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ডান হদসক আসগ োলাম হফরাসনা ৫৮ 
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মকু্তাদীগসণর ইমাসমর োসথ োলাম হফরাসনা ৬১ 
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تعالى باسمه  

েংকলসকর কহট জরুরী কথা 

আজ শদসশর ধমবীয় পহরহস্থহত খুিই অস্বহেকর, অহস্থহতশীল। ধসমবর শলিাে-ধারী 

িণ্ডসদর িযিো আজ িিই রমরমা । িাহতল আর হমথযার তজবন গজবসন হক আর 

েতয শযন আজ িীত-েন্ত্রে। হিসষর শিাতসল মধুর শলসিল লাগাসনার প্রহতসযাহগতা 

আজ েিবত্র। েিবোধারসণর ধমবীয় বদনযতার েুসযাসগ তাসদর দ্বীন ঈমান ধ্বংসের 

ষিযন্ত্র আজ পাকা শপাক্তা। ওসদর শদৌরাসে মাযহাসির অনুোরী তথা আহসল 

েুন্নাত ওয়াল জামা‘আসতর হনশানা আজ ঢাকা পসি যাওয়ার উপক্রম। দ্বীসনর 

শছাট খাট মুিাহ, মুোহাি েংক্রান্ত েংঘষব পূণব হকছু মাোইলসক েম্বল কসর ওসদর 

পহরকল্পনা আজ িােিায়সনর পসথ। আহসল হাদীে, োলাফী, শমাহাম্মাদী ইতযাহদ 

মসনামুগ্ধকর লকি লাহগসয় োধারণ মুেলমানসক হিভ্রান্ত করসণর আসদালন আজ 

তুসঙ্গ। শদসশর জনেংখযার এক হিরাট অংশ আজ ওসদর হিভ্রাহন্তর হশকার। 

ইলসমর ধারক িাহক উলামাসয় হকরাসমর হিসষাদগার ও তাাঁসদর কুৎো রটনা আজ 

ওসদর রীহতমত অিযাসে পহরণত হসয়সছ। 

অপর হদসক একহট শগাষ্ঠী মুেহলম হমল্লাসতর হহদায়াসতর জনয শরসখ যাওয়া হপ্রয় 

নিীজী ملسو هيلع هللا ىلص  এর হাদীে িাণ্ডারসক অস্বীকার কসর র্লসছ। তাসদর মসত আমসলর 

জনয কুরআনই যসথি, হাদীে মানার শকান প্রসয়াজন শনই। অথর্ হাদীে না মানা 

শয কুরআন না মানারই নামান্তর তা তাসদর শিাধগময নয়। েূরাসয় হনোর ৫০ নং 

আয়াসত আল্লাহ পাক ইরশাদ  কসরন “শয শলাক রােূসলর হুকুম মানয করল শে 

আল্লাহরই হুকুম মানয করল। আর শয শলাক হিমুখতা অিলম্বন করল আহম 

আপনাসক শহ নিী! তাসদর জনয রিণাসিিণকারী হনযুক্ত কসর পাঠাইহন”। 

েূরা “আসল ইমরাসনর” ৩১ ও ৩২ নং আয়াসত আল্লাহ তা‘আলা িসলন: (সহ 

নিী!) আপহন িসল হদন, শতামরা যহদ আল্লাহসক িালিাসো তাহসল আমাসক 

অনুেরণ কর, তসি আল্লাহও শতামাহদগসক িালিােসিন এিং শতামাসদর মাফ 

কসর হদসিন। আল্লাহ হসলন িমাকারী, দয়ালু। (আপহন আসরা) িসল হদন: শতামরা 

আল্লাহ ও তাাঁর রােূসলর আনুগতয প্রকাশ কর...........’’।  

অনুরূপিাসি, েূরা আল হাশসরর ৭নং আয়াসত িসলন: “রােূল শতামাসদরসক যা 

করসত িসলন তা কর, এিং যা শথসক হনসষধ কসরন তা শথসক হিরত থাক। এিং 

আল্লাহসক িয় কর, হনশ্চয় আল্লাহ কসঠার শাহেদাতা।’’  

কুরআসনর এ েকল আয়াত এ কথার জ্বলন্ত প্রমাণ শয, কুরআসনর োসথ োসথ 

হাদীেও মানা জরুরী। আর হাদীে অস্বীকার করা কুরআন অস্বীকার করার শাহমল 

যা ঈমান হিধ্বংেী হিশ্বাে।   
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ওহদসক ইয়াহুদ খৃিানসদর ষিযসন্ত্রর স্বীকার োধারণ মুেলমান হছটসক পসিসছ 

হেরাসত মুোকীম শথসক। র্তুহদবসক গুনাসহর ছিাছহি, পহশ্চমা েিযতার শরাসত 

শিসে র্লসছ মুেলমান। ওসদর েরিরাহকৃত গুনাসহর আেিাি আজ মুেলমানসদর 

ঘসর ঘসর। পরকাসলর িয়-িীহত শযন ক্রমশঃই শূনয হসয় যাসে মুেলমানসদর 

হৃদয় শথসক।  

মুহিসময় েুন্নাসতর আসশক ও েুন্নাত হযদাকারীরা আজ হদসশহারা। শকানটা েুন্নাত 

শকানটা হিদ‘আত তা হনণবয় করসত তারা আজ হদ্বধাগ্রে। আমসলর জনয প্রস্তুত 

হসলও ঐেি লকি ধারীসদর প্রশ্ন িাসন তারা হন জজবহরত। িুখারী শরীসফ আসছ? 

মুেহলম শরীসফ আসছ? ইতযাকার প্রশ্নিাসণ তারা হন হতাশাগ্রে। অথর্ এ দুই 

হকতািই েহীহ হাদীসের একমাত্র দলীল নয়, এর িাইসরও অসনক েহীহ হাদীে 

রসয় শগসছ। কাসজই, েিবসিসত্র িুখারী শরীফ ও মুেহলম শরীফ শথসক দলীল 

র্াওয়ার দ্বারা অনযানয হকতাসির েহীহ হাদীেগুসলা অস্বীকার করা হয়। যার 

পহরণাম অতযন্ত িয়ািহ, যার পহরণহত কুরআন অস্বীকার করার দরুন ঈমান ধ্বংে 

করা।  

এমতািস্থায় েকল মুহমসনর আন্তহরক প্রতযাশা হছল এমন একহট গ্রসের যা হকনা 

হসি মুেলমানসদর র্াহহদার শখারাক, যা শিসঙ্গ গুহিসয় হদসি ঐেি মাযহাি 

হিসদ্বষীসদর ষিযন্ত্র। মজিুত করসি মুেলমানসদর ঈমান-আক্বীদা। রিা করসি 

তাসদরসক ঐ েি িণ্ডসদর খপ্পর শথসক। প্রামাণয গ্রে হহোসি গাইড করসি েুন্নাত 

শপ্রমীসদরসক। েরােহর হাদীে শথসক িীহত প্রদশবন করসি গুনাসহ অিযে 

মুেলমানসদরসক।  

আর মুেলমানসদর এ র্াহহদা পূরসণ দীঘবহদন যািৎ েরােহর হাদীে হিহত্তক 

প্রামাণয একহট গ্রে প্রস্তুসতর ইো লালন কসর আেহছলাম অন্তসর। শেমসত আজ 

শথসক প্রায় দু‘িছর আসগ শুরুও কসরহছলাম কাজহট। অিসশসষ তা বতরী হসয় এ 

পযবাসয় এসে শপৌাঁসছসছ। গ্রেহট প্রকাসশর এ শুি মূহুসতব স্মরণ করহছ শেহাষ্পদ 

মাওলানা আব্দলু জলীল ও মাওলানা জহীরুল ইেলামসক তারা উিসয় আমাসক 

অসনক েহসযাহগতা কসরসছ। দু‘আ করহছ, আল্লাহ তা‘আলা তাসদর ইলম ও 

আমসল িরকত দান করুন। 

পহরসশসষ িলি, গ্রেহট হনিুবল করার শকান প্রসর্িাসতই আমাসদর কমহত হছলনা। 

েিহকছু েসত্বও ত্রুহট-হির্ুযহত শথসক যাওয়া অস্বািাহিক হকছু নয়। তাই, এর 

শকাথাও শকান ত্রুহট দৃহি শগার্র হসল অিশযই তা অিহহত করার অনুসরাধ রইল। 

ইনশা-আল্লাহ পরিতবী েংস্করসণ েংসশাধসনর প্রহতশ্রুহত থাকল। 
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েিসশসষ মহান রাব্বুল আলামীসনর দরিাসর হিনীত আরজী শপশ করহছ, হতহন এই 

হকতািহটসক শযন েিবেসরর মুেলমানসদর জনয উপকারী কসরন এিং এহটসক 

কিুহলয়যাসতর মযবাদায় িূহষত কসরন। আমীন।  

এ হকতাসির েংকলন নীহত 

িতবমান িাজাসর প্রর্হলত গতানুগহতক ধারার হিপরীসত এহট একহট িযহতক্রমধমবী 

প্রমাণ েমৃদ্ধ হকতাি, যাসত মুেলমানসদর মাসঝ িাহযতঃ েংঘষবপূণব শিশ হকছু 

গুরুত্বপূণব মাোইল ছািাও স্থান শপসয়সছ এমনহকছু গুনাসহর িযাপাসর আসলার্না, 

শযগুসলা মুেলমানসদর মাসঝ িযাপক হাসর হিরাজমান।   

হকতািহটর নাম “হাদীসে রােূল ملسو هيلع هللا ىلص ” হসলও এসত শুধু হকছু হাদীে জমা কসর 

শদয়া হসয়সছ এমন নয়। িরং একটা হনহদবি নীহতমালার আসলাসক 

মাোইলগুসলাসক প্রমাণ েমৃদ্ধ করার শর্িা করা হসয়সছ। আমাসদর আত্মহিশ্বাে এ 

ধরসণর রর্না িাংলা িাষায় িাজাসর এহট প্রথম না হসলও প্রথম োহরর শতা 

অিশযই।  

হকতাসি অনেুরণীয় হকছ ুনীহত মালা হনসে উসল্লখ করা হসলা: 

১ । েংহিি হশসরানাসমর অধীসন এতদেংক্রান্ত শহক্তশালী ও েুস্পি হাদীে খানা 

প্রথসম আরিীসত (প্রসয়াজসন েংহিপ্ত কসর মুলদািীর েমথবন েূর্ক িাকযহট শরসখ) 

উপস্থাপন করা হসয়সছ। োসথ োসথ আরিীসত দু’একহট হাদীসের হকতাসির 

হাওয়ালা ও শদয়া হসয়সছ। 

২ । হদ্বতীয় পযবাসয় েংহিি হাদীসের েরল িঙ্গানুিাদ কসর প্রসয়াজসন হশসরানাসম 

উসল্লহখত দািী হকিাসি প্রমাহণত হল তা শদখাসনা হসয়ছ। 

৩ । হাদীসের তরজমার শশসষ “েূত্র:” িসল হাদীে খানার একাহধক প্রমাণ 

পঞ্জীমালা শথসক শুধুমাত্র কসয়কহট গ্রসের নাম, খণ্ড, পৃষ্ঠা ও হাদীে নম্বর শদয়া 

হসয়সছ। 

৪ । হাদীেহট েহীহাইন তথা িুখারী মুেহলসমর হসল শেটার েনদী তাহকীক করা 

হয়হন। শযসহতু িুখারী ও মুেহলম শরীফ হিশুদ্ধতম হকতাি হওয়ার িযাপাসর 

উম্মসতর ঐকযমত প্রহতহষ্ঠত হসয়সছ। 

৫। হাদীেহট েহীহাইসনর িাইসরর শকান হকতাি শথসক হসল উহার মান হনণবসয়র 

জনয েনদ ও মতন হনসয় েংহিপ্তাকাসর কালাম করা হসয়সছ এিং শশসষ হাদীেহটর 

মান উসল্লখ করা হসয়সছ। এসিসত্র হিসশষ লিণীয় হলঃ পূিবিতবী হাদীে শাসে 

পারদশবী এক-একাহধক শকান মুহাহিে কতৃবক হাদীসের িযাপাসর শকান মন্তিয 

শথসক থাকসল তা উসল্লখ করার শর্িা করা হসয়সছ এিং এ ধরসণর অহধকাংশ 

শিসত্রই শে েকল মুহাহিেগসণর মন্তিয উসল্লখ কসর শদয়াসক যসথি মসন করা 
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হসয়সছ। শে েকল শিসত্র োধারণতঃ হনসজর শকান মতামত প্রহতহষ্ঠত করা শথসক 

হিরত থাকা হসয়সছ। অিশয, শে েকল মন্তসিযর মাসঝ পারস্পহরক দন্ধ পহরলহিত 

হসল তা হনরেসন প্রসয়াজসন নীহত হনিবর শকান মন্তিয হনসজর পি শথসক করা 

হসয়ছ। অিশয, েংহিি হাদীসের িযাপাসর কারও শকান মন্তিয না পাওয়া শগসল শে 

শিসত্র উেূসল হাদীসের ও ইলসম আেমাসয় হরজাসলর েহায়তায় পরীিা-হনরীিা 

কসর এ হাদীেহটর হনহদবি শকান মান হনণবয় করা হসয়সছ। 

৬ । শকান হাদীে তাহকীসকর শিসত্র দীঘব শকান আসলার্না না থাকসল হাদীসের 

তরজমার পরপরই হাদীেহটর েূত্র িণবনার পাশাপাহশ শে কালাম ও মান 

েংহিপ্তাকাসর উসল্লখ করা হসয়সছ। পিান্তসর শে িযাপাসর দীঘব শকান আসলার্না 

শথসক থাকসল েংহিি হাদীসের তরজমা ও হাওয়ালা উসল্লখ করার পর অিহশি 

আসলার্না শদখার জনয হকতাসির শশষাংসশ পহরহশি অধযাসয় শদখসত অনুসরাধ 

করা হসয়সছ। আর এজনয শয পদ্ধহতহট অিলম্বন করা হসয়সছ তা হলঃ হাওয়ালার 

শশসষ িলা হসয়সছ (অিহশি-১) (অিহশি-২) ইতযাহদ। এর অথব হল: পহরহশষ্ঠাংসশ 

িহণবত (১-অিহশি) (২-অিহশি) ইতযাহদর অধীসন িহণবত কথা গুসলা উসল্লহখত 

আসলার্নারই অিহশিাংশ। েুতরাং কাসরা ইো হসল হতহন েংহিি হাদীসের 

িযাপাসর হিোহরত আসলার্না শেখাসন শদসখ হনসত পারসিন। 

৭ । শযসহতু হকতািহট েংহিপ্ত করার িযাপাসর শজার তাকীদ হছল, তাই হাদীসের 

পযবায় হনণবসয় আসলার্না, পযবাসলার্না, েমাসলার্না েংহিপ্ত করার শর্িা করা 

হসয়সছ। অনযথায় শকান শকান হাদীে এমন ও রসয়সছ শযগুসলার এক একহট 

তাহকীসকর জনয অসনক পৃষ্ঠার প্রসয়াজন।   وماتوفیقی الاابہلل علیہ تولکت والیہ أ نیب. 
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تعالى باسمه  

ঈমাসনর আরকান ছয়হট 

۔ ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب ملسو هيلع هللا ىلصعن معر بن اخلطاب ؓ قال : بنی ما حنن عند رسول ہللا۔

۔ فاس ند رکبتیہ ایل ملسو هيلع هللا ىلصلنیب ۔شدید سواد الشعر ال یری علیہ اثر السفر و ال یعرفہ منا أ حد حیت جلس ایل ا

قال : أ ن تؤمن ابہلل و مٰلئکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم ‘ رکبتیہ و وضع کفیہ عیل خفذیہ و قال :...أ خربین عن الامیان 

  ۰ااٰلخر وتؤمن ابلقدر خریہ ورشہ قال : صدقت

  .انکتاب الامیان . ابب بیان الامیان و الاسالم والاحس( ۱برمق )‘‘ حصیحہ’’رواہ مسمل یف 

অথব: হযরত উমর ইিনুল খাত্তাি রাহয. শথসক (হাদীসে হজিরাঈসল) িহণবত আসছ, 

হতহন িসলন: একদা আমরা হপ্রয় নিী ملسو هيلع هللا ىلص এর দরিাসর অিস্থান করহছলাম, 

ইতযিেসর এক িযহক্ত এসে আমাসদর মাসঝ উপহস্থত হল যার শপাশাক হছল 

ধিধসি োদা, র্ুলগুসলা হছল কুর্কুসর্ কাসলা, তার মাসঝ েফসরর শকান হর্হ্ন 

পহরলহিত হহেল না। আমাসদর শকউ তাসক হর্নসতও পারহছলনা। শলাকহট এসে 

হপ্রয় নিী ملسو هيلع هللا ىلص এর োমসন িসে পিল এিং হনসজর হাাঁটুসক তার হাাঁটুর োসথ শটক 

লাহগসয় িেল, আর স্বীয় হাতসক স্বীয় রাসনর উপর রাখল। তারপর (সে কসয়কহট 

প্রশ্ন করল তার মসধয একহট প্রসশ্ন) শে হজসেে করল: আপহন আমাসক িলুন শয, 

ঈমান হক হজহনে? (অথবাৎ ঈমাসনর আরকান কয়হট?) হতহন জিাি হদসলন শয, 

ঈমান হল: ১-তুহম আল্লাহ্ র প্রহত ২-তাাঁর শফসরশতাগসণর প্রহত ৩-তাাঁর 

হকতািেমূসহর প্রহত  ৪-তাাঁর রােূলগসণর প্রহত ৫-শশষ হদিসের প্রহত ৬-িাল-মদ 

িাসগযর প্রহত হিশ্বাে স্থাপন করসি। (হপ্রয় নিীজীর এ জিাি শুসন) শলাকহট িললঃ 

আপহন েহতযই িসলসছন। েূত্র:মুেহলম শরীফ হাদীে নং (১) 

উসল্লখয শয, িহণবত হাদীসে প্রশ্নকারী িযহক্তহট হছসলন হযরত হজিরাঈল (আঃ), 

হতহন োহািাসয় হকরামসক দ্বীসনর গুরুত্বপূণব হিষয় গুসলা হশিা শদওয়ার জনয 

আল্লাহ তা‘আলার পি শথসক মানুসষর আকৃহতসত হপ্রয় নিী ملسو هيلع هللا ىلص এর দরিাসর 

এসেহছসলন, যা হাদীসের শশষাংসশ স্পি উসল্লখ রসয়ছ। 

িলা িাহুলয, িহণবত হাদীসে ঈমাসনর হাকীকত হক? এ প্রসশ্নর জিাসি হপ্রয় নিী ملسو هيلع هللا ىلص  

ছয়হট হজহনে উসল্লখ কসরসছন। শেগুসলা হল ঈমাসনর আরকান, এর েি গুসলাসক 

এিং তার আনষুহঙ্গক হিষয়সক মসন প্রাসণ হিশ্বাে করার নাম হল ঈমান এিং 

হিশ্বােকারীসক িলা হয় মুহমন। এর মধয হসত শকান একহটসক অস্বীকার কিসল িা 

েসদহ করসল িা ঠাট্টা করসল তার ঈমান থাকসিনা িরং শে কাসফর হসয় যাসি। 

হি: দ্র: ঈমাসনর হিোহরত িযাখযা জানার জনয শলখসকর হকতািুল ঈমান নামক 

গ্রেহট দ্রিিয।   
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একমাত্র আল্লাহ তা‘আলা গাসয়ি জাসনন হযরত মহুাম্মদ ملسو هيلع هللا ىلص িা অনয শকউ গাসয়ি 

জাসনন িসল মসন করা কফুরুী 
۔ رأ ی ربہ فقد کذب وہو یقول : )ال تدرکہ الابصار( )سورۃ ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشۃ ؓ قالت : من حدثک أ ن محمدا۔ 

  ) الغیب الا ہللاوہو یقول : ) ال یعمل‘ ومن حدثک أ نہ یعمل الغیب فقد کذب( ۱۰۱الانعام : 

 )۰۱۴۰)۴/۱۴۴۱‘‘ حصیحہ’’رواہ البخاری یف 

অথব: হযরত আহয়শা রাহয. শথসক িহণবত, হতহন িসলন: “শতামার হনকট শয িযহক্ত 

একথা িলসি শয, হযরত মুহাম্মদ ملسو هيلع هللا ىلص  তার রিসক (দুহনয়াসত শথসক েরােহর) 

শদসখসছন, শে হমথযা িসলসছ। কারণ হতহন হনসজই (আল্লাহর পি শথসক কুরআসন) 

িসলসছন: আল্লাহ তা‘আলাসক র্িুেমূহ (দুহনয়া শথসক) শদখসত পারসি না। (েূরা 

আন‘আম আয়াত-১০৩) আর শয শতামার হনকট একথা িলসি শয, হতহন গাসয়ি 

(অদৃসশযর হিষয়) জানসতন, শে হমথযা িসলসছ। কারণ হতহন হনসজই িসলসছন: 

একমাত্র আল্লাহ তা‘আলাই গাসয়ি জাসনন”।  েতূ্র: িুখারী শরীফ, ৪/১৮৪৯(৭৩৮১) 

উসল্লখয শয, যারা এ আক্বীদা শপাষণ কসর শয, হপ্রয় নিী ملسو هيلع هللا ىلص  গাসয়ি জানসতন িা 

জাসনন তারা ভ্রাহন্তসত রসয়সছ। এিং আহয়শা রাহয. এর িাষায় তারা হমথুযক। 

হযরত নিী ‘আলাইহহমেু োলামগণ মােমূ (হনষ্পাপ) 

یل( ان ہرقل قال لہ : وسأ لتک ہل عن عبد ہللا بن عباس أ ن أ ابسفیان بن حرب اخربہ )یف حدیث طو )۱(

  وکذلک الرسل ال تغدر...اخل‘ یغدر؟ فذکرت أ ن ال

 )۶کتاب بدء الویح رمق الباب )( ۰)۱۱۔۱۱/ ۱‘‘حصیحہ’’رواہ البخاری یف 

۔ فوہللا ما ہممت بعدہا ابًدا بسوء مما یعمل اہل اجلاہلیۃ ملسو هيلع هللا ىلصعن عیل بن أ یب طالؓب قال قال رسول ہللا ۔ )۱(

  تعایل بوتوتہحیت اکرمین ہللا

وقال احلامک :ہذا حدیث حصیح عیل  ۰کتاب التوبۃ والاانبۃ( ۰۶۱۱)۴/۱۴۲‘‘ املس تدرک’’أ خرجہ احلامک یف 

  .رشط مسمل ومل خیرجاہ وقال احلافظ اذلہیب: عیل رشط مسمل

অথব: হযরত আব্দুল্লাহ ইিসন আব্বাে রাহয. শথসক িহণবত, হযরত আিূ েুহফয়ান 

ইিসন হরি রাহয. তাসক এ মসমব েংিাদ প্রদান কসরসছন শয, (তাাঁর ইেলাম 

গ্রহসণর পূসিব) শরাম েম্রাট শহরাহিয়াে তাসক হজসেে কসরহছসলন শয, আহম 

শতামাসক প্রশ্ন কসরহছলাম মুহাম্মদ ملسو هيلع هللا ىلص  শধাাঁকািাজী, প্রতারণা কসরন? তুহম জিাি 

হদসল শয, না। আর নিী পয়গাম্বরগণ এমহন হন শয, তাাঁরা কাসরা োসথ শধাকািাজী 

িা প্রতারণা কসরন না।  অথবাৎ, তাাঁরা েকল প্রকার অনযায় ও দুনবীহতর ঊসধ্বব। েতূ্র: 

িুখারী শরীফ, ১/২০ (৭) 

অথব: হযরত আলী ইিসন আিূ তাসলি রাহয. শথসক িহণবত এক দীঘব হাদীসে হপ্রয় 

নিী ملسو هيلع هللا ىلص  ইরশাদ ফরমান, আল্লাহর শপথ ঐ ঘটনার (হনহদবি একহট ঘটনা িণবনা 

করার) পর কখসনা এমন শকান মদ কসমবর ইোও শপাষণ কহরহন, শযগুসলা 
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জাহহহলয়যাসতর শলাসকরা করসতা। এমন হক এক েময় আল্লাহু তা‘আলা আমাসক 

নিুওয়াসতর দ্বারা েম্মাহনত কসরসছন। েতূ্র:মেুতাদরাসক হাসকম, ৪/২৪৫ (৭৬১৯) 

ইমাম হাহকম রহ. হাদীেহট িণবনা করার পর িসলন: হাদীেহট ইমাম মুেহলম রহ. 

এর শতব অনুযায়ীও েহীহ। তসি ইমাম িুখারী রহ. ও মুেহলম রহ. এ হাদীে 

তাাঁসদর হকতাসি আসননহন। আল্লামা যাহািী রহ. ও ইমাম হাহকসমর উপসরাক্ত 

িক্তিয েমথবন কসর িসলসছন শয, িােসিই ইহা ইমাম মুেহলম রহ. এর 

শতবানযুায়ী।  

হযরত মহুাম্মদ োল্লাল্লাহু ‘আলইহহ ওয়াোল্লাম শশষ নিী, তাাঁর পসর কাউসক নিী 

মানসল কাহফর হসয় যাসি। 

۔ قال:ان مثیل و مثل الانبیاء من قتیل مکثل رجل بین بیتًا فأ حس نہ وأ مجلہ الا ملسو هيلع هللا ىلصعن أ یب ہریرۃ أ ن رسول ہللا۔ 

جفعل الناس یطوفون بہ ویعجبون لہ ویقولون : ہال وضعت ہذہ اللبنۃ قال: فاان اللبنۃ واانخامت ‘ موضع لبنۃ من زاویہ

  . النبینی

‘‘ حصیحہ’’۔ ومسمل یف ملسو هيلع هللا ىلصابب خامت النبینی۔‘ کتاب املناقب( ۱۲۱۲) ۱/۴۶۴‘‘ حصیحہ’’رواہ البخاری یف 

 )۱۱۴۶برمق )

অথব: হযরত আিূ হুরাইরাহ রাহয. শথসক িহণবত, হপ্রয় নিী ملسو هيلع هللا ىلص  ইরশাদ কসরন: 

আমার ও আমার পূিবিতবী নিী (আঃ) গসণর দৃিান্ত এরূপ, শযমন এক িযহক্ত 

একহট ঘর িাহনসয়সছ, শেই ঘসরর এক শকাসন একহট মাত্র ইসটর স্থান িযতীত িাকী 

েকল স্থান খুি েুদরিাসি েুেহজ্জত কসরসছ। এিার শলাসকরা এসে ঘুসর ঘুসর শে 

ঘর শদখসত লাগল এিং আশ্চযবাহিত হসত লাগল এিং িলসত লাগল: ঐ ইটহট 

শকন শদয়া হল না? হপ্রয় নরী ملسو هيلع هللا ىلص  িসলন-আহমই শেই ইটহট। অথবাৎ, আহম েকল 

নিীগসণর েমাপ্তকারী।  

এ হাদীে দ্বারা িুঝা শগল, যারা (কাদীয়ানীরা) ছায়া নিী মাসন; িা যারা (িার 

ইমাম পেী হশয়া) ইমামসতর নাসম হযরত মুহাম্মদ ملسو هيلع هللا ىلص  এর পসর নিীর শর্সয়ও 

শহক্তশালী িযহক্তসক মাসন তারা েকসলই কাসফর এিং ইেলাসমর গহণ্ড শথসক 

িহহস্কার হসয় শগসছ। এ িযাপাসর পৃহথিীর েকল হক্কানী উলামাগণ ঐকযমত 

শপাষণ কসরসছন। েতূ্র: িুখারী শরীফ, ২/৮৬৮ (৩৫৩৫) মেুহলম শরীফ, হাদীে নং (২২৮৬) 

মেুনাসদ আহমদ, হাদীে নং (৭৪৯০)  

এ িযাপাসর মুফতী আজম, মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ. তাাঁর হিশ্ব হিখযাত হকতাি 

“খতসম নিুওয়াত” গ্রসে একশত আয়াত ও দুইশত হাদীে উসল্লখ কসরসছন। 

হযরত োহািাসয় হকরাম েিবািস্থায় নযাসয়র উপর প্রহতহষ্ঠত হছসলন এিং তাাঁসদর 

েমাসলার্না করা হারাম ও অহিশাসপর কাজ 
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۔عیل السمع و الطاعۃ یف عرسان و یرسان و موشطنا و ملسو هيلع هللا ىلصعن عبادۃ بن الصامؓت قال : ابیعنا رسول ہللا ۔)۱(

  یل أ ن نقول ابلعدل أ ین کنا ال خناف یف ہللا لومۃ المئوع‘ وعیل أ ن الننازع ال مر أ ہلہ‘ ماکرہنا 

ابب البیعۃ عیل القول ابلعدل .قلت : ہذا حدیث ‘ کتاب البیعۃ( ۴۱۲۱) ۰/۱۴‘‘ سونہ’’رواہ االإمام الوسایئ یف 

 . اس نادہ حصیح

ذہبا ما بلغ ال تس بوا أ حصایب فلو أ ن أ حدمک أ نفق مثل أ حد ’’۔ ملسو هيلع هللا ىلصوعن أ یب سعید اخلدرؓی قال : قال النیب۔ )۱(

 ‘‘.مد أ حدہم و ال نصیفہ

۔ لوکنت متخذا ملسو هيلع هللا ىلصابب قول النیب۔‘کتاب فضائل الصحابۃ ( ۱۶۰۱)۱/۴۱۴‘‘ حصیحہ’’رواہ البخاری یف 

 )۱۲۴۰برمق )‘‘ حصیحہ’’خلیال. ومسمل یف 

অথব: (১) হযরত উিাদাহ ইিসন োসমত রাহয. শথসক িহণবত, হতহন িসলন, আমরা 

হপ্রয় নিী ملسو هيلع هللا ىلص  এর হাসত এ মসমব িাই‘আত গ্রহণ কসরহছ শয, আমরা েুখ-দুঃখ, 

পছদ-অপছদ েিবািস্থাসতই তাাঁর কথা শুনি ও মানি। এিং শকান িযাপাসর 

দাহয়ত্বশীসলর োসথ ঝগিা ঝাহট করি না। শযখাসনই থাহক, নযায় হনষ্ঠার োসথ 

কথা িলি। এিং আল্লাহ তা‘আলার কাসজ শকান িৎেনাকারীর িৎেনাসক িয় 

করসিানা। েতূ্র: নাোঈ শরীফ ৭/৯৮ (৪১৫৩) হাদীেহটর েনদ েহীহ। 

অথব: (২) হযরত আিূ োঈদ খুদরী রাহয. শথসক িহণবত, হতহন িসলন: হপ্রয় নিী ملسو هيلع هللا ىلص  

ইরশাদ কসরসছন: শতামরা আমার োহািীসদরসক গালী হদওনা, কারণ শতামাসদর 

শকউ যহদ আল্লাহর রাোয় উহুদ পাহাি েমপহরমাণ স্বণব দান কসর, তসি তাসদর 

একজসনর মুদ পহরমাণ িরং তার অসধবক পহরমাণ দাসনর েমানও হসি না। েতূ্র: 

িুখারী শরীফ, ২/৮৯৮ (৩৬৭৩) মেুহলম শরীফ, হাদীে নং (২৫৪০) 

এক মহুি পহরমাণ দাহি রাখা ওয়াহজি 

واکن ابن معؓر اذا جح او اعمتر ‘‘ خالفوااملرشکنی و وفروا اللحی واحفوا الشوارب’’عن ابن معؓر عن النیب قال : 

  .حلیتہ مفا فضل أ خذہقتض عیل 

 ..ابب تقلمی الاظفار‘ کتاب اللباس( ۲۴۱۱) ۴/۱۲۰۱‘‘ حصیحہ’’رواہ البخاری یف 

অথব: হযরত ইিসন উমর রাহয. শথসক িহণবত, হতহন হপ্রয় নিী ملسو هيلع هللا ىلص  শথসক িণবনা 

কসরন শয, হতহন ইরশাদ কসরসছন: শতামরা মুশহরকসদর হিসরাহধতা পূিবক 

শতামাসদর দাহিসক লম্বা হসত এিং শমাাঁর্সক শছাট কসর শফল। 

আর হযরত ইিসন উমর রাহয. হজ্ব ও উমরা আদায়াসন্ত স্বীয় দাহি মুহি িদ্ধ কসর 

অহতহরক্ত গুসলা শকসট শফলসতন। েতূ্র: িুখারী শরীফ, ৪/১৫০১(৬৮৯২)  

উসল্লখয শয, অত্র হাদীসে শুধু দাহি লম্বা করার হনসদবশ শদয়া হসয়সছ। তাসত শকান 

পহরমাণ হনহদবি করা হয়হন। তসর হাদীসের শশষ অংসশ উক্ত হাদীসের িণবনাকারী 

োহািী হযরত ইিসন উমর রাহয. আমল দ্বারা তা হনহদবি হসয় শগসছ শয, দাহি 

িািাসনার েিবহনে পহরমাণ হল এক মুহি। আর হযরত ইিসন উমর (রাহয) হসলন 

ঐ োহািী, যার িযাপাসর একথা েুপ্রহেদ্ধ রসয়সছ শয, হযরত োহািাসয় হকরাসমর 
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রাহয. মসধয হতহনই হপ্রয় নিী ملسو هيلع هللا ىلص  এর অহধক োদৃশয অিলম্বনকারী। দ্রিিয-হেয়ারু 

আলাহমন নুিালা ৪/৩৫৩  

কাসজই, হতরহমযী শরীসফর এক হাদীসে হপ্রয় নিীজী ملسو هيلع هللا ىلص  এর দাহি ছাটার শয 

কথা এসেসছ, তা শথসক একথা িলা যায় শয, হতহন এক মুহির অহতহরক্ত দাহি 

ছাাঁটসতন। িলািাহুলয শয, র্াসরা মাযহাসিই একমুহি পহরমাণ দাহি রাখা ওয়াহজি 

োিযে করা হসয়সছ। 

পরুুসষর জনয টাখনরু হনসর্ ঝুহলসয় কাপি পহরধান করা কিীরা গুনাহ ও হারাম 

فقلت حملا رب : ‘‘ من جر ثوبہ خمیلۃ مل ینظر ہللا الیہ یوم القیامۃ’’عن عبد ہللا بن معؓر یقول: قال رسول ہللا ۔۔: 

  .ازارا والمقیصاأ ذکر ازارہ؟ قال: ماخص 

 .ابب من جر ثوبہ من اخلیالء‘ کتاب اللباس( ۲۰۱۱)۴/۱۴‘‘ حصیحہ’’رواہ البخاری یف 

  .ویف روایۃ عنہ أ ن رسول ہللا ۔۔ قال: بینا رجل جیر ازارہ اذخسف بہ فہو یتجلجل یف الارض ایل یوم القیامۃ

  .بق الباب السا‘ کتاب اللباس( ۲۰۱۲)۴/۱۴۰‘‘ حصیحہ’’رواہ البخاری یف 

অথব: হযরত আব্দুল্লাহ ইিসন উমর রাহয. শথসক িহণবত, হপ্রয় নিী ملسو هيلع هللا ىلص  ইরশাদ 

ফরমান, শয িযহক্ত অহংকার িশতঃ স্বীয় কাপি শহাঁর্হিসয় র্লসি, আল্লাহ তা‘আলা 

হকয়ামসতর হদন তার পাসন (রহমসতর) দৃহি হদসিন না। এতদশ্রিসণ িণবনাকারী 

শু‘িা রহ.   স্বীয় উোদ হযরত মুহাসরি ইিসন হদোর রহ. শক হজোো করসলন: 

আপনার উোদ হযরত ইিসন উমর রাহয. হক এ শিসত্র লুহঙ্গর কথা উসল্লখ 

কসরসছন? হতহন জিাি হদসলন শয, হতহন লুহঙ্গ, পায়জামা, জামা শকানটাসকই 

হনহদবি কসরনহন। (অথবাৎ শযসকান ধরসণর কাপি টাখনুর হনসর্ ঝুহলসয় পিসলই 

িহণবত ধমহকর মসধয পিসি। তসি শমাজা দ্বারা টাখনুর ঢাকা হনহষদ্ধ নয়) েতূ্র: িুখারী 

শরীফ, ৪/১৪৭৮(৫৭৯১) 

হযরত ইিসন উমর রাহয. শথসকই অপর এক হরওয়ায়াসত আসছ শয, হপ্রয় নিী ملسو هيلع هللا ىلص  

ইরশাদ ফরমান: এক িযহক্ত স্বীয় লুহঙ্গ শহাঁর্হিসয় র্লহছল, এমতািস্থায় তাসক 

জমীসনর মসধয ধহেসয় শদওয়া হসয়সছ, এমনিাসি শয, হকয়ামত পযবন্ত শে জমীসন 

ধেসত থাকসি। েতূ্র: িুখারী শরীফ, ৪/১৪৭৮ (৫৭৯০) 

উসল্লখয শয, িহণবত হাদীেদ্বসয়র মসধয যহদও কাপিসক ঝুহলসয় পরার পহরমাণ 

িহণবত হয়হন, হকন্তু িুখারী শরীসফর িহণবত হাদীসের পূসিবর হাদীসের মসধয শেই 

পহরমাণ েুস্পিিাসি িহণবত হসয়সছ শয, তাহসল টাখনুর হনসর্ ঝুহলসয় পিা। 

হপ্রয়নিী ملسو هيلع هللا ىلص  ইরশাদ কসরন, কাপসির শয অংশটুকু টাখনুর হনসর্ থাকসি তা 

জাহান্নাসম যাসি।  েতূ্র: িুখারী শরীফ, হাদীে নং (৫৭৮৭) 
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মহহলাসদর জনয পদবা করা  ফরজ 

ؓ قالت : کنت عند رسول ہللا ۔ و ممیونۃ  بعد أ ن و ذلک ‘ فأ قتل ابن أ م مکتوم حیت دخل علیہ‘ عن ام سلمۃ

فقلنا : ای رسول ہللا! أ لیس ہو أ معی ال یبرصان وال یعرفنا؟ ‘‘ احتجبا منہ’’أ مران ابحلجاب فقال رسول ہللا ۔۔ : 

 قال : أ فعمیاوان أ نامت أ لس امت تبرصانہ؟

ابب ماجاء ‘ کتاب ال دب( ۱۰۰۴برمق )‘‘ جامعہ’’والرتمذی یف ( ۱۶۲۱۱) ۱۱۱؍۶‘‘ مس ندہ ’’رواہ امحد یف 

  .لوساء من الرجال. وقال : ھذا حدیث حسن حصیحیف احتجاب ا

অথব: হযরত উসম্ম োলামা রাহয. শথসক িহণবত, হতহন িসলন: আহম ও হযরত 

মাইমুনা রাহয. হপ্রয় নিী ملسو هيلع هللا ىلص  এর হনকট অিস্থান করহছলাম, ইতযিেসর হযরত 

ইিসন উসম্ম মাকতুম রাহয. (অন্ধ োহািী) এসে হপ্রয় নিী ملسو هيلع هللا ىلص  এর দরিাসর প্রসিশ 

করসলন। আর ঘটনাহট হছল পদবার িযাপাসর আমরা আহদি হওয়ার পসরর। যাক, 

তখন হপ্রয় নিী ملسو هيلع هللا ىلص  আমাসদরসক লিয কসর ইরশাদ করসলন: শতামরা তাাঁর শথসক 

পদবা কর। এতদশ্রিসণ আমরা িললাম, ইয়া রােূলুল্লাহ! হতহন হক অন্ধ নন? হতহন 

শতা আমাসদরসক শদখসত পাসেন না। তাছািা হতহন শতা আমাসদরসক হর্নসতও 

পারসছন না। তখন হপ্রয় নিী ملسو هيلع هللا ىلص  ইরশাদ করসলন: তাহসল শতামরাও হক অন্ধ হসয় 

শগসল? শতামরা হক (তাসক) শদখসত পােনা? েতূ্র: মেুনাসদ আহমাদ, ৬/৩২৯(২৬৫৯৩) 

হতরহমযী শরীফ, হাদীে নং (২৭৭৮) আিূ দাউদ শরীফ, হাদীে নং (৪১১২) নাোঈ শরীফ, 

(কুিরা) হাদীে নং (৯২৪১) েহীসহ ইিসন হহব্বান, (৭/৪৩৯)  

ইমাম হতরহমযী রহ. হাদীেহট িণবনা কিার পর িসলন হাদীেহট হাোন েহীহ। 

এছািা ইমাম ইিসন হহব্বান রহ. ও হাদীেহটসক েহীহ িসলসছন।  

উসল্লখয শয এ, হাদীসে হপ্রয় নিী ملسو هيلع هللا ىلص  পহিত্রাত্মা উম্মাহাতুল মু‘হমনীনসক এক জন 

অন্ধ োহািী শথসক পদবা করার হনসদবশ হদসেন। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় শয, 

উম্মসতর অনযানয মহহলাগণসক অনযানয শিগানা পুরুষ শথসক হক পহরমাণ 

েতকবতার োসথ পদবা করা জরুরী।  

শটহলহিশন শদখা কিীরা গুনাহ ও হারাম 

‘ ۔ قام عیل البابملسو هيلع هللا ىلصفلام رأ ہا رسول ہللا ۔‘ ۔ أ نہا أ خربتہ أ نہا اشرتت منرقۃ فیہا تصاویرملسو هيلع هللا ىلصعن عائشۃ ؓ زوج النیب ۔

ماذا أ ذنبت؟ قال : ما ‘ قالت : ای رسول ہللا! أ توب ایل اّلٰلٰ وایل رسولہ‘ فعرفت یف وجہہ الکراہیۃ ‘ فمل یدخل

۔ ان أ حصا ب ہذہ الصور یعذبون ملسو هيلع هللا ىلصابل ہذہ المنرقۃ ؟ فقالت : اشرتیتہا لتعقد علیہا وتوسدہا فقال رسول اّلٰلٰ ۔ 

 .ان البیت اذلی فیہ الصور ال تدخلہا املالئکۃوقال : ‘ ویقال لہم : أ حیوا ماخلقمت‘ یوم القیامۃ

  .ابب من مل یدخل بیتا فیہ صورۃ‘ کتاب اللباس(۲۱۶۱) ۴/۱۲۱۱‘‘ حصیحہ’’رواہ البخاری یف 

অথব: উমু্মল মুহমনীন হযরত আহয়শা হেিীকা রাহয. শথসক িহণবত, হতহন একহট গদী 

হকসনহছসলন যাসত ছহি হছল। হপ্রয় নিী োল্লালাহু ‘আলাইহহ ওয়াোল্লাম যখন তা 

শদখসলন, তখন ঘসর প্রসিশ না কসর দরজায় দাাঁহিসয় শগসলন। তখন হযরত 

আহয়শা রা. হপ্রয় নিী ملسو هيلع هللا ىلص  এর শর্হারা মুিারসক অেন্তুহি িাি লিয করসলন। 
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ফসল আরয করসলনঃ আল্লাহ ও তদীয় রােূসলর দরিাসর তওিা করহছ। ইয়া 

রােূলুল্লাহ আহম কী অপরাধ কসরহছ ? হপ্রয় নিী োল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াোল্লাল্লাম 

হজসেে করসলনঃ এই গদী শকাথা শথসক শক এসনসছ ? হতহন জিাি হদসলন: আহম 

ইহা হকসনহছ। আপনার তাসত িো ও শহলান শদওয়ার জনয। এিার হপ্রয় নিী ملسو هيلع هللا ىلص  

ইরশাদ করসলন, এেকল ছহি হনমবাতাসদর শক হকয়ামসতর হদন শাহে শদয়া হসি 

এিং িলা হসি শয শতামরা যা হনমবাণ কসরছ তাসত জীিন দাও। এরপর িলসলন: 

হনশ্চয় শয গৃসহ শকান ছহি থাসক শে গৃসহ শফসরশতা প্রসিশ কসরন না।  

উসল্লখয শয, িতবমাসন শটহলহিশসনর মসধযও শযসহতু ছহি রসয়সছ এিং হটহি এর 

মূখয উসিশযও ছহি শদখা, তাই তা ঘসর রাখা ও শদখা এ হাদীসের ধমহকর 

অন্তিূবক্ত। আর একথা অনস্বীকাযব শয, এত মারাত্মক ধমহক শকান কিীরা 

শগানাসহর িযাপাসরই হসত পাসর। 

উযূসত েমূ্পণব মাথা মাোহ করা েনু্নাত 

 ۰۔مسح عیل اخلفنی ومقٰدم رأ سہ وعیل عاممتہ  ملسو هيلع هللا ىلصعن مغریہ بن شعبۃؓ أ ن النیب۔

  .ابب املسح عیل الناصیۃوالعاممۃ‘ کتاب الطہارۃ( ۱۰۴برمق ) ‘‘ حصیحہ’’ رواہ مسمل یف

অথব: হযরত মুগীরা ইিসন শু‘িা রাহয. শথসক িহণবত, হপ্রয়নিী ملسو هيلع هللا ىلص  (উযূ করার 

েময়) দুই শমাজা, মাথার অগ্রিাগ ও পাগিীর উপর মাোহ কসরসছন”। েতূ্র: 

মেুহলম শরীফ হাদীে নং(২৭৪) এছািাও হাদীেহট হতরহমযী শরীফ হাদীে নং (১০০) নাোঈ 

শরীফ ১/৫৬(১০৮) ইতযাহদ হকতাসি েহীহ েনসদ িহণবত আসছ। 

হি: দ্র: হিহিন্ন েময় হপ্রয় নিী ملسو هيلع هللا ىلص  শযসহতু মাথার অগ্রিাসগ মাোহ কসরসছন তাই 

