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উৎসর্গ 

আমার জননী মমতামেী মায়ের নায়ম। যার জনয জীবয়নর সবগুয় া ননক 

আময় র সওোব উৎসর্গ কয়র আল্লাহর রহময়তর আশাে বুক নবেঁয়ে বয়স আছি। 

তােঁরই মার্ছিরাত কামনাে। 

-আবু সায়েম 

প্রকাশয়কর কথা 

বতগমান সমায়জর দীন সয়েতন নয নকউ  া-মাযহাবী সম্প্রদাে ও তায়দর 

ছবভ্রাছিমূ ক কমগকা- সম্পয়কগ অনবর্ত নে। তাকওো অজগন ও সংযয়মর মাস 

রমযায়নর গুরুত্বপূর্গ আম  ‘ছকোমু   াে ’ তথা তারাবীর নামায তায়দর নস 

সক  কমগ-কায়ের একছি অনযতম ছবষে। 

তারাবীর নামায শুেু আি রাকাত পড়া যয়থষ্ট, ছবশ রাকাত পড়ার নকান প্রয়োজন 

ননই অথবা আি রাকাত নথয়ক নবছশ পড়া নবদআত এমন বক্তবয িছড়য়ে তারা 

সাোরর্ মুস মানয়দরয়ক এ ছবষয়ে ছবভ্রাি করয়ি এবং মুসছ ম সমায়জর একতা, 

নসৌহাদগ ও সম্প্রীছতয়ক েরুমার করয়ি। 

ভারতবয়ষগর পর আরব জাহায়নর যার রেনার মােযয়ম এই নিতনা বযাপক প্রসার 

 াভ কয়র ছতছন হয়েন শােখ নাছসর উছিন আ বানী রহ.। তার এ ছবষেক 

রেনাছির নাম ‘সা াতুত তরাবীহ’। বহু ভ্রাছি ও ছবেুযছত থাকার পরও আমায়দর 

নদয়শর  া-মাযহাবী বনু্ধরা আ বানী সায়হয়বর এ বইছিরই তাক ীদ কয়র 

আসয়িন। বাং া ভাষাে তারাবীহ সম্পয়কগ তায়দর রেনাব ীয়ত এর প্রমার্ সুস্পষ্ট। 

তাই প্রয়োজন ছি  বাং া ভাষাে আ বানী সায়হয়বর এ বইছির স্বরূপ উয়মােন 

করার। 

আ বানী সায়হয়বর জীবিশায়তই নখাদ আরব জাহায়নর অয়নক আয় ম তার এ 

রেনার ত্রুছি-ছবেুযছত উম্মাহর সাময়ন তুয়  েয়রয়িন। তােঁয়দর ময়েয নসৌছদ নকন্দ্রীে 

িয়তাো ছবভায়র্র সায়বক র্য়বষক ও মুিতী মুহম্মদ ছবন ইসমাঈ  আনসারী রহ. 

অনযতম। ছতছন সা ািী হওো সয়েও আ বানী সায়হয়বর অয়নকগুয় া ছবছেন্ন ও 

ছবেুযত ময়তর ছবরুয়ে রেনা কয়রয়িন এবং এ সংক্রাি আ বানী সায়হয়বর 

রেনাব ীর স্বরূপ উয়ম্মােন কয়রয়িন। তার এ সক  রেনাব ীর একছি হয়ে 

‘তাসহীহু হাদীছস সা াছতত তারাবীহ ইশরীনা রাকআতান ওোর রািু আ া  

আ বানী ছি তাযঈছিছহ’। আমায়দর এ পুছিকা ‘২০ রাকাত তারাবীর হাদীস 

সহীহ’ তার এ রেনার একছি সর  অনুবাদ। সঙ্গত কারয়র্ই আমরা আ বানী 

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             

সায়হয়বর ‘সা াতুত তারাবীহ’ এর স্বতন্ত্র খণ্ড না ছ য়খ ইসমাঈ  আনসারী রহ. 

এর এ খ-নমূ ক রেনার অনুবাদ করায়কই প্রাোনয ছদয়েছি। 

অনুবায়দর এ কাজছি সম্পন্ন কয়রয়িন মর্বাজার ছদ ুয়রাড মাদরাসার মুহাছিস 

বনু্ধবর মাও ানা আবু সায়েম। সম্পাদনা কয়র েনয কয়রয়িন জাছমোতু  উ ূছম  

ইস াছমোর সনামেনয উিাযু  হাদীস মাও ানা তাহমীদু  মাও া। আছম তায়দর 

কৃতজ্ঞতা জানাছে। 

ছবয়ষশকয়র হাদীস র্য়বষর্ার প্রাজ্ঞ ও বয়রর্য সােক জাছমোতু  উ ূছম  

ইস াছমোর ছসছনের মুহাছিস এবং ‘দ ী সহ নামায়যর মাসায়ে ’ বইয়ের 
সুয়যার্য ন খক মাও ানা আব্দু  মতীন সায়হব অনুবাদছি নদয়খ ছদয়ে আমায়দর 

ছেরঋর্ী কয়রয়িন। আল্লাহ তাো া হযরতয়ক জাযায়ে খাইর দান করুন এবং 

সুস্থতাপূর্গ ননক হাোত দান করুন। আমীন। 

 

ছবনীত 

ওবােদুল্লাহ 

মেয বাড্ডা, ঢাকা 
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অনবুাদয়কর ভূছমকা 

আ হামদুছ ল্লাহ। আল্লাহ রাব্বু  আ ামীন এর অয়শষ নশাকর। একমাত্র তােঁর 

নময়হরবানীয়ত এ কু্ষদ্র প্রয়েষ্টা আজ পাঠয়কর হায়ত তুয়  ছদয়ত পারছি। মূ  ছকতাব 

শুরু করার পূয়বগ ছকিু কথা আরজ করছি। 

ইছতহায়সর আয় ায়ক ২০ রাকাত তারাবীহ 

রাসূ ুল্লাহ সা. মায়ে ময়েয সাহাবায়ে নকরাময়ক ছনয়ে তারাবীহ পয়ড়য়িন। কত 

রাকাত পয়ড়য়িন তা সুস্পষ্ট ও সুছনছদগষ্টভায়ব নকান সহীহ সূয়ত্র জানা যাে না। তয়ব 

হযরত উমর রা. এর ছখ ািতকা  নথয়ক এ পযগি ২০ রাকাত তারাবীহ পড়া 

হয়ে আসয়ি। এ দীর্গ সমে নকাথাও ৮ রাকাত পড়ার প্রে ন ছি  না। 

এ কারয়র্ সুদীর্গ বার শতাব্দীকা  পযগি সাোরর্ ছকতাবাদী িাড়াও ছবয়শষত 

তারাবীহ ছনয়ে নয সক  স্বতন্ত্র র্য়বষর্া ও রেনা হয়েয়ি, নসগুয় ায়তও ২০ 

রাকায়তর কম সংখযার উপর কায়রা আম  ছি  বয়  উয়ল্লখ ননই। নযমন, ইমাম 

মুহাম্মদ ইবয়ন নাসর মারওোযী (মৃতুয ২৯৪ ছহজরী) এর ‘ছকোমু রমযান’, ইমাম 

তকী উছিন সুবকী (মৃতুয ৭৫৬ ছহজরী) এর ‘ইশরাকু  মাসাছবহ ছি সা াছতত 

তারাছবহ’, ইমাম কাছসম ইবয়ন কুত ুবুর্া (মৃতুয ৮৭৯ ছহজরী) এর তারাবীহ 

সংক্রাি ছরসা া (যা তার ‘মজমুআতুর রাসায়ে ’ এর ময়েয রয়েয়ি) ও ইমাম 

জা া ুিীন সুেূতী (মৃতুয ৯১১ ছহজরী) এর ‘আ  মাসাছবহ ছি সা াছতত 

তারাছবহ’ নায়ম তারাবীহ সম্পয়কগ স্বতন্ত্র ছরসা া রয়েয়ি। ছকন্তু এগুয় ায়ত ২০ 

রাকায়তর কম কায়রা আম  ছি  বয়  উয়ল্লখ ননই। অনুরূপ এগুয় ায়ত এমন 

নকান ঐছতহাছসক মসছজয়দর নামও উয়ল্লখ ননই নযখায়ন তারাবীহ ২০ রাকাত নে 

আি রাকাত হত। 

জাছমো ইস াছমো মদীনা মুনাওোরার ছশক্ষক ও মসছজয়দ নববীর মুদারছরস 

শােখ আছতেযা সায় ম ‘আত তারাবীহ আকসারু ছমন আ ছি আম ছি মসছজছদন 

নাছবছেয সাল্লাল্লাহু আ াইছহ ওো সাল্লাম’ নায়ম একছি স্বতন্ত্র ছরসা া রেনা কয়রন। 

উপমহায়দয়শর ছবখযাত মুহাছিস মাও ানা হাবীবুর রহমান আজমী রহ.ও 

‘রাকাআয়ত তারাবীহ’ নায়ম একছি গ্রন্থ রেনা কয়রন। তােঁরা দুজয়নই 

ঐছতহাছসকভায়ব প্রমার্ কয়র ছদয়েয়িন নয রাসূ  সা. এর যুর্ নথয়ক আজ পযগি 

সবগত্র ২০ রাকাত তারাবীহ পড়া হয়ে আসয়ি। 

সবগপ্রথম ১২৪৮ ছহজরীয়ত ভারয়তর আকবরাবাদ নথয়ক একজন ৮ রাকাত 

তারাবীহর িয়তাো নদন। তীব্র প্রছতবায়দর মুয়খ নসই িয়তাো ছিয়কছন। এরপর 

১২৮৫ ছহজরীয়ত  া-মাযহাবী আয় ম মাও ানা মুহাম্মদ হুসাইন বািা বী নায়ম 

আয়রকজন একই িয়তাো নদন এবং বয় ন, ২০ রাকাত তারাবীহ ছবদআত। তার 
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িয়তাোরও তীব্র ছবয়রাছেতা হে। এমনছক ১২৯০ ছহজরীয়ত তায়দরই দ ভুক্ত  া-

