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ভূদমকা 

ভারতবর্ি মািহাবপন্থী মুসলমানয়ির আবাসভূদম। এ অঞ্চয়লর মুসলমানগণ 

মািহাব হময়ন ইসলাম পালয়ন অভযস্ত এবং প্রাে ৯০ শতাংশই হানাফী মািহাব 

অনুসরণ কয়র। ১২৪৬ দহজরী পিিন্ত চার মািহায়বর হকায়না একদট মািহাব 

মায়ন না এমন মুসলমায়নর অদস্তত্ব এয়িয়শ পাওো িাে না। ১২৪৬ দহজরীয়ত 

হমৌলভী আব্দলু হক হবনারসী ইংয়রজয়ির পয়রাি মিয়ি মুসলমানয়ির ঐয়কযর 

মায়ে ভাঙ্গন সতদির জনয আহয়ল হািীস বা লা-মািহাবী দফরকা আদবষ্কার 

কয়রন। পরবতিীয়ত হুসাইন আহমাি বাটালবী এই হফতনায়ক  ইংয়রজয়ির 

প্রতযি মিয়ি আয়রা চাঙ্গা কয়রন। 

বতিমায়ন আমায়ির হিয়শ লা-মািহাদবেযায়তর হফতনা চরম আকার ধারণ 

কয়রয়ে। িুয়গ িুয়গ উলামায়ে হকরামই নব-উদ্ভাদবত সমস্ত হফতনার দবরুয়ে 

কলম ধয়রয়েন। একজন নায়েয়ব নবী দহসায়ব চলমান এই হফতনা সম্পয়কি 

সাধারণ মুসলমানয়িরয়ক সতকি করা আদম আমার িাদেত্ব ময়ন কদর। আর হসই 

িাদেত্ব পালয়নর  জনয তারা হিসব মাসআলা দনয়ে হফতনা কয়র থায়ক, হসসব 

মাসআলা পারচা আকায়র ততদর কয়র জনসাধারয়ণর কায়ে হপৌৌঁয়ে হিোর হচিা 

কয়রদে।  বিযমান গ্রন্থদট হসই পারচাসময়ূহরই সংকলন। গ্রয়ন্থ প্রথমত হানাফী 

মািহায়বর িলীল উয়েখ করা হয়েয়ে, দিতীেত লা-মািহাবীয়ির িলীল উয়েখ 

করা হয়েয়ে, তততীেত তায়ির িলীল খণ্ডন কয়র তায়ির ভ্রিতা প্রমাণ করা 

হয়েয়ে। 

উয়েখয, লা-মািহাবীয়ির অয়নক িলীল চার মািহায়বর হকায়না-না-হকায়না 

মািহায়ব হুবহু পাওো িাে। এখন প্রশ্ন হয়ত পায়র, তাহয়ল দক ঐসব মািহায়বর 

অনুসারীরাও ভ্রিতার ময়ধয রয়েয়ে? এর উত্তর হয়লা, িারা হকায়না মজুতাদহয়ির 

মািহাব অনুিােী কুরআন-হািীয়সর উপর আমল করয়ব তারা ভ্রি দবয়বদচত 

হয়ব না। কারণ সাধারণয়ির িাদেত্ব হল মজুতাদহয়ির কায়ে দজয়েস কয়র হস 

অনুিােী আমল করা (সরূা নাহল:১৬)। আর মজুতাদহি ইজদতহাি করয়ত দগয়ে 

হকায়না ভুল করয়ল তার হকায়না পাপ হে না (আল ওরাকাত দফল উসলূ 

পত.৬৫)। বরং ভুল করয়লও একদট সাওোব হে, আর ইজদতহাি কয়র সদিক 

দসোয়ন্ত উপনীত হয়ত পারয়ল দুইদট সাওোব হে। (বুখারী হা.২৩১) সতুরাং 

মািহাবী মুসলমানরা মািহাব মানয়ত দগয়ে ভ্রিতার দশকার হয়ব না। আর লা-

মািহাবীরা হিয়হতু হকায়না মুজতাদহিয়ক মায়ন না, আর দনয়জরাও তারা 

মজুতাদহি নে, তাই অনদধকার চচিার অপরায়ধ তারা ভ্রি দবয়বদচত হয়ব। তায়ির 
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উিাহরণ, হাতুয়ি দচদকৎসয়কর নযাে। িার ভুল দচদকৎসাে হরাগী মারা হগয়ল 

এর িােভার তায়কই বহন করয়ত হে।  

আলহামদুদলোহ, দকতাবদট প্রকায়শর এই শুভিয়ণ আদম আমার ঐসব 

শাগদরিয়ির দবয়শর্ভায়ব স্মরণ করদে িারা দকতায়বর ‘মাওোি’ সংগ্রয়হ 

আমায়ক সহয়িাদগতা কয়রয়ে। আোহ তা‘আলা উভে জাহায়ন তায়িরয়ক 

কাদমোব করুন। 

মানুর্ ভুয়লর উয়বি নে। তাই দনভুিল করার হচিা সয়েও দকেু ভুল হথয়ক িাওো 

স্বাভাদবক। দবে হকায়না পািক িদি হকায়না ভুয়লর বযাপায়র অবদহত কয়রন, 

তাহয়ল তা সািয়র গ্রহণ করা হয়ব। 

আোহ তা‘আলা এই দকতায়বর মাধযয়ম আম-খাস সবাইয়ক সমান উপকতত 

করুন এবং  এই হমহনয়তর উসীলাে লা-মািহাবীয়ির হফতনার িার বন্ধ কয়র 

দিন। আমীন। 

পদরবদধিত ও পদরমাদজিত সংস্করয়ণর ভূদমকা 

হবশ দকেুদিন িাবত ‘তুহফাতুল হািীস’ দকতাবখাদন বাজায়র হনই। চারদিক 

হথয়ক তাকািা করা হদিয়লা দ্রুত প্রকাশ করার জনয। দকন্তু দবদভন্ন হিৌদিক 

কারয়ণ হিদর হয়ে হগয়লা। আলহামদুদলোহ, দকতাবখাদন আহয়ল হািীস 

দফরকার দফতনাসমূহ ও প্রকতত অবস্থা মুদিম জনগণয়ক অবদহতকরয়ণ ভূদমকা 

রাখয়ত হপয়রয়ে। প্রথম প্রকায়শ হবশদকেু ভুল-ত্রুদট ও কমদত দেয়লা। এবার হচিা 

করা হয়েয়ে ভুলগুয়লা সংয়শাধন ও দকেু দবর্ে সংয়িাজন কয়র দকতাবদটর মান 

বতদের মাধযয়ম সকয়লর জানার পদরদধ বািায়নার হিয়ত্র একটু পাদন দসঞ্চয়নর 

জনয। দনিঃসয়েয়হ লা-মািহাবী দফতনা হথয়ক দনয়জয়ক বাৌঁচায়নার জনয প্রকতত 

অবস্থা প্রয়তযয়করই জানা প্রয়োজন। 

পুরায়না কথারই পুনরাবতদত্ত কয়র বলদে, মানুর্ ভুয়লর উয়ধি নে। তাই দনভুিল 

করার হচিা সয়েও দকেু ভুল হথয়কই িাে। দবে হকায়না পািক ভুল দচদিত কয়র 

আমায়ক জানায়ল পরবতিী সংস্করয়ণ সংয়শাধন করা হয়ব, ইনশা-আোহ। 

আোহ তা‘আলা এ দকতায়বর উসীলাে তথাকদথত আহয়ল হািীস দফরকার 

দফতনাসমূহ চীরতয়র দনদিি কয়র দিন। আমীন।     

দবনীত 

মুফতী মনসরূুল হক    
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 باسمه تعاىل
মসুেীগণ নামায়ি কীভায়ব িাৌঁিায়বন? 

জামা‘আয়তর সায়থ নামাি আিাে করায়ক শরী‘আয়ত অতযন্ত গুরুত্ব হিো 

হয়েয়ে। কারণ, একদিয়ক জামা‘আয়ত নামাি আিােকারীর জনয হিমন হ াদর্ত 

হয়েয়ে মহাপরুষ্কার, অনযদিয়ক জামা‘আত তরককারীর জনয এয়সয়ে মহাশাদস্তর 

হ ার্ণা। আর জামা‘আয়ত নামাি আিােকায়ল কাতায়রর ময়ধয পরস্পয়রর টাখন ু

ও কাৌঁধ বরাবর কয়র কাতার হসাজা করার প্রদত হিো হয়েয়ে দনরন্তর তাকািা। 

দকন্তু লা-মািহাবী বন্ধরুা দনয়জ দনয়জ হািীস বুোর মূলয দহয়সয়ব কাতার হসাজা 

করার হািীসগুদলর হিয়ত্র ভুল অনুভয়বর দশকার হয়েয়েন। তারা হািীয়সর 

বাদহযক অথি ধয়র পরস্পয়রর টাখনরু সায়থ টাখন ুলাগায়ত দগয়ে হি অস্বাভাদবক, 

অনাকাদিত ও খুশু-খুজ ু দবনিকারী অবস্থার অবতারণা কয়রন তা খুবই 

আিিিজনক; িা হগাটা মুসদলম উম্মাহর িতদিয়ত ‘দবদিন্ন ও অসমদথিত’ পেদত।  

এিাবতকায়লর মুসদলম উম্মাহর সনু্নাহ-সম্মত অদবদিন্ন আ’মলী পেদত হয়লা, 

কাতায়রর মায়ে ফাৌঁক না হরয়খ পরস্পয়রর টাখন ুও কাৌঁধ বরাবর করার মাধযয়ম 

কাতার হসাজা করা। দনয়ে এ সম্পদকিত হািীসসমূহ হপশ করা হয়ি: 

টাখন ুও কাৌঁধ বরাবর কয়র কাতার হসাজা করার িলীলসমহূ 

হািীস-১: হিরত নুমান ইবয়ন বাশীর রা. বয়লন:  

ي صُفُوفَنَا، فَخَرَجَ يَوْمًا فَرَأَي رَجاُلً خَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَل َى الل َهُ 
ِ
ارِجًا عَلَيْهِ وَسَل َمَ يُسَو 

ه الرتمذيرواصَدْرُهُ عَنِ القَوْمِ، فَقَالَ: لَتُسَو ُن َ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَن َ الل َهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ.      
(২২৮) 
অথি: রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম নামায়ি আমায়ির কাতারগুয়লা 

হসাজা করয়তন। একদিন কাতার হসাজা করয়ত হবর হয়ে হিখয়লন, একজয়নর 

বুক অনযয়ির হথয়ক সাময়ন হবর হয়ে আয়ে। তখন দতদন বলয়লন, হে হতামরা 

কাতার হসাজা করয়ব আর নেয়তা আোহ তা‘আলা হতামায়ির পরস্পয়রর ময়ধয 

দবয়ভি সতদি কয়র দিয়বন। (দতরদমিী হা. নং. ২২৮) 
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হািীস-২: হিরত জায়বর ইবয়ন সামুরাহ রা. বয়লন: 

هِمْ جَل َ »قَالَ رَسُولُ الل َهِ صَل َى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل َمَ : 
ِ
أََلَ تَصُف ُونَ كَمَا تَصُف ُ الْماَلَئِكَةُ عِنْدَ رَب 

هِمْ؟، قَالَ: «وَعَز َ 
ِ
لص ُفُوفَ الْمُقَد َمَةَ يُتِم ُونَ ا»، قُلْنَا وَكَيْفَ تَصُف ُ الْماَلَئِكَةُ عِنْدَ رَب 

 
ِ
 )666رواه أبو داود )« وَيَتَرَاص ُونَ فِي الص َف 

অথি: রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম বয়লয়েন, হতামরা দক হসভায়ব 

সাদরবে হয়ব না হিভায়ব দফদরশতাগণ তায়ির প্রদতপালয়কর সাময়ন সাদরবে 

হয়ে িাৌঁিাে? আমরা বললাম, দফদরশতাগণ তায়ির প্রদতপালয়কর সাময়ন 

কীভায়ব সাদরবে হয়ে িাৌঁিাে? দতদন বলয়লন, তারা সাময়নর কাতার আয়গ পুরা 

কয়র এবং কাতায়র দময়ল দময়ল এয়ক অপয়রর বরাবর হয়ে িাৌঁিাে। (আব ূিাউি 

হা. নং. ৬৬১) 

হািীস-৩: হিরত আব্দুোহ ইবয়ন উমর রা. বয়লন: 

 وَسُد ُوا أَقِيمُوا الص ُفُوفَ وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ »مَ، قَالَ: أَن َ رَسُولَ الل َهِ صَل َى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل َ 
ا ٍ  وََلَ تَذَرُوا فُرُجَ  -لَمْ يَقُلْ عِيسَى بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ  -الْخَلَلَ وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ 

  )666(رواه أبو داود    «.صَف ًا قَطَعَهُ الل َهُ لِلش َيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَ صَف ًا وَصَلَهُ الل َهُ، وَمَنْ قَطَعَ 

অথি: রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম বয়লয়েন, হতামরা কাতার 

হসাজা কয়রা। প্রয়তযয়কই দনজ দনজ কাৌঁধ অয়নযর কাৌঁধ বরাবর কয়রা। কাতায়রর 

মধযকার ফাৌঁক বন্ধ কয়র িাৌঁিাও। হতামায়ির ভাইয়ির হায়ত (িারা নামায়ির 

প্রদশক্র্ণ হিন, বা কাতার হসাজা কয়রন) নরম হয়ে িাও। কাতায়রর মায়ে 

শেতায়নর জনয ফাৌঁক হরয়খা না। হি বযদি কাতার দমদলয়ে রাখয়ব, আোহ 

তা‘আলা তার সয়ঙ্গ সম্পকি সিুতঢ় করয়বন। আর হি বযদি কাতার দেন্ন করয়ব, 

আোহ তা‘আলা তার সয়ঙ্গ সম্পকি দেন্ন করয়বন। (আব ূিাউি হা. নং ৬৬৬) 

হািীস-৪: হিরত উমর ফারুক রা. সম্পয়কি বদণিত আয়ে,  

رُ حَت َى يُخْبَرَ أَن َ الص ُفُوفَ قَدِ اسْتَو ٍَْ.   
ِ
لُ رِجَاَلً بِإِقَامَةِ الص ُفُوفِ، وََلَ يُكَب 

ِ
أَن َهُ كَانَ يُوَك 

 (222رواه الرتمذي حتت رقم )

http://www.darsemansoor.com/


 

www.darsemansoor.com   www.islamijindegi.com 

 

অথি: হিরত উমর ফারুক রা. কয়েকজন বযদিয়ক কাতার হসাজা করার জনয 

দনিুি কয়রদেয়লন। আর কাতার হসাজা না হওো পিিন্ত দতদন তাকবীর বলয়তন 

না। (দতরদমিী হা. নং ২২৭-এর অধীয়ন)  

হািীস-৫: হিরত ‘উসমান ও আলী রা. সম্পয়কি বদণিত আয়ে,   

قَد َمْ يَا فاُلَنُ، تَأَخ َرْ يَا أَن َهُمَا كَانَا يَتَعَاهَدَانِ ذَلِكَ، وَيَقُوَلَنِ: اسْتَوُوا ، وَكَانَ عَلِي ٌّ يَقُولُ: تَ 
                                                                    )222( رواه الرتمذي حتت رقمفاُلَنُ.  

অথি: হিরত ‘উসমান ও আলী রা. কাতার হসাজা করার বযাপায়র িত্নবান 

দেয়লন। তারা বলয়তন, হতামরা হতামায়ির কাতার হসাজা কয়র নাও। আর 

হিরত আলী রা. (এটাও) বলয়তন, হহ অমকু! সাময়ন বায়িা, হহ অমুক! দপেয়ন 

সয়রা। (দতরদমিী হা. নং ২২৭-এর অধীয়ন।) 

উপয়রাদেদখত হািীস ও আসায়রর আয়লায়ক এটাই প্রতীেমান হে হি, নামায়ি 

কাতার হসাজা করা খুবই গুরুত্বপণূি দবর্ে। আর এর পেদত হয়লা, হকউ কাতার 

হথয়ক আয়গ-দপয়ে িাৌঁিায়ব না, বরং সবাই পরস্পয়রর টাখনু ও কাৌঁধ বরাবর 

কয়র দময়ল দময়ল িাৌঁিায়ব। কাতায়রর মায়ে একজন হলাক িাৌঁিায়ত পায়র এমন 

হকায়না ফাৌঁক রাখয়ব না। 

কাতার হসাজা করার হিয়ত্র এদটই সনু্নাহ-সম্মত পেদত ও উম্ময়ত মুহাম্মািীর 

ধারাবাদহক আমল। দনিঃসয়েয়হ এর বযদতক্রম করা িীয়নর হিয়ত্র ‘নতুন 

আদবষ্কার ও সনু্নায়তর বরয়খলাফ’।  

লা-মািহাবীয়ির উপস্থাদপত িলীল ও হসগুয়লার পিিায়লাচনা 

লা-মািহাবীরা িলীল দহয়সয়ব হপশ কয়র থায়ক হিরত নুমান ইবয়ন বাশীর রা.-

এর হািীসদট; িা ইমাম বুখারী রহ. তার সহীহ বুখারীয়ত, ِبَابُ إِلْزَاقِ املَنْكِب
 بِالْمَنْكِبِ وَالقَدَمِ بِالقَدَمِ 

ِ
فِي الص َف      
(পদরয়িি: কাতায়র কাৌঁয়ধর সায়থ কাৌঁধ ও পায়ের সায়থ পা দমদলয়ে রাখা) 

দশয়রানায়মর অধীয়ন সনি োিা উয়েখ কয়রয়েন। হিরত নুমান ইবয়ন বাশীর 

রা. বয়লন, « ِرَأَيْتُ الر َجُلَ مِن َا يُلْزِقُ كَعْبَهُ بِكَعْبِ صَاحِبِه»  
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অথি: আমায়ির এক বযদিয়ক হিখলাম, হস তার সাথীর টাখনরু সায়থ টাখনু 

দমদলয়ে িাৌঁদিয়েয়ে। (উয়েখয, হািীসদট ইমাম আব ূ িাউি, ইবয়ন খুিাইমা, 

ইবয়ন দহব্বানসহ অয়নয়কই সনিসহ উয়েখ কয়রয়েন) 

তারা আয়রকদট হািীস হপশ কয়র থায়ক, িা হিরত আনাস রা.-এর সয়ূত্র বদণিত: 

 صَل َى اللهُ 
ِ
ي أَرَاكُمْ »عَلَيْهِ وَسَل َمَ قَالَ:  عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك ، عَنِ الن َبِي 

ِ
أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، فَإِن 

.               «مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي، وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ، وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ 
 )227( رواه البخاري –

অথি: নবী করীম সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম বয়লন, ‘হতামরা কাতার 

হসাজা কয়রা। আদম হতা হতামায়িরয়ক আমার দপেন দিক হথয়ক হিখয়ত পাই’। 

হিরত আনাস রা. বয়লন, আমায়ির হলায়করা এয়ক অয়নযর কাৌঁয়ধর সায়থ কাৌঁধ, 

পায়ের সায়থ পা দমদলয়ে িাৌঁিায়তন। (বুখারী হা. নং ৭২৫) 

লা-মািহাবীরা বয়লন, এসব হািীস হথয়ক ধারণা হে, মুসেীগণ পরস্পয়রর 

টাখনু ও কাৌঁধ লাদগয়ে িাৌঁিায়ব।  

দকন্তু তায়ির এ ধারণা সম্পূণি ভুল। এ বযাখযা হকবল তায়িরই মনগিা ও 

অেতাপ্রসতূ। কারণ:  

১. আব ূিাউি শরীয়ফ একদট হািীস এয়সয়ে, রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ 

ওো সাোম বয়লয়েন, 

إِذَا صَل َى أَحَدُكُمْ فاَلَ يَضَعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ، وََلَ »ل َمَ قَالَ: أَن َ رَسُولَ الل َهِ صَل َى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ 
عَنْ يَسَارِهِ، فَتَكُونَ عَنْ يَمنِيِ غَيْرِهِ، إَِل َ أَنْ َلَ يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌّ، وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ 

  )676( .  رواه أبو داود«رِجْلَيْهِ 

অথি: হতামরা নামাি আিােকায়ল হতামায়ির ডান পায়ের পায়শ জুতা রাখয়ব না 

(কারণ হসখায়ন দফদরশতাগণ থায়কন) এবং হতামায়ির বাম পায়ের পায়শও 

রাখয়ব না, কারণ হসটা অনয ভাইয়ের ডানপাশ। তয়ব বামপায়শ হকউ না থাকয়ল 

হসখায়ন জুতা রাখয়ত পারয়ব। (আব ূিাউি হা. নং ৬৫৪) 
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এ হািীস হথয়ক স্পি হবাো িাে, দুই মুসেীর পায়ের মােখায়ন ফাৌঁক থাকয়ব, 

হিখায়ন জুতা রাখা সম্ভব। দকন্তু উপয়র বদণিত কারয়ণ নবী করীম সাোোহু 

‘আলাইদহ ওো সাোম হসখায়ন জুতা রাখয়ত দনয়র্ধ কয়রয়েন। দু’জয়নর পায়ের 

মােখায়ন িদি ফাৌঁকই না থায়ক (হিমনদট আহয়ল হািীস বন্ধগুণ কয়র থায়কন), 

তাহয়ল-হতা জুতা রাখয়ত দনয়র্ধ করার হকায়না মায়নই হে না।  

২. লা-মািহাবীয়ির অনুসতত পন্থাদট এ িাবতকায়লর হগাটা মুসদলম উম্মাহর 

কমিপেদত দবয়রাধী ও সম্পূণি দবদিন্ন পথ। আর হগাটা মুসদলম উম্মাহ হথয়ক 

দবদিন্ন পথ ও মত অবলম্বন করার অথি হয়লা জাহান্নায়মর পথ অবলম্বন করা। এ 

বিয়বযর সমথিয়ন দনয়ের হািীসদট লিয করুন: 

د  صَل َى أَن َ رَسُولَ اللهِ صَل َى الل َهُ عَلَيْهِ وَسَل َمَ قَالَ: إِن َ الل َهَ َلَ يَجْمَعُ أُم َتِي، أَوْ قَالَ: أُم َةَ مُحَم َ 
رواه الن َارِ.    الل َهُ عَلَيْهِ وَسَل َمَ، عَلَى ضاَلَلَة ، وَيَدُ اللهِ مَعَ اجلَمَاعَةِ، وَمَنْ شَذ َ شَذ َ إِلَى 

 )2662( الرتمذي

অথি: রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম বয়লয়েন, আোহ তা‘আলা 

উম্ময়ত মুহাম্মািীয়ক হগামরাহীর উপর একদত্রত করয়বন না। আর আোহ 

তা‘আলার সাহািয হতা জামা‘আয়তর সায়থই। হি দবদিন্ন পথ ও মত অবলম্বন 

করয়লা, হস-হতা জাহান্নায়মর পথ অবলম্বন করয়লা। (দতরদমিী হা. নং ২১৬৭) 

৩. সাহাবী নুমান ইবয়ন বাশীর রা. ও আনাস রা.-এর হািীয়সর বযাখযাে বুখারী 

শরীয়ফর দনভিরয়িাগয বযাখযাকার হায়ফজ ইবয়ন হাজার আসকালানী রহ. বয়লন,  

 املراد بذلك املبالغة في تعديل الصف و سد اخللل 
অথি: এখায়ন ‘এলিাক’ বা পা দমলায়নার িারা উয়েশয হয়লা কাতার হসাজা করা 

ও ফাৌঁকা জােগা পূরণ করার বযাপায়র হজার তাদগি হিো। (ফাতহুল বারী: 

২/২৬৮, হা. নং ৭২৫)  

৪. হায়ফজ ইবয়ন হাজার রহ.-এর বযাখযা সম্পূণি সদিক ও হিৌদিক। হকননা 

সনুায়ন আব ূিাউি, সহীহ ইবয়ন খুিাইমা, সনুায়ন িারাকুতনী; হািীয়সর দবখযাত 

এ দতন দকতায়ব নুমান ইবয়ন বাশীর রা.-এর উদিদট আয়রা দবশিভায়ব বদণিত 

হয়েয়ে। এসব দকতায়ব উদিদট দনেরূয়প বদণিত হয়েয়ে: 
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.  أبو داود  فَرَأَيْتُ الر َجُلَ يَلْزَقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَةِ صَاحِبِهِ وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ 
 (6101( ، الدارقطين )661خزمية ) ( ،ابن662)

অথি: আদম হলাকয়িরয়ক কাৌঁয়ধর সায়থ কাৌঁধ, হাটুর সায়থ হাৌঁট ুও টাখনরু সায়থ 

টাখনু দমদলয়ে নামায়ি িাৌঁিায়ত হিয়খদে।  

তাোিা সনুায়ন নাসাঈ-এর এক সহীহ হািীয়স এয়সয়ে রাসলূুোহ সাোোহু 

‘আলাইদহ ওো সাোম বয়লয়েন,  ِ(568رواه النسائي ) –اْلَْعْنَاقِ  ...........وَحَاذُوا ب  

‘............হতামরা এয়ক অয়নযর  াি বরাবর কয়র িাৌঁিাও’। (সনুায়ন নাসাঈ হা. 

নং ৮১৫) 

একথা বযাখযা কয়র বলার অয়পিা রায়খ না হি, হাৌঁটরু সায়থ হাৌঁট ুও  ায়ির 

সায়থ  াি লাদগয়ে িাৌঁিায়না এয়কবায়রই অসম্ভব। হি হকউ তা পরীিা কয়র 

হিখয়ত পায়র।  

সতুরাং হবাো হগয়লা, হিরত নুমান ইবয়ন বাশীর রা. ও হিরত আনাস রা.-এর 

বিয়বযর উয়েশয হয়লা কাতায়রর মধযবতিী ফাৌঁকা জােগা পূরণ করা ও কাতার 

সেুরভায়ব হসাজা করার প্রদত হজার তাদগি হিো। পাশাপাদশ বযদিয়ির হাৌঁট ুবা 

টাখনু লাদগয়ে রাখা উয়েশয নে এবং তা সম্ভবও নে। অথিাৎ, উি হািীসসমূয়হ 

‘শাদব্দক অথি’ উয়েশয নে; বরং বরাবর কয়র িাৌঁিায়না মূল উয়েশয।   

আোহ তা‘আলা আমায়ির সবাইয়ক িীয়নর সহীহ বুে এবং দসরায়ত মুস্তাকীয়মর 

উপর অদবচল থাকার তাওফীক িান করুন। আমীন। 

 

 

নামায়ি ডান হাত দিয়ে বাম হায়তর কদি ধরা সনু্নাত 

নামায়ি বাম কদির উপর ডান হাত হরয়খ দু’আঙ্গুল িারা হচয়প ধরা সনু্নাত। এ 

আমলদট একাদধক সহীহ হািীস িারা প্রমাদণত, চার মািহায়বর ইমামগণই এই 

পেদতদটয়ক সুন্নাতরূয়প গ্রহণ কয়রয়েন।  
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নামায়ি ডান হাত দিয়ে বাম হায়তর কদি ধরা সম্পদকিত হািীসসমূহ: 

(১) হিরত সাহল ইবয়ন সা’ি রা. বয়লন: 

 «: أَنْ يَضَعَ الر َجُلُ اليَدَ اليُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ اليُسْرَي فِي الص اَلَةِ  كَانَ الن َاسُ يُؤْمَرُونَ »
অথি: হলাকয়িরয়ক এই আয়িশ হিওো হত হি, তারা হিন নামায়ি ডান হাত 

বাম হায়তর উপর রায়খ। (বখুারী হা.৭৪০, মুসনায়ি আহমাি হা.২২৯১৫) 

(২) হিরত ওোইল ইবয়ন হুজর রা. বয়লন :   

ي؟ قَالَ: فَنَظَر ٍُْ إِلَيْهِ قَامَ 
ِ
قُلْتُ: ْلََنْظُرَن َ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَل َى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل َمَ، كَيْفَ يُصَل 

هِ الْيُ 
ِ
سْرَي، وَالر ُسْغِ فَكَب َرَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَت َى حَاذَتَا أُذُنَيْهِ، ثُم َ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَف 

 وَالس َاعِدِ. 
অথি: আদম ময়ন ময়ন বললাম: রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম দক 

ভায়ব নামাি পয়িন তা আদম লিয করয়বা। আদম লিয করলাম, দতদন িাৌঁদিয়ে 

তাকবীর বলয়লন এবং উভে হাত কান বরাবর উিায়লন। অতিঃপর তার ডান 

হাত বাম হায়তর কদি ও কদি-সংলগ্ন বাহুর উপর রাখয়লন। (নাসাঈ: ৮৮৯, 

আবূ িাউি: ৭২৬-৭২৭, মসুনায়ি আহমাি: ৪/৩১৮, সহীহ ইবয়ন খুিাইমা: 

৪৮০) 

লিযণীে দবর্ে হল: উয়েদখত হািীয়স ডান হায়তর একদট অংশ (অথিাৎ হায়তর 

তালু) আর বাম হায়তর দতনদট অংশ (অথিাৎ, তালুর দপি, কদি ও বাহু)-এর 

কথা বলা হয়েয়ে। এদট তখনই সম্ভব িখন হকউ ডান হায়তর তালয়ুক বাম 

হায়তর দপয়ির উপর হরয়খ বতোঙ্গলুী ও কদনষ্ঠাঙ্গুলী িারা কদি ধরয়ব এবং 

অবদশি দতন আঙ্গুল বাম হায়তর কদি-সংলগ্ন বাহুর উপর প্রসাদরত কয়র দিয়ব। 

এ হািীস বণিনাকারী সাহাবী ওোইল ইবয়ন হুজর রা. রাসলূুোহ সাোোহু 

‘আলাইদহ ওো সাোয়মর হাত ধরার সনু্নাত পেদতদট ময়নায়িায়গর সায়থ হখোল 

কয়র দবস্তাদরত বণিনা কয়রয়েন। এ দবর্েদটর সমথিন পাওো িাে সহীহ ইবয়ন 

খুিাইমাে। ইমাম মুহাম্মাি ইবয়ন খুিাইমা রহ. (২২৩-৩১১দহ.)-দিদন হসানাদল 

িুয়গর একজন মুহাদেস, দতদন তার গ্রয়ন্থ উি হািীয়সর উপর দশয়রানাম 

দিয়েয়েন:  

 الْيُسْرَي وَالر ُسْغِ وَالس َاعِدِ جَمِيعًا
ِ
 الْيُمْنَى عَلَى كَف 

ِ
  بَابُ وَضْعِ بَطْنِ الْكَف 

অথিাৎ: ‘ডান হাত বাম হায়তর তালুর দপি, কদি ও বাহুর উপর একই সায়থ 

রাখয়ব’। (আর এটা উপয়র বদণিত পেদত োিা সম্ভব নে।) 
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অনুরূপ বণিনা সনুায়ন িায়রমীয়ত সহীহ সনয়ি ওোইল ইবয়ন হুজর রা. হথয়ক 

বদণিত, দতদন বয়লয়েন:  

 رَأَيْتُ رَسُولَ الل َهِ صَل َى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل َمَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَي قَرِيبًا مِنَ الر ُسْغِ 
অথি: আদম রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোময়ক ডান হাত বাম হায়তর 

উপর কদির কায়ে রাখয়ত হিয়খদে। (সনুায়ন িায়রমী:হা.১২৩৯) 

(৩) হিরত হুলব আত তােী রা. বয়লন:  

   كَانَ رَسُولُ الل َهِ صَل َى الل َهُ عَلَيْهِ وَسَل َمَ يَؤُم ُنَا، فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ 
অথি: রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম আমায়ির ইমাম হয়তন। দতদন 

ডান হাত িারা বাম হাতয়ক হচয়প ধরয়তন। (দতরদমিী:হা.২৫২, ইবয়ন 

মাজা:৮০৯, ইবয়ন আবী শাইবা:৩৯৫৫) এখায়ন বাম হায়তর কনুই ধরার কথা 

বলা হেদন। 

এ প্রসয়ঙ্গ ইমাম দতরদমিী রহ. বয়লন: 

 صَل َى الل َهُ حَدِيثُ هُلْب  حَدِيثٌّ حَسَنٌّ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ 
ِ
مِنْ أَصْحَابِ الن َبِي 

ةِ، عَلَيْهِ وَسَل َمَ، وَالت َابِعنِيَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ، يَرَوْنَ أَنْ يَضَعَ الر َجُلُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الص اَلَ 
هُمَا تَحْتَ الس ُر َةِ، وَكُل ُ وَرَأَي بَعْضُهُمْ أَنْ يَضَعَهُمَا فَوْقَ الس ُر َةِ، وَرَأَي بَعْضُهُمْ: أَنْ يَضَعَ 

  ذَلِكَ وَاسِعٌّ عِنْدَهُمْ.
হিরত হুলব হথয়ক বদণিত হািীসদট ‘হাসান’, এই হািীয়সর উপর রাসলূুোহ 

সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম, তায়বঈন এবং পরবতিী সকল আহয়ল ইলয়মর 

আমল। তারা নামায়ি বাম হায়তর উপর ডান হাত রাখয়তন, হকউ নাদভর উপর 

রাখা পেে করয়তন, আবার হকউ নাদভর দনয়চ রাখা পেে করয়তন। তাৌঁয়ির 

দনকট উভেটারই বযাপকতা দেয়লা। 

এয়িয়ত্র লিযণীে দবর্ে হয়লা, পুরুর্য়ির হকউ বয়ুকর উপর হাত হরয়খয়েন 

এমন হকায়না প্রমাণ কারও হথয়কই পাওো িাে না। 

(৪) হিরত শাোি ইবয়ন শুরাহদবল রা. বয়লন:  

الل َهِ صَل َى الل َهُ عَلَيْهِ وَسَل َمَ قَائِمًا؛ يَدُهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَي قَابِضًا عَلَيْهَا، رَأَيْتُ رَسُولَ 
  يَعْنِي: فِي الص اَلةِ.

অথি: আদম রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম হক িণ্ডােমান হিখলাম। 

দতদন নামায়ি বাম হায়তর উপর ডান হাতদটয়ক হচয়প ধয়র আয়েন। (এদট 

http://www.darsemansoor.com/


 

www.darsemansoor.com   www.islamijindegi.com 

 

‘মুসনায়ি বািিার’ কাশফুল আসতার হা.নং ৫২২,  ‘তাবারানী’ কাবীর হা. সং 

৭১১১) 

এ হািীয়সও ডান হাত দিয়ে বাম হাতয়ক ধরার কথা বলা হয়েয়ে। এক হায়তর 

বাহু আয়রক হায়তর বাহুর উপর রাখার কথা বলা হেদন। 

(৫) হিরত জারীর আোবী বয়লন:  

 الص اَلَةِ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى رُسْغِهِ  كَانَ عَلِي ٌّ إِذَا قَامَ فِي
অথি: হিরত আলী রা. িখন নামায়ি িাৌঁিায়তন, তখন তার ডান হাত বাম 

হায়তর কদির উপর রাখয়তন। (মুসান্নায়ফ ইবয়ন আবী শাইবা:হা. ৩৯৬৯)  

উয়েদখত হািীসগুয়লা হথয়ক িা বেুা িাে, তা হয়লা: 

১. রাসলুুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম বাম হায়তর উপর ডান হাত 

রাখয়তন।  

২. ডান হাত িারা বাম হাতয়ক হচয়প ধরয়তন।  

৩. বাম হায়তর কদি হচয়প ধরয়তন। 

িার ফয়ল হানাফী মািহায়বর অনুসারীগণ উপয়রাদেদখত সবগুয়লাই একসায়থ 

আমল কয়র থায়কন এবং হসই পেদতয়কই অদধকাংশ মািহায়বর আয়লমগণ 

অবলম্বন কয়রয়েন।  

হালবী রহ. মুনইোতুল মুসেী-এর শরাহ্ ‘গুনইোতলু মতুামােী’ নামক গ্রয়ন্থ 

উয়েখ কয়রয়েন:- 

إِذْ فِيْ  الْحَدِيْثِ الْمَذْكُوْرَةِ الس ُن َةُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْوَضْعِ وَ الْقَبْضِ جَمْعًا بَيْنَ مَا وَرَدَ فِي 
الْيَدِ عَلَى الْيَدِ وَ فِي الْبَعْضِ: ذِكْرُ وَضْعِ الْيَدِ  بَعْضِهَا: ذِكْرُ اْلَْخْذِ وَ فِيْ بَعْضِهَا: ذِكْرُ وَضْعِ 

قُ اْلِْبْهَامَ وَ 
ِ
 الْيُسْٰري وَ يُحَل 

ِ
رَاعِ، فَكَيْفِي َةُ الْجَمْعِ أَنْ يَضَعَ كَف َ الْيُمْٰنى عَلَى كَف 

ِ
عَلَى الذ 

رَاعِ، فَيَصْدُقُ أَن َه وَضَعَ الْيَدَ عَلَى الْيَدِ الْخِنْصَرَ عَلَى الر ُسْغِ وَ يَبْسُطَ اْلَْصَابِعَ الث اَلَثَةَ عَلَ 
ِ
ى الذ 

رَاعِ وَ أَن َه أَخَذَ شِمَالَه بِيَمِيْنِه.
ِ
 وَ عَلَى الذ 

অথি: সনু্নাত হয়লা পূয়বিাদেদখত হািীসগুয়লার ময়ধয সমন্বে সাধয়ন “হাত দবদেয়ে 

রাখা ও বাৌঁধা” এ দু’দটর উপরই একসয়ঙ্গ আমল করা। কারণ, দকেু হািীয়স 

হচয়প ধরার কথা এয়সয়ে, আবার দকেু হািীয়স হাত হায়তর উপর দবদেয়ে রাখার 

কথা এয়সয়ে। আর দকেু হািীয়স বাহুর উপর হাত রাখার কথা এয়সয়ে। 
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এগুয়লার ময়ধয সমন্বে সাধয়নর পেদত হয়লা: ডান হায়তর তালু বাম হায়তর 

তালুর দপয়ির উপর রাখয়ব, বতোঙ্গুদল ও কদনষ্ঠাঙ্গুলী িারা হগাল বতয়ত্তর নযাে 

বাদনয়ে কদি ধরয়ব এবং অবদশি দতন আঙ্গুল বাম বাহুর উপর দবদেয়ে দিয়ব। 

তাহয়ল ‘হায়তর উপর হাত রাখা, বাহুর উপর হাত রাখা এবং ডান হাত িারা 

বাম হাত ধরা’ সবগুয়লাই বাস্তবােন হয়ব। (গুনইোতুল মতুামােী:৩০০) 

পািক-মাত্রই উপলদি করয়ত সিম হি, হানাফী মািহাব অনুিােী সবগুয়লা 

হািীয়সর উপর আমল হয়ে িাে। আর প্রকততপয়ি এটাই হয়লা হািীয়সর 

অনুসরণ। এক হািীসয়ক গ্রহণ কয়র অনয হািীসয়ক তযাগ করা, বা উপহাস করা 

এটা হািীস মানা নে। বরং হসটা হয়ব হািীস মানার নায়ম তামাশা করা ও 

হািীস অস্বীকার করা। গাইয়র মকুাদেি ভাইয়েরা বখুারী শরীয়ফর হি 

হািীসদটয়ক িলীলরূয়প গ্রহণ কয়র বাম হায়তর কনুই পিিন্ত ডান হাতয়ক দবস্ততত 

কয়র হিন, হসটায়ক আমরা প্রথম িলীলরূয়প গ্রহণ কয়রদে। ঐ হািীসদট সম্পয়কি 

সহীহ বুখারীর দবখযাত ভার্যকার হায়ফজ ইবয়ন হাজার আসকালানী রহ. স্বীে 

গ্রন্থ ‘ফাতহুল বারীয়ত’ বয়লয়েন:- 

 ثُم َ قَوْلُهُ عَلَى ذِ 
ِ
رَاعِ وَفِي حَدِيثِ وَائِل  عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَالن َسَائِي 

ِ
رَاعِهِ أَبْهَمَ مَوْضِعَهُ مِنَ الذ 

هِ الْيُسْرَي والرسغ والساعد وَصَححهُ بن خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُ 
ِ
وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَف 
نيِ الْمُهْمَلَةِ بَعْدَهَا وَأَصْلُهُ فِي صَحِيحِ مُسْلِم  بِدُونِ 

ِ
 الر َاءِ وَسُكُونِ الس 

ِ
يَادَةِ وَالر ُسْغُ بِضَم 

ِ
الز 

 نَحْوُهُ فِي أَوَاخِرِ الص اَلَةِ. )رقم:  مُعْجَمَةٌّ هُوَ الْمَفْصِلُ بَيْنَ 
 
 وَسَيَأْتِي أَثَرُ عَلِي 

ِ
الس َاعِدِ وَالْكَف 

241) 

অথিাৎ, বাহুর হকান জােগাে হাত রাখয়তন হসটা এই হািীয়স অস্পি, আবূ 

িাউি ও নাসাঈ শরীয়ফ বদণিত ওোইল রা. এর হািীয়স তার বযাখযা হিওো 

হয়েয়ে, িা দনেরূপ: 

অতিঃপর দতদন তাৌঁর ডান হায়তর তালু বাম হায়তর তালুর দপি, কদি ও বাহুর 

উপর রাখয়লন। ইমাম ইবয়ন খুিাইমা রহ. ও অনযানযরা এদটয়ক সহীহ 

বয়লয়েন। বুখারী শরীয়ফ সালাত অধযায়ের হশর্দিয়ক হিরত আলী রা. হথয়ক 

অনুরূপ ‘আসার’-এর উয়েখ সাময়ন আসয়ে। (৭৪০ নং হািীয়সর বযাখযাে) 

 

হাত হবৌঁয়ধ নাদভর উপর রাখা সম্পদকিত হািীসসমহূ: 
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(১) হিরত ওোইল ইবয়ন হুজর রা. বয়লন: 

 « ى شِمَالِهِ فِي الص اَلَةِ رَأَيْتُ الن َبِي َ صَل َى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل َمَ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَ »
অথি: আদম রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোময়ক নামায়ি ডান হাত 

বাম হায়তর উপর হরয়খ নাদভর নীয়চ রাখয়ত হিয়খদে। (মসুান্নায়ফ ইবয়ন আবী 

শাইবা:হা. ৩৯৫৯) 

الْقَاسِمُ ابْنُ  سْنَادٌّ صَحِيْحٌّ، قَالَ اْلِْمَامُ قَالَ الش َيْخُ عَو َامَةُ فِيْ تَحْقِيْقِ ٰهذَا الْحَدِيْثِ: وَ ٰهذَا إِ 
وَ قُطْلُوبْغَا فِيْ كِتَابِهِ "الت َعْرِيْف وَ اْلَْخْبَار بِتَخْرِيْجِ أَحَادِيْثِ اَلِخْتِيَارِ" بَعْدَ مَا نَقَلَهُ سَنَدًا 

دٌّ، وَ قَالَ الْعاَل َمَةُ مُحَم َدٌّ عَابِدٌّ 
ِ
  مَتْنًا: وَ ٰهذَا إِسْنَادٌّ جَي 

ِ
نْدِي ُ فِيْ طَوَالِعِ اْلَْنْوَارِ عَلَى الد ُر 

ِ
الس 

الْمُخْتَارِ بَعْدَ تَخْرِيْجِ ٰهذَا الْحَدِيْثِ: وَ رِجَالُهُ كُل ُهُمْ ثِقَا ٌٍّ وَ أَثْبَا ٌٍّ. )مصنف ابن أىب شيبة: 
1/121) 

অথি: শাইখ আওোমা রহ. এই হািীয়সর তাহকীয়ক বয়লন, হািীসদটর সনি 

সহীহ। ইমাম কায়সম ইবয়ন কুতলুবুগা রহ. স্বীে গ্রন্থ ‘আত্ তা’রীফ ওোল 

আখবার’ এ উি হািীসদটভ ‘সনি ও মতন’ উয়েখ কয়র বয়লন, সনিদট 

মজবুত ও শদিশালী। আোমা আয়বি দসন্ধী রহ. ‘ত্বওোদলউল আনওোর’ 

নামক গ্রয়ন্থ এই হািীসদট (সনি ও মতনসহ) উয়েখ কয়র বয়লন ‘এই হািীয়সর 

সনয়ির সকল রাবী গ্রহণয়িাগয, একজনও দুবিল রাবী হনই’। 

আোমা শাওকানী রহ. ‘নাইলুল আওতার’ গ্রয়ন্থ প্রথয়ম হিরত ওোইল ইবয়ন 

হুজর রা.-এর সংদিি দরওোোত   اْليُْسَرى َعلَى اْليُْمنَى َوَضعَ  ثُم  (ডান হাত 

বাম হায়তর উপর হরয়খয়েন) উয়েখ করার পর আহমাি এবং আব ূ িাউয়ির 

তাফসীলী দরওোোত 

هِ الْيُسْٰري وَ الر ُسْغَ وَ الس َاعِدَ »
ِ
«ثُم َ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْٰنى عَٰلى كَف   (অতিঃপর দতদন তার ডান 

হাত বাম হায়তর তালুর দপি, কদি ও বাহুর উপর রাখয়লন) উয়েখ করার পর 

এর বযাখযাে বয়লন: 

 يَدِهِ الْ 
ِ
 وَالْمُرَادُ أَن َهُ وَضَعَ يَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى كَف 

ِ
يُسْرَي وَرُسْغَهَا وَسَاعِدَهَا. وَلَفْظُ الط َبَرَانِي 

 «.وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ الْيُسْرَي فِي الص اَلَةِ قَرِيبًا مِنْ الر ُسْغِ »
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অথি: দতদন তার ডান হাত বাম হায়তর তালরু দপি, কদি ও বাহুর উপর 

হরয়খয়েন। তাবারানীর বণিনাে বাকযদট এরূপ: দতদন নামায়ি তার ডান হাত বাম 

হায়তর দপয়ির উপর কদির কায়ে হরয়খয়েন। (নাইললু আওতার:২/১৮৮) 

(২) হিরত আলী রা. বয়লন: 

إِن َ مِنَ الس ُن َةِ فِيْ الص َٰلوةِ وَضْعُ  إ إِن َ مِنَ الس ُن َةِ فِيْ الص َٰلوةِ: إِن َ مِنَ الس ُن َةِ فِيْ الص َٰلوةِ:
، عَلَى اْلَْكُ 

ِ
 تَحْتَ الس ُر َةِ. )أحمد:اْلَْكُف 

ِ
، أبو داود: ىف رواية ابن اْلعراىب 6/661ف 

، 6/258،ذكره الشيخ عوامة ىف نسخته احملقق ْلىب داود، و الدارقطىن:286وابن داسة:
و فيه عبد الرحمن بن إسحاق هو أبو شيبة الواسطى ضعيف، لكن  1066ابن أىب شيبة:

 يشهد له احلديث السابق(

অথি: নামায়ি সনু্নাত হয়লা: তালু তালুর উপর হরয়খ নাদভর নীয়চ রাখা। 

(মুসনায়ি আহমাি: ১১০,আব ূ িাউি: হা. নং ৭৫৬, িারাকুতনী: ১/২৮৫, 

মুসান্নায়ফ ইবয়ন আবী শাইবা: হা. নং ৩৯৬৬ এই সনয়ি আব ূশাইবা আব্দুর 

রহমান ইবয়ন ইসহাক আল ওোয়সতী রয়েয়েন। িদিও দতদন দুবিল, দকন্তু প্রথম 

হািীসদট এর সমথিন করয়ে, কায়জই ঐ দুবিলতা িূর হয়ে দগয়েয়ে।) 

(৩) হিরত আব ূহুরাইরা রা. বয়লন:- 

 فِي الص اَلَةِ تَحْتَ الس ُر َةِ »
ِ
 عَلَى اْلَْكُف 

ِ
وفيه أيضاً  285. )أبو داود:«أَخْذُ اْلَْكُف 

 عبدالرحمن املذكور(
অথি: নামায়ি হায়তর তালু দিয়ে অপর তালু ধয়র নাদভর নীয়চ রাখয়ব। (আব ূ

িাউি:হা. নং ৭৫৮। এয়তও পূয়বিাি আব্দুর রহমান রয়েয়েন িার দুবিলতা িূর 

হয়ে হগয়ে।) 

(৪) হিরত হাজ্জাজ ইবয়ন হাসসান রহ. বয়লন:- 

 يَمِينِهِ عَلَى »سَمِعْتُ أَبَا مِجْلَز ، أَوْ سَأَلْتُهُ قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: 
ِ
يَضَعُ بَاطِنَ كَف 

 شِمَ 
ِ
،وقال 1061) مصنف ابن أىب شيبة:  «الِهِ وَيَجْعَلُهَا أَسْفَلَ مِنَ الس ُر َةِ ظَاهِرِ كَف 

 سنده جيد( 2/16املارديىن ىف اجلوهر النقى:
অথি: আদম আবূ দমজলাি রহ.য়ক বলয়ত শুয়নদে, অথবা হাজ্জাজ বয়লন: আদম 

আবূ দমজলািয়ক দজোসা করলাম হি, নামায়ি কীভায়ব হাত বাৌঁধয়বা? দতদন 
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প্রতুযত্তয়র বলয়লন: ডান হায়তর তালু বাম হায়তর তালরু দপয়ির উপর হরয়খ 

নাদভর নীয়চ রাখয়ব। (মুসান্নায়ফ ইবয়ন আবী শাইবা: হা. নং ৩৯৬৩, ইমাম 

মারিীনী রহ. স্বীে দকতাব ‘জাওহাররুন নাকী’হত এই আসার সম্পয়কি বয়লন: 

এর সনি জাদেযি-২/৩১) 

(৫) ইবরাহীম নাখাঈ রহ. বয়লন:-  

 (1061)مصنف ابن أىب شيبة : « ى شِمَالِهِ فِي الص اَلَةِ تَحْتَ الس ُر َةِ يَضَعُ يَمِينَهُ عَلَ »
অথি: নামায়ি ডান হাত বাম হায়তর উপর হরয়খ নাদভর নীয়চ বাৌঁধয়ব। (মুসান্নায়ফ 

ইবয়ন আবী শাইবা: ৩৯৬৯, এর সনিদট হাসান) 

(৬) আোমা ইবনলু মুনদির রহ. তার ‘আল-আওসাত’ গ্রয়ন্থ দলয়খয়েন:   

سْحَاقُ: تَحْتَ الس ُر َةِ أَقْوَي فِي الْحَدِيثِ،وَأَقْرَبُ إِلَى الت َوَاضُعِ. )اْلوسط : وَقَالَ إِ 
1/241) 

অথি: হিরত ইসহাক রহ. (দিদন ইমাম বুখারী রহ. এর উস্তাি) দতদন বয়লয়েন: 

নাদভর নীয়চ হাত বাৌঁধার হািীস অদধক শদিশালী এবং দবনয়ের দনকটতর। 

(আল-আওসাত:৩/২৪৩) 

 

বয়ুকর উপর হাত বাৌঁধা সম্পদকিত িলীল ও এগুয়লার পিিায়লাচনািঃ 

বুয়কর উপর হাত বাৌঁধা সম্পয়কি হকায়না সহীহ হািীস হনই। এয়িয়ত্র হি 

িলীলসময়ূহর আশ্রে হনো হে, হসগুয়লার অবস্থা দনেরূপ:- 

(১) হিরত ওোইল ইবয়ন হুজর রা. এর হািীস (সহীহ ইবয়ন 

খুিাইমা:১/২৭৩, হা. নং ৪৭৯) এদট সহীহ হািীস নে। এর সনয়ি মুোম্মাল 

ইবয়ন ইসমাঈল আয়েন। দতদন সদুফোন সাওরী হথয়ক এদট বণিনা কয়রয়েন। 

মুোম্মালয়ক ইমাম বখুারী ‘মনুকারুল হািীস’ বয়লয়েন এবং দতদন এ কথাও 

বয়লয়েন, ‘আদম িায়ক মুনকারুল হািীস বলয়বা, তার সয়ূত্র বণিনা করা তবধ 

হয়ব না’।  

ইবয়ন সা’ি, আব ূ িুর‘আ রািী, আবূ হায়তম রািী ও িারাকুতনী প্রমূখ 

মুোম্মালয়ক ‘অতযদধক ভুয়লর দশকার’ আখযা দিয়েয়েন।  

ইবয়ন হাজার আসকালানী রহ.‘ফাতহুল বারী’ গ্রয়ন্থ বয়লয়েন: 

http://www.darsemansoor.com/


 

www.darsemansoor.com   www.islamijindegi.com 

 

 সদুফোন হয়ত মুোম্মায়লর বণিনাে (مؤمل بن إمساعيل ىف حديثه عن الثوري ضعيف)
দুবিলতা আয়ে। (৫১৭২ নং হািীয়সর অধীয়ন) এবং সদুফোন সাওরীর অনয 

বণিনার দবপরীত। আর এই হািীয়স মুোম্মাল ইবয়ন ইসমাঈয়লরই হি ভুল 

হয়েয়ে তা ওোইল ইবয়ন হুজর রা. হয়ত বদণিত দরওোোতগুয়লার সনয়ি নজর 

বুলায়লই প্রমাণ হে। ওোইল ইবয়ন হুজর রা. হথয়ক হািীসদট দরওোোত 

কয়রয়ে তার োত্র কলুাইব, তার হথয়ক আয়সম, আর আয়সম হথয়ক দরওোয়েত 

কয়রয়ে তার নেজন োত্র, িথা: 

১. দবশর ইবয়ন মুফাজ্জাল 

২. িায়েিা 

৩. আব্দুোহ ইবয়ন ইিরীস 

৪. আব্দুল ওোয়হি 

৫. শু‘বা 

৬. িুহাইর ইবয়ন মু‘আদবো 

৭. সালাম ইবয়ন সলুাইম 

৮. খায়লি ইবয়ন আব্দুোহ 

৯. সদুফোন সাওরী 

আয়সয়মর এই নেজন োয়ত্রর আটজনই (على الصدر) ‘বুয়কর উপর’ উয়েখ 
কয়রনদন। শুধু সদুফোন সাওরীর সয়ূত্র এই শব্দদট পাওো িাে। আর সদুফোন 

সাওরীর দুইজন োত্র এই হািীসদট তার হথয়ক দরওোোত কয়রয়ে। আব্দুোহ 

ইবয়ন ওোলীি এবং মুোম্মাল ইবয়ন ইসমাঈল। এই দুইজয়নর মধয হথয়ক 

আব্দুোহ ইবয়ন ওোলীিও ‘বয়ুকর উপর’ শব্দদট উয়েখ কয়রনদন। শুধু মুোম্মাল 

ইবয়ন ইসমাঈলই ‘বুয়কর উপর’ শব্দ উয়েখ কয়রয়েন। আর হখাি  ইমাম 

সদুফোন সাওরীর আমলও এই হািীস অনুিােী দেল না। ইমাম নববী দলয়খন, 

‘ইমাম আব ূ হানীফা, সদুফোন সাওরী, ইসহাক ইবয়ন রাহুো ও আমায়ির 

শায়ফেীয়ির ময়ধয আবূ ইসহাক মারওোিী বয়লন, উভে হাত নাদভর দনয়চ 

বাধয়ব।’ 

এর িারা স্পিভায়ব প্রমাদণত হে হি, ‘বুয়কর উপর’ শব্দদট মুোম্মাল ইবয়ন 

ইসমাঈল ভুলবশত বতদে কয়রয়েন। তাই এই হািীস িারা িলীল হিওোর 

হকায়না সয়ুিাগ হনই। (শরয়হ মুসদলম:১/৭৩, আব ূ িাউি:১/১১২, মুসনায়ি 

আহমাি:৪/৩১৮, বাইহাকী:২/১৩১)  
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(২) ত্বাউস রহ. বয়লন: 

كَانَ رَسُولُ الل َهِ صَل َى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل َمَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدَهُ »الَ: عَنْ طَاوُس ، قَ 
 ৮১১-(وعزاه املزىن)৭৫৯ -)أبو دود «الْيُسْرَي ثُم َ يَشُد ُ بِهِمَا عَلَى صَدْرِهِ وَهُوَ فِي الص اَلَةِ 

৯২إىل أىب دود ىف املراسيل )- 
তাউয়সর বণিনাদট আবূ িাউি শরীয়ফর ৭৫৯ নং হািীস । এদট ‘মুরসাল’ তথা 

সতূ্র দবদিন্ন, আর মুরসালয়ক তারা প্রামাণয ময়ন কয়র না। তদুপদর এয়ত 

‘সলুাইমান ইবয়ন মূসা’ নায়মর একজন রাবী আয়েন। তার সম্পয়কি বুখারী রহ. 

বয়লয়েন: ( مناكير عنده ) তার কায়ে অয়নক মুনকার দবর্ে আয়ে। ইমাম নাসাঈ 

রহ. বয়লয়েন: ( قويبال ليس ) দতদন মজবুত রাবী নন। (দ্রিঃ আল- কাদশফ) 

(৩) বুয়কর উপর হাত বাৌঁধা সম্পয়কি হিরত ইবয়ন আব্বাস রা. হথয়ক একদট  

হািীস বাইহাকীয়ত আয়ে (বাইহাকী হা. নং ২১৩৩)। এর সনয়ি রওহ ইবনলু 

মুসােযাব আয়েন। দতদন চরম দুবিল রাবী। ইবয়ন দহব্বান রহ. তার সম্পয়কি 

বয়লয়েন: দতদন দবশ্বস্ত হলাকয়ির সয়ূত্র জাল হািীস বণিনা করয়তন। তার হথয়ক 

হািীস হনওো জায়েি হনই। ইবয়ন আিী বয়লয়েন: ) محفوظة غير أحاديثه(

তার হািীস সদিক নে। (তাহিীবুত তাহিীব:৪/২৩১) 

(৪) হিরত আলী রা. এর  হািীসদট বুখারীর ‘তারীয়খ কাবীয়র’ আয়ে। আবার 

এই হািীসদট একই সনয়ি ইবয়ন আবী হায়তম ‘আল জারহু ওোত্ তা’িীল’ 

নামক গ্রয়ন্থ উয়েখ কয়রয়েন। হসখায়ন নামায়ি ডান হাত বাম হায়তর উপর 

রাখার কথা আয়ে ‘বুয়কর উপর’ ( الصدر على ) কথাদট হনই। হতমদনভায়ব 

মুসান্নায়ফ ইবয়ন আবী শাইবাে এদট উয়েখ আয়ে। হসখায়নও ‘বুয়কর উপর’ 

কথাদট হনই। (মুসান্নায়ফ ইবয়ন আবী শাইবা: হািঃ নং ৩৯৬২)  

উপরন্তু, ইমাম বুখারী ‘আত্ তারীখুল কাবীর’ গ্রয়ন্থ উি হািীসদটয়ক সমথিন 

কয়রনদন। বরং হসদট উয়েখ করার পর বয়লয়েন:  

وَقَالَ قُتَيبة: عَنْ حُمَيد بْن عَبد الر َحمَن، عَنْ يَزِيد بْن أيَب اجلَعد، عَنْ عاصم اجلَحدَرِي ، عَنْ 
، رضي

 
، عن علي 

 
 الله عَنْهُ؛ وضعها على الكرسوع. عُقبة مِن أصحابِ علي 

অথি: কুতাইবা রহ. হুমাইি ইবয়ন আব্দুর রহমায়নর সয়ূত্র ইোিীি ইবয়ন আবলূ 

জা’ি হথয়ক, দতদন আদসম জাহ্িারীর সয়ূত্র হিরত আলী রা. এর োত্র উকবা 
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হথয়ক, দতদন হিরত আলী রা. হথয়ক বণিনা কয়রয়েন: দতদন তার হাত কদির 

উপর রাখয়লন। (আত্ তারীখলু কাবীর: জীবনী নং ৬৪৩৭) 

এ কারয়ণই আোমা ইবয়ন কােীর রহ. স্বীে তাফসীর গ্রয়ন্থ সরূা কাউোর-এর 

বযাখযাে বয়লয়েন: ( يَِصح   َوَل  َعلِي   َعنْ  َهَذا يُْرَوى )  এ হািীসদট সহীহ নে। 

(৫) হিরত হুলব রা. এর হািীসদট মুসনায়ি আহমায়ি ৫/২২৬, হা. নং 

২২০২৮) আয়ে। সদুফোন হথয়ক শুধু ইোহইোই বুয়কর উপর হাত বাৌঁধার 

কথাদট উয়েখ কয়রয়েন। মুসনায়ি আহমায়ি ও িারাকুতনীয়ত ওোকী ও আব্দুর 

রহমান ইবয়ন মাহিী রহ. দু’জন সদুফোন হথয়ক বণিনা কয়রয়েন। দকন্তু তায়ির 

বণিনাে বয়ুকর উপর হাত বাৌঁধার কথা হনই। দতরদমিী, ইবয়ন মাজাহ ও মুসনায়ি 

আহমায়ি সদুফোয়নর সঙ্গী আবলূ আহওোস একই উস্তাি দসমাক হথয়ক এদট 

বণিনা কয়রয়েন। তায়ির কারও বণিনায়তই বুয়কর উপর হাত বাৌঁধার কথা হনই। 

সতুরাং এদট ‘শাি’ (দুষ্প্রাপয) হািীস, িা গ্রহণয়িাগয নে। আোমা দনমাবী রহ. 

‘আসারুস সনুান’ নামক গ্রয়ন্থ দলয়খয়েন:  

، ٖ  عَلى هذِه ٖ  تَصْحِيْفٌّ مِنَ الْكَاتِبِ، وَ الص َحِيْحُ: يَضَعُ ٰهذِهوَ يَقَعُ فِيْ قَلْبِيْ: أَن َ ٰهذَا 
وَايَا ٍِ. 

ِ
 فَيُنَاسِبُه قَوْلُه: وَصَفَ يَحْٰيى الْيُمْٰنى عَلَى الْيُسْٰري فَوْقَ الْمُفَص َلِ وَ يُوَافِقُه سَائِرُ الر 

অথি: আমার ময়ন হে, صدره على  (বুয়কর উপর) কথাদট অনুয়লখয়কর ভুয়লর 

কারয়ণ হয়েয়ে। সদিক হয়লা: এ হাতদট এ হায়তর উপর হরয়খয়েন, এয়ত কয়র 

এদট পয়রর কথার সয়ঙ্গও এর দমল হে। কারণ, পয়র বলা হয়েয়ে: ইোহইো 

ডান হাত বাম হায়তর কদির উপর হরয়খ হিদখয়েয়েন। আর এদট তখন অনযানয 

বণিনাকারীয়ির বণিনার সায়থও সঙ্গদতপূণি হে। (আসাররুস সুনান: ১০৮) 

এ দহয়সয়ব এই হািীসদট হানাফীয়ির সমথিন-সচূক িলীল হয়ে িাে।  লিণীে 

দবর্ে হয়লা, লা-মািহাবীয়ির একদট িলীলও সহীহ নে। 

আোহ তা‘আলা আমায়িরয়ক িীয়নর সদিক বেু িান করুন এবং তিনিুােী 

আমল করার তাওফীক িান করুন। আমীন। 

 

নামায়ি একাদধকবার রফয়ে ইোিাইন (হাত উিায়না) এর দবধান 

একাদধক সহীহ হািীস এবং অদধকাংশ সাহাবায়ে হকরাম ও সালায়ফ 

সাদলহীয়নর অদবদিন্ন কমিধারা এ কথা প্রমাণ কয়র হি, নামায়ি শুধু প্রথম 
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তাকবীয়রর সমে কান পিিন্ত হাত হতালা সনু্নাত। এোিা রুকূয়ত িাওোর সমে, 

রুকূ হথয়ক উিার সমে এবং তততীে রাকা‘আয়ত উিার সমে হাত হতালা সনু্নাত 

নে। হিমনভায়ব, দসজিায়ে সাহুর সমে, দুই দসজিার মায়ে এবং প্রয়তযক 

উিা- নামার সমে হাত উিায়না সনু্নাত নে। দনয়ে এই মাসআলার পয়ি িলীল 

দহয়সয়ব সহীহ হািীস ও আসার উয়েখ করা হয়লা: 

১ম িলীল: আোহ তা‘আলা ইরশাি কয়রন: 

  2-6سورة: املؤمنون:• خَاشِعُونَ ال َذِينَ هُمْ فِي صاَلَتِهِمْ • قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ 
ইবয়ন আব্বাস রা. এ আোয়তর তাফসীয়র বয়লন: 

ص اَلَة.خمبتون متواضعون َلَ يلتفتون يَمِينا وََلَ مشاَلً وََلَ يرفعون أَيْديهم فِي ال  
এখায়ন خاشعون িারা উয়েশয হয়লা- অতযন্ত একাগ্রতা ও দবনম্রভায়ব িাৌঁিায়না, 

ডায়ন-বায়ম না হিখা এবং রফয়ে ইোিাইন না করা, অথিাৎ-বারবার হাত না 

হতালা।  (তাফসীয়র ইবয়ন আব্বাস ১/২৮৪)  

হিরত হাসান বসরী রহ. এই আোয়তর তাফসীয়র বয়লন: 

 خاشِعُونَ الذين َل يرفعون أيديهم في الصالة إَل في التكبرية اْلوىل
এই আোয়ত خاشعون িারা উয়েশয হল, প্রথম তাকবীর বযতীত নামায়ি আর 

হাত না উিায়না। (তাফসীয়র সমরকেী-২/৪০৮) 

২ে িলীল:  

كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الص اَلَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى قَرِيب  »عَنِ الْبَرَاءِ، أَن َ رَسُولَ الل َهِ صَل َى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل َمَ 
-. وابن أىب شيبة282-أخرجه أبو داود«.)مِنْ أُذُنَيْهِ، ثُم َ َلَ يَعُودُ 

 (2811-الطحاوي.عبدالرزاق ىف املصنف.و2488
অথি: হিরত বারা ইবয়ন আদিব রা. হথয়ক বদণিত, রাসলূুোহ সাোোহু 

‘আলাইদহ ওো সাোম নামাি শুরু করার সমে কায়নর কাোকাদে হাত 

তুলয়তন, এরপর আর হকাথাও হাত তুলয়তন না। (আবিূাউিিঃ হািীস নং-৭৫২, 

মুসান্নায়ফ ইবয়ন আবী শাইবা-হািীস নং-২৪৫৫, মুসান্নায়ফ আব্দুর রাজ্জাকিঃ 

হািীস নং-২৫৩০, িারাকুতনী-হািীস নং-২২)  

মুহাদেস িফর আহমাি উসমানী রহ.বয়লন, হািীসদট হাসান এবং এর িারা 

িলীল হিো িাে। (ই‘লাউস সনুান ৩/৮৬) 
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৩ে িলীল 

ي بِ 
ِ
كُمْ صاَلَةَ رَسُولِ اللهِ صَل َى الل َهُ عَلَيْهِ عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُود : أََلَ أُصَل 

، 282-. الرتمذي245-وَسَل َمَ؟ فَصَل َى، فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إَِل َ فِي أَو َلِ مَر َة .)أخرجه أبو داود
عِلْمِ مِنْ وقال الرتمذي : حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُود  حَدِيثٌّ حَسَنٌّ.وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِد  مِنْ أَهْلِ ال

 صَل َى الل َهُ عَلَيْهِ وَسَل َمَ، وَالت َابِعنِيَ........اخل ورجاله رجال مسلم، كذا ىف 
ِ
أَصْحَابِ الن َبِي 
 (55/1-.وصححه ابن حزم ىف احمللى6/12-اجلوهر النقى

অথি: হিরত আলক্বামা রা. হথয়ক বদণিত, হিরত আব্দুোহ ইবয়ন মাসউি রা. 

বয়লয়েন, আদম দক হতামায়িরয়ক দনয়ে রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো 

সাোম-এর নামায়ির ময়তা নামাি পিয়বা না? একথা বয়ল দতদন নামাি 

পিয়লন এবং তায়ত শুধ ু প্রথমবারই হাত তুয়লদেয়লন। (আব ূ িাউি হা. নং 

৭৪৮, দতরদমিী হা. নং ২৫৭, নাসাঈ হা. নং ১০৫৮, মুসান্নায়ফ ইবয়ন আবী 

শাইবা হা. নং ২৪৫৬, মুসনায়ি আহমাি হা. নং ৩৬৮০) 

৪থি িলীল: 

 صَل َى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل َمَ 
ِ
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُود  رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: " صَل َيْتُ خَلْفَ الن َبِي 

بيهقى وإسناده وَأَبِي بَكْر وَعُمَرَ فَلَمْ يَرْفَعُوا أَيْدِيَهُمْ إَِل َ عِنْدَ افْتِتَاحِ الص اَلَةِ ". )أخرجه ال
 ( 52، 1/65-جيد. كذاىف اجلوهرالنقى. إعالء السنن

অথি: হিরত ইবয়ন আব্বাস রা. বয়লন: আদম রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ 

ওো সাোম, হিরত আব ূবকর ও হিরত উমর রা. এর দপেয়ন নামাি আিাে 

কয়রদে, তায়ির হকউ তাকবীয়র তাহরীমা বযতীত হাত উিায়তন না। (বাইহাকী 

হা.নং ৮২১, ইলাউসসুনান-৩/৬৮) 

وقال أحمد شاكر ىف تعليقه: هذا احلديث صححه ابن حزم وغريه من احلفاظ وهو 
 حديث صحيح، وما قالوا ىف تعليقه ليس بعلة.

অথি: মুহাদেস আহমাি শাদকর এ হািীস সম্পয়কি বয়লন, ইবয়ন হািম এবং 

অনযানয হাদফিুল হািীস এ হািীসদটয়ক ‘সহীহ’ বয়লয়েন। হকউ হকউ এর 

http://www.darsemansoor.com/


 

www.darsemansoor.com   www.islamijindegi.com 

 

বণিনাগত ত্রুদটর কথা উয়েখ কয়র হশয়র্ বয়লয়েন, বস্তুত হসগুয়লা ত্রুদট দহয়সয়ব 

দবয়বদচত নে। 

আোমা আলাউেীন আততুরকুমানী রহ. বয়লন, এ হািীয়সর সকল রাবী সহীহ 

মুসদলয়মর রাবী। (আল জাওহারুন নাকী: ২/৭৮) 

উয়েখয, ইমাম দতরদমিী রহ. সনুান গ্রয়ন্থ ইবনলু মুবারয়কর হি মন্তবয উয়েখ 

কয়রয়েন তা উপদরউি বণিনা সম্পয়কি নে। হসদট অনয একদট হািীস সম্পয়কি, 

িা দনয়োি ভার্াে বদণিত হয়েয়ে: 

 أَن َ الن َبِي َ صَل َى الل َهُ عَلَيْهِ وَسَل َمَ لَمْ يَرْفَعْ إَِل َ فِي أَو َلِ مَر َة .
অথি: রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম শুধ ু প্রথমবার হাত 

উদিয়েয়েন।  

এ হািীসদটর বযাপায়র ইবয়ন মুবারক রহ. আপদত্ত কয়রয়েন, পূয়বিরদটর বযাপায়র 

নে। এই দুই বণিনার ময়ধয পাথিকয না জানার কারয়ণ অয়নক আয়লম দবভ্রাদন্তয়ত 

পদতত হয়েয়েন এবং অনযয়ক দবভ্রান্ত কয়রয়েন  (হিখনু! নসবরু রাোহ : 

১/৩৪২)। এজনয সনুায়ন দতরদমিীর দবদভন্ন নুসখাে দিতীে বণিনাদট দভন্ন 

দশয়রানায়মর অধীয়ন উয়েখ করা হয়েয়ে এবং হসখায়ন ইবনলু মুবারয়কর 

মন্তবযও রয়েয়ে। অতএব তার মন্তবয আয়লাচয হািীস সম্পয়কি নে। (হিখুন! 