মাথার র্ারিাসগর একিাগ মাোহ করাই ফরজ। কখনও হতহন েমূ্পণব মাথা মাোহ 

কসরসছন, তসি শেটা েুন্নাত হহসেসি। কারণ েমূ্পণব মাথা মাোহ করা ফরজ হসল 

কখনও হতহন শুধু অগ্রিাসগ মাোহ এর উপর িান্ত হসতন না। 

তায়ামু্মসম যমীসন দুিার হাত শমসর েমে মুখ ও দুই হাসতর কনইুেহ মাোহ করসত 

হসি 

یل املرفقنی:’’۔قال  ملسو هيلع هللا ىلصعن جابؓر عن النیب۔ ) ۱(   ۰‘‘التمیم رضبۃ للوجہ و رضبۃلذلراعنی اإ

  .فظ ادلار قطینوہذا ل( ۶۴۰) ۱۴۱/ ۱‘‘ سونہ’’وادلارقطین یف ( ۶۱۴) ۱/۱۴۰‘‘املس تدرک ’’ رواہ احلامک یف

۔ فأ مر املسلمنی فرضبوا بأ کفہم الرت اب و مل یقتضوا من  ملسو هيلع هللا ىلصوعن عامر بن ایرؓس حنی تمیموا مع رسول ہللا ۔) ۱ (

 . مفسحو ا بوجوہہم مسحۃ وا حدۃ مث عادوا فرضبوا بأ کفہم الصعید مرۃ أ خری مفسحوا بأ یدیہم‘ الرتاب شیئا

اب ب یف التمیم مرتنی. وقال حمقق ابن ماجہ الش یخ ‘ تاب الطہارۃک ( ۲۰۱) ۱۰۴/ ۱‘‘ سونہ’’ رواہ ابن ماجہ یف

  .محمود محمد : احلدیث حصیح

অথব: (১) হযরত জাসির রাহয. শথসক িহণবত হতহন িসলন, মহানিী ملسو هيلع هللا ىلص  ইরশাদ 

কসরসছনঃ “তায়ামু্মম হল মুখমণ্ডল মাোহ করার জনয মাহটসত একিার হাত মারা। 
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এর পর উিয় হাত কনুই পযবন্ত মাোহ করার জনয হদ্বতীয়িার মাহটসত হাত মারা।  

েতূ্র: মুেতাদরাসক হাহকম ১/১৮০(৬৩৮) েনুাসন দারা কুতনী ১/১৮১ (৬৮০) (অিহশি-১) 

অথব: (২) হযরত আম্মার হিন ইয়াোর রাহয. শথসক িহণবত, হযরত োহািাসয় 

হকরাম রাহয. যখন হপ্রয়নিী ملسو هيلع هللا ىلص  এর েসঙ্গ (েিব প্রথম) তায়ামু্মম কসরহছসলন, 

তখন হতহন মুেলমানসদরসক তায়ামু্মসমর হনসদবশ হদসল তাাঁরা তাাঁসদর হাতসক 

মাহটসত মাসরন তসি তাাঁরা হাসত োমানয মাহটও ধসর রাসখনহন। অনন্তর, তাাঁরা 

েমে মুখমণ্ডল একিার মাোহ করসলন। অতঃপর তাাঁরা পুনঃ মাহটসত হাত শমসর 

তাাঁসদর হাতেমূহ মাোহ করসলন। েতূ্র:আিূদাউদ শরীফ হাদীে নং (৩২৮) ও (৩১৯), 

ইিসন মাজাহ শরীফ ১/৩০৮ (৫৭১),ইিসন মাজার হটকায় শাসয়খ মাহমদু মহুাম্মদ িসলন: 

হাদীেহট েহীহ ।মেুনাসদ আহমাদ ৪/৩২০ ও ৪/৩২ 

ফজসরর ওয়াক্ত হওয়ার পসূিবর আযান ফজসরর জনয যসথি হসি না 

 ۰عن عائشہؓ قالت ما اکنوا یؤذنو ن حیت ینفجر الفجر)۱(

 )۱۱۱۱) ۱/۱۱۴‘‘ املصنف ’’  رواہ ابن أ یب شیتۃ یف

ال مینعن أ حدمک أ و أ حدا منمک أ ذان بالل من حسورہ فانہ ’’۔قال :  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبد ہللا بن مسعودؓ عن النیب ۔ )۱ )

  ۰یؤذن أ و ینادی بلیل لریجع قامئمک ولیوتہ انمئمک و لیس أ ن یقول الفجر أ والصبح

برمق ‘‘ حصیحہ ’’ ب ال ذان قتل الفجر. ومسمل یف اب‘ کتاب ال ذان( ۶۱۱) ۱۲۶/ ۱‘‘ حصیحہ’’رواہ البخاری یف 

  .حصیح(۱۰۱۱) 

অথব: (১) হযরত আহয়শা রাহয. শথসক িহণবত হতহন িসলন “মুআযহযনগণ ফজর 

উদয় না হওয়া পযবন্ত আযান হদসতন না”। েতূ্র: মেুান্নাসফ ইিসন আিী শাইিাহ 

১/১৯৪(২২২৩) হাদীেহটর েনদ েহীহ। “আরজাওহারুন নকী” নামক হকতাসি (১/১০২) 

রসয়সছ, এই েনদহট েহীহ। দ্রিিয: আোরুস্ েনুান, পষৃ্ঠা-৭২ ইলাউস্ েনুান ২/১৩২ 

উসল্লখয শয, শকান শকান হাদীসে শয িহণবত আসছ, হযরত শিলাল রাহয. েুিসহ 

োহদসকর পূসিব আযান হদসয়সছন শেটা মূলতঃ োহরীর আযান হছল। শযমন 

োমসনর হাদীসে আেসছ। 

অথব: (২) হযরত ইিসন মােউদ রাহয. হপ্রয় নিী ملسو هيلع هللا ىلص  শথসক িণবনা কসরন শয, 

শিলাসলর আযান শযন শতামাসদর কাউসক োহরী খাওয়া শথসক হিরত না রাসখ। 

শকননা শে শতা রাসত্র আযান শদয় এ কারসণ শয, শতামাসদর মসধয যারা তাহাজ্জুদ 

পসিসছ তারা শযন োহরী খাওয়ার হদসক হফসর যায় এিং শতামাসদর মসধয যারা 

ঘুমন্ত তারা শযন শজসগ যায়। শে (তার আযাসনর মাধযসম) একথা িসলনা শয, 

েকাল হসয় শগসছ। েতূ্র: িুখারী শরীফ ১/১৫৬(৬২১) মেুহলম শরীফ হাদীে নং (১০৯৩) 

মেুনাসদ আহম্মদ হাদীে নং (৩৬৫৪) 
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খুি উজ্জল হওয়ার পর ফজসরর নামায পিা উত্তম 

رواہ الرتمذی یف ‘‘۰ابلفجر فانہ أ عظم لل جرأ سفروا ’’ ۔ یقول :  ملسو هيلع هللا ىلصعن رافع بن خدجیؓ قال مسعت رسول ہللا ۔

 .ابب ماجاء یف االإسفار ابلفجر‘ کتاب الصالۃ(۱۲۴برمق ) ‘‘ جامعہ’’

অথব: হযরত রাসফ ইিসন খদীজ রাহয. শথসক িহণবত হতহন িসলন: আহম হপ্রয় নিী 

োল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া োল্লামসক িলসত শুসনহছ, “শতামরা (রাহত্রর অন্ধকার 

দূরীিূত হওয়ার পর খুি উজ্জল হসয় শগসল ফজসরর নামায আদায় করসি। কারণ, 

ইহা ছওয়ািসক অহধক িধবনকারী।) েতূ্র: হতরহমযী শরীফ হাদীে নং (১৫৪) ইমাম 

হতরহমযী রহ. িসলন হাদীেহট হাোন েহীহ (অিহশি-২) 

আেসরর নামায হিলম্ব কসর (িস্তুর ছায়া হদ্বগুণ হওয়ার পর) পিসি 

یل مغرب  ملسو هيلع هللا ىلص ۔عن ا بن معؓر عن رسول ہللا)۱( منا أ جلمک یف أ جل من خال من ال مم ما بنی صالۃ العرص اإ ۔قال: اإ

یل نصف النہار عیل قریاط  منا مثلمک ومثل الیہود والنصاری کرجل اس تعمل عامال فقال : من یعمل یل اإ الشمس واإ

یل نصف النہارعیل قریاط قریاط مث قال : من یعمل یل من نصف النہار  یل صالۃ العرص قریاط؟ فعملت الیہود اإ اإ

یل صالۃ العرص عیل قریاط قریاط مث قال من یعمل یل من  عیل قریاط قریاط؟ فعملت النصاری من نصف النہار اإ

یل مغرب  یل مغرب الشمس عیل قریاطنی قریاطنی؟ قال : أ ال فأ نمت اذلین یعملون من صالۃ العرص اإ صالۃ العرص اإ

فغضبت الیہود والنصا ری فقالوا : حنن أ کرث معال وأ قل  ۰أ ال لمک ال جر مرتنی‘ الشمس عیل قریاطنی قریاطنی

  ۰عطاء؟ قال ہللا : ہل ظلمتمک من حقمک شیئا؟ قالوا : ال. قال ہللا : فانہ فضیل أ عطیہ من شئت

رسائیل‘ کتاب أ حادیث ال نبیاء( ۱۴۲۱)  ۱/۴۲۱‘‘ حصیحہ’’رواہ البخاری یف    .ابب ما ذکر عن بین اإ

۔أ نہ سال أ ابہریرۃؓ عن وقت الصالۃ فقال أ بوہریرۃؓ :  ملسو هيلع هللا ىلصافع مویل أ م سلمۃؓ زوج النیب ۔و عن عبد ہللا بن ر ) ۱ (

ذااکن ظلک مثلک ذااکن ظلک مثلیک‘ أ ان أ خربک صل الظہر اإ  ۰والعرص اإ

 :ص‘‘ املؤطأ  ’’رواہ الامام مالک یف

অথব: (১) হযরত ইিসন উমর রাহয. হপ্রয় নিী ملسو هيلع هللا ىلص  শথসক িণবনা কসরন শয, হতহন 

িসলসছন: হনশ্চয় শতামাসদর িয়ে পূিবিতবী উম্মসতর িয়সের তুলনায় আেসরর 

নামায শথসক হনসয় েূযবাসের মধযিতবী েময় পযবন্ত। আর শতামাসদর ও ইয়াহুদ 

খৃিানসদর দৃিান্ত হল এরূপ শয, এক িযহক্ত হকছু শ্রহমক হনসয়াগ কিসত র্ায়, তাই 

শে শঘাষণা করল: এক এক হকরাত মজুরীর হিহনমসয় কারা কারা দুপুর পযবন্ত 

আমার কাজ কসর হদসি? (তার এই শঘাষণায়) ইহুদীগণ (েম্মত হসয়) দুপুর পযবন্ত 

এক হকরাসতর শসতব কাজ করল। শেই িযহক্ত পূণঃ শঘাষণা করল, দুপুর শথসক 

আের পযবন্ত এক এক হকরাত মজুরীর হিহনমসয় কারা আমার কাজ কসর হদসি? 

এিার খৃিানগণ এক এক হকরাসতর হিহনময় দুপুর শথসক আের পযবন্ত কাজ 

করল। তৃতীয় িার শেই িযহক্ত শঘাষণা করল, আের শথসক মাগহরি পযবন্ত েমসয় 

দুই দুই হকরাত মজুরীর হিহনমসয় কারা আমার কাজ কসর হদসি? হপ্রয় নিী ملسو هيلع هللا ىلص  

ইরশাদ কসরন, “শুসন রাখ শতামরাই তারা যারা আের শখসক মাগহরি পযবন্ত কাজ 

করসি। শুসন রাখ শতামাসদরসকই হদ্বগুণ মজুরী শদওয়া হসি”। (এ অিস্থা শদসখ) 

ইয়াহুদ ও খৃিানগণ এই িসল রাগাহিত হসয় শগল শয, আমরা কাজ করলাম অহধক 
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আর আমাসদর মজুরী কম! তখন আল্লাহ তা‘আলা িসলন আহম হক শতামাসদর 

প্রাসপযর শকান অংশ কহমসয় হদসয়হছ? তারা জিাি হদল “না” এিার আল্লাহ 

তা‘আলা িসলন! হনশ্চয় এটা আমার অনুগ্রহ, আহম যাসক র্াই তাসক তা দান কহর 

। েতূ্র:িুখারী ৩/৮৫২ (৩৪৫৯)  

উসল্লখয শয, িহণবত হাদীসে ইয়াহুদ ও খ্রীিানসদর কাসজর েময় উম্মসত মুহাম্মাদীর 

তুলনায় শিশী, অথর্ মজুরীর শিলায় তাসদর শর্সয় কম হওয়ায় তারা অেন্তুহি 

প্রকাশ কসরসছ। এর দ্বারা িুঝা যায় ইয়াহুদীসদর েময় যা েকাল শথসক দুপুর ও 

খৃিানসদর েময় যা দুপুর শথসক আের তা অিশযই উম্মসত মুহাম্মাদীর েময় তথা 

আের-মাগহরি শথসক শিশী। আর এটা তখনই হসি যখন আেরসক দুই হমহছল 

তথা িস্তুর ছায়া হদ্বগুণ হওয়ার পর ধরা হসি। আর যহদ ছায়া এক গুণ হওয়ার পর 

আেসরর ওয়াক্ত িলা হয়, তসি আের শথসক মাগহরসির েময় যুহর শথসক 

আেসরর েমসয়র শর্সয় অিশযই শিশী হসয় যাসি। অথর্ এমতািস্থায় খৃিানসদর 

অেন্তুহি প্রকাশ করার শকান অথব থাসক না। শকননা, তাসদর কাসজর েময় শতা 

উম্মসত মুহাম্মাদীর েমসয়র তুলনায় কম। েুতরাং একথা িাধয হসয়ই িলসত হসি 

শয, দুই হমহছসলর পর আছসরর ওয়াক্ত শুরু হয়। 

অথব: (২) হপ্রয়নিী ملسو هيلع هللا ىلص  এর েহধহমবণী হযরত উসম্ম োলামার রাহয. দাে হযরত 

আব্দুল্লাহ ইিসন রাসফ রাহয. শথসক িহণবত, হতহন হযরত আিূ হুরায়রা রাহয. শক 

নামাসযর ওয়াক্ত েম্বসন্ধ হজোো করসল জিাসি হতহন িসলন, “তুহম যুহসরর 

নামায পি; যখন শতামার ছায়া এক গুন হয়, আর আের পি যখন শতামার ছায়া 

হদ্বগুণ হয়”। েতূ্র: মুআত্তা মাসলক পৃষ্ঠা-৩ হাদীেহটর েনদ েহীহ। আোরুে েনুান পৃষ্ঠা-৫৩ 

নামায েহীহ করার জনয আমলী মশক প্রসয়াজন 

ین ل صیل بمک وما أ رید الصالۃ‘ أ یوب عن أ یب قالبۃ قال: جاء ان ملک بن احلویریؓث یف مسجدان ہذا ‘ فقال : اإ

۔فقلت ل  یب قالبۃ:کیف اکن یصیل ؟ قال: مثل ش یخنا ہذا ۔ واکن ش یخا  ملسو هيلع هللا ىلصأ یت النیب۔ أ صیل کیف اکن ر 

ذا رفع رأ سہ من السجود قتل أ ن ینہض یف الرکعۃ ال ویل   ۰جیلس اإ

ال أ ن یعلمہم صالۃ ( ۶۰۰)۱/۱۶۶‘‘حصیحہ’’رواہ البخاری یف کتاب ال ذان۔ ابب من صیل ابلناس وہوالیرید اإ

 ۔وسونہملسو هيلع هللا ىلصالنیب۔ 

অথব: হযরত আইয়ূিরহ. হযরত আিূ হকলািা রহ. শথসক িণবনা কসরন শয, হতহন 

িসলসছন: একদা োহািী হযরত মাসলক ইিনুল হুয়াইহরে রাহয. আমাসদর এই 

মেহজসদ আগমন করসলন। অনন্তর, িলসলন: আহম এখন শতামাসদরসক হনসয় 

নামায পিি। তসি নামায পিার উসিশয নয় িরং হপ্রয় নিী ملسو هيلع هللا ىلص  শক আহম 

শযিাসি নামায পিসত শদসখহছ শেিাসি শতামাসদরসক শদখাসনার জনযই আহম 

নামায পিি। (হাদীসের রািী আইয়ুি তার উোদ আিূ হকলািা রহ. শক িসলন) 

তারপর আহম আিূ হকলাি রহ. শক িললাম হতহন তখন হকিাসি নামায 
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পসিহছসলন? হতহন একজন শাইসখর প্রহত ইহঙ্গত কসর িলসলন শয, আমাসদর এই 

শাইসখর নামায পিার নযায়। আর কহথত শাইখ এিাসি নামায পিসতন শয, হতহন 

প্রথম রাকা‘আসত হেজদা শথসক মাথা উঠাসনার পসর, দাাঁিাসনার পূসিব একটু 

িেসতন।  েতূ্র: িুখারী শরীফ ১/১৬৬ (৬৭৭)। অধযায়: ঐ িযহক্তর দলীল হযহন শলাকসদর হনসয় 

নামায পসিন, তার মলূ উসিশয নামায পিা নয় িরং শলাকসদরসক নিী ملسو هيلع هللا ىلص  এর নামায ও তাাঁর 

েনু্নাসতর প্রহশিণ শদয়া। 

উসল্লখয, শিসজাি রাকা‘আসত দাাঁিাসনার পূসিব িোসক জলোসয় ইেহতরাহাত িসল, 

যা নিী ملسو هيلع هللا ىلص  এর েুস্থতার যামানার নামাসয হছল না। তসি, শশষ জীিসন অেুস্থতার 

েময় এরূপ িেসতন । 

িলািাহুলয, উসল্লহখত হাদীে দ্বারা হযরত োহািাসয় হকরাম রাহয. কতৃবক নামাসযর 

আমলী মশসকর প্রমাণ পাওয়া যায়। শকননা, নামায েহীহ তথা পুসরাপুহর েুন্নাত 

অনুযায়ী হওয়ার জনয নামাসযর আমলী মশক করা তথা িােি প্রহশিণ শনয়া 

জরুরী । 

হনসে ধারািাহহকিাসি নামাসযর েুন্নাত েমূসহর প্রমাণ শপশ করা হসে। 

নামাসযর দাাঁিাসনার েনু্নাত েমহূ 

নামাসয দাাঁিাসনা অিস্থায় উিয় পাসয়র আঙু্গল েমহূ হকিলামখুী কসর রাখা 

مث جاء فسمل علیہ ‘ ۔ جالس یف انحیۃ املسجد۔ فصیلملسو هيلع هللا ىلصعن أ یب ہریرۃ ؓ أ ن رجال دخل املسجد ورسول ہللا ۔

فقال : ‘ مث جاء فسمل‘ فرجع فصیل‘ فانک مل تصل‘ ارجع فصل‘ ۔ وعلیک السالمملسو هيلع هللا ىلصفقال لہ رسول ہللا ۔ 

ذا مقت ‘ فانک مل تصل‘ جع فصلوعلیک السالم فار  فقال یف الثانیۃ أ و یف الیت بعدہا علمین ای رسول ہللا! فقال : اإ

یل الصالۃ فأ س بغ الوضوء مث اس تقتل القتلۃ فکرب اخل  ۰اإ

  .ابب من رٰد فقال : علیک السالم‘ کتاب الاستئذان( ۶۱۲۱)  ۴/۱۲۴۰‘‘ حصیحہ’’رواہ البخاری یف 

অথব: হযরত আিূ হুরায়রা রাহয. শথসক িহণবত, এক িযহক্ত এমতািস্থায় মেহজসদ 

প্রসিশ করল যখন হপ্রয় নিী ملسو هيلع هللا ىلص  মেহজসদর এক শকাসন িো হছসলন। তারপর 

শলাকহট নামায আদায় করল । অনন্তর, শে হপ্রয় নিী ملسو هيلع هللا ىلص  এর কাসছ এসে োলাম 

হদল। হপ্রয় নিী ملسو هيلع هللا ىلص  তাসক িলসলন:  ওয়া ‘আলাইকাস্ োলাম । তার পর 

িলসলন: তুহম আিার শযসয় নামায পসিা, শকননা শতামার নামায পহরপূণবিাসি 

হয়হন। তারপর শে হফসর হগসয় পূণঃ নামায পিসলা। এরপর এসে োলাম হদল। 

হপ্রয় নিী ملسو هيلع هللا ىلص  িলসলন: ওয়া‘আলাইকাস্ োলাম। তুহম আিার নামায় পসি আে, 

কারণ শতামার নামায পহরপূণবিাসি হয়হন। শলাকহট হদ্বতীয়িার িা তার পসরর িার 

আরজ করল ইয়া রােূলুল্লাহ্ ! আপহন আমাসক হশহখসয় হদন হপ্রয় নিী ملسو هيلع هللا ىلص  এিার 

িলসলনঃ তুহম যখন নামায পিার ইো শপাষণ করসি তখন তুহম উত্তম রূসপ উযূ 
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করসি তারপর হকিলামুখী হসি। তারপর তাকিীসর তাহরীমা িলসি। েতূ্র: িুখারী 

শরীফ ৪/১৫৮০ (৬২৫১) 

উসল্লখয শয, এ হাদীসে নামাসযর পূসিব হকিলামুখী হওয়ার হনসদবশ শদয়া হসয়সছ। এ 

হনসদবসশর িযাপকতার মসধয পাসয়র আঙ্গলুেমূহসকও হকিলামুখী কসর রাখা 

অন্তিুবক্ত। শকননা এ হনসদবশসক পহরপূণবিাসি তখনই পালন করা হসি যখন প্রহতহট 

অঙ্গ প্রতযঙ্গ েহ মুেল্লী হকিলামুখী হসি। তাছািা ইমাম িুখারী রহ. িুখারী 

শরীসফর মসধয একহট অধযায় কাসয়ম কসরসছন ( ف رجلیه اب ب فضل ا س تقتا ل القتةل یس تقتل بأ  طرا ) 

অথবাৎ, হকিলামুখী হওয়ার ফযীলত ও পাসয়র আঙ্গলুেমূহ হকিলামুখী কসর রাখসি 

। এ হিষয়হট হযরত আিূ হুমাইদ রাহয. হপ্রয় নিী ملسو هيلع هللا ىلص  শথসক িণবনা কসরসছন । 

তাকিীসর তাহরীমার জনয হাত উঠাসনার েময় মাথা না ঝুাঁকাসনা 

یل الصالۃ اعتدل قامئا...اخلملسو هيلع هللا ىلصأ یب محید الساعدؓی قال : اکن رسول ہللا ۔ عن  ذا قام اإ  ۰۔ اإ

کتاب الصال ابب ماجاء یف وصف الصالۃ. وقال : ھذا حدیث حسن ( ۱۰۴برمق )‘‘ جامعہ’’رواہ الرتمذی یف 

 .ابب افتتاح الصالۃ‘ کتاب الصالۃ ۰و سکت( ۰۱۰برمق )‘‘ سونہ’’ و أ بو داؤد یف ۰حصیح

অথব: হযরত আিূ হুমাইদ আস্ োঈদী রাহয. হসত িহণবত, হতহন িসলন: হযরত 

রােূলুল্লাহ্ ملسو هيلع هللا ىلص  যখন নামাসয দাাঁিাসতন তখন শোজা হসয় দাাঁিাসতন । েতূ্র:হতরহমযী 

শরীফ হাদীে নং (৩০৪) আিূদাউদ শরীফ হাদীে নং (৭৩০) মেুনাসদ আহমাদ ৫/৪২৪ 

(২৩৫৯৯) েহীসহ ইিসন খুযাইমা ১/২৯৭- ২৯৮(৫৮৭) আলমনুতাকা পষৃ্ঠা: ১০৩ হাদীে নং 

(১৯২) িাইহাকী শরীফ ২/৭২ (২৫১৭) মেুনাসদ িায যার ৯/১৬২ শরহুস্ েনু্নাহ্ ৩/১১-

১৩(৫৫৫) (অিহশি-৩৩)  

হেজদার জায়গায় নজর শরসখ দাাঁিাসনা 

ذ دخل الکعبۃ حیت یرفع برصہ قتل السقف یدع  ؓ اکنت تقول: جعبا للمرأ  املسمل اإ عن سامل بن عبد ہللا أ ن عائشۃ

عظاما دخل رسول ہللا۔ ذل جالال ہلل و اإ  ۰۔ الکعبۃ ما خلف برصہ موضع جسودہ حیت خرج منہاملسو هيلع هللا ىلصک اإ

وقال: ہذا حدیث حصیح االإس ناد ومل خیرجاہ ووافقہ اذلہیب ( ۱۰۶۱)۱/۴۰۱‘‘ املس تدرک’’ أ خرجہ احلامک یف 

 . ‘‘عیل رشط البخاری ومسمل’’حیث قال: ‘‘ التلخیص’’ یف

অথব: হযরত োসলম হিন আব্দুল্লাহ রহ. শথসক িহণবত, হতহন িসলন শয, হযরত 

আহয়শা রাহয. িলসতন ঐ মুেলমান িযহক্তর প্রহত আশ্চযব লাসগ যখন শে কা’িা 

শরীসফ প্রসিশ কসর তখন শে হনজ দৃহিসক ছাসদর হদসক উাঁর্ু কসর। অথর্ আল্লাহর 

িিত্ব ও মযবাদার হদসক লিয কসর এটা পহরতযাগ করা উহর্ৎ। শকননা, রােূলুল্লাহ 

 যখন কা’িা শরীসফ প্রসিশ করসতন, তখন হতহন ততিন পযবন্ত হেজদার  ملسو هيلع هللا ىلص

জায়গা হসত দৃহি হটানহন। যতিন পযবন্ত মেহজদ শথসক শির হসয় যানহন। েতূ্র: 

মেুতাদরাসক হাহকম ১/৪৭৯ েনুাসন িাইহাকী ৫/১৫৮(৯৭২৬) (অিহশি-৪) 

তাকিীর তাহরীমার জনয উিয় হাত কান পযবন্ত উঠাসনা 

ذا کربملسو هيلع هللا ىلصن ا حلویرؓث أ ن رسول ہللا۔ عن مالک ب  ۰رفع یدیہ حیت حیاذی بہام أ ذنیہ‘ ۔اکن اإ
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ابب اس تحباب رفع الیدین حذو املنکتنی مع ‘ کتاب الصال ( ۱۱۱برمق ) ‘‘ حصیحہ’’أ خرجہ ا المام مسمل یف 

 .تکتریۃ االإحرام

অথব: হযরত মাসলক ইিসন হুয়াইহরে রাহয. শথসক িহণবত, হতহন িসলন রােূসল 

কারীম ملسو هيلع هللا ىلص  যখন তাকিীর (তাহরীমা) িলসতন তখন হাত এতটুকু উাঁর্ু করসতন 

শয, তা উিয় কান িরাির হসয় শযত। েতূ্র: মেুহলম শরীফ হাদীে নং(৩৯১) আিূ দাউদ 

শরীফ হাদীে নং (৭৪৫) নাোঈ শরীফ ১/১৪১ ইিসন মাজাহ শরীফ নং (৮৯৫) িাইহাকী শরীফ 

১/৩০৭ হাদীে নং (৯৫৪) ত্বহািী শরীফ ১/১৪৩-১৪৪ দারাকুতনী ১ /১৩৬ ৩/২৯ মেুতাদরাসক 

হাহকম ১/২২৬ মেুনাসদ আহমাদ ৪/৩১৮ 

তাকিীসর তাহরীমার জনয হাত উঠাসনার েময় আঙু্গলেমহূ  স্বািাহিকিাসি রাখা 

۔ یفعل بھن  ملسو هيلع هللا ىلصعن سعید بن مسعانؒ قال : دخل علینا أ بوہریرۃؓ یف جند بین زریق فقال : ثالث اکن رسول ہللا ۔

یل الصال ذاقام اإ   .ۃ قال : ہکذا وأ شار أ بو عامر بیدہ ومل یفرج بنی أ صابعہ ومل یضمہامترکھن الناس اکن اإ

وقال : ہذا حدیث حصیح الاس ناد ومل خیرجاہ. وأ قرہ علیہ اذلہیب ( ۴۲۶) ۱/۱۱۴‘‘املس تدرک’’رواہ احلامک یف 

 .حیث قال: حصیح‘‘ التلخیص’’یف

অথব: হযরত োঈদ ইিসন োমআন রহ. শথসক িহণবত, হতহন িসলন একদা হযরত 

আিূ হুরাইরাহ রাহয. িনী যুরাইক শগাসত্রর নজদ্ নামক এলাকায় আমাসদর হনকট 

আগমন করসলন এিং িলসলন শয, হতনহট হজহনে রােলূুল্লাহ্ ملسو هيلع هللا ىلص  করসতন 

শলাসকরা তা শছসি হদসয়সছ। শেগুসলা হল: হপ্রয় নিী ملسو هيلع هللا ىلص  যখন নামাসয দাাঁিাসতন 

তখন হতহন এমনহট করসতন। তার পর িণবনা কারী হযরত আিূ আসমর রাহয. কান 

পযবন্ত হাত উহঠসয় শদখাসলন। হতহন হাসতর আঙ্গলুগুসলা এমনিাসি রাখসলন শয, 

এসকিাসর ফাাঁকও করসলন না, আিার একিাসর হমহলসয়ও হদসলন না। অথবাৎ, 

আঙ্গলুেমূহ স্বািাহিকিাসি রাখসলন।  েতূ্র: মেুতাদরাসক হাহকম ১/২৩৪(৮৫৬) েহীহ 

ইিসন খুযাইমা ১/২৩৪ (৪৫৬) (অিহশি-৫) 

ইমাসমর তাকিীসর তাহরীমা িলার পর োসথ োসথ মকু্তাদীর তাকিীসর তাহরীমা িলা 

مناجعل االإمام لیومت بہملسو هيلع هللا ىلصعن أ یب ہریرۃؓ قال: قال النیب ۔   ۰فاذا کرب فکربوا ...اخل‘ ۔ قال : اإ

)  ۱۰۱‘‘ حصیحۃ ’’ابب ائامتم املاموم ابالإمام. والبخاری یف ‘ کتاب الصلوۃ(۴۱۴برمق )‘‘ حصیحہ’’ رواہ مسمل یف

 .ابب اجیاب التکتری و افتتاح الصالۃ‘ کتاب الاذان( ۰۱۴

অথব: হযরত আিূ হুরাইরাহ্ রাহয. হসত িহণবত, হতহন িসলন হপ্রয় নিী ملسو هيلع هللا ىلص  

িসলসছন: ইমাম এ জনযই িানাসনা হসয় যাসত তাাঁর অনুেরণ করা হয় । অতএি, 

(তুহম তাাঁর িরহখলাফ করসি না, িরং) ইমাম যখন তাকিীর িলসি শতামরাও তাাঁর 

পরিসণই তাকিীর িলসি । েতূ্র: মেুহলম শরীফ হাদীে নং (৪১৬) িুখারী শরীফ ১/১৭৯ 

(৭৩৪)  
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হাত িাাঁধার েময় ডান হাসতর তাল ুিাম হাসতর তালরু হপসঠর উপর রাখা 

یل صالۃ رسول ہللا۔ )۱( ۔ ملسو هيلع هللا ىلصعامص بن لکیب قال : حدثین أ یب أ ن وائل بن جحر أ خربہ قال : قلت : ل نظرن اإ

لیہ ف قام فکرب ورفع یدیہ حیت حاذات بأ ذنیہ مث وضع یدہ المیین عیل کفہ الیرسی والرسغ و کیف یصیل؟ فنظرت اإ

 الساعد ... اخل

’’ ابب رفع الیدین یف الصلوۃ والوسایئ یف‘ کتاب الصلوۃ( ۱۲۰و ) ( ۰۱۶برمق )‘‘سونہ ’’رواہ الامام أ بوداؤد یف 

 ۰یف الصالۃ ابب موضع المینی من الشامل‘ کتاب الافتتاح( ۴۴۱)  ۱/۱۱‘‘ سونہ

عن جحاج بن حسان قال : مسعت ااب جملز اوقال : س ئلتہ قال : کیف یصنع؟ قال : یضع ابطن کف میینہ عیل )۱(

 ۰جیعلہا اسفل من الرسۃ‘ ظاہر کف شاملہ

 )۱۱۴۱) ۱/۱۴۱‘‘ مصنفہ’’رواہ ابن ایب شیتۃ یف 

অথব: (১) হযরত ওয়াসয়ল ইিসন হুজর রাহয. িসলন: আহম একদা িললাম, হপ্রয় 

নিী ملسو هيلع هللا ىلص  হকিাসি নামায পসিন তা আহম শদখি । হপ্রয় নিীজীর হদসক শর্সয় 

শদখলাম শয, হতহন দাাঁহিসয় দুহাত উাঁর্ু করসলন এমনহক তাাঁর হাতদ্বয় তাাঁর কান 

িরাির হসয় শগল, তারপর তাকিীর িলা অিস্থায় ডান হাতসক িাম হাসতর পাতার 

হপসঠর উপর এিং কহি ও িাহুর উপর রাখসলন। েতূ্র: আিূ দাউদ শরীফ হাদীে নং 

(৭২৬) নাোঈ শরীফ ২/৯২ (৮৮৯) (৯৫৭) 

আল্লামা হনমািীরহ. িসলন  اإ س نا ده حصیح  হাদীেহটর েনদ েহীহ । দ্রিিয: আছারু 

েনুান –পষৃ্ঠা-৮৩ 

অথব: (২) হযরত আিূ হমজলায রহ. শথসক িহণবত, তাাঁসক হাজ্জাজ ইিসন হাস্ োন 

প্রশ্ন করসলন শয, (নামাসয) হাত হকিাসি রাখসত হসি? হতহন িসলন: ডান হাসতর 

তালু িাম হাসতর হপসঠর উপর নািীর হনসর্ রাখসি । েতূ্র: মুোন্নাসফ ইিসন আিী শাইিা 

১/৩৪৩ (৩৯৪২) হাদীেহটর েনদ েহীহ। হি দ্রঃ ইলাউস্ েনুান ২/১৮০-১৮১  

ডান হাসতর িৃদ্ধাঙ্গলু ও কহনষ্ঠাঙু্গল দ্বারা  শগালাকার িতৃ্ত িাহনসয় িাম হাসতর কহি 

ধরা ও অিহশি হতন আঙু্গল িাম হাসতর উপর স্বািাহিকিাসি রাখা 

 ۰۔ یؤمنا فیأ خذ شاملہ بمیینہملسو هيلع هللا ىلصعن قتیصۃ بن ہلبؓعن ابیہ قال :اکن رسول ہللا۔ )۱(

ابب ما جاء یف وضع المینی عیل الشامل وقال: حدیث ہلب ‘ کتاب الصالۃ( ۱۲۱برمق ) ‘‘ جامعہ’’رواہ الرتمذی یف

 ۰حدیث حسن

ؓ قال : مر یب النیب۔ عن عبد ہللا بن مسعو )۱( ۔ وأ ان واضع یدی الیرسی عیل المیین فأ خذ بیدی المیین ملسو هيلع هللا ىلصد

  فوضعہا عیل الیرسی

 .قال احملقق : احلدیث حصیح( ۴۱۱)  ۱/۴۴۱‘‘ سونہ’’رواہ ابن ماجہ یف 

অথব: (১) হযরত কিীো ইিসন হুলিরহ. শথসক িহণবত, হতহন হনজ হপতা হুল ি 

রাহয. শথসক িণবনা কসরন শয, হপ্রয়নিী ملسو هيلع هللا ىلص  আমাসদর ইমামতী করসতন তখন ( 

হাত িাাঁধার েময়) ডান হাত দ্বারা িাম ধরসতন । েতূ্র: হতরহমযী শরীফ হাদীে নং 

(২৫২) ইিসন মাজাহ  শরীফ ১/৪৪১ (৮০৯) মেুনাসদ আহমাদ ৫/২২৬ (২২৭) (অিহশি-৬) 
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অথব: (২) হযরত ইিসন মােউদ রাহয. শথসক িহণবত, হতহন িসলন: একদা হপ্রয় 

নিী ملسو هيلع هللا ىلص  আমার হনকট হদসয় অহতক্রম করহছসলন, তখন আহম (নামাসয) আমার 

িাম হাত ডান হাসতর উপর রাখা অিস্থায় হছলাম। (ইহা শদসখ) হপ্রয় নিী ملسو هيلع هللا ىلص  

আমার ডান হাত ধসর তা িাম হাসতর উপর শরসখ হদসলন। েতূ্র: ইিসন মাজাহ শরীফ 

১/৪৪১(৮৮১) অত্র হকতাসির মহুাহক্কক িসলন ا حلد یث  অথবাৎ হাদীেহট েহীহ। (অিহশি-৭)  

উসল্লখয শয, এ অনুসেসদ হাদীে শরীসফ দু’ধরসণর শব্দ িযিহৃত হসয়সছঃ ১- িাম 

হাসতর উপর ডান হাত রাখা।  ২-ডান হাত দ্বারা িাম হাত ধরা। আর উিয় হিষয় 

িস্তুই েহীহ হাদীে দ্বারা প্রমাহণত। তাই ফুকাহাসয় হকরাম এতদুিসয়র মসধয 

এিাসি োমঞ্জেয োধন কসরসছন শয, ডান হাসতর িৃদ্ধাঙু্গল ও কহনষ্ঠাঙ্গলু দ্বারা িাম 

হাসতর কহি ধরা ও অিহশি হতন আঙ্গলু িাম হাসতর উপর হিহছসয় শরসখ শদওয়া, 

এসত উিয় হাদীসের উপর আমল হসয় যায়। 

নািীর হনসর্ হাত িাাঁধা 

 ۰حتت الرسۃ ۔وضع میینہ عیل شاملہ یف الصالۃ ملسو هيلع هللا ىلصعن علقمۃ بن وائل بن جحر عن أ بیہؓ قال: رأ یت النیب ۔)۱(

  (۱۱۱۴) ۱/۱۴۱‘‘ مصنفہ’’ رواہ ابن أ یب شیتۃ یف

ن من الس نۃ یف الصالۃ وضع ال کف عیل ال کف یف الصالۃ حتت الرسۃ:’’عن أ یب حجیفۃ ؒ أ ن علیاؓ قال )۱(   .اإ

ابب وضع المیین عیل الیرسی یف الصالۃ .وأ محد ‘ کتاب الصالۃ(.۰۲۶برمق ) ‘‘ سونہ’’ رواہ أ بو داؤ د یف

 وہذا لفظ أ محد( ۴۰۴) ۱/۱۱۰‘‘ ندہمس  ’’یف

অথব: (১) হযরত আলকামাহ ইিসন ওয়াইল ইিসন হুজর রহ. হনজ হপতা শথসক 

িণবনা কসরন শয, আহম হপ্রয় নিী ملسو هيلع هللا ىلص শক নামাসযর মসধয ডান হাতসক িাম হাসতর 

উপর নািীর হনসর্ িাাঁধসত শদসখহছ ।েতূ্র:মেুান্নাসফ ইিসন আিী শাইিাহ ১/৩৪২ (৩৯৩৮) 

(অিহশি-৮)  

অথব: (২) হযরত আিূ জুহাইফা রহ. শথসক িহণবত, হযরত আলী রাহয. িসলসছন 

নামাসয (হাত িাাঁধার মসধয) েুন্নাত হল ডান হাতসক িাম হাসতর উপর নািীর হনসর্ 

রাখা। েতূ্র: েুনাসন আিূ দাউদ হাদীে নং (৭৫৬) েনুাসন দারাকুতনী ১/২২৭ (১০৮৯) িাইহাকী 

শরীফ ২/৩১ (২৩৪১) মেুনাসদ আহমাদ ১/১১০ (৮৭৮) 

উসল্লখয শয, িহণবত হাদীসে হযরত আলী রাহয. নািীর হনসর্ হাত িাাঁধাসক েুন্নাত 

িসল অহিহহত কসরসছন। আর উেূসল হাদীসের একহট শমৌল নীহত হল, শকান 

োহািী স্বািাহিকিাসি “েুন্নাত” শব্দ িযিহার করসল এর দ্বারা হপ্রয় নিী ملسو هيلع هللا ىلص এর 

েুন্নাত উসিশয হসয় থাসক। দ্রিিয: তাদ্ রীিুর রািী (১/১৮৮) েতুরাং হাদীেহট িাহযতঃ 

মউকুফ হসলও িােসি তা মারফু (৯-অিহশি) 

প্রথম রাকা‘আসত ছানা পিা 

ؓ قالت : اکن رسول ہللا ۔ ذا افتتح الصالۃ قال : س بحانک اللہم و حبمدک وتبارک امسک ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشۃ ۔ اإ

لہ غریک  .وتعایل جدک وال اإ
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وقال : ہذا حدیث ( ۴۲۱) ۱/۱۱۲‘‘ املس تدرک’’واحلامک یف( ۰۰۶و ) (۰۰۲برمق ) ‘‘ سونہ’’أ خرجہ أ بوداؤد یف 

یل أ ن قال : وال أ حفظ یف قولہ علیہ السالم عند افتتاح الصالۃ س بحانک اللہم و  حصیح االإس ناد ومل خیرجاہ ... اإ

 .وھذالفظ احلامک ۰حبمدک أ حص من ہذین احلدیثنی

অথব: হযরত আহয়শা রাহয. শথসক িহণবত, হতহন িসলন: হপ্রয় নিী ملسو هيلع هللا ىلص  যখন নামায 

শুরু করসতন তখন িলসতন েুিহানাকাল্লাহুম্মা ওয়াহিহামহদকা 

ওয়াতািারাকােমুকা ওয়াতা‘আলা জািুকা ওয়ালা ইলাহা গাইরুক ।  েতূ্র: আিূ 

দাউদ শরীফ হাদীে নং(৭৭৫) ও (৭৭৬) ইিসন মাজাহ্ শরীফ হাদীে নং (৮০৪) ও (৮০৬) 

মেুনাসদ আহমাদ ৬/২৩০ েনুাসন দারাকুতনী ১/২৯৮ (১১২৮) (অিহশি-১০)  

আউয ুহিল্লাহ পিা 

ذا افتتح الصالۃ قال: اللہم این أ عوذبک من الش یطان الرجمی من ہمزہ  ملسو هيلع هللا ىلصعن جتری بن مطعمؓ أ ن النیب ۔ ۔اکن اإ

 ۰و نفخہ و نفثہ

 ابب ما یس تفتح بہ الصالۃ من ادلعاء‘ کتاب الصالۃ(۰۶۴برمق )‘‘ سونہ’’رواہ أ بوداؤد یف

অথব: হযরত জুিাইর ইিসন মুতঈম রাহয. শথসক িহণবত, হতহন িসলন: হপ্রয় নিী ملسو هيلع هللا ىلص  

যখন নামায শুরু করসতন তখন “আল্লাহুম্মা ইহন্ন আউযুহিকা হমনাশ শাইতাহনর 

রজীম পিসতন”। েতূ্র: আিূ দাউদ শরীফ হাদীে নং (৭৬৪) ইিসন মাজাহ শরীফ হাদীে 

নং(৮০৭) মেুনাসদ আহমদ ৪/৮০ তািারানী কািীর ২/১৩৪(১৫৬৮) (অিহশি-১১) 

হিেহমল্লাহ পিা 

ذا بلغ غری  ؓ فقرأ  بسم ہللا الرمحن الرحمی مث قرأ  بأ م القرأ ن حیت اإ عن نعمی اجملمؒر قال: صلیت وراء أ یب ہریرۃ

ین ل ش بہمک صالۃ رسول  ؓ : واذلی نفیس بیدہ اإ املغضوب علیہم وال الضالنی فقال : أ منی .... وقال أ بو ہریرۃ

  ۔ملسو هيلع هللا ىلصہللا۔

ابب ترک اجلہر ببسم ہللا الرمحن الرحمی .واحلامک ‘کتاب افتتاح الصالۃ(۱۰۲برمق )‘‘ نہسو ’’ رواہ االإمام الوسایئ یف

  )۴۴۱)۱/۱۴۶‘‘ املس تدرک ’’ یف

অথব: হযরত নূ‘আইম আল মুজহমররহ. শথসক িহণবত, হতহন িসলন: একদা আহম 

হযরত আিূ হুরাইরাহররাহয. হপছসন নামায পিলাম ।নামাসয হতহন হিেহমল্লাহহর 

রাহমাহনর রাহীম পিসলন অতঃপর েূরাসয় ফাহতহা পিসলন। নামায শশসষ হযরত 

আিূ হুরাইরাহ রাহয. িলসলনঃ ঐ েত্ত্বার শপথ, যাাঁর কুদরতী হাসত আমার প্রাণ, 

হনশ্চয় শতামাসদর শর্সয় আমার নামায হপ্রয় নিী ملسو هيلع هللا ىلص  এর নামাসযর োসথ অহধক 

োমঞ্জেয পূণব। েতূ্রঃ  নাোঈ শরীফ হাদীে নং (৯০৬) মেুাদরাক ১/২৩২ (৮৪৯) েনুাসন দারা 

কুতনী ১/৩০৫ (১১৫৫) েহীহ ইিসন খুযাইমা ১/২৫১ (৪৯৯) আল মনু্তাকা পষৃ্ঠা: ১০১ হাদীে 

নং (১৮৪) িাইহাকী শরীফ ২/৪৬ (২৩৯৪) (অিহশি-১২) 
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ফজর ও যহুসরর নামাসয হতওয়াসল মফুাস্ োল, আের ও ইশার নামাসয আউোসত 

মফুাস্ োল এিং মাগহরসির নামাসয হকোসর মুফাস্ োল পিা েনু্নাত 

۔ من فالن أ مری ملسو هيلع هللا ىلصما رأ یت أ حدا أ ش بہ صالۃ برسول ہللا ۔’’عن سلامین بن یسارؒ  أ نہ مسع أ ابھریرۃؓ یقول :  (۱)

اکن اب ملدینۃ. قال سلامین : فصلیت أ ان وراۂ فاکن یطیل یف الاولینی من الظہر و خیفف ال خرینی و خیفف العرص 

 ۰‘‘فصل ویف العشاء بوس  املفصل ویف الصبح بطوال املفصل...اخلویقرأ  یف ال ولینی من املغرب بقصار امل

