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তারাবীহ নামায ২০ রাকা‘আত 

হযরত ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম রহ. এর উস্তাদ আবু বকর ইবনন শাইবা রহ. এর লকতাব আি মুসান্নাফ প ৃঃ ২/১৬৬, হাদীস নং ৭৬৯১, 

এছাড়া হাদীনসর প্রলসদ্ধ লকতাব বাইহাকী প ৃঃ ২/৬৯৮-৬৯৯, হাদীস নং ৪৬১৫, ৪৬১৭, তাবারানী প ৃঃ ১১/২৬১, হাদীস নং ৭৭৩৩, “হযরত 

আব্দুল্লাহ ইবনন আব্বাস রালয. থেনক বলণিত লবশুদ্ধ হাদীনসর রাসূি সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়া সাল্লাম এর আমি দ্বারা ২০ রাকা‘আত তারাবীহ 

নামায প্রমালণত।” (আন-নকুাত আিা মুকাদ্দামালত ইবলনস সািাহ-১/৩৯০, আন-নকুাত আিা লকতালব ইবলনস সািাহ-১/৪৯৪) 

লদ্বতীয় খিীফা হযরত উমর রালয. তার থখিাফত আমনি মসলিনদ নববীর মনযে তারাবীহ নামানযর অননকগুনিা কু্ষদ্র কু্ষদ্র িামা‘আতনক একত্র 

কনর হযরত উবাই লবন কাআব রালয. এর ইমামতীনত ২০ রাকা‘আত তারাবীহ নামানযর হুকুম লদনয়লছনিন। সকি সাহাবানয় থকরাম রালয. 

তাাঁর সমেিন কনরলছনিন। তারাবীহ নামায যলদ নবী আিাইলহস সািাম থেনক ২০ রাকা‘আত প্রমালণত না হনতা তাহনি সাহাবানয় থকরাম রালয. 

অবশেই আপলি তুিনতন (বাইহাকী প ৃঃ ২/৪৯৭, হাদীস নং ৪৬১৭,৪৬২০, ৪৬২১, মসুান্নানফ আবু্দর রাজ্জাক প ৃঃ ৪/২৬১, হাদীস নং ৭৭৩২, বখুারী প ৃঃ ১/৪৭৪, 

হাদীস নং ২০১০, মািামাউ ফাতাওয়া ইবনন তাইলময়া-২৩/১১২-১১৩ বাদানয়উস সানানয়-১/৬৪৪) 

ত তীয় খিীফা হযরত উসমান গনী রালয., চতুেি খিীফা হযরত আিী রালয. সহ সাহাবানয় লকরানমর রালয. ঐকেমনত, উম্মানত মুসলিমার 

১৪০০ শত বছর পযিন্ত যারাবালহক আমি তারাবীহ নামায লবশ রাকা‘আত চনি আসনছ। যা আি পযিন্ত বাইতুল্লাহ শরীফ ও মসলিনদ নববীনত 

চািু আনছ (বাইহাকী কুবরা প ৃঃ ২/৪৯৬, হাদীস নং ৪৬১৭, প ৃঃ ২/৪৯৭, হাদীস নং ৪৬২০, ৪৬২১, শরহুি মুহাজ্জাব প ৃঃ ৩/৩৬৩-৩৬৪) 

ইমাম আ’িম আবু হানীফা রহ., ইমাম মানিক রহ., ইমাম শানফয়ী রহ., ইমাম আহমদ লবন হাম্বি রহ. যারা প্রনতেনক স্বীয় যামানায় সব 

থচনয় বড় কুরআন ও হাদীস লবশারদ ও ফকীহ লছনিন তানদর সকনির মনত তারাবীহ নামায ২০ রাকা‘আত, ৮ রাকা‘আত নয়। (আিমাবসূত প ৃঃ 