জায়ম দতরদমিী : ২/৪২,তাহ্কীক আহমাি শাদকর) এ দবর্য়ে মুহাদেস আহমাি 

শাদকয়রর পিিায়লাচনা দবয়শর্ভায়ব লিণীে। দতদন দলয়খন, ‘রফয়ে ইোিাইন 

দবর্য়ে এক হশ্রণীর মানুর্ িঈফ হািীসয়ক সহীহ, আর সহীহ হািীসয়ক িঈফ 

সাবযস্ত করার প্রোস পাে। তায়ির অদধকাংশই নীদত ও ইনসাফ দবসজিন দিয়ে 

থায়ক।’  (জায়ম দতরদমিী মুহাক্কাক : ২/৪২)  

বতিমান সময়ে আহয়ল হািীস বন্ধগুণও তায়ির সময়শ্রণীর পয়ূবির হলাকয়ির 

ময়তাই সহজ সরল জনগণয়ক একথা বুোয়ত হচিা করয়েন হি, ‘রফয়ে 

ইোিাইন’ না করার দবর্য়ে হিসব হািীস এয়সয়ে, হসগুয়লা িঈফ। তায়ির এ 

কথাে িায়ত সাধারণ মানুর্ দবভ্রান্ত না হে, হসজনযই আমরা এ দবর্য়ের 

হািীসগুয়লার সয়ঙ্গ বি বি মহুাদেসয়ির স্বীকতদতও উয়েখ কয়রদে। 
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৫ম িলীল: 

مَا لِي »عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَل َى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل َمَ فَقَالَ: 
 (411-)رواه مسلم« أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَن َهَا أَذْنَابُ خَيْل  شُمْس ؟ اسْكُنُوا فِي الص اَلَةِ 

অথি: হিরত জাদবর ইবয়ন সামুরা রা. বয়লন, (একদিন) রাসলূুোহ সাোোহু 

‘আলাইদহ ওো সাোম আমায়ির দনকট এয়স (নামায়ি ‘রফয়ে ইোিাইন’ 

করয়ত হিয়খ) বলয়লন, বযাপার কী?  হতামরা হিখদে অবাধয হ ািার হলয়জর 

ময়তা কয়র হাত উিায়িা! নামায়ি দস্থর থায়কা! (সহীহ মুসদলম হা. নং ৪৩০) 

এ হািীয়স রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম দস্থরতার সয়ঙ্গ নামাি 

পিার আয়িশ দিয়েয়েন। আর হািীয়সর বিবয অনুিােী হিয়হতু রফয়ে 

ইোিাইন দস্থরতা পদরপন্থী তাই আমায়ির কতিবয হয়লা, রাসলূুোহ সাোোহু 

‘আলাইদহ ওো সাোম-এর দনয়িিশময়তা দস্থরতার সয়ঙ্গ নামাি পিা। 

উয়েখয হি, হিরত জাদবর রা. হথয়কই সহীহ মুসদলয়মর অনয এক বণিনাে 

রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওোসাোয়মর িামানাে সালায়মর সমে রফয়ে 

ইোিাইন করয়ত বা হাত উিায়ত দনয়র্ধ করা হয়েদেয়লা। হসই হািীয়স َكأَن َها 

 অথিাৎ ‘অবাধয হ ািার হলয়জর নযাে’ কথাদট এয়সয়ে।  ُشْمس   َخْيل   أَْذنَابُ 

এখান হথয়ক হকউ হকউ ধারণা কয়রয়েন হি, উভে বণিনার দবর্েবস্তু এক। 

কায়জই সালায়ম হায়তর ইশারা দনয়র্ধ হয়লও অনয সময়ের রফয়ে ইোিাইন 

দনয়র্ধ হেদন। 

দকন্তু তায়ির এ ধারণা আয়িৌ দিক নে। কারণ এ দু’হটা সম্পূণি দভন্ন হািীস এবং 

দুই হািীয়স দভন্ন দভন্ন দবধান হিো হয়েয়ে। 

বণিনা দু’দটর ময়ধয ৪দট পাথিকয দনয়ে উয়েখ করা হয়লা: 

(ক) এ হািীস হথয়ক বুো িাে সাহাবীগণ একা একা নামাি পিদেয়লন, 

এমতাবস্থাে রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম এয়স তায়িরয়ক 

বারবার হাত উিায়ত হিয়খ ঐ কথা বয়লদেয়লন। পিান্তয়র, অপর হািীসদটয়ত 

স্পি উয়েখ আয়ে, সাহাবীগণ রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম-এর 
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সয়ঙ্গ জামা‘আয়ত নামাি পিদেয়লন এবং সালাম দফরায়নার সমে তারা হাত 

দিয়ে ইশারা কয়রদেয়লন। 

(খ) এ হািীস হথয়ক বুো িাে, রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম 

সাহাবীয়ির উপর অসয়ন্তার্ প্রকাশ কয়রদেয়লন নামায়ির ময়ধয হাত উিায়নার 

কারয়ণ। পিান্তয়র, অপর হািীসদটয়ত অসয়ন্তার্ প্রকাশ কয়রদেয়লন হাত 

উিায়নার কারয়ণ নে, বরং সালায়মর সমে ডায়ন-বায়ম হাত িারা ইশারা করার 

কারয়ণ। 

(গ) এ হািীয়স রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম বারবার হাত না 

উদিয়ে শান্ত ও দস্থর থাকার দনয়িিশ দিয়েয়েন। অথচ অপর হািীসদটয়ত সালাম 

দফরায়নার পেদত দশদখয়েয়েন। (দ্র.নাসবরু রাোহ্) 

( ) সালায়মর সমে হাত উিায়না বযদিয়ক একথা বলা িাে না হি, ‘তুদম 

নামায়ি দস্থর থায়কা’। হকননা সালায়মর িারা হতা নামাি আিােকারী বযদি 

নামাি হথয়ক হবর হয়ে িাে। তাই দিতীে বণিনাে হিখায়ন সালায়মর সমে হাত 

উিায়নার কারয়ণ রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম অসয়ন্তার্ প্রকাশ 

কয়রয়েন, তায়ত ََلةِ  فِي اْسُكنُوا الص   বাকযদট হনই। 

দুই বণিনার ময়ধয এয়তাগুয়লা পাথিকয থাকা অবস্থাে কীভায়ব বলা িাে হি, দুই 

হািীয়সর দবর্েবস্তু এক? এটা কীভায়ব সম্ভব হি, হিরত জাদবর রা.-এর ময়তা 

দবে সাহাবী একই দবর্য়ে দভন্ন দভন্ন শয়ব্দ, দভন্ন মায়স, দভন্ন হপ্রিাপটসহ বণিনা 

করয়বন? 

সাহাবায়ে দকরাম রা. হািীস বণিনার দবর্য়ে খুবই সতকি থাকয়তন। তারা 

রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম-এর বাণী বণিনা করয়তন হকায়না 

ধরয়নর সংয়িাজন-দবয়োজন োিা। তাই এটা পদরষ্কার হি, এ দু’দট হািীস 

সম্পূণি দভন্ন এবং উভে হািীয়সর দবর্েবস্তুও দভন্ন। সতুরাং সালায়ম হিমন 

হায়তর ইশারা দনয়র্ধ, হতমদনভায়ব রুকূর সমেও হাত উিায়না অনযানয হািীস 

িারা দনয়র্ধ। উভে হািীসয়ক ‘সালায়মর সমে হাত উিায়না দনয়র্ধ’-এ ময়মি 

হপশ করা িায়ব না, িা আহয়ল হািীস বন্ধগুণ কয়র থায়কন। 
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৬ষ্ঠ িলীল: 

رَأَيْتُ رَسُولَ الل َهِ صَل َى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل َمَ إِذَا افْتَتَحَ الص اَلَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ »عن ابن عمر قَالَ: 
رْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الر ُكُوعِ فاَلَ يَرْفَعُ وََلَ بَيْنَ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَبَعْدَ مَا يَ 

)أخرجه احلميدي ىف مسنده من طريق سفيان قال ثناالزهري قال أخربىن «. الس َجْدَتَيْنِ 
 (664برقم :  2/222سامل بن عبد الله عن أبيه, وسنده صحيح 

অথি: হিরত ইবয়ন উমর রা. বয়লয়েন, আদম রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ 

ওো সাোময়ক হিয়খদে, দতদন িখন নামাি শুরু করয়তন তখন কাৌঁধ বরাবর হাত 

উিায়তন। আর িখন রুক ূকরয়ত চাইয়তন এবং রুক ূহথয়ক উিয়তন তখন হাত 

উিায়তন না, দুই দসজিার মায়েও না। 

ইমাম বুখারীর উস্তাি হুমাইিী রহ. তার মুসনায়ি এ হািীস এয়নয়েন এবং এর 

সনি সহীহ। (মুসনায়ি হুমাইিী হা. নং ৬১৪) 

৭ম িলীল: 

 عن ابن عمر قال: كَانَ رَسُولُ الل َهِ صَل َى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل َمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الص اَلَةَ، ثُم َ َلَ 
يَعُودُ. رواه البيهقى ىف اخلالفيا ٍ، قال احلافظ مغلطائى: َلبأس بسنده وقال الشيخ عابد 

دي صحيح َل حمالة رجاله رجال الصحيح، راجع )اْلمام ابن السندي: هذااحلديث عن
قلت: ويؤيده أيضاً عمل ابن عمر على وفقه كما عند  282صماجة  وكتابه السنن 

 ،والبيهقى ىف املعرفة........2462-وابن أىب شيبة 6/661الطحاوي
অথি: রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম িখন নামাি শুরু করয়তন 

তখন একবার ‘রফয়ে ইোিাইন’ করয়তন, এরপর আর করয়তন না। 

(বাইহাকী, আল দখলাদফোত) 

হাদফি মুগলতাঈ রহ. বয়লয়েন, এ হািীসদটর সনয়ি হকায়না সমসযা হনই। 

(শরহু সনুায়ন ইবয়ন মাজাহ মুগলতাঈ: ৫/১৪৯৬) শাইখ আদবি দসন্ধী রহ. 

বয়লয়েন, আমায়ির িতদিয়ত এদট অবশযই সহীহ হািীস। 

৮ম িলীল: 
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يْهِ عَب َادِ بْنِ الز ُبَيْرِ أَن َ رَسُولَ الل َهِ صَل َى الل َهُ عَلَيْهِ وَسَل َمَ، كَانَ إذَا افْتَتَحَ الص اَلَةَ رَفَعَ يَدَ عَنْ 
فِي أَو َلِ الص اَلَةِ، ثُم َ لَمْ يَرْفَعْهَا فِي شَيْء  حَت َى يَفْرُغَ، )أخرجه البيهقى ىف اخلالفيا ٍ كما 

 (414/6-ىف نصب الراية
অথি: আব্বাি ইবয়ন িুবাইর রা. হথয়ক বদণিত, দতদন বয়লন: রাসলূুোহ সাোোহু 

‘আলাইদহ ওো সাোম িখন নামাি শুরু করয়তন তখন শুধ ুনামায়ির শুরুয়তই 

উভে হাত তুলয়তন, এরপর নামাি হশর্ করা পিিন্ত আর হকাথাও হাত তুলয়তন 

না। (নাসবরু রাোহ: ১/৪০৪) 

এ হািীসদটর সনি সম্পয়কি িুগয়শ্রষ্ঠ মুহাদেস আোমা আনওোর শাহ্ কাদিরী 

রহ. বয়লন, এর বণিনাকারীগণ সকয়লই দবশ্বস্ত। 

৯ম িলীল:  

খলুাফায়ে রায়শিীনও রফয়ে ইোিাইন কয়রনদন। প্রদসে মুহাদেস আোমা 

দনমাভী রহ. খুলাফায়ে রায়শিীন-এর কমিধারা দবর্েক বণিনাগুয়লার পিিায়লাচনা 

কয়র এ দসোয়ন্ত হপৌৌঁয়েয়েন হি, 

السنن وَ أَم َا الْخُلَفَاءُ اْلَْرْبَعَةُ فَلَمْ يَثْبُتْ عَنْهُمْ رَفْعُ اْلَْيْدِيْ فِيْ غَيْرِ تَكْبِيْرَةِ اْلِْحْرَامِ. )أثار
 (641ص

খুলাফায়ে রায়শিীন শুধু প্রথম তাকবীয়রর সমে ‘রফয়ে ইোিাইন’ করয়তন, 

অনযসময়ে ‘রফয়ে ইোিাইন’ করয়তন বয়ল প্রমাণ পাওো িাে না। এর দবপয়ি 

হি বণিনাগুয়লা পাওো িাে, হসগুয়লার হকায়নাদটই ত্রুদটমুি নে। সতুরাং 

হসগুয়লা গ্রহণয়িাগয নে। 

খুলাফায়ে রায়শিীন রা. -এর পর আইম্মায়ে দকরামগণ মানবজাদতর ময়ধয 

সবিাদধক মিিািার অদধকারী। তারা দেয়লন রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো 

সাোম-এর সদতযকায়রর অনুসারী। রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম 

তায়ির সনু্নাহয়কও দনয়জর সনু্নাহর ময়তা অনুসরণীে হ ার্ণা কয়রয়েন। হকননা 

তায়ির সনু্নাহ দেয়লা রাসলূেুাহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম-এর সনু্নাহ 

হথয়কই গতহীত। তাই তারা িখন নামায়ির সচূনা োিা অনযয়কায়না স্থায়ন হাত 
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উিায়তন না, তখন একথা স্পি হয়ে িাে হি, তায়ির কায়েও নামায়ির সচূনা 

োিা অনযয়কায়না স্থায়ন ‘রফয়ে ইোিাইন’ না করাই গ্রহণয়িাগয। বস্তুত এদটই 

রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম-এর সনু্নাহ। 

আহলুল হািীস ভাইয়ির িলীল ও হসগুয়লার পিিায়লাচনা 

আহললু হািীস বন্ধগুণ হিসব হািীস হপশ কয়রন, হসগুয়লা দু’ধরয়নর। দকেু 

আয়ে প্রবীণ সাহাবায়ে দকরাম হথয়ক এবং দকেু আয়ে নওমুসদলম সাহাবা 

হথয়ক। সতুরাং দু’প্রকার হািীয়সর দু’ধরয়নর জওোব। 

(ক) প্রবীণ সাহাবীয়ির দরওোোত: হিমন, আব্দুোহ ইবয়ন উমর রা.-এর 

হািীস: 

هِ صَل َى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل َمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الص اَلَةَ، وَإِذَا أَن َ رَسُولَ الل َ 
 كَب َرَ لِلر ُكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الر ُكُوعِ، ) متفق عليه(

এ হািীস িারা বুো িায়ি হি, রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম 

রুকূয়ত িাওোর সমে এবং উিার সমে হাত তুলয়তন। (বুখারী হা. নং ৭৩৫ ও 

মুসদলম হা. নং ৩৯০) 

এ হািীয়স আব্দুোহ ইবয়ন উমর রা.-এর হমৌদখক বণিনা এবং বাস্তয়ব তার 

আ’মলী দরওোোত হিখুন, তাহয়ল এ হািীয়সর জওোব সহয়জই বুয়ে আসয়ব। 

আব্দুোহ ইবয়ন উমর রা.-এর দবদশি দতনজন শাগদরি হিরত মজুাদহি, আব্দুল 

আদজজ ও আবূল আদলো রহ. সকয়লই তার আমল শুধমুাত্র নামায়ির শুরুয়ত 

হাত উিায়নার কথা বণিনা কয়রয়েন। ইবয়ন উমর রা.-এর দবদশি শাগদরি 

মজুাদহি রহ. বয়লন: 

 (2/462-صنف ابن أىب شيبة)م«. مَا رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَرْفَعُ يَدَيْهِ إَِل َ فِي أَو َلِ مَا يَفْتَتِحُ »
অথি: আদম আব্দুোহ ইবয়ন উমর রা.হক শুধমুাত্র নামায়ির সচূনা োিা 

অনযয়কায়না সমে হাত তুলয়ত হিদখদন। (মুসান্নায়ফ ইবয়ন আবী শাইবা:  

২/৪১৭, হা. নং ২৪৫২, ২৪৬৭; জাওহারুন নাকী দকতায়ব এ সনিদটয়ক সহীহ 

বলা হয়েয়ে: ৩/৭৩, আব্দুল আদজজ-এর বণিনার জনয হিখুন, মুআত্তা হা. নং 

১০৮) 
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 فِيْ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: كُن َا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَل َى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَل َمَ نَرْفَعُ أَيْدِيْنَا فِيْ بَدْءِ الص اَلَةِ وَ 
مَ تَرَكَ رَفْعَ الْيَدَيْنِ فِيْ دَاخِلِ الص اَلَةِ عِنْدَ الر ُكُوْعِ، فَلَم َا هَاجَرَ الن َبِي ُ صَل َى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَل َ 

دَاخِلِ الص اَلَةِ عِنْدَ الر ُكُوْعِ وَ ثَب َتَ عَٰلى رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِيْ بَدْءِ الص اَلَةِ. )أخبار الفقهاء و 
 (125-احملدثني

অথি: আব্দুোহ ইবয়ন উমর রা. বয়লন, আমরা নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো 

সাোয়মর সায়থ মক্কাে থাকাকালীন নামায়ির শুরুয়ত এবং নামায়ির দভতয়র 

রুকূর সমে হাত উিাতাম। তারপর রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম 

িখন দহজরত কয়র মিীনা চয়ল আসয়লন, তখন নামায়ির ময়ধয রুকূর সমে 

হাত উিায়না বন্ধ কয়র দিয়লন। শুধুমাত্র নামায়ির শুরুয়ত হাত উিায়না অবযাহত 

রাখয়লন। (আখবারুল ফুক্বাহা ওোল মুহাদেসীন দলল কাইরুনী: পত. ২১৪, হা. 

নং ৩৭৮) 

হি আব্দুোহ ইবয়ন উমর রা.-এর হািীস িারা ‘আহয়ল হািীস’ বন্ধগুণ িলীল 

দিয়িন, তার শাগদরিগণ তার বেয়রর পর বেয়রর আমল বণিনা করয়েন হি, 

দতদন নামায়ির শুরুয়ত োিা নামায়ির ময়ধয হকাথাও হাত তুলয়তন না। হকায়না 

সাহাবী দনয়জ রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম-এর হািীস বণিনা 

করার পর দক দনয়জই তার দবরুোচরণ করয়ত পায়রন? কখয়নাই না। সতুরাং 

বুেয়ত হয়ব হি, নামায়ির দভতয়র হাত হতালার দবধানদট মূলত মিীনা আসার 

পর রদহত হয়ে দগয়েদেয়লা, হিমনদট দতদন (আব্দুোহ ইবয়ন উমর রা.) হমৌদখক 

হািীয়স বণিনা কয়রয়েন। কায়জই আহয়ল হািীস বন্ধগুণ হি হািীসদট হপশ কয়র 

থায়কন িদিও তার সনি বুখারী ও মুসদলয়মর, দকন্তু হসদট মূলত আব্দুোহ ইবয়ন 

উমর রা.-এর মক্কী িমানার হািীস, িা হুজুর সাোোহ ‘আলাইদহ ওো 

সাোয়মর মিীনাে দহজরয়তর পর রদহত হয়ে হগয়ে। হি কারয়ণ পরবতিী সময়ে 

দতদন একবার মাত্র হাত তুলয়তন। হকায়না হািীয়সর সনি সহীহ হয়লই হসটা 

আমলহিাগয প্রমাদণত হে না। হযাৌঁ, িদি তার হুকুম রদহত না হয়ে থায়ক তাহয়ল 

অবশযই আমলহিাগয হে।  
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তাোিা, আহয়ল হািীস বন্ধরুা হিভায়ব রফয়ে ইোিাইন কয়র থায়কন (তথা 

রুকূয়ত িাওোর সমে, রুক ূ হথয়ক উিার পর ও দসজিা হথয়ক উয়ি), এই 

রফয়ে ইোিাইন ইবয়ন উমর রা.-এর এ হািীস হথয়ক সায়বত হে না। হকননা 

হিরত ইবয়ন উমর রা.-এর হািীয়স শুধু রুকূয়ত িাওো ও রুক ূ হথয়ক উিার 

সমে রফয়ে ইোিাইয়নর কথা উয়েখ আয়ে। দসজিা হথয়ক উয়ি রফয়ে 

ইোিাইন করার কথা উয়েখ হনই। সতুরাং এ হািীস তায়ির আময়লর পয়ি 

িলীল হে না। এ সহজ সরল কথাদট না বুেয়ত পারাে ‘আহয়ল হািীস’ বন্ধগুণ 

হধাৌঁকাে পয়িয়েন। 

(খ) আহয়ল হািীস বন্ধয়ুির দিতীে িলীল কদতপে নওমসুদলম সাহাবীয়ির 

দরওোোত:  

িথা- ১. মাদলক ইবয়ন হুোইদরস রা. হথয়ক বদণিত: 

يْهِ وَ سَل َمَ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الص اَلَةِ إِذَا رَكَعَ وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَه مِنْ رُكُوْعِه رَأَي الن َبِي َ صَل َى اللهُ عَلَ 
 وَ إِذَا سَجَدَ  وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَه مِنْ سُجُوْدِه. )احمللى(

এ হািীস িারা বুো হগয়লা হি, রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম 

রুকূয়ত িাওোর সমে এবং রুক ূ হথয়ক উিার সমে, দসজিাে িাওোর সমে 

এবং দসজিা হথয়ক উিার সমে হাত তুলয়তন। (মুহাো: ৩/৮)  

২. ওোইল ইবয়ন হুজর রা.-এর দরওোোত: 

فَكَانَ إِذَا كَب َرَ  -صَل َى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَل َمَ  -عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْر  قَالَ: "صَل َيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ 
، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ ٖ  وَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فِيْ ثَوْبِه ٖ  فَعَ يَدَيْهِ، ثُم َ الْتَحَفَ، ثُم َ أَخَذَ شِمِالَه بِيَمِيْنِهرَ 

وَضَعَ  أَخْرَجَ يَدَيْهَ ثُم َ رَفَعَهُمَا، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَه مِنَ الر ُكُوْعِ رَفَعَ يَدَيْهِ، ثُم َ سَجَدَ، وَ 
  وَجْهَهُ بَيْنَ كَف َيْهِ، وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الس ُجُوْدِ أَيْضًا رَفَعَ يَدَيْهِ، حَت ٰى فَرَغَ مِنْ صاَلَته.

এ হািীয়স হিখা িায়ি হি, নামায়ির দভতয়র রুকূয়ত িাওোর সমে, রুক ূহথয়ক 

উিার পর ও দসজিাে িাওোর সমে রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো 

সাোম হাত তুলয়তন। (মুহাো: ৩/৮) 
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এখায়ন দচন্তা করার দবর্ে হয়লা, শুধ ু নওমুসদলম সাহাবীগণ হাত উিায়নার 

হািীস বণিনা কয়রয়েন। অপরদিয়ক, প্রবীণ সাহাবীগণ িারা রাসলূুোহ সাোোহু 

‘আলাইদহ ওো সাোম-এর কাজ-কমি অনুসরণ করার জনয বযাকলু থাকয়তন, 

দবয়শর্ কয়র চার খলীফা রা.-এর হকউই নামায়ির দভতয়র হাত উিায়নার হািীস 

বণিনা কয়রনদন বা দনয়জরা আমল কয়রনদন। হিমন, চার খলীফার আমল হিখুন: 

مِ. وَ أَم َا الْخُلَفَاءُ اْلَْرْبَعَةُ فَلَمْ يَثْبُتْ عَنْهُمْ رَفْعُ اْلَْيْدِيْ فِيْ غَيْرِ تَكْبِيْرَةِ اْلِْحْرَا  
এখায়ন স্পি হয়লা হি, চার খলীফার হকউ নামায়ির দভতয়র তাকবীয়র তাহরীমা 

বযতীত হাত তুলয়তন না। (আসারুস সনুান: ১৪৪) আর হিসব আসায়র তায়ির 

হথয়ক ‘রফয়ে ইোিাইন’ করার কথা পাওো িাে, হসগুয়লা সহীহ নে। 

এর িারা পদরষ্কার বুো িায়ি হি, পুয়রায়না সাহাবা িায়ির তাওহীয়ির দবশ্বাস 

মজবুত হয়ে দগয়েদেয়লা, তায়ির জনয নামায়ির দভতর হাত উিায়না দনয়র্ধ হয়ে 

হগয়লও িারা নতুন সাহাবা তায়ির জনয নামায়ির দভতয়র হাত উিায়না দনয়র্ধ 

হেদন। কারণ একদিয়ক তারা নতুন মুসলমান হওোর কারয়ণ বারবার দশরয়কর 

ওোসওোসা বা কুমন্ত্রণা আসয়তা, হকননা ইসলাম গ্রহয়ণর পূয়বি তারা অয়নক 

হিব-হিবীর পজূা করয়তন। অপরদিয়ক, হাত উিায়নার অথি হয়ি, “আোহ 

বযতীত িয়তা বাদতল মাবুি আয়ে সবই দপেয়ন হফয়ল বাদতল কয়র হিো।” এ 

কারয়ণই িখন হকায়না নওমুসদলম তার হগায়ত্রর প্রদতদনদধ হয়ে রাসলূুোহ 

সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম-এর িরবায়র িীন দশখয়ত আসয়তন তখন 

তায়ির দশরয়কর ওোসওোসা িূর করা দশিা হিোর জনয রাসলূুোহ সাোোহু 

‘আলাইদহ ওো সাোম নামায়ির দভতয়র রুকূয়ত ও দসজিাে হাত উদিয়ে 

হিখায়তন, িায়ত প্রয়োজয়ন তারা এ পন্থাে দশরয়কর কুমন্ত্রণা িূর করয়ত 

পায়রন। এটা শুধু তায়ির সায়থ সীদমত দেয়লা। এজনয এটা হিখা সয়েও হকায়না 

প্রবীণ সাহাবী নামায়ির ময়ধয হাত উিায়তন না, বা অনযয়ির হশখায়তন না। 

কারণ তারা বুেয়তন হি, রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম এটা নতুন 

মুসলমানয়ির দশিা হিোর জনয কয়রয়েন, িা সবার জনয প্রয়িাজয নে। 

সারকথা হয়লা, নামায়ির ময়ধয রুক-ূদসজিাে হাত উিায়না দনয়র্ধ হওো সয়েও 

নওমুসদলময়ির তাওহীি মজবুত হওো পিিন্ত তায়ির জনয সামদেকভায়ব এর 
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অনুমদত দেয়লা। কায়জই এখয়না িদি হকায়না নওমুসদলম এটা করয়ত চাে 

তাহয়ল তায়ক দনয়র্ধ করা হয়ব না, তয়ব পুরয়না মুসলমানয়িরয়ক এটা দনয়র্ধ 

করা হয়ব। কারণ এটা তায়ির জনয আর প্রয়োজন হনই। এই সকূ্ষ্ম কথাদট 

আহয়ল হািীস বন্ধগুণ না বুেয়ত পারাে ‘উয়ধার দপদণ্ড বুয়ধার  ায়ি’ চাপায়নার 

নযাে নওমুসদলময়ির আমল সব মুসলমানয়ির কাৌঁয়ধ চাপায়ত বযস্ত হয়ে 

পয়িয়েন। আোহ তা‘আলা আমায়ির সকলয়ক সদিক িীনী বুে িান করুন। 

আমীন। 

তাোিা, মায়লক ইবয়ন হুোইদরস রা.-এর হািীসও তায়ির িলীল হে না। 

হকননা হসখায়ন দসজিা করার সমেও রফয়ে ইোিাইয়নর কথা উয়েখ আয়ে। 

অথচ তারা দসজিা করার সমে রফয়ে ইোিাইন কয়রন না। 

আহয়ল হািীস বন্ধগুণ সাধারণ মুসলমানয়িরয়ক প্রভাদবত করার জনয িাদব কয়র 

থায়কন হি, বারবার হাত উিায়নার হািীস চার খলীফাসহ ২৫ জন সাহাবী হথয়ক 

প্রমাদণত আয়ে এবং তায়ির দহসাব ময়ত বারবার হাত উিায়নার হািীয়সর রাবীর 

সংখযা নাদক পঞ্চাশজন এবং এ বযাপায়র িয়তা হািীস বদণিত হয়েয়ে হসগুয়লা 

একত্র করয়ল তার সংখযা হয়ব চারশত। তায়ির এ িাবী সম্পণূি অমূলক ও 

দভদত্তহীন। দনয়ে তায়ির এ দভদত্তহীন িাবীর অসারতা তুয়ল ধরা হয়লা: 

(ক) তারা চার খলীফা সম্পয়কি িাবী কয়রন হি, তারা সকয়লই নামায়ির ময়ধয 

বারবার হাত উিায়তন। অথচ একট ুপূয়বিই আমরা িলীলসহ প্রমাণ কয়র এয়সদে 

হি, চার খলীফার হকউই ‘রফয়ে ইোিাইন’ করয়তন না। কায়জই তায়ির িাবী 

গ্রহণয়িাগয নে। 

(খ) তারা ৫০ জন রাবী বা সাহাবীর বযাপায়র িাবী কয়রয়েন হি, ‘তারা সবাই 

বারবার হাত উিায়তন’। তায়ির এ িাবীও সম্পূণি ভুল। মিীনাবাসী হকায়না 

সাহাবীই বারবার হাত উিায়তন না। আর কূফা নগরীয়ত আব্দুোহ ইবয়ন 

মাসঊিসহ ১৫০০ সাহাবা বসবাস করয়তন, তায়ির হকউ রুক-ূদসজিার সমে 

হাত উিায়তন না। তাহয়ল তায়ির এই ৫০ জন সাহাবী কারা দেয়লা? 
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আহয়ল হািীয়সর ইমাম শাওকানী রহ. দলয়খয়েন হি, আোমা ইরাকী রহ. রুক-ূ

দসজিা করার ময়তা নামায়ির শুরুয়ত হাত উিায়নার বণিনাকারী সাহাবার সংখযা 

গণনা কয়রয়েন, তায়ির সংখযা হয়লা ৫০জন। এয়ির ময়ধয জান্নায়তর 

সসুংবািপ্রাি িশজন সাহাবাও রয়েয়েন। এই একই কথা সানআনী রহ. 

“সবুুলুস সালাম: শরহু বুলূদগল মারাম” (১/২৭৪) গ্রয়ন্থও বয়লয়েন। 

এর িারা আহয়ল হািীস বন্ধয়ুির হধাকা পদরষ্কার হয়ে হগয়লা হি, ৫০জন সাহাবা 

হি হাত উিায়নার বণিনা কয়রয়েন, তা শুধুমাত্র নামায়ির শুরুয়ত। নামায়ির 

দভতয়র রুক-ূদসজিার সমে হাত উিায়নার বণিনা তারা কয়রনদন। হখাি আহয়ল 

হািীয়সর এক ইমায়মর বণিনা হথয়কই তা উয়ি এয়সয়ে। এরপয়রও হকান মুয়খ 

তারা এ িাবী কয়রন হি, ৫০জন সাহাবী হথয়ক রুক ূও দসজিার সমে হাত 

উিায়নার প্রমাণ আয়ে? এদট সম্পূণি দভদত্তহীন ও প্রতারণামলূক একদট িাবী 

মাত্র। 

(গ) তায়ির তততীে িাবী রফয়ে ইোিাইন-সংক্রান্ত হমাট হািীয়সর সংখযা 

৪০০। আমায়ির প্রশ্ন: তাহয়ল ১৪০০ বেয়রর ময়ধয তারা এ ৪০০ হািীস একত্র 

কয়র হািীয়সর একটা সংকলন হবর করয়লন না হকয়না? তায়িরয়ক আয়রা সমে 

হিো হয়লা, তারা উি হািীসগুয়লার সংকলন িারা একদট দকতাব ততরী কয়র 

উম্ময়তর সাময়ন হপশ করুক, িায়ত উম্মত হিখয়ত পাে আয়িৌ ৪০০ হািীস 

আয়ে কী-না? বা থাকয়ল হসগুয়লার হালত কী? আর হি দু-চারদট হািীস তারা 

হপশ করয়ব তা কয়তাটুক ুগ্রহণয়িাগয তাও দবচার-দবয়ের্ণ কয়র হিখয়ত হয়ব। 

কারণ আমরা পূয়বিই উয়েখ কয়রদে হি, আহয়ল হািীস বন্ধয়ুির বযাপায়র প্রখযাত 

মুহাদেস আহমাি শাদকর রহ. দলয়খয়েন, ‘রফয়ে ইোিাইয়নর দবর্য়ে এক 

হশ্রণীর হলাক িঈফ হািীসয়ক সহীহ এবং সহীহ হািীসয়ক িঈফ সাবযস্ত করার 

প্রোস পাে। তায়ির অদধকাংশ হলায়করা নীদত ও ইনসাফ দবসজিন দিয়ে 

থায়কন।’ (জায়ম দতরদমিী: ২/৪২) 

 

ইমায়মর দপেয়ন মকুতািীর সরূা ফাদতহা পিার দবধান 

http://www.darsemansoor.com/


 

www.darsemansoor.com   www.islamijindegi.com 

 

কুরআন মাজীি ও সহীহ হািীয়সর আয়লায়ক একথা সসু্পি হে হি, 

জামা‘আয়তর নামায়ি ইমাম আয়স্ত দক্বরা‘আত পিুক, বা হজায়র দক্বরা‘আত 

পিকু মুকতািী ইমায়মর দপেয়ন সরূা ফাদতহা পিয়ব না। হিমনভায়ব মুকতািী 

সরূা ফাদতহা োিা অনযয়কায়না সরূা বা আোত পয়ি না। দনয়ে এই মাসআলার 

সমথিয়ন কুরআন মাজীয়ির আোত ও সহীহ হািীস উয়েখ করা হয়লা: 

১ম িলীল: মুকতািীর সরূা ফাদতহা এবং এর সায়থ অনযয়কায়না সরূা না পিার 

সমথিয়ন সবয়চয়ে উত্তম ও উজ্জ্বল িলীল হয়লা কুরআন মাজীয়ির দনয়োি 

আোত:  َوَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَل َكُمْ تُرْحَمُون  
অথি: ‘িখন কুরআন পিা হে তখন তা ময়নায়িাগ দিয়ে হশায়না এবং চুপ 

থায়কা। িায়ত হতামায়ির প্রদত িো করা হে।’ (আল-আ’রাফ: ২০৪)  

সাহাবায়ে দকরাম, তায়বঈন, মুফাসদসরীন এবং মুহাদেসীয়ন দকরায়মর স্পি 

বিবয হয়লা, এ আোত ইমায়মর দপেয়ন দক্বরা‘আত পিা দনয়র্ধ হওো সম্পয়কি 

অবতীণি হয়েয়ে। (তাফসীয়র ইবয়ন কাসীর: ২/২৮১, আল-মুগনী: ১/৪৯০, 

আহকামুল কুরআন: ৩/৩৯)  

অতএব, এ আোয়তর হুকুম অনুিােী ইমাম হজায়র দক্বরা‘আত পিয়ল মুকতািী 

চুপ হথয়ক ময়নায়িাগ দিয়ে শুনয়ব। আর ইমাম আয়স্ত দক্বরা‘আত পিয়ল 

মুকতািী এয়কবায়র দনিুপ থাকয়ব। মুকতািী সরূা-দক্বরা‘আত দকেুই পিয়ব না। 

এ আোয়তর ময়ধয হকায়না অস্পিতা হনই। তাই, িদিও আর হকায়না িলীল 

উপস্থাপয়নর প্রয়োজন পয়ি না, তথাদপ দবর্েদটর সমথিয়ন কয়েকদট িলীল হপশ 

করা হয়ি। 

২ে িলীল: আোহ তা‘আলা নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোময়ক 

সয়ম্বাধন কয়র বয়লন: قُْرآنَهُ  فَات بِعْ  قََرْأنَاهُ  فَإَِذا  ‘িখন আদম কুরআন পাি কদর 

তখন আপদন হস পায়ির অনুসরণ করয়বন’ (আল-দক্বোমাহ: ১৮)  

এ আোয়ত নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোময়ক হিরত দজবরীল আ.-

এর দতলাওোয়তর অনুসরণ করার দনয়িিশ হিো হয়েয়ে। এখন হিখুন, নবীদজ 

সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম এ হুকুম কীভায়ব পালন কয়রয়েন? চুপ হথয়ক 
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না দজবরীল আ.-এর সায়থ সায়থ পয়ি? দতদন িা কয়রয়েন মুকতািীরও তা-ই 

করণীে। ইমাম বুখারী রহ. এ আোয়তর বযাখযাে হিরত আব্দুোহ ইবয়ন 

আব্বাস রা.-এর সয়ূত্র বণিনা কয়রন, ‘আপদন এই কুরআন ময়নায়িাগ দিয়ে শুনুন 

এবং চুপ থাকুন’ (সহীহ বুখারী হা. নং ৫)  

লিণীে দবর্ে এই হি, িখন নামায়ির বাইয়র কুরআন দতলাওোয়তর সমে 

দনিুপ থাকা ও ময়নায়িাগ দিয়ে হশানার এয়তা গুরুত্ব ও আয়িশ, তাহয়ল 

নামায়ির দভতয়র এর গুরুত্ব ও আয়িশ আয়রা হবদশ, তা সহয়জই অনুয়মে।  

৩ে িলীল: 

عن اىب موسى قال إِن َ رَسُولَ اللهِ صَل َى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل َمَ خَطَبَنَا فَبَي َنَ لَنَا سُن َتَنَا وَعَل َمَنَا 
رُوا، وَإِذَا صاَلَتَنَا. فَقَالَ: " إِذَا صَل َيْتُمْ فَأَقِيمُ 

ِ
وا صُفُوفَكُمْ ثُم َ لْيَؤُم َكُمْ أَحَدُكُمْ، فَإِذَا كَب َرَ فَكَب 

 414قَرَأَ فَأَنْصِتُوا... الصحيح ملسلم:
অথি: হিরত আব ূ মূসা আশআরী রা. বয়লন, আোহর রাসলূ সাোোহু 

‘আলাইদহ ওো সাোম আমায়িরয়ক নসীহত করয়লন এবং সনু্নাহ তথা িীয়নর 

পথ বাতয়ল দিয়লন। আর বলয়লন, ‘িখন হতামরা নামাি পিয়ত শুরু কয়রা 

তখন প্রথয়ম কাতার হসাজা কয়রা। এরপর একজন হতামায়ির ইমাম হয়ব। হস 

িখন তাকবীর হিে তখন হতামরাও তাকবীর দিয়ব এবং হস িখন দক্বরা‘আত 

পয়ি তখন হতামরা দনিুপ থাকয়ব ...। (সহীহ মুসদলম হা.নং ৪০৪) উয়েখয, 

সহীহ মুসদলয়মর এ হািীয়স স্পিভায়ব নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম 

ইমায়মর দপেয়ন দক্বরা‘আত পিয়ত দনয়র্ধ কয়রয়েন। 

৪থি িলীল: 
بِهِ،  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل َهِ صَل َى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل َمَ، " إِن َمَا جُعِلَ اْلِْمَامُ لِيُؤْتَم َ 

رُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا... سنن ابن ماجة:فَإِذَا كَب َرَ فَ 
ِ
 546كَب 

অথি: হিরত আব ূহুরাইরা রা. হথয়ক বদণিত, নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো 

সাোম বয়লন: ‘জামা‘আয়তর নামায়ি ইমাম হয়লা অনুসরয়ণর জনয। অতএব, 

ইমাম িখন আোহু আকবার বয়ল তখন হতামরাও আোহু আকবার বলয়ব। আর 
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ইমাম িখন দক্বরা‘আত পয়ি তখন হতামরা চুপ থাকয়ব। (সনুায়ন ইবয়ন মাজাহ 

হা.নং ৮৪৬)  

ইমাম মুসদলম রহ.-হক এ হািীয়সর মান সম্পয়কি দজয়েস করা হয়ল দতদন 

বয়লন, ‘আমার ময়ত হািীসদট সহীহ’ (সহীহ মুসদলম হা.নং ৪০৪) । তাোিা, 

ইমাম আহমাি ইবয়ন হাম্বল এবং ইবয়ন হািম রহ.ও এ হািীসয়ক সহীহ 

বয়লয়েন। (শরহু সনুাদন ইবয়ন মাজাহ, মুগলতাঈ: ৫/১৪৫২) 

৫ম িলীল: 

 صَل َى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل َمَ قَالَ: 
ِ
نُوا، فَإِن َ املاَلَئِكَةَ »عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ الن َبِي 

ِ
إِذَا أَم َنَ القَارِئُ فَأَم 

نُ... صحيح البخاري:
ِ
 6412تُؤَم 

অথি: হিরত আব ূহুরাইরা রা. হথয়ক বদণিত, নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো 

সাোম বয়লয়েন, ‘িখন কুরআন পািকারী (ইমাম) আমীন বয়ল তখন হতামরাও 

আমীন বলয়ব। হকননা দফদরশতাগণও তখন আমীন বয়ল থায়কন।’ (সহীহ 

বুখারী হা.নং ৭৮১)  

লিণীে হি, এ হািীয়স শুধ ু ইমাময়ক কুরআন পািকারী বলা হয়েয়ে, 

মুকতািীয়ক কুরআন পািকারী বলা হেদন। এর িারা স্পি বুো িায়ি হি, 

মুকতািীগণ ইমায়মর দপেয়ন কুরআয়নর হকায়না অংশ পাি করয়ব না। 

৬ষ্ঠ িলীল: 

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَن َ رَسُولَ اللهِ صَل َى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل َمَ قَالَ: " إِذَا قَالَ الْقَارِئُ: }غَيْرِ 
نيَ{ ]الفاحتة:  الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وََلَ 

ِ
[ فَقَالَ: مَنْ خَلْفَهُ: آمنِيَ، فَوَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ أَهْلِ 2الض َال 

 014الصحيح ملسلم: الس َمَاءِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَد َمَ مِنْ ذَنْبِهِ "

অথি: হিরত আব ূ হুরাইরা রা. হথয়ক বদণিত, নবীদজ সাোোহু আলাইদহ ওো 

সাোম বয়লয়েন, ‘িখন করুআন পািকারী (ইমাম) বয়ল  غري املغضوب عليهم وَل
 এবং মুকতািী বয়ল ‘আমীন’, তখন িার আমীন আসমানবাসীর الضالني

http://www.darsemansoor.com/


 

www.darsemansoor.com   www.islamijindegi.com 

 

আমীয়নর সায়থ দময়ল িাে তার পূবিবতিী গুনাহ িমা কয়র হিো হে।’ (সহীহ 

মুসদলম হা.নং ৪১০) 

উপদরউি দুই হািীয়স জামা‘আয়তর নামায়ি সরূা ফাদতহা পিার দবধান 

দনয়িিদশত হয়েয়ে। লিণীে দবর্ে হয়লা: উভে হািীয়স শুধ ুইমাময়ক কুরআন 

পািকারী বলা হয়েয়ে এবং মকুতািীয়িরয়ক এ দনয়িিশ হিো হয়েয়ে হি, ইমাম 

িখন غري املغضوب عليهم وَل الضالني বয়ল সরূা ফাদতহা হশর্ করয়ব তখন তারাও 

ইমায়মর ‘আমীয়নর’ সায়থ ‘আমীন’ বলয়ব। তায়িরয়ক সরূা ফাদতহা পয়ি 

তারপর ‘আমীন’ বলয়ত বলা হেদন। এয়ত প্রমাদণত হে হি, শুধু ইমামই সরূা 

ফাদতহা পাি করয়ব, আর মকুতািীরা চুপ থাকয়ব। ইমায়মর সরূা ফাদতহা পিা 

হশর্ হয়ল এবং তা শুনয়ত হপয়ল তখন মুকতািীরা আয়স্ত আমীন বলয়ব। 

৭ম িলীল: 

 فَإِن َ لَهُ إِمَامٌّ عن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ كَانَ 
662, املؤطا حملمد: 6862قِرَاءَتَهُ لَهُ قِرَاءَةٌّ إحتاف اخلرية مع املطالب العالية:  

অথি: হিরত জাদবর রা. হথয়ক বদণিত, নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম 

বয়লয়েন, ‘হি বযদি ইমায়মর দপেয়ন নামাি পয়ি তার জনয ইমায়মর 

দক্বরা‘আতই িয়থষ্ঠ হয়ব’। (ইতহাফুল দখোরাহ হা. নং ১৫৬৭, মুআত্তা মুহাম্মাি 

হা.নং ১১৭। আোমা বিররুেীন ‘আইনী, মুহাদক্কক ইবনলু হুমাম এবং আোমা 

বূদসরী রহ.-এর ময়তা প্রখযাত হািীস দবশারি ইমামগণ এ হািীসয়ক সহীহ 

বয়লয়েন। দবস্তাদরত জানয়ত হিখুন ‘মুখতাসারু ইতহাফুস সািাহ’ হা. নং 

১৪৪০, ‘আত-তা’লীকলু মুমাজ্জাি’ হা. নং ১১৭) 

এোিাও ইমায়মর দপেয়ন মকুতািীর ফাদতহা না পিার বযাপায়র আয়রা অয়নক 

সহীহ হািীস ও সাহাবায়ে দকরাম রা.-এর ফাতাওো রয়েয়ে। হবদশ িী ি হওোর 

আশংকাে এখায়ন শুধ ু দুদট আোত ও কয়েকদট সহীহ হািীস উয়েখ করা 

হয়েয়ে। এগুয়লার িারাই সসু্পিভায়ব প্রমাদণত হয়লা হি, ইমায়মর দপেয়ন 

জামা‘আয়তর নামায়ি মুকতািী সরূা ফাদতহা পিয়ব না। আর ইমায়মর দপেয়ন 

মুকতািীর সরূা ফাদতহা না পিাই সংখযাগদরষ্ঠ সাহাবায়ে দকরাম এবং 
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সংখযাগদরষ্ঠ উলামায়ে উম্ময়তর অদভমত ও আমল। তারপরও আমায়ির দকেু 

িীনী ভাই িারা দনয়জয়িরয়ক ‘আহয়ল হািীস’ বয়ল পদরচে দিয়ত গবিয়বাধ 

কয়রন তারা এ দবধানয়ক সহীহ হািীয়সর হখলাফ ময়ন কয়রন এবং মুসদলম 

জনসাধারণয়ক একথা বয়ল দবভ্রান্ত করয়েন হি, িারা ইমায়মর দপেয়ন ফাদতহা 

পয়ি না তায়ির নামাি হে না। আোহপাক আমায়ির সকলয়ক সহীহ িীনী বুে 

িান করুন। আমীন। 

দনয়ে এ দবর্য়ে তথাকদথত আহয়ল হািীস ভাইয়ির হপশকতত িলীয়লর সংদিি 

পিিায়লাচনা হপশ করা হয়লা: 

১ম িলীল:  

ثَقُلَتْ عَلَيْهِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الص َامِتِ، قَالَ: صَل َى رَسُولُ الل َهِ صَل َى الل َهُ عَلَيْهِ وَسَل َمَ الص ُبْحَ فَ 
ي 
ِ
ولَ ، قُلْنَا: إِي وَالل َهِ يَا رَسُ « ونَ وَرَاءَ إِمَامِكُمْ ْلََرَاكُمْ تَقْرءَ »الْقِرَاءَةُ فَلَم َا انْصَرَفَ قَالَ: إِن 

 الْقُرْآنِ فَإِن َهُ َلَ صاَلَةَ إَِل َ بِهَا»الل َهِ هَذَا قَالَ: 
ِ
خاري: َلَ وىف رواية الب«)فاَلَ تَفْعَلُوا إَِل َ بِأُم 

286, الصحيح للبخاري:661اجلامع للرتمذي:صاَلَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.(  
অথি: হিরত উবািা ইবয়ন সায়মত রা. বয়লন, ‘একবার নবীদজ সাোোহু 

‘আলাইদহ ওো সাোম ফজয়রর নামাি পিায়লন, এ সমে তার দক্বরা‘আয়ত 

খটকা লাগয়লা। দতদন নামাি হশয়র্ বলয়লন, হতামরা হবাধ হে আমার দপেয়ন 

দক্বরা‘আত পয়িদেয়ল? সাহাবীগণ বলয়লন, জী-হযাৌঁ। তখন দতদন বলয়লন, সরূা 

ফাদতহা োিা এমন কাজ কয়রা না। হকননা সরূা ফাদতহা োিা নামাি হে না।’ 

(সনুায়ন দতরদমিী হা.নং ৩১১) 

আহলুল হািীস ভাইয়ির উপস্থাদপত িলীলগুয়লার ময়ধয এ হািীসদটই সবয়চয়ে 

হবদশ শদিশালী। এ হািীয়সর প্রকতত অবস্থা হথয়ক অনযগুয়লার অবস্থাও অনমুান 

করা িায়ব। তাই আসনু, এ হািীস সম্পয়কি হািীস দবশারি ইমাময়ির মন্তবয 

হজয়ন হনই: 

১. ইমাম ইবয়ন তাইদমো রহ. বয়লয়েন, হািীস দবশারি ইমামগয়ণর িতদিয়ত এ 

হািীস অয়নক কারয়ণই িঈফ। ইমাম আহমাি এবং অনযানয ইমামগণ এ 
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হািীসয়ক িঈফ ও অগ্রহণয়িাগয বয়লয়েন। (মাজমূআতু ফাতাওো ইবয়ন 

তাইদমো: ২৩/২৮৬) 

২. প্রখযাত মুহাদেস আোমা দনমাভী রহ. বয়লন, হিরত উবািা রা.-এর সয়ূত্র 

দক্বরা‘আত পায়ির অসদুবধার হি  টনা বণিনা করা হে, তার সব কদট সনিই 

িঈফ। (আসারুস সনুান পত. ১০১) 

৩. প্রদসে মুহাদেস আোমা মুহাম্মাি ইউসফু দবনু্নরী সনুায়ন দতরদমিীর বযাখযা 

গ্রন্থ ‘মা‘আয়রফুস সনুায়ন’ এ হািীস সম্পয়কি দবস্তাদরত পিিায়লাচনা কয়রয়েন। 

িার সারকথা এই হি, এ হািীয়সর সনয়ি আট ধরয়ণর এবং মতয়ন হতয়রা 

ধরয়ণর ইিদতরাব বা সমসযা রয়েয়ে। তাই এ হািীসদট িঈফ (বা অগ্রহণয়িাগয) 

সাবযস্ত হে। (মা‘আদরফুস সনুান: ৩/২০২) 

৪. আহললু হািীস ভাইয়ির অনুসরণীে বযদিত্ব মরহুম নাদসরুেীন আলবানী এ 

হািীস সম্পয়কি বয়লন, এ হািীয়সর দবধান রদহত হয়ে হগয়ে। (দসফাতু সালাদতন 

নাদবদেয পত.৯৩) 

হমাটকথা, এ ধরয়ণর সয়েহিুি হািীসয়ক অবলম্বন কয়র কুরআন মাজীি ও 

সহীহ হািীয়সর দবপরীত হুকমু হিো িাে না এবং কুরআন-সনু্নাহর দনয়িিশনা 

তযাগ করা িাে না। 

২ে িলীল: হিরত উবািা ইবয়ন সায়মত রা.-এর সয়ূত্র বদণিত, নবীদজ সাোোহু 

‘আলাইদহ ওো সাোম বয়লয়েন, ‘হি বযদি সরূা ফাদতহা পয়ি না তার নামাি 

হে না।’ (সহীহ বুখারী হা.নং ৭৫৬) 

পিিায়লাচনা: 

(ক) এ হািীসদট সহীহ, দকন্তু এর বিবয সসু্পি নে। কারণ ‘ফাদতহা না পিয়ল 

নামাি হয়ব না’-এ দবধান ইমাম, একাকী নামাি আিােকারী, মুকতািী, নাদক 

ইমাম-মুকতািী সবার জনয প্রয়িাজয, তা এ হািীয়স উয়েখ করা হেদন। তাই 

সসু্থ-োয়নর িাদব হয়লা এ হািীয়সর বযাখযা বা মমি সাহাবায়ে দকরাম রা. এবং 

হািীস দবশারি ইমাময়ির হথয়ক হজয়ন হস অনুিােী আমল করা। সাহাবায়ে 
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দকরায়মর মধয হথয়ক হিরত জাদবর রা. এ হািীয়সর বযাখযাে বয়লন, এ 

হািীয়সর হুকুম একাকী নামাি আিােকারীর জনয প্রয়িাজয। আর ইমাম বুখারীর 

উস্তাি ইমাম আহমাি ইবয়ন হাম্বল রহ., ইমাম সদুফোন ইবয়ন উোইনা রহ., 

ইমাম আব ূিাঊি রহ. ও ইমাম দতরদমিী রহ. প্রমুখ ইমামগণ হিরত জাদবর 

রা. হথয়ক বদণিত বযাখযাই গ্রহণ কয়রয়েন। অথিাৎ, ফাদতহা োিা নামাি না 

হওোর হািীসদট একাকী নামাি আিােকারীর জনয প্রয়িাজয। মুকতািীর জনয 

এ হুকমু প্রয়িাজয নে। আমরা হানাফীরা সাহাবা এবং মুহাদেস ইমাময়ির হথয়ক 

বদণিত উি হািীয়সর এ বযাখযা অনুিােী আমল কদর। তাহয়ল আমায়ির 

আমলহক কীভায়ব হািীস পদরপন্থী, বা ভুল বলা হিয়ত পায়র? (জায়ম দতরদমিী 

হা.নং ৩১২, সনুায়ন আব ূিাঊি হা.নং ৮২২) 

(খ) এ হািীয়সর অয়নকগুয়লা সনয়ি فمازاد, فصاعدا  ইতযাদি শব্দ রয়েয়ে। হস 

দহয়সয়ব হািীয়সর অথি হে, ‘হি বযদি সরূা ফাদতহা ও তার সায়থ অন্ি একদট 

সরূা বা দকে ুআোত পয়ি না তার নামাি হে না।’ এ বণিনা িারাও বুো িাে 

হি, হািীসদট ইমাম ও একাকী নামাি আিােকারীর জনয, মুকতািীর জনয নে। 

(সহীহ মুসদলম হা. নং ৩৯৪) অথচ আহললু হািীস ভাইয়েরা বয়লন, মুকতািী 

শুধ ু সরূা ফাদতহা পিয়ব, ফাদতহা োিা অনযদকে ু পিয়ব না। হািীসদট িদি 

জামা‘আয়ত নামাি আিােকারী মুকতািী সম্পয়কিই হয়ে থায়ক তাহয়ল পূণি 

হািীসদটর উপরই আমল কয়র ইমায়মর দপেয়ন মুকতািীর সরূা ফাদতহা পিা 

োিাও আয়রা একদট সরূা বা দকেু আোত দতলাওোত করা উদচত এবং হািীস 

বণিনার সমে দবশ্বস্ততার সায়থ পূণি হািীস বণিনা করা উদচত। অথচ তারা পূণি 

হািীস বণিনা কয়রন না এবং মুকতািীয়ক সরূা দমলায়নার দনয়িিশও হিন না। 

(সহীহ মুসদলম : ৩৯৪) 

(গ) সাহাবা দকরাম ও মুহাদেস ইমামগয়ণর বযাখযা অনুিােী এ হািীয়সর দবধান 

ইমাম ও একাকী নামাি আিােকারীর সায়থ খাস না কয়র িদি মুকতািীয়কও 

ইমায়মর দপেয়ন ফাদতহা পিয়ত বলা হে, তাহয়ল পয়ূবিাদেদখত কুরআয়নর 

আোত ও অয়নক সহীহ হািীয়সর সায়থ এ হািীয়সর স্পি সং র্ি হবৌঁয়ধ িাে। 

আর সং র্ি িূর করার জনয অয়নক অজুহায়তর অবতারণা করয়ত হে, দকন্তু 
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তারপরও সং র্ি িূর হে না। হশর্ ফলাফল এই হে হি, একদট হািীয়সর 

শাদব্দক অথি বাস্তবােন করয়ত দগয়ে করুআয়নর একাদধক আোত ও অয়নকগুয়লা 

স্পি সহীহ হািীয়সর দবয়রাদধতা করয়ত হে।  

আলহামদুদলোহ! হানাফী মািহায়বর অনুসারীরা একাকী নামাি পিা অবস্থাে 

এ হািীয়সর উপর আমল করয়ে। আর ইমায়মর দপেয়ন নামাি পিার সমে 

কুরআয়নর একাদধক আোত ও একাদধক সহীহ হািীয়সর উপর আমল করয়ে। 

তারপরও তায়ির আমলহক হািীস-দবয়রাধী বয়ল সাধারণ মুসদলময়িরয়ক 

দবভ্রান্ত করা হয়ি, এটা বিই দুিঃয়খর দবর্ে। সকয়লই জাদন, শেতান আমায়ির 

প্রকাশয শত্রু। হস সবিিাই পথভ্রষ্ঠ করার জনয আমায়ির দপেয়ন দবরামহীন শ্রম 

হিে। সতুরাং সাবধান! হহ মসুদলমগণ।  

আোহ তা‘আলা আমায়ির সবাইয়ক িীয়নর সদিক বুে িান করুন। আমীন। 

 

সরূা ফাদতহা হশয়র্ ‘আমীন’ আয়স্ত বলা সনু্নাত 

হানাফী মািহাব অনুসায়র, নামায়ি ইমাম-মুিাদি-মুনফাদরি সকয়লর জনযই 

সরূা ফাদতহা হশয়র্ ‘আমীন’ বলা সনু্নাত, এবং সকয়লর জনযই ‘আমীন’ আয়স্ত 

বলা আয়রকদট সনু্নাত। হিয়হতু নামায়ি ‘আমীন’ বলা সনু্নাত হওোর বযাপায়র 

উয়েখয়িাগয হকায়না মতদবয়রাধ হনই, তাই এটায়ক িলীল িারা প্রমাণ করার 

হকায়না প্রয়োজন হনই। সতুরাং ‘আমীন’ আয়স্ত বলা সনু্নাত হওোর দবর্য়েই 

আমায়ির আয়লাচনা সীমাবে থাকয়ব। 

এয়িয়ত্র প্রথয়ম আমায়ির জানয়ত হয়ব হি, সরূা ফাদতহা হশয়র্ ‘আমীন’ হয়লা 

একদট দু‘আ। এদট সকয়লর দনকট স্বীকতত এবং এ দবর্য়ে হকায়না মতদভন্নতা 

হনই। আর দু‘আ আয়স্ত করা হি মুস্তাহাব, এর সমথিয়ন আমরা দকে ুপ্রমাণ হপশ 

করদে: 

....اخل اآلية سورة يونس قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَاالقران اجمليد:  قال الله  في( 6)
 :50( 
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অথি: আোহ তা‘আলা (হিরত মূসা আ. ও হিরত হারুন আ.-এর দু‘আর 

জওোয়ব) বলয়লন, হতামায়ির দু‘আ কবূল হয়লা। সতুরাং হতামরা িতঢ়পি 

থায়কা। (সরূা ইউনুস:৮৯) 

عَن أيب هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ قَالَ: كَانَ مُوسَى عَلَيْهِ الس اَلَم إِذا دَعَا أَمن هرون على  (2)
 (142/4)الدر املنثور: دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا. دُعَائِهِ يَقُول: آمني.... فذلك قوله: قَدْ أُجِيبَتْ 

অথি: হিরত আব ূ হুরাইরা রা. বয়লন, িখন হিরত মূসা আ. দু‘আ করয়তন 

তখন হিরত হারুন আ. তার দু‘আর উপর ‘আমীন’ বলয়তন। أجيبت قد 

 িারা এটাই বুোয়না হয়েয়ে। (দুরয়র মানসরূ : ৪/৩৪৭) دعوتكما

الله صلى الله عليه وسلم: إِن َ الل َهَ أَعْطَانِي الت َأْمنِيَ  عن أنس بن مالك  قال قال رسول( 1)
نُ 
ِ
نيَ قَبْلُ إَِل َ أَنْ يَكُونَ الل َهُ أَعْطَى هَارُونَ، يَدْعُو مُوسَى وَيُؤَم 

ِ
وَلَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا مِنَ الن َبِي 

 (6856:هَارُونُ  )صحيح ابن خزمية
অথি: হিরত আনাস দবন মায়লক রা. হথয়ক বদণিত, নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ 

ওো সাোম বয়লয়েন, আোহ তা‘আলা (দু‘আর স্থয়ল) ‘আমীন’ (এর 

দন‘আমাত) একমাত্র আমায়কই দিয়েয়েন। আমার পূয়বি আর হকায়না নবী আ.হক 

হিনদন, তয়ব শুধ ুহারুন আ.হক দিয়েদেয়লন। হিরত মূসা আ. দু‘আ করয়তন 

আর হিরত হারুন আ. শুধু ‘আমীন’ বলয়তন। (সহীহ ইবয়ন খুিাইমাহ্ হা. নং 

১৫৮৬)  

  ادْعُوا رَب َكُمْ تَضَر ُعًا وَخُفْيَةً إِن َهُ َلَ يُحِب ُ الْمُعْتَدِينَ  (4)
অথি: হতামরা দবনীতভায়ব ও চুদপসায়র হতামায়ির প্রদতপালক-এর দনকট দু‘আ 

কয়রা, দনিেই দতদন সীমালং নকারীয়ির পেে কয়রন না। (সরূা আ’রাফ: 

৫৫) 

 وَاآلْصَالِ وَاذْ وقال: ( 8)
ِ
كُرْ رَب َكَ فِي نَفْسِكَ تَضَر ُعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُو 

     وََلَ تَكُنْ مِنَ الْغَافِلنِيَ 
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অথি: হতামার প্রদতপালকয়ক স্মরণ কয়রা (দু‘আ ও দিদকর কয়রা) সকায়ল ও 

সন্ধযাে, ময়ন ময়ন, দবনে ও ভীদতর সায়থ, এবং ময়ুখ অনুচ্চস্বয়র। িারা 

গাদফলদতয়ত দনমদজ্জত, তায়ির অন্তভুিি হয়ো না। (সরূা আ’রাফ: ২০৫) 

كَ عَبْدَهُ زَكَرِي َا. إِذْ نَادَي رَب َهُ نِدَاءً خَفِي ًا( وقال: 6)
ِ
ذِكْرُ رَحْمَتِ رَب   

অথি: এটা হসই রহময়তর বণিনা, িা হতামার প্রদতপালক দনজ বাো িাকাদরোর 

প্রদত কয়রদেয়লন, িখন হস দনজ প্রদতপালকয়ক হডয়কদেয়লা চুদপসায়র। (সরূা 

মারইোম: ২-৩)  

 رَضِيَ الل َهُ عَنْه قَالَ: رَفَعَ الن َاسُ أَصْوَاتَهُمْ بِالد ُعَاءِ، فَقَالَ ( 2)
ِ
عَنْ أَبِي مُوسَى اْلَْشْعَرِي 

عَلَى أَنْفُسِكُمْ؛ فَإِن َكُمْ َلَ تَدْعُونَ أصم َ  رَسُولُ الل َهِ صَل َى الل َهُ عَلَيْهِ وَسَل َمَ: "أَي ُهَا الن َاسُ، ارْبَعُوا
 (226/2وََلَ غَائِبًا، إِن َ ال َذِي تَدْعُونَهُ سَمِيعٌّ قَرِيبٌّ)تفسري ابن كثري:

অথি: হিরত আব ূ মূসা আশ‘আরী রা. বয়লন, একিা সাহাবায়ে দকরাম রা. 

হজায়র হজায়র দু‘আ করদেয়লন; তখন নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম 

বলয়লন, হহ হলাক-সকল! আয়স্ত (দু‘আ কয়রা), হতামরায়তা এমন কাউয়ক 

ডাকয়ো না, দিদন হশায়নন না অথবা হতামায়ির হথয়ক িূয়র। হতামরা িায়ক 

ডাকয়ো দতদন হতামায়ির অদত-দনকয়ট এবং সব কথা হশায়নন। (তাফদসয়র 

ইবয়ন কাদসর: ২/২২১) 

উয়েখয হি, ১নং আোত এবং ২ ও ৩নং হািীস িারা স্পি বুো িাে হি, 

‘আমীন’ একদট দু‘আ। আর ৪, ৫ ও ৬ নং আোত এবং ৭নং হািীস িারা এটাও 

স্পি হয়ে হগয়লা হি, আোহ তা‘আলা দু‘আ করয়ত দশদখয়েয়েন দবনীতভায়ব, 

চুদপসায়র, ময়ন ময়ন, ভীদতর সায়থ ও অনুচ্চস্বয়র।  

অতএব, সরূা ফাদতহা হশয়র্ ‘আমীন’ বলার হিয়ত্র দিক এ দশিাদটই মানয়ত 

হয়ব। আর নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোমও এমন দশিাই দিয়েয়েন। 

নামায়ি সরূা ফাদতহা হশয়র্ ‘আয়স্ত আমীন’ বলার পয়ি হািীস শরীফ হথয়ক 

আরও দকে ুস্পি িলীল হপশ করা হয়ি। 
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لَم َا قَرَأَ: }غَيْرِ عَنْ وَائِل  بْنِ حُجْر  قَالَ: صَل َى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَل َى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل َمَ، فَ ( 6)
نيَ{ ]الفاحتة: 

ِ
[ قَالَ: " آمنِيَ " وَأَخْفَى بِهَا صَوْتَه وفي رواية: 2الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وََلَ الض َال 

, وحاكم في 166/4, وأحمد:245حوَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ )رواه الرتمذي:
  قال الذهيب: على شرط البخاري ومسلم.( 2061حاملستدرك:

অথি: হিরত ওোইল ইবয়ন হুজর রা. হথয়ক বদণিত, দতদন বয়লন- আমায়িরয়ক 

দনয়ে রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম নামাি পিয়লন। দতদন িখন  

 পিয়লন, তখন ‘আমীন’ বলয়লন এবং ﴿غرياملغضوب عليهم وَل الضالني﴾

‘আমীন’ বলার সমে তার আওোজয়ক দনচু করয়লন। (দতরদমিী হা.নং ২৪৮, 

মুসনায়ি আহমাি : ৪/৩১৬, মুসতািরায়ক হায়কম হা.নং ২৯১৩) 

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَن َ رَسُولَ الل َهِ صَل َى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل َمَ قَالَ: " إِذَا قَالَ اْلِمَامُ: }غَيْرِ ( 2)
نيَ{ فَقُولُوا: آمنِيَ، فَإِن َهُ مَنْ وَافَقَ قَ 

ِ
وْلُهُ قَوْلَ املاَلَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا املَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وََلَ الض َال 

   تَقَد َمَ مِنْ ذَنْبِهِ.
অথি: হিরত আব ূহুরাইরা রা. হথয়ক বদণিত, রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো 

সাোম বয়লয়েন, ইমাম িখন ﴾غرياملغضوب عليهم وَل الضالني﴿ বয়ল, তখন 

হতামরা ‘আমীন’ বয়লা। হকননা হি বযদির ‘আমীন’ বলা দফদরশতায়ির 

‘আমীন’ বলার সায়থ দময়ল িায়ব, তার পূবিবতিী গুনাহসমূহ মাফ কয়র হিো 

হয়ব। (বুখারী হা.নং ৭৮২, মসুদলম হা.নং ৪১০) আর একথা সকয়লই মানয়ত 

বাধয হি, দফদরশতারা আমীন আয়স্ত বয়ল। কারণ, তায়ির আমীন হকউ শুনয়ত 

পাে না। তাই এ হািীয়সর উপর শতভাগ আমল করয়ত চাইয়ল অনুচ্চস্বয়র বা 

আয়স্ত আমীন বলয়ত হয়ব। 

إِذ ا قَالَ اْلمَامُ: صلى الله عليه وسلم  -هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللَهِ  عن أيبوفي رواية 
}غَيْرِ املغضوب عَلَيْهِم وََلَ الضآلني{ ، فقولوا: آمنِي، فإن  املاَلئِكَةَ تقول: آمني، فمن وافق 

 له ما تقدم من ذَنْبِهِ  تَأْمِينُهُ تأمنيَ املالئكةِ غُفِرَ 
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 (022, والنسائي:6246, والدارمي:6514, وابن حبان:221/2)رواه احمد:

অথি: হিরত আব ূহুরাইরা রা. হথয়ক আয়রক বণিনাে আয়ে, রাসলূুোহ সাোোহু 

‘আলাইদহ ওো সাোম বয়লয়েন, িখন ইমাম غري املغضوب عليهم وَل الضالني﴿﴾  

বলয়ব, তখন হতামরা ‘আমীন’ বলয়ব। দফদরশতারাও তখন ‘আমীন’ বয়ল এবং 

ইমামও তখন ‘আমীন’ বয়ল। সতুরাং িার ‘আমীন’ দফদরশতায়ির আমীয়নর 

সায়থ দময়ল িায়ব তার অতীয়তর সব গুনাহ মাফ কয়র হিো হয়ব। (সনুায়ন 

নাসাঈ হা.নং ৯২৭, আহমাি: ২/২৭০, হা. নং ৭৬৬০, ইবয়ন দহব্বান হা.নং 

১৮০৪) 

সতুরাং বুো িাে হি, হািীয়সর প্রথম অংশ (িা বুখারীর বণিনাে উহেখ 

হয়েয়ে)-এর িারা ‘আমীন’ বলার স্থান ও সমে বুোয়না হয়েয়ে। আর দিতীে 

অংশ (িা ইবয়ন দহব্বান ও িায়রমীর বণিনাে রয়েয়ে অথিাৎ,  فان املالئكة تقول آمني
 দফদরশতারাও তখন ‘আমীন’ বয়ল এবং ইমামও তখন‘ وإن اْلمام يقول آمني

‘আমীন’ বয়ল’) -এর িারা বুোয়না হয়েয়ে ‘আমীন’-এর অবস্থা তথা আয়স্ত 

‘আমীন’ বলা। ইমাম িদি হজায়র আমীন বলয়তন তাহয়ল-হতা মুকতাদিগণ তা 

শুনয়তই হপয়তন। কায়জই ইমায়মর হজায়র বলা উয়েশয হয়ল এ অংশদট বাদিয়ে 

বলার হকায়না অথি হে না। তাোিা, দফদরশতায়ির সায়থ বলয়ত হয়ল তায়ির 

ময়তা ‘আমীন’ বলয়ত হয়ব। আর তারা-হতা আয়স্ত ‘আমীন’ বয়লন। সতুরাং 

আমায়িরও আয়স্ত ‘আমীন’ বলয়ত হয়ব।  

مُنَا يَقُولُ: " َلَ تُبَادِرُوا ( 1)
ِ
نْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَل َى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل َمَ يُعَل 

نيَ 
ِ
رُوا وَإِذَا قَالَ: وََلَ الض َال 

ِ
فَقُولُوا: آمنِيَ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ:  اْلِْمَامَ إِذَا كَب َرَ فَكَب 

 (468سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللهُم َ رَب َنَا لَكَ الْحَمْدُ " )رواه مسلم:
অথি: হিরত আব ূ হুরাইরা রা. বয়লন, রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো 

সাোম আমায়িরয়ক হশখায়তন। দতদন বলয়তন, ইমায়মর পূয়বি দকেু কয়রা না। 

িখন ইমাম তাকবীর বলয়ব, তখন হতামরাও তাকবীর বলয়ব। ইমাম িখন ول 

 পয়ি হশর্ করয়ব, তখন হতামরা ‘আমীন’ বলয়ব। ইমাম িখন রুকূ الضالين
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করয়ব হতামরাও তখন রুক ূকরয়ব। আর ইমাম িখন حمده لمن هللا سمع  

বলয়ব, তখন হতামরা الحمد لك ربنا الهم  বলয়ব। (মুসদলম হা. নং ৪১৫)  

এ হািীয়স মুিাদির জনয দতনদট কাজ করার দনয়িিশ এয়সয়ে। িথা: তাকবীর, 

‘আমীন’, আোহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামি। প্রথম ও তততীেদট সকয়লর ময়ত 

আয়স্ত বলয়ত হয়ব। বণিনার ধরন হথয়ক প্রতীেমান হে হি, দিতীে দনয়িিশদটও 

আয়স্ত পালন করয়ত হয়ব। উয়েখয হি, দতনদট দনয়িিয়শর দিতীেদট দভন্নভায়ব 

‘হজায়র’ বলয়ত হয়ল স্পিভায়ব হসটা বয়ল হিো হয়তা। এখায়ন হসটা করা 

হেদন। সতুরাং ‘আমীন’ আয়স্তই বলয়ত হয়ব। 

عَنِ الْحَسَنِ، أَن َ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُب ، وَعِمْرَانَ بْنَ حُصَيْن ، تَذَاكَرَا فَحَد َثَ سَمُرَةُ بْنُ ( 4)
هُ حَفِظَ عَنْ رَسُولِ الل َهِ صَل َى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل َمَ " سَكْتَتَيْنِ: سَكْتَةً إِذَا كَب َرَ، وَسَكْتَةً جُنْدُب ، أَن َ 

نيَ{ فَحَفِظَ ذَلِكَ سَمُرَةُ وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ 
ِ
إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ }غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وََلَ الض َال 

هِ عِمْرَانُ بْنُ حُ 
ِ
 بْنِ كَعْب  فَكَانَ فِي كِتَابِهِ إِلَيْهِمَا أَوْ فِي رَد 

ِ
صَيْن  فَكَتَبَا فِي ذَلِكَ إِلَى أُبَي 

 ( 451, وابو داود:286, والرتمذي:21/8)رواه احمد: عَلَيْهِمَا: أَن َ سَمُرَةَ قَدْ حَفِظ
অথি: হিরত সামুরা ইবয়ন জনুদুব ও হিরত ইমরান ইবয়ন হাসীন রা. পরস্পর 

আয়লাচনা করয়তদেয়লন। হিরত সামুরা রা. হািীস বণিনা করয়ত দগয়ে বলয়লন, 

আমার স্মরণ আয়ে রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম দু‘দট স্থায়ন 

সািাহ করয়তন, অথিাৎ চুদপসায়র পিয়তন। একদট তাকবীয়র তাহরীমা বলার 

পর, অথিাৎ সানা। দিতীেদট لني﴾﴿غري املغضوب عليهم وَل الضا  বলার পর, অথিাৎ 

‘আমীন’। হিরত ইমরান ইবয়ন হাসীন রা. দিতীেদটর স্বীকতদত দিয়লন না। তখন 

উভয়ে এ মাসআলা জানার জনয হিরত উবাই ইবয়ন কা’ব রা.-এর দনকট পত্র 

দলয়খন। হিরত উবাই ইবয়ন কা’ব রা. হলয়খন, সামুরা রাসলূুোহ সাোোহু 

‘আলাইদহ ওো সাোম-এর আমলদট সদিকভায়বই স্মরণ হরয়খয়ে। (দতরদমিী 

হা. নং ২৫১, সনুায়ন আব ূিাঊি হা. নং ৪৮০, মুসনায়ি আহমাি: ৫/২৩, হা. 