کتاب افتتاح الصالۃ ابابلقرا أ ۃ یف املغرب تبصااملفصل ( ۱۴۱)  ۱۱۱۔۱۱۰/ ۱‘‘ سونہ’’رواہ الامام الوسایئ یف 

  وہذا لفظ ابن حتان( ۱۴۱۱)۱۱۱۔۱۱۱/ ۱‘‘ الاحسان’’أ نظر ‘‘ حصیحہ’’وابن حتان یف 

۔ اکن یقرأ  یف صالۃ الظہر یف رکعتنی ال ولینی یف لک رکعۃ قدر ملسو هيلع هللا ىلصدرؓی أ ن رسول ہللا ۔عن أ یب سعید اخل (۱)

ویف ال خرینی قدر مخس عرشۃ أ یۃ او قال : نصف ذلک ویف العرص یف الرکعتنی ال ولینی یف لک رکعۃ ‘ ثالثنی أ یۃ

  .قدر قراء ۃ مخس عرشۃ أ یۃ ویف ال خرینی قدر نصف ذلک

 .ابب القرأ ۃ یف الظہر والعرص‘ کتاب ا لصالۃ( ۴۲۱برمق ) ‘‘ یحہحص ’’رواہ الامام مسمل یف 

অথব:(১) হযরত েুলাইমান ইিসন ইয়াোর রহ. শথসক িহণবত, হতহন হযরত আিূ 

হুরাইরাহ রাহয. শক িলসত শুসনসছন শয, হপ্রয় নিী ملسو هيلع هللا ىلص  এর নামাসযর োসথ অহধক 

োদৃশয পূণব নামায অমুক িযহক্ত অসপিা (একজন োহািীর প্রহত ইহঙ্গত করসলন 

হযহন তৎকাসল মদীনার আমীর হছসলন) আর কাউসক পিসত শদহখহন। (হযরত 

আিূ হুরাইরাহ রাহয. ছাত্র েুলাইমান ইিসন ইয়াোর রহ. িসলন: (এ কথা শুসন) 

আহম ঐ িযহক্তর হপছসন নামায পিলাম। হতহন যুহসরর প্রথম দুই রাকা‘আতসক 

দীঘব করসতন। আর শশসষর দুই রাকা‘আত শক খাট করসতন। আর আের শক খাট 

করসতন। এিং মাগহরসির প্রথম দুই রাকা‘আসত হকোসর মুফাস্ োল ও ইশাসত 

আউোসত মুফাস্ োল ও ফজসর হতওয়াসল মুফাস্ োল পিসতন ।  েতূ্র:  নাোঈ 

শরীফ ২/১২০-১২১ (৯৮৩) ইিসন মাজাহ্ শরীফ ১/৪৪৯ (৮২৭) েহীসহ ইিসন হহব্বান ৩/১২১ 

(১৮৩৩) েহীহ ইিসন খুযাইমা হাদীে নং(৫২০) হাদীেহটর েনদ েহীহ। দ্রঃ িুলূগুল মরুাম পষৃ্ঠা: 

৮৪ হদীে নং (৩০৮) 

অথব: (২) হযরত আিূ োঈদ খুদরী রাহয. শথসক িহণবত, হপ্রয় নিী ملسو هيلع هللا ىلص  যুহসরর 

প্রথম দুই রাকা‘আসতর প্রহত রাকা‘আসত হত্রশ আয়াত পহরমাণ পিসতন। আর 

শশসষর দুই রাকা‘আসত ১৫ আয়াত পহরমাণ পিসতন। (িণবনাকারী এখাসন েসদহ 

কসর িসলন:) অথিা হতহন িসলসছন শয, হপ্রয় নিী ملسو هيلع هللا ىلص  যুহসরর শশসষর দু 

রাকা‘আসত প্রথম দু রাকা‘আসতর তুলনায় অসধবক পিসতন। আর আেসরর প্রথম 

দুই রাকা‘আসতর প্রহত রাকা‘আসত ১৫ আয়াত পহরমাণ ও পসরর দুই রাকা‘আসত 

তার অসধবক পিসতন।  েতূ্র: মেুহলম শরীফ হাদীে নং (১০১৫) আি ূদাউদ শরীফ হাদীে 

নং (১০৪) মেুনাসদ আহমাদ ৩/৮৫ 

উসল্লখয শয, এ অনুসেসদ দুহট হাদীে উসল্লখ করা হসয়সছ। প্রথম হাদীে দ্বারা 

েুস্পিিাসি ফজর, মাগহরি ও ইশার েুন্নাত হকরাআত প্রমাহণত হসে। আর হদ্বতীয় 

হাদীসে িলা হসয়সছ, “হতহন যুহসর হত্রশ আয়াত পহরমাণ ও আেসর যুহসরর অসধবক 
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িা পসনর আয়াত পহরমাণ হতলাওয়াত করসতন।”  আর হতওয়াসল মুফাস্ োসলর 

পহরমাণ হত্রশ আয়াত এিং আউোসত মুফাস্ োসলর পহরমাণ পসনর আয়াত। 

েুতরাং িহণবত োহািী কতৃবক নিী ملسو هيلع هللا ىلص  এর যুহর ও আেসর উসল্লহখত পহরমাণ 

হকরাআত পিার দ্বারা এই দুই ওয়াসক্তর েুন্নাত হকরাআসতর পহরমাণ প্রমাহণত 

হল। 

হি: দ্র: যুহসরর শশষ রাকা‘আসত নিী ملسو هيلع هللا ىلص কখসনা েূরা হমহলসয়সছন, এটাসক জাহয়য 

িুঝাসনার জনয। নতুিা ফরয নামাসজর শশসষর রাকা‘আত ণ্ডসলাসত হতহন শুধু েূরা 

ফাহতহা পিসতন। যার দলীল একটু পসরই িণবনা করা হসে। 

ফজসরর প্রথম রাকা‘আত হদ্বতীয়  রাকা‘আত অসপিা লম্বা করা, এছািা অনযানয 

ওয়াসক্ত উিয় রাকা‘আসতর হকরাআত েমান রাখা উহর্ৎ 

۔ یصیل بنا فیقرأ  یف الظہر والعرص یف الرکعتنی ال ولینی بفاحتۃ  ملسو هيلع هللا ىلصعن أ یب قتادۃ ؓ قال : اکن رسول ہللا ۔)۱(

 .لصبحالکتاب وسورتنی ویسمعنا ال یۃ أ حیاان واکن یطول یف الرکعۃ ال ویل من الظہر ویقرٰص الثانیۃ وکذلک یف ا

 .ابب القرأ ۃ یف الظہر والعرص‘ کتاب الصالۃ (۴۲۱برمق )‘‘ حصیحہ ’’ رواہ مسمل یف

اکن یقرأ  یف صالۃ الظہر یف الرکعتنی ال ولینی یف لک رکعۃ  -ملسو هيلع هللا ىلص -وعن أ یب سعید اخلدرؓی قال : ان النیبٰ  (۱)

 قدر ثالثنی أ یۃ ویف ال خرینی قدر مخس عرش أ یۃ او قال : نصف ذلک . ویف العرص یف

 . الرکعتنی ال ولینی یف لک رکعۃ قدرقراأ ۃ مخس عرشۃ أ یۃ. ویف ال خرینی قدر نصف ذالک

 ابب القراءۃ یف الظہر والعرص‘ کتاب الصالۃ( ۴۲۱برمق ) ‘‘ حصیحہ’’ رواہ مسمل یف

অথব: (১) হযরত আিূ কাতাদাহ রাহয. শথসক িহণবত, হতহন িসলন: হাদীসে রােূল 

 আমাসদরসক হনসয় নামায পিসতন। এ শিসত্র হতহন যুহর এিং আেসরর প্রথম  ملسو هيلع هللا ىلص

দুই রাকা‘আসত েূরা ফাহতহা এিং দুহট েূরা পিসতন, যার দু-এক আয়াত কখসনা 

কখসনা উচ্চ শসব্দও পিসতন শয, আমরা তা শুনসত শপতাম এিং যুহর ও ফজসরর 

প্রথম রাকা‘আত লম্বা করসতন। েতূ্র: মেুহলম শরীফ হাদীে নং (৪৫১) তুহফাতুল 

আখইয়ার হিতরতীহি শরসহ মুশহকহলল আোর হাদীে নং (৬৪৭) 

অথব: (২) হযরত আিূ োঈদ খুদরী রাহয. শথসক িহণবত, হতহন িসলন, হপ্রয় নিী ملسو هيلع هللا ىلص  

যুহর নামাসযর প্রথম দুই রাকা‘আসতর প্রসতযক রাকা‘আসত হত্রশ আয়াত পহরমাণ 

পিসতন এিং শশসষর দুই রাকা‘আসত এর অসধবক পিসতন। এিং আের নামাসযর 

প্রথম দুই রাকা‘আসত পসনর আয়াত পহরমাণ ও শশসষর দুই রাকা‘আসত এর 

অসধবক পিসতন।  েতূ্র: মুেহলম শরীফ হাদীে নং (৪৫২)  

উসল্লখয শয, ১নং হাদীে দ্বারা শযমহনিাসি ফজসরর প্রথম রাকা‘আতসক হদ্বতীয় 

রাকা‘আসতর তুলনায় লম্বা করার কথা িুসঝ আেসছ শতমহনিাসি যুহসরর প্রথম 

রাকা‘আতসক এিং এ হাদীসের শকান শকান িণবনা দ্বারা আেসরর প্রথম 

রাকা‘আতসকও হদ্বতীয় রাকা‘আসতর তুলনায় লম্বা করার কথা িুসঝ আেসছ। 

পিান্তসর ২নং হাদীে দ্বারা যুহর ও আেসরর উিয় রাকা‘আত এর হকরাআত এক 
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েমান রাখা েুন্নাত হওয়া িুসঝ আেসছ। হযরত ফুকাহাসয় হকরাম রহ. এ অধযাসয় 

িহণবত অপরাপর হাদীেেমূহসক োমসন শরসখ িহণবত দুই হাদীসের মাসঝ এিাসি 

েমিয় োধন কসরসছন শয, ফজর িযতীত অনযানয েকল নামাসযর উিয় 

রাকা‘আসতর হকরাআত েমান রাখা েুন্নাত। হকন্তু প্রথম হাদীসের িণবনা অনুযায়ী 

প্রথম রাকা‘আত হদ্বতীয় রাকা‘আসতর তুলনায় এ জনয লম্বা হসয়সছ শযসহতু প্রথম 

রাকা‘আসত োনা আউযুহিল্লাহ রসয়সছ। পিান্তসর হদ্বতীয় রাকা‘আসত তা শনই।  

ফরয নামাসযর ততৃীয় এিং র্তথুব রাকা‘আসত শুধ ুেরূা ফাহতহা পিা 

۔ اکن یقرأ  یف صالۃ الظہر یف الرکعتنی ال ولینی بفاحتۃ الکتاب و سورۃ یف لک ملسو هيلع هللا ىلصعن أ یب قتادۃؓ أ ن رسول ہللا ۔

الکتاب یف لک رکعۃ قال : وکذالک یف صالۃ العرص قال : وکذالک رکعۃ واکن یقرأ  یف الرکعتنی ال خرینی بفاحتۃ 

 .یف صالۃ الفجر

  .ابب یقرأ  یف ال خریینی بفاحتۃ الکتاب‘ کتاب الصالۃ( ۰۰۶برمق )‘‘ حصیحہ’’رواہ البخاری یف 

অথব: হযরত আিূ কাতাদাহ্ রাহয. হসত িহণবত, হতহন িসলন: হপ্রয়নিী ملسو هيلع هللا ىلص  যুহসরর 

প্রথম দুই রাকা‘আসতর প্রসতযক রাকা‘আসত েূরা ফাহতহা এিং অনয একাহট েূরা 

পিসতন, আর যুহসরর শশয দুই রাকা‘আসতর প্রসতযক রাকা‘আসত শুধু েূরা 

ফাহতহা পিসতন। এমহন িাসি আেসরর নামাসযর শশষ দুই রাকা‘আসতও শুধু েূরা 

ফাহতহা পিসতন। েতূ্র: িুখারী শরীফ হাদীে নং (৭৭৬) মেুহলম শরীফ হাদীে নং (৪৫১) 

আিূ দাউদ শরীফ হাদীে নং (৭৯৯) নাোঈ শরীফ হাদীে নং (৯৭৮) েনুাসন দাসরমী হাদীে নং 

(১২৬৮) 

তাকিীর িলা অিস্থায় রুকসুত যাওয়া 

ؓ یقول اکن رسول ہللا۔  یل الصالۃ یکرب ملسو هيلع هللا ىلصعن أ یب بکر بن عبد الرمحن بن احلارث أ نہ مسع أ اب ہریرۃ ذا قام اإ ۔ اإ

 ۰حنی یقوم مث یکرب حنی یرکع

حصیحہ 122ابب التکتری اذا قام من السجود و مسمل یف‘ کتاب ال ذان( ۰۴۱برمق ) ‘‘ حصیحہ’ ’رواہ البخاری یف

ثبات التکتری یف لک رفع وخفض یف الصالۃ...اخل‘کتاب الصالۃ( ۱۱۱برمق ) ‘‘   .ابب اإ

অথব: হযরত আিূ িকর ইিসন আব্দুর রহমান ইিসন হাহরে রহ. শথসক িহণবত, হতহন 

িসলন: আহম হযরত আিূ হুরাইরাহ রাহয. শক িলসত শুসনহছ শয, হপ্রয় নিী ملسو هيلع هللا ىلص  

যখন নামায শুরু করসতন তখন তাকিীর িলসতন। এরপর আিার রুকসত 

যাওয়ার েময় তাকিীর িলসতন। েতূ্র: িুখারী শরীফ হাদীে নং (৭৮৯) মেুহলম শরীফ 

হাদীে নং (৩৯২) আি ূ দাউদ শরীফ হাদীে নং (৮৩৬) নাোঈ শরীফ হাদীে নং (১০২২) 

েনুাসন দারা কুতনী হাদীে নং (১০৯৯) 

রুকসুত উিয় হাত দ্বারা হাাঁট ুধরা 

عن أ یب یعفور قال : مسعت مصعب بن سعد یقول: صلیت ایل جنب أ یب فطبقت بنی کفی مث وضعتہام بنی خفذی 

 ۰فنہاین أ یب وقال کنا نفعلہ فنہینا عنہ وأ مران أ ن نضع أ یدینا عیل الرکب

 ابب وضع ال کف عیل الرکب یف الرکوع‘ ذانکتاب ال  (  ۰۱۰برمق ) ‘‘ حصیحہ’’ رواہ البخاری یف
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অথব: হযরত আিূ ইয়া‘ফুর রহ. িসলন: আহম হযরত মুেআি ইিসন ো‘আদ রহ. 

শক িলসত শুসনহছ হতহন িসলন: একিার আহম আমার হপতা হযরত ো‘আদ রাহয. 

এর পাসশ দাাঁহিসয় নামায পিলাম আর (রুকুর েময়) আমার উিয় হাত হমহলসয় 

উিয় রাসনর মাসঝ শরসখ হদলাম। আমার হপতা আমাসক (এিাসি হাত রাখসত 

শদসখ নামায শশসষ) হনসষধ কসর িলসলনঃ আমরাও এিাসি হাত রাখতাম, 

অতঃপর আমাসদরসক এিাসি হাত রাখসত হনসষধ করা হসয়সছ, পিান্তসর 

আমাসদরসক হাাঁটুর উপর হাত শরসখ (হাাঁটু ধরার) হনসদবশ শদয়া হসয়সছ। েতূ্র: িুখারী 

শরীফ হাদীে নং(৭৯০) আিূ দাউদ শরীফ হাদীে নং (৮৬৭) হতরহমযী শরীফ হাদীে নং (২৫৯) 

রুকসুত হাসতর আঙু্গলেমহূ ফাাঁক কসর রাখা 

ذا جسد مض أ صابعہملسو هيلع هللا ىلصعن علقمۃ بن وائل بن جحر عن أ بیہ أ ن النیب ۔ ذا رکع فرج أ صابعہ واإ  ۰۔اکن اإ

حصیح عیل وقال :( ۴۱۶)  ۱۲۰/ ۱‘‘ املس تدرک’’واحلامک یف ( ۶۴۱) ۱۱۴/ ۱‘‘ حصیحہ’’ رواہ ابن خزمیۃ یف

 .‘‘تلخیص املس تدرک’’ رشط مسمل. وأ قرہ اذلہیب یف

অথব: হযরত আলকামা ইিসন ওয়াসয়ল রহ. স্বীয় হপতা হযরত ওয়াসয়ল ইিসন 

হুজর রাহয. শথসক িণবনা কসরন শয, হপ্রয়নিী ملسو هيلع هللا ىلص  যখন রুকু করসতন তখন 

আঙ্গলুেমূহ ফাাঁক কসর রাখসতন । আর যখন হেজদা করসতন তখন আঙ্গলুেমূহ 

হমহলসয় রাখসতন।  েতূ্র: েহীসহ ইিসন খুযাইমা ১/৩২৪ (৬৪২) েহীহ ইিসন হহব্বান হাদীে 

নং (১৯২৫) মেুাদরাক ১/৩৫০ (৮২৬) তািারানী কািীর ২২/১৯ (২৬) (অিহশি-১৩) 

রুকসুত উিয় হাত েমূ্পণব শোজা রাখা, কনইু িাাঁকা না করা 

و محمد بن مسلمۃ فذکروا صالۃ رسول عن عبد املالک بن معرو قال : اجمتع أ بو محید وأ بو سعید وسہل بن سعد 

 .۔ فوضع یدیہ عیل رکبتیہ ک نہ قابض علیہام ووتر یدیہ فنحا ہام عن جنبیہملسو هيلع هللا ىلصہللا۔

ابب ‘وقال حدیث أ یب محید حدیث حسن حصیح.کتاب الصالۃ( ۱۶۰برمق )‘‘ جامعہ’’رواہ الامام الرتمذی یف 

  .ماجاء انہ جیا یف یدیہ عن جنبیہ یف الرکوع

অথব: হযরত আব্দলু মাসলক ইিসন আমর রহ. িসলন: হযরত আিূ হুমাইদ রাহয. 

ও হযরত আিূ োঈদ রাহয. ও হযরত োহল হিন ো‘আদ রাহয. ও হযরত মুহাম্মদ 

হিন মােলামা রাহয. এক মজহলসে িসে হপ্রয়নিী ملسو هيلع هللا ىلص  এর নামাসযর আসলার্না 

করহছসলন। এ প্রেসঙ্গ তাাঁরা িলসলন: রুকুসত রােূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص  উিয় হাত দ্বারা হাাঁটু 

মজিুত কসর ধরসলন এিং উিয় হাত ধনুসকর রহশর নযায় শোজা রাখসলন। আর 

িাহুসক পাজি শথসক পৃথক রাখসলন।  েতূ্র: হতরহমমী শরীফ হাদীে নং (২৬০) আি ূ

দাউদ শরীফ হাদীে নং (৭২৪) (অিহশি-১৪)  

রুকসুত পাসয়র শগাছা হাাঁট ুও উরু েমূ্পণব শোজা রাখা 

۔ قال : فکرب فرکع فوضع کفیہ ملسو هيلع هللا ىلصد البدرؓی : أ ال أ صیل لمک صالۃ رسول ہللا ۔عن سامل الرباد ؒ قال لنا أ بو مسعو 

 .عیل رکبتیہ وفصلت أ صابعہ عیل ساقیہ وجایف ابطیہ حیت اس تقر لک یشء منہ

 ابب التجا یف یف الرکوع‘ کتاب الصالۃ( .۶۱۶) ۱۱۰/ ۱‘‘ سونہ الکربی’’ رواہ الوسایئ یف
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অথব: হযরত োসলম িাররাদ রহ. শথসক িহণবত, হতহন িসলন: আমাসক হযরত আিূ 

মােউদ িদরী রাহয. িলসলন: আহম হক আপনাসক হপ্রয়নিী রােূল ملسو هيلع هللا ىلص  এর নামায 

শদখাি? এই িসল হতহন এক পযবাসয় তাকিীর হদসলন, এরপর রুকু করসলন, আর 

আঙ্গলুেমূহ হাাঁটুর উপর ফাাঁক ফাাঁক কসর রাখসলন। এিং িাহুসক িগল শথসক দূসর 

রাখসলন, এমন হক শরীসরর হাহির প্রসতযক শজািা তার হনধবাহরত স্থাসন িসে 

শগল। েতূ্র: নাোঈ শরীফ কুিরা ১/২১৭ (৬২৬) আিূ দাউদ শরীফ হাদীে নং (৮৬৩) মেুনাসদ 

আহমাদ ৪/১১৯ তািারানী কািীর ১৭/২৪০ (৬৬৮) (অিহশি-১৫) 

উসল্লখয শয, এই হাদীসে হাহির প্রসতযক শজািা তার হনধবাহরত স্থাসন িসে 

যাওয়ার কথা িলা হসয়সছ। আর রুকু অিস্থায় ইহার উপর পুসরাপুহর আমল করা 

তখনই েম্ভি হসি যখন পাসয়র শগাছা, হাাঁটু ও উরু েম্পণূব শোজা থাকসি। 

রুকসুত মাথা হপঠ ও শকামর েমান রাখা, মাথা উাঁর্ ুহনর্ ুনা করা 

ذارکع مل یشخص راسہ ومل یصوبہ ولکن بنی ذلک ملسو هيلع هللا ىلص-عن عائشۃؓ قالت : اکن رسول ہللا)۱(  ۰۔اإ

 .ابب االإ عتدال یف السجود‘ کتاب الصالۃ( ۴۱۴برمق ) ‘‘ حصیحہ’’ واہ مسمل یفر 

فقال أ بو -ملسو هيلع هللا ىلص-فذکران صالۃ النیب -ملسو هيلع هللا ىلص-عن محمد بن معرو بن عطاء أ نہ اکن جالسا مع نفر من أ حصا ب النیب )۱(

ذ -ملسو هيلع هللا ىلص -محید الساعدی أ ان کنت أ حفظمک لصالۃ رسول ہللا  ذا کرب جعل یدیہ حذاء منکتیہ واإ ارکع أ مکن رأ یتہ اإ

 ۰یدیہ من رکبتیہ مث ہرصظہرہ

 .ابب سویۃ اجللوس یف التشہد‘ کتاب ال ذان( ۴۱۴)۱/۱۱۱‘‘ حصیحہ’’رواہ البخاری یف

অথব:(১) হযরত আহয়শা রাহয. হসত িহণবত, হতহন িসলন: হপ্রয়নিী ملسو هيلع هللا ىلص  যখন রুকু 

করসতন তখন মাথা হনর্ু করসতন না এিং উাঁর্ু ও করসতন না, িরং মাথা হপঠ 

শকামসরর েমান রাখসতন। েতূ্র: মুেহলম শরীফ হাদীে নং (৪৯৮) 

অথব: (২) হযরত মুহাম্মদ ইিসন আমর ইিসন আতা রাহয. শথসক িহণবত, হতহন 

একদা োহািাসয় হকরাসমর এক জামা‘আসতর োসথ িো হছসলন, ইতযিেসর 

হযরত আিূ হুমাইদ োঈদী রাহয. িসল উঠসলন, হপ্রয় নিী ملسو هيلع هللا ىلص  এর নামায 

শতামাসদর মসধয আহমই েিসর্সয় িালিাসি েংরিণ কসরহছ, হতহন িসলন: আহম 

তাাঁসক শদসখহছ যখন হতহন তাকিীসর তাহরীমার জনয হাত উঠাসতন তখন তাাঁর 

হাসতর কহি কাাঁধ িরাির (এিং আঙ্গলু কান িরাির) রাখসতন। আর যখন রুকু 

করসতন তখন উিয় হাত দ্বারা হাটুদ্বয়সক মজিুতিাসি ধরসতন, অনন্তর হতহন 

হপঠসক হিহছসয় হদসতন । েতূ্র:িুখারী শরীফ ১/১৯৯ (৮২৮) 

উসল্লখয শয প্রথম হাদীে দ্বারা মাথাসক অনযানয অসঙ্গর িরাির রাখা ও হদ্বতীয় 

হাদীে দ্বারা হপঠ েমূ্পণব হিহছসয় রাখার হিষয়হট প্রমাহণত হসয়সছ। এমন হক ইিসন 

মাজার এক হাদীসে এসেসছ শয, নিীজী ملسو هيلع هللا ىلص  হপঠসক এমনিাসি হিহছসয় হদসতন 

শয, উহার উপর পাহন প্রিাহহত কসর হদসল তা হস্থর হসয় শযত। দ্রিিয: ইিসন মাজাহ 

হাদীে নং (৮৭২) 
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রুকসুত কমপসি হতনিার রুকরু তােিীহ পিা 

ذاجسد قال  ملسو هيلع هللا ىلصعن حذیفۃ بن الامینؓ انہ مسع رسول ہللا ۔ ذا رکع س بحان ریب العظمی ثالث مرات واإ ۔یقول اإ

 ۰س بحان ریب ال  عیل ثالث مرات 

 .کتاب اقامۃ الصالۃ والس نۃ فیہا. ابب التسبیح یف الرکوع والسجود( ۴۴۴)۱/۴۴۰‘‘ سونہ ’ ’رواہ ابن ماجہ یف

অথব: হযরত হুজাইফা ইিসন ইয়ামান রাহয. হসত িহণবত, হতহন রােূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص  

শথসক শুসনসছন, যখন হতহন রুকু করসতন তখন হতন িার েুিহানা রাহব্বয়াল 

আযীম পিসতন। এরপর যখন হেজদা করসতন তখন হতন িার েুিহানা রাহব্বয়াল 

আ‘লা পিসতন। েতূ্র: ইিসন মাজাহ শরীফ হাদীে নং (৮৮৮) েনুাসন দারাকুতনী ১/৩৪০ 

(১২৭৮) েহীসহ ইিসন খুযাইমা ১/৩৩৩ (৬৬৮) তাহািী শরীফ ১/২৩৫ (অিহশি-১৬) 

রুক ু হসত উঠার েময় ইমাসমর োহম‘আল্লাহু হলমান হাহমদাহ তারপর মকু্তাদীর 

রাব্বানা লাকাল হামদ এিং একাকী নামায আদায় কারীর উিয়হট িলা 

منا جعل الامام لیؤمت بہ’’۔  ملسو هيلع هللا ىلصعن أ نس بن مالؓک أ نہ قال : قال رسول اّلٰل ۔)۱( ذا قال : مسع ہللا ملن ‘ اإ واإ

 ۰‘‘ فقولوا ربنا لک امحلد‘ محدہ

جیاب التکری وافتتاح الصالۃ‘ کتاب ال ذان ( ۰۱۴) ۱/۱۰۱‘‘ حصیحہ’’ رواہ البخاری یف  .ابب اإ

یٰل الصالۃملسو هيلع هللا ىلصأ یب بکربن عبدالرمحن بن احلارث أ نہ مسع أ ابہریرۃؓ یقول: اکن رسول ہللا ۔ عن)۱( ذا قام اإ یکرب ‘ ۔ اإ

حنی یقوم مث یکرب حنی یرکع مث یقول مسع ہللا ملن محدہ حنی یرفع صلبہ من الرکعۃ مث یقول وہو قامئ : ربنالک 

 . امحلد

ذا قام من السجود‘ انکتاب ال ذ( ۰۴۱)۱/۱۱۰‘‘ حصیحہ’’ رواہ البخاری یف   .ابب التکتری اإ

অথব: (১) হযরত আনাে ইিসন মাসলক রাহয. হসত িহণবত, হতহন িসলন: হযরত 

রােূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص  ইরশাদ কসরসছনঃ ইমাম এই জনয িানাসনা হসয়সছ শযন তার 

ইহক্তদা করা হয়, ইমাম যখন “োহমআল্লাহু হলমান হাহমদাহ” িসল তখন শতামরা 

“রাব্বানা লাকাল হামদ” িলসি। েতূ্র: িুখারী শরীফ  ১/১৭৯ (৭৩৪)  

অথব: (২) হযরত আিূ িকর ইিসন আিদুর রহমান ইিসন হাহরে রহ. শথসক 

িহণবত, হতহন হযরত আিূ হুরাইরাহ রাহয. শক িলসত শুসনসছন শয, হযরত 

রােূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص  যখন নামায শুরু করসতন তখন তাকিীর িলসতন, এরপর রুকুসত 

যাওয়ার েময় তাকিীর িলসতন, এরপর রুকু শথসক উঠার েময় হতহন 

“োহম‘আল্লাহু হলমান হাহমদাহ” িলসতন। এরপর পূণব শোজািাসি দাাঁহিসয় 

“রব্বানা লাকাল হামদ” িলসতন। েতূ্র: িুখারী শরীফ ১/১৯০ (৭৮৯) মেুহলম শরীফ 

হাদীে নং (৩৯২) িাইহাকী ২/১২৭ (২৭৬৮) 

উসল্লখয, হদ্বতীয় হাদীসে যখন নিী কারীম ملسو هيلع هللا ىلص  একা নামায পিসতন তখনকার 

হনয়ম িহণবত হসয়সছ। 

তাকিীর িলা অিস্থায় হেজদায় যাওয়া 
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عن أ یب سلمۃ بن عبد الرمحن أ ن أ ابہریرۃؓ اکن یکرب یف لک صالۃ من املکتویۃ وغریہا یف رمضان وغریہ فیکرب حنی 

ا ََ  ۰یقوم مث یکرب حنی یرکع مث یقول أ ہلل أ کرب حنی یہوی ساجَد

ابب یہوی ابلتکتری حنی یسجد. ومسمل یف ‘ اب الاذان کت( ۴۰۱) ۱/۱۱۱‘‘حصیحہ ’’رواہ البخاری یف 

 ...ابب اثبات التکتری یف لک رفع وخفض یف الصالۃ‘ کتاب الصالۃ( ۱۱۱برمق )‘‘ حصیحۃ’’

অথব: হযরত আিূ োলামা ইিসন আব্দরু রহমান রহ. শথসক িহণবত, হতহন িসলন: 

হযরত আিূ হুরাইরাহ রাহয. প্রসতযক নামাসয তাকিীর িলসতন, র্াই তা ফরজ 

নামায শহাক িা অনয নামায শহাক। রমাযান মাে শহাক িা অনয মাে শহাক। নামায 

শুরু করার েময় তাকিীর িলসতন, এরপর রুকুসত যাওয়ার েময় তাকিীর 

িলসতন। এরপর রুকু শথসক হেজদায় যাওয়া অিস্থায় আল্লাহু আকিার িলসতন। 

েতূ্র: িুখারী শরীফ ১/১৯৩ (৮০৩) মেুহলম শরীফ হাদীে নং (৩৯২) আি ূদাউদ শরীফ হাদীে 

নং (৮৩৬) নাোঈ শরীফ হাদীে নং (১০২৩) হতরহমযী শরীফ হাদীে নং (২৫৪)  

হেজদায় যাওযার েময় প্রথসম উিয় হাাঁট ুমাহটসত রাখা 

ذا نہض رفع یدیہ قتل رکبتیہ ملسو هيلع هللا ىلصعن وا ئل بن جحؓر قال : رأ یت النیب ۔ ذا جسد وضع رکبتیہ قتل یدیہ واإ  ۰۔ اإ

 .ابب کیف یضع رکبتیہ قتل یدیہ‘ کتاب الصالۃ(۴۱۴برمق )‘‘ نہ سو ’’رواہ االإ مام أ بودأ ود:یف 

অথব: হযরত ওয়াসয়ল ইিসন হুজর রাহয. শথসক িহণবত, হতহন িসলন: আহম হপ্রয় 

নিী ملسو هيلع هللا ىلص শক শদসখহছ, যখন হতহন হেজদায় শযসতন, তখন উিয় হাত মাহটসত 

রাখার পূসিব উিয় হাাঁটু মাহটসত রাখসতন, আর যখন হেজদা হসত উঠসতন তখন 

উিয় হাাঁটু উঠাসনার পূসিব উিয় হাত জমীন শথসক উঠাসতন। েূত্র: আিূ দাউদ শরীফ 

হাদীে নং (৮৩৮) হতরহমযী শরীফ হাদীে নং (২৬৮) নাোঈ শরীফ ২/৫৫৩ (১০৮৮) ইিসন 

মাজাহ শরীফ হাদীে নং (৮৮২) দাসরমী হাদীে নং (১২৯৪) মেুাদরাক হাদীে নং (৮২২) 

(অিহশি-১৭) 

হেজদায় কান িরাির উিয় হাত রাখা 

یٰل رسول ہللا ۔  ۔کیف یصیل؟ قال : مث جسد فوضع ید یہ حذاء  ملسو هيلع هللا ىلصعن وا ئل بن جحؓر قال : قلت ل  نظرن اإ

  .أ ذنیہ

ابب رفع ‘ کتاب الصالۃ( ۰۱۶برمق )‘‘ سونہ’’وأ بوداؤد یف ( ۱۴۴۲۴)۴/۱۱۰‘‘ مس ندہ’’رواہ االإمام أ محد یف 

   .الیدین. یف الصالۃ

অথব: হযরত ওয়াসয়ল ইিসন হুজর রাহয. শথসক িহণবত, হতহন িসলন: আহম মসন 

মসন ইো শপাষণ করলাম শয, আহম হযরত রােূল ملسو هيلع هللا ىلص  এর নামায শদখি হতহন 

হকিাসি নামায পসিন? এরপর হতহন পূণব নামাসযর িণবনা হদসত হগসয় হেজদা 

েম্পসকব িলসলন শয, নিী ملسو هيلع هللا ىلص  যখন হেজদা করসলন তখন কান িরাির উিয় হাত 

রাখসলন। েতূ্র: মেুানাসদ আহমাদ ৪/৩১৭ আিূ দাউদ শরীফ হাদীে নং (৭২৬) নাোঈ শরীফ 

হাদীে নং (১২৬৫) ইিসন হহব্বান দ্রিিয: আল ইহোন হাদীে নং (১৮৬) েহীসহ ইিসন খুযাইমা 

১/৩২৩ (৬৪১) তহািী শরীফ ১/২৫৭ েনুাসন দারাকুতনী হাদীে নং (১১২১) (অিহশি-১৮) 

হেজদায় হাসতর আঙু্গলেমহূ হকিলামখুী কসর রাখা 
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۔ ملسو هيلع هللا ىلص۔ فذکروا صالۃ رسول ہللا ۔ملسو هيلع هللا ىلصرو بن عطا ء أ نہ اکن جالسا مع نفر من أ حصاب النیب ہللا ۔عن محمد بن مع

 ۰فقال : فاذا جسد وضع یدیہ غری مفرتش وال قابضہام واس تقتل أ طراف أ صابعہ القتلۃ...اخل ۰۰۰

لۃ یف ابب اس تقتال أ صابع الیدین من القت‘ کتاب الصالۃ ( ۶۴۱) ۱/۱۱۴‘‘ حصیحہ’’رواہ ا بن خزمیۃ یف 

 .السجود
অথব:  হযরত মুহাম্মদ ইিসন আমর ইিসন আতা রহ. শথসক িহণবত, হতহন হপ্রয় নিী 

 এর  ملسو هيلع هللا ىلص এর কসয়কজন োহািার রাহয. োসথ িো হছসলন। তাাঁরা রােূলুল্লাহ  ملسو هيلع هللا ىلص

নামায েম্পসকব আসলার্না করহছসলন। একজন োহািী রাহয. িলসলন, রােূলুল্লাহ 

 যখন হেজদা করসতন তখন উিয় হাত এমনিাসি রাখসতন শয তা হিহছসয়ও  ملسو هيلع هللا ىلص

হদসতন না। আিার েংকুহর্তও কসর রাখসতন না এিং উিয় হাসতর আঙ্গলুগুহল 

হকিলামুখী কসর রাখসতন। েতূ্র: েহীসহ ইিসন খুযাইমাহ ১/৩২৪ (৬৪৩) আি ূদাউদ শরীফ 

হাদীে নং (৭৩২) হাদীেহটর েনসদর একজন রািী ঈো ইিসন ইিরাহীম িযতীত িাকী েকসলই 

িুখারী শরীসফর রািী এিং হনিবরসযাগয। আর ঈো ইিসন ইিরাহীমও ثقه  (হনিবরসযাগয)। দ্রিিয: 

তাকরীিুত্তাহযীি পষৃ্ঠা-২৩২ 

হেজদায় হাসতর আঙু্গলেমহূ েমূ্পণব হমহলসয় রাখা 

ذارکع فرج أ صابعہملسو هيلع هللا ىلصعن علقمۃ بن وائل بن جحر عن أ بیہ أ ن النیب ۔  ذاجسد مض أ صابعہ‘ ۔ اکن اإ  . واإ

 (۱۱۱۶)۱/۱۲۱‘‘ الاحسان’’انظر  ‘‘حصیحہ’’أ خرجہ ابن حتان یف

অথব: হযরত আলকামা ইিসন ওয়াসয়ল ইিসন হুযর রহ. তার হপতা ওয়াসয়ল 

রাহয. শথসক িণবনা কসরন শয, হপ্রয় নিী ملسو هيلع هللا ىلص  যখন রুকু করসতন তখন আঙু্গলেমূহ 

ফাাঁক কসর রাখসতন এিং যখন হেজদা করসতন তখন আঙ্গলুেমূহ হমহলসয় 

রাখসতন। েতূ্র: েহীসহ ইিসন হহব্বান ৩/১৫১ (১৯১৬) মেুাদরাক ১/৩৫০ (৮২৬) েহীসহ 

ইিসন খুযাইমা ১/৩২৪ (৬৪২) (অিহশি-১৯) 

দুই হাসতর মাঝখাসন খালী জায়গায় মুখমণ্ডল শরসখ হেজদা করা এিং নাসকর দহৃি 

অগ্রিাসগর হদসক রাখা 

یہ حنی دخل رفع ید’’۔ ملسو هيلع هللا ىلصعن علقمۃ بن وا ئل ومویل لہم أ نہام حداثہ عن أ بیہ وائل بن جحر أ نہ رأ ی النیب ۔)۱(

 .‘‘یف الصالۃ کرب ...فلام جسد جسد بنی کفیہ

ابب وضع یدہ المیین عیل الیرسی بعد تکتریۃ ‘کتاب الصالۃ(.۴۰۱برمق )‘‘ حصیحہ’’رواہ الامام مسمل یف

 ...الاحرام

 ۰۔ الکعبۃ ماخلف برصہ موضع جسودہ حیت خرج منہاملسو هيلع هللا ىلصعن عا ئشۃؓ ...دخل رسول ہللا ۔)۱(

 .وقال : حدیث حصیح عیل رشط الش یخنی ومل خیرجاہ( ۱۰۶۱) ۱/۴۰۱‘‘تدرک املس  ’’رواہ احلامک یف 

অথব: (১) হযরত আলকামা ইিসন ওয়াসয়ল ইিসন হুজর রহ. ও তাসদরই একজন 

দাে তাাঁর হপতা ওয়াসয়ল রাহয. শথসক িণবনা কসরন শয, হতহন হপ্রয় নিী ملسو هيلع هللا ىلص শক 

শদসখসছন শয হতহন নামায শুরু করার েময় উিয় হাত উহঠসয় তাকিীর িলসতন। 

এরপর যখন হেজদা করসতন তখন উিয় হাসতর মাঝখাসন শর্হারা শরসখ হেজদা 
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করসতন। েতূ্র: মেুহলম শরীফ হাদীে নং (৪০১) আি ূদাউদ শরীফ হাদীে নং(৭২৩) মেুনাসদ 

আহমদ ৪/৩১ (১৮৮৬৬) মেুনাসদ আিূ আওয়ানা ১/৫০৩ (১৮৭৯) েহীসহ ইিসন হহব্বান 

দ্রিিয: আল ইহোন হাদীে নং (১৮৬২) েহীসহ ইিসন খুযাইমা ১/৩২৩(৬৪১)   

অথব:(২) হযরত আহয়শা রাহয. হসত িহণবত, হতহন িসলন: হযরত রােূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص  

যখন কা‘িা শরীফ প্রসিশ কসরন তখন হতহন কা‘িা শরীফ শথসক শরর হওয়া পযবন্ত 

দৃহিসক হেজদার জায়গা শথসক হটানহন। (হি: দ্র: হেজদায় নাসকর অগ্রিাসগর 

হদসক নজর রাখসল হেজদার স্থাসন নজর রাখা হয়।) েতূ্র: মেুতাদরাসক হাহকম ১/৪৭৯ 

(১৭৬১) (অিহশি-২০) 

হেজদায় শপট উরু শথসক পথৃক রাখা 

۔ أ حدہم أ بو قتادۃ ملسو هيلع هللا ىلصعن محمد بن عطاء عن أ یب محید السا عدؓی قال : مسعتہ وہو یف عرشۃ من أ حصاب النیب ۔

یل أ ن قال : مث ہملسو هيلع هللا ىلصبن ربعی یقول : أ ان أ علممک بصال ۃ رسول ہللا ۔ مث جا یف ‘‘ أ ہلل أ کرب ’’وی ساجدا وقال : ۔ اإ

 ۰وفتح عضدیہ عن بطنہ

واذا جسد فرج بنی خفذیہ غری حامل ’’ویف روایۃ ل یب دأ ؤد: ( ۱۱۶۶۱) ۲/۴۱۴‘‘ مس ندہ ’’رواہ االإمام أ محد یف 

  .ابب افتتاح الصالۃ‘ کتاب الصالۃ(۰۱۲سنن أ یب داؤد رمق احلدیث )‘‘ بطنہ عیل ش ئی من خفذیہ

অথব: মুহাম্মদ ইিসন আতা রহ. হযরত আিূ হুমাঈদী আস্ োঈদী রহ. শথসক িণবনা 

কসরন শয, হতহন তাাঁসক িলসত শুসনসছন এমতািস্থায় যখন হতহন দশজন 

োহািীসদর রাহয. মাসঝ অিস্থান করহছসলন। তাসদর একজন হছসলন হযরত আিূ 

কাতাদাহ ইিসন হরিয়ী রাহয. “শতামাসদর মসধয আহমই হপ্রয় নিী ملسو هيلع هللا ىلص এর নামায 

েম্বসন্ধ েিসর্সয় শিশী অিগত। (এ কথা িসল) হতহন েিাইসক নামায শদখাসত 

লাগসলন। এক পযবাসয় হতহন আল্লাহু আকিার িসল হেজদা করসলন এরপর হতহন 

শপট শথসক উরু পৃথক রাখসলন এিং দুসর রাখসলন। েতূ্র: মেুনাসদ আহমদ 

৫/৪২৮(২৩৬৬২) িাইহাকী শরীফ ২/১১৫ (২৭১২) 

আিূ দাউসদর এক িণবনায় এরূপ আসছ “এরপর যখন হেজদাহ করসলন তখন 

উরুদ্বয়সক পৃথক রাখসলন। এিং উরুর শকান অংসশর উপর শপট রাখসলন না।েূত্র: 

আিূ দাউদ শরীফ হাদীে নং (৭৩৫) (অিহশি-২১)  

হেজদায় কনইু মাহট ও রান শথসক পথৃক রাখা 

  .‘‘اللکباعتدلوا یف السجود والینبس  أ حدمک ذراعیہ انبساط ’’۔ قال : ملسو هيلع هللا ىلصعن أ نس بن مالؓک عن النیب ۔

 . ابب الیفرتش ذراعیہ یف السجود‘ کتاب ال ذان (۴۱۱)۱/۱۱۴‘‘ حصیحہ ’’رواہ اخلاری یف 

অথব: হযরত আনাে ইিসন মাসলক রাহয. হপ্রয় নিী ملسو هيلع هللا ىلص  শথসক িণবনা কসরন শয, 

হপ্রয় নিী ملسو هيلع هللا ىلص  ইরশাদ কসরন, “শতামরা ধীরহস্থতার োসথ হেজদা কর এিং 

শতামাসদর শকউ হেজদার মসধয কনুইসক কুকুসরর মত জমীসন হিহছসয় রাখসি না”। 

েতূ্র: িুখারী শরীফ হাদীে নং (৮২২) মেুহলম শরীফ হাদীে নং (৪৯৩) আিূ দাউদ শরীফ 

হাদীে নং(৪৩৯) নাোঈ শরীফ হাদীে নং (১১৮৩) হতরহমযী শরীফ হাদীে নং (২৭৬) ইিসন 
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মাজাহ শরীফ হাদীে নং (৮৯২) মেুনাসদ আহমাদ ৩/১১৫ (১২১৪৯) েনুাসন দাসরমী হাদীে নং 

(১২৯৬)  

হেজদায় কমপসি হতন িার হেজদার তােিীহ পিা 

واذاجسد قال ‘ ثالث مرات‘‘ س بحان ریٰب العظمی ’’۔ یقول : اذا رکع ملسو هيلع هللا ىلصعن حذیفۃ بن الامینؓ أ نہ مسع رسول ہللا ۔

 . ثالث مرات‘‘ س بحان ریب ال عیل: ’’

ا. ابب التسبیح یف الرکوع کتاب اقامۃ الصالۃ والس نۃ فیہ( ۴۴۴) ۱/۴۴۰‘‘ سونہ ’’ رواہ ابن ماجہ یف 

 .والسجود

অথব: হযরত হুযাইফা ইিনুল ইয়ামান রাহয. হসত িহণবত, হতহন হযরত রােূলুল্লাহ 

 শথসক শুসনসছন, যখন হতহন রুকু করসতন তখন হতন িার েুিহানা রাব্বীয়াল  ملسو هيلع هللا ىلص

আযীম পিসতন। আর যখন হেজদা করসতন তখন হতন িার েুিহানা রাহব্বয়াল 

আ‘লা পিসতন। েতূ্র: ইিসন মাজাহ হাদীে নং (৮৮৮) েনুাসন দারাকুতনী ১/৩৪০ (১২৭৮) 

েহীসহ ইিসন খুযাইমা ১/৩৩৩ (৬৬৮) তহািী শরীফ ১/২৩৫ (অিহশি-২২)  

