জামা‘আেত নামােয দাঁড়ােনার পদ্ধিত, গুরুতব্ ও পর্েয়াজনীয়তা
সালাত হেলা দব্ীেন ইছলােমর িদব্তীয় রুক্ন। ইছলাম ও কুফ্েরর মেধয্ পাথর্কয্ িবধানকারী েযসব িবষয়
রেয়েছ তন্মেধয্ অনয্তম হেলা সালাত। আল্লাহ্র (7) আেদশকৃত পর্িতিট িবিধ-িবধােনর মেধয্ই িনিহত
রেয়েছ অসংখয্ িহকমাত। এসেবর েবিশরভাগই মানবজািত তার সব্ল্প ও সীিমত জ্ঞান দব্ারা বুঝেত অক্ষমঅপারগ।
তেব সবর্াবস্থায় তা পালেনর মেধয্ই রেয়েছ মানুেষর ইহ-পরকােলর মুিক্ত ও কলয্াণ। পর্েতয্ক মুছলমান
পুরুেষর জনয্ পাঁচ ওয়াকব্্ত ফার্য সালাত জামা‘আেতর সােথ আদায় করা ইছলােমর অতয্ন্ত গুরুতব্পূণর্
একিট িবধান। ইছলােমর এই িবধানিটর মূেলও অসংখয্ িহকমাত িনিহত রেয়েছ। এর মেধয্ েযমন রেয়েছ
মুছলমানেদর পারস্পিরক েভদােভদ, অৈনকয্ ও িহংসা-িবেদ্ধষ দূর করার এবং তােদর মেধয্ সাময্, ৈমতর্ী,
ভােলাবাসা, ঐকয্, েসৗহাদর্য্ ও সম্পর্ীিত সৃিষ্টর এক অননয্ পর্িশক্ষণ, েতমিন এিট হেলা মুছলমানেদর ঐেকয্র
পর্তীক। “মুছলমানেদর মেধয্ সাদা-কােলা, ধনী-গরীব, বাদশাহ-ফকব্ীর, আশরাফ-আতব্রাফ বা জাতবংেশর েকান তারতময্ ও েভদােভদ েনই। তারা সকেলই আল্লাহ্র বান্দাহ এবং পরস্পর ভাই ভাই। আল্লাহ্র
পেথ তারা সকেলই ঐকয্বদ্ধ”। েগাঁটা িবশব্েক এই িনরব বাতর্া েপৗঁেছ েদয়ার এবং এর বাস্তব িচতর্ পর্দশর্েনর
অনয্তম মাধয্ম হেলা পাঁচ ওয়াকব্্ত জামা‘আেত সালাত। আর এই জামা‘আেত সালাত কব্ািয়েমর অন্তভুর্ক্ত
অনয্তম একিট িবষয় হেলা সফ (কব্াতার) িঠক করা।
কব্াতার (সফ) িঠক করার গুরুতব্ ও পর্েয়াজনীয়তাসফ েসাজা-সিঠক করা হেলা জামা‘আেত সালােতর পর্থম কাজ। মুছলমানেদর অন্তর েথেক িহংসা-িবেদ্ধষ
ও পারস্পিরক মতাৈনকয্ দূর করা, তােদর মেধয্ পারস্পিরক ভােলাবাসা ও ঐকয্ সৃিষ্ট করা এবং তা অটল
ও অটুট রাখা, নামােয িবনয় ও একাগর্তা লাভ, শয়তােনর কুমন্তর্না েথেক আত্মরক্ষা, নামােযর মাধয্েম
আল্লাহ্র (7) রাহ্মাত ও ৈনকটয্ লাভ ইতয্ািদর অেনকটাই িনভর্র কের নামােজ সিঠকভােব সফবিন্দ
হওয়ার উপর। সিঠকভােব সফবিন্দ হওয়া ছাড়া নামায পিরপূণর্ হয় না, এবং েসই নামায সিঠকভােব কব্ািয়ম
হেয়েছ বেলও গণয্ হয় না। এর পর্মাণ হেলাআনাছ ইবনু মািলক e েথেক বিণর্ত হাদীেছ রেয়েছ েয, রাছূলুল্লাহ 1 বেলেছন:১

.الِة
َص
َّ ن ِإَقاَمِة ال
ْ ف ِم
ِ صُفو
ُّ سِوَيَة ال
ْ ن َت
َّ صُفوَفُكْم؛ َفِإ
ُ سُّووا
َ

অথর্- েতামরা েতামােদর সফগুেলা েসাজা কেরা, েকননা সফ েসাজা করা নামায কব্ািয়েমর অন্তভুর্ক্ত িবষয়।
১. رواه البخاري
২. সাহীহ্ বুখারী

১
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২

আনাছ ইবনু মািলক e হেত বিণর্ত অনয্ বণর্নায় রেয়েছ রাছূলুল্লাহ 1 বেলেছন:৩

.الِة
َص
َّ ن َتَماِم ال
ْ ف ِم
ِّ ص
َّ سِوَيَة ال
ْ ن َت
َّ صُفوَفُكْم َفِإ
ُ سُّووا
َ

অথর্- েতামরা েতামােদর সফগুেলা েসাজা; িঠকঠাক কেরা, েকননা সফ েসাজা করা নামােযর পিরপূণর্তার
অন্তভুর্ক্ত।

৪

আর অসম্পূণর্ সালাত িকংবা সিঠকভােব কব্ািয়ম করা হয়িন এমন সালাত আল্লাহ্র কােছ মাকব্বূল হওয়ার
আশা করা যায় না। একারেণই রাছূলুল্লাহ 1 এবং সাহাবােয় িকরাম 4 জামা‘আেত সালাত
আদায়কালীন সফ িঠক করার িবষয়িটেক অতয্ন্ত গুরুেতব্র সােথ েদখেতন। যতক্ষণ পযর্ন্ত সফ েসাজা ও
িঠকঠাক না হেতা ততক্ষণ তারা নামাযই শুরু করেতন না।
রাছূলুল্লাহ 1 জামা‘আেত নামায শুরু করার আেগ একািধকবার সাহাবােয় িকরামেক (4) শীসাঢালা
পর্াচীেরর নয্ায় ফাঁক-েফাঁকর বন্ধ কের এেক অপেরর সােথ িমিলত হেয় কব্াতার েসাজা কের দাঁড়ােনার
িনেদর্শ িদেতন। কব্াতার েসাজা করার জনয্ পর্েয়াজেন িতিন লািঠও বয্বহার করেতন।
নু‘মান ইবনু বাশীর e হেত বিণর্ত, িতিন বেলন৫

.سْتَوْيَنا َكَّبَر
َ  َفِإَذا ا، الِة
َص
َّ صُفوَفَنا ِإَذا ُقْمَنا ِإَلى ال
ُ سِّوي
َ سَّلَم ُي
َ عَلْيِه َو
َ هلل
َُّ صَّلى ا
َ هلل
َِّ ل ا
ُ سو
ُ ن َر
َ َكا

অথর্- আমরা যখন নামােয (জামা‘আেত) দাঁড়াতাম তখন রাছূলুল্লাহ 1 আমােদর সফগুেলা িঠক করােতন।
আমরা যখন িঠকঠাক হেয় েযতাম (সফগুেলা যখন েসাজা ও িঠকঠাক কের িনতাম) তখন িতিন তাকবীর
(তাকবীের তাহ্রীমাহ) বলেতন।

৬

এ সম্পেকর্ আনাছ e হেত বিণর্ত হাদীেছ রেয়েছ, িতিন বেলেছন েয, রাছূলুল্লাহ 1 বলেতন:৭

.ي
َّ ن َيَد
ِ ن َبْي
ْ خْلِفي َكَما َأَراُكْم ِم
َ ن
ْ ألَراُكْم ِم
َ  ِإِّني،سي ِبَيِدِه
ِ  َفَواَّلِذي َنْف،سَتُووا
ْ  ا،سَتُووا
ْ  ا،سَتُووا
ْا

অথর্- িঠকভােব েসাজা সমান্তরাল হেয় দাঁড়াও! িঠকভােব েসাজা সমান্তরাল হেয় দাঁড়াও! িঠকভােব েসাজা
সমান্তরাল হেয় দাঁড়াও! েকননা যার হেত আমার পর্াণ তাঁর শপথ, অবশয্ই আিম েতামােদরেক আমার
পশ্চাৎ েথেক েতমিন েদখেত পাই েযমিন আিম েতামােদরেক সম্মুখ েথেক েদেখ থািক।

৮

৩. رواه مسلم
৪. সাহীহ্ মুছিলম
৫. رواه أبو داؤود
৬. ছুনানু আবী দাঊদ
৭. رواه النسائي
৮. ছুনানুন্ নাছায়ী
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নািফ‘ o হেত বিণর্ত, িতিন বেলন েয,
৯

