনত্তয়ত থরাযা ঈে করয়ত িায়র। 

[প্রমার্ঃ বুখারী শরীফ ১:২৫৬# ফাতাওয়া মাহমুনেয়া ৫:১৭৯# জােীে 
নফকহী মাসানয়ল ২:৩৪# আলমগীরী ১:১৯৯] 

সারা নবশ্ব একই নেয়ি থরাযা ও ঈয়ের হুকুম 

নজজ্ঞাসাঃ বেরিুয়রর িীর সায়হব হািাফী মাযহায়বর নবনভন্ন গ্রয়ের 
উেৃনত নেয়য় একথা প্রমার্ করয়ত চাি থয, হািাফী মাযহায়বর সনঠক ও 
নিভষরয়যাগয মতানুযায়ী সমগ্র নবয়শ্ব একই নেয়ি থরাযা ও ঈে হয়ব এবাং 
এিাই িানক জানহরী নরওয়ায়াত। নিভষরয়যাগয নফকাহ গ্রেসমূয়হর 
ইবারয়তও িানক এ ময়তর অনভবযনি ঘয়িয়ে। এ বযািায়র শরয়ী সনঠক 
ফয়সালা জািয়ত চাই।  

জবাবঃ বতষমাি নবয়শ্ব নবনভন্ন এলাকার স্বাধীি নচন্তাধারার নকেু থলাকয়ের 
িে থথয়ক সারা নবয়শ্ব একই নেয়ি থরাযা ও ঈে িালি করার প্রবর্তা 
থেখা নেয়চ্ছ। নকন্তু বাস্তয়ব একই নেয়ি থরাযা ও ঈে িালি করা 
শরীয়ায়তর েৃনষ্টয়ত এর ময়ধয নক ফায়ো আয়ে এবাং এ বযািায়র 
সাহাবায়য় নকরায়মর েৃনষ্টভঙ্গী নক নেল, থস সব নবর্য়য় একিু তনলয়য় থেখা 
প্রয়য়াজি। তাোিা একই নেয়ি থরাযা ও ঈে করার থকাি প্রমার্ আয়ে 
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নকিা, বা থথয়ক থাকয়ল তার প্রকৃত অথষ নক থস নবর্য়য় নবস্তানরত 
আয়লাচিা করা হয়ব। 

(১)একই নেয়ি থরাযা ও ঈে করার নিয়েষশ  সিনলত থকাি আয়াত বা 
সহীহ হােীস নকাংবা ফুকাহাগয়র্র ইজমা থকউ থিশ করয়ত িারয়ব িা। 
থযমিভায়ব জুমু’আ ও ওয়ানিয়া িামায সারা নবয়শ্ব নবনভন্ন সময়য় হয়চ্ছ, 
এ বযািায়র থকউ মাথা ঘামায় িা বা প্রস্তাব থিশ কয়র িা থয, এগুয়লা 
একই সময় নকভায়ব করা যায়? কারর্, এগুয়লা এমি ইবােত যা ওয়াি 
মুতানবক হয়। িামায থহাক, থরাযা থহাক, সারা নবয়শ্ব  এক একই সময় 
হয়ত হয়ব এমি থকাি বাধযবাধকতা শরীয়য়ত থিই। আর এিা সম্ভবও 
িয়। 

(২)সাহাবায়য় নকরাম একই নেয়ি থরাযা বা ঈে করায়ক জরুরী ময়ি 
করয়তি িা, বরাং তারা ময়ি করয়তি প্রয়তযক এলাকার থলায়করা তায়ের 
নিজ নিজ থেখা অনুযায়ী  থরাযা, ঈে করয়ব। সকল এলাকায় এক সময় 
করা জরুরী িয়। থযমি- মুসনলম শরীয়ফর হােীয়স থেখা যায় থয, হযরত 
ইবয়ি আব্বাস (রানযঃ) হযরত কুরাইব থথয়ক জািয়ত থিয়রনেয়লি থয, 
শায়মর থলায়করা মেীিা বাসীয়ের একনেি িূয়বষ রামাযায়ির চাাঁে 
থেয়খয়ে। থসই নহয়সয়ব হযরত মুআনবয়া (রানযঃ) শামবাসীয়েরয়ক 
একনেি িূয়বষ থরাযা রাখয়ত বয়লয়েি। এ তথয জািার িয়র হযরত ইবয়ি 
আব্বাস (রানযঃ) শায়মর ঘিিা তাহকীক কয়র মেীিায়তও একই নেয়ি 
থরাযা রাখার থকাি বযবথ্যতা কয়রিনি। অথচ নতনি ইচ্ছা করয়ল থসই বযবথ্যতা 
প্রহর্ করয়ত িারয়তি। আসয়ল একই নেয়ি  থরাযা বা ঈে করায়ক তাাঁরা  
জরুরী ময়ি করয়তি িা। তাই এ বযািায়র থকাি গুরুে থেিনি। 

ইসলায়মর শুরু লগ্ন থথয়ক আজ িযষন্ত েীঘষ প্রায় থেি হাজার বৎসর িযষন্ত 
নবয়শ্বর নবনভন্ন এলাকার নভন্ন নভন্ন সময় থরাযা ও ঈে িানলত হয়য় 
আসয়ে। নকন্তু থকাি ফকীহ বা ইমাম এক নেয়ি থরাযা ও ঈে করার 
নসোন্ত গ্রহর্ কয়রিনি। জরুরতও ময়ি কয়রিনি। এখি হঠাৎ কয়র নকেু 
থলায়কর মাথায় এ থখয়াল নকভায়ব চািল থয, এত বৎসর যাবৎ সকল 
উলামা ও ফুকাহাগি ভুল কয়র এয়সয়েি আর তারা সহীহ বুঝয়ত 
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থিয়রয়েি? কায়জই এখি থথয়ক সারা নবয়শ্ব একই নেয়ি থরাযা ও ঈে 
শুরু করা েরকার? 

বাস্তয়ব উলামাগর্ ভুল কয়রিনি। বরাং এসব আিািীগর্ কুরআি হােীস 
িা বুয়ঝ উটা- িাটা বযাখযা নেয়চ্ছ। এ বযািায়র তায়ের একমাত্র িুাঁনজ 
মুতাকানিমীি ফুকাহায়য় নকরায়মর দু’ একিা উনির অিবযাখযা। উনি 
দু’নি এইঃ 

(১) উেয়থ্যতয়লর নবনভন্নতার থকাি ধতষবয থিই। [আল বাহরুর রানয়ক 
২:২৭০] 

(২) এক প্রায়ন্ত যনে চাাঁে থেখা যায়, তাহয়ল অির প্রায়ন্তও থরাযা ও ঈে 
করা ওয়ানজব হয়য় যায়ব।[আল বাহরুর রানয়ক ২:২৭০] 

বস্তুতঃ উনি দু’নি িা কুরআয়ির আয়াত, িা হােীস। বরাং ফুকাহাগয়র্র 
বচি (কওল)। সুতরাাং উি কওয়লর এমি বযাখযা নেয়ত হয়ব, যায়ত 
আয়াত, হােীস, সাহবায়য়র আমল ও বাস্তবতার সায়থ নমল থায়ক এবাং 
এমি থকাি বযাখযা থেয়া যায়ব িা, থয বযাখযা অনুযায়ী উনি দু’নি 
কুরআি ও হােীয়সর বাস্তবতার নবরুয়ে চয়ল যায়। এসব নেয়ক লেয 
থরয়খ উলামায়য় মুতাআখনখরীি। থযমি-  আল্লামা কাসািী (রহঃ) তার 
নবশ্বনবখযাত ফাতাওয়ার নকতাব বাোনয়উস সািানয়, এ উয়ল্লনখত উনির 
বযাখযা করয়ত নগয়য় বয়লয়েি থয, “চয়ন্দ্রর উেয়থ্যতয়লর িাথষকয নিকিবতষী 
শহয়রর জন্য গ্রহর্য়যাগয হয়ব িা। নিকিবতষী শহর দ্বারা উয়িশ্য ঐসব 
এলাকা, থযখায়ি চাাঁে থেখার বযািায়র ১/২ নেয়ির িাথষকয হয় িা। আর 
থযসব শহয়রর ময়ধয চাাঁে থেখার বযািায়র ১/২ নেয়ির িাথষকয হয়য় থায়ক 
থস সমস্ত এলাকায়ক েূরবতষী এলাকা বলা হয়। থসসব শহয়রর ময়ধয 
চয়ন্দ্রর উেয়থ্যতয়লর িাথষকয ধতষবয হয়ব। থসয়েয়ত্র এক শহয়র বা থেয়শ 
চাাঁে থেখা প্রমানর্ত হয়ল, অন্য এলাকার জন্য প্রয়যাজয হয়ব 
িা”।[বাোনয়উস সািানয় ২:৮৩] 

থতমনিভায়ব আল্লামা ইবয়ি আনবেীি (রহঃ) ‘নমিহাতুল খানলক আলাল 
বাহনরর রানয়ক’ গ্রয়ন্হ্য উয়ল্লখ কয়রি, “িনশ্চম এলাকায় চাাঁে থেখা 
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প্রমানর্ত হয়ল, িূবষ অেয়লর থলাকয়ের জন্য থরাযা ও ঈে করা জরুরী 
হয়ব এর অথষ সম্পূর্ষ িৃনথবীর িনশ্চম ও িূবষ এলাকা িয়। বরাং একই 
শহয়রর িনশ্চম ও িূবষ অেল উয়িশ্য”। [নমিহাজ ২:২৭০] 

এ ধরয়ির একই কথা হািাফী মাযহায়বর প্রচুর নকতাব নবেযমাি রয়য়য়ে। 
উোহরর্ স্বরুিঃ (১) তাবয়ীনুল হাকানয়ক ১:৩২১ (২) মজমাউল 
ফাতাওয়া ২৫২ (৩) মারানিল ফালাহ ৫৩৩ (৪) ফাতাওয়া 
তাতারখানিয়া ২:৩৫৫- ৩৫৬ (৫) তাহতাবী ৩৫৫ (৬) ফাতহুল মুলনহম 
৩:৩১৩ (৭) মাআনরফুস সুিাম ৬:৩১ (৮) আলউরফুশশুজী ১৪৯ (৯) 
রুইয়ায়ত নহলাল ৫৮ (১০) জােীে নফকহী মাসানয়ল ২:৪০ প্রভনৃত। 

 الشرق باهل لمرادا ليس اذ المغرب اهل ةيبرو المشرق اهل ويلزم: قوله
 البحر على الخالق منحة.    ( اليخفى كما تكفي واحدة بلدة بل جميعھم
 )1/121:الرائق

িোন্তয়র কনতিয় স্বাধীি নখয়ায়লর থলাক এ সমস্ত নকতাবােীয়ক উয়িো 
কয়র নিয়জর মিগিা এমি বযাখযা নেয়চ্ছি, যা কুরআি, হােীস এবাং 
বাস্তবতার নবরুয়ে। তা োিা ঐ বযাখযা হািাফী মাযহায়বর থকাি 
নকতায়বও িাওয়া যায় িা। আবদুর রব সায়হব (বেরিুরী) থয সমস্ত 
নকতায়বর েলীল নেয়য়য়েি, ঐ সব নকতাব মুতাকানিমীিয়ের উয়ল্লনখত 
শুধু দুই কওল বনর্ষত হয়য়য়ে মাত্র । যার সহীহ বযাখযা আমরা িূয়বষ 
উয়ল্লখ কয়রনে। নকন্তু আবদুর রব সায়হব ঐ উনিদ্বয়য়র থয বযাখযা নিয়জ 
বুয়ঝয়েি বা কয়রয়েি, তা ঐ সমস্ত নকতাবসমূয়হর থকািিায়ত আয়েৌ 
থলখা থিই। বরাং ঐ বযাখযা সম্পূর্ষ তার মিগিা বযাখযা, যা শরীয়য়তর 
েলীল হয়ত িায়র িা। কায়জই ঐ বযাখযা দ্বারা সাধারর্ থলাকয়েরয়ক 
থধাাঁকা থেয়া থগয়লও থকাি সাধারর্ আয়লময়ক থধাাঁকা থেয়া যায় িা। 

মুতাকানিমীিয়ের কওয়লর বযািায়র তার উি মিগিা বযাখযা যা 
কুরআি ও হােীয়সর সম্পূর্ষ নবিরীত। িনবত্র কুরআয়ি িায়ক আল্লাহ 
তা’আলা ইরশাে কয়রয়েি, “থতামায়ের ময়ধয থয রামাযাি মাস িায়ব, 
থস থযি উি মায়স থরাযা রায়খ”। 
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বেরিুরী সায়হব বলয়ত িায়রি, হােীয়স আয়ে-  “থতামরা চাাঁে থেয়খ 
থরাযা শুরু কর, এবাং ২য় চাাঁে থেয়খ ঈে কর”। এ হােীয়স থতা সকল 
এলাকার জন্য নভন্ন থেখার কথা বলা হয়নি। তার উত্তয়র আমরা বলব-  
উি হােীয়স একসায়থ সারা দুনয়ার কথা বলা হয়নি। হােীয়সর এ অথষ 
সাহাবায়য় নকরাম বুয়ঝয়েি। থযমি মুসনলম শরীয়ফর বরাত নেয়য় আমরা 
শুরুয়ত উয়ল্লখ কয়রনে। অন্য এক হােীয়স এয়সয়ে- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইনহ ওয়াসাল্লাম বয়লয়েি, “যখি থতামরা থিশাব- িায়খািায় 
বসয়ব, তখি িূবষমখুী বা িনশ্চমমুখী হয়য় বসয়ব”। বেরিুরী সায়হব নক 
বলয়বি থয, এিা সারা দুনিয়ার মুসলমািয়ের জন্য বলা হয়য়য়ে? নিশ্চয় 
এ কথা বলয়বি িা। বরাং সকল মুহানিসগর্ বয়লয়েি থয, এিা 
মেীিাবাসী এবাং বাইতুল্লাহ থথয়ক উত্তর এলাকার থলাকয়ের জন্য। 
থতমনিভায়ব মুতাকানিমীিয়ের কাওল িূয়বষ বা িনশ্চয়ম অবনথ্যতত এলাকার 
জন্য। অথষাৎ এ িনরমার্ েূরয়ের জন্য থযখায়ি উেয়থ্যতয়লর বযবধায়ি 
একনেয়ির বযবধাি হয় িা।  

আসয়ল বেরিুরী সায়হয়বর বযাখযা রীনতমত বাস্তব নবয়রাধও বয়ি। কারর্ 
নতনি বয়লয়েি, সারা িৃনথবীর জন্য চয়ন্দ্রর উেয়থ্যতয়লর িাকষথয ধতষবয 
িয়। এিা একিা চরম অবান্তর কথা, যা একজি সাধারর্ থলাকও স্বীকার 
করয়ব। কারর্, শত শত বৎসর ধয়র িৃনথবীয়ত চয়ন্দ্রর উেয়য়ক থকন্দ্র 
কয়র আরবী তানরয়খর িাথষকয চয়ল আসয়ে। এই িাথষকয থতা চয়ন্দ্রর 
উেয়থ্যতয়লর িাথষয়কযর কারয়র্ই হয়য়য়ে। এই জ্বলন্ত বাস্তবতায়ক অস্বীকার 
করা িাগলামীর চরম বনহঃপ্রকাশ নব আর নক? এমি অবান্তর কথা 
মািয়ত শরীয়ত কখিও নিয়েষশ থেয় িা। এিায়ক অস্বীকার করা অবান্তর 
িয় নক? 

থকউ থকউ বয়ল থায়কি, আল্লাহ তা’আলা সমগ্র িৃনথবীর জন্য একিা 
সূযষ ও একিা চাাঁে নতরী কয়রয়েি। প্রয়তযক এলাকার জন্য িতুি িতুি 
চাাঁে সৃনষ্ট কয়রিনি। তাহয়ল থকি সারা নবয়শ্ব একই তানরখ হয়য় থরাযা ও 
ঈে একনেয়ি হয়ব িা? তার উত্তর এই থয, চাাঁে ও সূযষ একনি –একথা 
নঠক, নকন্তু এগুয়লার উেয় এবাং অস্ত এক সময় হয় িা বরাং থকাথাও 
িূনর্ষমার চাাঁয়ের আয়লা ঝলমল কয়র। নঠক থসই মুহূয়তষ থকাথাও নদ্বপ্রহর 
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নবেযমাি থায়ক। এয়েয়ত্র েূরবতষী শহয়র চাাঁে থেখা নেয়ল, নিশ্চয়  
থসখায়ি মাগনরথবর সময় হয়ব। সুতরাাং থসখািকার চাাঁে থেখা যনে 
গ্রহর্ করা হয়, তাহয়ল মাগনরথবর সময়য়কও গ্রহর্ কয়র থজাহয়রর সময় 
মাগনরয়বর িামায িিয়ত হয়ব। থতমনিভায়ব উিসাগরীয় থেয়শর চাাঁে 
থেখা েূরবতষী থেয়শ গ্রহর্ করয়ল িূবষ এলাকার চন্দ্র মাস ২৮ নেয়ি থশর্ 
হয়ব। অথষাৎ িূবষবতষী মায়সর চাাঁে আকায়শ নবেযমাি থাকা সয়েও 
িরবতষী মাস গর্িা শুরু হয়য় যায়ব। অন্যনেয়ক িনশ্চম এলাকার আকায়শ 
িূতি চাাঁে নবেযমাি থাকার িরও িতুি মাস শুরুর িনরবয়তষ িূবষবতষী মাস 
বহাল থাকয়ব।  অথচ বুখারী শরীফ ১:২৫৫ িৃঃ এর হােীস দ্বারা 
প্রমানর্ত থয, চন্দ্র মাস ২৯ নকাংবা ৩০ নেয়িই হয়য় থায়ক। সুতরাাং সাহাবা 
(রানযঃ) গয়র্র সময় থথয়ক নবগত থচৌিশ বৎসর িযষন্ত সকল মুসলমাি 
থয নিয়য়ম চয়ল আসয়ে, থসিাই শুে ও গ্রহর্য়যাগয। 

থরাযা ভয়ঙ্গর কারর্ ও মাকরূহসমহূ 

থরাযাোর বযনি িানিয়ত বায়ু তযাগ করয়ল তার হুকুম 

নজজ্ঞাসাঃ যনে থকাি থরাযাোর বযনি িুকুয়র থগাসল করয়ত থিয়ম 
িানিয়ত বায় ুতযাগ কয়র তাহয়ল তার থরাযা ভঙ্গ হয়ব নক- িা? 

জবাবঃ িানিয়ত বায়ু তযাগ করয়ল থরাযা ভঙ্গ হয়ব িা। নকন্তু অিারগতা 
বযতীত এরুি করা মাকরূহ। 

থরাযা অবথ্যতায় ইিনহলার বযবহার 

নজজ্ঞাসাঃ ইিনহলার িামক এক প্রকার ঔর্য়ধর নশনশয়ত চাি নেয়ল 
থধাাঁয়ার মত এক প্রকার গযাস থবর হয়। এজমা বা হাাঁিািীর থরাগী তার 
শ্বাসকষ্ট েূর করার জন্য এ গযায়সর থধাাঁয়া মুখ নেয়য় ফুসফুয়সর নভতয়র 
থিয়ি থিয়। যার ফয়ল এজমা থরাগীর শ্বাসকষ্ট কয়ম যায়। থরাযা অবথ্যতায় 
এরুি ইিনহলার গ্রহর্ করা যায়ব নক- িা? 

জবাবঃ ইিনহলায়রর গযায়সর থধাাঁয়া এবাং আগুি ও নবনি নসগায়রয়ির 
থধাাঁয়া থযয়হতু একই ধরয়ির। সুতরাাং এগুয়লার হুকুমও একই ধরয়ির।  
তাই থযমি থরাযা অবথ্যতায় যনে থকউ নবনি- নসগায়রি িাি কয়র বা 
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থরাযার কথা িরর্ থাকা অবথ্যতায় থধাাঁয়া মুখ নেয়য় থিয়ির নভতর থিয়ি 
থিয়,  তাহয়ল থরাযা থভয়ঙ্গ যায়ব। থতমনি থরাযা থরয়খ ইিনহলার বযবহার 
করয়লও থরাযা থভয়ঙ্গ যায়ব। থকাি বযনি যনে হাাঁিািী অথবা এজমার 
কারয়র্ ইিনহলার গ্রহয়র্ বাধয হয়,  তাহয়ল তার জাি বাাঁচায়িার জন্য 
থরাযা ভঙ্গ করার অনুমনত আয়ে। তয়ব উি িয়র থরাযা কাযা করয়ত 
হয়ব। আর যনে থকাি বযনির শ্বাস- প্রস্বায়সর কষ্ট হয় এবাং এিা থ্যতায়ী 
থরাগ হয়য় যায়,  কখয়িা ভাল হওয়ার সম্ভবািা িা থায়ক এবাং িয়র 
থরাযা কাযা করাও সম্ভব িা হয় তাহয়ল থস বযনি প্রনতনি থরাযার জন্য 
একনি কয়র নফনেয়া অথষাৎ,  থিৌয়র্ দু’থসর গম,  আিা বা তার মূলয 
িনরমার্ িাকা গরীবয়েরয়ক োি করয়ব অথবা এয়কক থরাযার বেয়ল 
প্রয়তযক গরীবয়ক দু’থবলা খাবার খাওয়ায়ব।  

[প্রমার্ঃ ফাতাওয়া শামী ২:৩৯৫# ইমোদুল ফাতাওয়া ২:৩৯৫,  
োরুল উলূম ৬:৪১৮] 

থরাযা অবথ্যতায় স্ত্রীর সায়থ সহবাস করা ও তার কাযা,  কাফফারার 
নববরর্  

নজজ্ঞাসাঃ মায়হ রামাযায়ি সকাল থবলায় স্ত্রী সঙ্গম করয়ল,  কাফফারা 
ওয়ানজব হয়ব নক- িা? যনে ওয়ানজব হয়,  তয়ব থস কাফফারা শুধু স্বামী 
আোয় করয়ব? িা স্বামী- স্ত্রী উভয়য়র আোয় করয়ত হয়ব? আর তা 
আোয়র নিয়ম নক? থকাি অভাবীর দু’থবলা থয িনরমার্ চাউল লায়গ,  
থস িনরমার্ শুধু চাঊল নেয়য় নেয়ল,  কাফফারা আোয় হয়ব নক? আর 
থসই অভাবীয়ক উি চাউল একাধায়র র্ািনেি নেয়ত হয়ব? িানক মায়ঝ 
ময়ধয ফাাঁক থেয়া যায়ব? অথবা নকেুনেি থেয়ার ির থসই অভাবী 
থলাকনি মারা থগয়ল তখি নক করয়ত হয়ব? 

জবাবঃ মায়হ রামাযায়ির সুয়বহ সায়েয়কর ির থথয়ক সূযষ থডাবা িযষন্ত এ 
সময়য় থরাযা অবথ্যতায় যনে থকাি বযনি থরাযার কথা িরর্ থাকা সয়েও 
স্ত্রীর সয়ঙ্গ সঙ্গম কয়র এবাং তার স্ত্রীরও থরাযার কথা িরর্ থায়ক তাহয়ল 
উভয়য়র থরাযা থভয়ঙ্গ যায়ব এবাং উভয়য়র উির কাযা ও কাফফারা 
আোয় করা ওয়ানজব হয়ব। আর যনে স্ত্রীয়ক বাধয করা হয় এবাং তার 
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সায়থ শনি প্রয়য়াগ কয়র জবরেনস্ত এ কাজ করা হয়,  তাহয়ল স্ত্রীর উির 
শুধু থরাযা কাযা আোয় করা ওয়ানজব হয়ব,  কাফফারা ওয়ানজব হয়ব 
িা। 

কাফফারা আোয় করার নিয়ম এই থয,  একনি োস বা থগালাম মুি 
করয়ত হয়ব। তয়ব বতষমাি এর থকাি সুরত  থিই। সুতরাাং এখি 
একাধায়র দুই মাস থরাযা রাখয়ব,  মায়ঝ একনিও োিয়ত িারয়ব িা। 
শারীনরক শনি িা থাকার কারয়র্ তাও যনে সম্ভব িা হয়,  তাহয়ল র্াি 
জি নমসকীিয়ক দু’থবলা খািা খাওয়ায়ত হয়ব। অথবা একজিয়ক র্াি 
নেি দু’থবলা খািা খাওয়ায়ব অথবা এ নহসাব মত নমসকীিয়ক খািা নেয়ব 
বা খািার িাকা নেয়ব। এক নমসকীয়ির এক নেয়ির খািার িাকা থিৌয়ি 
দু’থসর গম বা আিার মূলয িনরমার্।  

[প্রমার্ঃ ফতহুল কােীর ২: ২৫৪# োরুল উলূম ৬:৪২৯- ৩৯# 
আলমগীরী ১: ২০৩- ৫# নহোয়া ১:২১৬- ১৯] 

যনে চাউল নেয়ত চাি,  তাহয়ল ঐ িনরমার্ চাউল নেয়ত হয়ব,  যা 
(নিেয়ফ ো) অথষাৎ,  থিৌয়র্ দু’থসর আিার োয়মর সমাি হয়। তাহয়ল 
কাফফারা আোয় হয়য় যায়ব। হ্যাাঁ,  একাধায়র র্াি নেিও নেয়ত িায়রি 
এবাং মায়ঝ ময়ধয ফাাঁকও নেয়ত িায়রি। তয়ব র্ািনেি িূর্ষ করয়ত হয়ব। 
আর একজি নমসকীিয়ক দু’নেয়ির চাউল একনেি থেয়া যায়ব িা। যনে 
থেি,  তাহয়ল একনেয়ির কাফফারাই আোয় হয়ব। আর যনে নকেুনেি 
যাওয়ার ির থলাকনি মারা যায়,  তাহয়ল কাফফারার অবনশষ্ট িাকা 
উিযুু্ি অন্য থলাকয়ক নেয়য় নেয়বি। 

[প্রমার্ঃ োরুল উলূম৬:৩০২,  ২:৪৫০# মুসনলম শরীফ ১:৩৫৪# 
আলমগীরী ১:১৯১# নহোয়া ১:২১৯] 

থরাযা অবথ্যতায় ভুয়ল স্ত্রী সহবাস করা 

নজজ্ঞাসাঃ জনিক বযনি রামাযাি মায়স নেয়ির থবলা সহবায়স নলপ্ত হয়য় 
বীযষিাত হওয়ার িূয়বষই িৃথক হয়য় থগয়ে। এমতাবথ্যতায় শরীয়য়তর 
েৃনষ্টয়ত তার হুকুম নক? 
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জবাবঃ যনে থকউ রামাযাি মায়স থরাযা অবথ্যতায় ইচ্ছাকৃতভায়ব সহবায়স 
নলপ্ত হয়,  তাহয়ল তার থরায়া থভয়ঙ্গ যায়ব চাই বীযষিাত (ইিযাল) থহাক 
বা িা- ই থহাক এবাং তার উির থরাযা এবাং কাফফারা উভয়িাই ওয়ানজব 
হয়ব। কাযা স্বরুি থতা একনি থরাযা রাখায়ত হয়ব আর থরাযার কাফফারা 
হল- একাধায়র দুই মাস থরাযা রাখায়ত হয়ব,  মধযখায়ি একিা ভাঙ্গয়ল 
আবার শুরু থথয়ক দুই মাস রাখয়ত হয়ব। শারীনরক অেমতার েরুর্ 
একাধায়র দুই মাস থরাযা রাখা সম্ভব িা হয়ল,  র্ািজি নমসকীিয়ক 
একনেি দু’থবলা থিি ভয়র খািা খাওয়ায়ত হয়ব,  অথবা একজি 
নমসকীিয়ক র্াি নেি দু’থবলা কয়র খািা খাওয়ায়ব।[প্রমার্ঃ নহোয়া 
১: ২১৯# দুরয়র মুখতার ২:৩৯৪# বাযযানজয়া ৪:১০৩] 

থরাযা অবথ্যতায় ইিয়জকশি বযবহায়রর একনি ভ্রান্ত প্রচারর্া 

নজজ্ঞাসাঃ গত জানুয়ারী ৯৭ মানসক রাহমািী িয়গাম এবাং থফব্রুয়ারী 
৯৬মানসক মেীিা উভয় সাংখযার প্রয়নাত্তর িয়বষ বলা হয়য়য়ে থয,  থরাযা 
অবথ্যতায় ইিয়জকশি থিয়া যায়ব। অথচ মানসক আল বানয়যিাত,  
নডয়সির ৯৬ সাংখযায় বলা হয়,  থরাযা অবথ্যতায় ইিয়জকশি থিয়া যায়ব 
িা। 

থরাযা অবথ্যতায় ইিয়জকশি নিয়ল থরাযা িষ্ট হয়য় যায়ব এবাং মানসক 
রাহমািী িয়গাম,  মানসক মেীিা সহ অন্যান্য িনত্রকার সমায়লাচিা 
করা হয়য়য়ে। আমরা সনঠক মাসআলা জািয়ত চাই। 

জবাবঃ শরীয়য়তর েৃনষ্টয়ত থরাযাোয়রর থিয়ি অথবা থেমায়গর ময়ধয 
থরাযা অবথ্যতায় স্বাভানবক রাস্তা নেয়য় থযমি মুখ,  িাক ও িায়খািার রাস্তা 
নেয়য় থকাি নকেু প্রয়বশ করয়ল থরাযা থভয়ঙ্গ যায়য়। এিাই উলামায়য় 
নকরায়মর সবষসম্মত নসোন্ত। আর ইিয়জকশয়ির মাধযয়ম ঔর্ধ শরীয়র 
বা থিয়ির ময়ধয থিৌেয়লও স্বাভানবক রাস্তা নেয়য় তা থিৌোয় িা সুতরাাং 
এর দ্বারা থরাযা ভঙ্গ হয়ব িা। অয়িয়ক ময়ি কয়র,  অয়িক ইিয়জশি 
দ্বারা থতা েুধা েূর হয় এবাং তার দ্বারা খািানিিার কাজ হয়,  এর দ্বারা 
থরাযা ভঙ্গ হওয়ার কথা,  নকন্তু তােয়র এ ধারর্া সহীহ িয়। থকিিা,  
থগাসল করয়ল বা কুনল করয়ল বা ইয়ারকনিশি রুয়ম বসয়ল অয়িকাাংয়শ 
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তৃ্ঞা নিবারর্ হয়,  নকন্তু তায়ত নক থরাযা ভঙ্গ হয়। থমািাকথা, শুধু 
তৃষ্ণা আর হ্মুধা নিবারর্ হয়লই থরাযা ভঙ্গ হয়ব িা।  বরাং থিয়ি বা 
থেমায়গর ময়ধয স্বাভানবক রাস্তা নেয়য় থকাি নকেু প্রয়বশ করয়ল বা করায়ল 
তার দ্বারা থরাযা থভয়ঙ্গ যায়ব। 

প্রয়ন উয়ল্লনখত প্রনত্রকার বযািায়র আমরা এতিুকু বলয়ত চাই থয,  
শারীনরক সুষ্ঠ ও সুের নচনকৎসার জন্য নবজ্ঞ িারেশষী  নচনকৎসয়কর 
িরর্ািন্ন হয়ত হয় এবাং এ ধরয়ির ডািার সাধারর্তঃ বি বি 
হাসিাতায়ল ও নক্লনিয়ক বয়স ফুিিায়ত তায়ের িাওয়া যায় িা। আর 
ফুিিায়ত যায়ের িাওয়া যায়,  তায়ের দ্বারা ভায়লা নচনকৎসার আশা 
করা যায় িা। এমনিভায়ব সহীহ দ্বীি এবাং সনঠক মাসআলা থিয়য় রুয়হর 
নচনকৎসার জন্য নিঃস্বাথষ হক্কািী উলামায়য় নকরায়মর িরর্ািন্ন হওয়া 
জরুরী। এর থকাি নবকে থিই। এ ধরয়ির নবজ্ঞ হক্কািী আয়লময়েরয়ক 
বি বি দ্বীিী মােরাসা ও দ্বীিী বি প্রনতষ্ঠায়ির ময়ধয িাওয়া যায়। 
থযখায়ি থসখায়ি তায়েরয়ক িাওয়া যায় িা। শুধু িামধারী আয়লম-
উলামায়ের নিকি সহীহ দ্বীি িাওয়া যায় িা। এক থশ্রর্ীর থলাক যারা 
হক্কািী উলামায়েরয়ক থেয়খিনি,  তায়ের সম্পয়কষ ধারর্াও রায়খি িা। 
নিয়জয়ের সায়থ তুলিা কয়র হক্কািী হক্কািী উলামায়েরয়ক থসরুি ময়ি 
কয়রি এবাং দ্বীথি ইসলাম ও উলামায়ের সম্পয়কষ অযানচত মন্তবয কয়র 
থায়কি। অথচ এিা তায়েরই দুবষলতা,  এ কথা তাাঁরা বুয়ঝি িা।  

সুতরাাং আিিায়ক বলনে,  হািহাজারী,  িনিয়া,  িানুিুর,  
রাহমানিয়া,  যাত্রাবািী প্রভনৃত বি বি প্রনতষ্ঠায়ির মুখিত্র নহয়সয়ব 
থযসব িনত্রকা থবর হয়,  থসগুয়লা থথয়ক সহীহ দ্বীি থিয়ত থচষ্টা করুি। 
আর থয সমস্ত িনত্রকা এ ধরয়ির সবষজিমান্য প্রনতষ্ঠাি োিা এমি থ্যতাি 
থথয়ক প্রকানশত হয়,  যা থেয়শর দ্বীিোর থলাকয়ের জ্ঞায়ির বাইয়র। 
থযখায়ি িা আয়ে থকাি হক্কািী বুযুগষ এবাং থসখায়ি থযসব মুফতগীি 
ফাতাওয়া নলয়খি,  তারা থকায়থয়ক মুফতী হয়য়য়েি,  থক তায়েরয়ক 
ফাতাওয়া থেয়ার োনয়য়ে নিয়য়ানজত কয়রয়েি,  এর থকাি নকেুর 
আগামাথা থিই। তারা কায়ের িে হয়য় কাজ করয়েি তাও িনরষ্কার 
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িয়। তন্ময়ধয মানসক আল বানয়যিাত অন্যতম। এ ধরয়ির িনত্রকা থথয়ক 
েূয়র থাকা উনচত।[বাোয়য়উস সািায়য় ২:৯৩] 

থরাযা অবথ্যতায় ইিয়জশি নিয়ল থরাযা ভঙ্গ িা হওয়ার কারর্ 

নজজ্ঞাসাঃ ইিয়জকশয়ির দ্বারা শরীয়র ঔর্ধ থিৌাঁোয়িার কারয়র্ শরীয়রর 
শনি বৃনে িায়,  হ্মুধা নিবারর্ হয় তাই থরাযা অবথ্যতায় ইিয়জকশি নিয়ল 
থরাযা ভঙ্গ হয়ব নক- িা জািয়ত চাই। 

জবাবঃ থরাযা অবথ্যতায় থিয়ি বা মনস্তয়ষ্ক স্বাভানবক রাস্তা নেয়য় অথষাৎ,  
িাক,  কাি,  গলা বা থিশাব- িায়খািার রাস্তা নেয়য় ইচ্ছািূবষক থকাি 
নকেু প্রয়বশ করয়ল বা োনখল হয়ল থরাযা ভঙ্গ হয়য় যায়। এিাই 
শরীয়য়তর নবধাি। ইিয়জকশি দ্বারা থযয়হতু স্বাভানবক রাস্তা নেয়য় থিয়ি 
বা থেমাগ নকেু থিৌাঁয়ে িা। সুতরাাং,  তার দ্বারা থরাযা ভঙ্গ হয়ব িা। আর 
শুধু শরীয়র থকাি নকেু প্রয়বশ করয়ল বা করায়লই থরাযা ভঙ্গ হয় িা। 
থযমি উযু বা থগাসল করয়ল অথবা শরীয়র নতল মানলশ করয়ল,  িানি 
ও নতল শরীয়র নকেু নকেু প্রয়বশ কয়র। যার ফয়ল গরয়মর সময় থগাসল 
করয়ল শরীর ঠািা হয়য় যায়। অয়িক সময় েুধাও নিবারর্ হয়য় যায়। 
এমি নক হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম নিয়জও অনধক গরয়মর 
সময় থরাযা অবথ্যতায় শরীর ঠািা করার জন্য নভজা কািি মাথায় নেয়য় 
থরয়খয়েি। মাথার নশরার সায়থ থযয়হতু শরীয়রর সমস্ত নশরার সম্পকষ 
রয়য়য়ে,  তাই মাথা ঠািা হওয়ার কারয়র্ সমস্ত শরীরও ঠািা হয়য় যায়। 
নকন্তু এগুয়লা থযয়হতু মনস্তয়ষ্ক বা থিয়ি স্বাভানবক রাস্তা নেয়য় থিৌাঁয়ে িা,  
তাই এর দ্বারা থরাযা ভঙ্গ হয় িা। 

এমনিভায়ব ইিয়জকশয়ির ঔর্ধ দ্বারা যনেও অয়িক সময় েুধা নিবারর্ 
হয় এবাং শরীর ঠািা হয়,  নকন্তু ইিয়জকশয়ির ঔর্ধ স্বাভানবক রাস্তা 
নেয়য় থিয়ি বা মনস্তয়ষ্ক থিৌাঁয়ে িা। অতএব,  ইিয়জকশয়ির দ্বারা থরাযা 
ভঙ্গ হয়ব িা এবাং থরাযার থকাি প্রকার েনতও হয়ব িা।[প্রমার্ঃ 
বাোয়য়উস সািায়য় ২:৯৩# ফাতাওয়া োরুল উলূম ৬:৪০৮# 
আহসানুল ফাতাওয়া ৪:৪২২] 
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থরাযা অবথ্যতায় সন্তািয়ক দুগ্ধ িাি করায়িা 

নজজ্ঞাসাঃ থকাি মনহলা যনে থরাযা অবথ্যতায় তার সন্তািয়ক দুগ্ধ িাি 
করায়,  তাহয়ল এয়ত তার থরাযার থকাি েনত হয়ব নক? 