তাকিীর িলা অিস্থায় হেজদা শথসক উঠা 

جفہر ابلتکتری حنی رفع رأ سہ من السجود وحنی جسد وحنی رفع ‘ عن سعید بن احلارث قال : صیل لنا أ بوسعید 

 .ملسو هيلع هللا ىلصن الرکعتنی وقال : ہکذا رأ یت النیب ۔وحنی قام م

 .ابب یکرب وہو ینہض من السجدتنی‘ کتاب ال ذان(۴۱۲)۱/۱۱۴‘‘ حصیحہ’’رواہ البخاری یف 

অথব: হযরত োঈদ ইিনুল হাসরছ রহ. শথসক িহণবত, হতহন িসলন: হযরত আিূ 

োঈদ খুদরী রাহয. একদা আমাসদরসক হনসয় নামায পিসলন। এ ধারািাহহকতায় 

যখন হতহন হেজদা শথসক মাথা উঠাসলন তখন হতহন আওয়াজ কসর তাকিীর 

হদসলন এিং যখন হেজদা করসলন এিং যখন দুই রাকা‘আত পসর বিঠক শশসষ 

উসঠ দাাঁিাসলন (তখন ও হতহন আওয়াজ কসর তাকিীর হদসলন) অতঃপর হতহন 

িসলন: আহম হপ্রয়নিী ملسو هيلع هللا ىلص শক এরূপই করসত শদসখহছ। েতূ্র: িুখারী শরীফ 

১/১৯৮(৮২৫) েহীসহ ইিসন খুযাইমা ১/২৯১ (৫৮০) মেুনাসদ আহমদ ৩/১৮ (১১১৪০) 

মেুাদরাক ১/২২৩ (৮১৩) িাইহাকী ২/১৮ (২২৭৬) 

হেজদা শথসক উঠার েময় প্রথসম উিয় হাত তারপর হাাঁট ুউঠাসনা 

ذا نہض رفع یدیہ قتل رکبتیہ ’’۔ ملسو هيلع هللا ىلصعن وا ئل بن جحؓر قال : رایت رسول ہللا ۔ ذا جسد یضع رکبتیہ قتل یدیہ واإ اإ

‘‘۰ 

ابب ماجا ء یف وضع ‘ کتاب الصالۃ‘‘ ہذا حدیث حسن غرییب ’’وقال: ( ۱۶۴برمق )‘‘ جامعہ’’ی یف رواہ الرت مذ

 .الرکبتنی قتل الیدین

অথব: হযরত ওয়াসয়ল ইিসন হুজর রাহয. শথসক িহণবত হতহন িসলন, আহম হপ্রয়নিী 

 শক শদসখহছ যখন হতহন হেজদা করার ইো করসতন, তখন মাহটসত উিয় হাত ملسو هيلع هللا ىلص

রাখার আসগ হাাঁটু রাখসতন এরপর যখন হেজদা শথসক উঠসতন তখন উিয় হাাঁটু 
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উঠাসনার পূসিব উিয় হাত মাহট শথসক উঠাসতন। েতূ্র: হতরহমযী শরীফ হাদীে নং (২৬৮) 

ইমাম হতরহমযী রহ. হাদীেহট িণবনা করার পর িসলন: হাদীেহট হাোন গরীি।  

হেজদা শথসক উসঠ িাম পা হিহছসয় তার উপর িো, ডান পা শোজািাসি খািা 

রাখা, উিয় পাসয়র আঙু্গলেমহূ োধযমত হকিলার হদসক মুহিসয় রাখা 

عن عبد ہللا بن معر عن أ بیہ ریض ہللا عنہام ۔ قال : من س نۃ الصالۃ أ ن تنصب القدم المیین واس تقتالہ )۱(

  .واجللوس عیل الیرسی‘ بأ صابعہا القتلۃ

تال بأ طراف أ صابع القدم القتلۃ عند ابب الاس تق ‘ کتاب التطبیق(۱۱۲۴)۱/۱۶۰‘‘ سونہ ’’رواہ الوسا یئ یف 

  .القعود للتشہد

ؓ قالت : اکن رسول ہللا ۔ (۱) یل أ ن قال : ملسو هيلع هللا ىلصعن عا ئشۃ واکن یفرش رجلہ ’’۔ یس تفتح الصالۃ ابلتکتری ... اإ

 .‘‘الیرسی وینصب رجلہ المیین ...اخل

  ۰ۃ ومایفتتح بہ...اخلابب ماجیمع صفۃ الصال‘ کتاب الصالۃ ( ۴۱۴برمق )‘‘ حصیحہ’’رواہ الامام مسمل یف 

অথব: (১) হযরত আব্দুল্লাহ ইিসন উমর রাহয. হনজ হপতা উমর রাহয. শথসক িণবনা 

কসরন শয, “নামাসয েুন্নাত হসলা ডান পা খািা রাখা এিং উহার আঙু্গলেমূহ 

হকিলার হদসক কসর শদওয়া, আর িাম পাসয়র উপর িো। েতূ্র: নাোঈ শরীফ ২/৫৮৬ 

(১১৫৬) হাদীেহটর েনদ েহীহ। দ্রিিয: আোরুে েুনান পষৃ্ঠা-১৫৪ (অিহশি-২৩)  

অথব: (২) হযরত আহয়শা রাহয. শথসক িহণবত, হতহন িসলন: হপ্রয় নিী ملسو هيلع هللا ىلص  

নামাযসক তাকিীসরর মাধযসম শুরু করসতন।....(এিং যখন িেসতন তখন) িাম 

পা হিহছসয় হদসতন এিং ডান পা খািা রাখসতন।েূত্র: মুেহলম শরীফ হাদীে 

নং(৪৯৮) 

বিঠসক উিয় হাত, রাসনর উপর হাাঁট ুিরাির কসর রাখা 

ذا قعد یف التشہد وضع یدہ الیرسی عیل رکبتہ الیرسی ووضع یدہ المیین ملسو هيلع هللا ىلصعن ا بن معؓر أ ن رسول ہللا۔ ۔اکن اإ

 ۰عیل رکبتہ المیین...اخل

 ابب صفۃ اجللوس یف الصالۃ‘ کتاب املسا جد ومواضع الصالۃ ( ۲۰۱برمق )‘‘ حصیحہ’’رواہ االإمام مسمل یف 

  .وکیفیۃ وضع الیدین عیل الفخذین

অথব: হযরত ইিসন উমর রাহয. শথসক িহণবত, হতহন িসলন: হপ্রয় নিী ملسو هيلع هللا ىلص  যখন 

তাশাহহুসদ িেসতন তখন িাম হাত িাম রাসনর উপর রাখসতন, আর ডান হাত 

ডান রাসনর উপর রাখসতন । েতূ্র: মুেহলম শরীফ হাদীে নং (৫৭৯) 

িো অিস্থায় দহৃি উিয় হাাঁটরু হদসক রাখা 

ذا جلس یف التشہد وضع یدہ المیین عیل ملسو هيلع هللا ىلصعن عامر بن عبدہللا بن الزبری عن أ بیہؓ قال : اکن رسول ہللا۔ ۔ اإ

شارتہ   .خفذہ المیین ویدہ الیرسی عیل خفذہ ا لیرسی وأ شار ابلس بابۃ ومل جیاوز برصہ اإ

 ابب االإشارۃ یف التشہد‘ کتاب الصالۃ( ۱۱۰برمق )‘‘ سونہ’’رواہ أ بوداؤد یف 

অথব: হযরত আসমর ইিসন আব্দুল্লাহ ইিসন যুিাইর রাহয. হনজ হপতা শথসক িণবনা 

কসরসছন শয, হতহন িসলন হপ্রয় নিী ملسو هيلع هللا ىلص  যখন তাশাহহুসদ িেসতন তখন ডান 



 www.islamijindegi.com  

হাতসক ডান রাসনর উপর রাখসতন এিং িাম হাতসক িাম রাসনর উপর রাখসতন। 

আর দৃহিসক ইশারার স্থান অথবাৎ হাাঁটু শথসক হটাসতন না। েতূ্র: আিূ দাউদ শরীফ 

হাদীে নং (৯৯০) নাোঈ শরীফ ৩/২৮ (১২৭৫) মেুনাসদ আহমাদ ৪/৩ (১৬১০৬) মেুনাসদ 

আিূ আউয়ানা ১/৫৩৯ (২০১৮) েহীসহ ইিসন খুযাইমা ১/৩৫৫ (৭১৮) েহীসহ ইিসন হহব্বান 

হাদীে নং (১৯৪৪) হাদীেহটর েনসদর েকল িণবনা কারী ت ثقا  (হনিবরসযাগয) িুখারী ও মেুহলম 

শরীসফর িণবনাকারী। েতুরাং হাদীেহট েহীহ। 

বিঠসক আশহাদু িলার েসঙ্গ েসঙ্গ মধযমা ও িদৃ্বাঙ্গসুলর মাথা এক েসঙ্গ হমহলসয় 

শগালাকার িতৃ্ত িানাসনা এিং কহনষ্ঠা ও অনাহমকা আঙু্গলদ্বয় মহুিসয় রাখা এিং লা-

ইলাহা িলার েময় শাহাদাত আঙু্গল উাঁর্ ুকসর ইশারা করা 

یل  ووضع یدہ ‘ مث جلس فافرتش رجلہ الیرسی ’’۔... ملسو هيلع هللا ىلصصالۃ رسول ہللا ۔عن وا ئل بن جحؓر قال : ل  نظرن اإ

ورأ یتہ یقول : ہکذا ‘ الیرسی عیل خفذہ الیرسی وحد مرفقہ ال مین عیل خفذہ المیین وقتض ثنتیہ وحلق حلقۃ 

  .وأ شار ابلس بابۃ‘ وحلق برش االإبہام والوسطی

 .رفع الیدین یف الصالۃابب ‘ کتاب الصالۃ ( ۰۱۶برمق )‘‘ سونہ’’رواہ أ بوداؤد یف 

অথব: হযরত ওয়াসয়ল ইিসন হুজর রাহয. শথসক িহণবত, হতহন িসলন: আহম মসন 

মসন ইো শপাষণ করলাম শয, আহম হপ্রয় নিী ملسو هيلع هللا ىلص এর নামায শদখি (হতহন পূণব 

নামাসযর িণবনা হদসয় তাাঁর িো েম্পসকব িলসলন) এরপর রােূল ملسو هيلع هللا ىلص  িাম পা 

হিহছসয় তার উপর িেসলন আর িাম হাত িাম রাসনর উপর রাখসলন। আর ডান 

হাসতর কনুইসক ডান রাসনর উপর উাঁর্ু কসর রাখসলন এিং (কহনষ্ঠা ও অনাহমকা) 

এই দুই আঙু্গলসক মুহিসয় রাখসলন। এিং (মধযমা ও শাহাদাত আঙ্গলু হদসয়) 

শগালাকার িৃত্ত িানাসলন (এ পযবন্ত এসে িণবনাকারী োহািী িসলন) আহম হপ্রয়নিী 

 .শক শদখলাম শয হতহন এরূপ কসরসছন। (হকরূপ কসরসছন শেটা োহািী রাহয ملسو هيلع هللا ىلص

কাসজর মাধযসম তাাঁর ছাত্রসদরসক শদহখসয়সছন। আর শেই আকৃহতটাসক ইমাম আিূ 

দাউসদর উোদ মুোিাদ তাাঁর উোদ হিহশর শথসক এিাসি িযক্ত কসরন শয) তাাঁর 

মধযমা ও িৃদ্ধাঙু্গল দ্বারা শগালাকার িৃত্ত িানান এিং শাহাদাত আঙ্গলু দ্বারা ইশারা 

কসরন। েতূ্র: আিূ দাউদ শরীফ হাদীে নং (৭২৬) ইিসন মাজাহ শরীফ হাদীে নং (৯১২) 

হাদীেহটর েকল িণবনাকারী  ت ثقا   েতুরাং এর েনদ েহীহ। 

তাশাহহুসদ ইল্লাল্লাহ িলার েময় আঙু্গসলর মাথা োমানয ঝুাঁকাসনা 

د یف الصالۃ قد وضع ذراعہ المیین عیل ۔ وہو قاعملسو هيلع هللا ىلصعن مالک بن منری اخلز اعی عن أ بیہ قال رأ یت رسول ہللا ۔

صبعہ الس بابۃ قد أ حناہا شیئا وہو یدعو  ۰خفذہ المیین رافعَاابإ

حناء ‘ کتاب السہو( ۱۱۰۴)۱/۱۴‘‘ سونہ’’والوسایئ یف (۱۲۴۰۱)۱/۴۰۱‘‘مس ندہ ’’ رواہ و امحد یف  ابب اإ

 .الس بابۃ یف االإشارۃ

অথব: হযরত মাসলক ইিসন নুমাইর আলখুযায়ী স্বীয় হপতা শথসক িণবনা কসরন, 

হতহন িসলসছন শয, আহম হপ্রয়নিী ملسو هيلع هللا ىلص শক নামাসয িো অিস্থায় শদসখহছ শয ডান 

হাতসক ডান রাসনর উপর রাখসলন এমতািস্থায় শয, ইশারা করার েময় শাহাদাত 
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আঙ্গলু উাঁর্ু কসর রাখসলন, আর ইল্লাল্লাহ িলার েময় োমানয নীসর্ ঝুাঁহকসয় 

হদসলন।   েতূ্র: নাোঈ শরীফ ৩/২৮ হাদীে নং ১২৭৪ আিূ দাউদ শরীফ হাদীে নং (৯৯১) 

েহীসহ ইিসন হহব্বান হাদীে নং (১৯৪৬) মেুনাসদ আহমাদ ৩/৪৭১ (১৫৮৭২) েহীসহ ইিসন 

খুযাইমা ১/৩৫৫ (৭১৬) িাইহাকী শরীফ ২/১৮৯ (২১৮৫) (অিহশি-২৪) 

আসখরী বিঠসক আত্তাহহয়যাত ুপিার পর দরুদ শরীফ পিা 

ؓ  عن عبد الرمحن بن أ یب لییل قال لقیین کعب ۔ فقلت ملسو هيلع هللا ىلصفقال : أ ال أ ہدی لک ہدیۃ مسعتہا من النیب ۔‘ بن جعرۃ

۔ فقلنا : ای رسول ہللا! کیف الصالۃ علیمک أ ھل البیت؟ فان ہللا قد ملسو هيلع هللا ىلصفأ ہدیہا یل فقال : سالنا رسول ہللا۔‘ بیل 

براھمی وعیل براھمی علمنا کیف یسمل علیک ؟ قال: قولوا : اللھم صیل عیل محمد وعیل أ ل محمد کام صلیت عیل اإ  أ ل اإ

نک محید جمید  نک محید جمید‘ اإ براھمی اإ براھمی وعیل أ ل اإ  . ‘‘اللھم ابرک عیل محمد وعیل أ ل محمد کام ابرکت عیل اإ

  . )۱۰کتاب أ حادیث الانبیاء. رمق الباب)( ۱۱۰۰برمق )‘‘ حصیحہ’’رواہ البخاری یف

অথব: হযরত আিদুর রহমান ইিসন আিী লাইলা রহ. শথসক িহণবত, হতহন িসলন: 

হযরত কা‘আি ইিসন উজরাহ রাহয. এর োসথ আমার োিাৎ হসল হতহন আমাসক 

িলসলন আহম হক শতামাসক এমন একহট হাহদয়া হদি যা আহম হপ্রয় নিী ملسو هيلع هللا ىلص  

শথসক শুসনহছ? হযরত আিদুর রহমান রাহয. িসলন: আহম িললাম অিশযই হদন, 

হযরত কা‘আি ইিসন উজরাহ রাহয. িসলন: আমরা রােূল ملسو هيلع هللا ىلص  এর হনকট 

হজোো করলাম শহ-আল্লাহর রােূল! আমরা আপনার ও আপনার পহরিার 

পহরজসনর উপর হকিাসি দরুদ পাঠাি? শকননা আল্লাহ তা‘আলাসতা আপনার 

উপর হকিাসি োলাম পাঠাসত হসি তা হশিা হদসয়সছন। এই প্রসশ্নর জিাসি 

রােূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص  দরুসদ ইিরাহীমী পিসত হনসদবশ হদসলন। েতূ্র: িুখারী শরীফ হাদীে নং 

(৩৩৭০) মেুহলম শরীফ হাদীে নং (৯০৮) আিূ দাউদ শরীফ হাদীে নং (৯৭৬) হতরহমযী 

শরীফ হাদীে নং (৪৮৩) নাোঈ শরীফ হাদীে নং(১২৮৮) ইিসন মাজা শরীফ হাদীে নং 

(৯০৪) 

উসল্লখয শয, এ হাদীে দ্বারা শশষ বিঠসক আত্তাহহয়যাতুর পর দুরূদ শরীফ পিা 

েুন্নাত হওয়া এিাসি প্রমাহণত হয় শয, হিহিন্ন মুহাহিে হাদীেহটসক আত্তাহহয়যাতুর 

পর দুরূদ শরীফ পিার অধযাসয় এসনসছন । শযমন ইমাম আিূ দাউদ রহ. 

হাদীেহটসক এসনসছন ۔ بعد التشہدملسو هيلع هللا ىلصابب الصالۃ عیل النیب ۔   এর অধীসন। 

দুরূদ শরীসফর পর দু‘আসয় মাছরুা পিা 

بہ یف صالیت قال : قل : اللہم این ظلمت علمین دعا ء أ دعو ’’ ۔ملسو هيلع هللا ىلصعن أ یب بکر الصدیق ؓ أ نہ قال لرسول ہللا۔ 

ال أ نت فاغفر یل مغفرۃ من عندک وارمحین انک أ نت الغفور الرحمی   ۰‘‘نفیس ظلامَ کثریا وال یغفر اذلنوب اإ

برمق ‘‘ حصیحہ ’’ابب ادلعاء قتل السالم. ومسمل یف ‘ کتاب الاذان(۴۱۴برمق )‘‘ حصیحہ’’رواہ البخاری یف 

 .ابب ادلعوات والتعوذ‘ کتاب اذلکروادلعاء(۶۴۶۱)

অথব: হযরত আিূ িকর হেিীক রাহয. হসত িহণবত, হতহন িসলন: আহম হপ্রয়নিী ملسو هيلع هللا ىلص  

এর হনকট আসিদন করলাম শয, আমাসক এমন একহট দু‘আ হশহখসয় হদন যা 
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আহম নামাসয পিি। হতহন িসলন হপ্রয় নিী ملسو هيلع هللا ىلص  আমাসক দু‘আসয় মাছুরা পিার 

হনসদবশ হদসলন। েতূ্র: িুখারী শরীফ হাদীে নং (৮৩৪) মেুহলম শরীফ হাদীে নং (৬৮৬৯) 

হতরহমযী শরীফ হাদীে নং (৩৫৩১) নাোঈ শরীফ হাদীে নং (৬৩০৩) ইিসন মাজাহ শরীফ 

হাদীে নং (৩৮৩৫) 

উসল্লহখত হাদীসে িহণবত দু‘আসয় মাছুরা পিার স্থান যহদও হনহদি করা হয়হন হকন্তু 

একথা স্বীকৃত শয নামাসয শকান লম্বা দু‘আ পিসত হসল তা দুরূদ শরীসফর পসর 

পিসত হসি। আর এ জনযই উলামাগণ হিহিন্ন প্রকার দু‘আ যা নামাসযর মসধয 

পিা প্রমাহণত তা দুরূসদর অধযাসয়র পসর উসল্লখ কসরসছন।  

উিয় হদসক োলাম হফরাসনা 

السالم علیمک ‘ ۔ أ نہ اکن یسمل عن میینہ وعن یسارہ أ لسالم علیمک ورمحۃ ہللا  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبد ہللؓا عن النیب ۔ 

 .‘‘محۃ ہللاور

ابب ما جاء یف التسلمی یف الصالۃ . قال أ بوعییس : ہذا ‘ أ بواب الصالۃ ( ۱۱۲برمق )‘‘ جامعہ’’رواہ الرتمذی یف

 .۔ ومن بعدہم ملسو هيلع هللا ىلصحدیث حسن حصیح والعمل علیہ عند أ کرث أ ہل العمل من أ حصاب النیب ۔ 

অথব: হযরত আিদুল্লাহ ইিসন মােউদ রাহয. হপ্রয় নিী ملسو هيلع هللا ىلص িণবনা কসরন শয হপ্রয় 

নিী ملسو هيلع هللا ىلص  ডান হদসক আস্ োলামু ‘আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ িসল োলাম 

হফরাসতন, এরপর িাম হদসক আস্ োলামু ‘আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ িসল 

শোম হফরাসতন। (োহািাসয় হকরাম রাহয. ও তাাঁসদর পরিতবী অহধকাংশ আহসল 

ইলসমর আমল এই হাদীসের হিষয় িস্তুর উপরই হছল।) েূত্র: হতরহমযী শরীফ 

হাদীে নং (২৯৫)ইমাম হতরহমযী রহ. িসলন হাদীেহট “হাোন েহীহ”।  

ডান হদসক োলাম হফরাসনা 

 .۔ یسمل عن میینہ و عن یسارہ ملسو هيلع هللا ىلصعن عامر بن سعد عن أ بیہ ؓ قال کنت أ ری رسول ہللا ۔ 

ۃ عند ابب السالم للتحلیل من الصال‘ کتاب املساجد و مواضع الصالۃ( ۲۴۱برمق )‘‘ حصیحہ ’’رواہ مسمل یف

 فراغہا وکیفیتہ

অথব: হযরত আসমর ইিসন ো‘আদ রাহয. স্বীয় হপতা হযরত ো‘আদ রাহয. শথসক 

িণবনা কসরন শয, আহম হপ্রয় নিী ملسو هيلع هللا ىلص শক (প্রথসম) ডান হদসক োলাম হফরাসত 

(এরপর) িাম হদসক োলাম হফরাসত শদসখ হছলাম। েতূ্র: মেুহলম শরীফ হাহদে 

নং(৫৮২) 

ইমাম োসহসির উিয় োলাসম মকু্তাদী, শফসরশতা ও নামাযী  হজনসদর প্রহত 

োলাম করার হনয়যত কর 

ؓ مرفوعا قال :  امنا یکفی أ حدمک أ ن یضع یدہ عیل خفذہ مث یسمل عیل أ خیہ من عیل میینہ و ’’ عن جابر بن مسرۃ

 .‘‘شاملہ

الاشارۃ و  ابب ال مر اب لسکون یف الصالۃ و النہیی عن‘ کتاب الصالۃ ( ۴۱۱برمق )‘‘ حصیحہ ’’رواہ مسمل یف 

 رفعہا عند السالم
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অথব: হযরত জাসির ইিসন োমুরাহ রাহয. শথসক িহণবত, হতহন িসলন: হপ্রয়নিী ملسو هيلع هللا ىلص 

ইরশাদ কসরসছন শয, শতামাসদর জনয এটা যসথি শয (নামাসয িো অিস্থায়) হনজ 

হাত শক হনজ রাসনর উপর রাখসি, এরপর হনসজর ডান হদসকর এিং িাম হদসকর 

িাইসক োলাম শদয়ার হনয়যসত োলাম হদসি। েতূ্র: মেুহলম শরীফ হাদীে নং (৪০১) 

আিূ দাউদ শরীফ হাদীে নং (১০০১)  

উসল্লখয শয, এ হাদীসের িযাপকতার মসধয ইমাম কতৃবক োলাম করার েময় 

হনয়যত করা এিং শেই হনয়যসত তার ডাসন িাসমর শফসরশতা হজন ও ইনোন 

েিাই দাহখল আসছ। 

মকু্তাদীগসণর উিয় োলাসম ইমাম, অনযানয মেুল্লী, শফসরশতা ও নামাযী হজনসদর  

প্রহত োলাম করার হনয়যত করা 

منا یکفی أ حدمک ان یضع یدہ عیل خفذہ مث یسمل عیل  ملسو هيلع هللا ىلصعن جابر بن مسرۃ ؓ قال:.. قال رسول ہللا ۔ ) ۱( :... اإ

 . أ خیہ من عیل میینہ و شاملہ

 (.لسکون یف الصالۃابب الامر اب‘ کتاب الصالۃ ( ۴۱۱برمق )‘‘ حصیحہ’’ رواہ مسمل یف 

و اذا اکن عن ‘ اذا اکن الامام عن میینک فسلمت عن میینک و نویت الامام یف ذلک ’’عن حامد ؒ قال : )۱(

مث سلمت عن میینک و ‘ یسارک و نویت الامام یف ذلک ایضا و اذا اکن بنی یدیک فسلمت علیہ یف نفسک 

 .‘‘شاملک

  . ابب الرد عیل الامام (۱۱۲۱) ۱/۱۱۴‘‘ مصنفہ’’رواہ عبد الرزاق یف 

  . ۔ أ ن نسمل عیل أ مئتنا و أ ن یسمل بعضنا عیل بعض ملسو هيلع هللا ىلصعن مسرۃ بن جندب ؓ قال : أ مران رسول ہللا ۔ ) ۱(

 .ابب رد السالم عیل الامام‘ کتاب اقا مۃ الصالۃ( ۱۱۱برمق )‘‘ سونہ’’رواہ ال  مام ابن ماجۃ یف 

অথব: (১) হযরত জাসির ইিসন োমুরা রাহয. শথসক িহণবত, হতহন িসলন:.... হপ্রয় 

নিী ملسو هيلع هللا ىلص  ইরশাদ কসরসছন শতামাসদর প্রসতযসকর জনয এতটুকুই যসথি শয, শে 

স্বীয় হাত রাসনর উপসর রাখসি। অতঃপর স্বীয় মুেল্লী িাইসদরসক োলাম করসি। 

(অথবাৎ োলাম করার হনয়যত করসি।) েতূ্র: মুেহলম শরীফ হাদীে নং (৪৩১) 

অথব: (২) হযরত হাম্মাদ রহ. শথসক িহণবত, হতহন িসলন: যখন ইমাম আপনার 

ডান হদসক থাসকন তখন ডান হদসক োলাম হফরাসনার েময় ইমামসক োলাম 

করার হনয়যত করসিন। আর যখন ইমাম আপনার িাম হদসক থাসকন, তখন িাম 

হদসক োলাম হফরাসনার েময় ইমামসক োলাম করার হনয়যত করসিন। আর যখন 

ইমাম আপনার িরাির থাকসিন, তখন (উিয় োলাসম) মসন মসন তাাঁসক োলাম 

করার হনয়যত করসিন এিং ডাসন-িাসম োলাম হফরাসিন। েূত্র: মেুান্নাসফ আবু্দর 

রাযযাক ২/২২৪ (৩১৫২) (অিহশি-২৫) 

অথব: (৩) হযরত োমুরা ইিসন জুনদুি রাহয. শথসক িহণবত, হতহন িসলন: হপ্রয় নিী 

 আমাসদরসক হনসদবশ হদসয়সছন, শযন আমরা আমাসদর ইমামসদর োলাম ملسو هيلع هللا ىلص
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(করার হনয়যত) কহর এিং আমাসদর এসক অপরসক োলাম (করার হনয়যত) কহর 

েতূ্র: ইিসন মাজাহ ১/৪৯৭ (৯২২) আিূ দাউদ হাদীে নং (১০০১) (অিহশি-২৬) 

একাকী নামায আদায়কারীর শুধ ুশফসরশতাগসনর প্রহত োলাম করার হনয়যত করা 

بن جرجی ؒ قال : قلت لعطاء : لیس عن مییین أ ح فسمل من عیل میینک ‘ د و عن یساری أ انس قال : فابدأ  عن اإ

 . من أ جل املال ئکۃ مث سمٰل عیل اذلی یسارک

 ابب التسلمی( ۱۱۴۰)۱/۱۱۱‘‘ مصنفہ’’رواہ عبد الرزاق یف 

অথব: হযরত ইিসন জুরাইজ রহ. শথসক িহণবত, হতহন িসলন: আহম হযরত আতা 

রহ. এর হনকট হজোো করলাম মুেল্লীর ডাসন শকউ শনই অথর্ িাসম অসনক 

শলাক রসয়সছ এমতািস্থায় শে ডাসন োলাম হফরাসনার েময় কার হনয়যত করসি? 

উত্তসর হযরত আতা রহ. িলসলন: তুহম ডান হদক শথসক োলাম শদওয়া শুরু কর। 

আর ডান হদসকর োলাসম ডান হদসকর শফসরশতাসদরসক োলাম করার হনয়যত 

করসি। আর িাম হদসকর োলাসম িাম হদসকর মুেল্লীসদরসক োলাম করার হনয়ত 

করসি। েতূ্র: মেুান্নাসফ আবু্দর রাযযাক ২/২২১ (৩১৪০) হাদীেহটর েকল িণবনাকারী হেকাহ, 

েতুরাং এটা েহীহ।  

উক্ত হাদীেহট যহদও মাকতূ হকন্তু এ হিষয় শযসহতু হকয়াে কসর িলা যায় না তাই 

উেূসল হাদীে অনুযায়ী হনশ্চয় হতহন শকান োহািী রাহয. শথসক তা িণবনা 

কসরসছন। আর ঐ োহািী রাহয. নিী (আলাইহহে োলাম) শথসক িণবনা কসরসছন।  

মকু্তাদীগসণর ইমাসমর োসথ োলাম হফরাসনা  
۔ فصففنا  ملسو هيلع هللا ىلص۔ فقام رسول ہللا ۔  ملسو هيلع هللا ىلصکنت أ صیل لقومی بین سامل فاتیت النیب ۔ ’’عن عتبان بن مالؓک یقول : 

 . خلفہ مث سمل و سلمنا حنی سمل

ابب من مل یرد السالم عیل االإمام و اکتفی بتسلمی ‘ کتاب ال ذان ( ۴۴۰)۱/۱۰۱‘‘ حصیحہ’’رواہ البخاری یف 

 الصالۃ

অথব: হযরত ইতিান ইিসন মাসলক রাহয. িসলন আহম একদা িনী োসলসমর 

হনকট এসে নামায আদায় করলাম এরপর আহম হপ্রয় নিী ملسو هيلع هللا ىلص এর হনকট 

আেলাম। আর রােূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص নামাসয দাাঁহিসয় শগসলন, আহমও হুজুর ملسو هيلع هللا ىلص এর 

হপছসন কাতার িদী হসয় দাাঁহিসয় শগলাম এরপর রােূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص  (নামায শশসষ) 

োলাম হফরাসলন। আমরাও হপ্রয় নিী ملسو هيلع هللا ىلص  এর োলাসমর োসথ োলাম হফরালাম।  

েতূ্র: িুখারী শরীফ ১/২০২ (৮৪০) 

ইমাসমর হদ্বতীয় োলাম হফরাসনা শশষ হসল মােিসূকর ছসুট যাওয়া নামায আদাসয়র 

জনয দাাঁিাসনা 

ذا س بق بشئ من الصالۃ ’’قال :  عن انفع ؒ بن معؓر اإ  فاإذا سمل االإمام قام یقیض مافاتہ ... اخل‘ اکن اإ

ذا سمل االإمام( ۱۱۲۶) ۱/۱۱۲‘‘ مصنفہ’’رواہ عبد الرزاق یف   ابب میت یقوم الرجل یقیض ما فاتہ اإ
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হযরত নাসফ রহ. হসত িহণবত, হতহন িসলন: হযরত ইিসন উমর রাহয. এর যখন 

নামাসযর শকান রাকা‘আত ছুসট শযত তখন হতহন ইমাসমর (উিয় হদসক) োলাম 

হফরাসনা শশষ হওয়ার পর অিহশি নামায আদাসয়র জনয দাাঁিাসতন। েতূ্র: মেূান্নাসফ 

আবু্দর রাযযাক ২/২২৫ (৩১৫৬) (অিহশি-২৭) 

হদ্বতীয় োলাম প্রথম োলাম অসপিা আসে িলা 

براہمی ؒ أ نہ اکن یسمل عن میینہ السالم علیمک و ر  محۃ ہللا یرفع صوتہا و عن یسارہ السالم علیمک و رمحۃ ہللا عن اإ

 )۱۰۲۰) ۱/۱۶۰‘‘ مصنفہ’’أ خفض من ال ول . رواہ ابن أ یب شیتۃ یف 

অথব: হযরত ইিরাহীম নাখঈ রহ. শথসক িহণবত, হতহন িসলন: শয রােূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص  

ডান হদসকর আস্ োলামু ‘আলাইকুম উচ্চ শসব্দ িলসতন, আর িাম হদসকর 

আস্ োলামু ‘আলাইকুম প্রথম োলাসমর শর্সয় আসে িলসতন। েতূ্র: মেুান্নাসফ ইিসন 

আিী শাইিা ১/২৬৭ (৩০৫৭) (অিহশি-২৮)  

পরুুষ ও মহহলাসদর নামাসযর মসধয পাথবকয আসছ 

নামাসযর শুরুসত মহহলাগণ হেনা ও কাাঁধ িরাির হাত উঠাসি  

جحر جائمک مل جیئمک رغبۃ و ال رہبۃ جائمک حتا ۔ فقال : ہذا وائل بن  ملسو هيلع هللا ىلصعن وائل بن جحؓر قال : جئت النیب ۔ 

ذا صلیت فاجعل یدیک حذاء أ ذنیک . واملرأ ۃ  ملسو هيلع هللا ىلصہلل و رسولہ ... اخل فقال یل رسول ہللا ۔  ۔ ای وائل بن جحر اإ

 (۱۴)۱۱/۱۰‘‘ الکتری’’ جتعل یدیہا حذاء ثدییہا . رواہ االإمام الطرباین یف

অথব: হযরত ওয়াসয়ল ইিসন হুজর রাহয. শথসক িহণবত, হতহন িসলন: আহম 

হপ্রয়নিী ملسو هيلع هللا ىلص  এর দরিাসর উপহস্থত হলাম। এরপর হনসজর পহরর্য় হদসত হগসয় 

িললাম এই হল ওয়াসয়ল ইিসন হুজর। আপনার দরিাসর এসেসছ, িসয় িা 

আশায় আসেহন িরং আল্লাহ ও তদীয় রােূসলর িালিাোয় এসেসছ। হতহন িসলন 

(এক প্রেসঙ্গ) হপ্রয়নিী ملسو هيلع هللا ىلص  আমাসক িলসলনঃ শহ ওয়াসয়ল ইিসন হুজর! তুহম 

যখন নামায পিসি তখন শতামার হাতদ্বয় কান িরাির উঠাসি। আর মহহলা তার 

হাতসক েীনা িরাির উঠাসি। েূত্র: তািারানী কািীর ২২/২০ (২৮) (অিহশি-২৯) 

নামাসয মহহলাসদর হাত উিনার মসধয থাকসি 

ؓ عن النیب ۔ )۱( برمق ‘‘ جامعہ122مذی یف۔ قال : أ ملرأ ۃ عورۃ ... اخل. رواہ الامام الرت  ملسو هيلع هللا ىلصعن بن مسعود

 و قال : ہذا حدیث حسن غریب( ۱۴کتاب الرضاع . رمق الباب )( ۱۱۰۱)

অথব: হযরত ইিসন মােউদ রাহয. শথসক িহণবত, হপ্রয়নিী ملسو هيلع هللا ىلص  ইরশাদ ফরমানঃ 

মহহলা হসল ছতর। (অথবাৎ, আিৃত থাকার িস্তু) েতূ্র: হতরহমযী শরীফ হাদীে নং 

(১১৭৩) েহীহ ইিসন খুযাইমা ৩/৯৩ (১৬৮৬) েহীহ ইিসন হহব্বান দ্রিিয: আল ইহোন হাদীে 

নং (৫৫৯৮) তািরানী কািীর ৯/২০৮ (৮৯১৪) হাদীেহট েহীহ। দ্রিিয: নেিুর রায়াহ ২৯৮ 

স্মতবিয শয, িহণবত হাদীসে শযসহতু মহহলাসক আিৃত থাকার িস্তু িলা হসয়সছ 

কাসজই, তারা নামাসযর মসধয পুরুসষর নযায় হাতসক আাঁর্সলর হিতর শথসক শির 
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করসিনা। তাছািা এ িক্তিয হযরত আ‘তা রহ. এর এক কওল দ্বারাও েমহথবত 

হয় । হতহন িসলন: جتمع املرأ ۃ یدیہا یف قیامہا ما اس تطاعت 

অথবাৎ: মহহলাগণ দাাঁিাসনা অিস্থায় হাতদ্বয়সক েম্ভািয জহমসয় রাখসি। েতূ্র: 

মেুান্নাসফ আবু্দর রাযযাক ৩/১৩৭ (৫০৬৭) হাদীেহটর েনদ োহিবক হির্াসর েহীহ।  

মহহলাসদর রুক ুও হেজদার হনয়ম 

ذا جسدمتا فضٰما بعض اللحم ملسو هيلع هللا ىلصعن یزید بن أ یب حتیؓب أ ن رسول ہللا ۔)۱( مرأ تنی تصلیان فقال : اإ ۔ مرَّ عیل اإ

ن املرأ ۃ لیست یف ذلک اکلرجل‘ ایل ال رض  . فاإ

 )۴۰برمق (‘‘ مراس یلہ ’’ رواہ أ الإمام أ بوداود یف

অথব: হযরত ইয়াযীদ ইিসন আিী হািীি রাহয. শথসক িহণবত, হপ্রয়নিী ملسو هيلع هللا ىلص  একদা 

নামাযরত দুজন মহহলার পাশ হদসয় অহতক্রম করহছসলন। তখন তাসদরসক লিয 

কসর িলসলন: শতামরা যখন হেজদা করসি তখন শদসহর হকছু অংশসক জমীসনর 

োসথ হমহলসয় রাখসি। শকননা শমসয়রা এসিসত্র পুরুসষর মত নয়। েতূ্র: মারােীসল 

আিূ দাউদ হাদীে নং (৮৭) (অিহশি-৩০)  

শমাট কথা মহহলারা েকল রুকন যথােম্ভি েঙ্কুহর্ত হসয় আদায় করসি। হযরত 

আতা রহ. এর অপর একহট উহক্ত শথসকও এ কথাই েমহথবত হয়। হতহন িসলন:  

یل بطنہا  یدیہا الیہا وتنضم بطنہا و  و جتمتع ما اس تطا عت فاإذا جسدت فلتضم‘ جتمع املرأ ۃ اذا رکعت. ترفع یدیہا اإ

یل خفذیہا و جتمتع ما اس تطاعت  صدرہا اإ

  .۱/۱۱۰‘‘ مصنفہ ’’ رواہ عبد الرزاق یف 

অথবাৎ, মহহলা যখন রুকু করসি তখন জসিােসিা হসয় থাকসি। হাতদ্বয়সক শপসটর 

োসথ হমহলসয় হনসি এিং যথা েম্ভি েংকুহর্ত হসয় থাকসি আর যখন হেজদা 

করসি তখন হাতদ্বয়সক শদসহর োসথ হমহলসয় রাখসি। শপট ও হেনাসক রাসনর 

োসথ হমহলসয় রাখসি। এিং েম্ভািয েংকুহর্ত হসয় থাকসি। েতূ্র: মেুান্নাসফ আবু্দর 

রাযযাক ৩/১৩৭ (৫০৬৯) হাদীেহটর েনদ েহীহ। 

অনুরূপিাসি এ প্রেসঙ্গ প্রহেদ্ধ তাসিঈ হযরত হাোন িেরী রহ. ও হযরত 

কাতাদার রহ. ক্বওল লিণীয় তারা িসলন: 

نہا تضم ما اس تطاعت وال تتجایف لکئ ال ترفع جعزیتہااإ    .ذا جسدت املرأ ۃ فاإ

অথবাৎ, মহহলা যখন হেজদা করসি তখন যথা েম্ভি েংকুহর্ত হসয় থাকসি এিং 

ছহিসয় থাকসি না যাসত কসর তার শকামর উাঁর্ু না হসয় যায়। েতূ্র: মেুান্নাসফ আবু্দর 

রায যাক ৩/১৩৭ (৫০৬৮) হাদীেহটর েনদ েহীহ। অনুরূপ ক্বওল হযরত ইিরাহীম নাখঈ 

রহ. শথসকও িহণবত আসছ। তা হনেরূপঃ  

নামাসয মহহলাসদর িোর হনয়ম 

براہمی قال : و جتلس املرأ ۃ من جانب یف الصالۃ)۴(   عن اإ

س ناد حصیح( ۱۰۱۱)۱/۱۴۱‘‘ مصنفہ’’رواہ الامام ابن أ یب شیتۃ یف   . قلت : ہذا اإ
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অথব: হযরত ইিরাহীম নাখঈ রহ. শথসক িহণবত, হতহন িসলন: মহহলা নামাসযর 

মসধয তার এক পাসশ্বব িেসি। েূত্র: মেুান্নাসফ ইিসন আহি শাইিা ১/২৪৩ (২৭৯২) েনদহট 

েহীহ। 

হযরত কাতাদা রহ. শথসক অপর এক হরওয়ায়াসত একথা েুস্পিিাসি রসয়সছ শয, 

মহহলা দুই হেজদার মাঝখাসন িাম পাসশ্ববর উপর িেসি এিং উিয় পা ডান হদসক 

শির কসর হদসি। েতূ্র: মুোন্নাসফ আবু্দর রায যাক ৩/১৩৯ (৫০৭৫) েনদহট েহীহ। 

আসলার্য হাদীেেমূহ দ্বারা একথা প্রতীয়মাণ হল শয, পুরুষ ও মহহলাসদর 

নামাসযর মসধয শকান শকান জায়গায় পাথবকয রসয়সছ। কাসজই যারা একথা িসলন 

শয, উিসয়র নামায একই, শকান পাথবকয শনই, তাসদর কথা হঠক নয়। এখাসন 

আমরা শুধু কসয়কহট পাথবসকযর প্রমাণ উসল্লখ কসরহছ। এছািাও আসরা পাথবকয 

রসয়সছ। হিোহরত জানার জনয শলখসকর রহর্ত “নিীজীর (ملسو هيلع هللا ىلص ) েুন্নাত” নামক 

পুহেকা দ্রিিয। 

একই মেহজসদ হদ্বতীয়িার জামা‘আত করা যাসিনা 

فوجد الناس قد صلوا مفال ایل مزنلہ ‘ ید الصالۃ ۔ أ قتل من نوایح املدینۃ یر  ملسو هيلع هللا ىلصعن أ یب بکر ۃ ؓ أ ن رسول ہللا ۔ 

 .جفمع أ ہلہ فصیل بہم

 .۱/۱۱۲‘‘ مجمع الزوائد ’’ کذا یف( ۴۶۰۱برمق )‘‘ ال وس ’’ رواہ الطرباین یف

অথব: হযরত আিূ িাকরা রাহয. শথসক িহণবত একদা হপ্রয়নিী ملسو هيلع هللا ىلص  মদীনার শকান 

এক প্রান্ত শথসক নামাসযর উসিসশয আেসলন। এসে শদখসলন, শলাসকরা নামায 

আদায় কসর শফসলসছন। তাই িাোয় হগসয় হনসজর পহরিাসরর শলাকসদরসক জমা 

কসর তাসদরসক হনসয় জামা‘আসত নামায আদায় করসলন। েতূ্র: তািারানী আউোত 

হাদীে নং (৪৬০১) মাজমাউয যাওয়াসয়দ ২/১৩৫ আল্লামা হাইোমী রহ. িসলন:  ثقا له رجا 

 অথবাৎ, েনসদর েকল রািী হনিবরসযাগয।ت

শুধ ুমহহলাসদর জামা ‘আত করা মাকরূহ 

ال یف مسجد أ و یف جنازۃ قتیل’’قال :  - ملسو هيلع هللا ىلص -عن عائشۃؓ أ ن رسول ہللا  ‘‘ ال خری یف جامعۃ الوساء اإ

 .۶/۶۶‘‘ مس ندہ’’رواہ االإمام امحد یف 

অথব: হযরত আহয়শা রাহয. শথসক িহণবত, হপ্রয়নিী ملسو هيلع هللا ىلص  ইরশাদ কসরন, মহহলাসদর 

জামা‘আসতর মসধয শকান কলযাণ শনই। তসি মেহজসদ িা শহীসদর জানাযার 

নামাসয হসল শে কথা হিন্ন। েূত্র: মেুনাসদ আহমাদ ৬/৬৬ তািারানী আউোত ৯/২৪৬ 

(৯৩৫৯) (অিহশি-৩১)   

উসল্লখয শয, এ হাদীসে মহানিী ملسو هيلع هللا ىلص মহহলাসদর পারস্পহরক জামা‘আত শক 

অপছদ কসরসছন এিং অপর এক হাদীসে মহানিী ملسو هيلع هللا ىلص গৃসহর অদর মহসল 

শযখাসন জামা‘আত করা েম্ভি নয় শেখাসন মহহলাসদর নামাযসক েি শর্সয় উত্তম 
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নামায িসল আখযাহয়ত কসরসছন। েতূ্র: মেুনাসদ আহমাদ ৬/৩০১ েহীসহ ইিসন খুযাইমা 

৩/৯২ মেুাদরাসক হাহকম ১/২০৯ 

েুতরাং তারপরও মহহলাসদর পরস্পসর জামা‘আত করা হসল তা শয মাকরূহ িা 

অপছদনীয় হসি শে কথা িলার অসপিা রাসখনা। 

স্মতবিয শয, পরিতবীকাসল নিী কারীম ملسو هيلع هللا ىلص  মহহলাসদরসক মেহজসদর জামা‘আসত 

শরীক হসত হনসষধ কসরসছন যার দলীল োমসন আেসছ। েুতরাং হাদীসের শশসষর 

অংসশর দ্বারা মহহলাসদর মেহজসদ হগসয় জামা‘আসত নামায আদায় করার কথা 

িাহযতঃ িুসঝ আেসলও এখন আর এর উপর আমল করা যাসি না। 

ওয়াহক্তয়া নামায, জমু‘ুআ ও ঈসদর জামা‘আসত মহহলাসদর শরীক হওয়া হনসষধ 

ؓ زوج النیب۔  ۔ رأ ی ما  ملسو هيلع هللا ىلص۔ تقول : لو ان رسول ہللا ۔  ملسو هيلع هللا ىلصعن معرۃ بوت عبد الرمحن أ نہا مسعت عائشۃ

أ حدث الوساء ملنعہن املسجد کام منعت نساء بین ارسائیل قال : فقلت لعمرۃ أ نساء بین ارسائیل منعہن املسجد ؟ 

 . الت : نعمق

یل املساجد. و البخاری یف ‘ کتاب الصلوۃ ( ۴۴۲برمق ) ‘‘ حصیحہ122رواہ االإمام مسمل یف  ابب خروج الوساء اإ

 ابب انتظار الناس قیام االإمام العامل‘ کتاب ال ذان( ۴۶۱)۱/۱۰۴‘‘ حصیحہ

অথব: হযরত আমরাহ হিনসত আিদুর রহমান রহ. শথসক িহণবত হতহন িণবনা কসরন, 

আহম হপ্রয়নিী ملسو هيلع هللا ىلص  এর েহধমবীনী হযরত আহয়শা রাহয. শক িলসত শুসনহছ, 

“হপ্রয়নিী োল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াোল্লাম এর ইহন্তকাসলর পর মহহলাসদর মসধয 

শয ধরসনর পহরিতবন এসেসছ শেটা যহদ হতহন শদখসতন তাহসল হনঃেসদসহ হতহন 

তাসদরসক মেহজসদ আো শথসক হনসষধ করসতন। শযিাসি হনসষধ করা হসয়হছল 

িনী ইেরাঈসলর মহহলাসদরসক। (িণবনাকারী িসলন), আহম হযরত আমরাহ রহ. 

