মুকব্্তাদীগণ সাবধান!
মুকব্্তাদীগণ সাবধান!
েহ সালাত আদায়কারী! আপিন জােনন িক েয, আপিন জামা‘আেত নামায আদা করেছন অথচ আপনার
নামায সিঠকভােব সম্পািদত হেচ্ছ না?
দুঃখজনক হেলও সতয্ েয, আমােদর েদেশ পর্ায় পর্িতিট মাছিজেদ এমন অসংখয্ মুসািল্লর েদখা িমেল, যারা
ইমােমর সােথ জামা‘আেত সালাত পড়েত েযেয় ইমােমর আেগ আেগই উঠা, বসা, রুকূ‘, ছাজদাহ্ করা,
তাকবীর বলা বা ছালাম িফরােনার কাজ েসের েনন।
বছেরর পর বছর তারা এভােবই সালাত আদায় কের যােচ্ছন, অথচ তারা হয়ত জােননই না েয, এেত কের
তােদর সালাত সিঠকভােব আদায় হেচ্ছ না এবং অেনক েক্ষেতর্ তা বািতব্ল হেয় যােচ্ছ। সুপর্িসদ্ধ চার ইমাম
সহ অিধকাংশ িফকব্্হিবদগণ এ িবষেয় একমত েয, সালােত মুকব্তাদীর জনয্ ইমােমর আেগ তাকবীর বলা,
ইহ্রাম বাধা, রুকূ‘ বা ছাজদাহ করা, ছালাম িফরােনা ইতয্ািদ হারাম। তাছাড়া েফাকব্াহােয় িকরােমর পর্ায়
সকেলই এ িবষেয়ও একমত েয, েকউ সালােতর জনয্ ইমাম সােহেবর তাকবীের তাহ্রীমাহ-র একমূহুতর্
আেগও যিদ ইহ্রাম েবঁেধ েনয় িকংবা ইমােমর ছালাম িফরােনার একমূহুতর্ আেগ ছালাম িফিরেয় েনয়
তাহেল তার সালাত বািতব্ল হেয় যােব। েকননা রাছূলুল্লাহ 1 বেলেছন:১

.عَلْيِه
َ خَتِلُفوا
ْ إلَماُم ِلُيْؤَتَّم ِبِه َفال َت
ِلا
َ جِع
ُ إَّنَما

অথর্- ইমাম িনধর্ারণ করা হয় তাঁেক অনুসরণ করার জনয্, অতএব েতামরা তাঁর বয্িতকর্ম কেরা না।

২

অনয্ একিট হাদীেছ বিণর্ত রেয়েছ, রাছূলুল্লাহ 1 বেলেছন:৩

.الَة َلُه
َص
َ ال
َ إلَماِم َف
ِْ ل ا
َ ع َقْب
ِ ن الُّرُكو
َ سُه ِم
َ ن َرَفَع َرْأ
ْ َم

অথর্- েয বয্িক্ত ইমােমর আেগ রুকূ‘ হেত মাথা উঠােলা তার নামাযই হেলা না।

৪

আবুল ওয়ার্দ আল আনসারী 3 েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন১. رواه البخاري
২. সাহীহ্ বুখারী
৩. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه
৪. মুসান্নাফু ‘আিব্দর্ রায্যাকব্

১
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:ت
ُ  َفُقْل، جَذَبِني
َ  َو،  َفَلَواِني، عَمَر ِبَيِدي
ُ ن
ُ خَذ اْب
َ إلَماُم َأ
ِْ سَّلَم ا
َ  َفَلَّما، ضُع َقْبَلُه
َ إلَماِم َوَأ
ِْ ل ا
َ ت َأْرَفُع َقْب
ُ جَعْل
َ  َف، عَمَر
ُ ن
ِ ب اْب
ِ جْن
َ ت ِإَلى
ُ صَّلْي
َ
 َأْو َما َرَأْيَتِني ِإَلى: ت
ُ ي ؟ ُقْل
َ صِّل
َ ن ُت
ْ ك َأ
َ  َفَما َمَنَع، ق
ٍ صْد
ِ ت
ِ ل َبْي
ِ ن َأْه
ْ ت ِم
َ  َأْن: ل
َ  َقا. ن
ٍ ال
َ ن ُف
ُ ن ْب
ُ ال
َ  ُف: ت
ُ ت ؟ ُقْل
َ ن َأْن
ْ ل َم
َ ك ؟ َقا
َ َما َل
৫

.إلَماَم
ِْ ف ا
َ خاَل
َ ن
ْ الَة ِلَم
َص
َ ال
َ  َوِإَّنُه، ضُع َقْبَلُه
َ  َوَت، إلَماِم
ِْ ل ا
َ ك َتْرَفُع َقْب
َ  َقْد َرَأْيُت: ل
َ ك ؟ َقا
َ جْنِب
َ

(অথর্- আিম (একদা) ইবনু ‘উমােরর পােশ সালাত আদায় করেত েযেয় ইমােমর আেগ আেগ মাথা
(ছাজদাহ হেত িকংবা রুকূ‘হেত) উঠােত এবং রাখেত (ছাজদাহ্র জনয্ মািটেত রাখেত) থািক (অথর্াৎ
ইমােমর আেগ রুকূ‘, ছাজদাহ করেত থািক)। ইমাম সােহব ছালাম িফরােনার পর ইবনু ‘উমার আমার হাত
ঝাপেট ধরেলন এবং আমােক েটেন ধরেলন। আিম বললাম- আপনার িক হেয়েছ! (আমােক এমন করেছন
েকন?) িতিন আমােক বলেলন- তুিম েক? উত্তের বললাম- আিম অমুেকর েছেল অমুক। িতিন আমােক
বলেলন- তুিম েতা একিট সতয্বাদী পিরবােরর েলাক, তাহেল েকান িজিনসিট েতামােক সালাত পড়েত বাঁধা
িদল? আিম (আবুল ওয়ার্দ আল আনসারী) তােক বললাম- আপিন িক আমােক আপনার পােশ (সালাত
আদা করেত) েদেখনিন? িতিন বলেলন: আিম েতামােক েদেখিছ ইমােমর আেগ (মাথা) উঠােত এবং মাথা
রাখেত। অথচ েয বয্িক্ত ইমােমর বয্িতকর্ম কের তার সালাতই হয় না।