মাযহাবী আয় ম মাও ানা নর্া াম রাসূ  ‘ছরসা ায়ে তারাবীহ’ নায়ম একছি 

পুছিকা রেনা কয়র ঐ িয়তাোর খের্ কয়রন। ছরসা াছি মারকাযুদ দাওোহ 

ঢাকাসহ ছবছভন্ন মাকতাবাে সংরছক্ষত আয়ি। 

এছদয়ক ১২৬০ ছহজরীয়ত হায়িজ আব্দুল্লাহ র্াজীপুরীও তারাবীহ ৮ রাকায়তর 

পয়ক্ষ িয়তাো ছদয়ে ‘রাকাআতুত তারাবীহ’ নায়ম একছি রেনা ন য়খন, যা তারই 

ছশষয আব্দরু রহমান মুবারকপুরী (মৃতুয ১৩৫৩ ছহজরী) স্বীে ছতরছমযী শরীয়ির 

বযাখযাগ্রন্থ ‘তুহিাতু  আহওোযী’নত ছবছভন্ন দ ী  ছদয়ে সমথগন কয়র ছবশ্ববাসীর 

কায়ি তুয়  েয়রন এবং এছিই একমাত্র হক ছহসায়ব প্রকাশ কয়রন। 

 

ভারতবয়ষগর পর আরবছবয়শ্ব এ নব আছবষ্কৃত নবদআয়তর আছবভগাব র্য়ি। নসখায়ন 

সবগপ্রথম শােখ নসীব ছরিােী (মৃতুয ১৪১৩ ছহজরী) ‘আওযাহু  বোন ছিমা 

সাবাতা ছিস সুন্নাছত ছি ছকোছম রমযান’ নায়ম একছি পুছিকা রেনা কয়র এ 

নবদআতয়ক প্রছতষ্ঠা করার বযথগ নেষ্টা কয়রন। এর খ-নন আরব জাহায়নর 

কয়েকজন আয় ম সছম্মছ তভায়ব রেনা কয়রন, ‘আ  ইসাবাহ ছি  ইনছতসার 

ছ   খু ািইর রাছশদীনা ওোস সাহাবা’। 

 

শােখ নাছসর উছিন আ বানী সায়হয়বর এিা সহয হেছন। তাই ছতছন শােখ নসীব 

ছরিােী এর সমথগয়ন এবং ‘আ  ইসাবাহ’ এর খ-নন ‘সা াততু তারাবীহ’ নায়ম 

একছি পুছিকা রেনা কয়রন। (িীকা-১) 

শােখ নাছসর উছিন আ বানী রহ. এর সংছক্ষপ্ত পছরছেছত 

জম ও বংশ পছরেে: শােখ নাছসর উছিন আ বানী রহ. দছক্ষর্পূবগ ইউয়রায়পর 

আ য়বছনো রায়ের প্রাক্তন রাজোনী স্কডুার শহয়র ১৩৩২ ছহজরী নমাতায়বক 

১৯১৪ সায়  জম গ্রহর্ কয়রন। তােঁর ছপতার নাম নূহ নাজাতী। ছতছন ছিয় ন 

তৎকা ীন উসমাছনো নখ ািত আময় র আ য়বছনোর একজন হানািী আয় ম। 

ইস াম ছবয়রােী শাসক আহমদ যুগু এর ছনযগাতয়নর মুয়খ বহু আয় য়মর সায়থ 

ছতছনও আ য়বছনো নিয়ড় স্বপছরবায়র ছসছরোর দায়ময়স্ক ছহজরত কয়রন। 

ছশক্ষাজীবন 

শােখ আ বানীর হায়তখছড় হে দায়ময়স্কর ‘মাদরাসাত ু ইসআি আ  

খাইরী’নত। নসখানকার ছশক্ষাপ্রছতষ্ঠায়নর তা ীম-তরছবেয়তর অবস্থা সয়িাষজনক 

ছি  না। তাই তার ছপতা নূহ নাজাতী তায়ক আর নকান ছশক্ষাপ্রছতষ্ঠায়ন পড়ানছন। 
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বরং ছতছন ছনয়জই পুত্রয়ক র্য়রাো পছরয়বয়শ কুরআন মাজীদ, তাজবীদ, সরি ও 

ছিকয়হ হানািী এর পাঠ দান কয়রন। েমগীে ছশক্ষার পাশাপাছশ শােখ নাছসর 

উছিন আ বানী তার ছপতা নথয়ক জার্ছতক ছশক্ষা ছহসায়ব র্ছড় নমরামত করার 

কাছরর্ছর ছশক্ষা  াভ কয়রন। ছপতার সায়থ এ নপশাে ছনযুক্ত হন এবং এ নক্ষয়ত্র 

ছতছন নবশ সুনামও অজগন কয়রন। 

সবগপ্রথম ছতছন ছমশয়রর রছশদ নরজা সম্পাছদত আ -মানার পছত্রকার ছবছভন্ন 

র্য়বষর্ামূ ক প্রবন্ধ-ছনবন্ধ পায়ঠ হাদীস অেযেয়ন উৎসাহী হন। তখন তার বেস 

ছি  ২০ বির। 

অতঃপর ছতছন তুয়খাড় নমোশছক্ত ও ছনজস্ব অেযবসায়ের উপর ছনভগর কয়র হাদীস 

শায়ে বযাপক পড়াশুনা ও র্য়বষর্াে আত্মছনয়োর্ কয়রন। এক পযগায়ে ছতছন 

হাদীয়সর তাহকীক ও র্য়বষর্াে বযাপক খযাছত ও প্রছসছে  াভ কয়রন। 

উয়ল্লখয নয, হাদীস শায়ে অেযেন ও র্য়বষর্ার নক্ষয়ত্র নকান ছশক্ষাপ্রছতষ্ঠান বা 

নকান উিায়দর তোবোন গ্রহর্ করার সুয়যার্ তােঁর হয়ে উয়ঠছন। 

মদীনা ছবশ্বছবদযা য়ে শােখ আ বানীর ছনয়োর্ ও অবযাহছত 

অেযেন ও র্য়বষর্ার এক পযগায়ে শােখ আ বানী ছবছভন্ন স্থায়ন দরস দান শুরু 

কয়রন। এরই োরাবাছহকতাে ১৩৮১ ছহজরী নথয়ক প্রাে ছতন বির ছতছন মদীনা 

ইস ামী ছবশ্বছবদযা য়ে অেযাপনার সুয়যার্  াভ কয়রন। ছকন্তু তােঁর নতুন নতুন 

মত উদ্ভাবয়নর িয়  তৎকা ীন নসৌছদ েমগীে ননতা শােখ মুহাম্মদ ছবন ইবরাহীম 

তােঁয়ক মদীনা ছবশ্বছবদযা য়ের ছশক্ষকতা নথয়ক অবযাহছত প্রদান কয়রন এবং 

নসখায়ন তােঁর অবস্থায়নর সুয়যার্ বাছত  কয়র নদন। অবযাহছত  ায়ভর পর ছতছন 

পুনরাে ছসছরোর দায়ময়স্ক েয়  যান এবং নসখায়ন রাজননছতক কারয়র্ দুই দুই 

বার কারায়ভার্ কয়রন। অবয়শয়ষ ছতছন জডগান েয়  যান এবং বাকী জীবন 

নসখায়নই অছতবাছহত কয়রন। ২২ জুমাদা  উখরা ১৪২০ ছহজরী নমাতায়বক ২ 

অয়টাবর ১৯৯৯ ইং সয়ন শছনবার জডগায়নর রাজোনী আম্মায়ন ছতছন নশষ ছনঃশ্বাস 

তযার্ কয়রন। [আ -ইছিজাহাতু  ছিছহহেযাহ ছি  কারছনর রাছব আশার] 

