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কসে ও জিা করে নািাজ আদায় সম্পরক্ত 
মকছু মবধান

ভূমমকা:

আলহামদুমলল্াহ, আল্াহর প্রশংসা ও নাবী সাল্াল্াহু ‘আলাইমহ 

ওয়াসাল্ামমর উপর দুরূদ পামের পর আজমকর আমলাচনা শুরু করমি। 

ইবাদমের ব্াপামর একমি মমৌমলক নীমে হমছে, প্রমেমি ইবাদমের জন্ 

শরী‘আেপ্রবে্তক আল্াহ ো‘আলা একমি মনমদ্তষ্ট সময় মনর্তারণ কমর 

মদময়মিন যা মস সমময়ই আদায় করমে হয়, যমদ না মসিামক োর সময় 

মেমক মবমশষ আবশ্কো বা প্রময়াজমনর কারমণ মবর কমর অন্ সমময় 

করার ব্াপামর দলীল-প্রমাণামদ পাওয়া যায়। 

আল্াহ ো‘আলা বমলন, 

)ڃ  چ  چ  چ  چ( ]املاعون:٥[

“যারা োমদর নামাজ সম্পমক্ত মবখবর” [সূরা আল-মা‘উন, ৫] অে্তাৎ োরা 

নামাজমক োর সময় মেমক মপমিময় মদয়। 

অনুরূপভামব বুখারী, মুসমলম, সুনান গ্রন্থকারগণ, মামলক এবং আহমাদ 

সহ অন্ান্গণ আবদুল্াহ ইবন মাসউদ রামদয়াল্াহু ‘আনহু মেমক বণ্তনা 

কমরন, মেমন বমলন,

اَلُة  » الصَّ َقاَل:  أَْفَضُل؟  الَْعَمِل  أَىُّ  الله عليه وسلم  اللَِّه صلى  َرُسوَل  َسَألُْت 
ِلَوْقِتَها«.
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“আমম রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্ামমক মজমঞেস করলাম, 

মকান কাজমি সমব্তাত্তম? রাসূল বলমলন, সময়মে নামাজ আদায় করা”। 

মকন্তু হাদীমসর দলীল দ্ারাই আবার ময সব রুখসে বা িাড় মদওয়া হময়মি 

েন্মমর্ অন্েম হমছে দু’ নামাজমক জমা কমর এক নামামজর সমময় 

আদায় করা। 

আর এ জমা করা মযাহর ও আসমরর মামে হময় োমক। সুেরাং মযাহরমক 

মদরী কমর আসমরর সমময় মনময় যাওয়া অেবা আসরমক এমগময় মনময় 

এমস মযাহমরর সমময় আদায় করার িাড় শরী‘আে আমামদরমক মদময়মি। 

অনুরূপভামব এ জমা করার সুমযাগ রময়মি মাগমরব ও ইশার মামে, সুেরাং 

মাগমরবমক মদরী কমর ইশার সমময় মনময় মগময় দু’মিামক আদায় করা, 

অেবা ইশামক এমগময় মনময় এমস মাগমরমবর সমময় মাগমরমবর পমরই 

আদায় কমর মনওয়ার সুমযাগ ইসলামী শরী‘আে আমামদরমক মদময়মি। 

মকন্তু ফজমরর নামাজ, আমলমগমণর ঐকমমে্ োমক এমগময় মনওয়া 

মকংবা মপমিময় মদওয়ার মকামনা সুমযাগ মনই। 

বস্তুে: সফর অবস্ায় দু’নামাজ জমা কমর আদায় করার মাসআলামি 

অমনক গুরুত্বপূণ্ত। অমনমকই এ মবষয়মি মনময় প্রশ্ন কমর োমক; অমনমকই 

আবার এর অমনক মাসআলা সম্পমক্ত সম্ক রারণা রামখ না, অেচ 

মবষয়মির প্রময়াজন অনস্ীকায্ত। োই এখামন এ মবষময় মকিু মাসআলার 

অবোরণা করার প্রয়াস পামবা। 

প্রেমমই এিা জানা দরকার ময, মহান আল্াহর রহমে, মেমন মুসামফমরর 

জন্ নামাজ জমা েো একত্র করা মবমরবদ্ধ কমরমিন। এিা আল্াহর পক্ষ 

মেমক রহমে ও িাড়। কারণ মুসামফর এমন মকিু অবস্া ও পমরমস্মের 

সম্ুখীন হময় োমকন যামে প্রমেমি নামাজমক োর মনমদ্তষ্ট সমময় আদায় 

করা কমেন হময় পমড়। 
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আমলমগণ এ ব্াপামর ইজমা‘ বা ঐকমে্ মপাষণ কমরমিন ময আরাফার 

মদন মযাহর ও আসরমক এমগময় মনময় মযাহমরর সমময় জমা কমর আদায় করা 

শরী‘আেসম্ে। অনুরূপভামব োরা এ ব্াপামরও একমে মপাষণ কমরমিন 

ময, আরাফার মদন সূয্ত ডুবার পর কুরবামনর ঈমদর রামে মুযদামলফায় 

মাগমরব এবং ‘ইশা একত্র কমর ইশার সমময় পড়া শরী‘আেসম্ে। 

[মদখুন, আল-ইজমা‘ ইবনুল মুনমযর, পৃ. ৩৮; মারামেবুল ইজমা‘ পৃ. ৪৫] 

েমব এর বাইমর অন্ সমময় নামাজ একমত্র আদায় করার ব্াপামর 

আমলমগমণর মমর্ মেমভদ রময়মি। 

নামাজ একত্র কমর পড়ার মবরান: 

আমলমগণ সফমরর কারমণ দু’নামাজ একমত্র আদায় করার ব্াপামর 

মেমভদ কমরমিন: 

১  অমরকাংশ আমলম মযমন মামলকী, শামফয়ী, হাম্বলীগণ এ মে মপাষণ 

কমরমিন ময, সফমরর কারমণ মযাহর এবং আসর অনুরূপভামব মাগমরব 

ও ইশার নামাজমক একমত্র আদায় করা জাময়য। [আশ-শারহুল কাবীর, 

১/৩৬৮; মুগমনল মুহোজ, ১/৫২৯, কাশশাফুল মকনা‘, ২/৫]

২  হানাফী আমলমগণ বমলন, আরাফা ও মুযদামলফা ব্েীে দু’ ফরয 

নামাজমক একত্র কমর আদায় করা যামব না। েমব আকৃমেগেভামব 

একমত্রে করা যামব, আর ো হমছে মযাহরমক োর মশষ সময় পয্তন্ত 

মদরী কমর আদায় করা োরপর আসরমক োর প্রেম ওয়ামতে আদায় 

করা। [আদ-দুররুল মুখোর ওয়া হামশয়া ইবন আমবদীন, ১/৩৮১] 

প্রারান্প্রাপ্ত মে: 

জুমহূর েো অমরকাংশ আমলমগমণর মেমি এখামন মবশুদ্ধ। কারণ; এর 

উপর দলীল প্রমাণামদ রময়মি; েন্মমর্: 
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১  আরাফার মদন ও মুযদামলফার রামে সকমলর ঐকমমে্র মভমত্তমে 

দু’নামাজমক একমত্রে কমর পড়া জাময়য হওয়া। আর ো রাসূলুল্াহ 

সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম মেমক অকাি্ভামব সাব্স্ত হওয়া। 

মযমনমি বমণ্তে হময়মি জামবর রামদয়াল্াহু ‘আনহু বমণ্তে দীর্ত হাদীসসহ 

অন্ান্ হাদীমস। [মুসমলম, হাদীস নং ১২১৮]

২  অসংখ্ হাদীমস বণ্তনা এমসমি ময, নাবী সাল্াল্াহু ‘আলাইমহ 

ওয়াসাল্াম োঁর মবমভন্ন সফমর একমত্র নামাজ আদায় কমরমিন। 

েন্মমর্ অন্েম হাদীস হমছে: 

 * আবদুল্াহ ইবন উমর রামদয়াল্াহু ‘আনহুমা হমে বমণ্তে হাদীস, 

"كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بني املغرب والعشاء إذا جّد به 
السير".

“নাবী সাল্াল্াহু ‘আলাইমহ ওয়াসাল্াম মাগমরব ও ইশার নামাজমক 

একসমময় পড়মেন, যখন সফর চলমান হমো”। [বুখারী, ১০৫৫; 

মুসমলম, ৭০৩]

 * সাঈদ ইবন জুবাইর রামহমাহুল্াহ বমলন, ইবন আব্াস রামদয়াল্াহু 

‘আনহুমা বমলন,

سفرة  في  الصالة  بني  جمع  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  "أن 
سافرها في غزوة تبوك، فجمع بني الظهر والعصر، واملغرب والعشاء". 
ال  أن  أراد  قال:  ذلك،  على  حمله  ما  عباس:  البن  فقلت  سعيد:  قال 

يحرج أمته.
“রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম োবুমকর যুমদ্ধর এক সফমর 

নামাজমক জমা (একমত্রে) কমর আদায় কমরমিন। সুেরাং মেমন মযাহর 

ও আসর এবং মাগমরব ও ইশামক একত্র কমর আদায় কমরমিন। সা‘ঈদ 
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বমলন, েখন আমম ইবন আব্াস রামদয়াল্াহু ‘আনহুমামক মজমঞেস 

করলাম, োমক একাজ করমে মকমস উদ্ুদ্ধ করল? মেমন বলমলন, মেমন 

মচময়মিন োঁর উম্ে মযন সংকীণ্তোয় না মভামগ।” [মুসমলম, ৭০৫]