৬

একদা ‘উমার 3 এমন এক বয্িক্তেক েদখেলন, েয ইমােমর আেগ আেগ যািচ্ছল (অথর্াৎ ইমােমর
আেগই রুকূ‘-ছাজদাহ করিছল)। িতিন তােক েবতর্াঘাত করেলন এবং বলেলন:৭

”ال ِبِإَماِمك اْقَتَدْيت
َ صَّلْيت َو
َ حَدك
ْ ال َو
َ“

অথর্- তুিম না একাকী নামায পড়েল, আর না েতামার ইমােমর অনুসরণ করেল।

৮

সালােত মুকব্্তাদীর কতর্বয্ হেলা ইমােমর অনুসরণ করা। আর েকান কােজ কােরা অনুসরণ করার অথর্ তার
আেগ বা তার অেনক পের িকংবা তার সােথ সােথ; সমান্তরােল েসই কাজ করা নয়। অনুসরেণর অথর্ হেলাযােক অনুসরণ করা হেচ্ছ তার িপছু করা বা তার িঠক িপেছ িপেছ যাওয়া।
িফকব্্হ শাস্তর্িবদগণ বেলেছন েয, সালােত ইমােমর অনুসরণ করার অথর্ হেলা- ইমাম েকান কাজ শুরু করার
পের মুকব্্তাদীগণ েস কাজ শুরু করা এবং ইমাম েশষ করার আেগ শুরু করা। অথর্াৎ নামােযর পর্িতিট রুক্নআরকান, তাকবীর ইতয্ািদ ইমাম সােহব শুরু করার পের মুকব্তাদীেক েসিট শুরু করেত হেব এবং ইমাম
৫. ٥٧٢/١ - شرح الزرقاني.٧٥٣/١ - تفسير القرطبي.٢١- ص: الكنى لمحمد بن اسماعيل البخاري.٦٩٤/١ -االستذكار
৬. আল ইছিতযকার-১/৪৯৬। িকতাবুল কুনা িলল ইমািমল বুখারী- পৃষ্ঠা নং- ১২। তাফছীের েকব্ারতব্ুবী- ১/৩৫৭। শারহুয্
যারকব্ানী- ১/২৭৫
৭.  مجموع الفتاوى إلبن تيمية, الشرح الكبير,طبقات الحنابلة
৮. তব্াবাকব্া-েত হানািবলা- ১/৩৪৯। আশ্শারহুল কাবীর- ৪/৩১৯। মাজমূঊ ফাতাওয়া ইবনু তাইিময়াহ- ২৩/৩৩৭, ৩৩৮, ২৯২

২
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সােহব েসই কাজিট েশষ করার পূেবর্ই মুকব্তাদীেক েসই কাজিট আরম্ভ করেত হেব। এেকই বেল সালােত
ইমােমর অনুসরণ।

৯

েবশক’িট িবশুদ্ধ হাদীছ দব্ারা পর্মািণত হয় েয, ইমােমর অনুসরণ বলেত রাছূলুল্লাহ 1 উপেরাক্ত অথর্টােকই
বুিঝেয়েছন এবং সাহবােয় িকরামও (4) ইমােমর অনুসরণ বলেত এই অথর্ই বুেঝেছন।
জামা‘আেত সালাত আদায়কালীন মুকব্্তাদীর করণীয় কী এবং েস িকভােব ইমােমর অনুসরণ করেব, েস
সম্পেকর্ রাছূলুল্লাহ 1 বেলেছন:جَد
َس
َ  َوِإَذا،حْمُد
َ ك ال
َ  َرَّبَنا َل: َفُقوُلوا،حِمَدُه
َ ن
ْ هلل ِلَم
َُّ سِمَع ا
َ :ل
َ  َوِإَذا َقا، َفاْرَكُعوا، َفِإَذا َرَكَع،عَلْيِه
َ خَتِلُفوا
ْ ال َت
َ  َف،إلَماُم ِلُيْؤَتَّم ِبِه
ِلا
َ جِع
ُ ِإَّنَما
০১

-—————جُدوا
ُس
ْ َفا

অথর্- ইমাম িনধর্ারণ করা হয় তাঁেক অনুসরণ করার জনয্, অতএব েতামরা তাঁর বয্িতকর্ম কেরা না। িতিন
যখন রুকূ‘ করেবন তখন েতামরাও রুকূ‘ করেব। িতিন যখন “ছািম‘আল্লাহু িলমান হািমদাহ” বলেবন তখন
েতামরা “রাবব্ানা লাকাল হাম্দ” বেলেব। িতিন যখন ছাজদাহ করেবন তখন েতামরাও ছাজদাহ করেব
———–।

