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প্রথম সংস্করণের ভূলমকা 

 الرحيم الرحمن هللا بسم

 الكريم رسوله على ونصلي نحمده

দদণের লিলভন্ন স্থাণন সফণর লিণ়ে স্থানী়ে আণিমিণের মণুে একলি 
অলভণ াি িরািরই শুনণি দেণ়েলি। আর িা হণিা লকিু লকিু িা-
মা হািী আণিম এই িণি দফৎনা সলৃির প্র়োস চািাণে দ , নামাণ র 
লকিু লকিু মাসআিা়ে হানাফীণদর দকান হাদীস িা দকান দলিি প্রমাে 
দনই। সিবণেষ িি ১৪/১/১১ ইং িালরণে কুলি়োর কুমারোিীণি 
একলি দপ্রাগ্রাণম লিণ়ে একই অলভণ াি শুনণি দেিাম। লন়েি করিাম 
ঢাকা়ে লফণর এ লিষণ়ে কিম ধরণিা ইনোআল্লাহ। 

আল্লাহ িা়োিার দিৌলফণক লন়েি অনু া়েী কাজ শুরু করিাম। 
লেক্ষকিার িযস্তিার ফাাঁণক ফাাঁণক লকিু লকিু কণর লিেণি িািিাম। 
প্রা়ে মাসোণনণকর মণধযই দিোর কাজ সমাপ্ত হণিা । সহজ-
সরিভাণি উদ্ধলৃিসহ মিূ হাদীস ও িার অনুিাদ িুণি ধরা হণ়েণি। 
অলধকাংে হাদীণসর মানও উণল্লে করা হণ়েণি। অলধকাংে দক্ষণেই 
সনদ িা সণূের চুি-দচরা লিণেষে প্রণ়োজন মণন করা হ়েলন। িাণদর 
েদণক্ষে দদণে েরিিবী েদণক্ষে গ্রহণের ইো রইণিা। প্রিাদ আণি, 
দদাস্ত িাকী দিা দমািাকাি ভী িাকী - িনু্ধ থাকণি সাক্ষািও ঘিণি 
থাকণি। 

দুলি লিষ়ে লিণে লদণ়ে আমাণক সহণ ালিিা কণরণি দুজন িরুে 
দমধািী ও উদযমী আণিম মাওিানা িাহমীদুি মাওিা (ণিণিণরর 
মাসআিা) ও মাওিানা লেব্বীর আহমদ (জানা ার মাসআিা)। 
দুজনই আমার িাে ও িিবমাণন সহকমবী। আল্লাহ িা়োিা িাণদর 
ইিণম আণরা িরকি দান করুন। 

গ্রণথথর দেণষ আণরা দুলি প্রিন্ধ দ াি করার প্রণ়োজন অনুভি কণরলি। 
একলি হণিা, মলহিাণদর নামাণ র েদ্ধলি। এলি লিণেণিন, 
উেমাহাণদণের েযালিমান হাদীস িণিষক, িাংিাণদণের িিব, 
মারকা দু দাও়ো আি ইসিালম়োর হাদীস লিভাণির প্রধান হ রি 
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মাওিানা আব্দিু মাণিক দামাি িারকািুহুম। এলি সিবপ্রথম মালসক 
আি কাওিাণর প্রকালেি হণ়েলিি। অেরলি উমরী কা া আদা়ে 
সম্পণকব। এলি লিণেণিন আমার দেহাষ্পদ দমধািী ও উদযমী আণিম 
মাওিানা  াকালর়ো আব্দলু্লাহ, সহকারী সম্পাদক, মালসক 
আিকাওিার। প্রিন্ধকারদ্বণ়ের অনুমলিক্রণম ঈষৎ সংলক্ষপ্ত আকাণর 
প্রিন্ধ দুলি এোণন দেে করা হণ়েণি। আল্লাহ িা়োিা িাণদরণক উত্তম 
জা া লদন। 

এোণন একলি কথা সকিণক স্পি িণি লদণি চাই দ , েিূবসলূরিে 
িথা সাহািা ও িাণি়েীিণের  িু দথণক চণি আসা এ ধরণের 
লিণরাধেেূব মাসাণ়েি লনণ়ে কাদা দিাডািুলড করা আমাণদর 
নীলিলিরুদ্ধ। উম্মি আজ হাজাণরা সমসযার সম্মেুীন। কুফরী েলি 
একণজাি হণ়ে আজ উম্মণি মহুাম্মদীর উের লহংস্র থািা লিস্তার 
করণি। মসুিমানণদর ঈমান আমি িিু করণি আজ হাজাণরা িণুিরা 
িালহনী লনরিস অেণচিা চালিণ়ে  াণে। আমাণদর উলচৎ একিািদ্ধ 
হণ়ে দসসি ষড ণের দমাকাণিিা করা। সুিরাং আমাণদর নীরিিার 
সুণ াি লনণ়ে দকউ দ ন োলন দঘািা না কণরন, দস অনুণরাধ দরণেই 
এই সংলক্ষপ্ত ভূলমকার ইলি িানলি। 

আল্লাহ আমাণদরণক সুমলি দান কণরন। আমীন। 

আব্দিু মলিন 
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লদ্বিী়ে সংস্করণের ভূলমকা 

লকিু দিাণকর িাডািালডর ফণি আমাণদর মহান েিূবসলূরিণের একলি 
জামাণির গুরুত্ব লদন লদন হ্রাস োণে। এ জামািলি হণিা ফকীহ ও 
মজুিালহদিণের জামাি। সাহািাণ়ে দকরাণমর  িু দথণক লহজরী দ্বাদে 
েিাব্দী ে বন্ত এ জামাণির গুরুত্ব লিি প্রা়ে সিবজন স্বীকৃি। 

িিািাহুিয, আল্লাহ িা়োিা কুরআন ও সুন্নাহ সংরক্ষণের দ  
লজম্মাদালর লনণজই গ্রহন কণরণিন, িার দপ্রলক্ষণিই লিলন উম্মণির 
এক এক জামািণক এক একলি লদক সংরক্ষণের কাণজ িালিণ়েণিন। 
কাউণক লদণ়ে িযকরে, কাউণক লদণ়ে িািািাি িা অিংকাণরর লদক 
সংরক্ষে কলরণ়েণিন। কাউণক লদণ়ে কুরআণনর েঠন রীলি, লকরাআি 
ও িাজিীদ সংরক্ষণের দেদমি লনণ়েণিন। লহফজ করার িাওফীক 
লদণ়ে িক্ষ িক্ষ হাণফণজ কুরআন ও হাণফণজ হাদীস সলৃি কণর 
কুরআন-সুন্নাহর েব্দ সংরক্ষণের িযিস্থা কণরণিন। একই 
ধারািালহকিা়ে লিোি এক জামািণক এর অথব ও মমব লনেব়েন, 
উদঘািন, েরী়েণির লিলধলিধান আহরে ও আলিস্কাণরর কাণজ 
িালিণ়ে লদণ়ে কুরআন-সুন্নাহ’ র মমব সংরক্ষে কণরণিন। েলরভাষা়ে 
এাঁণদরণকই িিা হ়ে মজুিালহদ ও ফকীহ। এমন মহান জামাণির 
গুরুত্বণক অস্বীকার করা প্রকারান্তণর দীন ও ইসিাম সম্পণকব সলঠক 
উেিলি ও লনভুবি অনুধািন দথণক িলিি থাকারই নামান্তর। 

প্রশ্ন হণি োণর, রাসিূ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম দিা 
আমাণদরণক কুরআন-সুন্নাহ অনু া়েী চিণি িণিণিন। দকান ফকীহ 
িা মজুিালহণদর দারস্থ হণি িণিন লন। উত্তণর িিি, রাসুি সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ও়োসাল্লাম দিা ঐ হাদীণস আরিী িযকরে, িািািাি, 
অলভধান, হাদীস োণের মিূনীলি, হাদীসলিদিণের েলরভাষা, লরজাি 
োে িা হাদীস িেবনাকারীণদর জীিনীমিূক গ্রথথসমহূ ইিযালদ লিষণ়ে 
েডাণিোর কথাও িণিন লন। এমনলক দকান িাফলসরলিদ ও 
হাদীসলিণদর দ্বারস্থ হণিও িণিন লন। িাহণি লক এসি িাডাই 
কুরআন-সুন্নাহ দিাঝা  াণি এিং িদনু া়েী আমি করা সম্ভি হণি? 
 লদ িিা হ়ে, এসণির প্রণ়োজনী়েিা িিার অণেক্ষা রাণে না, িাহণি 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi
http://www.islamijindegi.com/
https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014


                    www.islamijindegi.com             

িিি, মজুিালহদ ইমামিণের প্রণ়োজনী়েিা ও মেুাণেলক্ষিাও 
একইভাণি িিার অণেক্ষা রাণে না। 

একলি আ়োি িা হাদীণসই সিলকিু েুাঁজণি দচিা করা আমাণদর 
একলি িড দদাষ। কুরআন-হাদীণসর সিিুকু লনণ়ে লচন্তা করণি দদো 
 াণি, মজুিালহদ ইমামিণের দ্বারস্থ হও়োর আণদেও আমাণদরণক 
দদও়ো হণ়েণি। এোণন দুলি প্রমাে িুণি ধরা হণিা : 

এক. একলি প্রমাে হাণফজ ইিনুি কাল়েযম রহ. িার ই’ িামিু 
ম়ুোলি়েীন গ্রণথথ (১/৮) ‘ ইসিাণমর ফকীহিণের ফ ীিি ও ম বাদা’  
লেণরানাণম ( ومنزلتهم اإلسالم فقهاء فضل ) উণল্লে কণরণিন। লিলন 
িণিণিন, 

 الذين األنام بين أقوالهم على الفتيا دارت ومن اإلسالم فقهاء الثاني القسم
 األرض في فهم والحرام الحالل قواعد بضبط وعنوا األحكام باستنباط خصوا
 إليهم الناس وحاجة الظلماء في الحيران يهتدي بهم السماء في النجوم لةبمنز
 طاعة من عليهم أفرض وطاعتهم والشراب الطعام إلى حاجتهم من أعظم

 هللا أطيعوا آمنوا الذين أيها يا تعالى قال الكتاب بنص واآلباء األمهات
 هللا ىإل فردوه شيء في تنازعتم فإن منكم األمر وأولي الرسول وأطيعوا
 عبد قال تأويال وأحسن خير ذلك اآلخر واليوم باهلل تؤمنون كنتم إن والرسول

 البصري والحسن هللا عبد بن وجابر عنه الروايتين إحدى في عباس بن هللا
 عنه الروايتين إحدى في ومجاهد والضحاك رباح أبي بن وعطاء العالية وأبو
 هريرة أبو وقال أحمد اإلمام عن الروايتين إحدى وهو العلماء هم األمر أولو
 األمراء هم ومقاتل والسدي أسلم بن وزيد األخرى الرواية في عباس وابن
 أمروا إذ يطاعون إنما األمراء أن والتحقيق. أحمد عن الثانية الرواية وهو

 العلماء لطاعة تبع فطاعتهم العلم بمقتضى

অথবাৎ লদ্বিী়ে ভাি হণিন ইসিাণমর ফকীহিনৃ্দ। ঘণুর লফণর  াণদর 
মিানুসাণরই ফণিা়ো দদও়ো হ়ে।  াণদরণক লিলধলিধান আহরে ও 
লনিবিকরণের কাণজ বিলেিযম-ল ি করা হণ়েণি। িারা হািাি-
হারাণমর নীলিমািা প্রে়েণন লিণেষ গুরুত্ব লদণ়েলিণিন। েলৃথিীণি 
িারা লঠক আকাণের িারকারালজর মণিাই লিণিন।  া দদণে 
অন্ধকাণর লদোহীনরা সলঠক েণথর লদো ো়ে। মানুষ োনাহাণরর 
 িিা না মেুাণেক্ষী, িার দচণ়ে দঢড দিলে িাণদর মেুাণেক্ষী লিণিন 
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ও আণিন। িাণদর আনুিিয মািা-লেিার আনুিণিযর দচণ়েও িড 
ফরজ। এর প্রমাে কুরআণনর স্পি িিিয। আল্লাহ িা়োিা ইরোদ 
কণরণিন, ‘ দহ মলুমনিে! দিামরা আল্লাহর আনুিিয কর এিং রাসিূ 
ও দিামাণদর মধযকার উিিু আমর’ এর আনুিিয করা।  লদ দকান 
লিষণ়ে দিামাণদর মণধয লিিাদ হ়ে, িণি িা আল্লাহ ও রাসণূির 
সমীণে দেে কর।  লদ দিামরা আল্লাহ ও েরকাণি লিশ্বাস স্থােন 
কণর থাক। এিাই সণিবাত্তম ও েলরোণম সিবালধক সুন্দর। (লনসা : ৫৯) 

এক িেবনামণি ইিণন আব্বাস রা., জাণির ইিণন আব্দলু্লাহ রা., 
হাসান িসরী, আিিু আলি়ো, আিা ইিণন আি ূরািাহ, দাহহাক ও 
এক িেবনামণি মজুালহদ িণিণিন, (উি আ়োণি উলল্ললেি) ‘ উিিু 
আমর’  হণিন আণিমিে। ইমাম আহমাণদর একলি মিও অনুরূে। 
আিার আি ু হুরা়েরা রা., অের িেবনা়ে ইিণন আব্বাস রা.,  া়েদ 
ইিণন আসিাম, সুদ্দী ও মকুালিি িণিণিন, উিিু আমর িারা,  ারা 
দনিতৃ্ব-কিণৃত্বর অলধকারী। আহমাণদর অের একলি মিও অনুরূে। 
সিয কথা হণিা, দনত্বত্ব-কিৃবণত্বর অলধকারী িযলিণদর কথাও দকিি 
িেনই মানা  াণি,  েন িারা ইিম ও দ্বীনী জ্ঞাণনর আণিাণক 
আণদে দদণিন। সুিরাং িাণদর আনুিিযও আণিমিণের আনুিণিযর 
অধীন। (দ্র. ১/৮) 

দুই. আল্লাহ িা়োিা ইরোদ কণরণিন, 

ۡنهُمَۡ فِۡرقَةَ  ُكلَ  ِمۡنَ نَفَرََ فَلَۡوَلَ ؕ  َكآفَّة َ لِيَۡنفُِرۡوا اۡلُمۡؤِمنُۡونََ َكانََ َوَما  طَآٮ ِفَة َ م 
ۡينَِ فِى ل يَـتَفَقَّهُۡوا ا اَِذا قَۡوَمهُمَۡ لِيُۡنِذُرۡوا وََ الد   يَۡحَذُرۡونََ لََعلَّهُمَۡ اِلَۡيِهمَۡ َرَجُعۡوۤۡ

অথব, িাণদর (মসুলিমণদর) একলি দিাে দথণক একদি দিাক দকন 
(রাসণূির সণে) দির হ়ে না?  াণি িারা দীণনর সলঠক িঝু িাভ 
করণি োণর এিং লফণর এণস লনজ দিাণের দিাকণদরণক সিকব 
করণি োণর। এণি িারাও হ়েণিা দিাঁণচ থাকণি োরণি। (িাওিা, 
১২২) 

এ আ়োণি লকিু দিাকণক দ্বীণনর ফকীহ হণি িিা হণ়েণি। লনজ 
দিাণের দিাকণদরণক সিকব করণি ও দ্বীণনর সলঠক জ্ঞাণনর আণিাণক 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi
http://www.islamijindegi.com/
https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014


                    www.islamijindegi.com             

েলরচালিি করণিও িিা হণ়েণি। দসই সণে দিাণের দিাকণদরণকও 
িাণদর লনণদবেনা অনুসাণর চিণি িিা হণ়েণি। সুিরাং লকিু মানুষ 
দ্বীণনর েেূবাে সমঝ-িঝু অজবন করণি, আর লকিু মানুষ িাণদর 
লেক্ষাদীক্ষা গ্রহে কণর জীিন চািাণি: এিাই কুরআণনর স্পি 
লনণদবেনা। 

একথা িহু হাদীস দথণকও দিাঝা  া়ে, িেুারী েরীণফ একলি হাদীণস 
রাসিূ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম লক়োমণির েিূবাভাষ সম্পণকব 
িণিণিন, আল্লাহ এণিম িুণি দনণিন আণিমণক িুণি দনও়োর 
মাধযণম। অিণেণষ  েন লিলন দকান আণিম অিলেি রােণিন না, 
িেন মানুষ মেূব ও অজ্ঞণদরণকই অনুসিৃ িালনণ়ে দনণি। িারা 
লজজ্ঞালসি হণি সলঠক এণিম িাডাই ফণিা়ো লদণ়ে িসণি। ফণি 
লনণজরাও দিামরাহ হণি, অন্যণদরণকও দিামরাহ করণি। (হা. ১০০) 

এ হাদীস প্রমাে কণর দ , লকিু মানুষ ফণিা়ো দদন, আর লকিু মানুষ 
িার অনুসরে কণরন। ফণিা়ো দানকারীিে  লদ  থালন়েম অনুসরে 
কণর ে বাপ্ত ও সলঠক উোণ়ে িি জ্ঞাণনর আণিাণক ফণিা়ো লদণ়ে 
থাণকন, িণি িারা ও িাণদর অনুসারীরা সলঠক েণথই প্রলিলিি 
থাকণিন। লক়োমণির িক্ষে জালহর হও়োর েিূব ে বন্ত এমন অিস্থাই 
চিণি থাকণি। েক্ষান্তণর ফণিা়ো দানকারীরা  লদ এর লিেরীি 
কণরন িণি লনণজরাও সলঠক েথ দথণক লিচুযি হণি, দসই সণে 
অন্যণদর লিচুযলিরও কারে হণ়ে দাাঁডাণি। লক়োমণির েণূিব এমন 
অিস্থাই লিরাজ করণি। 

ফকীহিণের বিলেিযািিী 

ক. িারা কুরআন-সুন্নাহর দকানলি মানসুে (রলহি), দকানলি নালসে 
(রলহিকারী) দস সম্পণকব েেূব জ্ঞান রাণেন। 

ে. দকান লিধানলি রাসিূ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর 
িযলিসত্তার সণে োি, আর দকানলি উম্মাহর সকি িযলির জন্য 
িযােক, িাও িারা ভািভাণি জানণিন। 
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ি. কুরআন-সুন্নাহ’ ়ে দ সি লিধান এণসণি, দসসণির অন্তলনবলহি 
কারে লচলিি কণর দসসি কারে আণরা দ সি লিষণ়ে লিদযমান, 
দসসিণকও একই লিধাণনর আওিাভুি সািযস্ত কণর িারা দ্বীন-
ইসিামণক চিমান ও জীিন্ত ধণমবর রূণে দেৃযমান কণরণিন। এণি 
কণর হাজার হাজার লনিয নিুন সমসযার সমাধান িাভ করা সহজ 
হণ়েণি। এ মহান কাজলি না হণি দ্বীন-ইসিামণকও অন্যান্য ধণমবর 
মণিা িন্ধযাত্ব িরে করণি হণিা। 

ঘ. কুরআন-সুন্নাহ দথণক িারা দ মন েরী়েণির নীলিমািা আহরে ও 
উদ্ধার কণরণিন, দিমলন এক একলি আ়োি ও হাদীস দথণক িহু 
সমসযার সমাধান দির কণরণিন। কুরআন-সুন্নাহ’ র দািািি ও 
লনণদবেনা, ইকলি া ও দািী এিং ইোরা ও ইলেি দথণক িারা উদূ্ভি 
ও অনুদূ্ভি িহু মাসাইণির সমাধান লদণ়ে দিণিন। 

ঙ. আ়োি ও হাদীণসর মমব সম্পণকব িারাই সিবালধক জ্ঞাি লিণিন। 
এিা আল্লাহ িা়োিারই লনজাম িা সুিু েলরচািনা বি লক। কুরআন ও 
হাদীণসর হাণফজিেণক লদণ়ে লিলন দ মন েব্দ সংরক্ষণের িযিস্থা 
কণরণিন, দিমলন ফকীহিণের মাধযণম মমব সংরক্ষণেরও িযিস্থা 
কণরণিন। একথা মহুালদ্দসীন িা হাদীসলিদিেও স্বীকার কণরণিন। 
ইমাম লিরলম ী িণিণিন, 

  الحديث بمعاني أعلم وهم الفقهاء قال كذلك 

অথবাৎ ফকীহিে এমনিাই িণিণিন। আর হাদীণসর মমব সম্পণকব 
িারাই সলিণেষ জ্ঞাি। (হা. ৯৯০) 

এসি কারণে রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম হাদীস 
অণেষেকারী মহুালদ্দসণক উৎসালহি কণরণিন, দকান হাদীস শুনণি িা 
এমনভাণি প্রচার কর,  াণি হাদীসলি দকান ফকীহ’ র হাণি এণস 
দেৌাঁণি। লিলন ইরোদ কণরণিন, 

رََ َُ نَضَّ  إِلَى فِْقهَ  َحاِملَِ فَُربََّ يُبَل َغهَُ َحتَّى فََحفِظَهَُ َحِديث ا ِمنَّا َسِمعََ اْمَرأ َ هللاَّ
بِفَقِيهَ  لَْيسََ فِْقهَ  َحاِملَِ َوُربََّ ِمْنهَُ أَْفقَهَُ هُوََ َمنَْ  
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আল্লাহ দসই িযলিণক ঔজ্জ্বিয দান করুক, দ  আমার কথা শুনি, 
অিঃের িা স্মরে রােি ও দেৌাঁণি লদি। অণনক িযলি সমঝদালরর 
কথা িার দচণ়ে ফকীহ ও সমঝদার িযলির লনকি দেৌাঁণি দদ়ে, অণনক 
সমঝদালর কথার িাহক ফকীহ িা সমঝদার ন়ে । (আি ুদাউদ, হা. 
৩০৫৬) 

এ হাদীস দথণক দ মন দিাঝা দিি, সকি হাদীস িেবনাকারী 
সমঝদালরর দক্ষণে সমান ন়ে, দিমলন দিাঝা দিি, সমঝদার িযলি ঐ 
হাদীস দথণক  া িঝুণিন অন্যণদর উলচৎ হণি িার অনুসরে করা। 

আ’ মাে রহ.এর উলি দথণকও একথা প্রমালেি হ়ে। আি ুসুিা়েমান 
আ’ মাে ইমাম আি ুহানীফার উস্তাদ লিণিন। লিণিন লিলেি মহুালদ্দস 
িা হাদীসলিদও। িেুারী-মসুলিমসহ সকি মহুালদ্দস িার িলেবি হাদীস 
প্রমােস্বরূে উদ্ধিৃ কণরণিন। একলদন জননক িযলি এণস িাণক 
একলি মাসআিা লজণজ্ঞস করি। লিলন জিাি লদণি োরণিন না। 
দসোণন উেলস্থি লিণিন ইমাম আি ু হানীফা। লিলন অনুমলি লনণ়ে 
জিাি লদণিন। আ’ মাে রহ. লিস্ম়োলভভূি হণ়ে লজণজ্ঞস করণিন, 
এিা দকাথা়ে দেণ়েি? আি ু হানীফা রহ. িণিণিন, দকন, আেলনই 
দিা অমণুকর সূণে অমকু দথণক এ হাদীস আমাণক শুলনণ়েণিন! 
এভাণি লিলন একালধক সূণে আ’ মাণের হাদীসগুণিা এক মহূুণিবই 
িার সামণন িুণি ধণরন। আ’ মাে িেন িিণিন, 

  الصيادلة ونحن األطباء أنتم الفقهاء أيها 

অথবাৎ ফকীহিে! দিামরাই লচলকৎসক, আর আমরা ঔষধ লিণক্রিা। 
(আি ুনুআ়েম, মসুনাদ আি ুহানীফা, ১/২২; আি কালমি, ৮/২৩৮) 

ঔষধ লিণক্রিারা জাণন না, দকান ঔষধ লক কাণজ িাণি। এিা ডািার 
ও লচলকৎসকই িিণি োণরন। হাদীণসর দক্ষণেও দিমলন অণনণক 
হাদীসলির ধারক-িাহক হন িণি, লকনু্ত উি হাদীস দথণক মাসআিার 
সমাধান দির করা ফকীহিণেরই কাজ। 

মহুালদ্দসিেও ফকীহিণের কদর িঝুণিন 
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আ’ মাে রহ.এর উেণরাি উলিলি দসানার হরণফ লিণে রাোর মণিা। 
এণি ফকীহিণের ম বাদার প্রকৃি লচে ফুণঠ উণঠণি। িার মণিা 
অণনক দসরা দসরা মহুালদ্দস ফকীহিণের  থাণ ািয কদর করণিন। 
লনণে িাণদর কণ়েকজণনর িিিয িুণি ধরা হণিা : 

১. ইমাম মাণিক িণিণিন, 

  الفقهاء من إل) الحديثََ أي( نأخذ كنا ما 

অথবাৎ আমরা দকিি ফকীহিণের কাি দথণকই হাদীস গ্রহে করিাম। 
(কাজী ই়ো , িারিীিিু মাদালরক, ১/১২৪) 

২. আব্দরু রহমান ইিণন মাহদী একজন েীষব মহুালদ্দস। িেুারী-
মসুলিণমর দাদা উস্তাদ। লিলন িণিণিন, 

  فيها للشافعي أدعو وأنا إل صالة أصلي ما 

অথবাৎ আলম  েনই নামা  েলড িেনই োণফ়েীর জন্য দুআ কলর। 
(লস়োরু   াহািী, ইমাম োণফ়েীর জীিনী) 

৩.ইমামিু জারলহ ও়োি িাদীি ই়োহ়ো ইিণন সাঈদ আি কাত্তান 
লিেযাি মহুালদ্দস ও হাণফণজ হাদীস লিণিন। লিলন ইমাম িেুারী ও 
মসুলিণমর দাদা উস্তাদ লিণিন। লিলন িণিণিন, 

  سنين أربع منذ صالتي في للشافعي هللا أدعو أنا 

অথবাৎ আলম চার িির  ািৎ নামাণ  (ইমাম) েণফ়েীর জন্য আল্লাহর 
কাণি দুআ কলর। (প্রাগুি) 

৪. আব্দলু্লাহ ইিণন দাউদ েরুা়েিী লিণিন প্রলসদ্ধ মহুালদ্দস ও িেুারী 
েরীণফর রািী। লিলন িিণিন, 

 حفظه وذكر صالتهم في حنيفة ألبي هللا يدعو أن اإلسالم أهل على يجب
 والفقه السنن عليهم

মসুিমানণদর কিবিয হণিা লনজ লনজ নামাণ  আল্লাহর লনকি আি ু
হানীফার জন্য দুআ করা। এ প্রসণে লিলন (েরুা়েিী) মসুিমানণদর 
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জন্য িাাঁর (আি ুহানীফার) সুন্নাহ ও দফকাহ সংরক্ষণের লিষ়েলি িুণি 
ধণরন। (েিীি িািদাদী, িারীণে িািদাদ, ১৫/৪৫৯) 

৫.ইমাম আহমাদ িণিণিন, 

  الصالة في سنة أربعين منذ للشافعي ألدعو وإني 

অথবাৎ আলম নামাণ  চলল্লে িির  ািৎ োণফ়েীর জন্য দুআ কলর। 
(প্রাগুি) 

৬. আব্দলু্লাহ ইিণন ও়োহ্ব লিণিন ইমাম মাণিণকর লিলেি িাে ও িড 
উাঁচু মাণনর মহুালদ্দস। লিলন িণিণিন, للعلماء إل مضلة الحديث  ফকীহিে 
িযিীি অন্যণদর জন্য হাদীস েরীফ লিভ্রালন্তর কারে হণ়ে দাাঁডা়ে। 
(কা ী ই়ো , িারিীিিু মাদালরক, ১/৯১) 

লিলন আণরা িণিণিন, 

 أكثرت:  قال ذلك؟ كيف:  له فقيل لضللت، والليث بمالك أنقذني هللا أن لول 
 خذ:  لي فيقولن والليث مالك على ذلك أعرض فكنت فحيرني الحديث من
  .هذا ودع هذا

অথবাৎ আল্লাহ িা়োিা  লদ আমাণক মাণিক ও িা়েি (ইিণন সাদ) 
এর দ্বারা রক্ষা না করণিন, িণি আলম লিভ্রান্ত হণ়ে দ িাম। এর 
কারে লজণজ্ঞস করা হণি লিলন িণিন, আলম দিেী দিেী হাদীস সংগ্রহ 
কণর (হাদীণসর েরস্পর লিণরালধিার কারণে) দিলদো হণ়ে 
লিণ়েলিিাম। অিণেণষ মাণিক ও িা়েণির লনকি দসগুণিা দেে 
করণি িারা িিণিন, এলি গ্রহে কর, আর এলি িজবন কর। (ইিণন 
ফারহুন, আদ দীিাজ, ১/৪১৬) 

৭. মহুাম্মদ ইিণন ফাদি আি িা  া  িণিণিন, আলম আমার 
লেিাণক িিণি শুণনলি দ , আলম ও আহমাদ ইিণন হাম্বি একিার 
হণে লিণ়ে একই স্থাণন অিস্থান কণরলি। ফজণরর নামা াণন্ত আলম 
আহমাদ ইিণন হাম্বণির দোাঁণজ সুলফ়োন ইিণন উ়ো়েনার মজলিণস 
এিং আণরা অন্যান্য মহুালদ্দণসর মজলিণস দিিাম। অিণেণষ িাণক 
একজন আরিী  িুণকর মজলিণস দেিাম। লভড দঠণি আলম িার 
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লনকি লিণ়ে িসিাম, এিং িিিাম, আেলন সুলফ়োন ইিণন উ়ো়েনার 
মজলিস দিণড এোণন এণস িণসণিন! অথচ িার লনকি  হুরী, আমর 
ইিণন দীনার ও ল ়োদ ইিণন ইিাকাহ প্রমেু এমন অসংেয িালিঈর 
হাদীস রণ়েণি,  াণদর সংেযা আল্লাহই ভাি জাণনন। একথা শুণন 
আহমাদ িিণিন, 

 في ول دينك في يضرك ول بنزول تجده بعلو حديث فاتك فإن ، اسكت 
 رأيت ما ، القيامة يوم إلى تجده ل أن أخاف الفتى هذا عقل فاتك وإن عقلك
 محمد:  قال هذا؟ من:  قلت ، القرشي الفتى هذا من هللا كتاب في أفقه أحدا
 .الشافعي إدريس بن

অথবাৎ চুে থাক,  লদ উচ্চ সনণদর দকান হাদীস দিামার হািিাডা 
হণ়ে  া়ে, িণি লন¤œ সনণদ হণিও িুলম িা দেণ়ে  াণি। এণি 
দিামার দ্বীন ও জ্ঞানিলুদ্ধ ক্ষলিগ্রস্ত হণি না। লকনু্ত এই  িুণকর 
জ্ঞানিলুদ্ধ  লদ দিামার হািিাডা হ়ে, িণি আমার আেংকা হ়ে 
লক়োমি ে বন্ত িা দিামার হাি িাডা হণ়ে  াণি। আল্লাহর লকিাি 
সম্পণকব এই কুরা়েেী  িুণকর দচণ়ে দিেী সমঝদার আর কাউণক 
আলম োই লন। আলম িিিাম, ইলন দক? লিলন িিণিন, মহুাম্মদ ইিণন 
ইদরীস আে োণফ়েী। (আি জারহু ও়োি িাদীি, আব্দরু রহমান 
ইিণন আি ুহালিম, ৭/১১৩০) 

৮. সুলফ়োন ইিণন উ়ো়েনা রহ. লিণিন অণনক উচ্চ ে বাণ়ের 
মহুালদ্দস। লিলন ইমাম িেুারী ও ইমাম মসুলিণমর দাদা উস্তাদ 
লিণিন। লিলন িণিণিন, للفقهاء إل مضلة الحديث  অথবাৎ ফকীহিে 
িযিীি অন্যণদর জন্য হাদীস েরীফ লিভ্রালন্তর কারে হণ়ে দাাঁডা়ে। 
(ইিনুি হাে মাণিকী, আি মাদোি, ১/১২৮) লিলন আণরা 
িণিণিন, الدين في سالمة للفقهاء التسليم  অথবাৎ ফকীহিণের হাণি 
লনণজণক ন্যাস্ত করাই দ্বীন দক লনরােদ রাোর নামান্তর। (িারীণে 
িািদাদ, ৭/৫৬১) 

৯. আব্দলু্লাহ ইিনুি মিুারক রহ. লিণিন অলি উাঁচু মাণনর মহুালদ্দস, 
ি ুিুব ও মজুিালহদ। লিলনও ইমাম িেুারী ও মসুলিণমর দাদা উস্তাদ 
লিণিন। লিলন িণিণিন, كسائر تكن وسفيان حنيفة بأبي أغاثني هللا أن لول 
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ু অথবাৎ আল্লাহ িা়োিা  লদ আমাণক আি الناس হানীফা ও সুলফ়োন 
(িাওরী) এর মাধযণম রক্ষা না করণিন িণি আলম অন্যান্য মানুণষর 
(মহুালদ্দণসর) মণিা হণ়ে থাকিাম। (েিীি িািদাদী, িারীণে 
িািদাদ, ১৫/৪৫৯) 

১০. আি ু ল নাদ আব্দলু্লাহ ইিণন  াকও়োন লিণিন ইমাম মাণিক 
রহ.এর উস্তাদ ও হ রি আনাস রা.এর লেষয। লিলন িণিণিন, 

 يآ بتعلمنا شبيها ونتعلمها والثقة الفقه أهل من السنة لنلتقط كنا إن هللا وأيم 
  القرآن

অথবাৎ আল্লাহর কসম, আমরা ফকীহ ও লিশ্বস্ত িযলিিণের কাি দথণক 
সুন্নাহ ও হাদীস সংগ্রহ করিাম এিং কুরআণনর আ়োিসমহূ দ ভাণি 
দেো হ়ে দসভাণি িা লেেিাম। (ইিণন আব্দিু িার, জালমউ িা়োলনি 
ইিম, ২/৯৮) 

১১. ইিণন আি ু ল নাদ িণিণিন, 

 التي واألقضية السنن عن ويسألهم الفقهاء يجمع العزيز عبد بن عمر كان 
 من مخرجه كان وإن ألغاه الناس به يعمل ل منه كان وما فيثبتها بها يعمل
  ثقة

অথবাৎ উমর ইিণন আব্দিু আ ী  রহ. ফকীহিেণক সমণিি কণর 
দসসি সুন্নাহ ও ফা়েসািা সম্পণকব লজণজ্ঞস করণিন দ গুণিা অনুসাণর 
আমি করা হণিা। লিলন দসগুণিা িহাি রােণিন। আর দ গুণিা 
অনুসাণর মানুষ আমি করি না, দসগুণিা িাদ লদণিন,  লদও িা 
লিশ্বস্ত দিাকণদর সূণে িলেবি দহাক। 

১২. ইমাম আহমাণদর উস্তাদ েীষব মহুালদ্দস আি ুআলসম আন নািীি 
সম্পণকব আব্দলু্লাহ ইিণন আহমাদ িণিণিন, 

 فقال دمخل بن ضحاك عاصم أبي مجلس في الحديث أصحاب من قوم حضر 
 من:  فقال رجل، فينا فقالوا يذمهم فجعل فقيه؟ فيكم ليس أو تتفقهون أل:  لهم
 تقدم له فقال إليه فنظر جاء قد قالوا أبي جاء ،فلما يجيئ الساعة:  فقالوا هو؟
  الخ
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অথবাৎ মহুালদ্দসিণের একলি জামাি আি ু আলসম দাহহাক ইিণন 
মােিাণদর মজলিণস হালজর হণিন। লিলন িিণিন, দিামরা দফকাহ 
লেে না দকন? দিামাণদর মণধয লক দকান ফকীহ দনই? অিঃের লিলন 
িাণদরণক ভৎবসনা করণি িািণিন। িারা িিণিন, আমাণদর মণধয 
একজন আণিন। লিলন িিণিন, দক? িারা িিণিন, লিলন এেনই 
আসণিন। একিু েণর আমার লেিা (ইমাম আহমাদ) হালজর হণি 
িারা িিণিন, লিলন এণস দিণিন। লিলন িাণক দদণে িিণিন, সামণন 
চণি আস।...(ইিণন আসালকর, িারীণে লদমােক, ৫/২৯৭) 

১৩.  হুা়ের ইিণন মআুলি়ো একজন প্রলসদ্ধ মহুালদ্দস। িার সম্পণকব 
শুআ়েি ইিণন হারি িণিণিন, দো’ িা রহ.এর মণিা লিে জণনর 
দচণ়েও  হুা়ের আমার দলৃিণি িড হাণফণজ হাদীস। মহুালদ্দস ইমাম 
আিী ইিনুি জাদ িণিণিন, আমরা  হুা়ের ইিণন মআুলি়োর 
মজলিণস লিিাম, এমন সম়ে একজন দিাক আসি। লিলন িাণক 
লজণজ্ঞস করণিন, দকাথা দথণক আসণিন? দিাকলি িিি, আি ু
হানীফার কাি দথণক। িেন  হুা়ের িিণিন, 

  شهرا إليَ  مجيئك من لك أنفع واحدا يوما حنيفة أبي إلى ذهابك إن 

অথবাৎ আমার লনকি এক মাস আসার দচণ়ে আি ু হানীফার লনকি 
একলদন  াও়ো দিামার জন্য অলধক িাভজনক। (ইিণন আব্দিু িার, 
আি ইনলিকা, ে.ৃ ২০৮) 

১৪. হুমা়েদী লিণিন ইমাম িেুারীর উস্তাদ। িেুারী েরীণফর প্রথম 
হাদীসলি িার সূণেই িলেবি। লিলন মসুনাদ নামক একলি 
হাদীসগ্রণথথর সংকিকও। িিবমাণন এলি মলুদ্রি। লিলন িণিণিন, 
আহমাদ ইিণন হাম্বি আমাণদর সণে মিা েরীণফ অিস্থান কণর 
সুলফ়োন ইিণন উ়ো়েনার মজলিণস হালজর হণিন। একলদন লিলন 
আমাণক িিণিন, এোণন একজন কুরা়েেী িযলি আণিন  ার 
লিণেষে ও জ্ঞাণনর েলরলধ  ণথি। আলম লজণজ্ঞস করিাম, লিলন দক? 
লিলন িিণিন, মহুাম্মাদ ইিণন ইদরীস আে োণফ়েী। েণর আলম িার 
মজলিণস দিিাম। অণনক মাসআিা লনণ়ে কথা হণিা। দির হও়োর 
ের আহমাদ িিণিন, দকমন দেণিন? আেলন লক চান না একজন 
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কুরা়েেী িযলির এমন জ্ঞান ও লিণেষে দহাক? িার কথা আমার মণন 
দরোোি করি। আলম িার মজলিণস উেলস্থি হণি িািিাম। 
একে বাণ়ে সিার দচণ়ে অগ্রেী হণ়ে দিিাম। আি ুিকর ইিণন ইদরীস 
িণিন, 

 وخرج عيينة بن سفيان مجلس يفوت كان حتى الشافعي مجلس يقدم يزل فلم 
  مصر إلى الشافعي مع

অথবাৎ লিলন এি দিেী েলরমাণে োণফ়েীর মজলিণস হালজর হণি 
িািণিন দ , সুলফ়োন ইিণন উ়ো়েনার মজলিণস উেলস্থি হও়ো প্রা়ে 
িুণিই লিণ়েলিি। অিণেণষ লিলন োণফ়েী রহ.এর সণে লমসর চণি 
লিণ়েলিণিন। (ইিণন আি ু হাণিম, আি জারহু ও়োি িাদীি, 
৭/১১৩০) 

১৫. ইসহাক ইিণন রাহু়োহ লিণিন ইমাম িেুারী ও মসুলিণমর লিলেি 
উস্তাদ। লিলন িণিণিন, আমরা মিা েরীণফ লিিাম। োণফ়েীও মিা়ে 
লিণিন। দসসম়ে আহমাদ ইিণন হাম্বিও মিা়ে অিস্থান করলিণিন। 
একলদন আহমাদ আমাণক িিণিন, এই িযলির: অথবাৎ োণফ়েীর: 
সাহচ ব অিিম্বন করুন। আলম িিিাম, 

 ، ويحك:  قال والمقرئ؟ عيينة ابن أترك ، سننا من قريب سنه به أصنع ما 
  فجالسته يفوت وذا يفوت ل ذاك إن

অথবাৎ িাণক লদণ়ে আমার কী হণি? িাাঁর ি়েস আর আমাণদর ি়েস 
প্রা়ে সমান। আলম লক ইিণন উ়ো়েনা ও মকুলর’  (আব্দলু্লাহ ইিণন 
ই়ো ীদ)এর মজলিস দিণড দদি? আহমাদ িিণিন, আণর ওিা দিা 
দিামার হািিাডা হণি না। আর এিা হািিাডা হণ়ে  াণি। এরের 
দথণক আলম িার সাহচ ব অিিম্বন কলর (প্রাগুি)। এই ইসহাক ইিণন 
রাহু়োহ একসম়ে ইমাম োণফ়েীর এিই ভি হণিন দ , লিলন 
লনণজই িণিণিন, 

 في يدخل ما الشافعي كتب من إليَ  يوجه أن وسألته حنبل بن أحمد إلى كتبت 
  الرسالة بكتاب إليَ  فوجه حاجتي
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অথবাৎ আলম আহমাদ ইিণন হাম্বণির লনকি েে লিেিাম এিং আরজ 
করিাম লিলন দ ন োণফ়েীর দসসি লকিাি আমার লনকি দপ্ররে 
কণরন,  া দ্বারা আমার প্রণ়োজন লমণি  া়ে। লিলন আমার লনকি আর-
লরসািা লকিািলি োলঠণ়েলিণিন। (প্রাগুি) 

ইসহাক ইিণন রাহু়োর লনিাস লিি আফিালনস্তাণনর োশ্ববিিবী মাণভব। 
লিলন দসোণন এক লিধিাণক লিিাহ কণরলিণিন।  ার প্রথম স্বামীর 
লনকি ইমাম োণফ়েীর অণনক লকিাি লিি। স্বামীর মিুৃযর ের ঐ 
নারী দসগুণিার মালিক হণ়েলিণিন। িিা হ়ে, লকিািগুণিার আকষবেই 
লিি ইসহাক রহ.এর উি লিিাণহর মিূ কারে। (মকুালদ্দমা মাসাইণি 
আহমাদ ও়ো ইসহাক, ১/১৪২) 

১৬. লহিাি ইিণন োব্বাি িণিন, আলম সাঈদ ইিণন জিুাণ়ের রহ.ণক 
লজণজ্ঞস করিাম, 

  هلكوا فقهاءهم هلك إذا:  قال ؟ الناس هالك المةع ما 

অথবাৎ মানুণষর ধ্বংস হও়োর আিামি কী? লিলন িিণিন,  থন 
িাণদর ফকীহিে মিুৃযিরে করণি িেন িারাও িরিাদ হণ়ে  াণি। 
(আি ফকীহ ও়োি মিুাফালিহ, ১/১৫৪) 

হাদীণসর হাণফজিেও ফকীহিণের মেুাণেক্ষী লিণিন : 

শুধ ু হাদীস জানা ফকীহিণের প্রণ়োজন ও মেুাণেলক্ষিা দমিাণি ও 
দূর করণি োণর না। এই কারণে িড িড হাণফণজ হাদীসিে শুধ ু
ফকীহিণের কদরই কণরন লন, িাণদর কাি দথণক লফকণহর ইিম 
অজবন কণরণিন, লকংিা িাণদর রলচি িইেসু্তক িভীর ভাণি অধয়েন 
কণরণিন। লকংিা িাণদর মিানুসাণর ফণিা়ো লদণ়েণিন। এোণন 
কণ়েকজন হাণফণজ হাদীণসর লিিরে িুণি ধরা হণিা : 

১. ও়োকী ইিনুি জাররাহ িড হাণফণজ হাদীস লিণিন। ইমাম িেুারী 
ও মসুলিণমর দাদা-উস্তাদ এিং ইমাম োণফ়েীর লিলেি উস্তাদ 
লিণিন। িার স্মলৃিেলি লিি প্রিাদিুিয। িাাঁর সম্পণকব েযািনামা 
মহুালদ্দস ই়োহ়ো ইিণন মাঈন িণিণিন, حنيفة أبي بقول يفتي  লিলন 
আি ু হানীফার মিানুসাণর ফণিা়ো লদণিন। (কা ী সা়েমারী, 
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আেিারু আিী হানীফা ও়ো আসহািহুু,  াহািী, িারীেিু ইসিাম, ৪/ 
১২২০;  াহািী, িা লকরািুি হুফফাজ, ১/২২৪; ইিণন আসালকর, 
িারীে ুলদমােক, ৬৩/৭৬) 

২. ই়োহ়ো ইিণন সাঈদ আি কাত্তান িড জিরদস্ত মহুালদ্দস ও 
হাণফণজ হাদীস। লিলনও ইমাম িেুারী ও মসুলিণমর দাদা-উস্তাদ, 
আহমাদ, ইিণন মাঈন ও আিী ইিনুি মাদীনীর ন্যা়ে হাদীণসর 
সমদু্রিুিয মহুালদ্দসিণের উস্তাদ লিণিন। লিলন লনণজ িণিণিন, 

 أقواله بأكثر أخذنا وقد حنيفة أبي رأي من أحسن سمعنا ما هللا نكذب ل 

আমরা আল্লাহর লনকি লমথযা িিি না, আমরা আি ুহানীফার মণির 
দচণ়ে উত্তম দকান মণির কথা শুলন লন। আমরা িাাঁর অলধকাংে মিই 
গ্রহন কণরলি। (েিীি িািদাদী, িারীণে িািদাদ, ১৫/৪৭৩;  াহািী, 
িারীেিু ইসিাম, ৯/৩১২; ইিণন কািীর, আি লিদা়োহ ও়োন 
লনহা়ো, ১০/১১৪) 

এই ই়োহ়ো ইিণন সাঈদ সম্পণকব িারই লেষয ই়োহ়ো ইিণন মাঈন 
িণিণিন, 

 حنيفة أبي بقول أيضا يفتي كان 

লিলনও আি ুহানীফার মিানুসাণর ফণিা়ো লদণিন। ( াহািী, িারীেিু 
ইসিাম, ৪/১২২০) 

৩.আব্দরু রহমান ইিণন মাহদী লিণিন হাদীণসর আণরক মহাসাির। 
লিলন ই়োহ়ো ইিণন সাঈণদর সহোঠী এরং ইমাম িেুারী ও 
মসুলিণমর দাদা-উস্তাদ লিণিন। িার সম্পণকব  াহািী রহ. লস়োর 
গ্রণথথ লিণেণিন, 

 فيه كتابا له يضع أن شاب وهو الشافعي إلى مهدي بن الرحمن عبد كتب 
 والمنسوخ الناسخ وبيان اإلجماع وحجة األخبار قبول ويجمع القرآن معاني
  الرسالة كتاب له فوضع

ইমাম োণফ়েী  েন  িুক লিণিন, িেন আব্দরু রহমান ইিণন মাহদী 
িার লনকি এই মণমব েে লিেণিন দ , লিলন দ ন িার জন্য এমন 
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একলি গ্রথথ রচনা কণর দদন, দ  গ্রণথথ থাকণি কুরআণনর মমব ও 
লিণেষে, হাদীসগ্রহণের লন়েমনীলি, ইজমা িা ঐকমণিযর (েরী়েণির 
দলিি হও়োর) প্রমাে ও নালসে (রলহিকারী) মানসূে (রলহি) এর 
লিিরে। িার দস আণিদণনর দপ্রলক্ষণিই লিলন আর লরসািা গ্রথথোলন 
রচনা কণরলিণিন। (লস়োর, ইমাম োণফ়েীর জীিনী, ৮/৩৯৪) আিী 
ইিনুি মাদীনী িণিণিন, 

 بطريقتهم ويقتدي مذهبهم يذهب كان مهدي بن الرحمن عبد مالك بعد من ثم 

আব্দরু রহমান ইিণন মাহদী িাণদর (মদীনার ফকীহিণের) মা হাি 
অিিম্বন করণিন এিং িাণদর েথ অনুসরে করণিন। (ইিাি, ে.ৃ 
৭২) 

৪. সুলফ়োন িাওরী লিণিন প্রেযাি হাণফণজ হাদীস ও হাদীণসর 
সম্রাি। িাাঁর সম্পণকব ইমাম আি ুইউসুফ কা ী িণিণিন, 

مني حنيفة ألبي متابعة أكثر الثوري سفيان   

সুলফ়োন িাওরী আমার দচণ়ে দিেী আি ুহানীফার অনুসারী লিণিন। 
(ফা াইি ুআিী হানীফা, লি ইিণন আিিু আও়োম, নং ১৬২; ইিণন 
আব্দিু িার, আি ইনলিকা, ে.ৃ ১৯৮) ও়োণকদী িণিণিন, 

  فيها لينظر حنيفة أبي بكتب أجيئه أن يسألني الثوري سفيان كان 

সুলফ়োন িাওরী আমার লনকি আণিদন করণিন, আলম দ ন আি ু
হানীফার লকিািগুণিা িার কাণি লনণ়ে আলস,  াণি লিলন দসগুণিা 
অধয়েন করণি োণরন। (ইিণন আিিু আও়োম, ফা াইি, নং ২৫৮) 
আিী ইিনুি মাদীনী িণিণিন, 

  بفتواهم ويفتي يذهب كان الثوري سفيان

সুলফ়োন িাওরী কুফার ফকীহিণের মা হাি অনুসরে করণিন এিং 
িাণদর মিানুসাণর ফণিা়ো লদণিন। (ইিণন আি ুহালিম, আি জারহু 
ও়োি িাদীি, ১/৫৮) 
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েযািনামা হাণফণজ হাদীস ই়ো ীদ ইিণন হারুন িণিণিন, 

 به استعان وأنه حنيفة أبي قول من مسهر بن علي عن الفقه يأخذ سفيان كان 
  الجامع سماه الذي هذا كتابه على وبمذاكرته

সুলফ়োন (িাওরী) আি ু হানীফার মিালিি লফকাহ লেেণিন আিী 
ইিণন মসুলহর (আি ুহানীফার লিলেি লেষয ও প্রলসদ্ধ হাদীসলিদ) এর 
কাি দথণক। লিলন িার এই গ্রথথ:  ার নাম লদণ়েণিন লিলন আি 
জাণম: রচনার সম়ে আিী ইিণন মসুলহণরর ও িার সণে কৃি দমৌলেক 
আণিাচনার সাহা য লনণ়েণিন। (আল্লামা মাসউদ ইিণন ো়েিা লসন্ধী, 
মকুালদ্দমা লকিািিু িািীম, িাহািীকৃি আেিারু আিী হানীফা ও়ো 
আসহািহুু এর িরাণি, ইিণন মাজাহ আওর ইিণম হাদীস, ে.ৃ ১৮৪-
১৮৫) 

৫.ইমাম মাণিক রহ. লিণিন মদীনা েরীণফর লিেযাি হাণফণজ 
হাদীসিণের অন্যিম। লফকণহর সণে িাাঁর িভীর সম্পকবও লিি। 
মদীনািাসীর আমিও লিি িার দচাণের সামণন। িার সম্পণকব আব্দিু 
আ ী  দারাও়োদবী িণিণিন, 

 بها وينتفع حنيفة أبي كتب في ينظر مالك كان 

মাণিক আি ু হানীফার লকিািগুণিা দদেণিন এিং দসগুণিা দথণক 
উেকৃি হণিন। (ইিণন আিিু আও়োম, ফা াইণি আিী হানীফা, নং 
৪৯৫) 

৬.সুলফ়োন ইিণন উ়ো়েনা কুফার অিঃের মিার েীষব হাণফণজ 
হাদীস লিণিন। িার সম্পণকব কা ী লিের ইিনুি ও়োিীদ িণিণিন, 

 هاهنا:  يقول مشكلة مسألة عليه وردت إذا فكان ، عيينة ابن عند نكون كنا 
:  فيقول فأجبت ، فيها أجب:  فيقول ، بشر فيقال حنيفة؟ أبي أصحاب من أحد

  .الدين في سالمة للفقهاء التسليم

অথবাৎ আমরা ইিণন উ়ো়েনা’ র মজলিণস থাকিাম। দকান জলিি 
মাসআিা দদো লদণি লিলন িিণিন, এোণন আি ুহানীফার লেষয িা 
লেণষযর লেষয দকউ আণি? িিা হণিা লিের আণি। িিণিন, এর 
সমাধান দাও। আলম সমাধান লদণি লিলন িিণিন, ফকীহিণের লনকি 
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লনণজণক সমেবন করাই দ্বীনণক লনরােদ রাোর নামান্তর। (িারীণে 
িািদাদ, ৭/৫৬১) 

৭. ইমাম আহমাদ লিণিন অন্যিম একজন হাণফণজ হাদীস। লিলন 
ইমাম োণফ়েী ও িার লফকণহর প্রলি এিিাই অনুরি লিণিন দ , 
লিলন শুধ ু লনণজই নন, হুমা়েদী, ইসহাক ইিণন রাহু়োহ ও ইিণন 
ও়োরাহ প্রমেু িড িড হাণফণজ হাদীসণক ইমাম োণফ়েীর োিি 
িালনণ়ে দিণডণিন। দেিণন এ সম্পণকব লকিু আণিাচনা িি হণ়েণি। 
ইমাম আহমাদ িণিণিন 

 إمام ألنه الشافعي بقول فيها قلت خبرا فيها أعرف ل مسألة عن سئلت إذا ,
  قرشي

আমাণক  লদ এমন দকান মাসআিা সম্পণকব লজণজ্ঞস করা হ়ে, দ  
লিষণ়ে দকান হাদীস আণি িণি আলম জালন না, িণি আলম োণফ়েীর 
মিানুসাণর ফণিা়ো লদই। দকননা লিলন কুরা়েে িংেী়ে ইমাম। 
(লস়োর, ৮/৪১৪) ইসহাক ইিণন রাহু়োহ িণিন, 

 فأقامني مثله عيناك تر لم رجال أريك حتى تعال:  حنبل بن أحمد لي قال 
  الشافعي على

আমাণক আহমাদ ইিণন হাম্বি িিণিন, চি, দিামাণক এমন এক 
দিাক দদোি, দিামার দুণচাে িার মণিা কাউণক দদণে লন। এরের 
লিলন আমাণক োণফ়েীর লনকি হালজর করণিন। (লহি়োিুি 
আওলি়ো, আি ুনু়ো়েম, ৯/৯৭; িা়েহাকী, আি মালরফা, নং ৩৭৭) 

ইিণন ও়োরাহ (ইমাম মসুলিণমর উস্তাদ) িণিন, 

:  قلت الشافعي؟ كتب كتبت:  لي فقال حنبل بن أحمد وأتيت مصر من قدمت 
 منسوخه من الحديث وناسخ الخصوص من العموم عرفنا ما فرطت قال ل،

  فكتبتها مصر إلى الرجوع على ذلك فحملني:  قال الشافعي جالسنا حتى

আলম লমসর দথণক আসিাম। আহমাদ ইিণন হাম্বণির সণে দদো হণি 
লিলন িিণিন, িুলম লক োণফ়েীর লকিািগুণিা লিণে এণনি? আলম 
িিিাম, না। লিলন িিণিন, িুলম ত্রুলি কণরি। আমরা দিা োণফ়েীর 
লনকি িসার আি ে বন্ত জানিাম না, োস কাণক িণি, ‘আম কাণক 
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িণি, হাদীণসর নালসে দকানলি, মানসুে দকানলি। ইিণন ও়োরা 
িণিন, িার কথা়ে আলম েনুরা়ে লমসর দিিাম, এিং দসগুণিা লিণে 
আনিাম। ( াহািী, লস়োর, ৮/৪০০) 

৮.ইসহাক ইিণন রাহু়োহ লিণিন ইমাম িেুারী ও মসুলিণমর উস্তাদ। 
িার সম্পণকব েণূিব লকিু আণিাচনা করা হণ়েণি। লিলন ইমাম োণফ়েীর 
মজলিণস িসার েরই িার ভি হন এিং িার ওফাণির ের িিা 
হ়ে, يستوعبها دراسة كتبه على انكب   িার লকিািসমহূ িভীরভাণি 
অধয়েন করণি থাণকন। (মকুালদ্দমা মাসাইণি আহমাদ ও়ো ইসহাক, 
১/১৪২) লিলন মাণভবর এক লিধিাণক লিিাহ কণরলিণিন ইমাম 
োণফ়েীর লকিািগুণিার আকষবণেই। িদুেলর ইমাম আহমাদণক 
অনুণরাধ কণর িার মাধযণম ইমাম োণফ়েীর আর লরসািা গ্রথথলিও 
লিলন সংগ্রহ কণরলিণিন। কুহুস্তানী িণিন, 

 الشافعي كتب فوجدت أحد عنده وليس لي فأذن إسحاق على يوما دخلت
 وهللا:  لي فقال ، عنده متاعنا وجدنا من إل نأخذ أن هللا معاذ:  فقلت حواليه

 لم علمت ولو محله هو الذي المحل هذه في إدريس بن محمد أن أعلم نتك ما
 أفارقه

আলম একিার ইসহাক ইিণন রাহু়োর লনকি দিিাম। লিলন আমাণক 
অনুমলি লদণি দভিণর লিণ়ে দদেিাম, দসোণন দকউ দনই। দদেিাম, 
িার চিুলদবণক ইমাম োণফ়েীর লকিািসমহূ। আলম িিিাম,  ার 
কাণি আমাণদর মাি দেণ়েলি, িার েলরিণিব অন্য কাউণক দগ্রফিার 
করি: এর দথণক আল্লাহর োনাহ। (এলি সুরা ইউসুণফর ৭৯ নং 
আ়োি, এর দ্বারা ইলেি করা হণ়েণি, আেলন দিা এগুণিা রােণি 
োণরন না। আেলন দিা মহুালদ্দস, আেনার সম্পদ দিা হাদীসভা- ার। 
অনুিাদক) িেন ইসহাক িিণিন, আল্লাহর কসম! আলম জানিাম না 
মহুাম্মদ ইিণন ইদরীস (োণফ়েী) এই মাণন দেৌাঁণি দিণিন, দ  মাণন 
লিলন রণ়েণিন।  লদ জানিাম িণি িার দথণক েথৃক হিাম না। 
(মকুালদ্দমা মাসাইণি আহমাদ ও়ো ইসহাক, ১/১৪২) 

৯.হুমা়েদী লিণিন মিা েরীণফর েযািনামা হাণফণজ হাদীসিণের 
অন্যিম। লিলন ইমাম িেুারীর লিলেি উস্তাদ লিণিন। ইমাম 
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আহমাণদর ডাণক সাডা লদণ়ে লিলন ইমাম োণফ়েীর এমনই োিি 
হণিন দ , ইমাম োণফ়েী  েন দেষ জীিণন স্থা়েীভাণি লমসণর চণি 
 ান, িেন িার সণে হুমা়েদীও চণি লিণ়েলিণিন। িার আো লিি 
ইমাম োণফ়েীর ওফাণির ের লিলন িার স্থিালভলষি হণিন, লকনু্ত 
লমসণর ইমাম োণফ়েীর লিলেি লেষয ইিণন আব্দিু হাকাণমর কারণে 
িা হণ়ে ওণঠ লন। (আজমী, মকুালদ্দমা মসুনালদি হুমা়েদী)  াহািী রহ. 
লস়োণর লিণেণিন, الشافعي أصحاب كبار في معدود وهو  লিলন ইমাম 
োণফ়েীর েীষবস্থানী়ে লেষযণদর মণধয িেয। (িা লকরািুি হুফফাজ, 
২/৩) 

১০.ই়োহ়ো ইিণন মাঈন লিণিন প্রেযাি হাণফণজ হাদীস। ইমাম 
আহমাদ ও আিী ইিনুি মাদীনীর সণে লিি িার িভীর িনু্ধত্ব। লিলন 
ইমাম িেুারী ও মসুলিণমর উস্তাদ লিণিন। ইমাম আহমাদ সম্পণকব 
আি ুজাফর িণিণিন, 

 والتكريم التواضع من بغيره يعمل أره مالم معين بن بيحيى يفعل كان
  والتبجيل

ইমাম আহমাদ ই়োহ়ো ইিণন মাঈণনর সণে এমন লিন়ে ও সম্মাণনর 
আচরে করণিন,  া অন্য কাণরা সণে করণি আলম দদলে লন। 
( াহািী, লস়োর, ৯/৫২২) 

এই ইিণন মাঈন সম্পণকব হাণফজ  াহািী িণিণিন, 

  الفروع في حنفيا زكريا أبو كان 

আি ু  াকালর়ো (ই়োহ়ো ইিণন মাঈন) লফকণহর দক্ষণে হানাফী 
লিণিন। (লস়োর, ৯/৩৫৯) একই মন্তিয কণরণিন লিলন িার িারীেিু 
ইসিাম গ্রণথথও। (দ্র. ৫/৯৫৬) 

ইিণন মাঈন িণিণিন, 

  الناس أدركت هذا وعلى حنيفة أبي فقه والفقه حمزة قراءة عندي القراءة 

হাম ার (সাি কারীর একজন) লকরাআিই হণিা আমার দলৃিণি 
লকরাআি, আর আি ু হানীফার লফকাহই হণিা দফকাহ। এ কথার 
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উেরই আলম মানুষণক দেণ়েলি। (কা ী সা়েমারী, আেিারু আিী 
হানীফা ও়ো আসহািহুু, ১/৮৭; ইিণন োলল্লকান, ও়োফা়োিুি 
আ’ ়োন, ইমাম আি ুহানীফার জীিনী) 

ইিণন মাঈন দ  আি ুহানীফার লফকাহ অনুসরে করণিন দসিা িার 
লনণোি উলি দথণকও দিাঝা  া়ে। িার লেষয ইিণন মহুলর  
িণিণিন, 

  يجهر لم أو جهر قط إمام خلف قرأت ما:  يقول يحيى سمعت 

আলম ই়োহ়োণক িিণি শুণনলি দ , আলম কেণনা ইমাণমর দেিণন 
দকারআন েলড লন, চাই লিলন সরণি লকরাআি েডুন িা নীরণি। 
(িারীণে ইিণন মাঈন লি লরও়ো়োলি ইিণন মহুলর , ১/১৫৬) 

১১. হাণফজ আি ু  রুআ রা ী লিণিন অসাধারে স্মলৃিেলির 
অলধকারী। হাণফজ আি ুিকর মহুাম্মদ ইিণন উমর রা ী িণিণিন, 

  الرازي زرعة أبي من أحفظ األمة هذه في يكن لم 

এই উম্মণির মণধয আি ু রুআ রা ীর দচণ়ে িড হাণফণজ হাদীস লিি 
না। লিলন আণরা িণিণিন, 

  الماء مثل يسردها فكان يوما أربعين في حنيفة أبي كتب وحفظ 

লিলন আি ুহানীফার লকিািগুণিা চলল্লে লদণন মেুস্থ কণর দফণিণিন। 
লিলন দসগুণিা োলনর মণিা মেুস্থ িণি দ ণিন। (লম  ী, িাহ ীিিু 
কামাি) 

 াহািী লস়োর গ্রণথথ উণল্লে কণরণিন, 

 قال الشافعي؟ قول أم إليك أحب وإسحاق أحمد اختيار له وقيل زرعة أبو قال 
  (৯/৪৫২) وإسحاق أحمد اختيار بل

আি ু  রুআণক লজণজ্ঞস করা হণিা, আহমাদ ও ইসহাণকর মি 
আেনার কাণি দিেী েিণন্দর নালক োণফ়েীর মি? লিলন িিণিন, 
আহমাদ ও ইসহাণকর মি। (৯/৪৫২) 
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১২. েিীি িািদাদী স্বী়ে সনণদ িেবনা কণরণিন দ , ও়োকী ইিনুি 
জাররাহ িণিণিন, 

  للحديث الحفاظ من وكان الناس خيار من جار لنا كان 

আমাণদর একজন উত্তম প্রলিণিেী লিণিন, লিলন হাদীণসর হাণফজও 
লিণিন। এই প্রলিণিেী িার েীণক েিু ভািিাসণিন। একিার িাণদর 
মণধয একিু ঝিডা হণিা। ফণি দিাকলি িণি দফিণিন, আজ রাণিই 
 লদ িুলম আমার লনকি িািাক চাও, আর আলম িািাক না-ও লদই, 
িিওু িুলম লিন িািাক। িার েীও িণি দফিণিন, আজ রাণি  লদ 
আলম িািাক না চাই, িণি আমার সি দিািাম আজাদ (মিু) ও 
আমার সি সম্পদ সদকা। এরের রাণিই িারা আমার লনকি 
আসণিন। মলহিালি িিণিন, আলম এই িণি দফণিলি। আর 
প্রলিণিেী িিণিন, আলম এই িণি দফণিলি। আলম িিিাম, আমার 
কাণি এর দকান সমাধান দনই। চিনু এই ো়েণের: অথবাৎ আি ু
হানীফার: কাণি  াই। আো কলর িার কাণি আমরা এর সমাধান 
োি। দিাকলি আি ুহানীফার লকিু লিরূে সমাণিাচনা করণিন এিং 
আি ুহানীফার দসকথা জানাও লিি। লিলন িিণিন, আমার িো দিাধ 
কণর। আলম িিিাম, আেলন দিা আমাণক সণে লনণ়ে  াণেন। িিওু 
লিলন দ ণি চাইণিন না। অিণেণষ আলম িাণদরণক লনণ়ে ইিণন আি ু
িা়েিা ও সুলফ়োণনর লনকি দিিাম। িারা উভণ়েই িিণিন, এ 
লিষণ়ে আমাণদর লনকি দকান সমাধান দনই। েণর আমরা আি ু
হানীফার কাণিই দিিাম। এিং েণুরা ঘিনা েণুি িিিাম। আলম 
িাণক একথাও জানািাম দ , আমরা সুলফ়োন ও ইিণন আি ুিা়েিার 
লনকিও লিণ়েলিিাম। িারা দকান জিাি লদণি োণরন লন। লিলন 
(ণিাকলিণক) িিণিন, আেনার সমসযার সমাধান দদও়োই আমার 
কিবিয,  লদও আেলন আমার সণে দুেমলন করণিন। এরের লিলন 
দিাকলিণক লজণজ্ঞস করণিন, আেলন লকভাণি িণিণিন? েীণকও 
লজণজ্ঞস করণিন, আেলন লকভাণি িণিণিন? সিশুণন লিলন িিণিন, 
আেনারা লক আল্লাহর ধরা দথণক লনষৃ্কলি চান এিং লিলেন্ন হও়ো 
দথণক িাাঁচণি চান? িারা িিণিন, হ্াাঁ। লিলন (মলহিাণক) িিণিন, 
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 شئت إن ثالثا طالق أنت لها قل للرجل فقال طلقني فقالت يطلقك أن سليه
 طلبة من وخرجتما بررتما قد:  فقال أشاء ل قولي للمرأة فقال ذلك لها فقال
 لكما هللا

আেলন স্বামীর লনকি িািাক চান। মলহিা িিণিন, িুলম আমাণক 
িািাক দাও। অিঃের লিলন স্বামীণক িিণিন, আেলন িিনু, িুলম 
 লদ চাও িণি দিামাণক লিন িািাক। লিলন েীণক িাই িিণিন। 
লিলন (আি ুহানীফা) মলহিাণক িিণিন, আেলন িিনু, আলম চাই না। 
এরের িিণিন, আেনারা েেথ দভণে  াও়ো দথণক রক্ষা দেণিন 
এিং আল্লাহর ধরা দথণকও দিাঁণচ দিণিন। 

ও়োকী রহ. িণিন, 

 المرأة أن وأخبرني الصلوات دبر في حنيفة ألبي يدعو ذلك بعد الرجل فكان 
 صلت كلما له تدعو

এরের দথণক এ িযলি প্রণিযক নামাণ র ের আি ুহানীফার জন্য দুআ 
করণিন এিং আমাণক একথাও জালনণ়েণিন দ , িার েীও  েনই 
নামা  েণডন িাাঁর জন্য দুআ কণরন। (আি ফাকীহ ও়োি 
মিুাফালিহ, ২/১৯৪) 

িক্ষ করুন, এই িযলি লনণজও হাদীণসর হাণফজ লিণিন। ও়োকী ও 
সুলফ়োন িাওরীও হাদীণসর হাণফজ হও়োর োোোলে উচ্চ মাণনর 
ফকীহও লিণিন। ইিণন আি ু িা়েিাও লিণিন কুফার কা ী ও 
লিচারক। এিদসণেও িারা দকউ উি সমসযার সমাধান লদণি 
োণরন লন। 

ও়োকীসহ এই িারজন েযািনামা হাণফণজ হাদীণসর দকউ দকান 
ফকীহর লেষয হণ়েণিন, দকউ িাণদর রলচি গ্রথথ সংগ্রহ কণর মেুস্থ িা 
িভীরভাণি অধয়েন কণরণিন। দকউ িা দকান ফকীহর মিানুসাণর 
ফণিা়ো লদণ়েণিন। এিাডা েি েি মহুালদ্দস ও হাণফণজ হাদীস  ারা 
চার ইমামসহ অন্যান্য ফকীহিণের লনকি দফকাহ লেণেণিন িা 
িাণদর মা হাি অিিম্বন কণরণিন িাণদর কথা দিা িিাই িাহুিয। 
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 লদ হাদীস জানা িা মেুস্থ থাকাই  ণথি হণিা, িণি এসি হাণফণজ 
হাদীণসর জন্য দকন িা  ণথি হণিা না? িাণদর দচণ়ে িড দকান 
হাণফণজ হাদীণসর কথা লক আজ কল্পনা করা  া়ে? 

ইমাম আি ুহানীফা লিণিন  ণুির সিণচণ়ে িড মজুিালহদ ও ফকীহ 

এই এিার নম্বর ঘিনা ও ন়ে নম্বণর উণল্ললেি ইিণন মাঈণনর িিিয 
দথণকও দিাঝা  া়ে, ইমাম আি ুহানীফা লিণিন িাাঁর  ণুির সিণচণ়ে 
িড মজুিালহদ ও ফকীহ। ইমাম োণফ়েীর একথা দিা েিুই প্রলসদ্ধ 
দ , 

 حنيفة أبي على عيال الفقه في الناس

লফকণহর দক্ষণে সকি মানুষ ইমাম আি ুহানীফার েলরিারিুিয। 

অথবাৎ েলরিাণরর দিাকজন দ মন কিবার মেুাণেক্ষী, দিমলন লফকণহর 
দক্ষণে মানুষ ইমাম আি ুহানীফার মেুাণেক্ষী। ইমাম োণফ়েী একথাও 
িণিণিন দ , 

 ممن حنيفة أبو وكان حنيفة أبي على عيال وفه الفقه في يتبحر أن أراد من 
  الفقه له وفق

লফকণহর দক্ষণে দ  িযলি োলিিয অজবন করণি চাইণি, দসই আি ু
হানীফার মেুাণেক্ষী হণি। আি ুহানীফাণক লফকণহর জ্ঞান লিণেষভাণি 
দান করা হণ়েলিি। (ও়োফা়োিুি আ’ ়োন) 

প্রেযাি হাণফণজ হাদীস ই়ো ীদ ইিণন হারুন িণিণিন, 

 وأل أفقه فيهم رأيت ما أكثرهم عن وكتبت الفقهاء من رجل ألف أدركت
 حنيفة أبو أولهم:  خمسة من أعلم ول أورع

আলম এক হাজার ফকীহর দদো দেণ়েলি। এিং িাণদর অলধকাংণের 
ইিম লিলেিদ্ধ কণরলি। িাণদর মণধয োাঁচজণনর দচণ়ে িড ফকীহ 
েরণহ িার ও সহনেীি কাউণক োই লন। িাণদর প্রথম হণিন আি ু
হানীফা। (ইিণন আিিু আও়োম, ফা াইি, নং ৩৮) 

অের এক িেবনা়ে আণি, ই়ো ীদ ইিণন হারুনণক লজণজ্ঞস করা 
হণিা, 
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 حنيفة أبو قال رأيت؟ من أفقه من 

আেলন  াণদর দেণ়েণিন িাণদর মণধয সিণচণ়ে িড ফকীহ দক? লিলন 
িিণিন, আি ুহানীফা। (প্রাগুি, নং ১০৯) 

 

প্রলসদ্ধ ফকীহ ও মহুালদ্দস আি ুিকর ইিণন আই়োে িণিণিন, 

 زمانه أهل أفقه من فهما ثابت بن النعمان كان 

নুমান ইিণন িালিি (আি ু হানীফা) অিযন্ত সমঝদার ও  ণুির 
অন্যিম ফকীহ লিণিন। (প্রাগুি, নং ১০৩) 

আি ুআলসম আন নািীি িণিণিন, 

  سفيان من أفقه عندي حنيفة أبو 

আমার দলৃিণি আি ু হানীফা সুলফ়োণনর দচণ়ে িড ফকীহ লিণিন। 
(প্রাগুি, নং ১০৯) 

আব্দলু্লাহ ইিনুি মিুারক িণিণিন, 

  حنيفة ألبي فهو بالرأي يقول أن األمة هذه من ألحد كان إن 

এ উম্মণির কাণরা  লদ মিামি দদ়োর অলধকার থাণক িণি িা আি ু
হানীফার রণ়েণি। (প্রাগুি, নং ১১৬) 

আহমদ ইিণন হারি িণিণিন, 

  األمراء في كالخليفة العلماء في حنيفة أبو كان 

আমীর-উমারাণদর মণধয েিীফার দ  ম বাদা, আণিমিণের মণধয আি ু
হানীফারও দিমলন ম বাদা। (প্রাগুি, নং ১১৫) 

ইমাম আি ুইউসুফ িণিণিন, 

  حنيفة أبي من الحديث بتفسير أعلم أحدا رأيت ما 

হাদীণসর মমব সম্পণকব ইমাম আি ুহানীফার দচণ়ে িড জ্ঞানী কাউণক 
আলম দদলে লন। (প্রাগুি, নং ১২১) 
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আব্দলু্লাহ ইিনুি মিুারক িণিণিন, 

  الحديث تفسير قولوا ولكن حنيفة أبي رأي تقولوا ل 

দিামরা িণিা না আি ুহানীফার মি, িরং িণিা এিা হাদীণসর মমব ও 
িযােযা। (প্রাগুি, নং ১৫০) 

প্রলসদ্ধ হাণফণজ হাদীস ঈসা ইিণন ইউনুসও িণিণিন, 

 منه أفقه ول منه أورع ول منه أفضل رأيت ما وهللا

আল্লাহর কসম! আি ুহানীফার দচণ়ে উত্তম, িার দচণ়ে িড েরণহ িার 
ও িার দচণ়ে িড ফকীহ কাউণক আলম দদলে লন। (ইিণন আব্দিু িার, 
আি ইনলিকা, ে.ৃ ২১২) 

ইমাম আি ুহানীফাও হাণফণজ হাদীস লিণিন 

একজন মজুিালহদ ফকীহর জন্য অেলরহা ব হণিা নযূনেণক্ষ 
লিলধলিধান সংক্রান্ত হাদীস ও সুন্নাহর হাণফজ হও়ো। অন্যথা়ে লিলন 
সলঠক ফণিা়োও লদণি োরণিন না। সলঠক মাসাইি কুরআন-সুন্নাহ 
দথণক দির করণিও োরণিন না। ইমাম আি ু হানীফাণক মসুলিম 
উম্মাহর েীষব িযলিিিব সিণচণ়ে িড ফকীহ আেযা লদণ়ে িলুঝণ়ে 
লদণ়েণিন, লিলন অন্তি লিধানসম্বলিি সুন্নাহর হাণফজ লিণিন। এ 
কারণেই হাণফণজ হাদীসিণের জীিনীমিূক গ্রথথগুণিাণি ইমাম আি ু
হানীফার জীিনীও উণল্লে করা হণ়েণি। দ মন হাণফজ  াহািী িার 
িা লকরািুি হুফফাজ গ্রণথথ (১/১৬৮), হাণফজ ইিণন আব্দিু হাদী 
িার আি মেুিাসার ফী িািাকালি উিামাইি হাদীস গ্রণথথ (২/৯৭), 
হাণফজ ইিণন নাণসরুদ্দীন আি লিি়োন গ্রণথথ (দ্র. আব্দরু রেীদ 
নুমানী, মাকানািুি ইমাম আিী হানীফা লফি হাদীস, ে.ৃ ৬০), ইমাম 
ও মহুালদ্দস ইিনুি লমিরাদ হাম্বিী িার িািাকািুি হুফফাজ গ্রণথথ 
(দ্র. প্রাগুি, ে.ৃ ৬১) হাণফজ জািািদু্দীন সু়েিূী িার িািাকািুি 
হুফফাজ গ্রণথথ (ে.ৃ ৮০) ও আল্লামা িাদােেী িার িারালজমিু 
হুফফাজ গ্রণথথ। (দ্র. মাকানািুি ইমাম আিী হানীফা লফি হাদীস,ে.ৃ 
৬২, ৬৩) 
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উণল্লেয, এসি গ্রথথকাণরর দকউই হানাফী লিণিন না। িাই এমন 
সণন্দণহরও দকান অিকাে দনই দ , ভলির আলিেণ য িাাঁরা এমনলি 
কণরণিন। 

ইমাম আি ুহানীফা লিণিন অসাধারে স্মলৃিেলি ও দমধার অলধকারী। 
হাণফজ  াহািী িার আি ইিার গ্রণথথ লিণেণিন, 

  آدم بني أذكياء من وكان 

লিলন লিণিন আদমসন্তাণনর মণধয িড িড দমধািীণদর একজন। 
(১/১১২) 

এমন িীক্ষè দমধার অলধকারী মানুষ সম্পণকব  েন হাণফজ  াহািী 
িণিন, 

  وبعدها ماءة سنة في منه وأكثر الحديث طلب 

একে লহজরী ও িার েরিিবী সমণ়ে লিলন হাদীস লেক্ষা কণরণিন 
এিং অণনক হাদীস লেক্ষা কণরণিন। (লস়োর, ৬/৩৯৬) িেন লিলন 
কী েলরমাে হাদীস আ়েত্ব কণরণিন, িা সহণজই অনুণম়ে।  াহািী 
আণরা লিণেণিন, 

  ذلك في وارتحل اآلثار بطلب وعني 

লিলন হাদীস লেক্ষার প্রলি গুরুত্বাণরাে কণরন এিং এজন্য লিলভন্ন দদে 
ভ্রমে কণরন। (লস়োর, ৬/৩৯২) 

ইমাম আি ুহানীফার সহোঠী লিণিন লমসআর ইিণন লকদাম। লিলন 
এি িড হাদীসলিদ লিণিন দ , দো’ িা ও সুলফ়োণনর মণিা 
হাদীসস¤  রাণির মণধয হাদীস লিষণ়ে দকান দ্বন্দ্ব  সলৃি হণি দুজনই 
িিণিন, 

  مسعر الميزان إلى بنا اذهبا 

আমাণদরণক (হাদীণসর) মানদ- লমসআণরর লনকি লনণ়ে চি। (হাণফজ 
আি ুমহুাম্মাদ রামাহুরম ুী, আি মহুালদ্দসুি ফালসি, ে.ৃ ১৩৯) 

এই লমসআরই ইমাম আি ুহানীফা সম্পণকব িণিণিন, 
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 معه وطلبنا علينا فبرع الزهد في اوأخذن فَغلَبَنا الحديث حنيفة أبي مع طلبت
 ترون ما منه فجاء الفقه

আি ুহানীফার সণে হাদীস লেক্ষা করিাম, দস আমাণদর উের অগ্রেী 
হণ়ে দিি।  হুদ ও দুলন়োলিমেুিা়ে িািিাম, দস আমাণদর িালডণ়ে 
দিি। িার সণে দফকাহ লেক্ষা করিাম, এণি দিামরা দিা দদেণিই 
োে দস দকমন িৎুেলত্ত অজবন কণরণি। ( াহািী, মানালকি ু আিী 
হানীফা, ে.ৃ ৪৩) 

এমলনভাণি ও়োকী সম্পণকব ই়োহ়ো ইিণন মাঈন িণিণিন, 

  كثيرا حديثا حنيفة أبي من سمع قد وكان 

লিলন আি ুহানীফা দথণক প্রচুর হাদীস শুণনণিন। (ইিণন আব্দিু িার, 
জালমউ িা়োলনি ইিম, ২/১০৮২) 

ইিণন আব্দিু িার আি ইনলিকা গ্রণথথ লিণেণিন, 

  كثيرة أحاديث حنيفة أبي عن زيد بن حماد وروى 

আি ুহানীফা দথণক হাম্মাদ ইিণন  া়েদ লিেিু সংেযক হাদীস িেবনা 
কণরণিন। (ে.ৃ ২০১) 

 াহািী িণিণিন, 

  يحصون ل عدة والفقهاء المحدثين من عنه روى 

িাাঁর দথণক অসংেয মহুালদ্দস ও ফকীহ হাদীস িেবনা কণরণিন। 
(মানালকি, ে.ৃ ২০) 

হাণফজ োমসুদ্দীন মহুাম্মদ ইিণন ইউসুফ আস সাণিহী িণিণিন, 

 ما بالحديث اعتنائه كثرة ولول الحديث حفاظ كبار من حنيفة أبا اإلمام إن
 األدلة من استنبطه من أول فإنه الفقه مسائل استنباط له تهيأ

ইমাম আি ুহানীফা একজন েীষব হাণফণ  হাদীস। লিলন  লদ অলধক 
হাণর হাদীস অজবন না করণিন, িণি িাাঁর েণক্ষ লফকণহর মাসাইি 
আলিস্কার করা সম্ভি হণিা না। কুরআন-সুন্নাহ দথণক লিলনই দিা 
প্রথম (মাসাইি) আলিস্কার কণরণিন। (উকুদুি জমুান, ে.ৃ ৩১৯) 
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মহুালদ্দস ইসমাঈি আজিনূী লিণেণিন, 

 شروط في شدد لما الرواية في يكثر لم فقيه حجة حافظ عنه هللا رضي فهو
 القبول وشروط والتحمل الرواية

লিলন লিণিন হাণফণজ হাদীস, প্রামােয িযলিত্ব ও ফকীহ। িণি হাদীস 
অজবন ও িেবনার েিবািলি ও হাদীস গ্রহণের েিবািলির দক্ষণে লিলন 
কডাকলড কণরণিন। ফণি লিলন অলধক হাণর হাদীস িেবনা কণরন লন। 
(ইকদুি জাওহালরি িামীন, ে.ৃ ৬) 

সকি ফকীহরই লনভবরিা লিি সহীহ হাদীণসর উের 

প্রলসদ্ধ চার ইমামসহ সকি মজুিালহদ ফকীহই লনভবর কণরণিন সহীহ 
হাদীণসর উের। কারে িাণদর সকণির ঐকালন্তক দচিা লিি 
রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়ো সাল্লাণমর িােী ও কমব সলঠকভাণি 
ধরণি োরা। ফণি এ দক্ষণে সহীহ হাদীণসর লিকল্প লিি না। ইমাম 
আি ুহানীফা িাাঁর মিূনীলি প্রকাে করণি লিণ়ে িণিণিন, 

 واآلثار هللا رسول بسنة آخذ فيه أجده لم فما ، وجدته إذا هللا بكتاب آخذ أني
 هللا كتاب في أجد لم فإذا الثقات عن الثقات أيدي في فشت التي عنه الصحاح

 ل ثم شئت من قول وأدع شئت من أصحابه بقبول أخذت هللا رسول سنة ول
 والشعبي إبراهيم إلى األمر انتهى فإذا غيرهم قول إلى قولهم عن أخرج

د المسيب بن وسعيد سيرين وابن وعطاء والحسن  احتجوا قد فقوم رجال وعد 
 .اجتهدوا كما أجتهد أن فلي

আলম আল্লাহর লকিাি (কুরআন) অনুসাণর আমি কলর,  লদ দসোণন 
োই। অন্যথা়ে রাসিূলু্লাহর সুন্নাহ ও িাাঁর দথণক িলেবি সহীহ হাদীস 
অনুসাণর আমি কলর,  া লিশ্বস্ত িেবনাকারীণদর সণূে লিশ্বস্তণদর হাণি 
হাণি িলডণ়ে আণি।  লদ কুরআন ও সুন্নাহর দকাথাও না োই িণি 
সাহািীিণের  ার মি েিন্দ হ়ে গ্রহে কলর,  ার মি েিন্দ হ়ে না 
গ্রহে কলর না। িণি িাাঁণদর মণির িাইণরও আলম  াই না। আর  েন 
ইিরাহীম নাো়েী, ো’ িী, হাসান, আিা, ইিণন সীরীন ও সাঈদ 
ইিনুি মসুা়েযাি: আণরা অণনণকর নাম িণিণিন: প্রমেু ে বন্ত 
িযাোরিা িডা়ে, দিা িাাঁরাও ইজণিহাদ কণরণিন, আলমও িাণদর 
মণিা ইজণিহাদ কণরলি। (আি ইনলিকা, ে.ৃ ২৬৪, ২৬৫) 
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সুলফ়োন িাওরীও ইমাম আি ু হানীফার নীলি সম্পণকব অনুরূে 
িণিণিন। লিলন িণিণিন, 

 فعل من وباآلخر الثقات يحملها كان التي األحاديث من عنده صح بما يأخذ
 الكوفة علماء عليه أدرك وبما وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

লিশ্বস্ত িযলিণদর িেবনাকৃি দ সি হাদীস িাাঁর লনকি সহীহ িণি 
প্রমালেি হণিা, লিলন দস অনু া়েী আমি করণিন, আমি করণিন 
রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর দেষ আমি অনু া়েী 
এিং কুফর আণিমিেণক দ ভাণি আমি করণি দদণেণিন, দস 
অনু া়েী। (প্রাগুি, ে.ৃ ২৬২) 

লিেযাি মহুালদ্দস হাসান ইিণন সাণিহও িণিণিন, 

 رسول عن لخيرا عنده صح إذا ، فيه متثبتا بعلمه فهما ثابت بن النعمان كان
 غيره إلى يعُده لم وسلم عليه هللا صلى هللا

নুমান ইিণন িালিি (আি ু হানীফা) লনণজর ইিম সম্পণকব দিাদ্ধা 
লিণিন এিং এণক্ষণে েিু োকা ও সুদঢ়ৃ লিণিন। িাাঁর লনকি 
রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর হাদীস সহীহ প্রমালেি 
হণি লিলন দসিা দিণড অন্য লকিু অিিম্বন কণরন না। (ইিণন আিিু 
আও়োম, ফা াইি ুআিী হানীফা, নং ১১৯) 

হাণফণজ হাদীস ঈসা ইিণন ইউনুস িণিণিন, 

 عليه هللا صلى هللا رسول حديث لصحيح التباع شديد ثابت بن النعمان كان 
  وسلم

নুমান ইিণন িালিি (আি ু হানীফা) রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ও়ো সাল্লাণমর সহীহ হাদীস কলঠনভাণি অনুসরে করণিন। (প্রাগুি, 
নং ২৬৭) 

একলি ধারো ও িার েিন 

দকউ দকউ মণন কণরন, ইমাম ও ফকীহিে  লদ সকণিই সহীহ 
হাদীস দমণন চিণিন, িণি িাণদর মণধয মিলভন্নিা হি না। অথচ 
িাস্তিিা হণিা, িাণদর মণধয মিলভন্নিা হণ়েণি। 
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লকনু্ত এমন মণন করািা সলঠক ন়ে। এমন ভাসা ভাসা ধারো দকান 
সাধারে মানুষ করণি করণি োণর। দকান আণিণমর জন্য, আসিাণি 
এেণিিাফ িা মিলভন্নিার কারে সম্পণকব জ্ঞাি িযলির জন্য এমন 
ধারো দোষে করার সুণ াি দনই। ফকীহ ইমামিে ও িাণদর মণির 
অনুসারীণদর কথা না হ়ে িাদই লদিাম।  ণুি  ণুি  ারা মা হাি 
অনুসরে না কণর সহীহ হাদীস অনুসরণের দািী কণরণিন, িাণদর 
মণধযও অসংেয মিলভন্নিা দদো  া়ে। এ লিষণ়ে লিস্তালরি জানার 
জন্য মাওিানা মহুাম্মদ আিদুি মাণিক সাণহণির রলচি ‘ উম্মাহর 
ঐকয েথ ও েথথা’  েসু্তকলি ৭৪-৭৮ েিৃা দদো দ ণি োণর। এোণন 
দমািা দমািা কণ়েকলি উদাহরে দেে করা হণে : 

ক. আিিানী সাণহি িণিণিন, জাহরী নামাণ  মকুিাদী সুরা ফাণিহা 
োঠ করণি না। লকনু্ত আমাণদর উেমহাণদণের িা মা হািী ভাইণ়েরা 
িণি থাণকন, জাহরী ও লসররী সি নামাণ ই িা েডণি হণি। 

ে. আিিানী সাণহি িণিণিন, দসজদা়ে দ ণি প্রথণম হাি েণর হাাঁিু 
রাো ফরজ। আসাদুল্লাহ িালিি িণিণিন, সুন্নি। ো়েে লিন িা  ও 
ো়েে উিা়েমীন িণিণিন, এমনিা করণি না, িরং সুন্নি হণিা আণি 
হাাঁিু রাো, েণর হাি। 

ি. ইমাম িেুারী িণিণিন, রুকু দেণি রাকাি োও়ো ধিবিয হণি না। 
আমাণদর অণনক িা মা হািী ভাইও অনুরূে িণি থাণকন। 
অেরলদণক ো়েে লিন িা , ো়েে উিা়েমীন, আিিানী প্রমেু 
িণিণিন, রুকু দেণি রাকাি োও়ো ধিবিয হণি। 

ঘ. োওকানী সাণহি িণিণিন, ইকামি দজাডা দজাডা েণব্দ িিা 
উত্তম। মিুারকেরুী িণিণিন, দিণজাড েণব্দ িিা উত্তম। 

এ লিষ়েগুণিা এই গ্রণথথই িরাি উণল্লেসহ লিস্তালরি দিো হণ়েণি। 

ঙ. ো়েে লিন িা  িণিণিন, রুকু দথণক ওঠার ের েনুরা়ে হাি 
িাাঁধণি। িাকর আি ু া়েদ িণিণিন, েনুরা়ে হাি িাাঁধণি না। 

সহীহ হাদীস অনুসাণর চিার দািীদার এসি আণিমণদর মণধয  লদ 
লদ্বমি হণি োণর, িণি মজুিালহদ ইমাম ও ফকীহিণের মণধযও 
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লদ্বমি হও়ো স্বাভালিক।  লদও িাণদর প্রণিযণকরই নীলি লিি সহীহ 
হাদীস অনুসাণর চিা। 

দকউ দকউ িণি থাণকন, ইমামিণের ঐ নীলি লিি দসই কথা লঠক। 
লকনু্ত সি সহীহ হাদীস দিা িাণদর লনকি নাও দেৌাঁিণি োণর। 
এমিািস্থা়ে িাণদর দকান একজনণক অনুসরে করণি সহীহ হাদীস 
অনুসাণর চিা নাও হণ়ে উঠণি োণর। একথালি এণকিাণর অমিূক 
ন়ে। িণি দকান হাদীসলি ইমামিণের লনকি দেৌাঁণিণি আর দকানলি 
দেৌাঁণি লন দসই ফ়েসািা করণি দক? লিণেষ কণর দ  প্রলসদ্ধ 
মিণভদেেূব মাসাণ়েণির দক্ষণে একথা িণি দঘািা োলনণি মাি 
লেকাণরর দচিা করা হ়ে দসসিগুণিাণিই দদো  া়ে, সহীহ 
হাদীসগুণিা ইমামিণের লনকি দেৌাঁণিণি। িারা দসগুণিা অনু া়েী 
আমি কণরণিন ও ফণিা়ো লদণ়েণিন অথিা দসগুণিার িযােযা দেে 
কণর লিেরীি সহীহ হাদীস অনুসাণর আমি কণরণিন। ইমাম আি ু
হানীফার কথাই ধরা  াক, লিণরাধেেূব প্রলসদ্ধ সি মাসাণ়েণির েণক্ষ 
িার লনকি সহীহ হাদীস লিদযমান লিি। আিার অন্যরা দ সি সহীহ 
হাদীস অনুসাণর আমি কণরন এিং িণি থাণকন, এই হাদীসগুণিা 
হ়েণিা িার লনকি দেৌাঁণি লন, দসগুণিাও িার অজানা লিি না। 
দসগুণিার অলধকাংেই লিলন দরও়োণ়েি কণরণিন। এর জন্য মরুিা া 
হাসান  ািীদী কৃি ‘ উকুদুি জাও়োলহলরি মনুীফা’  লকিািলি দদো 
দ ণি োণর। আিার এসি মাসাণ়েণির প্রা়ে সি কলিণিই িার সণে 
সহমি িযি কণরণিন সুলফ়োন িাওরী। লিরলম ী েরীফ দদেণিই এ 
িথয োও়ো  াণি। সুলফ়োন দিা লিণিন আমীরুি মলুমনীন লফি 
হাদীস: হাদীণসর স¤  রাি ও মহাসাির। িার িযাোণর দিা এই 
সণন্দহ হও়োর কথা ন়ে দ , ঐ সি সহীহ হাদীস িার লনকি দেৌাঁণি 
লন। সুিরাং দলিিপ্রমাে িাডা এসি কথা িণি িাভ দনই। 

হ্াাঁ, সামলগ্রক লিচাণর লকিু লকিু দক্ষণে হানাফী িড িড মহুালদ্দস ও 
ফকীহ:  াণদরণক আসহািিু িারজীহ (অগ্রিেয আেযা দদও়োর 
দক্ষণে অলভজ্ঞ) িিা হ়ে: লচলিি কণরণিন দ , দসসি দক্ষণে ইমাম 
আি ু হানীফার লনকি সহীহ হাদীস দেৌাঁণি লন। ফণি দকাথাও িাাঁরা 
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ইমাম আি ুহানীফার লিলেি লেষয ইমাম কা ী আি ুইউসুফ ও ইমাম 
মহুাম্মণদর মিণক:  া সহীহ হাদীস অনুসাণর হও়ো প্রমালেি: 
অগ্রিেয আেযা লদণ়েণিন। দকাথাও িাাঁণদর দুজণনর দকান একজণনর 
মিণক, দকাথাও আিার ইমাম  ফুার িা হাসান ইিণন ল ়োণদর: এ 
দুজনও লিণিন ইমাম আি ু হানীফার লিলেি লেষয: মিণক অগ্রিেয 
আেযা লদণ়েণিন। এভাণি আজণক  াণদর মাথা়ে এমন সণন্দহ 
ঘরুোক োণে, িহু েণূিবই হানাফী মনীষীিে িার দিাডা দকণি 
লদণ়েণিন। ফণি এেন আর এমন সণন্দহ দোষে করার দকান অিকাে 
দনই। অন্যান্য মা হাি সম্পণকবও এই একই কথা। 

সি সহীহ হাদীসই লক আমিণ ািয? 

প্রকাে থাণক দ , ‘ সহীহ’  একলি োলরভালষক েব্দ। মহুালদ্দসিে এ 
েব্দলি িহু অণথব লিলভন্ন দক্ষণে িযিহার কণরণিন। িন্মণধয একলি 
হণিা,  েন এলি  ঈণফর লিেরীি েব্দরূণে িযিহৃি হ়ে। এরও 
রণ়েণি সুলনলদবি সংজ্ঞা ও অণনক েিব। সাধারে মানুষ দিা দূণরর 
কথা, অণনক আণিমও এর সংজ্ঞা ও েণিবর েির রাণেন না। অথচ 
সাধারে মানুণষর মণুে একথা িুণি দদও়ো হণ়েণি, সহীহ হাদীস 
অনুসাণর আমি করণি হণি। 

লকনু্ত এই দেণষাি সহীহ’ র কথাই  লদ ধলর, িাহণিও প্রশ্ন দথণক 
 া়ে, সি সহীহ হাদীসই লক আমিণ ািয? নালক এর জন্য আণরা 
দকান েিব রণ়েণি? হ্াাঁ, েিব অিেযই রণ়েণি। দ মন : 

১. হাদীণসর লিধানলি রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়ো সাল্লাণমর 
জন্য োস না হণি হণি।২. হাদীসলি মানসুে িা রলহি না হণি হণি। 
এ দুলি েিব সিবজনস্বীকৃি। 

 

৩. হাদীসলি অনুসাণর সাহািা, িালিঈন ও মজুিালহদ ইমামিণের 
আমি থাকণি হণি। আমি না থাকা রলহি হও়োর আিামি। 

ইমাম মাণিক রহ. িণিণিন, 
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 إذا فكان بالمدينة القضاء على حزم بن عمرو بن بكر أبي بن محمد كان
 أبي بن هللا عبد أخوه له قال منزله إلى ورجع لحديثل مخالفا القضاء قضى
 فيقول وكذا؟ بكذا كذا كذا في اليوم قضيت أخي أي صالحا رجال وكان بكر
 أن الحديث عن أخي أي أنت فأين:  هللا عبد له فيقول أخي، أي نعم:  محمد له

 العمل من عليه اجتمع ما يعني العمل فأين أيهات:  محمد فيقول به؟ تقضي
 الحديث من أقوى عندهم عليه المجتمع والعمل مدينةبال

মহুাম্মদ ইিণন আি ুিকর ইিণন আমর ইিণন হা ম (িালিঈ) মদীনার 
কা ী িা লিচারক লিণিন। লিলন  েন হাদীণসর লিেরীি রা়ে লদণিন 
এিং ঘণর লফণর আসণিন, িার ভাই আব্দলু্লাহ ইিণন আি ু িকর: 
লিলন েিু ভাি মানুষ লিণিন: িাাঁণক িিণিন, ভাই়ো! আজণক আেলন 
এই এই লিষণ়ে এই এই রা়ে লদণ়েণিন, িাই না? লিলন িিণিন, হ্াাঁ, 
ভাই়ো। আব্দলু্লাহ িিণিন, হাদীস অনুসাণর রা়ে লদণিন না দকন 
ভাই়ো? মহুাম্মদ িেন িিণিন, িাহণি আমি অথবাৎ মদীনার 
সিবসম্মি আমি দকাথা়ে  াণি? সিবসম্মি আমি লিি িাণদর লনকি 
হাদীণসর দচণ়ে েলিোিী। (িািাকাণি ইিণন সাদ, ১/২৮২) 

ইমাম মাণিক িণিণিন, 

 األحاديث من أثبت والعمل 

হাদীণসর দচণ়েও (মদীনা়ে চাি)ু আমি অলধক েলিোিী। (ইিণন 
আি ু া়েদ আি কা়েরাও়োনী, আি জাণম, ে.ৃ ১১৭) 

প্রলসদ্ধ হাণফণজ হাদীস আব্দরু রহমান ইিণন মাহদী িণিণিন, 

  الحديث من خير المدينة أهل سنة من المتقدمة السنة 

েিূব দথণক চণি আসা মদীনািাসীণদর আমি হাদীণসর দচণ়েও উত্তম। 
(প্রাগুি) 

মহুাম্মদ ইিণন ঈসা আি িাব্বা লিণিন ইমাম মাণিণকর লেষয এিং 
েীষব হাণফণজ হাদীস ও ফকীহ। ২২৪ লহ. সণন িার ওফাি হ়ে। লিলন 
িণিণিন, 

 من أحدا أن يبلغك لم وسلم عليه هللا صلى النبي عن جاءك حديث كل 
  فدعه فعله أصحابه
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নিী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম দথণক  ি হাদীস দিামার লনকি 
দেৌাঁিণি এিং িাাঁর সাহািীিণের দকউ িদনু া়েী আমি কণরণিন মণমব 
দকান কথা দিামার লনকি দেৌাঁিণি না দস হাদীসগুণিা দিণড দাও। 
(আি ফাকীহ ও়োি মিুাফাকলকহ, ১/১৩২) 

হাণফজ ইিণন রজি হাম্বিী িণিণিন, 

 إذا كان حيث الصحيح الحديث يتبعون فإنهم الحديث أهل وفقهاء األئمة أما
 اتفق ما فأما منهم طائفة عند أو بعدهم ومن الصحابة عند به معمول كان
 به يعمل ل أنه علم على إل تركوه ما ألنهم ، به العمل يجوز فال تركه على

ইমামিে ও ফকীহ মহুালদ্দসিে সহীহ হাদীস অনুসরে করণিন, িা 
দ োণন দেণিন। িণি েিব লিি হাদীসলি অনুসাণর সাহািীিণের ও 
েরিিবী আণিমিণের িা িাণদর দকান এক জামাণির আমি থাকণি। 
েক্ষান্তণর দ  হাদীস অনুসাণর িাণদর দকউ আমি কণরন লন, দস 
হাদীস অনুসাণর আমি করা লঠক হণি না। দকননা এ অনু া়েী আমি 
করা  াণি না: একথা জাণনন িণিই িারা এলি দিণড লদণ়েণিন। 
(ফা ি ুইিলমস সািাম আিাি োিাফ, ে.ৃ ৯) 

হাণফজ আিিু কাণসম আদ দারাকী লিণিন োণফ়েী মা হাণির 
অনুসারী। ৩৭৫ লহ. সণন িাাঁর ওফাি হ়ে। িাাঁর লনকি দকান মাসআিা 
আসণি দীঘব লচন্তাভািনার ের ফণিা়ো লদণিন। অণনক সম়ে িার 
প্রদত্ত ফণিা়ো ইমাম োণফ়েী ও আি ু হানীফার মা হাণির লিেণক্ষ 
দ ি। িাণক এ িযাোণর লজণজ্ঞস করা হণি লিলন িিণিন, এ লিষণ়ে 
রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর হাদীস অমণুকর সণূে 
অমকু িেবনা কণরণিন। আর ঐ দুই ইমাণমর মি গ্রহে করার দচণ়ে 
হাদীসলি গ্রহে করাই দিা দি়ে। হাণফজ  াহািী িার একথার উের 
মন্তিয কণর লিণেণিন, 

 هذين نظراء من إمام الحديث بذلك قال قد يكون أن بشرط لكن جيد هذا قلت
 من سالما ثابتا الحديث يكون وبأن األوزاعي أو سفيان أو مالك مثل اإلمامين

 لآلخر معارضا صحيحا حديثا والشافعي حنيفة أبي حجة يكون ل وبأن علة
 فال الجتهاد أئمة سائر تنكبه وقد صحيح بحديث أخذ من أما
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অথবাৎ আলম িিি, এিা ভাি। িণি েিব হণিা এই দুই ইমাণমর মণিা 
আণরা দ সি ইমাম রণ়েণিন, িাণদর দকউ না দকউ অনুরূে িিণিন। 
দ মন, মাণিক, সুলফ়োন ও আও া়েী। আণরকলি েিব হণিা, হাদীসলি 
প্রমালেি হণি হণি,সকি দদাষত্রুলি দথণক মিু থাকণি হণি। 
আণরকলি েিব হণিা, আি ু হানীফা ও োণফ়েীর দলিিলি,  া উি 
হাদীণসর সণে সাংঘলষবক হণি, সহীহ হাদীস হণি না। লকনু্ত দ  িযলি 
এমন দকান সহীহ হাদীস গ্রহে করি, দ লি মজুিালহদ ইমামিণের 
দকউ গ্রহে কণরন লন িাহণি দসিা লঠক হণি না। ( াহািী, লস়োর, 
১৬/৪০৪) 

হাণফজ ইিনুস সািাহও সহীহ হাদীস অনুসাণর আমি করার জন্য 
িদনু া়েী স্ব়েংসম্পেূব ইমাণমর আমি থাকার েিব আণরাে কণরণিন। 
(দ্র. আদািিু মফুিী ও়োি মসুিাফিী, ১/১১৮) 

ইিনুস সািাহ’ র এই িিিয আিিানী সাণহিও িার লসফািুস সািাহ 
গ্রণথথর িীকা়ে উদ্ধিৃ কণরণিন। দদেনু, নিী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ও়োসাল্লাণমর িিাি সম্পাদণনর েদ্ধলি, ে.ৃ ৩১। উি িীকা়ে ইমাম 
সুিলকর দ  কথা উণল্লে করা হণ়েণি দ , আমার লনকি হাদীস 
অনুসরে করাই উত্তম, দসলি িার িযলিিি মি। আমার লনকি: 
কথালি িাই লনণদবে কণর। উণল্লেয, মজুিালহদ ইমাণমর আমি থাকার 
েিব এজন্যই আণরে করা হণ়েণি দ , উি আমি লনণদবে কণর দ , 
হাদীসলি দিণড দদও়োর িযাোণর উম্মণির ইজমা িা ঐকমিয 
প্রলিলিি হ়ে লন। কারে দকান হাদীস দিণড দদও়োর িযাোণর  লদ 
ইজমা প্রলিলিি হ়ে, িণি ধণর লনণি হণি দসোণন লভন্ন দকান হাদীস 
লিি,  া এলির িুিনা়ে অগ্রিেয। 

দকউ দকউ আিার দকান দকান ইমাম দথণক িলেবি, 

  مذهبي فهو الحديث صح إذا 

কথালি লদণ়ে দঘািা োলনণি মাি লেকাণর েিুই িযস্ত। একথালি ইমাম 
োণফ়েী রহ. িণিণিন িণি প্রমালেি রণ়েণি। ইমাম আি ু হানীফা 
দথণক অলিলেন্ন সনদ িা সণূে কথালি োও়ো  া়ে লন।  লদও দকান 
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দকান হানাফী আণিম এলি আি ুহানীফার িিিয িণি দািী কণরণিন। 
কথা  ার দথণকই প্রমালেি থাকুক, কথালি সিয, এিাই ইমামিণের 
মণনর কথা ও প্রলিলিি নীলি। লকনু্ত দঘািা োলনণি মাি 
লেকারকারীণদর মিিি োরাে। িার অণনক কারে রণ়েণি। দ মন, 

ক. ঐ কথালির এমন মমবও হণি োণর, হাদীস সহীহ হণিই িার ওের 
আলম আমার মি ও মা হাণির লভলত্ত রালে। এ লহসাণি  ি 
মাসআিার লিলন িা িারা সমাধান লদণ়েণিন, সহীহ হাদীস অনুসাণরই 
লদণ়েণিন। এ মমব গ্রহে করণি মিিিিাজণদর মিিি েরূে হ়ে না। 

ে.  ারা ঐ কথালির এই মমব গ্রহে কণরণিন দ , দকান সহীহ হাদীস 
োও়ো দিণি দসিাই আমার মা হাি িণি িেয হণি, িারাও এর সণে 
এমন েিব জণুড লদণ়েণিন,  ার কারণে মিিিও়োিাণদর মিিি 
লসলদ্ধ হ়ে না। দ মন, ইমাম নিিী (মিুৃয ৬৭৬ লহ.) িণিণিন, 

 أن ظنه على يغلب أن وشرطه المذهب في الجتهاد رتبة له فيمن هذا وإنما
 يكون إنما وهذا صحته يعلم لم أو الحديث هذا على يقف لم هللا رحمه الشافعي

 وما عنه آلخذينا أصحابه كتب من ونحوه كلها الشافعي كتب مطالعة بعد
 به يتصف من قلَ  صعب شرط وهذا ، أشبهها

অথবাৎ এ কথালি ঐ িযলি সম্পণকব িিা হণ়েণি, ল লন িার মা হাণি 
ইজণিহাণদর স্তণর দেৌাঁণি দিণিন। িণি েিব হণিা, োণফ়েী রহ. 
হাদীসলি সম্পণকব অিিলি িাভ করণি োণরন লন, িা িার লিশুদ্ধিা 
সম্পণকব লিলন জ্ঞান িাভ করণি োণরন লন, এ িযাোণর িার প্রা়ে 
লনলিি জ্ঞান থাকণি হণি। আর এিা দকিি িেনই সম্ভি,  েন 
লিলন োণফ়েীর সকি লকিাি, িার লেষযিণের লকিাি ও অনুরূে 
আণরা লকিু অধয়েন করণিন। এলি একলি কলঠন েিব  া েিু কম 
িযলির মণধযই োও়ো  া়ে। (আি মাজমু, ১/১০৪) 

হাণফজ আি ুআমর ইিনুস সািাহ (মিুৃয ৬৪৩ লহ.) িণিণিন, 

 حجة يراه بما بالعمل يستقل أن له يسوغ فقيه كل فليس ، بالهين هذا وليس
 الحديث من
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অথবাৎ এ কাজ অি সহজ ন়ে। দ  দকান ফকীহ এমনলি করণি 
োণরন না দ , লিলন লনণজ দ  হাদীসণক প্রামােয জ্ঞান করণিন দস 
অনু া়েী স্ব়েংসম্পেূবভাণি আমি করণিন। (আদািিু মফুিী ও়োি 
মসুিাফিী, ১/১১৮) 

হাণফজ আি ুোমা রহ. িণিণিন, 

 خاطبه الذي وهو الجتهاد معلوم عالم من إل بهذا النهوض يتأتى ول
 خالف على وسلم عليه هللا صلى هللا رسول حديث وجدتم إذا:  بقوله الشافعي
 الخ أحد لكل هذا وليس ، قلت ما ودعوا به فخذوا قولي

এিা এমন আণিণমর কাজ,  ার ইজলিহাদ করার দ ািযিা 
সিবজনলিলদি। এ ধরণনর আণিমণকই োণফ়েী িণিলিণিন, ‘ দিামরা 
 েন আমার মণির লিেরীি রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ও়োসাল্লাণমর হাদীস োণি, িেন দসলি গ্রহে করণি আর আমার 
মিলি দিণড দদণি।’  এিা সকণির জন্য ন়ে। (আিারুি হাদীস আে 
েরীফ, ে.ৃ ৭০) 

হাণফজ ইিণন হাজার আসকািানী রহ. (মিুৃয ৮৫২ লহ.) িণিণিন, 

 ، الشافعي عليه يطلع لم الحديث أن عرف إذا ما الوصية بهذه العمل محل إن
 .فال الوجوه من بوجه تأوله أو ورد ه عليه اطلع أنه عرف إذا أما

এই ওলস়েিলি দমণন চিার দক্ষে হণিা,  েন জানা  াণি োণফ়েী 
উি হাদীস সম্পণকব অিিি লিণিন না। েক্ষান্তণর  লদ জানা  া়ে, 
লিলন িা জানণিন, লকনু্ত গ্রহে কণরন লন লকংিা এর দকান িযােযা দেে 
কণরণিন, িেন ওলস়েিলি অনুসাণর চিা  াণি না। (ফািহুি িারী, 
হা. ৭৩৯) 

ইমাম িালকউদ্দীন সুিকী রহ. ইমাম োণফ়েীর উি কথালির িযােযা়ে 
একলি স্বিে েলুস্তকাই রচনা কণর দফণিণিন। দসোণন লিলন হাণফজ 
ইিনুস সািাহ ও ইমাম নিিীর উলল্ললেি িিিয উণল্লে কণর িাণদর 
সণে সহমি িযি কণরণিন এিং িণিণিন, 

  أحد كل به يغترَ  ل حتى المقام هذا لصعوبة تبيين هذا 
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এই জলিি দক্ষণের এিই লিণেষে,  াণি দকউ উি কথার দ্বারা 
দধাাঁকা়ে না েণড। (আিারুি হাদীস আে েরীফ, ে.ৃ ৬৮) 

আল্লামা ইিণন আণিদীন োমী রহ. রদু্দি মহুিার গ্রণথথ িণিণিন, 

 من محكمها ومعرفة النصوص في للنظر أهال كان لمن ذلك أن يخفى ول
 منسوخها

একথা কাণরা অজানা ন়ে দ , এিা একমাে দসই িযলির জন্য, ল লন 
কুরআন-সুন্নাহ সম্পণকব ও িার মণধয দকানলি মানসুে (রলহি) আর 
দকানলি মহুকাম (রলহি ন়ে) দস সম্পণকব িভীর দলৃির অলধকারী। 
(১/৬৮) 

আল্লামা ইিণন আণিদীন িার ফণিা়ো দাণনর মিূনীলি লিষ়েক 
‘ োরহু উকুলদ রাসলমি মফুিী’  গ্রণথথও উেণরাি কথা উণল্লে 
কণরণিন। িণি দসোণন লিলন আণরা একলি েিব দ াি কণরণিন। 
লিলন িণিণিন, 

 في يأذنوا لم إذ ، المذهب في قول وافق إذا بما ذلك تقييد ينبغي:  أيضا وأقول
 أقوى اجتهادهم ألن ، أئمتنا عليه اتفق مما المذهب عن خرج فيما الجتهاد

 .به يعملوا لم حتى رآه مما أرجح دليال رأوا أنهم فالظاهر ، اجتهاده من

অথবাৎ আলম আণরা িিলি, ঐ কথালি এই েণিব গ্রহে করণি হণি দ , 
হাদীসলি দ ন হানাফী মা হাণির দকান একলি কওি িা মণির 
দমা়োণফক হ়ে। দকননা আমাণদর ইমামিে দ  লিষণ়ে একমি 
হণ়েণিন, দস লিষণ়ে মা হাণির িাইণর ইজলিহাদ করার দকান 
অনুমলি আণিমিে দদন লন। কারে িাণদর ইজলিহাদ অিেযই ঐ 
িযলির ইজলিহাণদর িুিনা়ে অলধক েলিোিী। সুিরাং এিাই স্পি 
দ , িাাঁরা লনি়েই এমন দকান দলিিপ্রমাে দেণ়েণিন,  া ঐ িযলির 
প্রাপ্ত দলিণির দচণ়ে মজিিু। ফণি িারা িদনু া়েী আমি কণরণিন। 
(দ্র. ে.ৃ ১১৮) 

উলল্ললেি েিবািলির সারসংণক্ষে হণিা : 
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১. হাদীসলি ইমামিণের লনকি দেৌাঁণি লন: এ মণমব লনলিি জ্ঞান 
থাকণি হণি। এর জন্য ইমামিণের ও িাণদর লেষযিণের রলচি 
গ্রথথািলি েলরেেূব অধয়েন ও অনুসন্ধান করণি হণি। 

২. দ  িযলি ইমামিণের মি দিণড ঐ সহীহ হাদীস অনুসাণর আমি 
করণিন িাণক মজুিালহদ ে বাণ়ের আণিম হণি হণি। 

৩. হানাফী মা হাণির দক্ষণে ইমাম আি ু হানীফা ও িার িড িড 
লেষযিণের কাণরা মণির সণে হাদীসলি লমিণি হণি। 

এসি েিব উণেক্ষা কণর দ  দকউ  লদ িার লনণজর লিচার-লিণিচনা়ে 
দকান সহীহ হাদীসণক দকান ইমাণমর মা হাি আেযা লদণি  ান, 
িাহণি ইমামিণের প্রলিলিি ও েরীলক্ষি মা হাি মানুণষর হাণির 
দেিনা়ে েলরেি হণি। একজন একলি সহীহ হাদীস দেণ়ে িিণিন, 
এিাই ইমামিণের মা হাি। আণরকজন এর লিেরীি আণরকলি সহীহ 
হাদীস দেণ়ে িিণিন, এিাই ইমামিণের মা হাি। একজন একলি 
হাদীসণক সহীহ মণন কণর ইমামিণের মা হাি আেযা দদণিন। 
অন্যজণনর দলৃিণি হাদীসলি সহীহ না হও়ো়ে লিলন িিণিন, না, এিা 
ইমামিণের মা হাি ন়ে। কারে, অলভজ্ঞ িযলিমােই জাণনন, অণনক 
হাদীণসর সহীহ হও়ো না হও়ো লনণ়ে হাদীস োণের ইমামিণের 
মণধযই লদ্বমি রণ়েণি। এমলনভাণি একজন িিণিন, এ সহীহ হাদীসই 
ইমামিণের মা হাি। আণরকজন িিণিন, আণর এ হাদীণসর 
লিশুদ্ধিা দিা ইমামিণের জানা লিি। িারা দিা এিাণক মানসুে িা 
রলহি িণি লিশ্বাস করণিন। িাই এিা িাণদর মা হাি ন়ে। 
এমিািস্থা়ে সাধারে মানুণষর অিস্থা হণি, দিণড দদ মা দকাঁণদ িাাঁলচ। 

একথাগুণিা দ  শুধ ু কল্পনাপ্রসিূ ও  লুিলনভবর িা ন়ে, অিীণি 
িাস্তণিই এমন অণনক ঘিনা ঘণিণি। িাও আিার এমন এমন 
িযলিণদর দ্বারা,  ারা লনজ লনজ  ণুির েীষব মহুালদ্দস ও ফকীহ 
লিণিন। কণ়েকলি ঘিনা এোণন িুণি ধরা হণিা : 

১. ইিণন আিিু জারুদ: ল লন ইমাম োণফ়েীর লেষয লিণিন: ও লিলেি 
মহুালদ্দস ও ফকীহ আিিু ও়োিীদ লনোেরুী দুজনই একলি সহীহ 
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হাদীস দেণ়ে দািী করণিন, এিাই ইমাম োণফ়েীর মা হাি। লকনু্ত 
হাণফজ ইিনুস সািহ ও ইমাম িালকউদ্দীন সুিকী এণস িিণিন, এই 
হাদীস দ  সহীহ, ইমাম োণফ়েী িা জানণিন। লকনু্ত লিলন এিাণক 
মানসুে িা রলহি মণন করণিন লিধা়ে এর উের আমি কণরন লন। 
সুিরাং এিা িার মা হাি হণি োণর না। (দ্র. আদািিু মফুিী ও়োি 
মসুিাফিী, ১/১১৮; আিারুি হাদীস আে েরীফ, ে.ৃ ৬৮) 

২. ইমাম আি ু মহুাম্মদ আি জআু়েনী লিণিন োণফ়েী মা হাণির 
অনুসারী। ইমাম িা়েহাকীর সমসামল়েক ও মজুিালহদ ে বাণ়ের ফকীহ 
আণিম। লিলন একলি লকিাি প্রকাে করণি চাইণিন, দ োণন ইমাম 
োণফ়েীর ঐ কথার সেূ ধণর িাাঁর জানামণি অণনক সহীহ হাদীস 
একলেি করণিন এিং দািী করণিন, এগুণিাই ইমাম োণফ়েীর 
মা হাি। লকনু্ত ইমাম িা়েহাকীসহ অণনণক িার দািী ে-ন কণর প্রমাে 
কণরণিন, লিলন দ সি হাদীসণক সহীহ আেযা লদণ়েণিন, িার মণধয 
অণনকগুণিাই এমন রণ়েণি  া সহীহ ন়ে। (দ্র.  াহািী কৃি, মানালকি ু
আিী হানীফা ও়ো সালহিাইলহ’ র িীকা, ে.ৃ ৬৩-৬৪) 

৩. আিিু হাসান কারাজী লিণিন োণফ়েী মা হাণির অনুসারী িড 
ফকীহ ও মহুালদ্দস। লিলন একলি হাদীসণক সহীহ দভণি দািী করণিন, 
এিাই ইমাম োণফ়েীর মা হাি। ইমাম িালকউদ্দীন সুিকীও দিে 
লকিুলদন িার কথামি আমি কণরণিন। েণর ইমাম সুিকীর ভুি 
ভাঙি। লিলন আিার েণূিবর আমণির লদণক লফণর দিণিন এিং দেষ 
ে বন্ত েণূিবর আমণির উেরই িহাি লিণিন। (দ্র. আিারুি হাদীস, ে.ৃ 
৬৮) 

৪. আি ুোমা আি মাকলদসী লিণিন ইমাম নিিীর উস্তাদ ও োণফ়েী 
মা হাণির অনুসারী একজন মজুিালহদ আণিম। লিলন িেুারী 
েরীণফর একলি হাদীস দেণ়ে দািী করণিন, এিাই ইমাম োণফ়েীর 
মা হাি। লকনু্ত ইমাম নিিী ও িালকউদ্দীন সুিকী িার দািী নাকচ 
কণর লদণিন। শুধ ুিাই ন়ে, ইমাম নিিী ইমাম োণফ়েীর মণির েণক্ষ 
িেুারী েরীণফরই অন্য একলি হাদীস ও মসুলিম েরীণফর একলি 
হাদীস দেে করণিন। (দ্র. আিারুি হাদীস, ে.ৃ ৭১, ৭২) 
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িক্ষ করুন, এি িড িড লিদযাসাির ও েীষব মহুালদ্দসিে দ োণন 
দহাাঁচি দেণ়েণিন, দসোণন িিবমাণনর দিাকণদর উের কিিুকু ভরসা 
রাো  া়ে! েিূবিিবীণদর জ্ঞানভািার দিা িিবমানকাণির দিাকণদর 
িুিনা়ে অণনক অণনক গুে দিলে সমদৃ্ধ লিি। 

 াই দহাক, আণিাচনা চিলিি ইমামিণের ঐ উলিলি লনণ়ে। আমাণদর 
দদণেও লকিু লকিু মানুষ এিাণক হালি়োর িালনণ়েণি মানুষণক দধাাঁকা়ে 
দফিার। িাণদর দধাাঁকার জাি লিন্ন করাও ‘ দলিিসহ নামাণ র 
মাসাণ়েি’  রচনার একলি উণদ্দেয। দ  ক়েলি মাসআিার দক্ষণে 
ইমামিণের ঐ উলি দিণন আনা হ়ে এিং মানুষণক ভুি দিাঝাণনা হ়ে, 
িার প্রা়ে সিকলিই এ গ্রণথথ স্থান দেণ়েণি। এোণন দদোণনা হণ়েণি, 
প্রলিলি মাসআিাই কুরআন-সুন্নাহ, ইজমা ও সািাণফ সালিহীণনর 
আমি দ্বারা সমদৃ্ধ ও সুসংহি। আি হামদু লিল্লাহ, এলপ্রি ২০১১ দি 
প্রকাে দেণ়ে এলি অল্পলদণনর মণধযই োঠকমহণি আোিীি সাডা 
জািাণি দেণরণি। ইলিমণধয দদণের ি-ল  িালডণ়ে মধযপ্রাচয, 
আণমলরকা, কানাডা ও লিণিন ে বন্ত অণনণকর হাণিই এলি দেৌাঁণি 
দিণি। অণনণক দিলিণফান কণর শুকলর়োও জালনণ়েণিন। লিণদে 
দথণক দকউ দকউ দফান কণর িণিণিন, উৎসিবলি েণড িারা 
দকাঁণদণিন এিং মরহুম আব্বার জন্য দদা়োও কণরণিন। েলিমিে 
দথণকও এলি িাোর আণ়োজন চিণি। 

ভূলমকা়ে িণিলিিাম, দদাস্ত িালক দিা দমািাকাি ভী িালক: িনু্ধ 
থাকণি সাক্ষাৎও ঘিণি থাকণি। এর মণধয দু’ একজন িনু্ধ এলিণ়ে 
এণসণিন। িাই আমাণকও একিু অগ্রসর হণি হণিা। আর িাই এি 
িড কণিিণরর দিো। এলি স্বিে দকান েসু্তক ন়ে। দলিিসহ 
নামাণ র মাসাণ়েি এরই িলধবি রূে মাে। এণি একালধক মাসআিা়ে 
লকিু দলিিপ্রমাে িলৃদ্ধ করা হণ়েণি। আমাণদর দলিিগুণিা সম্পণকব 
করা আেলত্ত-অলভণ াণিরও জিাি দদও়ো হণ়েণি। দসই সণে িনু্ধণদর 
দলিি-প্রমাণের লকিু েির দনও়ো হণ়েণি। িাণদর লকিু জালি়োলিরও 
লচে এণি উণঠ এণসণি। 
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দলিিসহ নামাণ র মাসাণ়েি লদ্বিী়েিার নজর লদণ়ে লকিু সংণ াজন-
লিণ়োজন ও েলরমাজবন করা হণ়েণি। লকিু নিুন িীকা দ াি করা 
হণ়েণি এিং েণূিবর িীকাগুণিাণি লকিু লকিু িথয িলৃদ্ধ করা হণ়েণি। 
েরামেবক্রণম এলির নাম রাো হণ়েণি দলিিসহ নামাণ র মাসাণ়েি 
িলধবি সংস্করে। এলির সংলক্ষপ্ত রূেলি এেন দথণক দলিিসহ নামাণ র 
মাসাণ়েিরূণে প্রকালেি হণি। 

এিাণরর দিোলির লিণেষ গুে-বিলেিয হণিা, হ রি মাওিানা 
মহুাম্মাদ আব্দিু মাণিক সাণহি এলি আিাণিাডা দদণে লদণ়েণিন এিং 
প্রণ়োজনী়ে ও উেকারী অণনক েরামেব লদণ়েণিন। আমরা িার 
েরামেবগুণিা কাণজ িালিণ়েলি। অণনকস্থাণন লিলন সংণোধনীও 
লদণ়েণিন। এর জন্য িার মিূযিান ও িযস্ত সমণ়ের অণনকিা িয়ে 
হণ়েণি। আল্লাহ িা়োিা িাণক  থাণ ািয ও আণরা দিেী জা া লদন। 

প্রফু সংণোধণনর লকিু লকিু লেদমি আঞ্জাম লদণ়েণিন মাওিানা 
আব্দিু হাকীম ও এ িিণরর িাকমীি জামাণির িাে মারূফ, রাও়োহা 
ও মরুলেদ। কলম্পউিার কণম্পাণজ মাওিানা লেব্বীর আহমণদর অসীম 
বধ ব, ঐকালন্তক ও লনরিস দচিা না হণি এলি এি সহণজ আণিার মেু 
দদেি না। আল্লাহ িা়োিা সকিণক উত্তম লিলনম়ে দান করুন। 
মাকিািািুি আ হাণরর স্বত্বালধকারী মাওিানা ওিা়েদুল্লাহ এর 
প্রকাণের দাল়েত্ব গ্রহে না করণি আমাণদর জন্য অগ্রসর হও়ো কলঠন 
হণিা। আল্লাহ িাণকও উত্তম জা া লদন। 

লিণেষ জ্ঞািিয : 

ক. িানান প্রসণে। আমাণদর ও িনু্ধণদর িানান ও প্রলিিেবা়েন রীলি 
এক ন়ে। ফণি একই েব্দ আমাণদর ও িাণদর িযিহাণর দু’ রকম 
এণসণি। োঠকণক এিা মণন রােণি হণি। আিার লকিু েণব্দর 
প্রলিিেবা়েন দুভাণিই হণি োণর। এমন েণব্দর দক্ষণে আমাণদর 
দথণকও দু’ রকম প্রলিিেবা়েন ঘণি দিণি। লিলভন্ন সম়ে দিোর 
কারণেও এমনলি ঘণিণি। 
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ে. িরাি উণল্লে প্রসণে। অলভজ্ঞ োঠকমােই জাণনন দ , লকিু লকিু 
হাদীস গ্রণথথর হাদীসনম্বর লিলভন্ন সংস্করণে লিলভন্নরকম এণসণি। 
সাধারেি আমরা সরাসলর হাদীসগ্রথথ দদণেই নম্বর উণল্লে কণরলি। 
লকনু্ত দকাথাও দকাথাও কলম্পউিাণর রলক্ষি ‘ োণমিা ৬০০০’  দথণকও 
লকিু নম্বর উণল্লে করা হণ়েণি। দকান এক নম্বণর হাদীসলি েুাঁণজ না 
দেণি হিাে না হণ়ে অন্য সংস্করণের নম্বণর েুাঁণজ দদেণি োঠণকর 
প্রলি অনুণরাধ রইি। 

আব্দিু মলিন 

৩০.৫.২০১৫ 

 

ইকামণির িাকযগুণিা ২ িার কণর িিা সুন্নি 

দজাড েণব্দ ইকামি দদও়োর দলিি 

১. হ রি আব্দরু রাহমান ইিণন আিী িা়েিা র. িণিন: 

ثَنَا َُ َصلَّى ُمَحمَّد أَْصَحابَُ َحدَّ  األَْنَصاِريََّ َزْيدَ  ْبنََ هللاَِ َعْبدََ أَنََّ ؛ َوَسلَّمََ َعلَْيهَِ هللاَّ
َُ َصلَّى النَّبِيَ  إِلَى َجاءََ  اْلَمنَامَِ فِي َرأَْيتَُ ، هللاَِ َرُسولََ يَا:  فَقَالََ,  َوَسلَّمََ َعلَْيهَِ هللاَّ
 َوأَقَامََ ، َمْثنَى فَأَذَّنََ ، َحائِطَ  ِجْذَمةَِ َعلَى أَْخَضَرانَِ بُْرَدانَِ َوَعلَْيهَِ قَامََ َرُجال َ َكأَنََّ
 ، َمْثنَى َوأَقَامََ ، َمْثنَى فَأَذَّنََ فَقَامََ ، باِلَلَ  َذلِكََ فََسِمعََ:  قَالََ ، قَْعَدة َ َوقََعدََ ، َمْثنَى
 الطحاوى واخرجه( 1212)المصنف فى شيبة ابى ابن رواه. قَْعَدة َ َوقََعدََ
 طريق من 2/011 والبيهقى 181صحيحه فى خزيمة ابن و 2/211-211
 وقال. الصحة غاية فى اسناد هذا:  اهرىالظ حزم ابن قال. شيبة ابى ابن

 الصحيح شرط على رجاله:  النقى الجوهر فى الماردينى

অথব: মহুাম্মদ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর সাহািীিে আমাণদর 
লনকি িেবনা কণরণিন দ , আব্দলু্লাহ ইিণন  া়েদ আি আনসারী রা. 
নিী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর লনকি আসণিন এিং িিণিন, 
ই়ো রাসিূাল্লাহ! আলম স্বণে দদেিাম, এক িযলি  ার েরণন লিি 
সিজু রং এর চাদর ও িলুে, দ ন দদ়োণির এক োণে দাাঁলডণ়ে দজাডা 
দজাডা েণব্দ আ ান লদণিন এিং ইকামিও লদণিন দজাডা দজাডা 
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েণব্দ। আর লকিুক্ষে (মাঝোণন) িণস রইণিন। লিলন িণিন, েণর 
লিিাি রা. িা শুনণিন এিং লিলনও দজাডা দজাডা েণব্দ আ ান 
লদণিন এিং দজাডা দজাডা েণব্দ ইকামি লদণিন। আর (আ ান ও 
ইকামণির মাঝোণন) একিু িসণিন। ইিণন আিী ো়েিা র. আি 
মসুান্নাফ, হাদীস নং (২১৩১) িাহািী. ১/৪২০ সহীহ ইিণন ে ুাইমা 
হা.৩৮০ সুনাণন কুিরা, িাইহাকী ১/৪২০ 

ইিণন হায্ম রহ. িণিণিন, এ হাদীসলির সনদ সণিবাচ্চ মাণনর সহীহ। 
আিাউদ্দীন মারদীনী র. িণিণিন:এলি সহীহ হাদীণসর মাণনাত্তীেব। 

২. আব্দলু্লাহ ইিণন  া়েদ রা. দথণক িলেবি: 

ا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أذان كان قال ا َشْفع  . واإلقامة األذان في َشْفع 
 298-الترمذى رواه

অথব: রাসিূ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর আ ান ও ইকামি লিি 
দজাডা দজাডা েণব্দ। লিরলম ী, হা.১৯৮ 

৩. আব্দরু রাহমান ইিণন আিী িা়েিা র. দথণক িলেবি, লিলন িণিন: 

 األََذانََ يَْشفَعَُ وسلم عليه هللا صلى النَّبِيَ  ُمَؤذ نَُ األَْنَصاِريَ  َزْيدَ  ْبنَُ هللاَِ َعْبدَُ َكانََ
 1212 رقم المصنف فى يبةش ابى ابن رواه. َواإِلقَاَمةََ

অথব: নিী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর ম়ুোল যন আব্দলু্লাহ ইিণন 
 া়েদ আি আনসারী রা. আ ান ও ইকামি দজাডা দজাডা েণব্দ 
লদণিন। মসুান্নাণফ ইিণন আিী ো়েিা, হাদীস নং (২১৫১) 

৪. ইিণন আিী িা়েিা র. দথণক িলেবি, লিলন িণিন: 

ثَنَا ا إِن ي ، هللاَِ َرُسولََ يَا:  فَقَالََ َجاءََ األَْنَصارَِ ِمنََ َرُجال َ أَنََّ ؛ اأَْصَحابُنََ َحدَّ  لَمَّ
ا َرُجال َ َكأَنََّ َرأَْيتَُ ، اْهتَِماِمكََ ِمنََ َوَرأَْيتَُ اْلبَاِرَحةََ َرَجْعتَُ  اْلَمْسِجدَِ َعلَى قَائِم 
:  قَالََ أَنَّهَُ َغْيرََ ، ِمْثلَهَا فَقَالََ قَامََ ثُمََّ ، قَْعَدة َ قََعدََ ثُمََّ ، فَأَذَّنََ أَْخَضَرانَِ ثَْوبَانَِ َعلَْيهَِ
الَةَُ قَاَمتَِ قَدَْ  داود وابو 1212-رقم المصنف فى شيبة ابى ابن رواه ، الصَّ

 .به مرة بن عمرو عن شعبة طريق من كالهما ৫০৬ رقم

অথব: আমাণদর উস্তাদিে (সাহািীিে) আমাণদর লনকি িেবনা 
কণরণিন দ , আনসার দিাণের জননক িযলি এণস িিণিন, ই়ো 
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রাসিূাল্লাহ! িিকাি  েন আলম লফণর দিিাম এিং আেনার 
দেণরোনী দদেিাম, িেন আলম স্বণে দদেিাম একজন দিাক দ ন 
মসলজণদ দাাঁলডণ়ে আণি। িার েলরধাণন লিি সিজু রং এর দুলি 
কােড। লিলন আ ান লদণিন। েণর একিু িসণিন। অিঃের আিার 
দাাঁডাণিন এিং আণির মণিাই িিণিন। শুধ ুএিার َْالَةَُ قَاَمتَِ قَد  الصَّ
، িালডণ়ে িিণিন। মসুান্নাণফ ইিণন আিী ো়েিা, হাদীস নং ২১৩৭; 
আি ূদাউদ, হাদীস নং ৫০৬। 

৫. আি ুমাহ রূা রা. দথণক িলেবি, লিলন িণিণিন: 

 سبع واإلقامة كلمة عشرة تسع األذان علمه سلم و عليه هللا صلى النبي أن
 -رقم الترمذى اخرجه. صحيح حسن حديث ذاه عيسى أبو قال كلمة عشرة
১৯২ 111 والنسائى 2292 ،2291 والدارمى 2110 رقم والطيالسى 

অথব: নিী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম আমাণক আ াণনর কালিমা 
১৯ লি ও ইকামণির কালিমা ১৭ লি লেলেণ়েণিন। লিরলম ী, হাদীস 
নং ১৯২; আি ূদাউদ িা়োলিসী, হাদীস নং ১৩৫৪; দালরমী, হাদীস 
নং ১১৯৬, ১৯৯৭; নাসাঈ, হাদীস নং ৬৩০। ইমাম লিরলম ী 
িণিণিন, হাদীসলি সহীহ । 

৬. আি ূমাহ রূা রা. িণিন: 

 َسْبعََ َواإِلقَاَمةََ َكلَِمة َ َعْشَرةََ تِْسعََ األََذانََ وسلم عليه هللا صلى النَّبِيَ  َعلََّمنِي
َُ:  َواإِلقَاَمةَُ: . . . .  األََذانَُ ، َكلَِمة َ َعْشَرةََ َُ ، أَْكبَرَُ هللاَّ َُ ، أَْكبَرَُ هللاَّ َُ أَْكبَرَُ هللاَّ  هللاَّ
َُ إِلََّ إلَهََ لََ أَنَْ أَْشهَدَُ ، أَْكبَرَُ َُ إِلََّ إلَهََ لََ أَنَْ أَْشهَدَُ ، هللاَّ ا أَنََّ أَْشهَدَُ ، هللاَّ د   َرُسولَُ ُمَحمَّ
ا أَنََّ أَْشهَدَُ ، هللاَِ د  الَةَِا َعلَى َحيََّ ، هللاَِ َرُسولَُ ُمَحمَّ الَةَِ َعلَى َحيََّ ، لصَّ  َحيََّ ، الصَّ

الَةَُ قَاَمتَِ قَدَْ ، اْلفَالَحَِ َعلَى َحيََّ ، اْلفاَلَحَِ َعلَى الَةَُ قَاَمتَِ قَدَْ ، الصَّ َُ ، الصَّ  هللاَّ
َُ ، أَْكبَرَُ َُ إِلََّ إلَهََ لََ ، أَْكبَرَُ هللاَّ  داود وابو 1211 -رقم شيبة ابى ابن اخرجه.هللاَّ
 داود لبى طريق وفى. الحول عامر عن همام طريق من كالهما ৫০২ رقم

 112رقم.مرتين القامة وعلمنى

অথব: রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম আমাণক আ াণনর 
কালিমা লেলেণ়েণিন ১৯ লি, (িীকা-১) আর ইকামণির কালিমা 
লেলেণ়েণিন ১৭ লি। আ াণনর কালিমাগুলি হণিা ..., আর ইকামণির 
কালিমাগুলি হণিা: আল্লাহু আকিার, আল্লাহু আকিার, আল্লাহু 
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আকিার, আল্লাহু আকিার, আেহাদু আল্লা ইিাহা ইল্লাল্লাহ্, আেহাদু 
আল্লা ইিাহা ইল্লাল্লাহ। আেহাদু আন্না মহুাম্মাদার রাসূিলু্লাহ, আেহাদু 
আন্না মহুাম্মাদার রাসিূলু্লাহ। হা়েযা আিাস্ সািাহ, হা়েযা আিাস্ 
সািাহ, হা়েযা আিাল্ ফািাহ, হা়েযা আিাল্ ফািাহ, কাদ্ কামালিস্ 
সািাহ, কাদ্ কামালিস্ সািাহ। আল্লাহু আকিার, আল্লাহু আকিার, 
িা ইিাহা ইল্লাল্লাহ। মসুান্নাণফ ইিণন আিী ো়েিা, হাদীস নং ২১৩২; 
আিদূাউদ, হাদীস নং ৫০২। এ হাদীসলি মসুলিম েরীণফও উদ্ধিৃ 
হণ়েণি। িণি দসোণন ইকামণির উণল্লে আণস লন। আর আ াণনর 
কালিমাগুণিার মণধয শুরুণি আল্লাহু আকিার চারিাণরর স্থাণন দুিার 
উণল্লে করা হণ়েণি। িেবনাকারীর সংণক্ষো়েণনর কারণে এমনলি 
ঘণিণি। (দ্র. মসুলিম েরীফ, হাদীস : ৩৭৯) 

আি ূ দাউদ েরীণফর আণরকলি িেবনা়ে আণি- আি ু মাহ রূা রা. 
িণিন, আমাণক ইকামণির কালিমা দু‘ িার কণর িিা লেলেণ়েণিন। 
(হাদীস নং ৫০১) 

৭. আসও়োদ ইিণন ই়ো ীদ র. দথণক িলেবি আণি দ , 

 2/011 الرزاق عبد اخرجه.اإلقامة ويثني األذان يثني كان بالل أن
 عن حماد عن معمر عن كلهم ১/২৪২ والدارقطنى ১/১০২ والطحاوى

 أبي عن الثوري عن ১৭৯১ -ايضارقم الرزاق عبد واخرجه.عنه إبراهيم
. مرتين مرتين وإقامته أذانه كان قال بالل عن األسود عن إبراهيم عن شرمع
 .جيد سند هذا:النقى الجوهر فى الماردينى قال

অথব: লিিাি রা. আ ান (এর কালিমাগুলি) দু‘ িার কণর িিণিন, 
ইকামিও দু‘ িার কণর িিণিন। মসুান্নাণফ আব্দরু রা যাক, ১ ে, 
৪৬২ে;ৃ িাহািী, ১ ে, ১০২ ে;ৃ। 

আব্দরু রা যাক অন্য একলি সনণদ আসও়োদ র. দথণক িেবনা কণরণিন 
দ , লিিাি রা. আ ান ও ইকামি দুিার দুিার কণর িিণিন। (দ্র. ১/ 
৪৬৩) আল্লামা মারদীনী র. িণিণিন:এলি একলি উত্তম সনদ। 

৮. সুও়ো়েদ ইিণন িাফািা িণিন, 

 2/212 الطحاوى اخرجه مثنى ويقيم مثنى يؤذن بالل سمعت
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অথবঃ আলম লিিাি রা. দক আ ান ও ইকামি দুিার দুিার কণর িিণি 
শুণনলি। িাহািী, ১/১০১ (িীকা-২) 

৯. হ রি আি ূজহুা়েফা রা. দথণক িলেবি আণি দ , 

. مثنى مثنى ويقيم مثنى مثنى وسلم عليه هللا صلى للنبى يؤذن كان بالل ان
 زياد اسناده وفى 2/101 والدارقطنى ৯/১৯২ الكبير فى الطبرانى اخرجه

 مسلم به واحتج فيه مختلف البكائى هللا عبد نب

অথব: লিিাি রা. নিী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর জন্য আ ান 
লদণিন দজাড েণব্দ, ইকামিও লদণিন দজাড েণব্দ। িািারানী, 
৯/১৯২ দারাকুিনী, ১/২৪২ 

১০. হাজান্না ইিণন কা়েস দথণক িলেবি আণি দ , 

نَ  َعلَى َوأَتَى ، َواإِلقَاَمةَُ َمْثنَى َذانَُاألََ:  يَقُولَُ َكانََ َعلِي  ا أَنََّ ة َ يُقِيمَُ ُمَؤذ  ة َ َمرَّ  ، َمرَّ
 1209-رقم شيبة ابى ابن اخرجه. لآِْلَخرَِ أُمََّ لََ ؟ َمْثنَى َجَعْلتَهَا أَلََ:  فَقَالََ

অথব: আিী রা. িিণিন, আ ান ও ইকামণির িাকযগুণিা দুিার কণর 
িিণি হণি। লিলন একজন ম়ুো ল নণক একিার একিার কণর 
ইকামি িিণি শুনণিন। এিং িাণক িিণিন, দুিার কণর িিণি না 
দকন? হিভাণিযর মা না থাক্। মসুান্নাণফ ইিণন আিী ো়েিা, হাদীস 
নং ২১৪৯। 

১১. উিা়েদ র. িণিন, 

 الطحاوى اخرجه.  القامة يثنى كان سلمة ان

অথব: সািামা (ইিনুি আক্ও়ো) রা. ইকামণির েব্দগুণিা দুিার কণর 
িিণিন। িাহািী, ১/১০২ 

১২. আি ূইসহাক র. িণিন, 

 ابن اخرجه. َواإِلقَاَمةََ األََذانََ يَْشفَُعونََ هللاَِ َعْبدَِ َوأَْصَحابَُ ، َعلِيَ  أَْصَحابَُ َكانََ
 1210-رقم شيبة ابى
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অথব: হ রি আিী রা. ও আব্দলু্লাহ ইিণন মাস্উদ রা. দুজণনর 
লেষযিে আ ান ও ইকামণির িাকযগুলি দুিার দুিার কণর িিণিন। 
মসুান্নাণফ ইিণন আিী ো়েিা, হাদীস নং ২১৫৪। 

১৩. মজুালহদ র. দথণক িলেবি, 

 مرتين اإلقامة األمراء استخفته قد شيء هذا فقال مرة مرة اإلقامة له ذكر
 2291-رقم المصنف فى الرزاق عبد رواه.مرتين

অথব: িার লনকি ইকামণির িাকযগুণিা একিার কণর িিার প্রসে 
িুণি ধরা হণি লিলন িিণিন, োসকরা (িলন উমা়েযার) এিা হাল্কা 
কণরণি। ইকামণির েব্দগুণিা হণি দুিার কণর। মসুান্নাণফ আব্দরু 
রা যাক, ১/৪৬৩; িাহািী, ১/১০১ 

১৪. ইিরাহীম নাো়েী রা. িণিন, 

 فى محمد واإلمام 1211 -رقم شيبة ابى ابن اخرجه. اإِلقَاَمةََ تُثَن يََ أَنَْ تََدعَُ لََ
 ২২.ص المدينة اهل على الحجة ابكت

অথব: আ ান ও ইকামণির েব্দগুণিা দুিার দুিার কণর িিণি িাডণি 
না। মসুান্নাণফ ইিণন আিী ো়েিা, হাদীস নং ২১৫৩; ইমাম মহুাম্মাদ 
কৃি লকিািিু হুোহ আিা আহলিি মাদীনা, ে.ৃ ২২। 

দিণজাড ইকামি সম্পণকব আনাস রা. িলেবি হাদীসলির িযােযা : 

ইকামণির িাকযগুণিা একিার কণর েডার িযাোণর একলি মাে সহীহ 
হাদীস আণি িেুারী, মসুলিম সহ অণনক হাদীণসর লকিাণি। হাদীসলি 
িেবনা কণরণিন হ রি আনাস রা.। লিলন িণিণিন: 

 القامة ويوتر الذان يشفع ان بالل امر

অথবাৎ লিিািণক লনণদবে দদ়ো হণ়েণি আ াণনর িাকযগুণিা দজাড 
িিণি, আর ইকামণির িাকযগুণিা দিণজাড িিণি। হাদীসলির 
িালহ্ক অথব দথণক দিাঝা  া়ে: ইকামণির িাকযগুণিা একিার কণর 
িিণি হণি। 
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আণিমিে েণূিবর হাদীসগুলির কারণে এ হাদীসলির দুলি িযােযা 
কণরণিন: 

এক.  ারা এ হাদীসলির িালহ্ক অথব অনুসাণর আমি কণরন িারা 
সকণি শুরু ও দেণষ আল্লাহু আকিার দুিার কণরই িণিন। এণিা 
দজাড সংেযা। ইমাম নিিী র. মসুলিম েরীণফর িযােযাগ্রণথথ এই 
সমসযার সমাধাণন িণিণিন, দ ণহিু আল্লাহু আকিার দুিার িিণিও 
এক লনঃশ্বাণস িিা হ়ে িাই এিাণক একিাণরর অণথবই ধরা হণি। 
দজাড ধরা হণি না। হানাফী আণিমিে িণিন, দিাঝা দিি অন্যান্য 
িাকযগুণিাও  লদ এক লনঃশ্বাণস েডা হ়ে িণি দুিার কণর েডণিও 
একিারই ধরা হণি, দজাড ধরা হণি না। িাই িাাঁরা িণিণিন, সুন্নাি 
হণিা প্রথম চার িার আল্লাহু আকিার এক লনঃশ্বাণস েডণি।  াণি 
লিিাি রা. এর এ হাদীস অনুসাণরও আমি হণ়ে  া়ে। 

দুই. এ হাদীণস দ  একিার কণর িিণি িিা হণ়েণি, এলি েণূিব লিি। 
েরিিবীকাণি এ আণদেলি রলহি হণ়ে দিণি।  ার প্রমাে েিূবিিবী 
হাদীসগুণিা। ইমাম িাহািী র. িণিণিন: 

 ذلك أن فعلم ذلك في اآلثار بتواتر اإلقامة في التثنية على بعد من هو ثبت ثم
 .به أمر ما هو

অথবাৎ েরিিবীণি লিিাি রা. ইকামণির িাকযগুণিা দুিার কণরই 
িিণিন;  া িহু সংেযক হাদীস দ্বারা প্রমালেি। দিাঝা দিি লিলন েণর 
এই লন়েম অনুসরণের জন্যই আলদি হণ়েলিণিন। 

দোদ আল্লামা োওকানী র. :ল লন লনণজও িা-মায্হািী লিণিন: আিূ 
মাহ রূা রা. এর হাদীণসর লভলত্তণি লিিাি রা. এর একিার িিার 
আমিণক মানসূে িা রলহি িণি মি প্রকাে কণরণিন। িাাঁর প্রলসদ্ধ 
গ্রথথ না়েিিু আওিাণর লিলন লিণেণিন- 

 مكة فتح بعد ألنه اإلقامة بإيتار األمر فيه الذي بالل حديث عن متأخر وهو
 شرع ما أول اإلقامة بإفراد أمر وبالل الفتح مسلمة من محذورة أبا ألن

 هللا ورسول بمنى أذن بالل أن(  الشيخ أبو روى وقد.  ناسخا فيكون األذان
 هذا عرفت إذا)  ذلك مثل وأقام مرتين مرتين ثَمََّ وسلم وآله عليه هللا صلى
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 وأحاديث أسلفناه لما بها لالحتجاج صالحة اإلقامة تثنية أحاديث أن لك تبين
 لكن الصحيحين في وكونها طرقها لكثرة منها أصح كانت وإن اإلقامة إفراد

 أخرت مع سيما ل لزم إليها فالمصير الزيادة على مشتملة التثنية أحاديث
 . عرفناك كما بعضها تاريخ

অথবাৎ একিার িিার আণদে সম্বলিি লিিাি রা. এর হাদীসলির েণর 
হণিা আি ূ মাহ রূা রা. এর এ হাদীস। কারে এলি মিা লিজণ়ের 
েণরর ঘিনা। আি ূমাহ রূা রা. দিা মিা লিজ়ে কাণি ইসিাম গ্রহে 
কণরলিণিন। আিশু্ ো়েে র. িেবনা কণরিন দ , লিিাি রা. লমনা়ে 
রাসিূ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর উেলস্থলিণি আ ান ও 
ইকামণির িাকযগুণিা দুিার কণর িণিণিন। 

এ আণিাচনা দথণক লনি়েই োঠণকর সামণন সুস্পি হণ়ে দিণি দ , 
ইকামণির িাকযগুণিা দুিার কণর িিার হাদীসগুণিা প্রমাে স্বরূে 
দেে করার উে িু। আর একিার কণর িিার হাদীসগুণিা  লদও 
অলধক সনণদ ও িেুারী মসুলিণম িলেবি হও়োর কারণে অলধক সহীহ, 
লকনু্ত দুিার িিার হাদীসগুণিাণি িাডলি লিষ়ে রণ়েণি, আর এগুণিা 
েরিিবী কাণির লিধান সম্বলিি।এসি কারণে এগুণিা অনুসাণর আমি 
করাই উলচি। (িীকা-১)না়েিিু আওিার ২/২২ 

 

েলরণেণষ একলি কথা িিণি চাই। ইকামণির িাকযগুণিা একিার 
কণর িিা হণি না দুিার কণর, এ লনণ়ে ফকীহ ইমামিণের মণধযও 
লদ্বমি লিি। লকনু্ত ঝিডা লিি না। িরং ইমাম ইিনু আলব্দি িার র. 
উণল্লে কণরণিন দ , ইমাম আহমাদ, ইসহাক, দাউদ  াণহরী ও ইিণন 
জারীর িািারী র. প্রমেু এ এেণিিাফণক মিুাহ এেণিিাফ আেযা 
লদণ়েণিন, এিং িণিণিন দ ভাণিই করুক জাণ়ে  হণি। এমনলক িা-
মা হািী আণিম লিরলম ী েরীণফর ভাষযকার মিুারকেরুী সাণহিও 
লিণেণিন, 

 إفراد جواز من وغيرهما راهويه بن وإسحاق أحمد اإلمام إليه ذهب ما
 .عندي المتعين هو بل عليه المعمول الراجح القول هو وتثنيتها اإلقامة
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একিার কণর িিা িা দুিার কণর িিা উভ়েলিই জাণ়ে  িণি আহমাদ 
ও ইসহাক ইিণন রাহূ়োহ দ  মি অিিম্বন কণরণিন দসলিই অগ্রিেয 
ও লনভবরণ ািয মি। এমনলক আমার দলৃিণি দসলিই সুলনলিি। 

দিণজাড ইকামণির আণরা কলিে়ে হাদীস ও দসগুণিার মান : 

১. ইিণন উমর রা. িলেবি হাদীস। এলি উদ্ধিৃ কণরণিন আি ূদাউদ, 
হা. ৫১০; নাসাঈ, হা. ৬২৮, ৬৬৮; ইিণন ে ুা়েমা, হা. ৩৭৪। এর 
একজন রািী আি ূজাফর আি ম়ুো ল ন এর নাম ও িংে েলরচ়ে 
লনণ়ে মহুালদ্দসিণের প্রচ- লদ্বমি রণ়েণি। িার লিশ্বস্তিা লনণ়েও রণ়েণি 
লদ্বমি। আব্দরু রহমান ইিণন মাহদী িাণক দুিবি আেযা লদণ়েণিন। 
ইিণন আদী িার িযাোণর দকান লসদ্ধান্ত গ্রহে করণি োণরন লন।  ারা 
িার লিশ্বস্তিার েণক্ষ, িারাও িাণক উচ্চ মানসম্পন্ন রািী মণন 
করণিন না। িািাডা ইিণন লহব্বান ও ইিণন হাজাণরর মণি লিলন 
ভুণিরও লেকার হণিন। এ হাদীণসর আণরক রািী আিিু মিুান্না 
মসুলিম ইিনুি মিুান্না। িার সম্পণকব ইিণন লহব্বান িণিণিন, 

  عمر ابن على الشيء بعد الشيء في وهم ربما 

লিলন মাণঝমণধয ইিণন উমর রা.এর হাদীণস ভুি করণিন। সুিরাং এ 
হাদীসণক িড দজার হাসান িিা  া়ে, সহীহ িিার সুণ াি দনই। দকউ 
দকউ দিা  ঈফও মণন করণিন। 

২. আি ুরাণফ রা. িলেবি হাদীস। এলি উদ্ধিৃ কণরণিন ইিণন মাজাহ, 
হা. ৭৩২; দারাকুিনী, হা. ৯৩৪। এলি সকণির মণিই  ঈফ। কারে 
এর দুজন রািী মা’ মার ইিণন মহুাম্মাদ ও িার লেিা মহুাম্মাদ ইিণন 
উিা়েদুল্লাহ মহুালদ্দসিণের লনকি চরম দুিবি। 

৩. আম্মার ইিণন সা’ দ িলেবি হাদীস। এলি উদ্ধিৃ কণরণিন ইিণন 
মাজাহ, হা. ৭৩১ ও িািারানী মু’ জাণম কািীণর, ৬/৩৯। এলিও 
সকণির মণি জঈফ। কারে এণি দুজন  ঈফ রািী আণিন। এক. 
আব্দরু রহমান ইিণন সাদ, দুই. সাদ ইিণন আম্মার। 

নামাণ  কলির উের হাি দিাঁণধ নালভর নীণচ রাো সুন্নি 
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নামাণ  িাম কলির উের ডান হাি দরণে দু’আেুি দ্বারা দচণে ধরা 
সুন্নি। একালধক সহীহ হাদীস দ্বারা এ আমি প্রমালেি । চার 
মা হাণির সকি ইমাম ও আণিম এিাণকই সুন্নি েদ্ধলি আেযা 
লদণ়েণিন। েক্ষান্তণর কনুই ে বন্ত হাি রাোর েণক্ষ দকান হাদীস 
দনই। েিূবসলূরিণের কাণরা আমিও দনই। এমলনভাণি নালভর নীণচ 
হাি রাো সুন্নি। ইমাম আি ূ হানীফা র. ও ইমাম আহমদ ইিণন 
হাম্বি র. দুজনই এিাণক সুন্নি িণিণিন। ইমাম মাণিক রহ. এর মি 
হণিা, ফরজ নামাণ  হাি দিণড রাো সুন্নি। আর ইমাম োণফ়েী রহ. 
িণিণিন, িণুকর নীণচ হাি িাাঁধা সুন্নি। 

িণুকর উের হাি িাাঁধাণক চার ইমাণমর দকউই সুন্নি িণিনলন। দকান 
মহুালদ্দস িণুকর উের হাি দিাঁণধণিন এমন িথযও োও়ো  া়েলন। 
এমনলক দকান মহুালদ্দস এ সম্পণকব দকান লেণরানামও উণল্লে কণরন 
লন। এসম্পণকব দ  হাদীসলি দেে করা হ়ে দসলি সহীহ ন়ে। এ 
আণিাচনার দেষ লদণক দসলি সম্পণকব লিস্তালরি ে বাণিাচনা আসণি। 
এোণন প্রথমি হাি িাাঁধার েদ্ধলি সম্পলকবি সহীহ হাদীসগুণিা দেে 
করা হণে। অিঃের নালভর নীণচ হাি রাো সম্পণকব হাদীসগুণিা 
িুণি ধরা হণে। 

হাি িাাঁধার লন়েম সম্পলকবি হাদীস 

১. হ রি সাহি ইিণন সা’ দ রা. িণিন, 

ُجلَُ يََضعََ أَنَْ يُْؤَمُرونََ النَّاسَُ َكانََ  فِي اْليُْسَرى ِذَراِعهَِ َعلَى اْليُْمنَى اْليَدََ الرَّ
اَلةَِ  الزهري مصعب أبي برواية مالك موطا ،) ٠٤٧( البخاري صحيح. الصَّ

(৪২৬)، أحمد مسند (২২৮৪৯)، عوانة أبي مستخرج (১৫৯৭)، الطبراني 
 ،(৫৬৮) السنة شرح في البغوي ،(২৩২৬) البيهقي ،(৫৭৭২) الكبير في

 .(১২৮৬) المنذر لبن األوسط

অথব : মানুষণক এই আণদে দদও়ো হণিা দ , িারা দ ন নামাণ  ডান 
হাি িাম হাণির িাহুর উের রাণে। িেুারী েরীফ, হাদীস নং ৭৪০; 
মআুত্তা মাণিক, হাদীস নং ৪২৬; মসুনাণদ আহমদ, হাদীস নং 
২২৮৪৯; মসুিােরাণজ আিী আও়োনা, হাদীস নং ১৫৯৭; িািারানী 
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লফি কািীর, হাদীস নং ৫৭৭২; িা়েহাকী, হাদীস নং ২৩২৬; োরহুস 
সুন্নাহ, হাদীস নং ৫৬৮; আওসাি লিইিলনি মনুল র, হাদীস নং 
১২৮৬। 

২. হ রি ও়োইি ইিণন হুজর রা. িণিন, 

َِ َرُسولَِ ةََِصالََ إِلَى ألَْنظَُرنََّ قُْلتَُ  يَُصل ى َكْيفََ -وسلم عليه هللا صلى- هللاَّ
 َعلَى اْليُْمنَى يََدهَُ َوَضعََ ثُمََّ بأُُذنَْيهَِ َحاَذتَا َحتَّى يََدْيهَِ َوَرفَعََ فََكبَّرََ فَقَامََ إليه فنظرت

ْسغَِ اْليُْسَرى َكف هَِ ) ٨٨٨( والنسائي) ٠٢٠( داود أبو أخرجه. َوالسَّاِعدَِ َوالر 
 وابن (১৮৬০) حبان وابن) ٤٨٧( خزيمة وابن ٤/٨١٨ وأحمد له ظواللف

 .صحيح بإسناد (২/২৭) السنن في والبيهقي (২০৮) المنتقى في الجارود

অথব: আলম (মণন মণন) িিিাম, রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ও়োসাল্লাম লকভাণি নামা  েণডন িা আলম িক্ষয করণিা। আলম িক্ষয 
করিাম, লিলন দাাঁলডণ়ে িাকিীর িিণিন এিং উভ়ে হাি কান িরাির 
িুিণিন। অিঃের িাাঁর ডান হাি িাম হাণির লেঠ, কলি ও িাহুর 
উের রােণিন। 

আি ূদাউদ েরীফ, হাদীস নং ৭২৭; নাসাঈ েরীফ, হাদীস নং ৮৮৯; 
মসুনাণদ আহমদ ৪ে, ৩১৮ে;ৃ সহীহ ইিণন ে ুা়েমা, হাদীস নং 
৪৮০; ইিণন লহব্বান, হাদীস নং ১৮৬০; আিমনুিাকা লিইিলনি 
জারূদ, হাদীস নং ২০৮ ও িা়েহাকী ২ে. ২৭ ে.ৃ। এ হাদীসলি সহীহ। 

ইিণন ে ুা়েমা র. উি হাদীণসর উের লেণরানাম লদণ়েণিন, 

 جميعا والساعد والرسغ اليسرى الكف على اليمنى الكف بطن وضع باب

অথবাৎ ডান হাণির িাি ু িাম হাণির িািরু লেঠ, কলি ও িাহু 
সিগুণিার উের রােণি। 

একইভাণি ইিনুি মনুল র রহ. িার আি আওসাি গ্রণথথ লেণরানাম 
লদণ়েণিন, 

 جميعا والساعد والرسغ اليسرى كف ظهر على اليمنى كف بطن وضع ذكر

অথবাৎ ডান হাণির িাি ুিাম হাণির িািরু লেঠ কলি ও কলিসংিগ্ন 
িাহুর উের রাোর আণিাচনা। 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi
http://www.islamijindegi.com/
https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014


                    www.islamijindegi.com             

َِ َرُسولََ َرأَْيتَُ لََقَا َوائِلَ  حديث في صحيح بإسناد ١/٢٨٨ الدارمي وعند  هللاَّ
ْصغَِ ِمنََ قَِريبا َ اْليُْسَرى َعلَى اْليُْمنَى يََدهَُ يََضعَُ  . الر 

অথবাৎ দালরমী র. এর এক িেবনা়ে সহীহ সনণদ ও়োইি ইিণন হুজর 
রা. দথণক িলেবি আণি, লিলন িণিণিন, আলম রাসূিলু্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ও়োসাল্লামণক ডান হাি িাম হাণির কলির কািাকালি 
রােণি দদণেলি। সুনাণন দালরমী, ১ে, ২৮৩ে।ৃ 

আি ূদাউদ েরীণফর আণরক িেবনা়ে আণি, 

بيمينه شماله أخذ ثم  

অথবাৎ অিঃের লিলন (রাসূিলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম) ডান 
হাি দ্বারা িাম হাি ধরণিন। 

সুনাণন আি ুদাউদ, হাদীস ৭২৬; মসুনাণদ আহমদ, হাদীস ১৮৮৫০; 
সুনাণন নাসাঈ, হাদীস ১২৬৫; সহীহ ইিণন ে ুা়েমা, হাদীস ৪৭৭; 
সহীহ ইিণন লহব্বান, হাদীস ১৯৪৫; মজুাণম কািীর লিি িািারানী, 
২২/৩৩; সুনাণন িা়েহাকী, হাদীস ২৫১৬। 

৩. হ রি হুিি আিিাঈ রা. িণিন, 

 أخرجه. بيمينه شماله فيأخذ يؤمنا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان
 والدارقطني) ٨٨٥٥( شيبة أبي وابن) ٨٧٨( ماجه وابن )٢٥٢( الترمذي

 .حسن حديث: الترمذي وقال ١/٢٨٥

অথব: রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম আমাণদর ইমাম 
হণিন। লিলন ডান হাি দ্বারা িাম হাি দচণে ধরণিন। লিরলম ী 
েরীফ, হাদীস নং ২৫২; লিরলম ী িণিণিন, এ হাদীসলি হাসান। 
ইিণন মাজা, হাদীস নং ৮০৯; ইিণন আিী ো়েিা, হাদীস নং 
৩৯৫৫। 

মসুনাণদ আহমণদর িেবনা়ে আণি, িাম হাণির উের ডান হাি রাোর 
লিিরে লদণি লিণ়ে ই়োহই়ো র. ডান হাি িাম হাণির কলির উের 
দরণেণিন। 

৪. হ রি ও়োইি রা. িেবনা কণরন, 
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 بيمينه قبض الصالة في قائما كان إذا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رأيت
 وقال. ١١٧٤ رقم والدارقطني ، ٨٨٠ رقم النسائي أخرجه. شماله على

 اإلسناد صحيح:  األلباني

আলম রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লামণক দদণেলি, লিলন 
 েন নামাণ  দাাঁডাণিন ডান হাি লদণ়ে িাম হাি দচণে ধরণিন। 
নাসাঈ, হাদীস নং ৮৮৭, দারাকুিনী, হাদীস নং ১১০৪। আিিানী 
িণিণিন, সনদ সহীহ। 

৫. হ রি োদ্দাদ ইিণন শুরাহিীি রা. িণিন, 

 قابضا اليسرى يده على اليمنى يده قائما وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رأيت
 مجمع في الهيثمي ذكره. والطبراني البزار رواه.  الصالة في يعني عليها

 ١-تعليق ذكره من أجد ولم يونس بن عباس وفيه: وقال ٢/٢٢٥ الزوائد

অথব: আলম রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লামণক দদেিাম, 
লিলন দাাঁডাণনা অিস্থা়ে ডান হাি লদণ়ে িাম হাি দচণে ধণর আণিন। 
অথবাৎ নামাণ । িা  ার ও িািারানী এলি উদ্ধিৃ কণরণিন। (দ্র, 
মাজমাউ   াও়োইদ, ২ে, ২২৫ ে)ৃ 

৬. জারীর আদ দাব্বী িণিন, 

 شيبة أبي ابن أخرجه. رسغه على يمينه وضع الصالة في قام اإذ عليَ  كان
 في العمل كتاب. ١١٨٨ رقم حديث قبل تعليقا والبخاري موصول) ٨٨٩١(

 كفه عليَ  ووضع:  البخاري ولفظ الخ الصالة في اليد إستعانة باب ، الصالة
 .ثوبا يصلح أو جلدا يحكََّ أن إل األيسر رسغه على

অথব: আিী রা.  েন নামাণ  দাাঁডাণিন িেন িাাঁর ডান হাি িাম 
হাণির কলির উের রােণিন। 

মসুান্নাণফ ইিণন আিী ো়েিা, হাদীস নং ৩৯৬১; িেুারী েরীফ, 
১১৯৮নং হাদীণসর েণূিব, িা়েহাকী, হাদীস নং ২৩৩৩। এ হাদীসলির 
সনদ সহীহ। 

িেুারী েরীণফ এলি এভাণি এণসণি, আিী রা. িার (ডান) হাণির 
িাি ু িাম হাণির কলির উের রাণেন। িণি েরীর চুিকাণনা িা 
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কােড লঠক করার জন্য হণি লভন্ন কথা। (অথবাৎ িেন ডান হাি 
সরাণনার প্রণ়োজন েডি।) 

এ হাদীসগুণিার দকান দকানলি দথণক দিাঝা  া়ে, রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ও়োসাল্লাম িাম হাণির উের ডান হাি রােণিন। আর 
দকান দকানলি দথণক দিাঝা  া়ে, লিলন ডান হাি দ্বারা িাম হাি দচণে 
ধরণিন। লকনু্ত িাম হাণির দকান জা়েিা দচণে ধরণিন? অলধকাংে 
হাদীস দ্বারা প্রমালেি হ়ে দ , লিলন িাম হাণির কলি দচণে ধরণিন। 

এসি হাদীণসর মণধয সমে়ে সাধন কণর চার মা হাণির আণিমিে 
দসই েদ্ধলিণকই অিিম্বন কণরণিন দ ভাণি হানাফী মা হাণির 
অনুসারীিে আমি কণর থাণকন। 

 

ইমাম মহুাম্মদ িণিণিন, 

  الكف وسط في الرسغ فيكون رسغه على األيمن كفه بطن ويضع 

অথবাৎ ডান হাণির িাি ুিাম হাণির কলির উের দরণে নালভর নীণচ 
িাাঁধণি। িাহণি কলি হাণির িািরু মাঝোণন থাকণি। (লকিািিু 
আিার, হা. ১২০) 

হািিী র. মনু়োিুি মসুাল্লী এর ভাষযগ্রণথথ লিণেণিন, 

 المذكورة األحاديث في ورد ما بين جمعا والقبض الوضع بين يجمع أن السنة
 اليد وضع البعض وفي اليد وضع ذكر بعضها وفي األخذ ذكر بعضها في إذ

 ويحلق اليسرى الكف على اليمنى الكف يضع أن الجمع فكيفية الذراع على
 فيصدق الذراع على الثالث األصابع ويبسط الرسغ على والخنصر اإلبهام

 اهـ بيمينه شماله أخذ وأنه الذراع وعلى اليد على اليد وضع أنه

অথবাৎ উলল্ললেি হাদীসগুণিার মণধয সমেণ়ের ের সািযস্ত হ়ে দ , হাি 
রাো ও িাাঁধা দুলির উেরই একসণে আমি করা সুন্নি। কারে, লকিু 
হাদীণস দচণে ধরার কথা এণসণি। আর লকিু হাদীণস হাি রাোর কথা 
এণসণি। অের লকিু হাদীণস িাহুর উের হাি রাোর কথা এণসণি। 
এগুণিার মণধয সমেণ়ের েদ্ধলি হণিা, ডান হাণির িাি ুিাম হাণির 
লেণঠর উের রােণি, িদৃ্ধােুলি ও কলনিা আেুলি দ্বারা কলি দচণে 
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ধরণি, আর িালক লিন আেুি িাহুর উের লিলিণ়ে লদণি। িাহণি 
হাণির উের হাি রাো, িাহুর উের হাি রাো এিং ডান হাি দ্বারা 
িাম হাি (ণচণে) ধরা, সিগুণিাই হালসি হণি। 

িক্ষয করুন, হানাফী আণিমিে লকভাণি হাদীসগুণিার মণধয সমে়ে 
কণর সিগুণিা অনুসাণর আমি করণি িণিণিন! এণকই িণি 
হাদীণসর অনুসরে! 

উণল্লেয দ , আহণি হাদীস ভাইণ়েরা দ ভাণি িাহুর উের িাহু রাণেন 
িাণি ও়োইি রা., হুিি রা. ও োদ্দাদ রা. প্রমেু সাহািীিে কিৃবক 
িলেবি হাদীস লিনলি অনু া়েী দকান আমি হ়ে না। কারে এ লিনলি 
হাদীণস ডান হাি লদণ়ে িাম হাি দচণে ধরার কথা িিা হণ়েণি। 

ইমাম মাণিক র. এর প্রলসদ্ধ মি হণিা ফরজ নামাণ  হাি িাাঁধণি না, 
দিণড রােণি। সুন্নি ও নফি নামাণ  হাি িাাঁধণি। হাি িাাঁধণি 
লকভাণি িাাঁধণি? আল্লামা উব্বী মাণিকী র. মসুলিম েরীণফর 
ভাষযগ্রণথথ লিণেণিন, 

 مع بعضهم واختار اليسرى رسغ على اليمنى بكف يقبض أن شيوخنا واختار
 ٢/٢٠٨ اهـ الذراع على ممتدين والوسطى السبابة تكون أن ذلك

অথবাৎ আামাণদর োণ়েেিে িণিণিন, ডান হাণির িাি ু দ্বারা িাম 
হাণির কলি দচণে ধরণি। দকউ দকউ একথাও দ াি কণরণিন, 
োহাদাি ও মধযমা আেুলি দ ন িাহুর উের লিস্তিৃ থাণক। (২ে, 
২৭৮ে)ৃ 

োণফ়েী মা হাি সম্পণকব ইমাম নিিী র. িার ‘আর রাওজাহ’  গ্রণথথ 
লিণেণিন, 

 وبعض اليسرى كوع نىاليم بكفه فيقبض اليسرى على اليمنى وضع السنة
 ١/٨٨٨ وساعدها رسغها

অথবাৎ সুন্নি হণিা ডান হাি িাম হাণির উের এভাণি রােণি দ , 
ডান হাণির িাি ুদ্বারা িাম হাণির িদৃ্ধােুলির দিাডার হাড এিং কলি 
ও িাহুর অংেলিণেষ দচণে ধরণি। (২ে, ৩৩৯ে)ৃ 
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হাম্বিী মা হাি সম্পণকব ইিণন মানসরূ হাম্বািী র. আররাও িু মরুলি’  
গ্রণথথ লিণেণিন, 

 في وكذا ١/١٩٥ اهـ سرته تحت ويجعلهما بيمينه يسراه كوع يقبض ثم
 ١/٨٩١ مفلح لبن والفروع ٢/٤٥ للمرداوي اإلنصاف

অথবাৎ অিঃের িাম হাণির কলি ডান হাি দ্বারা দচণে ধরণি, এিং 
নালভর নীণচ রােণি। (১ে, ১৬৫ে)ৃ; মারদািী র. আি ইনসাফ গ্রণথথ 
(২/৪৫) ও ইিণন মফুলিহ র. আি ফুরু’  গ্রণথথ (১/৩৬১) একই কথা 
িণিণিন। 

ইিণন হা ম রহ. এর মি : 

আি মহুাল্লা গ্রণথথ ইিণন হা ম জালহরী লিণেণিন, 

 .الصالة في اليسرى يده كوع على اليمنى يده المصلي يضع أن ويُستحب

অথবাৎ মসু্তাহাি হণিা মসুল্লী নামাণ  িার ডান হাি িাম হাণির কলির 
উের রােণি। (মাসআিা নং ৪৪৮) 

ো়েে সাণিহ ইিণন ফাও াণনর মি : 

আরি লিণশ্বর েযালিমান আণিম ো়েে সাণিহ ইিণন ফাও ানও 
িণিণিন, 

  اليمنى بيده اليسرى كفه المصلي يقبض أن السنة 

অথবাৎ সুন্নি হণিা ডান হাি লদণ়ে িাম হাণি কলি দচণে ধরণি। 
(ফািাও়োণ়ে সালিহ ইিণন ফাও ান) 

িক্ষ করুন, েলৃথিীর অলধকাংে আণিম-ওিামার মি লক, আর িা-
মা হািী ভাইণ়েরা লক কণরন? 

একলি ভুিিযােযা 

দ  হাদীসলির ভুি িযােযা কণর িা-মা হািী িনু্ধরা িাম হাণির কনুই 
ে বন্ত ডান হাি লিস্তার কণর দদন দসলি এোণন ১নং দলিণি উণল্লে 
করা হণ়েণি। হাদীসলি িেুারী েরীণফ উদ্ধিৃ হণ়েণি। হাদীসলি 
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সম্পণকব িেুারী েরীণফর লিেযাি ভাষযকার হাণফজ ইিণন হাজার 
আসকািানী র. ফিহুি িারী গ্রণথথ িণিণিন, 

 وضع ثم والنسائي داود أبي عند وائل حديث وفي الذراع من موضعه أبهم
 خزيمة ابن وصححه والساعد والرسغ اليسرى كفه ظهر على اليمنى يده

 ٢/٢٠٥. الصالة أواخر يف نحوه علي أثر وسيأتي وغيره

অথবাৎ িাম িাহুর দকান জা়েিা়ে ডান হাি রােণিন দসিা এই হাদীণস 
অস্পি। আি ূদাউদ ও নাসাঈ িলেবি ও়োইি রা. এর হাদীণস িিা 
হণ়েণি: অিঃের লিলন িাাঁর ডান হাি িাম হাণির লেঠ, কলি ও িাহুর 
উের রােণিন। ইিণন ে ুা়েমা র. প্রমেু এলিণক সহীহ িণিণিন। 
সািাি অধযাণ়ের দেষ লদণক হ রি আিী রা. এর অনুরূে আিার 
(আমি) এর উণল্লে আসণি। (২ে, ২৭৫ ে)ৃ 

একইভাণি োওকানী সাণহিও না়েিিু আওিার গ্রণথথ িণিণিন, 

 رواية بينته وقد الذراع من موضعه هنا أبهم)  اليسرى ذراعه على(  قوله
:( قبله الذي ثالحدي تحت وقال. ) هذا قبل الذي الحديث في داود وأبي أحمد

 ولفظ.  وساعدها ورسغها اليسرى يده كف على اليمنى يده وضع أنه والمراد
 من قريب ا الصالة في اليسرى ظهر على اليمنى يده وضع: (  الطبراني
 ٢/١٨٠)  الرسغ

অথবাৎ হাদীস েরীণফ দ  িিা হণ়েণি ‘ িাম িাহুর উেণর’ , িাহুর 
দকান জা়েিা়ে িা এোণন অস্পি। আহমদ ও আি ূ দাউদ েরীণফ 
িলেবি েণূিবর হাদীসলিণি িার িযােযা দদও়ো হণ়েণি। 

আহমদ ও আি ূ দাউদ িলেবি েণূিবর হাদীসলি আণিাচনা প্রসণে 
োওকানী সাণহি িণিণিন, এর মমব হণিা লিলন িাাঁর ডান হাি িাম 
হাণির িািরু লেঠ, কলি ও িাহুর উেণর দরণেণিন। িািারানী র. এর 
িেবনা়ে এণসণি: লিলন নামাণ  িাাঁর ডান হাি িাম হাণির লেণঠর 
উের কলির কািাকালি দরণেণিন। (২ে. ১৮৭ ে)ৃ 

িা-মা হািী ঘরানার েীষব আণিম নও়োি লসদ্দীক হাসান োন িাাঁর 
িেুারী েরীণফর আরিী ভাষযগ্রথথ আওনুি িারীণি িেুারীর হাদীসলির 
িযােযা়ে লিণেণিন: 
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 (২/৫৪০) الساعد من والرسغ اليسرى كفه ظهر على أي

অথবাৎ িাম হাণির িািরু লেঠ ও কলির উের রােণি। (২/৫৪০) 

ো়েে আব্দিু আ ী  ইিণন িা  রহ.ও িাাঁর ফািাও়ো়ে িণিণিন, 

  اليسرى كف على اليمنى كف فيضع 

অথবাৎ ডান হাণির িাি ুিাম হাণির িািরু লেণঠ রােণি। লিলন িেুারী 
রহ. িলেবি হ রি সাহি ইিণন সাদ রা. এর হাদীসলি উণল্লে করার 
ের িণিন, 

 اليسرى ذراعه على اليمنى يده يضع قائما كان إذا المصلي أن على ذلك فدل
 رواية وبين بينه الجمع هو هذا ألن والساعد والرسغ كفه على والمعنى, 

 ؛ الذراع على وضعت فقد والساعد الرسغ على كفه وضع فإذا حجر بن وائل
 الرسغ وعلى اليسرى فهك على اليمنى كفه فيضع,  الذراع من الساعد ألن

 المذكور وائل حديث في مصرحا جاء كما والساعد

অথবাৎ দিাঝা দিি মসুলল্ল দাাঁডাণনা অিস্থা়ে িার ডান হাি িাম দ রার 
উের রােণি। িার মাণন িাম হাণির িািরু লেঠ, কলি ও কলি 
সংিগ্ন িাহুর উের রােণি। দকননা এণি কণর এই হাদীস এিং 
হ রি ও়োইি রা. এর িেবনার মণধয সমে়ে সালধি হণি। দস  েন 
ডান হাি িাম হাণির লেঠ, কলি ও কলি সংিগ্ন িাহুণি রােণি িেন 
দ রার উের দরণেণি িণিও লিণিলচি হণি। কারে কলি সংিগ্ন 
িাহু (الساعد) দিা দ রা িা িাহুরই অংে। িাই মসুলল্ল িার ডান হাণির 
িাি ু িাম হাণির লেঠ, কলি ও কলি সংিগ্ন িাহুর উের রােণি। 
দ মনলি হ রি ও়োইি রা.এর হাদীণস স্পি উণল্লে করা হণ়েণি। 
(মাজমউূ ফািাও়ো ইিণন িা , ১১/৩১) 

 

আিিানী সাণহিও আসি ু লসফালিস সািাহ, িািেীসু লসফালিস 
সািাহ (নং ৩৭) ও আহকামিু জানাই  (নং ৭৬) গ্রথথেণ়ে লিণেণিন, 

 والرسغ اليسرى فهك ظهر على اليمنى يضع وسلم عليه هللا صلى وكان
 والساعد
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অথবাৎ রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম িাাঁর ডান হাি িাম 
হাণির িািরু লেঠ, কলি ও িাহুর উের রােণিন। 

এসি দথণক স্পি দিাঝা দিি, িা-মা হািী ভাইণ়েরা হাদীসলির ভুি 
অথব িণুঝ কনুই ে বন্ত হাি লিস্তার কণর থাণকন। 

নালভর নীণচ হাি রাোর দলিি 

১. হ রি ও়োইি ইিণন হুজর রা. িণিন, 

 تحت الصالة في شماله على يمينه وضع وسلم عليه هللا صلى النبي رأيت
 علقمة عن عمير بن موسى عن وكيع حدثنا: قال شيبة أبي ابن أخرجه. السرة
 تخريج في قطلوبغا بن قاسم الحافظ قال. صحيح وإسناده أبيه عن وائل بن

 السندي الطيب أبو الشيخ وقال جيد سند هذا:  المختار شرح الختيار أحاديث
 عابد الشيخ وقال السند حيث من قوي حديث هذا:  الترمذي على شرحه في

 اهـ أثبات ثقات كلهم رجاله: األنوار طوالع في السندي

অথব: আলম রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লামণক নামাণ  ডান 
হাি িাম হাণির উের দরণে নালভর নীণচ রােণি দদণেলি। মসুান্নাণফ 
ইিণন আিী ো়েিা, হাদীস নং ৩৯৫৯। এর সনদ সহীহ। 

হাণফজ কালসম ইিণন কুিিিূিুা র., লিরলম ী েরীণফর ভাষযকার 
আিতু্ িাল়েযি লসন্ধী র. ও আল্লামা আণিদ লসন্ধী র. প্রমেু হাদীসলিণক 
মজিিু ও েলিোিী িণিণিন। এর সনদ এরূে: ইিণন আিী ো়েিা 
র. িেবনা কণরণিন ও়োকী’  দথণক, লিলন মসূা ইিণন উমাণ়ের দথণক, 
লিলন আিকামার সণূে হ রি ও়োইি রা. দথণক। এই সনণদ দকান 
দুিবি রািী দনই। 

এ হাদীসলি সম্পণকব দকউ দকউ শুধ ুএিিুকু আেলত্ত উত্থােন কণরণিন 
দ , মসুান্নাণফর দকান দকান ো- লুিলেণি এলি লিদযমান দনই। লকনু্ত 
এ আেলত্ত হাদীণসর অণনক লকিাণির দক্ষণেই চণি। লিরলম ী, 
মসুনাণদ আহমদ, সহীহ ইিণন লহব্বান প্রভৃলি লকিাি দদেনু, এক 
ো- লুিলেণি এমন লকিু হাদীস োও়ো  া়ে,  া অন্য ো- ুলিলেণি 
দনই। লিরলম ী েরীণফর মিুারকেরুী, আহমাদ োণকর ও শুআ়েি 
আরনাউণির লিন কলেণিই এ িারিময দদো  া়ে। সুিরাং এিা 
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দকান আেলত্ত হণি োণর না।  ারা লনণজর দচাণে হাদীসলি মসুান্নাণফ 
দদণেণিন িাণদর কথাই গ্রহেণ ািয হণি। 

২. হ রি আিী রা. িণিন, 

نَّةَُ الَةَِ فِى اْلَكفَ  َعلَى اْلَكفَ  َوْضعَُ الس  ةَِ تَْحتََ الصَّ رَّ  في( داود أبو أخرجه. الس 
 أبي وابن) ٨٠٥( ١/١١٧ دوأحم ٠٥٩) داسة وابن األعرابي ابن رواية
 عبد وفيه ٢/٠٠٢ المختارة في والضياء ١/٢٨٩ والدارقطني) ٨٨٩٩( شيبة

 .السابق الحديث له يشهد ولكن. ضعيف وهو الواسطي إسحاق بن الرحمن

অথব: সুন্নি হণিা িাি ুনামাণ র সম়ে িািরু উের দরণে নালভর নীণচ 
রাো। আি ূ দাউদ েরীফ, হাদীস নং ৭৫৬; মসুনাণদ আহমদ ১ে, 
১১০ ে,ৃ হাদীস নং ৮৭৫; মসুান্নাণফ ইিণন আিী ো়েিা, হাদীস নং 
৩৯৬৬; দারাকুিনী, ১ে, ২৮৬ে;ৃ ল ়ো লফি মেুিারা, ২ে, ৭৭২ে।ৃ 

এর সনণদ আব্দরু রহমান ইিণন ইসহাক রণ়েণিন। লিলন দুিবি। িণি 
প্রথম হাদীসলি এর সমথবন করণি। 

৩. হ রি আি ূহুরা়েরা রা. িণিণিন, 

الَةَِ فِى األَُكفَ  َعلَى األَُكفَ  أَْخذَُ ةَِ تَْحتََ الصَّ رَّ ) ٠٥٨( داود أبو أخرجه. الس 
 .المذكور الرحمن عبد وفيه

অথব: নামাণ  হাণির িাি ু অের িািরু উের দরণে নালভর নীণচ 
রােণি হণি। আি ূদাউদ েরীফ, হাদীস নং ৭৫৮। এণিও েণূিবাি 
আব্দরু রহমান রণ়েণিন। 

৪. হ রি আনাস রা. িণিণিন, 

 اليمنى البد ووضع السحور وتأخير اإلفطار تعجيل النبوة أخالق من ثالث
 تعليقا المحلى في حزم ابن أخرجه. السرة تحت الصالة في اليسرى على
٨/٨٧ 

অথব: লিনলি লিষ়ে নিীস্বভাণির অন্তভুবি। ইফিাণর লিিম্ব না করা, 
সাহরী দেষ সমণ়ে োও়ো, এিং নামাণ  ডান হাি িাম হাণির উের 
দরণে নালভর নীণচ রাো। ইিণন হা ম, আি মহুাল্লা, ৩ে, ৩০ে।ৃ 
লিলন এর সনদ উণল্লে কণরন লন। 
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৫. হাোজ ইিণন হাসসান র. িণিন, 

 يمينه كف باطن يضع:  قال يصنع كيف قلت:  قال سألته أو مجلز أبا سمعت
 في شيبة أبي ابن أخرجه.  السرة من أسفل ويجعلها شماله كف ظاهر على

 (٨٨٩٨. (مصنفه

অথব: আলম আি ূ লমজিা  র. (লিলেি িাণি়েী)ণক িিণি শুণনলি, 
অথিা হাোজ িণিণিন, আলম আি ূলমজিা  র.ণক লজণজ্ঞস করিাম, 
লকভাণি হাি িাাঁধণি? লিলন িিণিন, ডান হাণির িাি ু িাম হাণির 
িািরু লেণঠ দরণে নালভর নীণচ িাাঁধণি। মসুান্নাণফ ইিণন আিী ো়েিা, 
হাদীস নং ৩৯৬৩। এর সনদ সহীহ। 

৫. ইিরাহীম নাো়েী র. (ল লন িাণি়েী লিণিন) িণিন, 

 شيبة أبي ابن أخرجه.  السرة تحت الصالة في شماله على يمينه يضع
٨٨٩٧ 

অথব: নামাণ  ডান হাি িাম হাণির উের দরণে নালভর নীণচ িাাঁধণি। 
মসুান্নাণফ ইিণন আিী ো়েিা, হাদীস নং ৩৯৬০ । এর সনদ হাসান। 

ইমাম িেুারীর উস্তাদ ইসহাক ইিণন রাহাও়োই িণিণিন, 

 .التواضع إلى وأقرب الحديث في أقوى السرة تحت

অথবাৎ নালভর নীণচ হাি িাাঁধার হাদীস অলধক েলিোিী এিং লিনণ়ের 
লনকিির। মাসাইিিু ইমাম আহমদ ও়ো ইসহাক, লি ইসহাক ইিণন 
মানসুর আিকাওসাজ, মিুৃয ২৫১, নং ২১৪ ; ইিনুি মনুল র, 
আিআওসাি, ৩ে,২৪৩ ে.ৃ 

িণুকর উের হাি িাাঁধার হাদীস : একিু ে বাণিাচনা 

দ সি হাদীস দ্বারা িণুকর উের হাি িাাঁধার প্রমাে দেে করা হ়ে, িার 
একলিও সহীহ ন়ে। লনণে ে বাণিাচনাসহ হাদীসগুণিা িুণি ধরা 
হণিা। 

 

১. হ রি ও়োইি রা. িণিণিন, 
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 يده على اليمنى يده ووضع سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع صليت
 صدره لىع اليسرى

আলম রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর সণে নামা  েডিাম। 
লিলন িার ডান হাি িাম হাণির উের দরণে িণুকর উের রােণিন। 

 

আিিানী সাণহি হাদীসলি সম্পণকব সহীহ ইিণন ে ুা়েমার িীকা়ে 
মন্তিয কণরণিন: 

 حيحص الحديث لكن الحفظ سيئ اسماعيل ابن وهو مؤمال ألن ضعيف إسناده
 له تشهد أحاديث الصدر على الوضع وفي بمعناه أخرى طرق من جاء

অথবাৎ ‘ এর সনদ দুিবি। দকননা ম়ুোম্মাি: লিলন ইসমাঈণির েেু: 
দুিবি স্মলৃিেলির অলধকারী। িণি সমাথবক অন্যান্য সণূে িলেবি 
হও়ো়ে হাদীসলি সহীহ। আর িণুকর উের হাি রাোর দক্ষণে অণনক 
হাদীস রণ়েণি,  া এর সমথবন কণর। সহীহ ইিণন ে ুা়েমা, ১/২৪৩ 
হাদীস নং ৪৭৯; আিেু ো়েে, িািাকািুি মহুালদ্দসীন লিআসিাহান, 
২/২৮৬; িা়েহাকী ২/৩০, হাদীস নং ২৩৩৬।’  

লকনু্ত এ হাদীসলি সহীহ ন়ে। কারে: 

ক. এর সনণদ ম়ুোম্মাি ইিণন ইসমাঈি আণিন। লিলন সুলফ়োন 
িাওরী দথণক এলি িেবনা কণরণিন। ম়ুোম্মািণক ইমাম িেুারী 
মনুকারুি হাদীস িণিণিন। লিলন একথাও িণিণিন, আলম  াণক 
মনুকারুি হাদীস িিণিা, িার সণূে িেবনা করা বিধ হণি না। িািাডা 
ইিণন সা’ দ িণিণিন, الغلط كثير ثقة  লিলন লিশ্বস্ত, িণি অণনক ভুি 
করণিন। আি ূ রুআ রা ী িণিণিন, كثير خطأ حديثه في  িার হাদীণস 
অণনক ভুি; আি ূহাণিম রা ী িণিণিন, 

  حديثه يكتب الخطأ كثير صدوق

লিলন সাদূক িা সিযলনি, িণি প্রচুর ভুি করণিন, িার হাদীস 
লিলেিদ্ধ করা  া়ে। (আি জারহু ও়োি িাদীি, ৮/৩৭৪) দারাকুিনী 
িণিণিন, الخطأ كثير ثقة  লিলন লিশ্বস্ত িণি অিযলধক ভুণির লেকার। 
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ইিণন মাঈন এক িেবনা়ে িণিণিন, সুলফ়োণনর দক্ষণে লিলন 
প্রমােণ ািয হও়োর উে িু নন। (দ্র. িারীণে ইিণন মহুলর , 
১/১১৪) মহুাম্মদ ইিণন নসর িণিণিন, লিলন দকান িেবনার দক্ষণে 
লনঃসে হণি দভণি লচণন্ত দদেণি হণি, দকননা লিলন প্রচুর ভুণির 
লেকার লিণিন। (দ্র. িাহ ীিিু িাহ ীি) ই়োকুি ইিণন সুলফ়োন আি 
ফাসািী উণল্লে কণরণিন দ , সুিা়েমান ইিণন হারি িণিণিন, 

 فإنه عنه الرواية من ويتخففوا حديثه عن يقفوا أن العلم أهل على يجب وقد 
 عن المناكير هذه كانت فلو أشد وهذا شيوخنا ثقات عن المناكير يروي منكر

  عذرا له نجعله لكنا ضعاف

আণিমিণের উলচৎ, িার হাদীস গ্রহে করার িযাোণর সিকব থাকা ও 
কম কণর িেবনা করা। কারে লিলন আেলত্তকর হাদীস িেবনা করণিন 
আমাণদর লিশ্বস্ত উস্তাদিে দথণক। এিা েিুই অন্যা়ে। কারে এসি 
আেলত্তকর িেবনা  লদ দুিবিণদর দথণক হণিা িণি আমরা িাণক মা রু 
লিণিচনা করিাম। (আি মালরফা ও়োি িারীে, ৩/৫২) আস সাজী 
িণিণিন, 

  ذكرها يطول أوهام وله الخطأ كثير صدوق

লিলন সাদূক িা সিযলনি, িণি প্রচুর ভুণির লেকার, দসগুণিার 
েলরমাে এি দিেী দ ,উণল্লে করণি আণিাচনা দীঘব হণ়ে  াণি। 
(িাহ ীিিু িাহ ীি) 

ইিণন হাজার আসকািানীও ফািহুি িারী গ্রণথথ িণিণিন, 

 ضعف يالثور عن حديثه في إسماعيل بن مؤمل وكذلك

অথবাৎ একইভাণি (সুলফ়োন) িাওরী হণি ম়ুোম্মাি ইিণন ইসমাঈণির 
িেবনা়ে দুিবিিা আণি। (দ্র, ৯ে, ২৮৮ে,ৃ ৫১৭২ হাদীণসর অধীণন) 
িািাডা স্ব়েং আিিানী র.ও ম়ুোম্মাি কিৃবক িলেবি সহীহ ইিণন 
ে ুা়েমার দুলি হাদীসণক দুিবি আেযা লদণ়েণিন। হাদীস দুলির নম্বর 
হণিা ১১০৫ ও ১১৩৬। 

ে. ম়ুোম্মাণির দুজন সেী মহুাম্মদ ইিণন ইউসুফ লফর়োিী 
(আিমজুামিু কািীর িািারানী ২২/৩৩) ও আব্দলু্লাহ ইিনুি ও়োলিদ 
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(মসুনাণদ আহমদ ৪/৩১৮; নাসাঈ, হাদীস নং ৮৮৯) (দুজনই লিশ্বস্ত 
রািী) সুলফ়োন রহ.ণথণক হাদীসলি িেবনা কণরণিন। লকনু্ত িাণদর 
িেবনা়ে ‘ িণুকর উের’  কথালি দনই। 

ি. আিিানী সাণহি আিেু ো়েণের উদ্ধলৃি দিা লদণ়েণিন। লকনু্ত িার 
িেবনালি দেে কণরন লন। অথচ উি িেবনা়ে আণি, 

  .صدره عند شماله على يده وضع وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رأيت 

অথবাৎ আলম রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লামণক দদেিাম, 
লিলন ডান হািণক িাম হাণির উের দরণে িণুকর কাণি রােণিন। 

এ হাদীণসর সনণদও ম়ুোম্মাি ইিণন ইসমাঈি আণিন। িাহণি িার 
িেবনা়ে ই লিরাি িা অসংিলি োও়ো দিি। কেনও িণিণিন িণুকর 
উের, কেনও িণুকর কাণি। 

ঘ. এ হাদীসলি ম়ুোম্মাি ইিণন ইসমাঈি সুলফ়োন সাওরী দথণক 
িেবনা কণরণিন, অথচ সুলফ়োন সাওরী রহ. লনণজই নাভীর নীণচ হাি 
িাাঁধণিন। 

ম়ুোম্মাণির সেূ িাডা এ হাদীণসর আণরকলি সুে রণ়েণি। দসলি হণিা: 

 بن سعيد عمي حدثني الحضرمي وائل بن الجبار عبد بن حجر بن محمد عن
 يمينه وضع ثم: وفيه حجر بن وائل عن يحيى أم أمه عن أبيه عن الجبار عبد
 ২২/৪২ (১১৮) الكبير في برانيالط أخرجه. صدره على يساره على

 (২৩৩৫) والبيهقي

অথবাৎ মহুাম্মদ ইিণন হুজর িার চাচা সাঈদ ইিণন আব্দিু জাব্বার 
দথণক, লিলন িার লেিা আব্দিু জাব্বার ইিণন ও়োইি দথণক, লিলন 
িার মািার সুণে ও়োইি ইিণন হুজর রা. দথণক িেবনা কণরণিন দ , 
নিী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম িার ডান হাি িাম হাণির উের 
দরণে িণুকর উের রােণিন। (িািারানী, মজুাণম কািীর, ২২/৪২ 
হাদীস ১১৮; িা়েহাকী, হাদীস ২৩৩৫) 

এ সুেলিও দুিবি। িার কারে: 
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ক. মহুাম্মদ ইিণন হুজর দুিবি। িার সম্পণকব ইমাম িেুারী র. 
িণিণিন, نظر فيه  অথবাৎ িার িযাোণর আেলত্ত রণ়েণি। (িারীণে 
কািীর, নং ১৬৪) আি ুআহমদ আি হাণকম িণিণিন, بالقوي ليس 
 অথবাৎ লিলন মহুালদ্দসিণের দলৃিণি েলিোিী িেবনাকারী নন। عندهم
(লিসান, ৭/৫৮) আর ইিণন লহব্বান িার আিমাজরূহীন (সমাণিালচি 
রািী চলরি) গ্রণথথ িণিণিন, 

 بن وائل يهأب عن الجبار عبد أبيه عن الجبار عبد بن سعيد عمه عن يروي
 هللا صلى هللا رسول حديث من أصول لها أشياء منها منكرة بنسخة حجر
 بن وائل حديث من أشياء ومنها حجر بن وائل حديث من وليست سلم و عليه
 ليس موضوعة أشياء ومنها فيها وأفرط التقصي على بها جاء مختصرة حجر
 به جالحتجا يجوز ل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كالم من

অথবাৎ ‘ মহুাম্মদ ইিণন হুজর িার চাচা সাঈদ ইিণন আব্দিু জাব্বার 
দথণক, লিলন িার লেিা আব্দিু জাব্বার দথণক, লিলন িার লেিা 
ও়োইি ইিণন হুজর রা. দথণক: এই সূণে িলেবি আেলত্তকর একলি 
হাদীণসর কলে দথণক হাদীস িেবনা কণর থাণকন। এর মণধয লকিু 
হাদীস এমন আণি,  ার মিূ দিা রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ও়োসাল্লাম দথণক োও়ো  া়ে। লকনু্ত িা ও়োইি রা. কিৃবক িলেবি 
ন়ে। আর লকিু হাদীস এমন আণি,  া হ রি ও়োইি রা. দথণক 
সংলক্ষপ্তরূণে িলেবি আণি। লকনু্ত মহুাম্মদ ইিণন হুজর িাণি িলৃদ্ধ 
ঘলিণ়ে লিস্তালরিরূণে দেে কণরণিন। আিার লকিু হাদীস আণি সম্পেূব 
জাি। দসগুণিা রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম দথণক 
প্রমালেি ন়ে। িাণক (মহুাম্মদ ইিণন হুজরণক) প্রমােস্বরূে দেে করা 
লঠক হণি না।’  

উকা়েিী ও ইিণন আদীও িার িযাোণর ইমাম িেুারীর মন্তিয উণল্লে 
কণর সমথবন কণরণিন।  াহািী মী ান ও মিুনী উভ়ে গ্রণথথ 
িণিণিন, مناكير له  অথবাৎ িার লকিু লকিু আেলত্তকর িেবনা রণ়েণি। 
আর আি মকুিানা ফী সারলদি কুনা গ্রণথথ লিলন িণিণিন لي ن অথবাৎ 
দুিবি। হা়েসামী িণিণিন, ضعيف وهو  অথবাৎ লিলন দুিবি। (মাজমাউ  
 াও়োইদ, ১১৭৮ ও ১৬০০৪) 
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মহুাম্মদ ইিণন হুজণরর চাচা সাঈদ ইিণন আব্দিু জাব্বারও 
সমাণিালচি রািী। িার সম্পণকব ইমাম িেুারী িণিণিন, نظر فيه  অথবাৎ 
িার িযাোণর আেলত্ত রণ়েণি। ইিণন মাঈন িণিণিন, يكن لم 
 অথবাৎ লিলন লিশ্বস্ত লিণিন না। بثقة

ে. সাঈদ ইিণন আব্দিু জাব্বাণরর লিনজন সেী আণিন। এক. 
মহুাম্মদ ইিণন জহুাদা (মসুলিম, নং ৪০১), দুই. আি ুইসহাক আস 
সালিঈ (আহমদ, ৪/৩১৮) লিন. আিমাসউদী (আহমদ, নং ১৮৮৫২; 
িািারানী, ২২/৩২-৩৩)। লকনু্ত িাণদর কাণরা িেবনাণিও িণুকর উের 
কথালি দনই। 

সুিরাং এলি দ  মহুাম্মদ ইিণন হুজণরর ভুি িেবনা দসিা আর িিার 
অণেক্ষা রাণে না। িািাডা িা  ার র. িার মসুনাণদ একই সনণদ 
এই হাদীস উদ্ধিৃ কণরণিন। দসোণন িণুকর উের কথালির েলরিণিব 
আণি: صدره عند অথবাৎ িণুকর কাণি। (দ্র, িা  ার, ৪৪৮৮)। সনণদর 
দুিবিিার োোোলে এিা মিণনর ই লিরািও িণি। 

দিাঝা দিি, হাদীসলির দকান সনদই সহীহ ন়ে। সুিরাং ‘ িণি 
সমাথবক অন্যান্য সণূে িলেবি হও়ো়ে হাদীসলি সহীহ’  আিিানী 
সাণহণির একথাও সলঠক ন়ে। এর সমথবক িেবনাগুণিাও দুিবি, 
দ মনলি সামণন িুণি ধরা হণে। 

২. িাউণসর িেবনালি আিূ দাউদ (৭৫৯) েরীণফ আণি। হাদীসলি 
লনেরূে: 

َِ َرُسولَُ َكانََ قَالََ طَاُوسَ  َعنَْ  َعلَى اْليُْمنَى يََدهَُ يََضعَُ -وسلم عليه هللا صلى- هللاَّ
الَةَِ فِى َوهُوََ َصْدِرهَِ َعلَى بَْينَهَُما يَُشدَ  ثُمََّ ىاْليُْسرََ يَِدهَِ  .الصَّ

অথবাৎ রাসিূ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম নামাণ  ডান হাি িাম 
হাণির উের রােণিন। অিঃের উভ়ে হাি িণুকর উের িাাঁধণিন। 

এলি মরুসাি। আর মরুসাি (সেূ লিলেন্ন)ণক িারা প্রামােয মণন কণরন 
না। িদুেলর এণি সুিা়েমান ইিণন মসূা নাণমর একজন িেবনাকারী 
আণিন। িার সম্পণকব িেুারী র. িণিণিন, مناكير عنده  িার লকিু 
আেলত্তকর িেবনা আণি।  
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ইমাম নাসাঈ িণিণিন, 

  الحديث في بالقوي ليس

লিলন হাদীণস মজিিু নন। ( দ্র,  াহািীর আি কালেফ) 

আিী ইিনুি মাদীনী িণিণিন, عليه مطعون  সমাণিালচি ও অলভ িু 
রািী। আস সাজী রহ. িণিণিন, مناكير عنده িার লকিু আেলত্তকর 
িেবনা আণি। হাণকম আি ু আহমদ িণিণিন, بعض حديثه في 
 িার হাদীণস লকিু লকিু আেলত্তকর লিষ়ে আণি। আি ুহাণিম المناكير
রা ী িণিণিন, الضطراب بعض حديثه وفي الصدق محله  লিলন সাদূক 
িা সিযলনি মাণনর, িণি িার হাদীণস লকিু লকিু ই লিরাি িা 
অসেলি রণ়েণি। ইিনুি জারূদ িাণক  আুফা গ্রণথথ উণল্লে 
কণরণিন। দিাঝা  া়ে, িার দলৃিণিও লিলন দুিবি লিণিন। ইিণন 
হাজার আসকািানী রহ. িাকরীি গ্রণথথ লিণেণিন, 

 بقليل موته قبل وخولط لين بعض حديثه في فقيه صدوق

লিলন সাদূক িা সিযলনি, ফকীহ, িার হাদীণস লকিু দুিবিিা রণ়েণি। 
মিুৃযর েণূিব িার হাদীস ওিিোিি হণ়ে লিণ়েলিি। 

এেন িিনু, এ ধরণনর িেবনাকারীর হাদীস সহীহ হ়ে কীভাণি? স্ব়েং 
আিিানী সাণহি িার সম্পণকব আসি ু লসফালিস সািাহ গ্রণথথ 
(২/৫২৮) লিণেণিন, 

  لين بعض حديثه في صدوق 

সাদূক, িার হাদীণস লকিু দুিবিিা রণ়েণি। আর ইরও়ো গ্রণথথ 
(৬/২৪৬) একলি হাদীস সম্পণকব লিলন মন্তিয কণরণিন, 

 جاللته مع موسى بن سليمان أن إل مسلم رجال ثقات كلهم رجاله الحديث إن
 البخاري قول ذكر بعد قال ثم) صدوق:  الضعفاء في الذهبي قال فقد الفقه في

 فهي الصحة وأما اإلسناد حسن فالحديث هذا وعلى( التقريب في والحافظ
 .عنه بعيدة
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অথবাৎ ‘এ হাদীসলির রািীিে সকণি লিশ্বস্ত, মসুলিণমর রািী। িণি 
সুিা়েমান ইিণন মসূা লফকণহ উচ্চ মানসম্পন্ন িযলি হণিও  াহািী 
িার সম্পণকব স্বী়ে  আুফা গ্রণথথ িণিণিন, সাদূক। 

এরের আিিানী সাণহি ইমাম িেুারী ও িাকরীি গ্রণথথ হাণফ  
ইিণন হাজার এর মন্তিয উণল্লেেিূবক িণিণিন, এ লহসাণি হাদীসলি 
হাসান স্তণরর সনদ লিলেি। এলি দকানভাণিই সহীহ হণি োণর না। 

সারকথা, অণনক মহুালদ্দণসর দলৃিণি সুিা়েমাণনর দুিবিিার কারণে 
হাদীসলি দুিবি। হ্াাঁ, লকিু লকিু আণিণমর দলৃিণি এলি িডণজার 
হাসান মানসম্পন্ন, সহীহ ন়ে। িৎসণে মরুসাি হও়োও একলি 
সমসযা। সািাফ িা েিূবসলূরিণের আমি এ অনু া়েী না থাকা আণরা 
িড সমসযা। আণরকলি সমসযা হণিা, সুিা়েমান ইিণন মসূা মদুালল্লস 
রািী। দ মনলি িণিণিন ইিণন লহব্বান িার মাোহীরু উিামাইি 
আমসার গ্রণথথ। ইিণন হাজার আসকািানীও িাণক মদুালল্লস রািীণদর 
িালিকামিূক গ্রথথ িা’ রীফু আহলিি িাকদীস লি মারালিলিি 
মাওসফূীনা লিি িাদিীণস উণল্লে কণরণিন। আর স্বীকৃি কথা দ , 
মদুালল্লস রািী  লদ عن (হণি িা দথণক) েব্দ দ াণি িেবনা কণরন, িণি 
দসলি অলিলেন্ন সেূ িণি লিণিলচি হ়ে না। এ লহসাণি সুিা়েমান ও 
িাউণসর মাণঝ আণরকলি লিলেন্নিা সলৃি হণে।  ার কারণে হাদীসলি 
হাসান হও়োও দুষ্কর হণ়ে েডণি। 

৩. হ রি ইিণন আব্বাস রা. এর একলি হাদীস িা়েহাকীণি আণি। 
হাদীসলি এমন: 

َُ َرِضىََ َعبَّاسَ  اْبنَِ َعنَِ َِ قَْولَِ فِى َعْنهَُما هللاَّ ) َحرََْوانَْ لَِرب كََ فََصلَ (  َوَجلََّ َعزََّ هللاَّ
َمالَِ َعلَى اْليَِمينَِ َوْضعَُ:  قَالََ الَةَِ فِى الش   .النَّْحرَِ ِعْندََ الصَّ

অথবাৎ আল্লাহর িােী : وانحر لربك فصل  সম্পণকব ইিণন আব্বাস রা. 
িণিণিন, নামাণ  িাম হাণির উের ডান হাি দরণে িিার কাণি 
রাো। 

এ হাদীণসর সনণদ রাওহ্ ইিনুি মসুা়েযাি আণি, লিলন চরম দুিবি 
রািী। ইিণন লহব্বান িার সম্পণকব িণিণিন, লিলন লিশ্বস্ত দিাকণদর 
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নাণম জাি হাদীস িেবনা করণিন, িার দথণক হাদীস গ্রহে করা বিধ 
হণি না। ইিণন আদী িণিণিন, محفوظة غير أحاديثه  িার হাদীস সলঠক 
ন়ে। (দ্র, িাহ ীিিু িাহ ীি) 

িািাডা এণি ই়োহই়ো ইিণন আি ুিালিি আণিন। লিলন লিিলকবি 
িেবনাকারী। হাদীসলি দুিবি হও়োর আণরকলি কারে হণিা: একই 
আ়োণির িযােযা়ে আিী রা. দথণক িলেবি হণ়েণি িণুকর উের হাি 
িাাঁধার কথা। এসি দুিবিিার কারণেই োওকানী সাণহি িা-মা হািী 
হও়ো সণেও িার িাফসীর ফািহুি কাদীণর আিী রা. ও ইিণন 
আব্বাস রা.এর দকান হাদীসই উি আ়োণির িযােযা়ে উদ্ধিৃ কণরন 
লন। হাণফজ ইিণন কািীর রহ. আিী রা.এর িযােযালি উণল্লেেিূবক 
িণিণিন, يصح ول এলি সহীহ ন়ে। এ মণমব আণরা লকিু িযােযা উদ্ধিৃ 
কণর লিলন মন্তিয কণরণিন: القول والصحيح جدا غريبة األقوال هذه وكل 
 এসি িিিয অিযন্ত অেলরলচি ও অলভনি। প্রথম িযােযালিই األول
সহীহ ও সলঠক। আর প্রথম িযােযালি লিলন এভাণি দেে কণরণিন: 

 البُْدن نحر بذلك يعني: والحسن وعكرمة، ومجاهد، وعطاء، عباس، ابن قال
 والربيع، والضحاك، القرظي، كعب بن ومحمد قتادة، قال وكذا. ونحوها
 السلف من واحد غيرو خالد، أبي بن وإسماعيل والحكم، الخراساني، وعطاء

অথবাৎ ইিণন আব্বাস রা. আিা, মজুালহদ, ইকলরমা, ও হাসান (িসরী) 
িণিণিন, আ়োণির মমব হণিা, উি িা অন্য েশু কুরিানী করা। একই 
কথা িণিণিন কািাদা মহুাম্মদ ইিণন কাি আিকুরাজী, দাহহাক, 
আর রািী’ , আিা আিেরুাসানী, হাকাম, ইসমাঈি ইিণন আি ু
োলিদ ও অণনক েিূবসলূর। (দ্র. সরূা কাওিার এর িাফসীর) 

আ়োিলির উি সহীহ িযােযাই অিিম্বন কণরণিন আরণির লিেযাি 
আণিম িা-মা হািী ঘরানার দিাক িাক্র আি ু া়েদ। লিলনও হ রি 
ইিণন আব্বাস রা. কিৃবক িলেবি িিার লনকি হাি িাাঁধার হাদীসলিণক 
দুিবি আেযা লদণ়েণিন। এিং হ রি আিী রা. কিৃবক িলেবি এ 
হাদীসলি সম্পণকব ইিণন কািীর রহ.এর েণূিবাি মন্তিযণকই সমথবন 
কণরণিন। (দ্র. মাজমআূ রাসাইি, িা-জাদীদা ফী আহকালমস সািাি, 
ে.ৃ ১২, ১৫) 
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শুধ ুিাই ন়ে, িা-মা হািী িনু্ধণদর সংলক্ষপ্ত িযােযাসহ কুরআণনর উদুব 
অনুিাদ  া দসৌলদ সরকাণরর উণদযাণি প্রকালেি হণ়েণি দসোণনও 
আ়োিলির অথব দিো হণ়েণি كر قربانى اور  এিং কুরিানী কর। 
এমলনভাণি ড. মলুজিরু রহমান, সদসয িাংিাণদে জামই়েণি আহণি 
হাদীস, িাাঁর িাংিা কুরআন িরজমা়ে এর অথব লিণেণিন, এিং 
কুরিানী কর। 

হ রি আিী রা. ও ইিণন আব্বাস রা. এর হাদীস দুলি সহীহ হণি 
এসি িা-মা হািী আণিম আ়োিলির এমন অনুিাদ করণিন 
লকভাণি? 