বস্তুে নামাজমক একমত্র পড়ার মবরামনর দ্ারা ইসলামমর সহজ হওয়া 

এবং মহানুভবোর প্রমাণ। জমা করার হাদীসগুমলামক প্রমেমি নামাজ োর 

মনমদ্তষ্ট সমময় আদায় করার পমক্ষ আগে দলীল দ্ারা পমরে্াগ করার 

মকামনা কারণ মনই। কারণ সফর অবস্ায় নামাজ একমত্র আদায় করা 

সারারণ মূলনীমের মবপরীমে একমি প্রমামণে পদ্ধমে। োিাড়া েখন উভয় 

সময় নামাজ আদাময়র সমময় পমরণে হময় যায়। 

নামাজ একমত্র আদায় করা রুখসে বা িাড় েমব ো স্ায়ী মনয়ম 
নয়:  

ইমাম ইবনুল কাইময়্ম বমলন, জমা েো নামাজমক একমত্রে কমর আদায় 

করা সারারণ মনয়মমর পয্তাময় নয় মযমনমি অমনক মুসামফর মমন কমর 

োমক ময সফমরর মনয়ম হমছে একমত্রে করা, ওযর োকুক বা না োকুক। 

বরং সফমর জমা েো একত্র কমর আদায় করা হমছে রুখসে বা িাড়। 

আর সফমর কসর করা হমছে স্ায়ী মনয়ম-নীমে। সুেরাং মস মহমসমব বলা 

যায় ময, মুসামফমরর জন্ স্ায়ী মনয়ম হমছে চার রাকা‘আে নামাজমক 

দু’রাকা‘আে আদায় করা, মসখামন ওযর োকুক বা না োকুক। পক্ষান্তমর 

দু নামাযমক একমত্রে কমর আদায় করার মবরান প্রময়াজমনর োমগমদ এবং 

রুখসে বা িাড় মহমসমব মদওয়া হময়মি। এিা এক ররমনর অপরমি অন্ 

ররমনর। [আল-ওয়ামবলুস সাইময়্ব, পৃ. ১৪] 

আর এজন্ মামলকী মাযহামবর মলাকমদর মমে সফমর দু’ নামাজ একমত্র 

আদায় করা উত্তমমর মবপরীে; কারণ প্রমে্ক নামাজমক োর মনমদ্তষ্ট সমময় 

অনুমঠিে করাই হমছে উত্তম। োই উত্তম হমছে ো না করা। যমদও ো করা 
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মাকরূহ নয়। মামলকী মাযহামবর মলাকগণ এিামক ‘জাওয়ায মুস্তাওয়ীে 

ত্বারফাইন’ বা এমন জাময়য যার উভয় মদক সমান, এ নামম নামকরণ 

কমর োমক। [মমনাহুল জালীল, ১/৪১৬; শারহুল খুরাশী, ২/৬৭] 

পক্ষান্তমর হাম্বলী মাযহামবর আমলমগমণর মমে, জমা করা মুস্তাহাব নয়, 

বরং ে্াগ করাই উত্তম। 

জমা বা একমত্রে কমর আদায় করার মনয়ে োকা কী যরূরী? 

অে্তাৎ জমা বা একমত্রে কমর আদায় করার জন্ প্রেম নামাজ আদাময়র 

সমময়ই জমা কমর পড়ার মনয়ে োকা যরুরী? 

আমলমগমণর মমর্ এ ব্াপামর কময়কমি মে রময়মি: 

 * শামফ‘ঈ ও হাম্বলীমদর মনকি যমদ মদ্েীয় নামাজমক এমগময় মনময় এমস 

প্রেম ওয়ামতে দু’নামাজমক একমত্র পমড় েমব মসখামন মদ্েীয় নামাজমক 

আদায় করার মনয়ে প্রেম নামাজ আদাময়র সমময়ই োকমে হমব। 

অবশ্ যমদ প্রেম নামাজমক মদরী কমর মদ্েীয় নামামজর সমময় মনময় 

যায় েখন প্রেম নামাজ আদাময়র সময় মদ্েীয় নামাজমক একমত্রে 

করার মনয়ে লাগমব না। 

মস মহমসমব যমদ প্রেম নামাজ আদায় করার সময় মদ্েীয় নামাজমক 

এমগময় মনময় আদায় করার মনয়ে না কমর েমব োর জমা বা একমত্রে 

কমর আদায় করা শুদ্ধ হমব না। [রাওদােুে োমলবীন, ১/৩৯৬; 

কাশশাফুল মকনা‘ ২/৮]

কারণ কখনও কখনও মদ্েীয় নামাজমক প্রেম নামামজর সমময় আদায় 

করা হয় একমত্রে করার জন্, আবার কখনও ো করা হমে পামর 

ভুলবশেঃ। সুেরাং এেমদাভময়র মমর্ পাে্তক্ করার জন্ মনয়মের 

প্রময়াজন অবশ্ম্াবী। 
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 * পক্ষান্তমর মামলকী মাযহামবর আমলমগমণর মমে, প্রেম নামাজ 

আদায় করার সমময় মদ্েীয় নামাজমক োর সামে জমা করার মনয়ে 

করা ওয়ামজব মকন্তু শে্ত নয়। (আর ো মদ্েীয় নামাজমক এমগময় মনময় 

আসা বা প্রেম নামাজমক মদরীমে আদায় করা উভয় মক্ষমত্রই সমান) 

সুেরাং যমদ মকউ প্রেম নামাজ আদাময়র সময় মদ্েীয় নামাজমক জমা 

মনয়ে করা মিমড় মদল, েমব োমে নামাজ বামেল হমব না। [হামশয়ােুল 

আদাওয়ী (১/৩৩৫)]

 * আর এক বণ্তনায় ইমাম আহমাদ, ইমাম মুযানী এবং ইবন োইমময়্াহ 

বমলন, প্রেম নামাজ আদাময়র সময় মদ্েীয় নামাজ োর সামে একমত্রে 

করার মনয়মের বার্-বারকো মনই। [আল-মুহাযযাব, (১/১৯৭); আল-

ইনসাফ:২/৩৪১] 

ইবন োইমময়্া রামহমাহুল্াহ বমলন, ‘নাবী সাল্াল্াহু ‘আলাইমহ 

ওয়াসাল্াম যখন োঁর সােীমদর মনময় দু’ নামাজ জমা ও কসর কমর 

আদায় করমিমলন েখন মেমন োর সােীমদর কাউমক জমা ও কসর 

করার মনয়ে করার জন্ আলাদা মনমদ্তশনা মদন মন। বরং মেমন মদীনা 

মেমক মক্ার উমদেমশ্ মবর হময়মিন এ পুমরা সময় মেমন দু’ রাকাআে 

কসর কমরমিন মকামনারূপ জমা করা ব্েীেই। োরপর মেমন আরাফায় 

মযাহর আদায় কমরমিন েখন মেমন সাহাবীগণমক জামনময় মদন মন ময, 

মেমন এর পমরই আসরমক আদায় কমর মনমে চান। মকন্তু মেমন আসরও 

আদায় করমলন আর সাহাবীগমণরও মকউই মযাহমরর নামামজর পূমব্ত 

আসরমক োর সামে পড়ার মনয়ে কমরন মন। [মাজমু‘ ফাোওয়া: 

২৪/৫০]

সুেরাং এিাই হমছে প্রারান্প্রাপ্ত মে। কারণ প্রেম নামামজর সময় মদ্েীয় 

নামাজমক োর সামে আদায় করার মনয়্ে করার বার্-বারকোর মকামনা 

দলীল পাওয়া যামছে না, বরং দলীল োর উম্ািাই প্রমাণ কমর।        
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জমা করার সমময়র ব্াপকো: 

বস্তুে জমা কমর নামাজ আদায় করার মবরানমি মদওয়া হময়মি মুসমলমমদর 

উপর রুখসে বা িাড় ও মহানুভবোর জন্। সুেরাং প্রেম নামামজর শুরু 

মেমক এ জমা করার সময় মদ্েীয় নামামজর মশষ পয্তন্ত দীর্ত হমব। 

ইবন োইমময়্া বমলন, নামামজর সময় সারারণ অবস্ায় পাঁচমি, আর ওযর 

ও প্রময়াজমনর সময় োর সময় মেনমি। কারণ আল্াহ ো‘আলা বমলন, 

)ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ   ڃ  ڃ    چ        
چ( ]االسراء: ٧٨[

“মোমরা নামাজ আদায় কমরা সূয্ত মহমল যাওয়ার পর মেমক রামের 

অন্ধকার হওয়া পয্তন্ত এবং ফজমরর কুরআন পাে”। [সূরা বনী 

ইসরাঈল, ৭৮] 

আর মনয়মনীমেও এভামব চমল এমসমি ময ওযমরর সময় এ ওয়াতেগুমলামেই 

আদায় করমে হয়, আর োই মযাহর ও আসরমক সূয্ত মহমল যাওয়ার পর 

মেমক সূয্ত ডুমব যাওয়া পয্তন্ত পড়ার ববরো রময়মি। আর মাগমরব ও 

ইশামক সূয্ত ডুমব যাওয়ার পর মেমক সুবমহ সামদক উমদে হওয়া পয্তন্ত 

পড়া ববর।(1)

 আর এিাই হমছে দু’ নামাজমক একমত্র আদায় করার বাস্তবো। [ইবন 

োইমময়্াহ, শারহুল উমদা, পৃ. ২৩০-২৩১]

আর োই এিা প্রমামণে হমলা ময, 

১  তরব যজরন োখা উমচত যয, ইশাে নািারজে উত্তি সিয় হরলা িাগমেরবে নািারজে সিয় 
যশষ হওয়াে পে যথরক োরতে প্থি অধ্তাংশ পয্তন্ত। এই যষেরত্র যদখরত পাো যায় সহীহ 
িুসমলি, হাদীস নং 172 -  (612) এবং হাদীস নং 174 -  (612)  ]। (ড: িুহাম্াদ িতু্তজা 
মবন আরয়শ িুহাম্াদ)। 
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 * প্রেম নামাজমি আদায় করার সময় মদ্েীয় নামাজমি োর সামে জমা 

করার মনয়ে োকা জরুরী নয়। কারণ এর উপর মকামনা দলীল মনই।

 * মুসামফমরর নামামজর সময় মেনমি, সূয্ত মহমল যাওয়ার পর মেমক সূয্ত 

ডুবা পয্তন্ত  মযাহর ও আসমরর সময়। আর সূয্ত ডুবার পর মেমক সুবমহ 

সামদক উমদে হওয়া পয্তন্ত মাগমরব ও ইশার সময়। আর সুবমহ সামদক 

উমদে হওয়া মেমক শুরু কমর সূয্ত উো পয্তন্ত ফজমরর সময়। 

দু’ নামাজ জমা কমর আদায় করার জন্ কী সফমরর অবস্ায় 

োকা শে্ত?