.ت
ْ عَتَدَل
ْ ف َقِد ا
َ صُفو
ُّ ن ال
َّ خِبَرُه َأ
ْ  َفُي، حَّتى َيْأِتَيُه
َ ال ُيَكِّبُر
َ  ُثَّم،ف
َ صُفو
ُّ ال ُيَقِّوُم ال
ًج
ُ ث َر
ُ عَمُر َيْبَع
ُ ن
َ َكا

অথর্- উমার e নামােযর সফ েসাজা ও িঠকঠাক করার জনয্ একজন েলাক পাঠােতন। ঐ েলাক এেস েয
পযর্ন্ত না তােক অবগত করত েয, সািরগুেলা (নামােযর সফগুেলা) েসাজা-সিঠক হেয় েগেছ ততক্ষণ িতিন
তাকবীর (তাকবীের তাহ্রীমা) বলেতন না।

১০

িতরিমযীর অনয্ বণর্নায় ‘উমার e সম্পেকর্ বিণর্ত রেয়েছ েয,
১১

.ت
ْ سَتَو
ْ ف َقْد ا
َ صُفو
ُّ ن ال
َّ خَبَر َأ
ْ حَّتى ُي
َ ال ُيَكِّبُر
َ ف َف
ِ صُفو
ُّ ال ِبِإَقاَمِة ال
ً جا
َ ل ِر
ُ ن ُيَوِّك
َ َأَّنُه َكا

িতিন (উমার e) নামােযর সফগুেলা েসাজা ও িঠকঠাক করার জনয্ িকছু েলাকেক দািয়তব্ িদেয়
রাখেতন, যতক্ষণ না তারা সফ পুেরাপুির েসাজা-সিঠক হেয়েছ বেল তােক অবগত করেতন, ততক্ষণ িতিন
তাকবীর বলেতন না।

১২

মুসান্নফু ‘আিব্দর্ রায্যাকব্ গর্েন্থ ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘উমার h হেত বিণর্ত, িতিন বেলেছন৩১

.ال
ً جا
َ ك ِر
َ ل ِبَذِل
ُ  ُيَوِّك، ف
ُ صُفو
ُّ ل ال
َ حَّتى َتْعَتِد
َ ال ُيَكِّبُر
َ عَمُر
ُ ن
َ  َكا:ل
َ عَمَر َقا
ُ ن
ِ ن اْب
ِع
َ

অথর্- ‘উমার e নামােয সফ েসাজা; িঠকঠাক না হওয়া পযর্ন্ত তাকবীর (তাকবীের তাহ্রীমাহ) বলেতন
না এবং সফ িঠক কের েদয়ার জনয্ িকছু েলাকেক িতিন দািয়তব্ িদেয় রাখেতন।
৫১

১৪

.سَتُووا
ْ  ا:ن
ِ ال
َ  َوَيُقو،ك
َ ن َذِل
ِ  َأَّنُهَما َكاَنا َيَتَعاَهَدا،ن
َ عْثَما
ُ  َو،ي
ٍّ عِل
َ ن
ْع
َ ي
َ َوُرِو

অথর্- ‘আলী এবং ‘উছমান h হেত বিণর্ত েয, তারা উভেয়ও তদর্ুপ করেতন। তাঁরা উভেয়ই মুসাল্লীেদর
উেদ্দশয্ কের বলেতন:- েতামরা সফ িঠক কেরা।

১৬

েকান েকান সাহাবী কাতার েসাজা-সিঠক করার জনয্ পর্েয়াজেন পােয় েবতর্াঘাতও করেতন।
৯. رواه مالك في المؤطأ و عبد الرزاق و الترمذي و البيهقي
১০. মুআত্তা ইমাম মািলক, মুসান্নাফু ‘আিব্দর্ রায্যাকব্, জােম‘ িতরিমযী, ছুনানুল বাইহাকব্ী
১১. رواه الترمذي
১২. জােম‘ িতরিমযী
১৩. مصنف عبد الرزاق
১৪. মুসান্নাফু ‘আিব্দর্ রায্যাকব্
১৫. رواه الترمذي و مالك في المؤطأ و إبن أبي شيبة
১৬. জােম‘ িতরিমযী, মুআত্তা ইমাম মািলক, মুসান্নাফু ইবেন আবী শাইবাহ

৩
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‘উমার e সফ েসাজা করেত েযেয় আবূ ‘উছমান আন নাহ্দী-র পােয় েবতর্াঘাত কেরেছন।

১৭

ছুওয়াইদ ইবনু গাফালাহ e হেত বিণর্ত, িতিন বেলেছন৮১

.سِّوي َمَناِكَبَنا
َ  َوُي, صالِة
َّ ب َأْقَداَمَنا ِفي ال
ُ ضِر
ْ ل َي
ٌ ن ِبال
َ َكا

অথর্- িবলাল e নামােযর সময় (সফ েসাজা করার জনয্) আমােদর পােয় েবতর্াঘাত করেতন এবং
আমােদর কাঁধসমূহ সমান্তরাল কের িদেতন।