৪. হ রি আিী রা. এর একলি হাদীস িেুারী র. এর িারীণে কািীণর 
আণি। হাদীসলি হণিা : 

 َعلَى اْليُْمنَى يََدهَُ َوَضعََ) َواْنَحرَْ لَِرب كََ فََصلَ ( َعلِىَ  َعنَْ ظَْبيَانََ ْبنَِ ُعْقبَةََ َعنَْ
 (২৯১১:رقم. (َصْدِرهَِ َعلَى َساِعِدهَِ َوْسطَِ

উকিা ইিণন জাি়োন হ রি আিী রা. দথণক িেবনা কণরন দ , فصل 
وانحر لربك  (আ়োণির ইনহার েণব্দর অথব হণিা) ডান হাি িাম 

হাণির িাহুর মাঝ িরাির দরণে িণুকর উের রাো। (দ্র. নং ২৯১১) 

লিনলি কারণে এ হাদীসলিও সহীহ ন়ে : 

এক, হ রি আিী রা. দথণক ল লন এলি িেবনা কণরণিন, িার নাম 
লনণ়ে িেবনাকারীিে লিলভন্ন কথা িণিণিন। ই়ো ীদ ইিণন ল ়োদ 
ইিণন আিিু জা’ দ িার নাম িণিণিন উকিা ইিণন  হুা়ের (  بن عقبة
 হাম্মাদ ইিণন সািামা িার নাম িণিণিন উকিা ইিণন ,(ظهير
 াি়োন( ظبيان بن عقبة ), আর আব্দরু রহমান ইিণন মাহদী র. 
িণিণিন, উকিা ইিণন সাহিান( صهبان بن عقبة )। আিার উকিা 
দথণক এলি দক িেবনা কণরণিন িা লনণ়েও এ ণিরাি আণি। ই়ো ীদ 
ইিণন ল ়োদ িণিণিন আলসম আি জাহদারীর নাম। লকনু্ত হাম্মাদ 
ইিণন সািামা িণিণিন আলসণমর লেিার নাম। মহুালদ্দসিণের 
েলরভাষা়ে এিাণক সনণদর এ ণিরাি িিা হ়ে,  া হাদীস দুিবি 
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প্রমালেি হও়োর অন্যিম কারে। দ্র, ইিাণি দারাকুিনী, ৪ে, ৯৯ে;ৃ 
আি জারহু ও়োি িা’ দীি লি ইিণন আিী হালিম, ৬ে, ৩১৩ে।ৃ 

দুই, হ রি আিী রা. দথণক এ হাদীসলি একই সনণদ ইিণন আিী 
হাণিম আি জারহু ও়োি িা’ দীি গ্রণথথ উণল্লে কণরণিন। দসোণন 
নামাণ  ডান হাি িাম হাণির উের রাোর কথা আণি, ‘ িণুকর 
উের’  ( الصدر على )কথালি দনই। একইভাণি ইিণন আিী ো়েিাও 
মসুান্নাণফ এলি উণল্লে কণরণিন, দসোণনও িণুকর উের কথালি দনই। 
দ্র, হাদীস নং ৩৯৬২। 

লিন, ইমাম িেুারী র. িার আি িারীেিু কািীর গ্রণথথ উি হাদীসণক 
সমথবন কণরনলন, িরং দসলি উণল্লে করার ের িণিণিন, 

 عاصم عن الجعد أبي بن يزيد عن الرحمن عبد بن حميد عن قتيبة وقال
 على وضعها:  رضـ علي عن علي أصحاب من عقبة عن الجحدري
 ٩/٤٨٠. الكرسوع

অথবাৎ কুিা়েিা র. হুমা়েদ ইিণন আব্দরু রহমাণনর সণূে ই়ো ীদ 
ইিণন আিিু জা’ দ দথণক, লিলন আলসম জাহদারীর সণূে হ রি আিী 
রা. এর িাে উকিা দথণক, লিলন হ রি আিী রা. দথণক িেবনা 
কণরণিন দ , লিলন িার হাি কলির উের রােণিন। (দ্র, ৬ে, 
৪৩৭ে)ৃ 

এণি দিাঝা  া়ে, লিলন এই লদ্বিী়ে িেবনালিণক সলঠক মণন কণরণিন। 
এণি কণর এই িেবনালিও হানাফী ও সংেযািলরি আণিণমর 
দলিিরূণে িেয হণি। িেুারী েরীণফ িলেবি আিী রা.এর আমিলি 
এই লদ্বিী়ে িেবনারই সমথবক। 

৫. হ রি হুিি রা. দথণক িলেবি: 

 اْليُْسَرى َعلَى اْليُْمنَى:  يَْحيَى َوَصفََ َصْدِرهَِ َعلَى هَِذهَِ يََضعَُ ، قَالََ ، َوَرأَْيتُهَُ ...
 .اْلِمْفَصلَِ فَْوقََ
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অথবাৎ আর আলম িাাঁণক (নিী সা.ণক) দদেিাম, এলি িণুকর উের 
রােণি। ই়োহই়ো (ইিণন সাঈদ আি কাত্তান) এর লিিরে লদণ়েণিন: 
ডান হাি িাম হাণির কলির উের। 

হাদীসলি মসুনাণদ আহমণদ (২২৩১৩) আণি। সুলফ়োন দথণক েধ ু
ই়োহ়োই িণুকর উের হাি িাাঁধার কথালি উণল্লে কণরণিন। মসুনাণদ 
আহমণদ ও়োকী র., দারাকুিনীণি ও়োকী ও আব্দরু রহমান ইিণন 
মাহদীও িা়েহাকীণি (৩৬১০) আি হুসাইন ইিণন হাফস লিনজন 
সুলফ়োন দথণক হাদীসলি িেবনা কণরণিন। লকনু্ত িাণদর িেবনা়ে িণুকর 
উের হাি িাাঁধার কথা দনই। লিরলম ী, ইিণন মাজাহ ও মসুনাণদ 
আহমণদ সুলফ়োণনর সেী আিিু আহও়োস ও মসুনাণদ আহমণদ 
৫/২২৬ (নং ২২৩১৬) েরীক ইিণন আব্দলু্লাহ উস্তাদ ‘ লসমাক’  দথণক 
এলি িেবনা কণরণিন। িাাঁণদর িেবনাণিও িণুকর উের হাি িাাঁধার কথা 
দনই। সুিরাং এলি ো  িা দিলিলেন্ন িেবনা,  া গ্রহেণ ািয ন়ে। 
লিণেষভাণি আব্দরু রহমান ইিণন মাহদীর িেবনালি এজন্য অগ্রিেয 
হও়োর উে িু দ , ইমাম আহমদ িণিণিন, 

 باللفظ يحدث أن يحب كان 

অথবাৎ লিলন উস্তাণদর মিূ েণব্দ িেবনা করা েিন্দ করণিন। আর আিূ 
হাণিম রা ী িণিণিন, 

 على حديثه يعرض وكان وكيع من وأتقن سعيد بن يحيى من أثبت هو 
  الثورى

অথবাৎ লিলন ই়োহই়ো ইিণন সাঈণদর িুিনা়ে সুদঢ়ৃ, ও়োকীর দচণ়ে 
মজিিু। লিলন সুলফ়োন িাওরীর হাদীসগুণিা িাাঁর সামণন দেে কণর 
দোনাণিন। 

িািাডা সুলফ়োন িাওরী রহ.  লদ এলি এভাণি িেবনা কণর থাণকন, 
িণি িার আমিও এ অনু া়েী হও়োর কথা লিি। লকনু্ত িার আমি 
হণিা নাভীর নীণচ হাি িাাঁধা। (দ্র. আি িামহীদ, ২০/৭৫) দিাঝা 
দিি, লিলন হাদীসলি এভাণি িেবনা কণরন লন। 

আল্লামা লনমািী র. আিারুস সুনান গ্রণথথ লিণেণিন, 
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 هذه على هذه ضعي والصحيح الكاتب من تصحيف هذا أن قلبي في ويقع
 سائر وافقهوي المفصل فوق اليسرى على اليمنى يحيى وصف: قوله فيناسبه

 الروايات

অথবাৎ আমার মণন হ়ে, অনুণিেণকর ভুণির কারণে এমনলি হণ়েণি। 
সলঠক হণি صدره على  (িণুকর উের) এর স্থণি هذه على  (এই হাণির 
উের)। (এ লহণসণি হাদীসলির অথব দাাঁডা়ে- এই হািলি এই হাণির 
উের দরণেণিন: দিেক)। এণি এলি েণরর কথার সণেও লমণি  া়ে। 
কারে েণর িিা হণ়েণি, ই়োহই়ো ডান হাি িাম হাণির কলির উের 
দরণে দদলেণ়েণিন। আর এলি িেন অন্যান্য িেবনাকারীণদর িেবনার 
সাণথও সংিলিেেূব হ়ে। (দ্র, ে ৃ৮৭) 

উণল্লেয দ , ই়োহই়ো ইিণন সাঈদ দথণক এ িেবনালি িার লেষযণদর 
মণধয শুধ ুইমাম আহমদই উদ্ধিৃ কণরণিন। এণি  লদ িণুকর উের 
হাি রাোর কথা থাকি, িাহণি ইমাম আহমদ এিাণক মাকরুহ 
িিণিন না। অথচ হাদীসলি দোনার ের লিলন ঐ মাকরুহ হও়োর 
ফণিা়ো লদণ়েণিন। িার প্রমাে, ইমাম আি ুদাউদ জন্ম িাভ কণরণিন 
ই়োহই়ো ইিণন সাঈণদর মিুৃযর ের। আর লিলন ইমাম আহমদ দথণক 
লনণজর দোনা মাসাণ়েণির দ  সংকিন বিলর কণরণিন, িাণি উণল্লে 
রণ়েণি: 

 فال السرة تحت كان وإن قليال، السرة فوق فقال وضعه عن سئل وسمعته 
  الصدر عند اليدين وضع يعني يكون أن يكره يقول وسمعته بأس

অথবাৎ আলম শুণনলি, িাণক লজণজ্ঞস করা হণিা, হাি দকাথা়ে রাো 
হণি? লিলন িিণিন, নালভর সামান্য উেণর। নালভর নীণচ রােণিও 
দকান অসুলিধা দনই। আলম িাণক এ কথাও িিণি শুণনলি দ , 
এভাণি অথবাৎ িণুকর কাণি হাি রাো মাকরুহ। 

স্ব়েং িা-মা হািী িনু্ধরাও এ হাদীণসর উের আমি কণরন না। কারে 
এর দেষাংণে িিা হণ়েণি: অিঃের ই়োহ়ো ডান হাি িাম হাণির 
কলির উের রাণেন। এই ই়োহ়ো হণিন ইিণন সাঈদ আি কাত্তান। 
লিলন হাদীসলির িযােযা করণি লিণ়ে ডান হাি িাম হাণির কলির 
উের দরণে িলুঝণ়ে লদণ়েণিন, হাি লকভাণি িাাঁধণি হ়ে। 
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ইমাম লিরলম ীর  িু ে বন্ত িণুক হাি িাাঁধার প্রচিন লিি না 

ইমাম লিরলম ী র. হ রি হুিি রা. এর হাদীস উণল্লে কণর িণিণিন, 

 وسلم عليه هللا صلى النبي أصحاب من العلم أهل عند هذا على والعمل
 الصالة في شماله على يمينه الرجل يضع أن يرون بعدهم ومن والتابعين
 السرة تحت يضعهما أن بعضهم ورأى السرة فوق يضعهما أن بعضهم ورأى
 عندهم واسع ذلك وكل

অথবাৎ সাহািী, িাণি়েী ও েরিিবী  ণুির আণিমিণের আমি লিি এ 
হাদীস অনু া়েী। িাাঁরা মণন করণিন, নামাণ  ডান হাি িাম হাণির 
উের রােণি। িাাঁণদর দকউ দকউ মণন করণিন নালভর উেণর রােণি, 
আর দকউ দকউ মণন করণিন নালভর নীণচ রােণি। িাাঁণদর দলৃিণি 
প্রণিযকলিরই অিকাে আণি। 

িক্ষ করুন, সাহািী, িাণি়েী ও লিরলম ী র.এর  িু ে বন্ত 
আণিমিেণক লিলন দুভাি কণরণিন। এক ভাণির মি লিি নালভর 
নীণচ হাি িাাঁধা, আণরক ভাণির মি লিি নালভর উেণর হাি িাাঁধা। 
িণুকর উের হাি িাাঁধার আমি দকাথা়ে? একইভাণি ইিনুি মনুল র 
র.ও িাাঁর আি আওসাি গ্রণথথ উেণরাি দুই ধরণনর আমি ও মণির 
কথাই উণল্লে কণরণিন। 

িণুকর উের হাি িাাঁধা দ  েিূবসলূরিণের আমি লিি না িা আিিানী 
সাণহণির লনণোি কথা দথণকও স্পি হ়ে। ইরও়োউি িািীি গ্রণথথ 
লিলন িণিণিন, 

 ذكر فقد راهويه ابن إسحاق اإلمام الصحيحة السنة بهذه الناس وأسعد
 في يديه ويرفع. . .  بنا يوتر إسحاق كان): (  المسائل(  في المروزي

 (২/৭১( .(الثديين تحت أو ثدييه على يديه ويضع الركوع قبل ويقنت نوتالق

অথবাৎ এই সহীহ সুন্নিলির উের আমি কণর সিবালধক ধন্য হণ়েলিণিন 
ইমাম ইসহাক ইিণন রাহাও়োই। মারও়ো ী িার মাসাইণি উণল্লে 
কণরণিন, ইসহাক র. আমাণদরণক লনণ়ে দিণির েডণিন। ...... আর 
কুনুণি হাি িুিণিন। রুকুর েণূিব কুনুি েডণিন। এিং উভ়ে হাি 
িণুকর উের িা িণুকর নীণচ রােণিন। (ইরও়ো, ২/৭১) 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi
http://www.islamijindegi.com/
https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014


                    www.islamijindegi.com             

এ িিিয দথণক দিাঝা  া়ে, েিূবসলূরিণের মণধয লিলন শুধ ু ইসহাক 
র.ণকই এর উের আমিকারী দেণ়েণিন। 

উণল্লেয দ , এই মারও়ো ী হণিন ইসহাক ইিণন মানসুর আি 
কাওসাজ। িারই রলচি ‘ মাসাইিিু ইমাম আহমদ ও়ো ইসহাক’  
গ্রথথ দথণকই উদ্ধিৃ অংেিুকু সংণক্ষণে উণল্লে কণরণিন আিিানী 
সাণহি। (দ্র. আিমাসাইি, নং ৩৫৪৬, ৩৫৪৭) 

মারও়ো ীর এই গ্রণথথর িরাণিই আমরা ইসহাক র.এর এই িিিয 
উণল্লে কণরলি দ  নালভর নীণচ হাি িাাঁধার হাদীস অলধক েলিোিী ও 
লিনণ়ের লনকিির। (িীকা-১)িার এই িিিয দথণক স্পি দিাঝা  া়ে দ , 
লিলন নালভর নীণচই হাি িাাঁধণিন। এ কারণে মাসাইণি ইমাম 
আহমাদ ও ইসহাক গ্রথথলির িীকাকার িণিণিন, ‘আিিানীর উদ্ধিৃ 
কথালির অথব এই ন়ে দ , ইসহাক র. নামাণ  িণুকর উের হাি 
িাাঁধণিন। িরং এর অথব হণিা, লিলন দদা়োণ়ে কুনুি েডার সম়ে দ  
হাি ওঠাণিন িা িকু িরাির িা িণুকর নীচ ে বন্ত ওঠাণিন।’  (দ্র. 
৩৫৪৭ নং এর িীকা) 

এ িযােযালি এজন্যও জরুরী দ , এণি দু’ লি িিণিযর মণধয 
সুন্দরভাণি সমে়ে সালধি হ়ে। একলি হাদীণস এই িযােযার সমথবনও 
োও়ো দিণি। হাদীসলি ইিণন আি ূো়েিা রহ. িার মসুান্নাণফ উদ্ধিৃ 
কণরণিন। হাদীসলিণি হ রি আি ূহুরা়েরা রা. িাকিীণর িাহরীমার 
সম়ে মানুণষর হাি দিািার লিলভন্ন অিস্থার লিিরে লদণি লিণ়ে 
িণিণিন, 

 رأسه بهما تجاوز حتى يديه) عيينة بن( سفيان ورفع هكذا يقول من منكم
 حذو يعني هكذا يقول من ومنكم بطنه عند يديه ووضع هكذا يقول من ومنكم
 (২৪২২ رقم( منكبيه

অথবাৎ দিামাণদর দকউ এমন কণর, সুলফ়োন (ইিণন উ়ো়েনা) হাি 
িুণি মাথার উের লনণ়ে লিণ়ে দদোণিন। আর দকউ এমন কণর, 
সুলফ়োন দেি ে বন্ত হাি িুিণিন, আর দকউ এমন কণর অথবাৎ কাাঁধ 
ে বন্ত হাি দিাণি। (হা. ২৪২২) এোণন بطنه عند يديه وضع  দেি 
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িরাির হাি দিািার কথা িিা হণ়েণি। হাি িাাঁধার কথা িিা হ়েলন। 
দিমলন ইসহাক রহ. সম্পণকব দ  িিা হণ়েণি, 

  الثديين تحت أو ثدييه على يديه ويضع 

এর অথব হণি, লিলন কুনুণির সম়ে উভ়ে হাি িকু িরাির িা িণুকর 
নীচ ে বন্ত ওঠাণিন। 

িািাডা ঐ উদ্ধলৃিণি ‘ িণুকর উের রােণিন’  শুধ ু এিিুকু িিা 
হ়েলন। িরং িিা হণ়েণি, িণুকর উের িা নীণচ রােণিন। নীণচ রােণি 
দিা আিিানী সাণহণির মিিি প্রমালেি হ়ে না। 

এিাও কম আিণ বর ন়ে দ , আিিানী সাণহি ইসহাক র.এর ঐ স্পি 
িিিযলি উণল্লে না কণর কুনুণি হাি িাাঁধার:  া আসণি হাি দিািার: 
একলি অস্পি িিণিযর উদ্ধলৃি দিণনণিন। 

উণল্লেয, হাি িাাঁধার দ  সহীহ লন়েম েণূিব আমরা উণল্লে কণরলি, দস 
লন়েণম হাি িাাঁধণি িণুকর উের রাো প্রা়ে অসম্ভি। 

আণরকলি কথা, িা-মা হািী ভাইণ়েরা দ ভাণি হাি িাাঁণধন, িাণি 
িণুকর উেণর িাাঁধা হ়ে না, হ়ে িণুকর নীণচ। আলম িাণদর একজনণক 
লিষ়েলি িণিলিিাম। লিলন আমার সামণন হাি দিাঁণধ িারিার আমার 
লদণক িাকালেণিন। দেণষ িিণিন, এিাণিা কেণনাই লচন্তা কলরলন। 
আলম িিিাম, এিার লচন্তা করুন। হাদীস িিণিন িণুকর উের হাি 
িাাঁধার, আর আমি করণিন িণুকর নীণচ হাি িাাঁধার, িা হ়ে না। 

লিণেষ জ্ঞািিয 

এ মাসআিা়ে আমাণদর িা-মা হািী িনু্ধ ম ুাফফর লিন মহুলসন িার 
দিো ‘ জাি হাদীণির কিণি রাসিূলু্লাহ (িা:)এর িািাি’  নামক 
িইলিণি দ সি দলিিপ্রমাে দেে কণরণিন, োঠকণদর জ্ঞািাণথব 
দসগুণিার সংলক্ষপ্ত ে বাণিাচনা িুণি ধরা হণিা। 

১. িণুকর উের হাি িাাঁধার িহীহ হাদীিসমহূ লেণরানাণম দিেক এক 
নম্বণর হ রি সাহি ইিণন সা’ দ রা. িলেবি হাদীসলি উণল্লে 
কণরণিন। আমরাও এলি প্রথম নম্বণর উণল্লে কণরলি। উি হাদীণস 
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আণি, মানুষণক এই আণদে দদও়ো হণিা দ , িারা দ ন নামাণ  ডান 
হাি িাম হাণির িাহুর উের রাণে। 

এ হাদীসলি িণুক হাি িাাঁধার দলিি হণিা কী কণর, িা এক স্বিে 
প্রশ্ন। হাজার িির  ািৎ িেুারী েরীণফর অসংেয ভাষযকার িাণদর 
একলি ভাষযগ্রণথথও এ ইলেি দদনলন দ , এ হাদীস দথণক িণুকর উের 
হাি িাাঁধা প্রমালেি হ়ে। আিার মহান েিূবসলূরিণের মণধয িণুক হাি 
িাাঁধার আমি না থাকাও প্রমাে কণর দ , িারাও এ হাদীসলির অনুরূে 
মমব দিাণঝন লন। িাহণি িা-মা হািী িনু্ধরা এিা দকাণত্থণক দেণিন? 

িািাডা উি হাদীণস ডান হাি িাম হাণির িাহুর উের রােণি িিা 
হণ়েণি, ডান হাণির িাহু িাম হাণির িাহুর উের রােণি িিা হ়ে লন। 
িাম হাণির িাহুর লিেরীণি ডান হাি িিা়ে স্পিি িণুঝ আণস, 
এোণন কলি ে বন্ত ডান হািণক দিাঝাণনা হণ়েণি। আর এর িযােযা 
এণসণি হ রি ও়োইি রা. িলেবি হাদীসলিণি। 

২. এরের দিেক ও়োইি রা. িলেবি হাদীসলি উণল্লে কণরণিন। উি 
হাদীণস িিা হণ়েণি, অিঃের িাাঁর (রাসিূ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ও়োসাল্লাণমর) ডান হাি িাম হাণির লেঠ, কলি ও িাহুর উের 
রােণিন। এরের দিেক িণিণিন, উি হাদীস প্রমাে কণর দ , রাসিূ 
(িা:) ডান হািলি েণুরা িাম হাণির উের রােণিন। এমিািস্থা়ে হাি 
নালভর নীণচ  াও়োর প্রশ্নই আণস না। এইভাণি হাি দরণে নাভীর 
নীণচ স্থােন করণি চাইণি মাজা িাাঁকা কণর নালভর নীণচ হাি লনণ়ে 
দ ণি হণি,  া উলচি ন়ে। 

আফণসাস! হাদীসলি লনণ়ে দিেক একলিিারও ঠািা মাথা়ে লচন্তা 
কণরন লন। এলি লকভাণি প্রমাে কণর রাসিূ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ও়োসাল্লাম ডান হাি েণুরা িাম হাণির উের রােণিন। এ হাদীসলি 
লদণ়েই দিা িেুারী েরীণফর ভাষযকার হাণফজ ইিণন হাজার 
আসকািানী ও নও়োি লসদ্দীক হাসান োন িেুারী েরীণফ উদ্ধিৃ 
হ রি সাহি রা.এর হাদীসলির িযােযা কণরণিন। িারা িণিণিন, এ 
হাদীস প্রমাে কণর দ , সাহি রা. িলেবি হাদীণস দ  দ রা’  িা িাহুর 
কথা িিা হণ়েণি, দসোণন েণুরা িাহু দিাঝাণনা হ়ে লন, িরং িাহুর 
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অংেলিণেষণক দিাঝাণনা হণ়েণি। (িীকা-১) োওকানী সাণহিও একই 
কথা িণিণিন। িাহণি দিেক িিণিন লক, এই লিনজণনর িিণিযর 
মমব লক? সউদী আরণির প্রথম ও প্রধান মফুিী ো়েে মহুাম্মদ ইিণন 
ইিরাহীম রহ. দ  ডান হাণির িাি ু লদণ়ে িাম হাণির কলি দচণে 
ধরাণক ( اليمنى اليد بكف اليسرى اليد رسغ قبض ) সুন্নি সািযস্ত কণরণিন 
(দ্র. ফািাও়ো, ২/২০৭) িারই িা অথব কী? 

িেুারী েরীণফ হ রি আিী রা. সম্পণকব দ  িিা হণ়েণি, লিলন িার 
ডান হাণির িাি ুিাম হাণির কলির উের দরণেণিন, এ হাদীণস কী 
দিাঝাণনা হণ়েণি? এমলনভাণি সুনাণন দালরমীণি উদ্ধিৃ ও়োইি রা. 
িলেবি হাদীসলিণি দ  িিা হণ়েণি, الرسغ من قريبا  কলির কািাকালি 
(হাি দরণেণিন), উি হাদীণসরই িা মমব কী? িাণি়েী আি ু
লমজিাণ র দ  আিারলি িি হণ়েণি দসলিরই িা মমব কী? 

দসই সণে ইিণন ে ুা়েমা রহ. িার সহীহ গ্রণথথ ও ইিনুি মনুল র রহ. 
িার আি-আওসাি গ্রণথথ ও়োইি রা. িলেবি আণিাচয হাদীসলির 
উের দ  অনুণেদ লেণরানাম উণল্লে কণরণিন, এিং ৯৭ নং েিৃা়ে 
আরণির প্রধান মফুিী ো়েে আব্দিু আ ী  ইিণন িা  রহ. এর 
উলল্ললেি ফণিা়ো়ে আণিাচয হাদীসলির দ  মমব িুণি ধরা হণ়েণি, 
দসোণন িাাঁরাই িা কী দিাঝাণি দচণ়েণিন? 

৩. এরের দিেক িাউস (িাণিঈ) িলেবি মরুসাি িা সেূলিলেন্ন 
হাদীসলি উণল্লে কণরণিন। দ োণন িাউস রহ. িণিণিন, রাসিূলু্লাহ 
সা. নামাণ  ডান হাি িাম হাণির উের রােণিন এিং উভ়ে হাি 
িণুকর উের িাাঁধণিন। 

 

হাদীসলি সম্পণকব দিেক ম ুাফফর লিন মহুলসণনর মন্তিয হণিা, উি 
হাদীিণক অণনণক লনজস্ব দিাাঁডামী ও িযলিণত্বর িণি  ঈফ িণি 
প্রিযােযান করণি চান। মহুালদ্দিিণের মন্তণিযর দিা়োিা কণরন না। 
লনণজণক দিি মহুালদ্দি িণি েলরচ়ে লদণি চান। অথচ আিিানী উি 
হাদীি উণল্লে কণর িণিন, আি ুদাউদ িাউি দথণক এই হাদীি িহীহ 
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সনণদ িেবনা কণরণিন। অিঃের লিলন অণন্যর দালি েিন কণর 
িণিন, 

 في مذاهبهم اختالف على العلماء جميع عند حجة فهو مرسال كان وإن وهو
 كما طرق من موصول جاء وقد المرسل إلى السند صحيح ألنه المرسل
 .الجميع عند حجة فكان آنفا إليه أشرنا

অথবাৎ এ হাদীসলি মরুসাি হণিও িা সকি আণিণমর দলৃিণি 
প্রামােয।  লদও মরুসাি হাদীস সম্পণকব িাণদর মিলভন্নিা রণ়েণি, 
দকননা মরুলসি িা সেূলিলেন্নভাণি িেবনাকারী (িাউস) ে বন্ত এর 
সনদ সহীহ। আিার এ মণমব অলিলেন্নসণূে অণনক িেবনা এণসণি। 
 ার প্রলি আমরা একিু েণূিবই ইলেি কণরলি। সুিরাং এলি সকণির 
দলৃিণি প্রামােয। 

এ হণিা আিিানী সাণহণির িিণিযর সলঠক অনুিাদ,  লদও িার 
িিিযলি আেলত্তকর। লকনু্ত আমাণদর ম ুাফফর ভাই িম্ফঝণম্প েিু 
দক্ষ হণিও উসণূি হাদীস িা হাদীস োণের মিূনীলি ও আরিী ভাষা 
সম্পণকব এণকিাণর আনাডী হও়োর দরুন এ িিণিযর দ  অনুিাদ 
কণরণিন িা রীলিমি লিস্ম়েকর ও িোজনক। লিলন লিণেণিন, 
িাউস  লদও মরুসাি রািী িি ু লিলন সকি মহুালদ্দণির লনকি 
দিীিণ ািয। কারে লিলন মরুসাি হণিও সনণদর জন্য িহীহ। 
িািাডাও এই হাদীি মারফূ লহসাণি অণনকগুণিা সূণে িলেবি হণ়েণি। 
দ মনলি আলম এই মােই উণল্লে করিাম। অিএি িা সকি 
মহুালদ্দণির লনকি দিীিণ ািয। 

আসণি দিেণকর এইিুকু জ্ঞানও দনই দ , মরুসাি িিা হ়ে সেূলিলেন্ন 
হাদীসণক আর মরুলসি হণিা সেূলিলেন্ন হাদীণসর িেবনাকারী। আর এ 
কারণেই আরিী উদ্ধলৃিিুকুণি দ র  ির িািাণিও লিলন ভুি 
কণরণিন। িািাডা وهو সিবনামলি দ্বারা হাদীসলিণক দিাঝাণনা হণ়েণি। 
অথচ লিলন এিা দ্বারা িাউসণক িলুঝণ়েণিন। আর এ কারণেই সি 
এণিাণমণিা হণ়ে দিণি। দসই সণে লদ্বিী়ে িাকযলির ভুি অনুিাণদর 
কারে হণ়ে দাাঁলডণ়েণি। আমার দিা িণুঝই আণস না, এি অল্প েুাঁলজ 
আর চািান লনণ়ে এরা লকভাণি লকিাি দিোর সাহস কণর? 
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 াণহাক, মিূ কথা়ে আলস। এ হাদীসলি মরুসাি। আর মরুসাি 
হাদীসণক িা-মা হািী িনু্ধরা প্রামােয মণন কণরন না। িার প্রমাে, 
মলহিাণদর নামাণ র লভন্নিা লিষণ়ে হানাফীরা আি ু দাউদ িলেবি 
একলি মরুসাি হাদীস ও দসই সণে সািাফ িা মহান েিূবসলূর সাহািা 
িালিঈন ও আইম্মাণ়ে মহুজিালহদীণনর ফািাও়ো দলিিরূণে দেে 
করণি িারা মরুসাি িণি দসলিণক উলডণ়ে লদণ়েণিন। লনণজণদরণক 
সািাফী িণি দালি করণিও সািাণফর ফািাও়ো িারা সম্পেূব উণেক্ষা 
কণরণিন। সুিরাং এ মরুসাি হাদীসলিণক:  ার উের সািাণফর কাণরা 
আমিও দনই: সহীহ ও প্রামােয সািযস্ত করার দচিা চািাণনার অথব 
লক? 

দেিণন এ সম্পণকব লিস্তালরি আণিাচনা করা হণ়েণি। 

এরের দিেক হ রি ও়োইি িলেবি িণুকর উের হাি িাাঁধা সংক্রান্ত 
হাদীসলি উণল্লে কণরণিন। দেিণন এর দুিবিিার অণনক কারে 
আমরা সলিস্তাণর িুণি ধণরলি। 

৪. এরের দিেক হুিি আি িাঈ রা. িলেবি হাদীসলি িুণি ধণরণিন। 
দেিণন এ সম্পণকব লিস্তালরি আণিাচনা হণ়েণি। 

ইমাম লিরলম ীর প্রলি অলভণ াি 

ম ুাফফর লিন মহুলসন লিণেণিন, লকনু্ত দকান দকান মনীষী দুই ধরণনর 
আমণির প্রলি লেলথিিা প্রকাে কণরণিন। এরের দিেক ইমাম 
লিরলম ীর িিিয উণল্লে কণরণিন। েণূিব আমরা িা িুণি ধণরলি। 
দিেক িণিণিন, ইিনু কুদামাও অনুরূে িণিণিন। এরের 
ে বাণিাচনা লেণরানাণম দিেক আণরা িণিণিন, উেণরর আণিাচনা 
দথণক প্রমালেি হণ়েণি দ , রাসিূ (িাঃ) িণুকর উের হাি দরণে 
িািাি আদা়ে কণরণিন। সুিরাং অন্য কাণরা আমি ও কথার লদণক 
ভ্রণুক্ষে করার প্রণ়োজন দনই। িণি ইমাম লিরলম ী (রহঃ) দ মন 
অণন্যর িযলিিি আমণির কথা িেবনা কণরণিন, দিমলন ইিনু 
কুদামাও দকিি হাম্বিী মা হাণির দলৃিভলে উণল্লে কণরণিন।  া 
োঠণকর সামণন েলরস্কার। 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi
http://www.islamijindegi.com/
https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014


                    www.islamijindegi.com             

দিেণকর এ দালি আণদৌ গ্রহেণ ািয ন়ে। ইমাম লিরলম ীর সাধারে 
রীলি হণিা, প্রলিলি অনুণেণদ উদ্ধিৃ হাদীস অনুসাণর সাহািা 
িালিঈন, িাণি িালিঈন ও আণ়েম্মাণ়ে দীণনর মণধয কারা আমি 
কণরন িা িুণি ধরা। িাই িযলিিি আমণির প্রশ্ন এোণন অিান্তর। 
দিেক লক িিণি চান, িাণদর িযলিিি আমি হাদীস ও সুন্নাহ 
দমািাণিক লিি না? 

সািাফ িা েিূবসলূরিণের কাণরা আমি দ  িণুক হাি িাাঁধা লিি না, দস 
কথা দ  দকিি ইমাম লিরলম ী ও ইিণন কুদামার আণিাচনা দথণক 
েলরস্কার হ়ে িা ন়ে, ইেলিিাফুি আইম্মা গ্রণথথ ইমাম িাহািী (মিুৃয 
৩২১ লহজলর) ও আি আওসাি গ্রণথথ ইমাম ইিনুি মনুল র (মিুৃয 
৩১৯ লহজলর): এ দুজণনর আণিাচনা দথণকও িা স্পি প্রলিভাি হ়ে। 
এমলনভাণি ইিণন হা ম জালহরী (মিুৃয ৪৫৬ লহজলর) িার আি 
মহুাল্লা গ্রণথথ িণুকর উের হাি িাাঁধার ইোরা ে বন্ত কণরন লন। কাণরা 
আমি এমন লিি দসকথাও িণিন লন। ইিণন আব্দিু িারও (মিুৃয 
৪৬৩ লহজলর) িার িামহীদ গ্রণথথ (২০/৭৫) নাভীর নীণচ ও উেণর 
হাি িাাঁধার আমণির কথা উণল্লে কণরণিন। লকনু্ত িণুকর উের হাি 
িাাঁধার আমণির কথা উণল্লে কণরন লন। একইভাণি ইমাম িািািী 
(মিুৃয ৫১৬ লহজলর) িার োরহুস সুন্নাহ গ্রণথথ সাহািা ও িালিঈণনর 
আমি িুণি ধণরণিন। লকনু্ত িণুক হাি িাাঁধার আমি সম্পণকব লকিুই 
িণিন লন। ইিণন হুিা়েরা ো়েিানী (মিুৃয ৫৬০ লহ) িার ইেলিিাফুি 
আইম্মালিি উিামা গ্রণথথ েিূবসলূর আণিম ও ইমামিণের মিামি ও 
আমি উণল্লে কণরণিন। লকনু্ত িণুকর উের হাি িাাঁধার আমণির প্রলি 
ইলেিও কণরন লন। শুধ ুনাভীর নীণচ ও উেণর হাি িাাঁধার আমণির 
কথা িুণি ধণরণিন। (দ্র, ১/১০৭) আল্লামা জামািদু্দীন আর রা়েমী 
(মিুৃয ৭৯২ লহ) িার আি মাআলনি িাদীআহ ফী ইেলিিালফ আহলিে 
োরীআহ গ্রণথথ আহিসু সুন্নাহ ও়োি জামাআণির োোোলে লে়ো 
 া়েলদ়ো ও লে়ো ইমালম়ো (১২ ইমাণমর মিিাণদ লিশ্বাসী) দদর 
ফণিা়ো ও আমিও িুণি ধণরণিন। লকনু্ত হাি িাাঁধার মাসআিা়ে 
নাভীর নীণচ ও উেণরর আমি ও ফণিা়োর কথা উণল্লে করণিও 
িণুকর উের হাি িাাঁধার আমণির কথা উণল্লে কণরন লন। (দ্র, 
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১/১৩৬) এই লিিি েিণক িা-মা হািী ঘরানার েীষব আণিম নও়োি 
লসদ্দীক হাসান োন (মিুৃয ১৩০৭ লহ) োওকানীর আদ দুরারুি 
িালহ়েযাহ গ্রণথথর ভাষয আর রাও ািুন নালদ়েযাহ গ্রণথথ (১/৯৭-৯৮) 
লিণেণিন, 

 عن مروي منهما كال ألن متساويان وفوقها السرة تحت اليدين ووضع
 وسلم عليه هللا صلى النبي أصحاب

অথবাৎ নাভীর নীণচ ও উেণর হাি িাাঁধা দুলিই সমান। দকননা দুলিই 
নিী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর সাহািীিে দথণক িলেবি 
হণ়েণি। এরের লিলন িাণদর লকিু নাম উণল্লে কণরণিন। এিং ইমাম 
লিরলম ীর িিিয ও ইিনুি হুমাণমর মন্তিয উণল্লে কণরণিন। লকনু্ত 
িণুকর উের হাি িাাঁধার দকান কথাই উণল্লে কণরন লন। 

হানাফীণদর দলিি ও দিেণকর মন্তিয 

দিেক নাভীর নীণচ হাি িাাঁধার ি়েলি দলিি উণল্লে কণরণিন। 
িন্মণধয আিী রা. ও আি ু হুরা়েরা রা. িলেবি হাদীস দুলির সনদ 
দুিবি। আমরাও এই দুিবিিার কথা িুণি ধণরলি। িণি আমরা এ দুলি 
সাক্ষী িেবনারূণে িুণি ধণরলি। িা-মা হািী িনু্ধণদর রীলি অনুসরে 
করণি এ দুলিণকও সহীহ িিা দ ি। িণুকর উের হাি িাাঁধা সম্পণকব 
ও়োইি িলেবি হাদীসলির সনদ দুিবি। এর দুিবিিার কথা আিিানী 
সাণহিসহ িা-মা হািী িনু্ধরাও দমণন লনণ়েণিন। এিদসণেও এর 
সমথবণন সহীহ হাদীস আণি দালি কণর আিিানী সাণহি এলিণক সহীহ 
িণি মন্তিয কণরণিন। দস লহসাণি উি িেবনাদুলির সমথবণনও দ ণহিু 
সহীহ হাদীস রণ়েণি। িাই একই রীলিণি এ দুলিণকও সহীহ িিা 
 া়ে। িিৃী়ে হাদীসলি হ রি আনাস িলেবি ও ইিণন হা ণমর আি 
মহুাল্লা গ্রণথথ উদ্ধিৃ। এলি সম্পণকব দিেক িণিণিন, িেবনালি লভলত্তহীন 
ও িাণনা়োি। মহুালদ্দস  াকালর়ো লিন দিািাম কাণদর িণিন, এই 
েণব্দ দকউ দকান সনদ উণল্লে কণরন লন। মিুারকেরুী (রহঃ) িণিন, 
আলম এই হাদীণসর সনদ সম্পণকব অিিি নই। 
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আমাণদর িিিয হণিা, ইিণন হা ম দিা আেনাণদর ঘরানার দিাক। 
লিলনও লভলত্তহীন ও িাণনা়োি হাদীস উদ্ধিৃ কণরন?!  াকালর়ো লিন 
দিািাম কাণদর মহুালদ্দস নন, প্রলসদ্ধ ও গ্রহেণ ািয দকান িযলিও 
নন। িণি িার দ  আরিী িিিয দিেক িীকা়ে উণল্লে কণরণিন 
িাণি আিারও প্রমালেি হণিা, দিেক আরিী ভাি দিাণঝন না। 
 াকালর়ো সাণহি িণিণিন, লিলন (ইিণন হা ম) এর দকান সনদ 
উণল্লে কণরন লন। িরং মআুল্লাক (সেূলিহীন)রূণে উদ্ধিৃ কণরণিন। 
একথা দিা লঠক আণি। লকনু্ত এণি লভলত্তহীন ও িাণনা়োি হও়ো 
অলনিা ব হ়ে না। মিুারকেরুী সাণহিও এর সনদ সম্পণকব অিিি 
হণি োণরন লন। এিাও দকান দলিি ন়ে। হাদীসলির সনণদর আংলেক 
িুণি ধণরণিন িা়েহাকী িার লেিালফ়োি গ্রণথথ। লিলন িণিণিন, 

 تعجيل النبوة أخالق من:  قال أنس عن ثابت عن زربي بن سعيد وروى
. السرة تحت الصالة في شمالك على يمينك ووضعك وتأخيرالسحور اإلفطار
 (২/৩৪ الخالفيات مختصر( بقوي وليس زربي ابن به تفرد

অথবাৎ সাঈদ ইিণন  ারিী এলি িেবনা কণরণিন িালিি রহ.এর সণূে 
আনাস রা. দথণক। লিলন িণিণিন, নিীচলরণের মণধয রণ়েণি ইফিার 
সম়ে হণিই করা, দসহলর লিিণম্ব োও়ো ও নামাণ  ডান হাি িাম 
হাণির উের দরণে নাভীর নীণচ রাো। ইিণন  ারিী একাকী এলি 
িেবনা কণরণিন। লিলন মজিিু নন। 

সুিরাং এিাণক  ঈফ িিা দ ণি োণর। লভলত্তহীন ও িাণনা়োি িিা 
দকানভাণিই উলচি ন়ে। 

চার নম্বণর দিেক হ রি ও়োইি রা. িলেবি নাভীর নীণচ হাি িাাঁধা 
সংক্রান্ত হাদীসলি উণল্লে কণর মন্তিয কণরণিন, িেবনালি লভলত্তহীন ও 
িাণনা়োি। নাভীর নীণচ কথািুকু হাদীণস দনই। সুিরাং এই অংেিুকু 
জাি করা হণ়েণি। অিঃের দিেক িার এই দালির েণক্ষ ো়েে 
হা়োি লসলন্ধর িিিয িুণি ধণরণিন। হা়োি লসলন্ধ দািী কণরণিন, 
লিলন মসুান্নাণফর দকান োিলিলেণি এ অংেিুকু োন লন। 
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লকনু্ত হা়োি লসলন্ধ হাদীসলি োনলন িণি এলি লভলত্তহীন ও িাণনা়োি 
হণ়ে  াণি: এিা দকমন কথা?  ারা দেণ়েণিন িণি িণিণিন, িারা লক 
লমথযা িণিণিন? হা়োি লসলন্ধর ইণন্তকাি হ়ে ১১৬৩ লহ. সাণি। 
িারই সমসামল়েক লিণিন মহুাম্মদ কাণ়েম লসলন্ধ (মিুৃয ১১৫৭ লহ.)। 
লিলন দেষ জীিন লহজা  িথা মিা-মদীনাণিই কালিণ়েণিন এিং 
দসোণনই হাদীস েরীণফর অধযােনার দেদমি আঞ্জাম লদণ়েণিন। 
লিলন িার ফাও িু লকরাম গ্রণথথ লিণেণিন, 

 إلى بعزوها قاسم الحافظ الشيخ جزم مع غلطا الزيادة هذه بكون القول بأن
 عبد الشيخ خزانة في نسخة في هاووجود نسخة في إياها ومشاهدتي المصنف
 في بعيني ورأيته:  قال. باإلنصاف يليق ل واألثر الحديث في المفتي القادر
 (৯০ ص السنن، آثار. (المصححة األمارات عليها صحيحة نسخة

অথবাৎ হাদীণসর হাণফ  ো়েে কাণসম (ইিণন কুিিিুিুা) দঢ়ৃিার 
সণে িণিণিন, এ অংেিুকু মসুান্নাণফ আণি। আলম লনণজও একলি 
ো- লুিলেণি িা দদণেলি। এলি ো়েে মফুিী আব্দিু কাণদর 
সাণহণির গ্রথথািাণর রলক্ষি ো- ুলিলেণিও লিদযমান আণি। এি 
লকিুর েরও এিাণক ভুি িিা ইনসাণফর কথা হণি োণর না। আলম 
দিা লনজ দচাণে লিশুদ্ধ একলি ো- লুিলেণি এঅংেিুকু দদণেলি। 
(আিারুস সুনান, ে.ৃ ৯০) 

একইভাণি মহুাম্মদ হাণেম লসলন্ধ (মিুৃয ১১৭৪ লহ.,) িার িারসীউদ 
দুররাহ আিা লদরহালমস সুররাহ গ্রণথথ লিনলি ো- ুলিলেণি হাদীসলি 
দেণ়েণিন িণি উণল্লে কণরণিন। ১. আল্লামা হাণফজ কাণসম ইিণন 
কুিিিূিুার ো- ুলিলে, ২. মিা েরীণফর মফুিী আল্লামা আব্দিু 
কাণদর ইিণন আি ুিকর আস লসলদ্দকীর লনকি রলক্ষি ো- ুলিলে। ৩. 
আল্লামা মহুাম্মদ আকরাম লসলন্ধর (মিুৃয ১১৩০ লহ.) লনকি সংরলক্ষি 
ো- ুলিলে। লদ্বিী়ে দুলি ো- ুলিলে লিলন স্বচণক্ষ দদণেণিন িণিও 
স্পি উণল্লে কণরণিন। (দ্র. প্রাগুি, ে.ৃ ৮৫) 

এমলনভাণি এলি আল্লামা মহুাম্মদ আণিদ লসলন্ধর (মিুৃয ১২৫৭ লহ.) 
লনকি রলক্ষি ো- লুিলেণি লিি ও আণি। আল্লামা মরুিা া হাসান 
 ািীদীর (মিুৃয ১২০৫ লহ.) লনকি রলক্ষি ো- ুলিলেণিও এলি লিি ও 
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আণি। িিবমাণন এই ো- ুলিলেলি লিউলনণস আণি। এর একলি 
ফণিাকলে মদীনা ইউলনভালসবলির গ্রথথািাণর রলক্ষি আণি। এই দুলি 
ো- ুলিলে সামণন দরণে প্রেযাি আণিম ও মহুালদ্দস ো়েে মহুাম্মদ 
আও়োমা অক্লান্ত েলরিম কণর সম্পাদনােিূবক মসুান্নাণফ ইিণন আি ু
ো়েিার দ  সংস্করে বিলর কণরণিন,  া িালব্বে ে-দ  বিরুি দথণক 
প্রকালেি হণ়েণি। দসোণন ৩৯৫৯ নম্বণর হাদীসলি উণল্লে করা 
হণ়েণি। এিং িিৃী়ে ে-দ র শুরুণি উি দুলি ো- ুলিলের দ  দ  
েিৃা়ে হাদীসলি উদ্ধিৃ রণ়েণি িার ফণিাও িুণি দদও়ো হণ়েণি। 

এরের ৭ নং দলিণি িাণিঈ আি ু লমজিা  রহ.এর িেবনালি সম্পণকব 
দিেক মন্তিয কণরণিন, উি িেবনা গ্রহেণ ািয ন়ে। কারে এর সনদ 
লিলেন্ন। 

দিেক এোণন আরিী মাকিূ েব্দলির অথব কণরণিন ‘ সনদ লিলেন্ন’ । 
একথাও প্রমাে কণর লিলন উসণূি হাদীস িা হাদীস োণের মিূনীলি 
সম্পণকব কিিা অজ্ঞ! মাকিূ েব্দলির োলরভালষক অথব হণিা, িালিঈর 
িিিয িা আমি। এ িেবনালির সনদ মজিিু এিং এলি দকান সহীহ 
হাদীণসর লিণরাধী ন়ে। সুিরাং অন্যান্য সহীহ িেবনার সমথবক লহসাণি 
এলি গ্রহেণ ািয হণি োণর। 

এরের ৯ নং দলিি উণল্লে কণর িাহকীক লেণরানাণম দিেক 
িণিণিন, ইমাম আহমদ (রহঃ) নাভীর নীণচ হাি িাাঁধার িেবনাণক 
প্রিযােযান কণরণিন। দ মন ইমাম আি ুদাউদ িণিন, আলম আহমাদ 
ইিনু হাম্বি (রহঃ)ণক িিণি শুণনলি দ , আব্দরু রহমান ইিনু ইসহাক 
 ঈফ। সুিরাং উি িেবনার লদণক ভ্রণুক্ষে করার প্রশ্নই উণঠ না। 
িািাডা ইমাম নিিী ও আিিানী গ্রহে কণরন লন। ইমাম আহমদ 
সম্পণকব নাভীর নীণচ ও উেণর দুই ধরণনর কথা এণসণি। মিূি িা 
সণন্দহ িু। দ মনলি দালি কণরণিন কা ী আি ু ই়োিা আি ফারব। 
সুিরাং িার েক্ষ দথণক িণুকর উের হাি িাাঁধাই প্রমালেি হ়ে।  াণক 
ইমাম আি ুদাউদ িহীহ িণিণিন। 

দিেক এোণন অণনকগুণিা ভুি িথয লদণ়েণিন। 
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ইমাম আহমাদ নাভীর নীণচ হাি িাাঁধার হাদীসণক প্রিযােযান কণরন 
লন। িরং িদনু া়েী আমি কণরণিন এিং ফণিা়োও লদণ়েণিন। হ্াাঁ, 
আব্দরু রহমানণক লিলন  ঈফ িণিণিন। লিলন দিা িণিন লন: এ 
দক্ষণে আর দকান িেবনা দনই। রািীণক  ঈফ িিা আর িার িেবনাণক 
প্রিযােযান করা এক লজলনস ন়ে। এণক্ষণে  লদ আর দকান িেবনা না-
ও থাকি, িথালে রািীণক  ঈফ িিার কারণে িার িেবনাণক 
প্রিযােযান করা প্রমালেি হণিা না। 

দদেনু, একলি হাদীণস আণি, মলুচ ও হাোম (ণ  লেংিা িািা়ে) িাডা 
অন্য সকি মানুষ (িংেিিভাণি) সমান। এ হাদীসণক ইমাম আহমদ 
 ঈফ িণিণিন। লকনু্ত িার িাে মহুান্না িণিণিন, িাাঁণক (আহমদণক) 
লজণজ্ঞস করা হণিা, আেলন এ হাদীসণক  ঈফ িণিন, আিার এলি 
গ্রহেও কণরন? উত্তণর লিলন িণিন, 

  عليه العمل ولكن إسناده نضعف إنما 

আমরা এর সনদণক  ঈফ িলি, লকনু্ত আমি দিা এর উেরই। 
(নুকািু   ারকােী. ২/৩১৩) 

আর আণিাচয মাসআিা়ে দিা আব্দরু রহমাণনর িেবনা িাডাও আণরা 
সহীহ হাদীস, িালিঈিণের আমি ও ফািাও়ো লিদযমান আণি। 

দিেক িণিণিন, ‘ ইমাম নিিী এিা গ্রহে কণরন লন।’  ভাি কথা, 
লকনু্ত লিলন দিা িণুকর উের হাি িাাঁধাণকও গ্রহে কণরন লন। ইমাম 
নিিী িার োরহুি মহুা  াণি িণিণিন, 

  المنصوص الصحيح هو وهذا سرته وفوق صدره تحت ويجعلهما 

উভ়ে হাি নাভীর উেণর িণুকর নীণচ রােণি। এিাই সলঠক ও (ইমাম 
োণফ়েী রহ.এর) স্পি িিিয। 

দিেক িণিণিন, ইমাম আহমদ সম্পণকব নাভীর নীণচ ও উেণর দুই 
ধরণনর কথা এণসণি। মিূি িা সণন্দহ িু। দ মনলি দালি কণরণিন 
কা ী আি ুই়োিা আি ফারব। 
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দিেক এোণন ফাররাণক ফারব িালনণ়েণিন। দসই সণে লিলন কা ী 
আি ু ই়োিা আি ফাররার উের লমথযাণরাে কণরণিন। কারে কা ী 
সাণহি দকাথাও এমন দালি কণরন লন। দিেক িার গ্রণথথর িীকা়ে 
কা ী সাণহণির আি মাসাইিিু লফকলহ়েযাহ গ্রণথথর িরাি উণল্লে 
কণরণিন। অথচ উি গ্রণথথ কা ী সাণহি কি স্পি িণিণিন, 

 اليمين يضع أنه:  زياد بن الفضل فنقل يديه يضع موضع أي في واختلفت
 أبو روى لما أصح وهو الخرقي، اختيار وهو السرة، تحت الشمال على

 أبو وروى. السرة تحت األكف على األكف بأخذ هللا رسول أمر قال هريرة
 على األكف وضع الصالة في السنة من: قال ـ السالم عليه علي عن جحيفة
 .السرة تحت األكف

 السرة، فوق شماله على يمينه وضع صلى إذا أبي رأيت قال هللا عبد ونقل
 أن ويحتمل السرة، على كانت أنها الراوي من ظنا َ يكون أن يحتمل وهذا
 .ذلك في أحمد من سهوا َ يكون

অথবাৎ হাি দকাথা়ে িাাঁধা হণি িা লনণ়ে (হাম্বিী মা হাণি) দুরকম 
িেবনা রণ়েণি। (ইমাম আহমদ) দথণক ফাদি ইিণন ল ়োণদর িেবনা 
হণিা, ডান হাি িাম হাণির উের দরণে নাভীর নীণচ রােণি। এ 
িেবনালিই লেরাকী রহ. েিন্দ কণরণিন। এলিই সিবালধক লিশুদ্ধ। 
এরের লিলন আি ুহুরা়েরা রা. ও আিী রা.এর িেবনাদুলি উণল্লে কণর 
িণিন, আর আব্দুল্লাহ (ইিণন আহমদ) উণল্লে কণরণিন, আলম 
আব্বণুক দদণেলি, নামাণ  ডান হাি িাম হাণির উের দরণে নাভীর 
উেণর রােণি। এিা (অথবাৎ লদ্বিী়ে িেবনািা) হণি োণর িেবনাকারীর 
ধারো়ে নাভীর উেণর লিি। আিার এমনও হণি োণর দ , আহমদ 
রহ. অসিকবিািেি এমনলি কণরণিন। (আি মাসাইিিু লফকলহ়েযাহ, 
১/৩২) 

এ হণিা কা ী আি ুই়োিার েেূব িিিয। লিলন হাম্বিী মা হাণির িড 
আণিম লিণিন। নাভীর নীণচ হাি িাাঁধার িেবনালিণক লিলন অগ্রিেয ও 
লিশুদ্ধ আেযা লদণ়ে নাভীর উেণর হাি িাাঁধার িেবনালির একলি িযােযা 
দাাঁড করাণি দচণ়েণিন। অথচ দিেক ম ুাফফর লিন মহুলসন িার 
িরাি লদণ়ে োঠকণক কি িড দধাাঁকা়ে দফিণি দচণ়েণিন! 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi
http://www.islamijindegi.com/
https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014


                    www.islamijindegi.com             

এ হণিা কা ী আি ুই়োিার েেূব িিিয। লিলন হাম্বিী মা হাণির িড 
আণিম লিণিন। নাভীর নীণচ হাি িাাঁধার িেবনালিণক লিলন অগ্রিেয ও 
লিশুদ্ধ আেযা লদণ়ে নাভীর উেণর হাি িাাঁধার িেবনালির একলি িযােযা 
দাাঁড করাণি দচণ়েণিন। অথচ দিেক ম ুাফফর লিন মহুলসন িার 
িরাি লদণ়ে োঠকণক কি িড দধাাঁকা়ে দফিণি দচণ়েণিন! 

দিেক এোণন ইমাম আি ু দাউণদর উেরও লমথযাণরাে কণরণিন। 
ইমাম আি ু দাউদ এই হাদীসণক সহীহ িণিন লন। িরং হাদীসলি 
উদ্ধিৃ করার ের দকান মন্তিয না কণর লনরিিা অিিম্বন কণরণিন। 
লনরিিা অিিম্বন আর সহীহ িিা এক কথা ন়ে। 

দ সি হাদীণসর দক্ষণে ইমাম আি ুদাউদ লনরিিা অিিম্বন কণরণিন 
দসগুণিার মণধয সহীহ হাসান ও  ঈফ সি ধরণনর হাদীসই রণ়েণি। 
দিেণকর জানা না থাকণি আন নুকাি আিা মকুাদ্দামালি ইিনুস 
সািাহ গ্রণথথ হাণফ  ইিণন হাজার আসকািানীর মন্তিয এিং লস়োরু 
আিালমন নুিািা গ্রণথথ (ইমাম আি ু দাউণদর জীিনী আণিাচনা়ে) 
হাণফ  োমসুদ্দীন  াহািীর িিিয েণড দদেণি োণরন। 

 লদ কথার কথা ধণরও লনই, ইমাম আি ু দাউদ িণুকর উের হাি 
িাাঁধার হাদীসণক িহীহ িণিণিন, িণি দসিা ইমাম আহমণদর মা হাি 
হও়ো প্রমালেি হণি কী কণর? দুলি লিষণ়ের মণধয এমন অলিণেদয 
সম্পকব দিেক দকাণত্থণক আলিষ্কার করণিন? 

 লদ িণিন, ইমাম আি ুদাউদ িার লেষয দিা িাই। িাহণি িিি, িড 
আি ব কথা, লেষযরা হাদীসণক সহীহ িিণিন, আর িার দ্বারা 
ইমামিণের মা হাি প্রমালেি হণি! এ দুলি কথার মণধয এমন িভীর 
সম্পকব হণিা কী কণর!  লদ িণিন, ঐ দ  ইমামিে দথণক একলি কথা 
প্রলসদ্ধ রণ়েণি: مذهبي فهو الحديث صح إذا  হাদীস সহীহ হণি দসলিই 
আমার মা হাি: িাহণি িিি, ভূলমকা়ে এ উলিলির মমব ও েিব 
উণল্লে করা হণ়েণি। দসোন দথণক এর উত্তর দজণন লনন। 

আণিাচয মাসআিা়ে ইমাম আহমদ স্পি িণিণিন, িণুকর উের হাি 
িাাঁধা মাকরুহ। িার এ কথা স্ব়েং ইমাম আি ু দাউদ স্বী়ে মাসাইি 
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সংকিণন উণল্লে কণরণিন। হাম্বিী মা হাণির আণরক েীষব আণিম 
ইিণন মফুলিহ িার আি ফুরু গ্রণথথ লিণেণিন, على وضعها ويكره 

عليه نص صدره িণুকর উের হাি রাো মাকরুহ। আহমদ রহ. একথা 
স্পি কণরই িণিণিন। ইমাম আি ু দাউদ ইমাম আহমদ দথণক এ 
ফণিা়ো উণল্লে কণরণিন দ , 

  به بأس فال السرة تحت كان وإن قليال السرة فوق 

হাি নাভীর সামান্য উেণর রােণি, নাভীর নীণচ রােণিও দকান 
অসুলিধা দনই। (দ্র. মাসাইণি আহমদ, লি আিী দাউদ, ১/৪৮) 
আহমদ রহ.এর আণরক েীষব লেষয ইসহাক ইিণন মানসুর আি 
কাওসাজও িার উস্তাণদর মি উণল্লে কণরণিন দ , নাভীর উেণর িা 
নীণচ হাি রােণি। ইমাম আহমণদর আণরকজন অন্যিম লেষয ফাদি 
ইিণন ল ়োদ উণল্লে কণরণিন দ , ইমাম আহমণদর মি হণিা নাভীর 
নীণচ রাো। এিসি মজিিু প্রমাোলদ থাকার েরও ম ুাফফর লিন 
মহুলসন ইমাম আহমণদর মা হাি লহসাণি িার উের চালেণ়ে লদণেন 
িণুকর উের হাি িাাঁধা। লকনু্ত দিেকণক মণন রােণি হণি, িাণ়ের 
দজাণর িিা ও কিণমর দজাণর দিোর লদন ফুলরণ়ে দিণি। 

িানা দকানলি েডা উত্তম? 

হাদীস েরীণফ একালধক িানার কথা উণল্লে রণ়েণি। িণি ইমাম আি ূ
হানীফা র. ও ইমাম আহমাদ র. দুজণনরই মি হণিা, নামাণ  
িাকিীর (আল্লাহু আকিার ) িিার ের এভাণি িানা েডা উত্তম: 

 غيرك إله ول جدك وتعالى اسمك وتبارك وبحمدك اللهم سبحانك

এমণির েণক্ষ প্রমােগুণিা লনণে প্রদত্ত হণিা: 

১. আল্লাহ িা়োিা ইরোদ কণরণিন, 

  تقوم حين ربك بحمد وسبح 

অথব:  েন িুলম দাাঁলডণ়ে  াণি, িেন দিামার প্রলিোিণকর সপ্রেংস 
েলিেিা ও মলহমা দঘাষো করণি। (সরূা িূর, ৪৮) 
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দাহহাক র. িণিণিন, উি আ়োণির মমব হণিা নামাণ  এই িানা োঠ 
করা: 

 غيرك إله ول جدك وتعالى اسمك وتبارك وبحمدك اللهم سبحانك

ইিনুি জাও ী,  াদুি মাসীর ৪ে. ১৮২ে.ৃ। 

ইমাম লিরলম ী র. লিণেণিন, 

  وغيرهم التابعين من العلم أهل أكثر عند هذا على والعمل 

অথবাৎ িাণি়েীন ও অন্যান্য আণিমিণের অলধকাংণের আমি হণিা- 
এই িানা োঠ করা। 

২. হ রি আি ুসাঈদ েদুরী রা. িণিণিন, 

 اللهم سبحانك: قال الصالة افتتح إذا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان
 أخرجه غيرك، إله ول جدك وتعالى اسمك وتبارك وبحمدك
 وابن) ٠٠٥( داود وأبو) ٢٤٢( والترمذي) ٨٨٨،٨٧٧(النسائي
 أبي عن علي بن علي عن سليمان بن جعفر طريق من كلهم ،)٨٧٤(ماجه

 عنه المتوكل

অথব: রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম নামা  শুরু করার 
সম়ে িিণিন, 

 غيرك إله ول جدك وتعالى اسمك وتبارك وبحمدك اللهم سبحانك

নাসা়েী েরীফ, হাদীস নং ৮৯৯,৯০০; লিরলম ী েরীফ, হাদীস নং 
২৪২; আি ু দাউদ েরীফ, হাদীস নং ৭৭৫; ইিণন মাজা েরীফ, 
হাদীস নং ৮০৪। হাদীসলি সহীহ। 

৩. হ রি আণ়েো রা. িণিন, 

 وبحمدك اللهم سبحانك قال الصالة افتتح إذا وسلم عليه هللا صلى النبي كان
 أبي طريق من الترمذي أخرجه غيرك إله ول جدك وتعالى اسمك وتبارك
 من فيه تكلم قد وحارثة عنها، عمرة عن لرجالا أبي بن حارثة عن معاوية

 غنام بن طلق طريق من داود أبو وأخرجه) ٢٤٨( الترمذي قاله حفظه قبل
 الجوزاء أبي عن ميسرة بن بديل عن المالئي حرب بن السالم عبد عن
 (٠٠٩(عنها
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অথব: নিী করীম সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম  েন নামা  শুরু 
করণিন িেন িিণিন 

 غيرك إله ول جدك وتعالى اسمك وتبارك وبحمدك اللهم بحانكس 

লিরলম ী েরীফ, হাদীস নং ২৪৩; আি ু দাউদ েরীফ, হাদীস নং 
৭৭৬। আি ূ দাউণদর সনদ িা সেূণক আল্লামা আহমাদ োণকর র. 
লিরলম ী েরীণফর িীকা়ে সহীহ িণিণিন। 

৪. হ রি আব্দলু্লাহ ইিণন মাসউদ রা. িণিণিন, 

 وبحمدك اللهم سبحانك: نقول أن الصالة استفتحنا إذا ايعلمن هللا رسول كان
 ذلك يفعل الخطاب بن عمر وكان غيرك إله ول جدك وتعالى اسمك وتبارك
 األوسط في الطبراني أخرجه. يقوله هللا رسول كان ويقول يعلمنا عمر وكان

 يكتب ضعفه مع عدي ابن قال ضعيف، وهو عباس بن علي فيه) ١٧٢٩(
 حديثه

অথব: রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম আমাণদরণক 
লেলেণ়েণিন, আমরা  েন নামা  শুরু কলর, িেন দ ন িলি, 

 غيرك إله ول جدك وتعالى اسمك وتبارك وبحمدك اللهم سبحانك

উমর ইিনুি োত্তাি রা.ও এমনলি করণিন। লিলন আমাণদরণক 
দেোণিন এিং িিণিন, রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম 
লনণজও এভাণি িিণিন। িািারানী, আি-আওসাি, হাদীস নং 
১০২৬। 

এর সনণদ আিী ইিণন আব্বাস আণি। লিলন দুিবি। ইিণন আদী 
িণিণিন, দুিবিিা সণেও িার হাদীস দিো িা সংগ্রহ করা  া়ে। 

৫. হ রি আনাস রা. িেবনা কণরন, 

 حتى يديه رفع كبر إذا كان أنه سلم و عليه هللا صلى النبي عن أنس عن
 إله ول جدك وتعالى اسمك وتبارك وبحمدك اللهم سبحانك يقول أذنيه يحاذي
 قال ،١٧/٨٧٧:  والدارقطني) ٨٧٨٨( األوسط في الطبراني أخرجه. غيرك
 ١-تعليق٢٢٨/ ٢. موثقون رجاله: الزوائد مجمع في الهيثمي
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অথব: নিী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম  েন أكبر هللا িিণিন িেন 
উভ়ে কান িরাির হাি উঠাণিন। আর িিণিন, 

 غيرك إله ول جدك وتعالى اسمك وتبارك وبحمدك اللهم سبحانك

িািারানী, আি-আওসাি, হাদীস নং ৩০৩৯। হা়েিামী িণিণিন, 
এর িেবনাকারীিেণক লিশ্বস্ত িিা হণ়েণি। 

িণি এণি আই  ইিণন শুরাইহ নাণম একজন রািী আণিন। আি ু
হাণিম রা ী িার সম্পণকব িণিণিন, িার হাদীণস লকিু দুিবিিা আণি। 
লকনু্ত এর আণরকলি সনদ িা সুে আণি আি ু ই়োিা’ র মসুনাণদ 
(৩৭৩৫) ও দারাকুিনীণি (১/৩০০)। এর একজন িেবনাকারী 
হুসাইন ইিণন আসও়োদ সম্পণকব লকিু লিিকব রণ়েণি। িণি িার 
লিশ্বস্ত হও়োই অগ্রিেয। এর অের একলি সনদ িা সুে আণি 
িািারানীর আদদুআ গ্রণথথ। ঐ সনদ সহীহ িা কমেণক্ষ হাসান। 

৬. আিদা র. দথণক িলেবি: 

 َوبَِحْمِدكََ اللَّهُمََّ ُسْبَحانَكََ يَقُولَُ اْلَكلَِماتَِ بِهَُؤلَءَِ يَْجهَرَُ َكانََ اْلَخطَّابَِ ْبنََ ُعَمرََ أَنََّ
كََ َوتََعالَى اْسُمكََ َوتَبَاَركََ ةَِ باب) ٨٨٨(مسلم هأخرج. َغْيُركََ إِلَهََ َولََ َجد   ُحجَّ

 ويعلمنا، ذلك يسمعنا: وفيه الدارقطني ورواه. بِاْلبَْسَملَةَِ يَْجهَرَُ لََ قَالََ َمنَْ
١/٨٧١ 

অথব: হ রি উমর রা. এই কালিমাগুণিা উচ্চস্বণর েডণিন 

كََ َوتََعالَى اْسُمكََ تَبَاَركََ و َوبَِحْمِدكََ اللَّهُمََّ ُسْبَحانَكََ كَََغْيرَُ إِلَهََ َولََ َجد   

মসুলিম েরীফ, হাদীস নং ৩৯৯ 

দারাকুিনীও এলি উদ্ধিৃ কণরণিন, দসোণন একথাও আণি, লিলন 
আমাণদরণক দোনাণিন এিং দেোণিন। (১ ে, ৩০১ ে.ৃ) 

 فكان: رض عمر تشهد حول الفقه أصول رسالة في هللا رحمها الشافعي قال
 أصحاب ظهراني ببن المنبر على الناس يعل م ل عمر أن إليه نذهب الذي

 وسلم عليه هللا صلى النبي علمهم ما على إل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 (৭৪০ رقم(
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অথবাৎ ইমাম োণফ়েী িার উসিূিু লফকহ গ্রণথথ উমর রা. এর 
িাোহহুদ সম্পণকব িণিণিন, ‘আমরা মণন কলর হ রি উমর রা. 
সাহািীিণের সামণন লমম্বণর িণস মানুষণক দকিি িাই লেলেণ়েণিন  া 
রাসিূ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম িাণদরণক লেলেণ়ে 
লিণ়েলিণিন। (নং ৭৪০) ইমাম োণফ়েীর একথালি হুিহু এই িানার 
দক্ষণেও প্রণ াজয হ়ে। 

ইমাম মাজদুদ্দীন ইিণন িা়েলম়ো র. িাাঁর মনুিাকাি আেিার গ্রণথথ 
লিণেণিন, 

 إخفاؤه السنة أن مع الناس ليتعلمه الصحابة من بمحضر أحيانا به وجهر
 يداوم وسلم عليه هللا صلى النبي كان الذي وأنه األفضل أنه على يدل وهذا
 غالبا

অথবাৎ হ রি উমর রা. সাহািাণ়ে দকরাণমর উেলস্থলিণি কেনও 
কেনও মানুষণক দেোিার জন্য উচ্চস্বণর এই িানা োঠ করণিন। 
অথচ সুন্নি হণিা িানা অনুচ্চস্বণর েডা। এ দথণক প্রিী়েমান হ়ে, 
নামাণ  এই িানা েডাই উত্তম। এিং নিী কারীম সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ও়োসাল্লাম অলধকাংে সম়ে এই িানা োঠ করণিন। (২ে, ২১২ে)ৃ 

হ রি উমর রা. দথণক লিশুদ্ধ সুণে এই িানা েডা িলেবি হও়োর 
কারণে এলি ‘ ইসলিফিাণহ উমর’  িা উমর রা. এর িানা িণি প্রলসলদ্ধ 
িাভ কণরণি। এজন্য ইমাম আহমদ রহ. িণিণিন, إلى نذهب نحن 

عمر استفتاح  অথবাৎ আমরা উমর রা. এর ইসলিফিাহ িা িানা 
োঠণকই অিিম্বন কলর। (দ্র. মাসাইণি আহমদ লি আি ু দাউদ; 
মাসাইণি আহমদ লি আব্দলু্লাহ ইিণন আহমদ, নং ২৭০) 

৭. ইিণন জরুা়েজ র. িণিণিন, 

 مسعود ابن وعن ، عثمان ،وعن عمر وعن ، بكر أبي عن أصدق من حدثني
 وتعالى اسمك وتبارك وبحمدك اللهم سبحانك: قالوا استفتحوا إذا كانوا مأنه: 

 غيرك إله ول جدك

অথব: আি ুিকর রা. উমর রা. উিমান রা. ও আব্দলু্লাহ ইিণন মাসউদ 
রা. সম্পণকব এমন এক িযলি আমার লনকি িেবনা কণরণিন,  াণক 
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আলম সিযিাদী মণন কলর।িাাঁরা  েন নামা  শুরু করণিন, িেন 
েডণিন: 

 غيرك إله ول جدك وتعالى اسمك وتبارك وبحمدك اللهم سبحانك

মসুান্নাণফ আব্দরু রা  াক, হাদীস নং ২৫৫৮, িািারানী, আি-
কািীর, হাদীস নং ৯১৯৮। 

োওকানী র. না়েিিু আওিার গ্রণথথ লিণেণিন, ইমাম সাঈদ ইিণন 
মানসরূ র. িাাঁর সুনান গ্রণথথ উণল্লে কণরণিন, আি ু িকর লসদ্দীক 
রা.ও এই িানা েডণিন। দারাকুিনী র. হ রি উিমান রা. সম্পণকব 
এিং ইিনুি মনুল র র. আব্দলু্লাহ ইিণন মাসউদ রা. সম্পণকব অনুরূে 
উণল্লে কণরণিন। (দ্র, ২ে, ২১১ে)ৃ 

হাণফজ ইিনুি কাল়েযম র. ‘  াদুি মাআদ’  গ্রণথথ এই িানা োঠ করা 
উত্তম হও়োর দেলি কারে উণল্লে কণরণিন। আগ্রহী োঠক দসলিও 
দদেণি োণরন। 

মকুিাদী সরূা ফাণিহা েডণি না 

কুরআন মাজীদ ও হাদীস েরীফ দথণক স্পি দিাঝা  া়ে, ইমাণমর 
দেিণন মকুিাদী সরূা ফাণিহা িা অন্য দকান সরূা েডণি না। এর 
প্রমােগুণিা লনণে প্রদত্ত হণিা : 

জাহরী নামাণ  ফাণিহা না েডার দলিি : 

১.আল্লাহ িা়োিা ইরোদ কণরণিন 

 " ترحمون لعلكم وأنصتوا له فاستمعوا القرآن قرئ وإذا "

অথব: আর  েন কুরআন েডা হ়ে িেন িা মণনাণ াি লদণ়ে িিে কর 
এিং চুে থাক।  াণি দিামাণদর প্রলি করুো করা হ়ে। 

এ আ়োি সম্পণকব হ রি ইিণন আব্বাস রা. এর িিিয িাফসীণর 
িািারী (৯ে. ১০৩ে.ৃ) ও িাফসীণর ইিণন কাসীণর (২ে. ২৮ে.ৃ) 
এভাণি উদ্ধিৃ হণ়েণি- 
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 الصالة في يعني"  ترحمون لعلكم وأنصتوا له فاستمعوا القرآن قرئ وإذا
 المفروضة

অথব :  েন কুরআন েডা হ়ে িেন িা মণনাণ াি লদণ়ে দোন এিং 
চুে থাক,  াণি দিামাণদর প্রলি করুো করা হ়ে অথবাৎ ফরজ 
নামাণ । 

হ রি ইিণন মাসঊদ রা. এর মিও িাই। িাফসীণর িািারীণি িিা 
হণ়েণি: 

 آن أما: قال انصرف، فلما المام، مع يقرءون أناسا فسمع مسعود، ابن صلى
 وأنصتوا له فاستمعوا القرآن قرئ وإذا ؟ تعقلوا أن لكم آن أما ؟ تفقهوا أن لكم
 هللا أمركم كما

অথবাৎ হ রি ইিণন মাসঊদ রা. নামা  েডলিণিন, িেন কলিে়ে 
দিাকণক ইমাণমর সণে দকরাি েডণি শুনণিন। নামা  দেণষ লিলন 
িিণিন : দিামাণদর লক অনুধািন করার সম়ে আণসলন, দিামাণদর 
লক দিাঝার সম়ে হ়ে লন?  েন কুরআন েডা হ়ে িেন িা মণনাণ াি 
লদণ়ে শুনণি এিং নীরি থাকণি, দ ভাণি আল্লাহ দিামাণদরণক 
আণদে কণরণিন। (৯ ে. ১০৩ ে.ৃ) 

 া়েদ ইিণন আসিাম ও আিিু আলি়ো র. িণিণিন: 

 وأنصتوا له فاستمعوا القرآن قرئ وإذا: }  فنزلت اإلمام خلف يقرأون كانوا
 { ترحمون لعلكم

অথবাৎ িাাঁরা (সাহািীিে) ইমাণমর দেিণন দকরাি েডণিন, িেন 
অিিীেব হ়ে 

 ترحمون لعلكم وأنصتوا له فاستمعوا القرآن قرئ وإذا

ইমাম আহমাদ ইিণন হাম্বি র. িণিণিন: 

 ةالصال في اآلية هذه أن على الناس أجمع

অথবাৎ এলিষণ়ে সকণিই একমি দ , উি আ়োি নামা  সম্পণকব 
নাল ি হণ়েণি। (মাসাইণি আহমদ লি আিী দাউদ, ে.ৃ ৪৮) 
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ইমাম ইিণন আব্দিু িার র. লিণেণিন, 

 إجماع مع{ . َوأَْنِصتُوا لَهَُ فَاْستَِمُعوا اْلقُْرآنَُ قُِرئََ َوإَِذا: }وجل عز هللا قول في
 أن على الدلئل أوضح المكتوبة الصلوات في لكذ من هللا مراد أن العلم أهل

 له يستمع وأنه بشيء معه يقرأ ل أنه الصالة في إمامه جهر إذا المأموم
 ٨١-١١/٨٧ التمهيد. وينصت

অথবাৎ আল্লাহ িা়োিার এ িােী {  لَهَُ فَاْستَِمُعوا اْلقُْرآنَُ قُِرئََ َوإَِذا
 দ্বারা সকি আণিণমর ঐকমণিয আল্লাহর উণদ্দেয হণিা {َوأَْنِصتُوا
ফরজ নামা , এণি একথার সুস্পি প্রমাে রণ়েণি দ , ইমাম  েন 
নামাণ  দজাণর দকরাি েডণিন িেন মকুিাদীরা লকিুই েডণি না, 
িরং কান দেণি শুনণি ও চুে থাকণি। 

ইমাম ইিণন িা়েলম়ো র. িণিণিন, 

َمامَِ َجْهرَِ َحالََ يَْقَرأََ نَْأََ لَهَُ لَْيسََ:  قِيلََ.  أَْقَوالَ  ثاََلثَةََ فِيهَِ لِْلُعلََماءَِ فَإِنََّ  َكانََ إَذا اإْلِ
 َوهََذا َواْلَخلَفَِ السَّلَفَِ ِمنَْ اْلُجْمهُورَِ قَْولَُ َوهََذا َغْيِرهَا َوَلَ بِاْلفَاتَِحةَِ َلَ يَْسَمعَُ
 بَلَْ:  َوقِيلََ.  الشَّافِِعيَ  قَْولَيَْ َوأََحدَُ َوَغْيِرِهمَْ َحنِيفَةََ َوأَبِي َوأَْحَمد َمالِكَ  َمْذهَبَُ
 الشَّامَِ َوأَْهلَِ األوزاعي َعنَْ هََذا َويُْرَوى.  أَْفَضلَُ َواْلقَِراَءةَُ اأْلَْمَرانَِ يَُجوزَُ
 بَلَْ:  َوقِيلََ.  َوَغْيِرِهمَْ أَْحَمد أَْصَحابَِ ِمنَْ طَائِفَةَ  اْختِيَارَُ َوهُوََ َسْعدَ  ْبنَِ َواللَّْيثَِ
ِحيحَُ هُوََ اْلُجْمهُورَِ َوقَْولَُ.  لشَّافِِعيَ لَِ اآْلَخرَُ اْلقَْولَُ َوهُوََ َواِجبَة َ اْلقَِراَءةَُ  فَإِنََّ الصَّ

ََ {  تُْرَحُمونََ لََعلَُّكمَْ َوأَْنِصتُوا لَهَُ فَاْستَِمُعوا اْلقُْرآنَُ قُِرئََ َوإَِذا: }  قَالََ ُسْبَحانَهَُ هللاَّ
اَلةَِ فِي نََزلَتَْ أَنَّهَا َعلَى النَّاسَُ أَْجَمعََ:  أَْحَمد قَالََ  الصَّ

অথবাৎ এণক্ষণে আণিমিণের লিনলি মি রণ়েণি। এক, দকউ দকউ 
িণিণিন, ইমাম  েন দজাণর দকরাি েডণিন আর মকুিাদী িা 
শুনণি িেন দস দকান দকরািই েডণি োরণি না। সরূা ফাণিহাও 
না, অন্য দকান সরূাও না। েিূবসুরী ও েরিিবী  ণুির অলধকাংে 
আণিণমর মি এিাই। ইমাম মাণিক র., ইমাম আহমাদ র. ও ইমাম 
আি ূহানীফা র. প্রমণুের মা হািও িাই। আর ইমাম োণফ়েী র. এর 
দুলি মণির একলিও অনুরূে। অিঃের অন্য দুলি মি উণল্লে করার 
ের ইিণন িা়েলম়ো র. আরও িণিন, অলধকাংে আণিণমর মিলিই 
সলঠক। কারে আল্লাহ িা়োিা ইরোদ কণরণিন, 
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 تُْرَحُمونََ لََعلَُّكمَْ اَوأَْنِصتُو لَهَُ فَاْستَِمُعوا اْلقُْرآنَُ قُِرئََ َوإَِذا

অথবাৎ  েন কুরআন োঠ করা হ়ে িেন দিামরা মণনাণ াি লদণ়ে 
িিন কর এিং নীরি থাক। িাহণি দিামাণদর প্রলিও করুো করা 
হণি। আর ইমাম আহমাদ িণিণিন, আ়োিলি সকণির মণি নামা  
সম্পণকব নাল ি হণ়েণি। 

২. হ রি আি ূমসূা আেআরী রা. িণিণিন, 

 عند كان فإذا فأنصتوا، اإلمام قرأ إذا: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال
ل فليكن القعدة  التشهد باب في (৪০৪) مسلم أخرجه. التشهد أحدكم ذكر أو 
 وابن (৯৭৩) داود وأبو ،৪/৪১৫ (১৯৯৬১) المسند في وأحمد الصالة، في

 يونس عن قتاده عن التيمي سليمان طريق من كلهم. له واللفظ (৮৪৭) ماجه
ب أبي( جبير بن  سليمان وليس. عنه الرقَّاشي هللا عبد بن َحط ان عن) َغالَّ

 الدارقطني عند عروبة أبي بن وسعيد عامر بن عمر تابعه بل فيه متفردا
اعة عبيدة وأبو والبيهقي،  أبي عند الثقات أحد األزدي العتابي الزبير بن مج 

-سليمان تفرد عن النضر أبي أخت ابن بكر أبو سأله لما - مسلم وقال. عوانة
 سليمان؟ من أحفظ تريد: 

অথব: রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম িণিণিন,  েন ইমাম 
কুরআন েডণি, দিামরা িেন চুে কণর থাকণি। আর বিঠণকর সম়ে 
িাোহহুদ-ই প্রথম েডণি হণি। 

মসুলিম েরীফ, হাদীস নং ৪০৪; আি ূদাউদ, হাদীস নং ৯৭৩; ইিণন 
মাজাহ, হাদীস নং ৮৪৭; মসুনাণদ আহমাদ, ৪ে, ৪১৫ ে,ৃ হাদীস নং 
১৯৯৬১। ইমাম আহমদ, (দ্র. িামহীদ ১১/৩৪), ইমাম মসুলিম, 
ইিনুি মনুল র (দ্র. আি আওসাি, ৩/১০৫), ইমাম ইিণন জারীর 
িািারী র. (দ্র. িাফসীণর িািারী, ৯/১০৩) ও ইিণন হা ম জাণহরী 
(দ্র. আি মহুাল্লা, ২/২৭০) প্রমেু এ হাদীসণক সহীহ িণিণিন। 
হাণফজ ইিণন িা়েলম়োও িার মাজমউুি ফািাও়ো়ে ইমাম 
মসুলিণমর সহীহ িিাণক সমথবন কণরণিন। হাণফজ ইিণন হাজার 
আসকািানী র. ফািহুি িারী গ্রণথথ িণিণিন, এলি সহীহ হাদীস। (দ্র. 
২/২৪২) 
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দকউ দকউ মণন কণরন, কািাদার লেষযণদর মণধয সুিা়েমান িা়েমী 
একাই হাদীসলি এভাণি িেবনা কণরণিন। কািাদার অন্যান্য লেষযণদর 
িেবনা়ে একথাগুণিা দনই। এর জিাি দুভাণি দদও়ো  া়ে। এক. 
ইমাম মসুলিম দ ভাণি জিাি লদণ়েণিন। িার এক িাে হাদীসলি 
িেবনা়ে সুিা়েমাণনর লনঃসেিার প্রশ্ন িুিণি লিলন িণিন, ‘ িুলম লক 
সুিা়েমাণনর দচণ়ে িড হাণফণজ হাদীস চাও?’  অথবাৎ সুিা়েমান 
একজন েীষব হাণফণজ হাদীস। িার লনঃসে িেবনা গ্রহেণ ািয না হণি 
আর কার িেবনা গ্রহেণ ািযিা োণি? িার দচণ়ে িড হাণফণজ হাদীস 
োও়ো দিা দুস্কর। দুই. সুিা়েমান লনঃসে নন। দারাকুিনী ও 
িা়েহাকীর িেবনা়ে সাঈদ ইিণন আি ূআরূিা ও উমর ইিণন আণমর: 
দুজনই কািাদা দথণক অনুরূে িেবনা কণরণিন। (িীকা-১) এমলনভাণি 
আি ূআও়োনার িেবনা়ে আি ূ উিা়েদা মেুাআ ইিনু   িুা়ের (দ্র. 
১৮/২০) কািাদা দথণক সুিা়েমাণনর অনুরূে িেবনা কণরণিন। 
সুিরাং লিনজন সেী থাকণি সুিা়েমানণক লনঃসে ভািা লঠক ন়ে। 

৩. হ রি আি ূহুরা়েরা রা. িণিণিন, 

َِ َرُسولَُ قَالََ  َكبَّرََ فَإَِذا بِهَِ لِيُْؤتَمََّ اإِلَمامَُ ُجِعلََ إِنََّما -وسلم عليه هللا صلى- هللاَّ
َُ َسِمعََ قَالََ َوإَِذا فَأَْنِصتُوا قََرأََ َوإَِذا فََكب ُروا .  اْلَحْمدَُ لَكََ َربَّنَا فَقُولُوا َحِمَدهَُ لَِمنَْ هللاَّ
 َعنَِ دَ َخالَِ أَبي طريق من شيبة أبي وابن ماجه وابن والنسائي داود أبو رواه
 بن محمد خالد أبا وتابع. َعْنه َصالِحَ  أَبِى َعنَْ أَْسلَمََ ْبنَِ َزْيدَِ َعنَْ َعْجالَنََ اْبنَِ
 وتابعه ١/٨٢٠ والدارقطني) ٨٢٨( النسائي عند الثقات أحد األشهلي سعد
 في المنذري تعقب وقد. ٢/٨٠٩ أحمد عند الصاغاني ميسر بن محمد أيضا
 تصحيح حاصله طويل بكالم داود أبي لإعال (৫৭৫) داود أبي سنن تهذيب
فه من على والرد الزيادة هذه  صححها مسلما وإن والدارقطني داود كأبي ضع 
 .عنهما هللا رضي هريرة وأبي موسى أبي حديث من

অথব: রাসূিলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম িণিণিন, ইমাম 
লনণ়োি করার উণদ্দেয িাণক অনুসরে করা । সুিরাং দস  েন 
িাকিীর িিণি, দিামরাও িেন িাকিীর িিণি। আর  েন কুরআন 
েডণি, িেন দিামরা নীরি থাকণি।  েন দস َََسِمع َُ  لَِمنَْ هللاَّ
 িিণি, িেন দিামরা রাব্বানা িাকাি হামদ িিণি। َحِمَدهَُ

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi
http://www.islamijindegi.com/
https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014


                    www.islamijindegi.com             

আি ূদাউদ, হাদীস নং ৬০৪; নাসাঈ, হাদীস নং ৯২২-৯২৩; ইিণন 
মাজা, হাদীস নং ৮৪৬; মসুান্নাণফ ইিণন আিী ো়েিা, হাদীস নং 
৩৮২০; মসুনাণদ আহমদ, ২ে, ৩৭৬ ে;ৃ দারাকুিনী, ১ে, ৩২৭ে।ৃ 
ইমাম মসুলিম র. িণিণিন, صحيح عندي هو  আমার দলৃিণি এলি 
সহীহ। মসুলিম েরীফ, হাদীস নং ৪০৪। 

ইমাম আি ু দাউণদর ধারো়ে এ হাদীণস ‘  েন দকরাআি েডা হ়ে 
িেন চুে থাকণি’  কথালি আি ূ োণিদ আহমার একাই িেবনা 
কণরণিন। িাই লিলন এিাণক আি ূোণিণদর ভুি আেযা লদণ়েণিন। 
লকনু্ত নাসাঈ েরীণফর িেবনা়ে মহুাম্মাদ ইিণন সা’ দ নাহোিীও একই 
উস্তাদ দথণক অনুরূে িেবনা কণরণিন। সুিরাং এিাণক আি ূোণিণদর 
ভুি িিা লঠক ন়ে। আি ূ োণিদ ও নাহোিী দুজন দিা লিশ্বস্ত ও 
লনভবরণ ািয রািী। িারা দুজন িাডাও মসুনাণদ আহমণদর িেবনা়ে 
মহুাম্মাদ ইিণন ম়ুোছ্িার একই উস্তাদ দথণক অনুরূে িেবনা 
কণরণিন। িণি লিলন  ঈফ। 

উণল্লেয, এই হাদীসলির শুরুণি িিা হণ়েণি, لِيُْؤتَمََّ اإِلَمامَُ ُجِعلََ إِنََّما 
 ইমাম লনধবারণের উণদ্দেয হণিা িাণক অনুসরে করা। এ িাকযলি بِهَِ
িেুারী েরীণফ হ রি আণ়েো রা. (হাদীস নং ৬৮৮) ও হ রি 
আনাস রা. (হাদীস নং ৩৭৮) দথণকও িলেবি হণ়েণি। এ িাকযলি 
দথণকও প্রমালেি হ়ে দ , মকুিাদী নীরি থাকণি। দকননা কুরআন 
োঠকাণি অনুসরে লকভাণি করা হণি দস প্রসণে সরূা লক়োমা়ে 
আল্লাহ িা়োিা ইরোদ কণরণিন, ١٨( قُْرآنَهَُ بِعَْفَاتََّ قََرْأنَاهَُ فَإَِذا ) অথবাৎ 
আলম  েন োঠ কলর আেলন িেন দসই োণঠর অনুসরে করুন। এই 
‘অনুসরে’  েব্দলির িযােযা িেুারী েরীণফ হ রি ইিণন আব্বাস রা. 
দথণক িলেবি হণ়েণি: وأنصت له استمع  (হাদীস নং ৫) অথবাৎ কুরআন 
োঠকাণি অনুসরে করার অথব হণিা কান দেণি দোনা এিং নীরি 
থাকা। সুিরাং কুরআন েডার সম়ে ইমামণক অনুসরে করার অথবও 
হণি িাই। এিিুকু কথা দথণক লিষ়েলি দিাঝা দিণিও রাসিূলু্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম আণরা স্পি কণর এই দুই ও লিন নং 
হাদীণস িণি লদণ়েণিন, ইমাম  েন কুরআন েডণি দিামরা িেন চুে 
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কণর থাকণি।  লদ মকুিাদীর উের সরূা ফাণিহা েডা ফরজ হণিা 
িণি লিলন এোণনই স্পি কণর িণি লদণিন: ইমাম  েন কুরআন 
েডণি, িেন দিামরাও েণডা। লকনু্ত এ কথা দিা এ হাদীণসর দকান 
সণূেই আণস লন। 

স্মিবিয, হ রি আি ূ হুরা়েরা রা. িলেবি এই হাদীসলির উের ইমাম 
নাসা়েী র. অনুণেদ লেণরানাম লদণ়েণিন এভাণি : 

 لعلكم وأنصتوا له فاستمعوا القرآن قرئ وإذا} جل و زع قوله تأويل باب 
 { ترحمون

অথব: অনুণেদ: আল্লাহর িােী - েন কুরআন েডা হ়ে িেন 
মণনাণ াণির সাণথ িিে কর এিং চুে থাক,  াণি দিামাণদর প্রলি 
দ়ো করা হ়ে- এর িযােযা প্রসণে। এই অনুণেণদ উি হাদীসলি 
উণল্লে কণর লিলন িলুঝণ়ে লদণিন এলি মিূি: উি আ়োণিরই 
িযােযা। হাদীসলিণি দ  কথা দিাঝাণনা হণ়েণি, আ়োিলিণিও িাই 
দিাঝাণনা হণ়েণি। অথবাৎ নামাণ  ইমাণমর কুরআন েডার সম়ে 
মকুিাদীণক চুে থাকণি হণি। 

৪. হ রি আি ূহুরা়েরা রা. িণিণিন, 

َِ َرُسولََ أَنََّ  اْلَمْغُضوبَِ ْيرَِغََ اْلقَاِرئَُ قَالََ إَِذا قَالََ -وسلم عليه هللا صلى- هللاَّ
ال ينََ َولََ َعلَْيِهمَْ  لَهَُ ُغفِرََ السََّماءَِ أَْهلَِ قَْولََ قَْولُهَُ فََوافَقََ.  آِمينََ َخْلفَهَُ َمنَْ فَقَالََ. الضَّ

 طريق من) ٤١٧( والتأمين التسميع باب في مسلم أخرجه.  َذْنبِهَِ ِمنَْ تَقَدَّمََ َما
ْحَمنَِ َعْبدَِ اْبنََ نِىيَعَْ -يَْعقُوبََ عن َسِعيدَ  ْبنَِ قُتَْيبَة . َعْنه أَبِيهَِ َعنَْ ُسهَْيلَ  َعنَْ - الرَّ

 تؤمن المالئكة فإن فأمنوا القاري أمن إذا بلفظ البخاري رواه ما منه وقريب
 عن سفيان طريق من بآمين الجهر باب في ماجه ابن وأخرجه) ٩٤٧٢(

 يةروا نحو عنه الرحمن عبد بن سلمة وأبي المسيب بن سعيد عن الزهري
 (٨٥٢( مسلم

অথব: কুরআন োঠকারী (অথবাৎ ইমাম)  েন িণি ََِعلَْيِهمَْ اْلَمْغُضوبَِ َغْير 
ال ينََ َولََ الضَّ  এিং  ারা িার দেিণন, িারা (মকুিাদীরা ) িণি আমীন, 

 ার আমীন িিা আসমান িাসী ( দফণরেিা) দদর আমীন িিার সাণথ 
লমণি  াণি িার েিূবিিবী গুনাহ ক্ষমা কণর দদও়ো হণি। মসুলিম 
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েরীফ, হাদীস নং ৪১০। ইমাম িেুারী র.ও স্বী়ে সহীহ গ্রণথথ (হাদীস 
নং ৬৪০২) হাদীসলি এভাণি উণল্লে কণরণিন- কুরআন োঠকারী 
 েন আমীন িিণি, দিামরাও িেন আমীন িিণি। দকননা 
দফণরেিািেও আমীন িণি থাণক। ইমাম ইিণন মাজা র.ও হাদীসলি 
মসুলিম েরীণফর অনুরূে উদ্ধিৃ কণরণিন। (দ্র, হাদীস নং ৮৫১-
৮৫২) 

মসুলিম েরীণফর হাদীস দথণক স্পি দিাঝা  া়ে, জামাণির নামা  
সম্পণকবই এ হাদীসলি িিা হণ়েণি। এণি রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ও়োসাল্লাম শুধ ু ইমামণকই কারী অথবাৎ কুরআন োঠকারী 
িণি অলভলহি কণরণিন। দিাঝা দিি, নামাণ  কুরআন োঠ করা 
ইমাণমরই কিবিয।  লদ ইমাম ও মকুিাদী সিার জন্য কুরআন োণঠর 
লিধান থাকণিা িণি শুধ ুইমামণক এ লিণেষণে উণল্লে করা হণিা না। 

উণল্লেয দ , ফজর মািলরি ও এো: এই লিন নামাণ  ইমামণক স্বরণি 
লকরাআি েডণি হ়ে। স্বরণি লকরাআণির উণদ্দেযই দিা হণিা, ইমাম 
েডণিন, আর অন্যরা শুনণিন। এেন  লদ মকুিালদণকও লকরাআি 
েডণি হ়ে, িণি ইমাণমর স্বরি লকরাআণির দকান অথব হ়ে না। 
িিেকারী না থাকণি ইমাম দজাণর লকরাআি েডণিন দকন, 
িাউডলস্পকার িা মাইকই িা িযিহার করণিন দকন? 

৫. হ রি আি ূহুরা়েরা রা. িণিণিন, 

 معليه المغضوب غير المام قال إذا قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ان
 من تقدم ما له غفر المالئكة قول قوله وافق من فانه آمين فقولوا الضالين ول
 ٠٨٢( البخاري أخرجه. ذنبه

অথব: রাসূিলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম িণিণিন, ইমাম 
 েন الضالين ول عليهم المغضوب غير  িিণি, দিামরা িেন আমীন 
িণিা। দকননা  ার আমীন িিা দফণরেিা আমীন িিার সণে লমণি 
 াণি, িার েিূবিিবী গুনাহ মাফ কণর দদও়ো হণি। িেুারী েরীফ, 
হাদীস নং ৭৮২ 
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এই হাদীস দথণকও দিাঝা  া়ে, মকুিাদী সরূা ফাণিহা োঠ করণি 
না। কারে, এক, মকুিাদী সরূা ফাণিহা োণঠ িযস্ত থাকণি ইমাম 
কেন الضالين ول عليهم المغضوب غير  েডণিন িা দে়োি রাো সম্ভি 
হণি না। ফণি  থাসমণ়ে আমীন িিাও হণ়ে উঠণি না। সুিরাং 
রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম একলদণক মকুিাদীণক 
ইমাণমর الضالين ول عليهم المغضوب غير  িিার প্রলি দে়োি রােণি 
িিণিন, অেরলদণক সরূা ফাণিহা োণঠর আণদে লদণ়ে িাণক িযস্ত 
কণর রােণিন, এমনিা হণি োণর না। দুই, দ  মকুিাদী নামা  শুরুর 
লকিুক্ষে ের এণস েরীক হি, দস  লদ সরূা ফাণিহা োঠ শুরু কণর 
দদ়ে, আর ইলিমণধযই ইমাম الضالين ول عليهم المغضوب غير  িণি 
দফণিন, িণি দসই মকুিাদী লক করণি?  লদ দস িার েডাই চাি ু
রাণে িাহণি ইমাণমর সণে িার আমীন িিা হণিা না। অথচ এ 
হাদীণস িাণক ইমাণমর সণে আমীন িিণি িিা হণ়েণি। আর  লদ 
দস িার েডা িন্ধ কণর লদণ়ে ইমাণমর সণে আমীন িণি, এরের 
অিলেি অংে োঠ কণর িণি িার আমীন ‘ দমাহর’  হণি না। অথচ 
আি ূদাউদ েরীণফর হাদীণস (হাদীস নং ৯৩৮) িিা হণ়েণি আমীন 
দমাহণরর ন্যা়ে ( الصحيفة على الطابع مثل  )। জানা কথা, লসিণমাহর 
দেণষই হণ়ে থাণক। িািাডা আমীন েব্দলি কুরআণনর আ়োি ন়ে। 
িাই সরূা ফাণিহার মাঝোণন আমীন িিার অথব - কুরআন ন়ে এমন 
লকিুণক কুরআণনর দভিণর ঢুলকণ়ে দদও়ো। 

এসি কারণে অণনক মহুালদ্দস এই হাদীস দ্বারা প্রমাে কণরণিন দ , 
মকুিালদ ফাণিহা েডণি না। ইমাম ইিণন আব্দিু িার রহ. িাাঁর 
িামহীদ গ্রণথথ িণিণিন, 

 بأم ل جهر إذا اإلمام خلف يقرأ ل المأموم أن على دللة الحديث هذا وفي
 من فرغوا إذا ألمرهم عليهم كانت لو بها القراءة ألن بغيرها ول القرآن
 فيمن السنة ألن قراءته من فراغه بعد منهم واحد كل يؤمن أن الكتاب فاتحة
 اشتغلوا إذا المأمومين أن ومعلوم منها فراغه عند يؤمن أن القرآن بأم قرأ

 فكيف الكتاب فاتحة قراءة من فراغه يسمعون يكادوا لم اإلمام خلف بالقراءة
 عن بالشتغال ويؤمرون{  الضالين ول}  اإلمام قول عند بالتأمين يؤمرون
 يصح ل ما هذا ذلك استماع
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অথবাৎ এই হাদীণস একথার লনণদবে রণ়েণি দ , ইমাম  লদ স্বেণব্দ 
দকরাি েণড থাণকন িণি মকুিালদ িার দেিণন দকরাি েডণি না। 
সরূা ফাণিহাও না, অন্য দকান সরূাও না। কারে িাণদর উের  লদ 
দকরাি েডা আিেযক হণিা, িাহণি িাণদরণক লনণদবে দদও়ো হণিা, 
প্রণিযণক দ ন লনজ লনজ ফাণিহা োঠ দেণষ আমীন িণি। দকননা দ  
িযলিই সরূা ফাণিহা োঠ কণর িার জন্যই সুন্নি হণিা দসলি োঠ 
সমাপ্ত কণর আমীন িিা। আর একথাও সকণির জানা দ , মকুিালদ 
 লদ ইমাণমর দেিণন সরূা োণঠ িযস্ত থাণক িণি িার েণক্ষ ইমাণমর 
ফাণিহা োঠ কেন দেষ হণিা দসলদণক দে়োি রাো েিুই দুস্কর। 
এমিািস্থা়ে িাণক ইমাম সাণহণির الضالين ول  িিার সম়ে আমীন 
িিার লনণদবে দদও়ো হণি, আিার ইমাণমর োঠ দথণক অন্যমনস্ক 
থাকারও লনণদবে দদও়ো হণি িা হণি োণর না। (িামহীদ, সুমাই এর 
৩ নং হাদীস) 

একইভাণি হাণফজ ইিণন রজি হাম্বিী রহ. িার ফািহুি িারী গ্রণথথ 
লিণেণিন, 

 على التأمينب مأمورا َ ، اإلمام لقراءة باإلنصات مأمورا َ المأموم كان ولما
 وأمن ، للقراءة أنصت قد ألنه ؛ قراءة عليهَِ يكن لم ؛ الفاتحة فراغ عند دعائه
 لموسى تعالى هللا قول في السلف من كثير قال كما ؛ دعا فكأنه ، الدعاء على

 ، يؤمن وهارون يدعو موسى كان:  قالوا َدْعَوتُُكَما أُِجيبَتَْ قَدَْ:  وهارون
 داعيين فسماهما

অথবাৎ মকুিালদণক  েন ইমাণমর দকরাি মণনাণ াি লদণ়ে শুনণি িিা 
হণিা এিং ইমাণমর ফাণিহা োঠ দেণষ িার দদা়োর উের আমীন 
িিণি লনণদবে দদও়ো হণিা, এণি প্রমালেি হণিা দ , মকুিালদর 
উের দকরাি েডার দাল়েত্ব দনই। দকননা দস  েন মণনাণ াি 
সহকাণর িিে করণিা এিং িার দদা়োর উের আমীন িিণিা, িেন 
ধণর লনণি হণি দ , দস লনণজও দদা়ো করণিা। দ মন েিূবসলূরিণের 
অণনণকই িণিণিন, আল্লাহ িা়োিা দ  মসূা ও হারূন আিাইলহমাস 
সািামণক িণিণিন: দিামাণদর দু’ জণনর দদা়োই কিিু করা হণিা, 
িাাঁরা িণিণিন, আসণি মসূা আ.ই দদা়ো কণরলিণিন, আর হারূন আ. 
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আমীন আমীন িণিলিণিন। এিদসণেও আল্লাহ িা়োিা দুজনণকই 
দদা়োকারী আেযা লদণ়েণিন। (৪/২২৭) 

৬. হ রি আি ূহুরা়েরা রা. িণিণিন, 

 فيها جهر صالة من انصرف سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن ....
: قال هللا رسول يا أنا: رجل فقال ؟ أحد من منكم معي قرأ هل:  فقال بالقراءة

 رسول مع القراءة عن الناس فانتهى ؟ القرآن أنازع لي ما أقول إني:  فقال
 أخرجه. ذلك سمعوا حين الصالة من به جهر فيما سلم و عليه هللا صلى هللا

 داود أبو و حسن حديث وقال) ٨١٢( والترمذي ٢٨ صـ الموطا في مالك
 ٢/٢٨٤ مسنده في وأحمد) ٨٤٨-٨٤٨( ماجه وابن) ٨١٨( والنسائي) ٨٢٩(

অথব: রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম নামা  দেষ করণিন, 
দ  নামাণ  লিলন উচ্চস্বণর দকরাি েণডলিণিন। অিঃের িিণিন, 
দিামাণদর দকউ লক একিু েণূিব আমার সণে কুরআন েণডণি? িেন 
একজন িিণিন, হ্াাঁ, আলম েণডলি ই়ো রাসিূলু্লাহ। রাসিূলু্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম িিণিন, িাইণিা িিলি আমার সণে 
কুরআন লনণ়ে িানািালন হণে দকন? দিাণকরা দ লদন রাসিূলু্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম দথণক একথা শুনণিন, দসলদন দথণক 
দসসি নামাণ  কুরআন েডা দিণড লদণিন, দ সি নামাণ  রাসিূলু্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম উচ্চস্বণর কুরআন েডণিন। 

ম়ুোত্তা মাণিক, ে,ৃ২৯; লিরলম ী, হাদীস নং ৩১২, লিলন এলিণক 
হাসান িণিণিন। আি ূদাউদ, হাদীস নং ৮২৬; নাসা়েী, হাদীস নং 
৯১৯; মসুনাণদ আহমদ, ৪ে, ২৮৪ে;ৃ ইিণন মাজা, হাদীস নং ৮৪৮, 
৮৪৯। 

উণল্লেয, এোণন রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম উচ্চস্বণর 
কুরআন েডলিণিন, িাণিই িাাঁর দকরাণি সমসযা হলেি। হ রি 
ো়েেিু লহন্দ র. িণিণিন, ‘অনুচ্চস্বণর কুরআন েডার দক্ষণে দিা 
আণরা দিেী সমসযা হও়োর কথা।’  িাই দ সি নামাণ  ইমাম 
অনুচ্চস্বণর দকরাি েণডন দসসি নামাণ ও দ  মিুাদীর দকরাি েডা 
উলচি ন়ে, দসিা এ হাদীণসরই দািী। 
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লসররী নামাণ  ফাণিহা না েডার দলিি 

১. হ রি জালির রা. িণিণিন, 

. قراءة له فقراءته إمام له كان من كل:  قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن
 بن حسن عن إسماعيل بن مالك حدثنا قال) ٨٨٢٨( شيبة أبي ابن أخرجه
 مسنده في حميد بن عبد وأخرجه. صحيح وإسناده. عنه الزبير أبي عن صالح
 قال. مرفوعا عنه الزبير أبي عن صالح بن الحسن ثنا نعيم أبو ثنا:  قال

 في منيع بن أحمد وأخرجه. مسلم شرط على صحيح إسناده:  البوصري
 عائشة أبي بن موسى عن وشريك سفيان نا األزرق إسحاق أنا: قال مسنده
 صحيح إسناده: البوصري قال. مرفوعا جابر عن د ١-تعليقشدا بن هللا عبد عن
 أبي عن) ٨٨صـ( الموطا في محمد اإلمام وأخرجه. الشيخين شرط على
 عن الهاد بن شداد بن هللا عبد عن عائشة أبي بن موسى الحسن أبو نا حنيفة
 وهو – عامر بن أسود عن أحمد وأخرجه. صحيح وإسناده. مرفوعا جابر
 رقم( مرفوعا جابر عن الزبير أبي عن صالح بن الحسن عن – ثقة

 إسناده وفي كذلك ماجه ابن وأخرجه. أيضا صحيح إسناد وهو) 20101
 (٨٥٧( الجعفي جابر

অথব: নিী কারীম সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম িণিণিন, দ  িযলির 
ইমাম আণি, িার ইমাণমর দকরািই িার দকরাি িণি িেয হণি। 
মসুান্নাণফ ইিণন আিী ো়েিা, হাদীস নং ৩৮২৩। এ সনদলি সহীহ। 

মসুনাণদ আব্দ ইিণন হুমা়েণদ লভন্ন সনণদ এলি উদ্ধিৃ হণ়েণি। িলূসরী 
র. িণিণিন, এলি ইমাম মসুলিম এর েিব দমািাণিক সহীহ। আহমদ 
ইিণন মানী’  অন্য একলি সনণদ িার মসুনাদ গ্রণথথ এলি উদ্ধিৃ 
কণরণিন। ইমাম িলূসরী িণিণিন, এলি িেুারী ও মসুলিম উভণ়ের 
েিব দমািাণিক সহীহ। (দ্র, ো়েে মহুাম্মদ আওও়োমা কৃি মসুান্নাণফ 
ইিণন আিী ো়েিার িীকা) ম়ুোত্তা ইমাম মহুাম্মদ, ে ৃ৯৮; মসুনাণদ 
আহমদ, ৩ে, ৩৩৯ে;ৃ (এ সনদ দুলিও সহীহ)। ইিণন মাজাহ েরীফ, 
হাদীস নং ৮৫০। এণি জাণির জ’ু ফী রণ়েণি। 

এ হাদীণস মিুনীলি িণি দদও়ো হণ়েণি, মকুিাদীর জন্য আিাদা 
কণর সরূা ফাণিহা িা অন্য দকান সরূা েডার প্রণ়োজন দনই। িরং 
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ইমাণমর দকরািই িার জন্য  ণথি হণি। দকননা সূরা ফাণিহা হণিা 
আল্লাহর দরিাণর দহদা়োণির আণিদন। সকণির েক্ষ দথণক আণিদন 
একজনই দেে কণর। ইমামণকই দসই দাল়েত্ব দদও়ো হণ়েণি। রুকু, 
দসজদা, িাকিীর ও িাসিীহ হণিা উি দরিাণরর আদি। এজন্য 
এগুণিা সকিণক োিন করণি হ়ে। 

২. হ রি আি ূহুরা়েরা রা. িণিণিন, 

َِ ُسولَُرََ قَالََ الَةَِ إِلَى ِجْئتُمَْ إَِذا -وسلم عليه هللا صلى- هللاَّ  ُسُجودَ  َونَْحنَُ الصَّ
وهَا َولََ فَاْسُجُدوا ْكَعةََ أَْدَركََ َوَمنَْ َشْيئ ا تَُعد  الَةََ أَْدَركََ فَقَدَْ الرَّ  أبو أخرجه.  الصَّ

دَِ عن داود  ْبنَُ نَافِعَُ أَْخبََرنَا َحدَّثَهُمَْ َكمَِاْلحََ ْبنََ َسِعيدََ أَنََّ فَاِرسَ  ْبنَِ يَْحيَى ْبنَِ ُمَحمَّ
 اْلَمْقبُِرىَ  َواْبنَِ اْلَعتَّابَِ أَبِى ْبنَِ َزْيدَِ َعنَْ ُسلَْيَمانََ أَبِى ْبنَُ يَْحيَى َحدَّثَنِى يَِزيدََ
 ٢/٢٨١.  األنصار من شيخ عن الرزاق عبد نحوه وأخرجه) ٨٨٨(عنه

অথব: রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম িণিণিন, আমরা 
দসজদা়ে থাকািস্থা়ে  লদ দিামরা নামাণ  েরীক হও িণি দিামরাও 
দসজদা করণি। দসিাণক লকিু িেয করণি না। দ  িযলি রুকু দেি দস 
নামা  (অথবাৎ ঐ রাকাি ) দেি। আি ূ দাউদ েরীফ, হাদীস নং 
৮৯৩; মসুান্নাণফ আব্দরু রা  াক, ২/২৮১। 

এ হাদীস দথণকও দিাঝা দিি, মকুিাদীর ফাণিহা েডার প্রণ়োজন 
দনই । ইমাণমর সণে রুকু দেণিই িার রাকাি েেূব হণি। 

৩. হ রি আি ূিাকরা রা. িণিণিন, 

 إلى يصل ان قبل فركع راكع وهو وسلم عليه هللا صلى النبي إلى انتهى انه
. تعد ول حرصا هللا زادك فقال وسلم عليه هللا صلى للنبى ذلك فذكر الصف
 له، القراءة كتاب في البخاري رواية وفي) ٠٨٨ رقم( البخاري أخرجه

 معك الركعة تفوتني أن خشيت قال النفس هذا صاحب أيكم: فقال: والطبراني

অথব: রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম রুকুণি থাকািস্থা়ে 
লিলন এণস দেৌাঁিণিন, এিং কািাণর  াও়োর েণূিবই রুকুণি চণি 
দিণিন। রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লামণক লিলন িযাোরলি 
জানাণি লিলন িিণিন, আল্লাহ দিামার আগ্রহ আণরা িালডণ়ে লদন। 
িণি এমনলি আর কণরা না। িেুারী েরীফ, হাদীস নং৭৮৩। 
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ইমাম িেুারী লকিািিু লকরাআণি ও িািারানী (দ্র, ফািহুি িারী) 
একথাও উণল্লে কণরণিন দ  , রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ও়োসাল্লাম লজণজ্ঞস করণিন, এমন দক কণরি? লিলন িিণিন, 
আেনার সণে আমার এ রাকািলি িুণি  াও়োর আেংকা কণরলিিাম 
(িাই আলম এমনলি কণরলি)। 

এ হাদীসলি দথণক দিাঝা দিি, রুকু দেণিই মকুিাদীর রাকাি েেূব 
হ়ে, এিং সরূা ফাণিহা েডা মকুিাদীর জন্য ফরজ ন়ে। অন্যথা়ে 
রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম আি ূিাকরা রা.ণক েনুরা়ে 
নামা  েডণি িিণিন। 

ইমাম িা়েহাকী হ রি  া়েদ ইিণন িালিি রা. দথণকও আি ূিাকরা 
রা.এর অনুরূে ঘিনা উণল্লেেিূবক িণিণিন, 

 تكلفوه لما ذلك ولول الركعة إدراك على دليل ذلك وفي

অথবাৎ এ দথণক প্রিী়েমান হ়ে, রুকু দেণিই রাকাি োও়ো হ়ে। 
অন্যথা়ে িারা এমন িলডঘলড করণিন না। সুনাণন িা়েহাকী, ২ে, 
৯০ে।ৃ 

মসুান্নাণফ আব্দরু রা  াণক হ রি  া়েদ ইিণন িালিি রা. ও হ রি 
ইিণন উমর রা. উভ়ে দথণক এই ফণিা়ো িলেবি হণ়েণি - 

 وإن الركعة أدرك وقد تكبيرة يكبر أن ركوع وهم القوم إلى انتهى إذا الرجل
 . بذلك يعتد ولم ، معهم سجد اسجود وجدهم

অথবাৎ নামাণ  আিি িযলি  লদ দদণে, জামাি রুকু অিস্থা়ে রণ়েণি, 
িণি িাকিীর লদণ়ে নামাণ  েরীক হণি। এণি কণর দস রাকািলি 
দেণ়ে  াণি। লকনু্ত িাণদরণক দসজদা অিস্থা়ে দেণি দসজদা করণি 
িণি, িণি দসিাণক রাকািরূণে িেয করণি না। (দ্র, ২ে, ২৭৮ ে)ৃ 

আব্দরু রা  াক স্বী়ে মসুান্নাণফ (২ে, ২৮১ে)ৃ ইিনুি মনুল র িার 
আওসাি গ্রণথথ (২০২৫) ও ইমাম িািারানী আিমজুামিু কািীণর 
(৯৩৫১) হ রি আিী রা. ও ইিণন মাসউদ রা.এর এই ফণিা়ো 
উদ্ধিৃ কণরণিন, 
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 بالسجدة يعتد فال الركعة يدرك لم من

অথবাৎ দ  িযালি রুকু দেি না দস দ ন দসজদা কণরই দসিাণক রাকাি 
িেয না কণর। হা়েিামী র. িণিণিন, موثقون رجاله  এর 
িেবনাকারীিেণক লিশ্বস্ত িিা হণ়েণি। দ্র, মাজমাউ   াও়োণ়েদ, 
(২৪০২) 

উি দুলি গ্রণথথ ও িাহািী েরীণফ উদ্ধিৃ হণ়েণি, 

 فركعنا راكع والمام المسجد مسعود وابن أنا دخلت قال وهب بن زيد وعن
.  أدركته قد فقال أقضى قمت المام فرغ فلما بالصف استوينا حتى مضينا ثم

 في الرزاق وعبد (২৪০৪) ثقات ورجاله الزوائد مجمع في الهيثمي أخرجه
 المعجم في والطبراني (২৩২২) اآلثار معاني وشرح (৩৩৮১) المصنف
 (৯৩৫৪) الكبير

অথবাৎ  া়েদ ইিণন ও়োহি র. িণিন, আলম ও ইিণন মাসউদ রা. 
মসলজণদ প্রণিে করিাম। ইমাম িেন রুকুণি লিণিন। আমরা রুকু 
কণর দহাঁণি দহাঁণি কািাণর দেৌাঁিিাম। ইমাম নামা  দেষ করণি আলম 
রাকািলি েডিার জন্য দাাঁডাণি  ালেিাম। লিলন িিণিন, িুলম দিা 
রাকাি দেণ়ে দিি। হা়েিামী িণিন, এর িেবনাকারীরা লিশ্বস্ত। 
মসুান্নাণফ আব্দরু রা  াক (৩৩৮১); ম’ু জাণম কািীর (৯৩৫৪); 
িাহািী (২৩২২) 

িেুারী েরীণফর েণূিবাি হাদীস ও সাহািীিণের এসি ফণিা়োর 
দপ্রলক্ষণি অলধকাংে আণিম এই মি দোষে করণিন দ , দ  িযলি 
রুকু দেি দস রাকাি দেণ়ে দিি। 

হাণফজ ইিণন রজি হাম্বিী র. িাাঁর ফািহুি িারী নামক িেুারী 
েরীণফর ভাষযগ্রণথথ লিণেণিন, 

 وقراءة القيام معه فاته وإن الركعة، أدرك فقد اإلمام مع الركوع دركأ من
 وغيره راهويه بن إسحاق حكاه وقد ، العلماء جمهور قول وهذا.  الفاتحة
 في يخالف لم أنه طالب أبي رواية في أحمد اإلمام وذكر.  العلماء من إجماعا
 العلم في ورعه وشدة اطالعه كثرة مع هذا ، اإلسالم أهل من أحد ذلك

 ثابتَ  بن وزيد عمر وابن مسعود وابن عليَ  عن هذا روي وقد.  وتحريه
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 عن ، المديني إسحاق بن الرحمن عبد رواها عنه رواية في - هريرة وأبي
:  قال أنه ، هريرة أبي عن بلغه أنه الموطأ في مالك وذكر.  عنه ، المقبري

 . األمصار اءعلم عامة قول وهو.  السجدة أدرك فقد الركعة أدرك من

অথবাৎ দ  িযলি ইমাণমর সণে রুকু করণি োরি দস ঐ রাকাি দেণ়ে 
দিি,  লদও ইমাণমর সণে িার লক়োম (দাাঁডাণনা ) ও ফাণিহা োঠ 
িুণি দিি। এিাই সংেযািলরি আণিণমর মি । ইমাম ইসহাক র. 
(ইমাম িেুারীর উস্তাদ) প্রমেু এিাণক আণিমিণের ইজমা িা 
ঐকমিয লহণসণি উণল্লে কণরণিন। আি ু িালিি এর িেবনানুসাণর 
ইমাম আহমদ র. িণিণিন দ , এ িযাোণর দকান মসুিমাণনর লদ্বমি 
দনই। অথচ িাাঁর অিিলি লিি িযােক, ইিণমর দক্ষণে িাাঁর সিকবিা 
ও েরণহজিারী লিি চরম ে বাণ়ের। এ মিই দোষে করণিন হ রি 
আিী রা., ইিণন মাসউদ রা., ইিণন উমর রা.,  া়েদ ইিণন িালিি 
রা. ও এক িেবনানুসাণর হ রি আি ূ হুরা়েরা রা. । আব্দরু রাহমান 
ইিণন ইসহাক আি মাদীনী র. সাঈদ আি মাকিরূী’ র সুণে হ রি 
আি ূহুরা়েরা রা. দথণক এলি িেবনা কণরণিন। (দ্র. ৪ে. ২৩০ ে.ৃ) 

রুকু দেণি রাকাি োও়ো হ়ে উম্মণির এই সিবসম্মি মি দ্বারাই 
ইমাম আহমদ প্রমাে কণরণিন দ , মকুিালদর উের দকরাি েডা 
ফরজ ন়ে। িার েেু আব্দলু্লাহ িাাঁণক লজণজ্ঞস কণরলিণিন, صلى فإن 

بشيء يقرأ ولم اإلمام خلف অথবাৎ দকান িযলি  লদ মকুিালদ হ়ে এিং 
দকারআণনর দকান অংেই না েণড? লিলন উত্তণর িিণিন, 

 ركع إذا أنه اختلفوا الناس يعلم فلم راكع وهو اإلمام أدرك لو أنه وذلك يجزيه
 (২৭৮ رقم( يقرا لم وإن تجزئه الركعة أن اإلمام مع

অথবাৎ িার নামা  হণ়ে  াণি। দকননা  লদ দস ইমামণক রুকু অিস্থা়ে 
দেণ়ে িার সণে রুকু কণর িণি দকরাি না েডণিও দ  িার নামা  
হণ়ে  াণি িাণি কাণরা লদ্বমি আণি িণি জানা  া়ে না। (নং ২৭৮) 

মাওিানা োমসুি হক আজীমািাদী (লিলন িা-মা হািী আণিম 
লিণিন) আিূ দাউদ েরীণফর ভাষযগ্রথথ আওনুি মািদূ গ্রণথথ উণল্লে 
কণরণিন দ , আল্লামা োওকানী র. এই মি দোষে করণিন দ , রুকু 
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দেণি মকুিাদীর রাকাি োও়ো হ়ে না। লকনু্ত ‘ফািহুর রাব্বানী ফী 
ফািাও়োে োওকানী’  গ্রণথথ লিলন সংেযািলরি আণিণমর মিলিণকই 
প্রাধান্য লদণ়েণিন। (দ্র, আওনুি মািদূ, ৩ে, ১১০ে)ৃ। 

দমাি কথা, িেুারী েরীণফর হাদীস, সাহািীিণের ফণিা়ো ও 
সংেযািলরি আণিণমর উলল্ললেি মি দথণক স্পি হণ়ে দিি দ , 
ফাণিহা োঠ করা মকুিাদীর জন্য অেলরহা ব ন়ে। অন্যথা়ে রুকু 
দেণি রাকাি োও়ো হ়েলন িণি ফণিা়ো দদও়ো হণিা। 

৪. আিা ইিণন ই়োসার র. িণিণিন, 

 َشْىءَ  فِى اإِلَمامَِ َمعََ قَِراَءةََ لََ فَقَالََ اإِلَمامَِ َمعََ اْلقَِراَءةَِ َعنَِ ثَابِتَ  ْبنََ َزْيدََ َسأَلََ أَنَّهَُ
 ترك باب في والنسائي. التالوة سجود باب في) ٥٠٠( مسلم أخرجه. 

 (٨٩٧. (النجم في السجود

অথব: লিলন ইমাণমর সণে কুরআন েডা সম্পণকব  া়েদ ইিণন িালিি 
রা.ণক লজণজ্ঞস করণিন। লিলন জিাি লদণিন, দকান নামাণ ই 
ইমাণমর সণে দকান লকিু েডণি না। মসুলিম েরীফ, হাদীস নং ৫৭৭, 
নাসাঈ েরীফ (৯৬০), আি ুআও়োনা (১৯৫১), িা়েহাকী (২৯১১)। 

৫. নাণফ র. দথণক িলেবি: 

 صلى إذا قال اإلمام خلف أحد يقرأ هل سئل إذا كان عمر بن هللا عبد أن
 عبد وكان قال فليقرأ وحده صلى وإذا اإلمام قراءة فحسبه اإلمام خلف أحدكم

 ٢٨ صـ مالك موطا. اإلمام خلف يقرأ ل عمر بن هللا

অথব: হ রি ইিণন উমর রা.ণক  েন লজণজ্ঞস করা হণিা, ইমাণমর 
দেিণন কুরআন েডা  াণি লকনা? লিলন িিণিন, দিামাণদর দকউ 
 েন ইমাণমর দেিণন নামা  েণড িেন ইমাণমর েডাই িার জন্য 
 ণথি হ়ে। আর  েন একাকী েণড, িেন দ ন লনণজই দকরাি েণড। 
নাণফ িণিন, ইিণন উমর রা. ইমাণমর দেিণন কুরআন েডণিন না। 
(ম়ুোত্তা মাণিক, ে২ৃ৯, (৪৩), আব্দরু রা  াক (২৮১৪), মসুনাণদ 
ইিনুি জাদ (১১৫০), িাহািী (১৩১২, ১৩১৭) দারাকুিনী (১৫০৩), 
িা়েহাকী (২৯০১, ২৯০৩)। 

৬.হ রি আব্দলু্লাহ ইিণন মাসউদ রা. এর ফণিা়ো: 
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 عبد له فقال اإلمام؟ خلف اقرأ: فقال هللا عبد إلى رجل جاء:  وائل أبي عن
 اإلمام ذلك وسيكفيك شغال الصالة في إن هللا

আি ুও়োইি রহ. দথণক িলেবি, জননক িযলি আব্দলু্লাহ ইিণন মাসউদ 
রা.ণক লজণজ্ঞস করণিন, আলম লক ইমাণমর দেিণন দকরাি েডণিা? 
লিলন িিণিন, নামাণ  েিুই মগ্নিা আণি। দকরাি েডার জন্য 
ইমামই দিামার েণক্ষ  ণথি। মসুান্নাণফ ইিণন আিী ো়েিা 
(৩৭৮০), মসুান্নাণফ আব্দরু রা  াক (২৮০৩), িাহািী (১৩০৭), 
িািারানী কৃি আি আওসাি (৪০৪৯), মজুাণম কািীর (৯৩১১) 

৭. হ রি জালির রা. িণিণিন, 

. اإلمام وراء يكون أن إل يصل فلم القرآن بأم فيها يقرأ لم ركعة صلى من
 صـ الموطا في ومالك صحيح حسن حديث هذا وقال) ٨١٨( الترمذي أخرجه

٢٨ 

অথব: দ  িযলি নামাণ র দকান রাকাণি সরূা ফাণিহা েডি না, দস 
দ ন নামা ই েডি না। িণি  লদ দস ইমাণমর দেিণন নামা  েণড। 
(িাহণি িার িযাোর লভন্ন।) লিরলম ী, হাদীস নং ৩১৩; লিলন এ 
হাদীসণক সহীহ িণিণিন। ম়ুোত্তা মাণিক, ে ৃ২৮, নং ৩৮; মসুান্নাণফ 
আব্দরু রা  াক (২৭৪৫) মসুান্নাণফ ইিণন আিী ো়েিা (৩৬২১), 
আি লকরাআিু োিফাি ইমাম লিি িেুারী (১৭৪), নাসাঈ কুিরা 
(২৮৯৯), োরহু মেুলকলিি আিার (১৩০১), িা়েহাকী (১২৪২), 
মালরফািুস সুনান ও়োি আিার (৩২০৩) আি লকরাআিু োিফাি 
ইমাম লিি িা়েহাকী (৩৫৮) 

এ হাদীণস জালির রা. স্পি িলুঝণ়ে লদণিন, সরূা ফাণিহা েডা ইমাম 
িা একাকী নামা  আদা়েকারীর জন্য আিেযক। মিুাদীর জন্য দসিা 
আিেযক ন়ে। এ কথা দ্বারা লিলন দ ন উিাদা ইিনুস সাণমি রা. 
কিৃবক িলেবি রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর দসই 
হাদীণসর িযােযা কণর লদণিন, দ  হাদীণস লিলন িণিণিন, দ  িযলি 
সরূা ফাণিহা েণড না, িার নামা ই হ়ে না। হ রি জালির রা. 
িলুঝণ়ে লদণিন, এ লিধানলি মিুালদর জন্য ন়ে। ইমাম িা একা নামা  
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আদা়েকারীর জন্য। আি ূদাউদ েরীণফ সুলফ়োন ইিণন উ়ো়েনা র. 
দথণকও অনু রুূে কথা উদ্ধিৃ হণ়েণি। হ রি উিাদা ইিনুস সালমি 
রা. কিৃবক িলেবি ঐ হাদীসলি িেবনা করার ের আি ূদাউদ র. িণিন 

  وحده يصلي لمن:  سفيان قال ,

অথবাৎ সুলফ়োন র. িণিণিন, একা নামা  আদা়েকারীর দক্ষণে এই 
হাদীস। (দ্র, হাদীস নং ৮২২) ইমাম লিরলম ী র. ইমাম আহমাদ 
দথণকও একই কথা উণল্লে কণরণিন। লিলন িণিন, 

 لمن الةص ل وسلم عليه هللا صلى النبي قول معنى فقال حنبل بن أحمد واما
وحده كان إذا الكتاب بفاتحة يقرأ لم  

অথবাৎ আহমাদ র. িণিন, নিী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম দ  
িণিণিন সরূা ফাণিহা িাডা নামা  হ়ে না এিা িেন,  েন দকউ 
একা নামা  েণড। ইমাম আহমাদ র. এণক্ষণে জালির রা. এর 
উলল্ললেি হাদীসলিণক প্রমাে লহণসণি দেে কণর িণিন, 

 هللا صلى النبي قول تأول وسلم عليه هللا صلى النبي أصحاب من رجل فهذا
 وحده كان إذا هذا أن الكتاب بفاتحة يقرأ لم لمن صالة ل وسلم عليه

অথবাৎ রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর এই সাহািী নিী 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর এই কথার ‘ দ  সরূা ফাণিহা 
েণডলন িার নামা  হ়েলন’  এ িযােযা কণরণিন দ , এিা িার দক্ষণে 
দ  একা নামা  আদা়ে কণর। 

ইমাম লিরলম ীও হ রি উিাদা রা. এর হাদীসলিণক মকুিাদীর 
লিধান িণি মণন করণিন না। এই কারণে ‘ লকরাআি োিফাি 
ইমাম’  িা মকুিাদীর জন্য দকরাি েডা অনুণেণদ হাদীসলি উণল্লে না 
কণর লিলন এর ঊনচলল্লে অনুণেদ েণূিব بفاتحة إل صالة ل أنه جاء ما 
 অনুণেণদ নামাণ  ফাণিহার লক গুরুত্ব দসিা দিাঝািার জন্য الكتاب
উণল্লে কণরণিন। 

এেন িিনু, রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর সাহািী 
হ রি জালির রা. ইমাম িেুারী র. এর উস্তাণদর উস্তাদ প্রেযাি 
মহুালদ্দস সুলফ়োন ইিণন উ়ো়েনা, ইমাম িেুারীর উস্তাদ ইমাম 
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আহমাদ, এিং ইমাম লিরলম ী িিণিন, এ হাদীসলি মকুিাদীর জন্য 
ন়ে। আর আমাণদর িা-মা হািী ভাইণ়েরা িণিন, এিা মকুিাদীর 
জন্যও। আমরা কার কথা মানণিা? 

িািাডা অলধকাংে ইমাম ও আণিম  ারা ইমাণমর দেিণন মকুিাদীর 
কুরআন েডা জরুরী মণন করণিন না, িাণদরও দিা একই মি। 
ইমাম আহমাদ র. কি দজার লদণ়ে িণিণিন, 

 تجزئ ل بالقراءة جهر إذا اإلمام إن يقول اإلسالم أهل من أحدا سمعنا ما
 وأصحابه وسلم عليه هللا صلى النبي هذا وقال يقرأ لم إذا خلفه من صالة

 وهذا العراق اهل في الثوري وهذا الحجاز أهل في مالك وهذا والتابعون
 وقرأ صلى لرجل قالوا ما مصر أهل في الليث وهذا الشام أهل في األوزاعي

 ١/٨٨٧( قدامة لبن المغني.  باطلة صالته هو يقرأ ولم هإمام

অথবাৎ ইমাম  েন উচ্চস্বণর দকরাি েণড, িেন িার দেিণন মকুিাদী 
 লদ দকরাি না েণড িণি মকুিাদীর নামা  হণি না: এমন কথা 
আহণি ইসিাণমর কাউণক আমরা িিণি শুলনলন। রাসূিলু্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ও়োসাল্লাম, িাাঁর সাহািীিে, ও িাণি়েীিে, মদীনািাসীণদর 
মণধয ইমাম মাণিক, ইরাকিাসীণদর মণধয সুলফ়োন িাওরী, 
োমিাসীণদর মণধয ইমাম আও া়েী, ও লমসরিাসীণদর মণধয িা়েি 
ইিণন সা’ দ, এাঁণদর দকউই একথা িণিনলন - ইমাম  েন কুরআন 
েডণি, িেন দেিণন মকুিাদী  লদ না েণড িাহণি িার নামা  
িালিি হণ়ে  াণি। (ইিণন কুদামা কৃি আি-মিুনী, ১ে, ৩৩০ে)ৃ 

হা়ে আফণসাস! ইমাম আহমদ র.  া জীিণনও শুণননলন, দকান 
আণিম দ  লিষণ়ে মি দদনলন, দস লিষণ়ের লদণক এেন 
মসুিমানণদরণক দজাণরণোণর ডাকা হণে এিং িিা হণে, এিাডা 
নামা ই হণি না। আল্লাহ আমাণদরণক সুমলি দান করুন। আমীন। 

লিণেষ জ্ঞািিয ১ : 

রুকু দেণিই রাকাি োও়ো হ়ে: এ সম্পণকব ইিণন রজি হাম্বিী রহ. 
(মিুৃয ৭৯৫ লহজরী) িাাঁর িেুারীর ভাষযগ্রণথথ লিণেন: 
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 أحدهما:  بجوابين بكرة أبي حديث عن القراءة كتاب في البخاري أجاب وقد
 عن نهاه النبي أن:  والثاني.  الركعة بتلك اعتد بأنه تصريح فيه ليس أنه: 

 . فعله ما إلى العود

 دون الركوع على بكرة أبي حرص يكن ولم ، البطالن فظاهر ، األول فأما
 من الصف دون بالركوع أمر من كل وكذلك ، الركعة إلدراك إل الصف

 تدرك الركعة تكن لم ولو ، الركعة إلدراك به أمر إنما بعدهم ومن الصحابة
 ساجدا َ ادركه من أن : أحد منهم يقل لم ولذلك ، بالكلية فائدة فيه يكن لم به

 الصف يدخل حتى اإلمام قيام بعد يمشي ثم ، السجدة أدركته حيث يسجد فإنه
 به يعتد ل فيما اإلمام متابعة إلى للمسارعة الصف دون الركوع كان ولو ،

 . ذلك في والسجود الركوع بين فرق يكن لم ، الصالة من

 خلف الركوع في واردةال واآلثار األحاديث هذه من أحد كل يفهمه أمر وهذا
 التعنت من هو الركعة بتلك بالعتداد يصرحوا لم:  القائل فقول ، الصف

 جماعة عن الشذوذ عليه يحمل إنما هذا ومثل ، الواضحات في والتشكيك
 . عندهم المنكرة بالمقالت عنهم والنفراد ، العلماء

 ، موافقته ىعل الصحابة واتفق ، ذلك في خالف من على مسعود ابن أنكر فقد
 وجه من عنه روي وقد ، هريرة أبي عن روي ما إل ، أحدَ  منهم يخالف ولم

 . الركعة بتلك يعتد أنه منه أصح

 ل:  قال كما ، الصالة إلى اإلسراع عن بكرة أبا النبي نهى فإنما ، الثاني واما
 ، األئمة من وغيره الشافعي قاله كذلك ، تسعون وأنتم تأتوها

 للبخاري الحامل وكان.  تعالى هللا شاء إن - بعد فيما ذلك على الكالم وسيأتي
 الصالة تصح الفاتحة سورة أن الكوفيين فقهاء على إنكاره شدة فعله ما على

 ما التزم حتى ، ومخالفتهم عليهم الرد في فبالغ ، أحدَ  كل حق في بدونها
 ابن يكن ولم ، المديني ابن شيخه فيه واتبع ، العلماء عن فيه شذ مما التزمه
 واألسانيد العلل في بارعا كان وإنما ، الحديث أهل فقهاء من المديني

 حديث من ، الركعة أدرك فقد الركوع أدرك من أن ، النبي عن روي وقد
 بن الرحمن وعبد معاذ حديث ومن.  عنه متعددة طرق وله ، هريرة أبي

-৪/২৩২).ذيالترم شرح كتاب في مستوفاة ذكرناها وقد.  وغيرهم األزهر
২৩৩) 

অথবাৎ ইমাম িেুারী রহ. িাাঁর লকিািিু লকরাআণি হ রি আি ুিাকরা 
রা. িলেবি হাদীসলির দুলি জিাি লদণ়েণিন: 
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এক. উি রাকািণক িেয করা হণ়েণি এমন কথা এ হাদীণস 
স্পিভাণি িিা হ়ে লন। 

দুই. নিী করীম সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম িাণক এমন কাজ 
লদ্বিী়েিার করণি িারে কণরণিন। 

প্রথম জিািলির অসারিা েিুই স্পি। কািাণরর দেিণন আি ুিাকরা 
রা.এর রুকু করািা রাকাি োও়োর দিাণভই লিি। অন্য দ সি সাহািী 
িা িাণদর েরিিবীিে কািাণরর দেিণনই রুকু কণর লনণি িণিণিন 
িাাঁরাও রাকাি ধরণি োরণিন দকিি এ উণদ্দণেযই িা িণিণিন। 
এণি কণর  লদ রাকািই ধিবিয না হণিা, িণি এি কি কণর িাভ 
কী? এজন্যই দিা এমন কথা দকউ িণিন লন দ , ইমাম দসজদা়ে 
দিণি মকুিালদও কািাণরর দেিণন দসজদা করণি, অিঃের ইমাম 
উণঠ দাাঁডাণি কািাণর লিণ়ে োলমি হণি। কািাণরর দেিণন রুকু 
করার উণদ্দেয  লদ ইমামণক দ্রুি অনুসরে করাই হণিা এিং এণি 
রাকাি োও়োর িযাোর না থাকি িণি দিা রুকু ও দসজদার মণধয 
দকান োথবকয থাকার কথা লিি না। 

কািাণরর দেিণন রুকু করা সম্পলকবি হাদীস ও আিারগুণিা দথণক দ  
দকউ এিা িঝুণি োরণি। সুিরাং ঐ রাকািণক িেয করার কথা িাাঁরা 
স্পি কণর িণিন লন এমন উলি িাডািালড ও সুস্পি লিষণ়ে সণন্দহ 
সলৃি বি ন়ে। আণিম-দিেী দথণক লিলেন্নিা এিং িাাঁণদর দলৃিণি  া 
আেলত্তকর এমন লিষ়ে লনণ়ে একিা চণিা নীলিই এমন উলি করার 
দুঃসাহস দ ািাণি োণর। 

এ লিষ়েলিণি লভন্নমি অিিম্বনকারীর উের আব্দলু্লাহ ইিণন মাসউদ 
(রা.) দঘার আেলত্ত উত্থােন কণরলিণিন। আর সাহািীিে সকণি িাাঁর 
সণে সহমি িযি কণরলিণিন। একমাে আি ু হুরা়েরা রা. দথণকই 
এণক্ষণে িযলিক্রম িেবনা রণ়েণি। আি ু হুরা়েরা রা. দথণকও 
িুিনামিূক লিশুদ্ধ সণূে িলেবি আণি দ , লিলনও ঐ রাকািণক িেয 
করণিন। 
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এমলন ভাণি লদ্বিী়ে জিািলিও লঠক ন়ে। নিী করীম সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ও়োসাল্লাম িরং িাাঁণক দদৌণড আসণি লনণষধ কণরণিন। 
দ মন লিলন িণিণিন, দিামরা নামাণ  দদৌাঁণড এণসা না। ইমাম 
োণফ়েী রহ. সহ অন্যান্য ইমামিে হাদীসলির এ অথবই িণুঝণিন। এ 
িযাোণর লিস্তালরি আণিাচনা েণর আসণি ইনোআল্লাহু িা়োিা। 

আসণি কুফার ফকীহিে দ  িণিণিন, দ  দকান িযলির নামা  
ফাণিহা িাডা সহীহ হণ়ে  াণি, এ মণির উের প্রচ- আেলত্তই 
িেুারীণক ঐ ফণিা়ো লদণি উদ্বদু্ধ কণরণি। িাণদর লিণরালধিা়ে অলি 
িাডািালডই িাাঁণক ঐ লিলেন্ন মি ও েথ অিিম্বণন প্রণরালচি কণরণি। 
এ দক্ষণে লিলন িার উস্তাদ আিী ইিনুি মাদীনী রহ.ণক অনুসরে 
কণরণিন। অথচ ইিনুি মাদীনী রহ. হাদীস লিোরদ ফকীহিণের 
অন্তভুবি লিণিন না। লিলন লিণিন হাদীণসর ইিাি ও সনদ সম্পণকব 
সুে-ল ি িযলি। 

হ রি আি ুহুরা়েরা রা. দথণক একালধক সনণদ িলেবি আণি দ , নিী 
করীম সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম িণিণিন, দ  িযলি রুকু দেি 
দস রাকািলি দেি। হ রি মআু  রা. ও আব্দরু রহমান ইিণন আ হার 
রা. প্রমেু দথণকও অনুরূে িলেবি আণি। লিরলম ী েরীণফর ভাষযগ্রণথথ 
আলম এ সম্পণকব লিস্তালরি আণিাচনা িুণি ধণরলি। (৪/২৩২, ২৩৩) 

ইিণন রজি আণরা িণিন: 

 فاته ألنه ، اإلمام مع الركوع بإدراك الركعة يدرك ل أنه إلى طائفة وذهبت
 كتاب في البخاري ذهب المذهب هذا وإلى ، ةالفاتح وقراءة القيام اإلمام مع

 قالوا الذين أن المديني بن علي شيخه عن فيه وذكر ، اإلمام خلف القراءة
 القراءة يوجب ل ممن كانوا الصحابة من الركوع بإدراك الركعة بإدراك
 يدرك ل:  قال فإنه ، اإلمام خلف القراءة وجوب رأى من فأما ، اإلمام خلف

:  وقال.  نفسك في بها اقرأ:  للمأموم:  قال فإنه ، هريرة كأبي ، بذلك الركعة
 اإلمام تدرك حتى به تعتد ل:  نسختنا وفي.( الركوع بإدراك الركعة تدرك ل

ج) قائما  أخبرني إسحاق ابن طريق من القراءة كتاب في البخاري وخرَّ
 قائما َ ماماإل تدرك أن إل يجزئك ل:  يقول هريرة أبا سمعت:  قال ، األعرج

 تركع أن قبل
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 عبد يضع ف أخذ ثم ، إسحاق ابن بحديث يحتج المديني ابن رأى أنه ذكر ثم
 خالف هريرة أبي عن ، المقبري عن روى الذي المديني إسحاق بن الرحمن
 جدا َ أمره ووهَّن ، إسحاق ابن رواية

 يلقل ، الركعة به يدرك ل الركوع أدرك من وأن ، هذا قوله على وافقه وقد
 الظاهرية من وغيره خزيمة ابن:  منهم ، الحديث أهل من المتأخرين من

نف وغيرهم  ُمصنفا َ خزيمة ابن أصحاب من الصبغي بكر أبو فيه وصَّ

 لجماعتهم ومخالفة َ العلم أهل عن شذوذَ  وهذا

 قد هريرة أبي عن والمروي: الجمهور روايات أورد أن بعد رجب ابن قال ثم
 بدون العلماء عند المديني إسحاق بن الرحمن عبد وليس ، فيه عنه اختلف

 ابن رواية وغيره البر عبد ابن ضَّعف ولهذا ؛ بالعكس األمر بل ، إسحاق ابن
 روايته على مقدمة الرحمن عبد رواية وجعلوا ، يثبتوها ولم ، إسحاق

 ول:  قال.  نظر إسناده في:  هريرة أبي عن المروي في البر عبد ابن قال
 أشهب عن معناه روي وقد.  به قال األمصار فقهاء من ا َأحد نعلم

:  أحمد وقال.  معين ابن وثَّقه.  عباد:  له يقال هذا إسحاق بن الرحمن وعبد
 أبو عنه نقله:  - وسط صالح عندنا هو:  المديني ابن وقال.  الحديث صالح
.  وسط صالح إنه:  كذلك إسحاق بن محمد في قال وأنه ، شيبة أبي بن جعفر
 بينهما بالتسوية منه تصريح وهذا

 ضعيف:  إسحاق بن محمد في قال أنه ، معين بن يحيى عن ، الميموني ونقل
.  بأس به ليس:  الزهري عن يروي الذي إسحاق بن الرحمن عبد وفي. 

 إسحاق ابن على بتقديمه فصرح

 قدري إسحاق بن محمد:  داود أبو وقال.  بأس به ليس:  النسائي وقال
 ثقة أنه إل ، قدري إسحاق بن الرحمن وعبد ، معتزلي

 ابن دون وثقه فإنه إسحاق، ابن على بتقديمه داود أبي من تصريح وهذا
ج ولهذا ، إسحاق رج ولم إسحاق بن الرحمن لعبد صحيحه في مسلم خرَّ  يخ 
 متابعة إل إسحاق بن لمحمد

 لم ألنه ؛ ةالركع فاتته الركوع أدرك من إن:  يقل لم هريرة فأبو ؛ وأيضا َ
 تدرك أن إل يجزئك ل:  قال إنما ، هؤلء يقوله كما الكتاب بفاتحة يقرأ

 اإلمام مع القيام لحوق بفوات فعلل ، يركع أن قبل قائما َ اإلمام
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 فركع القراءة من يتمكن ولم ، اإلمام يركع أن قبل لوكبر أنه يقتضي وهذا
 محدث هؤلء قول أن فتبين ، هؤلء يقوله ل وهذا ، للركعة مدركا َ كان معه
 يقرأ حتى أحدكم يركع ل:  وعائشة سعيد أبي عن روي وقد.  به لهم سلف ل
 القرآن بأم

 منه وتمكن ذلك على قدر من على محمول - صح إن - هذا

অথবাৎ কাণরা কাণরা মণি ইমাণমর সণে রুকু দেণিও রাকাি োও়ো 
হণি না। কারে ইমাণমর সণে িার দক়োম (দাাঁডাণনা) ও ফাণিহা োঠ 
িুণি দিণি। িেুারী রহ. িার আি লকরাআিু োিফাি ইমাম গ্রণথথ এ 
মিলিই অিিম্বন কণরণিন। উি গ্রণথথ লিলন িাাঁর উস্তাদ আিী ইিনুি 
মাদীনী রহ. এর এই িিিয উণল্লে কণরণিন দ , সাহািীিণের মণধয 
 ারা ইমাণমর দেিণন ফাণিহা োঠ আিেযক মণন করণিন না, িারাই 
এই ফণিা়ো লদণিন দ , রুকু দেণিই রাকাি োও়ো হণি। েক্ষান্তণর 
 ারা ফাণিহা োঠ আিেযক মণন করণিন িারা িণিণিন, শুধ ুরুকু 
দেণিই রাকাি দেণ়েণি িণি ধিবিয হণি না। দ মন আি ুহুরা়েরা রা., 
লিলন মকুিালদণক িণিণিন, িুলম চুণে চুণে োঠ কণরা। অেরলদণক 
লিলন িণিণিন, রুকু োও়ো দিণিই রাকাি োও়ো ধিবিয হণি না। 
িেুারী রহ. উি গ্রণথথ ইিণন ইসহাণকর সূণে আ’ রাজ রহ. দথণক 
উদ্ধিৃ কণরণিন দ , লিলন িণিণিন, আলম হ রি আি ুহুরা়েরা রা. দক 
িিণি শুণনলি দ , রুকুণি  াও়োর েণূিব দাাঁডাণনা অিস্থা়ে  িক্ষে 
ে বন্ত ইমামণক না োণি িিক্ষে ে বন্ত দিামার রাকাি োও়ো 
লিণিলচি হণি না। 

এরের িেুারী রহ. উণল্লে কণরণিন, লিলন আিী ইিনুি মাদীনী 
রহ.ণক দদণেণিন, লিলন ইিণন ইসহাণকর হাদীসণক প্রামােয জ্ঞান 
করণিন। এর ের লিলন (িেুারী রহ.) আব্দরু রহমান ইিণন ইসহাক 
আি মাদীনীণক দুিবি সািযস্ত কণরণিন। এই আব্দরু রহমান ইিণন 
ইসহাকই (সাঈদ) আি-মাকিরুীর সণূে হ রি আি ু হুরা়েরা রা. 
দথণক ইিণন ইসহাণকর লিেরীি িেবনা দেে কণরণিন। এই আব্দরু 
রহমানণক লিলন চরম  ঈফ আেযা লদণ়েণিন। 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi
http://www.islamijindegi.com/
https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014


                    www.islamijindegi.com             

রুকু দেণি রাকাি োও়ো হ়ে না: িেুারী রহ.এর এই মণির সণে 
একমি হণ়েণিন েরিিবীকাণির স্বল্প সংেযক হাদীসলিদ। িাণদর 
মণধয ইিণন ে ুা়েমাসহ আসহাণি জাও়োণহর আণিন। ইিণন 
ে ুা়েমার একজন লেষয আি ু িকর আস লসিিী এ লিষণ়ে একলি 
গ্রথথও রচনা কণরণিন। 

এিা আণিম সমাজ দথণক লিলেন্ন মি এিং িাণদর লিণরাধী েথ বি 
ন়ে। 

অিঃের ইিণন রজি রহ. রুকু দেণি রাকাি োও়োর হাদীসগুণিা 
উণল্লেেিূবক িণিন, 

এ লিষণ়ে হ রি আি ুহুরা়েরা রা. দথণক দু’ রকম িেবনা এণসণি। আর 
আব্দরু রহমান ইিণন ইসহাক মাদীনী রহ. মহুাম্মদ ইিণন ইসহাণকর 
িুিনা়ে লন¤œমাণনর নন। িরং িযাোর এর লিেরীি। এ কারণেই 
ইিণন আব্দিু িার প্রমেু ইিণন ইসহাণকর িেবনাণকই িরং দুিবি আেযা 
লদণ়েণিন। দসই সণে আব্দরু রহমাণনর িেবনাণক অগ্রিেয আেযা 
লদণ়েণিন। 

ইিণন আব্দিু িার রহ. িণিন, আি ুহুরা়েরা রা. দথণক মহুাম্মদ ইিণন 
ইসহাক দ  িেবনালি দেে কণরণিন, িাণি আেলত্ত রণ়েণি। লিলভন্ন 
েহণরর আণিম ওিামার দকউই ঐ ফণিা়ো গ্রহে কণরণিন িণি 
আমাণদর জানা দনই। আেহাি রহ. দথণকও অনুরূে কথা িলেবি 
আণি। আব্দরু রহমান ইিণন ইসহাকণক ইিণন মাঈন লিশ্বস্ত আেযা 
লদণ়েণিন। ইমাম আহমদ রহ. িণিণিন, লিলন الحديث صالح  সলঠক 
হাদীস িেবনাকারী। 

আিী ইিনুি মাদীনী রহ. মহুাম্মদ ইিণন ইসহাক ও আব্দরু রহমান 
ইিণন ইসহাক দু’জন সম্পণকবই িণিণিন, وسط صالح  মধযম মাণনর 
িেবনাকারী লিণিন। এণি দিাঝা  া়ে, দু’জনই িার দলৃিণি সমমাণনর 
লিণিন। 

মা়েমনূীর িেবনামণি, ই়োহ়ো ইিণন মাঈন রহ. মহুাম্মদ ইিণন 
ইসহাকণক  ়েীফ িা দুিবি িণিণিন, আর আব্দরু রহমান সম্পণকব 
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িণিণিন, بأس به ليس  িার মণধয অসুলিধার লকিু দনই। এণি দিাঝা 
 া়ে, আব্দরু রহমান িার দলৃিণি মহুাম্মদ ইিণন ইসহাণকর িুিনা়ে 
ভাি লিণিন। ইমাম নাসা়েীও অনুরূে ( بأس به ليس ) মন্তিয কণরণিন। 
ইমাম আি ু দাউদ িণিণিন, ইিণন ইসহাক কাদরী়ো ও মিুাণ িা 
দিভুি লিণিন। আর আব্দরু রহমান সম্পণকব িণিণিন, কাদরী়ো 
হণিও লিলন লিশ্বস্ত লিণিন। এণি দিাঝা  া়ে, আব্দরু রহমান িাাঁর 
দলৃিণি অগ্রিেয লিণিন, কারে লিলন আব্দরু রহমানণক লিশ্বস্ত 
িণিণিন। লকনু্ত মহুাম্মদ ইিণন ইসহাণকর িযাোণর িা িণিন লন। 
এসি কারণেই ইমাম মসুলিম িার সহীহ গ্রণথথ আব্দরু রহমাণনর 
িেবনা উদ্ধিৃ কণরণিন। লকনু্ত মহুাম্মদ ইিণন ইসহাণকর িেবনা শুধ ু
মিুািা়ো িা অন্যণদর িেবনার সমথবকরূণে উদ্ধিৃ কণরণিন। 

িািাডা আি ুহুরা়েরা রা. দিা এ িেবনা়ে একথা িণিনলন, দ  িযলি 
রুকু দেি দস দ ণহিু ফাণিহা েডণি োণর লন, িাই িার রাকাি 
োও়ো ধিবিয হণি না, দ মনলি এরা িণি থাণকন। লিলন িরং 
িণিণিন: ইমাম রুকু করার েণূিব দাাঁডাণনা থাকািস্থা়ে  িক্ষে িুলম 
িাণক ধরণি না োরণি িিক্ষে দিামার রাকাি োও়ো হণি না। 
দিাঝা দিি, দাাঁডাণনা অিস্থা়ে না োও়োণক লিলন রাকাি না োও়োর 
কারে লহসাণি উণল্লে কণরণিন। এ কথার দালি হণিা, মকুিালদ  লদ 
ইমাণমর রুকুণি  াও়োর েণূিবই িাকলির িণি, লকনু্ত ফাণিহা েডার 
সুণ াি না ো়ে িণি ইমাণমর সণে রুকু করণি দস উি রাকাি দেণ়ে 
 াণি। অথচ এরা একথা িণিন না। সুিরাং েলরস্কার হণ়ে দিি দ , 
এণদর কথা নি-উদ্ভালিি। সািাফ িা েিূবসলূরণদর দকউই এ ধরণনর 
কথা িণিন লন। আি ুসাঈদ রা.ও আণ়েো রা. দথণক িলেবি আণি দ , 
ফাণিহা না েণড রুকু করণি না। এ কথা  লদ সহীহ হ়ে িণি িা 
িাণদর দলৃিণি ঐ িযলির দক্ষণে প্রণ াজয হণি দ  ফাণিহা েডার 
সুণ াি দেি। (৪/২৩০-২৩২) 

অধম দিেণকর আরজ এই দ , এ দুলি হাদীস সহীহ ন়ে। কারে দুলির 
সনণদই আব্দলু্লাহ ইিণন সাণিহ কালিিিু িা়েি রণ়েণিন। লিলন 
লিিলকবি রািী। লিস্তালরি জানার জন্য দদেনু লম ানুি ইণিদাি। 
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িািাডা এ দুলিণি মকুিালদর কথা স্পি িিা হ়ে লন। সরূা ফাণিহার 
গুরুত্ব লিণিচনা কণর হ়েণিা িারা একাকী নামা  আদা়েকারীণক 
িণিণিন, ফাণিহা না েণড রুকু কণরা না। 

আণরকলি কথা, ইিণন রজি রহ. এোণন ইিণন ে ুা়েমা রহ.ণক ইমাম 
িেুারীর মণির সমথবক আেযা লদণ়েণিন। লকনু্ত িা সলঠক িণি মণন 
হ়ে না। কারে ইিণন ে ুা়েমা রহ. িাাঁর সহীহ গ্রণথথ হ রি আি ু
হুরা়েরা রা.এর এ হাদীস উণল্লে কণরণিন দ , দ  িযলি ইমাম দসাজা 
হণ়ে দাাঁডাণনার েণূিব নামাণ র দকান রুকু দেি দস ঐ রাকাি দেণ়ে 
দিি। (১৫৯৫) হাদীসলির উের লিলন এই লেণরানাম লদণ়েণিন: 

 قبل مامهإ ركع إذا للركعة مدركا المأموم فيه يكون الذي الوقت ذكر باب

অথবাৎ অনুণেদ: ইমাম  লদ আণি রুকুণি চণি  ান, িণি মিুালদ 
কেন রুকু করণি রাকািলি দেণ়েণি িণি িেয হণি দসই সমণ়ের 
িেবনা। 

এর ের লিলন আণরকলি হাদীস উণল্লে কণরণিন দ , রাসিূ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ও়োসাল্লাম িণিণিন, আমরা দসজদা়ে থাকািস্থা়ে  লদ 
দিামরা আস, িণি দসজদা়ে অংেগ্রহে কণরা, িণি দসিাণক লহসাণি 
ধণরা না। কারে দ  িযলি রুকু দেি দস রাকাি দেি। (১৬২২) এই 
হাদীসলির উের লিলন লেণরানাম লদণ়েণিন, 

 يعتد ل وأن السجود في به بالقتداء األمر و ساجدا اإلمام المأموم إدراك باب
 قبلها الركوع بإدراك يكون إنما للسجدة المدرك إذ به

অথবাৎ অনুণেদ: মিুালদ কিৃবক ইমামণক দসজদা অিস্থা়ে োও়ো 
এিং দসজদার সম়ে িার প্রলি ইমামণক অনুসরণের ও দসজদাণক 
লহসাণি িেয না করার লনণদবে, কারে দসজদা িেনই ধিবিয হণি, 
 েন ইলিেণূিব রুকু ধরা সম্ভি হণি। 

রুকু দেণি রাকাি োও়ো হ়ে মণমব আরি লিণশ্বর আণিম-উিামার 
ফণিা়ো : 

ো়েে আব্দিু আ ী  ইিণন িা  রহ. িণিণিন: 
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 أدرك فقد الركوع أدرك متى أنه العلم أهل جمهور عليه الذي والصواب
 لحديث المأموم على بوجوبها القول على الفاتحة قراءة عنه وتسقط,  الركعة

 البخاري صحيح في الثابت الثققي بكرة أبي

অথবাৎ সংেযািলরি আণিণমর মিই সলঠক দ , মিুালদ রুকু দেণিই 
রাকািলি দেণ়ে  াণি, এিং িার দথণক ফাণিহা োঠ রলহি হণ়ে 
 াণি। এিা িাণদর মণির লভলত্তণি  ারা মিুালদর উের ফাণিহা োঠ 
আিেযক মণন কণরন। রুকু দেণি রাকাি োও়ো হ়ে এ মিলির 
দলিি হণিা আি ু িাকরা রা.এর হাদীস, দ লি িেুারী রহ. িাাঁর 
সহীহণি উদ্ধিৃ কণরণিন। (মাজম’ু  ফািাও়ো ইিণন িা ) 

ো়েে উিা়েমীন রহ. িার ফণিা়ো দিা ফািাও়ো আরকানুি ইসিাম-
এ লিধিৃ হণ়েণি। এর িাংিা অনুিাদও হণ়েণি। দদেনু ফািও়ো নম্বর 
২৩৬। দসোণনও লিলন উেণরর মিলিই সমথবন কণরণিন। 

ো়েে সালিহ ইিণন ফাও ান: 

আরণির আণরকজন প্রলসদ্ধ আণিম ো়েে সালিহ ইিণন ফাও ান। 
লিলন িণিণিন: 

 يركع ثم واقف، وهو اإلحرام تكبيرة يكبر فإنه ، الركوع في واإلمام جاء من
ا ويكون ، اإلمام مع  ؛ الحالة هذه في الفاتحة قراءة تلزمه ول للركعة مدرك 

অথবাৎ দ  িযলি এমন সম়ে আসি  েন ইমাম রুকুণি, দস িযলি 
দাাঁলডণ়ে িাকিীর িিণি এিং ইমাণমর সণে রুকুণি েলরক হণি। 
এণি কণর দস ঐ রাকািলি দেণ়ে  াণি। এমিািস্থা়ে িাণক আর 
ফাণিহা েডণি হণি না। দকননা ফাণিহা েডার স্থান িার িুণি দিণি। 
(মাজমউু ফািাও়ো সালিহ ইিণন ফাও ান) 

ফািাও়ো আি-িাজনািুদ দাইমা 

দসৌলদ আিণরর সণিবাচ্চ ে বাণ়ের আণিম ও মফুিীিণের একলি স্থা়েী 
দিাডব আণি। এর নাম ‘আি-িাজনািুদ দাইমা’ । এ দিাণডবর 
ফািও়ো হণিা: 
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 الركوع في اإلمام وأدرك ركع ثم قائما اإلحرام تكبيرة المأموم كبر إذا
 هللا صلى عنه داود أبو رواه ولما... ... بكرة أبي لحديث الركعة، تلك أجزأته
 الركعة أدرك فقد الركوع أدرك من: وسلم عليه

 الشيخ آل محمد بن إبراهيم:  الرئيس

 عفيفي الرزاق عبد:  الرئيس نائب

 غديان بن هللا عبد:  عضو

 منيع بن هللا عبد:  عضو

অথবাৎ মিুালদ  লদ দাাঁলডণ়ে িাকিীণর িাহরীমা িণি এরের রুকু কণর 
এিং ইমাম রুকু অিস্থা়ে ো়ে িণি িার ঐ রাকািলি হণ়ে  াণি। এর 
দলিি আি ু িাকরা রা. িলেবি হাদীস... ... ও আি ু দাউদ েরীণফ 
উদ্ধিৃ রাসিূ সা. এর িােী: দ  িযলি রুকু দেি দস রাকািলি দেণ়ে 
দিি। 

ইিরাহীম ইিণন মহুাম্মদ আণি ো়েে ,প্রধান 

আব্দরু রা  াক আফীফী, সহকারী প্রধান 

আব্দলু্লাহ ইিণন িাদা়োন, সদসয 

আব্দলু্লাহ ইিণন মানী’ , সদসয 

(দ্র. ফিও়ো নং ৯৩) 

আিিানী সাণহিও স্পি িণিণিন, রুকু দেণিই রাকআি োও়ো 
হণি। দদেনু, ইরও়োউি িািীি, হাদীস ৪৯৬; আসলসিলসিািুস 
সহীহা, হাদীস ২২৯। 

একলি নিুন লিভ্রালন্ত: 

মাওিানা আব্দসু সাত্তার কািািািী সাণহি ‘রুকু দেণি রাকাি হণি 
না’  প্রমােস্বরূে ২৯লি দলিি’  নামক একলি েলুস্তকা রচনা কণরণিন। 
দসোণন লিন চারলি দলিিণকই ঘলুরণ়ে লফলরণ়ে ২৯লি িানাণনার দচিা 
করা হণ়েণি। লিন-চারলি দলিি:  া প্রকৃিেণক্ষ দলিি হও়োর 
উে িু ন়ে: িাডা িালক সিই িা-মা হািী আণিমণদর িিিয। 
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দিেক ও িার েলুস্তকার কথাও আমরা উণল্লে করিাম না।  লদ না 
শুরুণি দমাহাম্মদী়ো আরালি়ো  াোিালড মাদ্রাসার মদুীর ও োইেিু 
হাদীস মাও. দমাস্তাফা কাণসমী ও মহুালদ্দস মাও. দিিাি দহাণসন 
রহমানীর অলভমি ও সিযা়েন না থাকি। 

েলুস্তকালির ১১ ও ২৮ নং েিৃা়ে আি ুিাকরা রা. এর হাদীসলি ( া 
েণূিব উণল্লে করা হণ়েণি) প্রসণে িিা হণ়েণি, নিীজী নালক িাণক 
িণিণিন, 

  سبقك ما واقض িা فات ما واقض 

অথবাৎ দিামার দ িা িুণি দিণি ওিা েণড নাও। হাদীণসর এ অংেিুকু 
উদ্ধিৃ কণর েলুস্তকালির ২৮ নং েিৃা়ে িিা হণ়েণি, আি ুিাকরা রা. 
এর হাদীস লনণ়ে আর দকান ইেণিিাফ দনই। এই হাদীস দথণক 
েলরস্কার হণ়ে দিি দ , ইমামণক রুকু অিস্থা়ে দেণি রাকাি হ়ে না। 
ঐ রাকাি েণর েণড লনণি হ়ে। নিুিা িার নামা  হ়ে না। 

উণল্লেয, হাদীণসর উি অংেিুকু ইমাম িেুারীর ‘ জ ুউি লকরাি’  ও 
িািারানীর মজুাণম কািীণর উদ্ধিৃ হণ়েণি। লকনু্ত এর েণূিব একলি 
িাকয আণি  া ইো কণরই িাদ দদও়ো হণ়েণি। েণুরা কথালি এমন: 

 سبقك ما واقض أدركت ما صل 

 অথবাৎ  িিুকু োও েণড নাও, আর  া িুণি  া়ে িা েণর েণড নাও। 
অথবাৎ নিীজী সা. হ রি আি ুিাকরা রা.ণক িণিণিন, দদৌণড আসার 
দরকার দনই। কািাণর দেৌাঁিার েণূিবও রুকু করার প্রণ়োজন দনই। 
িরং িুলম ধীরলস্থণর আসণি এিং ইমাণমর সণে  িিুকু োণি েণড 
দনণি, আর  িিুকু িুণি  াণি িা ইমাম সািাম দফরাণনার ের েণড 
দনণি। িিািাহুিয, আরিী ভাষা সম্পণকব সামান্য জ্ঞানও  ার আণি, 
দসই হাদীসলির এই মমব সহণজই িঝুণি োরণি। এ কারণেই 
আমাণদর জানামণি দকান িা-মা হািী আণিম এ হাদীসণক 
লনণজণদর দলিিরূণে উণল্লে কণরন লন। লকনু্ত কািািািী সাণহি এই 
িাকযলির প্রথম অংে িাদ লদণ়ে দেষাংেলি এমনভাণি দেে কণরণিন 
 াণি সাধারে োঠক িার দধাাঁকা িঝুণি না োণর। কািািািী সাণহি 
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দ  মমব িেবনা কণরণিন  লদ িা-ই সলহ হণিা, িণি েণুরা িাকযলির মমব 
দাাঁডাি: িুলম  িিুকু (ইমাণমর সণে) দেণ়েি িা েণড নাও, আর  া 
িুণি দিণি দসিাও েণড নাও। িার মাণন রাসিূ সা. আি ু িাকরা 
রা.ণক লনণদবে লদণেন, আমার সণে  িিুকু নামা  দেণ়েি িাও 
েনুরা়ে েড, আর  া িুণি দিণি দসিাও েড!! 

এ দিা দিি  লদ ঐ িেবনালিণক সহীহ ধরা হ়ে। লকনু্ত এ িেবনালি 
আণদৌ সহীহ ন়ে। এ িেবনালির দু’জন রািীই দুিবি। একজন হণিন, 
মহুাম্মদ ইিণন লমরদাস আি ুআব্দলু্লাহ আিিাসরী। িাণক আি ুহাণিম 
রা ী রহ. মাজহুি (অজ্ঞাি) িণিণিন। লম ানুি ইলিদাি গ্রণথথ িিা 
হণ়েণি, باطال خبرا خارجة عن روى  লিলন োলরজা দথণক একলি িালিি 
হাদীস িেবনা কণরণিন। লিসানুি লম ান গ্রণথথও িাণক মাজহুি 
(অজ্ঞাি) িিা হণ়েণি। লদ্বিী়ে জন হণিন, ইিণন লমরদাণসর উস্তাদ 
আব্দলু্লাহ ইিণন ঈসা আি োররা । আি কালেফ গ্রণথথ  াহািী রহ. 
িার সম্পণকব িণিণিন, ضعفوه মহুালদ্দসিে িাণক দুিবি আেযাল়েি 
কণরণিন। িাকরীিিু িাহ ীি গ্রণথথ ইিণন হাজার িণিণিন,  ়েীফ 
িা দুিবি। 

লিণেষ জ্ঞািিয ২ : 

এ মাসআিা়েও ম ুাফফর লিন মহুলসন িার ‘জাি হাদীণির কিণি 
রাসিূলু্লাহ (িাঃ)এর িািাি’  গ্রণথথ অণনক ভুি ও অসিয িথয দেে 
কণরণিন। সকণির অিিলির জন্য দসগুণিা িুণি ধরা হণিা। 

১. লিলন সুরা ফালিহা না েডার প্রথম দলিি লহসাণি আি ুহুরা়েরা রা. 
িলেবি একলি হাদীস উণল্লে কণরণিন। হাদীসলিণি আি ুহুরা়েরা রা. 
িণিণিন, রাসিূলু্লাহ (িাঃ) একদা দজহলর িািাণি সািাম লফলরণ়ে 
িিণিন, এই মাে আমার সাণথ দিামাণদর দকউ লক লিরাআি েডি? 
জননক িযলি িিণিন, দহ আল্লাহর রাসিূ (িাঃ)! আলম েণডলি। লিলন 
িিণিন, আলম দিামাণদর সাণথ কুরআন লনণ়ে ঝিডা করণি চাই না। 
উি কথা শুনার ের দিাণকরা দজহরী িািাি সমণূহ লিরাআি েডা 
হণি লিরি থাকি। 
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এ হণিা ম ুাফফর সাণহণির অনুিাদ। এোণন লিলন একলি িাণকযর 
অনুিাণদ মারাত্মক ভুি কণরণিন। িাকযলি হণিা, 

  ।القرآن أنازع لي ما أقول إني قال 

এর সলঠক অনুিাদ হণি: লিলন িিণিন, আলম (মণন মণন) িিলি, 
কুরআন োণঠ আমার সণে িানািালন হণে দকন? অথবাৎ আলম 
কুরআন োঠ করণি চালে অথচ কুরআন দ ন েলঠি হণি চাণে না। 
উণল্লেয, এোণন مالي প্রশ্নিাচক, আরأنازع েব্দলি 
কমবিাচয। القرآن হণিা িার লদ্বিী়ে মাফউি িা কমব। (দ্র. মাজমাউি 
লিহার, نزع েণব্দ) 

অথচ ম ুাফফর সাণহি এ িাকযলির অনুিাদ কণরণিন এইভাণি, লিলন 
িিণিন, আলম দিামাণদর সাণথ কুরআন লনণ়ে ঝিডা করণি চাই না। 

হাদীসলি উণল্লে করার ের ম ুাফফর সাণহি মন্তিয কণরণিন, 
হাদীিলি  ঈফ। 

লকনু্ত িার এ দািী সলঠক ন়ে। িরং এ হাদীসলি সহীহ। এর লিশুদ্ধিা 
লনণ়ে েিূবিিবী মহুালদ্দসিণের কাণরা দকান লদ্বমি দনই। লদ্বমি রণ়েণি 
দেষ িাকযলি (অথবাৎ উি কথা দোনার ের দিাণকরা ... লিরি 
থাণকন) লনণ়ে। দেষ িাকযলি কী আি ু হুরা়েরা রা.এর িিিয, নালক 
ইমাম  হুরীর? হাদীসলি  ঈফ িিণি োঠক েণুরা হাদীসলিণকই 
 ঈফ মণন কণর ভুি করণি োণরন। দেষ িাকযলি সম্পণকব ইমাম 
িেুারী,  হুিী, ই়োকুি ইিণন সুলফ়োন, ইিণন লহব্বান, িা়েহাকী ও 
েিীি িািদাদী প্রমণুের মি হণিা, এিা ইমাম  হুরীর িিিয, আি ু
হুরা়েরা রা.এর িিিয ন়ে। এর দেিণন িাাঁণদর  লুি হণিা, এক 
িেবনা়ে মা’ মার িণিণিন, فانتهى الزهري قال  ...  হুরী িণিণিন, 
দিাণকরা ... লকরাআি েডা িন্ধ কণর লদি। একইভাণি ইমাম 
আও াঈর িেবনা়েও এণসণি,  হুরী িণিণিন, মসুলিমরা এ িযাোণর 
উেণদে গ্রহে করি। দজহরী নামাণ  িারা আর লকরাআি েডি না। 

লকনু্ত  ারা মণন কণরন এলি আি ু হুরা়েরা রা. এরই িিিয, িাণদর 
 লুিগুণিাও কম ধারাণিা ন়ে।  লুিগুণিা লনেরূে : 
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ক. আি ুদাউদ েরীণফ আণি, 

ْهِرىَ  َعنَِ َمْعَمرَ  قَالََ َحِديثِهَِ فِى السَّْرحَِ اْبنَُ َوقَالََ  فَاْنتَهَى ْيَرةََهُرََ أَبُو قَالََ الز 
 .النَّاسَُ

ইিনুস সারহ (আহমদ ইিণন আমর) িার হাদীণস উণল্লে কণরণিন, 
মা’ মার  হুরীর সূণে উণল্লে কণরণিন দ , আি ুহুরা়েরা রা. িণিণিন, 
দিাণকরা ... িন্ধ কণর লদি। (হাদীস নং ৮২৬) 

ে. ইমাম  হুরীর সিণচণ়ে লিশ্বস্ত ও লনভবরণ ািয লেষয হণিন ইমাম 
মাণিক রহ.। লিলন িার ম়ুোত্তা গ্রণথথ এ হাদীসলির উের অনুণেদ 
লেণরানাম লদণ়েণিন فيه جهر فيما اإلمام خلف القراءة ترك  দ  নামাণ  
ইমাম স্বরণি লকরাআি োঠ কণর দসই নামাণ  মিুালদর লকরাআি না 
েডা। এরের ইমাম মাণিক িণিণিন, 

 بالقراءة إلماما فيه يجهر ل فيما اإلمام وراء الرجل يقرأ أن عندنا األمر 
 بالقراءة اإلمام فيه يجهر فيما القراءة ويترك

অথবাৎ আমাণদর লসদ্ধান্ত হণিা দ সি নামাণ  ইমাম আণস্ত লকরাআি 
েণড দসসি নামাণ  মিুালদ লকরাআি েডণি। আর দ সি নামাণ  
ইমাম স্বরণি লকরাআি েণড দসসি নামাণ  মিুালদ লকরাআি েডণি 
না। 

এরের ইমাম মাণিক িার অনুণেদ লেণরানাম ও লসদ্ধাণন্তর েণক্ষ 
উি হাদীসলি উণল্লে কণরণিন। এর দথণক স্পিই দিাঝা  া়ে, লিলন 
ঐ িিিযলি আি ুহুরা়েরা রা.এর িিিয িণিই মণন করণিন। 

ি. ইমাম নাসাঈ রহ. হাদীসলির উের এই অনুণেদ লেণরানাম উণল্লে 
কণরণিন: 

  فيه يجهر فيما اإلمام خلف القراءة ترك 

দ সি নামাণ  ইমাম দজাণর লকরাআি েণড দসসি নামাণ  মিুালদর 
লকরাআি োঠ না করা। 

দিাঝা  া়ে, লিলনও ঐ িাকযলি হ রি আি ুহুরা়েরা রা.এর িণিই মণন 
করণিন। 
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ঘ. আি ু হুরা়েরা রা. এর ফণিা়োও লিি দজহলর নামাণ  মিুালদর 
লকরাআি না েডা। ইিনুি মনুল র রহ. িার আি আওসাি গ্রণথথ 
স্বী়ে সনণদ আি ু হুরা়েরা রা. ও আণ়েো রা. উভ়ে দথণক িেবনা 
কণরণিন দ , িাাঁরা িণিণিন, 

  (১৩১৩) به يخافت فيما اإلمام خلف اقرأ 

দ  নামাণ  আণস্ত লকরাআি েডা হ়ে দসই নামাণ  িুলম ইমাণমর 
দেিণন লকরাআি েড। (নং ১৩১৩) 

ইমাম িা়েহাকীও িার সুনাণন কুিরা়ে স্বী়ে সনণদ ঐ দুই সাহািী 
দথণক িেবনা কণরণিন দ , 

 يجهر لم إذا اإلمام وراء بالقراءة يأمران كانا انهما

িাাঁরা দুজনই ইমাণমর দেিণন দসই নামাণ  লকরাআি েডণি িিণিন 
দ  নামাণ  ইমাম স্বরণি লকরাআি োঠ কণর না। (হা. নং ২৯৫০) 

এ দথণক স্পিই দিাঝা  া়ে, আি ু হুরা়েরা রা. এ মিলি ঐ লদণনর 
ঘিনা দথণকই গ্রহে কণরণিন। সুিরাং িাাঁর মা হািই িণি লদণে, ঐ 
িিিযলি িারই। 

ঙ. দকান দকান িেবনা়ে এলি মা’ মার ( হুরীর লেষয) এর িিিয 
লহসাণিও উদ্ধিৃ হণ়েণি। িাই িণি লক িিণি হণি এিা মা’ মাণররই 
িিিয, ইমাম  হুরীর ন়ে? 

হাণফ  ইিনুি কাল়েযম িার িাহ ীণি মেুিাসার-ই-আি ুদাউদ গ্রণথথ 
এ কথালি সুন্দর কণর িণিণিন, 

 معمر قال كما هريرة أبو قاله صواب كالهما بل األمرين بين تناف وأي
) مسدد عن( داود أبو قال كما أيضا معمر وقاله هؤلء قال كما الزهري وقاله
 في علة له معمر قول لكان هريرة أبي قول في علة له الزهري قول كان فلو
 الزهري قول

অথবাৎ দুলি িিণিযর মণধয কী বিেরীত্ব? দুলিই দিা সলঠক হণি 
োণর। কথালি আি ু হুরা়েরা রা.ও িণিণিন, দ মনলি মামার িেবনা 
কণরণিন। আিার  হুরীও িণিণিন, দ মনলি িারা িণিণিন। 
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একইভাণি মামারও িণিণিন, দ মনলি (মসুাদ্দাণদর সণূে) আি ুদাউদ 
উণল্লে কণরণিন। মামাণরর িিিয হও়োিা  লদ  হুরীর িিিয 
হও়োর দক্ষণে প্রলিিন্ধক না হ়ে, িণি  হুরীর িিিয হও়োিা হ রি 
আি ুহুরা়েরার িিিয হও়োর দক্ষণে প্রলিিন্ধক হণি দকন? 

মসুনাণদ আহমাণদর িীকা়ে আল্লামা আহমদ োণকর ও ইিনুি 
কাল়েযলমি জাওল ়েযাহ ও়ো জহুুদুহু ফী লেদমালিস সুন্নাহ ও়ো 
উিলূমহা গ্রণথথ ড. জামাি ইিণন মহুাম্মদ ইিনুি কাল়েযণমর এই 
িিিয েিন্দ ও সমথবন কণরণিন। 

 লদ ঐ িাকযলি ইমাম  হুরীর িণিও ধণর দন়ো হ়ে, িাণিও সমসযার 
লকিু থাণক না। ইমাম  হুরী অণনক সাহািীর সাক্ষাৎ িাণভ ধন্য 
হণ়েণিন, িাই এ ধরণনর উলি লিলন হ়েণিা দকান সাহািীর কাি 
দথণক শুণনই িণি থাকণিন। অথিা দকান েীষব িাণিঈ দথণক শুণন 
িণিণিন। ম ুাফফর লিন মহুলসন ঐ িাকযলি সম্পণকব িণিণিন, ‘ এ 
অংেলি  হুরীর েক্ষ দথণক সংণ ালজি এিং মারাত্মক ভুি।’  

এ মারাত্মক ভুণির কথা লিলন দকাথা়ে দেণিন িা আল্লাহই ভাি 
জাণনন। প্রথমি এিা ‘  হুরীর েক্ষ দথণক সংণ ালজি’  লনলিি কণর 
এমন কথা িিাও মেুলকি। লদ্বিী়েি এিা দমণন লনণিও এোণন 
ভুণিরই লকিু দনই, মারাত্মক ভুি দিা দূণরর কথা। 

আণিাচয হাদীণসর এই দেষ িাকযলি  হুরীর উলি িণি ধণর লনণিও 
িা হাদীসলির প্রথম অংে দ্বারা সমলথবি। কারে দকান দকান সাহািীর 
লকরাআি োঠ সম্পণকব রাসিূ সা.  েন লিরলি ও অসনু্তলি প্রকাে 
করণিন িেন সাহািীিণের েণক্ষ লক আর েনুরা়ে এমন কাজ করা 
কল্পনা করা  া়ে? সুিরাং  হুরী  া িণিণিন িা হাদীসলির 
প্রথমাংণেরই দালি। এণি িার ভুিই িা কী ঘিি? আর মারাত্মক 
ভুিই িা কী হণিা? 

২. এরের দিেক লদ্বিী়ে দলিি লহসাণি আি ুহুরা়েরা রা.কিৃবক িলেবি 
আণরকলি হাদীস দেে কণরণিন। প্রথম হাদীসলির ন্যা়ে এোণনও 
আণি : 
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 । القرآن أنازع مالي أقول إني 

 লিলন এর িরজমা কণরণিন, ‘ কুরআণনর সাণথ আমার ঝিডা করা 
উলচি ন়ে।’  এ িরজমা মারাত্মক ভুি। দেিণন এর শুদ্ধ িরজমা 
উণল্লে করা হণ়েণি। 

৪থব নম্বণর দিেক আনাস রা. িলেবি একলি হাদীস উণল্লে কণরণিন। 

 نارا فوه ملئ اإلمام خلف قرأ من:  قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن 

দিেণকর ভাষা়ে এর অনুিাদ: ‘ দ  িযলি ইমাণমর লেিণন লিরাআি 
করণি িার মণুে আগুন ধলরণ়ে লদণি হণি।’  

এ হণিা দিেণকর হাদীস দিাঝার অিস্থা। দ  িযলি হাদীণসর 
িরজমাই দিাণঝ না িার েণক্ষ এি িম্ফঝম্ফ লক দোভা ো়ে? 

হাদীসলির সলঠক অনুিাদ হণিা, দ  িযলি ইমাণমর দেিণন লকরাআি 
েডণি িার মেু আগুণন ভণর  াক। 

এরের দিেক িণিণিন, ডাহা লমথযা িেবনা। এরের লিলন ইিণন 
িাণহর োট্টানীর িরাি লদণ়ে এর একজন রািী মা়েমনূণক লমথযুক 
আেযা লদণ়েণিন। 

আমাণদর জানামণি দকান দ ািয হানাফী আণিম এলিণক দলিি 
লহসাণি দেে কণরন লন। এ দ ন দজার কণর হানাফীণদর মাথা়ে 
চালেণ়ে দদও়ো দ , নাও এলিও দিামাণদর দিীি,  া জাি ও লমথযা। 

৫ম নম্বণর দিেক হ রি উমর রা. এর একলি উলি উণল্লে কণরণিন। 
লিলন িণিণিন, حجر فيه في اإلمام خلف يقرأ الذي أن وددت  অথবাৎ দ  
িযলি ইমাণমর দেিণন লকরাআি েণড িার মণুে  লদ োথর হণিা! 

এর অনুিাণদও দিেক ভুি কণরণিন। লিলন লিণেণিন, আমার ইো 
কণর ঐ িযলির মণুে োথর মারণি, দ  ইমাণমর দেিণন লিরাআি 
োঠ কণর। (মিুান্নাফ আব্দরু রা  াক, হা./২৮০৬) 

এ হাদীসলি সম্পণকব দিেণকর মন্তিয হণিা: উি িেবনা মনুকার, িহীহ 
ন়ে। কারে লনণের হাদীসলি িার প্রমাে: 
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 اْقَرأَْ:  فَقَالََ اإِلَمامَِ َخْلفََ اْلقَِراَءةَِ َعنَِ ُعَمرََ َسأَلََ أَنَّهَُ:  َشِريكَ  ْبنَِ يَِزيدََ َعنَْ
 َجهَْرَت؟ َوإِنَْ:  قُْلتَُ. أَنَا ُكْنتَُ َوإِنَْ:  قَالََ أَْنَت؟ ُكْنتََ َوإِنَْ:  قُْلتَُ. اْلِكتَابَِ بِفَاتَِحةَِ
 َجهَْرتَُ َوإِنَْ:  قَالََ

একদা ই়ো ীদ ইিনু োরীক উমর রা.ণক ইমাণমর লেিণন লিরাআি 
োঠ করা সম্পণকব লজণজ্ঞস করণিন। লিলন উত্তণর িিণিন, িুলম শুধ ু
সরূা ফালিহা োঠ কর। আলম িিিাম,  লদ আেলন ইমাম দহান? লিলন 
িিণিন,  লদও আলম ইমাম হই। আলম েনুরা়ে িিিাম,  লদ আেলন 
দজাণর লিরাআি োঠ কণরন? লিলন িিণিন,  লদও আলম দজাণর 
লিরাআি োঠ কলর। (িা়েহাকী, সুনানুি কুিরা, হা./৩০৪৭; সনদ 
িহীহ, লসিলসিা  ঈফাহ, হা/৯৯২ এর আণিাচনা দ্রঃ) 

এ হণিা দিেণকর েণুরা িিিয। এোণন কণ়েকলি লিষ়ে িক্ষেী়ে। 
এক. উি িেবনা মনুকার, সহীহ ন়ে িণি দিেক িীকা়ে ৮৬৫ নম্বর 
লদণ়ে লিণেণিন, আিিামহীদ ১১/৫০ ে:ৃ  نقله ول يصح ل فمنقطع
 এলি সেূলিলেন্ন, সহীহ ন়ে, দকান লিশ্বস্ত দিাক এলি িেবনা কণরন) ثقة
লন। ) এণি দ  দকান োঠক মণন করণি োণরন, ইিণন আব্দিু িার 
িামহীদ গ্রণথথ উমর রা.এর হাদীসলি সম্পণকবই এই মন্তিয কণরণিন। 
অথচ িযাোর িা ন়ে। লিলন িরং স্পিভাণি সা’ দ ইিণন আি ু
ও়োিাস রা.এর হাদীস ও িিিয সম্পণকব ঐ মন্তিয কণরণিন। িণি 
দিেক দকন এমন প্রিারোর আি়ে লনণিন িা আমাণদর দিাধিময 
ন়ে। 

দুই. লিলন িণিণিন, “িহীহ ন়ে, লনণের হাদীসলি িার প্রমাে।”  আর 
লনণের ঐ হাদীসলি সম্পণকব লিলন মন্তিয কণরণিন, সনদ িহীহ। লকনু্ত 
িার এ মন্তিয দিা িাকিীদ বি ন়ে। হাণকম, দারাকুিনী ও িা়েহাকী 
প্রমণুের মি এমনিাই। একিু িভীরভাণি লচন্তা করণি দদো  া়ে, 
এলি সহীহ হও়ো মেুলকি। কারে জাও়োি আি িা়েমী নাণম এর 
একজন রািী আণিন। 

ইিণন নুমা়ের িার সম্পণকব িণিণিন, الحديث ضعيف লিলন  ঈফুি 
হাদীস লিণিন। িা়েহাকী এোণন িাণক লিশ্বস্ত আেযা লদণ়ে িার এ 
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হাদীসণক সহীহ িিণিও ১০৮২৪ নম্বর হাদীণসর েণর লিলন 
িণিণিন, 

  قوي غير التيمي جواب 

জাও়োি আি িা়েমী মজিিু রািী নন।  াহািী িার লস়োর গ্রণথথ 
িণিন, 

 الحديث في بالقوي وليس 

হাদীণস লিলন মজিিু লিণিন না। আিিু আরিও িাণক  ঈফ 
রািীণদর িালিকা়ে উণল্লে কণরণিন। 

িািাডা এ হাদীসলি একই সনণদ িা়েহাকীর লকিািিু লকরাআণি 
উদ্ধিৃ হণ়েণি। (হা/১৮৭), দসোণন একথাও আণি দ , উমর রা. 
িণিণিন, 

 وشيئا الكتاب فاتحة واقرأ 

িুলম সরূা ফালিহা ও দসই সণে আণরা লকিু োঠ কর। 

অথচ িা-মা হািী িনু্ধরা জাহরী নামাণ  এই আণরা লকিু েডার 
েক্ষোিী নন। আর এ কারণেই উমর রা.এর এ হাদীসলির অনুিাণদ 
েিু দকৌেণি িিা হণ়েণি: িুলম শুধ ু সরূা ফালিহা োঠ কর। অথচ 
‘ শুধ’ু  কথালি িার িিণিয দনই। 

সারকথা, এ িেবনালি সহীহ না হণি এর দ্বারা প্রথম িেবনালিণক নাকচ 
কণর দদও়োর দকান  লুি থাণক না। লিণেষি এ কারণেও দ , এর 
েণক্ষ আণরা লকিু িেবনার সমথবন রণ়েণি। দ মন, ক. মসুান্নাণফ ইিণন 
আি ু ো়েিা়ে সহীহ সনণদ নালফ’  ও আনাস ইিণন সীরীন দথণক 
িলেবি, উমর রা. িণিণিন, اإلمام قراءة تكفيك  ইমাণমর লকরাআিই 
দিামার জন্য  ণথি। (হা. ৩৭৮৪) 

ে. মসুান্নাণফ আব্দরু রা  াণক আণি, মসূা ইিণন উকিা িণিণিন, 

 عن ينهون كانوا وعثمان وعمر بكر وأبا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ان 
  اإلمام خلف القراءة
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রাসিূ সা., আি ু িকর, উমর ও উসমান রা. ইমাণমর দেিণন 
লকরাআি োঠ দথণক লনণষধ করণিন। (হা, ২৮১০) এর সনণদ আব্দরু 
রহমান ইিণন  া়েদ আণিন, লিলন  ঈফ। 

ি. উি গ্রণথথই আব্দরু রা  াক িেবনা কণরণিন ইিণন উ়ো়েনা দথণক, 
লিলন আি ুইসহাক ো়েিানী দথণক, লিলন জননক িযলি দথণক িেবনা 
কণরণিন দ , উমর রা. দঢ়ৃভাণি িণিণিন, দিামরা ইমাণমর দেিণন 
লকরাআি োঠ দকাণরা না। (হা/২৮০৪) 

৫. ষি দলিি লহসাণি উণল্লে করা হণ়েণি, 

 ترابا فوه ملئ اماإلم خلف يقرأ الذي أن وددت مسعود ابن عن 

দিেণকর ভাষা়ে এর অনুিাদ হণিা, ইিনু মাসউদ রা. িণিন, দ  
িযলি ইমাণমর লেিণন লকরাআি েণড িার মণুে মালি লনণক্ষে করণি 
আমার ইো কণর। 

দিেণকর এ অনুিাদও ভুি। সলঠক অনুিাদ হণি, দ  িযলি ইমাণমর 
লেিণন লকরাআি েণড িার মেু  লদ মালিণি ভণর দ ি। 

িেবনালি সম্পণকব দিেণকর মন্তিয হণিা, িেবনালি  ঈফ, ইমাম িেুারী 
(রহঃ) িণিন, এলি মরুসাি। এর দ্বারা দলিি গ্রহে করা  া়ে না। 

লকনু্ত এ িেবনালি সকণির মণি  ঈফ ন়ে। কারে মরুসাি হাদীস 
ইমাম আি ুহানীফা, মাণিক, আহমদ ও েিূবিিবী মহুালদ্দসিণের লনকি 
গ্রহেণ ািয। েিব হণিা, িেবনাকারী লিশ্বস্ত হণি এিং লিশ্বস্ত দিাকণদর 
দথণক িেবনা করাই িার রীলি হণি। (দ্র. মকুাদ্দামাণ়ে িামহীদ, 
লরসািািু আিী দাউদ ইিা আহলি মািাহ ও আি ফুসূি লফি উসিূ) 

এ হাদীসলি আব্দরু রা  াক উদ্ধিৃ কণরণিন দাউদ ইিণন কা়েস 
দথণক, লিলন মহুাম্মদ ইিণন আজিান দথণক, লিলন ইিণন মাসউদ রা. 
দথণক। এই ইিণন আজিান ও দাউদ উভণ়ে লিশ্বস্ত। িণি ইিণন 
মাসউদ রা.এর সণে ইিণন আজিাণনর সাক্ষাৎ ঘণি লন। লিলন 
লনি়েই অন্য কাণরা কাি দথণক এলি শুণনণিন। এজন্যই এিাণক 
সেূলিলেন্ন িিা হ়ে। মরুসাি েব্দলি এোণন মনুকাণি’  (সেূ লিলেন্ন) 
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অণথব িযিহৃি হণ়েণি। িণি িাহািী েরীণফ এর লভন্ন একলি সনদ 
রণ়েণি,  ার সেূ অলিলেন্ন। ইমাম িাহািী িেবনা কণরণিন আি ু
িাকরা দথণক, লিলন আি ু দাউদ (ইিরাহীম ইিণন দাউদ িরুুল্লসুী) 
দথণক, লিলন হুদা়েজ ইিণন মআুলি়ো দথণক, লিলন আি ু ইসহাক 
দথণক, লিলন আিকামা’ র সণূে ইিণন মাসউদ রা. দথণক। 

এ সনণদ শুধ ুহুদা়েজ সম্পণকব লিিকব রণ়েণি। অণনণক িাণক  ঈফ 
িণিণিন। িণি ইমাম আহমদ িণিণিন, আলম িার সম্পণকব শুধ ু
ভািই জালন। আি ু হালিম রা ীও িণিণিন, الصدق محله  লিলন 
সিযলনি ে বাণ়ের লিণিন। ইিণন আদী িণিণিন, আমার মণি িার 
মণধয সমসযার লকিু দনই। 

িািাডা ইিণন মাসউদ রা. দথণক এ মণমব অলিলেন্ন একালধক সণূে 
সহীহ হাদীস লিদযমান থাকণি দিেক দকন এ মরুসাি িা সেূলিলেন্ন 
হাদীসলি এণন এর উের মন্তিয কণর চণি  াণেন িাও দিাধিময 
ন়ে। লিলন লক এ ধারোই লদণি চাণেন দ , এ িযাোণর ইিণন 
মাসউদ দথণক আর দকান সহীহ হাদীস দনই? এ হণি দিা োঠকণক 
দধাাঁকা দদও়ো হণি। 

এোণন শুধ ুএকলি িেবনা িুণি ধরলি। 

 اقرأ الرحمن عبد أبا يا:  فقال هللا عبد إلى رجل جاء:  قال وائل أبي عن
 اإلمام ذاك وسيكفيك شغال الصالة في إن:  هللا عبد له فقال اإلمام؟ خلف

আি ুও়োইি দথণক িলেবি, জননক িযলি আব্দলু্লাহ (ইিণন মাসউদ) 
রা. দক লজণজ্ঞস করি, আলম লক ইমাণমর দেিণন লকরাআি োঠ 
করি? লিলন িিণিন, নামাণ  িভীর ধযান ও মণনাণ াি লদণি হ়ে। 
ওিার জন্য ইমামই দিামার েণক্ষ  ণথি। (ইিণন আি ু ো়েিা, হা. 
৩৮০১; আব্দরু রা  াক, হা. ২৮০৩; ম়ুোত্তা মহুাম্মদ, ে.ৃ ৯৯) 

৬. ৭ম দলিি লহসাণি দিেক সাদ ইিণন আি ু ও়োিাস রা.এর 
হাদীসলি উণল্লে কণরণিন। হাদীসলি হণিা, সা’ দ রা. িণিন, 

 جمرة فيه في اإلمام خلف يقرأ الذي إن وددت 
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দ  িযলি ইমাণমর দেিণন লকরাআি েণড িার মণুে জ্বিন্ত অোর 
হণিা। (মসুান্নাণফ ইিণন আিী ো়েিা, হা. ৩৭৮২) 

এ হাদীণসর অনুিাণদও দিেক ভুি কণরণিন। লিলন লিণেণিন, আমার 
ইো হ়ে িার মণুে আগুণনর অোর িুণড মারণি। 

হাদীসলির উের দিেক মন্তিয কণরণিন, িেবনালি  ঈফ ও মনুকার। 
ইমাম িেুারী িণিন, এর সনণদ ইিনু নাোর নাণম অেলরলচি রািী 
আণি। 

ইিনু নাোর কথালি দিেণকর ভুি। সলঠক হণি ইিণন লিজাদ িা 
ইিণন লনজাদ। দুভাণিই এ নামলি িিা সহীহ। ইমাম িেুারী রহ. দ  
িাণক অেলরলচি িণিণিন দস কথা়ে হ়েণিা লিলন অিি লিণিন না। 
কারে লিলন িার আি িারীেিু কািীর গ্রণথথ ইিণন লিজাণদর নাম 
মহুাম্মদ ইিণন লিজাদ উণল্লে কণর িার জীিনীণি এমন িথয দেে 
কণরণিন  ার দ্বারা লিলন দ  মাজহুি িা অেলরলচি লিণিন িার দকান 
আভাস োও়ো  া়ে না। িেুারী রহ. লিণেণিন, মা’ ন ইিণন ঈসা িার 
লনকি দথণক হাদীস শুণনণিন, এিং লিলন িার ফুফু আইো লিনণি 
সা’ দ দথণক হাদীস শুণনণিন। ইিণন আি ুহালিমও িার আি জারহু 
ও়োি িাদীি গ্রণথথ অনুরূে িথয দেে কণরণিন। লিলনও িার 
সম্পণকব অেলরলচি হও়োর দকান ইংলিি দদন লন। আর ইিণন লহব্বান 
দিা িার আি লিকাি গ্রণথথ িাণক উণল্লে কণর স্পি জানান 
লদণ়েণিন, মহুাম্মদ ইিণন লিজাদ লিশ্বস্ত লিণিন। এ লদণক হাণকম 
আি ু আব্দলু্লাহ লনোেরুী িার মালরফািু উিলূমি হাদীস গ্রণথথ 
লিণেণিন, 

 وثقات وأئمة فقهاء فيهم ومأتين خمسين سنة إلى وقاص أبي بن سعد وولد
  اهـ وحفاظ

সা’ দ ইিণন আি ুও়োিাস রা.এর িংেধরণদর মাণঝ দুইেি েিাে 
লহজরী ে বন্ত ফকীহ, ইমাম, লিশ্বস্ত ও হাণফণজ হাদীস লিণিন। (ে.ৃ 
৫১) 
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এসি দথণক স্পি প্রলিভাি হ়ে, ইিণন লিজাদ অেলরলচি লিণিন না। 
সুিরাং িার এ িেবনালিণক  ঈফ িিার সুণ াি দকাথা়ে? 

