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ফরয নামাযযর পর সম্মিম্মিত মনুাজাযতর শরয়ী ম্মিধান 

আল্লাহ তা‘আিা পম্মিত্র কুরআন মাজীযে ইরশাে কযরন: ‘ততামরা আমাযক ডাযকা, আম্মম ততামাযের ডাযক সাড়া ম্মেি। ম্মনশ্চয় যারা অহংকার 

িশত: আমার ইিােত (অর্থাৎ আমার কাযে দু‘আ করা) তর্যক ম্মিমুখ হয় িা মুখ ম্মফম্মরযয় তনয় তারা অিশযই িাম্মিত হযয় জাহান্নাযম প্রযিশ 

করযি।’ (সরুা মুম্মমনঃ৬০, তাফসীযর ইিযন কােীর:৭/১৫৩) 

রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইম্মহ ওয়া সাল্লাম ইরশাে কযরন: ‘ম্মনশ্চয় দু‘আ ইিােত।’  (মসুনাযে আহমাে হা. নং ১৮৪১৬) 

রাসূি সাল্লাল্লাহু ‘আিাইম্মহ ওয়া সাল্লাম আরও িযিন: ‘দু‘আ হযিা ইিােযতর মূি।’ (সনুাযন ম্মতরম্মমযী হা.নং ৩৩৭১)  

নিী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আিাইম্মহ ওয়া সাল্লাম  িযিন: ‘তয িযম্মি আল্লাহ তা‘আিার ম্মনকট দু‘আ কযর না আল্লাহ তা‘আিা তার উপর নারাজ হন 

।’ (সনুাযন ইিযন মাজাহ:হা. নং ৩৮২৭ , ম্মতরম্মমযী হা.নং ৩৩৭৩)  

উপযরাি আয়াত ও হােীসগুযিা তর্যক িুঝা তেি তয, সকযির জনয দু‘আ করা অপম্মরহাযথ । চাই উহা ফরয নামাযযর পযর তহাক িা অনয সময় 

তহাক । যারা দু‘আ করযি না তারা আল্লাহ তা‘আিার তরাযধর পাত্র হযি। 

নামাযযর পর িা ফরয নামাযযর পর তকান প্রকার িাড়ািাম্মড় িযম্মতযরযক আমাযের তেযশ তয মুনাজাত চািু আযে তা মুস্তাহাি আমি, ম্মিে‘আত 

নয় । কারণ, ম্মিেআত িিা হয় ঐ আমিযক, শরী‘আযত যার তকান ম্মিম্মি খুুঁযজ পাওয়া যায় না । অর্চ উি মুনাজাত িহু ম্মনিথরযযােয 

ম্মরওয়াযয়ত দ্বারা সু-প্রমাম্মণত। 

সম্মিম্মিত মুনাজাত দুইিাযি হযত পাযর । এক. সমযিত তিাকযের মযধয একজন দু‘আ করযি এিং অনযরা আমীন িিযি। দুই. একস্থাযন 

সমযিত হযয় সিাই ম্মনজস্বিাযি দু‘আ করযি । এই উিয় সূরত জাম্ময়য । এ িযাপাযর নিী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আিাইম্মহ ওয়া সাল্লাম  এর আমি 

ও ম্মনযেথশ ম্মিেযমান । তাই যারা মুনাজাতযক এযকিাযরই অস্বীকার কযর তারা িুযির মযধয আযে । যারা ইমাম-মুিাম্মের সম্মিম্মিত মুনাজাতযক 

ম্মিে‘আত িযি তাযের োম্মিও ম্মিম্মিহীন। আিার যারা মুনাজাতযক জরুম্মর মযন কযর িাড়ািাম্মড় কযর অর্থাৎ তকউ না করযি তাযক কটাক্ষ কযর 