শক িললাম: িনী ইেরাঈসলর মহহলাসদরসক হক মেহজসদ শযসত হনসষধ করা 

হসয়হছল? হতহন জিাি হদসলন শয, হযাাঁ। েতূ্র: িুখারী  শরীফ ১/২০৮(৮৬৯) মেুহলম 

শরীফ হাদীে নং (৪৪৫) মেুনাসদ আহমাদ হাদীে নং (২৬০৪১)  

প্রকাশ থাসক শয, আসলার্য হাদীে দ্বারা মহহলাসদর জনয ওয়াহক্তয়া ও জুমু‘আর 

নামায আদাসয়র লসিয মেহজসদ গমসনর হনহষদ্ধতা িুঝা যাসে। আর এ 

হনহষদ্ধতার কারণ তথা হফতনার আশংকা শযসহতু ঈসদর নামাসয অংশ গ্রহসণর 

মসধয হিদযমান শিশী, তাই মহহলাসদরসক ঈসদর নামাসয শযসতও হনসষধ করা 

হসয়সছ। তাছািা এ িযাপাসর একাহধক োহািা রাহয. ও তাসিঈ শথসক হাদীে ও 

িহণবত আসছ। শেই হাদীে গুসলা হনেরূপঃ  

 . عن انفع عن بن معؓر أ نہ اکن ال خیرج نساۂ یف العیدین)۱(

یل العیدین . قلت : رجال االإس ناد لکہم ( ۲۰۱۴)۱/۴‘‘ مصنفہ’’رواہ ابن أ یب شیتۃ یف من کرہ خروج الوساء اإ

  . تثقا

براہمی قال : یکرہ خروج الوساء یف العیدین)۱(  .عن اإ

یب شیتۃ یف بن اإ  . یف الباب السابق . قلت : رجال االإس ناد لکہم ثقات( ۲۰۱۱)۱/۱‘‘ مصنفہ’’رواہ اإ
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یل أ حضی’’ و عن ہشام بن عروۃ عن أ بیہ )۱( یل فطر و ال اإ مرأ ۃ من أ ہلہ خترج اإ  . ‘‘انہ اکن الیدع اإ

 قلت : رجال االإس ناد لکہم ثقات( ۲۰۱۲)۱/۴‘‘ مصنفہ’’رواہ ابن أ یب شیتۃ یف 

অথব: (১) হযরত ইিসন উমর রাহয. শথসক িহণবত হতহন তাাঁর েীসদরসক ঈসদর 

নামাসয শযসত হদসতন  না। েতূ্র: মেুান্নাসফ ইিসন আিী শাইিা ২/৪ (৫৭৯৪) হাদীেহটর 

েনসদর েকল িণবনাকারী হেকাহ েুতরাং ইহা েহীহ। 

অথব: (২) হযরত ইিরাহীম নাখঈ রহ. িসলন মহহলাসদর জনয ঈসদর নামাসয 

গমন করা মাকরূসহ তাহরীমী। েতূ্র: মেুান্নাসফ ইিসন আিী শাইিা ২/৪ (৫৭৯৩) হাদীেহট 

েহীহ। 

অথব: (৩) হযরত হহশাম ইিসন উরওয়া তাাঁর হপতা উরওয়ার িযাপাসর িণবনা কসরন 

শয, হতহন তার পহরিাসরর শকান শমসয়সক ঈদুল হফতর িা ঈদুল আযহা 

শকানহটসতই শযসত হদসতন না। েতূ্র: মেুান্নাসফ ইিসন আিী শাইিা ২/৪ (৪৭৯৫) হাদীেহট 

েহীহ। 

নামাসযর মসধয তাকিীসর তাহরীমার পর আর হাত উঠাসি না 

ال یف  ملسو هيلع هللا ىلصعن علقمۃ ؒ قال : قال عبد ہللا بن مسعودؓ : أ ال أ صیل بمک صالۃ رسول ہللا ۔  ۔ فصیل فمل یرفع یدیہ اإ

  . أ ول مرۃ

و قال حدیث ابن مسعودؓ حدیث حسن . و بہ یقول غری واحد من أ ہل ( ۱۲۰برمق )‘‘ جامعہ’’یف رواہ الرتمذی 

ابب ما جاء أ ن ‘ ۔ والتابعنی . و ہو قول سفیان و أ ہل الکوفۃ . کتاب الصالۃ  ملسو هيلع هللا ىلصالعمل من احصاب النیب ۔ 

ال یف أ ول مرۃ ملسو هيلع هللا ىلصالنیب ۔   . ۔ مل یرفع اإ

অথব: হযরত আলকামা রহ. শথসক িহণবত, হতহন িসলন: হযরত আব্দুল্লাহ ইিসন 

মােউদ রাহয. আমাসদরসক িলসলন: আহম হক শতামাসদরসক হপ্রয় নিী ملسو هيلع هللا ىلص  এর 

নামায শদখাি না? অনন্তর হতহন নামায পিসলন এিং পূণব নামাসয মাত্র নামাসযর 

শুরুসত একিার হাত উঠাসলন।” েতূ্র: আিূ দাউদ শরীফ হাদীে নং (৭৪৮) হতরহমযী 

শরীফ হাদীে নং (২৫৭) অধযায়: নিী কারীম ملسو هيلع هللا ىلص  নামাসযর শুরু ছািা আর হাত উঠাসতন না। 

(অিহশি-৩২) 

নামাসয হকরাআসতর পসূিব আসে হিেহমল্লাহ িলসি 

وأ یب بکؓر و معؓر و عامثنؓ فمل أ مسع أ حدا منہم جیہر ببسم  ملسو هيلع هللا ىلصعن أ نس بن مالؓک قال : صلیت خلف رسول ہللا 

 .ہللا الر محن الرحمی

 ابب ترک اجلہر ببسم اّلٰلٰ الرمحن الرحمی‘ کتاب الصالۃ (  ۱۰۰) ۱۱ /۱‘‘ سونہ’’ رواہ الوسایئ یف

অথব: হযরত আনাে রাহয. শথসক িহণবত, হতহন িসলন: আহম হপ্রয়নিী ملسو هيلع هللا ىلص , হযরত 

আিূ িকর রাহয., হযরত উমররাহয., হযরত উেমানরাহয. প্রমুসখর শপছসন নামায 

পসিহছ। হকন্তু তাসদর কাউসক হিেহমল্লাহ উচ্চস্বসর পিসত শুহনহন। েতূ্র: নাোঈ শরীফ 

২/৯৯ (৯০৭) ইিসন হহব্বান দ্রিিয: আল ইহোন ৩/১১১ (১৭৯৫) (অিহশি-৩৩)  
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ইমাসমর হপছসন মুক্তাদীগণ েরূা ফাহতহা পিসি না 

 .عن أ یب مویس ال شعرؓی مرفوعا اذا قرأ  االإمام فأ نصتوا)۱(

 )۶۱‘)شہد یف الصالۃ ابب الت ‘ کتاب الصالۃ ( ۴۰۴برمق ) ‘‘ حصیحہ’’رواہ االإمام مسمل یف 

  . ۔ قال : من اکن لہ امام فقراءۃ االإمام لہ قراء ۃ ملسو هيلع هللا ىلصو عن جابر بن عبد ہللا ریض ہللا عنہ أ ن رسول ہللا ۔ )۱(

و ( ۱۱۱۰)۱۱۴۔۱/۱۱۱‘‘ سونہ’’ و االإمام ادلارقطین یف ۶۱۔۶۱ص : ‘‘ مؤطۂ’’رواہ الامام محمد یف 

 )۱۱۱۱و )( ۱۱۱۱)

أ خربہ أ نہ س ئل زید بن اثبؓت عن القرأ ۃ مع الامام ؟ فقال : ال قراء ۃ مع الامام یف  و عن عطاء بن یسار ؒ أ نہ )۱)

  . ش ئی ... اخل

  . ابب جسود التالوۃ‘ کتاب املساجد و مواضع الصالۃ ( ۲۰۰برمق )‘‘ حصیحہ’’رواہ مسمل یف 

অথব:(১) হযরত আিূ মুো আশআরী রাহয. নিী কারীম ملسو هيلع هللا ىلص  শথসক একহট হাদীে 

িণবনা কসরন শয, ইমাম োসহি যখন হকরাআত পসিন তখন শতামরা(মুক্তাদীগণ) 

র্ুপ থাক।  েতূ্র: মেুহলম শরীফ হাদীে নং (৪০৪) ইিসন মাজাহ্ ১/৪৫৮ (৮৪৬) নাোঈ 

শরীফ ২/১০৩ (৯২১) (৯২২) মআুত্তা মাসলক পষৃ্ঠা-২৯০ মেুনাসদ আহমাদ ৪/৪১৫ ও ২/৩২৬ 

তহািী শরীফ ১/১৫৯  

অথব: (২) হযরত জাসির ইিসন আব্দুল্লাহ রাহয. শথসক িহণবত, হপ্রয়নিী ملسو هيلع هللا ىلص  ইরশাদ 

ফরমান, শযই িযহক্তর ইমাম আসছ অথবাৎ, ইমাসমর হপছসন ইকসতদা কসরসছ ঐ 

িযহক্তর জনয ইমাসমর হকরাআতই তার হকরাআত হহসেসি গণয হসি। েূত্র: মুআত্তা 

মুহাম্মদ পৃষ্ঠা-৬৩ আলআযহার আলা হকতাহিল আছার ১/৫২০ মুেনাসদ ইমাম আযম পৃষ্ঠা-৬১ েুনাসন 

দারা কুতনী ১/৩২৩ (১২২০) মুোন্নাসফ ইিসন আিী শাইিা ১/৩৩০ (৩৭৭৯) (অিহশি-৩৪) 

অথব:(৩) হযরত আতা ইিসন ইয়াোর রহ. শথসক িহণবত হতহন হযরত যাসয়দ 

ইিসন ছাসিত রাহয. শক ইমাসমর োসথ হকরাআত পিা েম্পসকব হজসেে করসলন 

তখন হতহন জিাি হদসলন শয, শকান শিসত্রই ইমাসমর োসথ শকান হকরাআত শনই। 

(উসল্লখয, এ ধরসনর হেদ্ধান্ত নিী (আঃ) শথসক না শজসন হতহন কখসনা িলসত 

পাসরন না।) েতূ্র: মুেহলম শরীফ হাদীে নং (৫৭৭) 

আমীন আসে িলা উত্তম 

ؓ عن أ بیہ أ نہ صیل مع النیب ۔  ۔ حنی قال : غری املغضوب علیہم وال الضالنی قال : أ منی  ملسو هيلع هللا ىلصعن علقمۃ بن وائل

  . ض بہا صوتہخیف

و قال : ہذا حدیث حصیح عیل رشط الش یخنی و مل خیرجاہ ( ۱۱۱۱)  ۱۱۱/ ۱‘‘ املس تدرک ’’ رواہ احلامک یف

  . عیل رشط البخاری ومسمل‘‘ : التلخیص’’و قال احلافظ اذلہیب یف 

অথব: হযরত ওয়াসয়ল ইিসন হুজর রাহয. শথসক িহণবত, হতহন হপ্রয়নিী োল্লাল্লাহু 

‘আলাইহহ ওয়াোল্লাসমর েসঙ্গ নামায পিসলন। নিীজী ملسو هيلع هللا ىلص  যখন পিসলন,  ِ غرَیر

الِٰنیَ  مر َواَل الضَّ ِ  তখন আসে কসর আমীন িলসলন।  েতূ্র: মেুাদরাসক হাহকম الرَمغرُضوِب عَلَْير

২/২৩২ (২৯১৩) (অিহশি-৩৪)  
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হেজদা শথসক উঠার েময় না িসে দাাঁহিসয় যাসি 

نہ أ محق فقال عن عکرمۃ ؒ قال صلیت خلف ش یخ مبکۃ فکرب)۱(  ثنتنی وعرشین تکتریۃ فقلت الإبن عباؓس : اإ

 ۔ ملسو هيلع هللا ىلصثلکتک ُأمک س نۃ أ یب القامس ۔ 

ذا قام من السجود‘ کتاب ال ذان( ۰۴۴) ۱/۱۱۰‘‘ حصیحہ’’ رواہ البخاری یف   . ابب التکتری اإ

۔ و یف  ملسو هيلع هللا ىلصعن عباس أ و عیاش بن سہل الساعدؓی أ نہ اکن یف جملس فیہ أ بوہ و اکن من أ حصاب النیب ۔ )۱ (

 . اجمللس أ بو ہریرۃؓ وأ بو محید الساعدؓی و أ بوأ  س یدؓ فذکر احلدیث و فیہ : مث کرب فسجد مث کرب فقام ومل یتورک

س ناد احلدیث ‘ کتاب الصالۃ(  ۱۶۶برمق )‘‘ سونہ ’’رواہ ابو داؤ د یف  ابب من ذکر التورک یف الرابعۃ قلت : اإ

 .۸۴ /۱‘‘ اعالء السنن’’وہکذا یف ۱۲۱ص : ‘‘  أ اثر السنن’’ حصیح. کذا قال الش یخ النمیوی یف

অথব: (১) হযরত ইকহরমা রহ. শথসক িহণবত, হতহন িসলন: একদা আহম মক্কায় 

এক শাসয়সখর শপছসন নামায পিলাম। হতহন (র্ার রাকা‘আত নামাসয শুরু শথসক 

শশষ পযবন্ত) িাইশহট তাকিীর হদসলন। হতহন িসলন আহম হযরত ইিসন আব্বাে 

রাহয. শক িললাম শলাকহট হনশ্চয় আহমক! তদুওসর হযরত ইিসন আব্বাে রাহয. 

আমাসক িৎবেনা করসলন। তারপর িলসলন এটাইসতা হপ্রয়নিী ملسو هيلع هللا ىلص  এর েুন্নাত। 

েতূ্র: িুখারী শরীফ হাদীে নং(৭৮৮) 

প্রকাশ থসক শয, উক্ত শরওয়ায়াত দ্বারা হেজদা শথসক দাাঁিাসনার েময় না িসে 

শোজা দাাঁহিসয় যাওয়ার হিষয়হট েুস্পিিাসি প্রমাহণত হয়। কারণ, যহদ তাই না 

হসতা তসি শতা শিসজাি রাকা‘আসত িোর পর উঠার েময় তাকিীর শদয়াসত 

তাকিীর ২২হট না হসয় ২৪হট হসতা। শকননা একথা দৃঢ়িাসি প্রমাহণত আসছ শয, 

হপ্রয়নিী ملسو هيلع هللا ىلص  প্রসতযক উঠা নামা, দাাঁিাসনা িোসত তাকিীর িলসতন। দ্রিিয: 

আছারুে েুনান পষৃ্ঠা:১৫২ 

অথব: (২) হযরত আব্বােরাহয. অথিা হযরত আইয়যাশ ইিসন োহাল আস্ োসয়দী 

রাহয. শথসক িহণবত, হতহন এক মজহলসে হছসলন। শযখাসন তার হপতা উপহস্থত 

হছসলন। হযহন হপ্রয় নিীজী ملسو هيلع هللا ىلص  এর োহািীসদর একজন, অনুরূপিাসি উক্ত 

মজহলসে আর যারা উপহস্থত হছসলন তারা হসলন, হযরত আিূ হুরাইরা রাহয., 

হযরত আিূ হুমাইদ আস্ োসয়দী রাহয. ও হযরত আিূ োঈদ রাহয. তার পর হতহন 

হাদীে িণবনা কসরন যার মসধয রসয়সছ অতঃপর হতহন (হপ্রয়নিী ملسو هيلع هللا ىلص ) তাকিীর 

িসল হেজদাসত শগসলন। তারপর তাকিীর িসল হেজদা শথসক শোজা দাাঁহিসয় 

শগসলন হেজদার পর িেসলন না। েতূ্র: আিূ দাউদ শরীফ হাদীে নং (৯৬৬) আল্লামা 

হনমািী রহ. িসলন হাদীেহটর েনদ েহীহ। দ্রিিয: আোরুে েুনান পষৃ্ঠা-১৫২  

তাশাহহুসদ ইশারা করার পর শাহাদাত আঙ্গলু উর্ুাঁও রাখসিনা, শহলাসতও থাকসি না 

ذا دعا وال حیرکہا ملسو هيلع هللا ىلصعن عبد ہللا بن الزبرؓی أ ن النیب ۔  صبعہ اإ  . ۔اکن یشری ابإ
 ابب االإشارۃ یف التشہد‘ صالۃ کتاب ال( ۱۴۱برمق ) ‘‘ سونہ’’ رواہ ابو داؤد یف
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অথব: হযরত আব্দুল্লাহ ইিসন যুিাইর রাহয. শথসক িহণবত, হতহন িসলন: হপ্রয় নিী 

 যখন (তাশাহহুসদ) লা ইলাহা পযবন্ত শপৌাঁছসতন তখন আঙ্গলু দ্বারা ইশারা  ملسو هيلع هللا ىلص

করসতন এিং আঙ্গলু নািাসত থাকসতন না। আর ইসতাপূসিব এক িণবনায় এসেসছ 

শয, নিী ملسو هيلع هللا ىلص  ইশারা করার পর শাহাদত আঙ্গলু োমানয হনর্ু করসতন। েতূ্র: আি ূ

দাউদ শরীফ হাদীে নং (৯৮৯) নাোঈ শরীফ ১/১৪২ মেুান্নাসফ আবু্দর রাযযাক ২/২৪৯ 

(৩২৪২) শরহুে েনু্নাহ ৩/১৭৭ িাইহাকী ২/১৩২ 

োলাসম ফছল (প্রথম োলাম) এর পর হেজদাসয়  োহু করসি 

مخسا فقیل لہ : أ زید یف الصالۃ ؟ فقال و ما ذاک ؟ قال : ۔ صیل الظہر  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبد ہللؓا أ ن رسول ہللا ۔ 

 .صلیت مخسا. فسجد جسدتنی بعد ما سمل

ذا ‘ کتاب السہو( ۱۱۱۶) ۱/۱۴۱‘‘ حصیحہ ’’ رواہ االإمام البخاری یف ابب اذا صیل مخسا . فیہ أ یضا عنہؓ ... اإ

 ( ۴۰۱)۱/۱۱۱) حصیح البخاری شک أ حدمک یف صالتہ فلیتحر الصواب فلیمت علیہ مث لیسمل مث یسجد جسدتنی 

অথব: হযরত আব্দুল্লাহ ইিসন মােউদরাহয. শথসক িহণবত হপ্রয়নিী ملسو هيلع هللا ىلص একদা 

যুহসরর নামায ৫ রাকা‘আত পসি শফলসলন। তখন হপ্রয় নিী োল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ 

ওয়াোল্লাসমর কাসছ আরয করা হল “নামায হক িাহিসয় শদয়া হসয়সছ?” জিাসি 

নিীজী ملسو هيلع هللا ىلص  িলসলন-“হক হসয়সছ?” োহািী িলসলন-“আপহনসতা পাাঁর্ রাকা‘আত 

পসিসছন।” এতদশ্রিসণ হপ্রয়  নিী ملسو هيلع هللا ىلص  হফরাসনার পর দুহট হেজদা করসলন। 

েতূ্র:িুখারী ১/২৮৯ (১২২৬) 

অনয এক হাদীসে আসছ “তারপর (তাশাহহুদ ইতযাহদ পসি) পূণঃ োলাম হফহরসয় 

নামায শশষ করসলন।” েতূ্র: মুেহলম শরীফ হাদীে নং (৫৭৪)  

হযরত ইিসন মােউদ রাহয. শথসক অপর এক হরওয়ায়াসত মহানিী ملسو هيلع هللا ىلص  ইরশাদ 

ফরমান: “শতামাসদর শকউ যখন নামাসযর মসধয েসদহ করসি তখন েহঠক 

শকানহট তা হনণবসয়র শর্িা করসি। এরপর অিহশি নামায পূণব কসর োলাম 

হফরাসি। এরপর দুহট হেজদা করসি। েতূ্র: িুখারী শরীফ ১/১১২(৪০১) মেুহলম শরীফ 

হাদীে নং(৫৭২) 

শয িযহক্ত ইমামসক রুক ুঅিস্থায় শপল শে েংহিি রাকা‘আত শপসয় শগল 

 .‘‘ من أ درک رکعۃ من الصالۃ مع الامام فقد أ درک الصالۃ’’ ۔ قال :  ملسو هيلع هللا ىلصعن أ یب ہریرۃؓ أ ن النیب ۔ )۱(

 . ابب من أ درک رکعۃ من الصالۃ‘ کتاب مواقیت الصالۃ ( ۲۴۰) ۱/۱۴۴‘‘ حصیحہ’’رواہ الامام البخاری یف 

یل الصالۃ ’’ ۔  ملسو هيلع هللا ىلصو عن أ یب ہریرۃؓ قال : قال رسول ہللا ۔ )۱( ذا جئمت اإ فاجسدوا و ال تعدوہا ‘ وحنن جسود ‘ اإ

 .شیئا و من أ درک الرکعۃ فقد أ درک الصالۃ

ابب یف ‘ کتاب الصالۃ ( ۴۱۱برمق )‘‘ سونہ’’و ابوداود یف ( ۶۰۰خمترًصا برمق )‘‘ حصیحہ’’رواہ االإمام مسمل یف

و قال : ہذا حدیث حصیح ( ۰۴۱)۱/۱۱۶‘‘ املس تدرک ’’مام ساجًدا کیف یضع ؟ واحلامک یف الرجل یدرک االإ 

وکذا أ خرجہ ‘‘ التلخیص ’’االإس ناد و مل خیرجاہ حییی بن أ یب سلامین من ثقات املرصینی و أ قرہ احلافظ اذلہیب یف 

الش یخان برواتہ عن و قال : ہذا حدیث حصیح و قد احتج ( ۱۰۱۱) ۱/۱۰۴‘‘ املس تدرک’’ یف موضع أ خر من
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أ ٰخرہم غری حییی بن أ یب سلامین و ہو ش یخ من أ ہل املدینۃ سکن مرص و مل یذکر جبرح و قال احلافظ اذلہیب : 

  .حصیح و حییی مل یذکر جبرح

অথব: (১) হযরত আিূ হুরাইরা রাহয. শথসক িহণবত, হপ্রয়নিী ملسو هيلع هللا ىلص  ইরশাদ ফরমান: 

শয িযহক্ত ইমাসমর োসথ নামাসযর রুকু শপল শে নামাসযর ঐ রাকা‘আত শপল। 

েতূ্র: িুখারী শরীফ ১/১৪৮ (৫৮০) মেুহলম শরীফ হাদীে নং (৬০৭)  

অথব: (২) হযরত আিূ হুরাইরা রাহয.িসলন: হপ্রয়নিী ملسو هيلع هللا ىلص  ইরশাদ কসরন: 

“শতামরা যখন নামায পিসত আে, আর আমরা হেজদারত অিস্থায় থাহক, তখন 

শতামরা হেজদায় শরীক হও। তসি শেটাসক শকান রাকা‘আত গণয কসরানা। আর 

শয রুকু শপসয় শগল শে রাকা‘আত শপসয় শগল। েতূ্র: আিূ দাউদ শরীফ হাদীে নং 

(৮৯৩) মেুতাদরাক ১/২১৬ (৭৮৩) (অিহশি-৩৭) 

হপছসনর জীিসনর কাজা নামায পিা জরুরী 

ذا ’’ ۔ :  ملسو هيلع هللا ىلصعن أ نس بن مالؓک قال قال رسول ہللا ۔ )۱( ذا رقد أ حدمک عن الصالۃ أ و غفل عنہا فلیصلہا اإ اإ

ن ہللا عز وجل یقول : أ مق الصال ۃ ذلکری ذکرہا  e. فاإ

  . کتاب املساجد و مواضع الصالۃ( ۶۴۴برمق )‘‘ حصیحہ’’ رواہ مسمل یف

یل النیب ۔ )۱( ٰن أ می ماتت و علیہا صوم شہر  ملسو هيلع هللا ىلصعن بن عباؓس قال : جاء رجل اإ ۔ فقال : ای رسول ہللا! اإ

 .یضقال : فدین ہللا أ حق أ ن یق‘ أ فأ قضیہ عنہا ؟ قال : نعم

 ابب من مات وعلیہا صوم‘ کتاب الصوم( ۱۱۲۱)۴۶۱۔۱/۴۶۱‘‘ حصیحہ’’ رواہ البخاری یف

অথব: (১) হযরত আনাে ইিসন মাসলক রাহয. শথসক িহণবত, হপ্রয়নিী োল্লাল্লাহু 

‘আলাইহহ  ওয়াোল্লাম ইরশাদ ফরমান: “শতামাসদর শকউ যহদ নামায শরসখ 

অহনোয় ঘুহমসয় যায় অথিা নামায শথসক গাসফল হসয় যায় তসি, শে শযন তা 

স্মরণ হওয়া মাত্রই আদায় কসর শনয়। শকননা, আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কসরসছন: 

“শতামরা নামায কাসয়ম কর আমার স্মরসণর জনয িা নামাসযর কথা স্মরণ 

হওয়ার োসথ োসথই। (হকরাআসতর হিন্নতার কারসণ দু’রকম অথব হসয়সছ।) েতূ্র: 

মেুহলম শরীফ হাদীে নং (৬৮৪)  

অথব: (২) হযরত ইিসন আব্বাে রাহয. শথসক িহণবত, হতহন িসলন: এক িযহক্ত 

হপ্রয়নিী ملسو هيلع هللا ىلص এর দরিাসর উপহস্থত হসয় আরয করল: ইয়া রােূলুল্লাহ! আমার 

মাতার উপর এক মাসের শরাযা ওয়াহজি থাকা অিস্থায় ইহন্তকাল কসরসছন। এখন 

আহম হক তাাঁর পি শথসক তার কাজার িযিস্থা করসত পাহর? অথবাৎ, হফহদয়া হদসত 

পাহর? হপ্রয়নিী ملسو هيلع هللا ىلص জিাি হদসলন শয হযাাঁ! (অপর এক হরওয়ায়াসত আসছ, হপ্রয়নিী 

 তাসক হজসেে করসলন: যহদ শতামার মাতার হজম্মায় শকান ঋণ থাকসতা আর ملسو هيلع هللا ىلص

তুহম তা আদায় কসর হদসত তাহসল শতামার শে আদায় যসথি হসতা হকনা? হতহন 

জিাসি িলসলন: হজ হযাাঁ, তখন হপ্রয় নিী ملسو هيلع هللا ىلص  িলসলন শয) তাহসল শতা আল্লাহ 
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তা‘আলার প্রাপয ঋণ আদায় করা আসরা অহধক উপযুক্ত িযাপার। েতূ্র: িুখারী শরীফ 

১/৪৬২-৪৬৩ (১৯৫৩) মেুহলম শরীফ হাদীে নং (১১৪৮) 

প্রকাশ থাসক শয, আসলার্য হাদীসের শব্দ “আল্লাহ তা‘আলার প্রাপয ঋণ অহধক 

আদায়সযাগয” িাকযহট েুস্পিিাসি ইহঙ্গত করসছ শয, অতীত জীিসনর ক্বাযা 

নামায, শরাযা, যাকাত ইতযাহদ আদায় করা অহত জরুরী। শকননা, নামায ও শরাযা 

তরক কারীর হজম্মায় আল্লাহর প্রাপয ঋণ অনাদায়ী রসয় শগসছ। 

মাগহরসির নামাসযর পসূিব দুই রাকা‘আত নফল না পিা উত্তম 

۔  ملسو هيلع هللا ىلصأ حدا عیل عہد رسول ہللا ۔  عن طاؤس قال : س ئل ابن معؓر عن الرکعتنی قتل املغرب فقال : ما رأ  یت

  . یصلیہام ... اخل

 .کتاب التطوع ابب الصالۃ قتل املغرب( ۱۱۴۴برمق )‘‘ سونہ ’’ رواہ ابوداؤد یف

অথব: হযরত তাউে রহ. শথসক িহণবত, একদা হযরত আব্দুল্লাহ ইিসন উমর রাহয. 

শক মাগহরসির পূসিবকার দুই রাকা‘আত নামায েম্পসকব প্রশ্ন করা হসল হতহন 

িসলন: আহম হপ্রয় নিী োল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াোল্লাসমর যুসগ কাউসক এই দুই 

রাকা‘আত পিসত শদহখহন।” েতূ্র: আিূ দাউদ শরীফ ২/৬০(১২৮৪) িাইহাকী শরীফ 

২/৪৭৬-৪৭৭ (৪৫০৫) (অিহশি-৩৮) 

হি: দ্র: একান্ত শকউ পিসত র্াইসল পিসত পাসর, একহট মারফু হাদীসে পিার 

অনুমহত শদওয়া হসয়সছ। দ্রিিয: িুখারী শরীফ ১/২৭৮ (১১৪৩) তসি, মাগহরসির 

তা‘জীল নি না হয় (অথবাৎ, ওয়াক্ত হওয়ার পর নামায শুরু করসত শদরী না করা) 

শে হদসক লিয শরসখ পিসত হসি। ঢালাওিাসি পিার অনুমহত শদয়া হয়হন।  

তারািীর নামায হিশ রাকা‘আত পিসত হসি 

 .۔ اکن یصیل یف رمضان عرشین رکعۃ و الوتر ملسو هيلع هللا ىلصعن ا بن عباؓس أ ن رسول ہللا ۔ )۱(

 (۰۶۱۰) ۱۶۱/ ۱‘‘ مصنفہ ’’ رواہ ابن ایب شیتۃ یف 

 . و عن السائب بن یزید قال : کنا نقوم من زمن معر بن اخلطاب ؓ بعرشین رکعۃ)۱(

  (۴۶۱۰)  ۱/۶۱۱‘‘ السنن الکربی ’’ رواہ البیہقی یف 

অথব: (১) হযরত ইিসন আব্বাে রাহয. শথসক িহণবত, হপ্রয়নিী ملسو هيلع هللا ىلص  রমজান মাসে 

হিশ রাকা‘আত তারািীহ ও হিতর পিসতন। েতূ্র: মেুান্নাসফ ইিসন আিী শাইিা ২/১৬২ 

(৭৬৯০) তািারানী কািীর ১১/৩৯৩ (১২১০২) আউোত ১/৩৩০ (৮০২) িাইহাকী ২/৪৯৬ 

(৪৬১৫) আল কাসমল ১/২৪০ তরজমা নং (৭১) (অিহশি-৩৯) 

অথব: (২) হযরত োসয়ি ইিসন ইয়াযীদ রাহয. শথসক িহণবত, হতহন িসলন: আমরা 

হযরত উমর ইিনুল খাত্তাি রাহয. এর শখলাফত কাসল হিশ রাকা‘আত তারািীহ 

ও হিতর পিতাম। (পরিতবী খুলাফাসয় রাসশদীন শখসক অদযািহধ শেই আমল 

জারী আসছ)  েতূ্র: িাইহাকী ২/৬৯৯ (৪৬১৭) মেুান্নাসফ আবু্দর রাযযাক ৪/২৬১ (৭৭৩৩) 

(অিহশি-৪০)  
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তারািীহ পহিসয় হিহনময় শদয়া-শনয়া জাহয়য নয় 

لیہ عبید ہللا بن زاید حبلۃ )۱( عن عبد ہللا بن مغفلؓ أ نہ صیل ابلناس یف شہر رمضان فلام اکن یوم الفطر بعث اإ

ان ال نأ خذ عیل القرأ ن أ جرا  . و خبمس ماءۃ درہم فردہا و قال : اإ

 )۰۰۱۴)  ۱/۱۰۰‘‘ مصنفہ’’ رواہ ابن ایب شیتۃ یف 

اقرأ وا القرأ ن و ال تأ لکوا بہ و ال تس تکرثوا بہ و ال ’’۔ ملسو هيلع هللا ىلصبن ش بلؓ قال : قال رسول ہللا ۔  عن عبد الرمحن)۱(

 .‘‘جتفوا عنہ وال تغلوا فیہ

 )۰۰۴۱) ۱۰۱/ ۱‘‘ مصنفہ ’’ رواہ ابن ایب شیتۃ یف 

অথব: (১) হযরত আব্দুল্লাহ্ ইিসন মুগাফ ফাল রাহয. শথসক িহণবত, শয হতহন রমাযান 

মাসে মুেল্লীসদরসক হনসয় তারািীহ নামায পহিসয়সছন। অনন্তর ঈসদর হদন 

উিাইদুল্লাহ ইিসন হযয়াদ এক শজািা শপাশাক ও পাাঁর্শত টাকা তাাঁর হনকট 

পাঠাসল হতহন এই িসল তা হফহরসয় হদসলন শয, আমরা কুরআন পসি এর শকান 

হিহনময় গ্রহণ কহর না। েতূ্র: মুোন্নাসফ ইিসন আিী শাইিা ২/১৭০ (৭৭৩৮) (অিহশি- ৪১)    

অথব: (২) হযরত আব্দুর রহমান ইিসন হশিল রাহয. িণবনা কসরন, মহানিী ملسو هيلع هللا ىلص  

ইরশাদ কসরসছন: “শতামরা কুরআন পি, হকন্তু এর হিহনময় গ্রহণ কসরা না এিং 

এর মাধযসম (দুহনয়াসত) অহধক আশা কসরা না। এর শথসক দূসর েসর শযসয়া না 

এিং এর িযাপাসর িািািাহি কসরা না।” েতূ্র: মেুান্নাসফ ইিসন আিী শাইিাহ ২/১৭১ 

(৭৭৪২) মেুান্নাসফ আবু্দর রায যাক হাদীে নং (১৯৪৪৪) 

জমু‘ুআর জনয দুসটা আযান হদসত হসি 

ن ال ذان یوم امجلعۃ اکن أ ولہ حنی جیلس االإمام یوم امجلعۃ عیل املنرب یف عہد رسول  عن السائب بن یزیدؓ قال : اإ

وکرثوا أ مر عامثنؓ یوم امجلعۃ اب ل ذان الثالث فأ ذن بہ ۔ وأ یب بکر ؓ و معر ؓ . فلام اکن یف خالفۃ عامثنؓ  ملسو هيلع هللا ىلصہللا ۔ 

 عیل الزوراء فثبت ال مر عیل ذلک

 . ابب التأ ذین عند اخلطبۃ‘ کتاب امجلعۃ (  ۱۱۶)۱۱۰/ ۱‘‘ حصیحہ ’’رواہ البخاری یف 

অথব: হযরত োসয়ি ইিসন ইয়াহযদ রাহয. শথসক িহণবত, হতহন িসলন: হপ্রয়নিী নিী 

 হযরত আিূ িকর রাহয. ও হযরত উমর রাহয. এর শােন আমসল জুমু‘আর  ملسو هيلع هللا ىلص

প্রথম আযান হসতা ইমাম যখন খুতিার জনয হমম্বসর িেসতন তখন। অতঃপর 

হযরত উেমান রাহয. এর শখলাফতকাসল শলাক েংখযা িৃহদ্ধ শপসল হতহন তৃতীয় 

আসরকহট আযান শদয়ার হনসদবশ শদন। তখন শে আযান হমনারায় শদওয়া হয় । 

পরিতবীসত হিষয়হট এর উপরই র্ূিান্ত হসয় যায়। েতূ্র: িুখারী শরীফ ১/২১৭ (৯১৬) 

আিূদাউদ শরীফ হাদীে নং (১০৮৭) (১০৮৮) হতরহমযী শরীফ হাদীে নং (৫১৬) ইিসন মাজাহ 

শরীফ ২/৪২ (১১৩৫) মেুনাসদ আহমাদ ৩/৪৫০ িাইহাকী শরীফ ৩/২২৯  

উসল্লখয শয, হযরত উেমান রাহয. এর শখলাফত কাল পযবন্ত শযসহতু ইমাসমর 

হমম্বসর িোর পরই জুমু‘আর আযান হসতা, এর পূসিব শকান আযান হসতা না, তাই 

িহণবত হাদীসে এটাসক প্রথম আযান িলা হসয়সছ। আর হাদীসে “তৃতীয় আসরকহট 

আযান” িলসত প্রথম আযান ও ইকামত িযতীত আসরকহট আযান িৃহদ্ধ করার 
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কথা িলা হসয়সছ, যা িতবমাসন ওয়াক্ত হওয়ার প্রায় পর পরই শদয়া হয়। এিং 

এটাই জুমু‘আর প্রথম আযান িসল পহরহর্ত। েুতরাং জুমু‘আর জনয শমাট দুসটা 

আযান প্রমাহণত হল।   

প্রকাশ থাসক শয,হযরত উেমান রাহয. ঐ মহান িযহক্তসদর অনযতম যাাঁসদর 

িযাপাসর নিী করীম ملسو هيلع هللا ىلص  িসলসছন: علىمک بسویت وس نة ا خللفا ء ا لر ا شد ین املهد بنی 

অথবাৎ, আমার ও (আমার পরিতীাঁ) হহদায়াত প্রাপ্ত পথ প্রদশবক খলীফাগসণর নীহত 

অনুেরণ করা শতামাসদর উপর অিশয কতবিয োিযে কসর শদয়া হল।  

েুতরাং তাাঁর হেদ্ধান্ত মানয করা উম্মাসতর জনয জরুরী । 

জমু‘ুআর হদসন ছয়হট কাসজর হিসশষ ফযীলত 

و بکر و ابتکر و مشی و مل من غسل یوم امجلعۃ و اغتسل ’’ ۔  ملسو هيلع هللا ىلصعن أ وس بن أ وس ؓ قال : قال رسول ہللا ۔ 

  ‘‘یرکب و دان من االإمام فاس متع و مل یلغ اکن لہ بلک خطوۃ معل س نۃ أ جر صیامہا و قیامہا

و قال : حدیث أ وس بن أ وس حدیث حسن . کتاب امجلعۃ ابب ما جاء ( ۴۱۶برمق )‘‘ جامعہ’’ رواہ الرتمذی یف

ابب ما جاء یف الغسل ‘ کتاب اقامۃ الصالۃ ( ۱۰۴۰) ۱/۱۱‘‘ سونہ’’یف فضل الغسل یوم امجلعۃ وابن ماجہ یف 

وقال : ‘ یوم امجلعۃ و ہذا لفظہ. قال النووی : اس نادہ جید. وقال ابن جحر : ورواہ امحد وحصحہ ابن حتان واحلا مک

قال بعض ال مئۃ مل نسمع یف الرشیعۃ حدیثا حصیحا مش متال عیل مثل ہذا اثواب. کذا یف ‘ ان عیل رشط الش یخنی 

 ۱۲۶؍۱قات املر 

অথব: হযরত আউে ইিসন আউে রাহয. শথসক িহণবত হতহন িসলন হপ্রয়নিী ملسو هيلع هللا ىلص  

ইরশাদ কসরন শয, “জুমু‘আর হদন শয িযহক্ত িাল িাসি শগােল করসি, নামাসযর 

ওয়াক্ত হওয়ার োসথ োসথ শকান িাহসন না র্সি পাসয় শহসট মেহজসদ গমন 

করসি, ইমাম োসহসির হনকটিতবী স্থাসন িেসি, মসনাসযাগ হদসয় খুতিা শ্রিণ 

করসি এিং (খুতিা র্লাকাসল) শকান রূপ কথা িাতবা িা কাসজ হলপ্ত হসি না, তার 

জনয রসয়সছ মেহজসদ গমসনর পসথ প্রহত কদসমর হিহনমসয় (আল্লাহর পি শথসক) 

এক িৎেসরর (নফল) শরাযা ও এক িৎেসরর (নফল) নামাসযর ছওয়াি। েতূ্র: আি ূ

দাউদ শরীফ হাদীে নং (৩৪৫) হতরহমযী শরীফ হাদীে নং (৪৯৬) ইিসন মাজাহ শরীফ ২/১৮-

১৯ (১০৮৭) ইমাম হতরহমযী রহ. িসলন “এহট হাোন হাদীে।” মেুাদরাসক হাসকম ১/২৮২ 

(১০৪২) িাইহাকী ৩/২২৯ তারগীি ১/২৮৮ (৭৮৯) আল্লামা মনুহযরী রহ. িসলন: হাদীেহটসক 

ইিসন খুযাইমা, ইিসন হহব্বান, হাহকম প্রমুখ েহীহ িসলসছন।   

ইমাম নিিী রহ. িসলন হাদীেহটর েনদ িাল। মুল্লা আলী কারী রহ. জননক ইমাম 

শথসক নকল কসরন শয, শরী‘আসতর মসধয এত অহধক ছাওয়াি েম্বহলত শকান 

েহীহ হাদীে আমরা শুহনহন। দ্রিিয: হমরকাত ৩/২৫৬ 

খুতিার েময় কথা িলা, নামায পিা হনসষধ 

ؓ أ خربہ أ ن رسول ہللا ۔ )۱( ذا قلت لصاحتک یوم امجلعۃ ’’قال : ۔  ملسو هيلع هللا ىلصعن سعید بن املسیب أ ن أ اب ہریرۃ اإ

 .‘‘ أ نصت و االإمام خیطب فقد لغوت
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ذا (  ۱۱۴) ۱۱۱/ ۱‘‘ حصیحہ’’ رواہ البخاری یف کتاب امجلعۃ. ابب الانصات یوم امجلعۃ و االإمام خیطب و اإ

 . قال لصاحتہ : أ نصت فقد لغا

عۃ فتطہر مبا اس تطاع من طہر مث من اغتسل یوم امجل’’ ۔ : ملسو هيلع هللا ىلصعن سلامن الفاریؓس قال : قال رسول ہللا ۔ )۱(

ذا خرج االإمام أ نصت  ثننی فصیل ما کتب لہ مث اإ غفر لہ ما بینہ و ‘ ادہن او مس من طیب مث راح فمل یفرق بنی اإ

 .بنی امجلعۃ ال خری

 .کتاب امجلعۃ. ابب ال یفرق بنی اثننی یوم امجلعۃ( ۱۱۰)  ۱۱۶/ ۱‘‘ حصیحہ’’ رواہ الا مام البخاری یف 

 . بن عباس و ابن معؓر انہام اکان یکرہان الصلوۃ والالکم بعد خروج االإمامعن ا)۱ (

 (۲۱۰۲)  ۴۴۴/ ۱‘‘مصنفہ ’’رواہ ابن ایب شیتۃ یف 

অথব: (১) হযরত আিূ হুরাইরা রাহয. শথসক িহণবত, হপ্রয়নিী ملسو هيلع هللا ىلص  ইরশাদ কসরন: 

“তুহম যখন জুমু‘আর হদন শতামার েঙ্গীসক িলসল শয, তুহম র্ুপ থাক তখন তহুম 

অসহতুক কাজ করসল।”  েতূ্র: িখুারী শরীফ ১/২২১ (৯৩৪)  

উসল্লখয শয, এ হাদীে দ্বারা জুমু‘আর হদন (খুতিার েময়) কথা িলার হনহষদ্ধতা 

প্রমাহণত হয়।    

অথব: (২) হযরত োলমান ফারেী রাহয. শথসক িহণবত, অপর হাদীসে হপ্রয়নিী ملسو هيلع هللا ىلص  

ফরমান: শয িযহক্ত জুমু‘আর হদন শগােল করল এিং েম্ভািয পহিত্রতা অজবন করল 

অতঃপর বতল িা েুগন্ধী িযিহার করল। অনন্তর মেহজদ পাসন রওয়ানা হল এিং 

দুজসনর মাঝখাসন হগসয় তাসদরসক পৃথক করল না, অতঃপর যতটুকু েম্ভি নামায 

পিল। এর পর যখন ইমাম োসহি আগমন করল তখন শে র্ুপ থাকল তসি তার 

এই জুমু‘আ শথসক হনসয় আসরক জুমু‘আ পযবন্ত েকল গুনাহ মাফ কসর শদয়া হসি। 

েতূ্র: িুখারী শরীফ ১/২১৬ (৯১০)  

উসল্লখয, অনয হরওয়ায়াসত ১০ হদসনর গুনাহ মাফ হওয়ার শঘাষণা এসেসছ। দ্রিিয: 

তািারানী আউোত হাদীে নং (৭৩৯৯) মাজমাউয যাওয়াসয়দ ২/৩২৫(৩০৬৫)     

অথব: (৩) অনয হাদীসে হযরত ইিসন আব্বাে রাহয. ও হযরত ইিসন উমর রাহয. 