৭. ৮ম দলিিরূণে দিেক উণল্লে কণরণিন, 

 خلف أقرأ أن من إليَ  أحب جمرة على أعض ألن:  قال قيس بن علقمة عن 
 اإلمام

আিকামা লিন কাণ়েস িণিন, আমার লনকি জ্বিন্ত অোর কামণড ধরা 
অলধক উত্তম, ইমাণমর দেিণন লকরাআি েডার দচণ়ে। আসও়োদ 
দথণকও অনুরূে একলি িেবনা আণি। 

এরের দিেক মন্তিয কণরণিন, এর সনদ  ঈফ ও ত্রুলিেেূব। িকুাইর 
ইিনু আণমর নাণম একজন ত্রুলিেেূব রািী আণি। 

এোণন লিনলি কথা। এক. িকুাইর ইিণন আণমণরর কারণে দিেক এ 
িেবনালিণক  ঈফ আেযা লদণ়েণিন। অথচ িকুাইর সকণির মণি  ঈফ 
লিণিন না। ইিণন সা’ দ িাণক লিশ্বস্ত আেযা লদণ়েণিন। ইজিী িার 
সম্পণকব িণিণিন, به بأس ل  িার মণধয সমসযার লকিু দনই। ইমাম 
আহমদ এক িেবনামণি িাণক  ঈফ আেযা লদণিও অন্য িেবনা়ে 
িণিণিন, بأس به ليس الحديث صالح  লিলন সলঠক হাদীস িেবনাকারী 
লিণিন, িার মণধয সমসযার লকিু দনই। ইিণন আদী িণিণিন, أجد لم 

منكرا متنا له  আলম িার দকান আেলত্তকর হাদীস োইলন। ইিণন মাঈন, 
আি ু  রুআ ও একলি িেবনামণি ইমাম আহমদ িাণক  ঈফ আেযা 
লদণ়েণিন। এ ধরণনর িেবনাকারীর হাদীসণক ঢািাওভাণি  ঈফ িণি 
দদও়ো ন্যা়ে ও ইনসাণফর কথা হণি োণর না। 

দুই. আিকামা’ র এ িেবনালিণক  লদ  ঈফ ধণর দনও়োও হ়ে িথালে 
একথা প্রমালেি হণি না দ , আিকামা এমন কথা িণিন লন। কারে 
এ মণমব িার দথণক লভন্ন সনণদ আণরা িেবনা রণ়েণি। দ মন, লকিািিু 
আিাণর ইমাম মহুাম্মদ িেবনা কণরণিন, ইমাম আি ু হানীফা দথণক, 
লিলন হাম্মাদ দথণক, লিলন ইিরাহীম নাো়েীর সণূে আিকামা দথণক, 
এভাণি আব্দরু রা  াক রহ. িার মসুান্নাণফ মা’ মার দথণক, লিলন আি ু
ইসহাণকর সণূে আিাকামা’ র অনুরূে মণমবর হাদীস উদ্ধিৃ কণরণিন। 
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লিন. দিেক িণিণিন, আসও়োদ দথণকও অনুরূে একলি িেবনা 
আণি। লকনু্ত এলি সহীহ না  ঈফ দস প্রসে লিলন উণল্লে কণরন লন। 
অথচ মসুান্নাণফ ইিণন আি ুো়েিা়ে উদ্ধিৃ এ িেবনালির সকি রািী 
লিশ্বস্ত, িেুারী মসুলিণমর রািী। 

৮. ৯ম দলিিরূণে দিেক উণল্লে কণরণিন, 

 سكرا فوه ملئ اإلمام خلف يقرأ الذي أن وددت:  حماد قال 

দিেণকর অনুিাদ হণিা, হাম্মাদ িণিন, আমার ইো হ়ে ঐ িযলির 
মণুে মদ লনণক্ষে কলর দ  িযলি ইমাণমর দেিণন লকরাআি েণড। 

এোণনও দিেক লনণক্ষে করার ভুি অথব কণরণিন। সলঠক অথব হণি, 
দ  িযলি ইমাণমর দেিণন লকরাআি েণড িার মেু  লদ মাদণক েেূব 
হণিা। 

এ িেবনালি সম্পণকব দিেণকর মন্তিয হণিা,  ঈফ। ইমাম িেুারী 
িণিন, এ সমস্ত িেবনা  াণদর নাণম িেবনা করা হণ়েণি, িাণদর 
েরস্পণরর সাণথ সাক্ষাৎ হ়ে লন। 

দিেক এোণন না িণুঝই ইমাম িেুারী রহ.এর িিিয জণুড 
লদণ়েণিন। িেুারী রহ. হাম্মাণদর িেবনালি সম্পণকব উি মন্তিয কণরন 
লন। িরং  া়েদ ইিণন িালিি রা.এর একলি মারফূ িেবনা সম্পণকব 
মন্তিযলি কণরণিন। সামণন ১১ নং দলিণি মাওকূফরূণে দিেক এলি 
উণল্লে কণরণিন। 

৯. ১০ম দলিি লহসাণি দিেক উণল্লে কণরণিন, 

 على فليس اإلمام مع قرأ من:  ضر علي قال قال عجالن بن محمد عن 
 الفطرة

আিী রা. িণিন, দ  িযলি ইমাণমর সাণথ লকরাআি োঠ কণর দস 
(ইসিাণমর) লফিরাণির উের দনই। (সলঠক অনুিাদ হণি, স্বাভালিক 
লন়েণমর উের দনই।) 

এ িেবনালি সম্পণকব দিেণকর মন্তিয হণিা, িেবনালি িহীহ ন়ে। ইমাম 
িেুারী িণিন, এই হাদীি িহীহ ন়ে। কারে মেুিার অেলরলচি। দস 
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িার লেিা দথণক শুণনণি লক না িা জানা  া়ে না। ইিনু লহব্বান িাণক 
িালিি িণিণিন। 

িডই আি ব, দিেক এোণন লভন্ন একলি সেূ সম্পণকব করা ইমাম 
িেুারী ও ইিণন লহব্বাণনর মন্তিয দুলি ইিণন আজিাণনর সণূে উদ্ধিৃ 
িেবনালির সণে জণুড লদণ়েণিন। অথচ মহুাম্মদ ইিণন আজিাণনর 
সণূে মেুিার নাণম দকান রািী দনই, িার লেিারও উণল্লে দনই। 
ইিণন আজিান দথণক এলি িেবনা কণরণিন দাউদ ইিণন কা়েস, আর 
দাউদ দথণক িেবনা কণরণিন আব্দরু রা  াক। (দ্র. মসুান্নাফ, হাদীস 
২৮০৬) 

এর আণরকলি সেূ আণি মসুান্নাণফ ইিণন আি ু ো়েিা়ে (হা. 
৩৮০২)। ইিণন আি ুো়েিা িেবনা কণরণিন মহুাম্মদ ইিণন সুিা়েমান 
আি আসিাহানী দথণক, লিলন ইিণন আি ুিা়েিার সূণে হ রি আিী 
রা. দথণক। এণিও মেুিার নাণমর দকউ দনই। এর আণরা দুলি সেূ 
আণি মসুান্নাণফ আব্দরু রা  াণক। (হা. ২৮০১, ২৮০৪) দসোণনও 
মেুিার নাণমর দকউ দনই। আসণি ইমাম িেুারীর মন্তিযলি দ  সেূ 
সম্পণকব, দসোণন মেুিার নামক রািী আণিন। আর দিেক িণড সি 
সেূ সম্পণকবই ঐ মন্তিযলি জণুড লদণ়েণিন। 

এরের দিেক জ্ঞািিয লেণরানাণম লিণেণিন, উি িেবনাগুণিা 
ইমাণমর দেিণন সরূা ফালিহা েডার লিরুণদ্ধ দেে করা হ়ে।  লদও 
িাণি সরূা ফালিহার কথা দনই। দজহরী িািাণি সরূা ফালিহার েণরর 
সাধারে লিরাআি েডার কথা িিা হণ়েণি। 

দিেক িার এ দালির েণক্ষ হাদীণসর দকান দলিি দেে করণি োণরন 
লন। িীকা়ে শুধ ুইমাম িেুারীর মিলি উণল্লে কণর লদণ়েণিন। ইমাম 
িেুারীর মি লদণ়েই  লদ ঐ দালি প্রমালেি হ়ে, িণি ইমাম আি ু
হানীফার মি লদণ়ে লভন্ন মিলি প্রমালেি হণি না দকন? 

১০. ১১ িম দলিিরূণে দিেক িণিণিন, 

 له صالة فال اإلمام خلف قرأ من:  قال ثابت بن زيد عن 
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 াণ়েদ লিন িালিি িণিন, দ  িযলি ইমাণমর দেিণন লকিু েডণি িার 
িািাি হণি না। 

এ িেবনালি সম্পণকব দিেণকর মন্তিয হণিা, িেবনালি জাি িা লমথযা। 
এর সনণদ আহমদ ইিনু আিী ইিনু সািমান মারূ ী নাণম একজন 
রািী আণি। দস হাদীস জাি করি। ইিনু লহব্বান িণিন, এই 
হাদীণির দকান লভলত্ত দনই। 

আসণি দিেণকর উলচৎ লিি দিোর েণূিব দকান িিিয দিাঝার 
নযূনিম দ ািযিািুকু অজবন করা, োেী়ে লিষণ়ের কথা আর িিিাম 
না। দ  লিনলি হাদীস গ্রণথথর িরাি লিলন িীকা়ে উণল্লে কণরণিন, 
িার দকানলিণিই ঐ আহমদ ইিণন আিী দনই। লিনলি গ্রণথথ এর 
সনদ িা সেূ লনেরূে : 

হ রি  া়েদ ইিণন িালিি রা. দথণক িেবনা কণরণিন িাাঁরই নালি 
মসূা ইিণন সা’ দ, (িাণক মসূা ইিণন সাঈদও িিা হ়ে), িার দথণক 
িেবনা কণরণিন উমর িা আমর ইিণন মহুাম্মদ, িার দথণক িেবনা 
কণরণিন দাউদ ইিণন কা়েস (লিলন হণিন দাউদ ইিণন সা’ দ ইিণন 
কা়েস), ও ও়োকী। দাউদ দথণক িেবনালি উদ্ধিৃ কণরণিন ইমাম 
মহুাম্মদ (ে.ৃ ১০২) ও আব্দরু রা  াক (হা. ২৮০২)। আর ও়োকী 
দথণক উদ্ধিৃ কণরণিন ইিণন আি ুো়েিা (হা. ৩৮০৯)। 

এ হাদীসলি দুভাণি িলেবি হণ়েণি। 

ক. মাওকূফ িা  া়েদ রা.এর িিিযরূণে। এলিই উেণরর লিনলি 
হাদীসগ্রণথথ উদ্ধিৃ হণ়েণি। 

ে. মারফূ িা রাসিূ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর িােী লহসাণি। 
এ িেবনালি মারফূ হও়ো প্রমালেি ন়ে। এর সনণদই ঐ আহমাদ ইিণন 
আিী নামক হাদীস জািকারী রািী আণি। আর এ মারফূ হাদীসলি 
সম্পণকবই আিিানী সাণহি জাি িণি মন্তিয কণরণিন। দিেক এোণন 
হাদীস উণল্লে কণরণিন মাওকূফলি, িরািও লদণ়েণিন মাওকূফ 
িেবনার। আর এর সণে জণুড লদণ়েণিন মারফূ িেবনার আণিাচনা। 
মাওকূফ িেবনালির রািীিে সকণিই লিশ্বস্ত। একথা আিিানী 
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সাণহিও স্বীকার কণরণিন। ( ঈফা, হাদীস ১১) িণি লিলন শুধ ু
িা়েহাকীর লকিািিু লকরাআণির উের লনভবর করার কারণে একিু 
জলিিিা়ে েণডণিন। 

১১. ১২ িম দলিিরূণে দিেক উদ্ধিৃ কণরণিন হ রি জাণির রা.এর 
হাদীস। হাদীসলি লনেরূে : 

 يصل فلم القرآن بأم فيها يقرأ لم ركعة صلى من:  يقول هللا عبد بن جابر عن
 اإلمام وراء يكون أن إل

জাণির ইিনু আব্দলু্লাহ (রাঃ) িিণিন, দ  িযলি এক রাকআি িািাি 
আদা়ে করি (সলঠক অনুিাদ হণি, দ  িযলি নামাণজর দকান একলি 
রাকাি আদা়ে করি) অথচ সরূা ফালিহা েডি না, িার িািাি হণি 
না। িণি ইমাণমর লেিণন থাকণি হণি। 

এ িেবনা সম্পণকব দিেক মন্তিয কণরন, িেবনালি  ঈফ। ইমাম 
দারাকুিনী িণিন, এিা িালিি িেবনা। মাণিক দথণক িলেবি হ়ে লন। 
মিূি ‘ িণি ইমাণমর লেিণন থাকণি হণি’  এ অংেিুকু ত্রুলিেেূব। 
িািাডা িেবনালি মাওকূফ। 

এোণনও দিেক েণূিবর দলিিলির মণিা একই কা- ঘলিণ়েণিন। এ 
িেবনালিও মারফূ ও মাওকূফ দুভাণিই আণি। দারাকুিনীর মন্তিযলি 
মারফূ িেবনা সম্পণকব। দিেক মাওকূফ িেবনালি উণল্লে কণর এর সণে 
দারাকুিনীর মন্তিয জণুড লদণ়েণিন। 

মাওকূফ িেবনালির সনদ সহীহ, এ লনণ়ে দকান লদ্বমি দনই। ইমাম 
লিরলম ী স্পিভাণি এলিণক সহীহ িণিণিন। ম়ুোত্তা মাণিণকও 
অিযন্ত মজিিু সনণদ এলি উদ্ধিৃ হণ়েণি। এ িেবনালির কারণেই 
ইমাম মাণিক সুলফ়োন ইিণন উ়ো়েনা ও ইমাম আহমাদ প্রমেু 
অলধকাংে মহুালদ্দস ও ফকীহ িণিণিন, ইমাণমর দেিণন লকরাআি 
েডা জরুরী ন়ে। 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi
http://www.islamijindegi.com/
https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014


                    www.islamijindegi.com             

মারফূ িেবনালি লেিাঈ রাহ. উদ্ধিৃ কণরণিন িার আি ফাও়োইদ 
গ্রণথথ। এর সনদও দফণি দদও়োর মণিা ন়ে। এর সনণদ শুধ ুএকজন 
রািী আণিন,  াণক লনণ়ে লিিকব আণি। লিলন হণিন ই়োহ়ো ইিণন 
সািাম। আি ু  রুআ রা ী িার সম্পণকব িণিণিন, ربما به بأس ل 
 িার মণধয সমসযার লকিু দনই, িণি মাণঝ মণধয লিলন ভুি কণর وهم
িণসন। আি ু হাণিম রা ী িণিণিন, صدوق লিলন সিযলনি। ইিণন 
লহব্বান িাণক লিকাি গ্রণথথ উণল্লে কণর িলুঝণ়েণিন, লিলন লিশ্বস্ত 
লিণিন। িণি লিলনও িণিণিন, أخطأ ربما  মাণঝমণধয লিলন ভুণির 
লেকার হন। ইিনুি জা রী িণিণিন, سنةوال بالكتاب علم ذا ثبتا ثقة كان 

اللغة ومعرفة  লিলন লিশ্বস্ত ও সুদঢ়ৃ লিণিন। কুরআন-সুন্নাহ ও 
আরিীভাষা সম্পণকব সলিণেষ জ্ঞাি লিণিন। আিিু আরাি িািাকাি 
গ্রণথথ লিণেণিন, هللا خلق خير ومن الحفاظ من وكان  লিলন লিণিন 
হাণফণজ হাদীস ও উৎকৃিিম মানুষ। হাণফজ  াহািী িাণক লস়োর 
গ্রণথথ আি ইমামিু আল্লামা উোলধ দ াণি উণল্লে কণরণিন। সুিরাং 
িার এ িেবনা দকউ উদ্ধিৃ করণি প্রিারো হণি দকন? 

১২. ১৩ িম দলিিলি দিেক এভাণি উণল্লে কণরণিন, 

 أو خافت اإلمام قراءة تكفيك:  وسلم عليه هللا صلى النبي عن عباس ابن عن
 جهر

ইিনু আব্বাস (রাঃ) হণি িলেবি, রাসিূ (িাঃ) িণিণিন, ইমাণমর 
লকরাআিই দিামার জন্য  ণথি। ইমাম আণস্ত েণডন আর দজাণর 
েণডন। 

এলি সম্পণকব দিেক মন্তিয কণরণিন, িেবনালি  ঈফ। এর মণধয 
আণিম নাণম একজন রািী আণি। ইমাম দারাকুিনী িণিন, দস 
লনভবরণ ািয ন়ে। 

লকনু্ত আণসম সম্পণকব দারাকুিনীর মন্তিযই দেষ কথা ন়ে। মা’ ন 
ইিণন ঈসা ও মহুাম্মদ ইিনুি মিুান্না দুজন দারাকুিনীর িহুেণূিব 
িাণক লিশ্বস্ত িণিণিন। একারণে ইিণন হাজার িার িাকরীি গ্রণথথ 
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িাণক  ঈফ আেযা না লদণ়ে িণিণিন, يهم صدوق  লিলন সিযলনি, 
কেণনা সেণনা ভুি কণর িণসন। 

এরের দিেক িণিণিন, এ িেবনাগুণিা দকান লনভবরণ ািয হাদীসগ্রণথথ 
িলেবি হ়ে লন। িলেবি হণ়েণি মসুান্নাণফ ইিণন আিী ো়েিা়ে, 
মসুান্নাণফ আব্দরু রা  াক, ম়ুোত্তা মহুাম্মদ ও িাহািী প্রভৃলি গ্রণথথ। 

হ্াাঁ, এিক্ষণে থণির লিডাি দিলরণ়ে েণডণি। এসি হাদীসগ্রথথ 
লনভবরণ ািয ন়ে িার প্রমাে লক? িণি লক িা-মা হািী লিণরাধী হাদীস 
উদ্ধিৃ হও়ো়ে এগুণিা অলনভবরণ ািয হণ়ে দিি? ইিণন আি ূো়েিা 
দিা িেুারী-মসুলিণমর উস্তাদ, িার সণূে িারা অণনক হাদীস উদ্ধিৃ 
কণরণিন। এমলনভাণি আব্দরু রা  াক িেুারী-মসুলিণমর দাদা উস্তাদ, 
িার সণূেও িারা অণনক হাদীস এণনণিন। িাহণি িাণদর লকিাি 
অলনভবরণ ািয হণিা লকরূণে? 

ইমাম িাহািীর লকিািলিই িা লকভাণি অলনভবরণ ািয হণ়ে দিি? 
দিেণকর  লদ লনভবরণ ািয ও অলনভবর লকিাণির সংজ্ঞা ও মানদ- 
জানা না থাণক, িণি িার উলচৎ লিি এ সম্পণকব জ্ঞান িাভ করা। আর 
 লদ জানা থাণক, িণি দজণনিণুঝ কিণমর ভুি িযিহার দথণক লিরি 
থাকা উলচৎ লিি। 

িািাডা প্রথম দলিিলি দিেক লনণজই আি ু দাউদ ও লিরলম ীর 
িরাণি উণল্লে কণরণিন। জাণির রা.এর িেবনালিও লিরলম ী, ম়ুোত্তা 
মাণিক প্রভৃলি লকিাণি উদ্ধিৃ হণ়েণি।  া়েদ ইিণন িালিি রা.এর 
একলি িেবনাও মসুলিম েরীণফর িরাণি আমাণদর এই গ্রণথথ উদ্ধিৃ 
হণ়েণি। ইিণন উমর রা.এর িেবনাও সহীহ সণূে ম়ুোত্তা মাণিণক 
উদ্ধিৃ হণ়েণি। িাহণি দিেণকর এ ঢািাও মন্তণিযর মিিি লক? 

এরের দিেক আণরা লিণেণিন, ইমাম লিরলম ী িণিন, আব্দলু্লাহ 
ইিনুি মিুারক মন্তিয কণরন, আলম ইমাণমর লেিণন লকরাআি োঠ 
কলর এিং অন্য মানুণষরাও কণর। লকনু্ত কুফািাসী কণর না। 

এোণন দিেক সিয দিােন কণরণিন। ইিনুি মিুারণকর মন্তিযলি 
ইমাম লিরলম ী المبارك ابن عن روي  (ইিনুি মিুারক দথণক িলেবি 
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আণি) েব্দ দ্বারা দেে কণরণিন। ইিনুি মিুারক ে বন্ত এর দকান 
সনদ লিলন উণল্লে কণরন লন। একই েব্দ লদণ়ে ইমাম লিরলম ী  েন 
২০ রাকাি িারািীহ সম্পণকব িণিণিন, عن روي وعلي عمر  উমর ও 
আিী রা. দথণক এিা িলেবি হণ়েণি, িেন এই িা-মা হািী িনু্ধলি 
িারািীহর রাকআি সংেযা েলুস্তকা়ে েিু দজার লদণ়ে দািী কণরণিন, 
এিা িাণদর দথণক দুিবিভাণি প্রমালেি। আর লিরলম ী এই দুিবিিার 
প্রলিُروي েব্দ লদণ়ে ইংলিি কণরণিন। (ে.ৃ ৫৭) দসই একই েব্দ 
এোণন এণস লনণজর মিিণির দিিা়ে সিি হণ়ে দিি লকভাণি িা 
আমাণদর দিাধিণমযর িাইণর। এর দচণ়ে িড কথা হণিা, ইিনুি 
মিুারণকর মন্তিযলির দেণষর একলি িাকয ইমাম লিরলম ী উণল্লে 
করণিও এই দিেক দিােন কণর দিণিন। কারে িাকযলি িার মণির 
উের কুঠারাঘাি কণর। ঐ িাণকয ইিনুি মিুারক রহ. িণিণিন, وأرى 

جائزة صالته يقرأ لم من أن  অথব : আলম মণন কলর, দ  িযলি দকরাআি 
েডণি না িার নামা  জাণ়ে  ও সলঠক হণি। িািাডা ইিনুি 
মিুারণকর মি হণিা, জাহরী নামাণ  মকুিাদী সরূা ফাণিহা োঠ 
করণি না। লসররী নামাণ  করণি। (িাও করা ফরজ-ও়োলজি ন়ে, না 
করণিও নামা  হণ়ে  াণি।) দদেনু, আি ু নাসর মারও়ো ী কৃি 
ইেলিিাফুি ফুকাহা, নং ২২। 

এিার দদেনু, ইিনুি মিুারণকর মি লনণ়ে িা-মা হািীণদর েলুে 
হও়োর কী আণি? 

ইমাণমর দেিণন সরূা ফালিহা েডার িহীহ হাদীিসমহূ লেণরানাণম 
দিেক লিনলি হাদীস উণল্লে কণরণিন। হাদীসগুণিা সম্পণকব দিেণকর 
দািীর লকিু ে বাণিাচনা িুণি ধরা হণিা। 

১. উিাদা ইিণন সালমি রা. দথণক িলেবি, রাসিূ সা. িণিণিন, দ  
িযলি সরূা ফালিহা োঠ কণর না িার নামা  হ়ে না। 

এর উের ইমাম িেুারী অনুণেদ লনধবারে কণরন, প্রণিযক সািাণি 
ইমাম-মিুাদী উভণ়ের জন্য লিরাআি (সরূা ফালিহা) েডা ও়োলজি। 
মিুীম অিস্থা়ে দহাক িা সফর অিস্থা়ে দহাক, দজহরী িািাণি দহাক 
িা লসরবী িািাণি দহাক। 
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এ হণিা দিেণকর দলিি। অথবাৎ এ হাদীসলি মিুাদী সম্পণকবও লক 
না, দস কথার দলিিরূণে লিলন ইমাম িেুারীর মিামি উণল্লে 
কণরণিন। রাসিূ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর সাহািীিে এ 
হাদীণসর মমব সম্পণকব কী িণিন, দসিা দিেক লিণিচনা়ে আণনন লন। 
অন্যান্য মজুিালহদ ইমামিে কী িণিন, িারও দকান উণল্লে লিলন 
কণরন লন। 

িডই আফণসাস, রাসিূ সা. এর সাহািী হ রি জাণির রা. িণিণিন, 
এ হাদীস মিুাদী সম্পণকব ন়ে। ইমাম িেুারী িণিণিন, মিুাদী 
সম্পণকবও। দিেক সাহািীর কথা িাদ লদণ়ে ইমাম িেুারীর কথা গ্রহে 
কণরণিন। 

ইমাম আি ুহানীফা, ইমাম মাণিক ও ইমাম আহমদ লিনজনই হ রি 
জাণির রা.এর িযােযা গ্রহে কণর িণিণিন, মিুালদর জন্য সরূা 
ফালিহা েডা জরুরী ন়ে। দিেক এিা লিভ্রালন্তকর িণি চরম 
দুঃসাহলসকিার েলরচ়ে লদণ়েণিন। এরের এলদক দসলদণকর নানা 
কথা িণি েলরণেণষ লিণেণিন, ‘ এজন্য ইমাম িেুারীসহ অন্যান্য প্রা়ে 
সকি মহুালদ্দি জামাআণি েডার েণক্ষই উি হাদীি দেে 
কণরণিন।’  

এ দািী দিেণকর লমথযাচার বি ন়ে। লিলন লনণজও িা জাণনন। এজন্য 
প্রা়ে সকি মহুালদ্দি িিণিও িীকা়ে িরাি লদণ়েণিন শুধ ু ইিণন 
মাজা’ র। 

ইমাম লিরলম ী দিা মিুালদর লকরাআি েডার অনুণেদ দথণক 
৪৮/৪৯ অনুণেদ েণূিব এই হাদীসলি উণল্লে কণর িলুঝণ়ে লদণ়েণিন 
এই হাদীণসর সণে মিুালদর দূরিম সম্পকবও দনই। 

 লদ ধণরও লনই, এই হাদীণস মিুালদ অন্তভুবি রণ়েণি, িথালে রাসিূ 
সা. দ ণহিু িণিণিন ইমাণমর েডাই মিুালদর েডা িণি লিণিলচি 
হণি, িাই মিুালদ চুে থাকণিও ধরা হণি দসও েণডণি। আিিানী 
সাণহণির নিী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর িিাি সম্পাদণনর 
েদ্ধলি গ্রণথথর (িোনুিাদ) িীকা়ে িা-মা হািী িনু্ধরা কি সুন্দর 
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লিণেণিন, ‘অিঃের িভীরভাণি লচন্তা করণি দদো  াণি দ , ইমাণমর 
সরণি লকরাআি কাণি মিুাদীর োঠ না কণর চুে দথণক শুনার লনণদবে 
ও সরূা ফালিহা োঠ িাডা িিাি হ়ে না এর মাণঝ দকান দ্বন্দ্ব  দনই। 
িরং দু’ হাদীণির মমব একই। কারে একাগ্রিার সাণথ চুে দথণক 
শুনণিই মণন মণন েডা হণ়ে  া়ে। (সম্পাদক) (ে.ৃ ৮৪) 

২. ২়ে নম্বণর দিেক মসুলিম েরীণফ উদ্ধিৃ আি ুহুরা়েরা রা. িলেবি 
একলি দীঘব হাদীস উণল্লে কণরণিন। আি ুহুরা়েরা রা. নিী সা. দথণক 
িেবনা কণরণিন দ , দ  িযলি দকান িািাি আদা়ে করি, অথচ সরূা 
ফালিহা োঠ করি না, িার িািাি অসম্পেূব রণ়ে দিি। এ কথালি 
লিলন লিন িার িণিণিন। িেন আি ু হুরা়েরা রা.ণক লজণজ্ঞস করা 
হি, আমরা  েন ইমাণমর দেিণন থালক? উত্তণর লিলন িিণিন, িুলম 
চুণে চুণে েড। 

এ িেবনালি সম্পণকব লিনলি কথা। 

এক. نفسك في بها اقرأ  িাকযলির অথব দ মন ‘ িুলম চুণে চুণে েড’  হ়ে, 
দিমলন ‘ িুলম মণন মণন েড’ ও হ়ে। ইিণন আব্দিু িার রহ. এই 
লদ্বিী়ে অথবই গ্রহে কণরণিন। এমিািস্থা়ে এলি মণুে েডার স্পি 
প্রমাে হ়ে না। 

দুই. এলি হ রি আি ুহুরা়েরা রা.এর লনজস্ব মি ও ইজলিহাদ। িার 
প্রমাে, এরের লিলন এমন কথা সরাসলর রাসিূ সা. দথণক িেবনা না 
কণর একলি হাদীণস কুদসী উণল্লে কণরণিন, দ োণন সরূা ফালিহার 
গুরুত্ব প্রকাে কণর আল্লাহ িা়োিা িণিণিন, আলম সরূা ফালিহাণক 
আমার মণধয ও আমার িান্দার মণধয দুভাণি ভাি কণরলি। 
(আিহাদীস) 

সুিরাং আি ুহুরা়েরা রা.এর মিলি দলিি হণি োরণি ইিণন মাসউদ, 
 া়েদ ইিণন িালিি, আব্দলু্লাহ ইিণন উমর ও জাণির রা. প্রমণুের 
ফালিহা না েডার মি দলিি হণি োরণি না দকন? 

লিন. এলি লসররী নামা  সম্পণকব। কারে জাহরী নামা  সম্পণকব আি ু
হুরা়েরা রা. লনণজই িণিণিন দ , রাসিূ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
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ও়োসাল্লাণমর আেলত্তর কারণে সাহািীিে লকরাআি েডা িন্ধ কণর 
লদণ়েণিন। এমনলক হ রি আি ু হুরা়েরা রা. দথণক এমন একলি 
ফণিা়োও উদ্ধিৃ রণ়েণি। ১৫২ নং েিৃা়ে এসি িুণি ধরা হণ়েণি। 

দুই নং হাদীসলি উণল্লে করার ের দিেক িণিন, উি হাদীস দথণক 
প্রমালেি হ়ে দ , ইমাম-মিুালদ সকণিই সরূা ফালিহা োঠ করণি। 
সরূা ফালিহা শুধ ুইমাণমর জন্য ন়ে। কারে আল্লাহর িান্দা শুধ ুইমাম 
নন, মিুালদও আল্লাহর িান্দা। 

লকনু্ত মিুালদও দ  আল্লাহর িান্দা এমন দমািা কথা ইমাম আি ু
হানীফা, মাণিক ও আহমদ দকউ িঝুণিন না, হ রি জাণির রা. ও 
অন্যান্য সাহািীিেও িঝুণি োরণিন না: এমন কথা লক দকউ কল্পনা 
করণি োণর? 

ইমাণমর েডাই  েন মিুালদর েডা িণি িেয হ়ে, িেন ইমাম-
মিুালদ সকি আল্লাহর িান্দাই লক েডার মণধয েলরক হণে না? 

৩. ৩়ে নম্বণর দিেক আি ু দাউণদর িরাণি লরফাআ ইিণন রাণফ 
িলেবি একলি হাদীস উণল্লে কণরণিন। উি হাদীণস রাসিূ সা. 
নামাণ  ত্রুলিকারী জননক িযলিণক িণিণিন,  েন িুলম দকিিামেুী 
হণি িেন িাকিীর লদণি। অিঃের সরূা ফালিহা েডণি এিং 
আল্লাহর ইো়ে আণরা লকিু অংে োঠ করণি। (হা. ৮৫৯) 

োঠক এ কথা দজণন অিেযই আি ব হণিন দ , এ হাদীসলি উদ্ধিৃ 
কণরণিন ইমাম িেুারী (হা. নং ৭৫৭, ৭৯৩, ৬২৫১, ৬৬৬৭), ইমাম 
মসুলিম (হা. নং ৩৯৭), ইমাম লিরলম ী (হা. ৩০২, ৩০৩), আি ু
দাউদ (হা. নং ৮৫৬-৮৬১), নাসাঈ (হা. ৮৮৪) ও ইিণন মাজাহ (হা. 
১০৬০) প্রমেু। িন্মণধয শুধ ুআি ুদাউণদর ৮৫৯ নং িেবনা়ে এণসণি, 
‘অিঃের িুলম সরূা ফালিহা েডণি এিং আল্লাহর ইো়ে আণরা লকিু 
অংে োঠ করণি।’  এিাডা সকি িেবনা়ে এণসণি, 

 القرآن من معك تيسر ما اقرأ ثم 

অিঃের িুলম কুরআণনর দ  অংেই সহজ িাণি োঠ কর। 
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হাদীণসর প্রলসদ্ধ ি়েলি লকিাণি িহুসণূে িলেবি এই িােীলি েলরহার 
কণর দিেক আি ু দাউণদর একলি মাে িেবনাণক লনণজর মিিি 
হালসণির জন্যই এোণন উদ্ধিৃ কণরণিন। আি ুদাউণদর এ িেবনালিণক 
আিিানী সাণহি হাসান িণিণিন। আমাণদর দলৃিণি অন্য সকি সহীহ 
িেবনার লিণরাধী হও়োর কারণে এলি ো  িা দিলিলেন্ন িেবনা। 

েিু সম্ভি এই দিেকই ইথিারণনণি আমাণদর ইকামি সম্পলকবি 
মাসআিার জিাি লদণি লিণ়ে নসীহি কণরণিন িেুারী-মসুলিণমর 
হাদীস থাকণি অন্য হাদীস গ্রহে না করণি। অথচ দসোণন দেেকৃি 
আমাণদর হাদীসগুণিা সহীহসণূে িলেবি। আর এোণন লিলন িেুারী-
মসুলিণমর হাদীস িাদ লদণ়ে ো  একলি িেবনাণক গ্রহে করণিন। 
িাহণি লক নসীহিলি একান্ত আমাণদর জন্য? 

আসি কথা লক, িেুারী-মসুলিণমর িেবনালি গ্রহে করণি নামাণ  সরূা 
ফালিহা োঠ করা দ  ফরজ িণি িারা িণি থাণকন দস কথা আর 
প্রমালেি থাণক না। দস কারণেই হাদীসলির প্রলসদ্ধ এ িাকযলি িাদ 
লদণ়ে শুধ ুআি ুদাউণদর িরাণি উদ্ধিৃ িাকযলি দলিিরূণে দেে করা 
হণ়েণি। 

িািাডা এ হাদীণস মিুালদর দকান প্রসে দনই। এোণন রাসিূ সা. 
একজন দিদুইন সাহািীণক নামা  দেোলেণিন, ল লন িাাঁর সামণন 
নামা  েডলিণিন এিং িারিার ভুি করলিণিন। সুিরাং এ হাদীণস 
মিুালদর প্রসে দিণন আনার দকান অথব হ়ে না। 

আণরা কণ়েকলি হাদীস সম্পণকব : 

১. হ রি জাণির রা.এর হাদীস : 

হ রি জাণির রা. দথণক িলেবি, লিলন িণিন, আমরা ইমাণমর দেিণন 
দজাহর ও আসণর প্রথম দু’ রাকআণি সরূা ফালিহা ও অন্য একলি সরূা 
োঠ করিাম, আর দেষ দু’ রাকআণি সরূা ফালিহা োঠ করিাম। 
(ইিণন মাজাহ, হা. নং ৮৪৩) 

এ হাদীসলি লদণ়ে দলিি দদও়ো হ়ে দ , লসররী নামাণ  সরূা ফালিহা 
দিা েডা  াণিই, দসই সণে মিুালদ অন্য সরূাও েডণি োরণি। 
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লকনু্ত দলিি দদও়োর েণূিব হাদীসলিণক সহীহ প্রমালেি করণি হণি। 
সনণদর লিচাণর দকউ দকউ সহীহও িণিণিন। লকনু্ত এণি ‘ ইমাণমর 
দেিণন’  ( اإلمام خلف )কথালি সহীহ ন়ে। অথবাৎ এলি মিুালদ সম্পণকব 
ন়ে। একাকী নামা  আদা়েকারী সম্পণকব। একিু লিস্তালরি িিণি 
লিষ়েলি এভাণি িিা  া়ে, এ হাদীসলি হ রি জাণির রা. দথণক 
লিনজন িালিঈ িেবনা কণরণিন। উিা়েদুল্লাহ ইিণন লমকসাম,  হুরী 
ও ই়ো ীদ আি ফাকীর। উিা়েদুল্লাহর িেবনালি উদ্ধিৃ কণরণিন 
আিদুর রা  াক (২৬৬১, ২৬৬২), িাহািী (১২৪৮, ১২৪৯) ও 
ইিনুি মনুল র (আি আওসাি-১৩৩২)। এই িেবনার দকাথাও 
‘ ইমাণমর দেিণন’  কথালি দনই। 

ইমাম  হুরীর িেবনালি উদ্ধিৃ কণরণিন আব্দরু রা  াক (২৬৫৬)। এ 
িেবনা়েও ‘ ইমাণমর দেিণন’  কথালি দনই। 

ই়ো ীদ আি ফাকীর দথণক হাদীসলি িেবনা কণরণিন দুজন: লমসআর 
ও দো’ িা। লমসআর দথণক এলি িেবনা কণরিন ও়োকী, ই়োহ়ো 
ইিণন সাঈদ আি কাত্তান, ইসমাঈি ইিণন আমর িাজািী, িকুা়ের 
ইিণন িািার ও মআুলি়ো ইিণন লহোম: এই োাঁচ জন। ও়োকীর 
িেবনালি উদ্ধিৃ কণরণিন ইিণন আি ু ো়েিা (৩৭৪৯)। কাত্তাণনর 
িেবনালি উদ্ধিৃ কণরণিন িাহািী (১২৫১) ও িা়েহাকী, সুনাণন কুিরা়ে 
(২৪৭৬) ও জ ুউুি লকরাআণি (৪৭)। ইসমাঈণির িেবনালি উদ্ধিৃ 
কণরণিন আি ু নুআইম লহি়ো গ্রণথথ (৭/২৬৯)। িকুা়ের ইিণন 
িািাণরর িেবনালি উদ্ধিৃ কণরণিন িা়েহাকী জ ুউি লকরাআণি 
(৩৫৯)। আর মআুলি়ো ইিণন লহোণমর িেবনালিও উদ্ধিৃ কণরণিন 
িা়েহাকী িার জ ুউি লকরাআণি (৪৮)। এসি িেবনার দকানলিণিই 
‘ ইমাণমর দেিণন’  কথালি দনই। 

িালক রইি দোিার িেবনালি। এলি শুধ ু ইমাম ইিণন মাজাহ উদ্ধিৃ 
কণরণিন। এণি ‘ ইমাণমর দেিণন’  কথালি এণসণি। দিাঝাই  াণে, 
এলি একলি ভুি িেবনা। িণি এ ভুণির দা়ে দোিার উের েডণি না। 
েডণি িার লেষয সাঈদ ইিণন আণমণরর উের। লিলন লিশ্বস্ত হণিও 
লকিু লকিু ভুিত্রুলির লেকার হণিন। আি ুহাণিম রা ী িণিণিন, 
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 صدوق وهو الغلط بعض حديثه في وكان صالحا رجال كان

লিলন দনক মানুষ লিণিন, িার হাদীণস লকিু লকিু ত্রুলি লিি। িণি 
লিলন সাদূক িা সিযলনি লিণিন। 

এই সাঈদ ইিণন আণমর অন্য একলি হাদীস িেবনা কণরণিন দো’ িা 
দথণক, লিলন আব্দিু আ ী  ইিণন সুহা়েি রহ.এর সণূে আনাস রা. 
দথণক। হাদীসলি সম্পণকব ইমাম লিরলম ী মন্তিয কণরণিন, 

 غير حديث وهو عامر بن سعيد غير هذا مثل شعبة عن رواه أحدا نعلم ل
 محفوظ

সাঈদ ইিণন আণমর িাডা দো’ িা দথণক অন্য দকউ অনুরূে িেবনা 
কণরণিন িণি আমরা জালন না। এ হাদীসলি সলঠক ন়ে। (লিরলম ী 
েরীফ, হা. ৬৯৪) 

সুিরাং ‘ ইমাণমর দেিণন’  কথালিও সাঈদ ইিণন আণমণরর ভুি। 
কারে লিলন িাডা অন্য দকউ এ কথালি উণল্লে কণরন লন। এ কারেলি 
িাডাও আণরা এমন অণনক প্রমাে রণ়েণি,  া দথণক দিাঝা  া়ে এলি 
একলি ভুি িেবনা। লনণে দসগুণিা িুণি ধরা হণিা: 

ক. সহীহ সনণদ িলেবি হণ়েণি, হ রি জাণির রা. িণিণিন, ফালিহা 
িযিীি নামা  হ়ে না। িণি ইমাণমর দেিণন হণি দসকথা লভন্ন। 
(অথবাৎ িার নামা  হণ়ে  া়ে।) 

ে. হ রি জাণির রা. লনণজও দ  ইমাণমর দেিণন ফালিহা েডণিন 
না, এমনলক অন্যণকও েডণি লনণষধ করণিন, সহীহ সনণদ িলেবি 
িহু হাদীণস িার প্রমাে রণ়েণি। দ মন, 

১. আব্দরু রা  াক স্বী়ে মসুান্নাণফ (হা. ২৮১৮) দাউদ ইিণন কা়েণসর 
সণূে উিা়েদুল্লাহ ইিণন লমকসাম দথণক িেবনা কণরণিন, লিলন িণিন, 
আলম জাণির ইিণন আব্দলু্লাহ রা.ণক লজণজ্ঞস করিাম, আেলন লক 
ইমাণমর দেিণন দজাহর ও আসণর লকিু েণডন? লিলন িিণিন, না। 
সনদলি সহীহ। 
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২. ইিণন আি ুো়েিা স্বী়ে মসুান্নাণফ িেবনা কণরণিন ও়োকী দথণক, 
লিলন দাহহাক ইিণন উিমাণনর সণূে উিা়েদুল্লাহ দথণক, লিলন জাণির 
রা. দথণক, লিলন িণিন, ইমাণমর দেিণন েডণি না। (হা. ৩৭৮৬) 
সনদলি সহীহ। 

৩. িাহািী েরীণফ আণি, ইউনুস ইিণন আব্দিু আ’ িা আমাণদর 
লনকি িেবনা কণরণিন ইিণন ও়োহাি দথণক, লিলন হা়েও়োহ ইিণন 
শুরা়েহ দথণক, লিলন িাক্র ইিণন আমর দথণক, লিলন উিা়েদুল্লাহ 
ইিণন লমকসাম দথণক, লিলন ইিণন উমর,  া়েদ ইিণন িালিি ও 
জাণির ইিণন আব্দলু্লাহ (এই লিন সাহািী)ণক লজণজ্ঞস করণি িারা 
িিণিন, িুলম দকান নামাণ ই ইমাণমর দেিণন েডণি না। (হা. 
১৩১২) সনদলি সহীহ। 

ি. হাণফজ ইিণন হাজার লদরা়োহ গ্রণথথ িণিণিন, 

 عن وجاء مسعود وابن ثابت بن وزيد وجابر عمر ابن عن ذلك يثبت وإنما
 رض وعلي عباس وابن وعمر سعد

ইমাণমর দেিণন সরূা ফালিহা োঠ না করা প্রমালেি রণ়েণি ইিণন 
উমর, জাণির,  া়েদ ইিণন িালিি ও ইিণন মাসউদ রা. দথণক। 
এিাডা সাদ, উমর, ইিণন আব্বাস ও আিী রা. দথণকও দিমনিা 
িলেবি হণ়েণি। 

২. হ রি আনাস রা.এর হাদীস: 

রাসিূ সা. িার সাহািীিেণক লনণ়ে নামা  েডণিন। নামা  দেণষ 
িাণদর লদণক লফণর লিলন িিণিন, ইমাম  েন লকরাআি েণড িেন 
লক দিামরা দিামাণদর নামাণ  ইমাণমর দেিণন লকরাআি েড? িারা 
চুে রইণিন। লিলন উি কথা লিনিার িিণিন। িেন িাণদর একজন 
িা একালধকজন িিণিন, হ্াাঁ, আমরা এমনলি কলর। লিলন িিণিন, 
এমন কণরা না। দিামরা নীরণি সরূা ফালিহা োঠ কণরা। (সহীহ 
ইিণন লহব্বান, ১৮৪১; মসুনাণদ আি ুই়োিা, ২৮০৫) 

এ হাদীসলির একজন রািী হণিন আই়েিু সােলি়োনী রহ.। িার 
দথণক উিা়েদুল্লাহ ইিণন আমর আর রািী এলি অলিলেন্ন সণূে িেবনা 
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কণরণিন। আর হাম্মাদ ইিণন  া়েদ, হাম্মাদ ইিণন সািামা ও আব্দিু 
ও়োলরি ইিণন সাঈদ এলি মরুসাি িা সেূলিলেন্নরূণে িেবনা 
কণরণিন। দ ণহিু আই়েিু সােলি়োনীর সিণচণ়ে লনভবরণ ািয লেষয 
হণিন হাম্মাদ ইিণন  া়েদ, আিার িার সমথবন কণরণিন আণরা 
দু’জন, িাই িার িেবনাই সলঠক িণি লিণিলচি হও়ো উলচৎ। লিণেষ 
কণর এ কারণেও দ , উিা়েদুল্লাহ লিশ্বস্ত হণিও ইিণন  া়েণদর 
সমে বাণ়ের নন। আিার ইিণন সাদ ও হাণফজ ইিণন হাজাণরর মণি 
লিলন মাণঝমণধয ভুি কণর িসণিন। আর মরুসাি িেবনা িা-মা হািী 
িনু্ধণদর লনকি গ্রহেণ ািয ও প্রমােণ ািয ন়ে। 

িািাডা হণি োণর এ হাদীণস মণন মণন েডণি িিা হণ়েণি, মণুে 
উচ্চারে কণর ন়ে।  লদও দিেক িাকযলির অনুিাণদ িণিণিন, ‘ নীরণি 
সরূা ফালিহা োঠ করণি’ , লকনু্ত এলি এর একমাে িরজমা ন়ে। 
ো়েে আিিানীর লসফািুস সািাি গ্রণথথর অনুিাণদও িিা হণ়েণি, 
মণন মণন সরূা ফালিহা োঠ করণি। (দ্র. ৮৪ েিৃার িীকা।) 

৩.  া়েদ ইিণন িালিি রা.এর হাদীস 

এলি েণূিবও উণল্লে করা হণ়েণি। লিলন িণিণিন, ইমাণমর সণে দকান 
নামাণ ই লকরাআি দনই। 

এ হাদীসলি প্রসণে দিেক িণিণিন, িািাডা  াণ়েদ ইিনু িাণিি 
(রাঃ) দথণক দ  আিার িলেবি হণ়েণি, দসোন দথণকও ইলেি োও়ো 
 া়ে দ , লকরাআি িিণি সরূা ফালিহা ন়ে। দ মন ইমাম নিিী 
িণিণিন।  াণ়েণদর কথাই প্রমাে িহন কণর দ , দসিা সরূা ফালিহার 
েণরর সরূা  া দজহরী িািাণি েডা হ়ে। 

লকনু্ত লকভাণি এ ইলেি োও়ো  া়ে দিেক িা েলরস্কার কণর িণিন 
লন। ইমাম নিিীর কথা এণনণিন িাও ভুি িরজমা কণর। িীকা়ে 
আরিী উদ্ধলৃি লদণ়েণিন এভাণি 

 الجهرية الصالة في الفاتحة بعد التي السورة قراءة على محمول زيد قول ان

অথবাৎ  া়েদ রা.এর িিিয ধিবিয হণি জাহরী নামাণ  সরূা ফালিহার 
েণরর সরূা োঠ করার দক্ষণে। 
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এ ‘ ধিবিয হণি’ ‘ দক ম ুাফফর সাণহি (محمول)  প্রমাে িহন কণর’  
িণি িরজমা কণরণিন। এণিও দিাঝা  া়ে, লিলন আরিী ভাষা়ে 
দকমন োকা! 

ইমাম নিিী লিণিন োণফঈ মা হাণির অনুসারী। লিলন িার ইমাণমর 
মণির সমথবণন এমন িযােযা লদণিই োণরন। িাাঁর েণূিব একই 
মা হাণির অনুসারী ইমাম িা়েহাকী আণরকলি িযােযা লদণ়েণিন। িা 
হণিা: 

  اإلمام مع بالقراءة الجهر على محمول وهو 

এলি ধিবিয হণি ইমাণমর সণে দজাণর দজাণর োঠ করার দক্ষণে। 

এ িযােযালিণক আিিানী সাণহি প্রচ-ভাণি রদ কণরণিন লসিলসিা 
 ঈফা গ্রণথথ (২/৪২১)। িযােযার দক্ষণে োণফঈ মা হাি অনুসারীণদর 
এণহন অলস্থরিাই প্রমাে কণর এর একলিও লঠক ন়ে। 

িািাডা রুকু দেণি রাকাি োও়ো হণি লক না, এ মাসআিা়ে ইমাম 
িেুারী িার জ ুউি লকরাআণি িণিণিন, 

 اإلمام خلف القراءة يروا لم والذين عمر وابن ثابت بن زيد أجاز إنما

 া়েদ ইিণন িালিি, ইিণন উমর রা. ও অন্যান্য  ারা ইমাণমর দেিণন 
লকরাআি (সরূা ফাণিহা) েডার েক্ষোিী নন, িারাই (রাকাআি 
োও়োণক) সলঠক আেযা লদণ়েণিন। 

ইমাম িেুারী উি গ্রণথথ আিী ইিনুি মাদীনী রহ.এর এ িিিয 
উণল্লে কণরণিন দ , 

 لم الذين وسلم عليه هللا صلى النبي أصحاب من الركوع إدراك أجاز إنما
 عمر وابن ثابت بن وزيد مسعود ابن منهم اإلمام خلف القراءة يروا

নিী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর সাহািীিণের মণধয  ারা 
ইমাণমর দেিণন লকরাআি (সরূা ফাণিহা) েডার মি দোষে কণরন 
িারাই রুকু োও়োণক সলঠক িণি মি লদণ়েণিন। িাণদর মণধয 
রণ়েণিন ইিণন মাসউদ,  া়েদ ইিণন িালিি, ও ইিণন উমর রা.। 
(নং ৯৫) 
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একিু দভণি দদেনু, এই ‘ লকরাআি’  িণি িারা দকান লকরাআি 
িলুঝণ়েণিন? সরূা ফালিহা োঠ করা ন়ে লক? 

৪. আব্দলু্লাহ ইিণন মাসউদ রা.এর হাদীস : 

লিলন িণিন, দিাণকরা রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর 
দেিণন সরণি লকরাআি েডণিন। িাই লিলন িাণদরণক িিণিন, 
দিামরা আমার কুরআন োণঠ জি সলৃি করণি। (আি ুই়োিা, ৫৩৯৭; 
জ ুউি িেুারী, ১৫৪) 

আিিানী সাণহি এ হাদীসলির সনদণক হাসান আেযা লদণ়েণিন, এিং 
এর দ্বারা লসররী নামাণ  মিুালদর লকরাআি োঠ বিধ হও়োর প্রমাে 
দেে কণরণিন। 

লকনু্ত এলিণক সহীহ িা হাসান িিা মেুলকি। কারে এর সনণদর 
দিাডার লদণক রণ়েণিন ইউনুস ইিণন আি ুইসহাক। িার দথণক এলি 
িেবনা কণরণিন িার োাঁচজন লেষয। 

১. আি ু আহমাদ  িুা়েরী মহুাম্মদ ইিণন আব্দলু্লাহ আি আসাদী 
(ইিণন আি ু ো়েিা, ৩৭৭৮; মসুনাণদ আহমদ, ৪৩০৯; মসুনাণদ 
িা  ার, ২০৭৮; মসুনাণদ আি ু ই়োিা, ৫০০৬; জ ুউি িা়েহাকী, 
৩৬৮)। 

২. হাোজ ইিণন মহুাম্মদ (মসুনাণদ সাররাজ, ১৮৯)। 

৩. িকুা়ের ইিণন িািার (জ ুউি িা়েহাকী, ৩৬৫)। 

৪. হাসান ইিণন কুিা়েিা (প্রাগুি)। 

এই চারজণনর কাণরা িেবনাণিই সরণি েডার কথা দনই। 

৫. নাদর ইিণন শুমাইি। 

িার দথণক চারজন িেবনাকারীর একজন অথবাৎ োল্লাদ ইিণন 
আসিাণমর (িা  ার, ২০৭৯) িেবনা়েও ‘ সরণি’  কথালি দনই। িালক 
লিনজণনর িেবনা়ে ঐ েব্দলি এণসণি। সুিরাং এিা ো  িা দিলিলেন্ন 
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িেবনা,  া সহীহ হণি োণর না। আর ঐ েব্দলি না হণি হাদীসলির মমব 
দাাঁডাণি নীরণি লকরাআি েডণিও রাসিূ সা. অেিন্দ কণরণিন। 

৫. আিী রা.এর হাদীস : 

মিুালদর লকরাআি েডার েণক্ষ হ রি আিী রা.এর একলি িিিয 
উদ্ধিৃ হণ়েণি মসুান্নাণফ আব্দরু রা  াণক (২৬৫৬), মসুান্নাণফ ইিণন 
আি ূ ো়েিা়ে (৩৭৪৭, ৩৭৭৪), জ ুউি িেুারী (ে.ৃ ৫) ও সুনাণন 
দারাকুিনীণি (১/৩২২)। এলির সনদ সহীহ। িণি িিিযলি লিলভন্ন 
েণব্দ এণসণি। দকাথাও িিা হণ়েণি ইমাম ও মিুালদ দজাহর ও 
আসণর প্রথম দু’ রাকআণি সরূা ফালিহা ও অন্য একলি সরূা েডণি। 
আর দেষ দু’ রাকআণি সরূা ফালিহা েডণি। আণরক িেবনা়ে এণসণি, 
দজাহর ও আসণর ইমাণমর দেিণন প্রলি রাকআণি সরূা ফালিহা ও 
অন্য একলি সরূা োঠ কর। িণি আব্দরু রা  াক রহ. স্বী়ে মসুান্নাণফ 
হাদীসলি এভাণি উদ্ধিৃ কণরণিন: আিী রা. দজাহর ও আসণর প্রথম 
দু’ রাকআণি সরূা ফালিহা ও অন্য একলি সরূা েডণিন। আর দেষ 
দু’ রাকআণি শুধ ু সরূা ফালিহা েডণিন। এোণন ইমাণমর দেিণন 
কথালি দনই। আব্দরু রা  াক এলি উদ্ধিৃ কণরণিন নামাণ  লকরাআি 
লকভাণি হণি: এই অনুণেণদ। 

এ লিনলি িেবনার সনদ িা সেূ উেণরর লদণক এক। অথবাৎ ইমাম 
 হুরী িেবনা কণরণিন উিা়েদুল্লাহ দথণক, লিলন আিী রা. দথণক িা 
আিী রা. সম্পণকব। ১ম িেবনালি আব্দিু আিা িার চাচার সণূে  হুরী 
দথণক কণরণিন। আব্দিু আিা দথণক লনণ়েণিন ইিণন আি ুো়েিা (হা. 
৩৭৪৭)। ২়ে িেবনালি কণরণিন আব্দিু আিা স্বী়ে উস্তাদ মামার 
রহ.এর সণূে ইমাম  হুরী দথণক। আব্দিু আিা দথণক লনণ়েণিন ইিণন 
আি ুো়েিা (হা. ৩৭৭৪)। আর ৩়ে িেবনালি কণরণিন আব্দরু রা  াক 
স্বী়ে উস্তাদ মামার রহ. এর সণূে  হুরী দথণক (হা. ২৬৫৬)। 

সণূের লিচাণর আব্দরু রা  াণকর িেবনালি অগ্রিেয। কারে মা’ মার 
হণিন  হুরীর লিলেি লেষয, আর আব্দরু রা  াক হণিন মা’ মাণরর 
লিলেি লেষয। আব্দরু রা  াক এ িেবনালি দ  অনুণেণদ এণনণিন িা 
একিু েণূিবই উণল্লে করা হণ়েণি। উি অনুণেদ দথণক স্পিিই 
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দিাঝা  া়ে, ইমাণমর দেিণন েডার সণে এর দকান সম্পকব দনই। 
অেরলদণক ইমাণমর দেিণন লকরাআি না েডা সংক্রান্ত আিী রা.এর 
একলি িিিয সহীহসণূে েণূিব উণল্লে করা হণ়েণি,  া দথণক 
প্রিী়েমান হ়ে, লিলন ইমাণমর দেিণন লকরাআি েডার েক্ষোিী 
লিণিন না। 

৬. উিাদা ইিনুস সালমি রা.এর হাদীস 

লিলন িণিন, রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম আমাণদরণক 
লনণ়ে এমন নামা  েডণিন, দ  নামাণ  সরণি লকরাআি েডণি হ়ে। 
অিঃের িিণিন, আলম  েন সরণি লকরাআি েডি, িেন 
দিামাণদর দকউ সরূা ফালিহা িাডা অন্য লকিু েডণি না। জ ুউি 
িেুারীসহ অণনক হাদীসগ্রণথথ এলি উদ্ধিৃ হণ়েণি। 

লকনু্ত এ হাদীসলি সহীহ ন়ে। ইমাম আহমদ, ইিণন আব্দিু িার, ইিণন 
িা়েলম়ো, ইিণন রজি হাম্বিী, আল্লামা কােলমরী ও আিিানী প্রমেু 
এ হাদীসণক  ঈফ আেযা লদণ়েণিন। (দ্র. ফাসিিু লেিাি, ে.ৃ ১৩৯ 
ও সহীহ ইিণন ে ুা়েমার িীকা, হা. ১৫৮১) 

৭. আব্দলু্লাহ ইিণন আমর রা.এর হাদীস 

লিলন িণিন, রাসিূলু্লাহ সা. িিণিন, দিামরা লক আমার দেিণন 
লকরাআি েড? িারা িিণিন, হ্াাঁ, আমরা চিজিলদ েণড লনই। 
িিণিন, দিামরা এমনলি করণি না, িণি সরূা ফালিহা (এর 
িযলিক্রম)। (জ ুউি িেুারী, ৩৩) 

এ হাদীসলিও সহীহ ন়ে। ইিণন আব্দিু িার িামহীদ গ্রণথথ এলিণক 
 ঈফ আেযা লদণ়েণিন। এর কারে, এলি িেবনা কণরণিন আমর ইিণন 
শুআইি িদী়ে লেিার সণূে দাদা আব্দলু্লাহ ইিণন আমর রা. দথণক। 
লকনু্ত ইমাম আও াঈর িেবনামণি আমর ইিণন শুআইি এলি িেবনা 
কণরণিন িদী়ে লেিার সূণে উিাদা রা. দথণক। এিাণক ই লিরাি 
(এণকক সম়ে এণকক রকম িিা) িিা হ়ে,  া িেবনালিণক দুিবি কণর 
দদ়ে। হাণফজ ইিণন িা়েলম়োর মণিও এলি দুিবি। (দ্র. মাজমউূি 
ফািাও়ো, ২/২৯৯) 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi
http://www.islamijindegi.com/
https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014


                    www.islamijindegi.com             

িািাডা হ রি উিাদা ও আব্দলু্লাহ ইিণন আমর রা.এর হাদীস দুলিণি 
ইমাণমর দেিণন সরূা ফালিহা োঠ ফরজ হও়োর দকান প্রমাে দনই। 
িডণজার এণি বিধিা দান করা হণ়েণি। সুিরাং এদুলি লদণ়ে প্রমাে 
দেে করা িা-মা হািী িনু্ধণদর জন্য  ণথি হণি না। 

জালি়োলির আণরক রূে 

আল্লামা আিিানী একাণডমী কিৃবক প্রকালেি িেুারী েরীণফর িীকা়ে 
আহসানুল্লাহ লিন সানাউল্লাহ দীঘব সণির েিৃািযােী এ মাসআিা লনণ়ে 
আণিাচনা কণরণিন। এণি সহীহ- ঈফ সিধরণনর িেবনা জমা করা 
হণ়েণি। রািী ও লকিাণির নাম লিকৃিভাণি উণল্লে করা হণ়েণি। দসই 
সণে জালি়োলির আি়ে গ্রহে করা হণ়েণি। দিৃান্তস্বরূে এোণন লকিু 
িুণি ধরা হণিা: 

১. ৫৫৫ নং েিৃা়ে িিা হণ়েণি, উিাদাহ ইিনু সালমি (রাল .) হণি 
িলেবি, রাসিূলু্লাহ স. িণিণিন, দ  িযলি ইমাণমর লেিণন সরূাহ 
ফালিহা োঠ করি না িার সিাি হি না। (ইমাম িা়েহাকীর 
লকিািিু লিরাআি, ে.ৃ ৫৬) 

এ হাদীস সম্পণকব মন্তণিয ে নম্বণর িিা হণ়েণি, আল্লামা আণনা়োর 
োহ কােলমরী (রহ.) িণিন, এ হাদীস ইমাণমর লেিণন সরূাহ ফালিহা 
েডার েণক্ষ আংলির চমকদার মলির ন্যা়ে উজ্জ্বি। (ফাসিিু লেিাি, 
ে.ৃ ১৪৭) 

এিা একিা জালি়োলি। কােলমরী এ হাদীস সম্পণকব িরং িণিণিন, 

 فإن الستعجاب غاية في المحدث صنعة حيث من الزيادة لهذه وتصحيحه
 حنث وما بارا لكان بإدراجها أحد حلف ولو قطعا مدرجة الزيادة هذه

অথবাৎ মহুালদ্দসিণের রীলি অনুসাণর ‘ ইমাণমর দেিণন’  এই িাডলি 
অংেণক সহীহ িিা িডই আি ব লিষ়ে। কারে এই িাডলি অংেিুকু 
লনঃসণন্দণহ রািীর েক্ষ দথণক সংণ ালজি। দকউ  লদ এর 
সংণ াজণনর েণক্ষ হিফ কণর িণি িার হিফ লঠক থাকণি। ভে হণি 
না। (ে.ৃ ১২০) 
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এরের কােলমরী রহ. িণিণিন, এ সংণ াজন েিু সম্ভি মহুাম্মদ 
ইিণন ই়োহ়ো ইিনুস সাফফার এর েক্ষ দথণক ঘিাণনা হণ়েণি। 
লকংিা মহুাম্মদ ইিণন সুিা়েমান ইিণন ফালরণসর েক্ষ দথণক। 

অিঃের লিলন িণিন, 

 البيهقي عنه أخرج وقد ، خالفها لما الزهري عند الزيادة هذه كانت لو! كيف
 من يقرأ ل:  قال الزهري عن يونس نا المبارك بن هللا عبد عن الكتاب في

 يسمعهم لم وإن اإلمام قراءة يكفيهم القراءة اإلمام به يجهر فيما اإلمام وراء
 ممن ألحد يصلح ول أنفسهم في سرا به يجهر ل فيما يقرؤون ولكنهم صوته
 قرئ وإذا:  تعالى هللا قال ، عالنية ول سرا به جهر فيما معه يقرأ أن خلفه

 ترحمون لعلكم وأنصتوا له فاستمعوا القرآن

অথবাৎ এলি লকভাণি লিশুদ্ধ হণি োণর?  হুরী রহ.এর লনকি (ঐ 
হাদীসলি িার সণূেই িলেবি)  লদ এ িাডলি অংে থাকি, িণি লিলন 
এর লিেরীি কথা িিণিন না। অথচ িা়েহাকী িার উি গ্রণথথই 
আব্দলু্লাহ ইিণন মিুারণকর সণূে িেবনা কণরণিন, লিলন িণিণিন, 
ইউনুস আমাণদর লনকি িেবনা কণরণিন দ ,  হুরী রহ. িণিণিন, 
দ সি নামাণ  ইমাম দজাণর লকরাআি েণড দসসি নামাণ  ইমাণমর 
দেিণন দকউ লকরাআি েডণি না। িাণদর েণক্ষ ইমাণমর োঠই 
 ণথি হণি।  লদও ইমাম িার আও়োজ িাণদরণক না শুলনণ়ে 
থাণকন। হ্াাঁ, দ সি নামাণ  ইমাম সরণি লকরাআি েণডন না দসসি 
নামাণ  িাাঁরা মণন মণন িা চুণে চুণে েডণিন। িণি জাহরী নামাণ  
ইমাণমর দেিণন দকান িযলির জন্যই সরণি িা নীরণি লকরাআি েডা 
সেি হণি না। আল্লাহ িা়োিা িণিণিন,  েন কুরআন েডা হ়ে 
িেন দিামরা কান দেণি দোন ও চুে থাক, িাহণি দিামাণদর প্রলি 
রহম করা হণি। (দ্র. ে.ৃ ১২১) 

২. ইমামিণের মা হাি ও মি িেবনা প্রসণে ৫৬৩ েিৃা়ে লিণেণিন, 
ইমাম মাণিক, ইমাম োলফঈ ও ইমাম আহমাদ (রহ.) িণিণিন, সরূা 
ফালিহা িাডা (মিুাদীর) সিাি সহীহ হণি না, দ রূে ইমাম ও 
মনুফালরণদর সিাি সরূাহ ফালিহা িাডা সহীহ হ়ে না। (িাফসীণর 
মাজহারী, ১/১১৮) 
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এ হণিা আণরকলি জালি়োলি। িাফসীণর মাজহারীণি ঐ কথা দনই, 
থাকণিও োণর না। দসোণন িরং িিা হণ়েণি, 

 الفاتحة قراءة عليه يجب الشافعي فقال ل أم المقتدى على القراءة يجب هل
 عباس وابن وعلى وعثمان عمر عن روى كذا البغوي قال والمنفرد كالمام
 حنيفة أبو فقال اختلفوا ثم يجب ل وأحمد ومالك حنيفة أبو الوق رض ومعاذ
 فى يستحب أحمد وقال فقط الجهرية فى يكره واحمد مالك وقال مطلقا يكره

 قال وبه قراءته مع ل سكت ان المام سكتات عند الجهرية فى وكذا السرية
 المبارك وابن ومالك الزهري

অথবাৎ মিুালদর উের লকরাআি জরুরী লক না? ইমাম োলফঈ িণিন, 
ইমাম ও মনুফালরদ (একাকী নামা  আদা়েকারী)এর ন্যা়ে মিুালদর 
উেরও সরূা ফালিহা েডা জরুরী। ইমাম আি ূ হানীফা, মাণিক ও 
আহমাদ িণিন, জরুরী ন়ে। এই লিনজণনর মণধয আিার লদ্বমি 
হণ়েণি। আি ূহানীফা িণিণিন, সি নামাণ ই মাকরূহ, আর মাণিক 
ও আহমাদ িণিণিন, শুধ ুজাহরী নামাণ  মাকরূহ। ইমাম আহমাদ 
এও িণিণিন, লসররী নামাণ  মসু্তাহাি, আর জাহরী নামাণ ও ইমাম 
 লদ লিরলি দদন িণি লিরলির মণধয েডা মসু্তাহাি। ইমাণমর সণে 
সণে েডণি না।  হুরী, মাণিক ও ইিনুি মিুারণকর মিও িাই। 

৩. একই েিৃার দেণষ দিেক ‘আি লফকহু আিাি মা ালহলিি 
আরিা’আহ’  গ্রথথ দথণক উণল্লে কণরণিন দ , ইমাম োলফঈ, ইমাম 
মাণিক ও ইমাম আহমাদ (রহ.) এ হুকুণমর উের একমি দ , 
সিাণির প্রণিযক রাকআণি সরূাহ ফালিহা োঠ করা ফার । দকান 
মসুল্লী ইোকৃিভাণি ফালিহা েডা দিণড লদণি িার সিাি িালিি 
হণ়ে  াণি। 

এোণনও দিেক দধাাঁকার আি়ে লনণ়েণিন। কারে েণূিবাি কথাগুণিা 
উি গ্রণথথর দিেক িণিণিন ‘ সরূা ফালিহা নামাণ র দকান ে বাণ়ের 
অংি’  এ কথা িুণি ধরার জন্য। এরেরই লিলন একই েিৃা়ে মিুালদর 
জন্য সরূা ফালিহা োণঠর লিধান কী: দসলি উণল্লে কণরণিন এিং 
উেণর িাফসীণর মাজহারী দথণক আমরা  া উদ্ধিৃ কণরলি লিলন দসই 
একইভাণি মা হাি িেবনা কণরণিন। 
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৪. হানাফী মা হাণির েীর-সফূী ও লিেযাি আণিমিণের িালিকা়ে 
আব্দিু কালদর লজিানী ও ইমাম িা  ািীণক উণল্লে করা হণ়েণি। (দ্র. 
ে.ৃ ৫৬৫) অথচ আব্দিু কাণদর লজিানী লিণিন হাম্বিী মা হাণির 
অনুসারী, আর ইমাম িা  ািী লিণিন োলফঈ মা হাণির অনুসারী। 

৫. হানাফী লফিাহ গ্রথথািিীণি ইমাণমর লেিণন সরূাহ ফালিহা েডার 
েণক্ষ ফািাও়োহ লেণরানাণম ‘ ক’  ধারা়ে দিো হণ়েণি, হাদীণসর 
দলৃিণি সরূা ফালিহা োঠ ও়োলজি। (উসিূেু োেী, ৮/১০১) 

এোণন কণ়েকলি দধাাঁকা রণ়েণি। 

ক. উসিূেু োেী হানাফী লফকার লকিাি ন়ে, িরং দফকাহ োণের 
মিূনীলি লিষ়েক গ্রথথ। 

ে. এলি এক েণির দিাি একলি লকিাি। দিেক ৮ েণির এি িড 
লকিাি দকাথা়ে দেণিন, িা লিলনই ভাি জাণনন। 

ি. উদ্ধিৃ অংণে মিুাদীর কথা িিা হ়ে লন। িরং িিা হণ়েণি, 
হানাফীণদর লনকি নামাণ  সরূা ফালিহা োঠ করা ও়োলজি, ফরজ 
হণিা কুরআণনর দ  দকান অংে োঠ করা। (দ্র. ে.ৃ ২৩) 

৬. ৫৬০ েিৃা়ে িিা হণ়েণি, ইমাম মসুলিম (রহ.) িণিন, সহীহ কথা 
এই দ , সি উিামাণ়ে সািফ ও োিফ (সহীহ হণি, সািাফ ও 
োিাফ) এর উের একমি হণ়েণিন দ , সরূা ফালিহা প্রণিযক 
রাকআণি োঠ করা ও়োলজি। িা রাসিূলু্লাহ স. এর এ ফরমাণনর 
জন্য দ , كلها صالتك في ذلك افعل ثم  (সহীহ মসুলিম েরাহ, ১/১৭০) 

এিা মস্তিড জালি়োলি। এ কথাগুণিা মসুলিম েরীণফর ভাষযকার 
ইমাম নিিীর। সপ্তম েিণকর ভাষযকাণরর িিিযলি দিেক কীভাণি 
িিৃী়ে েিণকর ইমাম মসুলিণমর নাণম চালিণ়ে লদণ়েণিন!? দকউ 
লমথযা িিণি লক এিিা দোিােলুি! ইমাম নিিীর আরিী োঠ হণিা, 

 في الفاتحة وجوب والخلف السلف من العلماء جمهور عليه الذي والصحيح
  كلها صالتك في ذلك افعل ثم لألعرابي سلم و عليه هللا صلى لقوله ركعة كل
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এোণন আণরকলি দধাাঁকা হণিা, ইমাম নিিী এ িিণিয মিুাদীর 
ফালিহা োঠ সম্পণকব আণিাচনা কণরন লন। িরং এই আণিাচনা 
কণরণিন দ , সরূা ফালিহা োঠ করা নামাণ র সি রাকআণি জরুরী, 
নালক লিণেষ দকান রাকআণি, এ লিষণ়ে লিলন িণিন, (ইমাম 
সুলফ়োন) িাওরী, আও া়েী ও আিূ হানীফার মণি প্রথম দু’ রাকআণি 
জরুরী, ২়ে দু’ রাকআণি ন়ে। সহীহ কথা এই দ , ...। 

ইমাম নিিী এর েণূিব একই স্থাণন আণরা দুলি মাসআিা প্রসণে 
আণিাচনা কণরণিন। ১. নামাণ  ফালিহা েডা ফর । ইমাম মাণিক, 
োলফঈ ও সংেযািলরি আণিণমর মি এলি। আর আি ূ হানীফা 
িণিণিন, ফরজ হণিা একলি আ়োি োঠ করা। (অথবাৎ সরূা ফালিহা 
েডা ফরজ ন়ে, ও়োলজি।) 

২. ফালিহা োঠ মিুাদীর উের ফরজ লক না: এ লিষণ়ে লিলন 
িণিণিন, ইমাম োলফঈর মণি ফরজ। 

এসি কথা একই স্থাণন উদ্ধিৃ হণ়েণি। দিেক আহসানুল্লাহ  লদ না 
িণুঝ থাণকন, িণি দিা িার দমধার উের ক্রন্দন করা চাই। আর  লদ 
িণুঝ শুণন এমন দধাাঁকার আি়ে লনণ়ে থাণকন, িণি দিা কথাই দনই। 
িণি এই দ ািযিা লনণ়ে িেুারী েরীণফর মণিা মহান হাদীস গ্রণথথর 
িীকা লিেণি দুঃসাহস করা কিিুকু ন্যা়েসেি িা দভণি দদো 
দরকার। 

৭. রািী, দিেক ও লকিাণির নাম লিলন দ ভাণি লিকৃিরূণে দেে 
কণরণিন িাও িার দ ািযিার সাক্ষর িহন কণর বি লক। োরহুি 
মহুা  াি-দক লিলন মাহ াি িণিণিন। আরফুে ো ীণক লিলন উরফুে 
ো ী নাণম উণল্লে কণরণিন। কা ী ই়ো ণক লিলন আই়ো  
িালনণ়েণিন। এভাণি আি ুনাদরা ( نضرة أبو )দক আি ূনাসরাহ, রাজা 
ইিণন হা়েও়োহণক হাইও়োিাহ, িওু়ো়েিীণক ি়ুেিূী, আিূ 
লমজিা ণক আি ূ মজুালল্ল , মনুািীণক মনুাদী িালনণ়েণিন। একলি 
মাসআিা আণিাচনা়ে এিগুণিা ভুি ও জালি়োলি! এরাই হণিন 
সুণ ািয আণিম এিং আহণি হাদীস!! 
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 العالمي رب هلل الحمد أن دعوانا وآخر

নামাণ  লনমস্বণর আমীন িিা সুন্নি 

আমীন সম্পণকবও লকিু দিাক িাডািালড কণর। িারা িণি নামাণ  
আমীন দজাণর িিণি হণি। আণস্ত িিা সুন্নণির েলরেথথী। িাণদর 
একথা সলঠক ন়ে। হাদীস েরীফ, অলধকাংে সাহািী ও িাণি়েী’ র 
আমি দ্বারা একথাই প্রমালেি হ়ে দ , আমীন আণস্ত িিাই সুন্নি। 

লনমস্বণর আমীন িিা অলধকাংে সাহািী ও িাণি়েীর আমি 

ইমাম ইিণন জারীর িািারী র. (ম.ৃ৩১১ লহ.) িাাঁর িাহ ীিিু আিার 
গ্রণথথ িণিণিন, 

 التيمى وابراهيم والشعبى النخعي عن وروي مسعود ابن عن ذلك وروي
 صحيحان والمخافتة بها بالجهر الخبر ان والصواب بآمين يخفون كانوا
 بها الصوت خفض مختارا كنت وان العلماء من عةجما فعليه من بكل وعمل
 بطال لبن البخاري شرح. ( ذلك على والتابعين الصحابة اكثر إذكان

 النقى والجوهر بالتأمين، المأموم جهر باب ه৪৪৯ المتوفى

অথবাৎ ইিণন মাসউদ রা., ইিরাহীম নাো়েী র. ো’ িী র. ও ইিরাহীম 
িা়েমী র. সম্পণকব িলেবি আণি দ , িাাঁরা আমীন আণস্ত িিণিন। 
সলঠক কথা হণিা আমীন আণস্ত িিা ও দজাণর িিার উভ়ে হাদীসই 
সহীহ। এিং দুলি েথথা অনু া়েী এক এক জামাি আণিম আমিও 
কণরণিন।  লদও আলম আণস্ত আমীন িিাই অিিম্বন কলর, দকননা 
অলধকাংে সাহািী ও িাণি়েী এ অনু া়েীই আমি করণিন। (দ্রঃ 
োরহুি িেুারী লিইিণন িাত্তাি,মিুৃয ৪৪৯লহজরী; আি জাওহারুন 
নাকী, ২ে, ৫৮ে,ৃ) 

ইিণন জারীর র. এর এ িিিয দথণক স্পি হণিা দ , অলধকাংে 
সাহািী ও িাণি়েীর আমি লিি আমীন আণস্ত িিা। লিলন লনণজও 
একজন লিেযাি মহুালদ্দস হও়ো সণেও আণস্ত আমীন িিাণকই 
অিিম্বন কণরণিন। 

মদীনািাসীর আমি: 
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মদীনা েরীণফ ইমাম মাণিক র. এর লনিাস লিি। লিলনও ফণিা়ো 
লদণ়েণিন, 

 والسجود الركوع فى-المدونة. آمين اإلمام خلف من ويخفي

অথবাৎ মকুিাদী আণস্ত আমীন িিণি। (আি-মদুাও়োনা, ১ে.৭১ ে.ৃ) 

মাণিকী মা হাণির প্রলসদ্ধ আণিম আল্লামা আহমদ আদ দরণদর র. 
লিণেণিন, 

 .منه طلب من لكل بالتأمين اى به السرار وندب

অথবাৎ ‘ মকুিাদীর জন্য আণস্ত আমীন িিাই মসু্তাহাি।’  

কুফািাসীর আমি: 

এমলনভাণি কূফা়ে েণনর েি সাহািী িসিাস করণিন। এই কূফার 
সাধারে আমি লিি আমীন আণস্ত িিা। ইিণন মাসউদ, িাাঁর 
লেষযিিব, ইিরাহীম নাো়েী, ইিরাহীম িা়েমী ও ো‘ িী প্রমেু কূফার 
িড িড ফকীহ ও মহুালদ্দস সকণি আমীন আণস্ত িিার েক্ষোলি 
লিণিন। 

মজার িযাোর হণিা ও়োইি রা. এর মাধযণম িলেবি দজাণর আমীন 
িিার হাদীসলি সুলফ়োন িাওরী রা. এর সণূে িলেবি হণ়েণি। সুলফ়োন 
িাওরী লিণিন আমীরুি মু’ লমনীন লফি হাদীস অথবাৎ হাদীস সম্রাি। 
অথচ লিলন লনণজও লিণিন আণস্ত আমীন িিার েণক্ষ। 

দিাঝার সুলিধাণথব এোণন আমরা আণিাচনাণক দুলি ভাণি ভাি করি। 
এক. ইমাণমর আণস্ত আমীন িিা। দুই. মকুিাদীর আণস্ত আমীন 
িিা। 

ইমাণমর আণস্ত আমীন িিার দলিি: 

 قرأ فلما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بنا صلى: قال حجر بن وائل عن
 ورواه.صوته هاب وأخفى آمين قال الضالين ول عليهم المغضوب غير

 فى الحاكم ورواه . (১৮৮৫৪) رقم.المسند فى واحمد (২৪৮) رقم الترمذى
 لم و الشيخين شرط على صحيح حديث هذا:وقال(২৯১৩ ( المستدرك
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 والطيالسى ومسلم البخاري شرط على: التلخيص فى الذهبى وقال.يخرجاه
(১০২৪) والدارقطنى ১/৩৩৪ والبيهقى ২/৫৭ الكبير فى والطبرانى 
২২/৪৩ رقم(১০৯،১১০،১১২) 

অথব: ও়োইি ইিণন হুজর রা. দথণক িলেবি। লিলন িণিণিন, 
আমাণদরণক লনণ়ে রাসিূ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম নামা  
েডণিন। লিলন  েন الضالين ول عليهم المغضوب غير  েডণিন, িেন 
আমীন িিণিন এিং আমীন িিার সম়ে িাাঁর আও়ো ণক লনে 
করণিন। লিরলম ী েরীফ (২৪৯); দারাকুিনী ১ম ে. ৩৩৪ে.ৃ 
িা়েহাকী, ে.২ ে.ৃ৫৭। 

এ হাদীসণক হাণকম র. সহীহ িণিণিন।  াহািী র.ও িাাঁর সণে 
একমি হণ়েণিন। ইিণন জারীর িািারী র.ও এলিণক সহীহ 
িণিণিন। দেিণন িাাঁর হুিহু িিিয িুণি ধরা হণ়েণি। কা ী ই়ো  
র.ও এলিণক সহীহ িণিণিন। (দ্র. োরহুি উব্বী, ৬ে, ৬০৮ ে.ৃ) 

আমীন আণস্ত িিার এ হাদীসলি ইমাম দো’ িা র. কিৃবক িলেবি। 
িারই সেী সুলফ়োন িাওরী র.ও এ হালদসলি িেবনা কণরণিন। লকনু্ত 
িাণি দজাণর আমীন িিার কথা এণসণি। অণনণক এ দুলি িিণিযর 
মণধয এভাণি সমে়ে কণরণিন দ , রাসিূ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ও়োসাল্লাম লেক্ষা দদও়োর জন্য কেনও দজাণর আমীন িণিণিন। 
দ মন দজাহণরর নামাণ র দকরাআি আণস্ত েডাই লিি রাসিূ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর লন়েম। লকনু্ত মাণঝ মণধয দু’ একলি 
আ়োি লিলন দজাণর িিণিন।  াণি সাহািীিে িঝুণি োণরন 
দজাহণরর নামাণ  দকান সরূা িা কিিুকু দকরাআি েডা সুন্নি। 
একইভাণি দেোণনার জন্য কেনও কেনও লিলন আমীন একিু দজাণর 
িণিণিন। আর অন্য সম়ে আণস্ত িণিণিন। এর েণক্ষ সহীহ হাদীস 
একিু েণর আসণি। 

আমীন দজাণর িিার েণক্ষ দ সি মহুালদ্দস লিণিন, িাাঁরা দো’ িা র. 
কিৃবক িলেবি হাদীণসর িুিনা়ে সুলফ়োন র. এর িলেবি হাদীসণক 
অলধক গ্রহেী়ে আেযা লদণ়েণিন এিং দো’ িা র. এর িেবনার উের 
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লকিু আেলত্ত উত্থােন কণরণিন। অন্যরা আিার এসি আেলত্তর 
সণন্তাষজনক জিািও লদণ়েণিন। (িীকা-১) 

২.হ রি হাসান িসরী হণি িলেবি: 

 فأنكر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن حفظتهما سكتتان:  قال سمرة عن
 بالمدينة كعب بن أبي إلى فكتبنا سكتة حفظنا وقال حصين بن عمران ذلك
 إذا فقال السكتتان؟ هاتان ما لقتادة فقلنا سعيد قال سمرة حفظ أن أبي فكتب
 الضالين ول قرأ وإذا ذلك بعد قال ثم القراءة من فرغ وإذا صالته في دخل
 اخرجه.نفسه إليه يتراد حتى يسكت أن القراءة من فرغ إذا يعجبه وكان. قال

 ٢٨/৫ واحمد) ٠٨٧( دوابوداو له واللفظ (২৫১)الترمذى

অথবাৎ সামরুা রা. িিণিন, আলম রাসিূ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ও়োসাল্লাম দথণক দুলি সাকিা (নীরিিা) স্মরে দরণেলি। ইমরান 
ইিণন হুসাইন রা. এিা অস্বীকার করণিন। লিলন িিণিন, আমরা দিা 
একলি সাকিা স্মরে দরণেলি। েণর আমরা মদীনা়ে উিাই ইিণন 
কা’ ি রা. এর লনকি েে লিেিাম। লিলন উত্তর লিণে োঠাণিন দ , 
সামরুা সলঠক স্মরে দরণেণি। সাঈদ িণিন, আমরা কািাদাণক 
লজণজ্ঞস করিাম, ঐ দুলি সাকিা দকাথা়ে দকাথা়ে লিি? লিলন 
িিণিন,  েন রাসিূ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম নামা  শুরু 
করণিন। আর  েন লকরাআি োঠ সমাপ্ত করণিন। এরের কািাদা 
িণিণিন,  েন الضالين ول  োঠ দেষ করণিন। লিলন আণরা িণিণিন, 
রাসিূ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর েিন্দ লিি,  েন লিলন 
দকরাি োঠ সমাপ্ত করণিন িেন শ্বাস স্বাভালিক না হও়ো ে বন্ত 
নীরি থাকণিন। লিরলম ী (২৫১); আি ূ দাউদ (৭৮০); মসুনাণদ 
আহমদ, (৫ে, ২৩ ে,ৃ)। 

এ হাদীস দথণক দিাঝা  া়ে রাসিূ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম 
নামাণ  দু’ সম়ে নীরি থাকণিন। প্রথম নীরিিা িাকিীণর িাহরীমার 
ের। এসম়ে লিলন লনঃেণব্দ িানা েডণিন। লদ্বিী়ে নীরিিা সরূা 
ফালিহা োঠ করার ের। এ সম়ে “আমীন”  িিণিন। দিাঝা দিি 
আমীন লিলন লনঃেণব্দ িিণিন। 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi
http://www.islamijindegi.com/
https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014


                    www.islamijindegi.com             

হালদসলিণি কািাদা প্রথমিঃ িণিলিণিন ২়ে নীরিিা হণিা দকরাি 
দেষ করার ের। েণর িযােযা কণর লিলন িলুঝণ়ে দদন দ , দকরাি দেষ 
করা মাণন সরূা ফাণিহার দকরাি দেষ করা। আর সম্পেূব দকরাি দেষ 
করার ের রাসিূ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম এিিুকু নীরি 
থাকণিন  াণি শ্বাস স্বাভালিক অিস্থা়ে লফণর আণস। এিা সামান্য 
নীরিিা হণিা। আি ূ দাউদ েরীণফ (৭৭৯) কািাদা র. হণি 
সাঈণদ’ র সণূে ই়ো ীদ র. এর িেবনা়ে স্পি উণল্লে আণিــ 

 ولالضالين عليهم المغضوب غير قراءة من فرغ اذا وسكتة اذاكبر سكتة

অথবাৎ একলি সাকিা হণিা িাকিীণর িাহরীমার ের, আণরকলি 
সাকিা হণিা ضالينولال عليهم المغضوب غير .িিার ের। দারাকুিনীও 
ইিণন উিা়েযার সণূে, লিলন ইউনুস ইিণন উিা়েণদর সণূে হাসান 
িসরী দথণক অনুরূে িেবনা কণরণিন। {দ্রঃ ১ম ে, ৩৩৬ে,ৃ মসুনাণদ 
আহমাদ ৫/২৩(২০৫৩০)}। 

ইিণন লহব্বান িাাঁর সহীহ গ্রণথথ এ হাদীণসর উের লেণরানাম 
লদণ়েণিন: 

  .الكتاب فاتحة قراءة من فراغه عند ىاخر سكتة يسكت ان يستحب ما ذكر 

অথবাৎ সরূা ফাণিহা দেষ করার ের লদ্বিী়ে িার নীরি থাকা মসু্তাহাি। 

আল্লামা ইিনুি কাল়েযম হাম্বিী র.:  ার িাহকীক ও িণিষোর উের 
িা-মা হািীণদরও দিে আস্থা আণি: িাাঁর  াদুি মা়োদ গ্রণথথ 
লিণেণিন: 

ْكتَتَْينَِ َحِديثَُ َصحَ  َوقَدَْ  ُحَصْينَ  ْبنَِ َوِعْمَرانََ َكْعبَ  ْبنَِ َوأُبَيَ  َسُمَرةََ ِرَوايَةَِ ِمنَْ الس 
 أَنَ  بَِذلِكََ تَبَي نََ َوقَدَْ ُجْنُدبَ  اْبنَُ هُوََ َوَسُمَرةَُ"  َصِحيِحهَِ"  فِي َحاتِمَ  أَبُو َذلِكََ َذَكرََ
ْكتَتَْينَِ َحِديثََ َرَوى َمنَْ أََحدََ َِ َرُسولَِ ِمنَْ َحفِْظتَُ قَالََ َوقَدَْ ُجْنُدبَ  ْبنَُ َسُمَرةَُ الس   هللا 

َُ َصل ى  َغْيرَِ قَِراَءةَِ ِمنَْ فََرغََ إَذا َوَسْكتَة َ َكب رََ إَذا َسْكتَة َ َسْكتَتَْينَِ َوَسل مََ َعلَْيهَِ هللا 
ال ينََ َوَلَ َعلَْيِهمَْ اْلَمْغُضوبَِ  َسَكتََ اْلقَِراَءةَِ ِمنَْ فََرغََ فَإَِذا طُُرقَِ بَْعضَِ َوفِي الض 

لَُ َوالل ْفظَُ ْجَملََِكاْلمَُ َوهََذا رَ  اأْلَو   (১/৭৯).انتهى.ُمبَي نَ  ُمفَس 

অথবাৎ সামরুা রা., উিাই ইিণন কা’ ি রা. ও ইমরান ইিণন হুসাইন 
রা. (িীকা-২) দথণক সহীহ সনণদ দুই সাকিার হাদীসলি িলেবি হণ়েণি। 
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এই হাদীস আি ূহালিম {ইিণন লহব্বান র.} িাাঁর “সহীহ”  গ্রণথথ উণল্লে 
কণরণিন। সামরুা রা. হণিন ইিণন জনুদুি। এ দথণক স্পি দ , সামরুা 
ইিণন জনুদ্ব ু রা.ও দুই সাকিার হাদীসলি িেবনা কারীণদর একজন। 
লিলন িাাঁর হাদীণস িণিণিন, আলম রাসিূ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ও়োসাল্লাম দথণক দুলি সাকিার কথা স্মরে দরণেলি। একলি হণিা 
লিলন  েন িাকিীর লদণিন । অেরলি হণিা লিলন  েন  اْلَمْغُضوبَِ َغْيرَِ

ال ينََ َوَلَ َعلَْيِهمَْ الض   েণড দেষ করণিন। দকান দকান িেবনা়ে হাদীসলি 
এভাণি উদ্ধিৃ হণ়েণি ; লিলন  েন দকরাি দেষ করণিন, িেন নীরি 
থাকণিন। এই িেবনালি অস্পি। প্রথম িেবনালি িযােযা-সম্বলিি ও 
সুস্পি। (দ্রঃ, ১ম; ৭৯ ে,ৃ) 

৩.হ রি আি ুহুরা়েরা রা. িণিন: 

َِ َرُسولَُ قَالََ ال ينََ َولََ َعلَْيِهمَْ اْلَمْغُضوبَِ َغْيرَِ(  اإِلَمامَُ قَالََ إَِذا: هللاَّ  فَقُولُوا)  الضَّ
 ورواه. َذْنبِهَِ ِمنَْ تَقَدَّمََ َما لَهَُ ُغفِرََ اْلَمالَئَِكةَِ قول قوله َوافَقََ َمنَْ فَانه آِمينََ

 )৪১০( ومسلم أمينبالت المأمومين جهر باب ৭৮২- برقم البخارى

রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম িণিণিন ইমাম  েন ََِغْير 
ال ينََ َولََ َعلَْيِهمَْ اْلَمْغُضوبَِ الضَّ  িণি দেষ করণি িেন দিামরা আমীন 

িিণি। দকননা দ  িযলির আমীন িিা দফণরেিািণের আমীন িিার 
সণে লমণি  াণি িার েিূবিিবী গুনাহ সমহূ মাফ কণর দদও়ো হণি। 
িেুারী েরীফ হাদীস নং ৭৮২; মসুলিম েরীফ হাদীস নং ৪১০ 

মসুলিম েরীণফ আি ূমসুা আেআরী রা. এর িলেবি হাদীণসও রাসিূ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম িণিণিন- 

ال ينََ َولََ َعلَْيِهمَْ اْلَمْغُضوبَِ َغْيرَِ(  اإِلَمامَُ قَالََ إَِذا  .آِمينََ فَقُولُوا ( الضَّ

অথবাৎ ইমাম  েন َِال ينََ َولََ َعلَْيِهمَْ اْلَمْغُضوبَِ َغْير الضَّ  িণি দেষ করণি, 
দিামরা িেন আমীন িিণি। (হাদীস নং- ৪০৪) 

এ দুলি হাদীস দথণক প্রিী়েমান হ়ে দ , ইমাম আমীন লনঃেণব্দ 
িিণি। অন্যথা়ে এভাণি িিা হণিা না দ , ইমাম  েন َِاْلَمْغُضوبَِ َغْير 

ا َولََ َعلَْيِهمَْ ل ينََالضَّ  িিণি,দিামরা িেন আমীন িিণি। িরং িিা 
হণিা, ইমামণক  েন আমীন িিণি শুনণি িেন দিামরা আমীন 
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িিণি। লিণেষ কণর নাসাঈ েরীণফ আি ূ হুরা়েরা রা. িলেবি 
হাদীসলিণি সহীহ সনণদ একথাও িলেবি আণি দ : 

 .آِمينََ يَقُولَُ اإِلَمامََ َوإِنََّ آِمينََ تَقُولَُ اْلَمالَئَِكةََ فَإِنََّ

অথবাৎ দকননা দফণরেিারাও এসম়ে আমীন িণি, ইমামও আমীন 
িণি। (হাদীস নং ৯২৭) 

ইমামও এসম়ে আমীন িণি কথালি িেনই িিা চণি  েন ইমাম 
লনঃেণব্দ আমীন িণি। দফণরেিািে দ মন লনঃেণব্দ আমীন িিার 
কারণে জালনণ়ে দদও়ো হণ়েণি দ , এসম়ে দফণরেিািে আমীন 
িণি। িদ্রুে ইমামও লনঃেণব্দ িিার কারণে জালনণ়ে দদও়ো হণ়েণি 
দ , এসম়ে ইমামও আমীন িণি। 

সাহািী এিং িাণি়েীিণের আমি ও ফণিা়ো 

৪. উমর রা. এর ফণিা়ো: 

সাহািীিণের আমি ও ফণিা়ো 

ْحَمنَِ َعْبدَِ َعنَْ ا اإِلَمامَُ يُْخفِي: اْلَخطَّابَِ ْبنَُ ُعَمرَُ قَالََ: قَالََ لَْيلَى أَبِي ْبنَِ الرَّ  أَْربَع 
ُذ،: -  لبن المحلى. اْلَحْمدَُ لَكََ َوَربَّنَا َوآِميَن، الرحيم الرحمن هللا بسم وََ التََّعو 

 حزم

অথব: আব্দরু রহমান ইিণন আিী িা়েিা িণিন, উমর রা. িণিণিন, 
ইমাম চারলি লিষ়ে লনঃেণব্দ েডণি। আউ লুিল্লাহ, লিসলমল্লাহ, আমীন 
ও রাব্বানা িাকাি হামদ। (আি মহুাল্লা, ২/২৮০) 

৫. ইিণন মাসউদ রা. এর ফণিা়ো: 

َِ َعْبدَِ َعنَْ ِكالهَُما َواألَْسَوِد، َعْلقََمةَ، َعنَْ  ثاَلث ا اإِلَمامَُ يُْخفِي: قَالََ َمْسُعودَ  ْبنَِ هللاَّ
 حزم لبن المحلى. . َوآِمينََ الرحيم الرحمن هللا بسم وََ الْستَِعاَذةُ،

অথব: ইমাম লিনলি কথা লনঃেণব্দ িিণি। আউ লুিল্লাহ, লিসলমল্লাহ, 
আমীন। (আি মহুাল্লা, ২/২৮০) 

৬. উমর রা. ও আিী রা. এর আমি: 
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 هللا ببسم يجهران ل عنهما هللا رضي وعلي عمر كان قال وائل أبي عن
 معانى شرح فى الطحاوى رواه.بالتأمين ول بالتعوذ ول الرحيم الرحمن
 بن علي نا الكيساني شعيب بن سليمان حدثنا قال ১২০৮ رقم ১/১৫০ اآلثار
 عنه سعيد أبي عن عياش بن بكر أبو نا معبد

অথব: আি ূও়োইি র. হণি িলেবি। উমর রা. ও আিী রা. লিসলমল্লাহ, 
আউ লুিল্লাহ ও আমীন স্বেণব্দ েডণিন না। (িাহািী েরীফ ১/১৫০) 

৭. ইিণন মাসউদ রা. এর আমি: 

 الرحيم الرحمن هللا ببسم يجهران ل مسعود ابن و علي كان قال وائل أبي عن
 الثرين هذين وفي.৯৩০৪-الكبير في الطبراني رواه. نبآمي ول بالتعوذ ول
 الترمذى علل فى كما الحديث مقارب فيه البخارى قال البقال، سعد أبو

 مدلس ثقة وهو ২/১০৮الزوائد مجمع فى الهيثمى وقال. الكبير

অথব: আি ূও়োইি র. িণিন, আিী ও ইিণন মাসউদ র. লিসলমল্লাহ, 
আউ লুিল্লাহ ও আমীন স্বেণব্দ েডণিন না। িািারানী, আি কািীর 
(৯৩০৪); মসুান্নাণফ ইিণন আিী ো়েিা, (৪১৬০) 

িাণি়েীিণের আমি ও ফণিা়ো 

৮. ইিরাহীম নাো়েী র. এর ফণিা়ো: 

 الرحيم الرحمن هللا بسم اإلمام يخفيهن أربع قال إبراهيم عن حماد عن
 عبد. الحمد لك ربنا قال حمده لمن هللا سمع قال وإذا وآمين واإلستعاذة

 ৪১৫৯ برقم-المصنف فى شيبة ابى وابن ২৫৯৬ -رزاقال

অথব: হাম্মাদ {আি ুহানীফা র. এর োস উস্তাদ লিণিন} র. ইিরাহীম 
নাো়েী র. দথণক িেবনা কণরণিন দ , ইমাম চারলি কথা লনঃেণব্দ 
িিণি, আউ লুিল্লাহ, লিসলমল্লাহ, আমীন ও রাব্বানা িাকাি হামদ। 
মসুান্নাণফ আব্দরু রা যাক (২৫৯৬); মসুান্নাণফ ইিণন আিী ো়েিা 
(৪১৫৯) 

৯. ইিরাহীম নাো়েী র. এর আমি 
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 قال واذا ، هنيهة سكت كبر اذا كان انه ابراهيم عن مغيرة عن
-برقم الرزاق عبد رواه.هنيهة سكت الضالين ول عليهم غيرالمعضوب

২৮৫৮ 

অথব: মিুীরা র. িণিন, ইিরাহীম নাো়েী র. িাকিীর লদণ়ে লকিু সম়ে 
নীরি থাকণিন। আিার  েন الضالين ول عليهم غيرالمعضوب  েডণিন 
িেনও লকিু সম়ে নীরি থাকণিন। মসুান্নাণফ আব্দরু রা যাক 
(২৮৫৮) 

দজাণর আমীন িিা লেক্ষা দাণনর উণদ্দণেয লিি 

এমন দকান সহীহ হাদীস দনই, দ োণন স্পিভাণি ইমামণক দজাণর 
আমীন িিণি িিা হণ়েণি। এমনলক রাসিূ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ও়োসাল্লাম দ  দজাণর আমীন িণিণিন, দস সম্পণকবও সুলফ়োন িাওরী 
র. এর সণূে িলেবি ও়োইি ইিণন হুজর রা. এর হাদীসলি িাডা অন্য 
দকান সহীহ হাদীস দনই। 

সুলফ়োন িাওরীর হাদীসলিণি রাসিূ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর 
দজাণর আমীন িিার দ  উণল্লে োও়ো  া়ে িা লিি লেক্ষা দাণনর 
উণদ্দণেয। হ রি ও়োইি রা. লিণিন ই়োমাণনর নিাি োন্দাণনর 
মানুষ। লিলন ইসিাম গ্রহে কণর মদীনা েরীণফ হালজর হণি রাসিূ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম িাাঁণক নামাণ  লনণজর দেিণন প্রথম 
কািাণর জা়োিা কণর দদন।  াণি কণর লিলন দদণেশুণন নামা  
লেেণি োণরন। িাাঁণক লেক্ষা দদও়োর জন্য দস সম়ে রাসিূ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ও়োসাল্লাম দকান দকান নামাণ  দজাণর আমীন িণিণিন। 
এিা িাাঁর সাধারে লন়েম লিি না। সাধারে লন়েম হণ়ে থাকণি িা শুধ ু
ও়োইি রা. দকন, অন্যান্য সাহািীও িা িেবনা করণিন। 

দজাণর আমীন িিা দ  দেোণনার জন্য লিি িার প্রমাে 

ক.হ রি ও়োইি ইিণন হুজর রা. িণিন: 

 فاتحة من فرغ فلما ، الصالة فى دخل وسلم عليه هللا صلى النبى رأيت
 وقال ১৬/১৮ الكبير فى الطبرانى رواه.مرات ثالث آمين قال الكتاب
 ثقات رجاله:  الهيثمى
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অথব: আলম দদেিাম রাসিূ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম নামা  শুরু 
করণিন। লিলন  েন সরূা ফালিহা দেষ করণিন িেন লিনিার আমীন 
িিণিন। িািারানী, আি কািীর ১৬/১৮ আল্লামা হা়েিামী র. 
িণিণিন, এর িেবনা কারীিে লিশ্বস্ত। 

এ হাদীস সম্পণকব হাণফজ ইিণন হাজার আসকািানী র. িণিণিন: 

 حكاه. التأمين ثل ث انه ل. ذلك فعل صلوات ثالث فى رآه انه الظاهر
 ৭/১১৩ المواهب شرح فى الزرقانى

লিনিার আমীন িিার অথব এই ন়ে দ , এক রাকাণিই লিনিার 
আমীন িণিণিন। িরং এর অথব হণিা লিন নামাণ  লিনিার আমীন 
িণিণিন। িার মাণন লিলন লিন নামাণ  রাসিূ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ও়োসাল্লাম দক আমীন িিণি শুণনণিন। িালক নামাণ  দোণনন লন। 
অথচ এ  াো়ে লিলন লিে লদন রাসিূ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ও়োসাল্লাণমর দরিাণর অিস্থান কণরলিণিন। 

ে. নাসা়েী েরীণফর িেবনা়ে হ রি ও়োইি রা. িণিন: 

 رقم. خلفه وانا فسمعته آمين، قال الضالين ول عليهم غيرالمعضوب قرأ فلما

অথব: রাসিূ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম  েন  عليهم غيرالمعضوب
الضالين ول  েণড দেষ করণিন িেন আমীন িিণিন। আলম িাাঁর 

দেিণনই লিিাম। িাই িা শুনণি দেণ়েলি। নাসা়েী (৯৩২), 
আিকুিরা (১০০৬)। ইমাম দারাকুিনী এই সনদণক সহীহ িণিণিন 
১/৩৩৫(৫); িািারানী ২২/২৩, ইিণন মাজাহ (৮৫৫)। 

এ হাদীস দথণকও দিাঝা  া়ে, িাাঁণক দেোণনার উণদ্দণেযই রাসিূ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম আমীন েব্দলি সামান্য দজাণর উচ্চারে 
কণরলিণিন। 

ি. অের িেবনা়ে হ রি ও়োইি রা. িণিন: 

 خده رأيت حتى الصالة من فرغ حين وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رأيت
 الضالين، ول عليهم المغضوب غير وقرأ. الجانب هذا ومن الجانب هذا من
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 الكنى في الدولبي بشر أبو واهر. ليعلمنا ال اراه ما صوته بها يمد آمين فقال
 جماعة وضعفه الحاكم قواه ، سلمة بن يحى وفيه:  النيموى قال. واألسماء

অথব: রাসিূ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম নামাণ  সািাম দফরাণনার 
সম়ে আলম িাাঁর ডান িাি ও িাম িাি দদণেলি। আর লিলন غير 

الضالين ول عليهم المغضوب  েডার ের িম্বা আও়োণ  আমীন 
িিণিন। আমার মণন হণিা আমাণদরণক দেোিার জন্যই লিলন এমন 
কণরলিণিন। (দ্র.হাণফজ আিলূিের আদ দূিািী র. রলচি ‘আি কুনা 
ও়োি আসমা’ , ১ম ে, ১৯৭ ে.ৃ, নং ১০৯০) সনদলি  ঈফ। 

ঘ. হ রি ও়োইি রা. কূফা়ে িসিাস করণিন। কূফার সাধারে 
আমি লিি আমীন আণস্ত িিা। ও়োইি রা., িাাঁর দুই দিণি আিকামা 
ও আব্দিু জব্বার এিং অন্যান্য োিণরদণদর দকউ দজাণর আমীন 
িিণি িা অিেযই িলেবি হণিা। লকনু্ত এমন দকান িেবনা োও়ো  া়ে 
না । এণি প্রমালেি হ়ে দ , লিলন লনণজও মণন করণিন, রাসিূ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম লেক্ষাদাণনর উণদ্দণেযই দজাণর আমীন 
িণিলিণিন। 

ঙ. হ রি ও়োইি রা. উি হাদীসলি সুলফ়োন িাওরীর সণূে িলেবি। 
লিলন লনণজও লনঃেণব্দ আমীন িিণিন। (দ্র. আি মহুাল্লা, ২/২৯৫) 
এণি প্রিী়েমান হ়ে দ , লিলনও উি হাদীসণক লেক্ষা দাণনর অণথব 
গ্রহে কণরণিন। 

মহুাম্মদ ইিণন নাসর আি মারও়ো ী (মিুৃয ২৯৪ লহ.) িার 
ইেলিিাফুি উিামা গ্রণথথ লিণেণিন, يخفيه آمين:  سفيان قال  সুলফ়োন 
িণিণিন, আমীন লনঃেণব্দ িিণি। (নং ৫) 

ইিনুি মনুল র (মিুৃয ৩১৯ লহ.) আি আওসাি গ্রণথথ িণিণিন : 

 .تخفيها آمين فقل الكتاب فاتحة قراءة من فرغت فاذا:  الثورى سفيان وقال

অথবাৎ সুলফ়োন িাওরী র. িণিন, িুলম  েন সরূা ফাণিহা সমাপ্ত 
করণি িেন লনঃেণব্দ আমীন িিণি। (দ্র. ৩/২৯৫) 

মকুিাদীর আণস্ত আমীন িিার দলিি 
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রাসিূ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম ইমাম লিণিন। িালিম দদও়োর 
উণদ্দণেয হণিও মাণঝ মণধয দজাণর আমীন িিার প্রমাে িাাঁর দথণক 
োও়ো  া়ে। লকনু্ত এমন দকান সহীহ হাদীস োও়ো  া়ে না দ োণন 
রাসিূ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম মকুিাদীণক দজাণর আমীন 
িিণি িণিণিন, লকংিা িাাঁর দেিণন সাহািীিে দজাণর আমীন 
িণিণিন। এই কারণে ইমাম আি ূ হানীফা র., ইমাম মাণিক র. ও 
সুলফ়োন িাওরী র. প্রমেু িণিণিন, মকুিাদীরা আণস্ত আমীন িিণি। 
ইমাম োণফ়েী র. এ সম্পণকব দকান সহীহ হাদীস না োও়োর কারণে 
িাাঁর েণূিরব মি োলিণ়ে িণিণিন, মকুিাদী আমীন আণস্ত িিণি। 
দেিণন আমাণদর দেেকৃি দলিিগুলি দ্বারা প্রমালেি হণ়ে দিণি দ , 
ইমাম আমীন আণস্ত িিণি। রাসিূ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লামও 
সাধারে ভাণি আমীন আণস্তই িিণিন। ঐ দলিিগুলি দথণকই 
প্রমালেি হ়ে দ , মকুিাদীরাও আমীন আণস্ত িিণি। সাহািীিণের 
আমি ও ফণিা়োও লিি িদ্রুে। 

হ রি আি ুহুরা়েরা রা. িণিণিন: 

َِ َرُسولَُ َكانََ  َكبَّرََ إَِذا اإِلَمامََ تُبَاِدُروا لََ يَقُولَُ يَُعل ُمنَا -وسلم عليه هللا صلى- هللاَّ
ال ينََ َولََ قَالََ َوإَِذا فََكب ُروا  َسِمعََ قَالََ َوإَِذا فَاْرَكُعوا َرَكعََ َوإَِذا. آِمينََ وافَقُولَُ.  الضَّ

َُ  )৪১৫( الصحيح فى مسلم اخرجه. اْلَحْمدَُ لَكََ َربَّنَا اللَّهُمََّ فَقُولُوا. َحِمَدهَُ لَِمنَْ هللاَّ

অথব: রাসিূ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম আমাণদরণক দেোণিন। 
লিলন িিণিন, ইমাণমর েণূিব লকিু কণরা না।  েন ইমাম িাকিীর 
িিণি, িেন দিামরাও িাকিীর িিণি। ইমাম  েন ََال ينََ َول الضَّ  েণড 
দেষ করণি িেন দিামরা আমীন িিণি। ইমাম  েন রুকু করণি 
দিামরাও িেন রুকু করণি। আর  েন حمده لمن هللا سمع  িিণি, 
দিামরা িেন িিণি ََّاْلَحْمدَُ لَكََ َربَّنَا اللَّهُم  । মসুলিম েরীফ, হাদীস নং 
৪১৫। 

এ হাদীণস লিনলি লনণদবে এণসণি, দিামরা িাকিীর িিণি, দিামরা 
আমীন িিণি, দিামরা রাব্বানা িাকাি হামদ িিণি। প্রথম ও 
িিৃী়েলি সকণির মণি লনঃেণব্দ েডণি হণি। হাদীসলির িেবনাধারা 
দথণক প্রিী়েমান হ়ে দ , লদ্বিী়ে লনণদবেলিও লনঃেণব্দ োিন করণি। 
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দজাণর আমীন িিার হাদীস : একিু ে বাণিাচনা 

দজাণর আমীন িিা সম্পলকবি হাদীসগুলি সম্পণকব মিূ কথা হণিা, 
দ লি সহীহ, দসলি সুস্পি(صريح) ন়ে। আর দ লি সুস্পি দসলি সহীহ 
ন়ে। দ মন: 

১.িেুারী ও মসুলিম প্রভৃলি গ্রণথথ فامنوا المام امن اذا হাদীসলি উদ্ধিৃ 
হণ়েছ্।ণ  এ িাকযলির একলি অথব হণিা, ইমাম  েন আমীন িিণি 
িেন দিামরাও আমীন িিণি। এ অণথব ইমাম িেুারীসহ অণনণকই 
এলি দ্বারা ইমাণমর দজাণর আমীন িিা প্রমাে করণি দচণ়েণিন। লকনু্ত 
প্রথমিঃ হাদীসলির শুধ ুএই একলি অথবই ন়ে, আণরা অণথবর অিকাে 
আণি। অণনণক হাদীসলির অথব কণরণিন, ইমাম  েন আমীন িিণি 
ইণে করণি িেন দিামরা আমীন িিণি। দ ণহিু ইমাম, মকুিাদী ও 
দফণরেিার আমীন িিা এক সণেই হও়ো কাময। িাই ইমাম  েন 
আমীন িিণি  াণি িেন  লদ মকুিাদী আমীন িিা শুরু কণর, 
িণিই একসণে হও়ো সম্ভি। অন্যথা়ে ইমাণমর আমীন িিা শুণন 
 লদ মকুিাদী আমীন িিণি  া়ে িণি একসণে িিা হণি না। 

এ অণথব হাদীসলি দজাণর আমীন িিার দকান প্রমােই হ়ে না। 
লদ্বিী়েিঃ  লদ প্রথম অথবলিই ধরা হ়ে, িিওু দজাণর আমীন িিার 
িযাোণর এর লনণদবেনা সুস্পি ন়ে। দকননা রাসিূ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ও়োসাল্লাণমর েক্ষ দথণক  েন জালনণ়ে দদও়ো হণ়েণি দ , এসম়ে 
ইমামও আমীন িণি, িেন ইমাম  েন আমীন িণি কথালির অথব 
দাাঁডাণি সরূা ফাণিহা দেষ কণর ইমামণিা আমীন িিণি, এসম়ে 
দিামরাও আমীন িিণি। এই কারণেই িেুারী, মসুলিম ও ম়ুোত্তা 
মাণিক প্রভৃলি গ্রণথথ এ হাদীণসর দেণষ ইিণন লেহাি  হুরী র. এর 
একথালিও উণল্লে করা হণ়েণি দ , রাসিূ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ও়োসাল্লাম লনণজও এসম়ে আমীন িিণিন। প্রলেধানণ ািয দ , রাসিূ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম  লদ হর-হাণমোই দজাণর আমীন 
িিণিন িণি  হুরী র. এর একথা েলরষ্কার করার প্রণ়োজন হণিা 
দকন? 
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২. আি ূ হুরা়েরা রা. দথণক একলি হাদীস সহীহ ইিণন ে ুা়েমা়ে 
(৫৭১) সহীহ ইিণন লহব্বাণন (১৮০৬) িা়েহাকী (২৪২২) সুনাণন 
দারাকুিনীণি(১/৩৩৫) উদ্ধিৃ হণ়েণি। উি হাদীণস িিা হণ়েণি 
রাসিূ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম ফাণিহা দেষ কণর উচ্চস্বণর 
আমীন িিণিন। এ হাদীসলি সহীহ ন়ে। এর সনণদ ই়োহ্ই়ো ইিণন 
উিমান সমাণিালচি রািী। িাাঁর উস্তাদ ইসহাক ইিণন ইিরাহীম 
 িুা়েদীও দুিবি রািী। আি ূ দাউদ র. ও নাসাঈ র. িাাঁণক  ঈফ 
সািযস্ত কণরণিন। লহণসসর মহুালদ্দস মহুাম্মদ ইিণন আওফ আত্ িা়েী 
র. িাণক লমথযুক আেযা লদণ়েণিন। হাণকম র. মসু্তাদরাক গ্রণথথ 
(৮১২) ও িা়েহাকী আি মালরফা গ্রণথথ (৩১৭৫) এলিণক সহীহ 
িণিণিন এিং দারাকুিনী র. সুনান গ্রণথথ হাসান আেযা লদণ়েণিন। 
লকনু্ত ইিাি গ্রণথথ দারাকুিনী র. এর সনণদ ও মিণন এেণিিাফ 
উণল্লে কণর িণিণিন 

  فأمنوا المام امن اذا الزهرى عن والمحفوظ 

অথবাৎ আি ূ হুরা়েরা রা. দথণক  হুরী র. এর সলঠক িেবনালি হণিা 
ইমাম  েন আমীন িণিন দিামরাও িেন আমীন িণিা। 
(দ্র.আিারুস-সুনান,ে.ৃ ১২১,১২২) 

উণল্লেয, সহীহ ইিণন ে ুা়েমার িীকা়ে আিিানী সাণহিও এলিণক 
 ়েীফ িা দুিবি আেযা লদণ়েণিন। (হাদীস নং ৫৭১) 

৩. ইিণন উমর র. হণি দারাকুিনীর সুনাণন েণূিবাি িিণিযর 
মণিাই আণরকলি হাদীস উদ্ধিৃ হণ়েণি। (দ্র, ১ম ে, ৩৩৫ে,ৃ) এর 
সনণদ একজন িেবনাকারী আণিন িাহর আস সািা (  بحر
 দারাকুিনী র. হাদীসলি উণল্লে কণর লনণজই িণিণিন, িাহর ,(السقاء
আস সািা  ঈফ। 

৪. হ রি আিী রা. দথণক এ মণমব একলি হাদীস সুনাণন ইিণন 
মাজা’ ়ে (৮৫৪) ও মজুাণম আওসাণি (৫৫৫৯) উদ্ধিৃ হণ়েণি। 
দসলিও  ঈফ। এর সনণদ মহুাম্মদ ইিণন আিী িা়েিা আণিন। লিলন 
সমাণিালচি। িথালে ইিণন মাজার িেবনা়ে দজাণর আমীন িিার কথা 
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দনই। আওসাণির িেবনা়ে আণি, লকনু্ত এর সনদ অিযন্ত দুিবি। এর 
একজন িেবনাকারী দদরার ইিণন সুরাদণক ইিণন মাঈন ও ইিণন 
লহব্বান লমথযুক িণিণিন। িেুারী ও নাসাঈ িণিণিন, মািরুকুি 
হাদীস অথবাৎ িার হাদীস িজনবণ ািয। আি ু হালিম রা ী িণিণিন, 
িাণক প্রমােরূণে দেে করা উলচি ন়ে । 

৫. আি ূহুরা়েরা রা. দথণক িলেবি সুনাণন ইিণন মাজা’ ়ে উদ্ধিৃ অের 
একলি হাদীণস িিা হণ়েণি, দিাণকরা আমীন িিা দিণড লদণ়েণি। 
অথচ রাসিূ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম ফাণিহা দেষ করার ের 
এমনভাণি আমীন িিণিন দ , প্রথম কািাণরর দিাণকরা িা শুণন 
দফিণিা, ফণি মসলজদ আমীন ধ্বনীণি গুঞ্জলরি হণ়ে উঠণিা। 
(হাদীস ৮৫৩), আি ুই়োিা (৬২২০)। 

এ হাদীসলিও সহীহ ন়ে। এর সনণদ আি ূহুরা়েরা রা. এর চাচাি ভাই 
আণিন,  ার সম্পণকব ভাি-মন্দ লকিুই জানা  া়ে না। িাাঁর োিণরদ 
লিের ইিণন রাণফ চরম দুিবি। ইিণন লহব্বান র. িাাঁর সম্পণকব 
লিণেণিন, 

 لها المتعمد أنهك الموضوعات يروى

অথবাৎ লিলন জাি হাদীস িেবনা করণিন, মণন হ়ে দ ন লিলনই এগুলির 
আলিস্কারক। আিিানী সাণহি লনণজও এলিণক  ়েীফ িা দুিবি 
িণিণিন। (দ্র,  ়েীণফ আিূ দাউদ) 

আি ূদাউদ েরীণফও একই সণূে এলি উদ্ধিৃ হণ়েণি। িণি দসোণন 
‘ ফণি মসলজদ আমীন ধ্বনীণি গুঞ্জলরি হণ়ে উঠণিা’  কথালি দনই। 
(হাদীস নং ৯৩৪) 

৬. উম্মিু হুসাইন ( الحصين ام ) রা. দথণক মসুনাণদ ইসহাক ইিণন 
রাহাও়োইণি (২৩৯৬) এিং িািারানীর আি কািীণর (৩৮৩) উদ্ধিৃ 
হাদীণস িিা হণ়েণি লিলন মলহিাণদর কািাণর দথণকও রাসিূ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর আমীণনর আও়ো  শুনণি 
দেণ়েণিন। আণরা দ্র. মসুনাণদ আি ুই়োিা (৩১৩), োরহু মেুলকলিি 
আিার, (৫৪০৭)। এ হাদীসলিও সহীহ ন়ে। এর সনণদ ইসমাঈি 
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ইিণন মসুলিম মিী আণিন, লিলন  ঈফ িা দুিবি। িািাডা আি ু
ই়োিা ও িাহািীর িেবনা়ে শুধ ুএিিুকু িিা হণ়েণি দ , রাসিূ সা. 
ফাণিহা দেণষ আমীন িণিণিন। িাাঁর দোনার কথা িলেবি হ়ে লন। 

৭. আিা র. দথণক িা়েহাকী র. উণল্লে কণরণিন দ , লিলন দু’ দো 
সাহািীণক দেণ়েণিন  ারা ইমাণমর সরূা ফাণিহা োঠ দেণষ দজাণর 
আমীন িিণিন। 

এ হাদীসলিও সহীহ ন়ে। দকননা হাসান িসরী র. লিণিন আিার 
দচণ়ে ি়েণস িড। লকনু্ত লিলনও একণো লিেজণনর দিেী সাহািীর 
দদো োনলন। মজুালহদ র. এর অিস্থাও িাই। িাহণি আিা লক কণর 
এি সাহািীর দদো দেণিন? অলধকনু্ত আিা র. দথণক এলি িেবনা 
কণরণিন োণিদ ইিণন আিী আই়েযুি। লিলন মাজহুি িা অজ্ঞাি-
অেযাি িেবনাকারী। মাজহুি িযলির হাদীস গ্রহেণ ািয ন়ে। 

শুধ ুিাকিীণর িাহরীমার সম়ে রফণ়ে ই়োদাইন সুন্নি 

একালধক হাদীস ও অলধকাংে সাহািী ও িাণি়েীর আমি একথা 
প্রমাে কণর দ , নামাণ  শুধ ুপ্রথম িাকিীণরর সম়ে কান ে বন্ত হাি 
দিািা সুন্নি। রুকুণি  াও়োর সম়ে এিং রুকু দথণক ওঠার সম়ে 
হাি দিািা সুন্নি ন়ে। 

সাহািীিণনর  ণুি মদীনা েরীফ এিং কুফা এই দুলি েহণরই 
অলধকাংে সাহািী িসিাস করণিন। কুফা নিরীণি স্থা়েীভাণি 
িসিাসকারী োাঁচে সাহািীসহ েণনরে সাহািী অিস্থান করণিন। 
িাাঁণদর মণধয লিনেি সাহািী লিণিন,  ারা িা়েআণি দর ও়োণন 
েরীক লিণিন এিং সত্তরজন সাহািী এমন লিণিন,  ারা িদর  ণুদ্ধ 
েরীক লিণিন।(মকুাদ্দমা নাসিরু রা়োহ দ্রিিয 

িাাঁণদর মণধয হ রি ও়োইি ইিণন হুজর রা.ও লিণিন, ল লন 
রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম দক নামাণ  অণনক স্থাণন 
হাি িুিণি দদণেণিন িণি িেবনা কণরণিন । িাাঁণদর মণধয হ রি 
আব্দল্লাহ ইিণন মাসউদ রা. ও হ রি আিী রা.ও লিণিন,  ারা 
অলধকাংে সম়ে রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর দেিণন 
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প্রথম কািাণরই নামা  আদা়ে কণরলিণিন। হ রি আিী রা.ও 
রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লামণক একালধক স্থাণন রফণ়ে 
ই়োদাইন করণি দদণেণিন িণি িলেবি আণি। এই দুই নিরীর আমি 
আমাণদর সামণন রােণি হণি। 

মদীনা েরীণফর আমি: 

ইমাম মাণিক রহ. -ল লন মদীনা েরীণফর িড মহুালদ্দস ও ফকীহ 
লিণিন- লিলন িণিণিন, 

 رفع في ول خفض في ل الصالة تكبير من شيء في اليدين رفع أعرف ل
 ١/٠١ صـ الكبرى المدونة. (الصالة افتتاح في إل

অথবাৎ নামাণ র সচূনা িাডা অন্য দকান িাকিীণরর সম়ে, দঝাাঁকার 
সম়ে িা দসাজা হও়োর সম়ে হাি দিািার লন়েম আমার জানা দনই। 
(আি মদুাও়োনািুি কুিরা, ১ে, ৭১ে)ৃ 

কূফা নিরীর আমি: 

ইমাম মহুাম্মদ ইিণন নাসর (মিুৃয ২৯৪ লহ.) িণিণিন, 

 رفع بإجماعهم تركوا قديما العلم أهله إلى ينسب األمصار من مصرا نعلم ل
 التمهيد في كذا الكوفة، أهل إل الصالة في والرفع الخفض عند اليدين

৯/২১২،২১৩ رقم. (اإلحرام في إل يرفع ل فكلهم: الستذكار في وزاد 
১৪০) 

আমরা কূফািাসী িাডা আর দকান েহরিাসী:  ারা প্রাচীনকাণি 
ইিণমর সণে সম্পিৃ লিণিন: সম্পণকব জালন না,  ারা সকণি লমণি 
নামাণ  দঝাাঁকার সম়ে ও দসাজা হও়োর সম়ে হাি দিািা দিণড 
লদণ়েণিন। (দ্র, িামহীদ লি ইিলন আব্দিু িার রহ. ৯/২১২,২১৩) 
আি ইসলি কার গ্রণথথ একথাও ইিণন নাসর দথণক উদ্ধিৃ কণরণিন 
দ , কূফািাসী সকণি শুধ ু িাহরীমার সম়ে হাি িুিণিন। (হাদীস 
১৪০) (িীকা-১) 
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িক্ষ করুন, সকণি লমণি দিণডণিন এমন েহর শুধ ুকূফাই লিি। িার 
মাণন অন্যান্য েহণর দিণড দদ়োরও দিাক লিি, হাি দিািারও দিাক 
লিি। 

 

লচন্তা করুন, কূফার েণনরে’  সাহািীর দকউ  লদ রুকুণি  াও়োর 
সম়ে এিং রুকু দথণক ওঠার সম়ে হাি িুিণিন, িাহণি িাাঁণদর 
োিণরদণদর দকউ না দকউ অিেযই হাি িুিণিন। লকনু্ত না, িাাঁণদর 
দকউই হাি িুিণিন না। ইমাম লিরলম ীও হ রি ইিণন মাসউদ রা. 
এর একিার হাি দিািার হাদীসলি উণল্লে কণর িণিণিন, 

 وسلم عليه هللا صلى النبي أصحاب من العلم أهل من واحد غير يقول وبه
 الكوفة وأهل الثوري سفيان قول وهو والتابعين

অথবাৎ এ হাদীস অনুসাণরই মি লদণ়েণিন একালধক সাহািী ও 
িাণি়েী। সুলফ়োন িাওরী ও কূফািাসীণদর মিও এই হাদীস 
অনুসাণর। 

িামহীদ গ্রণথথ ইিণন আব্দিু িার রহ. িণিণিন, 

 الصالة في اليدين رفع يرى كان أنه مالك عن وغيره القاسم ابن روى
 أكثر مالك عن الرواية بهذه وتعلق وحدها اإلحرام تكبيرة في إل ضعيفا

 بن والحسن وأصحابه حنيفة وأبي الثوري سفيان الكوفيين قول وهو المالكيين
 .وحديثا قديما الكوفة فقهاء وسائر حي

অথবাৎ ইিনুি কাণসম প্রমেু ইমাম মাণিক রহ. দথণক িেবনা কণরণিন 
দ , লিলন িাকিীণর িাহরীমার সম়ে িাডা নামাণ  অন্য দকাথাও 
রফণ়ে ই়োদাইনণক দুিবি মণন করণিন। ইমাম মাণিক রহ. দথণক 
িলেবি এ িেবনাণকই মাণিকী মা হাণির অলধকাংে আণিম গ্রহে 
কণরণিন। সুলফ়োন িাওরী, আি ুহানীফা, িাাঁর লেষযিিব, হাসান ইিণন 
হা়েয, এমনলক প্রাচীন ও েরিিবী উভ়েকাণির সকি কূফািাসীর মি 
এিাই। (৯/২১২,২১৩) 

সুলফ়োন িাওরীর জীিনী েড–ন। িাাঁণক ‘আমীরুি ম’ু লমনীন লফি 
হাদীস’  িা হাদীণসর সম্রাি উোলধ দদও়ো হণ়েণি। রফণ়ে ই়োদাইন 
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লন়েলমি সুন্নি লহসাণি প্রমালেি থাকণি লিলন িা দিণড লদণিন না। 
ইমাম মাণিক র.ও লিণিন হাদীণসর সম্রাি। ম়ুোত্তা়ে লিলন রফণ়ে 
ই়োদাইণনর হাদীস উদ্ধিৃ কণরণিন। এিদসণেও মদীনা েরীণফর 
অলধকাংণের আমি িদনু া়েী না থাকার কারণে লিলনও হাি না 
দিািাণকই অিিম্বন কণরণিন। মদীনা ও কূফার এ সকি সাহািী ও 
িাণি়েী একারণেই দিা রুকুণি  াও়োর আণি ও েণর হাি িুিণিন 
না দ - িাাঁণদর মণি, রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম মাণঝ 
মণধয দিমনিা করণিও অলধকাংে সম়ে িা কণরনলন। লকংিা েণূিব 
কণরণিন িণি, েণর দিণড লদণ়েণিন। ভূলমকা স্বরূে একথাগুণিা 
আরজ করার ের এ লিষণ়ের হাদীসগুণিা িুণি ধরলি। 

শুধ ুিাকিীণর িাহরীমার সম়ে রফণ়ে ই়োদাইণনর দলিি 

১. আিকামা র. িণিন, 

َِ َعْبدَُ قَالََ َِ َرُسولَِ َصالَةََ بُِكمَْ أَُصل ى أَلََ َمْسُعودَ  ْبنَُ هللاَّ  -وسلم عليه هللا صلى- هللاَّ
ة أول في إِلََّ يََدْيهَِ يَْرفَعَْ فَلَمَْ فََصلَّى قَالََ  والترمذي) ٠٤٨( داود أبو أخرجه. َمرَّ
 حزم ابن وصححه حسن حديث:  يالترمذ وقال) ١٧٥٨( والنسائي) ٢٥٠(

 الحديث هذا:  الترمذي على تعليقه في شاكر أحمد وقال ٤/٨٨ المحلى في
 تعليله في قالوا وما صحيح حديث وهو الحفاظ من وغيره حزم ابن صححه

 بعلة ليس

অথব: আব্দলু্লাহ ইিণন মাসউদ রা. িণিণিন, আলম লক দিামাণদরণক 
লনণ়ে রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর নামাণ র মি 
নামা  েডিনা? একথা িণি লিলন নামা  েডণিন, এিং িাণি শুধ ু
প্রথম িারই হাি িুিণিন। আি ূ দাউদ েরীফ, হাদীস নং ৭৪৮, 
লিরলম ী েরীফ, হাদীস নং ২৫৭, নাসা়েী েরীফ, হাদীস নং ১০৫৮, 
মসুান্নাণফ ইিণন আিী ো়েিা, হাদীস নং ২৪৫৬, মসুনাণদ আহমদ, 
১ে, ৩৮৮ে।ৃ 

ইমাম লিরলম ী র. এ হাদীসণক ‘ হাসান’  িণিণিন, ইিণন হা ম 
জালহরী (ল লন দকান মা হাি অনুসরে করণিন না) এলিণক সহীহ 
িণিণিন। লিরলম ী েরীণফর িীকা়ে ো়েে আহমদ োণকর (লিলন 
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লমসণরর কাজী লিণিন) িণিণিন, এ হাদীসলিণক ইিণন হা মসহ 
অণনক হাণফণজ হাদীস সহীহ আেযা লদণ়েণিন। আসণিও এলি সহীহ 
হাদীস। অণনণক এর দ সি ত্রুলির কথা িণিণিন দসগুণিা িাস্তণি 
দকান ত্রুলি ন়ে। 

আহমদ োণকর রহ. অন্যণদর উত্থালেি দ  ত্রুলির প্রলি ইংলিি 
কণরণিন িন্মণধয একলি হণিা; দকউ দকউ িণিণিন, এ হাদীসলি 
সম্পণকব ইমাম লিরলম ী র. িণিণিন, আব্দলু্লাহ ইিনুি মিুারক র. 
িণিণিন : 

 أول في إل يرفع لم وسلم عليه هللا صلى النبي أن مسعود ابن حديث يثبت ولم
 .مرة

অথবাৎ ইিণন মাসউদ রা. এর এ হাদীসলি প্রমালেি ন়ে দ , নিী 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম শুধ ু প্রথমিারই হাি িুণিণিন। এর 
জিাি এই দ , ইিণন মাসউদ রা. দথণক এ িযাোণর দুলি হাদীস 
িলেবি হণ়েণি। একলি দমৌলেক িেবনারূণে, অেরলি লনণজ আমি কণর 
দদোণনার মাধযণম। ইিনুি মিুারক র. প্রথমলি সম্পণকব ঐ মন্তিয 
কণরণিন। উেণর উদ্ধিৃ িার িিিয দথণকও িাই প্রমালেি হ়ে। 
লদ্বিী়ে িেবনা সম্পণকব লিলন ঐ মন্তিয কণরনলন। এর প্রমাে লিলন 
লনণজও লদ্বিী়ে হাদীসলি িেবনা কণরণিন,  া নাসা়েী েরীণফ উদ্ধিৃ 
হণ়েণি। হাদীস নং ১০২৬। 

২. হ রি িারা ইিণন আল ি রা. দথণক িলেবি: 

 قريب إلى يديه رفع الصالة افتتح إذا كان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن
 وعبد) ٢٤٥٥( شيبة أبي وابن) ٠٥٢( داود أبو أخرجه. يعود ل ثم أذنيه من

 عن فرواه (২১ رقم ،১/২৯৩) والدارقطني (২৫৩১) المصنف في الرزاق
 عند ليلى أبي بن الرحمن وعبد الدارقطني عند ثابت ين عدي ثقتان البراء
 وعيسى والحكم ، وعيسى عتيبة بن والحكم زياد أبي بن يزيد وعنهما غيره
 الترمذي حديثه وصحح ومسلم البخاري عند صدوق ويزيد ثقتان
(৭৭৭،১১৪) اسرائيل و شريكو والسفيانان ليلى أبي ابن يزيد وعن 

 وغيرهم حنيفة أبو واإلمام زكريا بن واسماعيل
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অথব: রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম নামা  শুরু করার 
সম়ে কাণনর কািাকালি হাি িুিণিন। এরের আর দকাথাও হাি 
িুিণিন না।  

আি ূদাউদ েরীফ, হাদীস নং ৭৫২, মসুান্নাণফ ইিণন আিী ো়েিা, 
হাদীস নং ২৪৫৫। মসুান্নাণফ আব্দরু রা  াক (২৫৩১), দারাকুিনী 
(১ে, ২৯৩ ে.ৃ) হাদীস ২১। 

৩. হ রি ইিণন আব্বাস রা. দথণক িলেবি: 

 افتتاح مواطن، سبعة في األيدي ترفع:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال
 ابن أخرجه الحجر، وعند والموقفين والمروة والصفا البيت واستقبال الصالة

 مرفوعا) ١٢٧٠٢( والطبراني موقوفا )٢٤٩٥( شيبة أبي

অথব: রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম িণিণিন, সািলি 
জা়েিা়ে হাি িুিণি হ়ে। ১. নামাণ র শুরুণি, ২. কািা েরীণফর 
সামণন আসণি, ৩. সাফা োহাণড উঠণি, ৪. মারও়ো োহাণড 
উঠণি। ৫. আরাফা়ে ৬. ম ুাদালিফা়ে ৭. হাজণর আসও়োণদর 
সামণন। 

িািারানী, মজুাণম কািীর(রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ও়োসাল্লাণমর িিিযরূণে) নং ১২০৭২। মসুান্নাণফ ইিণন আিী 
ো়েিা, হাদীস নং ২৪৬৫ (সাহািীর িিিযরূণে)। সুনাণন িা়েহিাকী, 
৫ে, ৭২-৭৩ ে।ৃ হা়েিামী র. হ রি ইিণন উমর রা. দথণকও 
মারফূরূণে এলি উণল্লে কণরণিন।(দ্র. মাজমাউ   াও়োণ়েদ, ২ে, 
২২২ ে)ৃ এোণন উদ্ধিৃ হাদীসলি এই েণব্দ মসুনাণদ িা  াণরর িরাি 
লদণ়ে হা়েিামী িার কােফুি আসিাণর উণল্লে কণরণিন। (হা. ৫১৯) 

৪. হ রি ইিণন উমর রা. িণিণিন, 

. يعود ل ثم الصالة افتتح إذا يديه يرفع وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان
 محمد بن أحمد ثنا غالب بن محمد حديث من لخالفياتا في البيهقي رواه

 ابن عن سالم عن الزهري عن مالك ثنا الخراز عون بن هللا عبد ثنا البرتي
 هذا: السندي عابد الشيخ وقال. بسنده بأس ل: مغلطائي الحافظ قال. عمر

 ابن اإلمام -راجع.(الصحيح رجال رجاله محالة ل صحيح عندي الحديث
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 وفقه على عمر ابن عمل أيضا ويؤيده: قلت) ٢٥٢ صـ السنن وكتابه ماجه
 المعرفة في والبيهقي) ٢٤٩٠( شيبة أبي وابن ١/١١٧ الطحاوي عند كما
 التكبيرة في إل يديه يرفع يكن فلم عمر ابن خلف صليت: قال مجاهد عن

 بن أبان بن محمد عن الموطا في محمد اإلمام وأخرجه. الصالة من األولى
 أذنيه حذاء يديه يرفع عمر ابن رأيت: قال حكيم بن العزيز دعب عن صالح
 .ذلك سوى فيما يرفعهما ولم الصالة افتتاح تكبيرة أول في

অথব: রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম  েন নামা  শুরু 
করণিন িেন রফণ়ে ই়োদাইন করণিন। এর ের আর করণিন না। 
(িা়েহাকী, আি লেিালফ়োি) । হাণফজ মিুিিাঈ র. িণিণিন, এর 
সনণদ দকান সমসযা দনই। ো়েে আণিদ লসন্ধী র. িণিণিন, আমার 
দলৃিণি এলি অিেযই সহীহ। ইমাম মাণিক র. দথণক ইিনুি কাণসম 
ও ইিণন ও়োহি র. একিার হাি ওঠাণনার দ  িেবনা দেে কণরণিন, 
 া আি মদুাও়োনা’ ়ে লিদ্ধিৃ হণ়েণি, িা এই িেবনার সমথবন কণর। 
এমলনভাণি হ রি ইিণন উমর রা. দথণক িলেবি েণূিবর হাদীসলি এিং 
িাাঁর আমিও এর সমথবক। 

ইিণন আিী ো়েিা র. স্বী়ে মসুান্নাণফ ও িাহািী র. েরণহ মাআলনি 
আিার গ্রণথথ মজুালহদ দথণক িেবনা কণরণিন দ , লিলন িণিণিন, আলম 
হ রি ইিণন উমর রা. এর দেিণন নামা  েণডলি। লিলন নামাণ র 
সচূনা়ে িাডা আর দকাথাও হাি দিাণিন লন। এর সনদ সহীহ। ইমাম 
মহুাম্মদ র.ও ম়ুোত্তা়ে হ রি ইিণন উমর রা.এর অনুরূে আমণির 
কথা উদ্ধিৃ কণরণিন। 

৫. আসও়োদ র. িণিণিন, 

 أخرجه. يعود ل ثم تكبيرة أول في يديه يرفع رض خطاب بن عمر رأيت
 فظالحا وقال الزيلعي وصححه ١/١١١ والطحاوي) ٢٤٩٨( شيبة أبي ابن
 النقي الجوهر في المارديني وقال. ثقات رجاله وهذا:  الدراية في حجر ابن
 .مسلم شرط على صحيح سند هذا: ٢/٠٥
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অথব: আলম উমর ইিনুি োত্তাি রা.ণক দদণেলি, লিলন প্রথম 
িাকিীণরর সম়ে হাি িুিণিন; েণর আর িুিণিন না। মসুান্নাণফ 
ইিণন আিী ো়েিা, হাদীস নং ২৪৬৯; িাহািী েরীফ, ১ে, ১১১ে।ৃ 

 া়েিাঈ র. এই হাদীসণক সহীহ িণিণিন। হাণফজ ইিণন হাজার 
আসকািানী র. আদলদরা়ো গ্রণথথ লিণেণিন, এর িেবনাকারীরা সিাই 
লিশ্বস্ত। আল্লামা আিাউদ্দীন মারদীনী র. আি জাওহারুন নাকী গ্রণথথ 
িণিণিন, এসনদলি ইমাম মসুলিণমর েিবানু া়েী সহীহ। 

ইমাম িাহািী এই হাদীসলি উণল্লে করার ের লিণেণিন, 

 و عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب وترك هذا عنه هللا رضي عمر وفعل
 خالفه ألحد ينبغي ل الذي الحق هو ذلك أن صحيح دليل ذلك علي إياه سلم

অথবাৎ উমর রা. কিৃবক এই আমি করা এিং সাহািীিণের িার উের 
দকান আেলত্ত না করা স্পি প্রমাে কণর দ , এিাই এমন সলঠক 
েদ্ধলি,  ার িযলিক্রম করা দকান িযলির জন্য উলচৎ ন়ে। 

৬. আলসম ইিণন কুিা়েি র. িার লেিার সণূে িেবনা কণরণিন, 

. بعد يرفع ل ثم الصالة من تكبيرة أول في يديه يرفع كان رضـ عليا أن
 وصححه ٢/٨٧ والبيهقي ١/١١٧ والطحاوي ٢٤٥٠ شيبة أبي ابن أخرجه
 صحيح:  العيني وقال ثقات كلهم رجاله:  الدراية في افظالح وقال الزيلعي

 .مسلم شرط على

অথব: হ রি আিী রা. নামাণ  শুধ ু প্রথম িাকিীণরর সম়ে হাি 
িুিণিন। এরের আর দকাথাও িুিণিন না। মসুান্নাণফ ইিণন আিী 
ো়েিা, হাদীস নং ২৪৫৭; িাহািী েরীফ, ১ে, ১১০ে।ৃ 

 া়েিাঈ র. এই হাদীসণক সহীহ িণিণিন। হাণফজ ইিণন হাজার 
আসকািানী র. আদলদরা়ো গ্রণথথ লিণেণিন, এর িেবনাকারীরা সিাই 
লিশ্বস্ত। আল্লামা আ়েনী র. িণিণিন, এলি মসুলিম েরীণফর সনণদর 
মানসম্পন্ন। 

ইমাম িাহািী র. এলি উণল্লে করার ের িণিন, 
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 الرفع هو يترك ثم يرفع سلم و عليه هللا صلى النبي ليرى يكن لم عليا فإن
 الرفع نسخ عنده ثبت وقد إل بعده

অথবাৎ রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লামণক হাি িুিণি 
দদণেও িাাঁর ইণন্তকাণির ের আিী রা.ণিা শুধ ুএকারণেই হাি দিািা 
দিণড লদণি োণরন দ , িার লনকি হাি দিািার লিধান রলহি হও়োর 
দকান প্রমাে লিদযমান লিি। 

৭. ইিরাহীম নাো়েী র. হ রি আব্দলু্লাহ ইিণন মাসউদ রা. সম্পণকব 
িেবনা কণরন, 

 شيبة أبي ابن أخرجه.  يرفعهما ل ثم يفتتح ما أول في يديه يرفع كان أنه
 .صحيح وإسناده ٢/٠١ الرزاق وعبد ١/١١١ والطحاوي) ٢٤٥٨(

অথব: লিলন নামা  শুরু করার সম়ে হাি িুিণিন। েণর আর দকাথাও 
হাি িুিণিন না। মসুান্নাণফ ইিণন আিী ো়েিা, হাদীস নং ২৪৫৮; 
িাহািী েরীফ, ১ে, ১১১ে;ৃ মসুান্নাণফ আব্দরু রা  াক, ২ে, ৭১ে।ৃ 
এলির সনদ সহীহ। 

৮. হ রি আব্বাদ ইিনু   িুা়ের দথণক িলেবি: 

 أول في يديه رفع الصالة افتتح إذا كان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن
. الخالفيات في بيهقيال أخرجه. يفرغ حتى شيئ في يرفعهما لم ثم الصالة

 ١/٤٧٤ الراية نصب في كما

অথব: রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম  েন নামা  শুরু 
করণিন, িেন শুধ ুনামাণ র শুরুণিই উভ়ে হাি িুিণিন। এর ের 
নামা  দেষ করা ে বন্ত আর দকাথাও হাি িুিণিন না। িা়েহাকী িার 
‘আি-লেিালফ়োি’  গ্রণথথ এলি উদ্ধিৃ কণরণিন। 

এ হাদীসলির সনদ সম্পণকব আল্লামা আণনা়োর োহ কাশ্মীরী র. 
িণিণিন, এর িেবনাকারীরা সকণিই লিশ্বস্ত। 

৯. আি ূইসহাক সালি়েী র. িণিন, 

. الصالة افتتاح في إل أيديهم يرفعون ل علي وأصحاب هللا عبد أصحاب كان
 (٢٤٩١( جدا صحيح بسند شيبة أبي ابن أخرجه. يعودون ل ثم: وكيع قال
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অথব: আব্দলু্লাহ ইিণন মাসউদ রা. এর োিণরদিে এিং হ রি আিী 
রা. এর োিণরদিে দকিি মাে নামাণ র শুরুণি হাি ওঠাণিন। 
ও়োকী র. িণিন, এর ের আর হাি ওঠাণিন না। 

মসুান্নাণফ ইিণন আিী ো়েিা, হাদীস নং ২৪৬১। এর সনদ অিযন্ত 
সহীহ। 

রফণ়ে ই়োদাইন কি জা়েিা়ে লিি? 

 

সহীহ হাদীসসমণূহ দদো  া়ে, রফণ়ে ই়োদাইন একিার দথণক শুরু 
কণর প্রণিযক ওঠানামা়ে লিি। দোদ হ রি ইিণন উমর রা. এর 
হাদীণস এণক্ষণে লভন্ন লভন্ন লিিরে উদ্ধিৃ হণ়েণি। লনণে সংণক্ষণে িা 
িুণি ধরা হণিা। 

ক. শুধ ু এক জা়েিা়ে অথবাৎ নামাণ র শুরুণি। দ মনলি দেিণনর 
হাদীসগুণিা দথণক জানা দিি। 

ে. দুই জা়েিা়ে, অথবাৎ শুরুণি এিং রুকু দথণক ওঠার ের। হ রি 
ইিণন উমর রা. দথণক ইমাম মাণিক র. ম়ুোত্তা়ে এলি উদ্ধিৃ 
কণরণিন। আি ূদাউদ হ রি ইিণন উমর রা. দথণক (৭৪২), ইিণন 
মাজা র. হ রি আনাস রা. দথণক (৮৬৬)। 

ি. লিন জা়েিা়ে, অথবাৎ নামাণ র শুরুণি এিং রুকুর েণূিব ও েণর। 
হ রি ইিণন উমর রা. দথণক িেুারী ও মসুলিমসহ অণনণক এলি 
উদ্ধিৃ কণরণিন। 

ঘ. চার জা়েিা়ে, অথবাৎ উেণরাি লিন জা়েিা়ে এিং দুরাকাি দেষ 
কণর দাাঁডাণনার সম়ে। ইিণন উমর রা. দথণক িেুারী (৭৩৯), আি ূ
দাউদ(৭৪৩)। আি ূ হুমা়েদ রা. দথণক ইিণন মাজা (৮৬২) ও 
লিরলম ী (৩০৪), লিলন এলিণক হাসান সহীহ িণিণিন। হ রি আিী 
রা. দথণক আি ূ দাউদ (৭৪৪), ইিণন মাজাহ (৮৬৪), ও লিরলম ী 
(৩৪২৩)। লিলন এলিণক হাসান সহীহ িণিণিন। হ রি আি ূহুরা়েরা 
রা. দথণক আি ূদাউদ(৭৩৮)। 
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ঙ. োাঁচ জা়েিা়ে, উি চার জা়েিা িাডাও দসজদা়ে  াও়োর সম়ে। 
িেুারী, ‘ জ ুউ রাফইি ই়োদাইন গ্রণথথ’ , (ে ৃ২৬); এিং িািারানী 
‘আি আওসাি’  গ্রণথথ। হা়েিামী র.িণিণিন, এর সনদ সহীহ। 
নাসাঈ র. মাণিক ইিনুি হু়ো়েলরি রা. দথণক (১০৮৫) । এর সনদও 
সহীহ। ইিণন মাজাহ র. হ রি আি ূহুরা়েরা রা. দথণক (৮৬০)। আিূ 
ই়োিা র. হ রি আনাস রা. দথণক (৩৭৪০)। এর সনদও সহীহ। (দ্র, 
মাজমাউ   াও়োণ়েদ, ২/২২০)। দারা কুিনী র. হ রি ও়োইি 
ইিণন হুজর রা. দথণক। এর সনদও সহীহ। (দ্র, আিারুস সুনান) 

এিাডা হ রি ও়োইি ইিণন হুজর রা. এর িেবনা়ে ২়ে রাকাণির 
শুরুণি : আি ূ দাউদ (৭২৩), এিং হ রি ইিণন আব্বাস রা. এর 
িেবনা়ে দুই দসজদার মাণঝ : আি ূদাউদ (৭৪০), নাসা়েী (১১৪৩)- 
রফণ়ে ই়োদাইণনর উণল্লে োও়ো  া়ে। 

চ. প্রণিযক ওঠানামার সম়ে। অথবাৎ রুকু, দসজদা, দক়োম (দাাঁডাণনা), 
কুউদ (িসা) এিং উভ়ে দসজদার মাঝোণন রফণ়ে ই়োদাইন। 
িাহািী মেুলকিিু আিার গ্রণথথ হ রি ইিণন উমর রা. দথণক 
(৫৮৩১) । এর রািীিে সকণি লিশ্বস্ত। ইিণন মাজাহ র. উমাণ়ের 
ইিণন হািীি দথণক (৮৬১) এর সনদ দুিবি। প্রণিযক ওঠানামা়ে হাি 
দিািার হাদীসণক ইমাম আহমাদ সহীহ িণিণিন। (দ্র. মিুনী, 
১/৩৬৯) আিিু হাসান ইিনুি কাত্তানও িার িা়োনুি ও়োহাম ও়োি 
ঈহাম গ্রণথথ এলিণক সহীহ আেযা লদণ়েণিন। (৫/৬১২) ইিণন হা মও 
(মিুৃয-৪৫৬লহ) আি মহুাল্লা গ্রণথথ এলিণক সহীহ আেযা লদণ়েণিন। 
একিু েণরই িার িিিয আসণি। 

মসুান্নাণফ ইিণন আিী ো়েিা়ে সহীহ সনণদ হ রি ইিণন উমর 
রা.এর দুই দসজদার মাণঝও রফণ়ে ই়োদাইন করার কথা উণল্লে 
আণি। এমলনভাণি হ রি আনাস রা., নাণফ র., িাউস র., হাসান 
িসরী র., ইিণন সীরীন র. ও আই়েিু সালতি়োনী সকণিই দুই 
দসজদার মাঝোণন রাফণ়ে ই়োদাইন করণিন। (দ্র.মসুান্নাফ, 
৩ে.,৫০৯ে.ৃ ২৮১০-২৮১৫ নং হাদীস) 
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আহণি হাদীস ভাইণদর সহীহ হাদীস অনুসরণের দািী লঠক রােণি 
চাইণি এসিগুণিা অনু া়েী আমি করণি হণি। ইিণন হা ম জাণহরী 
ও আিিানী সাণহি িাই কণরণিন। 

হানাফীণদর দলৃিভলে হণিা, রাফণ়ে ই়োদাইন অণনক জা়েিা়েই লিি, 
িণি ক্রণম ক্রণম একিাণরর মণধয এণস দঠণকণি,  া েণূিবালল্ললেি 
হাদীসগুলি দথণক স্পি প্রিী়েমান হ়ে। এ দলৃিভলে অিিম্বণনর কারে 
হণিা, প্রথম লদণক নামাণ  চিাণফরা, সািাম-কািাম অণনক লকিুই 
বিধ লিি। ক্রমােণ়ে লস্থরিা ও কম নডাচডার লনণদবে কুরআন ও 
হাদীণস আসণি থাণক। হানাফীিে মণন কণরন েণূিবালল্ললেি 
হাদীসগুণিা প্রমাে কণর দ , রাফণ়ে ই়োদাইনও লস্থরিার েলরেথথী। 
িাই ক্রণম ক্রণম এলিণক কমাণনা হণ়েণি। অন্যথা়ে হ রি আিী রা., 
ও়োইি ইিণন হুজ্  র রা.ও আি ুমসূা আশ্আরী রা. প্রমেু সাহািীিে 
রফণ়ে ই়োদাইণনর হাদীস িেবনা করা সণেও িদনু া়েী আমি না 
করার দকান কারে থাকণি োণর না। 

রফণ়ে ই়োদাইন কি জা়েিা়ে লিি? 

সহীহ হাদীসসমণূহ দদো  া়ে, রফণ়ে ই়োদাইন একিার দথণক শুরু 
কণর প্রণিযক ওঠানামা়ে লিি। দোদ হ রি ইিণন উমর রা. এর 
হাদীণস এণক্ষণে লভন্ন লভন্ন লিিরে উদ্ধিৃ হণ়েণি। লনণে সংণক্ষণে িা 
িুণি ধরা হণিা। 

ক. শুধ ু এক জা়েিা়ে অথবাৎ নামাণ র শুরুণি। দ মনলি দেিণনর 
হাদীসগুণিা দথণক জানা দিি। 

ে. দুই জা়েিা়ে, অথবাৎ শুরুণি এিং রুকু দথণক ওঠার ের। হ রি 
ইিণন উমর রা. দথণক ইমাম মাণিক র. ম়ুোত্তা়ে এলি উদ্ধিৃ 
কণরণিন। আি ূদাউদ হ রি ইিণন উমর রা. দথণক (৭৪২), ইিণন 
মাজা র. হ রি আনাস রা. দথণক (৮৬৬)। 

ি. লিন জা়েিা়ে, অথবাৎ নামাণ র শুরুণি এিং রুকুর েণূিব ও েণর। 
হ রি ইিণন উমর রা. দথণক িেুারী ও মসুলিমসহ অণনণক এলি 
উদ্ধিৃ কণরণিন। 
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ঘ. চার জা়েিা়ে, অথবাৎ উেণরাি লিন জা়েিা়ে এিং দুরাকাি দেষ 
কণর দাাঁডাণনার সম়ে। ইিণন উমর রা. দথণক িেুারী (৭৩৯), আি ূ
দাউদ(৭৪৩)। আি ূ হুমা়েদ রা. দথণক ইিণন মাজা (৮৬২) ও 
লিরলম ী (৩০৪), লিলন এলিণক হাসান সহীহ িণিণিন। হ রি আিী 
রা. দথণক আি ূ দাউদ (৭৪৪), ইিণন মাজাহ (৮৬৪), ও লিরলম ী 
(৩৪২৩)। লিলন এলিণক হাসান সহীহ িণিণিন। হ রি আি ূহুরা়েরা 
রা. দথণক আি ূদাউদ(৭৩৮)। 

ঙ. োাঁচ জা়েিা়ে, উি চার জা়েিা িাডাও দসজদা়ে  াও়োর সম়ে। 
িেুারী, ‘ জ ুউ রাফইি ই়োদাইন গ্রণথথ’ , (ে ৃ২৬); এিং িািারানী 
‘আি আওসাি’  গ্রণথথ। হা়েিামী র.িণিণিন, এর সনদ সহীহ। 
নাসাঈ র. মাণিক ইিনুি হু়ো়েলরি রা. দথণক (১০৮৫) । এর সনদও 
সহীহ। ইিণন মাজাহ র. হ রি আি ূহুরা়েরা রা. দথণক (৮৬০)। আিূ 
ই়োিা র. হ রি আনাস রা. দথণক (৩৭৪০)। এর সনদও সহীহ। (দ্র, 
মাজমাউ   াও়োণ়েদ, ২/২২০)। দারা কুিনী র. হ রি ও়োইি 
ইিণন হুজর রা. দথণক। এর সনদও সহীহ। (দ্র, আিারুস সুনান) 

এিাডা হ রি ও়োইি ইিণন হুজর রা. এর িেবনা়ে ২়ে রাকাণির 
শুরুণি : আি ূ দাউদ (৭২৩), এিং হ রি ইিণন আব্বাস রা. এর 
িেবনা়ে দুই দসজদার মাণঝ : আি ূদাউদ (৭৪০), নাসা়েী (১১৪৩)- 
রফণ়ে ই়োদাইণনর উণল্লে োও়ো  া়ে। 

চ. প্রণিযক ওঠানামার সম়ে। অথবাৎ রুকু, দসজদা, দক়োম (দাাঁডাণনা), 
কুউদ (িসা) এিং উভ়ে দসজদার মাঝোণন রফণ়ে ই়োদাইন। 
িাহািী মেুলকিিু আিার গ্রণথথ হ রি ইিণন উমর রা. দথণক 
(৫৮৩১) । এর রািীিে সকণি লিশ্বস্ত। ইিণন মাজাহ র. উমাণ়ের 
ইিণন হািীি দথণক (৮৬১) এর সনদ দুিবি। প্রণিযক ওঠানামা়ে হাি 
দিািার হাদীসণক ইমাম আহমাদ সহীহ িণিণিন। (দ্র. মিুনী, 
১/৩৬৯) আিিু হাসান ইিনুি কাত্তানও িার িা়োনুি ও়োহাম ও়োি 
ঈহাম গ্রণথথ এলিণক সহীহ আেযা লদণ়েণিন। (৫/৬১২) ইিণন হা মও 
(মিুৃয-৪৫৬লহ) আি মহুাল্লা গ্রণথথ এলিণক সহীহ আেযা লদণ়েণিন। 
একিু েণরই িার িিিয আসণি। 
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মসুান্নাণফ ইিণন আিী ো়েিা়ে সহীহ সনণদ হ রি ইিণন উমর 
রা.এর দুই দসজদার মাণঝও রফণ়ে ই়োদাইন করার কথা উণল্লে 
আণি। এমলনভাণি হ রি আনাস রা., নাণফ র., িাউস র., হাসান 
িসরী র., ইিণন সীরীন র. ও আই়েিু সালতি়োনী সকণিই দুই 
দসজদার মাঝোণন রাফণ়ে ই়োদাইন করণিন। (দ্র.মসুান্নাফ, 
৩ে.,৫০৯ে.ৃ ২৮১০-২৮১৫ নং হাদীস) 

আহণি হাদীস ভাইণদর সহীহ হাদীস অনুসরণের দািী লঠক রােণি 
চাইণি এসিগুণিা অনু া়েী আমি করণি হণি। ইিণন হা ম জাণহরী 
ও আিিানী সাণহি িাই কণরণিন। 

হানাফীণদর দলৃিভলে হণিা, রাফণ়ে ই়োদাইন অণনক জা়েিা়েই লিি, 
িণি ক্রণম ক্রণম একিাণরর মণধয এণস দঠণকণি,  া েণূিবালল্ললেি 
হাদীসগুলি দথণক স্পি প্রিী়েমান হ়ে। এ দলৃিভলে অিিম্বণনর কারে 
হণিা, প্রথম লদণক নামাণ  চিাণফরা, সািাম-কািাম অণনক লকিুই 
বিধ লিি। ক্রমােণ়ে লস্থরিা ও কম নডাচডার লনণদবে কুরআন ও 
হাদীণস আসণি থাণক। হানাফীিে মণন কণরন েণূিবালল্ললেি 
হাদীসগুণিা প্রমাে কণর দ , রাফণ়ে ই়োদাইনও লস্থরিার েলরেথথী। 
িাই ক্রণম ক্রণম এলিণক কমাণনা হণ়েণি। অন্যথা়ে হ রি আিী রা., 
ও়োইি ইিণন হুজ্  র রা.ও আি ুমসূা আশ্আরী রা. প্রমেু সাহািীিে 
রফণ়ে ই়োদাইণনর হাদীস িেবনা করা সণেও িদনু া়েী আমি না 
করার দকান কারে থাকণি োণর না। 

িাডািালড কাময ন়ে 

আমাণদর েিূবসলূরিণের  ণুিও এ মাসআিা লনণ়ে লদ্বমি লিি। িণি 
িাডািালড লিি না। এোণন দু’জন িড আণিণমর িিিয িুণি ধরা 
হণে। একজন ইিণন হা ম জাণহরী এিং অেরজন ইিনুি কাল়েযম 
হাম্বিী। িারা দু’ জনই আমাণদর িা-মা হািী ভাইণদর অিযন্ত 
আস্থাভাজন। 

ইিণন হা ম জালহরী আি মহুাল্লা গ্রণথথ হ রি ইিণন মাসউদ রা.এর 
হাদীসলি উণল্লে করার ের লিণেণিন: 
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ا  ، اإِلْحَرامَِ تَْكبِيَرةَِ بَْعدََ َوَرْفعَ  َخْفضَ  ُكلَ  فِي يَْرفَعَُ َكانََ السالم عليه نَّهَُأََ َصحََّ فَلَمَّ
ا َذلِكََ ُكلَ  َكانََ,  يَْرفَعَُ َولََ ا لََ ُمبَاح   فَإِنَْ,  َكَذلِكََ نَُصل يََ أَنَْ لَنَا َوَكانََ,  فَْرض 

َِ َرُسولَُ َكانََ َكَما َصلَّْينَا َرفَْعنَا  نَْرفَعَْ لَمَْ َوإِنَْ,  يَُصل ي وسلم عليه هللا صلى هللاَّ
 ٨/٢٨٥ المحلى. يَُصل ي َكانََ َكَما َصلَّْينَا فَقَدَْ

অথবাৎ রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম িাকিীণর িাহরীমার 
ের প্রণিযক ওঠা-নামার সম়ে হাি িুিণিন িণি  েন সহীহ হাদীণস 
প্রমালেি, িেন এর সি ধরেই মিুাহ িা বিধ হণি, ফরজ হণি না। 
আমরা এর দ  দকান েদ্ধলি অনুসাণরই নামা  েডণি োলর। আমরা 
 লদ রফণ়ে ই়োদাইন কলর িাহণি রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ও়োসাল্লাণমর নামাণ র মণিা আমাণদর নামা  েডা হণি। আর  লদ 
রফণ়ে ই়োদাইন না কলর িিওু রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ও়োসাল্লাণমর নামাণ র মণিা আমাণদর নামা  েডা হণি। (মহুাল্লা, ৩ 
ে., ২৩৫ ে.ৃ) 

হা়ে!  লদ আমাণদর িা-মা হািী ভাইণ়েরা ইিণন হা ম (লিলনও দকান 
মা হাি অনুসরে করণিন না)এর উেণরাি িিিয গ্রহে কণর লনণিন 
িাহণি দফিনা অণনকাংণেই কণম দ ি। 

আল্লামা ইব্ননুি কাল়েযম র. (মিুৃয-৭৫০লহ.)ও িাাঁর ‘  াদুি-মাআদ’  
গ্রণথথ ফজণরর নামাণ  কুনুি েডা হণি লক না, দস প্রসণে লিণেণিন, 

 وهذا تَركه، َمنَْ ول فعله، من فيه يُعنَّف ل الذي المباح الختالف من وهذا
 وأنواع التشهدات، أنواع في وكالخالف وتركه، الصالة في اليدين كرفع
 والتمتع، رانوالقَِ اإِلفراد من النسك وأنواع واإِلقامة، األذان

অথবাৎ এিা এমন বিধ মিোথবণকযর অন্তভুবি, দ  িযলি এিা করণিা 
এিং দ  করণিা না কাউণকই দদাষাণরাে ও লনন্দা করা  া়ে না। এিা 
লঠক দিমনই দ মন নামাণ  রাফণ়ে ই়োদাইন করা িা না করা, িদ্রুে 
িাোহহুদ লিলভন্ন েণব্দ েডা,আ ান-ইকামণির লিলভন্ন লন়েম অিিম্বন 
করা, এিং হণের লিনলি লন়েম-ইফরাদ,লকরান ও িামাতু্ত লিষণ়ে 
মিাননণকযর মণিাই। (দ্র. ১/২৬৬) 

লিণেষ জ্ঞািিয : 
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এ মাসআিা়ে আমাণদর িা-মা হািী িনু্ধ ম ুাফফর লিন মহুলসন িার 
জাি হাদীণির কিণি রাসিূলু্লাহ িাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর 
িািাি নামক িইলিণি িণিণিন: 

‘জ্ঞািিয : রাফউি ই়োদাণ়েণনর সুন্নািণক রলহি করার জন্য 
আব্দলু্লাহ ইিনু জিুাইর, আব্দলু্লাহ ইিনু আব্বাস, আব্দলু্লাহ ইিনু 
মাসউদ (রা.) এই অন্যিম দিি কণ়েকজন িাহািীর নাণম উি 
হাদীিগুণিা জাি করা হণ়েণি। 

লকনু্ত ‘ঐ সাহািীিণের নাণম এসি হাদীস জাি করা হণ়েণি’ : একথা 
িিার েণূিব দিেণকর ইিমী েুাঁলজ কিিুকু িাও িার উলচৎ লিি েলিণ়ে 
দদো। কারে িলুদ্ধমান দসই দ  অেদস্থ হও়োর েণূিব লনণজর দ ািযিা 
সম্পণকব েির দন়ে। এই দিেকই উি গ্রণথথর ১৩৭ নং েিৃা়ে 
দজাহণরর নামা  সম্পণকব আি ূ র লিফারী রা. িলেবি হাদীসলির অথব 
লিণেণিন, “িেন আিার িিণিন, িািিূ দদো ে বন্ত দদলর কর”। লি 
লি লি! এই সহজ হাদীসলির অথব লিেণি লিলন এি মারাত্মক ভুি 
করণিন? এণিণমর এই চািান লনণ়ে আিার এিিড আস্ফািন! 
সলঠক অথব হণি: অিণেণষ আমরা (একথা িিণিন আি ূ  র রা.) 
লিিার িা়ো দদেণি দেিাম। 

হাদীস সংকিক মহুালদ্দসিে সনদ ও সেূসহ দ  হাদীসগুণিা উদ্ধিৃ 
কণরণিন, দসই সনণদ  লদ দকান লমথযুক রািী দথণক থাণক, িাহণিই 
সাধারেি হাদীসলিণক জাি িিা হ়ে। 

আব্দলু্লাহ ইিণন মাসউদ রা. এর হাদীসলি ইমাম আহমদ (স্বী়ে 
মসুনাণদ), ইিণন আিী ো়েিা (স্বী়ে মিুান্নাণফ), আিদূাউদ, লিরলম ী 
ও নাসা়েী স্ব স্ব সুনান গ্রণথথ, আি ূই়োিা িার মসুনাণদ এিং আণরা 
অণনণক উদ্ধিৃ কণরণিন। আব্দলু্লাহ ইিণন মাসউদ রা. দথণক এলি 
আিকামা (িেুারী-মসুলিণমর রািী) িেবনা কণরণিন। িার কাি দথণক 
িেবনা কণরণিন আব্দরু রহমান ইিনুি আসও়োদ (িেুারী-মসুলিণমর 
রািী), িার দথণক িেবনা কণরণিন আলসম ইিনু কুিা়েি (মসুলিণমর 
রািী) িার কাি দথণক িেবনা কণরণিন সুলফ়োন িাওরী (িেুারী-
মসুলিণমর রািী) িার দথণক িেবনা কণরণিন ও়োকী ইিনুি জাররাহ 
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ও আব্দলু্লাহ ইিনুি মিুারক (িারাও িেুারী- মসুলিণমর রািী)। িাণদর 
কাি দথণক িেবনা কণরণিন ইিন ূ আিী ো়েিা, আহমদ, হান্নাদ, 
মাহমদূ ইিণন িা়েিান, সু়োইদ ইিণন নাসর ও  হুা়ের প্রমেু। 
িাণদর কাি দথণকই িেবনা কণরণিন আি ুদাউদ লিরলম ী ও নাসা়েী 
প্রমেু। 

এেন এ হাদীসণক জাি িিণি হণি দিেকণক অিেযই িিণি হণি 
িা দক জাি কণরণি। সংকিকিে? না সনণদর অন্য দকান রািী? 

ইিণন মাসউদ রা. এর এ হাদীসণক সহীহ িণিণিন ইিণন হা ম 
জাণহরী িার আি মহুাল্লা়ে, আল্লামা আহমদ োণকর িার লিরলম ী 
েরীণফর িীকা়ে, আিিানী সাণহি আি ূ দাউণদর িীকা়ে, শুআইি 
আরনাউি মেুলকিিু আিাণরর িীকা়ে, হুসা়েন সািীম আসাদ 
মসুনাণদ আি ূই়োিার িীকা়ে। আর ইমাম লিরলম ী িণিণিন, এলি 
হাসান। এলি জাি হণি িারা সহীহ িা হাসান িিণিন লকভাণি? 

২নং হাদীস লহসাণি দিেক উণল্লে কণরণিন, আব্দলু্লাহ ইিণন মাসউদ 
রা. িণিণিন, আলম রাসিূলু্লাহ িাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম, আি ু
িকর ও উমর (রা.) এর সাণথ িািাি আদা়ে কণরলি। লকনু্ত িারা 
িািাি আরণম্ভর িাকিীর িাডা আর দকাথাও হাি উণত্তািন কণরন 
লন। 

এরের লিলন মন্তিয লিণেণিন, িেবনালি লভলত্তহীন। এর কারে লহসাণি 
লিলন িণিণিন, এর একজন রািী মহুাম্মদ ইিণন জাণির সুহা়েমী 
 ঈফ। িাহণি লিলন এ হাদীসণক  ঈফ িিণি োণরন।  ়েীফ আর 
লভলত্তহীন লক এক কথা? এ হাদীসলি মহুাম্মদ ইিণন জাণির দথণক 
িেবনা কণরণিন ইসহাক ইিণন আিূ ইসরাঈি। আর ইিণন আদী রহ. 
আি-কালমি গ্রণথথ মহুাম্মদ ইিণন জাণিণরর জীিনীণি লিণেণিন, 

 وكان صالحة احاديث جابر بن محمد عن اسرائيل ابي بن اسحاق وعند
 واوثق منه افضل هم شيوخ جماعة على جابر بن محمد يفضل اسحاق

অথবাৎ মহুাম্মদ ইিণন জাণির দথণক ইসহাক ইিণন আি ূইসরাঈণির 
লনকি ভাি ভাি লকিু হাদীস রণ়েণি। ইসহাক রহ. মহুাম্মদ ইিণন 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi
http://www.islamijindegi.com/
https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014


                    www.islamijindegi.com             

জাণিরণক এমন অণনক োণ়েণের উের প্রাধান্য লদণিন  ারা িার 
িুিনা়ে দিি ও লিশ্বস্ত লিণিন। 

দারাকুিনী এ হাদীসলি উণল্লে করার ের লিণেণিন, 

 كلها الصالة فى نأخذ به: اسحاق قال

অথবাৎ ইসহাক িণিণিন, আমরা সকি নামাণ  এ অনু া়েীই আমি 
কণর থালক। (১/২৯৫) 

উণল্লেয দ , হাদীসলির িেবনাকারী ইসহাণকর এ উলি প্রমান কণর দ  
মহুাম্মদ ইিণন জাণিণরর হাদীসলির উের িার কিিা আস্থা লিি। 

ইিণন আদী িার উেণরাি িিণিযও ের লিণেণিন- 

 وهشام عون وابن ايوب الكبار من ذكرت كما -جابر بن محمد عن روى وقد
 بن محمد ان ولول وغيرهم عيينة وابن وشعبة الثورى وسفيان حسان بن

 فى خالف وقد دونهم هو الذين هؤلء عنه يرو لم المحل ذلك فى جابر
 .حديثه يكتب تكلم من فيه تكلم ما ومع احاديث

অথবাৎ মহুাম্মদ ইিণন জাণির দথণক িডণদর মণধয  ারা িেবনা 
কণরণিন িারা হণিন, আই়েযূি, ইিণন আওন, লহোম ইিণন হাসসান, 
সুলফ়োন িাওরী, দোিা ও ইিণন উ়ো়েনা প্রমেু। মহুাসদ ইিণন 
জাণির  লদ দসই মাণনর না হণিন, িাহণি িার সূণে এমন মনীষী 
হাদীস িেবনা করণিন না। অথচ লিলন িাণদর িুিনা়ে লন¤œমাণনর 
লিণিন। 

কলিে়ে হাদীণস লিলন (লিশ্বস্তণদর িেবনার) লিেরীি িেবনা কণরণিন। 
িার িযাোণর  ারা সমাণিাচনা কণরণিন িাণদর সমাণিাচনা সণেও 
িার হাদীস লিলেিদ্ধ করা  া়ে। 

এর সণে আি ুহাণিম রা ী ও আি ূ রুআ রা ী উভণ়ের কথালি দ াি 
করুন, িারা িণিণিন, 

 .فصحاح اصوله واما

িার মিূ হাদীসগ্রথথগুণিা সহীহ লিি। 
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এ ধরণনর িেবনাকারীর িেবনাণক  ঈফ িিা  া়ে, লভলত্তহীন িিা  া়ে 
না।  

িািাডা মহুাম্মদ ইিণন জাণির একা নন। েলিোিী সণূে িার 
হাদীসলির সমথবন োও়ো  া়ে। ইমাম িাহািী রহ. মেুলকিিু আিার 
গ্রণথথ লিণেণিন 

 عن وكيع نا النيسابورى يحيى بن يحيى نا الَسقَطى النعمان بن محمد حدثنا
 عبد عن علقمة عن السود بن الرحمن عبد عن كليب بن عاصم عن سفيان
 ثم تكبيرة اول فى يديه يرفع كان انه وسلم عليه هللا صلى النبى عن هللا

 .ليعود

অথবাৎ মহুাম্মদ ইিনুন নু‘ মান আস সাকািী আমাণদর লনকি িেবনা 
কণরণিন, লিলন িণিণিন, আমাণদর লনকি িেবনা কণরণিন ই়োহ়ো 
ইিণন ই়োহ়ো আন না়েসািরূী, লিলন িণিণিন আমাণদর লনকি িেবনা 
কণরণিন ও়োকী রহ. সুলফ়োন এর সূণে আলসম ইিণন কুিাইি 
দথণক, লিলন আব্দরু রাহমান ইিনুি আসও়োদ এর সণূে আিকামা 
দথণক, লিলন আব্দলু্লাহ (ইিণন মাসউদ) রা. দথণক িেবনা কণরণিন দ , 
নিী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম শুধ ুপ্রথম িাকিীণরর সম়ে হাি 
উণত্তািন করণিন, আর কেণনা করণিন না। (হাদীস নং ৫৮২৬) 

এ হাদীসলির সেূ সম্পণকব িীকাকার শুআ়েি আরনাউি লিণেণিন, 

 مسلم رجال فمن كليب بن غيرعاصم الشيخين رجال ثقات رجاله

অথবাৎ এর িেবনাকারীিে সকণি লিশ্বস্ত, িেুারী ও মসুলিণমর রািী, 
আলসম ইিণন কুিা়েি িাডা, লিলন মসুলিণমর রািী। 

৩ নম্বণর দিেক িারা ইিণন আল ি রা. এর হাদীসলি উণল্লে কণর 
লিণেণিন, ‘অিঃের লিলন হাি িুিণিন না’  কথািুকু উি হাদীণসর 
সণে েরিিবীণি দকউ দ াি কণরণি। আর ইমাম আি ূদাউণদর ভাষয 
অনু া়েী এিা কুফাণি হণ়েণি। কারে মসুলিম লিণশ্বর দকাথাও এমনলি 
ঘণি লন। দ মন ইমাম আি ুদাউদ িণিন, (অনুিাদ) সুলফ়োন  াণদর 
কাণি ই়ো ীদ দথণক হাদীি িেবনা কণরণিন,  া েণূিবর োরীক িলেবি 
হাদীণির ন্যা়ে। লকনু্ত ‘অিঃের আর করণিন না’  একথা িণিন লন। 
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সুলফ়োন িণিন, েরিিবীণি কুফা়ে আমাণদরণক উি কথা িিা 
হণ়েণি। লিলন আণরা িণিন, ই়ো ীদ দথণক এই হাদীি িেবনা 
কণরণিন হুোইম, োণিদ ও ইিনু ইদরীস। লকনু্ত ‘ অিঃের েনুরা়ে 
আর হাি িুণিন লন’  কথালি উণল্লে কণরন লন। িািাডাও হাদীিলি 
 ঈফ। এর সনণদ ই়ো ীদ লিন আি ূ ল ়োদ আণি, দস  ঈফ রািী। 
ইমাম আহমদ িণিন, হাদীসলি লনিান্তই  ঈফ। 

এরের দিেক আণরা লিণেণিন, আসণি িেবনালি এণকিাণরই উদ্ভি; 
িরং এণক জাি িিাই দি়ে। কারে ‘ েনুরা়ে আর কণরন লন’  এই 
অংেিুকু কুফাণি দকান িযলি কিৃবক সংণ ালজি হণ়েণি। মহুালদ্দি 
আি ূউমর িণিণিন, ই়োল দ একাকী িেবনা কণরণি। অণনক মহুালদ্দি 
হাদীিলি িেবনা কণরণিন, লকনু্ত দকউই ‘ েনুরা়ে আর হাি িুণিন লন’  
এই িিিয উণল্লে কণরন লন। ইমাম ইিনু মাঈন িণিণিন, এই 
হাদীণির সনদ িহীহ ন়ে। ইমাম আি ূদাউদ, ইমাম োত্তািী, ইমাম 
আহমাদ, িা  ার প্রমেু মহুাল্্ি এই হাদীসণক প্রিযােযান 
কণরণিন। মিূকথা হি, েীষবস্থানী়ে মহুালদ্দিিন এমণমব একমি দ , 
হাদীণির দেষাংণে সংণ ালজি িাডলি অংেিুকু দকান মানুণষর বিলর, 
হাদীণসর অংে ন়ে। অিএি উি িেবনা দকানক্রণমই গ্রহনণ ািয হণি 
োণর না। 

এ দীঘব িিিয েণুরািাই দিেণকর অন্ধ অনুসরে মাে। লনণে এসি 
িিণিযর ে বাণিাচনা িুণি ধরা হণিা। 

১- সুলফ়োন ইিণন উ়ো়েনা রহ. এর উেণরাি িিিযলির উেরই 
লভলত্ত কণর ইমাম োলফঈ, আহমদ, হুমা়েদী, িেুারী প্রমেু একই কথা 
উণল্লে কণরণিন। লকনু্ত িিিযলির মণধয সমসযা আণি। কারে এোণন 
িিা হণ়েণি সুলফ়োন কুফা়ে আিমণনর ের ঐ িাডলি অংেিুকু 
শুনণি দেণ়েণিন। কুফার িাইণর মিা়ে  েন ই়ো ীদ হাদীসলি িেবনা 
কণরণিন িেন ঐ িাডলি অংেিুকু লিি না। ইলিহাণসর আণিাণক 
এই কথাগুলি োণি না। কারে ই়ো ীদ ৪৭ লহ. সণন কুফা়ে জন্মগ্রহন 
কণরন এিং ১৩৫ লহ. সণন কুফা়েই মিুৃযিরে কণরন। আর সুলফ়োন 
১০৭ লহ. সণন কুফা়ে জন্মগ্রহে কণরন এিং ১৬৩ লহ. সণন মিা়ে 
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স্থা়েীভাণি িসিাস শুরু কণরন। ১৯৭ লহ. সণন মিা়েই িার ইণন্তকাি 
হ়ে। এণি দদো  াণে, সুলফ়োন কুফা়ে ২৯ িির ি়েস ে বন্ত 
ই়ো ীদণক দেণ়েণিন। ই়ো ীণদর মিুৃযর ২৭ িির ের লিলন মিা়ে 
চণি  ান। সুিরাং ‘ সুলফ়োন কুফা়ে লফণর এণস দদণেন’  কথালির 
দকান অথব থাণক না। 

 লদ এ কথালি সিয ধণরও লনই িিওু িিা  া়ে, সুলফ়োন ইিণন 
উ়ো়েনা হণিন ই়ো ীণদর নিীন লেষয। িার প্রিীন লেষযরা দ মন 
সুলফ়োন িাওরী, োরীক, দো‘ িা ও হুো়েম প্রমেু অণনক েণূিবই এই 
হাদীস লেণেণিন, িাণি ঐ িাডলি অংে রণ়েণি। োরীণকর িেবনা দিা 
আি ূদাউণদই আণি। িাওরীর িেবনা িাহািীণি আণি । ইিণন আদীও 
আি কালমি গ্রণথথ লিণেণিন 

 يعد لم ثم فيه وقالوا باسناده يزيد عن معهما وحماعة وشريك هشيم وراه

অথবাৎ হুো়েম, োরীক ও িাণদর সণে এক জামাি রণ়েণিন,  ারা 
ই়ো ীদ দথণক উি সনণদ হাদীসলি উণল্লে কণরণিন, দসোণন িারা 
‘অিঃের আর হাি িুণিন লন’  কথালি উণল্লে কণরণিন। ৯/১৬৫ 

দদেনু, িাণদর কথার মণধয কি োথবকয। আি ূদাউদ প্রমেু িণিণিন 
হুো়েণমর িেবনা়ে ঐ িাডলি অংে দনই। আর ইিণন আদী িণিণিন 
আণি। িাওরী ও োরীণকর িেবনা়ে দিা আণিই। সুিরাং এমন কথা 
িণি হাদীসলি িাদ দদও়ো লক ইনসাফেেূব হণি? োত্তািী িণিণিন, 
োরীক একাই এমনলি িেবনা কণরণিন িাই এলি গ্রহনণ ািয হণি না। 
আিার আি ূ উমর (ইিণন আব্দিু িার) িণিণিন, ই়ো ীদ একাই 
এমনলি িেবনা কণরণিন িাই গ্রহনণ ািয হণি না। দকানিা লঠক? 
োত্তািীর কথা না আি ূউমণরর কথা? ইিণন আদীর িিিয দথণকই 
েলরস্কার দিাঝা দিি দ , োরীক একা িেবনা কণরন লন, আণরা অণনণক 
কণরণিন। ই়ো ীদও একা িেবনা কণরন লন। িরং ইমাম আি ূদাউদ 
লনণজই আণরকলি সুণে এলি উদ্ধিৃ কণরণিন। সুেলি হণিা, আি ূদাউদ 
িেবনা কণরণিন হুসাইন ইিণন আব্দরু রাহমান দথণক, লিলন ও়োকী 
দথণক, লিলন ইিণন আি ূিা়েিা দথণক, লিলন আেন ভ্রািা ঈসা দথণক, 
লিলন হাকাম দথণক, লিলন আব্দরু রাহমান ইিণন আি ূিা়েিার সুণে 
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িারা ইিণন আল ি রা. দথণক। হাদীসলি আমাণদর ম ুাফফর ভাই ৫ 
নম্বণর উণল্লে কণরণিন। 

এরের লিলন মন্তিয কণরণিন, হাদীসলি  ঈফ। এর সনণদ ইিনু আিী 
িা়েিা নামক  ঈফ রািী আণি। ইমাম িা়েহাকী িণিন, িার হাদীি 
দ্বারা দিীি গ্রহন করা  া়ে না। িািাডা ইমাম আি ূদাউদ হাদীসলি 
উণল্লে কণর িণিন: بصحيح ليس الحديث هذا . এই হাদীি িহীহ ন়ে। 

লকনু্ত ইিণন আি ূ িা়েিা সম্পণকব আি ু দাউদ ও িা়েহাকীর কথাই 
চূডান্ত লকিু ন়ে। অণনণক িাণক লিশ্বস্তও িণিণিন। ইজিী িণিণিন, 

ثقة صدوق  লিলন সাদূক ও লিশ্বস্ত। দারাকুিনী িার সুনাণন (১/১২৪) 
িণিণিন, شئ حفظه فى ثقة  লিলন লিশ্বস্ত িণি িার স্মলৃিণি লকিু 
সমসযা লিি। সকণির মিামি সামণন দরণে  াহািী িার 
িা লকরািুি হুফফা  গ্রণথথ িণিণিন, 

 عندهم بالمتقن ليس لنه الصحة الى يرتقى ول الحسن وزن فى حديثه

অথবাৎ িার হাদীস হাসান মাণনর, সহীহ’ র মাণন িা উন্নীি হণি না। 
কারন লিলন মহুালদ্দসিণনর দলৃিণি সুদঢ়ৃ লিণিন না। 

এ লহসাণি এ িেবনালি কমেণক্ষ হাসান স্তণরর। সুিরাং ঢািাওভাণি 
িার হাদীসণক  ঈফ িণি দদও়ো সেি হণি না।  লদ  ঈফ িণি 
ধণরও লনই, িিওু েণূিবর সনণদর সমথবক লহসাণি এিা অিেযই 
গ্রহনী়ে হণি। সারকথা ই়ো ীদ একা িেবনা কণরন লন, িরং অন্য 
সণূেও এলি িলেবি হণ়েণি। সুিরাং আি ূউমণরর কথালিও লঠক রইি 
না। 

২- ই়ো ীদ ইিণন আি ূ ল ়োদ সম্পণকব ম ুাফফর লিন মহুলসন 
লিণেণিন, িািাডাও হাদীিলি  ঈফ। এর সনণদ ই়ো ীদ লিন আি ূ
ল ়োদ আণি। দস  ়েীফ রািী। (ে.ৃ১৮৯) 

এিা েক্ষোিদুি মন্তিয। ই়ো ীণদর  ঈফ হও়োর িযাোণর সকি 
মহুালদ্দস একমি হন লন। অণনণক িার িযাোণর উচ্চ প্রেংসাও 
কণরণিন। ইমাম মসুলিম িাণক মধযম সালরর রািীণদর অন্তভুবি 
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কণরণিন,  ারা  ঈফও ন়ে, আিার েিু উচ্চমান সম্পন্নও ন়ে। ইজিী 
রহ. িণিণিন, الحديث جائز ثقة . লিশ্বস্ত ও িার হাদীস চিার মণিা। 
আজরুরী ইমাম আি ূদাউণদর মন্তিয এভাণি উণল্লে কণরণিন, 

  الى احب وغيره حديثه ترك احدا اعلم ل ثبت 

লিলন মজিিু, দকউ িার হাদীস িজবন কণরণিন িণি আলম জালন না। 
িণি িাাঁর দচণ়ে অন্যরা আমার দিেী েিণন্দর। জারীর রহ. ও আহমদ 
র. িণিণিন, আিা ইিনুস সাইি ও িা়েি ইিণন আি ূ সুিা়েণমর 
িুিনা়ে িার হাদীস দিেী সলঠক হণিা। ইিণন সা’ দ িণিণিন, 

 بالعجائب فجاء عمره اخر فى اختلط انه ال نفسه فى ثقة كان

লিলন মিূি লিশ্বস্ত, িণি দেষ কাণি িার হাদীস ওিি-োিি হণ়ে 
লিণ়েলিি, ফণি লিলন অিাক িািার মণিা লকিু হাদীস িেবনা 
কণরণিন। ইিণন লহব্বান িাণক লিকাি গ্রণথথ উণল্লে কণরণিন। ইিণন 
োহীন িার লিকাি গ্রণথথ আহমাদ ইিণন সাণিহ লমসরী’ র এই মন্তিয 
উণল্লে কণরণিন দ , فيه يتكلم من قول ليعجبنى ثقة يزيد  ই়ো ীদ লিশ্বস্ত, 
 ারা িার সমাণিাচনা কণরণিন িাণদর কথা আমার লনকি েিন্দনী়ে 
ন়ে। ইমাম িেুারী িার িারীণে কািীণর িার জীিনী উণল্লে কণরণিন, 
লকনু্ত প্রেংসা িাডা লিরূে দকান মন্তিয উণল্লে কণরন লন। ইমাম 
লিরলম ী িার ইিাণি কািীণর ইমাম িেুারীর এই মন্তিয উণল্লে 
কণরণিন, باخره تغير انه ال صدوق  ই়ো ীদ সাদূক িা সিযলনি, িণি 
দেষ জীিণন িার স্মলৃিণি েলরিিবন এণসলিি। (ে.ৃ৩৯১) ই়োকুি 
ইিণন সুলফ়োন (মিুৃয ২৭৭ লহ.) িার আি মা‘ লরফা ও়োি িারীে 
গ্রণথথ িণিণিন, 

 وسلم عليه صاهلل النبى ان البراء حديث قال معين بن يحيى كتاب فى ورأيت
 يضبط لم حكى الذى ان ظننتو. السناد بصحيح هو ليس يديه يرفع كان
 اخر فى لتغيره فيه االناس تكلم قد كان وان زياد ابى بن يزيد لن يحيى كالم
 فهو والعمش والحكم منصور مثل يكن لم وان والثقة العدالة على فهو عمره
 اه ثقة القول مقبول

অথবাৎ আলম ই়োহ়ো ইিণন মাঈণনর লকিাণি দদেিাম, লিলন নিী 
করীম সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর রফণ়ে ই়োদাইন প্রসণে িারা 
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রা. এর হাদীসলি সম্পণকব িণিণিন, এলির সনদ সহীহ ন়ে। আমার 
 িিুকু ধারো ল লন ই়োহ়ো’ র িিিযলি লিলেিদ্ধ কণরণিন লিলন িা 
সলঠকভাণি করণি োণরন লন। দকননা ই়ো ীদ ইিণন আি ূ ল ়োদ 
সম্পণকব  লদও অণনণক দেষ জীিণন িার স্মলৃিণি েলরিিবন ঘিার 
কারণে আেলত্ত িুণিণিন, িথালে লিলন ন্যা়েেরা়েনিা ও লিশ্বস্তিার 
উেণরই প্রলিলিি লিণিন।  লদও লিলন মানসরূ, হাকাম ও আ‘ মাণের 
মণিা (উচ্চ মাণনর) লিণিন না। লকনু্ত িার কথা গ্রহেণ ািয লিি এিং 
লিলন লিশ্বস্ত লিণিন। (৩/৮১) 

ইমাম লিরলম ী ই়ো ীণদর একালধক হাদীসণক সহীহ আেযা 
লদণ়েণিন, এিং িীকা়ে আিিানী সাণহি এর অণনকগুণিাণক সহীহ 
িণিণিন। এণি স্পি দিাঝা  া়ে, ইমাম লিরলম ীর লনকিও লিলন 
লিশ্বস্ত লিণিন। হাদীসগুলির শুধ ুনম্বর িুণি ধরা হণিা। ১১৪, ২৩৯৩, 
৩৭৬৮। 

ইমাম আহমাদ, দারাকুিনী ও ইিনুি কাত্তান ঐ িাডলি অংেিুকু িাদ 
লদণ়ে ই়ো ীণদর হাদীসলিণক সহীহ িণিণিন। এণিও দিা দিাঝা  া়ে, 
ই়ো ীদ িাণদর দলৃিণি এমন মাণনর লিণিন  ার হাদীসণক সহীহ 
িিা  া়ে। 

চার নম্বণর উি দিেক লিণেণিন, আি ুসুলফ়োন আমাণদর কাণি উি 
সনণদ হাদীি িেবনা কণর িণিন দ , লিলন প্রথমিার দুইহাি উণত্তািন 
কণরণিন। িাণদর দকউ িণিন, মাে একিার। (আিূ দাউদ, হাদীস 
নং ৭৪১) 

এরের দিেক মন্তিয কণরণিন, একিার আমি করা দ  কূফার আমি 
িা সুলফ়োন িাওরী (রহ.) এর িেবনা়ে ফুণি উণঠণি।  া েণূিবর িেবনা়ে 
উণল্লে করা হণ়েণি। িাই ইমাম িেুারী ও ইিনু আিী হাণিম এ 
সংক্রান্ত িেবনাণক প্রিযােযান কণরণিন। িািাডা কাণরা িযলিিি 
আমি েরী়েণির দিীি হণি োণর না। (ে.ৃ ১৮৯) 

দিেক আি ু দাউণদর কথা দিাণঝন লন। এোণন লিলন দিাঝাণি 
দচণ়েণিন, োরীক দ  সনণদ আব্দলু্লাহ ইিণন মাসউণদর হাদীসলি 
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িেবনা কণরণিন, দসই একই সনণদ সুলফ়োন িাওরীও হাদীসলি িেবনা 
কণরণিন। িণি িার িলেবি েব্দ লিি, লিলন প্রথমিার দুই হাি 
উণত্তািন কণরণিন। লকনু্ত দিেক এিাণক সুলফ়োন িাওরীর িিিয 
িালনণ়েণিন। িািাডা লিলন দ  িযলিিি আমণির কথা িণিণিন দস 
কথাও লঠক ন়ে। কারে এোণন কাণরা িযলিিি আমণির কথা িিা 
হ়ে লন। িরং ইিণন মাসউদ রা. এর আমণির কথা িিা হণ়েণি, দ  
আমণির মাধযণম লিলন রাসিূ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর 
আমি িুণি ধণরণিন। 

আর এোণন দিেক আি ূসুলফ়োন দকাথা়ে দেণিন িা আল্লাহই ভাি 
জাণনন। সহীহ িরজমা হণি সুলফ়োন। এমলনভাণি লিলন িণিণিন 
‘ ইিনু আিী হাণিম’ , সলঠক কথা হণি আি ূহাণিম। দিেক কিৃবক 
উদ্ধিৃ ৬৮০ নং িীকালি ভাি কণর দদেণিই এিা েলরস্কার ধরা 
েডণি। 

িেুারী ও আি ূহাণিম প্রিযােযান কণরণিন এ কথািা না িণি িীকা়ে 
উদ্ধিৃ আরিী অংণের িরজমা উণল্লে করাই সমলুচি হণিা দ , িেুারী 
ও আি ূহাণিম এ ভুণির (অথবাৎ ইিণন মাসউদ রা. এর হাদীণস দ  
িিা হণ়েণি প্রথম িাকিীণরর ের আর কেণনা হাি িুণিন লন এর) 
দা়ে চালেণ়েণিন সুলফ়োণনর উের। লকনু্ত িীকালি দ োন দথণক দনও়ো 
হণ়েণি দসোণনর েণুরা কথালি উণল্লে করা হ়ে লন। দসোণন এরের 
িিা হণ়েণি, 

 الى يؤدى اختالف وهذا وكيع من فيه الوهم يجعلون وغيره القطان وابن
 الراية نصب) الثقات عن لوروده الحديث صحة الى والرجوع القولين طرح

১/৩৯৬ ( 

অথবাৎ আর ইিনুি কাত্তান প্রমেু এ ভুণির দা়ে চালেণ়েণিন ও়োকী’ র 
উের। িাই এ মিাননকযই িণি দদ়ে উভ়ে মিণকই েলরহার করণি 
এিং হাদীসলির লিশুদ্ধিা দমণন লনণি, দকননা হাদীসলি লিশ্বস্ত 
রািীণদর মাধযণম িলেবি হণ়েণি । (নাসিরু রা়োহ, ১/৩৯৬) 
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৬ নং হাদীণস িিা হণ়েণি, ইিনু উমর (রা.) দথণক িলেবি, রাসিূলু্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম)  েন সািাি আরম্ভ করণিন, িেন 
দুই হাি উণত্তািন করণিন। অিঃের আর িুিণিন না। 

 

এর উের মন্তিয কণর দিেক লিণেণিন, ইমাম িা়েহাকী ও হাণকম 
িণিন, িেবনালি িালিি ও লমথযা। 

লকনু্ত দকন লমথযা আর কার কারণে িালিি দিেক িা লকিুই িণিন 
লন। হাদীসলি উদ্ধিৃ কণরণিন ইমাম িা়েহাকী িার আি লেিালফ়োি 
গ্রণথথ। এর িেবনাকারীিে সকণি লিশ্বস্ত। মিুিিাঈ রহ. িণিণিন ل 

بسنده بأس এর সনণদ দকান সমসযা দনই। দ ণহিু এলি ইিণন উমর রা. 
এর প্রলসদ্ধ িেবনার লিণরাধী দস কারণেই হ়েণিা হাণকম ও িা়েহাকী 
এিাণক িালিি ও লমথযা িণিণিন। লকনু্ত আল্লামা আণিদ লসন্ধী রহ. 
িণিণিন, 

 الطعن وجوه ببيان وانمايثبت الحكم بمجرد ليثبت الحديث تضعيف: قلت
 اللهم ذلك بعد ضعفا له ارى فما الصحيح رجال رجاله هذا عمر ابن وحديث

 عندى الحديث فهذا العدم الصل لكن. مطعونا مالك عن الراوى يكون ان ال
 .محالةل صحيح

অথবাৎ আলম িিণিা, মন্তিয করণিই একলি হাদীস দুিবি প্রমালেি হ়ে 
না। রািীণদর দ সি দদাষত্রুলি আণি িা উণল্লে করার দ্বারাই দকিি 
িা প্রমালেি হণি োণর। ইিণন উমর রা. এর এ হাদীসলির রািীিে 
িেুারী িা মসুলিণমর রািী। িাই এণি দকান দুিবিিা আলম দদেলি না। 
হ্াাঁ, ইমাম মাণিক দথণক ল লন এলি িেবনা কণরণিন লিলন দকান দদাণষ 
অলভ িু হণি হণিও োণরন। লকনু্ত প্রমাে িাডা দিমনলি না হও়োই 
দিা স্বাভালিক। সুিরাং এ হাদীস লনঃসণন্দণহ আমার দলৃিণি সহীহ। 

লিলন আণরা িণিন, 

 يرفع حينا وسلم عليه هللا صلى النبى رأى عمر ابن ان:  فيه يقال ما وغاية
 من كل فى وليس الحالة تلك عن واخبر ليرفع واحيانا الحالة تلك عن برفاخ
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 تضعيفه الى سبيل فال منهما معين شئ على والستمرار الدوام يفيد ما حديثيه
 .اعلم وهللا وضعه عن فضال

অথবাৎ েিু দিলে হণি এমনিা িিা  া়ে দ , ইিণন উমর রা. কেণনা 
রাসিূ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লামণক রফণ়ে ই়োদাইন করণি 
দদণেণিন। আর িা দসভাণিই িেবনা কণরণিন। আিার কেণনা 
দদণেণিন রফা না করণি। একথাও লিলন দসভাণিই িেবনা কণরণিন। 
িার দুলি হাদীণসর দকান একলিণিও সািবক্ষলেকিা দিাঝা়ে এমন 
দকান লনণদবেনা দনই। সুিরাং উি হাদীসণক জাি িিা দিা দূণরর 
কথা,  ঈফ িিারই সুণ াি দনই। (দ্র. ইমাম ইিণন মাজাহ ও়ো 
লকিািহুুস সুনান, ে.ৃ ২৫২) 

ইিণন উমর রা. দ  এই হাদীসলি সলিযই িেবনা কণরণিন, িার অণনক 
প্রমাে আণি। িন্মণধয একলি প্রমাে দিেক ৭ নম্বণর উণল্লে কণরণিন। 
দসোণন উণল্লে আণি দ , মজুালহদ িণিন, আলম ইিনু উমর (রা.) এর 
লেিণন িািাি আদা়ে করিাম। লিলন প্রথম িাকিীর িাডা আর 
রাফউি ই়োদা়েন করণিন না। (িাহািী, হাদীস নং ১৩৫৭) 

এরের দিেক মন্তিয কণরণিন, িেবনালি  ঈফ। এর সনণদ আি ূিকর 
ইিনু আই়োে নাণম একজন রািী আণি। ইমাম িেুারী সহ অন্যান্য 
মহুালদ্দি িাণক ত্রুলিেেূব িণিণিন। এরের িীকা়ে ৬৮৭ নম্বণর 
লিণেণিন, িা়েহাকী, মাণরফািুস সুনান হাদীস ৮৩৭ এর লিণেষে দ্রঃ 

 من وغيره البخارى اسماعيل بن محمد عياش بن بكر ابى حديث فى تكلم وقد
 الحفاظ

এোণন কণ়েকলি লিষ়ে িক্ষেী়ে : 

১. িেুারীসহ অন্যান্য মহুালদ্দি িাণক ত্রুলিেেূব িণিণিন। িার মাণন 
আি ূিকর ইিণন আই়োেণক দকউ লিশ্বস্ত িণিন লন। অথচ এিা চরম 
দধাাঁকা। আি ু িকর দথণক ইমাম িেুারী রহ. িার সহীহ িেুারীণি 
একালধক হাদীস প্রমােস্বরূে গ্রহে কণরণিন। আি ূ িকণরর প্রেংসা 
কণরণিন িাওরী, ইিনুি মিুারক ও ইিণন মাহদী। এিাডা আহমদ, 
ইিণন মাঈন, ইিণন সা‘ দ, ইজিী, ইিণন লহব্বান,  াহািী ও ইিণন 
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হাজার প্রমেু িাণক লিশ্বস্ত িণিণিন। ইিণন আদী িার সকি হাদীস 
 াচাই-িািাইণ়ের ের মন্তিয কণরণিন, 

 حديثا له اجد لم انى وذلك به بأس ل عنه روى من كل عن روايته فى وهو
 .ثقة عنه روى اذا منكرا

অথবাৎ সকি উস্তাদ দথণকই িার িেবনা সলঠক আণি। কারে লিশ্বস্ত 
িযলিরা িার সণূে দ সকি হাদীস িেবনা কণরণিন িাণি আলম দকান 
আেলত্তকর িেবনা োই লন। এিাডা ইমাম লিরলম ী িার একালধক 
হাদীসণক সহীহ িণিণিন এিং আিিানী সাণহিও িীকা়ে দসগুলিণক 
সহীহ িণিণিন দসগুণিার নম্বর  থাক্রণম ২৫৮, ৪৫৩, ৪৫৬, ৫৯৩, 
১২০৮, ৩৪৮২। 

২. িেুারীসহ অন্যান্য মহুালদ্দস িাণক ত্রুলিেেূব িণিণিন: এিা দিেক 
দকাথা়ে দেণিন িাও িণিন লন। শুধ ু িীকা়ে িরাি লদণ়েণিন 
িা়েহাকীর মা‘ লরফািুস সুনাণনর। িা়েহাকীর উি গ্রণথথ এমন দকান 
কথা দনই। আিার আরিী দ  কথালি উণল্লে কণরণিন ( ার অথব হণিা- 
আি ূিকণরর এ হাদীসলি সম্পণকব িেুারী ও অন্যান্য হাণফণজ হাদীস 
আেলত্ত িুণিণিন) িাণিও আি ূ িকরণক ত্রুলিেেূব িিা হ়ে লন। 
সমাণিাচনা করা হণ়েণি িার এ িেবনালির। দসিাও কণরণিন িেুারী ও 
িা়েহাকীসহ দকউ দকউ। ঢািাওভাণি িেুারীসহ অন্যান্য মহুালদ্দস িিা 
প্রিারো িাডা লকিুই ন়ে। 

অিেয আি ূিকর ইিণন আই়োে সম্পণকব দকউ দকউ িণিণিন, দেষ 
জীিণন িার স্মলৃিণি েলরিিবন এণসলিি। লকনু্ত এ ধরণনর রািীণদর 
িযাোণর দিা মহুালদ্দসিণনর লসদ্ধান্ত হণিা:  ারা িাণদর প্রিীন িাে 
এিং স্মলৃি েলরিিবণনর েণূিব  ারা িার দথণক হাদীস গ্রহে কণরণিন 
িাণদর হাদীস সলঠক ও সহীহ িণি লিণিলচি হণি। আি ূ িকণরর 
প্রিীন িাে হণিন আহমাদ ইিণন ইউনুস। এ কারণে ইমাম িেুারী 
িার সহীহ গ্রণথথ আহমাদ ইিণন ইউনুণসর সুণে আিূ িকণরর হাদীস 
উদ্ধিৃ কণরণিন। দসগুণিার নম্বর  থাক্রণম ১৭২২, ১৯৫৮, ৪৮৮৮, 
৬৪৪৬, ৬৬৬৬। আমাণদর আণিাচয হাদীসলিও িাহািী েরীণফ এই 
সণূেই উদ্ধিৃ হণ়েণি। 
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এরের দিেক িণিণিন, দকউ দকউ উি িেবনাগুণিার আণিাণক 
িিণি দচণ়েণিন, ইিনু উমর (রা.) রাসিূ (িাঃ) এর মিুৃযর ের 
রাফউি ই়োদাণ়েন করা দিণড লদণ়েলিণিন। লকনু্ত উি দালি সলঠক 
ন়ে। কারে অণনক িহীহ হাদীণি িলেবি হণ়েণি দ , ইিনু উমর (রা.) 
আজীিন রাফউি ই়োদাণ়েন কণর িািাি আদা়ে কণরণিন। সরাসলর 
িেুারী ও মসুলিণম সহীহ হাদীি িলেবি হণ়েণি। দ মন- নাণফ (রাঃ) 
িণিন, ইিনু উমর (রা.)  েন িািাি শুরু করণিন িেন িাকিীর 
লদণিন এিং দ্ই হাি উণত্তািন করণিন।  েন রুকু করণিন িেনও 
দুই হাি উঠাণিন,  েন সালমআল্লাহু লিমান হালমদাহ িিণিন এিং 
 েন দুই রাকাণির ের দাাঁডাণিন িেনও দুই হাি উণত্তািন 
করণিন। ইিনু উমর (রাঃ) এই লিষ়েলিণক রাসিূ (িাঃ) এর লদণক 
সণম্বাধন কণরণিন। 

১. ইিনু উমর আজীিন রফউি ই়োদা়েন করণিন িার দিীি 
লহসাণি দ  হাদীস উণল্লে করা হণ়েণি িাণি উি দািী প্রমালেি হ়ে 
না।  লদ "كان" েব্দলির কারণে এমনলি িণুঝ থাণকন িাহণি িার 
জানা থাকা দরকার, হাদীণস এ েব্দলি অণনক দক্ষণে সামল়েকিা 
দিাঝাণনার জন্য িযিহৃি হণ়েণি। 

২. দিেক দেষ িাণকয দ  িণিণিন, ইিনু উমর (রা.) এই লিষ়েলিণক 
রাসিূ (িাঃ) এর লদণক সণম্বাধন কণরণিন। সহীহ িরজমা হণি- রাসিূ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর সণে সম্বন্ধ কণরণিন। 

এরের দিেক ইিণন উমর রা. আজীিণনর আমণির দলিি লহসাণি 
ইিণন উমর (রা.) কিৃবক  ারা রফণ়ে ই়োদাইন কণর না িাণদরণক 
কংকর িুণড মারার হাদীসলি উণল্লে কণরণিন। 

দিেক এোণন োথর িুণড মারার অথব কণরণিন  া লঠক ন়ে। োথর 
িুণড মারণি মসুলল্লর েরীর ক্ষিলিক্ষি হণি। এ হাদীসলি নাণফ রহ. 
দথণক একমাে  া়েদ ইিণন ও়োলকদ িেবনা কণরণিন। লিলন অিেয 
লিশ্বস্ত। িার িালড লিি দাণমণস্ক। মদীনা়ে নাণফ’ র অণনক িাে লিি, 
িাণদর কাণরার িেবনা়ে এলি আণস লন। এণিই অনুলমি হ়ে, হ়েণিা 
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কদালচৎ লিলন এমনলি কণরণিন। দিেী দিেী করণি অন্য অণনণক িা 
িেবনা করণিন। 

লকনু্ত িাাঁরও জানা লিি রাসিূ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম সিবদা 
এমনলি করণিন না। অণনক সম়ে দিণডও লদণ়েণিন। আর দসিাই 
লিলন রাসিূ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর আমিরূণে িেবনা 
করণিন এিং লনণজও আমি কণর প্রকাে করণিন। রাসিূ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ও়োসাল্লাম কি জা়েিা়ে রফা করণিন, দস সম্পণকব অন্য 
সাহািীিণের িেবনা আমরা িুণি ধণরলি। স্ব়েং ইিণন ইমর রা. 
দথণকও সাি রকম আমণির হাদীস সহীহ সনণদ িলেবি হণ়েণি। 

১. শুধ ুিাকিীণর িাহরীমার সম়ে। এ হাদীস িা়েহাকীর লেিালফ়োি 
গ্রণথথর িরাণি একিু েণূিব উণল্লে করা হণ়েণি। আর এরই প্রমাে 
হণিা ইিণন উমর রা. এর েীষব িাে মজুালহদ রহ. এর হাদীসলি। 
 লদও ইিনুি কাল়েযম রহ. িাদাণ়েউি ফাও়োইদ গ্রণথথ (৩/৮৮) 
মজুালহণদর িেবনালি সম্পণকব ইমাম আহমণদর এই মন্তিয উণল্লে 
কণরণিন. 