ম ূযােন 

এিা সতয নয, শােখ নাছসর উছিন আ বানী রহ. তার জীবয়নর সবয়েয়ে বড় 

অংশ ই য়ম হাদীয়সর নখদময়ত বযে কয়রয়িন। মানুয়ষর সাময়ন সহীহ হাদীস 

এবং যেীি হাদীয়সর পাথগকয ছনর্গীত নহাক, এ বযাপায়র ছতছন সদা সয়েষ্ট ছিয় ন। 

ছকন্তু আক্বীদা আহকাম ও হাদীস শােীে মূ নীছতর ছবষয়ে ছতছন ছকিু ছবছেন্ন 

ছেিার ছশকার ছিয় ন। যার যয়থষ্ট প্রভাব পয়ড়য়ি তার র্য়বষর্া ও রেনাব ীয়ত। 

ছবয়শষ কয়র এ ছবষেছি নতা সবগজন স্বীকৃত নয, আক্বীদা ও আহকায়মর 
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মতাননকযপূর্গ ছবষেগুয় ায়ত ছতছন প্রেুর ভু  ও ছবেুযছতর ছশকার হয়েয়িন। এ 

সক  ছবছেন্নতা ও ছবেুযছতসমূহ তার সমসামছেক আরব-অনারব উ ামায়ে 

নকরাম ছবছভন্ন রেনার মােযয়ম উম্মাহর সাময়ন তুয়  েয়রয়িন। 

আ বানী সায়হয়বর ছবছভন্ন রেনাব ীর খ-নন তায়দর ছ ছখত ছকতায়বর এক দীর্গ 

তাছ কা প্রস্তুত হয়েয়ি। আমায়দর জানাময়ত বতগমায়ন যার সংখযা প্রাে শতয়কর 

কািাকাছি হয়ব। নদখুন আব্দুল্লাহ শামরানী এর রেনা ‘সাবাতু মুআল্লািাছত  

আ বানী’ এর ৫ম অেযাে। এখায়ন তার ছবছভন্ন রেনাব ীর খ-নন ছ ছখত ৫৭ ছি 

ছকতায়বর নাম উয়ল্লখ করা হয়েয়ি। আল্লাহ তাো া তার ভা  অবদানসমূহ দ্বারা 

উম্মাহয়ক উপকৃত করুন; তার রেনাব ীর মন্দ প্রভাব নথয়ক সক য়ক নহিাজত 

করুন এবং তায়ক জান্নাতু  নিরদাউয়স স্থান দান করুন। আমীন। 

আ বানী সায়হয়বর রেনা ও র্য়বষর্াগুয় া সম্পয়কগ সছঠক ও পূর্গাঙ্গ মূ যােয়নর 

জনয দীর্গ আয় ােনা প্রয়োজন। নমুনা স্বরূপ মারকাযুদ দাওোহ আ  ইস াছমো 

ঢাকা ছমরপুর নথয়ক প্রকাছশত মাছসক আ কাউসার পছত্রকার ২০০৫ এর আর্স্ট-

নসয়েম্বর সংখযাে ‘নাছসরুিীন আ বানী রহ. রছেত ‘ছস ছস াতু  আহাদীছসয 

যেীিা : অনূছদত বাং া সংস্করর্ একছি পযগায় ােনা’ ও ২০১৬ এর এছপ্র  

সংখযাে ‘আরব ছবয়শ্বর প্রছসে আয় ম শায়েখ আ বানী রহ. শায়েখ শুআইব 

আরনাঊয়তর দৃছষ্টয়ত’ শীষগক প্রবন্ধ নদখা নযয়ত পায়র। 

তাই আক্বীদা ও ছবছে-ছবোন সংক্রাি নয সক  মাসআ াে আ বানী সায়হব 

ছবছেন্নতার ছশকার হয়েয়িন নসগুছ য়ত এবং ছবয়শষ কয়র নয ছবষেগুয় ায়ত 

ইমাময়দর ময়েয মতপাথগকয হয়েয়ি তায়ত তােঁর নকান মত ও ছসোি গ্রহর্ করা 

নথয়ক সমূ্পর্গ ছবরত থাকয়ত হয়ব। বরং পূবগবতগী ও পরবতগী আয় ময়দর ময়তর 

সমথগন বযতীত নয নকান ছবষে তােঁর নথয়ক ননওোর বযাপায়র সয়বগাচ্চ সতকগতা 

অব ম্বন করয়ত হয়ব। 

শােখ আ বানী রহ. এর ‘সা াততু তারাবীহ’ 

আমায়দর জানাময়ত ৮ রাকাত তারাবীহ প্রমার্ করার জনয নজারদার নেষ্টা 

কয়রয়িন দুজন। আব্দুর রহমান মুবারকপুরী ও শােখ নাছসর উছিন আ বানী। 

পরবতগী সকয় ই এ বযাপায়র তায়দর অন্ধ তাক ীদ কয়র আসয়িন।  

প্রথম বযছক্ত শােখ আব্দুর রহমান মুবারকপুরী তার ‘তুহিাতু  আহওোযী’ গ্রয়ন্থ 

দ ীয় র আয় ায়ক তারাবীহ ৮ রাকাত প্রমার্ করার নেষ্টা কয়রয়িন এবং ২০ 

রাকাত তারাবীহয়ক অস্বীকার কয়রয়িন। ছকন্তু একছি সবগজনছবছদত ও সুপ্রমাছর্ত 

ছবষেয়ক অস্বীকার করয়ত ছর্য়ে ছতছন অসংখয ভুয় র ছশকার হয়েয়িন। যার ছকিু 

নমনুা মাও ানা হাবীবুর রহমান আজমী রহ. রছেত ‘রাকাআয়ত তারাবীহ’ ও 
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মাও ানা আব্দ ু মছতন সায়হব রছেত ‘দছ  সহ নামায়যর মাসায়ে ’(বছেগত 
সংস্করর্) এ তুয়  েরা হয়েয়ি। 

ছদ্বতীে বযছক্ত হয় ন শােখ নাছসর উছিন আ বানী রহ.। ছতছন ‘সা াতুত তারাবীহ’ 

নায়ম এ ছবষয়ে একছি স্বতন্ত্র পুছিকা রেনা কয়রয়িন। ছতছনও সুপ্রমাছর্ত একছি 

ছবষয়ের অস্বীকার করয়ত নযয়ে বহু ভুয় র ছশকার হয়েয়িন। বরং এয়ক্ষয়ত্র ছতছন 

মুবারকপুরী সায়হয়বর নেয়ে এক োপ এছর্য়ে রয়েয়িন। ছতছন এয়ক্ষয়ত্র হাদীস 

শায়ের স্বতঃছসে নীছতমা ার নকানই নতাোক্কা কয়রনছন; বরং ৮ রাকাত প্রমায়র্র 

স্বায়থগ অয়নক মূ নীছতয়কই পায়ে ছদয়েয়িন। নকান নকান স্থায়ন ছতছন মহা 

আজগুছব কথার অবতারর্া কয়রয়িন। 

িয়  ‘সা াতুত তারাবীহ’ নামক তার বইছি ভ্রাছি-ছবেুযছত, মুসছ ম উম্মাহ এবং 

মুসছ ম উম্মাহর ইমামর্য়র্র প্রছত ছবয়দ্রাহ-ছবয়দ্বয়ষর একছি নখা া দ ী  ছহসায়ব 

প্রকাশ নপয়েয়ি। ই য়ম উসূয়  হাদীস, জরাহ তাদী  ও ই য়ম উসূয়  ছিকয়হ 

তার অপছরপক্বতা ও দদনযদশাও এ বইছিয়ত পছরস্ফুি হয়েয়ি। যা সছতযই 

মমগাছিক। এর পরও আমায়দর নদয়শর  া-মাযহাবী বনু্ধরা তারাবীর মাসআ ায়ত 

শােখ আ বানীর এ বইছিয়কই ছনয়জয়দর একমাত্র অব ম্বন বাছনয়ে নরয়খয়িন। 

আল্লাহ আমায়দর সক য়ক সছঠক বুে দান করুন। 

সঙ্গত কারয়র্ই নখাদ আরব জাহানসহ ছবয়শ্বর ছবছভন্ন প্রাি নথয়ক তার এ ছকতায়বর 

খ-নন অয়নয়কই ক ম েয়রয়িন। তময়েয শােখ ইসমাঈ  আনসারী রছেত 

বক্ষযমার্ গ্রন্থছি ছবয়শষভায়ব উয়ল্লখয়যার্য। 

আ বানী সায়হয়বর ‘সা াততু তারাবীহ’ খণ্ডয়ন যারা স্বতন্ত্র রেনা কয়রয়িন 

১. শােখ ইসমাঈ  ইবয়ন মুহাম্মদ আনসারী রছেত ‘তাসহীহু হাদীছস সা াছতত 

তারাবীহ ইশরীনা রাকআতান ওোর রিু আ া  আ বানী ছি তাযঈছিছহ’ 