জবাবঃ থকাি মনহলা যনে থরাযা অবথ্যতায় সন্তািয়ক দুগ্ধ িাি করায় 
তাহয়ল এয়ত থরাযার থকাি েনত হয়ব িা। থকিিা,  শরীর থথয়ক থকাি 
নকেু থবর হয়ল থরাযা ভঙ্গ হয় িা। কারি, িািাহার ও স্ত্রী সহবাস বজষি 
করার িাম হয়চ্ছ থরাযা। সুতরাাং থরাযা অবথ্যতায় স্বাভানবক রাস্তা নেয়য় 
থকাি নকেু থিয়ি অথবা মনস্তয়ষ্ক প্রয়বশ করয়লই থকবল থরাযা ভঙ্গ হয়ব। 

[প্রমার্ঃ ফাতাওয়া শামী ৩:৩৭১# ফাতাওয়া োরুল উলূম ৬:৪০৮,  
৪১০ও ৪১৩] 

সাহরী থখয়য় ঘুমায়িার ির স্বপ্নয়োর্ হওয়া 

নজজ্ঞাসাঃ সাহরী খাওয়ার ির ঘুয়মর ময়ধয স্বপ্নয়োর্ হয়য়য়ে। (ক) এখি 
নক থরাযা ভঙ্গ হয়য়য়ে? ( খ) এখি িাক হওয়ার নিয়ম নক? ( গ) ঘুম 
থথয়ক উয়ঠ থগাসল কয়র িামায ও কুরআি শরীফ িিয়ত িারয়ব নক-
িা? 

জবাবঃ (কা) সাহরী খাওয়ার ির ঘুয়ম বা থরাযা থাকা অবথ্যতায় নেয়ির 
থবলা ঘুয়ম স্বপ্নয়োর্ হয়ল থরাযার থকাি েনত হয়ব িা। 

(খ) স্বপ্নয়োর্ হয়ল ঘুম থথয়ক উয়ঠ ফরয থগাসয়লর নিয়ম অনুযায়ী 
থগাসল করয়ল িনবত্র হয়য় যায়ব। তয়ব গিগিা োিা কুনল করয়ব এবাং 
সতকষতার সায়থ িায়ক িানি থিৌাঁোয়ব। যায়ত থিয়ি িানি িা থিৌাঁয়ে। 

(গ) থগাসল কয়র িনবত্র হওয়ার ির িামায ও কুরআি শরীফ 
নতলাওয়াত এবাং অন্যান্য ইবােত- বয়েগী করয়ত িারয়ব। 

[প্রমার্ঃ ফাতাওয়া শামী ২:৩৯৬] 

থরাযা অবথ্যতায় ইিয়জকশি থিওয়া বা নিম,  থিষ্ট নেয়য় োাঁত মাজা 
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নজজ্ঞাসাঃ (ক) থরাযা অবথ্যতায় ইিয়জকশি নিয়ল থরাযার থকাি েনত হয়ব 
নক- িা? 

(খ) িুথয়িষ্ট বা নিয়মর ডাল নেয়য় নমসওয়াক করার হুকুম নক? 

জবাবঃ (ক) থরাযা অবথ্যতায় থয থকাি ধরয়ির ইিয়জকশি থিয়া জানয়য 
আয়ে। তায়ত থরাযার থকাি েনত হয়ব িা। 

(খ) থরাযা অবথ্যতায় িুথয়িষ্ট বা নিয়মর মাজি দ্বারা নমসওয়াক করা নিয়র্ধ 
ও মাকরূহ হয়ব। তয়ব গায়ের ডাল নেয়য় নমসওয়াক করা যায়। 

[প্রমার্ঃ বাোনয়উস সািানয় ২: ৯৩# ফাতাওয়া শামী ২:১০৬# 
ফাতাওয়া োরুল উলূম ৬:৪০৮# আহসানুল ফাতাওয়া ৪:৪২২] 

সাহরী/ ইফতার ও ইনতকাফ 

রামাযাি মায়স সাহরীর জন্য মসনজয়ের মাইক নেয়য় ডাকাডানক করা 

নজজ্ঞাসাঃ রামাযাি মায়স সাহরী খাওয়া ও সাহরী রান্না করার জন্য 
মসনজয়ের মাইক নেয়য় এলাকার থলাকনেগয়ক ডাকাডানক কয়র ঘুম 
থথয়ক সজাগ করা ইসলামী শরীয়ত ময়ত থকাি অসুনবধা আয়ে নক- িা? 
জািয়ত চাই। 

জবাবঃ রামাযাি মায়স মসনজয়ের মাইক নেয়য় এলাকার থলাকনেগয়ক 
সাহরী খাওয়ার জন্য প্রয়য়াজি িনরমার্ ডাকাডানক করা এবাং সাহরীর 
সময় বয়ল থেওয়া জানয়য আয়ে। নকন্তু ডাকাডানকয়ত প্রয়য়াজয়ির 
অনতনরি হামে,  িাত,  গজল ও নজনকর ইতযানে আরম্ভ কয়র 
বযনিগত ইবােয়ত মগ্নয়ের নবি সৃনষ্ট করা,  থতমনিভায়ব রুগ্ন ও অসুু্থ্যত 
বযনিয়ের ঘুম ও আরায়ম নবি সৃনষ্ট করা থমায়িই নঠক িয়। 

[প্রমার্ঃ ফাতাওয়ায়য় শামী ৪:৪৪৫# আহকামুল মসনজে ৮৫# আল 
নফকহুল ইসলামী ৮:১৮৩# খাইরুল ফাতাওয়া ২:৭৭০# কাওয়ায়ীদুল 
নফকাহ ১২৫] 

ইফতায়র নবলি করা 
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নজজ্ঞাসাঃ (ক) থরাযা কখি কার উির ফরয হয়? ( খ) রামাযায়ির 
ইফতায়রর জন্য মাগনরয়বর আযায়ির ির থেরী করায়ত থকাি অুসনবধা 
আয়ে নক- িা? আযাি চলাকালীি অবথ্যতায় ইফতার করা যায়ব নক- িা? 

জবাবঃ (ক) বায়লগ হওয়ার ির থথয়কই প্রয়তযক থেয়ল ও থময়য়র উির 
থরাযা ফরয হয়। তয়ব বাৈায়ের থরাযার বযািায়র অভযস্ত হওয়ার জন্য 
শারীনরক েমতা এয়স থগয়ল,  বায়লগ হওয়ার িূয়বষই থরাযা রাখার হুকুম 
করা এবাং থরাযা রাখয়ত অভযস্ত করা বাবা- মায়য়র োনয়ে। 

(খ) ইফতায়রর নিধষানরত সময় নিনশ্চত হওয়ার িয়র থেরী করা নঠক িা। 
উজর বযনতয়রয়ক ইফতায়রর সময় হওয়ার িয়র থেরী করা মাকরূহ। 
ওয়াি হওয়ার ির মাগনরয়বর আযাি যখি থেয়া হয়,  তখি আযাি 
চলাকালীি সময়য়ও ইফতার করায়ত থকাি থোর্ থিই। 

আবার যনে থকাি মসনজয়ে ওয়াি হওয়ার িরও মাগনরয়বর আযাি 
নেয়ত নবলি করয়ত থায়ক,  তখি ওয়াি হওয়ার ির আযায়ির আয়গ 
ইফতার করায়ত থকাি অসুনবধা থিই। নকন্তু সূয়যষায়স্তর িূয়বষ ইফতার 
করয়ল থরাযা থভয়ঙ্গ যায়ব।[প্রমার্ঃ ফাতাওয়া রহীনময়া ৩:১০৭# 
জাওয়ানহরুল ফাতাওয়া ১:১১- ১২] 

ইফতার বাবে সাংগৃহীত িাকা উেতৃ থাকয়ল তার হুকুম 

নজজ্ঞাসাঃ আমরা নবগত রামাযাি মায়স মুসল্লীয়ের নিকি থথয়ক 
থরাযাোরয়ের ইফতারী বাবে নকেু িাকা সাংগ্রহ কনর। ইফতারী করায়িার 
ির এই ফায়ির নকেু িাকা থবাঁয়চ নগয়য়য়ে। িাকাগুয়লা আমরা মসনজয়ের 
থকাি কায়জ বযয় করয়ত িানর নক- িা? িা িারয়ল তা নক করয়ল ভাল 
হয়? 

জবাবঃ অবনশষ্ট িাকাগুয়লার বযািায়র থকাি সাধারর্ মজনলয়স আয়লাচিা 
কয়র মসনজে ফায়ি থিয়ার জন্য োতায়ের অনুমনত চাইয়বি। োতারা 
অনুমনত নেয়ল মসনজে কনমনি মসনজয়ের থয থকাি কায়জ উি িাকা বযয় 
করয়ত িারয়বি। ভনবেয়ত খাসাভায়ব ইফতায়রর জন্য িৃথক চাাঁো িা 
তুয়ল মসনজে এবাং ইফতার উভায়য়র জন্য একয়ত্র িাকা তুলয়বি,  
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তাহয়ল আর অবনশষ্ট িাকা নিয়য় অসুনবধায় িিয়ত হয়ব িা। [প্রমার্ঃ 
আযীযুল ফাতাওয়া ১:৫৮৮# আহকামুল মাসনজে ৮৫] 

আযাি িা নেয়য় থঘার্র্া থেয়া 

নজজ্ঞাসাঃ (ক) যনে থকাথাও রামাযাি মায়স ইফতায়রর সময় হয়ল আযাি 
িা নেয়য় ইফতার করার জন্য  এলাি থেয়া হয় এবাং ১৫/২০ নমনিি িয়র 
আযাি থেয়া হয় তাহয়ল এর দ্বারা আযাি থেয়ার সুন্নাত আোয় হয়ব নক-
িা? 

জবাবঃ যনে রামাযাি মায়স ইফতায়রর সময় হওয়ার সায়থ সায়থ আযাি 
িা নেয়য় শুধু এলাি থেয়া হয়,  আর মাগনরয়বর আযাি ১৫/২০ নমনিি 
িয়র নেয়য় আযায়ির ির িরই জামাআত করা হয়,  তাহয়ল এিাই হয়ব 
উত্তম তরীকা। তা িা কয়র যনে ওয়াি হওয়ার সায়থ সায়থ আযাি থেয়া 
হয় এবাং ১৫/২০ নমনিি ির ইফতার হয়ত ফানরগ হয়য় জামাআত শুরু 
হয়,  এয়তও সুন্নাত আোয় হয়য় যায়ব। রামাযায়ির কারয়র্ বা অন্য 
থকাি নবয়শর্ কারয়র্ এতিুকু থেরী করার অনুমনত শরীয়য়ত আয়ে।  

[প্রমার্ঃ আবু োউে শরীফ ১:৬০# নমশকাত শরীফ ১:৬১# হানশয়ায়য় 
োরুল উলূম ২: ৪৫# ফাতাওয়া শামী ১:৩৬৯# হালাবী কাবীর ২৩৪# 
আহসানুল ফাতাওয়া ২:১৩৮] 

রামাযায়ির কযায়লিার  

নজজ্ঞাসাঃ (ক) প্রনত বের জানমআ রাহমানিয়া থথয়ক প্ররকানশত 
কযায়লিায়র এবাং রাহমািী িয়গাম িনবত্র রামাযানুল মুবারক উিলয়েয 
সাহরী ও ইফতায়রর কযায়লিার প্রচার হয় এবাং অন্যান্য নবনভন্ন প্রনতষ্ঠাি 
থথয়কও কযায়লিার প্রচার করা হয়,  নকন্তু সমস্যা হয় থয,  আিিায়ের 
কযায়লিায়রর সায়থ অন্যান্য কযায়লিায়র থবশ িাথষকয লেয করা যায়। 
নবয়শর্ কয়র ইফতারীর সময়য়র বযািায়র। এই িাথষয়কযর কারর্ জািয়ত 
চাই। 

(খ) অয়িক বের থথয়ক বাাংলায়েয়শ মুফতী আমীমুল ইহসাি মুজায়িেী 
সায়হব (রহঃ) প্রর্ীত বার মায়সর কযায়লিার সব মহয়ল গৃহীত হয়য় 
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আসয়ে। উি কযায়লিার এর বযািায়র িরবতষীয়ত থকাি যাচাই বা 
তাহকীক হয়য়য়ে নক- িা? 

জবাবঃ অন্যান্য কযায়লিায়রর সায়থ জানমআ রাহমনিয়ার কযায়লিায়রর 
িাথষকয হওয়ার কয়য়কনি কারর্ রয়য়য়ে। 

(ক) মুফতী আমীমুল ইহসাি সায়হব এর কযায়লিায়রর উির িরবতষীয়ত 
অয়িক গয়বর্র্া ও িযষায়লাচিা হয়য়য়ে। অয়িক থ্যতায়ি িনরবতষি ও 
সাংয়শাধি করা হয়য়য়ে। থসই সাংয়শানধত কযায়লিার নবগত কয়য়ক বের 
থথয়ক “ইসলানমক ফাউয়িশি বাাংলায়েশ” নবতরর্ ও প্রচার কয়র 
আসয়ে। জানমআ রাহমানিয়া উি সাংয়শানধত কযায়লিায়রর নভনত্তয়ত 
সাহরী ও ইফতারীর কযায়লিার নতরী কয়র থায়ক। সুতরাাং 
স্বাভানবকভায়বই িাথষকয সৃনষ্ট হয়য় যায়। কারর্,  প্রয়তযকনির নভনত্তই 
আলাো।  

(খ) ইফতারীর বযািায়র সাংয়শানধত কযায়লিায়র সূযষায়স্তর থয সময় উয়ল্লখ 
আয়ে- আমরা সতকষতার জন্য তার সায়থ নতি নমনিি থযাগ কয়র 
ইফতারীর সময় নিধষারর্ কয়র থানক। অয়িক প্রনতষ্ঠাি সায়বক 
কযায়লিায়র সূযষায়স্তর সময়য়র সতকষতার জন্য ৫ নমনিি থযাগ কয়র থয 
ইফতারীর সময় নিধষারর্ করা আয়ে এিায়ক সূযষায়স্তর সময় ময়ি কয়র 
তার সায়থ সতকষতার জন্য নদ্বতীয়বার ৫ নমনিি থযাগ কয়র ইফতারীর 
সময় নিধষারর্ কয়র । যার কারয়র্ অয়িক কযায়লিায়র থেখা যায় 
রাহমানিয়ার কযায়লিার থথয়ক ৬/৭ নমনিি িয়র ইফতারীর সময় নিধষারর্ 
করা হয়য়য়ে। অথচ এতিা নবলি কয়র ইফতার করা হােীয়সর োবী 
সম্মত িয়। হােীয়স রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম সময় হওয়ার 
ির যথাসম্ভব শীঘ্র ইফতার করার নিয়েষশ নেয়য়য়েি। 

(গ) অন্যান্য কযায়লিায়র থরাযার থহফাজয়তর জন্য সুবয়হ সানেয়কর মূল 
সময় থথয়ক ৫ নমনিি িূয়বষ সাহরীর থশর্ সময় নিধষারর্ করা হয়য়য়ে। 
নকন্তু ফজয়রর ওয়াি সম্পয়কষ নকেুই বলা হয়নি। এর দ্বারা থরাযার 
থহফাজত যনেও হয়য় যায়চ্ছ নকন্তু ফজয়রর আযাি ও িামায়যর বযািায়র 
সমস্যা থথয়ক যায়চ্ছ থযমি,  অয়িক মুআনজ্জি সায়হব আয়েি যারা উি 
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কযায়লিায়র সুবয়হ সানেয়কর অথষাৎ ফজয়রর সময় শুরু হওয়ার ৫ নমনিি 
িূয়বষ থয সাহরীর থশর্ সময় নিধষারর্ করা হয়য়য়ে,  তারা এিা ফজয়রর 
ওয়াি শুরু ময়ি কয়র আযাি শুরু কয়র নেয়চ্ছি। ফাতাওয়া অনুযায়ী 
ওয়ায়ির িূয়বষ হওয়ার কারয়র্ তায়ের এ আযাি সহীহ হয়চ্ছ িা। যার 
ফয়ল ঐসব মসনজয়ে ফজয়রর আযাি োিাই ফজয়রর জামাআত কানয়ম 
হয়চ্ছ। এয়ত মসনজে কতৃষিে গুিাহগার হয়চ্ছি এবাং জামাআয়তর 
সাওয়াব কম হয়য় যায়চ্ছ। এর থচয়য় মারািক একিা অসুনবধা এই হয়চ্ছ 
থয,  ঐ ভলু আযাি শুয়ি অয়িয়ক যারা ঘয়র ফজয়রর িামায িয়ি 
থফলয়েি তায়ের অয়িয়কর িামায,  ফজয়রর ওয়াি শুরু হওয়ার িূয়বষ 
হওয়ায় বানতল হয়য় যায়চ্ছ। এসব সমস্যা সাময়ি থরয়খ রাহমানিয়ার 
কযায়লিায়র সুবয়হ সানেয়কর মূল সময় থথয়ক ৫ নমনিি িূয়বষ তাহাজ্জুে 
িামায এবাং সাহরী খাওয়া বন্ধ করয়ত বলা হয়য়য়ে এবাং সুবয়হ সানেয়কর 
মূল সময় থথয়ক ৫ নমনিি িয়র ফজয়রর আযাি নেয়ত বলা হয়য়য়ে। 
সারকথা,  অন্যান্য অনধকাাংশ কযায়লিায়র থরাযার বযািায়র সতকষতা 
অবলিি করা হয়য়য়ে এবাং রাহমানিয়ার কযায়লিায়র থরাযা এবাং ফজয়রর 
আযাি ও িামায়যর বযািায়র সতকষতা অবিি করা হয়য়য়ে। উয়ল্লখয,  
সুবয়হ সানেক এর মূল সময়নি থযয়হতু নহসাব কয়র থবর করা হয়য়য়ে,  
এয়ত বাস্তয়বর সায়থ ২/১ নমনিি থবশ কম হওয়া অস্বাভানবক িয়,  
তাোিা ঘনির িাইয়মর ময়ধযও ২/১ নমনিি কময়বশী থাকয়ত িায়র। 
উভয় সমস্যা এিায়িার জন্য মূল সময় থথয়ক িাাঁচ নমনিি িয়র আযাি 
নেয়ত বলা হয়য়য়ে। এিা শুধু ফজয়রর সায়থ খাে িয় বরাং সকল 
ওয়ায়িই নকেুিা সতকষতা অবশ্যই অবলিি করা চাই। কযায়লিার 
অনুযায়ী সময় হয়লই আযাি শুরু কয়র থেয়া উনচত িয়। 

(খ) হ্যাাঁ,  মুফতী আমীমুল ইহসাি সায়হব (রহঃ) প্রর্ীত কযায়লিয়রর 
উির আনুমানিক ৭/৮ বের িূয়বষ ইসলানমক ফাঊয়িশথির উয়েযায়গ 
বাইতুল মুকাররম জাতীয় মসনজয়ের খতীব হযরত মাওলািা উবাইদুল 
হক সায়হব এর থিতৃয়ে উলামায়য় নকরাম,  আবহাওয়ানবে ও 
থসৌরনবেয়ের সমন্বয়য় বযািক গয়বর্র্া ও িযষায়লাচিা হয়। অতঃির 
তারা একনি চূিান্ত নসোয়ন্ত থিৌাঁয়েি এবাং তায়ের নতরী িকশা হযরতুল 
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আল্লামা মুফতী আবদুর রহমাি সায়হবসহ থেয়শর আয়রা নকেু মুফতী 
সায়হবয়ের নখেময়ত থিশ কয়রি। তারির থথয়ক ইসলানমক ফাউয়িশি 
বাাংলায়েশ উি সাংয়শানধত কযায়লিার প্রচার কয়র আসয়ে। মুফতী 
আমীমুল ইহসাি সায়হব (রহঃ) প্রর্ীত কযায়লিার  এবাং িরবতষী 
কযায়লিায়রর ময়ধয অয়িক থ্যতায়ি উয়ল্লখয়যাগয িাথষকয নবেযমাি আয়ে। 
যার কয়য়কনি নিয়ে থেয়া হয়লাঃ  

(ক) ফজর ও মাগনরয়বর সময়য়র ময়ধয উভয় কযায়লিায়রর ময়ধয বহু 
তানরয়খ ৪/৫ নমনিয়ির িাথষকয আয়ে,  থয কারয়র্ সাংয়শানধত 
কযায়লিায়র কয়য়ক মায়স সায়বক কযায়লিায়রর তুলিায় ৪/৫ নমনিি 
িূয়বষই ইফতারীর সময় হয়য় যায়। 

(খ) সায়বক কযায়লিায়র ফজয়রর সময়য়র বযািায়র থকাি সতকষতা 
অবলিি করা হয় িাই,  শুধু সতকষতামূলক সাহরীর থশর্ সময় থলখা 
হয়য়য়ে। আর থকাি থকাি কযায়লিায়র মাত্র এক নমনিয়ির সতকষতা 
অবলিি করা হয়য়য়ে- যা থমায়িই যয়থষ্ট িয়। আর সাংয়শানধত 
কযায়লিায়র ৩/৫ নমনিি সতকষতা অবলিি করা হয়য়য়ে।  

(গ) সায়বক কযায়লিায়র নবনভন্ন থজলা শহয়রর সময় উয়ল্লখ করা হয়য়য়ে 
এভায়ব থয,  ঢাকার সময় থথয়ক ৫ নমনিি বািায়ত হয়ব বা ঢাকার সময় 
থথয়ক ৪/৫ নমনিি কমায়ত হয়ব। আর সাংয়শানধত কযায়লিায়র প্রয়তযক 
নজলা শহয়রর জন্য নভন্ন নভন্ন কযায়লিার নতরী কর হয়য়য়ে। কারর্,  
নিনেষষ্ট  কয়য়ক নমনিি এর িাথষয়কযর মাধযয়ম িূর্ষ এক বৎসর এর বাস্তব 
সময়সূচী রো কর সম্ভব হয়নি। মুফতী সায়হব (রহঃ)  নজলাসময়ূহর 
িাথষয়কযর বযািায়র অোাংয়শর তারতময িা কয়র শুধু দ্রানঘমার উির 
নভনত্ত কয়রয়েি। অথচ বতষমাি থসৌরনবেয়ের তাহকীক অনুযায়ী একই 
দ্রানঘমার হয়য় অোাংয়শর তারতয়মযর কারয়র্ নবনভন্ন থমৌসুয়ম িামায ও 
থরাযার সময়য়র বযবধাি হয়য় থায়ক। সুতরাাং ঢাকা শহয়রর সময়সূচী 
থথয়ক অন্যান্য থজলা শহয়রর সময়সূচী নির্ষয় করয়ত হয়ল দ্রানঘমা ও 
অোাংশ উভয়নি প্রনত েৃনষ্ট রাখা জরুরী। 

িাকার নবনিময়য় মসনজয়ে ই’নতকায়ফ বসায়িা। 
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নজজ্ঞাসাঃ আমায়ের এলাকায় সকয়ল নময়ল একজি গরীব থলাকয়ক 
িাকার নবনিময়য় মসনজয়ে ই’নতকাফ করার জন্য বনসয়য় থেয়। এখি প্রন 
হয়লা িাকার নবনিময়য় ই’নতকাফ করায়িা জানয়য আয়ে নক- িা? 

জবাবঃ নবনিময় নিয়য় ই’নতকাফ করা বা করায়িা জানয়য থিই। থকিিা 
ই’নতকাফ এিা খায়লে ইবােত আর ইবােয়তর নবনিময় থেওয়া এবাং 
থিওয়া উভয় িাজানয়য। তয়ব যনে থকাি এলাকায় ই’নতকাফ নবনিময় 
থেওয়া- থিওয়ার প্রচলি িা থায়ক এবাং থকাি েনরদ্র বযনি থকাি 
দুনিয়াবী প্রনতোি োিাই ই’নতকাফ কয়র। এরির এলাকার থলাকজি 
তায়ক নকেু িাকা- িয়সা োি কয়র বা হানেয়া থেয়,  তাহয়ল এই িাকা 
থেওয়া- থিওয়া উভয়ই জানয়য হয়ব। 

[প্রমার্ঃ ফাতাওয়ায়য় শামী ২:১৯৯# মাসানয়য়ল ই’নতকাফ ১৫] 

 الطاعة على جرةاال اخذ ان وفيه كالمعصية الطاعة على االجرة اخذ يجوز وال
 واالذان القرأن تعليم على المتأخرون واجازه المتقدمين عند مطلقا يجوز ال

 )1/911:الدرالمختار.  (للضرورة مةواالما

থরাযার কাযা/ কাফফারা/ নফনেয়া 

থরাযার কাফফারা 

নজজ্ঞাসাঃ থরাযার থয নতি রকয়মর কাফফারা অথষাৎ,  থগালাম আযাে 
করা,  র্াি নেি নবরনতহীিভায়ব থরাযা রাখা বা র্ািজি নমসকীিয়ক 
খাবার খাওয়ায়িার কথা নকতাথব উয়ল্লনখত আয়ে,  এ নতিনির ময়ধয 
হয়ত থকািনি উত্তম? 

জবাবঃ উিয়রাি নতি রকয়মর কাফফারা প্রয়তযকনি িযষায়ক্রয়ম ওয়ানজব 
হয়। অথষাৎ প্রথমতঃ থগালাম আযাে করা। এিা যনে সম্ভভ িা হয়,  
তাহয়ল নদ্বতীয় িযষায়য় ওয়ানজব হয়চ্ছ- দুই মাস নবরনতহীিভায়ব থরাযা 
রাখা। আর যনে তাও সম্ভব িা হয়,  তাহয়ল তৃতীয় িযষায় র্ািজি 
নমসকীিয়ক দু’থবলা থিি ভয়র আহার করায়িা। 

সুতরাাং থকঊ যনে থগালাম আযাে করয়ত সেম হয়,  তাহয়ল দুই মাস 
থরাযা রাখার দ্বারা তার কাফফারা আোয় হয়ব িা। থতমনিভায়ব থকউ যনে 
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দুই মাস থরাযা রাখয়ত সেম হয় তাহয়ল তার জন্য র্ািজি নমসকীিয়ক 
আহার করায়িার দ্বারা কাফফারা আোয় হয়ব িা।[প্রমার্ঃ সূরা মুজাোলাহ 
৩- ৪# ফাতাওয়া শামী ২:৩১২# ফাতাওয়া োরুল উলূম ৬:৪৪৭] 

বতষমায়ি থগালায়মর প্রথা চালু িা থাকায় থগালাম আযাে করার মাধযয়ম 
কাফফারা আোয় করা সম্ভব িয়। 

কাফফারার থরাযা রাখা অবথ্যতায় ঈে এয়স থগয়ল করর্ীয়  

নজজ্ঞাসাঃ থকাি বযনি থরাযার কাফফারা আোয় করয়ত শুরু করার 
নকেুনেি িরই ঈদুল আযহার সময় হয়য় যায়। এমতাবথ্যতঅয় উি বযনির 
িূর্রায় র্ািনি থরাযা রাখয়ত হয়ব নক- িা? 

জবাবঃ শরীয়য়তর েৃনষ্টয়ত থরাযার কাফফারার জন্য রামাযাি,  ঈে 
নকাংবা আইয়ায়ম তাশরীক থিই এমি ২মাস ধারাবানহকভায়ব থরাযা রাখা 
জরুরী। তাই র্ািনেয়ির নভতয়র ঈে এয়স থগয়ল ঈয়ের ির নুতিভায়ব 
র্াি নেি থরাযা রাখয়ত হয়ব। উয়ল্লখয থয,  কাফফারার থরাযা রাখা 
অবথ্যতায় মানহলার মানসয়কর কারয়র্ নবরনত িালি করয়ত হয়ল থসয়েয়ত্র 
িুিরায় শুরু থথয়ক িতুিভায়ব থরাযা রাখয়ত হয় িা। তয়ব মানসক বন্ধ 
হওয়ার সায়থ সায়থ অবনশষ্ট থরাযাগুয়লা রাখা আরম্ভ করয়ত হয়ব। 

[প্রমার্ঃ সুরা মুজাোলাহ ৪# ফাতাওয়া শামী ২:৪১২# ফাতাওয়া 
োরুল উলূম ৬:৪৫৫ ও ৪৫৮] 

িামায িা িয়ি থরাযা রাখার হুকুম 

নজজ্ঞাসাঃ  আমায়ের মহল্লার এক বযনি থরাযা রাথখ, নকন্তু থস িামায 
িয়ি িা। এমতাবথ্যতায় তার থরাযা হয়ব নক- িা? 