নং. ২০০৮১) 
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‘নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম সানা আয়স্ত পিয়তন’-এ বযাপায়র 

উভে সাহাবী একমত হয়ে হগয়লন, দকন্তু নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো 

সাোম সরূা ফাদতহার পয়র ‘আমীন’ বলয়তন দক না  এ বযাপায়র তায়ির ময়ধয 

মতদবয়রাধ হয়লা। একজন বলয়েন, নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম 

‘আমীন’ বলয়তন, অনযজন তা স্বীকার করয়লন না। এর িারা বুো হগয়লা, 

নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম  ‘আমীন’ সবিিা আয়স্ত বলয়তন। কারণ 

আওোজ কয়র বলয়ল দু’জন সাহাবার ময়ধয ঐ দবর্য়ে কখয়না মত-পাথিকয 

হয়তা না। অতএব, বুো হগয়লা হি, ‘আমীন’ আয়স্ত বলাটাই আসল আমল। 

: -عَنْ عَبْدِ الر َحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَط َابِ: يُخْفِي اْلِْمَامُ أَرْبَعًا ( 8)
 (251/2:احمللى باَلثار(الر َحْمَنِ الر َحِيمِ، وَآمنِيَ، وَرَب َنَا لَكَ الْحَمْدُ. الت َعَو ُذُ، وَبِسْمِ الل َهِ 

অথি: হিরত আব্দুর রহমান ইবয়ন আবী লাইলা বয়লন, হিরত উমর রা. 

বয়লয়েন, ইমাম চারদট দজদনস আয়স্ত পিয়ব। আউিুদবোহ, দবসদমোহ, 

‘আমীন’ ও রাব্বানা লাকাল হামি। (মুহাো দবল আসার: ২/২৮০) 

: -عَنْ عَلْقَمَةَ، وَاْلَْسْوَدِ، كاِلَهُمَا عَنْ عَبْدِ الل َهِ بْنِ مَسْعُود  قَالَ: يُخْفِي اْلِْمَامُ ثاَلَثًا ( 6)
 (251/2اَلِسْتِعَاذَةُ، وَبِسْمِ الل َهِ الر َحْمَنِ الر َحِيمِ، وَآمنِيَ )احمللى:

অথি: হিরত আব্দুোহ ইবয়ন মাসঊি রা. হথয়ক বদণিত, দতদন বয়লন, ইমাম 

দতনদট দজদনস আয়স্ত বলয়ব। আউিুদবোহ, দবসদমোহ ও ‘আমীন’। (আল-

মুহাো দবল আসার: ২/২৮০) 

এবার উপদরউি অদভময়তর দবয়রাধীয়ির উপস্থাদপত িলীল ও হসগুয়লার 

খণ্ডনসহ জবাব উয়েখ করা হয়ি: 

হজায়র ‘আমীন’ বলা সম্পদকিত হািীসগুদল সম্পয়কি মূলকথা হয়লা: হিদট সহীহ 

হসদট িাবী প্রমায়ণ সসু্পি (صريح) নে। আর হিদট সসু্পি (صريح) হসদট 

সহীহ নে। হিমন:  
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িারা হজায়র ‘আমীন’ বলার কথা বয়লন, তারা তায়ির িাবীর সমথিয়ন সবয়চয়ে 

বি ও শদিশালী িলীল ইমাম বুখারী ও মুসদলম রহ.-এর দনয়োি হািীস দু’দট 

দিয়ে হপশ কয়র থায়কন: 

نُوا، فَإِن َهُ مَنْ وَافَقَ عَنْ أَبِي هُرَ 
ِ
 يْرَةَ: أَن َ الن َبِي َ صَل َى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل َمَ قَالَ: " إِذَا أَم َنَ اْلِمَامُ، فَأَم 

 (064ومسلم: ,251)رواه البخاري: تَأْمِينُهُ تَأْمنِيَ املاَلَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَد َمَ مِنْ ذَنْبِهِ.
অথি: হিরত আব ূহুরাইরা রা. হথয়ক বদণিত, রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো 

সাোম বয়লয়েন, ইমাম িখন ‘আমীন’ বয়ল তখন হতামরাও ‘আমীন’ বয়লা। 

হকননা িার ‘আমীন’ দফদরশতায়ির আমীয়নর সায়থ দময়ল িাে, তার অতীয়তর 

সব গুনাহ মাফ কয়র হিো হে। (বুখারী হা.নং ৭৮০, মুসদলম হা.নং ৯১৪) 

ةَ: أَن َ رَسُولَ الل َهِ صَل َى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل َمَ قَالَ: " إِذَا قَالَ اْلِمَامُ: }غَيْرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَ 
نيَ{

ِ
فَقُولُوا: آمنِيَ، فَإِن َهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ املاَلَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا  املَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وََلَ الض َال 

 تَقَد َمَ مِنْ ذَنْبِهِ 
অথি: হিরত আব ূহুরাইরা রা. হথয়ক বদণিত, নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো 

সাোম বয়লয়েন, ইমাম িখন  বয়ল, তখন ﴿غري املغضوب عليهم وَل الضالني﴾

হতামরা ‘আমীন’ বয়লা। হকননা িার ‘আমীন’ দফদরশতায়ির আমীয়নর সায়থ 

দময়ল িাে, তার অতীয়তর সব গুনাহ মাফ কয়র হিো হে। (বুখারী হা.নং ৭৮২, 

মুসদলম হা.নং ৪১০) 

প্রথম হািীসদট িারা ইমাম বুখারীসহ অয়নয়ক ইমায়মর হজায়র ‘আমীন’ বলা 

প্রমাণ করয়ত হচয়েয়েন। তারা এর অথি কয়রয়েন, ‘ইমাম িখন শুদনয়ে ‘আমীন’ 

বলয়ব (িা হািীয়স স্পিভায়ব উহেখ হনই), তখন হতামরাও ‘আমীন’ বয়লা’। 

দকন্তু এয়িয়ত্র প্রথম কথা হয়লা, হািীসদটর শুধ ুএকদটই অথি নে, আয়রা অথি 

হয়ত পায়র। হািীসদট-হতা রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম বয়ল 

হগয়েন, দকন্তু এর হকায়না দনধিাদরত অথি কায়রা কায়ে বয়ল িানদন। ইমাম 

মায়লক রহ. বংশগতভায়বই আরবী ভার্ী এবং মিীনার অদধবাসী দেয়লন। 

মায়লকী মািহাব ময়ত ইমাম ‘আমীন’ই বলয়ব না। তারা এ হািীয়সর অথি 
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কয়রয়েন, ‘ইমাম িখন ‘আমীন’ বলার স্থায়ন হপৌৌঁেয়ব, তখন হতামরা ‘আমীন’ 

বয়লা।’ আবার অয়নয়ক হািীসদটর অথি কয়রয়েন, ‘িখন ইমাম ‘আমীন’ বলয়ত 

ইয়ি করয়ব, তখন হতামরা ‘আমীন’ বলয়ব’। হকননা ইমাম, মুকতািী ও 

দফদরশতার ‘আমীন’ এক সায়থ হওো কাময। 

অথিাৎ, এ হািীস িারা মূলত ‘আমীন’ বলার পেদত তথা হজায়র বা আয়স্ত বলার 

বণিনা হিো উয়েশয নে। বরং এর িারা আমীয়নর ফদিলত বুোয়না উয়েশয 

দেয়লা; িায়ত মুকতাদির ‘আমীন’, ইমাম ও দফদরশতায়ির আমীয়নর সায়থ দময়ল 

িাে এবং মুসলমানরা অতীয়তর সব গুনাহ মায়ফর ফদিলয়ত ধনয হয়ত পায়র। 

‘আমীন’ বলার পেদত হয়লা আয়স্ত বলা। আর এর বণিনা হিো হয়েয়ে ইমাম 

বুখারী ও মুসদলম রহ. হথয়ক বদণিত দিতীে হািীসদটয়ত, িা একদট বি হািীয়সর 

অংশ মাত্র। হািীসদটয়ত নামায়ির পেদত বণিনা করা হয়েয়ে এবং ইমাম-

মুকতাদির কাজ দভন্ন দভন্ন কয়র বুোয়না হয়েয়ে, িা আমরা আমায়ির ৩নং 

িলীয়ল উহেখ কয়রদে। মলূ হািীয়সর ধরন হথয়ক এটাই বুো িাে হি, 

মুকতাদিয়ক ইমায়মর দপেয়ন হিরূপ তাকবীর ও তাহমীি ( الحمد لك ربنا ) 

আয়স্ত বলয়ত হে, হসরূপ ‘আমীন’ও আয়স্তই বলয়ত হয়ব। দভন্ন হকায়না িলীল 

োিা শুধু এ হািীয়সর সহােতাে হজায়র বলার অবকাশ হনই। 

আর দিতীে কথা হয়লা, িদি প্রথম অথিদটই ধরা হে, তবুও হজায়র ‘আমীন’ 

বলার বযাপায়র এর দনয়িিশনা সসু্পি নে এবং এমন হওোও সম্ভব নে। হকননা 

রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম আয়রক হািীয়স বয়লন,  فان املالئكة
 দফদরশতারাও তখন ‘আমীন’ বয়ল এবং ইমামও‘ تقول آمني وإن اْلمام يقول آمني

তখন ‘আমীন’ বয়ল’। পূয়বি বদণিত হািীস দু’দটয়ত িদি হজায়র ‘আমীন’ বলা 

বুোয়না হয়তা, তাহয়ল নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম কততিক একথাদট 

দভন্ন কয়র বলার হকায়না প্রয়োজন হে না। এ কথাদট দভন্ন কয়র বলাই প্রমাণ 

কয়র হি, ইমাম ও দফদরশতায়ির ‘আমীন’ আয়স্ত হয়ে থায়ক। অতএব, 

মুকতাদিয়িরয়ক ফদিলত হপয়ত হয়ল তায়ির সায়থ দমল হরয়খ ‘আমীন’ আয়স্তই 

বলয়ত হয়ব। 
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হজায়র ‘আমীন’ বলার পয়ি আয়রকদট িলীল হপশ করা হে, দতরদমিী শরীয়ফর 

একদট হািীস দিয়ে। হািীসদট হয়লা: 

مَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْر ، قَالَ: سَمِعْتُ الن َبِي َ صَل َى الل َهُ عَلَيْهِ وَسَل َمَ قَرَأَ: }غَيْرِ الْ 
نيَ{، فَقَالَ: آمنِيَ، وَمَد َ بِهَا صَوْتَهُ.وفي رواية أيب داود بلفظ:

ِ
وَرَفَعَ فقال آمني,   وََلَ الض َال 
 (012, وابو داود:245)رواه الرتمذي:    .بِهَا صَوْتَهُ 

অথি: হিরত ওোইল ইবয়ন হুজর রা. হথয়ক বদণিত, দতদন বয়লন, আদম শুয়নদে 

রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম পিয়লন غري املغضوب عليهم وَل﴿
 অতিঃপর বলয়লন, ‘আমীন’ এবং ‘আমীন’ বলার সমে তার الضالني﴾

আওোজয়ক লম্বা করয়লন। সনুায়ন আবূ িাঊয়ির বণিনাে এয়সয়ে: ‘নবীদজ 

সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম ‘আমীন’ বলার সমে তার আওোজয়ক উৌঁচু 

করয়লন’। (দতরদমিী হা.নং ২৪৮, আব ূিাঊি হা.নং ৯৩২) 

আোমা ইবনলু হুমাম-সহ অয়নয়ক বয়লন হি, হজায়র ‘আমীন’ বলার এ হািীস 

মূলত দশিািায়নর উয়েয়শয। প্রকতত ও স্থােী আমল হয়লা, আয়স্ত ‘আমীন’ বলা। 

হিমন, নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম কখয়না কখয়না দসররী নামায়ি 

এক-দুই আোত হজায়র পিয়তন, হিরত উমর রা. কখয়না কখয়না “সানা” 

হজায়র পিয়তন, হিরত আব ূ হুরাইরা রা. কখয়না কখয়ন باهلل اعوذ  হজায়র 

পিয়তন। মুসদেয়িরয়ক দশিািায়নর উয়েয়শয তারা এরূপ করয়তন। এর পয়ি 

একদট স্পি প্রমাণ এই হি, হিরত ওোইল দবন হুজর রা. ইোমানবাসী সাহাবী 

দেয়লন। দতদন নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম-এর িরবায়র িীন দশিা 

করার লয়িযই এয়সদেয়লন। ২০ দিন নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম-

এর সহুবয়ত হথয়ক র্াট ওোি হজায়র দক্বরা‘আতওোলা নামাি দতদন 

পয়িদেয়লন। নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম দনয়জর দিক দপেয়ন তার 

জনয স্থান দনবিাচন কয়র দিয়েদেয়লন। ওোইল দবন হুজর রা. বয়লন, এই র্াট 

ওোয়ির ময়ধয সাতান্ন ওোয়ি নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম আয়স্ত 

‘আমীন’ বলয়লন এবং মাত্র দতন ওোি নামায়ি ’আমীন’ হজায়র বয়লদেয়লন। 

ফয়ল আমার বুেয়ত বাকী রইয়লা না হি, এটা আমায়ক দশিা িায়নর উয়েয়শযই 
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কয়রদেয়লন। (আল আসমাউ ওোলকুনা: ১/১৯৭, নাসাঈ হা.নং ৯৩২, 

মাজমাউজ িাওোইি: ২/১১৩, শরহুল মাওোদহব: ৭/১১৩, শরয়হ বুখারী: 

িূলাবী প্রণীত।)  

হজায়র ‘আমীন’ বলাই িদি নবীদজ সাোোহ ‘আলাইদহ ওো সাোম-এর সনু্নাত 

হয়তা, তাহয়ল হািীয়সর ময়ধয এর সমথিন-সচূক অয়নক বণিনা থাকয়তা এবং 

আময়লর হিয়ত্রও সবার মায়ে েদিয়ে পিয়তা। হকননা এদট হয়তা একদট 

করণীে আমল। বজিনীে আমল হয়ল বণিনা কম হওোর সয়ুিাগ থায়ক। এ 

দবর্েদট সমাধায়নর জনয খাইরুল কুরুয়ন প্রচদলত আময়লর দিয়ক লিয করুন! 

আোমা ইবনতু তুরকুমানী রহ. বয়লন, অদধকাংশ সাহাবা ও তায়বঈয়ির আমল 

দেয়লা আয়স্ত আমীন বলা। (মা‘আদরফুস-সনুান: ২/৪১৮, সনুায়ন বাইহাকী 

(টীকা): ২/৮৫)    

আোহ তা‘আলা আমায়িরয়ক দবর্েদট সহীহভায়ব বুোর এবং আমল করার 

তাওফীক িান করুন। আমীন।  

রুক ূহথয়ক দসজিাে িাওোর সনু্নাত 

কওমা তথা রুক ূ হথয়ক হসাজা হয়ে িাৌঁদিয়ে দসজিাে িাওোর সনু্নাত তরীকা 

দনয়ে ফুক্বাহায়ে দকরাময়ির ময়ধয দকেুটা মতাননকয থাকয়লও এটা দনয়ে 

একপি অনযপয়ির সায়থ হকায়না ধরয়নর বািাবাদি কয়রন না। আর এটা 

বািাবাদি করার ময়তা হকায়না দবর্েও নে। এতিসয়েও এ দবর্য়ে কলম ধরয়ত 

হয়ি আহয়ল হািীস বা লা-মািহাবী ভাইয়ির কলযায়ণ (?)। আমরা দনয়ে রুক ূ

হথয়ক দসজিাে িাওোর পয়ি-দবপয়ির িলীল তুয়ল ধয়র দবচার-দবয়ের্য়ণর 

মাধযয়ম একথা প্রমাণ কয়র হিখায়বা হি, এয়িয়ত্র হানাফীয়ির আমলই হািীস 

ও আসায়র সাহাবা িারা সপু্রমাদণত। আহয়ল হািীস ভাইয়েরা হি হািীয়সর উপর 

দভদত্ত কয়র হানাফীয়ির দবপরীত আমল কয়রন হসটা দবদভন্ন কারয়ণ গ্রহণয়িাগয 

নে। 

কওমা হথয়ক দসজিাে িাওোর সনু্নাত তরীকার বযাপায়র ফুক্বাহা ও মুহাদেসীয়ন 

দকরায়মর দু’ধরয়নর মতামত রয়েয়ে। িথা: 
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(১) রুক ূহথয়ক িাৌঁদিয়ে দসজিাে িাওোর সমে প্রথয়ম দুই হাৌঁট ুিমীয়ন রাখয়ব। 

এরপর দুই হাত দসজিার স্থায়ন রাখয়ব। আর দসজিা হথয়ক িাৌঁিায়নার সমে 

প্রথয়ম হাত িমীন হথয়ক উিায়ব। এরপর হাৌঁট ুিমীন হথয়ক তুলয়ব। 

(২) রুক ূ হথয়ক িাৌঁদিয়ে দসজিাে িাওোর সমে প্রথয়ম দুই হাত িমীয়ন 

রাখয়ব। এরপর দুই হাৌঁট ুিমীয়ন রাখয়ব। আর দসজিা হথয়ক িাৌঁিায়নার সমে 

প্রথয়ম হাৌঁট ুিমীয়ন হথয়ক উিায়ব। এরপর দুই হাত িমীয়ন হথয়ক তুলয়ব। 

প্রথম ময়তর প্রবিাগণ: হানাফী মািহায়ব প্রথম মত গ্রহণ করা হয়েয়ে। হানাফী 

মািহায়বর মতামত িায়ির হথয়ক বদণিত তারা হয়লন, সাহাবায়ে দকরাম রা.-এর 

মধয হথয়ক হিরত উমর রা., হিরত আব্দুোহ ইবয়ন মাসঊি রা., হিরত 

আনাস রা., হিরত সা’ি ইবয়ন আবী ওোক্কাস রা., হিরত ওোইল ইবয়ন 

হুজর রা. প্রমুখ। তায়বঈ এবং তায়ব-তায়বঈয়ির মধয হথয়ক ইবরাহীম নাখেী, 

ইবয়ন সীরীন, আবূ দকলাবাহ, ইমাম আব ূ হানীফা, ইমাম শাদফঈ, ইমাম 

আহমাি, ইমাম ইসহাক দবন রাহুো, সদুফোন সাওরীসহ আয়রা অয়নক ফক্বীহ 

ও মুহাদেস রদহমাহুমুোহ। ইমাম দতরদমিী রহ.-এর ভার্যানুিােী ‘অদধকাংশ 

ফুক্বাহা ও মুহাদেস প্রথম ময়তর প্রবিা এবং তারা এ অনুিােী ‘আমল কয়র 

আসয়েন।’  (সনুায়ন দতরদমিী হা.নং ২৬৮, আল মুগনী ইবয়ন কুিামাহ : 

১/৩০৩, িাদুল মাআি : ১/২১৫, মুসান্নায়ফ ইবয়ন আবী শাইবা : ১/২৬৩, হা. 

নং ২৭১৭-২৭২৬) 

দিতীে ময়তর প্রবিা: বতিমান িামানার আহয়ল হািীস (লা-মািহাবী) নামধারী 

দফরকা এ মত গ্রহণ কয়রয়ে।  

প্রথম ময়তর পয়ি হানাফীয়ির িলীল 

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْر ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَل َى الل َهُ عَلَيْهِ وَسَل َمَ إِذَا سَجَدَ يَضَعُ ( 6)
 رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ.

অথি: হিরত ওোইল ইবয়ন হুজর রা. বয়লন, ‘আদম নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ 

ওো সাোময়ক দসজিাে িাওোর সমে দুই হায়তর পূয়বি দুই হাৌঁট ুিমীয়ন রাখয়ত 

হিয়খদে এবং উিার সমে দুই হাৌঁটরু পূয়বি দুই হাত িমীন হথয়ক উিায়ত 
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হিয়খদে।’ (সনুায়ন আব ূ িাউি হা.নং ৮৩৮, সনুায়ন দতরদমিী হা.নং ২৬৮, 

সনুায়ন িায়রমী হা.নং ৩০৩, সহীহ ইবয়ন খুিাইমা হা.নং ৬২৬, মা’হরফাতুস 

সনুান ওোল আসার বাইহাকী: ৩/৬৪ শায়মলা) 

এ হািীয়সর সনিয়ক ইমাম দতরদমিী এবং হায়কম দনশাপুরী রহ. িথাক্রয়ম 

হাসান এবং সহীহ বয়লয়েন। ইবনলু কাইদেযম আল জাওদিো রহ.ও এ 

হািীসয়ক সহীহ বয়লয়েন। সনুায়ন িায়রমীয়ত হািীসদটয়ক হাসান বলা হয়েয়ে। 

(ফাতহুল বারী দকতাবুল ঈমান: ৬/৫৩, িাদুল মাআি: ১/২২৩) 

 عَنْ سَعْد  قَالَ: ا نَضَعُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الر ُكْبَتَيْنِ فَأُمِرْنَا بِالر ُكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ.( 2)
 অথি: ‘হিরত সা’ি রা. হথয়ক বদণিত, আমরা এক িামানাে দসজিাে িাওোর 

সমে হাৌঁটরু আয়গ হাত রাখতাম, এরপর আমায়িরয়ক হায়তর পূয়বি হাৌঁট ুরাখয়ত 

আয়িশ করা হয়েয়ে।’ (সহীহ ইবয়ন খুিাইমা: ৩/৩১৮, হা. নং ৬২৮) 

وََلَ يَبْرُكْ إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فليبْتدئْ بِرُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، »عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَرْفَعُهُ أَن َهُ قَالَ:  1)
 «بُروكَ الْفَحْلِ 

অথি: আব ূ হুরাইরা রা. বয়লন, নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম 

বয়লয়েন, হতামায়ির হকউ িখন দসজিা কয়র তখন প্রথয়ম হিয়না দুই হাৌঁট ু

িমীয়ন রায়খ, পুরুর্ (উট)-এর ময়তা হিয়না না বয়স (অথিাৎ, আয়গ হিয়না হাত 

না রায়খ, কারণ এটাই উয়টর বসার দনেম) ।’ (মুসান্নায়ফ ইবয়ন আবী শাইবা: 

১/২৬৩, হা. নং ২৭১৭) 

এসব হািীস িারা রুকূ হথয়ক িাৌঁদিয়ে দসজিাে িাওো এবং দসজিা হথয়ক 

িাৌঁিায়নার সনু্নাত তরীকার বযাপায়র হানাফী মািহায়বর মতামত িতঢ়ভায়ব সদিক 

ও দবশুে প্রমাদণত হয়লা। এতিসয়েও এয়িয়ত্র লা-মািহাবী ভাইয়ির হানাফী 

মািহাব হেয়ি অনয মতামত গ্রহণ করা সমায়জ দফতনা-ফাসাি সতদি করা োিা 

অনযয়কায়না উয়েয়শয হয়ত পায়র না।  

দিতীে ময়তর পয়ি লা-মািহাবীয়ির িলীল ও এর খণ্ডন 

فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ  إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ »عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل َهِ صَل َى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل َمَ: 
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  «قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ وََلَ يَبْرُكْ بُرُوكَ الْبَعرِيِ 
অথি: ‘হিরত আব ূহুরাইরা রা. হথয়ক বদণিত, নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো 

সাোম বয়লয়েন, হতামায়ির হকউ িখন দসজিা কয়র তখন হস হিয়না দুই হাৌঁটরু 

পূয়বি দুই হাত িমীয়ন রায়খ। আর উয়টর ময়তা হিয়না না বয়স।’ (সনুায়ন নাসাঈ 

হা.নং ১০৯০, সনুায়ন আব ূ িাউি হা.নং ৮৪০, হািীসদট অনযানয আয়রা 

হািীয়সর দকতায়ব আয়ে।) 

হািীসদটর সনি সম্পয়কি মহুাদেসগণ দমশ্র-প্রদতদক্রো বযি কয়রয়েন। হকউ 

হাসান, হকউ সহীহ, হকউ িঈফ বয়ল মন্তবয হপশ কয়রয়েন। আবার হকউ 

মুনকারও বয়লয়েন। হিমন, হামিাহ আল-হকনানী রহ. এ হািীসয়ক মুনকার 

বয়লয়েন। (ফাতহুল বারী দকতাবুল ঈমান: ৬/৫৩) 

তয়ব প্রথম হািীসদট দিতীে হািীয়সর উপর অনয কয়েকদট কারয়ণ প্রাধানয পাে। 

কারণগুয়লা ‘িাদুল মাআি’ গ্রয়ন্থ বদণিত হয়েয়ে, িা দনয়ে উয়েখ করা হয়লা: 

(১) লা-মািহাবীয়ির হািীসদটয়ক সা’ি দবন আবী ওোক্কাস রা. হথয়ক বদণিত 

হািীয়সর কারয়ণ অয়নক মুহাদেস মানসখূ (রদহত) বয়লয়েন। হিমনিঃ ইবনলু 

মুনদির রহ. বয়লন, ‘আমায়ির মািহায়বর অয়নক ফুক্বাহা এ হািীসদটয়ক 

মানসখূ ময়ন কয়রন।’ (িাদুল মাআি: ১/২১৫) তাোিা সহীহ ইবয়ন খুিাইমার 

সংকলকও এ হািীসদটয়ক মানসখূ বয়লয়েন। (সহীহ ইবয়ন খুিাইমা: ৩/৩১৮) 

আর ফুক্বাহায়ে দকরাম এবং মুহাদেসীন হিরত এ দবর্য়ে একমত হি, মানসখূ 

হািীস হকায়না আময়লর পয়ি িলীল হয়ত পায়র না। অতএব, লা-মািহাবী 

ভাইয়েরা হিরত আব ূহুরাইরা রা.-এর হািীস িারা তায়ির আময়লর পয়ি হি 

িলীল হপশ করয়ে হস িলীল গ্রহণয়িাগয নে। কারণ হসটা মানসখূ, অথিাৎ 

রদহত হয়ে হগয়ে। 

(২) িদি আব ূহুরাইরা রা. হথয়ক বদণিত লা-মািহাবীয়ির হািীসদটয়ক মানসখূ 

না-ও মানা হে, তাহয়লও এর ‘মতন মুিতাদরব’। অথিাৎ, হািীয়সর মূলপাি 

উলটপালট হয়ে হগয়ে। কারণ হািীসদটর প্রথম অংয়শ হি কাজ করয়ত বলা 

হয়েয়ে, দিতীে অংয়শ হসটাই দনয়র্ধ করা হয়েয়ে। অথিাৎ, হািীয়সর প্রথম অংয়শ 
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দুই হাৌঁটরু পূয়বি দুই হাত রাখয়ত বলা হয়েয়ে, আর দিতীে অংয়শ উয়টর ময়তা 

বসয়ত দনয়র্ধ কয়র মূলত হাৌঁটরু পূয়বি হাত রাখয়তই দনয়র্ধ করা হয়েয়ে। হকননা 

উট বসার সমে প্রথয়ম হাত তথা সাময়নর দুই পা িমীয়ন দবোে। এরপর 

দপেয়নর দুই পা দবদেয়ে বয়স। এর িারা প্রমাদণত হে হিরত ওোইল ইবয়ন 

হুজরু রা. হথয়ক বদণিত মতনই সদিক। আমায়ির বদণিত দতন নং িলীয়ল হখাি 

হিরত আব ূ হুরাইরা রা. হথয়ক একদট হািীস উয়েখ করা হয়েয়ে, িা িারা 

স্পিভায়ব প্রমাদণত হে লা-মািহাবীগণ আব ূ হুরাইরা রা. হথয়ক বদণিত হি 

হািীসদটয়ক িলীল দহয়সয়ব হপশ করয়ে, হসটা বণিনা করার সমে হকায়না 

বণিনাকারী ভুলবশতিঃ শব্দ আগ-দপে কয়র হফয়লয়ে। এ দহয়সয়ব আব ূহুরাইরা 

রা.-এর হািীস (হিটা লা-মািহাবীয়ির িলীল)-এর মলূপাি আসয়ল এমন 

দেয়লা: ْالْبَعِيْرِ  قَبْلَ يَدَيْهِ وَ َلَ يَبْرُكُ بُرُوْكَ   رُكْبَتَيْهِ  إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَع  
অথি: ‘হতামায়ির হকউ িখন দসজিা কয়র তখন হস হিয়না দনজ দুই হাৌঁট ুদুই 

হায়তর পূয়বি রায়খ এবং উয়টর ময়তা হিয়না না বয়স।’  

হািীয়সর মূলপাি এমন ধরা হয়ল, হািীয়সর প্রথম অংশ এবং দিতীে অংয়শর 

ময়ধয হকায়না সং র্ি হে না এবং আব ূহুরাইরা রা. হথয়ক বদণিত দু’দট হািীস 

একদট আয়রকদটর দবপরীত হে না। 

এসব আয়লাচনা িারা প্রমাদণত হয়লা, লা-মািহাবী ভাইয়ির িলীলদট 

‘মুিতাদরবুল মতন’ বা ‘মাকলূব’। আর মুিতাদরব হািীস িলীল হওোর 

উপিুি নে। ফয়ল রুক ূহথয়ক দসজিাে িাওোর বযাপায়র লা-মািহাবী ভাইয়ির 

িলীলদট গ্রহণ করা হগয়লা না। 

(৩) ওোইল ইবয়ন হুজর রা. হথয়ক বদণিত হািীয়সর পয়ি একাদধক সাহাবী 

রা.-এর আমল রয়েয়ে। হিমন: হিরত উমর, হিরত আব্দেুাহ ইবয়ন মাসঊি, 

হিরত আনাস প্রমুখ সাহাবা রা.। অথচ আব ূহুরাইরা রা.-এর হািীয়সর উপর 

একমাত্র ইবয়ন উমর রা. োিা অনযয়কায়না সাহাবীর আমল পাওো িাে না। 

ইবয়ন উমর রা. হথয়ক আবার ওোইল ইবয়ন হুজর রা.-এর হািীস অনুিােী 
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আমলও বদণিত আয়ে। তাই আব ূহুরাইরা রা.-এর হািীয়সর উপর ইবয়ন উমর 

রা.-এর আমল থাকা, না থাকার ময়তাই। 

(৪) নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম নামায়ির ময়ধয মুসেীয়িরয়ক 

দবদভন্ন প্রাণীর সািতসয অবলম্বন করয়ত দনয়র্ধ কয়রয়েন। হিমন: দশোয়লর ময়তা 

এদিক হসদিক তাকায়ত, দহংস্র প্রাণীর ময়তা হাত দবদেয়ে রাখয়ত, কায়কর ময়তা 

হিাকর দিয়ত, কুকয়ুরর ময়তা বসয়ত, অবাধয হ ািার হলজ নািার ময়তা বারবার 

হাত উিায়ত এবং উয়টর ময়তা দসজিাে হিয়ত দনয়র্ধ কয়রয়েন। অথচ হিরত 

আব ূ হুরাইরা রা.-এর সয়ূত্র বদণিত হািীয়সর উপর আমল করয়ল দসজিাে 

িাওোর সমে উয়টর সািতশয গ্রহণ করা হথয়ক বাৌঁচা িাে না। তাই দসজিাে 

িাওোর সমে উয়টর সািতশয অবলম্বন হথয়ক বাৌঁচার জনয ওোইল ইবয়ন হুজর 

রা.-এর সয়ূত্র বদণিত হািীয়সর উপর আমল করা োিা হকায়না উপাে হনই। 

(দবস্তাদরত হিখুন ‘িাদুল মাআি : ১/২১৫, আল মুগনী ইবয়ন কুিামাহ : ৩০৩) 

এসব কারণ দবয়বচনাে এয়ন উম্ময়তর অদধকাংশ ফক্বীহ এবং মুহাদেসগণ 

হিরত আব ূহুরাইরা রা.-এর সয়ূত্র বদণিত হািীসদটয়ক আমলহিাগয ময়ন করয়ত 

পায়রনদন। তাই ১৪শ বের ধয়র তারা হিরত ওোইল ইবয়ন হুজর রা.-এর 

হািীস অনুিােী আমল কয়র আসয়েন। শাদন্তপূণি মুসদলম সমায়জ দফতনা-

ফাসাি সতদির লয়িযই লা-মািহাবী ভাইয়েরা হিরত আব ূহুরাইরা রা. হথয়ক 

বদণিত অগ্রহণয়িাগয হািীসদটয়ক সম্বল বাদনয়েয়ে। আর আবূ হুরাইরা রা. হথয়ক 

এ বযাপায়র মা’মূলদবহী হি হািীসদট দেয়লা (আমায়ির দতন নং িলীল) হসদট 

তারা প্রতযাখযান কয়রয়ে। কারণ হসটা গ্রহণ করার িারা হতা সমায়জ দফতনা-

ফাসাি েিায়না িায়ব না! আোহ তা‘আলা তায়িরয়ক দহিাোত িান করুন। 

আমায়িরয়ক তায়ির দফতনা হথয়ক দহফাজত করুন। আমীন। 

প্রসঙ্গ: দবতর নামাি 

প্রয়তযক প্রাি-বেস্ক ও সসু্থ-মদস্তষ্কসম্পন্ন মুসলমান পুরুর্ ও মদহলার উপর 

ফজর, হিাহর, আসর, মাগদরব ও ইশার নামাি আিাে করা ফরয়ি ‘আইন 

এবং দবতয়রর নামাি আিাে করা ওোদজব। হকায়না কারয়ণ সমেময়তা আিাে 
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করয়ত না পারয়ল এসব নামাি কািা কয়র হনো আবশযক। দবতর নামাি আিাে 

করার দনধিাদরত সমে হয়লা: ইশার ফরজ ও সনু্নাত আিায়ের পর হথয়ক সবুয়হ 

সাদিক উদিত হওোর পূবি পিিন্ত। 

দবতর নামাি দুই তবিয়ক এক সালায়ম দতন রাকা‘আত পিয়ত হে। এটাই 

নবীজী সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম-এর আমল, সাহাবায়ে দকরায়মর 

আমল, তায়বঈ, তায়ব-তায়বঈ ও তৎপরবতিী মুসদলম উম্মাহর ধারাবাদহক 

আমল।  

দবস্তাদরত আয়লাচনা দনয়ের দশয়রানামগুয়লার অধীয়ন হপশ করা হয়ি:  

১. দবতর নামাি দতন রাকা‘আত।   

ক. নবীজী সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম-এর আমল।  

খ. সাহাবায়ে দকরায়মর আমল। 

গ. তায়বঈ ও তায়ব-তায়বঈগয়ণর আমল। 

২. এক সালায়ম দতন রাকা‘আত দবতর ও দিতীে রাকা‘আয়ত শুধ ুতাশাহহুি।  

৩. তততীে রাকা‘আয়ত রুকূর আয়গ দু‘আয়ে কুনতূ। 

৪. দু‘আয়ে কুনয়ূতর আয়গ তাকবীর দিয়ে হাত উিায়না এবং পুনরাে হাত বাৌঁধা।  

৫. দু‘আয়ে কুনতূ কী?  

৬. এক রাকা‘আত দবতয়রর িলীলসমূহ ও হসগুয়লার পিিায়লাচনা। 

দবতর নামাি দতন রাকা‘আত 

ক. নবীজী সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোয়মর আমল: নবী করীম সাোোহু 

‘আলাইদহ ওো সাোম সবসমে দতন রাকা‘আত দবতর পিয়তন। অসংখয 

হািীস িারা দবর্েদট প্রমাদণত। দনয়ে এ দবর্য়ে দকেু হািীস হপশ করা হয়লা:  

(১) ‘আব ূসালামা রহ. বয়লন, আদম হিরত আদেশা রা.হক দজোসা করলাম: 

مَا كَانَ رَسُولُ »كَيْفَ كَانَتْ صاَلَةُ رَسُولِ الل َهِ صَل َى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل َمَ فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: 
ي الل َهِ صَل َى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ 

ِ
ل َمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وََلَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَي عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَل 
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ي أَرْبَعًا، فاَلَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِن َ وَطُولِهِن َ، 
ِ
أَرْبَعًا، فاَلَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِن َ وَطُولِهِن َ، ثُم َ يُصَل 

ي ثاَلَثًا
ِ
 «ثُم َ يُصَل 

অথি: রামািায়ন রাসলূ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম-এর নামাি হকমন 

দেয়লা? হিরত আদেশা রা. বলয়লন, রাসলূ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম 

রামািায়ন ও রামািায়নর বাদহয়র এগায়রা রাকা‘আয়তর হবদশ পিয়তন না। 

প্রথয়ম চার রাকা‘আত পিয়তন, এর হসৌেিি ও িী িতা সম্পয়কি দজোসা কয়রা 

না। এরপর আয়রা চার রাকা‘আত পিয়তন। এর হসৌেিি ও িী িতা সম্পয়কি 

দজোসা কয়রা না। এরপর দতন রাকা‘আত দবতর পিয়তন। (সহীহ বুখারী হা. 

নং ১১৪৭, সহীহ মুসদলম: ৭৩৮) 

এ হািীয়সর দবয়ের্য়ণ ইমাম ইবয়ন আব্দুল বার রহ. বয়লন, দতদন চার 

রাকা‘আত পয়ি  ুমায়তন। তারপর আবায়রা চার রাকা‘আত পয়ি  ুমায়তন। 

অতিঃপর উয়ি দতন রাকা‘আত দবতর পিয়তন। (আল ইদস্তিকার: ২/১০০) 

(২) আব্দুোহ ইবয়ন আবী কয়েস রহ. বয়লন, আদম হিরত আদেশা রা.হক 

বললাম: 

 »بِكَمْ كَانَ رَسُولُ الل َهِ صَل َى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل َمَ يُوتِرُ؟ قَالَتْ: 
 
كَانَ يُوتِرُ بِأَرْبَع  وَثاَلَث ، وَسِت 

الَث ، وَثَمَان  وَثاَلَث ، وَعَشْر  وَثاَلَث ، وَلَمْ يَكُنْ يُوتِرُ بِأَنْقَصَ مِنْ سَبْع ، وََلَ بِأَكْثَرَ مِنْ وَثَ 
 «.ثاَلَثَ عَشْرَةَ 

অথি: নবীজী সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম কয়তা রাকা‘আত দবতর পিয়তন? 

দতদন উত্তয়র বলয়লন, চার (তাহাজ্জিু) ও দতন (দবতর), েে (তাহাজ্জুি) ও দতন 

(দবতর), আট (তাহাজ্জিু) ও দতন (দবতর), িশ (৮ তাহাজ্জুি ও ২ ফজয়রর 

সনু্নাত) ও দতন (দবতর) । দতদন দবতর সাত রাকা‘আয়তর কম ও হতয়রা 

রাকা‘আয়তর অদধক পিয়তন না। (সনুায়ন আব ূিাউি: ১/১৯৩, হা. নং ১৩৬২, 

শারহু মাআদনল আসার: ১/২০১, মুসনায়ি আহমাি: ৬/১৪৯, হা. নং ২৫১৫৯) 

আোমা ‘আইনী ও শুোইব আরনাউত এ হািীসদটয়ক সহীহ বয়লয়েন। ইমাম 

বুখারীর উস্তাি ইসহাক ইবয়ন রাহুোহ রহ. বয়লন, এ ধরয়ণর হািীসগুয়লায়ত 
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দবতরসহ রায়তর পয়ুরা নামািয়কই দবতর শয়ব্দ বযি করা হয়েয়ে। (সনুায়ন 

দতরদমিীর ৪৫৭ নং হািীস-পরবতিী বিবয দ্রিবয।) হায়ফজ ইবয়ন হাজার রহ. 

উপয়রাদেদখত হািীসদট সম্পয়কি বয়লন, আমার জানা ময়ত এদট সংদেি দবর্য়ে 

সবিাদধক সহীহ হািীস। দবতর দবর্য়ে হিরত আদেশা রা. হথয়ক বদণিত হািীয়সর 

বণিনাকারীয়ির মায়ে হি দভন্নতা পদরলদিত হে, এ হািীস িারা হসসয়বর মায়ে 

সমন্বে করা িাে। (ফাতহুল বারী: ৩/২৫) 

আর এ হািীয়স সবিাবস্থাে দতন রাকা‘আত পতথকভায়ব পিার কথা উয়েখ আয়ে। 

সতুরাং স্পি হবাো িাে, এদটই প্রকতত দবতর।  

(৩) সা’ি ইবয়ন দহশাম হিরত আদেশা রা.-এর সয়ূত্র বণিনা কয়রন: 

الْمَنْزِلَ، ثُم َ صَل َى رَكْعَتَيْنِ "أَن َ رَسُولَ اللهِ صَل َى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل َمَ كَانَ إِذَا صَل َى الْعِشَاءَ دَخَلَ 
 ثُم َ صَل َى بَعْدَهُمَا رَكْعَتَيْنِ أَطْوَلَ مِنْهُمَا، ثُم َ أَوْتَرَ بِثاَلَث  َلَ يَفْصِلُ فِيهِن َ."

অথি: ইশার নামাি হশয়র্ রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম  য়র 

প্রয়বশ কয়র দুই রাকা‘আত নামাি পিয়তন। অতিঃপর আয়রা দুই রাকা‘আত 

পিয়তন, িা পূবিায়পিা িী ি হয়তা। তারপর দতন রাকা‘আত দবতর পিয়তন, 

তায়ত মায়ে (দুই রাকা‘আত হশয়র্) সালাম দফরায়তন না। (মুসনায়ি আহমি 

হা. নং ২৫২২৩, এর সনি হাসান) 

(৪) হিরত ইবয়ন আব্বাস রা. বয়লন: 

ي مِنَ الل َيْلِ ثَمَانَ رَكَعَا ٍ ، وَيُوتِرُ بِثاَلَث ،  كَانَ رَسُولُ الل َهِ صَل َى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل َمَ »
ِ
يُصَل 

ي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صاَلَةِ الْفَجْرِ 
ِ
 «وَيُصَل 

অথি: রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম রায়ত আট রাকা‘আত নামাি 

পিয়তন, অতিঃপর দতন রাকা‘আত দবতর পিয়তন এবং ফজয়রর নামায়ির পয়ূবি 

আয়রা দুই রাকা‘আত নামাি আিাে করয়তন। (সনুায়ন নাসাঈ: ১/২৪৯, হা. নং 

১৭০৭, তহাবী: ১/২০২, আোমা ‘আইনী রহ. বয়লন, এদট সহীহ মুসদলয়মর 

মায়নাত্তীণি। নুখাবুল আফকার: ৩/২৫১) 
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(৫) হিরত শা’বী রহ. বয়লন, আদম আব্দুোহ ইবয়ন আব্বাস ও আব্দুোহ ইবয়ন 

উমর রা.হক দজোসা কয়রদে, রাসলূ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম-এর 

রায়তর নামাি কয়তা রাকা‘আত দেয়লা?  

سَأَلْتُ ابْنَ عَب َاس  وَابْنَ عُمَرَ: كَيْفَ كَانَ صاَلَةُ رَسُولِ اللهِ صَل َى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل َمَ بِالل َيْلِ؟ 
 «نِ بَعْدَ الْفَجْرِ ثاَلَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، وَيُوتِرُ بِثاَلَث ، وَرَكْعَتَيْ »قَاَلَ: 

অথি: তারা উভয়ে বয়লন, (দতদন রায়ত) হমাট হতয়রা রাকা‘আত (নামাি 

পিয়তন), প্রথয়ম আট রাকা‘আত, অতিঃপর দতন রাকা‘আত দবতর পিয়তন। 

আর ফজয়রর ওোি হয়ে হগয়ল দুই রাকা‘আত (ফজয়রর সনু্নাত) আিাে 

করয়তন। (সনুায়ন নাসাঈ কুবরা হা. নং ৪০৮, ১৩৫৭, সনুায়ন ইবয়ন মাজাহ হা. 

নং ১৩৬১, তহাবী: ১/১৯৭, আোমা ‘আইনী বয়লন, এর সনি সহীহ। নুখাবুল 

আফকার: ৩/২১১) 

(৬) আলী ইবয়ন আব্দুোহ রহ. তার দপতা ইবয়ন আব্বাস রা. হথয়ক বণিনা 

কয়রন: 

 صَل َى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل َمَ، أَن َهُ 
ِ
ى رَكْعَتَيْنِ، ثُم َ نَامَ، قَامَ مِنَ الل َيْلِ فَاسْتَن َ، ثُم َ صَل َ »عَنِ الن َبِي 

 «تَيْنِ ثُم َ قَامَ فَاسْتَن َ، ثُم َ تَوَض َأَ فَصَل َى رَكْعَتَيْنِ حَت َى صَل َى سِت ًا، ثُم َ أَوْتَرَ بِثاَلَث ، وَصَل َى رَكْعَ 
অথি: রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম রায়ত শিযা হথয়ক উিয়লন, 

এরপর দমসওোক কয়র উিু করয়লন এবং দুই রাকা‘আত নামাি পিয়লন। 

এভায়ব দুই দুই কয়র েে রাকা‘আত নামাি পিয়লন। অতিঃপর দতন রাকা‘আত 

দবতর পিয়লন। সবয়শয়র্ আয়রা দুই রাকা‘আত নামাি পিয়লন। (সনুায়ন 

নাসাঈ: ১/২৪৯, হা. নং ১৭০৪, মুসনায়ি আহমাি: ১/৩৫০, হা. নং ৩২৭১, 

তহাবী: ১/২০১, ২০২। শুোইব আরনাউত বয়লন, এর সনি মজবুত ও 

মুসদলয়মর শতি অনুিােী রয়েয়ে।) 

সহীহ মুসদলম শরীয়ফর বণিনাে রয়েয়ে: 
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ثُم َ قَامَ فَصَل َى رَكْعَتَيْنِ، فَأَطَالَ فِيهِمَا الْقِيَامَ وَالر ُكُوعَ وَالس ُجُودَ، ثُم َ انْصَرَفَ فَنَامَ حَت َى ...
كَعَا ٍ ، كُل َ ذَلِكَ يَسْتَاكُ وَيَتَوَض َأُ وَيَقْرَأُ هَؤَُلَءِ نَفَخَ، ثُم َ فَعَلَ ذَلِكَ ثاَلَثَ مَر َا ٍ  سِت َ رَ 

 اآلْيَا ٍِ، ثُم َ أَوْتَرَ بِثاَلَث .

অথি: ...অতিঃপর রাসলূ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম এভায়ব দতনবায়র েে 

রাকা‘আত নামাি আিাে করয়লন। প্রদতবায়রই দমসওোক ও উিু কয়রয়েন এবং 

উপদরউি আোতগুয়লা পহিয়েন, সব হশয়র্ দতন রাকা‘আত দবতর পয়িয়েন। 

(সহীহ মুসদলম: ১/২৬১, হা. নং ৭৬৩, সহীহ আব ূআওোনা: ২/৩২১)  

সা’ি ইবয়ন দহশাম রহ. হিরত ইবয়ন আব্বাস রা.হক দবতর নামাি সম্পয়কি 

দজোসা করয়ল দতদন তায়ক হিরত আদেশা রা.-এর কায়ে পািান আর বয়ল 

হিন, দতদন কী বয়লন আমায়কও জানায়ব। অতিঃপর সা’ি ইবয়ন দহশাম দফয়র 

এয়স দবস্তাদরত দববরণ তুয়ল ধরয়ল হিরত ইবয়ন আব্বাস রা. বলয়লন, তুদম 

সতয বয়লয়ো। সয়ুিাগ থাকয়ল আদমই সরাসদর হিরত আদেশা রা.-এর কাে 

হথয়ক শুয়ন আসতাম। (সহীহ মুসদলম হা. নং ৭৪৬) 

এয়ত স্পি হয়ে হগয়লা হি, রাসলূ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম- এর 

তাহাজ্জুি-এর রাকা‘আত সংখযা ৪ ও ৮ হয়লও দবতর নামায়ির দববরয়ণ হিরত 

আদেশা রা. ও ইবয়ন আব্বাস রা. উভয়ে একমত। হিরত আদেশা রা.-এর 

বণিনাে হি অস্পিতা রয়েয়ে তা ইবয়ন আব্বাস রা.-এর বণিনাে স্পি হয়ে 

হগয়লা। অথিাৎ, এগায়রা রাকা‘আত নামায়ির হশর্ দতন রাকা‘আত হয়লা দবতর 

এবং হিরত আদেশা রা. হথয়ক বদণিত সা’ি ইবয়ন দহশায়মর হািীয়স র্ষ্ঠ 

রাকা‘আয়ত বসা দকন্তু সালাম না দফদরয়ে উয়ি পিা মলূত দতন রাকা‘আত 

দবতয়রর দিতীে রাকা‘আত।  

(৭) হিরত আব্দুর রহমান ইবয়ন আবিা রা. বণিনা কয়রন: 

 صَل َى الل َهُ عَلَيْهِ وَسَل َمَ الْ 
ِ
كَ اْلَْعْلَى أَن َهُ صَل َى مَعَ الن َبِي 

ِ
حِ اسْمَ رَب 

ِ
وِتْرَ فَقَرَأَ فِي اْلُْولَى: بِ سَب 

سُبْحَانَ »وَفِي الث َانِيَةِ قُلْ يَا أَي ُهَا الْكَافِرُونَ وَفِي الث َالِثَةِ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌّ فَلَم َا فَرَغَ قَالَ: 
 «ةِ الْمَلِكِ الْقُد ُوسِ ثاَلَثًا , يَمُد ُ صَوْتَهُ بِالث َالِثَ 
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অথি: একবার দতদন রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম-এর সায়থ দবতর 

পিয়লন। তখন নবীজী সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম প্রথম রাকা‘আয়ত সরূা 

আ’লা, দিতীে রাকা‘আয়ত সরূা কাদফরূন আর তততীে রাকা‘আয়ত সরূা ইখলাস 

পিয়লন। (তহাবী: ১/২০৫, আোমা ‘আইনী বয়লন, এর সকল বণিনাকারী 

দনভিরয়িাগয, নুখাবুল আফকার : ৩/২৭১, মুসনায়ি আবী হানীফা- জাদমউল 

মাসানীি : ১/৪১৪, সনুায়ন নাসাঈ হা. নং ১৭৩৩, শুোইব আরনাউত ও 

মুহাম্মাি আওোমা এ হািীয়সর সনিয়ক সহীহ বয়লয়েন। ইবয়ন হাজার 

আসকালানী রহ. আত-তালখীসলু হাবীয়র বয়লন, حسن إسناده  এর সনি 

হাসান)  

(৮) সাঈি ইবয়ন িুবায়ের রা. হিরত আব্দুোহ ইবয়ন আব্বাস রা. হথয়ক বণিনা 

কয়রন: 

كَ »
ِ
حِ اسْمَ رَب 

ِ
كَانَ رَسُولُ الل َهِ صَل َى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل َمَ يُوتِرُ بِثاَلَث ، يَقْرَأُ فِي اْلُْولَى بِسَب 

 «كَافِرُونَ، وَفِي الث َالِثَةِ بِقُلْ هُوَ الل َهُ أَحَدٌّ اْلَْعْلَى، وَفِي الث َانِيَةِ بِقُلْ يَا أَي ُهَا الْ 
অথি: রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম দতন রাকা‘আত দবতর 

পিয়তন। প্রথম রাকা‘আয়ত সরূা আ’লা, দিতীে রাকা‘আয়ত সরূা কাদফরূন আর 

তততীে রাকা‘আয়ত সরূা ইখলাস পিয়তন। (সনুায়ন নাসাঈ: ১/২৪৯, হা. নং 

১৭০৭, সনুায়ন দতরদমিী হা. নং ৪৬২, সনুায়ন িাদরমী হা. নং ১৫৮৯, ইবয়ন 

আবী শাইবাহ: ৪/৫১২, হা. নং ৬৯৫১, মুসনায়ি আহমাি হা. নং ২৭৭৬। 

শুোইব আরনাউত বয়লন, হািীসদট সহীহ। ইমাম নববীও হািীসদটয়ক সহীহ 

বয়লয়েন।)  

(৯) হিরত উবাই ইবয়ন কা’ব রা. বয়লন: 

حِ  أَن َ رَسُولَ الل َهِ صَل َى
ِ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَل َمَ كَانَ يُوتِرُ بِثاَلَثِ رَكَعَا ٍ ، كَانَ يَقْرَأُ فِي اْلُْولَى بِسَب 

كَ اْلَْعْلَى، وَفِي الث َانِيَةِ بِقُلْ يَا أَي ُهَا الْكَافِرُونَ، وَفِي الث َالِثَةِ بِقُلْ هُوَ الل َهُ أَحَدٌّ 
ِ
، وَيَقْنُتُ اسْمَ رَب 

، ثاَلَثَ مَر َا ٍ  يُطِيلُ «سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُد ُوسِ »فَإِذَا فَرَغَ، قَالَ عِنْدَ فَرَاغِهِ:  قَبْلَ الر ُكُوعِ،
 فِي آخِرِهِن َ 
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مُ إَِل َ فِي آخِرِهِن َ، وَيَقُولُ ـ يَعْنِي بَعْدَ الت َسْلِيمِ ـ: 
ِ
سُبْحَانَ الْمَلِكِ »وفي رواية : وََلَ يُسَل 

 ، ثاَلَثًا.«الْقُد ُوسِ 

অথি: রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম দতন রাকা‘আত দবতর 

পিয়তন। প্রথম রাকা‘আয়ত সরূা আ’লা, দিতীে রাকা‘আয়ত সরূা কাদফরূন, 

তততীে রাকা‘আয়ত সরুা ইখলাস পিয়তন এবং রুকূর পূয়বি দু‘আয়ে কুনতূ 

পিয়তন। একই হািীয়সর অপর বণিনাে আয়ে, “আর হকবল হশর্ রাকা‘আয়তই 

সালাম দফরায়তন”। (সনুায়ন নাসাঈ : ১/১৯১, হা. নং ১৬৯৯, মুশদকললু 

আসার : ১১/৩৬৮; আোমা ‘আইনী, ইবনলু কাত্তান, শাইখ শুোইব আরনাউত 

প্রমুখ মুহাদেস হািীসদটয়ক সহীহ বয়লয়েন। স্বেং আলবানী সায়হবও ইরওোউল 

গালীল : ২/১৬৭-এ হািীসদটয়ক সহীহ বয়লয়েন।)  

(১০) হিরত আদেশা রা. বয়লন:  

كَ اْلَعْلَى{، وَفِي الث َانِيَةِ بِ }قُلْ يَا أَي ُهَا الكَافِرُونَ{، 
ِ
حِ اسْمَ رَب 

ِ
كَانَ يَقْرَأُ فِي اْلُولَى: بِ }سَب 

  وَفِي الث َالِثَةِ بِ }قُلْ هُوَ الل َهُ أَحَدٌّ{، 
অথি: নবী করীম সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম দবতয়রর প্রথম রাকা‘আয়ত 

সরূা আ’লা, দিতীে রাকা‘আয়ত সরূা কাদফরূন আর তততীে রাকা‘আয়ত সরূা 

ইখলাস পিয়তন। (দতরদমিী হা. নং ৪৬৩)  

হশয়র্র চারদট হািীয়স এ দবর্য়ে হকায়নারূপ অস্পিতা হনই হি, নবীজী দতন 

রাকা‘আত দবতর পিয়তন। রাকা‘আতগুয়লার দববরয়ণ স্পিই উয়েখ আয়ে- 

প্রথম, দিতীে, তততীে। এোিা, অদধকাংশ সাহাবা ও তায়বঈগণ এভায়বই দতন 

রাকা‘আত দবতর পিয়তন। এ দবর্য়ে ইমাম দতরদমিী রহ. তার সনুায়ন 

দতরদমিীয়ত সু¯পিভায়ব বয়লন: 

 صَل َى الل َهُ عَلَيْهِ وَسَل َمَ، وَمَنْ بَعْدَ 
ِ
هُمْ أَنْ وَال َذِي اخْتَارَهُ أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ الن َبِي 

حِ 
ِ
كَ اْلَعْلَى{، وَ }قُلْ يَا أَي ُهَا الكَافِرُونَ{، وَ }قُلْ هُوَ الل َهُ أَحَدٌّ{، يَ  يَقْرَأَ: بِ }سَب 

ِ
قْرَأُ اسْمَ رَب 

 رَكْعَة  مِنْ ذَلِكَ بِسُورَة .
ِ
 فِي كُل 
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অথি: সাহাবায়ে দকরাম ও তৎপরবতিী অদধকাংশ উলামায়ে দকরাম (দবতয়র) সরূা 

আ’লা, কাদফরূন ও ইখলাস পিায়কই গ্রহণ কয়রয়েন। (দতন রাকা‘আয়তর) 

প্রদত রাকা‘আয়ত একদট কয়র সরূা পিয়ব। (সনুায়ন দতরদমিী ‘দবতয়র দক্বরা‘আত 

পাি’ অধযাে দ্রিবয।)  

এভায়ব উদনশজন সাহাবী হথয়ক দতন রাকা‘আত দবতয়র দতন সরূা পিার কথা 

বদণিত হয়েয়ে। (কাশফুস দসতর: পত. ৪৭, আল দহিাো ফী তাখরীদজ 

আহাদিদসল দবিাো: ৪/১৪৮) 

আোমা ইবয়ন তাইদমেযা রহ. বয়লন:  

فإنه قد ثبت أن أيب بن كعب ركعة كان يقو بالناس عشرين في يرمضانو يوتر بثالث، 
 فرأي كثري من العلماء أن ذلك السنة ْلنه أقامه بني املهاجرين و اْلنصار ومل ينكره منكر .
অথি: দবশুে সয়ূত্র প্রমাদণত হি, হিরত উবাই ইবয়ন কা’ব রা. তার ইমামদতয়ত 

হলাকয়িরয়ক দনয়ে দবশ রাকা‘আত তারাবীহ, অতিঃপর দতন রাকা‘আত দবতর 

পিয়তন। অয়নক উলামায়ে দকরাম ময়ন কয়রন, তারাবীহর এদটই প্রকতত সনু্নাত। 

কারণ দতদন অয়নক মুহাদজর ও আনসারী সাহাবীর সাময়ন এ নামাি পয়িয়েন। 

তায়ির হকউই এ আময়লর দবয়রাদধতা কয়রনদন, বা এয়ক ভুল আখযা হিনদন। 

(আল ফাতওোল কুবরা: ২/২৪৫)    

খ. সাহাবায়ে দকরায়মর আমল:  

(১) হিরত উমর রা. বয়লন: 

ي تَرَكْتُ الْوِتْرَ بِثاَلَث ، وَإِن َ لِي حُمْرَ الن َعَمِ »
ِ
 «مَا أُحِب ُ أَن 

অথি: আদম দতন রাকা‘আত দবতর পিা োিয়ত কখয়নাই পেে কদর না, িদিও 

এর দবদনময়ে আমায়ক লাল উট উপহার হিো হে। (দকতাবুল আসার, জাদমউল 

মাসানীি: ১/৪১৭, মুোত্তায়ে মুহাম্মাি: পত. ১৪৯, দকতাবুল হুজ্জাহ আলা 

আহদলল মািীনাহ: ১/১৩৫)  

(২) হিরত িািান রহ. বয়লন:  َ عَلِي ًا كَانَ يُوتِرُ بِثاَلَث  ََن  
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অথি: হিরত আলী রা. দতন রাকা‘আত দবতর পিয়তন। (ইবয়ন আবী শাইবাহ: 

৪/৪৯১, হা. নং ৬৯১৪, মুসান্নায়ফ আব্দুর রািিাক: ৩/৩৪, হা. নং ৪৬৯৯)  

(৩) হিরত আব্দুল মায়লক ইবয়ন উমায়ের রহ. বয়লন:  ُكَانَ ابْنُ مَسْعُوْد  يُوْتِر
 بِثاَلَث  
অথি: আব্দুোহ ইবয়ন মাসউি রা. দতন রাকা‘আত দবতর পিয়তন। (ইবয়ন আবী 

শাইবাহ: ৪/৪৯১, হা. নং ৬৮৯৪) 

(৪) হিরত সাঈি ইবয়ন ইোিীি রহ. বয়লন:   أن أيب بن كعب يُوْتِرُ بِثاَلَث 
অথি: হিরত উবাই ইবয়ন কা’ব রা. দতন রাকা‘আত দবতর পিয়তন। (মুসান্নায়ফ 

আব্দুর রািিাক: ৩/২৬, হা. নং ৪৬৬১)  

(৫) হিরত হুমাইি রহ. বয়লন: 

 تِرُ بِثاَلَثِ رَكَعَا ٍ  عَنْ أَنَس  رَضِيَ اللهُ تَعَاٰلى عَنْهُ قَالَ : الوِتْرُ ثاَلَثُ رَكَعَا ٍ  وَ كَانَ يُوْ 
অথি: হিরত আনাস রা. বয়লয়েন, দবতর দতন রাকা‘আত এবং দতদন দনয়জও 

দতন রাকা‘আত দবতর পিয়তন। (ইবয়ন আবী শাইবাহ: ৪/৪৯১, হা. নং 

৬৮৯৩, তহাবী: ১/২০২, সালাতুল দবতর দলল মারওোিী: পত. ২৬৪) 

(৬) আব ূগাদলব রহ. বয়লন:  َالَثِ رَكَعَا ٍ  كَانَ أَبُوْ أُمَامَةَ يُوْتِرُ بِث   
অথি: হিরত আব ূউমামা রা. দতন রাকা‘আত দবতর পিয়তন। (ইবয়ন আবী 

শাইবাহ: ৪/৪৯১, হা. নং ৬৮৯৬, তহাবী: ১/২০২) 

গ. তায়বঈগয়ণর আমল: 

(১) হিরত ইসমাঈল ইবয়ন আব্দুল মায়লক রহ. বয়লন: 

  ي الْوَتْرِ قَبْلَ الر ُكُوعِ أَن َهُ كَانَ يُوتِرُ بِثاَلَث ، وَيَقْنُتُ فِ »عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر ، 
অথি: হিরত সাঈি ইবয়ন িুবাইর রহ. দতন রাকা‘আত দবতর পিয়তন এবং 

দবতর নামায়ি রুকূর পূয়বি দু‘আয়ে কুনতূ পিয়তন। (ইবয়ন আবী শাইবাহ: 

৪/৪৯৩, হা. নং ৬৯০৫) 
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مُ إَِل َ فِيْ آخِرِهِن َ 
ِ
 .عَنْ مَكْحُوْل  أَن َهُ كَانَ يُوْتِرُ بِثاَلَث  َلَ يُسَل 

অথি: হিরত মাকহুল রহ. দতন রাকা‘আত দবতর পিয়তন এবং দতন রাকা‘আত 

হশয়র্ সালাম দফরায়তন। (ইবয়ন আবী শাইবাহ: ৪/৪৯৩, হা. নং ৬৯০৬) 

এোিাও হিরত আলক্বমা, ইবরাহীম নাখেী, জায়বর ইবয়ন িায়েি, হাসান, 

ইবয়ন দসরীন, ক্বাতািাহ, বাকর ইবয়ন আব্দুোহ আলমুিানী, ম‘ুআদবো ইবয়ন 

কুররাহ, ইোজ ইবয়ন মু‘আদবো রহ. প্রমুখ হথয়কও দতন রাকা‘আত দবতর 

পিার কথা বদণিত হয়েয়ে।  

হিরত হাসান বসরী রহ. বয়লন: 

مُ إَِل َ فِيْ آخِرِهِن َ.
ِ
 أَجْمَعَ الْمُسْلِمُوْنَ عَٰلى أَن َ الْوِتْرَ ثاَلَثٌّ َلَ يُسَل 

অথি: দবতর নামাি দতন রাকা‘আত হওোর দবর্য়ে মুসদলম উম্মাহর ইজমা 

(ঐকযমতয) প্রদতদষ্ঠত হয়েয়ে। (ইবয়ন আবী শাইবাহ: ৪/৪৯২, হা. নং ৬৯০৪) 

এক সালায়ম দতন রাকা‘আত দবতর ও দিতীে রাকা‘আয়ত শুধু তাশাহহুি 

(১) সাহবত আল বুনানী রহ. বয়লন, হিরত আনাস রা. আমায়ক বয়লয়েন, হহ 

আব ূ মুহাম্মাি (সাহবয়তর উপনাম) আমার কাে হথয়ক দশয়খ নাও। আদম 

রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম হথয়ক গ্রহণ কয়রদে, আর দতদন 

আোহ তা‘আলা হথয়ক গ্রহণ কয়রয়েন। তুদম হশখার জনয আমার হথয়ক অদধক 

দনভিরয়িাগয অনয কাউয়ক পায়ব না। 

সাহবত আল বুনানী রহ. বয়লন: 

مُ 
ِ
مُ فِيْ ثُم َ صَل ٰى بِيَ الْعِشَاءَ ثُم َ صَل ٰى سِت َ رَكَعَا ٍ  يُسَل 

ِ
بَيْنَ الر َكْعَتَيْنِ ثُم َ أَوْتَرَ بِثاَلَث  يُسَل 

 آخِرِهِن َ.
অথি: অতিঃপর দতদন আমায়ক দনয়ে ইশার নামাি পিয়লন। এরপর েে 

রাকা‘আত নামাি পিয়লন এবং প্রদত দুই রাকা‘আয়ত সালাম দফরায়লন। 

তারপর দতন রাকা‘আত দবতর পিয়লন এবং সবয়শয়র্ সালাম দফরায়লন। 

(তারীয়খ দিমাশক, ইবয়ন আসাদকর: ৯/৩৬৩, আনাস ইবয়ন মায়লক অধযাে। 

সনুায়ন দতরদমিী হা. নং ৩৮৩১। আোমা আনওোর শাহ কাশদমরী রহ. বয়লন, 
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এ হািীয়সর সনি মজবুত। তহাবী: ১/২০৬, ইবয়ন আবী শাইবাহ হা. নং 

৬৯১০) 

(২) সা’ি ইবয়ন দহশাম রহ. বয়লন: 

مُ إَِل َ فِي كَانَ رَسُولُ الل َهِ صَل َ »عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: 
ِ
ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل َمَ يُوتِرُ بِثاَلَث  َلَ يُسَل 

وَعَنْهُ أَخَذَهُ أَهْلُ »وَهَذَا وِتْرُ أَمرِيِ الْمُؤْمِننِيَ عُمَرَ بْنِ الْخَط َابِ رَضِيَ الل َهُ عَنْهُ « آخِرِهِن َ 
 «.الْمَدِينَةِ 

অথি: আদেশা রা. হয়ত বদণিত, রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম দতন 

রাকা‘আত দবতর পিয়তন এবং হশর্ রাকা‘আয়তর পূয়বি সালাম দফরায়তন না। 

মুস্তািরায়ক হায়কয়মর বণিনাে রয়েয়ে, আমীরুল ম’ুদমনীন হিরত উমর রা.ও 

দবতর এভায়ব পিয়তন এবং তার কাে হথয়কই মিীনাবাসী এ আমল গ্রহণ 

কয়রয়েন। (ইমাম হায়কম, িাহাবী, ‘আইনী, নববী ও আনওোর শাহ কাশদমরী 

রহ. প্রমুখ হািীসদট সহীহ বয়লয়েন। মুস্তািরায়ক হায়কম: ১/৩০৪, হা. নং 

১১৮১, তহাবী: ১/১৯৩, নাসাঈ: ১/২২৮, হা. নং ১৬৯৮, ইবয়ন আবী শাইবাহ: 

৪/৪৯৩-৪৯৪ হা. নং ৬৯১৩, দকতাবুল হুজ্জাহ আলা আহদলল মািীনাহ: 

১/১৩৭) 

উয়েখয হি, হািীস শায়ের দবখযাত ইমাম ইবনলু জাওিী, ইমাম িাহাবী ও 

ইবয়ন হািম জায়হরী রহ. প্রমুখ বয়লন, এ হািীস হথয়ক হবাো িাে নবীজী 

সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম-এর দবতর নামাি দেয়লা দতন রাকা‘আত এক 

সালায়ম, তয়ব তায়ত মাগদরয়বর ময়তা মায়ে তবিক করয়তন, দকন্তু হসই তবিয়ক 

সালাম দফরায়তন না। (আত তানকীহ, িাহাবী: ১/৩২৬, আল মুহাো: ২/৮৯, 

আত তাহকীক দফ মাসাইদলল দখলাফ ওোত তানকীহ দলবদন আব্দুল হািী) 

(৩) হিরত আদেশা রা. রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম-এর পুয়রা 

নামায়ির দববরণ দিয়ত দগয়ে বয়লন: 

يَسْتَفْتِحُ الص اَلَةَ بِالت َكْبرِيِ. »وَسَل َمَ  عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَل َى اللهُ عَلَيْهِ 
بْهُ 
ِ
 الْعَالَمنِيَ، وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ، وَلَمْ يُصَو 

ِ
وَالْقِرَاءَةِ، بِ الْحَمْدُ لِل َهِ رَب 
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دْ، حَت َى يَسْتَوِيَ قَائِمًا، وَكَانَ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الر ُكُوعِ لَمْ يَسْجُ 
 رَكْعَتَيْنِ 

ِ
إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الس َجْدَةِ، لَمْ يَسْجُدْ حَت َى يَسْتَوِيَ جَالِسًا، وَكَانَ يَقُولُ فِي كُل 

 الت َحِي َةَ.
অথি: রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম নামাি শুরু করয়তন তাকবীর 

দিয়ে এবং দক্বরা‘আত শুরু করয়তন ‘আলহামদুদলোদহ রাদব্বল আলামীন’ দিয়ে, 

রুকূয়ত মাথা উপয়রও উিায়তন না, আবার দনয়চও নামায়তন না। বরং মাোমাদে 

অবস্থাে রাখয়তন। রুকূ হথয়ক হসাজা হয়ে না িাৌঁদিয়ে দসজিাে হিয়তন না। এক 

দসজিা হথয়ক উয়ি হসাজা হয়ে না বয়স আয়রক দসজিা করয়তন না। আর দতদন 

বলহতন, নামায়ির প্রদত দুই রাকা‘আয়তই একবার আত্তাদহেযাতু পিয়ব। (সহীহ 

মুসদলম হা. নং ১১৩৮) 

(৪) হাবীব আল মুআদেম রহ. বয়লন: 

مُ فِي الر َكْعَتَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ فَقَالَ: 
ِ
فْقَهُ مِنْهُ، كَانَ عُمَرُ أَ »قِيلَ لِلْحَسَنِ: إِن َ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُسَل 

«ضُ فِي الث َالِثَةِ بِالت َكْبرِيِ كَانَ يَنْهَ   
অথি: হাসান বসরী রহ.হক দজোসা করা হয়লা, আব্দুোহ ইবয়ন উমর রা. দক 

(দতন রাকা‘আত) দবতয়রর দুই রাকা‘আয়তর পর সালাম দফদরয়ে তততীে 

রাকা‘আত পতথক পিয়তন? দতদন বয়লন, তার দপতা হিরত উমর রা. তার 

হথয়ক প্রোবান দেয়লন। দতদন (দিতীে রাকা‘আয়ত স্বাভাদবক দনেয়ম তবিক 

হশয়র্ সালাম না দফদরয়ে) তাকবীর বয়ল তততীে রাকা‘আয়তর জনয িাৌঁদিয়ে 

হিয়তন। (মুস্তািরায়ক হায়কম হা. নং ১১৪১, সনুায়ন কুবরা বাইহাকী হা. নং 

৫০০৩, সালাতুল দবতর মারওোিী: পত. ২৭০। এ হািীয়সর সনি সহীহ। 

হায়ফজ ইবয়ন হাজার রহ. হমৌনভায়ব এর সমথিন কয়রয়েন। ফাতহুল বারী: 

২/৫৫৮) 

(৫) আব ূইসহাক রহ. বয়লন: 

مُونَ فِي رَكْعَتَيِ الْوَتْرِ »
ِ
، وَأَصْحَابُ عَبْدِ الل َهِ َلَ يُسَل 

 
 «كَانَ أَصْحَابُ عَلِي 
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অথি: হিরত আলী ও হিরত আব্দুোহ ইবয়ন মাসউি রা.-এর দশর্যগণ (দতন 

রাকা‘আত) দবতয়রর দিতীে রাকা‘আয়ত সালাম দফরায়তন না। (ইবয়ন আবী 

শাইবাহ: ৪/৪৯৩, হা. নং ৬৯১১, সালাতুল দবতর মারওোিী: পত. ২৭১) 

(৬) আবূি দিনাি রহ. বয়লন: 

بِ , وَعُرْوَةَ بْنِ الز ُبَيْرِ , وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَم َد  , وَأَبِي بَكْرِ بْنِ 
ِ
 عَنِ الس َبْعَةِ، سَعِيدِ بْنِ الْمُسَي 

جَةَ بْنِ زَيْد  , وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ , وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَار  , فِي مَشْيَخَة  عَبْدِ الر َحْمَنِ , وَخَارِ 
 سِوَاهُمْ أَهْلِ فِقْه  وَصاَلَح  وَفَضْل  وَرُب َمَا اخْتَلَفُوا فِي الش َيْءِ فَأَخَذَ بِقَوْلِ أَكْثَرِهِمْ وَأَفْضَلِهِمْ 

فَةِ: رَأْيًا. فَكَانَ مِم َا وَعَيْ 
ِ
مُ إَِل َ فِي آخِرِهِن َ »تُ عَنْهُمْ عَلَى هَذِهِ الص 

ِ
 «أَن َ الْوِتْرَ ثاَلَثٌّ َلَ يُسَل 

مُ إَِل َ  
ِ
 فِي فَهَذَا مَنْ ذَكَرْنَا مِنْ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ وَعُلَمَائِهِمْ قَدْ أَجْمَعُوا أَن َ الْوِتْرَ ثاَلَثٌّ َلَ يُسَل 

 آخِرِهِن َ.