 اعلم فنافع اقدم مجاهد كان وان عمر ابن بحديث اعلم وسالم نافع خطأ هذا
 .منه

অথবাৎ এিা ভুি। নালফ‘ ও সালিম রহ. ইিণন উমর রা. এর হাদীস 
সম্পণকব অলধক জ্ঞান রােণিন।  লদও মজুালহদ িাণদর িুিনা়ে 
প্রিীন। লকনু্ত নালফ‘  অলধক জ্ঞাি। 

লকনু্ত  লদ সমেণ়ের েথ ধণর এভাণি িিা  া়ে দ , ইিণন উমর রাসিূ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লামণকও লিলভন্নভাণি আমি করণি 
দদণেণিন, িাই লনণজও লিলভন্নরূণে আমি করণিন, িাহণি 
মজুালহণদর চাকু্ষস দদোণক ভুি িিার প্রণ়োজন হ়ে না। মজুালহদ শুধ ু
একা নন। ম়ুোত্তা মহুাম্মণদ লভন্ন সনণদও এলি িলেবি হণ়েণি। ইমাম 
মহুাম্মদ িণিন, আমাণদর লনকি িেবনা কণরণিন মহুাম্মদ ইিণন 
আিান ইিণন সালিহ দথণক, লিলন আব্দিু আ ী  ইিণন হাকীম রহ. 
দথণক িেবনা কণরণিন দ , 
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 ولم الصالة افتتاح تكبيرة اول فى اذنيه حذاء يديه يرفع عمر ابن رأيت
 ذلك سوى فيما يرفعهما

আলম ইিণন উমর রা. দক নামাণ র শুরুণি প্রথম িাকিীণরর সম়ে 
কান িরাির হাি িুিণি দদণেলি । এরের আর দকাথাও লিলন হাি 
দিাণিন লন। 

এ িেবনার একজন রািী মহুাম্মদ ইিণন আিানণক মহুালদ্দসিে  ঈফ 
আেযা লদণ়েণিন। িণি ইমাম আহমাদ িণিণিন, লিলন লমথযা িিণিন 
না। আি ূহাণিম রা ী িণিণিন, লিলন মজিিু নন। িার হাদীস দিো 
 াণি িণি প্রমান স্বরূে দেে করা  াণি না । ইিণন আদী আি 
কালমণি িার লকিু িেবনা িুণি ধণর িণিণিন, 

 ومع عليه يتابع ل نكرة يرويه ما بعض وفى الحديث من ماذكرت غير وله
 حديثه يكتب ضعفه

অথবাৎ আলম  া উণল্লে করিাম, এ িাডাও িার অণনক হাদীস 
রণ়েণি। িার িলেবি লকিু লকিু হাদীস সম্পণকব সামান্য আেলত্ত রণ়েণি. 
িণি দুিবিিা সণেও িার হাদীস লিলেিদ্ধ করা  াণি। 

এ ধরণনর দুিবি রািীর িেবনা অন্য আণরকলি িেবনার সমথবকরূণে 
গ্রহে করা মহুালদ্দসিণনর স্বীকৃি নীলি। দারাকুিনী রহ. দুই জা়েিা়ে 
িার িেবনাণক সমথবকরূণে উদ্ধিৃ কণরণিন। এর একলি সামণন হ রি 
আিী রা. এর হাদীণস আসণি। অেরলি সুনাণন দারাকুিনীণি 
আব্দলু্লাহ ইিণন মাসউদ রা. এর িাোহহুদ সংক্রান্ত হাদীণসর 
আণিাচনা়ে উদ্ধিৃ হণ়েণি। (১/৩৫২) 

সুিরাং েণূিবর মজিিু ও সহীহ সনণদর হাদীসলির সণে এ িেবনালিণক 
দমিাণি ইিণন উমর রা. এর আমিলি সণন্দহািীিভাণি প্রমালেি 
হ়ে। িাই এিাণক ভুি িিার সুণ াি দনই। 

২. লদ্বিী়ে হাদীসলি ইমাম মাণিক রাহ. িার ম়ুোত্তা গ্রণথথ সরাসলর 
সালিণমর সূণে িদী়ে লেিা ইিণন উমর রা. দথণক িেবনা কণরণিন। 
এণি মাে দু’ িার রফা করার কথা এণসণি। হাদীসলি এইঃ 
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 منكبيه حذو يديه رفع الصالة افتتح اذا كان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ان
 حمده لمن هللا سمع:  وقال ايضا كذلك رفعهما الركوع من رأسه رفع واذا
 الحمد لك ربنا

অথবাৎ রাসিূ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম  েন নামা  শুরু 
করণিন িেন কাাঁধ ে বন্ত হাি উণত্তািন করণিন। আর  েন রুকু 
দথণক উঠণিন িেণনা অনুরূেভাণি হাি িুিণিন এিং িিণিন 
সালমআল্লাহু লিমান হালমদাহ, রব্বানা িাকাি হামদ। (ম়ুোত্তা মাণিক, 
১৬; মসুান্নাণফ আব্দরু রা  াক, ২৫১৭) 

আমরা হারামাইন েরীফাইণন অণনকণক এভাণি আমি করণি 
দদণেলি। 

৩. িিৃী়ে হাদীসলিণি লিন জা়েিা়ে রফার কথা এণসণি। প্রথম 
িাকিীণরর সম়ে, রুকুণি  াও়োর সম়ে ও রুকু দথণক ওঠার সম়ে। 
এিা প্রলসদ্ধ সি হাদীণসর লকিাণিই উদ্ধিৃ হণ়েণি। ইমাম োণফঈ, 
আহমাদ এিাণকই সুন্নি িণিণিন। 

৪. চিুথব হাদীসলিণি চার জা়েিা়ে রফার কথা এণসণি। উেণরর 
হাদীণসর লিন জা়েিা, আর চিুথব জা়েিা হণিা দুই রাকাি েণড 
ওঠার ের। এিা লিন রাকাি িা চার রাকাি লিলেি নামাণ র দক্ষণে। 
এ হাদীসলি নালফ’  রহ. ইিণন উমর দথণক িেবনা করণিন। লিলন 
রাসিূ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর লদণক এলি সম্পলকবি 
কণরণিন। (িেুারী ৭৩৯, আব্দরু রা  াক, ৭৪৩) এিাডা মহুালরি 
ইিণন লদিার (নাসাঈ কুিরা, ১১০৬) ও সালিম রহ. (মেুলকিিু 
আিার ৫৮৩০) ইিণন উমর রা. দথণক অনুরূে িেবনা কণরণিন। 

৫. েিম হাদীসলি দথণক োও়ো  া়ে, দসজদা়ে  াও়োর সম়েও 
রাসিূ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম রফা করণিন। দস লহসাণি োাঁচ 
জা়েিা়ে রফা করা প্রমালেি হ়ে। এ হাদীসলি ইিণন উমর দথণক 
িািারানী িার আওসাি গ্রণথথ এই েণব্দ উণল্লে কণরণিন, وعند 

ساجدا يهوى حين التكبير  অথবাৎ  েন লিলন লসজদা়ে  াও়োর জন্য 
িাকিীর লদণিন, িেনও রফা করণিন। হা়েিামী মাজমাউ  
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 াও়োইণদ এলি উণল্লে কণর িণিণিন, صحيح واسناده  এর সনদ 
সহীহ। (২/১০২) িািাডা ইমাম িেুারী রহ. িার জ ুউ রাফইি 
ই়োদাইণন নালফ’ র সণূে ইিণন উমর রা. দথণক িেবনা কণরণিন দ , 

 .سجد واذا ركع اذا يديه يرفع كان انه وسلم عليه هلل صلى النبى عن

অথবাৎ রাসিূ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম  েন রুকু করণিন ও 
দসজদা করণিন িেন রফণ়ে ই়োদাইন করণিন। (ে.ৃ২৬) 

৬. ি়ে নম্বর হাদীসলি িেবনা কণরণ িন আব্দিু আ‘ িা রাহ. 
উিা়েদুল্লাহ দথণক লিলন নালফ’ র সণূে ইিণন উমর রা. দথণক, 

 وبين وقعود وقيام وسجود وركوع ورفع خفض كل فى يديه يرفع كان انه
 ذلك يفعل كان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ان ويزعم السجدتين

অথবাৎ ইিণন উমর (নামাণ ) প্রণিযক ওঠা-নামার সম়ে, রুকু ও 
দসজদার সম়ে, দাাঁডাণনার সম়ে ও দুই দসজদার মাণঝ িসার সম়ে 
রফণ়ে ই়োদাইন করণিন এিং িিণিন রাসিূ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ও়োসাল্লামও এমনলি করণিন। িাহািী, মেুলকিিু আিার (৫৮৩১) 

উণল্লেয এ হাদীসলির সনদ সহীহ। শুআ়েি আরনাউি 
িণিণিন, ينالشيخ رجال ثقات رجاله  এর রািীিন লিশ্বস্ত , িেুারী ও 
মসুলিম েরীণফর রািী। িণি এরের শুআ়েি দ  িণিণিন 

المؤلف سيذكر كما شاذة الرواية هذه لكن  িণি এলি ো  িা লিলেন্ন 
িেবনা, দ মনলি একিু েণরই গ্রথথকার িণিণিন। এলি আসণি 
শুআ়েণির ভুি িঝুািলুঝ। ইমাম িাহািী আসণি িণিণিন 

ا نافع رواية من الحديث هذا وكان    هللا عبيد رواه لما شاد 

অথবাৎ নালফ’ র এ িেবনালি উিা়েদুল্লাহর েণূিবাি িেবনাণক আণরা 
েলিোিী কণর। এই شادا েব্দলি (দাি অক্ষণর) শুআ়েণির সম্পাদনা়ে 
মলুদ্রি কলেণি"شاذا" ( াি অক্ষণর) িাো হণ়েণি। েিূবাের িিিয 
লচন্তা করণি এ ভুিলি েলরস্কার ধরা েণড। 

ইিণন উমর রা. এর এই দেণষাি িেবনালিণক ইিণন হা ম জালহরীও 
সহীহ িণিণিন। আিিানী সাণহিও এসি জা়েিা়ে রফা করাণক 
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সুন্নাি সািযস্ত কণরণিন এিং এই িেবনাণক সহীহও আেযা লদণ়েণিন। 
(দ্র. লসফািুস সািাহ, ে.ৃ ১৫১, ১৫৪) সুিরাং  ারা লিন িা চার 
জা়েিা়ে রফা করাণক সুন্নি িণিন, এসি সহীহ হাদীস িাণদর 
লিেণক্ষ  া়ে লক না দসিা িাণদরণক ভািণিই হণি। 

এ আণিাচনা দথণক প্রমালেি হণ়ে দিি দ , ইিণন উমর রা. দ মন 
রাসিূ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম দথণক লিলভন্ন স্থাণন রফা করার 
হাদীস িেবনা কণরণিন। লনণজ আমিও কণরণিন িদনুরূে। িাই 
একিার রফা করার হাদীসণক দফণি দদও়োর দকান সুণ াি দনই। 
িেুারী েরীফসহ অণনক হাদীস গ্রণথথ ইিণন উমর রা.এর উলি িলেবি 
হণ়েণি দ , السجدتين بين يرفع ول  অথবাৎ রাসিূ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ও়োসাল্লাম দু ইু দসজদার মাণঝ রফা করণিন না। লকনু্ত এি দজার 
লদণ়ে িিা কথাও দুিবি িণি প্রমালেি হণ়ে দিণি। কারে ইিণন উমর 
লনণজ ও িার িাে নালফ’  রহ. দুই দসজদার মাণঝ রফা করণিন। 
একইভাণি আনাস রা., ইিণন সীরীন, িাউস, হাসান িসরী ও 
আই়েিূ সােলি়োনী প্রমেুও দুই দসজদার মাণঝ রফা করণিন িণি 
মসুান্নাণফ ইিণন আি ূো়েিা়ে সহীহ সনণদ উদ্ধিৃ হণ়েণি। আিরম 
স্বী়ে উস্তাদ ইমাম আহমাণদরও অনুরূে আমণির উণল্লে কণরণিন। 
আিিানী সাণহিও এসণির লিশুদ্ধিাণক দমণন লনণ়েণিন। িদুেলর 
মাণিক ইিনুি হুও়ো়েলরি রা. এর হাদীস দিা নাসাঈ েরীণফ সহীহ 
সনণদ এণসণি, দ োণন রাসিূ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম দ  দুই 
দসজদার মাণঝ রফা করণিন দসকথা স্পিভাণি উণল্লে করা হণ়েণি। 
সুিরাং একিার রফা করার হাদীসগুণিার উের  ারা আমি কণর 
িাণদর উের এি লক্ষপ্ত হও়োর কী আণি। 

এরের দিেক ৮ নং দথণক ১১ নং ে বন্ত লকিু জাি হাদীস উণল্লে 
কণরণিন, আমাণদর জানামণি দকান হানাফী আণিম এগুণিা দলিি 
লহসাণি দেে কণর না । দিেক হ়েি হানাফীণদর উের আণরালেি 
জাি হাদীণসর লফলরলস্ত দীঘব করার মিিণি এগুণিা উণল্লে কণর 
লদণ়েণিন। লকনু্ত দিাকাইণ়ের মণিা রাস্তা-ঘাি দথণক এমন জাি হাদীস 
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একলেি করণি আমরাও িাণদর অণনক জাি হাদীস জমা করণি 
োরণিা। িারা চাইণি ভলিষযণি এগুণিা জমা করার ইো রইণিা। 

১২ নম্বণর লিলন ইমাম আি ূহানীফার মসুনাদ এর িরাি লদণ়ে একলি 
হাদীস উণল্লে কণরণিন। হাদীসলি ইমাম আি ূহানীফা িেবনা কণরণিন 
হাম্মাণদর সণূে ইিরাহীম নাোঈ দথণক, লিলন আসও়োণদর সণূে 
আব্দলু্লাহ ইিণন মাসউদ রা. সম্পণকব িণিণিন, লিলন প্রথম িাকিীণরর 
সম়ে হাি িুিণিন। অিঃের আর হাি িুিণিন না। লিলন এ 
আমিলি রাসিূ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর িণিও উণল্লে 
করণিন। 

এরের দিেক মন্তিয লিণেণিন, আব্দলু্লাহ ইিনু মাসউদ (রা.) এর 
িেবনা সম্পণকব আমরা েণূিব লিস্তালরি আণিাচনা দেে কণরলি। সুিরাং 
এই িেবনা গ্রহেণ ািয ন়ে। িািাডা এই িেবনা অণনক ত্রুলিেেূব। 
কারে ইমাম আি ূহানীফা (রহ.) এর নাণম দ  সমস্ত িেবনা এণসণি, 
মহুালদ্দসিন দসগুণিার িযাোণর অণনক আেলত্ত িুণিণিন। 

এ সম্পণকব আমরাও লেিণন লিস্তালরি আণিাচনা কণরলি এিং প্রমাে 
কণরলি দ , হাদীসলি গ্রহেণ ািয। এ িেবনালির দ্বারা িা আণরা অলধক 
গ্রহেণ ািযিা োণে। 

ইমাম আি ূহানীফার িেবনাগুলির িযাোণর মহুালদ্দসিণের  লদ অণনক 
আেলত্ত থাণক িণি দসগুলি লক? দিেক িীকা়ে আিিানী সাণহণির 
ইরও়ো গ্রণথথর িরাি লদণ়েণিন। দসোণন  া আণি িার সারাংে হণিা 
অণনক মহুালদ্দস ইমাম আি ূ হানীফাণক িা িার হাদীসণক দুিবি 
িণিণিন। লকনু্ত এিা দিা একলি আেলত্ত, অণনক আেলত্ত দকাথা়ে? 

ইমাম আি ূ হানীফা রহ.ণক দকান দকান মহুালদ্দস  ঈফ িণিণিন? 
দকন িণিণিন? দস প্রসে দ ণহিু দিেক চাো লদণ়ে দিণিন, িাই দস 
প্রসে লনণ়ে এোণন আণিাচনা়ে দ ণি চালে না। শুধ ুএিিুকু িিণিা, 
 ারা  ঈফ িণিণিন িাণদর দচণ়ে দঢর দিেী সংেযক হাদীণসর ইমাম 
িাণক লিশ্বস্ত িণিণিন। 
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এরের জ্ঞািিয লেণরানাণম ইমাম আি ূহানীফা ও ইমাম আও া়েীর 
একলি লিিকব (রফণ়ে ই়োদাইন সম্পণকব): উণল্লে কণর দিেক 
িণিণিন, এিা চরম লমথযাচার। এরের িা-মা হািী আণিম 
উিা়েদুল্লাহ মিুারকেরুীর িিিয উণল্লে কণরণিন দ , লিলনও 
িণিণিন, এলি একলি িাণনা়োি িল্প ও অলভনি লমথযাচার। 

 

লক আি ব! এলি একলি ঘিনা,  া মসুনাণদ ইমাম আি ূ হানীফা়ে 
হালরিী উণল্লে কণরণিন। এলি চরম লমথযাচার হণিা লকভাণি? 
মসুনাদলির সংকিক হালরিী সম্পণকব  াহািী িার লস়োর গ্রণথথ 
িণিণিন, 

 الستاذ محمد ابو النهر ماوراء عالم العالمة الفقيه المام الشيخ

অথবাৎ আে ো়েে আি ইমাম আি ফাকীহ আি আল্লামা, মা ও়োউন 
নাহার এিাকার আণিম আি ূমহুাম্মদ আি উসিা । 

িার লিশ্বস্তিা লনণ়ে লদ্বমি রণ়েণি, িণি  াহািী রহ. িণিণিন, 

  .فيه القول يحسن منده ابن وكان 

অথবাৎ (মহুালদ্দস) ইিণন মানদাহ রহ. িার িযাোণর ভাি ধারো 
দোষে করণিন। 

এ ঘিনালি লিলন সনদ ও সেূসহ উণল্লে কণরণিন। লিলন িেবনা 
কণরণিন মহুাম্মদ ইিণন ইিরাহীম ইিণন ল ়োদ দথণক। দারাকুিনী, 
হাণকম আি ুআহমাদ প্রমেু িাণক  ঈফ আেযা লদণ়েণিন।  াহািী 
িার িারীেিু ইসিাণম (নং ১২৩) ও ইিণন হাজার িার লিসাণন 
দারাকুিনীর িরাণি উণল্লে কণরণিন দ , লিলন হাদীস জাি করণিন। 
লকনু্ত দারাকুিনীর দকান গ্রণথথ আমরা একথা োই লন। এর সিযিা 
সম্পণকব আল্লাহই ভাি জাণনন। এলদণক িড িড মহুালদ্দস িার হাদীস 
দ্বারা প্রমাে দেে কণরণিন িা লনণজণদর লকিাণি িার হাদীস উদ্ধিৃ 
কণরণিন। লকনু্ত িার সম্পণকব দকান লিরূে মন্তিয কণরন লন। ইমাম 
িাহািী মেুলকিিু আিার গ্রণথথ (নং ৫৮৪৬) িার হাদীস উদ্ধিৃ 
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কণরণিন। িাম্মাম িার ফাও়োইদ গ্রণথথ (নং ৮০০, ৮০১, ৯৩০, 
১১৩৪, ১১৯২) িার হাদীস উদ্ধিৃ কণরণিন। আি ু নুআইম 
ইসোহানী িার হাদীস প্রমােস্বরূে দেে কণরণিন িার আি লিব্বনু 
নািািী গ্রণথথ (নং ১৪৭) ও িািিীিুি ইমামাহ ও়ো িারিীিিু 
লেিাফাহ গ্রণথথ (নং ৮৮)। এিাডাও লিলন িার লহি়োিুি আউলি়ো 
ও ফা াইিিু েিুাফা আর রালেদীন গ্রথথদ্বণ়ের একালধক স্থাণন, 
লসফািুি জান্নাহ গ্রণথথ এক স্থাণন ও আি মসুনাদুি মসুিােরাজ 
আিা সহীহ মসুলিম গ্রণথথ (নং ৩১৩৫) িার হাদীস উদ্ধিৃ কণরণিন। 
লেহাি কু াঈ রহ.ও িার মসুনাণদ (নং ৪৬) িার হাদীস প্রমােস্বরূে 
দেে কণরণিন। একইভাণি িা়েহাকী রহ. সুনাণন কুিরা গ্রণথথ (নং 
১৪৪৯২), িাাঁর আি ইলিকাদ গ্রণথথ (১/৩৬৮) ও শুআিিু ঈমান 
গ্রণথথ (নং ৪০৪৮, ৪৬৫৬) িার হাদীস প্রমােস্বরূে দেে কণরণিন। 
ইিণন আব্দিু িার রহ. িার জালমউ িা়োলনি ইিলম ও়ো ফা লিহী 
গ্রণথথ (নং ১৯৯৮) িার হাদীস প্রমাে লহসাণি দেে কণরণিন। 
িািারানী রহ. িার মজুাণম কািীণর দুলি হাদীস (নং ১১৯৫২, 
১৩৮৬৩) ও মজুাণম সািীণর একলি হাদীস (নং ৯৭৫) ও আওসাি 
গ্রণথথ িারলি হাদীস (নং ৬৮৭৫-৬৮৮৮) উদ্ধিৃ কণরণিন। আওসাণি 
লিলন িেবনাকারীণদর লিলভন্নজন সম্পণকব কথা িিণিও দকাথাও এই 
রািী সম্পণকব দকান মন্তিয কণরন লন। এিাডা হাণকম রহ. িার 
মসুিাদরাণক (নং ২৩১৮) ও জাও াকানী িার আি আিািীি ও়োি 
মানাকীর ও়োস লসহাহ ও়োি মাোহীর গ্রণথথ (৩৪৪) ির হাদীসণক 
সমথবক ও সাক্ষী িেবনারূণে দেে কণরণিন। সুিরাং িার হাদীসণক 
জাি িা িাণনা়োি িিা মেুলকি। 

িার উস্তাদ সুিা়েমান ইিণন দাউদ ো াকুনী। িার লিশ্বস্তিা লনণ়েও 
লিিকব রণ়েণি। িণি ইিণন আদী িার সম্পণকব লিণেণিন, 

 حفاظ من المعدودين الحفاظ من َوهو ، مستقيم كثير حديث وللشاذكوني
 هذه رأيت ما وأنكر وعلي وأحمد يَْحيى إلى يضم من أحد َوهو ، البصرة

 أمره صورة أشبه وما سرقة ضهاوبع مناكير بعضها ذكرتها التي األحاديث
 هناك من أتى وإنما فيغلظ حفظا يحدث فكان كتبه ذهبت إنه عبدان قال بما

 يتعمده أنه ل الحديث على يمر الحفظ على واقتداره فلجرأته عليه يشتبه
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অথবাৎ ো াকুনীর অণনক সলঠক িেবনা রণ়েণি। লিলন িসরা়ে হাদীণসর 
হাণফজণদর একজন। িাণক ই়োহ়ো ইিণন মাঈন, আহমদ ইিণন 
হাম্বি ও আিী ইিনুি মাদীনীর সণে িুিনা করা  া়ে। িার সিণচণ়ে 
আেলত্তকর িেবনাসমহূ এগুণিাই  া আলম িুণি ধরিাম। এর মণধয 
লকিু আণি আেলত্তকর, আর লকিু আণি অন্যণদর হাদীস লনণজর নাণম 
চালিণ়ে দদও়ো। িার অিস্থার সিণচণ়ে সুন্দর লিিরে লদণ়েণিন 
আিদান রহ. দ , িার লকিাি লিনি হণ়ে লিণ়েলিি। ফণি স্মলৃির 
উের লনভবর কণর লিলন হাদীস িেবনা করণিন, আর এণিই িার ভুি 
হণিা। এভাণি দকান হাদীস লনণ়ে সণন্দহ দদো লদণিও লিলন িার 
দুঃসাহলসকিা ও স্মলৃিেলির দজাণর দসলি িেবনা কণরই দ ণিন। লিলন 
দ  লমথযা িিণিন িা ন়ে। 

আর  াহািী রহ. লস়োর গ্রণথথ (১৭৮৮) িণিণিন, 

 مناكير ذو فإنه حميد ابن بخالف ساقط حديث له يوجد يكد لم ضعفه ومع 

অথবাৎ লিলন দুিবি হণিও িার দফণি দদও়োর মণিা দকান হাদীস 
োও়ো  া়ে লন িিণিই চণি। েক্ষান্তণর (মহুাম্মদ) ইিণন হুমা়েদ, 
িার অণনক আেলত্তকর িেবনা রণ়েণি। 

এই ো াকুনী ঘিনালি িেবনা কণরণিন সুলফ়োন ইিণন উ়ো়েনা রহ. 
দথণক। লিলন দিা প্রলসদ্ধ ও লিশ্বস্ত। সকণিরই দসিা জানা। সুিরাং 
ঘিনালিণক েিু দিলে হণি  ঈফ িিা দ ণি োণর। দিেক দকন চরম 
লমথযাচার িণি মণনর দেদ ঝাডণিন িা আমাণদর দিাধিময ন়ে। 

িািাডা িলেবি ঘিনালি ইলিহাস সংক্রান্ত একলি লিষ়ে। আর 
ইলিহাণসর দক্ষণে হাদীসলিদিে কডাকলড না কণর িাড লদণ়েণিন। 
(দ্র. হাণকম, আি মসুিাদরাক, হা. ১৮০১) সুিরাং হাদীণসর 
রািীণদর দক্ষণে অিিলম্বি কডাকলড এোণন কাময ন়ে। 

১৩ নম্বণর দিেক হ রি আিী রা. এর আমি সম্পণকব একলি হাদীস 
উণল্লে কণরণিন। হাদীসলির সারমমব হণিা লিলন প্রথম িাকিীণরর 
সম়ে শুধ ুহাি িুিণিন। েণর আর িুিণিন না। 
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এরের দিেক মন্তিয কণরণিন, িেবনালি লনিান্তই দুিবি। মহুালদ্দস 
উিমান দাণরমী িণিন, আিী রা.এর নাণম দুিবি সণূে িলেবি হণ়েণি। 
ইমাম িা়েহাকী িণিন, আিী সম্পণকব এই ধারো সলঠক ন়ে দ , লিলন 
রাসিূ সা. এর কণমবর উের লনণজর কমব প্রাধান্য লদণ়েণিন। িরং এর 
রািী আি ুিকর নাহোিীই দুিবি। কারে দস এমন রািী ন়ে দ ,  ার 
দ্বারা দলিি গ্রহে করা  া়ে এিং দকান সুন্নাি সািযস্ত হ়ে। ইমাম 
োণফঈ রহ. িণিন, আিী, ইিণন মাসউদ এিং িাণদর দথণক  ারা 
হাদীস িেবনা কণরণিন, িারা িািাণির শুরুণি িাডা রাফউি 
ই়োদা়েন করণিন না মণমব দ  কথা িলেবি হণ়েণি িা সলঠক ন়ে। 

 

এ হণিা দিেণকর অন্ধ অনুকরণের আণরক দিৃান্ত। এ হাদীসলির 
িেবনাকারী সকণিই মহুালদ্দসিণের দলৃিণি লিশ্বস্ত। আি ু িকর 
নাহোিীণকও প্রা়ে সকি মহুালদ্দস লিশ্বস্ত িণিণিন। ইমাম মসুলিম 
িার হাদীস প্রমােস্বরূে দেে কণরণিন। আব্দরু রহমান ইিণন মাহদী 
িণিণিন, الكوفة مشيخة ثقات من  কুফার লিশ্বস্ত োণ়েেণদর একজন। 
ইিণন মাঈন, আহমদ, আি ুদাউদ, ইজিী, ই়োকুি ইিণন সুলফ়োন ও 
দারাকুিনী সকণিই িাণক লিশ্বস্ত িণিণিন। ইিণন লহব্বান মাজরুহীন 
গ্রণথথ িার সম্পণকব লিরূে মন্তিয করণি  াহািী রহ. িার িারীেিু 
ইসিাম গ্রণথথ িণিণিন, 

  مسلم به واحتج الفن إماما وثقه قد حجة فالرجل الخطابة عنك دع 

অথবাৎ আেনার দিকচার িাড–ন, এই রািী প্রমােণ ািয, িাণক 
োণের দুই ইমাম (ইিণন মাঈন ও আহমদ) লিশ্বস্ত িণিণিন, এিং 
ইমাম মসুলিম িার হাদীস দ্বারা প্রমাে দেে কণরণিন। (নং ৪৬১) 
কালেফ গ্রণথথও  াহািী িাণক লিশ্বস্ত িণিণিন। আিিানী সাণহি িহু 
জা়েিা়ে িার হাদীসণক সহীহ িণিণিন। ইরও়ো গ্রণথথ (হাদীস 
১৬৩৭) িণিণিন, নাহোিী লিশ্বস্ত, মসুলিণমর রািী। 

দিেক িা়েহাকীর িরাণি িাণক দ  দুিবি িণিণিন দসিা আসণি 
িা়েহাকীর ন়ে। উিমান দালরমীরই িিিয। িা়েহাকী িার সুনাণন 
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কুিরা়ে নাহোিীর একালধক হাদীস সম্পণকব িণিণিন, ইমাম মসুলিম 
িার সহীহ গ্রণথথ এলি উদ্ধিৃ কণরণিন। সুিরাং িা়েহাকী নাহোিীণক 
দুিবি িিণি োণরন না। 

আণরকলি কথা, নাহোিী দথণক এ হাদীস িার এক িাে আব্দরু রহীম 
ইিণন সুিা়েমান মারফূরূণে অথবাৎ রাসিূ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ও়োসাল্লাণমর লদণক সম্পলকবি কণর িেবনা কণরণিন। িার উের মন্তিয 
কণর দারাকুিনী রহ. িার ইিাি গ্রণথথ (নং ৪৫৭) লিণেণিন, 

حَمنَِ َعبد:  ِمنهُم ، الث قاتَِ ِمن َجماَعة َ َوخالَفَهَُ. َرفِعهَِ فِي َوَوِهم  ، َمهِديَ  بن الرَّ
 أَبِي َعن فََرُووهَُ ، عاِصمَ  َعن ، وَغيُرهُم ، يُونُس بن وأَحَمد ، داؤد بن وُموَسى

وابَُ وهُو ، َعلِيَ  َعلَى َموقُوف ا النَّهَشلِيَ  بَكرَ   ، أَبان بن ُمَحمد َرواهَُ َوَكَذلِك. الصَّ
 .َموقُوف ا عاِصمَ  َعن

অথবাৎ মারফূ (রাসিূ সা. এর লদণক সম্পলকবি) রূণে িেবনার দক্ষণে 
লিলন (আব্দরু রহীম) ভুণির লেকার হণ়েণিন। লিশ্বস্তণদর এক জামাি 
িার লিণরালধিা কণরণিন। িন্মণধয আব্দরু রহমান ইিণন মাহদী, মসূা 
ইিণন দাউদ, আহমদ ইিণন ইউনুস প্রমেু রণ়েণিন, িারা আি ুিকর 
নাহোিী দথণক আলসণমর সণূেই এলি হ রি আিী রা. দথণক 
মাওকুফরূণে (অথবাৎ িাাঁরই আমিরূণে) িেবনা কণরণিন। আর এলিই 
সলঠক িেবনা। একইভাণি মহুাম্মদ ইিণন আিানও আণসম দথণক 
মাওকুফরূণে এলি িেবনা কণরণিন। 

দদেনু, দারাকুিনী রহ. দিা হ রি আিী রা.এর আমি লহসাণি এ 
িেবনাণক সলঠক ও সহীহ আেযা লদণ়েণিন। আর আমাণদর িা-
মা হািী ভাইণ়েরা িণিন, এিা আিী রা. এর নাণম লমথযাচার!! 

উণল্লেয, দারাকুিনী দেষ িাণকয মহুাম্মদ ইিণন আিাণনর িেবনালিণক 
সমথবক ও সাক্ষী িেবনারূণে দেে কণরণিন। এলি ইমাম মহুাম্মদ িার 
ম়ুোত্তা গ্রণথথ দেে কণরণিন। মিূ িিণিয উভ়ে িেবনা এক ও অলভন্ন। 
সুিরাং উিমান দালরমীর একথাও আর লিকি না দ , নাহোিী একাই 
এভাণি িেবনা কণরণিন। 
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িালক রইি উিমান দালরমীর একথা দ , আিী রা. সম্পণকব এ ধারো 
সলঠক ন়ে দ , লিলন রাসিূ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর কণমবর 
উের লনণজর কমবণক প্রাধান্য লদণ়েণিন। 

এিা একিা দোাঁডা  লুি। কারে সহীহ সনণদ আিী রা.এর উি 
আমি প্রমালেি থাকাই লনণদবে কণর দ , লিলন ও অন্যান্য অণনক 
সাহািী রাসিূ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম দথণক একালধক স্থাণন 
রফণ়ে ই়োদাইণনর দ  কথা িেবনা কণরণিন দসিা হ়েণিা রাসিূলু্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম কেণনা কেণনা কণরণিন। অথিা 
প্রথম জীিণন করণিও দেষ লদণক দিণড লদণ়েণিন। এ সমেণ়ের লদণক 
ঝুাঁণকই ইিণন দাকীকুি ঈদ রহ. িার আি ইমাম গ্রণথথ দালরমীর 
িিিযণক দুিবি আেযা লদণ়েণিন। (দ্র. না়েিিু ফারকাদাইন, ে.ৃ 
১৩০) আর ইমাম োলফঈ রহ.  া িণিণিন এিা িার লনজস্ব িিিয ও 
িাহকীক। সিাইণক িা দমণন লনণি হণি লিষ়েলি এমন ন়ে। িার 
দচণ়ে িডণদর দথণক দিা এর লিেরীি িিিযও রণ়েণি। 

এরের দিেণকর মন্তিয হণিা, উি িেবনাও মনুকার। কারে ইিনু 
মাসউদ রা. এর েণক্ষ লকিু িেবনা োও়ো দিণিও আিী রা. সম্পণকব 
রাফউি ই়োদাণ়েন করার স্পি িহীহ হাদীস িলেবি হণ়েণি। সুিরাং 
উেণরর িেবনা গ্রহেণ ািয হও়োর প্রশ্নই ওণঠ না। 

এ দ ন দিেণকর মেুস্থ কথা। এ নম্বণর লিলন উি দুই সাহািীর 
সাথীণদর কথা লিণেণিন। িাহণি সাথীণদর আমণির দা়ে িাণদর 
উের িিবাণি দকন? আসণি এোণন সাথীরা অথবই ভুি। সহীহ হণি 
লেষযরা। আর লেষযণদর আমি দ্বারাই প্রমালেি হ়ে দ , ইিণন মাসউদ 
ও আিী রা.এর আমিও লিি িদনুরূে। কারে ঐ  ণুির লেষযরা 
উস্তাণদর িু-কলে লিি। 

দিেক দ  িণিণিন, আিী রা. সম্পণকব রাফউি ই়োদা়েন করার স্পি 
সহীহ হাদীস িলেবি হণ়েণি, কথালি এভাণি িিা লঠক হ়েলন। এণি 
োঠক মণন করণি আিী রা. এর লনজস্ব আমি সম্পণকব একথা িিা 
হণ়েণি। অথচ িযাোর আসণি িা ন়ে। িরং িিা উলচৎ লিি, আিী 
রা. রাসিূ সা. দথণক রাফউি ই়োদা়েন করার হাদীস িেবনা কণরণিন 
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 া সহীহ সনণদ উদ্ধিৃ হণ়েণি। আর এ হাদীস ও িার জিাি েণূিবই 
আমরা উণল্লে কণরলি। 

এরের দিেক িণিণিন,  ারা উি লমথযা িেবনার েণক্ষ উকািলি 
কণরন, িারা লক আিী রা.ণক রাসিূ (িা.)এর অিাধয প্রমাে করণি 
চান? 

িঝুণি োরিাম না, লমথযা িেবনা দকানলি? দিেক মণন হ়ে আিী 
রা.এর আমি সম্পলকবি েণূিবর হাদীসলির কথা িণিণিন। লকনু্ত 
দসোণন িণিণিন, লনিান্তই দুিবি। আর এক েিৃা োর না হণিই দসিা 
লমথযা হণ়ে দিি! 

হ রি আিী রা. সম্পণকব দকান মসুিমানই দিা রাসিূ সা. এর অিাধয 
হও়োর কল্পনা করণি োণর না। দিেণকর মাথা়ে এিা ঢুকি লক 
কণর? 

আমরা দ  সুন্দর লিণেষে দেে কণরলি দসিা গ্রহে করুন, দদেণিন 
লিলন রাসিূ সা. এর অিাধয হও়ো প্রমালেি হণি না। 

এরের দিেক ১৫ নম্বর হাদীস এভাণি উণল্লে কণরণিন, আসও়োদ 
(রা:) িণিন, আলম উমর রা.ণক একিার দুই হাি উণত্তািন করণি 
দদণেলি। অিঃের লিলন আর করণিন না। উণল্লেয দ , উি মণমব 
উমর রা.এর নাণম আণরা লকিু িেবনা এণসণি। 

এ িেবনালি সম্পণকব দিেক মন্তিয কণরন দ , উি িেবনা  ঈফ। ইমাম 
হাণকম িণিন, িেবনালি অেলরলচি। এর দ্বারা দলিি সািযস্ত করা  াণি 
না।  লদও ইমাম িাহািী িাণক লিশুদ্ধ িিণি দচণ়েণিন। লকনু্ত ইিনুি 
জাও ী িার দালিণক প্রিযােযান কণরণিন। মিূি উমর রা.এর নাণম 
এ সমস্ত িেবনা উণল্লে করাই লমথযাচার, কারে উমর রা. রাফউি 
ই়োদা়েন করণিন মণমব িহীহ হাদীি িলেবি হণ়েণি। ইিনু উমর রা. 
িণিন, উমর রা. রুকুণি  াও়োর সম়ে এিং রুকু দথণক ওঠার সম়ে 
রাফউি ই়োদাণ়েন করণিন। 

হাদীসলির অনুিাদ এভাণি হণি সুন্দর হণিা, আসও়োদ রহ. িণিন, 
আলম উমর রা.ণক দদণেলি, লিলন প্রথম িাকিীণরর সম়ে হাি 
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ওঠাণিন। েণর আর ওঠাণিন না। দিেক এ িেবনালির সনদ  াচাই না 
কণরই মেুস্থ িণি লদণ়েণিন এলি  ঈফ। েণর হাণকম ও ইিনুি 
জাও ীর িিিয দেে করার ের মণনর দেদ দঝণডণিন লমথযাচার 
িণি। 

অথচ এই িেবনালি উদ্ধিৃ কণরণিন ইিণন আিী ো়েিা িার মসুান্নাফ 
গ্রণথথ (হাদীস নং ২৪৫৪), ইমাম িাহািী িার মেুলকিিু আিার 
(১৫/৫০) ও িাহািী েরীণফ (হাদীস নং ১৩৬৪) ও ইিনুি মনুল র 
িার আি আওসাি গ্রণথথ (হাদীস নং ১৩৯১)। লিনজনই একই সণূে 
এলি উণল্লে কণরণিন। অথবাৎ ই়োহ়ো ইিণন আদম এলি িেবনা 
কণরণিন হাসান ইিণন আই়োে দথণক, লিলন আব্দিু মাণিক ইিণন 
আিজার দথণক, লিলন  িুা়ের ইিণন আদী দথণক, লিলন ইিরাহীম 
(নাোঈ) দথণক, লিলন আও়োদ রহ. দথণক। এই ি়েজন িেবনাকারীর 
মণধয ই়োহ়ো ইিণন আদম,  িুা়ের ইিণন আদী, ইিরাহীম ও 
আসও়োদ চারজনই সহীহ িেুারী ও মসুলিণমর রািী। আর হাসান 
ইিণন আই়োে ও আব্দিু মাণিক ইিন আিজার (িার েণুরা নাম 
আব্দিু মাণিক ইিণন সাঈদ ইিণন হাই়োন ইিণন আিজার) দুজনই 
সহীহ মসুলিণমর রািী। িাণদর লিশ্বস্তিা লনণ়েও দকান প্রশ্ন দনই। 
হাসান ইিণন আই়োেণক ইিণন মাঈন, নাসা়েী, ইজিী, িাহািী ও 
ইিণন মাকুিা প্রমেু লিশ্বস্ত িণিণিন। আর ইিণন লহব্বান, ইিণন 
োহীন ও ইিণন োিফূন িাণদর লিকাি (লিশ্বস্ত রািীচলরি) গ্রণথথ 
িাণক উণল্লে কণরণিন। এমলনভাণি আব্দিু মাণিক ইিণন 
আিজারণক ইমাম আহমদ, ইিণন মাঈন, নাসা়েী, ইজিী, ই়োকূি 
ইিণন সুলফ়োন ও  াহািী প্রমেু লিশ্বস্ত িণিণিন। আি ু রুআ ও আি ু
হাণিম িাণক ইসরাঈি ইিণন ইউনুস (িেুারী ও মসুলিণমর রািী) এর 
উের অগ্রিেয আেযা লদণ়েণিন। এিাডা ইিণন লহব্বান, ইিণন োহীন 
ও ইিণন োিফূনও িাণক লিকাি গ্রণথথ উণল্লে কণরণিন। ইিণন 
হাজারও িাকরীি গ্রণথথ িাণক লিশ্বস্ত আেযা লদণ়েণিন। এেন দিেক 
িিকু, এণদর মণধয দক লমথযুক। দক িা লমথযাচার কণরণিন? হাদীণসর 
সংকিকিে, না এর দকান রািী? 
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আর লিলন দ  িণিণিন, উমর রা. রাফউি ই়োদাণ়েন করণিন মণমব 
িহীহ হাদীি িলেবি হণ়েণি। এরের িণিণিন, ইিণন উমর (রা:) 
িণিন, উমর (রা:) রুকুণি  াও়োর সম়ে এিং রুকু দথণক উঠার সম়ে 
রাফউি ই়োদাণ়েন করণিন। 

দিেক এর িরাি লদণ়েণিন, িা়েহাকীর মা’ লরফািুস সুনান (ণিেণকর 
এোণন মাআলরফুস সুনান িাো হণ়েণি,  া ভুি) ২/৪৭০ সনদ সহীহ, 
িুহফািুি আহও়ো ী ২/৯৫। 

 

এোণন আমরা দঢ়ৃিার সণেই িিলি, দিেক কিৃবক িা়েহাকীর উি 
গ্রণথথর িরাি উণল্লে করা একলি প্রিারো বি ন়ে। িা়েহাকীর উি 
গ্রণথথ এমন কথা দনই। আর িুহফািুি আহও়ো ী গ্রণথথও িা়েহাকীর 
গ্রণথথর িরাি দনই। এলি িরং হানাফী মহুালদ্দস আল্লামা  া়েিাঈর 
নাসিরু রা়োহ দথণক িারা লনণ়েণিন। লকনু্ত দসলির িরাি িুহফািুি 
আহও়ো ীণি দদও়ো হণিও দিেক িা এলডণ়ে দিণিন। আর নাসিরু 
রা়োহ গ্রণথথও হাণকম িা িা়েহাকীর দকান গ্রণথথর িরাি দদও়ো হ়ে 
লন। 

আসণি হাণকণমর িরাি লদণ়ে  া়েিাঈ কথালি এভাণি উণল্লে 
কণরণিন, 

 بها تعارض ول حجة بها تقوم ل شاذة رواية هذه بأن:  الحاكم واعترضه
 يرفع كان عمر أن عمر ابن عن كيسان بن طاوس عن الصحيحة األخبار

 .منه الرفع وعند لركوع ا في يديه

অথবাৎ হাণকম রহ. এর উের আেলত্ত িুণি িণিণিন, এ িেবনালি ো  
িা দিলিলেন্ন। এর দ্বারা প্রমাে দেে করা  া়ে না। এিং সহীহ 
হাদীসসমণূহর লিেরীণি এিা দেেও করা  া়ে না। িাউস ইিণন 
কা়েসান হ রি ইিণন উমর দথণক িেবনা কণরণিন দ , উমর রা. 
রুকুর সম়ে ও রুকু দথণক ওঠার সম়ে রফণ়ে ই়োদাইন করণিন। 
(নাসিরু রা়োহ, ১/৪০৫) 
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নাসিরু রা়োহ গ্রণথথ দ ণহিু মিূ গ্রণথথর িরাি দনই, িাই এ িিিযলি 
লমলিণ়ে দদোও সম্ভি হ়ে লন। এর সনদ  াচাই করারও সুণ াি হ়ে 
লন। এ িিিয ইিনুি মিুালিনও িার আি িাদরুি মনুীর গ্রণথথ 
হাণকণমর িরাি লদণ়ে আণরা দিািণমণি কণর উণল্লে কণরণিন। লকনু্ত 
লিলনও হাণকম িা িা়েহাকীর দকান গ্রণথথর িরাি দদন লন। (দ্র. 
৩/৫০০) এলদণক নাসিরু রা়োর সংলক্ষপ্ত রূে আদ লদরা়ো গ্রণথথ 
হাণফজ ইিণন হাজার হাণকণমর এই িিিযলি উণল্লে কণরণিন। 
দসোণন লিলন িণিণিন, 

 وفي التكبير في يديه يرفع كان عمر ابن عن طاوس رواية ويعارضه
  منه الرفع وعند كوعالر

অথবাৎ এর লিেরীণি িাউস হ রি ইিণন উমর দথণক িেবনা কণরণিন 
দ , লিলন রুকুর সম়ে ও রুকু দথণক ওঠার সম়ে রফণ়ে ই়োদাইন 
করণিন। (১/১৫২) একইভাণি ইিনুি হুমামও ফািহুি কাদীর গ্রণথথ 
িণিণিন, 

 يف يديه يرفع كان عمر ابن عن كيسان بن طاوس برواية الحاكم وعارضه 
  منه الرفع وعند الركوع

অথবাৎ এর লিেরীণি হাণকম রহ. ইিণন উমর রা. দথণক িাউস ইিণন 
কা়েসাণনর িেবনালি দেে কণরণিন দ , লিলন রুকুর সম়ে ও রুকু 
দথণক ওঠার সম়ে রফণ়ে ই়োদাইন করণিন। (১/৩১১) 

এ দুলি উদ্ধলৃিণি উমর রা. এর উণল্লে দনই। িাই অনুলমি হ়ে, 
নাসিরু রা়ো’ র সংস্করণে ভুি আণি। উমর রা. ন়ে, ইিণন উমণরর 
আমি দ্বারা হাণকম রহ. এলি ে-ন করণি দচণ়েণিন। এ অনুমানলি 
আণরা দজারদার হ়ে নীমািী রহ.এর িিিয দ্বারা। লিলন আিারুস 
সুনান গ্রণথথ িণিণিন, আলম লনণজ কিকািার এলে়োলিক দসাসাইলির 
গ্রথথািাণর নাসিরু রা়ো’ র লিশুদ্ধ কলেণি িিিযলি এভাণি দদণেলি 

  منه الرفع وعند الركوع في يديه يرفع كان أنه عمر ابن عن 

অথবাৎ ইিণন উমর দথণক িলেবি, লিলন রুকুর সম়ে ও রুকু দথণক 
ওঠার সম়ে রফণ়ে ই়োদাইন করণিন। (ে.ৃ ১৩৬) 
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 লদ ধণরও লনই, উমর রা. সম্পণকবই হাণকম কথালি িণিণিন, িথালে 
এর সহীহ হও়োর িযারালথি লক? সনদ িা সেূ  াচাইণ়ের দিা দকান 
উো়ে দনই। হাণকম দ  িণিণিন, ‘ সহীহ হাদীস সমণূহর’  এিিুকু 
কথা়ে লক এর সনদণক সহীহ িিা লঠক হণি? হাণকম রহ. িার 
মসুিাদরাক গ্রণথথ িহু হাদীসণক সহীহ িণিণিন, অথচ  াহািীসহ 
অণনণক দসগুণিাণক জাি আেযা লদণ়েণিন। সুিরাং শুধ ু হাণকণমর 
কথার উের লনভবর কণর এি দজার দদও়ো লিিকুি লঠক ন়ে। 
েক্ষান্তণর আমরা উমর রা. এর দ  আমণির কথা উণল্লে করিাম দসলি 
একালধক হাদীসগ্রণথথ সনদসহ লিদযমান আণি। আমরা এর সম্পণকব 
রািীণদর লিশ্বস্ত ও লনভবরণ ািয হও়োর িলিি প্রমাে দেে কণরলি। 
দসই সণে মিূ দলিণির আণিাচনা়ে দকান দকান মহুালদ্দস ঐ 
হাদীসণক লিশুদ্ধ আেযা লদণ়েণিন িাও উণল্লে কণর লদণ়েলি। এণি দ  
দকউ িঝুণি োরণিন হাদীসলি সহীহ। 

 

আসণি হ রি উমর রা.এর মণিা এমন মহান েিীফািুি মসুলিমীন 
দথণক রফণ়ে ই়োদা়েন না করািা প্রমালেি হণি, এিা দ ন িা-
মা হািী িনু্ধণদর কাণি িড্ড োরাে িাণি। লকনু্ত  িই োরাে িাগুক, 
এিা সহীহ সনণদ সণন্দহািীিভাণি িার দথণক প্রমালেি। দদেনু, 
িেুারী েরীণফর প্রথম ভাষযকার ইিণন িাত্তাি রহ. (মিুৃয ৪৪৯ 
লহজরী) িার ভাষযগ্রণথথ িণিণিন, 

 وعلى ، عمر ، السالم عليه ، النبى بعد الخليفتين بفعل القول يرجح أنه غير
 ، عمر عن فيه يختلف فلم ، على عن فيه اختلف قد كان وإن ، طالب أبى بن

অথবাৎ িণি প্রথম মিলি (রফণ়ে ই়োদা়েন না করা) অগ্রিেযিা িাভ 
কণর রাসিূ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর েণর িাাঁর দুই েিীফা 
উমর ও আিী ইিণন আি ুিালিণির আমি দ্বারা। এ িযাোণর আিী 
রা. দথণক দুরকম িেবনা োও়ো দিণিও উমর রা. দথণক লভন্ন দকান 
িেবনা দনই। (২/৩৫৫) 
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১৬ নং দলিণি ইিণন আব্বাস রা. িলেবি দিণহেণির সুসংিাদপ্রাপ্ত 
দেজন সাহািীর শুধ ু প্রথম িাকিীণরর সম়ে হাি িুিণিন মণমব 
একলি হাদীস উণল্লে করা হণ়েণি। 

দিেণকর মন্তিয হণিা, িেবনালি জাি। আিাউদ্দীন আি কাসানী (মিুৃয 
৫৮৮ লহ.) িার িাদাইউি িানাণ়ে এর মণধয উণল্লে কণরণিন। দসোন 
দথণক আল্লামা িদরুদ্দীন আইনী িহীহ িেুারী ও আি ুদাউণদর ভাণষয 
উণল্লে কণরণিন। লকনু্ত দকউই দকান সেূ উণল্লে কণরন লন। মিূি 
উি িেবনা িাণনা়োি ও লভলত্তহীন। 

আমাণদর িিিয হণিা, দকউই  েন এর দকান সেূ উণল্লে কণরন লন, 
িেন সেূ না জানা ে বন্ত লকণসর লভলত্তণি এলিণক জাি িিা হণি? 
সেূ িাডাও  লদ একলি হাদীসণক (িড দকান হাদীসলিণেষণজ্ঞর মন্তিয 
িাডা) জাি ও িাণনা়োি আেযা দদও়ো  া়ে, িণি হাণকম দ  
িণিণিন, দিণহেণির সুসংিাদপ্রাপ্ত দেজন দথণক রফা করার হাদীস 
িলেবি হণ়েণি, দসলি দকন জাি হণি না? িারও দিা দকান সেূ দনই। 
িাহণি লক দিেণকর জাি হাদীস ধরার জািলি এমন দ োণন শুধ ু
রফণ়ে ই়োদাইন না করার হাদীস ধরা েণড? 

এরের দিেক িণিণিন, ড. িাকীউদ্দীন িণিন, 

 في خالفه ثبوت مع الفن مهرة عند سنده يوجد لم ما األثر بهذا عبرة ول 
  الحديث كتب

এই সনণদ দকান উেণদে দনই। কারে এই লিষণ়ে  ারা লিণেষজ্ঞ 
িাণদর লনকণিই এই সনণদর দকান অলস্তত্ব োও়ো  া়ে না। িািাডা 
হাদীণসর গ্রথথসমণূহ এর লিণরাধী দলিিই লিদযমান। দিেক নীণচ 
৭২১ নম্বর লদণ়ে িীকা লিণেণিন, মওু়োে মাণিক, িাহিীক, ে.ৃ 
১৭৯। 

এ হণিা দিেণকর ত্রুলিেেূব িণিষো ও অনুিাণদর আণরক লচে। উদ্ধিৃ 
িিিযিুকু ড. সাণহণির ন়ে। িরং আব্দিু হক দদহিিী’ র,  া লিলন 
লসফরুস সা’আদা গ্রণথথর ভাণষয উণল্লে কণরণিন। উি ভাষযগ্রণথথর 
িরাণি আি িা’ িীকুি মমুাোদ নাণম ম়ুোত্তা মহুাম্মাণদর ভাষযগ্রণথথ 
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আব্দিু হাই িণক্ষè ািী িিিযলি উদ্ধিৃ কণরণিন। ড. সাণহি এই 
ম়ুোত্তা মহুাম্মদ আরি দথণক দিণেণিন িার লনণজর সম্পাদনা়ে। িণি 
লিলন এর নাম লদণ়েণিন ম়ুোত্তা মাণিক লি লরও়োইলিি ইমাম 
মহুাম্মাদ। 

এণিা দিি এক প্রসে। উদ্ধিৃ অংণের অনুিাণদ দিেক দ  ভুি 
কণরণিন িা দিাঝািার জন্য সলঠক অনুিাদ দেে করাই দিাধ কলর 
সণচিন মহণির জন্য  ণথি হণি। সলঠক অনুিাদ হণিা, হাদীসোণে 
লিণেষজ্ঞ িযলিিণিবর লনকি  িক্ষে ে বন্ত এর সনদ িা সেূ োও়ো 
না  াণি িিক্ষে এ আিারলি গ্রহেণ ািয হণি না। অলধকনু্ত 
হাদীসগ্রথথসমণূহ এর লিেরীি িথযই প্রমালেি রণ়েণি। 

এরের দিেক ১৭ নং দলিি লহসাণি একলি হাদীস এণনণিন। 
হাদীসলি ইিণন আব্বাস দথণক িলেবি। নিী সা. িণিণিন, সািলি 
স্থাণনই হাি উণত্তািন করা হ়ে,  েন সািাি শুরু করণি,  েন 
মসলজণদ হারাণম প্রণিে কণর কািাঘর দদেণি,  েন সাফা ও 
মারও়োর োহাণড উঠণি। স ূব ঢণি  াও়োর ের মানুণষর সণে  েন 
আরাফা়ে উকূফ করণি, মজুদালিফার ম়েদাণন এিং  েন োথর 
মারণি দুই স্থাণন (অথবাৎ প্রথম ও লদ্বিী়ে জামরা়ে)। 

দিেক হাদীসলির উের মন্তিয কণরণিন, িেবনালি লমথযা ও িালিি। 
এমনলক লহদা়োর ভাষযকার ইিনুি হুমামও িার লিণরালধিা কণরণিন। 
দ মন, 

 وغير مرسل فهو منها هذا وليس أحاديث أربعة إل مقسم من الحكم يسمع لم
 تكبيرات في الحديث هذا خالفوا اأصحابن يعني فهم:  أيضا قال ، محفوظ
 القنوت وتكبيرة العيدين

হাকাম মাকসাম দথণক মাে চার হাদীস শুণনণি। দসগুণিার মণধযও 
এলি দনই। সুিরাং িা মরুসাি ও অরলক্ষি। িািাডা আমাণদর 
মা হাণির দিাণকরা ঈদ ও জানা ার িাকিীণরর িযাোণর লিণরালধিা 
কণরণি। 

এোণন দিেক অণনকগুণিা ভুি কণরণিন। 
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এক. হাদীসলিণক লমথযা ও িালিি িণিণিন।  া ইলিেণূিব দকউ িণিন 
লন। হাদীসলি ইমাম োণফঈ িার মসুনাণদ (৮৭৫ িা ৯৫০ নং), ইিণন 
আিী ো়েিা িার মসুান্নাণফ (২৪৫০, ১৫৭৪৮, ১৫৭৫২), িেুারী 
িার জ ুউ রাফউি ই়োদাইণন (৮১), িা  ার িার মসুনাণদ (দ্র. 
কােফুি আসিার, নং ৫১৯), ইিণন ে ুা়েমা িার সহীহ গ্রণথথ (নং 
২৭০৩), িূসী িার মেুিাসারুি আহকাম গ্রণথথ (৭৮৬) িাহািী িার 
োরহু মাআলনি আিাণর (৩৮২১, ৩৮২২) িািারানী িার মজুাণম 
কািীণর (১২০৭২) িা়েহাকী িার সুনাণন কুিরা়ে (৯২১০) ও ল ়ো 
িার আি মেুিারা গ্রণথথ (নং ৩১০) উদ্ধিৃ কণরণিন। ইমাম োণফঈ 
রহ. এর দ্বারা প্রমাে দেে কণরণিন িা়েিুল্লাহ দদোর সম়ে হাি 
দিািার মাসআিা়ে। িূসী রহ. হাদীসলিণক হাসান িণিণিন। আর 
হা়েিামী (৫৪৬১) িণিণিন, এর সনণদ মহুাম্মদ ইিণন আি ুিা়েিা 
আণিন, هللا شاء إن حسن وحديثه  ইনোআল্লাহ, িার হাদীস হাসান। 
ল ়ো িার মেুিারা গ্রণথথ উণল্লে করাও প্রমাে কণর, হাদীসলি িার 
লনকিও গ্রহেণ ািয। 

হাদীসলি মিূি ইিণন আব্বাস রা. দথণক দুইভাণি িলেবি আণি। ক. 
মারফু িা রাসিূ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর িােী লহণসণি, ে. 
মাওকুফ িা ইিণন আব্বাস রা. এর িিিয লহণসণি। অণনক 
মহুালদ্দণসর মণি এিা মারফূ ন়ে, মাওকূফ হও়োই সহীহ। িা  ার, 
ইিনুি জাও ী, ইিণন আব্দিু হাদী ও ইিনুি মিুালিন প্রমণুের মি 
এিাই। দমাল্লা আিী কারী িার আসরারুি মারফুআহ গ্রণথথ িণিণিন, 

 حكم في هو سيما ل وقفه صحة تكفينا رفعه صحة عدم تقدير على: قلت
 الرأي قبل من هذا مثل يقال ل إذ المرفوع

অথবাৎ আলম িিি,  লদ ধণরও লনই, এলির মারফু হও়ো সহীহ ন়ে, 
িিওু এর মাওকুফ হও়ো সহীহ হও়োিাই আমাণদর জন্য  ণথি। 
লিণেষি এ কারণে দ , এলি মারফু হাদীণসর ম বাদা ও লিধানভুি। 
কারে এ ধরণনর িিিয লনণজর মিামি দথণক দদও়ো  া়ে না। 

দুই, উদ্ধিৃ আরিী অংেলির অনুিাণদর শুরুণি িিা হণ়েণি, ‘ হাকাম 
মাকসাম দথণক’ । মাকসাম ন়ে, লমকসাম। 
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লিন. উদ্ধিৃ অংেিুকু ইিনুি হুমাণমর ন়ে, িরং ইমাম িেুারীর,  া 
ইিনুি হুমাম উদ্ধিৃ কণরণিন। দিেক না িণুঝ এ অংেলি ইিনুি 
হুমাণমর মণন কণর অনুিাণদও ভুি কণরণিন। ‘অরলক্ষি’  এর েণরর 
িাকযলির সলঠক অনুিাদ হণি: ‘ লিলন (ইমাম িেুারী) আণরা িণিণিন, 
িািাডা িারা: এর দ্বারা িার উণদ্দেয হণিা আমাণদর ইমামিে: দুই 
ঈণদর িাকিীরসমণূহ ও কুনুণির িাকিীণর এ হাদীণসর লিেরীি 
কণরণিন। 

িালক রইি ইমাম িেুারীর িিিয দ , দোিা রহ. িণিণিন, হাকাম 
রহ. লমকসাম দথণক চারলি হাদীস শুণনণিন। এ হাদীসলি দসই চাণরর 
মণধয দনই। সুিরাং এলি মরুসাি িা সেূলিলেন্ন ও দিলঠক িেবনা। 

এর জিাণি িিি, দোিা রহ. হ়েণিা দিাঝাণি চানলন মাে চারলি 
হাদীসই শুণনণিন। আমরা দ মন দু’ চারলি িণি স্বল্পিা িলুঝণ়ে থালক, 
লিলনও হ়েণিা িাই িলুঝণ়েণিন। একথা এজন্যই িিলি, দো’ িার 
অনুরূে আণরকলি উলি আণি, কািাদা রহ. আিিু আলি়ো রহ. দথণক 
লিনলি হাদীস শুণনণিন। (লিরলম ী, হাদীস ১৪৩) আি ু দাউণদর 
িেবনা়ে চারলি হাদীণসর কথা এণসণি। (হাদীস ২০২) অথচ িেুারী-
মসুলিণমই আিিু আলি়ো দথণক কািাদার আণরা একালধক হাদীস 
উদ্ধিৃ হণ়েণি। দসোণন দ  জিাি এোণনও দসই একই জিাি। 

হাকাম রহ. লমকসাম দথণক কিলি হাদীস শুণনণিন দস িযাোণর 
দোিার িিণিযও লিলভন্নিা রণ়েণি। এোণন চারলির কথা িিা 
হণ়েণি। লিরলম ী (নং ২৫৭) ও মসুনাণদ ইিনুি জাদ (নং ৩১৭)এ 
িিা হণ়েণি োাঁচলির কথা। আর ইিণন আি ুহালিম িার আি জারহু 
ও়োি িাদীণি িণিণিন, ি়েলির কথা। এর িাইণর আর দ সি িেবনা 
রণ়েণি দোিার মণি দসগুণিা হাকাম লকিাি (অথবাৎ লমকসাণমর 
লকিাি) দথণক িেবনা কণরণিন। (দ্র. মসুনাণদ ইিনুি জাদ (হাদীস 
৩১৭) 

িযাোরলি  লদ এমনই হ়ে দ  িালক হাদীসগুণিা হাকাম লকিাি দথণক 
িেবনা কণরণিন। আিার লিলন সকণির লনকি অলি লিশ্বস্তও িণিন। 
িণি এসি হাদীসণক ঢািাওভাণি িজবন করার দকান  লুি থাণক না। 
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এ কারণেই ঐ ৫/৬লি হাদীণসর িাইণর এই সনণদর অণনক হাদীসণক 
মহুালদ্দসিে সহীহ িা হাসান আেযা লদণ়েণিন। দিৃান্ত লহণসণি দদেনু: 
লিরলম ী েরীণফর ৮৮০ নং হাদীসলিণক আিিানী সাণহি সহীহ 
িণিণিন। ৮৯৩ ও ৮৯৫ নং হাদীস দুলিণক ইমাম লিরলম ী ও 
আিিানী সাণহি উভণ়ে সহীহ িণিণিন। একইভাণি হাণকম িার 
মসুিাদরাক গ্রণথথ ১৬৪২, ১৬৯৪ ও ১৭০৩ নং হাদীসণক সহীহ 
িণিণিন। ইিণন ে ুা়েমা রহ.ও িার সহীহ গ্রণথথ এসি উদ্ধিৃ 
কণরণিন। এর নম্বরগুণিা  থাক্রণম ২৫৯৬, ২৭৯৯, ২৮৪৪। সহীহ 
ইিণন ে ুা়েমার িীকা়ে ড. মসু্তফা আজমী স্পিভাণি এ লিনলি 
হাদীসণক সহীহ িণিণিন। িণি আণিাচয হাদীসলির সনণদ দ ণহিু 
ইিণন আি ুিা়েিা রণ়েণিন, দসকারণে এলিণক সহীহ িিা না দিণিও 
হাসান অিেযই িিা  াণি। িািাডা এর লভন্ন আণরা দুলি সনদ 
রণ়েণি। একলি সনদ রণ়েণি মসুনাণদ োলফঈণি: 

 عن عباس ابن عن مقسم عن حدثت قال جريج ابن عن سالم بن سعيد أخبرنا 
 ... وسلم عليه هللا صلى النبي

অথবাৎ আমাণদর লনকি সাঈদ ইিণন সাণিম িেবনা কণরণিন, ইিণন 
জরুা়েজ দথণক, লিলন িণিণিন, লমকসাম দথণক আমার লনকি িেবনা 
করা হণ়েণি ইিণন আব্বাস রা. এর সণূে নিী সা. দথণক। এ সনণদ 
ইমাম িা়েহাকীও হাদীসলি উদ্ধিৃ কণরণিন, এিং িণিণিন, এলি 
মনুকালি িা সেূলিলেন্ন। অথবাৎ ইিণন জরুা়েজ রহ. সরাসলর এলি 
লমকসাম দথণক দোণনন লন। 

অের সনদলি িািারানী রহ. উণল্লে কণরণিন, 

 نا الجرمي بُريد أبو يزيد بن عمرو أخبرنا النسائي شعيب بن أحمد حدثنا
 ابن عن جبير بن سعيد عن السائب بن عطاء عن ورقاء نا هللا عبيد بن سيف
 وسلم عليه هللا صلى النبي عن عباس

অথবাৎ আমাণদর লনকি আহমদ ইিণন শুআইি (ইমাম নাসা়েী) িেবনা 
কণরণিন, লিলন িণিণিন, আমাণদর লনকি আমর ইিণন ই়ো ীদ আি ু
িরুা়েদ আি জারমী িেবনা কণরণিন, সাইফ ইিণন উিা়েদুল্লাহ দথণক, 
লিলন িণিণিন, আমাণদর লনকি ও়োরাকা িেবনা কণরণিন আিা 
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ইিনুস সাইি দথণক, লিলন ইিণন আব্বাস রা. এর সণূে নিী স. 
দথণক। (হাদীস নং ১২২৮২) এই লদ্বিী়ে সনণদ হাদীসলি উদ্ধিৃ 
কণরণিন আি ুআিী হাসান ইিণন আিী আি িূসী রহ. (মিুৃয ৩১২ 
লহ.) িার মেুিাসারুি আহকাম িা মসুিােরাজিু িূসী আিা 
জালমইি লিরলম ী গ্রণথথ (হাদীস নং ৪৪-৭৮৬) এিং িণিণিন, هذا 

حسن حديث  এ হাদীসলি হাসান। আর এই সনণদই ল ়ো রহ. িার আি 
মেুিারা গ্রণথথ এলি উদ্ধিৃ কণরণিন। অথচ এই িেবনালি লনণ়ে দিেক 
লহদা়ো গ্রথথকাণরর উের কিই না লিণষাদিার কণরণিন। 

লনণজর োিা জাণি লনণজই আিক 

দিেক হানাফী জাি হাদীস ধরার জন্য দ ন জাি দেণিণিন। 
অিণেণষ লনণজর োিা জাণি লনণজই আিকা েণডণিন। মানসুে 
কালহনী : ঐলিহালসক লমথযাচার লেণরানাণম লিলন রাসিূ সা. দ  
সারাজীিন রফণ়ে ই়োদা়েন কণরণিন িার প্রমাে দেে করণি লিণ়ে 
ইিণন উমর রা. িলেবি একলি হাদীস দেে কণরণিন,  ার দেষ িাকযলি 
হণিা আল্লাহর সাণথ সাক্ষাৎ করা ে বন্ত িার িািাি সিবদা এরূেই 
লিি। 

এ হাদীসলি জাি। এর সনণদ দু’ জন রািী আণিন,  াণদর িযাোণর 
প্রচ- আেলত্ত রণ়েণি। একজন হণিন আব্দরু রহমান ইিণন কুরাইে। 
দারাকুিনী আি মু’ িালিফ গ্রণথথ (৪/১৮৭৯) িণিণিন, أحاديث له 
 িার অজানা অণচনা লকিু হাদীস রণ়েণি।غرائب

মী ানুি ইলিদাি গ্রণথথ  াহািী ও লিসানুি মী ান গ্রণথথ ইিণন হাজার 
উণল্লে কণরণিন, الحديث بوضع السليماني اتهمه  অথবাৎ (মহুালদ্দস) 
সুিা়েমানী িাণক হাদীস জাি করার অলভণ াণি অলভ িু কণরণিন। 
অের রািী হণিন ‘ ঈসমা ইিণন মহুাম্মদ আি আনসারী’ । িার 
সম্পণকব আি ুহাণিম ও ই়োহ়ো ইিণন মাঈন িণিণিন, يضع كذاب 
 িড লমথযুক, হাদীস জাি করণিা। মহুালদ্দস উকা়েিী الحديث
িণিণিন, بالبواطيل يحدث  িালিি ও অসিয হাদীস িেবনা করণিা। 
ইিণন আদী িণিণিন, الحديث منكر وهو محفوظ غير حديثه وكل  িার 
সি হাদীসই দিলঠক, দস আেলত্তকর হাদীস িেবনাকারী। 
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আি ব হণিও সিয, ড. আসাদুল্লাহ িালিিও িার িািািুর রাসিূ িা. 
গ্রণথথ এ জাি হাদীসলি উণল্লে কণরণিন। (দ্র. ে.ৃ ১০৯) 

আসি কথা কী, এ হাদীসলি িাণদর েিুই দরকার। কারে রাসিূ সা. 
দ  এক সম়ে একালধক জা়েিা়ে রফণ়ে ই়োদা়েন করণিন িা দকান 
হানাফী আণিম অস্বীকার কণরন না। িরং িারা িণিন, রাসিূ সা. 
ইণন্তকাি ে বন্ত রফণ়ে ই়োদা়েন কণরণিন এমন দালির দকান দলিি 
দনই। এলদণক ইিণন মাসউদ রা. সহ একালধক সাহািী কিৃবক িলেবি 
হাদীণস শুধ ুএকিার হাি ওঠাণনার কথা এণসণি। দসই সণে প্রিীন 
সাহািী হ রি উমর, আিী ও ইিণন মাসউদ রা. সহ কূফার েি েি 
সাহািীর শুধ ু একিার রফণ়ে ই়োদা়েন কণরণিন। এসি দথণক 
প্রিী়েমান হ়ে দ , রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম আমিুৃয 
রফণ়ে ই়োদাইন কণরন লন। আর এজন্যই এমন একলি হাদীস জাি 
করা হণ়েণি। ইিণন উমর রা.এর হাদীসলি িেুারী-মসুলিম সহ প্রা়ে 
হাদীণসর সকি গ্রণথথই উদ্ধিৃ হণ়েণি। লকনু্ত িা়েহাকী িাডা িাণদর 
দকউই এ অংেলি উণল্লে কণরন লন। 

িালক রইি, ইমাম িেুারী রহ. দ  িণিণিন, ‘ দকান সাহািী দথণক রফা 
না করা প্রমালেি ন়ে’ , এ কথা লঠক ন়ে। ইমাম িেুারীর লেষয ইমাম 
লিরলম ী েলরস্কার িণি লদণ়েণিন, এিা একালধক সাহািী ও িালিঈর 
মি (অথবাৎ শুধ ু একিার রফণ়ে ই়োদা়েন করা)। এিাই সুলফ়োন 
িাওরী ও কূফািাসীর মি। ইমাম লিরলম ী ইমাম িেুারীর মণিা 
একথাও িণিন লন দ , সকি সাহািী িালিঈ ও আণিমিে রফণ়ে 
ই়োদাইণনর িযাোণর একমি। লিলন িরং স্পি ভাষা়ে িণি 
লদণ়েণিন, 

 ابن منهم سلم و عليه هللا صلى النبي أصحاب من العلم أهل بعض يقول وبهذا
 بن هللا عبد و عباس ابن و أنس و هريرة أبو و هللا عبد بن جابر و عمر
 مجاهد و طاووس و عطاء و البصري الحسن بعينالتا ومن وغيرهم الزبير

 وغيرهم جبير بن سعيد و هللا عبد بن سالم و نافع و

অথবাৎ আর এিাই মি হণিা লকিু আণিণমর, সাহািীিণের মণধয 
ইিণন উমর, জাণির ইিণন আব্দলু্লাহ, আি ু হুরা়েরা, আনাস, ইিণন 
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আব্বাস ও ইিণন  িুাণ়ের প্রমণুের মি। িালিঈণদর মণধয হাসান 
িসরী, আিা, িাউস, মজুালহদ, নালফ, সালিম ও সাঈদ ইিণন জিুা়ের 
প্রমণুের মি। 

দিেক ম ুাফফর লিন মহুলসন িণিণিন, রাফউি ই়োদাণ়েণনর অিযন্ত 
গুরুত্বেেূব আমিলি জাি হাদীণসর ফাাঁণদ আিকা েণড আণি। আর এর 
কারোনা লিি ইরাণকর কুফা ও িসরা়ে। িাই লিরলম ী িণিন, এিা 
সুলফ়োন িাওরী ও কূফািাসীর িিিয। 

এরই নাম হণিা িা-মা হািী দফিনা। কুফা়ে জাি হাদীণসর কারোনা 
কেন দথণক হণিা? সাহািী িু দথণক? না িালিঈণদর  িু দথণক? 
দিেক িা িণিন লন। সুলফ়োন িাওরীর মণিা হাদীসস¤  রাি লক কণর 
জাি হাদীণসর ফাাঁণদ আিকা েডণিন? দিেক িাও িণিন লন। 
ম ুহুালদ্দস মহুাম্মদ ইিণন নসর মারও়ো ী ও ইিণন আব্দিু িার ও 
লিরলম ী রহ.এর কথা দথণক দিা দিাঝা  া়ে, সি  ণুিই কূফার এ 
আমি লিি। িাহণি এি েি েি সাহািী ও িালিঈ লকভাণি জাি 
হাদীণসর ফাাঁণদ আিকা েডণিন? আর ইমাম িেুারী লকভাণি 
িিণিন, আলম হাদীস লেক্ষার জন্য অন্যান্য েহণর কিিার লিণ়েলি িা 
িিণি োরি, লকনু্ত কূফা ও িািদাণদ কিিার লিণ়েলি িার লহসাি 
লদণি োরি না? হাণকম আি ুআব্দলু্লাহ  েন লিলভন্ন েহণরর লিশ্বস্ত 
মহুালদ্দসিণের েলরসংেযান লদণিন িার মালরফািু উিলূমি হাদীস 
গ্রণথথ, িেন সিবালধক সংেযক মহুালদ্দণসর িালিকা়ে আসি কূফা 
নিরী, এরই িা কারে লক? 

আমাণদর জানামণি এি িড েি ও জঘন্য কথা ইলিেণূিব দকউ 
িণিন লন। কূফা নিরী দ  মদীনা েরীণফর েণর িহৃত্তম ইিমী নিরী 
লিি দস কথা শুরুণিই আমরা িণি এণসলি। এিাডা আসও়োদ ও 
আিকামা রহ. দুজনই লিণিন মেুা রাম অথবাৎ রাসিূ সা. এর  ণুিই 
ইসিাম গ্রহে কণরলিণিন। লকনু্ত রাসিূ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ও়োসাল্লাণমর সণে সাক্ষাৎ িাণভর সুণ াি োন লন। িাই িড িড 
সাহািীর কাি দথণক হাদীস ও ইিম অজবন কণরণিন। একালধকিার 
সফর কণর কূফা দথণক মদীনা়ে দিণিন। হ রি উমর রা.এর সণে 
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সাক্ষাৎ কণরণিন। আব্দলু্লাহ ইিণন মাসউদ রা.এর এ েীষব দুই িাে 
স্বী়ে উস্তাদ দথণক লেণেলিণিন রুকু করার সম়ে দুহাি দজাড কণর 
উভ়ে হাাঁিুর মাঝোণন রােণি হ়ে। লকনু্ত মদীনা়ে লিণ়ে িারা হ রি 
উমর রা. দথণক লনণজণদর আমি সংণোধন কণর লনণ়েলিণিন। িেন 
দথণক িারা হাাঁিুর উের হাি রােণি শুরু করণিন। রফণ়ে ই়োদাইন 
সম্পণকব কুফার জাি হাদীণসর কারোনা দ্বারা িারা  লদ প্রিালরি হণ়ে 
থাকণিন, িাহণি মদীনা েরীণফ  াও়োর ের উমর রা. দথণক এিা 
লক সংণোধন করণি োরণিন না? 

ইিণন আিী ো়েিার মসুান্নাণফ সহীহ সনণদ িাণদর দথণক িলেবি 
আণি, িারা শুধ ু প্রথম িাকিীণরর সম়েই হাি িুিণিন। আর শুধ ু
িারা দকন, আব্দলু্লাহ ইিণন মাসউদ রা. ও আিী রা.এর সকি িাে 
এমনলি করণিন। এলি ইিণন আি ুো়েিা িেবনা কণরণিন ও়োকী ও 
আি ু উসামা দথণক, িারা দোিা দথণক, লিলন আি ু ইসহাক দথণক। 
(নং ২৪৪৬) এর িেবনাকারীরা সকণি িেুারী ও মসুলিণমর রািী। 
িাহণি এিা দক জাি করি? হাদীস জািকারীর সূণেও লক ইমাম 
িেুারী-মসুলিম হাদীস লনণ়েণিন? আব্দিু মাণিক ইিণন আিজার 
মসুলিম েরীণফর রািী। লিলন িণিণিন, আলম োিী, ইিরাহীম ও আি ু
ইসহাকণক দদণেলি িারা শুধ ু নামাণ র শুরুণিই হাি িুিণিন। 
(মসুান্নাফ, ২৪৫৪) এি িড িড ফকীহও জাি হাদীণসর ফাাঁণদ ো 
লদণিন? এরা লিনজনই দিা িেুারী ও মসুলিণমর রািী। শুধ ুলক িাই, 
িাহািী িেবনা কণরণিন ইিণন আিী দাউদ দথণক, লিলন আহমদ 
ইিণন ইউনুস (িেুারী-মসুলিণমর রািী) দথণক, লিলন আি ুিকর ইিণন 
আই়োে দথণক, লিলন িণিণিন, আলম দকান ফকীহণকই কেণনা 
এমনিা করণি দদলেলন দ , িারা প্রথম িাকিীর িাডা হাি উণত্তািন 
করণিন। (নং ১৩৬৭) এই আি ু িকর ইিণন আই়োে িেুারী 
েরীণফর রািী। ১৯৩ িা ১৯৪ লহজলরণি ইণন্তকাি কণরন। লিলন লক 
লমথযা কথা িণিণিন?  লদ িাই হ়ে, িণি ইমাম িেুারী লক লমথযুণকর 
হাদীস লনণ়েণিন? 

রফণ়ে ই়োদা়েণনর হাদীস সংেয 
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ম ুাফফর লিন মহুলসন লিণেণিন, ‘ ইিনু হাজার আসিািানী িণিন, 

 الحاكم وذكر الصحابة من رجال عشر سبعة رواه أنه أيضا البخاري وذكر
 الفضل أبو شيخنا وذكر المبشرة العشرة رواه ممن منده بن مالقاس وأبو

 .رجال خمسين فبلغوا الصحابة من رواه من تتبع أنه الحافظ

ইমাম িেুারী ১৭ জন িাহািী দথণক রফউি ই়োদাণ়েণনর হাদীি 
িেবনা কণরণিন। হাণকম ও আিিু কাণসম ইিনু মান্দাহ জান্নাণির 
সুসংিাদ প্রাপ্ত দেজন িাহািী দথণক হাদীি িেবনা কণরণিন। আর 
হাণফ  আিিু ফা ি অনুসন্ধান কণর িাহািীণদর দথণক দ  সমস্ত 
িেবনা উণল্লে কণরণিন, িার সংেযা ৫০ জণন দেৌাঁণিণি। 

এোণন দিেক অনুিাণদ মারাত্মক ভুি কণরণিন। লিলন দ  আরিী 
দিাণঝন না িার এলিও একলি প্রমাে। সলঠক অনুিাদ হণি, িেুারী 
রহ. এও উণল্লে কণরণিন দ , ১৭ জন সাহািী রাফউি ই়োদা়েণনর 
হাদীস িেবনা কণরণিন। হাণকম ও আিিু কাণসম ইিণন মান্দাহ 
উণল্লে কণরণিন দ , িন্মণধয জান্নাণির সুসংিাদপ্রাপ্ত দেজনও 
আণিন। আর আমাণদর উস্তাদ হাণফ  আিিু ফা ি উণল্লে কণরণিন 
দ , দ  সি সাহািী রফণ়ে ই়োদাইণনর হাদীস িেবনা কণরণিন, িাণদর 
িযাোণর লিলন অনুসন্ধান চালিণ়ে দদণেণিন, িাণদর সংেযা ৫০ জণন 
দেৌাঁণিণি। 

হাণফ  আিিু ফা ি ইরাকীর এই িিিয উণল্লে করণি লিণ়ে আিার 
আসাদুল্লাহ িালিি সাণহি লনণজর েক্ষ দথণক ‘অনুযন’  েব্দ দ াি 
কণরণিন। লিলন িণিণিন, রুকুণি  াও়ো ও রুকু দথণক ওঠার সম়ে 
রাফউি ই়োদাণ়েন করা সম্পণকব চার েিীফাসহ প্রা়ে ২৫ জন িাহািী 
দথণক িলেবি িহীহ হাদীিসমহূ রণ়েণি। একলি লহসাি মণি রাফউি 
ই়োদাণ়েন এর হাদীণির রািী সংেযা আোরাণ়ে মিুােোরাহসহ 
অনুযন ৫০ জন সাহািী। এিং সিবণমাি িহীহ হাদীি ও আিাণরর 
সংেযা অনযূন চারেি। 

িক্ষ করুন, অলিেণ়োলি কাণক িণি? মাজদুদ্দীন লফণরাজািাদী 
িণিণিন, হাদীস ও আিার লমণি চারেি। এিাই অলিেণ়োলির সীমা 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi
http://www.islamijindegi.com/
https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014


                    www.islamijindegi.com             

িালডণ়ে দিণি। িার ওের িালিি সাণহি দ াি করণিন িহীহ হাদীস 
ও আিাণরর সংেযা অনুযন চারেি। িার মাণন আণরা দিলেও হণি 
োণর। সুিহানাল্লাহ। 

িালিি সাণহণির মণি চার েিীফাসহ প্রা়ে ২৫ জন সাহািীর হাদীস 
িহীহ। িার অথব দাাঁডা়ে কমেণক্ষ ৩৭৫লি আিার রণ়েণি এ লিষণ়ে। 
এসি লক মানুষণক প্রভালিি করার জন্য প্রিারো ন়ে! লিনেলিই িাদ 
লদিাম, ৭৫লি আিারও লক দদোণি োরণিন িালিি সাণহিরা? 

িািাডা িারা দ  িণিণিন ‘ চার েিীফাসহ জান্নাণির সুসংিাদপ্রাপ্ত 
দেজন দথণক এ হাদীস িলেবি আণি’  এিা দোনা কথা। কারে এই 
দেজণনর মণধয চার েিীফাসহ কাণরা দথণকই সহীহ সনণদ এই 
হাদীস িলেবি হ়েলন। ইমাম িেুারী দিা এ লিষণ়ে স্বিে গ্রথথই রচনা 
কণর দফণিণিন। লকনু্ত দসোণন এই দেজণনর মণধয শুধমুাে আিী রা. 
িলেবি হাদীসলি উণল্লে কণরণিন। িালক ন়েজণনর কাণরা িেবনাই লিলন 
উণল্লে করণি োণরন লন। হ্াাঁ, উমর রা.এর িেবনার প্রলি লিলন ইলেি 
কণরণিন। দ মন ইলেি কণরণিন ইমাম লিরলম ীও। 

িাস্তি কথা হণিা চার েিীফার কাণরা দথণকই সহীহ সনণদ রফণ়ে 
ই়োদা়েণনর হাদীস িলেবি হ়েলন। হ রি উিমান রা. দথণক দিা  ঈফ 
সনণদও দকান হাদীস দনই। আি ুিকর লসদ্দীক রা. এর হাদীসলি দিা 
দীঘব চারেি িির ে বন্ত দিাকচকু্ষর অন্তরাণি লিি। এ সমণ়ে 
হাদীণসর প্রলসদ্ধ ি়ে লকিািসহ েিালধক হাদীসগ্রথথ রলচি ও 
সংকলিি হণ়েণি। লকনু্ত আমাণদর জানামণি দকান হাদীস গ্রণথথই 
এলি উদ্ধিৃ হ়েলন। এমনলক দকউ ইোরাও কণরন লন। ইমাম িেুারী এ 
লিষণ়ে স্বিে েসু্তক রচনা করণিও এর প্রলি ইলেি ে বন্ত কণরন লন। 
সিবপ্রথম ইমাম িা়েহাকী রহ. (োণফ়েী মা হাণির অনুসারী, মিুৃয 
৪৫৮ লহ.) এলি উদ্ধিৃ কণরণিন। লিলন না হণি মণন হ়ে এলি 
আডাণিই দথণক দ ি। িদুেলর এর সনদও ঝাণমিা মিু ন়ে। (দ্র. 
না়েিিু ফারকাদাইন, ে.ৃ ৫৬, ৫৭) 

হ রি উমর রা.এর হাদীসলির প্রলি অিেয ইমাম িেুারী ও লিরলম ী 
ইলেি কণরণিন। িণি এলি উদ্ধিৃ কণরণিন িা়েহাকী রহ. 
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আসসুনানুি কুিরা গ্রণথথ (২/৭৪, হাদীস ২৫২১)। েিীি িািদাদী 
আি জাণম লি আেিালকর রািী ও়ো আদালিস সাণম’  গ্রণথথ (নং 
১০১) ও ইিনুি আ’ রািী িার মু’ জাম গ্রণথথ (নং ১১৪৭, ২৩১) 
লিনজনই দো’ িার সণূে হাকাম দথণক, লিলন িণিণিন, আলম 
িাউসণক দদেিাম, লিলন (প্রথম) িাকিীণরর সম়ে, রুকুর সম়ে ও 
রুকু দথণক মাথা দিািার সম়ে কাাঁধ ে বন্ত হাি উণত্তািন করণিন। 
আলম িার জননক িােণক লজণজ্ঞস করিাম। িেন লিলন িিণিন, 
লিলন (িাউস) এলি িেবনা কণরন ইিণন উমর দথণক, লিলন উমর 
রা.এর সণূে নিী সা. দথণক। এরের িা়েহাকী রহ. হাণকম আি ু
আব্দলু্লাহর এ উলিও উণল্লে কণরণিন, দুলি হাদীসই সলঠক। ইিণন 
উমর রা. উমর রা.এর সণূে নিী সা. দথণক এিং ইিণন উমর রা. 
(সরাসলর) নিী সা. দথণক। 

লকনু্ত িাস্তণি উমর রা.এর সণূে হাদীসলি সহীহ ন়ে। হাণকম রহ. 
 লদও এলিণক সলঠক আেযা লদণ়েণিন। লকনু্ত িারই উস্তাদ দারাকুিনী 
রহ. স্পি িণিণিন, দো’ িা দথণক এলি এভাণি িেবনা কণরণিন আদম 
ইিণন আি ুই়োস ও আম্মার ইিণন আব্দিু জাব্বার মারও়ো ী। আর 
িারা দুজনই ভুণির লেকার হণ়েণিন। সলঠক িেবনা হণিা, ইিণন উমর 
নিী সা. দথণক। শুধ ু দারাকুিনীই নন, িার অণনক েণূিব ইমাম 
আহমদও িাই িণিণিন। োল্লাি রহ. িার ইিাি গ্রণথথ আহমদ 
ইিণন আসরাম দথণক িেবনা কণরণিন, লিলন িণিণিন, আলম আিূ 
আব্দলু্লাহ অথবাৎ আহমদ ইিণন হাম্বি রহ.ণক এ হাদীসলি সম্পণকব 
লজণজ্ঞস করণি লিলন িিণিন, দোিা দথণক এভাণি দক িেবনা 
কণরণিন? আলম িিিাম, আদম ইিণন আি ুই়োস। লিলন িিণিন, 
‘ এিা দকান লকিুই ন়ে। এলি আসণি হণি ইিণন উমর রা. নিী সা. 
দথণক।’  

িািাডা িাউণসর জননক িাে দক: িার দকান েলরচ়ে োও়ো  া়ে লন। 
এমন অজ্ঞাি িযলির িেবনা প্রামােয হণি োণর না। 

হ রি আিী রা.িলেবি হাদীসলিণি চার জা়েিা়ে রফণ়ে ই়োদা়েন 
এিং রুকু-দসজদা ও কওমা জিসার লিলভন্ন দুআ ও ল লকণরর কথা 
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এণসণি। এলি উদ্ধিৃ কণরণিন আি ুদাউদ (৭৪৪) লিরলম ী (৩৪২৩), 
ইিণন মাজাহ (৮৪৬) ও আহমদ (৭১৭) প্রমেু। লকনু্ত ইমাম লিরলম ী 
এলিণক সহীহ আেযা লদণিও অন্যান্য অলধকাংে মহুালদ্দণসর দলৃিভলে 
অনুসাণর এলি সহীহ িা হাসান হণি োরণি না। কারে : 

ক. এর একালধক সেূ আণি। লকনু্ত আব্দরু রহমান ইিণন আি ু 
ল নাণদর সণূেই দকিি রফণ়ে ই়োদা়েণনর উণল্লে এণসণি। এমনলক 
আব্দরু রহমাণনর উস্তাদ মসূা ইিণন উকিা দথণক ইিণন জরুাইজ, 
ইিরাহীম ইিণন মহুাম্মদ ও আলসম ইিণন আব্দিু আ ী  আে াঈ 
লিনজনই হাদীসট্ ল িেবনা কণরণিন। িাণদর িেবনা়ে দুআ ও ল লকর-
আ কাণরর উণল্লে এণসণি। রফণ়ে ই়োদা়েণনর উণল্লে আণস লন। 

ে. মসূা ইিন উকিার সেী আব্দিু আ ী  মাণজেনূ একই উস্তাদ 
আব্দলু্লাহ ইিনুি ফা ি দথণক হাদীসলি িেবনা কণরণিন। িার 
িেবনা়েও রফণ়ে ই়োদাণ়েণনর উণল্লে দনই। 

ি. আব্দলু্লাহ ইিনুি ফা ণির সেী ই়োকুি আি মাণজেনূ দথণক িার 
দিণি ইউসুফ (এ িেবনালি মসুলিম েরীণফ এণসণি) ও ভালিজা 
আব্দিু আ ী  একই উস্তাদ আি আরাজ দথণক এলি িেবনা কণরণিন। 
িার িেবনা়েও রফণ়ে ই়োদা়েণনর উণল্লে আণস লন। শুধ ু দুআ ও 
ল লকর-আ কার প্রসে উদ্ধিৃ হণ়েণি। সারকথা, হাদীসলি িহুসণূে 
িলেবি হণিও এণি রফণ়ে ই়োদা়েণনর কথা উণল্লে করার দক্ষণে 
আব্দরু রহমান লনঃসে। 

ঘ. এই আব্দরু রহমান ইিণন আি ু ল নাদণক অলধকাংে মহুালদ্দস 
 ঈফ িণিণিন। আিী ইিনুি মাদীনী িণিণিন  أصحابنا عند كان
 লিলন আমাণদর উস্তাদিণের দলৃিণি  ঈফ লিণিন। ইমাম ضعيفا
আহমদ িণিণিন, الحديث ضعيف লিলন হাদীস িেবনা়ে দুিবি। ইিণন 
মাঈন, আি ু হাণিম ও নাসাঈ িণিণিন, بحديثه يحتج ل  িার হাদীস 
প্রমােস্বরূে দেে করা  া়ে না। এ িাডাও আমর ইিণন আিী আি 
ফাল্লাস,  াকালর়ো আস সাজী, ইিণন আদী, জাও াকানী, ইিণন 
লহব্বান ও ইিনুি জাও ী িার দুিবিিার িযাোণর স্ব স্ব মি প্রকাে 
কণরণিন।  াহািী রহ. অিেয িাণক মধযম স্তণরর হাসানুি হাদীস 
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আেযা লদণ়েণিন। আর দসলিণকই গ্রহে কণর লনণ়েণিন আিিানী 
সাণহি। িণি লিলন একথাও িণিণিন, 

 يخالف لم إذا الحديث حسن أنه والمتقرر فيه مختلف الرحمن عبد فان 

 দকননা আব্দরু রহমাণনর িযাোণর লদ্বমি রণ়েণি। লসদ্ধাণন্তর কথা 
হণিা, লিলন হাসানুি হাদীস ( ার হাদীস হাসান মাণনর হ়ে),  লদ না 
কাণরা লিণরাধী িেবনা দেে কণরন। (সহীহা, নং ২৯২৪) 

দদো  াণে, অলধকাংে মহুালদ্দণসর মণি আব্দরু রহমান দুিবি হও়োর 
কারণে এ হাদীসলি  ঈফ। আিার অন্যণদর িেবনা দথণক িার িেবনালি 
লিলেন্ন হও়োর কারণেও এলি  ঈফ। আিিানী সাণহণির উেণরাি 
িিণিযর আণিাণকও এলি  ঈফ।  লদও লিলন এ িিণিযর িাইণর 
লিণ়ে হাদীসলিণক সহীহ িণিণিন। 

উণল্লেয দ , ইমাম আহমদ রহ. স্পিভাণি আব্দরু রহমানণক দুিবি 
িণি মন্তিয কণরণিন। সুিরাং োল্লাণির ইিাি গ্রণথথ আহমদ কিৃবক 
এ হাদীসণক সহীহ আেযা দদও়ো সম্পণকব দ  িিিয উদ্ধিৃ হণ়েণি িা 
মিূি দুআ ও ল লকর-আ কার সম্বলিি হাদীসলি সম্পণকব হণি। হাি 
উণত্তািন করা সম্বলিি হাদীসলি সম্পণকব ন়ে। হ রি কালশ্মরী রহ.ও 
এমি গ্রহে কণরণিন। (দ্র. না়েিিু ফারকাদাইন, ে.ৃ ৬০) 

এিার িক্ষ করুন, রফণ়ে ই়োদাইণনর মি অিিম্বনকারী উিমান 
দালরমী লকভাণি এই দুিবি িেবনালি দ্বারা নাহোিী কিৃবক িলেবি ( দ  
নাহোিী অলধকাংে মহুালদ্দণসর লনকি লিশ্বস্তও িণি) হ রি আিী 
রা.এর আমি সংক্রান্ত হাদীসলি ( া হানাফীণদর দলিি)ণক ে-ন 
করার দচিা কণরণিন। আর আমাণদর িা-মা হািী িনু্ধরা অন্ধ 
অনুসরে কণর দসিাণকই এেণনা উদ্ধিৃ কণর দিডাণেন। এিা িডই 
িোজনক। 

এ হণিা চার েিীফা দথণক িলেবি হাদীণসর অিস্থা। সুিরাং িালিি 
সাণহিসহ িা-মা হািী িনু্ধরা মানুষণক দধাাঁকা দদও়োর জন্য 
ঢািাওভাণি এগুণিাণক সহীহ িিণিও প্রকৃি অিস্থা িাই,  া উেণর 
িুণি ধরা হণিা। 
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সিণেণষ ম ুাফফর লিন মহুলসন োহ ও়োিীউল্লাহ রহ.এর িিিয 
উদ্ধিৃ কণরণিন দ , লিলন রফণ়ে ই়োদাইণনর আমিকারী সম্পণকব 
িণিণিন, দস আমার লনকি অলধক লপ্র়ে। দকননা এ হাদীণসর সংেযাও 
দিলে আিার িুিনামিূক মজিিুও দিলে। 

লকনু্ত দিেক এোণন দধাাঁকা লদণ়েণিন। োহ সাণহণির েণুরা িিিয 
উদ্ধিৃ কণরন লন। োহ সাণহি িণিণিন, 

 أخرى وتركها مرة وسلم عليه هللا صلى النبي فعلها التي الهيئات من وهو
 أحد وهذا بعدهم ومن والتابعين الصحابة من جماعة بكل وأخذ سنة والكل

 واحد ولكل الكوفة وأهل المدينة أهل الفريقان فيها اختلف التي المواضع
 واحدة بركعة الوتر ونظيره سنة الكل أن ذلك في عندي والحق أصيل أصل

 وأثبت أكثر الرفع أحاديث فإن يرفع ل ممن إلي أحب يرفع والذي. أوبثالث
 عوام فتنة نفسه على يثير أن الصور هذه مثل في إلنسان ينبغي ل أنه غير
 .بلده

অথবাৎ রফণ়ে ই়োদাইণনর আমি নিী সা. কেণনা কণরণিন, কেণনা 
দিণড লদণ়েণিন। উভ়ে আমিই সুন্নি। সাহািা িালিঈন ও 
েরিিবীিণের এক এক জামাি এণককলিণক গ্রহে কণরণিন। এিা 
দসইসি লিষণ়ের অন্তভুবি, দ সি লিষণ়ে মদীনািাসী ও কূফািাসীর 
মণধয লদ্বমি রণ়েণি, এিং প্রণিযণকর মণির েণক্ষ মজিিু লভলত্ত 
রণ়েণি। আমার দলৃিণি এণক্ষণে সিয হণিা উভ়ে আমিই সলঠক। 
এর নলজর হণিা, এক রাকাি িা লিন রাকাি দিণির। িণি দ  িযলি 
রফণ়ে ই়োদাইন কণর দস আমার লনকি অলধক েিন্দনী়ে। দকননা এ 
িযাোণর হাদীসও দিলে। দসগুণিা মজিিুও অলধক। িণি এ ধরণনর 
দক্ষণে কাণরা জন্য উলচি হণি না, লনণজর লিরুণদ্ধ িার েহর িা 
দদণের জনিণের মণধয দফিনা উসণক দদও়ো। (দ্র. ২/১৬) 

ম ুাফফর লিন মহুলসনিে লক োহ সাণহণির এ িিণিযর সণে 
একমি হণিন? হণি এি দফিনা িডাণেন দকন? োহ সাণহণির 
মণিা উভ়ে আমিণক সুন্নি িিারও লক সৎসাহস হণি িার? 

জালি়োলির আণরক লচে 
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আল্লামা আিিানী একাণডমী কিৃবক প্রকালেি িেুারী েরীণফর িীকা়ে 
আহসানুল্লাহ লিন সানাউল্লাহ এ মাসআিা়ে প্রা়ে আঠার েিৃা 
কিমিন্দ কণরণিন। িথয লিকৃলি, জালি়োলি, সাহািী-িালিঈ ও 
অন্যান্য মনীষীিণের নাম ও লকিাণির নাণমর লিকৃলিণি ভরা এই 
আঠার েিৃা। নমনুা লহসাণি এোণন লকিু িুণি ধরা হণিা। 

১. রফণ়ে ই়োদা়েণনর েণক্ষর হাদীসগুণিা উণল্লে করণি লিণ়ে ১ 
নম্বণর ইিণন উমর রা. িলেবি ও িেুারী-মসুলিমসহ িহু হাদীসগ্রণথথ 
উদ্ধিৃ হাদীসদুলি িুণি ধরার ের ২ নম্বণর দিেক িণিণিন, উেণরাি 
হাদীসলি িা়েহাকীণি িলধবিভাণি িলেবি আণি দ , আব্দলু্লাহ ইিনু 
উমর (রাল .) িণিন, রাসিূলু্লাহ স. মহান আল্লাহর সাণথ সাক্ষাৎ িাভ 
অথবাৎ মিুৃয ে বন্ত সিবদাই উি লন়েণমই সিাি আদা়ে করণিন 
(অথবাৎ লিলন আজীিন উি লিন সমণ়ে রফউি ই়োদাইন করণিন।) 
(িা়েহাকী, লহদা়োহ লদরা়োহ, ১/১১৪, ইমাম িেুারীর উস্তাদ আিী 
ইিনুি মাদীনী রহ. িণিন, এ হাদীস আমার লনকি সি উম্মাণির 
উের হুোি িা দিীিস্বরূে। (ে.ৃ ৫১৬) 

এোণন এই জালি়োলি করা হণ়েণি দ , আিী ইিনুি মাদীনীর 
মন্তিযলি প্রথম হাদীসলি সম্পণকব। অথচ লিলন এলি লদ্বিী়ে হাদীসলির 
সণে জণুড লদণ়েণিন। এণি কণর োঠক মণন করণিন, এ হাদীসলিও 
সহীহ। অথচ এলি একলি জাি হাদীস। দেিণন িা লিস্তালরি 
আণিাচনা করা হণ়েণি। 

২. রফউি ই়োদা়েন সম্পণকব হানাফী মা হাণির দিি আণিমিণের 
অলভমি লেণরানাণম ১ নম্বণর লিলন লিণেণিন, দমাল্লা আিী িারী 
হানাফী (রহ.) িণিন, সিাণি রুকু’ দি  াও়োর সম়ে ও রুকু’  দথণক 
উঠার সম়ে দু’ হাি না দিািা সম্পণকব দ সি হাদীস রণ়েণি দসগুণিা 
সিই িালিি। িন্মণধয একলিও সহীহ ন়ে। (মাও ু’আণি কািীর, ে.ৃ 
১১০) 

এোণন এই জালি়োলি করা হণ়েণি দ , একথাগুণিা আসণি দমাল্লা 
আিী কারীর ন়ে। িরং হাণফ  ইিনুি কাল়েযণমর, দমাল্লা আিী কারী 
িা উণল্লে করার ের ে-ন কণরণিন। মণন হণে, এই দিেক কারী 
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সাণহণির লকিািলি দদণেন লন, অন্য কাণরা েসু্তক দথণক নকি কণর 
লদণ়েণিন। 

৩. একই লেণরানাণম ২ নম্বণর লিলন লিণেণিন, আল্লামা িদরুদ্দীন 
আইনী হানাফী (রহ.) রুকুর েণূিব রফউি ই়োদাইন করার িযাোণর 
ইমাম আি ূ হানীফা সম্পণকব লিণেণিন, ইমাম আি ূ হানীফা সণূে 
িলেবি হণ়েণি দ , িা িযাি করণি গুনাহ হণি। (উমদািুি কারী, 
৫/২৭২) এও এক জালি়োলি। োঠণকর অিিলির জন্য উমদািুি 
কারী গ্রণথথর আরিী োঠ এোণন িুণি ধরা হণিা : 

 اإلجماع وحكى الرفع من شيء يجب ل أنه المشهور ثم)  التوضيح(  وفي
 من سيار ابن قال وبه اإلحرام تكبيرة في إيجابه داود عن وحكى عليه

 اإلثم يقتضي ما حنيفة أبي عن وحكي المالكية بعض عن وحكي أصحابنا
 بتركه

৪. অথবাৎ িাও ীহ গ্রণথথ িিা হণ়েণি, প্রলসদ্ধ মি হণিা দকান রফাই 
জরুরী ন়ে। এ দক্ষণে ইজমাও উণল্লে করা হণ়েণি। দাউদ দথণক 
িলেবি আণি দ , িাকিীণর িাহরীমার সম়ে রফা করা জরুরী। 
আমাণদর ফকীহিণের মণধয ইিনু সাই়েযার এমিলিই অিিম্বন 
কণরণিন। দকান দকান মাণিকী দথণকও একথা িলেবি হণ়েণি। ইমাম 
আি ু হানীফা দথণক এমন কথা িলেবি হণ়েণি  া দথণক দিাঝা  া়ে 
এিা িযাি করণি গুনাহ হণি। (উমদািুি কারী, ৫/২৭২) 

দিাঝাই  াণে, ইমাম আিূ হানীফা উি কথা িণি থাকণি িাকিীণর 
িাহরীমার সম়ে হাি দিািা সম্পণকব িণিণিন। 

৫. উি লেণরানাণমই আব্দিু হাই িক্ষণেৌভীর িরাণি ৭ নম্বণর উণল্লে 
করা হণ়েণি দ , আব্দলু্লাহ ইিনু মিুারক, সুলফ়োন সাওরী এিং শুিা 
িণিন, ইসাম ইিনু ইউসুফ মহুালদ্দস লিণিন। দসজন্য লিলন রফউি 
ই়োদাইন করণিন। (আি ফাও়োল়েদুি িালহ়েযাহ, ে.ৃ ১১৬) 

এও একলি মারাত্মক জালি়োলি। ইিনুি মিুারক, সুলফ়োন ও দোিা 
আণদৌ একথা িণিন লন। ল লন িণিণিন লিলনও এভাণি কথালি িণিন 
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লন। োঠণকর অিিলির জন্য আি ফাও়োইদুি িালহ়েযার মিূ আরিী 
োঠ িুণি ধরা হণিা : 

 والثوري المبارك ابن عن روى يوسف بن عصام:  القاري طبقات وفي
 اهـ منه الرأس رفع وعند الركوع عند يديه يرفع حديث صاحب وكان وشعبة

অথবাৎ দমাল্লা আিী কারীর আি িািাকাি গ্রণথথ উণল্লে আণি, ’ ইসাম 
ইিণন ইউসুফ হাদীস িেবনা কণরণিন ইিনুি মিুারক, (সুলফ়োন) 
িাওরী ও দোিা দথণক। লিলন হাদীসলিদ লিণিন। রুকুর সম়ে ও রুকু 
দথণক ওঠার সম়ে লিলন রফণ়ে ই়োদাইন করণিন। 

৬. একই লেণরানাণম ১৩ নম্বণর িিা হণ়েণি, মফুিী আলমমিু ইহসান 
লিণেণিন,  ারা িণি রফউি ই়োদাইন করার হাদীস মানসেূ, আলম 
িলি িাণদর একলি মাে দিীি (অথবাৎ ইিনু মাসউণদর হাদীস), 
লদ্বিী়ে দকান দিীি দনই। (লফকহুস সুন্নাহ ও়োি আসার, ে.ৃ ৫৫) 

এোণনও দধাাঁকার আি়ে দনও়ো হণ়েণি। মফুিী সাণহি এোণন লিন 
জা়েিা িাডাও দ সি হাদীণস আণরা অন্যান্য স্থাণন রফণ়ে ই়োদাইন 
করার উণল্লে এণসণি দসসি হাদীস উণল্লেেিূবক িণিণিন, 

 يديه يرفع ل:  قال من دليل مثل إل دليل له فليس نسخه إلى ذهب ومن:  قلت
 الفتتاح تكبيرة غير في

অথবাৎ আলম িিি,  ারা এর (অথবাৎ লিন স্থান িাডা অন্যান্য স্থাণনর 
রফণ়ে ই়োদাইন) মানসুে িা রলহি হও়োর মি দোষে কণরন, 
িাণদর দলিিও লঠক দিমন, দ মন শুধ ুপ্রথম িাকিীণরর সম়ে রফা 
করার প্রিিাণদর দলিি। 

মফুিী সাণহি একলি দলিণির কথা িিণিন কী কণর? লিলন লনণজই 
দিা শুধ ু িাকিীণর িাহরীমার সম়ে রফা করার োাঁচ-সািলি হাদীস 
উণল্লে কণরণিন। 

৭. নাণমর দক্ষণে লিলন িারা রা.ণক িারাআ, কািাদা ইিণন লরিঈণক 
রব্ন়েী, আিা ইিণন আি ূ রািাহণক লরিাহ, নুমান ইিণন আি ু
আই়েযােণক আ়োে, কা়েসণক কাল়েস, ইসহাক ইিণন রাহাও়ো়েণকক 
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রাহও়োহ, ইিণন মাঈনণক মঈুন, লমকসামণক মকুলসম, ইিণন 
দুকা়েনণক দাকীন,  হুরীণক  হুুরী, মহুালরিণক মহুাররি, 
সাওও়োরণক লসও়োর ও ’আব্বাদণক উব্বাদ িালনণ়ে লরজাি োে 
লিষণ়ে িড কৃলিণত্বর েলরচ়ে লদণ়েণিন। 

একইভাণি লকিাণির নাণমর দক্ষণে িা়েহাকীর লেিালফ়েযািণক 
েিুালফ়োি, হাণকণমর মাদোিণক মদুোি নাণম উণল্লে কণরণিন। 
৫১৭ নং েিৃা়ে লিণেণিন,  াহািীর োরহু মহুা  াি। অথচ এ নাণম 
 াহািী’ র দকান লকিাি দনই। োরহুি মহুা  াি হণিা ইমাম নিিীর 
দিো। ৫৩৪ েিৃার শুরুণি লিলন লিণেণিন, আনাস িলেবি হাদীসলি 
হালকম মদুোি গ্রণথথ িেবনার ের িণিন, হাদীসলি মাও  ূ(িাণনা়োি)। 
লিলন িাদরুি মনুীর গ্রণথথ িণিন, এর সানাণদ মহুাম্মাদ ইিনু 
উকাোহ রণ়েণি। অথচ আি িাদরুি মনুীর হাণকণমর রচনা ন়ে, এলি 
ইিনুি মিুালিণনর রচনা। িিওু এরা আহণি হাদীস! 

হাণির েণূিব হাাঁিু রাোর দলিি 

১. হ রি ও়োইি ইিণন হুজর রা. িণিন : 

 نَهَضََ َوإَِذا يََدْيهَِ قَْبلََ ُرْكبَتَْيهَِ َوَضعََ َسَجدََ إَِذا -وسلم عليه هللا صلى- النَّبِىََّ َرأَْيتَُ
 السكن وابن حبان وابن يمةخز وابن األربعة رواه. ُرْكبَتَْيهَِ قَْبلََ يََدْيهَِ َرفَعََ

 .الترمذي وحسنه

অথব- আলম রাসুি সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লামণক দদণেলি লিলন 
 েন দসজদা়ে দ ণিন িেন হাি রাোর আণি হাাঁিু রােণিন। আর 
 েন দসজদা দথণক উঠণিন িেন হাাঁিুর েণূিব হাি উঠাণিন। আি ূ
দাউদ েরীফ, হাদীস নং ৮৩৮; লিরলম ী েরীফ, হাদীস নং ২৬৮; 
নাসা়েী েরীফ, হাদীস নং ১০৮৯; ইিণন মাজাহ েরীফ, হাদীস নং 
৮৮২; ইিণন ে ুা়েমা, হাদীস নং ৬২৬; ইিণন লহব্বান, হাদীস নং 
১৯০৯ ও ইিনুস সাকান (দ্র. আিারুস সুনান,ে.ৃ ১৪৮) লিরলম ী 
িণিণিন এলি হাসান িারীি । 

২. হ রি আনাস রা. িণিন, 
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 بالتكبير انحط وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رأيت: قال رض أنس عن
 على هو: الحاكم وقال والبيهقي والحاكم الدارقطني رواه. يديه ركبتاه فسبقت

 وهو إسماعيل بن العالء به تفرد:  البيهقي وقال. علة له أعلم ول شرطهما
 .مجهول

অথব: আলম রাসুিলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়ো সাল্লামণক দদেিাম, 
লিলন িাকিীর লদণ়ে দসজদা়ে দিণিন এিং হাি রাোর আণি হাাঁিু 
রােণিন। দারাকুিনী, হাদীস ১৩০৪, হাণকম, হাদীস ৮২২ ও 
িা়েহাকী, হাদীস ২৬৩২ । 

৩. হ রি সাদ ইিণন আিী ও়োিাস রা. িণিন, 

 أخرجه. اليدين قبل الركبتين نضع أن فأمرنا الركبتين قبل اليدين نضع كنا
 كهيل بن سلمة بن إسماعيل بن إبراهيم وفيه) ٩٢٨( صحيحه في خزيمة ابن
 .ضعيفان وهما أبيه عن

অথব: আমরা হাাঁিুর েণূিব হাি রােিাম। েণর আমাণদরণক লনণদবে 
দদও়ো হি, হাণির েণূিব হাাঁিু রােণি। সহীহ ইিণন ে ুা়েমা, হাদীস 
নং ৬২৮। এর সনদ দুিবি। 

৪. আসও়োদ র. িণিন, 

 (٢٠١٨( شيبة أبي ابن أخرجه.  ركبتيه على يقع كان عمر أن

অথব: হ রি উমর রা. আণি হাাঁিু দরণেই দসজদা়ে দ ণিন। মসুান্নাণফ 
ইিণন আিী ো়েিা, হাদীস নং ২৭১৯। 

িাহািী র. আিকামা ও আসও়োদ র. দুজণনর সণূেই হ রি উমর 
রা. এর এই আমি উণল্লে কণরণিন। দসোণন একথাও আণি, লিলন 
হাি রাোর েণূিব হাাঁিু রােণিন। এর সনদ সহীহ। 

৫. নাণফ র. হ রি ইিণন উমর রা. দথণক িেবনা কণরন, 

 أخرجه ركبتيه قبل رفع إذا يديه ويرفع يديه قبل سجد إذا ركبتيه يضع كان
 (٢٠٢٧( شيبة أبي ابن
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অথব: লিলন  েন দসজদা়ে দ ণিন, িেন হাি রাোর েণূিব হাাঁিু 
রােণিন। আর  েন দসজদা দথণক উঠণিন িেন হাাঁিুর েণূিব হাি 
ওঠাণিন। মসুান্নাণফ ইিণন আিী ো়েিা, হাদীস নং ২৭২০। এর 
সনদ হাসান। 

৬. ইিরাহীম নাো়েী রহ. িণিণিন, 

، ْبنَِ هللاَِ َعْبدَِ َعنَْ ُحفِظََ  إِلَى تَقََعانَِ َكانَتَا ُرْكبَتَْيِه، أَنََّ: " َعْنهَُ هللاَُ َرِضيََ َمْسُعود 
 " يََدْيهَِ قَْبلََ اأْلَْرضَِ

অথবাৎ আব্দলু্লাহ ইিণন মাসউদ রা. সম্পণকব স্মরে রাো হণ়েণি দ , 
িাাঁর হাণির েণূিব হাাঁিু জলমণন িািি। (১৫২৯) 

এর সনণদ হাোজ ইিণন আরিাি আণিন। িার লিশ্বস্তিা লনণ়ে 
লদ্বমি রণ়েণি। 

িণি আব্দলু্লাহ ইিণন মাসউদ রা. এর লেষযিণের িদনুরূে আমি 
প্রমাে কণর দ , লিলনও িাই করণিন। ইিণন আিী ো়েিা িার 
মসুান্নাফ গ্রণথথ আি ু ইসহাক দথণক িেবনা কণরণিন দ , লিলন 
িণিণিন, 

ُجودَِ اْنَحط وا إَذا هللاَِ َعْبدَِ أَْصَحابَُ َكانََ  أَْيِديِهمَْ قَْبلََ ُرَكبُهُمَْ َوقََعتَْ لِلس 

অথবাৎ আব্দলু্লাহ (ইিণন মাসউদ) রা.এর লেষযিে  েন দসজদা 
করণিন, িেন িাণদর হাণির েণূিব হাাঁিু েডি। (২৭১১) 

সংেযািলরি আণিণমর আমি : 

ইমাম লিরলম ী র. হ রি ও়োইি রা. এর হাদীসলি উণল্লেেিূবক 
িণিন, 

 وإذا يديه قبل ركبتيه الرجل يضع أن يرون العلم أهل أكثر عند عليه والعمل
 .ركبتيه قبل يديه رفع نهض

অথবাৎ এ হাদীস অনুসাণর অলধকাংে আণিণমর আমি। িারা মণন 
কণরন হাি রাোর েণূিব হাাঁিু রােণি। এিং হাাঁিুর েণূিব হাি ওঠাণি। 
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ইিণন লহব্বানও এিাণক মসু্তাহাি িণিণিন। লিলন হাদীসলির উের 
এই অনুণেদ-লেণরানাম লদণ়েণিন, 

 قبل جودالس عند األرض على الركبتين وضع للمصلي يستحب ما ذكر باب
 الكفين

অথবাৎ অনুণেদ-মসুলল্লর জন্য দসজদার সম়ে  মীণন হাি রাোর আণি 
হাাঁিু রাো মসু্তাহাি হও়োর আণিাচনা সম্পণকব। এমলনভাণি িার 
উস্তাদ ইিণন ে ুা়েমা র.ও এই হাদীস অনুসাণর আমি করাণক সুন্নি 
িণিণিন। লিলন এই হাদীসণক রলহিকারী (ناسخ) এিং হাি আণি 
রাোর হাদীসণক রলহি (منسوخ) আেযা লদণ়েণিন। 

ইিনুি মনুল র র. ‘আিআওসাি’  গ্রণথথ লিণেণিন, 

 عمر ابن حديث من يصح الذي إن قيل ، عمر ابن حديث في تكلم وقد
 (٨/٨٢٠( نقول وبه ثابت حجر بن وائل وحديث موقوف

অথবাৎ ইিণন উমণরর হাদীসলি লনণ়ে লিিকব রণ়েণি। দকউ দকউ 
িণিণিন, সহীহ কথা হণিা এলি ইিণন উমণরর লনজস্ব আমি। আর 
ও়োইি ইিণন হুজর রা. এর হাদীসলি প্রমালেি। আমাণদর মিও 
অনুরূে। 

ইিণন িাণ র ফণিা়ো 

দসৌলদ আরণির প্রধান মফুিী ো়েে আব্দিু আ ী  ইিণন িা  রহ. 
িণিণিন, 

 ، األفضل هو هذا للسجود انحطاطه عند يديه قبل ركبتيه يقدم أن واألفضل

অথবাৎ দসজদা়ে  াও়োর সম়ে হাি রাোর েণূিব হাাঁিু রাোই উত্তম। 
(মাজমউু ফািাও়ো ইিণন িা ) 

ইিণন উিা়েমীণনর ফণিা়ো 

আরণির আণরকজন েযািনামা আণিম ো়েে মহুাম্মদ ইিণন সাণিহ 
ইিণন উিা়েমীন রহ.ও একই কথা িণিণিন। িার ফণিা়োলি উদ্ধিৃ 
হণ়েণি িৎপ্রেীি ফািাও়ো আরকানুি ইসিাম গ্রণথথ। (নং ২৪১) 
এলির িাংিা অনুিাদও প্রকালেি হণ়েণি। 
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আিিানী সাণহণির িিিয : লকিু ে বাণিাচনা 

আমাণদর জানামণি হ রি ও়োইি রা. িলেবি হাদীসলিণক ি়েজন 
েীষব মহুালদ্দস সহীহ িণিণিন। 

১. ইিণন ে ুা়েমা, 

২. ইিণন লহব্বান, 

৩, হাণকম আি ুআব্দলু্লাহ, 

৪. ইিনুস সাকান, 

৫. হাণফ   াহািী, 

৬. ইিনুি মিুালিন, 

৫. হাণফ   াহািী, আি িাদরুি মনুীর গ্রথথকার। 

এিাডা  ারা এলিণক হাসান আেযা লদণ়েণিন িারা হণিন : 

৭. ইমাম লিরলম ী। 

৮. মলুহ়েসু সুন্নাহ িািািী, িার ‘ োরহুস সুন্নাহ’ ়ে (নং ৬৪২) 

৯. আি ুিকর আি হাণ মী, িার আি ইলিিার গ্রণথথ, 

১০. ইিণন সাইণ়েযদুন্নাস, িার লিরলম ীর ভাণষয। 

এলিণক িালিি িা প্রমালেি িণিণিন একজন। লিলন হণিন, 

১১. ইমাম ইিনুি মনুল র। 

এলিণক আি ু হুরা়েরা রা. িলেবি হাদীণসর িুিনা়ে মজিিু আেযা 
লদণ়েণিন লিনজন। িারা হণিন, 

১২. আি ু সুিা়েমান োত্তািী। লিলন িণিণিন, من أثبت وائل حديث 
 ও়োইি রা. িলেবি হাদীসলি এলির (আি ুহুরা়েরা িলেবি হাদীণসর) هذا
দচণ়ে মজিিু। 

১৩. ইিনুি জাও ী। 
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১৪. আমীর ই়োমানী। িার িিিয সরাসলর এমন না হণিও িার 
আণিাচনা দথণক িাই দিাঝা  া়ে। (দ্র. সুিিুসু সািাম, সংলেি 
অনুণেদ) 

এিাডা ১৫. ইমাম নিিী ও ১৬. রুকানী দুজণনর দলৃিণি এলির সনদ 
জাল়েযদ িা উৎকৃি। কারে িারা আি ু হুরা়েরা রা. িলেবি হাদীসলির 
সনদণক জাল়েযদ িা উৎকৃি িণিণিন। আিার ইমাম নিিী রহ. 
িণিণিন, দুলি মণির একলিণক অেরলির উের প্রাধান্য দদও়োর 
লিষ়েলি স্পি হণে না। িার এ িিিয উদ্ধিৃ কণর  রুকানী িার 
আণিাচনা দেষ কণরণিন। (দ্র. োরহুি মাও়োলহি) দিাঝা দিি, উভ়ে 
হাদীস িাণদর দলৃিণি সমমাণনর লিি। 

আণরকজন েীষব মহুালদ্দস হাণফজ লজ়ো আিমাকলদসী। লিলন িার 
আি মেুিারা নামক হাদীসগ্রণথথ েরীক িলেবি একালধক হাদীস 
সম্পণকব মন্তিয কণরণিন, حسن إسناده এর সনদ হাসান। আর একলি 
হাদীস সম্পণকব িণিণিন, صحيح إسناده  এর সনদ সহীহ। (দ্র. নং 
১০৫৭, এলি ই়ো ীদ ইিণন হারুন েরীক দথণক িেবনা কণরণিন।) 

দসই সণে ইমাম লিরলম ী োত্তািী, িািািী, আমীর ই়োমানী ও 
োওকানী প্রমেু দ  িণিণিন, ‘ এ হাদীস অনু া়েী সংেযািলরি 
আণিণমর মি’  দস লহসাণি িিা চণি, সংেযািলরি আণিণমর মণি এ 
হাদীসলি সহীহ িা হাসান মান সম্পন্ন। 

লকনু্ত এিসি আণিণমর মিামিণক এক ফুৎকাণর উলডণ়ে লদণ়ে 
আিিানী সাণহি লমেকাি েরীফ ও সহীহ ইিণন ে ুা়েমার লিকা়ে 
দালি কণরণিন, এলি জ়েীফ িা দুিবি। আর আসি ু লসফালিস সািাহ 
গ্রণথথ হ রি আি ুহুরা়েরা রা. ও ইিণন উমর রা. িলেবি হাদীস দুলির 
আণিাচনা দেণষ লিলন িণিণিন, 

 ولئال عليها للتنبيه نسوقها ونحن منها شيء يصح ل أحاديث عارضها وقد
 له علم ل من به يغتر

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi
http://www.islamijindegi.com/
https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014


                    www.islamijindegi.com             

অথবাৎ এ হাদীসদুলির লিেরীণি লকিু হাদীস রণ়েণি।  ার দকানলিই 
সহীহ ন়ে। আমরা দসগুণিা উণল্লে করলি সিকব করার জন্য এিং 
 াণি এণিম সম্পণকব দিেির িযলিরা এর দধাকা়ে না েণড দস জন্য। 

মস্ত িড দালি! এ দালির অলনিা ব ফি হণিা ইমাম লিরলম ীসহ 
েণূিবালল্ললেি েীষব মহুালদ্দসিে সকণি দধাাঁকার লেকার হণ়েণিন। 
দ মন, দধাাঁকা়ে েণডণিন ইমাম আি ু হানীফা, োণফ়েী, আহমদ ও 
ইসহাক রহ. সহ সংেযািলরি আণিম ও ফকীহ। এমন দালি করা 
একজন আণিণমর েণক্ষ দোভনী়ে লক না দস প্রণশ্ন না লিণ়ে আমরা এ 
দালির েণক্ষ দেেকৃি  লুি ও িার ে বাণিাচনা িুণি ধরলি। 

েণূিবাি গ্রণথথ ও়োইি রা. িলেবি হাদীসলি প্রসণে লিলন িণিণিন, 

: "  الحاكم وقال ، الترمذي حسنه فقد ؛ فيه اختلفوا وقد ، ضعيف سند وهذا
 يحتج لم شريكا َ فإن ؛ قال كما وليس.  الذهبي ووافقه" .  بشريك مسلم احتج
 من واحد غير به صرح كما ؛ المتابعات في له روى وإنما ، مسلم به

 " الميزان"  في نفسه ذهبيال ومنهم ، المحققين

অথবাৎ এলি জ়েীফ সনদ। এ িযাোণর মহুালদ্দসিণের মণধয লদ্বমি 
রণ়েণি। লিরলম ী এলিণক হাসান িণিণিন। আর হাণকম িণিণিন, 
েরীক (িলেবি হাদীস) দ্বারা মসুলিম রহ. প্রমাে দেে কণরণিন। 
 াহািীও িার (হাণকণমর) সণে সহমি িযি কণরণিন। লকনু্ত িাণদর 
কথা লঠক ন়ে। মসুলিম রহ. েরীণকর হাদীস প্রমােস্বরূে দেে 
কণরনলন। সমথবক িেবনারূণে দেে কণরণিন মাে। একালধক মহুালিক 
(িালেক) আণিম একথা স্পি কণর িণিণিন। িন্মণধয  াহািী লনণজও 
আি মী ান গ্রণথথ। (আসি ুলসফালিস সািাহ, ২/৭১৫) 

এ িযাোণর অধণমর আরজ হণিা : 

হাণকণমর ন্যা়ে ইিনুি জাও ীও িণিণিন, ইমাম মসুলিম েরীণকর 
িেবনাণক প্রমােস্বরূে দেে কণরণিন। এজন্য মিুিিা়েী রহ. ইকমাি 
গ্রণথথ িণিণিন, فينظر এিা অনুসন্ধাণনর দালি রাণে। আমাণদর 
জানামণি মসুলিম েরীণফ ১০৩৯-১০২ ও ২২৫৬-২ নম্বণর উদ্ধিৃ 
েরীক কিৃবক িলেবি হাদীসদুলি প্রমােস্বরূে উদ্ধিৃ হণ়েণি। 
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িািাডা এ হাদীসলিণক দিা আণরা অণনণক সহীহ িা হাসান মণন 
কণরণিন িা িণিণিন। আিিানী সাণহি এোণন এি কােবেয করণিন 
দকন? লনণজর েণক্ষর দলিি হণি দিা দক লক িণিণিন েুাঁণি েুাঁণি িা 
দির কণর আণনন। লকনু্ত এোণন প্রকাণেয িলডণ়ে লিলিণ়ে থাকা 
মন্তিযগুণিা লিলন এলডণ়ে দিণিন দকন? িার মণির েণক্ষ ন়ে িাই? 

এরের লিলন লিণেণিন, 

 ؛ الوهم هذا في -"  تلخيصه"  في الذهبي ويتبعه - الحاكم يقع ما وكثيرا َ
 مسلم شرط على شريك يرويه حديث كل فيصححان

অথবাৎ অণনক স্থাণনই হাণকম ও িার অনুসরণে  াহািী িার 
িািেীসুি মসুিাদরাক গ্রণথথ এ ভুণির লেকার হণ়েণিন। েরীক 
কিৃবক িলেবি (মসুিাদরাণক উদ্ধিৃ) সি হাদীসণকই িারা মসুলিণমর 
েিব দমািাণিক সহীহ আেযা লদণ়েণিন। (প্রাগুি) 

লকনু্ত আমাণদর ধারো  লদ সিয হ়ে এিং দেিণন উণল্লেকৃি নম্বর 
দুলির হাদীস দুলি  লদ প্রমােস্বরূে উদ্ধিৃ হণ়ে থাণক, িণি িিণি 
হণি, হাণকণমর এণক্ষণে একলি ভুিও হ়ে লন। আর  লদ িার ভুি 
হণ়েই থাণক িাণিই িা সমসযা কী? লিলন িাডাও দিা অণনণকই এই 
হাদীসণক সহীহ মণন করণিন। িািাডা হাণকণমর এ ধরণনর ভুি দিা 
েরীক িাডা অন্য অণনণকর িেবনার দক্ষণেও ঘণিণি। লকনু্ত আিিানী 
সাণহি দসকথা িিণিন না দকন? দসিা লক িার েণক্ষর দলিি ইিণন 
উমর রা. এর হাদীসলি সম্পণকব হাণকণমর সহীহ িিাণক বিধিা 
দদও়োর জন্য? কারে আমাণদর জানামণি ঐ হাদীসলিণক হাণকম 
িাডা অন্য দকউ সহীহ িণিন লন। 

এরের লিলন লিণেণিন, 

 عاصم عن به يحدث ولم ، َشِريك عن يزيد به تفرد:"  فقال ؛ الدارقطني وأما
 هو وهذا" .  به يتفرد فيما لقويبا ليس:  وشريك ، شريك غير ُكلَيب بن

 أصحاب دون شريك به تفرد مما الحديث أن على كلهم اتفقوا فقد ؛ الحق
 قال بل ، والبيهقي ، الترمذي:  الدارقطني غير بذلك صرح وممن ، عاصم
 . " الحديث هذا غير عاصم عن يرو لم شريكا َ إن:"  هارون بن يزيد
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অথবাৎ ‘ দারাকুিনী রহ. িণিণিন, ‘ এ হাদীসলি েরীক দথণক শুধু 
ই়ো ীদ (ইিণন হারুনই) িেবনা কণরণিন। আর আণসম ইিণন 
কুিা়েি দথণক েরীক িাডা অন্য দকউ এলি িেবনা কণরনলন। আর 
লনঃসে িেবনার দক্ষণে েরীক মজিিু নন।’  

এলিই সিয কথা। মহুালদ্দসিে একমি দ , এ হাদীসলি আণসণমর 
োিণরদণদর মণধয েরীকই একাকী িেবনা কণরণিন। দারাকুিনী িাডা 
লিরলম ী ও িা়েহাকী সুস্পি কণর এ কথা িণিণিন। িরং ই়ো ীদ 
ইিণন হারুন এ কথাও িণিণিন দ , এ হাদীসলি িাডা েরীক আণসম 
দথণক অন্য দকান হাদীস িেবনা কণরন লন।’  (প্রাগুি, ২/৭১৫) 

এোণন কণ়েকলি লিষ়ে প্রলেধানণ ািয: 

ক. ই়ো ীদ ইিণন হারুন েরীক দথণক একা িেবনা কণরণিন, একথা 
লঠক ন়ে। সহীহ ইিণন ে ুা়েমা়ে সাহি ইিণন হারুনও েরীক দথণক 
িেবনা কণরণিন। (দ্র. হাদীস নং ৬২৯) 

ে. ‘আণসম ইিণন কুিা়েি দথণক েরীক একা িেবনা কণরণিন’  
লিরলম ী প্রমণুের এ কথার উণদ্দেয হণিা, অলিলেন্ন সণূে দকিি 
লিলনই িেবনা কণরণিন। িার িেবনার সমথবক আণরা দ  দুলি িেবনা 
রণ়েণি িার একলি মরুসাি, অেরলি মনুকালি। মহুালদ্দসিণের লসদ্ধান্ত 
হণিা, মরুসাি ও মনুকালি িেবনাও সমথবকরূণে দেে করা  া়ে। এ 
দুলি িেবনা আণরা েণর আসণি। িািাডা েরীণকর িেবনার সিযিার 
সাক্ষী (োণহদ) লহসাণি আণি হ রি আনাস রা. িলেবি হাদীসলি। 
সুিরাং েরীকণক লনঃসে িিািা দমাণিও লঠক ন়ে। 

ি. ই়ো ীদ দ  িণিণিন, ‘ এ হাদীসলি িাডা েরীক অন্য দকান হাদীস 
আণসম দথণক িেবনা কণরন লন’  কথালি আণদৌ সলঠক ন়ে। আিিানী 
সাণহণির মণিা লিস্তর ঘািাঘালি করা মানুণষর েণক্ষ এমন কথা উদ্ধিৃ 
করা িডই আিণ বর িণি মণন হ়ে। আণসম দথণক েরীক দ  আণরা 
অণনক হাদীস িেবনা কণরণিন, দসগুণিা এোণন উণল্লে করণি দিণি 
এ েসু্তণকর কণিির িলৃদ্ধ োণি, িাই লিনলি হাদীস সম্পণকব শুধ ু
হাদীসগ্রণথথর নাম ও হাদীস নম্বর উণল্লে করা হণিা। 
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১. আি ুদাউদ (৭২৮), িািারানী কৃি মজুাণম কািীর, (৯৬)।০ 

২. মসুনাণদ আহমদ (১৮৮৪৭), আি ুদাউদ (৭২৯), িািারানী কৃি 
মজুাণম কািীর (৮৬১)। 

৩. মসুনাণদ আহমদ(১৮৮৬৮, ১৮৮৬৯), িািারানী কৃি মজুাণম 
কািীর (১০২)। 

এরের আিিানী সাণহি লিণেণিন, 

 كان بأنه صرح وبعضهم ، الحديث علماء جمهور عند الحفظ سيئ وشريك
 ثقاتال من غيره خالف إذا سيما ول ، تفرد إذا به يحتج ل فلذلك ؛ اختلط قد

 الحفاظ

অথবাৎ সংেযািলরি হাদীসলিণদর দলৃিণি েরীক লিণিন দুিবি স্মলৃির 
অলধকারী। িাণদর দকউ দকউ দিা স্পি িণিণিন, িার স্মলৃি-লিভ্রাি 
ঘণিলিি। িাই লিলন  েন এককভাণি দকান হাদীস িেবনা কণরন 
দসিা প্রমােস্বরূে দেে করা  াণি না। লিণেষি  লদ লিলন লিশ্বস্ত ও 
হাণফণ  হাদীসিণের িেবনার লিেরীি িেবনা কণর থাণকন। (প্রাগুি, 
২/৭১৬) 

এ হণিা আিিানী সাণহণির দালি। মহুালদ্দসিণের িিিয ও 
কমবেথথার সণে এ দালির দকান লমি দনই। আিিানীভিরা হ়েণিা 
দচাে িুাঁণজই িার দালিণক েিভাি সিয মণন করণিন। লকনু্ত দেিণন 
একিার িালকণ়ে দদেনু, কি লিরাি সংেযক েীষব হাদীসলিদ েরীণকর 
হাদীসলিণক হ়ে সহীহ না হ়ে হাসান আেযা লদণ়েণিন। আলম মণন কলর 
আিিানী সাণহণির দালির অসারিা প্রমাণের জন্য উি সংেযাই 
 ণথি। িদুেলর েরীক সম্পণকব লরজািোণের ে-ল িিণের িিিয 
এোণন িুণি ধরা হণিা। 

ইমাম আহমদ ও ইিণন মাঈন িণিণিন, ثقة قصدو  লিলন সিযলনি ও 
লিশ্বস্ত। ইিণন মাঈন আণরা িণিণিন, ثقة ثقة লিলন লিশ্বস্ত লিশ্বস্ত। 
নাসাঈ িণিণিন, بأس به ليس  িার মণধয অসুলিধার লকিু দনই। আি ু
দাউদ িণিণিন, األعمش على يخطئ ثقة  লিলন লিশ্বস্ত, িণি আমাণের 
হাদীণস ভুি করণিন। উণল্লেয, আণিাচয হাদীসলি আমাে দথণক 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi
http://www.islamijindegi.com/
https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014


                    www.islamijindegi.com             

িলেবি ন়ে। আি ু ইসহাক আি হারিী িার িারীে গ্রণথথ িণিণিন, 
লিলন লিশ্বস্ত লিণিন। ইিণন োহীন িার লিকাি গ্রণথথ িণিণিন, ثقة 
 وكان ثقة كوفي ,লিলন লিশ্বস্ত লিশ্বস্ত। আহমদ আি ইজিী িণিণিন ثقة

الحديث حسن  লিলন কুফার অলধিাসী, লিশ্বস্ত ও উত্তম হাদীস িেবনাকারী 
লিণিন। আি ুহাণিম রা ীণক লজণজ্ঞস করা হণিা, আিিু আহও়োস 
(িেুারী ও মসুলিণমর রািী) ও েরীক এ দুজণনর মণধয ভাি দক ? 
লিলন িিণিন, আমার দলৃিণি েরীকই ভাণিা। له كان قد صدوق شريك 
-েরীক সাদুক িা সিযলনি, অিেয িার লকিু লকিু ত্রুলি أغاليط
লিচুযলিও রণ়েণি। আিী ইিনুি মাদীনী িণিণিন, লিলন ইসরাঈি 
(িেুারী-মসুলিণমর রািী) এর দচণ়ে দিলে জ্ঞান রােণিন। আর িার 
িুিনা়ে ইসরাঈণির ভুি হণিা কম। ইিণন সাদ িণিণিন, ثقة كان 

كثيرا يغلط وكان الحديث كثير مأمونا  লিলন লিশ্বস্ত ও আস্থাভাজন লিণিন। 
িহু হাদীণসর অলধকারী। লিলন অণনক ভুি করণিন। ই়োকুি ইিণন 
ো়েিা িণিন, مضطربه الحفظ رديئ الكتاب صحيح صدوق ثقة  লিলন 
লিশ্বস্ত ও সিযলনি, িার লকিাি লিি সহীহ িা লিশুদ্ধ, িার স্মলৃিেলি 
লিি োরাে, িাণি লস্থরিা লিি না। (িারীণে িািদাদ) 

 ারা িণিণিন, লিলন অণনক ভুি করণিন িাাঁর দসসি ভুণির েলরমাে 
লক লিি, ইিণন আদী’ র কথা়ে িারও িথয দমণি। লিলন 
িণিণিন, والستواء الصحة حديثه على الغالب  িার িেবনা়ে সলঠক ও 
লিশুণদ্ধর সংেযাই দিলে। 

এসি ভুি িার দকান দকান উস্তাদ দথণক িেবনার দক্ষণে ঘণিণি? আি ু
দাউদ িণিণিন আমাণের নাম। এিাডা কুফার অন্যান্য মহুালদ্দস 
দথণক িেবনার দক্ষণে আব্দলু্লাহ ইিনুি মিুারক িণিণিন, 

  الثوري سفيان من الكوفيين بحديث أعلم شريك 

অথবাৎ েরীক কুফািাসীণদর হাদীস সুলফ়োন িাওরীর দচণ়েও দিলে 
ভাি জানণিন। 

দিাঝা দিি, ভুিগুণিা লিলন কুফার িাইণরর উস্তাদিে দথণক হাদীস 
িেবনার দক্ষণে করণিন। উণল্লেয দ , েরীক এ হাদীসলি কুফািাসী 
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মহুালদ্দস আণসম দথণক িেবনা কণরণিন। সুিরাং এণি সণন্দহ থাকা 
উলচৎ ন়ে। 

আণরা একলি লিষ়ে িক্ষয রােণি হণি। িা হণিা, এ ভুিগুণিা িার 
জীিণন কেন ঘণিলিি। শুরু দথণকই লিলন স্মলৃিদুিবি লিণিন, না 
েরিিবীকাণি এ সমসযা দদো লদণ়েলিি। সালিহ ইিণন মহুাম্মদ 
িণিণিন, حفظه تغير القضاء ولى لما صدوق  লিলন সাদুক লিণিন। 
লিচারণকর দাল়েত্ব োও়োর েণরই িার স্মলৃিণি েলরিিবন দদো 
লদণ়েলিি। ইিণন লহব্বান দিা আণরা স্পি কণর িণিণিন, 

 سبع سنة بها ومات الكوفة ولى ثم ومائة خمسين سنة بواسط القضاء ولى
 حفظه عليه وتغير روى فيما يخطئ عمره آخر في وكان ومائة وسبعين
 بن يزيد مثل تخليط فيه ليس بواسط منه سمعوا ذينال المتقدمين فسماع
 .كثيرة أوهام فيه بالكوفة عنه المتأخرين وسماع األزرق وإسحاق هارون

অথবাৎ লিলন ১৫০ লহ. সণন ও়োলসণির লিচারক লন িু হণ়েলিণিন। 
এরের কুফার লিচারক হণ়েলিণিন, এিং দসোণনই লিলন ১৭৭ 
লহজলরণি ইণন্তকাি কণরন। দেষ ি়েণস লিলন দ সি হাদীস িেবনা 
করণিন িাণি ভুি করণিন। িেন িার স্মলৃিও িদণি  া়ে। িাই 
কুফার কাজী হও়োর েণূিবই ও়োলসণি  ারা িার কাি দথণক হাদীস 
শুণনণিন, িাণি দকান লিভ্রাি লিি না। দ মন, ই়ো ীদ ইিণন হারুন 
ও ইসহাক আি আ রাক। আর  ারা এরেণর কুফা়ে শুণনণিন, 
দসোণন ভুি লিি অণনক। 

হাণফ  ইিণন হাজারও িাকরীি গ্রণথথ িণিণিন, 

  الكوفة قضاء ولى ما بعد حفظه تغير كثيرا يخطئ صدوق 

অথবাৎ সাদূক, ভুি করণিন দিলে, কুফার কাজী লন িু হও়োর ের 
িার স্মলৃিণি েলরিিবন ঘণি।  াহািীর মণিও লিলন লিশ্বস্ত লিণিন। 
লিলন িাণক موثق وهو فيه تكلم من  ( ারা সমাণিালচি অথচ লিশ্বস্ত) 
গ্রণথথ উণল্লে কণরণিন। আি মিুনী গ্রণথথ  াহািী 
িণিণিন, صدوق সাদুক। 
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আধলুনক কাণির দুজন িণিষক ইিণন লহব্বাণনর এমিলিই েিন্দ 
কণরণিন। একজন হণিন, আিাউদ্দীন আিী দরজা ‘আি ইিলিিাি 
লিমান রুলম়ো লমনার রুও়োলি লিি ইেলিিাি’  গ্রণথথর (কৃি লসিিু 
ইিলনি আজমী) িীকা়ে, অেরজন হণিন ড. লরফ়োি ফাও ী আিাঈ 
কৃি আি মেুিালিিীন গ্রণথথর িীকা়ে। 

অিাক হও়োর লিষ়ে হণিা, আিিানী সাণহি লনণজও অন্যে এই 
েরীক কিৃবক িলেবি একলি হাদীস সম্পণকব িণিণিন, حسن إسناده  এর 
সনদ হাসান। লকনু্ত এিা লিি আমীন দজাণর িিার হাদীস। িার 
েণক্ষর, িাই। (দ্র. আসি ু লসফালিস সািাহ, দজাণর আমীন িিার 
আণিাচনা) একই গ্রণথথ অন্যে েরীণকর একলি হাদীস সম্পণকব 
িণিণিন, جيد إسناده  এর সনদ উৎকৃি। (দ্র. ঊিীিু লম মারান লমন 
মা ামীলর আলি দাউদ: হাদীসলির আণিাচনা।) এ দ ন িার মলজব, 
 েন  াণক ইো লিশ্বস্ত আেযা দদণিন, আিার সম়েমণিা দুিবি 
সািযস্ত করণিন। 

উণল্লেয দ , এ হাদীসলি ই়ো ীদ ইিণন হারুনই: ল লন ও়োলসি 
লনিাসী লিণিন: েরীক দথণক িেবনা কণরণিন। ইিণন লহব্বাণনর 
ভাষযমণি েরীণকর স্মলৃিণি েলরিিবন আসার আণিই লিলন িার কাি 
দথণক হাদীস শুণনণিন। অথচ এ হাদীসণকই আিিানী সাণহি জ়েীফ 
িা দুিবি িণি উলডণ়ে লদণি চাণেন। েরীক সম্পণকব এ আণিাচনা 
ভাি কণর েড–ন আর ভািনু, িা-মা হািী িনু্ধণদর ভাষা়ে  িুণিি 
প্রকৃি মহুালদ্দস সাণহি  া িণিণিন, িার সণে হাদীসলিদিণের 
িিণিযর লমি কিিুকু। 

আণরকলি কথা হণিা, আিিানী সাণহি দ  িণিণিন, ‘ লিণেষি  লদ 
লিশ্বস্ত ও হাণফণ  হাদীসিণের িেবনার লিেরীি িেবনা কণর থাণকন’ । 
এ কথালি লিলন এোণন দকন জণুড লদণ়েণিন িা আমাণদর দিাধিময 
ন়ে। েরীক এোণন দকান হাণফণ  হাদীণসর লিেরীি িেবনা কণরন 
লন। 

আিিানী সাণহি আণরা লিণেণিন, 
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َُ َصلَّى صالته صفة وائل عن هذا بإسناده عاصم عن منهم جمع روى فقد  هللاَّ
 . شريك ذكره ما فيها وليس ، مَََوَسلََّ َعلَْيهَِ

অথবাৎ িাণদর অণনণক আলসম দথণক একই সনণদ ও়োইি রা. দথণক 
রাসিূ সা. নামাণ র লিিরেমিূক হাদীস িেবনা কণরণিন। লকনু্ত েরীক 
 া উণল্লে কণরণিন দসোণন িা দনই। (প্রাগুি, ২/৭১৬) 

ভাি কথা, লকনু্ত এ আেলত্ত শুধ ু এোণন দকন? িণুক হাি িাাঁধার 
হাদীস মআুম্মাি ইিণন ইসমাঈি সুলফ়োন দথণক িেবনা কণরণিন। 
দসোণন অণনক িণিষক িণিলিণিন, মআুম্মাি এমলনণিই জ়েীফ, 
আিার সুলফ়োণনর োিণরদণদর মণধয এই িেবনার দক্ষণে লনঃসে। 
লকনু্ত দসোণন আেলন িা কেবোি কণরন লন। কারে দসলি লিি েণক্ষর 
হাদীস। আিার হাাঁিুর আণি হাি রাো সংক্রান্ত ইিণন উমর রা. এর 
হাদীসলি দারাও়োদবী একাই উিাইদুল্লাহ দথণক িেবনা কণরণিন। 
উিা়েদুল্লাহ দথণক দারাও়োদবীর িেবনার দক্ষণে ইমাম আহমদ ও 
নাসাঈ প্রমণুের আেলত্ত থাকা সণেও আেলন দসলিণক সহীহ আেযা 
লদণ়েণিন। শুধ ু লক িাই? আেলন দসোণন এই নীলিও আমাণদরণক 
লেলেণ়েণিন দ , 

 لنا سلم لما وال رواته بعض ينفرد ل أن الصحيح الحديث شرط من وليس 
  الصحيحة األحاديث من كثير

অথবাৎ হাদীস সহীহ হও়োর দক্ষণে এমন েিব দনই দ , এর দকান 
িেবনাকারী এককভাণি িেবনা করণি োরণি না। এমনলি হণি অণনক 
সহীহ হাদীসই রক্ষা োণি না। (প্রাগুি, ২/৭২১) 

এসি কথা লক এোণন লদলিয ভুণি দিণিন? 

লিলন আণরা লিণেণিন, 

َُ َصلَّى النبي عن أبيه عن عاصم عن غيره رواه قد أنه على  َوَسلَّمََ َعلَْيهَِ هللاَّ
 َشقيق عن والبيهقي ، والطحاوي ، داود أبو أخرجه. وائال َ يذكر لم ؛ مرسال َ
 قال كما - يعرف ل مجهول:  شقيق لكن. به عاصم ثني:  قال ليث أبي

 . - وغيره الذهبي
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অথবাৎ অলধকনু্ত েরীক িযিীি অন্য িেবনাকারী আলসণমর সণূে িদী়ে 
লেিা দথণক, লিলন নিী সা. দথণক এলি িেবনা কণরণিন মরুসাি 
(সেূলিলেন্ন) রূণে, ও়োইি রা. এর উণল্লে িাডা। আি ু দাউদ, 
িাহািী ও িা়েহাকী এলি উদ্ধিৃ কণরণিন োকীক আি ুিা়েণির সণূে। 
লিলন িণিণিন, আলসম আমার লনকি এভাণিই হাদীসলি িেবনা 
কণরণিন। িণি োকীক মাজহুি িা অজ্ঞাি, দ মনলি িণিণিন 
 াহািীসহ দকউ দকউ। (প্রাগুি, ২/৭১৬) 

আমাণদর িিিয হণিা, োকীক অজ্ঞাি, সুিরাং িার িেবনাণক 
েরীণকর িেবনার লিেরীণি দাাঁড কলরণ়ে েরীণকর িেবনাণক নাকচ 
করার সুণ াি দকাথা়ে? কথালি দিা এভাণিও িিা দ ি দ , এ 
মরুসাি িেবনালিও েরীণকর িেবনার সমথবন দ ািা়ে। কারে সমথবণনর 
জন্য রািীর অজ্ঞাি হও়ো িা সেূ লিলেন্নিা দকানলিই িাাঁধা হণ়ে 
দাাঁডা়ে না। মহুালদ্দসিণের লসদ্ধান্ত এমনই। 

দেষকথা লিলন লিণেণিন, 

 بن الجبار عبد عن أيضا َ والبيهقي ، داود أبي دعن معلولة أخرى طريق وله
 لم فإنه ، وأبيه الجبار عبد بين منقطع وهذا بمعناه مرفوعا َ أبيه عن وائل
 منه يسمع

অথবাৎ এর আণরকলি সনদ আণি। দসলিও মা’ িিু িা দদাষ িু। আি ু
দাউদ ও িা়েহাকী এলি উদ্ধিৃ কণরণিন আব্দিু জব্বার ইিণন ও়োইি 
দথণক, লিলন িার লেিার সণূে নিী সা. দথণক অনুরূে িেবনা 
কণরণিন। এ িেবনালি সেূলিলেন্ন। কারে আব্দিু জব্বার িার লেিা 
দথণক হাদীস দোণনন লন। (প্রাগুি) 

িক্ষ করুন, এ িেবনালির সকি রািী লিশ্বস্ত ও লনভবরণ ািয। দদাষ শুধ ু
এিিুকু, সাহািী ও়োইি রা. এর দিণি আব্দিু জব্বার লেিার কাি 
দথণক হাদীস দোণনন লন। িার েরও লিলন লেিা দথণক এলি িেবনা 
কণরণিন। দিাঝা দিি, মাঝোণন অন্য দকউ আণিন,  ার কাি দথণক 
লিলন হাদীসলি শুণনণিন। িযাস, শুধ ু এই দদাণষর কারণে এলি 
েরীণকর িেবনার সমথবকরূণেও উণল্ললেি হও়োর দ ািযিা হালরণ়ে 
দফণিণি! 
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আিিানী সাণহণির এ িিিয িডই আিণ বর। কারে প্রথমি, 
সেূলিলেন্ন িেবনাণক েিবসাণেণক্ষ েিূবিিবী ফকীহ ও মহুালদ্দসিণের 
অলধকাংেই প্রামােয িণি গ্রহে কণরণিন। (দ্র. আি ু দাউদ কৃি 
লরসািা আিী দাউদ ইিা আহলি মািাহ ও ইিণন আব্দিু িার কৃি 
আি িামহীণদর ভূলমকা।) 

ইমাম িেুারী ও িার  ণুির ও েরিিবী  ণুির অলধকাংে মহুালদ্দস 
অিেয এ িযাোণর কডাকলড কণরণিন। আর দসিাও শুধ ু এই 
সািধানিার জন্য দ , োণি না জালন দকান দভজাি দিাক মাঝোণন 
ঢুণক থাণক। আর জানা কথা দ , সাহািীিণের দিণিণদর  ণুি দভজাি 
দিাণকর সংেযা েিুই কম লিি। িািাডা আব্দিু জব্বার লেিার কাি 
দথণক হাদীস দোনার সুণ াি না দেণিও লেিার হাদীসগুণিা লিলন 
িার িড ভাই আিকামা ও েলরিাণরর অন্যান্য সদসয দথণক 
শুণনণিন। এসি দভণিই হ়েণিা দারাকুিনী আব্দিু জব্বাণরর একলি 
হাদীস  া লিলন লেিার সণূে িেবনা কণরণিন, সহীহ িণি মন্তিয 
কণরণিন। (দ্র. আসসুনান, ১/৩৩৫) 

লদ্বিী়েি,  লদ ধণরও লনই, সেূ লিলেন্নিার কারণে এলি জ়েীফ িা 
দুিবি, িথালে অন্য আণরকলি হাদীণসর সমথবক হও়োর দক্ষণে দিা 
দকান সমসযা দনই। মহুালদ্দসিণের লসদ্ধান্ত হণিা জ়েীফ হাদীসও 
সমথবকরূণে দেে করা  া়ে। আিিানী সাণহণির মণিা মানুণষর কাণি 
এিা অজানা থাকার কথা ন়ে। কারে লিলন লনণজই ইরও়ো গ্রণথথ 
২৩১৭ নং হাদীসলি প্রসণে িণিণিন, مرفوع شاهد وله  এর সমথবক 
একলি মারফূ হাদীস আণি। অিঃের লিলন আব্দিু জব্বার কিৃবক 
িদী়ে লেিার সূণে িলেবি একলি হাদীস উণল্লে কণরণিন। শুধ ুিাই 
ন়ে, ‘আিিামারুি মসুিািাি ফী লফকলহস সুন্নালি ও়োি লকিাি’  
গ্রণথথ আব্দিু জব্বাণরর এমন একলি সনদ সম্পণকব মন্তিয কণরণিন, 

 مسلم صحيح( في عنه ثبت الجبار عبد ألن انقطاعا فيه أن إل حسن وإسناده
 أبي صالة أعقل ل غالما كنت:  قال أنه) 
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অথবাৎ এ হাদীসলির সনদ হাসান। িণি এণি সেূলিলেন্নিা রণ়েণি। 
দকননা (সহীহ মসুলিণম) আব্দিু জব্বাণরর িাচলনক লিধিৃ হণ়েণি দ , 
আলম দিাি লিিাম, িািার নামা  িঝুিাম না। (দ্র. ে.ৃ ১৫৪) 

এোণন লিলন কি সুন্দর সনদলি হাসান িণি ... িণি উণল্লে 
করণিন। আর হাণির েণূিব হাাঁিু রাোর হাদীসলিণক প্রথণমই মা’ িিু 
(ণদাষ িু দুিবি) িণি নাকচ কণর লদণিন। 

আিিানী সাণহণির একলি িড ভুিও এোণন ধরা েণডণি। লিলন 
আব্দিু জব্বাণরর এই দেণষাি িিিযলিণক সহীহ মসুলিণমর লদণক 
সম্পলকবি কণরণিন। অথচ এলি মসুলিম েরীণফ দনই। আণি আি ু
দাউদ (৭২৩) ইিণন ে ুা়েমা (৯০৫), িাহািী (১৫৩৪), ইিণন 
লহব্বান (১৮৬২), ও িািারানীর আি মজুামিু কািীর (৬১) গ্রণথথ। 

‘আলম দিাি লিিাম’  আব্দিু জব্বাণরর এ উলির সনদ সহীহ। দ মনলি 
িণিণিন দো়োইি আরনাউি ও আিিানী সাণহি। ইমাম িেুারীসহ 
অণনণক দ  িণিণিন, ‘আব্দিু জব্বার মািৃবিণভব থাকাকাণি িার 
লেিার ইণন্তকাি হ়ে’  দসিা এই উলি দ্বারা নাকচ হণ়ে  া়ে। একারণে 
িাহ ীিিু কামাণি লম  ী ও জালমউি িাহসীণি আিাঈ রহ. দজার 
লদণ়ে িণিণিন, িেুারী প্রমণুের িিিয সলঠক ন়ে। আসণি ইমাম 
িেুারী মহুাম্মদ ইিণন হুজর এর কথার উের লভলত্ত কণরই ঐ িিিয 
লদণ়েণিন। (দ্র. আিিারীেিু কািীর) অথচ মহুাম্মদ ইিণন হুজর 
লিণিন জ়েীফ িা দুিবি। দুিবি রািীর কথা়ে লিশ্বস্ত রািীর মিামিণক 
উণেক্ষা করার এও একলি নজীর। ইমাম িেুারী লনণজও িার 
‘ িারীণে’  লফির ইিণন োিীফার িরাি লদণ়ে আি ু ইসহাক দথণক 
িেবনা কণরণিন দ , আব্দিু জব্বার িণিণিন, আলম লেিাণক িিণি 
শুণনলি। লকনু্ত িেুারী ও ইিণন লহব্বান এ কথালিও নাকচ কণর 
লদণ়েণিন। 

হ রি আনাস রা. িলেবি হাদীস: 

এ হাদীস সম্পণকব আিিানী সাণহি িণিণিন, 
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 وهو:  قلت" .  إسماعيل بن العالء به تفرد: "  والبيهقي الدارقطني قال
"  في ما على - البيهقي قال وكذلك ، (১/৮১) القيم ابن قال كما ؛ مجهول
 " التلخيص

অথবাৎ দারাকুিনী ও িা়েহাকী িণিণিন, এ হাদীসলি িেবনার িযাোণর 
আিা ইিণন ইসমাঈি লনঃসে। আলম (আিিানী সাণহি) িিি, লিলন 
লিণিন মাজহূি িা অজ্ঞাি। দ মনলি িণিণিন ইিনুি কাল়েযম এিং 
িা়েহাকীও িাই িণিণিন। িািেীস গ্রথথ দথণক দসিা জানা দিণি। 

িা়েহাকীও মাজহূি িণিণিন: একথালি আিিানী সাণহণির দিাঝার 
ভুি। আি িািেীসুি হািীর গ্রণথথর উেস্থােনা দথণক এ ভুি 
দিাঝািলুঝ সলৃি হণ়েণি। ঐ মন্তিয আসণি ইিণন হাজার 
আসকািানীর, িা়েহাকীর ন়ে। িি ু দিা দোকর, আিিানী সাণহি 
দসই গ্রণথথর িরাণিই কথালি উণল্লে কণরণিন, দ  গ্রণথথ ভুি 
দিাঝািলুঝর অিকাে রণ়েণি। লকনু্ত মিুারকেরুী সাণহি িুহফািুি 
আহও়ো ী গ্রণথথ এিং োমসুি হক আ ীমািাদী সাণহি ‘আওনুি 
মািদু’  গ্রণথথ িািেীস গ্রণথথর িরাি িাডাই িণি লদণ়েণিন, িা়েহাকী 
িাণক মাজহূি িণিণিন!! 

অিেয আিিানী সাণহণির িযাোণর একিু দিলে আি ব এজন্য িাণি 
দ , িা়েহাকী’ র গ্রথথািলি িার সামণন। লিলন দসগুণিা ঘািাঘালিও 
কণরণিন লিস্তর। িা়েহাকীর দকান গ্রণথথ লিলন ঐ মন্তিয অিেযই 
দদেণি োনলন। িারেরও দকন এি বেলথিয িা আল্লাহ িাআিাই 
ভাি জাণনন। 

আমাণদর জানামণি েিূবিিবী মহুালদ্দসিণের দকউই আিা ইিণন 
ইসমাঈিণক মাজহূি িণিন লন। িরং হাণকম িার আি মসুিাদরাক 
গ্রণথথ আিা’ র এ হাদীসণক িেুারী ও মসুলিণমর েিব দমািাণিক 
সহীহ আেযা লদণ়ে জানান লদণ়েণিন, আিা িার লনকি েলরলচি। 
এলদণক আিা দথণক হাদীস িেবনাকারী লিনজন মহুালদ্দণসর নাম 
োও়ো দিণি। ১. আব্বাস ইিণন মহুাম্মদ আদ দূরী, (হাণকম, 
দারাকুিনী, িা়েহাকী) ২. মহুাম্মদ ইিণন আই়েযূি (দ্র. ইিণন মানদাহ 
কৃি ফািহুি িাি লফি কুনা ও়োি আিকাি, নং ১৯৪৭, ৩. ইিণন 
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আি ূো়েিামা। এই িিৃী়েজন িার আি িারীেিু কািীণর (নং ৮১) 
িণিণিন, 

 غياث بن حفص نا بفيد منزله الحسن أبو الكوفي إسماعيل بن العالء حدثنا
 الباب حديث فذكر

অথবাৎ আমাণদর লনকি িেবনা কণরণিন আিা ইিণন ইসমাঈি 
আিকূফী আিিু হাসান। িার লনিাস লিি ফা়েদ (মিা ও কুফার 
মধযিিবী একলি প্রলসদ্ধ এিাকা।) লিলন িণিণিন, হাফস ইিণন লি়োস 
আমাণদর লনকি িেবনা কণরণিন, ...। অিঃের লিলন এ হাদীসলি 
উণল্লে কণরণিন। 

িক্ষয করার লিষ়ে হণিা প্রেযাি ঐলিহালসক ইিণন আি ুো়েিামা শুধ ু
িার সণূে এ হাদীসলি িেবনাই কণরন লন। দসই সণে আিা দকাথা়ে 
িসিাস করণিন িাও উণল্লে কণরণিন। এণি দিাঝা  া়ে, লিলন 
িাণক ভাণিাভাণিই লচনণিন জানণিন। সুিরাং এমন িযলি অজ্ঞাি 
হ়ে কীভাণি? দারাকুিনী ও িা়েহাকী িার হাদীস উদ্ধিৃ কণরণিন, 
লকনু্ত িাণক মাজহূি িা অজ্ঞাি িণিন লন। 

এরের আিিানী সাণহি লিণেণিন, 

 فمنكر"  الشيخين شرط على صحيح حديث"  إنه:  والذهبي الحاكم قول وأما
 . أحد عليه يتابعهما ولم ، يسبقهما مل ، القول من

অথবাৎ হাণকম ও  াহািী দ  িণিণিন, এলি িেুারী ও মসুলিণমর 
েিবানুসাণর সহীহ, এিা অণোভন কথা। িাণদর েণূিবও দকউ এমন 
কথা িণিন লন। িাণদর েণরও দকউ এিা সমথবন কণরন লন। (আসি ু
লসফালিস সািাহ, ২/৭১৭) 

অথচ আিিানী সাণহণির লিলভন্ন গ্রণথথ এমন অণনক জা়েিা আণি, 
দ োণন লিলন হাণকণমর সহীহ িিাণক িণুফ লনণ়েণিন। দসোণনও 
হাণকণমর আণি েণর দকউ উি হাদীসণক সহীহ িণিন লন। ইিণন 
উমর রা.এর হাদীসলির কথাই ধরুন, দ িাণক আিিানী সাণহি িার 
মণির স্বেণক্ষ দলিি লহসাণি দেে কণরণিন। দস হাদীসণকও হাণকম 
িাডা দকউ সহীহ িণিন লন। সামণন এ সম্পণকব আণিাচনা আসণি। 
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অথচ আিিানী সাণহি হাণকণমর উদ্ধলৃি দথণক দজার লদণ়ে িণিণিন, 
হাদীসলি সহীহ। িাহণি এোণন লিলন হাণকণমর উের এি লক্ষপ্ত 
হণিন দকন? এ হাদীসলি িার মণির লিেণক্ষ দিণি িাই? 

এরের লিলন লিণেণিন, 

 بن عمر خالفه وقد" " :  اللسان"  من هذا العالء ترجمة في الحافظ وقال
 األعمش عن أبيه عن فرواه ؛ أبيه في الناس أثبت من وهو ، غياث بن حفص
 . " المحفوظ هو وهذا.  عليه موقوفا َ عمر عن وغيره علقمة عن إبراهيم عن

অথবাৎ হাণফজ (ইিণন হাজার) লিসানুি মী ান গ্রণথথ এই আিা’ র 
জীিনীণি িণিণিন, হাফস ইিণন লি়োণসর দিণি উমর: ল লন িার 
লেিার দক্ষণে সিণচণ়ে দিলে লনভবরণ ািয: িার (আিা’ র) দথণক 
িযলিক্রম িেবনা কণরণিন। লিলন িার লেিার সণূে আ’ মাে দথণক, 
লিলন ইিরাহীম নাো়েীর সণূে আিকামা প্রমেু দথণক উমর রা.এর 
লনজস্ব আমিরূণে এলি িেবনা কণরণিন। আর এিাই হণিা সলঠক 
িেবনা। (প্রাগুি, ২/৭১৭) 

আমরা িিি, এ দুলি িেবনা লভন্ন লভন্ন দুলি হাদীস। এর একলিণক 
অেরলির দমাকাণিিা়ে দাাঁড করাণনা উলচৎ ন়ে। 

েলরণেণষ লিলন িণিণিন, 

َُ َصلَّى أنه التصريح فيه ليس ؛ صح لو أنس حديث أن على  َوَسلَّمََ َعلَْيهَِ هللاَّ
 يمكن وقد ، قطف اليدين الركبتين َسْبقَُ فيه وإنما ، يديه قبل ركبتيه يضع كان
 رحمه حزم ابن قال كما - وضعهما في ل حركتهما في السبق هذا يكون أن
 . - هللا

অথবাৎ অলধকনু্ত আনাস রা. িলেবি হাদীসলি  লদ সহীহও হ়ে, িথালে 
এণি স্পি িিা হ়ে লন দ , নিী সা. হাি রাোর েণূিব হাাঁিু রােণিন। 
দসোণন এিিুকু িিা হণ়েণি, িাাঁর হাাঁিু আণি দ ি। এমনও দিা হণি 
োণর, মালিণি রাোর সম়ে ন়ে, নডাচডার সম়ে হাাঁিু আণি দ ি। 
দ মনলি িণিণিন ইিণন হা ম রহ.। (প্রাগুি) 

এ িডই আিণ বর কথা। নডাচডার সম়ে হাাঁিু আণি  াণি লক কণর? 
 ারা িণিন, হাাঁিুর েণূিব হাি রােণি িারা দিা হাি মালিণি রাোর ের 
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হাাঁিু দহলিণ়ে থাণকন। সুিরাং দসিা আণি  াও়োর সুরি কী? হাাঁিু দিা 
আর কােণডর আচি ন়ে দ , এমলনণিই নডাচডা করণি। 

িািাডা শুধ ুইিণন হা ণমর উের লনভবর করণিন দকন? দারাকুিনী, 
হাণকম ও িা়েহাকী প্রমেুণক একিু লজণজ্ঞস করুন, িারা হাদীসলির 
লক অথব িণুঝণিন এিং দকান লিষণ়ের প্রমােস্বরূে দসলি উদ্ধিৃ 
কণরণিন? 

হাাঁিুর েণূিব হাি রাোর দলিি : একিু ে বাণিাচনা 

এণক্ষণে দুলি হাদীস এণসণি। হাদীসদুলি ে বাণিাচনাসহ এোণন িুণি 
ধরা হণিা। 

প্রথম হাদীস 

প্রথম হাদীসলি আি ুহুরা়েরা রা.এর সূণে িলেবি। এলি দুভাণি িলেবি 
হণ়েণি। 

ক. আি ুহুরা়েরা রা. িেবনা কণরণিন দ , রাসিূ সা. ইরোদ কণরণিন, 

 الجمل برك صالته في فيبرك أحدكم يعمد

অথবাৎ দিামাণদর দকউ দকউ লক এমন কণর দ , নামাণ  উণির মণিা 
কণর িণস? (লিরলম ী, ২৬৯; নাসাঈ, ১০৯০) 

এ হাদীণস উণির মণিা কণর িসা দ  অেিন্দনী়ে দসিাই প্রকাে করা 
হণ়েণি। আণিমিণের এক জামাি িণিণিন, উণির সামণনর ো 
দুলিই হণিা হাি। িাই দ ণহিু উি প্রথণম হাি গুলিণ়ে িণস, িাই 
এিা অেিন্দ করার অথব হণিা আণি হাাঁিু েণর হাি দরণে দসজদা 
করা। আল্লামা আি ুিকর জাসসাস রা ী, সারােসী, ইিনুি কাইল়েযম, 
আমীর ই়োমানী, হাসান ইিণন আহমদ সানআনী (ফািহুি িাফফার 
প্রণেিা) ও ো়েে সালিহ উিা়েমীন প্রমেু এ মিই অিিম্বন 
কণরণিন। আিার ইমাম িাহািী, ফ িলু্লাহ িুণরলিেিী, মিুারকেরুী 
ও আিিানী সাণহিসহ অণনণক িণিণিন, উণির সামণনর োণ়েই 
দ ণহিু িার হাাঁিু, দস লহসাণি উি প্রথণম হাাঁিু রাণে, িাই হাদীণস 
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এিাণক অেিন্দ কণর আণি হাি দরণে েণর হাাঁিু রােণি উৎসালহি 
করা হণ়েণি। 

লকনু্ত এই লিিণকবর েণূিব আমাণদরণক দদেণি হণি, হাদীসলি আসণি 
সলঠক ও প্রমালেি লক না। হাদীসলির দুজন রািী লনণ়ে কথা আণি। 
একজন হণিন মহুাম্মদ ইিণন আব্দলু্লাহ ইিণন হাসান। িার সম্পণকব 
নাসাঈ লিশ্বস্ত হও়োর দালি করণিও ইমাম িেুারী রহ. িার আি 
িারীেিু কািীণর এ হাদীসলি উণল্লেেিূবক মন্তিয কণরণিন, 

 ل أم الزناد أبي من سمع أدري ول عليه يتابع ل 

অথবাৎ িার হাদীসলির সমথবন োও়ো  া়ে না। আলম জালন না লিলন 
আি ু ল নাদ দথণক (হাদীসলি) শুণনণিন লক না। (নং ৪১৮) 

অের রািী হণিন আব্দলু্লাহ ইিণন নালফ আস সাইি। িার লিশ্বস্তিা 
লনণ়ে মহুালদ্দসিণের মণধয লদ্বমি রণ়েণি। ইিণন মাঈন ও ইজিী 
প্রমেু িাণক লিশ্বস্ত িণিণিন। লকনু্ত ইমাম আহমদ িণিণিন, 

 بذاك الحديث في يكن لم 

অথবাৎ লিলন হাদীণসর দক্ষণে দিমন মজিিু লিণিন না। ইমাম িেুারী 
রহ. িণিণিন, 

 أصح وكتابه وينكر حفظه يعرف 

অথবাৎ িার স্মলৃি কেণনা লঠক থাণক, কেণনা আেলত্তকর দঠণক, িণি 
িার লকিাি অলধক শুদ্ধ। আি ুহাণিম রা ী িণিণিন, 

 أصح وكتابه حفظه في لين هو 

 অথবাৎ লিলন স্মলৃির দক্ষণে দুিবি লিণিন, িার লকিাি অলধক শুদ্ধ 
লিি। (দ্র. িাহ ীিিু কামাি ও আিজারহু ও়োি িাদীি) আি ু রুআ 
রা ী এক িেবনা়ে দিা িণিণিন, به بأس ل  অথবাৎ িার মণধয দিমন 
সমসযা দনই। লকনু্ত িার া়েীর িেবনা়ে লিলন িণিণিন, 

  الحديث منكر عندي هو 
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অথবাৎ লিলন আমার দলৃিণি আেলত্তকর হাদীস িেবনাকারী। িার া়েী 
আণরা িণিন, 

 فكلح الصائغ نافع بن هللا عبد فذكرت زرعة ألبي يعني مالك أصحاب ذكرت
 وجهه

অথবাৎ আলম মাণিক রহ.এর লেষযণদর কথা উণল্লে করিাম অথবাৎ 
আি ু রুআর লনকি, আলম আব্দলু্লাহ ইিণন নালফ আস সাইি এর কথা 
িিণিই লিলন মেু কাণিা কণর দফিণিন। 

ইিণন লহব্বান িণিণিন, 

  أخطأ ربما حفظه من حدث وإذا الكتاب صحيح كان 

অথবাৎ িার লকিাি সলঠক,  েন লিলন মেুস্থ হাদীস িেবনা কণরন, 
িেন মাণঝমণধযই ভুি কণরন। দারাকুিনী িণিণিন, يعتبر فقيه 
 অথবাৎ লিলন ফকীহ, অণন্যর সমথবনকণল্প িাণক গ্রহে করা  া়ে। به
ইিন মানজ়ুোহ িার লরজাি ুসাহীহ মসুলিম গ্রণথথ িণিণিন, حفظه في 
 িার স্মলৃিেলিণি সমসযা লিি। এসি মন্তিয লিণিচনা়ে লনণ়েই شيئ
ইিণন হাজার আসকািানী িার িাকরীি গ্রণথথ লিণেণিন, 

 لين حفظه في لكتابا صحيح ثقة 

অথবাৎ লিলন লিশ্বস্ত, িার লকিািও সলঠক, িণি িার স্মলৃিণি দুিবিিা 
লিি। 

এেন এ হাদীসলিণক সহীহ আেযা দদও়োর একিাই েথ। আর িা 
হণিা একথা প্রমাে করা দ , লিলন এ হাদীসলি িার লকিাি দথণকই 
িেবনা কণরণিন। লকিাি দথণক িেবনা করণিও সহীহ িেন হণিা  লদ 
িার উস্তাদ সমাণিাচনার উণধ্বব হণিন। লকনু্ত দেিণন আমরা দদেিাম, 
লিলনও সমাণিাচনা মিু নন। লিণেষ কণর ইমাম িেুারী িার লনেব়েন 
লনণ়েও লদ্বধা প্রকাে কণরণিন। এিং িাণক িার আ   আুফা (দুিবি 
রািীণদর জীিনচলরি) গ্রণথথ উণল্লে কণর িার দুিবি হও়োরই ইলেি 
লদণ়েণিন। এ কথার উদ্ধলৃি একিু েণরই আসণি। 
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এসি কারণে এই হাদীসণক সহীহ িিা দিা দূণরর কথা, হাসান িিাও 
মেুলকি। িাই দিা ইমাম লিরলম ী ও আি ু িকর হাণ মী এই 
হাদীসণক িরীি িণি এর দুিবিিার প্রলি ইলেি কণরণিন। িেুারী ও 
দারাকুিনীও এলি মা’ িিু িা দুিবি সািযস্ত কণরণিন। মহুালদ্দস হাম া 
লকনানী (মিুৃয ৩৫৭ লহজরী) িণিণিন, منكر هو  অথবাৎ এলি আেলত্তকর 
িেবনা। ইিণন রজি হাম্বিী িার িেুারী েরীণফর ভাষযগ্রথথ ফািহুি 
িারীণি িণিণিন, يثبت ل এলি প্রমালেি ন়ে। 

শুধ ু িারাই নন, স্ব়েং আিিানী সাণহিও সাহীহা গ্রণথথ (৩১৯৬) 
আব্দলু্লাহ ইিণন নালফ’  সম্পণকব িণিণিন, 

 في الكتاب صحيح ثقة:  التقريب في الحافظ قال حفظه قبل من فضع وفيه 
  لين حفظه

অথবাৎ স্মলৃিেলির লদক দথণক িার মণধয লকিু দুিবিিা রণ়েণি। 
হাণফজ িাকরীণি িণিণিন, লিলন লিশ্বস্ত, িার লকিাি সলঠক লকনু্ত 
িার স্মলৃিণি লকিু দুিবিিা আণি। এর দচণ়েও আি ব হণিা, জ়েীফা 
গ্রণথথ (৬৬১৬) লিলন িার হাদীস সম্পণকব মন্তিয কণরন দ , 

 ثقة: - وهو الصائغ،: هو - نافع بن اللة عبد ضعيف، إسناد وهذا: قلت
 مما هذا أدري ول ،-"  التقريب"  في كما - لين حفظه في الكتاب، صحيح
 .حفظه من أم كتابه من به حدث

অথবাৎ আলম িিি, এই সনদলি দুিবি। আব্দলু্লাহ ইিণন নালফ’  
আসসাইি লিশ্বস্ত, িার লকিািও সলঠক। লকনু্ত িার স্মলৃিণি লকিু 
দুিবিিা রণ়েণি, দ মনলি িাকরীি গ্রণথথ িিা হণ়েণি। আমার জানা 
দনই, এই হাদীসলি লিলন লকিাি দথণক িেবনা কণরণিন না স্মলৃি 
দথণক। 

এমলনভাণি জ়েীণফ আি ু দাউণদ আিিানী সাণহি িার হাদীসণক 
দুিবি আেযা লদণ়ে িণিণিন, حفظه قبل من ضعيف وهو  অথবাৎ লিলন 
স্মলৃির দুিবিিার কারণে দুিবি। (নং ৭৮) উি গ্রণথথই ২২১ নং হাদীস 
সম্পণকব লিলন মন্তিয কণরণিন, الحفظ لين نافع ابن ضعيف إسناده  অথবাৎ 
এর সনদ দুিবি। ইিণন নালফ স্মলৃি-দুিবি লিণিন। 
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িাহণি আিিানী সাণহণির নীলি অনুসাণরও উলল্ললেি হাদীসলি 
 ঈফই প্রমালেি হ়ে। আর িড িড মহুালদ্দসিে দিা এলিণক দুিবি 
আেযা লদণ়েণিনই। 

ে. হাদীসলি লভন্ন আণরকলি সণূে একিু লভন্ন েণব্দ এভাণি উদ্ধিৃ 
হণ়েণি, আি ুহুরা়েরা রা. িণিন, রাসিূ সা. িণিণিন, 

 ركبتيه قبل يديه وليضع البعير يبرك كما يبرك فال أحدكم سجد إذا

অথবাৎ দিামাণদর দকউ  েন দসজদা কণর িেন উণির মণিা কণর 
দ ন না িণস। দস দ ন িার হাাঁিুদ্বণ়ের েণূিব হস্তদ্ব়ে রাণে। (আি ু
দাউদ, হাদীস ৮৪০; নাসাঈ, হাদীস ১০৯১; দালরমী, হাদীস ১৩৬০; 
মসুনাণদ আহমদ, হাদীস ৮৯৫৫; দারাকুিনী, ১/৩৪৫; িা়েহাকী, 
হাদীস ২৬৩৩) 

এ হাদীসলির সনণদও দুজন সমাণিালচি রািী রণ়েণিন। একজন দিা 
হণিন েিূবিিবী সনদলিণি উলল্ললেি দসই মহুাম্মদ ইিণন আব্দলু্লাহ 
ইিণন হাসান। অেরজন হণেন িারই লেষয আব্দিু আ ী  ইিণন 
মহুাম্মদ আদ দারাও়োদবী। দারাও়োদবীর স্মলৃিদুিবিিা লনণ়ে অণনক 
মহুালদ্দসই সমাণিাচনা কণরণিন। ইমাম আহমদ িণিণিন,  েন লিলন 
স্মলৃি দথণক হাদীস িেবনা কণরন, িেন ভুি কণর দফণিন, িেন আর 
লিলন লিশ্বস্ত থাণকন না। আর  েন লকিাি দথণক িেবনা কণরন িেন 
লঠক মণিাই িেবনা কণরন। অন্যে লিলন িণিণিন, স্মলৃি দথণক িেবনা 
করার সম়ে লিলন অণনক িালিি হাদীস িেবনা কণরণিন। লিলন আণরা 
িণিণিন, অণনক সম়ে লিলন অন্যণদর লকিাি দথণক িেবনা করণিন 
এিং ভুণির লেকার হণিন। আি ু  রুআ রা ী িণিণিন, লিলন দুিবি 
স্মলৃিসম্পন্ন। স্মলৃি দথণক লকিু হাদীস িেবনা কণরণিন এিং ভুণির 
লেকার হণ়েণিন। নাসাঈ এক িেবনা়ে িণিণিন, লিলন মজিিু 
িেবনাকারী নন। আি ু হাণিম রা ী িণিণিন, িার দ্বারা প্রমাে দেে 
করা  া়ে না। এসি কারণে িেুারী ও মসুলিম িার একক দকান িেবনা 
গ্রহে কণরন লন। সুিরাং িার একক িেবনাণক সহীহ আেযা দদও়ো 
কলঠন। 
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আণরকলি কথা, দারাও়োদবীর এই িেবনা়ে হাাঁিুর েণূিব হাি রাোর কথা 
িিা হণ়েণি। লকনু্ত হাি দকাথা়ে রােণি িা স্পি কণর িিা হ়ে লন। 
লকনু্ত এই আব্দিু আ ী  দারাও়োদবীর অের একলি িেবনা িা়েহাকীণি 
উদ্ধিৃ হণ়েণি। দসোণন িিা হণ়েণি, ركبتيه على يديه وليضع অথবাৎ দস 
দ ন িার উভ়ে হাি দু’ হাাঁিুর উের রাণে। (নং ২৬৩৪) 

এলি উদ্ধিৃ করার ের িা়েহাকী রহ. লিণেণিন, 

 إِلَى اإِلْهَواءَِ ِعْندََ ُرْكبَتَْيهَِ َعلَى يََدْيهَِ َضعَُيََ أَنَّهَُ َعلَى َدلِيال َ َكانََ َمْحفُوظ ا َكانََ فَإِنَْ
ُجودَِ  الس 

অথবাৎ এ িেবনালি সলঠক হণি এলি দসজদা়ে  াও়োর সম়ে উভ়ে হাি 
হাাঁিুর উের রাোর দলিি হণি। 

এ লহসাণি হাদীসলির মমব দাাঁডাণি, দিামাণদর দকউ দ ন উণির মণিা 
কণর দসজদা়ে না  া়ে। িরং িার হাাঁিু জলমণি রাোর েণূিবই দ ন 
উভ়ে হাি দু’ হািুর উের রাণে। ইমাম কালশ্মরী রহ.ও হাদীসলির 
এমমব সমথবন কণরণিন। নীমািী রহ. কৃি আিারুস সুনান গ্রণথথর 
িীকা়ে লিলন লিণেণিন, 

 لفظ في أر ولم واحدا شيئا يصير حتى الركبتين على اليدين جعل يريد إنما
 ل فإنه الركبتان اوهم موضعهما على اليدين وضع فالمراد األرض ذكر

 الركبتان إل والقعدة السجدتين وبين النحطاط حين في لهما موضع

অথবাৎ হাদীসলির মমব হণিা, উভ়ে হাি হাাঁিুর উের রাো,  াণি সিিা 
এক লজলনস হণ়ে  া়ে। এর দকান িেবনাণিই আলম জলমণন রাোর 
উণল্লে োই লন। সুিরাং এর মমব হণি, উভ়ে হাি  থাস্থাণন রাো। 
আর দসই স্থান হণিা হাাঁিু। দকননা দসজদা়ে  াও়োর সম়ে, দুই 
দসজদার মাণঝ ও বিঠককাণি হাি রাোর স্থানই হণিা হাাঁিু। (ে.ৃ 
১১৬) 

লদ্বিী়ে হাদীস : 

১. আব্দলু্লাহ ইিণন উমর রা. িণিন, 

 ركبتيه قبل يديه يضع سجد إذا كان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ان
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অথবাৎ রাসিূলু্লাহ সা.  েন দসজদা করণিন, িেন হাাঁিু রাোর েণূিব 
হাি রােণিন। (দারাকুিনী, ১/৩৪৪) 

এ হাদীস লভন্ন েণব্দ এভাণিও উদ্ধিৃ হণ়েণি: 

 هللا رسول كان:  وقال ركبتيه قبل يديه يضع كان أنه:  عمر ابن عن نافع عن
 ذلك يفعل سلم و عليه هللا صلى

নালফ িণিন, আব্দলু্লাহ ইিণন উমর রা. হাাঁিু রাোর েণূিব হাি রােণিন 
এিং িণিণিন, রাসিূলু্লাহ সা. এমনলি করণিন। সহীহ ইিণন ে ুা়েমা 
(৬২৭), মসুিাদরাণক হাণকম (৯৩০) ও িা়েহাকী (২৬৩৮)। হাণকম 
িণিণিন, এলি ইমাম মসুলিণমর েিবানু া়েী সহীহ। 

ে বাণিাচনা 

একালধক হাদীসগ্রণথথ উদ্ধিৃ হণিও এ হাদীসলির সনদ িা সেূ মাে 
একলিই। আব্দিু আ ী  ইিণন মহুাম্মদ দারাও়োদবী এলি িেবনা 
কণরণিন উিা়েদুল্লাহ ইিণন উমর আিউমারী দথণক, লিলন নালফ’  
দথণক, লিলন হ রি ইিণন উমর রা. দথণক। আব্দিু আ ী  
দারাও়োদবী িাডা অন্য দকউ এলি িেবনা কণরন লন। দারাও়োদবীর 
স্মলৃিদুিবিিা সম্পণকব দেিণনর হাদীণস আণিাচনা করা হণ়েণি। 
স্মলৃিদুিবিিার োোোলে এ হাদীণস আণরকলি িড সমসযা হণিা, 
উিা়েদুল্লাহ আি উমারী দথণক িাাঁর িেবনার িযাোণর মহুালদ্দসিণের 
আেলত্ত রণ়েণি। ইমাম আহমদ িণিণিন,। 

  عمر بن هللا عبد عن فهو عمر بن هللا عبيد عن حدث ما 

অথবাৎ লিলন উিা়েদুল্লাহ ইিণন উমর দথণক  ি হাদীস িেবনা 
কণরণিন, িা সিই আসণি (িারই ভাই) আব্দলু্লাহ ইিণন উমর (আি 
উমারী) দথণক। (দ্র. আিজারহু ও়োি িা’ দীি লি ইিলন আিী হালিম, 
নং ১৮৩৩) 

 লদ িাই হ়ে, িণি আব্দিু আ ী  দারাও়োদবী  ি হাদীস উিা়েদুল্লাহ 
দথণক িেবনা কণরণিন িার সিই জ়েীফ িা দুিবি। দকননা আব্দলু্লাহ 
আি উমারী মহুালদ্দসিণের দলৃিণি দুিবি লিণিন। 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi
http://www.islamijindegi.com/
https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014


                    www.islamijindegi.com             

ইমাম নাসাঈ দারাও়োদবী সম্পণকব িণিণিন, عن وحديثه بأس به ليس 
منكر هللا عبيد  অথবাৎ িার মণধয সমসযার লকিু দনই, িণি উিা়েদুল্লাহ 

দথণক িার িেবনা আেলত্তকর। (দ্র. িাহ ীিিু কামাি) 

সুিরাং এ হাদীসলি সহীহ হণি োণর না। িাই দিা ইমাম মসুলিম 
রহ. দারাও়োদবীর একক িেবনা দ মন গ্রহে কণরন লন, দিমলন 
উিা়েদুল্লাহ দথণকও িাাঁর দকান িেবনা গ্রহে কণরন লন। আর ইমাম 
িেুারী দিা আণরা কডাকলড কণরণিন। িাই িিা  া়ে, এলি ইমাম 
মসুলিণমর েিব দমািাণিক হ়ে লন।  লদও হাণকম দস দালি কণরণিন। 
 ারা িণিন, দারাও়োদবী  েন মসুলিম েরীণফর রািী, িাই িার 
একক িেবনা়ে দকান সমসযা দনই, িা উিা়েদুল্লাহ দথণক দারাও়োদবীর 
িেবনা সহীহ হণি দকান িাধা দনই, িাণদর িিিয দ মন সুক্ষ্ম 
লচন্তাপ্রসিূ ন়ে, দিমলন মহুালদ্দসিণের লসদ্ধাণন্তর সণেও এর দকান 
লমি দনই। 

ইমাম দারাকুিনীও দারাও়োদবীর একক িেবনার কারণে এই হাদীসণক 
মািিু িা দুিবি আেযা লদণ়েণিন। (দ্র. িানকীহ লি ইিণন আিলদি 
হাদী, ৮১৫) আর িা়েহাকী এলি উদ্ধিৃ করার ের িণিণিন, 

  وهما إل أراه ما 

অথবাৎ আলম এিাণক (দারাও়োদবীর) ভুিই মণন কলর। 

িা়েহাকী রহ. আণরা িণিণিন, 

َِ َعْبدَِ َعنَْ َواْلَمْشهُورَُ  فَإَِذا ، يََدْيهَِ فَْليََضعَْ أََحُدُكمَْ َسَجدََ إَِذا: هََذا فِى ُعَمرََ ْبنَِ هللاَّ
 َوْضعَُ ِمْنهَُ َواْلَمْقُصودَُ. اْلَوْجهَُ يَْسُجدَُ َكَما تَْسُجَدانَِ اْليََدْينَِ فَإِنََّ فَْليَْرفَْعهَُما َرفَعََ

ُجودَِ فِى اْليََدْينَِ َُ فِيِهَما التَّْقِديمَُ لََ الس   .مَُأَْعلََ تََعالَى َوهللاَّ

অথবাৎ আব্দলু্লাহ ইিণন উমর রা. দথণক এ দক্ষণে দ  হাদীসলি প্রলসদ্ধ 
দসলি হণিা,  েন দিামাণদর দকউ দসজদা কণর দস দ ন হাি রাণে 
এিং  েন উণঠ িেন দ ন হাি িুণি দন়ে। দকননা হািও দচহারার 
মণিা দসজদা কণর। এ হাদীণসর উণদ্দেয হণিা দসজদার সম়ে হাি 
রাো, েণূিব রাো ন়ে। (নং ২৬৩৯) 
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হাণফজ ইিনুি কাল়েযম রহ.ও িার ‘ িাহ ীণি সুনাণন আি ু দাউদ’  
গ্রণথথ িা়েহাকীর এ িিণিযর সণে সহমি িযি কণরণিন। সণিবােলর 
ইিণন উমর রা.এর এ হাদীসলি ইমাম িেুারী রহ. মাওকূফ িথা 
ইিণন উমর রা. এর আমিরূণে উদ্ধিৃ কণরণিন। মারফূ রূণে ন়ে। 
(দ্র, িেুারী েরীফ, অনুণেদ নং ১২৮) 

উণল্লেয দ , এই মাওকুফ িেবনালিও দারাও়োদবী দসই উিা়েদুল্লাহ’ র 
সণূেই িেবনা কণরণিন। সুিরাং ইমাম িেুারী সেূ িযিীি এলি উণল্লে 
করণিও এণি েণূিবাি সমসযাগুণিা দথণকই  াণে। িদুেলর ইিণন 
উমর রা. সম্পণকব লিেরীি আমি উদ্ধিৃ হণ়েণি মসুান্নাণফ ইিণন 
আিী ো়েিা়ে। দসোণন িিা হণ়েণি, ইিণন আি ু িা়েিা িেবনা 
কণরণিন নাণফ রহ. দথণক, লিলন ইিণন উমর রা. সম্পণকব িণিণিন, 

 .ُرْكبَتَْيهَِ قَْبلََ َرفَعََ إَذا يََدْيهَِ َويَْرفَعَُ ، يََدْيهَِ قَْبلََ َسَجدََ إَذا ُرْكبَتَْيهَِ يََضعَُ َكانََ أَنَّهَُ

অথবাৎ লিলন দসজদার সম়ে হাি রাোর েণূিব হাাঁিু রােণিন এিং ওঠার 
সম়ে হাাঁিু দিািার েণূিব হাি িুিণিন। (নং ২৭২০) 

এর সনণদ ইিণন আি ুিা়েিা রণ়েণিন। িার লিশ্বস্তিা লনণ়ে লদ্বমি 
আণি। লিলন মধযম স্তণরর রািী, দ মনলি িণিণিন হাণফজ  াহািী 
রহ.। অণনণক িাণক দুিবি আেযা লদণ়েণিন। লকনু্ত ইিণন উমর রা.এর 
েণূিবাি আমিলিও দ ণহিু সহীহ সনণদ দনই, িাই দুলিই সমমাণনর 
হণ়ে দাাঁডাণে। 

এ কারণেই ইমাম ইিনুি মনুল র রহ. িার আি আওসাি গ্রণথথ 
ইিণন উমর রা. এর মাওকুফ িেবনালি দুিবি হও়োর প্রলি ইলেি কণর 
িণিণিন, 

 عمر ابن حديث من يصح الذي إن:  قيل ، عمر ابن حديث في تكلم وقد
 نقول وبه ثابت حجر بن وائل وحديث ، موقوف

অথবাৎ ইিণন উমর রা. এর (মারফূ) হাদীসলি লনণ়ে লিিকব রণ়েণি। 
িিা হ়ে, ইিণন উমর রা. এর হাদীসলি মওকুফ হও়োই সলঠক। আর 
ও়োইি ইিণন হুজর রা.এর হাদীসলি প্রমালেি। আমাণদর মিও 
অনুরূে। (৩/৩২৭) 
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আিিানী সাণহণির দালি : একিু ে বাণিাচনা 

হ রি আি ু হুরা়েরা ও ইিণন উমর রা. এর হাাঁিুর েণূিব হাি রাো 
সংক্রান্ত হাদীস দুলি সম্পণকব আিিানী সাণহি দিে লকিু দালি উত্থােন 
কণরণিন। দসগুণিার কারণে অণনণক দধাাঁকা়ে েণড দ ণি োণরন। 
িাই দসসি দালি সম্পণকব একিু ে বাণিাচনা করা হণিা। 

১. আি ুহুরা়েরা িলেবি হাদীসলি সম্পণকব লিলন িামামিু লমন্নাহ গ্রণথথ 
িণিণিন, 

 والزرقاني النووي قال كما جيد إسناده 

অথবাৎ এর সনদ জাইল়েযদ িা উৎকৃি, দ মনলি িণিণিন নিিী ও 
 রুকানী। আর সাহীহা গ্রণথথ লিণেণিন, 

 والشيخ األشبيلي الحق عبد منهم الحفاظ من جمع الحديث هذا صحح لقد 
  النووي

অথবাৎ এক জামাি হাণফণ  হাদীস এ হাদীসলিণক সহীহ িণিণিন। 
িাণদর মণধয রণ়েণিন আব্দিু হক ইেলিিী ও ো়েে নিিী। 

অথচ ইমাম নিিী এিাণক সহীহ িণিন লন। জাইণ়েযদ িণিণিন। 
জাইণ়েযদ আর সহীহ এক কথা ন়ে। 

ইরও়োউি িািীি ও আসি ু লসফালিস সািাহ গ্রথথদ্বণ়ে লিলন 
িণিণিন, 

 بن هللا عبد بن محمد غير ؛ مسلم رجال ثقات كلهم رجاله.  صحيح سند وهذا
 النسائي قال كما - ثقة وهو ، الَعلَوي الزكية بالنفس المعروف وهو ، الحسن
"  في النووي قال ولذلك.  -"  التقريب"  في الحافظ وتبعهم ، وغيره

ْرقاني ، (৩/৪২১) " المجموع  " : (৭/৩২০) " المواهب شرح"  في والز 
"  في السيوطي وصححه ، بعضهم عن الُمناوي كذل ونقل" .  جيد إسناده
 . (৫৪/১) " الكبرى األحكام"  في الحق عبد وصححه" .  الصغير الجامع
" .  قبله الذي من إسنادا َ أحسن إنه " :(১/৫৬) " التهجد كتاب"  في وقال
 . له المعارض وائل حديث:  يعني
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অথবাৎ এ সনদলি সহীহ। এর িেবনাকারী সকণি লিশ্বস্ত ও মসুলিণমর 
রািী। শুধ ু িযলিক্রম হণিন মহুাম্মদ ইিণন আব্দলু্লাহ ইিণন হাসান, 
ল লন আন নাফসু   ালক়েযা উোলধণি েযাি, লিলন মসুলিণমর রািী না 
হণিও লিশ্বস্ত। ইমাম নাসাঈ প্রমেু িাণক লিশ্বস্ত িণিণিন। িাণদর 
অনুসরণে হাণফজ ইিণন হাজারও িাকরীি গ্রণথথ িাই উণল্লে 
কণরণিন। এ কারণেই নিিী আি মাজম ূগ্রণথথ ও  রুকানী োরহুি 
মাও়োলহি গ্রণথথ (৭/৩২০) িণিণিন, এর সনদ জাইণ়েযদ। একই 
কথা মনুািীও উণল্লে কণরণিন কাণরা কাণরা িরাণি। জাণম সিীণর 
সু়েিূী এলিণক সহীহ আেযা লদণ়েণিন। আব্দিু হকও আি আহকামিু 
কুিরা গ্রণথথ (১/৫৪) এলিণক সহীহ িণিণিন। আর লকিািিু 
িাহােদু গ্রণথথ (১/৫৬) লিলন িণিণিন, েণূিবর হাদীসলির (অথবাৎ এর 
সণে সাংঘলষবক হ রি ও়োইি রা.এর হাদীসলির) িুিনা়ে এর সনদ 
উত্তম। 

এোণন কণ়েকলি লিষ়ে িক্ষেী়ে : 

িেুারী ও মসুলিণমর রািীণদর দক্ষণে িক্ষেী়ে হণিা, িাণদর দকউ  লদ 
স্মলৃিদুিবি হ়ে, িাহণি িাাঁরা িার হাদীস িণড গ্রহে না কণর দিণি 
দিণি দসসি হাদীসই গ্রহে কণরণিন দ গুণিার সমথবন অন্যান্য সণূে 
োও়ো দিণি। এ ধরণনর রািীণদর দ  দকান হাদীস লনণ়েও িিা  াণি 
না, ইলন িেুারী ও মসুলিণমর রািী, িাই িার হাদীসলি সহীহ। 

এ কথা দ  আিিানী সাণহি জানণিন না িা ন়ে। লকনু্ত লনণজর দলিি 
দেে করার সম়ে এসি কথা িার মণন থাণক না। 

দদেনু, সুও়ো়েদ ইিণন সাঈদ মসুলিম েরীণফর রািী। সহীহা গ্রণথথ 
িার একলি হাদীস সম্পণকব মন্তিয করণি লিণ়ে লিলন িণিণিন, 

 مسلم شيوخ من كونه مع سعيد بن سويد فإن ضعيف األول واإلسناد:  قلت
 ضعف فقد

অথবাৎ প্রথম সনদলি জ়েীফ িা দুিবি। কারে সুও়ো়েদ ইিণন সাঈদ 
 লদও মসুলিম রহ.এর উস্তাদ, লকনু্ত িাণক জ়েীফ আেযাল়েি করা 
হণ়েণি। 
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 লদও এ গ্রণথথর ৫০০ নং হাদীণস লিলন উণিা কথা িণিণিন, 

 اختلط ولكنه مسلم شيوخ من ثقة فإنه الحديث في سعيد بن سويد طريق ومثل

অথবাৎ হাদীণস সুও়ো়েদ ইিণন সাঈণদর সনদলি দ মন। লিলন দিা 
লিশ্বস্ত ও মসুলিণমর উস্তাদ, িণি িার হাদীস উিাোিা হণ়ে 
লিণ়েলিি। 

আিার জ়েীফা গ্রণথথ ৫২৫৫ নং হাদীসলি সম্পণকব লিলন মন্তিয 
কণরণিন, 

 - مسلم شيوخ من كونه مع - فإنه ؛ سويد غير ؛ الشيخين رجال ثقات ورجاله
 (২৭৯/ ২) "الزوائد" في البوصيري تساهل لك يظهر هنا ومن. ضعفوه فقد
 في المنذري تبع ولعله ، فيه مختلف سويد ؛ حسن إسناد هذا:" قال حيث ؛

 ، تحسينه

অথবাৎ এর রািীিে সকণি লিশ্বস্ত ও িেুারী-মসুলিণমর রািী। অিেয 
সুও়ো়েদ িযলিক্রম। দকননা লিলন মসুলিণমর উস্তাদ হণিও 
মহুালদ্দসিে িাণক জ়েীফ িণিণিন। এোন দথণকই  াও়োইদ গ্রণথথ 
িসূীরীর বেলথিয ধরা েণড। কারে লিলন িণিণিন, ‘ এ সনদলি 
হাসান, সুও়ো়েদ লিিলকবি’ । হাসান িিার দক্ষণে লিলন হ়েি 
মনুল লরর অনুসরে কণরণিন। 

এিদসণেও ইরও়ো গ্রণথথ লিলন সুও়ো়েদ িলেবি একলি হাদীসণক 
সহীহ আেযা লদণ়েণিন। হাদীসলি ইিণন মাজা়ে উদ্ধৃি হণ়েণি (নং 
৪৪৩)। ইরও়ো়ে এলি ৮৪ নম্বণর উণল্লে করা হণ়েণি। হাণফজ ইিণন 
হাজার আন নুকাি গ্রণথথ সুও়ো়েণদর কারণে হাদীসলিণক জ়েীফ 
আেযা লদণ়েণিন। 

দদো  াণে, আিিানী সাণহি একই রািী ও িার হাদীস সম্পণকব 
লিলভন্ন স্থাণন লিলভন্ন মন্তিয কণরণিন। এ লনণ়ে আমরা আণিাচনা়ে 
 ালে না। কারে িার দিো়ে এমন স্বলিণরালধিা লিস্তর। এ লনণ়ে 
িানাকু ািুি আিিানী (আিিানীর স্বলিণরাধী িিিয) নাণম আরিী 
ভাষা়ে স্বিে িহৃৎ গ্রথথ রলচি হণ়েণি। 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi
http://www.islamijindegi.com/
https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014


                    www.islamijindegi.com             

আমরা দ  লিষণ়ে োঠণকর দলৃি আকষবে করণি চালে িা হণিা, 
সুও়ো়েদ মসুলিম েরীণফর রািী। ইমাম মসুলিম িার দসই সম়েকার 
হাদীস লনণ়েণিন  েন িার স্মলৃিেলি ভাি লিি। অথিা দিণি দিণি 
িার দসসি িেবনা লনণ়েণিন, দ গুণিার িযাোণর িার আস্থা অলজবি 
হণ়েলিি। সুিরাং এ ধরণনর রািীর দ  দকান হাদীস লনণ়েই িিা  াণি 
না, ইলন মসুলিম েরীণফর রািী, িাই হাদীসলি সহীহ। 

এিাণর আমাণদর আণিাচয হাদীসগুণিাণি আসা  াক। এর একজন 
রািী মহুাম্মদ ইিণন আব্দলু্লাহ ইিণন হাসান। িার হাদীণসর সলঠকিা 
লনণ়ে ইমাম িেুারীর আেলত্ত রণ়েণি। িেুারী মসুলিণমর দকউই িার 
হাদীস গ্রহে কণরন লন। ইিণন সাদ িণিণিন, الحديث قليل وكان অথবাৎ 
িার িলেবি হাদীণসর সংেযা েিুই কম। লকনু্ত এিদসণেও িেুারী 
িণিণিন, عليه عيتاب ل  অথবাৎ িার এ হাদীসলির সমথবন োও়ো  া়ে 
না। িাহণি এ ধরণনর রািীর স্মলৃি দ  দুিবি িা িিার অণেক্ষা রাণে 
না। 

িািাডা এ রািীর লনেব়েন লনণ়েও ঝাণমিা আণি। ইিণন রজি হাম্বিী 
িার িেুারী েরীণফর ভাষয ফািহুি িারীণি লিণেণিন, 

 فكأنه حسن ابن:  يقال:  وقال ، الضعفاء في البخاري ذكره ، راويه ومحمد
 على بالمدينة خرج الذي حسن بن حسين بن هللا عبد بن محمد كونه في توقف

 . بها المنصور قتله ثم ، المنصور

অথবাৎ ইমাম িেুারী িার জ়ুোফা (দুিবি রািীণদর জীিনচলরি) গ্রণথথ 
িণিণিন, িিা হ়ে ইলন ইিণন হাসান। লিলন দ ন এ লনণ়ে লদ্বধালেি 
দ , ইলনই দসই মহুাম্মদ ইিণন আব্দলু্লাহ ইিণন হাসান লক না। ল লন 
েিীফা মনসূণরর লিরুণদ্ধ মদীনা়ে লিণদ্রাহ দঘাষো কণরলিণিন। েণর 
মনসরূ িাণক দসোণনই হিযা কণরলিি। (ফািহুি িারী, ৭/২১৮) 

আণরকজন রািী হণিন দারাও়োদবী। িার সম্পণকব মহুালদ্দসিণের 
মন্তিয দেিণন সলিস্তাণর িুণি ধরা হণ়েণি। আিিানী সাণহণিরও 
দসগুণিা জানা। একারণে দারাও়োদবীর হাদীসণক লিলন কেণনা 
িণিণিন সহীহ, কেণনা হাসান কেণনা জ়েীফ। কেণনা িাণক লিশ্বস্ত 
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িণিণিন, কেণনা সাদূক িা সিযলনি (মধযম মান দিাঝাণনার জন্য 
িযিহৃি েলরভাষা), কেণনা িার হাদীসণক জ়েীফ িণি মহুালদ্দসিণের 
মন্তিযগুণিা এমনভাণি উণল্লে কণরণিন,  াণি প্রিী়েমান হ়ে দ , 
দারাও়োদবী িার লনকিও জ়েীফ। এোণন লকিু দিৃান্ত উণল্লে না কণর 
োরলি না। 

১. ইরও়ো গ্রণথথ ২৩২২ নং হাদীণসর আণিাচনা়ে নুআ়েম ইিণন 
হা  াণির িেবনালি সম্পণকব লিলন মন্তিয কণরণিন, 

 مسلم رجال ورجاله حسن ادهإسن وأحمد شيبة أبي وابن داود أبو أخرجه

অথবাৎ আি ু দাউদ, ইিণন আিী ো়েিা ও আহমদ এলি উদ্ধিৃ 
কণরণিন। এর সনদ হাসান। এর রািীিে মসুলিণমর রািী। 

উণল্লেয, এর সনণদ দারাও়োদবী আণিন। লকনু্ত সকণি মসুলিণমর রািী 
হও়ো সণেও দকন সনদলি হাসান হণিা িা লিলন িযােযা কণরন লন। 

২. সহীহা গ্রণথথ ২২১৮ নং হাদীণসর আণিাচনা়ে এই দারাও়োদবী 
সম্পণকব মন্তিয কণরণিন, 

 ل فحديثه ، حفظه قبل من يسير ضعف فيه ، غيره و حبان ابن عند ثقة هو و
 . مسلم به احتج قد و ، الحسن مرتبة عن ينزل

অথবাৎ লিলন ইিণন লহব্বান প্রমণুের লনকি লিশ্বস্ত, স্মলৃিেলির লদক 
দথণক িার মণধয লকিুিা দুিবিিা রণ়েণি। িাই িার হাদীস হাসান 
মাণনর দচণ়ে লনণের হণি না। মসুলিম রহ. িাণক (িার হাদীসণক) 
প্রমােস্বরূে উদ্ধিৃ কণরণিন। 

৩. ‘ িাসহীহু হাদীলস ইফিালরস সাইম’  গ্রণথথ দারাও়োলদবর একলি 
হাদীসণক মনুকার (আেলত্তকর) ও ো  (দিলিলেন্ন) আেযা লদণ়ে 
আিিানী সাণহি মন্তিয কণরণিন, 

 أن جرم فال الحفظ سيئ بأنه وغيره زرعة أبو وصفه وقد فيه مختلف ألنه
 .به يحتج لم البخاري
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অথবাৎ দকননা লিলন লিিলকবি, আি ু রুআ প্রমেু িাণক স্মলৃি-দুিবিিার 
লেকার আেযা লদণ়েণিন। এ কারণেই িেুারী রহ. িার হাদীস লদণ়ে 
প্রমাে দেে কণরন লন। 

৪. ইরও়ো গ্রণথথ ৫৬৪ নং হাদীণসর আণিাচনা়ে লিলন মন্তিয 
কণরণিন, 

 به احتج صدوق وهو إسناده في يضطرب كان الدراوردي أن الظاهر لكن
 فيخطئ غيره كتب من يحدث كان أنه إل مسلم

অথবাৎ এিাই স্পি দ , দারাও়োদবী এ হাদীসলির সনদ এণকক িার 
এণকক রকম িণিণিন। লিলন সাদূক। ইমাম মসুলিম িাণক প্রমাে 
লহসাণি দেে কণরণিন। িণি লিলন (দারাও়োদবী) অণন্যর লকিাি 
দথণক হাদীস িেবনা করণি দ ণ়ে ভুি করণিন। 

৫. ইরও়ো গ্রণথথই ২৪২১ নং হাদীসলিণক আিিানী সাণহি জ়েীফ 
আেযা লদণ়েণিন। হাদীসলি দারাও়োদবী িলেবি এিং অন্যান্য রািীিেও 
মসুলিণমর মাণনাত্তীেব। দ মনলি িণিণিন হাণকম, আর সমথবন 
কণরণিন  াহািী ও দেণষ আিিানী সাণহি লনণজও। এ হাদীসলির 
সকি রািী লিশ্বস্ত হও়ো সণেও আিিানী সাণহি এলিণক জ়েীফ 
িণিণিন শুধ ুএ কারণে দ , সুলফ়োন িাওরী, ইিণন ইসহাক ও ইিণন 
জরুা়েজ হাদীসলি মরুসাি (সেূলিলেন্ন)রূণে িেবনা কণরণিন। এরের 
আিিানী সাণহি মন্তিয লিণেণিন, 

 شيئ حفظه ففي نفسه في ثقة كان وإن فإنه الدراوردي من َوهمَ  َوْصلَه وإنََّ
:  النسائي وقال فيخطئ غيره كتب من يحدث كان يخطئ صدوق الحافظ قال

 غيره صدوق:  الميزان في الذهبي وقال منكر العمري هللا عبيد عن حديثه
 من حدث وإذا بشيء هو ليس يهم حفظه من حدث إذا:  أحمد وقال أقوى
 ثقة:  فقال المديني ابن وأما بالبواطيل جاء حفظه من حدث وإذا ، فنعم كتابه
 .به يحتج ل:  حاتم أبو وقال ثبت

এ হাদীসলি অলিলেন্ন সূণে িেবনা করা দারাও়োদবীর একলি ভুি। লিলন 
মিূি লিশ্বস্ত হণিও িার স্মলৃিেলিণি সমসযা লিি। হাণফজ (ইিণন 
হাজার) িণিণিন, লিলন সাদূক িা সিযলনি, িণি ভুি করণিন। 
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অন্যণদর লকিাি দথণক লিলন হাদীস িেবনার সম়ে ভুি করণিন। 
নাসাঈ িণিণিন, উিা়েদুল্লাহ দথণক িার িেবনা আেলত্তকর।  াহািী 
মী ান গ্রণথথ িণিণিন, লিলন সাদূক, িণি অন্যরা িার দচণ়ে মজিিু। 
ইমাম আহমদ িণিণিন, লিলন  েন স্মলৃি দথণক িেবনা করণিন িেন 
ভুি করণিন, আর  েন লকিাি দথণক িেবনা করণিন, িেন লঠক লঠক 
িেবনা করণিন। লিলন আণরা িণিণিন,  েন লিলন স্মলৃি দথণক িেবনা 
করণিন িেন িালিি হাদীস িেবনা করণিন। ইিনুি মাদীনী অিেয 
িণিণিন, লিলন লিশ্বস্ত ও সুদঢ়ৃ লিণিন। আি ুহাণিম রা ী িণিণিন, 
িার (হাদীস) দ্বারা প্রমাে দেে করা  াণি না। 

এ হণিা আিিানী সাণহণির িিিয। মহুালদ্দসিণের এসি মন্তণিযর 
কারণেই দিা আমরা িণিলি, দারাও়োদবীর আণিাচয হাদীসণক 
(লসজদা়ে  াও়োর সম়ে হাাঁিুর েণূিব হাি রাো) সহীহ িিা মেুলকি। 
ইমাম লিরলম ী ও হাণ মী এ হাদীসণক িরীি িণি এর দুিবিিার 
প্রলি ইলেি কণরণিন। হাম া আি লকনানী িণিণিন, মনুকার িা 
আেলত্তকর। ইিণন রজি িণিণিন, يثبت ل  এলি প্রমালেি ন়ে। এিাডা 
িেুারী ও দারাকুিনীও এলিণক মািিূ িা দুিবি আেযা লদণ়েণিন। 
আিিানী সাণহিও দারাও়োদবীণক কেণনা লিশ্বস্ত (লিকাহ), কেণনা 
সাদূক িণিণিন। িার হাদীসণক কেণনা সহীহ, কেণনা হাসান এিং 
কেণনা জ়েীফ আেযা লদণ়েণিন। সুিরাং এ হাদীসণক এি দজার লদণ়ে 
সহীহ িিা েক্ষোিমিূক দুিিা বি ন়ে। 

ে. নিিী ও  রুকানী এর সনদণক উৎকৃি িণিণিন লঠক আণি, লকনু্ত 
িারা দিা েরীণকর িেবনাণকও জাইণ়েযদ িা উৎকৃি মণন করণিন। 
দসিা গ্রহে করা হণিা না দকন? 