জবাবঃ িামায ও থরাযা িৃথক দু’নি ফরয ইবােত। একনি আরয়কনির 
উির নিভষরশীল িয়। সুতরাাং িামায িা িিয়লও তার থরাযা হয়য় যায়ব। 
তয়ব িামায িনরতযাগ করার কারয়র্ তার কনঠি গুিাহ হয়ব। যার 
িনরর্নত হয়ব খুবই ভয়াবহ এবাং উি বযনি চরম িযষায়য়র ফানসক 
নহয়সয়ব নবয়বনচত হয়ব। 
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সুতরাাং এমি বযনির জন্য খায়লসভায়ব তাওবাহ কয়র নিয়নমত িামায 
িিা শুরু কয়র থেয়া এবাং অতীয়তর িামাযগুয়লা কাযা আরম্ভ করা 
অিনরহাযষ কতষবয। থকিিা,  থবিামাযী বযনির মায়ঝ ও কানফয়রর মায়ঝ 
নবয়শর্ থকাি িাথষকয থায়ক িা। [প্রমার্ঃ নমশকাত ১:৫৮# ফাতাওয়া 
োরুল উলূম ৬:৪৯৯] 

মতৃ বযনির েয়ুি যাওয়া িামায থরাযার জন্য সন্তায়ির করর্ীয়  

নজজ্ঞাসাঃ ইনন্তকায়লর আয়গ আমার নিতা অসুথ্যততার কারয়র্ নকেু নেি 
িামায- থরাযা আোয় করয়ত িায়রনি। এ অিাোয়কৃত িামায- থরাযার 
জন্য সন্তাি নহয়সয়ব  আমরা নক আমল করয়ত িানর,  যায়ত উিার 
আিার উির শানন্ত বনর্ষত হয়। 

জবাবঃ আিিার নিতা ইনন্তকায়লর সময় যনে িামায ও থরাযার নফনেয়া 
থেওয়ার অসীয়ত কয়র নগয়য় থায়কি এবাং নতনি সম্পেও থরয়খ নগয়য় 
থায়কি,  তাহয়ল তাাঁর থস সম্পয়ের এক- তৃতীয়াাংশ হয়ত েুয়ি যাওযা 
িামায থরাযার কাফফারা আোয় কয়র থেওয়া আিিায়ের জন্য জরুরী। 
আর যনে মাল িা থরয়খ নগয়য় থায়কি,  অথবা মাল থরয়খ নগয়য়য়েি,  
নকন্তু ওসীয়যত কয়রিনি,  তাহয়ল এয়েয়ত্র আিিায়ের উির তার 
কাফফারা নেয়য় থেওয়া ওয়ানজব িয়। তয়ব আিিায়ের তাওফীক 
থাকয়ল মরহুম নিতার িাজায়তর জন্য কাফফারা নেয়য় থেওয়া উনচত। 
অবশ্য সন্তািয়ের ময়ধয থকউ িাবায়লগ থাকয়ল থসয়েয়ত্র তার প্রািয 
অাংশ হয়ত নফনেয়া থেওয়া যায়ব িা। বরাং িাবানলগয়ের অাংশ িনরিূর্ষ 
আোয় কয়র থেওয়ার ির শুধু বানলগয়ের অাংশ থথয়ক তায়ের 
সম্মনতক্রয়ম নফনেয়া আোয় করয়ত িায়রি। 

উয়ল্লখয থয,  অসুথ্যততার নেিগুয়লায়ত যনে েয় ওয়াি বা তার অনধক 
সময় লাগাতার থবহুশ থায়ক তাহয়ল থস সময়য়র িামায়যর কাফফারা 
আোয় করয়ত হয়ব িা। থতমনি যনে জ্ঞাি বুনে নঠক িা থায়ক তাহয়ল 
তার উির িামায ফরয হয়ব িা 
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থতমনিভায়ব যনে অসুথ্যত অবথ্যতায় মারা যায় তাহয়ল ঐ থরাযার নফনেয়া 
নেয়ত হয়ব িা। আর সুথ্যত হওয়ার ির কাযা করার সুয়যাগ িাওয়া সয়েও 
কাযা িা কয়র মারা থগয়ল শুধু ঐ নেিগুয়লার নফনেয়া নেয়ত হয়ব। থরাযা 
ও িামায়যর নফনেয়ার িনরমার্ হয়লাঃ প্রনতনেি নবনতর সহ েয় ওয়াি 
িামায ধয়র প্রনত ওয়াি িামায বা প্রনতনি থরাযার জন্য থিৌয়ি দুই থসর 
গম/ আিা বা তার সমিনরমার্ মূলয গরীব নমসকীিয়ক মানলক বানিয়য় 
নেয়ব।[প্রমার্ঃ ফাতাওয়া শামী ২:৪২২# ফাতাওয়া োরুল উলূম 
৬:৪৬২] 

স্বপ্নয়োয়র্ থরাযা ভঙ্গ হয়য়য়ে সয়েহ কয়র নকে ুথখয়ল 

নজজ্ঞাসাঃ রামাযায়ি স্বপ্নয়োর্ হওয়ার ির থরাযা ভঙ্গ থগয়ে এরুি 
ধারর্ায় থকাি নকেু থখয়য় থফলয়ল উি বযনির উির কাফফার ওয়ানজব 
হয়ব নক- িা? 

জবাবঃ থরাযা অবথ্যতায় স্বপ্নয়োর্ হয়ল তায়ত থরাযা ভঙ্গ হয় িা। তয়ব থকউ 
যনে স্বপ্নয়োর্ হয়ল থরাযা ভঙ্গ হয়য় যায় ময়ি কয়র নকেু থখয়য় থফয়ল তয়ব 
তার উির কাযা ওয়ানজব হয়,  কাফফারা ওয়ানজব হয় িা।[প্রমার্ঃ 
ফাতাওয়া শামী ২:৫৯৮# ফাতাওয়া োরুল উলূম ৬:৪২২] 

অয়ন্যর িে থথয়ক থরাযা কাযা করার হুকুম 

নজজ্ঞাসাঃ স্ত্রীর কাযা থরাযা স্বামী আোয় করয়ত িারয়ব নক- িা? 

জবাবঃ স্ত্রীর থরাযার কাযা স্বয়াং স্ত্রীরই আোয় করয়ত হয়ব। স্বামী অথবা 
অন্য থকউ আোয় করয়ল তা আোয় হয়ব িা।[প্রমার্ঃ ফাতাওয়া শামী 
২:৪০২# ফাতাওয়া োরুল উলূম ৬:৪২২] 

কাফফারার িাকা নেয়য় ইয়াতীমখািা নিমষার্ 

নজজ্ঞাসাঃ কাফফারার িাকা নেয়য় ইয়াতীমখািার জন্য জনম ক্রয় করা 
জানয়য হয়ব নক- িা? 

জবাবঃ কাফফারার িাকাগুয়লা যাকাত থিয়ার উিয়যাগী গরীবয়েরয়ক 
মানলক বানিয়য় নেয়য় নেয়ত হয়ব। কাফফারার িাকা নেয়য় ইয়াতীমখািার 
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জন্য জনম ক্রয় করয়ল থযয়হতু গরীব- নমসকীিয়ক মানলক বানিয়য় থেয়া 
হয় িা,  তাই তা জানয়য হয়ব িা এবাং এভায়ব নেয়ল কাফফারা আোয় 
হয়ব িা।[প্রমার্ঃ জাওয়ানহরুল নফকহ ১:৩৯২# ফাতাওয়া শামী 
২:৩৪৪# ফাতাওয়া োরুল উলূম ৬:৪৪৭] 

অসুথ্যত অবথ্যতায় থরাযা 

নজজ্ঞাসাঃ আমার স্ত্রীর বয়স ২২ বৎসর। থস নবগত ৫ বৎসর যাবত 
জনিল গযানষ্ট্রক থরায়গ ভুগয়ে।যার কারয়র্ আজ চার বৎসর যাবৎ 
রামাযাি মায়স কষ্ট কয়র ৪/৫ নি থরাযা রাখয়ল খুব অসুথ্যত হয়য় িয়ি। 
উয়ল্লখয থয,  ডািায়রর িে থথয়ক থরাযা রাখা সম্পূর্ষ নিয়র্ধ। এখি 
আনম তার নবগত নেয়ির থরাযা এবাং আগামী রামাযায়ির থরাযার বযািায়র 
নক করয়ত িানর? 

জবাবঃ আিিার বর্ষিা অনুযায়ী আিিার স্ত্রীর জন্য সুথ্যত হওয়া িযষন্ত 
থরাযা রাখা জরুরী িয়। যখি সুথ্যত হয়ব,  তখি উি থরাযাগুয়লা কাযা 
কয়র নিয়ত হয়ব। আর যনে ইনন্তকায়লর িূয়বষ সুথ্যত িা হয়,  তাহয়ল 
নফনেয়া নেয়ত হয়ব িা। অবশ্য যনে দু’একনি কয়র রামাযায়ি ও 
িরবতষীয়ত রাখয়ত সেম হয়,  তয়ব থসভায়ব কাযা আোয় কয়র নিয়ত 
হয়ব।[প্রমার্ঃ সূরা বাকারহ ১৮৪# নহোয়া ১:২২১] 

বাধষকযজনিত কারয়র্ থরাযা রাখয়ত অেম হয়ল করর্ীয় 

নজজ্ঞাসাঃ আমার িািী বাধষয়কযর কারয়র্ থরাযা রাখয়ত অেম এবাং 
ভনবেথত থয কাযা করয়ত িারয়বি,  এমি থকাি আশাও থিই। 
এমতাবথ্যতায় তাাঁর জন্য করর্ীয় নক?  

জবাবঃ আিিার িািী যনে প্রকৃতিয়েই থরাযা রাখয়ত অেম হি এবাং 
ভনবেথত তার দ্বারা থরাযা রাখার থকাি আশাও িা থায়ক,  তাহয়ল 
এয়েয়ত্র শরীয়য়তর নবধাি হয়লা,  প্রনতনি থরাযার িনরবয়তষ একজি 
নমসকীিয়ক দু’থবলা থিি িুয়র আহার করায়বি অথবা প্রনতনি থরাযার 
িনরবয়তষ থিৌয়ি দুই থসর গম বা আিা অথবা এর সমিনরমার্ মূলয 
নমসকীিয়েরয়ক নেয়য় নেয়বি।[প্রমার্ঃ সূরা বাকারাহ ১৮৪# বুখারী 
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শরীফ ২:৬৪৭# ফাতাওয়া শামী ২:৪২৮# ফাতাওয়া োরুল উলূম 
৬:৪৬১] 

সফয়রর কারয়র্ রামাযাি মায়স উিনত্রশনির কম থরাযা হয়ল 

নজজ্ঞাসাঃ জনিক বযনি রামাযায়ির প্রথম অাংয়শ বাাংলায়েয়শ নেল। 
এরির থস লিয়ি চয়ল যায়। থসখায়ি বাাংলায়েয়শর থচয়য় একনেি িুয়বষ 
ঈে অনুনষ্ঠত হয়। আর থসও অন্যান্যয়ের সায়থ ঈে উেযািি কয়র। 
উয়ল্লখয থয,  বাাংলায়েয়শ রামাযায়ির থরাযা লিয়ির থচয়য় একনেি ির 
শুরু হওয়ার তার থরাযার সাংখযা হয়য়য়ে আিাশনি। সুতরাাং এমতাবথ্যতায় 
উি বযনির জন্য ঊিনত্রশতম থরাযা রাখা জরুরী নক- িা? 

জবাবঃ এরুি বযনির জন্য সাংনেষ্ট থেয়শর ঈয়ের নেয়ি ঈে উেযািি 
করা কতষবয এবাং িয়র তার জন্য অনতনরি একনি থরাযা কয়র 
ঊিনত্রশতম থরাযা কাযা করা জরুরী।[প্রমার্ঃ ফাতাওয়া শামী ২:৩৮৪# 
আহসানুল ফাতাওয়া ৪:৪২৩# ফাতাওয়া োরুল উলূম ৬:৩৯৯] 

শাওয়ায়লর েয় থরাযার কাযা থরাযার বা কাযা থরাযার 

শাওয়ায়লর েয় থরাযার নিয়যত করা 

নজজ্ঞাসাঃ থকাি মনহলার রামাযায়ির ৫/৬নি থরাযা েুয়ি থগয়ে,  
এমতাবথ্যতায় থস যনে শাওয়াল মায়স থরাযা আোয় কয়র,  তাহয়ল একয়ত্র 
ফরয থরাযার কাযা এবাং শাওয়াল এর িফল থরাযা আোয় হয়ব নক- িা? 
অথবা থস শাওয়াল মায়সর িফল থরাযা রাখা অবথ্যতায় রামাযায়ির েুয়ি 
যাওয়া ফরয থরাযার কাযার নিয়যত করল এ অবথ্যতায় িফল এবাং ফরয 
থরাযার কাযা একয়ত্র আোয় হয়ব নক- িা? প্রমার্সহ জািয়ত চাই। 

জবাবঃ প্রয়ন বনর্ষত উভয় সুরয়তই রামাযায়ির কাযা থরাযাই আোয় 
হয়ব। শাওয়ায়লর িফল থরাযা আোয় হয়ব িা। হােীয়স শাওয়ায়লর 
থরাযার থয ফযীলত বর্ষিা করা হয়য়য়ে তাও িাওয়া যায়ব িা । বরাং তার 
জন্য শাওয়াল মায়সর ময়ধয িৃথক আয়রা েয়নি থরাযা রাখয়ত হয়ব। 
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তয়ব ইচ্ছা করয়ল শাওয়াল মায়স শাওয়ায়লর থরাযা আোয় কয়র,  
িরবতষী মায়স বা অন্য সময়য় কাযা থরাযাগুয়লা আোয় কয়র নিয়ত 
হয়ব।[প্রমার্ঃ ফাতাওয়া আলমগীরী ১:১৯৭# আহসানুল ফাতাওয়া 
৪:৪৩০] 

থরাযার নিয়যয়তর সময়সীমা 

নজজ্ঞাসাঃ মানসক রাহমািী িয়গাম জানুয়ারী ৯৮ সাংখযায় “থরাযার 
মাসানয়ল” নশয়রািায়ম রামাযায়ির নেয়ি ১১িার িূয়বষ থরাযার নিয়যত 
করয়লই থরাযা হয়য় যায়ব। নকন্তু অন্য একিা মানসক মযাগানজয়ি উয়ল্লখ 
করা হয়য়য়ে থয,  হােীয়স শরীয়ফ আয়ে,  থয বযনি রাত্র থশর্ হওয়ার 
িূয়বষই থরাযার নিয়যত করল িা,  তারা থরাযা হয়ব িা। সনঠক মাসআলা 
জািয়ত চাই। 

জবাবঃ রাহমািী িয়গাথম যা থলখা হয়য়য়ে,  তাই সনঠক। দ্বীপ্রহর এর 
িূয়বষ আনুমানিক থবলা ১১িার িূয়বষ নিয়যত করয়লই রামাযায়ির থরাযা 
হয়য় যায়ব। থকিিা,  বুখারী শরীয়ফ আয়ে থয,  রামাযাি শরীয়ফর থরাযা 
ফরয হওয়ার িূয়বষ যখি আশুরার থরাযা ফরয নেল,  তখি একবার ২৯ 
তানরয়খ চাাঁে থেখা িা যাওয়ায় মেীিার থলায়করা মুহাররয়মর ৯ তানরয়খ 
এক বযনিয়ক থঘার্র্া করয়ত  বলয়লি থয,  যারা খািা থখয়য়য়ে তারা 
থযি বাকী নেি িা খায়। আর যারা খায়নি তারা থযি থরাযার নিয়যত কয়র 
থিয়। থকিিা আজ আশুরার নেি। উয়ল্লখয,  উি মানসক মযাগানজয়ি থয 
হােীসনি থিশ করা হয়য়য়ে,  তা কাযা থরাযা বা অনিনেষষ্ট মান্নয়তর 
থরাযার সায়থ সম্পৃি। ফরয, িফল বা নিনেষষ্ট মান্নয়তর থরাযার বযািায়র 
িয়।[প্রমার্ঃ ফাতাওয়া শামী ২:৩৭৭# ফাতাওয়া োরুল উলূম ৬:৩৪৪# 
বুখারী শরীফ ১:২৬৮# আবূ োঊে শরীফ ১:৩৩২] 

থরাযা ও তারাবীয়হর সাওয়াব থথয়ক বনেত হওয়ার কারর্ 

নজজ্ঞাসাঃ হােীয়স এয়সয়ে,  “অয়িক থরাযাোয়রর থরাযা রাখার নবনিময় 
েুধাতষ থাকা োিা আর নকেুই হানসল হয়ব িা। থতমনিভায়ব অয়িয়কর 
রাত্র জাগরর্ ও তারাবীহর িামায িিার নবনিময় জাগ্রত থাকা োিা আর 
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নকেুই হানসল হয়ব িা”। এ হােীয়সর বযাখযা নক? আমায়ের থেয়শ 
তারাবীয়হর িামায়য থযভায়ব দ্রুত কুরআি িাঠ করা হয়,  যার কারয়র্ 
আয়ায়তর থশর্ অাংশ োিা আর থকাি অাংশ িনরষ্কার বুঝার থকাি উিায় 
থায়ক িা,  এিা কতিুকু নঠক? 

জবাবঃ উি হােীয়সর উয়িশ্য ও মমষ হয়লা-  যারা থরাযা থরয়খ অঙ্গ-
প্রতযঙ্গসূহয়ক গুিাহ থথয়ক নহফাজত কয়র িা,  রামাযায়ির িূয়বষ থযমি 
গুিায়হ নলপ্ত নেল,  রামাযায়িও থতমনি গুিায়হ নলপ্ত থায়ক। হালাল 
নরনযয়কর বযবথ্যতা কয়র িা,  নজহ্বা ও চেুর নহফাজত কয়র িা (অথচ 
থরাযার মূল উয়িশ্য গুিাহ থেয়ি নেয়য় তাকওয়া অজষি করা।) এমি 
বযনিয়ের থরাযার দ্বারা যনেও কানুি মানফক তায়ের নজম্মাোরী আোয় 
হয়,  নকন্তু থরাযার আসল উয়িশ্য ও রুহানিয়যাত হানসল িা হওয়ায় 
তায়ের বযািায়র বলা হয়য়য়ে থয,  েুধাতষ থাকা োিা তায়ের থরাযার 
অন্য থকাি নবনিময় হানসল হয় িা।[প্রমার্ঃ তাফসীর মাজহারী ৫:৩৬# 
নতরনমযী শরীফ ১:২৫৫] 

থতমনিভায়ব যারা রামাযায়ি কষ্ট কয়র ২০ রাকাত তারাবীহ িিয়লা,  
নকন্তু থস িামাথয ময়িানিয়বশ করয়লা িা বা িামাথয এমি দ্রুত কুরআি 
শরীফ িিয়লা থয,  হরফগুয়লা সনঠকভায়ব মাখরাজ থথয়ক নসফায়তর 
সায়থ উৈানরত হয়ত িায়র িা,  মে- গুন্নাহ ইতযানে সনঠকভায়ব আোয় 
হয় িা,  ওয়াকফ লানযয়মর প্রনত লেয করা হয় িা,  এ সমস্ত থলাক 
হােীয়সর নদ্বতীয় অাংয়শর দ্বারা উয়িশ্য। এভায়ব কুরআি নতলাওয়াত করা 
জানয়য িয়,  থতমনিভায়ব এরুি কুরআি নতলাওয়াত শ্রবর্ করা এবাং 
এরূি নতলাওয়ায়তর সম্মনত থেয়াও জানয়য িয়। কুরআয়ি কারীময়ক 
তাজবীয়ের সায়থ সহীহভায়ব নতলাওয়াত করা জরুরী । আর সহীহভায়ব 
নতলাওয়ায়তর নভনত্তয়ত সাওয়ায়বর ওয়াো করা হয়য়য়ে। অশুে  
নতলাওয়াতকারীর জন্য কুরআি লািত করয়ত থায়ক। তয়ব ফরয িামায 
থথয়ক তারবাহী িামায়য একিু চালু কয়র িিার নিয়ম রয়য়য়ে। এরুি 
িেনতয়ত কুরআি নতলাওয়াত করায়ক হের বলা হয়। হের এর নিয়ম 
মত সহীহ শুেভায়ব নতলাওয়াত করায় থকাি অসুনবধা থিই। নকন্তু 
বতষমায়ি অনধকাাংশ থেয়ত্র থযভায়ব তারাবীহ িামায িিা হয় থসিায়ক 
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থকািক্রয়মই হের িিা বলা চয়ল িা। সুতরাাং এ ধরয়ির নতলাওয়াত 
দ্বারা সাওয়ায়বর থকাি আশা করা যায় িা। আর বতষমায়ি থযভায়ব দ্রুত 
িিা এবাং কম সময়য় তারাবীহ খতম করার প্রশাংসা করা হয় এিা 
নিতান্তই অজ্ঞতা োিা আর নকেু িয়। অথচ যারা সনঠক নিয়য়ম 
সহীহভায়ব তারাবীহ িয়ি থায়কি তায়ের িামায দ্রুত কুরআি 
নতলাওয়াত কারীয়ের থথয়ক মাত্র ১০/১৫ নমনিি সময় থবশী লায়গ। এ 
১০/১৫ নমনিয়ির জন্য তারাবীহ িামায়যর সাওয়াব বানতল কয়র 
গুিাহগার হওয়া কত বি দুভষায়গযর কথা। এজন্য িূয়বষই হায়ফয 
সায়হবয়ের সায়থ এ ময়মষ শতষ করা জরুরী,  যায়ত কয়র তারা এভায়ব 
কুরআি কারীময়ক নবগনিয়য় সকলয়ক গুিাহগার িা কয়রি। বরাং 
সহীহভায়ব হেয়রর নিয়য়ম কুরআি নতলাওয়াত কয়রি।  

[প্রমার্ঃ সূরা মুযযানম্মল,  আয়াতঃ ৪ # নমশকাত ১:১১৪# নতরনমযী 
শরীফ ২:১১৯- ১২১# িাসায়ী শরীফ ১:১১৬] 

আয়রা একনি কারয়র্ তারাবীহ িামায়যর সাওয়াব বানতল হয়য় রাত 
জাগরর্ োিা আর থকাি ফায়য়ো হয় িা। থসিা হল হায়ফযয়েরয়ক চুনির 
নভনত্তয়ত বা চুনি োিা প্রথা অনুযায়ী তারাবীহ িামায়যর নবনিময় প্রোি 
করা। এিা শরীয়য়ত সম্পূর্ষ নিয়র্ধ। 

তারাবীহ িামায সুন্নাত। তারাবীহ িামায়য কুরআি শরীফ খতম করাও 
সুন্নাত। নকন্তু নবনিময় থলিয়েি করা হারাম। আর এিা সহয়জ অনুয়ময় 
থয,  সুন্নাত আোয় করার জন্য হারাম কায়জর অনুমনত হয়ত িায়র িা। 
এজন্য ফুকাহায়য় নকরাম নলয়খয়েি,  “কুরআি খতয়মর নবনিময় গ্রহর্ 
কয়র িা এ ধরয়ির মুখনলস হায়ফয িা িাওয়া থগয়ল নিধষানরত ইমায়মর 
নিেয়ি নবনিময় োিা সূরা তারাবীহ িয়ি নিয়ব। এিাই উত্তম। কারর্, 
এয়েয়ত্র খতয়মর সাওয়াব িা হয়লও অন্তত তারাবীহ িামায়যর সাওয়াব 
িাওয়া যায়। নকন্তু নবনিময় নেয়য় খতম তারাবীহ িিয়ল থতা খতম ও 
তারাবীহ উভয়নির সাওয়াবই বানতল হয়য় থগল। নবর্য়নির প্রনত 
সকয়লরই েৃনষ্ট থেয়া উনচত। 
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অয়িয়ক প্রন কয়রি থয, হায়ফয সায়হবয়ের সাংসার আয়ে, নবনিময় থেয়া 
জানয়য িা হয়ল তাাঁরা চলয়বি নকভায়ব? তায়ের কায়ে নজজ্ঞাসা-  তাহয়ল 
নক তারা হায়ফযয়েরয়ক হারাম খাওয়ায়য় চালায়ত চাি? অথচ তারা 
তায়েরয়ক ইমামনতর সয়বষাৈ িয়ে বনসয়য়য়েি। লেয করুি! থয রাব্বুল 
আলামীয়ির শরীয়য়ত তারাবীহ িামায নবনিময় থিয়া হারাম থঘানর্ত 
হয়য়য়ে, নতনিই সকয়লর নরনযয়কর োনয়ে নিয়জর উির থরয়খয়েি। 
সুতরাাং এ বযািায়র আমায়ের মাথা বযথার নকেুই থিই। নতনিই 
হায়ফযয়েরক কুরআয়ি িাক নহফয করার থতৌনফক োি কয়রয়েি। িতুবা 
থকাি বযনি এত বি নকতাব মুখথ্যত রাখয়ত িারয়তি িা এবাং নতনিই 
নবধাি জারী কয়রয়েি থয, হায়ফযগর্ আল্লাহ তা’আলার উয়িশ্য আল্লাহ 
তা’আলার বাোয়েরয়ক কুরআি শুিায়বি এবাং আল্লাহ তা’আলা তায়ের 
জন্য সম্মািজিক নরনযয়কর বযবথ্যতা  করয়বি। নকভায়ব থকায়থয়ক করয়বি 
নতনিই ভাল জায়িি। বতষমাি যামািায় থয সমস্ত হায়ফযগর্ হারাম িয়সা 
তরক কয়রয়েি, আল্লাহ তা’আলার তায়ের জন্য ইজ্জয়তর সায়থ 
নরনযয়কর বযবথ্যতা কয়রয়েি। 

উয়ল্লখয, থকাি হায়ফজ সায়হব যনে আল্লাহ তা’আলার উয়িয়শ্য তারাবীহ 
িিাি এবাং নবনিময় িা থিয়ার থঘার্র্া কয়রয়েি অির নেয়ক মসনজে 
কতৃষিে ও হায়ফয সায়হবয়ক নবনিময় িা থেয়ার থঘার্র্া কয়রয়েি। 
অতঃির মুসল্লগীর্ নিজস্ব উয়েযায়গ হায়ফয সায়হয়বর মুহাব্বয়ত খতয়মর 
সময় বযতীত অন্য সময় নকেু হানেয়া প্রোি কয়র তয়ব থসিায়ক কুরআি 
খতয়মর নবনিময় বলা যায়ব িা। নকন্তু বতষমায়ি মসনজে হায়ফযয়ের িায়ম 
খাতা কলম নিয়য় থযভায়ব চাাঁো আোয় কয়র তায়েরয়ক থেয়া হয়, তা 
শরীয়য়তর বনর্ষত হােীয়ার আওতায় িয়ি িা। থতমনিভায়ব মসনজে ফাি 
থথয়ক হায়ফয সায়হবয়েরয়ক থয নবনিময় থেয়া হয় তা- ও উি হানেয়ার 
আওতায় িয়ি িা। তাোিা এভায়ব চাাঁো তুলয়ল প্রকারায়ন্ত হানফযয়ের 
নভেুক বানিয়য় থবইযযত করা হয়। 

[প্রমার্ঃ সূরা বাকারা ৪১# ফাতাওয়া শামী ৬:১৯৩# মুসিায়ে আহমে 
৩৫৭# আবূ োঊে ১:২২০# ফাতাওয়া শামী ৬:৫৭# ইমোদুল মুফতীি 
৩৬৫# আহসানুল ফাতাওয়া ৩:৫১৪- ১৫] 
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থ্যতায়ির িাথষয়কয লাইলাতলু কের হওয়া প্রসঙ্গ 

নজজ্ঞাসাঃ রামাযায়ির ২০ তানরয়খর ির আমরা বাাংলায়েয়শর 
মুসলমািরা লাইলাতুল কের িালি কয়র থানক। থযমি প্রনত থবয়জাি 
রাত যথা- ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯ তানরখ। নকন্তু থসৌেী আরয়বর 
তানরখ আমায়ের তানরয়খর সায়থ নময়ল িা। আমায়ের থেয়শ থয তানরয়খ 
থবয়জাি থায়ক থস তানরয়খই থসৌেী আরয়ব থায়ক থজাি। এখি প্রন হয়লা 
আমায়ের থেয়শর তানরখিা নঠক- িা থসৌেী আরয়বর তানরখ নঠক? এই 
নবর্য়য় নবস্তানরত জািয়ত চাই। 

জবাবঃ রামাযাি শুরু ও থশর্ হওয়া নিভষর কয়র চাাঁে থেখার উির। 
সুতরাাং থয থেয়শ থয নেি রামাযায়ির চাাঁে থেখয়ব থস থেয়শ থসনেি থথয়ক 
রামাযায়ির শুরু হয়ব। আমায়ের থেয়শ থসৌেী আরব থথয়ক সাধারর্তঃ 
একনেি ির রামাযায়ির চাাঁে থেখা থগয়ল শয়ব কেরও একনেি িয়র 
হওয়া স্বাভানবক। আল্লাহর জন্য এমিনি করয়ত থকাি অসুনবধা থিই। 
হােীস শরীফ এয়সয়ে থয, থযাহয়রর িূয়বষ চার রাকা’আত সুন্নায়তর জন্য 
আসমায়ির েরজা খুয়ল থেওয়া হয়। অথচ থযাহয়রর সময় নবয়শ্বর সকল 
জায়গা একই সায়থ হয় িা। তাহয়ল বুঝয়ত হয়ব, আকায়শর েরজা খুয়ল 
থেওয়া প্রয়তযক এলাকার নিজ নিজ সময় থমাতায়বক হয়ব। থতমনিভায়ব 
শয়ব কেয়রর নবর্য়য় যনে এলাকার নবনভন্নতায় থ্যতািীয় তানরয়খর নহসাব 
নবনভন্ন সময় হয় তাহয়ল তা- ই প্রয়যাজয।[প্রমার্ঃ নমশকাত ১:১৭৪# 
আবূ োঊে শরীফ ১:১৮০] 

রামাযাি মায়স ঔর্ধ থসবি কয়র হায়য়জ বন্ধ রাখা 

নজজ্ঞাসাঃ মনহলায়ের জন্য রামাযাি মায়স থরাযা িূর্ষ নত্রশিা রাখার জন্য 
ঔর্ধ থখয়য় হায়য়জ বন্ধ রাখা জানয়য হয়ব নক- িা? 

জবাবঃ প্রনত মায়স মনহলায়ের থয ঋতুস্রাব হয়, তা শরীয়রর জন্য অতযন্ত 
উিকারী ও জরুরী। কখয়িা কখয়িা থরাগ বা অন্য থকাি কারর্বশতঃ থয 
নিয়নমত ঋতুস্রাব হয় িা, তায়ত থেয়হর িয়ে মারািক েনত সানধত হয়। 
তদুিনর যনে থকউ ঔর্ধ থখয়য় হায়য়জ বন্ধ রায়খ, তয়ব তা হয়ব থেয়খ 
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নবিয়ের নেয়ক িা বািায়িা। আর এিা নিন্তান্ত নিবুষনেতার িনরচায়ক। 
সুতরাাং তা অনুনচত। এতেসয়েও যনে থকাি মনহলা এরুি ঔর্ধ থখয়য় 
হায়য়জ বন্ধ থরয়খ থরাযা িূর্ষ কয়র, তাহয়ল তার থরাযা সহীহ হয়ব। তয়ব 
স্বাভানবক নিয়য়মর নবিরীত করার েরুি কাজনি নঠক হয়ব িা।[প্রমার্ঃ 
ফাতাওয়া রহীনময়া ৬:৪০৪] 

হজ্জ 

হয়জ্জর শতষাবলী, ফরয, ওয়ানজব ও সুন্নাত 

থিিশয়ির িাকা দ্বারা হজ্জ করা 

নজজ্ঞাসাঃ থিিশয়ির িাকা দ্বারা হজ্জ করা যায়ব নক- িা? 

জবাবঃ থিিশয়ির িাকা সবষসম্মনতক্রয়ম হালাল। এয়ত থকাি খারাবী বা 
গুিাহ থিই। তাই এিা গ্রহর্ করা যায়ব এবাং এর দ্বারা হজ্জও আোয় করা 
যায়ব। আিিার উির হজ্জ ফরয হয়য় থাকয়ল আিনি উি িাকা গ্রহর্ 
কয়র হথজ্জ যাবার নিয়যত কয়র বযবথ্যতা গ্রহর্ শুরু করুি। 

[প্রমার্ঃ আহসানুল ফাতাওয়া ৪:২৬০# জােীে নফকহী মাসানয়ল 
১:২৫০# ফাতাওয়া রাহীনময়া ৫:১৪৭] 

জনম ও বযবসা সামগ্রী থাকা অবথ্যতায় হয়জ্জর হুকুম 

নজজ্ঞাসাঃ কায়রা নিকি প্রয়য়াজয়ির অনতনরি িগে কযাশ িা থাকয়লও 
নক হজ্জ ফরয হয়ত িায়র? নবস্তানরত জানিয়য় বানধত কয়রয়বি। 

জবাবঃ হ্যাাঁ, প্রয়য়াজি হয়ত অনতনরি িগে কযাশ িা থাকয়লও থকাি 
বযনির উির হজ্জ ফরয হয়ত িায়র। থযমি থকাি বযনির নিকি 
অনতনরি জনম- জমা, েি ও বযবসার সামগ্রী ইতযানে রয়য়য়ে, তা হয়ত 
নকেু নবনক্র করয়ল হয়জ্জর খরচ হয়য় যায় এরাং অবনশষ্ট দ্বারা উি বযনি 
নফয়র আসা িযষন্ত নিজ িনরবার- িনরজয়ির প্রয়য়াজিীয় হাজত িূর্ষ হয়য় 
যায়। তাহয়ল এমি সব বযনিবয়গষর উির উি সম্পে নবনক্র কয়র হজ্জ 
করা ফরয। সুতরাাং িগে কযাশ হায়ত িা থাকয়লও হজ্জ ফরয হয়ত 
িায়র।[প্রমার্ঃ আহসানুল ফাতাওয়া ৪:৫৩২# মু’আনল্লমুল হজ্জাজ ৮১] 
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থয হয়জ্জ কাংকর নিয়েি, কুরবািী ও মাথা মিুায়িার মায়ঝ ধারাবানহকতা 
ওয়ানজব 

নজজ্ঞাসাঃ ১০ই নযলহজ্জ বা ১১ই নযলহজ্জ কুরবািী এবাং মাথা িা মুনিয়য় 
শুধু বি শয়তািয়ক িাথর থময়র তাওয়ায়ফ নযয়ারত করা জানয়য নক- িা? 