অথি: আদম দবখযাত সাত ফক্বীহ অথিাৎ, সাঈি ইবনলু মুসাইদেযব, কায়সম ইবয়ন 

মুহাম্মাি, উরওো ইবয়ন িুবায়ের, আবূ বকর ইবয়ন আব্দুর রহমান, খাদরজা 

ইবয়ন িায়েি, উবাইদুোহ ইবয়ন আব্দুোহ ও সলুাইমান ইবয়ন ইোসার রহ.-

এর িুগ হপয়েদে, িারা ইলম ও তাক্বওোে অনবিয দেয়লন। দনয়জয়ির ময়ধয 

কখহনা মতয়ভি হয়ল তায়ির অদধকাংয়শর মত, দকংবা প্রােতার দবচায়র দিদন 

অগ্রগণয তার দসোন্ত গ্রহণ করা হয়তা। এ মূলনীদত অনুসায়র তায়ির হিসব 

দসোন্ত আদম ধারণ কয়রদে তন্ময়ধয একদট হয়ি, তারা সকয়ল একমত হয়েয়েন 

দবতর নামাি দতন রাকা‘আত, আর হকবল হশর্ রাকা‘আয়ত সালাম দফরায়ব।  

ইমাম তহাবী বয়লন: সতুরাং হবাো িাে, মিীনার হিসকল ফক্বীহ ও আয়লয়মর 

নাম উয়েখ করা হয়লা তারা এ দবর্য়ে একমত হি, দবতর দতন রাকা‘আত এবং 

একদট সালাম হয়ব দতন রাকা‘আত পূণি কয়রই। (তহাবী: ২/২০৭, এ হািীয়সর 

বণিনাকারীগণ দনভিরয়িাগয- আোমা ‘আইনী, নুখাবুল আফকার: ৩/২৮৯) 

(৭) হিরত সদুফোন সাওরী রহ. তার পূবিসূরী তায়বঈয়ির দবতর নামায়ির 

দববরয়ণ বয়লন: 
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كَ اْلَْعْلَى وَفِي الث َانِيَةِ: قُلْ يَ 
ِ
حِ اسْمَ رَب 

ِ
ا أَي ُهَا كَانُوا يَسْتَحِب ُونَ أَنْ يَقْرَأَ، فِي الر َكْعَةِ اْلُْولَى: سَب 

 م َ يَقْرَأُ فِي الث َالِثَةِ: قُلْ هُوَ الل َهُ أَحَدٌّ.الْكَافِرُونَ ثُم َ يَتَشَه َدُ، وَيَنْهَضُ، ثُ 
অথি: তারা দতন রাকা‘আত দবতয়রর প্রথম রাকা‘আয়ত সরূা আ’লা, দিতীে 

রাকা‘আয়ত সরূা কাদফরূন পিয়তন। তারপর বয়স তাশাহহুি পয়ি আবার উয়ি 

িাৌঁিায়তন এবং তততীে রাকা‘আয়ত সরূা ইখলাস পিয়তন। (সালাতুল দবতর 

মারওোিী: পত. ২৭৯। ইবয়ন হাজার রহ. বয়লন, এর সনি সহীহ। নাতাইিলু 

আফকার: ২/১১৪,৫০৩) 

(৮) হিরত আব্দুোহ ইবয়ন উমর রা. বয়লন: 

 صَل َى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل َمَ قَالَ: 
ِ
 «.صاَلَةُ الْمَغْرِبِ وِتْرُ الن َهَارِ »عَنِ الن َبِي 

অথি: রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম বয়লন, দিয়নর দবতর হয়লা 

মাগদরয়বর নামাি। হতামরা রায়তর নামািয়কও অনুরূপ দবতর কয়র পয়িা। 

(ইবয়ন আবী শাইবাহ হা. নং ৬৭৭৩, ৬৭৭৮, আব্দুর রািিাক হা. নং ৪৬৭৫, 

মুসনায়ি আহমাি হা. নং ৪৮৪৭। শায়েখ শুোইব আরনাউত বয়লন, এর 

বণিনাকারীগণ দনভিরয়িাগয।) 

ইমাম মুহাম্মাি রহ. বয়লন:  

نَأْخُذُ، وَيَنْبَغِي لِمَنْ جَعَلَ الْمَغْرِبَ وِتْرَ صاَلةِ الن َهَارِ، كَمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَكُونُ  وَبِهَذَا
 وِتْرُ صاَلةِ الل َيْلِ مِثْلَهَا، َل يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِتَسْلِيم ، كَمَا َل يَفْصِلُ فِي الْمَغْرِبِ بِتَسْلِيم ، وَهُوَ 

 يفَةَ، رَحِمَهُ الل َهُ قَوْلُ أَبِي حَنِ 
অথি: আমরা এ বণিনাদট গ্রহণ কদর: হি বযদি ইবয়ন উমর রা.-এর বিবয 

অনুিােী দবতরয়ক মাগদরয়বর নামায়ির অনুরূপ ময়ন কয়র তার উদচত 

মাগদরয়বর ময়তাই দবতর পিা, িায়ত দুই রাকা‘আয়তর পর সালাম না দফরাে। 

এদটই ইমাম আব ূ হানীফা রহ.-এর অদভমত। (মুোত্তা মায়লক, ইমাম 

মুহাম্মায়ির বণিনা: পত.১৪৯) 

৯) হিরত আব্দুোহ ইবয়ন মাসউি রা. বয়লন: 

 «.وِتْرُ الل َيْلِ ثاَلَثٌّ كَوِتْرِ الن َهَارِ صاَلَةُ الْمَغْرِبِ »قَالَ رَسُولُ الل َهِ صَل َى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل َمَ:  
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অথি: রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম ইরশাি কয়রন, দিয়নর দবতর 

অথিাৎ, মাগদরয়বর ময়তা রায়তর দবতরও দতন রাকা‘আত। (সনুায়ন িারাকুতনী 

হা. নং ১৬৭২। হািীসদট হাসান পিিায়ের, তয়ব অয়নয়কই এদটয়ক ইবয়ন 

মাসউি রা.-এর বিবয দহয়সয়ব সহীহ বয়লয়েন।) 

(১০) হিরত হাসান বসরী রহ. বয়লন:  

مُ إَِل َ فِي الث َالِثَةِ مِثْلَ الْمَغْرِبِ كَانَ أُبَي ُ بْنُ كَعْب  يُوتِرُ بِثَ »
ِ
 «الَث  َلَ يُسَل 

অথি: হিরত উবাই ইবয়ন কা’ব রা. দতন রাকা‘আয়ত দবতর পিয়তন এবং তায়ত 

মাগদরয়বর ময়তাই তততীে রাকা‘আয়তর আয়গ সালাম দফরায়তন না। (মুসান্নায়ফ 

আব্দুর রািিাক হা. নং ৪৬৫৯, ৪৬৬০। এর বণিনাকারীগণ দনভিরয়িাগয।)  

দবখযাত মুহাদেস ইবয়ন আব্দুল বার রহ. বয়লন: 

مُ إَِل َ فِي آخِرِهِن َ فَكَذَلِكَ وِتْرُ صاَلَةِ الل َيْلِ .
ِ
 وَمَعْلُومٌّ أَن َ الْمَغْرِبَ ثاَلَثَ رَكَعَا ٍ  َلَ يُسَل 

অথি: আর একথা সবিজন োত হি, মাগদরয়বর নামাি দতন রাকা‘আত, দতন 

রাকা‘আত পূণি কয়রই তয়ব সালাম দফরায়না হে। দিক হতমদন রায়তর দবতরও। 

(আল ইদস্তিকার: ৫/২৮৩) 

প্রসঙ্গত উয়েখয হি, হকউ হকউ বয়ল থায়কন রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ 

ওো সাোম মাগদরয়বর ময়তা দবতর পিয়ত দনয়র্ধ কয়রয়েন, তাই দবতর এক 

রাকা‘আত পিয়ব। আর দতন রাকা‘আত পিয়লও দুই রাকা‘আত পয়ি সালাম 

দফরায়ব, অথবা দিতীে রাকা‘আয়ত তবিক না কয়র হসাজা িাৌঁদিয়ে দতন 

রাকা‘আত পূণি করয়ব। দকন্তু দবতয়রর দুই রাকা‘আয়ত মাগদরয়বর ময়তাই তবিক 

হয়ব, তয়ব সালাম দফরায়ব না- এর িলীল পয়ূবি আয়লাদচত হয়েয়ে। দবতরয়ক 

মাগদরয়বর নামায়ির ময়তা পিয়ত দনয়র্ধ করার উয়েশয কী? এ দবর্য়ে িথাথি 

বিবয হয়লা- দবতয়রর হিয়ত্র শরী‘আয়তর কাময হয়ি দকে ুনফল নামাি পিার 

পর আিাে করা। এজনয নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম এরশাি 

কয়রন- 
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َلَ تُوتِرُوا بِثَالَث  تَشَب َهُوا بِصَالَةِ الْمَغْرِبِ، وَلَكِنْ أَوْتِرُوا بِخَمْس ، أَوْ بِسَبْع ، أَوْ بِتِسْع ، أَوْ »
 «إِحْدَي عَشْرَةَ رَكْعَةً، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَبِ

অথি: হতামরা শুধু দতন রাকা‘আত দবতর পয়িা না। এয়ত মাগদরয়বর ময়তা হয়ে 

িায়ব। বরং পাৌঁচ, সাত, নে, এগায়রা বা এর অদধক রাকা‘আয়ত দবতর পয়িা। 

(মুস্তািরায়ক হায়কম: ১/৩০৪, হা. নং ১১৩৭, সনুায়ন কুবরা বাইহাকী: 

৩/৩১,৩২) অথিাৎ, দবতয়রর আয়গ দকেু নফল নামাি অবশযই পয়িা। দুই-চার-

েে-আট িয়তা রাকা‘আত সম্ভব হে পয়ি নাও। ‘দবতয়রর নামাি দতন 

রাকা‘আত’ দবর্েক আয়লাচনার ‘ক’-এর দিতীে হািীয়স হিরত আদেশা রা. 

হথয়ক পূয়বিই বদণিত হয়েয়ে: রাসলূ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম চার ও 

দতন, েে ও দতন, আট ও দতন এবং িশ ও দতন এরূপ দবদভন্ন সংখযাে রায়তর 

নামাি পিয়তন, হিখায়ন দতন রাকা‘আত দেয়লা দবতর। 

দনিঃসয়েয়হ রাসলূ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম-এর দবতর নামাি সম্পয়কি 

সবিাদধক অবগত দেয়লন হিরত আদেশা রা.। দতদন বয়লন: 

 قَبْلَهَا رَكْ »
ِ
 «عَتَيْنِ، أَوْ أَرْبَعًاَلَ يُوتَرُ بِثاَلَث  بَتْرَاءَ صَل 

অথি: শুধুই দতন রাকা‘আত দবতর না পিা উদচত, এদট অপণূি নামাি। বরং এর 

পূয়বি দু’চার রাকা‘আত পয়ি নাও। (ইবয়ন আবী শাইবাহ হা. নং ৬৮৬৭। এর 

বণিনাকারীগণ দবশ্বস্ত।) 

নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম-এর দবতর নামায়ির প্রতযিিশিী অপর 

সাহাবী হিরত আব্দুোহ ইবয়ন আব্বাস রা. বয়লন: 

ي ْلََكْرَهُ أَنْ يَكُونَ بَتْرَاءَ ثاَلَثًا , وَلَكِنْ سَبْعًا أَوْ خَمْسًا»
ِ
 «إِن 

অথি: শুধুই দতন রাকা‘আত রায়তর নামাি পিা আদম অপেে কদর, বরং অন্তত 

পাৌঁচ হথয়ক সাত রাকা‘আত পিা উদচত। অথিাৎ, দবতয়রর সায়থ দু’চার 

রাকা‘আত নফল পিা উত্তম।  

ইমাম তহাবী রহ. এ বণিনা উয়েখ করার পর বয়লন- 

http://www.darsemansoor.com/


 

www.darsemansoor.com   www.islamijindegi.com 

 

تَطَو ُعٌّ إِم َا  فَهَذَا عِنْدَنَا عَلَى أَن َهُ كَرِهَ أَن َهُ يُوتِرُ وِتْرًا لَمْ يَتَقَد َمْهُ تَطَو ُعٌّ , وَأَحَب َ أَنْ يَكُونَ قَبْلَهُ 
 رَكْعَتَانِ وَإِم َا أَرْبَعٌّ.

অথিাৎ, আয়গ হকায়না নফল নামাি না পয়ি হকবলই দতন রাকা‘আত দবতর 

পিায়ক দতদন অপেে কয়রন। তার ময়ত দবতয়রর পয়ূবি অন্তত দুই বা চার 

রাকা‘আত নফল নামাি পিা উদচত। (তহাবী: ১/২০৩, আোমা ‘আইনী, ইবয়ন 

আব্বায়সর সনিয়ক সহীহ বয়লয়েন। নুখাবুল আফকার: ৫/৮০) 

আশাকদর, এসকল বণিনা িারা একথা দিবায়লায়কর নযাে সুস্পি হয়ে হগয়ে হি, 

দবতর নামাি দতন রাকা‘আত এক সালায়ম দুই তবিয়ক পিয়ত হয়ব।  

তততীে রাকা‘আয়ত রুকরূ আয়গ দু‘আয়ে কনুতূ 

হিরত আয়সম রহ. বয়লন: 

نَ قَبْلَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِك  رَضِيَ الل َهُ عَنْهُ، عَنِ القُنُو ٍِ فِي الص اَلَةِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقُلْتُ: كَا
 الر ُكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ؟ قَالَ: قَبْلَهُ، قُلْتُ: فَإِن َ فاُلَنًا أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَن َكَ قُلْتَ بَعْدَهُ، قَالَ: كَذَبَ 

 إِن َمَا قَنَتَ رَسُولُ الل َهِ صَل َى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل َمَ بَعْدَ الر ُكُوعِ شَهْرًا ...»
অথি: আদম হিরত আনাস রা.হক কুনতূ সম্পয়কি দজোসা করলাম। দতদন 

বলয়লন, হযাৌঁ কুনতূ আয়ে। আদম দজোসা করলাম, রুকূর আয়গ না পয়র? দতদন 

বলয়লন, রুকূর আয়গ। বললাম, একজন আমায়ক বলয়লা- আপদন রুকূর পয়র 

কুনতূ পিার কথা বয়লয়েন। দতদন বলয়লন, হস ভুল বয়লয়ে। রুকূর পয়র হতা 

নবী করীম সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম শুধ ুএক মাস কুনতূ পয়িয়েন। (িা 

দেয়লা মলূত কুনয়ূত নায়িলা) (সহীহ বুখারী হা. নং ৪০৯৬) 

হায়ফজ ইবয়ন হাজার রহ. বয়লন: 

وَقَدْ وَافَقَ عَاصِمًا عَلَى رِوَايَتِهِ هَذِهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْب  عَنْ أَنَس  كَمَا فِي الْمَغَازِي بِلَفْظِ 
نَسًا عَنِ الْقُنُو ٍِ بَعْدَ الر ُكُوعِ أَوْ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْقِرَاءَةِ قَالَ َلَ بَلْ عِنْدَ الْفَرَاغِ سَأَلَ رَجُلٌّ أَ 

مِنَ الْقِرَاءَةِ وَمَجْمُوعُ مَا جَاءَ عَنْ أَنَس  مِنْ ذَلِكَ أَن َ الْقُنُو ٍَ لِلْحَاجَةِ بَعْدَ الر ُكُوعِ َلَ 
 وَأَم َا لِغَيْرِ الْحَاجَةِ فَالص َحِيحُ عَنْهُ أَن َهُ قَبْلَ الر ُكُوعِ .خاِلَفَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ 
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অথি: আব্দুল আিীি ইবয়ন সহুাইব, আয়সম-এর উপদরউি বণিনার অনুরূপ 

বণিনা কয়রয়েন, িা মাগািী অধযায়ে উয়েখ করা হয়েয়ে। হস বণিনাে রয়েয়ে হি, 

এক বযদি আনাস রা.হক দজোসা করয়লা- কুনতূ রুকূর পয়র পিয়ব, না (রুকূর 

আয়গ) দক্বরা‘আত হশর্ হওোর পর? দতদন উত্তয়র বয়লয়েন, দক্বরা‘আত হশর্ 

হওোর পয়র পিয়ব। ইবয়ন হাজার রহ. বয়লন, কুনতূ সম্পয়কি হিরত আনাস 

রা. হথয়ক িয়তাগুয়লা বণিনা পাওো িাে হসগুয়লার সারদনিিাস হয়ি, হি কুনতূ 

দবয়শর্ উয়েয়শয (কুনয়ূত নায়িলা) পিা হে তা হয়ব রুকরূ পয়র। আনাস রা. 

হথয়ক সকল বণিনােই একথা এয়সয়ে। আর সাধারণ কুনতূ িা সবসমে পিা 

হে তা সম্পয়কি দবদভন্ন বণিনা পাওো হগয়লও রুকূর আয়গ পিার কথাই হয়লা 

সহীহ বণিনা। (ফাতহুল বারী: ২/৫৬৯) 

এ বযাপায়র লা-মািহাবীয়ির আস্থাভাজন আয়লম নাসীরুেীন আলবানী সায়হব 

বয়লন: 

ٖ  وَ ٰذلِكَ أَن َه كَانَ يَقْنُتُ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ  ٖ  وَ سَل َمَ أَن َه ٖ  قَدْ صَح َ عَنْهُ صَل َى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِه ٖ 
آثَارٌّ كَثِيْرَةٌّ عَنْ كِبَارِ الص َحَابَةِ كَمَا  ٖ  الر ُكُوْعِ كَمَا يَأْتِيْ بَعْدَ حَدِيْث  , وَ يَشْهَدُ لَه

قُه
ِ
 الْحَدِيْثِ اآلْتِيْ بِإِذْنِ اللهِ تَعَاٰلى فِي  ٖ  سَنُحَق 

وَ الْخاُلَصَةُ أَن َ الص َحِيْحَ الث َابِتَ عَنِ الص َحَابَةِ هُوَ الْقُنُو ٍُْ قَبْلَ الر ُكُوْعِ فِي الْوِتْرِ، وَ هُوَ 
 الْمُوَافِقُ لِلْحَدِيْثِ اآلْتِيْ.

অথি: সহীহ সয়ূত্র প্রমাদণত হি, নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম দবতর 

নামায়ি রুকূর পূয়বি কুনতূ পয়িয়েন, িার আয়লাচনা একদট হািীস পয়রই 

আসয়ব। উপরন্তু, দবদশি সাহাবীয়ির হথয়ক বদণিত অয়নক আসারও হািীয়সর 

দবশুেতার পয়ি শি িলীল। সারকথা হয়লা- সাহাবীয়ির হথয়ক সহীহ সয়ূত্র 

এদটই প্রমাদণত হি, দবতয়রর কুনতূ রুকূর পূয়বি পিয়ত হয়ব। (ইরওোউল 

গালীল: ২/১৬৬) 

হিরত উবাই ইবয়ন কা’ব রা. বয়লন:  

 «كَانَ يُوتِرُ فَيَقْنُتُ قَبْلَ الر ُكُوعِ »أَن َ رَسُولَ الل َهِ صَل َى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل َمَ، 
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অথি: রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম দবতর পিয়তন এবং রুকূর 

আয়গ কুনতূ পিয়তন। (সনুায়ন ইবয়ন মাজাহ হা. নং ১১৮২) 

হিরত আলক্বামা রহ. বয়লন: 

 صَل َى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل َمَ، كَانُوا يَقْنُتُونَ فِي الْوَتْرِ قَبْلَ »
ِ
أَن َ ابْنَ مَسْعُود ، وَأَصْحَابَ الن َبِي 

 «الر ُكُوعِ 
অথি: হিরত আব্দুোহ ইবয়ন মাসউি ও অনযানয সাহাবী দবতর নামায়ি রুকরূ 

আয়গ কুনতূ পিয়তন। (ইবয়ন আবী শাইবাহ: ৪/৫২০, হা. নং ৬৯৮৩) 

এোিা, হিরত আব্দুোহ ইবয়ন আব্বাস রা., বারা রা., আব ূমুসা আশআরী রা., 

আনাস রা. ও উমর ইবয়ন আব্দুল আিীি রহ. হথয়কও রুকরূ আয়গ কুনতূ পিার 

কথা বদণিত হয়েয়ে।  

দু‘আয়ে কনুয়ূতর আয়গ তাকবীর দিয়ে হাত উিায়না ও কনুতূ পিাকায়ল হাত 

হবৌঁয়ধ রাখা 

হিরত আসওোি রহ. বয়লন: 

 «أَن َهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي قُنُو ٍِ الْوَتْرِ »عَنْ عَبْدِ الل َهِ، 
অথি: হিরত আব্দুোহ ইবয়ন মাসউি রা. দু‘আয়ে কুনতূ পিার আয়গ দুইহাত 

উিায়তন। (ইবয়ন আবী শাইবাহ: ৪/৫৩১) 

হিরত আসওোি রহ. অনয বণিনাে বয়লন: 

كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ كَب َرَ ثُم َ قَنَتَ، فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقُنُو ٍِ، »أَن َ عَبْدَ الل َهِ بْنَ مَسْعُود ، 
 «كَب َرَ ثُم َ رَكَعَ 

অথি: হিরত আব্দুোহ ইবয়ন মাসউি রা. দবতর নামায়ি দক্বরা‘আত হশয়র্ কুনতূ 

পিার পূয়বি তাকবীর দিয়তন। এরপর কনূুত হশর্ কয়র আবারও তাকবীর 

দিয়তন। অতিঃপর রুকূ করয়তন। (ইবয়ন আবী শাইবাহ: ৪/৫৩০, হা. নং 

৭০২১) 
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এ দুই দরওোোত হথয়ক হবাো িাে, হিরত ইবয়ন মাসউি রা. দু‘আয়ে কুনতূ 

পিার পূয়বি তাকবীর বয়ল হাত উিায়তন।  

হিরত ইবরাহীম নাখেী রহ. বয়লন: 

فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ قَبْلَ الر ُكُوعِ، فَإِذَا أَرَد ٍَْ أَنْ تَقْنُتَ الْقُنُو ٍَ فِي الْوِتْرِ وَاجِبٌّ »أَن َ 
رْ أَيْضًا

ِ
رْ وَإِذَا أَرَد ٍَْ أَنْ تَرْكَعَ فَكَب 

ِ
قَالَ مُحَم َدٌّ: وَبِهِ نَأْخُذُ. وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الت َكْبرِيَةِ «  فَكَب 

عُ يَدَيْهِ فِي افْتِتَاحِ الص اَلَةِ ثُم َ يَضَعَهُمَا، وَيَدْعُو. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي اْلُْولَى قَبْلَ الْقُنُو ٍِ كَمَا يَرْفَ 
 حَنِيفَةَ رَضِيَ الل َهُ عَنْهُ 

অথি: রামািায়ন ও অনযানয মায়স রুকূর পূয়বি দবতর নামায়ি কুনতূ পিা 

ওোদজব। সতুরাং িখন দু‘আয়ে কুনতূ পিয়ব তখন তাকবীর দিয়ব এবং িখন 

রুকূ করয়ব তখনও তাকবীর দিয়ব। ইমাম মুহাম্মাি রহ. বয়লন, এ মতদটই 

আমরা অবলম্বন কদর। দতদন দু‘আয়ে কুনতূ পিার পয়ূবি প্রথম তাকবীর হিোর 

সমে হাত উিায়তন, হিভায়ব নামাি শুরু করার সমে হাত উিায়তন। অতিঃপর 

হাত বাৌঁধয়তন এবং দু‘আয়ে কুনতূ পিয়তন। এদটই আবূ হানীফা রহ.-এর 

অদভমত। (দকতাবলু আসার, মুহাম্মাি রহ.-এর দরওোোত হা. নং ২১২) 

দু‘আয়ে কনুতূ কী? 

(১) আব ূআব্দুর রহমান আস সলুামী রহ. বয়লন, আব্দুোহ ইবয়ন মাসউি রা. 

আমায়িরয়ক দশিা দিয়েয়েন আমরা হিয়না কুনয়ূত দয়নুাি দু‘আদট পদি: 

إِن َا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنُثْنِي  الل َهُم َ »عَل َمَنَا ابْنُ مَسْعُود  أَنْ نَقْرَأَ فِي الْقُنُو ٍِ: 
ي، 

ِ
عَلَيْكَ الْخَيْرَ، وََلَ نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، الل َهُم َ إِي َاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَل 

نَخْشَى عَذَابَكَ، إِن َ عَذَابَكَ الْجِد َ وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ، وَ 
 «.بِالْكُف َارِ مُلْحِقٌّ 

শয়ব্দর সামানয দভন্নতাসহ অনযানয বণিনােও এ দু‘আ এয়সয়ে। হিমন, এক 

বণিনাে عليك ونتوكل بك ونؤمن  বাকয বদধিত কয়র এয়সয়ে। (ইবয়ন আবী 
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শাইবাহ: ১৫/৩৪৪, হা. নং. ৬৯৬৫। তহাবীর এক বণিনাে ونشكرك শব্দদটও 

রয়েয়ে। তহাবী: ১/১৭৭, হা. নং ১৪৩৮, এর সনি সহীহ।) 

অতএব, বণিনাগুদলর আয়লায়ক পূণি দু‘আদট দনেরূয়প পিা িাে: 

الل َهُم َ إِن َا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُؤْمِنُ بِكَ »عَل َمَنَا ابْنُ مَسْعُود  أَنْ نَقْرَأَ فِي الْقُنُو ٍِ: 
وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ، وَنَشْكُرُكَ وََلَ نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، الل َهُم َ  وَنَتَوَك َلُ عَلَيْكَ 

ي، وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ، وَنَخْشَى 
ِ
إِي َاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَل 

 «.بِالْكُف َارِ مُلْحِقٌّ  عَذَابَكَ، إِن َ عَذَابَكَ الْجِد َ 

হিরত ইবয়ন মাসউি রা. প্রদতদিন দবতর নামায়ি এ দু‘আদটই পিয়তন। 

(মুসান্নায়ফ আব্দুর রািিাক হা. নং ৪৯৬৯, তবারানী আল আওসাত: ৫/২১৪, 

মুখতাসারু দকোদমল লাইল: পত. ২৯৭) 

(২) সনুায়ন বাইহাকীর এক বণিনাে এয়সয়ে হি, হিরত দজবরীল আমীন, নবী 

সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোময়ক কুনতূ দশিা দিয়েয়েন। এরপর শয়ব্দর 

সামানয তারতমযসহ উপদরউি দু‘আদট উয়েখ করা হয়েয়ে। (বাইহাকী: 

২/২১০, আল মুিাওোনাহ: ১/১০১। বণিনাদট মুরসাল এবং এর বণিনাকারীগণ 

দনভিরয়িাগয। নাতাইজলু আফকার ইবয়ন হাজার: ২/১১১) 

(৩) দবখযাত তায়বঈ হিরত ইবরাহীম নাখেী রহ. দনয়জ দবতয়রর কুনয়ূত এ 

দু‘আ পিায়ক পেে করয়তন এবং অনযয়ক পিয়ত আয়িশ করয়তন। (মুসান্নায়ফ 

আব্দুর রািিাক: ৩/১২১, হা. নং. ৪৯৯৭, ইবয়ন আবী শাইবাহ: ২/৩০১, হা. 

নং ৬৮৯২)  

(৪) হিরত ‘আমর রহ. বয়লন, তায়বঈ হিরত হাসান বসরী রহ. দবতর ও 

ফজয়রর কুনয়ূত এ দু‘আদট পিয়তন (দব:দ্র: এ হািীয়স বদণিত ফজয়রর কুনতূয়ক 

ইমাম শাদফঈ রহ. গ্রহণ কয়রয়েন। অনযানয ইমামগণ দবয়শর্ কারয়ণ তা গ্রহণ 

কয়রনদন) । তায়ক একজন দজোসা করয়লা, এ দু‘আে অদতদরি আর দকেু 

পিা িাে দক? দতদন উত্তয়র বলয়লন: 
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ي سَمِعْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ ا
ِ
لل َهِ صَل َى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل َمَ َلَ يَزِيدُونَ عَلَى "َلَ أَنْهَاكُمْ، وَلَكِن 

يَادَةِ."
ِ
 هَذَا شَيْئًا، وَيَغْضَبُ إِذَا أَرَادُوهُ عَلَى الز 

অথি: হতামায়ির আদম দনয়র্ধ করয়বা না, তয়ব আদম রাসলূ সাোোহু ‘আলাইদহ 

ওো সাোম-এর সাহাবীগণয়ক এর অদতদরি দকেু পিয়ত হিদখদন। বরং হকউ 

অদতদরি দকে ু বািায়ল তারা রাগ করয়তন। (মুসান্নায়ফ আব্দুর রািিাক: 

৩/১১৬, হা. নং ৪৯৮২) 

তাই হানাফী ফক্বীহগণ ও ইমাম মায়লক রহ. এ দু‘আয়কই প্রাধানয দিয়েয়েন। 

ইমাম ইবয়ন আব্দুল বার রহ. বয়লন: 

تٌّ، وَٰلكِن َهُمْ يَسْتَحِب ُوْنَ أََل َ يَقْنُتَ إَِل َ قَالَ الْكُوْفِي ُوْنَ وَ مَالِكٌّ: وَ لَيْسَ فِي الْقُنُو ٍِْ دُعَاءٌّ مُوَق َ 
 بِقَوْلِهِمْ "اَل ٰلهُم َ إِن َا نَسْتَعِيْنُكَ ...".

অথি: কূফার অদধবাসী আহয়ল ‘ইলমগণ ও ইমাম মায়লক রহ. বয়লন, দু‘আয়ে 

কুনতূ সদুনদিিি নে, তয়ব তারা এ দু‘আদট পিা উত্তম ময়ন কয়রন। (আল 

ইসদতিকার: ২/২৯৫) 

আহরকদট দু‘আ: 

হিরত হাসান ইবয়ন আলী রা. বয়লন, রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো 

সাোম আমায়ক দবতর পিার জনয আয়রকদট দু‘আ দশিা দিয়েয়েন। দু‘আদট 

দনেরূপ: 

وَبَارِكْ لِي فِيمَا الل َهُم َ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَل َنِي فِيمَنْ تَوَل َيْتَ، »
أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَر َ مَا قَضَيْتَ، إِن َكَ تَقْضِي وََلَ يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِن َهُ َلَ يَذِل ُ مَنْ وَالَيْتَ، وََلَ 

 «.يَعِز ُ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَب َنَا وَتَعَالَيْتَ 
(সনুায়ন আব ূিাউি: ১/৫২৬, হা. নং ১৪২৫, সনুায়ন নাসাঈ: ১/২৫২, হা. নং 

১৭৪৫, জায়ম দতরদমিী: ১/১০৬, হা. নং ৪৬৪, ইবয়ন মাজাহ: ১/১৮৫, হা. নং 

১১৭৮, মুসনায়ি আহমাি হা. নং ১৭১৮)  

তাই অয়নয়ক উভে দু‘আ একয়ত্র পিয়তন।  
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সদুফোন সাওরী রহ. বয়লন, 

يْنِ: الل َهُم َ إِن َا نَسْتَعِينُكَ "كَانُوا يَسْتَحِب ُونَ أَنْ يَجْعَلُوا، فِي قُنُو ٍِ الْوِتْرِ هَاتَيْنِ الس ُورَتَ 
لَكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُثْنِي عَلَيْكَ وََلَ نَكْفُرُكَ، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، الل َهُم َ إِي َاكَ نَعْبُدُ وَ 

ي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، نَخْشَى عَذَابَكَ وَنَرْجُو رَحْمَتَ 
ِ
كَ، إِن َ عَذَابَكَ نُصَل 

ي بِالْكُف َارِ مُلْحَقٌّ، وَهَذِهِ الْكَلِمَا ٍِ: الل َهُم َ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَل َنِ 
ضَى عَلَيْكَ، فِيمَنْ تَوَل َيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَر َ مَا قَضَيْتَ، إِن َكَ تَقْضِي وََلَ يُقْ 

ذَتَيْنِ."
ِ
 َلَ يَذِل ُ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَب َنَا وَتَعَالَيْتَ، وَيَدْعُو بِالْمُعَو 

অথি: আদম আমার পূবিসূরীয়ির হিয়খদে তারা দবতর নামায়ি উপদরউি দুদট 

দু‘আ পিায়কই উত্তম ময়ন করয়তন। (দু‘আর অথি:) ইো আোহ! আমরা 

হতামারই সাহািয চাই, হতামার কায়েই িমা প্রাথিনা কদর, আর হতামার উত্তম 

প্রশংসা কদর। হতামার না-শুকদর কদর না। হি হতামার অবাধয হে তায়ক আমরা 

পদরতযাগ কদর ও তার সংশ্রব বজিন কদর। ইো আোহ! আমরা হতামারই 

ইবািাত কদর, হতামার জনযই নামাি পদি, হতামায়কই দসজিা কদর, হতামার 

দিয়কই ধাদবত হই, আর হতামারই িাসত্ব অবলম্বন কদর। আমরা হতামার 

রহময়তর আশা রাদখ, হতামার আিায়বর ভে কদর। দনিে হতামার আিাব 

কাদফরয়ির উপর পদতত হয়ব।  

ইো আোহ! িায়িরয়ক আপদন দহিাোত দিয়েয়েন তায়ির সয়ঙ্গ আমায়কও 

দহিাোত দিন। িায়িরয়ক দনরাপত্তা দিয়েয়েন তায়ির সয়ঙ্গ আমায়কও দনরাপত্তা 

দিন। িায়িরয়ক আপনার তোবধান নসীব কয়রয়েন তায়ির সয়ঙ্গ আমায়কও 

গ্রহণ করুন। আমায়ক িা দকেু িান কয়রয়েন তায়ত বরকত িান করুন। আর 

আমায়ক আপনার অকলযায়ণর ফেসালা হথয়ক দহফাজত রাখুন। হকননা আপদনই 

ফেসালাকারী, আপনার উপর হকায়না ফেসালাকারী হনই। দনিেই আপদন 

িায়ক সাহািয কয়রন, হস কখয়না লাদঞ্চত হে না। আর িায়ক আপদন সাহািয-

বদঞ্চত কয়রন হস কখয়না সম্মান লাভ কয়র না। হহ আমায়ির রব! আপদন মহান 

সমুচ্চ। (মুখতাসারু দকোদমল লাইল, মারওোিী: ১/৩২১) 
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পরবতিী সময়ের হানাফী ফক্বীহয়ির অয়নয়কই উভে দু‘আ একয়ত্র পিায়ক 

পেে কয়রয়েন। (হিখুন! মাবসয়ূত সারাখসী: ১/১৬৫, বািাইউস সানায়ে: 

২/২৩২) 

এক রাকা‘আত দবতয়রর সমথিয়ন উপস্থাদপত িলীল ও হসগুয়লার পিিায়লাচনা 

এক রাকা‘আত দবতয়রর পয়ি হিসব হািীস হপশ করা হে হসগুয়লা দনেরূপ:  

ي مِنَ الل َيْلِ مَثْنَ ».عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: 1
ِ
ى مَثْنَى، كَانَ رَسُولُ الل َهِ صَل َى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل َمَ يُصَل 

 (6624رواه ابن ماجه )- «.    وَيُوتِرُ بِرَكْعَة  

الْوِتْرُ رَكْعَةٌّ مِنْ آخِرِ ». عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَل َى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل َمَ: 2 
 (282رواه مسلم )«.  الل َيْلِ 

لَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صاَلَةِ الل َيْلِ. . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَن َ رَجاُلً سَأَ 1
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: صاَلَةُ الل َيْلِ مَثْنَى مَثْنَى. فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الص ُبْحَ، 

  (001رواه البخاري )    صَل َى رَكْعَةً وَاحِدَةً، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَل َى.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَن َ رَجاُلً سَأَلَ الن َبِي َ صَل َى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل َمَ عَنِ الْوَتْرِ؟ قَالَ: فَمَشَيْتُ أَنَا  .4
صاَلَةُ الل َيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَالْوَتْرُ »وَذَاكَ الر َجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ الل َهِ صَل َى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل َمَ: 

 (8812رواه أحمد )« . رَكْعَةٌّ 

، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل َهِ صَل َى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل َمَ: 8 
ِ
الْوِتْرُ حَق ٌّ ». عَنْ أَبِي أَي ُوبَ اْلَْنْصَارِي 

 مُسْلِم ، فَمَنْ أَحَب َ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْس  فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَب َ أَنْ يُوتِرَ بِثاَلَث  فَلْ 
ِ
يَفْعَلْ، عَلَى كُل 

                       (      6422رواه أبو داود )«   وَمَنْ أَحَب َ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَة  فَلْيَفْعَلْ 

 صَل َى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل َمَ، قَالَ: 6 
ِ
رٌّ يُحِب ُ إِن َ الل َهَ وِتْ ». عَنْ عَبْدِ الل َهِ بْنِ مَسْعُود ، عَنِ الن َبِي 

(6621رواه ابن ماجه )«  تِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ الْوِتْرَ. أَوْ   
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এখায়ন বাদহযকভায়ব এক রাকা‘আয়তর পয়ি েেদট হািীস আয়ে বয়ল ময়ন 

হয়লও বাস্তয়ব তা নে। প্রথম চারদট হািীস, হিগুয়লা ইবয়ন উমর রা.-এর সয়ূত্র 

বদণিত হয়েয়ে; হসগুয়লা মূলত একদট হািীস, অথবা বলা হিয়ত পায়র দু’দট 

বণিনা। পরবতিী রাবীগয়ণর বণিনার দভন্নতার িরুন হািীয়সর শয়ব্দর ময়ধয দভন্নতা 

এয়সয়ে। ফয়ল বাদহযকভায়ব ময়ন হয়ি চারদট হািীস। আর পঞ্চম ও র্ষ্ঠ বণিনা 

দু’দট এক রাকা‘আয়তর সমথিয়ন হকায়না িলীল হে না।  

প্রথম চারদট হািীয়সর পিিায়লাচনা 

ইবয়ন উমর রা.-এর বণিনার কী উয়েশয? 

আব্দুোহ ইবয়ন উমর রা. হথয়ক দবতর দবর্েক বণিনাদট হিরত নায়ফ, আবূ 

সালাম, আব্দুোহ ইবয়ন িীনার, আব্দুোহ ইবয়ন শাকীক, সায়লম ইবয়ন 

আব্দুোহ, হুমাইি ইবয়ন আব্দুর রহমান, আলী ইবয়ন আব্দুোহ বায়রকী, কায়সম 

ইবয়ন মুহাম্মাি, উবাইদুোহ ইবয়ন আব্দুোহ, আব ূ দমজলাি, আদতো ইবয়ন 

সা’ি, মুহাম্মাি ইবয়ন আব্দুর রহমান, উকবা ইবয়ন হুরাইে, ত্বাউস, আনাস 

ইবয়ন সীরীন রহ. প্রমুখ (১৫ জন) তায়বঈগণ বণিনা কয়রয়েন। (হিখুন! আল 

মুসনাদুল জায়ম হা. নং ৭৪১৪-৭৪২৯, ১০/১৯৫-২০৮, কাশফুস দসতর আন 

সালাদতল দবতর-কাশদমরী: পত. ২৬) 

আনাস ইবয়ন দসরীন রহ. বযতীত অনয হচৌেজয়নর বণিনা মূলত একই  টনার 

দববরণ। নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোময়ক জননক বযদি রায়তর 

নামাি সম্পয়কি দজোসা করয়ল দতদন (সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম) এর 

জবায়ব দমম্বয়র অবস্থানরত অবস্থােই হািীসদট ইরশাি কয়রন। সতুরাং হািীসদট 

কওলী তথা নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম-এর বিবয। সবগুয়লা 

হািীসই মলূত একই হািীয়সর দবদভন্ন বণিনা। শুধু আনাস ইবয়ন দসরীয়নর 

বণিনাে এয়সয়ে, ইবয়ন উমর রা. বয়লন, নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো 

সাোম এভায়ব নামাি পিয়তন। এ হথয়ক হবাো িাে, হািীসদট কমিদবর্েক 

দববরণ এবং এদট একদট দভন্ন হািীস। সতুরাং ধারণা হে হি, ইবয়ন উমর রা. 

হথয়ক এ দবর্য়ে দু‘দট হািীস বদণিত হয়েয়ে ।  
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ইবয়ন উমর রা.-এর সয়ূত্র বদণিত: 

 يُوْتِرُ بِرَكْعَة  / وَ الْوِتْرُ رَكْعَةٌّ مِنْ آخِرِ الل َيْلِ / فَإِذَا خَشِيَ الص ُبْحَ صَل ٰى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوْتِرُ 
 دْ صَل ٰى / وَ اْلوِتْرُ رَكْعَةٌّ وَاحِدَةٌّ مَا قَ  ٖ  لَه

এ জাতীে শব্দগুয়লা মলূত দবদভন্ন বণিনাে বযবহৃত দবদভন্ন শব্দ। তাই মুসনায়ি 

বািিায়রর সংকলক বয়লন: 

 رِيْبٌّ وَ ٰهذَا الْحَدِيْثُ قَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ وُجُوْه  بِأَلْفَاظ  مُخْتَلِفَة  وَ الْمَعْٰنى وَاحِدٌّ أَوْ قَ 

অথি: এ হািীসদট ইবয়ন উমর রা. হথয়ক দবদভন্ন সয়ূত্র দবদভন্নভায়ব বদণিত হয়েয়ে, 

তয়ব সবগুদল বণিনার অথি একই বা কাোকাদে। (হিখুন! আল বাহরুি িাখখার 

হা. নং ৬১৫৪) 

আর এ জাতীে বাকয হথয়ক এক রাকা‘আত দবতয়রর পয়ি স্পি িলীল হে না। 

হকননা, এরূপ একদট বায়কয আয়ে ( بركعة وتري ), িার অথি হিমন ‘এক 

রাকা‘আত দবতর পিয়তন’ হয়ত পায়র, হতমদন এও হয়ত পায়র ‘এক 

রাকা‘আয়তর মাধযয়ম দবতর পূণি করয়তন’। অথিাৎ, পূয়বির দুই রাকা‘আয়তর 

সায়থ এক রাকা‘আত হিাগ কয়র দবতর (হবয়জাি তথা দতন) কয়র দনয়তন।  

অনয বায়কয আয়ে  ( صلى قد ما له توتر واحدة ركعة صلى ), ‘এক রাকা‘আত 

পয়ি দনয়ব িা পূয়বির দুই রাকা‘আত নামািয়ক দবতর বাদনয়ে দিয়ব’। অথিাৎ, 

দবতর এক রাকা‘আত নে, বরং এক রাকা‘আত সংয়িাদজত হয়ে পূয়বির 

নামািয়কও দবতর বাদনয়ে দিয়ব।  

তাই ইবয়ন উমর রা. কততিক হমৌদখক বণিনা হথয়ক এক রাকা‘আত দবতর পিার 

হকায়না স্পি ধারনা পাওো িাে না। বরং এয়ত দবতর দতন রাকা‘আত দুই 

সালায়ম বা দতন রাকা‘আত এক সালাম ও দুই তবিয়ক হওোর িয়থি সম্ভাবনা 

থায়ক। হকননা- 

ক. ইবয়ন উমর রা. হথয়ক একাদধক সয়ূত্র এয়সয়ে (  له توتر واحدة ركعة صلى

صلى قد ما ), এক রাকা‘আত পয়ি দনয়ব িা পূয়বির আিােকতত দুই রাকা‘আত 
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নামািয়ক দবতর কয়র দিয়ব। অথিাৎ, দবতর এক রাকা‘আত নে। বরং পূয়বির দুই 

রাকা‘আত নামািও দবতয়রর ময়ধয শাদমল হয়ে হগয়লা।  

খ. ইবয়ন উমর রা. িখন দবতর পিয়তন তখন দতন রাকা‘আত দবতর পিয়তন, 

তয়ব দুই সালায়ম। বণিনাদট দনেরূপ- 

مُ بَيْنَ 
ِ
الر َكْعَتَيْنِ، وَالر َكْعَةِ فِي الْوِتْرِ ، حَت َى يَأْمُرَ  عَنْ نَافِع ؛ أَن َ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُسَل 

 (416)رواه مالك في املوطأ :-. بِبَعْضِ حَاجَتِهِ 

সতুরাং ইবয়ন উমর রা. দনয়জই বুয়েয়েন দবতর দতন রাকা‘আত। সাহাবী বদণিত 

অস্পি হািীয়সর হিয়ত্র সাহাবীর দনজস্ব আমলই উৎকতি বযাখযা। ইবয়ন উমর 

রা.-এর আমলই বয়ল হিে, এ হািীয়স বদণিত দবতর নামাি দতন রাকা‘আত।  

গ. হিরত আব্দুোহ ইবয়ন উমর রা. হথয়ক সহীহ সনয়ি আয়ে (  المغرب صَلة

النهار وتر ) (মুসান্নায়ফ ইবয়ন আবী শাইবাহ হা. নং ৬৭৭৩) 

এক রাকা‘আত দবতয়রর মতািশিী আয়লম আব্দুোহ আল কাফী স্বরদচত দবতর 

সালায়ত এ বণিনায়ক সহীহ বয়লয়েন এবং দতদন বয়লয়েন এখায়ন রাকা‘আয়তর 

সংখযার দিক হথয়ক দবতরয়ক মাগদরয়বর ময়তা বলা হয়েয়ে। (পত. ৩২-৩৩)  

এ হািীয়স মূলনীদতরূয়প ইবয়ন উমর রা. বয়লয়েন, মাগদরব হয়লা দিয়নর 

দবতর। সতুরাং রায়তর দবতরয়কও মাগদরয়বর অনুরূপ কয়র পয়িা। ইবয়ন উমর 

রা.-এর বিবযই প্রমাণ কয়র দতদন জানয়তন, দবতর নামাি দতন রাকা‘আত। 

আর তাই এটা আয়লাচয হািীয়সর সদিক বযাখযার ইদঙ্গত বহন কয়র।  

 . ইমাম শা’বী রহ.-এর সূয়ত্র একদট সহীহ বণিনাে ইবয়ন আব্বাস রা.-এর 

ময়তা ইবয়ন উমর রা.ও নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম-এর রায়তর 

নামায়ির দবস্তাদরত দববরণ দিয়ত দগয়ে বহলন, দতদন দতন রাকা‘আত দবতর 

পিয়তন। (সনুায়ন ইবয়ন মাজাহ হা. নং ১৩৬১) 

ঙ. তায়বঈ আব ূ দমজলাি রহ. হািীসদট ইবয়ন উমর রা. ও ইবয়ন আব্বাস রা. 

দুজন হথয়কই বণিনা কয়রয়েন। (সহীহ মুসদলম হা. নং ১৭৯৩) এয়ত হবাো িাে 

মূল বণিনাদট ইবয়ন আব্বাস রা.ও শুয়নয়েন। তথাদপ ইবয়ন আব্বাস রা. দবতর 
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এক সালায়ম দতন রাকা‘আতই পিয়তন এবং এক রাকা‘আত পিা অপেে 

করয়তন। (আয়রা হিখুন! সনুায়ন ইবয়ন মাজাহ হা. নং ১২৩১, আল ম’ুজামুল 

কাবীর তবারানী হা. নং ১০৯৬৩, আন নুকাতুত্তরীফা: পত. ১৮৬, কাশফুস 

দসতর: পত. ৩২)  

চ. বুখারী শরীয়ফর বযাখযাকার হায়ফজ ইবয়ন হাজার আসকালানী রহ. “এক 

রাকা‘আত পয়ি নাও”-বায়কয এক রাকা‘আত দবতর পিার বণিনাদট সম্পয়কি 

বয়লন, এয়ত এক রাকা‘আত দবতয়রর পয়ি স্পি িলীল হনই, আবার “দুই 

সালায়ম দতন রাকা‘আত দবতর পিা” (অথিাৎ দুই রাকা‘আত পয়ি সালাম 

দফদরয়ে আয়রক রাকা‘আত হিায়গ হমাট দতন রাকা‘আত দবতর)-এর পয়িও 

স্পি িলীল হে না। হয়ত পায়র এয়ত উয়েশয হয়লা, পূয়বির পিা দুই 

রাকা‘আয়তর সায়থ দমদলয়ে এক সালায়ম হমাট দতন রাকা‘আত দবতর পয়িা। 

অথচ দতদন শাদফঈ মািহায়বর অনুসারী একজন দবখযাত হায়ফয়জ হািীস। তার 

ময়ত, দবতর দুই সালায়ম দতন রাকা‘আত। তবুও দতদন এ দবর্েদট স্পি কয়র 

দিয়েয়েন হি, দবতর মূলত দতন রাকা‘আত, এক রাকা‘আত নে। সম্ভবত এ 

কারয়ণই এক রাকা‘আত দবতর নামায়ির ইদঙ্গত বহনকারী এ ধরয়ণর হািীস 

বণিনা করার পরও ইমাম আব ূহানীফা রহ.সহ মুোত্তা সঙ্কলক ইমাম মায়লক, 

মুসনাি সঙ্কলক ইমাম আহমাি রহ. প্রমখু, অনযানয অয়নক ইমায়মর ময়তাই 

এক রাকা‘আত দবতর পিায়ক মাকরূহ ময়ন করয়তন। (দকতাবুল হুজ্জাহ আলা 

আহদলল মািীনাহ: ১/১৯৩, আল ইশরাফ: ২/২৬২ ও আল আওসাত: ৮/১৬০, 

মাসাইয়ল আহমাি ইবয়ন হানী: পত. ১/৯৯, ফাতহুল বারী ইবয়ন রজব হাম্বলী: 

৬/১৯৯) 

এমনদক, ইমাম আহমাি রহ. বয়লন, দবতর েুয়ট হগয়ল দতন রাকা‘আতই কািা 

করয়ব। (ফাতহুল বারী ইবয়ন রজব: ৬/২২৭) 

পঞ্চম হািীস 

এক রাকা‘আত দবতয়রর সমথিকয়ির পঞ্চম হািীস হিরত আব ূ আইেূব 

আনসারী রা.-এর সয়ূত্র বদণিত। হািীসদটর অথি: রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ 
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ওো সাোম বয়লয়েন, হি পাৌঁচ রাকা‘আত পিয়ত চাে হস হিয়না তা-ই পয়ি। 

হি দতন রাকা‘আত পিয়ত চাে হস হিয়না তা-ই পয়ি। এবং হি এক রাকা‘আত 

পিয়ত চাে হস হিয়না তা-ই পয়ি।  

পিিায়লাচনা: ক. বণিনাদট মউকূফ তথা সাহাবীর কথা। এক রাকা‘আত দবতয়রর 

সমথিকগণ এ বণিনাদটয়ক মারফূ তথা নবীজী সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম-

এর কথা দহয়সয়ব উয়েখ কয়র থায়কন। দকন্তু ইমাম ইবয়ন আব্দুর বার রহ. 

বয়লন, ইমাম নাসাঈ রহ. বণিনাদট মউকূফ তথা সাহাবীর বিবয হওোয়ক 

দবশুে ময়ন কয়রন। (আত তামহীি: ১৩/২১৯) ইমাম িারাকুতনী মউকূফ 

হওোয়ক প্রাধানয দিয়েয়েন। (হিখুন! দকতাবুল ইলাল িারাকুতনী হা. নং 

১০০৫, সনুায়ন িারাকুতনী হা. নং ১৬৩০, মা’দরফাতুস সনুাদন ওোল আসার 

হা. নং ১৩৯৪)  

হায়ফজ ইবয়ন হাজার রহ. বয়লন, ইমাম আব ূ হায়তম, িুহলী, িারাকুতনী, 

বাইহাকী এবং আয়রা একাদধক ইমাম রহ. এ বণিনাদটয়ক মউকূফ বয়লয়েন। 

আর এদটই সদিক। (আত তালখীসলু হাবীর: ২/৩৬, ৩৭) 

খ. হািীয়সর অংশদবয়শর্ হগাপন করা। 

এ হািীয়সরই একদট অদতদরি অংশ দবশুে সনয়ি সনুায়ন নাসাঈয়ত রয়েয়ে 

(হািীস নং ১৭১৩), িার বাকযাংশদট হয়লা- 

  وَ مَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَة  وَ مَنْ شَاءَ أَوْمَأَ إِيْمَاءً 

িার ইিা এক রাকা‘আত পয়ি দনয়ব, আর িার ইিা একদট ইশারা কয়র দনয়ব। 

(মুসান্নায়ফ আব্দুর রািিাক হা. নং ৪৬৩৩, সনুায়ন কুবরা বাইহাকী: ৩/২৪ হা. 

নং ৪৭৭৯, ৪৭৮০, সহীহ ইবয়ন দহব্বান হা. নং ২৪১১) 

এ বণিনার আয়লায়ক বলা িাে, দবতয়রর নামাি ইশারা কয়র দনয়লই আিাে হয়ে 

িায়ব। বাস্তয়ব দক তা শুে হয়ব? একট ুইশারা করয়লই দবতর আিাে হয়ে িায়ব? 

কখয়না না। বরং এ হািীয়সর উভে অংশ বযাখযার িাদব রায়খ, িায়ত অনযানয 

হািীয়সর সয়ঙ্গ সং র্ি না থায়ক।  
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র্ষ্ঠ হািীস 

তায়ির েে নং হািীস হিরত ইবয়ন মাসউি রা.-এর সয়ূত্র বদণিত। রাসলূুোহ 

সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম বয়লন, “দনিেই আোহ হবয়জাি, দতদন 

হবয়জািয়ক পেে কয়রন। সতুরাং হহ কুরআয়নর অনুসারীরা! হতামরা দবতর 

পয়িা।” 

তারা বয়লন, হািীসদটয়ত সরাসদর আোহর সায়থ তুলনা করা হয়েয়ে। আোহ 

এক হবয়জাি, না দতন হবয়জাি, না পাৌঁচ হবয়জাি তা দক বলার অয়পিা রায়খ?  

পিিায়লাচনা: (ক) ইবয়ন মাসউি রা.-এর উদেদখত বণিনাও এক রাকা‘আত 

দবতয়রর িলীল নে। কারণ, উয়েখয়িাগয হকায়না মুহাদেস বা ফক্বীহ এ হািীস 

দিয়ে এক রাকা‘আত দবতয়রর পয়ি িলীল হপশ কয়রয়েন বয়ল আমায়ির জানা 

হনই। হািীয়সর বিবয হয়লা- আোহ হবয়জাি, দতদন হবয়জািয়ক পেে কয়রন। 

(দবতর নামািও হিয়হতু হবয়জাি) তাই দবতয়রর নামাি আিাে কয়রা / 

দবতরয়কও হবয়জাি কয়র পয়িা। এখায়ন শুধু দবতর নামাি হবয়জাি কয়র 

আিায়ের প্রদত  উৎসাহ হিো হয়েয়ে। তাই ইমাম নববীসহ অয়নক মুহাদেসই 

হািীসদটয়ক “দবতর নামায়ি উৎসাহ প্রিান” অধযায়ে উয়েখ কয়রয়েন।  

(হখালাসাতুল আহকাম হা. নং ১৮৫৪) 

(খ) বণিনাকারী সাহাবীগণ এ হািীস হথয়ক ‘এক’ সংখযাদট বুয়েনদন। অথিাৎ, 

‘দবতর নামাি এক রাকা‘আত’ এ হািীস হথয়ক তারা এরূপ বুয়েন নাই। এ 

হািীয়সর বণিনাকারী সাহাবী হিরত উমর ইবহন খাত্তাব, আব্দুোহ ইবয়ন উমর, 

আব ূ হুরাইরা, ইবয়ন আব্বাস, আব ূ সাঈি খুিরী রা. এবং তায়বঈ মুহাম্মাি 

ইবয়ন দসরীন ও আতা ইবয়ন আবী রবাহ রহ. সকয়লই বুয়েয়েন, ‘আোহ 

হবয়জাি, তাই দতদন হবয়জািয়ক পেে কয়রন’- এর িারা আোহর সায়থ তুলনা 

কয়র এক সংখযা হবাোয়না হেদন বরং এক, দতন, পাৌঁচ সব হবয়জাি সংখযাই 

আোহর কায়ে দপ্রে- বুোয়না হয়েয়ে। দনহের বণিনাগুয়লা লিয করুন: 

১. হিরত উমর ইবনলু খাত্তাব রা.-এর উপদস্থদতয়ত হিরত ইবয়ন আব্বাস রা. 

বয়লন, আোহ তা‘আলা দনয়জ হবয়জাি এবং হবয়জািয়ক দতদন পেে কয়রন। 
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অতিঃপর অয়নকগুয়লা হবয়জাি বস্তুর কথা উয়েখ কয়রন। হিমন: আসমান-

িদমন সাতদট। সিায়হ সাত দিন। সরূা ফাদতহার আোত-সংখযা সাত (িায়ক 

কুরআয়ন বলা হয়েয়ে সাবউল মাসানী), সাফা মারওো ও কা’বার তাওোফ 

সাতবার। দসজিা করয়ত হুকমু কয়রয়েন সাত অয়ঙ্গর উপর ইতযাদি। (হিখুন! 

আত তামহীি: ২/১০, দহলোতুল আওদলো: জীবনী নং ১১৫৭) 

২. হিরত ইবয়ন উমর রা. হথয়ক এ হািীস বণিনা করার পর হিরত নায়ফ রহ. 