 * সফর অবস্ায় জমা করার কো যারাই বমলমিন, োরা সবাই এ 

ব্াপামর একমে ময, জমা করা েখন জাময়য, যখন মুসামফর নামামজর 

সমময় সফমর ভ্রমণরে ও রাস্তা অমেক্রমরে অবস্ায় োকমবন।  

 * মকন্তু মুসামফর মকামনা শহমর অবস্ানরে অবস্ায় যমদ নামাজ কসর 

আদায় করমে োমকন েখনও মক মেমন দু’ নামাজ জমা কমর আদায় 

করমে পারমবন? এ ব্াপামর আমলমগমণর মমর্ দু’মি মে রময়মি: 

- ইমাম মামলক, কাযী আবু ইয়া‘লা আল-হাম্বলী, ইবনুল কাইময়্ম 

এবং ইবমন োইমময়্ার কো মেমক বুো যায় ময োমদর মে হমছে, 

দু’ নামাজমক জমা করা মকবল সফররে অবস্ামেই জাময়য, সফমর 

মকাোও অবস্ান করমল জাময়য নয়। [আল-মুদাওয়ানাহ ১/২০৫, 

আল-মুবমদ‘ ২/১২৫, আল-ওয়ামবলুস সাইময়্ব পৃ. ১৪, মাজমূ 

ফাোওয়া ২০/৩৬০, ২২/২৯০] কারণ আবদুল্াহ ইবন উমর 

রামদয়াল্াহু ‘আনহুমা বমণ্তে হাদীমস ো-ই এমসমি, মেমন বমলন, 

"كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بني املغرب والعشاء إذا جّد به 
السير"
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“নাবী সাল্াল্াহু ‘আলাইমহ ওয়াসাল্াম মাগমরব ও ইশার নামাজমক 

একসমময় পড়মেন, যখন সফর চলমান হমো”। [বুখারী, ১০৫৫; 

মুসমলম, ৭০৩]

- অন্মদমক শামফ‘য়ী মাযহামবর আমলমগণ এবং হাম্বলী মাযহামবর 

আমলমগণ, আর োর সামে ইমাম মামলক এর একমি মেও রময়মি, 

োমদর মমে, ময সফমর নামাজ কসর কমর পড়া হয় মস সফমরই জমা 

করা জাময়য। সফর চলমান মহাক মকংবা মকাোও অবস্ান কমর মহাক। 

েমব সফমরর মবরান মেমক মবর হয়মন এমন হমে হমব। এর বাইমর 

যেক্ষণ োমক মসুামফর বলা হমব েেক্ষণই মস জমা করমে পারমব। 

[মগুমনল মহুোজ ১/৫২৯; কাশশাফলু মকনা‘ ২/৫; আল-বায়ান ওয়াে 

োহসীল ১৮/১১০] 

ইবন কুদামা বমলন, যমদ দু নামাজমক প্রেম নামামজর সমময় আদায় করমে 

চায় েমব োও জাময়য, চাই মকাোও অবেরণকারী অবস্ায় মহাক বা সফর 

চলাকালীন অবস্ায় মহাক অেবা এমন মকামনা এলাকায় অবস্ানকারী হয় 

মযখামন অবস্ামনর কারমণ নামাজমক কসর কমর পড়মে বারা হয় না। 

এর এিাই আো ইবন আমব রাবাহ, অমরকাংশ আহমল মদীনা, শামফ‘ঈ, 

ইসহাক ও ইবনুল মুনমযমরর মে। [আল-মুগনী ২/২০১]

বস্তুে এিাই প্রারান্প্রাপ্ত মে, এর সপমক্ষ প্রমাণ হমছে: 

 * মু‘আয ইবন জাবাল রামদয়াল্াহু ‘আনহু বমণ্তে হাদীস, মেমন বমলন, 

"خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك، فكان يجمع 
الصالة، فصلى الظهر والعصر جميًعا، واملغرب والعشاء جميًعا، حتى إذا 
كان يوًما أّخر الصالة، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميًعا، ثم دخل، ثم 

خرج بعد ذلك، فصلى املغرب والعشاء جميًعا".
“আমরা রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্ামমর সামে োবুমকর যুমদ্ধ 
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মবর হলাম, রাসূল নামাজ জমা করমেন, সুেরাং মেমন মযাহর ও আসরমক 

জমা করমেন, আবার মাগমরব ও ইশামকও জমা করমেন। একমদন মেমন 

নামাজ আদাময় মদরী করমলন, সুেরাং মেমন মযাহর ও আসরমক জমা 

করমলন, োরপর মেমন োর োঁবুমে প্রমবশ করমলন, োরপর মবশ মকিুক্ষণ 

পমর মবর হমলন অেঃপর মাগমরব ও ইশামক জমা কমর আদায় করমলন।  

[মুসমলম, ৭০৬]

ইবন কুদামা বমলন, এ হাদীসমি োমদর কোর উত্তমর স্পষ্ট দলীল ও 

শমতেশালী প্রমাণ, যারা বমল োমকন ময দু’ নামাজ মকবল েখনই জমা 

করা যামব যখন মকউ ভ্রমণরে অবস্ায় োকমব; কারণ এিা প্রমাণ কমর 

ময রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম ভ্রমণরে অবস্া িাড়াও যখন 

মেমন মকাোও অবেরণ কমরমিমলন েখনও জমা কমরমিন, মেমন েখন 

োঁর োঁবুমে অবস্ান মনময়মিমলন, মসখান মেমক মেমন মবর হময়মিমলন 

এবং দু’নামাজমক জমা কমর আদায় কমরমিন। োরপর আবার মনমজর 

োঁবুমে মফমর মগময়মিমলন। আর এ হাদীসমি গ্রহণ করা সুমনমদ্তষ্ট। কারণ 

হাদীসমি সাব্স্ত হময়মি এবং মবরান প্রদামন ো সুস্পষ্ট আর োর মবপরীমে 

মকামনা মকিু মনই। োিাড়া জমা করা হমছে সফমরর রুখসে বা িাড়সমূমহর 

একমি; সুেরাং ো মকবল ভ্রমণরে অবস্ার সামে সংমলিষ্ট হমব না, 

মযমমনভামব কসর ও মামসহ করার মবরানমক শুরু ভ্রমণরে অবস্ার সামে 

সংমলিষ্ট করা যায় না। েমব উত্তম হমছে মদরী করার জমা করা, (মদ্েীয়মির 

ওয়ামতে প্রেমমি ও মদ্েীয়মি পড়া) কারণ এর মার্মম জমা করার ব্াপামর 

মেমভদকারীমদর মেমভদ মেমক মবর হওয়া যায় এবং সকল হাদীমসর 

উপরই আমল করা যায়।” [আল-মুগনী, ২/২০২]

োরপরও মুসামফমরর উমচে নয় ময, মস মকামনা নগর বা শহমর অবেরণ 

করা অবস্ায় নামাজমক জমা কমর আদায় করামক োর অভ্ামস পমরণে 

কমর মনমব। বরং জমা মো েখনই করমব যখন োর প্রময়াজন পড়মব এবং 
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োর উপর প্রমে্ক নামাজমক োর মনমদ্তষ্ট সমময় আদায় করা কষ্টকর হময় 

দাঁড়ামব। 

সুেরাং বুো মগল ময, 

- মযাহর ও  আসর এবং মাগমরব ও ইশার নামাজমক জমা কমর আদায় 

করা আল্াহর পক্ষ মেমক মুসামফমরর জন্ রুখসে বা িাড় এবং 

সহজীকরণ আর ো আল্াহ ো‘আলার পক্ষ মেমক রহমেস্রূপ।   

- জমা করা হমছে রুখসে বা িাড়; যা মুসামফর োর প্রময়াজমন কামজ 

লাগামব েমব ো এমন সারারণ মনয়ম নয় যা সব্তদা করমে হমব।

- আমলমগমণর প্রারান্প্রাপ্ত মে অনুযায়ী জমা করার সময় প্রেম নামাজ 

আদায় করার সমময়ই জমা করার মনয়ে োকা শে্ত নয়।

ময সব কারমণ দু’ নামাজ জমা করা যায়

ময সব কারমণ জমা করার কো হাদীমসর ভামষ্র উপর মভমত্ত কমর 

আমলমগণ বমলমিন ো হমছে, ভ্রমণ ও বৃমষ্ট। েমব মকামনা মকামনা আমলম 

অন্ান্ মকিু মবষয়মক বৃমষ্ট ও ভ্রমমণর অমে্ত হওয়ার কারমণ এবং ব্াপকামে্ত 

মসগুমলার অরীন কমর জমা করার কো বমলমিন।

 * েন্মমর্ বৃমষ্টর ব্াপামর হাদীমসর নস হমছে, যা বুখারী ও মুসমলম ইবন 

আব্াস রামদয়াল্াহু ‘আনহুমা মেমক বণ্তনা কমরন, 

أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في املدينة بني الظهر والعصر وبني 
املغرب والعشاء وزاد مسلم من غير خوف وال مطر وال سفر و وقع عند 
فقلت البن   : قال  بن جبير  مسلم في هذا احلديث من طريق سعيد 