১৯

উপেরাক্ত বণর্না সমূহ দব্ারা সুস্পষ্টভােব পর্মািণত হয় েয, নামােয কব্াতার েসাজা-সিঠক করার িবষয়িট
অতয্ন্ত গুরুতব্পূণর্। রাছূলুল্লাহ 1 এবং সাহাবােয় িকরাম 4 এ িবষয়িটেক খুব েবিশ গুরুতব্ পর্দান
করেতন। একারেণই অেনক ‘উলামােয় িকরাম নামােয কব্াতার েসাজা করা ওয়ািজব বেল অিভমত
িদেয়েছন।
িকন্ত দুঃখজনক হেলও সতয্, আমােদর েদেশ পর্ায় সকল মাছিজেদই সম্মািনত ইমাম সােহবগণও েবিশ
েথেক েবিশ “কাতার েসাজা করুন, েমাবাইল েফান বন্ধ করুন” বেলই িনজ দািয়তব্ েশষ হেয় েগেছ বেল
মেন কেরন। ইমাম সােহবগণ ঘিড়র কাঁটার িদেক তািকেয় থােকন, কব্াতার িঠক েহাক বা না েহাক সময়
হওয়ার সােথ সােথই তারা তাকবীের তাহ্রীমা বেল নামায শুরু কের েদন। অবস্থাদৃেষ্ট মেন হয় েয,
মাছিজেদর িনিদর্ষ্ট সমেয় েকবল নামায শুরু কের েদয়াটাই তােদর উপর ওয়ািজব। জুমু‘আর সালাত এবং
‘ঈেদর সালােতও েসই একই অবস্থা। ইমাম সােহব দীঘর্ সময় িনেয় পর্থেম বাংলা খুৎবা িদেত থােকন,
অনয্িদেক জুমু‘আ পূবর্বতর্ী ছুন্নাত সালােতর জনয্ এতই সংিক্ষপ্ত সময় েদয়া হয় েয, ধীের-িস্থের চার
রাকা‘আত সালাত আদা করা কিঠন হেয় পেড়। ইেতামেধয্ ইমাম সােহব ‘আরাবী খুতবা িদেত শুরু কের
েদন। ‘ঈেদর সালােতও েযখােন খুতবা সালােতর পের েদয়া ওয়ািজব, েসখােন েদখা যায় েয, ইমাম সােহব
সালােতর আেগই বাংলায় খুতবা (ভাষণ) িদেত থােকন। সালাত শুরু হওয়ার এক িমিনট পূবর্ পযর্ন্ত তার
ভাষণ চলেত থােক। হঠাৎ কের “নামায শুরু হেচ্ছ, সফ েসাজা করুন” বেল মানুেষর িবরাট কব্ািফলাহ্
(দল) িকছু বুেঝ উঠার আেগই তাকবীর বেল নামায শুরু কের েদন। এিদেক েদখা যায় েয, সফ েসাজা
হওয়া েতা দূেরর কথা অসংখয্ েলাক সেফর বাইের এেলােমেলাভােব েয েযভােব পােরন নামােয
অংশগর্হেণর েচষ্টা করেছন। ইেতামেধয্ অেনেকর হয়ত দু’িতনিট তাকবীরই বাদ পেড় েগেছ। ওিদেক ইমাম
সােহব যথাসমেয় সালাত শুরু করেত েপের আত্মতৃিপ্তর েঢকুর তুলেছন।
আমােদর পর্শ্ন হেচ্ছ সাধারণ মুকব্তাদী িকংবা মাছিজদ পিরচালনা কিমিটর কথা না হয় বাদই িদলাম, ইমাম
সােহবগণ িক জােনন না েয, জামা‘আেতর অথর্ ও তাৎপযর্ কী? সফ েসাজা করার অথর্ কী? জামা‘আেত
১৭. আল মুহাল্লা িল ইবেন হায্ম
১৮. مصنف عبد الرزاق
১৯. মুসান্নাফু ‘আিব্দর্ রায্যাকব্
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সালাত আদায় করার িপছেন কী িহকমাত বা পর্জ্ঞা িনিহত রেয়েছ? জামা‘আেত সালাত আদায়কালীন
তােদর করণীয় কী? হাদীেছ এসময় কী করার িনেদর্শ রেয়েছ? রাছূলুল্লাহ 1 ও তাঁর সাহাবােয় িকরাম
4 তখন কী করেতন? তারা িক িনিদর্ষ্ট সময় হেলই আল্লাহু আকবার বেল নামায শুরু কের িদেতন, নািক
সবর্ােগর্ তারা সফ েসাজা করেতন? যিদ এসব েমৗিলক িবষয় কােরা জানা না থােক, িকংবা জানা থাকেলও
তা পালন ও বাস্তবায়েনর মত সৎসাহস না থােক, তাহেল আমরা িনিদ্ধর্ধায় বলেত পাির েয, েস েলাক
েকানভােবই ইমাম হওয়ার েযাগয্তা রােখ না।
অজ্ঞতার কারেণ আমােদর সমােজর েবিশরভাগ মুকব্্তাদীগণও উপেরাক্ত িবষেয় চরম উদাসীন। পর্ায় পর্িতিট
মাছিজেদ জামা‘আতকালীন কব্াতােরর (সফ বা লাইেনর) অবস্থা েদখেল সহেজই বুঝা যায় েয, তােদর
মেধয্ পারস্পিরক হৃদয্তা, আন্তিরকতা ও ঐেকয্র কেতা অভাব। তারা কতই না িবশৃঙ্খল। তােদর অেনেকর
দাঁড়ােনার অবস্থা েদখেল বুঝার উপায় েনই েয, তারা িক নামােযর জনয্ দাঁিড়েয়েছন না অনয্ েকান কােজর
জনয্। পােয়র অবস্থান- েস েতা এক পা আেগ, আেরক পা িপেছ। েযখােন নামােয দাঁড়ােনা িকংবা বসা
সবর্াবস্থায় উভয় পােয়র অগর্ভাগ িকব্বলামুখী থাকা আবশয্ক, েসখােন েদখা যায় েয, অিধকাংেশরই ডান পা
উত্তরমুখী আর বাম পা দিক্ষণমুখী হেয় আেছ। এই যিদ হয় পর্েতয্ক মুকব্্তাদীর দাঁড়ােনার অবস্থা, তাহেল
সমেবত নামােয দাঁড়ােনা অবস্থায় তােদর সফ বা লাইেনর িচতর্ েকমন হেত পাের তা সহেজই অনুেময়।
মুকব্্তাদীগেণর জানা উিচত েয, জামা‘আেত সালাত আদায়কালীন পরস্পর কাঁধ সমান্তরাল েরেখ এবং এেক
অপেরর পােয়র েগাড়ািলর সােথ েগাড়ািল িমিলেয় মধয্বতর্ী ফাঁক-েফাঁকর বন্ধ কের েসাজা-সিঠকভােব
িকব্বলামুখী হেয় দাঁড়ােনা, এটা মূলত মুকব্্তাদীগেণরই কাজ। ইমাম সােহেবর দািয়তব্ হেলা- িবষয়িট িনিশ্চত
করা, পর্েয়াজেন কেঠারতা আেরাপ করা এবং সফ েসাজা ও পুেরাপুির িঠকঠাক না হওয়া পযর্ন্ত সালাত শুরু
না করা। শুধু তাই নয় বরং সালাত শুরুর পূেবর্, জুমু‘আর খুতবায় িকংবা ধমর্ীয় িবিভন্ন আেলাচনা সভায়
এতিদব্ষেয়র পর্েয়াজনীয়তা ও গুরুতব্ সম্পেকর্ েকব্ারআন-ছুন্নাহ্র িবশুদ্ধ দালীল-পর্মাণসহ সাধারণ
মুছলমানেক অবিহত করা।
সফ িঠক বা েসাজা করা বলেত িক বুঝায়? রাছূলুল্লাহ 1 ও সাহাবাবােয় িকরাম g িকভােব সফ িঠক
করেতন?
িবশুদ্ধ হাদীছ দব্ারা পর্মািণত েয, সফ িঠক করার অন্তভুর্ক্ত িবষয়গুেলা হেলা িনম্নরূপ; রাছূলুল্লাহ 1 এবং
সাহাবােয় িকরাম g “সফ েসাজা কেরা” বলেত িনেম্নাক্ত িবষয়গুেলােক বুঝেতন এবং বুঝােতন(এক) সমান্তরাল হওয়া। আর এই সমান্তরাল দুই িদক েথেক হেত হেব। (ক) উপেরর িদেক- কাঁেধ কাঁেধ।
(খ) িনেচর িদেক- পােয় পােয়। এর পর্মাণ হেলা(১) আবূ মাছ‘উদ e হেত বিণর্ত, িতিন বেলেছন০২

৫

-——. ف ُقُلوُبُكْم
َ خَتِل
ْ خَتِلُفوا؛ َفَت
ْ ال َت
َ  َو،سَتُووا
ْلا
ُ  َوَيُقو،الِة
َص
َّ ح َمَناِكَبَنا ِفي ال
ُس
َ  َيْم،سَّلَم
َ عَلْيِه َو
َ هلل
َُّ صَّلى ا
َ ل اهلل
ُ سو
ُ ن َر
َ َكا
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অথর্- রাছূলুল্লাহ 1 সালােতর সময় আমােদর কাঁধ ছুঁেয় েদখেতন আর বলেতন: সমান্তরাল হও, পরস্পর
িভন্নতা অবলমব্ন কেরা না, নতুবা েতামােদর অন্তরও পরস্পর িবভক্ত-িবেভদপূণর্ হেয় যােব ————–।

২১

(২) নু‘মান ইবনু বাশীর e হেত বিণর্ত, িতিন বেলেছনج َيْوًما َفَقاَم
َ خَر
َ  ُثَّم، عْنُه
َ عَقْلَنا
َ حَّتى َرَأى َأَّنا َقْد
َ ،ح
َ سِّوي ِبَها اْلِقَدا
َ حَّتى َكَأَّنَما ُي
َ ،صُفوَفَنا
ُ سِّوي
َ سَّلَم ُي
َ عَلْيِه َو
َ هلل
َُّ صَّلى ا
َ ل اهلل
ُ سو
ُ ن َر
َ َكا
২২

.جوِهُكْم
ُ ن ُو
َ ن اهلل َبْي
َّ خاِلَف
َ  َأْو َلُي،صُفوَفُكْم
ُ ن
َّ سُّو
َ عَباَد اهلل ! َلُت
ِ :ل
َ ف ؛ َفَقا
ِّ ص
َّ ن ال
ْ صْدُرُه ِم
َ ال َباِدًيا
ًج
ُ  َفَرَأى َر،حَّتى َكاَد ُيَكِّبُر
َ

অথর্- রাছূলুল্লাহ 1 (সালােত) আমােদর সফগুেলা এমনভােব েসাজা করােতন েযন িতিন এর দব্ারা
কামােনর কাঠ েসাজা করেছন, যতক্ষণ না িতিন উপলিব্ধ করেলন েয, আমরা তার েথেক (িবষয়িট)
পুেরাপুির বুেঝ েগিছ। অতঃপর একিদন িতিন েবিরেয় এেস সালােত দাঁিড়েয় তাকবীর িদেত যােবন
(তাকবীের তাহ্রীমাহ বেল নামায শুরু করেত যােবন) এমন সময় েদখেলন েয, এক বয্িক্তর বক্ষ সফ
েথেক এিগেয় আেছ। তখন িতিন বলেলন:- “আল্লাহ্র বান্দাহগণ! অবশয্ই েতামরা েতামােদর সফগুেলা
েসাজা-সিঠক কের েনেব, অনয্থায় আল্লাহ েতামােদর পরস্পেরর েচহারায় (পরস্পেরর দৃিষ্টভিঙ্গ বা
িচন্তাধারার মেধয্) িবেভদ-মতাৈনকয্ সৃিষ্ট কের েদেবন”।

২৩

(৩) বারা ইবনু ‘আিযব e েথেক বিণর্ত, িতিন বেলেছনف ُقُلوُبُكْم
َ خَتِل
ْ خَتِلُفوا َفَت
ْ ال َت
َ :ل
ُ  َوَيُقو، صُدوَرَنا َوَمَناِكَبَنا
ُ ح
ُس
َ حَيٍة َيْم
ِ حَيٍة ِإَلى َنا
ِ ن َنا
ْ ف ِم
َّ ص
َّ ل ال
ُ خَّل
َ سَّلَم َيَت
َ عَلْيِه َو
َ هلل
َُّ صَّلى ا
َ هلل
َِّ ل ا
ُ سو
ُ ن َر
َ َكا
৪২

.ل
ِ ألَو
ُْ ف ا
ِ صُفو
ُّ عَلى ال
َ ن
َ صُّلو
َ الِئَكَتُه ُي
َ هلل َوَم
ََّ ن ا
َّ  ِإ: ل
ُ ن َيُقو
َ  َوَكا،