িািাডা ইমাম নিিী িার রও ািুি িালিিীন গ্রণথথ স্পি লিণেণিন, 

 أنفه ثم يديه ثم ركبتيه الساجد من األرض على يقع ما أول يكون أن فالسنة
 وجبهته

অথবাৎ সুন্নি হণিা লসজদাকারীর হাাঁিু সিবপ্রথম মালিণি িািণি, 
িারের হাি, িারের নাক ও কোি। (১/২৫৮) 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi
http://www.islamijindegi.com/
https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014


                    www.islamijindegi.com             

ইমাম নিিীর একথা লক আেলন মাণনন? 

ি. আিিানী সাণহি িণিণিন, মনুািীও কাণরা কাণরা িরাণি একথা 
উণল্লে কণরণিন। এোণন আিিানী সাণহি রীলিমণিা সিয দিােন 
কণরণিন। মনুািী িার ফা়ে িু কাদীর গ্রণথথ লিণেণিন, 

 على يطلع لم وكأنه جيد سنده بعضهم بقول اغترارا لصحته المؤلف رمز
 الخ الرواة بعض من همو فيه وقع القيم ابن قول

অথবাৎ গ্রথথকার (সু়েিূী) এলি সহীহ হও়োর সংণকি িযিহার 
কণরণিন। দকউ দকউ দ  িণিণিন, এর সনদ জাইণ়েযদ িা উৎকৃি, 
লিলন হ়েণিা দস কারণে দধাাঁকার লেকার হণ়েণিন। লিলন মণন হ়ে 
ইিনুি কাল়েযণমর িিিয সম্বণন্ধ অিিি লিণিন না দ , এ হাদীণস 
জননক রািীর িরফ দথণক লিচুযলি ঘণিণি। (১/৩৭৩) 

একইভাণি আি িা়েসীর গ্রণথথ মনুািী িণিণিন, 

 قال كما وليس لصحته المؤلف رمز

অথবাৎ গ্রথথকার (সু়েিূী) এলি সহীহ হও়োর সংণকি িযিহার 
কণরণিন। লকনু্ত লিলন দ মনলি িণিণিন িযাোরলি দিমন ন়ে। 
(১/১০৪) 

িক্ষ করুন, মনুািী লক িণিণিন, আর আিিানী সাণহণির উদ্ধলৃি 
দথণক লক দিাঝা  া়ে।। 

ঘ. জাণম সিীণর সু়েিূীও এলিণক সহীহ িণিণিন একথা লঠক আণি। 
লকনু্ত োঠক একিু েণূিব এই লকিাণির ভাষযকার মনুািীর মন্তিয 
অিলহি হণ়েণিন। আসণি সহীহ িিার দক্ষণে সু়েিূী লিণিন লেলথি 
মণনাভািােন্ন। এই লকিািলি সম্পণকব ভূলমকা়ে লিলন িণিলিণিন, 
এণি দকান জাি হাদীস আনণিন না। লকনু্ত িারেরও এণি অণনক 
অণনক জাি হাদীস এণস দিণি। সুিরাং জাণম সািীণর সহীহ িিার 
কথা িণি িাভ দনই। 

ঙ. আিিানী সাণহি লিণেণিন, আব্দিু হক (আি ইেলিিী) িার আি 
আহকামিু কুিরা গ্রণথথ (১/৫৪) এলিণক সহীহ আেযা লদণ়েণিন। 
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এ িরািলি ভুি িণি মণন হ়ে। আহকামিু কুিরা গ্রণথথ এ কথা দনই। 
সংলেি েিৃা়েও দনই, অন্য দকাথাও দনই। অণনক অনুসন্ধান কণরও 
আমরা এর হলদস োই লন। হ্াাঁ, লকিািিু িাহােণুদ লিলন দ  أحسن 
 িণিণিন, দসলি োও়ো দিণি। إسنادا

এরের আিিানী সাণহি লিণেণিন, 

 عبد بن محمد عن به الدراوردي فردت:  األولى: علل بثالث بعضهم أعله وقد
 ل: "  البخاري قول:  والثالثة.  الزناد أبي عن هذا محمد تفرد:  والثانية.  هللا

 . " ل أم الزناد أبي من حسن بن هللا عبد بن محمد أسمع أدري

অথবাৎ দকউ দকউ এ হাদীসলির লিনলি ত্রুলির কথা উণল্লে কণরণিন। 
প্রথম, মহুাম্মদ ইিণন আব্দলু্লাহ দথণক দারাও়োদবী একাকী এলি িেবনা 
কণরণিন। লদ্বিী়ে, মহুাম্মদও একাকী আি ু ল নাদ দথণক িেবনা 
কণরণিন। িিৃী়ে, ইমাম িেুারীর িিিয, জালন না আি ু ল নাদ 
দথণক লিলন (মহুাম্মদ) শুণনণিন লক না। 

প্রথমি, এোণন আিিানী সাণহি ‘ দকউ দকউ ... উণল্লে কণরণিন’  
িণি িযাোরলিণক হািকা কণরণিন। িড িডণদর নাম উণল্লে করণি 
োঠক দসলদণকই ঝুাঁণক েণডন লক না দসজন্যই কাণরা নাম উণল্লে না 
কণর শুধ ুদকউ দকউ িণিই চালিণ়ে লদণ়েণিন। 

লদ্বিী়েি, ইমাম িেুারীর কথা লিলন অণধবক নকি কণরণিন। কারে এ 
অণধবণকর জিাি দদও়ো সহজ। িালক অণধবণকর জিাি দদও়ো অি 
সহজ ন়ে। দস অণধবণক িেুারী রহ. িণিণিন, عليه يتابع ل  এ 
হাদীসলির দক্ষণে িার দকান সমথবন োও়ো  া়ে না। িািাডা এই 
মহুাম্মদ ইিণন আব্দলু্লাহ দক: িা লনণ়েও ইমাম িেুারী লদ্বধা প্রকাে 
কণরণিন। দেিণন ইিণন রজি হাম্বিীর িরাণি এ কথা িুণি ধরা 
হণ়েণি। 

এরের আিিানী সাণহি িণিন, 

 وشيخه الدراوردي فألن ؛ والثانية األولى أما: بشيء ليست للالع وهذه
 من وليس ، الحديث بهذا تفردهما يضر فال ؛ - تقدم كما - ثقتان هذا محمدا َ
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 كثير لنا سلم لما ؛ وإل ، به رواته بعض ينفرد ل أن الصحيح الحديث شرط
 ، الصحيحة األحاديث من

অথবাৎ এগুণিা দকান ত্রুলি ন়ে। প্রথম ও লদ্বিী়ে অলভণ াণির উত্তণর 
িিা  া়ে, দারাও়োদবী ও িার উস্তাদ এই মহুাম্মদ দুজনই  েন 
লিশ্বস্ত, িেন এই হাদীস িেবনা়ে িাণদর লনঃসেিা দকান অসুলিধা 
সলৃি করণি না। সহীহ হাদীণসর জন্য এমন দকান েিব দনই দ , িার 
দকান িেবনাকারী লনঃসে হণি োরণি না। অন্যথা়ে অণনক সহীহ 
হাদীসই লনোদ থাকণি না। 

দসই ঘণুর লফণর একই কথা। িাণদর লিশ্বস্তিাই দিা প্রশ্নলিদ্ধ। স্ব়েং 
আেনার কাণিও। সুিরাং িারিার একই কথা িণি োঠকণক দধাাঁকা 
দদও়োর লক অথব? আমরা লক ইমাম িেুারী, লিরলম ী, হাম া লকনানী, 
আি ু িকর হাল মী ও ইিণন রজি হাম্বিী প্রমণুের কথা মানি, না 
আেনার কথা? এমলনভাণি ইমাম আহমদ, আি ু  রুআ রা ী, আি ু
হাণিম রা ী সহ  ারা দারাও়োদবীর স্মলৃিেলি লনণ়ে আেলত্ত িুণিণিন 
িাণদর কথা গ্রহে করি, না আেনার কথা? দারাও়োদবীর 
স্মলৃিদুিবিিার কথা দিা আেলনও দমণন লনণ়েণিন। িাহণি িার 
লিশ্বস্তিা প্রশ্নািীি থাণক কীভাণি? 

আর আেলন দ  িণিণিন, ‘ সহীহ হাদীণসর জন্য এমন দকান েিব দনই 
দ , িার দকান িেবনাকারী লনঃসে হণি োরণি না’  এলি আংলেক 
সিয। কারে দকান রািীর স্মলৃি  লদ দুিবি হ়ে িণি িার হাদীস ত্রুলি 
মিু হণি হাসান স্তণরর হণি। একালধক সনদ ও সণূে িলেবি হণিই 
দকিি দসলি সহীহ’ র মাণন উত্তীেব হণি োরণি। 

এি দিি  লদ িার িেবনা অন্য দকান হাদীণসর সণে সাংঘলষবক না 
হ়ে।  লদ সাংঘলষবক হ়ে, িণি দিা হাসান হও়োও মেুলকি। 

আিিানী সাণহি লনণজও একথা িণিণিন। ‘আি িামারুি মসুিািাি 
ফী লফকলহস সুন্নালি ও়োি লকিাি’  গ্রণথথ মসলজণদ প্রণিে ও দসোন 
দথণক দির হও়ো সংক্রান্ত একলি হাদীণসর আণিাচনা়ে দারাও়োদবীর 
দুলি ভুি লচলিি কণর মন্তিয কণরণিন, 
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 الثقات خالف إذا أيضا به يحتج فال شيء ففيه ثقة كان وإن هو

অথবাৎ লিলন লিশ্বস্ত হণিও িার মণধয লকিু সমসযা লিি। সুিরাং লিলন 
অন্যান্য লিশ্বস্ত রািীণদর লিেরীি িেবনা করণি দসিা লদণ়ে প্রমাে দেে 
করা  াণি না। 

আণিাচয লিষণ়ে দারাও়োদবীর িেবনালি দ মন েরীণকর িেবনার 
লিেরীি, দিমলন হ রি উমর ও আব্দলু্লাহ ইিণন মাসউদ রা.এর 
মণিা প্রিীন সাহািীিণের আমণিরও লিেরীি। সুিরাং এিা লক কণর 
প্রামােয হণি? 

চ. আিিানী সাণহি জ়েীফাগ্রণথথ (৯২৯) হাাঁিুর েণূিব হাি রাোর 
প্রমাে দেে করণি লিণ়ে িণিণিন, 

 الجمل كبروك بروك عن النهي من كثيرة أحاديث في ثبت لما

অথবাৎ দকননা িহু হাদীণস উণির মণিা কণর িসণি লনণষধ করা 
হণ়েণি। 

আমাণদর িিিয হণিা এিা অলিেণ়োলি মাে। আমাণদর 
অনুসন্ধানমণি হ রি আি ু হুরা়েরা রা.এর হাদীসলি িাডা এ মণমব 
লদ্বিী়ে দকান হাদীস দনই। আিিানী-ভিণদর কাণি অনুণরাধ, িারা 
দ ন আণরকলি হাদীস দির কণর দদোন। অন্যথা়ে এর দ্বারা মানুষ 
প্রিালরি হণি োণর। 

জ. আণরকলি কথা আিিানী সাণহি ও িার ভিরা উদ্ধিৃ কণর 
থাণকন হাণফজ ইিণন হাজার রহ. এর িিুগূুি মারাম দথণক। লিলন 
আি ুহুরা়েরা রা. িলেবি হাদীসলি উণল্লেেিূবক দসোণন (২৯২, ২৯৩) 
লিণেণিন, 

لَِ فَإِنَْ َوائِلَ  َحِديثَِ ِمنَْ أَْقَوى َوهُوََ ا لأِْلَوَّ  رضي - ُعَمرََ اِْبنَِ:  َحِديثَِ ِمنَْ َشاِهد 
َحهَُ - عنه هللا  . َمْوقُوف ا ُمَعلَّق ا اَْلبَُخاِريَ  َوَذَكَرهَُ,  ُخَزْيَمةََ اِْبنَُ َصحَّ

অথবাৎ এ হাদীসলি ও়োইি ইিণন হুজর রা. িলেবি হাদীণসর িুিনা়ে 
অলধক েলিোিী। দকননা এর সমথবক ও সাক্ষী রণ়েণি ইিণন উমর 
রা.এর হাদীসলি। ইিণন ে ুা়েমা এলিণক সহীহ িণিণিন এিং ইমাম 
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িেুারী িািীক (সণূের উণল্লে িাডা)রূণে ও মাওকুফ (ইিণন উমণরর 
লনজস্ব আমি) রূণে এলি উদ্ধিৃ কণরণিন। 

এোণন কণ়েকলি লিষ়ে িক্ষেী়ে ; 

১. ইিণন হাজার রহ. এর দচণ়ে অণনক িড িড মহুালদ্দস ও়োইি রা. 
িলেবি হাদীসলিণক সহীহ িা হাসান িণিণিন এিং িাণদর অণনণকই 
এলিণক আি ু হুরা়েরা িলেবি হাদীণসর উের অগ্রিেয সািযস্ত 
কণরণিন। দেিণন দস কথা লিস্তালরি িুণি ধরা হণ়েণি। 

২. ইিণন হাজার আসকািানীর কথালি আেনারা েণুরােলুর মাণনন না। 
কারে িার িিিয দথণক েলরস্কার দিাঝা  া়ে, হ রি ও়োইি রা. এর 
হাদীসলিও েলিোিী। লকনু্ত আেনারা দসলিণক জ়েীফ িণিণিন। 
একইভাণি ইিণন সাইণ়েযদুন্নাস রহ. ও আব্দিু হক ইেণিিীর কথাও 
আেনারা মানণিন না। ইিণন সাইণ়েযদুন্নাস দিা স্পিভাণি হ রি 
ও়োইি রা. িলেবি হাদীসলিণক হাসান িণিণিন। আর আব্দিু হক 
ইেলিিীর কথা দথণকও িাই িণুঝ আণস। কারে লিলন  েন আি ু
হুরা়েরা রা. িলেবি হাদীসলিণক অলধক হাসান িিণিন, িাণিই দিা 
দিাঝা  া়ে ও়োইি রা. এর হাদীসলিও িার দলৃিণি হাসান। অথচ 
আেনারা িিণিন জ়েীফ!! 

৩. ইিণন হাজার রহ. দ  সমথবক ও সাক্ষী িেবনার কারণে আি ু
হুরা়েরা রা.এর হাদীসলিণক অলধক েলিোিী আেযা লদণ়েণিন, দসই 
হাদীসলি দুিবি হও়োর কারণে িার দালিও সলঠক িণি লিণিলচি হণে 
না। েণূিবই িণিলি, মহুালদ্দসিণের দলৃিণি উিা়েদুল্লাহ উমারী দথণক 
দারাও়োদবীর িেবনা মনুকার আেলত্তকর ও জ়েীফ। আর ইিণন উমর 
রা. এর হাদীসলি একমাে ঐ সণূেই িলেবি। দোদ আিিানী সাণহি 
এই সণূে িলেবি অন্য একলি হাদীসণক জ়েীফ সািযস্ত কণর িণিণিন, 

 بن العزيز عبد وهو إسحاق شيخ من هو إنما المذكور التردد أن أرى وأنا
 شيء حفظه ففي ، مسلم رجال ومن ثقة كان وإن فإنه ، الدراوردي محمد
 كتب من يحدث كان صدوق" : "  التقريب"  في فيه بقوله الحافظ إليه أشار
 . " منكر العمري هللا عبيد عن حديثه:  النسائي قال ، فيخطئ غيره
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 والمحفوظ ، مرفوعا منكر فهو ترى كما هللا عبيد عن روايته من وهذا:  قلت
 عيفةالض.( نافع عن الثقات من جمع رواه كذلك ، عمر ابن على موقوف
৭১৭) 

অথবাৎ আলম মণন কলর এই দদাদুিযমানিা ইসহাণকর উস্তাদ 
দারাও়োদবী দথণক ঘণিণি। দকননা লিলন  লদও লিশ্বস্ত ও মসুলিম 
েরীণফর রািী, িথালে িার স্মলৃিেলিণি লকিু সমসযা লিি। হাণফজ 
(ইিণন হাজার) এলদণকই ইলেি কণরণিন িার এই মন্তণিয: লিলন 
সাদূক, িণি ভুি করণিন। অন্যণদর লকিাি দথণক লিলন হাদীস িেবনা 
করণিন আর ভুণির লেকার হণিন। আর ইমাম নাসাঈ িণিণিন, 
উিা়েদুল্লাহ দথণক িার িেবনা আেলত্তকর। আলম (আিিানী সাণহি) 
িিি, এ িেবনালি লিলন উিা়েদুল্লাহ দথণকই কণরণিন। দ মনিা 
আেলন দদেণি োণেন। সুিরাং এলি মারফূরূণে আেলত্তকর। সলঠক 
হণি এলি ইিণন উমর রা.এর লনজস্ব িিিয। (রাসিূ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর ন়ে।) একালধক লিশ্বস্ত রািী নাণফ’ র সণূে 
ইিণন উমর রা.এর িিিয লহণসণিই এলি িেবনা কণরণিন। ( ়েীফা, 
৭১৭) 

সুিরাং একথা িঝুণি আর িালক দনই দ , উিা়েদুল্লাহ দথণক 
দারাও়োদবীর িেবনা স্ব়েং আিিানীর কাণিও আেলত্তকর। আর এলি 
আেলত্তকর ও জ়েীফ হণি এর উের লভলত্ত কণর দ  হাদীসণক অলধক 
েলিোিী িিা হণিা দসিাও আর সলঠকিা োণি না। 

৪. হ রি আি ুহুরা়েরা রা. িলেবি হাদীসলির দ মন িিা হ়ে সমথবক 
ও সাক্ষী লহসাণি ইিণন উমর রা.এর িেবনা রণ়েণি,  লদও দসলি 
দুিবি। দিমলন েরীণকর িেবনালিরও দিা সাক্ষী ও সমথবক িেবনা 
রণ়েণি হ রি আনাস রা.এর হাদীসলি। আমীর আি ই়োমানী রহ. 
িিুগূুি মারাম গ্রণথথর ভাষয সুিিুসু সািাণম কিই না সুন্দর িণিণিন: 

 لحديث بأن معارض به يقوى شاهدا هريرة أبي لحديث إن المصنف وقول
 يتم لم وإن وغايته شرطهما على إنه اكمالح وقال قدمناه قد شاهدا أيضا وائل
 حديث اتفق فقد شريك به تفرد الذي هريرة أبي شاهد مثل فهو الحاكم كالم
 هريرة أبي فحديث القيم ابن تحقيق وعلى القوة في هريرة أبي وحديث وائل
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 في القلب وقع فقد ذلك ينكر ول قلب فيه وقع وإنما وائل حديث إلى عائد
 الحديث ألفاظ

অথবাৎ গ্রথথকার দ  িণিণিন, আি ুহুরা়েরা রা.এর হাদীণসর সমথবক ও 
সাক্ষী িেবনা রণ়েণি, দ লির দ্বারা এলি েলিোিী হ়ে। এর লিেরীণি 
িিা  া়ে ও়োইি রা.এর হাদীণসরও সমথবক ও সাক্ষী রণ়েণি, 
দ মনলি আমরা েণূিব উণল্লে কণরলি। হাণকম রহ. িণিণিন, দসলি 
িেুারী ও মসুলিম উভণ়ের েিব দমািাণিক (সহীহ)। হাণকণমর মন্তিয 
 লদ েণুরােলুর সলঠক না-ও হ়ে, িিওু এিিুকু দিা লনলিি দ , আি ু
হুরা়েরা রা. িলেবি হাদীসলির সমথবক ও সাক্ষীর মণিা এলি ঐ 
হাদীণসর সমথবক ও সাক্ষী, দ লি এককভাণি েরীক িেবনা কণরণিন। 

আর ইিনুি কাল়েযণমর িণিষো অনু া়েী দিা আি ু হুরা়েরা রা.এর 
হাদীসলি ও়োইি রা.এর হাদীণসর সমাথবক হণ়ে  া়ে। আি ুহুরা়েরা 
রা.এর হাদীস (িেবনাকারীর কারণে) ওিিোিি হণ়ে দিণি। এিা 
অস্বীকার করার দজা দনই। দকননা হাদীণসর একালধক েণব্দ ও িাণকয 
ওিিোিি সংঘলিি হণ়েণি। (সুিিুসু সািাম, ১/২৮১) 

আণরকলি কথা, দেিণন লিরলম ী, োত্তািী ও ইমাম মলুহ়েযুস সুন্নাহ 
িািািী’ র িরাণি উণল্লে কণরলি দ , আণি হাাঁিু রাো সংেযািলরি 
আণিমিণের মি। একই কথা উণল্লে কণরণিন আমীর ই়োমানী, 
োওকানী ও আ ীমািাদী প্রমেু। এ সংেযািলরণির মণধয সাহািী, 
িাণিঈ, িাণি-িাণিঈ, লিন মজুিালহদ ইমাম ও মহুালদ্দস-ফকীহ 
সকণি আণিন। আিিানী সাণহি লনণজর েণক্ষর একলি দলিি দেে 
করণি লিণ়ে একলি হাদীস সম্পণকব কি সুন্দর িণিণিন, 

 إليهم يضم أن ويمكن القيم وابن والضياء العربي وابن الترمذي صححه ممن
 نفسه العراقي باعتراف به وعمال بالحديث أخذا فإنهما ، وإسحاق أحمد اإلمام
 المطلوب وهو عندهما ثابت الحديث أن على تعالى هللا شاء إن دليل وذلك

 (الفجر بعد سفره قبل الصائم إفطار حديث تصحيح(

অথবাৎ লিরলম ী, ইিনুি আরািী, আ  ল ়ো ও ইিনুি কাল়েযম এ 
হাদীসণক সহীহ িণিণিন। িাণদর সণে ইমাম আহমদ ও 
ইসহাকণকও  িু করা দ ণি োণর। কারে িারা দুজনই এ হাদীসলি 
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গ্রহে কণরণিন এিং এিদনুসাণর আমি কণরণিন। দ মনলি স্ব়েং 
ইরাকী রহ. স্বীকার কণর লনণ়েণিন। এণি ইনোআল্লাহু িা়োিা এ 
কথার দলিি রণ়েণি দ , হাদীসলি িাণদর দুজণনর কাণিই প্রমালেি। 
আর এিাই িিা এোণন উণদ্দেয। (িাসহীহু হাদীণস ইফিার ...,ে.ৃ 
২২) 

োঠক, িক্ষ করুন, এ িিিয লক আমাণদর এ মাসআিা়ে োণি না? 
এোণন দ  সংেযািলরিরা ও়োইি রা. এর হাদীসলি গ্রহে করণিন 
এিং িদনু া়েী আমি করণিন, এণি লক প্রমালেি হ়ে না: হাদীসলি 
িাণদর লনকি প্রমালেি? লিণেষ কণর এই সংেযািলরণির মণধয  েন 
উলল্ললেি দুজন মনীষী ইমাম আহমদ ও ইসহাকও রণ়েণিন? িাহণি 
আিিানী সাণহি, ড. আসাদুল্লাহ িালিি (িার িািািুর রাসিূ িাঃ 
গ্রণথথ) ও ম ুাফফর লিন মহুলসন (িার জাি হাদীণসর কিণি 
রাসিূলু্লাহ িাঃ এর িািাি গ্রণথথ) দকন এ হাদীসণক দুিবি আেযা 
লদণেন? 

একলি উদ্ধলৃি প্রসণে : 

িা-মা হািী িনু্ধরা কা ী আি ুই়োিা রহ. এর িািাকািুি হানাণিিা 
গ্রথথ দথণক ইমাম আহমণদর একলি উলি সম্ভিি হানাফীণদরণক 
কিাক্ষ কণরই উদ্ধিৃ কণর থাণকন। উলিলি হণিা, িুলম  লদ 
(িািদাণদর) একেি মসলজণদও িািাি আদা়ে কর, িিওু িুলম 
দকান মসলজণদ রাসিূলু্লাহ (িাঃ) ও সাহািাণ়ে দকরাণমর িািাি 
দদেণি োণি না। 

এ উলিলি িারা দ ভাণি উেস্থােন কণরন, িাণি অনুলমি হ়ে দ , 
ইমাম আহমদ হানাফীণদর উণদ্দণেযই উলিলি কণরলিণিন। িারা 
ইমাম আহমণদর মিূ আণিাচয লিষ়ে দথণক লিলেন্ন কণর শুধ ুিাাঁর এ 
উলিলি উদ্ধিৃ কণরণিন। মিূি লিলন দকান এক মসলজণদ নামা  
আদা়েকাণি িক্ষ কণরলিণিন, অণনক মসুলল্ল ইমাণমর েণূিবই রুকু ও 
দসজদা কণর। ফণি িাণদর নামা  ত্রুলি িু হণ়ে  া়ে। এ প্রসণেই 
লিলন ঐ উলিলি কণরলিণিন। লকনু্ত এ কথা িিাও এোণন আমার 
উণদ্দেয ন়ে। িাণদর উদ্ধলৃি েুাঁজণি লিণ়ে দসই জা়েিা়েই: আি হামদু 
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লিল্লাহ: ইমাম আহমণদর লনণোি িিিযলি দেণ়ে দিলি,  াণি লিলন 
আণক্ষে কণর িণিণিন, 

 ، علة غير من ـ هللا شاء من إل ـ صالتهم في سالنا عليها غلب قد ، خصلة َ
ة وأهل شبابهم يفعلها وقد  ، للس جود قيامه من أحدهم ينحط َ:  منهم والجلد القو 

 بعدما أو ، سجوده من نهض وإذا ، ركبتيه قبل األرض على يديه ويضع
 وخالف ، خطأ وهذا ، يديه قبل األرض من ركبتيه يرفع:  الت شه د من يفرغ
 يضع أن:  للس جود قيامه من انحطَ  إذا له ينبغي وإن ما ، الفقهاء عن جاء ما

 يديه ثم ، رأسه رفع:  نهض وإذا ، جبهته ثم ، يديه ثم ، األرض على ركبتيه
 ، بذلك فأمروا وسلم عليه هللا صلى - الن بيَ  عن األثر جاء بذلك ، ركبتيه ثم ،

 - نهض إذا - ينهض أن وأمروه ، ذلك خالف يفعل رأيتم من عنه وانهوا
 ، قدميه صدور على

অথবাৎ দকান রকম ও র িাডা একলি অভযাস নামাণ  মানুণষর উের: 
লকিু িযলিক্রম দিাক িাডা: প্রভাি লিস্তার কণরণি। িাণদর  িুক দিেী 
ও েলিমান ও িিিানরাও এলি কণর থাণক। িারা  েন দাাঁডাণনা 
অিস্থা দথণক দসজদা়ে  া়ে, িেন মালিণি হাি রাণে হাাঁিু রাোর 
েণূিব। আর  েন দসজদা দথণক উণঠ লকংিা িাোহহুদ দেষ কণর 
ওণঠ, িেন হাি ওঠাণনার েণূিব মালি দথণক হাাঁিু উণত্তািন কণর। এিা 
একলি ভুি েদ্ধলি। ফকীহিণের কাি দথণক  া োও়ো দিণি এিা 
িার লিেরীি। িার জন্য উলচৎ হণিা, দসজদা়ে  াও়োর সম়ে আণি 
মালিণি হাাঁিু রাো, েণর হাি, েণর দচহারা। আর  েন উঠণি, িেন 
প্রথণম মাথা, েণর হাি, েণর হাাঁিু উঠাণি। নিী সা. দথণক এভাণিই 
হাদীস এণসণি। িাই দিামরা এভাণিই করার লনণদবে দাও এিং 
 াণদরণক এর িযলিক্রম করণি দদে িাণদরণক ঐ কাজ দথণক লনণষধ 
কর। িাণদরণক িি, দ ন োণ়ের উের ভর লদণ়েই উণঠ েণড। 
(িািাকািুি হানালিিা, ১/৩৬৩) 

এেন দদেনু, এরা লক িণি, আর ইমাম আহমদ লক িণিন? মানুষ 
দকানিা মানণি? ইমাম আহমণদর কথা, না এণদর মণিা মানুণষর 
কথা,  াণদর িিিয স্বলিণরালধিা ও ভুণি ভরা? 
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ইমাম আহমণদর মণিা ইসহাক রহ.ও এ মাসআিা়ে একই মি 
অিিম্বন কণরণিন। 

ইমাম ইিনুি মনুল রও (মিুৃয ৩১৯ লহজরী) িার আি ইকনা’  গ্রণথথ 
িার লনণজর মি এভাণি িযি কণরণিন, 

 على ركبتاك ولتقع للسجود تهوي وأنت انحطاطك مع تكبر ساجدا خر ثم
 .وجهك قبل ويداك يديك قبل األرض

অথবাৎ অিঃের িুলম দসজদা কণরা, এিং দসজদা়ে  াও়োর সম়ে 
িাকিীর িি। মালিণি হাি েডার েণূিব দ ন দিামার হাাঁিু েণড এিং 
দচহারা েডার েণূিব দ ন হাি েণড। (১/৯৪) 

অসম দুঃসাহলসকিা 

েণূিবই িণিলি, সংেযািলরি ফকীহ ও মহুালদ্দস হাণির েণূিব হাাঁিু 
লদণ়েই দসজদা়ে  াও়োর েণক্ষ। ইমাম দালরমী অিেয িণিণিন, 
আণি হাি লদক িা হাাঁিু, উভ়েলিই ভাি কাজ। ইমাম মাণিক রহ. 
দথণকও এমন একলি িেবনা রণ়েণি দ , লিষ়েলি মসুলল্লর 
এেলি়োরাধীন। ইমাম ইিণন িা়েলম়োও এ মিলি অিিম্বন 
কণরণিন। িণি ইমাম মাণিণকর প্রলসদ্ধ মি হণিা, হাি আণি দদণি, 
েণর হাাঁিু। এমনলি করা িার লনকি মসু্তাহাি। মাণিকী মা হাণির 
লকিািসমণূহ নামাণ  মসু্তাহাি আমণির িালিকা়ে এলি উণল্লে করা 
হণ়েণি। (দ্র. আহমাদ আদ দারণদর, আে োরহুি কািীর, ১/২৫০) 
এসি দথণক স্পি দ , উম্মণির দকউই এিাণক ফরজ িণিন লন। 
লহজরী েিম েিণক সিবপ্রথম ইিণন হা ম জালহরী (মিুৃয ৪৫৬) 
আণি হাি লদণ়ে দসজদা়ে  াও়োণক ফরজ িণি উম্মি দথণক লিলেন্ন 
মি দোষে কণরণিন। দীঘব েিাব্দী ের আিিানী সাণহি (মিুৃয ১৪২০ 
লহজরী) দসই লিলেন্ন মিলিণক দিণি লনণ়ে অসম দুঃসাহলসকিার 
েলরচ়ে লদণ়েণিন। (দ্র. আসি ুলসফালিস সািাহ) িার ভিরা সকণি 
এ লিষণ়ে িার সণে একমি হণি োণর লন। ড. আসাদুল্লাহ িালিি 
িার িািািুর রাসিূ (িাঃ) গ্রণথথ নামাণ র সুন্নি আমিগুণিার মণধয 
এলিণকও অন্তভুবি কণরণিন। (দ্র. ে.ৃ ৫২) 
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দসাজা উণঠ দাাঁডাণনার দলিি : 

১. হ রি আি ূহুরা়েরা রা. িণিন, 

 أخرجه. قدميه صدور على الصالة في ينهض وسلم عليه هللا صلى النبي كان
 يختارون العلم أهل عند العمل عليه هريرة أبي حديث: وقال) ٢٨٨( الترمذي

 .قدميه صدور على الصالة في الرجل ينهض أن

অথব: নিী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম নামাণ  োণ়ের উের ভর 
লদণ়েই উণঠ েডণিন। লিরলম ী েরীফ, হাদীস নং ২৮৮; িা়েহাকী, 
২/১২৪ এর একজন রািী োলিদ ইিণন ইি়োস  ঈফ। লিরলম ী র. 
িণিন, এ হাদীস অনু া়েীই আণিমিণের আমি। িারা নামাণ  
োণ়ের উের ভর লদণ়ে দাাঁডাণনাই েিন্দ করণিন। 

২. হ রি আি ূহুরা়েরা রা. িণিন, 

َُ َصلَّى النبي عن  إِلَى قُْمتََ إَِذا): الصالة في المسيئ في( قال َوَسلَّمََ َعلَْيهَِ هللاَّ
اَلةَِ  اْلقُْرآنَِ ِمنَْ َمَعكََ تَيَسَّرََ بَِما َواْقَرأَْ فََكب رَْ اْلقِْبلَةََ اْستَْقبِلَْ ثُمََّ اْلُوُضوءََ فَأَْسبِغَْ الصَّ

ا َمئِنََّتَطَْ َحتَّى اْرَكعَْ ثُمََّ ا تَْعتَِدلََ َحتَّى َرْأَسكََ اْرفَعَْ ثُمََّ َراِكع   َحتَّى اْسُجدَْ ثُمََّ قَائِم 
ا تَْطَمئِنََّ ا َوتَْطَمئِنََّ تَْستَِويََ َحتَّى اْرفَعَْ ثُمََّ َساِجد   تَْطَمئِنََّ َحتَّى اْسُجدَْ ثُمََّ َجالِس 
ا ا تَْستَِويََ َحتَّى اْرفَعَْ ثُمََّ َساِجد   أخرجه. ُكل هَا َصاَلتِكََ فِي َذلِكََ َعلَْافَْ ثُمََّ قَائِم 

 (٩٩٩٠( البخاري

অথব: নিী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম (িিদ িরীকা়ে নামা  
আদা়েকারী জননক িযলিণক) িণিণিন, িুলম  েন নামা  েডণি 
ইো কর, িেন ভািভাণি ও  ুকণর নাও। অিঃের লকিিামেুী হও। 
আল্লাহু আকিার িণিা এিং কুরআণনর  িিুকু দিামার জন্য সহজ হ়ে 
োঠ কর। অিঃের রুকু কর এিং লস্থর হণ়ে রুকু কর। এরের মাথা 
দিাি এিং লস্থর হণ়ে দাাঁলডণ়ে থাক। এরের দসজদা কর এিং 
দসজদা়ে লস্থর হণ়ে থাক। অিঃের ওণঠা এিং লস্থর ও োন্ত হণ়ে িণস 
েড। এরের আিার দসজদা কর এিং দসজদা়ে লস্থর হণ়ে থাক। 
অিঃের উণঠ দাাঁডাও। েণুরা নামাণ  এভাণিই সি কাজ কর। িেুারী 
েরীফ, হাদীস নং ৬৬৬৭। এোণন লদ্বিী়ে দসজদা দথণক উণঠ দসাজা 
দাাঁলডণ়ে দ ণি িিা হণ়েণি। 
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এ হাদীণসর দকান দকান িেবনা়ে একিু িণস েণর দাাঁডাণনার কথা 
আণি। লকনু্ত িা়েহাকী এিাণক িেবনাকারীর ভুি আেযা লদণ়েণিন। 
হাণফজ ইিণন হাজার আসকািানী রহ. ফািহুি িারী ও আি 
িািেীস উভ়ে গ্রণথথ িাাঁর মি সমথবন কণরণিন। 

৩. হ রি লরফা়ো রা. িেবনা কণরন, 

 تطمئن حتى اركع ثم: الصالة في للمسيئ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال
 حتى ارفع ثم ساجدا تطمئن حتى اسجد ثم قائما تطمئن حتى ارفع ثم راكعا
 (مختصرا( قم ثم ساجدا تطمئن حتى اسجد ثم جالسا تطمئن

রাসিূলু্লাহ সা. (নামাণ  িিদকারী িযলিণক) িণিণিন, অিঃের িুলম 
রুকু কর, লস্থর হণ়ে রুকু কর। এরের ওণঠা, এিং লস্থর হণ়ে দাাঁডাও। 
এরের লসজদা কর, এিং লসজদা়ে লস্থর হণ়ে থাক। িারের ওণঠা 
এিং লস্থরভাণি িণস েড। আিার লসজদা কর এিং লসজদা়ে লস্থর হণ়ে 
থাক। এরের উণঠ দাাঁডাও। মসুনাণদ আহমদ (১৮৯৯৭), িাহািী, 
মেুলকিিু আিার (৬০৭৪), িািারানী, মজুাণম কািীর (৪৫২১) 

৪. ইকলরমা র. িণিন, 

 إِنَّهَُ َعبَّاسَ  ِلْبنَِ فَقُْلتَُ تَْكبِيَرة َ َوِعْشِرينََ ثِْنتَْينَِ فََكبَّرََ بَِمكَّةََ َشْيخَ  َخْلفََ َصلَّْيتَُ
كََأَُ ثَِكلَْتكََ فَقَالََ أَْحَمقَُ َُ َصلَّى اْلقَاِسمَِ أَبِي ُسنَّةَُ م   البخاري أخرجه. َوَسلَّمََ َعلَْيهَِ هللاَّ

)٠٨٨) 

অথব: আলম মিা েরীণফ এক ো়েণের দেিণন নামা  েডিাম। লিলন 
নামাণ  ২২ িার আল্লাহু আকিার িিণিন। আলম হ রি ইিণন 
আব্বাস রা.ণক িিিাম, দিাকলি আহমক। লিলন িিণিন, দিামার মা 
দিামাণক হালরণ়ে দফিকু, এিা দিা আিিু কাণসম (রাসিূ) সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর সুন্নি। িেুারী েরীফ, হাদীস নং ৭৮৮। 

এ হাদীস দথণক দিাঝা  া়ে, ১ম ও ৩়ে রাকাণির েণর না িণসই উণঠ 
েডণি। অন্যথা়ে িসাই  লদ সুন্নি হণিা িাহণি িাকিীর ২৪ িার 
হও়ো উলচৎ লিি। দকননা একথা স্বীকৃি এিং হাদীস দ্বারা প্রমালেি 
দ , রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম প্রণিযক উঠানামা়ে 
িাকিীর িিণিন। 
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৪. হ রি আব্বাস ইিণন সাহি আস-সাইদীর িেবনা: 

 -وسلم عليه هللا صلى- النَّبِىَ  أَْصَحابَِ ِمنَْ َوَكانََ أَبُوهَُ فِيهَِ َمْجلِسَ  فِى َكانََ أَنَّهَُ
: وفيه الحديث فذكر أَُسْيدَ  َوأَبُو السَّاِعِدىَ  ُحَمْيدَ  َوأَبُو هَُرْيَرةََ وأَبَُ اْلَمْجلِسَِ َوفِى
كَْ َولَمَْ فَقَامََ َكبَّرََ ثُمََّ فََسَجدََ َكبَّرََ ثُمََّ  وإسناده) ٨٩٩( داود أبو أخرجه. يَتََورَّ

 .صحيح

অথব: লিলন একলি মজলিণস লিণিন দ োণন িার লেিাও লিণিন। িার 
লেিা রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর সাহািী লিণিন। 
উি মজলিণস আি ূহুরা়েরা রা., আি ূহুমা়েদ আসসাইদী রা. ও আিূ 
উসা়েদ রা.ও উেলস্থি লিণিন। অিঃের দ  হাদীস উণল্লে কণরণিন, 
িাণি একথাও আণি- েণর লিলন িাকিীর িিণিন এিং দসজদা 
করণিন। এরের আিার িাকিীর িণি দাাঁলডণ়ে দিণিন, িণসন লন। 
আি ূদাউদ েরীফ, হাদীস নং ৭৩৩, ৯৬৬; মসুনাণদ সাররাজ ১০০, 
১৯২৬; িাহািী মেুলকিিু আিার ৬০৭২; িাহািী েরীফ ৭৩১০; 
ইিণন লহব্বান ১৮৬৬; িা়েহাকী ২৬৪২। এর সনদ সহীহ। 

ইিণন রজি হাম্বিী রহ. িার িেুারী েরীণফর ভাষযগ্রথথ ফািহুি 
িারীণি এ হাদীসলি উণল্লে কণর িণিণিন, 

 أن:  عليه ويدل. الثانية السجدة بعد يجلس لم أنه في صريحة ايةالرو وهذه
 . الجلسة هذه ذكر فيه ليس حميد أبي حديث أن ذكروا الحفاظ من طائفة

অথবাৎ এ িেবনালি েিুই স্পি দ , লিলন লদ্বিী়ে দসজদার ের িণসন লন। 
এিা এভাণিও দিাঝা  া়ে, হাণফণ  হাদীসিণের এক জামাি 
িণিণিন, আি ুহুমা়েণদর িেবনা়ে এই বিঠণকর কথা দনই। (৪/৩০১) 

৫. আব্দরু রহমান ইিণন িানম র. িণিন, 

 واجمعوا اجتمعوا األشعريين معشر يا فقال قومه جمع األشعري مالك أبا أن
 بالمدينة لنا صلى سلم و عليه هللا صلى النبي صالة أعلمكم وأبناءكم نساءكم

 فأحصى يتوضأ كيف وأراهم فتوضأ وأبناءهم نساءهم وجمعوا فاجتمعوا
 فصف فأذن قام الظل وانكسر الفيء فاء أن لما حتى أماكنه إلى الوضوء
 ثم الولدان خلف النساء وصف خلفهم الولدان وصف الصف أدنى في الرجال

 كبر ثم يسرهما وسورة الكتاب بفاتحة فقرأ فكبر يديه فرفع فتقدم الصالة أقام
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 واستوى حمده لمن هللا سمع قال ثم مرار ثالث وبحمده هللا سبحان فقال فركع
 فانتهض كبر ثم فسجد كبر ثم رأسه فرفع كبر ثم ساجدا وخر كبر ثم قائما
 الركعة إلى قام حين وكبر تكبيرات ست ركعة أول في تكبيره فكان قائما
 وتعلموا تكبيري احفظوا فقال بوجهه قومه إلى أقبل صالته قضى فلما الثانية

 كان التي سلم و عليه هللا صلى هللا سولر صالة فإنها وسجودي ركوعي
 قال) ٢٨٢٨٤( ٥/٨٤٨ أحمد أخرجه. النهار من الساعة كذا لنا يصلي
 حسن إسناده: النيموي

অথব: হ রি আি ূমাণিক আি আেআরী রা . িার দিাণের দিাকণদর 
একলেি কণর িিণিন, দিামরা লনণজরা এিং দিামাণদর নারী ও 
সন্তানরা একলেি হও। আলম দিামাণদরণক নিী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ও়োসাল্লাণমর নামা  দেোি, লিলন আমাণদরণক লনণ়ে মদীনা়ে 
েণডলিণিন। িারা সিাই একলেি হণিন। েী ও সন্তানণদরণকও 
একলেি করণিন। েণর লিলন ও  ুকরণিন এিং সিাইণক িার ও  ু
দদোণিন। লিলন ও রু স্থানগুণিা ভাি কণর দধৌি করণিন। অিঃের 
 েন দিিা িণড দিি িেন লিলন দাাঁলডণ়ে আ ান লদণিন। এরের 
েরুুষণদরণক িার কাণির কািাণর দাাঁড করাণিন। দিণিণদরণক িার 
েণরর কািাণর এিং নারীণদরণক িার েণরর কািাণর দাাঁড করাণিন। 
এরের ইকামি লদণ়ে সামণন দিণিন। অিঃের হাি িুণি আল্লাহু 
আকিার িিণিন। েণর সূরা ফাণিহা এিং অন্য একলি সরূা লনঃেণব্দ 
োঠ করণিন। অিঃের িাকিীর িণি রুকু করণিন। রুকুণি লিনিার 
িিণিন, وبحمده هللا سبحان  এরের িিণিন, حمده لمن هللا سمع  এিং 
দসাজা দাাঁলডণ়ে রইণিন। এরের িাকিীর িণি দসজদা়ে চণি 
দিণিন। েণর িাকিীর িণি মাথা িুিণিন। এরের েনুরা়ে িাকিীর 
িণি দসজদা করণিন। অিঃের িাকিীর িণি দসাজা দাাঁলডণ়ে 
দিণিন। এভাণি প্রথম রাকাণি িার িাকিীর হণিা ি়েলি। লদ্বিী়ে 
রাকাি দথণক লিলন  েন দাাঁডাণিন, িেনও িাকিীর িিণিন। নামা  
দেষ কণর দিাণের দিাকণদর মণুোমলুে হণ়ে লিলন িিণিন, আমার 
িাকিীর (সংেযা) ভািভাণি স্মরে রাে এিং আমার রুকু ও দসজদা 
লেণে নাও। দকননা লদণনর এই সমণ়ে আমাণদর লনণ়ে রাসিূলু্লাহ 
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সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম দ ভাণি নামা  েণডলিণিন, এিা 
রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর দসই নামা । 

(মসুনাণদ আহমদ, ৫ে,৩৪৩ে,ৃ হাদীস নং ২৩২৯৪)। এর সনদ 
হাসান। 

ইমাম আহমদ িেবনা কণরণিন, আিনু নদর ( النضر أبو  )দথণক, লিলন 
আব্দিু হামীদ ইিণন িাহরাম আি ফা ারী দথণক, লিলন োহর ইিণন 
হাওোি দথণক, লিলন ইিণন িানম দথণক। 

এ হাদীণস লিলন প্রথম রাকাণির ের না িণস দসাজা দাাঁলডণ়ে দিণিন 
এিং রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লামও দিমনলি কণরণিন 
িণি িেবনা কণরণিন। এ হাদীস দথণক আণরকলি লিষ়ে জানা দিি দ , 
নামাণ  প্রথম িাকিীর িাডা দকাথাও রফণ়ে ই়োদাইন দনই। 

৬. নুমান ইিণন আি ূআ়েযাে র. িণিন, 

 رأسه رفع إذا فكان وسلم عليه هللا صلى النبي أصحاب من واحد غير أدركت
 أبي ابن أخرجه.  يجلس ولم هو كما قام والثالثة ركعة أول في السجدة من
 .هللا رحمه يالنيمو قاله ، حسن وإسناده) ٤٧١١( شيبة

অথব: আলম রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর অণনক 
সাহািীণক দদণেলি, িারা ১ম ও ৩়ে রাকাণি দসজদা দথণক উণঠ 
দসাজা দাাঁলডণ়ে দ ণিন, িসণিন না। মসুান্নাণফ ইিণন আিী ো়েিা, 
হাদীস নং ৪০১১। নীমািী র. িণিণিন, এলির সনদ হাসান। 

৭. আব্দরু রহমান ইিণন ই়ো ীদ র. িণিন, 

:  قال يجلس ول ينهض فرأيته الصالة في رض مسعود بن هللا عبد رمقت
 الرزاق عبد أخرجه. والثالثة الولى الركعة في قدميه صدور على ينهض

 في والبيهقي الكبير في والطبراني) ٨٨٨٨( شيبة أبي وابن) ٢٨٩٠-٢٨٩٩(
 رجاله: وائدالز مجمع في الهيثمي وقال. وصححه) ٢/١٢٥( الكبرى السنن
 (١٥٢ صـ السنن آثار. (الصحيح رجال

অথব: আলম আব্দলু্লাহ ইিণন মাসউদ রা.ণক নামাণ  ভািভাণি িক্ষয 
করিাম, আলম িক্ষয করিাম , লিলন দসাজা উণঠ েডণিন, িসণিন 
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না। লিলন আণরা িণিন, লিলন ১ম ও ৩়ে রাকাণি োণ়ের উের ভর 
লদণ়েই দাাঁলডণ়ে দ ণিন। মসুান্নাণফ আব্দরু রা  াক, হাদীস নং 
২৯৬৬,২৯৬৭। মসুান্নাণফ ইিণন আিী ো়েিা, হাদীস নং 
৩৩৯৯,৪০০১। িািারানী র. আিকািীর গ্রণথথ, িা়েহাকী আস 
সুনানুি কুিরা গ্রণথথ (২/১২৫), লিলন এলিণক সহীহ িণিণিন। 
হা়েিামী র. ‘ মাজমাউ   াও়োইদ’  গ্রণথথ িণিণিন, এর রািীিে 
সহীহ হাদীণসর রািী। (দ্র, আিারুস সুনান,ে ৃ১৫২)। 

৮. আি ুআলি়েযা র. িেবনা কণরণিন, 

 (٢٨٩٨( الرزاق عبد أخرجه. ذلك يفعالن كانا عمر وابن عباس ابن

অথব: ইিণন আব্বাস রা. ও ইিণন উমর রা.ও অনুরূে করণিন। 
মসুান্নাণফ আব্দরু রা যাক, হাদীস নং ২৯৬৮। 

৯. ইিণন জরুা়েজ র. িেবনা কণরন, 

:  قال يتلبث لم السجود من رأسه رفع ذاإ معاوية رأى أنه:  عطاء أخبرني
 وإسناده) ٢٨٩٧( الرزاق عبد أخرجه. للقيام نهضته في يكبر وهو ينهض

 صحيح

অথব: আিা র. আমাণক িণিণিন, মআুলি়ো রা.ণক দদণেলি, লিলন 
দসজদা দথণক উণঠ দদরী করণিন না। িাকিীর িণিই দাাঁলডণ়ে 
দ ণিন। মসুান্নাণফ আব্দরু রা যাক, হাদীস নং ২৯৬০। এর সনদ 
সহীহ। 

১০. ও়োহি ইিণন কা়েসান র. িণিন, 

 قدميهأخرجه صدور على هو كما قام الثانية السجدة سجد إذا الزبير ابن رأيت
 .صحيح وإسناده) ٤٧٧٥( شيبة أبي ابن

অথব: আলম আব্দলু্লাহ ইিণন  িুা়ের রা.ণক দদণেলি, লিলন  েন লদ্বিী়ে 
দসজদা দথণক উঠণিন িেন োণ়ের উের ভর লদণ়ে দসাজা দাাঁলডণ়ে 
দ ণিন। মসুান্নাণফ ইিণন আিী ো়েিা, হাদীস নং ৪০০৫। এর সনদ 
সহীহ। 

১১. উিা়েদ ইিণন আিিু-জা’ দ র. িণিণিন, 
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 شيبة أبي ابن أخرجه.  قدميه صدور على الصالة في ينهض على كان
)٤٧٧٧) 

অথব: আিী রা. নামাণ  োণ়ের উের ভর লদণ়েই দাাঁলডণ়ে দ ণিন। 
মসুান্নাণফ ইিণন আিী ো়েিা, হাদীস নং ৪০০০। 

১২. হ রি ইিণন উমর রা. সম্পণকব ো়েিামা র. িণিন, 

 وعن) ٤٧٧٢( شيبة أبي ابن أخرجه.  قدميه صدور على الصالة في ينهض
 (٤٧٧٠( كذلك نافع

অথব: আলম িাাঁণক নামাণ  োণ়ের উের ভর লদণ়ে উণঠ েডণি 
দদণেলি। মসুান্নাণফ ইিণন আিী ো়েিা, হাদীস নং ৪০০২। নাণফ’  
দথণকও অনুরূে িলেবি আণি, (দ্র. হাদীস নং ৪০০৭)। 

১৩. ো’ িী র. িেবনা কণরন, 

 في ينهضون كانوا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وأصحاب وعليا عمر أن
 (٤٧٧٤( شيبة أبي ابن أخرجه.  أقدامهم صدور على الصالة

অথব: উমর রা., আিী রা. ও রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ও়োসাল্লাণমর সাহািীিে নামাণ  োণ়ের উের ভর লদণ়েই উণঠ 
েডণিন। মসুান্নাণফ ইিণন আিী ো়েিা, হাদীস নং ৪০০৪। 

১৪. ইমাম  হুরী র. িণিন, 

 في الثانية السجدة من رأسه أحدهم رفع إذا يعني يمايلون ل أشياخنا كان
 شيبة أبي ابن أخرجه.  يجلس ولم هو كما ينهض والثالثة الولى الركعة

)٤٧٧٨) 

অথব: আমাণদর উস্তাদিে  েন ১ম ও ৩়ে রাকাণি ২়ে দসজদা দথণক 
উঠণিন িেন িাাঁরা দসাজা দাাঁলডণ়ে দ ণিন, িসণিন না। মসুান্নাণফ 
ইিণন আিী ো়েিা, হাদীস নং ৪০০৯। 

১৫. আি ু ল নাদ (একজন িাণি়েী) রহ. িণিণিন, السنة تلك  অথবাৎ 
এিাই সুন্নি। (দ্র. ইিণন িাত্তাি রহ. কৃি িেুারীর ভাষয) 
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১৬. আই়েযুি সােলি়োনী রহ. িণিন, 

ابَِعةَِ الثَّالِثَةَِ فِي يَْقُعدَُ َكانََ يَْفَعلُونَهَُ أََرهُمَْ لَمَْ َشْيئ ا يَْفَعلَُ َكانََ  َوالرَّ

অথবাৎ আলম আমর ইিণন সািামা রহ.ণক দদণেলি, লিলন এমনভাণি 
নামা  েডণিন, দ ভাণি নামা  েডণি আলম অন্য কাউণক দদলেলন। 
লিলন িিৃী়ে ও চিুথব রাকাণি বিঠক করণিন। (িেুারী, ৮১৮) 

িক্ষ করার লিষ়ে হণিা, আই়েযুি সােলি়োনী রহ. লনণজও িাণি়েী 
লিণিন এিং িড িড অণনক িাণি়েীণক লিলন দদণেণিন। লকনু্ত এ 
বিঠক করণি লিলন অন্য কাউণক দদণেনলন। উণল্লেয, এোণন চিুথব 
কথালি িেবনাকারীর ভুি। কারে চিুথব রাকাণির ের বিঠক হ়ে 
িাোহহুণদর জন্য। সুিরাং সলঠক কথা হণি প্রথম ও িিৃী়ে। 

নিী করীম সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম, সাহািাণ়ে দকরাম ও 
িাণি়েীিণের আমণির লভলত্তণিই েরিিবী  ণুি প্রা়ে সকি আণিম 
একমি লিণিন দ , ১ম ও ৩়ে রাকাণির েণর না িণস দসাজা দাাঁলডণ়ে 
দ ণি হণি। 

ইমাম মাণিক, সুলফ়োন িাওরী, ইমাম আি ু হানীফা, ইমাম আি ু
ইউসুফ ও মহুাম্মদ, ইমাম আহমদ, ইসহাক প্রমেু সকণির মি হণিা, 
উি বিঠক করণি না। 

আল্লামা আিাউদ্দীন আি মারদীনী র. আি জাওহারুন-নাকী গ্রণথথ 
লিণেণিন, 

 والثالثة األولى الركعة من سجدة آخر من رأسه رفع إذا أنه على أجمعوا
 (٢/١٢٩.( الشافعي إل يجلس ولم نهض

অথবাৎ ইমাম োণফ়েী র. িাডা সকি ইমাম ও আণিমই এ লিষণ়ে 
একমি দ , প্রথম ও িিৃী়ে রাকাণি লদ্বিী়ে দসজদার ের দসাজা 
দাাঁলডণ়ে  াণি, িসণি না। (দ্র, ২ে, ১২৬ে)ৃ হাণফ  ইিণন হাজার 
আসকািানী রহ. ফািহুি িারী গ্রণথথ িণিণিন, يستحبها لم 
 অথবাৎ অলধকাংে আণিম এিাণক মসু্তাহািও িণিনলন। األكثر
(২/৩৫২) 
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বিঠক সম্পলকবি হাদীসলির জিাি: 

মাণিক ইিনুি হু়ো়েলরি রা. এর হাদীণস রাসূিলু্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর িসার দ  কথা উণল্লে করা হণ়েণি দস হাদীস 
সম্পণকব ইমাম আহমদ রহ. িণিণিন: 

 الحديث ذاه غير في الجلسة هذه ترو لم أنه يعنى ثان الحديث لهذا ليس

 অথবাৎ মাণিক ইিনুি হুও়োইলরি রা. এর হাদীসলি এমন  ার 
সমথবণন লদ্বিী়ে দকান হাদীস দনই। অথবাৎ এই বিঠকলির কথা অন্য 
দকান হাদীণস উদ্ধিৃ হ়ে লন। ইিণন রজি রহ. ফািহুি িারী গ্রণথথ 

একথা উণল্লেেিূবক লিণেণিন: 

 بن مالك حديث غير الحديث من الجلسة هذه في روي ما أن على يدل وهذا
 (৪/৩০০) .محفوظ غير فانه ، الحويرث

অথবাৎ এ িিিয লনণদবে কণর দ , মাণিক ইিনুি হুও়োইলরি রা. 
িলেবি হাদীস িাডা এ বিঠক সম্পণকব অন্য দ সকি হাদীস িলেবি 
হণ়েণি দসগুণিা সলঠক ন়ে। (৪/৩০০) 

ইমাম িাহািী র. িণিন: 

 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول هفعل ما يكون أن احتمل الحديثان تخالف فلما
 الصالة سنة من ذلك ألن ل أجلها من فقعد به كانت لعلة األول الحديث في

 باختصار. (مخصوص ذكر لها تشرع مقصودة الجلسة هذه كانت ولو: وقال
٢/٨٠٩) 

অথবাৎ  েন দু’ লি হাদীণসর মণধয বিেলরিয দদো  াণে, িেন ধণর 
লনণি হণি, মাণিক ইিনুি হু়ো়েলরি রা. এর হাদীণস িলেবি রাসিূলু্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর আমিলি দকান উ ণরর কারণে হণ়ে 
থাকণি। নামাণ র সুন্নি লহসাণি করা হ়েলন । লিলন আণরা িণিন, এই 
বিঠক  লদ উণদ্দেয হণিা, িাহণি এণি লিণেষ দকান ল লকণরর লিধান 
অিেযই রাো হণিা। (িাহািী, ২ে. ৩৭৬ে.ৃ) 

আল্লামা ইিনুি কাল়েযম র.ও িাাঁর  াদুি-মাআদ গ্রণথথ িণিণিন, 
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 وصف من كلَ  لذكرها دائما ، فعلَها وسلم عليه هللا صلى هديُه كان ولو
 على يدلَ  ل لها وسلم عليه هللا صلى فعله ومجردَُ وسلم عليه هللا صلى صالته
 وأما فيها، به ىيُقتد سنَّة أنها على فعلها أنه علِمََ إذا إل الصالة، سنن من أنها
 الصالة، سنن من سنة كونها على يدل لم للحاجة، فعلها أنه قُد ر إذا

অথবাৎ এিা  লদ রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর লন়েলমি 
আমি হণিা িণি িাাঁর নামাণ র লিিরে দানকারী প্রণিযক সাহািী িা 
উণল্লে করণিন। রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর শুধ ু
দকান কাজ করাই একথা প্রমাে কণর না দ , এিা নামাণ র একলি 
অনুসিৃ আমি। িণি হ্াাঁ,  লদ জানা  া়ে এিাণক লিলন 
অনুসরেণ ািয সুন্নি আেযা লদণ়েণিন িণি দসিা নামাণ র সুন্নি িণি 
িন্য হণি। লকনু্ত  লদ (ণকান দলিিপ্রমাণের লভলত্তণি) ধণর দন়ো হ়ে 
দ , লিলন লিণেষ প্রণ়োজণন দসিা কণরণিন, িাহণি িা নামাণ র 
সুন্নি িণি প্রমালেি হণি না। (দ্র. ১ে. ২৪০ ে.ৃ) 

উণল্লেয দ , ইমাম োণফঈ রহ. এর একলি মি দিা হণিা, এ বিঠক 
করা মসু্তাহাি। িাাঁর আণরকলি মি হণিা বিঠক করণি না, দ মনলি 
িণিণিন সংেযািলরি আণিম ও ফকীহ। 

ইিণন রজি হাম্বিী রহ. লিণেণিন, 

 على ل ، حالين اختالف على للشافعي القولين المروزي إسحاق أبو لوحم
 النبي وان ، ذلك مثل على الحويرث بن مالك حديث وحملوا ، قولين اختالف

ا أحيانا يقعد كان(   النَّبيَ  على وفدت إنما العرب وفود فإن ؛ بدنه وثقل كبر لم 
 لم بالنبي تصينالمخ الصحابة أكابر أن ، لذلك ويشهد.  عمره آخر في( 

 سنن من ليس ذلك أن علموا أنهم على فدل ، صالتهم في ذلك يفعلون يكونوا
 . مطلقا َ الصالة

অথবাৎ আি ু ইসহাক মারও়ো ী রহ. ইমাম োণফঈ রহ. এর দু’ লি 
িিিযণক দুলি অিস্থার সণে লফি কণরণিন। দুলি মি লহসাণি ধণরন 
লন। মাণিক ইিনুি হু়োইলরি রা.এর িেবনাণক আণিমিে একইভাণি 
গ্রহে কণরণিন। নিী করীম সা.  েন িদৃ্ধ হণিন এিং দদহ মিুারক 
ভালর হণ়ে দিি িেন অণনক সম়ে লিলন এই বিঠক কণরণিন। 
মাণিক রা.এর ঘিনালি দ  দেষ লদণকর লিি িার প্রমাে, উফূদ িা 
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আরণির লিলভন্ন এিাকার প্রলিলনলধদি রাসিূ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ও়োসাল্লাণমর দরিাণর িাাঁর দেষ ি়েণসই এণসলিি। (আর এ বিঠক 
দ  দেষ আমণি উ ণরর কারণে লিি) িার িড প্রমাে, রাসিূ সা. এর 
লিলেি সাহািী ও েীষব সাহািীিণের দকউ িাাঁণদর নামাণ  এ বিঠক 
কণরন লন। দিাঝা দিি, িাাঁরা জানণিন, এিা সাধারে অিস্থা়ে 
নামাণ র সুন্নি ন়ে। 

আিিানী সাণহণির িাডািালড 

সংেযািলরি আণিম ও ইমাণমর সণে এ লিষণ়ে ইমাম োণফ়েী 
রহ.এর লদ্বমি থাকণিও দসিা জাণ়ে -নাজাণ়েণ র ন়ে। উত্তম-
অনুত্তণমর। িাই এ লনণ়ে কেণনাও িাডািালড লিি না। ফািাও়োণ়ে 
জহীলর়োর িরাণি আল্লামা ইিণন নুজা়েম রহ. িার আিিাহরুর 
রাণ়েক গ্রণথথ োমসুি আইম্মা হািও়োনী রহ.এর এ িিিয উণল্লে 
কণরণিন দ , 

 بأس ل الشافعي مذهب هو كما فعل لو حتى األفضلية في إنماهو الخالف إن
 (১/৩৪০ ، الصالة في الدخول أراد من يفعله ما فصل( عندنا به

এ লিষণ়ে লদ্বমি হণ়েণি উত্তম অনুত্তম লনণ়ে, িাই  লদ দকউ োণফ়েী 
রহ. এর মা হাি মণিা আমি কণর িাণিও আমাণদর মণি দিমন 
দকান অসুলিধা দনই। 

লকনু্ত দুঃণের লিষ়ে আিিানী সাণহি এণক্ষণে েিু িাডািালড 
কণরণিন। আর িারই অনুসরে করণিন আমাণদর দদণের িা-
মা হািী িনু্ধরা। 

আণিাচয লিষণ়ে িার দিোর দুিবিিা ও ফাাঁকগুণিা িুণি না ধরণি 
োঠক হ়েণিা ভুি িঝুণিন। িাই এোণন লকিু ে বাণিাচনা িুণি ধরা 
হণিা। 

এক. িেুারী েরীণফ আি ু হুরা়েরা রা. দথণক িলেবি হাদীসলি লিলন 
লিিকুি দচণে দিণিন। হাদীসলি দেিণন ২ নং দলিি লহসাণি উণল্লে 
করা হণ়েণি। 
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দুই, আি ুহুমা়েদ রা. িলেবি একলি হাদীস লিলন লিিাণমর বিঠণকর 
েণক্ষ প্রমােস্বরূে দেে কণরণিন। হাদীসলি উদ্ধিৃ কণরণিন আি ু
দাউদ (৭৩০), ইিণন মাজাহ (১০৬১), ইিনুি জারূদ (১৯২), ইিণন 
লহব্বান (১৮৬৭) ও িা়েহাকী (৪০৮)। 

হাদীসলি সম্পণকব আিিানী সাণহি মন্তিয কণরন: 

 الجلسة وفيها - وسلم عليه هللا صلى النبي صالة وصف فيه حميد أبي حديث
:  قالوا:  آخره وفي وسلم عليه هللا صلى النبي أصحاب من عشرة بحضرة -

 وغيرهم السنن أصحاب أخرجه وسلم عليه هللا صلى يصلي كان هكذا صدقت
 حميد أبي رواية من الحديث فليس ( ৩০৫ ) " اإلرواء"  في مخرج وهو
 معهما وإنما القيم ابن عن المذكور الكالم يوهمه كما فقط الحويرث وابن
 شاهدوا الذين وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب من آخرون عشرة
 هذا مثل روايتها على يتفق السنن من وقليل وسلم عليه هللا صلى صالته
 (المنة تمام) عنهم هللا رضي الصحابة من الغفير الجمع

অথবাৎ আি ু হুমা়েদ রা. িলেবি হাদীণস রাসিূ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ও়োসাল্লাণমর নামাণ র লিিরে রণ়েণি, এই বিঠণকর কথাও দসোণন 
উণল্লে আণি। হাদীসলি লিলন দেজন সাহািীর উেলস্থলিণি িেবনা 
কণরণিন। হাদীসলির দেণষ আণি, িারা িণিণিন, আেলন লঠকই 
িণিণিন। লিলন (নিী সা.) এভাণিই নামা  েডণিন। সুনান (চিুি়ে) 
এর সংকিক অন্যান্য হাদীস গ্রথথকারিে এলি উদ্ধিৃ কণরণিন। 
ইরও়ো গ্রণথথও এলি লিধিৃ হণ়েণি (৩০৫)। সুিরাং (নিঠণকর) 
হাদীস শুধ ুমাণিক ইিনুি হুও়ো়েলরি রা. ও আি ুহুমা়েদ রা. কিৃবক 
িলেবি, একথা লঠক ন়ে। দ মনলি ধারো জণন্ম ইিনুি কাল়েযণমর 
েণূিবাি িিিয দথণক। িরং িাণদর দু’ জণনর সণে আণরা দেজন 
সাহািী আণিন  ারা রাসিূ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর নামা  
প্রিযক্ষ কণরণিন। আর এমন সুন্নাহ েিু কমই োও়ো  াণি,  া এি 
লিরাি সংেযক সাহািী িেবনা কণরণিন। (দ্র. িামামিু লমন্নাহ, ১/২১১-
২১২) 

ক. এলি আি ু হুমা়েদ রা. দথণক মহুাম্মদ ইিণন আমর ইিণন আিা 
িেবনা কণরণিন, িাাঁর সণূে আিার অণনণকই হাদীসলি িেবনা 
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কণরণিন। লকনু্ত আব্দিু হামীদ ইিণন জাফর িাডা অন্য দকউ এ 
বিঠণকর কথা উণল্লে কণরনলন। 

ে.আব্দিু হামীণদর লিশ্বস্তিা লনণ়ে লদ্বমি আণি। সুলফ়োন িাওরী ও 
ই়োহ়ো ইিণন সাঈদ আিকাত্তান িাণক ‘ দুিবি’  িণিণিন। আি ু
হাণিম রা ী িণিণিন, به يحتج ل  অথবাৎ িাণক প্রমােস্বরূে দেে করা 
 াণি না। ইমাম নাসা়েী  আুফা গ্রণথথ িণিণিন, بالقوي ليس  লিলন 
মজিিু নন। অন্যে লিলন িণিণিন, بأس به ليس  িার িযাোণর 
অসুলিধার লকিু দনই। ইমাম আহমদও এমন মন্তিয কণরণিন। আিী 
ইিনুি মাদীনী ও ই়োহ়ো ইিণন মাঈন অিেয িাণক লিশ্বস্ত 
িণিণিন। লকনু্ত িাণদর দলৃিণিও লিলন েিু উাঁচু মাণনর রািী লিণিন 
না। িার একলি প্রমাে এও দ , ইিণন মাঈন অন্যে িার সম্পণকব 
িণিণিন, بأس بحديثه ليس  িার হাদীণসর িযাোণর দিমন অসুলিধা 
দনই। একারণেই  াহািী লস়োর গ্রণথথ িণিণিন, حسن وهو 
 লিলন এমন স্তণরর,  ার হাদীস হাসান হণ়ে থাণক। ইিণন الحديث
হাজার িাকরীণি িণিণিন, وهم ربما صدوق  লিলন সাদূক (মধযম 
স্তণরর জন্য িযিহৃি েব্দ) িণি মাণঝমণধয ভুণির লেকার হন। ইিণন 
লহব্বানও িণিণিন, أخطأ ربما  লিলন কেনও কেনও ভুণির লেকার হন। 

এ ধরণনর িেবনাকারী  লদ দকান হাদীস িেবনার দক্ষণে লনঃসে হন 
িণি িা দ্বারা প্রমাে দেে করা কলঠন। এিা উি িেবনার লিশুদ্ধিাণক 
প্রশ্নলিদ্ধ কণর। 

ি. আব্দিু হামীদ ইিণন জাফর দ  এই বিঠণকর উণল্লে কণরণিন, 
িাও লনলিি কণর িিা মেুলকি। দকননা িার অণনক লেষযই িার 
সণূে হাদীসলি িেবনা কণরণিন। লকনু্ত িাণদর িেবনা়ে এ বিঠণকর 
উণল্লে আণস লন। দ মন, আব্দিু মাণিক ইিনুস সাব্বাহ আি 
লমসমাঈ। (দ্র. ইিণন ে ুা়েমা ৬৭৭) ই়োহ়ো আিকাত্তান, (দ্র. ইিণন 
লহব্বান ১৮৬৫)। 

ঘ. এসি কারণেই হ়েণিা ইমাম আহমদ এ হাদীসণক দুিবি মণন 
কণরণিন। দকননা মাণিক ইিনুি হু়ো়েলরি রা. িলেবি হাদীসলি 
সম্পণকব লিলন িণিণিন, ثان الحديث لهذا ليس  এ হাদীসলির েণক্ষ লদ্বিী়ে 
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দকান হাদীস দনই। অথচ এ লিষণ়ে আি ু হুমা়েদ রা.এর হাদীসলির 
উি িেবনা োও়ো  াণে। লকনু্ত ইমাম আহমদ রহ. এলিণক সমথবক ও 
সাক্ষীরূণেও গুরুত্ব দদও়োর উে িু লিণিচনা কণরন লন। 

িাাঁর এ মন্তিয উদ্ধিৃ কণর ইিণন রজি িণিণিন, 

 بن مالك حديث غير الحديث من الجلسة هذه في روى ما أن على يدل هذا
 في وأصحابه حميد أبي حديث في رويت قد فإنها محفوظ غير فإنه الحويرث

 .ماجه وابن أحمد أخرجه ، وسلم عليه هللا صلى النبي صالة صفة

অথবাৎ একথা লনণদবে কণর দ , মাণিক ইিনুি হু়ো়েলরি রা. িলেবি 
হাদীস িযিীি উি বিঠণকর েণক্ষ আণরা দ সি হাদীস িলেবি আণি, 
দসগুণিা লিশুদ্ধ ন়ে। (ণসগুণিার একলি হণিা,) নিী সা. এর নামাণ র 
লিিরণে আি ু হুমা়েদ রা. ও িাাঁর সেীিে কিৃবক িলেবি হাদীসলি, 
দসোণন এ বিঠণকর উণল্লে এণসণি। এলি আহমদ ও ইিণন মাজাহ 
উদ্ধিৃ কণরণিন। (দ্র. ফািহুি িারী, ৭/২৮২, ৮৩২ নং হাদীণসর 
আণিাচনা়ে) ইমাম আহমদ এলিরই দুিবিিার প্রলি ইংলিি কণরণিন। 

ঙ. আব্দিু হামীণদর আণরক সেী ঈসা ইিণন আব্দলু্লাহ একই উস্তাদ 
মহুাম্মদ ইিণন আমর ইিণন আিা দথণক এলি িেবনা কণরণিন। িার 
িেবনা়ে স্পি কণর িিা হণ়েণি, রাসিূ সা. বিঠক না কণরই উণঠ 
দিণিন। এলিও আি ু হুমা়েদ রা.এর হাদীস। দেিণন ৪ নম্বণর 
হাদীসলি উণল্লে করা হণ়েণি। 

চ. আিিানী সাণহি দালি কণরণিন, দু’ জন ন়ে, িাণরাজন সাহািী এ 
বিঠণকর িেবনাকারী। 

লকনু্ত এ হাদীসলি  লদ সহীহ না হ়ে িণি দিা এিারজনই িাদ। িালক 
থাণকন শুধ ুএকজন। দ মনলি িণিণিন ইমাম আহমদ ইিণন হাম্বি। 
েক্ষান্তণর বিঠক না করার েণক্ষ অণনক হাদীস আমরা দেে কণরলি। 
লিণেষ কণর আব্বাস ইিণন সাহি িলেবি হাদীসলিণি িিা হণ়েণি, 
লিলন আনসার সাহািীিণের এক মজলিণস লিণিন। দসোণন িার 
লেিা সাহি ইিণন সাদ, আি ুহুমা়েদ, আি ুউসা়েদ ও আি ুহুরা়েরা 
রা. প্রমেু লিণিন। আি ু দাউদ (৭৩৩), মসুনাণদ সাররাজ (১০০) 
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(১৯২৬)। িাহািী েরীণফর িেবনা়ে উলল্ললেি সাহািীিণের নাম 
উণল্লে করার ের িিা হণ়েণি, ‘ ও়োি আনসার রা.’  অথবাৎ আণরা 
অন্যান্য আনসার সাহািীিে লিণিন। িাণদর উেলস্থলিণি আি ুহুমা়েদ 
রা. এ হাদীসলি িেবনা কণরণিন, দ োণন স্পি কণর িিা হণ়েণি, 
অিঃের লিলন িাকিীর িিণিন এিং দসজদা করণিন। এরের 
আিার িাকিীর িিণিন এিং দাাঁলডণ়ে দিণিন, বিঠক কণরন লন। 
িাহণি এোণনও দিা একই হাদীণস অণনক িেবনাকারী সাহািী 
োও়ো দিি। 

লিন, আব্বাস ইিণন সাহি িলেবি হাদীসলি সম্পণকব আিিানী সাণহি 
মন্তিয কণরণিন, 

 وهو مالك بن هللا عبد بن عيسى به تفرد ألنه ضعيفة الزيادة هذه إن
 (الصالة صفة أصل(مجهول

অথবাৎ এ িাডলি অংেিুকু (নিঠক কণরন লন) দুিবি। দকননা ঈসা 
ইিণন আব্দলু্লাহ ইিণন মাণিক এলি একাই িেবনা কণরণিন। আর 
লিলন অজ্ঞাি লিণিন। 

লকনু্ত এিাণক দুিবি িিা আিিানী সাণহণির একলি ভুি। কারে ঈসা 
ইিণন আব্দলু্লাহণক দকউ দুিবি িণিন লন। িরং ইিণন লহব্বান িার 
আিলিকাি গ্রণথথ (লিশ্বস্ত রািীচলরি) িাণক উণল্লে কণরণিন। ইমাম 
িেুারী িাাঁর আি িারীেিু কািীর গ্রণথথ এিং ইিণন আি ুহাণিম িার 
আি জারহু ও়োি িাদীি গ্রণথথ িাণক উণল্লে কণরণিন। লকনু্ত িারা 
লিরূে দকান মন্তিয কণরন লন। আিী ইিনুি মাদীনী অিেয িাণক 
অজ্ঞাি িণিণিন। িণি লিলন িাণক অজ্ঞাি আেযা দদও়োর কারে 
লহসাণি উণল্লে কণরণিন দ , শুধ ুমহুাম্মদ ইিণন ইসহাকই িাাঁর সণূে 
হাদীস িেবনা কণরণিন। অথচ লরজাি োে অনুসন্ধান কণর দদো দিণি 
িার সণূে আণরা সািজন রািী হাদীস িেবনা কণরণিন। িারা হণিন 
ল ়োদ ইিণন সাদ, জাহহাফ ইিণন আব্দরু রহমান, হাসান ইিণন 
হুরর, উিিা ইিণন আি ুহামীম, ফুিা়েহ ইিণন সুিা়েমান ও ঈসার 
ভ্রািা মহুাম্মদ ইিণন আব্দলু্লাহ। সুিরাং দ  কারণে ইিনুি মাদীনী 
িাণক মাজহুি িা অজ্ঞাি িণিণিন, দসলি  েন লঠক রইি না, িাই 
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িাণক অজ্ঞাি িিাও আর সেি হণি না। িাই দিা ইিনুি মাদীনীর 
ের অন্য দকউই িাণক মাজহুি িণিন লন। হাণফজ  াহািী কাণেফ 
গ্রণথথ িণিণিন, وثق িাণক লিশ্বস্ত িিা হণ়েণি। আর হাণফজ ইিণন 
হাজার িাকরীি গ্রণথথ িণিণিন, مقبول। এ মাকিিূ েব্দলি ইিণন 
হাজাণরর লিন্যাস অনুসাণর গ্রহেণ ািয রািীর সিবলনেস্তর। 

িািাডা িাহািী েরীণফ (নং ১৫৪৮) উিিা ইিণন হাকীম এলি িেবনা 
কণরণিন ঈসা ইিণন আব্দরু রহমান আি আদািীর সণূে আব্বাস 
ইিণন সাহি দথণক, দসোণনও এই বিঠণকর কথা দনই। 

চার. লফকহুস সুনান গ্রণথথ সাণ়েযদ সাণিক এ বিঠক সম্পণকব 
লিণেণিন, 

 ما نوردها ونحن األحاديث لختالف تبعا حكمها في العلماء اختلف وقد
 .ذلك في القيم ابن لخصه

অথবাৎ হাদীণসর লিলভন্নিার কারণে এ বিঠকলি সম্পণকব 
আণিমিণেরও মিলভন্নিা সলৃি হণ়েণি। আমরা এোণন ইিনুি 
কাল়েযণমর সংলক্ষপ্ত আণিাচনা িুণি ধরি। (দ্র. িামামিু লমন্নাহ, 
১/২১০) 

এ িিিয সম্পণকব আিিানী সাণহি লিণেণিন, 

 ورد ما كل بل كذلك وليس متعارضة أحاديث المسألة هذه في أن يوهم هذا
 في تذكر لم أنها األمر غاية ينفيها حديث أي مطلقا يرد ولم لها مثبت فيها

 في مثله ادعاء للزم وإل المدعى الختالف يوجب ل وهذا األحاديث بعض
 أحد به يقول ل وهذا األحاديث عليها تتفق لم سنة كل

অথবাৎ উি িিিয এই ধারো জন্মা়ে দ , এ মাসআিা়ে েরস্পর 
লিণরাধী হাদীস রণ়েণি। অথচ িযাোরলি এমন ন়ে। িরং এণক্ষণে 
 িগুণিা হাদীস এণসণি সিগুণিা এ বিঠক প্রমাে কণর। এমন একলি 
হাদীসও আণস লন,  া এই বিঠক সম্পণকব দনলিিাচক ধারো দদ়ে। 
েিু দিলে এ কথা িিা  া়ে দ , লকিু লকিু হাদীণস এর উণল্লে আণস 
লন। আর এই না আসা ঐ লিলভন্নিাণক অলনিা ব কণর না,  ার দালি 
করা হণে। অন্যথা়ে অনুরূে দালি প্রণিযক সুন্নাহ সম্পণকবই করা 
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 াণি, দ গুণিার লিিরে সি হাদীণস আণস লন। অথচ এমন কথা দকউ 
িিণি োণর না। (িামামিু লমন্নাহ, ১/২১০) 

আিিানী সাণহণির এ িিিয দ  কিিা অন্তঃসারেনূ্য িা দেিণনর 
হাদীসগুণিা িক্ষ করণিই ধরা েডণি। নিী করীম সা.  েন এক 
িযলিণক নামা  দেোলেণিন, আর িিলিণিন, এরের লদ্বিী়ে দসজদা 
কর, এরের দসাজা হণ়ে দাাঁলডণ়ে  াও, এণি লক উি বিঠক সম্পণকব 
দনলিিাচক ধারো িা লনণদবেনা োও়ো  া়ে না? িণি লক সংেযািলরি 
সাহািী িাণি়েী ও মজুিালহদ ইমামিে এিকাি ভুি িণুঝণিন? 

োাঁচ. হাণফজ ইিনুি কাল়েযণমর িরাণি লফকহুস সুন্নাহ গ্রথথকার 
লিণেণিন, 

 وقد قدميه صدور على ينهض كان أنه على يدل ما عجالن ابن حديث وفي
 صالته وصف من وسائر وسلم عليه هللا صلى النبي أصحاب من عدة روى
 حميد أبي حديث في ذكرت وإنما الجلسة هذه يذكر لم وسلم عليه هللا صلى
 الحويرث بن ومالك

অথবাৎ ইিণন আজিান এর সণূে িলেবি হাদীসলি লনণদবে কণর দ , 
লিলন (রাসিূ সা.) োণ়ের উের ভর লদণ়েই দাাঁলডণ়ে দ ণিন। রাসিূ 
সা. এর অণনক সাহািী এিং িাাঁর নামাণ র লিিরেদানকারীিণের 
দকউই এ বিঠণকর কথা উণল্লে কণরন লন। শুধমুাে আি ুহুমা়েদ ও 
মাণিক ইিনুি হু়ো়েলরি রা. িলেবি হাদীণস এর উণল্লে এণসণি। 

আিিানী সাণহি উি িিণিযর উের িীকা লিণে মন্তিয কণরণিন: 

 هللا عبد رواية في المذكور رفاعة عن عجالن ابن حديث يعني كان إن:  قلت
 هللا صلى تعليمه من هو ثم النهوض من ذكر ما فيها فليس المتقدمة أحمد عن
 وإن تقدم كما وسلم عليه هللا صلى فعله من وليس صالته للمسيء وسلم عليه
 حديث أن تفيد ألنها مشكلة فالعبارة األول وعلى أعرفه لمف غيره يعني كان

 فتأمل واحد حديث أنهما مع عجالن ابن حديث غير رفاعة

অথবাৎ আলম িিি,  লদ িাাঁর উণদ্দেয হণ়ে থাণক লরফা়ো রা. দথণক 
ইিণন আজিাণনর সণূে িলেবি হাদীস,  া ইলিেণূিব আহমদ রহ.ণথণক 
আব্দলু্লাহ’ র িেবনা়ে উণল্লে করা হণ়েণি, িাহণি দসোণন দসজদা 
দথণক ওঠার উণল্লে দনই। িািাডা হাদীসলি মিূিঃ নামাণ  িিদকারী 
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িযলিণক দদও়ো রাসিূ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর িালিম িা 
লেক্ষা। এিা রাসিূ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর লনণজর আমি 
সম্পণকব ন়ে। দ মনলি েণূিব উণল্লে করা হণ়েণি। আর  লদ িাাঁর 
উণদ্দেয অন্য লকিু হ়ে, িণি িা আমার জানা দনই। আর প্রথমলি 
উণদ্দেয হণ়ে থাকণি িাকযলি দুণিবাধয। কারে এণি অনুলমি হ়ে: 
লরফা়ো রা. িলেবি হাদীসলি ইিণন আজিান কিৃবক িলেবি হাদীস 
দথণক লভন্ন। অথচ দুলি একই হাদীস। (িামামিু লমন্নাহ, ১/২১১) 

অধণমর আরজ এই দ , আসণি ইমাম আহমদ রহ. ইিণন 
আজিাণনর সণূে িলেবি লরফাআ ইিণন রাণফ রা.এর হাদীসণক 
আমণির জন্য অিিম্বন কণরণিন। হাদীসলি মসুনাণদ আহমণদ (নং 
১৮৯৯৭) উদ্ধিৃ হণ়েণি। এোণন ৩নং প্রমাণে আণরা দক দক উদ্ধিৃ 
কণরণিন িার লিিরে আণি। 

হাদীসলিণি িিা হণ়েণি, লদ্বিী়ে দসজদার েণরই িুলম দাাঁলডণ়ে  াও। 
আর এর দথণকই দিাঝা  া়ে, রাসিূ সা. লনণজও লদ্বিী়ে দসজদার ের 
দসাজা দাাঁলডণ়ে দ ণিন। দকননা লিলন অন্যণদরণক  া আণদে 
করণিন, লনণজও িাই করণিন। িাাঁর িািীম ও লনণজর আমণি দকান 
ফারাক লিি না। এিাই স্বাভালিক। হ্াাঁ, িাধবণকযর কারণে কেনও 
কেনও িসণিন, দসিাই মাণিক রা.এর হাদীণস উদ্ধিৃ হণ়েণি। ইমাম 
আহমদ রহ. িণিণিন: قم ثم" رفاعة حديث إلى أنا وأذهب " অথবাৎ লরফা়ো 
রা.এর িলেবি হাদীণস রাসূি সা. দ  িণিণিন:এরের িুলম দাাঁলডণ়ে 
 াও, আলম এ হাদীস অনু া়েী আমি কলর। 

এর উের মন্তিয করণি লিণ়ে আিিানী সাণহি িণিন: 

 ما غاية إذ وغيره الحويرث ابن حديث يف ثبت ما نفي على فيه حجة ل وهذا
 حديث في تذكر فكيف بواجب وليست سنة وهي فيه تذكر لم الجلسة أن فيه

 السنن دون الواجبات فيه وسلم عليه هللا صلى علمه الذي صالته المسئ
 الحجة هذه لضعف وكأنه ( ৩ / ৪৪৩ ) " المجموع"  راجع والمستحبات

 الذي الحق وهو الحويرث ابن بحديث لعملا إلى هللا رحمه أحمد اإلمام رجع
 فيه شك ل

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi
http://www.islamijindegi.com/
https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014


                    www.islamijindegi.com             

অথবাৎ হ রি মাণিক ইিনুি হুও়োইলরি রা. প্রমণুের হাদীস দথণক দ  
বিঠক প্রমালেি, এলি িার লিেণক্ষ প্রমাে হ়ে না। কারে দিলের দথণক 
দিলে একথা িিা  া়ে দ , এণি বিঠকলির কথা উণল্লে করা হ়ে লন। 
এ বিঠক সুন্নি, ও়োলজি ন়ে। সুিরাং নামাণ  িিদকারী িযলির 
হাদীণস এর উণল্লে থাকার কথা ন়ে। িাাঁণক দিা নিী সা. সুন্নি-
মসু্তাহাি দেোন লন, ফরজ-ও়োলজি লেলেণ়েণিন। দদেনু, আিমাজমু’  
৩/৪৪৩। এ প্রমােলি দুিবি হও়োর কারণেই হ়েণিা ইমাম আহমদ 
রহ. মাণিক ইিনুি হুও়োইলরি রা. িলেবি হাদীস অনু া়েী আমণির 
লদণক লফণর এণসণিন। এিা এমন সিয,  াণি সণন্দণহর দকান 
অিকাে দনই। (িামামিু লমন্নাহ, ১/২১১) 

আমাণদর দিা িণুঝ আণস না, লরফা়ো রা.এর হাদীসলি দকন প্রমাে 
হণি োরণি না। উি হাদীণস দিা নিীজী সা. লদ্বিী়ে দসজদার ের 
দসাজা দাাঁলডণ়ে দ ণি িণিণিন। িাহণি িসার সুণ াি থাকি 
দকাথা়ে? 

ইমাম আহমণদর মা হাি 

ইমাম আহমণদর মা হাি ও আমি লনণ়েও আিিানী সাণহি সিয 
দিােন কণরণিন। লিলন শুধ ু োল্লাণির িিণিযর উের লনভবর কণর 
দালি কণরণিন দ , ইমাম আহমদ লফণর এণসণিন। োল্লাি দিা 
সরাসলর ইমাম আহমণদর লেষয নন। আিিানী সাণহি এণক্ষণে ইমাম 
আহমণদর লেষযিনৃ্দ ও িার মা হাণির সংকিকিণের িিিয সম্পেূব 
এলডণ়ে দিণিন। 

ইমাম আহমণদর সকি িাে  ারা িার মাসাণ়েি সংকিন কণরণিন, 
দ মন, ইমাম আি ু দাউদ, ইসহাক ইিণন মানসুর আিকাওসাজ, 
ইিণন হানী, আিআিরাম আিিুকর ও ইমাম আহমণদর দিণি 
আব্দলু্লাহ, িারা সকণিই িাাঁর মি ও মা হাি এিাই উণল্লে কণরণিন 
দ , এ বিঠক করণি না। ইমাম আহমণদর মা হাণির সংকিকিেও 
িাই লিণে দিণিন। ইমাম আহমদ  লদ এ মাসআিা দথণক লফণর 
আসণিন িাহণি িার সরাসলর লেষযরা এিং িার মা হাণির 
সংকিকরা িা লক জানণিন না? 
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ইমাম আি ুদাউদ িণিন: 

  يقعد ل القدمين صدور على ينهض:  يقول أحمد سمعت 

অথবাৎ আলম আহমদণক িিণি শুণনলি, োণ়ের উের ভর লদণ়ে 
দাাঁলডণ়ে  াণি, িসণি না। (১/৫৩) ইসহাক আিকাওসাজ িণিন, 

  قدميه صدور على ينهض والثالثة األولى الركعة وفي:  قال 

অথবাৎ ইমাম আহমদ িণিণিন, প্রথম ও িিৃী়ে রাকাণির ের োণ়ের 
উের ভর লদণ়ে দাাঁলডণ়ে  াণি। (নং ২২৬) 

আব্দলু্লাহ ইিণন আহমদ িণিন, 

 كان زيد بن حماد ان بلغني ابي قال... رفاعة حديث الى انا واذهب:  أبي قال
 من وغيره مسعود بن هللا عبد عن روى ما والى رفاعة حديث الى يذهب

 اقدامهم صدور على ينهضون كانوا انهم وسلم عليه هللا صلى النبي اصحاب
 هذا الى اذهب

আমার লেিা িণিণিন, আমার মি লরফাআর হাদীস অনু া়েী। লিলন 
আণরা িণিন, আলম শুণনলি, হাম্মাদ ইিণন  াণ়েদও উি হাদীস এিং 
িৎসণে ইিণন মাসউদ ও অন্যান্য সাহািী সম্পণকব দ  কথা িলেবি 
আণি দ , িাাঁরা োণ়ের উের ভর লদণ়েই দাাঁলডণ়ে দ ণিন, দস অনু া়েী 
আমি করণিন। আলমও এ অনু া়েী আমি কলর। (১/৮২) 

লিলন আণরা িণিণিন, عجالن ابن وافق قيس بن داود قال وكذا  ‘ লরফাআর 
হাদীসলি শুধ ুমহুাম্মদ ইিণন আজিানই ই়োহ়ো ইিণন োল্লাণদর সণূে 
িেবনা কণরন লন, িরং দাউদ ইিণন কা়েসও একইভাণি এলি িেবনা 
কণরণিন।’  (মাসাণ়েণি আহমদ লি আব্দলু্লাহ, ১/৮১) 

ইসহাক আি কাওসাজ আি মারও়ো ী সংকলিি ‘ মাসাইণি ইমাম 
আহমাদ ও়ো ইসহাক’  গ্রণথথর িীকা়ে িীকাকার লিণেণিন: 

 في هانئ وابن ،৮২ (২৮৭، ২৮৮)ص مسائله في هللا عبد نحوها عنه نقل
 من والصحيح .৩৫ص مسائله في داود وأبو ،১/৫৪ (২৫৯) مسائله
 ل الثانية السجدة من قام إذا المصلي إن حيث الرواية، لهذه موافق: المذهب
 إل ركبتيه على معتمدا َ دميهق صدور على يقوم بل الستراحة، جلسة يجلس
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 جماعة عن المختار هو: الزاغوني ابن قال. باألرض فيعتمد عليه، يشق أن
 الخالل، اختاره الستراحة، جلسة يجلس أنه: أحمد عن وروي. المشايخ
 كان من الستراحة جلسة يجلس: وقيل األول، عن رجع أحمد إن: وقال

 الخ ماوغيره قدامة وابن القاضي اختاره ضعيفا ،

অথবাৎ ইমাম আহমদ দথণক অনুরূে উণল্লে কণরণিন আব্দলু্লাহ (ইিণন 
আহমদ) িার মাসাণ়েণি (ে.ৃ৮২, নং ২৮৭,২৮৮), ইিণন হানী িার 
মাসাণ়েণি, (১/৫৪, নং ২৫৯) ও আি ু দাউদ িার মাসাণ়েণি 
(ে.ৃ৩৫)। ইমাম আহমণদর সহীহ মা হাি এসি িেবনা অনুসাণরই। 
অথবাৎ মসুল্লী লদ্বিী়ে দসজদা দথণক ওঠার ের লিিাণমর বিঠকলি 
করণি না, িরং উভ়ে োণ়ের উের ভর লদণ়ে দাাঁলডণ়ে  াণি। এ সম়ে 
দুই হাণির ভর থাকণি হাাঁিুর উের। িণি  লদ কি হ়ে িণি মালিণি 
হাি দরণে ভর লদণ়ে উঠণি। ইিনু   াগুনী (আিিু হাসান আিী 
ইিণন উিা়েদুল্লাহ আি িািদাদী, মিুৃয ৫২৭ লহ.) িণিণিন, এ 
মা হাণির মাোণ়েেিণের লনকি এিাই েিন্দনী়ে মি। 

ইমাম আহমদ দথণক ঐ বিঠণকর েণক্ষও একলি িেবনা আণি, োল্লাি 
দসলি গ্রহে কণরণিন, এিং িণিণিন, আহমদ এ মণির লদণকই লফণর 
এণসণিন। ইমাম আহমদ দথণক আণরকলি িেবনা হণিা দুিবি িযলি এ 
বিঠক করণি। আিকা ী ও ইিণন কুদামা এলিই অিিম্বন কণরণিন। 
(২/৫৬৬) 

আিিানী সাণহি িার ‘আসি ু লসফালিস সািাহ’  গ্রণথথ ইমাম 
আহমণদর এসি সরাসলর লেণষযর িেবনা উণেক্ষা কণর লিণেণিন: 

 عنه عرف لما به األحرى وهو (১/১১১) " التحقيق"  في نحوه أحمد وعن
"  في هانئ ابن قال وقد.  لها معارض ل التي السنة اتباع على الحرص من

 يديه على يتوكأ ربما هللا عبد أبا رأيت " : (১/৫৭) " أحمد ماماإل عن مسائله
 اختيار وهو.  ينهض ثم ، جالسا َ استوى وربما ، األخيرة الركعة في قام إذا

 السنة مضت" : "  المروزي مسائل" في قال فقد ؛ راهويه بن إسحاق اإلمام
َُ َصلَّى النبي من  شابا َ أو كان شيخا َ ؛ ويقوم هيدي على يعتمد أن َوَسلَّمََ َعلَْيهَِ هللاَّ
 السنة هذه يعارض ما ثبوت لعدم الصواب وهو حزم ابن اإلمام واستحبه" . 
 ؛الخ يثبت ل يخالفها مما جاء ما وكل
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অথবাৎ ইমাম আহমদ দথণক িাহকীক গ্রণথথ (১/১১১) অনুরূে িলেবি 
আণি। লিলন এর অলধক উে িুও িণিন। দকননা দ  সি সুন্নাহর 
দকান লিেরীি িেবনা দনই, দসসি সুন্নাহর অনুসরণে িাাঁর অিীি 
আগ্রহ িক্ষ করা দিণি। ইিণন হানীও ইমাম আহমদ দথণক সংিহৃীি 
মাসাইণি উণল্লে কণরণিন দ , আলম আি ু আব্দলু্লাহ (আহমদ) দক 
দদণেলি, কেনও কেনও লিলন দেষ রাকাণি উভ়ে হাণির উের ভর 
লদণ়ে দাাঁডাণিন। আিার কেনও কেনও দসাজা িণস দ ণিন। 
অিঃের উঠণিন। (১/৫৭) ইসহাকও এিাই েিন্দ কণরণিন। 
মারও়ো ী সংকলিি মাসাইণি লিলন িণিণিন, নিী সা. দথণক এ 
সুন্নাহই চণি আসণি দ , িদৃ্ধ  িুক সকণিই হাণির উের ভর লদণ়ে 
দাাঁডাণি। ইিণন হা মও এলিণক মসু্তাহাি মণন করণিন। আর এিাই 
সলঠক। দকননা এ সুন্নাহর লিেরীি দকান লকিু প্রমালেি দনই। এর 
লিেরীি  া লকিুই এণসণি িার দকানলিই প্রমােণ ািয ন়ে। (৩/৮১৭, 
৮১৮) 

আিিানী সাণহি লসফািু সািালিন নিী স. (নিী সা. এর িিাি 
সম্পাদণনর েদ্ধলি) গ্রণথথও ইসহাক রহ.এর অনুরূে িিিয উণল্লে 
কণরণিন। দেণষ িণিণিন, দদেনু আি ইরও়ো, ২/৮২, ৮৩। অথচ 
দসোণন ইসহাক রহ.এর িিিয দনই। (দ্র. নিী সা. এর িিাি ..., ে.ৃ 
১৫৩) 

আিিানী সাণহি এোণনও অণনক লিষ়ে দিােন কণর দিণিন। ইমাম 
আহমণদর মা হাি প্রমাে করার জন্য লিলন প্রথমি ইিনুি জাও ীর 
আি িাহকীক গ্রণথথর িরাি উণল্লে কণরণিন। অথচ িাহকীক গ্রণথথ 
িিা হণ়েণি: 

ُجود من يْنهض أَن اْلُمْستَحبَ  ا قََدَمْيهَِ ُصُدور لَىعََ الس   َوعنهَُ ُرْكبَتَْيهَِ َعلَى ُمْعتَمد 
 (৫৯৭ رقم)  وأليتيه قََدَمْيهَِ َعلَى اإلستراحة جْلَسة يجلس أَنه

অথবাৎ মসু্তাহাি হণিা হাাঁিুর উের হাণির ভর দরণে োণ়ের উের ভর 
লদণ়ে দসজদা দথণক উঠণি। ইমাম আহমদ দথণক একলি িেবনা এও 
আণি দ , উভ়ে ো ও লনিণম্বর উের লিিাণমর জন্য িণস েডণি। 
(আি িাহকীক, নং ৫৯৭) 
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িক্ষ করুন, িাহকীক গ্রণথথ ইিনুি জাও ী ইমাম আহমণদর মিূ 
মা হাি লহসাণি বিঠক না করার কথাই উণল্লে কণরণিন। আর বিঠক 
করার েণক্ষ ইমাম আহমণদর একলি মি থাকার কথা িণিণিন। অথচ 
আিিানী সাণহি প্রথম ও মিূ মিলির কথা সম্পেূব দিােন কণর 
দিণিন। 

ইমাম আহমণদর মা হাি প্রমাণের জন্য লিলন লদ্বিী়েি দালি কণরণিন 
দ , ‘ লিণরাধেেূব ন়ে এমন সুন্নাহর অনুসরণের প্রলি িাাঁর দ  অিীি 
আগ্রহ িক্ষ করা দিণি দস লহসাণি এর উের আমি করার লিলনই 
সিবালধক উে িু।’  এোণন আিিানী সাণহি মা হাি িেবনার দক্ষণে 
দক়োস ও  লুির আি়ে লনণ়েণিন। অথচ েণূিবই উণল্লে কণরলি দ , 
ইমাম আহমণদর  ারা সরাসলর লেষয লিণিন এিং  ারা িার মাসাইি 
সংকিন কণরণিন িারা সকণিই িার মি এিাই উণল্লে কণরণিন দ , 
এ বিঠকলি করণি না। েরিিবীকাণি হাম্বিী মা হাণির িড িড 
মনীষীিনৃ্দও এিাণকই িাাঁর মা হাি আেযা লদণ়েণিন। সুিরাং এোণন 
এলদক-দসলদণকর কথা িণি দকান িাভ দনই। 

িািাডা ইমাম আহমদ সম্পণকব িাাঁর উেলরউি মন্তিয অন্যান্য 
মজুিালহদ ইমামিণের ম বাদাণক োণিা কণর লক না িাও ভািিার 
লিষ়ে। ইমাম আহমদ দথণক বিঠক না করার মিলি  েন অকািয 
ভাণি প্রমালেি, আর আিিানী সাণহণির দালি অনু া়েী লিলন সুন্নাহর 
অনুসরণে অিীি আগ্রহী লিণিন, িাহণি দিা একথা স্পি হণ়ে  াণে 
দ , মিূ সুন্নাহ হণিা বিঠক না করা। অন্যথা়ে ইমাম আহমদ এলি 
অিিম্বন করণিন না। 

এরের আিিানী সাণহি ইিণন হানীর মাসাইি গ্রণথথর উদ্ধলৃি 
দিণনণিন। দসোণনও লিলন সিয দিােন কণরণিন। কারে ইিণন 
হানীর দ  িিিয লিলন উণল্লে কণরণিন িার েণূিবই ইিণন হানী 
লিণেণিন, ইমাম আহমদ িণিণিন, 
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 على وينهض يديه على فينهض كبيرا شيخا يكون أن إل يديه على ينهض ل
 (২৫৯ رقم( قدميه صدور

িণ়োিদৃ্ধ িযলি িাডা দকউ হাণির উের ভর লদণ়ে উঠণি না। োণ়ের 
উের ভর লদণ়েই উণঠ দাাঁডাণি। (নং ২৫৯) 

এরের ২৬০ নম্বণর আিিানী সাণহণির উদ্ধিৃ অংেিুকু উণল্লে করা 
হণ়েণি। আিিানী সাণহি দকন ইমাম আহমণদর উলিলি দিােন কণর 
দিণিন িা দিাধ কলর িলুঝণ়ে িিার অণেক্ষা রাণে না। 

আিিানী সাণহণির উদ্ধিৃ অংেিুকুর সণে ইমাম আহমণদর েণূিবর 
িিিয ও ফণিা়োর মণধয দকান বিেলরত্ব দনই। কারে আহমদ 
রহ.ণিা িণিণিন, িণ়োিণৃদ্ধর জন্য এমন করার সুণ াি আণি। ইিণন 
হানী (জন্ম ২২৮ লহ. মিুৃয ২৭৫ লহ.) ইমাম আহমদণক িাধবকয 
অিস্থাণিই দেণ়েলিণিন। ইমাম আহমদ ২৪১ লহ. সণন ইণন্তকাি 
কণরলিণিন। িাই ইিণন হানী  লদ কেনও কেনও িাণক এ বিঠক 
করণি এিং হাণির উের ভর লদণ়ে উঠণি দদণে থাণকন িাণি দিা 
বিঠক না করার িযাোণর ইমাম আহমণদর উলল্ললেি ফণিা়োলি আণরা 
মজিিুভাণি প্রমালেি হ়ে। দকননা িাধবকয ি়েণসও লিলন সি সম়ে 
ন়ে, িরং মাণঝমণধয িাও আিার দেষ রাকাণি ওঠার সম়ে এ বিঠক 
করণিন। 

এরের লিলন ইসহাক রহ. সম্পণকব লিণেণিন, লিলন এ মিলি অিিম্বন 
কণরণিন। ‘ এ মিলি’  িিণি লিলন লক িলুঝণ়েণিন দসিা লিলনই 
জাণনন। লকনু্ত এর প্রমাে লহসাণি লিলন মারও়ো ী সংকলিি মাসাইি 
এর উদ্ধলৃি দিণন দ  কথালি িণিণিন িাণি বিঠক সম্পণকব দকান কথা 
এমনলক ইোরা ইলেিও দনই। দসোণন শুধ ু হাণির উের ভর লদণ়ে 
ওঠার কথা িিা হণ়েণি। এমন দিা হণি োণর, উি উদ্ধলৃি অনুসাণর 
িার মি হণে বিঠক না কণরই হাণির উের ভর লদণ়ে উণঠ েডণি। 
অলধকনু্ত উদ্ধিৃ অংেিুকু আমরা িহু দোাঁজােুাঁলজ কণরও মারও়ো ীর 
উি গ্রণথথ োই লন। দেণ়েলি িার লিেরীি কথা। 

ইসহাক ইিণন রাহু়োর মা হাি 
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মারও়ো ী িাাঁর উি গ্রণথথ েলরষ্কার লিণেণিন, 

 لم فإن األرض، على بيديه ويعتمد قدميه صدور على ينهض: إسحاق الق
 رقم.(وقام يديه على اعتمد ثم جلس، قدميه وصدور يديه على يعتمد أن يقدر

২২৬) 

অথবাৎ ইসহাক িণিণিন, উভ়ে হাি দ্বারা মালিণি ভর দদণি, এিং 
োণ়ের উের ভর লদণ়েই দাাঁলডণ়ে  াণি।  লদ মালিণি ভর লদণ়েও 
োণ়ের উের ভর কণর দাাঁডাণি না োণর, িাহণি িণস েডণি, েণর 
হাণির উের ভর লদণ়ে দাাঁলডণ়ে  াণি। (নং ২২৬) 

আিিানী সাণহি দ  মাণঝ মণধয ভুি িরাি দদন এলি িার একলি 
প্রমাে। 

ইসহাক রহ. দ  বিঠক না করার েণক্ষ ফণিা়ো লদণ়েণিন, দস কথা 
শুধ ুমারও়ো ীই িণিন লন। ইিনুি মনুল র রহ. (মিুৃয ৩১৮ লহ.) িার 
আি আওসাি গ্রণথথ (৩/১১৫) ও ইমাম িািািী রহ. িাাঁর োরহুস 
সুন্নাহ গ্রণথথ (৩/১৬৫) একই কথা িণিণিন। 

িডই আি ব িাণি, দকানরূে িাহকীক িাডা আসাদুল্লাহ িালিি িার 
িািািুর রাসিূ িাঃ গ্রণথথ (ে.ৃ ১১৫) ও ম ুাফফর লিন মহুলসন িার 
জাি হাদীণসর কিণি রাসূিলু্লাহ িাঃ এর িািাি গ্রণথথ (ে.ৃ ২৭৩) 
আিিানী সাণহণির উদ্ধিৃ ইসহাক রহ.এর েণূিবাি িিিযলি উণল্লে 
কণর লদণ়েণিন। 

ো়েে মহুাম্মদ ইিণন ইিরাহীম রহ.এর োলিিযেেূব িিিয : 

আরণির প্রথম ও প্রধান মফুিী িৎসণে প্রধান লিচারেলি েযািনামা 
আণিম ো়েে মহুাম্মদ ইিণন ইিরাহীম রহ. (মিুৃয ১৩৮৯ লহ.) এিং 
দসই সণে ো়েে সালিহ উিা়েমীণনর িথযেেূব ও প্রমােলভলত্তক 
িিণিযর মধয লদণ়ে এই ে বাণিাচনার ইলি িানলি। িাণদর িিণিয 
োঠক মণহাদ়ে অন্যান্য উেকারী কথার োোোলে আিিানী সাণহণির 
দস প্রশ্ন ও আেলত্তর জিািও দেণ়ে  াণিন,  া লিলন ইিনুি কাল়েযম 
রহ. এর িিিয না িণুঝই িার উের উত্থােন কণর িণসণিন। ো়েে 
মহুাম্মদ ইিণন ইিরাহীম লিণেণিন : 
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 وسلم عليه هللا صلى النبي صالة صفة رووا الذين الصحابة من الجماعة فإِن
 لم (৩)رووا الذين الصحابة سائر وكذلك لهذا، أَوعى كان الذي حميد كأَبي

 الثقة، بها انفرد التي الزيادة باب من هاأَن هنا يقال ول. الجلسة هذه يذكروا
ا عشر خمسة مرات خمس والليلة اليوم في المتكرر الشيء هذا مثل فإِن  عام 
 واحدة واقعة كانت لو أَما. يحفظون ل والبقية واحد يحفظه أَن يتصور ل

 كل الرسول صالة يحفظون ل كثير وعدد جماعة أَنهم الحاصل. فيها لتصور
ا البعيد من هذا!. الواحد يحفظو مرات خمس يوم  فتاوى.) الممتنع أَو جد 

 (৫৫৮ :رقم الشيخ، آل إبراهيم بن محمد ورسائل

অথবাৎ লিরাি সংেযক সাহািা  ারা নিী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ও়োসাল্লাণমর নামাণ র লিিরে লদণ়েণিন, িাণদর মণধয লিণেষি আি ু
হুমা়েদ রা. ল লন েিু দিলে িা মণন দরণেণিন, এিাডা অন্যান্য সকি 
সাহািী,  ারা এিদলিষণ়ে হাদীস িেবনা কণরণিন, িাণদর দকউই এ 
বিঠণকর কথা উণল্লে কণরন লন। এোণন একথা িিার সুণ াি দনই 
দ , এিা দসই িাডলি অংণের মণিা  া দকান লিশ্বস্ত িযলি 
এককভাণি িেবনা কণর থাণকন। দকননা এ ধরণনর আমি,  া বদলনক 
োাঁচ ও়োি নামাণ  েণনর িির ে বন্ত িারিার ঘিণি থাকণি, িা শুধ ু
একজন মণন রােণিন আর িালকরা দকউই মণন রােণিন না, এিা 
কল্পনাও করা  া়ে না। হ্াাঁ, ঘিনা  লদ শুধ ুএকিার ঘিণিা িণি এিা 
ভািণি অসুলিধা হণিা না। সারকথা, এি লিরাি সংেযক সাহািী 
রাসিূ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর োাঁচ ও়োি নামাণ র এ 
আমি মণন রােণিন না, শুধ ুএকজন মণন রােণিন, এিা দুস্কর িা 
প্রা়ে অসম্ভি। (ফািাও়ো ও়ো রাসাণ়েি, ো়েক মহুাম্মদ ইিণন 
ইিরাহীম আণি োণ়েে, নামা  অধযা়ে, নং ৫৫৮) 

একইভাণি ো়েে মহুাম্মদ সালিহ উিা়েমীন রহ. িার ফািাও়ো 
আরকানুি ইসিাম গ্রণথথ (এলির িাংিা অনুিাদও প্রকাে দেণ়েণি) 
িণিণিন, এ মাসআিালিণি লিদ্বানণদর লিন ধরণনর মি োও়ো  া়ে। 
এক. উি বিঠক সিবদাই মসু্তাহাি। দুই. কেণনাই মসু্তাহাি ন়ে। লিন. 
উলল্ললেি দুলি মণির মাঝামালঝ মি। অথবাৎ সরাসলর দাাঁডাণি  াণদর 
কি হ়ে িারা বিঠক করণি। আর  াণদর কি না হ়ে িারা করণি না। 
মিুনী গ্রথথকার (ইিণন কুদামা রহ.) এলিণক মধযেথথী মি আেযা 
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লদণ়েণিন। আর মাণিক ইিনুর হুও়ো়েলরি রা. িলেবি হাদীসলিণক 
রাসিূ সা. এর িদৃ্ধকািীন আমি লহসাণি িেয কণরণিন। ো়েে 
উিা়েমীন িণিন, 

 على قدم الحويرث بن مالك ألن وذلك أخيرا َ إليه أميل الذي هو القول وهذا
 عليه هللا صلى والنبي تبوك غزوة في يتجهز وهو وسلم ليهع هللا صلى النبي
 الضعف، به وبدأ كبر قد الوقت ذلك فى وسلم

অিণেণষ আলম এমিলিই গ্রহে কণরলি। দকননা মাণিক ইিনুি 
হুও়ো়েলরি রা. এমন সমণ়ে নিী করীম সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ও়োসাল্লাণমর লনকি আিমন কণরলিণিন,  েন লিলন িািকু  ণুদ্ধর 
প্রস্তুলি লনলেণিন। আর এসম়ে লিলন িদৃ্ধ হণ়ে লিণ়েলিণিন। এিং 
িার োরীলরক দুিবিিাও শুরু হণ়ে লিণ়েলিি। 

এরের ো়েে এই োরীলরক দুিবিিার লকিু প্রমাে িুণি ধণর িণিন, 

 األرض، على العتماد ذكر الحويرث بن مالك حديث في أن ذلك ويؤيد
 هإلي الحاجة عند يكون إنما الشيء على والعتماد

অথবাৎ উি দুিবিিা এর দ্বারাও সমলথবি হ়ে দ , মাণিক ইিনুি 
হুও়ো়েলরি রা. িলেবি হাদীণস মালির উের ভর করার উণল্লে এণসণি। 
আর প্রণ়োজণনর মহূুণিবই দকিি দকান লকিুর উের ভর দদও়ো হণ়ে 
থাণক। (নং ২৫৩) 

উিামাণ়ে দকরাণমর এসি িিিয সামণন দরণে আিিানী সাণহণির 
িিিযগুণিা একিু দভণি দদেনু। দসই সণে িামামিু লমন্নাহ গ্রণথথ 
িার দ  চূডান্ত িিিয এণসণি দসলি আণরা দিলে কণর দভণি দদেনু। 
লিলন িণিণিন, 

 ونساء رجال عليها والمواظبة الجلسة بهذه الهتمام فيجب كذلك األمر وإذ
 نأوس لمرض فعلها وسلم عليه هللا صلى أنه يدعي من إلى اللتفات وعدم
 وسلم عليه هللا صلى يفعله ما بين يفرقون كانوا ما الصحابة أن يعني ذلك ألن
 بداهة باطل وهذا لحاجة يفعله وما تعبدا

অথবাৎ লিষ়েলি  েন এমন, িাই এই বিঠকলির প্রলি গুরুত্ব দদও়ো 
এিং সদা সিবদা আমি করা অিযািেযক। চাই েরুুষ দহাক িা নারী। 
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দসই সণে  ারা দালি কণরন দ , নিী সা. অসুস্থিা িা প্রণ়োজণনর 
িালিণদ এমনলি কণরলিণিন, িাণদর কথা়ে কেবোি না করা চাই। 
দকননা এর অথব দাাঁডা়ে সাহািীিে এ োথবকযলিও করণি োরণিন না 
দ , দকানলি লিলন ইিাদি লহসাণি কণরণিন আর দকানলি প্রণ়োজণনর 
োলিণর। আর একথা সুস্পি িালিি। (দ্র. ১/২১২) 

এ িাডািালডরই লেকার হণ়েণিন আমাণদর দদণের লকিু দিাক। 
ম ুাফফর লিন মহুলসন কৃি জাি হাদীণসর কিণি রাসূিলু্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর নামা  গ্রথথলিণি এ মাসআিালিও উণল্লে করা 
হণ়েণি। দসোণন আমাণদর উদ্ধিৃ লিনলি দলিি উণল্লে করা হ়ে লন। 
লকিু দুিবি িেবনা এণন ে বাণিাচনা করা হণ়েণি। এমলনভাণি মরুাদ 
লিন আমজাদ কৃি ‘ প্রচলিি ভুি িনাম রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ও়োসাল্লাণমর সািাি আদাণ়ের েদ্ধলি’  গ্রথথ ও আসাদুল্লাহ িালিি 
কৃি ‘ িািািুর রাসিূ (িা.)’  গ্রণথথ একই েদ্ধলি অিিলম্বি হণ়েণি। 

িাোহহুণদ িসার সুন্নি েদ্ধলি 

নামাণ  ১ম ও দেষ বিঠণক িাম ো লিলিণ়ে িার উের িসা ও ডান ো 
োডা রাো সুন্নি। 

ডান ো লিলিণ়ে দদও়ো ও িাম ো োডা রাোর দলিি 

১. হ রি আণ়েো রা. িণিন, 

َِ َرُسولَُ) َكانََ  َوَكانََ التَِّحيَّةََ َرْكَعتَْينَِ ُكلَ  فِى يَقُولَُ( -وسلم عليه هللا صلى- هللاَّ
 صفة باب في مسلم أخرجه. اْليُْمنَى ِرْجلَهَُ ِصبََُويَنَْ اْليُْسَرى ِرْجلَهَُ يَْفِرشَُ
 (٢٨٤٨( شيبة، أبي وابن) ٤٨٨( الصالة

অথব: লিলন ( রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম) প্রণিযক দুই 
রাকাণি আত্তালহ়েযািু েডণিন। এিং িাম ো লিলিণ়ে লদণিন ও ডান 
ো োডা রােণিন। মসুলিম েরীফ, হাদীস নং ৪৯৮; মসুান্নাণফ ইিণন 
আিী ো়েিা, হাদীস নং ২৯৪৩; আি ুদাউদ িা়োলিসী, হাদীস নং 
১৬৫১, আব্দরু রা  াক, হাদীস নং ৩০৫০; মসুনাণদ ইসহাক, হাদীস 
নং ১৩৩১, মসুনাণদ আহমদ, হাদীস নং ২৪০৩০, ইিণন 
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মাজাহ,হাদীস নং ৮৯৩; আি ু দাউদ, হাদীস নং ৭৮৩; আি ু
আও়োনা, হাদীস নং ২০০৪। 

২: হ রি ও়োইি ইিণন হুজর রা. িণিন, 

 فلما وسلم عليه هللا صلى هللا رسول صالة إلى ألنظرن قلت المدينة قدمت
 فخذه على يعني اليسرى يده ووضع اليسرى رجله افترش للتشهد يعني جلس

 صحيح حسن وقال) ٢٨٢(الترمذي أخرجه. اليمنى رجله ونصب اليسرى
 .(٢٨٤٢( شيبة، أبي وابن

অথব: আলম মদীনা আসিাম, আর (মণন মণন) িিিাম, আলম অিেযই 
রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর নামা  দদেণিা। (লিলন 
িণিন),  েন লিলন বিঠক করণিন, অথবাৎ িাোহহুণদর জন্য িেন 
িাাঁর িাম ো লিলিণ়ে লদণিন, এিং িাাঁর িাম হাি িাম উরুর উের 
রােণিন। আর ডান ো োডা রােণিন। লিরলম ী েরীফ, হাদীস নং 
২৯২; লিলন িণিণিন, এলি হাসান সহীহ। মসুান্নাণফ ইিণন আিী 
ো়েিা, হাদীস নং ২৯৪২; নাসাঈ, হাদীস নং ১১৫৯; সুনাণন দালরমী, 
১/৩১৪, মসুনাণদ আহমদ, ৪/৩১৮, িাহািী ১/১৫২; িা়েহাকী, 
২/১৩২। 

৩ : হ রি আব্দলু্লাহ ইিণন উমর রা. িণিণিন, 

 أخرجه. ليسرىا وتثنى اليمنى رجلك تنصب أن الصالة سنة إنما
 .(٢٨٤٤( شيبة أبي وابن) ١١٥٨-١١٥٠(والنسائي) ٨٢٠(البخاري

অথব: নামাণ  সুন্নি হণিা ডান ো োডা রােণি এিং িাম ো লিলিণ়ে 
দদণি। িেুারী েরীফ, হাদীস নং ৮২৭; নাসা়েী েরীফ, হাদীস নং 
১১৫৭, ১১৫৮; মসুান্নাণফ ইিণন আিী ো়েিা, হাদীস নং ২৯৪৪। 

নাসা়েী েরীণফ িাম োণ়ের উের িসার কথাও িলেবি হণ়েণি। 

মসুান্নাণফ ইিণন আিী ো়েিা়ে হ রি কা’ ি রা., হ রি আিী রা., 
মহুাম্মদ ইিণন সীরীন র. ও ইিরাহীম নাো়েী র. প্রমণুের আমিও 
অনুরূে িলেবি হণ়েণি। 
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এসি হাদীণস ১ম ও ২়ে বিঠণকর মাণঝ দকান োথবকয করা হ়েলন। 
শুধ ুআি ূ হুমা়েদ আস সাইদী রা. িলেবি হাদীণস আণি, রাসিূলু্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম দেষ বিঠণক উভ়ে ো ডান লদণক দির 
কণর লদণ়ে (িেুারী েরীণফর িেবনানুসাণর িাম ো এলিণ়ে লদণ়ে ডান 
ো োডা কণর) লনিণম্বর উের িণস েডণিন। এ হাদীসলির কারণে 
দকান দকান ফকীহ ও মহুালদ্দস মণন কণরন, উেণরাি হাদীসগুণিা ১ম 
বিঠক সম্পণকব। লকনু্ত হাদীসগুণিার িেবনাভলে দ্বারা িা সলঠক মণন হ়ে 
না। অণনণকই মণন কণরন, আি ূ হুমা়েদ রা. এর হাদীসলিণি দ  
েদ্ধলিণি িসার কথা িলেবি হণ়েণি, দসিা িরং উ ণরর কারণে লিি। 
স্বাভালিক অিস্থা়ে উভ়ে বিঠণক একইভাণি িসা হণিা।  া উেণরর 
হাদীসগুণিাণি উণল্লে করা হণ়েণি। এ কারণে কম সংেযক ফকীহ 
হ রি আি ু হুমা়েদ রা. িলেবি হাদীণসর লন়েমানুসাণর আমি 
করণিন। ইমাম লিরলম ী র. আি ু হুমা়েদ রা.এর হাদীসলি 
উণল্লেেিূবক লিণেণিন, 

 وإسحاق وأحمد الشافعي قول وهو العلم أهل بعض يقول وبه

অথবাৎ লকিু লকিু আণিম এই মি অিিম্বন কণরণিন। োণফ়েী র. 
আহমাদ র. ও ইসহাক র. এর মিও অনুরূে। 

েক্ষান্তণর হ রি ও়োইি রা.এর হাদীসলি উদ্ধিৃ করার ের লিরলম ী 
র. লিণেণিন, 

 وأهل المبارك وابن الثوري سفيان قول وهو العلم أهل أكثر عند عليه والعمل
 الكوفة

অথবাৎ অলধকাংে আণিণমর আমি হ রি ও়োইি ইিণন হুজর রা. 
এর হাদীস অনুসাণর। সুলফ়োন িাওরী র., আব্দলু্লাহ ইিণন মিুারক র. 
ও কূফািাসীর মিও লিি অনুরূে। 

িক্ষয করুন, েিূবসলূর আণিমিণের অলধকাংণের আমি লক প্রমাে কণর 
না দ , হ রি আি ূহুমা়েদ রা. িলেবি েদ্ধলিলি উ ণরর কারণে লিি? 
অলধকনু্ত এরা লনণজণদরণক সািাফী (েিূবসলূরণদর অনুসারী) িণি 
েলরচ়ে দদ়ে। অথচ িারা েিূবসলূরিণের অলধকাংণের আমি দিণড 
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লদণ়েণি! শুধ ুদিণড লদণ়েণি িাই ন়ে, িরং দসলিণক সুন্নণির েলরেথথী 
আেযা লদণে। অিস্থাদণৃি মণন হ়ে, সুলফ়োন িাওরী র. ও ইিনুি 
মিুারক র. প্রমেু হাদীণসর সাির-মহাসাির দিাঁণচ থাকণি িাণদরণকও 
এরা সুন্নি লেলেণ়ে লদি। আল্লাহ িা়োিা সিাইণক সুমলি দান করুন। 

জমুআর আণির ও েণরর সুন্নি 

আমাণদর িা-মা হািী ভাইণ়েরা আজকাি লকিু লকিু লমলড়ো়েও প্রচার 
শুরু কণরণি, জমুআর আণি েণর দকান সুন্নি নাই। িাণদরণক না 
দচনার কারণে অণনণক দধাাঁকা়ে েণড  াণে।  ারা এ সুন্নি আদা়ে 
কণর আসণিন িারা সণন্দণহ েণড  াণেন। অণনণক স্থানী়ে ইমাম 
সাণহণির কাণি লজণজ্ঞস কণর লিষ়েলি েলরস্কার কণর লনণেন। আিার 
অণনণক ঐ অেপ্রচারণকই িলনমি মণন কণর সুন্নি দিণড লদণ়ে 
দিানাহিার হণেন। এসি কারণে এ মাসআিালিও েলরস্কার করার 
প্রণ়োজন অনুভূি হণ়েণি। িাই জমুআর সুন্নি সম্পণকব হাদীসগুণিা 
িুণি ধরা হণে: 

রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর িােী 

১. হ রি আি ূহুরা়েরা রা. িেবনা কণরণিন: 

رََ َما فََصلَّى اْلُجُمَعةََ أَتَى ثُمََّ اْغتََسلََ َمنَِ قَالََ -وسلم عليه هللا صلى- النَّبِىَ  َعنَِ  قُد 
 َوبَْينََ بَْينَهَُ َما لَهَُ ُغفِرََ َمَعهَُ يَُصل ىََ ثُمََّ ُخْطبَتِهَِ ِمنَْ يَْفُرغََ َحتَّى أَْنَصتََ ثُمََّ لَهَُ

 (٨٥٠( مسلم أخرجه أَيَّامَ  ثَالَثَةَِ َوفَْضلََ األُْخَرى اْلُجُمَعةَِ

অথব: নিী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম ইরোদ কণরণিন, দ  িযলি 
দিাসি করণিা, অিঃের জমুআ়ে আসণিা, এিং দিৌলফক অনুসাণর 
নামা  েডণিা, এরের ইমাম েিুিা দেষ করা ে বন্ত চুে রইণিা এিং 
িার সণে নামা  আদা়ে করণিা িার েরিিবী জমুআ ে বন্ত এিং 
আণরা অলিলরি লিন লদণনর গুনাহগুণিা মাফ কণর দদও়ো হণি। 
মসুলিম েরীফ, হাদীস নং ৮৫৭। 

২. হ রি সািমান ফারসী রা. িণিণিন: 

َُ َصلَّى النَّبِيَ  قَالََ  َما َويَتَطَهَّرَُ اْلُجُمَعةَِ يَْومََ َرُجلَ  يَْغتَِسلَُ َلَ َوَسلَّمََ َعلَْيهَِ هللاَّ
قَُ فاََلَ يَْخُرجَُ ثُمََّ بَْيتِهَِ ِطيبَِ ِمنَْ يََمسَ  أَوَْ ُدْهنِهَِ ِمنَْ َويَدَِّهنَُ طُْهرَ  ِمنَْ اْستَطَاعََ  يُفَر 
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َمامَُ تََكلَّمََ إَِذا يُْنِصتَُ ثُمََّ لَهَُ ُكتِبََ َما يَُصل ي ثُمََّ اْثنَْينَِ بَْينََ  بَْينَهَُ َما لَهَُ فِرََغَُ إِلََّ اإْلِ
 إَِذا ثُمََّ: له رواية وفي (৮৮৩ رقم( البخاري أخرجه. اأْلُْخَرى اْلُجُمَعةَِ َوبَْينََ
َمامَُ َخَرجََ  أَْنَصتََ اإْلِ

রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম িণিণিন, দকান িযলি  লদ 
জমুআর লদন দিাসি কণর, সাধযমণিা েলিেিা অজবন কণর, দিি 
িযিহার কণর লকংিা ঘণর থাকা সুিলন্ধ িযিহার কণর, িারের ঘর 
দথণক দির হ়ে এিং (িসার জন্য িা োর হও়োর জন্য) দুজনণক 
আিাদা না কণর, এরের িাওলফক মণিা নামা  েণড, অিঃের 
ইমাম  েন েিুিা দদ়ে িেন চুে থাণক, িাহণি অন্য জমুআ ে বন্ত 
িার োে ক্ষমা করা হ়ে। (সহীহ িেুারী, হাদীস নং ৮৮৩) িেুারী 
েরীণফর অের এক িেবনা়ে আণি, অিঃের ইমাম (েিুিার উণদ্দণেয) 
দির হণি চুে থাণক। (হাদীস নং ৯১০) 

৩. এ মণমব হ রি নুিা়েো আি হু ািী রা. দথণক আণরকলি দীঘব 
হাদীস িলেবি হণ়েণি। িাণিও রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ও়োসাল্লাম িণিণিন, 

َمامََا يَِجدَْ لَمَْ فَإِنَْ  لَهَُ بََدا َما َصلَّى َخَرجََ إْلِ

অথবাৎ  লদ ইমামণক দির হণি না দদণে িণি দ  েলরমাে ইো নামা  
েণড। .... (মসুনাণদ আহমদ, ৫ে. ৭৫ে.ৃ) 

৪. হ রি আি ুসাঈদ েদুরী রা. িলেবি অের একলি হাদীণস জমুআর 
েণূিব নামা  েডার কথা রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম 
এভাণি িণিণিন, يركع أن شاء ما ركع ثم  অথবাৎ িার দ  েলরমাে ইো 
রুকু (নামা  আদা়ে) কণর। (মসুনাণদ আহমদ, হাদীস নং ১১৭৬৮) 

এসি হাদীণস নিী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম জমুআর েণূিব 
নামা  েডণি উৎসালহি কণরণিন। এসি হাদীস দেে করণি ঐ সি 
িনু্ধ সুর োণি িণিন, হ্াাঁ, নামা  দিা আণি, িণি সুন্নণি ম়ুোিাদা 
দনই। অথচ ম়ুোিাদা: ি়ের ম়ুোিাদা ফকীহিণের েলরভাষা। লফকাহ 
োে ও ফকীহিণের দকান গুরুত্ব িাণদর কাণি দনই। িারা দিা 
দদেণিন, রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম এ সম্পণকব 
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উৎসালহি কণরণিন লক না। লিলন উৎসালহি কণর থাকণি িারাও 
উৎসালহি করণিন। নিী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম উৎসালহি 
কণরণিন এমন লিষ়েণকই দিা সুন্নি িিা হ়ে। চাই িা ম়ুোিাদা 
দহাক িা ি়ের ম়ুোিাদা। 

আসণি দকান আমিণক সুন্নণি ম়ুোিাদা িা রালিিা আেযা দদও়ো 
মজুিালহদ ফকীহিণের ইজলিহাদ িা সুলচলন্তি মি। রাসিূলু্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম কিৃবক দকান আমণির প্রলি উৎসাহ 
প্রদান, উি আমণির উের িাাঁর লনণজর োিলন্দ ও সাহািাণ়ে 
দকরাণমর আমি ও গুরুত্বাণরাণের আণিাণকই ফকীহিে উি 
েলরভাষা িযিহার কণর থাণকন। 

রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম দ  এই সুন্নণির প্রলি 
উৎসালহি কণরণিন, িা দেিণনর হাদীসগুণিা দথণকই স্পি হণ়ে 
দিণি। িাাঁর লনজস্ব আমি এিং িাাঁর সাহািীিণের লনণদবে ও আমি 
সংক্রান্ত হাদীসগুণিা এোণন িুণি ধরা হণে। িার আণি 
হাদীসোেলিদণদর একলি সিবস্বীকৃি মিূনীলির কথা স্মরে কলরণ়ে 
লদণি চাই। নীলিলি িারািীর আণিাচনা়ে সলিস্তাণর আসণি। িা 
হণিা, দকান হাদীস  লদ একালধক সনদ িা সূণে িলেবি থাণক, আর 
েথৃক েথৃক ভাণি সিগুণিা সেূ দুিবি হ়ে, িথালে দসগুণিার সমলি 
লমণি হাসান স্তণর উন্নীি হ়ে এিং প্রমােণ ািয িণি লিণিলচি হ়ে। 
েলরভাষা়ে এিাণকই হাসান লিিা়েলরহী িণি। আর িদনু া়েী 
সাহািীিণের আমি োও়ো দিণি িা আণরা েলিোিী হ়ে। আর  লদ 
মিূ হাদীসলিরই দকান েলিোিী সনদ থাণক িণি দিা দকান কথাই 
দনই। আণিাচয লিষণ়ে রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর 
আমি সম্পণকব একালধক হাদীস রণ়েণি। সেূ ও সনণদর লদক দথণক 
এর দকান দকানলি দিে েলিোিী। দসই সণে রণ়েণি িহু সাহািীর 
আমি। লনণে এগুণিা িুণি ধরা হণিা। 

রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর আমি: 

১. হ রি ইিণন আব্বাস রা. িেবনা কণরন, 
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 شيء في يفصل ل.  أربعا الجمعة قبل يركع سلم و عليه هللا صلى النبي كان
 منهن

রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম জমুআর েণূিব চার রাকাি 
েডণিন। মাণঝ সািাম দফরাণিন না। ইিণন মাজাহ, হাদীস নং 
১১২৯, িািারানী, আি মজুামিু কািীর, হাদীস নং ১৬৪০। এর 
সনদ দুিবি। 

২. হ রি আিী রা. িেবনা কণরন, 

 في التسليم يجعل أربعا وبعدها أربعا الجمعة قبل يصلي هللا رسول كان
 ركعة آخرهن

অথবাৎ রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম জমুআর েণূিব 
েডণিন চার রাকাি, েণর েডণিন চার রাকাি। আর চার রাকাণির 
েণরই লিলন সািাম দফরাণিন। িািারানী, আি মজুামিু আওসাি, 
হাদীস নং ১৬১৭; আি ুসাঈদ ইিনুি আরািী, (মিুৃয ৩৪০ লহ.) আি 
মজুাম, হাদীস নং ৮৭৪। 

এ হাদীসলির সনদ িা সেূ লনেরূে: 

 العصفري شباب خياط بن خليفة نا جعفر أبو نصر بن الحسين بن أحمد ثناحد
 عن السلمي الرحمن عبد بن حصين عن السهمي الرحمن عبد بن محمد نا

 علي عن ضمرة بن عاصم عن إسحاق أبي

এ সনদলির সকি রািী (িেবনাকারী) লনভবরণ ািয। শুধ ু সামান্য 
আেলত্ত করা হণ়েণি মহুাম্মাদ ইিণন আব্দরু রহমান আসসাহ্মী 
সম্পণকব। ইিণন হাজার আসকািানী িার ফািহুি িারী গ্রণথথ 
িণিণিন, وغيره البخاري عند ضعيف وهو  অথবাৎ লিলন িেুারী প্রমণুের 
দলৃিণি দুিবি। অথচ ইমাম িেুারী রহ. দকাথাও িাণক দুিবি িণিন 
লন। লিলন িরং িাাঁর আি িারীেিু কািীর গ্রণথথ উি িেবনাকারীর অন্য 
একলি হাদীস উণল্লে কণর িণিণিন, عليه يتابع ل  অথবাৎ িার এ 
িেবনা়ে অন্য কাণরা সমথবন দমণি না। িেুারী রহ. এর এ কথালিই 
ইিণন হাজার রহ. িার লিসানুি মী ান গ্রণথথ এভাণি উণল্লে 
কণরণিন: روايته على يتابع ل  অথবাৎ িার িেবনার সমথবন দমণি না। 
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অথচ এই িযােক অণথব ইমাম িেুারী রহ. ঐ কথা িণিনলন। িেুারী 
রহ. িাডা আি ু হাণিম রা ী রহ. উি িেবনাকারী সম্পণকব 
িণিণিন, بمشهور ليس  অথবাৎ লিলন প্রলসদ্ধ নন। এ কথালি উি 
িেবনাকারীর দুিবি হও়োর িযাোণর স্পি ন়ে। হ্াাঁ, ইিণন আি ু
হাণিণমর সণূে ইিণন মাঈন রহ. এর কথা লিসানুি মী াণন উণল্লে 
করা হণ়েণি দ , লিলন িাণক দুিবি আেযা লদণ়েণিন। লকনু্ত কথালি 
ইিণন আিী হাণিণমর ইিাি লকংিা আিজারহু ও়োি িাদীণিও 
দনই। িারীণে ইিণন মাঈণনও দনই। অের লদণক ইিণন আদী রহ. 
িার আিকালমি গ্রণথথ উি িেবনাকারীর হাদীসসমহূ  াচাইেিূবক 
িণিণিন, به بأس ل عندي  অথবাৎ আমার দলৃিণি িার মণধয অসুলিধার 
লকিু দনই। এমনলক ইিণন আদী এই দালিও কণরণিন, িেুারী রহ. 
 ার সম্পণকব عليه يتابع ل  িণিণিন, লিলন হ়েণিা মহুাম্মাদ ইিণন 
আব্দরু রহমান ইিণন িািহা আিকুরােী হণিন। 

ইিণন লহব্বানও সাহমীণক আিলিকাি (লিশ্বস্ত রািী চলরি) গ্রণথথ 
উণল্লে কণরণিন। এ কাণি সারা েলৃথিীর দিি মহুালদ্দস হািীিরু 
রহমান আজমী রহ. িার ‘আিআিিানী শু  ুহুু ও়ো আেিাউহু’  
গ্রণথথ িণিণিন, 

 علي بن ونصر المثنى ابن عنه روى ألنه الحديث حسن أنه عندي والحق
 عدي ابن ووثقه بمشهور ليس أنه حاتم أبي قول فبطل العصفرى وخليفة
 له ألن لغيره حسنا كونه في شك ول لذاته حسن اهذ فحديثه خبان وابن

 .شواهد

অথবাৎ আমার মণি সলঠক হণিা, লিলন হাসানস্তণরর রািী। কারে িাাঁর 
দথণক ইিনুি মিুান্না, নাস্র ইিণন আিী ও োিীফা আিউসফুরী প্রমেু 
হাদীস িেবনা কণরণিন। িাই আি ু হাণিণমর িিিয: ‘ লিলন প্রলসদ্ধ 
লিণিন না’  সলঠক থাকি না। ইিণন আদী ও ইিণন লহব্বান িাণক 
লিশ্বস্ত আেযা লদণ়েণিন। সুিরাং িার িলেবি এ হাদীসলি হাসান লি 
 ালিহী। আর হাসান লি িাইলরহী হও়োর িযাোণর দিা দকান সণন্দহই 
দনই। দকননা এ হাদীসলির অণনক োণহদ িা সমথবক িেবনা রণ়েণি। 
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এণিা দিি িািারানী ও ইিনুি আরািী রহ. এর সনদ সম্পণকব 
ে বাণিাচনা। এ িাডা এই হাদীসলি আিিু হাসান আি লেিা়েীও 
(মিুৃয ৪৯২ লহ.) িার আি ফাও়োইদ গ্রণথথ উদ্ধিৃ কণরণিন। িাাঁর 
িলেবি সনদ আি ুইসহাক রহ. দথণক উেণরর লদণক আিী রা. ে বন্ত 
লঠক দিমনই, দ মনলি িািারানীর সনণদ উদ্ধিৃ হণ়েণি। লকনু্ত আি ু
ইসহাক দথণক নীণচ লেিা়েী ে বন্ত সনদ সম্পণকব আমরা অিিলি িাভ 
করণি োলরলন। সনণদর এ অংণে আস সাহমী’ র উণল্লে রণ়েণি লক 
না িাও আমাণদর েণক্ষ জানা সম্ভি হ়েলন। িণি  ারা অিিি লিণিন 
িাণদর মণধয একালধক হাণফণ  হাদীস লেিা়েীর সনদ সম্পণকব ভাি 
মন্তিয কণরণিন। হাণফজ  া়েনুদ্দীন ইরাকী (মিুৃয ৮০৬ লহ.) 
িণিণিন, جيد وإسناده  অথবাৎ লেিা়েী িলেবি সনদলি জাইণ়েদ। (দ্র. 
ফা়ে িু কাদীর, হাদীস নং ৭০৩৩)। হাণফ  ও়োিীউদ্দীন ইরাকীও 
(মিুৃয ৮২৬ লহ.) িার ‘ িারহুি িািরীি’  গ্রণথথ ইিণন আব্বাস রা. 
দথণক িলেবি উলল্ললেি ১নং হাদীসলির আণিাচনা প্রসণে িণিণিন, 

 أَبِي طَِريقَِ ِمنَْ َجي دَ  بِإِْسنَادَ  فََوائِِدهَِ فِي اْلخلَِعيَ  اْلَحَسنَِ أَبُو َرَواهَُ رَُاْلَمْذُكو َواْلَمْتنَُ
َُ َرِضيََ َعلِيَ  َعنَْ َضْمَرةََ ْبنَِ َعاِصمَِ َعنَْ إِْسَحاقََ َُ َصلَّى النَّبِيَ  َعنَْ َعْنهَُ هللاَّ  هللاَّ
 َوَسلَّمََ َعلَْيهَِ

অথবাৎ ইিণন আব্বাস রা. িলেবি হাদীসলির মূি িিিয আিিু হাসান 
আিলেিা়েী রহ. িার ফাও়োইদ গ্রণথথ জাইণ়েদ িা উত্তম সনণদ 
উদ্ধিৃ কণরণিন। আি ুইসহাক আলসম ইিণন দামরা’ র সণূে আিী রা. 
দথণক এলি িেবনা কণরণিন। (দ্র. ৩ে. ৪২ ে.ৃ) 

শুধ ুএই দুই েযালিমান মহুালদ্দস উলল্ললেি সনদণক জাইণ়েদ িণিণিন 
িা ন়ে। িরং িাণদর সণে সহমি িযি কণরণিন আণরা লিনজন 
লিেযাি মহুালদ্দস। িাণদর একজন হণিন হাণফজ লেহািদু্দীন িলূসরী 
রহ. (মিুৃয ৮৪০ লহ.) িার লমসিাহু   জুাজাহ গ্রণথথ (১ ে. ১৩৬ 
ে.ৃ)। লদ্বিী়ে জন মহুালদ্দস আব্দরু রউফ আি মনুািী রহ. (মিুৃয ১০৩২ 
লহ.) িার ফা়েজিু কাদীর গ্রণথথ (হাদীস নং ৭০৩৩) ও িিৃী়েজন 
মহুালদ্দস মরুিাজা হাসান  ািীদী রহ. (মিুৃয ১২০৫ লহ.) িার ইিহাফু 
সাদালিি মতু্তাকীন গ্রণথথ( ৩ ে. ২৭৫ ে.ৃ)। 
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হ রি মাওিানা আব্দিু মাণিক সাণহি লিণেণিন, মহুাম্মাদ ইিণন 
আব্দরু রহমান আস-সাহমীর এ িেবনার সমথবন আিী রা.এর ঐ প্রলসদ্ধ 
হাদীস দ্বারাও হ়ে,  া সুন্নি ও নফি সম্পণকব েিুই প্রলসদ্ধ এিং 
‘ সুনান’  ও ‘ মাসানীদ’  গ্রথথসমণূহ লিলভন্ন সনণদ িলেবি। 

আলসম ইিণন দামরা িণিন- 

 عليه هللا صلى النبي صالة عن تحدثنا أل المؤمنين أمير يا:  فقلنا عليا، أتينا
 .أطقنا ما منه نأخذ قلنا منكم؟ ذلك يطيق من:  فقال تطوعا؟ بالنهار وسلم

আমরা আিী রা. এর কাণি এিাম এিং আরজ করিাম, আমীরুি 
ম’ু লমনীন! আেলন লক আমাণদরণক নিী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ও়োসাল্লাণমর ‘ সািািুি িািাওউ’  (সুন্নি ও নফি নামা সমণূহর) 
লিষণ়ে অিিি করণিন না? লিলন িিণিন, ‘ দিামাণদর মণধয দক িার 
(অনুসরণের) লহম্মি রাণে? আরজ করিাম, ‘আমরা সাধযমণিা 
আমি করি।’  

এরের আিী রা. নিী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর লদিণসর 
সুন্নি ও নফি নামাণ র লিিরে লদণিন। প্রথণম ফজণরর ের স ূব 
মাথার উের আসার আি ে বন্ত দুই নামাণ র কথা িিণিন: দুই 
রাকাি এিং চার রাকাি (অথবাৎ ইেরাণকর দুই রাকাি ও চােণির 
চার রাকাি) 

এর ের িণিন- 

 ركعتين، الظهر بعد صلى ثم أربعا، فصلى قام الشمس زالت فإذا أمهل ثم
 المالئكة على بتسليم ركعتين كل بين يفصل أربعا، العصر قبل ويصلي
 .ركعة عشرة ست فتلك والمسلمين، المؤمنين من اتبعهم ومن المقربين

‘ এরের লিলন নামা  েডা দথণক লিরি থাকণিন।  েন স ূব ঢণি 
দ ি িেন দাাঁডাণিন ও চার রাকাি েডণিন। এরের দ াহণরর ের 
দুই রাকাি েডণিন, আসণরর আণি চার রাকাি েডণিন। প্রলি দুই 
রাকািণক িাোহহুদ দ্বারা আিাদা করণিন। এ হি সিবণমাি দষাি 
রাকাি। (আি-আহাদীসুি মেুিারা, ল ়োউদ্দীন আিমাকণদসী ে. ১, 
ে.ৃ ১৪২-১৪৩ হাদীস : ৫১৪) 
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সুনাণন ইিণন মাজা়ে (হাদীস : ১১৬১) এই হাদীণসর দেণষ আণি- 

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول تطوع ركعة، عشرة ست فتلك علي قال
 أبي بن حبيب فقال:  أبي فيه زاد:  وكيع قال. عليها يداوم من وقل بالنهار،
 .ذهبا هذا مسجدك ِمْلءََ هذا بحديثك لي أن أحب ما! إسحاق أبا يا:  ثابت

অথবাৎ, আিী রা. িিণিন, ‘ এ হণে সিবণমাি দষাি রাকাি। আল্লাহর 
রাসিূ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর লদণনর িািাওউ (নফি ও 
সুন্নি) নামা । েিু অল্প সংেযক মানুষই িা লন়েলমি আদা়ে কণর।’  

রািী িণিন, এই হাদীস িেবনা করার ের (উেলস্থি িযলিিণিবর মণধয 
দথণক ইমাম) হািীি ইিণন আিী িালিি িণি উঠণিন, ‘আি ুইসহাক! 
আেনার িলেবি এই হাদীণসর লিলনমণ়ে দিা আেনার এই মসলজদ 
ভরা স্বণেবর মালিক হও়োও আলম েিন্দ করি না! 

এ হাদীণস স ূব ঢণি  াও়োর ের দ  চার রাকাণির কথা এণসণি, েিু 
সহণজই দিাঝা  া়ে, সপ্তাণহর ি়েলদন িা দ াহণরর আণির সুন্নি আর 
জমুার লদন জমুার আণির সুন্নি। লকনু্ত অলধকাংে লদণন িা দ ণহিু 
‘ কািিা  দ াহর’  আর জমুাও হণে দ াহণররই স্থিালভলষি, িাই এ 
চার রাকািণক অন্যান্য িেবনা়ে এভাণি িিা হণ়েণি-  الظهر قبل وأربعا

الشمس زالت إذا  (এিং দ াহণরর আণি চার রাকাি,  েন স ূব ঢণি 
 া়ে) এিং এভাণি- أربعا الظهر قبل ويصلي . (এিং দ াহণরর আণি চার 
রাকাি েডণিন) 

এই িেবনাগুণিাণি ‘ দ াহর’  েব্দ িযিহৃি হও়ো়ে অণনণক মণন 
কণরণিন, এই চার রাকাি শুধু ‘ দ াহণরর নামাণ ’ র আণি েডণি 
হণি, কারে এই হাদীণস দিা ‘কািিা  দ াহর’  িিা হণ়েণি, 
‘ কািিাি জমুা ন়ে।’  িিািাহুিয, এিা অিভীর লচন্তার ফি। 
কারে,এোণন ঐ সকি সুন্নি ও নফি নামাণ র আণিাচনা হণে,  া 
নিী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম লদণন আদা়ে করণিন। জমুার 
লদনও দিা লদনই িণি, রাি দিা ন়ে। 

িাহণি এই ‘ লদন’  স ূব ঢণি  াও়োর ের চার রাকাি নামা  দকন 
হণি না? এ লিষণ়ে জমুার লদণনর লন়েম  লদ আিাদা হি িাহণি 
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আিী রা. িা িিণিন। িণিনলন  েন দিাঝা দিি দ , জমুার লদণনও 
এ নামা  েডা হি। জমুার লদন লক ইেরাক, চােি ও আসণরর 
আণির সুন্নিসমহূ দনই? িাহণি স ূব ঢণি  াও়োর েণরর এই চার 
রাকাি দকন থাকণি না? এলিও দিা ‘আন নাহার’  (লদিস) েণব্দর 
অন্তভুবি। (সেূ: কািিাি জমুা : লকিু লনণিদন, মাওিানা আব্দিু 
মাণিক, মালসক আিকাউসার, লডণসম্বর, ২০১২) 

৩. আব্দলু্লাহ ইিণন মাসউদ রা. িলেবি হাদীস: 

ইমাম িািারানী রহ. িাাঁর আি মু’ জামিু আওসাি গ্রণথথ হাদীসলি 
এভাণি উদ্ধিৃ কণরণিন: 

 نا قال الرقي خالد بن عمر بن سليمان نا قال الرازي سعيد بن علي حدثنا
 هللا صلى النبي عن هللا عبد عن عبيدة ابي عن خصيف عن بشير بن عتاب
 أربعا وبعدها اربعا الجمعة قبل يصلي كان أنه سلم و عليه

অথবাৎ রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম জমুআর েণূিব চার 
রাকাি ও েণর চার রাকাি েডণিন। (হাদীস নং ৩৯৫৯) 

ইিণন হাজার আসকািানী রহ. ফািহুি িারী গ্রণথথ এ হাদীস সম্পণকব 
িণিণিন, وانقطاع ضعف إسناده وفي অথবাৎ এর সনণদ দুিবিিা ও 
লিলেন্নিা রণ়েণি। (২ে. ৫১৮ে.ৃ) 

উণল্লেয, এ হাদীণসর িেবনাকারী দকউ দুিবি নন। সনণদর লিলেন্নিার 
কারণেই হ়েণিা ইিণন হাজার রহ. এলিণক দুিবি আেযা লদণ়েণিন। 
আর সনণদর লিলেন্নিা িিণি লিলন িলুঝণ়েণিন, আি ুউিা়েদা িাাঁর 
লেিা ইিণন মাসউদ রা. দথণক হাদীস দোণনন লন। লকনু্ত এ 
অলভণ াণি এই হাদীসণক দুিবি আেযা দদও়ো লঠক ন়ে। িার 
কারেগুণিা লনেরূে: 

ক. হাণফজ  াহািী রহ. আি ুউিা়েদা সম্পণকব লস়োর গ্রণথথ লিণেণিন, 

  اشياء عنه وأرسل شيئا أبيه عن روى 
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অথবাৎ লিলন লকিু হাদীস সরাসলর িাাঁর লেিা দথণক (শুণন) িেবনা 
কণরণিন, আর অণনক হাদীস মরুসািরূণে িেবনা কণরণিন। (৪ে, 
৩৬৩ে)ৃ 

 

ে. ইমাম িেুারী রহ. িার আিকুনা গ্রণথথ (নং ৪৪৭) সহীহ সনণদ 
উণল্লে কণরণিন, 

  يوم صوم فقال الحمام بيض عن أباه سأل فيما أنه 

অথবাৎ লিলন িার লেিাণক লজণজ্ঞস কণরলিণিন, ইহরামরি িযলি  লদ 
কিিুর জািী়ে োলের লডম দভণে দফণি িাণক কী ক্ষলিেরূে 
আসণি? লিলন িিণিন, একলদণনর দরাজা রােণি হণি। 

এসি দথণক প্রিী়েমান হ়ে দ , আি ুউিা়েদা িার লেিা দথণক লকিুই 
দোণননলন: কথালি সলঠক ন়ে। ফণি সেূ লিলেন্নিার অলভণ ািলিও 
লঠক থাণক না। 

ি.  লদ ধণরও লনই দ , লিলন িাাঁর লেিা দথণক দোণনন লন, িথালে এ 
অলভণ াণি িার িলেবি হাদীসণক দুিবি আেযা দদও়ো মহুালদ্দসিণের 
দলৃিণিই সলঠক ন়ে। আিী ইিনুি মাদীনী রহ. আি ূউিা়েদা িলেবি 
একলি হাদীস সম্পণকব িণিণিন, ثبت حديث وهو منقطع هو  অথবাৎ সেূ 
লিলেন্নিা সণেও এলি একলি দঢ়ৃ ও উত্তম হাদীস। ই়োকুি ইিণন 
ো়েিা রহ. িণিণিন, 

 يعني - المسند في أبيه عن عبيدة أبي حديث يدخلوا أن أصحابنا استجاز إنما
 يأت لم وأنه ، وصحتها أبيه بحديث عبيدة أبي لمعرفة ـ المتصل الحديث في
 منكر بحديث فيها

অথবাৎ আমাণদর মহুালদ্দসিে লেিার সণূে আি ু উিা়েদার িলেবি 
হাদীসণক মসুনাদ িথা মতু্তালসি িা সেূ অলিলেন্ন হাদীণসর অন্তভুবি 
এজন্য কণরণিন দ , লিলন িার লেিার হাদীস সম্পণকব েিু ভাণিা 
জ্ঞান রােণিন। িার দস সম্পলকিব জ্ঞান লিশুদ্ধ লিি। এিং লিলন িাণি 
দকান আেলত্তকর িেবনা দেে কণরনলন। (দ্র. োরহু ইিালিি লিরলম ী, 
ইিণন রজি হাম্বিী, ে.ৃ ১৮২) 
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এসি কারণে হাণকম আি ুআব্দলু্লাহ লনোেরুী রহ. মসুিাদরাক গ্রণথথ 
এ সণূের অণনক হাদীসণক সহীহ আেযা লদণ়েণিন। (দ্র. আিকালেফ 
এর িীকা) 

িক্ষ করুন, এসি লসদ্ধান্ত ঐ মহুালদ্দসিণের,  াণদর দকউই হানাফী 
নন। এিদসণেও আিিানী সাণহি িাাঁর লসিলসিাহ  ়েীফা গ্রণথথ 
িণিণিন, 

 يثبت أن العصر هذا حنفية من الحديث مصطلح في ألف من بعض حاول وقد
 جدوى دون منه سماعه

অথবাৎ হাদীস োণের মিূনীলি লিষ়েক রচনা়ে িিবমান কাণির দকান 
দকান হানাফী দিেক আি ুউিা়েদার স্বী়ে লেিা দথণক হাদীস িিে 
প্রমাে করণি অনথবক দচিা চালিণ়েণিন। (হাদীস নং ১০১৬) 

আিিানী সাণহি এ হাদীস সম্পণকব োাঁচলি অলভণ াি এণনণিন। এর 
একলির জিাি েণূিবাি আণিাচনা়ে এণস দিণি। ৫ম অলভণ াি 
সম্পণকব লিলন িণিণিন, 

 الضعف مع فإنه رفعه، في بشير بن عتاب خطأ وهي الحقيقية، العلة وهي
 على موقوفا به خصيف عن:  فقال فضيل بن محمد خالفه قد حفظه في الذي

 شيبة أبي ابن أخرجه. مسعود بنا

অথবাৎ েিম কারেলি হণে এ হাদীস দুিবি হও়োর প্রধান ও প্রকৃি 
কারে। আর িা হণিা, হাদীসলি মারফূ রূণে িেবনা করার দক্ষণে 
আত্তাি ইিণন িেীণরর ভ্রালন্ত। িার স্মলৃিেলিণি লকিুিা দুিবিিা দিা 
লিিই। অলধকনু্ত িাাঁর লিেরীণি মহুাম্মদ ইিণন ফু া়েি একই সণূে এ 
হাদীসলি ইিণন মাসউদ রা. এর আমিরূণে িেবনা কণরণিন। ইিণন 
আিী ো়েিা এলি উদ্ধিৃ কণরণিন। 

এর জিাণি আমরা িিি, আত্তাি ইিণন িেীর িেুারী েরীণফর রািী। 
(দ্র. হাদীস নং ৫৭১৮ ও ৭৩৪৭) অলধকাংে মহুালদ্দস িার লিশ্বস্ত 
হও়োর েণক্ষ। িাাঁর িেবনাসমহূ লিচার-লিণেষে েিূবক ইিণন আদী রহ. 
িণিণিন, به بأس ل أنه أرجو فإني هذا ومع . অথবাৎ এিদসণত্বও আলম 
মণন কলর িাাঁর মণধয অসুলিধার লকিু দনই। অের লদণক মহুাম্মদ ইিণন 
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ফু া়েিও সমাণিাচনার উণধ্বব নন। ইিণন সাদ িণিণিন, ل وبعضهم 
به يحتج অথবাৎ দকউ দকউ িাণক প্রমােণ ািয মণন কণরন না। আি ু

হালিম রা ী রহ. িণিণিন, الخطأ كثير  অথবাৎ লিলন অণনক ভুিভ্রালন্তর 
লেকার। লিরলম ী েরীণফ একলি হাদীস সম্পণকব ইমাম িেুারীর 
িাচলনক উদ্ধিৃ হণ়েণি দ , 

 فضيل بن محمد فيه أخطأ خطأ فضيل بن محمد وحديث 

মহুাম্মদ ইিণন ফু া়েণির হাদীসলি ভুি। ভুিলির লেকার হণ়েণিন 
ইিণন ফু া়েি। (হাদীস নং ১৫১) 

সুিরাং ইিণন ফু া়েণির িেবনার কারণে আত্তাণির িেবনাণক দুিবি 
আেযা দদও়ো  া়ে না। লিণেষ কণর এ কারণেও দ  আত্তাি সম্পণকব 
ইিণন সাদ িণিণিন, لخصيف راوية  অথবাৎ লিলন েসুা়েফ রহ. এর 
লিলেি রািী। 

৪. নাণফ’  রহ. িেবনা কণরন, 

الَةََ ِطيلَُيَُ ُعَمرََ اْبنَُ َكانََ  بَْيتِهَِ فِى َرْكَعتَْينَِ بَْعَدهَا َويَُصل ى اْلُجُمَعةَِ قَْبلََ الصَّ
َِ َرُسولََ أَنََّ َويَُحد ثَُ  َذلِكََ يَْفَعلَُ َكانََ -وسلم عليه هللا صلى- هللاَّ

ইিণন উমর রা. জমুআর েণূিব দীঘব নামা  েডণিন এিং জমুআর েণর 
ঘণর লিণ়ে দুই রাকাি েডণিন। আর িিণিন, রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ও়োসাল্লাম এমনই করণিন। (আি ুদাউদ েরীফ, ১১২৮) 

এ হাদীণসর দেষ িাকযলি দথণক দিাঝা  া়ে, রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ও়োসাল্লাম জমুআর েণূিব চার রাকাি েডণিন। ইমাম 
নিিী রহ. এ হাদীস দ্বারা জমুআর েণূিব চার রাকাি সুন্নি হও়োর 
দলিি দেে কণরণিন। ইিণন রজি হাম্বিী রহ. দিা স্পি কণর িার 
িেুারী েরীণফর ভাষযগ্রথথ ফািহুি িারীণি িণিণিন, 

) :  وسلم عليه هللا صلى(  النبي إلى ذلك جميع رفع على يدل:  هذا وظاهر
 مما قبله ما كل يتناول اإلشارة اسم فإن ؛ بيته في وبعدها الجمعة قبل صالته
 وضع فيما وهذا. واألصوليين الفقهاء من واحد غير به صرح ، وبعد قرب

 بها القريب تخصيص فإن ؛"  ذلك: "  لفظة مثل ، أظهر البعيد إلى لإلشارة
 . لغة وضعها يخالف البعيد دون
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অথবাৎ এই দেষ িাকযলি িালহ্কভাণি লনণদবে কণর দ , জমুআর েণূিব 
চার রাকাি ও েণর ঘণর েডা দুই রাকাি সিিাই রাসূিলু্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর আমি লিি। দকননা ইসণম ইোরা িা ইংলিি 
িাচক লিণেষয (ذلك) িার েণূিবর লনকিিিবী ও দূরিিবী সিিাণকই 
ইংলিি কণর। একালধক ফকীহ ও উসিূলিদ একথা সুস্পিভাণি িযি 
কণরণিন। আর এ ذلك দূরিিবী িস্তুর প্রলি ইংলিিিাচক হও়োর দক্ষণে 
িিলধক স্পি। কারে দূরিিবীণক িাদ লদণ়ে লনকিিিবী িস্তুর জন্য 
দসিাণক োস করা িার োলব্দক িঠণনর উণদ্দেয লিণরাধী। (দ্র. হাদীস 
নং ৯৩৭) 

৫. হ রি আব্দলু্লাহ ইিনুস সাইি রা. িেবনা কণরন, 

 الشمس تزول أن بعد أربعا يصلي كان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن
 أبواب فيها تفتح ساعة أنها وقال - فريضتها صالة قبل: أي – الظهر قبل

 ٨/٤١١ أحمد أخرجه. صالح عمل فيها لي يصعد أن وأحب السماء
 أبي ابن عند أيوب أبي حديث في مذكور المعني وهذا) ٤٠٨( والترمذي

 .الشمس زوال عند تفتح الجنة أبواب أن: ولفظه) ٥٨٨٢( شيبة

অথবাৎ রাসিূ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম স ূব ঢণি  াও়োর ের 
দজাহণরর েণূিব - অথবাৎ দজাহণরর ফরজ েডার েণূিব - চার রাকাি 
নামা  েডণিন। লিলন িণিণিন, এ সম়েিা়ে আসমাণনর দ্বার দোিা 
হ়ে। আর এ সম়ে আমার দনক আমি উেণর উঠুক, আলম িা েিন্দ 
কলর। মসুনাণদ আহমদ, ৩/৪১১; লিরলম ী েরীফ, হাদীস নং ৪৭৮। 

হ রি আি ূআই়েযুি রা. এর হাদীণসও অনুরূে িিিয োও়ো  া়ে। 
দসোণন িিা হণ়েণি- স ূব ঢিার সম়ে জান্নাণির দরজা দোিা হ়ে। 
মসুান্নাণফ ইিণন আিী ো়েিা, হাদীস নং ৫৯৯২। 

হাদীস দুলির সনদ সম্পণকব ো়েে মহুাম্মদ আও়োমা দিণেন, 

 حسن ذلكك السائب بن هللا عبد وحديث قوي بطرقه وحده أيوب أبي فحديث
 .قوة فازداد لذاته
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অথবাৎ শুধ ুআি ূআই়েযূি রা. এর হাদীসলি িার সেূগুণিার কারণে 
দিে মজিিু। আর আব্দলু্লাহ ইিনুস সাইি রা. এর হাদীসলি لذاته حسن  
। সুিরাং এণি আণরা েলি দিণড দিি। েলরণেণষ ো়েে িণিন, 

 ألن عةالجم فرض قبل ركعات أربع بسنية يقول لمن حجة هو المعنى فهذا
 الجمعة يوم في متحقق وهذا الشمس بزوال مناط الجنة أو السماء أبواب فتح

 (١١٩-١١٥/৪ :شيبة أبي لبن المصنف. (وغيره

অথবাৎ  ারা জমুআর ফরণজর েণূিব চার রাকাি সুন্নণির কথা িণিন এ 
হাদীসলিই িাণদর প্রমাে। দকননা আসমান লকংিা জান্নাণির দরজা 
দোিািা স ূব ঢিার সণে সম্পিৃ। আর এ অিস্থা জমুআর লদন ও 
অন্যান্য লদণন সমানভাণি লিদযমান। দ্র, মসুান্নাণফ ইিণন আিী 
ো়েিার িীকা, ৪ে, ১১৫-১১৬ে।ৃ 

আল্লামা  াইনুদ্দীন ইরাকী র. িণিণিন, 

 الجمعة يوم سواء يوم، كل الزوال بعد أربع استحباب الجملة في حصل بأنه
 المقصود وهو وغيرها

অথবাৎ এ হাদীস দথণক সূ ব ঢিার ের প্রলিলদন: জমুআর লদন দহাক 
আর অন্য দকান লদন: চার রাকাি নামা  েডা উত্তম প্রমালেি হ়ে। 
আর এিাই এর উণদ্দেয। (দ্র. ফা়ে িু কাদীর, হাদীস নং ৭০৭১) 

সাহািাণ়ে দকরাণমর আমি: 

১. হ রি আিী রা. এর আমি: 

আি ূআব্দরু রহমান সুিামী র. িণিন, 

 جاءنا حتى ، أربعا وبعدها ، أربعا الجمعة قبل نصلي أن يأمرنا هللا عبد كان
) ٥٥٢٥( الرزاق عبد أخرجه.  أربعا ثم ركعتين بعدها نصلي أن فأمرنا عليَ 

 .صحيح وإسناده

অথব : আব্দলু্লাহ ইিণন মাসউদ রা. আমাণদরণক কািিাি জমুআ চার 
রাকাি, িা’ দাি জমুআ চার রাকাি েডার লনণদবে লদণিন। অিণেণষ 
হ রি আিী রা.  েন আমাণদর এোণন (কূফা়ে) আসণিন, িেন 
লিলন আমাণদরণক িা’ দাি জমুআ দুই রাকাি িারের চার রাকাি 
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(ণমাি ি়ে রাকাি) েডার আণদে লদণ়েণিন। মসুান্নাণফ আব্দরু 
রা  াক, হাদীস নং ৫৫২৫। এর সনদ সহীহ। 

২. কািাদা র. িণিন, 

 ، ركعات أربع وبعدها ركعات أربع الجمعة قبل يصلي كان مسعود ابن أن
 عبد يأخذ وبه ، ركعات ست الجمعة بعد يصلي علي وكان:  إسحاق أبو قال

 قاله صحيح وإسناده الطبراني ورواه) ٥٥٢٤( الرزاق عبد أخرجه.  الرزاق
 .السنن آثار في النيموي

অথব: ইিণন মাসউদ রা. কািিাি জমুআ চার রাকাি ও িা’ দাি 
জমুআ চার রাকাি েডণিন। আি ূইসহাক িণিন, আিী রা. িা’ দাি 
জমুআ ি়ে রাকাি েডণিন। (আব্দরু রা  াক িণিন,) আব্দরু রা  াক 
এ হাদীস অনুসাণরই আমি কণর থাণক। 

মসুান্নাণফ আব্দরু রা  াক, হাদীস নং ৫৫২৪। িািারানী েরীফ। এর 
সনদ সহীহ। 

৩. হ রি ইিণন উমর রা. সম্পণকব আিা র. িণিণিন, 

ا فََصلَّى تَقَدَّمََ ثُمََّ َرْكَعتَْينَِ فََصلَّى تَقَدَّمََ َعةََاْلُجمَُ فََصلَّى بَِمكَّةََ َكانََ إَِذا َكانََ  أَْربَع 
 فِى يَُصلَ  َولَمَْ َرْكَعتَْينَِ فََصلَّى بَْيتِهَِ إِلَى َرَجعََ ثُمََّ اْلُجُمَعةََ َصلَّى بِاْلَمِدينَةَِ َكانََ َوإَِذا

َِ َرُسولَُ َكانََ فَقَالََ لَهَُ فَقِيلََ اْلَمْسِجدَِ  أخرجه. َذلِكََ يَْفَعلَُ -وسلم ليهع هللا صلى- هللاَّ
 ٨٧٢ صـ السنن آثار. صحيح إسناده: العراقي وقال)  ١١٨٧( داود أبو

অথব: লিলন  েন মিা েরীণফ অিস্থান করণিন এিং জমুআর ফরজ 
েডণিন, িেন সামণন অগ্রসর হণ়ে দুই রাকাি েডণিন, েণর 
আণরকিু অগ্রসর হণ়ে চার রাকাি েডণিন। আর  েন মদীনা েরীণফ 
জমুআ আদা়ে করণিন িেন ঘণর লফণর লিণ়ে দুই রাকাি েডণিন। 
মসলজণদ েডণিন না। িাণক এ িযাোণর লজণজ্ঞস করা হণি লিলন 
িণিন, রাসিূ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম এমনই করণিন। 

আি ূদাউদ েরীফ, হাদীস নং ১১৩০; আল্লামা ইরাকী িণিণিন, এর 
সনদ সহীহ। 

৪. হ রি ইিণন আব্বাস রা. সম্পণকব িলেবি, 
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 يصلي فال المسجد يأتي ثم ، ركعات أربع بيته في الجمعة يوم يصلي كان أنه
 بعدها ول قبلها

অথবাৎ লিলন জমুআর লদন ঘণর চার রাকাি েডণিন। এরের মসলজণদ 
আসণিন এিং জমুআর আণি ও েণর আর দকান নামা  েডণিন না। 

মহুালদ্দস হারি ইিণন ইসমাইি লকরমানী (মিুৃয ২৮০ লহ.) িাাঁর 
লকিাণি সনদসহ এলি উদ্ধিৃ কণরণিন। ইমাম ইিণন রজি হাম্বিী 
লকরমানীর িরাণি িাাঁর িেুারী েরীণফর ভাষযগ্রথথ ফািহুি িারীণি 
প্রমাে লহণসণি এলি উণল্লে কণরণিন। (হাদীস নং ৯৩৭) উণল্লেয দ , 
এ হাদীণস দ  িিা হণ়েণি, জমুআর আণি ও েণর আর দকান নামা  
েডণিন না: িার মাণন মসলজণদ েডণিন না। 

৫.হ রি সালফ়ো (صافية) িণিন : 

 مع الجمعة وصلت اإلمام خروج قبل أربعا صلت حيي بنت صفية رأيت
 ركعتين اإلمام

আলম হ রি সালফ়েযা লিনণি হু়োই রা. (উম্মিু মলুমনীন)ণক দদণেলি, 
ইমাম দির হও়োর েণূিব চার রাকাি েডণিন এিং ইমাণমর সণে 
জমুআর দুই রাকাি নামা  আদা়ে করণিন। ইিণন সাদ িাাঁর 
িািাকাণি এলি উদ্ধিৃ কণরণিন। (ক্রলমক নং ৪৭০১) 

অন্যান্য সাহািী ও িাণি়েীর আমি: 

৬. আমর ইিণন সাঈদ ইিনুি আস রহ. (মিুৃয ৭০ লহ.) িণিন, 

 يوم الشمس زالت فإذا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب أرى كنت
 أربعا فصلوا قاموا الجمعة

অথবাৎ আলম রাসূিলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর 
সাহািীিেণক দদেিাম, জমুআর লদন স ূব ঢণি  াও়োর ের িাাঁরা 
দাাঁলডণ়ে দ ণিন, এিং চার রাকাি েডণিন। ইিণন আব্দিু িার রহ. 
িামহীদ গ্রণথথ ( أسلم بن لزيد ثامن حديث ) আি ূিকর আি আিরাম রহ. 
(মিুৃয ২৭০ লহ.) এর িরাণি এলি সনদসহ উণল্লে কণরণিন। এর 
সনদ সহীহ। ইিণন রজি হাম্বিীও িার ফািহুি িারী গ্রণথথ 
আিরাণমর িরাণি এলি উদ্ধৃি কণরণিন। (হাদীস নং ৯৩৭) 
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িামহীদ গ্রণথথ িলেবি সনদলি লনেরূে: 

 بن عمرو بن سعيد بن خالد أخبرنا قال الحارث بن منجاب حدثنا قال األثرم
 ... أرى كنت قال أبيه عن العاصي بن سعيد

৭. ইিরাহীম নাো়েী রহ. (মিুৃয ৯৬ লহ.) িণিন, 

 ،٥٤٧٥( شيبة أبي ابن أخرجه. أربعا وبعدها أربعا قبلها يصلون كانوا
٥٤٢٢) 

অথব: সাহািাণ়ে দকরাম কািিাি জমুআ চার রাকাি, িা’ দাি জমুআ 
চার রাকাি েডণিন। মসুান্নাণফ ইিণন আিী ো়েিা, হাদীস নং 
৫৪০৫,৫৪২২। 

ইিণন রজি হাম্বিী রহ. এলি ইিণন আিদু দুলন়ো রহ. রলচি লকিািিু 
ঈদা়েন এর িরাণি স্বী়ে ফািহুি িারী গ্রণথথ উদ্ধিৃ কণরণিন। িাণি 
িিা হণ়েণি, 

 أربعا الجمعة قبل يصلوا أن يحبون كانوا:  النخعي قال

অথবাৎ িাাঁরা (সাহািী ও িাণি়েীন) জমুআর েণূিব চার রাকাি েডা 
েিন্দ করণিন। ইিণন রজি রহ. িণিণিন, এর সনদ সহীহ। 

এরের ইিণন রজি রহ. ইমাম ইিণন আি ুো়েিামা রহ. (মিুৃয ২৭৯ 
লহ.) এর লকিািিু িারীে-এর উদ্ধলৃিণি ইিরাহীম নাো়েী রহ. এর 
লনণোি উলি ও নীলিলি আ’ মাে রহ. এর সণূে উণল্লে কণরণিন: 

 عليه أجمعوا الذي فهو ، يستحبون كانوا:  لكم قلت ما

অথবাৎ দ  দক্ষণে আলম بونيستح كانوا  (িারা েিন্দ করণিন) িিি, 
দসিা এমন লিষণ়েই হণি,  ার উের িাাঁণদর ইজমা ও ঐকমিয 
প্রলিলিি লিি। 

এ দুজন িাণি়েীর িিিয দথণক স্পি হণে দ , রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর ের সাহািা-িাণি়েীণনর সাধারে কমবধারা 
লিি জমুআর েণূিব চার রাকাি নামা  েডা। হাদীস েরীফ ও সাহািা-
িাণি়েীণনর এই কমবধারার অনুসরণেই অলধকাংে মজুিালহদ ইমাম 
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মি লদণ়েণিন দ , জমুআর েণূিব দজাহণরর সুন্নণির মণিাই সুন্নণি 
ম়ুোিাদা রণ়েণি। এই ইমামিণের অনুসারীরা দস লহণসণিই এ সুন্নি 
আদা়ে কণর আসণি। অলধকাংে ইমাণমর মণির কথা শুধ ুআমরাই 
িিলি না। হাম্বিী মা হাণির প্রলসদ্ধ আণিম হাণফণ  হাদীস ইিণন 
রজিও িাাঁর িেুারী েরীণফর ভাষযগ্রথথ ফািহুি িারীণি এ কথা 
সুস্পিভাণি উণল্লে কণরণিন। লনণে িা িুণি ধরা হণিা: 

অলধকাংে আণিণমর মি: 

ইিণন রজি রহ. িণিণিন: 

 ظهرال كسنة الرواتب السنن من هي هل:  الجمعة قبل الصالة في اختلف وقد
 على العلماء وأكثر ؟ العصر قبل كالصالة فيها مرغب مستحبة هي أم ، قبلها
 وهو ، وأصحابه حنيفة وأبو والثوري األوزاعي:  منهم ، راتبة سنة أنها

 وابن"  المذهب شرح"  في يعلى أبو القاضي ذكره وقد ، أحمد كالم ظاهر
 تأخريم من كثير وقال.  الشافعي أصحاب عند الصحيح وهو ، عقيل

 . مستحبة بل ، راتبة سنة ليست:  أصحابنا

কািিাি জমুআ নামা লি লক দজাহণরর েণূিবর সুন্নণির মণিা সুন্নণি 
রালিিা (ম়ুোিাদা), নালক আসণরর েণূিবর নামাণ র মণিা মসু্তাহাি? 
এলনণ়ে লদ্বমি রণ়েণি। অলধকাংে আণিণমর মণি এলি সুন্নণি 
রালিিা। ইমাম আও া়েী, িাওরী, আি ূ হানীফা ও িাাঁর লেষযিণিবর 
মি এিাই। ইমাম আহমণদর উলি দথণকও এিাই স্পি। কা ী আিূ 
ই়োিা ও ইিণন আকীি এ কথা উণল্লে কণরণিন। ইমাম োণফ়েীর 
লেষযিণের লনকি এিাই সহীহ ও লিশুদ্ধ মি। আমাণদর (হাম্বিীণদর) 
েরিিবী আণিমিণের অণনণক িণিণিন, এ নামা  সুন্নণি রালিিা ন়ে, 
িরং মসু্তাহাি। (ইিণন রজি, ফািহুি িারী, হাদীস নং ৯৩৭) 

ঈণদর নামাণ  অলিলরি ি়ে িাকিীর হণি 

রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম দথণক একালধক সহীহ 
হাদীণস এিং িহু সাহািী ও িালি়েীর ফণিা়ো ও আমি দ্বারা একথা 
প্রমালেি হ়ে দ , ঈণদর নামাণ  অলিলরি ি়ে িাকিীর হণি। হানাফী 
দফকাহ অনুসাণর এই ি়ে িাকিীর িিা ও়োলজি। লকনু্ত আমাণদর িা-
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মা হািী ভাইণ়েরা দদণের লিলভন্ন স্থাণন ি়ে িাকিীণরর লিণরালধিা 
কণর মানুষণক এই ধারো দদও়োর প্র়োস চািাণে দ , ১২ িাকিীর 
দদও়োই রাসিূ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম দথণক প্রমালেি, ি়ে 
িাকিীর প্রমালেি ন়ে। এোণন আমরা প্রথণম ি়ে িাকিীণরর 
হাদীসগুণিা দেে করণিা। েণর িার িাকিীণরর হাদীসগুণিার অিস্থা 
সম্পণকব লকিু ে বাণিাচনা িুণি ধরণিা। 

উণল্লেয, দাাঁডাণনা অিস্থা়ে উভ়ে রাকাণি দমাি িাকিীর হণিা ন়েলি। 
প্রথম রাকাণি োাঁচলি ও লদ্বিী়ে রাকাণি চারলি। প্রথম রাকাণি 
িাকিীণর িাহরীমা, লিনলি অলিলরি িাকিীর ও রুকুর িাকিীর: এই 
দমাি োাঁচ িাকিীর। লদ্বিী়ে রাকাণি লিনলি অলিলরি িাকিীর ও 
রুকুর িাকিীর: এই দমাি চার িাকিীর। সামণনর হাদীসগুণিার 
দকানলিণি দমাি সংেযা ধণর ন়েলি িাকিীণরর কথা িিা হণ়েণি। 
আিার দকানলিণি োোোলে িাকিীর লহণসণি চারলি কণর আিলি 
িাকিীণরর কথা িিা হণ়েণি। এসণির মণধয দকান বিেলরত্ব দনই। 
সিবািস্থা়ে অলিলরি িাকিীর লিনলি কণর ি়েলিই থাকণি। এসি 
লিষ়ে সামণন দরণেই হাদীসগুণিা িঝুণি হণি। 

ি়ে িাকিীর সম্পলকবি মারফূ হাদীস: 

১. কাণসম আি ূআলব্দর রহমান র. িণিন, 

 النبي ابن صلى قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول اصحاب بعض حدثني
 حين بوجهه علينا اقبل ثم واربعا اربعا فكبر عيد يوم سلم و عليه هللا صلى

 أخرجه. إبهامه وقبض بأصابعه وأشار الجنائز كتكبير تنسوا ل قال انصرف
 عن يوسف بن هللا عبد طريق من ٢/٤٧٧ اآلثار معاني شرح في الطحاوي

 حسن حديث فهذا: الطحاوي قال. عنه عطاء بن الوضين عن حمزة بن يحيى
 أهل كلهم والقاسم والوضين حمزة بن ويحيى يوسف بن هللا وعبد اإلسناد
 كان فان األول اآلثار عنه روينا كمن ليس الرواية بصحة معروفون رواية
 خالفه مما به يؤخذ ان أولى هذا فان يؤخذ اإلسناد صحة طريق من الباب هذا

 .غيره

অথব: নিী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর জননক সাহািী আমার 
লনকি িেবনা কণরণিন দ , নিী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম 
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আমাণদরণক লনণ়ে ঈণদর লদন নামা  েডণিন এিং চারলি কণর 
িাকিীর লদণিন। নামা  দেষ কণর আমাণদর মণুোমলুে হণ়ে িিণিন, 
ভুণি দ ণ়ো না, জানা ার িাকিীণরর মণিা। এই িণি লিলন িদৃ্ধােুলি 
গুলিণ়ে িাকী চার আেুি লদণ়ে ইোরা করণিন। (িাহািী েরীফ, ২ে, 
৪০০ ে)ৃ 

িহািী র. িণিন, এই হাদীসলির সনদ চমৎকার। এর িেবনাকারী 
আব্দলু্লাহ ইিণন ইউসুফ, ই়োহই়ো ইিণন হাম া, ও়োদীন (وضين) ও 
কাণসম সকণিই হাদীস িেবনাকারী, সহীহ িেবনা দেে করার দক্ষণে 
প্রলসদ্ধ। েিূবিিবী হাদীসগুণিা (১২িাকিীণরর হাদীস)  াণদর সণূে 
িলেবি, এরা িাণদর মণিা সমাণিালচি ন়ে। সুিরাং এর সমাধান  লদ 
সনণদর লিশুদ্ধিা লদণ়ে করণি হ়ে, িণি এই হাদীসলি িার লিেরীি 
হাদীস দথণক আমণির অলধক হক রাণে। 

২ . মাকহুি র. িণিন, 

 موسى اأب سال العاص بن سعيد ان هريرة ألبى جليس عائشة أبو أخبرنى
 يكبر -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول كان كيف اليمان بن وحذيفة األشعرى

. الجنائز على تكبيره اربعا يكبر كان موسى أبو فقال والفطر األضحى فى
 كنت حيث البصرة فى أكبر كنت كذلك موسى أبو فقال. صدق حذيفة فقال
 داود أبو أخرجه. العاص بن سعيد حاضر وأنا عائشة أبو وقال. عليهم

 أبي وابن ٤/٤١٩ مسنده في أحمد ورواه والمنذري هو عنه وسكت) ١١٥٨(
 (٥٠٤٤( شيبة

অথব: আি ূ হুরা়েরা রা. এর একজন সেী আি ূ আণ়েো র. আমার 
লনকি িেবনা কণরণিন দ , সাঈদ ইিনুি আস রা. (কুফার িভনবর) 
এণস আি ূ মসূা আেআরী রা. ও হু া়েফা ইিনুি ই়োমান রা.ণক 
লজণজ্ঞস করণিন, রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম ঈদুি 
লফির ও ঈদুি আ হা়ে লকভাণি িাকিীর লদণিন? আি ূ মসূা রা. 
িিণিন, লিলন জানা ার মণিা চার িাকিীর লদণিন। িেন হু া়েফা 
রা. িিণিন, আি ূমসূা সলঠক িণিণিন। আি ূমসূা রা. িিণিন, আলম 
 েন িসরার িভনবর লিিাম িেন এভাণিই িাকিীর লদিাম। আি ূ
আণ়েো র. িণিন, এসম়ে আলম সাঈদ ইিনুি আণসর কাণি উেলস্থি 
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লিিাম। আি ূদাউদ েরীফ (১১৫৩), মসুনাণদ আহমাদ ৪ে, ৪১৬ে,ৃ 
মসুান্নাণফ ইিণন আিী ো়েিা, হাদীস নং (৫৭৪৪) 

ইমাম আি ূ দাউদ ও মনুল রী দুজনই এই হাদীণসর উের নীরিিা 
অিিম্বন কণরণিন। এণি প্রিী়েমান হ়ে দ  হাদীসলি িাণদর লনকি 
আমিণ ািয ও গ্রহেণ ািয। নীমািী িণিণিন, এর সনদ হাসান । (দ্র. 
আসারুস সুনান, ৩১৪ ে)ৃ 

উণল্লেয, এই দুলি হাদীণস প্রথম রাকাণির িাকিীণর িাহরীমাসহ 
এিং ২়ে রাকাণির রুকুর িাকিীর সহ চার িাকিীর উণল্লে করা 
হণ়েণি। 

েরিিবী হাদীসগুণিা দথণকও একথা েলরস্কার দিাঝা  া়ে। 

সাহািীিণের আমি 

১. আিকামা ও আসও়োদ িণিণিন, 

 رض الشعري موسى وأبو حذيفة وعنده جالسا رض مسعود ابن كان
 ، والضحى الفطر يوم الصالة في التكبير عن العاص بن سعيد فسالهما
 - هذا سل: حذيفة له فقال هذا سل:  يقول وهذا ، هذا سل:  يقول هذا فجعل
 ثم ، يقرا ثم ، اربعا يكبر:  مسعود ابن فقال ، الهفس - مسعود بن هللا لعبد
 أخرجه. القراءة بعد ، اربعا يكبر ثم فيقرا الثانية في يقوم ثم ، فيركع ، يكبر
 وإسناده ٢٨٤-٨/٢٨٨. عنهما إسحاق أبي عن معمر عن الرزاق عبد

 يكون ل هذا مثل لن المرفوع حكم في لكنه موقوفا كان وان وهذا. صحيح
 .الصحابة من جماعة مسعود ابن وافق وقد والقياس رأيال جهة من

অথব: ইিণন মাসউদ রা. িসা লিণিন। িাাঁর কাণি উেলস্থি লিণিন 
হু া়েফা রা. ও আি ূ মসূা আেআরী রা.। িাাঁণদর দুজনণক সাঈদ 
ইিনুি আস রা. ঈদুি লফির ও ঈদুি আ হার নামাণ  িাকিীর 
সম্পণকব লজণজ্ঞস করণিন। ইলন িিণি িািণিন, ওনাণক লজণজ্ঞস 
করুন। আর উলন িিণিন, এনাণক লজণজ্ঞস করুন। অিণেণষ 
হু া়েফা রা. িাাঁণক িিণিন, িাাঁণক লজণজ্ঞস করুন। এই িণি লিলন 
আব্দলু্লাহ ইিণন মাসউদ রা. দক দদলেণ়ে লদণিন। লিলন িাাঁণক লজণজ্ঞস 
করণিন। ইিণন মাসউদ রা. িেন িিণিন, চার িাকিীর দদণি। 
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অিঃের দকরাি েডণি। আিার িাকিীর িণি রুকু করণি, এরের 
লদ্বিী়ে রাকাণির জন্য দাাঁডাণি ও দকরাি েডণি। দকরাণির েণর চার 
িাকিীর দদণি। 

মসুান্নাণফ আব্দরু রা  াক, ৩ে. ২৯৩-৯৪ে.ৃ। এর সনদ সহীহ। 

এলি সাহািীর িিিয হণিও মিূি: রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ও়োসাল্লাণমরই িিিয। কারে লক়োস ও  লুি দ্বারা এমনিা িিা 
অসম্ভি। 

িািাডা এণক্ষণে হ রি ইিণন মাসউদ রা. একা নন। অণনক সাহািী 
িাাঁর সণে সহমি দোষে কণরণিন। 

২. হ রি আব্দলু্লাহ ইিণন মাসউদ রা. িণিণিন, 

 الكبير في الطبراني رواه. الميت على كالصالة اربعا العيدين في التكبير
 .ثقات رجاله: الهيثمي وقال

অথব: জানা ার নামাণ র মণিা দুই ঈণদ (প্রলি রাকাণি) চার িাকিীর 
হণি। িািারানী র. এলি উদ্ধিৃ কণরণিন। (হা. ৯৫২২) হা়েিামী র. 
িণিণিন, এর িেবনাকারীিন সকণি লিশ্বস্ত। (মাজমাউ   াও়োণ়েদ, 
২/৩৬৮) 

৩. মাসরূক িণিন, 

 واربع الولى في خمس تكبيرات تسع العيدين في التكبير يعلمنا هللا عبد كان
 .حسن وإسناده – شيبة أبي ابن أخرجه.  القراءتين بين ويوالى اآلخرة في

অথব: আব্দলু্লাহ ইিণন মাসউদ রা. আমাণদরণক দুই ঈণদর িাকিীর 
দেোণিন, দমাি ন়ে িাকিীর। প্রথম রাকাণি োাঁচ ও লদ্বিী়ে রাকাণি 
চার। উভ়ে রাকাণির দকরাি একাধাণর েডণি। ইিণন আিী ো়েিা 
এলি উদ্ধিৃ কণরণিন। (মসুান্নাণফ ইিণন আিী ো়েিা, হাদীস নং 
৫৭৪৬)। এলির সনদ হাসান। 

৪. কুরদুস ইিণন আব্বাস িণিন, (িীকা-১) 

 وحذيفة مسعود وأبي مسعود ابن إلى عقبة بن الوليد أرسل العيد ليلة كان لما
 أربع فيكبر يقوم هللا عبد فقال التكبير فكيف غدا العيد إن لهم فقال واألشعري
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 من ول طوالها من ليس المفصل من وسورة الكتاب حةبفات ويقرأ تكبيرات
 ثم تكبيرات أربع كبر القراءة من فرغ فإذا فيقرأ يقوم ثم يركع ثم قصارها
 عنه كردوس عن أشعث عن هشيم عن شيبة أبي ابن أخرجه. بالرابعة يركع

)٥٠٥٤) 

 أهل على الحجة وفي ٢٧٥ صـ اآلثار كتاب في محمد اإلمام بنحوه وأخرجه
 بن هللا عبد عن إبراهيم عن حماد عن حنيفة أبي طريق من ٨٥ صـ نةالمدي

 مسعود

 أبي بن زكريا بن يحيى( زائدة أبي ابن طريق من الكبير في الطبراني ورواه
 ثم أربعا فيكبر يقوم:  فقال:  وفيه ، (৯৫১৪) كردوس عن أشعث عن) زائدة
 يقوم ثم خمس فتلك ويركع يكبر ثم المفصل من وسورة الكتاب بفاتحة يقرأ
 فتلك آخرهن في يركع أربعا يكبر ثم المفصل من وسورة الكتاب بفاتحة فيقرأ
 ثقات، رجاله: الهيثمي قال. منهم واحد أنكره فما العيدين في تسع

 قال داود أبو ثنا بكر أبي طريق من اآلثار معاني شرح في الطحاوي ورواه
 خرج قال قيس بن علقمة عن إبراهيم عن حماد عن هللا عبد أبي بن هشام ثنا

 هللا رضي والشعري وحذيفة مسعود ابن على معيط أبي بن عقبة بن الوليد
 فذكر عنه هللا رضي مسعود ابن فقال التكبير فكيف غدا العيد ان فقال عنهم
 عبد أبو صدق عنهما هللا رضي وحذيفة الشعري فقال وزاد ذلك نحو

 ومالئكته هللا ان: قوله حتت( الطحاوي بإسناد كثير ابن ذكره. الرحمن
 .صحيح إسناد: وقال) النبي على يصلون

অথব: ও়োিীদ ইিণন উকিা ঈণদর রাণি ইিণন মাসউদ রা., আি ূ
মাসউদ রা., হু া়েফা রা. ও আি ূমসূা আেআরী রা. এর কাণি দিাক 
োলঠণ়ে লজণজ্ঞস করণিন, আিামী কাি দিা ঈদ, িাকিীর লকভাণি 
লদণি হণি? হ রি আব্দলু্লাহ ইিণন মাসউদ রা. িিণিন, নামাণ  
দাাঁলডণ়ে চার িাকিীর দদণি, েণর সরূা ফালিহা এিং মফুাসসাি দথণক 
এমন একলি সরূা েডণি  া িডও ন়ে, দিািও ন়ে। এরের রুকু 
করণি। েণর (রাকাি দেষ কণর) েনুরা়ে দাাঁডাণি। এিং দকরাি োঠ 
করণি। দকরাি োঠ দেষ হণি চারলি িাকিীর দদণি এিং চিুথব 
িাকিীর িণি রুকুণি  াণি। মসুান্নাণফ ইিণন আিী ো়েিা, হাদীস 
নং ৫৭৫৪; ইমাম মহুাম্মদ র. এর লকিািিু আসার, ে,ৃ২০৫; 
লকিািিু হুোহ , ে ৃ ৮৫; িািারানী, আিমজুামিু কািীর, (দ্র, 
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মাজমাউ   াও়োণ়েদ, ২/৩৬৭) হা়েিামী িণিণিন, এর 
িেবনাকারীিন লিশ্বস্ত; িাহািী েরীফ ১ে, ৩১৯ে,ৃ। িাহািীর সনণদ 
ইিণন কািীর র. স্বী়ে িাফসীর গ্রণথথ। ইিণন কািীর িণিণিন, 
সনদলি সহীহ। (৩ে, ৫৬৪ে)ৃ 

হ রি ইিণন মাসউদ রা. দ মন ফণিা়ো লদণিন, লনণজও লঠক 
দসভাণি আমি করণিন। লনণের হাদীসলি িার প্রমাে। 

৫. আিকামা র. ও আসও়োদ র. িণিন, 

 كبر ثم قراءةال قبل اربعا تسعا تسعا العيدين في يكبر كان مسعود ابن ان
 الرزاق عبد أخرجه.  ركع ثم اربعا كبر فرغ فإذا يقرا الثانية وفي فركع

 نحوه شيبة أبي وابن عنهما إسحاق أبي عن الثوري عن) ٥٩٨٩( ٨/٢٨٨
 ٨٥ صـ الحجة في محمد واإلمام) ٥٠٤٠( الشعبي عن

 عن إسحاق أبي عن زهير طريق من (৯৫১৮) الكبير في الطبراني ورواه
 األضحى في بتسع يكبر كان أنه هللا عبد عن ومسروق لقمةوع األسود
 فيقرأ يقوم ثم بها فيركع واحدة يكبر ثم يقرأ ثم أربعا فيكبر يقوم والفطر
 بواحدة يركع أربعا ويكبر

 عمير بن الملك عبد عن زائدة ثنا عمرو بن معاوية طريق من أيضا ورواه
 تسعا والفطر األضحى في يكبر مسعود بن هللا عبد كان:  قال كردوس عن
 الركعة في يقوم ثم بها فيركع واحدة يكبر ثم يقرأ ثم أربعا فيكبر يبدأ تسعا

 (৯৫১৩) بإحداهن يركع أربعا يكبر ثم فيقرأ فيبدأ اآلخرة

অথব: ইিণন মাসউদ রা. দুই ঈণদ ন়েলি কণর িাকিীর লদণিন। প্রথম 
রাকাণি দকরাণির েণূিব চার িাকিীর িিণিন। অিঃের িাকিীর 
িণি রুকুণি দ ণিন। লদ্বিী়ে রাকাণি আণি দকরাি েডণিন। দকরাি 
দেষ হণি চার িাকিীর িণি রুকু করণিন। মসুান্নাণফ আব্দরু 
রা  াক, হাদীস নং ৫৬৮৬; মসুান্নাণফ ইিণন আিী ো়েিা, হাদীস নং 
৫৭৪৭; লকিািিু হুোহ, ৮৫ে.ৃ; িািারানী কািীর, হাদীস নং 
৯৫১৮। 

এ িেবনা়ে আণি, লদ্বিী়ে রাকাণি চিুথব িাকিীর লদণ়ে রুকু করণিন। 

৬. কািাদা িণিন, 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi
http://www.islamijindegi.com/
https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014


                    www.islamijindegi.com             

 بين ويوالي تكبيرات تسع قال المسي ب ابن وسعيد هللا عبد بن جابر عن
 (٥٠٥٩( شيبة أبي ابن أخرجه القراءتين

অথব: জাণির ইিণন আব্দলু্লাহ রা. ও সাঈদ ইিনুি মসুা়েযাি দুজনই 
িণিণিন, িাকিীর হণি দমাি ন়েলি আর উভ়ে রাকাণির দকরাি হণি 
িািািার। মসুান্নাণফ ইিণন আিী ো়েিা, হাদীস নং ৫৭৫৬। 

৭. আব্দর রা  াক র. িণিণিন, 

 الحارث بن هللا عبد عن الحذاء خالد حدثنا قال الوليد أبي بن إسماعيل أخبرنا
 بين والى تكبيرات تسع بالبصرة العيد صالة في كبر عباس ابن شهدت قال

 كيف خالدا فسالت أيضا ذلك فعل شعبة بن المغيرة وشهدت قال القراءتين
 عن والثوري معمر حديث في مسعود ابن صنع كما لنا ففسر عباس ابن فعل
 شيبة أبي ابن نحوه وأخرج) ٥٩٨٨(  الرزاق عبد أخرجه. سواء إسحاق أبي
 (٥٠٥٠( به خالد عن هشيم عن

অথব: ইসমাঈি ইিণন আলিি ও়োলিদ র. োণিদ আি হা যা র. দথণক 
িেবনা কণরণিন, লিলন আব্দলু্লাহ ইিনুি হাণরি র. দথণক, লিলন 
িণিণিন, ইিণন আব্বাস রা. িসরা়ে ঈণদর নামাণ  ন়েলি িাকিীর 
লদণ়েলিণিন এিং উভ়ে রাকাণির দকরাি িািািার েণডলিণিন। ঐ 
নামাণ  আলম িার সণে উেলস্থি লিিাম। মিুীরা ইিণন দো’ িা রা.ও 
অনুরূে কণরলিণিন। দস নামাণ ও আলম উেলস্থি লিিাম। ইসমাঈি 
িণিন, আলম োণিদণক লজণজ্ঞস করিাম, ইিণন আব্বাস রা. লকরূে 
কণরলিণিন? িেন লিলন আমাণদর সামণন িযােযা করণিন। মা’ মার 
ও িাওরী কিৃবক আি ূইসহাণকর সণূে িলেবি হাদীণস ইিণন মাসউদ 
রা. এর নামাণ র দ  লিিরে এণসণি, ইিণন আব্বাস রা. এর নামা ও 
লিি লঠক িদ্রুে। মসুান্নাণফ আব্দরু রা  াক, হাদীস নং ৫৬৮৯; 
মসুান্নাণফ ইিণন আিী ো়েিা, হাদীস নং ৫৭৫৭। সনদ সহীহ। 

৮. মহুাম্মদ ইিণন সীরীন হ রি আনাস রা. সম্পণকব িণিণিন, 

 شيبة أبي ابن أخرجه.  هللا عبد حديث مثل فذكر تسعا العيد في يكبر كان انه
 .صحيح وإسناده. عنه أشعث عن سعيد بن يحيى عن)٥٠٩٧(
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অথব: লিলন ঈণদর নামাণ  ন়েলি িাকিীর িিণিন। এরের ইিণন 
সীরীন র. আব্দলু্লাহ ইিণন মাসউদ এর নামাণ র মণিা কণর এর 
লিিরে লদণিন। মসুান্নাণফ ইিণন আিী ো়েিা, হাদীস নং ৫৭৬০। 
এই হাদীণসর সনদ সহীহ। 

৯. আব্দরু রা  াক রহ. ইিণন জরুা়েজ দথণক িেবনা কণরণিন: 

 كل في اربعا إل يكبر ل كان الزبير ابن ان أخبرني ماهك بن يوسف ان
 ٨/٢٨١ المصنف. منه ذلك سمعنا ، ركعتين كل في يكبرهن ، سواء ركعة

)٥٩٠٩) 

অথব: ইউসুফ ইিণন মাহাক র. আমার লনকি িেবনা কণরণিন দ , 
আব্দলু্লাহ ইিণন  িুাণ়ের রা. প্রণিযক রাকাণি চার িাকিীরই িিণিন, 
এর দিেী িিণিন না। এভাণি উভ়ে রাকাণিই লিলন িাকিীর 
িিণিন। আমরা িার কাি দথণকই এিা শুণনলি। মসুান্নাণফ আব্দরু 
রা  াক, হাদীস নং ৫৬৭৬। এই হাদীণসর সনদ সহীহ। 

দমাি ি়েজন সাহািীর হাদীস সহীহ সনণদ আমরা উণল্লে করিাম। 
আব্দলু্লাহ ইিণন মাসউদ রা., আব্দলু্লাহ ইিণন আব্বাস রা. আব্দলু্লাহ 
ইিনু   িুাণ়ের রা., আনাস রা., জাণির রা. ও মিুীরা ইিণন দো’ িা 
রা.। আর লিনজন সাহািী অথবাৎ আি ূ মাসউদ রা. আি ূ মসূা 
আেআরী রা. ও হু া়েফা রা. ইিণন মাসউদ রা. এর মিণক সমথবন 
কণরণিন। সুিরাং িিা চণি, ন়ে জন সাহািী দথণক সহীহ সনণদ ি়ে 
িাকিীণরর কথা িলেবি হণ়েণি। 

উণল্লেয, দ োণন ন়ে িাকিীর িিার কথা উণল্লে আণি, দসোণন প্রথম 
রাকাণি িাকিীণর িাহরীমা ও রুকুর িাকিীরসহ োাঁচ িাকিীর িেয 
করা হণ়েণি। আর দ  হাদীণস চার িিা হণ়েণি দসোণন প্রথম রাকাণি 
শুরুর িাকিীর ও ২়ে রাকাণি রাকাি রুকুর িাকিীরসহ চার ধরা 
হণ়েণি। 

ইিরাহীম নাো়েী িণিণিন দ , 

 على تختلفون متى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول اباصح معاشر انكم
 عليه الناس يجتمع أمر على تجتمعون ومتى بعدكم من يختلفون الناس
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 أمير يا رأيت ما نعم فقالوا أيقظهم فكانما عليه تجتمعون أمرا فانظروا
 انا فانما على انتم أشيروا بل عنه هللا رضي عمر فقال علينا فأشر المؤمنين

 على التكبير يجعلوا ان على أمرهم فأجمعوا بينهم األمر فتراجعوا ممثلك بشر
 على أمرهم فأجمع تكبيرات اربع والفطر األضحى في التكبير مثل الجنائز

 ١/٨١٨ صـ) هو كم الجنائز على التكبير باب - الطحاوي. ( ذلك

অথবাৎ আেনারা রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর সাহািী। 
আেনাণদর লদ্বমি েরিিবীণদর উের প্রভাি দফিণি। আর আেনাণদর 
ঐকমণিযর ফণি অন্যরাও একমি থাকণি। সুিরাং দভণি লচণন্ত 
আেনারা একলি লিষণ়ে একমি দহান। এ কথা়ে লিলন দ ন িাাঁণদর 
জালিণ়ে িুিণিন। িারা িিণিন, হাাঁ, আেলন লঠকই িণিণিন, দহ 
আমীরুি মলুমনীন। িণি এ লিষণ়ে আেলন আেনার মিামি িিনু। 
লিলন িিণিন, আেনারাই িরং আমাণক েরামেব লদন। কারে, আলম 
দিা আেনাণদর মণিাই একজন মানুষ। েণর িাাঁরা মি লিলনম়ে কণর 
এ লিষণ়ে মনিণকয দেৌাঁিণিন দ , দ ভাণি ঈদুি লফির ও ঈদুি 
আ হা়ে চার িাকিীর হণ়ে থাণক, দিমলন জানা ার নামাণ ও চার 
িাকিীর হণি। (িাহািী েরীফ, ১ে, ৩১৯ে)ৃ 

এ িেবনা দথণক দিাঝা দিি, ঈণদর নামাণ  চার িাকিীর হও়োর 
লিষ়েলি লিি সিবজন স্বীকৃি। 

িাণি়েীিণের আমি: 

১. সাঈদ ইিনুি মসুা়েযাি ল লন মদীনা েরীণফ েীষবস্থানী়ে িাণি়েী 
লিণিন, িার ফণিা়ো ৮নং দলিণি উণল্লে করা হণ়েণি। 

২. মাসরূক এর ফণিা়ো : 

 في التكبير فكيف أشغال تشغلنا انا مسروق إلى زياد أرسل قال الشعبي عن
 بين ويوالي اآلخرة في واربعا الولى في خمسا قال تكبيرات تسع قال العيدين

 صحيح إسناد وهذا عنه خالد عن هشيم عن شيبة أبي ابن أخرجه.  القراءتين
 وهذا) ٥٩٨٨( قتادة عن معمر عن نحوه الرزاق عبد وأخرجه) ٥٠٥٨(

 .حسن إسناد
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অথব : ো’ িী র. িণিন, ল ়োদ দিাক োলঠণ়ে মাসরূক র. এর লনকি 
জানণি চাইি। আমরা দিা েিু কমবিযস্ত। ঈণদর িাকিীর লকভাণি 
লদণি হণি? লিলন িিণিন, ন়েলি িাকিীর িিণি হণি। ৫লি প্রথম 
রাকাণি , চারলি ২়ে রাকাণি। আর দকরাি েডণি উভ়ে রাকাণি 
একিানা। মসুান্নাণফ ইিণন আিী ো়েিা, হাদীস নং ৫৭৫৮; 
মসুান্নাণফ আব্দরু রা  াক, হাদীস নং ৫৬৮৮। সনদ সহীহ। 

৩. আসও়োদ ইিণন ই়ো ীদ ও মাসরূক এর আমি: 

.  تكبيرات تسع العيد في يكبران كانا انهما ومسروق األسود عن إبراهيم عن
 منصور عن شعبة عن مهدي وابن غندر عن) ٥٠٥٨( شيبة أبي ابن أخرجه
 عنه

অথব: ইিরাহীম নাো়েী র. দথণক িলেবি, লিলন আসও়োদ র. ও 
মাসরূক র. সম্পণকব িণিণিন, িারা দুজনই ঈণদর নামাণ  দমাি ন়ে 
িাকিীর িিণিন। মসুান্নাণফ ইিণন আিী ো়েিা, হাদীস নং ৫৭৫৯। 
এর সনদ সহীহ। 

৪. মহুাম্মদ ইিণন সীরীন ও হাসান িসরীর আমি: 

 ابن أخرجه. تكبيرات تسع يكبران كانا انهما ومحمد الحسن عن هشام عن
 .عنه األزرق إسحاق عن) ٥٠٩٥( شيبة أبي

অথব: লহোম র. িণিন, হাসান িসরী র. ও মহুাম্মদ ইিণন সীরীন র. 
ন়ে িাকিীর িিণিন। মসুান্নাণফ ইিণন আিী ো়েিা, হাদীস নং 
৫৭৬৫। সনদ সহীহ। 

৫. ো’ িী ও মসুা়েযাি ইিণন রাণফ’ র ফণিা়ো: 

 الولى في خمس تكبيرات تسع العيدين يوم الصالة قال والمسيب الشعبي عن
) ٥٠٠٤( شيبة أبي ابن أخرجه.  تكبيرة القراءتين بين ليس اآلخرة في واربع
 .عنهما الشيباني عن كدينة أبي عن منصور بن إسحاق عن

অথব: ো’ িী ও মসুা়েযাি র. িণিন, উভ়ে ঈণদর নামাণ  িাকিীর হণি 
ন়েলি। প্রথম রাকাণি ৫লি ও ২়ে রাকাণি চারলি। উভ়ে রাকাণির 
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মাণঝ (অলিলরি) িাকিীর হণি না। মসুান্নাণফ ইিণন আিী ো়েিা, 
হাদীস নং ৫৭৭৪। 

৬. আি ূলকিািার ফণিা়ো: 

 التكبير قال قالبة أبي عن خالد عن الثقفي حدثنا: قال شيبة أبي ابن أخرجه
 (٥٠٩٢. (تسع تسع العيدين في

অথব: আি ূ লকিািা র. িণিন, দুই ঈণদ িাকিীর হণি ন়েলি কণর। 
মসুান্নাণফ ইিণন আিী ো়েিা, হাদীস নং ৫৭৬২। সনদ সহীহ। 

৭. ইমাম িাণকণরর ফণিা়ো: 

 ابن أخرجه. العيدين في التكبير في هللا عبد بقول يفتي كان انه جعفر أبي عن
 (٥٠٩٨.(عنه جابر عن شريك عن شيبة أبي

অথব: জাফর সাণদক র.এর আব্বা (ইমাম িাণকর র.) উভ়ে ঈণদর 
িাকিীর সম্পণকব আব্দলু্লাহ ইিণন মাসউদ রা. এর মি অনু া়েী 
ফণিা়ো লদণিন। মসুান্নাণফ ইিণন আিী ো়েিা, হাদীস নং ৫৭৬৩। 
সনদ দুিবি। 

৮. হ রি ইিণন মাসউদ রা. এর োিণরদিণের আমি: 

.  تكبيرات تسع العيد في يكبرون كانوا هللا عبد اصحاب ان إبراهيم عن
) ٥٠٩١. (عنه األعمش عن األزرق إسحاق عن شيبة أبي ابن أخرجه
 .صحيح وإسناده

অথব: ইিরাহীম নাো়েী িণিন, ইিণন মাসউদ রা. এর োিণরদিে দুই 
ঈণদ ন়েলি িাকিীর িিণিন। মসুান্নাণফ ইিণন আিী ো়েিা, হাদীস 
নং ৫৭৬১। এর সনদ সহীহ। 

১২ িাকিীণরর হাদীসগুণিা সম্পণকব ে বাণিাচনা 

১. কািীর ইিণন আব্দলু্লাহর হাদীস: লিলন িার লেিার সণূে দাদা 
দথণক িেবনা কণরণিন। লিরলম ী ও ইিণন মাজা়ে এলি উদ্ধিৃ হণ়েণি। 
ইমাম িেুারী র. ও লিরলম ী র. এর মণি িার িাকিীণরর 
হাদীসগুণিার মণধয এলি সিণচণ়ে ভাি। লিরলম ী এলিণক হাসান 
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িণিণিন। লকনু্ত কািীর সম্পণকব আি ূ দাউদ র. িণিণিন, أحد كان 
 । ইমাম োণফ়েী র. িণিণিন, এ(দস লিি একজন লমথযুক ) الكذابين
িযলি চরম লমথযািাদীণদর একজন। ইমাম আহমদ, ইিণন মাঈন, 
আি ূ রুআ, আি ূহাণিম, নাসা়েী, দারাকুিনী, ইিণন সা’ দ, ইিণন 
লহব্বান, ইিনুস সাকান, হাণকম ও ইিণন হা ম সকণি িাণক  ঈফ 
(দুিবি) অথিা মািরূক (েলরিযািণ ািয) আেযা লদণ়েণিন। ইিণন 
আব্দিু িার িণিণিন, িার  ঈফ হও়োর িযাোণর সকণি একমি। 
লম  ী,  াহািী ও ইিণন হাজার আসকািানীও িাণক  ঈফ িণিণিন। 
িা-মা হািী আণিম লিরলম ী েরীণফর ভাষযকার দমািারকেরুী ও 
আিিানী (ইিণন ে ুা়েমার িীকা়ে) সাণহিও  ঈফ িণিণিন। 

২.আণ়েো রা. এর সণূে িলেবি হাদীসলি আি ূদাউদ ও ইিণন মাজা়ে 
উদ্ধিৃ হণ়েণি। এর সনণদ ইিণন িাহীআ আণিন। ইমাম িেুারী এই 
হাদীসণক  ঈফ সািযস্ত কণরণিন। (দ্র, ইিাণি লিরলম ী আি কািীর, 
ে,ৃ ৯৪) হাণকম আি ূআব্দলু্লাহও এলিণক  ঈফ িণিণিন। দারাকুিনী 
ও িাহািী র. একই ইলেি লদণ়েণিন। ইিণন হাজার আসকািানী 
িািেীসুি হািীর গ্রণথথ িণিণিন, ইিণন িাহীআ দথণক এর সনণদ 
এজণিরাি ও এেণিিাফ রণ়েণি। িদুেলর ইিণন িাহীআ িাণদর 
দলৃিণি  ঈফ । 

৩. ইিণন উমর রা. এর সণূে িলেবি হাদীসলি দারাকুিনী, িাহািী ও 
িা  াণর আণি। এর সনণদ ফারাজ ইিণন ফাদািা(  بن فرج
 আণিন। লিলন  ঈফ। িার এ হাদীসণক িেুারী, আি ূহাণিম (فضالة
রা ী ও লিরলম ী প্রমেু ভুি িেবনা আেযা লদণ়েণিন। ফারাণজর উস্তুাদ 
আব্দলু্লাহ ইিণন আণমর আসিামীও দুিবি। আহমাদ, ইিণন মাঈন, 
ইিনুি মাদীনী, আি ূ  রুআ, আি ূ হাণিম, িেুারী , আি ু দাউদ ও 
দারাকুিনী র. িাণক  ঈফ ও দুিবি িণিণিন। 

৪. আব্দলু্লাহ ইিণন আমর রা. এর সণূে িলেবি হাদীসলি আি ূদাউদ, 
ইিণন মাজাহ ইিযালদ গ্রণথথ উদ্ধিৃ হণ়েণি। এর সনণদ আব্দলু্লাহ 
ইিণন আব্দরু রহমান িাইফী আণিন। ইিণন মাঈন, আি ূ হাণিম, 
নাসা়েী, দারাকুিনী, উকা়েিী, ইিনুি জাও ী ও ইিনুি কাত্তান র. 
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প্রমেু িাণক  ঈফ িা দুিবি আেযা লদণ়েণিন। হাণকম এই হাদীণসর 
সনদণক ফাণসদ আেযা লদণ়েণিন। ইিণন হাজার অিেয ‘ িািেীস’  
গ্রণথথ িণিণিন, এই হাদীসণক আহমাদ, ইিনুি মাদীনী ও িেুারী র. 
সহীহ িণিণিন। লকনু্ত এ কথালি লঠক ন়ে । কারে ইমাম আহমাদ 
স্পি িণিণিন দ , 

  صحيح حديث وسلم عليه هللا صلى النبي عن العيدين تكبير في ليس 

(উভ়ে ঈণদর িাকিীর সম্পণকব নিী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম 
দথণক দকান সহীহ হাদীস দনই) (িীকা-১) । (দ্র. নাসিরু রা়োহ, ২/২১৫, 
২১৮) সুিরাং এই হাদীসণক লিলন সহীহ িিণি োণরন না। িেুারী র. 
এর কথা  লদও লিরলম ী র. উণল্লে কণরণিন, লকনু্ত দসই ‘ সহীহ’  
োলব্দক অণথব হণি। অথবাৎ হাদীসলি লঠক আণি; োলরভালষক অণথব 
ন়ে। কারে িেুারী ও লিরলম ী দুজণনর মণিই িার িাকিীর সম্পণকব 
সিণচণ়ে ভাণিা হাদীস হি েণূিব উলল্ললেি প্রথম হাদীসলি। আর 
দসিাণক লিরলম ী সহীহ িণিনলন, হাসান িণিণিন।  া সহীহ দথণক 
নীণচর স্তণরর। আর অন্যান্য অলধকাংে মহুালদ্দণসর মিানুসাণর দসলিও 
চরম দুিবি। সুিরাং দসই হাদীণসর দচণ়ে লন¤œস্তণরর হাদীস 
োলরভালষক অণথব সহীহ হণি োণর না। এই কারণে মনুল রী র. 
মেুিাসার আি ূদাউণদ িণিণিন, 

 مقال وفيه الطائفي هللا عبد إسناده وفي

এর সনণদ আব্দলু্লাহ িাইফী আণিন,  ার িযাোণর আেলত্ত রণ়েণি। 

িাহািী র. িণিণিন, 

  بروايته يحتج بالذي عندهم ليس والطائفي 

মহুালদ্দসিণের দলৃিণি িাইফীর িেবনা প্রমােণ ািয ন়ে। িািাডা 
িেুারী র. িার সম্পণকব িণিণিন, نظر فيه িার িযাোণর আেলত্ত আণি। 
(দ্র, িাহ ীিিু িাহ ীি) 

৫. হ রি আিী রা. এর সূণে িলেবি হাদীসলির সেূ লিলেন্ন। িদুেলর 
এর িেবনাকারী ইিরাহীম ইিণন আিী ই়োহ়ো চরম দুিবি। 
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৬. হ রি জাণির রা. দথণক একলি হাদীস িা়েহাকীণি উদ্ধিৃ হণ়েণি। 
এর সনণদ আিী ইিণন আণসম আণিন। দো’ িা, ইিনুি মিুারক, 
ইিনুি মাদীনী, ইিণন মাঈন, নাসা়েী, সাজী ও সাণিহ জা ারা প্রমেু 
িার কণঠার সমাণিাচনা কণরণিন। এর লিেরীি জাণির রা. দথণক 
সহীহ সনণদ আমরা ি়ে িাকিীণরর হাদীস উণল্লে কণরলি। 

৭. আব্দরু রহমান ইিণন আওণফর মাধযণম িলেবি একলি হাদীস 
িা  াণর আণি। এর সনণদ হাসান ইিণন হাম্মাদ িাজািী আণিন। 
িাণক িা  ার র.(দ্র, মাজমাউ   াও়োণ়েণদর িীকা) ও োওকানী 
(লিলন িা-মা হািী আণিম) িণিণিন الحديث لين  (অথবাৎ িার হাদীস 
দুিবি)। দারাকুিনীর মণিও রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ও়োসাল্লাণমর হাদীসরূণে এিা লঠক ন়ে। লিলন িণিণিন, এলি 
মাওকূফ (সাহািীর িিিয িা কমব) হও়োই সলঠক। 

৮. হ রি ইিণন আব্বাস রা. এর মাধযণম িলেবি একলি হাদীস 
িািারানীর আিমজুামিু কািীণর উদ্ধিৃ হণ়েণি। এণি সুিা়েমান 
ইিণন আরকাম আণিন, ল লন সকি মহুালদ্দণসর দলৃিণি 
েলরিযািণ ািয। এর আণরকলি সণূে মহুাম্মদ ইিণন আব্দিু আ ী  
িদী়ে লেিা আব্দিু আ ী  দথণক িেবনা কণরণিন। মহুাম্মদ ইিণন 
আব্দিু আ ী  সম্পণকব িেুারী র. িণিণিন, الحديث منكر  (আেলত্তকর 
হাদীস িেবনাকারী)। নাসা়েী র. িণিণিন, الحديث متروك (িার হাদীস 
িজবনণ ািয)। আর আি ূহাণিম রা ী িণিণিন, الحديث ضعيف  )িার 
হাদীস দুিবি(। অলধকনু্ত িার লেিা আব্দিু আ ী  সম্পণকব ইিনুি 
কাত্তান র. িণিণিন, িার অিস্থা অজানা। 

৯. আি ূ ও়োলকদ িা়েিী রা. এর মাধযণম িলেবি হাদীস িাহািী ও 
িািারানী উদ্ধিৃ কণরণিন। এলি সম্পণকব আি ূ হাণিম রা ী 
িণিণিন, اإلسناد بهذا باطل حديث هذا এইসণূে হাদীসলি িালিি। (দ্র, 
আি িািেীসুি হািীর) 

অিেয হ রি আি ুহুরা়েরা ও ইিণন আব্বাস রা. এর আমিরূণে ১২ 
িাকিীণরর িেবনাও সহীহ সনণদ লিলভন্ন হাদীসগ্রণথথ উদ্ধিৃ হণ়েণি। 
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দিাদলি কাময ন়ে 

েলরণেণষ িা-মা হািী িনু্ধণদরণক একলি কথা িিণি চাই। 
মসুিমানণদর মণধয দিাদলি সলৃি করা ভাি কাজ ন়ে। লিণরাধেেূব 
মাসআিা়ে সািাফ ও েিূবসলূরিণের েথ অনুসরে করাই আমাণদর 
জন্য মেিজনক। আমাণদর েিূবসলূরিে লদ্বমি কণরণিন লকনু্ত কাদা 
দিাডািুলড কণরনলন। ইমাম আহমাদ র. িার িাকিীরণক েিন্দ 
করণিন। লকনু্ত সাণথ লিলন একথাও িণিণিন, 

 جائز وكله التكبير في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب اختلف وقد

অথবাৎ ঈণদর িাকিীর লনণ়ে রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ও়োসাল্লাণমর সাহািীিণের মণধয লদ্বমি লিি। সি েথথাই জাণ়ে । 

ইমাম ইিণন রজি হাম্বিী র. িাাঁর ফািহুি িারী গ্রণথথ ইমাম 
আহমাণদর এই িিিয সম্পণকব মন্তিয করণি লিণ়ে দিণেন, 

 من الصحابة عن رويت صفة كل على التكبير يجوز أنه على منه نص وهذا
 الثانية في وخمسا َ األولى في سبعا َ عنده الفضل كانََ وإن ، كراهة غير
 األذان كأنواع ، المباح الختالف من وجعله ، البر عبد ابن هذا ورجح.