োম্মি তেয় তারাও িুযির মযধয আযে । 

হােীযস সম্মিম্মিত মুনাজাযতর গুরুযের িহু প্রমাণ পাওয়া যায় । ম্মফকযহর ম্মকতািসমূযহও ইমাম-মুিাম্মের সম্মিম্মিত মুনাজাতযক মুস্তাহাি িিা 

হযয়যে । অসংখয হােীস ম্মিশারেেযণর রায়ও সম্মিম্মিত মুনাজাযতর স্বপযর্ স্পষ্ট ম্মিেযমান । এমতািস্থায় প্রচম্মিত সম্মিম্মিত মুনাজাতযক 

ম্মিে‘আত িিা হঠকাম্মরতা োড়া ম্মকেুই নয় ।  (ম্মিস্তাম্মরত জানার জনয তেখুন: ফরয নামাযযর পর সম্মিম্মিত মনুাজাত এর শরয়ী ম্মিধান-মফুতী মনসরূুি হক 

ো.িা.) 

ম্মনযে মুনাজাত স্বপযক্ষ কযয়কম্মট হােীস উযল্লখ করা হযিা:  

১. হযরত হািীি ইিযন মাসিামা রা. িণথনা কযরন, রাসূি সাল্লাল্লাহু ‘আিাইম্মহ ওয়া সাল্লাম  িযিযেন: ‘যম্মে তকান েি একম্মত্রত হযয় তাযের 

একজন দু‘আ কযর র্াযক আর অপররা ‘আমীন, আমীন’ িযি র্াযক তাহযি আল্লাহ তা‘আিা তাযের দু‘আ অিশযই কিুি কযরন।’ (মসু্তােরাক 

হাযকম: ৫৪৭৮) 

২. হযরত সািমান রা. িযিন, নিী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আিাইম্মহ ওয়া সাল্লাম  ইরশাে কযরযেন: ‘যম্মে তকান জামা‘আত তকান ম্মিষয় প্রার্থনা 

করার জনয আল্লাহ তা‘আিার েরিাযর হাত তুযি আল্লাহ তা‘আিার উপর ওয়াম্মজি হযয় যায় তয, ম্মতম্মন তাযের প্রাম্মর্থত িস্তু তাযের হাযত ম্মেযয় 

ম্মেযিন ।’ (সনুাযন আিূ োউে: হা. নং ১৪৮৮)  

৩. ইম্মতহাযস হযরত আিা আি-হাযরামী রা. এর ঘটনা সুপ্রম্মসদ্ধ। িাহরাইযনর মুরতােযের ম্মিরুযদ্ধ ১১ ম্মহজরীযত তয িড়াই হযয়ম্মেি তাযত 

ম্মতম্মন ম্মসপাহসািার ম্মেযিন। এই ঘটনার মযধয আযে তয, মুসম্মিম িাম্মহনী একস্থাযন যাত্রা ম্মিরম্মত করযি কাযফিার সকি উট রসেপত্রসহ 

পিায়ন করযিা । ঘটনার তশযষ আযে তয যখন ফজযরর আযান হযিা। তখন হযরত আিা আি-হাযরামী রা.নামাযযর ইমামম্মত করযিন । 

নামাযযর পর দুজানু হযয় িযস অতযন্ত ম্মিনয় ও কাতরতার সযে দু‘আয় মশগুি হযয় তেযিন । কাযফিার সকযিই তার সাযর্ সম্মিম্মিতিাযি 

দু‘আ করযত িােযিন । এ অিস্থায় সূযথ উম্মেত হযিা তিুও তারা দু‘আয় মশগুি রইযিন । এক পযথাযয় আল্লাহ তা‘আিা তাযের সম্মন্নকযট 

একম্মট িড় জিাশয় সৃম্মষ্ট কযর ম্মেযিন । সিাই তসখাযন ম্মেযয় তৃষ্ণা ম্মনিারণ করযিন এিং তোসি করযিন । তিিা ম্মকেু চড়ার পর এযক এযক 

সকি উট সমস্ত রসেপত্রসহ ম্মফযর আসযত িােযিা । আরিী মূি পাঠ ম্মনেরূপ: 