২/১৯৬, ই‘িাউস সুনান প ৃঃ ৭/৬৯/৭১, আিামহীদ প ৃঃ ৩/৫১৮, আিমদুাউওয়ানাতুি কুবরা প ৃঃ ১/২৮৭, শরহুস্ সনু্নাহ প ৃঃ ২/৫১১, মগুনী প ৃঃ ২/৬০৪) 

আট রাকা‘আত তারাবীহ নামায পড়া রাসূনি আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়া সাল্লাম-এর আমি ও সাহাবানয় থকরাম রালয.-এর ইিমা 

পলরপন্থী এবং খুিাফানয় রানশদীননর আমনির লবপরীত, অেচ নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়া সাল্লাম খুিাফানয় রানশদীননর অনুসরনণর 

িনে তাকীদ কনর থগনছন। (আবু দাউদ হাদীস নং ৪৬০৭, লতরলমযী হাদীস নং ২৬৭৬, ইবনন মািাহ হাদীস নং ৪২-৪৩)  

আট রাকা‘আত নামানযর হাদীসলট ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিমসহ অনোনে মুহানদ্দসীনন লকরানমর মনত একান্তভানব তাহাজ্জুনদর িনে 

প্রনযািে। থকান অবস্থায় তা তারাবীহ নামানযর িনে প্রনযািে নয়, এ িনে তাাঁরা এ হাদীসলট তানদর লকতানব তাহাজ্জুনদর অযোয় এনননছন, 

তারাবীহ অযোনয় তারাবীহ নামানযর রাকা‘আনতর সংখো প্রমানণর িনে আনননলন। তাছাড়া উমু্মি মুলমনীন হযরত আলয়শা রালয. থেনক বলণিত 

হাদীসলট এমন এক বেলির প্রনের উির যার যারণা লছি নবী ‘আিাইলহ ওয়াসাল্লাম রমযানন অনে মানসর তুিনায় তাহাজ্জুদ নামায অননক 

থবলশ পড়নতন, তার প্রনের িবানব বনিনছন থয, “নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়া সাল্লাম রমযানন ও রমাযাননর বাইনর অনোনে মানস 

আট রাকাআনতর থবশী তাহাজ্জুদ নামায পড়নতন না।” 

এখানন লতলন এমন নামানযর কো আনিাচনা কনরনছন যা রমাযান শরীনফ এবং রমাযান ছাড়া অনে মানসও পড়া যায়। আর তারাবীহ নামায 

রমাযান ছাড়া অনে মানস পড়া যায় না। কানিই এ হাদীস দ্বারা কলিনকানিও লতলন তারাবীহ নামায ৮ রাকা‘আত বুঝানলন। বরং তাহাজ্জুনদর 

নামায ৮ রাকা‘আত বুলঝনয়নছন। যা রমাযান ও রমাযাননর বাইনরও পড়া যায়।  

অতেন্ত দৃঃখিনক থয িনসাযারণনক লবভ্রান্ত করার িনে কতক থিাক যারা হাদীনসর মমি সম্পনকি অজ্ঞ তারা এ হাদীনসর দ্বারা তারাবীহ নামায 

৮ রাকা‘আত প্রমাণ কনর, যা লনতান্তই থবাকামী। (বুখারী প ৃঃ হাদীস নং ১১৪৭, বুখারী হাদীস নং ২০১৩) 

তারাবীহ নামায মাত্র ৮ রাকা‘আত মনন কনর পড়নি তা একাযানর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়া সাল্লাম এর আমি খুিাফানয় রানশদীন এর 

আমি এবং সাহাবানয় লকরাম রালয. এর ইিমা বা ঐকেমনতর পলরপন্থী হওয়ায় িঘনে লবদ‘আত এবং মনগড়া ইবাদত হনব। যা নবী করীম 

সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়া সাল্লানমর হাদীস অনুযায়ী থগামরাহী এবং িাহান্নানমর আমি। এর থেনক থবাঁনচ োকা সকি মুলমননর ঈমানী দালয়ত্ব। 