 (٥/٢١٤ الباري فتح. ) ونحوها تشهداتوال

অথবাৎ এিা িাাঁর েক্ষ দথণক সুস্পি দঘাষো দ , ঈণদর িাকিীর 
সম্পণকব সাহািাণ়ে দকরাম দথণক দ সি লিিরে িলেবি হণ়েণি, এর 
সিই জাণ়ে , দকানলিই মাকরূহ ন়ে।  লদও িার মণি উত্তম হণিা, 
প্রথম রাকাণি সাি িাকিীর ও লদ্বিী়ে রাকাণি োাঁচ িাকিীর। ইিণন 
আব্দিু িার র.ও সকি েদ্ধলি জাণ়ে  হও়োর এ মিণক প্রাধান্য 
লদণ়েণিন এিং এণক্ষণে লিদযমান লদ্বমিণক মণির বিধ লিলভন্নিা 
আেযা লদণ়েণিন। দ মন, আ ান ও িাোহহুদ ইিযালদর একালধক 
েদ্ধলি সম্পণকব লদ্বমি। (দ্র, ফািহুি িারী, ৫ে, ২১৪ে;ৃ 
আিইসলি কার,২ে, ৩৯৭ ে)ৃ 

ো়েেিু ইসিাম ইমাম ইিণন িা়েলম়ো র. লিণেণিন, এ িযাোণর 
আমাণদর নীলি - আর এিাই লিশুদ্ধ নীলি : এই দ , ইিাদণির েদ্ধলি 
লিষণ়ে দ  েদ্ধলি সম্পণকব লনভবরণ ািয হাদীস িা আিার রণ়েণি িা 
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মাকরূহ হণি না। িরং িা হণি েরী়েিসম্মি। সািািুি োওণফর 
লিলভন্ন েদ্ধলি, আ াণনর দুই লন়েম, িারজী’   িু ও িারজী’  লিহীন, 
ইকামণির দুই লন়েম, িাকযগুণিা দুিার কণর িিা িা একিার কণর, 
িাোহহুদ, িানা, আউ  ুএর লিলভন্ন োঠ, কুরআণনর লিলভন্ন দকরাি, 
এসিই উি নীলির অন্তভুবি। একইভাণি ঈণদর নামাণ র অলিলরি 
িাকিীর সংেযা, জানা া নামাণ র লিলভন্ন লন়েম, সাহু দসজদার 
একালধক লন়েম, কুনুি োঠ- রুকুর আণি িা েণর, রাব্বানা িাকাি 
হামদ ‘ ও়ো’ সহ িা ‘ ও়ো’  িাডা এসিই েরী়েিসম্মি। দকান েদ্ধলি 
কেনও উত্তম হণি োণর। লকনু্ত অন্যলি মাকরূহ কেনই ন়ে। (দ্র, 
মাজমউূি ফািাও়ো, ২৪ে, ২৪২-২৪৩ে)ৃ 

ইিণন রুেদ মাণিকী র. িার লিদা়োিুি মজুিালহদ গ্রণথথ ইমাম 
আহমাণদর েণূিবাি িিিয উণল্লে কণর িণিন, একারণে ফকীহিে 
লিলভন্ন সাহািীর আমিণক দলিি িালনণ়েণিন। আর এণক্ষণে লদ্বমি 
হণে দকান েদ্ধলি উত্তম িা লনণ়ে। অন্যথা়ে দ  দকান েদ্ধলি অিিম্বন 
করা দহাক, সকণির লনকি িা জাণ়ে । 

জানা ার নামা  েডার েদ্ধলি 

হ রি ইমাম আি ুহানীফা রহ. এর মি হণে, জানা ার নামাণ  সরূা 
ফাণিহা েডা সুন্নি ন়ে। িরং প্রথম িাকিীর িণি িানা েডণি, 
লদ্বিী়ে িাকিীর িণি দুরূদ েরীফ েডণি, িিৃী়ে িাকিীর িণি দুআ 
েডণি এিং চিুথব িাকিীর িণি সািাম লফরাণি। হ্াাঁ, িানা লহণসণি 
(অথবাৎ িানার েলরিণিব) সরূা ফাণিহা ও েডণি োণর, দকরাি 
লহণসণি ন়ে। রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর হাদীস, 
সাহািাণ়ে দকরাম ও িাণি়েীিণের আমি দ্বারাই একথা প্রমালেি। 
এমণির েণক্ষ দলিিগুণিা লনণে প্রদত্ত হি: 

মারফু হাদীস 

হ রি আি ুহুরা়েরা রা. িণিন, 

َِ َرُسولََ َسِمْعتَُ  اْلَمي تَِ َعلَى َصلَّْيتُمَْ إَِذا لَُيَقُو -وسلم عليه هللا صلى– هللاَّ
َعاءََ لَهَُ فَأَْخلُِصوا  الد 
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অথব: আলম রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লামণক িিণি 
শুণনলি,  েন দিামরা জানা ার নামা  েডণি, িেন িার জন্য 
একলনিভাণি দুআ কর। (আি ূদাউদ েরীফ, ২ে, ৪৫৬ে)ৃ 

সাহািাণ়ে দকরাণমর আিার ও আমি 

১. হ রি আিদুল্লাহ ইিণন মাসউদ রা. িণিন, 

 وأكثر اإلمام كبر ما كبر قول ول قراءة الميت على الصالة في لنا يوقت لم
 .الكالم طيب من

 الصحيح رجال ورجاله أحمد رواه:  وقال الزوائد مجمع في الهيثمي أورده

আমাণদর জন্য জানা ার নামাণ  দকান লকরাআি লকংিা দকান িাকয 
লনলদবি কণর দদ়ো হ়ে লন। ইমাম  েন িাকিীর িণি িেন িুলমও 
িাকিীর িি। আর অলধক েলরমাণে িার জন্য ভাি কথা িি। 
(মাজমাউ   াও়োণ়েদ, হাদীস : ৪১৫৩) হা়েিামী িণিণিন, হাদীসলি 
ইমাম আহমদ উদ্ধিৃ কণরণিন এিং এর িেবনাকারীিে সহীহ িেুারীর 
িেবনাকারী। 

২. হ রি আিী রা. আমি : 

 النَّبِيَ  َعلَى َويَُصل ي هللاَِ بَِحْمدَِ يَْبَدأَُ َمي تَ  َعلَى َصلَّى إَذا َكانََ هَُأَنََّ ، َعلِيَ  َعنَْ
 قُلُوبِنَا بَْينََ َوأَل فَْ َوأَْمَواتِنَا ألَْحيَائِنَا اْغفِرَْ اللَّهُمََّ:  يَقُولَُ ثُمََّ ، وسلم عليه هللا صلى

 .ِخيَاِرنَا لُوبَِقَُ َعلَى قُلُوبَنَا َواْجَعلَْ بَْينِنَا َذاتََ َوأَْصلِحَْ

আিী রা.  েন কাণরা জানা ার নামা  েডণিন, িেন প্রথণম 
আল্লাহর প্রেংসা োঠ কণরন এিং রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ও়োসাল্লাণমর উের দরুদ েণডন। এরের িণিন, 

 قُلُوبَنَا َواْجَعلَْ بَْينِنَا اتََذََ َوأَْصلِحَْ قُلُوبِنَا بَْينََ َوأَل فَْ َوأَْمَواتِنَا ألَْحيَائِنَا اْغفِرَْ اللَّهُمََّ
 .ِخيَاِرنَا قُلُوبَِ َعلَى

(মসুান্নাণফ ইিণন আিী ো়েিা, হাদীস নং ১১৪৯৪) 

৩. হ রি আিদুল্লাহ ইিণন উমর রা.এর আমি : 

 الميت على الصالة في يقرأ ل كان عمر ابن أن
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আব্দলু্লাহ ইিণন উমর রা. জানা ার নামাণ  দকরাি েডণিন না। 

(মসুান্নাণফ ইিণন আিী ো়েিা, হাদীস নং ১১৫২২ ) 

ইমাম মাণিক রহ. িাাঁর ম়ুোত্তা়েও হ রি ইিণন উমর রা.এর 
আিারলি িেবনা কণরণিন। দসোনকার সনদ এমন : أن: نافع عن مالك 

عمر بن هللا عبد  অথবাৎ ইমাম মাণিক হ রি নাণফ দথণক, লিলন হ রি 
ইিণন উমর সম্পণকব িেবনা কণরণিন। হাদীণসর মিূনীলি সম্পলকবি 
গ্রথথািলিণি এ সনদলিণক ‘ লসিলসিািু   াহাি’  িা স্বেবেংৃেি িণি 
অলভলহি করা হ়ে। হাদীসলির লিশুদ্ধিা এ দথণক সহণজই অনুণম়ে। 

৪. হ রি আি ুহুরা়েরা রা.এর আমি : 

আি ুসাঈদ রহ. িণিন, 

 هللا لعمر أنا هريرة أبو فقال الجنائز على تصلي كيف هريرة أبا سأل أنه
 نبيه على وصليت هللا وحمدت كبرت وضعوها فإذا هلهاأ مع أتبعها أخبرك
 أقول ثم سلم و عليه هللا صلى

লিলন আি ু হুরা়েরা রা.ণক লজণজ্ঞস কণরণিন, আেলন লকভাণি 
জানা ার নামা  েণডন? আি ুহুরা়েরা রা. িণিন, আল্লাহর কসম , 
আলম দিামাণক অিেযই িা জানাি। মিৃিযলির েলরিাণরর সাণথ 
আলম  াই।  েন (নামাণ র জন্য) িারা িার িাে রাণে, িেন আলম 
িাকিীর িলি ও আল্লাহর হামদ োঠ কলর, িার নিীর উের দরূদ 
েলড অিঃের (লনণোি দুআলি) েলড .......... 

ا َواَنََّ اَْنتََ اِل اِلهََ ل اَنَْ يَْشهَدَُ َكانََ اََمتَِك، َواْبنَُ َعْبِدكََ َواْبنَُ َعْبُدكََ اَلل هُمََّ د   ُمَحمَّ
 َكانََ َواِنَْ اِْحَسانِهَِ فِيَْ فَِزدَْ ُمْحِسن ا َكانََ اِنَْ اَلل هُمََّ بِِه، اَْعلَمَُ َواَْنتََ َوَرُسْولَُك، َعْبُدكََ
 بَْعَدهَُ تَْفتِنَّا َول اَْجَرهَُ تَْحِرْمنَا ل اَلل هُمََّ َعْنهُ، فَتََجاَوزَْ ُمِسْيئ ا

(মসুান্নাণফ আব্দরু রা  াক, হাদীস নং ৬৪২৫; মসুান্নাণফ ইিণন আিী 
ো়েিা, হাদীস নং ১১৩৭৭) 

৫. হ রি উিাদা ইিণন সাণমি রা. এর িালিম : 

 تبدأ أخبرك وهللا أنا فقال الميت على الصالة عن الصامت بن عبادة سأل أنه
 فالنا عبدك إن اللهم وتقول ، وسلم عليه هللا صلى النبي على تصلي ثم فتكبر
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 وإن إحسانه في فزد محسنا كان إن ، به أعلم أنت ، شيئا بك يشرك ل كان
 .بعده تضلنا ول أجره تحرمنا ل اللهم ، عنه فتجاوز مسيئا كان

লিলন সাহািী হ রি উিাদা ইিণন সাণমি রা.ণক জানা ার নামা  
সম্পণকব লজণজ্ঞস কণরণিন। উত্তণর লিলন িণিণিন, আল্লাহর কসম, 
অিেযই আলম দিামাণক িণি লদি। িুলম িাকিীর িণি শুরু করণি, 
এরের রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর উের দরুদ োঠ 
করণি এিং েণর এই দদা়ো েডণি: 

 محسنا كان إن ، به أعلم أنت ، شيئا بك يشرك ل كان فالنا عبدك إن اللهم
 ول أجره تحرمنا ل اللهم ، عنه فتجاوز مسيئا كان وإن إحسانه في فزد

 .بعده تضلنا

[সুনাণন কুিরা িা়েহাকী, ৪ ে-, ৪০ েিৃা] 

উণল্লেয, িিবমান সমণ়ে  ারা সরূা ফাণিহাণক জানা ার নামাণজর 
জন্য জরুরী িণি থাণকন, িারা হ রি উিাদা ইিণন সাণমি রা.এর 
লিেযাি হাদীসলি লদণ়েই দলিি লদণ়ে থাণকন। হাদীসলির ভাষয: 

  الكتاب بفاتحة يقرأ لم لمن صالة ل 

দ  সরূা ফাণিহা েণড লন িার নামা ই হ়ে লন। (সহীহ িেুারী, হাদীস 
: ৭৫৬) অথচ উেণরাি িেবনা়ে দদো  াণে, স্ব়েং উিাদা ইিণন 
সাণমি রা.ই সরূা ফাণিহা িাডা জানা ার নামাণ র িালিম লদণেন। 

িাণি়েীিণের ফণিা়ো 

সাহািাণ়ে দকরাম দথণক লেক্ষাপ্রাপ্ত িাণি়েীিণের মণধয  ারা 
েীষবস্থানী়ে, লিণেষ কণর িৎকািীন প্রা়ে প্রলিলি ইসিামী েহণরর  ারা 
িড িড িাণি়েী মনীষী লিণিন, িাণদর দথণকও জানা ার নামাণ  সরূা 
ফাণিহা না েডার ফণিা়ো োও়ো  া়ে। দ মন : 

১. মিা মকুাররমার লিেযাি িাণি়েী আিা ইিণন আিী রািাহ এর 
ফণিা়ো : 

اجَ  َعنَْ  إل بهذا سمعنا ما فقال الجنازة على القراءة عن عطاء سألت:  قَالََ َحجَّ
 يثاحد
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হাোজ রহ. িণিন, আলম আিাণক জানা ার নামাণ র দকরাি 
সম্পণকব লজণজ্ঞস করিাম। লিলন িিণিন, আমরা দিা একথা নিুন 
নিুন শুনলি। (মসুান্নাণফ ইিণন আিী ো়েিা, হাদীস নং ১১৫২৭ ) 

২. মদীনা মনুাও়োরার লিেযাি িাণি়েী প্রলসদ্ধ মহুালদ্দস ও ফকীহ 
হ রি সাণিম ইিণন আব্দলু্লাহ ইিণন উমর িণিণিন, 

 الجنازة على قراءة ل

জানা া়ে দকান দকরাি দনই। (মসুান্নাণফ ইিণন আিী ো়েিা, হাদীস 
নং ১১৫৩২) 

৩.মদীনার আণরক প্রেযাি িাণি়েী সাঈদ ইিনুি মসুা়েযাি র. িণিন, 

 معلوما شيئا دعاء ول قراءة من الميت على الصالة في نعلم ما

জানা ার নামাণ  লনলদবি দকান দকরাি ও দুআ আণি িণি আমার 
জানা দনই। (মসুান্নাণফ আব্দরু রা  াক, হাদীস নং ৬৪৩৬) 

৪. কুফা নিরীর লিেযাি িাণি়েী হ রি োিী রহ. িণিন, 

 قراءة الجنازة في ليس

জানা া ার নামাণ  দকান দকরাি দনই। (মসুান্নাণফ ইিণন আিী 
ো়েিা, হাদীস নং ১১৫২৮ ) 

৫.কুফার-ই আণরক প্রলসদ্ধ িাণি়েী ইিরাহীম নাো়েী রহ. িণিন, 

 شماله وعن يمينه عن يسلم ولكن سجود ول ركوع ول الجنازة على قراءة ل
 (২৩৬ ، لمحمد اآلثار كتاب. (التكبير من فرغ إذا

জানা ার নামাণ  দকান লকরাআি দনই, দকান রুকু-দসজদা দনই। িরং 
িাকিীর িিা দেষ হণি ডাণন-িাণম সািাম লফরাণি হণি। (লকিািিু 
আিার, হাদীস : ২৩৬) 

োিী রহ. িরং স্পি কণর িণিণিন, 

 هللا صلى النبي على صالة والثانية هللا على ثناء الميت على الولى التكبيرة
 تسليم والرابعة للميت دعاء والثالثة سلم و عليه
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জানা ার নামাণ  প্রথম িাকিীর আল্লাহর প্রেংসা, লদ্বিী়ে িাকিীর 
রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর উের দুরূদ েডা, িিৃী়ে 
িাকিীর মণৃির জন্য দুআ করা এিং চিুথব িাকিীর হণে সািাম 
লফরাণনা। (মসুান্নাণফ আব্দরু রা  াক, হাদীস নং ৬৪৩৪; মসুান্নাণফ 
ইিণন আিী ো়েিা, হাদীস নং ১১৩৭৫, ১১৩৭৮) 

ইমাম মহুাম্মদ রহ. লকিািিু আিাণর ইিরাহীম নাো়েীর অনুরূে 
একলি ফণিা়ো উদ্ধিৃ কণরণিন। (নং ২৩৮) 

৬.মিার মনীষী আিা ইিণন আিী রািাহ আর ইণ়েণমণনর লিেযাি 
িাণি়েী িাউস সম্পণকব ইিণন িাউস িণিণিন, 

 الجنازة على القراءة ينكران كانا أنهما

িারা দুজন জানা ার নামাণ  দকরাি অেিন্দ করণিন। 

(মসুান্নাণফ ইিণন আিী ো়েিা, হাদীস নং ১১৫২৯) 

৭. িসরার প্রলসদ্ধ িাণি়েী মহুাম্মদ ইিণন সীরীন রহ. দথণক িলেবি, 

 يقول وكان التكبيرات من شيء في يقرا ل كان

লিলন জানা ার িাকিীরগুণিাণি দকান দকরাি েডণিন না। িরং 
েডণিন, 

 قُلُْوبِِهمَْ بَْينََ َواَل فَْ َواْلُمْسلَِماتَِ َواْلُمْسلِِمْينََ َواْلُمْؤِمنَاتَِ لِْلُمْؤِمنِْينََ اْغفِرَْ اَلل هُمََّ
 فِيَْ َواْخلُْفهَُ اْلُمْهتَِدْينََ فِيَْ َدَرَجتَهَُ اْرفَعَْ اَلل هُمََّ اَْخيَاِرِهْم، قُلُْوبَِ َعلَى قُلُْوبَهُمَْ َواْجَعلَْ
 .بَْعَدهَُ تُِضلَّنَا َول اَْجَرهَُ تَْحِرْمنَا ل اَلل هُمََّ اْلَغابِِرْيَن، فِيَْ تَِرَكتِهَِ

(মসুান্নাণফ আব্দরু রা  াক,হাদীস নং ৬৪৩২) 

৮.আিিু আলি়ো রহ. এর ফণিা়ো : 

 الجنازة على الصالة في القراءة عن العالية أبا سألت:  قَالََ اْلِمْنهَالَِ أَبِي َعنَْ
 فيها صالة في إل تقرأ الكتاب فاتحة أن أحسب كنت ما فقال الكتاب بفاتحة
 وسجود ركوع

আলম আিিু আলি়োণক জানা ার নামাণ  সরূা ফাণিহা েডা সম্পণকব 
লজণজ্ঞস করিাম। লিলন িিণিন, আলম মণন কলর, সরূা ফাণিহা শুধ ু
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দস নামাণ ই েডা  াণি দ োণন রুকু ও লসজদা রণ়েণি। (মসুান্নাণফ 
ইিণন আিী ো়েিা, হাদীস নং ১১৫২৪ ) 

৯. আি ুিরুদা রহ. এর ফণিা়ো : 

 لََ:  قَالََ ؟ تَابَِاْلكَِ بِفَاتَِحةَِ اْلِجنَاَزةَِ َعلَى أَْقَرأَُ َرُجلَ  لَهَُ قَالََ:  قَالََ بردة أَبِي َعنَْ
 تَْقَرأَْ

এক দিাক িাণক িিি, আলম জানা ার নামাণ  সরূা ফাণিহা েডি। 
লিলন িাণক িিণিন, িুলম (িা) েণডা না। মসুান্নাণফ ইিণন আিী 
ো়েিা, হাদীস নং ১১৫২৬। 

১০.িাক্র ইিণন আব্দলু্লাহ রহ. িণিন, 

 قراءة فيها أعلم ل

জানা ার নামাণ  দকান দকরাি আণি িণি আলম জালন না। 

(মসুান্নাণফ ইিণন আিী ো়েিা, হাদীস নং ১১৫৩০ ) 

লফকণহ মাণিকীর প্রলসদ্ধ লকিাি আি মদুাও়োনািুি কুিরা-়ে 
সাহািাণ়ে দকরাম ও িাণি়েীণনর উেণরাি আমণির কথাই িলেবি 
হণ়েণি: 

 أبي بن وعلي الخطاب بن عمر عن العلم أهل من رجال عن وهب ابن قال
 هللا عبد بن وجابر هريرة وأبي عبيد بن وفضالة عمر بن هللا وعبد طالب
 وربيعة المسيب وابن هللا عبد بن وسالم محمد بن والقاسم األسقع بن وواثلة
 الصالة في يقرءون يكونوا لم أنهم: سعيد بن ويحيى رباح أبي بن وعطاء
 هو إنما ببلدنا به بمعمول ذلك ليس: مالك وقال وهب ابن قال. الميت على

 .ذلك على دنابل أهل أدركت الدعاء،

অথব: ইিণন ও়োহি র. উমর ইিনুি োত্তাি, আিী ইিণন আি ুিালিি, 
আব্দলু্লাহ ইিণন উমর, ফা ািা ইিণন ওিা়েদ, আি ুহুরা়েরা, জাণির 
ইিণন আব্দলু্লাহ, ও়োলসিা ইিণন আসকা রাল ়োল্লাহু আনহুম ও 
কাণসম ইিণন মহুাম্মদ, সাণিম ইিণন আব্দলু্লাহ, ইিনুি মসুা়েযাি, 
রিী়ো, আিা ইিণন আিী রািাহ ও ই়োহই়ো ইিণন সাঈদ র. 
সম্পণকব িেবনা কণরন, িাাঁরা জানা ার নামাণ  দকরাি েডণিন না। 
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ইিণন ও়োহি িণিন, মাণিক র. িণিণিন, আমাণদর েহণর (অথবাৎ 
মদীনা়ে) এর উের (অথবাৎ জানা ার নামাণ  দকরাি েডার উের) 
আমি করা হ়ে না। জানা া দিা দদা়োরই নাম। আলম আমাণদর 
েহণরর অলধিাসীণদরণক এর উেরই দেণ়েলি। (দ্র, ে: ১ ে:ৃ২৬৭) 

দদা়ো লহণসণি সরূা ফাণিহাও েডা  া়ে 

দকান দকান হাদীণস দদো  া়ে, সাহািী ও িাণি়েীিণের দকউ দকউ 
জানা ার নামাণ র প্রণিযক িাকিীণরর েরই সরূা ফাণিহা েডণিন 
এিং দুআ করণিন। এ দথণকও দিাঝা  া়ে, িারা সরূা ফাণিহা 
দকরাি লহণসণি ন়ে, িরং হামদ িা প্রেংসা লহসাণিই েণডণিন। 
দ মন: মসুান্নাণফ আব্দরু রা  াণকর িেবনা - 

 يقرؤون كانوا أنهم عباس وابن مالك بن وأنس الدرداء وأبي هريرة أبي عن
 الرابعة يكبرون ثم الثالث من تكبيرة كل بعد ويستغفرون ويدعون القرآن بأم

 .يقرؤون ول فينصرفون

আি ু হুরা়েরা, আিদু্দারদা, আনাস ইিণন মাণিক ও ইিণন আব্বাস 
রাল ়োল্লাহু আনহুম দথণক িলেবি, িারা প্রথম লিন িাকিীণরর ের 
সরূা ফাণিহা েডণিন, দুআ করণিন ও ইসলিিফার করণিন। 
এরের চিুথব িাকিীর িিণিন। এিং দকান দকরাি না েণডই নামা  
দেষ করণিন। (হাদীস নং ৬৪৩৭) 

 القرآن بأم كلها يراتالتكب في يقرأ كان الحسن وعن

হাসান )িসরী) র. দথণক িলেবি, লিলন প্রণিযক িাকিীণরর েরই সরূা 
ফাণিহা েডণিন। (হাদীস নং ৬৪৩০) 

সরূা ফাণিহা েডাণক সুন্নি িিার িযােযা 

লিরলম ী েরীণফ হ রি ইিণন আব্বাস রা. দথণক িলেবি আণি, 

 السنة تمام من أو السنة من إنه

অথবাৎ সরূা ফাণিহা েডা সুন্নণির অন্তভুবি অথিা সুন্নণির 
েলরেেূবিা। এলি  লদও িাহ্ি েণূিবাি িিিযগুণিার লিেরীি মণন 
হ়ে, লকনু্ত সিগুণিা িিণিযর মাণঝ সমে়ে করণি এিাই সািযস্ত হ়ে 
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দ , ইিণন আব্বাস রা. দুআ লহণসণিই িা েডণিন। আর লিলন দ  
এিাণক সুন্নি িণিণিন, িার অথব হণিা: নিী করীম সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ও়োসাল্লামও কেণনা কেণনা দুআর উণদ্দণেযই দসলি 
েণডণিন। 

রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম মাণঝ মণধয দ  আমি 
কণরণিন, সাহািীিে দসলিণকও সুন্নি আেযা লদণিন। লিরলম ী 
েরীণফ দুই দসজদার মাণঝ িসার েদ্ধলি সম্পণকব ইিণন আব্বাস রা.ই 
িণিণিন, ইকআ করা (অথবাৎ ো োডা দরণে দিাডালির উের িসা) 
সুন্নি। অথচ এ আমি রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম 
হ়েণিা হঠাৎ কেণনা কণরণিন। 

িারািী লিে রাকাি েডা সুন্নি 

রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম মাণঝ মণধয সাহািাণ়ে 
দকরামণক লনণ়ে িারািী েণডণিন। কি রাকাি েণডণিন িা সুস্পি 
ও সুলনলদবিভাণি দকান সহী সণূে জানা  া়ে না। িণি হ রি উমর রা. 
এর দেিাফিকাি দথণক এেন ে বন্ত লিে রাকাি িারািী েডা হণ়ে 
আসণি। এ দীঘব সম়ে দকাথাও আি রাকাি েডার প্রচিন লিি না। 
উম্মণির এ অলিলেন্ন কমবধারাই প্রমাে কণর দ , নিী করীম সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর কাি দথণক সাহািাণ়ে দকরাম লিে রাকাণির 
িালিমই দেণ়েণিন। এণক্ষণে একলি স্পি মারফূ হাদীসও আণি। এর 
সনদ িা সেূ দুিবি হণিও গ্রহেণ ািয। সামণন আমরা প্রমােসহ দস 
কথা িুণি ধরলি। 

আি রাকাি িারািী’ র সচূনা 

িা মা হািী আণিমরাও প্রথম প্রথম লিে রাকাি িারািী েণড 
দিণিন। সিবপ্রথম ১২৮৪ লহজরী সাণি ভারণির আকিরািাদ দথণক 
এণদর একজন আি রাকাি িারািীর ফণিা়ো দদন। িীি প্রলিিাণদর 
মণুে দসই ফণিা়ো লিকণি োণরলন। এরের ১২৮৫ লহজরীণি োঞ্জাি 
সীমাণন্ত মাওিানা মহুাম্মদ হুসাইন িািািিী নাণম এণদর আণরক জন 
ফণিা়ো দদন দ , আি রাকাি িারািী েডা সুন্নি। লিে রাকাি েডা 
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দিদাি। িিা হ়ে, োঞ্জাণির অণনক স্থাণন িার মাধযণমই আি রাকাি 
িারািী’ র প্রচিন শুরু হ়ে। িার ফণিা়োরও িীি লিণরালধিা হ়ে। 
এমনলক িাণদরই একজন লিেযাি আণিম মাওিানা দিািাম রাসিূ ঐ 
ফণিা়োর ে-দন ‘ লরসািা িারািী’  নাণম একলি েলুস্তকা রচনা কণরন। 
১২৯১ সাণি দসলি প্রকালেি হ়ে। (দ্র. রাসাণ়েণি আহণি হাদীস, ২ে, 
২৮ ে)ৃ। হাণফজ আব্দলু্লাহ িাজীেরুী ও মাওিানা আব্দরু রহমান 
দমািারকেরুী সহ এণদর আণরা লকিু আণিমও একই ফণিা়ো প্রচার 
করণি থাণকন। 

আরণির অিস্থা 

ভারিিণষবর েণর এোনকার িা-মা হািী আণিমণদর প্রভাণি 
আরণিও দু’ একজন আণির ফণিা়ো লদণি শুরু কণরন। হারামাইন 
েরীফাইন িথা িাইিুল্লাহ েরীফ ও মসলজণদ নিিীণি লিে রাকাি 
িারািী অিযাহি থাকণিও সিবপ্রথম আরণি ো়েে নসীি দরফা়েী 
একলি েলুস্তকা লিণে আি রাকাণির ফণিা়োণক প্রমাে করার দচিা 
কণরন। ো়েে নাসীরুদ্দীন আিিানীও িার সমথবন কণরন। এর ে-দন 
আরি জাহাণনর কণ়েকজন আণিম কিম ধণরন। একালধক আণিণমর 
রচনার সমলি والصحابة الراشدين للخلفاء النتصار في اإلصابة  নাণম 
প্রকালেি হ়ে। দসোণন িাাঁরা লিণেণিন, 

 زماننا في ظهرت التي القليلة الشرذمة هذه غير بمنعها منهم أحد يشذ ولم
 وإخوانه ناصر كالشيخ

অথবাৎ আমাণদর  ণুি আত্মপ্রকােকারী নালসরুদ্দীন (আিিানী) ও িার 
সমথবকণদর কু্ষদ্র একলি অংে িাডা দকউই অনুরূে ফণিা়ো লদণ়ে 
লিলেন্নিা অিিম্বন কণরনলন। (দ্র, ে,ৃ ৬১) 

এ েলুস্তকালির ে-দন আিিানী সাণহি ‘ িাসদীদুি ইসািাহ’  নাণম 
একলি েলুস্তকা রচনা কণর ১৩৭৭ লহ. সাণি প্রকাে কণরন। লকনু্ত উি 
গ্রণথথও লিলন সাহািী, িাণি়েী, িাণি-িাণি়েীিণের দকান 
একজনণকও দদোণি োণরনলন, ল লন আি রাকাি িারািীর কথা 
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িণিণিন। এমলনভাণি এমন দকান ঐলিহালসক মসলজণদর নলজরও 
দদোণি োণরনলন দ োণন আি রাকাি িারািী হণিা। 

আিিানী সাণহণির েলুস্তকালির  ণথাে িু জিাি লদণ়েণিন দসৌলদ 
আরণির দকন্দ্রী়ে দারুি ইফিার সাণিক িণিষক মহুালদ্দস ো়েে 
ইসমাঈি আনসারী। িার লকিািলির নাম- ‘ িাসহীহু হাদীলস 
সািালিি িারািী ইেরীনা রাকআিান ও়োর রাদু্দ আিাি আিিানী 
ফী িা ়েীলফহী’ । একইভাণি দসৌলদ আরণির লিেযাি আণিম, 
মসলজণদ নিিীর প্রলসদ্ধ মদুারলরস ও মদীনা েরীণফর সাণিক কা ী 
ো়েে আলি়েযা সালিম ‘আি িারািীহ আকিারু লমন আিলফ আম’  
নাণম একলি মিূযিান গ্রথথ রচনা কণরন। দসৌলদর আণরকজন 
েযািনামা আণিম, িহুগ্রথথ প্রণনিা ো়েে মহুাম্মদ আিী সািনূী 
সাণহিও এ লিষণ়ে ‘আি িারািী ইেরূনা রাকআিান’  নাণম 
আণরকলি গ্রথথ রচনা কণরন। আর িা-মা হািী আণিম দমািারকেরুী 
সাণহণির ে-দন কিম ধণরণিন লিিি েিণকর দসরা মহুালদ্দস 
মাওিানা হািীিরু রহমান আজমী র. - মসুান্নাণফ আব্দরু রা  াক, 
সুনাণন সাঈদ ইিণন মানসরূ, মসুনাণদ হুমা়েদী সহ িহু হাদীসগ্রথথ 
সম্পাদনােিূবক ল লন েলৃথিীর মেু দদলেণ়েণিন এিং আরি লিণশ্বর িড 
িড আণিম ো়েে মসুিাফা  ারকা, ো়েে আব্দিু আ ী  লিন িা , 
ো়েে আব্দিু ফাত্তাহ আি ূ গুদ্দাহ, নালসরুদ্দীন আিিানী প্রমেু  ার 
কাি দথণক হাদীণসর ইজা ি হালসি কণরণিন। ‘ রাকআণি িারািী’  
নাণম উদূব ভাষা়ে লিলন অিযন্ত সারিভব ও িথযসমদৃ্ধ গ্রথথ রচনা 
কণরন। এলি সিবপ্রথম ১৩৭৬ লহজরী সাণি প্রকালেি হ়ে। 

এোণন প্রথমি লিে রাকাি িারািীর প্রমােগুণিা উেস্থােন করা 
হণে। এণক্ষণে অধম দিেণকর লনজস্ব রুলচ লভন্ন থাকণিও িা-
মা হািী িনু্ধণদর অনলূদি িেুারী েরীণফর িীকার ধারািালহকিা 
 থাসম্ভি রক্ষা কণর আণিাচনার দচিা করা হণ়েণি। 

মারফূ হাদীস 

ইিণন আিী ো়েিা র. িণিন, 
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 ابن عن مقسم عن الحكم عن عثمان بن ابراهيم انا قال هارون بن يزيد ثناحد
 عشرين رمضان في يصلي كان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عباس
 . والوتر ركعة

অথব: আমাণদর লনকি ই়ো ীদ ইিণন হারূন িেবনা কণরণিন, লিলন 
িণিন, আমাণদরণক ইিরাহীম ইিণন উসমান জালনণ়েণিন হাকাণমর 
সণূে, লিলন লমকসাণমর সূণে হ রি ইিণন আব্বাস রা. দথণক িেবনা 
কণরণিন, রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম রম ান মাণস 
লিে রাকাি িারািী ও দিণির েডণিন। মসুান্নাণফ ইিণন আিী 
ো়েিা, হাদীস নং ৭৭৭৪; িািারানী, আি কািীর, হাদীস নং 
১২১০২; আি আওসাি, হাদীস নং ৭৯৮; িা়েহাকী, ১/৪৯৬। 

 ়েীফ না জাি? 

এ হাদীসলির সনণদ আি ূ ো়েিা ইিরাহীম ইিণন উসমান আণিন, 
লিলন  ়েীফ িা দূিবি। এ কারণে িা়েহাকীসহ অণনণকই এই 
হাদীসণক  ়েীফ িণিণিন। লকনু্ত আিিানী সাণহি ও িার অনুসারী 
িা-মা হািী িনু্ধরা এলিণক ‘ মাও ’ূ  িা জাি আেযা লদণ়েণিন। অথচ 
েিূবিিবী দকান মহুালদ্দসই এলিণক জাি আেযাল়েি কণরনলন। জাি ও 
 ়েীণফর মাণঝ দুস্তর িযিধান। জাি হাদীস দিা হাদীসই ন়ে। 

 ়েীফ হাদীস লক গ্রহেণ ািয ন়ে? 

 ়েীফ হাদীসণক প্রা়ে সকি মহুালদ্দসই েিব সাণেণক্ষ ফল িণির 
দক্ষণে, ইলিহাস িেবনার দক্ষণে ও লরকাক িা লচত্তলিিিণনর দক্ষণে 
গ্রহেণ ািয িণি লিণিচনা কণরণিন। আর আহকাম িা লিলধ-লিধাণনর 
দক্ষণে মহুালদ্দসিে  ়েীফণক দুভাণি ভাি কণরণিন। এক. এমন 
 ়েীফ হাদীস,  ার সমথবণন দকান ের়েী দলিি দনই, িরং এর িিিয 
েরী়েণির দলৃিণি আেলত্তজনক। এ ধরণের  ়েীফ আমিণ ািয ন়ে। 
দুই. সনণদর লিণিচনা়ে হাদীসলি  ়েীফ িণি, িণি এর সমথবণন ের়েী 
দলিি প্রমাে আণি, সাহািী ও িাণি়েীিণের  িু দথণক এ হাদীস 
অনুসাণর আমি চণি আসণি। এমন  ়েীফ হাদীস শুধ ুআমিণ ািযই 
ন়ে, িরং অণনক দক্ষণে িা মিুাও়োলির িা অসংেয সণূে িলেবি 
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হাদীণসর মাণনাত্তীেব। ‘আি আজলিিািুি ফাল িা’  গ্রণথথর েলরলেণি 
ো়েে আব্দিু ফাত্তাহ আি ূ গুদ্দাহ র. এ লিষণ়ে দীঘব আণিাচনা 
কণরণিন। 

হাণফজ ইিনুি কাল়েযম র. িার ‘ লকিািরু রূহ’  গ্রণথথ একলি  ়েীফ 
হাদীস সম্পণকব িণিণিন, 

 واألعصار األمصار سائر في به العمل فاتصال يثبت لم وإن الحديث فهذا
 به العمل في كاف إنكار غير من

অথবাৎ এ হাদীসলি প্রমালেি না হণিও লিলভন্ন  ণুি লিলভন্ন েহণর দকান 
রূে আেলত্ত িাডা এ অনু া়েী আমি চাি ু থাকাই হাদীসলি 
আমিণ ািয হও়োর জন্য  ণথি। (দ্র, ে,ৃ ১৬) 

ইমাম  ারকােী র. িাাঁর হাদীস োণের মিূনীলি লিষ়েক গ্রথথ ‘আন 
নুকাি’  এ িণিণিন, 

 ينزل حتى الصحيح على به عمل بالقبول األمة تلقته إذا الضعيف الحديث إن
 المتواتر منزلة

অথবাৎ  ়েীফ হাদীসণক  েন উম্মাহ িযােকভাণি গ্রহন কণর দন়ে, 
িেন সলঠক মিানুসাণর দসই হাদীসলি আমিণ ািয হ়ে, এমনলক িা 
মিুাও়োলির হাদীণসর মাণন দেৌাঁণি  া়ে। (দ্র, ১ে, ৩৯০ ে)ৃ হাণফজ 
োমসুদ্দীন সাোিী িাাঁর ‘ ফািহুি মিুীি’  গ্রণথথ লিণেণিন, 

 ينزل أنه حتى الصحيح على به يعمل بالقبول الضعيف األمة تلقت إذا وكذا
 في هللا رحمه الشافعي قال ولهذا به المقطوع ينسخ أنه في المتواتر منزلة
 بالقبول تلقته العامة ولكن الحديث أهل يثبته ل إنه لوارث وصية ل حديث
 .الوصية آلية ناسخا جعلوه حتى به وعملوا

অথবাৎ উম্মাহ  েন  ়েীফ হাদীসণক িযােক হাণর গ্রহে কণর দন়ে, 
িেন সহীহ মি অনুসাণর দসলি আমিণ ািয হ়ে, এমনলক িার দ্বারা 
অকািয লিধান রলহি হও়োর দক্ষণে দসলি মিুাও়োলির দলিণির 
মাণনাত্তীেব হ়ে। এ কারণেই ইমাম োণফ়েী র. ‘ উত্তরালধকারীর জন্য 
দকান ওলস়েি দনই’  হাদীসলি সম্পণকব িণিণিন, হাদীস লিোরদিে 
এলিণক সুপ্রমালেি মণন না করণিও িযােকহাণর আণিমিে এলি 
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গ্রহে কণর লনণ়েণিন, এ অনু া়েী আমি কণরণিন, এমনলক িারা 
এলিণক ওলস়েি সম্পলকবি আ়োিলির লিধান রলহিকারী আেযা 
লদণ়েণিন। (দ্র,১ে, ৩৩৩ে)ৃ 

আমাণদর আণিাচয হাদীসলি এই লদ্বিী়ে প্রকার  ়েীণফর অন্তভূবি। 
সাহািাণ়ে দকরাণমর  িু দথণক আজ ে বন্ত উম্মাহর ধারািালহক ও 
অলিলেন্ন আমি এ অনু া়েী চণি আসণি। সুিরাং উেণরাি 
মিূনীলির আণিাণক এলি অিেযই আমিণ ািয িণি িেয হণি। 
এলিণক জাি আেযাল়েি করা হাদীস োণের স্বীকৃি মিূনীলি উণেক্ষা 
করারই নামান্তর। (িীকা-১) 

মওকুফ হাদীস 

১. হ রি উমর রা. এর কমবেথথা 

হ রি উমর রা.এর উণদযাণি ২০ রাকাি িারািী’ র িযিস্থা সম্পণকব 
দমাি সািলি িেবনা োও়ো দিণি। লনণে িা িুণি ধরা হণিা : 

ক. ই়ো ীদ ইিণন েসুা়েফার িেবনা 

ই়ো ীদ ইিণন েসুা়েফা িেবনা কণরন: 

 شهر في الخطاب نب عمر عهد على يقومون كانوا: قال يزيد بن السائب عن
 ركعة بعشرين رمضان

অথব: হ রি সাইি ইিণন ই়ো ীদ রা. িণিণিন, হ রি উমর ইিনুি 
োত্তাি রা. এর আমণি সাহািাণ়ে দকরাম রম ান মাণস লিে রাকাি 
েডণিন। (িা়েহাকী , আসসুনানুি কুিরা ২/৪৯৬) 

এ হাদীণসর দুলি সনদ : 

ই়ো ীদ ইিণন েসুা়েফার নীণচ িা়েহাকী ে বন্ত এই হাদীণসর দুলি 
সনদ আণি। একলি সনদ ইমাম িা়েহাকী িার ‘আসসুনানুি কুিরা’  
গ্রণথথ উণল্লে কণরণিন। এই সনণদ ই়ো ীদ ইিণন েসুা়েফার লেষয 
হণিন ইিণন আি ূল ’ ি রহ.। 
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অের সনদলি লিলন উণল্লে কণরণিন িার ‘আি-মালরফা’  গ্রণথথ। এই 
সনণদ ইিণন েসুা়েফার লেষয হণিন মহুাম্মদ ইিণন জা’ ফর। প্রথম 
সনণদ হাদীসলিণক সহীহ িণিণিন ইমাম নিিী, ও়োলিউদ্দীন ইরাকী, 
িদরুদ্দীন আ়েনী, জািািদু্দীন সু়েিূী ও আল্লামা লনমাভী র. প্রমেু। 
আর লদ্বিী়ে সনণদ হাদীসলিণক সহীহ িণিণিন িাজদু্দীন সুিকী ও 
দমাল্লা আিী কারী প্রমেু। িার মাণন মিূ হাদীসলি সাি জন িড িড 
মনীষীর দলৃিণি সহীহ। 

(দ্র, রাকাণি িারািী, ে.ৃ ৫৪)। দমািারকেরুী ও আিিানী সাণহণির 
েণূিব দকান মনীষী এই হাদীসণক  ়েীফ িণিনলন। 

প্রথম সনদলির আণিাচনা 

িা-মা হািী িনু্ধরা িাণদর সহীহ িেুারীর িীকা়ে প্রথম সনদলির কথা 
উণল্লেই কণরনলন। অিেয িা-মা হািী আণিম মাওিানা আব্দরু 
রহমান দমািারকেরুী িার লিরলম ীর ভাষয িুহফািুি আহও়ো ীণি 
ও ম ুাফফর লিন মহুলসন িার িারািীহ’ র রাকআি সংেযা েসু্তণক 
উণল্লে কণরণিন। ম ুাফফর লিন মহুলসন লিণেণিন, িেবনালি জাি। 
এলি লিন দদাণষ দুি। প্রথমি, এর সনণদ আি ূ আব্দলু্লাহ ইিণন 
ফানজিুী আদ-দা়ে নরূী নামক রািী আণি। দস মহুালদ্দসিণের লনকি 
অেলরলচি। লরজাি োণে এর দকান অলস্তত্ব দনই। এজন্য ো়েে আব্দরু 
রহমান দমািারকেরুী (রহঃ) িণিন, 

 ثقة كونه ي ْثبُتََ أن فعليه األثر هذا صحة يدعي فمن ترجمته على أقف لم 
  .لالحتجاج قابال

আলম িার জীিনী সম্পণকব অিিি হণি োলরলন। সুিরাং দ  িযলি 
এই আিাণরর লিশুদ্ধিা দািী করণি িার উের অেলরহা ব হণি 
লনভবরণ ািয লহসাণি দিীণির উে িুিা প্রমাে করা। 

 ার দকান েলরচ়েই দনই িার িেবনা লকভাণি গ্রহেী়ে হণি োণর? 
মহুালদ্দসিণের লনকণি এরূে িেবনা জাি িণি েলরলচি। 

লদ্বিী়েি, উি িেবনা়ে ই়ো ীদ ইিনু েিুা়েফাহ নাণম একজন মনুকার 
রািী আণি। দস িহীহ হাদীণির লিণরাধী হাদীি িেবনাকারী।ঠ ইমাম 
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আহমাদ লিন হাম্বি এজন্য িাণক মনুকার িণিণিন এিং আল্লামা 
 াহািী ও ইিনু হাজার আসিািানী িা সমথবন কণরণিন। িািাডা দস 
দ  মনুকার রািী িার প্রমাে হ’ ি, সাণ়েি ইিনু ই়ো ীদ দথণক দস 
এোণন ২০ রাকআণির কথা িেবনা কণরণি। অথচ আমরা ৮ 
রাকআণির আণিাচনা়ে সাণ়েি ইিনু ই়ো ীদ দথণক দমাি ৪লি হাদীস 
উণল্লে কণরলি,  ার সিগুণিাই সহীহ। সুিরাং এই িেবনা দকানক্রণমই 
গ্রহেণ ািয ন়ে। 

িিৃী়েি, এলি কেণনা ম ুত্বরাি ে বাণ়ের। এই িেবনা়ে লিে 
রাকআণির িেবনা এণসণি। লকনু্ত অন্য িেবনা়ে ২১ রাকআণির কথা 
িলেবি হণ়েণি। িাই ো়েে আিিানী িণিন, এলি ম ুত্বারাি ে বাণ়ের 
হও়ো়ে েলরিযাজয। (িারািীহ’ র রাকাি সংেযা) 

এ হণিা দিেণকর িািাডম্বর। িার দিোর দমৌলিক ত্রুলিগুণিা িুণি 
ধরার েণূিব কণ়েকলি দিাি অথচ গুরুত্বেেূব ভুণির প্রলি োঠণকর দলৃি 
আকষবে করলি। 

ক. লিলন লিণেণিন, আদ-দা়েনরূী। শুদ্ধ হণিা আদ দীনাও়োরী। 

ে. লিলন লিণেণিন, ই়ো ীদ ইিনু েিুা়েফাহ নাণম একজন মনুকার 
রািী আণি। এোণন মনুকার রািী কথালি ভুি। মহুালদ্দসিে রািীর 
দক্ষণে মনুকার (আেলত্তকর) েব্দলি িযিহার কণরন না। কণরন 
হাদীণসর দক্ষণে। হ্াাঁ, রািীর দক্ষণে ‘ মনুকারুি হাদীস’  কথালি িারা 
িযিহার কণরন,  ার অথব হণিা আেলত্তকর হাদীস িেবনাকারী। সুিরাং 
ইমাম আহমাদ িাণক মনুকার িণিণিন একথালিও ভুি। আহমাদ রহ. 
িণিণিন, মনুকারুি হাদীস। 

ি. লিলন িণিণিন, ম ুত্বারাি। শুদ্ধ হণি ম ুিালরি। 

হাদীস োণের মিূনীলি লিষণ়ে আনালড হও়োর কারণে এসি ভুি 
প্রকাে দেণ়েণি। এিার মিূ আণিাচনা়ে আসা  াক। দিেক এ 
হাদীসলিণক জাি িণিণিন। েীষব োাঁচজন মহুালদ্দস দ  হাদীসণক সহীহ 
িণিণিন, দসিাণক জাি িণি দদও়ো দুঃসাহলসকিা বি লক। আিিানী 
ও মিুারকেরুীও দ  সাহস দদোণি োণরন লন, দসই সাহস 
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দদলেণ়েণিন আমাণদর দদণের কৃলিসন্তান। দিেক হাদীসলি জাি 
হও়োর লিনলি কারে উণল্লে কণরণিন। প্রথমলি হণিা ফানজিুীর 
অেলরলচি হও়ো। দিেণকর আণিাচনা দথণক দিাঝা  া়ে এলিই মিূ 
কারে। এর সমথবণনই লিলন মিুারকেরুীর িিিয উদ্ধিৃ কণরণিন। 
লকনু্ত ঐ িিণিযর অনুিাণদ ভুি কণরণিন। ঐ িিণিয يثبت ان  েব্দলি 
িার িািাণনা দ র- িরসহ উণল্লে কণরলি,  াণি োঠক িার 
এণিণমর দদৌড িঝুণি োণরন। িিিযলির সলঠক অনুিাদ হণি, আলম 
িার জীিনী সম্পণকব অিিি হণি োলর লন। সুিরাং দ  িযলি এই 
আিাণরর লিশুদ্ধিা দািী করণি িার উের অেলরহা ব হণি িার (অথবাৎ 
ফানজিুীর) লিশ্বস্তিা ও প্রমােণ ািয হও়ো প্রমাে করা। 

মিুারকেরুী িণিণিন, অিিি হণি োলর লন। িযাস! এর উের লনভবর 
কণরই দিেক িণি লদণ়েণিন, দস মহুালদ্দসিণের লনকি অেলরলচি। 
লরজাি োণে এর দকান অলস্তত্ব দনই। 

ফানজিুী লক অেলরলচি? 

ফানজিুী শুধ ু েলরলচিই নন, িরং লিেযাি ও সুপ্রলসদ্ধ মহুালদ্দস 
লিণিন। ইমাম নাসাঈ রহ.এর লিলেি লেষয আি ু িকর ইিনুস সুন্নী 
লিণিন এই ফানজিুীর োস উস্তাদ। ইিনুস সুন্নী সুনাণন নাসাঈর 
রািী। িার দথণকই দসলি িেবনা কণরণিন ফানজিুী। ইমাম না াসাঈ 
দথণক দ সি সনণদ নাসাঈ েরীফ িলেবি হণ়েণি িার একজন রািী 
হণিন এই ফানজিুী। মিুারকেরুী িাণক না লচনণি নাও লচনণি 
োণরন। কারে িার অধয়েণনর ি-ল  লিি েিুই সীলমি। িার 
িুহফািুি আহও়ো ী দদেণি দ  দকান োঠকই িা আাঁচ করণি 
োরণিন। লকনু্ত এই কলম্পউিার  ণুি  েন ফানজিুী লিণে সাচব লদণিই 
সি নালড-নক্ষে প্রিযক্ষ করা  া়ে, এসম়ে  লদ দকউ েিূবিিবী কাণরাও 
অন্ধ অনুসরে কণর এমন িাফািালফ কণরন িণি লনণজর ো ভাো 
িাডা লকিুই হণি না। (িীকা-২) 

ফানজিুীর জীিনী লনণ়ে অণনক মনীষীই আণিাচনা কণরণিন। ইিনুি 
আিীর আি জা রী রহ. কণরণিন িার আি িিুাি ফী িাহ ীলিি 
আনসাি গ্রণথথ, লিলন িাণক হাণফণজ হাদীস উোলধণি উণল্লে 
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কণরণিন।  াহািী রহ. কণরণিন িার লস়োরু আ’ িালমন নুিািা 
(১৩/২৪৫), আি ইিার (১/৪২৬) ও িা লকরািুি হুফফাজ 
(৩/১০৫৭) গ্রথথেণ়ে, ও ইিনুি ইমাদ কণরণিন িার ো ারািু  
 াহাি গ্রণথথ (৩/২০০)। সু়েিূী িাআলিি মাসনআূহ গ্রণথথ 
িণিণিন, كبير حافظ  িড হাণফণজ হাদীস। (২/৩৭)  াহািী আি ইিার 
গ্রণথথ একথাও লিণেণিন দ , مصنفا ثقة وكان  লিলন লিশ্বস্ত ও গ্রথথকার 
লিণিন। 

এমন একজন মহান িযলি সম্পণকব ম ুাফফর লিন মহুলসন েণূিবাি 
িিণিযর ের একথাও িণিণিন দ ,  ার দকান েলরচ়েই দনই িার 
িেবনা লকভাণি গ্রহেী়ে হণি োণর? মহুালদ্দসিণের লনকণি এরূে 
িেবনা জাি িণি েলরলচি। 

এই দেষ কথালিও লিলন ভুি িণিণিন। রািী অেলরলচি হণি িার 
িেবনাণক মহুালদ্দসিে  ঈফ িণিন, জাি িণিন না। আিার  লদ িার 
সমথবক িেবনা থাণক, িেন দসিা হাসান স্তণর উন্নীি হ়ে। হাদীস 
োণের মিূনীলি লিষণ়ে দিো প্রা়ে সকি লকিাণিই একথা োও়ো 
 াণি। এোণন ফানজিুী দিা সুেলরলচি। অেলরলচি হণিও িার 
িেবনার সমথবণন আণরকলি সনদ িা সেূ রণ়েণি। সুিরাং এলিণক  ঈফ 
িিারও সুণ াি দনই, জাি িিা দিা দূণরর কথা। 

এ দীঘব আণিাচনার কারে 

এ দীঘব আণিাচনা করণি হণিা িাণদর দািী দ  কি অসার শুধ ুিা 
প্রমাে করার জন্য। অন্যথা়ে হাদীসলির এমন সেূ রণ়েণি, দ োণন 
ফানজিুী, আি ুউসমান ও আি ুিালহর দকউ দনই। আি লফর়োিী িার 
আস লস়োম গ্রণথথ (হা. ১৭৬) ই়ো ীদ ইিণন হারূন দথণক এলি িেবনা 
কণরণিন। ই়ো ীদ ইিণন হারূন িেবনা কণরণিন ইিণন আিূ ল ি 
রহ.এর সণূে ই়ো ীদ ইিণন েসুা়েফা দথণক, লিলন সাইি ইিণন 
ই়ো ীদ রা. দথণক। এমলনভাণি আিী ইিনুি জা’ দ রহ. স্বী়ে মসুনাদ 
গ্রণথথ এলি িেবনা কণরণিন। (হা. ২৮২৫) ইমাম মাণিকও সরাসলর 
ই়ো ীদ ইিণন েসুা়েফা দথণক এলি িেবনা কণরণিন। (দ্র. ফািহুি 
িারী, ২০১০ নং হাদীণসর আণিাচনা) 
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২়ে আেলত্তলির জিাি একিু েণরই আসণি। 

৩়ে আেলত্তলি হণিা হাদীসলি ম ুিালরি। েলরভাষা়ে ম ুিালরি ঐ 
হাদীসণক িিা হ়ে,  ার এক িা একালধক রািী লিলভন্ন েণব্দ হাদীসলি 
িেবনা কণরন। এই লিলভন্ন েণব্দর মণধয  লদ সমে়ে করা সম্ভি হ়ে, 
লকংিা দকান একলিণক অগ্রিেয সািযস্ত করা  া়ে িণি হাদীসলি আর 
 ঈফ িণি িেয হ়ে না। 

আণিাচয হাদীসলির দক্ষণে সংেযািলরি আণিম ২৩ রাকআণির 
িেবনাণক অগ্রিেয আেযা লদণ়েণিন। দকননা দুলি অলিলেন্ন সণূের 
িেবনা ও চারলি সহীহ মরুসাি িেবনা এর সমথবণন রণ়েণি, আিার এর 
উের সািাণফ সাণিহীণনর আমিও লিি। 

২১ ও ২৩ এর মণধয সমে়ে 

িািাডা ২১ রাকআণির িেবনালি দিা িা-মা হািী িনু্ধণদর মিানুসাণর 
২৩ রাকআণির িেবনার সণে সাংঘলষবক হ়ে না। কারে িারা িণি 
থাণকন, দিণির এক রাকআিও েডা  া়ে, লিন রাকআিও েডা 
 া়ে। িাহণি মিূ িারািীহ ২০ রাকআিই প্রমালেি হণিা। ফণি 
হাদীসলি ম ুিালরি থাকি না। 

ম ুিালরি দকানলি? 

এোণন একথাও িিা অিযন্ত দ ৌলিক হণি দ , ২১ রাকআণির 
িেবনালি দ্বারা হাদীস ম ুিালরি হণি ১১ রাকআণির হাদীসলি হণি, 
২৩ রাকআণির হাদীসলি ন়ে। কারে সাইি রা. এর এই িাে ই়ো ীদ 
ইিণন েসুা়েফার িেবনা়ে দকান লিলভন্নিা দনই। িরং িার দুই িাে 
ইিণন আি ূল ’ ি ও মহুাম্মদ ইিণন জাফর একিাণকয ২৩ রাকআণির 
কথা িেবনা কণরণিন। েক্ষান্তণর সাইি রা. এর অের িাে মহুাম্মাদ 
ইিণন ইউসুণফর িেবনা়ে লিলভন্নিা রণ়েণি। িার ৬ জন িাে ি়েভাণি 
হাদীসলি িেবনা কণরণিন। লনণে িা িুণি ধরা হণিা। 

১. ইমাম মাণিক । উমর রা. উিাই ইিণন কাি ও িামীম দারী রা.ণক 
লনণদবে লদণিন, িারা দ ন দিাকণদর লনণ়ে ১১ রাকআি েণডন। 
(এণি এ কথা িিা দনই দ , লনণদবেলি িালমি করা হণ়েণি লক না।) 
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২. ই়োহই়ো ইিণন সাঈদ আি কাত্তান। উমর রা. উিাই ও িামীম 
রা.এর লনকি দিাকণদর একলেি করণিন। িারা দুজন ১১ রাকআি 
েডণিন। (এণি উমর রা.এর লনণদবে দদও়োর কথা দনই।) 
(মসুান্নাণফ ইিণন আিী ো়েিা) 

৩. আব্দিু আ ী  ইিণন মহুাম্মদ। আমরা উমর রা.এর  ণুি ১১ 
রাকআি েডিাম। (এণি উমর রা.এর লনণদবণের উণল্লে দনই। উিাই 
ও িামীম রা.এরও উণল্লে দনই) (সুনাণন সাঈদ ইিণন মানসুর) 

৪. ইিণন ইসহাক। আমরা উমর রা.এর  ণুি রম ান মাণস ১৩ 
রাকআি েডিাম। (এণিও লনণদবণের উণল্লে দনই। উিাই ও িামীম 
রা.এরও উণল্লে দনই। আিার এণি ১১ এর স্থণি ১৩ এর কথা 
এণসণি।) (লক়োমিু িাইি লিইিলন নাসর) 

৫. দাউদ ইিণন কা়েস। উমর রা. ২১ রাকআণির হুকুম লদণ়েণিন। 
(এণি ১১ এর েলরিণিব ২১ এর কথা এণসণি।) (মসুান্নাণফ আব্দরু 
রা  াক) 

৬. ইসমাইি ইিণন জাফর। িারা উমর রা.এর  ণুি ১১ রাকআি 
েডণিন। (আহাদীসু ইসমাইি ইিণন জাফর, ৪৪০) 

মিূি এ হাদীসলিই ম ুিালরি। একই উস্তাদ দথণক ি়েজন িাে 
ি়েভাণি এলি িেবনা কণরণিন। রাকআি সংেযা লনণ়েও িাণদর মণধয 
লদ্বমি হণ়েণি। দকউ ১১, দকউ ১৩ আিার দকউ ২১ রাকআণির কথা 
উণল্লে কণরণিন। সুিরাং ২১ রাকআণির িেবনার কারণে হাদীস 
ম ুিালরি হণি ১১ রাকআণির হাদীসলি হণি, ২৩ রাকআণিরলি ন়ে। 

িা-মা হািী িনু্ধণদর মিামি 

িা মা হািী িনু্ধরা ১১ রাকআণির িেবনাণক অগ্রিেয আেযা লদণ়ে ২১ 
রাকআণির িেবনালিণক ভুি আেযা লদণ়েণিন। ম ুাফফর লিন মহুলসন 
লিণেণিন, এলি মনুকার লহসাণি  ঈফ। আব্দরু রা  াক এককভাণি 
এলি িেবনা কণরণিন। ো়েে আব্দরু রহমান মিুারকেরুী িণিন, 
আিারলি লিলন এই েণব্দ এককভাণি িেবনা কণরণিন। অন্য দকউ 
এভাণি িেবনা কণরন লন। এর কারে হি, লিলন দেষ জীিণন অন্ধ হণ়ে 
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 াও়ো়ে িেবনাগুণিা এণিাণমণিা হণ়ে দিণি। (আিিানীও অনুরূে 
িণিণিন।) এিাডা এর সম্পেূব সনদ দনই, মাণঝ রািী িাদ েণড 
দিণি। (ে.ৃ ৩১) 

লকনু্ত এসি িিিয লরজািোে সম্পণকব িাণদর অজ্ঞিার েলরচা়েক। 
আব্দরু রা  াক এ িেবনালি িাাঁর মসুান্নাফ গ্রণথথ উদ্ধিৃ কণরণিন। 
মসুান্নাফ রচনার সম়ে লিলন সম্পেূব সুস্থ লিণিন। সুিরাং দেষ ি়েণস 
িার অন্ধ হণ়ে  াও়ো ও িেবনাগুণিা এণিাণমণিা হও়োর দকান প্রভাি 
মসুান্নাণফর হাদীণসর উের েডণি না। িাই এই দোাঁডা অজহুাণি িার 
িেবনাণক ভুি ও  ঈফ আেযা দদও়োর সুণ াি দনই। 

ম ুাফফর সাণহি দেণষ দ  কথা িণিণিন দ , এর সম্পেূব সনদ দনই, 
এিা ডাহা লমথযা কথা। সম্পেূব সনদ রণ়েণি। দকান রািী িাদ েণড 
লন। 

১৩ রাকআণির িযােযা 

১৩ রাকআণির িেবনালির িযােযা লদণি লিণ়ে িাণদর দকউ িণিণিন, 
এণি দু’ রাকআি ইোর সুন্নি অন্তভুবি হণ়েণি। আিার দকউ দকউ 
িণিণিন, ফজণরর সুন্নিসহ ১৩ রাকআি িিা হণ়েণি। ম ুাফফর 
লিন মহুলসনও আিিানীর অনুসরণে এই লদ্বিী়ে মিলিই উণল্লে 
কণরণিন। 

লকনু্ত ইিণন ইসহাণকর িেবনা়ে এসি কথা দনই। এিা ১১ ও ১৩ এর 
িরলমিণক লমি দদও়োর প্রণ্িা মাে। িেুারী েরীণফ ১১৬৪ নং 
হাদীণস হ রি আইো রা. িণিণিন, রাসিূ সা. রাণি ১৩ রাকআি 
েডণিন। অিঃের  েন ফজণরর আ ান শুনণিন িেন হািকা 
দু’ রাকআি েডণিন। এই হাদীণস দদো  া়ে, রাসিূ সা. ফজণরর 
সুন্নি িাডাই ১৩ রাকআি েডণিন। এমলনভাণি মসুনাণদ আহমাদ 
(২৫১৫৯) ও আি ুদাউদ (১৩৬২) এর িেবনা়ে এণসণি, আইো রা. 
িণিণিন, রাসিূ সা. রাণির নামা  েডণিন চার ও লিন, ি়ে ও লিন, 
আি ও লিন এিং দে ও লিন রাকআি। দির রাকআণির দিেী 
েডণিন না, সাণির কমও না। 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi
http://www.islamijindegi.com/
https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014


                    www.islamijindegi.com             

ইিণন আিিাস ও  া়েদ ইিণন োণিদ রা.এর হাদীণসও দির 
রাকআণির কথা এণসণি। সুিরাং ইিণন ইসহাণকর িেবনালির 
উেণরাি িযােযা লঠক ন়ে। লিণেষি এ কারণেও দ , ইিণন ইসহাক 
িার িেবনালি প্রসণে দজার লদণ়ে িণিণিন, 

 النبي صالة في عائشة لحديث موافق وهو ذلك في سمعت ما أثبت وهذا 
  بالليل وسلم عليه هللا صلى

এলি সিবালধক মজিিু িেবনা। রাসিূ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর 
রাণির নামা  সম্পণকব আইো রা.এর হাদীণসর দমা়োণফক িেবনা 
এলি। (ইিণন নাসর, লক়োমিু িাইি) 

১১ ও ২৩ দুলি িেবনার মণধয সমে়ে িা ২৩ এর িেবনালি অগ্রিেয 
হও়োর িযাোণর আহণি সুন্নি আণিমিণের িিিয একিু েণর উণল্লে 
করা হণে। িাণদর দকউই এভাণি সমে়ে কণরন লন দ , প্রথণম ২৩ 
রাকআণির লনণদবে দদও়ো হণ়েণি, েণর ১১ রাকআণির। এমনলি 
িারা িিণিও োণরন না। কারে িারেি িিণরর ইলিহাণস দকাথাও 
১১ রাকআি িারািী েডা হণ়েণি, এমন কথা দকান লকিাণি দনই। এ 
কারণে ো়েেিু ইসিাম ইিণন িা়েলম়ো রহ. দ োণন হ রি উমর রা. 
কিৃবক িারািীহ্র এণন্তজাম করা এিং েরিিবীকাণি এর আমি চাি ু
হও়োর প্রসে উণল্লে কণরণিন, দসোণন ১১ রাকআণির কথা ভুণিও 
উচ্চারে কণরন লন। লিলন িণিণিন, 

 وكان بثالث ويوتر ركعة عشرين بهم يصلي كان أبي على عمر جمعهم فلما
 المأمومين على أخف ذلك ألن الركعات من زاد ما بقدر القراءة في يخفف
 ركعة بأربعين يقومون السلف من طائفة كان ثم الركعات تطويل من

 .سائغ حسن كله وهذا بثالث وأوتروا وثالثين بست وآخرون ثبثال ويوترون

উমর রা.  েন দিাকণদরণক উিাই রা.এর ইমামলিণি একলেি 
করণিন, িেন লিলন (উিাই রা.) িাণদরণক লনণ়ে লিে রাকআি 
েডণি িািণিন। এিং লিন রাকআি দিণির েডণিন।  ি রাকআি 
িলৃদ্ধ দেণ়েলিি লিলন দস লহসাণি লকরাআি হািকা করণিন। কারে িা 
মিুাদীণদর েণক্ষ রাকআি দীঘব করার িুিনা়ে সহজ লিি। এরের 
েিূবসলূরণদর এক জামাি ৪০ রাকআি িারািীহ ও লিন রাকআি 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi
http://www.islamijindegi.com/
https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014


                    www.islamijindegi.com             

দিণির েডণি থাণকন। আণরক জামাি ৩৬ রাকআি িারািীহ ও 
লিন রাকআি দিণির েডণি থাণকন। এসিই ভাি ও লসদ্ধ। (আি 
ফািাও়োি কুিরা, ২/১১৯) 

একইভাণি সউদী আরণির প্রথম ও প্রধান মফুিী ো়েে মহুাম্মদ 
ইিণন ইিরাহীম িণিন, 

 صالة أن إلى حنيفة وأبي والشافعي أحمد كاإلمام العلم أهل أكثر وذهب
 صلى كعب بن أبي على الناس جمع لما عمر ألن ركعة عشرون التراويح

. كاإلجماع فيكون الصحابة من بمحضر هذا وكان ركعة عشرين بهم
 (والرسائل الفتاوى(

অথবাৎ অলধকাংে আণিম, দ মন ইমাম আহমদ োণফঈ ও আি ু
হানীফার মি হণিা, িারািীহ ২০ রাকআি। দকননা উমর রা.  েন 
দিাকণদরণক উিাই ইিণন কাণির অধীণন একলেি করণিন, িেন 
লিলন িাণদরণক লনণ়ে ২০ রাকআি েণডলিণিন। আর এিা হণ়েলিি 
সাহািীিণের উেলস্থলিণিই। ফণি িা ইজমা িা ঐকমণিযর মণিাই 
হণ়ে লিণ়েলিি। (আি ফািাও়ো ও়োর রাসাইি, ২/২৪৪) 

লদ্বিী়ে সনদলির আণিাচনা 

লদ্বিী়ে সনদলি এণন িারা িেুারী েরীণফর িোনুিাণদর িীকা়ে মন্তিয 
কণরণিন, এই হাদীসলির সনদ  ়েীফ। হাদীণসর সনণদ ১.আিূ 
উসমান িাসরী রণ়েণি, দস হাদীণসর দক্ষণে অস্বীকৃি; ২. োলিদ 
ইিণন মেুাল্লাদ রণ়েণি, দস  ়েীফ, িার িেবনা প্রিযােযাি, িার দকান 
িেবনা দলিি লহণসণি িন্য ন়ে, িদুেলর দস লিি লে়ো ও লমথযািাদী 
(িাহ ীি, ২়ে ে-); ৩.ই়ো ীদ ইিণন েসুা়েফা রণ়েণি, িার সকি 
িেবনা প্রিযােযাি। (লম ানুি ই’ লিদাি, িাহ ীিিু িাহ ীি, ২়ে ে-) 

কথাগুণিা েণড আলম মাথা়ে হাি লদণ়েলি। মণন মণন িণিলি, এণদর 
লক আণেরাণির ভ়েও নাই? ভ়ে থাকণি িারা এমন ডাহা লমথযা কথা 
লিেি লকভাণি? এরা িেবনাকারীর নামও শুদ্ধ কণর লিেণি োণর না। 
মােিাদণক িারা মেুাল্লাদ িালনণ়েণি। আিিু হাসনা দক আিিু 
হাসানা লিণেণি। রুফাই দক রাণফ নাণম উণল্লে কণরণি। এক েিৃা়ে 
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লিনলি ভুি। এি িড িড লডগ্রীধারী সম্পাদকরা এমন ভুি করণিন 
িা আমরা কল্পনাও করণি োলর না। 

 

োলিদ ইিণন মােিাদ ও ই়ো ীদ ইিণন েসুা়েফা দুজনই িেুারী ও 
মসুলিম েরীণফর রািী । িাণদর সকি িেবনা প্রিযােযাি হণি িেুারী 
ও মসুলিম েরীণফ িাণদর িলেবি হাদীসগুণিার লক দো হণি? ইমাম 
িেুারী ও ইমাম মসুলিম লক লমথযুণকর হাদীসও গ্রহে কণরণিন? হা়ে, 
হা়ে!! 

োঠক, সলিয িিলি, দ  লকিাি দুলির িরাি িারা লদণ়েণিন, িাণি 
এসি কথার হলদস দনই। আরিী দকান কথালির অথব দ  িারা 
লিণেণিন ‘ িার হাদীস প্রিযােযাি’  িা আমরা িঝুণি োরলি না। 
অিস্থা দণৃি মণন হ়ে আমাণদর এই িনু্ধরা মদীনা ইউলনভালসবলি দথণক 
লডগ্রী হালসি করণিও িারা আরিীও দিাণঝন না, িাংিাও না। 

োলিদ ইিণন মােিাদ লিশ্বস্ত লিণিন 

োলিদ দক উসমান ইিণন আিী ো়েিা র., সালিহ ইিণন মহুাম্মাদ র., 
ইিণন লহব্বান র. ও ইিণন োহীন র. প্রমেু মহুাদলদ্দসিে লিশ্বস্ত ও 
লনভবরণ ািয িণিণিন। ইিণন মাঈন িণিণিন, بأس به ما  অথবাৎ িার 
িযাোণর দকান অসুলিধা দনই। আি ূদাউদ ও ইিণন হাজার র. িাণক 
সাদূক িা সিযিাদী িণিণিন। ইিণন আদী র. িণিণিন, 

 به بأس ل هللا شاء إن عندي هو

অথবাৎ ইনোআল্লাহ আমার দলৃিণি িার মণধয দকান সমসযা দনই। 
ইমাম িেুারী িার সরাসলর িাে লিণিন। 

হ্াাঁ, ইমাম আহমাদ র. প্রমেু িণিণিন, مناكير له  অথবাৎ িার লকিু লকিু 
িেবনা আেলত্তকর। (সম্ভিি এ েব্দলির অথবই িারা কণরণিন- 
প্রিযােযাি)। ইিণন আদী র. ঐ ধরণের িেবনাগুণিা উদ্ধিৃও 
কণরণিন। ইিণন হাজার আসকািানী র. ফািহুি িারীর ভূলমকা়ে িার 
সম্পণকব স্পি কণর িণিণিন: 
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 يكن ولم سيما ل يضره ل واألداء األخذ ثبت كان إذا أنه قدمنا فقد التشيع أما
 رأيه إلى داعية

অথবাৎ িালক রইি িার লে়ো মি অিিম্বণনর িযাোরলি । এসম্পণকব 
আমরা েণূিবই িণিলি, লিলন  েন হাদীস গ্রহে ও লেক্ষা দাণনর দক্ষণে 
মজিিু লিণিন, িাই িার লে়ো মিািিম্বন ক্ষলিকর ন়ে। লিণেষ কণর 
এ কারণে দ , লিলন িার মিিাণদর প্রলি কাউণক দাও়োি লদণিন 
না। 

এসি কথা ‘ িাহ ীিিু িাহ ীি’ , ‘ ফািহুি িারী’  ও ‘ লম ানুি 
ই’ লিদাি’  গ্রণথথ োও়ো  াণি। লকনু্ত লিলন লমথযািাদী ও িার িেবনা 
প্রিযােযাি- এমন কথা দকান গ্রণথথই দনই। দকান মহুালদ্দসই িাাঁর 
সম্পণকব িণিনলন। এিা িাাঁর উের িা-মা হািীণদর জঘন্য অেিাদ 
িাডা লকিুই ন়ে। 

 াণহাক, িাাঁর লকিু লকিু িেবনা়ে আেলত্ত থাকণিও আণিাচয হাদীসলি 
িার অন্তভূবি ন়ে। কারে প্রথমি, এণি আেলত্তর লকিুই দনই। 
লদ্বিী়েি, লিলন িাডাও অন্য সনণদ ও লিশ্বস্ত িেবনাকারীর মাধযণম 
হাদীসলি িলেবি হণ়েণি। 

ই়ো ীদ ইিণন েসুা়েফা সম্পণকব জালি়োলি: 

ই়ো ীদ ইিণন েসুা়েফা র. সম্পণকব দিা িাণদর িিিয আণরা জঘন্য। 
ই়ো ীদ লিণিন প্রলসদ্ধ িাণি়েী, লসহাহ লসত্তার রািী। িেুারী র. ও 
মসুলিম র. িার সণূে িহু হাদীস গ্রহে ও উদ্ধিৃ কণরণিন। আি ূ
হালিম, নাসা়েী ও ইিণন সাদ িাণক লিকাহ িা লনভবরণ ািয িণিণিন। 
ইিণন মাঈন িণিণিন, حجة ثقة  অথবাৎ লিলন লনভবরণ ািয ও 
প্রমােণ ািয। আিরাম এর িেবনা মণি ইমাম আহমাদও িাণক লিকাহ 
িণিণিন। অন্য িেবনা়ে লিলন িণিণিন, মনুকারুি হাদীস। এই 
েব্দলির অথব হ়েণিা িারা কণরণিন প্রিযােযাি। আর িার সকি িেবনা 
কথালি লনণজণদর েণকি দথণক জণুড লদণ়েণিন। অথচ ঐ েব্দলির 
সাধারে অথব আেলত্তকর হাদীস িেবনাকারী। দকউ দকউ িণিণিন,  লদ 
এমন দকান িেবনাকারী হাদীস িেবনার দক্ষণে লনঃসে হন,  ার লনঃসে 
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িেবনা গ্রহে করা  া়ে না, িার দক্ষণেই দকিি ইমাম আহমাদ ঐ েব্দ 
িযিহার কণরন। ফািহুি িারীর ভূলমকা গ্রণথথ ইিণন হাজার র. 
ই়ো ীণদর আণিাচনাণিই এই কথা েলরস্কার কণরণিন। আিার দকউ 
দকউ িণিণিন, ইমাম আহমদ ও অন্যান্য মহুালদ্দণসর মণিা ঐ রািীর 
দক্ষণে েব্দলি িযিহার কণরণিন  ার দথণক লকিু লকিু ভুি প্রকালেি 
হণ়েণি। 

আি ুউসমান প্রেযাি হাণফণজ হাদীস লিণিন 

িালক রণ়ে দিণিন আি ু উসমান। লিলন অস্বীকৃি: এমন দকান কথা 
দকান লকিাণি নাই। মিুারকেরুী িণিণিন, আলমও দীঘব অনুসন্ধান 
চালিণ়ে িার জীিনী সম্পণকব লকিু উদ্ধার করণি িযথব হণ়েলি। লকনু্ত এ 
িযথবিা িাাঁর।  ারা েুাঁণজ দেণ়েণিন িারা দিা আর িযথব নন। দদেনু, 
 াহািী লস়োরু আিালমন নুিািা: গ্রণথথ িার নাম এভাণি উণল্লে 
কণরণিন: আি ইমামিু কুদও়ো আ   ালহদ আস সালিহ আি ু
উসমান আমর ইিণন আব্দলু্লাহ ইিণন লদরহাম আন না়েসািরূী আি 
িা ী আি মারূফ লিি িাসরী (১২ে. ৪৭ে)ৃ। িার নাম আমর ইিণন 
আব্দলু্লাহ (মিুৃয ৩৩৪ লহ.)। লিলেি মহুালদ্দস আি ূিালহর র., হাসান 
ইিণন আিী ইিণন মআুম্মাি, ইিণন মানদাহ, হাণফ  আি ুআিী ও 
আি ু ইসহাক আি ম ুািী প্রমেু িার কাি দথণক হাদীস গ্রহে 
কণরণিন। িার িলেবি িহু হাদীস িা়েহাকী র. িার সুনাণন উদ্ধিৃ 
কণরণিন। দকান মহুালদ্দসই িাণক  ়েীফ িণিনলন। হাণফ   াহািী র. 
িার ‘ িারীেিু ইসিাম’  গ্রণথথও িাণক উণল্লে কণরণিন। (৩৪/১০৯) 
িা লকরািুি হুফফা  গ্রণথথ হাণফ   াহািী ৩৩৪ লহ. সণন 
মিুৃযিরেকারী মহুালদ্দসিণের আণিাচনা়ে িণিণিন, 

  المطوعي درهم بن هللا عبد بن عمرو عثمان أبو نيسابور ومسند 

অথবাৎ লনোেণুরর মসুলনদ ( ার লনকি উাঁচু উাঁচু সনদ লিলেি িহু হাদীস 
লিি) আি ুউসমান ...। (৩/৮৪৭) 

আি ুিালহর লিণিন সুেলরলচি মহুালদ্দস 
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মিুারকেরুী ও ম ুাফফর লিন মহুলসন এই আি ু উসমাণনর সণূে 
হাদীস িেবনাকারী আি ু িালহর সম্পণকবও একই অলভণ াি কণরণিন 
দ , লিলন অেলরলচি লিণিন। অথচ এই আি ু িালহর হণিন ইমাম 
িা়েহাকীর উস্তাদ। হাণকম আি ু আব্দলু্লাহ অগ্রেী হণ়েও িাাঁর সণূে 
হাদীস িেবনা কণরণিন। িার নাম মহুাম্মদ ইিণন মহুাম্মদ ইিণন 
মাহলমে আ  ল ়োদী। ৪১০ লহজরী সণন িার ওফাি হ়ে।  াহািী 
িার লস়োর (১৩/১৭৩), ইিার (১/৪২০), িারীেিু ইসিাম (৯/১৫৭) 
ও িা লকরািুি হুফফাজ (৩/১০৫১) এই চারলি গ্রণথথ িার সম্পণকব 
আণিাচনা কণরণিন। এিাডা সামআনী িার আি আনসাি গ্রণথথ 
(৩/১৮৫) ও সুিকী িার িািাকািুে োলফই়েযালিি কুিরা গ্রণথথ (নং 
৩৪৮), হাণফজ ইিণন কািীর িার িািাকািুে োলফই়েযীন গ্রণথথ 
(১/৩৬২) ও ইিনু কা ী শুহিা িার িািাকািুে োলফই়েযাহ গ্রণথথ 
(নং ১৫৫) িার জীিনী আণিাচনা কণরণিন। িারা সকণিই িণিণিন, 

  مدافعة بال بنيسابور ومفتيهم وفقيههم الحديث أصحاب إمام كان

লিলন লিণিন লনোেণুরর অলিসংিালদি মহুালদ্দসকুি লেণরামলন, ফকীহ 
ও মফুিী। 

এ িেবনার লভন্ন আণরকলি সূে 

িািাডা আি ূউসমাণনর সূে িাডাও হাদীসলির  েন অন্য আণরকলি 
সহীহ সেূ আণি, িাই এই সেূলি লনণ়ে আেলত্ত কণর দকান িাভ দনই। 
দেিণন এ সেূ সম্পণকব আণিাচনা করা হণ়েণি। 

ে. ইিণন আি ূ িুাণির িেবনা 

হালরি ইিণন আব্দরু রহমান ইিণন আি ু িুাি িেবনা কণরণিন সাইি 
রা. দথণক। লিলন িণিণিন, 

  ركعة وعشرين ثالثة عمر عهد على القيام وكان 

উমর রা.এর  ণুি লক়োণম রম ান িা িারািীহ লিি ২৩ রাকআি। 
(মসুান্নাণফ আব্দরু রা  াক, হা. ৭৭৩৩) 
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এর সনণদ হালরি ইিণন আব্দরু রহমান ইিণন আি ু  িুাি আণিন। 
(ম ুাফফর লিন মহুলসন লিণেণিন, আি ু িুাি নাণম একজন মনুকার 
রািী আণি। এিা ভুি।) িাাঁর সম্পণকব ইিণন মাঈন িণিণিন, লিলন 
প্রলসদ্ধ িযলি লিণিন। আহমদ ইিণন সালিহ িাাঁণক লিশ্বস্ত িণিণিন। 
ইিণন লহব্বান িাণক লিকাি গ্রণথথ উণল্লে কণরণিন। দসই সণে লিলন 
ও হাণকম িার হাদীসণক সহীহ আেযা লদণ়েণিন।  াহািী মী ান ও 
মিুনী গ্রণথথ িাণক লিশ্বস্ত আেযা লদণ়েণিন। ইিণন হাজার িাকরীি 
গ্রণথথ িণিণিন, يهم صدوق  লিলন সাদূক িা সিযলনি লিণিন, িণি 
ভুণির লেকার হণিন। অথচ এই রািী সম্পণকব ম ুাফফর লিন মহুলসন 
শুধ ুলিরূে সমাণিাচনাগুণিাই উণল্লে কণর দিণিন। 

এই হাদীস দথণক স্পি হণিা, হ রি উমর রা. এর আমণি িাাঁরই 
িযিস্থােনা়ে সাহািাণ়ে দকরাম - াণদর মণধয মহুালজর ও আনসার 
সকণিই লিণিন- মসলজণদ নিিীণি লিে রাকাি িারািী েডণিন। 
এণি িাাঁণদর দকউ দকান আেলত্ত কণরনলন। এিাণকই সাহািীিণের 
ইজমা িা সলম্মলিি কমবেথথা িিা হ়ে। 

ি. আিিু আলি়োর িেবনা 

আিিু আলি়ো িেবনা কণরণিন, 

 يصومون الناس إن: فقال رمضان في بالناس يصلي أن أبيا أمر عمر أن
 أمير يا: فقال بالليل عليهم رآنالق قرأت فلو يقرأوا أن يحسنون ول النهار

 عشرين بهم فصلى حسن ولكنه علمت قد: فقال يكن لم شيئ هذا! المؤمنين
 .ركعة

অথবাৎ উমর রা. উিাই রা.ণক রম াণন দিাকণদর লনণ়ে নামা  েডণি 
আণদে লদণিন এিং একথা িিণিন দ , দিাণকরা লদনভর দরা া 
রাণে, িারা সুন্দর ভাণি কুরআন েডণিও োণর না। িাই  লদ আেলন 
রাণে িাণদর সামণন কুরআন েডণিন। লিলন িেন িিণিন, দহ 
আমীরুি মলুমনীন! একাজ দিা ইলিেণূিব হ়ে লন। লিলন িিণিন, আলম 
িা জালন। িণি এিা একিা উত্তম কাজ হণি। এরের উিাই রা. 
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দিাকণদরণক লনণ়ে লিে রাকাি েডণিন। (দ্র, আিমেুিারা, ১১৬১; 
কান িু উম্মাি, ৪/২৮৪, মসুনাণদ আহমাদ ইিন মানী’ র িরাণি।) 

এ হাদীণসর সনদ হাসান। 

এ হাদীসলির একজন রািী হণিন, আি ুজাফর রা ী ঈসা ইিণন আি ূ
ঈসা মাহান। িার কারণে আিিানী সাণহি এিং িারই অনুসরণে 
ম ুাফফর লিন মহুলসন হাদীসলিণক  ঈফ িণিণিন। এই রািী সম্পণকব 
িড িড হাদীসলিোরদিণের ভাি মন্তিযগুণিা দচণে দরণে িারা শুধ ু
সমাণিাচনামিূক মন্তিযগুণিা উণল্লে কণর দিণিন। িাণিও আিার 
কািিাি ও অথব লিকৃি করার ঘিনা ঘিাণনা হণ়েণি। 

িারািীহর রাকআি সংেযা িইণ়ের ৩৮ নং েিৃা়ে ম ুাফফর লিন 
মহুলসন লিণেণিন , ইমাম আহমাদ ও নাসাঈ (রহঃ) িণিন, দস 
লনভবরণ ািয ন়ে। অথচ িারা িণিণিন, بالقوي ليس  লিলন মজিিু নন। 
এিাডা ইমাম আহমদ এও িণিণিন, الحديث صالح  লিলন সলঠক হাদীস 
িনবনাকারী। লকনু্ত িার এ মন্তিযলিও দিেক দচণে দিণিন। হাণফজ 
ইিণন হাজার রহ.এর মন্তিযলি লিলন এভাণি দেে কণরণিন: 
স্মলৃিেলিণি ত্রুলি রণ়েণি। অথচ িার েণুরা মন্তিয হণিা, سيء صدوق 
 লিলন সাদূক িা সিযলনি িণি দুিবি স্মলৃির অলধকারী। الحفظ
এমলনভাণি হাণফজ  াহািীর মন্তিয এভাণি উণল্লে করা হণ়েণি: 
‘ লিলন িার আি কুনা গ্রণথথ িণিন, প্রণিযক মহুালদ্দসই িাণক 
অলভ িু কণরণিন। অথচ  াহািী আি কুনা়ে িার সম্পণকব দকান 
মন্তিযই কণরন লন। করণিন কী কণর, লিলন লনণজই দিা মিুনী গ্রণথথ 
িণিণিন, صدوق লিলন সিযলনি। আর মী ান গ্রণথথ িণিণিন, صالح 
 ,লিলন সলঠক হাদীস িেবনাকারী। এিাডা আিী ইিনুি মাদীনী الحديث
ই়োহই়ো ইিণন মাঈন, ইিণন সা’ দ, ইিণন আম্মার, আি ু হাণিম 
রা ী, হাণকম ও ইিণন আব্দিু িার সকণিই িাণক লিকাহ িা লিশ্বস্ত ও 
লনভবরণ ািয িণিণিন। ইিণন আদী আি কালমি গ্রণথথ িণিণিন, 

  به بأس ل أنه وأرجو مستقيمة عامتها أحاديثه 
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িার অলধকাংে হাদীসই সলঠক, আলম মণন কলর িার মণধয সমসযার 
লকিু দনই। ইমাম িেুারী িার আণিাচনা কণরণিন আি িারীেিু 
কািীর (নং ২৭৯০) ও আি আওসাি (নং ১৯৫৬) গ্রথথদ্বণ়ে। লকনু্ত 
লিলন দকান লিরূে মন্তিয কণরন লন। 

ঘ. ই়োহই়ো ইিণন সাঈদ আি আনসারীর িেবনা: 

ই়োহই়ো ইিণন সাঈদ আি আনসারী িেবনা কণরণিন, 

 ركعة عشرين بهم يصلي رجال أمر عمررض إن

অথবাৎ হ রি উমর রা. জননক সাহািীণক লনণদবে লদণ়েলিণিন 
সাহািীণদর লনণ়ে লিে রাকাি েডণি। মসুান্নাণফ ইিণন আিী ো়েিা, 
হাদীস নং ৭৭৬৪। 

এই িেবালির সনদ সহীহ। িণি ই়োহই়ো ইিণন সাঈদ দ ণহিু হ রি 
উমর রা. এর  িু োনলন, আিার কার কাি দথণক শুণনণিন িাও 
িণিনলন, এই কারণে এলিণক মনুকালি’  িা সেূ-লিলেন্ন িিা হ়ে। 
লকনু্ত দ ণহিু এই ধরণের িাণি়েীিণের উস্তাদ ে বাণ়ে দুিবি 
িেবনাকারী লিিনা িিণিই চণি, িাই িাণদর িেবনা গ্রহেণ ািয। 
িদুেলর লিলন একা নন। আণরা লিনজন িাণি়েী একই সাক্ষয 
লদণেন। িাই এগুণিা েিূবিিবী সহীহ ও অলিলেন্ন সণূে িলেবি 
হাদীসলির সমথবক ও অলিলরি সাক্ষী লহণসণি িেয হণি োণর। 

লকিু আেলত্ত ও িার জিাি 

িা-মা হািী িনু্ধরা এই িেবনালির িযাোণর সেূলিলেন্নিার আেলত্ত 
িাডাও আণরা লিনলি আেলত্ত দেে কণরণিন। দুলি আিিানী সাণহণির 
িরাণি। অেরলি লনণজণদর েক্ষ দথণক। 

প্রথম আেলত্ত ও িার জিাি 

প্রথম আেলত্তলি হণিা, এই হাদীসলি হ রি উমর রা. দথণক লিশুদ্ধ 
সনণদ িলেবি প্রলিলিি হাদীণসর লিেরীি। হাদীসলি হণিা- হ রি 
উমর রা. উিাই লিন কাি ও িামীম দারীণক (রম ান মাণস ) ১১ 
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রাকাি েডাণনার লনণদবে প্রদান কণরলিণিন। (ম়ুোত্তা মাণিক, হাদীস 
নং ২৫৩)। 

লকনু্ত েণূিবই িিা হণ়েণি, ইমাম মাণিক র. এই হাদীসলি মহুাম্মদ 
ইিণন ইউসুণফর সূণে সাইি ইিণন ই়ো ীদ রা. দথণক িেবনা 
কণরণিন। মহুাম্মদ ইিণন ইউসুফ িলেবি এ হাদীণস রাকাি-সংেযা 
লনণ়ে িার িােণদর মণধয মিণভদ দদো  া়ে। মাণিক র. ১১ 
রাকাণির কথা িণিণিন। মহুাম্মদ ইিণন ইসহাক ১৩ রাকাণির কথা 
িণিণিন। আর দাউদ ইিণন কা়েস ২১ রাকাণির কথা িণিণিন। 
দাউদ ইিণন কা়েস একাই দ  িণিণিন িাও ন়ে। আব্দরু রা  াক 
িণিণিন, وغيره داود عن  অথবাৎ দাউণদর সণে আণরা দকউ দকউ ২১ 
রাকাণির কথা উণল্লে কণরণিন। 

েক্ষান্তণর েণূিব উলল্ললেি ই়ো ীদ ইিণন েসুা়েফার সহীহ সনণদ িলেবি 
হাদীসলিণি এ ধরণের মিণভদ দনই। আিার দীঘব িারে’  িিণরর 
ইলিহাণস দকান মনীষী আি রাকাি িারািীর প্রিিা লিণিন না। এর 
উের কাণরা আমিও লিি না। িরং এর লিেরীণি হ রি উমর রা. 
এর  িু দথণক অলিলেন্ন ধারা়ে লিে রাকাি িা িার দিেী িারািীর 
প্রচিন চণি আসণি। এসি কারণে অণনণক এিার রাকাণির িেবনাণক 
িেবনাকারীর ভুি আেযা লদণ়েণিন। ইমাম ইিণন আব্দিু িার র. (মিুৃয 
৪৬৩ লহ.) ইমাম মাণিক র. এর অনুসারী হও়ো সণেও এই এিার 
রাকাণির িেবনাণক ইমাম মাণিণকর ভুি আেযা লদণ়েণিন। অিেয 
ইমাম মাণিণকর ন্যা়ে ই়োহ়ো ইিণন সাঈদ কাত্তান, আব্দিু আ ী  
দারাও়োদবী ও ইসমাঈি ইিণন জাফরও ১১ রাকআণির কথা 
িণিণিন। এ দথণক দিাঝা  া়ে, ভুিলি ইমাম মাণিণকর ন়ে, িরং 
মহুাম্মদ ইিণন ইউসুণফর, দ মনলি মন্তিয কণরণিন দকান দকান 
মহুালদ্দস। (দ্র, আওজা িু মাসালিক, ১ে, ৩৯৪ে)ৃ 

১১ ও ২৩ এর মণধয সমে়ে 

িািাডা দুলি িেবনার মণধয দকউ দকউ সমে়ে সাধন কণরও েরস্পর 
লিণরালধিা দূর কণরণিন। িারা িণিণিন, প্রথম লদণক  েন দকরাি 
েিু দীঘব েডা হণিা িেন এিাণরা রাকাি েডা হণিা। েণর দকরাি 
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লকিুিা হািকা কণর রাকাি িালডণ়ে লিণে উন্নীি করা হণ়েলিি। িেন 
দথণকই লিে রাকাি েডার ধারা অিযাহি থাণক। ইমাম িা়েহাকীসহ 
আণরা লকিু মনীষী এরূে সমেণ়ের েণক্ষ মি িযি কণরণিন। 
িা়েহাকীর েণূিব হাণফজ দাউদীও এই সমেণ়ের কথা উণল্লে 
কণরণিন। লিলন একথাও িণিণিন দ , উমর রা.এর িযিস্থােনা়ে ২০ 
রাকআি েডা  েন দথণক শুরু হ়ে িেন দথণক মআুলি়ো রা.এর  িু 
ে বন্ত ২০ রাকআি েডা অিযাহি থাণক। দ্র. োরহুি িেুারী, কৃি 
ইিণন িাত্তাি, মিুৃয ৪৪৯ লহ. (৪/১৪৮)। দাউদী মাণিকী মা হাণির 
িড আণিম লিণিন এিং লিলন লনণজও িেুারী েরীণফর ভাষয রচনা 
কণরলিণিন। িার ওফাি হণ়েলিি ৪০২ লহ. সণন। িাাঁর িহু েণূিব 
ইিণন হািীি মাণিকীও (মিুৃয ২৩৮ লহ.) িণিণিন, 

 فثقل فيه القراءة يطيلون كانوا أنهم إل ركعة عشرة إحدى أول كانت إنها 
 عشرين يصلون وكانوا القراءة وخففوا الركعات عدد في فزادوا عليهم ذلك

  (১৯২ ص لخيارا تحفة( الوتر غير ركعة

অথবাৎ প্রথণম ১১ রাকআি লিি। লকনু্ত িারা লকরাআি িম্বা করণিন। 
ফণি িা ভারী দঠকণিা। েণর িারা রাকআি সংেযা িাডাণিন, আর 
লকরাআি হািকা করণিন। দিণির িযিীিই িারা লিে রাকআি 
েডণি িািণিন। (িুহফািুি আে়োর, ে.ৃ ১৯২) ইিণন রুেদ, আিিু 
ও়োিীদ আি িাজী,  রুকানী, দমাল্লা আিী কারী ও আব্দিু হাই 
িণক্ষৌভী প্রমেুও এভাণি সমে়ে করা েিন্দ কণরণিন। 

লদ্বিী়ে আেলত্ত ও িার জিাি 

লদ্বিী়ে আেলত্ত হণিা, লিে রাকাণির এই হাদীসলি রাসিূলু্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম দথণক প্রমালেি লিশুদ্ধ হাদীণসর 
লিণরাধী। 

এোণন হ রি আণ়েো রা. িলেবি িাহােণুদর এিাণরা রাকাি 
সম্পলকবি হাদীসলির লদণক ইংলিি করা হণ়েণি। এলি আমরা দেষ 
লদণক উণল্লে করণিা। দসোণনই প্রমালেি হণি আণিাচয হাদীসলি ঐ 
হাদীণসর লিণরাধী ন়ে। 
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িিৃী়ে আেলত্ত ও িার জিাি 

িিৃী়ে আেলত্ত িা-মা হািী িনু্ধরা কণরণিন িেবনাকারী ই়োহই়ো 
ইিণন সাঈণদর িযাোণর। এিাণক আেলত্ত না িণি জালি়োলি িিণি 
অিুযলি হণি না। 

িারা িণিণিন, িািাডা ই়োহই়ো ইিণন সাঈদণক দকউ দকউ 
লমথযািাদীও িণিণিন। দ মন, ইমাম আি ূ হালিম র. িণিন, 
ই়োহই়ো ইিণন সাঈদ কিৃবক িলেবি দকান কথাই সিয ন়ে, িরং 
প্রিযােযাি । কারে দস হণিা লমথযািাদী। (আি জারহু ও়োি িাদীি, 
৯ম ে-; িাহ ীিিু িাহ ীি ৬ি েথড)। 

হা়ে, হা়ে! ই়োহই়ো ইিণন সাঈদ লিেযাি িাণি়েী, ইমাম মাণিণকর 
উস্তাদ। িেুারী ও মসুলিম েরীণফ িাাঁর সণূে িহু হাদীস িলেবি 
হণ়েণি। িাাঁর নালক দকান কথাই সিয ন়ে, লিলন নালক লমথযািাদী। 
কথাগুণিা েণড কান্না আসার উেক্রম। ইিণম হাদীস আজ দকান 
অণ ািয ও অশুভ দিাকণদর হাণি এণস েণডণি? দুলি িরাণির 
দকাথাও এমন কথা দনই, থাকণি োণর না। িাাঁণক দিা দকউ  ়েীফও 
িণিনলন, লমথযািাদী িিাণিা দূণরর কথা। 

এজন্যই আলম সাধারে আহণি হাদীস ভাইণদর িলি, আেনারা 
কাণদর অন্ধ অনুসরে করণিন দভণি দদেনু।  ারা িেুারী েরীফ ও 
মসুলিম েরীণফর িেবনাকারীণদর িযাোণর এমন ডাহা লমথযা িথয 
দেে করণি োণর, িারা ইমাম আি ূ হানীফা র. সম্পণকব 
আেনাণদরণক কি ভুি ধারো়ে দফণি রােণি োণর। 

ঙ. িাণি়েী আব্দিু আ ী  ইিণন রুফাই’ র িেবনা : 

 رمضان في بالناس يصلي كعب بن أبي كان: قال رفيع بن العزيز عبد عن
 .بثالث ويوتر ركعة عشرين ينةبالمد

অথব: আব্দিু আ ী  ইিণন রুফাই (িারা লিণেণিন, রাণফ) িণিন, 
হ রি উিাই ইিণন কাি রা. রম াণন মদীনা েরীণফ দিাকণদরণক 
লনণ়ে লিে রাকাি েডণিন এিং লিন রাকাি দিণির েডণিন। 
মসুান্নাণফ ইিণন আিী ো়েিা, হাদীস নং ৭৭৬৬। 
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এ হাদীসলির অনুিাণদ িারা জালি়োলি কণরণিন। ‘ েডণিন’  এর 
স্থণি িারা লিণেণিন ‘ েণডণিন’ । অথচ সাধারে আরিী জানা দিাকও 
িণুঝন, يصلي كان  অথব ‘ েডণিন’ , ‘ েণডণিন’  ন়ে। দ ণহিু 
‘ েডণিন’  কথালি লন়েলমি েডাণক দিাঝা়ে, আর ‘ েণডণিন’  কথালি 
িা দিাঝা়ে না, িাই এই জালি়োলির আি়ে দন়ো হণ়েণি। এর উণিা 
েরিিবী হাদীসলিণি আণি, 

 .... رمضان في صلى أنه كعب بن أبي عن

অথবাৎ হ রি উিাই ইিণন কাি রা. িণিন, লিলন রম াণন েণডণিন --
--। এোণন صلى অথব ‘ েণডণিন’ । অথচ িারা অথব কণরণিন- 
‘আদা়ে করণিন’ । এোণনও িারা জালি়োলির আি়ে লনণ়েণিন। 

 

িাইণিা আলম িলি, িেুারী েরীণফর েিূবিিবী অনুিাদগুণিা  লদ না 
থাকণিা িণিই দদো দ ি িাি ুসাণহিরা কি হাজার ভুণির লেকার 
হণ়েণিন। 

 াণহাক, হাদীসলি একজন িাণি়েীর সাক্ষয। লিলন উমরী  িু োনলন। 
এণক মহুালদ্দসিে মনুকালি’  িা মরুসাি িণি থাণকন। অথবাৎ  ার সেূ 
লিলেন্ন। সেূ-লিলেন্ন হাদীণসর দক্ষণে মহুালদ্দসিে এ কারণেই 
সিকবিা অিিম্বন কণরণিন দ , মাঝোণন দকান দুিবি িযলি দথণক 
 াও়োর আেংকা থাণক। 

লকনু্ত আব্দিু আ ী  র. িাণি়েী লিণিন। িার উস্তাদিণের মণধয দুিবি 
দকউ নাই িিণিই চণি। িািাডা লিলন একা নন। িার মণিা আণরা 
লিনজন একই সাক্ষয লদণেন। অলধকনু্ত এগুণিা েণূিবালল্ললেি 
অলিলেন্ন ও সহীহ সণূে িলেবি হাদীসলির অলিলরি সাক্ষী ও সমথবক। 
িাই এণি দকান অসুলিধা দনই। 

এ হাদীসলির িযাোণরও িারা সেূলিলেন্নিার অলভণ াি িাডা আরও 
দুলি অলভণ াি এণনণিন। এক. এলি হ রি উমর রা. িলেবি হাদীণসর 
লিণরাধী। দুই. অনুরূে এলি হ রি উিাই রা. এর সপ্রমালেি িেবনার 
লিণরাধী। 
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হ রি উমর রা. এর হাদীণসর লিণরাধী না হও়োর লিষ়েলি আমরা 
েণূিবই আণিাচনা কণরলি। আর হ রি উিাই রা. এর হাদীসলি দুিবি। 
িদুেলর দসিা একলদণনর ঘিনা মাে। সুিরাং দসলির লিণরাধী হও়োর 
প্রশ্নই আণস না। 

চ. িাণি়েী ই়ো ীদ ইিণন রূমাণনর িেবনা: 

 الخطاب بن عمر زمان في يقومون الناس كان: قال أنه رومان بن يزيد عن
 ركعة وعشرين بثالث رمضان في

অথব: ই়ো ীদ ইিণন রূমান র. িণিন, হ রি উমর রা. এর  ণুি 
দিাণকরা রম ান মাণস ২৩ রাকাি নামা  েডণিন। (ম়ুোত্তা মাণিক, 
৪০) 

এলিও একজন িাণি়েীর সাক্ষয। মহুালদ্দসিণের েলরভাষা়ে এলিণক 
মনুকালি’  িা মরুসাি িিা হ়ে। কারে ই়ো ীদ ইিণন রূমান হ রি 
উমর রা. এর  িু োন লন। এলিণক  ়েীফ িিা উলচি ন়ে। দকউ 
 ়েীফ িণিনও লন। সকণি মনুকালি’  িা মরুসাি িণিণিন। অথচ িা-
মা হািী িনু্ধরা িা়েহাকী, নিিী,  া়েিা়েী ও আইনীর িরাণি উণল্লে 
কণরণিন: িারা নালক এলিণক  ়েীফ িণিণিন। এিা িাণদর একলি 
জালি়োলি । এ ধরণের মনুকালি’  িা সেূ লিলেন্ন হাদীসণক  ়েীফ 
িিা হাদীণসর োেী়ে জ্ঞান সম্পণকব বদন্যিা ও অজ্ঞিারই েলরচা়েক। 

মরুসাি হাদীস লক গ্রহেণ ািয ন়ে? 

ইমাম আি ুদাউদ িণিণিন, 

 الثوري سفيان مثل مضى فيما العلماء به يحتج كان فقد المراسيل وأما 
  فيه فتكلم الشافعي جاء حتى واألوزاعي ومالك

অথবাৎ মরুসাি হাদীস দ্বারা প্রমাে দেে করণিন েণূিবকার আণিমিে, 
দ মন, সুলফ়োন িাওরী, মাণিক ও আও া়েী। অিণেণষ োণফঈ এণস 
এণি আেলত্ত কণরণিন। ইিণন জারীর িািারী িণিণিন, 

 برده القول المأتين بعد حدث حتى وقبوله بالمرسل العمل على الناس يزل لم 
  التحصيل جامع في ماك
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অথবাৎ আণিমিে সিব ণুি মরুসাি হাদীস গ্রহে ও িদনু া়েী আমি 
কণর আসণিন। দুে লহজরীর েণর এলি গ্রহে না করার কথা ওণঠ। 
িািারী রহ.ও হ়েণিা দেষ িাণকয ইমাম োণফঈ রহ.এর প্রলি ইংলিি 
কণরণিন। িণি োণফঈ রহ.ও েিবসাণেণক্ষ মরুসাি হাদীসণক গ্রহে 
কণরণিন। ইিণন হাজার রহ. োরহুন নুেিা গ্রণথথ লিণেণিন, 

 األولى الطريق يبائن آخر وجه من بمجيئه اعتضد إن يقبل الشافعي وقال 
  مرسال أو كان مسندا

অথবাৎ গ্রহে করা হণি  লদ লভন্ন দকান সনণদ হাদীসলি িলেবি হণ়ে 
থাণক। চাই দসই লভন্ন সনদলি লিলেন্ন দহাক িা অলিলেন্ন। 

হাণফজ ইিণন িা়েলম়ো র. লিণেণিন, 

 الفقهاء باتفاق حجة السلف به عمل أوالذي يوافقه ما له الذي والمرسل

অথবাৎ দ  সেূ লিলেন্ন হাদীণসর অনুকুণি অন্য দকান লকিুর সমথবন 
থাণক লকংিা েিূবসলূরিণের আমি োও়ো  া়ে দসলি ফকীহিণের 
সিবসম্মলিক্রণম প্রমােণ ািয। (আি ফািাও়োি কুিরা, ৪ে, ১৭৯ে)ৃ 

দ  সকি হাদীসলিদ মরুসাি হাদীস গ্রহে করার িযাোণর কডাকলড 
কণরণিন িাণদর সম্পণকবও হাণফজ ইিণন হাজার লিণেণিন, 

 صار والمدلس، والمرسل المستور وكذلك بمعتبر، الحفظ السيئ توبع متى 
  بالمجموع بل لذاته، ل حسنا حديثه

অথবাৎ দুিবি স্মলৃির অলধকারী, মাসিূর ( ার দদাষগুে অজ্ঞাি), 
মরুসাি ও মদুাল্লাস সনদ িা সণূের  লদ সমথবন (অথবাৎ অনুরূে 
িেবনা) োও়ো  া়ে লনভবরণ ািয রািীর মাধযণম, িণি িাও হাসান 
মাণন উন্নীি হণি। (নুেিািুি লফকার) 

িণি এণক্ষণে মণন রােণি হণি, এগুণিা দ ন সািাফ িা মহান 
েিূবসলূরিণের সলম্মলিি আমি িা কমবেথথার দেিাে না হ়ে। কারে 
এমিািস্থা়ে অলিলেন্ন সণূে িলেবি হাদীসও গ্রহেণ ািয হণি না। 
(ভূলমকা দ্রিিয) 

ি. িাণি়েী মহুাম্মাদ ইিণন কাি আি কুরা ীর িেবনা: 
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 بن عمر زمان في يصلون الناس كان: قال القرظي كعب بن محمد عن
 .بثالث رونويوت القراءة فيها يطيلون ركعة عشرين رمضان في الخطاب

অথব: মহুাম্মদ ইিণন কাি র. িণিন, হ রি উমর রা. এর  ণুি 
রম াণন দিাণকরা লিে রাকাি েডণিন। িাণি িারা দীঘব দকরাি 
েডণিন এিং লিন রাকাি দিণির েডণিন। (ইিণন নাস্র মারও়ো ী, 
লক়োমিু িা়েি, ে ৃ৯১) 

সাহািাণ়ে দকরাণমর ইজমা িা ঐকযমি 

ইমাম ইিণন আব্দিু িার র. লিণেণিন, 

 الصحابة من خالف غير من كعب بن أبي عن الصحيح وهو

অথবাৎ লিে রাকাি িারািীই হ রি উিাই ইিণন কাি রা. দথণক 
লিশুদ্ধরূণে প্রমালেি। সাহািীিণের এণক্ষণে দকান লদ্বমি লিি না। 
(আি ইসলি কার , ৫ে, ১৫৭ে)ৃ 

ইমাম ইিণন কুদামা র. আি মিুনী গ্রণথথ লিে রাকািণক দলিি দ্বারা 
সুপ্রমালেি কণর িণিণিন, 

 بالتباع أولى عصره في الصحابة عليه وأجمع عمر فعله ما

অথবাৎ উমর রা.  া কণরণিন এিং িাাঁর আমণি সাহািীিে দ  লিষণ়ে 
একমি হণ়েণিন দসিাই অনুসরণের অলধক উে িু। (দ্র, ২ে, 
৬০৪ে)ৃ 

আল্লামা ইিণন িা়েলম়ো র. িণিণিন, 

 رمضان قيام فى ركعة عشرين لناسبا يقوم كان كعب بن أبى أن ثبت قد انه
 بين أقامه ألنه السنة هو ذلك أن العلماء من كثير فرأى بثالث ويوتر

 منكر ينكره ولم والنصار المهاجرين

অথবাৎ একথা প্রমালেি দ , উিাই ইিণন কাি রা. রম াণন িারািীণি 
দিাকণদর লনণ়ে লিে রাকাি েডণিন। এিং লিন রাকাি দিণির 
েডণিন। িাই িহু আণিণমর লসদ্ধান্ত এিাই সুন্নি। দকননা লিলন 
মহুালজর ও আনসার সাহািীিণের উেলস্থলিণিই িা আদা়ে 
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কণরলিণিন। দকউ িাণি আেলত্ত কণরনলন। (মাজমউূি ফািাও়ো, 
২৩ে, ১১২-১৩ে)ৃ 

আল্লামা ইিণন হাজার মিী র. িার ‘আিলমনহাজ’  গ্রণথথ লিণেণিন, 

 كونها وتعيين رمضان من ليلة كل في ركعة عشرون وهي التراويح ثم
 رض الصحابة عليه أجمع لكن ضعيف حديث في جاء عشرين

অথবাৎ িারািী রম াণনর প্রণিযক রাণিই লিে রাকাি কণর। লিে 
রাকাণির লনেব়েে একলি দুিবি হাদীণস আসণিও সাহািীিে এর উের 
সকণি একমি হণ়েলিণিন। ( দ্র, ে ৃ২৪০) 

আি ূহানীফা র. এর চমৎকার লিণেষে: 

 وما التراويح عن حنيفة أبا سألت: قال يوسف أبي عن مروع بن أسد روى
 ولم نفسة تلقاء من عمر يتخرصه ولم مؤكدة سنة التراويح: فقال عمر فعله
 هللا صلى هللا رسول من وعهد لديه أصل عن إل به يأمر ولم مبتدعا فيه يكن
 جماعة فصالها كعب بن أبي على الناس وجمع هذا عمر سن ولقد وسلم عليه
 وطلحة وابنه والعباس مسعود وابن وعلي عثمان منهم متوافرون، لصحابةوا

 عنهم هللا رضي واألنصار المهاجرين من وغيرهم وأبي ومعاذ والزبير
 .بذلك وأمروا ووافقوه ساعدوه بل منهم واحد عليه رد وما أجمعين

অথবাৎ আসাদ ইিণন আমর র. ইমাম আি ূ ইউসুফ র. দথণক িেবনা 
কণরন। লিলন িণিণিন, আলম ইমাম আি ূহানীফা র.ণক িারািী ও এ 
িযোণর হ রি উমর রা.এর কমব সম্পণকব লজণজ্ঞস করিাম। লিলন 
িিণিন, িারািী সুন্নণি ম়ুোিাদা। হ রি উমর রা. অনুমান কণর 
লনণজর েক্ষ দথণক এিা লনধবারে কণরনলন। এ দক্ষণে লিলন নিুন লকিু 
উদ্ভািন কণরনলন। লিলন িাাঁর লনকি লিদযমান ও রাসুিলু্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ও়োসাল্লাম দথণক প্রাপ্ত দকান লনণদবেনার লভলত্তণিই এই 
আণদে প্রদান কণরণিন। িািাডা হ রি উমর রা.  েন এই লন়েম 
চাি ু করণিন এিং হ রি উিাই ইিণন কা’ ি রা. এর ইমামলিণি 
দিাকণদরণক একলেি করণিন, আর উিাই রা. জামাণির সাণথ এই 
নামা  আদা়ে করণিন, িেন লিেিু সংেযক সাহািী লিদযমান 
লিণিন। িাাঁণদর মণধয হ রি উসমান, আিী, ইিণন মাসউদ, 
আব্বাস, ইিণন আব্বাস, িািহা,  িুা়ের, মআু  ও উিাই রালদ়েল্লাহু 
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আনহুম প্রমেু মহুালজর ও আনসার সাহািীিে লিণিন। িাাঁণদর দকউই 
িাাঁর উের আেলত্ত কণরনলন। িরং সকণিই িাাঁণক সমথবন কণরণিন, 
িাাঁর সণে একমি দোষে কণরণিন এিং অন্যণদরও এরই আণদে 
লদণ়েণিন। (আি ইেলি়োর লি িািীি মেুিার,১/৭০) 

ইমাম সাণহণির এই সারিভব িিিয দথণক প্রমালেি হ়ে দ , ২০ 
রাকাি িারািী রাসিূ সাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর প্রিযক্ষ লনণদবণে 
না হণিও িাাঁর েণরাক্ষ লনণদবণেই হণ়েলিি। উসণূি লফকণহর 
েলরভাষা়ে এিাণক মারফূ হুকমী িিা হ়ে। 

স্বাভালিকভাণিই দকান একজন সাহািীর দকান কথা িা কমব  া 
ইজলিহাণদর আওিািলহভূবি, সকি ফকীহ ও আণিণমর দলৃিণি 
মারফূ হুকমী (অথবাৎ এর দেিণন রাসিূ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ও়োসাল্লাণমর লনণদবেনা লিি) িণি িেয, িেন হ রি উমর রা. এর 
মণিা িযলির উণদযাি এিং সকি সাহািীর ঐকমিয দোষে দকন 
মারফূ হুকমী হণি না? দকান নামাণ র রাকাি সংেযা লনধবারে 
ইজলিহাণদর আওিা-িলহভূবি িযাোর। সুিরাং এর দেিণন রাসিূলু্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর লনণদবেনা অিেযই লিি িিণি 
হণি। 

ইমাম ইিণন আব্দিু িার র. িাাঁর ‘আিিামহীদ’  গ্রণথথ কি সুন্দর 
লিণেণিন, হ রি উমর ইিনুি োত্তাি রা. নিুন লকিু কণরনলন। লিলন 
িাই কণরণিন  া স্ব়েং রাসুিলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম 
েিন্দ করণিন। লকনু্ত শুধ ু এ আেংকা়ে দ , লন়েলমি জামাণির 
কারণে িারািী উম্মণির উের ফরজ হণ়ে দ ণি োণর, জামাণির 
িযিস্থা কণর  ান লন। হ রি উমর রা. এই লিষ়েলি জানণিন। লিলন 
দদেণিন রাসুি সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর ওফাণির ের এেন 
আর এই আেংকা দনই, দকননা ওহীর দরজা িন্ধ হণ়ে দিণি, এিং 
েরী়েি লনধবারণের লিষ়েলি চুডান্ত হণ়ে দিণি। িেন লিলন নিী-
েিণন্দর অনুসরে কণর ১৪ লহ. সণন এক জামাণির িযিস্থা কণর 
দদন। আল্লাহ িা়োিা দ ন এই ম বাদা িাাঁর ভাণিযই লনধবালরি 
দরণেলিণিন। (দ্র. ৮/১০৮,১০৯) ইমাম িা়েহাকী (মিুৃয ৪৫৮ লহ.) 
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িার আস সুনানুস সািীর গ্রণথথও অনুরূে কথা িণিণিন। (দ্র. হা. নং 
৮১৭) 

িা-মা হািী িনু্ধরা কেনও িণিন, লিে রাকাি িারািী হ রি উমর 
রা. দথণক প্রমালেি ন়ে। লিলন এিার রাকাণিরই লনণদবে লদণ়েলিণিন। 
আিার কেনও িণিন, এিা হ রি উমর রা. এর কমব,  ার দেিণন 
রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর অনুণমাদন লিি না। 

হ রি উমর রা.  লদ এিাণরা রাকাণির আণদেই লদণ়ে থাণকন, িণি 
িার আণদে িংঘন কণর কারা কেন দথণক লিে রাকাি িারািীর 
লন়েম চাি ু করণিা, দসিা িাণদরণক প্রমাে করণি হণি। লকনু্ত 
কেণনাই িারা দসিা প্রমাে করণি োরণি না। 

আর হ রি উমর রা. এর কণমবর দেিণন রাসূিলু্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর অনুণমাদন লিি না, এিা দকমন কথা? 
রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম লক িণিনলন, আমার সুন্নি 
ও েিুাফাণ়ে রাণেদীণনর সুন্নি দিামরা আকণড ধরণি। লিলন লক 
িণিনলন, দিামরা আমার েণর আি ূ িকর ও উমরণক অনুসরে 
করণি? 

২. হ রি আিী রা. এর কমবেথথা 

২০ রাকাি িারািীর দক্ষণে হ রি আিী রা. হ রি উমর রা.এর 
লসদ্ধান্তই িহাি দরণেলিণিন। আিী রা. দথণক এণক্ষণে দুলি িেবনা 
োও়ো  া়ে। 

ক. সুিামীর িেবনা 

আি ূআব্দরু রহমান সুিামী র. হ রি আিী রা. সম্পণকব িণিন, 

: قال ركعة عشرين بالناس يصلي رجال منهم فأمر رمضان في القراء دعا
 بهم يوتر علي وكان

অথব : লিলন রম াণন হাণফজণদরণক ডাকণিন এিং িাণদর একজনণক 
দিাকণদর লনণ়ে লিে রাকাি েডণি লনণদবে লদণিন। লিলন িণিন, 
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আিী রা. লনণজ িাণদর লনণ়ে দিণির েডণিন। (সুনাণন িা়েহাকী, 
২ে, ৪৯৬,৪৯৭ে)ৃ 

এ হাদীসলির সনদ  ঈফ। এণি আিা ইিনুস সাইি রণ়েণিন। দেষ 
জীিণন িার হাদীস ওণিািোিি হণ়ে লিণ়েলিি। আিার িার লেষয 
হাম্মাদ ইিণন শুআইি এমলনণিও  ঈফ, আিার আিা দথণক কেন 
হাদীস শুণনণিন, শুরুর লদণক না দেণষ, িারও দকান লিিরে দনই। 
িণি এর সমথবক একালধক িেবনা রণ়েণি, দসগুণিার দ্বারা এলিও 
েলিোিী হ়ে। একারণেই হ়েণিা হাণফজ ইিণন িা়েলম়ো র. 
‘ লমনহাজসু সুন্নাহ’  গ্রণথথ (২/২২৪) ও  াহািী র. ‘আি মনুিাকা’  
গ্রণথথ (৫৪২) হাদীসলিণক দলিিরূণে দেে কণরণিন এিং এর 
মাধযণম প্রমাে কণরণিন, হ রি আিী রা. িারািীর জামাি, রাকাি-
সংেযা ইিযালদ লিষণ়ে লদ্বিী়ে েিীফা হ রি উমর রা. এর নীলিই 
অনুসরে কণরলিণিন। 

ে. আিিু হাসনার িেবনা 

আিিু হাসনা িণিন, 

 ركعة عشرين رمضان في بهم يصلي أن رجال أمر عليا أن

অথব: আিী রা. রম াণন জননক িযলিণক আণদে লদণ়েলিণিন 
দিাকণদর লনণ়ে লিে রাকাি েডণি। মসুান্নাণফ ইিণন আিী ো়েিা, 
হাদীস নং ৭৭৬৩। 

ইমাম িা়েহাকী রহ.ও এলি উদ্ধিৃ কণরণিন। িাাঁর িেবনা়ে িিা 
হণ়েণি: 

 عشرين ترويحات خمس بالناس يصلى أن رجال أمر طالب ابي بن علي إن
 ركعة

অথবাৎ আিী রা. জননক িযলিণক আণদে করণিন, দিাকণদরণক লনণ়ে 
োাঁচ িারিীহা লিে রাকাি েডণি। অিঃের লিলন িণিণিন: هذا وفي 

ضعف اإلسناد  অথবাৎ এ সনণদ একিু দুিবিিা আণি। (দ্র. হাদীস: 
৪২৯২) 
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ইমাম িা়েহাকী উি হাদীসণক দকন  ঈফ িণিণিন দসিা লচলিি 
করণি লিণ়ে আিাউদ্দীন িুরকুমানী িণিণিন, 

 فيه متكلم فإنه البقال مرزبان بن سعيد سعد أبي جهة من ضعفه أن األظهر
  غيره عليه تابعه فقد كذلك كان فإن

অথবাৎ স্পি এিাই দ , লিলন আি ুসাদ সাঈদ ইিণন মার িুান আি 
িািাণির কারণেই এিাণক  ঈফ িণিণিন। িযাোর  লদ িাই হ়ে, 
িণি এণক্ষণে িািাণির সমথবক রণ়েণি। অথবাৎ িা়েহাকীর িেবনা়ে 
িািাি হাদীসলি আিিু হাসনা দথণক িেবনা কণরণিন, আর ইিণন আি ু
ো়েিার িেবনা়ে আিিু হাসনা দথণক এলি িেবনা কণরণিন আমর 
ইিণন কা়েস। সুিরাং িািাি ও আমর এণক অণন্যর সমথবক হণেন। 
উণল্লেয, ম ুাফফর লিন মহুলসন িুরকুমানীর িিণিযর অনুিাদ 
কণরণিন এভাণি: ‘স্পি দ , আি ূসাঈদ ইিণন মার িুাণনর কারণেই 
হাদীিলি  ঈফ। কারে দস এ িযাোণর অলভ িু। দস  লদ এমনলিই 
হ়ে িাহণি অন্যান্য মহুালদ্দিিেও এ কথারই অনুসরে কণরণিন।’  
অনুিাদ দথণক দিেণকর এণিণমর দদৌড সহণজই দিাঝা  া়ে। এরের 
লিলন আিিানীর অনুসরণে িণিণিন, িািাডা আিিু হাসানা ও আিী 
রা.এর মাণঝ আণরা দুজন রািী রণ়েণি,  া সনণদ উণল্লে দনই। এিা 
আিিানী ও উি দিেণকর ভুি। সনণদ একজন রািীও িাদ েণড লন। 
িারা মিূি মী ান ও িাকরীি গ্রথথদ্বণ়ে উণল্লেকৃি আিিু হাসনাণক 
এই আিিু হাসনা মণন কণর জলিিিা়ে েণডণিন।  ার লিিরে একিু 
েণরই আসণি। 

িািাডা িা়েহাকী রহ. এ িেবনা দুলি দেে করার েণূিব আিিু োসীি 
দথণক িেবনা কণরণিন, রমজান মাণস সুও়োইদ ইিণন িাফািা 
ইমামি করণিন এিং োাঁচ িারিীহা লিে রাকাি েডণিন। এরের 
িা়েহাকী রহ. িণিণিন, 

ينَا َُ َرِضىََ َعلِىَ  أَْصَحابَِ ِمنَْ َوَكانََ َشَكلَ  ْبنَِ ُشتَْيرَِ َعنَْ َوُرو   َكانََ أَنَّهَُ:  ْنهَُعََ هللاَّ
هُمَْ ة َ َذلِكََ َوفِى. بِثاَلَثَ  َويُوتِرَُ ، َرْكَعة َ بِِعْشِرينََ َرَمَضانََ َشْهرَِ فِى يَُؤم   ... لَِما قُوَّ
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অথবাৎ আিী রা.এর লেষয শুিা়ের ইিণন োকাি দথণকও আমাণদর 
লনকি িলেবি হণ়েণি, রম ান মাণস লিলন লিে রাকাি েডাণিন এিং 
লিন রাকাি দিণির েডণিন। এ দুলি িেবনা সামণনর (সুিামী ও 
আিিু হাসনার) িেবনাদুলিণক েলি দজািা়ে। 

সুিরাং িা মা হািী িনু্ধণদর এিিুকু িণি ক্ষান্ত হও়ো উলচি ন়ে দ , 
িা়েহাকী এলিণক দুিবি আেযা লদণ়েণিন। 

উণল্লেয, আিিু োসীিণক ইিণন লহব্বান লিশ্বস্ত আেযা লদণ়েণিন। 
 াহািী কালেফ গ্রণথথ িণিন, وثق অথবাৎ িাণক লিশ্বস্ত িিা হণ়েণি। 
ইিণন হাজার িাকরীি গ্রণথথ িণিণিন, মাকিিূ অথবাৎ গ্রহে করার 
মণিা। 

এরের িারা লিণেণিন, আল্লামা আিিানী র. িণিন, এণি আিিু 
হাসানা ত্রুলি িু। িার সম্পণকব ইমাম  াহািী র. লিণেণিন, দস দক 
িা জানা  া়েলন। হাণফজ র. িণিণিন, দস অজ্ঞাি। আিিু হাসানা 
কর্র্রিৃবক িলেবি হাদীস প্রিযােযাি। লম ানুি ই’ লিদাি ১ম ে-,  ়েীফ 
সুনানুি কুিরা ২়ে ে-, িা়েহাকী। 

এ হণিা আিিানীর অন্ধ অনুসারীণদর দেষ সম্বি। আিিানী ভুি 
কণরণিন দিা িারাও ভুি কণরণিন। একই ভুি কণরণিন 
দমািারকেরুীও। আসণি  াহািী ও হাণফজ ইিণন হাজার র. দ  
আিিু হাসনার কথা উণল্লে কণরণিন লিলন আর এই আিিু হাসনা দুই 
িযলি। ইলন হ রি আিী রা.এর োিলরদ আর উলন হ রি আিী রা. 
এর িাণের িাে হাকাম ইিণন উিা়েিার োিলরদ। এই আিিু 
হাসনার িাে আমর ইিণন কা়েস ও আি ূসাদ আি িািাি, আর ঐ 
আিিু হাসনার িাে োরীক নাো়েী। ঐ আিিু হাসনাণক ইিণন 
হাজার র. ‘ িাকরীণি’  ৭ম স্তণরর িণি উণল্লে কণরণিন। আর এই 
আিিু হাসনার িাে আি ূসাদ িািািণক ৫ম স্তণরর উণল্লে কণরণিন। 
িাহণি িার উস্তাদ আিিু হাসনা অিেযই ৩়ে িা ৪থব স্তণরর হণ়ে 
থাকণিন। সুিরাং দুজন এক িযলি হ়ে লকভাণি? িািাডা ইিণন 
হাজার র. িাকরীণির ভূলমকা়ে লিণেণিন, দ  িযলি দথণক শুধ ু
একজন রািী হাদীস িেবনা কণরণিন, আর দকউ িাণক লিকাহ িা 
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লিশ্বস্ত িণিনলন িাণকই আলম মাজহুি িা অজ্ঞাি িণি েলরচ়ে দদি। 
িার এ কথার আণিাণকও দিাঝা  া়ে, এই আিিু হাসনাণক লিলন 
মাজহুি িা অজ্ঞাি িণিনলন। কারে িার দথণক দুজন রািী হাদীস 
িেবনা কণরণিন। 

জালি়োলি দকন? 

 াণহাক, এিিুকু দিা লিি ভুি দিাঝািলুঝ। লকনু্ত এর েণর িারা 
হাণফজ ইিণন হাজার র. এর িিিয লহণসণি একথা লিণেণিন, আিিু 
হাসানা কিৃবক িলেবি হাদীস প্রিযােযাি. এিা লনঃসণন্দণহ জালি়োলি। 
হাণফজ ইিণন হাজার একথা িণিনলন। 

আমাণদর আণিাচয আিিু হাসনাণক মাসিূর িিা দ ণি োণর। অথবাৎ 
 ার একালধক িেবনাকারী িাে আণি, লকনু্ত িার িযাোণর কাণরা েক্ষ 
দথণক সুনাম িলেবি হ়েলন। মাসিূণরর িেবনা অণনণকই লনঃেণিব গ্রহে 
কণরণিন। এর জন্য ‘আর রাফউ ও়োি িাকমীণি’ র েলরলেি দদো 
দ ণি োণর। দকউ দকউ েিব আণরাে কণরণিন সমথবক িেবনাকারীর। 
অথবাৎ িার সমথবণন  লদ অন্য দকান িযলির িেবনা োও়ো  া়ে, িণি 
িার িেবনা গ্রহেণ ািয হণি। এোণন িাও োও়ো  াণে। আিিু 
হাসনার মণিা আি ূআব্দরু রহমান সুিামীও হ রি আিী রা. দথণক 
একই কথা উণল্লে কণরণিন। এ মিূনীলিলি ‘ োরহুন নুেিা’ ়েও 
লিধিৃ হণ়েণি। হ রি আিী রা. দ  লিে রাকাি িারািী লেক্ষা 
লদণ়েণিন, িা এ দথণকও স্পি হ়ে দ , িাাঁর লিলেি িাে শুিাইর 
ইিণন োকাি, আব্দরু রহমান ইিণন আি ূিাকরা, সাঈদ ইিণন আিিূ 
হাসান, সু়োইদ ইিণন িাফািা ও আিী ইিণন রািীআ প্রমেু লিে 
রাকাি িারািী েডাণিন ও েডণিন। (মসুান্নাণফ ইিণন আিী ো়েিা, 
সুনাণন িা়েহাকী, ২/৪৯৮; লক়োমিু িাইি লি ইিণন নাসর, ে২ৃ০০-
২০২)। 

লিলভন্ন েহণর সাহািী ও িাণি়েীিণের আমি: 

ক. মিা েরীণফর আমি: 
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সাহািা ও িাণি়েীণনর  ণুি মদীনা েরীণফ দ মন লিে রাকাি িারািী 
েডা হণিা, মিা েরীণফও দিমলন লিে রাকািই েডা হণিা। আিা 
ইিণন আি ূরািাহ (িীকা-১)(মিুৃয ১১৪ লহ)- ল লন লিলেি িাণি়েী লিণিন 
এিং িহু সংেযক সাহািীর সাক্ষাৎিাণভ ধন্য লিণিন, মিা েরীণফই 
িার লনিাস লিি- িণিণিন, 

 بالوتر ركعة وعشرين ثالثا يصلون وهم الناس أدركت

অথবাৎ আলম দিাকণদরণক ( সাহািা ও প্রথম সালরর িাণি়েীণদরণক) 
দেণ়েলি িারা দিণির সহ ২৩ রাকাি েডণিন। (মসুান্নাণফ ইিণন 
আিী ো়েিা, হাদীস নং ৭৭৭০।) 

এমলন ভাণি ইিণন আিী মিুাইকা র. (িীকা-২) মিার অলধিাসী লিণিন। 
লিলন দসোনকার কালজ (লিচারক ) ও ম়ুোলেন লিণিন। ১১৭ লহ. 
সণন িার ওফাি হ়ে। িার সম্পণকব নাণফ’  ইিণন উমর িণিন, 

 ركعة نعشري رمضان في بنا يصلي كان

অথবাৎ আমাণদরণক লনণ়ে লিলন লিে রাকাি েডণিন। 

ইমাম োণফ়েী র.ও মিার অলধিাসী লিণিন। ২০২ লহ. সাণি িাাঁর 
ওফাি হ়ে। লিলন িণিণিন, 

  عشرين يصلون بمكة ببلدنا أدركت هكذا 

অথবাৎ অনুরূে ভাণি আলম আমাণদর েহর মিা েরীণফ দেণ়েলি,িারা 
লিে রাকাি নামা  েডণিন। (লিরলম ী েরীফ) 

ইমাম োণফ়েীর মা হাি 

ইমাম োণফ়েী র.ও দ ণহিু লিে রাকাি িারািীণক অিিম্বন 
কণরণিন (িীকা-৩) , িাই িাাঁর অনুসারীরা মিা ও অন্যান্য স্থাণন লিে 
রাকাণির উেরই আমি করণিন। মিার হারাম েরীণফ চাি ুহও়ো এ 
আমি আজ ে বন্ত অিযাহি আণি। 

মদীনা েরীণফর আমি 
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সাহািী  ণুির দেষ লদণক মদীনািাসীিে  েন দদেণিন মিািাসীিে 
লিে রাকাি িারািী েণডন িণি, লকনু্ত িারা প্রণিযক িারিীহার 
(লিিাণমর জন্য লিরলি) সম়ে িও়োফ কণর অলিলরি ফা়েদা িাভ 
করণিন িেন দথণক িারা দসোণন প্রণিযক িারিীহার সম়ে চার 
রাকাি িালডণ়ে েডণি িািণিন। এভাণি দসোণন ২০+১৬=৩৬ 
রাকাি েডার প্রচিন হণি থাণক। দকউ আণরা দু’ রাকাি দ াি কণর 
৩৮ রাকাি েডণি থাণকন। এভাণি লিন রাকাি দিণিরসহ িাণদর 
৩৯ িা ৪১ রাকাি হণিা। 

ইমাম মাণিক র. মদীনার অলধিাসী লিণিন। ১৭৯ লহ. সণন িার 
ওফাি হ়ে। লিলন িণিণিন, হাররার ঘিনার ( া ৬৩ লহ সণন 
ঘণিলিি) েিূব দথণক একণো িিণরর অলধক সম়ে জণুড মদীনা 
েরীণফ ৩৮ রাকাি িারািী েডা হণি থাণক। সাণিহ মাওিাি 
িাও়োমা র. (লিলন মদীনার অলধিাসী লিণিন) এর িেবনাও অনুরূে। 

মআু  আি ূ হািীমা রা. সাহািী লিণিন এিং লিলন হাররার ঘিনা়ে 
েহীদ হণ়েলিণিন। িার সম্পণকব ইিণন সীরীন র. সাক্ষয লদণ়েণিন, 
লিলন ৪১ রাকাি িারািী েডাণিন। এ লিনলি িেবনা ‘ িুহফািুি 
আহও়ো ী’  গ্রণথথও লিধিৃ হণ়েণি। (দ্র, ২ে, ৭২ে)ৃ 

নাণফ র. লিণিন হ রি ইিণন উমর রা. এর আ াদকৃি দাস। হ রি 
আণ়েো রা., আি ূ হুরা়েরা রা. ও আি ূ রাণফ রা. প্রমণুেরও িাে 
লিণিন লিলন। ১১৭ লহ সণন িাাঁর ওফাি হ়ে। িাাঁর িেবনা হণিা, আলম 
দিাকণদরণক ৩৬ রাকাি িারািী ও লিন রাকাি দিণির েডণি 
দদণেলি ও দেণ়েলি। (দ্র, প্রাগুি, ২/৭৩) 

দাউদ ইিণন কা়েস র. িণিন, আলম হ রি উমর ইিণন আব্দিু 
আ ী  র. (মিুৃয ১০১লহ) ও আিান ইিণন উসমান র. (মিুৃয ১০৫ লহ, 
ইলন হ রি উসমান রা. এর দিণি লিণিন) এর আমণি মদীনািাসীণক 
৩৬ রাকাি েডণি দদণেলি। (দ্র, লক়োমিু িা়েি, ে ৃ৯১)। 

লিলন এও িেবনা কণরণিন, হ রি উমর ইিণন আব্দিু আ ী  র. 
হাণফজণদরণক ৩৬ রাকাি েডাণি হুকুম লদণিন। (প্রাগুি, ে ৃ৯০) 
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ইমাম মাণিণকর মা হাি 

ইমাম মাণিক র. এর এ িযাোণর দুলি মি োও়ো  া়ে। ২০ রাকাি 
ও ৩৬ রাকাি । মদীনা লমের দস্পনসহ লিলভন্ন েহণর িার অনুসারীরা 
২০ িা ৩৬ রাকাি িারািী েডণি থাণকন। ইমাম োণফঈর ওফাি 
হ়ে ২০২ লহ. সণন। িাাঁর দুজন িাে ম ুানী ও  াআফরানী িাাঁর এ 
িিিয উণল্লে কণরণিন দ , 

  وعشرين بثالث وبمكة وثالثين بتسع بالمدينة يقومون ورأيتهم 

অথবাৎ আলম মদীনািাসীণক দিণিরসহ ৩৯ রাকাি ও মিািাসীণক ২৩ 
রাকাি েডণি দদণেলি। (দ্র. মেুিাসারুি ম ুানী ও ফািহুি িারী) 
দিাঝা দিি, িাাঁর  ণুি মদীনা়ে ৩৬ রাকাি িারািী েডা হণিা। 
এমলনভাণি ইমাম লিরলম ী (মিুৃয ২৭৯ লহ) এর  ণুিও মদীনা়ে ৩৬ 
রাকািই েডা হণিা। (দ্র, লিরলম ী েরীফ) 

ো়েে আলি়ো সাণিম দিণেন, 

 الثالثة المأة ودخلت وتر وثالث وثالثون ست والتراويح الثانية لمأةا مضت
 الوتر فيه بما وثالثون تسع عليه هي ما على تظل أن المظنون وكان

অথবাৎ মদীনা়ে ২়ে লহজরী েিণক িারািী ৩৬ রাকাি ও দিণির লিন 
রাকাি েডা হণিা। িিৃী়ে েিণকও িাই হণ়ে থাকণি। (আিিারািী 
আকিার লমন আিলফ আম, ে ৃ৪১) 

লহজরী ৪থব েিণক মদীনার এ আমি েলরিলিবি হণ়ে লিে রাকাণি 
এণস দেৌাঁণিণি। ো়েে আলি়ো দিণেন, 

 ست من بدل فقط ركعة عشرين إلى كلها الفترة تلك في التراويح عادت
 السابق في وثالثين

অথবাৎ এ সমণ়ে েণূিবর ৩৬ রাকাণির েলরিণিব িারািী লিে রাকাণি 
লফণর আণস। (প্রাগুি ে,ৃ ৪২) 

িেন দথণক আজ ে বন্ত মদীনার মসলজণদ নিিীণি ২০ িারািী 
অিযাহি রণ়েণি। এ েলরিিবণনর কারে এ হণি োণর দ , ইমাম 
মাণিক রহ.এর দলৃিণিও িারািী মিূি ২০ রাকািই সুন্নি। লকনু্ত 
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দ ণহিু মিািাসীণদর প্রণিযক িারিীহা়ে (চার রাকাি েরিিবী 
লিিাণমর সম়ে) একলি কণর িও়োফ করার সুণ াি গ্রহণের কারণে 
মদীনািাসীরাও চার রাকাি কণর েডার লন়েম চাি ু কণর এিং 
দীঘবকাি  ািৎ উি লন়েম চাি ুথাণক। িাই লিলন িা ভাঙণি চানলন। 
ইিণন রুেদ িার লিদা়োিুি মজুিালহদ গ্রণথথ লিণেণিন, 

  ثالث والوثر ركعة وثالثين ستا يستحسن كان أنه مالك عن القاسم ابن وذكر 

ইিনুি কালসম (ইমাম মাণিণকর লিলেি িাে ও িার লফকণহর প্রথম 
সংকিক) ইমাম মাণিক সম্পণকব উণল্লে কণরণিন দ , লিলন ৩৬ 
রাকাি িারািী ও লিন রাকাি দিণির েিন্দ করণিন। 

ইিনুি কাণসম রহ. আণরা িণিণিন দ , আলম লনণজই ইমাম 
মাণিকণক িিণি শুণনলি দ , (েিীফা) জাফর ইিণন সুিা়েমান 
আমার লনকি দিাক মারফি জানণি দচণ়েলিণিন দ , িারািীর 
রাকাি-সংেযা কলমণ়ে দদি লক না? আলম িাণক লনণষধ করিাম। 
মাণিক রহ.ণক েণর লজণজ্ঞস করা হণিা: রাকাি সংেযা কমাণনা লক 
মাকরুহ িা অেিন্দনী়ে? লিলন িিণিন, হ্াাঁ। কারে দীঘবকাি  ািৎ 
মানুষ এভাণি িারািী েণড আসণি। িাাঁণক লজণজ্ঞস করা হণিা, 
িারািী কি রাকাি? িিণিন, দিণিরসহ ৩৯ রাকাি। (দ্র. লক়োমিু 
িাইি, ে.ৃ ৯২) 

ইমাম মাণিক রহ. দ  মিূি ২০ রাকাি িারািীণকই সুন্নি মণন 
করণিন িার ইংলিি িাাঁর ম়ুোত্তা দথণকও োও়ো  া়ে। কারে লিলন 
১১ রাকাণির িেবনা উণল্লে করার ের ২০ রাকাণির িেবনালি উদ্ধিৃ 
কণরণিন। দিমলন মাণিকী লফকণহর অণনক লকিাণিই ২০ 
রাকািণকই িাাঁর মা হাি আেযা দদও়ো হণ়েণি। আি আনও়োরুস 
সালি’আহ গ্রণথথ িিা হণ়েণি, 

 العشاء صالة بعد ركعة عشرون وهي رمضان في التراويح صالة وتتأكد 

অথবাৎ রম ান মাণস িারািীর নামা  সুন্নণি ম়ুোিাদা। এই নামা  
এোর ের লিে রাকাি। (দ্র. আওজা িু মাসালিক, ১/৩৯৭) 
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এমলনভাণি আহমাদ আদ দারণদর ‘আে োরহুি কািীণর’  (১/৩১৫) 
িণিণিন, 

 الصحابة عمل عليه كان كما والوتر بالشفع ركعة وعشرون ثالث وهي 
 الشفع بغير وثالثين ستا العزيز عبد بن عمر زمن في جعلت ثم والتابعين
  األول وه وخلفا سلفا العمل عليه جرى الذي لكن والوتر

অথবাৎ িারািী ২৩ রাকাি, দিণির লিন রাকািসহ। সাহািী ও 
িাণিঈিণের আমি এমনই লিি। েরিিবীকাণি উমর ইিণন আব্দিু 
আ ী  রহ. এর  ণুি েণরর লিন রাকাি িাডাই ৩৬ রাকাি লনধবারে 
করা হ়ে। িণি সািাফ ও োিাফ, েিূবসলূর ও উত্তরসলূরণদর আমি 
লিি প্রথমলিই (অথবাৎ লিে রাকাি)। 

আি ু  া়েদ কা়েরাও়োনীও িার আি িামারুদ দানী গ্রণথথ ২০ 
রাকাণির কথাই উণল্লে কণরণিন। 

ইমাম মাণিণকর সরাসলর িাে ও িার মা হাণির সংকিকণদর এসি 
স্পি উদ্ধলৃি ও িিিযণক োে কালিণ়ে  ারা িিণিন, িাাঁর মি লিি 
১১ রাকাি, িাণদর লিণিণকর উের ক্রন্দন করা িাডা করার লকিুই 
দনই। 

উণল্লেয, আিিানী ও দমািারকেরুী দুজনই ইমাম মাণিক র. এর 
এিাণরা রাকাণির একলি মিও উণল্লে কণরণিন। এ মিলি ভু়ো । 
ইমাম মাণিণকর দকান িাে িা িাাঁর মা হাণির লনভবরণ ািয দকান 
গ্রণথথ এ মিলি িলেবি হ়েলন। জরূী নামক োণফ়েী মা হাণির জননক 
িযলি এ মিলির কথা উণল্লে কণরণিন। এই িযলির জন্ম ইমাম 
মাণিণকর কণ়েকে িির েণর। (িীকা-৪) 

ে. কূফািাসীর আমি: 

কূফািাসীর আমিও মিা ও মদীনািাসী সাহািী ও িাণি়েীিণের 
আমি দথণক িযলিক্রম লিি না। কূফা লিি হ রি আিী রা. এর 
দারুি দেিাফি িা রাজধানী। লিলনই দিা লিে রাকাি েডাণি 
লনণদবে লদণ়েলিণিন। হ রি আব্দলু্লাহ ইিণন মাসউদ রা. কূফা়ে 
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িসিাস করণিন। লিলনও লিে রাকাি েডণিন। (লক়োমিু িাইি, ে,ৃ 
৯১) 

আসও়োদ ইিণন ই়ো ীদ র. লিণিন েীষব িাণি়েী। হ রি উমর, 
ইিণন মাসউদ ও হু া়েফা রা. প্রমেু িড িড সাহািীিণের সাহচ ব 
িাণভ লিলন ধন্য হণ়েলিণিন। ৭৫ লহ সণন িার ওফাি হ়ে। লিলন 
চলল্লে রাকাি িারািী েডণিন। সু়োইদ ইিণন িাফািা লিণিন হ রি 
আিী ও ইিণন মাসউদ রা. প্রমণুের েীষব িাে । লিলন লিে রাকাি 
েডাণিন। িা়েহাকী, ২/৪৯৬। হ রি আিী রা. এর লেষয হাণরি (িীকা-

৫) ও লিে রাকাি েডাণিন। আিী ইিণন রািীআ লিণিন হ রি আিী 
ও সািমান ফারসী রা. এর সাহচ ব ধন্য (িীকা-৬) । লিলনও লিে রাকাি 
েডাণিন । সাঈদ ইিণন জিুাণ়ের লিণিন হ রি ইিণন আব্বাস রা. 
সহ িহু সাহািীর লেষয। লিলনও লিে রাকাণির দিেী িারািী 
েডণিন। ৯৫ লহ সণন লিলন োহাদাি িরে কণরন। সুলফ়োন িাওরী 
(মিুৃয ১৬১ লহজরী) লিণিন কূফার িড মহুালদ্দস ও ফকীহ, লসহাহ 
লসত্তা়ে িার সণূে িহু হাদীস িলেবি হণ়েণি। লিলন িেুারী র. এর 
উস্তাণদর উস্তাদ লিণিন। লিলনও লিে রাকাি িারািীর েণক্ষ। ইমাম 
আি ূহানীফা (মিুৃয ১৫০ লহ) লিে রাকাি িারািীণক সুন্নি িিার ের 
িার অনুসারীরা কূফা ও অন্যান্য েহণর লিে রাকািই িারািী েডণি 
থাণকন। িলৃিে আমণি এই আহণি হাদীস দফরকার উদ্ভণির েণূিব 
উেমহাণদণের সিবে লিে রাকাি িারািীই েডা হণিা। 

ইমাম আি ুহানীফার মা হাি 

উণল্লেয দ , ইমাম আি ু হানীফার এ মিলি হানাফী লফকণহর সকি 
লকিাণিই লিদযমান আণি। িার সরাসলর িাে হাসান ইিণন ল ়োণদর 
িেবনা়েও এলি উদ্ধিৃ হণ়েণি। হাসান ইিণন ল ়োদ িণিন, ইমাম আি ু
হানীফা রহ. িণিণিন, 

 كل في ويسلم رجل ويؤمهم ترويحات خمس مسجدهم في يصلون سنة إنها
 ركعتين
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অথবাৎ িারািী েডা সুন্নি। লনণজণদর মসলজণদ লিে রাকাি েডণি। 
েরুুষ ইমামলি করণি। প্রলি দুরাকাণি সািাম লফরাণি। (দ্র. 
েিুাসািুি ফািাও়ো, ১/৬৩) এিাডা ইমাম িাহািী ও িার 
ইেলিিাফুি আইম্মাহ গ্রণথথ িণিণিন, 

 بتسع مالك وقال الوتر سوى ركعة بعشرين يقومون والشافعي أصحابنا قال 
  بالوتر ركعة وثالثين

অথবাৎ আমাণদর ইমামিে ও োণফঈ িণিণিন, দিণির িযিীি লিে 
রাকাি। আর মাণিক িণিণিন, দিণিরসহ উনচলল্লে রাকাি। 
(মেুিাসার, নং ২৭১) 

ি.িসরা িাসীর আমি: 

সাহািী ও িাণি়েীিণের  ণুি ইরাণকর িসরা নিরী ইিম ও জ্ঞান 
চচবার দক্ষণে েিুই অগ্রিামী লিি। দসোণনও দকউ লিে রাকাণির কম 
িারািী েডণিন না। আব্দরু রহমান ইিণন আি ূিাকরা, সাঈদ ইিণন 
আিিু হাসান ও ইমরান আিদী ৮৩ লহজরীর েণূিব িসরার জাণম 
মসলজণদ লিে রাকাি িারািী েডাণিন। (লক়োমিু িাইি, ে ৃ৯২) 

 রুারা ইিণন আি ূ আওফা (মিুৃয ৯৩ লহ) েীষব িাণি়েী লিণিন। 
লিলনও লিে রাকাণির দিেী িারািী েডাণিন। (প্রাগুি) 

ঘ. িািদাদ িাসীর আমি: 

ইমাম আহমাণদর মা হাি 

িািদাণদ ইমাম আহমাদ র. (মিুৃয ২৪১ লহ) লিে রাকাি িারািীণক 
সুন্নি িণিণিন। (িীকা-৭) ফণি িার অনুসারীরা িািদাদ ও অন্যান্য 
েহণর লিে রাকাি িারািী আদা়ে করণিন। হাম্বিী মা হাণির সকি 
লকিাণি লিে রাকাি িারািীণক সুন্নি িিা হণ়েণি। দাউদ জালহরীও 
লিণিন িািদাণদর অলধিাসী। লিলনও লিণিন লিে রাকাি িারািীর 
েণক্ষ। 
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এমলনভাণি মাণভবর অলধিাসী আব্দলু্লাহ ইিনুি দমািারক র. (মিুৃয 
১৮১ লহ) লিে রাকাি দক অিিম্বন কণরণিন। ইসহাক ইিণন 
রাহাও়ো়েহ র. ৪১ রাকািণক অিিম্বন কণরণিন। 

হাণফজ ইিণন িা়েলম়োর মি : 

ইিণন িা়েলম়ো র. এর মণিও িিবমাণন ২০ রাকাি েডাই উত্তম। 
লিলন িণিণিন, 

 قيامال لطول إحتمال فيهم كان فإن المصلين أحوال بإختالف يختلف واألفضل
 رمضان فى لنفسه يصلى النبى كان كما بعدها وثالث ركعات بعشر فالقيام
 وهو األفضل هو بعشرين فالقيام يحتملونه ل كانوا وإن األفضل هو وغيره
 قام وإن األربعين وبين العشر بين وسط فإنه المسلمين أكثر به يعمل الذى

 ذلك من شىء يكره ول ذلك جاز وغيرها بأربعين

অথবাৎ িারািী কি রাকাি েডা উত্তম িা লনভবর করণি মসুল্লীণদর 
বধ বয-বেন বর উের। িারা  লদ দীঘব সম়ে দাাঁলডণ়ে থাকণি সক্ষম হ়ে, 
িণি ১০ রাকাি ও েণর লিন রাকাি েডা - দ মন রাসিূ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ও়োসাল্লাম রম ান ও িা়েণর রম াণন লনণজর জন্য অিিম্বন 
কণরলিণিন- উত্তম হণি। আর  লদ িারা এর সামথব না রাণে িণি লিে 
রাকাি েডাই উত্তম হণি। সংেযািলরি মসুিমান এ অনু া়েীই আমি 
কণর আসণি। কারে এিা ১০ ও ৪০ এর মাঝামালঝ।  লদ দকউ ৪০ 
রাকাি িা িার কমণিলে েডণি চা়ে িণি দসিাও জাণ়ে । এর 
দকানিাই মাকরূহ িা অেিন্দনী়ে ন়ে। মাজমউূি ফািাও়ো, 
২২/২৭২। 

িিবমাণন মানুণষর েলি ও সামণথবর কথা সকণির জানা । িাই ইিণন 
িা়েলম়োর মণিও িিবমাণন লিে রাকাি েডাই উত্তম। আণরকলি 
কথাও লিলন স্পি কণরণিন, চলল্লে িা অন্য দ  দকান সংেযা়ে িারািী 
েডা দহাক না দকন, িা মাকরূহ হণি না, িরং জাণ়ে ই হণি। অথচ 
আিিানী সাণহি িণিণিন, দজাহণরর েণূিবর চার রাকাি সুন্নি োাঁচ 
রাকাি েডা দ মন, এিাণরা রাকাণির দিেী িারািী েডাও লঠক 
দিমন।এমন দুঃসাহলসক কথা আিিানী িাডা দক িিণি োরণি? 
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আমাণদর জানামণিা সমগ্র েলৃথিীর আণিমণদর দকউই এমন কথা 
িণিনলন। 

এমনলক িা-মা হািী আণিমণদর মরুুব্বী মাওিানা নও়োি লসদ্দীক 
হাসান োনও স্পি িণিণিন, লিে রাকাণির দভির দ ণহিু এিাণরা 
রাকািও অন্তভূবি, িাই লিে রাকাি আদা়েকারীও সুন্নি অনু া়েী 
আমিকারী িণি লিণিলচি হণি। (দ্র, ‘আি ইলন্তকাদ’  ুর রাজীহ, ে ৃ
১৩৮) 

আি রাকাণির দলিি : লকিু ে বাণিাচনা 

আি রাকাণির েণক্ষ লিনলি দলিি দেে করা হ়ে: 

১নং দলিি: হ রি আি ূসািামা র. হ রি আণ়েো রা. দক লজণজ্ঞস 
করণিন, রম াণন রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লামএর 
নামা  লকরূে হণিা? লিলন িিণিন, রম ান ও িা়ের রম াণন লিলন 
এিাণরা রাকাণির দিেী েডণিন না। লিলন চার রাকাি েডণিন। এর 
দসৌন্দ ব ও দীঘবিা সম্পণকব িুলম লজণজ্ঞস কণরা না। এরের চার 
রাকাি েডণিন। এর দসৌন্দ ব ও দীঘবিা সম্পণকব িুলম লজণজ্ঞস কণরা 
না। এর ের লিন রাকাি েডণিন। আলম িিিাম, ই়ো রাসিূলু্লাহ! 
আেলন দ  দিণির েডার আণিই ঘলুমণ়ে েণডন? লিলন িিণিন, 
আণ়েো! আমার দচাে ঘমুা়ে িণি, িণি আমার কল্ব জাগ্রি থাণক। 
(িেুারী, মসুলিম)। 

এ হাদীসলি িাণদর সিণচণ়ে েলিোিী দলিি। লকনু্ত আসণি এ 
হাদীসলি িাহােদু সম্পণকব, িারািী সম্পণকব ন়ে। এলিণক িারািী 
সম্পণকব মণন করা ভুি। কারে: 

ক. এ হাদীণস দসই নামাণ র কথা িিা হণ়েণি  া রম ান ও অন্য 
সম়ে েডা হণিা, অথচ িারািী রম ান িাডা অন্য সম়ে েডা হ়ে না। 

ে. এোণন দ  নামাণ র কথা িিা হণ়েণি, রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ও়োসাল্লাম দসিা ঘণর একাকী েডণিন। অথচ িারািী 
জামাণির সণে মসলজণদ েডা হ়ে। 
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ি. এোণন দ  নামাণ র কথা িিা হণ়েণি িাণি রাসূিলু্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ও়োসাল্লাম নামা  দেণষ লকিুক্ষে ঘলুমণ়ে লনণিন। েণর ঘমু 
দথণক উণঠ দিণির েডণিন। অথচ িারািীণি নামা  দেষ কণর 
দিণির েডা হ়ে। িািাডা এোণন দ  দিণির সম্পণকব িিা হণ়েণি, িা 
লিলন একাকী েডণিন। অথচ িারািীণি দিণির জামাণি েডা হ়ে। 

ঘ. এই নামা  চার রাকাি, চার রাকাি ও লিন রাকাি েডা হণ়েলিি। 
িা-মা হািী আণিম দমািারকেরুী িার লিরলম ী েরীণফর ভাষযগ্রণথথ 
িণিণিন, চার রাকাি এক সািাণম েডা হণ়েলিি, এমলনভাণি লিন 
রাকািও এক সািাণম। অথচ িারািী দুরাকাি কণর েডা হ়ে। 

ঙ. এই নামা   লদ িারািী সম্পণকব হণিা, িণি ফকীহিণের দকউ না 
দকউ এিাণরা রাকাণির মি দোষে করণিন। অথচ িাণদর দকউই 
অনুরূে মি দোষে কণরনলন। 

দিাঝা  া়ে, ফকীহিণের দকউই এই হাদীসণক িারািীর দক্ষণে মণন 
কণরনলন। অথচ ইমাম লিরলম ী র. জানাণ়ে  অধযাণ়ে লিণেণিন, 

 الحديث بمعاني أعلم وهم الفقهاء قال كذلك

অথবাৎ ফকীহিে অনুরূে িণিণিন, আর হাদীণসর মমব সম্পণকব িারাই 
অলধক জ্ঞাি। 

চ. মহুালদ্দসিেও এই হাদীসণক িারািীর দক্ষণে ন়ে, িাহােণুদর 
দক্ষণেই মণন করণিন। ইমাম মসুলিম, আি ূ দাউদ, লিরলম ী, 
নাসা়েী, ইমাম মাণিক, আব্দরু রা  াক, দালরমী, আি ূআও়োনা ও 
ইিণন ে ুা়েমা র. প্রমেু সকণিই এই হাদীসণক িাহােদু অধযাণ়ে 
উদ্ধিৃ কণরণিন; িারািী িা লক়োণম রামা ান অধযাণ়ে উণল্লে কণরনলন 

এমনলক ইমাম মহুাম্মদ ইিণন নাসর মারও়ো ী র. িার ‘ লক়োমিু 
িাইি’  গ্রণথথ একলি অনুণেণদর লেণরানাম লদণ়েণিন, 

 رمضان في للناس اإلمام بها يقوم التي الركعات عدد باب

অথবাৎ অনুণেদ: রম াণন দিাকণদরণক লনণ়ে ইমাম দ  নামা  েডণিন 
িার রাকাি-সংেযা। উি অনুণেণদ লিলন িারািীর রাকাি-সংেযা 
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সম্পণকব িহু হাদীস উণল্লে কণরণিন। অথচ হ রি আণ়েো রা. এর এ 
হাদীস উচ্চ মাণনর সহীহ হও়ো সণেও উণল্লে করা দিা দূণরর কথা, 
এর প্রলি দকান ইোরা-ইংলিিও কণরনলন। এণি দিাঝা  া়ে, িাাঁর 
িণিষো়েও এই হাদীস িারািী সম্পণকব ন়ে, িাহােদু সম্পণকব। 

 

মহুালদ্দসিণের মণধয শুধ ু ইমাম িেুারী র. এ হাদীস িারািী ও 
িাহােদু উভ়ে অধযাণ়ে উণল্লে কণরণিন। ইমাম িেুারীর নীলি 
সকণির জানা। লিলন সামান্য সম্পণকবর কারণেই হাদীস েনুরুণল্লে 
কণরন। লিলন একথাও িলুঝণ়ে থাকণি োণরন, রম াণন িারািী েডা 
হণিও দেণষ িাহােদুও েণড দন়ো উলচৎ । িেুারী র. লনণজও 
িারািী েণড দেষরাণি উণঠ িাহােদু েডণিন। ফািহুি িারীর 
মকুালদ্দমা, ে ৃ৬৪৫। 

ি. এই হাদীস িারািী সম্পণকব হণি সাহািাণ়ে দকরাণমর েণক্ষ লিে 
রাকাি েডা আণদৌ সম্ভি লিি না। রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ও়োসাল্লাণমর প্রলি, িাাঁর সুন্নি ও আদণেবর প্রলি িাাঁণদর দচণ়ে অলধক 
মহব্বি আর কাণরা হণি োণর না। 

জ. দোদ হ রি আণ়েো রা.ও মণন করণিননা এই হাদীস িারািী 
সম্পণকব। অন্যথা়ে িাাঁর দচাণের সামণন ৪০লি িির মসলজণদ নিিীণি 
িাাঁরই হুজরার োণে এভাণি সুন্নণির েলরেথথী কাজ করা হণি, আর 
লিলন প্রলিিাদ না কণর চুে কণর থাকণিন- িা হণি োণর না। 

ঝ. এ হাদীস িারািী সম্পণকব হণি িা-মা হািী আণিম োওকানী 
সাণহি ও নও়োি লসদ্দীক হাসান োন দকন িিণিন: িারািীর রাকাি 
সংেযা সম্পণকব দকান সহীহ হাদীস দনই? 

োওকানী িণিণিন, 

 بقراءة وتخصيصها معين عدد على بالتراويح المسماة الصالة فقصر
 سنة به ترد لم مخصوصة
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অথবাৎ িারািী নামা ণক লিণেষ সংেযা়ে ও লিণেষ দকরাণি আিদ্ধ 
করার িযাোণর দকান হাদীস আণসলন। দ্র, না়েিিু আওিার। 

নও়োি সাণহি দিা আণরা স্পি কণর িণিণিন, 

 ترك ثم ليالي في صالها السالم عليه أنه ثبت بأصلها سنة التراويح صالة ان
 تعيين يأت ولم واجبة يحسبوها أو العامة على تجب ل أن األمة على شفقة
 المرفوعة الصحيحة الروايات في ددالع

অথবাৎ িারািী মিূিঃ সুন্নি। একথা প্রমালেি দ , রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ও়োসাল্লাম কণ়েক রাি এলি েণডলিণিন। অিঃের 
উম্মণির প্রলি দ়োেরিে হণ়ে লিলন এলি দিণড লদণ়েণিন। িাাঁর 
আেংকা লিি সাধারণের উের এলি ফরজ হণ়ে  া়ে লক না, লকংিা 
িারাই এলিণক ফরজ মণন কণর িণস লক না। িণি এর লনলদবি সংেযা 
দকান সহীহ মারফূ হাদীণস উণল্লে করা হ়েলন। দ্র, আি ইনলিকাদুর 
রাজীহ, ে,ৃ৬১ 

সুিকী র.ও িার ‘ োরহুি লমনহাজ’  গ্রণথথ লিণেণিন, 

 هل الليالي تلك في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول صلى كم يبنقل لم أنه اعلم
 أقل أو عشرون هو

অথবাৎ রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম ঐ রািগুণিাণি লিে 
রাকাি না িার কম েণডলিণিন দস কথা িলেবি হ়েলন। দ্র, আি 
মাসািীহ, ে ৃ৪৪ 

আল্লামা ইিণন িা়েলম়োও প্রা়ে একই ধরণনর কথা িণিণিন। লিলন 
িণিণিন, 

 عليه هللا صلى النبي عن موقت معين عدد فيه رمضان قيام أن ظن ومن
 أخطأ فقد ينقص ول فيه يزاد ل وسلم

অথবাৎ দ  িযলি মণন করণি রম াণন িারািীর রাকাি সংেযা 
রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম দথণক লনলদবি ও লনধবালরি, 
এণি িাডাণনা কমাণনা  াণি না, দস ভুি করণি। (দ্র. মাজমাউি 
ফািাও়ো, ২২/২৭২) 
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এসি দথণক স্পি প্রলিভাি হ়ে, এ চারজন মনীষীর দলৃিণিও হ রি 
আণ়েো রা. এর হাদীসলি িাহােদু সম্পণকব, িারািী সম্পণকব 
ন়ে। (িীকা-১) ইিণন িা়েলম়ো র. দ  ভুণির প্রলি ইংলিি লদণ়েণিন 
আিিানী সাণহি দসই ভুণিই েলিি হণ়েণিন। 

আমরা অিেয িলি, রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর মন-
দমজা , রুলচ-প্রকৃলি, আমি ও কমব সম্পণকব সাহািাণ়ে দকরাম 
সিণচণ়ে ভাি জানণিন। 

সুন্নণির প্রলি িাাঁণদর আসলি, সুন্নিণক সমনু্নি রাোর দক্ষণে িাণদর 
অগ্রেী ভূলমকা সকণিরই জানা। রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ও়োসাল্লাণমর লনণদবেই শুধ ু ন়ে, িাাঁর ইো-আকাক্সক্ষার িাস্তিা়েন 
িাাঁণদর জীিণনর িড িক্ষয লিি। িাাঁণদর মণধয েিুাফাণ়ে রাণেদীন 
লিণিন আণরা অগ্রিামী। হ রি উমর রা. সম্পণকব নিীজী সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ও়োসাল্লাম িণিণিন, আমার েণর নিী হও়োর সুণ াি 
থাকণি উমরই হণিা। (লিরলম ী) লিলন আণরা িণিণিন, আমার 
উম্মণি মহুাদ্দাস ( ার প্রলি আল্লাহর েক্ষ দথণক এিহাম হ়ে) দথণক 
থাকণি দস হণি উমর। লিলন আণরা িণিণিন, উমর দ  েথ ধণর চণি 
ে়েিান দস েথ দিণড লদণ়ে অন্য েথ লদণ়ে চণি। এই দুলি হাদীসই 
িেুারী েরীণফ উদ্ধিৃ হণ়েণি। 

অন্যলদণক দিদ’আি িা নি-উদ্ভালিি আমি ও কণমবর প্রলি 
সাহািীিণের ঘেৃা ও অসণন্তাষ লিি চরম ে বাণ়ের। ম়ুোলেন আ ান 
লদণ়ে েনুরা়ে ডাকাডালক করণি শুণন হ রি ইিণন উমর রা. দসই 
মসলজদ দথণক রাণি দির হণ়ে লিণ়েলিণিন। দিণিণক নামাণ  সরূা 
ফাণিহার েণূিব লিসলমল্লাহ দজাণর েডণি শুণন হ রি আব্দলু্লাহ ইিণন 
মিুাফ্ফাি রা. দিে কু্ষি হণ়েলিণিন। দিণিণক সািধান কণর লিলন 
িণিলিণিন, 

 اإلسالم في والحدث إياك

েিরদার ! ইসিাণম নিুন লকিু উদ্ভািন কণরা না। এদুলি হাদীস 
লিরলম ী েরীণফ উদ্ধিৃ হণ়েণি। 
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িামাতু্ত হে সম্পণকব জননক িযলি হ রি ইিণন উমর রা.ণক একথা 
িিণিন, আেনার িািাই দিা এিা করণি লনণষধ কণরণিন। এর 
উত্তণর লিলন িণিণিন, মণন কর একলি কাজ সম্পণকব আমার িািা 
লনণষধ করণিন, আর রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম 
দসইকাজ কণরণিন, িণি িুলম দকানলি ধরণি? রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর আমিলি ন়েলক? (লিরলম ী েরীফ) 

কুরআন সংকিণনর িযাোণর  া়েদ ইিণন িাণিি রা.ণক দাল়েত্ব লদণি 
চাও়ো হণি লিলন িণিলিণিন, 

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول يفعله لم شيئا تفعل كيف

রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম দ  কাজ কণরনলন দস কাজ 
আেলন লকভাণি করণিন? লকনু্ত হ রি উমর রা. িাাঁণক ও আি ূিকর 
রা.ণক িলুঝণ়ে একাজলি কলরণ়ে লনণ়েণিন। 

এসি কথা লিণিচনা়ে রােণি স্পি প্রিী়েমান হ়ে দ , হ রি আণ়েো 
রা. এর হাদীসলি িারািী সম্পণকব হণ়ে থাকণি সাহািাণ়ে দকরাণমর 
েণক্ষ ২০ রাকাি েডার উের ঐকমিয হও়ো আণদৌ সম্ভি হণিা না। 
অনুরূে ভাণি ২০ রাকাণির িযাোণর রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ও়োসাল্লাণমর দকান লনণদবেনা না থাকণি িাও িাণদর েণক্ষ েডা 
সম্ভি হণিা না। দকউ না দকউ অিেযই প্রলিিাদ িা আেলত্ত কণর 
িসণিন। আমার উম্মি দিামরাহীর উের একমি হণিনা- নিীজীর এ 
িােী দক না শুণনণিন? 

রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম ও আি ূ িকর রা. এর 
আমণি সাহািীিে কু্ষদ্র কু্ষদ্র দণি ভাি হণ়ে মসলজণদ িারািী 
েণডণিন। উমর রা.  েন িাণদর এক ইমাণমর দেিণন একলেি 
করণি চাইণিন, িেনই হ রি উিাই ইিণন কাি রা. আেলত্ত কণর 
িসণিন। মসুনাণদ আহমদ ইিণন মানী’  ও লজ়ো মাকলদসীর ‘আি 
মেুিারাহ’  হাদীস গ্রথথদ্বণ়ে আিিূ আলি়ো র. দথণক িলেবি হাদীসলি, 
 া ৪০৯ েিৃা়ে উণল্লে করা হণ়েণি, দথণক স্পি দিাঝা  া়ে, জামাণি 
েডার িযাোণর হ রি উিাই রা. দিা আেলত্ত কণর িণসলিণিন। লকনু্ত 
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লিে রাকাণির িযাোণর লিলন দকান আেলত্ত না কণর লিনা লদ্বধা়ে লিে 
রাকাি েলডণ়ে লদণ়েলিণিন। অথচ প্রথম লিষ়েলি লিি িযিস্থােনািি 
এিং েরী়েণির রুলচর সণে সামঞ্জসযেেূব। আর লদ্বিী়ে লিষ়েলি 
েরী়েণির একলি লিধান। দকান নামাণ র রাকাি সংেযা লনণজর দথণক 
লনধবারে করার সুণ াি দনই। এণক্ষণে  লদ ৮ রাকাি েডা লনধবালরি 
থাকণিা িাহণি লিলন দস্বো়েও লিে রাকাি েডাণিন না। অন্য দকউ 
েডাণি িিণিও লিলন আেলত্ত কণর িিণিন, এ কাজ দিা ইলিেণূিব 
হ়েলন, আলম লকভাণি করণিা? 