                (আি-ম্মিোয়া ওয়ান তনহায়াঃ৬/৩২৪) فلما قضي الصلوة جثي علي ركبتيه وجثا الناس و نصب في الدعاء و رفع يديه وفعل الناس مثله 

(তারীযখ তািারী ২য় খণ্ড ২৮৭ পষৃ্ঠায়)                              ار الكتب العلميةمكتبة د-فلما قضي صلوته جثي  لركبتيه وجثا الناس فنصب في الدعاء ونصبوا معه  
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৪. আসওয়াে আযমরী তার ম্মপতা তর্যক িণথনা কযরন তয, ম্মতম্মন িযিন, আম্মম রাসূি সাল্লাল্লাহু ‘আিাইম্মহ ওয়া সাল্লাম এর সাযর্ ফজযরর নামায 

আোয় করিাম, যখন ম্মতম্মন সািাম ম্মফম্মরযয় ঘুযর িসযিন তখন উিয় হাত উম্মঠযয় দু‘আ করযিন । (ইিাউস সুনান হা.নং ৯৩৭ ) 

৫. হযরত আিূ উমামা িাযহিী রা. িণথনা কযরন তয, নিী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আিাইম্মহ ওয়া সাল্লামযক ম্মজজ্ঞাসা করা হযিা তয, তকান দু‘আ কিুি 

হওয়ার সম্ভািনা তিম্মশ? ইরশাে হযিা, তশষ রাযত্র (তাহাজ্জুযের পর ) এিং ফরয নামাযযর পর । (সনুাযন ম্মতরম্মমযী হা.নং ৩৪৯৯) 

৬. ইয়া‘িা ম্মিন শাদ্দাে রা. তর্যক িম্মণথত, ম্মতম্মন িযিন, আমার ম্মপতা আমার ম্মনকট িণথনা কযরযেন তয, একিার আমরা নিী সাল্লাল্লাহু ‘আিাইম্মহ 

ওয়া সাল্লাম এর ম্মনকট ম্মেিাম। ম্মতম্মন িিযিন, ততামাযের মাযঝ ম্মক তকান অপম্মরম্মচত িযম্মি আযে, অর্থাৎ আহযি ম্মকতাি? আমরা িিিাম, না 

ইয়া রাসূিাল্লাহ! ম্মতম্মন েরজা িন্ধ করার আযেশ ম্মেযিন এিং িিযিন, ‘ততামরা সকযিই হাত উযিািন কযরা এিং িযিা, িা ইিাহা ইল্লাল্লাহু!’ 

আমরা সকযিই এক সাযর্ হাত উযিািন করিাম। অতঃপর ম্মতম্মন িিযিন, ‘তহ আল্লাহ! আপম্মন আমাযক এই কাযিমা ম্মেযয় তপ্ররণ কযরযেন 

এিং এর উপর জান্নাযতর ওয়াো কযরযেন আর আপম্মন ওয়াো তখিাফ কযরন না। অতঃপর ম্মতম্মন িিযিন, ততামরা সুসংিাে গ্রহণ কযরা 

,ততামাযের মাফ কযর তেয়া হযয়যে।’ (মসুনাযে আহমােঃ হা.নং১৭১২৬) 

উযল্লম্মখত হােীসসমূহ তর্যক প্রমাম্মণত হয় তয, একজন দু‘আ করযি আর অনযরা সিাই আমীন িিযি, এিাযি সকযির দু‘আ িা সম্মিম্মিত 

মুনাজাযতর কিুি হওয়া অিশযম্ভািী। 

হযরত আিা আি-হাযরামী রা. তার জামা‘আযতর সকিযক ম্মনযয় ফজযরর নামাযযর পর তয  সম্মিম্মিত মুনাজাত কযরযেন, সাহািােণ রাসূি 

সাল্লাল্লাহু ‘আিাইম্মহ ওয়া সাল্লাম তর্যক যম্মে এমনম্মট করযত না তেখযতন তাহযি তারা কখযনা এমনম্মট করযতন না। 