জবাবঃ হয়জ্জ তামাত্তু ও হয়জ্জ নকরায়ি নতিনি বস্তুর ময়ধয ধারাবানহকতা 
বজায় রাখা ওয়ানজব। অথষাৎ প্রথম িাথর মারা, এরির কুরবািী, 
অতঃির চুল খাি করা বা মাথা মুিায়িা। আর এ কাজগুয়লার িয়র 
তাওয়ায়ফ নযয়ারত করা সুন্নাত। আর যনে থকাি বযনি  এ কাজগুয়লার 
িূয়বষ তাওয়ায়ফ নযয়ারত কয়র থিয় তাহয়ল েম ওয়ানজব হয়ব িা। বরাং 
সুন্নায়তর নখলাফ হয়ব। 

[প্রমার্ঃ ফাতাওয়া শামী ২;৫৩৩# মাযানহরুল উলূম, ১৬৭# রাহীনময়া 
৮:২৮৬] 

থয িনরমার্ সম্পে হয়ল স্বামী- স্ত্রী উভয়য়র উির হজ্জ ফরজ হয় 

নজজ্ঞাসাঃ একজি থলাক নক িনরমার্ সম্পয়ের মানলক হয়ল, তারা স্বামী-
স্ত্রী উভয় অথবা একজয়ির উির হজ্জ ফরয হয়ব? যনে উভয়যর উির 
হজ্জ ফরয হয়, তয়ব নক তার নিয়জর স্ত্রীয়ক িা নিয়য় খুশী ময়ি নিয়জর 
বি ভাইয়ক হয়জ্জ নিয়ত িারয়ব, যার আনথষক অবথ্যতা খুব ভাল িয়। যনে 
িায়র তয়ব এিা নক ঐ বি ভাইয়য়র জন্য বেলী হজ্জ হয়ব, িা তার নিজ 
হজ্জ হয়ব? েলীল- প্রমায়র্র সায়থ জািায়ল উিকৃত হব। 

জবাবঃ শরীয়য়তর েৃনষ্টয়ত স্বামী- স্ত্রী উভয়য়র মানলকািা নভন্ন নভন্ন। 
সুতরাাং স্বামী অনধক সম্পয়ের মানলক হয়ল তার স্ত্রীর উির হজ্জ ফরয 
হয়ব িা। বরাং স্বামী নিজ খুশী ময়ত যায়ক ইচ্ছা তায়কই হয়জ্জ নিয়ত 
িারয়ব। তয়ব স্বামীর জন্য যতিুকু সম্ভব স্ত্রীর মি রো করা উনচৎ। স্ত্রীর 
হজ্জ িনরমার্ নিজস্ব সম্পে থাকয়ল, তা নেয়য় তার উির হজ্জ করা ফরয 
হয়ব। বনর্ষত অবথ্যতায় স্বামীর বি ভাই শুধু হয়জ্জর নিয়যত করয়ল তার 
নিয়জর হজ্জ বয়লই গন্য হয়ব। এয়ক বেলী হজ্জ বলা হয়ব িা।[প্রমার্ঃ 
ফাতাওয়া শামী ২:২৬২# নহোয়া ১:২৩১] 
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িফল হজ্জ আোয়য়র ির িিুরায় ফরয হজ্জ আোয় 

নজজ্ঞাসাঃ যনে থকাি বযনির নিকি হজ্জ ফরয হওয়ার মত মাল িা থায়ক 
থস যনে থলাি অথবা করয়জ হাোিা নিয়য় হজ্জ কয়র। িরবতষীয়ত হজ্জ 
ফরয হওয়ার মাল এয়স যায়, তখি নক িুিরায় হজ্জ করয়ত হয়ব। িা- নক 
িূয়বষই হজ্জ দ্বারা ফরয়যর োনয়ে হয়ত থরহাই িায়ব, এ নবর্য়য় নবস্তানরত 
জািয়ত চাই। 

জবাবঃ হজ্জ ফরয হওয়ার িূয়বষ গরীব থাকা অবথ্যতায় যনে থকউ শুধু 
িফয়লর নিয়যয়ত হজ্জ কয়র থায়ক, তাহয়ল শুধু িফল হজ্জই আোয় হয়ব। 
িরবতষীয়ত মালোর হওয়ার কারয়র্ হজ্জ ফরয হয়ল িুিরায় হয়জ্জ ফরয 
আোয় করয়ত হয়ব। িূয়বষর িফল হজ্জ দ্বারা িয়রর ফরয হয়জ্জর োনয়ে 
হয়ত থরহাই িাওয়া যায়ব িা। আর যনে িফয়লর নিয়যত িা কয়র এবাং 
ফরয়যর নিয়যতও িা কয়র শুধু হয়জ্জর নিয়যত কয়র অথবা ফরয হয়জ্জর 
নিয়যত হজ্জ কয়র থায়ক তাহয়ল এই হজ্জ িরবতষী ফরয হয়জ্জর জন্য 
যয়থষ্ট হয়ব। মালোর হওয়ার ির িতুি কয়র িা করয়লও চলয়ব। 

[প্রমার্ঃ রিুল মুহতরা ২:২৬২# ইমোদুল ফাতাওয়া ২:১৫৭# খাইরুল 
ফাতাওয়া ৪:১৬৪] 

মনহলার জন্য জনম নবনক্র কয়র হজ্জ করা 

নজজ্ঞাসাঃ জনিক মনহলার স্বামী ও উিাজষিশীল িুত্র আয়ে। উি মনহলার 
বযনিগত নকেু জনমও আয়ে-  যা নবনক্র করয়ল হয়জ্জর খরচ হয়ব। 
উয়ল্লখয, তার অন্য থকাি সম্পে থিই। এমতাবথ্যতায় তার হজ্জ করার 
বযািায়র শরীয়য়তর ফয়সালা নক? 

জবাবঃ হ্যাাঁ, উি মনহলার ঐ সম্পনত্ত নবনক্র কয়র যনে তার নিয়জর ও 
সফরসঙ্গী স্বামী বা থকাি মাহরায়মর হজ্জ সফয়রর জন্য যয়থষ্ট হয়, 
তাহয়ল তার উির হজ্জ করা ফরয হয়ব। থকিিা, এমতাবথ্যতায় উি জনম 
তার নিতয প্রয়য়াজিীয় বস্তুর অন্তভূষি িয়। 

উয়ল্লখয থয, মনহলার উির হজ্জ ফরয হওয়ার জন্য নিয়জর িায়থয় এবাং 
নিজ খরয়চ হজ্জযাত্রী মাহরাম িা িাওয়া থগয়ল স্বামী বা মাহরাম সঙ্গীর 
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িায়থয় থাকা জরুরী। তা িা হয়ল তার উির হজ্জ ফরযই হয়ব িা । যনে 
থশর্ মুহূতষ িযষন্ত থকাি মাহরাম িা িাওয়া যায় তথানিও গাইয়র মাহরাম 
থকাি িুরুর্ বা থকাি মনহলার সায়থ হয়জ্জ থযয়ত িারয়ব িা। থসই 
অবথ্যতায় বেলী হজ্জ করায়িার জন্য ওসীয়যত করা কতষবয।[প্রমার্ঃ 
ফাতাওয়া শামী ২:৪৬২# ফাতাওয়া আলমগীরী ১:২১৯] 

জনম নবনক্র কয়র হজ্জ করা 

নজজ্ঞাসাঃ কায়রা যনে নবশ নবঘা জনম বা অন্য থকাি সম্পে থায়ক, আর 
েশ নবঘার ফসয়ল তার বাৎসনরক প্রয়য়াজিীয় খরচ চয়ল যায়। আর 
অবনশষ্ট েশ নবঘার ফসল বা তার মূলয জরুরী প্রয়য়াজয়ির বাইয়র খরচ 
হয়। থযমি, োি- খয়রাত ইতযানে, এমতাবথ্যতায় উি েশ নবঘা জনম 
নবক্রয় করয়ল যনে তার হয়জ্জর খরয়চর বযবথ্যতা হয়য় যায়, তাহয়ল নক তার 
উি উেৃত জনম নবক্রয় কয়র হজ্জ করা ফরয? 

জবাবঃ যনে কায়রা নিকি জরুরী খরচ নিবষায়হর আবশ্যক িনরমার্ হয়ত 
অনতনরি জায়গা- জনম, বািী- ঘর ও আসবাবিত্র থায়ক এবাং তা নবক্রয় 
করয়ল তার হয়জ্জর যাতায়াত ও আনুসাাংনগক খরচ এবাং হজ্জ থথয়ক 
নফয়র আসা িযষন্ত িনরবার- িনরজয়ির খাওয়া- িরা ও যাবতীয় 
প্রয়য়াজিানের খরয়চর বযবথ্যতা হয়য় যায়, তাহয়ল তার উির হজ্জ ফরয। 

উয়ল্লনখযত মাসআলা অনুযায়ী উি বযনির অবনশষ্ট েশ নবঘা হয়ত জনম 
নবক্রয় কয়র হজ্জ করা ফরয। 

[প্রমার্ঃ আহসানুল ফাতাওয়া ৪:৫৩২# ফাতাওয়ায়য় খানিযাহ ১:২৮২# 
ফাতাওয়া শামী ২:৫৬২# ফাতাওয়া আলমগীরী ১:২১৮] 

বেৃা মাতায়ক থরয়খ হয়জ্জ যাওয়া 

নজজ্ঞাসাঃ আমার মাতা বতষমায়ি তাাঁর জীবয়ির থশর্ সময় অনতক্রম 
করয়েি। বতষমায়ি তাাঁর বয়স একশ বেয়রর উিয়র। তাাঁর একাকী 
চলায়ফরার েমতা থিই। সাবষেনর্কভাব তাাঁর সায়থ কাউয়ক থাকয়ত হয়। 
েীঘষনেি থথয়কই উনি এই অবথ্যতায় আয়েি এবাং বতষমায়ি উনি আমার 
সায়থই আয়েি। এই বৎসর আনম, আমার বি থবাি ও বি ভাইসহ হজ্জ 
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করার নিয়যত কয়রনে। আমার মায়য়র এই অবথ্যতায় আমায়ের হজ্জ করায় 
শরীয়য়তর নেক থথয়ক থকাি বাধা আয়ে নক- িা? তা জািায়ল বানধত 
হব। এখায়ি উয়ল্লখয থয, আমরা থয নতি ভাই- থবাি হয়জ্জ থযয়ত চানচ্ছ 
তারা োিা আম্মার থসবা- যয়ত্নর জন্য আমার অন্যান্য ভাই- থবাি এবাং 
আিীয়- স্বজি আয়েি। 

জবাবঃ শারীনরক ও মািনসকভায়ব সুথ্যত বযনি, থয নিজ থেশ হয়ত মক্কা 
থমাকাররমা িযষন্ত যাতায়াত করয়ত সেম এবাং হজ্জ হয়ত নফয়র আসা 
িযষন্ত নিয়জর এবাং আিি িনরবার বয়গষর আবশ্যকীয় বযয় বহি করয়ত 
সমথষ, এমি সম্পেশালী বযনির উির হজ্জ ফরয। আর মনহলায়ের উির 
হজ্জ ফরয হওয়ার জন্য আয়রা একনি অনতনরি শতষ হয়চ্ছ তায়ের সায়থ 
স্বামী বা থকাি দ্বীিোর মাহরাম আিীয় থাকা। 

হজ্জ ফরয হয়য় যাওয়ার ির ঐ বৎসর হয়জ্জ যাওয়া ওয়ানজব। শরয়ী 
উযর বযনতত থেরী করা জানয়য িয়। আর কায়রা নিতা- মাতা যনে এমি 
হি থয, থখেময়তর মুখায়িেী এবাং একমাত্র থস- ই তায়ের খানেম, অন্য 
থকউ তায়ের থখেমত করার মত িা থায়ক, তাহয়ল থসই সুরয়ত নিতা-
মাতার অনুমনত োিা তার জন্য হয়জ্জ যাওয়া মাকরূহ হয়ব। আর 
আিিার মায়য়র নখেমত করার জন্য থযয়হতু আিিার আয়রা ভাই- থবাি 
বা আিীয় স্বজি বা খানেম ইতযানে আয়ে। তাই আিিার এই বৎসয়রই 
হজ্জ করয়ত শরীয়য়তর েৃনষ্টয়ত থকাি বাধা থিই। বরাং কয়র থিয়াই 
জরুরী।[প্রমার্ঃ (১) আিুররুল মুখতার মা’আশ শামী ২:৪৫৬- ৪৬৪# 
(২) ফাতাওয়া োরুল উলূম ৬:৫৩৮] 

হয়জ্জর ফরয, ওয়ানজব, সুন্নাত ও মুস্তাহাব 

নজজ্ঞাসাঃ হয়জ্জর ফরয, ওয়ানজব, সুন্নাত, িফল ও মুস্তাহাব সিয়ন্ধয 
নবস্তানরত জািয়ত চাই। 

জবাবঃ হয়জ্জর ফরয নতিনিঃ 

(১) মীিাত হয়ত ইহরাম বাধা। 
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(২) ৯ই নযলহজ্জ তানরখ থযাহয়রর ির হয়ত ১০ই নযলহয়জ্জর সুবয়হ 
সায়েয়কর িূবষ িযষন্ত ওকূয়ফ আরাফা তথা আরাফার প্রান্তয়র অবথ্যতাি। 

(৩) ১০, ১১ বা ১২ নযলহজ্জ তানরখ সূযষায়স্তর িূয়বষ কা’বা শরীয়ফর 
তাওয়ায়ফ নযয়ারত করা। 

হয়জ্জর ওয়ানজব ৫নিঃ 

(১) ৯ই নযলহজ্জ তানরয়খ সূযষায়স্তর ির থথয়ক িরবতষী বাে ফজর 
সূয়যষােয়য়র িূয়বষ িযষন্ত সময়য়র ময়ধয মুযোনলফার প্রান্তয়র অবথ্যতাি করা 

(২) সাফা- মারওয়া  িাহাি দু’নির মাঝখায়ি সাঈ করা। 

(৩) নমিায়ত রমী করা অথষাৎ শয়তায়ির উয়িশ্য কাংকর মারা 

(৪) ইহরাম থখালার জন্য মাথা মুিায়িা বা োিায়িা। 

(৫) নবোয় তওয়াফ করা (মীিায়তর বানহয়রর বানসোয়ের জন্য) 

হয়জ্জর সুন্নাত ও মুস্তাহাব  েশনিঃ 

(১)  তওয়ায়ফ কুেূম করা( হয়জ্জ ইফরাে বা হয়জ্জ নকরায়ির জন্য)। 

(২) তওয়ায়ফ কুেূয়মর প্রথম নতি চক্কয়র রমল করা। আর তওয়ায়ফ 
কুেূয়ম রমল িা কয়র থাকয়ল তাওয়ায়ফ নযয়ারয়ত রমল করা। 

(৩) ৮ই নযলহজ্জ মক্কা হয়ত নমিায় নগয়য় থযাহর, আসর, মাগনরব, ইশা 
ও ফজর এ িাাঁচ ওয়াি িামায িিা এবাং রায়ত নমিার অবথ্যতাি করা। 

(৪) ৯ই নযলহজ্জ সূয়যষােয়য়র ির নমিা হয়ত আরাফার ময়োয়ির নেয়ক 
রওয়ািা হওয়া। 

(৫) ওকূয়ফ আরাফার ির তথা হয়ত সূয়যষায়স্তর ির মুযোনলফার নেয়ক 
রওয়ািা হওয়া। 

(৬) ৯ই নযলহজ্জ নেবাগত রায়ত্র মুযোনলফায় থাকা। 

(৭) ওকূয়ফ আরাফার জয়ন্য থসনেি থযাহয়রর িূয়বষ থগাসল করা। 

(৮) ১০, ১১ও ১২ই নযলহজ্জ নেবাগত রাত্রগুয়লায়ত নমিায় থাকা। 
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(৯) নমিা হয়ত নবোয় হয়য় মক্কায় নফরার িয়থ মুহাসসাব িামক থ্যতায়ি 
নকেু সময় অবথ্যতাি করা। 

(১০) ইমায়মর জয়ন্য নতি থ্যতায়ি খুৎবা থেয়া। ৭ই নযলহজ্জ মক্কা শরীয়ফ, 
৯ই নযলহজ্জ আরাফায় ও ১১ই নযলহজ্জ নমিায়। 

[প্রমার্ঃ ফাতাওয়া আলমগীরী ১:২১৯, ফাতাওয়া শামী ২:৪৬৮- ৪৬৭] 

হজ্জ আোয়য়র িেনত 

তাওয়াফ অবথ্যতায় েনৃষ্ট 

নজজ্ঞাসাঃ তাওয়াফ করার সময় েৃনষ্ট থকাি নেয়ক রাখয়ত হয়ব? নবস্তানরত 
জানিয়য় বানধত করয়বি? 

জবাবঃ তাওয়াফ করার সময় কা’বার নেয়ক মুখ বা নিঠ করা নঠক িয়। 
বরাং নসজোর নেয়ক অথষাৎ িীয়চর নেয়ক থচায়খর েৃনষ্ট থরয়খ তাওয়াফ 
করা মুস্তাহাব। তয়ব হাজয়র আসওয়াে বা থসনেয়ক হয়ত নকাংবা লানঠ 
ইতযানে উনঠয়য় চুিয়ির সময় কা’বার নেয়ক িযর করয়ত িায়র।[প্রমার্ঃ 
আহসানুল ফাতাওয়া ৪:৫৪৭# মু’আনল্লমুল হুজ্জাজ ১৩০] 

 سجوده محل بصره اليجاوز كالمصلي مشيه محل بصره يجاوز ال ان وينبغي
 )60:الناسك غنية.   (القلب اجتماع به يحصل الذي االدب النه

হায়য়য অবথ্যতায় ইহরাম বাাঁধা 

নজজ্ঞাসাঃ আমার লাইি ২০ তানরয়খ। থস সময় আনম হায়য়য় অবথ্যতায় 
থাকয়বা। এমতাবথ্যতায় ইহরায়মর নিয়যত থবয়ধ রওয়ািা নেয়ল আনম থতা 
উমরা করয়ত িারয়বা িা। এই অবথ্যতায় ৬ নেি ির আবার হয়জ্জর ইহরাম 
নকভায়ব বাাঁধয়বা? 

জবাবঃ আিনি যনে আয়গ মক্কা থযয়ত চাি, তাহয়ল আিনি শুধু হয়জ্জর 
ইহরাম থবাঁয়ধ যায়বি। থসখায়ি নগয়য় মক্কা শরীয়ফর বািীয়ত িাক হওয়া 
িযষন্ত নযনকর- আযকার করয়ত থাকয়বি। আর যনে আয়গ মেীিায় যাি 
তাহয়ল মেীিা থথয়ক থফরার িয়থ ইহরাম থবাঁয়ধ আসয়বি। [প্রমার্ঃ 
মা’আনরফুস সুিাি ৬:৩৬২] 
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 وتقضي للعمرة فترفض قارنة كانت ان ئضاوالح تعالى اهلل رحمه شيخنا قال
 عائشة سيدتنا مثل افراد حج حجھا ويكون العمرة تقضي ثم كلھا الحج مناسك
 )6/361:سننال معارف.     (عندنا هذا. العمرة رفضت عنھا تعالى اهلل رضي

আরাফায়তর ময়োয়ি থযাহর ও আসর িামায িিার নিয়ম 

নজজ্ঞাসাঃ আরাফায়তর ময়োয়ি থযাহর এবাং আসর িামায িিার নিয়ম 
নক? 

জবাবঃ আরাফায়তর ময়োয়ি যনে মসনজথে িানমরায়ত ইমাম সায়হয়বর 
সায়থ িামায িিার সুয়যাগ িাওয়া যায় এবাং একথাও জািা যায় থয, 
ইমাম মুসানফর, তাহয়ল থযাহয়রর ওয়াি থযাহর ও আসর একত্র িিয়ব। 
আর যনে ইমাম মুকীম হওয়া সয়েও কসর কয়র তাহয়ল হািাফীগি তার 
ইয়িো করয়ব িা। থসয়েয়ত্র বা অন্য থকাি কারয়র্ যনে ইমায়মর সায়থ 
িিার সুয়যাগ িা হয়, তাহয়ল মুসানফর হাজীগর্ নিজ নিজ তাবুয়ত বা 
থ্যতায়ি থযাহয়রর ওয়াথি থযাহর ও আসয়রর ওয়াথি আসর কের (দুই 
রাক’আত কয়র) িয়ি নিয়ব। তারির োাঁনিয়য় উকূয়ফ আরাফা আোয় 
করয়ব, কষ্ট হয়য় থগয়ল তখি বয়স উকূফ করয়ব। উয়ল্লখয, অয়িক নখমায় 
আসয়রর ওয়াি হওয়ার িূয়বষ আসায়রর আযাি নেয়য় থায়ক ঐ আযাি 
শুয়ি আসর িিয়ব িা। হািাফী মাযহাব অনুযায়ী আসয়রর ওয়াি 
হওয়ার ির আযাি নেয়য় িামায িিয়ব।[প্রমার্ঃ ফাতাওয়া শামী 
২:৫০৫] 

 صلوا واال نائبه او االعظم االمام الجمع هذا لصحة وشرط: المختار الدر في
 .وحدانا

 والمسافر المقيم فشمل االمام واطلق: االعظم االمام: قوله تحت المحتار رد وفي
 وال القصر له واليجوز المقيمين صلوة بھم صلى مكة كامام مقيما كان لو لكن

: الزيلعي قول فاالصوب :وحدانا صلوا واال: قوله وتحت به القتداءا للحجاج
 ) 1/051:المحتار رد.   (وقتھا في منھما واحدة كل صلوا

থময়য়য়ের নমিা থথয়ক মক্কা প্রতযাবতষি 
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নজজ্ঞাসাঃ ১২ই নযলহজ্জ তানরখ নেবাগত রায়ত মক্কা থথয়ক নযয়ারত 
থশয়র্ থময়য়রা কাংকর মারয়ত থগয়ল কাংকর থময়র মক্কায় চয়ল আসয়ব, 
িা- নক নমিায় রানত্র যািি করয়ব? 

জবাবঃ নমিায় রানত্র যািি কয়র ১৩ই নযলহজ্জ তানরয়খ কাংকর থময়র 
মক্কায় থফরা উত্তম।[ প্রমার্ঃ মাআনরফুল কুরআি ১:৪৯১] 

কাংকর  নিয়েি কয়র ১২ই নযলহজ্জ মক্কা প্রতযাবতষি 

নজজ্ঞাসাঃ থকাি হজ্জ আোয়কারী ১২ই নযলহজ্জ কাংকর থময়র নমিা তযাগ 
কয়র মক্কা আসয়ত িারয়ব নক- িা? 

জবাবঃ প্রকাশ থায়ক থয, থকাি হাজী যনে ১২ই নযলহজ্জ নমিা থথয়ক 
মক্কা আসয়ত চায়, তাহয়ল তার জন্য উত্তম হল- সূযষ থডাবার আয়গই চয়ল 
আসা। থকিিা, সূযষায়স্তর ির থথয়ক ১৩ই নযলহজ্জ সুবয়হ সানেয়কর িূয়বষ 
িযষন্ত নমিা  থথয়ক চয়ল আসা মাকরূহ। তয়ব েম থেয়া লাগয়ব িা। নকন্তু 
১৩ই নযলহজ্জ সুয়বহ সানেয়কর ির নমিায় থাকয়ল কাংকর িা থময়র আসা 
জানয়য হয়ব িা। থকউ আসয়ল েম থেয়া জরুরী।[প্রমার্ঃ নহোয়া 
১:২৫২# ফাতাওয়া শামী ২:৫২২]  

মনহলায়ের জন্য জামাতায়ক নিয়য় হজ্জ করা 

নজজ্ঞাসাঃ থকাি মনহলা নিয়জর থময়য়র স্বামীয়ক অথষাৎ জামাতায়ক নিয়য় 
হয়জ্জ থযয়ত িারয়ব নক- িা? 

জবাবঃ িারীর হয়জ্জ থযয়ত হয়ল স্বামী বা দ্বীিোর মাহরাম তথা এমি 
িুরুর্য়লাক, যায়ের সায়থ নববাহ নবধ িয়, তায়েরয়ক সায়থ নিয়য় থযয়ত 
হয়ব। মাহরাম নিয়জর বাংয়শর কারয়র্, নববায়হর কারয়র্, এবাং দুয়ধর 
কারয়র্ হয় এ নহয়সয়ব থময়য়র স্বামীয়ক নিয়য় হয়জ্জ থযয়ত িারয়ব। তয়ব 
নববানহক এবাং দুধিাি সূয়ত্রর মাহরাময়েরয়ক নিয়য় বতষমাি নফতিা 
ফাসায়ের যমািায় হয়জ্জ যাওয়া হয়ত িরয়হয করা উনচৎ। তাই থময়য়র 
স্বামীয়ক নিয়য় হয়জ্জ িা যাওয়াই থশ্রয় হয়ব। জীবয়ির থশর্ মুহূতষ িযষন্ত 
যনে নিতা, ভাই বা দ্বীিোর স্বামী িা িায়, বা থিল নকন্তু তায়ের হয়জ্জর 
খরয়চর থযাগাি হয়লা িা, তয়ব উি মনহলায়ক তার িয়ে হয়ত বেলী 
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হয়জ্জর ওসীয়যত কয়র যাওয়া জরুরী।[প্রমার্ঃ মু’আনল্লমুল হুজ্জাজঃ ৮৬# 
শামী ২:৪৬৪] 

 او رضاع او بقرابة التابيد على منكحتھا له اليجوز من والمحرم
: قلت. الفساد لغلبة اي زماننا في رضاعا باخيھا التسافر........... صھرية
 هنا الشابة الصھرة استثناء فينبغي الشابة كالصھرة بھا الخلوة كراهة ويؤيده
 )1/161:المحتار رد.   (كالخلوة السفر الن ايضا

 لالداء شرطا وبعضھم للوجوب شرطا جعلوها بعضھم...... للمرأة المحرم وجود
 )9/191:الھندية الفتاوى.  (الصحيح وهو

গায়য়র মাহরায়মর সায়থ হয়জ্জর সফর করা 

নজজ্ঞাসাঃ একজি িুরুর্ হজ্জ করয়ব এবাং তার সায়থ তার নবনবও হজ্জ 
করয়ত যায়ব। তায়ের দুই জয়ির সায়থ নবনবর খালায়তা থবাি হজ্জ করয়ত 
যায়ব। বাাংলায়েশ হয়ত থসৌনে িযষন্ত তায়ের সায়থ যায়ব। িয়র খালায়তা 
থবাি সয়হাের ভাইয়য়র সায়থ হজ্জ করয়ব, এখি বাাংলায়েশ হয়ত থসৌনে 
িযষন্ত খালায়তা থবাি এবাং খালায়তা থবায়ির স্বামীর সায়থ হজ্জ করার 
জন্য থযয়ত িারয়ব নক- িা? ঐ মনহলানির ভাই থসৌনেয়ত চাকুনর কয়র।  

জবাবঃ বনর্ষত সুরয়ত উি মনহলার জন্য তার খালাত থবাি বা থবায়ির 
স্বামীর সায়থ হয়জ্জ যাওয়া জানয়য হয়ব িা। কারর্ মনহলায়ের হজ্জ ফরয 
হওয়া এবাং তা আোয় করার জন্য শতষহল-  সফরসঙ্গী নহয়সয়ব তার 
সায়থ তার স্বামী বা দ্বীিোর মাহরাম থাকা। মাহরাম বয়ল ঐ সমস্ত 
িুরুর্য়ক যায়ের সয়ঙ্গ মনহলার থ্যতায়ীভায়ব নববাহ হারাম। চাই বাংয়শর 
কারয়র্ থহাক, বা নববায়হর কারয়র্ থহাক, বা দুয়ধর সম্পয়কষর কারয়র্ 
থহাক। থযমি- নিতা, ভাই , োো ও আিি শ্বশুর ইতযানে। খালাত 
থবায়ির স্বামী থযয়হতু মাহরায়মর ময়ধয িয়, তাই তার সয়ঙ্গ উি মনহলার 
হয়জ্জ যাওয়া যনেও নজিা িযষন্ত থহাক জানয়য হয়ব িা। আর মনহলার সঙ্গী 
যতই ঘনিষ্ঠ থহাক তা গ্রহর্য়যাগয িয়। সুতরাাং উি মনহলার উির এই 
মুহূয়তষ হয়জ্জর িাকা থাকা সয়েও হয়জ্জ যাওয়া ফরয িয়। যতনেি িযষন্ত 
নবধ সফর সঙ্গী িা িায়ব, ততনেি তার জন্য হয়জ্জ যাওয়া ফরয হয়ব িা। 
মৃতুযর আগ িযষন্ত যনে মাহরাম সফর সঙ্গী িা িাওয়া যায় এবাং মৃতুযর 
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সময় তার উির হজ্জ ফরয থায়ক তাহয়ল বেলী হয়জ্জর ওসীয়যত কয়র 
যায়ব। 

[প্রমার্ঃ নহোয়া ১:২৩৩# ফাতাওয়া আলমগীরী ১:২১৯# ফাতাওয়া 
শামী ২:৪৬৫- ৪৬৪] 

হয়জ্জ কসর িামায 

নজজ্ঞাসাঃ িনবত্র হয়জ্জর সময় নমিা ও আরাফায়তর ময়োয়ি হাজীরা 
কসর িামায আোয় কয়রি, থয ভায়ব হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইনহ 
ওয়াসাল্লাম কয়রয়েি। অথচ নতনি নেয়লি মুসানফর নকন্তু বতষমাি মুকীম 
ইমামগর্ও থসখায়ি কসর কয়রি। আমরা যখি প্রনন কনর রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু  আলাইনহ ওয়াসাল্লাম নেয়লি মুসানফর, তাই কসর কয়রয়েি। 
আিিারা থতা মুকীম। তারা বয়লি, িবী কারীম সাল্লাল্লাহু  আলাইনহ 
ওয়াসাল্লাম মুসানফর নেয়লি নঠক। নকন্তু তখি মক্কার থলায়করা মুকীম 
নেয়লি। হুযূয়রর সয়ঙ্গ উিারাও কসর কয়রয়েি। তারা থতা িূর্ষ চার 
রাকা’আত িয়িি িাই। এয়ত বুঝা থগল এখায়ি হয়জ্জর সময় সকয়ল 
কসর িিয়ত হয়। এর সনঠক সমাধাি েলীলসহ জািয়ত চাই। 

জবাবঃ িবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম হয়জ্জর সময় 
মুসানফর নহয়সয়ব নমিা ও আরাফা ময়োয়ি িামায কসর িয়িয়েি। তার 
িয়র হযরত আবূ বকর (রাঃ) ও উমর (রাঃ) প্রয়তযয়ক নিয়জর শাসি 
আময়ল উভয় থ্যতায়ি কসর িয়িয়েি। তার ির হযরত উসমাি (রাঃ) ও 
উভয় থ্যতায়ি হয়জ্জর সময় কসর িিয়ত থায়কি। এর ির নতনি যখি নমিা 
শহয়র নববাহ কয়রি তার ির থথয়ক নতনি নিয়জর মুকীম ময়ি কয়র 
হয়জ্জর সময় নমিায়ত চার রাকা’আত িিয়ত শুরু কয়রি এবাং কসর িিা 
বাে থেি। হয়জ্জর সময় মুকীময়ের জন্য কসর িিার হুকুম হয়ল হযরত 
উসমাি (রাঃ) থকি কসর িিয়লি িা। শুধু নববাহ কয়র থস শহয়র স্ত্রীর 
জন্য আবাস িা কয়র উি শহয়র মুকীম হওয়ার বযািায়র অয়িয়কর 
আিনত্ত থাকয়লও মুকীমগর্ নমিা ও আরাফায়ত িূর্ষ িামায িিয়বি। এ 
সম্পয়কষ থকাি সাহাবী থথয়ক মতয়ভে থশািা যায় নি। এসব হােীয়সর 
নভনত্তয়ত চার ইমাথমর নতিজিই নমিা ও আরাফায়ত শুধুমাত্র 
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মুসানফরয়ের জন্য কসর করার নিয়েষশ নেয়য়য়েি। মুিীময়ের জন্য িূর্ষ 
চার রাকা’আত িিার নিয়েষশ নেয়য়য়েি এবাং এিাই নিভষরয়যাগয মত। 

অবশ্য এ বযািায়র ইমাম মায়লক (রাঃ) নভন্নমত থিার্র্ কয়রি। নতনি 
মুকীম ও মুসানফর সকয়লর জন্য হয়জ্জর সময় নমিা, মুযোনলফা ও 
আরাফায়ত কসর িিার নিয়েষশ নেয়য়য়েি। প্রমার্ নহয়সয়ব বলয়লি, 
হায়রো ইবয়ি ওয়াহহাব (রাঃ) থথয়ক বনর্ষত, নতনি বয়লি থয আমরা 
নবোয় হয়জ্জ নমিায় িবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম- এর 
সায়থ দু’রাকা’আত িয়িনে। নকন্তু অন্যান্য ইমাময়ের িে থথয়ক এর 
কয়য়কনি উত্তর থেয়া হয়য়য়ে। 

(১) নতনি মক্কার অনধবাসী নক- িা তার উয়ল্লখ িাই। (২) “আমায়ের” 
শব্দনি দ্বারা উয়িশ্য যারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম –এর 
সায়থ এয়স নেয়লি তারাও হয়ত িায়রি। 

[প্রমার্ঃ তাহারী শরীফ ১:২৭৯# আবূ োঊেঃ১:২৭০# আল- নফকহু 
আলাল মাযানহবনল আরবা’আহ ১:৪৭৩] 

 سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول مع صليت قال عنه اهلل رضي مالك بن أنس عن
 عنه اهلل رضي عمر ومع ركعتين عنه اهلل رضي بكر أبى ومع ركعتين بمنى

.   ذلك بعد أتمھا ثم امارته شطر ركعتين عنه اهلل رضي عثمان ومع ركعتين
 )1130:حـ اْلثار معاني شرح(

থজিায়াত বা ত্রুনি- নবচযুনত 

মুহনরম থয সকল প্রার্ী মারয়ত িারয়ব  

নজজ্ঞাসাঃ মুহনরম বযনি নিম্ম নলনখত প্রার্ীসমূহ মারয়ত িারয়ব। চাই 
উি প্রার্ী মুহনরম বযনিয়ক কষ্ট থেক বা িা থেক। সাি, নবচু্ছ, কাক, 
নচল, থয কুকুর মানুর্ কামিায়, ইাঁদুর ও নগরনগনি। 

[প্রমার্ঃ নকফায়াতুল মুফতী ৪:৩৩১] 

ইহরাম অবথ্যতায় নিনর্ে কাজসমূহ 

নজজ্ঞাসাঃ ইহরাম অবথ্যতায় নক নক কাজ করা নিয়র্ধ? 
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জবাবঃ ইহরাম অবথ্যতায় নিয়োি কাজগুয়লা করা নিয়র্ধ। 

(১) শরীয়রর গঠয়ির নভনত্তয়ত থসলাই করা থকাি কািি িনরধাি করয়ত 
িারয়বি। তয়ব মনহলায়ের জন্য এ হুকুম িয়। 

(২) িুরুয়র্র মাথা ও মুখ ঢাকয়ব িা। মনহলারা মাথা ঢাকয়ব নকন্তু িেষা 
বজায় থরয়খ মুখ স্পশষ কয়র এমি থিকাব লাগায়ত িারয়ব িা। তয়ব মুখ 
থথয়ক একিু েূয়র এমি থিকাব দ্বারা িেষা রো করয়ত হয়ব। 

(৩) চুল কািয়ত, নেিয়ত বা িশম থিয়ি তুলয়ত িারয়ব িা। 

(৪) চুল- োনিয়ত নচরুিী বা আঙু্গল চালায়ব িা, তায়ত চুল োনি উঠয়ত 
বা নেয়ি থযয়ত িায়র। 

(৫) িখ কািয়ব িা। 

(৬) সুগন্ধী সাবাি, থতল, আতর ও থনা- িাউডার ইতযানে প্রসাধর্ী 
বযবহার করয়ব ি। 

(৭) থযৌি আলাি- আয়লাচিা বা আচরর্ করয়ব িা। 

(৮) স্ত্রী সহবাস করয়ব িা। 

(৯) থকাি প্রার্ী নশকার করা নিয়র্ধ। এমি নক মশা, মানে উকুি ও 
োরয়িাকাও মারা নিয়র্ধ।  

(১০) ঝগিা- নববাে করা নিয়র্ধ। 

(১১) থহয়রম শরীফ এলাকায় থকাি প্রকার ঘাস ও লতা- িাতা নেিা 
নিয়র্ধ। এমিনক গায়ের ডাল ভাঙ্গা ও নিয়র্ধ। 

(১২) িায়য়র উিয়রর িাতা থঢয়ক যায় এমি জুতা বা থসয়িল িরা 
নিয়র্ধ। 

(১৩) সমস্ত গুিায়হর কাজ করা নিয়র্ধ।[প্রমার্ঃ নহোয়া ১:২৩৮- ৩৯] 

 يقتل وال........ والجدال والفسوق الرفث من عنه تعالى اهلل نھى ما ويتقي:  قال
 وال سراويل وال قميصا يلبس وال.....  عليه يدل وال إليه يشير وال..... صيدا
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 ال وكذا....  طيبا يمس وال.....  رأسه وال وجه يغطي وال.....  خفين وال عمامة
 يلبس وال.....  لحيته نم يقص وال.....  بدنه شعر وال رأسه يحلق وال...  يدهن
 )9/138:الھداية(          الخ... عصفر وال زعفران وال بورس مصبوغا ثوبا

ইহরাম অবথ্যতায় সুগন্ধী ফল খাওয়া ও তার ঘ্রার্ লওয়া 

নজজ্ঞাসাঃ ইহরাম অবথ্যতায় কমলা, িাসিনত ও আথিল ইতযানে ফয়লর 
সুগনন্ধ শুকা অথবা ফল খাওয়া নক? থকান্ থকান্ সুগনন্ধযুি ফয়লর ঘ্রার্ 
লওয়া মাকরূহ।  

জবাবঃ ইহরাম অবথ্যতায় কমলা, িাসিনত ও আয়িল ইতযানে সুঘ্রার্ সমৃে 
থয থকাি ফল খাওয়ায়ত থকাি অসুনবধা থিই। তয়ব থস্বচ্ছায় ফয়লর সুঘ্রার্ 
থিয়া মাকরূহ হয়ব। এয়েয়ত্র থকাি েম ইতযানে ওয়ানজব হয়ব 
িা।[প্রামর্ঃ ফাতাওয়া আলমগীরী ১:২৪২] 

: الھندية.   [شمه كراهة مع الطيبة والثمار والطيب ريحانال بشم شيئ يلزمه وال
9/111[ 

নবিা উযুয়ত হয়জ্জর রুকি সমহূ আোয় করা 

নজজ্ঞাসাঃ তামাত্তু হয়জ্জ নবিা উযুয়ত উমারার তাওয়াফ ও সাঈ করয়ল 
তার মাসআলা নক? 