(বুখারী হাদীস নং ২৬৯৭, মসুলিম হাদীস নং ১৭১৮, আবু দাউদ হাদীস নং ৪৬০৬, ইবনন মািাহ হাদীস নং ১৪) 

তারাবীহ নামানয লবতর সহ ৪ রাকা‘আত পর পর ৫ লট লবরলত। (বাইহাকী হাদীস নং ৪৬২১, লহদায়া প ৃঃ১/১৫০, ফাতাওয়ানয় তাতারখালনয়া প ৃঃ ১/৬৫৪) 

তারাবীহা অেি লবশ্রাম করা, তার বহুবচন তারাবীহ। শব্দলট বহু বচন হওয়াটা দিীি থয এ নামানয দ’এর অলযক লবরলত লবশ্রাম হওয়া িরুরী। 

তারাবীহ ৮ রাকা‘আত হনি তা কখননা সম্ভব হনব না।  

তারাবীহ সহ সকি প্রকার নামানয তািবীনদর সানে লতিাওয়াত করা িরুরী। তািবীদ লবহীন অস্পষ্ট অলত দ্রুত লতিাওয়াত শরী‘আনত 

লননেয। (সরূানয় মযযালম্মি ৪ তাফসীনর মািহারী প ৃঃ৯/১০, তািীফানত রশীলদয়া প ৃঃ২৬৯) 

• খতনম তারাবীহ নামানযর পালরশ্রলমক থদয়া ও থনয়া উভয়টা লনলেদ্ধ ও গুনানহর কাি। (মসুান্নানফ ইবনন আবী শাইবা হাদীস নং ৭৭৩৮, 

৭৭৪২, ফাতাওয়ানয় শামী প ৃঃ ৫/৫৬, ইমদাদি মফুতীন প ৃঃ ৩১৫, আহসানিু ফতওয়া ৩/৫১২, ফাতাওয়ানয় দারুি উিূম ৪/২৭৩) 

www.islamijindegi.com


 www.islamijindegi.com  

  

িালম‘আ রাহমালনয়া আরালবয়া থেনক সনু্নাত তরীকায় তারাবীহ পড়ার িনে হানফয সানহব থনয়ার শতিাবিীৃঃ 

১. হানফয সানহব ও তারাবীহ কত িপক্ষ পলরস্কার ভানব তারাবীহ নামানযর লবলনময় থিন-থদন না করার বোপানর একমত হনত হনব। 

২. তারাবীহনত খতনমর সময় টাকা-পয়সা বা অনে থকান প্রকার হালদয়া, সলম্মলিত কানিকশননর লকংবা মসলিদ ফানের টাকা ইতোলদ থকান 

অবস্থানতই হানফয সানহবনক থদয়া যানব না, আর হানফয সানহবও লননবন না। থকননা এটা শরী‘আনতর দ লষ্টনত সমূ্পণি নািালয়য ও গুনানহর 

কাি।  

৩. হানফয সানহবনক দ্রুত পড়নত বাযে করা যানব না, থকননা এভানব কুরআন লতিাওয়ানত গুনাহ হয়। হানফয সানহব তারাবীহনত হদর অেিাৎ, 

সহীহ শুদ্ধ কনর মযেম গলতনত পড়নবন। তারাবীহনত িুকমা থদয়া হনি হানফয সানহব হা গ্রহণ করনবন, িুকমা গ্রহনণ নামানযর থকান ক্ষলত হয় 

না।  

৪. প্রলত চার রাকা‘আনতর থশনে ‘সুবহানাল্লালহি মুিলক’ পড়া অেবা সলম্মলিত মুনািাত করা হাদীনস প্রমালণত থনই, এর িনে হানফয 

সানহবনক হুকুম করা যানব না। বরং থস সময় থয থকান দ‘আ বা লযলকর করা থযনত পানর। থতমলন ভানব “আল্লাহুম্মা ইন্না নাসআিুকাি িান্নাহ” 