বয়লন, ইবয়ন উমর রা. সব কাজই হবয়জাি করয়তন। (মুসনায়ি আহমাি: 

৫৮৪৬) 

৩. হিরত আব ূহুরাইরা রা. এ হািীস বণিনা করার পর অয়নকগুয়লা হবয়জাি 

বস্তুর সায়থ আসমানয়কও হবয়জাি দহয়সয়ব গুণয়লন। অতিঃপর দতদন বয়লন, 

িারা দমসওোক করয়ব, ইদস্তঞ্জাে দঢলা বযবহার করয়ব ও কুদল করয়ব তারা 

হিয়না হবয়জাি কয়র। (মুসান্নায়ফ আব্দুর রািিাক: ৯০৮৩) 

বলা-বাহুলয, দঢলা বযবহার ও কুদল করার হিয়ত্র সবিসম্মদতক্রয়ম উত্তম হয়লা 

দতনবার করা, একবার নে।  

৪. হিরত আব ূসাঈি খুিরী রা. লাইলাতুল ক্বির তালাশ করয়ত হুকমু কয়র 

বয়লন, হতামরা এয়ক রামািায়নর হশর্ িশয়ক দবতর তথা হবয়জাি সংখযার 

রায়ত তালাশ কয়রা। হকননা আোহ দবতর এবং দতদন দবতর তথা হবয়জাি 

পেে কয়রন। (মুসনায়ি আব ূিাউি তোদলসী: ১২৮০) 

৫. হিরত নায়ফ রহ. বয়লন, সাহাবী আব্দুোহ ইবয়ন উমর রা. তাওোফ সমাি 

করয়তন হবয়জাি সংখযাে, আর বলয়তন- আোহ তা‘আলা দবতর এবং দতদন 

দবতর পেে কয়রন। (মুসান্নায়ফ আব্দুর রািিাক হা. নং ৯৮০০) 

৬. মুহাম্মাি ইবয়ন দসরীন রহ. এ হািীয়সর কারয়ণ সবদকেুয়কই হবয়জাি কয়র 

করয়তন। এমনদক হকায়নাদকেু হখয়লও তা হবয়জাি কয়র হখয়তন। (মুসান্নায়ফ 

আব্দুর রািিাক হা. নং ৯৮০১) 
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৭. এ হািীয়সর কারয়ণই হিরত আতা ইবয়ন আবী রাবাহ রহ. বয়লন, দতন 

আঙ্গুল (অথিাৎ হবয়জার সংখযা) আমার কায়ে চার আঙ্গুল (হজাি সংখযা) হথয়ক 

দপ্রে। (মুসান্নায়ফ আব্দুর রািিাক: ৯৮০৩) 

(গ) এ হািীসদটর বণিনাকারী হয়লন, হিরত আব্দুোহ ইবয়ন মাসউি রা.। অথচ 

দতদন এ হািীস হথয়ক এক রাকা‘আত দবতর হবাো হতা িূয়রর কথা, এক 

রাকা‘আতয়ক দতদন নামািই ময়ন করয়তন না। (দকতাবুল হুজ্জাহ আলা আহদলল 

মািীনাহ: ১/১৯৩,১৯৭) 

স্বেং নবী সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোমও এক রাকা‘আত নামাি পিয়ত 

দনয়র্ধ কয়রয়েন- 

يَ الر َجُلُ رَكْ أَن َ رَسُولَ ال
ِ
عَةً وَاحِدَةً ل َهِ صَل َى الل َهُ عَلَيْهِ وَسَل َمَ نَهَى عَنِ الْبُتَيْرَاءِ  أَنْ يُصَل 

(61/284يُوتِرُ بِهَا )رواه ابن عبد الرب في التمهيد )  

 ( ) সয়বিাপদর, হািীয়সর এ অংশদবয়শয়র্র বযাখযা সহীহ বুখারী ও সহীহ 

মুসদলয়ম বদণিত হয়েয়ে। এক হািীয়স নবীজী সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম 

দনয়জই বযাখযা কয়রয়েন। দতদন বয়লয়েন, আোহর দনরানব্বইদট নাম হি আেত্ত 

করয়ব হস জান্নায়ত প্রয়বশ করয়ব, আর আোহ দবতর (হবয়জাি), দতদন দবতর 

পেে কয়রন। (সহীহ বুখারী হা. নং ৬৪১০, মুসদলম হা. নং ২৬৭৯) 

(ঙ) এ হািীয়স িদি শুধ ুএক রাকা‘আত দবতর পিা উয়েশয হয়তা তাহয়ল নবী 

সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম তা-ই করয়তন। অথচ শুধ ুএক রাকা‘আত 

দবতর পিা নবী সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম হথয়ক একবায়রর জনযও 

প্রমাদণত নে। 

কদতপে সাহাবী রা.-এর এক রাকা‘আত দবতর পিা দবর্েক বণিনাগুয়লার 

পিিায়লাচনা: 

১. হিরত সা’ি ইবয়ন আবী ওোক্কাস রা.-এর এক রাকা‘আত দবতর পিার 

কথা শুয়ন হিরত ইবয়ন মাসউি রা. বয়লন, এক রাকা‘আত দবতর কখয়না 

িয়থি হয়ব না। (দকতাবলু হুজ্জাহ আলা আহদলল মািীনাহ: ১/১৯৩,১৯৭ 
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মুোত্তা মুহাম্মাি হা. নং ২৬৪, আল মু‘জামলু কাবীর-তবারানী হা. নং ৯৪২২; 

আোমা হাইসামী রহ. মাজমাউি িাওোইয়ি বয়লন, এর সনি হাসান।) 

ইমাম মায়লক রহ. সা’ি ইবয়ন আবী ওোক্কাস ও ‘উসমান রা.-এর দবতর 

প্রসয়ঙ্গ বয়লন:  ٌّلَيْسَ الْعَمَلُ عِنْدَنَا عَٰلى أَنْ يُوْتِرَ بِوَاحِدَة  لَيْسَ قَبْلَهَا شَفْع  
অথিাৎ, আমায়ির এ অঞ্চয়ল তথা মিীনাে দুই রাকা‘আত িুি করা োিা শুধ ু

এক রাকা‘আত দবতর আিাে করার হকায়না আমল হনই। (দকতাবুল হুজ্জাহ 

আলা আহদলল মািীনাহ: ১/১৯৩) 

২. হিরত ম‘ুআদবো রা. এক রাকা‘আত দবতর পিয়ল এক বণিনা অনুিােী 

ইবয়ন আব্বাস রা. তার কায়জর কিা সমায়লাচনা কয়রন। (তহাবী হা. নং 

১৭৫০)  

লিণীে দবর্ে হয়ি, উপদরউি উভে বণিনায়তই হিাৎ কয়র এক রাকা‘আত 

দবতর পিয়ত হিয়খ উপদস্থত তায়বঈগণ দবদস্মত হয়ে সায়থ সায়থ প্রশ্ন তুয়লয়েন। 

এয়তও প্রমাণ হে, এভায়ব হকবল এক রাকা‘আত দবতর সম্পয়কি তারা অবগত 

দেয়লন না, বা কাউয়ক তারা এরূপ করয়ত হিয়খনদন।  

৩. হিরত উসমান রা.-এর এক রাকা‘আত দবতর পিার দবর্েদট দেল 

অদনিাকতত। এয়িয়ত্রও  টনার বণিনাকারী হিরত আব্দুর রহমান আত তাইমী 

রা. এক রাকা‘আত দবতর পিয়ত হিয়খ অবাক হন এবং পরিয়ণই দতদন বয়লন, 

الشيخ أوهم  দতদন হেয়তা ভুয়ল হগয়েন। (তহাবী: পত. ২০৬) 

৪. ইবয়ন উমর রা. আর ইবয়ন আব্বাস রা.-এর হি মারফূ দরওোোয়ত এক 

রাকা‘আত দবতর পিয়ত হুকুম করা হয়েয়ে, মলূত হসগুয়লায়ত শুধুই এক 

রাকা‘আতয়ক পতথক পিয়ত বলা হেদন। একই হািীয়সর দবদভন্ন বণিনাে এ 

দবর্েদট সুস্পি দবিযমান, িা পূয়বি দবস্তাদরত আয়লাচনা করা হয়েয়ে।  

সতুরাং দবতয়রর হি পেদত রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম ও 

অদধকাংশ সাহাবী হথয়ক বদণিত হনই, (বরং তায়ির আমল দেয়লা এর দবপরীত) 

হস পেদতয়কই হািীয়সর উদেি অথি সাবযস্ত করা এবং এ িাবী করা হি, ‘এদটই 
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সবয়চয়ে উত্তম পেদত দহয়সয়ব প্রমাদণত’-এ হি কয়তা বি ভুল ও সুস্পি 

দবভ্রাদন্ত তা বলার অয়পিা রায়খ না।  

ইমাম ইবনসু সালাহ রহ. হতা স্পি কহরই বয়লয়েন, রাসলূুোহ সাোোহু 

‘আলাইদহ ওো সাোম হকবলই এক রাকা‘আত দবতর পয়িয়েন, এর হকায়না 

প্রমাণ হনই। (আত তালখীসলু হাবীর: ২/৩১, কাশফুস দসতর: পত. ৩৮) 

অনুরূপভায়ব, ইমাম তহাবী রহ. বয়লন, নবী সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম 

হথয়ক শুধ ুএক রাকা‘আত দবতর দবর্য়ে দকেু বদণিত হেদন। (তহাবী হা. নং 

১৬০৯) 

ইমাম মায়লক ও ইমাম আহমাি রহ. শুধু এক রাকা‘আত দবতর পিায়ক 

মাকরূহ বয়লয়েন। (আল আওসাত ইবনলু মুনদির: ৫/১৮৪, মাসাইয়ল আহমাি 

ইবয়ন হানী: ১/৯৯)  

আোহ আমায়ির সকলয়ক সহীহ িীনী বুে িান করুন। আমীন। 

শরঈ প্রমাণপয়ত্রর আয়লায়ক তারাবীয়হর রাকা‘আত সংখযা 

তারাবীয়হর রাকা‘আত-সংখযা হকায়নািুয়গই মতয়ভি বা উচ্চবায়চযর দবর্ে 

দেয়লা না। ইসলায়মর স্বণিিুগ তথা সাহাবািুগ হথয়ক ধারাবাদহকভায়ব প্রদতদট 

িুয়গই হারামাইন শরীফাইনসহ মুসদলম দবয়শ্বর প্রদতদট মসদজয়ি সবিসম্মতভায়ব 

২০ রাকা‘আত কয়রই তারাবীহ আিাে হয়ে আসদেয়লা। 

এ উপমহায়িয়শর মাদটয়ত কুচক্রী ইংয়রজ সম্প্রিাে জগেল পাথয়রর নযাে 

হচয়প বসার পর হথয়কই িতশযপট বিলায়ত শুরু কয়র। তারা মুসলমানয়ির 

হগৌরবমে ঐকয ও সম্প্রীদতয়ক নসযাৎ কয়র দিয়ে হস সয়ুিায়গ দনয়জয়ির খুৌঁদট 

পাকায়পাি করার লয়িয হবশদকেু নীল-নকশা আৌঁয়ট। হসগুয়লাই অনযতম একদট 

হয়ি,  ইসলায়মর হসানালীিুগ হথয়ক সবিসম্মত ও অদবদিন্ন কমিধারার দবপরীয়ত 

পদরতযি, ভ্রান্ত ও দবচুযদতপূণি, মুনকার মতয়ক উয়স্ক দিয়ে সরলমনা 

মুসদলময়ির মায়ে স্থােী-দবয়ভি ও অননয়কযর হিোল তুয়ল হিো। এ হীন 

চক্রান্ত বাস্তবােয়নর লয়িয তারা তায়ির পিয়লহনকারী দকে ু হলাক বাদগয়ে 
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দনয়ত সিম হে। ফলশ্রুদতয়ত ইংয়রজয়ির ততদর এয়জন্ডা দনয়ে আয়লম নামধারী 

কদতপে অপদরণামিশিী ও দবপথগামী বযদি আিাজল হখয়ে মায়ি নায়ম। 

তারাবীয়হর রাকা‘আত সংখযা দনয়ে জনময়ন দবভ্রাদন্ত সতদি করা তায়ির হসই 

এয়জন্ডারই একদট অংশ। তাই সবিপ্রথম এ উপমহায়িয়শ এক লা-মািহাবী 

আয়লয়মর কয়ে তারাবীহ নামাি আট রাকা‘আত হওোর িাদব উয়ি, হি-বযদি 

ইংয়রজয়ির হথয়ক দনজ সম্প্রিায়ের নাম ‘আহয়ল হািীস’ মঞ্জুর কদরয়ে 

দনয়েদেয়লা। 

দকন্তু আোহর অয়শর্ কতপা হি, তায়ির মতািয়শিরই আয়রক আয়লম মাওলানা 

হগালাম রাসলূ সায়হব ১২৯০ দহজরীয়ত লা-মািহাবীয়ির এই অলীক িাদবয়ক 

খণ্ডন কয়র ‘দরসালায়ে তারাবীহ’ নায়ম একদট পুদস্তকা প্রকাশ কয়রন। দকন্তু 

এয়তও তারা িান্ত হয়লা না। কারণ, তায়ির মলূ এয়জন্ডাই দেয়লা মুসলমানয়ির 

ময়ধয দবয়ভি সতদির মাধযয়ম ইসলাময়ক দুবিল করা।  

বতিমায়ন আমায়ির হিয়শ লা-মািহাবীয়ির হিৌরাত্ম অসহনীে পিিায়ে হপৌৌঁয়েয়ে। 

তারা দনতযনতুন দফতনা সতদির মাধযয়ম সরলপ্রাণ মুসলমানয়ির পথভ্রি করয়ে, 

হিগুয়লার ময়ধয তারাবীহ নামায়ির রাকা‘আত সংখযা অনযতম। তাই এ দবর্য়ে 

সহীহ িলীলদভদত্তক আয়লাচনা হপশ করা হয়ি, িায়ত সাধারণ মুসলমান তায়ির 

প্রতারণা বুেয়ত সিম হে। 

২০ রাকা‘আত তারাবীহ-এর িলীলসমহূ নবীিয়ুগ তারাবীহ 

(১) হিরত আদেশা রাদিোোহু আনহা হয়ত বদণিত: 

أَن َ رَسُولَ اللهِ صَل َى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل َمَ صَل َى فِي الْمَسْجِدِ ذَا ٍَ لَيْلَة ، فَصَل َى بِصاَلَتِهِ نَاسٌّ، ثُم َ 
ا مِنَ الل َيْلَةِ الث َالِثَةِ، أَوِ الر َابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ صَل َى مِنَ الْقَابِلَةِ، فَكَثُرَ الن َاسُ، ثُم َ اجْتَمَعُو

قَدْ رَأَيْتُ ال َذِي صَنَعْتُمْ، فَلَمْ يَمْنَعْنِي »رَسُولُ اللهِ صَل َى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل َمَ، فَلَم َا أَصْبَحَ، قَالَ: 
ي خَشِيتُ أَ 

ِ
)مسلم:  ، قَالَ: وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ.«نْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إَِل َ أَن 

 (6/280الرتغيب ىف صالة الرتاويح:
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অথি: রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম একরায়ত মসদজয়ি তারাবীহ 

পিয়লন। সাহাবীগণও তার সয়ঙ্গ নামায়ি শাদমল হয়লন। দিতীে রায়ত মুকতািী-

সংখযা আরও হবয়ি হগয়লা, এরপর তততীে বা চতুথি রায়ত রাসলূুোহ সাোোহু 

‘আলাইদহ ওো সাোম তারাবীয়হর জনয হবর হয়লন না। প্রতুযয়র্ সবাইয়ক লিয 

কয়র বলয়লন: আদম হতামায়ির আগ্রহ ও উপদস্থদত লিয কয়রদে। দকন্তু এ 

নামাি হতামায়ির উপর ফরি হয়ে িায়ব, এ আশঙ্কাে আদম হতামায়ির কায়ে 

আদসদন। (সহীহ মুসদলম হা. নং ৭৬১)   

২. হিরত ইবয়ন আব্বাস রা. হয়ত বদণিত: 

ي فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ »عَنِ ابْنِ عَب َاس ، 
ِ
أَن َ رَسُولَ الل َهِ صَل َى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل َمَ كَانَ يُصَل 

 (2/255) املصنف َلبن أىب شيبة: «.رَكْعَةً وَالْوِتْرَ 
 

অথি: ‘রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম রামািান মায়স ২০ 

রাকা‘আত তারাবীহ ও দবতর পিয়তন।’ (মুসান্নায়ফ ইবয়ন আবী শাইবা: 

২/৩৯৪, হা. নং ৭৬৯২) 

(আরও দ্রিবয: আল-মুনতাখাব দমন মুসনাদি আব্দ ইবয়ন হুমাইি: পত. ২১৮, হা. 

নং ৬৫৩; আস-সনুানুল কুবরা [বাইহাক্বী]: ২/৪৯৬, হা. নং ৪৬১৫; আল-

ম’ুজামলু কাবীর [তবারানী]:  ১১/৩১১, হা. নং ১২১০২; আল মজুামুল 

আওসাত [তবারানী]: ১/৪৪৪, হা. নং ৮০২; আত তামহীি [ইবয়ন আব্দুল 

বার]: ৮/১১৫; আল ইসদতিকার: ৫/১৫৬) 

পিিায়লাচনা: হািীসদটর সনয়ি ইবরাহীম ইবয়ন ‘উসমান নামক একজন িঈফ 

রাবী থাকাে একিল মুহাদেস হািীসদটয়ক িঈফ বয়লয়েন। তয়ব দতদন হবশী 

িঈফ তথা মাতরূক বা পদরতযাজয নন। (দ্রিবয: আল কাদমল ইবয়ন আিী : 

১/৩৮৯-৩৯৩২; তাহিীবুত তাহিীব : ১/১৪৪; ই’লাউস সনুান : ৭/৮২-৮৫) 

উসয়ূল হািীয়সর দনভিরয়িাগয মলূনীদত অনসুায়র িঈফ দুই প্রকার: 
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(১) হি িঈফ সনয়ি বদণিত দরওোোয়তর বিবয শরী‘আয়তর িতদিয়ত 

আপদত্তজনক, হস ধরয়নর িঈফ হকায়না-অবস্থায়তই আমলহিাগয নে।  

(২) হি িঈফ সনয়ির বিয়বযর সমথিয়ন শরী‘আয়তর অনযানয িলীল-প্রমাণ 

দবিযমান। মুহাদক্কক মুহাদেস ও ফক্বীহগয়ণর দসোন্ত হয়লা, হস দরওোোতয়ক 

‘িঈফ’ বলা হয়লও তা হয়ব শুধ ু ‘সনি’-এর দবয়বচনাে এবং দনতান্তই দনেম-

রিামলূক; দকন্তু বিবয ও ময়মির দবচায়র হসদট সহীহ।  

উসয়ূল হািীয়সর উপদরউি নীদতর বযাপায়র হািীসশায়ের অয়নক ইমায়মর 

অসংখয উেতদতর মধয হয়ত এখায়ন শুধু দু’দট উেতদত হপশ করদে: 

(১) ইমাম বিরুেীন িারকাশী রহ. উসয়ূল হািীয়সর দনভিরয়িাগয গ্রন্থ ‘আন 

নুকাত’-এ দলয়খন: 

عَٰلى الص َحِيْحِ, حَت ٰى يَنْزِلَ مَنْزِلَةَ  ٖ  إِن َ الْحَدِيْثَ الض َعِيْفَ إِذَا تَلَق َتْهُ اْلُْم َةُ بِالْقَبُوْلِ عُمِلَ بَه
 ( 6/101الْمُتَوَاتِرِ. )النكا ٍ على مقدمة ابن الصالح:

অথি: ‘িঈফ হািীস িখন বযাপকভায়ব উম্মাহর (মুহাদেস ও ফক্বীহগয়ণর) কায়ে 

সমািতত হে, তখন হস হািীস অনুিােী আমল করা হয়ব, এটাই দবশুে কথা। 

এমনদক তখন তা মুতাওোদতর (দবপুল-সংখযক সয়ূত্র ধারাবাদহক বদণিত) 

হািীয়সর পিিায়ে হপৌৌঁয়ে িাে।’ (আন-নুকাত আলা মুকাদেমাদত ইবদনস সালাহ: 

১/৩৯০) 

(২) ইমাম ইবয়ন হাজার আসকালানী রহ. ‘আন-নুকাত আলা দকতাদব ইবদনস 

সালাহ’ (১/৪৯৪)-এ দলয়খন: 

يُقْبَلُ  ٖ  وَ مِنْ جُمْلَةِ صِفَا ٍِ الْقَبُوْلِ أَنْ يَت َفِقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى الْعَمَلِ بِمَدْلُوْلِ الْحَدِيْثِ، فَإِن َه
                 ، وَ قَدْ صَر َحَ بِٰذلِكَ جَمَاعَةٌّ مِنْ أَئِم َةِ اْلُْصُوْلِ.    ٖ  حَت ٰى يَجِبَ الْعَمَلُ بِه

 (6/404)النكا ٍ على كتاب ابن الصالح:
অথি: ‘হকায়না হািীস গ্রহণয়িাগয হওোর একদট দনিশিন এই হি, ইমামগণ ঐ 

হািীয়সর বিয়বযর উপর আমল করয়ত একমত হওো। এরূপ অবস্থাে হািীসদট 
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গ্রহণ করা হয়ব এবং এর উপর আমল অপদরহািি হয়ব। উসয়ূলর অয়নক ইমাম 

এই মূলনীদত উয়েখ কয়রয়েন। 

(এ হািীয়সর দবর্য়ে আয়রা আয়লাচনা ই’লাউস সনুান: ৭/৮২-৮৪; মুহাদেস 

হিরত হাবীবুর রহমান আিমী রহ. দলদখত ‘রাকা‘আয়ত তারাবীহ’: ৬৩-৬৯ 

এবং মাওলানা আমীন সফির রহ. দলদখত ‘তাহকীয়ক মাসআলায়ে তারাবীহ’: 

১/২০৫-২১৩ (মাজমআূয়ে রাসায়েল) ইতযাদি দকতাব দ্রিবয) 

অতএব, হািীসদট ‘আদভধাদনক’ িঈফ হয়লও উপদরউি আয়লাচনা িারা লা-

মািহাবী বন্ধগুয়ণর কায়েও এদট অবশয-পালনীে সাবযস্ত হয়ত আর হকায়না বাধা 

রইয়লা না। 

দখলাফয়ত রায়শিার িয়ুগ তারাবীহ 

নবীিুয়গর বণিনা িারা বুো হগয়লা হি, রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো 

সাোম-এর িুগ ওহী অবতীণি হওো ও শরী‘আয়তর দবধানসমূহ দবদধবে হওোর 

িুগ থাকাে জামা‘আয়তর সায়থ দনেদমত তারাবীহ নামাি পিয়ল এ নামািদটও 

উম্ময়তর উপর ফরি হয়ে িাওোর আশংকা দেয়লা। তাই হুজরু সাোোহু 

‘আলাইদহ ওো সাোম দনেমতাদন্ত্রকভায়ব তারাবীয়হর নামাি জামা‘আয়তর সায়থ 

আিাে কয়রন দন। বরং প্রয়তযকয়ক দনজ দনজ  য়র আিাে কয়র দনয়ত 

বয়লদেয়লন। পরবতিীয়ত খুলাফায়ে রায়শিার িুয়গ (হিরত উমর রা.-এর 

তোবধায়ন) দনেমতাদন্ত্রকভায়ব দবশ রাকা‘আত তারাবীহ পিার আমল শুরু হে। 

ফয়ল দবশ রাকা‘আত তারাবীহ পিা সনু্নাত দহয়সয়ব সাবযস্ত হে। হকননা নবীদজ 

সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম বয়লয়েন: 

نيَ، تَمَس َكُوا بِهَا، وَعَض ُوا عَلَيْهَا بِالن َوَ 
ِ
 اجِذِ فَعَلَيْكُمْ بِسُن َتِي وَسُن َةِ الْخُلَفَاءِ الر َاشِدِينَ الْمَهْدِي 

অথি: হতামরা আমার সনু্নাতয়ক এবং সপুথপ্রাি খুলাফায়ে রায়শিীয়নর সনু্নাতয়ক 

আৌঁকয়ি ধয়রা। (সনুায়ন দতরদমিী হা. নং ২৬৭৬)  

অতএব, খুলাফায়ে রায়শিীয়নর সনু্নাতও নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো 

সাোম-এর সনু্নায়তর ময়তাই অনুসরণীে। 
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২ে খলীফা হিরত উমর রা.-এর দখলাফতকাল: উমর রা. কততিক 

দনেমতাদন্ত্রকভায়ব তারাবীয়হর জামা‘আয়তর সচূনা সম্পয়কি প্রখযাত তায়বঈ 

আব্দুর রহমান আল ক্বারী রহ.-এর বণিনা দনেরূপ: 

عن عبد الرحمن القارئ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَط َابِ، فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا 
ي بِصاَلَتِهِ الر َهْطُ. فَقَ 

ِ
ي الر َجُلُ وَيُصَل 

ِ
ي الر َجُلُ لِنَفْسِهِ، وَيُصَل 

ِ
قُونَ  يُصَل 

ِ
الَ الن َاسُ أَوْزَاعٌّ مُتَفَر 

 عُمَرُ: وَال
ِ
ي ْلُرَانِي لَوْ جَمَعْتُ هؤَُلَءِ عَلَى قَارِئ  وَاحِد  لَكَانَ أَمْثَلَ. فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبِي 

ِ
لهِ إِن 
 بْنِ كَعْب .

    (442لكان أمثل, فجمعهم على ىب بن كعب, ...أخل )مؤطامالك: 

অথি: ‘আদম রামািান মায়স উমর রা.-এর সয়ঙ্গ মসদজয়ি দগয়ে হিখলাম 

হলায়করা দবদভন্ন িয়ল দবভি হয়ে তারাবীহ পিয়েন। হকউ একা পিয়েন, 

আবার হকউ দু’ চারজনয়ক সয়ঙ্গ দনয়ে পিয়েন। তখন উমর রা. বলয়লন : 

‘এয়ির সকলয়ক িদি এক ইমায়মর দপেয়ন জামা‘আতবে কয়র হিই তাহয়ল 

ময়ন হয়ি উত্তম হে।’ এরপর তায়িরয়ক দতদন উবাই ইবয়ন কা’ব রা.-এর 

দপেয়ন জামা‘আতবে কয়র দিয়লন। (মুআত্তা মায়লক  হা. নং ৪৪২) 

এ প্রসয়ঙ্গ ইমাম ইবয়ন আব্দুল বার রহ. (মত. ৪৬৩ দহ.) মুআত্তা মায়লয়কর 

বযাখযাগ্রন্থ ‘আত-তামহীি’-এ বয়লন: 

“উমর ইবনলু খাত্তাব রা. নতুন দকেু কয়রন দন, দতদন তা-ই কয়রয়েন িা স্বেং 

রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম পেে করয়তন এবং ৩/৪ দিন 

আমল কয়রও হিদখয়েয়েন। দকন্তু দনেদমত জামা‘আয়তর কারয়ণ তারাবীয়হর 

নামাি উম্ময়তর উপর ফরি হয়ে হিয়ত পায়র, এ আশংকাে দতদন স্থােীভায়ব 

জামা‘আয়তর বযবস্থা কয়রন দন। উমর রা. এ দবর্েদট জানয়তন। দতদন হিখয়লন, 

রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম-এর ইয়ন্তকায়লর পর এখন আর 

ফরি হওোর ভে হনই (হকননা ওহীর িরজা বন্ধ হয়ে হগয়ে এবং শরী‘আত 

দনধিারয়ণর দবর্েদট সম্পন্ন হয়ে হগয়ে)। তাই দতদন নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ 

ওো সাোয়মর দিয়লর তামান্না অনুিােী ১৪ দহজরীয়ত জামা‘আয়তর বযবস্থা 
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কয়র হিন। আোহ তা’আলা এ মিিািা তার জনযই দনধিারণ কয়র হরয়খদেয়লন। 

আব ূবকর দসেীক রা.-এর ময়ন এ দচন্তা আয়সদন। িদিও সামদগ্রকভায়ব দতদনই 

উত্তম ও অগ্রগণয দেয়লন।”  (আত তামহীি : ৮/১০৮-১০৯) 

১. হিরত উবাই ইবয়ন কা’ব রা. বয়লন: 

عن أىب بن كعب أن عمر بن اخلطاب أمره أن يصلى بالليل ىف رمضان فصلى بهم عشرين 
 ركعة

অথি: উমর রা. আমায়ক রামািায়নর রায়ত হলাকয়িরয়ক ২০ রাকা‘আত তারাবীহ 

পিায়নার দনয়িিশ দিয়েয়েন।’ (মুসনাহি আহমাি ইবয়ন মানীঈ, ইতহাফুল 

দখোরদতল মাহারাহ; ৩-৬৪, হা. নং ২০১৮) 

২. সাহাবী হিরত সাইব ইবয়ন ইোিীি রা.-এর বণিনা দনেরূপ: 

 «ابِ رَضِيَ الل َهُ عَنْهُ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً وَالْوِتْرِ كُن َا نَقُومُ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَط َ »
 (2/118, بيهقى:265-6/262)السنن الكربي للبيهقى: 

অথি: ‘আমরা উমর ইবনলু খাত্তাব রা.-এর িুয়গ ২০ রাকা‘আত তারাবীহ এবং 

দবতর পিতাম।’ (আস-সনুানুস সগুরা [বাইহাকী]: ১/২৭৮, হা. নং ৮৩৩; 

মা’দরফাতুস সনুাদন ওোল আসার [বাইহাকী]: ৪/৪২, হা. নং ৫৪০৯) 

৩. ইোহইো ইবয়ন সাঈি রহ. হথয়ক বদণিত: 

ي بِهِمْ عِشْرِينَ رَكْعَةً »عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد ، 
ِ
 «أَن َ عُمَرَ بْنَ الْخَط َابِ أَمَرَ رَجاُلً يُصَل 

 (2/101)مصنف ابن أىب شيبة: 

অথি: উমর ইবয়ন খাত্তাব রা. এক বযদিয়ক হলাকয়ির ২০ রাকা‘আত পিায়নার 

দনয়িিশ দিয়েয়েন।’ (মুসান্নায়ফ ইবয়ন আবী শাইবা: ২/৩৯৩, হা. নং ৭৭৬৪)  

৪. হিরত ইোিীি ইবয়ন রূমান রহ. হথয়ক বদণিত: 

 عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ قَالَ كَانَ الن َاسُ يَقُومُونَ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَط َابِ )فِي رَمَضَانَ(
(41رِينَ رَكْعَةً       )مؤطا مالك:صـبِثاَلَث  وَعِشْ   
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উমর ইবয়ন খাত্তাব রা.-এর িুয়গ মানুর্ (সাহাবায়ে দকরাম ও তায়বঈন) 

রামািান মায়স সবিয়মাট ২৩ রাকা‘আত আিাে করয়তন’ (২৩ রাকা‘আত-এর 

ময়ধয ২০ রাকা‘আত তারাবীহ এবং ৩ রাকা‘আত দবতর দেয়লা) । (মুআত্তা 

মায়লক: পত-৪০, হা. নং ৪৪৮; আস্-সনুানুল কুবরা [বাইহাকী]: ২/৪৯৬, হা. 

নং ৪৬১৮) 

পিিায়লাচনা: উপদরউি বণিনাগুয়লার মূল-বিবয মুতাওোদতর হওোে 

অকাটযভায়ব প্রমাদণত হওোর হিয়ত্র হকায়নাপ্রকার দিধা-িয়ের অবকাশ হনই। 

তথাদপ লা-মািহাবী বন্ধয়ুির অদভয়িাগ হয়লা, এ বণিনাগুয়লা মুরসাল, আর 

মুরসাল হয়লা িঈফ। অথচ এটা প্রমাদণত হি, তায়বঈ ইমামগয়ণর ‘মুরসাল’ 

বণিনা িলীল দহয়সয়ব গ্রহণয়িাগয। িলীয়লর আয়লায়ক পূবিসূরী ইমামগণ এ 

দবর্য়ে একমত দেয়লন। উপরন্তু, িদি একই বিয়বযর উপর একাদধক মুরসাল 

দরওোোত থায়ক, দকংবা মুরসাল বণিনার সমথিয়ন উম্মাহর অদবদিন্ন কমিধারা 

দবিযমান থায়ক, তাহয়ল িারা মুরসালয়ক িঈফ বয়লয়েন তারাও এটায়ক সহীহ 

বা িলীলয়িাগয ময়ন কয়রন। এ প্রসয়ঙ্গ অসংখয উেতদতর মধয হথয়ক এখায়ন শুধ ু

আমায়ির লা-মািহাবী ভাইয়ির ‘আস্থাভাজন’ ইমাম ইবয়ন তাইদমো রহ.-এর 

বিবযদটই উেতত করদে :    

فَاقِ الْفُقَهَاءوَالْحَدِيثُ الْمُرْسَلُ ال َذِي لَهُ مَا يُوَ    
ِ
   افِقُهُ، أَوْ ال َذِي عَمِلَ بِهِ الس َلَفُ حُج َةٌّ بِات 

 ( 4/620)إقامة الدليل على بطالن التحليل, الفتاوي الكربي: 
অথি: ‘হি মুরসায়লর সমথিয়ন অনযয়কায়না বণিনা পাওো িাে, দকংবা পূবিসূরীগণ 

িার উপর আমল কয়রয়েন তা ফক্বীহগয়ণর সবিসম্মদতয়ত িলীল দহয়সয়ব 

গ্রহণীে।’ (ইকামাতুি িলীল আলা বুতলাদনত তাহলীল আল ফাতাওোল 

কুবরা: ৪/১৭৯, আয়রা দ্রিবয: মাজম‘ূআতুল ফাতাওো: ২৩/২৭১; দমনহাজুস 

সনু্নাদতন নাবাদবেযা: ৪/১১৭)  

শাইখুল ইসলাম ইবয়ন তাইদমো রহ. এ প্রসয়ঙ্গই বয়লয়েন: 

ب  كَانَ يَقُوْمُ بِالن َاسِ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً فِيْ قِيَامِ رَمَضَانَ وَ يُوْتِرُ إِن َهُ قَدْ ثَبَتَ أَن َ اُبَي َ بْنَ كَعْ 
 (661-21/662بِثاَلَث . )جمموعة الفتاوي:
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অথি: ‘এ দবর্েদট প্রমাদণত হি, উবাই ইবয়ন কা’ব রা. রামািায়নর তারাবীহয়ত 

মুসেীয়ির দনয়ে ২০ রাকা‘আত পিয়তন এবং দতন রাকা‘আত দবতর পিয়তন।’ 

(মাজম‘ূআতুল ফাতাওো: ২৩/১১২-১১৩)  

২০ রাক‘আত তারাবীহ সম্পয়কি দতদন আয়রা বয়লন: 

 ثَبَتَ مِنْ سُن َةِ الْخُلَفَاءِ الر َاشِدِيْنَ وَ عَمَلِ الْمُسْلِمِيْنَ. 
অথি: ‘খুলাফায়ে রায়শিীয়নর সনু্নাহ এবং মুসদলম জাদতর সদম্মদলত আমল িারা 

এদট প্রমাদণত।’ (প্রাগুি) 

৩ে খলীফা হিরত উসমান রা.-এর দখলাফতকাল: হিরত উসমান রা.-এর 

িুয়গও তারাবীহ ২০ রাকা‘আত পিা হয়তা। 

হিরত সাইব ইবয়ন ইোিীি রা. বয়লন: 

" كَانُوا يَقُومُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَط َابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِينَ 
هِمْ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ بْنِ رَكْعَةً " قَالَ: " وَكَانُوا يَ 

ِ
قْرَءُونَ بِالْمَئنِيِ، وَكَانُوا يَتَوَك َئُونَ عَلَى عِصِي 

 عَف َانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ شِد َةِ الْقِيَامِ "
 رجاله ثقا ٍ: أثار السنن( 2/406)بيهقى: عدد ركعا ٍ القيام ىف رمضان  

অথি: উমর রা.-এর িুয়গ সাহাবায়ে দকরাম তারাবীয়হর নামাি ২০ রাকা‘আত 

পিয়তন এবং শতাদধক আোতদবদশি সরূা পিয়তন। উসমান রা.-এর িুয়গ িী ি 

সমে িণ্ডােমান থাকার কারয়ণ তায়ির অয়নয়ক লাদিয়ত ভর দিয়তন।’ (সনুায়ন 

বাইহাকী: ২/৪৯৬, হা. নং ৪৬১৭) 

৪থি খলীফা হিরত আলী রা.-এর দখলাফতকাল: চতুথি খলীফায়ে রায়শি হিরত 

আলী রা.ও স্বীে দখলাফতকায়ল তারাবীয়হর নামাি ২০ রাকা‘আত পিার 

আয়িশ দিয়েয়েন। 

(১) আব ূআব্দুর রহমান আস-সলুামী রহ. বয়লন: 

 رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: " دَعَا الْقُر َاءَ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَ 
 
، عَنْ عَلِي 

ِ
 عَنْ أَبِي عَبْدِ الر َحْمَنِ الس ُلَمِي 

ي بِا
ِ
لن َاسِ عِشْرِينَ رَكْعَةً " قَالَ: وَكَانَ عَلِي ٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُوتِرُ بِهِمْ "    مِنْهُمْ رَجاُلً يُصَل 
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 عدد ركا ٍ القيام ىف مضان(2/406)بيهقى:
অথি: আলী রা. রামািান মায়স ক্বারীয়িরয়ক ডাকয়লন এবং আয়িশ দিয়লন, 

তারা হিয়না হলাকয়ির দনয়ে ২০ রাকা‘আত তারাবীহ পয়িন। আর দবতর 

পিায়তন স্বেং আলী রা.। (সুনায়ন বাইহাকী: ২/৪৯৬, হা. নং ৪৬২০) 

(২) আবূল হাসনা রহ. হথয়ক বদণিত-  

يَ بِالن َاسِ فِي رَمَضَانَ »عَنْ أَبِي الْحَسْنَاءِ , أَن َ عَلِي ًا رَضِيَ الل َهُ عَنْهُ 
ِ
 أَمَرَ رَجاُلً أَنْ يُصَل 

 (2.101)مصنف ابن أىب شيبة:«    عِشْرِينَ رَكْعَةً 
অথি: ‘হিরত আলী রা. এক বযদিয়ক হলাকয়ির দনয়ে ২০ রাকা‘আত তারাবীহ 

পিায়নার দনয়িিশ দিয়লন।’ (মুসান্নায়ফ ইবয়ন আবী শাইবা: ২/৩৯৩, হা. নং 

৭৭৬৩)  

(৩) ইমাম হুসাইন রা. হথয়ক বদণিত:  

 رضـ أَن َهُ أَمَرَ 
 
هِ عَنْ عَلِي 

ِ
 عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَد 

 
يْ بِالن َاسِ حَد َثَنِيْ زَيْدُ بْنُ عَلِي 

ِ
صاَلَةَ  ال َذِيْ يُصَل 

 رَكْعَتَيْنِ وَ 
ِ
مُ فِيْ كُل 

ِ
يَ بِهِمْ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً يُسَل 

ِ
يُرَاوِحَ مَا  الْقِيَامِ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَنْ يُصَل 

 أَرْبَعِ رَكَعَا ٍ  فَيَرْجِعَ ذُو الْحَاجَةِ وَ يَتَوَض َأَ الر َجُلُ وَ اَنْ يُ 
ِ
وْتِرَ بِهِمْ مِنْ آخِرِ الل َيْلِ بَيْنَ كُل 

  (610حِيْنَ اَلِنْصِرَافِ. )مسند اْلمام زيدصـ

অথি: ‘হিরত আলী রা. হি ইমাময়ক রামািায়ন তারাবীহ পিায়নার দনয়িিশ 

দিয়েদেয়লন, তায়ক বয়লদেয়লন হস হিয়না হলাকয়িরয়ক ২০ রাকা‘আত 

তারাবীয়হর নামাি পিাে, প্রদত দুই রাকা‘আত অন্তর সালাম দফরাে এবং প্রদত 

চার রাকা‘আয়ত দবরদত হিে, িায়ত কারও প্রয়োজন থাকয়ল তা হসয়র উিূ কয়র 

দনয়ত পায়র, এবং সবয়শয়র্ প্রতযাবতিনকায়ল দবতর পদিয়ে হিে।’ (মুসনায়ি 

ইমাম িােি: পত. নং ১৩৯) 

সাহাবায়ে দকরায়মর তা‘আমলু ও ইজমা 

 (১) আ’মাশ রহ. বয়লন: 

ي عِشْرِينَ رَكْعَةً، وَ يُوتِرُ بِثاَلَث   ()ابن مسعود رضـكَانَ »أَعْمَشُ قَالَ: عَنْ 
ِ
« يُصَل 
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 (682)مروزي قيام الليل: صـ

আব্দুোহ ইবয়ন মাসঊি রা. ২০ রাকা‘আত তারাবীহ এবং দতন রাকা‘আত 

দবতর পিয়তন। (দকোমলু লাইল: পত. ১৫৭)  

(২) হমাো আলী আল-ক্বারী রহ. বয়লন: 

 (1/604)مرقا ٍ: يحَ عِشْرُونَ رَكْعَةً.أَجْمَعَ الص َحَابَةُ عَلَى أَن َ الت َرَاوِ 

 ‘সাহাবায়ে দকরাম রা. তারাবীয়হর নামাি ২০ রাকা‘আত হওোর উপর 

ঐকযবে হয়েয়েন।’ (দমরকাত: ৩/১৯৪) 

(৩) দফক্বয়হ হানাফীর দনভিরয়িাগয দকতাব ‘আল-ইখদতোর দল তা’লীদলল 

মুখতার’-এ হিরত ইমাম আব ূইউসফু রহ. বণিনা কয়রন: 

نُ عَمْر و عَنْ أَبِي يُوسُفَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ عَنِ الت َرَاوِيحِ وَمَا فَعَلَهُ عُمَرُ؟ وَرَوَي أَسَدُ بْ 
ا، وَلَمْ فَقَالَ: الت َرَاوِيحُ سُن َةٌّ مُؤَك َدَةٌّ وَلَمْ يَتَخَر َصْهُ عُمَرُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ مُبْتَدِعً 

، وَلَقَدْ سَن َ عُمَرُ -صَل َى الل َهُ عَلَيْهِ وَسَل َمَ  - عَنْ أَصْل  لَدَيْهِ وَعَهْد  مِنْ رَسُولِ الل َهِ يَأْمُرْ بِهِ إَِل َ 
 بْنِ كَعْب  فَصاَل َهَا جَمَاعَةً وَ الص َحَابَةُ مُتَوَافِرُونَ: مِنْهُمْ عُثْمَانُ وَ 

ِ
 هَذَا وَجَمَعَ الن َاسَ عَلَى أُبَي 

نُ مَسْعُود  وَ الْعَب َاسُ وَ ابْنُهُ وَ طَلْحَةُ وَ الز ُبَيْرُ وَ مُعَاذٌّ وَأُبَي ٌّ وَ غَيْرُهُمْ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ عَلِي ٌّ وَ ابْ 
)اَلختيار  ، وَ مَا رَد َ عَلَيْهِ وَاحِدٌّ مِنْهُمُ، بَلْ سَاعَدُوهُ وَ وَافَقُوهُ وَ أَمَرُوا بِذَلِكَ.وَ اْلَْنْصَارِ 

 (6/21لألمام أىب الفضل جمد الدين املوصلى  لتعليل املختار:
অথি: ‘আদম ইমাম আব ূহানীফা রহ.হক তারাবীহ এবং এ দবর্য়ে উমর রা.-এর 

কমিপেদত সম্পয়কি প্রশ্ন কদর। দতদন এর উত্তয়র বয়লয়েন: তারাবীহ সনু্নায়ত 

মুোক্কািাহ এবং উমর রা. তা দনয়জর পি হথয়ক অনুমান কয়র দনধিারণ 

কয়রনদন। দতদন এয়িয়ত্র নতুন দকেু আদবষ্কারও কয়রনদন। দতদন িলীয়লর 

দভদত্তয়ত এবং রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম হথয়ক প্রাি 

দনয়িিশনার দভদত্তয়তই এ আয়িশ িান কয়রয়েন। তাোিা, িখন উমর রা. এ 

দনেম চালু কয়রন এবং উবাই ইবয়ন কা’ব রা.-এর ইমামদতয়ত সকল মানুর্য়ক 

একত্র কয়র হিন, (িেরুন সবাই এ নামািদট জামা‘আয়তর সায়থ আিাে করয়ত 
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থায়কন) তখন সাহাবায়ে দকরায়মর সংখযাও দেল প্রচুর। িায়ির ময়ধয উসমান, 

আলী, ইবয়ন মাসঊি, আব্বাস, ইবয়ন আব্বাস, তালহা, িুবায়ের, ম‘ুআজ ও 

উবাই রা. প্রমুখ বি বি মুহাদজর ও আনসার সাহাবী দবিযমান দেয়লন। তায়ির 

হকউই এ দবর্েদটয়ক প্রতযাখযান কয়রনদন। বরং সবাই তায়ক সমথিন িুদগয়েয়েন, 

তার সায়থ একমত হয়েয়েন এবং অনযয়িরয়কও এ আয়িশ কয়রয়েন।’ (আল 

ইখদতোর দল তা’লীদলল মুখতার [ইমাম আবূল ফিল মাজদুেীন আল 

মাওদসলী]: ১৭০) 

(৪) ইমাম ইবয়ন আব্দুল বার রহ. ‘আল ইসদতিকার’ গ্রয়ন্থ উয়েখ কয়রন: 

 بْنِ كَعْب  مِنْ غَيْرِ خاِلَف  مِنَ الص َحَابَةِ. )اَلستذكار: وَهُوَ 
ِ
 (8/682الص َحِيحُ عَنْ أُبَي 

 ‘এদট উবাই ইবয়ন কা’ব রা. হথয়ক দবশুেরূয়প প্রমাদণত এবং এয়ত 

সাহাবীগয়ণর হকায়না দভন্নমত হনই।’ (আল ইসদতিকার: ৫/১৫৭)  

(৫) ইমাম ইবয়ন কুিামা মাকয়িসী রহ. বয়লন: 

بَاعِ. )املغىن:  مَا فَعَلَهُ 
ِ
 (2/614عُمَرُ، وَ أَجْمَعَ عَلَيْهِ الص َحَابَةُ فِي عَصْرِهِ أَوْلَى بِاَلِت 

উমর রা. িা কয়রয়েন এবং তার দখলাফতকায়ল অনযানয সাহাবীগণ হি দবর্য়ে 

একমত হয়েয়েন, তা-ই অনুসরয়ণর অদধক উপিুি।’ 

(আল মুগনী: ২/৬০৪, আরও দ্রিবয: দকোমলু লাইল: পত.৯১ ও ১৫৮, 

দকতাবুল আসার {ইমাম আব ূইউসফু রহ.} পত.৪১; বাইহাকী: ২/৪৬৬; ইবয়ন 

আবী শাইবা: ২/৩৯৩; ফাতাওো কািীখান: পত.১১০; তাহিীবুল কামাল: 

১৩/৫৯)  

আইম্মায়ে সালায়ফর ইজমা 

(১) শাইখুল ইসলাম ইবয়ন তাইদমো রহ.-এর ভার্াে: 

مَاءِ أَن َ ٰذلِكَ هُوَ الس ُن َةُ، ْلَِن َهُ أَقَامَهُ بَيْنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَ إِن َهُ قَدْ ثَبَتَ ..... فَرَأَي كَثِيْرٌّ مِنَ الْعُلَ 
 (661-21/662اْلَْنْصَارِ وَ لَمْ يُنْكِرْهُ مُنْكِرٌّ.    )جمموعة الفتاوي:
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অথি: ‘এটা প্রমাদনত হি, উবাই ইবয়ন কা’ব রা. রামািায়নর তারাবীয়হ হলাকয়ির 

দনয়ে ২০ রাকা‘আত পিয়তন এবং দতন রাকা‘আত দবতর পিয়তন। তাই বহু 

আয়লয়মর দসোন্ত, এদটই সনু্নাত। হকননা, উবাই ইবয়ন কা’ব রা. মুহাদজর ও 

আনসার সাহাবীগয়ণর উপদস্থদতয়তই ২০ রাকা‘আত পদিয়েয়েন এবং হকউ 

তায়ত আপদত্ত কয়রনদন।’ (মাজম‘ূআতুল ফাতাওো: ২৩/১১২-১১৩) 

(২) ইমাম িাবীিী রহ. বয়লন:    

ذِيْ وَقَعَ فِيْ زَمَنِ عُمَرَ رضـ أَخَذَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ  وَ الن َوَوِي ُ وَ الش َافِعِي ُ وَ وَ بِاْلِْجْمَاعِ ال َ 
. )إحتاف سادة املتقني:

ِ
 (1/422الْجُمْهُوْرُ وَ اخْتَارَه ابْنُ عَبْدِ الْبَر 

অথি: উমর রা.-এর িুয়গ প্রদতদষ্ঠত ঐকযমতযয়কই অবলম্বন কয়রয়েন ইমাম আবূ 

হানীফা, নববী, শাদফঈ এবং সকল ইমামগণ। (ইতহাফুস সািাদতল মুত্তাক্বীন: 

৩/৪২২) 

(৩) ইমাম আব ূবকর কাসানী রহ. বয়লন: 

 -رَضِيَ الل َهُ عَنْهُ  -وَالص َحِيحُ قَوْلُ الْعَام َةِ لِمَا رُوِيَ أَن َ عُمَرَ  (6/644)بدائع الصنائع:
 بْنِ كَعْب   -يْهِ وَسَل َمَ صَل َى الل َهُ عَلَ  -جَمَعَ أَصْحَابَ رَسُولِ الل َهِ 

ِ
فِي شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى أُبَي 

 لَيْلَة  عِشْرِينَ رَكْعَةً، وَلَمْ يُنْكِرْ 
ِ
أَحَدٌّ عَلَيْهِ فَيَكُونُ إجْمَاعًا مِنْهُمْ عَلَى  فَصَل َى بِهِمْ فِي كُل 

 (6/644)بدائع الصنائع: ذَلِكَ.
অথি: ‘অদধকাংশ উলামায়ে দকরায়মর বিবযই সদিক। হকননা হিরত উমর রা. 

রামািান মায়স সাহাবায়ে দকরাময়ক উবাই ইবয়ন কা’ব রা.-এর ইমামদতয়ত 

একত্র কয়রন এবং উবাই ইবয়ন কা’ব রা. তায়িরয়ক দনয়ে প্রদতরায়ত ২০ 

রাকা‘আতই পিয়তন। হকায়না সাহাবী এ দবর্য়ে আপদত্ত উত্থাপন কয়রনদন। 

সতুরাং এটা তায়ির ইজমায়ক প্রমাণ কয়র।’  (বািায়েউস সানায়ে: ১/৬৪৪, 

আরও দ্রিবয: দবিাোতুল মজুতাদহি: ১/১৫২; মুগনী: ১/৮০৩, আওজািুল 

মাসাদলক: পত. ৩৯০; আত তা’লীকলু মুমাজ্জাি: পত. নং ৫৩; শরয়হ নুক্বাোহ: 

পত. নং ১০৪; আউনুল বারী: ২/৩০৭; আল আিকার: ৪/৪০১; ফাতহুল 
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ক্বািীর: ১/৪০৭; আল বাহরুর রাইক্ব: ২/৬৬; বািাইেসু সানায়ে’: ১/২৮৮; 

শরয়হ মুদনো: পত. নং ৩৮৮; মারাদকল ফালাহ: পত. নং ৮১) 

প্রসঙ্গক্রয়ম এটা সসু্পি হি, ইমাম মায়লক রহ.-এর দনকট তারাবীয়হর নামাি 

হমাট ৩৬ রাকা‘আত হয়লও দতদন ২০ রাকা‘আয়তর কম তথা ৮ রাকা‘আত না 

হওোর দিক দিয়ে সমস্ত ইমায়মর প্রদতদষ্ঠত ঐকযময়তযর উপর রয়েয়েন। তয়ব 

উি মািহায়বর শীর্িস্থানীে দকে ুমুহাদেস িথা, ইমাম ইবয়ন আব্দুল বার রহ. 

প্রমুখ-এর ময়ত, ২০ রাকা‘আতই হশ্রে। 

অতএব, উপদরউি অকাটয িলীলসমূহ িারা তারাবীয়হর নামাি ২০ রাকা‘আত 

হওো; ৮ রাকা‘আত না হওো সসু্পিরূয়প প্রমাদণত হয়লা। কায়জই এ দনয়ে 

আর হকায়না সয়েয়হর অবকাশ রইহলা না। 

(দবশ রাকা‘আয়তর জনয আয়রা হিখুন: মুসান্নায়ফ ইবয়ন আবী শাইবা হা.নং 

৭৬৮৪, ৭৬৮৮, ৭৬৮৬, ৭৬৮৩, সনুায়ন বাইহাকী কুবরা হা. নং ৪৩৯৫, 

৪৯০৩) 

নাদসরুেীন আলবানী সায়হয়বর কাণ্ড 

ভারতবয়র্ি তারাবীহ নামাি ৮ রাকা‘আত দবর্েক দবি‘আত মাথাচািা দিয়ে 

উিার পর আরবদবয়শ্ব শােখ নসীব হরফােী নায়ম জননক আয়লম সবিপ্রথম এ 

দবি‘আতয়ক িালীদলক অবেব হিোর বযথি-হচিা কয়রন। দকন্তু তৎকালীন 

আয়লমগণ হজারায়লাভায়ব তা খণ্ডন কয়র বই-পুস্তক রচনা কয়রন। এয়ত জনাব 

আলবানী সায়হয়বর আৌঁয়ত  া হলয়গ িাওোে দতদন হরফােী সায়হয়বর সমথিয়ন 

১৩৭৭ দহজরীয়ত ‘তাসিীদুল ইসাবাহ’ নায়ম একদট পাল্টা-জবাবমলূক পুস্তক 

রচনা কয়রন। বইদট তার ভ্রাদন্ত-দবচুযদত এবং মুসদলম উম্মাহ ও ইমামগয়ণর প্রদত 

প্রকাশয দবয়দ্রাহ ও দবয়িয়র্র জ্বলন্ত উিাহরণ হয়ে রয়েয়ে। এোিা বইদটয়ত 

উসয়ূল হািীস, উসয়ূল দফক্বাহ ও জারহ-তা’িীল দবর্য়ে তার লজ্জাজনক তিনয ও 

অপদরপক্কতার চিূান্ত বদহিঃপ্রকাশ  য়টয়ে। এতিসয়েও আমায়ির হিয়শর লা-

মািহাবী বন্ধগুণ তারাবীহ দবর্য়ে কলুদর্ত এই বইদটয়কই অয়ন্ধর নযাে মাথাে 

তুয়ল হরয়খয়েন। 
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এয়িয়ত্র লিণীে দবর্েদট হয়লা, শােখ নসীব হরফােীর মতবায়ির খণ্ডয়ন 

দলদখত সািা জাগায়না দকতাব الراشدة للخلفاء النتصار فى الصابة  (আল 

ইসাবাহ দফল ইনদতসার দলল খুলাফাইর রাদশিাহ)-এর ৬১নং পতষ্ঠাে পদরষ্কার 

দলখা হয়েয়ে: 

رْذِمَةِ ال َتِيْ ظَهَر ٍَْ فِيْ زَمَانِنَا كَالش َيْخِ نَاصِر  
ِ
وَ  "وَلَمْ يَشُذ َ أَحَدٌّ مَنْهُمْ بِمَنْعِهَا غَيْرُ ٰهذِهِ الش 

  إِخْوَانِهِ."
অথি: “আমায়ির এ িুয়গ গদজয়ে উিা জনাব নাদসরুেীন আলবানী ও তার 

সমমনা িুদ্র একদট হগাদষ্ঠ বযতীত হকউই ২০ রাকা‘আত তারাবীহয়ক অস্বীকার 

কয়র ভ্রাদন্ত ও দবচুযদতয়ত দনপদতত হেদন।” 

আিিিজনক হয়লা: এর জবায়ব আলবানী সায়হয়বর পয়ি হকায়না সাহাবী, 

তায়বঈ, ফক্বীহ ইমাম বা হকায়না মুহাদেস ইমায়মর উেতদত হতা িূয়রর কথা, 

দতদন হকায়না মসদজয়ির সন্ধান দিয়তও সিম হনদন; হিখায়ন তারাবীয়হর নামাি 

আট রাকা‘আত হয়তা। অয়নক  াটা াদটর পরও হকায়না গতযন্তর না হপয়ে 

অবয়শয়র্ দতদন জরুী নামক অোত এক বযদির উেতদতয়ত প্রকাশয দিবায়লাকয়ক 

অস্বীকার করার নযাে ইমাম মায়লক রহ. সম্পয়কি বয়ল দিয়লন হি, দতদন না-দক 

২০ রাকা‘আত পিয়ত দনয়র্ধ কয়রয়েন। অথচ শাদফঈ মািহায়বর অনুসারী উি 

জুরী ইমাম মায়লক রহ.-এর অয়নক পরবতিী একজন হলাক। তার হকায়না 

পদরচে দকংবা ইমাম মায়লক রহ. পিিন্ত তার হকায়না সনি, বা সংদেিতা 

হকায়নাদকেুই খুৌঁয়জ পাওো িাে না।  

উপরন্তু মায়লকী মািহায়বর হমৌদলক গ্রন্থ এবং তিীে োত্রবতে কততিক সংকদলত 

‘আল মুিাওোনাতলু কুবরা’হত সসু্পি উয়েখ রয়েয়ে: 

‘তারাবীয়হর নামাি দবতয়রর দতন রাকা‘আতসহ হমাট ৩৯ রাকা‘আত এবং 

তৎকালীন মিীনার গভনির রাকা‘আত সংখযা কমায়ত চাইয়ল দতদন তায়ক বারণ 

কয়র হিন।’ (আল মুিাওোনাতুল কুবরা: ১/১৯৩, আরও দ্রিবয: দবিাোতুল 

মজুতাদহি: ১/২৪৬, আল ইসদতিকার: ৫/১৫৭, আল মুনতাকা: ১/২০৮)  
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* দবয়শর্ দ্রিবয: তারাবীহ নামায়ির রাকা‘আত সংখযা দনয়ে বতিমান শতাদব্দয়ত 

উপমহায়িয়শর হশ্রষ্ঠ মুহাদেস মাওলানা হাবীবুর রহমান আিমী রহ. 

‘রাকা‘আয়ত তারাবীহ’ নামক বস্তুদনষ্ঠ ও গয়বর্ণাধমিী একদট গ্রন্থ রচনা 

কয়রয়েন। বইদট ১৩৭৭ দহজরীয়ত প্রথম প্রকাদশত হে। বইদটয়ত দতদন সাহাবা-

িুগ হথয়ক দনয়ে লা-মািহাবী কততিক ৮ রাকা‘আয়তর দবি‘আত চালু হওোর পূবি 

পিিন্ত িী ি সায়ি বায়রাশত বেয়রর প্রদতদট শতাদব্দর আ’মায়ল মুতাওোরাস তথা 

উম্মাহর সদম্মদলত অদবদিন্ন কমিধারা এক এক শতাদব্দ ধয়র ধয়র সদবস্তায়র 

উয়েখ কয়রয়েন। তারপর অধি শতাদব্দ অদতবাদহত হয়ে হগয়লও লা-মািহাবীয়ির 

হকউ অিযাবদধ তা খণ্ডন করয়ত সিম হেদন এবং আয়িৌ তা সম্ভবও নে। 

লা-মািহাবী বন্ধগুণ কততিক িলীয়লর হমািয়ক দকে ুঅলীক িাদব ও হসগুয়লার 

অসারতা 

(১) উম্মুল মু’দমনীন আদেশা রা.-এর একদট বণিনা: 

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الر َحْمَنِ، أَن َهُ سَأَلَ عَائِشَةَ، كَيْفَ كَانَتْ صاَلَةُ رَسُولِ اللهِ صَل َى اللهُ 
ضَانَ، رَمَ عَلَيْهِ وَسَل َمَ فِي رَمَضَانَ؟ قَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَل َى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل َمَ يَزِيدُ فِي 

 (6/284وََلَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَي عَشْرَةَ رَكْعَةً...اخل)صحيح مسلم:
অথি: ‘আব ূসালামাহ বয়লন হি, দতদন উম্মলু মু’দমনীন আদেশা রা.-হক দজোসা 

কয়রয়েন, রামািান মায়স রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম-এর 

নামাি হকমন হয়তা? আদেশা রা. উত্তয়র বয়লন: রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ 

ওো সাোম রামািান মায়স ও অনযমায়স এগায়রা রাকা‘আয়তর হবদশ পিয়তন 

না।’ (সহীহ মুসদলম: ১/২৫৪, হা. নং ৭৩৮০; সহীহ বুখারী হা. নং ২০১৩) 

পিিায়লাচনা: পািক-মাত্রই বুেয়ত পারয়েন, এদট তারাবীহ দবর্েক হকায়না 

হািীস নে। কারণ: 

ক) তারাবীহ শুধ ুরামািায়ন আিাে করা হে, আর তাহাজ্জুি সারা বৎসর পিা 

হে। আর হািীসদট সারা বৎসয়রর আময়লর বণিনা। অতএব, এদট হয়লা 

তাহাজ্জুি ও দবতর-এর নামাি (ফাতাওোয়ে উলামায়ে হািীস: ২/৩৩০) 

http://www.darsemansoor.com/


 

www.darsemansoor.com   www.islamijindegi.com 

 

খ) সাহাবাগণ আময়ল-নববী ও হািীয়স-নববীর মমি সম্পয়কি সবিাদধক অবগত 

হওো সয়েও তারা হকউই এদটয়ক তারাবীয়হর হিয়ত্র প্রয়োগ কয়রনদন।  

গ) স্বেং রাবী হিরত আদেশা রা. চার খলীফার হকায়না এক খলীফার িুয়গও 

তার এ হািীসদটয়ক তারাবীয়হর ২০ রাকা‘আয়তর সবিসম্মত আময়লর দবরুয়ে 

িলীল দহয়সয়ব িাৌঁি করানদন। 

উপাোন্তর না হিয়খ লা-মািহাবী বন্ধগুণ তারাবীহ ও তাহাজ্জুি একই নামাি 

হওোর িাদব কয়র বসয়লন, িা সামদেক হাদসর হখারাক হিাগায়না োিা আর 

হকায়না কায়জ আসয়লা না। তথাদপ এখায়ন এয়ির িাবীর দকেু অসািতা তুয়ল 

ধরা হয়ি: 

ক) শরী‘আয়তর িলীল চতুিয়ের হকায়না একদট িারাও তারা তারাবীহ ও 

তাহাজ্জুি এক ও অদভন্ন প্রমাণ করয়ত পায়রদন এবং পারয়বও না। 

খ) সমস্ত মুহাদেস ও ফক্বীহ ইমামগণ দনজ দনজ দকতায়ব তারাবীহ ও 

তাহাজ্জয়ুির দভন্ন দভন্ন অধযাে কায়েম কয়রয়েন। 

গ) রাসলুুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম হকাথাে বয়লয়েন হি, একই 

নামায়ির নাম এগায়রা মাসবযাপী তাহাজ্জুি, আর বায়রাতম মায়স হসদট 

তারাবীহ?  

উদেদখত হািীস-হকদিক লা-মািহাবী ভাইয়ির স্বদবয়রাধী দকেু কািিকলাপ 

হিখুন: 

ক) তারা এ হািীসদট িারা ৮ রাকা‘আত তারাবীহ িাদব করয়লও ঐ হািীয়সই 

উদেদখত দতন রাকা‘আত দবতর গ্রহণ করয়ত নারাজ। 

খ) হািীয়স সারা বৎসয়রর কথা বলা হয়লও রামািায়নর বাদহয়র তায়ির এ 

আমলদট হিখা িাে না। 

 ) হািীয়স উি আট রাকা‘আত নামাি  য়র আিাে করার কথা বলা হয়েয়ে। 

দকন্তু তারা এদট মসদজয়ি দগয়ে পয়িন। 
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ঙ) হািীয়স এ নামাি জামা‘আত বযতীত একাকী আিাে করার কথা থাকয়লও 

তারা জামা‘আয়তর সায়থ পয়িন। 

(২) দিতীে িলীল দহয়সয়ব তারা হিরত জায়বর রা.-এর সয়ূত্র একদট বণিনা হপশ 

কয়র থায়কন। আর হসদট হয়ি: 

لَيْلَةً ثَمَانِ عَنْ جَابِر  رَضِيَ الل َهُ عَنْهُ قَالَ: صَل َى رَسُولُ الل َهِ صَل َى الل َهُ عَلَيْهِ وَسَل َمَ فِي رَمَضَانَ 
 رَكَعَا ٍ  وَالْوِتْرَ. .. 

অথি: ‘রামািায়নর একরায়ত রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম 

আমায়ির দনয়ে আট রাকা‘আত এবং দবতর পিয়লন।’ (দকোমলু লাইল 

মারওোিী: ১/২১৭) 

পিিায়লাচনা: (ক) হািীসদটর একজন রাবী হয়লন ইোকুব ইবয়ন আব্দুোহ। 

আোমা ইবয়ন কাসীর রহ. তার বদণিত একদট হািীস সম্পয়কি দলয়খন: 

ي ُ وفيهوَيَعْقُوبُ هَذَا هُوَ الْقُ وَهَذَا الْحَدِيثُ مُنْكَرٌّ جِد ًا وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌّ، 
ِ
تشيع، وَمِثْلُ  م 

 (5/128. )البداية والنهاية:هَذَا َلَ يُقْبَلُ تَفَر ُدُهُ بِه
অথি: ‘হািীসদট চরম পিিায়ের মুনকার এবং এর সনি িঈফ। ইোকুব হয়লা 

শী‘আ মতািয়শির হলাক, আর এ ধরয়নর দবর্য়ে তার তাফাররুি (দনিঃসঙ্গতা) 

অগ্রহণয়িাগয।’  

তারাবীহ সংক্রান্ত এ দরওোোতদটয়তও দতদন মুতাফারদরি। তার দরওোোতদট 

উম্ময়তর ইজমা পদরপন্থী। 

(খ) আয়রক রাবী ঈসা ইবয়ন জাদরো একজন িঈফ রাবী। তার সম্পয়কি 

ইোহইো ইবয়ন মাঈন রহ. বয়লন, ‘হস দকেুই না’, নাসাঈ ও আব ূিাউি রহ. 