عباس لم فعل ذلك ؟ قال : أراد أن ال يحرج أحدا من أمته.
“মনশ্চয় নাবী সাল্াল্াহু ‘আলাইমহ ওয়াসাল্াম মদীনামে মযাহর ও আসমরর 

নামাজমক এবং মাগমরব ও ইশার নামাজমক জমা কমর অে্তাৎ একমত্র 

আদায় কমরমিন”। 
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মুসমলমমর বণ্তনায় এমসমি, মকামনা প্রকার ভয় বা বৃমষ্ট বা সফর ব্েীেই। 

মুসমলমমর অপর বণ্তনায় সাঈদ ইবন জুবাইর মেমক এমসমি, মেমন বমলন, 

আমম ইবন আব্াস রামদয়াল্াহু ‘আনহুমামক মজমঞেস করলাম, মকমনা 

রাসূল সাল্াল্াহু ‘আলাইমহ ওয়াসাল্াম ো করমলন? উত্তমর মেমন বলমলন, 

মেমন মচময়মিন মযন োঁর উম্মের কাউমক সমস্ায় পড়মে না হয়।

 * আর সফমরর নামাজমক জমা করার একমি কারণ, োর প্রমাণ, বুখারী ও 

মুসমলমম বমণ্তে, ইবন উমর রামদয়াল্াহু ‘আনহুমা মেমক বমণ্তে হাদীস, 

املغرب  الوداع  حجة  في  جمع  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  »أن 
والعشاء باملزدلفة«.

“মনশ্চয় রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম মবদায় হমজের মদন 

মাগমরব ও ইশামক মুযদামলফায় জমা কমর আদায় কমরমিন।” 

শাইখুল ইসলাম ইবন োইমময়্া রামহমাহুল্াহ বমলন, ‘নামাজমক কসর 

কমর পড়ার মবমশষ কারণ হমছে সফর। সফর ব্েীে ো করা জাময়য 

মনই। মকন্তু জমা কমর আদায় করা, োর কারণ হমছে প্রময়াজন ও ওযর। 

সুেরাং যখনই োর প্রময়াজন হমব েখনই জমা করা যামব মস সফর দীর্ত 

মহাক মকংবা সংমক্ষপ্ত। অনুরূপভামব বৃমষ্ট ইে্ামদর জন্ জমা কমর আদায় 

করার মবষয়মি। েদ্রূপ মরাগ-ব্ামর ও অনুরূপ কামজর জন্ জমা করা, 

োিাড়া অন্ কারমণও জমা কমর আদায় করা যামব। কারণ এর দ্ারা 

উমদেশ্ উম্মের উপর মেমক সমস্া মনরসণ করা। আর নাবী সাল্াল্াহু 

‘আলাইমহ ওয়াসাল্াম মেমক সফমর মকাোও (সামময়ক) অবস্ানকামল জমা 

কমরমিন বমল প্রমামণে হয় মন েমব মকবল একমি হাদীমস ো এমসমি। 

আর এ জন্ই জমা করা জাময়য যারা বমলমিন মযমন মামলক, শামফ‘ঈ ও 

আহমাদ  োরা সফর অবস্ায় মকাোও সামময়ক অবস্ানকামল জমা করার 

ব্াপামর মেমভদ কমরমিন। োমদর মর্ মেমক মামলক ও আহমাদ এক 
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বণ্তনায় ো মেমক মনমষর কমরমিন, আর শামফ‘ঈ ও আহমাদ অন্ বণ্তনায় 

ো জাময়য বমলমিন। অবশ্ আবু হামনফা আরাফা ও মুযদামলফা িাড়া আর 

মকাোও জমা করমে মনমষর কমরমিন। 

সুেরাং সফররে মুসামফমরর জন্ (মযমন মকাোও সামময়ক অবস্ানকারী 

নন) দু’ নামাজ একমত্র জমা কমর আদায় করার ব্াপামর (আবু হামনফা 

ব্েীে) অন্মদর কারও মেমভদ মনই। কারণ সফর হমছে আযামবর 

একমি িুকমরা; মযমনমি নাবী সাল্াল্াহু ‘আলাইমহ ওয়াসাল্াম মেমক 

বমণ্তে হময়মি। আর দু’ নামাজমক জমা কমর আদায় করার সুমযাগ 

দামনর মার্মম সহজীকরমণর দ্ারা মুসামফমরর সমস্া দূর করা 

হময়মি। আর ো দীমন ইসলামমর একমি সারারণ নীমের অন্তগ্তে, ো 

হমছে এ উম্ে মেমক সমস্া ও সংকীণ্তো দূর করা হময়মি। আর 

মযভামব সফমর কসর করা শরীয়ে মনমদ্তমশে পন্থা বরং সফর হমছে 

কসর করার কারণ, মেমমনভামব জমা করাও জাময়য। যমদও জমা করা 

হমছে রুখসে বা িাড় আর কসর হমছে শরীয়মের মবমরবদ্ধ মনমদ্তশনা, 

েবুও উভয়মিই উতে সারারণ নীমের অন্তভু্ততে।

েমব ময মুসামফর োর মনমজর মদশ িাড়া অন্ মকাোও সামময়ক অবস্ান 

মনময়মি, মনমজর বাসস্ান মনর্তারণ না কমর, বরং মসখামন প্রময়াজমনর 

খামেমর অবেরণ কমরমি, োরপর প্রময়াজন ফুমরময় মগমল আবার োর 

সফর চামলময় যামব, এ মুসামফমরর জন্ মক দু’ নামাজ একমির সমময় 

জমা কমর আদায় করা যামব এ ব্াপামর আমলমগণ মেমভদ কমরমিন। 

আবু হামনফা রামহমাহুল্াহ এর ররমনর জমা করামক মনমষর কমরমিন। মেমন 

রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম কেৃ্তক আরাফাহ ও মুযদামলফায় 

জমা করার মবষয়মিমক মস দু’ স্ামনর সামে মবমশমষে বমল প্রকাশ কমরমিন। 

সুেরাং োর মমে অন্ মকাোও জমা করা যামব না। 

আর শাইখুল ইসলাম ইবমন োইমময়্াহ রামহমাহুল্াহ বমলন, ‘আর যখন 
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ো প্রমামণে হমলা, েখন দু’নামাজমক জমা বা একমত্রে কমর আদায় 

করার মবষময় এিা বলা যায় ময, োর কারণ হমছে, নুসুক বা হাজে মযমনমি 

হানাফী আমলমগণ এবং ইমাম আহমামদর  একদল সােী বমল োমকন। 

আর ো ইমাম আহমামদর সরাসমর ভামষ্র দামবও বমি। কারণ মেমন মক্ী 

হাজীমক আরাফার মামে কসর করমে মনমষর করমেন মকন্তু োমক জমা 

করমে মনমষর করমেন না। োিাড়া ইমাম আহমাদ মুসামফর কেৃ্তক নামাজ 

জমা কমর আদায় করার ব্াপামর বমলমিন ময, কসর করার মেই দীর্ত 

সফমর জমা করমব। আর যমদ বলা হয় ময, রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ 

ওয়াসাল্াম কেৃ্তক জমা করার মবষয়মি মিল হামজের কারমণ, োহমল 

মসখামন দু’মি মে রময়মি, এক. আরাফাহ্  ও মুজদামলফাহ্  িাড়া মকাোও 

জমা করা যামব না, মযমনমি হানাফীগণ বমলমিন। দুই. হাজে ব্েীে জমা 

করার অন্ান্ কারমণও জমা করা যামব যমদও সফর না হয়, আর ো হমছে 

বাকী মেন ইমামমর মে।

আর সে্ হমছে, 

 * যখন মকউ সফর-রে অরসহায় োকমব, েখন দুই নামাজমক এমগময় 

এমন বা মপমিময় মনময় জমা কমর আদায় করা যামব।

 * অনুরূপভামব যখন মকউ সফমর মকাোও সামময়ক অবসহান কমর 

মসখামনও যমদ জমা কমর নামাজ আদায় করার প্রময়াজন মদখা মদয় 

েমব োও করমব। যামে কমর সমস্া মুতে হওয়া যায়। 

 * েদ্রূপ মুকীম অবস্া বা সফর ব্েীে মনজ জায়গায় অবসহানকারী 

ব্মতেগণও প্রময়াজমন দু’ নামাজমক জমা কমর পড়মে পামরন। 

মযমনমি রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম প্রময়াজন োকার 

কারমণই মুজদামলফায় জমা কমরমিমলন। অেচ প্রময়াজন না োকায় 

মীনায় ো কমরনমন। যমদ প্রময়াজন না োকমলও ো ববর হমো েমব রাসূল 

মসখামন ো করমেন, কারণ ো করার চামহদা ও দাবী মো মিলই অে্তাৎ 
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মেমন সফমর মিমলন। োরপরও মেমন ো কমরন মন, অে্তাৎ সফমর মকাোও 

অবেরণ অবস্ায় দু নামাজ জমা কমর আদায় করামক রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু 

