পাঁচ ওয়াকব্্েতর ফার্য সালাত জামা‘আেত আদায় করা ওয়ািজব
পাঁচ ওয়াকব্্েতর ফার্য সালাত জামা‘আেত আদায় করা ওয়ািজব। এর পর্মাণ হেলা- রাছূলুল্লাহ 1
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.عَلْيِهْم ُبُيوَتُهْم
َ ق
َ حِّر
َ َفُأ

অথর্- যার হােত আমার পর্াণ তাঁর শপথ কের বলিছ, আমার ইেচ্ছ হয় েয, আিম জব্ালািন কাঠ সংগর্হ করার
িনেদর্শ িদব, জব্ালািন কাঠ সংগর্হ করা হেব, তারপর আিম সালােতর িনেদর্শ িদব, সালােতর জনয্ আযান
েদয়া হেব, অতঃপর আিম কাউেক নামায পড়ােনার (সালােত ইমামিত করার) িনেদর্শ িদব, েস নামােয
ইমামিত করেব। ওিদেক আিম েসই সব েলাকেদর (যারা মাছিজেদ জামা‘আেত শরীক হয়িন) বািড়েত িগেয়
তােদর সহ তােদর ঘর-বািড়গুেলা জব্ািলেয় িদব।

২

জামা‘আেত সালাত আদায় করা কতটুকু আবশয্কীয় ও গুরুতব্পূণর্, িনেম্নাক্ত হাদীছ সমূেহও এর সুস্পষ্ট
পর্মাণ রেয়েছ:َ سَأ
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ْ ل َت
ْ  َه:ل
َ  َفَقا،عاُه
َ  َد، َفَلَّما َوَّلى،ص َلُه
َ خ
َّ  َفَر،ي ِفي َبْيِتِه
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অথর্- আবূ হরাইরাহ e েথেক বিণর্ত, িতিন বেলেছন- একদা এক অন্ধ েলাক রাছূলেক (1) এেস
বলেলন- “েহ আল্লাহর রাছূল! আমােক মাছিজেদ িনেয় যাওয়ার মেতা েকান েলাক েনই। একথা বেল
িতিন িনজ গৃেহ নামায আদােয়র জনয্ রাছূলুল্লাহ 1 এর িনকট অনুমিত চাইেলন। রাছূলুল্লাহ 1 তােক
অনুমিত িদেলন। তারপর যখন িতিন চেল যািচ্ছেলন তখন তােক েডেক এেন বলেলন:- তুিম িক নামােযর
আযান শুনেত পাও? িতিন বলেলন- িজ হয্াঁ। রাছূলুল্লাহ 1 তােক বলেলন:- তাহেল তুিম সাড়া িদেব
(অথর্াৎ মাছিজেদ জামা‘আেত উপিস্থত হেব)।

৪

‘আব্দুল্লাহ ইবনু মাছ‘ঊদ e েথেক বিণর্ত, িতিন বেলেছন১. رواه البخاري
২. সাহীহ্ বুখারী
৩. رواه مسلم
৪. সাহীহ্ মুছিলম
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َ سَن
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ُ حْي
َ ت
ِ صَلَوا
َّ الِء ال
َ عَلى َهُؤ
َ ظ
ْ حاِف
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َّ عْنَها ِإ
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َ ن
ِ جَلْي
ُ الَّر

অথর্- েয বয্িক্ত পরকােল আল্লাহ্র সােথ মুছলমান িহেসেব সাক্ষাৎ করেত আনন্দেবাধ কের, েস েযন
েযখােন তার জনয্ আযান েদয়া হেব েসখােন এই পাঁচ ওয়াকব্্ত নামােযর সূরক্ষা কের (মাছিজেদ
জামা‘আেত সালাত আদা কের)। আল্লাহ 0 েতামােদর নাবীর (1) জনয্ সিঠক পথ পর্বতর্ন কের
িদেয়েছন। আর এই পাঁচ ওয়াকব্্ত নামায হেলা, েসই সিঠক পেথর অন্তভুর্ক্ত। যিদ েতামরা িনজ িনজ ঘের
নামায আদায় কর, েযমন এই পশ্চাদপদ বয্িক্ত (জামা‘আত হেত িপিছেয় থাকা েলাক) িনজ ঘের নামায
আদায় কের, তাহেল েতামরা েতামােদর নাবীর (1) ছুন্নাত পিরতয্াগ করেল। আর যিদ েতামরা
েতামােদর নাবীর (1) ছুন্নাত পিরতয্াগ কর, তাহেল অবশয্ই েতামরা পথভর্ষ্ট হেব। েকউ যিদ খুব সুন্দর
ও উত্তমরূেপ পিবতর্তা অজর্ন কের, অতঃপর (জামা‘আেত সালাত আদােয়র জনয্) েয েকান একিট
মাছিজেদর উেদ্দেশয্ রওনা হয়, তাহেল মাছিজেদ েযেত যতিট পদেক্ষপ েস েফলেব, ততিট পদেক্ষেপর
বদেল আল্লাহ 8 তার জনয্ একিট কের েনকী (কলয্াণ) িলেখ িদেবন, পর্িতিট পদেক্ষেপ একিট কের তার
মযর্াদা বৃিদ্ধ করেবন এবং একিট কের তার পাপ মুেছ েদেবন। আমরা আমােদর যুেগ েদেখিছ- পর্কাশয্
মুনািফকব্ বয্তীত েকউ জামা‘আত তয্াগ করত না। এমনিক (রাছূল 1 এর যামানায়) েদখা েযত েয,
দু‘জন েলােকর কােধ ভর কের িনেয় এেস একজন েলাকেক জামা‘আেতর কাতাের দাঁড় কিরেয় েদয়া
হেতা।

৬

সূতর্:(১) শাইখুল ইছলাম মুহাম্মাদ ইবনু ‘আিব্দল ওয়াহ্হাব o সংকিলত “মাতনু শুরুিতস্ সালাত
ওয়া আরকািনহা ওয়া ওয়ািজবা-িতহা”।
(২) “িফকব্হুছ্ ছুন্নাহ” িল আছ্ছািয়য্দ আছ্ ছািবকব্ o।
(৩) “আল িফকব্হু ‘আলাল মাযািহিবল আরবা‘আ” িলশ শাইখ ‘আিব্দর্ রাহ্মান আল জাযীরী o।
(৪) ‘আল্লামা আশ্ শাইখ ইবনু বায o সংকিলত “কাইিফয়াতু সালািতন্ নাবী 1” ।
৫. رواه مسلم
৬. সাহীহ্ মুছিলম
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(৫) ‘আল্লামা নািসরুদ্দব্ীন আল আলবানী o সংকিলত “িসফাতু সালািতন্ নাবী 1”।
(৬) আশ্শাইখ আল ‘আল্লামা আমান আল জামী o সংকিলত “শারহু মাতিন শুরুিতস্ সালাত
ওয়া আরকািনহা ওয়া ওয়ািজবািতহা”।
(৭) ‘আল্লামা আশ্শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু সািলহ্ আল ‘উছামীন o রিচত ও
সংকিলত “িফকব্হুল ‘ইবাদাত”।
(৮) ‘আল্লামা আশ্শাইখ সািলহ্ আল ফাওযান c সংকিলত “আল মুলাখ্খাসুল িফকব্হী”
(৯) ‘আল্লামা আশ্শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু জামীল যাইনূ o সংকিলত “আরকানুল ইছলাম ওয়াল ঈমান”।
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