অথর্- রাছূলুল্লাহ 1 আমােদর বক্ষ ও কাঁধ ছুঁেয় ছুঁেয় সেফর একপর্ান্ত হেত অনয্ পর্ান্ত অিতকর্ম করেতন
আর বলেতন:- পরস্পর িভন্নতা অবলমব্ন কেরা না, নতুবা েতামােদর অন্তরও পরস্পর িবভক্ত-িবেরাধপূণর্
হেয় যােব। িতিন (রাছূলুল্লাহ) আরও বলেতন:- িনশ্চয় আল্লাহ পর্থম কব্াতার সমূেহর (মুসাল্লীেদর) উপর রাহ্
মাত বষর্ণ কেরন এবং িফিরশতাগণ তােদর জনয্ রাহ্মাত পর্াথর্না কেরন।

২৫

মুছিলম উম্মাহ আজ শতধা িবভক্ত ও িবিচ্ছন্ন। তােদর পরস্পেরর মেধয্ মতেভদ আর মতাৈনেকয্র েকান
ইয়ত্তা েনই। এমনিক নামােযর রূপেরখা আর পদ্ধিত িনেয়ও রেয়েছ তােদর মেধয্ অেনক মতিবেরাধ।
মুছিলম উম্মাহ্র এই িবভিক্ত, িবিচ্ছন্নতা ও অৈনেকয্র িপছেন েযসব কারণ রেয়েছ, তন্মেধয্ উপেরাক্ত
২০. رواه مسلم وابن حبان
২১. সাহীহ্ মুছিলম, সাহীহ্ ইবনু িহবব্ান
২২. رواه البخاري و مسلم
২৩. সাহীহ্ বুখারী, সাহীহ্ মুছিলম
২৪. رواه أبو داؤود
২৫. আবূ দাঊদ

৬

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

হাদীেছ বিণর্ত কারণিট হেলা অনয্তম। তারা যিদ রাছূলুল্লাহ 1 এর িনেদর্শমত এেক অেনয্র কাঁেধ কাঁধ
সমান্তরাল েরেখ পােয়র েগাড়ািলর সােথ েগাড়ািল িমিলেয় কব্াতারগুেলা েসাজা-সিঠক কের ফাঁক-েফাঁকর
বন্ধ কের শীসাঢালা পর্াচীেরর নয্ায় িমিলত হেয় দাঁড়াত, তাহেল তােদর মেধয্ এেতা অৈনকয্, িবভিক্ত ও
িবিচ্ছন্নতা সৃিষ্ট হত না এবং তারা আল্লাহ্র (7) রাহ্মত েথেকও িবিচ্ছন্ন হত না।
(৪) ‘আব্দুল্লাহ্ ইবনু ‘উমার h হেত বিণর্ত হাদীেছ রেয়েছ, িতিন বেলন َوال َتَذُروا،خَواِنُكْم
ْ  َوِليُنوا ِبَأْيِدي ِإ،ل
َ سُّدوا اْلخَل
ُ  َو،ب
ِ ن اْلمَناِك
َ حاُذوا َبْي
َ  َو،ف
َ صُفو
ُّ  َأِقيُموا ال:ل
َ سَّلَم َقا
َ عَلْيِه َو
َ هلل
َُّ صَّلى ا
َ هلل
َِّ ل ا
َ سو
ُ ن َر
َّ َأ
৬২

.طَعُه اهلل
َ صّفًا َق
َ طَع
َ ن َق
ْ  َوَم،صَلُه اهلل
َ صّفًا َو
َ ل
َ ن َوص
ْ  َوَم،ن
ِ طا
َ شْي
َّ ت ِلل
ٍ جا
َ ُفُر

অথর্- রাছূলুল্লাহ 1 বেলেছন:- েতামরা সফগুেলা েসাজা-সিঠক কেরা, পরস্পেরর কাঁধ সমান্তরাল েরেখা,
ফাঁক-েফাঁকর বন্ধ কেরা, েতামােদর ভাইেদর জনয্ হাত নরম কেরা (েকউ যিদ কব্াতাের পর্েবশ করেত চায়
তাহেল হাত শক্ত কের েরেখানা যােত েস ঢুকেত না পাের বরং হাত নরম কের তােক সেফর ফাঁেক
পর্েবেশর সুেযাগ দাও) এবং শয়তােনর জনয্ েছাট েছাট ফাঁকা জায়গা েছেড় িদও না। েয বয্িক্ত (নামােয)
কব্াতার িমিলেয় রােখ (কব্াতােরর ফাঁকা জায়গায় পর্েবশ কের ফাঁক বন্ধ কের কব্াতার িমিলেয় রােখ) আল্লাহ
0 তােক তাঁর (রাহ্মােতর) সােথ িমিলেয় রােখন, আর েয বয্িক্ত কব্াতার িবিচ্ছন্ন কের (সেফর মেধয্
ফাঁকা জায়গা েরেখ েদয়, যদ্দরুন দু’জন মুসাল্লী িবিচ্ছন্ন হেয় পেড় এবং তদব্ারা সফও িবিচ্ছন্ন হেয় যায়)
আল্লাহ 7 তােক তাঁর (রাহ্মাত) েথেক িবিচ্ছন্ন কের েদন।

২৭

(৫) ‘আলী ইবনু আবী তব্ািলব e হেত বিণর্ত, িতিন বেলন- রাছূলুল্লাহ 1 বেলেছন:৮২

.حُموا
َ سوا َتَرا
ُّ  َوَتَما، سَتِوي ُقُلوُبُكْم
ْ سَتَوْوا َت
ْا

অথর্- েতামরা (সালােত) িঠকভােব েসাজা-সমান্তরাল হেয় দাঁড়াও তাহেল েতামােদর অন্তরও েসাজা-সিঠক
থাকেব এবং েতামরা গাদাগািদ কের িমিলত হেয় দাঁড়াও তাহেল েতামােদর পর্িত রাহম করা হেব।

২৯

এখােন আেরকিট িবষয় িবেশষভােব উেল্লখ করা দরকার, তা হেলা- পর্েতয্ক মুসাল্লীেক সালােত (একাকী
েহাক বা জামা‘আেত) িনেজর দু’পােয়র মাঝখােন এই পিরমাণ ফাঁক েরেখ দাঁড়ােনা উিচত, যােত বসেত
িগেয় তােক অিতিরক্ত জায়গা দখল করেত না হয় িকংবা অিতিরক্ত সংকুিচত হেয় বসেত না হয়। পর্েতয্েক
িনজ িনজ শরীেরর মাপ অনুযায়ী দু’পােয়র মাঝখােন সব্াভািবক ফাঁক েরেখ দাঁড়ােবন, যােত বসার সময় ঐ
জায়গাটুকুেত সব্াচ্ছেন্দ বসেত পােরন। আমােদর েদেশর মাছিজদগুেলােত েদখা যায়- েকান েকান মুসাল্লী
২৬. رواه أحمد وأبو داؤود و النسائي
২৭. মুছনােদ ইমাম ইমাম আহমাদ, ছুনানু আবী দাঊদ, ছুনানুন্ নাছায়ী
২৮. رواه الطبراني في األوسط
২৯. তাবারানী-আওছাতব্

৭
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িনেজর দু’পােয়র মাঝখােন মাতর্ আট-দশ আঙ্গুল পিরমাণ ফাঁক েরেখ খুব এঁেট েসঁেট নামােয দাঁড়ান, আবার
েকউ েকউ িনেজর ডান ও বাম পােশব্র্র মুসাল্লীর পােয়র সােথ পা িমলােনার জনয্ তথা ফাঁক-েফাঁকর বন্ধ
করার জনয্ িকংবা এমিনেতই (এমনিক একাকী সালােতও) িনেজর পা দুিটেক অসব্াভািবকভােব (অেনক
েবিশ) পর্শস্থ কের দাঁড়ান। পর্কৃতপেক্ষ দাঁড়ােনার এই উভয় পদ্ধিতই ছুন্নাহ্সম্মত নয়। এভােব দাঁড়ােল
ছাজদাহ করার সময় এবং বসার সময় অেনয্র জায়গা হয় দখল করেত হয়, নতুবা দু’জেনর মাঝখােন
অেনক জায়গা খািল পেড় থােক। অথচ এর েকানটাই কাময্ নয়।
(দুই) একজেনর পােয়র েগাড়ািলর সােথ অপরজেনর পােয়র েগাড়ািল লািগেয় দুইজেনর মধয্কার ফাঁকেফাঁকর বন্ধ কের শীসাঢালা পর্াচীেরর নয্ায় কব্াতারবিন্দ হওয়া। এর পর্মাণ হেলা(১) আবূ হুরাইরাহ e হেত বিণর্ত০৩