২. ছসছরোর ছবছশষ্ট আয় ম বদরুিীন হাসান ছদোব ছদমাকীকী রছেত ‘আনওোরু  

মাসাবীহ আ া য ুুমাছত  আ বাছন ছি সা াছতত তারাবীহ’ 

৩. জাছমো উমু্ম  কুরা মক্কা এর সায়বক র্য়বষক ও মসছজয়দ হারায়মর মুিাসছসর 

শােখ আ ী সাবুনী রছেত ‘আ  হাদেুন নাবাবীেুযস্ সহীহ ছি সা াছতত তারাছবহ’ 

৪. জাছমোতু  ইমাম মুহাম্মদ ছবন সউদ ছরোদ এর ছশক্ষক ইবরাছহম ইবয়ন 

মুহাম্মদ সাছবহী রছেত ‘আদাদু সা াছতত তারাবীহ’ 

যারা প্রাসছঙ্গক আয় ােনাে তার ৮ রাকায়তর মতছি খণ্ডন কয়রয়িন 

৫. মুিিা ইবনু  আদাবী তার ‘আত্ তারশীদ’ গ্রয়ন্থ 
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৬. আবু মুহাম্মদ আব্দু  ওোহ্হাব মাছহেযা তার ‘আ  মাদাদ ছ বোছন খাতাছে 

মান হািা রাকাআছত   াইছ  ছব  আদাদ’ গ্রয়ন্থ 

৭. জাছমোতু  ইমাম মাছ ক সাঊদ এর ছশক্ষক আব্দুর রহীম ছবন ইবরাহীম তার 

‘হুকমুত তারাবীহ ওোয ছযোদাতু ছিহা আ া ইহদা আশারা রাকআতান’ গ্রয়ন্থ 

৮. শােখ আহমদ ছবন ইোহইো নজমী তার ‘তাসীসু  আহকাম’ গ্রয়ন্থ 

৯. শােখ হাসান উমর তার ‘আদাদু রাকাআছতত তারাছবহ ওো  ইজছতমাউ 

আ া সা াছতন বা‘দাহা’ গ্রয়ন্থ 

সমকা ীন আরব আয় ময়দর যারা সাহাবী যরু্ নথয়ক ২০ রাকাত তারাবীহ প্রমাছর্ত 

বয় য়িন 

১০. জাছমো ইস াছমো মদীনা মুনাওোরার ছশক্ষক ও মসছজয়দ নববীর মুদারছরস 

শােখ আছতেযা সায় ম । (িীকা-২) 

১১. নসৌছদ নকন্দ্রীে দারু  ইিতার প্রথম প্রোন মুিতী শােখ মুহাম্মদ ছবন 

ইবরাহীম আয়  শােখ রহ. । (িীকা-৩) 

১২. নসৌছদ নকন্দ্রীে দারু  ইিতার সায়বক প্রোন মুিতী শােখ আব্দ ু আযীয 

ছবন আব্দুল্লাহ ছবন বায রহ. । (িীকা-৪) 

১৩. জাছমো মুহাম্মদ ছবন সাউদ এর অেযাপক শােখ মুহাম্মদ ছবন সায় হ আ  

উসাইমীন । (িীকা-৫) 

১৪. শােখ আব্দুল্লাহ ছবন ছজবরীন । (িীকা-৬) 

১৫. শােখ মুহাম্মদ সায় হ আ  মুনাছিদ । (িীকা-৭) 

১৬. শােখ সায় হ ছবন িাওজান । (িীকা-৮) 

১৭. মুহাম্মদ ছবন ইবরাছহম আত তুওোইছজরী । (িীকা-৯) 

১৮.নসৌছদ নকন্দ্রীে দারু  ইিতার মুিতী আব্দরু রািাক আিীিী। (িীকা-১০) 

১৯. নসৌছদ নকন্দ্রীে দারু  ইিতার মুিতী আব্দুল্লাহ কাউদ । (িীকা-১১) 

২০. শােখ আব্দ ু আছজজ সা মান । (িীকা-১২) 

এয়রা আয়র্ শাইখু  ইস াম ইবয়ন তাইছমো, ইবনু  কাছেযম, শােখ মুহাম্মদ ছবন 

আব্দু  ওহ্হাব নজদী ও নবাব ছসছিক হাসান ছকন্নাউজীসহ আরব ছবয়শ্বর 

সমসামছেক সবগজন স্বীকৃত আয়রা অয়নক েমগীে বযছক্তত্ব ২০ রাকাত তারাবীহ 

সাবাহায়ে নকরাম নথয়ক প্রমাছর্ত হওোর িয়তাো ছদয়েয়িন। 
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এ সক  িয়তাোর জনয নদখুন মুহাম্মদ সাঈদ আওোদ মু‘দাদী রছেত ‘আ  

কও ুস সহীহ ছি রাকাআছতত তারাবীহ’। ছবয়শষভায়ব হযরত উমর রা. নথয়ক ২০ 

রাতাক তারাবীহ প্রমাছর্ত হওোর ছবষয়ে নদখুন, শােখ কামা  কাছ মী রছেত 

‘িস ু  ছখতাব ছি বোছন আদাছদ রাকাআছত সা াছতত তারাবীহ ছি যামাছন 

উমারাবছন  খািাব’। 

আমায়দর নদয়শর  া-মাযহাবী ভাইয়দর অবস্থা 

আমায়দর নদয়শর  া-মাযহাবী ভাইয়দর অবস্থা মুবারকপুরী ও আ বানী সায়হব 

নথয়কও করুর্। তারা সহীহ তাক ীয়দর ছবয়রাছেতা কয়রন, অথে এখায়ন এয়স 

তারা শােখ আ বানী ও মুবারকপুরী সায়হয়বর অন্ধ তাক ীদ করয়িন। এমনছক 

তায়দর ভু  ও ছবেুযছতগুয় ারও তাক ীদ করয়িন। যায়ক নকউ জায়েয ময়ন কয়র 

না। অয়নয়কই শােখ আ বানী ও মুবারকপুরী সায়হয়বর ভু গুয় া ছেছিত কয়র 

সতকগ কয়রয়িন, তারপরও তারা তাই গ্রহর্ করয়িন। বরং তারা আয়রা নতুন নতুন 

ভু  ও ছবেুযছতর সূেনা কয়রয়িন, যায়ত ভু -ত্রুছি এমনছক ছবকৃছতর তাছ কা 

দীর্গাছেত হয়েয়ি। এখায়ন নমুনা স্বরূপ এর দু’একছি উদাহরর্ নপশ করছি। 

তাউহীদ পাবছ য়কশয়ের সহীহ বুখারীর অনবুাদ ও িীকাে জাছ োছত 

শােখ আকরামুিমান ছবন আব্দুস সা াম সম্পাছদত তাউহীদ পাবছ য়কশে নথয়ক 

প্রকাছশত সহীহ বুখারীর অনুবায়দর ২/৩৪৩ নং পৃষ্ঠাে িীকাে হযরত উমর রা. 

এর যুয়র্র ২০ রাকাত তারাবীহয়ক খ-ন কয়রয়িন। এ ময়মগ বছর্গত ছবখযাত তায়বেী 

ইোহইো ইবয়ন সাঈদ আনসারীর বক্তবয জা  প্রমার্ করয়ত ছর্য়ে ছ য়খন, 

‘তা িাড়া নকউ নকউ ইোহইো ইবয়ন সাঈদয়ক ছমথযাবাদী বয় য়িন, নযমন ইমাম 

আবু হায়তম রহ. বয় ন, ইোহইো ইবয়ন সাঈদ কতৃগক নকান কথাই সতয নে; 

বরং প্রতযাখযাত। কারর্, নস হ  ছমথযাবাদী।’ 

তার এ কথার বরাত ছহসায়ব ছতছন ‘আ  জারহু ওোত তাদী ’ ও ‘তাহবীযুত 

তাহযীব’ এর নাম উয়ল্লখ কয়রয়িন। এখায়ন ছতছন ছক পছরমার্ জাছ োছত ও 

অসতয কথা বয় য়িন নদখুন- 

প্রথম কথা হয়ে, ইোহইো ইবয়ন সাঈদ আনসারী সহীহ বুখারী ও মুসছ ম এর 

রাবী। সহীহ বুখারীর প্রথম হাদীসছিই তােঁর সূয়ত্র বছর্গত। তাই ইোইো ইবয়ন 

সাঈদ কতৃগক নকান কথাই যছদ সতয না হে, সবই জা  হে, তাহয়  নতা সহীহ 

বুখারীর প্রথম হাদীসসহ সহীহ বুখারী ও মুসছ ম এর অয়নক হাদীস জা ! 