১১

উপেরাক্ত কাজগুেলা েয মুকব্্তাদী, ইমােমর সােথ সােথ তথা তার সমান্তরােল করেব না বরং তাঁর িপছেন
িপছেন করেব এ িবষয়িট রাছূলুল্লাহ 1 আেরা স্পষ্টভােব জািনেয় িদেয়েছন। সাহীহ্ মুছিলেম আবূ মূছা
আল আশ‘আরী 3 হেত বিণর্ত হাদীেছ রেয়েছ, িতিন বেলেছন- রাছূলুল্লাহ 1 (একিদন) আমােদরেক
খুতবাহ িদেলন। তােত িতিন আমােদরেক ছুন্নােতর সুস্পষ্ট বণর্না িদেলন এবং আমােদরেক আমােদর সালাত
িশক্ষা িদেলন। িতিন বলেলন:،ن
َ  آِمي: ن َفُقوُلوا
َ ضاِّلي
َّ عَلْيِهْم َوال ال
َ ب
ِ ضو
ُ غْيِر اْلَمْغ
َ :ل
َ  َوِإْذ َقا،  َفِإَذا َكَّبَر َفَكِّبُروا، حُدُكْم
َ  ُثَّم َلَيُؤَّمُكْم َأ، صُفوَفُكْم
ُ  َفَأِقيُموا، صَّلْيُتْم
َ ِإَذا
: سَّلَم
َ عَلْيِه َو
َ هلل
َُّ صَّلى ا
َ هلل
َِّ ل ا
ُ سو
ُ ل َر
َ  َفَقا،  َوَيْرَفُع َقْبَلُكْم، إلَماَم َيْرَكُع َقْبَلُكْم
ِنا
َّ  َفِإ،  َفَكِّبُروا َواْرَكُعوا،  َفِإَذا َكَّبَر َوَرَكَع، هلل
َُّ جْبُكُم ا
ِ ُي
ِ سا
ن
َ عَلى ِل
َ ل
َ  َقا، ك َوَتَعاَلى
َ هلل َتَباَر
ََّ ن ا
َّ  َفِإ، هلل َلُكْم
َُّ سَمُع ا
ْ  َي، حْمُد
َ ك اْل
َ  الَّلُهَّم َرَّبَنا َل:  َفُقوُلوا، حِمَدُه
َ ن
ْ هلل ِلَم
َُّ سِمَع ا
َ :ل
َ  َوِإَذا َقا، ك
َ ك ِبِتْل
َ َفِتْل
 َوَيْرَفُع، جُد َقْبَلُكْم
ُس
ْ إلَماَم َي
ِنا
َّ  َفِإ، جُدوا
ُس
ْ  َوا،  َفَكِّبُروا، جَد
َس
َ  َوِإَذا َكَّبَر َو، حِمَدُه
َ ن
ْ هلل ِلَم
َُّ سِمَع ا
َ : سَّلَم
َ عَلْيِه َو
َ هلل
َُّ صَّلى ا
َ َنِبِّيِه
২১

-——َقْبَلُكْم

৯. েদখুন:- িমনহাজুত্ তব্ািলবীন-মুগিনল মুহতাজ সহ- ১/২৫৫। রাওযাতুত্ তব্ািলবীন- ১/৪৭৩। হািশয়াতুল মাগিরবী ‘আলা
িনহায়ািতল মুহতাজ- ২/২২০
১০. رواه البخاري
১১. সাহীহ্ বুখারী
১২. رواه مسلم والنسائي
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অথর্- েতামরা যখন সালাত পড়েত যােব তখন েতামরা েতামােদর সাফগুেলা (কাতার/সািরগুেলা) িঠক
করেব অতঃপর েতামােদর মধয্ হেত েকউ একজন ইমামিত করেব। িতিন যখন (ইমাম) তাকবীর বলেবন
তখন েতামরাও তাকবীর বলেব। িতিন যখন “গাইিরল মাগযূিব ‘আলাইিহম ওয়ালায্যা—-ল্লী—-ন” বলেবন
তখন েতামরা আ—-মী—-ন বলেব, আল্লাহ েতামােদর দু‘আ কব্বূল করেবন। অতঃপর যখন িতিন তাকবীর
বলেবন এবং রুকূ‘েত যােবন তখন েতামরা তাকবীর বলেব এবং রুকূ‘েত যােব (অথর্াৎ ইমাম তাকবীর বেল
রুকূ‘েত যাওয়ার পের েতামরা তাকবীর বেল রুকূ‘েত যােব)। েকননা ইমাম েতামােদর আেগ রুকূ‘েত
যােবন এবং েতামােদর আেগ রুকূ‘ েথেক উঠেবন। এটা ওটার েমাকব্ািবলায় (অথর্াৎ ইমাম েতামােদর যতটুকু
সময় আেগ রুকূ‘েত যােবন, ইমাম রুকূ‘ হেত মাথা উঠােনার পর িঠক ততটুকু সময় েতামরা; মুকব্তাদীগণ
রুকূ‘েত বহাল েথেক েসই সময়টুকু পূরণ কের েনেব। িকংবা এ কথার অথর্ এটাও হেত পাের েয, ইমাম
েযমন মুকব্তাদীর আেগ রুকূ‘ করেবন েতমিন মুকব্তাদীর আেগ রুকূ‘ হেত মাথা উঠােবন)। ইমাম
যখন “ছািম‘আল্লাহু িলমান হািমদাহ” বলেবন তখন েতামরা বলেব “আল্লাহুম্মা রাবব্ানা লাকাল হাম্
দ” আল্লাহ েতামােদর কথা শুনেবন। েকননা আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা তাঁর নাবীর ভাষায় বেলেছন
“ছািম‘আল্লাহু িলমান হািমদাহ” (অথর্াৎ আল্লাহ তাঁর পর্শংসাকারীর পর্শংসা শুেনন)। ইমাম যখন তাকবীর
বলেবন এবং ছাজদাহ্েত যােবন তখন েতামরা তাকবীর বলেব এবং ছাজদাহ্েত যােব (অথর্াৎ ইমাম
তাকবীর বেল ছাজদাহ্েত যাওয়ার পের েতামরা তাকবীর বেল ছাজদাহ্েত যােব)। েকননা ইমাম েতামােদর
আেগ ছাজদাহ্েত যােবন এবং েতামােদর আেগ ছাজদাহ্ হেত উঠেবন। এটা ওটার েমাকব্ািবলায় (অথর্াৎ
ইমাম েতামােদর যতটুকু সময় আেগ ছাজদাহ্েত যােবন, ইমাম ছাজদাহ হেত মাথা উঠােনার পর িঠক
ততটুকু সময় েতামরা; মুকব্তাদীগণ ছাজদাহ্েত বহাল েথেক েসই সময়টুকু পূরণ কের েনেব। িকংবা একথার
অথর্ এটাও হেত পাের েয, ইমাম েযমন মুকব্তাদীর আেগ ছাজদাহ করেবন েতমিন মুকব্তাদীর আেগ ছাজদাহ
হেত মাথা উঠােবন)। ————