২নং দলিি 

হ রি উিাই ইিণন কা’ ি রা. দথণক িলেবি: 

 ركعات ثمان داره في بنسوة رمضان في صلى أنه

অথব: লিলন রম াণন িার ঘণরর মলহিাণদর লনণ়ে আি রাকাি 
েণডণিন। 

অনুরূে আি ূ ই়োিা়ে িলেবি হ রি জালির রা. এর হাদীস: জালির 
ইিণন আব্দলু্লাহ রা. িণিন, 

 إن هللا رسول يا فقال سلمو عليه هللا صلى هللا رسول إلى كعب بن أبي جاء
 داري في نسوة قال أبي؟ يا وماذا: قال رمضان في يعني شيئ الليلة مني كان
 ثم ركعات ثمان بهن فصليت:  قال بصالتك فنصلي القرآن نقرأ ل إنا قلن

 أوترت

উিাই ইিণন কাি রা. রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর 
লনকি এণস িিণিন, দহ আল্লাহর রাসিূ! িি রাণি : িার উণদ্দেয 
হণিা রম াণন- আমার দথণক একলি িযাোর ঘণি দিণি। রাসিূলু্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম িিণিন, উিাই! দসিা লক? লিলন 
িিণিন,আমার ঘণরর নারীরা িিণিা দ , আমরা দিা কুরআন েডণি 
োলরনা (অথবাৎআমাণদর কুরআন মেুস্থ দনই)। িাই আমরাও দিামার 
দেিণন নামা  েডণিা। আলম িাণদর লনণ়ে আি রাকাি েডিাম। 
এিং েণর দিণিরও েডিাম। 
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এ হাদীসলি সম্পণকব আণিাচনা়ে  াও়োর েণূিব িনু্ধণদর কণ়েকলি ভুি 
িুণি ধরলি। হাদীসলির অনুিাণদ িারা ৩লি ভুি কণরণিন। এক, 
‘ রম াণনর রালেণি’  কথালি িারা জণুড লদণ়েণিন,  া মিূ হাদীণস 
দনই। দুই, িযাণকণি িারা ‘ িারািী’  কথালি জণুড লদণ়েণিন, এলিও 
মিূ হাদীণস দনই। লিন, এর েণরর ভুিলিণিা েণুরা জালি়োলি। 
‘ েণডণিন’  স্থণি িারা লিণেণিন, ‘আদা়ে করণিন’ । ‘ েণডণিন’  
িিণি দিাঝা  া়ে দকান একিাণরর ঘিনা। আর ‘ েডণিন’  িা 
‘আদা়ে করণিন’  িিণি দিাঝা  া়ে, এিা িার লন়েলমি আমি লিি। 
৫ম ভুি কণরণিন এই িণি দ , ‘আব্দলু্লাহ িণিন’ । সলঠক হণি 
‘ জালির রা. িণিন’ । 

এিার মিূ আণিাচনা়ে আসা  াক। এ হাদীসলি আি ূই়োিা র. িার 
মসুনাণদ (১৭৯৫) , মহুাম্মদ ইিণন নাসর র. িার ‘ লক়োমিু িাইণি’  
(ে ৃ৯০) , িািারানী িার ‘আওসাণি’  (৩৭৩১) ও আব্দলু্লাহ ইিণন 
আহমাদ িার ‘  াও়োণ়েণদ মসুনাণদ আহমণদ’  (৫/১১৫ : ২১৪১৫) 
উদ্ধিৃ কণরণিন। হা়েিামী র. আি ূ ই়োিার েণব্দ মাজমাউ  
 াও়োণ়েণদ (২/১৭৯) এলি উণল্লে কণরণিন। সকণি একই সনণদ িা 
সণূে এলি িেবনা কণরণিন। লকনু্ত এই হাদীস  ়েীফ, এলি প্রমােণ ািয 
ন়ে। কারে: 

ক. এর সনণদ ঈসা ইিণন জালর়ো আণিন, লিলন  ়েীফ। িার হাদীস 
প্রমােণ ািয ন়ে। িার সম্পণকব ইিণন মাঈন র. িণিণিন, حديثه ليس 
 ليس ,অথবাৎ িার হাদীস মজিিু ন়ে। অন্য িেবনা়ে লিলন িণিণিন بذاك
 عنده অথবাৎ লিলন দকান িস্তুই নন। অের এক িেবনা়ে আণি بشيئ
 অথবাৎ িার লকিু লকিু আেলত্তকর িেবনা আণি। ইমাম নাসা়েী ওمناكير
আি ূদাউদ র. িণিণিন, الحديث منكر  অথবাৎ লিলন আেলত্তকর হাদীস 
িেবনাকারী। অের এক িেবনা়ে ইমাম নাসা়েী িণিণিন متروك 
 أحاديثه ,অথবাৎ িার হাদীস িজবনণ ািয। ইিণন আদী িণিণিন الحديث

محفوظة غير অথবাৎ িার হাদীস সলঠক ন়ে। সাজী র. ও উকাইিী র. 
িাণক  ়েীফণদর কািাণর িেয কণরণিন। ইিনুি জাও ী র.ও িাণক 
 ়েীফ িণিণিন। (দ্র. িাহ ীি ও মী ানুি ইলিদাি) 
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এই সািজণনর সমাণিাচনার লিেরীণি শুধ ু আি ূ  রুআ র. 
িণিণিন, به بأس ل  অথবাৎ িার মণধয দকান অসুলিধা দনই। আর ইিণন 
লহব্বান িাণক ‘ লসকাি’  গ্রণথথ উণল্লে কণরণিন। হাদীস োণের 
মিূনীলি অনুসাণর িযােযা সম্বলিি জবাহ িা সমাণিাচনা অগ্রিেয হণ়ে 
থাণক। (িীকা-২)ফণি ঈসা  ়েীফ প্রমালেি হন। লিণেষি নাসা়েী ও আি ূ
দাউদ র. দ  িণিণিন ‘ মনুকারুি হাদীস’ - এলি সম্পণকব দোদ 
দমািারকেরুী সাণহি সাোিী র. এর উদ্ধলৃিণি িণিণিন, 

  حديثه ترك به يستحق الرجل في وصف الحديث منكر 

অথবাৎ ‘ মনুকারুি হাদীস’  হও়ো িযলির এমন একলি দদাষ  ার 
কারণে িার হাদীস িজবনণ ািয হণ়ে  া়ে। (দ্র, আিকারুি লমনান) 

এসি কারণেই ইিণন হাজার ‘ িাকরীণি’  িার সম্পণকব িণিণিন, فيه 
 িার মণধয দুিবিিা আণি। সুিরাং হা়েিামী ও আিিানী সাণহি لين
হাসান িিণিই এিা হাসান হণ়ে  াণি না। একইভাণি মী ানুি 
ইলিদাি গ্রণথথ  াহািী রহ. এর সনদণক ও়োসাি িা মধযম স্তণরর 
িণি দ  মন্তিয কণরণিন, েিূবিিবী মহুালদ্দসিণের মন্তিযগুণিা সামণন 
রােণি দসলিও সলঠক িণি মণন হ়ে না। 

ে. এ হাদীণসর দকাথাও িারািীর কথা দনই। সুিরাং এর দ্বারা আি 
রাকাি িারািী প্রমাে করার দচিা হণি িযথব দচিা । মলহিাণদর লনণ়ে 
ঘণর নামা  েডা দথণক িাহােদু েডার কথাই সাধারেভাণি িণুঝ 
আণস। 

ি. িারািী সংক্রান্ত ঘিনা হও়ো দিা দূণরর কথা, এিাণক রম াণনর 
ঘিনা প্রমালেি করাও মেুলকি। কারে এই হাদীস মসুনাণদ আহমাণদ 
ও িািারানীর আওসাি গ্রণথথ উদ্ধিৃ হণ়েণি, দসোণন রম াণনর দকান 
কথাই দনই। আর মসুনাণদ আি ূ ই়োিা়ে িিা হণ়েণি, في يعني 
 অথবাৎ িার উণদ্দেয হণিা, রম াণন। একথালি লনি়েই হ রিرمضان
জালির রা. িা ঈসা ইিণন জালর়ো লকংিা অন্য দকউ িণিণিন। 
এমিািস্থা়ে মহুালদ্দসিণের েলরভাষা়ে এলি মদুরাজ িণি লিণিলচি 
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হণি,  ার উৎস িেবনা়ে উণল্লে করা হ়ে লন। অিেয ‘ লক়োমিু 
িাইণি’ র িেবনা়ে আণি, 

 الخ هللا رسول يا فقال رمضان في كعب بن أبي جاء 

অথবাৎ হ রি উিাই ইিণন কাি রম াণন আসণিন এিং িিণিন, ই়ো 
রাসিূলু্লাহ! ::::। উেণরাি িেবনাগুণিার আণিাণক অনুলমি হ়ে দ , 
ঈসা ইিণন জালর়ো কেনও রম াণন আসার কথা িণিণিন; কেনও 
িণিণিন, িার উণদ্দেয হণিা রম াণন; আিার কেনও লিলন রম াণনর 
প্রসেই িাদ লদণ়ে লদণ়েণিন। এণি কণর িার স্মলৃিেলির দুিবিিাই 
দিেী কণর প্রমালেি হ়ে। দকননা হাদীসলি দকিি িার সণূেই িলেবি 
হণ়েণি। িািাডা লক়োমিু িাইণির সনণদ মহুাম্মদ ইিণন হুমা়েদ 
রা ী আণিন। ইমাম িেুারী িার সম্পণকব িণিণিন نظر فيه অথবাৎ িার 
িযাোণর আেলত্ত আণি। ইিণন হাজার িণিণিন, ضعيف حافظ  অথবাৎ 
দুিবি হাণফণজ হাদীস।  াহািী র. ‘ কাণেফ’  গ্রণথথ িণিণিন, األولى 
‘ অথবাৎ িাণক িজবন করাই দি়ে। সুিরাং تركه রম াণন আসণিন’  
কথালি িার িলৃদ্ধও হণি োণর। 

ঘ. হাদীসলি দ  প্রমােণ ািয ন়ে িার একলি প্রমাে এও হণি োণর, 
এলি সহীহ হণ়ে থাকণি হ রি উমর রা. এর আমণি হ রি উিাই 
রা.  েন িারািীর ইমাম হণিন, িেন লিলন আি রাকািই েডাণিন। 
অথচ দেিণন িহু সণূে আমরা প্রমাে কণর এণসলি, লিলন লিে 
রাকািই েলডণ়েণিন। 

৩নং দলিি 

হ রি জালির রা. িণিন, 

 ثمان رمضان ليلة في وسلم عليه هللا صلى هللا صلى هللا رسول بنا صلى
 يخرج أن ورجونا المسجد في اجتمعنا القابلة من كان فلما والوتر ركعات

 الحديث آخر إلى أصبحنا حتى فيه نزل فلم إلينا

অথবাৎ রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম আমাণদরণক লনণ়ে 
রম াণন আি রাকাি ও দিণির েডণিন। েণরর রাণি আমরা 
মসলজণদ সমণিি হিাম এিং আো করিাম লিলন দিলরণ়ে আমাণদর 
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কাণি আসণিন। লকনু্ত সকাি ে বন্ত আমরা মসলজণদ (অণেক্ষা 
করণিই) থাকিাম। (অথবাৎ লিলন আর দির হনলন)। 

এ হাদীসলিও  ়েীফ, প্রমােণ ািয ন়ে। দকননা এর সনণদও ঐ 
েণূিবাি ঈসা ইিণন জালর়ো আণিন। িািাডা এই হাদীস দথণক দিাঝা 
 া়ে, এিা দকিি এক রাণির ঘিনা লিি। দ ণহিু দস সম়ে িারািী 
নামা  জামাণির সণে েডার প্রচিন লিি না, িাই এই হাদীসণক 
সহীহ ধণর লনণিও এই সম্ভািনা থাণক দ , অিলেি নামা  জামাি 
িাডা একাকী েণড দনও়ো হণ়েণি। আর এিা লনিক অনুমান ন়ে। 
মসুলিম েরীণফ হ রি আনাস রা. এর এক রাণি রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর সণে িারািীণি েরীক হও়োর একলি ঘিনা 
িলেবি হণ়েণি। দসোণন লিলন িণিণিন, 

 عندنا يصلها لم صالة صلى ثم

অথবাৎ এরের রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম (হুজরা়ে 
লিণ়ে ) লকিু নামা  েণডণিন  া আমাণদর লনকি েণডনলন। মসুলিম 
েরীফ, হাদীস নং ১১০৪ 

ঈসা ইিণন জালর়ো িলেবি হাদীসলি সলঠক না হও়োর আণরা একলি 
কারে এই দ , সহীহ হাদীস সমণূহ একালধক সাহািী কিৃবক রাসিূলু্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর িারািী েডার ঘিনা িলেবি হণ়েণি। 
হ রি আণ়েো রা. এর িেবনা িেুারী (৯২৪) ও মসুলিণম (৭৬১) 
উদ্ধিৃ হণ়েণি। হ রি আনাস রা. এর িেবনা মসুলিম েরীণফ 
(১১০৪), হ রি  া়েদ ইিণন সালিি রা. এর িেবনা িেুারী (৭৩১) ও 
মসুলিণম (৭৮১) উদ্ধিৃ হণ়েণি। আি ূ  র রা. এর িেবনা আিদূাউদ 
(১৩৭৫) ও লিরলম ী েরীণফ (৮০৬) উদ্ধিৃ হণ়েণি এিং নুমান ইিণন 
িােীর রা. এর িেবনা নাসা়েী েরীণফ (১৬০৬) উদ্ধিৃ হণ়েণি। লকনু্ত 
িাণদর কাণরা িেবনাণিই রাকাি-সংেযার উণল্লে আণসলন। এণসণি 
শুধ ুহ রি জালির রা. এর িেবনা়ে। িাও ঈসা ইিণন জালর়োর মণিা 
দুিবি িেবনাকারীর সূণে। 

লকিু গ্রণথথর িরাি প্রসণে 
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আণিাচনার এ ে বাণ়ে িামা হািী িনু্ধণদর আণরকলি লিষ়ে িুণি 
ধরণি চাই। িারা আমাণদর হানাফী ও অন্যান্য লকিু আণিণমর 
মিামি উণল্লে কণর দিাঝাণি দচণ়েণিন, এাঁরাও িাণদর সণে 
একমি। সিবপ্রথম িারা আব্দিু হক দদহিভী র. এর কথা এণনণিন, 
লকনু্ত িাাঁর দকান গ্রণথথর িরাি দদনলন। অথচ লিলন িার ‘ মা সািািা 
লিসসুন্নাহ’  গ্রণথথ লিণেণিন, 

 هو بعدهم ومن والتابعين الصحابة من واشتهر األمر عليه استقر الذيو
 العشرون

অথবাৎ ২০ রাকাি িারািীই সাহািাণ়ে দকরাম, িাণি়েীন ও েরিিবী 
আণিমিে দথণক প্রলসলদ্ধ িাভ কণরণি এিং এিাই দেষ ে বন্ত িহাি 
হণ়েণি। 

২়ে নম্বণর িারা ইিনুি হুমাম র. এর নাম উণল্লে কণরণিন। অথচ 
লিলন িণিণিন, ২০ রাকাি েিুাফাণ়ে রাণেদীণনর সুন্নি,  ার 
অনুসরণের িালিদ নিীজী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লামই লদণ়ে 
দিণিন। ২০ রাকাণির আমি হ রি উমর রা. এর  িু দথণক 
অলিলেন্ন ধারা়ে প্রজন্ম েরম্পরা়ে চণি আসণি। 

৩়ে নাম এণসণি কাশ্মীরী র. এর ‘আি আরফুে ো ী’  (িারা 
লিণেণিন, উরফুে ো ী, এিা ভুি) গ্রণথথর উদ্ধলৃিণি। এলি কাশ্মীরী 
র. রলচি দকান লকিাি ন়ে। িরং িাাঁর ক্লাণসর আণিাচনা এক িাে 
লিলেিদ্ধ কণরণিন। ফণি এণি লকিু ভুি-ভ্রালন্তও ঘণি দিণি। কাশ্মীরী 
র. িেুারী েরীণফর দরসী ি়োন ‘ ফা়ে িু িারী’   া আি আরফুে 
ো ী দথণক অণনক লনেুাঁি,  ার সংকিক আল্লামা িদণর আিম লমরাঠী 
কালশ্মরী রহ.এর লনকি অণনকিার িেুারী েরীণফর োঠ গ্রহে 
কণরণিন, িাণি িণিণিন, আহণি হাদীস নামধারীণদর উলচৎ দসহরী 
োও়ো িুণি  াও়োর আেংকা হ়ে, এমন সম়ে ে বন্ত ( অথবাৎ 
সারারাি) িারািী েডা। দকননা এিাই নিীজীর সিবণেষ আমি লিি। 
লকনু্ত  ারা আি রাকাি েণড উম্মণির ‘ সাও়োণদ আ ম’  িা 
সংেযািলরি দথণক লিলেন্ন হ়ে, এমনলক িাণদর উের দিদআণির 
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দদাষ আণরাে কণর, িাণদর উলচৎ লনণজণদর েলরোম সম্পণকব লচন্তা 
করা। (দ্র, ৩ে, ১৮১ে)ৃ 

৪থব নাম উণল্লে করা হণ়েণি দমাল্লা আিী কারী র. এর । লকনু্ত দ  
িিিযলি দেে করা হণ়েণি দসলি মিূিঃ ইিনুি হুমাম র. এর । কারী 
সাণহি এর েণূিব ইিণন িা়েলম়ো রা. এর কথা উণল্লে কণরণিন, 
দ োণন লিলন িণিণিন,  ারা মণন কণর এিাণরা রাকাণির দিেী েডা 
 াণি না, িারা ভুি করণি। আিার ইিনুি হুমাম র. এর িিিয উদ্ধিৃ 
করার ের কারী সাণহি ইিণন হাজার মিী র. এর একথাও উদ্ধৃি 
কণরণিন দ , ২০ রাকাি িারািীর উের সাহািাণ়ে দকরাণমর ইজমা 
িা ঐকমিয সলৃি হণ়েণি। লকনু্ত এসি িাদ লদণ়ে িারা শুধ ুলনণজণদর 
মিিণির কথালিই উণল্লে কণরণিন। 

লকিু জালি়োলি 

েিম উদ্ধলৃি িারা লদণ়েণিন ইিণন হাজার আসকািানীর। লিলন নালক 
িণিণিন, ২০ রাকাণির হাদীস সহীহ হাদীণসর লিণরাধী হও়ো়ে িা 
লিনা লদ্বধা়ে িজবনী়ে। এ হণিা িা-মা হািীণদর আণরক জালি়োলি । 
ইিণন হাজার র. আি ূো়েিা িলেবি মারফূ হাদীণস দ  লিে রাকাণির 
উণল্লে এণসণি, দস সম্পণকব িণিণিন, এিা হ রি আণ়েো রা. কিৃবক 
িলেবি হাদীণসর লিণরাধী। ‘ িা লিনা লদ্বধা়ে িজবনী়ে’  কথালি িনু্ধরা 
লনণজণদর েণকি দথণক দ াি কণরণিন। (দ্র, ফািহুি িারী, ৪/৩১০: 
হাদীস নং ২০১৩) এর েণূিব ইিণন হাজার র. ৩০৮ েিৃা়ে ১১,১৩ ও 
২০ রাকাি িারািী সম্পলকবি িেবনাগুণিার মণধয সমে়ে কণর 
িণিণিন লিে রাকাি দেষ আমি লিি। 

ইিণন হাজার র. এর উেণরাি িিিয উদ্ধিৃ করার ের িারা 
লিণেণিন, একই ধরণের মন্তিয কণরণিন ইমাম নাসা়েী ‘  ’ুআফা’  
গ্রণথথ, আল্লামা আইনী হানাফী র. ‘ উমদািুি কারী’  গ্রণথথ, আল্লামা 
ইিণন আণিদীন ‘ হালে়ো দুরণর মেুিার’  গ্রণথথ এিং অন্যান্য িহু 
মনীষীিে। 
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এ হণিা িাণদর জালি়োলির আণরকলি দিৃান্ত। নাসা়েী র.  ’ুআফা 
গ্রণথথ অনুরূে দকান কথাই িণিনলন। লিলন শুধ ু২০ রাকাণির মারফূ 
হাদীস িেবনাকারী আি ূো়েিাণক মািরূক িণিণিন। এণিই  লদ ঐ 
িিিয অলনিা ব হ়ে, িণি আমরাও দিা িিণি োলর হ রি জালির 
রা. এর আি রাকাণির হাদীসলি সম্পণকব নাসা়েী র. িণিণিন, এলি 
লিনা লদ্বধা়ে িজবনী়ে। দকননা লিলন এর িেবনাকারী ঈসা ইিণন জালর়ো 
সম্পণকবও মািরূক িণিণিন। 

আল্লামা আইনীও উমদািুি কারী গ্রণথথ অনুরূে দকান িিিয দদনলন। 
লিলন িরং লিে রাকািণকই দলিি প্রমাণের লভলত্তণি প্রাধান্য 
লদণ়েণিন। 

এমনলক হ রি উমর রা. এর  ণুি ২০ রাকাি িারািীর উের 
সাহিাণ়ে দকরাণমর ইজমা িা ঐকমিয হও়োর লিষ়েলিও লিলন উণল্লে 
কণরণিন। 

সিবণেষ ইিণন আণিদীন র. এর হালে়ো দুররুি মেুিাণরর দ  উদ্ধলৃি 
দদও়ো হণ়েণি, এিা দিা রীলিমি িার উের লমথযাণরাে। লিলন িরং 
স্পি িণিণিন, 

 وغربا شرقا الناس عمل وعليه الجمهور قول هو)  ركعة عشرون وهي
 المسنون كون الدليل مقتضى أن الفتح في وذكر.  وثالثون ست مالك وعن
 علقته فيما جوابه وذكرت ، البحر في وتمامه ، مستحبا والباقي ثمانية منها
 ٢/٤٨٥.  عليه

অথবাৎ িারািী লিে রাকাি। সংেযািলরণির মি এিাই। েিূব-েলিণম 
এ অনুসাণরই মানুণষর আমি। ইমাম মাণিক র. এর মি হণিা ৩৬ 
রাকাি। ফািহুি কাদীর গ্রণথথ িিা হণ়েণি, দলিি প্রমাণের দািী 
হণিা ৮ রাকাি মাসননূ হও়ো ও িাকী রাকািগুণিা মসু্তাহাি হও়ো। 
এর েেূব লিিরে ‘আি িাহরুর রাণ়েক’  গ্রণথথ উদ্ধিৃ হণ়েণি। উি 
গ্রণথথর িীকা়ে (অথবাৎ লমনহািুি োণিক- এ ) আলম এ কথার জিাি 
লিলেিদ্ধ কণরলি। (দ্র, ২ে, ৪৯৫ে)ৃ 
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িার মাণন ল লন এি মজিিু ভাণি ২০ রাকাি িারািী প্রমাে করণিন, 
এমনলক ইিনুি হুমাণমর মিলিও ে-ন করণিন, িার প্রলিই িারা 
এমন কথা আণরাে করণিন দ , লিলন িণিণিন, লিে রাকাি লিনা 
লদ্বধা়ে িজবনী়ে। 

একই ভাণি আিিানীর অনুসরণে িারা ইমাম োণফ়েী র. ও ইমাম 
লিরলম ী র. সম্পণকব িণিণিন, িারা নালক হ রি উমর রা. এর লিে 
রাকাি িারািীর হাদীসণক দুিবি িেবনা িণিই লনণদবেনা লদণ়েণিন। 

অথচ িারা দকাথাও অনুরূে লনণদবেনা দদন লন। এ আজি িথযলি 
আিিানী সাণহি আলিষ্কার কণরণিন িাাঁণদর একলি কথা দথণক। িাাঁরা 
িণিণিন, عمر عن روي অথবাৎ হ রি উমর দথণক িলেবি। িযাস, 
এিাণকই লিলন ধণর লনণ়েণিন দুিবি িণিই লনণদবেনা দদও়ো। অথচ 
স্ব়েং লিরলম ী র. সহীহ িেবনার দক্ষণেও ঐ روي েব্দলি িযিহার 
কণরণিন। দ্র, হাদীস নং ১২৪, ১৭৮, ১৮৪। 

মলহিাণদর নামা -েদ্ধলি েরুুণষর নামাণ র মি ন়ে 

নারী-েরুুণষর োরীলরক িঠন, সক্ষমিা, লনরােত্তা ইিযালদ নানা 
লিষণ়ে দ মন োথবকয রণ়েণি, দিমলন োথবকয রণ়েণি ইিাদিসহ 
েরী়েণির অণনক লিষণ়ে। দ মন, সির। েরুুণষর সির হণে নাভী 
দথণক হাাঁিু ে বন্ত, েক্ষান্তণর েরেরুুণষর সামণন মলহিার প্রা়ে েণুরা 
েরীরই দঢণক রাো ফর । নারী-েরুুণষর মাণঝ এরকম 
োথবকযসম্বলিি ইিাদিসমণূহর অন্যিম হণে নামা । িাকিীণর 
িাহরীমার জন্য হাি উঠাণনা, হাি িাধা, রুকু, দসজদা, ১ম ও দেষ 
বিঠক ইিযালদ দক্ষেগুণিাণি েরুুণষর সাণথ নারীর োথবকয রণ়েণি। 
িাণদর সিণরর েলরমান দ ণহিু দিেী, িাই দ ভাণি িাণদর সির 
দিেী রক্ষা হ়ে দসলদকলিও লিণিচনা করা হণ়েণি এ দক্ষেগুণিাণি। 
মসুলিম উম্মাহর প্রা়ে দদড হাজার িিণরর অলিলেন্ন আমণির ধারা 
িাই প্রমাে কণর। লিষ়েলি প্রমালেি রাসূণি কারীম সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ও়োসাল্লাণমর হাদীস, সাহািাণ়ে দকরাম ও িাণি়েীিণের ফণিা়ো ও 
আিাণরর মাধযণমও। 
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প্রথণম আমরা এ সংক্রান্ত মারফূ’  হাদীস, এিং েণর ে বা়েক্রণম 
সাহািাণ়ে দকরাম ও িাণি়েীিণের ফণিা়ো ও আিার উণল্লে করণিা। 

মারফু’  হাদীস 

১. িাণি়েী ই়ো ীদ ইিণন আিী হািীি র. িণিন, 

 اذا: فقال تصليان، امرأتين على مر - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول أن
. كالرجل ذلك في ليست المرأة فإن األرض، الى اللحم بعض فضما سجدتما

 (داود أبو لإلمام المراسيل كتاب(

একিার রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম নামা রি দুই 
মলহিার োে লদণ়ে  ালেণিন। িেন িাণদরণক (সংণোধণনর 
উণদ্দণেয ) িিণিন,  েন দসজদা করণি িেন েরীর  মীণনর সাণথ 
লমলিণ়ে লদণি। দকননা মলহিারা এ দক্ষণে েরুুষণদর মি ন়ে।”  
(লকিািিু মারাসীি, ইমাম আি ুদাউদ, হাদীস ৮০) 

প্রলসদ্ধ মহুালদ্দস আণিম নও়োি লসদ্দীক হাসান োন িেুারী েরীণফর 
িযােযাগ্রথথ “আওনুি িারী”  (১/৫২০) দি লিণেণিন, ‘ উলল্ললেি 
হাদীসলি সকি ইমাণমর উসিূ অনু া়েী দিীি লহণসণি দেে করার 
দ ািয।’  

মহুালদ্দস মহুাম্মদ ইিণন ইসমাঈি আমীর ই়োমানী ‘ সুিিুসু সািাম 
েরহু িিুলুিি মারাম’  গ্রণথথ (১/৩৫১,৩৫২) এই হাদীসণক দিীি 
লহণসণি গ্রহে কণর েরুুষ ও মলহিার দসজদার োথবকয কণরণিন। 

২. হ রি আব্দলু্লাহ ইিণন উমর রা. দথণক িলেবি, 

َِ َرُسولَُ قَالََ الَةَِ فِى اْلَمْرأَةَُ َجلَْستَِ إَِذا:  -وسلم عليه هللا صلى- هللاَّ  َوَضَعتَْ الصَّ
 َما َكأَْستَرَِ فَِخَذْيهَا فِى بَْطنَهَا أَْلَصقَتَْ َسَجْدتَْ َوإَِذا ، األُْخَرى افَِخِذهََ َعلَى فَِخَذهَا
ََ َوإِنََّ ، لَهَا يَُكونَُ  قَدَْ أَن ى أُْشِهُدُكمَْ َمالَئَِكتِى يَا:  َويَقُولَُ إِلَْيهَا يَْنظُرَُ تََعالَى هللاَّ
 ما باب( الصالة كتاب في ٢/٢٢٨ الكبرى السنن في البيهقي رواه لَهَا َغفَْرتَُ
 مطيع أبو وفيه ،)والسجود الركوع في التجافي ترك من للمرأة يستحب
 .الحديث في صالحا مرجئا كان:  فيه العقيلي وقال البلخي
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রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম িণিণিন, মলহিা  েন 
নামাণ র মণধয িসণি িেন দ ন (ডান) উরু অের উরুর উের রাণে। 
আর  েন দসজদা করণি িেন দ ন দেি উরুর সাণথ লমলিণ ণ ়ে 
রাণে;  া িার সিণরর জন্য অলধক উেণ ািী। আল্লাহ িাআিা িাণক 
দদণে (ণফণরেিাণদর সণম্বাধন কণর) িণিন, ওণহ আমার 
দফণরেিারা! দিামরা সাক্ষী থাক, আলম িাণক ক্ষমা কণর লদিাম। 
সুনাণন কুিরা, িা়েহাকী ২/২২৩, অধযা়ে: সািাি, েলরণেদ: মলহিার 
জন্য রুকু ও দসজদা়ে এক অে অের অে দথণক েথৃক না রাো 
মসু্তাহাি। আমাণদর দলৃিণি এলি হাসান হাদীস। আি ু মিুী আি 
িািেীর িযাোণর দলিণির আণিাণক উকা়েিীর মন্তিযই অগ্রিেয। 

৩. হ রি ও়োইি ইিণন হুজর রা. িণিন, 

 بن وائل اي: وفيه. الحديث فساق:  فقال سلم و عليه هللا صلى النبي جئت
. ثدييها حذاء يديها تجعل والمرأة أذنيك حذاء يديك فاجعل صليت إذا حجر

 ( ٢٧-١٨ صـ ٢٢ جـ الكبير في الطبراني رواه(

আলম রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর দরিাণর হালজর 
হিাম। িেন লিলন আমাণক (অণনক কথার সাণথ একথাও) 
িণিলিণিন: দহ ও়োইি ইিণন হুজর!  েন িুলম নামা  শুরু করণি 
িেন কান িরাির হাি উঠাণি। আর মলহিা হাি উঠাণি িকু িরাির। 
(আিমজুামিু কািীর, িািারানী ১৯-২০/২২, এই হাদীসলিও হাসান) 

উলল্ললেি হাদীসগুণিা দথণক একথা স্পি হণ়ে  া়ে, লকিু লকিু হুকুণমর 
দক্ষণে মলহিার নামা  আদাণ়ের েদ্ধলি েরুুণষর নামা  আদাণ়ের 
েদ্ধলি দথণক লভন্ন। লিণেষি ২নং হাদীসলি দ্বারা একথাও দিাঝা দিি 
দ , মলহিার নামা  আদাণ়ের েরী়েি লনধবালরি লভন্ন এই েদ্ধলির 
মণধয ওই লদকলিই লিণিচনা়ে রাো হণ়েণি  া িার সির ও েদবার 
েণক্ষ সিবা ালধক উেণ ািী। 

উণল্লেয, এই সি হাদীণসর সমথবণন মলহিাণদর নামা  আদাণ়ের 
েদ্ধলির োথবকয ও লভন্নিাণক লনণদবে কণর এমন আণরা লকিু হাদীস 
রণ়েণি। েক্ষান্তণর এগুণিার সাণথ লিণরাধেেূব একলি হাদীসও দকাথাও 
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োও়ো  াণিনা  াণি িিা হণ়েণি দ , েরুুষ ও মলহিার নামাণ র 
েদ্ধলিণি দকান োথবকয দনই; িরং উভণ়ের নামা ই এক ও অলভন্ন। 

সাহািাণ়ে দকরাণমর ফণিা়ো 

১. হ রি আিী রা. িণিণিন, 

 في الرزاق عبد رواه. ببطنها فخذيها ولتلصق فلتحتفز المرأة سجدت إذا
 جيد، وإسناده أيضا المصنف في شيبة أبي وابن له، واللفظ المصنف
 .التوثيق هو الحارث في والصواب

" মলহিা  েন দসজদা করণি িেন দস দ ন েিু জডসড হণ়ে দসজদা 
কণর এিং উভ়ে উরু দেণির সাণথ লমলিণ়ে রাণে।”  

 

(মসুান্নাণফ আব্দরু রা  াক ৩/১৩৮, অনুণেদ: মলহিার িাকিীর, 
লক়োম, রুকু ও দসজদা; মসুান্নাণফ ইিণন আিী ো়েিা ২/৩০৮; 
সুনাণন কুিরা, িা়েহাকী ২/২২২) এ সনদলি উত্তম। 

২. হ রি ইিণন আব্বাস রা. এর ফণিা়ো: 

 ابن رواه"(وتحتفز تجتمع: " فقال المرأة، صالة عن سئل أنه عباس ابن عن
 (ثقات ورجاله شيبة أبي

আব্দলু্লাহ ইিণন আব্বাস রা. দক লজণজ্ঞস করা হণ়েণি, মলহিা কীভাণি 
নামা  আদা়ে করণি? লিলন িিণিন, েিু জডসড হণ়ে অণের সাণথ 
অে লমলিণ়ে নামা়ে আদা়ে করণি। (মসুান্নাণফ ইিণন আিী ো়েিা 
১/৩০২) এর রািীিে সকণি লিশ্বস্ত। 

উেণর মলহিাণদর নামা  আদা়ে সম্পণকব দু’ জন সাহািীর দ  মি 
িলেবি হি, আমাণদর জানামণি দকান হাদীসগ্রণথথর দকাথাও একজন 
সাহািী দথণকও এর লিেরীি লকিু লিদযমান দনই। 

রাসণূি কারীম সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম দথণক সাহািাণ়ে 
দকরাম দ  দীন লেণেণিন, িাাঁণদর কাি দথণক িা লেণেণিন 
িাণি়েীিে। িাাঁণদর ফণিা়ো দথণকও এ কথাই প্রিী়েমান হ়ে- 
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মলহিাণদর নামা  েরুুণষর নামা  দথণক লভন্ন। লনণে িাাঁণদর মধয 
দথণক প্রলসদ্ধ কণ়েকজণনর ফণিা়ো উণল্লে করা হণিা: 

১. হ রি আিা ইিণন আিী রািাহ র. দক লজণজ্ঞস করা হি, 

ثدييها حذو قال الصالة في يديها ترفع كيف  

নামাণ  মলহিা কিিুকু হাি উঠাণি? লিলন িিণিন, িকু িরাির। 
(মসুান্নাণফ ইিণন আিী ো়েিা ১/২৭০) 

২. ইিণন জরুাইজ র. িণিন, 

 يديها بذلك ترفع ل قال كالرجل بالتكبير بيديها المرأة تشير لعطاء قلت
 هيئة للمرأة إن وقال جدا إليه وجمعهما جدا يديه فخفض وأشار كالرجل
 حرج فال ذلك تركت وإن للرجل ليست

আলম আিা ইিণন আিী রািাহণক লজণজ্ঞস করিাম, মলহিা 
িাকিীণরর সম়ে েরুুণষর সমান হাি িুিণি? লিলন িিণিন, মলহিা 
েরুুণষর মি হাি উঠাণি না। এরের লিলন (মলহিাণদর হাি দিািার 
ভলে দদোণিন এিং) িার উভ়ে হাি (েরুুষ অণেক্ষা) অণনক নীচুণি 
দরণে েরীণরর সাণথ েিু লমলিণ়ে রােণিন এিং িিণিন, মলহিাণদর 
েদ্ধলি েরুুষ দথণক লভন্ন। িণি এমন না করণিও অসুলিধা দনই। 
(মসুান্নাণফ ইিণন আিী ো়েিা ১/২৭০) 

৩. মজুালহদ ইিণন জাির র. দথণক িলেবি: 

 سجد إذا فخذيه على بطنه الرجل يضع أن يكره كان أنه جبر بن مجاهد عن
 . المرأة تضع كما

লিলন েরুুণষর জন্য মলহিার মণিা উরুর সাণথ দেি িালিণ়ে দসজদা 
করাণক অেিন্দ করণিন। (মসুান্নাণফ ইিণন আিী ো়েিা ১/৩০২) 

১.  হুরী র. িণিন, 

 منكبيها حذو يديها ترفع

মলহিা কাাঁধ ে বন্ত হাি উঠাণি। (মসুান্নাণফ ইিণন আিী ো়েিা 
১/২৭০) 
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৫. হাসান িসরী ও কািাদা র. িণিন, 

 عجيزتها ترفع ل لكي تتجافي ول استطاعت ما تنضم فإنها المرأة سجدت إذا

মলহিা  েন দসজদা করণি িেন দস  থাসম্ভি জডসড হণ়ে থাকণি। 
অে-প্রিযে ফাাঁকা দরণে দসজদা লদণিনা;  াণি দকামর উচু হণ়ে না 
থাণক। 

(মসুান্নাণফ ইিণন আিী ো়েিা ১/৩০৩, মসুান্নাণফ আব্দরু রা  াক 
৩/১৩৭) 

৬. ইিরাহীম নাো়েী র. িণিন, 

 عليهما بطنها ولتضع هافخذي فلتضم المرأة سجدت إذا

মলহিা  েন দসজদা করণি িেন দ ন দস উভ়ে উরু লমলিণ়ে রাণে 
এিং দেি উরুর সাণথ লমলিণ়ে রাণে। (মসুান্নাণফ ইিণন আিী ো়েিা 
১/৩০২) 

৭. ইিরাহীম নাো়েী র. আণরা িণিন, 

 ول ، سجدت إذا فخذيها على وبطنها ذراعها تضع أن المرأة تؤمر كانت
 عجيزتها ترفع ل لكي ، لالرج يتجافى كما تتجافى

মলহিাণদর আণদে করা হি িারা দ ন দসজদা অিস্থা়ে হাি ও দেি 
উরুর সাণথ লমলিণ়ে রাণে। েরুুণষর মি অে-প্রিযে ফাাঁকা না রাণে; 
 াণি দকামর উাঁচু হণ়ে না থাণক। (মসুান্নাণফ আব্দরু রা  াক ৩/১৩৭) 

৮. োণিদ ইিণন িাজিাজ র. িণিন, 

 الرجال جلوس يجلسن ول الصالة في جلسن إذا عنيترب أن يؤمرن النساء كن
 . الشئ منها يكون أن مخافة المرأة على ذلك يتقي أوراكهن على

মলহিাণদরণক আণদে করা হি িারা দ ন নামাণ  দুই ো ডান লদক 
লদণ়ে দির কণর লনিণম্বর উের িণস। েরুুষণদর মি না িণস। 
আিরেণ ািয দকান লকিু প্রকালেি হণ়ে  াও়োর আেংকা়ে 
মলহিাণদরণক এমনলি করণি হ়ে। (মসুান্নাণফ ইিণন আিী ো়েিা 
১/৩০৩) 
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উলল্ললেি িেবনাগুণিা িাডাও আল়েম্মাণ়ে িাণি়েীণনর আণরা লকিু িেবনা 
এমন আণি  া মলহিা-েরুুণষর নামাণ র োথবকয লনণদবে কণর। 
েক্ষান্তণর একজন িাণি়েী দথণকও এর লিেরীি িিিয প্রমালেি 
দনই। 

চার ইমাণমর লফকণহর আণিাণক: 

লফকণহ ইসিামীর চারলি সংকিন মসুলিম উম্মাহর মাণঝ প্রচলিি- 
লফকণহ হানাফী, লফকণহ মাণিকী, লফকণহ হাম্বিী ও লফকণহ োণফ়েী। 
এিাণর আমরা এই চার লফকণহর ইমাণমর মিামি উণল্লে করলি। 

১. লফকণহ হানাফী 

ইমাম আি ূ হানীফা র. এর অন্যিম প্রধান লেষয ইমাম মহুাম্মদ র. 
িণিন, 

 .الرجل انتصاب تنتصب ول جانب في رجليها تجمع أن ناإلي أحب

আমাণদর লনকি মলহিাণদর নামাণ  িসার েিন্দনী়ে েদ্ধলি হণিা- 
উভ়ে ো একোণে লমলিণ়ে রােণি, েরুুণষর মি এক ো দাাঁড কলরণ়ে 
রােণি না। লকিািিু আসার, ইমাম মহুাম্মদ, ১/৬০৯ 

২. লফকণহ মাণিকী 

মাণিকী মা হাণির প্রলসদ্ধ ফকীহ ইমাম আিিু আব্বাস আিকারাফী 
র. ইমাম মাণিক র. এর মি উণল্লে কণরন, 

 على اليمنى فخذها تضع مالك عن النوادر ففي للرجال النساء مساواة وأما
 جلوس ول سجود ول ركوع في تفرج ول طاقتها قدر وتنضم اليسرى
 الرجل بخالف

নামাণ  মলহিা েরুুণষর মণিা লকনা এ লিষণ়ে ইমাম মাণিক র. দথণক 
িলেবি, মলহিা ডান উরু িাম উরুর উের রােণি এিং  থাসম্ভি 
জডসড হণ়ে িসণি। রুকু, দসজদা ও বিঠক দকান সম়েই প্রেস্তিা 
অিিম্বন করণি না, েক্ষান্তণর েরুুণষর েদ্ধলি লভন্ন। আ  ােীরা , 
ইমাম কারাফী, ২/১৯৩। 

৩. লফকণহ হাম্বিী 
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ইমাম আহমদ র. এর ফণিা়ো উণল্লে আণি ইমাম ইিণন কুদামা র. 
কৃি ‘আি মিুনী’ দি: 

 روى لما ترفع إحداهما أحمد عن روايتين فيها القاضي فذكر المرأة فأما
 أيديهما ترفعان كانتا أنهما سيرين بنت وحفصة الدرداء أم عن بإسناده الخالل
 كالرجل الرفع حقه في شرع التكبير حقه في شرع من وألن طاوس قول وهو
 في ألنه يشرع ل والثانية لرفعا دون رفع أحمد قال قليال ترفع هذا فعلى
 وسائر والسجود الركوع في نفسها تجمع بل لها ذلك يشرع ول التجافي معنى

 صالتها

িাকিীণরর সম়ে মলহিারা হাি উঠাণি লক উঠাণি না এ লিষণ়ে কাজী 
(আি ু ই়ো ) ইমাম আহমাদ ইিণন হাম্বি দথণক দুলি মি উণল্লে 
কণরণিন। প্রথম মি অনু া়েী হাি িুিণি। দকননা, োল্লাি হ রি 
উণম্ম দারদা এিং হ রি হাফসা লিনণি সীরীন দথণক সনদসহ িেবনা 
কণরন, িারা হাি উঠাণিন। ইমাম িাউণসর িিিযও িাই। উেরনু্ত 
 ার িযাোণর িাকিীর িিার লনণদবে রণ়েণি িার িযাোণর হাি 
উঠাণনারও লনণদবে রণ়েণি। দ মন েরুুষ কণর থাণক এ লহণসণি মলহিা 
হাি উঠাণি, িণি সামান্য। আহমাদ র. িণিন, িুিনামিূক কম 
উঠাণি। লদ্বিী়ে মি এই দ , মলহিাণদর জন্য হাি উঠাণনারই হুকুম 
দনই। দকননা, হাি উঠাণি দকান অেণক ফাাঁক করণিই হ়ে অথচ 
মলহিাণদর জন্য এর লিধান দদও়ো হ়েলন। িরং িাণদর জন্য লন়েম 
হি রুকু দসজদাসহ েণুরা নামাণ  লনণজণদরণক গুলিণ়ে রােণি। 
আিমিুনী, ইিণন কুদামা, ২/১৩৯। 

৪. লফকণহ োণফ়েী 

ইমাম োণফ়েী র. িণিন, 

 عليه هللا صلى هللا رسول بذلك وأدبهن بالستتار النساء تعالى هللا أدب وقد
 بطنها وتلصق بعض إلى بعضها تضم أن السجود في للمرأة وأحب وسلم

 لوسوالج الركوع في لها أحب وهكذا لها يكون ما كأستر وتسجد بفخذيها
 .لها يكون ما كأستر فيها تكون أن الصالة وجميع

আল্লাহ োক মলহিাণদরণক েণুরােলুর আিিৃ থাকার লেক্ষা লদণ়েণিন। 
িাাঁর রাসিূ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লামও অনুরূে লেক্ষা 
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লদণ়েণিন। িাই আমার লনকি েিন্দনী়ে হি, দসজদা অিস্থা়ে 
মলহিারা এক অণের সাণথ অের অেণক লমলিণ়ে রােণি। দেি উরুর 
সাণথ লমলিণ়ে রােণি এিং দসজদা এমনভাণি করণি  াণি সিণরর 
চূডান্ত দহফা ি হ়ে। অনুরূে রুকু, বিঠক ও দিািা নামাণ  এমনভাণি 
থাকণি  াণি সিণরর েণুরােলুর দহফা ি হ়ে। লকিািিু উম্ম, 
োণফ়েী, ১/১৩৮ 

দদো  াণে, হাদীণস রাসিূ, সাহািা ও িাণি়েীণনর ফণিা়ো ও 
আিাণরর মিই চার মা হাণির চার ইমাণমর প্রণিযণকই েরুুণষর সাণথ 
মলহিাণদর নামাণ র োথবণকযর কথা িণিণিন। মসুলিম উম্মাহর 
অনুসিৃ উেণরাি দকউ-ই িিণিন না, মলহিাণদর নামা  েরুুণষর 
নামাণ র অনুরূে। িরং সকণিই িিণিন, েরুুণষর নামা  দথণক 
মলহিার নামা  লকিুিা লভন্ন। 

নারী-েরুুণষর নামাণ র এ োথবকয শুধ ুদ  এ চার মা হাণির উিামাণ়ে 
দকরাম ও অনুসারীিে-ই স্বীকার কণরন, লিষ়েলি এমন ন়ে। িরং 
আমাণদর দ  আহণি হাদীস িা িা-মা হািী ভাইণ়েরা এ োথবকযণক 
অস্বীকার কণরন, িাণদরও দকান দকান অনুসিৃ আণিম এোথবকযণক 
স্বীকার কণরণিন। 

মাওিানা মহুাম্মদ দাউদ ি নিী রহ. এর লেিা আল্লামা আব্দিু 
জাব্বার ি নিী র. দক লজণজ্ঞস করা হি, মলহিাণদর নামাণ  জডসড 
হণ়ে থাকা লক উলচি? জিাণি লিলন একলি হাদীস উণল্লে কণর 
দিণেন, এর উেরই আহণি সুন্নাি ও়োি জামাআণির চার মা হাি 
ও অন্যান্যণদর মাণঝ আমি চণি আসণি। 

এরের লিলন চার মা হাণির লকিাণির উদ্ধলৃি প্রদান করার ের 
দিণেন, দমাি কথা, মলহিাণদর জডসড হণ়ে নামা  েডার লিষ়েলি 
হাদীস ও চার মা হাণির ইমামিে ও অন্যাণন্যর সিবসম্মি আমণির 
আণিাণক প্রমালেি। এর অস্বীকারকারী হাদীণসর লকিািসমহূ ও 
উম্মণির সিবসম্মি আমি সম্পণকব দিেির ও অজ্ঞ। 
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ফািও়ো ি নলি়েযা, ২৭ ও ২৮; ফািাও়ো উিামাণ়ে আহণি হাদীস, 
৩/১৪৮-১৪৯; মাজমআুণ়ে রাসাণ়েি, মাওিানা আমীন সফদর 
উকারিী, ১/৩১০-৩১১। 

মাওিানা আিী মহুাম্মদ সাঈদ ‘ ফািাও়ো উিামাণ়ে আহণি হাদীস ’  
গ্রণথথ এই োথবণকযর কথা স্বীকার কণরণিন। মাজমআুণ়ে রাসাণ়েি, 
১/৩০৫। 

মাওিানা আব্দিু হক হাণেমী মহুালজণর মিী র. দিা এই োথবকয 
সম্পণকব স্বিে েলুস্তকাই রচনা কণরণিন। েলুস্তকালির নাম : 

 والقعود والسجود الركوع في المرأة تجافي مسألة تحقيق في العمود نصب

মহুালদ্দস আমীর ই়োমানী র. ‘ সুিিুসু সািাম’  গ্রণথথ এিং স্বসমণ়ের 
আহণি হাদীসণদর মণধয সিণচণ়ে িড আণিম নিাি লসদ্দীক হাসান 
োন ‘আউনুি িারী’  দি নারী-েরুুণষর নামাণ র োথবণকযর েণক্ষই 
িাণদর মি িযি কণরণিন। আল্লাহ িা়োিা আমাণদর সকিণক 
সহীহভাণি লিষ়েলি অনুধািন করার দিৌলফক দান করুন। আমীন। 

উমরী কা া : কুরআন-সুন্নাহর আণিাণক 

িাওহীদ, লরসািি ও আণেরাণির আণিাচনার ের কুরআণন সিবালধক 
গুরুত্ব নামাণ র প্রলি দদও়ো হণ়েণি। িস্তুি েরী়েণি ঈমাণনর েণরই 
নামাণ র স্থান এিং িা ইসিাণমর অন্যিম স্তম্ভ। 

এক হাদীণস রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম ইরোদ 
কণরন: 

 فى الترمذى رواه. الجهاد سنامه وذروة الصالة وعموده السالم المر رأس
 .يحصح حسن حديث هذا:  وقال ٢/٨٨ سننه

“সি লকিুর মিূ হি ইসিাম আর নামা  হি এর েুাঁলি; লজহাদ এর 
উচ্চিা।”  জাণম লিরলম ী ২/৮৯ হা.২৬১৬ 

অন্য হাদীণস এণসণি, রাসূিলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম আি ু
দারদা রা. দক িণিন: 
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 الذمة منه برئت فقد متعمدا تركها فمن معتمدا مكتوبة صالة تترك ول

“ িুলম ফর  নামা  ইোকৃিভাণি েলরিযাি করণি না। দকননা, দ  
িযলি ইোকৃিভাণি িা েলরিযাি কণর িার উের দথণক আল্লাহ 
িাআিার দাল়েত্ব ওণঠ  া়ে।”  সুনাণন ইিণন মা াহ হা.৩০১ 

হ রি উমর ইিণন োত্তাি রা. িাাঁর িভেবরণদর লনকি ফরমান লিণে 
োঠান দ : 

 ومن دينه، حفظ عليها افظح أو حفظها فمن الصالة عندى امركم اهم أن
 .أضيع سواها لما فهو ضيعها

“ লনঃসণন্দণহ দিামাণদর সকি কণমবর মণধয নামা ই আমার লনকি 
সিবালধক গুরুত্বেেূব। দ  িযলি এর  থা থ রক্ষোণিক্ষে করি, দস 
লনণজর দ্বীনণক রক্ষা করি। েক্ষান্তণর দ  িযলি িা নি করি দস অের 
লিষ়োিিীণক আণরা অলধক লিনি করি।”  এরের লিলন নামাণ র 
সমণ়ের লিিরে উণল্লে কণরন।: ম়ুোত্তা ইমাম মাণিক ে.ৃ৩ 

উেণরাি হাদীসসমহূ দথণক েরী়েণি নামাণ র মান ও অিস্থান 
সুস্পিভাণি দিাঝা  া়ে এিং নামা  দিণড দদও়োর েলরেলি দ  কি 
ভ়োিহ হণি োণর িাও সুস্পিভাণি জানা  া়ে। 

নামাণ র সম়ে লনধবালরি 

েলিে কুরআণন এরোদ হণ়েণি: 

اَلةََ إِنََّ    َمْوقُوت ا ِكتَاب ا اْلُمْؤِمنِينََ َعلَى َكانَتَْ الصَّ

“ লনঃসণন্দণহ মলুমনণদর প্রলি নামা  অেলরহা ব রণ়েণি,  ার সম়েসীমা 
লনধবালরি।” (সরূা লনসা ১০৩) েলিে কুরআণন নামাণ র সম়েসীমা 
লনধবালরি হও়োর লিষ়েলি দ মন উলল্ললেি হণ়েণি দিমলন লনধবালরি 
সমণ়ে িা অনাদা়ে দথণক দিণি েরিিবী সমণ়ে িা কা া করার 
লিষ়েলিও েণরাক্ষভাণি উলল্ললেি হণ়েণি। সহীহ হাদীস ও আিাণর 
সাহািাণি লিষ়েলির সুস্পি িযােযা লিদযমান। 

‘আদা ’  ও ‘কা া’ র লিিরে 
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লনধবালরি সমণ়ের মণধযই  লদ নামা  আদা়ে করা হ়ে িণি িাণক 
‘আদা’  িিা হ়ে এিং েণর আদা়ে করা হণি ‘ কা া’  িিা হ়ে। 
রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম লনণজই এক হাদীণস 
ইিাদণির ‘ কা া’ র দেবনলি অিযন্ত হৃদ়েগ্রাহী কণর িলুঝণ়েণিন। 

হ রি আব্দলু্লাহ ইিণন আব্বাস রা. িণিন, “এক মলহিা রাসিূলু্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর লনকি এণস িিি, আমার মা মান্নি 
কণরলিণিন দ , লিলন হে করণিন। লকনু্ত িা েেূব করার আণিই লিলন 
মারা দিণিন। (এেন আমার করেী়ে কী) রাসূিলু্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ও়োসাল্লাম উত্তণর িিণিন: 

 أحق فاهلل هللا اقضوا قاضية أكنت دين أمك على كان لو أرأيت عنها حجي
 بالوفاء

িুলম িাাঁর েক্ষ দথণক হে কর। িি দিা  লদ দিামার মা কাণরা 
লনকণি ঋেী হণিন িুলম লক িার ঋে েলরণোধ করণি? মলহিালি 
িিি,হ্াাঁ। রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম িিণিন, িণি 
দিামরা আল্লাহর ঋেও েলরণোধ কর। দকননা লিলন িাাঁর প্রােয 
োও়োর অলধক উে িু।”  সহীহ িেুারী, ১৮৫২; সুনাণন নাসা়েী 
২/২, ২৬৩৪। 

অের এক িেবনা়ে আব্দলু্লাহ ইিণন আব্বাস রা. িণিন:এক িযলি 
রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লামণক িিি, দহ আল্লাহর রাসুি 
! আমার লেিা মারা দিণিন । লকনু্ত লিলন হে করণি োণরনলন । 
আলম লক িাাঁর েক্ষ দথণক হে করণি োলর ? রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ও়োসাল্লাম িিণিন: 

 .احق هللا فدين: قال, نعم: قال تقضيه؟ أكنت دين أبيك على كان لو أرأيت

িিণিা দিামার লেিা  লদ কাণরা লনকি ঋেী হণিন িণি লক িুলম 
িার ঋে েলরণোধ করণি? দিাকলি িিি, হ্াাঁ। রাসূিলু্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ও়োসাল্লাম িিণিন:আল্লাহর ঋে অলধক আদা়েণ ািয। 
সুনাণন নাসা়েী ২/৩, নং ২৬৩৯ 
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উেণরাি িেবনা সমণূহ রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর 
িােী:فاقضواهللا ‘ দিামরা আল্লাহর ঋে েলরণোধ কর’  هللا فدين ,
’আল্লাহর ঋে আদাণ়ের অলধক উে িু‘ احق , এসি দথণক 
সুস্পিভাণি জানা  াণে দ , দ  ইিাদিলি িান্দার উের ফরজ িা 
অিেয কিবিয, িা দথণক দা়েমলুির েথ হি িা আদা়ে করা। 
লনধবালরি সম়ে োর হও়োর ফণি দ মন মানুণষর ঋে দথণক দা়েমিু 
হও়ো  া়ে না, দিমলন আল্লাহ িাআিার ঋে দথণকও দা়েমিু হও়ো 
 া়ে না। 

েরী়েণি সিবালধক গুরুত্বেেূব ইিাদি নামাণ র িযাোণরও এই 
মিূনীলি প্রণ াজয। রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর িােী 
ও আমি এিং সাহািাণ়ে দকরাণমর ‘আিার’  এ প্রমােই িহন কণর। 
কণ়েকলি দিৃান্ত: 

১.এক রাণি রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম িাাঁর 
সাহািীিেণক লনণ়ে সফর করলিণিন। দেষ রাণি িাাঁরা লিিাণমর 
উণদ্দণেয  াো লিরলি করণিন এিং হ রি লিিাি রা. দক ফজণরর 
নামাণ র জন্য জালিণ়ে দদও়োর দাল়েত্ব লদণ়ে সিাই ঘলুমণ়ে েডণিন। 
এলদণক হ রি লিিাি রা.ও িন্দ্রালভভূি হণ়ে দিণিন এিং সিার 
ফজণরর নামা  কা া হণ়ে দিি। ঘমু দথণক জািার ের রাসিূলু্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম সিাইণক লনণ়ে ফজণরর নামা  আদা়ে 
কণরন। এর ের ইরোদ কণরন ঘমু িা লিস্মলৃির কারণে  ার নামা  
িুণি দিি,  েন দস জাগ্রি হণি িেন দ ন িা আদা়ে কণর।”  

প্রলসদ্ধ সকি হাদীসগ্রণথথই লিলভন্ন সণূে ঘিনালি িলেবি হণ়েণি। 
হ রি আব্দলু্লাহ ইিণন আব্বাস রা. ঘিনালি িেবনা করার ের িণিন, 
দসই দুই রাকাি ( া রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম কা া 
লহণসণি আদা়ে কণরণিন) আমার লনকি সমগ্র দুলন়োর মালিকানা িাভ 
করার দচণ়েও অলধক েিন্দনী়ে।”  মসুনাণদ আহমদ ৪/১৮১ 
হা.২৩৪৯ মসুনাণদ আি ূই়োিা ৩/২২-২৩ হা.২৩৭১ 

হ রি আব্দলু্লাহ ইিণর আব্বাস রা. এর েলুের কারে হি, এই ঘিনার 
মাধযণম রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর সহচরিনৃ্দ,  াাঁরা 
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আিামী লদণন েরী়েণির লিলধ-লিধান দেৌাঁিাণনার গুরুদাল়েত্ব োিন 
করণিন, িাাঁণদর সামণন (এ মিূনীলি) স্পি হণ়ে দিি দ , নামা  
লনধবালরি সমণ়ে আদা়েণ ািয ইিাদি হণিও  লদ িা দস সমণ়ে 
আদা়ে করা না হ়ে, িণি সমণ়ের েণর হণিও আদা়ে করা অেলরহা়েব। 
আি-ইসলি কার ১/৩০০ 

২.েন্দণকর  ণুদ্ধ েত্রুিালহনী দ্বারা েলরণিলিি থাকার কারণে 
রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম ও িাাঁর সাহািীণদর কণ়েক 
ও়োি নামা  কা া হণ়ে  া়ে। িাাঁরা রাণির দিিা়ে িা আদা়ে 
কণরন। সহীহ িেুারী ১/৮৩, ৮৪, ৮৯, ৪১০, ২/৫৯০ সহীহ মসুলিম 
১/২২৬,২২৭ 

৩.েন্দণকর  দু্ধ দথণক দফরার লদন রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ও়োসাল্লাম িাাঁর সাহািীণদর িিণিন- 

 قريضة بنى فى ال العصر احد ليصلين

“ দিামাণদর দকউ িনী কুরা়ে া়ে না দেৌাঁণি আসণরর নামা  েডণি 
না।”  সহীহ িেুারী ১/১২৯ ২/৫৯০ সহীহ মসুলিম ২/৯৬ 

সাহািাণ়ে দকরাম রও়োনা হণিন। েণথ আসণরর নামাণ র সম়ে 
অলিিালহি হও়োর উেক্রম হণি কিক সাহািী েণথই নামা  েণড 
দনন। আর কিক সাহািী িনী কুরা়ে া়ে দেৌাঁণি েণর আসণরর কা া 
েণডন। রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম এই ঘিনা 
শুণনণিন। লকনু্ত েণর কা া আদা়েকারী সাহািীণদর একথা িণিনলন 
দ , নামা  শুধ ু লনধবালরি সমণ়েই আদা়েণ ািয; সম়ে অলিিালহি 
হও়োর ের এর দকান কা া দনই। 

এসি দিৃাণন্তর লিেরীণি দকান একলি হাদীণস একথা উলল্ললেি হ়েলন 
দ , লনধবালরি সমণ়ে নামা  েডা না হণি িা আর েডণি হণি না। 
ইণস্তিফার কণর দনও়োই অেরাধ দমাচণনর জন্য  ণথি। 

এ প্রসণে অিযন্ত গুরুত্বেেূব আণরা একলি দিীি হি, ইজমাণ়ে 
উম্মি। মসুলিম উম্মাহর সকি মজুিালহদ ইমাম এ িযাোণর একমি 
দ , ফর  নামা  লনধবালরি সমণ়ে আদা়ে করা না হণি সমণ়ের েণর 
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হণিও িা আদা়ে করণি হণি। এ িযাোণর ইোকৃিভাণি লিিম্ব করা 
িা ও রিেি নামা  কা া হণ়ে  াও়ো উভ়েিাই সমান। ইমাম ইিণন 
আব্দিু িার র. লিনাও ণর কা াকৃি (ণিণডণদ়ো) নামা  আদা়ে করা 
অেলরহা ব হও়োর স্বেণক্ষ ের়েী প্রমাোলদ উণল্লে করণি লিণ়ে িণিন: 

 سواء كالصائم وقتها خروج بعد وتقضى تصلي الصالة أن على الدليل ومن
 الخروج وترك إليهم رجوعبال منهم شذ من أمر الذين األمة إجماع كان وإن
 الستذكار. . . السالم عليه قوله ذلك في الدليل عن يغني سبيلهم عن
٨٧٨–١/٨٧٢ 

“ফর  দরা ার মি ফর  নামা ও সম়ে অলিিালহি হও়োর েণর 
কা া করণি হ়ে। এ িযাোণর  লদও উম্মণির ইজমাই  ণথি দিীি, 
 ার অনুসরে করা ঐ সি লিলেন্ন মণির প্রিিাণদর জন্যও অেলরহা ব 
লিি: িারেরও লকিু দলিি উণল্লে করা হি।  থা: রাসিূলু্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর িােী . . .। আি ইসলি কার 
১/৩০২, ৩০৩ 

েিম লহজরী েিণকর মাঝামালঝ সমণ়ে দকান দকান িাহ্-অনুসারী 
িযলি এই মি প্রকাে কণর দ , ফর  নামা  সম়ে মি েডা না হণি 
িা আর কা া করণি হণি না। িেনকার এিং েরিিবী ণুির ইমামিে 
এই মিলি অিযন্ত কণঠার ভাষা়ে প্রিযােযান কণরন। ইমাম ইিণন 
আব্দিু িার র. (মিৃ.৪৬৩ লহ.) িাাঁর রচনা আি ইসলি কাণর ১২ েিৃা 
িযালে (১/২৯৯-৩১১) শুধ ু এই লিষণ়েই আণিাচনা কণরণিন। এিং 
সহীহ হাদীণসর আণিাণক উেণরাি মিলির ভ্রালন্ত সুপ্রমালেি 
কণরণিন। এণক ‘ সািীিিু মলুমনীন’  িথা সকি মলুমণনর েথ দথণক 
লিচুযি মি লহণসণি আেযাল়েি কণরণিন। (১/৩০২) অন্যান্য 
ইমামিেও এ িযাোণর সুস্পি মিামি দেে কণরণিন।  ার লকিু 
উদ্ধলৃি আমাণদর এ আণিাচনা়ে রণ়েণি। উিামাণ়ে দকরাণমর ভূলমকার 
কারণে এই মিলি একদম লিিপু্ত হণ়ে  া়ে। িা শুধ ু োও়ো দ ি 
িইণ়ের োিা়ে, িাস্তণি এর দকান অলস্তত্ব লিি না। লকনু্ত ইদালনং 
দকান দকান মহি দথণক এই েলরিযি মিলি নিুন আলেণক উেস্থােন 
করণি দদো  াণে। 
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এ লিষ়েলি সিবজন স্বীকৃি দ , হুকূকুি ইিাদ িা িান্দার হক লিনি 
করা হণি শুধ ু অনুিপ্ত হও়ো ও ইসলিিফার করাই িাওিার জন্য 
 ণথি ন়ে; িরং হকদাণরর প্রােয আদা়ে করাও িাওিার অেলরহা ব 
অংে। রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম একালধক সহীহ 
হাদীণস ‘আল্লাহর হি’ দক িান্দার হণির সাণথ িুিনা কণর 
িণিন: بالوفاء احق هللا دين  ‘আল্লাহর হি লিনি হণি িা আদা়ে করা 
(িান্দার হণির দচণ়ে) অলধকির গুরুত্বেেূব।’  অিএি আণিাচয 
মাসআিাণি নামাণ র কা া আদা়ে করা ‘ িাওিা’ রই অংে। 
কৃিকণমবর উের অনুিপ্ত হও়ো, আল্লাহর দরিাণর ক্ষমা প্রাথবনা করা , 
আিামীণি এ কাজ না করার িযাোণর দঢ়ৃ সংকল্প হও়ো এিং িুণি 
 াও়ো নামা সমহূ আদা়ে করা: এসি লমণিই িযালির িাওিা েেূব 
হণি। অিএি িাওিাই  ণথি কথালি লঠক, লকনু্ত মণন রােণি হণি 
িওিার মণধয কা া হণ়ে  াও়ো নামা সমহূ আদা়ে করাও অন্তভুবি । 
েরী়েণির দিীিসমহূ দথণক িাই প্রমাে হ়ে এিং এ িযাোণর 
উম্মণির ইজমাও হণ়েণি। 

ইমাম ইিণন আব্দিু িার র. এই লিষ়েলিণকই লনণোি েণব্দ িযি 
কণরণিন: 

 ترك واعتقاد عليه بالندم ذنبه من يتوب أن العاصي على أن على وأجمعوا
 تفلحون لعلكم المؤمنون آية جميعا هللا إلى وتوبوا تعالى هللا قال إليه العودة
 ١/٨٧٠ الستذكار.منه الخروج لزمه لعباده أو هلل حق لزمه ومن ٨١ النور

আর একথাও লঠক ন়ে দ , হাদীস েরীণফ িুণি  াও়ো নামা  আদা়ে 
করার লিষ়েলিণক ঘমু িা লিস্মলৃি এ দুই অিস্থার মণধযই সীমািদ্ধ করা 
হণ়েণি। হাদীণসর িিিয দদেনু: 

 إذاذكرها يصليها أن فكفارتها عنها نام أو صالة نسى من

‘ দ  িযলি নামাণ র কথা ভুণি  া়ে িা ঘলুমণ়ে থাণক, িার কাফফারা 
হি  েন িার নামাণ র কথা স্মরে হণি িেন িা আদা়ে করা।’  
সহীহ িেুারী হা.৫৯৭, সহীহ মসুলিম হা.৬৮৪/৩১৫ 
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উেণরাি হাদীণস ঘমু ও লিস্মলৃি এ দুই অিস্থা়ে কা া হণ়ে  াও়ো 
নামা  আদা়ে করার আণদে করা হণ়েণি। লকনু্ত নামা  আদাণ়ের 
লিষ়েলিণক এ দুই অিস্থার মণধযই সীমািদ্ধ করা হ়েলন এিং িিা 
হ়েলন দ , ইোকৃিভাণি দ  নামা  েলরিযাি করা হণ়েণি িা আর 
আদা়ে করার প্রণ়োজন দনই, িা সমণ়ের েণর আদা়ে করা হণি িা 
দকান নামা ই ন়ে; িরং একলি অথবহীন কাজ। 

উসণূি লফকণহর সাণথ সম্পকব আণি এমন িযলিমােই িঝুণিন দ , এ 
হাদীণস ‘ দািািািুন নস এর নীলি অনু া়েী ইোকৃিভাণি নামা  
েলরিযািকারী িযলির জন্যও নামা  আদা়ে করার লিধানলি 
সুপ্রমালেি হ়ে। দ মন েলিে কুরআণন ইরোদ হণ়েণি:  لهما تقل ول
‘اف লেিামািার সামণন ‘ উফ’  (লিরলিসচূক) েব্দলি উচ্চারে কণরা 
না।’  এই আ়োণি শুধ ু ‘ উফ’  েব্দলি উচ্চারে করণি লনণষধ করা 
হণ়েণি। িিািাহুিয এ আ়োি দথণক লেিামািাণক প্রহার করার 
অনিধিাও সুপ্রমালেি। দ  নীলিণি দেণষাি লিষ়েলি প্রমালেি হি 
উসণূি লফকণহর েলরভাষা়ে িা ‘ দািািািুন নস’  এর অন্তভুবি । 
আমাণদর আণিাচয দক্ষণেও এ একই নীলি কা বকর হণ়েণি। 

শুধ ুিাই ন়ে হাদীসলির অন্যান্য িেবনা এিং েিূবাের িিণিযর প্রলি 
মণনাণ াণির সাণথ িক্ষয করণি লিষ়েলি আণরা স্পি হণি। হাদীণস 
ইরোদ হণ়েণি: 

الَةَِ َعنَِ أََحُدُكمَْ َرقَدََ إَِذا ََ فَإِنََّ َذَكَرهَا إَِذا فَْليَُصل هَا َعْنهَا َغفَلََ أَوَْ الصَّ  أَقِمَِ يَقُولَُ هللاَّ
الَةََ  .لِِذْكِرى الصَّ

“ েন দিামাণদর দকউ নামা  দিণড ঘলুমণ়ে েণড িা নামা  দথণক 
িাণফি হণ়ে  া়ে দিা  েন িার দিাণধাদ়ে হণি িেন দস দ ন িা 
আদা়ে কণর দন়ে। দকননা আল্লাহ িাআিা ইরোদ কণরণিন: َِأَقِم 

الَةََ لِِذْكِرى الصَّ  ‘আমাণক স্মরে হণি নামা  আদা়ে কর।’  সহীহ 
মসুলিম, হা. ৬৮৪/৩১৬ 

অন্য হাদীণস এণসণি: 
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 يغفل أو الصالة عن يرقد الرجل عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سئل
 .ذكرها اذا يصليها أن كفارتها: قال عنها،

দ  িযলি নামা  দরণে ঘলুমণ়ে দিণি িা নামা  দথণক িাণফি রণ়েণি 
িার িযাোণর রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লামণক লজণজ্ঞস 
করা হণি লিলন িণিন, এর কাফফারা হি  েন িার নামাণ র কথা 
স্মরে হণি িেন িা আদা়ে কণর দনও়ো। হা.৬১৪ 

উেণরাি হাদীসসমণূহ সামান্য লচন্তা করণিই স্পি হণ়ে  াণি দ , 
দকান নামা  সম়ে মি আদা়ে না করা হণি েরিিবী সমণ়ে িা আদা়ে 
করা অেলরহা ব। নামা লি ভুিক্রণম কা া দহাক, লনদ্রার কারণে দহাক 
অথিা িাফিলি িা অিণহিার কারণে দহাক। এ প্রসণে রাসিূলু্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম কুরআণন কারীণমর দ  আ়োিাংেলি 
الَةََ أَقِمَِ : لِِذْكِرى الصَّ  উদ্ধিৃ কণরণিন িা েিুই মণনাণ াণির সাণথ িক্ষয 
করা উলচি। দকননা এণি স্পি হণ়ে দিি দ , উি আ়োণি নামাণ র 
কা া আদা়ে করার লিধানলিও অন্তভুবি রণ়েণি এিং িা িেনই হণি 
 েন আ়োণির অথব এই হণি ‘আমাণক স্মরে হণি নামা  আদা়ে 
কর।’  অথবাৎ  েন এই ফর  দাল়েত্বলির িযাোণর মানুণষর দিাণধাদ়ে 
ঘিণি িেন িা আদা়ে করা অিেযকিবিয। 

িিািাহুিয, দ  িযলি ইোকৃিভাণি লকিু নামা  েলরিযাি কণরণি 
এমন িযলির  েন িাওিার িাওফীক হ়ে এিং িাফিলি ও অিণহিা 
দথণক জাগ্রি হ়ে িেন লনঃসণন্দণহ আল্লাহ িাআিার হুকুণমর কথা 
িার স্মরে হ়ে এিং এর গুরুণত্বর িযাোণর িার দিাণধাদ়ে ঘণি। 
অিএি উেণরাি আ়োণির মমবাথব অনু া়েী এ িযলির কা াকৃি 
নামা সমহূ আদা়ে অেলরহা ব। 

এণি দকান সণন্দহ দনই দ , েরী়েিসম্মি ও র িাডা নামা ণক 
সম়েচুযি করা অণনক িড কিীরা দিানাহ, এ দথণক োণিস হৃদণ়ে 
িাওিা ও ইণস্তিফার করা অেলরহা ব । লকনু্ত সম়ে োর হও়োর ের 
নামা  েডা হণি এণি দকান িাভ দনই: এমন কথা লনঃসণন্দণহ 
েরী়েণির উসিূ ও নীলিমািা এিং সহীহ হাদীণসর েলরেলথথ। 
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েরী়েণির দলৃিণি একলি লিষ়ে অেলরহা ব প্রমালেি হও়োর ের িা 
অনথবক হও়োর দিা প্রশ্নই আণস না। আর ইোকৃিভাণি নামা  
েলরিযািকারীর জন্য কা া আদা়ে করা দ  অেলরহা ব িা দিা 
আমাণদর ইলিেণূিবকার আণিাচনা়ে উণল্ললেি ের়েী দিীিসমহূ দ্বারা 
প্রমালেি হণ়েণি। এিাডা রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর 
এ হাদীসলি দিা সিাই জাণনন,  াণি েরিিবী  ণুির আমীরণদর 
িযাোণর লিলন ভলিষযদ্বােী কণরলিণিন দ , িারা সম়ে অলিিালহি 
হও়োর ের নামা  আদা়ে করণি। দস সম়ে দীনদারণদর করেী়ে 
িযাোণর রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম ইরোদ কণরন: 

 نافلة لك فإنها فصل معهم ادركتها فإن لوقتها الصالة صل

“ িুলম সম়ে মি নামা  েণড নাও, এরের  লদ দসইসি আমীণরর 
সাণথ নামা  আদাণ়ের েলরলস্থলি আণস (অথবাৎ িেন  লদ িুলম 
মসলজণদ থাক) িণি িাণদর সাণথও নামা  েণড লনণি। এিা দিামার 
জন্য নফি হণি। (সহীহ মসুলিম হা.৬৪৮/২৩৮-২৪৪ সুনাণন আি ু
দাউদ হা.৪২৭-৪২৮) 

এসি আমীর  ারা সম়ে োর হও়োর ের নামা  েণডলিি িাণদর 
নামা  লনঃসণন্দণহ কা া লিি। লকনু্ত িাণদর এই নামা ণক অনথবক 
সািযস্ত করা হ়েলন, িাণদর দেিণন আদা়ে করা নামা লিণক নামা  
লহণসণিই িেয করা হণ়েণি।  লদ সমণ়ের েণর নামা  েডা অনথবকই 
হি িণি না ইণিদা শুদ্ধ হি, না আদা়েকৃি নামা লি েরী়েণির 
দলৃিণি ধিবিয হি। 

এোণন িক্ষযেী়ে িযাোর হি, লনধবালরি সম়ে দথণক নামা  লিিলম্বি 
করার কারণে হাদীস েরীণফ দসই সি আমীণরর অিেযই লনন্দািাদ 
করা হণ়েণি, লকনু্ত (সমণ়ের েণর হণিও) িাণদর নামা  েডাণক 
লনন্দার দচাণে দদো হ়েলন িা এণক একলি অথবহীন কাজ লহণসণিও 
আেযা দদও়ো হ়েলন। : আি আসলি কার ১/৩০৪-৩০৫ 

সূরা মার়োম (আ়োি ৫৯) এ আল্লাহ িাআিা ইরোদ কণরণিন: 

اَلةََ أََضاُعوا َخْلفَ  بَْعِدِهمَْ ِمنَْ فََخلَفََ  َغي  ا يَْلقَْونََ فََسْوفََ الشَّهََواتَِ َواتَّبَُعوا الصَّ
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এই আ়োণির িাফসীণর হ রি আব্দলু্লাহ ইিণন মাসউদ রা., 
মাসরুক র., উমর ইিণন আব্দিু আ ী  র., কাণসম ইিণন মেুাইলমরা 
সহ মফুাসলসর সাহািী ও িাণি়েীিে িণিণিন, এোণন নামা  লিনি 
করার অথব হি, সম়ে অলিক্রান্ত হও়োর ের নামা  আদা়ে করা। িাাঁরা 
িণিণিন- 

 كفرا لكان تركا كان ولو مواقيتها عن أخروها

অথবাৎ উেণরাি আ়োণি দ  োলস্তর কথা এণসণি িা লনধবালরি 
সমণ়ের েণর েডার কারণে। অন্যথা়ে একদম নামা  দিণড দদও়ো 
দিা কুফরী। আি ইসলি কার ১/৩১০ িাফসীণর ইিণন কাসীর 
৩/১৪২ 

এ দথণক দিাঝা দিি, ইোকৃিভাণি নামা  েলরিযাি করা কিীরা 
দিানাহ হণিও সমণ়ের েণর নামা  েণড দনও়ো অনথবক কাজ ন়ে। 
এণকিাণর দিণড দদও়ো দথণক িা অণনক ভাি। এণি একলি কুফরী 
কাণজ লনেলিি হও়ো দথণক রক্ষা োও়ো  াণি। আণরা দদেনু, 
আফসীণর ইিণন কাসীর ৪/৫৫৬, সরূা মাউন ৪-৫ 

হ রি আব্দলু্লাহ ইিণন মাসউদ রা. দথণক িলেবি, লিলন িণিন, 
একলদন রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম িাাঁর সাহািীণদর 
লনকি লদণ়ে িমনকাণি িিণিন, দিামরা লক জান দিামাণদর 
োিনকিবা কী িণিন? সাহািীিে িিণিন, আল্লাহ এিং িাাঁর রাসিূই 
ভাি জাণনন। এভাণি লিন িার প্রণশ্নাত্তণরর ের রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ও়োসাল্লাম িিণিন, আল্লাহ িণিন: 

 إن وقتها لغير صالها ومن الجنة أدخلته إل لوقتها يصليها ل وجاللى عزتى
 وقال ١:٨٢٨ لكبيرا فى الطبرانى رواه.  عذبته شئت وإن رحمته شئت

 له وذكر حاتم ابى ابن ذكره قتيبة بن يزيد فيه: الزوائد مجمع فى الهيثمى
 عجرة بن كعب حديث من شاهد وله.انتهى يجرحه ولم يوثقه ولم واحدا راويا
 بن عيسى وفيه المسند فى احمد وعند واألوسط الكبير فى الطبرانى عند

 ٢:٨٨ المجمع راجع.ضعيف وهو البجلى المسيب
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“আমার ম বাদা ও মাহাণত্মযর কসম! দ  িযলি লনধবালরি সমণ়ে নামা  
আদা়ে করণি, আলম িাণক জান্নাণি প্রণিে করাি, আর দ  িযলি 
লনধবালরি সম়ে োর হও়োর ের িা আদা়ে করণি আলম িাণক 
অনুগ্রহও করণি োলর এিং আ ািও লদণি োলর”। -আি মজুামিু 
কািীর ১০/২২৮, হাদীস ১০৫৫৫) হাদীসলি ‘ হাসান’ । 

সামান্য লচন্তা করণি দদো  াণি, এই হাদীণস নামা ণক লনধবালরি 
সম়ে দথণক লিিম্বকারীর প্রলি আল্লাহ িাআিার লজম্মাদালর দথণক 
িলিি হও়োর ধমলক দদও়ো হণ়েণি। লকনু্ত এ নামা লিণক অনথবক িা 
মিূযহীন সািযস্ত করা হ়েলন। 

কা া নামা  সমহূ সুন্নিসহ আদা়ে করণি হণি লকনা এ সম্পণকব 
আল্লামা ইিণন িাইলম়ো র. িণিন: 

 مع وأما ، بالنوافل الشتغال من أولى الكثيرة الفوائت قضاء الى المسارعة
 .أحسن معها السنن فقضاء الفوائت قلة

“ লদ কা া নামাণ র েলরমাে অণনক দিেী হ়ে িণি সুন্নি নামাণ  
লিপ্ত হও়োর দচণ়ে ফর  নামা সমহূ আদা়ে করাই উত্তম। আর  লদ 
কা া নামাণ র েলরমাে কম হ়ে িণি ফরণ র সাণথ সুন্নি নামা  
আদা়ে করণি িা একলি উত্তম কাজ হণি।”  :ফািাও়ো ইিণন 
িাইলম়ো রহ., ২২/১০৪ 

এ প্রসণে সিবণেষ কথা হি, প্রণিযক মসুিমান নর-নারীর উের 
িাণিি হও়োর ের দথণক নামা  ফর  হ়ে। এ ফর  েরী়েণির সকি 
ফরণ র মণধয সিবালধক গুরুত্বেেূব। িিািাহুিয, দ  লিষ়েলি েরী়েণির 
অকািয দিীিসমণূহর লভলত্তণি প্রমালেি, িা কাণরা উের দথণক রলহি 
করার জন্য অনুরূে মাণনর অকািয দিীি প্রণ়োজন। দকান দিীি 
প্রমাে িাডা আল্লাহ িাআিার লিধানণক রলহি করার দুঃসাহস কার 
হণি োণর? আণিাচয লিষণ়ে দকান অকািয দিীিণিা দূণরর কথা, 
অলি দুিবি দকান দিীণির লভলত্তণিও এ কথা প্রমালেি হ়ে না দ  , দ  
নামা  মানুণষর উের ফর  হণ়েলিি িা িযলির অিণহিা ও 
অমণনাণ ালিিার কারণে রলহি হণ়ে দিণি। এর লিেরীণি িলুদ্ধমান 
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মােই স্বীকৃি এিং েরী়েণির সুস্পি ভাষযও দ , ঋে আদা়ে করা 
িাডা িা দথণক দা়েমিু হও়ো  া়ে না।’  এ দমৌলিক নীলিলি িাডাও 
িহু ের়েী দিীি প্রমাে দ্বারা কা া নামা সমহূ আদা়ে করা অেলরহারবয 
হও়োর লিষ়েলি সুপ্রমালেি। এসি ের়েী দিীণির লিণরালধিা করা 
এিং ‘ সািীিিু মলুমনীন’  দথণক লিচুযি হও়ো দকান দাল়েত্বজ্ঞানসম্পন্ন 
আণিণমর কাজ হণি োণর না। 

আল্লাহ িাআিা আমাণদরণক দ্বীণনর সলঠক জ্ঞান দান করুন এিং 
লসরাণি মসুিাকীণমর উের অিি-অলিচি থাকার িাওফীক দান 
করুন। আমীন। 

কণ়েকলি গুরুত্বেেূব লিষ়ে 

১.আণিাচয মাসআিার লেণরানামলি ‘ উমরী কা া’  সাধারে মানুণষর 
মণধয প্রলসলদ্ধর লনলরণেই অিিম্বন করা হণ়েণি। অন্যথা়ে এর সলঠক 
নাম হণি ئتالفوا قضاء  ‘কা াউি ফাও়োইি’ । এ নামলিই লিষ়েিস্তুর 
অলধক উে িু । দকননা ‘ উমরী কা া’  নাণম দকান দকান 
অলনভবরণ ািয ও ীফার িইণ়ে অন্য একলি নামাণ র কথা উণল্ললেি 
হণ়েণি। দকান দকান মহণি িা দিে প্রলসদ্ধও িণি। েরী়েণি এর 
দকান লভলত্ত দনই। এ সংক্রান্ত দ  হাদীসলি দসসি েসু্তক-েলুস্তকা়ে 
উণল্ললেি হণ়েণি িা লনঃসণন্দণহ িালিি।  থা: ‘ জমুআিুি ও়োদা’  
িা রম ান মাণসর দেষ জমুা়ে এক নামা  েণড লনণি িা সত্তর 
িিণরর কা া নামাণ র জন্য  ণথি হণি।’  এ দরও়ো়োি এিং এ 
জািী়ে অন্য সকি দরও়ো়োি মহুালদ্দসিণের ঐকমিয অনুসাণর 
‘ মও ’ূ । দমাল্লা আিী িারী র. মও  ূ হাদীস সংক্রান্ত িাাঁর প্রলসদ্ধ 
লকিাণি দিণেন: 

 كان رمضان شهر من جمعة آخر فى الفرائض من صالة قضى من – حديث
 ألنه. قطعا باطل -سنة سبعين إلى عمره فى فائتة صالة لكل جابرا ذلك

 .سنوات فائتة مقام تقوم ل العبادات من شيئا أن على لإلجماع منافض

“রম ান মাণসর দেষ জমুা়ে একলি ফর  নামাণ র কা া আদা়ে করা 
হণি িা জীিণনর সত্তর িিণরর কা া নামাণ র জন্য  ণথি হণি”  এ 
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দরও়ো়োিলি লনঃসণন্দণহ িালিি। দকননা এ লিষণ়ে উম্মাহর ইজমা 
রণ়েণি দ , দকান ইিাদি কণ়েক িিণরর িুণি  াও়ো নামাণ র 
স্থিালভলষি হণি োণর না।”  আি-মও আূিুি কুিরা ১২৫ 

অন্যান্য মহুালদ্দসিেও এিযাোণর একমি। অিএি এজািী়ে 
লভলত্তহীন িেবনাসমহূ দথণক প্রিালরি হও়োর দকান অিকাে দনই। 
িরং নামাণ র িযাোণর েেূব গুরুত্ব দদও়ো অেলরহা ব। দ ভাণি আল্লাহ 
িাআিা িা ফরজ কণরণিন লঠক দসভাণিই সম়ে মি আদা়ে করা 
জরুলর।  লদ অিণহিািেি দকান নামা  কা া হণ়ে  া়ে িণি দ  
েলরমাে নামা  কা া হণ়েণি সিই আদা়ে করণি হণি। এক নামা  
আদা়ে কণর সকি নামা ই আদা়ে হণ়ে লিণ়েণি ; এ ধারো করা 
দকান ক্রণমই লঠক ন়ে। 

২.এোণন এ লিষ়েলি উণল্লে করাও অনুলচি হণি না দ ,  ারা মণন 
কণরন, ঘমুন্ত অিস্থা়ে নামা  কা া হণ়ে দিণি িাণি দকান অেরাধ 
দনই। এ জন্য িারা সকাি ৮/৯ িা়ে ঘমু দথণক ওঠার অভযাস কণর 
লনণ়েণিন। ঘমু দথণক ওঠার ের ফজণরর নামা  েণডন িা এণক কা া 
নামাণ র লফলরলস্তণি দ াি কণর দদন দ , েরিিবী সমণ়ে কা া কণর 
দনি। 

এ জািী়ে কমবকা- নামাণ র মি অলি গুরুত্বেেূব ফরণ র িযাোণর 
অিণহিা প্রদেবন িাডা আর লকিুই ন়ে। হাদীস েরীণফ 
অলনোকৃিভাণি কেনও ঘমুন্ত অিস্থা়ে নামা  িুণি দিণি িা কা া 
কণর দনও়োর কথা িিা হণ়েণি। লকনু্ত হাদীণসর দকাথাও মানুষণক 
লনদ্রার িযাোণর এিিা স্বাধীনিা দদও়ো হ়েলন দ , সম়ে মি জাগ্রি 
হও়োর দকান লফলকরই িাণক করণি হণি না। েরী়েণি ইোর েণর 
িল্পগুজি করণি এজন্যই লনণষধ করা হণ়েণি দ , এণি ফজণরর 
নামা  কা া হণ়ে দ ণি োণর। অনুরূে দকান ও রিেি ঘমুণুি লিিম্ব 
হণি  লদ এই আেংকা হ়ে দ , সম়ে মি ঘমু ভােণি না এিং নামা  
কা া হণ়ে দ ণি োণর িাহণি সামথব অনু া়েী ঘমু দথণক জািার 
উে িু িযিস্থা গ্রহে করাও জরুলর। রসুিলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ও়োসাল্লাম এক লজহাণদর সফর দথণক দফরার েণথ এরূে লিিণম্ব 
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ঘমুণুি  াও়োর সম়ে হ রি লিিাি রা. দক সম়ে মি জালিণ়ে 
দদও়োর দাল়েত্ব লদণ়েলিণিন। সহীহ িেুারী হা.৫৯৫ সহীহ মসুলিম 
৬৮০-৬৮১ 

 ারা দো়োর সম়ে জাগ্রি হও়োর িযিস্থা রাো দিা দূণরর কথা, সলঠক 
সমণ়ে জািার লন়েিও রাণে না এিং নামাণ র সম়ে ঘলুমণ়ে থাকার 
অভযাস িণড লনণ়েণিন িাণদর সিকব হও়ো উলচি এিং এ জািী়ে 
মনিডা িাহানা েলরিযাি কণর এই মহান ইিাদিলির িযাোণর 
 ত্নিান হও়ো উলচি। 

৩.আণিাচয মাসআিাণি এ লিষ়েলি মণন রােণি হণি দ , ‘ কা া’  
আল্লাহ িাআিার ঋে েলরণোণধর একলি েথথা মাে । এিা কেনও 
‘আদা’ র লিকল্প ন়ে। অিএি েণর কা া কণর দনি এই অজহুাণি 
কেনও নামা ণক সম়েচুযি করা  াণি না।  লদ ‘ কা া’  নামা লি 
‘আদা’ র েেূব লিকল্পও হি িিওু নামা ণক লিিলম্বি করা 
দকানক্রণমই িলুদ্ধমত্তার েলরচা়েক হণিা না। দকননা কা া আদা়ে করা 
ে বন্ত দিাঁণচ থাকারই িা কী লনি়েিা রণ়েণি ?  েন নামা ণক 
লনধবালরি সম়ে দথণক লিিলম্বি করাই একলি মারািœক কিীরা 
দিানাহ এিং শুধ ুকা া কণর লনণিই অেরাধ ক্ষমা হণ়ে  া়ে না, দিা 
আিামীণি কা া করার অলনলিি ধারোর লভলত্তণি নামাণ র িযাোণর 
অিণহিা প্রদেবন করা দকান মলুমণনর কাজ হণি োণর না। 

প্রলসদ্ধ লফকহী মা হািসমণূহর কণ়েকলি লকিাণির উদ্ধলৃি নীণচ উণল্লে 
করা হণে: 

প্রলসদ্ধ হানাফী ফকীহ আল্লামা ইিণন নুজাইম রহ. িণিন: 

 يَْلَزمَُ فَإِنَّهَُ فِيهَِ ُوُجوبِهَا ثُبُوتَِ بَْعدََ اْلَوْقتَِ َعنَْ فَاتَتَْ َصاَلةَ  ُكلََّ أَنََّ فِيهَِ فَاأْلَْصلَُ
ا تََرَكهَا َسَواءَ  قََضاُؤهَا  َكثِيَرة َ اْلفََوائِتَُ َكانَتَْ َوَسَواءَ  نَْومَ  بَِسبَبَِ أَوَْ اَسْهوَ  أَوَْ َعْمد 

 قَلِيلَة َ أَوَْ

দ  নামা  লনধবালরি সমণ়ে আদা়ে হ়েলন িার কা া আদা়ে করা 
অেলরহা ব, িা ইোকৃিভাণি িযাি করা দহাক অথিা ভুণি  াও়োর 
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কারণে িা ঘমুন্ত অিস্থা়ে কা া দহাক, কা া নামাণ র সংেযা দিলে 
দহাক িা কম দহাক। (আিিাহরুর রাণ়েক, ২/৭৯) 

ইমাম মাণিক রহ. িণিন: 

. طاقته قدر على فليصل كثيرة صلوات ترك أو كثيرة صلوات نسي من
 حتى عليه بقي ما أيضا صلى حوائجه من فرغ فإذا حوائجه، إلى وليذهب

 ترك أو نسي ما جميع على يأتي

ভুণি  াও়োর কারণে  ার অণনক নামা  কা া হণিা িা ইোকৃি 
কা া করি, দস প্রণ়োজনালদ সম্পন্ন করার মাণঝ মাণঝ সামথবয 
অনু া়েী িা আদা়ে করণি থাকণি এিং প্রণ়োজনী়ে কাজ সমাধা 
হও়োর ের কা া হও়ো সকি নামা  আদা়ে করণি। 
(আিমদুাও়োনািুি কুিরা, ১/১২৩) 

ইমাম ইিণন আব্দিু িার মাণিকী রহ. িণিন: 

 خروج بعد يقضيانها - رانمعذو وهما - للصالة والناسي النائم كان وإذا
 فرض عنه يسقط بال أولى ذلك فعله في المأثوم لتركها المتعمد كان وقتها

 تركها تعمد في عصيانه من التوبة ألن بها باإلتيان عليه يحكم وأن الصالة
 وقد وقتها في لها تركه من سلف ما على الندم مع تركها وإقامة أداؤها هي
 وسبيل المسلمين علماء جمهور خالف على وأقدم الظاهر أهل بعض شذ

 غير في بها يأتي أن وقتها في الصالة لترك المتعمد على ليس فقال المؤمنين
 ذلك من إليه ذهب فيما يأت ولم األمصار علماء جماعة عن وشذ... وقتها
 العقول في يصح بدليل

ঘমু িা লিস্মলৃির কারণে  ার নামা  কা া হণ়েণি, ও র থাকা সণেও 
 েন িাণক ঐ নামা  আদা়ে করণি হ়ে, িেন ইোকৃিভাণি নামা  
িযাি কণর দ  মহা অেরাধ কণরণি িার নামা  মাফ হও়োর দিা 
প্রশ্নই আণস না। িার এই অেরাণধর িওিা হি নামা লি আদা়ে কণর 
অেরাণধর ভার িাঘি করা এিং লনধবালরি সমণ়ে আদা়ে না করার 
জন্য অনুিপ্ত হও়ো। এ লিষণ়ে জননক ‘ জাণহরী’  মসুলিম উম্মাহর 
অসংেয আলিণমর লিণরালধিা কণর ‘ সািীিিু মলুমনীন’  দথণক লিচুযি 
হণ়েণিন। িার িিিয, ইোকৃিভাণি লনধবালরি সমণ়ে নামা  না 
েডণি ঐ নামা  আর আদা়ে করণি হণি না। এই মি অিিম্বন কণর 
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লিলন সকি মসুলিম জনেণদর আণিমিণের জামা়োি দথণক লিলেন্ন 
হণ়ে দিণিন এিং িার দালির সেণক্ষ  লুিসংিি দকান প্রমাে দেে 
করণি সক্ষম হন লন। (আিইসলি কার, ১/৩০১) 

ইিণন িাত্তাণির িিিয 

িেুারী েরীণফর প্রথম ভাষযকার ইিণন িাত্তাি (মিুৃয ৪৪৯ লহজলর) 
িণিন, 

 أنه زعم ، برىء منه وهو العلم إلى انتسب ، جاهل على رد الحديث هذا وفى
ا الصالة ترك من  هللا صلى(  الرسول بأن واحتج.  إعادتها يلزمه ل أنه عامد 
 ولم ،)  ذكرها إذا فليصلها نسيها أو صالة عن نام من: (  قال)  وسلم عليه
 وهذا ، فقط والنائم الناسى يقضيها وإنما ، القضاء يلزمه فلم ، العامد يذكر
 الرسول ترك وقد ، العباد عن الصالة فرض إسقاط إلى يئول القول من ساقط

ا والعصر الظهر صالة الخندق ومي  ثم ، العدو بقتاله لشغله لتركها قاصد 
ا:  له ويقال.  المغرب بعد أعادها )  وسلم عليه هللا صلى(  النبى أوجب لمَّ
 الناسى أحوال أقل ألن ؛ بذلك أولى العامد كان ، اإلعادة النائم الناسى على
 فكان ، اإلثم عنه يسقط ل والعامد ، بإعادتها مأمور وهو ، عنه اإلثم سقوط
:  مسألة الشريعة مسائل من شىء فى يوجد ول ، إعادتها تلزمه أن أولى
 تجاوز هللا إن: (  السالم عليه لقوله ذلك بضد األمر بل ، معذور فيها العامد
 وأمر ، تضييعه إثم الناسى عن هللا تجاوز فإذا ،)  والنسيان الخطأ عن ألمتى
 بل ، اإلثم عنه ساقط غير هللا لحدود المنتهك امدالع فكان ، الفرض بأداء

 قضاؤه ويلزمه عنه يسقط أل أولى الفرض كان ، عليه متوجه الشديد الوعيد
ا ترك من أن على األمة أجمعت وقد ، ا رمضان شهر من يوم   غير من عامد 

.  الموفق وهللا ، ذلك بين فرق ول ، الصالة فكذلك ، قضاؤه يلزمه أنه عذر
 (فاألولى األولى الصالة قضاء باب البخاري شرح في طالب ابن)

এ হাদীণস ঐ মণূেবর মি েলিি হণ়েণি, দ  লনণজণক ইিণমর প্রলি 
সম্পলকবি কণর, অথচ দস ইিম দথণক সম্পকবহীন। এ িযলি (ইিণন 
হা ণমর প্রলি ইংলিি:অনুিাদক) মণন কণর ‘ ইোকৃি দ  নামা  
িযাি কণর িার উের কা া জরুলর ন়ে। আর দলিি এই দেে কণর 
দ , রাসিূ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম িণিণিন, দ  িযলি 
নামাণ র সম়ে ঘমুন্ত রইি, িা নামাণ র কথাই ভুণি দিি, দস দ ন 
স্মরে হণিই নামা লি আদা়ে কণর দন়ে। এোণন রাসিূ সাল্লাল্লাহু 
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আিাইলহ ও়োসাল্লাম ইোকৃি িযািকারীর কথা িণিন লন। িাই 
িাণক কা াও করণি হণি না। শুধ ুঘমুন্ত ও লিস্মিৃ িযলিই কা া কণর 
দনণি। 

এিা একিা িাণজ কথা। এর ফণি িান্দাণদর উের দথণক ফরজ 
নামা  রলহি করা হণে। অথচ রাসিূ সা. েন্দক  ণুদ্ধর সম়ে ইো 
কণরই দজাহর ও আসর নামা  দিণড লদণ়েলিণিন। েত্রুর লিরুণদ্ধ 
িডাইণ়ে লিপ্ত থাকার কারণেই লিলন িা দিণড লদণ়েলিণিন। েণর 
মািলরণির ের দসই নামা  আদা়ে কণর লনণ়েলিণিন। 

এ িযলিণক িিা  া়ে, নিী সা.  েন লিস্মিৃ ও ঘমুন্ত িযলির উের 
নামা  েণড দনও়ো আিেযক কণরণিন, িেন দিা ইোকারীর উের 
আণরা দিলে আিেযক হও়োর কথা। দকননা লিস্মিৃ িযলির নযূনিম 
অিস্থা হণিা, িার উের দথণক গুনাহ রলহি হণ়ে  া়ে। লকনু্ত িা সণেও 
িাণক নামা  েণড লনণি িিা হণ়েণি। আর ইোকারীর উের দথণক 
দিা গুনাহও রলহি হ়ে না। িাহণি দিা িার জন্য েণড দনও়ো আণরা 
দিলে উলচি হণি। দিািা েলর়েণি এমন দকান মাসআিা দনই, 
দ োণন ইোকৃি কমবকারীণক মা রু ধরা হণ়েণি। িরং িযাোর িার 
উণিা। কারে রাসিূ সা. িণিণিন, আল্লাহ আমার উম্মণির ভুি ও 
লিস্মলৃি ক্ষমা কণর লদণ়েণিন। সুিরাং আল্লাহ  েন লিস্মিৃ িযলির 
নামা  নি করার গুনাহ মাফ কণর লদণ়ে িাণক ফরজলি আদা়ে কণর 
দনও়োর আণদে লদণ়েণিন, িাহণি ইো কণর দ  িযলি নামা  িরক 
করি, এিং আল্লাহর দদও়ো সীমা িঙ্ঘন কণর দফিি, িার উের 
দথণক গুনাহর ভারও রলহি হণে না, িরং িার প্রলি কণঠার হুমলক 
আণরালেি হণে, িার উের দথণক ফরজ রলহি না হও়োই দিা অলধক 
সেি, এিং কা া করা িার উের আিেযক হও়োই দিা অলধক 
 লুি িু। এলদণক উম্মাহর ঐকযমণি উ র িযিীি ইোকৃিভাণি দ  
িযলি রম ান মাণসর এক লদণনর দরা া দিণড লদি, িাণক দসলি 
অিেযই কা া করণি হণি। নামাণ র দিিা়েও িাই। এ দুলির মণধয 
দকান োথবকয দনই। (অনুণেদ, নামাণ র কা া ক্রমানুসাণর করা।) 

লফকণহ োণফ়েী ও হাম্বিী 
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লফকণহ োণফ়েীর অন্যিম লকিাি ‘ ফািহুি জাও়োদ’ -এ িিা 
হণ়েণি: 

 غير نعم غيره أو بعذر فاتته ما) قضى( فأكثر) مكتوبة)... (هفاتت من
 ما للقضاء زمنه جميع صرف يلزمه أنه ويظهر. فورا القضاء يلزمه المعذور

 .منه بد ل فيما لصرفه يحتاج ما عدا

দ  িযলির এক িা একালধক ও়োণির নামা  কা া হণ়েণি, 
ও রিেি দহাক িা লিনা ও ণর, িাণক সকি নামা  আদা়ে করণি 
হণি। িণি লিনা ও ণর িযািকারী অনলিলিিণম্ব কা াকৃি সকি 
নামা  আদা়ে করণি এিং অলি প্রণ়োজনী়ে কাজকমব িাডা েেূব সম়ে 
এই কাণজ িয়ে করণি। (ফািহুি জাও়োদ, ১/২২৩) 

সহীহ মসুলিণমর িযােযাকার সুপ্রলসদ্ধ মহুালদ্দস ও ফকীহ ইমাম নিিী 
রহ. ذكرها إذا فليصها صالة نسي من হাদীসলির উের আণিাচনা করণি 
লিণ়ে েরণহ মসুলিণম (৫/১৮৩) িণিন, 

 بَِغْيرَِ أَوَْ َونِْسيَان َكنَْومَ  بُِعْذرَ  تََرَكهَا َسَواء اْلفَائِتَة اْلفَِريَضة قََضاء ُوُجوب:  فِيهَِ
 َوَجبََ اإِذََ أِلَنَّهَُ ، َسبَب َعلَى لُِخُروِجهَِ بِالن ْسيَانَِ اْلَحِديث فِي قَيَّدََ َوإِنََّما ، ُعْذر

 بِاأْلَْدنَى التَّْنبِيه بَاب ِمنَْ َوهُوََ ، بِاْلُوُجوبَِ أَْولَى فََغْيره اْلَمْعُذور َعلَى اْلقََضاء
 اأْلَْعلَى َعلَى

অথবাৎ এ হাদীণস িুণি  াও়ো ফর  নামা  আদাণ়ের অেলরহা বিাও 
প্রমালেি হ়ে। নামা লি দকান ও রিেি  থা, ঘমু লিস্মলৃি ইিযালদর 
কারণে কা া দহাক িা লিনা ও ণর। হাদীস েরীণফ শুধ ু লিস্মলৃির 
উণল্লে এজন্য হণ়েণি দ , িা একলি ও র। আর ও ণরর কারণে কা া 
হও়ো নামা   লদ আদা়ে করা অেলরহা ব হ়ে িণি লিনা ও ণর কা া 
হও়ো নামা  দ  আদা়ে করা অেলরহা ব িা দিা িিাই িাহুিয। (েরণহ 
মসুলিম, ৫/১৮৩) 

হাম্বিী মা হাণির লনভবরণ ািয ইমাম আল্লামা মারদাভী রহ. িণিন: 

 عليه نص المذهب هذا". الفور على قضاؤها لزمه صلوات فاتته ومن: "قوله
 على قضاؤها لزمه: "قوله... منهم كثير به وقطع األصحاب جماهير وعليه
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 تضرر فإن يحتاجها معيشة في أو بدنه في يتضرر لم إذا بما مقيد" الفور
 الفورية سقطت ذلك بسبب

 ার অণনক নামা  কা া হণ়েণি িার অনলিলিিণম্ব আদা়ে করা 
অেলরহা ব। এিাই মা হাি, ইমাম আহমদ রহ. একথা স্পি িণিণিন। 
আমাণদর হাম্বিী মা হাণির সংেযািলরি আণিম এমণির উেণরই 
আণিন এিং িাণদর অণনণকই এিা লনলিি কণরণিন। িণি 
অনলিলিিণম্ব দ  কা া করার কথা িিা হণ়েণি, িা দকিি িেনকার 
জন্য,  েন দস োরীলরকভাণি িা প্রণ়োজনী়ে জীলিকা উোজবণন ক্ষলির 
সম্মেুীন হণি না।  লদ হ়ে িাহণি অনলিলিিণম্ব আাদা়ে করা 
অেলরহা ব থাকণি না। (আি ইনসাফ, ১/৪৪২-৪৪৩) 

লিণেষ জ্ঞািিয 

সকণির অিিলির জন্য একলি কথা িণি লদলে। সংেযািলরি 
আণিণমর মিামণির িাইণর  ারা ফণিা়ো দদন দ , ইোকৃি দিণড 
দদও়ো নামা  কা া করণি হণি না, িরং িওিা-ইলস্তিফার কণর 
দনণি। এিং িারাও িণি না দ , িাণদর মণি ঐ িযলি কাণফর হণ়ে 
 া়ে। িাই িওিার অথব এোণন নিুন কণর ঈমান আনা। অন্যথা়ে 
িারা িণিন, িার েী িািাক হণ়ে  াণি। আর দ ণহিু কাণফর অিস্থা়ে 
িার নামা গুণিা িুণিণি, িাই দসগুণিা কা া করণি হণি না। এোণন 
ো়েে মহুাম্মদ লিন সালিহ আিউসাইমীন রহ.কৃি ফািাও়ো 
আরকানুি ইসিাম (িাংিা অনুিাদ) দথণক লকিু উদ্ধলৃি দেে করলি: 

‘আর  লদ লিিাণহর প্রস্তািক এমন িযলি হ়ে, দ  না জামাণির সাণথ 
সািাি আদা়ে কণর, না একাকী সািাি আদা়ে কণর িণি দস 
কাণফর, ইসিাম দথণক িলহষৃ্কি। িার িওিা করা জরুলর।  লদ 
োণিিভাণি িওিা নাসহূা কণর সািাি আদা়ে শুরু কণর, িণি 
আল্লাহ িাণক ক্ষমা কণর লদণিন। লকনু্ত িওিা না করণি িাণক 
কাণফও ও মরুিাদ অিস্থা়ে হিযা করণি হণি। দিাসি না লদণ়ে 
কাফন না েলরণ়ে জানা া না েলডণ়ে দাফন করণি হণি। 
মসুিমানণদর দিারস্থাণন দাফন করা  াণি না।’  (েিৃা:৩২৬) 
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‘অিএি দকান অলভভািক  লদ লনজ দমণ়ে িা অধীনস্থ দকান দমণ়ের 
লিিাহ দিনামা ী িযলির সাণথ সম্পন্ন কণর, িণি দস লিিাহ লিশুদ্ধ 
হণি না। এই লিিাণহর মাধযণম উি নারী িার জন্য বিধ হণি না।’  
(ে.ৃ৩৩১) 

‘অিএি স্বামী  লদ সািাি েলরিযাি করার ের িওিা কণর সািাি 
আদাণ়ের মাধযণম ইসিাণম লফণর না আণস, িণি িার লিিাহ ভে হণ়ে 
 াণি।’  (ে.ৃ৩৩১) 

‘ দি নামা ীর  ণিহ করা প্রােীর দিাস্ত োও়ো জাণ়ে  হণি না। দকননা 
এিা হারাম।’  (ে.ৃ৩৩৩) 

‘ দিনামা ীর দকান লনকিাত্মী়ে মারা দিণি দস িাণদর মীরাি িাভ 
করণি না।’  (ে.ৃ৩৩৩) 

অথচ সংেযািলরি আণিণমর মণি দস িযলি কাণফর হণ়ে  া়ে না। 
িাই িার লিিাহ ভে হ়ে না। িার জানা াও েডণি হ়ে। দস মীরািও 
িাভ কণর এিং িার  ণিহকৃি প্রােীর দিাস্তও হািাি। 

দোদ উসাইমীন রহ.ই আেোরহুি মমুলি’  গ্রণথথ লিণেণিন- 

 أن بين فرق ل أنَّه المؤل ف كالم ظاهر الفوائت، قضاء فورا َ يجب: وقوله
: العلم أهل جمهور عليه الذي هو وهذا لُعذر، يدعها أو ُعذر، بال عمدا َ يدعها

د حتى: أي ُعذر، لغير أم لُعذر تركها سواء واجب، الفوائت قضاء أن  المتعم 
الة إخراج تعمَّد الذي  وهذا القضاء، وعليك آثم إنك: له يقال وقتها عن الصَّ

 الخ العلم أهل وجمهور األربعة، األئمة مذهب

অথবাৎ গ্রথথকার দ  িণিণিন, িুণি  াও়ো নামা  িলডঘলড আদা়ে করা 
জরুলর, গ্রথথকাণরর িিিয দথণক এিাই স্পি দ , উ র িাডা ইোকৃি 
নামা  দিণড দদও়ো এিং উ ণরর কারণে দিণড দদও়োর মণধয দকান 
োথবকয নাই। এিাই সংেযািলরি আণিণমর মি দ , িুণি  াও়ো 
নামা  েণড দনও়ো জরুলর, চাই উ ণরর কারণে িুণি  াক িা লিনা 
উ ণর। এমনলক দ  ইো কণরই নামা  িযাি করি, িাণক িিা হণি, 
িুলম গুনাহিার। িণি দিামাণক অিেযই কা া কণর লনণি হণি। 
এিাই চার মা হাণির ইমাম ও সংেযািলরি আণিণমর মি। 
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লিির নামা  েডার িরীকা 

ক. লিির নামা  লিন রাকাি 

১. আি ুসািামা (রহ) হ রি আণ়েো (রা) দক লজণজ্ঞস কণরন: 

 كان ما فقالت رمضان؟ في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول صالة كانت كيف
 إحدى على غيره في ول رمضان في يزيد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 أربعا يصلي ثم هن،وطول حسنهن عن تسئل فال أربعا يصلي ركعة، عشرة
 يارسول فقلت عائشة قالت. ثالثا يصلي ثم وطولهن، حسنهن عن تسئل فال
 ١-تعليق.قلبي ينام ول تنامان عيني إن عائشة يا: فقال توتر؟ أن قبل أتنام هللا

 قوله معنى في (২/১০০) الستذكار فى أيضا البر عبد ابن عمر أبو وقال
 بعد ينام كان أنه وهو: رابع وجه ثالثا ثم أربعا ثم أربعا: الباب هذا حديث في

 .بثالث فيوتر يقوم ثم األربع بعد ينام ثم األربع

অথব: ‘ রম াণন রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর নামা  
দকমন লিি? হ রি আ়েো িণিন, রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ও়োসাল্লাম রম াণন এিং রম াণনর িাইণর এিাণরা রাকাণির দিলে 
েডণিন না। প্রথণম চার রাকাি েডণিন। এর দসৌন্দ ব ও দীঘবিা 
সম্পণকব লজণজ্ঞস কণরা না! এরের আরও চার রাকাি েডণিন। এর 
দসৌন্দ ব ও দীঘবিা সম্পণকবও প্রশ্ন কণরা না! এরের লিন রাকাি 
(লিির) েডণিন’ । [সহীহ িেুারী হা.১১৪৭ সহীহ মসুলিম হা.৭৩৮] 

এ হাদীণসর লিণেষে কণর ইমাম ইিনু আলব্দিিার রহ. িণিন: “ লিলন 
চার রাকাি েণড ঘমুাণিন। িারের আিার চার রাকাি েণড 
ঘমুাণিন। অিঃের উণঠ লিন রাকাি লিির েণডিন”। [আি 
ইলস্তয্কার ২/১০০] 

২. আব্দলু্লাহ ইিণন আিী কাইস িণিন আলম হ রি আণ়েো রা. দক 
লজণজ্ঞস করিাম: ‘ নিীজী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম লিিণর কি 
রাকাি েডণিন? লিলন উত্তণর িণিন: চার ও লিন, ি়ে ও লিন, আি 
ও লিন এিং দে ও লিন। লিলন লিিণর সাি রাকাণির কম এিং 
দিণরা রাকাণির অলধক েডণিন না’ । হাদীণসর আরিী োঠ লনেরূে: 
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 وثالث، بأربع يوتر كان قالت يوتر؟ سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان بكم
 سبع من بأنقص يوتر يكن ولم وثالث، وعشر وثالث، مانوث وثالث، وست
 ٢-تعليق . عشرة ثالث من بأكثر ول

[সুনাণন আিী দাউদ ১/১৯৩ হা.১৩৬২ েরহু মা‘আলনি আসার 
১/২০১ মসুনাণদ আহমদ ৬/১৪৯ হা.২৫১৫৯ আ়েনী ও শুআইি 
আরনাউি এলিণক সহীহ িণিণিন] 

ইমাম িেুারী রহ. এর উস্তাদ ইসহাক ইিণন রাহু়োহ্ িণিন ‘ এ 
ধরণের হাদীসগুণিাণি লিিরসহ রাণির েণুরা নামা ণকই লিে েণব্দ 
িযি করা হণ়েণি’ । [সুনাণন লিরলম ী হা. ৪৫৭ নং হাদীস েরিিবী 
িিিয দ্রিিয] 

হাণফজ ইিণন হাজার আসকািানী রহ. উেণরালল্ললেি হাদীসলি 
সম্পণকব দিণেন:‘আমার জানামণি এলি সংলেি লিষণ়ে সিবালধক সহীহ 
দরও়ো়োি। এলিষণ়ে হ রি আণ়েো রা. িলেবি হাদীণসর 
িেবনাকারীণদর মাণঝ দ  লিলভন্নিা েলরিলক্ষি হ়ে, এর দ্বারা দস সণির 
মাণঝ সমে়ে করা  া়ে’ । [ফািহুি িারী ৩/২৫] (িীকা-৩) 

আর এ হাদীণস সিবািস্থা়ে লিন রাকাি েথৃকভাণি েডার কথা 
উলল্ললেি হণ়েণি, সুিরাং স্পিিই িঝুা  া়ে এলিই প্রকৃি লিির। 

৩. সা‘ দ ইিণন লহোম হ রি আণ়েো সণূে িেবনা কণরন: 

 ثم المنزل، دخل العشاء صلى إذا كان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن
 ل بثالث أوتر ثم منهما، أطول ركعتين بعدهما صلى ثم ركعتين، صلى
 وهو ويسجد جالس وهو يركع جالس وهو ركعتين صلى ثم فيهن، يفصل
 ٤-تعليق. جالس قاعد

অথব: ‘ ইোর নামা  দেণষ রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম 
ঘণর প্রণিে কণর দুই রাকাি নামা  েডণিন। অিঃের আণরা দুই 
রাকাি েডণিন  া েিূবাণেক্ষা দীঘব হি। িারের লিন রাকাণি লিে 
েডণিন। িাণি মাণঝ (অথবাৎ দুই রাকাি দেণষ) সািাম দফরাণিন 
না। [মসুনাণদ আহমদ হা.২৫২২৩] এর সনদ হাসান। 
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৪. হ রি ইিণন আব্বাস রা. িণিন: 

َِ رسول َكان  ويُوتِرَُ َرَكَعاتَ  ثََمان اللَّْيلَِ من يَُصل ى وسلم عليه هللا صلى هللاَّ
 ٥-تعليق.الفَْجرَِ َصالةَِ قَْبلََ َرْكَعتَْينَِ َويَُصل ى بِثاَلث ،

‘ রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম রাণি আি রাকাি নামা  
েডণিন। অিের লিন রাকাি লিে েডণিন এিং ফজণরর নামাণ র 
েণূিব আণরা দুই রাকাি নামা  আদা়ে করণিন’ । [সুনাণন নাসা়েী 
১/২৪৯ হা.১৭০৭ িহািী ১/২০২ আল্লামা আ়েনী রহ. িণিন: এলি 
সহীহ মলুিণমর মাণনাত্তীেব, নুোিিু আফকার ৩/২৫১] 

৫. ো‘ িী রহ. িণিন: আলম আব্দলু্লাহ ইিণন আব্বাস ও আব্দলু্লাহ 
ইিণন উমর রা. দক লজণজ্ঞস কণরলি: রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ও়োসাল্লাণমর রাণির নামা  কি রাকাি লিি? 

 هللا صلى هللا رسول صالة عن عمر بن هللا وعبدََ عباس بن هللا عبدََ سألتَُ
 بثالث، ويوتر ثمان، منها ركعة، عشرة ثالث فقال بالليل، وسلم عليه

 ٩-تعليق. الفجر بعد وركعتين

‘ িাাঁরা উভণ়ে িণিন: (লিলন রাণি) দমাি দির রাকাি (নামা  
েডণিন)। প্রথণম আি রাকাি। অিঃের লিন রাকাি লিে েডণিন। 
আর ফজণরর ও়োি হণ়ে দিণি দুই রাকাি (ফজণরর সুন্নি) আদা়ে 
করণিন। [সুনাণন নাসা়েী আি-কুিরা হা. ৪০৮, ১৩৫৭ সুনাণন ইিণন 
মাজাহ হা.১৩৬১ িহািী ১/১৯৭ এর সনদ সহীহ, নুোিিু আফকার 
৩/২১১ সািািুি লিে ে.ৃ২৬০] 

৬. আিী ইিণন আব্দলু্লাহ িাাঁর লেিা ইিণন আব্বাস রা. দথণক িেবনা 
কণরন: 

، اللَّْيلَِ من قَامََ أَنَّه:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن  َصلَّى ثم فَاْستَنَّ
أََ ثم فَاْستَنََّ قَامََ ثُمََّ نَاَم، ثم َرْكَعتَْيِن،  ثم ِست  ا، َصلَّى َحتَّى َرْكَعتَْينَِ فََصلَّى تََوضَّ

 ٠-تعليق. َرْكَعتَْينَِ َوَصلَّى بِثاَلَثَ  أَْوتَرََ

অথব: রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম রাণি ে যা দথণক 
উঠণিন। এরের লমসও়োক করণিন অ  ুকরণিন এিং দুই রাকাি 
নামা  েডণিন। এভাণি দুইদুই কণর ি়ে রাকাি েেূব করণিন। 
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অিঃের লিন রাকাি লিে েডণিন। সিণেণষ আরও দুই রাকাি 
নামা  েডণিন। [সুনাণন নাসা়েী ১/২৪৯ হা.১৭০৪ মসুনাণদ আহমদ 
১/৩৫০ হা.৩২৭১ িহািী েরীফ ১/২০১-২০২ শ্ ুআইি আরনাউি 
িণিন: এর সনদ েলিোিী, মসুলিম েরীণফর েিব অনু া়েী] 

সহীহ মসুলিম েরীণফর িেবনা়ে রণ়েণি: 

 فنام انصرف ثم والسجود والركوع القيام فيهما فأطال ركعتين فصلى قام ثم
 ويقرأ ويتوضأ يستاك ذلك كل ركعات ست مرات ثالث ذلك فعل ثم نفخ حتى
 .بثالث أوتر ثم اآليات هؤلء

‘অিঃের রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম এভাণি লিন 
িাণর ি়ে রাকাি নামা  আদা়ে করণিন। প্রলি িারই লমসও়োক ও 
অ  ুকণরণিন এিং উেলরউি আ়োিগুণিা েণডণিন। সিণেণষ লিন 
রাকাি লিে েণডণিন। [সহীহ মসুলিম ১/২৬১ হা.৭৬৩ সহীহ আি ু
আও়োনা ২/৩২১] 

সা‘ দ ইিণন লহোম হ রি ইিণন আব্বাসণক লিে নামা  সম্পণকব 
লজণজ্ঞস করণি লিলন িাণক আণ়েো রা. এর কাণি োঠান। আর িণি 
দদন: লিলন লক িণিন আমাণকও জানাণি। অিঃের সা‘ দ ইিণন 
লহোম লফণর এণস লিস্তালরি লিিরে িুণি ধরণিন। ইিণন আব্বাস রা. 
িিণিন: িুলম সলিয িণিি। সুণ াি থাকণি আলম সরাসলর হ রি 
আণ়েো রা. এর কাি দথণক এ হাদীসলি শুণন আসিাম। [সহীহ 
মসুলিম হা.৭৪৬] এণি স্পি হণ়ে দিি রাসণূির লিে নামাণ র 
লিিরণে হ রি আ়েো ও ইিণন আব্বাস উভণ়ে একমি। হ রি 
আ়েো রা. এর িেবনা়ে দ  অস্পিিা রণ়েণি িা ইিণন আব্বাস রা. 
এর িেবনা়ে স্পি হণ়ে দিি। অথবাৎ ন়ে রাকাি নামাণ র দেষ লিন 
রাকাি হি লিির এিং আ়েো দথণক িলেবি সাদ ইিণন লহোণমর 
হাদীণস অিম রাকাণি িসা ও সািাম না লফলরণ়ে উণঠ েরা, এলি 
মিূি লিন রাকাি লিিণরর লদ্বিী়ে রাকাি। 
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লিনলি সরূা লদণ়ে লিন রাকাি লিির 

রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম লিন রাকাি লিে েডণিন 
এিং লিন রাকাণি লিনলি সরূা লিিাও়োি করণিন।  া সহীহ সনণদ 
দণো সাহািী দথণক হাদীণসর লিলভন্ন লকিাণি িলেবি হণ়েণি। নমনুা 
স্বরূে কণ়েকলি িেবনা িুণি ধরলি 

১. হ রি উিাই ইিণন কা‘ ি রা. িণিন: 

 في يقرأ كان ركعات، بثالث يوتر كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن
 وفي الكافرون، أيها يا قل بـ الثانية وفي األعلى، ربك اسم سبح بــ األولى
 سبحان فراغه عند قال فرغ فإذا الركوع، قبل ويقنت أحد، هللا هو قل بـ الثالثة
 ول : (১৭০১ رقم( رواية وفي. آخرهن في يطيل مرات ثالث القدوس الملك
 القدوس الملك سبحان:  التسليم بعد يعنى ويقول آخرهن فى إل يسلم
 ٨-تعليق ثالثا،

অথব: ‘ রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম লিন রাকাণি লিে 
েডণিন। প্রথম রাকাণি সরূা আ‘ িা, লদ্বিী়ে রাকাণি সরূা কালফরুন, 
িিৃী়ে রাকাণি সরূা ইেিাি েডণিন। এিং রুকুর েণূিব দুআ কুনিূ 
েডণিন। ...’ । একই হাদীণসর অের িেবনা়ে: ‘আর দকিি দেষ 
রাকাণিই সািাম লফরাণিন’ । 

[সুনাণন নাসা়েী ১/১৯১ হা.১৬৯৯ মেুলকিিু আিার ১১/৩৬৮ 
হাদীসলি সহীহ : আল্লামা আইনী, ইিনুি কাত্তান ও ো়েে শুআইি 
আরনাউি দ্র. আিও়োহাম-ুও়োি ঈহাম ৩/৩৮৩। স্ব়েং আিিানী 
সাণহিও হাদীসলিণক সহীহ িণিণিন: ইবও়োউি িািীি ২/১৬৭] 

২. সা়েীদ ইিণন জিুাইর রা. হ রি আব্দলু্লাহ ইিণন আব্বাস রা. 
দথণক িেবনা কণরন: 

 اسم سبح األولى في يقرأ بثالث ، يوتر وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان
 هللا هو قل الثالثة وفي الكافرون، أيها يا قل الثانية وفي األعلى، ربك
 ٨-تعليق.أحد

অথব: রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম লিন রাকাি লিে 
েডণিন। প্রথম রাকাণি সূরা আ‘ িা, লদ্বিী়ে রাকাণি সরূা কালফরুন 
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এিং িিৃী়ে রাকাণি সরূা ইেিাি েডণিন। [সুনাণন নাসা়েী ১/২৪৯ 
হা.১৪২৭ সুনাণন লিরলম ী হা. ৪৬২ সুনাণন দালরমী হা.১৫৮৯ ইিণন 
আিীোইিা ৪/৫১২ হা.৬৯৫১ মসুনাণদ আহমদ হা.২৭৭৬ শুআইি 
আরনাউি িণিন: হাদীসলি সহীহ, ইমাম নিিী িণিণিন, এ হাদীস 
সহীহ] 

৩. হ রি আব্দরু রহমান ইিণন আিযা রা.িেবনা কণরন: 

 اسم سبح بـ األولى في فقرأ الوتَر، سلم و عليه هللا صلى النبي مع صلى أنه
 أحد، هللا هو قل الثالثة وفي الكافرون، أيها يا قل الثانية وفي األعلى، ربك
 ١٧-تعليق.بالثالثة صوته يمدَ  ثالثا القدوس الملك سبحان قال فرغ فلما

‘ লিলন একদা রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর সাণথ লিে 
েণডণিন। িেন নিীজী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম প্রথম 
রাকাণি সরূা আ’ িা, লদ্বিী়ে রাকাণি সরূা কালফরুন এিং িিৃী়ে 
রাকাণি সরূা ইেিাি েণডণিন। ...। 

[িহািী ১/২০৫ হণফজ িদরুদদীন আইনী রহ. িণিণিন: এর সকি 
িেবনাকারী লনভবরণ ািয, নুোিিু আফকার ৩/২৭১, মসুনাণদ 
আিীহানীফা:জাণমউি মাসানীদ ১/৪১৪ সুনাণন নাসা়েী হা.১৭৩৩ 
মসুনাণদ আহমদ হা. ১৫৩৫৪ ইিণন আিী োইিা ৪/৫১০ হা. 
৬৯৪৪ লকিািিুআিার ১/৩২৬ শুআইি আরনাউি ও ো়েে মহুাম্মদ 
আও়োমা এর সনদণক সহীহ িণিণিন। ইিণন হাজার আসকািানী র. 
আি-িািেীিুি হািীণর িণিন: حسن إسناده  ‘এই সনদ হাসান’ ] 

উেলরউি লিনলি িেবনাই লনভবরণ ািয মহুালদ্দসিণের মণি সহীহ। 
িাণি এ লিষণ়ে দকানরূে অস্পিিা দনই দ , নিীজী লিন রাকাি 
লিির েডণিন। আর রাকািগুণিার লিিরণে স্পিই উণল্লে আণি: 
প্রথম-লদ্বিী়ে-িিৃী়ে। অিঃের অলধকাংে সাহািা-িাণি়েীন এভাণিই 
লিন রাকাণি লিির েডণিন। এ লিষণ়ে ইমাম লিরলম ী রহ. সুনাণন 
লিরলম ীণি সুস্পিভাণি িণিন: 
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 ومن وسلم، عليه هللا صلى النبي أصحاب من العلم أهل أكثرَُ اختاره والذي
 هللا هو وقل الكافرون، أيها يا وقل األعلى، ربك اسم سبح بـ:  يقرأ أن بعدهم
 .بسورةَ  ذلك من ركعة كل في يقرأ أحد،

“সাহািাণ়ে দকরাম ও েরিিবী জ্ঞানীণদর অলধকাংেই (লিিণর) সরূা 
আ‘ িা’  কালফরুন ও এেিাি েডাণকই গ্রহে কণরণিন। (লিন 
রাকাণির) প্রলি রাকাণি একলি কণর সরূা েডণি।”  [সুনাণন লিরলম ী-
লিিণর দকরাি োঠ অধযা়ে] 

অনুরূে ১৯ জন সাহািী দথণক লিন রাকাি লিিণর লিন সরূা েডার 
কথা িলেবি হণ়েণি। [কােফুস লসির ে.ৃ ৪৭ আি লহদা়ো লফ 
িােরীলজ আহাদীলসি লিদা়ো ৪/১৪৮] 

সাহািা-িাণি়েীণদর লিন রাকাি লিির 

সাহািা-িাণি়েীিেও লিন রাকাি লিে েডণিন। লনণে লকিু আিার 
িুণি ধরা হি: 

১. হ রি উমর রা. িণিন: 

 ١١-تعليق. النَّعم ُحمر لي وأنََّ بِثَالَثَ  الوتر تركتَُ أنى أحب ما

‘আলম লিন রাকাণি লিে েডা িাডণি কেণনাই েিন্দ কলর না,  লদও 
এর লিেরীণি আমাণক িাি উি উেহার দদও়ো হ়ে’ । [লকিািিু 
আিার :জাণমউি মাসানীদ ১/৪১৭ ম়ুোত্তা মহুাম্মদ ে.ৃ১৪৯ লকিািিু 
হুোহ আিা আহলিি মদীনাহ ১/১৩৫] 

২.  া ান রহ. িণিন: 

 ١٢-تعليق. بثالثَ  يُوتِرَُ كان عليا أَنََّ

হ রি আিী রা. লিন রাকাণি লিে েডণিন। [ইিণন আিী োইিা 
৪/৪৯১ হা.৬৯১৪ মসুান্নাণফ আব্দরু রা  াক ৩/৩৪ হা.৪৬৯৯] 

৩. আব্দিু মালিক ইিণন উমাইর রহ. িণিন: 

 ١٨-تعليق. بِثاَلَثَ  يُوتِرَُ مسعود ابن كان
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আব্দলু্লাহ ইিণন মাসউদ রা. লিন রাকাণি লিে েডণিন। [ইিণন আিী 
োইিা ৪/৪৯১ হা.৬৮৯৪ আি মজুামিু কিীর:মাজমাউ   াও়োণ়েদ 
২/৫০৩] 

৪. হ রি সাইি ইিণন ই়ো ীদ র. িণিন: 

 ١٤-تعليق.بثالث يوتر كان كعب بن أبي أن

হ রি উিাই ইিণন কা‘ ি রা. লিন রাকাণি লিে েডণিন। এর সনদ 
সহীহ [মসুাননাণফ আব্দরু রা  াক ৩/২৬ হা.৪৬৬১] 

৫. সা়েীদ ইিণন জিুাইর িণিন: 

 كان رمضان، في بالناس يقوم أن كعب بن أبي لخطابا بن عمر أمر لما
 قل:  الثانية وفي القدر، ليلة في أنزلناه إنا:  األولى الركعة في فيقرأ بهم يوتر
 ١٥-تعليق.أحد هللا هو قل:  الثالثة وفي الكافرون، أيها يا

হ রি উমর রা.  েন হ রি উিাই ইিণন কা‘ ি রা. দক রম াণন 
(িারািীহ ও লিে এর) ইমামলির আণদে করণিন, িেন লিলন লিে 
নামাণ র প্রথম রাকাণি সূরা কাদর, লদ্বিী়ে রাকাণি সরূা কালফরুন ও 
িিৃী়ে রাকাণি সরূা ইেিাি। [সািািুি লিে লিি মারও়ো ী:ে.ৃ২৭৯] 

৬. হুমাইদ রহ. িণিন: 

 بثالث يوتر وكان ركعات، ثالث الوتر: قال عنه هللا رضي أنس عن
 ١٩-تعليق. ركعات

হ রি আনাস রা. িণিণিন: লিে নামা  লিন রাকাি। লিলন লনণজও 
লিন রাকাণি লিে েডণিন। [ইিণন আিী োইিা ৪/৪৯১ হা.৬৮৯৩ 
িহািী ১/২০২ সািািুি লিে লিি মারও়ো ী: ে.ৃ২৬৪ এর সনদ 
সহীহ: আদলদরা়োহ, নুোিিু আফকার ৩/২৮১] 

৭. আি ুিালিি রহ. িণিন: 

 ١٠-تعليق. َعاتَ َركََ بِثاَلَثَِ يُوتِرَُ أُمامة أَبو كان

হ রি আি ু উমামা রা.লিন রাকাণি লিে েডণিন। [ইিণন আিী 
োইিা ৪/ ৪৯১হা.৬৮৯৬ িাহািী েরীফ ১/২০২] 
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৮. আি ুমানসরূ িণিন: 

-تعليق.ثالثَ : فقال الوتر، عن عنهما هللا رضي عباس بن هللا عبدََ سألتَُ:  قال

١٨ 

আব্দলু্লাহ ইিণন আব্বাস রা. দক লজণজ্ঞস কণরলি: লিে ক়ে রাকাি? 
লিলন িিণিন: লিন রাকাি। [িহািী ১/২০৩] 

অনুরূে িাণি়েীণদর মণধয সা়েীদ ইিণন  িুাইর, আিকামা, ইিরাহীম 
নাো়েী, জাণির ইিণন  াণ়েদ, হাসান, ইিণন সীরীন, কািাদাহ, 
িাকর ইিণন আব্দলু্লাহ আিম ুানী, ম়ুোলি়ো ইিণন কুররা, ই়োস 
ইিণন ম়ুোলি়ো প্রমেু দথণকও লিন রাকাি লিে েডার কথা িলেবি 
হণ়েণি। এমনলক হ রি সুফ্ই়োন িাউরী র. িাাঁর অনুসরেী়ে েিূবসলূর 
মহা মনীষীণদর লিন রাকাি লিে েডার কথা উণল্লে কণর িণিন: 
‘ িাাঁরা লিন রাকাি লিণে লিনলি সুলনলদবি সরূা েডাণক মসু্তাহাি মণন 
করণিন। [দ্রিিয- আমাণদর এ লকিাণির লিে অধযা়ে (ে) অংণে ৯ 
নং আিার] 

এক সািাণম লিন রাকাি লিির ও লদ্বিী়ে রাকাণি িাোকহুদ 

১. সা‘ দ ইিণন লহোম িণিন: 

 يسلم ل بثالث يوتر وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان:  قالت عائشة عن
 عنه هللا رضي الخطاب بن عمر المؤمنين أمير وتر وهذا آخرهن، في إل

 ١-تعليق. المدينة أهل أخذه وعنه

‘আণ়েো রা. দথণক িলেবি: রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম 
লিন রাকাণি লিে েডণিন এিং দেষ রাকাণির েণূিব সািাম 
দফরাণিন না’ । মসুিাদরাণক হাণকণমর িেবনা়ে রণ়েণি: ‘আমীরুি 
ম’ু লমনীন হ রি উমর রা.ও লিে এভাণি েডণিন এিং িাাঁর কাি 
দথণকই মদীনািাসী এ আমি গ্রহে কণরণি’ । 

ইমাম হাণকম,  াহািী, আইনী, নিিী ও আনও়োর োহ কােমীরী 
প্রমেু হাদীসলি সহীহ িণিণিন। [লিস্তালরি ে বাণিাচনা অংে দ্রিিয] 
[আিমসুিাদরাক ১/৩০৪ হা.১১৮১ িহািী ১/১৯৩ নাসা়েী ১/২২৮ 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi
http://www.islamijindegi.com/
https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014


                    www.islamijindegi.com             

হা.১৬৯৮ ইিণন আিী োইিা ৪/৪৯৩-৪৯৪ হা.৬৯১৩ লকিািিু 
হুোহ আিা আহলিি মদীনা ১/১৩৭ ৩/২১৪ লিেযাি অণনক 
হাদীসলিোরদই এলিণক সহীহ িণিণিন: আত্তা‘ রীফ ৪/৪৪০] 

উণল্লেয দ , হাদীস োণের লিেযাি ইমাম ইিনুি জাও ী, ইমাম 
 াহািী ও ইিণন হা ম জাণহরী রহ. প্রমেু িণিন: এ হাদীস দথণক 
িঝুা  া়ে নিীজীর লিে নামা  লিি লিন রাকাি এক সািাণম। িণি 
িাণি মািলরণির নামাণ র মি মাণঝ বিঠক করণিন। [আত্তানকীহ 
লিয্  াহািী ১/৩২৬ আি-মহুাল্লা ২/৮৯ আত্তাহকীক ফী মাসাল়েলিি 
লেিাফ ও আিিানকীহ লি ইিণন আব্দীি হাদী] 

২. লিন রাকাণি লিন দকরাি েডার আণিাচনা়ে হ রি উিাই ইিণন 
কা‘ ি রা. এর উলল্ললেি িেবনা়ে সহীহ সনণদ রণ়েণি: 

 ٢-تعليق ينصرف حتى فيهن يسلم ل ركعات بثالث يوتر كان

‘ লিলন লিন রাকাণি লিির েডণিন। আর লিন রাকাি েেূব কণরই 
সািাম দফরাণিন’ । সুনাণন নাসা়েীর িেবনা়ে রণ়েণি: في إل يسلم ول 
‘ آخرهن লিন রাকাি েেূব কণরই সািাম দফরাণিন’ । [েরহু মেুলকলিি 
আিার ১১/৩৬৮ হা.৪৫০১ নাসা়েী হা. ১৭০১ শুআইি িণিণিন: এর 
সনদ সহীহ] 

৩. িাণিি আি িনুানী র. িণিন: হ রি আনাস ইিণন মাণিক 
রা.আমাণক িণিণিন, দহ আি ুমহুাম্মাদ! (িাণিি এর উেনাম) আমার 
কাি দথণক লেণে নাও। আলম রাসূিলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ও়োসাল্লাম দথণক গ্রহে কণরলি। আর লিলন আল্লাহ িা‘আিা দথণক 
গ্রহে কণরণিন। িুলম দেোর জন্য আমার দথণক অলধক লনভবরণ ািয 
অন্য কাউণক োণি না। িাণিি িণিন: 

 بثالث أوتر ثم الركعتين، بين يُسلم ركعات ست صلى ثم العشاَء، بي صلى ثم
 ٨-تعليق. آخرهن في يسلم

অিঃের লিলন আমাণক লনণ়ে ইোর নামা  েডণিন। এর ের ি়ে 
রাকাি নামা  েডণিন এিং এর প্রলি দুই রাকাণি সািাম দফরান। 
িারের লিন রাকাণি লিে েডণিন এিং সিণেণষ সািাম দফরান। 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi
http://www.islamijindegi.com/
https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014


                    www.islamijindegi.com             

[িারীণে লদমাশ্ক লি ইিণন আসালকর ৯/৩৬৩ আনাস ইিণন মাণিক 
অধযা়ে। সুনাণন লিরলম ী হা.৩৮৩১। আল্লামা আনও়োর োহ 
কােমীরী রহ. িণিন: এ হাদীণসর সনদ েলিোিী, মা‘আলরফুস 
সুনান ৪/২০৯ এর িেবনাকারীিে লনভবরণ ািয: কান িু উম্মাি 
হা.২১৯০২ অনুরূে িেবনা কণরণিন: িাহািী ১/২০৬ ও ইিনু আিী 
োইিা হা.৬৯১০ এর সনদ সহীহ] 

অন্য িেবনা়ে িাণিি আি িনুানী িণিন: 

 في كان إذا حتى مثنى، مثنى يصلى فرأيته:  قال عنده وبت أنس مع صليت
 ٤-تعليق. المغرب مثل بثالت أوتر صالته آخر

আলম হ রি আনাস রা. এর ঘণর রালে  ােন কণরলি এিং িাাঁর সাণথ 
নামা  েণডলি। িাাঁণক দদণেলি রাণি দুই রাকাি কণর নামা  
েণডণিন। এিং সি দেণষ মািলরণির নামাণ র মি লিন রাকাি লিে 
েডণিন। [মসুান্নাণফ আব্দরু রা  াক হা.৪৬৩৬ সািািুি লিে লিি 
মারও়ো ী- ে.ৃ ১২৩] 

৪. হ রি আণ়েো রা. রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর 
সকি নামাণ র লিিরে লদণি লিণ়ে িণিন: 

 بـ والقراءة بالتكبير، الصالة يستفتح وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان
ْبه ولم رأَسه يشخصَْ لم ركع إذا وكان العالمين، رب هلل الحمد  بين ولكن يصو 
 إذا انوك قائما، يستوى حتى يسجد لم الركوع من رأسه رفع إذا وكان ذلك،
 كلَ  فى يقول وكان جالسا، يستوى حتى يسجدَْ لم السجدة من رأسه رفع

 ٥-تعليق ... التحية ركعتين

অথব: রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম নামা  শুরু করণিন 
িাকিীর লদণ়ে এিং দকরাি শুরু করণিন ‘আিহামদুলিল্লালহ রালব্বি 
আিামীন’  লদণ়ে। রুকুণি মাথা উেণরও উঠাণিন না আিার লনণচও 
নামাণিন না। িরং মাঝামালঝ অিস্থা়ে রােণিন। রুকু দথণক দসাজা 
হণ়ে না দালডণ়ে দসজদা়ে দ ণিন না। এক দসজদা দথণক উণঠ দসাজা 
হণ়ে না িণস আণরক দসজদা়ে দ ণিন না। আর লিলন িিণিন: 
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নামাণ র প্রলি দুই রাকাণিই একিার আত্তালহ়েযািু েডণি। ... [সহীহ 
মসুলিম হা.১১৩৮] 

উেণরাি িেবনাগুণিা দথণক প্রমালেি হ়ে দ , লিির নামা  এক 
সািাণম লিন রাকাি। িণি দুই রাকাণি অিেযই িাোহহুদ েডণি 
হণি। এ লিষ়েক আণরা িেবনা সামণন আসণি। আর লদ্বিী়ে রাকাণি 
িাোহহুদ িযলিি লিন রাকাি লিির েডার দকান দলিি দনই। এ 
লিষ়েক লিস্তালরি আণিাচনা েলরলেি অংণে করা হণ়েণি। 

সাহািা-িাণি়েীনও একই লন়েণম লিে েডণিন। এোণন কণ়েকলি 
িেবনা িুণি ধরা হি: 

১. মাকহুি র. িণিন: 

 ٩-تعليق. بَِسالمَ  بَْينَهُنََّ يَْفِصلَْ لم َرَكَعات ، بِثاَلَثَِ أَْوتَرََ أنه الخطاب بن عمر عن

হ রি উমর রা. লিন রাকাণি লিে েডণিন। এিং লদ্বিী়ে রাকাণি 
সািাম দফরানলন। [ইিণন আিী োইিা ৪/৪৯২ হা.৬৯০১] 

২. লমস্ও়োর ইিণন মােরামা রা. িণিন: 

 ثالث بنا فصلى وراءه وصففنا فقام أوتر لم انى عمر فقال ليال بكر أبا دفنا
 ٠-تعليق. آخرهن في ال يسلم لم ركعات

আমরা রাণির দিিা হ রি আি ুিকর রা.এর দাফন সম্পন্ন করিাম। 
িেন হ রি উমর রা. িণিন: আলম লিে েলডলন। অিঃের লিলন 
দাাঁলডণ়ে দিণিন। আমরাও িাাঁর লেিণন কািার িাাঁধিাম। লিলন লিন 
রাকাি নামা  েডণিন এিং সিণেণষ সািাম লফরাণিন। [িহািী 
১/২০৬ ইিণন আিী োইিা ৪/৪৯১ হা.৬৮৯১ মসুান্নাণফ 
আব্দরুরা যাক ৩/২০ সািািুি লিে লিি মারও়ো ী ে.ৃ২৭০ কােমীরী 
রহ. িণিন: এর সনদ সহীহ] 

৩. হািীি আি-মআুলল্লাম িণিন: 

 عمرَُ كان:  فقال الوتر؟ من الركعتين في يُسلم كان عمر ابن إن: للحسن قيل
 ٨-تعليق. بالتكبير الثالثة في ينهض كان - منه أفقه
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অথব: হাসান িসরী দক লজণজ্ঞস করা হি: আব্দলু্লাহ ইিণন উমর রা. 
(লিন রাকাি) লিণের দুই রাকাণির ের সািাম লফলরণ়ে িিৃী়ে রাকাি 
েথৃক েডণিন? লিলন িণিন হ রি উমর রা. িাাঁর দথণক দিেী 
প্রজ্ঞািান লিণিন: লিলন (লদ্বিী়ে রাকাণি স্বাভালিক লন়েণম বিঠক দেণষ 
সািাম না লফলরণ়ে) িাকিীর িণি িিৃী়ে রাকাণির জন্য দাাঁলডণ়ে 
দ ণিন। [আিমসুিাদরাক হা. ১১৪১; সুনাণন কুিরা: িাইহাকী হা. 
৫০০৩; সািািুি লিে- মারও়ো ী ে.ৃ২৭০ । এ হাদীণসর সনদ সহীহ 
। হাণফজ ইিণন হাজার রহ.ও দমৌনভাণি এর সমথবন কণরণিন: 
ফািহুি িারী ২/৫৫৮] 

৪. আি ুইসহাক িণিন: 

 ٨-تعليق. اْلِوْترَِ َرْكَعتَيََ فِي يَُسل ُمونََ لََ هللا عبد وأصحاب على أصحاب كان

হ রি আিী রা. ও হ রি ইিণন মাসউদ রা. এর লেষযিে লিণের 
লদ্বিী়ে রাকাণি সািাম লফরাণিন না। [ইিণন আিী োইিা ৪/৪৯৩ 
হা.৬৯১১ সািািুি লিে লিি মারও়ো ী ে.ৃ২৭১] 

৫. লহোম ইিনুি িায্ র. িণিন: 

 ١٧-تعليق. آِخِرِهنََّ في إل يَُسل مَُ ل بِثَالَث ، يُوتِرَُ كان أنه مكحول عن

অথব: হ রি মাকহুি র. লিন রাকাণি লিে েডণিন। সািাম 
লফরাণিন লিন রাকাি েেূব কণরই। [ইিণন আিী োইিা ৪/৪৯৩ 
হা.৬৯০৬ এর সনদ সহীহ] 

৬. হাম্মাদ (ইিণন আিী সুিাইমান) র. িণিন: 

ْكَعتَْينَِ فِي أَُسل مََ أَنَْ إبراهيم نهاني  ١١-تعليق. اْلِوْترَِ ِمنََ الرَّ

লিেযাি িাণি়েী ইিরাহীম নাো়েী র. লিণের প্রথম দুই রাকাণি 
সািাম লফরাণি লনণষধ কণরণিন। [ইিণন আিী োইিা ৪/৪৯৩ 
হা.৬৯০৮] 

৭. কািাদাহ রহ. িণিন: 

ْكَعتَْينَِ فِي يَُسلَّمَُ ل:  قال المسيب بن سعيد عن  ١٢-تعليق.اْلِوْترَِ ِمنََ الرَّ
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হ রি সা়েীদ ইিনুি মসুাই়োি িণিন: লিে নামাণ র প্রথম দুই 
রাকাণি সািাম লফরাণি না। [ইিণন আিী োইিা ৪/৪৯৩ হা.৬৯০৭ 
এর সনদ সহীহ] 

৮. আি ু-ল নাদ রহ. িণিন: 

بَْيِر، بن وُعْرَوةََ اْلُمَسي ِب، ْبنَِ َسِعيدَِ السبعة، عن  َوأَبِي محمد ، بن والقَاِسم الز 
حمِن، عبد بن بَْكر ، بن وَخاِرَجةََ الرَّ َِ وُعبَْيدَِ َزْيد  ِ، عبد بن هللاَّ  ْبنَِ وُسلَْيَمانََ هللاَّ
، وصالحَ  فِْقهَ  أَْهلَِ ِسَواهُمَْ يََخةَ َمشَْ في - يََسارَ   الشَّْيءَِ في اختَلَفوا َوُربََّما َوفَْضل 
ا فََكانََ َرْأي ا، َوأَْفَضلِِهمَْ أَكثِرِهمَْ بِقَْولَِ فَأُخذََ فَةَِ هذه َعلَى عنهم َوَعْيتَُ ِممَّ :  الص 
، فِي إلََّ يَُسل مَُ َلَ ثالثَ  اْلِوْترََ أَنََّ  ِمنَْ َذَكْرنَا َمنَْ فهذا:) الطحاوي قال( آِخِرِهنَّ

َ يَُسل مَُ َلَ ثاََلثَ  اْلِوْترََ أَنََّ أَْجَمُعوا قَدَْ َوُعلََمائِِهمَْ اْلَمِدينَةَِ فُقَهَاءَِ -تعليق. آِخِرِهنََّ فِي إلَّ

١٨ 

অথব: আলম মদীনার লিেযাি ‘ সাি ফকীহ’  অথাৎ সা়েীদ ইিনুি 
মসুাইল়েযি, কালসম ইিণন মহুাম্মাদ, উরও়ো ইিণন  িুাইর, আি ু
িকর ইিণন আব্দরুরহমান, োলরজা ইিণন  াণ়েদ, উিাইদুল্লাহ ইিণন 
আিদুল্লাহ ও সুিা়েমান ইিণন ই়োসার: এর  িু দেণ়েলি। িািাডা 
আণরা অণনক ো়েণের  ামানা দেণ়েলি:  ারা ইিম ও িাকও়ো়ে 
অনন্য লিণিন। কেণনা িাণদর মণধয মিণভদ হণি িাণদর 
অলধকাংণের মি অনু া়েী লকংিা প্রাজ্ঞিার লিচাণর ল লন অগ্রিেয িার 
লসদ্ধান্ত অনুসরে করা হি। এই মিূনীলি অনুসাণর িাণদর দ  সি 
লসদ্ধান্ত আলম ধারে কণরলি িন্মণধয একলি হণে: িাাঁরা সকণি 
একমি হণ়েণিন: লিে নামা  লিন রাকাি; আর দেষ রাকাণিই 
দকিি সািাম লফরাণি। (ইমাম িাহািী রহ. িণিন: সুিরাং িঝুা  া়ে 
মদীনার দ  সকি ফকীহ ও আণিণমর নাম উণল্লে করা হি িাাঁরা এ 
লিষণ়ে একমি দ , লিির লিন রাকাি এিং সািাম হণি লিন রাকাি 
েেূব কণরই। [িাহািী ২/২০৭ এর িেবনাকারীিে লনভবরণ ািয] 

৯. আমীরুি ম‘ু লমনীন লফি হাদীস: সুফ্ই়োন িাউরী র. িাাঁর েিূবসলূর 
িাণি়েীণদর লিে নামাণ র লিিরণে িণিন: 
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 وفي األعلى، ربك اسم سبح:  األولى الركعة في يقرأ أن يستحبون اكانو
 هو قل:  الثالثة في يقرأ ثم وينهَُض، يتشهَّد، ثم الكافرون، أيها يا قل:  الثانية
 ١٤-تعليق. أحد هللا

অথব: িাাঁরা লিন রাকাি লিণের প্রথম রাকাণি সরূা আ‘ িা, লদ্বিী়ে 
রাকাণি সরূা কালফরুন েডণিন। িারের িণস িাোহহুদ েণড 
আিার উণঠ দাাঁডাণিন এিং িিৃী়ে রাকাণি সরূা ইেিাি েডণিন। 
[সািািুি লিে: মারও়ো ী ে.ৃ ২৭৯ ইিণন হাজার আসকািানী িণিন: 
এর সনদ সহীহ: নািাই িু আফ্কার ২/১১৪, ৫০৩] 

লিির নামা  মািলরণির মি দুই বিঠক ও এক সািাণম 

১. হ রি আব্দলু্লাহ ইিণন মাসউদ রা. িণিন: 

 َصالَةَِ النَّهَارَِ َكِوْترَِ ثاَلَثَ  اللَّْيلَِ ِوْترَُ:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال
 ١-تعليق.اْلَمْغِربَِ

অথব: রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম িণিন: লদণনর লিে 
মািলরি এর মি রাণির লিেও লিন রাকাি। [দারাকুিনী হা.১৬৭২] 

হাদীসলি হাসান ে বাণ়ের। িণি অণনণক এলিণক ইিণন মাসউদ রা. 
এর িিিয লহণসণি সহীহ িণিণিন। [লিস্তালরি দদেনু ে বাণিাচনা 
অংণে] 

২. হ রি আব্দলু্লাহ ইিণন উমর রা. িণিন: 

 فأوتروا النهار وتر المغرب صالة:  قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن
 ٢-تعليق الليل صالة

অথব: রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম িণিন: লদণনর লিে 
হি মািলরণির নামা । দিামরা রাণির নামা ণকও অনুরূে লিে কণর 
েড। [মসুনাণদ আহমদ হা.৪৮৪৭ এর িেবনাকারীিে লনভবরণ ািয: 
শু়োইি আরনাউি। ইিণন আিী োইিা ৪/৪ হা.৬৭৭৩, ৬৭৭৮ 
আব্দরু রা  াক হা.৪৬৭৫ িািারানী: সিীর ও আওসাি। হাণফজ 
ইরাকী রহ. িণিন: এর সনদ সহীহ, আত্তা‘ িীকুি মমুাোদ ে.ৃ১৪৭ 
েরহুয্  রুকানী আিাি ম়ুোত্তা] 
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ম়ুোত্তা মাণিকসহ দকান দকান লকিাণি অন্য সহীহ সনণদ একই কথা 
হ রি ইিণন উমণরর িিিযরূণে িলেবি হণ়েণি। সম্ভিি িেবানাদুলিই 
(মারফু ও মাউকুফ) আেন আেন স্থাণন সলঠক। আর  লদ এণক 
‘ মউকুফ’  িথা ইিণন উমণরর িিিযই িিা হ়ে িি ুিা ‘ মরফু’  হুক্মী 
িণি লিণিলচি হণি। দকননা একজন সাহািী নামাণ র মি একলি 
স্বিলসদ্ধ লিধাণনর দক্ষণে না দজণন লনণজর েক্ষ দথণক এরূে িিিয 
লদণি োণরন না। িাই ইমাম মহুাম্মদ রহ. িণিন: 

 أن عمر ابن قال كما النهار صالة وترََ المغربََ جعل لمن وينبغي نأخذ، وبهذا
 المغرب في يفصل ل كما بتسليم بينهما يفصل ل مثلَها الليل صالةَِ وترَُ يكون
 .هللا رحمه - حنيفة أبي قول وهو بتسليم

আমরা এ িেবনালি গ্রহে কলর। দ  িযলি ইিণন উমণরর িিিয 
অনুসাণর লিিরণক মািলরণির নামাণ র অনুরূে মণন কণর, িার উলচি 
মািলরণির মিই লিির েডা।  াণি দুই রাকাণির ের সািাম লফরাণি 
না। এলিই ইমাম আিহুানীফা রহ. এর মি। [ম়ুোত্তা মাণিক: ইমাম 
মহুাম্মণদর িেবনা ে.ৃ১৪৯] িেবনাদুলি সম্পণকব লিস্তালরি আণিাচনা 
েলরলেণি করা হণ়েণি। 

৩. হ রি আব্দলু্লাহ ইিণন মাসউদ রা. িণিন: 

 ٨-تعليق. النَّهَارَِ ِوْترَُ اْلَمْغِربَِ َكَصالَةَِ ثاَلَثَ  اْلِوْترَُ

অথব: লদণনর লিে মািলরি এর মি রাণির লিেও লিন রাকাি । 
[ইিণন আিী োইিা ৪/ হা.৬৭৭৯ আি ম‘ু জামিু কািীর হা.৯৪২১-
৯৪২২ এর িেবনাকারীিে সহীহ হাদীণসর মাণনাত্তীর্র্েব, মাজমাউয্ 
 াও়োণ়েদ: হা.৩৪৫৫ িাইহাকী রহ. িেবনালিণক সহীহ িণিণিন। 
আস সুনানুি কুিরা ৩/৩০] 

ইমাম িাইহাকী র.িাাঁর সুনাণন কুিরা়ে এর লেণরানাম লদণ়েণিন: 

  ).َوتَْسلِيمَ  بِتََشه َدْينَِ َمْوُصولَتَ  بِثاَلَثَ  أَْوتَرََ َمنَْ باب( 
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“দুই বিঠক ও এক সািাণম এক সাণথ লিন রাকাি লিে অধযা়ে।”  
এলি লিির নামাণ র দসই েদ্ধলিই  া আমরা এোণন আণিাচনা 
করলি। 

৪. উিা ইিণন মসুলিম িণিন: 

 ِوْترََ أَتَْعِرفَُ:  فقال الوتر؟ عن عنهما هللا رضي عمر بن هللا عبد سألت
 ٤-تعليق . أَْحَسْنتََ أَوَْ َصَدْقتََ:  قَالََ اْلَمْغِربَِ َصاَلةَُ ، نََعمَْ:  قُْلتَُ النَّهَاِر؟

অথব: আলম হ রি আব্দলু্লাহ ইিণন উমরণক লজণজ্ঞস করিাম: লিে 
নামা  েদ্ধলি সম্পণকব। লিলন িিণিন: িুলম লদণনর লিে দচন না? 
িিিাম হাাঁ, মািলরণির নামা । িিণিন, লঠক িণিি। (রাণির লিেও 
লঠক এরকমই)। [িহািী ২/১৯৭] 

৫. হাসান িিরী র. িণিন: 

 ٥-تعليق. المغرب مثل الثالثة في إل يسلم ل بثالث يوتر كعب بن أبي كان

অথব: হ রি উিাই ইিণন কা‘ ি রা. লিন রাকাণি লিে েডণিন এিং 
িাণি মািলরণির মিই িিৃী়ে রাকাণির আণি সািাম লফরাণিন না। 
[মসুান্নাণফ আব্দরু রা  াক হা.৪৬৫৯-৪৬৬০ এর িেবনাকারীিে 
লনভবরণ ািয] 

ইিণন িাইলম়ো রহ. িণিন: 

 رمضان في ركعة عشرين بالناس يقوم كان كعب بن أبي أن ثبت قد فإنه
 بين أقامه ألنه السنة، هو ذلك أنََّ العلماء من ثيرك فرأى بثالث، ويوتر

 (২/২৪৫) الكبرى الفتاوى فى كذا منكر، ينكره ولم واألنصار المهاجرين

অথব: লিশুদ্ধ সণূে প্রমালেি, হ রি উিাই ইিণন কা‘ ি রা. িাাঁর 
ইমামলিণি দিাকণদর লনণ়ে লিে রাকাি িারািীহ, অিঃের লিন 
রাকাি লিির েডণিন। িাই অণনক উিামা মণন কণরন িারািীহর 
এলিই প্রকৃি সুন্নি। কারে লিলন অণনক মহুালজর-আনিাণরর সামণন 
এ নামা  েণডণিন। িাাঁণদর দকউই এর লিণরালধিা কণরনলন িা এণক 
ভুি আেযা দদনলন। ]আি-ফািাও়োি কুিা:২/২৪৫] 

৬. হ রি আব্দলু্লাহ ইিণন আব্বাস রা. িণিন: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi
http://www.islamijindegi.com/
https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014


                    www.islamijindegi.com             

 ٩-تعليق.المغرب كصالة الوتر

অথব: লিে নামা  মািলরণিরই অনুরূে। ]ম়ুোত্তা মহুাম্মদ ে.ৃ১৫০ 
লকিািিু হুোহ আিা আহলিি মদীনাহ ১/১৩৬] 

৭. ল ়োদ ইিণন আিী মসুলিম র.িণিন: 

 فِي تَْصنَعَُ َكَما فِيهَِ اَْصنَع: فقال الوتر؟ عن وِخالسا َ العالية أبا سألتَُ
 ٠-تعليق.اْلَمْغِربَِ

অথব: আলম (প্রলসদ্ধ িাণি়েী) আিিু‘আিী়ো ও লেিাসণক লজণজ্ঞস 
করিাম: লিে নামা  লকভাণি েডি? িাাঁরা উভণ়ে িিণিন: মািলরণির 
নামাণ   া  া কর লিে নামাণ ও িাই করণি। [ইিণন আিী োইিা 
হা.৬৯০৯ ] 

৮. আিেুাল্দা আিিু ‘আিী়োণক লিে নামাণ র িরীকা লজণজ্ঞস 
করণিন। লিলন উত্তণর িিণিন: 

دَ  أَْصَحابَُ َعلََّمنَا َُ لَّىصََ ُمَحمَّ  َصاَلةَِ ِمْثلَُ اْلِوْترََ أَنََّ َعلَُّمونَا أَوَْ َوَسلَّمََ َعلَْيهَِ هللاَّ
 ٨-تعليق.النَّهَارَِ ِوْترَُ َوهََذا اللَّْيِل، ِوْترَُ فَهََذا الثَّالِثَِة، فِي نَْقَرأَُ أَنَّا َغْيرََ اْلَمْغِرِب،

অথব: রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর সাহািীিে 
আমাণদর লেক্ষা লদণ়েণিন: লিে নামা  মািলরণির নামাণ র মিই; 
োথবকয দকিি এিিুকু দ , আমরা লিণের িিৃী়ে রাকাণি দকরাি 
েলড ( া মািলরণি দনই)। এলি রাণির লিে, আর মািলরি হি লদণনর 
লিে। [িাহািী-১/২০৬ সািািুি লিে লিি মারও়ো ী ে.ৃ২৭৯। এর 
িেবনাকারীিে লনভবরণ ািয: নুোিিু আফকার ৩/২৭৯ এর সনদ 
সহীহ: আফিানী] 

লিেযাি মহুালদ্দস ইিনু আলব্দি িার রহ. িণিন: 

 صالة وتر فكذلك آخرهن في إل يسلم ل ركعات ثالث المغرب أن ومعلوم
 .الليل

আর এ কথা সিবজনজ্ঞাি দ , মািলরণির নামা  লিন রাকাি। লিন 
রাকাি েেূব কণরই িণি সািাম লফরাণনা হ়ে। লঠক দিমলন রাণির 
লিিরও। [আি-ইসলি কার ৫/২৮৩] 
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প্রসেি উণল্লেয দ , দকউ দকউ িণি থাণকন: রাসূিলু্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ও়োসাল্লাম মািলরণির মি লিে েডণি লনণষধ কণরণিন, 
িাই লিে এক রাকাি েডণি। আর লিন রাকাি েডণিও দুই রাকাি 
েণড সািাম লফরাণি, অথিা লদ্বিী়ে রাকাণি বিঠক না কণর দসাজা 
দালডণ়ে লিন রাকাি েেূব কণরি। 

লিণের দুই রাকাণি মািলরণির মিই বিঠক হণি িণি সািাম লফরাণি 
না; এর দলিি েণূিব আণিালচি হণ়েণি। লকনু্ত লিেণক মািলরণির 
নামাণ র মি েডণি লনণষধ করার উণদ্দেয লক, এ লিষণ়ে  থাথব 
িিিয হি: লিণের দক্ষণে েরী়েণির কাময এই দ , িা লকিু নফি 
নামা  েডার ের আদা়ে করা। এজন্য নিীজী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ও়োসাল্লাম এরোদ কণরন: 

 أو بسبع أو بخمس أوتروا لكن و المغرب بصالة تشبهوا بثالث توتروا ل
 ٨-تعليق.ذلك من أكثر أو ركعة عشرة بإحدى أو بتسع

অথবাৎ দিামরা শুধ ু লিন রাকাি লিে েণডা না, এণি মািলরণির মি 
হণ়ে  াণি; িরং োাঁচ, সাি, ন়ে, এিার িা এরও অলধক রাকাণি লিে 
েণডা। [আিমসুািদরাক ১/৩০৪ হা.১১৩৭ সুনাণন কুিরা-িাইহাকী 
৩/৩১, ৩২] 

অথবাৎ লিে এর আণি লকিু নফি অিেযই েড: দুই, চার, ি়ে, আি, 
 ি রাকাি সম্ভি হ়ে েণড নাও। (লিে অধযাণ়ের (ক) এর লদ্বিী়ে 
হাদীণস হ রি আণ়েো রা. দথণক িলেবি হণ়েণি রাসূিলু্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ও়োসাল্লাম চার ও লিন, ি়ে ও লিন, আি ও লিন, এিং দে 
ও লিন: লিলভন্ন সংেযা়ে রাণির নামা  েডণিন, দ োণন লিন রাকাি 
লিি লিির) 

রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর লিে নামা  সম্পণকব 
সিবালধক অিিি হ রি আণ়েো রা. িণিন: 

ا أَوَْ َرْكَعتَْيِن، قَْبلَهَا َصلَ  بُْتر ، بِثاَلَثَ  تُوتر ل  ١٧-تعليق.أَْربَع 
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অথবাৎ শুধইু লিন রাকাি লিে েণডা না। এলি অেেূবাে নামা । িরং 
এর েণূিব দুই িা চার রাকাি েণড নাও। [ইিণন আিী োইিা, 
হা.৬৮৯৮ এর িেবনাকারীিে লিশ্বস্ত ] 

নিীজীর লিে নামাণ র প্রিযক্ষদেবী অের সাহািী হ রি আব্দলু্লাহ 
ইিণন আব্বাস রা. িণিন: 

ا َولَِكنَْ ثَاَلث ا، بَْتَراءََ يَُكونََ أَنَْ أَلَْكَرهَُ إن ي ا أَوَْ َسْبع   ١١-تعليق.َخْمس 

অথবাৎ রাণি শুধইু লিন রাকাি নামা  েডা আলম েিন্দ কলর না। িরং 
অন্তি োাঁচ দথণক সাি রাকাি েডা উলচি। [হাণফজ আইনী রহ. 
এলিণক সহীহ িণিণিন] ইমাম িহািী র. এই িেবনা উণল্লে করার ের 
িণিন: 

ا يُوتِرَُ أَنَّه َكِره أَنَّه على عندنا فهذا ع، يَتَقَدَّْمهَُ لَمَْ ِوْتر   قَْبلَهَُ يكون أَنَْ وأََحبََّ تطو 
ع ، ا تَطَو  ا َرْكَعتَانَِ إمَّ  .أَْربَعَ  َوإِمَّ

অথবাৎ লিলন আণি দকান নফি নামা  না েণড দকিিই লিন রাকাি 
লিে েডাণক অেিন্দ কণরন। িাাঁর মণি লিণের েণূিব অন্তি দুই িা 
চার রাকাি নফি নামা  েডা উলচি। [িহািী ১/২০৩] 

ঘ. রুকুর েণূিব দু‘আণ়ে কুনিূ 

রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর িিৃী়ে রাকাণি দকরাি 
সমাপ্ত করার ের রুকু করার েণূিব দুআণ়ে কুনিূ েডণিন। 

 

১. আলসম আহ্ও়োি িণিন: 

اَلِة، في القنوت عن عنه هللا رضي مالك بن أنس سألتَُ : فَقُْلتَُ نََعْم،: فَقَالََ الصَّ
ُكوعَِ قَْبلََ َكانََ  تََقُلَْ أَنَّكََ َعْنك أَْخبََرنِي فاَُلن ا فَإِنََّ: قُْلتَُ قَْبلَهُ،: قَالََ بَْعَدهُ؟ أَوَْ الر 
َِ َرُسولَُ قَنَتََ إِنََّما َكَذبََ: قَالََ بَْعَدهُ؟ َُ َصلَّى هللاَّ ُكوعَِ بَْعدََ َوَسلَّمََ َعلَْيهَِ هللاَّ ا الر   َشْهر 
ا بََعثََ َكانََ أَنَّهَُ اءَُ لَهُمَْ يُقَالَُ نَاس  َ َسْبُعونََ َوهُمَْ - اْلقُرَّ  ِمنَْ نَاسَ  إِلَى - َرُجال 

َِ َرُسولَِ نَََوبَيَْ َوبَْينَهُمَْ - اْلُمْشِرِكينََ َُ َصلَّى هللاَّ  فَظَهَرََ قِبَلَهُْم، - َعْهدَ  َوَسلَّمََ َعلَْيهَِ هللاَّ
َِ َرُسولَِ َوبَْينََ بَْينَهُمَْ َكانََ الَِّذينََ هَُؤَلءَِ َُ َصلَّى هللاَّ  فَقَنَتََ َعْهد ، َوَسلَّمََ َعلَْيهَِ هللاَّ
َِ َرُسولَُ َُ َصلَّى هللاَّ ُكوعَِال بَْعدََ َوَسلَّمََ َعلَْيهَِ هللاَّ ا ر   ١٢-تعليق َعلَْيِهمَْ يَْدُعو َشْهر 
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অথব: আলম হ রি আনাস রা. দক কুনিূ সম্পণকব লজণজ্ঞস করিাম। 
লিলন িিণিন, হ্াাঁ কুনিূ আণি। আলম লজণজ্ঞস করিাম রুকুর আণি 
না েণর? লিলন িিণিন: রুকুর আণি। িিিাম একজন আমাণক 
িিি: আেলন রুকুর েণর কুনিূ েডার কথা িণিণিন? লিলন িিণিন: 
দস ভুি িণিণি। রুকুর েণর দিা নিী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম 
শুধ ু এক মাস কুনিূ েণডণিন। ( া লিি মিূি কুনণূি নাণ িা)। 
[সহীহ িেুারী হা.৪০৯৬] 

অনুরূে সাহািাণ়ে দকরামও লিে নামাণ  রুকুর েণূিব দুআ কুনিূ 
েডণিন;  া সহীহ সনণদ প্রমালেি। এ িযাোণর িা-মা হািীণদর 
আস্থাভাজন আণিম স্ব়েং নাসীরুদ্দীন আিিানী সাণহি িণিন: 

 قبل الوتر في يقنت كان أنه وسلم وآله عليه هللا صلى عنه صح قد أنه وذلك
 كما الصحابة ِكبار عن كثيرة أثار له ويشهدَُ حديث ، بعد يأتي كما الركوع
 عن ابتالث الصحيح أن والخالصة. تعالى هللا بإذن اآلتي الحديث في سنُحققه
 انتهى اآلتي، للحديث الموافق وهو الوتر في الركوع قبل القنوت هو الصحابة

 (٢/١٩٩( لأللباني الغليل إرواء من

অথব:... সহীহ সূণে প্রমালেি আণি নিীজী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ও়োসাল্লাম লিে নামাণ  রুকুর েণূিব কুনুি েণডণিন।  ার আণিাচনা 
একলি হাদীস েণরই আসণি। উেরনু্ত লিলেিয সাহািীণদর দথণক 
িলেবি অণনক আিার এর লিশুদ্ধিার জন্য দলিি। ... সারকথা হি, 
সাহািীণদর দথণক সহীহ সণূে এলিই প্রমালেি দ , লিণের কুনিূ রুকুর 
েণূিব। [ইরও়োউি িািীি ২/১৬৬] 

মাসরূক, আসও়োদ ও ইিণন মাসউদ রা. এর আণরা কলিে়ে লেষয 
িণিন: 

 فرغ إذا يكبر الركوع، قبل يقنت وكان ، الوتر في إل يقنت ل هللا عبد كان
 ١٨-تعليق يقنت حين قراءته من

অথব: হ রি আব্দলু্লাহ ইিণন মাসউদ রা. শুধ ু লিে নামাণ ই কুনিূ 
েডণিন। আর িা েডণিন রুকুর েণূিব। দকরাি সমাপ্ত করার ের 
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িাকিীর িণি কুনিূ শুরু করণিন। [মেুলকিিু আিার ১১/৩৭৪ 
ইিণন আিী োইিা হা.৭০২১] এর সনদ সহীহ। 

ইিণন মাসউদ রা. -এর লেষযিিবও এরূেই আমি করণিন। হ রি 
আিী রা. দথণকও এরূে আমি িলেবি হণ়েণি। [ইিণন আিী োইিা 
হা.৭১১৩] 

ইমাম িহািী র. িেবনাদুলি উণল্লেেিূবক িণিন: 

 إذ ا،استخراج ول استنباطا، يقوله لم هللا وعبد عليا أن يعلم مما هذا فكان
 وقف الذي بالتوقيف يقال وإنما بالستخراج، ول بالستنباط يقال ل مثله كان

 ١٤-تعليق. عليه الناس وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

“এ দথণক িঝুা  া়ে হ রি আিী ও ইিণন মাসউদ রা. এর এক কথা 
লনজ িণিষোপ্রসিূ ন়ে। দকননা ইিাদণির এধরণের লিষ়েগুণিা লনজ 
দথণক িিারও ন়ে। িরং এগুণিা দকিি রাসুিলু্লাহ সাল্লাহু আিাইলহ 
ও়োসাল্লাম দথণক দজণনই িিা  া়ে”। [মেুলকিিু আিার ১১/৩৭৪] 

িাকিীর িণি হাি দিািা ও হাি িাাঁধা লিষ়েক িেবনাগুলি ে বাণিাচনা 
অংণে দ্রিিয। 

দু‘আণ়ে কুনিূ 

হাদীস েরীণফ এ প্রসণে একালধক দু‘আ োও়ো  া়ে। িন্মণধয 

ক.“আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্তা‘ ঈ নুকা ...”  

১. ইমাম ইিনুি মনুল র রহ. িণিন: 

: الوتر في القنوت في يقول َكانََ أنه الخطاب بن عمر عن الحديث في وجاء
 قلوبهم، بين وألف والمسلمات، والمسلمين والمؤمنات، للمؤمنين، اغفر اللهم

 أهل كفرة العن اللهم وعدوهم، عدوك على وانصرهم بينهم، ذات وأصلح
 قلوبهم، بين خالف اللهم أولياءك، ويقاتلون رسلك، يكذبون الذين ابالكت

 المجرمين، القوم عن يرد ل الذي بأسك بهم وأنزل أقدامهم، وزلزل

 ول عليك ونثني ونستغفرك، نستعينك، إنا اللهم الرحيم، الرحمن هللا بسم
 مالله الرحيم، الرحمن هللا بسم ويكفرك، يفجرك من ونترك ونخلع نكفرك،

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi
http://www.islamijindegi.com/
https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014


                    www.islamijindegi.com             

 ونخاف رحمتك، نرجو ونحفد، نسعى وإليك ونسجد، نصلي ولك نعبد، إياك
 يلحق بالكفار عذابك إن عذابك

:  يقول الخطاب بن عمر عن الحديث هذا راوي وهو عمير، بن عبيد وكان
 كل بهما يوتر وأنه مسعود، ابن مصحف في القرآن من سورتان أنهما بلغني
 عطاء، أخبرنا:  قال ، جريج ابن عن ، الرزاق عبد عن ، إسحاق حدثناه ليلة
: قلت. (ذلك قال أنه الخطاب، بن عمر عن يأثر عمير، بن عبيد سمع أنه

 ثقات رجاله

 هللا وعبد طالب، أبي بن علي بالسورتين قنت أنه عنه، روينا وممن: قال ثم
 في ذكرتها وقد أخبارا، القنوت في رويت وقد كعب، بن وأبي مسعود، بن

 .يلالل قيام كتاب

অথব: হাদীণস এণসণি হ রি উমর রা. লিিণরর কুনণূি িিণিন 

 ( والمؤمنات، للمؤمنين، اغفر اللهم ) “আল্লাহুম্মািলফর লিি মলুমনীনা 
ও়োি মলুমনাি...” , ( ونستغفرك، نستعينك، إنا اللهم ) “ ..আল্লাহুম্মা ইন্না 
নাসিা‘ ঈ নুকা ...”। 

হ রি উমর রা. দথণক এ হাদীণসর িেবনাকারী উিাইদ ইিণন উমাইর 
িিণিন: ( ونستغفرك، نستعينك، إنا اللهم )এ দুলি দুআ ইিণন মাসউদ রা. 
এর মিুহাণফ কুরআণনর সূরা রূণে লিি ( া েণর রলহি হণ়ে দিণি)। 
লিলন দুআ দুলি লদণ়ে প্রলি রাণি লিির েডণিন। [আি-আউসাি লি 
ইিলনি মনুল র ৫/২১৪) 

ইমাম মহুাম্মদ ইিণন নাির আি-মারও়োজী িেবনালি উণল্লে করার 
ের িণিন: অন্য িেবনা়ে িলধবিাংণে রণ়েণি, ‘ লিিণর এ দুআ রুকুর 
েণূিব েডণিন’  ...। [মেুিািারু লক়োলমল্লাইি ে.ৃ ৩২১-৩২২] (িীকা-১৫) 

২. আি-ুআব্দরু রহমান (আসসুিামী) িণিন, আব্দলু্লাহ ইিণন মাসউদ 
রা. আমাণদর লেক্ষা লদণ়েণিন আমরা দ ন কুনণূি লনণোি দুআলি 
েলড: 

 نَْستَِعينُكََ إِنَّا اللَّهُمََّ:  القنوت في نقرأ أن عنه هللا رضي مسعود ابن مناعل
 اللَّهُمََّ يَْفُجُرَك، َمنَْ َونَْتُركَُ َونَْخلَعَُ نَْكفُُرَك، َولََ اْلَخْيَر، َعلَْيكََ َونُْثنِي َونَْستَْغفُِرَك،
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 َونَْخَشى َرْحَمتَكََ نَْرُجو َونَْحفُِد، َعىنَسَْ َوإِلَْيكََ َونَْسُجُد، نَُصل ي َولَكََ نَْعبُُد، إِيَّاكََ
 ١٩-تعليق.ُمْلِحقَ  بِاْلُكفَّارَِ اْلِجدََّ َعَذابَكََ إِنََّ َعَذابََك،

েণব্দর সামান্য িযলিক্রম সহ অন্যান্য িেবনা়েও এ দুআ এণসি। 
দ মন: এক িেবনা়ে: عليك ونتوكل بك ونؤمن  -এ িাকয দুলি িলধবি 
এণসণি। [ইিণন আিী োইিা ১৫/৩৪৪] িহািীর এক 
িেবনা়ে ونشكرك -েব্দলিও রণ়েণি। [িহািী ১/১৭৭] এর সনদ সহীহ] 

এই িেবনাগুলির আণিাণক েেূব দু‘আলি এভাণি েডা  া়ে: 

 اْلَخْيَر، َعلَْيكََ َونُْثنِي عليك، ونتوكل بك ونؤمن َونَْستَْغفُِرَك، نَْستَِعينُكََ إِنَّا اللَّهُمََّ
 نَُصل ي َولَكََ نَْعبُُد، إِيَّاكََ اللَّهُمََّ يَْفُجُرَك، َمنَْ َونَْتُركَُ لَعََُونَخَْ نَْكفُُرَك، َولََ ونشكرك
 اْلِجدََّ َعَذابَكََ إِنََّ َعَذابََك، َونَْخَشى َرْحَمتَكََ نَْرُجو َونَْحفُِد، نَْسَعى َوإِلَْيكََ َونَْسُجُد،
 .ُمْلِحقَ  بِاْلُكفَّارَِ

হ রি ইিণন মাসউদ রা. প্রলিলদন লিির নামাণ  এ দুআই েডণিন। 
[মিুান্নাণফ আব্দিু রা  াক হা.৪৯৬৯ আি-আউসাি ৫/২১৪ 
মেুিািারু লক়োলমল্লাইি ে.ৃ২৯৭] 

৩. সুনাণন িা়েহাকীর এক িেবনা়ে এণসণি দ , হ রি লজিীি নিী 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লামণক কুনিূ লেক্ষা লদণ়েণিন। এরের 
েণব্দর সামান্য িারিমযসহ উেণরাি দুআলি উণল্ললেি হণ়েণি। (িীকা-

১৭)[িাইহাকী ২/২১০ আি-মদুাও়োনা ১/১০১] িেবনালি মরুসাি এিং 
এর িেবনাকারীিে লনভবরণ ািয। [নািাই িু আফকার লি ইিণন 
হাজার ২/১১১] 

৪. লিেযাি িাণি়েী ইিরাহীম নাোঈ লনণজ লিিণরর কুনণূি এ দুআ 
েডাণক েসন্দ করণিন এিং অন্যণক েডণি আণদে করণিন। 
[আব্দরু রা  াক ৩/১২১, ইিণন আিী োইিা ৪/৫১৮] 

৫. আমর িণিন: িাণি়েী হাসান িসরী র. লিির ও ফজণরর কুনণূি 
এ দুআলিই েডণিন। িাাঁণক একজন লজণজ্ঞস করি, এই দুআর 
অলিলরি আর লকিু েডা  াণি লক? লিলন উত্তণর িিণিন: 

 ليزيدون وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب سمعت ولكنى أنهاكم ل
 ١٨-تعليق.الزيادة على أرادوه إذا ويغضب شيئا، هذا على
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অথবাৎ দিামাণদরণক আলম লনণষধ করি না; িণি আলম রসিূলু্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর সাহািীিেণক এর অলিলরি লকিু 
েডণি দদলেলন। ...। [মিুান্নাণফ আব্দুবরা যাক ৩/১১৬] 

িাই হানাফী ফকীহিে ও ইমাম মালিক র. এই দুআণকই প্রাধান্য 
লদণ়েণিন। ইমাম ইিণন আলব্দি িার র. িণিন: 

 أل يستحبون ولكنهم موقت، دعاء القنوت فى وليس: ومالك الكوفيون قال
 ١٨-تعليق انتهى...نستعينك إنا اللهم: بقولهم إل يقنت

অথব: কুফার অলধিাসী আহণি ইিমিে ও ইমাম মাণিক িণিন: দুআ 
কুনিূ সুলনলদবি ন়ে। িণি িাাঁরা এই দুআলি েডা উত্তম মণন কণরন। 

ে. আল্লাহুম্মাহলদনা ফীমান হাদাইিা ... 

হ রি হাসান ইিণন আিী রা. িণিন, রাসিূলু্লাহ সাল্লাহু আিাইলহ 
ও়োসাল্লাম আমাণক লিণে েডার জন্য কণ়েকলি িাকয লেক্ষা 
লদণ়েণিন: 

 َوبَاِركَْ تََولَّْيَت، فِيَمنَْ ىَوتََولَّنَِ َعافَْيَت، فِيَمنَْ َوَعافِنِى هََدْيَت، فِيَمنَْ اْهِدنِى اللَّهُمََّ
 لََ َوإِنَّهَُ َعلَْيَك، يُْقَضى َولََ تَْقِضى إِنَّكََ قََضْيَت، َما َشرََّ َوقِنِى أَْعَطْيَت، فِيَما لِى
 ٢٧-تعليق َوتََعالَْيتََ َربَّنَا تَبَاَرْكتََ َعاَدْيَت، َمنَْ يَِعزَ  َولََ َوالَْيَت، َمنَْ يَِذلَ 

[সুনাণন আি ুদাউদ: ১/৫২৬; সুনাণন নাসা়েী ১/২৫২ জাণম লিরলম ী 
১/১০৬ হা.৪৬৪ সুনাণন ইিণন মাজা ১/১৮৫ মসুনাণদ আহমদ 
হা.১৭১৮] 

িাই অণনণকই উভ়ে দুআ একণে েডণিন। সুফ্ই়োন িাউরী িণিন: 

 إنا اللهم:  السورتين هاتين الوتر قنوت في ، يجعلوا أن يستحبون كانوا
 يفجرك، من ونترك ونخلع ،نكفرك ول عليك ونثني ونستغفرك، نستعينك

 عذابك نخشى ونحفد، نسعى وإليك ونسجد، نصلي ولك نعبد إياك اللهم
 فيمن اهدني اللهم:  الكلمات وهذه ملحق، بالكفار عذابك إن رحمتك، ونرجو
 ، أعطيت فيما لي وبارك توليت، فيمن وتولني عافيت، فيمن وعافني هديت،
 تباركت واليت من يذل ل يك،عل يقضى ول تقضي إنك قضيت، ما شر وقني
 ٢١-تعليق. بالمعوذتين ويدعو وتعاليت، ربنا

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi
http://www.islamijindegi.com/
https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014


                    www.islamijindegi.com             

অথব: আলম আমার েিূবসলূরণদর দদণেলি িাাঁরা লিণে উেণরাি দুলি 
দুআ েডাণকই উত্তম মণন করণিন। [সািািুি লিে ে.ৃ৩০১] মসুান্নাফ 
গ্রথথকার ইমাম আব্দরু রা  াকও িাই করণিন। [আি মসুান্নাফ 
৩/১১৬]। োণফ়েী মা হাণির লিেযাি ফকীহ ও মহুালদ্দস ইমাম নিিী 
র. িণিন: “আমাণদর অণনণকই িণিন: উভ়ে দুআ একণে েডািাই 
উত্তম”। [েরহুি মহুা যাি ৩/৪৭৫-৪৭৮] 

েরিিবী হানাফী ফকীহণদর অণনণকই উভ়ে দুআ একণে েডাণক 
েিন্দ কণরণিন। [ণদেনু, মািসণূি সারােসী ১/১৬৫ িাদাণ়েউস 
সানাণ়ে ২/২৩২] 

এক রাকাি লিির েডা 

ইমাম ইিনুি িািাহ িণিন: রাসিূলু্লাহ সাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম 
দকিিই এক রাকাি লিির েণডণিন এর দকান প্রমাে দনই। 
[আিিািেীিুি হািীর ২/৩১ কােফুস লসির ে.ৃ৩৮] (িীকা-১) ইমাম 
িাহািী রহ. িণিন, নিী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম দথণক শুধ ু
এক রাকাি লিির লিষণ়ে লকিু িলেবি হ়েলন। [েরহু মাআলনি আসার 
হা.১৬০৯] ইমাম মাণিক ও ইমাম আহমদ রহ. শুধ ু এক রাকাি 
লিির েডাণক মাকরুহ িণিণিন। [আি-আউসাি:ইিনুি মনুল র 
৫/১৮৪, মাসাইণি আহমদ: ইিণন হানী ১/৯৯] 

দকিি হ রি আি ুআই়েিু আনিারী রা. এর একলি িেবনা়ে রণ়েণি: 
“ দ  চা়ে এক রাকািও লিির েডণি োরণি”। ইমাম নাসা়েী 
হাদীসলি িেবনা কণরই িণিন: এ দক্ষণে মওকুফ িেবনালিই সলঠক 
হও়োর অলধক উে িু। [সুনানুি কুিরা হা.১৪০৬] িরং অলধকাংে 
ইমাম এলিণক মউকুফ্ িথা সাহািীর কথা িণি আেযাল়েি কণরণিন। 
[আিিািেীিুি হািীর ২/৩৭] িািাডা এ হাদীণসর একলি িেবনা়ে 
রণ়েণি: إيماء أومأ شاء ومن  ‘  ার ইো এক রাকাি েণড দনণি, আর 
 ার ইো ইোরা কণর দনণি’ । [সুনাণন নাসা়েী হা. ১৭১৩ এর সনদ 
সহীহ, সুনাণন নাসা়েী কুিরা হা. ১৪০৬, সহীহ ইিণন লহব্বান 
হা.২৪১১ আসসুনানুি কুিরা ও সুনাণন সিীর:িাইহাকী হা. ৪৭৭৯-
৮০ ও মসুান্নাণফ আব্দরু রা  াক হা.৪৬৩৩] 
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িাহণি লক এক রাকািও না েণড দকিি ইোরা কণর লনণি লিির 
আদা়ে হণ়ে  াণি? এ কারণে আমাণদর ধারোমণি এ িেবনালি 
মিুাোলিহ (রহসযািিৃ) এিং আমিণ ািয ন়ে। এর প্রকৃি রহসয 
আল্লাহ িাআিাই ভাি জাণনন। 

সাহািীিণের এক রাকাণি লিির েডা লিষ়েক কণ়েকলি িেবনা: 

১ . হ রি সা‘ দ ইিণন আিী ও়োিাণির এক রাকাি লিির েডার 
কথা শুণন ইিণন মাসউদ রা. িণিন: “এক রাকাি লিির কেণনা 
 ণথি হণি না”। [লকিািিু হুোহ আিা আহলিি মদীনা, ১/১৯৩, 
১৯৭ িািারানী: মাজমাউজ  াও়োইদ, হা. ৩৪৫৭ হাইিামী িণিন: 
এর সনদ হাসান ম়ুোত্তা মহুাম্মদ হা.২৬৪] 

ইমাম মাণিক সাদ ইিণন আলি ও়োিাি ও উসমান রা. এর এক 
রাকাি লিির প্রসণে িণিন: 

 بواحدة يوتر ان على عندنا العمل ليس بقوله اخذ ومن انس بن مالك وقال 
 : )شفع قبلها ليس

দ  িাাঁর কথা গ্রহে কণর িার জানা দরকার দ , আমাণদর 
এিদঅিণি িথা মদীনা়ে দুই রকাি  িু করা িাডা শুধ ু এক 
রাকাণি লিির আদা়ে করার উের দকান আমি দনই। [লকিািিু 
হুোহ আিা আহিিু মদীনা. ১/১৯৩] 

২. হ রি ম‘ুআলি়ো রা. এক রাকাি লিির েডণি এক িেবনা 
অনু া়েী ইিণন আব্বাস রা. এর কডা সমাণিাচনা কণরন। [িহািী 
হা.১৭৫০] িািাডা উেণরাি উভ়ে িেবনাণিই হঠাৎকণর এক রাকাি 
লিির েডণি দদণে উেলস্থি িাণি়েীিে লিলস্মি হণ়ে সাণথ সাণথ প্রশ্ন 
িুণিণিন। এণিও প্রমাে হ়ে: এভাণি দকিি এক রাকাি লিির 
সম্পণকব িারা অিিি লিণিন না । 

৩. হ রি উসমান রা. এক রাকাি লিির েডার লিষ়েলি লিি 
অলনোকৃি। এোণনও ঘিনা িেবনাকারী হ রি আব্দরু রহমান 
আত্তাইমী রা. একরাকাি লিির েডণি দদণে অিাক হন। েরক্ষণেই 
িণিন:( الشيخ أوهم ) লিলন হ়েি ভুণি দিণিন। [িহািী ে.ৃ২০৬] 
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৪. আর ইিণন উমর ও ইিণন আব্বাণসর দ  ‘ মরফু’  দরও়ো়োণি: 
একরাকাি েডণি হুকুম করা হণ়েণি মিূি দসগুণিাণি শুধইু এক 
রাকািণক েথৃক েডণি িিা হ়েলন। একই হাদীণসর লিলভন্ন িেবনাই 
এ লিষ়েলি সুস্পি রণ়েণি। হাণফজ ইিণন হাজার আসকািানী রহ. 
িণিন: “নিীজীর " واحدة ركعة صل " “একরাকাি েণড নাও”  -ধরণের 
আণদে দ্বারা লিন রাকাি লিিরণক সািাণমর মাধযণম েথৃক কণর েডা 
এক সাণথ েডার দচণ়ে উত্তম হও়োর প্রমাে লহণসণি দেে করা হ়ে। 
লকনু্ত এধরণের েব্দ দথণক মাণঝর বিঠণক সািাম দফরাণনার লিষ়েলি 
সুস্পি ন়ে। এও সম্ভািনা আণি: “এক রাকাি েণড নাও”  কথার মমব 
হণিা: েিূবিিবী দুই রাকাণির সাণথ লমলিণ়ে লিন রাকাি লিির েণড 
নাও। [ফািহুিিারী ২/৫৯৩ িাি ুমা জাআ লফি লিিলর] 

িাই হাদীস োণের লদকোি ইমাম মাণিক রহ. িাাঁর সুপ্রলসদ্ধ হাদীস 
গ্রণথথ সা‘ দ ইিণন আলি ও়োিাণির এক রাকাি লিির েডার কথা 
উণল্লেেিূবক িণিন: 

 ثالث الوتر أدنى ولكن عندنا العمل هذا على وليس

“আমাণদর মদীনা়ে এর উের আমি নাই। িরং সিবলনে লিির লিন 
রাকাি”। [ম়ুোত্তা মাণিক:িািিু আমলর লিি লিিলর হা.৪০৭] 

লদ্বিী়ে রাকাণি বিঠক িাডা লিন রাকাি লিির 

দকান দকান ভাণ়েরা িণি থাণকন: লিির লিন রাকাি েডণিও দুই 
রাকাণির ের িসণিই না। অথচ এণকি এর েণক্ষ সহীহ ও স্পি 
দকান িেবনাই োও়ো  া়ে না। লদ্বিী়েি লিন রাকাি লিিণরর উলল্ললেি 
সকি দলিি দথণকই একথা প্রমালেি হ়ে দ , লদ্বিী়ে রাকাণি বিঠক 
হণি লকনু্ত সািাম দফরাণি লিন রাকাি েেূব কণর। লকিু লকিু দলিি এ 
লিষণ়ে এণকিাণরই সুস্পি। 

িণি শুধ ু হ রি আ়েো দথণক সা‘ দ ইিণন লহোণমর িেবনার 
একলিণি রণ়েণি: 

  "آخرهن فى إل يقعد ل بثالث يوتر" 
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“নিীজী লিন রাকাি লিির েডণিন, দেষ রাকাণির আণি িসণিন 
না”। মসুিাদরাণক হাণকণমর এ িেবনা দথণক মণন হ়ে লিন রাকাি 
লিির-এ মাণঝ বিঠক করণি না। িাহ্ি এলি এক বিঠণক লিন 
রাকাি লিির েডার একলি স্পি দলিি মণন হণিও মিূি এলি 
দকিিই লিভ্রালন্ত মাে। এ লিষণ়ে লিস্তালরি আণিাচনা েলরলেণি করা 
হণ়েণি। 

লিির সািাি: েলরলেি (প্রথম অংে) 

ম ুাফফর লিন মহুলসন িার ‘জাি হাদীণির কিণি রাসিূলু্লাহ (িাঃ) 
এর িািাি’  িইণ়ে লিির নামা  সম্পণকবও অণনক জালি়েলি ও ভুি 
িথয দেে কণরণিন। লিলন দচিা কণরণিন একথা প্রমাে করার দ , 
লিির িািাি এক রাকাি অথিা লিন রাকাি হণি দুই সািাণম লকংিা 
লদ্বিী়ে রাকাণি বিঠক িযলিি এক সািাণম। এোণন দস সম্পণকব লকিু 
ে বাণিাচনা িুণি ধরা হি। সামণনর আণিাচনা়ে ‘ গ্রথথকার’  িণি 
সাধারেি ম ুাফফর লিন মহুলসনণকই িঝুাণনা হণ়েণি। 

ে বাণিাচনা: লিির িািাি অধযা়ে 

গ্রথথকার - ১ 

গ্রথথকার িণিন: “একাদে অধযা়ে লিির িািাি: ... লকনু্ত এক 
রাক‘আি িণি দকান িািািই দনই এ কথাই সমাণজ দিলে প্রচলিি। 
উি মণমব লকিু উদ্ভি িেবনাও উণল্লে করা হ়ে:”  (ে.ৃ৩২৫) 

ে বাণিাচনা 

(ক) এক রাকাি িণি দকান নামা  দনই 

ইমাম ইিনুি িািাহ (র.) িণিন, নিীজী দথণক দকিিই এক রাকাি 
লিির েডার কথা প্রমালেি ন়ে। [আি-িািেীিুি হািীর ২/৩৯] 

(ে) গ্রথথকার িণিন: “উি মণমব লকিু উদ্ভি িেবনাও উণল্লে করা হ়ে” : 
অিঃের গ্রথথকার একলি মারফু ও একলি মওকুফ িেবনা উণল্লে কণর 
দুণিাণকই  ঈফ িিার দচিা কণরণিন! অলভধাণন ‘ উদ্ভি’  েণব্দর অথব: 
আজগুলি দকান কথা  ার দকানই িাস্তিিা দনই। গ্রথথকাণরর উলল্ললেি 
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দুলি িেবনাণক দকান মহুালদ্দস জাি, লভলত্তহীন িা উদ্ভি িণিণিন এমন 
দকান উদ্ধলৃি লিলন লদণি োণরনলন। লিলন লনণজও সাহস কণর িেবনা 
দুলির সাণথ জাি িা উদ্ভি েব্দ দ াি করণি োণরনলন। িরং লিলন শুধ ু
‘  ঈফ’  িণিণিন। িণি দকন ‘ লকিু উদ্ভি’  না িণি ‘ লকিু  ঈফ’  
িেবনা িিা হি না? 

আর  লদ ‘  ঈফ’ দকই লিলন ‘ উদ্ভি’  িণি থাণকন িাহণি িা চরম 
অন্যা়ে। কারে, হাদীস োণের েলরভাষা়ে ‘  ঈফ’  (দুিবি) ও ‘ মউজ’ু  
(জাি) দুলি লভন্ন েলরভাষা। দুণিার লভন্ন লভন্ন লিধান রণ়েণি। দুণিাণক 
একাকার কণর দফিা একলি েলরভাষাণক নি ও লিকৃি কণর দফিা 
িাডা আর লকিুই ন়ে। 

গ্রথথকার - ২ (প্রথম িেবনা) 

গ্রথথকার ‘ উদ্ভি’  িেবনার দিৃান্ত লদণি লিণ়ে প্রথণম উণল্লে কণরন: 
“ (ক) হ রি আি ুসাঈদ েদুরী (রা.) দথণক িলেবি রাসিূ (িা.) এক 
রাক‘আি লিির েডণি লনণষধ কণরণিন। িাই দকান িযলি দ ন এক 
রাক‘আি িািাি আদা়ে কণর লিণজাড না কণর”  (ে.ৃ৩২৫) 

ে বাণিাচনা : ভুি িরজমা 

এোণন লিলন হাদীণসর ভুি িরজমা কণরণিন। সলঠক িরজমা হি: 
‘ নিী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়ো সাল্লাম ‘ িিুাইরা’  দথণক লনণষধ 
কণরণিন: (িিুাইরা হি) দ , িযলি শুধ ু এক রাকাি েডণি লিির 
লহণসণি’ । অথবাৎ দকান িযলি দ ন এক রাকাি লিির না েণড। আর 
গ্রথথকাণরর িরজমা়ে এণসণি: ‘ দকান িযলি দ ন এক রাক‘আি 
িািাি আদা়ে কণর লিণজাড না কণর’ । এর অথব দাডা়ে ইিণন 
মাসউদ রা. িিণি চাণেন দুই রাকাি িািাি আদা়ে কণর দজাড 
কণর লনণিই হ়ে! 

হাদীণসর আরিী োঠলি : 

 واحدة الرجل يصلي أن البتيراء عن نهى سلم و عليه هللا صلى النبي أن)
 (بها يوتر
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গ্রথথকার - ৩ 

গ্রথথকার আি ুসাঈদ েদুরী দথণক িলেবি উে ুবি হাদীসলির মান লনণ়ে 
আণিাচনা কণর িণিন: 

১. “আব্দিু হক িণিন: উি িেবনার সনণদ উসমান লিন মহুাম্মদ লিন 
রিীআ রণ়েণি”  

ে বাণিাচনা : 

িেবনাকারী সম্পণকব আব্দিু হক ইেিীিীর আেলত্ত গ্রথথকার িীকা়ে 
আরিীণি উণল্লে কণরণিন। লিলন িণিন: ‘ িার হাদীণস ভুণির 
সংেযাই দিলে’ । 

অন্যলদণক ‘আি মসুিাদরাক আিাস সহীহাইন’  গ্রণথথ (হা.২৩৪৫) 
উি উসমান ইিণন মহুাম্মদ ইিণন রািীআর একলি প্রলসদ্ধ িেবনা (  ل

ضرار ول ضرر ) উণল্লেেিূবক হালকম আি ুআলব্দল্লাহ িণিন: হাদীসলি 
মসুলিম েরীণফর েিবানু া়েী সহীহ। ইমাম  াহািীও িার সমথবন কণর 
িণিন: এলি মসুলিণমর েিবানু া়েী সহীহ। উসমান ইিণন মহুাম্মদ এর 
হাদীসণক হালকম ও  াহািী সহীহ সািযস্ত কণরণিন। িাই উসমান 
সম্পণকব আব্দিু হণকর লসদ্ধান্তই একক লসদ্ধান্ত ন়ে। সুিরাং হাণকম ও 
 াহািীর িিণিযর আণিাণক আণিাচয িেবনালি সহীহ। 

আব্দিু হক ইেিীিীর মন্তিযণক  লদ সলঠক ধণরও দন়ো হ়ে। আর এ 
কারণে এ হাদীসণক  ঈফ িিা হ়ে: িি ুএর েণক্ষ আব্দলু্লাহ ইিণন 
মাসউদ রা. দথণক েলিোিী সহীহ ‘ মওকুফ’  িেবনা রণ়েণি  ার 
লিিরে সামণন আসণি। আর এ লিষ়েক মওকুফ িেবনাও সাধারে 
লন়েণম ‘ মারফু হুকমী’  িথা েণরাক্ষ মরফু এর অন্তভুবি,  া োেী়ে 
জ্ঞান সম্পন্ন সকণিরই জানা। 

গ্রথথকার - ৪ 

এ হাদীস সম্পণকব গ্রথথকার আণরা িণিন: “ইমাম নিিী িণিন এক 
রাকাি লিির লনণষধ মণমব মহুাম্মদ ইিণন কা‘ ি -এর হাদীি মরুসাি 
ও  ঈফ”  (ে.ৃ৩২৫) 
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ে বাণিাচনা 

(ক) এক হাদীস লিষ়েক আেলত্ত অন্য হাদীণস জণুড দদ়ো 

ইমাম নিিীর এ িিিযলি আি ুসাঈদ েদুরী (রা) এর িেবনার লিষণ়ে 
ন়ে। িরং িরাি লহণসণি উলল্ললেি লকিাি ‘ েিুািািুি আহকাণম’  
(হা.১৮৮৮) ইমাম নিিী আি ু সাঈদ রা. িেবনা উণল্লেও কণরনলন। 
এিং এ লিষণ়ে দকান মন্তিযও কণরনলন। লিলন  া িণিণিন: িা 
মহুাম্মদ ইিণন কা‘ ি (িাণিঈ) দথণক লভন্ন সনণদ িলেবি স্বিে 
আণরকলি মরুসাি িেবনা সম্পণকব!  া হানাফীণদর দকউ দলিি লহণসণি 
উণল্লে কণরণিন িণি আমার জানা দনই। 

আি ব! গ্রথথকার এক হাদীণসর িাহকীণকর নাণম অন্য হাদীস 
সম্পলকবি িিিয উণল্লে কণর লদণিন! 

(ে) নিিী (রহ) কৃিৃবক উদ্ধিৃ িেবনালি আি ুসাঈদ (রা) এর িেবনার 
সমথবক 

উদ্ধিৃ মহুাম্মদ ইিণন কা‘ ি আি কুরাজী এর মরুসাি িেবানালি দকান 
লকিাণি সনদসহ আণি িা নিিী (রহ.)ও উণল্লে কণরনলন। এিং 
িাণক দকন  ঈফ িণিণিন: িার কারেও লিলন িণিনলন। এণি দকান 
িেবনাকারী আণিন  ার কারণে িাণক  ঈফ িিণি হ়ে িাও লিলন 
লচলিি কণরনলন। আিার লিলনই এ িেবনালি িাাঁর ‘আি-মাজম’ূ  
লকিাণি (৪/২২) উণল্লে কণরণিন। দসোণন এর েরিিবী হাদীস 
লিষণ়ে মন্তিয করণিও এ হাদীস সম্পণকব লিলন লকিুই িণিনলন। 

আর  লদ এলি  ঈফও হণ়ে থাণক িিওু এলি েিূবিিবী আি ু সাঈদ 
েদুরী (রা) এর িেবনার সমথবক। এণি আি ু সাঈদ (রা) এর 
েণূিবালল্ললেি িেবনালি আণরা েলিোিী হ়ে। 

রণ়ে দিি িেবনালি ‘ মরুসাি’  হও়োর লিষ়ে। দিা এলি েলরিযািণ ািয 
মরুসাি ন়ে। কারে মহুাম্মদ ইিণন কা‘ ি সরাসরী সাহািী িা প্রথম 
স্তণরর প্রিীে িাণিঈ। ইমাম লিরলম ী রহ. কুিা়েিা সণূে উণল্লে 
কণরণিন: মহুাম্মদ ইিণন কাি রাসিূলু্লাহ সাল্লাহু আিাইলহ 
ও়োসাল্লাণমর লজিদ্দো়েই জন্ম গ্রহে কণরণিন। [সুনাণন লিরলম ী 
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হা.২৯১০] এজন্য অণনণকই িাাঁণক সাহািীণদরও দিভুি কণরণিন। 
িরং ইিনুস সাকাণনর িেবনা়ে রণ়েণি, লিলন নিীজীণক দেণ়েণিন এিং 
একলি হাদীসও শুণনণিন। [ণদেনু আি-ইসিী‘আি, ২৩৪২] আর 
সাহািীণদর মরুসাি িেবনা সকণির কাণিই গ্রহেণ ািয। িাণিঈণদর 
মরুসািও অণনক ইমাম ফকীহ ও মহুালদ্দসিণের লনকি েিবসাণেণক্ষ 
গ্রহেণ ািয। ইমাম আি ু হানীফা ও িাাঁর অসংেয অনুসারী ইমাম ও 
ফকীহ, ইমাম মাণিক ও িাাঁর অসংেয অনুসারী মহুালদ্দস ও ফকীহ 
এিং ইমাম োণফঈ ও িাাঁর অনুসারী অসংেয মহুালদ্দসও েিব সাণেণক্ষ 
মরুসািণক গ্রহে কণরন। (আি-িামহীদ :এর ভূলমকা ১/৫-৬) স্ব়েং 
নাসীরুদ্দীন আিিানী সাণহিও মরুসািণক দলিি লহণসণি উণল্লে 
কণরণিন। (ণদেনু: ইরও়োউি িািীি ২/৭১) 

গ্রথথকার - ৫ (লদ্বিী়ে িেবনা) 

গ্রথথকার ‘ উদ্ভি’  িেবনার আণিাচনা়ে উণল্লে কণরন: 

 أجزأت ما:  قال بركعة يوتر سعدا أن مسعود ابن بلغ:  قال حصين عن
 قط ركعة

(ে) হুিাইন (রাঃ) িণিন, ইিনু মাসউদ (রাঃ) -এর কাণি  েন এই 
কথা দেৌিি দ , সা‘ দ এক রাকআি লিির েণডন। িেন লিলন 
িিণিন, আলম এক রাকআি িািািণক কেণনা  ণথি মণন কলরলন। 
অন্যে সরাসলর িার েক্ষ দথণক িেবনা এণসণি :(  ما مسعود ابن عن

قط ركعة أجزأت ) ইিনু মাসঊদ (রাঃ) িণিন, আলম কেণনা এক 
রাক‘আি িািাি  ণথি মণন কলর না”। ( ) (ে.ৃ৩২৫-৩২৬) 

ে বাণিাচনা 

(ক) হাদীণসর িরজমা়ে সুস্পি ভুি 

গ্রথথকার (َْأْجَزأَت) েণব্দর অথব কণরণিন: ‘  ণথি মণন কলরলন/কলরনা’  
এলি ভুি। এর সলঠক অথব হি: ‘  ণথি হ়ে না িা হণি না’ । আসণি 
গ্রথথকার েব্দলিণক েণডণিন:(َُأَْجَزْأت) ‘আজযা‘ িু’   া এোণন সলঠক 
ন়ে। লিশুদ্ধ হি:(َْأَْجَزأَت) ‘আজযা‘আত্’ । আর এ ভুণির কারণেই 
লিলন েরিিবী েব্দলিণক (َ َرْكَعة) ‘ রাক্‘আিান্’  : িা-এ  ির লদণ়ে 
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েণড আণরকলি ভুণির লেকার হণ়েণিন। অথচ এোণন 
হণি (َ َرْكَعة)‘ রাক‘আিুন্’  :িা-এ দেে। 

িযাকরণের েলরভাষা়ে (َ َرْكَعة) ‘ রাক‘আিুন’  
েব্দলি(َْأَْجَزأَت) ‘আজযা‘আত্’  এর কিবা। লকনু্ত এোণন গ্রথথকার কিবা 
ধণরণিন ইিণন মাসউদণক। অথচ আরিী ভাষা এর সমথবন কণর না। 
দকননা (َُأَْجَزْأت) ‘আজযা‘ িু’  েব্দলি লনিবি হণ়েণি : (إِْجَزاء) ‘ ইজযা’  
(মণূি: ،ي ز، ج  জা- া-ই়ো) দথণক। আর েব্দলি (لزم) অকমবক লক্র়ো 
(ওহ  ঃৎধহংরঃরাি) এর অথব হও়ো িঝুা়ে। এণক (متعدي)সকমবক 
লক্র়ো (ঞৎধহংরঃরাি) করণি হণি েরিিবী েণব্দ (باء) ‘ িা’  িেবলি 
দ াি করণি হ়ে। এোণন েব্দলি(باء) ‘ িা’  িযিীিই িযিহৃি হণ়েণি। 
িাই এর দ্বারা ‘  ণথি মণন করা’  অথব দন়ো সুস্পি ভুি। 

আণরা আিণ বর লিষ়ে হি, গ্রথথকার এ হাদীণসর িাহিীণকর িরাি 
লদণ়েণিন: (িীকা নং ১২৫৮) িাহিীক মওু়োত্তা মহুাম্মদ। অথবাৎ ড. 
িকীউদ্দীন নদিীর িাহিীক  ার গ্রথথকাণরর িীকা (নং ১২৫২) দথণক 
স্পি। আর িকীউদ্দীন নদিী িার লকিাণি (২/১৭-১৮) হাদীসলিণি 
হরকি দদও়ো রণ়েণি এভাণি (َْأجزأت) ‘আজযা‘আত্’  
ও(َ ركعة) ‘ রাক‘আিুন’ । গ্রথথকাণরর িরাি দদও়ো দথণক িঝুা  া়ে এ 
লকিািলিও িার কাণি লিি। লকনু্ত িার েরও দকন এি িড ভুি এর 
রহসয আল্লাহ িাআিাই ভার জাণনন। 

গ্রথথকার - ৬ 

গ্রথথকার িেবনাদুলি উণল্লেেিূবক দিণেন: “িাহিীক: ইমাম নিিী উি 
আিার উণল্লে করার ের িণিন: এলি  ঈফ ও মাউকুফ। ইিনু 
মাসউণদর সাণথ হুিাইণনর কেণনা সাক্ষাৎ হ়েলন। ইিনু হাজার 
আসিািানীও িাই িণিণিন।”  (ে.ৃ৩২৬) 

ে বাণিাচনা 

(ক) গ্রথথকাণরর িাহিীক! 

গ্রথথকার ইমাম নিিীর িিণিযর দকান িরাি উণল্লে কণরনলন। আলম 
ইমাম নিিীর এিিিযলি দেণ়েলি: িার ‘ েিুািািুি আহকাম’  গ্রণথথ 
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(হা. ১৮৮৯)। লকনু্ত এণি লিলন উি িেবনাণক  ঈফ িিার দকান 
কারে উণল্লে কণরনলন। আর এিাণকই গ্রথথকার ‘ িাহিীণকর’  নাণম 
দচাে িণুজ দমণন লনণ়েণিন। 

(ে) িেবনালি লক  ঈফ? 