আলাইমহ ওয়াসাল্াম প্রময়াজন ও আবশ্কোর সামে সম্পৃতে কমরমিন। 

মমািকো: মুসামফর মকাোও সামময়ক অবস্ান মনমল মসখামন দু’নামাজ 

জমা করার মবষয়মি প্রময়াজন ও আবশ্কোর সামে সম্পৃতে, মযমমনভামব 

এ জমা করার মবরান মুকীম বা স্ায়ী আবাসস্মলও প্রময়াজমন করার 

মবরান শরী‘আমে রময়মি। মকন্তু সফমর কসর করার মবরান এর 

ব্মেক্রম ো স্াভামবক মনয়ম, শুরু িাড় নয়। আর এ জন্ই সফমর 

কসর করা সব্তাবস্ায় মনয়মমসদ্ধ মবষয়, সফর চলমে োকুক বা মকাোও 

সামময়ক অবস্ামন োকুক। কারণ সাহাবীগণ মেমক ো প্রমামণে হময়মি, 

আর মসিা মারফূ‘ হাদীমসর অন্তভু্ততে, উমর ইবনুল খাত্তাব রামদয়াল্াহু 

‘আনহু বমলন, 

َفِر َرْكَعَتاِن َوَصاَلُة اْلُجُمَعة َرْكَعَتاِن َوَصاَلُة اْلَْضَحى َرْكَعَتاِن  »َصاَلُة السَّ
ُكْم«. َوَصاَلُة اْلِفْطِر َرْكَعَتاِن َتَماٌم َغْيُر َقْصٍر َعَلى ِلَساِن َنِبيِّ

“সফমরর নামাজ দু’ রাকা‘আে, ঈদুল আদহার নামাজ দু’ রাকাআে, 

ঈদুল মফেমরর নামাজ দু’ রাকাআে, এগুমলা মোমামদর নাবীর মুখ 

মনঃসৃে পমরপূণ্ত নামাজ, কসর নামাজ নয়।” 

অনুরূপভামব আময়শা রামদয়াল্াহু ‘আনহা বমলন, 

َصاَلُة  ْت  َوُأِتمَّ َفِر  السَّ َصاَلُة  ْت  َفُأِقرَّ َرْكَعَتْيِن  ُفِرَضْت  َما  ُل  أَوَّ اَلُة  »الصَّ
اْلَحَضِر«.

“নামাজ যখন প্রেম ফরয হময়মিল েখন দু’ রাকা‘আেই ফরয 

হময়মিল, অেঃপর সফমরর নামাজমক মস্র রাখা হময়মি আর অবস্ামনর 

নামামজ পূণ্তো আনা হময়মি”।
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ইমাম যুহরী বমলন, আমম ‘উরওয়ামক বললাম, েমব ময আমম স্য়ং 

আময়শা রামদয়াল্াহু ‘আনহামকই সফমর পূণ্ত নামাজ আদায় করমে 

মদমখমি? েখন উরওয়া জবামব বলমলন, আময়শা মস ব্াখ্ার আশ্রয় 

মনময়মিন ময ব্াখ্ার আশ্রয় উসমান মনময়মিন (অে্তাৎ মেমন হয়ে 

মসখামন অবস্ামনর মনয়ে কমরমিন)। 

েদ্রূপ ইবন উমর রামদয়াল্াহু ‘আনহুমা মেমক বমণ্তে হময়মি, মেমন 

বমলন, 

َة َكَفَر«. نَّ َفِر َرْكَعَتاِن َمْن َخاَلَف السُّ »َصاَلُة السَّ
“সফমরর নামাজ দু’ রাকাআে, ময মকউ সুন্নামের মবমরামরো করমব মস 

কামফর হময় যামব”। 
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িুসামফরেে নািাজ ও অন্যান্য মবমধ-মবধান মনরয় 
মকছু প্র্াত্তে

প্রশ্ন- ১: কে দূরমত্বর সফর করমল মকউ মুসামফর বমল গণ্ হমব 
এবং সফমরর রুখসে মপমে পামর? 

উত্তর: মানুমষর দৃমষ্টমে যমদ উমদেশ্কৃে স্ানমি সফর মহমসমব মবমবমচে 

হয়, োহমল োই োমক মুসামফর বানামব। আর েখনই সফমরর চারমি 

রুখসে বা িামড়র অমরকারী হমব। মস চারমি বস্তু হমছে: 

 * কসর েো চার রাকা‘আে মবমশষ্ট নামাজমক কসর কমর দু’ রাকা‘আে 

পড়া।

 * জমা েো দুই নামাজমক এমগময় মনময় অেবা মপমিময় মনময় ময মকামনা 

এক ওয়ামতে আদায় করা।

 * মমাজার উপর মামসহ করা, মেন-মদন মেন-রামত্র পয্তন্ত। 

 * রমযামনর মদমনর মবলায় মরাজা ভঙ্গ করা। 

আর যমদ স্ানমি সফমরর দূরত্ব কী না এ ব্াপামর দৃমষ্টভঙ্গীগে পাে্তক্ মদখা 

মদয়, অেবা  সমদেহ হয়, োহমল েখন দূরমত্বর মদমক মখয়াল করমে হমব। 

োই মদখমে হমব যমদ মোমামদর যাওয়ার স্ানমি মোমামদর শহর মেমক 

আমশ (৮০) মকমলামমিামরর অমরক হয়, োহমল মোমরা মুসামফর বমল 

মবমবমচে হমব; আর েখন মোমরা উপমরাতে চারমি রুখসমের অমরকারী 

হমব। অে্তাৎ দুই নামাজমক জমা করার সুমযাগ, চার রাকা‘আে মবমশষ্ট 

নামাজমক দু’ রাকা‘আমে কসর করার সুমযাগ, মমাজার উপর মেন-মদন 
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মেন রাে মামসহ করার সুমযাগ এবং রমযামনর মদমনর মবলায় মরাজা ভঙ্গ 

করার সুমযাগ। 

আর সফর অবস্ায় মকাোও অবেরণ করমলও মোমরা জমা করা এবং কসর 

করার সুমযাগ পামব, যমদও মোমরা ভ্রমণরে না োক। কারণ মোমরা েখনও 

মুসামফর মহমসমবই খ্াে োক, সুেরাং মোমরা সফমরর চারমি রুখসে ও 

িামড়র সুমযাগ লামভর অমরকারী হমব, যমদও মকাোও সামময়কভামব অবস্ান 

কমর োক। যখন মোমরা জামাআমের সামে ো আদায় করমব। 

এর মমর্ একমি পাে্তক্ এই ময, কসর করা মোমামদর জন্ উত্তম হমব, 

আর জমা না করা মোমামদর জন্ উত্তম হমব, যমদ জমা না করার কারমণ 

কষ্ট অনুভূে না হয়। েমব কষ্ট না োকমলও জমা করমে মদাষ মনই; কারণ 

মোমামদরমক েখনও মুসামফরই বলা হময় োমক।

প্রশ্ন: ২ কারও উপর যমদ মুসামফর অবস্ায় নামাজ পড়ার 
আবশ্কো এমস যায়, মকন্তু মস মনজ অবস্ানস্মল যাওয়া পয্তন্ত 
যমদ মসিা আদায় না কমর েমব মস মক উতে নামাজমি পূণ্ত আদায় 
করমব নামক কসর করমব? 

উত্তর:  োর উপর কে্তব্ হমছে মস মযন নামাজমক পূণ্তরূমপ আদায় কমর। 

নামাজ আদায় করার অবস্াই এখামন রে্তব্ হমব। কারণ মস এখন মুকীম বা 

অবস্ানকারী। োিাড়া সফমরর কারণ োর কাি মেমক মেমরামহে হময়মি। আর 

এিাই শাইখুল ইসলাম ইবন োইমময়্াহ রামহমাহুল্াহ এর পিদেনীয় মে। 

প্রশ্ন: ৩ কারও উপর যমদ মুকীম অবস্ায় নামাজ পড়ার 
আবশ্কো এমস যায়, মকন্তু মস মুসামফর হময় যাওয়া পয্তন্ত 
যমদ মসিা আদায় না কমর েমব মস মক উতে নামাজমি পূণ্ত 
আদায় করমব নামক কসর করমব? 

উত্তর: োর জন্ কসর করা মবমর-সম্ে। কারণ মস নামাজ আদাময়র সময় 
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মুসামফর অবস্ায় আমি। আর এিাই শাইখুল ইসলাম ইবন োইমময়্ার 

পিদে করা মে। 

প্রশ্ন: ৪ যখন মকামনা মুসামফর মকামনা মুকীম (অবস্ানকারী) এর 
মপিমন নামাজ আদায় করমব েখন মস কী করমব? 

উত্তর: েখন মুসামফমরর উপর কে্তব্ হমব মস নামাজমি পূণ্তরূমপ আদায় 

করা। মস নামামজর শুরু মেমক মপমলা নামক মকবল এক রাকা‘আে মপমলা 

অেবা দুই রাকা‘আে বা মেন রাকা‘আে মপমলা এমে মকামনা োরেম্ হমব 

না। েখন মুসামফমরর জন্ কসর করা জাময়য হমব না। কারণ নাবী সাল্াল্াহু 

‘আলাইমহ ওয়াসাল্াম বমলমিন মযমনমি বুখারী ও মুসমলমম বমণ্তে হময়মি, 

»إمنا جعل اإلمام ليؤمت به فال تختلفوا عليه«.
“ইমাম মো মনর্তারণ করা হময়মি োমক অনুসরণ অনুকরণ করার জন্, 

সুেরাং মোমরা োর সামে মভন্নমে কমরা না”। 

োিাড়া ইমাম মুসমলম ইবন আব্াস রামদয়াল্াহু ‘আনহুমা মেমক বণ্তনা 

কমরন, যখন োঁমক মজমঞেস করা হমলা, মুসামফমরর মবরান এমন মকমনা 

ময মস যখন একা পমড় েখন কসর কমর মকন্তু (মুকীম) ইমামমর মপিমন 

চার রাকা‘আে পমড়? েখন মেমন বলমলন,  

»تلك هي السنة«.
“এিাই হমছে সুন্নাহ েো রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্ামমর 

আদশ্ত” । 

প্রশ্ন: ৫ যখন মকামনা মুকীম মকামনা মুসামফমরর মপিমন নামাজ 
আদায় করমব েখন মস কী করমব? 