তারাবীহ নামায থশনে গুরুত্ব সহকানর পড়া হয়, অেচ এভানব পড়াও হাদীনস প্রমালণত থনই। সুতরাং এর িনেও হানফয সানহবনদরনক হুকুম 

করা যানব না।  

৫. তারাবীহ নামানযর মানঝ হানফয ইমাম বদি থয থকান চার রাকা‘আনতর পনর হওয়া উিম। দশ রাকা‘আনতর মাোয় না করা চাই।  

৬. হানফয সানহবনদর মাযেনম তাহাজ্জুনদর িামা‘আত বা লকয়ামুি িাইি এর িামা‘আত (লতন িননর থবশী মুসল্লী দ্বারা) চািু করা যানব না। 

কারণ এটা না িালয়য । 

৭. হানফয সানহবনদর মাযেনম প্রলতলদন স্বল্প সমনয়র িনে সুন্নানতর তা‘িীম ও নামানযর আমিী মশনের বেবস্থা করা বাঞ্ছনীয়। 

৮. হানফয সানহবনদর রমযাননর খানার ইনন্তযাম করা কত িপনক্ষর দালয়নত্ব োকনব। 

৯. প্রলতলদন যাতায়াত করনি তার খরচ এবং তারাবীহ খতম থশনে হানফয সানহব লনি বালড়নত থপ াঁছার খরচ কত িপক্ষনক বহন করনত হনব।  

১০. খতনমর সময় ছাড়া অনে থকান সময় থকউ যলদ লনি উনদোনগ হানফয সানহনবর মুহাব্বনত বেলিগত ভানব হালদয়া থপশ কনরন তাহনি 

শলরআনত তার অনুমলত আনছ এবং এটা আনিম-উিামা ও তানিনব ইিমনদর থখদমনতর অন্তভুিি, যার প্রলত আল্লাহ তা‘আিা কুরআনন 

কারীনমর ত তীয় পারায় সূরা বাকারায় ২৭৩ নং আয়ানত উৎসালহত কনরনছন। তনব এটা সমূ্পণি বেলিগত বোপার, থকউ করনত চাইনি করনত 

পানরন। 

তারাবীহ এর লবলনময় গ্রহনণর শরয়ী লবযান 

তারাবীহ এর নামানয ইমামনতর লবলনময় আদান-প্রদান না-িালয়য হওয়া লনভিরনযাগে সকি লফকাহলবদনদনর সবিসম্মত মত। অতীনতর থকান 

ফেীহ এ বোপানর লদ্বমত কনরনলন। এতদসনত্বও বতিমানন থকউ থকউ লনিস্ব মতনক শরী‘আনতর মত ও লফোহলবদনদর মত লহসানব প্রচার কনর 

তারাবীহ এর উিরতনক ববয বিার প্রয়াস চািানেন। এ থপ্রলক্ষনত সমকািীন লবলশষ্ট মুফলতয়ানন লকরানমর ফাতাওয়া লননে তুনি যরা হিৃঃ 

ফাতাওয়া লবভাগ, িালম‘আ রাহমালনয়া, ঢাকা। 

ইবাদত বনেগী লহসানব আমরা যা পািন কনর োলক, সাযারণত তা লতন প্রকার (ক) মাকালসদ তো খানিস ও মূি ইবাদাতৃঃ- থযমন নামায, 

থরাযা, হজ্জ, সাওয়ানবর উনদ্দনশে কুরআন লতিাওয়াত, লযলকর আযকার ও দ‘আ দরূদ ইতোলদ (খ) ওয়াসাইি তো সহায়ক ইবাদাতৃঃ- থযমন 

ইমামত, ইকামত, দীনী লশক্ষাদান ও ওয়াি নসীহত ইতোলদ। (গ) রুেইয়াত তো বািা মুসীবত থেনক পলরত্রাণ, থরাগ মুলি, বেবসায় উন্নলত এ 