.ل
َ سُّدوا اْلخَل
ُ .:سَّلَم
َ عَلْيِه َو
َ هلل
َُّ صَّلى ا
َ هلل
َِّ ل ا
َ سو
ُ ل َر
َ َقا

অথর্- রাছূলুল্লাহ 1 বেলেছন:- েতামরা (সালােত) ফাক-েফাঁকর বন্ধ কেরা।

৩১

(২) সাহীহ্ বুখারীেত আনাছ ইবনু মািলক e হেত বিণর্ত হাদীেছ রেয়েছ েয, রাছূলুল্লাহ 1 বেলেছন:২৩

.حِبِه َوَقَدَمُه ِبَقَدِمِه
ِ صا
َ ب
ِ ق َمْنِكَبُه ِبَمْنِك
ُ حُدَنا ُيْلِز
َ ن َأ
َ ظْهِري َوَكا
َ ن َوَراِء
ْ صُفوَفُكْم َفِإِّني َأَراُكْم ِم
ُ َأِقيُموا

অথর্- েতামরা েতামােদর সফগুেলা িঠকঠাক ও েসাজা কের নাও, েকননা আিম েতামােদরেক আমার িপছন
িদক েথেকও েদখেত পাই। আনাছ e বেলন- (একথা শুনার সােথ সােথ) আমােদর পর্েতয্েক িনজ িনজ
পাশব্র্বতর্ী েলােকর কাঁেধর সােথ কাঁধ এবং পােয়র সােথ পা খুব ভােলা কের লািগেয় িনতাম।

৩৩

(৩) আনাছ e হেত অনয্ বণর্নায় বিণর্ত রেয়েছ, িতিন বেলেছনن َوَراِء
ْ  َفِإِّني َأَراُكْم ِم، صوا
ُّ  َوَتَرا، صُفوَفُكْم
ُ  َأِقيُموا: ل
َ  َفَقا، جِهِه
ْ سَّلَم ِبَو
َ عَلْيِه َو
َ هلل
َُّ صَّلى ا
َ هلل
َِّ ل ا
ُ سو
ُ عَلْيَنا َر
َ ل
َ  َفَأْقَب، الُة
َص
َّ ت ال
ْ ُأِقيَم
৪৩

.ظْهِري
َ

অথর্- একদা নামােযর ইকব্ামাত হেয় যাওয়ার পর রাছূলুল্লাহ 1 আমােদর িদেক তািকেয় বলেলন:৩০. رواه أبو داؤود
৩১. ছুনানু আবী দাঊদ
৩২. رواه البخاري
৩৩. সাহীহ্ বুখারী
৩৪. رواه البخاري

৮
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েতামরা েতামােদর সফগুেলা িঠক কেরা এবং শীসাঢালা পর্াচীেরর নয্ায় ফাঁক-েফাঁকর বন্ধ কেরা। আিম
েতামােদরেক আমার িপছন েথেকও েদখেত পাই।

৩৫

(৪) নু‘মান ইবনু বাশীর e হেত বিণর্ত, িতিন বেলেছনَّ  َواهلل َلُتِقيُم،صُفوَفُكْم
ن
ُ  َأِقيُموا،صُفوَفُكْم
ُ  َأِقيُموا،صُفوَفُكْم
ُ  َأِقيُموا: َفَقال، جِهِه
ْ س ِبَو
ِ عَلى الَّنا
َ سَّلَم
َ عَلْيِه َو
َ هلل
َُّ صَّلى ا
َ ل اهلل
ُ سو
ُ ل َر
َ َأْقَب
৬৩

.ن ُقُلوِبُكْم
َ ن اهلل َبْي
َّ خاِلَف
َ  َأْو َلُي،صُفوَفُكْم
ُ

অথর্- একদা রাছূলুল্লাহ 1 মানুেষর (নামােযর জনয্ উপিস্থত েলাকেদর) পর্িত মুখ িফিরেয় (তািকেয়)
বলেলন:- েতামরা সফ িঠক কেরা, েতামরা সফ িঠক কেরা, েতামরা সফ িঠক কেরা। আল্লাহ্র শপথ!
েতামরা অবশয্ই সফ িঠক করেব অনয্থায় আল্লাহ েতামােদর পরস্পেরর অন্তরেক িবভক্ত কের িদেবন।

৩৭

(৫) আবূ ছা‘ঈদ আল খুদরী e হেত বিণর্ত،صُفوَفُكْم
ُ عِدُلوا
ْ  َفا،الِة
َص
َّ  فِإَذا ُقْمُتْم ِإلى ال:– ل
َ  َقا، سَّلَم
َ عَلْيِه َو
َ هلل
َُّ صَّلى ا
َ ل اهلل
َ سو
ُ ن َر
َّ  َأ،ي رضي اهلل عنه
ِّ خْدِر
ُ سِعيٍد اْل
َ ن َأِبي
ْع
َ
৮৩

.ظْهِري
َ ن َوَراِء
ْ ج ؛ َفِإِّني َأَراُكْم ِم
َ سُّدوا اْلُفَر
ُ  َو،َوَأِقيُموَها

অথর্- রাছূলুল্লাহ 1 বেলেছন:- — অতঃপর যখন েতামরা সালােত দাঁড়ােব, তখন েতামরা েতামােদর
সফগুেলা েসাজা-সুদৃঢ় কেরা এবং ফাঁক-েফাঁকর বন্ধ কেরা, েকননা আিম েতামােদরেক আমার িপছন
েথেকও েদখেত পাই।

৩৯

এই িছল সাহাবােয় িকরােমর (4) সালােত দাড়ােনার নমূনা। আর আমােদর মাছিজদগুেলােত েদখা যায়
এর সম্পূণর্ িবপরীত িচতর্। মুসাল্লীগণ তােদর পরস্পেরর মেধয্ এত িবস্তর ফাঁক েরেখ দাঁড়ান, েদেখ মেন হয়
েযন েকউ তােদর িনেদর্শ িদেচ্ছ েয, েতামরা পরস্পর িনরাপদ দূরতব্ বজায় েরেখা, একজেনর েছাঁয়া েযন
অপরজেনর গােয় না লােগ িকংবা শয়তান তােদরেক বলেছ েয, আিম আসিছ আমার জনয্ পযর্াপ্ত জায়গা
েরেখা। তাছাড়া এই ফাঁকা জায়গায় েকউ পর্বশ করেত চাইেল তারা পর্চন্ড িবরিক্ত েবাধ কেরন এবং হাত
শক্ত কের যথাসম্ভব তােক বাঁধা দােনর েচষ্টা কেরন। নামােয পােয়র সােথ পা এবং কাঁেধর সােথ কাঁধ
িমলােনােক তারা রীিতমত দৃষ্টতা ও েব-আদবী বেল মেন কেরন।
(িতন) এেকর পর এক সামেনর সফগুেলা পূরণ কের পযর্ায়কর্েম িপছেনর সফগুেলােত আসা। এর পর্মাণ
৩৫. সাহীহ্ বুখারী
৩৬. رواه أبو داؤود و ابن حبان و إبن خزيمة
৩৭. ছুনানু আবী দাঊদ, সাহীহ্ ইবেন িহবব্ান, সাহীহ্ ইবেন খুযাইমাহ
৩৮. رواه أحمد وإبن خزيمة وإبن حبان
৩৯. মুছনােদ ইমাম আহ্মাদ, সাহীহ্ ইবেন খুযাইমাহ, সাহীহ্ ইবেন িহবব্ান
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হেলা(১) জািবর ইবনু ছামুরাহ h হেত বিণর্ত, িতিন বেলনُّ ص
ف
ُ ف َت
َ  َوَكْي،ل اهلل
َ سو
ُ  َيا َر:عْنَد َرِّبَها ؟ َفُقْلَنا
ِ الِئَكُة
َ ف اْلم
ُّ ص
ُ ن َكَما َت
َ صُّفو
ُ ال َت
َ  َأ: ل
َ  َفَقا، سَّلَم
َ عَلْيِه َو
َ هلل
َُّ صَّلى ا
َ ل اهلل
ُ سو
ُ عَلْيَنا َر
َ ج
َ خَر
َ
০৪

.ف
ِّ ص
َّ ن في ال
َ صو
ّ  وَيَتَرا،ل
َ ألَو
ُْ ف ا
َ صُفو
ُّ ن ال
َ  ُيِتُّمو:ل
َ عْنَد َرِّبَها ؟ َقا
ِ الِئَكُة
َ اْلَم

অথর্- একিদন রাছূলুল্লাহ 1 েবিরেয় এেস আমােদরেক বলেলন:- িফিরশতারা েযভােব তােদর
পালনকতর্ার সামেন সািরবদ্ধ (সফবিন্দ) হন েতামরা েকন েসভােব সািরবদ্ধ (সফবদ্ধ) হও না? আমরা
বললাম- েহ আল্লাহ্র রাছূল! িফিরশতারা িকভােব তােদর পালনকতর্ার সামেন সফবদ্ধ হন? রাছূলুল্লাহ 1
বলেলন:- তারা (পর্থেম) সামেনর সফগুেলা পূরণ কেরন এবং শীসাঢালা পর্াচীেরর নয্ায় ফাঁক-েফাঁকর বন্ধ
কের কব্াতাের দাঁড়ান।