আবার উযু কয়র শুধু তাওয়াফ করয়ল েম লাগয়ব নক- িা? 

যনে নবিা উযুয়ত তাওয়াফ কয়র সাঈ ও হলক কয়র, তয়ব তার মাসআলা 
নক? আবার উযু কয়র শুধু তাওয়াফ করয়ল হয়ব নক- িা? 

জবাবঃ উমরার তাওয়াফ নবিা উযুয়ত করয়ল েম তথা বকরী বা থভিা 
কুরবািী করয়ত হয়। তয়ব যনে আবার তাওয়াফ উযু সহকায়র কয়র থিয় 
তাহয়ল আর েম নেয়ত হয়ব িা। 

সাঈ থযয়হতু তাওয়ায়ফর অধীয়ি, তাই নদ্বতীয় বার তাওয়াফ করার সময় 
সাঈ কয়র নিয়ব। হলক করয়ত হয়ব িা। 
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[প্রমার্ঃ ফাতাওয়া শামী ২:৫৫১# হানশয়ায়য় তাহতাবী আলা মারানকল 
ফালাহ ৬১০# আল- নহোয়া ১:২৭৪- ৫# আিয়ক মাসানয়ল আওর 
উিকা হল ৪:১১৪] 

 شيئ وال يعيدهما بمكة دام فما وحل وضوء غير على وسعى لعمرته طاف ومن
.   دم فعليه يعيد ان قبل اهله الى رجع وان للطواف تبع فألنه السعي اما عليه
 ]9/121: الھداية[

সাফা- মারওয়া সাঈ িা কয়র হজ্জ িালি করা 

নজজ্ঞাসাঃ যনে থকাি বযনি হজ্জ রত অবথ্যতায় কা’বা ঘর তাওয়াফ িা 
কয়র এবাং সাফা- মারওয়া িা থেৌিায়, তা হয়ল ঐ বযনির হজ্জ আোয় 
হয়ব নক- িা? আমরা জািয়ত িারলাম, যারা িূয়বষ উমরা কয়রয়ে তারা 
তাওয়াফ ও সাফা- মারওয়া িা থেৌিায়লও চলয়ব এবাং হয়জ্জর বাকী 
সম্পূর্ষ কাজ আোয় করয়ল তার হজ্জ আোয় হয়ব। তা কতিুকু নঠক? 

জাবাবঃ হজ্জ িালিকারীয়ের জন্য বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করা এবাং সাফা-
মারওয়া সাঈ করা জরুরী। তাওয়াফ ফরয এবাং সাঈ ওয়ানজব । উমরার 
তাওয়াফ ও সাঈ হয়জ্জর তাওয়াফ ও সাঈর জন্য যয়থষ্ট িয়। হয়জ্জর 
জন্য আলাো ভায়ব তাওয়াফ ও সাঈ করয়ত হয়ব। এোিা হজ্জ সম্পূর্ষ 
হয়ব িা। সুতরাাং আিিারা যা শুিয়েি, তা নভনত্তহীি।[প্রমার্ঃ ফাতাওয়া 
শামী ২:৪৬৭- ৮] 

 الصفا بين السعى :قوله الى .وواجبه الزيارة طواف: قوله الى.......ثلثة فرضه
 ]162, 1/8:المختار الدر[ . والمروة

অন্যয়ক নেয়য় রমী করায়িা ও সয়ূযষােয়য়র িূয়বষ বা সযূষ ডবুার িয়র রমী 
করা 

নজজ্ঞাসাঃ ১০ই নযলহজ্জ ভীয়ির কারয়র্ যনে থকউ নিয়জ রমীয়য় নজমার 
িা কয়র অয়ন্যর দ্বারা কনরয়য় থিয় বা সূয়যষােয়য়র িূয়বষই রমীয়য় নজমার 
কয়র থফয়ল বা থকাি িুরুর্ ১০ তানরখ সূযষ ডুবার ির রমী অথবা েূয়র 
থথয়ক কয়র চয়ল যায়, তাহয়ল তার রমী আোয় হয়ব নক- িা? নবয়শর্ 
কয়র মনহলা বা বয়স্কয়ের থেয়ত্র এ ধরয়ির থকাি সুয়যাগ আয়ে নক? 
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জবাবঃ োাঁনিয়য় িামায িিার মত শনি থাকয়ল এবাং রমীর থ্যতায়ি থিৌাঁো 
সম্ভব হয়ল, িাকা- িয়সার নবনিময়য় বা নবনিময় োিা রমীর বেলী 
করায়িা চলয়ব িা। আর যনে এতিুকু শনিও িা থায়ক, তাহয়ল থসয়েয়ত্র 
অন্যায়ক নেয়য় করায়ল আোয় হয়য় যায়ব। এ নবয়র্ িুরুর্, মনহলা বা 
বয়স্কয়ের বযািায়র থকাি িাথষকয থিই। 

১০ই নযলহজ্জ সূয়যষােয়য়র িূয়বষ এবাং থসনেি সূযষায়স্তর ির হয়ত িরনেি 
সুবয়হ সানেক িযষন্ত সুথ্যত িুরুর্য়ের জন্য রমী করা মাকরূহ। নকন্তু বৃো বা 
অসুথ্যত অথবা থময়য়য়লাকয়ের জন্য ১০ তানরখ সুয়বহ সানেয়কর ির 
সূয়যষােয়য়র িূয়বষ বা সূযষায়স্তর ির সুবয়হ সানেক িযষন্ত রমী করা জানয়য 
আয়ে। 

থতমনিভায়ব প্রচন্ড ভীয়ির কারয়র্ যনে জায়ির আশাংকা থেখা থেয়, 
তাহয়ল সুথ্যত িুরুর্য়ের জন্যও সূযষ ডুবার ির রমী করা জানয়য আয়ে। 

সবষাবথ্যতায় রমীর থ্যতয়ল নিনমষত স্তয়ম্ভর গনির ময়ধয কাংকর নিয়েি করয়ত 
হয়ব। িাথর যনে স্তয়ম্ভর িায়শ্বষর থঘরাওকৃত থেয়ায়লর বাইয়র িয়ি যায়. 
তাহয়ল  রমী আোয় হয়ব িা। অতএব, অয়িক েূর থথয়ক কাংকর নিয়েি 
কয়র চয়ল থগয়ল আোয় িা হওয়াই স্বাভানবক।[প্রমার্ঃ আেদুররুল 
মুখতার ২:৫১৩- ৫১৫# মু’আনল্লমুল হুজ্জাজ ১৬৮- ১৮১] 

 بقرب بنفسھا وقعت ان جمل او رجل ظھر على وقعت ولو المختار الدر في
 .  ال واال جاز الجمرة

 ]1/093. [ الجمرة امن بعيد لكن بنفسھا وقعت او المحتار رد وفي

 وكذا الفجر الى روبالغ من اي" للفجر ويكره: "قوله تحت المحتار رد وفي
 قبل الضعفة برمي اسائة فال العذر عدم عند وهذا الشمس طلوع قبل يكره

 ]1/090:المختار الدر.   [ الشمس

বেলী হজ্জ ও উমরা 

ইফরােকারীর জন্য উমরা করা 

নজজ্ঞাসাঃ হয়জ্জ ইফরােকারী হয়জ্জর িূয়বষ উমরা করয়ত িারয়ব নক- িা?  
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জবাবঃ হয়জ্জ ইফরােকারী হয়জ্জর িূয়বষ উমরা করয়ত িারয়ব িা। কারর্, 
ইফরােকারী বযনি মীকাত অনতক্রম করার সময় শুধু হয়জ্জর নিয়যত 
কয়র। তাই ইফরােকারী বযনি মক্কায় থিৌাঁয়ে থয তাওয়াফ করয়ব তা 
উমরার তাওয়াফ হয়ব িা। বরাং তাওয়ায়ফ কুেূম হয়ব। আর হয়জ্জর িূয়বষ 
উমরা হজ্জ তামাত্তু কারীই করয়ব। ইফরােকারীর জন্য ইহার সুয়যাগ 
থিই। হ্যাাঁ, হয়জ্জর কাজ থশর্ কয়র ১৩ই নযলহয়জ্জর ির উমরাহ করয়ত 
িায়র। তয়ব তার জন্য উত্তম হল বাইতুল্লাহ শরীয়ফর িফল তাওয়াফ 
থবশী থবশী কয়র করা।[প্রমার্ঃ মু’আনল্লমুল হুজ্জাজ ১৯৫# ফাতাওয়া 
শামী ২:৫০২] 

 وافعاله رامهاح ويجعل افعاله ويقطع به احرم ما بعد الحج نية يفسخ ان اليجوز
 )1/051:المحتار رد.  (للعمرة

উমার আোয়কারীয়ক হাজী বয়ল সয়িাধি করা 

নজজ্ঞাসাঃ উমরা আোয়কারী বযনিয়ক হাজী বয়ল সয়িাধি করা যায়ব 
নক- িা? থতমনিভায়ব তার িায়মর শুরুয়ত বা থশয়র্ হাজী বযবহার করা 
নবধ হয়ব নক- িা? 

জবাবঃ হজ্জ ও উমরা, এ দু’নি একই িযষায়য়র ইবােত িয়। বরাং দু’নি 
নভন্ন নভন্ন ইবােত। আর হাজী থকবল তায়কই বলা থযয়ত িায়র, নযনি 
নিয়জর িে থথয়ক হজ্জ আোয় কয়রয়েি। কারর্, হাজী শয়ব্দর অথষ হজ্জ 
আোয়কারী। কায়জই থকউ উমরা করয়ল তায়ক হাজী বলা এবাং তার 
িায়মর শুরুয়ত হাজী শব্দ বযবহার করা যায়ব িা। তয়ব তায়ক মু’তানমর 
(উমরা আোয়কারী) বলা থযয়ত িায়র। [প্রমার্ঃ সূরা বািারাহ ১৯৬# 
ফাতাওয়া শামী ২:৪৭২] 

নিতার ওসীয়যয়তর কারয়র্ হজ্জ ফরয িা হওয়া সয়েও বেলী হজ্জ 
আোয় 

নজজ্ঞাসাঃ আমার নিতার উির হজ্জ ফরয নেল। নকন্তু ইচ্ছা থাকা সয়েও 
নতনি হজ্জ করয়ত িায়রিনি। এরির নতনি একনসয়ডন্ি হয়য় মারা যাি। 
নতনি মৃতুযর িূয়বষ তার িে থথয়ক আমায়ক বেলী হজ্জ করার জন্য 
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ওসীয়যত কয়র থগয়েি। এখি কথা হয়লা, আমার উির হজ্জ ফরয হয়নি। 
আনম হজ্জ করয়ল নিতার হজ্জ আোয় হয়ব নক- িা? 

জবাবঃ আিিার নিতার হজ্জ করার প্রবল ইচ্ছা থাকা সয়েও থযয়হতু 
হজ্জ করয়ত িা থিয়র আিিায়ক বেলী হজ্জ করার জন্য ওসীয়যত কয়র 
থগয়েি। এখি থেখয়ত হয়ব থয, নতনি হয়জ্জর জন্য িাকা থরয়খ থগয়েি 
নক- িা। যনে িাকাও থরয়খ থযয়য় থায়কি, তাহয়ল থস থেয়ত্র আিিার 
নিয়জর উির হজ্জ ফরয থহাক বা িা থহাক, আিিার নিতার ওসীয়যত 
িূর্ষ করার জন্য মাসাইল থজয়ি নিয়য় আিিায়কই বেলী হজ্জ করয়ত 
হয়ব। কারর্, এিা আিিার উির ওসীয়যত। তয়ব যনে আিিার থকাি 
সমস্যা থায়ক, তাহয়ল এয়েয়ত্র অন্য কায়রা দ্বারাও বেলী হজ্জ করায়ত 
িারয়বি। তায়ত আিিার নিতার িে থথয়ক হজ্জ সহীহ হয়য় যায়ব। আর 
যনে আিিার নিতা হয়জ্জর জন্য মাল িা থরয়খ  যাি, তাহয়ল আিিার 
উির বেলী হজ্জ করা জরুরী িয়। তয়ব যনে আিিার তাওফীক থায়ক, 
তাহয়ল নিতায়ক মুি করার জন্য নিজস্ব িাকা দ্বারা বেলী হজ্জ আিিার 
জন্য উত্তম এবাং নবরাি সাওয়ায়বর কাজ। উয়ল্লখয, আিিার উির হজ্জ 
ফরয হয়ল থসয়েয়ত্র আিিার নিয়জর হজ্জ আয়গ করয়ত হত। তারিয়র 
নিতার বেলী হজ্জ করয়ত হয়ব। নকন্তু এখি আিিার উির থযয়হতু হজ্জ 
ফরয িয়। সুতরাাং নিয়জ হজ্জ িা করা সয়েও নিতার বেলী হজ্জ করয়ত 
িারয়বি। সুতরাাং এখি থথয়ক হয়জ্জর মাসআলা নশয়খয়ত শুরু করুি 
এবাং থকাি ভাল আয়লয়মর সায়থ হয়জ্জর সফর করুি। 

[প্রমার্ঃ আযীযুল ফাতাওয়া ৩৯৩ # ফাতাওয়া োরুল উলূম ৬:৫৫৯-
৭২# আেদুররুল মুখতার ২:৫৯৯] 

 او حج اذا اال اذنه بغير الغير حج يجوز فال عنه بالحج اي به راالم شرطبو
 )1/011:المختار الدر.  (مورثه عن الوارث الحج

থসৌনে আরয়ব চাকুরীজীবী বযনির অয়ন্যর িে থথয়ক হজ্জ করা 

নজজ্ঞাসাঃ আমার বাবা আনথষক ভায়ব সেম । নকন্তু শারীনরক ভায়ব 
অেম। উিার ভানগিা নযনি থসৌনে আরয়ব চাকুরী কয়রি (নরয়ায়ে)। 
এবার উনি আমার আব্বার িায়ম হজ্জ কয়রি, আব্বার আয়েশ িালিায়থষ। 



621 

 

এর দ্বারা আব্বার ফরয হ্জ্জ আোয় হয়লা নক- িা? এবাং আমায়ের িাকা 
নেয়ত হয়ব নক- িা? কারর্, উিার (বাাংলায়েশ হয়ত থসৌনে আরব) 
যাতায়ায়তর খরচ উিার থকাম্পািী বহি কয়রয়েি। 

উিার সমুেয় খরচ আমরা নেয়ত চাই। নকন্তু এখায়ি আমায়ের জািার 
নবর্য় হয়লা, উিার যাতায়ায়তর খরচসহ নেয়ত হয়ব নক- িা? 

জবাবঃপ্রয়নর বর্ষিা অনুযায়ী , আিিার আব্বা যনে নিয়জর ভাগয়িয়ক 
নরয়াে থথয়ক নিয়জর িে হয়ত হজ্জ আোয় করয়ত বয়ল নেয়য় থায়কি 
তাহয়ল আিিার আব্বার ফরয হজ্জ আোয় হয়য় থগয়ে। এখি নরয়াে 
হয়ত মক্কার হজ্জ সম্পন্ন করয়ত যা খরচ হয়য়য়ে, তা আিিায়ের বহি 
করয়ত হয়ব।[প্রমার্ঃ (১) আহসানুল ফাতাওয়া ৪:৫১৯# (২) ফাতাওয়া 
রাহীনময়া ৫:২২৯# শামী ২:৬০৪] 

 بلده من يبلغ كان ان فانه مبلغه وسمى بمال عنه يحج ان اوصى اذا الحكم وكذا
 )1/651:المحتار رد.  (يبلغ حيث فمن واال فمنھا

নিয়জ হজ্জ কয়র িাই এমি বযনির জন্য বেলী হজ্জ করা  

নজজ্ঞাসাঃ আমার বি ভাই নবত্তবাি হওয়ায় তার উির হজ্জ ফরয় নেল। 
নকন্তু হজ্জ ফরয় হওয়ার বেরই নতনি অসুথ্যত হয়য় িয়িি এবাং িয়র মারা 
যাি। নতনি হজ্জ করয়ত িায়রি িাই। ইনন্তকায়লর েশ নেি িূয়বষ তার িে 
থথয়ক বেলী হজ্জ সম্পােয়ির জন্য আমায়ক ৬০,০০০ িাকার একিা 
থচক প্রোি কয়রি এবাং তার বেলী হজ্জ আোয়য়র জন্য আমায়ক 
ওসীয়যত কয়র যাি । আনম ইনতিূয়বষ থকাি হজ্জ কনর িাই। আমার উির 
হজ্জ ফরযও হয়নি। আমার উির ওসীাঁয়যত কৃত হজ্জ িালয়ির বযািায়র 
কাকরাঈয়লর মুরুব্বীয়ের নিকি িরামশষ চাইয়ল তারা জানময়া রাহমানিয়া 
থথয়ক নলনখত ফাতাওয়া গ্রহয়র্র িরামশষ থেি। সুতরাাং এ অবথ্যতায় আনম 
আমার ভাইয়য়র বেলী হজ্জ আোয় করয়ত িারয়বা নক- িা? এ বযািায়র 
সনঠক ফয়সালা জািয়ত চাই? 
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জবাবঃ আিিার ভাইয়য়র উির হজ্জ ফরয হওয়ার ির নতনি হয়জ্জর 
ওসীয়যত কয়রি এবাং িাকা থরয়খ নগয়য় নিয়জর নযম্মাোরী আোয় 
কয়রয়েি। সুতারাং তার িয়ে থথয়ক বেলী হজ্জ আোয় করা জরুরী। 

থজয়ি রাখা েরকার থয, যার উির হ্জ্জ ফরয় হয়নি, তার জন্য অয়ন্যর 
িে থথয়ক বেলী হজ্জ আোয় করা জানয়য আয়ে। এয়েয়ত্র যনেও মক্কায় 
প্রয়বয়শর দ্বারা তার উির হজ্জ ফরয় হওয়ার কথা। নকন্তু থযয়হতু থস অন্য 
বযনির খরয়চ থস বযনির হজ্জ করার জন্য ইহরাম থবাঁয়ধ মক্কায় প্রয়বশ 
কয়রয়ে তাই হজ্জনি থস বযনির িে থথয়কই আোয় হয়ব। তার উির 
িৃথক হজ্জ হয়ব িা। তয়ব তার জন্য জরুরী হয়ব হয়জ্জর মাসানয়ল সমূহ 
ভাল ভায়ব নশয়খ থিয়া এবাং হজ্জ করার সময় থকাি আয়লম বযনি বা 
কমিয়ে আয়গ নযনি হজ্জ কয়রয়েি, হয়জ্জর মাসায়য়ল জায়িি, তার 
সায়থ থথয়ক সনঠকভায়ব  হয়জ্জ বেল সম্পন্ন করা। অবশ্য বেলী হজ্জ 
এমি বযনি দ্বারা করয়িা উত্তম, নযনি নিয়জর ফরয় হজ্জ আোয় কয়রয়েি 
এবাং হয়জ্জর নবধাি সম্পয়কষ ভাল জ্ঞাি রায়খি।[প্রমার্ঃ আহসানুল 
ফাতাওয়া ৪:৫১২ # ফাতাওয়া শামী ২:৬০৩# আলমগীরী ১:২৫৭# 
োরুল উলূম৬:৫৭৫] 

 . الضرورة حج فجاز: المختار الدر في

 حجة نفسه عن حج قد يكون ان واالفضل ايضا الفتح في وقال: المحتار رد وفي
 عن الضرورة حج ان النظر يقتضيه والذي.........الخالف عن خروجا السالما

 مكروه فھو والصحة والراحلة الزاد بملك عليه الوجوب تحقق بعد كان ان غيره
 )1/653:المحتار رد.    (تحريم كراهة

বেলী হয়জ্জর জন্য উিযিু বযনি 

নজজ্ঞাসাঃ যনে থকউ দুরায়রাগয বযনধর কারয়র্ তার ফরয় হজ্জ আোয় 
করয়ত সেম িা হয়, তাহয়ল থস থকান্ ধরয়ির থলাকয়ক নেয়য় তার বেলী 
হজ্জ করায়ব? নবস্তানরত জািায়বি? 

জবাবঃফরয় হয়জ্জর বেলী এমি বযনির নেয়য় করায়িা উত্তম, নযনি িূয়বষ 
নিয়জ ফরয হজ্জ আোয় কয়র নিয়য়য়েি। আর যনে এমি বযনি নেয়য় 
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করায়িা হয়, নযনি িূয়বষ নিয়জ ফরয হজ্জ কয়রনি, তয়ব তার মাসাইল 
সম্পয়কষ ভাল জ্ঞাি আয়ে, তাহয়লও থয িাঠায়ব তার বেলী হজ্জ আোয় 
হয়ব। তয়ব নযনি িূয়বষ হজ্জ কয়রয়েি তায়ক নেয়য়ই করায়িাই উত্তম। 
অবশ্য িফল হয়জ্জর বেলী থয থকাি বযনিয়ক নেয়য়ই করায়িা যায়। যনে 
থস সজ্ঞাি, সাবালক মুসলমাি হয় এবাং হয়জ্জর মাসানয়ল সম্পষয়ক 
ওয়ানকফহাল হয়, তয়ব এমি বযনির জন্য বেলী হয়জ্জ যাওয়া জানয়য 
িয় যার উির হজ্জ ফরয এবাং থস বযনি এখয়িা থসই ফরয হজ্জ আোয় 
কয়রিনি। থকিিা যার উির হজ্জ ফরয হয়য়য়ে। তবুও থস তা আোয় 
করয়লা িা । বরাং থস তার ফরয হজ্জ আোয়য় অবয়হলা করয়লা । এমি 
বযনির দ্বারা অয়ন্যর বেলী হয়জ্জর হক কতিুকুই বা িালি হয়ত িায়র? 

উয়ল্লখয থয, নযনি বেলী ফরয হজ্জ আোয় করয়বি, তার হয়জ্জ 
ইফরায়ের নিয়যত করা উত্তম। তয়ব হয়জ্জ নিরায়ির অনুমনত িাওয়া 
থগয়ল তাও করয়ত িায়রি। তয়ব কুরবািী নিয়জর িে থথয়ক করয়ত 
হয়ব। থপ্ররর্কারীর থেওয়া জরুরী িয়। নকন্তু থকাি ক্রয়মই হয়জ্জ 
‘তামাত্তু’- এর নিয়যত করয়বি িা। আর থযয়হতু নহসাব থরয়খ অবনশষ্ট 
িাকা থফরত থেয়ার অয়িক ঝায়মলা হয়, এ জন্য থপ্ররর্কারীর নিকি 
থথয়ক প্রেত্ত িাকা খরয়চর সাধারর্ অনুমনত থিয়া উত্তম।   
[প্রমার্ঃআলমগীরী ১:২৫৭] 

 َعْن َحجَّ َقْد َرُجاًل ُيِحجَّ َأْن َنْفِسِه َعْن َرُجالً  ُيِحجَّ َأنْ  َأَراَد إَذا ِلْلِْْنَساِن َواألَْْفَضُل
 َوَسَقَط ِعْنَدَنا َيُجوُز اْلِْْساَلِم َحجََّة َنْفِسِه َعنْ  َيُحجَّ َلمْ  َرُجالً  َأَحجَّ َلْو َهَذا َوَمَع ، َنْفِسِه
 ِبَطِريقِ  َعاِلًما َيُكوَن َأْن األَْْفَضلُ  اْلَكْرَماِنيِّ َوِفي اْلُمِحيِط ِفي َكَذا ، اْْلِمِر َعْن اْلَحجُّ 
 )    9/102:الھندية الفتاوى.    (َباِلًغا َعاِقاًل ُحرًّا َوَيُكوَن ، َوَأْفَعاِلِه اْلَحجِّ

হয়জ্জর নবনবধ মাসাইল 

নজিা বাসীয়ের জন্য উত্তম হজ্জ 

নজজ্ঞাসাঃ আমরা এখায়ি নজিায় যারা প্রবাসী অবথ্যতায় কমষরত আনে, 
তায়ের জন্য থকাি হজ্জ করা উত্তম? 

জবাবঃ মীকায়তর ময়ধয অবথ্যতািরত থ্যতািীয় বা প্রবাসী যারা আয়েি, তারা 
শুধু মাত্র ‘হয়জ্জ ইফরাে’ িালি করয়ব। তায়ের জন্য নিরাি বা তামাত্তু 
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করার অনুমনত থিই। তারা সুয়যাগ মত বেয়রর মায়ঝ যার যখি সুয়যাগ 
হয়, ইহরাম থবাঁয়ধ এয়স উমরাহ কয়র যায়বি। উমরার জন্য কয়য়কবার 
বাইতুল্লায়হ আসয়ত িায়রি । 

সুে- ঘুয়র্র িাকা নেয়য় হজ্জ আোয় 

নজজ্ঞাসাঃ জনিক বযনি সুে- ঘুয়র্র িাকা গ্রহি কয়র সম্পেশালী হয়য়য়ে। 
বতষমায়ি থস নিয়নমত িামায, থরাযা ও যাকাত আোয় করয়ে এবাং 
অন্যান্য শরয়ী আহকামও থময়ি চলয়ে। এখি থসই বযনি ঘুয়র্র িাকা 
দ্বারা হজ্জ আোয় করয়ত িারয়ব নক- িা? এবাং এ হারাম মাল থথয়ক তার 
মুি হওয়ার উিায় নক?  

জবাবঃ কায়রা নিকি যনে শুধু হারাম মাল থায়ক, তাহয়ল উি বযনির 
উির হজ্জ ফরয হয়ব িা। আর কায়রা নিকি যনে হারাম- হালাল নমনশ্রত 
মাল থায়ক, তাহয়ল থেখয়ত হয়ব থস সমস্ত মাল হয়ত হারাম মায়লর অাংশ 
িৃথক করয়ল অবনশষ্ট হালাল মাল যনে এ িনরমার্ হয় থয, তায়ত হজ্জ 
ফরয হয় তাহয়ল উি বযনির উির হজ্জ ফরয হয়ব। অন্যথায় তার 
উির হজ্জ ফরয হয়ব িা। আর হজ্জ ফরয হওয়ার ির তার হালাল মাল 
দ্বারাই হজ্জ করা জরুনর। নকন্তু কারও নিকি হজ্জ িনরমাি হালাল মাল 
থাকায় তার উির হজ্জ ফরয হওয়ার ির হয়জ্জর সময় যনে হালাল মাল 
হায়ত িা থায়ক, তাহয়ল এমি বযনির হজ্জ আোয়য়র উত্তম প্রো এই থয, 
থস প্রথমতঃ কায়রা নিকি থথয়ক হজ্জ আোয় করা যায়, এ িনরমাি িাকা 
ঋর্ নিয়য় হজ্জ আোয় করয়ব। এরির হালাল মাল দ্বারা উি ঋর্ 
িনরয়শাধ করথত থচষ্টা করয়ব। আর যনে তা সম্ভব িা- ই হয়, তাহয়ল 
উি হারাম মাল দ্বারাই ঋর্ িনরয়শাধ করথব এবাং এজন্য আল্লাহ 
তা’আলার নিকি ইনস্তগফার করয়ত থাকয়ব। তা িা কয়র যনে থকউ 
হারাম মাল দ্বারা হজ্জ আোয় কয়র থফয়ল, তাহয়ল থস বযনি থগািাহগার 
হয়ব বয়ি, তয়ব হয়জ্জর োনয়ে থথয়ক মুনি থিয়য় যায়ব। নকন্তু এরুি হজ্জ 
আল্লাহর েরবায়র কবুল হয়ব িা। অথষাৎ এরুি হয়জ্জ থকাি সাওয়াব হয়ব 
িা। হারাম মাল বযবহার করা সম্পূর্ষ িাজানয়য। সুতরাাং যত দ্রুত সম্ভব 
এর থথয়ক মুি হয়ত হয়ব। আর এ থথয়ক মুনি লায়ভর উিায় হয়চ্ছ, উি 
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হারাম মায়লর মানলয়কর সন্ধাি িাওয়া থগয়ল মানলয়কর নিকি উি মাল 
থিৌয়ে থেয়া ওয়ানজব। অন্যথায় সাওয়ায়বর আশা িা কয়র গরীব 
নমসকীিয়েি মায়ঝ সেকা কয়র থেয়া। উয়ল্লখয থয, উি হারাম মায়লর 
িনরমার্ িুয়রািুনর িরর্ িা থাকয়ল, নিয়জর প্রবল ধারর্ার নভনত্তয়ত তা 
নিধষারর্ করয়ত হয়ব। [প্রমার্ঃ ফাতাওয়া শামী ২:৪৫৬# ইমোদুল 
ফাতাওয়া ২:১৪ ও ১৬০# ফাতাওয়া মাহমূনেয়া ৩:১৯২ # ফাতাওয়ায়য় 
রহীনময়া ৩:১১৬] 

.    معھا عنه الفرض يسقط انه مع الحديث في ورد كما الحرام بالنفقة اليقبل
 )  1/106:المحتار رد(

বতষমাি িনরনস্হনতয়ত হয়জ্জ মাকবয়ুলর সরূত 

নজজ্ঞাসাঃ বতষমাি যামািায় হয়জ্জ মনহলায়ের থবিেষা অবথ্যতায় থঘারা ঘুরী 
লেয করা যায়। এমতাবথ্যতায় হয়জ্জ মাকবুয়লর সুরত নক? সনঠক সমাধাি 
চাই? 

জবাবঃ থয হয়জ্জর ময়ধয থকাি রকম গুিায়হর কাজ হয় িা অথবা থয 
হয়জ্জর ময়ধয নরয়া বা বিাই এর উয়িশ্য থায়ক িা তায়ক সম্পূর্ষরুয়ি 
হয়জ্জ মাকবুল বা হয়জ্জ মাবরুর বয়ল। ইয়চ্ছ কয়র থকাি গুিায়হর কাজ 
করয়ল হয়জ্জ সম্পূর্ষরুয়ি কবুল হওয়ার আশা করা যায় িা। 

অতএব হয়জ্জ মাকবুল হানসল করয়ত হয়ল নিজ চেু ও অন্তরয়ক কুেৃনষ্ট ও 
কুমন্ত্রর্া থথয়ক নবরত রাখয়ত হয়ব। এর িয়রও যনে অনিচ্ছা সয়ে সাময়ি 
থবিেষা মনহলা এয়স যায় তাহয়ল তৎেিাৎ েৃনষ্ট অন্যনেয়ক ঘুনরয়য় নিয়ব। 
এয়ত আর গুিাহ হয়ব িা এবাং হয়জ্জ মাকুবয়লর সাওয়াবও িাওয়া যায়ব 
ইিশাআল্লাহ।[প্রমার্ঃ সূরা বাকারা ১৯৭# বুখারী ১:২০৬, নমশকাত 
২৬৯# কাওয়ানয়দুল নফকহ ২৫৯] 

 َهَذا َحجَّ َمْن َوَسلَّمَ  َعَلْيِه اهللَُّ  َصلَّى النَِّبيُّ  اَلَق َقاَل َعْنُه اهللَُّ َرِضيَ  ُهَرْيَرةَ  َأِبي َعْن
 البخاري صحيح(.    ُأمُُّه َوَلَدْتُه َكَيْوِم َرَجَع َيْفُسقْ  َوَلْم َيْرُفْث َفَلْم اْلَبْيَت
 )9815:حـ

 ) 101:الفقه قواعد.    (الماثم من شيئ يخالطه ال الذي هو: المبرور الحج
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তাকবীয়র তাশরীক িিার নিয়ম 

নজজ্ঞাসাঃ নযলহজ্জ মায়সর ৯ তানরখ ফজর হয়ত ১৩ তানরখ আসর িযষন্ত 
প্রয়তযক ফরয িামায়যর ির থয তাকবীয়র তাশরীক িিা হয়, তা হািাফী 
মাযহায়ব প্রয়তযক ফরয িামায়যর ির কতবার িিা উনচত এবাং 
থময়য়য়লাকয়ের িিয়ত হয়ব নক- িা? থময়হরবািী কয়র নকতায়বর 
হাওলাসহ জািায়বি? 