িাতীয় দলনয়ালব থকান উনদ্দনশে ববয দ‘আ, খতম, ঝাড় ফুাঁক, তাবীয কবয ইতোলদ। 

প্রেম প্রকার তো মাকালসদ িাতীয় ইবাদত কনর লবলনময় থনয়া-থদয়া সমূ্পণি ও সবিসম্মতভানব হারাম। এ বোপানর থকান কানিও থকান 

মাযহানবর থকান লনভিরনযাগে আনিম ফেীহ লদ্বমত থপােণ কনরনলন। পক্ষান্তনর ত তীয় প্রকার আমনির লবলনময় গ্রহণ করা সমূ্পণি হািাি। শুরু 

থেনক অদোবলয এ বোপানর থকান মাযহানবর লনভিরনযাগে থকান মুিতালহদ ফেীহ লদ্বমত থপােণ কনরনলন। (রদ্দুি মহুতার ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৫৫,৫৮ প ষ্ঠা, আি 

মদুওয়ানাতুি কুবরা ৩য় খেৃঃ ৪৩১ প ষ্ঠা, ফাতওয়া রশীলদয়া-৪১৭প ষ্ঠা।) 

আর লদ্বতীয় প্রকার তো আযান, ইমামত, কুরআন-হাদীস তো দীনী তা‘িীম এ িাতীয় পযিানয়র ইবাদানতর লবলনময় গ্রহণ ও প্রদান অনোনে 

মাযহানব িালয়য োকনিও হানাফী মাযহানবর পূবিবতিী উিামানয় লকরানমর মনত নািালয়য। লকন্তু উিামানয় মুতাআখলখরীন (পরবতিী যুনগর 

আনিমগণ) শরী‘আনতর লবনশে উসূি তো মূিনীলতর লভলিনত লবনশে কতক ইবাদানতর লবলনময় গ্রহণ ও প্রদাননক ববয বনিনছন। থস উসূি 

হনিা এ থশ্রণীর থয সকি ইবাদাত ফরয ওয়ালিব ও সুন্নানত মুয়াক্কাদাহ এবং লশ‘আনর ইসিানমর অন্তভুিি অেবা দীননর স্থালয়ত্ব তার উপর 

লনভিরশীি লবযায় লবলনমনয়র আদান-প্রদান ববয না হনি এ যুনগ এসকি ইবাদত কানয়ম রাখা সম্ভব হনব না, তাই দীননর স্থালয়নত্বর 

প্রনয়ািননই তা িালয়য। লফোহলবদগণ থস সকি ইবাদতনক লচলিতও কনরনছন আর তা হনিাৃঃ ফরয ওয়ালিব নামানযর ইমামলত, আযান-
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ইকামত, দীলন লশক্ষাদান ইতোলদ। (সতূ্রৃঃ রদ্দুি মহুতার-৬ষ্ঠ খেৃঃ ৬৯০, ৬৯১ প ষ্ঠা। ইমদাদি ফাতাওয়া ১ম খণ্ড ৪৭৬ প ষ্ঠা ইমাদদি মফুতীন ৩১৩ প ষ্ঠা, 

ইমদাদি আহকাম-৩য় খণ্ড ৫২৭ প ষ্ঠা) 

পক্ষান্তনর এ লদ্বতীয় প্রকানরর থয সকি ইবাদাত ফরয ওয়ালিব নয় এবং লশ‘আনর ইসিানমর অন্তভুিি নয়, দীননর স্থালয়ত্বও তার উপর 

লনভিরশীি নয় থযমনৃঃ তারাবীহ এবং সওয়াব থরসানীর উনদ্দনশে কুরআন খতম করা। এ সকি ইবাদানতর লবলনময় গ্রহণ ও লবলনময় প্রদাননক 

থকান আনিম িালয়য বনিনলন বরং লনভিরনযাগে সকি লফোহলবদ থিননদননক হারাম বনিনছন। (ফাতওয়া রশীলদয়া ৩২৪প ৃঃ, ইমদাদি ফাতাওয়া ১ম 