৪১

(২) আনাছ ইবনু মািলক e হেত বিণর্ত, িতিন বেলন২৪

.خِر
َّ ف اْلمَؤ
ِّ ص
َّ ن ِفي ال
ْ ص َفْلَيُك
ٍ ن َنْق
ْ ن ِم
َ  َفَما َكا، ُثَّم اَّلِذي َيِليِه،ف اْلُمَقَّدَم
َّ ص
َّ  َأِتُّموا ال:ل
َ  َقا، سَّلَم
َ عَلْيِه َو
َ هلل
َُّ صَّلى ا
َ ل اهلل
َ سو
ُ ن َر
َّ َأ

অথর্- রাছূলুল্লাহ 1 বেলেছন:- েতামরা সামেনর সফ আেগ সম্পূণর্রূেপ পূরণ কেরা, তারপর এর িপছেনর
সফ (এভােব পযর্ায়কর্েম সফগুেলা) পূরণ কেরা। যােত কের অপূণর্তা যিদ থােক, েসটা েযন সবর্েশষ সেফই
থােক।

৪৩

সামেনর সেফর জায়গা খািল েরেখ েকউ যিদ িপছেনর সেফ দাঁড়ায়, তাহেল পর্েয়াজেন তার ঘাড় িডিঙ্গেয়
হেলও সামেনর খািল জায়গা পূরেণর অনুমিত হাদীেছ রেয়েছ।
(৩) ইবনু ‘আবব্াছ e হেত বিণর্ত, িতিন বেলন, রাছূলুল্লাহ 1 বেলেছন:৪৪

.حْرَمَة َلُه
ُ ال
َ  َفِإَّنُه،عَلى َرَقَبِتِه
َ ط
َّ خ
َ ل َفَمَّر َماٌّر َفْلَيَت
ْ ن َلْم َيْفَع
ْ  َفِإ،سِه
ِ سَّدها ِبَنْف
ُ ف َفْلَي
ٍّ ص
َ جٍة ِفي
َ ظَر ِإَلى ُفْر
َ ن َن
ْ َم

অথর্- যিদ েকউ কব্াতাের েকান খািল জায়গা েদেখ তাহেল েস িনেজ েথেকই েযন তা পূরণ কের েনয়। যিদ
েস বয্িক্ত তা না কের, তাহেল (পর্েয়াজেন) তার ঘােড় পা িদেয় (হেলও) েকউ েযন ঐ খািল জায়গাটুকু
পূরণ করেত যায়। েকননা তার েকান সম্মান েনই।

৪৫

৪০. رواه مسلم وابن حبان
৪১. সাহীহ্ মুছিলম, সাহীহ্ ইবেন িহবব্ান
৪২. رواه أبو داؤود والنسائي
৪৩. ছুনানু আবী দাঊদ, ছুনানুন্ নাছায়ী
৪৪. رواه الطبراني في الكبير
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(৪) আবূ হুরাইরাহ e হেত বিণর্ত অনয্ হাদীেছ রেয়েছ, রাছূলুল্লাহ 1 বেলেছন:৬৪

.سَتَهُموا
ْ ال
َ عَلْيِه
َ سَتِهُموا
ْ ن َي
ْ ال َأ
َّ جُدوا ِإ
ِ ل ُثَّم َلْم َي
ِ ألَّو
َْ ف ا
ِّ ص
َّ س َما ِفي الِّنَداِء َوال
ُ ْو َيْعَلُم الَّنا

অথর্- মানুষ যিদ জানত আযােন এবং পর্থম কব্াতাের কী ফাযীলাত রেয়েছ, অতঃপর তা অজর্েনর জনয্ যিদ
লটারীর পর্েয়াজন হত তাহেল তারা তা-ই করত।

৪৭

িকন্ত আফেছাছ! আমােদর সমােজ মুসাল্লীগণ; নামায েশেষ যােত দর্ুত মাছিজদ েথেক েবিরেয় আসা যায়
তজ্জনয্ তারা েশষ কব্াতাের দাঁড়ােত এতই সেচষ্ট থােকন, অবস্থাদৃেষ্ট মেন হয় েযন পর্েয়াজেন তারা এজনয্
লটারী করেতও পর্স্তুত আেছন।
(চার) দুই সেফর মেধয্ অযথা েবিশ দূরতব্ না রাখা বরং এক সফ েথেক অনয্ সফেক যতটুকু সম্ভব
কাছাকািছ রাখা। এর পর্মাণ হেলা،ق
ِ عَنا
ْ أل
َْ حاُذوا ِبا
َ  َو، َوَقاِرُبوا َبْيَنَها،صُفوَفُكْم
ُ صوا
ُّ  ُر: ل
َ  َقا، سَّلَم
َ عَلْيِه َو
َ هلل
َُّ صَّلى ا
َ ل اهلل
ِ سو
ُ ن َر
ْع
َ ،ك رضي اهلل عنه
ٍ ن َماِل
ِ س ْب
ِ ن َأَن
ْع
َ
৮৪

.ف
ُ َكَأَّنَها اْلحَذ، ف
ِّ ص
َّ ل ال
ِ خَل
َ ن
ْ ل ِم
ُخ
ُ ن يْد
َ طي
ِ شَيا
َّ ألَرى ال
َ  ِإِّني،سي ِبَيِدِه
ِ َفَواَّلِذي َنْف

অথর্- আনাছ ইবনু মািলক e হেত বিণর্ত, রাছূলুল্লাহ 1 বেলেছন:- েতামরা েতামােদর সফগুেলার
ফাঁক-েফাঁকর বন্ধ কেরা এবং সফগুেলা কাছাকািছ েরেখা, কাঁধগুেলা সমান্তরাল েরেখা (এক বরাবর েরেখা,
েকউ আেগ েকউ িপেছ এমন হেয়া না)। যার হােত আমার পর্াণ তাঁর শপথ! িনশ্চয়ই আিম কােলা রংেয়র
েলজ ও কানিবহীন েছাট েমষ শাবেকর নয্ায় শয়তানেক কব্াতােরর ফাঁক-েফাঁকর িদেয় পর্েবশ করেত
েদিখ।

৪৯

মূলত ইমাম ও মুকব্্তাদী িমেল েয সালাত আদায় করা হয়, েসটােক বলা হয় জামা‘আত। ইজিতমা‘ শব্দ
েথেক জামা‘আত শেব্দর অথর্ হেলা- সমেবত, একিতর্ত, সিম্মিলত, ঐকয্বদ্ধ ইতয্ািদ। সুতরাং জামা‘আেত
নামােযর দািব হেলা- ইমাম-মুকব্্তাদী পরস্পর কাছাকািছ থাকা, িমেলিমেশ থাকা, সিম্মিলত থাকা এবং
িবিচ্ছন্ন না হওয়া। এ কারেণ রাছূলুল্লাহ 1 জামা‘আেত সালােতর সফগুেলা একদম কাছাকািছ রাখার
িনেদর্শ িদেয়েছন। অকারেণ-অপর্েয়াজেন জামা‘আেত পরস্পর িবিচ্ছন্ন থাকা বা দূরতব্ বজায় রাখা- এটা
জামা‘আেতর অথর্, তাৎপযর্ ও উেদ্দেশয্র সম্পূণর্ পিরপিন্থ কাজ। তাই ইমাম েথেক পর্থম কব্াতার এবং
৪৫. মু‘জামুল কাবীর িলত্ তব্াবারানী
৪৬. متفق عليه
৪৭. সাহীহ্ বুখারী, সাহীহ্ মুছিলম
৪৮. أخرجه أبو داؤود وابن حبان والنسائي
৪৯. ছুনানু আবী দাঊদ, সাহীহ্ ইবেন িহবব্ান, ছুনানুন্ নাছায়ী
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পরবতর্ী এক কব্াতার েথেক অনয্ কব্াতারেক যতটুকু সম্ভব কাছাকািছ রাখা এবং দুই কব্াতােরর মধয্খােন
অনথর্ক দূরতব্ বজর্ন করা, এটাই হেলা রাছূলুল্লাহ 1 এর ছুন্নাহ।
(পাঁচ) পর্াপ্ত বয়স্ক, ‘আিলম ও পর্জ্ঞাবান বয্িক্তগণ যথাসম্ভব ইমােমর কাছা◌্কািছ অবস্থান করা। এর পর্মাণ
হেলাن َيُلوَنُهْم
َ  ُثَّم اَّلِذي، َوالُّنَهى،الِم
َح
ْ أل
َْ  ِلَيِلِني ِمْنُكْم ُأوُلو ا:سَّلَم
َ عَلْيِه َو
َ هلل
َُّ صَّلى ا
َ قال: ل
َ  َقا،سُعوٍد اْلُهَذِلي رضي اهلل عنه
ْ ن َم
ِ عْبِد اهلل ْب
َ ن
ْع
َ
০৫