উত্তর: োর উপর কে্তব্ হমছে এই ময, মস নামাজ পমরপূণ্তরূমপ আদায় 

করমব। সুেরাং যখন মুসামফর ইমাম দু’ রাকা‘আে আদায় কমর সালাম 
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মফরামব েখন মুকীমমর উপর আবশ্ক হমছে বাকী দু’ রাকা‘আে মনমজ 

আদায় করা; যামে মস োর নামাজমক চার রাকা‘আে মবমশষ্ট করমে পামর। 

এখামন একমি মনয়মনীমে জানা দরকার ো হমছে, মুতোদী সব্তাবস্ায় োর 

ইমামমর সামে পূণ্ত নামাজ আদায় করমব। োই 

 * যমদ ইমাম মুকীম হয় আর মুতোদীও মুকীম হয় েমব মুতোদীর উপর 

নামাজ পূণ্তরূপ আদায় করা ওয়ামজব।

 * যমদ ইমাম মুকীম হয় আর মুতোদী মুসামফর হয়, েমব মুতোদীর উপর 

নামাজ পূণ্তরূপ আদায় করা ওয়ামজব। 

 * যমদ ইমাম মুসামফর হয় আর মুতোদী হয় মুকীম, েমব মুতোদীর উপর 

ওয়ামজব হমছে পূণ্ত নামাজ আদায় করা। 

 * েমব এক অবস্া এর ব্মেক্রম, ো হমছে, যমদ ইমাম মুসামফর হয় 

আর মুতোদীও মুসামফর হয় আর োরা উভময় কসর করমে চান, েখন 

মুতোদী কসর করমবন।    

প্রশ্ন: ৬ যখন মকউ মাসমজমদ  প্রমবশ কমর মদখমে পায় ময 
ইমাম সামহব ইশা পড়মিন, অেচ মাসমজমদ  প্রমবশকারী 
মাগমরব পমড় মন, েখন মস কী করমব? 

উত্তর: মবশুদ্ধ মে হমছে ময, মেমন ইমামমর সামে ইশার নামামজ  প্রমবশ 

করমবন েমব মেমন মনয়ে করমবন মাগমরমবর নামামজর। এখামন ইমাম ও 

মুতোদীর মর্কার মনয়মের মভন্নো হমলও োমে মকামনা ক্ষমে মনই। সুেরাং 

যখন ইমাম সামহব মেন রাকা‘আে আদায় কমর চেুে্ত রাকা‘আমের জন্ 

দাঁড়ামবন, েখন মুতোদী বমস পড়মব এবং োশাহহুদ পমড় মনমব, আর 

এমোবস্ায় োর জন্ দু’মি কামজর একমি করার এখমেয়ার োকমব, 

হয় মস বসা অবস্ায় ইমামমর অমপক্ষা করমব অেঃপর যখন ইমাম চেুে্ত 
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রাকা‘আে পমড় এমস সালাম মফরামব েখন মসও সালাম মফরামব। অেবা 

োর জন্ ইমামমর পূমব্তই সালাম মফমরময় মফলা ববর হমব। আর এমি 

শাইখুল ইসলাম ইবন োইমময়্া এর পিদেনীয় মে। 

প্রশ্ন: ৭ যখন মকউ মাসমজমদ  প্রমবশ করমব এমোবস্ায় ময মস 
মযাহর আদায় কমর মন, মকন্তু ইমামমক মস আসর আদায়রে অবস্ায় 
পামব, এমোবস্ায় োর করণীয় মক? 

উত্তর: মস ইমামমর সয়ে মযাহমরর নামামজর মনয়মে প্রমবশ করমব, 

আর মস নামাজমক পমরপূণ্তরূমপ আাদায় করমব, মকামনারূপ কসর করমব 

না। কারণ এ দু’ নামামজর মমর্ কায্তগে মকামনা পাে্তক্ মনই। উভময়র 

রাকা‘আে সংখ্া একই, আর োমদর মমর্ পদ্ধমেগে মকামনা পাে্তক্ও 

মনই। আর শাইখুল ইসলাম ইবন োইমময়্াহ রামহমাহুল্াহ এ মেমি পিদে 

কমরমিন। 

প্রশ্ন: ৮ যমদ মকউ নামামজ প্রমবমশর সময় মনয়ে কমর পূণ্ত নামাজ 
আদায় করমব, মকন্তু নামাজ আদাময়র সময় োর স্মরণ হমলা ময 
মস মো মুসামফর, এমোবস্ায় মস মক কসর আদায় করমব?

উত্তর: এমোবস্ায় োর উপর পূণ্তরূপ নামাজ আদায় করা আবশ্ক নয়, 

বরং মস কসর করমব, যমদও মস নামামজর শুরু মেমক কসমরর মনয়ে 

কমর মন। কারণ মুসামফমরর নামামজর ব্াপামর মূল কো হমছে কসর করা। 

মযমন আময়শা রামদয়াল্াহু ‘আনহা মেমক বমণ্তে, মেমন বমলন, 

»فرضت الصالة ركعتني ركعتني في احلضر والسفر فأقرت صالة السفر 
وزيد في صالة احلضر«.

“নামাজ প্রেমম ভ্রমণ ও অবস্ানকালীন অে্তাৎ সব্তাবস্ায় দু’ রাকা‘আে 

দু’রাকা‘আে কমর ফরয হময়মিল, অেঃপর সফমরর নামাজমক োর 

অবস্ায় মরমখ মদওয়া হয় মকন্তু অবস্ানকালীন সমময়র নামামজ  বৃমদ্ধ রমি।” 
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আর এ মেমি শাইখুল ইসলাম ইবন োইমময়্াহ রামহমাহুল্াহ পিদে কমরমিন।

প্রশ্ন: ৯ ময মকউ কসর করার মনয়্মে নামামজ  প্রমবশ করল, 
মকন্তু পমর ভুমল মগময় েৃেীয় রাকা‘আমের জন্ দাঁমড়ময় মগল, 
এমোবস্ায় মস মক মদ্েীয় রাকা‘আমের বসায় মফমর যামব নামক 
চার রাকা‘আে আদায় করমব? 

উত্তর:  োর উপর কে্তব্ হমছে মদ্েীয় রাকাআমের বসায় মফমর যাওয়া। 

কারণ এ মলাকমি দু’ রাকা‘আে নামাজ আদায় করার জন্ই নামামজ  

প্রমবশ কমরমি, সুেরাং মস দু’ রাকা‘আেই পড়মব, এর মবমশ করা োর 

জন্ জাময়য নয়। সুেরাং োর উপর কে্তব্ হমছে েৃেীয় রাকা‘আে মেমক 

মফমর মগময় নামাজ মফরামনা এবং সালামমর পমর সাজদাময় সাহু প্রদান 

করমব, কারণ মস নামামজ  বমর্তে কাজ কমরমি। 

আর এিা শাইখুল ইসলাম ইবন োইমময়্া রামহমাহুল্াহ এর অমভমে। 

প্রশ্ন ১০ যমদ মকউ মযাহর ও আসর অেবা মাগমরব ও ইশা আগাম 
জমা কমর পমড় মনল, োরপর মস োর শহমর এমন সমময় প্রমবশ 
করমলা ময আসর মকংবা ইশার নামামজর ইকামে হমছে, অেবা 
মসগুমলার আযামনর পূমব্তই মস োর জায়গায় প্রমবশ করমলা, 
এমোবস্ায় মস মক নামামজ  প্রমবশ করমব এবং োমদর সামেও 
নামাজ আদায় করমব? 

উত্তর: োমদর সামে নামামজ  প্রমবশ করার আবশ্কো োর উপর মনই। 

কারণ মস নামাজ আদায় কমর মনময়মি এবং মনমজর দাময়ত্ব মেমক মুতে 

হমে মপমরমি। সুেরাং োর উপর কে্তব্ নয় োমদর সামে নামাজ আদায় 

করা; কারণ মস ো আদায় কমর মনময়মি এবং পূব্তবে্তী নামামজর  সামে 

আগাম জমা কমরমি। েমব যমদ মস োমদর সামে নফল নামামজর মনয়্মে 

প্রমবশ কমর এবং োর মেমক সমদেহ-সংশয় দূর করমে চায় েমব ো উত্তম। 
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আর এ মেমি শাইখুল ইসলাম ইবন োইমময়্াহ রামহমাহুল্াহ পিদে 

কমরমিন।

প্রশ্ন: ১১ আসমরর নামাজমক জুম‘আর নামামজর সামে জমা 

েো একত্র কমর আদায় করার মবরান কী? 

উত্তর: আসমরর নামাজমক জুম‘আর নামামজর সামে জমা করা যামব না। 

আর জুম‘আমক মযাহমরর উপর মকয়াস করাও শুদ্ধ হমব না। কারণ মযাহর 

ও জুম‘আর মমর্ পাে্তক্ মবদ্মান। সুেরাং মুসামফর যমদ জুম‘আর নামাজ 

আদায় কমর েমব োর জন্ জাময়য নয় োর সামে আসরমক জমা কমর 

আদায় করা। কারণ নাবী সাল্াল্াহু ‘আলাইমহ ওয়াসাল্াম মেমক প্রমামণে 

হয় মন ময মেমন আসর ও জুম‘আমক একমত্র জমা কমর আদায় কমরমিন। 

আর ইবাদমের ব্াপামর মূল হমছে মনমষদ্ধ হওয়া, যেক্ষণ পয্তন্ত দলীল-

প্রমাণামদমে ো সাব্স্ত না হমব। 

প্রশ্ন: ১২ জুম‘আর মদমন কী সফর করা জাময়য? 