তায়ক ‘মুনকারুল হািীস’ বয়লয়েন, আোমা সাজী ও উকাইলী রহ. তায়ক িঈফ 

বয়লয়েন। ইবয়ন আিী বয়লন, তার ‘হািীসগুয়লা অরদিত’। (তাহিীবুল কামাল: 

২২/৫৮৮)  
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অতএব, হািীস দবশারি ইমামগয়ণর এসব উদি িারা প্রমাদণত হে হি, ঈসা 

ইবয়ন জাদরো একজন িঈফ রাবী। ফয়ল তার সয়ূত্র বদণিত উি দরওোোতদট 

কখয়নাই গ্রহণয়িাগয হয়ত পায়র না। 

(গ) ইমাম ইবয়ন আিী রহ. উপদরউি হািীসদটয়ক ‘গাইয়র মাহফূি’ সাবযস্ত 

কয়রয়েন। ইবয়ন আিী-এর ভার্াে ‘গাইয়র মাহফূি’ হখতাবদট মুনকার বা 

বাদতল দরওোোয়তর বযাপায়র বযবহৃত হে। মুনকার হয়ি িঈফ হািীয়সরই 

একদট প্রকার। তয়ব তা এয়তাই িঈফ হি, এর িারা প্রমাণ গ্রহণ তবধ নে। 

(হিখুন! তাহিীবুল কামাল: ১৪/৫৩৩-৫৩৪; আল কাদমল {ইবয়ন আিী}: 

৬/৪৩৬; আি িুোফাউল কাবীর {উকাইল}: ৩/৩৮৩; ইতহাফুল মাহারাহ 

দবআতরাদফল আশারাহ {ইবয়ন হাজার}: ৩/৩০৯) 

 ) হািীসদট সহীহ ধয়র দনয়ল হিরত জায়বর রা.ই সবিপ্রথম ২০ রাকা‘আয়তর 

দবপয়ি হািীসদট হপশ করয়তন। অথচ দতদন এমনদট কয়রনদন। 

(৩) তারা তততীে িলীল দহয়সয়ব উবাই ইবয়ন কা’ব রা.-এর সতূ্র দিয়ে একদট 

দবকতত দববরণ হপশ কয়র থায়কন। দরওোোতদট দনেরূপ: 

أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَط َابِ أُبَي َ  عَنْ مَالِك عَنْ مُحَم َدِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ الس َائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَن َهُ قَالَ 
 .مَا لِلن َاسِ بِإِحْدَي عَشْرَةَ رَكْعَةً أَنْ يَقُو بْنَ كَعْب  وَتَمِيمًا الد َارِي َ 

হািীসদট সাইব ইবয়ন ইোিীি রা. হথয়ক তার দু’জন োত্র বণিনা কয়রয়েন। 

(মুআত্তা মায়লক হা. নং ১৩৫) (এক) মুহাম্মাি ইবয়ন ইউসফু, (দুই) ইোিীি 

ইবয়ন খুসাইফা। মুহাম্মাি ইবয়ন ইউসফু হথয়ক আবার তার পাৌঁচজন োত্র বণিনা 

কয়রয়েন। িথা: ইমাম মায়লক, ইমাম ইোহইো ইবয়ন সাঈি আল-কত্তান, 

আব্দুল আিীি ইবয়ন মুহাম্মাি, ইবয়ন ইসহাক, আব্দুর রািিাক। তয়ব এ 

পাৌঁচজয়নর বণিনা পাৌঁচ রকম। িায়ক পদরভার্াে ‘ইিদতরাব’ বলা হে। তায়ির 

হকউ এগায়রা রাকা‘আয়তর কথা, হকউ হতয়রা রাকা‘আয়তর কথা, আবার হকউ 

একুশ রাকা‘আয়তর কথা বণিনা কয়রয়েন।  

অপরদিয়ক, সাইব ইবয়ন ইোিীি রা.-এর অপর োত্র ইোিীি ইবয়ন খুসাইফা 

হথয়ক এ হািীসদট ইবনু আবী দিব ও মুহাম্মাি ইবয়ন জাফর বণিনা কয়রয়েন। 
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আর তারা দু’জনই দবশ রাকা‘আয়তর কথা বণিনা কয়রয়েন। দবশ রাকা‘আত 

সম্বদলত তায়ির দরওোোতদট দনেরূপ: 

يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ الس َائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: " كَانُوا يَقُومُونَ عَلَى عَهْدِ  ابْنُ أَبِي ذِئْب ، عَنْ 
  عُمَرَ بْنِ الْخَط َابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً "

كُن َا نَقُومُ فِي »الس َائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ:   مُحَم َدُ بْنُ جَعْفَر  قَالَ: حَد َثَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، عَنِ 
 «زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَط َابِ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً وَالْوِتْرِ 

অথি: সাইব ইবয়ন ইোিীি রা. বয়লন, আমরা উমর রা.-এর িুয়গ দবশ 

রাকা‘আত তারাবীহ পিতাম এবং আলািাভায়ব দবতর পিতাম। (সনুায়ন 

বাইহাকী কুবরা হা. নং ৪৩৯৩, মা’হরফাতুস সনুান হা. নং ১৪৪৩) 

ইবয়ন আবী দিব রহ.-এর দরওোোতদটয়ক ইমাম নববী, ইরাকী, সেুূতীসহ 

আয়রা অয়নয়ক সহীহ বয়লয়েন। (তুহফাতুল আখইোর: পত. ১৯২, ইরাশাদুস 

সারী: ৩/২৩৪, তুহফাতুল আহওোিী: ২/৭৫) 

আর মুহাম্মাি ইবয়ন জাফয়রর দরওোোতয়ক হমাো আলী ক্বারী রহ.শরয়হ 

মুআত্তায়ত সহীহ বয়লয়েন (তুহফাতুল আহওোিী: ২/৭৫) 

সতুরাং হিখা হগয়লা, ইোিীি ইবয়ন খুসাইফার দুই োত্র একই শয়ব্দ হিরত 

সাইব ইবয়ন ইোিীি রা.-এর সয়ূত্র দবশ রাকা‘আয়তর কথা উয়েখ কয়রয়েন। 

অপরদিয়ক, মুহাম্মাি দবন ইউসয়ুফর পাৌঁচজন োত্র পাৌঁচ ধরয়নর দরওোোত 

কয়রয়েন, হিগুয়লা উসয়ূল হািীয়সর িতদিয়ত ‘মুিতারাব’ বয়ল গনয হে। আর 

মুিতারাব হািীস হকায়না ইমায়মর ময়তই িলীলয়িাগয নে। উপরন্তু, হািীসদট 

সহীহ হয়ল স্বেং উবাই ইবয়ন কা’ব রা. ২০ রাকা‘আত না পদিয়ে ৮ রাকা‘আত 

পিায়তন। 

(৪) একজন রাবী উমর রা.-এর িুয়গর তারাবীয়হর বণিনা দিয়ত দগয়ে ২০ এর 

স্থয়ল ভুলক্রয়ম ৮ বয়ল হফয়লয়েন। আর এদটয়কই লা-মািহাবী বন্ধগুণ সানয়ে 

লুয়ফ দনয়লন। অথচ, 
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(ক) পূয়বিাদেদখত দবপলু পদরমাণ সহীহ বণিনার মাধযয়ম প্রদতদষ্ঠত ইজমা ও 

ধারাবাদহক কমিধারার আয়লায়ক উমর রা.-এর িুয়গ এবং পরবতিী খুলাফায়ির 

িুয়গ তারাবীয়হর নামাি ২০ রাকা‘আত হওোটা সপু্রমাদণত। এয়ত দবেমুাত্র 

সয়েয়হর অবকাশ হনই। 

(খ) ইমাম ইবয়ন আব্দুল বার রহ. ও আয়রা হবশদকে ুমুহাদক্কক আদলম বয়লয়েন 

হি, ২০ এর স্থয়ল ৮ উয়েখ করা বণিনাকারীর ভুল। (হিখনু: আল ইসদতিকার: 

৫/১৫৬; রাকা‘আয়ত তারাবীহ: পত. ১১-১২) 

হশর্কথা: “একদট সহীহ হািীয়সর অপবযাখযা, দু’দট পদরতযি ও একদট দবভ্রান্ত 

বণিনা”-হগাৌঁজাদমল মাকিা এয়তাটুকুন পুৌঁদজ দনয়ে দবপলু পদরমাণ দনভিরয়িাগয ও 

অকাটয বণিনার মাধযয়ম সাহাবায়ে দকরাম হথয়ক শুরু কয়র পরবতিী সমস্ত িুয়গর 

ইমামগয়ণর ঐকযময়তয প্রদতদষ্ঠত অদবদিন্ন কমিধারার দবরুয়ে দবয়দ্রাহ হ ার্ণা 

করা হখলনার দপস্তল দনয়ে বা  দশকায়র হবদরয়ে পিার নামান্তর। সসু্থ-

মদস্তষ্কসম্পন্ন হকায়নায়লাক এদট কখয়না কল্পনাও করয়ত পায়রন না। তাই লা-

মািহাবী ভাইয়ির প্রদত উিাত্ত আহবান জানাদি, মুসদলম উম্মাহর এ দুিিশার 

িুয়গ অননদতক পন্থাে অপপ্রচার ও হপ্রাপাগান্ডার দবর্বাষ্প েদিয়ে সরলমনা 

মুসলমানয়িরয়ক আর দবভ্রান্ত না কয়র শাশ্বত সয়তযর োোতয়ল আশ্রে গ্রহণ 

করুন। 

আোহ তা‘আলা আমায়ির সকলয়ক বাস্তব সতয গ্রহণ করার ও তিনিুােী 

আমল করার তাওফীক িান করুন। আমীন। 

করুআন-সনু্নাহর আয়লায়ক কািা নামাি পিার দবধান 

কুরআন ও সনু্নাহ-হত তাওহীি, দরসালাত ও আদখরায়তর আয়লাচনার পর 

নামায়ির প্রদত সবিাদধক গুরুত্ব প্রিান করা হয়েয়ে। হসটা সমেময়তা আিাে করা 

হহাক, অথবা ওোয়ির পর কািা করা হহাক। বস্তুত শরী‘আয়ত ঈমায়নর পয়রই 

নামায়ির স্থান এবং নামাি ইসলায়মর অনযতম প্রধান স্তম্ভ। হকউ িদি হকায়না 

কারয়ণ সমেময়তা নামাি পিয়ত না পায়র তাহয়ল পরবতিীয়ত তা কািা করা 

জরুদর।  

http://www.darsemansoor.com/


 

www.darsemansoor.com   www.islamijindegi.com 

 

দনয়ে কুরআন-সনু্নাহ হথয়ক এ সম্পদকিত িলীল উয়েখ করা হয়লা: 

(১) পদবত্র কুরআয়নর সরূায়ে দনসার ১০৩ নং আোয়ত আোহ তা‘আলা বয়লন,  

 إِن َ الص اَلَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِننِيَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

 ‘দনিঃসয়েয়হ মুদমনয়ির প্রদত নামাি অপদরহািি রয়েয়ে, িার সমে-সীমা 

দনধিাদরত’।  

এ আোয়ত নামায়ির সমে-সীমা দনধিাদরত হওোর দবর্েদট হিমন বলা হয়েয়ে, 

হতমদন দনধিাদরত সময়ে নামাি আিাে করা না হয়ল পরবতিীয়ত উি নামায়ির 

কািা আিাে করার দবর্েদটও পয়রািভায়ব বলা হয়েয়ে। কারণ এটা আোহ 

তা‘আলার ঋণ, আর ঋণ সমেময়তা আিাে না করয়ত পারয়ল পরবতিীয়ত তা 

আিাে করা জরুরী। হিমন, সাময়নর হািীয়স ইরশাি হয়ি: 

(২) হিরত আব্দেুাহ ইবয়ন আব্বাস রা. বয়লন, এক মদহলা নবীদজ সাোোহু 

‘আলাইদহ ওো সাোম-এর দনকট এয়স বলয়লা, আমার মা মান্নত কয়রদেয়লন 

হি, দতদন হজ্জ করয়বন। দকন্তু তা পুরা করার আয়গই দতদন মারা িান। (এখন 

আমার করণীে কী?) নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম ইরশাি কয়রন 

হি, 

كِ دَيْنٌّ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا الل َهَ فَالل َهُ أَحَق ُ 
ِ
ي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُم 

ِ
 حُج 

«بِالوَفَاءِ    
‘তুদম হতামার মায়ের পি হথয়ক হজ্জ কয়র নাও। বলয়তা, িদি হতামার মা 

কায়রা দনকট ঋণী হয়তন তুদম দক তার ঋণ পদরয়শাধ করয়ত? মদহলা বলয়লা, 

হযাৌঁ। তখন প্রতুযত্তয়র নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম ইরশাি কয়রন হি, 

তয়ব হতামরা আোহর ঋণয়কও পদরয়শাধ কয়রা। হকননা দতদন তাৌঁর প্রাপয 

পাওোর অদধক উপিুি। (সহীহ বুখারী: ১/২৪৯, হা. নং ১৮৫২; নাসাঈ: 

২/২, হা. নং ২৬৪৩) 

এ হািীস হথয়ক স্পি বুো হগয়লা, হি ইবািাত বাোর উপর ফরি বা অবশয 

কতিবয, তা বাোর উপর আোহ তা‘আলার পাওনা বা ঋণ। এ ঋণ হথয়ক 
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িােমুদির পথ হয়লা, তা আিাে করা। হিমদনভায়ব মানুয়র্র পাওনা ঋয়ণর 

দনধিাদরত সমে পার হওোর িারা মানুয়র্র ঋণ হথয়ক িােমুি হওো িাে না, 

হতমদন দনধিাদরত সমে পার হওোর িারা আোহ তা‘আলার ঋণ হথয়কও 

িােমিু হওো িাে না। আর শরী‘আয়ত সবিাদধক গুরুত্বপণূি ইবািাত নামায়ির 

হিয়ত্র এ মলূনীদত হি পুয়রাপুদর প্রয়িাজয হয়ব, োনী-মাত্রই তা বুেয়ত সিম 

হয়বন। 

(৩) একরায়ত নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম তার সাহাবীগণয়ক দনয়ে 

সফর করদেয়লন। হশর্রায়ত দবশ্রায়মর উয়েয়শয সফর দবরদত দিয়লন। হিরত 

দবলাল রা.হক ফজয়রর নামায়ির জনয জাদগয়ে হিোর িাদেত্ব দিয়লন। অতিঃপর 

সবাই  ুদময়ে পিয়লন। এদিয়ক হিরত দবলাল রা.-এর তিা এয়স হগয়লা। 

ফয়ল সবার ফজয়রর নামাি কািা হয়ে হগয়লা। নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো 

সাোম  ুম হথয়ক হজয়গ সিূি উিার দকেিুণ পর সবাইয়ক দনয়ে ফজয়রর নামাি 

কািা করয়লন। এ দবর্েদটই অনযত্র বদণিত হয়েয়ে,  ুম বা দবস্মতদতর কারয়ণ িার 

নামাি েুয়ট হগয়লা, িখন হস জাগ্রত হয়ব তখন হিয়না হস তা আিাে কয়র হনে। 

(বুখারী হা.নং ৫৯৭, মুসদলম হা.নং ৬৮১)  

হিরত আব্দুোহ ইবয়ন আব্বাস রা. বয়লন, হসই দুই রাকা‘আত নামাি িা 

নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম কািা দহয়সয়ব আিাে কয়রয়েন, আমার 

দনকট তা সমগ্র দুদনোর মাদলকানা লাভ করার হচয়েও অদধক পেেনীে। 

(মুসনায়ি আহমাি: ৪/১৮১, হা. নং ২৩৪৯; মুসনায়ি আবী ইোলা: ৩/২২-

২৩, হা. নং ২৩৭১) 

(৪) খেয়কর িুে হথয়ক দফরার দিন নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম 

তার সাহাবীয়িরয়ক বনূ কুরাইিা অদভমুয়খ পািায়নার সমে বলয়লন, 

يَن َ أَحَدٌّ العَصْرَ إَِل َ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ 
ِ
 َلَ يُصَل 

‘হতামায়ির হকউ হিয়না বনী কুরাইিাে না হপৌৌঁয়ে আসয়রর নামাি না পয়ি’। 

(সহীহ বুখারী: ১/১২৯, হা.নং ৪১১৯, সহীহ মুসদলম: ২/৯৬, হা. নং ১৭৭০)  
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সাহাবায়ে দকরাম রা. রওনা হয়লন। পয়থ আসয়রর নামায়ির সমে অদতবাদহত 

হওোর উপক্রম হয়ল কতক সাহাবী পয়থই সময়ের দভতর আসর পয়ি হনন। 

আর কতক সাহাবী বনী কুরাইিাে হপৌৌঁোর পর আসয়রর নামাি কািা পয়িন। 

নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম এ  টনা শুনয়লন। দকন্তু পয়র কািা 

আিােকারীগণয়ক একথা বয়লনদন হি, নামাি শুধুমাত্র দনধিাদরত সময়েই 

আিােয়িাগয। সমে অদতবাদহত হওোর পর এর হকায়না কািা হনই। 

সতুরাং এ হািীস হথয়ক পদরষ্কার বুো হগয়লা হি, হকায়না কারণবশত নামাি 

ওোি-ময়তা না পিয়ত পারয়ল হসই নামাি অবশযই কািা পিয়ত হয়ব। এ 

কারয়ণ িারা কািা পয়িদেয়লন নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম 

তায়িরয়কও সমথিন কয়রদেয়লন। 

(৫) খেয়কর িুয়ের সমে স্বেং নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম-এর 

কয়েক ওোয়ির নামাি কািা হয়ে দগয়েদেয়লা। িুয়ের কারয়ণ সমেময়তা পিা 

সম্ভব হেদন। এ নামািগুদল দতদন কািা দহয়সয়ব পয়ি দনয়েদেয়লন। (বুখারী: 

১/১৬২, ২/৩০৭, হা. নং ৪১১২) 

(৬) এ প্রসয়ঙ্গ আয়রা একদট গুরুত্বপণূি িলীল হয়লা, ইজমায়ে উম্মত। মুসদলম 

উম্মাহর সকল মুজতাদহি ইমাম এ দবর্য়ে একমত হি, ফরি নামাি দনধিাদরত 

সময়ে আিাে করা না হয়ল সময়ের পয়র তা কািা করয়ত হয়ব। ইিাকততভায়ব 

কািা করা, বা ওিরবশত কািা হয়ে িাওো উভে প্রকায়রর দবধানই সমান। 

হিমন, মায়লকী মািহায়বর সপু্রদসে ইমাম ইবয়ন আব্দুল বার রহ. দবনা ওিয়র 

অনািােকতত নামাি কািা করা অপদরহািি হওোর পয়ি শরঈ প্রমাণাদি উয়েখ 

করয়ত দগয়ে বয়লন: 

 وَمِنَ الد َلِيلِ عَلَى أَن َ الص اَلَةَ تُصَل َى وَتُقْضَى بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهَا كَالص َائِمِ سَوَاءً وَإِنْ كَانَ 

 وجِ عَنْ سَبِيلِهِمْ يُغْنِي عنإِجْمَاعُ اْلُْم َةِ ال َذِينَ أُمِرَ مَنْ شَذ َ مِنْهُمْ بِالر ُجُوعِ إِلَيْهِمْ وَتَرْكِ الْخُرُ 

 (6/112الدليل فِي ذَلِكَ )اَلستذكار: 
ফরি হরািার ময়তা ফরি নামািও সমে অদতবাদহত হওোর পয়র কািা করয়ত 

হে। এ বযাপায়র িদিও উম্ময়তর ইজমাই িয়থি িলীল, িার অনুসরণ করা 
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ঐসব দবদিন্ন ময়তর প্রবিায়ির জনযও অপদরহািি দেয়লা। তারপরও দকে ুিলীল 

উয়েখ করা হয়লা। িথা, নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম এর 

বাণীসমূহ....(আলইসদতিকার: ১/৩০২-৩০৩) 

হািীয়সর প্রয়তযক দকতায়ব ‘বাবু কািাইল ফাওোয়েত’ তথা ‘েুয়ট িাওো নামাি 

কািা করার অধযাে’ নায়ম কািা নামাি পিার পেদতর বযাপায়র দবস্তাদরত 

আয়লাচনা রয়েয়ে। কািা নামাি আিাে করা জরুরী হওোর দবর্য়ে এটাও 

মজবুত প্রমাণ। 

তাোিা, এ দবর্য়ে আয়রা অয়নক হািীস ও সাহাবা দকরায়মর ফাতাওো রয়েয়ে। 

হবদশ িী ি হওোর আশংকাে এখায়ন শুধুমাত্র একদট আোত ও কয়েকদট হািীস 

উয়েখ করা হয়েয়ে। এগুয়লার িারাই সসু্পিভায়ব প্রমাদণত হে হি, কািা নামাি 

আিাে করা জরুদর। উম্ময়তর দনভিরয়িাগয উলামায়ে দকরামও এ দবর্য়ে 

একমত।  

তারপরও আমায়ির দকেু িীনী ভাই িারা দনয়জয়িরয়ক ‘আহললু হািীস’ বয়ল 

পদরচে দিয়ত গবিয়বাধ কয়রন, তারা কািা নামাি আিায়ের দবধানয়ক সহীহ 

হািীয়সর হখলাফ ময়ন কয়রন এবং মুসদলম জনসাধারণয়ক দকেু হািীয়সর 

বাদহযক অথি িারা দবভ্রান্ত কয়র থায়কন। এ সম্পয়কি তারা হি-সব িলীল হপশ 

কয়র থায়কন হসগুয়লা দনেরূপ: 

(১) নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম বয়লন, 

«مَنْ تَرَكَ الص اَلَةَ فَقَدْ كَفَرَ »  
‘হি বযদি নামাি হেয়ি দিয়লা হস কাদফর হয়ে হগয়লা’। (সহীহ ইবয়ন দহব্বান: 

হা. নং ১৪৬৩, খ. ৪, পত. ৩২৩)  

আর অপর এক হািীয়স নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম বয়লন, 

 أَن َ اْلِْساْلَمَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟ وَأَن َ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا
‘ইসলাম গ্রহণ করয়ল অতীত গুনাহসমূহ আোহ তা‘আলা মাফ কয়র হিন। 

অনুরূপভায়ব, দহজরত করয়লও দহজরয়তর পূবিবতিী গুনাহ মাফ কয়র হিো হে।’ 

(সহীহ মুসদলম হা. নং ১২১) 
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সতুরাং উদেদখত দুই হািীয়সর আয়লায়ক একথা প্রতীেমান হে হি, নামাি 

পদরতযাগ করার কারয়ণ মুসলমান কাদফর হয়ে িাে। এখন পুনরাে মুসলমান 

হওো তার কতিবয। িখন হস পুনরাে মুসলমান হয়ে িায়ব তখন তার কািা 

নামাি আিাে করার প্রয়োজন হনই। কারণ মুসলমান হওোর িারা আয়গর সব 

গুনাহ মাফ হয়ে হগয়ে। সংয়িয়প এই হয়ি আহয়ল হািীস ভাইয়ির অদভমত। 

অথচ নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম-এর িুগ হথয়ক আজ পিিন্ত 

হকায়না ইমাম বা হািীস বযাখযাকারী এ হািীস দু’দটর এরূপ বযাখযা কয়রন দন। 

একমাত্র আহলুল হািীস ভাইয়েরাই এ বযাখযা কয়রয়েন। উদেদখত উভে 

হািীয়সর সদিক বযাখযা দনয়ে উয়েখ করা হয়লা: 

প্রথম হািীয়সর বযাখযা: হি বযদি নামাি পদরতযাগ করয়লা তার এ কাজদট 

হকমন হিয়না কাদফরয়ির কায়জর ময়তা হয়লা। দকন্তু হলাকদট এর িারা কাদফর 

হয়ব না। 

দিতীে হািীয়সর বযাখযা: হকায়না অমুসদলম মুসলমান হয়ল আোহ তা‘আলা 

হময়হরবানী কয়র তার অতীত গুনাহসমূহয়ক িমা কয়র হিন। দকন্তু হকায়না ইমাম 

এই অথি কয়রনদন হি, হকায়না মুসলমান নামাি তযাগ কয়র কাদফর হয়ে পুনরাে 

মুসলমান হয়ল তার দপেয়নর কািা নামাি পিা লাগয়ব না। বরং পূয়বিাদেদখত 

আোত, হািীস ও ইজমায়ে উম্মত িারা এ কথাই প্রমাদণত হে হি, উমরী কািা 

নামাি আিাে করা হতমদন ফরয়ি আইন, হিমনদট সমেময়তা আিাে করা 

ফরয়ি আইন।  

আোহ তা‘আলা আমায়ির সবাইয়ক উি দবধায়নর প্রদত িত্নবান হওোর 

তাওফীক িান করুন। আমীন। 

ঈয়ির নামায়ি েে তাকবীয়রর িলীল 

ঈয়ির নামায়ি অদতদরি তাকবীর েেদট নাদক বায়রাদট-এ সম্পয়কি মািহায়বর 

ইমাময়ির মায়ে মতাননকয রয়েয়ে। ইমাম মায়লক, শাদফঈ ও আহমাি রহ.-

এর ময়ত, ঈয়ির নামায়ি বায়রা তাকবীর দিয়ত হয়ব। আর ইমাম আব ূহানীফা, 
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ইমাম আব ূ ইউসফু ও ইমাম মুহাম্মাি রহ.-এর ময়ত, উভে ঈয়ির নামায়ি 

অদতদরি তাকবীর েেদট। 

েে তাকবীয়রর িলীয়লর আয়লাচনার আয়গ হজয়ন হনো উদচত হি, তাকবীর 

সংক্রান্ত ইমাময়ির এ ইখদতলাফ শুধুমাত্র উত্তম-অনুত্তম দনয়ে। অথিাৎ, িারা 

বায়রা তাকবীয়রর কথা বয়লন, তায়ির ময়ত েে তাকবীর দিয়লও নামাি হয়ে 

িায়ব। দকন্তু বায়রা তাকবীর হিো উত্তম। হতমদনভায়ব িারা েে তাকবীয়রর কথা 

বয়লন, তায়ির ময়ত বায়রা তাকবীর দিয়লও নামাি হয়ে িায়ব। তয়ব উত্তম 

হয়লা, েে তাকবীর হিো। হকননা উভে পেদত সাহাবায়ির আমল হথয়ক সহীহ 

সনয়ি সাবযস্ত। তাই একদট মত গ্রহণ করয়ল অপরদটয়ক তুিোন করা িায়ব 

না। এ সম্পয়কি ইমাম ইবয়ন তাইদমো রহ. হবশ সেুর কথা বয়লয়েন। দতদন 

বয়লন: ‘সালয়ফ সায়লহীন-এর মধয হথয়ক প্রয়তযয়কই শরী‘আতসম্মত পেদতয়ত 

নামাি, দু‘আ, দিদকর ইতযাদি আিাে কয়রয়েন। আর প্রয়তযক ইমায়মর োত্রগণ 

ও তার হিশবাসী উি ইমায়মর অনুসতত পেদত গ্রহণ কয়রয়েন। কখয়না প্রয়তযক 

ইমায়মর অনুসতত পেদত (জাদেি ও উত্তম হওোর দিক দিয়ে) এক মায়নর হে, 

আবার কখয়না কায়রা অনুসতত পেদত অপয়রর পেদত হথয়ক উত্তম হয়ে থায়ক 

...। এমনয়িয়ত্র আমায়ির অবশয কতিবয হয়লা, শরী‘আত সমদথিত িলীল োিা 

এয়কর মতয়ক অয়নযর ময়তর উপর প্রাধানয না হিো। হযাৌঁ, শরী‘আয়তর 

িলীয়লর দভদত্তয়ত িদি হকায়না এক পেদত প্রাধানয লাভ কয়র তয়ব হসটার উপর 

আমল করা উদচত। এতিসয়েও হকউ অনযয়কায়না জাদেি পেদতর অনুসরণ 

করয়ল তায়ক হিার্ায়রাপ করা িায়ব না।’ (আিাবলু ইখদতলাফ: ১১৪ পত.) 

উত্তম-অনুত্তম পিিায়ের মতাননকযপূণি মাসআলার হিয়ত্র এই হয়লা ইমাম ইবয়ন 

তাইদমো রহ.-এর মতামত। ইমাম ইবয়ন তাইদমো রহ. আমায়ির আহয়ল 

হািীস বন্ধয়ুির কায়ে মাননীে ও বরণীে। তা সয়েও তারা আজ নামাি-সংক্রান্ত 

এমন সব উত্তম-অনুত্তম পিিায়ের ইখদতলাফ দনয়ে বািাবাদি শুরু কয়রয়ে, 

হিসব ইখদতলাফ শত শত বের পূয়বি দময়ট হগয়ে। এসব ইখদতলাফী মাসআলা 

দনয়ে তারা সমায়জ দবশতিলা সতদি করয়ে। সরলপ্রাণ মুসলমানয়ির মায়ে 

দবভ্রাদন্ত েিায়ি। ভারত উপমহায়িশ হানাফী মািহায়বর অনুসারী মুসলমানয়ির 
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আবাসস্থল। এ অঞ্চয়লর মুসলমানয়ির অন্তয়র হানাফী মািহায়বর দবদভন্ন হুকমু-

আহকাম সম্পয়কি সংশে সতদি করাই হবাধ হে বতিমান আহয়ল হািীস বন্ধয়ুির 

অবশয পালনীে িাদেত্ব। লা-মািহাবী বন্ধয়ুির পি হথয়ক হপ্রাপাগান্ডার দশকার 

একদট মাসআলা হয়লা, ঈয়ির নামায়ি েে তাকবীয়রর মাসআলা। আহয়ল 

হািীস বন্ধরুা বলয়ত চাে, ঈয়ির নামায়ি েে তাকবীয়রর পয়ি হকায়না হািীস 

হনই, অথচ বায়রা তাকবীয়রর পয়ি অয়নক হািীস আয়ে। তাই ঈয়ির নামায়ি 

বায়রা তাকবীরই দিয়ত হয়ব। েে তাকবীর দিয়ল নামাি হয়ব না। 

ইনশা-আোহ, আমরা ঈয়ির নামায়ি েে তাকবীয়রর িথাথিতা উয়েখ কয়র 

বায়রা তাকবীর সম্পয়কি বদণিত হািীসগুয়লার সমুদচত জবাব হিোর হচিা 

করয়বা, িায়ত হানাফী মািহায়বর অনুসারী মুসলমান ভাইয়ির আস্থা হানাফী 

মািহায়বর উপর অটুট থায়ক এবং সমায়জ দবশতিলা সতদিকারীরা আর হকায়না 

হানাফী ভাইয়ক দবভ্রান্ত করয়ত না পায়র। 

হজয়ন হনো আবশযক হি, হািীয়সর ময়ধয অদতদরি েে তাকবীরয়ক দবদভন্নভায়ব 

হবাোয়না হয়েয়ে। হকায়না হািীয়স ঈয়ির নামায়ি নে তাকবীর বলা হয়েয়ে। 

আবার, হকায়না হািীয়স দুই রাকা‘আয়ত চারদট কয়র হমাট আট তাকবীয়রর কথা 

এয়সয়ে। দকন্তু হকায়না ইমামই ঈয়ির নামায়ি নে বা আট তাকবীয়রর প্রবিা 

নন। তাহয়ল হবাো হগয়লা, নে বা আয়টর দবয়শর্ হকায়না বযাখযা রয়েয়ে। মূল 

হািীস উয়েখ করার আয়গ হসই বযাখযা হজয়ন দনয়ল সাময়নর কথা হবাো সহজ 

হয়ব। 

একটু লিয করয়লই হিখা িায়ব হি, ঈয়ির নামায়ির প্রথম রাকা‘আয়ত 

তাকবীয়র তাহরীমা, অদতদরি দতন তাকবীর ও রুকূর তাকবীরসহ হমাট 

তাকবীর হে পাৌঁচদট। আর দিতীে রাকা‘আয়ত অদতদরি দতন তাকবীর ও রুকূর 

তাকবীরসহ তাকবীর হে চারদট। অতএব ফলাফল িাৌঁিায়লা ৫+৪=৯। হািীয়স 

হিখায়নই নে তাকবীয়রর কথা বলা হয়েয়ে, হসখায়ন নে-এর বযাখযা এটাই। 

অথিাৎ, দুই রাকা‘আয়ত অদতদরি েে তাকবীর আর দুই রাকা‘আয়তর রুকূর 

দুই তাকবীর এবং তাকবীয়র তাহরীমার এক তাকবীরসহ হমাট নে তাকবীর। 

আর চার চার আট তাকবীয়রর বযাখযা হয়লা, প্রথম রাকা‘আয়ত রুকূর তাকবীর 
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বাি দিয়ে অদতদরি দতন তাকবীর এবং তাকবীয়র তাহরীমাসহ হমাট তাকবীর 

চারদট। আর দিতীে রাকা‘আয়ত রুকূর তাকবীর ও অদতদরি দতন তাকবীরসহ 

হমাট তাকবীর চারদট। ফলাফল ৪+৪=৮। এ বযাখযা অনুিােী হািীয়সর 

হিখায়নই দুই রাকা‘আয়ত চারদট কয়র আট তাকবীয়রর কথা বলা হয়েয়ে, 

হসখায়ন মূলত অদতদরি েে তাকবীরই উয়েশয; বাদকগুয়লা অনয তাকবীর। 

এবার আমরা সংদেি হািীসসমূহ উয়েখ করদে : 

عن القاسم اىب عبد الرحمن قال حَد َثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَل َى الل َهُ عَلَيْهِ .1
أَرْبَعًا , ثُم َ أَقْبَلَ وَسَل َمَ قَالَ: صَل َى بِنَا , الن َبِي ُ صَل َى الل َهُ عَلَيْهِ وَسَل َمَ يَوْمَ عِيد  , فَكَب َرَ أَرْبَعًا , وَ 

َلَ تَنْسَوْا , كَتَكْبرِيِ الْجَنَائِزِ , وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ , وَقَبَضَ »عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ حنِيَ انْصَرَفَ , قَالَ: 
 فَهَذَا حَدِيثٌّ , حَسَنُ اْلِْسْنَادِ.« إِبْهَامَهُ 

অথি: ‘প্রদসে তায়বঈ আব ূআব্দুর রহমান কাদসম রহ. বয়লন, আমায়ক নবীদজ 

সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম-এর একজন সাহাবী (রা) হািীস বণিনা 

কয়রয়েন। দতদন রা. বয়লন, নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম ঈয়ির দিন 

আমায়ির নামাি পিান এবং চারদট কয়র তাকবীর হিন। নামাি হশয়র্ আমায়ির 

দিয়ক তাদকয়ে ইরশাি কয়রন, ভুয়লা না হিয়না। তারপর হায়তর বতোঙ্গলু বন্ধ 

কয়র বাদক চার অঙ্গুদল দিয়ে ইশারা কয়র বলয়লন, জানািার তাকবীয়রর ময়তা 

(ঈয়ির নামায়িও প্রদত রাকা‘আয়ত চারদট কয়র তাকবীর) । ইমাম তহাবী রহ. 

এ হািীসদটয়ক হাসান বয়লয়েন। (তহাবী দিতীে খণ্ড, পত. ৩৭১, হা. নং ৭১২৯) 

نِي أَبُو عَائِشَةَ، جَلِيسٌّ ْلَِبِي هُرَيْرَةَ، أَن َ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ، سَأَلَ عَنْ مَكْحُول ، قَالَ: أَخْبَرَ  -2
أَبَا مُوسَى اْلَْشْعَرِي َ، وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ، كَيْفَ كَانَ رَسُولُ الل َهِ صَل َى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل َمَ 

رُ فِي اْلَْضْحَى وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ أَبُو
ِ
رُ أَرْبَعًا تَكْبرِيَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ »مُوسَى:  يُكَب 

ِ
، فَقَالَ «كَانَ يُكَب 

رُ فِي الْبَصْرَةِ، حَيْثُ كُنْتُ عَلَيْهِمْ »حُذَيْفَةُ: صَدَقَ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: 
ِ
، «كَذَلِكَ كُنْتُ أُكَب 

 اىب داؤد سنن«وَأَنَا حَاضِرٌّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ »وَقَالَ أَبُو عائِشَةَ: 

অথি: ‘প্রদসে তায়বঈ ইমাম মকহুল িায়মস্কী বয়লয়েন, আমায়ক আব ূহুরাইরা 

রা.-এর একজন সঙ্গী আব ূ আদেশা আল উমাবী জাদনয়েয়েন হি, (কূফার 
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আমীর) সাঈি ইবনলু ‘আস, আব ূমূসা আশআরী ও হুিাইফা ইবয়ন ইোমান 

রা.হক দজয়েস কয়রন, নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম ঈদুল আিহা ও 

ঈদুল দফতয়র কে তাকবীর দিয়তন? আব ূ মূসা রা. উত্তয়র বলয়লন, এয়কক 

রাকা‘আয়ত জানািার তাকবীয়রর সমসংখযক (চার) তাকবীর দিয়তন। হুিাইফা 

রা. আব ূমূসা রা.হক সমথিন কয়র বলয়লন, দতদন দিক বয়লয়েন। আব ূমূসা রা. 

আয়রা বলয়লন, আদম িখন বসরার আমীর দেলাম, তখন আদম হসখায়ন এভায়ব 

প্রদত রাকা‘আয়ত চার তাকবীর দিতাম। আব ূ আদেশা বয়লন, সাঈি ইবনলু 

‘আয়সর এ প্রয়শ্নর সমে আদম হসখায়ন উপদস্থত দেলাম। (সনুায়ন আব ূিাউি: 

১/১৬৩, হা. নং ১১৫৩, মুসনায়ি আহমাি: ৪/৪১৬, হা. নং ১৭৭৩৪। সনয়ির 

দবয়বচনাে হািীসদট হাসান পিিায়ের। হািীসদট সম্পয়কি দবস্তাদরত আয়লাচনা 

জানয়ত ‘আসারুস সনুান: ৩১৫ পত. টীকা দ্রিবয। আর চার তাকবীয়রর উয়েশয 

ও বযাখযা হি দতন তাকবীর, তা ইদতপূয়বি উয়েখ করা হয়েয়ে।) 

رُ فِي اْلَْضْحَى، وَالْفِطْرِ تِسْعًا تِسْعًا، »عَنْ كُرْدُوس ، قَالَ: . 3
ِ
كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُود  يُكَب 

رُ وَاحِدَةً فَيَرْكَعُ بِهَا، ثُم َ يَقُومُ فِي الر َكْعَةِ اآلْخِرَةِ فَيَبْ يَبْدَأُ فَيُ 
ِ
رُ أَرْبَعًا، ثُم َ يَقْرَأُ ثُم َ يُكَب 

ِ
دَأُ كَب 

رُ أَرْبَعًا يَرْكَعُ بِإِحْدَاهُن َ 
ِ
(و قال الهيثمى: 0861رواه الطرباىن ىف الكبري)« فَيَقْرَأُ، ثُم َ يُكَب 

 لكبري ورجاله ثقا ٍ.رواه الطرباىن ىف ا

অথি: ‘দবদশি তায়বঈ হিরত কুরিূস রহ. বয়লন, হিরত আব্দুোহ ইবয়ন মাসঊি 

রা. ঈদুল আিহা ও ঈদুল দফতয়রর নামায়ি নেদট কয়র তাকবীর দিয়তন। 

নামাি শুরু কয়র চারদট তাকবীর দিয়তন (দতনদট অদতদরি আর একদট 

তাহরীমার), তারপর দক্বরা‘আত পিয়তন। অতিঃপর এক তাকবীর বহল রুক ূ

করয়তন। এরপর দিতীে রাকা‘আয়ত িাৌঁদিয়ে দক্বরা‘আত পয়ি আবায়রা হমাট 

চারদট তাকবীর দিয়তন িার একদট দিয়ে রুক ূ করয়তন।’ (আল-ম’ুজামলু 

কাবীর, হা. নং ৯৫১৩) এ হািীস সম্পয়কি হায়ফয়জ হািীস আোমা হাইোমী 

রহ. বয়লন, হািীসদটর সকল বণিনাকারী দনভিরয়িাগয।  

অতএব, হােোমী রহ.-এর উদি অনুিােী হািীসদট সহীহ। আর আোমা 

দনমাভী রহ. হািীসদটয়ক হাসান বয়লয়েন। দকন্তু এয়ত হকায়না সমসযা হনই। 
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কারণ, হাসান ও সহীহ উভে প্রকায়রর হািীসই আময়লর হিয়ত্র সমপিিায়ের 

গ্রহণয়িাগয। 

ذَيْفَةُ وَأَبُو مُوسَى واَلسود قاَل: كَانَ ابْنُ مَسْعُود  جَالِسًا وَعِنْدَهُ حُ . عن علقمة 4
اْلَْشْعَرِي ُ، فَسَأَلَهُمَا سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ عَنِ الت َكْبرِيِ فِي الص اَلَةِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَاْلَْضْحَى فَجَعَلَ 

هِ بْنِ هَذَا يَقُولُ: سَلْ هَذَا، وَهَذَا يَقُولُ: سَلْ هَذَا، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: سَلْ هَذَا ـ لِعَبْدِ الل َ 
رُ فَيَرْكَعُ، ثُم َ يَقُومُ فِي »مَسْعُود  ـ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُود : 

ِ
رُ أَرْبَعًا ثُم َ يَقْرَأُ، ثُم َ يُكَب 

ِ
يُكَب 

رُ أَرْبَعًا بَعْدَ الْقِرَاءَةِ 
ِ
 «الث َانِيَةِ فَيَقْرَأُ، ثُم َ يُكَب 

অথি: ‘আলক্বামা ও আসওোি রহ. বয়লয়েন, একিা ইবহন মাসঊি, হুিাইফা 

ও আব ূমূসা আশআরী রা. বয়সদেয়লন। তখন সাঈি ইবনলু ‘আস তায়ির দনকট 

ঈয়ির নামায়ি তাকবীয়রর সংখযা সম্পয়কি দজয়েস করয়ল হুিাইফা রা. 

বলয়লন, আশআরী ভাইয়ক দজয়েস কয়রা। আর আব ূ মূসা আশআরী রা. 

বলয়লন, ইবয়ন মাসঊি রা.হক দজয়েস কয়রা, হকননা দতদন আমায়ির ময়ধয 

প্রবীণ ও হবদশ ইলয়মর অদধকারী। সবিয়শয়র্ সাঈি ইবনুল ‘আস, ইবয়ন 

মাসঊি রা.হক দজয়েস করয়ল দতদন বলয়লন, নামাি শুরু কয়র চারদট তাকবীর 

দিয়ব (তাকবীয়র তাহরীমা ও অদতদরি দতনদট), তারপর দক্বরা‘আত পয়ি 

তাকবীর দিয়ে রুকূয়ত িায়ব। অতিঃপর দিতীে রাকা‘আয়ত িাৌঁদিয়ে প্রথয়ম 

দক্বরা‘আত পিয়ব, তারপর চারদট তাকবীর হিয়ব (অদতদরি তাকবীর দতনদট 

আর রুকূর একদট)। (মুহাো দবল আসার: ৩/২৯৫, ইবয়ন হািাম িায়হরী ও 

দনমাভী রহ. এ হািীয়সর সনিয়ক সহীহ বয়লয়েন। মুসান্নাাায়ফ আব্দুর রািিাক 

হা. নং ৫৬৮৭, আসারুস সনুান : পত. ৩১৫) 

قَالَ: كَب َرَ ابْنُ عَب َاس  يَوْمَ الْعِيدِ فِي الر َكْعَةِ  -ثِ هُوَ ابْنُ نَوْفَل  . عَنْ عَبْدِ الل َهِ بْنِ الْحَارِ 8
برِيَةِ اْلُْولَى أَرْبَعَ تَكْبرِيَا ٍ  ثُم َ قَرَأَ ثُم َ رَكَعَ، ثُم َ قَامَ فَقَرَأَ ثُم َ كَب َرَ ثاَلَثَ تَكْبرِيَا ٍ  سِوَي تَكْ 

دارالكتب . وقال ىف سند  208/1 احمللى باَلثار الص اَلَةِ )اخرجه ابن حزم الظاهري ىف
 هذا اَلثر و اَلثر الذي قبله: هذان اسنادان ىف غاية الصحة.
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অথি: আব্দুোহ দবন হায়রস দবন নাওয়ফল বয়লন, আব্দুোহ ইবয়ন আব্বাস রা. 

ঈয়ির দিন তাকবীয়র তাহরীমা োিা প্রথম রাকা‘আয়ত চারদট তাকবীর হিন 

(অদতদরি দতনদট ও রুকূর একদট) । অতিঃপর দক্বরা‘আত পয়িন, এরপর রুক ূ

কয়রন। দিতীে রাকা‘আয়ত িাৌঁদিয়ে প্রথয়ম দক্বরা‘আত পিয়লন, এরপর 

নামায়ির অনযানয তাকবীর োিা অদতদরি দতনদট তাকবীর দিয়লন।’ ইবয়ন 

হািাম রহ. এ হািীস এবং এর পূয়বি বদণিত হািীস সম্পয়কি বয়লন, ‘এই উভে 

হািীয়সর সনি খুব সহীহ। ইমাম আবূ হানীফা রহ. এ হািীস িারাই িলীল 

হিন।’ (মুহাো দবল আসার: ৩/২৯৫) 

. اخرج ابن اىب شيبة حَد َثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَم َدِ بْنِ سرِيِينَ، عَنْ 6
رُ فِي الْعِيدِ تِسْعًا»أَنَس  

ِ
 «أَن َهُ كَانَ يُكَب 

অথি: ‘ইবয়ন আবী শাইবা, ইোহইো ইবয়ন সাঈি আল কাত্তান হথয়ক, দতদন 

আশআে হথয়ক, দতদন মুহাম্মাি ইবয়ন সীরীন-এর সয়ূত্র বণিনা কয়রন হি, হিরত 

আনাস রা. ঈয়ির নামায়ি হমাট নে তাকবীর দিয়তন।’ (মুসান্নায়ফ ইবয়ন আবী 

শাইবা: ১/৪৯৫, হা. নং ৫৭৬০, খ: ৪, পত. ২১৭) 

এ আসায়রর রাবী ইবয়ন আবী শাইবা, ইোহইো দবন সাঈি আল-কাত্তান এবং 

মুহাম্মাি ইবয়ন সীরীন সকয়লই সপু্রদসে এবং দনভিরয়িাগয মুহাদেস। আর 

আশআে সম্পয়কি ইমাম জামালুেীন দমিযী রহ. বয়লন: 

 هواشعث بن عبد امللك, قال حييى بن سعيد: هو عندي ثقة مامون, وقال ابن 
 بأس به.معني: اشعث ثقة وكذالك قال النسائى, وقال ابوحامت: َل

অথি: ‘তার দপতার নাম আব্দুল মায়লক। ইোহইো ইবয়ন সাঈি রহ. তার 

সম্পয়কি বয়লন, দতদন আমার ময়ত দনভিরয়িাগয ও আস্থাশীল। ইবয়ন মাঈন রহ. 

বয়লন, আশআে দনভিরয়িাগয বযদি, ইমাম নাসাঈও তার সম্পয়কি একই মন্তবয 

কয়রয়েন। আর ইমাম আব ূহায়তম রহ. বয়লয়েন, (হািীয়সর হিয়ত্র) তার ময়ধয 

হকায়না সমসযা হনই। (তাহিীবুল কামাল: ২/২৭৯)  

উপদরউি আয়লাচনা িারা প্রমাদণত হে, এ হািীসদটও সহীহ। 

http://www.darsemansoor.com/


 

www.darsemansoor.com   www.islamijindegi.com 

 

أَبِى أُسَامَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ   أخرج ابن أيب شيبة عن -7
بِ، قَاَلَ: عَبْدِ الل َهِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْ 

ِ
 «تِسْعُ تَكْبرِيَا ٍ ، وَيُوَالِي بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ »مُسَي 

অথি: ‘হিরত জায়বর দবন আব্দুোহ রা. এবং সাঈি ইবনলু মুসাইেযাব রহ. 

(দতদন তায়বঈয়ির ময়ধয হশ্রষ্ঠ) বয়লন, ঈয়ির নামায়ি হমাট নেদট তাকবীর হয়ব। 

আর উভে রাকা‘আয়ত দক্বরা‘আত অদবদিন্ন ধারাে হয়ব। (অথিাৎ উভে 

রাকা‘আয়তর দক্বরা‘আয়তর মায়ে হকায়না অদতদরি তাকবীর হয়ব না।) 

(মুসান্নায়ফ ইবয়ন আবী শাইবা: ৪/২১৬, হা. নং ৫৭৫৬০)  

এ হািীয়সর রাবী সাঈি ইবয়ন আবী আরুবা এবং ক্বাতািাহ সপু্রদসে ও 

দনভিরয়িাগয। আর আব ূ উসামা সম্পয়কি ইমাম িাহাবী রহ. বয়লয়েন, ‘দতদন 

শীর্িস্থানীেয়ির একজন’। ইমাম আহমাি ও ইোহইো দবন মাঈন বয়লয়েন, 

‘দতদন দনভিরয়িাগয’। (দসোরু আ’লাদমননুবালা: ৮/১৭৬) অতএব, এ হািীসদটর 

সনিও সহীহ। 

كَب َرَ فِي صاَلَةِ الْعِيدِ بِالْبَصْرَةِ تِسْعَ ». عن عبد الله بن احلارث قال: شَهِد ٍُْ ابْنَ عَب َاس  5
 قَالَ: وَشَهِد ٍُْ الْمُغرِيَةَ بْنَ شُعْبَةَ فَعَلَ ذَلِكَ أَيْضًا.« لَى بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ تَكْبرِيَا ٍ ، وَا

অথি: তায়বঈ হিরত আব্দুোহ দবন হায়রস বণিনা কয়রন হি, আদম বসরাে ইবয়ন 

আব্বাস রা.হক ঈয়ির নামায়ি হমাট নেদট তাকবীর দিয়ত হিয়খদে এবং দতদন 

উভে রাকা‘আয়তর দক্বরা‘আত অদবদিন্নভায়ব আিাে কয়রয়েন। আর মুগীরা দবন 

শু’বাহ রা.হকও আদম এরূপ করয়ত হিয়খদে। (মুসান্নায়ফ আব্দুর রািিাক: 

৩/২৯৪, হা. নং ৫৬৮৭; হায়ফজ ইবয়ন হাজার আসকলানী রহ. এ হািীসদটয়ক 

সহীহ বয়লয়েন। হিখুন, হিরাো: ১/১১০) 

উয়েখয, এ উভে হািীয়স নে তাকবীয়রর ময়ধয েেদট অদতদরি, আর দতনদট 

নামায়ির স্বাভাদবক তাকবীর, িা শুরুয়ত বযাখযা করা হয়েয়ে। 

ঈয়ির নামায়ি েে তাকবীর সম্পয়কি আয়রা দকেু আসার পাওো িাে। আয়লাচনা 

সংয়িপ-করণায়থি আমরা এখায়ন হসগুয়লা উয়েখ করলাম না। তয়ব হিসব 
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সাহাবায়ে দকরাম রা. হথয়ক েে তাকবীয়রর আমল সহীহ সনয়ি প্রমাদণত 

তায়ির তাদলকা দনয়ে প্রিত্ত হয়লা: 

১.হিরত উমর রা. (শরহু মাআদনল আসার: ১/৩১৯) 

২. হিরত আব্দুোহ ইবয়ন মাসঊি রা. 

৩. হিরত আনাস ইবয়ন মায়লক রা. 

৪. হিরত আব ূমূসা আশআরী রা. 

৫. হিরত জায়বর ইবয়ন আব্দুোহ রা. 

৬. হিরত আব্দুোহ ইবয়ন আব্বাস রা. 

৭. হিরত হুিাইফা ইবয়ন ইোমান রা. 

৮. হিরত মুগীরা ইবয়ন শু’বাহ রা. 

৯. হিরত আব্দুোহ ইবয়ন িুবায়ের রা. (মুসান্নায়ফ আব্দুর রািিাক: ৩/২৯১, 

হা. নং ৫৬৭৬) 

১০. হিরত বারা ইবয়ন আয়িব রা. 

১১. হিরত হাজ্জাজ ইবয়ন মায়লক রা. 

১২. হিরত আবুত তুফায়েল আয়মর ইবয়ন ওোয়সলা রা. 

১৩. হিরত আব্দুোহ ইবয়ন শাোি রা. 

১৪. হিরত ইমরান ইবয়ন হুসাইন রা. 

১৫. হিরত আব ূরায়ফ রা. 

১৬. হিরত আব ূউমাম আল বায়হলী রা. 

দব.দ্র. ১০-১৬ পিিন্ত সাহাবায়ে দকরাম রা. হিরত আব্দুোহ দবন মাসঊি রা.-

এর শাগদরি। আর ইবরাহীম নাখেী রহ. হথয়ক সহীহ সনয়ি সাবযস্ত রয়েয়ে হি, 

আব্দুোহ দবন মাসঊি রা.-এর শাগদরিগণ ঈহির নামায়ি অদতদরি েে 

তাকবীর দিয়তন।’ (হিখুন, মুসান্নায়ফ ইবয়ন আবী শাইবা: ৪/২২০, হা. নং 

৫৭৬১) 

দবদশি হিসব তায়বঈ হিরত েে তাকবীয়রর উপর আমল করয়তন: 

ইমাম আহমাি ইবয়ন হাম্বল রহ. হথয়ক বদণিত, তায়বঈয়ির ময়ধয সবিয়শ্রষ্ঠ 

দতনজন: 
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১. সাঈি ইবনলু মুসাইেযাব রহ. 

২. আলক্বামা দবন কায়েস রহ. 

৩. আসওোি দবন ইোিীি রহ. (আততাকেীি ওোল ঈিাহ: পত. ২৫৫)।  

এ দতনজনই েে তাকবীয়রর উপর আমল করয়তন 

৪. ক্বাতািাহ দবন দিআমা রহ. 

৫. আব ূদকলাবা রহ. 

৬. আব ূজা’ফর রহ. (হিখুন মুসান্নায়ফ ইবয়ন আবী শাইবা: ৪/২১৭, হা. নং 

৫৭৬২, ৫৭৬৩; শায়েখ আওোমার তাহকীক)। এরাও অনুরূপ আমল কয়রন। 

মারফূ হািীস, আসায়র সাহাবা এবং আসায়র তায়বঈন িারা একথা প্রমাদণত 

হয়ে হগয়লা হি, ঈয়ির নামায়ি অদতদরি েে তাকবীয়রর দবর্েদট গ্রহণয়িাগয 

সনয়ি নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম এবং সাহাবায়ে দকরাম রা. 

হথয়ক প্রমাদণত। এতিসয়েও িারা েে তাকবীর দনয়ে মুসদলম সমায়জ দবভ্রাদন্ত 

েিায়ি তারা মূলত মুসদলম সমায়জ অননকয, অশাদন্ত ও দবশতিলা সতদির কায়জ 

ইহুিী-দিস্টানয়িরয়ক সাহািয করয়ে। এোিা অনযয়কায়না উয়েশয আমায়ির 

বুয়ে আয়স না। আোহ তা‘আলাই ভায়লা জায়নন। 

বায়রা তাকবীয়রর পয়ি লা-মািহাবী বন্ধরুা হিসব হািীস হপশ কয়র থায়কন 

হসগুয়লার পিিায়লাচনা: 

هِ، أَن َ الن َبِي َ صَل َى الل َهُ عَلَيْهِ وَسَل َمَ كَب َرَ فِي  .6
ِ
عَنْ كَثرِيِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَد 

 ةِ.العِيدَيْنِ فِي اْلُولَى سَبْعًا قَبْلَ القِرَاءَةِ، وَفِي اآلخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ القِرَاءَ 
অথি: কাসীর ইবয়ন আব্দুোহ স্বীে সয়ূত্র নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম 

হথয়ক বণিনা কয়রয়েন হি, নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম উভে ঈয়ির 

প্রথম রাকা‘আয়ত দক্বরা‘আয়তর পূয়বি সাত তাকবীর দিয়তন এবং দিতীে 

রাকা‘আয়ত দক্বরা‘আয়তর পয়ূবি পাৌঁচ তাকবীর দিয়তন। (সনুায়ন দতরদমিী: 

১/১১১, হা. নং ৫৩৬)  
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আমায়ির কথা: এ হািীসদট কাসীর দবন আব্দুোহ রহ.-এর সয়ূত্র বদণিত। আমরা 

কাসীর দবন আব্দুোহ সম্পয়কি দরজাল শােদবি ইমাময়ির মন্তবয তুয়ল ধরদে। 

িায়ত হবাো িাে হি, তার হািীস গ্রহণয়িাগয দক-না?  

ইমাম আহমাি রহ. কাসীর সম্পয়কি বয়লন, بشيء ليس الحديث، منكر .  ‘তার 

হািীস প্রতযাখযাত, তার হকায়না গ্রহণয়িাগযতা হনই।’ দরজাল শায়ের আয়রক 

দিকপাল ইোইইো দবন সাঈি আল কাত্তানও তার সম্পয়কি بشيء ليس.  বয়ল 

মন্তবয কয়রয়েন। ইমাম শাদফঈ কাসীর সম্পয়কি বয়লয়েন, الكذابين أحد ذاك.  

‘হস একজন দমথুযক।’ ইমাম আব ূ িুরআহ বয়লয়েন, ليس الحديث، واهي 

.بقوي  ‘হস মনগিা হািীস বোন কয়র, আর হস অদত-দুবিল বণিনাকারী’। ইমাম 

নাসাঈ ও িারাকুতনী রহ. বয়লয়েন, الحديث متروك.  ‘তার হািীস পদরতযাজয।’ 

(হিখুন তাহিীবুত তাহিীব: ৬/৫৫৮) 

হািীস দবশারি ও দরজাল শােদবি ইমামগয়ণর মন্তবয িারা একথা স্পি হয়ে 

হগয়লা হি, কাসীর দবন আব্দুোহ একজন অগ্রহণয়িাগয রাবী। তার সয়ূত্র বদণিত 

হািীস প্রমায়ণর উপিুি নে। অতএব, এ হািীসদট বায়রা তাকবীর প্রমায়ণর 

উপিুি নে। 

ْلُْوْٰلى سَبْعًا وَ فِي .عن عمر بن اخلطاب رضي الله عنه أنه صَل ٰى صاَلَةَ الْعِيْدِ فَكَب َرَ فِيْ ا2
 تَكْبِيْرَة . )سنن البيهقي 

ِ
 (৩/৪১২الث َانِيَةِ خَمْسًا يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُل 

অথি: হিরত উমর রা. সম্পয়কি বদণিত হি, দতদন ঈয়ির নামাি পিার সমে প্রথম 

রাকা‘আয়ত সাত তাকবীর দিয়লন, আর দিতীে রাকা‘আয়ত পাৌঁচ তাকবীর 

দিয়লন এবং প্রয়তযক তাকবীয়রর সমে হাত উিায়লন। (সনুায়ন বাইহাকী: 

৩/৪০৮, হা. নং ৬১৮২)  

আমায়ির কথা: হিরত উমর রা.-এর আমল সম্পয়কি বদণিত এ আসায়রর সনয়ি 

ইফরীকী নামক একজন রাবী রয়েয়েন, িার মূল নাম আব্দুর রহমান দবন দিোি 

দবন আনউম। এই ইফরীকী সম্পয়কি আলী ইবনলু মািীনী রহ. বয়লয়েন, ضعف 

.اإلفريقي ىيحي  ‘ইোহইো দবন সাঈি রহ. ইফরীকীয়ক িঈফ বয়লয়েন।’ আর 

আব্দুর রহমান দবন মাহিী ইফরীকী সম্পয়কি বয়লয়েন, ينبغي فما اإلفريقي أما 
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.عنه الحديث يروى أن  ‘আর ইফরীকী, হস হতা এমন হি, তার হথয়ক একদট 

হািীসও বণিনা করা উদচত নে।’ ইমাম আহমাি তার সম্পয়কি বয়লয়েন, ليس 

ءبشي  ‘তার হকায়না গ্রহণয়িাগযতা হনই।’ ইমাম নাসাঈ তায়ক ‘িঈফ’ 

বয়লয়েন। (তাহিীবুত তাহিীব: ৫/৮৬) হািীস শায়ের এসব দবিগ্ধ ইমাময়ির 

মন্তবয িারা সাবযস্ত হয়লা হি, ইফরীকী একজন ‘িঈফ’ রাবী। অতএব, তার 

সয়ূত্র বদণিত হিরত উমর রা.-এর আমল সম্পকিীে আসারদট িলীলয়িাগয হয়ত 

পায়র না। 

তাোিা, হিরত উমর রা. হথয়ক ঈয়ির নামায়ি েে তাকবীয়রর উপর আমল 

সপু্রমাদণত। ইমাম তহাবী রহ. বয়লন, নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম-

এর ইদন্তকায়লর পর এ দনয়ে মতয়ভি হিখা দিয়লা হি, জানািার নামায়ি 

তাকবীর সংখযা কয়তা হয়ব? চার, পাৌঁচ, নাদক সাতদট? এ মতয়ভি দনরসয়ন 

হিরত উমর রা. দনজ দখলাফতকায়ল সাহাবায়ে দকরাময়ক একত্র কয়র বলয়লন, 

‘আপনারা রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোয়মর সাহাবী। হকায়নাদবর্য়ে 

আপনায়ির মনতকয, বা মতাননকয পরবতিীয়ির ময়ধয মনতকয, বা মতাননকয 

সতদি করয়ব। তার একথা শুয়ন উপদস্থত সাহাবায়ে দকরাম বলয়লন, আমীরুল 

ম’ুদমনীন আপদন দিক বয়লয়েন। আয়লাদচত দবর্য়ে আপনার দসোন্ত 

আমায়িরয়ক বলুন। উমর রা. বলয়লন, বরং আপনারা আপনায়ির মতামত 

বলুন। হকননা আদমও আপনায়ির ময়তাই একজন মানুর্। এরপর সাহাবায়ে 

দকরাম পরস্পর মতদবদনমে করয়লন এবং এ দবর্য়ে একমত হয়লন হি, 

হিভায়ব ঈদুল দফতর ও ঈদুল আিহাে চার চার তাকবীর হয়ে থায়ক, হসভায়ব 

জানািার নামায়িও চার তাকবীর হয়ব। (শরহু মাআদনল আসার: ১/৩১৯) 

দব.দ্র. উয়েখয হি, ঈি ও জানািার তাকবীয়রর বযাপায়র নবীদজ সাোোহু 

‘আলাইদহ ওো সাোম হথয়ক দবদভন্ন রকম আমল পাওো িাে। তয়ব এ কথা 

দিক হি, নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম-এর হশর্ আমল দেয়লা চার 

চার তাকবীর, হি চারদটর দতনদট অদতদরি হয়ব। এজনযই এ বযাপায়র সকয়ল 

একমত হয়ে হগয়লন। 
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উপদরউি হািীস িারা একথা হবাো হগয়লা হি, ঈয়ির নামায়ি প্রথম 

রাকা‘আয়ত তাকবীয়র তাহরীমাসহ চার তাকবীর হওো একদট স্বীকতত দবর্ে 

দেয়লা। হি কারয়ণ জানািার তাকবীয়রর সমাধান ঈয়ির তাকবীয়রর সায়থ তুলনা 

কয়র করা হয়লা। এ  টনা িারা একথাও বুয়ে আয়স হি, হিরত উমর রা.সহ ঐ 

মাজদলয়স উপদস্থত সকল সাহাবায়ে দকরামই দুই ঈয়ি েে তাকবীয়রর প্রবিা 

দেয়লন। 

অতএব, হিরত উমর রা. হথয়ক বায়রা তাকবীর দবর্েক বদণিত আসার সম্পয়কি 

আমরা একথা বলয়ত পাদর হি, দুই কারয়ণ উি আসার গ্রহণয়িাগয নে। (১) এ 

আসায়রর রাবী ইফরীকী িঈফ, এবং (২) হিরত উমর রা. হথয়ক দুই ঈয়ি েে 

তাকবীর প্রমাদণত। 

رُ فِي الْعِيدَيْنِ سَبْعًا،  .3
ِ
عَنْ عَائِشَةَ، " أَن َ رَسُولَ اللهِ صَل َى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل َمَ كَانَ يُكَب 

 .لَ الْقِرَاءَةِ "وَخَمْسًا قَبْ 

অথি: হিরত আদেশা রা. হথয়ক বদণিত হি, নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো 

সাোম উভে ঈয়ির নামায়ি দক্বরা‘আয়তর পয়ূবি সাতদট ও পাৌঁচদট কয়র তাকবীর 

দিয়তন। (মুসনায়ি আহমাি: ৪/৪২২, হা. নং. ২৪৩৬২) 

الت َكْبرِيُ فِي »قَالَ نَبِي ُ الل َهِ صَل َى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل َمَ:  عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ:عَبْدِ الل َهِ بْنِ  .عن4
 «الْفِطْرِ سَبْعٌّ فِي اْلُْولَى، وَخَمْسٌّ فِي اآلْخِرَةِ، وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا

অথি: হিরত ‘আমর ইবনলু ‘আস রা. হথয়ক বদণিত, নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ 

ওো সাোম বহলয়েন, ঈদুল দফতয়রর প্রথম রাকা‘আয়ত সাত তাকবীর, আর 

দিতীে রাকা‘আয়ত পাৌঁচ তাকবীর। উভে রাকা‘আয়ত তাকবীয়রর পয়রই 

দক্বরা‘আত। (সনুায়ন আব ূিাউি: ১/১৬৩, হা. নং ১১৫১) 

৩ ও ৪ নং হািীস সম্পয়কি আমায়ির কথা: গাইয়র মুকাদেি বন্ধয়ুির অনুসতত 

ইমাম ইবয়ন হািাম রহ. স্বীে দকতাব মুহাো দবল আসার-এ হিরত আদেশা রা. 

ও ‘আমর ইবনলু ‘আস রা. হথয়ক বদণিত হািীস দুদট উয়েখ করার পর বয়লন, 
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 এ দু’দটর একদটও সহীহ নে’। (হিখুন, মুহাো দবল‘ .يصح ل كله وهذا

আসার: ৩/২৯৬) 

তাোিা, হিরত আদেশা রা.-এর সয়ূত্র বদণিত হািীসদটয়ক বুখারী রহ.ও িঈফ 

আখযা দিয়েয়েন । (প্রাগুি টীকা দ্রিবয।) আর ইমাম আব ূআব্দুোহ হায়কম 

মদনশাপুরী রহ. এ উভে হািীয়সর সনিয়ক ‘ফায়সি’ বয়লয়েন এবং ইমাম 

িাহাবী রহ. তা সমথিন কয়রয়েন। (হিখুন, আল মুস্তািরাক: ১/২৯৮, হা. নং 

২০৬) 

رَةَ. فَكَب َرَ فِي الر َكْعَةِ اْلُْولَى سَبْعَ : شَهِد ٍُْ اْلَْضْحَى وَالْفِطْرَ مَعَ أَبِي هُرَيْ عن نافع أنه قال.5
 ( قَبْلَ الْقِرَاءَةِ.6تَكْبرِيَا ٍ  قَبْلَ الْقِرَاءَةِ. وَفِي اآلخِرَةِ خَمْسَ تَكْبرِيَا ٍ  )

অথি: নায়ফ রহ. হথয়ক বদণিত, দতদন বয়লন, আদম আব ূহুরাইরা রা.-এর সায়থ 

ঈদুল দফতর এবং ঈদুল আিহা পয়িদে। দতদন প্রথম রাকা‘আয়ত দক্বরা‘আয়তর 

পূয়বি সাত তাকবীর দিয়লন, আর দিতীে রাকা‘আয়ত দক্বরা‘আয়তর পূয়বি পাৌঁচ 

তাকবীর দিয়লন। (মুআত্তা ইমাম মায়লক: ১/২৩৯)  

আমায়ির কথা: আব ূ হুরাইরা রা.-এর আমল সম্পকিীে এ আসারদটর সনি 

সহীহ। এই একদটমাত্র আসার োিা বায়রা তাকবীর সম্পকিীে অনযসব মারফূ 

এবং গাইয়র মারফূ হািীস িঈফ তথা প্রমাণয়িাগয নে। ইমাম আহমাি রহ. 

বায়রা তাকবীয়রর প্রবিা হওো সয়েও বয়লয়েন, 
 صَل َى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَل َمَ فِيْ تَكْبِيْرِ الْعِيْدَيْنِ حَدِيْثٌّ صَحِيْحٌّ.

ِ
 لَيْسَ يُرْٰوي عَنِ الن َبِي 

অথি: ‘ঈয়ির নামায়ি তাকবীর সংখযা সম্পয়কি হকায়না সহীহ মারফূ হািীস 

হনই।’ (নসবরু রাোহ: ৩/২৮৯। উয়েখয, েে তাকবীয়রর পয়ি উদেদখত মারফূ 

হািীসগুয়লা হাসান পিিায়ের। অতএব, ইমাম আহমাি রহ.-এর একথা িারা 

আমায়ির িলীল খণ্ডন হে না।) 

এয়িয়ত্র কয়েকদট দবর্ে হবাোর রয়েয়ে, িথা:  

(ক) আব ূ হুরাইরা রা.-এর আমলদট স্বেং নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো 

সাোম-এর সসু্পি হ ার্ণা ও হুকয়ুমর হখলাফ (আমায়ির িলীয়লর ১ম হািীস 

হিখুন) । আর নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম -এর হুকুয়মর বরয়খলাফ 
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হকায়না সাহাবীর আমল গ্রহণয়িাগয নে। কারণ, হয়ত পায়র ঐ দবর্য়ে নবীদজ 

সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম-এর হুকমু দতদন জানয়ত পায়রনদন। এমন 

অয়নক  টনা হািীয়সর দকতায়ব দবিযমান। 

(খ) অথবা, হকায়না এক িামানাে নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম 

বায়রা তাকবীয়র ঈয়ির নামাি পদিয়েদেয়লন। দকন্তু পরবতিীয়ত তা তরক কয়র 

েে তাকবীয়র ঈয়ির নামাি পদিয়েয়েন। আর এ খবর হিরত আব ূ হুরাইরা 

রা.-এর দনকট হপৌৌঁয়েদন। তাই দতদন প্রথম িুয়গর বায়রা তাকবীয়রর উপর আমল 

কয়রয়েন। নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম-এর সবিয়শর্ আমল জানা 

থাকয়ল কখয়না দতদন তার হখলাফ করয়তন না। 

(গ) আব ূ হুরাইরা রা.-এর আমলদট বি বি সাহাবায়ে দকরায়মর আময়লর 

হখলাফ। এমতাবস্থাে বি বি সাহাবার আমল বাি দিয়ে শুধ ুতার একার আমল 

গ্রহণ করা উদচত হয়ব না। 

( ) সয়বিাপদর, এই তাকবীরগুয়লা নামায়ির মূল অংশ নে, বরং অদতদরি 

অংশ। আর শরী‘আয়তর নীদত হয়লা, অদতদরি দবর্ে নামায়ি িাদখল করয়ত 

হয়ল তা দনদিতভায়ব প্রমাদণত হয়ত হয়ব।  

িা-হহাক, েে ও বায়রা তাকবীয়রর ইখদতলায়ফর ময়ধয েে তাকবীর 

দনদিতভায়বই প্রমাদণত। িারা বায়রা তাকবীয়রর কথা বয়লন, তারাও েে 

তাকবীরয়ক মায়নন। হকননা, বায়রার ময়ধয েে আয়ে। দকন্তু বায়রা তাকবীয়রর 

দবর্েদট এমন নে। কারণ, বায়রা তাকবীরয়ক সকয়ল স্বীকার কয়র না। বরং েে 

তাকবীয়রর প্রবিাগণ প্রকারান্তয়র বায়রা তাকবীরয়ক অস্বীকার কয়রন। অতএব, 

অদনদিত দবর্েয়ক নামায়ির ময়ধয িাদখল করা উদচত হয়ব না। তাই আমরা 

একথা বলয়ত পাদর হি, হানাফীয়ির আমল সকল দিক দবয়বচনাে মজবুত এবং 

সহীহ। 

জানািার নামায়ি সরূা ফাদতহা পিার দবধান 

লা-মািহাবী বন্ধরুা আজকাল বয়ল হবিায়ি হি, ‘জানািার নামায়ি সরূা ফাদতহা 

পিা জরুদর। সরূা ফাদতহা না পিয়ল জানািার নামাি শুে হয়ব না। িারা 
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জানািার নামায়ি সরূা ফাদতহা পয়ি না তায়ির জানািার নামাি সহীহ হয়ব না।’ 

তায়ির এসব কথা শুয়ন সরলমনা হানাফী মািহায়বর অনুসারীরা দবভ্রান্ত হয়ি, 

সংশয়ে দনপদতত হয়ি। তাই তায়ির সংশে িূর করার জনয আমায়ির এ 

প্রোস। আমরা এ সংদিি আয়লাচনাে হািীস, আসায়র সাহাবা, আসায়র তায়বঈ 

এবং দফক্বহী উেতদত দিয়ে একথা প্রমাণ কয়র হিখায়বা হি, জানািার নামায়ি 

সরূা ফাদতহা পিার হকায়না প্রয়োজন হনই। সরূা ফাদতহা না পিয়লও জানািার 

নামাি সহীহ হয়ব, হিমনদট হানাফী মািহায়বর দবধান।  

দনয়ে দফক্বয়হর প্রদসে দকতাব ‘আল-দহিাোহ’-এর বরায়ত হানাফী মািহাব 

অনুসায়র জানািা নামায়ির সংদিি দচত্র তুয়ল ধরা হয়লা: 

قال صاحب الهداية: والصالة ان يكرب تكبرية حيمدالله عقيبها مث يكرب تكبرية يصلى فيها 
يت و للمسلمني مث على النىب صلى الله عليه وسلم مث يكرب تكبرية يدعو فيها لنفسه وللم
 يكرب الرابعة ويسلم. الهداية كتاب اجلنائز فصل ىف الصالة على امليت.

দহিাোর গ্রন্থকার বয়লন, জানািার নামাি দনেরূপ:  

‘প্রথয়ম একদট তাকবীর দিয়ব, তাকবীয়রর পর আোহর হামি ও সানা পিয়ব, 

এরপর আয়রকদট তাকবীর দিয়ে নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম-এর 

উপর দুরূি পিয়ব। অতিঃপর আয়রকদট তাকবীর দিয়ে দনয়জর জনয, মতত 

বযদির জনয ও অনযানয মসুলমানয়ির জনয দু‘আ করয়ব।’ (আল-দহিাোহ 

জানািা অধযাে।) 

দহিাো গ্রয়ন্থর ভার্যকার আোমা ইবনলু হুমাম রহ. বয়লন, 

عن رسول الله صلى الله عليه  َليقرأ الفاحتة اَل ان يقرأها بنية الثناء ومل تثبت القراءة
  رشيدية كتب خانة 58/2وسلم. فتح القدير

অথি: ‘জানািার নামায়ি সরূা ফাদতহা পিয়ব না। হকননা নবীদজ সাোোহু 

‘আলাইদহ ওো সাোম হথয়ক জানািাে দক্বরা‘আত পিা প্রমাদণত নে। তয়ব 

হামি ও সানার দনেয়ত সরূা ফাদতহা পিা হিয়ত পায়র।’ (ফাতহুল ক্বািীর: 

২/৮৫) 
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ইমাম মায়লক রহ.-এর ময়তও জানািার নামায়ি ফাদতহা পিয়ত হে না। এ 

সম্পয়কি মায়লকী মািহায়বর প্রদসে দকতাব ‘মুিাও ওোনাতুল কুবরা’র বিবয 

দনেরূপ: 

قلت لعبد الرحمن بن القاسم: اي شيئ يقال على امليت ىف قول مالك؟ قال: الدعاء 
  ازة ىف قول مالك؟ قال: َل.للميت, قلت: فهل يقرأ على اجلن

অথি: ‘ইমাম সাহনূন দবন সাঈি রহ. বয়লন, আদম আমার উস্তাি আব্দুর রহমান 

দবন কায়সময়ক দজোসা করলাম, মায়লক রহ.-এর মতানুিােী জানািার 

নামায়ি কী পিয়ত হে? দতদন বলয়লন, জানািার নামায়ি মাইদেযয়তর জনয 

দু‘আ করয়ত হে। আদম আবার দজোসা করলাম, জানািার নামায়ি কুরআন 

পিা িায়ব দক? দতদন বলয়লন, না।’ (আল-মুিাও ওোনাতলু কুবরা: ১/২৫১) 

জানািার নামায়ি ফাদতহা না পিা সম্পদকিত িলীল 

প্রথম িলীল: হিরত আব ূহুরাইরা রা.-এর হািীস: 

 عَنْ أَبِيهِ أَن َهُ 
ِ
سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ كَيْفَ  اخرج مالك ىف املوطا عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيد  الْمَقْبُرِي 

ي عَلَى الْجَنَازَةِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا لَعَمْرُ الل َهِ أُخْبِرُكَ أَت َبِعُهَا مِنْ أَهْلِهَا فَإِذَا وُ 
ِ
ضِعَتْ تُصَل 

هِ ثُم َ أَقُولُ الل َهُم َ إِن َهُ عَ 
ِ
بْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ...) املوطا كَب َر ٍُْ وَحَمِد ٍُْ الل َهَ وَصَل َيْتُ عَلَى نَبِي 

, قال ىف اعالء السنن : ورجاله رجال اجلماعة اَل ان سعيدا تغري موته  285ملالك برقم:
 ( 288/8باربع سنني, اىل ان قال: ان مثل مالك َليروي عنه ىف التغري. اعالء السنن 

অথি: ‘হিরত সাঈি ইবয়ন আব ূসাঈি আল-মাকবরুী তার দপতা হথয়ক বণিনা 

কয়রন, দতদন হিরত আব ূহুরাইরা রা. (মত. ৫৭দহ.)হক দজয়েস করয়লন, আপদন 

কীভায়ব জানািা পয়িন? আবূ হুরাইরা রা. বলয়লন, আদম হতামায়ক জানাদি 

হি, আদম মাইদেযয়তর সায়থ-সায়থ আদস, এরপর িখন খাদটো রাখা হে তখন 

(জানািার নামায়ির) তাকবীর দিয়ে হামি-োনা ও দুরূি পদি, এরপর এই 

দু‘আ পদি عبدك ابن عبدك انه اللهم...  ।’ (মুআত্তা মায়লক হা.নং ২৫৮) 

দিতীে িলীল: হিরত আব ূহুরাইরা রা.-এর আয়রকদট বণিনা: 
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إِذَا صَل َيْتُمْ عَلَى »عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الل َهِ صَل َى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل َمَ يَقُولُ: 
تِ، فَأَخْلِ 

ِ
 «صُوا لَهُ الد ُعَاءَ الْمَي 

قال صاحب اعالء السنن: رواه ابوداؤد و صححه ابن حبان كذا ىف بلوغ املرام. وقال 
ايضا: ىف سند اىب داؤد حممد ابن اسحاق وقد عنعنه, ولكن قال ىف التلخيص احلبري : لكن 

اشرفية  265/8اخرجه ابن حبان من طريق اخري عنه مصرحا بالسماع. اعالء السنن 
  ال راقم احلروف: فاحلديث حسن على اَلقل(بك )ق

অথি: ‘আব ূহুরাইরা রা.হথয়ক বদণিত, নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম 

বয়লয়েন, হতামরা িখন মতত বযদির জনয জানািা পয়িা তখন তার জনয 

ইখলায়সর সায়থ দু‘আ কয়রা।’ (সনুায়ন আবূ িাঊি হা.নং ৩১৯৯) 

এ হািীয়স নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম মতয়তর জনয দু‘আ করয়ত 

বয়লয়েন, দক্বরা‘আত পিয়ত বয়লনদন। তাই জানািার নামায়ি হকায়না 

দক্বরা‘আত পিা িায়ব না। 

তততীে িলীল: হিরত আব্দুোহ ইবয়ন উমর রা. এর আমল: 

تِ »عَنْ نَافِع ، أَن َ ابْنَ عُمَرَ كَانَ 
ِ
 «َلَ يَقْرَأُ فِي الص اَلَةِ عَلَى الْمَي 

অর্থ: ‘দবদশি তায়বঈ নায়ফ রহ. বণিনা কয়রন, ইবয়ন উমর রা. জানািার 

নামায়ি দক্বরা‘আত পিয়তন না।’ (মুসান্নায়ফ ইবয়ন আবী শাইবা হা.নং ১১৫২২, 

শােখ মুহাম্মাি আওোমা-এর তাহকীক।) 

চতুথি িলীল: হিরত আব্দুোহ ইবয়ন মাসঊি রা. (মততুয: ৩২দহ.)-এর বণিনা: 

تْ لَنَا عَنِ ابْنِ مَسْعُوْد  
ِ
رضى الله عنه اَن َهُ سُئِلَ عَنْ صاَلَةِ الْجَنَازَةِ هَلْ يُقْرَأُ فِيْهَا؟ فَقَالَ لَمْ يُوَق 

 وَ َلَ قِرَاءَةً... رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم فِيْهَا قَوَْلً وَ َلَ قِرَاءَةً. وَ فِيْ رِوَايَة  دُعَاءً 

অথি: ‘ইবয়ন মাসঊি রা.হক দজয়েস করা হয়লা, জানািাে হকায়না দক্বরা‘আত 

পিয়ত হয়ব দক-না? দতদন বলয়লন, নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম 

জানািাে পিার জনয হকায়না কথা বা দক্বরা‘আত দনধিারণ কয়র হিনদন। আয়রক 
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বণিনাে আয়ে, হকায়না দু‘আ বা দক্বরা‘আত দনধিারণ কয়র হিনদন। (উমিাতুল 

ক্বারী: ৬/১৯৪) 

এ হািীস িারা বুো িাে, নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম জানািার 

নামায়ি সরূা ফাদতহা পিয়ত বয়ল িানদন। হকননা, নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ 

ওো সাোম জানািাে িদি সরূা ফাদতহা পিা ওোদজব কয়র দিয়তন, তাহয়ল 

ইবয়ন মাসঊি রা. তা অবশযই জানয়তন। কারণ দতদন সফয়র-হিয়র নবীদজ 

সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম-এর সায়থ সায়থ থাকয়তন। 

পঞ্চম িলীল: হিরত ফুিালা দবন উবাইি রা. (মততুয: ৫৩দহ.) -এর বণিনা: 

تِ شَيْءٌّ؟ 
ِ
، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ لِفَضَالَةَ بْنِ عُبَيْد : هَلْ يُقْرَأُ عَلَى الْمَي 

 
عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِي 

 «َلَ »قَالَ: 
অথি: ‘মূসা দবন উলাই তার দপতা হথয়ক বণিনা কয়রন: দতদন বয়লন, আদম 

ফুিালা দবন উবাইি রা.হক দজোসা করলাম, জানািার নামায়ি হকায়না 

দক্বরা‘আত পিয়ত হয়ব দক? দতদন বলয়লন, না। হকায়না দক্বরা‘আত পিয়ত হয়ব 

না।’ (মুসান্নায়ফ ইবয়ন আবী শাইবা হা.নং ১১৫২৫) 

র্ষ্ঠ িলীল: উদেদখত সাহাবা দকরাম রা. োিাও আয়রা কয়েকজন বি বি 

সাহাবা রা. জানািাে সরূা ফাদতহা পিয়ত দনয়র্ধ কয়রয়েন। ইমাম সাহনূন দবন 

সাঈি মায়লকী আব্দুোহ দবন ওোহাব হথয়ক বণিনা কয়রন: 

قال ابن وهب عن رجال من اهل العلم عن عمر بن اخلطاب  و على بن اىب طالب و عبد 
و جابربن عبد الله و واثلة بن اَلسقع... انهم مل الله بن عمر وفضالة بن عبيد و اىب هريرة 

 يكونوا يقرءون ىف الصالة على امليت. 
অথি: ‘ইবয়ন ওোহাব রা. সাহাবা দকরায়মর মধয হথয়ক বি মায়পর আয়লম 

সাহাবীগণ হিমন: হিরত উমর ইবনলু খাত্তাব, হিরত আলী ইবয়ন আবী 

তাদলব, হিরত আব্দুোহ ইবয়ন উমর, হিরত ফুিালা দবন উবাইি, হিরত আব ূ

হুরাইরা, হিরত জাদবর দবন আব্দুোহ, হিরত ওোয়সলা দবন আসক’ প্রমুখ 
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সাহাবা দকরাম রা. হথয়ক বণিনা কয়রয়েন হি, তারা জানািার নামায়ি দক্বরা‘আত 

পিয়তন না।’ (মুিাওওোনাতুল কুবরা: ১/২৫১, িারুল বাি) 

হি-সকল তায়বঈ ইমামগণ জানািাে ফাদতহা পিয়ত দনয়র্ধ কয়রয়েন 

১. দবদশি তায়বঈ আয়মর আশশা‘বী রহ. (মততুয: ১০৩ দহ.) 