জবাবঃ নযলহজ্জ মায়সর ৯ তানরখ ফজয়রর িামায়যর ির হয়ত ১৩ 
তানরখ আসয়রর িামায িযষন্ত প্রয়তযক ফরয িামায়যর ির জামা’আত  
থহাক বা একাকী থহাক, প্রাপ্ত বয়স্ক প্রনতনি মুসলমাি ির- িারীর জন্য 
হািাফী মাযহাব অনুযায়ী এববার তাকবীয়র তাশরীক িিা ওয়াজীব। 
অবশ্য িুরুর্ থলাকয়ের জন্য উি দু’আ উৈঃস্বয়র িিা জরুরী। আর 
মনহলায়ের আয়স্ত িিয়ত হয়ব। 

[প্রমার্ঃ (১) নহোয়া প্রথম খি ১৭৪# ১৭৫ # (৩) ইমোদুল আহকাম 
প্রথম খি ৬৭২# রুিল মুহতার ২:১৮০] 

 صرع الى للمكتوبة تبع النه امرأة او مسافرا او منفردا ولو مطلقا فرض كل
 )1/985:المحتار رد.  (داالعتما وعليه التشريق ايام خرآ الخامس اليوم

যমযয়মর িানি িাি করা  

নজজ্ঞাসাঃ থয থকাি খােয- দ্রবয বা িািীয় বয়স খাওয়া আেব। নকন্তু 
যমযম কূয়ির িানি োাঁনিয়য় িাি করয়ত হয়? আর এ িানি িাি করার 
সময় নক দু’আ িিয়ত হয়? 

জবাবঃ সব ধরয়ির খােয- দ্রবয ও িািীয় বয়স খাওয়া সুন্নাত। আর 
যমযম কূয়ির িানি োাঁনিয়য় িাি করয়ল থকাি গুিাহ হয়ব িা। তয়ব 
আেয়বর থখলাফ হয়ব। থকিিা, এিা িৃনথবীর সবয়চয়য় িনবত্র ও 
বরকতময় িানি। এ িানি নকবলামখুী হয়য় োাঁনিয়য় িাি করা িবী কারীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম তা’লীম নেয়য় থগয়েি। সুতরাাং এি 
মুস্তাহাব। 
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থমািাকথা, থয আমল িবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম থথয়ক 
থযভায়ব প্রমানর্ত আয়ে, থসিা থসভায়ব করাই সুন্নাত। থসখায়ি আমায়ের 
নবয়বক নবয়বচিা অথষহীি। 

যমযয়মর িানি িাি করার সময় এ দু’আ িিা সুন্নাত। 

 عبد مصنف. (داء كل من وشفاء واسعا ورزقا نافعا علما اسئلك اني اللھم
 )132:حـ قطني والدار, 1991:حــ الرزاق

[প্রমার্ঃ নকফায়াতুল মুফতী ৯:১০৯] 

নিনভয়ত হজ্জ থেখা 

নজজ্ঞাসাঃ নিনভয়ত প্রচানরত হয়জ্জর কাযষসমূহ থেখার বযািায়র শরীয়য়তর 
েৃনষ্টয়ত থকাি নিয়র্ধ আয়ে নক- িা? যনে নিয়র্ধ থায়ক, তাহয়ল থকি? 
আর সরাসনর সম্প্রচার করা বা িূয়বষ নভনডও কয়র সম্প্রচার করার মায়ঝ 
থকাি িাথষকয আনে নক- িা? নবস্তানরত জািয়ত ইচু্ছক। 

জবাবঃ বতষমায়ি প্রচনলত নিনভয়ত থকাি অনুষ্ঠাি থেখা বা থেখায়িার 
অনুমনত শরীয়য়ত থিই। বরাং সকল প্রকার অনুষ্ঠাি থেখাই কবীরা গুিাহ 
ও হারাম । যনেও থসিা ইসলামী অনুষ্ঠাি হয়। সুতরাাং হয়জ্জর 
কাযষাবলীও নিনভয়ত থেখা জানয়য হয়ব িা । সরাসনর সম্প্রচার করা 
থহাক- অথবা িূয়বষ উি েৃশ্য যয়ন্ত্রর সাহায়যয ধারর্ কয়র িয়র সম্প্রচার 
করা থহাক। এতদুভয়য়র মায়ঝ থকাি তফাৎ থিই। থকিিা, নফে 
থকাম্পািী এ কাজ করয়ত থয সকল যন্ত্র বযবহার কয়র থায়ক, সবই থখল-
তামাশার বস্তু। আর এমি বস্তুয়ক দ্বীয়ির থমৌনলক ইবােয়তর মথধয প্রয়বশ 
করাথিা দ্বীয়ির অবমািিা  ও দ্বীিয়ক তামাশার বস্তুয়ত িনরর্ত করার 
িামান্তর । আর এতে সম্পয়কষ িনরত্র কুরআয়ি ভয়াবহ আযায়বর কথা 
থঘার্র্া থেয়া হয়য়য়ে।  

তাোিা হয়জ্জর অনধকাাংশ কাযষক্রমই হল আময়ল তা’আব্বুেী তথা 
শরীয়ত কতৃষক অবধানরত হুকুম। যার মায়ঝ যুনির নবন্দুমাত্র অবকাশও 
থিই। সুতরাাং ইসলাম নবয়রাধীরা যখি এ ধরয়ির নবর্য় নিনভয়ত থেখয়ব, 
তখি তারা অয়হতুক যুনির থিেয়ি িয়ি নিয়জয়ের শরীয়ত নবয়রাধী 
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োবীসমূহ প্রমায়র্র অিপ্রয়াস চালায়ব। আর দ্বীয়ির এসব নবর্য় নিয়য় 
উিহাস করয়ত থাকয়ব। 

শুধু তাই িয়; বরাং হয়জ্জর অনুষ্ঠাি থেখার সময় থবগািা মনহলায়ের 
থচহারা থথয়ক মুি থাকাও সম্ভব িয়। থযমি, অনুষ্ঠাি আরম্ভ হওয়ার 
থঘার্র্া সাধারর্তঃ থময়য়রাই নেয়য় থায়ক। অতঃির মায়ঝমায়ঝ নবনভন্ন 
নজনিয়সর িাজানয়য নবজ্ঞািি প্রচার করা হয়য় থায়ক। থযগুয়লা েশষি করা 
শরীয়ত সম্মত িয়। 

প্রকাশ থায়ক থয, নিনভর অনুষ্ঠািমালা যনে িুয়বষ ধারর্ কয়র সম্প্রচার করা 
হয়, তাহয়ল থসিা ফয়িা ও েনব বযবহার করার হুকুয়ম িিয়ব- যা সম্পূর্ষ 
হারাম। িোন্তয়র যনে িূয়বষ ধারর্ িা কয়র সরাসনর সম্প্রচার করা হয়, 
তাহয়ল দ্বীি ও ইবােতয়ক তামাশার বস্তুয়ত রুিান্তনরত করার কারয়র্ তা 
িাজানয়য হয়ব। 

[প্রমার্ঃ সূরা লুকমাি, আয়াত ৬# সূরা িূর, আয়াত ৩০- ৩১# নমশকাত 
খি ২, িৃষ্ঠা ২৭০# ইমোদুল মুফতীিঃ খি ২, িৃষ্ঠা ৯৯১# 
জাওয়ানহরুল নফকহঃ খি ৪, িৃষ্ঠা ৮৫- ৮৬# ফাতাওয়া মাহমূনেয়াঃ খি 
৯, িৃষ্ঠা ৪১৮- ৪১৯# নিযামুল ফাতাওয়াঃ খি ২, িৃষ্ঠা ৯৯- ১০১# 
ফাতাওয়া রহীনময়াঃ খি ৬, িৃষ্ঠা ২৯২- ৩০০#] 

হজ্জ আোয়কায়ল মাযহায়বর নভন্নতা 

নজজ্ঞাসাঃ ইমাম আবূ হািীফা (রহঃ) সবষজি স্বীকতৃ ইমায়ম আযম। 

আমরা জানি, তাাঁর মাযহাব সকল মাযহায়বর উয়বষ। প্রন হয়লা, 
ইসলায়মর একনি গুরুেিূর্ষ রুকি হয়লা হজ্জ। তা থকি হািাফী মাযহাব 
অনুযায়ী আোয় করা হয় িা? বরাং অন্য মাযহায়বর ইমাম দ্বারা আোয় 
করা হয়? 

জবাবঃ নবয়শ্বর সকল হািাফী মাযহায়বর অনুসারী মুসলমািগর্ হািাফী 
মাযহাব অনুযায়ী হজ্জ সম্পােি কয়র থায়কি। হয়জ্জর থয সমস্ত ফরয, 
ওয়ানজব ও সুন্নাত আয়ে, ওগুয়লা িালি করয়ত থকাি হািাফীয়ক তার 
মাযহাব োিয়ত হয় িা। বরাং থস তার নিজ মাযহাব অনুযায়ী স্বাধীিভায়ব 
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হজ্জ িালি করয়ত িায়র। কায়জই আিিার প্রন “হজ্জ থকি হািাফী 
মাযহাব অনুযায়ী আোয় করা হয় িা নঠক িয়। জামা’আয়তর সায়থ 
িামায আোয় কয়রত ইমাম লায়গ। নকন্তু হজ্জ করয়ত থকাি ইমায়মর 
ইকনতো লায়গ িা। প্রয়তযয়ক আলাোভায়ব তার কাজ সম্পােি কয়র। 
তয়ব িামায়যর সময় িামায িিা এিা নভন্ন কথা। এি হয়জ্জর থকাি ফরয 
বা ওয়ানজব িয়। এিা ওখায়ির মসনজয়ে িিয়ত চাইয়ল অন্য মাযহায়বর 
ইমায়মর ইকনতোয় িিয়ত হয়। আর এয়ত থকাি থোর্ থিই। চার 
মাযহায়বর সকল মাযহায়বই এর স্বীকনৃত আয়ে থয, এক মাযহাব 
মান্যকারী সাধারর্তঃ অন্য মাযহায়বর ইমায়মর নিয়ে ইকনতো করয়ত 
িায়র।[প্রমার্ঃ ফাতাওয়া আযীনযয়া ৪৬৩# োরুল উলূম ৩:৩০৬# শামী 
১:৫৬৩] 

 الصلوة مايفسد منه يعلم لم ما فيجوز كالشافعي الفروع في بالمخالف االقتداء اما
 )9/063:المحتار رد.  (االجماع عليه المقتدي اعتعاد على

কুরবািী ও আকীকাহ 

মতৃ বাৈার আিীকা থেয়া 

নজজ্ঞাসাঃ একনি থময়য় িয় মাস বয়য়স মৃতুযময়ুখ িনতত হয়। তার নিতা 
িািা কারয়র্ তার আকীকা করয়ত িায়রিনি। তার ইচ্ছা নেল কুরবািীর 
সয়ঙ্গ থময়য়নির আকীকা করয়বি। থকাি থকাি থরোলায় থেখা যায় থয, 
যনে সন্তাি িরকায়ল নিতায়ক সুিানরশ করার থযাগযতা লাভ কয়র তাহয়ল 
নিতা তার আকীকা কয়র থাকয়ল িাবায়লগ মৃত সন্তাি তার জন্য সুিানরশ 
করয়ব। আর আকীকা িা কয়র থাকয়ল তার জন্য সুিানরশ করয়ব িা। 
এই কথা শুয়ি থময়য়নির নিতা অনথ্যতর হয়য় িয়িয়েি। এখি প্রন হল এই 
মৃত থময়য়নির আকীকা করা যায় নকিা? 

জবাবঃসন্তাি জীনবত থাকা অবথ্যতায় আকীকা করা মুস্তাহাব । সন্তায়ির 
মৃতুযর ির আকীকা করা মুস্তাহাব হওয়ার থকাি প্রমার্ িাই। তয়ব যনে 
থকহ মৃত বাৈার আকীকা করায়ক মুস্তাহাব ময়ি িা কয়র শুধু িরকায়ল 
তার সুিানরয়শর আশায় এবাং আল্লাহর নিকি েমার আশায় আকীকা 
কয়র তাহয়ল আকীকা করা জানয়য় আয়ে । তয়ব সতকষতামূলক এ 
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আকীকা কুবরািীর গরুর সয়ঙ্গ িা কয়র িৃথক বকরী ইতযানে দ্বারা করা 
চাই।[প্রমার্ঃ ফাইযুল বারী ৪:৩৩৭# ফাতাওয়া রাহীনময়া ৬:১৭৩] 

 بھا اجاز رمذيتال ان ثم لوالديه يشفع لم فمات عنه يعق لم اذا الغالم ان وحاصله
 بعض في رأيت لما يموت ان الى يجوز بل قلت وعشرين احدى يوم الى

 فيض.  (بنفسه نفسه عن عق وسلم عليه اهلل صلى النبي ان الروايات
 )1/332:الباري

আকীকা কত তানরখ করয়ত হয় 

নজজ্ঞাসাঃআমায়ের থেয়শ অয়িক ধিী থলায়করা িয়র আকীকা কয়র। 
আমরা জানি জয়ন্মর সাত নেি িয়র আকীকা করয়ত হয়। এ বযািায়র 
শরীয়য়তর নবোি নক? 

জবাবঃআকীকা করা ফরয বা ওয়ানজব িয়, বরাং সুন্নাত। জয়ন্মর সপ্তম 
নেয়ি িাম রাখা ও আকীকা করা উত্তম। সপ্তম নেয়ি কায়রা আকীকা িা 
হয়য় থাকয়ল তার  অনভভাবক গর্ িয়রও থয থকাি সময় আকীকা করয়ত 
িারয়বি। এমি নক থস বযনি যনে বি হয়য় নিয়জ নিয়জর আকীকা 
আোয় কয়রত চায়, তাও করয়ত িায়র। স্বয়াং িবী সাল্লাল্লাহু  আলাইনহ 
ওয়াসাল্লাম নিয়জর আকীকা নিয়জই কয়রয়েি বয়ল প্রমার্ িাওয়া যায়। 
আকীকার চামিার িাকা গরীবয়েরয়ক োি করা জরুরী।[প্রমার্ঃ 
ফাতাওয়া মাহমূনেয়া ১৪:৩২৬] 

কুরবািীর িশুর সায়থ নকাংবা সতন্ত্রভায়ব আকীকা 

নজজ্ঞাসাঃ কুবরবািীর গরুর সায়থ অথবা িৃথক ভায়ব কুরবািীর নেয়ি 
োগল নেয়য় আকীকা থেওয়া জানয়য আয়ে নক? 

কুরবািীর সায়থ আকীকা নেয়ল থেয়লয়ের জন্য দুই ভাগ এবাং থময়য়য়ের 
জন্য এক ভাগ। আর আকীকা োগল নেয়য় নেয়ল থেয়লয়ের জন্য দুইনি 
এবাং থময়য়য়ের জন্য একনি োগল নেয়ল আকীকা আোয় হয়য় যায়। 
এখি প্রন হল, নকেু নেি আয়গ এক হুযুর বলয়লি থয, কুববািীর গরুর 
সায়থ আকীকা নেয়ল থেয়লয়ের থবলায়ও এক ভায়গই আকীকা আোয় 
হয়য় যায়ব। আর োগল নেয়য় আকীকা নেয়ল দু’নি োগলই লাগয়ব। 
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উি বিয়বযর থপ্রনেয়ত সনঠক উত্তর জািয়ত ইচ্ছকু। 

জবাবঃ োগল দ্বারা আকীকা করার থেয়ত্র সম্ভব হয়ল থেয়লর জন্য দু’নি 
আর থময়য়র জন্য একনি যয়বহ করা ভাল। আর কুরবািীর গরুর সায়থ 
শরীক হওয়ার থেয়ত্র থেয়লর িে থথয়ক একনি বকরী দ্বারা আকীকা 
কয়র অথবা কুরবািীর গরুর সায়থ এক অাংয়শ থেয়লর আকীকার জন্য 
শরীক হয় তাও জানয়য আয়ে। 

সুতরাাং প্রয়ন বনর্ষত আয়লয়মর উনিনি আাংনশক ভায়ব সনঠক হয়লও 
িূর্ষভায়ব সনঠক বলা যায় িা।[প্রমার্ঃ ফাতাওয়া রহীনময়া ২:৯৪# 
থবয়হশতী থযওর ৩:৪২- ৪৩] 

একনি গরুয়ত সাত শরীক আকীকা করা 

নজজ্ঞাসাঃ আমায়ের গ্রায়ম একজি ইমাম সায়হব বলয়লি থয, আকীকার 
নিয়ম হয়লা-  থেয়লর জন্য দুইনি ও থময়য়র জন্য একনি বকরী করা 
সুন্নাত। অতঃির নতনি বলয়লি থয, যনে সাত শরীয়ক গরু কুরবািী হয়, 
তাহয়ল থেয়লর জন্য দুই অাংশ ও থময়য়র জন্য এক অাংশ দ্বারা আকীকা 
করা সুন্নাত। আর যনে কুরবািী োিা অন্য সময় আকীকা করা হয়, তখি 
থেয়লর জন্য একনি  িূর্ষ গরু অথবা দুইনি বকরী দ্বারা আকীকা করয়ত 
হয়ব। এয়েয়ত্র গরুর দুই অাংশ দ্বারা আকীকা হয়ব িা। এ নিয়য় সমায়জ 
নদ্বধাদ্বন্ধ চলয়ে। অতএব, এর শরয়ী সনঠক নবধাি নক এবাং কুরবািী ও 
গায়য়র কুরবািীর থেয়ত্র আকীকার হুকুম গরুর ময়ধয নভন্ন নভন্ন? িা নক 
এক? 

জবাবঃ ইমাম সায়হব থয মাসআলা নেয়য়য়েি, তার এ মাসআলা নঠক 
হয়নি। নকতাব অনুযায়ী সনঠক মাসআলা হল এই থয, থযমিভায়ব একনি 
গরুয়ত সাতজি শরীক হয়য় কুরবািীর করয়ত িায়র, নঠক থতমনিভায়ব 
একনি গরুয়ত সাতজি শরীক হয়য় আকীকাও করয়ত িারয়ব। তায়ত 
থকাি অসুনবধা থিই কুরবািীর সময় ও অন্য সময় এয়েয়ত্র বরাবর। তয়ব 
থকাি শরীক শুধু থগাশয়তর জয়ন্য শরীক হয়ত িারয়ব িা। বরাং আকীকা 
বা ওলীমা বা কুরবািীর থকাি একনির নিয়যায়ত শরীক হয়ত হয়ব। আর 
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বকরীর বযািায়র সনঠক সমাধাি এই থয, একজি বালয়কর জন্য দুইনি 
বকরী দ্বারা আকীকা করা সুন্নাত। হ্যাাঁ, তয়ব যনে কায়রা সামথষ িা থায়ক, 
তাহয়ল একনি বকরী দ্বারা আকীকা করয়লও সুন্নাত আোয় হয়য় 
যায়ব।[প্রমার্ঃ নকফায়াতুল মুফতী ৮:২৬৩] 

কুরবািীর থগায়স্তর বন্িি 

নজজ্ঞাসঃ আমরা জানি কুরবািীর থগাস্ত নতিনি ভায়গ ভাগ করয়ত হয়, 
নকন্তু আমায়ের গ্রায়মর একজি বলল, গরীবয়ের কুরবািীর থগাস্ত নেয়লও 
চয়ল, িা নেয়লও চয়ল। এ বযািায়র শরীয়য়তর নবধাি জািয়ত চাই? 

জবাবঃ কুরবািী োতার জন্য কুবরািীর থগাস্ত বন্িি করার মুস্তাহাব িো 
হল নতি ভাগ কয়র এক ভাগ নিয়জর জন্য, এক ভাগ আিীয়- স্বজিয়ের 
জন্য হানেয়া নেয়ব এবাং আয়রকভাগ গরীব নমসকীিয়েরয়ক োি করয়ব। 
এিা মুস্তহাব বা উত্তম । সুতরাাং থকউ সম্পূর্ষ থগাস্ত নিয়জর জন্য রাখয়ত 
িায়র। তায়ত কুরবািীর থকাি েনত হয়ব িা।[প্রমার্ঃ আেদুররুল মুখতার 
৬:৩২৮] 

    الخ...الثلث عن التصديق الينقص ان وندب...... االضحية لحم من ويأكل
 ) 6/318:المختار الدر(

সুেী বযাাংয়ক বা ইিুয়রয়ি চাকুরীরত বযনির সায়থ নময়ল অয়ন্যর 
কুরবািী থেওয়া 

নজজ্ঞাসাঃয়য বযনি সুেী বযাাংক বা ইিুয়রি থকাম্পািীয়ত চাকুরী কয়র, 
এমি বযনির সায়থ অাংশীোনরয়ের নভনত্তয়ত থকই কুরবািীর তায়ের 
কুরবািী সহীহ হয়ব নক- িা জািয়ত ইচু্ছক। 

জবাবঃ সুেী বযাাংক বা ইিুয়রি থকাম্পািীয়ত চাকুরী করা হারাম। এর 
নবনিময়য় প্রাপ্ত অথষও হারাম। এ ধরয়ির চাকুরী যারা কয়র তায়ের জন্য 
হালাল বযবথ্যতা গ্রহয়র্র নিয়েষশ এয়সয়ে এবাং থস বযবথ্যতা িা হওয়া িযষন্ত 
ইনস্তগফায়রর সায়থ এ চাকুরীর অনুমনত থেওয়া হয়য়য়ে। যায়ত কয়র তারা 
মারািক থকাি সমস্যায় িা িয়ি । সুতরাাং উি চাকুরীর অথষ দ্বারা যারা 
কুরবািী কয়রি তায়ের সায়থ অন্যয়ের শরীক হওয়ার অনুমনত থিই।  
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তয়ব বযাাংক বা ইিুয়রয়ি চাকুরীজীনবর যনে উিাজষয়ির অন্য থকাি 
মাধযম থায়ক আর হালাল িাকা নেয়য় শরীক হয় তাহয়ল তার সায়থ 
কুরবািী থেয়া যায়ব।[প্রমািঃ ফাতাওয়া শামী ৬:৩২৬# আহসানুল 
ফাতাওয়া ৭:৫০৩] 

নিয়যতকতৃ কুরবািীর িশু নবনক্র করা। 

নজজ্ঞাসাঃ জনিক বযনি তার নিজস্ব একিা গরু কুরবািী করার নিয়যত 
কয়রনেল। নকন্তু কুরবািীর িূয়বষই গরুনি মারািক থরাগাক্রান্ত হয়য় 
িয়িয়ে, যার করায়র্ গরুনি নবনক্র কয়র থফলয়ত হয়য়য়ে। এখি নক উি 
বযনির কুরবািী করয়ত হয়ব? এ বযািায়র নবস্তানরত জািয়ত ইচু্ছক? 

জবাবঃ প্রয়ন বনর্ষত অবথ্যতায় উি বযনির কুরবািী করার নিয়যয়তর 
কারয়র্ কুরবািী ওয়ানজব হয়নি। শুধু নিয়যয়তর কারয়র্ থকাি নকেু 
ওয়ানজব হয় িা। 

হ্যাাঁ, যনে তার উির আয়গ থথয়কই কুরবািী ওয়ানজব হয়য় থায়ক, তাহয়ল 
নভন্ন কথা। থসয়েয়ত্র নিয়যত বযতীতই তার থয থকাি একিা কুরবািী 
নেয়ত হয়ব। তাই তার উির যনে িূবষ থথয়ক কুরবািী ওয়ানজব হয়য় 
থায়ক, তাহয়ল থকাি জায়িায়ার খনরে কয়র কুরবািী কয়র নেয়ত হয়ব। 
উি জায়িায়ার দ্বারা কুরবািী থেয়া তার উির জরুরী িয়। যনে িূবষ 
থথয়ক কুরবািী ওয়ানজব িা হয়, তাহয়ল শুধু এরুি নিয়যয়তর কারয়র্ 
তার উির থকাি নকেু ওয়ানজব হয়নি। তয়ব যনে তার ইচ্ছা হয়, তাহয়ল 
িফল নহয়সয়ব একিা কুরবািী করয়ত িায়র।[প্রমার্ঃ ফাতাওয়া শামী 
৬:৩২১# ফাতাওয়া রহীনময়া ২:৮৪] 

 وقت االضحية ينو ولم اشتراها او بھا يضحي ان فنوى ملكه في كانت فلو
 رد.   (تعتبر فال الشراء تقارن لم النية الن اليجب ذلك بعد نوى ثم الشراء
 )6/319:المحتار

মীরাস বন্িি িা হওয়া অবথ্যতায় কুরবািী িেনত 
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নজজ্ঞাসাঃ নিতা মারা যাওয়ার ির সায়হয়ব থিসাব (অথষাৎ যাকায়তর 
থিসাব িনরমার্ সম্পয়ের মানলক) কয়য়কজি ভাই একয়ত্র বাস কয়র। 
তারা তায়ের মীরাস এখয়িাও বন্িি কয়রনি। 

এখি প্রন হল-  তায়ের সকয়লর িে থথয়ক একনি কুরবািী নেয়লই 
চলয়ব নকিা? জািয়ত ইচ্ছুক। 

জবাবঃ বর্ষিা অনুযায়ী তায়ের প্রয়তযয়কর িে থথয়ক িৃথক কুরবািী 
অথষাৎ একনি কয়র বকরী বা গরু, উয়ির সাত ভায়গর এক ভাগ কুরবািী 
থেওয়া ওয়ানজব। সুতরাাং একনি বকরী বা সাত ভায়গর এক ভায়গর 
ময়ধয সকয়ল শরীক হয়য় কুরবািী নেয়ল তায়ের জন্য সহীহ হয়ব িা  

উয়ল্লখয, মীরাস বন্িি থেরী করা অন্যায়। ইনন্তকায়লর নেিই বা  দু’এক 
নেয়ির ময়ধযই মীরাস বন্িি কয়র থিয়া জরুরী। তারির তারা একয়ত্রও 
থাকয়ত িায়র বা িৃথক- িৃথকও থাকয়ত িায়র। তয়ব িেষা রোর জন্য 
িৃথক হয়য় বসবাস করা উত্তম । আমায়ের থেয়শ সকয়ল নময়ল একয়ত্র 
থাকায়ক ভাল ময়ি করা হয়, এিা মূলত উত্তম িয়। [প্রমার্ঃ আহসানুল 
ফাতাওয়া ৭:৪৮৬# আিুররুল মুখতার ৬:৩১৬] 

 )6/390:المختار الدر.   (احد عن يجز لم سبع من اقل الحدهم ولو

হাজী বযতীত অন্যয়ের উির কুরবািী ওয়ানজব নক- িা? 

নজজ্ঞাসঃআমায়ের এলাকায় জনিক বযনি বয়লি থয, কুরবািী তারাই 
করয়ব যারা হয়জ্জ যায়ব। এোিা অন্যয়ের উির কুরবািী ওয়ানজব িয় 
এবাং আয়রা বয়লি থয, কুরবািীর কথা কুরআি- হােীয়সর থকাথাও থিই। 
যনে থকউ থেখায়ত িায়র, তায়ক আনম েশ হাজার িাকা িুরস্কার নেয়বা। 
প্রন হয়লা- উি থলায়কর কথাগুথলার বাস্তবতা কতিুকু? 

জবাবঃশরীয়য়তর েৃনষ্টয়ত কুরবািীর নেি গুয়লায়ত যারা নিসাব িনরমার্ 
সম্পয়ের মানলক হয় বা থায়ক, তায়ের উির কুরবািী ওয়ানজব। ঐ 
বযনির কুরবািী িা নেয়ল ওয়ানজব তরয়কর গুিাহগার হয়ব। হুযূর 
সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম ইরশাে কয়রি-  “থয বযনি সামথষ থাকা 
সয়েও কুরবািী করয়ব িা, থস থযি আমায়ের ঈেগায়হর নিকয়ি িা 
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আয়স”। এর দ্বারা সুস্পষ্ট  প্রমার্ হয় থয, কুরবািী ওয়ানজব। থকউ 
ওয়ানজবয়ক অস্বীকার করয়ল ফানসক হয়য় যায়ব। কুরবািী ওয়ানজব 
হওয়ার িয়ে কুরআি ও হােীস থথয়ক নকেু উেৃনত থেয়া হলঃ 

 االضحية وجوب على بعضھم به استدل  -{وانحر لربك فصل}: تعالى قال
 )90/396:المعاني روح.   ( االمر لمكان

(১) অথষাৎ “থহ রাসূল!) আিিার িালিকতষার উয়িয়শ্য িামায এবাং 
কুরবািী করুি, (সূরা কাউসার) কুরআয়ির এ আয়াতয়ক মুফানচ্ছরীিগর্ 
কুরবািী ওয়ানজব হওয়ার েলীল বয়ল সাবযস্ত কয়রয়েি”। অতএব, 
কুরবািীর আয়েশ কুরআয়ি থিই- এ োবী অয়যৌনিক।[প্রমার্ঃ তাফসীয়র 
রুহুল মা’আিী ১৫:৩১৬] 

 ] 32:  الحج{ [ِمْنُكْم التَّْقَوى َيَناُلُه َوَلِكْن ِدَماُؤَها َواَل ُحوُمَھالُ  اهللََّ َيَناَل َلْن}

(২) অথষাৎ “কুরবািী একনি মহাি ইবােত। আল্লাহর কায়ে এর থগাশত 
ও রি  থিৌাঁয়ে িা। নকন্তু থিৌাঁয়ে তার কায়ে থতামায়ের ময়ির তািওয়া”। 
[সূরা হজ্জঃ৩৭] 

(৩) মহািবী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম ১িাং এ উয়ল্লনখত আয়াত 
িানযল হওয়ার ির মেীিায় েশ বৎসয়রর জীবয়ি থকাি একবারও 
কুরবািী বাে থেিনি। বলাবাহুলয, মহািবী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ 
ওয়াসাল্লাম বাে িা নেয়য় প্রনত বৎসর এ আমল কয়র যাওয়া ওয়ানজব 
হওয়ার একনি বি প্রমার্। 

  الخ...َفْلُيِعْد الصَّاَلِة َقْبَل َذَبَح َمْن َوَسلََّم َعَلْيِه اهللَُّ َصلَّى النَِّبيُّ َقاَل َقاَل َأَنس  َعْن
 )181:حـ البخاري صحيح(

(৪) হােীস শরীয়ফ ইরশাে হয়চ্ছ-   

 ]ومسلم بخاري[   الخ... اخرى مكانھا فليعد الصلواة قبل ذبح من

অথষাৎ “থয বযনি (কুরবািী ঈয়ের নেি) ঈয়ের িামায়যর িূয়বষ কুরবািীর 
িশু যয়বহ কয়র থফয়ল, থস থযি িামায়যর ির তেথ্যতয়ল আয়রকনি িশু 
কুরবািী কয়র। 
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কুরবািী যনে ওয়ানজব িা হত, তাহয়ল িামায়যর িূয়বষ যারা কুরবািী 
কয়রয়ে তায়ের িুিরায় কুরবািী করার আয়েশ নেয়তি িা। বলাবাহুলয, 
মহািবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) প্রনতনি আয়েশই উম্ময়তর 
জন্য ওয়ানজব ও অবশ্য িালিীয়। যনে তার নবিরীত থকাি েলীল িা 
থায়ক। তাোিা থকাি কারয়র্ থকাি ইবােত িষ্ট করা হয়ল, তা িুিরায় 
করার আয়েশ তখিই করা হয়, যখি তা ওয়ানজব হয়। [বুখারী 
শরীফ২:৮৩৪ # মুসনলম শরীফ ১:১৫৩] 

 )حــــــــــــ:ماجة ابن.  (مصالنا يقربن فال يضح ولم سعة له كان من

অথষঃ “থয বযনি সামথষ থাকা সয়েও কুরবািী কয়র িা থস থযি আমায়ের 
ঈেগায়হ িা আয়স”। [ইবয়ি মাযহা২:২২৬] 

উি হােীস দ্বারা তাওফীক থাকা সয়েও কুরবািী কয়রনি, তায়ের 
বযািায়র মহািবী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম কয়ঠারতা প্রেশষি 
কয়রয়েি। যনে কুরবািী ওয়ানজব িা হত, তাহয়ল এমি কয়ঠারতা প্রেশষি 
করয়তি িা। নিয়ে কুরবািী ওয়ানজব হওয়ার প্রমার্ স্বরুি নফকাহ শায়স্ত্রর 
কনতিয় নিভষরয়যাগয নকতায়বর ইবারত উেৃত করা হয়লাঃ 

 والشراء نذر غير من يجت فما الفقير دون الغني على يجب الذي واما
 )0/61:الصنائع بدائع(    الخ...لالضحية

“ধিীয়ের উির কুরবািী করা ওয়ানজব নিয়াময়তর শুকনরয়া নহয়সয়ব 
এবাং হযরত ইবরাহীম (আঃ)-  এর প্রবনতষত রীনত িালিায়থষ”। 
[বাোনয়উস সািায়য় ৫:৬২] 

 )8/903:الرائق البحر.  (نفسه عن مقيم موسر مسلم حر على يجب

এমি মুসলমাি বযনি নযনি আযাে। ধিী এবাং মুকীম তার উির তার 
িয়ে থথয়ক কুরবািী করা ওয়ানজব।[ফাতাওয়া রহীনময়া৩:১৭৮# আল 
বাহরুর রানয়ক ৮:১৫৩] 

 )3/928:رحيميۃ فتاوی(    واجب۔ نہيں سنت محض قربانی
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“কুরবািী শুধু থকবল সুন্নাত িয়, বরাং ওয়ানজব”। [ফাতাওয়া রহীনময়া 
৩:১৭৮] 

উয়ল্লনখত আয়াত, হােীস ও ফুকাহাগিয়র্র ইবারত দ্বারা প্রমানর্ত হয়চ্ছ 
থয, কুরবািী ওয়ানজব । থকই যনে অস্বীকার কয়র, তায়হল থস ফানসক ও 
নবে’আতী বয়ল গর্য হয়ব। উি বযনি তাওবা িা করয়ল এবাং নিয়জর 
ভ্রান্ত ময়ত একগূাঁয়য় হয়য় থাকয়ল, মুসনলম সমায়জর জন্য এমি ভি 
বযনির বয়কি করা কতষবয। এ ধরয়ির বেদ্বীি জানহল ও খি থলাক 
থথয়ক দ্বীয়ির সনঠক ধারর্া িাওয়ার থকাি আশা করা যায় িা। তামাত্তু 
এবাং নকরািকারী হাজী বযতীত বািীয়ত অবথ্যতািকারী ধিী (সায়হয়ব 
থিসাব) বযনিয়ের উির কুরবািী জরুরী িয়- এ কথা ঐ বযনি থকাথায় 
থিল? তার যনে কুরআি- হােীস বুঝার মত জ্ঞাি িা থায়ক, তাহয়ল 
উম্মতয়ক থগামরাহ িা কয়র তার উনচত নেল থকাি নবজ্ঞ আয়লয়মর 
িরর্ািন্ন হওয়া। 

থকারবািীর থগাস্ত জমা কয়র রাখা 

নজজ্ঞাসাঃ আমরা সারা জীবি থজয়ি আসনে থয, কুরবািীর থগাশত 
সাধারর্তঃ নতি ভাগ করা হয়। তার ময়ধয এক ভাগ নিয়জয়ের। এক 
ভাগ আিীয়- স্বজয়ির, এক ভাগ ফকীর নমসকীিয়ের নেয়ত হয়। নকন্তু 
গত ঈথে আমায়ের মসনজয়ের শ্রয়েয় ইমাম সায়হব ঈয়ের খুৎবায় 
বয়লয়েি থয, কুরবািীর সমস্ত থগাশত নিয়জ থখয়ত িারয়ব। নতনি আরও 
বয়লি- এই থগাশত ৬ মাস থরয়খ খাওয়া যায়ব। আমায়ের প্রন হয়লা-
িুরা থগাশত খাওয়া জানয়য আয়ে নক- িা? ৬ মাস থরয়খ থগাশত খাওয়া 
যায়ব নক- িা? 