ছদ্বতীে কথা হয়ে, ছতছন তােঁয়ক ছমথযাবাদী বয়  নয দুছি ছকতায়বর বরাত ছদয়েয়িন 

নসখায়ন এ েরয়র্র নকান কথা নতা ননই, থাকয়তও পায়র না; বরং আয়ি সমূ্পর্গ 
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উো কথা। নদখুন, আ  জারহু ওোত তা‘দী  ৯/১৪৯; তাহযীবুত তাহযীব 

১১/১৯৫ 

শােখ আ বানী রহ. নতা এ বর্গনাছিয়ক সয়বগাচ্চ মুনকাছত তথা সূত্রছবছেন্ন 

বয় ছিয় ন, ছকন্তু এ ছক করয় ন আমায়দর নদয়শর শােখ আকরামুিামান 

সায়হবর্র্?! 

একই জাের্াে ছতছন হযরত সায়েব রা. নথয়ক ২০ রাকায়তর নয বর্গনা বাইহাকী 

রহ. এর ‘মাছরিাতুস সুনায়ন’ রয়েয়ি তা উয়ল্লখ কয়র ছ য়খয়িন, 

‘এ হাদীসছির সনদ যেীি। হাদীয়সর সনয়দ ... খাছ দ ইবয়ন মুখাল্লাদ রয়েয়ি। 

নস যেীি। তার বর্গনা প্রতযাখযাত, তার নকান বর্গনা দছ   ছহসায়ব র্র্য নে, 

তদুপছর নস ছি  ছশো ও ছমথযাবাদী। (তাহযীব ২ে খ-)’ 

এখায়ন ছতছন খায় দ ইবয়ন মাখ াদয়ক ছ য়খয়িন খায় দ ইবয়ন মুখাল্লাদ এবং 

তায়ক যা ব ার বয় য়িন। অথে খায় দ ইবয়ন মাখ াদ সহীহ বুখারী ও 

মুসছ য়মর রাবী। এর সক  বর্গনা প্রতযাখযাত হয়  সহীহ বুখারী ও মুসছ ম 

শরীয়ি বছর্গত তােঁর হাদীসগুয় ার ছক দশা হয়ব? ইমাম বুখারী ও মুসছ ম ছক 

ছমথুযয়কর হাদীসও গ্রহর্ কয়রয়িন? হাে, হাে !! আর নয ছকতায়বর বরাত ছতছন 

ছদয়েয়িন, তায়ত এসব কথার নকান হছদস ননই। 

এগুয় া ছক শুেু সাোরর্ জাছ োছত বা ছখোনত? এমন ছমথযাোর রাসূয় র 

হাদীয়সর বযাপায়র? আহয়  হাদীস নায়ম এিাই ছক হাদীয়সর অনুসরর্?! আল্লাহ 

আমায়দর নহিাজত করুন, এমন বযছক্তয়দর অনুসরর্ নথয়কও রক্ষা করুন। 

শুকছরো 

শুকছরো জানাছে জাছমোতু  উ ূছম  ইস াছমো মুহাম্মাদপুর ঢাকা এর ছসছনের 

মুহাছিস ও বােতু  আযীয জায়ম মসছজদ, রামপুরা, ঢাকা এর সম্মাছনত ইমাম ও 

খতীব, হাদীস র্য়বষর্ার প্রাজ্ঞ ও বয়রর্য সােক উিায়য মুহতারাম হযরত 

মাও ানা আব্দ ু মছতন দামাত বারাকাতুহুম এর। হযরত তার শত বযিতা ও 

শারীছরক অসুস্থতা সয়েও আিছরকতা ছনয়ে এ অনুবাদছি নদয়খ ছদয়েয়িন এবং 

নবশ ছকিু গুরুত্বপূর্গ সংয়শােনী ও ছদকছনয়দগশনাও ছদয়েয়িন। আল্লাহ তাো া 

হযরতয়ক জাযায়ে খায়ের দান করুন এবং সুস্থতার সায়থ দীর্গেু দান করুন। 

আমায়দরয়ক তােঁর সাহেযগ ও সাছন্নেয নথয়ক উপকৃত হওোর তাওিীক দান করুন। 

অিয়রর র্ভীর নথয়ক শুকছরো জানাছে জাছমোতু  উ ূছম  ইস াছমোর উিাযু  

হাদীস, বান্দার ই মী সিরসঙ্গী ও মুখছ স নদাি মাও ানা তাহমীদু  

মাও ায়ক। মূ ত এ প্রয়েষ্টা তার অছবরাম উৎসাহ ও আিছরকতাপূর্গ সহয়যাছর্তার 
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িস । আল্লাহ তার ময়তা উদযমী ও ই ম অনুরার্ী বযছক্তয়দর জম ছদয়ে 

আমায়দর এ মাছিয়ক উবগর করুন। 

আয়রা কৃতজ্ঞতা জানাছে জাছমো ইস াছমো দারু  উ ূম ছদ ুয়রাড মাদরাসার। 

নয মাদরাসাছি আছমসহ আয়রা অয়নকয়ক দ্বীনী নখদময়তর সুয়যার্ কয়র ছদয়েয়ি। 

আল্লাহ মাদরাসাছিয়ক কবু  করুন এবং তার কতৃগপক্ষসহ সংছিষ্ট সক য়ক 

জাযায়ে খাের দান করুন। 

শুকছরো জানাছে মাকতাবাতু  আযহার এর সোছেকারী মাও ানা ওবােদুল্লাহ 

সায়হবয়ক। ছতছন অতযি আগ্রয়হর সায়থ বইছি িাপায়নার উয়দযার্ ছনয়েয়িন। 

আল্লাহ তাো া তােঁয়ক উিম প্রছতদান দান করুন এবং দীনী বই-পুিক প্রকায়শর 

নক্ষয়ত্র তােঁর অবদানয়ক কবু  করুন। আমীন। 

নশষ কথা 

ছকতাবছি অনুবায়দর নক্ষয়ত্র আক্ষছরক অনুবায়দর পছরবয়তগ ন খয়কর মূ  বক্তবয 

ছঠক নরয়খ ছকিুিা সম্প্রসাছরত ভাবানুবাদয়কই প্রাোনয নদওো হয়েয়ি। তাই, মূ  

ছকতায়ব অয়নক জাের্াে ছশয়রানাম না থাকয় ও বুোর সুছবোয়থগ ন খয়কর 

আয় ােনার সায়থ সঙ্গছত নরয়খ ছশয়রানাম সংয়যাজন করা হয়েয়ি, ছবছভন্ন ছবষয়ে 

ক্রছমক নম্বর নযার্ করা হয়েয়ি এবং প্রয়োজনীে ছবছভন্ন জাের্াে গুরুত্বপূর্গ িীকা 

যুক্ত করা হয়েয়ি। 

হাদীয়সর নাম্বার ও পৃষ্ঠা নাম্বার মুছদ্রত ছকতাবসমূয়হর ছবছভন্ন সংস্করয়র্ ছবছভন্ন 

রকম রয়েয়ি। তদ্রপ ‘মাকতাবা শায়ম া’ নথয়কও ছকিু নাম্বার যুক্ত করাে 

ছবছভন্নতা আয়রা নবয়ড় নর্য়ি। অয়নক জাের্াে বন্ধনীয়ত ছভন্ন নুসখার পৃষ্ঠা নাম্বার 

উয়ল্লখ করা হয়েয়ি। তাই নকান হাদীস বা নস খুেঁয়জ না নপয়  হতাশ না হয়ে 

অনযানয সংস্করয়র্ দেয়যগর সায়থ খুেঁয়জ নদখয়ত পাঠকয়ক অনুয়রাে করছি। 

আর ইমাম শায়িেী রহ. এর নসই ঐছতহাছসক উছক্ত নতা সকয় র জানা- ‘আল্লাহ 

তাো া একমাত্র কুরআনয়কই ছনভুগ  করার ইো কয়রয়িন’ (িীকা-১৩)। তাই তথয ও 
মুদ্রয়র্র ভু  নথয়ক যাওোই স্বাভাছবক। সুহৃদ পাঠকবৃন্দ এমন ছবষয়ে অবর্ত 

করয়  অবশযই তার প্রছত ছের কৃতজ্ঞ থাকয়বা। 

ছবয়শষ দ্রষ্টবয: 

১. মাও ানা মুহাম্মদ আব্দ ু মায় ক রছেত সহীহ হাদীয়সর আয় ায়ক তারাবীর 

রাকাআত সংখযা 

২. মাও ানা আব্দ ু মতীন রছেত দছ  সহ নামায়যর মাসায়ে  (বছেগত সংস্করর্) 
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৩. মাছসক আ  কাউসার পছত্রকার আর্স্ট ও নসয়েম্বর ২০০৫ ইং সংখযাে 