 قَالَ: 
ِ
تِ ثَنَاءٌّ عَلَى الل َهِ، وَالث َانِيَةُ صاَلَةٌّ »عَنْ أَبِي هَاشِم ، عَنِ الش َعْبِي 

ِ
الت َكْبرِيَةُ اْلُْولَى عَلَى الْمَي 

 صَل َى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل َمَ، وَالث َالِثَةُ دُعَاءٌّ لِلْ 
ِ
تِ، وَالر َابِعَةُ تَسْلِيمٌّ عَلَى الن َبِي 

ِ
 «مَي 

অথি: ‘আব ূ হায়শম ইমাম শা‘বী হথয়ক বণিনা কয়রন, ইমাম শা‘বী বয়লয়েন, 

জানািার প্রথম তাকবীর আোহ তা‘আলার োনা পিার জনয। দিতীে তাকবীর 

নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম-এর উপর দুরূি পিার জনয। তততীে 

তাকবীর মাইদেযয়তর উহেয়শয দু‘আ করার জনয। চতুথি তাকবীর সালাম 

দফরায়নার জনয।’ (মুসান্নায়ফ আব্দুর রািিাক হা.নং ৬৪৩৫) 

২. হিরত ইবরাহীম নাখেী রহ. (মততুয: ৯৬দহ.) 

تِ إِذَا صَل َى عَلَيْهِ؟ قَالَ: 
ِ
 «َلَ »عَنْ حَم َاد ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ أَيَقْرَأُ عَلَى الْمَي 

অথি: ‘হাম্মাি দবন আব ূ সলুাইমান বণিনা কয়রন, আদম ইবরাহীম নাখেীয়ক 

দজয়েস করলাম, জানািার নামায়ি দক্বরা‘আত পিয়ত হয়ব দক না? দতদন 

বলয়লন, না পিয়ত হয়ব না। (মুসান্নায়ফ আব্দুর রািিাক হা.নং ৬৪৩৩) 

৩. হিরত সাঈি ইবনলু মুসাইদেযব রহ. (মততুয: ৯৪দহ.) 

تِ مِنْ قِرَاءَة  وََلَدُعَا ء شَيْئًا عن قتادة عن ابن املس
ِ
يب قال: مَانَعْلَمُ فِىْ الص اَلَةِ عَٰلى الْمَي 

 مَعْلُوْمًا.
অথি: ‘ক্বাতািাহ রহ. সাঈি ইবনলু মুসাইদেযব রহ. হথয়ক বণিনা কয়রন, দতদন 

বয়লয়েন, জানািার নামায়ি হকায়না দনদিিি দক্বরা‘আত, দকংবা দু‘আর কথা 

আমার জানা হনই।’ (মুসান্নায়ফ আব্দুর রািিাক হা.নং ৬৪৩৬) 

৪. হিরত মুহাম্মাি দবন সীরীন রহ. (মততুয: ১১০দহ.)-এর আমল। 

تِ عَٰلى عن ايوب عن حممد أَن َهُ كَانَ َلَيَقْرَأُ فِيْ الص اَلَِة 
ِ
 الْمَي 
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অথি: ‘দবদশি মুহাদেস আইেবূ সাখদতোনী রহ. মুহাম্মাি দবন সীরীন সম্পয়কি 

বয়লন, দতদন জানািার নামায়ি হকায়না দক্বরা‘আত পিয়তন না।’ (মুসান্নায়ফ 

ইবয়ন আবী শাইবা হা.নং ১১৫২৩) 

৫. হিরত আবূল আদলোহ রহ. (মততুয: ৯৩দহ.)-এর ফাতাওো। 
عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الص اَلَةِ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ 

مَا كُنْتُ أَحْسَبُ أَن َ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ تُقْرَأُ إَِل َ فِي صاَلَة  فِيهَا رُكُوعٌّ »كِتَابِ فَقَالَ: الْ 
 «.وَسُجُودٌّ 

অথি: ‘আবূল দমনহাল বয়লন, আদম আবলূ আদলোয়ক জানািাে সরূা ফাদতহা 

পিয়ত হয়ব দকনা দজয়েস করয়ল দতদন বয়লন, আমার ময়ত ফাদতহা এমন 

নামায়িই পিয়ত হে, হি নামায়ি রুক-ূদসজিা আয়ে।’ (মুসান্নায়ফ ইবয়ন আবী 

শাইবা হা.নং ১১৫২৪)  

৬. হিরত আব ূবুরিাহ রহ. (মততুয: ১৪০-১৫০দহ.)-এর ফাতাওো। 

 عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌّ: أَقْرَأُ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ؟
 «.َلَ تَقْرَأْ : »قَالَ 

অথি: ‘সাঈি ইবয়ন আব ূবুরিাহ তার দপতা আব ূবুরিাহ সম্পয়কি বণিনা কয়রন, 

জননক বযদি তার দপতা আব ূবুরিাহয়ক দজয়েস করয়লা, আদম দক জানািার 

নামায়ি সরূা ফাদতহা পিয়বা? দতদন বলয়লন, না। তুদম পিয়ব না।’ (মুসান্নায়ফ 

ইবয়ন আবী শাইবা হা.নং ১১৫২৬) 

৭. দনজ িুয়গ মক্কাবাসীর ইমাম আত্বা ইবয়ন আবী রাবাহ রহ. (মততুয: ১১৪দহ.)-

এর ফাতাওো। 

 «مَا سَمِعْنَا بِهَذَا»عَنْ حَج َاج ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ الْقِرَاءَةِ عَلَى الْجِنَازَةِ فَقَالَ: 
অথি: ‘হাজ্জাজ রহ. বণিনা কয়রন, আদম আত্বা ইবয়ন আবী রাবাহয়ক জানািাে 

দক্বরা‘আত পিয়ত হয়ব দকনা এ বযাপায়র দজয়েস করয়ল দতদন বয়লন, (পিয়ব 

না) পিার কথা নতুন শুনদে।’ (মুসান্নায়ফ ইবয়ন আবী শাইবা হা.নং ১১৫২৮) 
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৮. হিরত ত্বাঊস দবন কাইসান রহ. (মততুয: ১০৬দহ.)-এর আমল। 

 «الْقِرَاءَةَ عَلَى الْجِنَازَةِ يُنْكِرَانِ »عَنْ ابْنِ طَاوُس ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَطَاء  أَن َهُمَا كَانَا 
অথি: ‘ত্বাঊস দবন কাইসান রহ.-এর পুত্র তার সম্পয়কি এবং আত্বা রহ.-এর 

সম্পয়কি বয়লন, তারা উভয়ে জানািার নামায়ি দক্বরা‘আত পিয়ত অপেে 

করয়তন।’ (মুসান্নায়ফ ইবয়ন আবী শাইবা হা.নং ১১৫২৯) 

৯. হিরত বকর দবন আব্দুোহ রহ. (মততুয: ১০৮দহ.)-এর বণিনা। 

«َلَ أَعْلَمُ فِيهَا قِرَاءَةً »عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْد ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الل َهِ، قَالَ:   
অথি: ‘ইসহাক দবন সআুইি, বকর দবন আব্দুোহ হথয়ক বণিনা কয়রন হি, দতদন 

বয়লন, জানািাে দক্বরা‘আত পিার হকায়না হুকুম আমার জানা হনই।’ 

(মুসান্নায়ফ ইবহন আবী শাইবা হা.নং ১১৫৩০) 

১০. সায়লম ইবয়ন আব্দুোহ ইবয়ন উমর রহ. (মততুয: ১০৬দহ.)-এর ফাতাওো। 

عَنْ مُحَم َد  بْنِ عَبْدِ الل َهِ بْنِ أَبِي سَارَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمًا، فَقُلْتُ:: الْقِرَاءَةُ عَلَى الْجِنَازَةِ؟ 
 «ازَةِ َلَ قِرَاءَةَ عَلَى الْجِنَ »فَقَالَ: 

অথি: ‘মুহাম্মাি দবন আব্দুোহ দবন আবী সারাহ বয়লন, আদম সায়লম রহ.হক 

জানািাে দক্বরা‘আয়তর হুকমু সম্পয়কি দজয়েস করয়ল দতদন বয়লন, জানািাে 

হকায়না দক্বরা‘আত পিয়ত হে না।’ (মুসান্নায়ফ ইবয়ন আবী শাইবা হা.নং 

১১৫৩২) 

উপয়র মুসান্নায়ফ ইবয়ন আবী শাইবার উেতদতয়ত তায়বঈ ইমামগয়ণর হি-সব 

উদি উয়েখ করা হয়েয়ে হসগুয়লার সবকদটর সনিই দজোি তথা গ্রহণয়িাগয। 

হায়ফয়ি হািীস ইবয়ন আব্দুল বার রহ. তায়বঈ ইমামগণ হথয়ক বদণিত সবকদট 

উদির সনিয়ক দজোি বয়লয়েন। (দবস্তাদরত জানয়ত হিখুন ‘আল-ইদস্তিকার: 

৩/৪২, তবআতু মক্কাদতল মুকাররমাহ’।) 

উদেদখত তায়বঈগণ োিাও আয়রা কয়েকজন তায়বঈ জানািার নামায়ি ফায়তহা 

পিয়ত দনয়র্ধ কয়রয়েন। হিমন: হিরত সাঈি ইবয়ন জুবায়ের (মততুয: ৯৩দহ.), 

হিরত মুজাদহি ইবয়ন জাবর (মততুয: ১০২দহ.), হাম্মাি দবন আব ূ সলুাইমান 
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(মততুয: ১২০দহ.), সদুফোন সাওরী (মততুয: ১৬১দহ.) প্রমখু। (উমিাতুল কারী: 

৬/১৯১, িাকাদরো বুক দডয়পা) 

মিীনাবাসীর আমল: মিীনার বাদসো ইমাম মায়লক রহ. বয়লন, 

  ليس ذالك مبعمول به ببلدنا امنا هو الدعاء, ادركت اهل بلد نا على ذالك.
অথি: ‘আমায়ির হিয়শ জানািার নামায়ি দক্বরা‘আত পিার উপর আমল হনই। 

জানািাে শুধু দু‘আ পিা হে। আদম আমার হিশবাসীয়ক এর উপরই আমল 

করয়ত হিয়খদে।’ (আল মুিাওওোনাতলু কুবরা: ১/২৫১) 

আহয়ল হািীস বন্ধয়ুির অনুসতত বযদিত্ব ইমাম ইবয়ন তাইদমো রহ. বয়লয়েন, 

  جمهور السلف كانوا يكتفون بالدعاء وَل يقرءون الفاحتة.
অথি: ‘অদধকাংশ সালাফ জানািার নামায়ি শুধু দু‘আ পিয়তন, সরূা ফাদতহা 

পিয়তন না।’ (ফেিলু বারী: ৩/৩০২, কুয়েয়তর োপা) 

হশর্ কথা: হািীস, দফক্বয়হ হানাফী, আসায়র সাহাবা, আসায়র তায়বঈন, 

মিীনাবাসীর আমল ও ইবয়ন তাইদমো রহ.-এর উদির মাধযয়ম একথা 

স্পিভায়ব প্রমাদণত হয়লা হি, জানািার নামায়ি সরূা ফাদতহা পিার দবধান 

হনই। অতএব, িারা একথা বয়ল হবিাে হি, সরূা ফাদতহা পিা োিা জানািার 

নামাি হয়ব না, তায়ির কথা দিক নে। তয়ব হযাৌঁ, সরূা ফাদতহা পিার কথাও 

হিয়হতু হািীয়সর দকতায়ব পাওো িাে (িদিও ঐ হািীসগুয়লা িথাথি কারয়ণ 

হানাফী মািহায়ব গ্রহণয়িাগয নে), তাই হকউ িদি জানািার নামায়ি োনা বা 

দু‘আর স্থায়ন োনা বা দু‘আর দনেয়ত সরূা ফাদতহা পয়ি তাহয়ল হানাফী মািহাব 

অনুসায়র হকায়না সমসযা হনই। (ফাতাওো দহদেো : ১/১৬৪, বাহরুর রায়েক : 

২/৩১৫ এর টীকা)  

আোহ তা‘আলা আমায়িরয়ক িীয়নর সদিক বুে িান করুন। আমীন। 

মদহলায়ির নামাি পরুুর্য়ির নামাি হথয়ক দভন্ন 

নর-নারীর ময়ধয আোহ তা‘আলা মিিািাগত দিক দিয়ে িদিও হকায়না পাথিকয 

কয়রনদন দকন্তু শারীদরক গিন, অবেব ও শদি-সাময়থিযর দিক দিয়ে আোহ 
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তা‘আলা তায়ির ময়ধয পাথিকয কয়রয়েন। আর তাই শরী‘আয়তর দবদভন্ন হুকুম-

আহকাম পালয়নর হিয়ত্র নর-নারীর ময়ধয পাথিকয করা হয়েয়ে। আিান-

ইক্বামাত, নামায়ির ইমামদত, ইহরাম-পরবতিী হসলাই-দবহীন ও হসলাইকতত 

কাপি পদরধায়নর হিয়ত্র পুরুর্-মদহলার হুকয়ুমর পাথিকয এয়কবায়রই স্পি। 

নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম-এর িামানা হথয়ক আজ অবদধ 

উম্ময়তর অদবদিন্ন কমিধারা হথয়ক একথা সপু্রমাদণত হি, পুরুর্-মদহলার 

নামায়ির ময়ধয দবয়শর্ দকে ুস্থায়ন পাথিকয রয়েয়ে। এই পাথিয়কযর দবর্েদট সবাই 

হময়ন দনয়লও আমায়ির লা-মািহাবী বন্ধরুা মানয়ত পায়রদন। তায়ির উয়েয়শযই 

আমায়ির এ প্রোস। 

عورة المرأة ان  ‘মদহলা (মূলযবান হওোে) হগাপন কয়র রাখার ময়তা সতদি’। 

(আল-মু’জামলু কাবীর তবারানী : ৯/২৯৫, হা. নং. ৯৪৮০) হি দজদনস িয়তা 

মূলযবান হে, হস দজদনস তয়তা হগাপন কয়র রাখা হে। ইসলাম মদহলা জাদতয়ক 

অদত-মূলযবান ও সম্মাদনত বয়ল  হ ার্ণা কয়রয়ে। হসজনয তায়ক হগাপনীেতা 

রিা করয়ত বলা হয়েয়ে। কারণ, মূলযবান বস্তু িদি হঢয়ক রাখা না হে, হগাপন 

করা না হে, আবতত করা না হে, তাহয়ল তা লুট-দেনতাই হয়ে িাওোর আশংকা 

থায়ক। মদহলা ‘হগাপন বস্তু’ এ মূলনীদতর আয়লায়কই মলূত শরী‘আয়ত দবদভন্ন 

হুকুম আহকায়মর হিয়ত্র পুরুর্-মদহলার ময়ধয পাথিকয করা হয়েয়ে। 

হসই পদরকল্পনােই পুরুর্-মদহলার নামায়ির ময়ধয পাথিকয করা হয়েয়ে। 

সাহাবা, তায়বঈন ও তায়ব-তায়বঈন পাথিয়কযর এ দবর্েদট খুব সহজভায়ব 

উপলদে কয়রয়েন এবং নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম কততিক 

দনয়িিদশত মদহলায়ির নামায়ির পাথিকয অকপয়ট হময়ন দনয়েয়েন। ইমাম 

চতুিেও এই পাথিয়কযর বযাপায়র একমত হপার্ণ কয়রয়েন। বাইহাকী রহ. 

দবর্েদট সনুায়ন কুবরাে এভায়ব বযি কয়রয়েন হি, নামায়ির দবদভন্ন দবধায়ন 

পুরুর্-মদহলার হিয়ত্র পেদতগত দভন্নতার দবর্য়ে প্রধান দবয়বচয হয়লা ‘সতর’। 

অথিাৎ, মদহলায়ির জনয শরী‘আয়তর হুকমু হয়লা, এমন পেদত অবলম্বন করা িা 

তায়িরয়ক সবিাদধক পিিা িান কয়র। (সনুায়ন কুবরা বাইহাকী: ২/৩১৫, হা. নং 

৩১৯৯) 

http://www.darsemansoor.com/


 

www.darsemansoor.com   www.islamijindegi.com 

 

মদহলায়ির নামায়ি পুরুর্ হথয়ক পাৌঁচ-হিয়ত্র হমৌদলক পাথিকয রয়েয়ে। িথা: 

১. তাকবীয়র তাহরীমার সমে হাত উিায়না। 

২. হাত বাৌঁধার স্থান। 

৩. রুকূয়ত েুৌঁকার হিয়ত্র। 

৪. দসজিা করার হিয়ত্র। 

৫. তবিয়ক। 

প্রথম পাথিকয: তাকবীয়র তাহরীমার সমে হাত উিায়না।  

فساق احلديث. وفيه:  فَقَالَ: لَيْهِ وَسَل َمَ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْر  قَالَ: جِئْتُ الن َبِي َ صَل َى اللهُ عَ  .1
يَا وَائِلُ بْنَ حُجْر ، إِذَا صَل َيْتَ فَاجْعَلْ يَدَيْكَ حِذَاءَ أُذُنَيْكَ، وَالْمَرْأَةُ تَجْعَلُ يَدَيْهَا حِذَاءَ »

 «ثَدْيَيْهَا

: رواه 2/222قال الهيثمى ىف جممع الزوائد: 21-22/60رواه الطرباىن ىف الكبري:
رباىن ىف حديث طويل ىف مناقب وائل من طريق مينونة عن عمتها ام حييى بنت عبد الط

 اجلبار, ومل اعرفها. وبقية رجاله ثقا ٍ.

অথি: ওোইল ইবয়ন হুজুর রা. হথয়ক বদণিত, দতদন বয়লন হি, আদম নবীদজ 

সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম-এর দনকট আসলাম। দতদন আমায়ক বলয়লন, 

হহ ওোইল ইবয়ন হুজুর! িখন তুদম নামাি পিয়ব তখন তুদম হতামার হাত কান 

পিিন্ত উিায়ব, আর মদহলারা তায়ির হাত বুয়কর উপর বাৌঁধয়ব।  

হাইসামী রহ. বয়লন, ‘এ হািীয়সর সমস্ত রাবী দনভিরয়িাগয, উয়ম্ম ইোহইো 

বযতীত’। দকন্তু পরবতিী মুহাদেসগয়ণর দনকট উয়ম্ম ইোহইোও প্রদসে। 

، قَالَ: . عَنِ الز ُهْرِ 2
ِ
 «تَرْفَعُ يَدَيْهَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهَا»ي 

 6/221املصنف َلبن اىب شيبة: 
অথি: ইমাম িুহরী রহ. হথয়ক বদণিত, দতদন বয়লন, মদহলারা কাৌঁধ পিিন্ত হাত 

উিায়ব। (মুসান্নায়ফ ইয়বন আবী শাইবা: ১/২৩৯, হা. নং ২৪৭০) 

দিতীে পাথিকয: হাত বাৌঁধার স্থান। 
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 لْمَرْأَةَ تَضَعُ يَدَيْهَا عَلَى عَلَى صَدْرِهَا ْلَِن َ ذَلِكَ أَسْتَرُ لَهَا.عن الطحاوي: ا

ইমাম তহাবী রহ. হথয়ক বদণিত, দতদন বয়লন, মদহলারা তায়ির উভে হাতয়ক 

বুয়কর উপর হরয়খ দিয়ব, আর এটাই তায়ির জনয িয়থাপিুি সতর। 

(আসদসআো: ২/১৫৬, ফাতাওোয়ে শামী: ১/৫০৪, আল মাবসতূ সারাখসী: 

১/২৫) 

তততীে পাথিকয: মদহলারা রুকূয়ত কম েুৌঁকয়ব। 

تَجْمَعُ الْمَرْأَةُ إِذَا رَكَعَتْ تَرْفَعُ يَدَيْهَا إِٰلى »عَنْ عَبْدِ الر َز َاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاء  قَالَ: 
طْنَهَا وَصَدْرَهَا إِٰلى فَخِذَيْهَا, وَتَجْمَعَ بَطْنِهِ, وَتَجْمَعَ مَا اسْتَطَاعَتْ, فَإِذًا يَدَيْهَاإِلَيْهَا, وَتَضُم ُ بَ 

 6081مَا اسْتَطَاعَتْ مصنف عبد الرزاق:صـ
অথি: ‘িখন মদহলারা রুকূয়ত িায়ব তখন হাতিে হপয়টর দিয়ক উদিয়ে িথাসম্ভব 

জিসি হয়ে থাকয়ব, আর িখন দসজিা করয়ব তখন হাতিে শরীয়রর সায়থ 

এবং হপট ও সীনায়ক রায়নর সায়থ দমদলয়ে দিয়ব এবং িথাসম্ভব জিসি হয়ে 

থাকয়ব।’ (মুসান্নায়ফ আব্দুর রািিাক: ৩/১৩৭, হা. নং ৫০৬৯) 

চতুথি পাথিকয: মদহলারা দসজিা জিসি হয়ে করয়ব। 

يَانِ 
ِ
 عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيب ، أَن َ رَسُولَ الل َهِ صَل َى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل َمَ مَر َ عَلَى امْرَأَتَيْنِ تُصَل 

إِذَا سَجَدْتُمَا فَضُم َا بَعْضَ الل َحْمِ إِلَى اْلَْرْضِ فَإِن َ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ فِي ذَلِكَ »لَ: فَقَا
 51كتاب املراسيل َلىب داؤد برقم:«كَالر َجُلِ 

অথি: ‘দবখযাত তায়বঈ ইোিীি ইবয়ন আবী হাবীব বয়লন, একবার নবীদজ 

সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম নামািরত দুই মদহলার পাশ দিয়ে িাদিয়লন। 

তখন তায়িরয়ক (সংয়শাধয়নর উয়েয়শয) বলয়লন, িখন দসজিা করয়ব তখন 

শরীর িমীয়নর সায়থ দমদশয়ে দিয়ব। হকননা মদহলারা এয়িয়ত্র পুরুর্য়ির ময়তা 

নে’। (দকতাবুল মারাসীল ইমাম আব ূিাঊি হা.নং ৮০) 

আব ূিাঊি রহ.-এর উি হািীস সম্পয়কি গাইয়র মুকাদেিয়ির দবখযাত আয়লম 

ও মুহাদেস নওোব দসেীক হাসান খান ‘আউনুল বারী’: ১/৫২০-এ দলয়খয়েন, 
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এই মুরসাল হািীসদট সকল ইমায়মর উসলূ ও মূলনীদত অনুিােী িলীল হওোর 

হিাগয। 

عُ الْمَرْأَةُ ". عَنْ مُجَاهِد  أَن َهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ الر َجُلُ بَطْنَهُ عَلَى فَخِذَيْهِ إِذَا سَجَدَ كَمَا تَضَ 
 6/111املصنف َلبن اىب شيبة:

অথি: হিরত মজুাদহি ইবয়ন জাবর রহ. পুরুর্য়ির জনয মদহলায়ির ময়তা উরুর 

সায়থ হপট লাদগয়ে দসজিা করায়ক অপেে করয়তন। (মুসান্নায়ফ ইয়বন আবী 

শাইবা: ১/২৭০, হা. নং ২৭৮০) 

هَا تَنْضَم ُ مَا اسْتَطَاعَتْ وََلَ تُجَافِي لِكَيْ َلَ إِذَا سَجَد ٍَِ الْمَرْأَةُ فَإِن َ »عن احلسن وقتادة قاَل: 
 6/111تَرْفَعَ عَجِيزَتَهَا، املصنف َلبن اىب شيبة:

অথি: হিরত হাসান বসরী ও ক্বাতািাহ রহ. বয়লন, মদহলা িখন দসজিা করয়ব 

তখন হস িথাসম্ভব জিসি হয়ে থাকয়ব। অঙ্গ-প্রতযঙ্গ ফাৌঁকা হরয়খ দসজিা 

করয়ব না, িায়ত হকামর উৌঁচু হয়ে না থায়ক। (মুসান্নায়ফ ইবয়ন আবী শাইবা: 

১/২৭০, হা. নং ২৭৮০) 

পঞ্চম পাথিকয: তবিয়কর সমে মদহলাগণ উভে পা ডানপাশ দিয়ে হবর কয়র 

দিয়ে িমীয়নর উপর দনতম্ব হরয়খ উরুর সায়থ হপট দমদলয়ে রাখয়ব। 

لَيْهِ وَسَل َمَ: " إِذَا جَلَسَتِ الْمَرْأَةُ فِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَل َى اللهُ عَ 
الص اَلَةِ وَضَعَتْ فَخِذَهَا عَلَى فَخِذِهَا اْلُْخْرَي، وَإِذَا سَجَد ٍَْ أَلْصَقَتْ بَطْنَهَا فِي فَخِذَيْهَا 

 2/221كَأَسْتَرِ مَا يَكُونُ لَهَا البيهقى ىف السنن الكربي:
অথি: ‘হিরত আব্দেুাহ ইবয়ন উমর রা. হথয়ক বদণিত, নবীদজ সাোোহু 

‘আলাইদহ ওো সাোম বয়লয়েন, মদহলারা িখন নামায়ির ময়ধয বসয়ব তখন 

হিয়না এক উরু (ডান উরু) আয়রক উরুর উপর রায়খ। আর িখন দসজিা 

করয়ব তখন হিয়না হপট উরুর সায়থ দমদলয়ে রায়খ, িা তায়ির সতর ঢাকার 

জনয অদধক উপয়িাগী হে। (সনুায়ন কুবরা বাইহাকী: ২/৩১৫, হা. নং ৩১৯৯) 
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سَاءُ يُؤْمَرْنَ أَنْ يَتَرَب َعْنَ إِذَا جَلَسْنَ فِي الص اَلَةِ، وََلَ »عَنْ خَالِدِ بْنِ الل َجاْلَجِ، قَالَ: 
ِ
كُن َ الن 

جَالِ عَلَى أَوْرَاكِهِن َ، يُت َقَى ذَلِكَ عَلَى الْمَرْأَةِ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ مِنْ 
ِ
هَا يَجْلِسْنَ جُلُوسَ الر 

 6/111املصيف َلبن اىب شيبة:«. الش َيْءُ 
অথি: ‘হিরত খায়লি ইবয়ন লাজলাজ রহ. বয়লন হি, মদহলায়িরয়ক আয়িশ 

করা হয়তা তারা হিয়না নামায়ি দুই পা ডান দিক দিয়ে হবর কয়র দনতয়ম্বর উপর 

বয়স, পুরুর্য়ির ময়তা না বয়স। আবরণীে হকায়নাদকে ুপ্রকাশ হয়ে িাওোর 

আশংকাে মদহলায়িরয়ক এমনদট করয়ত হে।’ (মুসান্নায়ফ ইবয়ন আবী শাইবা: 

১/২৭০, হা. নং ২৭৮০) 

 6/112املصنف َلبن اىب شيبة:«. تَجْتَمِعُ وَتَحْتَفِرُ »عَب َاس : عَنِ ابْنِ 
অথি: ‘ইবয়ন আব্বাস রা.হক দজোসা করা হয়লা হি, মদহলারা কীভায়ব নামাি 

আিাে করয়ব? দতদন বলয়লন, ‘খুব জিসি হয়ে অয়ঙ্গর সায়থ অঙ্গ দমদলয়ে 

নামাি আিাে করয়ব’। (মুসান্নায়ফ ইবয়ন আবী শাইবা: ১/২৭০, হা. নং 

২৭৭৫) 

উপিুিি সংদিি আয়লাচনা একট ুময়নায়িায়গর সায়থ পাি করয়ল একজন িান্ডা 

মদস্তয়ষ্কর পািক সহয়জ অনুমান করয়ত সিম হয়বন হি, মদহলায়ির নামায়ির 

পাথিয়কযর দবর্েদট নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম এবং সাহাবীয়ির 

িুগ হথয়কই চয়ল আসয়ে এবং এর পয়ি অয়নক শদিশালী িলীল রয়েয়ে। দকন্তু 

দকেু দকেু ইসলামী দচন্তাদবি (?) সালাফ হথয়ক চয়ল আসা সপু্রদতদষ্ঠত মত ও 

পথয়ক উয়পিা কয়র দনয়জয়ির গয়বর্ণালি মত ও পথয়ক জনগয়ণর মায়ে 

চাদলয়ে হিোর ও জনসাধারণয়ক দবভ্রান্ত করার হচিা চাদলয়ে িায়ি। এর দকেু 

নমুনা দনয়ে হপশ করা হয়লা: 

আরয়বর প্রদসে গাইয়র মুকাদেিশােখ নাদসরুেীন আলবানী তার ‘দসফাতুস 

সালাত’ নামক গ্রয়ন্থ িাদব কয়রন হি, পুরুর্-মদহলার নামায়ির পেদত এক ও 

অদভন্ন। তার এ িাদব হািীস দবয়রাধী নে, একথা প্রমাণ করার জনয প্রথম 

পিিায়ে দতদন আহয়ল হয়ক্বর পয়ির মদহলায়ির নামায়ির পাথিকয-সম্বদলত 

মারাসীয়ল আব ূিাঊয়ির হািীসদটয়ক এ কথা বয়ল িঈফ আখযা দিয়লন হি, 
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‘হািীসদট মুরসাল, অতএব তা িঈফ’। অথচ অদধকাংশ ইমাম দবয়শর্ কয়র 

স্বণিিুয়গর ইমাময়ির ময়ত, প্রয়োজনীে শতিাবলী দবিযমান থাকয়ল মুরসাল 

হািীসও মারফূ এবং সহীহ হািীয়সর ময়তা গ্রহণয়িাগয হয়ে থায়ক। দবয়শর্ কয়র 

আব ূিাঊি রহ.-এর এ হািীসদটর শুেতার পয়ি সকল ইমাম, এমনদক গাইয়র 

মুকাদেি আয়লম দসেীক হাসান খান সায়হবও স্বীকায়রাদি দিয়েয়েন। 

দিতীে পিিায়ে দতদন স্বীে মনগিা বিবযয়ক প্রমায়ণর জনয ইবরাহীম নাখেী 

রহ.-এর কথা উয়েখ কয়রয়েন। দতদন নাদক বয়লয়েন, ‘মদহলাগণ পুরুর্য়ির 

ময়তাই নামাি আিাে করয়ব’। এ উদি উয়েখ কয়র মসুান্নায়ফ ইবয়ন আবী 

শাইবার উেতদত দিয়েয়েন। অথচ ঐ গ্রয়ন্থর হকাথাও এ কথাদট হনই। এমনদক 

‘মাকতায়ে শায়মলার’ হাজার হাজার দকতাব সাচি কয়রও এ উদি খুৌঁয়জ পাওো 

িােদন। িীয়নর নায়ম এমন জাদলোদতর হকায়না অথি হে না। 

তততীে পিিায়ে উয়ম্ম িারিা রা. সম্পয়কি বদণিত একদট উদি উয়েখ কয়রয়েন হি, 

‘দতদন নামায়ি পুরুয়র্র নযাে বসয়তন’। আলবানী সায়হব িদিও এ উদি িারা 

দনয়জর িাদব প্রমাণ করয়ত হচয়েদেয়লন, দকন্তু আসয়ল এ উদি িারা পুরুর্-

মদহলার নামায়ির পাথিয়কযর কথাই প্রমাদণত হে। হকননা, উভয়ের বসার পেদত 

এক হয়ে থাকয়ল ‘উয়ম্ম িারিা পুরুয়র্র ময়তা বসয়তন’-একথা বলার প্রয়োজন 

কী? হিয়হতু উয়ম্ম িারিা মদহলায়ির নামায়ি বসার প্রচদলত ও সাধারণ দনেয়মর 

উল্টা কয়র পুরুর্য়ির ময়তা বসয়তন, (িা দেয়লা একদট বযদতক্রম) তাই একথা 

দবয়শর্ভায়ব উয়েখ করা হয়েয়ে এবং বুখারী রহ.-এর ‘তারীয়খ সগীয়র’ এদট 

স্থান কয়র দনয়েয়ে। 

এোিাও আহয়ল হািীস ভাইয়েরা দনয়জয়ির উদ্ভাদবত আয়রা দকেু িুদি হপশ 

কয়র থায়কন, হিগুয়লার দুবিলতা িীয়নর দবর্য়ে সাধারণ োন রায়খন এমন হি 

হকউ বুেয়ত সিম। তাই হসসব দবর্য়ের অবতারণা করা হয়লা না। 

আহয়ল হািীস ভাইগণ পুরুর্-মদহলায়ির অয়নক ইবািায়ত পাথিকয মায়নন, 

হিগুয়লার দভদত্ত মদহলায়ির সতর ঢাকার উপর। হিমন, ইহরাম অবস্থাে 

পুরুয়র্র জনয মাথা ঢাকা দনয়র্ধ, অথচ মদহলায়ির জনয মাথা হঢয়ক রাখা 
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ফরি। পুরুর্গণ উচ্চ আওোয়জ তালদবো পাি কয়র থায়কন, অথচ মদহলায়ির 

জনয দনেস্বয়র তালদবো পিা জরুদর। আিান-ইক্বামাত-ইমামদত পুরুর্য়ির জনয 

খাস, মদহলায়ির জনয এগুয়লার হুকুম হনই। এোিা আয়রা অয়নক ইবািায়ত 

পুরুর্-মদহলার পাথিকয সবাই হময়ন আসয়ে। তাহয়ল নামায়ির হিয়ত্র পুরুর্-

মদহলার পাথিকয মানয়ত তায়ির সমসযা হকাথাে? এ পাথিকয হতা আমায়ির 

মনগিা হকায়না দবর্ে নে। সরাসদর হািীস ও আসায়র সাহাবা হথয়ক প্রমাদণত। 

আহয়ল হািীস বন্ধরুা একদিয়ক হািীস মানার িাদব করয়ে, আবার অনযদিয়ক 

হািীয়সর উল্টা কাজ করয়ে। কী আজব তবপদরতয! 

মুসদলম সমায়জ দবভ্রাদন্ত েিায়না এবং দবয়ভি সতদি করা িায়ির লিয ও 

উয়েশয, আোহ তা‘আলা আমায়িরয়ক তায়ির হথয়ক িূয়র থাকার তাওফীক িান 

করুন। আমীন। 

পরুুর্য়ির জামা‘আয়ত মদহলায়ির অংশগ্রহণ! শরী‘আত কী বয়ল? 

রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম-এর বণিনাে মদহলায়ির নামায়ির 

উত্তম স্থান: 

(ক) হিরত আব্দুোহ ইবয়ন মাসউি রা.-এর সয়ূত্র বদণিত, রাসলূুোহ সাোোহু 

‘আলাইদহ ওো সাোম ইরশাি কয়রয়েন, মদহলায়ির জনয দনধিাদরত হুজরাে 

নামাি পিা অয়পিা তার  য়র নামাি পিা উত্তম, আর  য়র নামাি অয়পিা 

দনভতত ও একান্ত কুিুদরয়ত নামাি পিা উত্তম। (সনুায়ন আব ূ িাউি, হা. নং 

৫৭০) 

(খ) একিা হিরত উয়ম্ম হুমাইি রা. রাসলূ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম-

এর িরবায়র এয়স বলয়লন, ইো রাসলূাোহ! আদম আপনার সয়ঙ্গ নামাি 

পিয়ত ভায়লাবাদস। রাসেুাোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম বলয়লন, 

‘আদম জাদন তুদম আমার সয়ঙ্গ নামাি পিয়ত ভায়লাবায়সা। দকন্তু হতামার  য়র 

নামাি, হতামার বাইয়রর হুজরাে নামাি অহপিা উত্তম। আর হতামার হুজরাে 

নামাি, হতামার বাদিয়ত নামাি অয়পিা উত্তম। আর হতামার বাদিয়ত নামাি, 

হতামার মহোর মসদজয়ি নামাি অয়পিা উত্তম। আর হতামার মহোর মসদজয়ি 
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নামাি, আমার মসদজয়ি আমার সায়থ নামাি অয়পিা উত্তম’। তারপর হথয়ক 

দতদন দনজ  য়রর অন্ধকার প্রয়কায়ষ্ঠ নামায়ির স্থান দনধিারণ কদরয়ে দনয়লন এবং 

আমরণ তায়তই নামাি আিাে করয়লন। (মুসনায়ি আহমাি: ৬/২৭১, হা. নং 

২৬৯৬৯; সহীহ ইবয়ন খুিাইমা হা. নং ১৬৮৯ ও সহীহ ইবয়ন দহব্বান: ৫/৫৯৫, 

হা. নং ২২১৭)  

(গ) হিরত উয়ম্ম সালামা রা.-এর সয়ূত্র বদণিত, রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ 

ওো সাোম ইরশাি কয়রন, গতহাভযন্তরই হয়লা মদহলায়ির জনয উত্তম মসদজি। 

(মুসনায়ি আহমাি হা. নং ২৬৫৯৮) 

উপিুিি সহীহ হািীসসমূহ িারা স্পি প্রমাদণত হে হি, 

ক. মদহলায়ির নামায়ির জনয তায়ির দনজ গতহয়কাণ মসদজি অয়পিা উত্তম।  

খ. রাসলূ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম দনয়জই মদহলায়িরয়ক মসদজয়ি 

গমন হথয়ক দনরুৎসাদহত কয়রয়েন।  

গ. রাসলূ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম হি পন্থায়ক উত্তম বয়লয়েন তার 

দবপরীতটা উত্তম ও সাওোয়বর কাজ হয়তই পায়র না।  

দব.দ্র.: হািীয়সর কয়েকদট বণিনা, হিগুয়লা মদহলায়ির মসদজয়ি আসা প্রসয়ঙ্গ 

পাওো িাে হসগুয়লা প্রাথদমক িুয়গর কথা। তখন পুরুর্রাও সকল মাসআলা 

জানয়তা না। হস সমে কয়েকদট কদিন শতি-সহকায়র রায়তর আৌঁধায়র দনদিিি 

িরজা দিয়ে একিম দপেয়নর কাতায়র মদহলায়ির িাৌঁিায়নার অনুমদত হিো 

হয়েদেয়লা। দকন্তু পরবতিীয়ত নবী সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম হসই অনুমদত 

প্রতযাহার কয়র তায়িরয়ক  য়র নামাি পিার দনয়িিশ দিয়েদেয়লন, হিমনদট 

উপয়র উয়েখ করা হয়েয়ে। সতুরাং প্রাথদমক িুয়গর ঐ সকল হািীস িারা 

বতিমায়ন মদহলায়ির মসদজয়ি গমন জাদেি বলা িায়ব না।  

মদহলায়ির মসদজয়ি গমন প্রসয়ঙ্গ দবদশি সাহাবীয়ির উদি 

(ক) সবিাদধক হািীস বণিনাকাদরণী ও উম্ময়তর হশ্রষ্ঠ নারী আয়লম আম্মাজান 

হিরত আদেশা রা. বয়লন, িদি রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম 
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হিখয়তন হি, মদহলারা সাজ-সজ্জা গ্রহয়ণ, সগুদন্ধ বযবহায়র ও সেুর হপার্াক 

পদরধায়ন (মুসদলম শরীয়ফর টীকা দ্রিবয) কী পন্থা উদ্ভাবন কয়রয়ে তাহয়ল 

অবশযই তায়িরয়ক মসদজয়ি হিয়ত দনয়র্ধ কয়র দিয়তন, হিমন দনয়র্ধ করা 

হয়েদেল বনী ইসরাঈয়লর মদহলায়িরয়ক। (সহীহ বুখারী হা. নং ৮৬৯, সহীহ 

মুসদলম হা. নং ৪৪৫)  

(খ) হিরত আমর শাইবানী রহ. বয়লন, আদম এ উম্ময়তর সবিয়শ্রষ্ঠ দফক্বাহদবি 

সাহাবী হিরত আব্দুোহ ইবয়ন মাসঊি রা.হক হিয়খদে হি, দতদন জমু‘ুআর দিয়ন 

মদহলায়িরয়ক মসদজি হয়ত হবর কয়র দিয়তন এবং বলয়তন, ‘হতামরা দনজ  য়র 

চয়ল িাও, হতামায়ির জনয উহাই উত্তম’। হািীসদট ইমাম তাবারানী দনভিরয়িাগয 

সয়ূত্র বণিনা কয়রয়েন। (ম’ুজামলু কাবীর তবারানী: ৯/২৯৪, হা. নং ৯৪৭৫) 

এ হয়লা নবীিুয়গর পর-পরই অবস্থার পদরবতিয়নর িরুণ মসদজয়ি গমনকাদরণী 

মদহলায়ির প্রদত হিরত আদেশা রা.-এর উদি ও হিরত আব্দুোহ ইবয়ন 

মাসউি রা.-এর আমল। িদিও তখনকার মদহলারা দেয়লন সাহাবী অথবা 

তায়বঈ, অনয হকউ নন। আজ হচৌে শতাদব্দ পয়র মদহলায়ির হতল, সাবান, 

হশম্প ুসহ সকল প্রকার প্রসাধনী-ই সগুদন্ধিুি। অদধকাংশ মদহলা পিিাও কয়র 

না। আবার িারা হবারকা পয়র তায়ির অদধকাংশই হসৌেয়িির হকিস্থল 

হচহারায়ক উন্মিু রায়খ এবং তায়ির হবারকা ও হপাশাক হে নজরকািা 

ফযাশয়নর। এ অবস্থা রাসলূ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম হিখয়ল 

মদহলায়িরয়ক মসদজয়ি গময়নর অনুমদত দিয়তন এটা দবয়বকবান হকউ দক 

কল্পনা করয়ত পায়র?  

মদহলায়ির মসদজয়ি গমন: দবদভন্ন মািহায়বর দসোন্ত 

ক. হানাফী মািহাব: সকল মদহলার জনয জামা‘আত, জুম‘ুআ, ঈি ও পুরুর্য়ির 

মাহদফয়ল অংশগ্রহণ সবিাবস্থাে মাকরূয়হ তাহরীমী। (আল দফক্বহুল ইসলামী 

ওো আদিোতুহু: খণ্ড-২, পত. ১১৭২) 

খ. মায়লকী মািহাব: অদতবতো মদহলা োিা সকল মদহলার জনয জুম‘ুআে 

অংশগ্রহণ হারাম।  
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গ. শাদফঈ মািহাব: অদতবতো মদহলা োিা সকল মদহলার জনয জুম‘ুআসহ 

হিয়কায়না জামা‘আয়ত অংশগ্রহণ সবিাবস্থাে মাকরূয়হ তাহরীমী। (আল দফক্বহু 

আলাল মািাদহদবল আরবা‘আ: খণ্ড-১, পত. ৩১১-১২) 

দপ্রে পািক! উপিুিি আয়লাচনাে আমরা িা হপলাম এর দবপরীয়ত এমন 

হকায়না দনভিরয়িাগয হািীস ও দফক্বহী বণিনা হনই িার িারা প্রমাণ হে হি, 

হকায়না িুয়গ মদহলায়ির মসদজয়ি গমন ফরি, ওোদজব, সনু্নাত, মুস্তাহাব দকংবা 

অদধক সাওোয়বর কাজ দেয়লা এবং রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো 

সাোম, সাহাবীগণ ও পরবতিী দফক্বাহদবি ইমামগণ মদহলায়িরয়ক মসদজয়ি 

গময়ন উৎসাদহত কয়রয়েন। তাহয়ল বতিমায়ন তনদতক অবিয়ের চরম সময়ে কী 

কয়র তা সাওোব ও আগ্রয়হর কাজ হয়ত পায়র? হি সকল আয়লম বা স্কলারগণ 

বতিমায়ন মদহলায়িরয়ক মসদজয়ি গময়ন উৎসাদহত কয়রন, তারা দক রাসলূ 

সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম, হিরত আদেশা রা. ও ইবয়ন মাসঊি রা. 

এবং মুজতাদহি ইমামগয়ণর হচয়েও হবশী হিাগয ও অনুসরণীে হয়ে হগয়লন? 

অথচ এ সকল স্কলার অসংখয হবগানা মদহলার হচহারার দিয়ক তাদকয়ে তাদকয়ে 

ইসলামী হলকচার প্রিান কয়রন, দকংবা লি লি হবগানা মদহলার তাকানার 

সয়ুিাগ কয়র দিয়ে দবনা প্রয়োজয়ন দনয়জয়ক উপস্থাপন কয়রন। আমরা জাদন, 

সহীহ হািীয়সর আয়লায়ক এসবই দনদর্ে। (হিখুন, সনুায়ন দতরদমিী হা. নং 

২৭৮২, সনুায়ন আব ূিাউি হা. নং ৪১১২) বাস্তব িীন ও ইসলায়মর হিয়ত্র এরা 

কীভায়ব গ্রহণয়িাগয ও অনুসরণয়িাগয হয়ে হগয়লন?  

মাসআলা ক. একই নামায়ি জামা‘আয়ত নামাি পিার হিয়ত্র হি সকল পুরুয়র্র 

সম্ময়ুখ দকংবা পায়শ হকায়না মদহলা থাকয়ব, হস সকল পরুুয়র্র নামাি ফাদসি 

হয়ে িায়ব। (ফাতাওোয়ে শামী: ১ম খণ্ড, পত.৫৭৩, আলমগীরী: ১ম খণ্ড, পত. 

৯৭) 

একারয়ণই হারাম শরীয়ফ পুরুর্য়ির সম্মুয়খ ও পায়শ িাৌঁিায়না হথয়ক 

মদহলায়িরয়ক দনবতত্ত করয়ত কততিপি সবিশদি দনয়োগ কয়র থায়ক। 
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মাসআলা খ. মসদজয়ির হি তলাে মদহলারা জামা‘আয়ত অংশগ্রহণ কয়র তার 

উপর তলাে বরাবর স্থায়নর দপেয়ন হি সকল পুরুর্ িাৌঁিায়ব তায়ির সকয়লর 

নামাি ফাদসি হয়ে িায়ব। (ফাতাওোয়ে শামীসহ দুরয়র মুখতার: ১ম খণ্ড, পত. 

৫৮৪, ফাতাওোয়ে আলমগীরী: ১ম খণ্ড, পত. ৯৭) 

উয়েখয হি, টাদমিনাল, জংশন, এোরয়পাটি ও মুসাদফরয়ির িাত্রা-দবরদতর 

স্থানসমূয়হ, হাসপাতাল ও দবদভন্ন হকিীে স্থায়ন মদহলায়ির নামাি আিায়ের 

বযবস্থা রাখা জরুরী। এটা সম্পূণি দভন্ন হপ্রিাপট। হারামাইন শরীফাইন ও মক্কা-

মিীনার পয়থ মদহলায়ির নামায়ির বযবস্থা মূলত এ হপ্রদিয়তই; হিয়না 

তাওোফ-সাঈ-এর জনয আগমনকাদরণী, দিোরত ইতযাদির জনয বাইয়র 

গমনকাদরণী ও ভ্রমণরত মদহলারা সমে হয়ল নামাি পয়ি দনয়ত পায়র। এসকল 

স্থায়ন স্থানীে আরব মদহলায়িরয়ক সাধারণত হিখা িাে না। কারণ তারা 

দনয়জয়ির  য়রই নামাি পয়ি হনে। আমায়ির হিয়শর সাধারণ হলায়করা 

হারামাইন শরীফাইয়ন আগন্তুক শরী‘আয়তর হুকুম সম্পয়কি অে মদহলায়ির 

জামা‘আয়ত হাদজর হওো হিয়খ এয়স দনয়জয়ির আবাদসক এলাকার মসদজয়ি 

মদহলায়ির নামায়ির বযবস্থা রাখার িাদব হতায়ল। অথচ সকল বাদলগ পুরুয়র্র 

জনয পাৌঁচ ওোি নামাি জামা‘আয়ত শরীক হয়ে পিা ওোদজব, এর জনযও হি 

দকেু করণীে আয়ে তা তারা দচন্তাও কয়র না। দবর্েদট এক প্রকার  হগামরাহী, 

িা গভীরভায়ব ভাবার িাদব রায়খ। আোহ তা‘আলা আমায়িরয়ক  সকল প্রকার 

হগামরাহী হথয়ক দহফাজত করুন। আমীন। 

ওোদসলা দিয়ে দু‘আ করার শরঈ দবধান 

ইসলায়মর হি সকল দবর্ে সতূ্র পরম্পরাে আমায়ির কায়ে হপৌৌঁয়েয়ে এবং 

উম্ময়তর একদট বতহৎ অংশ প্রয়তযক িুয়গ অদবদিন্নভায়ব হি সকল আময়লর ধারা 

চালু হরয়খয়ে, হসগুয়লার একদট হয়লা দু‘আয়ত ওোদসলা ধরা, বা মাধযম গ্রহণ 

কয়র আোহর দনকট প্রাথিনা করা। দবর্েদট কুরআন, হািীস এবং সাহাবীয়ির 

আমল িারা প্রমাদণত। মায়লকী, হাম্বলী, শাদফঈ এবং মুতাআখদখরীন 

হানাদফেযাহগণ শরী‘আয়তর িতদিয়ত তাওোসসুল বা ওোদসলা ধরায়ক তবধ 
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বয়লয়েন। স্বেং আোহ তা‘আলা ওোদসলা গ্রহণকারীর প্রশংসা কয়রয়েন। 

(হিখুন! সরূা ইসরা: আোত ৫৭) 

দনয়ে দবর্েদটর িলীলদভদত্তক সংদিি আয়লাচনা তুয়ল ধরা হয়লা: 

আদভধাদনক অয়থি তাওোসসলু বা ওোদসলা: তাওোসসলু অথি তাকাররুব বা 

তনকটয লাভ, বলা হে অমকু বযদি আ‘ময়লর মাধযয়ম   আোহর তনকটয লাভ 

কয়রয়ে। কায়রা মাধযয়ম দু‘আ করায়নায়কও তাওোসসলু বা ওোদসলা বয়ল। 

সরূা মাদেিার ৩৫নং আোয়ত ওোদসলা শব্দদটর বযবহার পাওো িাে। (সতূ্র: 

তাফসীরুল আলূসী: ৬/১২৪) 

পাদরভাদর্ক অয়থি ওোদসলা: আোহর গুণবাচক নাম, বা হকায়না হনক আমল, 

দকংবা আোহর হকায়না হনক বাোয়ক দু‘আর ময়ধয আোহর তনকটয লায়ভর 

মাধযম বানায়না, অথিাৎ এভায়ব দু‘আ করা হি, হহ আোহ! অমুক হনক আমল, 

বা অমকু হনক বাোর ওোদসলাে আমার দু‘আ কবূল করুন। (সতূ্র: তুহফাতুল 

ক্বারী: ৩/৩৩৭) 

দু‘আর ময়ধয মাধযম/ওোদসলা ধরার চারদট পেদত হমৌদলকভায়ব পাওো িাে। 

িথা- 

 التوسل بامساء الله تعاىل و صفاته 1.
 ‘আোহর সত্তাগত নাম ও গুণবাচক নায়মর িারা ওোদসলা ধরা’। অথিাৎ, 

এভায়ব দু‘আ করা হি, نفسك به سميت اسم بكل اسألك  সকল ফুক্বাহা এ 

পেদতদটয়ক জায়েি বয়লয়েন। আোহ তা‘আলা বয়লন, ‘আোহ তা‘আলার 

অয়নক সেুর সেুর নাম রয়েয়ে, হসগুয়লার মাধযয়ম আোহ তা‘আলায়ক ডায়কা 

(প্রাথিনা কয়রা) ।’ (সরূা আ‘রাফ: ১৮০, আরও হিখুন! মুসনায়ি আহমাি: 

৬/২৪৬, হা. নং ৩৭১২) 

 التوسل باْل ميان واْلعمال الصاحلة2.
 ‘দু‘আর ময়ধয ঈমান ও হনক আময়লর ওোদসলা ধরা’। অথিাৎ, এভায়ব দু‘আ 

করা: ‘আমার অমকু হনক আময়লর ওোদসলাে আমার দু‘আ কবূল কয়রা’। 
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তাওোসসয়ুলর এ পেদত জায়েি হওোর বযাপায়রও সকল উলামা ও ফুক্বাহা 

ঐকযমতয হপার্ণ কয়রয়েন। 

হকায়না হকায়না মুফাসদসরীয়নর ময়ত কুরআয়নর সরূা মাদেিা-৩৫ ও সরূা 

ইসরা-৫৭ নং আোয়ত বযবহৃত ওোদসলা শব্দদট উি অয়থিই বযবহৃত হয়েয়ে। 

দতন বযদির পাহায়ির গয়তি আটয়ক পিার  টনা-সম্বদলত হািীসদটও হনক 

আময়লর মাধযয়ম ওোদসলা ধরার একদট িলীল। বুখারীয়ত ইবয়ন উমর রা. 

হথয়ক হািীসদট পাৌঁচ জােগাে এবং মুসদলয়ম এক জােগাে বদণিত হয়েয়ে- 

হািীস নং ২২১৫, ২২৭২, ২৩৩৩, ২৪৬৫, ৫৯৭৪, মুসদলম: ২৭৪৩। 

 وسل بالنىب او الصلحاء ىف احليوة الدنيا.الت 3.
 ‘নবী সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম-এর ওোদসলা ধরা, বা আোহর হনক 

বাোয়ির জীবেশাে তায়ির ওোদসলা ধরা’। 

‘তায়ির মাধযয়ম দু‘আ করায়না, বা তায়ির ওোদসলাে দু‘আ করা’ উভে সরূতই 

তবধ হওোর বযাপায়র উলামায়ে দকরায়মর ময়ধয হকায়না মতদবয়রাধ হনই। 

তাওোসসয়ুলর এ পেদত তাওোতরু বা ‘প্রয়তযক দনভিরয়িাগয সয়ূত্র 

ধারাবাদহকভায়ব বদণিত’ িলীল িারা প্রমাদণত। 

নবী সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোয়মর প্রদত ঈমান ও মুহাব্বত এবং আোহর 

হনক বাোয়ির প্রদত মুহাব্বয়তর ওোদসলা ধয়র দু‘আ করাও উলামায়ে 

দকরায়মর দনকট জাদেি। অথিাৎ, এভায়ব দু‘আ করা: محمد بنبيك اسألك  আর 

উয়েশয হনো وبمحبته به بإيمانى اسألك    এয়িয়ত্র সলয়ফয়ির ময়ধয হকায়না 

মতয়ভি খুৌঁয়জ পাওো িাে না। ইমাম ইবয়ন তাইদমোহ রহ.ও এ পেদতয়ক তবধ 

বয়লয়েন। (িলীয়লর জনয হিখুন, সরূা দনসা: ৬৪, দতরদমিী: ৩৫৭৮, বুখারী: 

১০১০) 

 التوسل بالنىب ا والصلحاء بذاتهم بعد وفاتهم 4.
 ‘ইদন্তকায়লর পর নবীয়ির অথবা হনক বাোয়ির সত্তার ওোদসলা গ্রহণ করা’। 

অথিাৎ, এভায়ব দু‘আ করা হি, 
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كَ 
ِ
 نَبِي 
ِ
كَ أَوْ بِحَق 

ِ
كَ أَوْ بِجَاهِ نَبِي 

ِ
يْ أَسْأَلُكَ بِنَبِي 

ِ
 اَلل َهُم َ إِن 

এবং তায়ির সত্তার ওোদসলা দিয়ে দু‘আ করা। তাওোসসুয়লর এ পেদতর 

বযাপায়র অদধকাংশ ফুক্বাহা, অথিাৎ মায়লকী, শাদফঈ, হাম্বলী এবং 

মুতাআখদখরীয়ন হানাদফেযাহগয়ণর অদভমত হয়লা: এভায়ব তাওোসসলু জাদেি, 

হিভায়ব জীদবতাবস্থােও জাদেি। (সতূ্র: শরহুল মাওোদহব: ১২/১৯৪, আল 

মাজম’ূ: ৮/২৭৪, আল ফাতাওো আল দহদেো: ১/২৬৬, ফাতহুল ক্বািীর: 

৮/৪৯৮, ইবয়ন আদবিীন: ৬/৩৯৭) 

হশয়র্াি তাওোসসয়ুলর দবর্য়ে হিয়হতু সালাফী ও আহয়ল হািীস ভাইয়েরা 

মতয়ভি কয়র থায়ক, তাই জমহুয়র উলামায়ে দকরাম হি সকল িদুির দভদত্তয়ত 

এটায়ক জাদেি বয়লন তা সংদিি দবয়ের্য়ণর সায়থ তুয়ল ধরা হয়লা:  

 ...يَا أَي ُهَا ال َذِينَ آمَنُوا ات َقُوا الل َهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ  1.
 ‘হহ মুদমনগণ! আোহয়ক ভে কয়রা এবং তাৌঁর পিিন্ত হপৌৌঁোর জনয ওোদসলা 

সন্ধান কয়রা’। (সরূা মাদেিা: ৩৫) 

বদণিত আোয়ত ওোদসলা িারা التوسل بالذا ٍ واْلعمال অথিাৎ, সত্তা এবং আমল 

উভেদটর ওোদসলা উয়েশয। কারণ ‘ওোদসলা’ অথিগতভায়ব উভেটায়ক ধারণ 

কয়র। ফাতহুল বারীর বণিনা িারাও একথা স্পি বুো িাে হি, وسيلة শব্দদট 

সত্তার মাধযয়ম ওোদসলা ধয়র দু‘আ করায়কও বুোে। 

আোমা ইবয়ন হাজার রহ. বুখারীর ১০১ নং হািীয়সর বযাখযাে দলয়খয়েন, অনয 

বণিনায়ত اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا.   (হহ আোহ, আমরা আপনার 

কায়ে নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম-এর ওোদসলা ধয়র দু‘আ 

করতাম। আপদন বতদি বর্িণ করয়তন...)-এর সায়থ هللا إلى وسيلة اتخذوه.  

অংশদটও আয়ে। অথিাৎ, আব্বাস রা.হক হতামরা আোহর তনকয়টযর ওোদসলা বা 

মাধযম বানাও। সতুরাং উি হািীয়সর প্রথম অংয়শ وسيلة দু‘আ চাওোর অয়থি 

বযবহৃত হয়লও وسيلة اتخذوه  অংয়শ সত্তার ওোদসলা গ্রহণ করার অয়থি 

বযবহৃত হয়েয়ে। উপয়র বদণিত সরূা মাদেিার আোয়তর ময়ধযও ওোদসলা শব্দদট 
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উভে অথিয়ক শাদমল কয়রয়ে, িা উদেদখত বযাখযা হথয়ক স্পি হয়ে উয়িয়ে। 

(সতূ্র: ফাতহুল বারী: ৬/১১)  

 وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ال َذِينَ كَفَرُوا. 2.
 ‘িদিও পূয়বি এরা কাদফরয়ির (অথিাৎ হপৌত্তদলকয়ির) দবরুয়ে আোহ 

তা‘আলার কায়ে দবজে প্রাথিনা করয়তা’ (সরূা বাক্বারা: ৮৯) 

এ আোয়তর তাফসীয়র উলামায়ে দকরাম দলয়খয়েন, ইোহুিীয়ির কায়ে িখন 

হকায়না দবর্ে কদিন হয়ে িাৌঁিায়তা তখন তারা দু‘আ করয়তা: 

 الْمَبْعُوثِ فِي آخِرِ الز َمَانِ ال َذِي نَجِدُ صِفَتَهُ فِي ال
ِ
ت َوْرَاةِ الل َهُم َ انْصُرْنَا عَلَيْهِمْ بِالن َبِي   

অথিাৎ, ‘হহ আোহ! হশর্ িামানাে আগমনকারী নবীর ওোদসলাে আমায়িরয়ক 

সাহািয কয়রা, িার গুণাবলী আমরা তাওরায়ত হপয়েদে।’ ফয়ল তায়ির দু‘আ 

কবূল করা হয়তা। এখায়ন স্পিই বুো িায়ি, নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো 

সাোম দুদনোয়ত আসার পূয়বিই তার ওোদসলা দিয়ে দু‘আ করা হয়তা এবং তা 

কবূল হয়তা। 

পদবত্র কুরআয়ন তায়ির এ কয়মির সমায়লাচনা োিাই উয়েখ করা হয়েয়ে। 

সতুরাং ‘এ আোত তাওোসসয়ুলর স্পি িলীল’ বলা োিা   গতযন্তর হনই। 

 (বুখারী হা. নং ১০১০) نَا فَتَسْقِينَا، اخل
ِ
 ৩. الل َهُم َ إِن َا كُن َا نَتَوَس َلُ إِلَيْكَ بِنَبِي 

আরবী বযাকরয়ণর দিক হথয়ক كنا শব্দদট একদট চলমান কাজয়ক বুোে। এ 

হািীয়স উয়েখ আয়ে হি, উমর রা. বয়লন: হহ আোহ! আমরা নবীদজ সাোোহু 

‘আলাইদহ ওো সাোয়মর ওোদসলা দিয়ে দু‘আ করতাম, আপদন কবূল 

করয়তন.......। (বুখারী হা. নং ১০১০) 

অতএব, আরবী বযাকরয়ণর দিক হথয়ক হািীসদট এ অথি প্রকাশ করয়ে  হি, 

সাহাবায়ে দকরাম নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোয়মর জীবেশাে এবং 

তার ইদন্তকায়লর পর তার ওোদসলা দিয়ে দু‘আ করয়তন। নবীদজ সাোোহু 

‘আলাইদহ ওো সাোয়মর পর খলীফা দেয়লন আব ূবকর রা.। তারপর উমর 

রা.-এর দখলাফত পিিন্ত রাসলূ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোয়মর ওোদসলা 
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দিয়ে দু‘আ করা হয়তা- হািীসদট িারা একথাই বুোয়ি। ‘ওোদসলা ধরা রাসলূ 

সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোয়মর জীবেশার সায়থ সীদমত’-এমন হকায়না কথা 

বদ্ণিত হািীসদটয়ত হনই। তয়ব আহয়ল হািীস বন্ধরুা িাবী কয়র থায়ক হি, “উি 

হািীয়স আব্বাস রা.-এর ওোদসলা দিয়ে দু‘আ করা হয়েয়ে, কারণ দতদন জীদবত 

দেয়লন। নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোয়মর ওোদসলা দিয়ে দু‘আ করা 

হেদন, হিয়হতু তার ইদন্তকাল হয়ে দগয়েদেল”। দকন্তু একটু গভীর িতদি দিয়ল 

স্পি বুো িায়ব হি, উি বণিনাে সকু্ষ্মভায়ব নবী সাোোহু ‘আলাইদহ ওো 

সাোয়মর ওোদসলা দিয়ে দু‘আ করা হয়েয়ে। দু‘আর বাকযদট দেয়লা : 

نَا ........أخل
ِ
 نَبِي 
ِ
 الل َهُم َ إِن َا كُن َا نَتَوَس َلُ بِعَم 

অথিাৎ, ‘হহ আোহ! আমরা আমায়ির নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোয়মর 

চাচার ওোদসলা দিয়ে প্রাথিনা করদে’। হািীয়সর বাকযদট িারা ‘নবী সাোোহু 

‘আলাইদহ ওো সাোয়মর ‘ক্বারাবাত’ বা আত্মীেতা সম্পয়কির ওোদসলা দিয়ে 

দু‘আ করা’ বুোয়ি। দু‘আর ময়ধয একথা বলা হেদন হি, আব্বাস রা.-এর 

ওোদসলা দিয়ে প্রাথিনা করদে। বরং বলা হয়েয়ে নবী সাোোহু ‘আলাইদহ ওো 

সাোয়মর চাচার ওোদসলা দিয়ে প্রাথিনা করদে। 

নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোয়মর আত্মীেতা সম্পয়কির ওোদসলা দিয়ে 

দু‘আ করার অথিই হয়লা নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোয়মর ওোদসলা 

দিয়ে দু‘আ করা। সতুরাং এখায়ন ‘তার মততুযর পর ওোদসলা হিো দনয়র্ধ’-

এমন হকায়না প্রমাণ হনই। উপরন্তু ওোদসলা জাদেি হওোর দবর্য়ে স্পি হািীস 

সাময়ন হপশ করা হয়ি: 

حديث مالك الدار: قَالَ أَصَابَ الن َاسَ قَحْطٌّ فِي زَمَنِ عُمَرَ فَجَاءَ رَجُلٌّ إِلَى قَبْرِ الن َبِي َ صَل َى 
 الل َهُ عَلَيْهِ وَسَل َمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ الل َهِ اسْتَسْقِ ْلُِم َتِكَ فَإِن َهُمْ قَدْ هَلَكُوا...أخل

وأخرجه البخاري ىف  بيهقى و بطريقه أخرجه  التقى السبكى ىف شفاء السقاحأخرجه ال
تارخيه بطريق أىب صاحل ذكوان، وأخرجه ابن خيثمة، أخرجه أيضا ابن أىب شيبة باسناد 

 صحيح كما نص عليه ابن حجر
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অথি: ‘মায়লক আোর রা. হথয়ক বদণিত, উমর দবন খাত্তাব রা.-এর 

দখলাফতকায়ল মুসলমানগণ বতদি খরার দশকার হয়েদেয়লা। একবযদি নবীদজ 

সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম-এর কবয়রর দনকট এয়স বলয়লা, ইো 

রাসলূাোহ! আোহ তা‘আলার কায়ে উম্ময়তর জনয বতদি প্রাথিনা করুন, তারা-

হতা বতদি খরাে বংস হয়ে িায়ি...।’ (ফাতহুল বারী: ২/৬১১) 

হািীস দবশারিয়ির ইমাম ইবয়ন হাজার রহ. এ হািীসদটয়ক সহীহ বয়লয়েন। 

বদণিত হািীয়স রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম-এর মাধযয়ম তার 

ইয়ন্তকায়লর পর বতদি প্রাথিনা করা হয়েয়ে। প্রাথিনাকারী দেয়লা দবলাল দবন 

হায়রস। হকায়না সাহাবী হথয়ক এ কায়জর দবয়রাদধতার হকায়না প্রমাণ পাওো 

িােদন। সতুরাং তাওোসসয়ুলর এ পেদতয়ক অস্বীকার করা কুরআন-হািীস 

অস্বীকার করার নামান্তর। নবী সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম এ ধরয়নর 

তাওোসসয়ুলর দশিা দিয়েয়েন। এরপর সাহাবায়ে দকরাম তায়ির 

পরবতিীয়িরয়ক নবী সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম-এর ইদন্তকায়লর পর তার 

তাওোসসলু গ্রহয়ণর দশিা দিয়েয়েন। হিমন: 

صَل َى الل َهُ عَلَيْهِ وَسَل َمَ فَقَالَ: ادْعُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْف ، أَن َ رَجاُلً ضَرِيرَ البَصَرِ أَتَى الن َبِي َ 
ي وُضُوءَهُ وَيَدْعُوَ بِهَذَا ا الل َهَ أَنْ يُعَافِيَنِي........ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَض َأَ فَيُحْسِنَ 

ِ
لد ُعَاءِ: الل َهُم َ إِن 
ي فِي حَاجَتِ 

ِ
ي تَوَج َهْتُ بِكَ إِلَى رَب 

ِ
 الر َحْمَةِ، إِن 

ِ
كَ مُحَم َد  نَبِي 

ِ
ي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَج َهُ إِلَيْكَ بِنَبِي 

 وقال: هذا حديث حسن غريب. 1825-........أخرجه الرتمذيهَذِهِ لِتُقْضَى لِيَ 

بري و ابن ىف صالة احلاجة والنسائى ىف عمل اليوم والليلة، أخرجه البخاري ىف تارخيه ألك
وأبو نعيم ىف معرفة الصحابة والبيهقى ىف دَلئل النبوة و غريهم على اختالف يسري ىف غري 
موضوع اَلستشهاد, وصححه جماعة من احلفاظ يقارب عددهم خمسة عشر حافظا 

 ي وابونعيم والبيهقى واملنذري.فمنهم سوي املتأخرين الرتمذي وابن حبان واحلاكم والطرب

অথি: ‘উসমান দবন হুনাইফ রা. হথয়ক বদণিত, চিুয়রায়গ আক্রান্ত একবযদি 

নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম-এর কায়ে এয়স বলয়লা, আমার 

সসু্থতার জনয আোহ তা‘আলার কায়ে দু‘আ করুন... নবীদজ সাোোহু 
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‘আলাইদহ ওো সাোম তায়ক সুেরভায়ব উিূ করয়ত বলয়লন এবং এ দু‘আদট 

পিয়ত বলয়লন, হহ আোহ! আদম আপনার কায়ে প্রাথিনা করদে এবং রহময়তর 

নবী মুহাম্মাি সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম-এর ওোদসলাে আপনার প্রদত 

ধাদবত হদি...’ (দতরদমিী হা.নং ৩৫৭৮) 

বদণিত হািীয়স অনুপদস্থদতর সয়ম্বাধন/গায়েবানা সয়ম্বাধয়নর সায়থ রাসলূ 

সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম-এর সত্তার ওোদসলা দিয়ে দু‘আ করা দশিা 

হিো হয়েয়ে, িা নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম-এর জীবেশার সায়থ 

খাস না হওোর প্রমাণ বহন কয়র। 

হািীয়সর বণিনাকারী ‘উসমান দবন হুনাইফ রা.ও উি হািীয়সর এই অথিই 

বুয়েয়েন হি, ওোদসলা ধরা নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম-এর 

জীবেশার সায়থ খাস নে। তার (সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম) ইয়ন্তকায়লর 

পরও তার সত্তার ওোদসলা গ্রহণ করা িায়ব। তাবারানী শরীয়ফ আয়ে: 

رَضِيَ الل َهُ عَنْهُ فِي زَمَنِ خاِلَفَتِهِ, حَاجَة  لَهُ ,  أَن َ رَجاُلً كَانَ يَخْتَلِفُ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَف َانَ 
حَنِيف , فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ  فَكَانَ َلَ يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ , وََلَ يَنْظُرُ فِي حَاجَتِهِ , فَشَكَا ذَلِكَ لِعُثْمَانَ بْنِ 

نَا مُحَم َد  قُلْ: ا : " ائْتِ الْمِيضَأَةَ فَتَوَض َأْ ... ثُم َ بْنُ حُنَيْف  
ِ
ي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَج َهُ إِلَيْكَ بِنَبِي 

ِ
للهُم َ إِن 

ي فَتَقْضِي لِي
ِ
ي أَتَوَج َهُ بِكَ إِلَى رَب 

ِ
 الر َحْمَةِ، يَا مُحَم َدُ إِن 

ِ
فَقَالَ  ...صَل َى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل َمَ نَبِي 

 اخل د ٍُْ رَسُولَ الل َهِ صَل َى الل َهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَل َمَ وَالل َهِ , مَا كَل َمْتُهُ وَلَكِنْ شَهِ  ابْنُ حُنَيْف  
, , والبيهقى من طريقني واسنادهما صحيح6/651اخرجه الطرباىن ىف معجم الصغري:

 والهيثمى ىف جممع الزوائد واقره عليه كما اقر املنذري قبله ىف الرتغيب.
অথি: ‘উসমান দবন আফফান রা.-এর দখলাফত-িুয়গ একবযদি তার কায়ে 

একদট প্রয়োজয়ন বার বার িাদিল। দকন্তু দতদন হকায়না কারণবশতিঃ তার দিয়ক 

ভ্র-হিপ করদেয়লন না এবং তার প্রয়োজনও পুরা করদেয়লন না। তাই হস 

‘উসমান দবন হুনাইফ রা.-এর কায়ে দশকাআত করয়লা। ‘উসমান দবন হুনাইফ 

রা. তায়ক বলয়লন, ভায়লাভায়ব উিূ কয়রা, অতিঃপর এই বয়ল দু‘আ কহরা: হহ 

আোহ! আদম আপনার কায়ে প্রাথিনা করদে এবং রহময়তর নবী মুহাম্মাি 
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সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম-এর ওোদসলাে আপনার দিয়ক ধাদবত হদি...’ 