জবাবঃ কুরবািীর থগাশত নতি ভায়গ ভাগ কয়র এক ভাগ নিয়জ, এক 
ভাগ আিীয়- স্বজি ও একভাগ গরীবয়ের ময়ধয নবনলয়য় থেয়া ওয়ানজব 
িয়। বরাং উত্তম বা মুস্তাহাব। সুতরাাং থকউ যনে নতি ভাগ িা কয়র 
নিয়জরাই সব থখয়য় থফয়ল, তায়তও থকাি গুিাহ থিই। 
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থগাশত কুরবািীর ৬ মাস থকি, তার থচয়য় থবশী সময় থরয়খ খাওয়া 
জানয়য আয়ে। সুতরাাং সবিা খাওয়া জানয়য থাকয়লও উত্তম িয়। 
[প্রমার্ঃ নহোয়া ৪:৫০# ফাতাওয়ায়য় মাহমূনেয়া ১৪:৩৩৫# আিুররুল 
মুখতার ৬:৩২৮] 

 )1/105:الھداية.   (ويدخر والفقراء الغنياء ويطعم حيةاالض لحم من ويأكل

 )6/318:المختار الدر.  (جاز لنفسه الكل حبس ولو

হুযরূ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম ও মতৃ বযনির িায়ম কুরবািী করা 

নজজ্ঞাসাঃ (ক) আমায়ের থেয়শর মানুর্ োনরদ্রতার কারয়র্ ৪০ জি নময়ল 
িবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম- এর িায়ম কুরবািী থেয়। 
এরুি শতানধক শরীকও থেয়। তা নবধ নক- িা? 

(খ) মৃত নিতার জন্য িৃথক চার ভাই নময়ল, একনি োগল কুরবািী থেয়া 
জানয়য নক- িা? 

জবাবঃ ( ক,খ) অন্য বযনির িায়ম যনে একানধক বযনি নময়ল িফল 
কুবরািী থেয়, থযমিঃ কয়য়কজি নময়ল িবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইনহ 
ওয়াসাল্লাম- এর িায়ম, অথবা মৃত বা জীনবত নিতা- মাতার িায়ম িফল 
কুরবািী থেয়, তাহয়ল কয়য়কজি নময়ল একিা বকরী বা গরু, মনহর্ বা 
উয়ির এক সপ্তাাংয়শ শরীক হয়য় কুরবািী করয়ল, তা জানয়য আয়ে। 
সুতরাাং ৪০ বা তয়তানধক বযনির এরুি কুরবািী করাও জানয়য 
হয়ব।[প্রমার্ঃ ফাতাওয়া রহীনময়া ২:৯০, ফাতাওয়া শামী ৫:২৩৬] 

অাংশীোনরয়ের কুরবািী 

নজজ্ঞাসাঃ আমরা জানি থয, একনি গরুর কুরবািীয়ত সাত জি অাংশীোর 
হয়ত িায়র। তয়ব অাংশীোরয়ের সাত অাংয়শর মায়ঝ েয় অাংশ েয়জি 
িূর্ষ অাংয়শর শরীক, আর দু’জি নময়ল যনে এক অাংয়শর শরীক হয় 
তাহয়ল কুরবািী সহীহ হয়ব নক- িা? 

জবাবঃ গরু, মনহর্ ও উি ইতযানের কুরবািীয়ত থযমি সাত অাংয়শর 
থবশী জানয়য িয়, থতমনি সাত জয়ির থবশী অাংশীোর হয়য়ও কুরবািী 
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করা জানয়য হয়ব িা। যনে থকউ এরুি কয়র তাহয়ল থকাি অাংশীোয়রর 
কুরবািীই সহীহ হয়ব িা। সুতরাাং দুই বা তয়তানধক বযনি নমনলতভায়ব 
কুরবািীর িশুর সাত অাংয়শর মধয হয়ত একনি অাংয়শ শরীক হয়লও 
কুরবািী জানয়য হয়ব িা। 

তয়ব উয়ল্লনখত মাসআলানি ওয়ানজব কুরবািী ও নিয়জর িায়ম কুরবািীর 
থেয়ত্র প্রয়যাজয। নকন্তু অয়ন্যর িায়ম িফল হয়লও কুরবািীর থেয়ত্র 
একানধক বযনি এক অাংয়শ শরীক হয়ত িায়র। থযমি একানধক বযনি 
শরীক হয়য় গরুর সপ্তমাাংশ রাসূয়ল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইনহ 
ওয়াসাল্লায়মর িায়ম কুরবািী করল অথবা চার িাাঁচ ভাই নময়ল নিতা-
মাতার িায়ম ঈসায়ল সাওয়ায়বর উয়িয়শ্য একনি োগল বা কুরবািীর 
গরুর সপ্তমাাংথশ শরীক হয়য় কুরবািী করল তাহয়ল এয়ত থকাি প্রকার 
অসুনবধা থিই। বরাং এরুি অবথ্যতায় কুরবািী সহীহ হয়ব। 

[প্রমার্ঃ দুরয়র মুখতার ৬:৩১৫- ৩২৬# খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪:৩১৫# 
আহসানুল ফাতাওয়া ৭:৫০৭# ইমোদুল ফাতাওয়া ৩:৫৭৩# ফাতাওয়া 
মাহমূনেয়া ৪:২৮৮ ও ৩১৫# ফাতাওয়া রহীনময়া ২:৯০# ফাতাওয়া 
মাহমূনেয়া ১৪:৩৩৬] 

 )6/390:المختار الدر.   (احد عن يجز لم سبع من اقل الخرهم كان ولو

নমিায় কুরবািী িা কয়র তার মলূয থেয়শ িানঠয়য় কুরবািী করা  

নজজ্ঞাসাঃ হজ্জ করা অবথ্যতায় যনে আমরা হয়জ্জর কুরবািী এখায়ি িা 
নেয়য় থেয়শ হয়জ্জর িূয়বষ িাকা িানঠয়য় আমায়ের িায়ম কুরবািী নেয়ত 
বনল, তা হয়ল আমায়ের কুরবািী ও হজ্জ আোয় হয়ব নক- িা? 

জবাবঃ আিিার মীকায়তর ময়ধয অবথ্যতাি করার কারয়র্ আিিায়ের 
‘হয়জ্জ ইফরাে’ করয়ত হয়ব। আর হয়জ্জ ইফরাে িালিকারীয়ের উির 
কুরবািী করা জরুরী িয়। িফল নহয়সয়ব কুরবািী করয়ত িায়র। তয়ব 
আিিার কুরবািী করার ইখনতয়ার থাকয়ব। তয়ব ধিীয়ের উির থয 
কুরবািী ওয়ানজব, তার জন্য মুকীম হওয়া শতষ। হয়জ্জর সফয়র মুসানফর 
হয়ল ঐ কুরবািী ওয়ানজব হয়ব িা।  করয়ল তা িফল হয়ব। আর মুকীম 
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হয়য় থগয়ল, ঐ কুরবািী করয়ত হয়ব। তখি থসই কুরবািী থসখায়িও 
করয়ত িায়রি বা থেয়শর বািীয়ত করার জন্য বলয়ত িায়রি।[প্রমার্ঃ 
আিুররুল মুখতার ৬:৩১৫] 

 )6/390:لمختارا الدر.    (مسافر حاج على تجب فال

প্রয়য়াজয়ির অনতনরি নিসাব িনরমার্ জনম থাকয়লও কুরবািী ওয়ানজব 
হয়ব 

নজজ্ঞাসঃ কুরবািী ওয়ানজব হওয়ার জন্য জনমর মূয়লযর নহসাব হয়ব? িা 
উৎিানেত ফসয়লর নহসাব হয়ব? 

জবাবঃ জীনবকা নিবষায়হর জন্য যতিুকু জনম এবাং ফসয়লর প্রয়য়াজি তা 
থথয়ক অনতনরি জনম এবাং ফসয়লর মূলয অথবা থকাি একিার মূলয 
যাকায়তর নিধষানরত নিসাব িনরমার্ হয়ল তার কুরবািী ওয়ানজব 
হয়ব।[প্রমার্ঃ ফাতাওয়া শামী ৬:৩১২# আহসানুল ফাতাওয়া ৭:৫০৬] 

আকীকার হুকুম, সময় ও বাৈা ভনূমষ্ট হওয়ার ির আরও করর্ীয়  

নজজ্ঞাসঃ আকীকা করা সুন্নাত িা ওয়ানজব? কত নেয়ির ময়ধয আকীকা 
করয়ত হয়। কুরবািীর জায়িায়ার – এর সায়থ আকীকা বা ওলীমার অাংশ 
একত্র হয়ত িায়র নক? সন্তাি ভনূমষ্ট হওয়ার ির আর নক করর্ীয় আে? 

জবাবঃ হািাফী মাযহায়ব আকীকা করা সুন্নাত।[প্রমার্ঃ ফাতাওয়া 
রহীনময়া ২:৯১] 

উত্তম হয়লা কায়রা থেয়ল বা থময়য় ভনূমষ্ট হয়ল, ৭ম নেয়ি তার িাম রাখা 
ও আকীকা করা। আকীকা দ্বারা নবনভন্ন বালা- মুসীবত েূর হয়য় যায় এবাং 
নবিে- আিে থথয়ক রো িাওয়া যায়। 

আকীকা িেনত হল- থেয়ল হয়ল দু’নি বকরী বা দু’নি থভিা এবাং থময়য় 
হয়ল একনি বকরী বা একনি থভিা যয়বহ করায়ব। তাোিা বাৈার মাথার 
চুল মুিায়ব এবাং সাংগনত থাকয়ল চুয়লর সমিনরমার্ স্বর্ষ বা থরৌিয োি 
কয়র নেয়ব। আর ইচ্ছা করয়ল বাৈার মাথায় জাফরাি লাগায়ব।  
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কুরবািীর উি, গরু বা মনহয়র্র ময়ধয আকীকার অাংশ বা ওলীমার অাংশ 
একয়ত্র হয়ত িায়র, তায়ত শরীয়য়তর েৃনষ্টয়ত থকাি অসুনবধা থিই। অবশ্য 
কুরবািীর জায়িায়ায়রর ময়ধয থকাি অাংশ শুধু থগাশ্ত খাওয়ার জন্য হয়ত 
িায়র িা।[প্রমার্ঃ নতরনমজী ১:২৭৮# ফাতাওয়া মাহমূনেয়া ৪:২৯৬, 
৩১৩] 

 القربة كانت سواء اجزأهم القرب من غيرها او االضحية القربة ارادوا ولو
.   القربة جھات انفقت وسواء البعض دون البعض على وجب او تطوعا او واجبة

 )1/166:طحطاوي(

 

 يذبح يقيةبعق مرتھن الغالم سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول قال قال سمرة عن
 )9011:حـ الترمذي سنن.   (رأسه ويحلق ويسمى السابع يوم عنه

উি জবাই করার িেনত 

নজজ্ঞাসাঃ উি যবাই করার িেনত নক? উিয়ক িানক যবাই করা যায় িা?  

জবাবঃ উিয়ক িহর করা সুন্নাত। িহর করার নিয়ম হল উি 
োাঁিায়িাবথ্যতায় প্রথয়ম তার সাময়ির বাম িায়য়র হািু ভাজ কয়র মজবুত 
কয়র থবাঁয়ধ নিয়ব। অতঃির ধারায়লা েুনর নেয়য় উয়ির সীিার নিকয়ি 
গলার িীয়চর অাংয়শ শিভায়ব একনি আঘাত কয়র গলার রগগুনল থকয়ি 
নেয়ব। তারির নকেুের্ েতথ্যতাি নেয়য় রি ঝরয়ত থাকয়ব। অতঃির 
উিনি বাম নেয়ক িয়ি যায়ব। 

তারির িিাচিা বন্ধ হওয়ার ির অন্যান্য যবাইকৃত প্রার্ীর মত চমিা  
খনসয়য় বাকী কাজ থসয়র নিয়ব।  

িহর করয়ত িা জািয়ল বা অন্য থকাি অসুনবধার কারয়র্ িহর করার 
থ্যতয়ল উি যবাই করয়লও থকাি েনত থিই। কুরবািী হয়য় যায়ব। উয়ল্লখয 
থয, িহর করার ির শব্দ কয়র নচৎকার করয়ত ও লাফায়ত িায়র এয়ত 
ভয় িাওয়ার নকেু থিই। নকেুেয়র্র ময়ধযই নিয়স্তজ হয়য় যায়ব।[নমশকাত 
১:২৩১, বুখারী ১:২৩১, নমরকাত ৫: ৩৫৩, নহোয়াঃ ৪:৪৩৯, আযীযুল 
ফাতাওয়া ১:৭১৭] 
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 بقوله. رضـ عباس ابن فسره وقد اليسرى اليد معقولة قائمة ينحرها ان السنة
 اليسرى كونھا واالولى الركبة يعقل يكون انما وهو قوائم ثالث على قياما

 )0/303:المفاتيح مرقات(     الخ...لالتباع

 )1/131:الھداية(    الخ...ويكره جاز ذبحھا فان النحر االبل في والمستحب

গরীয়বর থকি দু’নি কুরবািী 

নজজ্ঞাসাঃ কুরবািীর জন্তু হানরয়য় থগয়ল বা চুনর হয়য় থগয়ল আবার তা 
িাওয়া থগয়ল ধিী বযনির জন্য একনি কুরবািী নেয়লই চয়ল। আর গরীর 
বযনির জন্য যনে আবার কুরবািীর জন্তু ক্রয় কয়র থফয়ল তা হয়ল উভয়নি 
কুরবািী করয়ত হয়ব। এর কারর্ নক? 

জবাবঃ থয বযনি শরীয়য়তর েৃনষ্টয়ত কুরবািীর থিসায়বর মানলক তার 
নযম্মায় থয থকাি একনি জায়িায়ার কুরবািী করা ওয়ানজব। নিনেষষ্ট থকাি 
গরু- বকরী কুরবািী করা জরুরী িয়। সুতরাাং ধিী বযনির কুরবািীর জন্তু 
হানরয়য় থগয়ল বা চুনর হয়য় থগয়ল অন্য একনি ক্রয় কয়র নেয়লই তার 
নযম্মা থথয়ক আোয় হয়য় যায়ব। হারায়িা জন্তু িাওয়ার ির থসিায়কও 
কুরবািী করয়ত হয়ব িা। 

িোন্তয়র গরীব থলায়কর নযম্মায় কুরবািী করা শরীয়য়তর িে থথয়ক 
ওয়ানজব িয়। নকন্তু, থস যনে কুরবািীর নিয়যয়ত থকাি প্রার্ী ক্রয় কয়র 
তাহয়ল থস নিনেষষ্ট প্রার্ীনি কুরবািী করা তার উির ওয়ানজব হয়য় যায়। 
কারর্, গরীব থলায়কর জন্য কুরবািীর নিয়যায়ত প্রার্ী ক্রয় করা এক 
ধরয়ির মান্নত যা িূর্ষ করা জরুরী। 

আর হারায়িা িশুনিয়ক কুরবািী করা থযয়হতু িূবষ থথয়কই তার উির 
ওয়ানজব নেল, তাই থসনিয়ক িাওয়ার ির থসনিয়কও কুরবািী করয়ত 
হয়ব। অথষাৎ উভয়নিয়ক কুরবািী করয়ত হয়ব।[প্রমার্ঃ আিুররুল মুখতার 
৬:৩২৫, ইমোদুল ফাতাওয়া ৩:৫৬৬] 

কুরবািীর িশু যয়বহ কয়র িাকা গ্রহর্ করা 

নজজ্ঞাসাঃকুরবািীর িশু যয়বহ কয়র িাকা গ্রহর্ করা জানযয় আয়ে নক? 
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জবাবঃকুরবািীর জায়িায়ার স্বহয়স্ত যয়বহ করা উত্তম। নকন্তু, থকউ যনে 
জয়বহ করয়ত িা িায়র, তাহয়ল অয়ন্যর সাহাযয নিয়ত িায়র। থসয়েয়ত্র 
অন্য বযনির জন্য কুরবািীর িশু যয়বহ কয়র তার নবনিয়ম গ্রহর্ করা 
জানয়য আয়ে। বরাং নবনিময় থিয়ািা যয়বহকারীর হক। তয়ব থসই নবনিময় 
কুরবািীর থগাশত বা চামিার দ্বারা থলি- থেি করা নিয়র্ধ। অবশ্য থকউ 
যনে আল্লাহর ওয়ায়স্ত অয়ন্যর জন্তু যয়বহ কয়র থেয়, তাহয়ল তার জন্য 
উত্তম। তয়ব থকই যনে থকাি দ্বীনি প্রনতষ্ঠায়ির গরীব- নমসকীিয়ের জন্য 
প্রনতষ্ঠায়ির খরয়চ চামিা কায়লকশয়ির জন্য থপ্রনরত হয়, তাহয়ল তার 
জন্য যয়বহ করার নবনিময় থকউ নেয়ল, তা নিয়জ িা নিয়য় উি প্রনতষ্ঠায়ি 
জমা থেয়া উনচত।[প্রমার্ঃ আযীযুল ফাতাওয়া ১:৬৬৯# নকফায়াতুল 
মুফতী ৮:২৪৫] 

ঈয়ের িূয়বষ কুরবািী 

নজজ্ঞাসাঃ ঈয়ের িামায়যর িূয়বষ কুরবািীর করা জানয়য আয়ে নক? 

জবাবঃয়য এলাকায় বা শহয়র জুমা’আ ও ঈয়ের িামায িিা হয়, 
থসখায়ি ঈয়ের িামায়যর িূয়বষ অথষাৎ উি এলাকার থকাথাও ঈয়ের 
িামায িা হয়য় থাকয়ল, কুরবািী করয়ল উি কুরবািী জানয়য হয়ব িা। 
যনে থকউ এরুি কয়র থফয়ল, তাহয়ল ঈয়ের িামায়যর িয়র তার নদ্বতীয় 
আয়রকনি জায়িায়ার কুরবািী করয়ত হয়ব। তয়ব যনে থোি গ্রাম হয়, 
থযখায়ি জুমু’আ বা ঈয়ের িামায হয় িা, থসখায়ি ১০ তানরয়খ সুবয়হ 
সানেয়কর িয়র কুরবািী করয়ত িায়র। এমনিভায়ব যনে প্রথম নেয়ি থকাি 
বৃনষ্ট- বেলা বা উযয়রর কারয়র্ ঈয়ের িামায িিয়ত িা িায়র, তয়ব 
ঈয়ের িামায়যর ওয়াি অনতবানহত হওয়ার িয়র কুরবািী দুরস্ত 
হয়ব।[প্রমার্ঃ জাওয়ানহরুল নফকাহ ১:৪৪৯] 

কুরবািী ওয়ানজব হওয়ার শতষাবলী ও চামিার হুকুম 

নজজ্ঞাসাঃ কুরবািী কার উির ওয়ানজব, কতিুকু মাল থাকয়ল কুরবািী 
করয়ত হয়ব? কুরবািীর চামিা নিয়জ বযবহার কয়রত িারয়ব নক- িা?  
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জবাবঃ কুরবািী স্বাধীি মুনকম মুসলমাি যার নিকি কুরবািীর নেয়ি ৭ 
১/২ থতালা স্বর্ষ বা ৫২ ১/২ থতালা থরৌিয বা এর সমময়ূলযর িগে অথষ 
অথবা বযবসার মাল নকাংবা প্রয়য়াজি অনতনরি সামািিত্র থায়ক, তার 
উির কুরবািী ওয়ানজব হয়ব। চাই তা িূর্ষ এক বৎসর থ্যতায়ী থাকুক, বা 
িা থাকুক। এক কথায় থয িনরমার্ সম্পয়ের অনধকারী হয়ল ঈদুল 
নফতয়রর নেয়ি নফতরা ওয়ানজব হয়, থসই িনরমার্ সম্পে কুরবািীর 
নেয়ি (অথষাৎ ১০/১১/১২ ই নযলহজ্জ) কায়রা নিকয়ি নকাংবা দু’বৎসর 
বয়য়সর গরু বা মনহয়র্র সাত ভায়গর অন্ততঃ এক ভাগ অাংয়শ শরীক হয়য় 
কুরবািী করা ওয়ানজব। তয়ব গরু- মনহয়র্ একানধক অাংশ নিয়ল বা 
একাই একিা কুরবািী করয়ল, থকাি েনত থিই বরাং ভাল। আর 
কুরবািীর চামিা িাকা কয়র নিয়জ বযবহার করা যায়, বা অন্যয়ক হানেয়া 
থেয়া যায়। নকন্তু, নবক্রয় করয়ল তার মূলয গরীব- নমসকীিয়েরয়ক োি 
করা ওয়ানজব। 

থকাি খানলস দ্বীনি প্রনতষ্ঠায়ির গরীব তানলয়ব ইলময়ক োি করয়ল, 
োয়ির সাথথ সায়থ ঈলয়ম দ্বীয়ির সহায়তার সাওয়াব িাওয়া যায়ব। 
[নহোয়াঃ ১:২৩২] 

কুরবািীর জন্তু নতি নেয়ির ময়ধয কুরবািী িা করা 

নজজ্ঞাসাঃ কায়রা উির কুরবািী ওয়ানজব হওয়া সয়েও যনে থস কুরবািী 
িা কয়র, তাহয়ল তার হুকুম নক? এমনিভায়ব যনে কুরবািীর জন্তু ক্রয় 
করার িরও নতি নেয়ির ময়ধয কুরবািী িা কয়র, তয়ব থয জায়িায়ারনি 
খনরে কয়রনেল, থসনি নক করা হয়ব? 

জবাবঃকায়রা উির কুরবািী ওয়ানজব নেল, নকন্তু থস নতিনেয়ির ময়ধয 
কুরবািী কয়রনি, তাহয়ল তার উির একনি োগল বা থভিা অথবা একনি 
গরু, মনহর্ বা উয়ির সাতভায়গর একভায়গর মূয়লয সেকা করা 
ওয়ানজব। 

কুরবািীর জন্তু থকিা সয়েও কুরবািীর সময়য়র ময়ধয যনে থস কুরবািী িা 
কয়র, তাহয়ল অনবলথি থসই জন্তুই সেকা করা ওয়ানজব। উয়ল্লনখত 
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অবথ্যতায় থস ঐ জন্তু নিয়জ যয়বহ কয়র গরীবয়ের ময়ধয বন্িি করয়ব। 
নকন্তু, থস উি জন্তুর থগাশত থখয়ত িারয়ব িা এবাং থকাি ধিী থলাকয়কও 
নেয়ত িারয়ব িা । এিা শুধু ফকীর- নমসকীিয়েরই হক। 

রায়ত্র কুরবািী করা 

নজজ্ঞাসাঃ রায়তর থবলায় কুরবািী করার বযািায়র শরীয়য়তর হুকুম নক? 

জবাবঃ রানত্র থবলায় কুরবািী করার বযািায়র শরীয়য়তর নবধাি হল, 
নযলহজ্জ মায়সর একােশ ও দ্বােশ রানত্রয়ত কুরবািী করা মূলত জানয়য। 
নকন্তু, থযয়হতু রানত্রয়ত কুরবািী করয়ল সুেরভায়ব যয়বয়হর থেয়ত্র 
বযাঘাত ঘিার আশাংকা আয়ে, তাই রানত্র থবলায় কুরবািী করা মাকরুয়হ 
তািনযহী হয়ব। 

উয়ল্লখয, শরীয়য়তর নিয়ম নহয়সয়ব রাত আয়গ আয়স, নেি িয়র আয়স। 
তয়ব ঈয়ের িূয়বষ রায়ত্র এবাং ১২ই নযলহজ্জ নেবাগত রায়ত কুরবািী 
করয়ল তা আোয় হয়ব িা।[প্রমার্ঃ ফাতাওয়ায়য় শামী ৫:২০৩# 
বাোনয়উস সািায়য়, ৭:৫১০# নহোয়া ৪:৪৪৬] 

.    الليل ظلمة في الغلط الحتمال يكره انه اال لياليھا في الذبح ويجوز
 )1/116:الھداية(

কুরবািী জন্তুর মলূয োি করা 

নজজ্ঞাসাঃ থকাি থিসায়বর মানলক তার কুরবািীর জন্তু যয়বহ িা কয়র তার 
মূলয োি কয়র নেয়ল কুরবািী আোয় হয়ব নক- িা? 

জবাবঃ থকাি থিসায়বর মানলক যনে কুরবািীর জন্তু যয়বহ িা কয়র গরীব 
নমসকীিয়েরয়ক োি কয়র থেয়, তাহয়ল তার কুরবািী আোয় 
হয়বিা।বরাং কুরবািী িা করয়ল ওয়াজীব তার নযম্মায় থথয়ক যায়ব। 
অবশ্য থকউ যনে থকাি মারাত্নক উযয়রর কারয়ি বা মাস’আলা িা জািার 
কারয়ি কুরবািীর নতি নেয়ি কুরবািী িা কয়র থায়ক তাহয়ল তার জন্য 
কুরবািীর জায়িায়ায়রর িাকা গরীব- নমসকীিয়ের োি কয়র থেয়া 
ওয়াজীব। [প্রমার্ঃ নহোয়া ৪: ৪৪৭,   ফাতাওয়ায়য় শামী ৬: ২২৫]  
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নিরাি ও তামাত্তকুারীথের কুরবািী বযাাংয়কর মাধযয়ম করা 

নজজ্ঞাসাঃহয়জ্জর সময় নিরাি ও তামাত্তুকারীর থয কুরবািী করয়ত হয়, 
তা স্বহয়স্ত করা জরুরী, িা বযাাংয়কর মাধযয়ম করয়লও চলয়ব? 

জবাবঃআহিায়ফর নিকি নিরাি ও তামাত্তুকারীর জন্য ১০ই নযলহজ্জ-
এর করর্ীয় কাজ সমূয়হর ময়ধয তারতীব ওয়ানজব। কায়জই ১০ তানরয়খ 
জামরায়য় আকাবায়ত বি শয়তািয়ক কাংকর মারার ির প্রথম কাজ হল 
কুরবািী করা। তারির ইহরাম খুয়ল হালাল হয়য় তাওয়ায়ফ নযয়ারয়তর 
জন্য বাইতুল্লাহ শরীফ যাওয়া।  

কায়জই তামাত্তুকারী বা নিরািকারী স্বহয়স্ত কুরবািী কয়র হালাল হয়য় 
যায়ব। নকন্তু, যনে বযাাংয়কর মাধযয়ম কুরবািী করয়ত চায়, তাহয়ল এয়ত 
কুরবািীর সময় অনিনশ্চত হয়য় যায়ব এবাং মাথা মুনিয়য় ইহরাম খুলয়ত 
অসুনবধায় িিয়ব। কারর্- কুরবািী িা কয়র মাথা মুনিয়য় হালাল হয়ল 
তারতীব নঠক িা থাকার কারয়র্ েম নেয়ত হয়ব। কায়জই হািাফী মাযহাব 
অনুযায়ী বযাাংয়কর মাধযয়ম কুরবািী করা যায়ব িা। বরাং ওখায়ির থখালা 
মায়কষয়ি নগয়য় নিজ হায়ত বা অয়ন্যর হায়ত করায়ল নিয়জ সাময়ি থথয়ক 
থভিা, দুিা ও বকরী কুরবািী করা উনচৎ। থখালা মায়কষয়ি নগয়য় উি 
কুরবািী করাও নঠক িয়। কারর্,  উি নিয়জ কুরবািী করা যায় িা, 
অয়ন্যর মাধযয়ম করায়ত হয়। তায়তও কুরবািী করয়ত অয়িক নবলি হয়য় 
থযয়ত িায়র এবাং কুরবািীর ির হালাল হয়য় ঐনেি তাওয়ায়ফ নযয়ারত 
সম্ভব িাও হয়ত িায়র।[প্রমার্ঃ নহোয়া ১:২৫০] 

 عليه اهلل صلى اهلل رسول عن لماروى يقصر او يحلق ثم احب ان يذبح ثم قال
 الحلق والن نحلق ثم نذبح ثم رمين ان هذا منايو في نسكنا اول ان قال انه وسلم
  )9/105:ھدايةال.  (يتحلل حتى الذبح وكذا التحلل باباس من

তাকবীয়র তাশরীক নতি বার িিা জরুরী নক- িা?  

নজজ্ঞাসাঃতাকবীয়র তাশরীক একবার িিা ওয়ানজব, একবায়রর থবশী 
িিা নিয়ম বনহভূষত । অথচ আমায়ের মসনজয়ে নতি বার িয়ি এবাং 
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বয়ল- ৩ বার িিা সুন্নাত মুয়াক্কাোহ। এখি আমরা থকািিা িালি 
করয়বা? 

জবাবঃ তাকবীয়র তাশরীক মূলতঃ একবার িিা ওয়ানজব। একানধক 
বার িিা ওয়ানজব িয়। নতিবার িিা ওয়ানজব বা সুন্নাত এিা থকাথাও 
উয়ল্লখ থিই। থবশী থথয়ক থবশী থকউ থকউ নতি বার িিায়ক মুস্তাহাব 
বয়লয়েি। তয়ব আল্লামা শামী স্বীয় গ্রে ফাতাওয়া শামীয়ত বর্ষিা কয়রি 
থয, তাকবীয়র তাশরীক একবার থথয়ক থবশী  বলা সুন্নায়তর িনরিেী। 
হযরত থািবী (রহঃ) নতি বার বলার অনভমতয়ক দুবষল বয়লয়েি এজন্য 
ফাতাওয়া োরুল উলূয়ম উয়ল্লখ করা হয়য়য়ে-  
“তাকবীয়র তাশরীক একবার িাঠ করাই উত্তম”। সুতরাাং এ সমস্ত স্পষ্ট 
েলীল প্রমার্ানে থাকার িরও থকউ যনে বয়ল- ৩ বার িিা সুন্নায়ত 
মুয়াক্কাোহ তাহয়ল থসিা দ্বীি শরীয়ত সম্পয়কষ অজ্ঞতা নব আর নক হয়ত 
িায়র? 

[প্রমার্ঃ ফাতাওয়া আলমগীরী ১:১৫২# ফাতাওয়া োরুল উলূম 
৫:২০৩# নহোয়া ১:১৭৫# ইমোদুল ফাতাওয়া ১:৭১১# আহসানুল 
ফাতাওয়া ৪:১৪২] 

 االاهلل الاله -اكبر اهلل -اكبر اهلل واحدة مرة يقول ان فھو هيئته وما عدده واما
 )9/901:الھندية الفتاوى.    (الحمد وهلل اكبر اهلل -اكبر واهلل

{ িৃষ্ঠা- ৫০৩{  

নলল্লাহ থবানডষাং- এর জন্য সেকা, নফতরা ও কুরবািীর চামিার িাকা 
তয়ুল নশেকয়ের থবতি থেয়া 

নজজ্ঞাসাঃনলল্লাহ থবানডষাং- এর জন্য সেকায়য় নফতর এবাং কুরবািীর 
চামিার িাকা তুয়ল উি িাকা থবানডষাং- এ খরচ িা কয়র নহলার মায়ধযয়ম 
মােরাসার নশেকয়ের থবতি জানয়য নক- িা? যনে জানয়য থায়ক, তাহয়ল 
তার িেনত নক? 