শথসক িহণবত আসছ শয, তারা ইমাম োসহি শির হসয় আোর পর অথবাৎ, হমম্বসর 

িোর পর কথা িলা ও নামায পিাসক মাকরূহ িলসতন । েতূ্র: মেুান্নাসফ ইিসন আিী 

শাইিাহ ১/৪৪৮ (৫১৭৫) ত্বহািী শরীফ ১/২৫৩, হদীেহটর েনদ েহীহ। 

জমু‘ুআর আসগ র্ার রাকা‘আত ও পসর ৪ রাকা‘আত েনু্নাত পিসি 

عن أ یب عبد الرمحن السلمی قال : اکن عبد ہللا یأ مران أ ن نصیل قتل امجلعۃ أ ربعا و بعدہا أ ربعا .رواہ عبد )۱(

  (۲۲۱۲)۱/۱۴۰‘‘ مصنفہ’’ الرزاق یف 

ذا صیل أ حدمک امجلعۃ فلیصل بعدہا أ ربعا’’ ۔  ملسو هيلع هللا ىلصعن أ یب ہریرۃؓ قال : قال رسول ہللا ۔ )۱(  .‘‘ اإ

 ابب الصالۃ بعد امجلعۃ‘ کتاب امجلعۃ (۴۴۱‘‘)حصیحہ’’ رواہ مسمل یف

অথব: (১) হযরত আিূ আব্দুর রহমান আস্ েুলামী রহ. শথসক িহণবত, হতহন িসলন: 

হযরত আব্দুল্লাহ ইিসন মােউদ রাহয. আমাসদরসক জুমু‘আর পূসিব র্ার রাকা‘আত 
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ও পসর র্ার রাকা‘আত নামায পিার হনসদবশ হদসতন।েূত্র: মুোন্নাসফ আব্দুর 

রাযযাক ২/২৪৭(৫৫২৫) আদহদরায়া গ্রসে (পৃষ্ঠা-১৩৩) ইিসন হাজার 

আেকালানী রহ. িসলন: ثقات له رجا  অথবাৎ এর েকল িণবনাকারী হনিবরসযাগয। 

আছারুস্ েুনাসন আসছ: صحيح ده سنا ا অথবাৎ এর েনদহট েহীহ। (দ্রিিয: আছারুে 

েনুান পৃষ্ঠা-৩০৩)   

উসল্লখয শয, হাদীেহট িাহযত মওকুফ হসলও এটা “মারফু” এর হুকুম রাসখ। 

কারণ, হযরত ইিসন মােউদ রাহয. এ িযাপাসর তখনই হনসদবশ হদসয়সছন যখন 

তার হনকট তা নিী কারীম ملسو هيلع هللا ىلص শথসক প্রমাহণত রসয়সছ। এছািা তািারানীর এক 

হরওয়ায়াসত হাদীেহট হকছুটা যঈফ েনসদ হযরত ইিসন মােউদ রাহয. শথসক 

“মারফুআন” ও িহণবত রসয়সছ। দ্রিিয: নেিুররায়া ২/২০৬  

অথব:(২) হযরত আিূ হুরাইরা রাহয. শথসক িহণবত, হপ্রয়নিী োল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ  

ওয়াোল্লাম ইরশাদ ফরমান “শতামাসদর মধয শথসক শয জুমু‘আর পসর নামায 

পিসি শে শযন জুমু‘আর ফরসজর পর র্ার রাকা‘আত পসি।” েতূ্র: মেুহলম শরীফ 

হাদীে নং (৮৮১) আিূ দাউদ শরীফ হাদীে নং (১১৩১) নাোঈ শরীফ হাদীে নং (১৪২৫) 

জমু‘ুআর পসর র্ার রাকা‘আত েনু্নাত পসি আসরা দুই রাকা‘আত পিা উহর্ৎ 

ذا ‘ عن أ یب عبد الرمحن السلمی قال : قدم علینا عبد ہللا ؓ فاکن یصیل بعد امجلعۃ أ ربعا. فقدم بعدہ عیؓل )۱( فاکن اإ

 .فاخرتانہ صیل امجلعۃ صیل بعدہا رکعتنی و أ ربعا. فاجعبنا فعل عیل ؓ

 ۱/۱۱۴‘‘یف رشح معاین ال اثر ’’ رواہ االإمام الطحاوی 

 . ‘‘ من اکن مصلیا بعد امجلعۃ فلیصل س تا’’ و عن عیؓل أ نہ قال : )۱ (

 /۱‘‘رشح معاین ال اثر ’ ’رواہ الطحاوی یف 

   অথব: (১) হযরত আিূ আব্দুর রহমান েুলামী রহ. িসলন “আমাসদর মাসঝ 

অথবাৎ, কুফা নগরীসত হযরত ইিসন মােউদ রাহয. যখন (হুকুমসতর পি শথসক) 

এসলন, তখন হতহন জুমু‘আর পর র্ার রাকা‘আত পিসতন এরপর হযরত আলী 

রা. (তাাঁর শখলাফত কাসল) এসে জুমু‘আর পর ২ রাকা‘আত ও র্ার রাকা‘আত 

(সমাট ৬ রাকা‘আত) পিসত লাগসলন। (িণবনাকারী িসলন) এটা আমাসদর হনকট 

িাল লাগল। ফসল আমরা এটা গ্রহণ করলাম।েূত্র: ত্বহািী শরীফ ১/২৩৪ আল্লামা 

হনমািী রহ. এ হাদীসের েনদ েম্পসকব িসলন: “েনদহট েহীহ” । দ্রিিয: আছারুস্ 

েনুান পৃষ্ঠা-৩০৩  

হি: দ্র: এ হাদীসে জুমু‘আর পর েিব শমাট কত রাকা‘আত নামায তার িণবনা 

উসিশয, তারতীি উসিশয নয়, কারণ হযরত উমর রাহয. ও হযরত আলী রাহয. 

শথসক িহণবত অনয একহট মওকুফ হাদীে দ্বারা প্রমাহণত হয় শয, র্ার রাকা‘আত 

আসগ এিং দুই রাকা‘আত পসর পিসত হসি। দ্রিিয: মেুান্নাসফ ইিসন আিী শাইিা 

২/২২২১   
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অথব:  (২) হযরত আলী রাহয. শথসকই (অপর শরওয়ায়াসত) িহণবত, আসছ শয, 

হতহন িসলন শতামাসদর মসধয যারা জুমু‘আর পর নামায পিসি, তারা শযন ছয় 

রাকা‘আত পসি। েতূ্র: ত্বহািী শরীফ, আল্লামা হনমািী রহ. এই হাদীসের িযাপাসর িসলন: 

হাদীেহটর েনদ েহীহ। আছারুস্ েনুান পৃষ্ঠা-৩০৩   

উসল্লখয শয, খলীফাসয় রাসশদ হযরত আলী রাহয. ছয় রাকা‘আসতর হনসদবশ তখনই 

হদসত পাসরন যখন তা হপ্রয় নিী ملسو هيلع هللا ىلص  শথসক তাাঁর হনকট প্রমাহণত হসয়সছ। 

ঈসদর নামায অহতহরক্ত ৬ তাকিীসর পিা েনু্নাত ও উত্তম 

عن أ یب عائشۃ جلیس ل یب ہریرۃ ؓ أ ن سعید بن العاؒص سأ  ل أ اب مویس ال شعرؓی و حذیفۃ بن الامین : کیف اکن 

کتریہ عیل اجلنائز فقال حذیفۃؓ ۔ یکرب یف ال حضی و الفطر ؟ فقال أ بو مویس : اکن یکرب أ ربعا ت  ملسو هيلع هللا ىلصرسول ہللا ۔ 

: صدق فقال أ بو مویؓس : کذلک کنت أ کرب یف البرصۃ حیث کنت علیہم فقال أ بو عائشۃ و أ ان حارض سعید بن 

 .العاص

بن أ یب شیتۃ یف ‘ کتاب الصالۃ ( ۱۱۲۱برمق ) ‘‘ سونہ’’رواہ االإمام أ بوداؤد یف  ’’ ابب التکتری یف العیدین . و اإ

  (۲۶۱۴)  ۱/۴۱۱‘‘ مصنفہ 

অথব: হযরত আিূ হুরাইরা রাহয. এর োহর্াযব অিলম্বনকারী হযরত আিূ আহয়শা 

রহ. শথসক িহণবত, হযরত োঈদ ইিনুল আে রহ. একদা হযরত আিূ মূো 

আশ‘আরী রাহয. ও হযরত হুযাইফা রাহয. শক হজোো করসলন, হপ্রয় নিী ملسو هيلع هللا ىلص  

ঈদুল আযহা ও ঈদুল হফতর হকিাসি তাকিীর িলসতন? জিাসি হযরত আিূ মুো 

রাহয. িসলন: জানাযার তাকিীসরর নযায় প্রহত রাকা‘আসত ৪হট কসর তাকিীর 

হদসতন। তখন হযরত হুযাইফা রাহয. ও আিূ মুো আশ‘আরীর রাহয. কথাসক 

েমথবন করসলন। এরপর হযরত আিূ মুো রাহয. িসলন আহম যখন িেরার গিণবর 

হছলাম তখন এিাসিই তাকিীর িলতাম। হযরত আিূ আহয়শা রহ. িসলন: এ 

প্রসশ্নাত্তসরর েময় আহম োঈদ ইিনুল আসের রহ. হনকট উপহস্থত হছলাম। েতূ্র: 

আিূ দাউদ শরীফ হাদীে নং (১১৫৩) মেুনাসদ আহমাদ ৪/৪১৬ (১৯৭৩৪) মেুান্নাসফ ইিসন 

আিী শাইিা ১/৪৯৩ (৫৬৯৪) তহািী শরীফ ৪/৩৪৫-৩৪৬ (অিহশি-৪৩)    

উসল্লখয শয, এ হাদীসে জানাযার নামাসযর নযায় ঈসদর নামাসযও ৪ তাকিীসরর 

কথা িলা হসয়সছ। এর অথব হল: প্রথম রাকা‘আসত তাকিীসর তাহরীমা েহ আসরা 

অহতহরক্ত হতন তাকিীর শমাট ৪ তাকিীর। এিং হদ্বতীয় রাকা‘আসত রুকুর 

তাকিীর েহ আসরা অহতহরক্ত হতন তাকিীর, শমাট ৪ তাকিীর (যা ত্বহািী শরীসফ 

িহণবত অনয এক েূসত্র স্পিিাসি উসল্লখয রসয়সছ, দ্রিিয: ত্বহািী শরীফ ২/৩৭১) 

েুতরাং তাকিীসর তাহরীমা ও রুকুর তাকিীর িাদ হদসল অহতহরক্ত তাকিীর ৬ হট 

হল যা ত্বহািী শরীসফ আব্দুল্লাহ ইিসন মােউদ রাহয. এর শথসক িহণবত হাদীসে 

স্পি িাসি উসল্লখ আসছ। নতুিা হাদীসের িাহহযক অথব, ঈসদর নামাসয ৪ িা ৮ 

তাকিীর শকান ইমাসমর মাযহাি নয়। েুতরাং িাহহযক ঐ অথব করসল হাদীেহট 

শকান মাযহাসি গ্রহণসযাগয থাসক না এিং হাদীেহট আমল শযাগযও থাসক না। 
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কাসজই শেরূপ অথব করা হঠক হসি না। োর কথা, এহট েংহিপ্ত হাদীে আর 

েংহিপ্ত হাদীে েম্পসকব হনয়ম হল হিোহরত হাদীসের োসথ হমহলসয় তার েহঠক 

মমব িুসঝ আমল করা। 

জমু‘ুআ ও ঈদ একই হদসন হসল উিয়টা পিা জরুরী 

قال أ بو عبید ) مویل ا بن أ زہر( ... مث شہد مع عامثن بن عفانؓ فاکن ذلک یوم امجلعۃ فصیل قتل اخلطبۃ مث 

ن ہذا یوم قد اجمتع لمک فیہ عیدان مفن أ حب أ ن یوتظر امجلعۃ من أ ہل العوایل فلیوتظ ‘ ر خطب فقال ای أ یہا الناس اإ

  و من أ حب أ ن یرجع فقد أ ذنت لہ

ابب ما یؤلک من حلوم ال ضایح و ما یزتود ‘ کتاب ال ضایح ( ۲۲۰۱)۱/۱۴۱۴‘‘ حصیحہ ’’رواہ البخاری یف

 . منہا

অথব: হযরত ইিসন আযহাসরর আযাদকৃত দাে হযরত আিূ উিাইদ রহ. িসলন 

আহম হযরত উেমান রাহয. এর েসঙ্গ ঈসদর নামাসয অংশগ্রহণ কহর। হদনহট হছল 

জুম‘ুআর হদন। হতহন খুতিার পূসিব ঈসদর নামায পিাসলন, এরপর ঈসদর খুতিা 

হদসলন। তারপর িলসলন: শহ শলাক েকল! আজসক এমন এক হদন যাসত 

শতামাসদর জনয দুহট ঈদ একহত্রত হসয় হগসয়সছ, কাসজই গ্রামিােীসদর মধয শথসক 

(যাসদর উপর জুমু‘আ ওয়াহজি নয়) যারা জুমু‘আর নামায পসি শযসত র্ায় তারা 

শযন অসপিা কসর। আর যারা ঘসর হফসর শযসত র্ায় তাসদরসক হফসর যাওয়ার 

অনুমহত হদলাম। েতূ্র: িুখারী শরীফ হাদীে নং(৫৫৭২)    

উসল্লখয শয, আসলার্য হাদীসে হযরত উেমান রাহয. জুমু‘আ পিা না পিার 

ইখহতয়ার শকিলমাত্র গ্রামিােীসদরসক হদসলন, যাসদর উপর মূলতঃ জুমু‘আ 

ওয়াহজি নয়। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় শয, যাসদর উপর জুমু‘আ ওয়াহজি যারা 

শহসর িা িি গ্রাসম িাে কসর, তাসদর শকান ইখহতয়ার শনই। তাসদর অিশযই 

ঈসদর নামাসযর পর জুমু‘আর ওয়াক্ত হসল জুমু‘আ পিসত হসি। আর 

শহরিােীসদর উপর এরূপ িাধযিাধকতা হতহন তখনই করসত েিম হসিন যখন 

তা হপ্রয়নিী ملسو هيلع هللا ىلص  শথসক তাাঁর হনকট প্রমাহণত হসি, েুতরাং এটা মারফু হাদীসের 

হুকুসম। 

মতৃ িযহক্তসক েম্ভািয তািাতাহি দাফন করা েনু্নাত 

ال قد  ملسو هيلع هللا ىلصعن احلصنی بن وحوج أ ن طلحۃ بن الرباءؓ مرض فأ اتہ النیب ۔ )۱( ۔ یعودہ فقال : اإین ال أ ری طلحۃ اإ

‘‘ سونہ’’ رواہ ابوداؤد یف . مسمل أ ن حتبس بنی ظہراین أ ہلہ حدث فیہ املوت فأ ذنوین بہ و جعلوا فانہ ال یوتغی جلیفۃ

 . ابب التعجیل اب جلنازۃ وکراہیۃ حبسہا‘ کتاب اجلنائز ( ۱۱۲۱برمق ) 

ن تک سوی ’’ ۔  ملسو هيلع هللا ىلصعن أ یب ہریرۃ ؓ عن النیب ۔ )۱( لیہ و اإ أ رسعوا اب جلنازۃ فان تک صاحلۃ خفری تقدمونہا اإ

 )اب الس تۃرواہ احص‘‘.)ذلک فرش تضعونہ عن رقابمک 
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অথব: (১) হযরত হুোইন ইিসন ওয়াহওয়াজ রাহয. শথসক িহণবত, হতহন িসলন: 

হযরত ত্বালহা ইিসন িারা রাহয. অেুস্থ হসল হপ্রয় নিী ملسو هيلع هللا ىلص  তাাঁর শুশ্রূষা করসত 

তার গৃসহ আগমন করসলন। এিং অিস্থা দৃসি তার (হিসশষ শকান শলাকসক) 

িলসলন: “আহমসতা তালহার মসধয মউসতর হনদশবন শদখসত পাহে েুতরাং তার 

মৃতুয হসয় শগসল আমাসক েংিাদ দাও এিং দ্রুত কাফন দাফসনর িযিস্থা কসরা। 

কারণ, শকান মুেলমান ইনহতকাল করার পর (কির না হদসয়) তার মৃতসদহ 

পহরজনসদর মসধয আটহকসয় রাখা েমীর্ীন নয়। েতূ্র: আিূ দাউদ শরীফ ২/৪৫৩ 

(৩১৫৯) তািারানী কািীর ৪/৭৩ আল্লামা হাইোমী রহ. হাদীেহট মাজমাউয যাওয়াসয়সদ 

৩/১১২ উসল্লখয করার পর িসলন এর েনদ হাোন। তাছািা ইমাম আিূ দাউদ রহ. কতৃবক 

হাদীেহট িণবনা করার পর নীরিতা অিলম্বন করাও প্রমাণ কসর শয হাদীেহট আমলসযাগয। 

অথব: (২) হযরত আিূ হুরাইরা রাহয. হপ্রয়নিী ملسو هيلع هللا ىلص  শথসক িণবনা কসরন শয হতহন 

িসলসছন: “শতামরা জানাযা েংক্রান্ত কাজকমব তািাতাহি কর। কারণ, যহদ শে 

শনককার হয় তসি শতা িাল, তাসক শতামরা আসগই িাসলার হদসক পাহঠসয় হদসল। 

আর যহদ শে তার উসটাটা হয় তসি শতা শে মদ। তাসক শতামাসদর গদবান শথসক 

দ্রুত নাহমসয় শফলসল।” েতূ্র: িখুারী শরীফ ১/৩১১(১৩১৫), মেুহলম শরীফ হাদীে নং 

(৯৪৪) 

জানাযার নামাসয েরূা ফাহতহা হকরাআত হহসেসি পিা যাসি না 

۔  ملسو هيلع هللا ىلصعن أ یب أ مامۃ بن سہل بن حنیؓف اکن من کرباء ال نصار وعلامهئم و أ بناء اذلین شہدوا بدرا مع رسول ہللا ۔ 

۔  ملسو هيلع هللا ىلص عیل النیب ۔ ۔ یف الصال ۃ عیل اجلنازۃ أ ن یکرب االإمام مث یصیل ملسو هيلع هللا ىلصأ خربہ رجال من أ حصاب رسول ہللا ۔ 

و خیلص الصالۃ یف التکتریات الثالث مث یسمل تسلامی خفیا حنی ینرصف و الس نۃ أ ن یفعل من ورائه مثل ما فعل 

مامہ  .اإ

قال احلامک : ہذا حدیث حصیح عیل رشط الش یخنی و مل ( ۱۱۱۱) ۱۶۰/ ۱‘‘ املس تدرک ’’ رواہ احلامک یف 

 .خیرجاہ. و قال اذلہیب : عیل رشطہام

   অথব: আনোরী একজন িি আসলম ও হিে িযহক্ত হযরত আিূ উমামা ইিসন 

োহল ইিসন হুনাইফ রহ. হযহন হপ্রয়নিী ملسو هيلع هللا ىلص  এর োসথ িদর যুসদ্ধ অংশ গ্রহণকারী 

োহািাসয় হকরাসমর েন্তানসদর অনযতম, তাাঁসক হপ্রয়নিী ملسو هيلع هللا ىلص  এর োহািীসদর 

রাহয. একহট জামা‘আত জানাযার নামাসযর িযাপাসর এমসমব েংিাদ প্রদান 

কসরসছন শয, ইমাম প্রথসম তাকিীর িলসি (তারপর ছানা পিসি) অতঃপর 

পরিতবী হতন তাকিীসর অথবাৎ ২য় ও ৩য় তাকিীসরর পর দুরূদ শরীফ ও খাসলে 

দু‘আ পিসি। অতঃপর যখন নামায শথসক শির হসি তখন হালকা িাসি োলাম 

হফরাসি। আর েুন্নাত হল মুক্তাদীগণও তাই করসি যা তার ইমাম কসরসছ।  েূত্র: 

মেুাদরাসক হাহকম ১/৩৬০ (১৩৩১) ইমাম হাহকম রহ. হাদীেহট িণবনা করার পর িসলন শয, 

হাদীেহট েহীহ, এসত িুখারী রহ. ও মেুহলসমর রহ. শতব পাওয়া হগসয়সছ। যহদ ও তারা হাদীেহট 

তাসদর হকতাসি উসল্লখ কসরনহন। ইমাম যাহািী রহ. ও হাহকসমর োসথ একমত শপাষণ কসরসছন। 
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উসল্লখয শয, আসলার্য হাদীসে জানাযার মসধয শুধু দুরূদ ও দু‘আর কথা উসল্লখ 

রসয়সছ, েূরা ফাহতহার কথা উসল্লখ শনই এিং এতটুকুসকই ইমাম ও মুক্তাদীর 

জনয েুন্নাত িসল অহিহহত করা হসয়সছ। শকান শকান হাদীসে শয েূরা ফাহতহা 

পিার কথা উসল্লখ পাওয়া যায় তার অথব হল েীনা িা দু‘আ হহোসি তা পিা, 

হকরাআত হহোসি নয়। 

অপর এক হাদীসে হযরত নাসফ রহ. হযরত ইিসন উমর রাহয. শথসক িণবনা 

কসরন শয, হতহন জানাযার নামাসয হকরা‘আত পিসতন না। েতূ্র: মেুান্নাসফ ইিসন আিী 

শাইিা ২/৪৯২ মআুত্তাসয় মাসলক পৃষ্ঠা-৭৯ হাদীেহটর েনদ েহীহ। 

অনুরূপিাসি হযরত আিূ হুরাইরা রাহয. শথসক েহীহ েনসদ জানাযা নামাসযর 

পদ্ধহত িণবনা প্রেসঙ্গ শুধু তাকিীর দু‘আ ও দুরূসদর কথাই উসল্লখ আসছ। েতূ্র: 

মআুত্তা মাসলক পৃষ্ঠা-৭৯ 

মতৃ িযহক্তসক কিসর েমূ্পণব ডানকাসত হকিলামখুী কসর শশায়াসনা েনু্নাত 

ل ہللا ! ما الکتائر ؟ قال : عبید بن معری عن أ بیہ أ نہ حدثہ ۔ واکن لہ حصبۃ ۔ أ ن رجال سأ لہ فقال :ای رسو )۱(

 .ہن تسع فذکر معناہ زاد و عقوق الوادلین املسلمنی و اس تحالل البیت احلرام قتلتمک أ حیاء وأ مواات

  .(۱۰رمق الباب )‘ کتاب الوصاای ( ۱۴۰۲)۱/۰۴و سکت ‘‘ سونہ ’’ رواہ ابو داؤد یف

ۃ سأ ل عن الرباء بن معرور ؓ قالوا : تویف و ۔ حنی قدم املدین ملسو هيلع هللا ىلصعن عبد ہللا بن أ یب قتادۃ ؓ أ ن النیب ۔ )۱ (

یل القتلۃ ملا احترض فقال رسول ہللا ۔   .۔ أ صاب الفطرۃ ملسو هيلع هللا ىلصأ ویص بثلثہ لک ای رسول ہللا ! و أ ویص أ ن یوجہ اإ

وقال : حدیث حصیح فقد احتج البخاری بنعمی بن حامد و (  ۱۱۰۲)  ۱۲۴/ ۱‘‘املس تدرک ’’ رواہ احلامک یف 

 .دلراوردی و مل خیرجا ہذا احلدیث احتج مسمل بن جحاج اب

অথব: (১) হযরত উিাইদ ইিসন উমাসয়র রহ. স্বীয় হপতা হযরত উমাইর রাহয. 

শথসক িণবনা কসরন; এক িযহক্ত হপ্রয়নিী ملسو هيلع هللا ىلص শক হজসেে করসলন: ইয়া 

রােূলুল্লাহ! কিীরাগুনাহ গুসলা হক হক? হতহন জিাসি িলসলন: “কিীরা গুনাহ 

নয়হট” অতঃপর হতহন তার হিোহরত হিিরণ হদসলন যার উসল্লখ এর পূসিবর 

হাদীসে করা হসয়সছ। তসি এ হাদীসের মসধয অহতহরক্ত এটাও িহণবত হসয়সছ শয, 

(কিীরাহ গুনাহ েমূসহর মধয হসত) “মুেলমান হপতা মাতার অিাধযতা করা, ও 

েম্মাহনত গৃহ িাইতুল্লাহ যা শতামাসদর জীহিত ও মৃত অিস্থায় হকিলা তার েম্মান 

নি করাসক বিধ মসন করা।” েতূ্র: আিূ দাউদ শরীফ হাদীে নং (২৮৭৫) নাোঈ শরীফ 

হাদীে নং (৩৭৪৬) মেুতাদরাক ১/৫৯ ও ৪/২৫৯(অিহশি -৪৪)  

োতিয: িহণবত হাদীসের শব্দ “িাইতুল্লাহ যা শতামাসদর জীহিত ও মৃত অিস্থায় 

হকিলা” দ্বারা স্পি িুঝা যাসে শয, মৃত িযহক্তসক কিসর হকিলামুখী কসর ডান 

কাসত শশায়াসত হসি। আল্লামা শাওকানী রহ. “নাইলুল আউতাসর”(৪/৪৬) 

িসলন:  : یف احلد‘ أ مواات ‘ عند الصالۃ و‘ أ حیاء’الن املراد بقولہ  
অথবাৎ হাদীসের দ্বারা উসিশয হল, জীহিত অিস্থায় নামাসযর েময় ও মৃত অিস্থায় 

কিসর হকিলা মুখী হওয়া। 
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অথব: (২) হযরত আব্দুল্লাহ ইিসন কাতাদা রাহয. শথসক িহণবত, হপ্রয়নিী ملسو هيلع هللا ىلص  

মদীনায় আগমন করার পর হযরত িারা ইিসন মা’রুর রাহয. েম্পসকব হজসেে 

করসল োহািাসয় হকরাম রাহয. উত্তর হদসলন-হতহন মৃতুযিরণ কসরসছন। এিং 

মৃতুযর পূসিব আপনার জসনয তার এক তৃতীয়াংশ মাসলর ওহেয়যাত কসর শগসছন। 

এিং এও ওহেয়যাত কসর শগসছন শয, হতহন যখন মৃতুয মুসখ পহতত হসিন তখন 

শযন তাসক হকিলামুখী কসর ডান কাসত রাখা হয়।  এতদশ্রিসণ হপ্রয়নিী ملسو هيلع هللا ىلص  

িলসলন, “শে স্বিািজাত েহঠক হিযয়হটসতই উপনীত হসয়সছ।” েতূ্র: মেুতাদরাক 

১/৩৫৪(১৩০৫) হাহকম িসলন “হাদীেহট েহীহ”। ইমাম যাহািী রহ. ও িসলন “হাদীেহট 

েহীহ”। 

দাফন করার পর মাইহয়যসতর মাথার হদসক েরূা িাকারার শুরু এিং শশষ আয়াত 

েমূহ পিা েুন্নাত 

ذا أ ان مت فأ حلدین فاإذا وضعتین یف )۰( عن عبد الرمحن بن العالء بن اللجالج عن أ بیہ قال : قال یل أ یب : ای بیٰن اإ

ین  حلدی فقل بسم ہللا و عیل ملۃ رسول ہللا مث سن عیٰل الرتاب س نا مث اقرأ   عند رأ یس بفاحتۃ البقرۃ و خامتتہا فاإ

  .۔ یقول ذلک ملسو هيلع هللا ىلصمسعت رسول ہللا ۔ 

 .ابب ما ورد قراء ۃ القرأ ن عند القرب‘ کتاب اجلنائز (.۰۰۶۴) ۲۶/ ۴‘‘ سونہ الکربی’’ رواہ البیہقی یف

অথব: হযরত আব্দুর রহমান ইিসন আলা ইিসন লাজলাজ তার হপতা আলা শথসক 

িণবনা কসর িসলন শয- আমার হপতা আলা ইিসন লাজলাজ আমাসক লিয কসর 

িসলসছন: “শহ হপ্রয় িৎে! যখন আহম ইনহতকাল করি, তখন আমার জনয লাহাদ 

কির খনন করসি। এরপর যখন আমাসক কিসর রাখার ইো করসি তখন িলসি 

হিেহমল্লাহহ ওয়া ‘আলা হমল্লাহত রােূহলল্লাহ”। এর পসর আমার উপসর আসে 

আসে মাহট শফলসি। অনন্তর, দাফসনর পর আমার হশয়সরর হদসক েূরা িাকারার 

শুরু এিং (পাসয়র হদসক েূরা িাকারার) শশষ অংশ পিসি। কারণ, আহম হযরত 

নিী করীম ملسو هيلع هللا ىلص শক এরূপ িলসত শুসনহছ। েতূ্র: িাইহাকী শরীফ ৪/৫৬ (৭০৬৮) 

মজুামতু্তািরানী কািীর ১৯/২২০ মাজমাউয যাওয়াসয়দ ৩/১২৪ (অিহশি-৪৫) 

মতৃ িযহক্তর জনয ঈোসল ছাওয়াি করা জাহয়য 

۔ فقال لہ : ان أ خیت قد نذرت أ ن حتج و أ نہا ماتت فقال النیب ۔  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباؓس قال : أ یت رجل النیب ۔ 

 .‘‘لو اکن علیہا دین أ کنت قاضیہ ؟ قال : نعم قال : فاقض دین ہللا فہو أ حق ابلقضاء’’ ۔ :  ملسو هيلع هللا ىلص

 .ابب من مات و علیہ نذر‘ میان و النذرکتاب ال  ( ۴۱( )۶۶۱۱) ۴/۱۶۴۱‘‘ حصیحہ ’’ رواہ البخاری یف 

অথব: হযরত ইিসন আব্বাে রাহয. শথসক িহণবত, হতহন িসলন: এক িযহক্ত হপ্রয়নিী 

 এর দরিাসর এসে উপহস্থত হসয় আরজ করসলন: আমার শিান হজ্ব করার  ملسو هيلع هللا ىلص

মান্নত কসরহছল। এখন শে (হজ্ব না কসর) মৃতুযিরণ কসরসছ। (এখন আহম হক তার 

পি শথসক শে হজ্ব আদায় করসত পাহর?) হপ্রয় নিী ملسو هيلع هللا ىلص  ইরশাদ করসলন, “তার 

হজম্মায় যহদ শকান  ঋণ থাকসতা (আর তুহম তা আদায় কসর হদসত) তাহসল যসথি 
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হসতা হক না? হতহন িলসলন জী হযাাঁ! নিীজী ملسو هيلع هللا ىلص  িলসলন তুহম আল্লাহর ঋণ 

আদায় কসর দাও। কারণ এটা আদাসয়র অহধক উপযুক্ত। েতূ্র: িুখারী শরীফ 

৪/১৬৮২(৬৬৯৯)   

এ হাদীে দ্বারা িুঝা শগল ঈোসল ছাওয়াি জাহয়য, শকননা িহণবত িযহক্ত এখাসন 

তার শিাসনর পসি হজ্ব কসর ঈোসল ছাওয়াি করার অনুমহত প্রাপ্ত হসয়সছ। 

প্রসতযক দরূিতবী শদসশর শলাক হনজ হনজ শদসশ র্াাঁদ শদসখ শরাযা ও ঈদ পালন 

করসি 

یل معاویۃ ؓ و اس تہل ‘ ابلشام قال : فقدمت الشام فقضیت حاجتہا  عن کریب ؒ أ ن أ م الفضل بوت احلرث بعثتہ اإ

عیٰل رمضان و أ ان ابلشام فرأ یت الہالل لیلۃ امجلعۃ مث قدمت املدینۃ یف أ خر الشہر فسأ لین عبد ہللا بن عباؓس مث 

الناس  و رأ ہ‘ فقال : میت رأ یمت الہالل ؟ فقلت :رأ یناہ لیلۃ امجلعۃ فقال : أ نت رأ یتہ ؟ فقلت : نعم ‘ ذکر الہالل 

أ و نراہ فقلت : أ و ال ‘ فال نزال نصوم حیت نمکل ثالثنی ‘ وصاموا و صام معاویۃ ؓ فقال : لکنا رأ یناہ لیلۃ السبت 

 ۔ ملسو هيلع هللا ىلصہکذا أ مران رسول ہللا ۔ ‘ تکتفی برویۃ معاویۃ و صیامہ ؟ فقال : ال 

ذا رأ ووا ابب بیان ان للک ب‘ کتاب الصیام ( ۱۰۴۰برمق )‘‘ حصیحہ ’’ رواہ االإمام مسمل یف دل رؤیتہم و أ نہم اإ

  .الہالل ببدل ال یثبت حمکہ ملا بعد عنہم

অথব:  হযরত কুরাইি রহ. শথসক িহণবত, শয হযরত উমু্মল ফযল হিনসত হাসরজ 

রাহয. তাসক শকান এক প্রসয়াজসন হেহরয়াসত পাঠাসলন। হতহন িসলন আহম হেহরয়া 

শপৌাঁসছ আমার প্রসয়াজন পূণব করলাম, ইতযিেসর আহম হেহরয়াসত থাকা অিস্থাসতই 

রমাযাসনর র্াাঁদ উঠল। আহম শদখলাম শয, জুম‘ুআর রাহত্রসত র্াাঁদ উসঠসছ। এরপর 

মাসের শশসষ মদীনায় হফসর আেসল হযরত আব্দুল্লাহ ইিসন আব্বাে রাহয. আমার 

োসথ র্াাঁসদর িযাপাসর আসলার্না করসলন। এিং হজসেে করসলন শয শতামরা কসি 

র্াাঁদ শদসখসছা? আহম িললাম জুমু‘আর রাসত্র শদসখহছ। হতহন িলসলন তুহমও 

শদসখছ? আহম িললাম হজ হযাাঁ এিং অনযানয শলাসকরাও শদসখসছ। এিং তারা 

শরাযা শরসখসছ এিং মু‘আহিয়া রাহয. ও শরাযা শরসখসছ। হযরত ইিসন আব্বাে 

রাহয. িসলন: হকন্তু আমরাসতা শহনিার রাসত্র শদসখহছ। কাসজই আমরা আমাসদর 

র্াাঁদ শদখা অনুযায়ী হত্রশ শরাযা পূণব করা পযবন্ত িা ঈদুল হফতসরর র্াাঁদ শদখা পযবন্ত 

শরাযা শরসখই যাি। কুরাইি রাহয. িসলন: আহম হজসেে করলাম, আপহন হক 

হযরত মু‘আহিয়া রাহয. এর র্াাঁদ শদখা ও শরাযা রাখা শক যসথি মসন কসরন না? 

হতহন িলসলন শয, না। কারণ হপ্রয় নিী ملسو هيلع هللا ىلص  আমাসদরসক এ হনসদবশই হদসয়সছন। 

(অথবাৎ, দূরিতবী অনয শদসশর র্াাঁদ শদখাসক গ্রহণ না কসর হনসজরা র্াাঁদ শদসখ 

শরাযা-ঈদ পালন করার জনয হনসদবশ হদসয়সছন)। েতূ্র: মেুহলম শরীফ হাদীে নং 

(১০৮৭) আিূ দাউদ শরীফ হাদীে নং (২৩৩২) নাোঈ শরীফ হাদীে নং (২১১০) হতরহমযী 

শরীফ হাদীে নং (৬৯৩)   

উসল্লখয শয, এ হাদীে দ্বারা েুস্পিিাসি প্রমাহণত হল শয, দূরিতবী এক শদসশর 

শলাকসদর র্াাঁদ শদখা অনয শদসশর শলাকসদর জনয যসথি নয় িরং প্রসতযক শদসশর 
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শলাকজন হনজ হনজ শদসশ র্াাঁদ শদসখ ইিাদত পালন করসি। আর এ জনযই হযরত 

ইিসন আব্বাে রাহয. হযরত মু‘আহিয়া রাহয. ও হযরত কুরাইসির হেহরয়াসত র্াাঁদ 

শদসখ শরাযা রাখাসক হনসজসদর জনয যসথি মসন কসরনহন। িরং তাাঁর শেই শদখাসক 

প্রতযাখযান কসর হনসজসদর শদখার কথা েুস্পিিাসি িসল হদসলন। 

হসজ্জর শমৌেসুম আরাফা ও মুযদাহলফা িযতীত অনয শকান স্থাসন একই ওয়াসক্ত দুই 

ওয়াক্ত নামায পিা জাহয়য নয় 

ؓ قال : ما رأ یت رسول ہللا ۔  ال صالتنی مجع بنی املغرب وا ‘  صالۃ بغری میقاتہا ۔ صیل ملسو هيلع هللا ىلصعن اإ بن مسعود اإ

 .‘ و صیل الفجر قتل میقاتہا‘ لعشاء ابملزدلفۃ 

’’ ابب من یصیل الفجر جبمع . و االإمام مسمل یف ‘ کتاب احلج ( ۱۶۴۱) ۱/۴۰۰‘‘ حصیحہ’’رواہ البخاری یف

 .ابب اس تحباب زایرۃ التغلیس ...اخل‘ کتاب احلج ( . ۱۱۴۱برمق )‘‘ حصیحہ

অথব: হযরত আব্দুল্লাহ ইিসন মােউদ রাহয. শথসক িহণবত, হতহন িসলন: আহম 

হপ্রয়নিী ملسو هيلع هللا ىلص শক কখসনা শকান নামায শক তার ওয়াসক্তর িাইসর পিসত শদহখহন। 

শুধুমাত্র দুহট নামায িযতীত। প্রথমহট হল: হতহন মুযদাহলফায় -মাগহরি ও ইশাসক 

(ইশার ওয়াসক্ত) এক েসঙ্গ পসিসছন। হদ্বতীয়হট হল- হতহন ফজরসক শেহদন তার 

মুোহাি ওয়াসক্তর পূসিবই পসিসছন। অথবাৎ, ফজসরর ওয়াক্ত হওয়ার োসথ োসথ 

পহরসিশ পহরস্কার হওয়ার পূসিবই পসিসছন। েতূ্র: িুখারী শরীফ ১/৪০০(১৬৮২) মেুহলম 

শরীফ হাদীে নং (১২৮৯)  

আরাফা ময়দাসন মেহজসদ নাহমরার জামা‘আত না শপসল যহুর ও আেরসক হনজ 

হনজ ওয়াসক্ত পিসি 

ذا صلیت یف رحلک بعرفۃ فصل لک واحدۃ منہام لوقتہا و اجعل للک واحدۃ منہام أ ذاان و اإ  براہمی قال : اإ عن اإ

 .قامۃ

بن أ یب شیتۃ یف    )۱۴۰۱۲) ۱/۱۲۱‘‘ مصنفہ ’’رواہ اإ

অথব: হযরত ইিরাহীম নাখঈ রহ. শথসক িহণবত, হতহন িসলন: আরাফা ময়দাসন 

তুহম যখন শতামার তািুসত নামায পিসি। অথবাৎ, মেহজসদ নাহমরার জামা‘আত 

না পাসি তখন যুহর ও আেসরর প্রসতযকহটসক স্ব স্ব ওয়াসক্ত পিসি। এিং 

প্রসতযকহটর জনয পৃথক আযান ও ইকামত হদসি। েতূ্র: মেুান্নাসফ ইিসন আিী শাইিা 

৩/২৫২ (১৪০৩৫) হাদীেহটর েকল িণবনাকারী হছকাত (হনিবরসযাগয) েতুরাং “হাদীেহট 

েহীহ”। িলা িাহুলয শয, এর উপসরই উম্মাসতর আমল জারী আসছ।   

উসল্লখয শয, শয েকল হাদীসে যুহর ও আেরসক এক েসঙ্গ যুহসরর প্রথম ওয়াসক্ত 

পিার কথা আসছ, তা ঐ েময়, যখন মেহজসদ নাহমরাসত ইমাসমর হপছসন পিা 

হয়। এটাই নিী ملسو هيلع هللا ىلص  এর আমল শথসক প্রমাহণত। অনযথায় প্রসতযকহটসক স্ব স্ব 

ওয়াসক্ত পিার হুকুম রসয়সছ শযমনহট িহণবত হাদীসে হসয়সছ। 

হি: দ্র: হাদীেহট িাহযতঃ মাকতূ’ হসলও হুকুসমর হদক হদসয় তা মারফূ কারণ, 

হিহশি তাসিঈ হযরত ইিরাহীম নাখঈ রহ. এ িযাপাসর তখনই অনযসক হনসদবশ 
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হদসত পাসরন যখন তা তার হনকট েহীহিাসি প্রমাহণত হসয়সছ। অনযথায় মনগিা 

হনসদবশ হতহন উম্মতসক কখসনা হদসত পাসরন না।  

হকরান ও তামাত্ত ুকারীর জনয হসজ্জর ১০ তাহরসখ রমী, করুিানী ও মাথা মুন্ডাসনার 

মসধয ধারািাহহকতা রিা করা ওয়াহজি 

مث قال ‘ و حنر ‘ مث أ یت مزنلہ مبین ‘ فرماہا ‘ فأ یت امجلرۃ ‘ ۔ أ یت مین  ملسو هيلع هللا ىلصعن أ نس بن مالؓک أ ن رسول ہللا ۔ )۱(

یل حاجتہ ال مین مث ال یرس للحال  . مث جعل یعطیہ الناس‘ ق خذ وأ شار اإ

ابب بیان أ ن الس نۃ یوم النحر أ ن یرمی مث ینحر مث ‘ کتاب احلج( ۱۱۰۲برمق )‘‘ حصیحہ ’’ رواہ االإمام مسمل یف 

  .حیلق و الابتداء یف احللق ابجلانب ال مین من رأ س امللحلوق

 .‘‘ ا من جحہ أ و أ ٰخرہ فلیہرق ذللک د ماو عن ابن عباؓس قال : من قدم شیئ)۱(

بن أ یب شیتۃ یف   )۱۴۱۲۴)۱/۱۴۲‘‘ مصنفہ ’’ رواہ االإمام اإ

অথব: (১) হযরত আনাে ইিসন মাসলক রাহয. শথসক িহণবত: হপ্রয় নিী ملسو هيلع هللا ىلص  হমনায় 

এসে জামরাসত আেসলন। অনন্তর িি শয়তানসক কঙ্কর হনসিপ করসলন। 

তারপর হমনাসত অিহস্থত স্বীয় তািুসত আেসলন। এরপর কুরিানী কসর মাথা 

মুন্ডাসনার জনয নাহপতসক মাথার ডান পাসশ্ববর প্রহত ইশারা কসর িলসলন শয, নাও 

হলক কর। এরপর িাম পাসশ্ববর প্রহত ইশারা করসলন। অতঃপর (হলক কৃত শেই 

র্ুল শমািারক) উপহস্থত শলাকজনসক হদসত লাগসলন। েতূ্র: মেুহলম শরীফ হাদীে নং 

(১৩০৫) আিূ দাউদ শরীফ হাদীে নং (১৯৮১)হতরহমযী শরীফ হাদীে নং (৯১২)     

উসল্লখয শয, এ হাদীসের মাধযসম একথা প্রমাহণত হসে শয, হপ্রয় নিী ملسو هيلع هللا ىلص  কঙ্কর 

হনসিপ, কুরিানী এ মাথা মুন্ডাসনার মাসঝ ধারািাহহকতা িজায় শরসখসছন। আর 

োমসনর হাদীে দ্বারা প্রমাহণত হসি শয, একাজ গুসলার মসধয ধারািাহহকতা রিা 

করা ওয়াহজি। নতুিা দম ওয়াহজি হসি।    

অথব: (২) হযরত ইিসন আব্বাে রাহয. শথসক িহণবত হতহন িসলন: শয িযহক্ত স্বীয় 

হসজ্বর কাযবািলীর মধয হসত শকান একহটসক (তার স্থান শথসক) আসগ কসর 

শফললঃ অথিা পসর করল শে শযন এর জনয দম শদয়। (সকান শকান িণবনায় আসছ 

শে শযন জিাই কসর। শযসহতু শে ওয়াহজি িঙ্গ কসরসছ।) েতূ্র: মেুান্নাসফ ইিসন আিী 

শাইিা ৩/৩৪৫ (১৪৯৫৪) (অিহশি-৪৬) 

একই বিঠসক এক েসঙ্গ হতন তালাক হদসল হতন তালাকই পহতত হসি 

عن ابن شہاب أ ن سہل بن سعد الساعدی ؓ أ خربہ أ ن عومیرا العجالیؓن جاء ایل عامص بن عدی ال نصاری ... )۱(

ن أ مسکتہا  ملسو هيلع هللا ىلصأ ان مع الناس عند رسول ہللا ۔ فتالعنا و  ۔ فلام فرغا قال عومیر : کذبت علیہا ای رسول ہللا ! اإ

بن شہاب : فاکنت تلک س نۃ املتالعننی ملسو هيلع هللا ىلصفطلقہا ثالاث قتل أ ن یأ مرہ رسول ہللا ۔   . ۔ قال اإ

ث لقول ہللا ابب من أ جاز الطالق الثال‘ کتاب الطالق (  ۲۱۲۱)۱۱۲۱/ ۱‘‘ حصیحہ ’’ رواہ البخاری یف 

 . تعایل الطالق مراتن ... اخل
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مرأ ۃ ثالاث فزتوجت فطلق فس ئل النیب ۔ )۱( ؓ أ ن رجال طلق اإ ول ؟ قال : ال حیت  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشۃ ۔ أ حتل لل 

 .یذوق عس یلتہا کام ذاق ال ول

 الباب السابق‘ کتاب الطالق( ۲۱۶۱) ۱۱۲۱/ ۱‘‘ حصیحہ ’’رواہ البخاری یف 

অথব: (১) হযরত োহাল ইিসন ো‘আদ রাহয. শথসক এক দীঘব হাদীসে িহণবত 

আসছ শয, একদা হযরত উয়াইহমর নামক োহািী রাহয. ও তাাঁর েী হপ্রয়নিী ملسو هيلع هللا ىلص 