ফরয নামাযযর পর দু‘আ কিিু হওয়ার সম্ভািনা তিশী: 

রাসূি সাল্লাল্লাহু ‘আিাইম্মহ ওয়া সাল্লাম ফজযরর নামাযযর পর হাত উম্মঠযয় দু‘আ করযিন। আর নিী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আিাইম্মহ ওয়া সাল্লাম 

এর দু‘আ সিথো কিুি হযতা । তাই হুযুর সাল্লাল্লাহু ‘আিাইম্মহ ওয়া সাল্লাম  নামাযযর পর হাত উম্মঠযয় দু‘আ করযিন আর সাহািােণ তার 

ম্মিরুদ্ধাচরণ করনাযর্থ হাত না উম্মঠযয় িযস র্াকযিন এটা কল্পনাই করা যায় না । 

ম্মিধায় উযল্লম্মখত হােীসসমূহ দ্বারা ফরয নামাযযর পযর ইমাম মুিাম্মে সকযির জনয সম্মিম্মিতিাযি মুনাজাত করা ম্মেিাযিাযকর নযায় স্পষ্ট হযয় 

তেি । অতএি, সম্মিম্মিত মুনাজাত মুস্তাহাি হওয়াই হােীসসমূযহর মমথ ও সমম্মষ্টেত সারকর্া । 

যারা ফরয নামাযযর পর সম্মিম্মিত মুনাজাতযক ম্মিে‘আত িযি র্াযকন তারা িযিন, হােীযসর মাযঝ ফরয নামাযযর পর সম্মিম্মিত মুনাজাযতর 

কর্া পাওয়া যায় না, ম্মকেু হােীযস শুধু দু‘আর কর্া পাওয়া যায়, ম্মকন্তু তাযত হাত ততািার কর্া তনই। আিার তকান জায়োয় হাত ততািার কর্া 

আযে, ম্মকন্তু একাম্মকিাযি সম্মিম্মিতিাযি নয় । আিার তকানম্মটযত সম্মিম্মিত হওয়ার কর্া আযে, ম্মকন্তু ফরয নামাযযর পযর  হওয়ার কর্া উযল্লখ 

তনই। অতএি, এ সকি হােীস দ্বারা ফরয নামাযযর পযর সম্মিম্মিত মুনাজাত প্রমাম্মণত হয় না । 

তাযের কর্া ম্মঠক নয়। কারণ, আমরা ইম্মতপূযিথ আিা আি-হাযরামী রা. এর সকি সার্ীযক ম্মনযয় ফজযরর ফরয নামাযযর পযর সম্মিম্মিতিাযি 

মুনাজাত করার কর্া উযল্লখ কযরম্মে।  

তাযের অম্মিযযাযের ম্মিম্মিই সহীহ নয়। কারণ শরী‘আযত এমন তকান ম্মিধান তনই তয, প্রযতযক ইিােযতর সকি অংশ তকান একম্মট আয়াত িা 

হােীস দ্বারা প্রমাম্মণত হযত হযি। এটা ততমম্মন তযমন নামাযযর ম্মিস্তাম্মরত ম্মনয়ম, আযাযনর সুন্নাত তরীকা, উযূর সুন্নাত তম্মরকা ইতযাম্মে একযত্র 

তকান হােীযস িম্মণথত তনই। ম্মিম্মিন্ন হােীযসর সমম্মষ্টযত তা োম্মিত হয়, তারপযরও তা সকি উিামাযয় তকরাযমর ম্মনকট গ্রহণযযােয । 

যারা ফরয নামাযযর পযর সিথািস্থায় ইজযতমায়ী মুনাজাযতর ম্মিযরাধী এিং সািাম ম্মফরাযনার সাযর্ সাযর্ই উযঠ পযড়ন, তাযের এ কমথ-কাণ্ড 