প্রকাছশত ‘নাছসরুিীন আ বানী রহ. রছেত ‘ছস ছস াতু  আহাদীছসয যেীিা : 

অনূছদত বাং া সংস্করর্ একছি পযগায় ােনা’ শীষগক প্রবন্ধ 

৪. আ  ইখছতোরাতু  ছিকছহেযাহ ছ   আ বানী, ছহন্দা কুনী 

৫. উইছকছপছডো ইতযাছদ 

 

ন খয়কর সংছক্ষপ্ত জীবনী 

জম, নাম ও বংশ পছরেে 

আবু মুহাম্মদ ইসমাঈ  ইবয়ন মুহাম্মদ আনসারী। পছিম আছিকার সাহারা 

মরুভূছমর দছক্ষর্ ছদক জুয়ড় থাকা মাছ র ছিম্বাকিু শহয়র ১৩৪০ ছহজরী নমাতায়বক 

১৯২১ ইসায়ব্দ ছতছন জম গ্রহর্ কয়রন। 

ছশক্ষাজীবন 

ন খক তােঁর োো মুহাম্মদ ইবয়ন আব্দরু রহমান আনসারীর কায়ি কুরআন পাঠ 

ছদয়ে তার ছশক্ষা জীবয়নর সূেনা কয়রন। মাত্র সাত বির বেয়স ছহিজু  কুরআন 

সমাপ্ত কয়রন। এরপর আরবী ভাষাজ্ঞানসহ ইস ামী ই য়মর অনযানয শাখােও 

পড়াশুনা কয়রন। এরই োরাবাছহকতাে ছতছন নাহ্ব শায়ের ‘আ ছিো’ গ্রন্থছি তার 

মামা মুহাম্মদ ছবন হারুন ইদছরসী রহ. এর ছনকি পয়ড়ন। তদ্রƒপ কা‘ব ইবয়ন 
যুহায়ের কৃত রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইছহ ওো সাল্লাম এর স্তুছতর্ােঁথাসহ ছবছভন্ন 

শায়ের আয়রা অয়নক নমৌছ ক ছকাতাবাদী মুখস্থ কয়রন। 

ন খয়কর িাত্র আব্দুল্লাহ ছবন আব্দুর রহমান ছবন জাছবহ তােঁর সম্পয়কগ বয় ন, ছতছন 

নিাি নব াে ছবছভন্ন প্রছতকূ তা সয়েও ই ম অজগয়ন ছনছবষ্ট থায়কন। কাঠ জ্বাছ য়ে 

তার আয় ায়ত অেগরাত বা তারও নবছশ সমে অেযেন করা ছি  তার 

ছনতযননছমছিক বযাপার। ছকতাবয়ক িাদ বা খুেঁছির সায়থ রছশ ছদয়ে নবেঁয়ে দীর্গ সমে 

পড়য়ত থাকয়তন, যায়ত তন্দ্রােন্ন হয় ও ছকতাব মাছিয়ত পয়ড় না যাে। 

কয়েকজন উিায ও ইজাযত দানকারী শােখ 

১. মুহাম্মদ ছবন আব্দুর রহমান আনসারী 

২. হামূদ ছবন আব্দুল্লাহ ছবন হামাদ তুওোইছজরী 

৩.আব্দুল্লাহ ছবন মুহাম্মদ ইবয়ন ছসিীক গুমারী 

৪. আব্দু  আজীজ গুমারী 
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৫.িজ ুল্লাহ ছবন আহমদ ছজ ানী ছহন্দী 

৬.মুহাছিয়স কাবীর হাবীবুর রহমান আজমী 

কয়েকজন িাত্র 

১. আব্দুল্লাহ ছবন আব্দরু রহমান আ  ছজবরীন 

২. আব্দ ু আজীজ ছবন আব্দুল্লাহ (প্রোন মুিতী, নসৌছদ আরব) 

৩.সায় হ ছবন র্াছনম আস সাদা ান 

৪. আব্দুল্লাহ ছবন হামূদ তুওোইছজরী 

নযার্যতা ও গুর্াব ী 

ছতছন তািসীর, হাদীস, ছিকহ, েমগতে, ও আরবী ভাষা শায়ে ছবিৃত জ্ঞায়নর 

অছেকারী ছিয় ন। তার মাছ কানােীন প্রাে ছকতায়বই ছতছন সংয়শােন, সমথগন বা 

সমায় ােনাম ূক িীকা যুক্ত করয়তন এবং প্রছত ছকতায়বর ম ায়ি ঐ ছকতায়বর 

ছবয়শষ িাওোয়েদ ও মাসায়েয় র সংছক্ষপ্ত সূেী দতছর করয়তন, যায়ত প্রয়োজয়নর 

সমে তা খুেঁয়জ নবর করা সহজ হে। 

ছতছন তােঁর এ সক  নযার্যতার পাশাপাছশ ইবাদত, তাকওো, নখাদাভীছত, 

দানশী তা, নম্রতা ও ভদ্রতার গুয়র্ও ভূছষত ছিয় ন। 

আক্বীদা ছবশ্বাস 

শােখ সায় হ  াছহদান তার সম্পয়কগ বয় ন, ছতছন ছিয় ন যুর্য়েষ্ঠ আয় ময়দর 

একজন, ছশরক-ছবদআত মুক্ত আক্বীদা ও স য়ির তরীকার অনুসারী। খায় স 

তাউহীয়দর ছবশ্বায়সর প্রছত অর্াে ভা বাসা এবং এর উপর প্রছতছষ্ঠত নসৌছদ 

রায়ের প্রছত ছতছন অনুরার্ী ছিয় ন। 

শােখ আব্দ ু আজীজ ছবন বায রহ. বয় ন, ছতছন একজন স িী ইমাম ছিয় ন। 

কমগজীবন 

১৩৭০ ছহজরীয়ত মক্কা মুকাররমাে আর্মন কয়র আ -মাদরাসাতুস 

সাও াছতোয়ত ছশক্ষক ছহসায়ব ছনয়োর্  াভ কয়রন। ১৩৭২ ছহজরীয়ত মসছজয়দ 

হারায়ম ছনেছমত দরস দায়নর সুয়যার্  ায়ভ েনয হন। 

১৩৭৪ ছহজরীয়ত ‘মা‘হাদুর ছরোদ আ  ই মী’নত ছশক্ষক ছহসায়ব ছনয়োর্  াভ 

কয়রন এবং আল্লামা মুিতী মুহাম্মদ ছবন ইবরাহীম এর মসছজয়দ দরস নদওো 

শুরু কয়রন। 
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১৩৭৫ ছহজরীয়ত ‘মা‘হাদু ইমাছমদ দাওোহ’নত ছশক্ষক ছহসায়ব ছনযুক্ত হন এবং 

এখায়ন ১৩৮২ ছহজরী পযগি কমগরত ছিয় ন। 

১৩৮২ ছহজরীয়ত নসৌছদ আরয়বর নকন্দ্রীে দারু  ইিতা ‘আর ছরআসাতু  আম্মাহ 

ছ ইদারাছত  বুহুছস  ই ছমেযাছত ওো  ইিতা’র সদসয ছহসায়ব ছনযুক্ত হন যার 

তৎকা ীন নাম ছি  ‘দারু  ইিতা’। 

১৩৮৪ ছহজরীয়ত ‘দারু  ইিতা’ নথয়ক অবযাহছত ননন এবং ছরোয়দর প্রোন 

ছবোরা য়ে ছবোরপছত ছহসায়ব ছনযুক্ত হন। এ পয়দ ছতছন এক বির দুই মাস 

ছনযুক্ত থাকার পর পুনরাে আবার ১৩৮৫ ছহজরীয়ত ‘দারু  ইিতা’ে ছিয়র 

আয়সন এবং নসখানকার নসৌছদ নকন্দ্রীে  াইয়ব্ররীর পছরো ক ছহসায়ব ছনযুক্ত হন। 

এ পয়দ ছতছন ১৩৯৩ ছহজরী পযগি বহা  থায়কন। ১৩৯৩ ছহজরীয়ত ‘দারু  

ইিতা’র ছবয়শষ র্য়বষক ছহসায়ব ছনযুক্ত হন এবং ১৪০৫ ছহজরীয়ত অবসর গ্রহর্ 

করা পযগি এ পয়দই বহা  থায়কন। দারু  ইিতা নথয়ক প্রশাসছনকভায়ব অবসর 

গ্রহয়র্র পরও ছতছন র্য়বষর্া কমগ ও রেনার কাজ অবযাহত রায়খন। মৃতুয পযগিই 

দারু  ইিতা তােঁর নথয়ক ছবছভন্ন প্রয়োজয়ন সহয়যাছর্তা ননে। 

রেনাব ী 

 تضعيفه في األلباني على الردو ركعة عشرين التراويح صالة حديث تصحيح

● 

 ● تحريمه في األلباني على والرد للنساء، المحلَّق بالذهب التحلِّي إباحة

 ● لأللباني والموضوعة الضعيفة األحاديث سلسلة على التعقُّبات

 اإلمام بن عبدهللا بن سليمان للشيخ انتقاده في األلباني على الردِِّّ في رسالة

 ● عبدالوهاب بن محمد

 ● حبان ابن على األلباني حملة من فناموق

 ● الطحاوية شرح على األلباني تعليقات نقد

 ● اآلحاد بقبول القطع في اإلرشاد

 ● األحكام عمدة بشرح اإللمام

 ● عبدالوهاب بن محمد اإلسالم لشيخ االنتصار

 ● كثير ابن تفسير من والمعراج اإلسراء أحاديث تجريد

 ● المالهي تحريم

 ● النووية األربعين شرح نيةالربا التحفة
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 ● االشتراكية نقد في رسالة