খণ্ড ৪৮৪ প ষ্ঠা, ইমদাদি মফুতীন ৩১৫ প ষ্ঠা, ইমদাদি আহকাম ৩য় খণ্ড ৫১৭ প ষ্ঠা। আহসানুি ফাতওয়া ৩য় খণ্ড ৫১৪ প ষ্ঠা, ফাতাওয়া মাহমলূদয়া ৮ম খণ্ড ২৪৭ প ষ্ঠা, 

ফাতওয়া দারুি উিুম ৪েি খণ্ড ২৭৩ প ষ্ঠা।) 

সম্প্রলত বদলনক ইনলকিানবর “ইসিামী িীবন পাতায়” একলট প্রনের িবানব দিন আনিম তারাবীনহর লবলনমনয়র থক্ষনত্র লভন্ন মত বেি 

কনরনছন। তন্মনযে একিন আনিম তার বণিনার এক পযিানয় লিনখনছন “যুনগর সকি ইমাম মুিতালহদ ঐকেবদ্ধভানব রায় লদনয়নছন থয পলবত্র 

কুরআন সুন্নাহর থহফািত তো তািীনম ইিনম দীন, ওয়াি নসীহত, আযান ইকামত এক কোয় যাবতীয় যমিীয় আমিগুনিার উপর হালদয়া বা 

উিরত থয থকান নানম থদয়া থনয়ায় থকান থদাে থনই বরং উলচত।” এ উলির থশে বানকে লতলন ইবাদানতর সব থশ্রণীনক একাকার কনর 

থফনিনছন। যার মমি দাাঁড়ায় থয অননের িনে নামায পনড়, থরাযা থরনখ লবলনময় গ্রহণ করা যানব বনি যুনগর সকি ইমাম মুিতালহদ ও আনিম 

ঐকেবদ্ধ রায় লদনয়নছন। এমন কো থকান মূখি বা দীননর বোপানর স্পষ্ট থখয়ানতকারী ছাড়া বিনত পানর না। লতলন প্রমাণ করনত লগনয় থয সকি 

লকতানবর বরাত লদনয়নছন, থসগুনিানত এ িাতীয় ফনতায়ার থকান উনল্লখ থনই। আর তারাবীনহর লবলনময় আদান-প্রদান ববযতার কো োকার 

থতা প্রেই আনসনা। আর অপর আনিম পাাঁচ ওয়াি নামানযর আযান ইমামনতর উপর লকয়াস কনর তারাবীনহর ইমামতনকও িরুলরয়ানত 

দীননর অন্তভুিি কনরনছন এবং এর লবলনময়নক িালয়য বনিনছন। অেচ তারাবীনহর নামায একলদনক সুন্নানত মুআক্কাদাহ অপরলদনক িামা‘আত 

সহকানর খতম তারাবীনহর পলরবনতি সূরা তারাবীহ পড়ার অবকাশও রনয়নছ। (রদ্দুি মুহতার ২য় খেৃঃ ৪৫প ৃঃ রদ্দুি মুহতার ২য় খণ্ড ৪৭ প ৃঃ) 

পক্ষান্তনর পাাঁচ ওয়ানির িামা‘আত মুসালফর ও মাযূর থিাক ছাড়া সকি সাবািক পুরুনের িনে লবনশে ওযর না োকনি মসলিনদ লগনয় 

আদায় করা ওয়ালিব। তাহনি উভয়টা এক রকম লক কনর হনিা? এ ছাড়া হানফযগণ লনি লনি লহফয লিক রাখার তালগনদই তারাবীহ পড়াননার 

সুনযাগ খুাঁিনত োনকন। এমতাবস্থায় লবলনময় না লদনি হানফয পাওয়া যানব না, বা খুব কম পাওয়া যানব এ যারনা তাাঁর মনযে লক কনর িন্ম 