এর দরিাসর হল‘আন (এসক অপর শক হিসশষ কছম) করহছসলন। উিসয় যখন 

হল‘আন শথসক ফাসরগ হসলন তখন হযরত উয়াইহমর রাহয. িসল উঠসলন: ইয়া 

রােূলুল্লাহ! আহম যহদ তাসক েী হহসেসি রাহখ তাহসল আহম শতা তাসক হমথযা 

অপিাদ হদসয়হছ। (এমতািস্থায় আহম তাসক হক কসর রাহখ এটা িসলই) হপ্রয়নিী 

 তাসক শকান হুকুম শদয়ার পূসিবই শে তাসক (েীসক ঐ মজহলসেই) এক িাসকয  ملسو هيلع هللا ىلص

হতন তালাক হদসয় হদল। হাদীসের িণবনা কারী ইিসন হশহাি রহ. িসলন: এ 

ঘটনাই হল‘আন কারীসদর আদশব হহোসি স্বীকৃহত লাি কসর। েতূ্র: িুখারী শরীফ 

৩/১৩৫১(৫২৫৯) মেুহলম শরীফ হাদীে নং (১৪৯২)    

লিণীয় শয, এই হাদীসে োহািী কতৃবক এক োসথ হতন তালাক শদয়ায় মহানিী 

 উহাসক িাহতল িসলন নাই। িুঝা শগল এক মজহলসে হতন তালাক হদসল হতন ملسو هيلع هللا ىلص

তালাকই পহতত হয়।  

অথব: (২) হযরত আহয়শা রাহয. শথসক িহণবত এক িযহক্ত তার েীসক হতন তালাক 

হদল। অতঃপর শে েী অনযত্র হিিাহ িেল। অনন্তর হদ্বতীয় স্বামী তাসক (হমলসনর 

পূসিব) তালাক হদল। হপ্রয়নিী ملسو هيلع هللا ىلص শক শেই মহহলা েম্পসকব হজোো করা হল শয, 

শে হক এখন প্রথম স্বামীর জনয হালাল হসি? হতহন জিাি হদসলন শয, না যতিণ 

না হদ্বতীয় স্বামী এ েীর স্বাদ আস্বাদন কসর শনয়। শযমহনিাসি প্রথম স্বামী তার 

স্বাদ আস্বাদন কসরহছল। েতূ্র: িুখারী শরীফ ৩/১৩৫১ (৫২৬১)    

এই হাদীে দ্বারাও প্রতীয়মান হল শয, এক েসঙ্গ হতন তালাক হদসল হতন তালাকই 

পহতত হয়। অনযথায় হপ্রয়নিী ملسو هيلع هللا ىلص  এটাসক অস্বীকার করসতন। এিং এক 

তালাসকর হেদ্ধান্ত হদসয় তার প্রথম স্বামীর জনয হালাল হওয়ার ফয়োলা হদসতন। 

হনহদবি মুজতাহহদ এর তাকলীদ িা অনেুরণ  হশরক নয় িরং ওয়াহজি 

ین من این ال أ دری ما قدر بقایئ فیمک فا قتدوا اب ذل’’۔  ملسو هيلع هللا ىلصعن حذیفۃ بن الامین ؓ قال : قال رسول ہللا ۔ )۱(

یل أ یب بکؓر و معر ؓ ‘‘ بعدی   . و أ شا ر اإ

ابب مناقب أ یب بکر ؓ و معؓر . و ابن ماجہ یف ‘ کتاب املناقب (  ۱۶۶۱برمق ) ‘‘ جامعہ ’’رواہ الرتمذی یف 

 .و ہذا لفظ ابن ماجہ( ۱۰) ۱/۴۰‘‘ سونہ’’

مرأ ۃ طافت مث حاضت قال لہ)۱ ( ؒ أ ن أ ہل املدینۃ س ئلوا ابن عباؓس عن اإ م : تنفر قالوا : ال نأ خذ عن عکرمۃ

ذا قدممت املدینۃ فس ئلوا فقدموا املدینۃ فسأ لوا فاکن فمین سأ  لوا أ م سلمی فذکرت  بقولک و ندع قول زید قال : اإ

 .حدیث صیفۃؓ ... اخل
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ذا حاضت املرأ ۃ بعد ما ‘ کتاب احلج ( ۱۰۲۱و)( ۱۰۲۴)  ۱/۴۱۰‘‘ حصیحہ ’’ رواہ البخاری یف  ابب اإ

 . أ فاضت

অথব: (১) হযরত হুযাইফা ইিনুল ইয়ামান রাহয. িসলন: হপ্রয়নিী ملسو هيلع هللا ىلص  ইরশাদ 

কসরছন, “আহমসতা জাহননা আর কতহদন শতামাসদর মাসঝ জীহিত থাকি, তাই 

আমার অিতবমাসন শতামরা এ দুজসনর অনুেরণ করসি। এটা িসল হতহন হযরত 

আিূ িকর রাহয. ও হযরত উমসরর রাহয. হদসক ইহঙ্গত করসলন। েতূ্র: হতরহমযী 

শরীফ হাদীে নং (৩৬৬২) ইিসন মাজাহ শরীফ ১/৮০(৯৭) মেুনাসদ আহমাদ ৫/৩৮২, ৩৮৫, 

৩৯৯, ৪০২ (অিহশি-৪৭) 

প্রকাশ থাসক শয, িহণবত হাদীসে হপ্রয়নিী ملسو هيلع هللا ىلص  হযরত আিূ িকর রাহয. ও হযরত 

উমর রাহয. শক হনহদবি কসর তাাঁসদর অনুেরণ করসত হনসদবশ হদসয়সছন। এিং এ 

শিসত্র হনসদবশ েূর্ক শব্দ িযিহার কসরসছন। যিারা োধারণতঃ ওয়াহজি প্রমাহণত 

হয়। িুঝা শগল, হনহদবি ইমাসমর তাকলীদ করার িযাপাসর হপ্রয়নিী ملسو هيلع هللا ىلص  হনসজই 

হনসদবশ হদসয়সছন এিং ওয়াহজি োিযে কসর হদসয়সছন। এর মসধয এহদসক ও 

ইহঙ্গত রসয়সছ শয, হযরত আিূ িকর রাহয. ও হযরত উমর রাহয. এর 

পরিতবীসতও শযাগয িযহক্তর অনুেরণ করা যাসি। শযমন োমসনর হাদীসে এর 

একহট নজীর রসয়সছ। 

অথব: (২) হযরত ইকহরমা রহ. শথসক িহণবত, (একদা হসজ্বর শমৌেুসম) 

মদীনািােীগণ হযরত ইিসন আব্বাে রাহয. (মক্কার মুফতী) শক এমন এক মহহলা 

েম্বসন্ধ হজসেে করসলন, শয তওয়াসফ হযয়ারত (ফরয তাওয়াফ) করার পর 

ঋতুিতী হসয় শগল। (এখন শে হক শদসশ হফসর যাসি, নাহক হিদায়ী তাওয়াসফর 

জনয মক্কায় অিস্থান করসত থাকসি?) হতহন জিাি হদসলন শয, শে (হনজ কাসফলার 

োসথ) শদসশ হফসর যাসি। মদীনািােীগণ িলসলন: আমরা (মদীনার মুফতী) 

যাসয়দ রাহয. এর কথা শছসি আপনার কথা গ্রহণ করসত পাহর না। (কারণ, হযরত 

যাসয়দ রাহয. মদীনা শরীসফ তাসদর ইমাম হছসলন এিং তার মতামত হছল এর 

হিপরীত) অনন্তর, হযরত ইিসন আব্বাে রাহয. িলসলন: শতামরা মদীনা শযসয় 

হজসেে কর, তারা তাই করসলন। মদীনা শরীসফ এসে হিহিন্ন শলাকসদরসক 

হজসেে করসলন। প্রশ্নকারীরা যাসদরসক হজোো করসলন তাসদর মসধয হযরত 

উসম্ম েুলাইম রাহয. ও হছসলন। এিং হতহন এ প্রেসঙ্গ উমু্মল মুহমনীন হযরত 

োহফয়যা রাহয. এর ঘটনা িণবনা কসরন এিং ইিসন আব্বাসের রাহয. ফাতাওয়ার 

েমথবন কসরন। েতূ্র: িুখারী শরীফ ১/৪১৭ (১৭৫৮)(১৭৫৯)    

প্রকাশ থাসক শয, নিী ملسو هيلع هللا ىلص  এর ইনহতকাসলর পর প্রসতযক শহসরর শলাসকরা ঐ 

শহসরর িি আসলম এর তাকলীদ করসতন এিং তাাঁর ফয়োলা অনুযায়ী র্লসতন। 

শেই হহোসি, মদীনা িােীগণ হযরত যাসয়দ রাহয. এর তাকলীদ  করসতন  িসল 

তারা মক্কার মুফতী হযরত ইিসন আব্বাে রাহয. এর ফাতাওয়াসক গ্রহণ করসলন 
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না। িরং এ িযাপাসর তাসদর ইমাম হযরত যাসয়দ রাহয. এর মতামসতর স্মরণাপন্ন 

হসলন। এর দ্বারা হনহদি ইমাসমর তাকলীদ প্রমাহণত হয়। 

আত্মশুহদ্ধর জনয িাই‘আত হওয়া হিদ্‘আত নয় িরং জরুরী 

۔ تسعۃ أ و مثا نیۃ أ و س بعۃ فقال : أ ال تبایعون  ملسو هيلع هللا ىلصعن عوف بن مالک ال جشعؓی قال : کنا عند رسول ہللا ۔ 

سول ہللا ! مث قال: أ ال تبا یعون رسول ہللا ۔ وکنا حدیث عہد ببیعۃ فقلنا : قد ابیعناک ای ر  ملسو هيلع هللا ىلصرسول ہللا ؟ ۔ 

؟ فقلنا : قد اب یعناک ای رسول ہللا ! مث قال : أ ال تبا یعون رسول ہللا ؟ قال فبسطنا أ یدینا و قلنا : قد اب یعناک 

ای رسول ہللا فعالم نبایعک ؟ قال : عیل أ ن تعبدوا ہللا و ال ترشکوا بہ شیئا و الصلوات امخلس و تطیعوا و ال 

ایہت   . سأ لوا الناس شیئا. فلقد رأ یت بعض أ ولئک النفر یسق  سوط أ حدہم مفا یسأ ل احدا یناولہ اإ

 ابب کراہیۃ املس ئلۃ للناس‘ کتاب الزکوۃ ( ۱۰۴۱برمق ) ‘‘ حصیحہ ’’ رواہ مسمل یف

অথব: হযরত আউফ ইিসন মাসলক আল আশজাঈ রাহয. শথসক িহণবত, হতহন 

িসলন: আমরা নয় জন িা আট জন িা োত জন হপ্রয়নিী ملسو هيلع هللا ىلص  এর হনকট অিস্থান 

করহছলাম। ইতযিেসর হতহন িলসলন: শতামরা হক রােূলুল্লাহর হাসত িাই‘আত 

হসি না? (োহািী িলসলন) শযসহতু আমরা েসিমাত্র িাইআত হসয়হছ, তাই 

িললাম: ইয়া রােূলুল্লাহ! আমরাসতা আপনার হাসত িাইআত হসয়হছ। হতহন 

পুনরায় িলসলন: “শতামরা হক রােূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص  এর হাসত িাইআত হসি না?” 

আমরা আিাসরা িললাম ইয়া রােূলুল্লাহ! আমরা শতা িাই‘আত হসয়হছ। হতহন পূনঃ 

িলসলনঃ শতামরা হক রােূলুল্লাহর হনকট িাই‘আত হসিনা?” হতহন িসলন: এিার 

আমরা আমাসদর হাত েম্প্রোহরত করলাম এিং িললাম ইয়া রােূলুল্লাহ! 

আমরাসতা আপনার হনকট িাই‘আত গ্রহণ কসরহছ। তাই এখন হকসের হিহত্তসত 

িাই‘আত হি? হতহন জিাি হদসলন: “এ কথার উপর িাই‘আত গ্রহণ করসি শয, 

আল্লাহ তা‘আলার ইিাদত করসি, অথবাৎ, একত্বিাদ এর উপর অটল থাকসি, তাাঁর 

েসঙ্গ কাউসক শরীক করসি না। পাাঁর্ ওয়াক্ত নামায পিসি, আমার আনূগতয 

করসি এিং শলাকসদর হনকট হকছু র্াইসি না”। (রািী িসলন:) এর পর শে 

জামা‘আসতর অসনকসক আহম শদসখহছ শয (আসরাহী অিস্থায়) তাাঁসদর হাত শথসক 

র্ািুক পসি হগসয়সছ, হকন্তু কাসরা কাসছ এটা র্ানহন শয, শে র্ািুকহট তার হাসত 

তুসল হদক। েতূ্রঃ: মেুহলম শরীফ হাদীে নং (১০৪৩) আিূ দাউদ শরীফ  হাদীে নং (১১৪২) 

নাোঈ শরীফ হাদীে নং (৪৬০) ইিসন মাজাহ শরীফ ৩/৩৯৮(২৮৬৭)   

প্রকাশ থাসক শয, আসলার্য হাদীসে েুস্পি িাসি উসল্লখ রসয়সছ শয, োহািীসদর 

রাহয. এ িাই‘আত ইেলাম গ্রহসণর জনয িা হজহাসদর জনয হছলনা। কারণ, তারা 

আসগই ইেলাম গ্রহণ  কসরহছসলন। অহম িাই‘আসত শসব্দর মসধযও হজহাসদর 

শকান উসল্লখ নাই। েুতরাং এটা হছল ইেলাসমর উপর হটসক থাকার জনয 

িাই‘আত। আর েুফীগসণর িাই‘আসতর উসিশযও তাই। েুতরাং এটা হিদ‘আত 

হওয়ার কল্পনাই করা যায়না। যারা এটাসক হিদ‘আত িসল থাসকন এটা তাসদর 

ইলসমর স্বল্পতার প্রমাণ। 
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পহরহশি 

১-অিহশি: ইমাম হাহকম রহ. হাদীেহট িণবনা করার পর িসলন “হাদীেহটর েনদ 

েহীহ।”    

অনুরূপিাসি হাসফয যাহািী রহ. ও িসলসছন: “এর েনদ েহীহ। যারা এহটসক 

েহীহ িসল না তাসদর কথার প্রহত ভ্রুসিপ করা হসি না।”     

ইমাম দারাকুতনী রহ. হাদীেহটর িযাপাসর িসলন: “এর েকল িণবনা কারী 

হনিবরসযাগয। তসি হাদীেহট মওকুফ এটাই হল েহঠক।”    

দ্রিিয: েুনাসন দারাকুতনী ১/৮০ নেিুর রায়া ১/১৫১ ইলাউে েুনান ১/৩১৮-

৩১৯ আছারুে েুনান পৃষ্ঠা-৪৮ আল্লামা হনমািী রহ. তাাঁর “আছারুে েুনান” 

নামক হকতাসি ইমাম দারাকুতনীর রহ. উপসরাক্ত মন্তসিযর শশষ অংশসক েহঠক 

নয় িসল প্রমাণ কসরসছন। যার োর েংসিপ হল: হাদীেহটসক মারফূ (রােূসলর 

িণবনা) হহসেসি িণবনাকারী উেমান ইিসন মুহাম্মাদ একজন হনিবরসযাগয রািী। 

(দ্রিিয: তাহযীিুত্তাহযীি ৫/৫১২-৫১৩) আর হাদীসের নীহতমালা অনুোসর এমন 

িযহক্তর িহধবত করণ গ্রহণসযাগয। (দ্রিিয: তাদরীিুর রািী ২/৪৫) তাছািা আসলার্য 

মারফু ও মওকুফ, হরওয়ায়াসতর হিষয়িস্তুর মাসঝও হিের িযিধান রসয়সছ। 

কাসজই, একহটসক অপরহটর হিসরাধী িসল মওকুফসক েহঠক ও মারফুসক েহঠক 

নয় িলাও েহঠক নয়।    

২-অিহশি: অনুরূপ হাদীে হরওয়ায়াত করা হসয়সছ হনসের হকতাি েমূসহ: 

আিূদাউদ শরীফ হাদীে নং (৪২৪) নাোঈ শরীফ হাদীে নং (৫৪৮) ও (৫৪৯) 

ইিসন মাজাহ শরীফ হাদীে নং (৬৭২) েহীসহ ইিসন হহব্বান ৩/১৮ (১৪৮৬)     

ইিসন হহব্বাসনর এক িণবনা হনেরূপ “শতামরা ফজরসক যতই আসলাসকােল কসর 

পিসি ততই শতামাসদর ছাওয়াি িািসি”।     

ইমাম োঈদ ইিনুল কাত্তান রহ. তার “হকতাি” নামক গ্রসে িসলন: “হাদীেহটর 

তরীক (েূত্র) েহীহ”। দ্রিিয: নেিুর রায়া ১/৩০৪ 

 ৩-অিহশি: ইমাম হতরহমযী রহ. হাদীেহট িণবনা করার পর িসলন: 

ذا حدیث حسن صحیحه  অনুরূপ িাসি শাসয়খ শুয়াইি আল আরনাউত মুেনাসদ 

আহমাসদর টীকাসত িসলন: 

س نادہ حصیح عیل رشط مسمل   . مفن رجال مسمل‘ رجالہ ثقات رجال الش یخنی غری عبد امحلید بن جعفر ‘ اإ

অথবাৎ, ইমাম মুেহলসমর রহ. শতব অনুযায়ী হাদীেহটর েনদ েহীহ এর, েকল 

িণবনাকারী (হেকাত) এিং িুখারী শরীফ ও মুেহলম শরীসফর িণবনাকারী, শুধুমাত্র 

আব্দুল হামীদ ইিসন জাফর নামক একজন রািী িযতীত, তসি হতহনও মুেহলম 

শরীসফর রািী। তাছািা ইমাম ইিসন খুযাইমা রহ. কতৃবক হাদীেহটসক তার 
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“েহীহ” নামক হকতাসি ও ইিনুল জারুদ রহ. কতৃবক তাাঁর “আল মুনতাকা” 

নামক হকতাসি উসল্লখ করার দ্বারা প্রতীয়মান হয় শয, হাদীেহট তাসদর হনকসটও 

েহীহ। েুতরাং এই হাদীসের রািীদ্বয় মুহাম্মদ ইিসন আতা ও আব্দুল হামীদ ইিসন 

জাফর এর িযাপাসর যারা হকছুটা আপহত্ত তুসলসছন তাসদর আপহত্ত েহঠক নয়। 

হিোহরত জানার জনয দ্রিিয: আল জাউহারুন নাকী হফররাহি আলাল িাইহাকী 

২/৭২      

৪-অিহশি: ইমাম হাহকম রহ. তার “মুেতাদরাক” নামক হকতাসি হাদীেহট িণবনা 

করার পর িসলন: হাদীেহটর েনদ েহীহ। তসি িুখারী রহ. ও মুেহলম রহ. 

তাসদর হকতাসি হাদীেহট উসল্লখ কসরনহন। আল্লামা যাহািী রহ. ও তার তালখীেুল 

মুেতাদরাসক হাহকসমর উপসরাক্ত িক্তসিযর স্পি েমথবন দান কসরসছন।  

দ্রিিয: মুেতাদরাক ও তার টীকা ১/৪৭৯ এছািাও হিহশি তাসিঈ মুহাম্মাদ ইিসন 

হশরীন রহ. শথসক একহট মুরোল হাদীসে িহণবত আসছ শয, হযরত োহািাসয় 

হকরাম রাহয. নামাসযর মসধয যখন এহদক শেহদক তাকাসতন। তখন হনসের আয়াত 

দুসটা অিতীণব হয়।  ( قد أ فلح املؤمنون ( )اذلین ہم یف صالتہم خاشعون.)    

অথবাৎ “শে েকল মুহমন েফল কাম হসয়সছ, যারা নামাসয খুশু খুজু অিলম্বন 

কসরসছ।” তখন তারা নামাসযর প্রহত পূণব মসনাহনসিশ কসরন। এিং হনসজসদর 

েমু্মসখ নজর রাসখন। এিং হেজদার স্থান শথসক নজর হহটসয় শনওয়াসক পছদ 

করসতন না। দ্রিিয ফাতহুল িারী ২/২৭৩,হাদীে নং (৭৫০)     

৫-অিহশি: েহীসহ ইিসন হহব্বান দ্রিিয: আল ইহোন ৩/১০৩-১০৪(১৭৭৩), 

েুনাসন িাইহাকী ২/২৭ (৩১৭) েুনাসন নাোঈ (কুিরা) ১/৩০৮ (৯৫৭) েুনাসন 

আিূদাউদ তয়াসলেী ১/১২৫ হাদীেহট েহীহ, ইমাম হাহকম হাদীেহট িণবনার পর 

িসলন হাদীেহটর েনদ েহীহ হকন্তু ইমাম িুখারী রহ. ও মুেহলম রহ. হাদীেহটসক 

তাসদর হকতাসি আসননহন। হাসফয যাহািী রহ. ও হাহকসমর কথার েমথবন 

কসরসছন। এ ছািাও ইমাম ইিসন খুযাইমা ও ইমাম ইিসন হহব্বান তাাঁসদর 

“েহীহ” নামক হকতাসি হাদীেহটসক উসল্লখ কসর তা েহীহ হওয়ার প্রহত ইহঙ্গত 

কসরসছন।   

৬-অিহশি: ইমাম হতরহমযীরহ. হাদীেহট িণবনার পর িসলন: 

  . ۔ والتابعنی و من بعدہم ملسو هيلع هللا ىلصحدیث ہلب حدیث حسن و العمل عیل ہذا عند اہل العمل من أ حصاب النیب ۔ 

অথবাৎ, হাদীেহট হাোন। এিং োহািাসয় হকরাম রাহয. ও তাসিঈনসদর রহ. আমল 

এর উপরই। ইিসন মাজার মুহাহক্কক মাহমুদ মুহাম্মদ িসলন: احلدیث حسن حصیح 

শাসয়খ শুআইি আল আর নাউত মুেনাসদ আহমাসদর টীকায় িসলন এই হাদীেহট 

       ضعیف যহদও এ েনদহট  حصیح لغریہ
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৭-অিহশি: আিূদাউদ শরীফ হাদীে নং (৭৫৫) নাোঈ শরীফ হাদীে নং (৮৮৭) 

এই হাদীেহটর িযাপাসর ইিসন োইহয়দুননাে রহ. িসলন  رجالہ رجال الصحیح ইিসন 

হাজার আেকালানী রহ. িসলন এ েনদ হাোন। নাইলুল আউতার ২/১৯০ 

৮-অিহশি: হতরহমযী শরীসফর িযাখযাকার শাসয়খ মুহাম্মদ আিূ তাহয়যি িসলসছন: 

ذا حدیث صحیح سندا ومتناهف  অথবাৎ হাদীেহট েনদ মতন উিয় হদক হদসয়ই েহীহ 

এিং এর মাধযসম প্রমাণ শপশ করা যাসি। দ্রিিয: ইলাউে েুনান ২/১৯৭, হাসফয 

কাসেম ইিসন কুতলুিুগা রহ. তাাঁর “তাখরীসজ আহাদীহেল ইখহতয়ার” গ্রসে 

িসলসছন جيد سند ہذا  অথবাৎ, হাদীেহটর েনদ উত্তম। এিং শাসয়খ আসিদ হেদী 

রহ. িসলসছন ثقات رجالہ  (এর িণবনাকারী েকসলই হনিবরসযাগয।) দ্রিিয: 

আছারুেেুনান পৃষ্ঠা-৯০    

উসল্লখয শয, এখাসন প্রশ্ন হসত পাসর শয, হাদীেহটর শশষ শব্দ ( السرۃ تحت ) 

মুোন্নাসফ ইিসন আিী শাইিার শকান শকান নুেখাসত পাওয়া যায় না। যহদ তাই 

হয় তাহসল এ হাদীে হক কসর প্রমাণ শযাগয হসি?   

এর জিাসি িলি শয, অহধকাংশ নুেখাসত এ শব্দহট হিদযমান। শযমন: আল্লামা 

কাসয়ম হেদী রহ. তাাঁর হরোলা “ফাউযুল হকরাসম” িসলসছন: “শযখাসন আল্লামা 

কাসেম ইিসন কুতলুিুগার নযায় এমন হিদগ্ধ মুহাহিে হাদীেহটসক উক্ত শব্দ েহ 

হনহশ্চত রূসপ মুোন্নাসফ ইিসন আিী শাইিার িরাসত উসল্লখ কসরসছন, আর আহম 

হনসজও শব্দহট একহট নুেখাসত শদসখহছ, এিং এটা শাসয়খ মুফতী আব্দলু 

কাসদসরর হখযানাসত েংরহিত নুেখাসতও হিদযমান আসছ শেখাসন এ শব্দহটসক 

িুল িলা ইনোসফর কথা নয়। হতহন আসরা িসলন শয, এ শব্দহট আহম স্বর্সি 

এমন হিশুদ্ধ নুেখাসত শদসখহছ শয নুেখাসত হিশুদ্ধ হওয়ার হনদশবন হছল। এিং 

অহধকাংশ হিশুদ্ধ নুেখাসতই এটা রসয়সছ। দ্রিিয: আছরুস্ েুনান পৃষ্ঠা-৯০ আর 

যহদ ধসরও শনওয়া হয় শয, শব্দহট শকান শকান নুেখাসত না থাকার কারসণ এটা 

থাকার েম্ভািনা দুিবল, তসি আমরা িলি শয, এ শব্দ েম্বহলত একাহধক মারফূ, 

মওকুফ ও মাকতু হাদীে থাকার কারসণ একথা শজার হদসয় িলা শযসত পাসর শয, 

িােসিই শব্দহট হাদীসে হিদযমান আসছ। এ অধযাসয় উসল্লহখত অপর হাদীে খানা 

শে েকল েমথবনকারী হাদীে েমূসহরই একহট। 

৯-অিহশি: োতিয: হাদীেহটর েনসদর মসধয আকুসর রহমান ইিসন ইেহাক নাসম 

একজন িণবনাকারী আসছ। অসনক মুহাহিে তাসক যঈফ িলসলও মারাত্মক যঈফ 

শকউ িসলনহন। উপরন্তু শাসয়খ ইজলী রহ. ও আিূ হাসতম রহ. তাসক হাদীে 

শলখার শযাগয িসল উসল্লখয কসরসছন। দ্রিিয: তাহযীিুত্তাহযীি ৬/১৩৬-১৩৭, যার  

অথব হল েমাথবসিাধক শকান شاہد িা متابع পাওয়া শগসল তা দ্বারা প্রমাণ শপশ করা 

যাসি। আর িােসিও এ হাদীসের একাহধক শাওয়াসহদ রসয়সছ। শযমন: আিূ 
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হমজলায তাসিঈ রহ. শথসক িহণবত আসছ শয, তাাঁসক হজসেে করা হল শয, নামাসয 

হাত হকিাসি রাখসি? হতহন জিাি হদসলন শয, ডান হাসতর শপট িাম হাসতর 

হপসঠর উপর রাখসি এিং উিয় হাতসক নািীর হনসর্ রাখসি। 

দ্রিিয: মুোন্নাসফ ইিসন আিী শাইিা ১/৩৪৩ (৩৯৪২) েুনাসন আিূদাউদ ১/৪৮০ 

(৭৫৭) হাদীেহটর েনদ জাহয়যদ, হাোন। শতমহনিাসি হিহশি তাসিঈ ইিরাহীম 

নাখঈ রহ. শথসকও অনুরূপ হাদীে িহণবত আসছ। 

দ্রিিয: মুোন্নাসফ ইিসন আিী শাইিা ১/৩৪২, (৩৯৩৯) হাদীেহটর েনদ হাোন। 

দ্রিিয: ইলাউস্ েুনান ২/১৯২    

১০-অিহশি: মুোদরাক ১/২৩৫ (৮৫৯) ইমাম হাহকম রহ. হাদীেহট িণবনার পর 

িসলন শয, হাদীেহটর েনদ েহীহ। তসি ইমাম িুখারী রহ. ও মুেহলম রহ. 

হাদীেহটসক তাাঁসদর হকতাসি আসননহন। হতহন আসরা িসলন, হপ্রয় নিী ملسو هيلع هللا ىلص  এর 

নামায শুরু করার েময় েুিহানাকা--- পিার িযাপাসর এর শর্সয় ও এর পূসিব 

উসল্লহখত হাদীেহটর শর্সয় হিশুদ্ধতম হাদীে আমার জানা শনই। তাছািা েহীহ 

েনসদর মাধযসম প্রমাহণত আসছ শয, হযরত উমর রাহয. এই েুিহানাকা ওয়ালা 

ছানা-----পিসতন। (মুোদরাক ১/২৩৫) 

শমাট কথা হাদীেহটর েনদ েহীহ। এিং এ িযাপাসর আসরা অসনক হাদীে রসয়সছ।    

১১-অিহশি: েহীসহ ইিসন হহব্বান দ্রিিয: আল ইহোন ৩/১০৪ (১৭৭৫), েহীসহ 

ইিসন খুযাইমা হাদীে নং (৪৬৮), মুোদরাক ১/২৩৫(৮৫৮), শরহুে েুনাহ্ 

৩/৪৩, ইমাম হাহকম রহ. হাদীেহট িণবনা করার পর িসলসছন حدیث ہذا 

یخرجاه ولم اإلسناد صحيح  অথবাৎ, হাদীেহটর েনদ েহীহ। তসি িুখারী রহ. ও 

মুেহলম রহ. হাদীেহটসক, তাসদর হকতাসি আসননহন। ইমাম যাহািী রহ. ও 

িসলসছন হাদীেহট েহীহ। ইমাম ইিসন হহব্বান ও ইিসন খুযাইমা কতৃবক 

হাদীেহটসক তাসদর “েহীহ” নামক হকতাসি উসল্লখ করার দ্বারা িুঝা শগল 

হাদীেহট তাসদর কাসছও েহীহ।    

উসল্লখয শয, হাদীেহটর েনসদ “আসমর ইিসন উমাসয়র আল আনাযী” নাসম 

একজন রািী আসছ। তার িযাপাসর শকউ শকউ হকছুটা আপহত্ত করসলও উসল্লহখত 

উলামাসয় হকরাম কতৃবক হাদীেহট েহীহ িসল স্বীকৃহত শদয়ার দ্বারা িুঝা শগল শয, 

শে েকল আপহত্ত তাসদর হনকট গ্রহণসযাগয নয়। এ িযাপাসর িহণবত হাদীেহট 

ছািাও একাহধক োহািাসয় হকরাম শথসক েহীহ ও হাোন েনসদ মারফু ও 

মাউকুফ হাদীে রসয়সছ, দ্রিিয: েুনাসন দারাকুতনী ১/৩৫ (১১২৯), িাইহাকী 

শরীফ ২/৩৬(২৩৫৫)    

১২-অিহশি: ইমাম হাহকম হাদীেহট িণবনা করার পর িসলসছন: 
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 ہذا حدیث حصیح عیل رشط الش یخنی ومل خیرجاہ

অথবাৎ, ইমাম িুখারী রহ. ও মুেহলম রহ. এর শতব অনুযায়ী ও এই হাদীেহট 

েহীহ। ইমাম যাহািী রহ. ও িসলসছন হাদীেহট িুখারী ও মুেহলসমর শতব েম্বহলত। 

ইমাম দারাকুতনী রহ. িসলন  رواتہ لکہم ثقات‘ ہذا حصیح    অথবাৎ, হাদীেহট েহীহ। এিং 

এর েকল িণবনাকারী হনিবরসযাগয । অনুরূপিাসি ইমাম িাইহাকী রহ. ও হাদীেহট 

িণবনার পর িসলন س نادہ حصیح و لہ شواہد  অথবাৎ, এই েনদহট েহীহ। এিং এর و اإ

শাওয়াসহদ আসছ।    

১৩-অিহশি: ইমাম ইিসন খুযাইমা, ইমাম ইিসন হহব্বান, ইমাম হাসকম প্রমূখ 

হাদীেহটসক েহীহ িসলসছন। হাহকম তার “মুোদরাক” নামক হকতাসি হাদীেহট 

িণবনা করার পর িসলন: হাদীেহট ইমাম মুেহলম রহ. এর শতব অনুযায়ী ও েহীহ্। 

আল্লামা যাহািী রহ. হাহকসমর এ মতসক েমথবন কসরসছন। ইমাম হাইোমী রহ. 

তাাঁর “মাজমাউয যাওয়াসয়দ” নামক হকতাসি ২/১৩৫ (২৮০৭) হাদীেহটর 

েনদসক হাোন িসলসছন।       

১৪-অিহশি: েুনাসন দাসরমী ১/৩১৮ (১২৮২) শরহুস্ েুন্নাহ ৩/৯৩ (৬১৪) 

িাইহাকী ২/৮৫ (২৫৫১), ইমাম হতরহমযী রহ. হাদীেহট িণবনা করার পর িসলন 

োহািী আিূ হুমাইদ রাহয. এর হাদীেহট হাোন েহীহ। অনুরূপ কথা আল্লামা 

িগিী রহ. ও তার “শরহুস্ -েুন্নাহ্ নামক হকতাসির ৩/৯৩ পৃষ্ঠায় িসলসছন। অত্র 

“শরহুে েুন্নাহ্” হকতাসির টীকায় শাসয়খ শুয়াইি ও শাসয়খ যুহাসয়র িসলন: 

হাদীেহটর েনদ হাোন।   

১৫-অিহশি: এই হাদীসের েনসদর মসধয “আতা ইিসন োসয়ি রহ.” নাসম 

একজন রািী রসয়সছ, হযহন একজন-- রািী।  

দ্রিিয: তাহযীিুল কামাল ১৩/৫৬-৫৯ তাহযীিুত তাহযীি ৭/১৮৫-১৮৬ তসি, 

হতহন শশষ িয়সে হাদীে িণবনায় শকান শকান শিসত্র িুসলর হশকার হসতন। 

আইম্মাসয় আেমাসয় হরজাল এমত শপশ কসরসছন শয, প্রাথহমক জীিসন যারা তার 

হনকট শথসক হাদীে হনসয়সছন, তাসদর হাদীে েহীহ। আর পরিতবী জীিসন যারা 

তার শথসক হাদীে হনসয়সছন তাসদর হাদীে হিসির্না শযাগয। আর িহণবত হাদীসের 

েনসদ আতা রহ. এর ছাত্র হাম্মাম রহ. ও তার প্রাথহমক জীিসনর ছাত্র। ইমাম 

তহািী রহ.তার “শরসহ মুশহকহলল আছাসর” এটাসকই প্রাধানয হদসয়সছন। দ্রিিয: 

তুহফাতুল আখইয়ার হিতরতীহি শরসহ মুশহকহলল আছার ১নং খণ্ড হাদীে নং 

(১৬১) শাসয়খ শুয়াইিও মুেনাসদ আহমাসদর টীকায় এ কথাই িসলসছন। দ্রিিয: 

টীকা মুেনাসদ আহমদ ২৮/৩১১ েুতরাং তাাঁসদর িক্তিয মসত হাদীেহট েহীহ। 

তাছািা এ হাদীসের একাহধক ابعمت I   রসয়সছ। شاہد
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১৬-অিহশি: িহণবত হাদীেহটর হিষয় িস্তু েহীহ। শযমনহট ইিসন মাজাহ হকতাসির 

টীকায় মাহমুদ মুহাম্মদ িসলসছন। দ্রিিয: ইিসন মাজাহ (হটকা) ১/৪৮০ (৮৮৮) 

তসি, হযরত হুজাইফার রাহয. এ হাদীে খানা হতনহট েনসদ িহণবত রসয়সছ, তন্মধয 

হসত প্রহতহটর েনসদই এক একজন হিতহকবত রািী রসয়সছ। 

১। শযই েনসদ ইিসন মাজাহ রহ. হাদীেহট িণবনা কসরসছন শেহটসত “ইিসন 

লাহইয়া” নামক একজন রািী আসছ। আইম্মাসয় হকরাম তার িযাপাসর িাল মদ 

উিয় ধরসণর মতামতই হদসয়সছন।  

২। শযই েনসদ ইমাম ইিসন খুযাইমা ও দারাকুতনী হাদীেহট িণবনা কসরসছন, 

তাসত “মুহাম্মদ ইিসন আিী লাইলা” নাসম একজন রািী আসছ। হতহন ও 

আইম্মাসয় জরাহ তা‘দীসলর হনকট হিতহকবত। 

৩। শযই েনসদ ইমাম তহািী রহ. হাদীেহট িণবনা কসরসছন, তাসত “মুজাহলদ” 

নাসম একজন রািী আসছ। হতহনও অনুরূপ হিতহকবত। তসি একজন অপর জসনর 

মাধযসম শহক্ত অজবন করায় হাদীেহট হাোন হসয় প্রমাণসযাগয হসয় শগসছ। তাছািা 

এহিষয়হট একাহধক োহািা রাহয. শথসক মারফুআন ও মওকুফান েহীহ েনসদও 

িহণবত আসছ।   

১৭-অিহশি: ইমাম ইিসন খুযাইমা রহ. তার “েহীহ” নামক হকতাসি (১/৩১৮) 

ইিসন হহব্বান রহ. তার “েহীহ” নামক হকতাসি, দ্রিিয: আল ইহোন 

৩/১৪১(১৯০৮) হাহকম তার “আল মুেতাদরাক” নামক হকতাসি ১/২২৬ 

হাদীেহটসক “েহীহ” িসলসছন। এিং আল্লামা যাহািীরহ. হাহকসমর কথাসক েমথবন 

কসরসছন। ইিনুে োকান রহ. ও হাদীেহটসক েহীহ িসলসছন।  

দ্রিিয: তালখীেুল হািীর ১/২৫৪ ইিনু কাইহয়ম আল জাউহযয়যাহ রহ. ও 

িসলসছন “এটাই েহীহ”। দ্রিিয: যাদুল মাআদ ১/২২৩। 

উসল্লখয শয, এই হাদীসের েনসদর মসধয “শরীক” নাসম একজন িণবনা কারী 

রসয়সছ তার িযাপাসর শকান শকান ইমাসম হাদীে কালাম কসরসছন। শযমন ইমাম 

দারা কুতনী রহ. তার “েুনান” নামক হকতাসি হাদীেহট নকল করার পর িসলসছন 

শয, আসেম ইিসন কুলাইি রহ. শথসক হাদীেহটসক এক মাত্র শরীকই িণবনা 

কসরসছন। আর একক িাসি হাদীে িণবনার শিসত্র হতহন মজিুত নন। দ্রিিয: 

েুনাসন দারাকুতনী (৩/৩৪৪)  

এর জিাি এই শয, আইম্মাসয় আেমাসয় হরজাল িসলসছন: শরীক শশষ জীিসন 

যহদও িুল করসতন, হকন্তু যারা প্রথম জীিসন তার হনকট শথসক হাদীে গ্রহণ 

কসরসছন তাসদর হাদীে তার শথসক “েহীহ”। আর িহণবত হাদীসে ইয়াহযদ ইিসন 

হারুন শরীসকর প্রাথহমক জীিসনর ছাত্র। দ্রিিয: হকতািুস্ হেকাত ৬/৪৪৪ 

তাহযীিুত তাহযীি ৪/৩৩৬ েুতরাং িহণবত হাদীেহট “েহীহ”। এ ছািাও শাসয়খ 
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শুয়াইি “শরহুে েুন্নাহ” হকতাসির হটকায় িসলন: “মাওয়াহরদুয যমআন” নামক 

হকতাসি পৃষ্ঠা-১৩২ িহণবত েনসদ শরীসকর স্থাসন ইেরাঈল ইিসন ইউনুে নাসম 

একজন রািী আসছ হযহন হনিবরসযাগয। হতহন িসলন যহদ এটা েহঠক হসয় থাসক 

তসি শেই ইেরাঈল শরীসকর েুদর মুতাসি, কাসজই এ হহোসি ও হাদীেহট 

অন্ততঃ পসি হাোন, যা দলীল হহসেসি শপশ করার জনয যসথি।    

১৮-অিহশি: শাসয়খ শুয়াইি আল আরনাউত “আল ইহোন” নামক হকতাসির 

৫/২৭২ পৃষ্ঠা ও শরহুস্ েুন্নাহ হকতাসির ৩/২৭ পৃষ্ঠা ও মুেনাসদ আহমাদ হকতাসির 

৪/৩১৮ পৃষ্ঠা টীকায় িসলসছন হাদীেহটর “েনদ েহীহ”। অনুরূপ কথা “েহীসহ 

ইিসন খুযাইমা” নামক হকতাসির ১/৩২৩ পৃষ্ঠা “আল মুন্তাকা” নামক হকতাসির 

১০৯ পৃষ্ঠা টীকায় রসয়সছ শয, হাদীেহটর “েনদ েহীহ”। েুতরাং উসল্লহখত 

মুহাহক্ককগসণর উহক্ত মসত হাদীেহটর েনদ েহীহ। 

১৯-অিহশি: ইমাম হাহকম রহ. হাদীে খানা উসল্লখ করার পর িসলন: 

   ہذا حدیث حصیح عیل رشط مسمل

অথবাৎ: ইমাম মুেহলসমর রহ. শতব অনুযায়ীও হাদীেহট েহীহ। ইমাম যাহািী রহ. 

হাহকসমর উক্ত কথাসক েমথবন কসরসছন। আল্লামা হাইোমী রহ. মাজমাউয 

যাওয়াসয়সদ ২/১৩৫ (২৮০৯) হাদীেহট উসল্লখ করার পর িসলন এর েনদ 

হাোন।  

২০-অিহশি: ইমাম হাহকম রহ. হাদীেহট িণবনা করার পর িসলন, “হাদীেহট 

ইমাম িুখারী রহ. ও ইমাম মুেহলম রহ. এর শতব অনুযায়ী ও েহীহ। যহদও তারা 

হাদীেহট তাসদর হকতাসি উসল্লখ কসরনহন।” আল্লামা যাহািী রহ. ও িসলসছন 

হাদীেহটসত িুখারী রহ. ও মুেহলম রহ. এর শতব পাওয়া শগসছ।    

উসল্লখয শয, িহণবত হাদীে দ্বারা িুঝা যাসে শয, হপ্রয় নিী ملسو هيلع هللا ىلص  িাইতুল্লাহর হিতসর 

প্রসিশ শথসক শুরু কসর শির হওয়া পযবন্ত দৃহিসক হেজদার স্থাসন হনহিি শরসখসছন। 

আর একথা প্রমাহণত আসছ শয হপ্রয় নিী ملسو هيلع هللا ىلص  শেখাসন নামাযও পসিসছন। তাহসল 

হতহন নামাসযও হেজদার জায়গায় নজর শরসখসছন। আর হেজদারত অিস্থায় 

নাসকর অগ্র িাগই শযসহতু হিসশষ িাসি হেজদার স্থান, তাই এর দ্বারা িুঝা যায় 

হেজদা অিস্থায় নাসকর অগ্র িাসগ নজর রাখা েুন্নাত।    

২১-অিহশি: শাসয়খ শুয়াইি আল আরনাউত মুেনাসদ আহমাসদর হটকায় ৫/৪২৪ 

িসলন: س نادہ حصیح عیل رشط مسمل  ر مفن رجال مسملرجالہ ثقات رجال الش یخنی غری عبد امحلید بن جعف‘ اإ .  
 অথবাৎ, হাদীেহটর েনদ মুেহলম শরীসফর শতব অনুযায়ী। এর েকল িণবনা কারী 

হনিবরসযাগয। িুখারী ও মুেহলম শরীসফর িণবনাকারী, শুধু মাত্র আব্দলু হামীদ 

ইিসন জাফর নামক এক িযহক্ত িযতীত। তসি হতহনও মুেহলম শরীসফর 

িণবনাকারীগসণর একজন। 
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২২-অিহশি: িহণবত হাদীেহটর হিষয় িস্তু েহীহ। শযমনহট ইিসন মাজাহ হকতাসির 

হটকায় শাইখ মাহমুদ মুহাম্মাদ িসলসছন। দ্রিিয: ইিসন মাজাহ ১/৪৮০ (৮৮৮) 

তসি, হযরত হুযাইফার রাহয. এ হাদীে খানা হতনহট েনসদ িহণবত হসয়সছ তন্মধয 

হসত প্রহতহট েনসদই এক একজন হিতহকবত রািী রসয়সছ। রুকুর িণবনায় তার 

িযাখযা করা হসয়সছ।    

২৩-অিহশি: প্রথম হাদীেহট েম্পসকব আল্লামা জাফর আহমদ উেমানী রহ. 