১৩

আবূ হুরাইরাহ 3 সূেতর্ অনয্ একিট হাদীেছ বিণর্ত রেয়েছ, রাছূলুল্লাহ 1 বেলেছন:ْ هلل ِلَم
ن
َُّ سِمَع ا
َ ل
َ حَّتى َيْرَكَع َوِإَذا َقا
َ ال َتْرَكُعوا
َ حَّتى ُيَكِّبَر َوِإَذا َرَكَع َفاْرَكُعوا َو
َ ال ُتَكِّبُروا
َ إلَماُم ِلُيْؤَتَّم ِبِه َفِإَذا َكَّبَر َفَكِّبُروا َو
ِْ ل ا
َ جِع
ُ ِإَّنَما
৪১

.–— جَد
ُس
ْ حَّتى َي
َ جُدوا
ُس
ْ ال َت
َ جُدوا َو
ُس
ْ جَد َفا
َس
َ حْمُد َوِإَذا
َ ك اْل
َ حِمَدُه َفُقوُلوا الَّلُهَّم َرَّبَنا َل
َ

অথর্- ইমাম িনধর্ারণ করা হয় তাঁেক অনুসরণ করার জনয্, অতএব িতিন যখন তাকবীর বলেবন েতামরাও
তখন তাকবীর বলেব, তেব েতামরা (মুকব্্তাদীগণ) তাকবীর বলেব না, েয পযর্ন্ত না িতিন (ইমাম) তাকবীর
বেলন। িতিন যখন রুকূ‘ করেবন তখন েতামরাও রুকূ‘ করেব। তেব েতামরা (মুকব্্তাদীগণ) রুকূ‘ করেব না,
েয পযর্ন্ত না িতিন (ইমাম) রুকূ‘ কেরন (অথর্াৎ রুকূ‘েত পুেরাপুির িগেয় েপৗঁছান)। িতিন (ইমাম)
১৩. সাহীহ্ মুছিলম, ছুনানুন্ নাছায়ী
১৪. رواه أبو داؤود
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যখন “ছািম‘আল্লাহু িলমান হািমদাহ” বলেবন তখন েতামরা (মুকব্্তাদীগণ) আল্লাহুম্মা রাবব্ানা লাকাল হাম্দ
বলেব (েকান েকান বণর্নায় “লাকাল হাম্দ” এর স্থেল “ওয়া লাকাল হাম্দ” বলার কথা রেয়েছ)। িতিন
(ইমাম) যখন ছাজ্দাহ করেবন তখন েতামরাও ছাজদাহ করেব, তেব েতামরা (মুকব্তাদীগণ) ছাজদাহ
করেব না, েয পযর্ন্ত না িতিন (ইমাম) ছাজদাহ কেরন (অথর্াৎ ছাজদাহ্েত পুেরাপুির িগেয় েপৗঁছান)।
১৫

—————- )
একই িবষেয় আবূ হুরাইরাহ 3 এর সূেতর্ বিণর্ত অনয্ একিট বণর্নায় রেয়েছ, রাছূলুল্লাহ 1 বেলেছন:حِمَدُه
َ ن
ْ هلل ِلَم
َُّ سِمَع ا
َ :ل
َ  َوِإَذا َقا، سُكْم
َ  َوِإَذا َرَفَع َفاْرَفُعوا ُرُءو،  َوِإَذا َرَكَع َفاْرَكُعوا، إلَماُم ِلُيْؤَتَّم ِبِه َفِإَذا َكَّبَر َفَكِّبُروا
ِْ ل ا
َ جِع
ُ ِإَّنَما
 َوال َتْرَفُعوا، سُكْم
َ سُه َفاْرَفُعوا ُرُءو
َ  َوِإَذا َرَفَع َرْأ، جَد
ُس
ْ ن َي
ْ ل َأ
َ جُدوا َقْب
ُس
ْ  َوال َت، جُدوا
ُس
ْ جَد َفا
َس
َ  َوِإَذا، حْمُد
َ ك اْل
َ جِميًعا الَّلُهَّم َرَّبَنا َل
َ َفُقوُلوا
৬১