দ্বারা নামাযযর পর তয মাসনূন ও ম্মজম্মকর দু‘আ ইতযাম্মে রযয়যে তা তরক করা হয় এিং ফরয ও সুন্নাযতর মাঝখাযন ম্মকেু সমযয়র িযিধান 

করার তয হুকুম হােীস শরীযফ এযসযে তাও িঙ্ঘন করা হয় । 

তাযের জনয ম্মনযের হােীসম্মট ম্মিযশষিাযি প্রম্মণধান তযােয, আিু ম্মমরো রা. িণথনা কযরন, একিার আম্মম নিী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আিাইম্মহ ওয়া 

সাল্লাম  এর সাযর্ নামায পড়ম্মেিাম। হযরত আিু িকর ও উমর রা. ঐ নামাযয উপম্মস্থত ম্মেযিন। তারা  প্রর্ম কাতাযর নিী কারীম সাল্লাল্লাহু 

‘আিাইম্মহ ওয়া সাল্লাম  এর সাযর্ োুঁড়াযতন। আমাযের সাযর্ এক িযম্মি ম্মেি, তয উি নামাযয তাকিীযর উিা তর্যকই উপম্মস্থত ম্মেি। নিী 

কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আিাইম্মহ ওয়া সাল্লাম  নামায তশষ কযর সািাম ম্মফরাযিন এমনিাযি তয, উিয়ম্মেযক আমরা তার েণ্ডেয় তেখযত তপিাম । 

অতঃপর নিী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আিাইম্মহ ওয়া সাল্লাম  ঘুযর িসযিন। তখন ঐ তাকিীযর উিায় উপম্মস্থত িযম্মি সুন্নাত নামায পড়ার জনয 

োুঁম্মড়যয় পড়যিা। তৎক্ষণাৎ হযরত উমর রা. িাম্মফযয় উঠযিন এিং ঐ িযম্মির কাুঁধ ধযর ঝাুঁকুম্মন ম্মেযয় িিযিন, িযস পযরা, পূিথিতথী 

ম্মকতািধারীযের ধমথীয় পতন হযয়যে যখন তারা (ফরয ও সুন্নাত ) নামাযযর মযধয িযিধান সৃম্মষ্ট করযতা না। নিী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আিাইম্মহ 
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ওয়া সাল্লাম  হযরত উমর রা. এর কাজ তেযখ েৃম্মষ্ট উঠাযিন এিং িিযিন, ‘তহ খািাযির পুত্র! আল্লাহ ততামাযক সম্মঠক পন্থী িাম্মনযয়যেন।’ 

(সনুাযন আিূ োঊে হা.নং ১০০৭) 

এ সকি িণথনা দ্বারা সুস্পষ্টিাযি প্রমাম্মণত হি তয, নামাযযর পর ইমাম মুিাম্মে সকযির জনয ওয়াম্মজি মযন না কযর সম্মিম্মিতিাযি মুনাজাত 

করা মুস্তাহাি । 

উযল্লখয, তকান আমি  মুস্তাহাি প্রমাযণর জনয নিীজীর আমি ম্মিেযমান র্াকা জরুরী নয় িরং তমিম্মখক হােীস দ্বারাও মুস্তাহাি প্রমাম্মণত হয়। 

তযমন নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আিাইম্মহ ওয়া সাল্লাম  তর্যক আযান তেয়া ইশরাক, চাশযতর নামায পড়া তাম্মহয়যাতুি উযূ ও তাম্মহয়যাতুি মসম্মজে 

পড়া প্রমাম্মণত নাই। তারপযরও তমিম্মখক হােীস ম্মিেযমান র্াকায় উিামাযয় তকরাম  এ আমিগুযিাযক মুস্তাহাি িযিযেন । (ফয়যুি িারী  ২/৩৫১) 

আল্লাহ তা‘আিা আমাযের সকিযক সম্মঠক ম্মিধান িুঝার এিং সুন্নাত মুতাম্মিক সহীহ আমি করার তাওফীক োন করুন । আমীন । 