ইলাউস্ েুনাসন িসলন “হাদীসের েকল িণবনা কারী িুখারী ও মুেহলম শরীসফর 

িণবনাকারী শুধু মাত্র ইমাম নাোঈর উোদ “রিী ইিসন েুলাইমান” নামক একজন 

রািী িযতীত। তসি হতহন ও  ثقۃ এিং ইেহাক ইিসন িকর নামক একজন রািী 

িযতীত হতহন শুধু মাত্র মুেহলম শরীসফর রািী এিং হতহনও ثقۃ. দ্রিিয: ইলাউেু 

েুনান ৩/৪৬ ২৪     

২৪-অিহশি: প্রকাশ থাসক শয, িহণবত হাদীসের েনসদর একজন রািী মাসলক 

ইিসন নুমাসয়র িযতীত িাকী েকসলই ثقات (হনিবরসযাগয) আর মাসলক ইিসন 

নুমাসয়রসক শকউ শকউ অহিযুক্ত করসলও ইিসন হহব্বান রহ. তাসক “کتاب الثقات” 

এর ৫নং খসন্ডর ৩৮৬পৃষ্ঠা উসল্লখ কসরসছন । এিং তার “েহীহ” নামক হকতাসি 

মাসলসকর েনসদ (১৯৪৬) নং হাদীে স্থান হদসয়সছন। অনুরূপ িাসি ইিসন 

খুযাইমা রহ. ও তার “েহীহ” নামক হকতাসি ১/৩৫৫ তার েনসদ হাদীে 

এসনসছন। এর দ্বারা িুঝা যায় শয, শলাকহট তাসদর কাসছ েহীহর এর শতবানযুায়ী। 

তাছািা ইমাম যাহািী রহ. “আল কাসশসফ” ২/২৩৭ তার িযাপাসর وثق িসলসছন। 

যিারা োধারণ েতযায়ন িুঝা যায়।  শমাট কথা, শলাকহটর হাদীে হাোন হওয়ার 

শযাগয। কাসজই এই হাদীসের েনদহট হাোন পযবাসয়র।     

২৫-অিহশি: হাদীেহটর েনসদর েকল রািী ثقات (হনিবরসযাগয)। েুতরাং এটা 

েহীহ। এিং প্রথম হাদীেহট ও িাহযতঃ মাকতূ হাদীে হসলও তা মওকূফ িরং 

মারফূ‘র হুকুম রাসখ। কারণ, এ হিষয়হট হযরত হাম্মাদ রহ. শকান োহািী শথসক 

না শুসন এিং শেই োহািী হুযুর ملسو هيلع هللا ىلص  শথসক না শুসন হকয়াে কসর িলসত পাসরন 

না। েুতরাং হাদীসের উেূল হহোসি হতহন শকান োহািী শথসক শুসনই িসলসছন।    

২৬-অিহশি: ইিসন মাজার েনদহট হাোন, কারণ তার েনসদ আলী ইিসন আিূ 

আ‘লা নাসম একজন িণবনা কারী আসছ হযহন “صدوق ”  দ্রিিয: তাকরীি ১/৩২৫ 

(৩৮৪০) অনযানয েকল িণবনা কারী হেকাহ (হনিবরসযাগয)।       

২৭-অিহশি: হাদীেহটর েনসদর েকল রািী হেকাহ। তসি এর মসধয আব্দলু 

আযীয ইিসন রওয়াদ নাসম একজন রািীর িযাপাসর হকছুটা কালাম থাকার কারসণ 

ইিসন হাজার আেকালানী রহ. তার “তাকরীি” নামক হকতাসি ১/৩৫৮ (৪২২০) 

তার িযাপাসর িসলন: صدوق عابد رمبا وہم  অথবাৎ, শে েতযিাদী, আহিদ, তসি মাসঝ 
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মসধয িুল কসরন। হকন্তু শাসয়খ শুয়াইি ও শাসয়খ িাশ শার আওয়াদ তাসদর 

“তাহরীরুত তাকরীি” নামক হকতাসি ২/৩৬৭(৪০৯৬) ইিসন হাজার রহ. এর 

উক্ত কথা শক প্রতযাখযান কসর িসলসছন শয হতহন ثقۃ  (হনিবরসযাগয)।     

২৮-অিহশি: হাদীেহটর েনসদ “ইয়াযীদ ইিসন আিী হযয়াদ” নাসম একজন রািী 

আসছ হযহন আইম্মাসয় হরজাসলর হনকট হিতহকবত। তার িযাপাসর িাল-মদ উিয় 

ধরসনর মন্তিযই রসয়সছ। অসনসকর মসত হতহন মুলতঃ হেকাহ। অিশয শশষ জীিসন 

তার শমধা শহক্তসত দূিবলতা েৃহি হসল হতহন হাদীে িণবনায় মাসঝ মসধয িুসলর 

হশকার হন। তসি, েনদহট তার এ দূিবলতার কারসণ হাোসনর হনসর্ হসিনা 

ইনশাআল্লাহ! হিসশষতঃ “মুোন্নাসফ ইিসন আিী শাইিাসতই” হযরত আলী রাহয. 

শথসক এ প্রেসঙ্গ একহট হরওয়ায়াত রসয়সছ যিারা আসলার্য হরওয়ায়াতহট েমহথবত 

হয়। তসি শেই হাদীসের েনসদ “ইিরাহীম ইিসন োমী” নাসম একজন িণবনাকারী 

রসয়সছ। আেমাসয় হরজাসলর হকতাি েমূহ েম্ভািয ঘাটাঘাহট কসরও আমরা 

শলাকহটর শকান আসলার্না পাইহন হিধায় শেই হাদীেহটসক মূল হশসরানাসমর 

অধীসন উসল্লখ কহরহন। শেই হাদীেহট হনেরূপ: 

بطریق ابن فضیل عن ابراہمی بن مسیع قال : ( ۱۰۲۱)۱/۱۶۶‘‘ مصنفہ ’’ أ خرج االإمام ابن أ یب شیتۃ یف  

 والیت عن شاملہ أ خفض‘ مسعت أ اب رزین یقول : مسعت علیا یسمل یف الصالۃ عن میینہ و عن شاملہ 

অথব: হযরত আিূ রযীন রহ. িসলন আহম হযরত আলী রাহয. শক শুসনহছ শয, হতহন 

নামাসয ডাসন িাসম োলাম হফরাসতন। আর িাম হদসকর োলাম তুলনামূলক 

আসে হফরাসতন। েতূ্র: মুোন্নাসফ ইিসন আিী শাইিা ১/২৬৬ (৩০৫২)।      

২৯-অিহশি: আল্লামা হাইোমী রহ. মাজমাউয যাওয়াসয়সদ (৯/৪৬২) হাদীেহট 

উসল্লখ করার পর িসলন: 

     اہ الطرباین من طریق ممیونۃ بوت جحر بن عبد اجلبار عن معتہا أ م حییی بن عبد اجلبار و مل أ عرفہا و بقیۃ رجالہ ثقاترو

অথবাৎ হতহন নামক  أ م حییی بن عبد اجلبار  একজন রািীর অিস্থা েম্পসকব অিগত হসত 

পাসরনহন। এছািা অনযানয েকল রািী ثقات তসি িহণবত েনসদর উপর শকান হুকুম 

শদয়া েম্ভি নাহসলও শযসহতু এই হাদীসের  একাহধক حسن شواہد  রসয়সছ, 

কাসজই এর িযাপাসর েহীহ িা হাোন হওয়ার েুধারণা শপাষণ করা শযসত পাসর।  

 :গুসলা হনসন্ম প্রদত্ত হল  شواہد

 . قال عبد ربہ بن سلامین قال : رأ یت أ م ادلرداء ترفع یدیہا یف الصالۃ حذو منکتیہا)۱(

قلت : ( ۱۱جزء رفع الیدین برمق )’’ و االإ مام البخاری یف ( ۱۴۰۰)۱۱/۱۱۶‘‘ مصنفہ ’’  شیتۃ یف رواہ ابن أ یب

 . رجالہ ثقات اس نادہ حصیح

অথবাৎ: আব্দু রহব্বহী ইিসন েুলাইমান িসলন: আহম উসম্মিারদা রাহয. শক শদসখহছ 

শয হতহন নামাসয কাাঁধ পযবন্ত হাত উহঠসয়সছন। েতূ্র: মেুান্নাসফ ইিসন আিী শাইিা 

১/২১৬ (২৪৭০)। জুসয রফউল ইয়াদাইন হলল িুখারী হাদীে নং (২২) েনসদর েকল িণবনা 

কারী হেক্বাত (হনিবরসযাগয)।  
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 . قال عامص ال حول : رأ یت حفصۃ بوت سریین کربت یف الصالۃ و أ و مأ ت حذو ثدییہا)۱(

ذا افتتح الص( ۱۴۰۲)۱/۱۱۶‘‘مصنفہ122رواہ ابن أ یب شیتۃ یف  یل این ترفع یدیہا . قلت : یف املرأ ۃ اإ الۃ اإ

س نادہ حسن  . اإ

অথবাৎ, আসেসম আহওয়াল রহ. িসলন শয, আহম হাফো হিনসত হশরীনসক শদসখহছ 

শয হতহন নামাসয তাকিীর িসলসছন এিং েীনা পযবন্ত হাত উহঠসয়সছন। েতূ্র: 

মেুান্নাসফ ইিসন আিী শাইিা ১/২১৬ (২৪৭৫)     

হাদীেহটর এ েকল شواہد এ কথারই প্রমাণ িহন কসর শয, হযরত ওয়াসয়ল 

ইিসন হুজসরর  রাহয. হাদীে খানা েহীহ িা হাোন। 

৩০-অিহশি: িাইহাকী ২/৩১৫(৩২০১) হাদীেহটর েনসদর েকল িণবনাকারী 

 শথসক  ملسو هيلع هللا ىلص হযহন হপ্রয়নিী   یزید بن أ یب حتیب املرصی ,তসি এটা মুরোল, কারণ ثقات

হাদীেখানা িণবনা কসরসছন হতহন হেগাসর তাসিঈনসদর অন্তিুবক্ত। (দ্রিিয: 

তাকরীিুত্তাহযীি পৃষ্ঠা ৬০০) হতহন হুজুর ملسو هيلع هللا ىلص  শথসক েরােহর হাদীেহট শুসননহন। 

তসি হানাফীসদর হনকট শযসহতু قرون ثالثۃ  এর মুরোল গ্রহণ শযাগয তাই এহট 

  িা আমল শযাগয । কাউয়াসয়দ ফী উলূহমল হাদীে পৃষ্ঠা-১৫৭   قابل احتجاج

৩১-অিহশি: মাজমাউয যাওয়াসয়দ ২/২৩ হাদীেহটর েনসদর মসধয একজন রািী 

িযতীত অনযানয েকল রািী হছকাত আর শেই হিতহকবত একমাত্র রািী হসলন ইিসন 

লাহইয়াহ, তার িযাপাসর তাদীল ও তাজরীহ উিয় ধরসনর মতামত রসয়সছ। তসি 

শশষ ফয়োলা হল “যঈফ” তসি মুতািাআত িা শাওয়াসহদ পাওয়া শগসল তার 

হাদীে গ্রহণসযাগয হসি। এমনই মতামত শপাষণ কসরসছন ইমাম আিূ যুরআহ 

রাহয. দ্রিিয: মীযানুল ইহতদাল ২/৪৭৭  

ইমাম আহমাদ ইিসন হাম্বল রহ. দ্রিিয: তাহযীিুততাহযীি ৫/৩৭৫, আল্লামা 

ইিসন আদী রহ. দ্রিিয: আলকাসমল ৪/১৫২ আল্লামা মুনহযরী রহ. দ্রিিয: 

তারগীি তারহীি ৩/৮৪, ৩/১৩৬ শুআইি আল আরনাউত, িাশশার আওয়াদ 

দ্রিিয: তাহরীরুত্তাকরীি, শাসয়খ উমর হাোন ফাল্লাতাহ দ্রিিয: আল অযউ হফল 

হাদীে ১/১৯৮ শমাট কথা হাদীেহটর েনদ যঈফ হওয়া েসত্বও হাোন 

হলগাইহরহী। কারণ এই হাদীসের অসনক শাওয়াসহদ রসয়সছ। দ্রিিয: মাজমাউয 

যাওয়াসয়দ ১/৭৭    

৩২-অিহশি: নাোঈ শরীফ ২/১৩১ (১০২৬) তহািী শরীফ ১/১৬২ ইমাম ইিসন 

হাযম িসলন: “হাদীেহট েহীহ” দ্রিিয: আল মুহাল্লা ৪/৮৮, আত্তালখীেুল হািীর 

১/৮৩, নাইলুল আউতার ২/১৮২ অনুরূপিাসি আল্লামা হনমািী রহ. ও 

হাদীেহটসক েহীহ িসলসছন। দ্রিিয: আছারুে েুনান পৃষ্ঠা-১৩৩ “আলজাওহারুন 

নাকী” নামক হকতাসির ১/১৩৭ পৃষ্ঠায় আসছ শয, হাদীেহটর িণবনাকারী েকসলই 
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মুেহলম শরীসফর িণবনাকারী। ইমাম হতরহমযী রহ. িসলন: “হাদীেহট হাোন”। 

একাহধক োহািা ও তাসিঈ এর প্রিক্তা। এিং এটা েুহফয়ান োউরী ও আহসল 

কুফার মতামত। তুহফাতুল আহওয়াযীর মুহাহক্কক ইোম িসলন “হাদীেহট 

েহীহ”। দ্রিিয: তুহফাতুল আহওয়াযী ১/৫৫১ তসি, ইমাম হতরহমযী রহ. 

হাদীেহট িণবনা করার পর ইিনুল মুিারসকর এ উহক্ত নকল কসরসছন শয, হপ্রয় 

নিী ملسو هيلع هللا ىلص  শথসক একথা প্রমাহণত নয় শয, হতহন শকিল মাত্র নামাসযর শুরুসত 

একিারই রফসয় য়াদাইন কসরসছন।     

এর জিাি এই শয, হাদীসের হিষয় িস্তুহট হযরত ইিসন মােউদ রাহয. শথসক দুই 

িাসি হিন্ন হিন্ন েনসদ িহণবত হসয়সছ।   

১. হযরত ইিসন মােউদ রাহয. হপ্রয়নিী োল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াোল্লাসমর নামায 

নকল করসত শযসয় শকিলমাত্র একিার রফসয় য়াদাইন কসর শদহখসয়সছন।   

২. একাহধকিার হাত না উঠাসনার হিষয়হট হতহন েরােহর হযরত রােূলুু্ল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص  

এর হদসক েমৃ্পক্ত কসরসছন। ইিনুল মুিারসকর উসিশয হল, হিষয়হট হদ্বতীয় 

পদ্ধহতসত হপ্রয় নিী ملسو هيلع هللا ىلص  শথসক প্রমাহণত নয়। অনযথায়, একথা অস্বীকার করার 

শকান উপায় শনই শয, হিষয়হট প্রথম পদ্ধহতসত অতযন্ত মজিুত েূসত্র প্রমাহণত 

রসয়সছ। যা আমরা ইসতাপূসিব উসল্লখ কসরহছ শয, হাদীসের েকল িণবনাকারী 

মুেহলম শরীসফর িণবনাকারী। আর এ পদ্ধহতসত হাদীেহট িযাহযত হযরত ইিসন 

মােউসদর রাহয. আমল হসলও হুকমান তা মারফূ। শকননা, হতহন শতা রােূসলরই 

নামায শদহখসয়সছন। আল্লামা ইিসন দাকীকুল ঈদ রহ. িসলন ইিনুল মুিারসকর 

কাসছ হিষয়হট প্রমাহণত না থাকসলও হাদীেহটসত অনুেন্ধানী দৃহি হদসত শকান িাাঁধা 

শনই। (আর অনুেন্ধাসনর পর শদখা যায়) হাদীেহটর হিহত্ত আসেম ইিসন কুলাইি 

নামক রািীর উপর। আর তাসক ইিসন মাঈন রহ. হনিবরসযাগয িসলসছন। দ্রিিয: 

নেিুর রায়া ১/৩৯৪ তাছািা শখাদ ইিনুল মুিারসকর েূসত্র েহীহ িাসি হাদীেহট 

নাোঈ শরীসফ িহণবত আসছ। দ্রিিয: নাোঈ শরীফ হাদীে নং (১০২৬) েুতরাং কী 

কসর একথা িলা শযসত পাসর শয, ইিনুল মুিারসকর কাসছ হিষয়হট শমাসটও 

প্রমাহণত নয়। শযখাসন রফসয় য়াদাইসনর িযাপাসর অনযানয োহািাসদর রাহয. োসথ 

হযরত ইিসন মােউদ রাহয. এর মত হিসরাধ অহত প্রহেদ্ধ হছল। হিোহরত জানার 

জনয দ্রিিয: আছারুে েুনান পৃষ্ঠা ১৩৩-১৩৫ নেিুর রায়া ১/৩৯৫-৩৯৭ ইলাউে 

েুনান ২/৫৭-৬০       

৩৩-অিহশি: ইমাম ইিসন হহব্বান রহ. হাদীেহটসক েহীহ িসলসছন। আল্লামা 

হনমািী রহ. ও িসলসছন “হাদীেহটর েনদ েহীহ” দ্রিিয: আছারুে েুনান পৃষ্ঠা-

৯৪ আল্লামা যাইলাঈ রহ. এতদেংকুলাক্রান্ত একাহধক হরওয়ায়াত নকল করার 

পর িসলন এ েি হরওয়াসয়সতর েকল িণবনাকারী হনিবরসযাগয। দ্রিিয: নেিুররায়া 
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১/৪০৩ অনুরূপিাসি ইলাউে েুনাসনও হাদীেহটর েনদসক েহীহ িসল উসল্লখ 

করা হসয়সছ।  দ্রিিয: ইলাউেেনুান ২/২১১    

৩৪-অিহশি: আল্লামা হনমািী রহ. তার আছারুে েুনান নামক হকতাসি (পৃষ্ঠা 

১১৩) হাদীেহট উসল্লখ করার পর িসলন صحیح هصحیحاسناد هاسناد  অথবাৎ, এর 

েনদহট েহীহ। অনুরূপ কথা আল্লামা মুহাম্মদ ইিসন আহমদ োনী ও ইিনুল হুমাম 

রহ. িসলন ہذا الاس ناد حصیح عیل رشط الش یخنی অথবাৎ, এ েনদহট ইমাম িুখারী রহ. ও 

মুেহলম রহ. এর শতবানযুায়ী। দ্রিিয: ইলাউস্ েুনান ৪/৭১ আল্লামা জাফর 

আহমদ উেমানী রহ. িসলন : 

‘‘ اجلوہر النقی’’قلت : رجالہ رجال امجلاعۃ الا امامنا ال عظم أ ابحنیفۃ و ہو ثقۃ ال یس ئل عن مثلہ قال یف

 .‘‘س تدرکامل ’’و استشہد بہ احلامک یف ‘‘ حصیحہ ’’ فقد و ثقہ کثری ون وأ خرج لہ ابن حتان یف ( ۱/۱۰۱:)

অথবাৎ, হাদীেহটর িণবনাকারীগণ েকসলই হেহাহ হেত্তাহ িণবনাকারী শুধু মাত্র আিূ 

হানীফা রহ. িযতীত। আর হতহনও এতই হনিবরসযাগয শয তার িযাপাসর হজসেে 

করার প্রশ্নই উসঠনা। আলজাওহারুন নাকী নামক হকতাসি আসছ শয, অসনসকই 

তাাঁসক েতযায়ন কসরসছন। ইিসন হহব্বান রহ. স্বীয় েহীহ নামক হাদীে গ্রসে তার 

েূসত্র হাদীে এসনসছন। ইমাম হাহকম রহ. স্বীয় মুেতাদরাক গ্রসে তার মাধযসম 

প্রমাণ শপশ কসরসছন।      

এখাসন উসল্লখয শয, ইমাম দারাকুতনী রহ. এই হাদীেহট তার “আে েুনান” 

নামক হকতাসি উসল্লখ করার পর শয মন্তিয কসরসছন তার োর েংসিপ হল: 

হাদীেহটসক মুত্তাহেল হহোসি িণবনাকারী আিূ হানীফা রহ. ও হাোন ইিসন 

আম্মারা রহ. িযতীত আর শকউ শনই। আর তারা দুজনই হসলন যঈফ। অথর্ 

এদুজন ছািা আর প্রায় েকসলই ইহাসক মুরোল হহোসি হরওয়ায়াত কসরসছন। 

দ্রিিয: েুনাসন দারা কুতনী ১/৩২৪    

এর জিাসি ইমাম দারা কুতনীর উপসরাক্ত িক্তিয মুহাহক্কক উলামাসয় হকরাসমর 

হনকট প্রতযাখযাত হসয়সছ। এিং ইমাম র্তুষ্ঠসয়র অনযতম ইমাসম আযম ইমাম 

আিূ হানীফাসক রহ. যঈফ িলার কারসণ হিহিন্ন মুহাহিেীসন হকরাম তার িযাপাসর 

অতযন্ত কহঠন শব্দ িযিহার কসরসছন, যা এখাসন উসল্লখ করা মুখয নয়। এখাসন 

আমরা শুধুমাত্র আিূ হানীফা রহ. েম্পসকব ইলমুল জারসহ ওয়াত্তাহিসলর হিখযাত 

কসয়ক জন ইমাসমর মন্তিয নকল কসরহছ।     

ইমাম িুখারী রহ. ও মুেহলম রহ. এর উোদ ইয়াহইয়া ইিসন মাঈন রহ. শক আিূ 

হানীফা রহ. েম্পসকব হজসেে করা হসল হতহন জিাসি িসলন: 

 .و شعبۃ شعبۃ‘ شعبۃ بن احلجاج یکتب الیہ أ ن حیدث و یأ مرہ ہذا‘ ہو ثقۃ ما مسعت أ حدا ضعفہ 

অথবাৎ, হতহন হনিবরসযাগয িযহক্ত, তাসক যঈফ িলসত আহম কাউসক শুহনহন। এই শয 

শু‘িা ইিনুল হাজ্জাজ; হতহন আিূ হানীফা রহ. এর কাসছ এ মসমব হর্হঠ হলসখন শযন 
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হতহন তার জনয হাদীে িণবনা কসরন। আর শু‘িাসতা শু‘িাই অথবাৎ তার দৃিান্ত খুাঁসজ 

পাওয়া দুষ্কর। দ্রিিয: আলইনহতকা পৃষ্ঠা ১৯৭ তাযহকরাতুল হুফ ফায ১/১৬৮   

অনযত্র ইয়াহইয়া ইিসন মাঈন রহ. শক ইমাম আিূ হানীফা রহ. েম্পসকব হজোো 

করা হসল হতহন িসলন: عدل ثقۃ ماظنک مبن عدلہ ابن املبارک ووکیع؟ 
অথবাৎ, হতহন ইনোফগার ও হনিবরসযাগয, ঐ িযহক্তর িযাপাসর শতামার হক ধারণা 

যাক েতযায়ন কসরসছন ইিনুল মুিারক রহ. ও অকী রহ.।  েূত্র: মানাসকসি আিূ 

হানীফা হলন কুরদিী পৃষ্ঠা-৯১  

হতহন আসরা িসলন: 

 )۱۱/۴۲۰ہو ثقۃ ثقۃ اکن وہللا اورع من أ ن یکذب و ہو اجل قدرا من ذلک )اترخی بغداد 

অথবাৎ হতহন হনিবরসযাগয, হনিবরসযাগয, শখাদার কেম হতহন হছসলন হমথযা শথসক 

পুতঃপহিত্র, তাাঁর মযবাদা এর শর্সয় অসনক ঊসধ্বব। েতূ্র: তারীসখ িাগদাদ ১৩/৪৫০  

হতহন আসরা িসলন: ثقۃ ال حیدث الا مبا حیفظہ و ال حیدث مبا ال حیفظ )تہذیب ؒ التہذیب  اکن أ بوحنیفۃ

۱۰/۴۲۰ ) 
অথবাৎ, আিূ হানীফা রহ. হছসলন হনিবরসযাগয িযহক্ত। হতহন শকিল ঐ হাদীেই 

িণবনা  করসতন যা তার মুখস্থ আসছ, আর যা মুখস্থ শনই তা িণবনা করসতন না।  

েতূ্র: তাহযীিতু্তাহযীি ১০/৪৫০  

ইমাম আব্দুল্লাহ ইিনুল মুিারক রহ. িসলন: 

کشف العمل کشفا مل یکشفہ أ حد ببرص  لیس أ حد أ ن یقتدی بہ من أ یب حنیفۃ ؒ ل نہ اکن اماما تقیا نقیا عاملا فقیہا

  )۱۱/۱۱۴وفہم و فطنۃ ونقی. ) اترخی بغداد 

অথবাৎ, অনুেরসণর জনয আিূ হানীফা রহ. এর শর্সয় অহধক উপযুক্ত আর শকউ 

শনই। কারণ হতহন হছসলন ইমাম, মুত্তাকী, আসলম, ফকীহ। হতহন ইলমসক শদসখ 

শুসন িুসঝ িুহদ্ধমত্তা ও হির্িণতার োসথ এমন িাসি হিসিষণ কসরসছন শযমন 

শকউ কসরনহন। েতূ্র : তারীসখ িাগদাদ ১৩/৩২৪    

ইমাম হমে‘আর ইিসন হকদাম রহ. িসলন : ۱۱۲:  رمح ہللا أ اب حنیفۃ انہ اکن لفقیہا عاملا . )الانتقاء ص ) 

অথবাৎ, আল্লাহ তা‘আলা আিূ হানীফার উপর রহম করুন হতহন হনঃেসদসহ 

একজন ফকীহ হছসলন। েতূ্র : ইহন্তকা পৃষ্ঠা-১৯৫ 

ইমাম আিূ দাউদ রহ. িসলন :   

 )۱/۲۴واجلواہر املضیۃ ۱/۱۱۲۰رمح ہللا أ اب حنیفۃ اکن اماما )جامع بیان العمل و فضلہ 

অথবাৎ, আল্লাহ তা‘আলা আিূ হানীফা রহ. এর উপর রহম করুন। হতহন একজন 

ইমাম হছসলন।  েূত্র: জাহমউ িয়াহনল ইলমী ২/২৫০    

আেমাসয় হরজাল শাসের এেকল যিরদে ইমামগসণর কসয়কহট মাত্র উহক্ত 

এখাসন উসল্লখ করা হল যাসদর প্রসতযসকই ইমাম দারাকুতনীর শর্সয় িহুগুসণ শিশী 

শযাগযতা েম্পন্ন এিং আিূ হানীফা রহ. এর হনকটিতবী যুসগর। েুতরাং এেকল 



 www.islamijindegi.com  

মহান িযহক্তর েতযায়সনর শমাকাসিলায় ইমাম দারাকুতনীর উসল্লহখত যঈফ িলার 

শকানই মূলয শনই। িরং, এরূপ অসশািন মন্তসিযর কারসণ হতহন কহঠন আপহত্তর 

েমু্মখীন হসয়সছন । 

আর হাোন ইিসন আম্মারা রহ. শক শয ইমাম দারাকুতনী রহ. যঈফ িসলসছন তা 

িােি েম্মত হসলও আমাসদর শকান িহত শনই। কারণ ইমাম আিূ হানীফা রহ. 

শযখাসন হনিবর তার শীসষব অিস্থান করসছন, শেখাসন হাোন ইিসন আম্মারার 

দুিবলতা শকান েমেযা নয়। শমাট কথা ইমাম আিূ হানীফা রহ. এক জন 

শীষবস্থানীয় হনিবরসযাগয িযহক্ত। আর হাদীসের উেূল অনুযায়ী এমন িযহক্তর 

িহধবতকরণ গ্রহণসযাগয। দ্রিিয: শরসহ মুেহলম হলননিিী (১/২৫৬) কাসজই 

অনযানযরা হাদীেহটসক মুরোলান হরওয়াত করসলও ইমাম আিূ হানীফা রহ. শয 

এটাসক মারফুআন হরওয়াত কসরসছন তা হনহদ্ববধায় গ্রহণসযাগয। েুতরাং হাদীেহট 

মারফু হওয়াই েহঠক। 

আেসল হাদীেহটসক আিূ হানীফা রহ. ও হাোন ইিসন আম্মারাহ িযতীত আর 

শকউ মারফুআন হরওয়াত কসরনহন। ইমাম দারা কুতনীর এ কথাও েহঠক নয়। 

কারণ, এহটসক আরও অসনসকই মারফুআন হরওয়ায়াত কসরসছন। শযমনঃ েুহফয়ান 

োওরী হতহন িুখারী ও মুেহলসম রািী ও শরীক রহ. হতহন মুেহলম শরীসফর রািী, 

তারা উিয় হাদীেহটসক মারফুআন িণবনা কসরসছন। তাসদর হরওয়াতহট মুেনাসদ 

আহমাদ ইিসন মানীসত হিদযমান আসছ। অনুরূপিাসি হাোন ইিসন োসলহ আিূ 

জুিাসয়র শথসক, হতহন হযরত জাসির রহ. শথসক মারফুয়ান িণবনা কসরসছন। তার 

শেই হরওয়ায়াতহট মুোন্নাসফ ইিসন আিী শাইিাসত ১/৩৩০ (৩৭৭) রসয়সছ। িুঝা 

শগল হাদীেহটসক মারফুআন িণবনাকারীগসণর মসধয ইমাম আিূ হানীফা ও হাোন 

ইিসন আম্মারার োসথ আসরা অন্তত হতনজন রসয়সছ । কাসজই একথা হনহশ্চতিাসি 

িলা যায় শয, হাদীেহট মুলতঃ মারফু। তসি রািী হেকাহ হওয়ার কারসণ তারা 

কখসনা মুরোল হহোসিও িণবনা কসরসছন। আর হযফকৃত িযহক্ত যহদ জানা থাসক 

এিং হতহন হেকাহ হন, শেই মুরোলও পহরপূণব প্রমাণসযাগয। উপরন্তু এ হাদীেহট 

আটজন োহািা শথসক হিহিন্ন েূসত্র িহণবত আসছ শেগুসলা একক িাসি হকছু যঈফ 

হসলও োমহগ্রক িাসি শহক্তশালী।    

৩৫-অিহশি: ইমাম হাহকম রহ. হাদীেহট িণবনা করার পর িসলন। িুখারী ও 

মুেহলসমর শতব অনুযায়ীও হাদীেহট েহীহ, যহদও তারা তাসদর হকতাসি উসল্লখ 

কসরনহন। ইমাম যাহািী রহ. ও িসলন িােসিই এটা িুখারী ও মুেহলসমর 

শতবানযুায়ী। আল্লামা হনমািী রহ. ও হাদীেহটসক েহীহ িসলসছন।  

দ্রিিয: আছারুে েুনান পৃষ্ঠা-১২৪ হতহন িসলন: তসি এর মতসনর মসধয হকছুটা 

ইযহতরাি (উলট পালট) রসয়সছ।    
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স্মতবিয শয, শকান শকান আসলম হাদীেহটর মসধয হকছু হকছু খুাঁত শির কসরসছন তা 

আেসল হিহত্তহীন। আল্লামা হনমািী রহ. তার আছারুে েুনাসনর ১২৪ পৃষ্ঠা ও 

হযরত জাফর আহমদ উেমানী রহ. তার ইলাউস্ েুনাসনর ২/২৫০-২৫৫ পৃষ্ঠায় 

তা প্রমাণ কসরসছন। এিং অপরাপর হরওয়ায়াসতর উপর এ হরওয়ায়াসতর প্রাধানয 

শদহখসয়সছন।  

৩৬-অিহশি: আল্লামা নিিী রহ. িসলন হাদীেহট েহীহ, দ্রিিয: শরহুসল মুহাযযাি 

৩/৪৫৪ তুহ্ ফাতুল আহওয়াযী ২/৫৫ ইলাউস্ েুনান ২/১১২  

অনুরূপ িাসি ইমাম িাইহাকী রহ. ও িসলন হাদীেহট েহীহ, দ্রিিয: িাযলুল 

মাজহুদ ৫/৩১৯ শাসয়খ শুয়াইি আল আরনাউত িসলন হাদীেহটর েনদ 

শহক্তশালী। দ্রিিয: শরহুস্ েুন্নাহ (হটকা) ৩/১৭৮ 

৩৭-অিহশি: ইমাম হাহকম রহ. হাদীেহট হরওয়ায়াত করার পর িসলন: 

“হাদীেহটর েনদ েহীহ”। যহদও ইমাম িুখারী রহ. ও ইমাম মুেহলম রহ. 

হাদীেহট তাসদর হকতাসি আসননহন। আর েনসদর একজন রািী ইয়াহহয়া ইিসন 

আিী েুলাইমান হমেরী হনিবরসযাগয রািীসদর একজন।    

ইমাম যাহািী রহ. ও তালখীসের মসধয এ িযাপাসর ইমাম হাহকম রহ. শক েমথবন 

কসরসছন। ইমাম হাহকম রহ. মুোদরাসকর অনয এক জায়গায় (২/২৭৪) ও 

হাদীেহট িণবনা কসরসছন শেখাসনও হতহন হাদীেহটসক েহীহ িসলসছন। এিং এটাও 

িসলসছন শয, েনসদর েকল রািীর মাধযসম ইমাম িুখারী রহ. ও ইমাম মুেহলম 

রহ. প্রমাণ শপশ কসরসছন। আর ইয়াহইয়া নামক রািীর িযাপাসর শকান জরাহ িা 

অহিসযাগ জানা যায়হন। ইমাম যাহািী রহ. ও িসলন হাদীেহট েহীহ, আর 

ইয়াহইয়ার িযাপাসর শকান অহিসযাগ উসল্লখ শনই। হকন্তু িহণবত ইয়াহইয়ার 

িযাপাসর ইমাম িুখারী রহ. তাাঁর “হকরাআত খালফাল ইমাম” নামক হরোলায় 

অহিসযাগ কসরসছন। তাাঁর এ অহিসযাগসক আইম্মাসয় জরাহ তাদীলগণ গ্রহণ 

কসরনহন। হিোহরত জানার জনয শদখুন ইলাউস্ েুনান জুয নং ৪ পৃষ্ঠা ৩৮-৩৩৯ । 

োর কথা হল: হাদীেহট েহীহ শযমন উপসর িহণবত হসয়সছ। এিং হাোন হওয়ার 

িযাপাসর শকান েসদহ শনই।    

৩৮-অিহশি: ইমাম নিিী রহ. তাাঁর “আল মাজমূ শরহুল মুহাযযাি” নামক 

হকতাসির ৪/৯ পৃষ্ঠায় িসলসছন শয, “হাদীেহটর েনদ েহীহ”। আল্লামা যাইলাঈ 

রহ. “নেিুর রায়া” ২/২৪০ নামক হকতাসি িসলন: ইমাম আিূ দাউদ রহ. ও 

আল্লামা মুনহযরী রহ. হাদীেহট িণবনা করার পর নীরিতা অিলম্বন কসরসছন। 

কাসজই হাদীেহট তাসদর কাসছ েহীহ। আল্লামা ইিনুল হুমাম রহ. ও ফাতহুল 

কাদীসর ১/৩৮৮ অনুরূপ কথা িসলসছন। আল্লামা িদরুিীন আইনী রহ. ও 

“উদাতুল কারীসত” ৫/৫৫৪ িসলন: “হাদীেহট েহীহ”।     
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হাদীেহটর েনসদর মসধয শুআইি নামক একজন রািীর িযাপাসর হকছুটা হিতকব 

থাকসলও ইমাম িুখারীর রহ. তার প্রহত শমৌন েমথবন ছািাও িি িি কসয়ক জন 

ইমামুল জরসহ ওয়াত্তা হদসলর স্পি েতযায়ন রসয়সছ। দ্রিিয: তাহযীিুত্তাহযীি 

৪/৩৫৮ েুতরাং হাদীেহটর েনদ হাোন িরং েহীহ।  

৩৯-অিহশি: এই হাদীেহটর েনসদর মসধয “ইিরাহীম ইিসন উেমান আিূ শাইিা 

আল আিােী” নামক এক জন রািী রসয়সছ, যাসত প্রায় অসনক ইমামই যঈফ 

িসলসছন । দ্রিিয: তাহযীিুত্ তাহযীি ১/১৪৫    

তসি আল্লামা ইিসন আদী রহ. তার িযাপাসর িসলন:  ٰبراہمی بن أ یب حی ۃلہ أ حادیث صاحلۃ و ہو خری من اإ  

অথবাৎ, “তার অসনক গ্রহণসযাগয হাদীে আসছ। এিং হতহন ইিরাহীম ইিসন আহি 

হাইয়যা অসপিা উত্তম”। আর ইিরাহীম ইিসন আিী হাইয়যার িযাপাসর ইিসন 

হাজার আেকালানী রহ. “হলোনুল মীযান” নামক হকতাসি ১/৫৩ ইিসন মাঈন 

রহ. শথসক নকল কসরন کبير ثقۃ شيخ  অথবাৎ, হতহন একজন িিমাসপর 

হনিবরসযাগয শাসয়খ। যহদও তার িযাপাসর অনযানয ইমামগণ শক্ত িাকযও িযিহার 

কসরসছন।      

শমাটকথা, শলাকহট হিতসকবর ঊসধ্বব নয়। আর এমন শলাসকর হাদীে কারীনার 

হিহত্তসত হাোন হওয়ার শযাগয। েুতরাং ইিসন আদী রহ. যখন আসলার্য হাদীসের 

রািী ইিরাহীম ইিসন উেমানসক ইিরাহীম ইিসন আিী হাইয়যার শর্সয়ও উত্তম 

িসলসছন, তখন িহণবত েনদহটসক হাোন িলাই মুনাসেি। হিসশষতঃ যখন 

একাহধক েহীহ েনসদর মওকুফ হাদীে দ্বারা এ হাদীসের হিষয়হট েমহথবত তখন 

আমাসদর উপসরাক্ত মতামত আসরা শহক্তশালী হসয় যায়।  

৪০-অিহশি: আল্লামা হনমািী রহ. তার “আত্ তালীকুল হাোন” নামক হকতাসি 

(পৃষ্ঠা: ২৫১) িসলন: “হাদীেহটর েনদসক একাহধক হুফ ফায েহীহ িসলসছন”। 

শযমনঃ আল্লামা নিিী রহ. তার “খুলাো” নামক হকতাসির মসধয, ইিনুল ইরাকী 

রহ. শরহুত্তাকরীসি, আল্লামা েুয়ূতী রহ. “আল মাোিীহ” নামক হকতাসি । 

অনুরূপিাসি হতহন িসলন হাদীেহটসক ইমাম িাইহাকী রহ. তার মাহরফাতুস্ েুনান 

অল আছাসর অপর এক েূসত্র িণবনা কসরসছন এিং শেহটর েনদসক আল্লামা েুিহক 

রহ. তার “শরহুল হমনহাজ” নামক হকতাসি এিং মুল্লা আলী কারী রহ. তার 

“শরহুল মুআত্তাসত” েহীহ িসলসছন। দ্রিিয: আোরুস্ েনুান পৃষ্ঠা: ২৫২  

৪১-অিহশি: হাদীসের েনসদর েকল রািী হছক্বাহ, তসি েনসদর একজন রািী 

“জাররাহ ইিসন মালীসহর” িযাপাসর হকছুটা মতহিসরাধ রসয়সছ, েিহকছু হমহলসয় 

হতহন ----িরং----(দ্রিিয: তাহাযীিুল কামাল ৩/৩৪০ তাহযীিুত্ তাহযীি ২/৩৪-

৩৫) কাসজই, এই েনদহট হাোন। হাদীেহট েহীহ হলগাইহরহহ। কারণ এই 
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হাদীসের েহীহ শাওয়াসহদ রসয়সছ। দ্রিিয:  মুোন্নাসফ ইিসন আিী শাইিা ২/১৭ 

(৭৭৩৭)  

৪২-অিহশি: ত্বহািী শরীফ ২/১০ মুেনাসদ আহমাদ ৩/৪২৮/৪৪৪, তািরানী 

আউোত ১/১৪২, ২/১৭০ মুেনাসদ আিূ য়ায়ালা ৩/৮৮(১৫১৮) হাদীেহটসক 

আল্লামা হাইোমী রহ. মাজমাউয যাওয়াসয়সদ উসল্লখ করার পর িসলন: 

“হাদীসের েকল িণবনাকারী হনিবরসযাগয” আমাসদর কথা হল আেসলও েনদহট 

েহীহ। এর েকল রািী মুেহলম শরীসফর রািী। শুধু মাত্র আিূ রাসশদ আল 

হুিরানী নামক একজন রািী িযতীত তসি হতহনও হছকাহ (দ্রিিয: তাকরীি 

২/৭১৯) তরজমা নং (৮৩৭৩)  

৪৩-অিহশি: ইমাম আিূ দাউদ রহ. হাদীেহট িণবনা করার পর নীরিতা অিলম্বন 

কসরসছন। অনুরূপ িাসি আল্লামা মুনহযরী রহ. ও নীরিতা অিলম্বন কসরসছন। 

উেূল অনুযায়ী হাদীেহট তাসদর হনকট হাোন হওয়ার প্রমাণ িহন কসর দ্রিিয: 

আল িা’ইেুল হাদীে পৃষ্ঠা: ৩৬ তা’লীকু কাওয়াসয়দ ফী উলহূমল হাদীে পৃষ্ঠা: 

৮৭) আল্লামা হনমািী রহ. িসলন হাদীেহটর েনদ হাোন ।)দ্রিিয: আছারুে েুনান 

পৃষ্ঠা: ৩১৪   

প্রেঙ্গত উসল্লখয, হাদীেহটর েনসদ আিূ আহয়শা নামক একজন রািী আসছ যার 

িযাপাসর ফয়োলা হল হতহন الحال مجہول   দ্রিিয: তাকরীিুত্তাহযীি (৪/২২৭) 

আর এরূপ িযহক্তর হরওয়ায়াত ইমাম আিূ হানীফা রহ. এর হনকট গ্রহণসযাগয। 

দ্রিিয: কাওয়াসয়দ ফী উলূহমল হাদীে পৃষ্ঠা: ২০৩-২০৪ এছািাও এ হাদীসের 

অসনক শাওয়াসহদ রসয়সছ। েি হকছু হমহলসয় হাদীেহট হাোন হলগাইহরহহ িরং 

েহীাঁহ হলগাইহরহহ হওয়ার শযাগয এসত শকান েসদহ শনই। শে েকল শাওয়াসহসদর 

মধয শথসক একহট তা, যা েহীহ েনসদর মাধযসম হযরত ইিসন মােউদ রাহয. 

শথসক মুোন্নাসফ আব্দরু রাযযাক হকতাসি আসরা হিোহরত িাসি উসল্লখ হসয়সছ। 

দ্রিিয: ৩/২৯৩-২৯৪ (৫৬৮৭)  

৪৪-অিহশি: ইমাম হাহকম রহ. হাদীেহট িণবনা করার পসর িসলসছন “এই 

হাদীসের িণবনাকারীসদর মাধযসম ইমাম িুখারী রহ. ও ইমাম মুেহলম রহ. প্রমাণ 

শপশ কসরসছন। শুধু মাত্র আব্দলু হামীদ ইিসন হেনান নামক এক জন িণবনা কারী 

িযতীত। আর ইিসন হাজার আেকালানী রহ. এ িযহক্তর িযাপাসর তার “তাকরীি” 

নামক হকতাসি িসলসছন িা োধারণ গ্রহণ শযাগয । (দ্রিিয: আততাকরীি পৃষ্ঠা: 

১১৭) এিং ইিসন হাজার আেকালানী রহ. তার “আদহদরায়াহ” পৃষ্ঠা: ১৪৯ 

হকতাসি হলসখন “হাদীেহটসক ইমাম হাহকম েহীহ িসলসছন”। দ্রিিয: ইলাউস্ 

েুনান ৮/৩০৮  
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৪৫-অিহশি: ইমাম হাইোমী রহ. হাদীেহট উসল্লখ করার পর িসলন: مو رجالہ 

 তসি, িাইহাকী শরীসফ হাদীেহট ইিসন উমর রাহয. শথসক মওকুফান ثقون

হরওয়ায়াত করা হসয়সছ। উসল্লখয শয, এই হাদীেহটর একহট শাসহদ রসয়সছ যা 

তািারানী ১৬/৪৪৪ (১৩৬১৩) শুআিূল ঈমান ৭/১৬ (৮৮৫৪) ও িাইহাকী ৪/৫৬ 

মূেনাসদ হফর‘দাউে ১/২৮৪ (১১১৫) ইতযাহদ হকতাসি রসয়সছ হাদীেহটর েনসদ 

দুিবলতা থাকসলও একহট অপরহটর মাধযসম শহক্ত লাি কসর তা আমল শযাগয হসয় 

শগসছ। হাদীেহটর হিষয়িস্তু হনেরুপঃ মহানিী ملسو هيلع هللا ىلص  ইরশাদ ফরমান “শতামাসদর 

শকউ মারা শগসল তাসক হনসজসদর মাসঝ আটহকসয় না শরসখ তাসক দ্রুত কিরস্থ 

কর, আর তার কিসর মাথার কাসছ শযন েূরা ফাহতহা ও পাসয়র কাসছ েূরা 

িাকারা পিা হয়”। েুতরাং হাদীসে িহণবত উিয় হিষয় িস্তুর উপর আমল করা 

শযসত পাসর ।  

৪৬-অিহশি: উসল্লখয শয, হাদীেহট িযাহযতঃ মওকুফ মসন হসলও িােসি এটা 

মারফুর হুকুসম। কারণ ধারািাহহকতার ওয়াহজি শক লঙ্ঘন করার কারসণ হযরত 

ইিসন আব্বাে রাহয. কারও উপর দম শদয়া আিশযক তখনই োিযে কসর হদসত 

পাসরন যখন হিষয়হট তার হনকট হপ্রয় নিী োল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া োল্লাম শথসক 

প্রমাহণত থাকসি। এই হাদীসের েনসদর মসধয ইিরাহীম ইিসন মুহাহজর নামক 

এক জন রািী আসছ যার িযাপাসর আইম্মাসয় জরাহ তাদীল শথসক تعدیل  ও 

 উিয় ধরসণর কালামই উসল্লখ রসয়সছ। তসি তার িযাপাসর শকউ  تجریح

মারাত্মক ধরসণর কালাম কসরনহন। পিান্তসর শকউ শকউ তাসক পহরপূণব ثقۃ  িা 

হনিবরসযাগয ও িলসছন। দ্রিিয: তাহযীিুল কামাল ১/৪৩৬ (২৪৬) 

তাহযীিুত্তাহযীি ১/১৪৬, কাসজই হতহন  الحدیث حسن   এর মতবিায় অিশযই 

থাকসিন। এ ছািা েনসদর অপরাপর েকল রািীই ثقات  ফসল হাদীেহটর েনদ 

অন্তত হাোন। তাছািা তহািী শরীসফর এক হরওয়ায়াসত এ শলাকহটর ও متابع  

রসয়সছ েুতরাং হাদীেহটর েনদ হাোন। আর তার মুতাসি ও শাওয়াসহদ হমহলসয় 

েহীহ হলগাইহরহহ হসয় যাসি ইনশাআল্লাহ।   

৪৭-অিহশি: মুোদরাসক হাহকম ৪/৭৫ ইমাম হাহকম রহ. িসলন: “হাদীেহট 

েহীহ”। এিং ইমাম যাহািী রহ. ও তার কথার েমথবন কসরন। আর ইমাম 

হতরহমযী রহ. হাদীেহট িণবনার পর িসলন : حسن حدیث   অথবাৎ, হাদীেহট 

হাোন। 

েমাপ্ত 
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