উত্তর: জুম‘আর মদমন জুম‘আর নামামজর মদ্েীয় আযান হময় মগমল 

সফমরর উমদেমশ্ মবর হওয়া হারাম। কারণ আল্াহ ো‘আলা বমলন, 

)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ( ]اجلمعة: ٩[

“মহ যারা ঈমান এমনি, যখন মোমামদরমক জুম‘আর মদমন নামামজর জন্ 

ডাকা হয় েখন মোমরা আল্াহর মযকর এর মদমক রামবে হও”। [সূরা 

আল-জুম‘আহ: ৯] 

মকন্তু যমদ মদ্েীয় আযামনর পূমব্ত সফর শুরু কমর েমব ো জাময়য। েমব 

মকামনা মকামনা আমলম বমলমিন এ সমময়ও োর জন্ সফর করা মাকরূহ; 
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যামে কমর মকামনা মানুমষর জন্ জুম‘আর উপমস্ে হওয়ার ময ফযীলে 

রময়মি ো মেমক মস মাহরূম না হয়। 

প্রশ্ন: ১৩ ময দু’ নামাজমক জমা কমর আদায় করার ইছো করা 
হমছে মস দু’মিা নামাজ কী মকামনা প্রকার মবমছেদ ব্েীে পরপর 
আদায় কমর মনমে হমব? 

উত্তর: এ দু’ নামামজর মমর্ পরপর হওয়া শে্ত নয়। আর এমিই শাইখুল 

ইসলাম ইবন োইমময়্া রামহমাহুল্াহ পিদে কমরমিন। 

প্রশ্ন: ১৪ যখন মকউ দু নামাজমক জমা কমর আদায় করার ইছো 
মপাষণ কমর েখন মক প্রমে নামামজর জন্ আযান ও ইকামে মদমব?

উত্তর: বস্তুে মুসামফমরর জন্ মনমদ্তশনা হমছে এক আযান মদওয়া এবং 

প্রে্মক নামামজর জন্ ইকামে মদওয়া। আর এ মেমিমকই শাইখুল 

ইসলাম ইবন োইমময়্া রামহমাহুল্াহ পিদে কমরমিন।   

প্রশ্ন: ১৫ যখন মকউ দু’ নামাজ জমা কমর আদায় করমব েখন 
নামামজর পমরর মযকরগুমলার অবস্া কী হমব? 

উত্তর: উত্তম হমছে, মস ব্মতে উভয় নামাজ আদাময়র পর উতে 

মযকরগুমলার মমর্ প্রেমম প্রেম নামামজর পমরর মযকর পমড় মনমব 

োরপর মদ্েীয় নামামজর পমরর মযকরগুমলা পমড় মনমব। (অে্তাৎ মযকরগুমলা 

রারাবামহকভামব পরপর দু’বার কমর মনমব) েমব যমদ সব্তমশষ নামামজর 

মযকর আদায় কমর েমব োমে প্রেম নামামজর মযকরও আদায় হময় যামব। 

প্রশ্ন: ১৬ মাসমজমদ র একই সমময় দু’মি জামা‘আে অনুঠিামনর মবরান

উত্তর: একই সমময় মাসমজমদ দু’মি জামা‘আে অনুমঠিে করা জাময়য নয়। 

কারণ এমি মুসমলমমদর মমর্ মবমছেন্নো ও োমদর ঐমক্ ফািল ররামব। 
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জামা‘আে মো মকবল মুসমলমমদর ঐমক্র উপর প্রমাণ মহমসমব ফরয 

করা হময়মি। 

আর এ মেমিই শাইখুল ইসলাম ইবন োইমময়্া রামহমাহুল্াহ পিদে কমরমিন।

প্রশ্ন: ১৭ যমদ সফমর কারও মমন পমড় ময মস মুকীম অবস্ায় ময 
নামাজ পমড়মিল ো মকামনা কারমণ মবশুদ্ধ হয় মন, মযমন োর 
অজু মিল না, োহমল মস এখন কে রাকা‘আে আদায় করমব? 
অনুরূপভামব মুকীম অবস্ায় কারও যমদ মমন পমড় ময মস সফর 
অবস্ায় ময নামাজ পমড়মিল ো মকামনা কারমণ মবশুদ্ধ হয় মন, 
োহমল মস এখন কে রাকা‘আে নামাজ আদায় করমব? 

উত্তর: এসব অবস্ায় োমক পূণ্ত নামাজই পড়মে হমব, কসর নয়। [ইবন 

বায রহ.]

প্রশ্ন: ১৮ নামাজ জমা করা বলমে কী বুোয়? 

উত্তর: জমা করমে বলমে বুোয়, মুসল্ী এমগময় এমন মযাহমরর সমময় 

প্রেমম মযাহর োরপর আসর আদায় করা। অেবা মযাহরমক এমনভামব 

মদরী করা ময মযাহমরর ওয়াতে মশষ হময় যামব, োরপর আসমরর ওয়াতে 

আসমল প্রেমম মযাহর আদায় কমর োরপর আসমরর নামাজ আদায় করা। 

অনুরূপভামব মাগমরব ও ইশার মক্ষমত্রও মযাহর ও আসমরর মে আদায় 

করা। অে্তাৎ মাগমরমবর সমময় ইশামক এমগময় এমন প্রেমম মাগমরব োরপর 

ইশার নামাজ আদায় করমব। অেবা মাগমরবমক এমনভামব মপমিময় মদমব 

ময মাগমরমবর সময় মশষ হময় যামব, োরপর ইশার ওয়াতে হমল প্রেমম 

মাগমরব আদায় কমর োরপর ইশার নামাজ আদায় কমর মনমব। 

এভামব এমগময় এমন মকংবা মপমিময় মনময় নামাজ পড়ামক জমা োকদীম 

ও জমা ো‘খীর বলা হয়। 
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প্রশ্ন: ১৯ মুসামফর োর নামাজ কখন জমা করা শুরু করমে 

পারমব? 

যখন মুসামফর োর মনমজর স্ামন োকমব েখন যমদ োর নামামজর সময় 

হময় যায়, েখন োর জন্ কসর করা ববর হমব না। অনুরূপভামব জমাও 

করমে পারমব না, েমব যমদ মস ভয় কমর ময এ অবস্ায় মবর হময় পড়মল 

মদ্েীয় নামামজর ওয়াতে পার হময় যামব, মস মসিামক োর সময়মে আদায় 

করমে পারমব না, বা নামাজ আদাময়র জন্ অবেরণ করমে পারমব না, 

মযমন মকউ মযাহমরর নামামজর সময় মবমামনর সফর করল, বা আন্তমজলা 

গাড়ীমে ভ্রমণ শুরু করল, এমোবস্ায় োর জন্ ববর রময়মি আসরমক 

মকামনা প্রকার কসর ব্েীেই মযাহমরর সামে আদায় কমর মনওয়া। (অে্তাৎ 

েখন মযাহমরর সামে আসরমক চার রাকা‘আে পমড় মনমব)। 

প্রশ্ন: ২০ যমদ মকউ মদরী কমর নামাজ জমা করার মনয়ে করার 

পর যখন মস বাড়ী মফমর মগল েখন মদখল ময মদ্েীয়মির সময় 

এখনও হয়মন এমোবস্ায় মস কী করমব? 

উত্তর: যখন মকউ জমা ো‘খীর বা মদ্েীয় নামামজর সামে মদরী কমর জমা 

কমর আদায় করার মনয়ে কমর সফর শুরু করার পর মদখল ময মস মদ্েীয় 

নামাজমির সময় আসার আমগই বাড়ীমে মফমর মগমলা এমোবস্ায় মস 

মদ্েীয় নামাজমিমক প্রেম নামামজর সামে মমমলময় আদায় করমব না, বরং 

প্রমে্ক নামাজমক োর মনমদ্তষ্ট সমময় পূণ্তরূমপ আদায় কমর মনমব। (চার 

রাকা‘আে); যমদও মসখামন অবমশষ্ট সময় খুব সামান্ই হয়। কারণ কসর 

ও জমা করার মূল কারণ মিল সফর, ো মো চমল মগমি। 

এ ফমোয়ামির মভমত্ত হমছে জমা ো‘খীর বা মদরী কমর জমা কমর আদায় 

করার মক্ষমত্র প্রেম ওযরমিমক চলমান োকার শে্ত অবমশষ্ট োকার বার্-

বারকো আমরাপ করা।  
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মকন্তু যমদ মকউ জমা ো‘খীর বা মদরী কমর পরবে্তী নামামজর সামে আদায় 

করার মনয়মে সফমর মবর হমলা, মকন্তু ময স্ামনর উমদেমশ্ সফর মবর 

হময়মি মসখামন মগময় মদখল ময এখনও প্রেম নামামজর সামান্ সময় 

বাকী আমি োরপর মদ্েীয় নামামজর সময় প্রমবশ করমব, েখন কী করমব? 