িেবনালি দেণ়েলি: ‘আি ম‘ু জামিু কািীর: িািারানী (হা.৯৪২২), 
মআুত্তা মাণিক: ইমাম মহুাম্মণদর িেবনা (হা.২৬৪) লকিািিু হুোহ 
আিা আহলিি মদীনা (১/১৯৭) এ লিনলি লকিাণি। 

লিন লকিাণি িলেবি িেবনালির সকি িেবনাকারীই লিশ্বস্ত ও 
লনভবরণ ািয। িাই এণক  ঈফ িিার সুণ াি দনই (ণদেনু: িািারানীর 
সনদ: ১. আিী ইিণন আলব্দি আ ী  (লস়োর) ২. আি ূনুআইম ফা ি 
ইিণন দুকাইন (িাহ্ীি) ৩.িাণসম ইিণন মা‘ ন (লস়োর) ৪.হুিাইন 
ইিণন আলব্দর রহমান (িাহ্ীি)। ম়ুোত্তা ও লকিািিু হুোর সনদ: 
১.আি ু ইউসফূ ২.হুিাইন ইিণন আব্দরু রহমান ৩.ইিরাহীম আন 
নাোঈ। নরূুদ্দীন হাইসামী িািারানীর িরাি দদও়োর ের িণিন: এর 
সনদ হাসান। (মাজমাউ   াও়োইদ ২/২৪২ হা.৩৪৫৭) 

অিঃের গ্রথথকার িণিণিন: “এলি মওকুফ”। িাণিা িণিই। লকনু্ত 
এলি মওকুফ িথা সাহািীর কথা হণিও: এ অধযাণ়ে ‘ মারফুণ়ে 
হুকমী’  িথা েণরাক্ষ মারফূ। (নিিরু রা়ো: িরাণি ম়ুোত্তা মহুাম্মণদর 
িীকা: িাকী উদ্দীন নদিী ২/২২) আিার গ্রথথকার লনণজও িার 
গ্রণথথর লিির অধযাণ়েই (ে.ৃ৩৩২ ও ৩৩৩) একলি মওকুফ িেবনা ও 
দুলি িাণিঈর আমি দলিি লহণসণি উণল্লে কণরণিন! 

(ি) রণ়ে দিি গ্রথথকাণরর কথা :“ইিনু মাসউণদর সাণথ হুিাইণনর 
কেণনা সাক্ষাৎ হ়েলন”  

গ্রথথকার এর দ্বারা িঝুাণি দচণ়েণিন: িেবনাকারী হুিাইন হ রি ইিণন 
মাসউদণক োনলন। িাই এলি সেূলিলেন্ন। নুরুদ্দীন হাইসামী িাাঁর 
মাজমাউ   াও়োইদ (২/২৪২) গ্রণথথ দকিি িািারানীর িেবনা 
সম্পণকবই এ সেূ লিলেন্নিার আেলত্ত কণরণিন। 
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লকনু্ত ম়ুোত্তা ও লকিািিু হুোর িেবনা়ে রণ়েণি হুিাইন িেবনালি 
ইিরাহীম নাোঈ দথণক শুণনণিন। সুিরাং হুিাইন ইিণন মাসউণদর 
সাক্ষাৎ োও়োর দকান প্রণ়োজনই দনই। এমনলক ‘ নিিরু-রা়ো’  ও 
‘আদ্-লদরা়ো’  গ্রণথথ উদ্ধিৃ িািারানীর িেবনাণিও রণ়েণি: হুিাইন 
িেবনা কণরণিন ইিরাহীম দথণক । 

কাণরা প্রশ্ন হণি োণর, নুরুদ্দীন হাইসামীও এ কথা িণিণিন? িাহণি 
িিণিা লিলন শুধ ু িািারানীর িেবনা সম্পণকব িণিণিন। হ়েি িাাঁর 
কাণি সংরলক্ষি িািারানীর কলেণি এমনই লিি। লকনু্ত ইমাম 
 াইিাঈ হাইসামীি আণির এিং ইিণন হাজার আসকািানী িাাঁর 
েণরর। িাণদর দুজণনর কলেণি লিি এর িযলিক্রম। িািাডা 
হাইসামী সকি িেবনাণক অলনলদবিভাণি প্রিযােযান কণরনলন। এিং 
সাণথ সাণথ লিলন িণিণিন: ‘ এর সনদ হাসান’ । গ্রথথকার  লদ 
হাইসামীি িিিযই উদ্ধিৃ কণর থাণকন: িাহণি ‘ এর সনদ হাসান’ : 
এ কথালি িাদ লদণিন দকান উণদ্দণেয? 

আর ইিরাহীম নাোঈ (রহ.) হ রি ইিণন মাসউদ দথণক সরাসলর 
হাদীস না শুনণিও মহুালদ্দসিণের লনকি স্বীকৃি দ , ইিণন মসউদ 
দথণক িাাঁর সকি িেবনা মরুসাি হণিও গ্রহেণ ািয ও প্রামােয। 
ইিরাহীম নাোঈ (রহ.) িণিন: ‘ ইিণন মাসউদ দথণক  েন দকান 
িেবনা এক িযলি সণূে শুলন িেন িার নাম উণল্লে কলর। আর  েন 
একালধক িযলি দথণক শুলন িেন িাণদর নাম িাদ লদণ়ে সরাসলর 
ইিণন মাসউদ দথণকই িেবনা কলর’ । 

[দদেনু সুনাণন দারা কুিনী: ৪/২২৬ হা.২৯৩৬ লকিািিু ইিাি- 
লিরলম ী] 

িদুেলর লকিািিু হুোহ এর েরিিবী িেবনালিণিই ইিরাহীম নাোঈ 
হ রি ইিণন মাসউদ (রা.) দথণক এ কথালিই লভন্ন েণব্দ িেবনা 
কণরণিন: আিকামার সণূে। সুিরাং িঝুা  া়ে েণূিবর িেবনালিও 
ইিরাহীম আিকামাসহ অন্যণদর সণূেই শুণনণিন। আর আিকামা 
হ রি ইিণন মাসউদ (রা.) এর অিযন্ত লিশ্বস্ত ও লনভবরণ ািয লেষয। 
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সুিরাং িালহ্কভাণিও িেবনালি সেূলিলেন্ন রইি না। [ণদেনু, মাহদী 
হাসান োহজাহানেরুীর িিিয: লকিািিু হুোর িীকা ১/১৯৭-১৯৮] 

গ্রথথকার িণিণিন: “ইিনু হাজার আসিািানীও িাই িণিণিন।”  
লকনু্ত এর দকান িরাি লিলন উণল্লে কণনলন। আিার ‘ িাই’  িিণি 
গ্রথথকার লক ‘  ঈফ ও মওকুফ’  িলুঝণ়েণিন, না ‘ ইিণন মাসউদ (রা.) 
এর সাণথ হুিাইন এর সাক্ষাি হ়েলন’  দসকথা িলুঝণ়েণিন িাও 
েলরস্কার কণরনলন।  াই দহাক : ‘আদ-লদরা়ো’  (১/১৯২) গ্রণথথ ইিণন 
হাজার (রহ.) িেবনালি িািারানী ও ম়ুোত্তাসূণে উণল্লে কণর িাণি 
দকান মন্তিযই কণরনলন। িাই আলম  ণথি সলন্দহান ইিণন হাজার এ 
ধরণের দকান একলি মন্তিয এ িেবনার উের করণিন! িািাডা এণি 
ইিণন হাজার ‘ িািারানীর’  িেবনা়েও ‘ হুিাইন ইিরাহীম দথণক’  
িণিণিন। সুিারাং হুিাইণনর সাক্ষাি লিষণ়ে লিলন দকান আেলত্ত 
করণিই োণরন না। 

হ রি আব্দলু্লাহ ইিণন মাসউদ (রা.) এর এ জািী়ে একালধক িিিয 
সুস্পিভাণি প্রমালেি িণিই ইিনু আলব্দি িার মাণিকী (মিৃ.৪৬৩) 
িণিন: (  وسماها شيء قبلها ليس بركعة الوتر مسعود ابن وكره
 ইিণন মাসউদ েণূিব দকান নামা  িযলিি এক রাকাণি (.البتيراء
লিিরণক অেসন্দ কণরণিন এিং এণক ‘ িিুাইরা’  নাম লদণ়েণিন। 
[আি ইসলি কার ৫/২৮৫] 

(ঘ) একলি দধাাঁকা 

িরং আমার মণন হ়ে “ (ইিণন মাসউণদর সাণথ হুিাইণনর দকান 
সাক্ষািই হ়েলন। ইিনু হাজার আসিািানীও িাই িণিণিন।”  এ 
কথালি গ্রথথকাণরর একলি দধাাঁকা মাে। কারে লিলন এর িরাি 
লদণ়েণিন (িীকা-১২৫৮) িাহিীক মওু়োত্তা মহুাম্মদ ২/২২। এর দ্বারা 
লিলন ড. িকীউদ্দীন নদিীর িাহিীককৃি মওু়োত্তার নসোলিই 
িলুঝণ়েণিন  ার িরাি লিলন েিূবিিবী িীকা নং ১২৫২ এ উণল্লে 
কণরণিন। প্রথমি এোণন লিলন (১) েিৃা নম্বর লদণ়েণিন ২/২২। এলি 
মিূি আি-মাকিািািুে োণমিার েিৃা। মিূ লকিাণি রণ়েণি ২/১৭-
১৮ েিৃা়ে। (২) মওু়োত্তার িেবনালি হুিাইন হ রি ইিণন মাসউদ 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi
http://www.islamijindegi.com/
https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014


                    www.islamijindegi.com             

দথণক ন়ে িরং ইিরাহীম নাোঈ দথণক লনণ়েণিন। িাই ইিণন 
মাসউণদর সাণথ হুিাইণনর সাক্ষাণির দকান প্রণ়োজনই দনই। (৩) 
উলল্ললেি িরাণি ইিণন হাজার আসকািানী রহ. এর এরূে দকান 
িিিযই দনই। সুিরাং ইিণন হাজাণরর উদ্ধলৃি ও িীকার িরাি সিই 
একলি দধাাঁকামাে। 

গ্রথথকার - ৭ 

গ্রথথকার “এক রাক‘আি লিির েডার িহীহ হাদীি সমহূ:”  
লেণরানাণম হ রি আব্দলু্লাহ ইিণন উমর (রা.) দথণক চারলি এিং আি ু
আই়েযুি আনিারী ও ইিণন মাসউদ (রা.) দথণক একলি কণর দমাি 
ি’ লি হাদীস উণল্লে কণরণিন। আলম এ লিষণ়ে সংণক্ষণে লকিু দমৌলিক 
কথা আণিাচনা করি ইনোল্লাহ। 

গ্রথথকার এোণন েব্দ িযিহার কণরণিন: ‘ হাদীি সমহূ’ । অথচ িার 
উদ্ধিৃ ইিণন উমর (রা) এর চারলি িেবনা মিূি একই হাদীস  া 
গ্রথথকারও ভািরকম জাণনন িণিই মণন হি। অথিা িিা দ ণি োণর 
এোণন দুলি িেবনা। আর েিম ও ষি িেবনা দুলি এক রাকাণির দকান 
দলিি হ়ে না। 

সুিরাং িলি িেবনার সিকলি লমণি হাদীস একলিই- হ রি উিণন 
উমর (রা.) দথণক। এণকই লিলন, ‘ হাদীি সমহূ’  িণি িযি কণরণিন। 

ে বাণিাচনা 

ইিণন উমর (রা.) এর িেবনার লক উণদ্দেয 

আব্দলু্লাহ ইিণন উমর (রা.) দথণক লিির লিষ়েক িেবনালি: হ রি 
নাণফ, আি ুসািামা, আব্দলু্লাহ ইিণন দীনার, আব্দলু্লাহ ইিণন োিীক, 
সাণিম ইিনু আলব্দল্লাহ, হুমাইদ ইিণন আলব্দর রাহমান, আিী ইিণন 
আলব্দল্লাহ আি িালরকী, কাণসম ইিণন মহুাম্মদ, উিাইদুল্লাহ ইিণন 
আলব্দল্লাহ, আি ু লমজিা , আলি়েযা ইিণন সা‘ দ, মহুাম্মদ ইিণন 
আলব্দর রাহমান, উকিা ইিণন হুরাইস, িাউস, আনাস ইিণন সীরীন 
প্রমেু (১৫ জন) িাণি়েীিে িেবনা কণরণিন। (ণদেনু: আিমসুনাদুি 
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জাণম’  হা.৭৪১৪-৭৪২৯ ১০/১৯৫-২০৮ কােফুসলসে:আন 
সািালিি লিির:কােলমরী ে.ৃ২৬) 

আনাস ইিণন সীরীন িযিীি অিলেি দচৌদ্দজণনর িেবনা মিূি একই 
ঘিনার লিিরে। নিীজী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লামণক জননক 
িযলি রাণির নামা  সম্পণকব লজণজ্ঞস করণি লিলন লমম্বণর দথণকই এর 
জিাণি হাদীসলি ইরোদ কণরন। সুিরাং হাদীসলি ‘ কওিী’  িথা 
নিীজীর িিিয। সিগুণিাই মিূি একই হাদীণসর লিলভন্ন িেবনা। শুধ ু
আনাস ইিণন সীরীণনর িেবনা়ে এণসণি: ইিণন উমর (রা) িণিন: 
নিীজী এভাণি নামা  েডণিন : া গ্রথথকার প্রথম নম্বণর উণল্লে 
কণরণিন। এ দথণক িঝুা  া়ে হাদীসলি ‘ দফ‘ িী’  িথা কমবলিষ়েক 
লিিরে। এিং এলি লভন্ন হাদীস। সুিরাং এণি িঝুা  া়ে ইিণন উমর 
দথণক এ লিষণ়ের হাদীস দুলি। 

ইিণন উমর (রা.) সণূে িলেবি: 

 ركعة صلى الصبح خشي فإذا/ الليل آخر من ركعة والوتر/ بركعة ويوتر
 (واحدة ركعة والوتر/ صلى قد ما له توتر واحدة

এ জািী়ে েব্দগুণিা মিূি একলি িেবনার লিলভন্ন েব্দ। িাই মসুনাণদ 
িা যার সংকিক িণিন: 

 َواِحدَ  َواْلَمْعنَى ُمْختَلِفَة ، بِأَْلفَاظَ  ُوُجوهَ  ِمنَْ ُعَمرََ اْبنَِ َعنَِ ُرِويََ قَدَْ اْلَحِديثَُ َوهََذا) 
 : (قَِريبَ  أَوَْ

এ হাদীসলি ইিণন উমর রা. দথণক লিলভন্ন সণূে ও লিলভন্ন েণব্দ িলেবি 
হণ়েণি, িণি সিগুলি িেবনার অথব একই িা কািাকালি। (ণদেনু, 
আি-িাহরু   াতোর হা.৬১৫৪)। 

আর এ জািী়ে েব্দ দথণক এক রাকাি লিির এর েণক্ষ স্পি দলিি 
হ়ে না। দকননা এর একলি েণব্দ আণি:( بركعة ويوتر )  ার অথব দ মন 
হণি োণর: ‘ এক রাকাি লিির েডণিন’  দিমলন এও হণি োণর: 
‘ এক রাকাণির মাধযণম লিির করণিন’  অথবাৎ েণূিবর দুই রাকাণির 
সাণথ এক রাকাি দ াি কণর লিির (ণিণজাড িথা লিন) কণর 
লনণিন। অন্য েণব্দ আণি: ( صلى قد ما له توتر واحدة ركعة صلى ) :এক 
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রাকাি েণড লনণি  া েণূিবর সি নামা ণক লিির িালনণ়ে দদণি। 
অথবাৎ লিির এক রাকাি ন়ে িরং এই এক রাকাি েণূিবর নামা ণকও 
লিির িালনণ়ে দদণি। িাই ইিণন উমর (রা.) কিৃবক িলেবি দমৌলেক 
িেবনা দথণক এক রাকাি লিির েডার স্পি দকান প্রমাে োও়ো  া়ে 
না। িরং এণি লিির লিন রাকাি দুই সািাণম িা লিন রাকাি এক 
সািাম ও দুই বিঠণক হও়োরও  ণথি সম্ভািনা রণ়েণি। দকননা: 

(ক) ইিণন উমর (রা) দথণক একালধক সণূে এণসণি: 

 : (صلى قد ما له توتر واحدة ركعة صلى)

“এক রাকাি েণড দনণি  া েণূিবর আদা়েকৃি নামা ণক লিির 
িালনণ়ে দদণি”। অথবাৎ লিির এক রাকাি ন়ে িরং েণূিবর নামা ও 
লিির হণ়ে দিি। দদেনু: গ্রথথকাণরর উদ্ধিৃ িেবনা (ে.ৃ৩২৭) 

(ে) ইিণন উমর (রা.)  েন লিির েডণিন িেন লিন রাকাি লিির 
েডণিন। িণি দুই সািাণম।  ার লিিরে গ্রথথকার (ে.ৃ৩৩৩) 
লদণ়েণিন এভণি: “জ্ঞািিয: লিন রাক‘আি লিির েডার দক্ষণে দুই 
রাক‘আি েণড সািাম লফলরণ়ে েনুরা়ে এক রাক‘আি েডা  া়ে। 
লিন রাক‘আি লিির েডার এলিও একলি উত্তম েদ্ধলি। 
(িীকা়ে:িেুারী হাদীস/৯৯১ ইরও়োউি িািীি ২/১৪৮”  িেবনালি হি: 

 بين يسلم كان عمر بن هللا عبد أن: نافع عن (১/১২৫/২০) مالك رواه[
 حاجته ببعض يأمر حتى الوتر فى والركعة الركعتين

সুিরাং ইিণন উমর (রা.) লনণজই িেবনা দথণক িণুঝণিন: লিির লিন 
রাকাি। সাহািী িলেবি অস্পি হাদীণসর জন্য সাহািীর লনজস্ব আমিই 
উৎকৃি িযােযা। িাই ইিণন উমণরর আমিই িণি দদ়ে: এ হাদীণস 
িলেবি লিির নামা  লিন রাকাি। 

(ি) হ রি আব্দলু্লাহ ইিণন উমর (রা) দথণক সহীহ সনণদ িলেবি 
আণি: ( النهار وتر المغرب صالة ) (মিুান্নাণফ ইিণন আিী োইিা, হা. 
৬৭৭৩) গ্রথথকাণরর মিাদেবী আণিম আব্দলু্লাহ আি-কালফ স্বরলচি 
‘ লিির িািাণি’  এ িেবনাণক সহীহ িণিণিন। এিং লিলন িণিণিন: 
“এোণন রাকাণির সংেযার লদক দথণক লিিরণক মািলরণির মি িিা 
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হণ়েণি।”  (ে.ৃ৩২-৩৩) এ হাদীণস মিূেীলিরূণে ইিণন উমর 
িণিণিন: মািলরি হি লদণনর লিির। সুিরাং রাণির লিিরণকও 
মািলরণির অনুরূে কণর েড। আণিাচয হাদীণসর িেবনাকারী ইিণন 
উমর (রা) এ িিিযই প্রমাে কণর লিলন মণন করণিন লিির নামা  
লিন রাকাি। আর িাই এোণন আণিাচয হাদীণসর সলঠক িযেযার 
ইলেি িহন কণর। 

(ঘ) ইমাম ো‘ িী সণূে একলি সহীহ িেবনা়ে ইিণন আব্বাস এর মি 
ইিণন উমর (রা)ও নিীজী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর রাণির 
নামাণ র লিস্তালরি লিিরে লদণি লিণ়ে িণিন: ‘ লিলন লিন রাকাণি 
েডণিন’ । [ সুনাণন ইিণন মাজা হা. ১৩৬১, আণরা দ্রিিয লিলির 
নামা  লিন রাকাি অধযা়ে] 

(ঙ) িাণি়েী আিু-লমজ্িায্ হাদীসলি ইিণন উমর ও ইিণন আব্বাস 
দুজন দথণকই িেবনা কণরণিন।  া সহীহ মসুলিণমর িরাণি গ্রথথকার 
:( الليل آخر من ركعة والوتر )েণব্দ উণল্লে কণরণিন [হা.১৭৯৩]। এণি 
িঝুা  া়ে মিূ িেবনালি ইিণন আব্বাস (রা.)ও শুণনণিন। িথালে ইিণন 
আব্বাস রা. লিির এক সািাণম লিন রাকািই েডণিন এিং এক 
রাকাি েডাণক অেসন্দ করণিন। [আণরা দদেনু: সুনাণন ইিণন মাজা 
হা.১২৩১ আি মু‘ জামিু কািীর: িািারানী হা.১০৯৬৩ আননুকািুি 
িারীফা ে.ৃ ১৮৬ কােফুস লসির ে.ৃ ৩২] 

(চ) িেুারী েরীণফর িযােযাকার হাণফজ ইিণন হাজার আসকািানী: 
‘ এক রাকাি েণড নাও’ : িাণকয এক রাকাি লিির েডার িেবনালি 
সম্পণকব িণিন, (এণি এক রাকাি লিির এর েণক্ষ স্পি দলিি দনই 
িরং) ‘ দুই সািাণম লিন রাকাি লিির েডা’  (অথবাৎ দুই রাকাি েণড 
সািাম লফলরণ়ে আণরক রাকািণ াণি দমাি লিন রাকাি লিির) এর 
েণক্ষ স্পি দলিি হ়ে না। হণি োণর এণি উণদ্দেয হি: ‘ েণূিবর েডা 
দুই রাকাণির সাণথ লমলিণ়ে এক সািাণম দমাি লিন রাকাি লিির 
েড’ । অথচ লিলন োণফ়েী মা হাণির অনুসারী একজন লিেযাি 
হাণফণজ হাদীস। িাাঁর মণি লিির দুই সািাণম লিন রাকাি। িিওু 
লিলন এ লিষ়েলি স্পি কণর লদণ়েণিন।(িীকা-১) 
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সম্ভিি এ কারণেই এক রাকাি লিির নামাণ র ইলেি িহনকারী এ 
ধরণের হাদীস িেবনা করার েরও ইমাম আি-ুহানীফাসহ অণনক 
ইমাণমর মিই ‘ ম়ুোত্তা’  সঙ্কিক ইমাম মাণিক, ‘ মসুনাদ’  সঙ্কিক 
ইমাম আহমদ ইিণন হাম্বি (রহ.) প্রমেু এক রাকাি লিির েডাণক 
মাকরূহ মণন করণিন। (লকিািিু হুো আিা আহলিি মদীনা 
১/১৯৩ আি-ইেরাফ ২/২৬২ ও আি-আউসাি ৮/১৬০, মাসাইণি 
আহমদ: ইিণন হানী ে.ৃ ১/৯৯ ফািহুি িারী : ইিণন রাজাি ৬/১৯৯, 
এমনলক ইমাম আহমদ িণিন, লিির িুণি দিণি লিন রাকািই কা া 
করণি। ফািহুি িারী :ইিণন রাজাি ৬/২২৭) 

গ্রথথকার - ৮ 

গ্রথথকার েিম নম্বণর হ রি আি-ুআই়েিু আনিারী (রা.) এর 
লনণোি িেবনালি উণল্লে কণরন: “রাসিূ (িাঃ) িণিণিন: ... সুিরাং দ  
োাঁচ রাক‘আি েডণি চা়ে দস দ ন িাই েণড। আর দ  লিন 
রাক‘আি েডণি চা়ে দস দ ন িা েণড এিং দ  এক রাক‘আি 
েডণি চা়ে দস দ ন িাই েণড”। 

িাকী অংণের জণন্য "লিির সািাি: েলরলেি-(লদ্বিী়ে অংে)" দদেনু! 

লিির সািাি: েলরলেি (লদ্বিী়ে অংে) 

ে বাণিাচনা 

(ক) িেবনালি মওকুফ িথা সাহািীর কথা 

প্রথমি িেবনালিণক গ্রথথকার ‘ মারফু’  িথা নিীজীর কথারূণে উণল্লে 
কণরণিন। লকনু্ত ইমাম ইিনু আলব্দি িার িণিন: ইমাম নাসা়েী (রহ) 
িেবনালি ‘ মওকুফ’  িথা সাহািীর িিিয হও়োণক লিশুদ্ধ মণন কণরন 
(আিিামহীদ ১৩/২১৯)। ইমাম দারা কুিনীও ‘ মওকুফ’  হও়োণক 
প্রাধান্য লদণ়েণিন। [ণদেনু-লকিািিু ইিাি, দারাকুিনী হা.১০০৫ 
সুনাণন দারাকুিনী হা.১৬৩০ মালরফািুস সুনালন ও়োি আসার 
হা.১৩৯৪] 
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হাণফজ ইিণন হাজার আসকািানী (রহ) িণিন: ইমাম আিু-হাণিম, 
 হুিী, দারাকুিনী, িাইহাকী এিং আণরা একালধক ইমাম এলিণক 
মওকুফ িণিণিন। আর এলিই সলঠক। [আি-িািেীিুি হািীর 
২/৩৬-৩৭] 

(ে) হাদীণসর অংেলিণেষ দিােন করা 

এ হাদীণসরই একলি অলিলরি অংে লিশুদ্ধ সনণদ সুনাণন নাসা়েী 
(হা.১৭১৩) দি রণ়েণি।  ার েব্দলি হি: 

  ...) ، إِيَماءَ  أَْوَمأََ َشاءََ َوَمنَْ بَِواِحَدةَ  أَْوتَرََ َشاءََ َوَمنَْ( 

অথব: ‘ ...আর  ার ইো এক রাকাি েণড দনণি, আর  ার ইো 
একলি ইোরা কণর দনণি’ । [মিুান্নাণফ আলব্দর রা  াক হা.৪৬৩৩ 
আস-সুনানুি কুিরা- িাইহাকী ৩/২৪ হা.৪৭৭৯-৪৭৮০ সহীহ ইিণন 
লহব্বান হা.২৪১১] িাহণি এ িেবনার আণিাণক লিির এর নামা  
ইোরা কণর লনণিই আদা়ে হণ়ে  াণি। 

গ্রথথকার হাদীণসর দেষ অংেলি উণল্লে কণরনলন। আমার  িদূর মণন 
হ়ে লিলন ইোকণরই এ অংেিুকু এলডণ়ে দিণিন। দকননা লিলন 
িীকা়ে িরাি লদণ়েণিন “িহীহু ইিণন লহব্বান হ?২৪১১”। আর ইিণন 
লহব্বান এ নম্বণর হাদীসলির এ অংেিুকুসহই আণি। 

গ্রথথকার - ৯ 

গ্রথথকার ি়ে নম্বণর এক রাকাি লিিণরর দলিি লহণসণি ইিণন 
মাসউদ (রা.) এর একলি িেবনা এভাণি দেে কণরন: “রাসিূলু্লাহ 
(িাঃ) িণিন, লনি়ে আল্লাহ লিণজাড। লিলন লিণজাডণক েসন্দ কণরন। 
সুিরাং দহ কুরআণনর অনুসারীরা! দিামরা লিির েড”। গ্রথথকার 
এোণন িণিন: “হাদীিলিণি সরাসলর আল্লাহর সাণথ িুিনা করা 
হণ়েণি। আল্লাহ এক লিণজাড না লিন লিণজাড না োাঁচ লিণজাড িা লক 
িিার অণেক্ষা রাণে?”  (ে.ৃ৩২৮) 

ে বাণিাচনা 

(ক) ইিণন মাসউদ (রা.) িেবনাও এক রাকাি লিির এর দলিি ন়ে 
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উণল্লেণ ািয দকান মহুালদ্দস িা ফকীহ এ হাদীস লদণ়ে এক রাকাি 
লিির এর েণক্ষ দলিি দেে কণরণিন িণি আমার জানা দনই। 

হাদীণসর িিিয হি:‘আল্লাহ দিণজাড। লিলন দিণজাডণক েসন্দ 
কণরন। (লিির নামা ও দ ণহিু দিণজাড) িাই লিির নামা  আদা়ে 
কর/ লিিরণকও দিণজাড কণর েড’ । এোণন শুধ ু লিির নামা  
আদাণ়ের প্রলি উৎসাহ দদ়ো হণ়েণি। িাই ইমাম নিিীসহ অণনক 
মহুালদ্দসই হাদীসলিণক ‘ লিির নামাণ  উৎসাহ প্রদান’  অধযাণ়ে উণল্লে 
কণরণিন। (েিুািািুি আহকাম: হা.১৮৫৪) 

ইিনুি আিীর লনহা়ো গ্রণথথ িণিণিন: “হাদীণস ‘ দিণজাড কর’  দ্বারা 
উণদ্দেয লিির েডণি আণদে করা। আর িা হি, িযলি দুই দ্ইু 
রাকাি নামা  েডণি। অিঃের সিণেণষ এক রাকাি েথৃক আদা়ে 
করণি অথিা েণূিবর রাকািসমণুহর সাণথ লমলিণ়ে আদা়ে করণি। এ 
অণথবই অন্য হাদীণস রণ়েণি : ‘ ইসলিঞ্জা়ে লঢিা িযিহার করার সম়েও 
িা লিির করণি’  অথবাৎ দ  লঢিা দ্বারা েলিেিা অজবন করণি িা 
দিণজাড হণি। হ়েি এক িা লিন লকংিা োাঁচ। হাদীণস এ ধরণের েব্দ 
িারিার এণসণি”। (িীকা-১) 

(ে) িেবনাকারী সাহািীিে হাদীস দথণক এক সংেযা িণুঝনলন 

এ হাদীণসর িেবনাকারী সাহািী হ রি আব্দলু্লাহ ইিণন উমর, আি ু
হুরা়েরা, হ রি ইিণন আব্বাস ও হ রি উমর ইিনুি োত্তাি, হ রি 
আি ুসাঈদ েদুরী এিং িাণিঈ মহুাম্মদ ইিণন সীরীন ও আিা ইিণন 
আিী রািাহ সকণিই িণুঝণিন: ‘আল্লাহ দিণজাড িাই লিলন 
দিণজাডণক েসন্দ করণিন’ । এর দ্বারা আল্লাহর সাণথ িুিনা কণর 
এক সংেযা িঝুাণনা হ়েলন। িরং এক লিন োাঁচ সি দিণজাড সংেযাই 
আল্লাহর কাণি লপ্র়ে। 

দদেনু: 

১. ইিণন উমর দথণক এ হাদীস িেবনা করার ের: নাণফ িণিন, ইিণন 
উমর সি কাজই দিণজাড করণিন। (মসুনাণদ আহমদ হা.৫৮৪৬) 
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২. হ রি আি ুহুরা়েরা (রা.) এ হাদীস িেবনা করার ের অণনকগুণিা 
দিণজাড িস্তুর সাণথ আসমানণকও দিণজাড লহণসণি গুেণিন। 
অিঃের িণিন: দ , লমসও়োক করণি, ইলস্তঞ্জা়ে দঢিা িযিহার করণি 
ও দ  কুলি করণি িারা দ ন দিণজাড কণর। (মিুান্নাণফ আব্দরু 
রা  াক হা.৯০৮৩) িিা িাহুিয দঢিা িযিহার ও কুলি করার দক্ষণে 
সিবসম্মলিক্রণম উত্তম হি লিনিার করা। একিার করা ন়ে। 

৩-৪. উমর ইিনুি োত্তাি (রা.) এর উেলস্থলিণি হ রি ইিণন 
আব্বাস (রা.) িণিন: আল্লাহ িা‘আিা লনণজ দিণজাড এিং 
দিণজাডণক েসন্দ কণরন। অিঃের অণনকগুণিা দিণজাড িস্তুর কথা 
উণল্লে কণরন। দ মন: আসমান ও  মীন সািলি। সপ্তাণহ সাি লদন। 
সরূা ফাণিহার আ়োি সংেযা সাি  াণক কুরআণন িিা হণ়েণি: 
‘ সািআন লমনাি মাসানী’ । সাফা-মারও়ো ও কািার িাও়োফ সাি 
িার। প্রস্তর লনণক্ষে সাি িার। লসজদা করার হুকুম কণরণিন সাি 
অণের উের ইিযালদ। [ণদেনু:আি-িাসহীদ ২/২১০ লহি়োিুি 
আউলি়ো- আি ু নআূঈম হা.১১৫৭ জ ুউ আলিি আব্বাস ইউনুস 
ইিণন কুদাইম আি-িািরী] 

 

৫. হ রি আি ু সাঈদ েদুরী (রা.) িাইিািুি কদর িািাে করার 
হুকুম কণর িণিন: “  দিামরা এণক দেষ দেণকর ‘ লিির’  িথা 
দিণজাড সংেযা়ে িািাে কর। দকননা আল্লাহ ‘ লিির’  এিং লিলন 
‘ লিির’  িথা দিণজাডণক েসন্দ কণরন। (মসুনাণদ আি ু দাউদ 
িা়োিীসী হা.১২৮০) 

 

৬. নাণফ িণিন: সাহািী আব্দলু্লাহ ইিণন উমর (রা) িাও়োফ সমাপ্ত 
করণিন দিণজাড সংেযা়ে আর িিণিন: ‘আল্লাহ িা‘আিা ‘ লিির’  
এিং লিলন ‘ লিির’ দক েসন্দ কণরন। (মিুান্নাণফ আব্দরু রা  াক 
হা.৯৮০০) 
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৭. মহুাম্মদ ইিণন সীরীন এ হাদীণসর কারণে সি লকিুণকই দিণজাড 
কণর করণিন। এমনলক দকান লকিু দেণিও িা দিণজাড সংেযা়ে 
দেণিন। (মিুান্নাণফ আব্দরু রা  াক হা.৯৮০১) 

 

৮. এ হাদীণসর কারণেই হ রি আিা ইিণন আিী রািাহ িণিন: লিন 
আেুি (অথবাৎ দিণজাড সংেযা) আমার কাণি চার আেুি (ণজাড 
সংেযা) দথণক লপ্র়ে। (মিুান্নাণফ আলব্দর রা  াক: হা.৯৮০৩) 

 

(ি) গ্রথথকাণরর উলল্ললেি এ হাদীসলির িেবনাকারী হণিন আব্দলু্লাহ 
ইিণন মাসউদ (রা.)। আর লিলন এ হাদীস দথণক এক রাকাি লিির 
িঝুণিন দূণরর কথা লিলন এক রাকািণক নামা ই মণন কণরন না।  া 
েণূিব আণিালচি হণ়েণি। 

 

(ঘ) সণিবােলর হাদীণস এ অংে লিণেণষর িযােযা সহীহ িেুারী ও সহীহ 
মসুলিম েরীণফ িলেবি এক হাদীণস নিীজী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ও়োসাল্লাম লনণজই কণরণিন। লিলন িণিন: আল্লাহর রণ়েণি 
লনরান্নব্বইলি নাম। দ  িা আ়েত্ত করণি দস জান্নাণি প্রণিে করণি। 
আর আল্লাহ ‘ লিির’  (িথা দিণজাড)। লিলন ‘ লিির’  (িথা 
দিণজাডণক) েসন্দ কণরন। [সহীহ মসুলিম হা.২৬৭৯ িেুারী 
হা.৬৪১০] 

 

(ঙ) শুধ ুএক রাকাি লিির েডা  লদ এ হাদীণসর উণদ্দেয হি িাহণি 
নিী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম িাই করণিন। অথচ শুধ ু এক 
রাকাি লিির েডা নিী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম দথণক এক 
িাণরর জন্যও প্রমালেি ন়ে,  া স্পি িণিণিন ইিনি িািাহ রহ.। 
[আি-িািেীিুি হািীর ২/৩১] ইিণন হাজার সহীহ ইিণন লহব্বাণনর 
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দ  িেবনা দ্বারা আেলত্ত কণরণিন এলি মিুি একলি িেবনার 
সংলক্ষপ্তরূে। সহীহ ইিণন লহব্বাণন একই হাদীণসর লিেদ িেবনা়ে েেূব 
নামাণ র লিিরে উলল্ললেি রণ়েণি। [সহীহ ইিণন লহব্বান, ো়েে 
শুআইি সম্পালদি হা. ২৫৯২, ২৬২৬ ও হা. ২৪২৪ এর িীকা] 

 

সুিরাং লিিণরর দ  েদ্ধলি রাসিূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম 
ও অলধকাংে সাহািী দথণক প্রমালেি দনই। িরং িাণদর আমি এর 
লিেরীি। দস েদ্ধলিণকই হাদীণসর উলদ্দি অথব সািযস্ত করা এিং এ 
দািী করা দ , এলিই সিণচণ়ে উত্তম েদ্ধলি লহণসণি প্রমালেি; এ দ  
কি সুস্পি লিভ্রালন্ত িা িিার অণেক্ষা রাণে না। 

এক সািাম ও দুই বিঠণক লিন রাকাণি লিির 

গ্রথথকার - ১০ 

গ্রথথকার ‘ লিন রাক‘আি লিির েডার সম়ে দুই রাক‘আণির ের 
িাোকহুদ েডা’  লেণরানাণম িণিন: “ লিন রাক‘আি লিির একিানা 
েডণি হণি। মাঝোণন দকান বিঠক করা  াণি না। এিাই সুন্নি। 
(ে.ৃ৩৩০) 

ে বাণিাচনা 

দুই িাোকহুদ ও এক সািাণম লিন রাকাি লিির লিষণ়ে নিীজী 
দথণক, সাহািী ও িাণি়েী দথণক সহীহ ও সুস্পি অণনক দলিি েণূিব 
সলিস্তাণর উণল্লে করা হণ়েণি। 

গ্রথথকার - ১১ 

(এক) ইিণন মাসউদ (রা) এর মওকুফ িেবনা 

গ্রথথকার লিন রাকাি লিির এর দলিি ে বাণিাচনা়ে িণিন:“ (ক) 
ইিণন মাসউদ িণিন, মািলরণির িািাণির ন্যা়ে লিিণরর িািাি লিন 
রাক‘আি।”  (ে.ৃ৩৩০-৩৩১) 

ে বাণিাচনা : লমথযা উদ্ধলৃি লদণ়ে সহীহণক  ঈফ সািযস্ত করা 
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(ক) িীকা়ে গ্রথথকার শুধ ুআি-মজুামিু কািীণরর িরাি লদণ়েণিন। 
অথচ হাদীসলি রণ়েণি: মিুান্নাণফ ইিণন আিী োইিা (হা.৬৭৭৯) 
ম়ুোত্তা মাণিক: মহুাম্মণদর িেবনা (হা.২৬২) েরহু মা‘আলনি আসার 
(হা.১৬১৩) আস-সুনানুি কুিরা, িাইহাকী (৩/৩০ হা.৫০০৭)। 

(ে) িাহকীণকর নাণম গ্রথথকার িণিন:“  ইিনুি জাও ী িণিন, এই 
হাদীি িহীহ ন়ে।”। লকনু্ত এ হাদীস সম্পণকব ইিনুি জাও ীর এ 
িিিয আলম েুাঁণজ োইলন। িীকা়ে গ্রথথকার এর দ  উদ্ধলৃি 
লদণ়েণিন: ( يصح ل حديث هذا  : িানিীহ, েঃৃ ৪৪৭) িার রহসয আলম 
েুাঁণজ দেিাম না। কারে: 

১. িানিীহ নাণম ইিনুি জাও ীর দকান গ্রথথ দনই। 

২. অণনক িািাে কণর গ্রথথকাণরর িীকা়ে উলল্ললেি ‘আেলত্তলি’  
ইিনুি জাও ী (রহ.) এর ‘আি ইিািিু মিুানালহ়ো’  লকিাণি োও়ো 
দিি। লকনু্ত দসোণন লিলন এ মন্তিযলি ইিণন মাসউদ এর মরফু িা 
মওকুফ দকান হাদীণসর উেরই ন়ে িরং হ রি আ়েো দথণক িলেবি 
এ ধরণের লভন্ন একলি ‘ মরফু’  িেবনা সম্পণকব কণরণিন। 

(ি) ইিণন মাসউদ (রা) এর উলল্ললেি িেবনালি সহীহ: 

১. নরূুদ্দীন হাইিামী (মিৃ.৮০৭) িণিন: ( الصحيح رجال ورجاله ) :এর 
সকি িেবনাকারীিে সহীহ হাদীণসর িেবনাকারীর মাণন উত্তীেব। 
(মাজমাউ   াও়োণ়েদ হ.৩৪৫৫) 

২. ইমাম িাইহািী িণিন: ( قوله من عودمس بن هللا عبد عن صحيح هذا ): 
আব্দলু্লাহ ইিণন মাসউদ (রা.) এর িিিয লহণসণি এলি সহীহ। (আস-
সুনানুি কুিরা ৩/৩০) িাইহাকী (রহ.) এ িিিযলি গ্রথথকাণরর জানা 
থাকা সণেও লিলন িার ইলেিও কণরনলন:  ার প্রমাে সামণন দেে 
করা হণি। 

৩. লিণেষি ম়ুোত্তা ও ইিণন আিী োইিার সকি িেবনাকারী িেুারী 
ও মসুলিণমর রািী। শুধ ু মালিক ইিনুি হালরস মসুলিণমর রালি। 
(ণদেনু, ম়ুোত্তা-ইমাম মহুাম্মণদর িেবনা, িাহিীক:িািী উদ্দীন নদিী 
হা. ২৬২)। 
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গ্রথথকার - ১২ 

ইিণন উমণরর িেবনা 

গ্রথথকার দুই নম্বণর িণিন: “ (ে) আব্দলু্লাহ ইিণন উমর (রা) িণিন, 
মািলরণির িািাি লদণনর লিির িািাি। িাহিীি: অণনণক উি 
িেবনা উণল্লে কণর লিির িািাি মািলরি িািাণির ন্যা়ে প্রমাে করণি 
চান। অথচ িা ত্রুলিেেূব। িেবনালি কেণনা মারফু‘  সণূে এণসণি, 
কেণনা মাওকুফ সণূে এণসণি। িণি এর সনদ  ঈফ। মহুালদ্দস 
শুআইি আরঊি িণিন, ঐ অংেিুকু িহীহ ন়ে।”  

ে বাণিাচনা 

(ক) লিভ্রালন্তেেূব িাহিীক 

এোণনও লিলন িাহকীণকর নাণম লক েলরমাে দিািমাি কণরণিন িা 
োঠণকর সামণন িুণি ধরলি: 

(১) গ্রথথকাণরর িিিয “অথচ িা ত্রুলিেেূব”  : দকান কথালিণক লিলন 
ত্রুলিেেূব দিাঝাণি দচণ়েণিন িা স্পি ন়ে। লিলন লক িিণি চাণেন 
িেবনালি ত্রুলিেেূব? প্রকৃিেণক্ষ িার িিিযই ত্রুলিেেূব! 

(২) লিলন িণিণিন: “িেবনালি কেণনা মারফু সূণে এণসণি, কেণনা 
মাওকুফ সণূে এণসণি”  

মিূি আব্দলু্লাহ ইিণন উমর দথণক দুলি িেবনা রণ়েণি: 

(ক) একলি ‘ মরফু’  িথা নিীজীর িিিয, আর একলি ‘ মওকুফ’  িথা 
ইিণন উমণরর িিিয। 

(ে) একলি িেবনা কণরণিন িাণি়েী মহুাম্মদ ইিণন সীরীন (রহ.) 
(মসুনাণদ আহমদ ও অন্যান্য) আর অেরলি আব্দলু্লাহ ইিণন দীনার 
(ম়ুোত্তা মাণিক)। 

(ি) দুলি িেবনার িিণিযও  ণথি োথবকয রণ়েণি। মরফু িেবনা: 

 َصاَلةَُ: قَالََ وسلم عليه هللا صلى النبي عن ُعَمر اْبنَِ َعن ِسيِرينََ ْبن ُمَحمَّد َعن
 . اللَّْيلَِ َصاَلةََ فَأَْوتُِروا النَّهَاِر، ِوْترَُ اْلَمْغِربَِ
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ইিণন সীরীন রহ. িণিণিন: হ রি আব্দলু্লাহ ইিণন উমর রা. িেবনা 
কণরন, রাসিূলু্লাহ সাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম িণিণিন: মািলরণির 
নামা  লদণনর লিির। সুিরাং দিামরা রাণির নামা ণকও লিির কণর 
েড। 

মওকুফ িেবনা: 

َِ َعْبدَِ َعن َِ َعْبدََ أَنََّ ِدينَارَ  ْبنَِ هللاَّ  ِوْترَُ اْلَمْغِربَِ َصاَلةَُ: يَقُولَُ َكانََ ُعَمرََ ْبنََ هللاَّ
 النَّهَارَِ َصاَلةَِ

: মািলরণির নামা  লদণনর নামাণ র লিির। 

(ঘ) িেবনা দুলিণি দকান লিণরাধও দনই িরং আেন আেন স্থাণন দুলি 
িেবনাই সলঠক। 

সুিরাং দুলিণক এক িেবনা িালনণ়ে দদ়োর দকান  লুি দনই। এ কারণে 
ইমাম ইিনু আলব্দি িার (ম.ৃ৪৬৩) দুলি িেবনাণকই উণল্লে কণর  থাথব 
িযােযা কণরণিন। (আি-ইসলি কার ৫/২৮৩) 

(৩) গ্রথথকার চরম দুঃসাহলসকিার সাণথ ‘ মরফ’  ু ও ‘ মওকুফ’  
োথবকয না কণরই িণিন: “িণি এর সনদ  ঈফ” ! ফণি িঝুা  া়ে 
মওকুফ িেবোলিও  ঈফ! 

(ে) মওকুফ িেবনালি লক  ঈফ? 

েণূিবই িণিলি: এোণন দুলি িেবনার দুলি লভন্ন লভন্ন সনদ। দকান 
সনদলি  ঈফ? দক িণিণিন  ঈফ এিং দকন  ঈফ? :এর লকিুই 
গ্রথথকার িণিনলন। এর জন্য দকান িরািও গ্রথথকার দদনলন। িাহণি 
লক এলি িার ‘ লনজস্ব’  লভলত্তহীন িিিয!  া অনুসরে করণি লিলন 
োঠকণক িাধয করণি চান?! দকান ইমাম িা মহুালদ্দস লক এ মওকুফ 
িেবনালিণক  ঈফ িণিণিন এর প্রমাে গ্রথথকার লদণি োরণিন? 

দদেনু: গ্রথথকার দ  িেবনালি উণল্লে কণর িীকা়ে ম়ুোত্তা (হা/২৫৪) 
এর িরাি লদণ়েণিন: এলি ইমাম মাণিক িাণি়েী আব্দিুাøহ ইিণন 
দীনার দথণক। আর লিলন সাহািী আব্দলু্লাহ ইিণন উমর (রা.) দথণক 
িেবনা কণরণিন। এোণন ইমাম মাণিক ও সাহািী আব্দলু্লাহ ইিণন 
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উমর িাদ লদণি থাণক দকিি: আব্দলু্লাহ ইিণন দীনার। লিলন িেুারী 
মসুলিমসহ ি়ে লকিাণির রালি। ইমাম আহমদ, ইিণন মাঈন, আি-ু
 রুআ, নাসা়েী, (ইিণন লহব্বান, ইজিী,) ইিণন সা‘ দ প্রমেু সকি 
ইমামই িাাঁণক লসকাহ (লিশ্বস্ত ও লনভবরণ ািয) িণিণিন। (িাহ ীিিু 
কামাি) ইমাম  াহািী িাাঁণক ইমাম ও হুোহ উোধী লদণ়েণিন। 
(লস়োরু আিালমন নুিািা) ইিণন হাজার আসকািানী (িাকরীণি) ও 
স়েিূী (ইস‘আণফ) িাাঁণক লসকাহ িণিণিন। এমন িেবনাকারীণক 
‘  ়েীফ’  িিার সাধয লক গ্রথথকাণরর আণি?! 

িাহণি এ িেবনা়ে কাণক লিলন  ঈফ সািযস্ত করণিন: এই আব্দলু্লাহ 
ইিণন দীনারণক নালক মাণিক িা সাহািী ইিণন উমরণক? 

(ি) মরফু িেবনা 

আর মারফু িেবনা সম্পণকবও একই কথা, দক এণক  ঈফ িণিণিন 
এিং দকন িণিণিন? 

ইমাম আহমদ হাদীসলি িেবনা কণরণিন: ই়ো ীদ ইিণন হারূন-লহোম 
ইিণন হাসসান-মহুাম্মদ ইিণন সীরীন সণূে ইিণন উমর (রা.) দথণক। 
এরা প্রণিযণকই িেুারী ও মসুলিম এর িেবনাকারী ও লনভবরণ ািয। 
এণদর কাণক গ্রথথকার  ঈফ সািযস্ত করণি দচণ়েণিন এিং লকভাণি? 

মসুনাণদ আহমণদ িেবনালি একালধকিার এণসণি। এিং লকিাণির 
মহুালিক ো়েে শুআইি আরনাউি িণিণিন: এর িেবনাকারীিে 
লিশ্বস্ত এিং িেুারী মসুলিণমর ‘ রািী’ । (ণদেনু:হা.৪৮৪৭, ৪৯৯২) 
গ্রথথকার শুআইি আরনাউণির দ  মন্তিয উণল্লে কণরণিন িা 
লিভ্রালন্তকর। এর আণিাচনা সামণন আসণি ইনোল্লাহ। 

িেবনালিণক  ারা সহীহ িণিণিন: 

১. হাণফজ আিাউদ্দীন মারদীনী (মিৃ.৭৫০) িণিন:(  على السند وهذا
الشيخين شرط ) : িেবনালির সনদ িেুারী মসুলিণমর েিবানু া়েী সহীহ। 

(আি-জাওহারুননাকী ৩/৩১) 
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২. হাণফজ ইরাকী (মিৃ.৮০৪) (আি-মিুনী আন হামলিি আসফার- 
িােরীজিু ইহই়ো-২/৬৯) 

৩. মহুালদ্দস  রুকানী (মিৃ.১১৬২) ইরাকীর িিিযণক গ্রহে কণরণিন 
(োরহু   রুকানী আিাি ম়ুোত্তা-িািািুননািী লফি লিিলর অধযা়ে) 

৪. মহুালদ্দস আহমদ গুমারী (মিৃ. ১৩৮০) িণিন: 

 ( الصحيح رجال رجاله سند هذا ) : এ সনণদর সকি িেবনাকারী সহীহ 
হাদীণসর িেবনাকারীণদর মাণনাত্তীেব। (আি-লহদা়ো লফ িােরীলজ 
আহাদীলসি লিদা়ো ৪/১৪২) 

৫. আল্লামা আব্দিু হাই িেনিী ইরাকীর িিিযণক গ্রহে কণরণিন। 
(আত্তা‘ লিকুি মমুাোদ ে.ৃ১৪৭) 

৬. ো়েে নাসীরুদ্দীন আিিানী (ম.ৃ১৪২১)। (িহীহুি জাণমইি িািীর 
হা.১৪৫৬/৩৮৩৪, ৬৭২০) 

৭. গ্রথথকাণরর মিাদেবী আহণি হাদীস আণিম আব্দলু্লাহ আি-কাফী 
একই উণদ্দণেয প্রলেি ‘ িহীহ সুন্নাহর আণিাণক লিির িািাি’  
েসু্তণক (ে.ৃ৩২) িেবনালি উণল্লে কণরন এভাণি: িহীহ হাদীণি িলেবি 
আণি, ...। 

৮.ো়েে শুআইি আরনাউি িণিন: “এর িেবনাকারীিে লিশ্বস্ত এিং 
িেুারী মসুলিণমর ‘ রািী’ ।”  (দদেনু:মসুনাণদ আহমণদর িীকা 
হা.৪৮৪৭) অন্যে এ িেবনার মিন লিষণ়ে ো়েণের িিিয সামণন 
আসণি। 

এর সমথবণন আণরা দুলি হাদীস 

১. হ রি ইিণন উমর রা. এর িেবনা 

আব্দলু্লাহ ইিণন উমর (রা.) িণিন: “আলম নিীজীর সাণথ সফণর-
হজণর নামা  েণডলি। ...মািলরণির নামা  সফণর-হজণর সিবদাই 
লিন রাকাি। সফণর-হজণর এণি (রাকাি সংেযা়ে) দকান হ্রাস ো়ে 
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না। এলি হি লদণনর লিির। এর ের আণরা দুই রাকাি আণি।”  ইমাম 
লিরলম ী হাদীসলিণক ‘ হাসান’  িণিণিন। [সুনাণন লিরলম ী হা.৫৫২] 

আহণি হাদীস আণিম আব্দরু রহামন মিুারকেরূী হাণফজ ইিণন 
হাজার আসকািানীর উদ্ধলৃিণি এণক গ্রহেণ ািয ও হাসান িেয কণর 
এর িযােযা কণরণিন: নিীজীর িিিয : “মািলরি লদণনর লিির”  : 
এোণন মািলরণির নামা  সরণি দকরাি লিলেি রাণির নামা  হও়ো 
সণেও এণক লদণনর লিির িিার কারে এলি লদণনর লনকিিিবী 
নামা । (িীকা-২) 

[িুহফািুি আহও়ো ী ৩/৩৭৫, ৩/১২০ ফািহুিিারী ৪/১২৬] এ 
িেবনাণক গ্রহে কণর ইিণন হাজাণরর আণরা িিিয দদেনু: [ফািহুি 
িারী ২/৪৯ ৩/২১] 

২. হ রি আ়েো রা. এর িেবনা 

হ রি আ়েো (রা.) িণিন: “আর মািলরণির নামা  (সফণরও িাণি 
কসর দনই), দকনানা িা লদণনর লিির”। 

 رسول أقام فلما ركعتين والحضر السفر صالة فرضت:  قالت عائشة عن(
 ركعتان ركعتان الحضر صالة في زيد بالمدينة سلم و عليه هللا صلى هللا

 )النهار وتر ألنها المغرب وصالة ةالقراء لطول الفجر صالة وتركت

 [সহীহ ইিণন লহব্বান, হা.২৭৩৮ ো়েে শুআইি আরনাউি িণিন: 
এর সনদ হাসান, ফািহুিিারী ১/৪৬৪] 

হাদীস দুলিণি মািলরিণক লদণনর লিির িিা িেলন সলঠক হণি  েন 
একথা দমণন দনও়ো হণি দ  রাণির নামাণ রও একলি লিির আণি। 

সুিরাং উভ়ে হাদীস দথণকই একথা িঝুা  া়ে দ , লিির নামা  হি 
রাণির লিির। 

গ্রথথকার - ১৩ 

(ঘ) গ্রথথকার দেণষ িণিন: “িণি এর সনদ  ঈফ। মহুালদ্দস শুআইি 
আরনাঊি িণিন, ঐ অংেিুকু িহীহ ন়ে।”  (ে.ৃ৩৩০) 
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ে বাণিাচনা 

গ্রথথকার এোণন ো়েে শুআইি -এর উদ্ধলৃি উণল্লে করণি দ ণ়ে 
লিনলি সমসযার সলৃি কণরণিন: 

১. “িণি এর সনদ  ঈফ”  কথালি গ্রথথকাণরর লনজস্ব িিিয, কাণরা 
দথণক উদ্ধিৃ ন়ে। 

২. ো়েে শুআইি এর েেূব িিিয এোণন গ্রথথকার উণল্লে কণরনলন। 
দকননা েেূব িিিয উণল্লে করণি আসি িথয ফাাঁস হণ়ে দ ি। কারে 
ো়েে শুআইি: এর আণি িণিণিন: (صحيح) : অথবাৎ: ‘ এ হাদীসলি 
সহীহ’ । আর এর েরই িণিণিন, 

 إبراهيم بن هارون غير الشيخين رجال ثقات رجاله اإلسناد وهذا ...( 
‘: )ثقة وهو النسائي، رجال فمن األهوازي، ...  

এ সনণদর সকি িেবনাকারী লিশ্বস্ত ও িেুারী মসুলিণমর ‘ রািী’ । 
দকিি হারুন ইিণন ইিরাহীম িযলিি। আর লিলনও নাসা়েীর ‘ রািী’  
এিং লিশ্বস্ত’ । (হা.৫৫৪৯) 

৩. ো়েে শুআইি এর এ িিিযলি মিূি আণিাচয হাদীণসর লিষণ়ে 
ন়ে। িরং ইিণন সীরীন সণূে ইিণন উমণরর লভন্ন আণরকলি িেবনা 
সম্পণকব। লভন্ন হাদীস। সম্পণকব দিািা আেলত্তণক এ হাদীণস িালিণ়ে 
লদণ়ে ো়েে শুআইণির িাহকীণকর অেিযিহার কণরণিন।িাকী 
অংণের জণন্য "লিির সািাি: েলরলেি-(িিৃী়ে অংে)" দদেনু!! 

লিির সািাি: েলরলেি (িিৃী়ে অংে) 

ো়েে শুআইি -এর েেূব িিিয ও িার িযােযা 

গ্রথথকাণরর িিিয: ‘ মহুালদ্দস শুআইি আরঊি িণিন, ঐ অংেিুকু 
িহীহ ন়ে ’  -এর মাণন লক? ‘ঐ’  িিণি লিলন লক িলুঝণ়েণিন লিষ়েলি 
অস্পি? 

আসণি ো়েে শুআইি িণিণিন: 
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 ،" الليل صالة فأوتروا النهار صالة وتر المغرب صالة: "قوله دون صحيح
 وهذا موقوفا، عدة رواه بأنه (৪৮৪৭) الرواية في عنه الحديث سلف فقد

 فمن األهوازي، إبراهيم بن هارون غير الشيخين رجال ثقات رجاله اإلسناد
 .ثقة وهو النسائي، رجال

অথব: “ (হাদীসলি মরফুরূণেই) সহীহ, শুধ ু এ কথালি িযলিি দ , 
‘ মািলরণির নামা  লদণনর লিির, দিামরা রাণির নামা ণকও লিির 
কর’ । (কারে) েণূিব ৪৮৪৭ নং িেবনা়ে (িীকা়ে) এ লিষণ়ে িিা 
হণ়েণি দ , একালধকজন হাদীসলি মওকুফরূণে িেবনা কণরণিন। এ 
হাদীণসর সনণদর সকি িেবনাকারী লসকাহ (লিশ্বস্ত ও লনভবরণ ািয) ও 
িেুারী মসুলিণমর িেবনাকারী। দকিি হারুন লিন ইিরাহীম িযলিি। 
লিলন সুনাণন নাসা়েীর রািী ও লসকা।”  (মসুনাণদ আহমদ হা.৫৫৪৯) 

ো়েে শুআইণির িিিয স্পি দ , লিলন হাদীসলির সনদণক  ঈফ 
িণিনলন িরং সহীহ িণিণিন। িিিয সম্পণকব সহীহ ন়ে িণি 
মারফূরূণে (অথবাৎ নিীজী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর 
িিিযরূণে) িলেবি হও়োণক সহীহ ন়ে িলুঝণ়েণিন। মওকুফ িা 
সাহািীর িিিযরূণে িলেবি হও়ো িার দলৃিণিও সহীহ। 

গ্রথথকার - ১৪ 

হ রি ইিণন মাসউদ এর ‘ মারফূ’  ির্র্রেবনা 

গ্রথথকার িণিন: “ইিনু মাসউদ (রাঃ) িণিন, রাসিূ (িাঃ) িণিণিন, 
রালের লিন রাক‘আি লিির লদণনর লিিরণরর ন্যা়ে দ মন মািলরণির 
িািাি। িাহিীক: ইমাম দারাকুৎনী িেবনা কণরন িণিন, ই়োইই়ো 
ইিনু  াকালর়ো  াণক ইিনু আিীি হাও়োলজি িণি, দস  ঈফ। দস 
আ‘ মাে িাডা আর কাণরা লনকি দথণক মারফূ হাদীি িেবনা কণরলন। 
ইমাম ি়েহািী িণিন, ই়োহই়ো ইিনু  াকালর়ো ইিনু হাল ি (সলঠক 
হি: ইিনু আলিি হাও়োল ি!) কুফী আ‘ মাে দথণক মারফূ সণূে িেবনা 
কণরণি। লকনু্ত দস  ঈফ। িার িেবনা আ‘ মাে দথণক মারফূ অন্যান্য 
িেবনার লিণরালধিা কণর। এিাডা ইমাম দ্বারাকুৎনী উি িেবনার েণূিব 
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িার লিণরাধী িহীহ হাদীি উণল্লে কণরণিন। দসোণন মািলরণির মি 
কণর লিির েডণি লনণষধ করা হণ়েণি। দ মন: ... ”  (ে.ৃ৩৩০) 

ে বাণিাচনা 

ইিণন মাসউদ রা. এর িেবনালি ‘ মারফূ’  ও ‘ মাওকুফ’  উভ়েভাণিই 
িলেবি হণ়েণি। মাওকুফ লহণসণি ইিণন মাসউদ (রা.) দথণক এলি 
প্রমালেি ও লিশুদ্ধ এণি দকান সণন্দহ দনই। আর দলিণির জন্য 
‘ মওকুফ’  িেবনালিই  ণথি। সাণথ রণ়েণি ইিণন উমর (রা.)-এর 
েণূিবাণল্ললেি মারফু ও মাওকুফ িেবনা এিং অন্যান্য দলিি। 

ইিণন মাসউদ (রা.) এর মারফু িেবনা লিষণ়ে আমাণদর িিিয হি: 
এলি হাসান  া সিবসম্মলিক্রণম দলিি লহণসণি গ্রহেণ ািয। 

এোণন গ্রথথকার িাহিীণকর নাণম লক ‘ কীলিব’ িা আঞ্জাম লদণ়েণিন 
িা সংণক্ষণে িুণি ধরার দচিা করি ইনোল্লাহ। 

(ক) ই়োহই়ো ইিণন  াকালর়ো লক  ঈফ? 

গ্রথথকার দারাকুিনীর উদ্ধলৃিণি িণিণিন: ‘ দস  ঈফ’ । 

ইমাম দারাকুিনী (রা.) ‘ সুনাণন’  িাাঁণক  ঈফ িণিণিন। অণনণকই 
িার লিষণ়ে দারাকুিনীর সণে একমি হনলন। দ মন: 

১. ইামাম ইিণন লহব্বান িাাঁণক ‘ লসকাহ’  (লিশ্বস্ত ও লনভবরণ ািয) 
িেবনাকারীণদর মণধয িেয কণরণিন। (লকিািিুলিকাি) 

২. ইমাম হাণকম লনোেরুী: িার একলি হাদীসণক সহীহুি ইসনাদ 
িণিণিন। (মসুিাদরাক আিাস-সহীহাইন হা.৩০৪৫) 

৩. ইমাম  াহািী রহ. হালকণমর মন্তিযণক সমথবন কণর িণিন: এলি 
সহীহ। (িািেীিুি মসুিাদরাক) 

(ে) মারাত্মক ভুি িরজমা 

গ্রথথকার িণিন, “  ইমাম দারাকুৎনী ... দস আ‘ মাে িাডা আর কাণরা 
লনকি দথণক মারফূ হাদীি িেবনা কণরলন।”  
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এ িরজমা়ে লিলন হাসযকর ভুি কণরণিন! সহীহ িরজমা হি: 

 ( غيره مرفوعا األعمش عن يروه ولم )  

 ‘আ‘ মাে দথণক লিলন িাডা অন্য দকউ এ হাদীসলি মরফূরূণে িেবনা 
কণরলন’ । 

(ি) িরজমা়ে মারাত্মক ভুি 

গ্রথথকার দ  িণিণিন: “ইমাম িা়েহািী িণিন, ... িার িেবনা 
আ‘ মাে দথণক মারফূ অন্যান্য িেবনার লিণরালধিা কণর।”  

িাইহাকী’ র িিণিযর এলিও মারাত্মক ভুি িরজমা। আরিীণি কথালি 
এমন : ( األعمش عن الجماعة رواية تخالف وروايته ) : এর সলঠক 
িরজমা হি: ‘আ‘ মাে দথণক িাাঁর িেবনা অন্যান্য একালধক রািীর 
িেবনার লিণরাধী’ । 

(ঘ) িাহণি লক এলি ইোকৃি করা হণ়েণি?! 

গ্রথথকার এোণন িাইহাকী’ র েেূব িিিয উণল্লে না কণর আংলেক 
এণনণিন। িীকা়ে (নং ১২৭৭) িরাি লদণ়েণিন, আস-সুনানুি কুিরা 
(৩/৩১)। লঠক এ েিৃাণিই িাইহাকী (রহ.) উেলরউি মন্তিয করার 
েণূিব িণিণিন, “হাদীসলি মওকুফ িথা ইিণন মাসউদ (রা.) এর 
িিিয লহণসণি সহীহ।”  সুিরাং লিলন িার এ িিিযলি অিেযই 
দদণেণিন। লকনু্ত গ্রথথকার এোণন িা উণল্লে কণরনলন। আর ৩৩০-
৩৩১ েিৃা়ে ইিণন মাসউণদর মওকুফ িেবনালি উণল্লে কণরণিন, 
দসোণনও এ িিিয উণল্লে কণরনলন। িরং অন্যা়েভাণি অন্য 
আণরকলি হাদীণসর দক্ষণে করা আেলত্ত এ হাদীণসর সণে জণুড 
লদণ়েণিন ! 

গ্রথথাকার - ১৫ 

সিণেণষ লিলন মা হাি লিণরাধীণদর স্বরূে সন্ধাণন ও নিীজীর নামা  
িই দুলির উের অন্যা়ে আেলত্ত কণর িা প্রলিলিি করার জন্য িণিন: 
উিাইদুল্লাহ মিুারকেরুী (রহ.) িণিন, “ লিন রাক‘আি লিিণরর 
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লদ্বিী়ে রাক‘আণি বিঠক করার েণক্ষ আলম দকান মারফূ িহীহ দািীি 
োইলন”। (ে.ৃ৩৩১) 

ে বাণিাচনা 

এ লিষণ়ে কণ়েকলি কথা: 

১. গ্রথথকার িণিণিন, ‘ মরফু িহীহ দলিি’  োনলন। লদ্বিী়ে রাকাণির 
বিঠক েরঈ দলিণির আণিাণকই করা হণ়ে থাণক। হানাফী মা হাণির 
অনুসরে কণরন না এমন অণনক িড িড ইমাম, হালফজিু হাদীস ও 
মহুালদ্দসই এর দলিি দেণ়েণিন। দ মন ইমাম ইিণন আলব্দি িার, 
ইমাম ইিনুি জাও ী, ইমাম  াহািী, ইিণন হা ম জাণহরী প্রমেু। 

২. এ লিষণ়ে অণনক মরফূ সহীহ হাদীণস স্পি ইলেি োও়ো  া়ে  া 
েণূিব লিির নামাণ র মিূ আণিাচনা়ে িি হণ়েণি। এোণনও 
েণূিবাণল্ললেি ইিণন উমর (রা.) এর মরফু িেবনালি এ লিষণ়ে সুস্পি ও 
সহীহ দলিি। 

৩. ‘ দুই রাকাি েণড সািাম লফলরণ়ে িিৃী়ে রাকাি েডণি’  এর 
েণক্ষ দকান মরফু সহীহ ও িরীহ (স্পি) দলিি আণি লক? 
গ্রথথকারণিা িার এ গ্রণথথ দদোণি োণরনলন! আর ‘ দুই রাকাণি 
বিঠক না কণরই লিন রাকাি েডণি’  এ লিষণ়ে মরফু ন়ে দকান 
মওকুফ সহীহ িেবনাও িারা দেে করণি োরণিন না। 

৪. মিুারকেরুী সাণহি িণিিন: ‘ মরফু’  দলিি োনলন। িার মাণন 
মওকুফ দলিি দেণ়েণিন। আর মওকুফ িথা সাহািীণদর িিিযণিা 
অণনক আণি এর েণক্ষ। িাহণি লক লিলন দ োণন মরফু োও়ো  া়ে 
না দসোণনও মওুকুফ িথা সাহািীর িিিযণক দলিি লহণসণি 
গ্রহেণ ািয মণন কণরন না? গ্রথথকারও লক িার সাণথ একমি? অথচ 
লিলন িার গ্রণথথর ৩৩২ ও ৩৩৩ েিৃার িীকা়ে লিনলি মওকুফ িেবনা 
দলিি লহণসণি উণল্লে কণরণিন! িাহণি লক লনণজর দিিা়ে চণি লকনু্ত 
অণন্যর দিিা়ে না! 

৫. এোণন লিলন মরফু দলিি িািাে কণরন, অথচ কুনিূ েডার সহীহ 
লন়েম লেণরানাণম লিলন আিিানী সাণহণির ‘ ইরও়োউি িািীি 
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[২/৭১] েিৃার িরাি লদণ়েণিন, দ োণন িিৃী়ে েিণকর মহুালদ্দস 
ইসহাক ইিণন রাহুই়োহ রহ. এর আমি িলেবি হণ়েণি। িাহণি 
িিৃী়ে েিণকর মহুালদ্দণসর িিিয িা ফণিা়োও ন়ে, িরং িার একলি 
আমি দলিি হণ়ে  া়ে, অথচ এোণন ‘ দকিি মরফু দলিি িিি 
করণি হ়ে এিা দকমন কথা! 

এক সািাণম এক বিঠণক লিন রাকাি? 

গ্রথথকার - ১৬ 

গ্রথথকার িণিন: “এক সণে লিন রাকআি েডার িহীহ দিীি: 

 إل يقعد ل بثالث يوتر وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان قالت عائشة عن
 .آخرهن في

হ রি আণ়েো (রাঃ) িণিন, রাসিূ (িাঃ) লিন রাক‘আি লিির 
েডণিন। লিলন দেণষর রাক্‘আণি িযিীি িসণিন না।”  
[িীকা:১২৮১. মসু্তাদরাক হাণকম হা/১১৪০; িা়েহািী হা/৪৮০৩, ি়ে 
ে-, েঃৃ৪১; সনদ িহীহ, িা‘ সীসুি আহকাম ২/২২৬ :(২/২৯৭] (ে.ৃ 
৩৩১) 

ে বাণিাচনা 

(ক) গ্রথথকার উলল্ললেি হাদীণসর দ  িরাি লদণ়েণিন িন্মণধয আলম 
প্রথমলিণি (অথবাৎ মসু্তাদরাক হাণকম হা/১১৪০) হালদসলি এ েণব্দ 
োইলন। লিলন িণিণিন: “ يْقُعد ل   (িসণিন না)”  আর মসু্তাদরাণকর 
মলুদ্রি কলেণি আণি: “ يَُسلم ل   (সািাম লফরাণিন না)”। আর (সািাম 
লফরাণিন না) েব্দ লদণ়ে দুই রাকাণির ের িাোহহুদ েডণিন না এর 
েণক্ষ দলিি হ়ে না। িরং এ হাদীস দথণকি একথাই প্রমালেি হ়ে দ , 
লিিণরর দুই রাকাণি িসণি হ়ে, লকনু্ত সািাম লফরাণি হ়ে লিন 
রাকাি েেূব কণর। দকননা এর অথব  লদ দুই রাকাণি না িসা হি, 
িাহণি “ يَُسلم ل   (দেষ না কণর সািাম লফরাণিন না)” : এ কথার দকান 
অথবই হ়ে না। কারে সািামি আর দাডাণনা অিস্থা়ে হ়ে না দ , 
‘ সািাম লফরাণিন না’  িণি লদণি হণি। 
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দমাি কথা লিলভন্ন দদে দথণক লিলভন্ন সমণ়ে মলুদ্রি মসুিাদরাণকর 
দমাি োাঁচলি কলেণি আলম হাদীসলি (সািাম লফরাণিন না) েণব্দ 
এভাণিই দেণ়েলি। দদেনু: 

১. আি মসুিাদরাক আিাস সহীহাইন, ১/৪৪৭ হা.১১৪০ িাহিীক: 
আব্দিু িাণদর আিা, দারুি কুিুলিি ইিলম়েযাহ, িাইরুি, দিিানন। 

২.আি মসুিাদরাক আিাস সহীহাইন: ১/৪৩৭ হা.১১৪১, প্রকােক: 
দারুি হারামাইন, লমের, প্রথম প্রকাে :১৯৯৭। 

৩. আি মসুিাদরাক আিাস সহীহাইন, ১/৩০৪ িাহিীক: ইউসুফ 
আব্দরু রহমান, িাইরুি, দিিানন। 

৪. আি-মসুিাদরাক, হা. ১/৪১৪ দারুি লফকর, িাইরুি, দিিানন। 

৫. আি-মসুিাদরাক, ১/৩০৪ দাইরািুি মা‘আলরলফি উসমালন়ো, 
হা়েদারািাদ, ভারি, প্রকােকাি:১৩৩৪ লহ.) এমনলক নাসীরুদ্দীন 
আিিানী সাণহিও ইরও়োউি িালিণি (১/১৫১) এ েণব্দই উণল্লে 
কণরণিন। 

লকনু্ত গ্রথথকার মসু্তাদরাণকর দকান কলেণি “ يْقُعد ل  (িসণিন না)”  
দেণিন িা িণিনলন। েরিিবীণি িার িিিয দথণক দিাঝা  া়ে দ  
লিলনও দকান মলুদ্রি কলেণি“ يْقُعد ل   (িসণিন না)”  েব্দলি োনলন। 
কারে লিলন িণিণিন: “মসু্তাদরাণক হাণকণম িলেবি يْقُعد ل (িসণিন না) 
েব্দণক েলরিিবন কণর েরিিবী িাোণি يَُسلم ل  (সািাম লফরাণিন না) 
করা হণ়েণি।”  আিার দকান মােিূিা িা ো- ুলিলেণি এ েব্দলি লিলন 
দদণেণিন িাও িণিনলন। িার কথা ‘ েরিিবী িাো’  দ্বারা িঝুা  া়ে 
েিূবিিবী িাোণি يْقُعد ل  (িসণিন না) েব্দ লিি। লকনু্ত দসলি েিূবিিবী 
দকান িাো িা লিলন লকিুই িণিনলন! 

িিওু দকন লিলন হাদীসলি “ ُعديقَْ ل  (িসণিন না”  েণব্দ এণন 
মসু্তাদরাণকর িরাি উণল্লে করণিন আমার িণুঝ আণস না?  লদ িার 
কাণি এ েব্দলি ভুি মণন হণ়ে থাণক, িাহণি লিলন লকিাণির মিূ 
েব্দলি উণল্লে করার ের িা ভুি প্রমাে কণর দদোণি োরণিন। লকনু্ত 
লিলন িা না কণর লনজ দথণক হাদীণসর েব্দ েলরিিবন কণর লদণ়েণিন। 
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েণর দজাডািালি দদও়োর জন্য উে িু দলিি না লদণ়ে কিগুণিা 
অণ ৌলিক কথা িণি োেী়ে দিাকণদর জন্য লকিু হালসর দ ািান 
লদণিন। 

গ্রথথকাণরর সমলচন্তার দিেক আব্দলু্লাহ আি-কালফ এোণন িারণচণ়েও 
মারাত্মক অন্যা়ে কাজ কণরণিন। লিলন লিির িািাি িইণ়ে (ে.ৃ৩১) 
দিণেন: “এর মণধয িাোহুণদর জণন্য িসণিন না”। অথবাৎ লিলন 
িসণিন না েণব্দর সাণথ ‘ িাোহুণদর জণন্য’  কথালি লনণজর দথণক 
জণুড লদণিন,  ার আরিী হণি: (للتشهد)। িীকা়ে িণিন: “হাদীিলি 
িেবনা কণরন ইমাম হাণকম, লিলন হাদীিলিণক িহীহ িণিন।”  এণি 
লিলন দকান ে- ও েিৃার উণল্লে কণরনলন। এ িাডা আর দকান িরািও 
উণল্লে কণরনলন। িাহণি দকাথা়ে দেণিন লিলন এ েব্দ? এভাণিই 
িাহণি নিীজীর নামা ণক জাি হাদীস দথণক মিু করণি লিণ়ে জাি 
হাদীস  িু কণর দদও়ো হ়ে! 

(ে) দকান েব্দলি সহীহ: “ ُعد ال
ْ
يق ” নালক “ ُيَسلم ال ”? 

এোণন কণ়েকলি লিষ়ে েলরস্কার হও়ো দরকার: 

এক. মসু্তাদরাণক হাণকণম এ হাদীসলি দকান েণব্দ এণসণি? 

দুই. এ হাদীণসর অন্যান্য সকি সনদ লিণিচনা়ে দকান েব্দলি 
লিশুদ্ধ:“ يْقُعد ل   (িসণিন না)”  নালক “ يَُسلم ل  (সািাম লফরাণিন না)”? 

লিন. “ يْقُعد ل   (িসণিন না)”  েণব্দর অণথবর মণধয লক: ‘ িাোহুণদর 
জন্য’  িসণিন না, এলি সুস্পি? নালক ‘ সািাম লফরাণনার জন্য 
িসণিন না, এ অণথবরও  ণথি সম্ভািনা রণ়েণি? 

চার. হাদীস িেবনাকারী ইমাম িাইহাকী (রহ.) লনণজ এ হাদীস দথণক 
দকান িরীকার লিির িণুঝণিন? 

োাঁচ. হাদীসলি িেবনাকারী ইমাম িাইহাকী (রহ.) িেবনালির লক মান 
উণল্লে কণরণিন? 

(এক) হাদীণসর েব্দ “ يَُسلم ل   (সািাম লফরাণিন না)”  ই সলঠক 
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আমার অনুসন্ধাণন মণন হ়ে, মসুিাদরাণক হাণকণম মিূি “  ل 
”(সািাম লফরাণিন না) يَُسلم  েব্দলিই লিি। অথবাৎ হাণকম এ েণব্দই 
হাদীসলি িেবনা কণরণিন। আর “ يْقُعد ل   (িসণিন না)”  েব্দলি সলঠক 
ন়ে। হাণকম এ েণব্দ িেবনা কণরনলন। কারে: 

১. আমার দদো ‘ মসুিাদরাণকর’  োাঁচলি মলুদ্রি কলেণিই হাদীসলি 
“ يَُسلم ل   (সািাম লফরাণিন না)”  েণব্দ এণসণি :  া লিলভন্ন দদে দথণক 
লিলভন্ন সমণ়ে প্রকালেি হণ়েণি। অথবাৎ প্রকােকণদর কাণি এ 
লকিাণির দ  কলি ো- ুলিলে লিি িাণি হাদীসলি এ েণব্দই এণসণি। 

২. লকিািলি মলুদ্রি হণ়ে আসার িহু আণি,  েন হস্তলিলেি কলে 
প্রচলিি লিি িেনও লিলভন্ন  ণুির লিলভন্ন দদণের অণনক মহুালদ্দস 
‘ মসুিাদরাক’  দথণক হাদীসলি এ েণব্দ উণল্লে কণরণিন। এণি িঝুা 
 া়ে িাণদর কাণি থাকা মসুিারাণকর কলেগুণিাণিও হাদীসলি এ 
েণব্দই লিি। দ মন: 

১. হাণফজ জামািদু্দীন  াইিাঈ (মিৃ.৭৬১) নিিরু রা়ো গ্রণথথ 

২. হাণফজ োমসুদ্দীন ইিণন আলব্দি হাদী (ম.ৃ৭৪৪) িানিীহুি 
িাহিীক গ্রণথথ (২/৪২১) 

৩. হাণফজ ইিণন হাজার আসকািানী (ম.ৃ৮৫২) ‘আদলদরা়ো’  গ্রণথথ 
(১/১৯১ হা.২৪২) 

৪. হাণফজ িদরুদ্দীন আইনী রহ. (ম.ৃ৮৫৫) উমদািুিকারী, েরহু 
আলিদাউদ ও আি লিনা়ো গ্রণথথ 

৫. ইিনুি হুমাম (ম.ৃ৮৬১) ফিহুি কাদীর গ্রণথথ, 

৬. হাণফজ িাণসম ইিণন কুিিিুিুা (ম.ৃ৮৭৯) ‘আিিা‘ রীফ ও়োি 
ইেিার লফ িােরীজিু ইেলি়োর’  (১/৩৭৯ হা.২১৭) গ্রণথথ 

৭. দমাল্লা আিী িারী রহ. (ম.ৃ১০১৪) েরহু মসুনালদ আলিহানীফা 
গ্রণথথ 

৮. মরুিাজা  ািীদী (ম.ৃ১২০৫) উকূদুি জাও়োলহলরি মনুীফা গ্রণথথ। 
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ঝ. এমনলক িাইণর মকুালল্লদ আণিম োওকানী রহ. লনণজও ‘ নাইিিু 
আওিাণর’  (৩/৪২) হ রি আ়েো (রা.) এর হাদীসলিণি মসুনাণদর 
আহমণদর োোোলে মসুিাদরাণকর িরািও উণল্লে কণরণিন। 
মসুনাণদ আহমণদর িেবনার েব্দ হি: ( بينهن يفصل ل ) ‘ লিলন 
রাকািসমহূণক (সািাণমর মাধযণম) লিভি করণিন না’ । এলি 
উণল্লণের ের োওকানী িণিন: (  البيهقي أيضا فأخرجه عائشة حديث أما

أحمد بلفظ والحاكم ) : “আ়েোর হাদীসলি িাইহাকী ও হাণকম 
(মসুনাণদ) আহমণদর (অনুরূে) েণব্দই উণল্লে কণরণিন”। আর 
আহমণদর অনুরূে েব্দ হি: “সািাম লফরাণিন না”  : অথবাৎ সািাণমর 
মাধযণম লিভি করণিন না। 

উেণরালল্ললেি েলৃথিী লিেযাি হাণফণজ হাদীসিে লিলভন্ন  ণুি 
মসুিাদরাণকর লিলভন্ন হস্তলিলেি কলে দথণক হাদীসলি এ েণব্দই 
উণল্লে কণরণিন। অথবাৎ এ ন়ে অিণির ন়ে জন হাণফণজ হাদীস ও 
মহুালদ্দণসর কাণি মসু্তাদরাণকর দ  কলেগুণিা লিি, িাণি এ েব্দলিই 
লিি। িিািাহুিয িেন মদু্রণের  িু লিি না দ , একজন ভুি দিণে 
লদণি সিার কাণিই ভুিিা চণি  াণি। িরং সিগুণিাই লিি হস্তলিলেি 
কলে। আর এিগুণিা কলেণি এক সাণথ ভুি েব্দ থাকণি এিা 
হও়োর কথা ন়ে। 

অিেয ইিণন হাজার আসকািানীর ফািহুি িারী মলুদ্রি কলেণি, 
হাদীসলি “িসণিন না”  েণব্দ এণসণি। হণি োণর লিলন অন্য দকান 
কলেণি এ েণব্দই দেণ়েণিন। আিার এও হণি োণর দ , এলি 
ফািহুি িারী লকিাণির মদু্রণের ভুি। লকনু্ত ইিণন রজি ফািহুি 
িারীণি, ইিনুি মিুালিন আি িাদরুি মনুীণর এিং ইিনু আলব্দি 
হাদী িানকীহুি িাহকীণক ( يقعد ل ) েণব্দ উণল্লে কণরণিন। িাই এ 
সম্ভািনাও রণ়েণি দ , হ়েি মসুিাদরাণকর দকান োথডুলিলেণিই ل 
 .েব্দ রণ়েণি। লকনু্ত দ মনলি আনও়োর োহ কাশ্মীরী রহ يْقُعد
িণিণিন: 

“আমার প্রিি ধারো ( يسلم ل ) েব্দলি মসুিাদরাণক হাণকণমর 
োিুলিলেণিও থাকণি। দকননা  াইিাঈ কাণরা উদ্ধলৃি উণল্লে করার 
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দক্ষণে এিিা (মিুাসালব্বি) লনলিি ও লনভুবিভাণি উণল্লে কণর 
থাণকন দ , হাণফজ (ইিণন হাজার আসকািানী)ও অিিা কণরন না। 
িাাঁর একলি রীলি হি, লিলন  েন কাণরা িিিয দকান মাধযণম দেণ়ে 
থাণকন িেন মাধযম উণল্লে কণর দদন। নিুনা লনজ দচাণে দদণেই 
দসোন দথণক হুিহু িিিযলিই উণল্লে কণরন। আর এোণন (  ل
) িণিণিন। সুিরাং (يسلم ميسل ل ) েব্দলি মসুিাদরাণকর ো- ুলিলেণি 
অিেযই থাকণি।”  (িীকা-১) [আরফুে ো ী- লিরলম ীর সাণথ  িু ে.ৃ 
১০৪-১০৫] 

৩. লিণেষি হাণকম এ হাদীসলি উণল্লণের েণূিব একই সনণদ 
আণরকলি হাদীস এণনণিন (নং ১১৩৯),  ার েব্দ হি: (  في يسلم ل

الوتر ركعتي ) সািাম লফরাণিন না”। অিঃের িণিন: “এ হাদীণসর 
আণরা োও়োণহদ িথা সমথবক হাদীস আণি”। এিং সমথবক 
লহণসণিই আণিাচয হাদীসলি (হা.১১৪০) এণনণিন। িাই লদ্বিী়ে 
হাদীসলি প্রথম হাদীণসর সমথবক হও়োর জন্য প্রথম হাদীণসর মি 
হও়োই িাঞ্ছনী়ে। 

৪. মসুিাদরাণকর এ িেবনার সাণথই উণল্লে আণি, “এলিই উমর রা. 
এর লিির। িাাঁর কাি দথণকই মদীনািাসী এ েদ্ধলির লিির 
লেণেণি”। 

ক্স িিািাহুিয ইমাম মাণিক রহ. মদীনািাসীর লিিরণক অনুসরে 
করণিন, লকনু্ত দকান মদীনািাসী দথণক লিলন দুই রাকাণি বিঠক িাডা 
লিন রাকাি লিিণরর দকান লিিরে উণল্লে কণরনও লন এিং লিলন 
লনণজও এভাণি লিির েডার কথা িণিনলন। 

আিার হাণফজ ইিনুি মিুালিন (ম.ৃ৮০৪) রহ. হাণকণমর এ লিিরে 
উণল্লে কণরণিন, “িাাঁর কাি দথণকই (মদীনািাসী: এর স্থণি) 
‘ কুফািাসী’  এ েদ্ধলির লিির লেণেণি”। (আি-িাদরুি মনুীর 
৪/৩০৮ দারুি লহজরাহ)।  লদ ‘ মদীনািাসী’ র েলরিণিব ‘কুফািাসী’  
েব্দলি সহীহ হ়ে িাহণি, এ দথণক িঝুা  া়ে মসুিাদরাক সঙ্কিক 
হাণকম আি ু আব্দলু্লাহ এ হাদীস দথণক দুই িাোহহুদ ও এক 
সািাণমর লিিরই িণুঝণিন। লিণেষি হাণকণমর সূণে এ হাদীসলি 
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িেবনা কণরণিন, ইমাম িাইহাকী রহ.। লিলনও হাদীসলির লেণরানাম 
লদণ়েণিন: ‘ দুই িাোকহুদ ও এক সািাণম লিন রাকাি লিির’ । 

(দুই) হাদীণসর সিগুণিা সেূ সামণন রােণি: দুই রাকাণি ‘ িসণিন 
না’  কথার দকান প্রমাে োও়ো  া়ে না: 

হ রি আ়েো রা. এর সণূে হাণকম ও িাইহাকী হাদীসলি িেবনা 
কণরণিন। এর সনদ: োইিান ইিণন ফাররুে আিান ইিণন ই়োল দ 
দথণক এিং আিান ইিণন ই়োল দ কািাদা দথণক। অিঃের সনদলি 
এরূে:  রুারাহ-সা‘ দ ইিণন লহোম-হ রি আ়েো রা.। 

কািাদাসণূে হ রি আ়েো রা. এর িেবনালি হাদীণসর িহু লকিাণি 
লিলভন্ন েণব্দ িলেবি হণ়েণি (কােফুস লসির ে.ৃ৮৯-৯০)। দ মন: 

১. ( هقيوالبي الحاكم رواه - آخرهن في إل يقعد ل/ يسلم ل بثالث يوتر ) 

২. ( النسائي رواه -الوتر ركعتي في يسلم ل كان ) 

৩. ( المسند في أحمد رواه - يهنف يفصل ل بثالث أوتر ) 

৪. ( مسلم رواه - بسبع أو بتسع الوتر  (৭৪৬) وغيره) 

লনভবরণ ািয মহুালদ্দসীণন দকরাম মণন কণরন: সিগুণিা মিূি একই 
হাদীণসর লিলভন্ন েব্দ। িেবনাকারী লিলভন্ন সমণ়ে হাদীণসর মিূ িিিয 
লঠক দরণে লিলভন্ন েণব্দ িযি কণরণিন। কেণনা সংণক্ষণে আিার 
কেণনা লিস্তালরি। সুিরাং এ হাদীস দথণক লিির নামাণ র েদ্ধলি 
দির করণি হণি, সিগুণিা িেবনাণক সামণন দরণেই িণি করণি 
হণি। দ  সকি মহুালদ্দস েণব্দর সামান্য লভন্নিা সণেও সিগুণিাণক 
একই হাদীস িণি িেয কণরণিন িাণদর মণধয কণ়েকজন: 

১. এ হাদীণসর িেবনাকারী হাণকম স্ব়েং: িার মসুিাদরাণক উেণরাি 
লদ্বিী়ে নম্বণর উলল্ললেি েণব্দর সমথবক লহণসণি প্রথম নম্বণর িলেবি 
হাদীসলি উণল্লে কণরণিন। (মসুিাদরাক হা.১১৪০, ১১৪১) 
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২. এ হাদীণস অের িেবনাকারী িাইহাকী রহ. স্বি ভাষা়ে িণিণিন, 
সা‘ দ ইিণন লহোম সণূে হ রি আ়েো রা. দথণক লিলভন্ন েণব্দ িলেবি 
লিির লিষ়েক হাদীস মিূি একলি হাদীণসরই লিলভন্ন লচে। 

ا يَُكونََ أَنَْ يُْشبِهَُ اْلَوهَّابَِ َعْبدَِ ِرَوايَةَِ َوفِي(    )اْلَحِديثَِ ِمنََ اْختَِصار 

[আসসুনানুি কুিরা ৩/৩১] অিেয িাইহাকী রহ. এর মি হি, সাদ 
ইিণন লহোণমর আণিাচয িেবনা়ে রাকাি সংেযা লিি ন়ে। এ কথা 
মারও়ো ী ও িার অনুসরণে আিিানীও িিণি দচণ়েণিন। লকনু্ত এ 
মণির েণক্ষ  থা থ দকান দলিি োও়ো  া়ে না। 

৩. ইমাম নিিী িাইহাকীর মন্তিযলি সমথবনেিূবক উণল্লে কণরন। 
(আি-মাজম:ূ৪/১৮) 

৪. হাণফজ ইিনুি মিুালিন (ম.ৃ৮০৪)। (আি-িদরুি মনুীি 
৪/৩০৮) 

৫. হাণফজ ইিণন হাজার আসকািানী রহ.। (ইিহাফুি মাহারা লিি 
ফাও়োইলদি মিুিাকারাহ ১৬/১০৮৬ হা. ২১৬৭১ ) 

৬. ইিণন িাইলম়ো আি-জাদ্দ ও োওকানী রহ.। (নাইিিু আওিার 
৩/৩৫) 

৭. আনও়োর োহ কাশ্মীরী রহ. (কােফুস লসির ে.ৃ৮৯-৯০) 

৮. দোদ িাইণর মকুালল্লদ আণিম আব্দরু রহমান মিুারকেরুীও স্পি 
ভাষা়ে দুলি হাদীসণক এক িেয কণর িণিন: 

 ل وقوله الوتر من األوليين الركعتين في يسلم ل قوله بين مخالفة ل قلت( 
 : )آخرهن في إل يقعد

 দুই হাদীণসর মণধয দকান লিণরাধ দনই। [িুহফািুি আহও়ো ী 
২/৪৫৩] 

এ িাডাও আণরা অণনণকই এ কথা স্পি ভাষা়ে িণিণিন। লিণেষি 
প্রথণমাি দুলি েব্দ হ রি কািাদা সূণে একই সনণদ িলেবি হণ়েণি। 
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সুিরাং সিগুণিা িেবনাণক সামণন রােণি স্পি দ , আণিাচয হাদীণসর 
েব্দ অন্যগুণিার মিই : “ يْقُعد ل (িসণিন না)”  না হণ়ে “  ل 
”(সািাম লফরাণিন না) يَُسلم  হও়োিাই  লি িু। 

আর  লদ এ হাদীণস িলেবি েব্দগুলির মণধয দকানলি প্রাধান্য োণি 
দসলদণক দলৃিোি করা হ়ে িাহণি প্রথণমাি মসুিাদরাণক হাণকম ও 
িাইহাকীর ( يسلم ل/  يقعد ل ) েব্দ সম্বলিি িেবনালিই অলধকির দূিবি 
প্রমালেি হ়ে। এর িুিনা়ে লদ্বিী়ে নাম্বাণর উলল্ললেি (  ركعتي في يسلم ل
 েব্দলিই প্রাধান্য ো়ে,  ার সুস্পি অথব হি, লিিণরর লদ্বিী়ে : (الوتر
রাকাণি বিঠক করণিন হ়ে, লকনু্ত সািাম লফরাণিন না। কারে, 
প্রথণমাি েব্দলি কািাদা দথণক িেবনা কণরণিন োইিান ইিণন 
ফাররুে আিান সণূে। আর লদ্বিী়েলি িেবনা কণরণিন, আব্দিু 
ও়োহহাি ইিণন আিা সাঈদ ইিণন আিী আরুিা সণূে। িন্মণধয 
োইিান সিযিাদী হও়ো সণেও িেবনা়ে ভুি করণিন, ( يهم صدوق- 

التهذيب تقريب )। িাই কাণরা িেবনার সাণথ লিণরাধ িািণি িার িেবনা 
 াচাই করা জরুরী। লিেরীণি আব্দিু ও়োহহাি ইিণন আিা সম্পণকব 
ইমাম আহমদ ইিণন হাম্বি িণিন: 

 ( ةَعُروبََ أَبي بن َسِعيد بحديث الناس أعلم من عطاء بن الوهاب عبد كان ) : 
আব্দিু ও়োহহাি সাঈণদর হাদীস সম্পণকব সিণচণ়ে দিলে জাণনন 
(িাহ ীিিু কামাি)। িাই সাঈণদর িেবনা়ে িার ভুি হিার কথা ন়ে। 
আর ইমাম আি ু হালিম, ই়োহই়ো ইিণন মাঈন ও আি ু দাউদ 
িা়োলিসী প্রমেু িণিন: 

 “ ( قتادة بحديث الناس أعلم/ قتادة أصحاب أحفظ سعيد كان ) :  

অথবাৎ কািাদার হাদীস সম্পণকব কািাদার লেষযণদর মণধয সাঈদ 
সিণচণ়ে দিলে জাণনন।”  (লস়োরু আিালমন নুিািা) সুিরাং স্বভািিই 
িার িেবনা োইিাণনর িেবোর উের অগ্রিেয হণি। [আণরা দদেনু: 
নিিরু রা়োহ িীকা, িাহিীক ো়েে মহুাম্মদ আও়োমাহ ২/১১৮] 

িাকী অংণের জণন্য "লিির সািাি: েলরলেি-(চিুথব অংে)" দদেনু!! 

লিির সািাি: েলরলেি (চিুথব-অংে) 
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(লিন) “ يْقُعد ل  ”  অথব ‘ সািাম দফরাণনার জন্য িসণিন না’  

 লদ ধণর দন়ো  া়ে এ হাদীণস “ يْقُعد ل   (িসণিন না)”  েব্দলিই 
সলঠক। িাহণি প্রশ্ন হ়ে: েণব্দর অণথবর মণধয লক ‘ িাোহুণদর জন্য’  
িসণিন না এলি সুস্পি; নালক ‘ সািাম লফরাণনার জন্য’  িসণিন না 
এ অণথবরও  ণথি সম্ভািনা রণ়েণি? এ েণশ্নর উত্তর েুাঁণজ দদো  া়ে, 
দুণিা অণথবর সম্ভািনা আণি িণি লকনু্ত িভীরভাণি লিণেষে করণি 
‘ সািাম লফরাণনার জন্য িসণিন না’  অথবলিই এোণন  ণথাে িু মণন 
হ়ে। কারে একই হাদীণসর অন্য িেবনা়ে: " فيهن يفصل ل " :“নামা  
লিভি করণিন না”। (মসুনাণদ আহমদ হা. ২৫২২৩ ) আণরক 
িেবনা়ে : ( الوتر ركعتي في يسلم ل ) “ লিিণরর দুই রাকাণি সািাম 
দফরাণিন না”  িিা হণ়েণি। (সুনাণন নাসা়েী হা.২৫২২৩) 

 ারা সা‘ দ ইিণন লহোম সণূে হ রি আ়েো দথণক িলেবি এ 
হাদীণসর লিলভন্ন িেবনাগুণিাণক এক হাদীস িেয কণরন িারা সকণিই 
হাদীণসর এ িযােযাই কণর থাকণিন। এিং (ليسلم) িা ( يْقُعد ل ) দ  
েব্দই দহাক িারা এ হাদীস দথণক এক সািাম ও দুই বিঠণকর লিন 
রাকাি লিিরই িণুঝণিন। 

উদাহারেস্বরূে িিা  া়ে, ইমাম ইিনুি জাও ী (ম.ৃ৫৯৭), ইমাম 
োমসুদ্দীন মহুাম্মদ ইিণন আলব্দি হাদী (ম.ৃ৭৪৪) ও ইমাম  াহািী 
(ম.ৃ৭৪৮) প্রণিযণকই কািাদাসণূে হাদীসলি উণল্লেকণর িণিণিন: এ 
হাদীস দথণক এক সািাণম লিন রাকাি লিির েডা প্রমালেি হ়ে। 
িণি দুই রাকাণি বিঠক অিেযই করণি হণি। িাাঁণদর িিিয দথণক 
স্পি িঝুা  া়ে দ , িাাঁরা দুই রাকাণি বিঠক না করার সম্ভািনািণকও 
প্রিযােযান কণরণিন দঢ়ৃিার সাণথ। িাণদর লিনজণনরই ভাষয প্রা়ে 
কািাকালি এিং লিনজণনর দকউই লফকণহ হানাফীর অনুসরে করণিন 
না। িন্মণধয ইমাম  াহািী রহ. ভাষয হি: 

 ( كالمغرب بينهم يتشهد لكنَْ واحدَ  بسالمَ  يوتر أن هذا يجوزَُ:  قْلنَا ) : 
‘আমরা িলি, এ েদ্ধলিণি এক সািাণমও (লিন রাকাি) লিির েডা 
সম্ভািনা আণি। িণি মািলরণির নামাণ র মি মাণঝ িাোহহুদ 
েডণি।’  
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[দদেনু:িানকীহু লকিালিি িাহকীক, ইমাম  াহািী ১/২১৬, 
আত্তাহকীক লফ মাসাল়েলিি লেিাফ ১/৪৫৬ িানকীহুি িাহিীক, 
ইিনু আলব্দি হাদী ২/৪২১] 

িরং িারও েণূিব ইমাম ইিণন হা ম জাণহরী (ম.ৃ৪৫৬) লিির 
নামাণ র লিলভন্ন েদ্ধলি আণিাচনা়ে িণিন: 

 دون يقوم ثم الثانية، في يجلس ركعات، ثالث يصلي أن: عشر والثاني( 
 اْختِيَارَُ وهو المغرب كصالة ويسلم، ويتشهد يجلس ثم بالثالثة، ويأتي تسليم
  : ).َحنِيفَةََ أبي

‘ দ্বাদে েদ্ধলি: লিন রাকাি নামা  েডণি। িাণি দুই রাকাি দেণষ 
িণস সািাম না লফলরণ়েই আিার দালডণ়ে  াণি এিং িিৃী়ে রাকাি 
েডণি। অিঃের মািলরণির নামাণ র মিই িণস িাোহহুদ েণড 
সািাম লফরাণি। আর এ মিিাই গ্রহে কণরণিন আি ু হানীফা”। 
অিঃের লিলন দলিি লহণসণি সা‘ দ ইিণন লহোণমর এ িেবনালিই 
উণল্লে কণরণিন, ( الوتر ركعتي في يسلم ل )। (আি-মহুাল্লা লিি আসার 
৩/৪৭) 

আণিাচয হাদীণসর এ অথবিা েিু স্বাভালিক। এ কারণেই িা়েণর 
মকুালল্লদ আণিম োওকানী (রহ.) ও োমসুি হক আজীমািাদী রহ. 
উভণ়েই সাদ ইিণন লহোম সণূে হ রি আ়েোর এ হাদীণসর একলি 
িেবনা়ে: “ يْقُعد ل  (িসণিন না)”  েণব্দর লঠক একই িযােযা কণরণিন। 
োওকানী রহ. নিীজী দথণক িলেবি হাদীস: (  يقعد ل ركعات سبع صلى

آخرهن في إل  ) ‘ সাি রাকাি েেূব করার আণি িসণিন না’  এর 
িযােযা়ে িণিন: 

 على تدل الثانية والرواية السادسة في القعود إثبات على تدل األولى الرواية(
 الذي القعود على الثانية الرواية في للقعود النفي بحمل الجمع ويمكن نفيه
 : )يمالتسل فيه يكون

 “প্রথম িেবনা দথণক িঝুা  া়ে ষি রাকাণি ‘ িসণিন’ । আর লদ্বিী়ে 
িেবনা দথণক িঝুা  া়ে ‘ িসণিন না’ । এ দুণ়ের মাণঝ এভাণি 
সামঞ্জসয হণি দ , লিলন ‘ িসণিন না’  দ্বারা দিাঝাণনা হণ়েণি : 
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‘ সািাম দফরাণনার জন্য িসণিন না’ ।”  [নাইিিু আওিার ৩/৪৭ 
িািািুি লিিলর ও়োি লকরাআলি ও়োি কুনিূ অধযা়ে, আওনুি 
মা‘ িদু োরহু সুনালন আলি দাউদ ৪/২২১] 

(চার) ইমাম িাইহাকী রহ. লনণজই এ হাদীস দথণক ‘ এক সািাম ও 
দুই িাোহুহুণদ লিন রাকাি লিির’  িণুঝণিন। 

আণিাচয িেবনালি এ েণব্দ িলেবি হণ়েণি দমৌলিকভাণি দকিি 
হাণকণমর মসুিাদরাক লকিাণি। ইমাম িাইহাকী হাদীসলি হাণকণমর 
সণূেই ‘আস-সুনানুি কুিরা’  ও ‘ মা‘ লরফািুস সুনান’  গ্রথথদ্বণ়ে িেবনা 
কণরণিন। আর িেবনাকারী ইমাম িাইহাকী লনণজই এ হাদীস দথণক 
‘ এক সািাম ও দুই িাোহহুণদ লিন রাকাি লিির’  িণুঝণিন। লিলন 
‘আসসুনানুি কুিরা়ে’  (৩/৩১) দ  অধযাণ়ে হাদীসলি উণল্লে কণর এর 
লেণরানাম লদণ়েণিন: 

 ( وتسليم بتشهدين موصولت بثالث أوتر من باب  ) : 

“অধযা়ে  ঃ  ারা দুই িাোহহুদ ও এক সািাণম একণে লমলিণ়ে লিন 
রাকাি লিির েণডন”। আর ‘ মা‘ লরফািুসসুনান’  গ্রণথথ (৪/৭১) 
আণরা স্পি িণিণিন: 

 ( ةالثالث من ويسلم بتشهدين موصولت ركعات بثالث الوتر ) : 

“ লিির নামা  দুই িাোকহুণদ একণে লিন রাকাি, এিং িিৃী়ে 
রাকাি েেূব কণর সািাম দফরাণি”। এোণন িাইহাকী রহ. হাদীসলি 
দথণক লক িণুঝ আণস িা স্পি কণর লদণ়েণিন। িদ্রƒে হাণকম লনণজও 
এ হাদীস েিূবিিবী হাদীণসর সমথবক িণি লদণ়েণিন।  াণি ‘ িসণিন 
না’  কথালি দনই। 

গ্রথথকার - ১৭ 

গ্রথথকার িণিন, “ লিণেষ সিকবিা: মসু্তাদরাণক হাণকণম িলেবি ل 
 ل েব্দণক েলরিিবন কণর েরিিবী িাোণি (িসণিন না) يْقُعد
 করা হণ়েণি। কারে েিূবিিবী সকি (সািাম লফরাণিন না) يَُسلم
মহুালদ্দি يْقُعد ل  দ্বারাই উণল্লে কণরণিন। িীকা়ে িরাি লদণ়েণিন: 
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“হাণকম হা/১১৪০ ফৎহুি িারী হা/৯৯৮ আি-আরফুে ো ী ২/১৪”  
(ে.ৃ৩৩১) 

ে বাণিাচনা 

এক. গ্রথথকাণরর দালি মসুিাদরাণকর মলুদ্রি কলেণি হাদীণসর েব্দ 
েলরিিবন কণর দদও়ো হণ়েণি। লকনু্ত দক েলরিিবন কণরণি লিলন িা 
িণিনলন। আর  লদ দকান প্রমাে না থাণক িাহণি অনুমান লভলত্তক 
এমন অেিাদ কাণরা উের দদ়ো লঠক ন়ে। েণূিব িিা হণ়েণি 
লকিািলি িাোর িহুকাি আণিই হাদীসলি এ েণব্দ লিলভন্ন জণনর 
লকিাণি লিি। ম ুাফফর লিন মহুলসন সাণহি দ  িণিণিন, েরিিবী 
িাো়ে েলরিিবন করা হণ়েণি; লিলন লক দদোণি োরণিন দ  েিূবিিবী 
দকান িাো়ে িা يْقُعد ل  েণব্দ লিি? 

দুই. লিলন েলরিিবণনর দলিি লহণসণি  া উণল্লে কণরণিন িা 
একলদণক দ মন লভলত্তহীন অেরলদণক হাসযকরও িণি। দকননা 

ক. লিলন িণিন: “কারে েিূবিিবী সকি মহুালদ্দি يْقُعد ل দ্বারাই উণল্লে 
কণরণিন”। লকনু্ত এ দালি দ  সলঠক ন়ে েণূিবর আণিাচনা়ে িা স্পি 
হণ়ে দিণি। দকননা লকিাি মদু্রণের  িু শুরু হও়োর িহু  িু আণিই 
অণনক সংেযক মহুালদ্দস িেবনালি: ( يسلم ل ) েণব্দ উণল্লে কণরণিন। 
 লদও দকান দকান মহুালদ্দস িেবনালি লদ্বিী়ে েণব্দও উণল্লে কণরণিন 
িিওু অণনকগুণিা োশ্ববকারে সামণন রােণি( يسلم ل ) েব্দলিণকই 
প্রাধান্য লদণি হ়ে। সুিরাং মদু্রণের িহু আণি দথণকই এ েব্দ লিি। 

ে আর “েিূবিিবী সকি মহুালদ্দস”  কথালি এণকিাণরই লভলত্তহীন।  া 
েণূিব দদোণনা হণ়েণি। 

লিন. গ্রথথকার িীকা়ে িরাি লদণ়েণিন, “হাণকম হা/১১৪০ ফৎহুি 
িারী হা/৯৯৮ আি-আরফুে ো ী ২/১৪”  এোণন হাণকণমর িরাি 
দদ়োিা হাসযকর। কারে, মিোথবকযই হি হাণকণমর েব্দ লনণ়ে। 
হাণকণমর লকিাি দথণক মহুালদ্দসিে দুই েণব্দই হাদীসলি উণল্লে 
কণরণিন। িাই এণক্ষণে হাণকণমর িরাি দদ়োিা সলিযই হাসযকর। 
আিার হাণকণমর মলুদ্রি কলেণিণিা রণ়েণি: ( يسلم ل )েব্দ। লিলন দ  
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হাদীস নাম্বার লদণ়েণিন (হা.১১৪০) মসুিাদরাণকর দকান কলেণিণিা 
এোণন ( يْقُعد ل ) েণব্দ হাদীসলি দনই। আর ফািহুি িারীণি ইিণন 
হাজার এ েণব্দ আনণিও িাাঁর আদলদরা়ে লকিাণি লিলন ( يسلم ل )েণব্দ 
এণনণিন। 

গ্রথথকার - ১৮ 

অিঃের গ্রথথকার িণিন: “আণরা দুঃেজনক হি, আল্লামা আণনা়োর 
োহ কাশ্মীরী (রহ.) লনণজ স্বীকার কণরণিন দ , আলম মসু্তাদরাক 
হাণকণমর লিনলি কলে দদণেলি লকনু্ত দকাথাও يَُسلم ل  (সািাম 
লফরাণিন না) োইলন। িণি দহদা়োর হাদীণির লিণেষক আল্লামা 
 া়েিাঈ উি েব্দ উণল্লে কণরণিন। আর  া়েিাঈর কথাই সলঠক। 
সুলধ োঠক! ইমাম হাণকম (৩২১-৪০৫) লনণজ হাদীিলি সংকিন 
কণরণিন আর লিলনই সলঠকিা জাণনন না! িহুলদন েণর এণস  া়েিাঈ 
(মিৃ.৭৬২) সলঠকিা জানণিন? অথচ ইমাম িা়েহািী (৩৮৪-
৪৫৮লহঃ) ও একই সনণদ উি হাদীি উণল্লে কণরণিন। দসোণন 
একই েব্দ আণি। অথবাৎ يْقُعد ل  (িসণিন না) আণি। এণকই িণি 
মা হািী দিাাঁডামী। অন্ধ িাকিীদণক প্রাধান্য দদ়োর জন্যই হাদীণির 
েব্দ েলরিিবন করা হণ়েণি।” (ে.ৃ৩৩২) 

গ্রথথকাণরর িিণিযর দোিাসা কথা হি: ১.হাদীসলি িেবনা কণরণিন 
হাণকম মসুিাদরাক গ্রণথথ ( يْقُعد ل ) ‘ িসণিন না’  েণব্দ। আর  াইিাঈ 
কণ়েকেি িির ের এণস িিণিন হাদীণসর েব্দ হি: (  ل
‘ (يسلم সািাম লফরাণিন না’ । ২.কাশ্মীরী রহ. মা হাণির দিাাঁডালমর 
কারণে িিণিন:  াইিাঈর কথাই সলঠক। 

ে বাণিাচনা 

(ক) িিিয লিকৃি কণর অেিাদ আরুে 

গ্রথথকার এোণন রীলিমি আনও়োর োহ কাশ্মীরী রহ. এর িিিযণক 
দকণি দিণি লিকৃি কণর িার উেণর দদাষ চালেণ়ে লদণিন। দদেনু 
লিলন িণিন, “আর  া়েিাঈর কথাই সলঠক” ! অিঃের লিস্ম়েকরভাণি 
 াইিাঈণক হাণকম ও িাইহাকীর দমাকাণিিা়ে দাড করাণিন?! 
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িস্তুি গ্রথথকাণরর দুলি কথাই সম্পেূব অিাস্তি। দদেনু কাশ্মীরী রহ. 
িিিয হি, “আমার প্রিি ধারো ( يسلم ل )েব্দলি মসুিাদরাণক 
হাণকণমর োিুলিলেণিও থাকণি। দকননা  াইিাঈ কাণরা উদ্ধলৃি 
উণল্লে করার সম়ে এিিা (মিুাসালব্বি) লনলিি ও লনভুবিভাণি 
উণল্লে কণরন, হাণফজ ইিণন হাজার আসকািানীও অিিা কণরন না। 
িাাঁর একলি আদি হি, লিলন  েন কাণরা িিিয দকান মাধযণম দেণ়ে 
থাণকন িেন িার িরাি উণল্লে কণর দদন। নিুিা লনজ দচাণে দদণেই 
দসোন দথণক হুিহু িিিযলিই উণল্লে কণরন। আর এোণন েব্দ 
েলরিিবন কণর (অথবাৎ ( يْقُعد ل ) না িণি ( يسلم ل ) িণিণিন। (এিং এর 
দকান িরািও উণল্লে কণরনলন। িাই িঝুা  া়ে লিলন মসিাদরাণক (  ل
) েব্দলি লনজ দচাণে দদণেই িণি উণল্লে কণরণিন।) সুিরাং (يسلم  ل
 েব্দলি মসুিাদরাণকর ো- ুলিলেণি অিেযই থাকণি। (يسلم

অথবাৎ  াইিাঈ রহ. হাণকম রহ এর মসুিাদরাক গ্রথথ দথণক 
হাদীসলি يْقُعد ل  েণব্দ ন়ে িরং يسلم ل  েণব্দই উণল্লে কণরণিন। 
কাশ্মীলরর কথা হি, মসুিাদরাণকর দকান ো- ুলিলেণি  লদ 
হাদীসলি يسلم ل  েণব্দ আলম না োই, িিওু প্রিি ধারো হ়ে দ , এলি 
মসুিাদরাণকর দকান না দকান কলেণি থাকণিই। কারে,  াইিাঈ 
লনণজর দচাণে না দদণে দকান িরাি দদন না। সুিরাং হাণকম 
মসুিাদরাক গ্রণথথ হাদীসলি দকান েণব্দ িেবনা কণরণিন, িাণিা আর 
আমরা হাণকমণক লজণজ্ঞস কণর জানণি োরি না। িরং মসুিারাণকর 
কলেণি  া োই িাই লিশ্বাস করণি হণি। িািাডা  াইিাঈ িাডাও 
আণরা অণনণকই মসিাদরাণকর িরাণি হাদীসলি يسلم ل  েণব্দ উণল্লে 
কণরণিন। এণিও কাশ্মীরীর রহ. এর িিণিযর সমথবন োও়ো  া়ে। 

সাধারে োঠকও এোন দথণক একথা িঝুণি না দ , হাণকম 
িিণিণিন, হাদীণসর েব্দ হি: ( يْقُعد ل )‘ িসণিন না’ , আর  াইিাঈ 
এিা অস্বীকার কণর িিণিন হাদীণসর েব্দ : ( يسلم ل ) ‘ সািাম 
লফরাণিন না’ । 

িরং এোণন ম ুাফফর লিন মহুলসন সাণহি মসুিাদরাণকর কলেণি 
হাদীসলি ( يْقُعد ل ) ‘ িসণিন না’  েণব্দ দেণ়েণিন িণি দালি কণরণিন। 
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 লদও দকান কলেণি দেণ়েণিন িার দকান উণল্লে লিলন কণরনলন। 
লিেরীণি  াইিাঈ মসুিাদরাণকর িরাণি হাদীসলি ( يسلم ل ) ‘ সািাম 
লফরাণিন না’  েণব্দ উণল্লে কণরণিন। আমরাও িহু সংেযক মলুদ্রি 
কলেণি হাদীসলি এ েণব্দই দেণ়েলি। িাই একথা িিা  া়ে, 
মসুিাদরাণক হাদীসলি দকান েণব্দ রণ়েণি এ লিষণ়ে জনাি ম ুাফ্ফর 
সাণহি এর কথা লিশ্বাস করি, নালক ইমাম  াইিাঈর কথা?! সাণথ 
একথাও মণন রােণি হণি দ  ম ুাফফর সাণহি দকান মলুদ্রি ও 
অমলুদ্রি ে- ুলিলেণিই ( يْقُعد ل ) ‘ িসণিন না’  েব্দলি দদণেণিন িণি 
প্রমাে হ়েলন। িিওুলক  াইিাঈর কথাণক সলঠক িিণি দদাষ হণি? 

িরং ম ুাফফর সাণহি দকান কলেণি সরাসলর না দদণে ‘ সািাম 
লফরাণিন না’  েব্দলি েলরিিবন কণর ‘ িসণিন না’  উণল্লে কণর মহা 
অন্যা়ে কণরণিন। 

লিষ়েলি িণুঝ থাকণি এিার গ্রথথকাণরর েরিিবী কথাগুণিা েণড 
হালসও আসণি, আিার কান্নারও দজািাড হণি দ , এমন দিাক 
এভাণি ইমামণদর ও উিামাণদর উেণর অেিাদ লদণ়ে  াণেন কি 
দুঃসাহলসকািার সাণথ! দদেনু লিলন িণিন: “সুলধ োঠক! ইমাম 
হাণকম (৩২১-৪০৫) লনণজ হাদীিলি সংকিন কণরণিন আর লিলনই 
সলঠকিা জাণনন না! িহুলদন েণর এণস  া়েিাঈ (মিৃ.৭৬২) সলঠকিা 
জানণিন? অথচ ইমাম িা়েহািী (৩৮৪-৪৫৮লহঃ)ও একই সনণদ 
উি হাদীি উণল্লে কণরণিন। দসোণন একই েব্দ আণি। অথবাৎ ل 
”আণি। (িসণিন না)يْقُعد  আফণসাস, গ্রথথকার দ  দিাণঝন না 
একথািা  লদ লিলন িঝুণিন! 

অথচ এমন েলরেি! িঝু লনণ়েই গ্রথথকার মেুস্ত করা িালি িুণড 
মারণিন আনও়োর োহ কাশ্মীরী রহ. এর মি একজন প্রাজ্ঞ হাদীস 
লিোরদণক লিনা অেরাণধ অেরাধী ও প্রলিেক্ষ িালনণ়ে, “একই িণি 
মা হািী দিাাঁডামী। অন্ধ িাকিীদণক প্রাধান্য দদ়োর জন্যই হাদীণির 
েব্দ েলরিিবন করা হণ়েণি।”  ইন্না লিল্লালহ ও়োইন্না ইিাইলহ রালজউন! 

দমািকথা এ েদ্ধলির লিিণরর সেণক্ষ দকান সহীহ ও স্পি হাদীস 
দনই। িাই ইিণন হা ম জাণহরী রহ. লিির লিষ়েক  ি িেবনা োও়ো 
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 া়ে সিগুণিাণকই লিির নামাণ র এণককলি িরীকা িণি দমাি ১৩ 
েদ্ধলিণি লিির েডার বিধিা লদণ়েণিন। আি ব, দসোণনও এ 
েদ্ধলির লিিণরর দকান উণল্লে দনই। আর লিলন িাডা  ারাই লিিণরর 
এমন একলি েদ্ধলির সম্ভািনা ও বিধিার কথা উণল্লে কণরণিন, 
িাণদর দকউ এ ভূি িেবনা লদণ়ে দলিি দেে কণরনলন। 

আণরকলি ভুি 

গ্রথথকার  াইিাঈণক িণিণিন: ‘ দহদা়োর হাদীণির লিেষক’ । এলিও 
গ্রথথকাণরর একলি ভুি। কারে লিণেষক িিা হ়ে িযােযাকারণক। 
আসণি  াইিাঈ দহদা়োর হাদীণসর ‘ িােরীজ’  কণরণিন। 
‘ িােরীজ’  মাণন হাদীণসর উৎস ও সেূ উদ্ধার করা। োোোলে দকউ 
দকউ হাদীণসর মান লনেবণ়ের কাজও কণর দদন। দ  এ কাজ কণর 
েলরভাষা়ে িাণক ‘ মেুবালরজ’  িণি। িাংিা়ে সেূ উদ্ধারক িিা দ ণি 
োণর। 

(ে) একই হাদীস লক একিার সহীহ হ়ে আণরকিার দূিবি 

সিণচণ়ে আিণ বর লিষ়ে হি, গ্রথথকার এোণন হ রি আ়েো রা. এর 
দ  হাদীস লদণ়ে লিণেষ প্রকাণরর লিির প্রমাে করণি চাণেন,  ার 
েণক্ষ এ িেবনালি িাডা আর দকান দলিি দনই, িার িইণ়ের ৩৩৩ 
েিৃার িীকা়ে এলিণকই আিার দজার লদণ়ে  ঈফ ও দূিবি সািযস্ত 
কণরণিন! দদেনু: গ্রথথকার ৩৩৩ েিৃা়ে িণিন, “  লিন রকাআি 
লিিণরর মাণঝ সািাম দ্বারা োথবকয করা  াণি না মণমব দ  হাদীি 
িলেবি হণ়েণি িা  ঈফ”। িীকা়ে দিণেন: “১২৯০. ইরও়োউি 
িািীি হা.৪২১ ২/১৫০”  

ে বাণিাচনা 

গ্রথথকাণরর উলল্ললেি িরাণি (ইরও়োউি িািীি হা.৪২১ ২/১৫০) 
ো়েে আিিানী রহ. িণিন, 

 فى تيمية ابن المجد نقله كما إسناده أحمد اإلمام ضعف أجله من وكأنه( 
 )الشوكانى بشرح ـ ২/২৮০) المنتقى
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 “হ়েি একারণেই ইমাম আহমদ হাদীসলিণক  ঈফ িণিণিন, 
দ মনলি ইিণন িাইলম়ো আি-জাদ্দ িার মনুিাকা়ে উণল্লে কণরণিন। 
না়েিিু আওিার ২/২৮০”। অথবাৎ ইমাম আহমদ, ইিণন িাইলম়ো 
আি-জাদ্দ, োওকানী, আিিানী প্রমেু এ িেবনালিণক  ঈফ িণিণিন। 
দকউ িাণদর এ িিিয গ্রহে নাও করণি োণরন,  লদ িার কাণি 
দলিি থাণক। লকনু্ত এক স্থাণন িাণদর কথা গ্রহে করণিন, আিার 
একই হাদীণসর লিষণ়ে অন্য স্থাণন গ্রহে করণিন না, হাদীণসর দক্ষণে 
এমন লদ্বমেুী নীলি দকন? মা হািী দিাাঁডামী ধরণি লিণ়ে এমন 
দিাাঁডামীর জাণিই আিকা েণর দিণিন না দিা আিার? 

গ্রথথকার - ১৯ 

এক বিঠণক লিন রাকাণির েণক্ষ গ্রথথকাণরর লদ্বিী়ে দলিি: 

 ل بثالث يوتر كان أنه أبيه عن طاووس ابن عن معمر عن الرزاق عبد) ب
 .بينهن يقعد

“ (ে) ইিনু ত্বাউস িার লেিা দথণক িেবনা কণরন দ , রসিূ (িাঃ) লিন 
রাক‘আি লিির েডণিন। মাণঝ িসণিন না। (িীকা: মিুান্নাফ আব্দরু 
রা  াক হা/৪৬৬৯ ি়ে ে-, ে.ৃ২৭)”  (ে.ৃ৩৩২) 

ে বাণিাচনা 

এক. িাণি়েীর আমিণক নিীজীর আমি িালনণ়ে লদণিন 

গ্রথথকার এোণন একজন িাণি়েীর আমিণক রাসিূলু্লাহ সাল্লাহু 
আিাইলহ ও়োসাল্লাণমর আমি িালনণ়ে চরম অজ্ঞিার েলরচ়ে লদণিন। 
লিলন লিণেণিন “রসিূ িাঃ লিন রাকাি ..”। অথচ এলি হণি “িাউস 
লিন রাকাি ...”। মিূি এ িেবনা়ে রাসিূলু্লাহ সাল্লাহু আিাইলহ 
ও়োসাল্লাণমর দকান উণল্লেও দনই ইলেিও দনই। লিষ়েলি দ  দকান 
হাদীণসর োঠণকরই দিাধিময হও়োর কথা। 

দুই. আিার এোণন েব্দ এণসণি: ( يقعد ل ) ‘ লিলন িসণিন না’ ; একথা 
িণিনলন:( يتشهد ل ) ‘ লিলন দুই রাকাণি িাোহহুদ েডণিন না’ । িাই 
এোণন ( يقعد ل )এর এ অথব েিুই  লুিসেি দ  লিলন ‘ সািাম 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi
http://www.islamijindegi.com/
https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014


                    www.islamijindegi.com             

লফরাণনার জন্য িসণিন না’ । সুিরাং এ আসারলিও দুই রাকাণি 
িাোহহুণদর জন্য না িসা লিষণ়ে স্পি ন়ে। 

লিন. গ্রথথকার এর েণূিবর েিৃা়ে (ে.ৃ৩৩১) লদ্বিী়ে রাকাণি বিঠক 
করার লিষণ়ে ওিাইদুল্লাহ মিুারকেরুীর িিিয িুণি ধণরণিন।  ার 
অথব: “ লিন রাকাি লিির েডার সম়ে লদ্বিী়ে রাকাণি বিঠক করার 
লিষণ়ে দকান মরফু-সহীহ-সরীহ িথা সহীহ ও সুস্পি নিীজীর দকান 
হাদীস োইলন। 

 الثانية الركعة في الجلوس إثبات في صريحا صحيحا مرفوعا حديثا أجد لم( 
 ” )بالثالث اإليتار عند

দদেনু দুই রাকাণি বিঠক প্রমাে করার জন্য গ্রথথকার দালি করণিন: 
হাদীসলি হণি হণি ১. মরফু িথা নিীজীর কথা িা কাজ ২. হণি হণি 
সহীহ ৩. হণি হণি সরীহ িথা সুস্পি ও দ্বযথবহীন। 

আর এোণন গ্রথথকার দ  দলিি দেে করণিন িা ১. নিীজীর কথা িা 
কাজণিা ন়েই, সাহািীরও ন়ে; িরং িাণি়েীর কমব মাে। ২. সনদ 
সহীহ লক সহীহ না দস লিষণ়ে গ্রথথকার লকিুই িণিনলন। ৩. আিার 
িেবনালি সরীহ িা সুস্পি ন়ে। িরং এর লিেরীি অণথবর প্রিি সম্ভািনা 
রাণে। 

অণন্যর কাণি দলিি চাও়োর সম়ে দ  দ  লিষ়েগুণিার েিব করণিন 
এর দকানওলি লক আণি এোণন িার উলল্ললেি দলিণি?  লদ না থাণক 
িাহণি এমন লদ্বমেুী নীলি দকন? অথচ নামাণ র স্বাভালিক 
লন়েমানুসাণর সহীহ মসুলিণম েরীণফর িেবনানু া়েী ‘ প্রলি দুই রাকাি 
ের িাোহহুদ আণি’ । আর এর িযলিক্রম দকান নামাণ  োও়ো  া়ে 
না। সুিরাং দুই রাকাণি িাোহহুদ না েডার সুস্পি দলিি না োও়ো 
ে বন্ত দলিি িাডাই নামাণ র স্বাভালিক লন়েণমই িাোহহুদ েডা 
আিেযক হও়োর কথা। িার উের আিার েলিোিী দলিিও রণ়েণি। 
িারেরও দকন দলিি িাডা এ নিুন লন়েণমর লিির আলিস্কার কণর 
দলিি লিলেি সহীহ লন়েমণক ভুি আেযাল়েি করা হণে। 
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চার. আমাণদর আণিাচনা়ে এণসণি দ , গ্রথথকার একালধক স্থাণন 
সাহািীর কথা িা কাজ সংক্রান্ত িেবনাণক মওকুফ িণি উলডণ়ে 
লদণ়েণিন। আর এোণন লিলন িার দচণ়েও লনণচ িথা িাণি়েীর কথাও 
ন়ে িরং অস্পি ও দ্বযথবণিাধক আমিণক েুাঁলজ কণর লনণজর মিিাণকই 
একমাে সলঠক সািযস্ত করণি চাণেন। 

গ্রথথকার - ২০ 

গ্রথথকাণরর িিৃী়ে দলিি 

 إل يقعد ل بثالث يوتر"  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان:  قال قتادة عن
 رهنآخ في

“ (ি) িািাদা (রাঃ) িণিন, রাসিূ (িাঃ) লিন রাক‘আি লিির 
েডণিন। দেণষর রাক‘আণি িাডা লিলন িসণিন না।”  (িীকা. 
মালরফািুস সুনালন ও়োি আসার হা/১৪৭১ ৪/২৪০, ইরও়োউি 
িািীি হা/৪১৮ এর আণিাচনা) 

ে বাণিাচনা : 

এলি মিূি কািাদা দথণক আিান ইিণন ই়োল ণদর িলেবি হ রি 
আ়েোর রা. মারফু-মতু্তালসি হাদীসলিই,  া লনণ়ে আমরা দীঘব 
আণিাচনা কণর আসিাম। হাদীসলি িেবনা কণরণিন হাণকম ও 
িাইহাকী রহ.। এলিণক লভন্ন দকান হাদীস লহণসণি দকউই িেবনা 
কণরনলন। আমার জানা মণি গ্রথথকারই এলিণক প্রথম লভন্ন হাদীস 
লহণসণি রূে লদণ়েণিন। িাইহাকীর দ্ইু লকিাি দথণকই িার িিিয 
িুণি ধরলি। দ  দকান সাধারে োঠকই লিষ়েলি সহণজ িঝুণি 
োরণিন ইনোল্লাহ। 

িাইহাকী িাাঁর ‘ মালরফািুস সুনান’  গ্রণথথ কািাদাসণূে িলেবি হ রি 
আ়েোর মরফু-মতু্তালসি হাদীস সম্পণকব আণিাচনা়ে িণিন: 

 ( فيه وقال قتادة عن يزيد، بن أبان ورواه  :) : 

‘ এ হাদীসলিই আিান িেবনা কণরণিন কািাদা দথণক,  াণি লিলন 
িণিন, ...’ । অথবাৎ ইমাম িাইহাকী রহ. েণূিবর িেবনা দথণক এ 
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িেবনালির দকিি েণব্দর োথবকযিাই দকিি দদোণি দচণ়েণিন। সনণদ 
িা সণূে দকান োথবকয দনই। িরং এলিও েণূিবর সনণদই িলেবি। 
িাহণি এর সনদ হি: কািাদা- রুারাহ-সাদ ইিন লহোম-আ়েো ...। 

অিঃের িাইহাকী রহ. িণিন, 

 وهمام ، ومعمر ، الدستوائي وهشام ، عروبة أبي ابن رواية بخالف وهو( 
 :)قتادة عن

‘ কািাদা দথণক িেবনাকারী আিাণনর হাদীণসর েব্দ কািাদা দথণক 
অের িেবনাকারী ইিণন আিী আরূিা, লহোম, মা‘ মার ও হাম্মাম 
সকণির িেবনার লিণরাধী।’  অথবাৎ সনণদ দকান লভন্নিা দনই, লভন্নিা 
দকিি েণব্দ। এ লিষ়েলি লিলন িার ‘আস-সুনানুি কুিরা়ে’  আণরা 
স্পি কণর লদণ়েণিন। এিং সি দেণষ িণিণিন: আিাণনর িেবনালি 
ভুি। 

গ্রথথকার এোণন : 

১. িীকা়ে দুলি িরাি উণল্লে কণরণিন। (এক) মালরফািুস সুনালন 
ও়োি আসার:িাইহাকী। আর দসোণন: 

 عليه هللا صلى هللا رسول كان:  فيه وقال قتادة عن يزيد نب أبان ورواه( 
 : )وسلم

িেবনার এ েণব্দর শুরু দথণক ( يزيد بن أبان ورواه ) : ‘আর এ িেবনালি 
আিান কািাদাসূণে িেবনা কণরণিন’  কথালি এিং মাঝোন 
দথণক ( فيه وقال ):‘ এিং িাণি লিলন (আিান) িণিণিন’  েব্দলি 
ইোকৃি িাদ লদণ়েণিন। দদেনু: ‘এ িেবনালি’  এিং ‘ িাণি’  েব্দ দুলি 
দ্বারা দকান িেবনাণক িঝুাণনা হণ়েণি, লজণজ্ঞস করণি স্বাভালিক উত্তর 
আসণি: েণূিব উলল্ললেি িেবনালি। আর েণূিব হ রি আ়েো দথণক 
কািাদাসণূে িলেবি লিির লিষ়েক মরুফু-মতু্তালসি িেবনালি। এলি লভন্ন 
দকান িেবনা ন়ে দ  আিার আণরকলি নাম্বার লদণ়ে িাণক উণল্লে করণি 
হণি। 
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(দুই) লিলন িীকা়ে িণিণিন লিস্তালরি ইরও়োউি িািীণির আণিাচনা 
দ্রিিয। আলম ো়েে আিিানীর ইরও়োউি িািীণির েেূব আণিাচনা়ে 
 া দেিাম িাণি েব্দ আণি: 

 بن شيبان طريق من (৩/২৮) البيهقى وعنه (১/৩০৪) الحاكم فأخرجه( 
 عليه هللا صلى هللا رسول كان: " بلفظ به قتادة عن نأبا حدثنا شيبة أبى فروخ
 ।)يسلم ل بثالث يوتر وسلم

 অথবাৎ আিিানী সাণহি িণিন:‘ হাদীসলি (অথবাৎ েণূিবাি হ রি 
আ়েোর মারফু হাদীস) িেবনা কণরণিন হাণকম এিং হাণকম দথণক 
িাইহাকী: োইিান ইিণন ফাররুেসণূে। (োইিান িণিন) আিান 
কািাদা দথণক ‘এ সনণদই’  আমাণদরণক হাদীসলি িেবনা কণরণিন 
‘ এ েণব্দ’  দ , ...।’  িক্ষ করুন এোণন : ( بلفظ به قتادة عن أبان :) 
: আিান কািাদা দথণক ‘এ সনণদই’  ‘ এ েণব্দ’  িেবনা কণরণিন ...। 
এোণন (به) ‘এ সণনণদই িা এ সণূেই’  কথার মাণনই হি: েিূবিিবী 
সণূে। অথবাৎ কািাদা  রুারাহ দথণক, লিলন সাদ ইিণন লহোম দথণক, 
লিলন হ রি আ়েো রা. দথণক। হাদীণসর দ  দকান িােই িণুঝ 
েিূবিিবী দকান সেূ উণল্লণের ের  েন অন্য আণরকলি সেূ উণল্লে করা 
হ়ে আর িাণি িিা হ়ে: (به) ‘ এ সণূেই’ , িার দ্বারা িঝুা  া়ে এ 
হাদীসলিও েিূবিিবী সূণেই িলেবি হণ়েণি। িরং এণক্ষণে কেণনা 
োলরোলশ্ববক অিস্থার উের লভলত্ত কণর (به) েব্দ দিণড দদও়ো হ়ে, 
উণদ্দেয হ়ে দ , এলি েিূবিিবী সণূে িলেবি। লকনু্ত হাদীণসর লকিাণির 
রীলি ও েলরভাষা সম্পণকব ল লন অজ্ঞ লিলন িা লক কণর িঝুণিন! 

দমাি কথা লিষ়েলি িাইহাকী ও আিিানী সাণহণির িিণিয 
লদিাণিাণকর ন্যা়ে স্পি দ , এলি কািাদাসণূে হ রি আ়েোর দসই 
হাদীস  া গ্রথথকার (ক) লেণরানাণম এক নাম্বাণর দলিি লহণসণি 
উণল্লে কণরণিন! 

সুিরাং আমরা িিণি োলর লিলন একলি হাদীসণকই লনজ হাণি কাি 
িাণির ের দুলি হাদীস িানাণনার দচিা করণিন! 
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২. হাদীসলিণক েণূিব (ক) লেণরানাণম এক নাম্বাণর উণল্লণের ের 
আিার লদ্বিী়েিার এণকই উণল্লে করণিন সামান্য েলরিিবন কণর লভন্ন 
দলিি লহণসণি দদোণনার জন্য। 

৩. এভাণি লিলন একলি মতু্তালসি িেবনাণক মরুসাি িালনণ়ে দেে 
করণিন। 

গ্রথথকার : ২১ 

গ্রথথকাণরর চিুথব দলিি- 

 ركعات بثالث يوتر كان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن كعب بن أبي عن
 الكافرون أيها يا بقل الثانية وفي األعلى ربك اسم بسبح األولى في يقرأ كان
 فراغه عند قال فرغ فإذا الركوع قبل ويقنت أحد هللا هو بقل الثالثة وفي

 .آخرهن في يطيل مرات ثالث القدوس الملك سبحان

“ (ঘ) উিাই ইিনু কা‘ ি হণি িলেবি: রাসিূ (িাঃ) লিন রাক‘আি 
লিির েডণিন। প্রথম রাক‘আণি সালব্বলহসমা রালব্বকাি আ‘ িা, 
লদ্বিী়ে রাক‘আণি কুি ই়ো আই়েহুাি কাণফরূন এিং িিৃী়ে 
রাক‘আণি কুি হুও়োল্লাহুি আহাদ েডণিন। এিং লিলন রুকুর েণূিব 
কুনিূ েডণিন। অিঃের  েন লিলন দেষ করণিন িেন দেণষ 
লিনিার িিণিন সুিহানাি মালিলকি কুদু্দস। দেষ িার দিণন 
িিণিন”  

অিঃের িণিন: “উি হাদীিও প্রমাে কণর রাসূি (িঃ) একিানা লিন 
রাক‘আি েণডণিন, মাণঝ বিঠক করনলন।”  

ে বাণিাচনা 

এ হাদীস লকভাণি প্রমাে কণর দ  লিলন মাণঝ বিঠক করণিন না 
লিষ়েলি িডই আি বজনক। গ্রথথকার হ়েি িিণিন দ , এণি লিন 
রাকাি নামাণ র কথা এণসণি, লকনু্ত মাণঝ দুই রাকাি দেণষ বিঠণকর 
কথা িিা হ়েলন। এণি িঝুা  া়ে দ  লিলন বিঠক কণরনলন। লকনু্ত 
গ্রথথকার িিণিন লক দ , এ হাদীণস সরূা ফালিহা, রুকু-লসজদা, দেষ 
বিঠণকর কথা, এমনলক সািাণমর কথা িিা হ়েলন, িাহণি লক এ 
দথণক িঝুা  া়ে নিীজী এসণির দকানলিই কণরনলন?! 
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গ্রথথকার - ২২ 

গ্রথথকাণরর েিম ও দেষ দলিি 

، يَْجلِسَُ ل بِثَالثَ  يُوتِرَُ"  َكانََ أَنَّهَُ َعطَاءَ  َعنَْ  آِخِرِهنََّ فِي إِل يَتََشهَّدَُ َول فِيِهنَّ

“ (ঙ) আত্বা (রাঃ) লিন রাক‘আি লিির েডণিন। লকনু্ত মাণঝ 
িসণিন না। এিং দেষ রাক‘আি িযিীি িাোহহুদ েডণিন না।”  
(িীকা.মসুিাদরাণক হাণকম হা/১১৪২) 

ে বাণিাচনা 

এোণনও গ্রথথকার লে়োনি কণরণিন: 

১. িেবনালি মরফু িা মওকুফও ন়ে; িরং একজন িাণিঈর আমি 
মাে। 

২. দ োণন সাহািীর মওকুফ িেবনাণকও লিলন দলিি মানণি নারাজ, 
দসোণন লিলন িাণিঈর আমিণক দলিি লহণসণি উণল্লে কণর  াণেন। 

৩. িেবনালির হুকুম িথা মান কী গ্রথথকার িণিনলন। িীকা়ে লিলন 
দকিি হাণকণমর িরাি উণল্লে কণরই ক্ষযান্ত রণ়েণিন। অথচ এর 
সনণদ: ( اْلفَْضلَِ ْبنَُ اْلَحَسنَُ ) হাসান ইিণন ফজি রণ়েণিন ল লন মসুলিম 
ইিণন ইিরাহীম দথণক হাদীস িেবনাকারী। উি হাসান মািরুক ও 
‘ মতু্তাহাম লিি কাল ি’  (লমথযার অলভণ াণি অলভ িু)। (আি-মিুনী 
লফ - আুফা, মী ানুি ইলিদাি ও লিসানুি মী ান)। ো়েে 
নাসীরুদ্দীন আিিানী সাণহি ( ঈফা হা.৩৮৭০) উেণরাি হাসান 
িলেবি একলি িেবনাণক সুস্পি জাি আেযাল়েি কণরন এিং জাি 
হও়োর কারে লহণসণি িাণকই লচলিি কণর িণিন, 

 الحسن واسمه هذا؛ البواصرائي آفته الوضع؛ ظاهر موضوع وهذا:  قلت( 
 و" األنساب" في كما الحديث؛ متروك وهو الزعفراني، السمح بن الفضل بن
 ). وغيرهما" اللباب"

সুিরাং এ িেবনলি দকান ধরণের দলিিণ ািয ন়ে। এমন একজন 
িেবনাকারী থাকা সণেও গ্রথথকার এোণন দকান লকিু না িণি এণক 
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দলিি লহণসণি দেে কণর দিণিন, লিষ়েলি িার আমানদারীণক 
মারাত্মকভাণি প্রশ্নলিদ্ধ কণর। 

গ্রথথকার - ২৩ 

গ্রথথকাণরর অলিলরি আণরকলি দলিি 

গ্রথথকার িণিন: “এমন লক োাঁচ রাক‘আি েডণিও রাসিূ (িাঃ) এক 
বিঠণক েণডণিন। : 

 إل يجلس ول بخمس يوتر كان:  وسلم عليه هللا صلى النبي أن عائشة عن( 
  : )آخرهن في

োাঁচ রাক‘আি লিির েডণিন লকনু্ত দেষ রাক‘আি িাডা িসণিন 
না। ”  

ে বাণিাচনা 

সণূের সামান্য োথবণকয একই হাদীস এণসণি লভন্ন েণব্দ দ োণন: (  ل
‘ (يجلس িসণিন না’  কথালি দনই। িরং েব্দ এণসণি: (  ل
‘ (يسلم সািাম লফরাণিন না’ । দদেনু িাইহাকী আস-সুনানুি কুিরার 
(হা.৭৮১) িেবনা়ে েব্দ এণসণি: 

 - َويَُسل مََ اآلِخَرةَِ فِي يَْجلِسََ َحتَّى اْلَخْمسَِ ِمنََ َشْيءَ  فِي يَُسل مَُ َول بَِخْمسَ  وتِرَُيَُ
 المنذر وابن مستخرجه في عوانة وأبو والكبرى الصغرى في البيهقي رواه
 )األوسط في

গ্রথথকার - ২৪ 

গ্রথথকার িণিন:“জ্ঞািিয: লিন রাক‘আি লিির েডার দক্ষণে দুই 
রাক‘আি েণড সািাম লফলরণ়ে েনুরা়ে এক রাক‘আি েডা  া়ে। 
লিন রাক‘আি লিির েডার এলিও একলি উত্তম েদ্ধলি।”  

ে বাণিাচনা 

লিিণরর এ েদ্ধলি লিষণ়ে গ্রথথকার মিূ িইণ়ে দকান হাদীস উণল্লে না 
কণর িীকা়ে লকিু িরাি ও একলি হাদীস উণল্লে কণরণিন। িাই 
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“এলিও একলি উত্তম েদ্ধলি”  কথালি  াচাই করার জন্য িীকার 
িরািগুণিা  াচাই ও ে বাণিাচনা কণর দদেণি হণি। 

(এক) ইিণন উমর রা. এর িেবনা 

িীকা়ে গ্রথথকার মিূি দুলি িেবনার লদণক ইলেি কণরণিন। প্রথণম দ  
িরািলি উণল্লে কণরণিন িা হি: “১২৮৯. িেুারী হা/৯৯১ ১ম ে- 
ে.ৃ১৩৫ (ইফািা হ/৯৩৭২/২২৫) লসিলসিা িহীহাহ হা/২৯৬২ সনদ 
িহীহ, ইরও়োউি িািীি হা/৪২০ এর আণিাচনা দ্রঃ ২/১৪৮ েঃৃ; 
দদেনুঃ আিিানী, লক়োম ুরামা ান, েঃৃ২২;...”  

ে বাণিাচনা: 

এোণন কণ়েকলি লিষ়ে িক্ষেী়ে: 

১. সহীহ িেুারীর িেবনালি এরূে: 

 الوتر في والركعتين الركعة بين يسلم كان عمر بن هللا عبد أن نافع وعن( 
 : ) حاجته ببعض يأمر حتى

 হ রি নাণফ িণিন, ‘আব্দলু্লাহ ইিণন উমর লিির সািাণি দুই 
রাকাি ও এক রাকাণির মণধয সািাম লফরাণিন। এমনলক িার দকান 
প্রণ়োজণনর কথাও িিণিন’ । (সহীহুি িেুারী হা.৯৯১) 

২. সুিরাং লিষ়েলি অিযন্ত সুস্পি দ , এলি আব্দলু্লাহ ইিণন উমর রা. 
এর িযলিিি আমি,  াণক েলরভাষা়ে ‘ মওকুফ’  িণি। এলি 
নিীজীর কথা িা কাজ ন়ে। গ্রথথকার িার িইণ়ে িারিার লিলভন্ন 
দলিণি ‘ মওকুফ’  হও়োণক দদাষ লহণসণি উণল্লে কণরণিন। আর 
এোণন মওকুফণকই প্রমাে লহণসণি উণল্লে করণিন। 

৩. এ িইণ়ে গ্রথথকার একলি দলিিণকই একালধক িালনণ়ে দদোণনার 
উণদ্দণেয িারিার উণল্লে কণর থাণকন। লকনু্ত এোণন মিূ িইণ়ে িার 
দািীর েণক্ষ দকান দলিিই উণল্লে কণরনলন। িণি িীকা়ে একলি 
‘ মরফু’  িেবনার আরিী িিিয উণল্লে কণরণিন। লকনু্ত ইিণন উমণরর 
এ ‘ মওকুফ’  িেবনালি িার েণক্ষ প্রধান দলিি হও়ো সণেও লিলন িা 
মিূ আণিাচনা ও িীকা দকাথাও উণল্লে না কণর িরং আরিী ও িাংিা 
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িেুারীর দকিি িরাি উণল্লে কণরই ক্ষান্ত রইণিন দকন? এিা লক এ 
কারণে দ , উণল্লে করণি ধরা েণড  াণিন: এলি মরফু ন়ে িরং 
মওকুফ? িাহণি লক িেুারীর িরাি উণল্লে কণর লিলন োঠকণক 
ধাাঁধা়ে দফিণি দচণ়েণিন? 

৪. গ্রথথকার এ হাদীণসর আণরা দুলি িরাি লদণ়েণিন (আিিানী 
সাণহণির ‘ লসিলসিা’  (হা/২৯৬২) ও ‘ ইরও়োউি িািীি’  
(২/১৪৮)। আর লকিাি দুলির িেবনা দথণক িাহ্ি িঝুা  া়ে, 

িাকী অংণের জণন্য "লিির সািাি: েলরলেি-(েিম অংে)" দদেনু!! 

লিির সািাি: েলরলেি (েিম-অংে) 

(ক) আব্দলু্লাহ ইিণন উমর রা. এক রাকাি লিির েডণিন। িাই  লদ 
হ়ে, িাহণি গ্রথথকার লকিািদুলি দদোর েরও দকন ‘ লিন রাকাি 
লিির এর দলিি লহণসণি’  এর িরাি উণল্লে করণিন? আিার িেবনার 
েব্দও উণল্লে কণরনলন?! 

দকননা লকিািদুলিণি িেবনালির েব্দ  থাক্রণম: 

এক. আব্দলু্লাহ ইিণন উমর এক রাকাণি লিির েডণিন। আর দুই 
রাকাি ও এক রাকাণির মাণঝ কথা িিণিন। আরিী েব্দ: 

 ( كعةوالر الركعتين بين يتكلم وكان بركعة تريو كان ) 

(লসিলসিা হা.২৯৬২) 

দুই. আব্দলু্লাহ ইিণন উমর দুই রাকাি নামা  েডণিন, অিঃের 
সািাম লফরাণিন। িারের িিণিন, অমণুকর িািাণক লনণ়ে আস। 
অিঃের দাডাণিন এিং এক রাকাণি লিির েডণিন। আরিী েব্দলি: 

 قام ثم فالنة، بأبى إلى ادخلوا: قال ثم سلم، ثم ركعتين صلى عمر ابن أن( 
  )بركعة فأوتر

(ইরও়োউি িািীি ২/১৪৮) আিিানী সাণহি িণিন, এলি ‘আি ু
দাউদ’  িার ‘ সুনাণন’  এ েণব্দ িেবনা কণরণিন: (  والوتر مثنى، مثنى
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الليل آخر من ركعة ) অথবাৎ ‘ রাণির নামা  দুই দুই রাকাি, আর লিির 
হি দেষ রাণির এক রাকাি’ । 

(ে)  লদ গ্রথথকার উেণরািলকিাি দুলির িরাি দথণক লিন রাকাি 
লিির েডার কথা িণুঝ থাণকন এভাণি দ ,( بركعة أوتر ) অথব হি: 
‘ েণূিবর (দুই) রাকাণির সাণথ এক রাকাি লমলিণ়ে (লিন রাকাি) 
লিির েণডণিন’ , িাহণি সিলকিু সহজ হণ়ে  া়ে। অথবাৎ  ি 
িেবনা়ে( بركعة يوتر/بركعة أوتر ) ‘  এক রাকাণি লিির েডা’  েণব্দ 
নিীজীর লিিণরর কথা এণসণি, সিগুণিাণিই উণদ্দেয েণূিবর দুই 
রাকাণির সাণথ লমলিণ়ে লিন রাকাি লিির েণডণিন। এক রাকাি 
লিির েডার হাদীসণক আমরা দ ভাণি িণুঝলি, হ রি ইিণন উমণরর 
িেবনালিণক গ্রথথকার লঠক দসভাণিই িযােযা করণিন। িাই এ ধরণের 
হাদীস দ্বারা এক রাকাি লিির প্রমাে করার আর দকান সুণ াি 
গ্রথথকাণরর িাকী থাকণি না। এোণন গ্রথথকারণক দুলির একলি েথ 
অিেযই ধরণি হণি। দকননা, দুলি িেবনাণকই আিিানী সাণহিও 
সহীহ িণিণিন এিং গ্রথথকার এ মি গ্রহেেিূবক িার িরাি 
লদণ়েণিন। 

৫. সিণেণষ  লদ িলি আব্দলু্লাহ ইিণন উমর রা. দুই সািাণম লিন 
রাকাি লিির েডণিন, িিওু নিীজীর আমি লক লিি এর দ্বারা িা 
িঝুা  া়ে না। কারে িাাঁর দচণ়েও িড ফকীহ ও রাসূণির লনকিিম 
সাহািীরা এক সািাণম লিন রাকাি লিির েণডণিন। িাই লিেযাি 
িাণি়েী হ রি হাসান িসরীণক  েন লজণজ্ঞস করা হি: 

 كان:  فقال الوتر؟ نم الركعتين في يُسلم كان عمر ابن إن: للحسن قيل( 
 :)بالتكبير الثالثة في ينهض كان - منه أفقه عمرَُ

‘আব্দলু্লাহ ইিণন উমর রা. (লিন রাকাি) লিণের দুই রাকাণি সািাম 
দফরান? লিলন উত্তণর িিণিন, উমর রা. িাাঁর দথণক দিেী প্রজ্ঞািান 
লিণিন। লিলন (লদ্বিী়ে রাকাণি স্বাভালিক লন়েণম বিঠক দেণষ সািাম 
না লফলরণ়েই) িাকিীর িণি িিৃী়ে রাকাণির জন্য দাাঁলডণ়ে দ ণিন। 

[িরাি সহ েণূিব উণল্লে করা হণ়েণি] 
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৬. দেণষ গ্রথথকার িণিন: “ দদেনুঃ আিিানী, লক়োম ু রামা ান, 
েঃৃ২২” ; লকনু্ত লক়োম ুরামা ান লকিাণির এ েিৃা়ে আিিানী সাণহি 
দকান হাদীস উণল্লে না কণর দকিি লিন রাকাি লিিণরর দুলি িরীকা 
উণল্লে কণরণিন। িন্মণধয একলি গ্রথথকাণরর উলল্ললেি েথথা। লিলন এ 
েদ্ধলির স্পি দকান দলিি উণল্লে কণরনলন। িরং মািলরণির নামাণ র 
সাণথ সাদেৃয করণি লনণষধাজ্ঞা মণমব িলেবি হাদীস দথণক এলি লিলন 
‘ দির’  কণরণিন। এণকই িণি ‘ ইজলিহাদ’ । প্রশ্ন হ়ে আিিানী 
সাণহণির ইজলিহাদণক লক গ্রথথকার হাদীণসর ম বাদা লদণেন? 
আিিানী সাণহণির ইজলিহাদ অনুসরে করণি িাকিীদ হ়ে না, হ়ে 
‘ হাদীণসর অনুসরে’ ? 

(দুই) আ়েোর রা. এর িেবনা 

গ্রথথকার িীকার লদ্বিী়ে অংণে ইিণন আিী োইিার িরাণি একলি 
িেবনা উণল্লে কণরণিন এভাণি: “ ... মিুান্নাফ ইিণন আিী ো়েিাহ 
হা/৬৮৭১, ৬৮৭৪ : 

 بين يتكلم وكان بركعة يوتر كان وسلم عليه هللا صلى النبي أن عائشة عن ( 
 ”).والركعة الركعتين

ে বাণিাচনা 

এোণন কণ়েকলি লিষ়ে িক্ষেী়ে: 

১. হাদীসলি হুিহু একই সনণদ ইিণন আিী োইিা সণূে িেবনা 
কণরণিন, ইমাম ইিণন মাজাহ িার ‘ সুনাণন’  দুই স্থাণন: (হা.১১৭৭ ও 
হা. ১৩৫৮)। িদ্রƒে হাদীসলি একই সনণদ ইিণন আিী  ীব্ দথণক 
িলেবি হণ়েণি: মসুনাণদ আহমদ (হা.২৫১০৫) আি ু দাউদ 
(হা.১৩৩০, ১৩৩১) সুনাণন নাসা়েী (হা.১৬৪৯) সহীহ ইিণন লহব্বান 
(হা.২৪২২)। এিং  হুরী দথণক একই সনণদ হাদীসলি িলেবি হণ়েণি 
ম়ুোত্তা মাণিক (হা. ১২০) ও সহীহ মসুলিম গ্রণথথ (হা. ১৭৫২)। 
অথবাৎ এ িেবনালি হদীণসর প্রলসদ্ধ ৭লি লকিাণি িলেবি হণ়েণি। লকনু্ত 
দকাথাও হাদীসলি এভাণি দনই। এমনলক ইমাম ইিণন মাজা িাাঁর 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi
http://www.islamijindegi.com/
https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014


                    www.islamijindegi.com             

‘ সুনাণন’  দোদ ইিণন আিী োইিা দথণকই হাদীসলি িেবনা কণরণিন, 
দসোণন িেবনালি এণসণি এভাণি:  

( بواحدة ويوتر ثنتين كل في يسلم )  

অথবাৎ ‘ নিীজী প্রলি দুই রাকাণি সািাম দফরাণিন এিং এক রাকাণি 
লিির েডণিন’ । আর ো়েে নাসীরুদ্দীন আিিানী সাণহি (রহ.) িার 
‘ লসিলসিািুস সহীহা়ে’  ইিণন আিী োইিার িেবনালি উণল্লে কণর 
এর সমথবণন এ েণব্দ একলি িেবনাও দদোণি োণরনলন। 

২. সুিরাং উলল্ললেি িেবনালি োয্ ও দিলিলেন্ন। ফণি সনদ সহীহ 
হও়ো সণেও এলি সহীহ ন়ে। কারে এলি একই হাদীণসর আণরা 
আি-দেলি িেবনার লিণরাধী। 

৩. এলিণক সহীহ িিণি হণি এর িযােযা করণি হণি এ হাদীণসর 
অন্য সকি িেবনার আণিাণক। আর িা হণি লিন রাকাি লিিণর দুই 
রাকাণি সািাম লফরাণনার লিষ়েলি অন্তি এ হাদীস দ্বারা প্রমালেি হ়ে 
না। 

৪. গ্রথথকার নাসীরুদ্দীন আিিানী সাণহণির দ  িরাি উণল্লে 
কণরণিন, দসোণন ো়েে আিিানী িেবনালি উণল্লে কণর িণিন, 

 صحيح"  في وأصله الشيخين، شرط على صحيح عزيز إسناد هذا و:  قلت
: "  قوله دون منه أتم به الزهري عن أخرى طريق من (২/ ১৬৫) " مسلم

 ، غيره و ، (৪/৬৯/২৪২২ ) حبان ابن رواه كذلك و.. " .  يتكلم كان و
 و ৪/৬৬ ) حبان ابن روى و .( ১০৬ ص(  التراويح صالة في مخرج وهو
৬৭ و ৬৬৮ ) و.  منه األول الطرف غيره و ذئب أبي ابن طريق من 

 ... : نافع رواه لما قوي شاهد الحديث

অথবাৎ, “এ সনদ িেুারী মসুলিণমর েিবানু া়েী সহীহ, মিূ িেবনালি 
সহীহ মসুলিণম (২/১৬৫) অন্য সণূে  হুরী দথণক আণরা 
লিস্তালরিভাণি এণসণি। িণি মসুলিণম ‘ লিলন দুই ও এক রাকাণির 
মাণঝ কথা িিণিন’  অংেলি দনই। িদ্রƒে ইিণন লহব্বান প্রমেু এলি 
িেবনা কণরণিন। ইিণন লহব্বান ইিণন আিী- ীি সণূেও হাদীসলির 
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দকিি প্রথম অংেলি (অথবাৎ ( بركعة يوتر كان ) নিীজী এক রাকাণি 
লিির েডণিন) উদ্ধিৃ কণরণিন। ...”  

অথবাৎ মসুলিম ও ইিণন লহব্বাণনর দকান িেবনা়েই লদ্বিী়ে অংেলি 
দনই। িিওু আিিানী সাণহি এ হাদীণসর সনদণক সহীহ িণিণিন। 

একই হাদীণস একলদণক ইিণন আিী োইিা়ে এণসণি, ‘ দুই রাকাি 
ও এক রাকাি (লিন রাকাি লিিণর) এর মাণঝ কথা িিণিন’ ; আর 
মসুলিম, ইিণন লহব্বানসহ অন্যান্য লকিাণি এণসণি, ‘ এক রাকাণি 
লিির েডণিন’ । মসুলিণমর দ  িেবনার িরাি লিলন উণল্লে কণরণিন 
এর েব্দ হি: 

 ( احدةبو ويوتر ركعتين كل بين يسلم ركعة عشرة إحدى )  

‘ ... প্রলি দুই রাকাণি সািাম লফরাণিন, আর এক রাকাণি লিির 
েডণিন’  (মসুলিম হা.১৭৫২)। অথবাৎ ইিণন আিী োইিার িেবনা 
দ্বারা িঝুা  া়ে লিন রাকাি লিির েডণিন, আর মসুলিমসহ অন্যণদর 
িেবনা দ্বারা স্পিি িঝুা  া়ে, এক রাকাি লিির েডণিন। এক 
হাদীণসর দুলি িেবনা়ে এমন েরস্পর লিেরীিমেুী িিিয থাকার েরও 
দুলি একই সাণথ সহীহ, নালক দুলির একলি? লিষ়েলি আিিানী সাণহি 
েলরস্কার কণরনলন। 

৫. ো়েে আিিানী  লদ দুলি দ্বারা একই অথব িণুঝ থাণকন, অথবাৎ 
উভ়ে িেবনা়ে ‘ নিীজী লিন রাকাি লিির েডণিন’ , িাহণি আমার 
দকান আেলত্ত দনই। িেন  ি িেবনা়ে ‘ এক রাকাি’  লিিণরর কথা 
এণসণি সিগুলি দ্বারাই লিন রাকাি লিির েডা প্রমাে হণ়ে  াণি । 
আিিানী সাণহি হ়েি িাই িণুঝণিন। দকননা লিলন এোণন এ 
িেবনালিণক ইিণন উমণরর আমণির সমথবক ধণরণিন। ইিণন উমণরর 
আমি লদণ়েই লিলন িার ‘ লক়োম ুরামা ান’  লকিাণি দুই সািাণম লিন 
রাকাি লিির প্রমাে কণরণিন। লকনু্ত  লদ লিলন একলি লদণ়ে এক 
রাকাি লিির, আর অেরলি লদণ়ে লিন রাকাি লিির প্রমাে করণি 
চান িাহণি আেলত্ত থাকণি একই হাদীণসর লিেরীিমেুী দুলি িেবনা 
এক সাণথ সহীহ হ়ে লক কণর? 
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৬. আিিানী সাণহি িেবনালির িরাণি মসুলিম, ইিণন লহব্বান ও 
অন্যান্য লকিাণির নাম উণল্লে কণরণিন। লকনু্ত হুিহু ইিণন আিী 
োইিার সনণদ িার দথণকই হাদীসলি িেবনা কণরণিন ইিণন মাজাহ 
িার ‘ সুনাণন’  (হা.১১৭৭ ও হা. ১৩৫৮)। লকনু্ত লিলন কুিুণি লসত্তার 
অংে ইিণন মাজার িরাি উণল্লে কণরনলন দকন? অথচ ইিণন মাজা 
এলি ইিণন আিী োইিা দথণকই িেবনা কণরণিন। 

হাদীসলি একই সনণদ ইিণন আিী োইিা়ে এণসণি এক েণব্দ, আর 
এণক আিিানী সাণহি িণিণিন: এ সনদ িেুারী মসুলিণমর 
েিবানু া়েী সহীহ। লঠক এ সনদলিণিই ইিণন মাজা়ে িেবনালি এণসণি 
সম্পেূব লভন্ন েণব্দ এভাণি:“  ( بواحدة ويوتر ثنتين كل في يسلم ) অথবাৎ 
‘ নিীজী প্রলি দুই রাকাণি সািাম দফরাণিন এিং এক রাকাণি লিির 
েডণিন”। দ ণহিু সনদ হুিহু এক, িাই এোণনও আিিানী 
সাণহিণক িিণি হণি: এ সনদ িেুারী মসুলিণমর েিবানু া়েী সহীহ। 

৭. এোণন আিিানী সাণহণির িাহকীক মারাত্মক ত্রুলিেেূব িা 
এণকিাণরই অসম্পেূব। আর এ অেেূবাে িা ত্রুলিেেূব িাহকীণকর 
িাকিীদ কণরই গ্রথথকার এমন দিডাজাণি আিকা েণডণিন। দকান 
িেবনার লক অণথব ধরণিন, িা লঠক করণি োরণিন না। 

৮. আিার গ্রথথকার িীকা়ে ইিণন আিী োইিার লদ্বিী়ে দ  নম্বরলি 
লদণ়েণিন (হা.৬৮৭৪) দসোণনও ইিণন উমর (রা.) এর লনজস্ব 
আমণির লিিরে এণসণি, ( بركعة فأوتر قام ثم ) ‘অিঃের ইিণন উমর 
দাডাণিন এিং এক রাকাণি লিির েডণিন’ । এণি লক লিন রাকাি 
লিিণরর কথা আণি না এক রাকাণির কথা? গ্রথথকাণরর উণদ্দণেযর 
সাণথ এ িেবনা এিং েণূিবর িেবনালির লক আণদৌ দকান সামঞ্জসয 
আণি? এলিলক দলিণির নাণম দধাাঁকা ন়ে? 

গ্রথথকার - ২৫ 

গ্রথথকার িণিন: “উণল্লেয দ , লিন রাক‘আি লিিণরর মাণঝ সািাম 
দ্বারা োথবকয করা  াণি না মণমব দ  হাদীি িলেবি হণ়েণি িা  ঈফ।”  
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িীকা. ১২৯০. ইরও়োউি িািীি হা/৪২১, ২/১৫০ েঃৃ; আহমদ 
হা/২৫২৬৪”  

ে বাণিাচনা 

এক স্থাণন সহীহ িণি লনণজই আিার হাদীসলিণক  ঈফ িিণিন! 

িেবনালিণক  ঈফ প্রমাে করার জন্য গ্রথথকার আিিানী সাণহণির 
‘ ইরও়োউল্গািীণি’ র িরাি লদণ়েণিন। আিিানী সাণহি িার 
‘ ইরও়োউিিািীি’  গ্রণথথ িণিন: ইমাম আহমদ এলিণক  ঈফ 
িণিণিন  া ‘আি-মনুিাকা’  ও ‘ নাইিিু আওিার’  গ্রণথথ এণসণি। 
এলি মিূি দসই হাদীস  া লদণ়ে গ্রথথকার ‘ এক সািাণম ও একই 
বিঠণক লিন রাকাি লিির’  প্রমাে করার িযথব দচিা কণরণিন এিং 
সহীহ সািযস্ত কণর এণসণিন (ে.ৃ৩৩১)। আিিানী, োওকানী, ইিণন 
িাইলম়ো আি-জাদ্দ ও ইমাম আহমণদর মণি দুলি একই িেবনা। িাই 
িাণদর মণি দুণিাই  ঈফ। গ্রথথকার এ হাদীসণকই এক স্থাণন সহীহ 
িণি এণস এোণন আিার  ঈফ সািযস্ত করণিন! এ দকমন বিেলরিয। 

কুনিূ েডার েণূিব িাকিীর িিা ও হাি উণত্তািন কণর হাি িাাঁধা 

গ্রথথকার - ২৬ 

গ্রথথকার িণিন: “ লিির িািাণি লকরাআি দেষ কণর িাকিীর লদণ়ে 
েনুরা়ে হাি িাাঁধার দ  লন়েম সমাণজ চাি ু আণি িা লভলত্তহীন।”  
(ে.ৃ৩৩৪) 

ে বাণিাচনা 

িাকিীর লদণ়ে েনুরা়ে হাি িাাঁধার এ লন়েম লভলত্তহীন ন়ে, িরং সুন্নাহ 
সম্মি। প্রকৃিেণক্ষ গ্রথথকাণরর কথাই িালিি ও লভলত্তহীন। লিষ়েলি 
স্পি করণি আণি গ্রথথকাণরর কুনিূ েডার সহীহ লন়েম লক ও এর 
দলিি লক িা ে বাণিাচনা কণর দন়ো দরকার। 

গ্রথথকার িণিন: “কুনিূ েডার িহীহ লন়েম’ : লেণরানাণম দিণেন: 
“ লিিণরর কুনিূ দুই লন়েণম েডা  া়ে। দেষ রাক‘আি দেষ কণর হাি 
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িাাঁধা অিস্থা়ে দু‘আণ়ে কুনিূ েডা। অথিা লিরাআি দেণষ হাি িুণি 
দু‘আণ়ে কুনিূ েডা।”  (ে.ৃ ৩৩৬) 

প্রথম লন়েণমর দলিি 

গ্রথথকার উেণরািলন়েণম কুনিূ েডার দকান দলিি উণল্লে না কণর 
প্রথম েদ্ধলি আণিাচনার ের িীকা়ে দকিি একলি িরাি উণল্লে 
কণরণিন এভাণি: “আিিানী, ইরও়োউি িািীি ২/৭১ েঃৃ, ২/১৮১ 
েঃৃ”। অথবাৎ এ িরাণিই িার দলিি রণ়েণি। িরাি অনু া়েী িািাে 
কণর দদো দিি দসোণন কুনিূ েডার লন়েম সম্পণকব দকান হাদীসও 
দনই, দকান সাহািী, িাণি়েীর দকান িিিয িা আমণির উণল্লেও 
দনই। এণি দকিি ইস্হাক ইিণন রাহু়োহ’ র (জন্ম-১৬১ মিুৃয-২৩৮) 
আমণির উণল্লে রণ়েণি। ো়েে আিিানীর িিিয: 

... بنا يوترَُ إسحاق نكا " :(২২২ ص" ( المسائل"  فى المروزى ذكر قد
 تحت أو ثدييه، على يديه ويضع الركوع، قبل ويقنت القنوت فى يديه ويرفع
 )الثديين

“মারও়ো ী উণল্লে কণরণিন: ইসহাক আমাণদরণক লনণ়ে লিির 
েডণিন। ... আর লিলন কুনণূি হাি উঠাণিন, রুকুর ের কুনিূ 
েডণিন এিং িণুকর উের িা িণুকর লনচ িরাির হাি রােণিন”। 

অলধকনু্ত গ্রথথকার িণিণিন, সলঠক লন়েম ‘ হাি িাাঁধা অিস্থা়ে কুনিূ 
েডা’ । অথবাৎ িার আেলত্ত হাি িাাঁধা অিস্থা়ে কুনিূ েডার উের ন়ে, 
িরং কুনণূির শুরুণি িাকিীর িণি হাি উঠাণনার উের। লকনু্ত িার 
উলল্ললেি িরাণি আিিানী সাণহি ইসহাক ইিণন রাহু়োর দ  আমি 
উণল্লে কণরণিন, িাণি রণ়েণি ‘ লিলন কুনণূি দুই হাি উঠাণিন’ । 
এণি হাি উণত্তািন করািাই প্রমালেি হণ়ে  া়ে,  াণক লিলন িালিি 
িণি এণসণিন। 

২. ইসহাক ইিণন রাহু়োর কথাই  লদ গ্রথথকাণরর দলিি হ়ে, িাহণি 
দদা়োণ়ে কুনিূ দেণষ দচহারা হাি লদণ়ে মাসাহও করণি হণি। দকননা 
ইসহাক ইিণন রাহু়োহ্ দুআণ়ে কুনিূ দেণষ হাি দ্বারা দচহারা মাসাহ 
করণিন (ইরও়োউিিািীি ২/১৮০)। লকনু্ত গ্রথথকার িার িইণ়ের 
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৩৩৪-৩৩৫ েিৃা়ে কুনিূ েডার ের মণুে হাি মাসাহ করা দথণক 
লনণষধ কণরণিন। অথচ এর লিেরীি দকান হাদীসও দনই। উেরনু্ত 
এর েণক্ষ  ঈফ সনণদ হাদীস িলেবি হণ়েণি। 

৩. ইসহাক ইিণন রাহু়োর আমি কুনিূ েডার সম়ে হাি দিাঁণধ রাো 
ন়ে। িরং দদা়োর মি হাি উলঠণ়ে রাো। িঝুা দিি এ িরাণি 
গ্রথথকাণরর িিণিযর েণক্ষ দকান দলিি দনই। 

৪. লদ্বিী়ে িরাণি (ইরও়োউিিািীি ২/১৮১ েঃৃ) িাইহাকী ও 
আিিানীর দুজণনর িিণিযই এণসণি দদা়োর মি হাি িুণি রাোর 
কথা। অথচ গ্রথথকার এ িরািলি উণল্লে কণরণিন, িাকিীণরর সম়ে 
হাি না উলঠণ়ে হাি দিাঁণধ দদা়োণ়ে কুনিূ েডার দলিি লহণসণি। 
সুিরাং িার দালির সাণথ দলিণির দকান লমি দনই। 

৫. আিিানী সাণহি িণিণিন, হ রি আনাস রা. সণূে িলেবি হাদীণস 
কুনণূি নাণ িা়ে (ণদা়োর মি) হাি উঠাণনার লিষ়ে প্রমালেি। কুনণূি 
লিির লিষণ়ে ন়ে। 

৬. িাইহাকী রহ. েিূবসুরীণদর দথণক কুনণূি নামাণ র মি হাি 
উঠাণনার কথা িিণিও কাণরা িেবনা উণল্লে কণরনলন। 

৭. অিঃের আিিানী সাণহি িণিন,  

( الوتر قنوت فى وغيره عمر، عن مثله وثبت ) : 

“ লিিণরর কুনিূ লিষণ়েও অনুরূে (ণদা়োর মি কণর) হাি দিািা 
উমর প্রমেু দথণকও প্রমালেি আণি।”  লকনু্ত আিিানী সাণহি আনাস 
রা. এর িেবনার িরাি উণল্লে করণিও, উমণরর িেবনালি দকাথা়ে 
রণ়েণি এর দকান ইলেিও দদনলন। িৎপ্রেীি ‘আসি ু লিফালিস 
সািাি’  এ (ে.ৃ৩/৯৫৭-৯৫৯) েণুি দদেিাম দসোণন লিলন উমর রা. 
এর িেবনালি এণনণিন, লকনু্ত িা ফজণরর নামাণ র কুনণূি, অথবাৎ 
কুনণূি নাণ িা়ে। সুিরাং লিিণরর কুনণূি হাি উঠাণনার লিষ়েলি 
লিলন প্রমাে করণি োণরনলন। 

লদ্বিী়ে লন়েণমরও দলিি দনই 
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প্রথম লন়েণম দিা দলিি উণল্লে না করণিও অন্তিঃ একলি িরাি 
উণল্লে করা হণ়েণি। লকনু্ত লদ্বিী়ে লন়েম উণল্লে করার ের না লিলন 
দকান দলিি উণল্লে কণরণিন, আর না দকান িরাি উণল্লে কণরণিন। 
এমনলক এর দকান িীকাও দদনলন। 

িাকিীর লদণ়ে হাি িাাঁধার দলিি ও গ্রথথকাণরর িিণিযর অসারিা 

হ রি আব্দলু্লাহ ইিণন মাসউদ (রা.) লিির নামাণ র দেষ রাকাণি 
কুনণূির জন্য িাকিীর িণি হাি উঠাণিন। এ লিষণ়ে ইিণন মাসউদ 
রা. দথণক লিশুদ্ধসণূে একালধক িেবনা হাদীণসর লিলভন্ন লকিাণি 
এণসণি। (িীকা-১) ইমাম িেুারী এণক সহীহ িণিণিন। [ণদেনু: েরহু 
মেুলকলিি আসার ১১/৩৭৪, ো়েে শুআইি িণিন: এর সনদ 
হাসান। আিম‘ুজামিু কািীর, িািারানী ৯/২৪৩ হা.৯১৯২, 
মসুান্নাণফ ইিণন আিী োইিা ৪/৫৩০ হা. ৭০২১, জযু্উ রাফইি 
ই়োদাইন: ইমাম িেুারী ে.ৃ১৪৬ হা. ১৬৩] 

অনুরূে িাণি়েী ইিরাহীম নাোঈ দথণকও সহীহ সনণদ িলেবি 
হণ়েণি। (িীকা-২) [দদেনু: মিুান্নাণফ ইিণন আিী োইিা ৪/৫৩১ 
হা.৭০২৩, মিুান্নাণফ আব্দরু রা যাক হা.৫০০১, লকিািিু আসার, 
মহুাম্মদ রহ. এর িেবনা ে.ৃ২০৭, আি ুইউসুফ রহ. এর িেবনা ৬৬, 
লকিািিু হুো আিা-আহলিি মদীনা, ে.ৃ৫৬ োরহু মাআলনি আসার 
১/৩৯১] 

এ িাডা মারও়ো ী িাাঁর ‘ লক়োমিু িা়েি’  গ্রণথথ [ে.ৃ২৯৪] হ রি 
উমর, আিী ও িারা ইিণন আল ি রা. দথণকও িাকিীণরর কথা 
উণল্লে কণরণিন। (িীকা-৩) 

হ রি সুফ়োন সাউরী রহ. িাাঁর েিূবসুরী িাণিঈ ও িাণি িাণিঈণদর 
দথণকও কুনণূির শুরুণি িাকিীর িণি হাি উঠাণনার কথা িেবনা 
কণরণিন। [মেুািািারু লক়োলমি িাইি, ২৯৪, ২৯৬] ইমাম আহমদ 
রহ. িণিন, রুকুর েণূিব  লদ কুনিূ েডা হ়ে িাহণি িাকিীর লদণ়ে 
কুনিূ শুরু করণি। [মেুািািারু লক়োলমি িাইি, ইিণন নির 
মারও়ো ী, ২৯৪] 
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গ্রথথকার - ২৮ 

অিঃের গ্রথথকার ইিণন মাসউদ রা. এর হাদীসলি সম্পণকব িন্তিয 
কণরণিন দ , “িেবনালি লভলত্তহীন। আিিানী (রহঃ) িণিন, 

 أنه الظن وغالب...  كتابه على أقف لم ألنني األثرم، عند سند على أقف لم 
  : يصح ل

আিরাণমর সনদ সম্পণকব অিিি নই। এমনলক িার লকিাি 
সম্পণকবও অিিি নই। ... আমার একান্ত ধারো, এই িেবনা সলঠক 
ন়ে।”  (অথবাৎ ১. আসরাম িলেবি এ হাদীণসর সনদ োও়ো  া়েলন 
দকননা লকিািলিই লিলন োনলন ২. লিলন ধারো করণিন এলি সহীহ 
ন়ে) 

ে বাণিাচনা 

১.ভুি িরজমা 

লিলন দিণেণিন: “এমনলক িার লকিাি সম্পণকবও অিিি নই ”  এলি 
আিিানী সাণহণির িিণিযর ভুি িরজমা। লিশুদ্ধ িরজমা হি: 
‘ দকননা আলম িার লকিাণির সন্ধান োইলন’ । 

২. লনণজর দথণক সনদলিহীন হাদীস উণল্লে কণর িাণক  ঈফ সািযস্ত 
করা? 

ক. নিীজীর নামা  ও দলিিসহ নামাণ র মাসাণ়েি িই দুলি 
গ্রথথকাণরর সামণন রণ়েণি। আর দুলি িইণিই হ রি ইিণন মাসউদ 
(রা.) এর িেবনালি উদ্ধিৃ হণ়েণি মিুান্নাণফ ইিণন আিী োইিা ও 
েরহু মেুলকলিি আসার গ্রথথদ্বণ়ের িরাণি। এর সনদ সহীহ। লকনু্ত 
আফণসাণসর কথা, গ্রথথকার সহীহ সনদ লিলেি িেবনালি না এণন 
আিিানী সাণহণির লকিাি দথণক আস্রাণমর িেবনা উণল্লে করণিন: দ  
লকিািলি োও়ো  া়ে না। িারের িেবনালিণক সহীহ ন়ে িণি িার 
িিিযণক প্রমাে কণর লদণিন! 

ে. আিিানী সাণহণির ‘ ইরও়োউি িালিি’  লকিাণির দ  েিৃা দথণক 
(২/১৬৯) গ্রথথকার এ িাহিীকলি দেে কণরণিন দসোণনই আিিানী 
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সাণহি িণিণিন, এলি ইিণন আিী োইিা, িািারানী ও িাইহাকীর 
িেবনা়েও এণসণি। লকনু্ত লিলন িাহিীক করণি দ ণ়ে উি হাদীস গ্রথথ 
সমহূ ও দসগুলির সনণদর প্রলি দকান ইলেিও দদনলন। 

ি. গ্রথথকার লনণজও েণূিবর িীকা়ে ইিণন আিী োইিা (হা.৭০২১-
৭০২৫) ও আব্দরু রা  াণকর (হা.৫০০১) িরাি উণল্লে কণরণিন। 
িার িীকা়ে হা. ৭০২১-৭০২৫ ে বন্ত ইিণন মাসউদ রা., ইিরাহীম 
নাো়েী, হাকাম, হাম্মাদ ও আি ু ইসহাক দথণক দমাি িলি িেবনার 
িরাি লদণ়েণিন। লকনু্ত িাহিীণকর সম়ে দকিি আসরাণমর িেবনা 
সম্পলকবি আিিানীর িিিয উণল্লে কণর ক্ষান্ত রইণিন। আর এ িলি 
িেবনা সম্পণকব লকিুই িিণিন না। আিার লিলন ইিণন মাসউদ রা. এর 
িেবনা সম্পণকব িীকা়ে লদ্বিী়ে নাম্বাণর আব্দরু রা  াণকর দ  
(হা.৫০০১) িরাি উণল্লে কণরণিন, িাণি িেবনা আণি ইিরাহীম 
নাোঈ দথণক, ইিণন মাসউদ দথণক ন়ে। 

ঘ. ইমাম িেুারী রহ. আব্দলু্লাহ ইিণন মাসউদ রা. এর এ িেবনালিণক 
সহীহ িণিণিন। লিলন জযু্উ রাফইি ই়োদাইন গ্রণথথ (ে.ৃ১৪৬ হা. 
১৬৩) এ িেবনালি এিং অনুরূে আণরা লকিু িেবনা উণল্লে কণর িণিন: 

 يخالف ل وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول عن صحيحة كلها األحاديث هذه( 
  : )مختلفة، مواطن في ألنها تضاد فيها وليس بعضا، بعضها

‘ এ সি িেবনাগুণিাই সহীহ ...’ । ইমাম িাহািী রহ. ও হাদীসলিণক 
সহীহ ধণর লনণ়েই দলিি দেে কণরণিন িাাঁর ‘ েরহু মেুলকিিু 
আসার’  গ্রণথথ। ো়েে ে‘আইি আরনাউি িণিন: ‘ হাদীসলি হাসান, 
দকিি হুদাইজ ইিণন মআুলি়ো িযলিি সকণিই িেুারী মসুলিণমর 
িেবনাকারী ...’ । [মেুলকলিি আসার ১১/৩৭৪] মিুান্নাণফ ইিণন আিী 
োইিার সনদলিও িহীহ লিিাইলরলহ িা হাসান। িািাডা ইিণন 
মাসউদ রা. এর লেষযণদর কাি দথণকই ইিরাহীম নাোঈ ইিম 
লেণেণিন। লিলন এ িরীকাই িাণদর দথণকই গ্রহে কণরণিন। সুিরাং 
এণি িেবনালি আণরা েলিোলি হ়ে বিলক। 
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ঙ. আিিানী সাণহিও এ িেবনা লিষণ়ে দুলি িড ধরণের আেলত্তকর 
কাজ কণরণিন। আর গ্রথথকার এণক্ষণে িার অন্ধ িাকিীদ কণরণিন। 

(এক) লিলন আিরাণমর িেবনা সম্পণকব িণিণিন, এর সনদ িার জানা 
দনই। লকনু্তণ  হাদীণসর সনদ সম্পণকব লিলন জানণি োণরনলন, দস 
সম্পণকব িার উলচি লিি: মন্তিয দথণক লিরি থাকা। অথিা মন্তিয 
করণিও সম্ভািনা িযি কণর িিা। লকনু্ত লিলন িণি লদণিন: “আমার 
প্রিি ধারো দ , এলি সহীহ ন়ে” ! লিলন  েন িেবনালি লিনলি লকিাণি 
একই সনণদ দেণ়েণিন িেলন িাাঁর ধারো জণন্মণি দ , হ়েি 
দসোণনও দসই একই সনদ হণ়ে থাকণি। আর দ  সনদ োও়ো দিণি 
দসলি িাইি ইিণন আিী সুিাইম এর কারণে ‘ িার দলৃিণি’   ঈফ, 
সুিরাং লিলন িণি লদণিন সিই  ঈফ! লকনু্ত লিলন লক কণর ভািণিন 
দ , আিরাণমর লকিাণিও এর একই সনদ হণি? অথচ িাাঁর হাণির 
নািাণির লকিাি ‘ েরহু মেুলকলিি আসাণর’ ই এ িেবনালি উি িাইি 
ইিণন আিী সুিাইম িযলিি লভন্ন সনণদ এণসণি দ  সম্পণকব িার 
েিরই দনই! িাই এরও  ণথি সম্ভািনা রণ়েণি দ , আিরাণমর 
লকিাণি িেবনালি িিৃী়ে দকান সনণদও থাকণি োণর। িা অন্তি 
মেুলকিিু আসাণর দ  সহীহ সনণদ এণসণি িাও হণি োণর। সুিরাং 
এমন দচাে িণুঝ একলি সনদণক  ঈফ িণি দদ়ো  া়ে লক? 

দুই) আিিানী সাণহি ইিণন আিী োইিা়ে িলেবি হাদীণসর 
িেবনাকারী ‘ িাইি ইিণন আিী সুিাইমণক’   ঈফ িণিই িেবনালিণক 
প্রিযােযান কণরণিন। লকনু্ত িাইি এর কারণে হাদীসণক  ঈফ িণি 
দদও়ো  া়ে না। 

িাইি সম্পণকব হাদীসলিদিের মিামি লনেরূেঃ 

িাইি ইিণন আিী সুিাইম রহ. এর লিষ়েলি একিু িযােযা করা 
প্রণ়োজন। কারে, ইমাম িেুারী সহীহ িেুারীর ‘ িািীকাণি’  িাাঁর 
িেবনা গ্রহে কণরণিন। ইমাম মসুলিম রহ. সহীহ মসুলিণমর ভূলমকা়ে 
িাণক আিা ইিনুস সাইি এর মি লদ্বিী়ে ে বাণ়ের িেবনাকারী িেয 
কণরণিন। এিং িাণক সিযিালদিা, দদাষ মিুিা ও ইিণম হাদীণসর 
সাণথ ঘলনিিার গুণে গুোলেি কণরণিন। (িীকা-৪) 
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আিদুাউদ লিরলম ী নাসাঈ ইিণন মাজা চারলি লকিাণিই িাাঁর হাদীস 
রণ়েণি। িাাঁর সম্পণকব ইমাম িেুারী রহ. িণিন: ( يهم صدوق ) ‘ লিস্বস্ত, 
কেণনা ভুি কণর থাণকন’ । ইমাম ইিণন আদী রহ. িার িলেবি লকিু 
(মনুকার) আেলত্তকর িেবনা উণল্লে করার ের িণিন: 

 َوَغْيُرهَُما والثوري شعبة عنه روى وقد َذَكرُت، َما َغْيرَُ َصالَِحة َ أََحاِدْيثَُ لَهَُ( 
عفَِ َوَمعََ الث قَاِت، ِمنََ   : )َحِدْيثُه يُْكتَبَُ فِْيهَِ الَِّذي الضَّ

অথবাৎ ‘ এিাডা িার লকিু ভাি হাদীসও রণ়েণি। দোিা, িাউরী প্রমেু 
লনভবরণ ািয িযলিিে িার দথণক হাদীস িেবনা কণরণিন। িাাঁর মণধয 
দ  দূিবিিািুকু রণ়েণি িা সণেও িার হাদীস লিলেিদ্ধ করা  া়ে’ । 

ইিণন হাজার আসকািানী রহ. িণিন: 

 من له أن فيعرف ويستشهد به يعتبر فإنه الحفظ ضعيف كان وإن وليث( 
 اأب وتابع: ... أيضا وقال أصال، أبيه عن األسود بن الرحمن عبد رواية
 وحديثه سليم أبي بن ليث المذكور الرحمن عبد عن روايته على إسحاق
 : )به يستشهد

 ‘অথবাৎ ‘  লদও িাইি দূিবি স্মলৃি েলির অলধকারী িিওু অন্য িেবনা 
সহা়েক ও সমথবক লহণসণি গ্রহেণ ািয .... ।’  অন্যে িণিন: ‘আব্দরু 
রহমান দথণক আি ু ইসহাণকর সমথবন কণরণিন িাইি। আর িার 
িেবনা সমথবক লহণসণি উণল্লেণ ািয। [ফািহুি িারী: ভূলমকা ৩৪৯, 
১/২৫৮] 

ইমাম  াহািী রহ. িণিন: 

ةَِ بَْعضَُ: قُْلتَُ(   فِي ِعَداُده بَلَْ الَحَسنَِ َمرتَبَةََ َحِدْيثُه يَبلُغَُ َولََ لِلَّْيِث، يَُحس نَُ األَئِمَّ
ِعْيفَِ َمرتَبَةَِ َغائِِب، َوفِي َوالْعتِبَاِر، ِهدَِالشََّوا فِي فَيُْرَوى الُمقَارِب، الضَّ  الرَّ

ا َوالفََضائِِل،  : ).فَالََ الَواِجبَاِت، فِي أَمَّ

 ‘ দকান দকান ইমাম িাইণির হাদীসণক হাসান িেয কণরণিন। লকনু্ত 
িার হাদীস হাসান ে বাণ়ের ন়ে। িরং িা হাসাণনর লনকিিিবী 
 ঈফরূণে িেয। িাই িা (অন্য িেবনার) সহা়েক ও সমথবকরূণে 
িেবনা করা  াণি। এিং ফ ীিণির লিষণ়েও িেবনা করা  াণি। লকনু্ত 
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ও়োলজি লিধান সািযস্ত করণি িা িেবনা করা  াণি না’ । [লস়োরু 
আিালমন নুিািা ৬/১৭৯] 

সুিরাং িাাঁর িেবনা সাধারে সকি  ঈণফর মি ন়ে, িরং হাসাণনর 
কািাকালি ে বাণ়ের। ফ ীিণির দক্ষণে িাাঁর িেবনা়ে লনভবর করা  া়ে। 
অন্য িেবনার সমথবন দেণিই িা হাসান স্তণর উন্নীি হ়ে। িেন 
লিধাণনর দক্ষণেওণিা প্রণ াজয হণি। একারণে আিিানী সাণহিও 
‘ লসিলসিিুস্-সহীহা’  গ্রণথথ (হা.৫৮৬) িাইণির একলি িেবনাণক 
সািামা ইিণন ও়োরদান সূণে িলেবি আণরকলি  ঈফ িেবনার সমথবণন 
হাসান িণিণিন। আণিাচয হাদীণসও িাইণির িেবনার সমথবণন 
রণ়েণি, িাহািীর োরহু মেুলকলিি আসাণরর িেবনা। িাই আিিানী 
সাণহণির  লুিণিই এণক হাসান িিণি হণি। 

িাইি রহ. এর স্মলৃিেলির দূিবিিা কেন দথণক 

িাইণির  ঈফ হও়োর মিূ কারে ইলেি কণর ইমাম ইিণন লহব্বান 
রহ. িণিন: 

 ( اْختاِلَِطه فِي ِمْنهَُ َكانََ َذلِكََ ُكلَ ...  ِرِه،ُعمَُ آِخرَِ فِي اْختُلِطََ .) : 

 অথবাৎ ‘ দেষ ি়েণস িার ইেলিিাি: স্মলৃি েলির মণধয েলরিিবন 
দদো লদণ়েলিি’ । আর এ হাদীসলি িেবনা কণরণিন িাইি দথণক দুজন 
লনভবরণ ািয রািী। 

আব্দসু সািাম ইিণন হারি ও  াণ়েদা ইিণন কুদামা। িন্মণধয  াণ়েদা 
একলদণক িাইণির এিাকার দিাক এিং িার প্রিীে লেষয। আিার 
িার স্বভাি লিি কাণরা কাি দথণক হাদীস দন়োর সম়ে এিং িা িেবনা 
করার সম়ে ভাি রকম  াচাই-িািাই করা। এ কারণেই ইমাম 
আহমদ িণিন: ‘  াণ়েদা ও  হুাইর দথণক দকান হাদীস শুনণি, িা 
আর কাণরা কাি দথণক না শুনণিও দকান সমসযা দনই। িণি আি ু
ইসহাণকর হাদীস িযলিি’ । লিলন আণরা িণিন: ‘ চারজন িেবনাকারী 
হণিন, মিুাসলব্বি [লনভুবি িেবনাকারী] সুফই়োন, শুিা  হুাইর ও 
 াণ়েদা। [লস়োরু আিালমন নুিািা] লিলন আণরা িণিন: ‘  াণ়েদা 
দকান হাদীস িেবনাকাণি ইৎকান িথা দঢ়ৃিা ও  ণিœর সাণথ 
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করি’ । একিার এক উেিণক্ষ সুফই়োন  াণ়েদাণক িিণিন: ‘ লনি়ে 
আেলন লসকাহ িথা লনভবরণ ািয এিং লসকাহ িেবনাকারী দথণকই 
আমাণদরণক হাদীস শুলনণ়ে থাণকন ...’ । ( াণ়েদা এণি দমৌন সমথবন 
িযি করণিন)। [ইিাি]। 

সুিরাং  াণ়েদা ইিণন কুদামা হণিন িাইণির দ  িেবনা গ্রহে কণরণিন 
িা হ়েি িার ইেলিিাি িথা স্মলৃিেলি দূিবি হও়োর আণির, অথিা 
েণরর হণিও িা লিি লনভুবি। আব্দসু সািামও িাইি দথণক একই 
হাদীস িেবনা কণরণিন। সুিরাং এ িেবনা়ে িাইণসর দকান ভুি হ়েলন। 
সম্ভিি একারণেই ইমাম িেুারী রহ.  াণ়েদা সণূে িাইণির এ 
িেবনালিণক স্পি ভাষা়ে সহীহ িণি লদণ়েণিন। 

চ. গ্রথথকার আিিানী সাণহণির এমন দলিিলিহীন ও অনুমান লনভবর 
হুকুণমর অন্ধ িাকিীদই কণরণিন। িার মাথা়ে এিিুকু কথাও 
আণসলন দ , আিরাণমর সনদণক লিলন লকভাণি  ঈফ িিণিন অথচ 
লিলন িা দদণেনইলন। 

গ্রথথকার - ২৯ 

িালিি কথার েনুরািলৃত্ত! 

গ্রথথকার িণিন: “আণরা উণল্লেয দ , উি িেবনার মণধয েনুরা়ে হাি 
দিাঁণধ কুনিূ েডার কথা দনই। এ মণমব দকান দিীিও দনই। অথচ 
এিাই সমাণজ চিণি। িরং এিাণক ও়োলজি িিা হণ়েণি।”  

ে বাণিাচনা 

এক. ‘ হাি দিাঁণধ’  কুনিূ েডাণক ও়োলজি িিা হ়েলন। িরং শুধ ু
কুনিূ েডাণকই ও়োলজি িিা হণ়েণি। হানাফী মা হাণির লফকণহর 
লকিাণি  া স্পি উণল্লে রণ়েণি। িাই এোণন গ্রথথকার লনণজ ভুি 
িণুঝ অণন্যর উেণর দদাষ চালেণ়ে দদ়োর দচিা কণরণিন। এিা িার 
অন্যা়ে আেলত্ত। 

দুই. “এ মণমব দকান দিীিও দনই।”  একথা দ্বারা গ্রথথকার লক ধরণের 
দলিি চান? নিীজীর িিিয িা আমি, সাহািী িা িাণি়েীর ফণিা়ো 
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িা আমি, না দকান ইমাণমর কথা িা আমি? গ্রথথকার িার িইণ়ে 
কুনিূ েডার িহীহ লন়েণমর দ  দলিি লদণ়েণিন িাণি োও়ো দিণি 
শুধ ু ইমাম ইসহাক ইিণন রাহু়োর আমি িা কমব (ণদেনু:ে.ৃ৩৩৬ 
িীকা-১৩০৪, ইরও়োউি িািীি ২/৭১)। এ দথণক দিা িঝুা  া়ে 
দকান ইমাণমর কথা িা আমি োও়ো দিণিই িলহহ দলিি হণ়ে  া়ে। 

িাই  লদ হ়ে িাহণি হাি দিাঁণধ কুনিূ েডার কথা িলেবি হণ়েণি 
মহান ফকীহ িাণি়েী ইিরাহীম নাো়েী (ম.ৃ৯৬ লহ.) দথণক। ল লন 
মিূি ইিম লেণেণিন আব্দলু্লাহ ইিণন মাসউদ রা. এর প্রধান 
লেষযণদর কাি দথণক। সুিরাং এিা সুস্পি দ , আব্দলু্লাহ ইিণন 
মাসউদ রা. দথণক িাকিীর িিা ও হাি উঠাণনার দ  সহীহ িেবনা 
রণ়েণি এরই িাস্তিরূে ও সহীহ িযােযা হি ইিরাহীম নাোঈর কথা 
ও আমি। কারে আব্দলু্লাহ ইিণন মাসউদ রা. এর প্রধান ফকীহ লেষয 
হণিন আিকামা। আিকামার প্রধান ফকীহ লেষয হণিন ইিরাহীম 
নাোঈ। [লস়োরু আিালমন নুিািা] িাই এলি লনঃসণন্দণহ গ্রথথকাণরর 
দলিণির দচণ়ে িহু গুণে েলিোিী। [ণদেনু: লকিািিু হুোহ আিা 
আহলিি মদীনা, ইমাম মহুাম্মদ ে.ৃ ২০০ (ে.ৃ৫৫ েরুািন িাো) 
লকিািিু আিার, ইমাম মহুাম্মণদর িেবনা ে.ৃ২০৭] 

লিন. গ্রথথকাণরর উেলরউি দলৃিণকাে দথণক িরং ইমাম আি ু
হানীফার (মিৃ.১৫০ লহ.) ফণিা়ো ও আমিই এ লিষণ়ে দলিি হও়োর 
জন্য  ণথি। দকননা ইসহাক ইিণন রাহুই়ো (মিৃ.২৩৮ লহ.):এর 
আমি এর দচণ়ে িার আমণির গুরুত্ব অিেযই দিলে। আি ুহানীফা 
রহ. লিণিন িাণিঈ। আিার লিলন সাহািীণদর দথণক সরাসলর 
লেক্ষাপ্রাপ্ত িহু িড িড িাণিঈ দথণকই নামা  লেণেণিন। দ  সুণ াি 
ইসহাক ইিণন রাহু়ো রহ. এর হ়েলন। 

চার. গ্রথথকার িণিন: “আণরা উণল্লেয দ , উি িেবনার মণধয েনুরা়ে 
হাি দিাঁণধ কুনিূ েডার কথা দনই। ”  আলম িিি এ িেবনা দ্বারা  লদ 
এিিুকু প্রমালেি হ়ে দ , কুনণূির শুরুণি িাকিীর িিণি আর হাি 
উঠাণি িাণিই  ণথি। দকননা কুনিূ েডার সম়ে হাি লকভাণি 
থাকণি লিষ়েলি গ্রথথকার লনণজই ‘ কুনিূ েডার িহীহ লন়েম’  
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লেণরানাণম িণি লদণ়েণিন। লিলন িণিন: (ে.ৃ৩৩৬) “ দেষ রাক‘আণি 
হাি িাাঁধা অিস্থা়ে দু‘আণ়ে কুনিূ েডা”। িযস, কুনিূ েডার আণি 
িাকিীর িিা ও হাি উঠাণনার দলিিণিা আণিই। এেন কুনিূ েডার 
সম়ে হাি দিাঁণধ রাোর দলিি লক িা গ্রথথকার িিনু! আমরাি 
ইিরাহীম নাোঈর আিার উণল্লে কণরলি। 

দু‘আণ়ে কুনিূ 

গ্রথথকার - ৩০ 

গ্রথথকার িণিন: “ (৫) লিিণরর কুনণূি ‘আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্তাঈনুকা ও 
নাস্তািলফরুকা ... মণমব ‘ কুনণূি নাণ িার’  দু‘আ োঠ করা: 
অলধকাংে মিুল্লী লিিণরর কুনণূি দ  দু‘আ োঠ কণর থাণক, দসিা 
মিূিঃ কুনণূি নাণ িা। (িীকা:১৩০৯. ...) রাসিূ (িাঃ) লিির 
িািাণি েডার জন্য হাসান (রাঃ) দক দ  দু‘আ লেক্ষা লদণ়েলিণিন, িা 
মিুল্লীরা প্রিযােযান কণরণি। অিএি লিিণরর কুনিূ লহসাণি রাসিূ 
(িাঃ) - এর লেক্ষা দদও়ো দু‘আ োঠ করণি হণি। ... (িরজমা) 
...রাসিূ (িাঃ) আমাণক কলিে়ে িাকয লেক্ষা লদণ়েণিন দসগুণিা আলম 
লিির িািাণি িলি। ...।”  

ে বাণিাচনা 

দকান কুনিূণক প্রিযােযান করা হ়েলন 

হানাফী মা হাণির দ  দকান লনভবরণ ািয লকিাি েিুণিই দদো  াণি 
দ , কুনণূির জন্য দকান একলি দুআণক লনলদবি কণর দদ়ো হ়েলন 
(আি-মািসিূ লি মহুাম্মদ ১/১৬৪)। িরং হাদীস ও আসাণর কুনিূ 
লহণসণি িলেবি সি দদা়োই দ  েডা  া়ে দস কথাই িিা হণ়েণি। 
একথা সাধারে োঠণকর জন্য দিো ‘ নিীজীর নামা ’  (ে.ৃ২৪৩) 
িইণ়ে এভাণি িিা হণ়েণি, ‘ লিিণরর িিৃী়ে রাকাণি রুকুর আণি 
দুআ কুনিূ েডা হণি। এ প্রসণে লিলভন্ন দুআ হাদীস েরীণফ এণসণি। 
..’ । ‘ দলিিসহ নামাণ র মাসাণ়েি’  (প্রথম সংস্করে) এ একথা স্পি 
িিা আণি। িরং হানাফী মা হাণির িহু ফকীহ হাদীণস িলেবি প্রলসদ্ধ 
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দুলি দুআই কুনণূি েডার কথা স্পি িণি লদণ়েণিন। [ণদেনু, লিির 
সািাি প্রথম অধযা়ে দুআণ়ে কুনণূির আণিাচনা] 

সুিরাং িার এ দািী িাস্তিসম্মি ন়ে। িণি আমাণদর দদণের জন 
সাধারণের জন্য সহজ করোণথব অণনণক একলি দদা়োই উণল্লে কণর 
থাণকন। অের দদা়োলি প্রিযােযান করার অণথব কেণনাই ন়ে। 

গ্রথথকার - ৩১ 

গ্রথথকার িণিন “  লিিণরর কুনণূি ‘আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্তাঈনুকা ও 
নাস্তািলফরুকা ... অলধকাংে মিুল্লী লিিণরর কুনণূি দ  দু‘আ োঠ 
কণর থাণক, দসিা মিূিঃ কুনণূি নাণ িা। (িীকা:১৩০৯. ...)”  (ে.ৃ 
৩৩৭) 

ে বাণিাচনা 

‘আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্তাঈনুকা ...’  দুআলি লিিণরর কুনণূিও েডা  া়ে 

গ্রথথকার িার দািী অথবাৎ ‘আল্লাহুম্মা ইন্না নাসিাঈনুকা...’  দুআলি 
কুনণূি নাণ িা হও়োর দলিি লহণসণি িীকা়ে একলি িরাি লদণ়েণিন। 
দস িরাণি রণ়েণি ‘ হ রি উমর রা. ফজণরর নামাণ র কুনণূি এ 
দুআলি েডণিন’ । কুনণূি নাণ িার লিষণ়ে দকান কথা িিা হ়েলন। 
আিিানী সাণহি রহ. এলিণক কুনণূি নাণ িা সািযস্ত কণরণিন। আর 
গ্রথথকার িারই অনুসরে কণরণিন। [ইরও়োউি িািীি ২/১৭১] 

আর িাই  লদ হ়ে িাহণি হ রি উমর রা. দথণকই একালধক িেবনা 
আণি লিলন এ দুআলি লিিণরর কুনণূিও েডণিন। [আি-আউসাি, 
ইিলনি মনুল র ৫/২১৪, িািািুি লিির, ইিনু নির সাণথ হ রি 
আব্দলু্লাহ ইিণন মাসউদ, হ রি আনাস, উিাই ইিণন কাি, ইিরাহীম 
নাোঈ, আিা, িাউস, সাঈদ ইিনুি মাসাইল়েযি প্রমেু লিিণর এ 
দুআলি েডণিন। হাসান িিরী রহ. িাাঁর দদো সকি সাহািীণদর 
দথণকই এ দুআলি েডার কথা িেবনা কণরণিন। হ রি উমর রা. 
ফজণর েণডণিন িণি এলি কুনণূি নাণ িা হণ়েণি, িাহণি লিলন দ  
লিিণরও েণডণিন িাণি এলি লিিণরর কুনিূ হণি না দকন? 
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গ্রথথকার - ৩২ 

গ্রথথকার িণিন “অিএি লিিণরর কুনিূ লহসাণি রাসূি (িাঃ) - এর 
লেক্ষা দদও়ো দু‘আ োঠ করণি হণি। ... (িরজমা) ...রাসিূ (িাঃ) 
আমাণক কলিে়ে িাকয লেক্ষা লদণ়েণিন দসগুণিা আলম লিির িািাণি 
িলি। ...।”  

ে বাণিাচনা 

‘আল্লাহুম্মালকদনা ফীমান হাদাইিা ...’  দুআলি লিিণরর মি 
ফজণররও কুনিূ: 

দ  দুআলি গ্রথথকার শুধ ু লিিণরর কুনিূ িণি দািী করণিন, দসলিই 
িরং নিীজী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ও়োসাল্লাম ফজণরর কুনিূ িথা 
কুনণূি নাণ িা লহণসণি সাহািীণদরণক লেক্ষা লদণ়েণিন। দদেনু ইমাম 
িাইহাকী রহ. িেবনালি উণল্লেেিূবক কি স্পি ভাষা়ে িণিণিন: 

( الوتر وقنوت الصبح صالة لقنوت وقع الدعاء هذا تعليم أن كله بهذا فصح )  
অথবাৎ ‘ উেণরাি আণিাচনা়ে লিশুদ্ধরূণে প্রমালেি হণ়ে দিি দ , এ 
দুআলি লেক্ষা দদ়ো হণ়েণি ফজর ও লিির উভ়ে কুনণূির জন্য’ । 
[আস-সুনানুি কুিরা ২/২১০ হা.৩২৬৬] সুিরাং এ দুআণক শুধ ু
লিিণরর দুআ লহণসণি লনলদবি কণর দফিা লঠক ন়ে। 
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