(তাবারানী সগীর: ১/১৮৩) 

প্রদসে ও দবিগ্ধ আহয়ল হািীস আয়লম আোমা মুবারাকপুরী রহ. দলয়খয়েন: 

শায়েখ আব্দুল গদন ‘ইনজাহুল হাজাহ’ দকতায়ব শায়েখ আয়বি দসদন্ধর সয়ূত্র 

দলয়খয়েন হি, হািীসলু আ’মা (অ্থিাৎ, নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম-

এর দশখায়না ওোদসলা দিয়ে দু‘আ করার হািীসদট) নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ 

ওো সাোম-এর সত্তার মাধযয়ম তাওোসসলু জাদেি হওো বুোে এবং 

‘উসমান দবন হুনাইয়ফর তা’লীয়মর হািীসদট নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো 

সাোম-এর ইয়ন্তকায়লর পর তার সত্তার তাওোসসলু জায়েি হওোর সািয 

বহন কয়র। 

আোমা শাওকানী তুহফাতুি িায়করীয়ন বয়লয়েন, ‘উসমান দবন হুনাইফ রা.-

এর তা’লীয়মর হািীসদট নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম-এর সত্তার 

মাধযয়ম তাওোসসলু জাদেি হওোর উপর িলীল। শতি হয়লা, এ দবশ্বাস হরয়খ 

দু‘আ করয়ত হয়ব হি, করয়নওোলা িাত আোহ তা‘আলা। (তুহফাতুল 

আহওোিী: ১০/২৭) 

৬. স্বেং নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম তার পূবিবতিী নবীগয়ণর 

ওোদসলা দিয়ে দু‘আ কয়রয়েন, িারা দুদনো হথয়ক অয়নক পূয়বিই ইয়ন্তকাল 

কয়র হগয়েন। ইরশাি হয়ি: 

كَ وَاْلَْنْبِيَاءِ ال َذِينَ مِنْ 
ِ
 نَبِي 
ِ
عْ  عَلَيْهَا مُدْخَلَهَا، بِحَق 

ِ
ي فَاطِمَةَ بِنْتِ أَسَد ، وَوَس 

ِ
قَبْلِي،  اغْفِرْ ْلُِم 

ا فىمجمع الزوائد فَإِن َكَ أَرْحَمُ الر َاحِمنِيَ. اخرجه الطرباىن ىف الكبريواَلوسط كم
 0/282للهيثمى:

অথি: ‘আমার মা ফায়তমা দবনয়ত আসায়ির মাগয়ফরাত করুন এবং আপনার 

নবী মুহাম্মাি সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম এবং আমার পূয়বি গত নবীগয়ণর 

ওোদসলাে তার কবরয়ক প্রশস্ত কয়র দিন... (আল ম’ুজামলু কাবীর তবারানী: 

২৪/৩৫৯, হা. নং ৮৭১; আল ম’ুজামুল আওসাত তবারানী: ১/৬৭, হা. নং 

১৮৯) 
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৭. নবী আ. ও আদম্বো আ.-এর ইয়ন্তকায়লর পর তায়ির ওোদসলা দিয়ে দু‘আ 

করার দবর্েদট পূয়বিাি আয়লাচনা হথয়ক স্পি হয়ে হগয়ে। এখন আমরা পািক 

সমায়জর সাময়ন অনযানযয়ির ওোদসলাে দু‘আ করার একদট িলীল হপশ 

করদে: 

 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل َهِ  وىف سنن ابن ماجه ىف باب
ِ
املشى إىل الصالة عَنْ أَبِي سَعِيد  الْخُدْرِي 

 
ِ
ي أَسْأَلُكَ بِحَق 

ِ
صَل َى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل َمَ: " مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الص اَلَةِ، فَقَالَ: الل َهُم َ إِن 

تنزل درجة احلديث مهما نزلت عن درجة الس َائِلنِيَ عَلَيْكَ ....قال الشيح زاهد الكوثري:َل
اَلحتجاج به بل يدور أمره بني الصحة واحلسن لكثرة املتابعا ٍ والشوهد كماأشرنا إليها, 

 وقد حسن هذا احلديث احلافظان العراىق ىف ختريج اْلحياء وابن حجر ىف أماىل اْلذكار.
অথি: ‘হি বযদি নামায়ির জনয  র হথয়ক হবর হে; অতিঃপর বয়ল, আদম 

আপনার কায়ে প্রাথিনা করদে আপনার কায়ে প্রাথিনাকারীয়ির ওোদসলাে...’ 

(ইবয়ন মাজাহ্ হা. নং ৭৭৮) 

বদণিত হািীসদট সাধারণ এবং দবয়শর্ সব ধরয়নর হলায়কর ওোদসলা গ্রহয়ণর 

তবধতার প্রমাণ বহন কয়র। 

দব.দ্র.: ইবয়ন তাইদমো রহ. মাজম‘ূআতুল ফাতাওোয়ত দতন ধরয়নর 

তাওোসসয়ুলর আয়লাচনা কয়রয়েন। িথা-  التوسل باْلميان به وبطاعته .১  
‘নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম-এর প্রদত ঈমান এবং তার আনগুয়তযর 

ওোদসলা দিয়ে দু‘আ করা’। 

لمالتوسل مبعىن دعائه وشفاعته صلى الله عليه وس  .২  
‘তাওোসসলু অথিাৎ, নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম-এর কায়ে দু‘আ 

এবং শাফা‘আত প্রাথিনা করা’। ইবয়ন তাইদমো রহ. এ দুই প্রকায়রর বযাপায়র 

বয়লয়েন, উলামায়ে দকরায়মর ঐকযময়তয এ উভে প্রকার জাদেি। 

 ৩. التوسل به مبعىن اَلقسام على الله بذاته صلى الله عليه  وسلم
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‘তাওোসসলু অথিাৎ, নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম-এর সত্তার কসম 

দিয়ে আোহ তা‘আলার কায়ে দু‘আ করা’ (মাজম‘ূআতুল ফাতাওো: ১/১০৬) 

দবংশ শতাদব্দর হশ্রষ্ঠ মুহাদেস আোমা আনওোর শাহ কাদিরী রহ. বয়লয়েন, 

আোমা ইবয়ন তাইদমো রহ. হি তাওোসসলুয়ক না-জাদেি বয়লয়েন হসটা 

হয়লা:     التوسل مبعىن اَلقسام على الله بغري أمسائه  
‘তাওোসসলু অথিাৎ, আোহ তা‘আলা োিা অনয কায়রা নায়ম কসম দিয়ে দু‘আ 

করা’। আর এ প্রকায়রর তাওোসসলুয়ক আমরাও না-জাদেি বদল। দকন্তু 

তাওোসসলু িদি উি পেদতয়ত না হে তাহয়ল হসটা জাদেি হয়ব। (ফােিলু 

বারী: ৩/১০৫) 

উহেখয, হকউ িদি এ দবশ্বাস দনয়ে দু‘আ কয়র হি, ‘আমার ময়তা গুনাহগায়রর 

আোহর কায়ে সারাসদর চাওোর হিাগযতা হকাথাে? তাই আদম আোহর হনক 

বাোয়ির কায়ে চাই’; মাজারপজূারী, দবি‘আতী ইতযাদি সম্প্রিাে হিটা কয়র 

থায়ক। তাওোসসয়ুলর এ পেদত সম্পূণি হারাম। 

তদ্রুপ, হকায়না বুিূয়গির কবয়র দগয়ে তার কায়ে অনুয়রাধ করা হি, ‘দতদন হিয়না 

তার জনয আোহর কায়ে তার হকায়না প্রয়োজন পূরয়ণর দু‘আ কয়রন’- 

তাওোসসয়ুলর এ পেদতদটও না-জাদেি। (ইখদতলায়ফ উম্মত আওর দসরায়ত 

মুস্তাকীম: পত. ৪৯-৬০) 

(আয়রা দবস্তাদরত জানয়ত হিখুন: ফাতহুল বারী: ২/৬১০, তুহফাতুল ক্বারী: 

৩/৩৩৭-৩৩৯, তাকদমলাতু ফাতদহল মুলদহম: ৫/৩১৬-৩১৯, ফেিলু বারী: 

৩/১০৫, তুহফাতুল আহওোিী: ১০/২৫-৩১, মাকালাতুল কাওসারী: ৩৩৯-

৩৫৬, মাওসুআতুল দফকদহেযাহ: ১৪/১৪৯-১৬৪) 

এক মাজদলয়স বা একসায়থ দতন তালায়কর শরঈ দবধান 

হকায়না বযদি িদি তার েীয়ক এক মাজদলয়স বা একসায়থ দতন তালাক হিে 

তাহয়ল কে তালাক পদতত হয়ব, এ বযাপায়র দতনদট মািহাব প্রদসে আয়ে। 

িথা- 
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১. দশ‘আয়ির শাখা জা’ফরীয়ির মািহাব হয়লা: এর িারা হকায়না তালাক হয়ব 

না। হিয়হতু সালায়ফ সায়লহীয়নর কায়রা হথয়ক এ ধরয়নর উদি বদণিত হেদন, 

তাই এ মািহাব বাদতল। এ দনয়ে হকায়না আয়লাচনার প্রয়োজন হনই। 

(তাকদমলায়ে ফাতহুল মলহীম: ১/১১১, ফাতাওোয়ে ইবয়ন তাইদমোহ: ১৭/৯) 

২. হকায়না হকায়না আহয়ল জায়হর এবং ইবয়ন তাইদমোহ রহ. ও ইবনলু 

কাইদেযম রহ.-এর মািহাব হয়লা: এর িারা এক তালাক হয়ব, িদিও তালাক 

িাতা দতন তালায়কর দনেত কয়র থায়ক। (তাকদমলায়ে ফাতহুল মলহীম: 

১/১১৫) 

৩. সাহাবায়ে দকরায়মর ময়ধয হিরত উমর, আলী, ‘উসমান, ইবয়ন মাসউি, 

ইবহন উমর, ইবয়ন আমর, উবািাহ দবন সাদমত, আব ূহুরাইরা, ইবয়ন আব্বাস, 

ইবয়ন িুবায়ের, আয়সম দবন উমর ও হিরত আদেশা রা.-সহ আয়রা অয়নক 

সাহাবী এবং ইমাম আব ূ হানীফা, ইমাম মায়লক, ইমাম শাদফঈ, ইমাম 

আহমাি, ইমাম বুখারী রহ.-সহ অদধকাংশ তায়বঈ ও তায়ব-তায়বঈয়ির মািহাব 

হয়লা: এক মাজদলয়স বা একসায়থ দতন তালাক দিয়ল দতন তালাক হয়ে িায়ব 

এবং অনযত্র দববায়হর পর দিতীে স্বামীর সায়থ হমলায়মশা না হওো পিিন্ত প্রথম 

স্বামীর জনয উি েী হালাল হয়ব না। 

তততীে মািহায়বর িলীল 

১. আোহ তা‘আলা বয়লন, ‘হহ নবী! বয়ল দিন, িখন হতামরা হতামায়ির েীয়ক 

তালাক হিোর ইিা কয়রা, তখন তায়ির ইেয়তর প্রদত লিয হরয়খ তালাক 

দিও...। হি বযদি আোহয়ক ভে কয়র, আোহ তার জনয পথ হবর কয়র দিয়বন’ 

(সরূা তালাক: ১-২) 

এ আোয়ত তালায়কর শরঈ পেদত বণিনা করা হয়েয়ে। আর তা হয়লা, 

এমনভায়ব তালাক হিো িার পয়র ইেত আয়স এবং েীয়ক দফদরয়ে হনোর 

সয়ুিাগ থায়ক। এ আোত প্রমাণ কয়র হি, ইেয়তর প্রদত লিয না হরয়খ তালাক 

দিয়লও তালাক হয়ে িায়ব। হকননা িদি তালাক না হে, তাহয়ল হস দনয়জর 

উপর জলুমুকারীও হয়ব না এবং েীয়ক হফরত হনোর পথও বন্ধ হয়ব না; 
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হিদিয়ক এ আোত ইশারা করয়ে, “হি বযদি আোহয়ক ভে কয়র, আোহ তার 

জনয পথ হবর কয়র দিয়বন”। ইবয়ন আব্বাস রা. বয়লন, এখায়ন পথ হবর করার 

অথি হয়লা হফরত হনোর সয়ুিাগ থাকা, িা একট ুআয়গ উয়েখ করা হয়েয়ে। 

২. একবযদি তার েীয়ক একশত তালাক দিয়ল হিরত ইবয়ন আব্বাস রা. তায়ক 

বলয়লন, তুদম হতামার প্রদতপালয়কর নাফরমানী কয়রয়ো, হতামার েী হতামার 

হথয়ক বায়েনা হয়ে হগয়ে। তুদম হতা আোহয়ক ভে কয়রাদন হি, আোহ হতামার 

জনয হকায়না পথ হবর কয়র দিয়বন। অতিঃপর দতদন এ আোত দতলাওোত 

কয়রন, “হি বযদি আোহয়ক ভে কয়র, আোহ তার জনয পথ হবর কয়র হিন”। 

(ই’লাউস সনুান: ৭/৭০৮, আস সনুানুল কুবরা, বাইহাকী: ৭/৫৪২, হা. নং 

১৪৯৪৪) 

৩. হিরত আদেশা রা. হথয়ক বদণিত, একবযদি তার েীয়ক দতন তালাক দিয়লা। 

অতিঃপর ঐ মদহলা অনযজনয়ক দববাহ করয়ল হসও তায়ক তালাক দিয়ে হিে। 

রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম-এর কায়ে দজোসা করা হয়লা, 

হসদক প্রথম স্বামীর জনয হালাল হয়েয়ে? উত্তয়র দতদন বলয়লন, ‘না। িয়তািণ 

পিিন্ত দিতীে স্বামী প্রথমজয়নর ময়তা ঐ মদহলার মধ ু আস্বািন না করয়ব’, 

অথিাৎ িয়তািণ পিিন্ত দিতীে স্বামী তার সায়থ সহবাস না করয়ব, তয়তািণ 

পিিন্ত হস প্রথম স্বামীর জনয হালাল হয়ব না। (সহীহ বুখারী: ৫২৬১) 

বুখারী শরীয়ফর বযাখযাকার হায়ফজ ইবয়ন হাজার রহ. বয়লন, এটা দরফা‘আ 

দবন ওোহায়বর  টনা- হি তার েীয়ক একসায়থ দতন তালাক দিয়েদেয়লা, এটাই 

স্পি। দরফা‘আ আল কুরািীর  টনা নে, হি তার েীয়ক সবিয়শর্ তালাক 

দিয়েদেয়লা। হি বযদি উি দু’জনয়ক এক ময়ন কয়রয়ে, হস ভুল কয়রয়ে। 

ভুয়লর উৎস হয়লা, তালাকপ্রািা উভে মদহলায়কই আব্দুর রহমান দবন জাবীর 

রা. দববাহ কয়রদেয়লন। (ফাতহুল বারী: ৯/৫৮১) 

৪. হিরত উোইদমর রা. দল‘আয়নর পর বয়লন, ‘হহ আোহর রাসলূ! আদম িদি 

আমার েীয়ক রাদখ তাহয়ল তার উপর দমথযায়রাপ কয়রদে’। একথা বয়ল দতদন 

তার েীয়ক দতন তালাক দিয়ে দিয়লন। (বুখারী: ৫২৫৯)  
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আোমা িায়হি কাউসারী রহ. বয়লন, হকায়না বণিনাে পাওো িাে না হি, 

রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম তার এ কাজয়ক প্রতযাখযান 

কয়রয়েন। এখান হথয়ক উম্মত এটাই বুয়েয়ে হি, একসায়থ দতন তালাক দিয়ল 

দতন তালাকই হয়ে িাে, িদি উম্ময়তর এ বুে সহীহ না হয়তা তাহয়ল সদিকটা 

রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম অবশযই বয়ল দিয়তন। (তাকদমলায়ে 

ফাতহুল মলহীম: ১/১১২, ই’লাউস সনুান: ৭/৭০৬) 

৫. হিরত হাসান দবন আলী রা. তার েী আদেশা দবনয়ত ফিলয়ক একসায়থ 

দতন তালাক দিয়লন। অতিঃপর তার েীর আয়বগমে কথা শুয়ন হকৌঁয়ি হফয়লন 

এবং বয়লন, িদি আদম নানায়ক (অনয বণিনাে তার দপতার বরাত দিয়ে বয়লন) 

একথা বলয়ত না শুনতাম, “হকায়নাবযদি িদি তার েীয়ক দতন তালাক হিে, 

তয়ব ঐ েী অনযত্র দববাহ না বসা পিিন্ত তার জনয হালাল হয়ব না”- তাহয়ল 

অবশযই তায়ক হফরত দনতাম । (সনুায়ন বাইহাকী হা. নং ১৪৯৭১) 

৬. মাহমূি দবন লাবীি রা. হয়ত বদণিত, একবযদি তার েীয়ক একসায়থ দতন 

তালাক দিয়ল রাসলূ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম রাগাদন্বত হয়ে িান। 

(নাসাঈ হা. নং ৩৪৩১) এখায়ন রাসলূ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম-এর 

রাগাদন্বত হওোই দতন তালাক হয়ে িাওোর প্রমাণ। হকননা, একসায়থ দতন 

তালাক হিো গুনায়হর কাজ। এ গুনায়হর উপর রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ 

ওো সাোম নারাজ হয়েদেয়লন। 

৭. হিরত ইবয়ন উমর রা. তার েীয়ক হায়েি অবস্থাে তালাক হিন। এ 

হািীয়সর হশয়র্ আয়ে হি, হহ আোহর রাসলূ! িদি তায়ক দতন তালাক দিয়ে 

দিতাম তাহয়ল দক তায়ক হফরত দনয়ত পারতাম? উত্তয়র রাসলূুোহ সাোোহু 

‘আলাইদহ ওো সাোম বলয়লন, তখন হতা হস হতামার হথয়ক বায়েন (সম্পূণি 

পতথক) হয়ে হিয়তা এবং হতামার গুনাহ হয়তা। (সনুায়ন িারাকুতনী হা. নং 

৩৯২৯) 

৮. ওোয়ক দবন সাহবান রা. বয়লন হি, ইমরান দবন হাসীন রা.হক একবযদি 

সম্পয়কি দজোসা করা হয়লা, হি তার েীয়ক এক মাজদলয়স দতন তালাক 
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দিয়েয়ে। ইমরান রা. উত্তর দিয়লন, হস তার প্রদতপালয়কর নাফরমাদন কয়রয়ে 

এবং তার জনয তার েী হারাম হয়ে হগয়ে। (মুসান্নায়ফ ইবয়ন আবী শাইবা হা. 

নং ১৮০৮৮) 

৯. হিরত উমর রা.-এর কায়ে এক বযদিয়ক আনা হয়লা, হি তার েীয়ক 

একহাজার তালাক দিয়েয়ে; আর হস বলয়ে, এর িারা আদম হখল-তামাশা 

কয়রদে। হিরত উমর রা. তায়ক হবত্রা াত কয়র বলয়লন, একহাজার হথয়ক 

হতামার জনয দতনদটই িয়থি হয়ে হগয়ে। (মুসান্নায়ফ আব্দুর রািিাক হা. নং 

১১৩৪০, সনুায়ন বাইহাকী হা. নং ১৪৯৫৭) 

১০. মুহাম্মাি দবন ইোে রহ., ইবয়ন আব্বাস ও আব ূহুরাইরা রা.হক দজোসা 

করয়লন হি, গ্রায়মর একয়লাক তার েীর সায়থ দমদলত হওোর পয়ূবিই দতন 

তালাক দিয়েয়ে। এ সম্পয়কি আপনায়ির মতামত কী? ইবয়ন আব্বাস রা. আবূ 

হুরাইরা রা.হক বলয়লন, আপনার কায়ে একদট জদটল মাসআলা এয়সয়ে, 

আপদন এর সমাধান দিন। আবূ হুরাইরা রা. বলয়লন, এক তালাক তায়ক বায়েন 

কয়র দিয়েয়ে আর দতন তালাক তায়ক হারাম কয়র দিয়েয়ে, িয়তািণ না হস 

অনযজনয়ক দববাহ কয়র। ইবয়ন আব্বাস রা.ও অনুরূপ উত্তর হিন। (মুআত্তা 

ইমাম মায়লক হা. নং ৬৫৯) 

এখায়ন মাত্র কয়েকদট হািীস হপশ করা হয়লা। এোিা সাহাবা, তায়বঈ ও 

তায়ব-তায়বঈ হথয়ক আয়রা অয়নক হািীস ও ফাতাওো আয়ে, হিগুয়লা পুস্তয়কর 

কয়লবর বতদের আশঙ্কাে এখায়ন উয়েখ করা সম্ভব হয়লা না। এগুয়লা িারা 

প্রমাদণত হয়লা: ‘দতন তালাক দিয়ল দতন তালাকই পদতত হয়ব, লা-মািহাবী 

ভাইয়ির মতানুিােী দতন তালায়ক এক তালাক হয়ব না’।  

ইজমায়ে উম্মাত 

১.হায়ফজ ইবয়ন রজব রহ. বয়লন, ‘হজয়ন রায়খা! হকায়না সাহাবা, হকায়না 

তায়বঈ ও সালয়ফ সায়লহীয়নর ময়ধয িায়ির কথা হালাল-হারাম ও ফাতাওোর 

বযাপায়র গ্রহণয়িাগয হে, তায়ির কায়রা হথয়ক এ ধরয়নর সসু্পি কথা বদণিত 
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হেদন হি, স্বামী তার েীর সায়থ দমদলত হওোর পর একসায়থ দতন তালাক 

দিয়ল এক তালাক ধরা হয়ব’। (ই’লাউস সুনান: ৭/৭১০) 

২. ইবয়ন তাইদমো রহ. (দিদন এক তালাক হওোর প্রবিা) বয়লন, একসায়থ 

দতন তালাক দিয়ল েী হারাম হয়ে িায়ব এবং দতন তালাকপ্রািা হয়ে িায়ব। এটা 

ইমাম মায়লক, ইমাম আব ূ হানীফা ও ইমাম আহমায়ির হশর্ উদি এবং 

অদধকাংশ সাহাবা ও তায়বঈ হথয়ক বদণিত। (ফাতাওোয়ে ইবহন তাইদমোহ: 

১৭/৮) 

৩. ইবনলু কাইদেযম রহ. (দতদনও এক তালায়কর প্রবিা) বয়লন, ‘এক সায়থ 

দতন তালাক দিয়ে দিয়ল তালাক হওোর বযাপায়র চারদট মািহাব আয়ে। (ক) 

দতন তালাকই হয়ে িায়ব, এটা চার ইমাম, অদধকাংশ তায়বঈ ও সাহাবার 

মািহাব...।’ (লাজনাতুত িাদেমাহ-এর উেতদতয়ত আহসানুল ফাতাওো: 

৫/৩৬৬) 

এোিাও হায়ফজ ইবনলু হুমাম ফাতহুল ক্বিীয়র, ইবয়ন হাজার ফাতহুল 

বারীয়ত, ইমাম তহাবী শরহু মাআদনল আসায়র, আব ূবকর জাসসাস আহকামুল 

কুরআয়ন, আবূল ওোলীি বাজী আল-মুনতাকায়ত, ইবনুল হািী দসোরুল 

হাসদস ফী ইলদমত তালায়ক, আোমা িুরকানী শরয়হ মআুত্তাে, ইবনতুতীন 

শরয়হ বুখারীয়ত, ইবয়ন হািাম জয়হরী মুহাোয়ত, আোমা খত্তাবী শরয়হ সনুায়ন 

আব ূিাউয়ি, হায়ফি ইবয়ন আব্দুল বার তামহীি ও ইদস্তিকায়র স্পি ভার্াে 

বয়লয়েন হি, হিরত উমর রা.-এর িুয়গ একই মাজদলয়স দতন তালায়ক দতন 

তালাক হওোর উপর সাহাবায়ে দকরায়মর ইজমা প্রদতদষ্ঠত হয়েয়ে। আর 

হায়ফজ ইবয়ন হাজার রহ. বয়লন, ‘সাহাবীগয়ণর ইজমা িলীল হওোর দবর্য়ে 

আহয়ল সনু্নাত ওোল জামা‘আয়তর ময়ধয মনতকয কায়েম হয়েয়ে।’ (ফতহুল 

বারী: ১৩/২৬৬) 

ইবয়ন তাইদমো রহ. বয়লন, ‘মাশায়েখ ও ইমামগয়ণর ময়ধয হকায়না দবর্য়ে 

ইজমা কায়েম হয়ল তা অকাটয িলীল দহয়সয়ব দবয়বদচত হয়ব’। (উমিাতুল 

আসাস: পত. ৪২) 
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ইবনলু কাইদেযম আল জাওদিো রহ. বয়লন, ‘রাসলূ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো 

সাোম-এর সনু্নাত ও সাহাবীগয়ণর আময়লর পর আর কায়রা কথা হময়ন হনো 

হয়ব না।’ (এগাসাতুল লাহফান: পত. ১৯২) 

৪. চার ইমায়মর মািহায়বর দবপরীত িা আয়ে, তা ইজমায়ে উম্ময়তর পদরপন্থী, 

িদিও তায়ত অনযয়ির দিমত থায়ক। (আল-আশবাহ ওোন নািায়ের : পত.১৬৯) 

উপদরউি বণিনা িারা প্রমাণ হয়ে হগয়লা হি, এক মাজদলয়স বা একসায়থ দতন 

তালাক দিয়ল দতন তালাকই হয়ব; এক তালাক নে। 

২ে মািহায়বর িলীল ও তার জবাব 

১. ইবয়ন আব্বাস রা. হথয়ক বদণিত, হিরত রুকানা রা. তার েীয়ক এক 

মাজদলয়স দতন তালাক দিয়লন এবং পয়র দতদন খুব মমিাহত হয়লন। রাসলূুোহ 

সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম তায়ক দজোসা করয়লন হি, তুদম কীভায়ব 

তালাক দিয়েয়ো? দতদন বলয়লন, আদম দতন তালাক দিয়েদে। রাসলূুোহ 

সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম দজোসা করয়লন, এক মাজদলয়স দিয়েয়ো? 

দতদন বলয়লন, হযাৌঁ। নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম বলয়লন, এটা এক 

তালাক, িদি চাও তাহয়ল তায়ক দফদরয়ে নাও। (মুসনায়ি আহমাি: ২৩৯১) 

জবাব: এ  টনার বণিনাে দভন্নতা পাওো িাে। এখায়ন আয়ে হি, দতদন েীয়ক 

দতন তালাক দিয়েয়েন। আর আব ূিাঊি শরীয়ফর বণিনাে আায়ে হি, ‘বাত্তাহ’ 

শব্দ িারা তালাক দিয়েয়েন। এ দুই ধরয়নর বণিনার কারয়ণ ইমাম বুখারী রহ. এ 

হািীসয়ক ‘মা‘লূল’ বয়লয়েন। ইবয়ন আব্দুল বার রহ. এ হািীসয়ক িঈফ 

বয়লয়েন। (আত-তালখীসলু হাবীর: ১৬০৩) 

ইমাম জাসসাস ও ইবয়ন হুমাম রহ. মুসনায়ি আহমায়ির বণিনায়ক ‘মুনকার’ 

বয়লয়েন। (তাকদমলাহ: ১/১১৫) 

ইবয়ন হাজার রহ. বয়লন, ইমাম আব ূিাউি রহ. ‘বাত্তাহ’ শব্দ িারা তালাক 

হিোয়ক রায়জহ বয়লয়েন। হকায়না বণিনাকারী এটায়কই দতন তালাক বুয়ে 
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হসভায়ব বণিনা কয়রয়েন। এ কারয়ণ ইবয়ন আব্বাস (রা)-এর পরবতিী হািীস 

িারাও িলীল হিো িায়ব না। (ফাতহুল বারী: ৯/৪৫৪, তাকদমলাহ: ১/১১৫) 

২. ইবয়ন আব্বাস রা. হথয়ক বদণিত, দতদন বয়লন, রাসলূুোহ সাোোহু 

‘আলাইদহ ওো সাোম-এর িুয়গ, আব ূবকর রা.-এর িুয়গ ও দখলাফয়ত উমর 

রা.-এর প্রথম দুই বের (অনয বণিনাে দতন বের) দতন তালাক এক তালাক 

দেয়লা। অতিঃপর হিরত উমর রা. বয়লন, হলায়করা এমন দবর্য়ে তািাহুিা 

করয়ে, হি দবর্য়ে তায়ির অবকাশ দেয়লা। হাে! িদি আদম তায়ির উপর তা 

কািিকর করতাম। অতিঃপর দতদন তা কািিকর করয়লন। (মুসদলম: ৩৬৫৪) 

জবাব: ক. হায়ফজ আবূ িুরআহ রহ. বয়লন, এ হািীয়সর অথি হয়লা, বতিমায়ন 

হলাকয়ির একসায়থ দতন তালাক হিোর হি প্রচলন হিখা িায়ি তা রাসলূ 

সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোয়মর িুয়গ, আব ূবকর রা.-এর িুয়গ ও দখলাফয়ত 

উমর রা.-এর প্রথম দুই বেয়র দেয়লা না। তখন হলায়করা সনু্নাত তরীকাে দতন 

তুহুয়র দতন তালাক দিয়তন। (সনুায়ন বাইহাকী: ১৪৯৮৪) 

খ. আর িদি হািীয়সর অথি এই হে হি, একসায়থ দতন তালাক দিয়ল বতিমায়ন 

দতন তালাক ধরা হয়ব, অথচ রাসলূ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোয়মর িুয়গ, 

আব ূবকর রা.-এর িুয়গ ও দখলাফয়ত উমর রা.-এর প্রথম দুই বের তা এক 

তালাক ধরা হয়তা। তাহয়ল এর উত্তর হয়লা: এ মািহায়বর দুদট হািীস, উভেদট 

ইবয়ন আব্বাস রা. হথয়ক বদণিত। অথচ তার ফাতাওো হয়লা, একসায়থ বা এক 

মাজদলয়স দতন তালাক দিয়ল দতন তালাকই হয়ে িাে। িা িলীল নং ২ ও ১০-

এ উয়েখ করা হয়েয়ে। আর ইোহইো দবন মাঈন, ইোহইো দবন সাঈি আল 

কত্তান, আহমাি দবন হাম্বল ও আলী ইবনলু মািীনীর ময়তা বি বি 

মুহাদেসীয়নর মািহাব হয়লা, িখন হকায়না রাবী তার হািীয়সর দবপরীত আমল 

কয়রন বা ফাতাওো হিন, তখন তার বদণিত হািীসদট আমলহিাগয থায়ক না। 

সতুরাং ইবয়ন আব্বাস রা.-এর হািীসিেও আময়লর হিাগয নে; দবদভন্ন 

আপদত্তর কারয়ণ তা অগ্রহণয়িাগয। (ই’লাউস সনুান : ৭/৭১৬) 

http://www.darsemansoor.com/


 

www.darsemansoor.com   www.islamijindegi.com 

 

গ. এ হািীস একদট দবয়শর্ হিয়ত্র, হিমন- িদি হকায়নাবযদি তার েীয়ক 

বলয়তা, তুদম তালাক, তুদম তালাক, তুদম তালাক এবং দবচারয়কর সাময়ন িাবী 

করয়তা হি, দিতীে ও তততীেবার বয়ল প্রথমদটর তাদকি করা আমার উয়েশয 

দেয়লা; দভন্ন তালাক উয়েশয দেয়লা না, তাহয়ল কািী তার িাদব কবূল করয়তন 

এবং তার কথায়ক দবশ্বাস কয়র এক তালায়কর ফাতাওো দিয়তন। দকন্তু হিরত 

উমর রা.-এর িুয়গ হলাকজন বতদের সায়থ সায়থ মানুয়র্র িীনিারী কময়ত 

থায়ক, তখন হিরত উমর রা. দবচার বযবস্থাে এ ধরয়নর িাদব কবূল না করার 

আইন কিািকর কয়রন এবং ঐ শব্দ িারা তার বাদহযক অথি উয়েশয হনন, তথা 

দতন তালাক হওোর ফাতাওো কািিকর কয়রন। (তাকদমলাহ: ১/১১৪, ফাতহুল 

বারী: ৯/৪৫৬) 

িদি তাই না হয়তা এবং উমর রা.-এর এ দসোন্ত শরী‘আয়ত মুহাম্মািীর 

দবপরীত হয়তা, তাহয়ল ইবয়ন আব্বাস রা.-সহ সকল সাহাবায়ে দকরাম 

কখয়নাই তা হময়ন দনয়তন না। হিমন- উয়ম্ম ওলািয়ক দবদক্র করা, এক 

দিনারয়ক দুই দিনায়রর মাধযয়ম দবদক্র করা, এবং হয়জ্জ তামাতু্ত-এর মাসআলাে 

হিরত ইবয়ন আব্বাস রা. স্পষ্ট-ভার্াে হিরত উমর রা.-এর দবয়রাদধতা 

কয়রয়েন। (আহসানুল ফাতাওো: ৫/৩৬৯) 

িদি হকউ বয়ল হি, হিরত উমর রা.-এর ভয়ে সাহাবীরা তার প্রদতবাি কয়রদন 

(নাউিুদবোহ দমন িাদলক), তাহয়ল সাহাবায়ে দকরাম সম্পয়কি এরূপ ধারণা 

পুরা িীনয়ক দভদত্তহীন কয়র দিয়ব, িা হকায়না অবস্থােই গ্রহণয়িাগয নে। ইবয়ন 

তাইদমো রহ. বয়লন, কায়রা জনয এ ধারণা করা জায়েি হনই হি, রাসলূুোহ 

সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম-এর ইয়ন্তকায়লর পর সাহাবায়ে দকরাম রাসলূ 

সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোয়মর শরী‘আত পদরপন্থী হকায়না দবর্য়ের উপয়র 

একমত হয়েয়েন। (মাজম‘ূআতুল ফাতাওো: ১৭/২২) 

সবিয়শর্ কথা: আমায়ির গাইয়র-মুকাদেি বন্ধয়ুিরয়ক অয়নকয়িয়ত্র হিখা িাে, 

তারা মিীনার আমল িারা িলীল হপশ কয়র থায়কন। হসৌদি সরকার মক্কা-

মিীনাসহ হস হিয়শর বি বি উলামায়ির দনয়ে গদিত কদমদটয়ক এ মাসআলার 

তাহকীক হপশ করার দনয়িিশ হিে। তারা িী ি আয়লাচনা-পিিায়লাচনার পর এ 
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দসোয়ন্ত উপনীত হন হি, একসায়থ বা এক মাজদলয়স দতন তালাক দিয়ল দতন 

তালাকই পদতত হয়ব। (এ টনা আহসানুল ফাতাওোর ৫ম খয়ণ্ডর ২২৫-৩৭২ 

পতষ্ঠাে বদণিত আয়ে) । এয়িয়ত্র তায়ির জবাব কী হয়ব?   

আোহ তা‘আলা আমায়ির সকলয়ক হক হময়ন হনোর তাওফীক িান করুন। 

আমীন। 

আত্মার বযাদধর দচদকৎসা ফরি 

১. হিরত নুমান দবন বাশীর রা. বয়লন, নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো 

সাোম বয়লয়েন: ‘শুয়ন রায়খা! দনিেই শরীয়র এমন একদট হগাশয়তর টুকরা 

আয়ে িখন তা সসু্থ থায়ক তখন হগাটা শরীরই সসু্থ থায়ক। আর িখন তা 

হরাগাক্রান্ত থায়ক তখন হগাটা শরীরই অসসু্থ থায়ক। শুয়ন রায়খা! হসই হগাশয়তর 

টুকরা হয়লা কলব তথা আত্মা’। (বুখারী হা. নং ৫২, হািীসদট িী ি একদট 

হািীয়সর অংশ দবয়শর্।) 

২. হিরত উকবা ইবয়ন আয়মর রা. বয়লন, ‘একিা আদম রাসলূুোহ সাোোহু 

‘আলাইদহ ওো সাোয়মর সায়থ সািাৎ করলাম এবং বললাম, নাজায়তর উপাে 

কী? দতদন বলয়লন, দনয়জর দজহ্বায়ক সংিত রায়খা, দনয়জর  য়র পয়ি থায়কা 

এবং দনয়জর পায়পর জনয কাৌঁয়িা ’। (দতরদমিী হা.নং ২৪০৬) 

৩. হিরত আব ূসাঈি খুিরী রা. রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোয়মর 

উেতদত দিয়ে বয়লয়েন, ‘িখন আিম সন্তান হভায়র ওয়ি, তখন তার অঙ্গসমূহ 

দজহ্বায়ক দবনয়ের সায়থ বয়ল, আমায়ির সম্পয়কি আোহয়ক ভে কয়রা। হকননা 

আমরা সবাই হতামার সায়থ জদিত। সতুরাং তুদম দিক থাকয়ল আমরাও দিক 

থাকয়বা। আর তুদম বাৌঁকা হয়ল আমরাও বাৌঁকা হয়ে পিয়বা’। (দতরদমিী হা.নং 

২৪০৭) 

৪. হিরত আব্দুোহ ইবয়ন উমর রা. বয়লন, রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো 

সাোম বয়লয়েন, ‘িখন হকায়না বাো দমথযা বয়ল তখন এর দুগিয়ন্ধ হফয়রশতারা 

তার দনকট হথয়ক এক মাইল িূয়র চয়ল িাে’। (দতরদমিী হা. নং ১৯৭২) 
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৫. হিরত আদেশা রা. বয়লন, আদম রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো 

সাোময়ক বললাম, সাদফেযা সম্পয়কি আপনায়ক এটকু ু বলাই িয়থি হি, হস 

এইরূপ এইরূপ। দতদন একথা িারা বুোয়ত হচয়েদেয়লন হি, দতদন হবৌঁয়ট। 

রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম বলয়লন, ‘িদি হতামার এ কথায়ক 

সমুয়দ্র দমদশয়ে হিো হে তাহয়ল এটা সমুয়দ্রর রং পদরবতিন কয়র দিয়ব’। (আবূ 

িাঊি হা. নং ৪৮৭৫) 

৬. হিরত আব্দুোহ ইবয়ন আব্বাস রা. হথয়ক বদণিত, রাসলূুোহ সাোোহু 

‘আলাইদহ ওো সাোম বয়লয়েন, ‘হতামরা হকায়না (মুসলমান) ভাইয়ের সায়থ 

েগিা-দববাি করয়ব না, িাট্টা করয়ব না এবং এমন ওোিা করয়ব না, িা রিা 

করয়ত পারয়ব না’। (দতরদমিী হা.নং ১৯৯৫) 

৭. হিরত আব ূহুরাইরা রা. হথয়ক বদণিত, রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো 

সাোম বয়লয়েন, ‘হতামরা বি-ধারণা করা হথয়ক হবৌঁয়চ থায়কা। কারণ, ধারণা 

হয়ি দনকতি দমথযা। হতামরা আদি হপয়তা না, হগাপন হিার্ অয়ন্বর্ণ কয়রা না, 

দহংসা কয়রা না, দবয়ির্ হপার্ণ কয়রা না, সম্পকিয়িি কয়রা না। হহ আোহর 

বাোরা! হতামরা ভাই ভাই হয়ে িাও’। (বুখারী হা.নং ৫১৪৩) 

৮. হিরত আব ূহুরাইরা রা. বয়লন, রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম 

বয়লয়েন, ‘হতামরা দহংসা হথয়ক হবৌঁয়চ থায়কা, হকননা দহংসা হনক আমলহক 

এমনভায়ব হখয়ে হফয়ল, হিমন আগুন কািয়ক হখয়ে হফয়ল’। (আব ূিাঊি হা.নং 

৮৯০৩) 

৯. হিরত জায়বর রা. বয়লন, রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম 

বয়লয়েন, ‘হতামরা জলুুম হথয়ক হবৌঁয়চ হথয়কা। হকননা জলুুম দক্বোময়তর দিন 

বহুমখুী অন্ধকায়রর রূপ ধারণ করয়ব। আর হতামরা হলাভ এবং কতপণতা হথয়ক 

হবৌঁয়চ হথয়কা। হকননা হলাভ ও কতপণতা হতামায়ির পূবিবতিীয়ির বংস কয়রয়ে। 

হলাভ ও কতপণতার বশবতিী হয়ে তারা পরস্পর রিপাত কহরয়ে এবং দনয়জয়ির 

উপর হারাম বস্তুয়ক হালাল কয়রয়ে’। (মুসদলম হা.নং ২৫৭৮) 
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১০. হিরত জুনদুব দবন আব্দেুাহ রা. বয়লন, রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ 

ওো সাোম বয়লয়েন, ‘হি বযদি দনয়জর হনক আমল মানুয়র্র কায়ে প্রকাশ 

কয়র, আোহ তা‘আলা দক্বোময়তর দিন তায়ক লাদিত করয়বন। আর হি বযদি 

এজনয হলাক-সম্মুয়খ দনয়জর হনক আমল প্রকাশ কয়র হি, মানুর্ তায়ক মহৎ 

ময়ন করয়ব, আোহ তা‘আলা দক্বোময়তর দিন তার অন্তয়রর অবস্থা সকয়লর 

সাময়ন প্রকাশ কয়র দিয়বন’। (বুখারী হা.নং ৬৪৯৯) 

১১. হিরত আব ূহুরাইরা রা. হথয়ক বদণিত, একবার জননক বযদি রাসলূুোহ 

সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোময়ক বলয়লা, আমায়ক উপয়িশ দিন। দতদন 

বলয়লন, ‘রাগ কয়রা না’। হস কয়েকবার একই কথা দজয়েস করয়লা, আর 

রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোমও প্রয়তযকবার একই জবাব দিয়লন 

হি, ‘তুদম রাগ কয়রা না’। (বুখারী হা. নং ৬১১৬) 

১২. হিরত আব ূ হুরাইরা রা. হথয়ক আয়রা বদণিত, রাসলূুোহ সাোোহু 

‘আলাইদহ ওো সাোম বয়লয়েন, ‘অনযয়ক ধরাশােী করয়ত পারয়লই বীর হওো 

িাে না; বরং প্রকতত বীর হয়লা ঐ বযদি, হি রায়গর সমে দনয়জয়ক দনেন্ত্রণ 

করয়ত পায়র’। (বুখারী হা.নং ৬১১৪) 

  ১৩. হিরত বাহাি ইবয়ন হাকীম রা. তার দপতার সয়ূত্র তার িািা হথয়ক বণিনা 

কয়রন। দতদন বয়লন, রাসলূেুাহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম বয়লয়েন, 

‘হক্রাধ ঈমানয়ক এমনভায়ব দবনি কয়র, হিমনভায়ব ‘োবীর’ মধুয়ক দবনি কয়র 

হিে’ (োবীর এক প্রকার দততা ফল, আদিকার দবদভন্ন অঞ্চয়ল তা পাওো িাে) 

। (দতরদমিী হা. নং ৮২৯৪) 

১৪. হিরত আনাস রা. হথয়ক বদণিত, রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো 

সাোম বয়লয়েন, ‘হি বযদি দনয়জর রসনায়ক দনেন্ত্রয়ণ রায়খ, আোহ তার হিার্-

ত্রুদট হঢয়ক রায়খন। আর হি বযদি দনয়জর হগাসসা িমন কয়র রায়খ, দক্বোময়তর 

দিন আোহ তা‘আলা তার উপর হথয়ক আিাব সদরয়ে রাখয়বন। আর হি বযদি 

দনয়জর অপরায়ধর জনয আোহর দনকট িমা চাে, আোহপাক তার ওির কবূল 

কয়রন’। (শুআবূল ঈমান বাইহাকী হা. নং ৭৯৫৯) 
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১৫. হিরত আব্দুোহ ইবয়ন মাসঊি রা. বয়লন, রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ 

ওো সাোম বয়লয়েন, ‘এমন হকায়নাবযদি হিািয়খ প্রয়বশ করয়ব না িার 

অন্তয়র সদরর্া পদরমাণ ঈমান থাকয়ব। পিান্তয়র, এমন হকায়নাবযদি হবয়হশয়ত 

প্রয়বশ করয়ব না িার অন্তয়র সদরর্া পদরমাণ অহংকার থাকয়ব’। (মুসদলম হা.নং 

৯১) 

১৬. হিরত আব ূ হুরাইরা রা. বয়লন, রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো 

সাোম বয়লয়েন, ‘আোহ তা‘আলা বয়লন, অহংকার আমার চাির এবং হশ্রষ্ঠত্ব 

আমার ইিার। সতুরাং হি বযদি এয়ির হকায়না একদট দনয়ে আমার সায়থ 

টানাটাদন করয়ব, আদম তায়ক হিািয়খ ঢুকায়বা। অপর একদট বণিনাে আয়ে, 

তায়ক আদম হিািয়খ দনয়িপ করয়বা’। (মুসদলম হা. নং ২৬২০) 

১৭. হিরত সালামা ইবনলু আকওো রা. বয়লন, রাসলূুোহ সাোোহু 

‘আলাইদহ ওো সাোম বয়লয়েন, ‘মানুর্ এমনভায়ব আত্মগয়বি দলি হয়ে পয়ি 

হি, অবয়শয়র্ তার নাম উেত-অহংকারীয়ির ময়ধয দলদপবে হয়ে িাে। ফয়ল 

তার উপর হসই আিাবই হনয়ম আয়স, িা তায়ির উপর হনয়ম থায়ক’। (দতরদমিী 

হা.নং ২০০০) 

১৮. হিরত আব ূসাঈি রা. বয়লন, রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম 

বয়লয়েন, ‘হতামরা অবশযই হতামায়ির পূবিবতিীয়ির পন্থাগুদল এক এক দব ত ও 

এক এক হাত পদরমায়ণ অনুসরণ কয়র চলয়ব, এমনদক তারা িদি গুৌঁই সায়পর 

গয়তিও ঢুয়ক থায়ক তাহয়ল হতামরাও এবযাপায়র তায়ির অনুসরণ করয়ব। 

দজোসা করা হয়লা, ইো রাসলূাোহ! তারা দক ইোহুি ও নাসারা! দতদন 

বলয়লন, তয়ব আর কারা!?’ (বুখারী হা.নং ৩৪৫৬) 

উদেদখত হািীসসমূহ িারা একথা প্রমাদণত হয়লা হি, মানুয়র্র শরীয়রর ময়তা 

মানুয়র্র অন্তরও দবদভন্ন হরায়গ আক্রান্ত হে। হিসব হরায়গর এয়ককদট এয়তা 

হবদশ িদতকর হি, একদট হরাগই হিয়কায়না মানুর্য়ক জাহান্নায়ম দনয়ে িাওোর 

জনয িয়থি।  
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কুরআয়ন পায়ক আোহ তা’আলা আত্মার হরায়গর দচদকৎসার গুরুত্ব সম্পয়কি 

বয়লন :  َْزك اَها َمنْ  أَْفلَحَ  قَد    ‘ হি বযদি আত্মায়ক পদরশুে করায়ব, হস 

সফলকাম হয়ব ’ (সরূা শামস : আোত ৯) 

এ আোয়তর তাফসীয়র হাসান বসরী রহ. বয়লন, 

ن زكى نفسه فاصلحها و حملهاعلى طاعة الله . تفسري معناه: قد افلح م
 242/61املظهري

অথিাৎ, দনিেই সফলকাম হয়ব ঐ বযদি হি দনয়জর আত্মায়ক পদরশুে করায়ব 

তথা আত্মায়ক সংয়শাধন করায়ব এবং আত্মায়ক আোহর আনগুয়তযর উপর উিুে 

করয়ব। (তাফসীয়র মাজহারী: ১০/২৪৭) 

এখায়ন লিণীে দবর্ে হয়লা, আোহ তা‘আলা আত্মায়ক পদরশুে করায়ত 

বয়লয়েন। বুো হগয়লা হি, আত্মা একা একা পদরশুে হে না, বরং হকায়না 

আহয়ল দিল বুিূয়গির মাধযয়ম পদরশুে করায়ত হে । তাই সাহাবায়ে দকরাম রা. 

রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোয়মর মাধযয়ম দনয়জয়ির আত্মার 

দচদকৎসা কদরয়েয়েন, পদরশুে কদরয়েয়েন। দনয়জর আত্মার দচদকৎসা দনয়জ 

কয়রনদন এবং এটা সম্ভবও নে। শরীয়রর হরায়গর দচদকৎসার জনয হিমদনভায়ব 

আমরা ডািায়রর িারস্থ হয়ে থাদক, দিক হতমদনভায়ব আত্মার হরায়গর 

দচদকৎসার জনয িারা আত্মার হরায়গর পরামশিপত্র হিন তায়ির িারস্থ হয়ত হয়ব। 

হযাৌঁ! পাথিকয শুধ ু এয়তাটুক ু হি, আত্মার হরায়গর দচদকৎসা করা ফরি, আর 

শরীয়রর হরায়গর দচদকৎসা করা সনু্নাত । সতুরাং, আমায়ির জনয ফরি হয়লা: 

হকায়না হক্কানী-রব্বানী নায়েয়ব নবীর মাধযয়ম দনজ আত্মার দচদকৎসা করায়না। 

িারা আত্মার হরায়গর দচদকৎসা না কয়রই মারা িায়ব তায়ির সম্পয়কি স্বেং 

আোহ তা‘আলা বয়লয়েন: دسها من خاب وقد  ‘আর বযথিকমি হয়ব হস, হি 

আত্মায়ক (গুনায়হর ময়ধয) বদসয়ে দিয়ব’ (সরূা শামস: ১০) তাোিা, ১৮নং 

হািীয়সও তায়ির পদরণদতর কথা বলা হয়েয়ে। অথিাৎ, আোহওোলায়ির 

সহুবয়ত এয়স আত্মার দচদকৎসা না করায়ল ইোহুিী-খতিানয়ির অনুসরণ করয়ত 

বাধয হয়ে িায়ব। 
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দনেবদণিত হািীয়স আত্মার হরায়গর দচদকৎসা না করার কারয়ণ শহীি, আয়লম ও 

িানবীরয়ির করুণ অবস্থা বণিনা করা হয়েয়ে: 

 হিরত আব ূ হুরাইরা রা. বয়লন, নবীদজ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম 

বয়লয়েন, ‘দক্বোময়তর দিন সবিপ্রথম হি বযদির দবচার করা হয়ব হস হয়ব 

একজন শহীি (ধমি-িুয়ে প্রাণিানকারী) । তায়ক আোহ তা‘আলার িরবায়র 

আনা হয়ব। অতিঃপর আোহ তা‘আলা তায়ক (প্রথয়ম দুদনোয়ত প্রিত্ত) 

দনোমাতসময়ূহর কথা স্মরণ কদরয়ে দিয়বন; আর হসও তা (দনোমাত প্রাদির 

কথা) স্বীকার করয়ব। তখন আোহ তা‘আলা বলয়বন, তুদম এসব দনোমায়তর 

দবদনময়ে দুদনোয়ত কী আমল কয়রয়ো? জবায়ব হস বলয়ব, আদম হতামার 

সন্তুদির জনয (কাদফরয়ির দবরুয়ে) লিাই কয়রদে। এমনদক হশর্ পিিন্ত শহীি 

হয়েদে। তখন আোহ তা‘আলা বলয়বন, তুদম দমথযা বলয়ো। তুদম আমার 

সন্তুদির জনয লিাই কয়রাদন, বরং তুদম এজনয লিাই কয়রয়ো হি, হতামায়ক 

বীর বলা হয়ব। আর হতামায়ক তা বলাও হয়েয়ে। এরপর তার বযাপায়র 

(হফয়রশতায়িরয়ক) আয়িশ করা হয়ব। ফয়ল তায়ক উপিু কয়র টানয়ত টানয়ত 

জাহান্নায়ম হফয়ল হিো হয়ব। এরপর এমন বযদিয়ক উপদস্থত করা হয়ব, হি 

দনয়জ িীনী ইলম দশয়খয়ে এবং অনযয়ক দশিা দিয়েয়ে, আর হস কুরআন 

শরীফও পয়িয়ে। আোহ তা‘আলা তায়কও দুদনোর দনোমায়তর কথা স্মরণ 

কদরয়ে দিয়বন। হসও তা স্বীকার করয়ব। অতিঃপর আোহ তা‘আলা তায়ক 

দজোসা করয়বন, এসব দনোমায়তর শুকদরো আিাে করার জনয তুদম কী 

আমল কয়রয়ো? উত্তয়র হস বলয়ব, আদম ইলম দশয়খদে এবং অপরয়কও তা 

দশদখয়েদে। আর হতামার সন্তুদির জনয কুরআন মাজীি পয়িদে। আোহ তা‘আলা 

বলয়বন, তুদম দমথযা বলয়ো। তুদম হতা এজনয ইলম দশয়খয়ো িায়ত হতামায়ক 

আয়লম বলা হে, আর এজনয কুরআন পয়িয়ো িায়ত হতামায়ক ক্বারী বলা হে। 

আর তা হতামায়ক বলাও হয়েয়ে। অতিঃপর তার সম্পয়কি আয়িশ করা হয়ব। 

ফয়ল তায়ক উপুি কয়র টানয়ত টানয়ত জাহান্নায়ম হফয়ল হিো হয়ব। এরপর 

এমন বযদির দবচার শুরু হয়ব িায়ক আোহ তা‘আলা সবধরয়ণর ধন-সম্পি 

িান কয়র দবত্তবান বাদনয়েদেয়লন। তায়ক উপদস্থত করা হয়ব। আোহ তা‘আলা 
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তায়ক প্রিত্ত দনোমায়তর কথা স্মরণ কদরয়ে দিয়বন। হসও তা স্বীকার করয়ব। 

তখন আোহ তা‘আলা তায়ক দজোসা করয়বন, এসমস্ত দনোমায়তর দবদনময়ে 

তুদম আমার জনয কী কয়রয়ো? হস বলয়ব, হিসব হিয়ত্র ধন-সম্পি বযে করা 

তুদম পেে কয়রা তার একদটও আদম হাতোিা কদরদন। আোহ তা‘আলা 

বলয়বন, তুদম দমথযা বলয়ো। তুদম হতা এজনয িান কয়রয়ো, িায়ত হতামায়ক 

িানবীর বলা হে। আর তা হতামায়ক বলাও হয়েয়ে। অতিঃপর তার সম্পয়কি 

আহিশ করা হয়ব। ফয়ল তায়ক উপুি কয়র টানা হয়ব। অবয়শয়র্ জাহান্নায়ম 

দনয়িপ করা হয়ব’। (সহীহ মসুদলম হা.নং ১৯০৫) 

আত্মার হরায়গর দচদকৎসা না করার কারয়ণই মূলত উপদরউি শহীি, আয়লম ও 

িানবীয়রর এই করুণ পদরণদত হয়েয়ে। তাই আমায়ির প্রয়তযয়কর উদচত হয়লা, 

দনজ আত্মার দচদকৎসার বযাপায়র িত্নবান হওো; হকায়না হক্কানী পীর বা 

শাইখয়ক দনজ আত্মার অবস্থা জাদনয়ে আত্মার পদরশুদে করায়না। আোহ 

তা‘আলা অমায়ির সবাইয়ক তাওফীক িান করুন। আমীন। 

হািীস নাদক সনু্নাহ: হকানদট অনসুরণ করয়বা? 

অয়নক সহীহ হািীস রদহত হয়ে িাওোর কারয়ণ হািীয়সর দকতায়বর সকল 

হািীস আমলহিাগয নে, শুধ ু হিসব হািীস সনু্নাহ পিিায়ের হসগুয়লার উপর 

আমল করয়ত হয়ব, িার সারসংয়িপ হয়লা দফক্বয়হর দকতাবসমূহ। এ সম্পয়কি 

দকেু হািীস ও আসার দনয়ে উয়েখ করা হয়লা: 

 ১. হিরত ইরবাি ইবয়ন সাদরো রা. হথয়ক বদণিত, দতদন বয়লন, নবী করীম 

সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম বয়লয়েন, আদম হতামায়িরয়ক আোহয়ক ভে 

করয়ত উপয়িশ দিদি এবং আমীয়রর কথা শুনয়ত ও তার অনুগত থাকয়ত 

উপয়িশ দিদি, িদিও দতদন হাবশী হগালাম হন। আমার পর হতামায়ির ময়ধয 

িারা হবৌঁয়চ থাকয়ব তারা অদচয়রই অয়নক মতয়ভি হিখয়ত পায়ব। তখন হতামরা 

আমার সনু্নাহয়ক এবং দহিাোতপ্রাি হখালাফায়ে রায়শিীয়নর সনু্নাহয়ক আৌঁকয়ি 

ধরয়ব এবং তা িাৌঁত দিয়ে কাময়ি ধয়র থাকয়ব। অতএব সাবধান! হতামরা 

িীয়নর দবর্য়ে কুরআন ও সনু্নাহর বাদহয়র নতুন কথা হথয়ক হবৌঁয়চ থাকয়ব। 
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হকননা িীয়নর ময়ধয প্রয়তযক নতুন কথাই দবি‘আত। (সুনায়ন িায়রমী হা. নং 

৯৬) 

 ২. হিরত আনাস রা. হথয়ক বদণিত, দতদন বয়লন, রাসলূুোহ সাোোহু 

‘আলাইদহ ওো সাোম আমায়ক বয়লয়েন, হহ দপ্রে বৎস! িদি তুদম এভায়ব 

সকাল-সন্ধযা কাটায়ত পায়রা হি, হতামার অন্তয়র কায়রা প্রদত দহংসা হনই, তয়ব 

তা কয়রা। অতিঃপর দতদন বলয়লন, দপ্রে বৎস! এটা আমার সনু্নাহ। আর হি 

আমার সনু্নাহয়ক দিো করয়লা, হস আমায়কই ভায়লাবাসয়লা। আর হি আমায়ক 

ভায়লাবাসয়লা, হস আমার সায়থ জান্নায়ত থাকয়ব। (দতরদমিী হা. নং ২৬৮৩) 

৩. হিরত মায়লক রহ. হথয়ক বদণিত, তার দনকট হপৌৌঁয়েয়ে হি, রাসলূুোহ 

সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম বয়লয়েন, আদম হতামায়ির ময়ধয দুদট দজদনস 

হরয়খ িাদি। িয়তািণ পিিন্ত হতামরা হস দজদনস দুদট আৌঁকয়ি ধয়র রাখয়ব, 

পথভ্রি হয়ব না। আর দজদনস দুদট হয়ি- আোহর দকতাব ও তাৌঁর রাসয়ূলর 

সনু্নাহ। (মুোত্তা মায়লক হা. নং ৬৮৫) 

৪. হিরত আব ূ সাঈি খুিরী রা. হথয়ক বদণিত, দতদন বয়লন, রাসলূুোহ 

সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম বয়লয়েন, হি বযদি হালাল খায়ব এবং সনু্নাহর 

উপর আমল করয়ব এবং িার অদনি হথয়ক সকল মানুর্ দনরাপি থাকয়ব, হস 

জান্নায়ত প্রয়বশ করয়ব। অতিঃপর একয়লাক বয়ল উিয়লা, হহ আোহর রাসলূ, 

এমন হলাক হতা আজকাল অয়নক। হুিূর সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম 

বলয়লন, আমার পরবতিী িুগসমূয়হও এমন হলাক থাকয়ব। (দতরদমিী হা. নং 

২৫২৫) 

৫. হিরত আনাস রা. হথয়ক বদণিত, দকেু সাহাবী রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ 

ওো সাোয়মর দবদবগণয়ক মানুয়র্র অয়গাচয়র রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ 

ওো সাোয়মর আময়লর বযাপায়র দজোসা করয়লন। অতিঃপর তায়ির হকউ 

বলয়লন, আদম মদহলায়ির দববাহ করয়বা না। হকউ বলয়লন, আদম আর হগাশত 

খায়বা না। আর হকউ বলয়লন, আদম আর দবোনাে  ুমায়বা না। অতিঃপর নবী 

‘আলাইদহস সালাম আোহর প্রশংসা করয়লন এবং োনা পিয়লন আর বলয়লন, 
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মানুয়র্র কী হয়লা? তারা এমন এমন বয়ল! অথচ আদম নামাি পদি ও  ুমাই, 

নফল হরািা রাদখ ও হরািা হেয়ি হিই, এবং আদম মদহলায়ির দববাহও কদর। 

সতুরাং হি আমার সনু্নাহ হথয়ক দবমুখ হয়ব, হস আমার িলভুি নে। (মুসদলম 

হা. নং ১৪০১) 

৬. রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম বয়লয়েন, হি বযদি আমার 

সনু্নাহ সমূয়হর এমন হকায়না সনু্নাহয়ক দিো কয়রয়ে িা আমার পয়র পদরতযি 

হয়ে দগয়েদেয়লা, তার জনয হস সকল হলায়কর সাওোয়বর পদরমাণ সাওোব 

রয়েয়ে িারা এর উপর আমল করয়ব। অথচ তায়ির হথয়ক দবে ু পদরমাণ 

সাওোব হ্রাস করা হয়ব না। পিান্তয়র, হি বযদি হকায়না হগামরাহীর নতুন পথ 

আদবষ্কার  কয়রয়ে িার উপর আোহ ও তাৌঁর রাসলূ (‘আলাইদহস সালাম) রাজী 

নন, তার জনয হস সকল হলায়কর হগানায়হর পদরমাণ গুনাহ  রয়েয়ে, িারা এর 

উপর আমল করয়ব। অথচ তায়ির গুনাহ  হথয়ক দবেুমাত্র হ্রাস করা হয়ব না। 

(দতরদমিী হা. নং ২৬৮২) 

৭. হিরত ইবয়ন আব্বাস রা. হথয়ক বদণিত, রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো 

সাোম দবিাে হয়জ্জর সমে খুতবা দিয়লন। দতদন বলয়লন, শেতান এ বযাপায়র 

দনরাশ হয়ে হগয়ে হি, হতামায়ির এ িমীয়ন তার ইবািাত করা হয়ব। তয়ব 

ইবািাত বযতীত হতামরা হিসব আমলহক হোট ময়ন কয়রা হসসব দবর্য়ে তার 

আনগুতয করা হয়ব, এ বযাপায়র হস আশাবািী। অতএব হহ মানবসকল, 

সাবধান! আদম হতামায়ির দনকট এমন দজদনর্ হরয়খ িাদি, িদি হতামরা তা 

আৌঁকয়ি ধয়রা, কখনও পথভ্রি হয়ব না। আোহর দকতাব ও তাৌঁর নবীর সনু্নাহ। 

(মুসতািরায়ক হায়কম: ১/৯৩) 

৮. হিরত ইবয়ন হায়রস েুমালী রা. বয়লন, রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ ওো 

সাোম বয়লয়েন, িখনই হকায়না জাদত একদট দবি‘আত চালু কয়রয়ে তখনই 

একদট সনু্নাহয়ক উদিয়ে হনো হয়েয়ে। সতুরাং হকায়না সনু্নাহয়ক আৌঁকয়ি ধরা 

দবি‘আত চালু করা হথয়ক উত্তম। (মুসনায়ি আহমাি হা. নং ১৬৯৭২) 
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৯. হিরত আব্দুোহ ইবয়ন আমর রা. হথয়ক বদণিত, দতদন বয়লন, রাসলূুোহ 

সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোম বয়লয়েন, প্রদতদট কায়জর উত্থান রয়েয়ে। আর 

প্রদতদট উত্থায়নর একদট দস্থদতশীলতা রয়েয়ে। অতএব, িার উত্থান আমার 

সনু্নাহর দিয়ক হয়ব, হস সফলকাম। আর িার উত্থান আমার সনু্নাহ বযদতয়রয়ক 

হয়ব, হস বংদসত। (ইবয়ন দহব্বান হা. নং ১১) 

১০. হিরত আব্দুোহ ইবয়ন আমর রা. বয়লন, রাসলূুোহ সাোোহু ‘আলাইদহ 

ওো সাোম বয়লয়েন, ইলম দতন প্রকার। আোয়ত মুহকামার ইলম, সুন্নায়ত 

কায়েমার ইলম এবং ফরীিায়ে আয়িলার ইলম। এগুয়লা বযতীত সব 

অদতদরি। (আব ূিাউি হা. নং ২৮৮৫) 

উপয়র উদেদখত প্রদতদট হািীয়স সনু্নাহর অনুসরয়ণর এবং তা আৌঁকয়ি ধরার কথা 

বলা হয়েয়ে। এধরয়ণর হািীস দবশুে হািীয়সর দকতাবসমূয়হ প্রচুর পদরমায়ণ 

দবিযমান রয়েয়ে। এখায়ন নমুনাস্বরূপ দকে ু হািীস উয়েখ করা হয়েয়ে মাত্র। 

দকন্তু  এমন হকায়না হািীস পাওো িাে না, হিখায়ন হািীস অনুসরয়ণর কথা 

বলা হয়েয়ে। হকননা হািীস সনু্নাহ হথয়ক বযাপক। রদহত হািীসসমূহ এবং নবী 

‘আলাইদহস সালায়মর সায়থ, বা হকায়না সাহাবীর সায়থ খাস হুকমু-সম্বদলত 

বণিনা হািীস হয়লও সনু্নাহ নে। সনু্নাহ হয়লা নবী ‘আলাইদহস সালাম উম্ময়তর 

অনুসরয়ণর জনয িা হরয়খ হগয়েন এবং িা রদহত হেদন। এজনয নাজাতপ্রাি 

িয়লর নাম রাখা হয়েয়ে ‘আহলুস সনু্নাহ ওোল জামা‘আহ’। অথিাৎ, িারা রাসলূ 

সাোোহু ‘আলাইদহ ওো সাোয়মর সনু্নাহয়ক সাহাবায়ে দকরায়মর জামা‘আয়তর 

মাধযয়ম অনুসরণ কয়র।  

হকান হািীস সনু্নাহর অন্তভুিি আর হকানদট সনু্নাহর অন্তভুিি নে তা হক্কানী 

উলামায়ির দনকট দিবায়লায়কর নযাে স্পি। হািীয়সর দকতাব অধযেন কয়র 

জনগয়ণর পয়ি তা বুো সম্ভব নে। সতুরাং উলামায়ে দকরাম হথয়ক না বুয়ে 

একা একা হািীস দরসাচি কয়র আমল করা মারাত্মক হগামরাহী। আোহ 

তা‘আলা আমায়িরয়ক সকল প্রকার হগামরাহী হথয়ক দহফাজত করুন। আমীন। 
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