.ق
ِ سَوا
ْ أل
َْ ت ا
ِ شا
َ  َوِإَّياُكْم َوَهْي،(الثًا
َ )َث

অথর্- ‘আব্দুল্লাহ ইবনু মাছ‘ঊদ আল হুযালী e হেত বিণর্ত, িতিন বেলন- রাছূলুল্লাহ 1 বেলেছন:েতামােদর মধয্ হেত জ্ঞানী-পর্াজ্ঞ, িবচক্ষণ-বুিদ্ধমান েলােকরা আমার কাছাকািছ দাঁড়ােব। অতঃপর যারা
(জ্ঞান, বুিদ্ধ, পর্জ্ঞা ও িবচক্ষণতার িদক িদেয় যত েবিশ) এেদর কাছাকািছ তারা দাঁড়ােব, (“অতঃপর যারা
এেদর কাছাকািছ তারা দাঁড়ােব” এভােব এ কথািট রাছূলুল্লাহ 1 িতনবার বলেলন)। এবং েতামরা
সাবধান! (মাছিজেদ) বাজােরর মত েশারেগাল করেব না।

৫১

িকন্তু অিপর্য় হেলও সতয্ েয, আমােদর েদেশ পর্ায় মাছিজেদই েদখা যায় এমন সব েলােকরা ইমােমর
কাছাকািছ স্থােন অবস্থান কেরন, যারা ইমােমর েকান সমসয্া হেল েস সমসয্া েমাকব্ািবলা করার জ্ঞান রাখা
েতা দূেরর কথা, অযূ বা সালােতর ফার্য-ওয়ািজব িবষেয়রও জ্ঞান রােখন না, িকংবা যারা সাহীহ-শুদ্ধভােব
ছূরােয় ফািতহাও িতলাওয়াত করেত পােরন না। মাছিজদ পিরচালনার দায়ভারও েবিশরভাগ েক্ষেতর্
এধরেনর েলােকর উপরই নয্স্ত থােক। অবশয্ এটা তােদর েদাষ নয় বরং এজনয্ অেনক েক্ষেতর্ই তারা
পর্শংসার দািবদার। েকননা সমােজর ‘উলামােয় িকরাম- যারা এই মহান দািয়তব্ পালেনর কথা, তারা
তােদর দািয়তব্ যথাযথভােব পালন না করার এবং দািয়তব্ সম্পেকর্ উদাসীন হেয় যাওয়ার কারেণই অনয্রা এ
দািয়তব্ পালেন এিগেয় আসেত বাধয্ হন।
অিধকাংশ ‘আিলম ও ইমামগণ িনেজেদর আত্মপিরচয় ও আত্মমযর্াদা েবমালুম ভুেল যাওয়ার কারেণ এবং
ইমামিতর নয্ায় একিট সুমহান বর্েতর মযর্াদা, গুরুতব্ ও তাৎপযর্ সিঠকভােব উপলিব্ধ না করার কারেণই
সমােজ তারা আজ উেপিক্ষত, যথাযথ মূলয্ায়ন ও মযর্াদা পর্ািপ্ত েথেক চরমভােব বিঞ্চত। দুঃখজনক হেলও
সতয্, েবিশরভাগ মাছিজেদই েদখা যায় েয, ইমাম সােহব চাকরী হারােনার ভেয় মাছিজদ পিরচালনা
কিমিটর িকংবা মুতাওয়াল্লী সােহেবর হুক্ম আর মিজর্মত ইমামিতর দািয়তব্ পালন করেছন। এেত কের
অেনক সময় েজেন-শুেন িবদ‘আতী কাজ-কমর্ করেতও তারা িদব্ধােবাধ কেরন না। এতদসেত্তব্ও তােদর
অিধকাংেশর ভােগয্ একজন সাধারণ িপয়ন বা েচৗিকদােরর সমান েবতন েজােট না।

৫০. رواه مسلم
৫১. সাহীহ্ মুছিলম
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‘আিলমগণ যিদ সিতয্কার অেথর্ই ‘আিলম হেতন, তারা যিদ েকবল আল্লাহ্েক (0) ভয় কের এবং
একমাতর্ তাঁর উপরই পূণর্ আশা ও ভরসা েরেখ চলেতন, তারা যিদ িনেজেদর দািয়তব্-কতর্বয্ সম্পেকর্
সেচতন হেতন, তাহেল অবশয্ই তােদর এ করুণ দশা হত না। অপরিদেক সাধারণ মুছলমান এবং িবেশষ
কের মাছিজদ পিরচালনার সােথ জিড়ত েলােকরা যিদ এই সতয্টুকু উপলিব্ধ করেতন েয, হাকব্য্ানী
‘আিলমগণ হেলন নাবীগেণর (m) উত্তরসূরী, তারা হেলন জািতর পিরচালক-কণর্ধার এবং মুিক্তর
িদশারী, তাহেল সমােজ ‘উলামােয় িকরাম িবদয্মান থাকাবস্থায় দব্ীনী িবষেয় অনয্ েকউ েনতৃতব্ বা কতৃর্তব্
েদখােত েযত না। ইমােমর িনকটবতর্ী স্থানটুকু জ্ঞানী-গুণী আহ্েল ‘ইল্মেদর জনয্ই বরাদ্দ থাকত। সাধারণ
মানুষ যিদ একথা জানত েয, ইমামিত- এটা সাধারণ েকান দািয়তব্ বা েপশা নয়, এটা হেলা নাবাওয়ী েপশা,
এটা হেলা এমন এক সুমহান বর্ত, েয বর্েত রাছূলুল্লাহ 1 দুন্ইয়া েথেক িবদায় েনয়ার আগ পযর্ন্ত িনেজেক
িনেয়ািজত েরেখেছন, তাহেল তারা ইমােমর পরামশর্ অনুযায়ী মাছিজদ পিরচালনা করত। তারা ‘আিলম ও
ইমামগণেক সমােজ সবেচেয় মযর্াদার আসেন অিধিষ্ঠত করত।
(ছয়) পর্থেম ডান িদক হেত সফ পূণর্ করা। এর পর্মাণ হেলা(১) বারা ইবনু ‘আিযব e হেত বিণর্ত, িতিন বেলেছনَ عَذاَب
ك
َ ب ِقِني
ِّ  “َر:ف
َ صَر
َ ن اْن
َ حي
ِ ل
ُ سِمْعُتُه َيُقو
َ  َف، ن َيِميِنِه
ْع
َ ن
َ ن َنُكو
ْ حَبْبَنا َأ
ْ سَّلَم – َأ
َ عَلْيِه َو
َ هلل
َُّ صَّلى ا
َ – هلل
َِّ ل ا
ِ سو
ُ ف َر
َ خْل
َ صَّلْيَنا
َ ُكَّنا ِإَذا
২৫

.”ك
َ عَباَد
ِ ث
ُ َيْوَم َتْبَع

অথর্- আমরা যখন রাছূলুল্লাহ 1 এর িপছেন সালাত আদায় করতাম, তখন আমরা তাঁর ডানিদেক দাঁড়ােত
পছন্দ করতাম। ছালাম িফরােনার পর আিম তাঁেক বলেত শুেনিছ “রাবব্ী কব্ীনী ‘আযাবাকা ইয়াওমা
তাব‘আছু ‘ইবাদাকা” (অথর্- েহ আমার পর্িতপালক! েয িদন তুিম েতামার বান্দাহ্েদরেক িবচােরর জনয্
উঠােব, েসিদন আমােক েতামার ‘আযাব হেত রক্ষা কেরা)।

৫৩

(২) ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আবব্াছ h হেত বিণর্ত, িতিন বেলেছনْع
ن
َ سي َفَأَقاَمِني
ِ خَذ ِبَرْأ
َ  َفَأ، ساِرِه
َ ن َي
ْع
َ ت
ُ  َفُقْم، صِّلي َمَعُه
َ ت ُأ
ُ  َفُقْم، ل
ِ ن الَّلْي
َ صِّلي ِم
َ سَّلَم ُي
َ عَلْيِه َو
َ هلل
َُّ صَّلى ا
َ ي
ُّ  َفَقاَم الَّنِب،خاَلِتي
َ عْنَد
ِ ت
ُّ ِب
৪৫

.َيِميِنِه

অথর্- একদা আিম আমার খালার (উম্মুল মু’িমনীন মাইমূনাহ f এর) িনকট রািতর্ যাপন কির। রাছূলুল্লাহ
1 উেঠ রােতর সালাত পড়েত লাগেলন, আিমও উেঠ েগলাম তাঁর সােথ নামায পড়েত এবং িগেয় তাঁর
৫২. رواه أبو داؤود و النسائي
৫৩. ছুনানু আবী দাঊদ, ছুনানুন্ নাছায়ী
৫৪. رواه البخاري و مسلم
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বাম পােশ দাঁড়ালাম। িতিন আমার মাথায় ধের (আমােক তাঁর িপছন িদেক ঘুিরেয়) ডান পােশ এেন দাঁড়
করােলন।