হনিা? তদপুলর িনাব মুফলত সানহব তারাবীর লবলনময় ববযতায় লনি মত উনল্লখ করার পর এ বোপানর উিামানয় মুতাআখলখরীননদর 

ফাতাওয়া লনেরূপ বনি থয বরাত লদনয়নছন তানত সকনিই সবিসম্মতভানব এর লবলনময় থিন-থদননক সমূ্পণি হারাম বনিনছন। তাাঁরা পলরস্কার 

ভানব বনিনছন তারাবীনহর নামায সুন্নাত আর এর লবলনময় থিন-থদন হারাম। তাই সুন্নাত কানয়নমর িনে হারাম কানির অনুমলত থনই। 

(ইমদাদি ফাতওয়া ১ম খণ্ড ৪৮৪ প ষ্ঠা ইমদাদি মফুতীন ৩১৫ প ষ্ঠা) 

আর তৎপূবিবতিীগণ সম্ভবত তারাবীহ এর লবলনময় থনয়ার কল্পনা কনরনলন। যার কারনণ তানদর লকতাবাদীনত এতদসংক্রান্ত থকান আনিাচনাই 

পাওয়া যায় না। তাছাড়া আনিাচে মুফতী সানহব তাাঁর বণিনায় এক পযিানয় লিনখনছন, ‘তারাবীনহর নামানযর ইমামলত অনে নামানযর ইমামলত 

হনত প েক ননহ।’ (থহদায়া প্রেম খণ্ড ৭৮ প ষ্ঠা) 

এটা পলত্রকার ছাপার ভুি না হনয় োকনি ইিমী লবেনয় চরম থখয়ানত লবনবলচত হনব। থকননা থহদায়া গ্রনন্থর থকাোও তারাবীনহর িামা‘আনতর 

ইমামতীনক অনে নামানযর ইমামতীর নোয় বিা হয়লন, এটা লনছক মুফতী সানহনবর লনিস্ব উলি, যার থরফানরন্স থকান ফাতাওয়ার লকতানব 

থনই। 

সারকো, ঢািাওভানব সকি যমিীয় আমনির লবলনময় আদান-প্রদাননর কো থযমন লিক নয়, থতমলনভানব পাাঁচ ওয়াি নামানযর আযান-ইমামত 

থযমন িরুরত, তারাবীনহর ইমামত লিক থস রকম িরুরত থস কোও থকাোও থনই। বরং আকালবর সাহাবাগণ থতা তারাবীহ নামায লনি লনি 

বালড়নত পড়নতন। এ কারনণ বতিমান ও লনকট অতীনতর সকি লনভিরনযাগে ফাতাওয়া অনুযায়ী তারাবীহ-এর ইমামতী কনর লবলনময় থদয়া ও 

থনয়া ববয নয়। আর হালদয়ার সানে তারাবীহ এর ইমামনতর থকান সম্প ি থনই। কানিই হালদয়ার প্রে এখানন অবান্তর। খতনমর সময় বেতীত 

অনে সময় যলদ হানফি সানহনবর মুহাব্বনত বেলিগতভানব থকউ হালদয়া থপশ কনরন তাহনি এটা সমূ্পণি লভন্ন লিলনে এবং তা শরী‘আনতও 

অনুনমালদত। (ফাতাওয়া রশীলদয়া ৩২৫ প ষ্ঠা, ইমদাদি মফুতীন ৩১৪ প ষ্ঠা, ফাইিুি বারী ৩য় খেৃঃ ১৮১ প ষ্ঠা) 

সুতরাং হানফিনদর লননিনদর হারাম লরলযক থেনক পরনহি করা ফরয এবং মুসল্লীনদরও উলচত োরী, হানফি আনিমনদরনক সহীহ পন্থায় 

হালদয়া থপশ করা। আল্লাহ তা‘আিা আমানদর সকিনক সলিক বুঝ দান করুন। আমীন। 