.ن َيْرَفَع
ْ ل َأ
َ سُكْم َقْب
َ ُرُءو

অথর্:- ইমাম িনধর্ারণ করা হয় তাঁেক অনুসরণ করার জনয্, সুতরাং িতিন যখন তাকবীর বলেবন েতামরা
তখন তাকবীর বলেব। িতিন যখন রুকূ‘ করেবন তখন েতামরা তখন রুকূ‘ করেব। িতিন যখন (রুকূ‘ হেত)
মাথা উঠােবন েতামরা তখন মাথা উঠােব। িতিন যখন “ছািম‘আল্লাহু িলমান হািমদাহ বলেবন তখন েতামরা
সকেল “আল্লাহুম্মা রাবব্ানা লাকাল হাম্দ’’ বেলেব। িতিন যখন ছাজদাহ করেবন তখন েতামরা ছাজদাহ
করেব তেব িতিন (ইমাম) ছাজদাহ করার আেগ েতামরা (মুকব্তাদীগণ) ছাজদাহ্ করেব না। ———–। িতিন
যখন তার মাথা (ছাজদাহ্ েথেক) উঠােবন তখন েতামরা েতামােদর মাথা উঠােব, তেব িতিন (ইমাম) মাথা
উঠােনার পূেবর্ েতামরা মাথা উঠােব না। ———

১৭

মুকব্তাদীগণ কখন তাকবীর বলেবন এবং রুকূ‘-ছাজদাহ করেবন, মাথা উঠােবন ইতয্ািদ িবষেয় উপেরাক্ত
হাদীছ সমূেহ অতয্ন্ত সুস্পষ্ট িনেদর্শনা রেয়েছ। এসব হাদীছ দব্ারা স্পষ্টভােব একথা পর্মািণত েয, তাকবীর,
তাহ্রীমা, রুকূ‘, ছাজদাহ, উঠা, বসা, ছালাম িফরােনা এসব কাজ ইমাম সােহব শুরু করার পেরই েকবল
মুকব্তাদীগণ করেবন, েকান অবস্থােতই তার (ইমােমর) আেগ নয়।

সাহাবােয় িকরাম 4 সালােত িকভােব ইমােমর অনুসরণ করেতন, এর সুস্পষ্ট বণর্না পাওয়া যায় বারা
ইবনু‘আিযব 3 েথেক বিণর্ত হাদীেছ। িতিন বেলেছন:-

১৫. ছুনানু আবী দাঊদ
১৬. السنن الكبرى للبيهقي
১৭. ছুনানুল কুবরা িলল বাইহাকব্ী
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َُّ صَّلى ا
هلل
َ ي
ُّ ضَع الَّنِب
َ حَّتى َي
َ ظْهَرُه
َ حٌد ِمَّنا
َ ن َأ
ِح
ْ حِمَدُه” َلْم َي
َ ن
ْ هلل ِلَم
َُّ سِمَع ا
َ “ :ل
َ  َفِإَذا َقا، سَّلَم
َ عَلْيِه َو
َ هلل
َُّ صَّلى ا
َ ي
ِّ ف الَّنِب
َ خْل
َ صِّلي
َ ُكَّنا ُن
৮১

.ض
ِ ألْر
َْ عَلى ا
َ جْبَهَتُه
َ سَّلَم
َ عَلْيِه َو
َ

অথর্- আমরা রাছূলুল্লাহ 1 এর িপছেন নামােয পড়তাম। িতিন যখন “ছািম‘আল্লাহু িলমান হািমদাহ”
বলেতন, আমােদর মেধয্ েকউই িনেজর িপঠ িনেচর িদেক ঝুকােতা না যতক্ষণ না রাছূলুল্লাহ 1 তাঁর
কপাল মািটেত রাখেতন। (অথর্াৎ রাছূলুল্লাহ 1 “ছািম‘আল্লাহু িলমান হািমদাহ” বলার পের আমরা সবাই
েসাজা দাঁিড়েয় থাকতাম, েকউই ছাজদাহ্েত যাওয়ার জনয্ িপঠ বাঁকা বা িনচু করতাম না যতক্ষণ না
রাছূলুল্লাহ 1 ছাজদাহ্েত েযেয় তাঁর কপাল মািটেত রাখেতন। রাছূলুল্লাহ 1 ছাজদাহ্েত েযেয় যখন তাঁর
কপাল মািটেত রাখেতন েকবল তখনই আমরা ছাজদাহ্র জনয্ িনেচর িদেক ঝুঁকতাম তথা ছাজদাহ্েত
েযতাম)।

১৯

এই একই িবষেয় সাহীহ্ মুছিলেম বারা ইবনু ‘আিযব 3 েথেক বিণর্ত হাদীেছ রেয়েছ, িতিন বেলেছন:سَّلَم
َ عَلْيِه َو
َ هلل
ُ صَّلى ا
َ هلل
ِ لا
ُ سو
ُ حَّتى َيَقَع َر
َ ،ظْهَرُه
َ حٌد ِمَّنا
َ ن َأ
ِح
ْ حِمَدُه َلْم َي
َ ن
ْ هلل ِلَم
ِ سِمَع ا
َ :ل
َ  ِإَذا َقا،سَّلَم
َ عَلْيِه َو
َ هلل
ُ صَّلى ا
َ هلل
ِ لا
ُ سو
ُ ن َر
َ َكا
০২

.جوًدا َبْعَدُه
ُس
ُ  ُثَّم َنَقُع،جًدا
ِ سا
َ

অথর্- রাছূলূল্লাহ 1 যখন “ছািম‘আল্লাহু িলমান হািমদাহ” বলেতন, আমােদর েকউই সব্ীয় িপঠ বাঁকা (িনচু)
করত না যতক্ষণ পযর্ন্ত রাছূলুল্লাহ 1 ছাজদাহ্েত না েযেতন। িতিন ছাজদাহ্েত লুিটেয় পড়ার পরই আমরা
ছাজদাহ্র জনয্ লুিটেয় পড়তাম।