জবাবঃ যাকাত, সেকায়য় নফতরা ও কুরবািীর চমিার মূলয ইতযানে 
থকবলমাত্র গরীব- নমসনকয়ির হক। গরীব- নমসকীি বযতীত থকাি ধিী 
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বা থিসাব িনরমার্ মায়লর মানলকয়ক োি করয়ল বা তার জন্য খরচ 
করয়ল, তা আোয় হয়ব িা। অনুরুিভায়ব এ িাকার দ্বারা মসনজে, 
মােরাসা বা থয থকাি একনি প্রনতষ্ঠায়ির নশেকয়ের থবতি থেওয়াও 
জানয়য হয়ব িা। উি িাকা ইলয়ম দ্বীি নশোথষী গরীব অসহায় োত্রয়ের 
খাবার- োবার, কািি- থচািি এবাং নশোর উিকরর্ ইতযানের জন্য 
মানলক বািায়িার নভনত্তয়ত প্রোি করা জরুরী। তয়ব মােরাসার সাধারর্ 
ফায়ি যনে থকাি িাকা িয়সা িা থায়ক এবাং নশেকয়ের থবতি িা থেয়ার 
েরুি মােরাসা বন্ধ হওয়ার উিক্রম হয়, যনেও এরুি হওয়ার কথা িয়। 
কারর্, থকাি দ্বীিী প্রনতষ্ঠায়ি সহীহভায়ব ত’লীম- তরনবয়যত হয়ল ও 
মুোরনরসগর্ আল্লাহর উির ভরসা রাখয়ল এবাং জিসাধারয়র্র ময়ধয 
ফরয়য আইি িনরমার্ তা’লীয়মর নযম্মাোরী আোয় করয়ল থস প্রনতষ্ঠায়ি 
আল্লাহর মেে অবযাহত থাকয়বই। সাধারর্তঃ সহীহভায়ব িনরচালিার 
ত্রুনির কারয়র্ই বরকত খতম হয়য় আনথষক সমস্যার সম্মখুীি হয়ত হয়। 
অথচ থসনেয়ক আমায়ের েৃনষ্ট যায় িা বলয়লই চয়ল। 

যাই থহাক এরুি অিারগতার সময় প্রয়য়াজয়ির তানগয়ে সামনয়কভায়ব 
শরয়ী তামলীয়কর মাধযয়ম উি িাকার দ্বারা থবতি থেওয়ার অবকাশ 
আয়ে। তয়ব শরয়ী তামলীক সহজ বযািার িয়। এিা থকাি নবজ্ঞ মুফতী 
থথয়ক সরানসর বুয়ঝ থিয়া উনচত। যায়ত কয়র মানুয়র্র যাকাত ও 
কুরবািী বরবাে িা হয়য় যায়। 

এ বৎসয়রর কুরবািী আগামী বৎসয়র করা 

নজজ্ঞাসাঃ একজি থলায়কর উির কুরবািী করা ওয়ানজব এবাং থসও 
নিয়যত কয়রয়ে কুরবািী করয়ব। নকন্তু নগয়য় থেখল িশুর খুব োম । তাই 
থস এবার কুরবািী করল িা। এখি থস যনে আগামী বৎসর কুরবািী 
কয়র, তাহয়ল নক তার একিা করয়লই চলয়ব, িা দুইনি করয়ত হয়ব? 

জবাবঃ কুরবািীর কাযা থিই তাই োম থবশী হয়লও সামথষ অনুিায়ত 
জায়িায়ার ক্রয় কয়র কুরবািী কয়র নিয়ব। কুরবািীর নেিসমূয়হ কুরবািী 
িা করয়ত িারয়ল তার মূলয সেকা কয়র নেয়ত হয়ব। িরবতষী বের দুইনি 



649 

 

কুরবািী করয়ল নবগত বেয়রর োয় এিায়িা যায়ব িা।[প্রমার্ঃ ফাতাওয়া 
রহীনময়া ৩:১৮০# ফাতাওয়া মাহমূনেয়া ১২:৩৩৫] 

হাজীয়ের জন্য কুরবািী করারু নিয়ম 

নজজ্ঞাসাঃহজ্জ িালিরত অবথ্যতায় হাজীয়ের কুরবািীর নবধাি নক? 

জবাবঃহয়জ্জ তামাত্তু ও হয়জ্জ নকরাি আোয়কারীয়ের জন্য ( অথষাৎ যারা 
িৃথক িৃথক ইহরায়ম বা একই সফয়র একই ইহরায়ম হজ্জ ও উমরাহ 
উভয়নি িালি করয়বি) ১০ই নযলহজ্জ সূয়যষােয়য়র ির শুধুমাত্র জামরায়য় 
‘আকাবহ’ তথা বি শয়তািয়ক কাংকর নিয়েয়ির ির তায়ের মাথা 
মুিায়িার িূয়বষই কুরবািী করা ওয়ানজব । আর হয়জ্জ ইফরােকারীর জন্য 
(অথষাৎ নযনি হয়জ্জর সফয়র উমরাহ োিা শুধু হজ্জ করয়বি তার) ১০ 
তানরখ রমীর ির কুরবািী করা মুস্তাহাব। মাথা মুিায়িার িূয়বষ থহাক বা 
িয়র। [প্রমার্ঃ শামী ২:৫৫৫] 

 ثم -الحلق ثم -المفرد لغير الذبح ثم -الرمي اشياء اربعة النحر يوم في ويجب
 ) 1/000:المختار الدر.   (الطواف

চাকর- চাকরািীয়ক থকারবািীর থগাস্ত খাওয়ায়িা 

নজজ্ঞাসাঃআমরা বাসা- বািীয়ত থয চাকর- চাকরািী থরয়খ থানক। 
তায়েরয়ক কুরবািীর থগাশত খাওয়ায়িা যায়ব নক- িা? 

জবাবঃ কুরবািীর থগাশত বাসা- বািীর চাকর- চাকরািীয়ক থবতি 
নহয়সয়ব খাওয়ায়িা জানয়য হয়ব িা। থবতি নহয়সয়ব িা খাওয়ায়য় যনে 
এমনিয়তই খাওয়ায়, তাহয়ল থকাি অসুনবধা হয়ব িা। োরুল উলূম 
থেওবয়ের মুফতী মাহেী হাসাি সায়হব (রহঃ) বয়লয়েি, কুরবািী বা 
আকীকার থগাশত থবতয়ির ময়ধয শানমল হয়ব িা। কারর্, মানলক যখি 
ঐ থগাশত স্বীয় ঘয়র এয়ি িাকায়, তখি কুবরািীর থগাশতয়র হুকুম 
খতম হয়য় সাধারর্ খািার ন্যায় হয়য় যায়য়। কায়জই চাকরয়ক খাওয়াত 
থকাি অসুনবধা থিই।[প্রমািঃ ইমোদুল মুফতীি ৯৬৬] 

 )1/105:الھداية.   (والفقراء االغنياء ويطعم األضحية لحم من وياكل قال
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কুরবািী ও আকীকার নবনভন্ন মাসানয়ল 

নজজ্ঞাসাঃ(১) আকীকার থগাশত আকীকাকারী থখয়ত িারয়ব নক- িা? 

(২) কুরবািীকতৃ  জায়িায়ার থথয়ক যয়বহকারীয়ক থগাশত থেয়া জানয়য 
হয়ব নক? 

(৩) একই জায়িায়ার দ্বারা ফরয ও িফল কুবরািী করা যায়ব নক- িা? 
এমনিভায়ব িফল কুরবািীয়ত একই জায়িায়ায়র সাতজয়ির অনধক 
শরীক হয়ত িারয়ব নক- িা? 

(৫) যার উির কুরবািী ওয়ানজব, থস যনে নিয়জর মৃত নিতার িায়ম 
কুরবািী কয়র, তাহয়ল তার দ্বারা তার কুবরািী আোয় হয়ব নক- িা? 

(৬) কুবরািীর নিয়যতকৃত জায়িায়ায়রর দুধ এবাং বাৈা নক করয়ত হয়ব? 

(৭) কুরবািীর চামিার িাকা মাদ্রাসার থজিায়রল ফায়ি খরচ করা জানয়য 
আয়ে নক- িা? 

জবাবঃ(১) কুবরািীর ন্যায় আকীকার থগাশত আকীকাকারী থখয়ত 
িারয়ব। আিীয়- স্বজিয়ের হানেয়া নেয়ত িারয়ব এবাং গরীবয়েরয়কও 
োি করয়ত িারয়ব। আকীকার  জায়িায়ায়রর চামিা নবক্রয়য়র িাকা 
গরীবয়ের োি করা জরুরী।[প্রমার্ঃ ফাতাওয়া মাহমূনেয়া ৪:২৯৬] 

(২) কুরবািীর থগাশত বা চামিার মূলয দ্বারা কসাই, যয়বহকারী বা অন্য 
কাউয়ক িানরশ্রনমক নহসায়ব থেয়া দুরস্ত িয়। তায়ের মজুরী িৃথকভায়ব 
নেয়ত হয়ব। িৃথকভায়ব মজুরী থেয়ার ির কসাই বা যয়বহকারীয়ক 
অন্যান্য থলাকয়ের মত নকেু থগাশত থেয়া জানয়য আয়ে।[প্রামর্ঃ 
আিুররূল মূখতার ৬:৩২৮] 

(৩) হ্যাাঁ, একই জায়িায়ার দ্বারা ওয়ানজব এবাং িফল কুরবািী জানয়য 
আয়ে। থযমি থকাি থকাি শরীক ওয়ানজব কুরবািী অাংশ নিল, আর 
থকাি থকাি শরীক িবী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম বা তার নিতা-
মাতার িায়ম িফল কুরবািীয়ত অাংশ নিল।[ প্রমার্ঃ ফাতাওয়া  
আলমগীরী ৫:৩০৪] 
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এমনিভায়ব িফল কুরবািীর থেয়ত্র একানধক বযনি একনি জায়িায়ায়রর 
ময়ধয শরীক হয়ত িারয়ব। থযমি চার িাাঁচ ভাই নময়ল নিতা- মাতার 
ঈয়ের সাওয়ায়বর জন্য একনি বকরী কুরবািী নেল বা কুরবািীর গরুর 
সাত ভায়গর শরীক হল।[িমার্ঃ ফাতাওয়া রহীনময়া ২:৯০# ফাতাওয়া 
মাহমূনেয়া ৪:২৮৮# ফাতাওয়া মাহমূনেয়া ১৪:৩৩৭] 

(৪) কুরবািীর নতি নেয়ির ময়ধয যনে থকাি  মুসলমাি আয়কল, বায়লগ 
ও মুকীম বযনির নিকি প্রয়য়াজিীয় খােয- দ্রবয, থিার্াক- িনরয়চ্ছে, 
ঘর- বানিও আসবাব- িয়ত্রর অনতনরি সায়ি সাত থতালা স্বর্ষ অথবা 
সায়ি বায়ান্ন থতালা রুিা নকাংবা সমমূয়লযর িাকা (যা বতষমাি নহয়সয়ব 
আনুমনিক েশ হাজার িাকা) বা সমিনরমার্ অন্য থকাি সম্পে থায়ক, 
তয়ব তার উির কুরবািী ওয়ানজব হয়ব।[প্রমার্ঃ আেদুররুল মুখতার 
৬:৩১২] 

(৫) যার উির কুরবািী ওয়ানজব হয়য়য়ে, থস যনে নিয়জর িে থথয়ক 
কুরবািী িা কয়র, অয়ন্যর ওয়ানজব কুরবািী কয়র তাহয়ল ঐ কুরবািীর 
দ্বারা তার নিয়জর  ওয়ানজব কুরবািী আোয় হয়ব িা। কারর্, একনি 
কুরবািী দুইজয়ির িে থথয়ক যয়থষ্ট িয়। আর যনে কুরবািী নিয়জর 
িে থথয়ক কয়র এবাং মৃত বযনির জন্য শুধু ঈসায়ল সাওয়াব উয়িশ্য 
হয়, তাহয়ল উি কুরবািীর দ্বারাই তার ওয়ানজব আোয় হয়য় 
যায়ব।[প্রামর্ঃ ফাতাওয়া মাহমূনেয়া ৮:২১৮# ফাতাওয়া আলমগীরী 
৫:৪২০] 

(৬) এ সম্পয়কষ শরীয়য়তর মাসআলা হল- কুরবািীর জায়িায়ার দ্বারা 
নিয়জ উিকৃত হওয়া মাকরূহ। চাই থস ধিী থহাক বা গরীব থহাক। 
সুতরাাং কুরবািীর জন্য জায়িায়ার ক্রয় করার ির যনে বাৈা হয়, অথবা 
যায়বহ করার ির যনে থিয়ি জীনবত বাৈা িাওয়া যায়, তয়ব ঐ বাৈানি 
কুরবািী কয়র নেয়ত হয়ব। ঐ বাৈার থগাশত নিয়জ খায়ব িা, োি কয়র 
নেয়ব। তয়ব বাৈা কুরবািী িা কয়র জীনবত োি কয়র থেয়াও জানয়য 
আয়ে। এমনিভায়ব কুরবািীর নিয়য়ত খনরেকৃত জায়িায়ায়রর দুধও নিয়জ 
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িাি করয়ব িা বরাং গরীবয়ের ময়ধয োি কয়র নেয়ব।[প্রমার্ঃ ফাতাওয়া 
আলমগীরী ৩:৩৫৪# ফাতাওয়া শামী ৬:৩২২] 

(৭) িা। কুরবািীর চামিার িাকা সহীহ তামলীক োিা সরাসনর মাদ্রাসার 
থজিায়রল ফায়ি খরচ করা যায়ব িা।[প্রমার্ঃ ফাতাওয়ায়য় মাহমূনেয়া 
৮:২২৯# আযীযুল ফাতাওয়া ৭১৩িৃঃ] 

 ) 6/318:المختار الدر.  (كبيع النه منھا الجزار اجر يعطي وال

 واجبة القربة كانت سواء اجزاهم القرب من اوغيرها األضحية القربة ارادوا ولو
 )0/351:عالمغيرية.  (البعض دون البعض على وجب او تطوعا او

 درهم مائتي ملك بان .......به يتعلق الذي واليسار مةواالقا االسالم وشرائطھما
 يذبح ان الى يحتاجه متاع او اللباس وثياب مسكنة غير يساويھا عرضا او

 )6/391:المختار الدر(.نصابا قيمته لو تلزم فقيل يشتغله عقار له ولو األضحية

কুরবািীর থগাশত নবনক্র করর্ 

নজজ্ঞাসাঃকুরবািীর থগাশত নবনক্র করা জানয়য আয়ে নক? 

জবাবঃকুরবািী োতার জন্য কুরবািীর থগাশত নবনক্র করা হারাম। 
এতেসয়েও যনে থকউ নবনক্র কয়র থেয়, তাহয়ল থসই মূু্লয গরীব-
নমসকীিয়ের ময়ধয বন্িি কয়র নেয়ত হয়ব। ঐ মানলক থকায়িা ময়তই 
থসই মুলয ভের্ করয়ত িারয়ব িা । তয়ব অন্য থকায়িা বযনি উি 
কুরবািীর থগাশথতর মানলক হওয়ার ির থস যনে তা নবনক্র কয়র থেয়, 
তাহয়ল তা িাজানয়য হয়ব িা এবাং ক্রয়কারীর জন্যও তা নকিয়ত অসুনবধা 
থিই।[প্রমার্ঃ ফাতাওয়া আলমগীরী ৫:৩০০# ফাতাওয়া শামী ৬:৩১৩] 

কুরবািীর নেি হাাঁস- মরুগী যয়বহ করা 

নজজ্ঞাসাঃ আমায়ের এলাকায় অয়িক মনহলারা বয়ল থয, কুরবািীর নেি 
কুরবািীর িশু বযতীত হাাঁস, মুরগী ও কবতুর যয়বহ করা জানয়য থিই। 
একথা নক নঠক? 

জবাবঃ থয সকল জীব- জায়িায়ার দ্বারা কুরবািী জায়য়জ িয়, কুরবািীর 
নেিগুয়লায়ত কুরবািীর নিয়যয়ত ঐ গুয়লা যয়বহ করা মাকরূহ। কুরবািীর 
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নিয়যত বযতীত থগাশত খাওয়ার নিয়যত করায়ত থকাি অসুনবধা 
থিই।[প্রমার্ঃ ফাতাওয়া আলমগীরী ৫:৩০০# দুরয়র মুখতার ৬;৩১৩] 

 )6/393:المختار الدر.   (بالمجوس يتشبه النه ديكو دجاجة ذبح فيكره

কুরবািীর চামিা ঈেগাহ মায়ঠর জন্য োি 

নজজ্ঞাসাঃআমায়ের এখায়ি একজি আয়লম বয়লয়েি থয, কুরবািীর 
িশুর চামিা নবনক্র িা কয়র ঈেগাহ মাঠ প্রশস্ত করার জন্য োি করয়ল 
তা জানয়য হয়ব। এ ময়মষ ৬৪ নি চামিা আোয় কয়র প্রায় ৪২ হাজার 
িাকা নবক্রয় করা হয়য়য়ে। এখি জািার নবর্য় হয়লা এিা মাসআলা 
অনুযায়ী জানয়য হয়ব নক- িা? 

জবাবঃ কুরবািীর চামিা নবক্রী িা কয়র মানলক নিয়জর বযবহার 
উিয়যাগী থকাি নজনির্  বানিয়য় নিয়জর কায়জ লাগায়ত িায়রি। থযমি-  
জায়িামায, েস্তরখাি, িানি রাখার িাত্র ইতযানে । অথবা থকাি গরীব-
নমসকীিয়ক োি কয়র নেয়ত িায়রি যায়ত থস উি চামিার মানলক হয়য় 
যায়। নকন্তু কুরবািীর চামিা নবনক্র কয়র নেয়ল, তার মূলয সেকা করা 
ওয়ানজব। উয়ল্লখয থয, থয সমম্ত থেয়ত্র োয়ির দ্বারা নিনেষষ্ট থকাি 
বযনিয়ক মানলক বািায়িা হয় িা, থস সমস্ত থেয়ত্র কুরবািীর চামিা বা 
তার মূলয োি করা জানয়য িয়। সুতরাাং প্রয়ন বনর্ষত থেয়ত্র ঈেগায়হ োি 
করায়ত থযয়হতু থকাি নিনেষষ্ট বযনির মানলকািা িাওয়া যায় িা, থসয়হতু 
কুরবািীর চামিা বা তার মূলয ঈেগায়হ োি করা জানয়য িয়। এখি 
ঈেগায়হর জন্য চাাঁো কায়লকশি কয়র তার সম্প্রসারর্ করয়ত হয়ব এবাং 
ফাি থথয়ক কুরবািীর চামিার সমুেয় িাকা গরীব- নমসকীিয়ের বন্িি 
কয়র নেয়ত হয়ব।[প্রমার্ঃ নহোয়া ৪:৪৫০] 

.    البيت في تستعمل الة منه يعمل او منھا جزء النه جلدها ويتصدق قال
 )1/105:الھداية(

অয়ন্যর িয়ে থথয়ক কুরবািী 
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নজজ্ঞাসাঃ অয়ন্যর িে থথয়ক তার অনুমনত োিা কুরবািী করয়ল নকাংবা 
কুরবািীর ির তার অনুমনত নিয়ল কুরবািী সহীহ হয়ব নকিা, জানিয়য় 
বানধত করয়বি। 

জবাবঃ অয়ন্যর িে হয়ত ওয়ানজব কুরবািীর থেয়ত্র কুরবািীর িূয়বষই 
তার অনুমনত থিওয়া চাই। তয়ব থকাি ঘনিষ্ট আিীয়- স্বজয়ির িে 
থথয়ক প্রনত বের কুরবািী  করা অবযাহত থাকয়ল, তখি তার অনুমনত 
োিা কুরবািী করয়লও কুরবািী সহীহ হয়ব। আর যনে এ ধরয়র্র নিয়ম 
থ্যতায়ী িা থায়ক তাহয়ল অয়ন্যর অনুমনত োিা তার িে থথয়ক কুরবািী 
করয়ল  তার ওয়ানজব আোয় হয়ব িা। আর অয়ন্যর জন্য কুরবািী িা 
হওয়ার থেয়ত্র কুরবািী োতার িে থথয়ক থস কুরবািী আোয় হয়য় 
যায়ব। তয়ব িফল কুরবািী হয়ল অয়ন্যর অনুমনত থিওয়া জরুরী িয়। 
অনুমনত োিা নিয়জর িাকায় অয়ন্যর জন্য িফল কুরবািী করয়ল িফল 
কুরবািী সহীহ হয়ব।  

[প্রমার্ঃ ফাতাওয়া আলমগীরী ৫:৩০২# ফাতাওয়া শামী ৬:৩১৫, 
৩৩৫# বাোনয়উস সািায়য় ৫:৬৫# ইমোদুল ফাতাওয়া ৩;৬১০] 

 يجوز انه الثاني وعن اذنھمب اال يجوز ال وزوجته الكبار اوالده عن ضحى ولو
 ) بزازية.     ( اذنھم بال ستحساناا

 صار سنة كل في االب من جرت اذا العادة ان الى ذهب ولعله الذخيرة في قال
 رد.   (مستحسن يوسف بوا استحسنه فما الوجه هذا على كان فان منھم كاالذن
 )6/390:المحتار

 اقول..... للميت والثواب الذابح ملك على يقع كانه االكل له عنه بھا تبرع وان
 به فيسقط الفاعل عن يقع انه امر بال الغير عن الحج في القدير فتح في صرح
 )6/330:المحتار رد.   (الثواب ولالخر عنه الفرض

নশকার ও যয়বহ সাংক্রান্ত মাসানয়ল 

ইচ্ছাকতৃ থকাি প্রার্ীয়ক হতযা করা 

নজজ্ঞাসাঃ থকাি থলাক যনে অয়হতুক থকাি প্রার্ী হতযা কয়র, তাহয়ল তার 
ইবােত বানতল হয়ব নক-  িা? 
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জবাবঃইচ্ছাকৃতভায়ব থকাি প্রার্ীয়ক অিথষক থময়র থফলা নিঃসয়েয়হ 
কবীরা গুিাহ। থকিিা, এর দ্বারা প্রথমতঃ িবী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া 
সাল্লাম এর হুকুম  অমান্য করা হয়। নদ্বতীয়তঃ  মাল িষ্ট করা হয়, যা 
অিচয়। তৃতীয়তঃ আল্লাহর থিয়াময়তর িাশুকরী করা হয়।  এমনিভায়ব 
প্রার্ীয়ক কষ্ট থেয়া হয়। অথচ শরীয়য়ত যয়বয়হর সময় প্রার্ীয়ক থবশী কষ্ট 
িা থেয়ার জন্য ভাল কয়র েুনর ধারায়লা করায়িার নিয়েষশ থেয়া হয়য়য়ে। 
যনে থকউ অয়হতুক থকাি প্রার্ীয়ক হতযা কয়র থায়ক তয়ব তার খাাঁনি 
অন্তয়র আল্লাহর নিকি তাওবা করা উনচত এবাং এর দ্বারা আমল বানতল 
হয়ব িা। 

[প্রমার্ঃ সূরা আি’আম ১৪১# সূরা ইবরাহীম ৬# মুসনলম শরীফ 
২:১৫২# আবূ োউে শরীফ ২: ৩৬২ ] 

মনহলায়ের দ্বারা যয়বহকতৃ জন্তুর হুকুম  

নজজ্ঞাসাঃমনহলায়ের দ্বারা যয়বহকৃত জন্তু খাওয়া জানয়য আয়ে নক- িা? 

জবাবঃ থময়য় থলায়কর দ্বারা যয়বহকৃত জন্তু খাওয়া জানয়য আয়ে। 
যয়বয়হর থেয়ত্র িুরুর্ হওয়া জরুরী িয়। থকাি সাহাযযকারী িা থাকয়ল 
িায়য়র িীয়চ োনবয়য়ও যয়বহ করা থযয়ত িায়র।[প্রমার্ঃ নহোয়া ৪:৪৫০# 
ফাতাওয়া আলমগীরী ৫:২৮৬] 

 )1/105:الھداية.   ( الذبح يحسن كان ان بيده اضحيته يذبح ان واالفضل

 )0/186:الھندية الفتاوى.    (كالرجل الذبح في والكتابية المسلمة المرأة

বন্দুক নেয়য় নশকার করা  

নজজ্ঞাসাঃইয়ারগাি অথবা বন্দুক নেয়য় যনে নবসনমল্লাহ বয়ল িানখ নশকার 
করা হয়, তাহয়ল জীনবত অবথ্যতায় িাওয়ার ির যয়বহ করা োিা  ঐ িানখ 
খাওয়া শরীয়য়তর েৃনষ্টয়ত হালাল নক- িা? 

জবাবঃইয়ারগাি বা বন্দুয়কর গুনলয়ত আঘাতপ্রাপ্ত িানখ মারা থগয়ল 
খাওয়া জানয়য থিই। আর জাি থাকা অবথ্যতায় যয়বহ করা বযতীত 
খাওয়াও হালাল হয়ব িা। সুতরাাং ঐ সব িাখী ধরার ির জীনবত অবথ্যতায় 
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যয়বহ করা জরুরী। জীনবত বুঝা িা থগয়ল যয়বহ কয়র থেখয়ব, যনে রি 
থবর হয় বা সামান্য িিাচিা  কয়র তাহয়ল বুঝয়ত হয়ব জীনবত 
আয়ে।[প্রমার্ঃ শামী ৬:৪৭১, থহোয়া ৪:৪৮৬# আযীযুল ফাতাওয়া 
৭০২] 

 .  حدة ذات ثقيلة بندقة او: المختار الدر في

 او بالثقل وان حل بيقين بالجرح حصل اذا الموت ان واالصل: المحتار رد وفي
 )6/129:المحتار رد.   (احتياطا وا حتما يحل فال فيه شك

বিশী বা থকাাঁচ নেয়য় মাে নশকার 

নজজ্ঞাসাঃবিশী ব থকাাঁচ নেয়য় মাে ধরা শরীয়য়তর েৃনষ্টয়ত জানয়য আয়ে 
নক- িা? 

জবাবঃ বিশী বা থকাাঁচ নেয়য় মাে ধরা জানয়য আয়ে । এ বযািায়র 
শরীয়য়তর থকাি নিয়র্ধাজ্ঞা থিই। থকিিা, এক হােীয়স আয়ে, থয মাে 
থতামরা (জীনবত) নশকার কর, তা খাও। এ হােীয়স সব রকয়মর 
নশকারয়কই স্বীকনৃত থেয়া হয়য়য়ে। তা থয ভায়ব থয িোই থহাক িা থকি। 
থকিিা, এ হােীয়স নশকায়রর নবয়শর্ থকাি িেনতর উয়ল্লখ থিই। 

 )1:المائدة سورة.    ({فاصطادوا حللتم واذا}

িশুর থকাি অাংশ হালাল থকাি অাংশ হারাম 

নজজ্ঞাসাঃযয়বহকৃত গরুর থকাি থকাি অাংশ খাওয়া জানয়য এবাং থকাি 
থকাি অাংশ খাওয়া জানয়য িয়? 

জবাবঃ প্রার্ীর আিনি অাংশ খাওয়া নিয়র্ধ । যথা- ১.িুরুর্ নলঙ্গ, 
২.স্ত্রীনলঙ্গ, ৩. মুত্র থনল, ৪.নিয়ঠর হায়ির নভতয়রর মগয বা সাো রগ, ৫. 
চামিার িীয়চর নিউমায়রর মত উাঁচু থগাশত, ৬. অিয়কার্, ৭. নিত্ত ও 
৮.প্রবানহত রি। 

উয়ল্লনখত অাংশগুয়লা বযতীত বানক সব অাংশ খাওয়া জানয়য আয়ে। 
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[প্রমার্ঃ তহতভী ৪:৩৬০# ইমোদুল মুফতীি ২:৯৭০# ইমোদুল 
ফাতাওয়া ৪:১১৮] 

 واالنثيان والذكر المسفوح الدم. سبعة الحيوان اجزاء من اكله مايحرم بيان اما
 )  0/11:الھندية الفتاوى.   (بدائع. والمرارة والمثانة والغدة والقبل

যয়বহ করার সময় যনে থেহ থথয়ক মাথা িথৃক হয়য় যায় 

নজজ্ঞাসাঃ থকাি িশু- িানখ যয়বহ করার সময় যনে েুরী থবশী ধারায়লা 
হওয়ার কারয়র্ থেহ হয়ত মাথা িৃথক হয়য় যায়, তাহয়র ঐ প্রার্ী খাওয়া 
জানয়য আয়ে নক- িা? 

জবাবঃ থকাি িশু- িানখ যয়বহ করয়ত নগয়য় যনে ধারায়লা েুরীর কারয়র্ 
মাথা শরীর থথয়ক িৃথক হয়য় যায়, তাহয়ল তা খাওয়ায়ত থকাি অসুনবধা 
থিই। তয়ব ইচ্ছাকৃতভায়ব অথবা থবিয়রায়া ভায়ব এমিনি করা মাকরূহ। 
থকিিা, এয়ত প্রয়য়াজয়ির বাইয়র জায়িায়ারনিয়ক কষ্ট থেয়া হয়চ্ছ। আর 
হােীয়স এমি নিয়র্ধ করা হয়য়য়ে।[প্রমার্ঃ নহোয়া ৪:৪৩৪# ফাতাওয়া 
আলমগীরী ৫:২৮৬# ফাতাওয়া খানিয়া ৩:৩৬৮# ইমোদুল ফাতাওয়া 
৩:৫৪৮] 

িশু িানখর থকাি নেয়ক মাথা থরয়খ যয়বহ করয়ত হয়  

নজজ্ঞাসাঃ আমরা িশুিানখ েনের্ নেয়ক মাথা থরয়খ যয়বহ কনর থকি? 
অন্যনেয়ক মাথা থরয়খ যয়বহ করয়ল নক হালাল হয়ব িা? 

জবাবঃ িশু- িানখ যয়বহ করার থবলায় আমায়েরয়ক লেয রাখয়ত হয়ব 
থয, তা আল্লাহ তা’আলার িায়ম যয়বহ করা হয়চ্ছ নক- িা? নবসনমল্লাহ 
বয়ল যয়বহ করয়ল িশু হালাল হয়য় যায়। তয়ব যয়বহকারী ও িশু উভয়ই 
যায়ত নকবলামখুী থায়ক, থস নেয়কও লেয রাখয়ত হয়ব। এিা সুন্নাত। এ 
সুন্নাত আোয়য়র লয়েয িশু- িানখর মাথা েনের্ নেয়ক কয়র মুখয়ক 
নকবলামখুী কয়র যয়বহ করা হয়। 

একথা সতয থয, যনে নকবলামুখী িা কয়রও যয়বহ করা হয়, তায়তও িশু 
হালাল হয়ব, থগাশত খাওয়া জানয়য হয়ব। তয়ব সুন্নায়তর প্রনত গুরুে 
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থেয়া এবাং থসনেয়ক থখয়াল রাখা প্রয়য়াজি। থকিিা, সাহাবীগর্ (রাঃ) 
যয়বহকায়ল িশুয়ক নকবলামুখী কয়র যয়বহ করয়তি।[প্রমার্ঃ বাোয়ীয়ুস 
সািায়য় ৫:৬০] 

তাোিা মুশয়রকরা থযয়হতু িশু ইতযানে যয়বহকায়ল থপ্রনময়কর নেয়ক মুখ 
কয়র নিয়তা, তার নবিরীয়ত মুসলমািয়েরয়ক তায়ের িশু নকবলামুখী 
হয়য় যয়বহ করয়ত বলা হয়য়য়ে। সুতরাাং আমরা নিয়জয়ের িশু 
ইতযানেয়ক সুন্নাত িালিায়থষ যয়বয়হর জন্য নকবলামখুী কয়র 
থিয়বা।[প্রমার্ঃ বাোয়ীযুস সািায়য় ৬:৬০# ফাতাওয়া রহীনময়া ২:৯৫] 

 بدائع.   (القبلة الى موجھة والذبيحة القبلة مستقبل الذابح يكون ان منھا
 )0/65:الصنائع

থরাগাক্রান্ত গরু- োগয়লর হুকুম 

নজজ্ঞাসাঃ থকাি হাাঁস- মুরগী বা গরু- োগল থরায়গ আক্রান্ত হয়য় মৃতুযর 
নিকিবতষী হয়ল মৃতুযর িূয়বষ ঐ হাাঁস- মুরগী বা গরু- োগল যয়বহ কয়র 
খাওয়া যায়ব নক- িা? 

জবাবঃগরু- োগল বা হাাঁস- মুরগী বা থয থকাি হালাল প্রার্ী থরায়গর 
কারয়র্ মৃতুযময়ুখ িনতত হয়ল, মৃতুযর িূয়বষ তা শরীয়ত মুতায়বক যয়বহ 
কয়র খাওয়া হালাল। যনে থরায়গর তীব্র্তা সয়েও প্রার্ীর অবথ্যতা এমি 
থায়ক থয সাধারর্তঃ থকাি সুথ্যত প্রার্ী যয়বহ কয়র থেয়ি নেয়ল তার ময়ধয 
থয িনরমার্ হায়াত বাকী থায়ক, ততিুকু জীবি এখিও  তার ময়ধয 
আয়ে, থস থেয়ত্র থসিা যয়বহ কয়র খাওয়া হালাল। থমািকথা, থরায়গর 
কারয়র্ যনে নিজষীব হয়য় িয়ি থায়ক, এবাং যয়বহ করার িয়র িিাচিা বা 
প্রবহামাি রি িাওয়া থগয়ল, হালাল হয়ব। যয়বহ করার িয়র িিাচিা বা 
প্রবাহমাি রি িা িাওয়া থগয়ল এমি প্রার্ী মৃত বয়ল গর্য হওয়ার 
কারয়র্ হারাম হয়ব।[প্রমার্ঃ ফাতাওয়ায়য় বাযযানযয়া ৬:৩০৫# 
তাবয়ীনুল হাকানয়ক ৫:২৯৭] 
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 يخرج ولم تحرك وان يحل مسفوح دم وخرج الذبح بعد تحرك ام النوازل وفي
 علم فان الذبح وقت حياتھا يعلم لم اذا هذا اليحل عدمتا وان ايضا يحل بعكسه او

 )6/350:البزازية.     (ال او الدم خرج اوال تحرك يحل

নবর্ জাতীয় দ্রয়বযর দ্বারা প্রার্ী নশকার 

নজজ্ঞাসাঃ নবয়র্র থিাি মায়ের নভতয়র নেয়য় থসই মাে দ্বারা বক বা অন্য 
থকাি প্রার্ী নশকার করা যায়ব নক- িা? এবাং যনে নশকারকৃত িানখ 
নবর্াক্রান্ত হয়য় থবাঁয়চ থাকাকালীি যয়বহ করা হয়, তয়ব তা শরীয়ত 
অনুযায়ী নবধ হয়ব নক- িা? 

জবাবঃ যনে নবর্াক্রান্ত প্রার্ীর থগাশত থখয়ল নচনকৎসা নবজ্ঞাি ময়ত 
শারীনরক েনতর আশাংকা িা থায়ক, তাহয়ল নবর্াক্রান্ত হয়য় মারা যাওয়ার 
িূু্য়বষই যয়বহ কয়র নিয়ত িারয়ল উি প্রার্ীর থগাশত ভের্ করা হালাল 
হয়ব। তয়ব বানহ্যকভায়ব এতিুকু বুঝা যায় থয, নবর্াক্রান্ত িানখ বা অন্য 
থকাি প্রার্ীর থগাশত শরীয়রর জন্য েনতকর হয়ব। সুতরাাং এ ধরয়ির 
ঝুাঁনকিূর্ষ বস্তু খাওয়া এবাং থসভায়ব নশকার করা উনচত িয়।[প্রমার্ঃ 
ফাতাওয়ায়য় নহনেয়া ৫:৩৪১] 

সমাপ্ত 