বস্তুে এখামন োর কময়কমি অবস্া োকমে পামর: 

প্রেম অবস্া: যমদ মস মকামনা মাসমজমদ  না োমক েমব োর জন্ উত্তম 

হমছে অমপক্ষা করা যামে কমর মদ্েীয় নামামজর ওয়াতে হময় যায়, োরপর 

মস দু’ নামাজমক জমা ও কসর কমর একসামে আদায় করমব। েমব যমদ 

মভন্ন মভন্নভামবও আদায় কমর োহমল োও জাময়য।

মদ্েীয় অবস্া: যমদ মস মদ্েীয় নামামজর আযামনর পমর মকন্তু মসিার 

ইকামমের পূমব্ত মাসমজমদ  প্রমবশ কমর োহমল মস প্রেমম কসর কমর প্রেম 

নামাজমি আদায় কমর মনমব োরপর মদ্েীয় নামাজমি জামা‘আমের সামে 

আদায় করমব। 

েৃেীয় অবস্া: যমদ মস মাসমজমদ  প্রমবশ কমর মদখল ময মলামকরা মদ্েীয় 

নামাজ আদায় করমি এমোবস্ায় োমদর সামে প্রেম নামামজর মনয়ে 

কমর নামামজর জামা‘আমে প্রমবশ করমব, োরপর মযভামব পূমব্ত বমণ্তে 

হময়মি মসভামব আদায় করমব, অে্তাৎ উপমরাতে ৬ নং প্রমশ্নাত্তমরর মে 

কমর আদায় করমব। 

আর যমদ জমা োকদীম বা অগ্রীম জমা কমর মনওয়ার পমর এমন সময় মনজ 

শহমর প্রমবশ করল ময েখনও প্রেম নামামজর সময়ও বাকী আমি, এমোবস্ায় 

মস কসর ও জমা কমর যা আদায় কমর মনময়মি ো-ই োর জন্ মবশুদ্ধ হময়মি 

বমল রমর মনওয়া হমব। অে্তাৎ োমক আর মসিা আদায় করমে হমব না। 

প্রশ্ন: ২১ মনৌকা, লঞ্চ মকংবা মবমামন কীভামব নামাজ আদায় করমব?

মনৌকা লঞ্চ-মটিমার মকংবা মবমামন মযভামব মুসমল্র জন্ সহজ হয় মসভামব 
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নামাজ আদায় করমে পারমব। ো মাকরূহ হমব না। কারণ ইবন উমর 

রামদয়াল্াহু ‘আনহু মেমক বমণ্তে, মেমন বমলন, নাবী সাল্াল্াহু ‘আলাইমহ 

ওয়াসাল্ামমক পামনর জাহামজ নামাজ আদায় করা সম্পমক্ত মজমঞেস করা 

হমল মেমন বমলমিন, 

على  واحلاكم  قطني  الدار  رواه  الغرق«.  تخاف  أن  إال  قائما  فيها  »صل 
شرط الشيخني.

“েুমম োমে দাঁমড়ময় নামাজ আদা কমরা, েমব যমদ ডুমব যাওয়ার ভয় 

কর োহমল মভন্ন কো”।  দারা-কুেনী ও হামকম বুখারী ও মুসমলমমর 

শে্তানুযায়ী ো চয়ন কমরমিন।

মবমামন নামাজ আদাময়র মবমবর অবস্া:  

মবমামন নামাজ আদায় দু’ প্রকার: নফল নামাজ ও ফরয নামাজ। 

ক) যমদ মস নামাজমি হয় নফল, েমব: 

আমরাহী মযভামব ময অবস্ায় আমি মসভামব মস অবস্ায় আদায় করমে 

পারমব। রুকু ও সাজদা ইমঙ্গে কমর আদায় করমে পারমব, মসিা মযমদমকই 

মফমর োকুক না মকন। মকবলার মদমক মুখ কমর োকা শে্ত নয়। অনুরূপ 

মবরান গাড়ীমে োকার ব্পামরও প্রমযাজ্। কারণ আমমর ইবন রাবী‘আহ 

বমণ্তে হাদীমস এমসমি, 

»رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت 
به«. متفق عليه

“আমম রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্ামমক োর বাহমনর উপর 

মযমদমকই বাহন মফরমি মসমদমকই নামাজ আদায় করমে মদমখমি”। [বুখার 

ও মুসমলম]

আর বুখারীর বণ্তনায় অমেমরতে এমসমি, 
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»يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في املكتوبة«.
“মেমন (রুকু ও সাজাদার সময়) োর মাো মদময় ইমঙ্গে কমরমিন, মকন্তু 

মেমন ফরয নামামজর মক্ষমত্র ো করমেন না”। 

আর মুসমলমমর বণ্তনায় অমেমরতে এমসমি, 

»يوتر عليها«.
“মেমন বাহমনর উপর মবের নামাজও আদায় কমরমিন”। 

েমব উত্তম হমছে োকবীমর োহরীমার সময় মকবলামুখী হময় ো করা। 

খ) মকন্তু যমদ নামাজমি হয় ফরয মকামনা নামাজ, েখন োর চারমি অবস্া 

োকমে পামর: 

এক. যমদ মবমামনর আমরাহমনর পূমব্ত বা মবমান মেমক নামার পমর মস 

ফরয নামাজমিমক োর মনমদ্তষ্ট ওয়ামতে বা জমা োকদীম অগ্রীম আদায় 

কমর বা জমা ো‘খীর বা মপমিময় পমড় মনওয়ার সুমযাগ োমক েমব োমক 

মসভামবই আদায় করমে হমব। 

দুই. যমদ সময় হওয়ার পূমব্তই মবমামন প্রমবশ কমর মফমল, এবং যমদ 

নামাজমি এমন হয় যা পরবে্তী নামামজর সামে জমা কমর আদায় করা 

সম্ব,  আর োর অমরক রারণা হয় ময মবমান প্রেম নামাজমির ওয়াতে মশষ 

হওয়ার পমরই মকবল ভূমমমে অবেরণ করমব, েখন আমরাহীর উমচে হমব 

জমা ো‘খীর বা মপমিময় মনময় জমা করার মনয়ে করা। মযমন মযাহরমক 

আসমরর সমময় মপমিময় মনময় জমা কমর আদায় করা, অনুরূপভামব 

মাগমরবমক ইশার সমময় মপমিময় মনময় জমা কমর আদায় করা। 

মেন. আর যমদ সময় হওয়ার পূমব্তই মবমামন উমে পমড়, আর োর প্রবল 

রারনা হয় ময দু’ নামাজ জমা করা যায় এমন নামামজর পুমরা সময় চমল 

যাওয়ার পর মকংবা নামাজমি যমদ এমন হয় যা পরবে্তী নামামজর সামে 
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জমা করা যায় না মযমন ফজমরর নামাজ, োহমল োর উপর ওয়ামজব হমব 

মবমামন নামাজ আদাময়র স্ান যমদ পাওয়া যায় োমে ো আদায় করা যমদ 

ো করমে সম্ব হয়, যমদ না পাওয়া যায় মো চলাচল পমে, যমদ োও 

সম্ব না হয় েমব দাঁমড়ময় নামাজ আদায় করমব মকন্তু রুকু ও সাজদা োর 

মচয়ামর বসা অবস্ায় ইমঙ্গে কমর আদায় করমব। মকামনাভামবই নামামজর 

সময় চমল যাওয়া পয্তন্ত মদরী করা োর জন্ ববর হমব না। 

চার. যমদ মবমামন নামাজ আাদাময়র স্ান োমক এবং মসখামন যোযেভামব 

মকবলামুখী হময় দাঁমড়ময়, রুকু কমর ও মসজদা কমর নামাজ আদায় করা 

সম্ব হয় েমব োমক মসভামবই নামাজ আদায় করমে হমব, যমদ োমে 

অমনক সমময়র প্রময়াজন হয়।

প্রশ্ন: ২২ ইশার নামাজমক মাগমরমবর নামামজর সামে জমা কমর 

আদায় করার ফমল মবের এর নামাজমক কখন আদায় করমব? 

উত্তর: যখন মুসামফর মাগমরমবর সামে ইশামক এমগময় এমন আদায় করমব 

েখন োর জন্ জাময়য রময়মি মবের নামাজমক ইশার নামামজর পমরই 

আদায় কমর মনওয়া। োমক ইশার নামামজর সময় হওয়া পয্তন্ত অমপক্ষা 

করমে হমব না। কারণ মবেমরর ব্াপামর রে্তব্ হমছে ইশার নামামজর 

পমর হওয়া, ইশার নামামজর ওয়াতে আসা নয়। আর এিাই অমরকাংশ 

আমলমমর মে। 

প্রশ্ন: ২৩ বৃমষ্টর জন্ মুকীম ও মুসামফর সব্তাবস্ায় জমা করার 

মবরান 

উত্তর: সহী হাদীমস বমণ্তে হময়মি ময রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ 

ওয়াসাল্াম বৃমষ্টর কারমণ মাগমরব ও ইশামক জমা কমর আদায় কমরমিন। 

[বুখারী] সুেরাং বৃমষ্টর কারমণ জমা করা জাময়য। 
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েমব ো শুরু োমদর জন্ই ববর, যারা মাসমজমদর বাইমর এবং মাসমজমদ  

আসমে কষ্ট হমব। মকন্তু যারা মাসমজমদ রময়মিন বা মাসমজমদ মযমে কষ্ট 

হমব না োরা জমা করমব না। 

প্রশ্ন: ২৪ মরাগ মকংবা ওযর বা মবমশষ প্রময়াজমনর কারমণ জমা 
করার মবরান

উত্তর: প্রারান্প্রাপ্ত মমে মরাগ মকংবা শরী‘আে গ্রহণমযাগ্ ওযমরর কারমণ 

এবং মবমশষ প্রময়াজমন জমা কমর নামাজ আদায় করা জাময়য। মবমশষ 

ওযমরর উদাহরণ হমছে সময় না হওয়া। মযমন মকামনা মকামনা মদমশ পাঁচ 

ওয়াতে নামামজর ওয়াতে হয় না, কারণ সূয্ত আবার উমে যায় বা রাে লম্বা 

হয়। মসসব মদমশও জমা কমর নামাজ আদায় করা জাময়য। 

প্রশ্ন: ২৫ ভময়র কারমণ জমা করার মবরান

উত্তর: প্রারান্ প্রাপ্ত মমে ভময়র কারমণ জমা করা জাময়য।
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