 ● الفلكي بالحساب رمضان شهر إثبات منع في رسالة

 ● الرسل خير بمولد االحتفال حكم في الفصل القول

 ● سعاد بانت قصيدة صحة في المستجاد القول

 ● اآلجرومية ترتيب في النحوية، النبذة

 ● المسلمين بالد في الشركية والمعابد الكنائس بناء حكم

তার সম্পাছদত ও িীকাযকু্ত গ্রন্থাব ী 

 ● لهراس الواسطية العقيدة شرح

 ● للصنعاني االعتقاد تطهير

 ● عبدالوهاب بن محمد للشيخ المناسك؛ بأحكام الناسك تحفة

 ● هللا عبد البنه السنة وكتاب أحمد لإلمام الجهمية على الرد

 ● البزار فصح ألبي تيمية ابن اإلسالم شيخ مناقب

 ● القيم البن الصيب الوابل

 ● عبدالوهاب بن محمد للشيخ الكبائر؛ كتاب

 ● والصنعاني القيم وابن تيمية البن المناسك مجموعة

 بن محمد بن حسن بن عبدالرحمن للشيخ التوحيد كتاب شرح المجيد فتح

 ● عبدالوهاب

 ● حسن بن عبدالرحمن للشيخ الموحدين عيون قرة

 ● الحامد محمد للشيخ اإلسالم في يةاللح حلق حكم

 ● البغدادي للخطيب والمتفقه الفقيه

 بن يحيى بن العزيز لعبد القرآن بخلق قال من على الرد في واالعتذار الحيدة

 ● المكي الكناني ميمون بن مسلم

অয়নযর মত খেয়নর পেছত 

ছতছন শােখ আ বানীসহ আয়রা অয়নয়কর মত খেন কয়রয়িন। তয়ব এসব খ-ননর 

নক্ষয়ত্র ছতছন প্রকৃত সতযানসুন্ধান ও ছনরয়পক্ষতা বজাে রাখাসহ খ-ননর অনযানয 

সক  নীছতমা ার প্রছত সয়েতন ছিয় ন। নয কারয়র্ নসৌছদর সায়বক প্রোন মুিতী 
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শােখ মুহাম্মদ ছবন ইবরাহীম এবং প্রোন মুিতী শােখ আব্দু  আযীয ছবন 

আব্দুল্লাহ ছবন বায রহ.সহ বড় বড় উ ামায়ে নকরাম তার খেনগুয় ায়ক পিন্দ 

কয়রয়িন বয়  ছবছভন্ন জাের্াে মিবয কয়রয়িন। 

একছি দৃষ্টাি। শােখ আ বানী রহ. যখন তার ‘আদাবুয যুিাি’ গ্রয়ন্থ ব ে 

আকৃছতর স্বর্গ (কায়নর দু , হায়তর েুছড় ও র্ ার হার) পছরোন মছহ ায়দর জনয 

হারাম িয়তাো ছদয় ন তখন ছতছন এর খ-নন ‘ইবাহাতুত তাহাল্লী ছবয যাহাছব  

মুহাল্লাছক ছ ন-ছনসা’ রেনা কয়রন। এয়ত ছতছন এর দবেতার বযাপায়র সকয় র 

ইজমা ও এয়ক্ষয়ত্র আ বানী সায়হয়ব সুস্পষ্ট ছবেুযছত তুয়  েয়রন। ছকন্তু ছতছন 

পুছিকাছি প্রকায়শর আয়র্ শােখ আ বানী রহ. এর ছনকি নপ্ররর্ কয়রন, যায়ত 

ছতছন এছি নদয়খ তার মতয়ক প্রতযাহার কয়রন এবং এছি প্রকায়শর প্রয়োজন না 

হে। ছকন্তু আ বানী রহ. পুছিকাছি নদয়খও ছনয়জর ছবছেন্ন ময়তর উপর অছবে  

থায়কন এবং মত প্রতযাহায়রর বযাপায়র অস্বীকৃছত জ্ঞাপন কয়রন। তখন শােখ 

ইসমাঈ  আনসারী ‘আ  মানহা ’ পছত্রকার দুই সংখযাে প্রবন্ধ আকায়র ন খাছি 

প্রকাশ কয়রন। যা পরবতগীয়ত বই আকায়র প্রকাছশত হে। 

ইসমাঈ  আনসারী ও শােখ আ বানী 

ইদানীং অয়নয়কই শােখ আ বানী সায়হয়বর তাহকীকয়ক েূড়াি তাহকীক বয়  

প্রোর কয়রন। তায়দর বক্তবয ও প্রকাশভঙ্গী নথয়ক বুো যাে, আরব ও সা ািী 

আয় মরা আ বানী সায়হয়বর তাহকীয়কর অনুসরর্ কয়রন। ছকন্তু বািবতা এর 

নথয়ক ছভন্ন। উদাহরর্ স্বরূপ ব া যাে, শােখ ইসমাঈ  আনসারী এর রছেত 

গ্রন্থাব ীর ময়েয একছি বড় অংশ ছি  শােখ নাসীরুিীন আ বানী সায়হয়বর 

ছবছেন্ন ছেিা ও ভু -ভ্রাছি খেন। নয ছবেুযছত ও ভ্রাছিগুয় া আজ উম্মতয়ক প্রাে 

ছদ্বখছেত কয়র নিয় য়ি। এয়ত শােখ অতযি বছ ষ্ঠভায়ব দছ য় র মােযয়ম 

আ বানী সায়হয়বর খ-ন কয়রয়িন। এমন সুপ্রছসে ছবষেগুয় ায়ত আ বানী 

সায়হয়বর ছবেুযছত নথয়ক বুো যাে আ বানী সায়হয়বর তাহকীয়কর উপর ভরসা 

করা ছনরাপদ নে। 

মতৃযু 

ছতছন ১৪১৭ ছহজরীর ২৬ ছজ হজ্ব জুমার ছদন িজয়রর সমে আল্লাহর ডায়ক সাড়া 

ছদয়ে সক য়ক ছের ছবদাে জাছনয়ে প্রভূর একাি সাছন্নয়েয েয়  যান। ছরোয়দর 

নকন্দ্রীে মসছজয়দ তােঁর জানাযা হে। তৎকা ীন নসৌছদর প্রোন মুিতী আব্দু  

আছজজ ছবন আব্দুল্লাহ তার জানাযার নামায পড়ান। জানাযা নশয়ষ তােঁয়ক ছরোয়দর 

মাকবারাতু  উয়দ দািন করা হে। আল্লাহ তায়ক জান্নাতু  নিরদাউস নসীব 

করুন। আমীন। 
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তথযসতূ্র 

১. ইসমাঈ  মাহমূদ মুহাম্মদ রাবাছব‘আহ রছেত, ‘আশ শােখ ইসমাঈ  আ  

আনসারী ওো জুহুদুহু ছি ছখদমাছতস সুন্নাছতন নাবাছবেযাহ’ 

২. দারুস সুমাইছে ছরোদ নথয়ক প্রকাছশত শােখ ইসমাঈ  আনসারী সম্পাছদত 

‘আ  হাইদাতু ওো  ইছতযার’ গ্রয়ন্থর ভূছমকা 

৩. মাকতাবাতু  ইমাম শায়িেী ছরোদ নথয়ক প্রকাছশত শােখ ইসমাঈ  আনসারী 

এর রছেত ‘ইবাহাতুত তাহাল্লী’ এর পছরছশষ্ট 

৪. আরবী উইছকছপছডো 

প্রথম অেযাে 

ইোযীদ ইবয়ন খুসাইিার ২০ রাকায়তর হাদীস সহীহ হওোর প্রমার্ 

ইোযীদ ইবয়ন খুসাইিার হাদীসছি সহীহ হওো ছবষয়ে হাদীস শায়ের ইমাময়দর 

মত 

ইমাম বাইহাকী ‘আস্ সুনানু  কুবরা’ গ্রয়ন্থ বর্গনা কয়রন, 

د ِّ ْبنُِّ اْلُحَسْينُِّ هللا ِّ َعْبد ِّ أَبُو أَْخبََرنَا ْينََور يُِّّ فَْنَجَوْيه ِّ ْبن ِّ اْلُحَسْين ِّ ْبن ِّ ُمَحمَّ  الدِّ