৫৫

এেত পর্মািণত হয় েয, ইমােমর সােথ দাঁড়ােনা মুকব্্তাদীর জনয্ উত্তম স্থান হেলা ইমােমর ডান পাশব্র্। নতুবা
রাছূলুল্লাহ 1 ইবনু ‘আবব্াছ-েক (h) তাঁর বাম পাশব্র্ হেত ডান পােশব্র্ িনেয় আসেতন না।
(৩) ‘আিয়শাহ f হেত বিণর্ত, িতিন বেলন৬৫

.ف
ِ صُفو
ُّ ن ال
ِ عَلى َمَياِم
َ ن
َ صُّلو
َ هلل َوَمالِئَكَتُه ُي
ََّ ن ا
َّ  ِإ:سَّلَم
َ عَلْيِه َو
َ هلل
َُّ صَّلى ا
َ هلل
َِّ ل ا
ُ سو
ُ ل َر
َ َقا

অথর্- রাছূলুল্লাহ 1 বেলেছন:- িনশ্চয়ই আল্লাহ (নামােয) সফসমূেহর ডান িদেক অবস্থানকারীেদর উপর
রাহ্মাত বষর্ণ কেরন এবং িফিরশতাগণও তােদর জনয্ (আল্লাহ্র কােছ) মাগিফরাত (ক্ষমা) পর্াথর্না
কেরন।

৫৭

ডান িদক হেত সফ পূণর্ করার অথর্ এই নয় েয, ইমােমর িঠক িপছেনর জায়গাটুকু সহ ইমােমর ডান-বাম
খািল েরেখ মাছিজেদর একদম ডান পর্ান্ত েথেক সফ শুরু করা। বরং এর অথর্ হেলা ইমামেক মধয্খােন
েরেখ পর্থেম তাঁর ডানপােশব্র্ তারপর বামপােশব্র্ দাঁড়ােত হেব। উদাহরণ সব্রূপ- যিদ ইমােমর ডােন ও বােম
পাঁচজন পাঁচজন কের েমাট ১০ জন েমাকব্্তাদী হেয় যান, তাহেল ১১ নং েমাকব্্তাদীর জনয্ উিচত হেলা
ইমােমর ডান পােশব্র্ দন্ডায়মান পূবর্বতর্ী ৫ জেনর ডান পােশব্র্ িগেয় দাঁড়ােনা। আর েমাকব্্তাদী যিদ মাতর্ ১জন
হন তাহেল অবশয্ই তােক ইমােমর ডান পােশব্র্ ইমােমর সােথ একই বরাবের দাঁড়ােত হেব।
(সাত) মিহলােদরেক পুরুষেদর একদম িপছেন পৃথকভােব পৃথক সািরেত রাখা। েকানভােবই েযন সালােত
পুরুষ ও মিহলার সংিমশর্ণ না হয় েস িবষয়িট িনিশ্চত করা। এর পর্মাণ হেলাخُرَها
ِ ساِء آ
َ ف الِّن
ِ صُفو
ُ خْيُر
َ خُرَها َو
ِ شُّرَها آ
َ ل َأَّوُلَها َو
ِ جا
َ ف الِّر
ِ صُفو
ُ خْيُر
َ سَّلَم
َ عَلْيِه َو
َ هلل
َُّ صَّلى ا
َ هلل
َِّ ل ا
ُ سو
ُ ل َر
َ  َقا:ل
َ ن َأِبي ُهَرْيَرَة َقا
ْع
َ
৮৫

.شُّرَها َأَّوُلَها
َ َو

অথর্- আবূ হুরাইরাহ e হেত বিণর্ত, িতিন বেলন- রাছূলুল্লাহ 1 বেলেছন:- পুরুষেদর জনয্ (সালােত)
উত্তম সফ হেলা পর্থম সফ (সাির), আর তােদর জনয্ মন্দ সফ হেলা একদম িপছেনর সফ। আর
মিহলােদর জনয্ উত্তম সফ হেলা সবর্েশষ সফ (সাির), আর তােদর জনয্ মন্দ সফ হেলা পর্থম সফ।

৫৯

৫৫. সাহীহ্ বুখারী ও সাহীহ্ মুছিলম
৫৬. رواه أبو داؤود
৫৭. ছুনানু আবী দাঊদ
৫৮. رواه مسلم و أحمد
৫৯. সাহীহ্ মুছিলম, মুছনােদ ইমাম আহ্মাদ

১৪

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

মিহলা যিদ মাতর্ একজনও হয় তবুও তােক পুরুেষর সািরেত িনেয় আসা যােব না বরং তােক িপছেন এবং
পৃথক সািরেত দাঁড়ােত হেব।
আমােদর েদেশর বতর্মান েয সমাজ বয্বস্থা এবং আমােদর সামােজর েয েবহাল দশা, এেত মিহলােদর
মাছিজেদ না েযেয় বরং িনজ িনজ গৃেহ সালাত আদায় করা আবশয্ক। তাছাড়া এমিনেতই েতা মিহলােদর
জনয্ মাছিজেদর পিরবেতর্ িনজ িনজ ঘের সালাত আদায় করা উত্তম। েযমন০৬

.ن
َّ ساِء َقْعُر ُبُيوِتِه
َ جِد الِّن
ِ سا
َ خْيُر َم
َ :ل
َ سَّلَم َأَّنُه َقا
َ عَلْيِه َو
َ هلل
ُ صَّلى ا
َ هلل
ِ لا
ِ سو
ُ ن َر
ْع
َ ،سَلَمَة
َ ن ُأِّم
ْع
َ

অথর্- উম্মু ছালামাহ f হেত বিণর্ত হাদীেছ রেয়েছ েয, রাছূলুল্লাহ 1 বেলেছন:- মিহলােদর জনয্
সবেচেয় উত্তম মাছিজদ হেলা তােদর গৃহাভয্ন্তর।
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তেব হয্াঁ, যিদ পূণর্ পদর্ার সােথ মিহলােদর মাছিজেদ আসা-যাওয়া, তােদর িনরাপত্তা এবং পুরুষ-মিহলার
সংিমশর্ণ না হওয়া িনিশ্চত করা সম্ভব হয়, তাহেল মিহলােদরেক জামা‘আেত সালাত আদােয়র জনয্
মাছিজেদ আসা েথেক বারণ করা যােব না।
যাই েহাক, সালােত সফ িঠক বা েসাজা করা বলেত উপেরাক্ত ৭িট িবষয়েক একেতর্-একসােথ িনিশ্চত করা
বুঝায়। যিদ এ সাতিট িবষেয়র মধয্ হেত েকান একিট িবষয়ও নামােযর জামা‘আেত বাদ পেড়, তাহেল
েসই সালাত তথা নামায সিঠকভােব ও পিরপূণর্রূেপ আদায় হেয়েছ বেল গণয্ হেব না এবং এর দব্ারা
জামা‘আেত সালােতর কািঙ্ক্ষত ফাযীলাত লােভরও আশা করা যােব না। তাই ইমাম এবং মুকব্্তাদী;
পর্েতয্েকরই সালােত সফ তথা কব্াতারবন্দী হওয়ার িবষেয় অতয্ন্ত সতকর্ ও যত্নবান হওয়া একান্ত আবশয্ক।
সংকলক: আবূ ছা‘আদা মুহাম্মাদ হাম্মাদ িবল্লাহ c
সূতর্াবলী:
১) আর্ িরছালাতুছ্ ছািনইয়য্া িফস্ সালাত ওয়ামা ইয়ালযামু ফীহা- িলল ইমাম আহ্মাদ ইবনু হামব্াল
o।
২) ইহ্কামুল আহ্কাম শারহু ‘উমদািতল আহ্কাম- িলল ‘আল্লামা ইবনু দাকব্ীিকব্ল ‘ঈদ o।
৩) মাজমূ‘উ ফাতাওয়া ওয়াল মুকব্ালাত আল মুতানাওিয়‘আহ- িলশ্শাইখ ‘আব্দুল ‘আযীয ইবনু বায o।
৩) আশ্শারহুল মুমিত‘ ‘আলা যািদল মুছতাকব্িন‘- িলশ্শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু সািলহ্ আল ‘উছাইমীন o।
৪) তাছওিয়য়াতুস্ সুফূফ – িলশ্শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু ‘আিব্দল ওয়াহ্হাব আল ওসাবী o।

৬০. رواه أحمد و الحاكم
৬১. মুছনােদ ইমাম আহ্মাদ, মুছতাদরােক হািকম

১৫

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