২১

অপর এক বণর্নায় বিণর্ত রেয়েছ, সাহােবােয় িকরাম 4 বেলেছন:- িনশ্চয়ই নাবী 1 (ছাজদাহ হেত)
উেঠ েসাজা হেয় দাঁড়ােতন আর আমরা তখনও ছাজদাহ্রত থাকতাম।

২২

সালােত ইমােমর আেগ তাকবীর বলেত, তাহ্রীমা বাঁধেত, উঠা, বসা বা রুকূ‘-ছাজদাহ করেত রাছূলুল্লাহ
1 অতয্ন্ত কেঠারভােব িনেষধ কেরেছন।
আনাছ 3 হেত বিণর্ত, িতিন বেলন- একিদন রাছূলুল্লাহ 1 আমােদর িনেয় নামায পড়েলন। নামায
েশেষ িতিন আমােদর িদেক মুখ িফিরেয় বলেলন:১৮. رواه البخاري
১৯. সাহীহ্ বুখারী
২০. رواه مسلم
২১. সাহীহ মুছিলম
২২. তব্াবাকব্ােত হানািবলাহ, িরছালাতুস্ সালাত িলল ইমাম আহ্মাদ ইবনু হামব্াল

৬
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৩২

.خْلِفي
َ ن
ْ  َفِإِّني َأَراُكْم َأَماِمي َوِم،ف
ِ صَرا
ِ الْن
ِ ال ِبا
َ ال ِباْلِقَياِم َو
َ  َو،جوِد
ُس
ُّ ال ِبال
َ ع َو
ِ سِبُقوِني ِبالُّرُكو
ْ ال َت
َ  َف، ِإِّني ِإَماُمُكْم،س
ُ َأُّيَها الَّنا

অথর্- েহ েলাকজন! িনশ্চয়ই আিম েতামােদর ইমাম, অতএব েতামরা রুকূ‘, ছাজদাহ, িকব্য়াম (দাঁড়ােনা)
িকংবা ছালাম িফরােনা- এ কাজগুেলা আমার আেগ করেব না। েকননা আিম েতামােদরেক আমার সামন
এবং িপছন েথেক েদখেত পাই।

২৪

আবূ হুরাইরাহ 3 হেত বিণর্ত, িতিন বেলন – রাছূলুল্লাহ 1 আমােদরেক িশক্ষা (নামায িশক্ষা) িদেতন,
িতিন বলেতন:: َفُقوُلوا،حِمَدُه
َ ن
ْ هلل ِلَم
ُ سِمَع ا
َ :ل
َ  َوِإَذا َقا، َوِإَذا َرَكَع َفاْرَكُعوا،ن
َ  آِمي:ن َفُقوُلوا
َ ضاِّلي
َّ ال ال
َ  َو:ل
َ إلَماَم ِإَذا َكَّبَر َفَكِّبُروا َوِإَذا َقا
ِْ ال ُتَباِدُروا ا
َ
৫২

.حْمُد
َ ك اْل
َ اللُهَّم َرَّبَنا َل

অথর্- ইমােমর আেগ েযেয়া না (ইমামেক িপছেন েফেলা না)। িতিন যখন তাকবীর বলেবন তখন (অথর্াৎ
ইমােমর তাকবীর বলার পের) েতামরা তাকবীর বেলা। ইমাম যখন “ওয়ালায্ যা-ল্লী-ন” বলেবন তখন
(অথর্াৎ ইমাম “ওয়ালায্ যা-ল্লী-ন”বলার পের) েতামরা “আ-মী-ন” বেলা। ইমাম যখন রুকূ‘েত যােবন
তখন (অথর্াৎ ইমাম রুকূ‘েত যাওয়ার পের) েতামরা রুকূ‘ কেরা অথর্াৎ রুকূ‘েত যাও। ইমাম
যখন “ছািম‘আল্লাহু িলমান হািমদাহ” বলেবন তখন (অথর্াৎ “ছািম‘আল্লাহ িলমান হািমদাহ” বলার পের)
েতামরা বেলা “আল্লাহুম্মা রবব্ানা লাকাল হাম্দ”।

২৬

যিদ েকউ অজ্ঞতা িকংবা েব-েখয়াল বশতঃ সালােত রুকূ‘ বা ছাজদাহ্র একাংেশ ইমােমর আেগ মাথা
উিঠেয় েনয়, তাহেল তখন েস কী করেব? েযমন একজন েলাক ইমােমর সােথ যথারীিত রুকূ‘ বা ছাজদাহ
করিছেলা, এমতাবস্থায় ইমােমর রুকূ‘ িকংবা ছাজদাহ সম্পন্ন হওয়ার আেগই (ইমাম রুকূ‘ বা ছাজদাহ্রত
থাকা অবস্থায়) েস যিদ সব্ীয় মাথা (রুকূ‘ বা ছাজদাহ্ েথেক) তুেল েনয়, তাহেল তার করণীয় িক?
হয্াঁ, এমতাবস্থায় তার করণীয় হেলা সােথ সােথ পূেবর্র অবস্থায় িফের যাওয়া। েস যিদ ইমােমর রুকূ‘-েত
থাকাবস্থায় ইমােমর আেগ সব্ীয় মাথা রুকূ‘ েথেক উিঠেয় থােক তাহেল সােথ সােথ তােক রুকূ‘েত িফের
েযেত হেব এবং রুকূ‘ েথেক মাথা উঠােনা, তারপর আবার রুকূ‘েত িফের েযেত েস সময়টুকু বয্য় হেবইমাম রুকূ‘ েথেক মাথা উঠােনার পর েসই পিরমাণ সময তােক রুকূ‘েত থাকেত হেব। এমিনভােব েকউ
যিদ ইমােমর ছাজদাহ-েত থাকাবস্থায় ইমােমর আেগ সব্ীয় মাথা ছাজদাহ েথেক উিঠেয় থােক তাহেল তােক
২৩. رواه مسلم
২৪. সাহীহ্ মুছিলম
২৫. رواه مسلم
২৬. সাহীহ মুছিলম
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সােথ সােথ ছাজদাহ্েত চেল েযেত হেব এবং ছাজদাহ েথেক মাথা উঠােনা, তারপর আবার ছাজদাহ্েত
িফের েযেত েয সময়টুকু বয্য় হেব- ইমাম ছাজদাহ হেত মাথা উঠােনার পর েসই পিরমাণ সময় তােক
ছাজদাহ্েত থাকেত হেব। অতঃপর রুকূ‘ িকংবা ছাজদাহ হেত উেঠ আবােরা যথারীিত ইমােমর িপছু অনুসরণ
করেত হেব।
এর পর্মাণ হেলা- ‘আব্দুল্লাহ ইবনু মাছঊদ 3 হেত বিণর্ত, িতিন বেলেছন৭২

.إلَماَم
ِ  ُثَّم َيْتَبُع ا،ث ِبَقْدِر َما َرَفَع
ُ  َفَيْمُك،إلَماِم َيُعوُد
ِلا
َ ِإَذا َرَفَع َقْب

অথর্- যখন েকউ ইমােমর আেগ মাথা উঠােব তাহেল েস েযন পুনরায় আেগর অবস্থায় িফের যায় এবং
যতসময় ধের মাথা উিঠেয়িছল ততটুকু সময় ধের মাথা আেগর অবস্থায় রােখ, অতঃপর েস েযন ইমােমর
অনুসরণ কের।

২৮

‘আবদুল্লাহ ইবনু মাছ‘ঊদ 3 হেত আেরা বিণর্ত, িতিন বেলেছন৯২

.ق ِبِه
ُ سِب
ْ ضْع َقْدَر َما َي
َ حٌد ِمْنُكْم َفْلَي
َ ق َأ
َ سَب
َ ن
ْ  َفِإ،جوِد
ُس
ُّ ال ِبال
َ ع َو
ِ ال ُتَباِدُروا َأِئَّمَتُكْم ِبالُّرُكو
َ

অথর্- রুকূ‘ িকংবা ছাজদাহ্েত েতামরা েতামােদর ইমামগেণর আেগ েযেয়া না (অথর্াৎ ইমােমর আেগ রুকূ‘ছাজদাহ কেরা না)। যিদ েতামােদর েকউ (রুকূ‘ অথবা ছাজদাহ্েত) ইমােমর আেগ চেল যায় তাহেল েস
ইমােমর যতটুকু সময় আেগ িগেয়িছল পুনরায় ততটুকু সময় েস িনেজেক েযন ঐ অবস্থায় রােখ।

৩০

‘আব্দুল্লাহ ইবনু মাছঊদ 3 হেত বিণর্ত অনয্ বণর্নায় রেয়েছ, িতিন বেলেছন১৩

.إلَماَم
ِْ ق ِبِه ا
َ سَب
َ ث َقْدَر َما
ْ جْد ُثَّم ْلَيْمُك
ُس
ْ جٌد َفْلَي
ِ سا
َ إلَماُم
ِْ سُه َوا
َ حُدُكْم َرْأ
َ جوِد َوِإَذا َرَفَع َأ
ُس
ُّ ال ِبال
َ ع َو
ِ ال ُتَباِدُروا َأِئَّمَتُكْم ِبالُّرُكو
َ

অথর্- েতামরা রুকূ‘ ও ছাজদাহ্েত েতামােদর ইমামগেণর আেগ েযেয়া না (অথর্াৎ ইমােমর আেগ রুকূ‘ছাজদাহ কেরা না)। ইমাম ছাজদাহ্েত থাকাকালীন েতামােদর েকউ যিদ সব্ীয় মাথা উিঠেয় েনয়, তাহেল
(সােথ সােথ) েস েযন পুনরায় ছাজদাহ্েত চেল যায় অতঃপর ইমােমর যতটুকু সময় পূেবর্ মাথা উিঠেয়িছল
ততটুকু পিরমাণ সময় েস েযন ছাজদাহ্রত থােক।

৩২

২৭. ذكره البخاري في صحيحه
২৮. সাহীহ্ বুখারী
২৯. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه
৩০. মুসান্নাফু ‘আিব্দর্ রায্যাকব্
৩১. مصنف بن أبي شيبة

৮

eshodinshikhi@gmail.com
The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

এ িবষেয় ‘উমার 3 হেত বিণর্ত রেয়েছ, িতিন বেলেছন৩৩

.سُه ِبَقْدِر َرْفِعِه ِإَّياُه
َ ضْع َرْأ
َ  َفْلَي،جوٍد
ُس
ُ ع َأْو ِفي
ٍ إلَماِم ِفي ُرُكو
ِْ ل ا
َ سُه َقْب
َ ل َرَفَع َرْأ
ٌج
ُ َأُّيَما َر

অথর্- েয বয্িক্ত রুকূ‘ অথবা ছাজদাহ্েত ইমােমর আেগ িনেজর মাথা উঠােব তাহেল যতক্ষণ েস মাথা
উিঠেয়িছল, িঠক ততটুকু সময় েস েযন পূেবর্র অবস্থায় িফের িগেয় মাথা রােখ।

৩৪

অনয্ বণর্নায় ‘উমার 3 হেত বিণর্ত রেয়েছ, িতিন বেলেছন৫৩

.ن َرَفَعُه
َ سُه ِبَقْدِر َما َكا
َ إلَماُم َرْأ
ِ ن َيْرَفَع ا
ْ ث َبْعَد َأ
ْ إلَماِم َفْلُيِعْد ُثَّم ِلَيْمُك
ِلا
َ سُه َقْب
َ حُدُكْم َرْأ
َ ِإَذا َرَفَع َأ

অথর্- যিদ েতামােদর েকউ ইমােমর আেগ িনেজর মাথা উঠায়, তাহেল েস েযন আবার পূবর্াবস্থায় িফের
যায়, অতঃপর ইমাম মাথা উঠােনার পেরও েস েযন এই অবস্থায় ততটুকু সময় থােক যতটুকু সময় েস মাথা
তুেল েরেখিছল।

৩৬

যারা সালােত ইমােমর আেগ উঠা-বসা বা রুকূ‘-ছাজদাহ কের, তােদর শািস্ত বা পিরণিত হেচ্ছ অতয্ন্ত
ভয়াবহ।
আবূ হুরাইরাহ 3 হেত বিণর্ত হাদীেছ রেয়েছ, রাছূলুল্লাহ 1 বেলেছন:৭৩

.حَماٍر
ِ صوَرَة
ُ صوَرَتُه
ُ هلل
َُّ ل ا
َ جَع
ْ حَماٍر َأْو َي
ِ س
َ سُه َرْأ
َ هلل َرْأ
َُّ ل ا
َ جَع
ْ ن َي
ْ إلَماِم َأ
ِْ ل ا
َ سُه َقْب
َ حُدُكْم ِإَذا َرَفَع َرْأ
َ شى َأ
َخ
ْ ال َي
َ حُدُكْم َأْو
َ شى َأ
َخ
ْ َأَما َي

অথর্- েয বয্িক্ত ইমােমর আেগ মাথা উঠায় েস িক ভয় কের না েয, আল্লাহ তার মাথািট গাধার মাথায়
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অতএব, সম্মািনত মুসািল্লগণ! খুবই সাবধান! জামা‘আেত নামায আদায়কালীন ইমােমর একমূহুতর্ আেগ
িকংবা ইমােমর সমান্তরােল তথা এেকবাের একসােথ নামােযর েকান কাযর্ করেবন না। এরূপ করা হারাম
তথা িনিষদ্ধ হওয়ার বয্াপাের ইমামগণ ঐকমতয্ েপাষণ কেরেছন। েকউ যিদ সব্জ্ঞােন-েসব্চ্ছায় ইমােমর
আেগ সালােতর েকান একিট রুক্ন সম্পূণর্রূেপ সম্পন্ন কের েফেল, িবেশষ কের েকউ যিদ ইমােমর
তাকবীর বেল তাহ্রীমা বাধার আেগই তাকবীর বেল তাহ্রীমা েবঁেধ েফেল িকংবা ইমােমর আেগই ছালাম
িফিরেয় েনয়, তাহেল তার নামায বািতব্ল হেয় যােব এবং তােক পুনরায় নামায আদায় করেত হেব, এ
িবষেয় পর্ায় সকল ইমামগণই একমত।
জামা‘আেত ইমােমর সােথ সালাত আদায়কারী েযসব মুকব্্তাদীর এ ধরেনর বদ-অভয্াস রেয়েছ, তােদর
উিচত দর্ুত এই বদঅভয্াস ও হারাম কাজিট পিরতয্াগ করা এবং অতীেত এরূপ হারাম কাজ করার জনয্
আল্লাহ্র (0) িনকট কায়মেন তাওবা-ইছিতগফার করা।
আসেল এসব িবষেয় মুসািল্লেদর সাবধান করা এবং রাছূলুল্লাহ 1 েযভােব সালাত আদায় কেরেছন িকংবা
করার িনেদর্শ িদেয়েছন, েসভােব সালাত আদােয়র িনয়ম-পদ্ধিত জনগণেক িশক্ষা েদয়া সম্মািনত
ইমামগেণর দািয়তব্। েকননা ইমাম হেলন মুকব্তাদীগেণর িযম্মাদার। ‘উলামােয় িকরাম যিদ তােদর ওয়া‘যনাসীহােত এসব িবষয় গুরুতব্ সহকাের আেলাচনা কেরন, সম্মািনত ইমামগণ যিদ পাঁচ ওয়াকব্্ত জামা‘আেত
সালাত শুরু করার আেগ মাতর্ এক িমিনট সময় বয্য় কের সালােতর অিত পর্েয়াজনীয় এসব িবষয় তথা
মাছািয়ল মুসািল্লগণেক জািনেয় েদন, তাহেল হয়ত পর্িতিদন পাঁচবার শত শত েলাক এেহন মারাত্মক গুনােহ
িনপিতত হেব না িকংবা তােদর েচাঁেখর সামেন শত শত েলােকর নামায বািতব্ল হেব না। আর অজ্ঞ-মূখর্েদর
কারেণ তারা (‘আিলম ও ইমামগণ) িনেজরাও ধব্ংস ও সবর্নােশর মুেখ পিতত হেবন না।
আল্লাহ জাল্লা ওয়া ‘আলা এেহন জঘনয্ পিরণিত েথেক সকল মুছলমানেক িহফাযাত করুন, — আ-মী-ন।
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