، اَمَغان  د ِّ ْبنُِّ أَْحَمدُِّ ثنا ب الدَّ ، إ ْسَحاقَِّ ْبن ِّ ُمَحمَّ نِّيُّ د ِّ ْبنُِّ هللا ِّ َعْبدُِّ أنبأنا السُّ  َعْبد ِّ ْبن ِّ ُمَحمَّ

، ْلَعز يز ِّا ، ْبنُِّ َعل يُِّّ ثنا اْلبََغو يُّ ْئٍب، أَب ي اْبنُِّ أنبأ اْلَجْعد   ُخَصْيفَةَ، ْبن ِّ يَز يدَِّ َعنِّْ ذ 

يَِّ اْلَخطَّاب ِّ ْبن ِّ ُعَمرَِّ َعْهد ِّ َعلَى يَقُوُمونَِّ َكانُوا < :قَالَِّ يَز يدَِّ ْبن ِّ السَّائ ب ِّ َعن ِّ  َرض 

ْشر ينَِّ َرَمَضانَِّ َشْهر ِّ ف ي َعْنهُِّ هللاُِّ  ْكَعة ِّرَِّ ب ع 

অথগ: সাহাবী সায়েব ইবয়ন ইোযীদ রা. নথয়ক ইোযীদ ইবয়ন খুসাইিা বর্গনা 

কয়রন, তােঁরা (সাহাবা ও তায়বেীন) উমর ইবনু  খািাব রা. এর যুয়র্ রমযান 

মায়স ছবশ রাকাত পড়য়তন। [আস্-সুনানু  কুবরা, বাইহাকী: হাদীস নং 

৪৮০১] (িীকা-১৬) 

এ হাদীসছিয়ক হাদীস ও ছিকহ শায়ের নয সক  ইমাম সহীহ বয় য়িন: 

১. ইমাম নববী, আ  মাজমু (৪/৩২) 

২. ইমাম ও ী উছিন ইরাকী, তারহুত তাসরীব (৩/ ৯৭) 

৩. ইমাম বদরুিীন আইনী, উমদাতু  কারী (৭/১৭৮) ও আ -ছবনাো শরহু  

ছহদাো (২/৫৫১) 
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৪. ইমাম জা া ুিীন সুেূতী, ‘আ  মাসাবীহ ছি সা াছতত তারাবীহ’- আ -হাভী 

২/৭৪ (১/৩৩৫-৩৩৬) 

৫. জহীর আহসান ছনমাভী, আসারুস সুনান পৃষ্ঠা ৩৯৩ (২০২) 

৬. ছশহাবুিীন ক্বাসতাল্লানী রহ. ‘ইরশাদুস সারী’ ৩/ ৪২৬ 

৭. আল্লামা আব্দু  হাই  খনভী রহ. ‘তুহিাতু  আখোর’ পৃষ্ঠা ১০৩ 

৮. ছসছিক হাসান ছকন্নাউজী ‘আওনু  বারী’ ৩/৩৭৮ (২/৮৬১) (িীকা-১৭) 

হাদীস ও ছিয়হহর এ সক  ইমাম কতৃগক হাদীসছি সহীহ আখযাছেত হওো সয়েও 

আ বানী রহ. তােঁর ‘সা াতুত্ তারাবীহ’ নামক পুছিকাে তারাবীহ এর রাকাত 

সংখযা ১১ রাকাত নথয়ক নবশী (তথা ২০ রাকাত) প্রমাছর্ত হওোয়ক অস্বীকার 

কয়রয়িন। এ নক্ষয়ত্র ছতছন ‘তুহিাতু  আহওোযী’ গ্রয়ন্থর ন খক আব্দুর রহমান 

মুবারকপুরী রহ. এর অনুকরর্ কয়রয়িন এবং হাদীসছিয়ক যঈি বা দুবগ  সাবযি 

করার অপয়েষ্টা কয়রয়িন। (িীকা-১৮) 

ছদ্বতীে অেযাে 

নাছসর উছিন আ বানী রহ. এর দ ী  

ইোযীদ ইবয়ন খুসাইিা এর হাদীস দুবগ  আখযাছেত করার বযাপায়র আ বানী রহ. 

এর দ ী  

১ নং দ ী  : মুহাম্মদ ইবয়ন ইউসিু এর বর্গনা 

ইমাম মায় ক ‘মুআিা’ গ্রয়ন্থ বর্গনা কয়রন, 

د ِّ َعنِّْ ائ ب ِّ َعن ِّ يُوُسَف، ْبن ِّ ُمَحمَّ  أُبَيَِّّ اْلَخطَّاب ِّ ْبنُِّ ُعَمرُِّ أََمرَِّ: قَالَِّ أَنَّهُِّ يَز يَد، ْبن ِّ السَّ

ا َكْعبٍِّ ْبنَِّ يم   .َرْكَعة ِّ َعْشَرةَِّ ب إ ْحَدى ل لنَّاس ِّ يَقُوَما أَنِّْ الدَّار يَِّّ َوتَم 

অথগ: সাহাবী সায়েব ইবয়ন ইোযীদ রা. নথয়ক মুহাম্মদ ইবয়ন ইউসুি বর্গনা 

কয়রন, হযরত উমর ইবনু  খািাব রা. সাহাবী উবাই ইবয়ন কা‘ব রা. ও তামীয়ম 

দারী রা.য়ক সক য়ক ছনয়ে ১১ রাকাত নামাজ পড়ার ছনয়দগশ নদন। 

আ বানী রহ. ময়ন কয়রন, সায়েব নথয়ক ইোযীদ ইবয়ন খুসাইিার ২০ রাকায়তর 

বর্গনার তু নাে মুহাম্মদ ইবয়ন ইউসুয়ির ১১ রাকায়তর এই বর্গনাছি অগ্রর্র্য। 

কারর্: 

ক. ইোযীদ ইবয়ন খুসাইিায়ক ইমাম আহমদ ইবয়ন হাম্ব  রহ. ‘মুনকারু  

হাদীস’ বয় য়িন। (আর মুনকারু  হাদীস রাবী নকান ছনভগরয়যার্য রাবীর 

ছবয়রাছেতা করয়  তার বর্গনা গ্রহর্য়যার্য হে না। এখায়ন নযয়হতু ‘মুনকারু  
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হাদীস’ রাবী ইোযীদ ইবয়ন খুসাইিা ২৩ রাকাত বর্গনা কয়র ছনভগরয়যার্য রাবী 

মুহাম্মদ ইবয়ন ইউসুি এর ১১ রাকায়তর বর্গনার ছবয়রাছেতা কয়রয়িন, তাই তার 

২৩ রাকায়তর বর্গনাছি গ্রহর্য়যার্য নে। (য়দখুন, সা াতুত তারাবীহ, আ বানী 

পৃষ্ঠা নং ৫০) 

খ. ইোযীদ ইবয়ন খুসাইিায়ক ইমাম যাহাবী রহ. ‘ছমযানু  ই‘ছতদা ’ গ্রয়ন্থ 

উয়ল্লখ কয়রয়িন। (আর এ কথা সকয় র জানা নয, ছতছন তার এ গ্রয়ন্থ শুেু 

‘মুতাকাল্লাম ছিহ’ তথা সমায় াছেত বর্গনাকারীয়দর আয় ােনা কয়রয়িন। - িীকা 

নং ১, সা াতুত্ তারাবীহ, আ বানী পৃষ্ঠা : ৫০) 

র্. ইোযীদ ইবয়ন খুসাইিার বর্গনাে তারাবীহ এর রাকাত সংখযার নক্ষয়ত্র 

‘ইযছতরাব’ (ছবছভন্নতা) রয়েয়ি। তার নকান বর্গনাে ২১ এবং নকান বর্গনাে ২০ 

(ছবতরসহ ২৩) রাকায়তর কথা এয়সয়ি। পক্ষািয়র মুহাম্মদ ছবন ইউসুি এর বর্গনা 

‘ইযছতরাব’মুক্ত। 

র্. মুহাম্মদ ইবয়ন ইউসুি সাহাবী সায়েব ইবয়ন ইোযীদ রা. এর ভাছর্না। তাই 

ছতছন তার বর্গনা সম্পয়কগ অনযয়দর তু নাে অছেক অবর্ত ও সংরক্ষর্কারী হয়বন 

দব ছক। 

ঙ.হায়িজ ইবয়ন হাজর আসকা ানী তার ‘তাক্বরীবুত্ তাহযীব’ ছকতায়ব মুহাম্মদ 

ইবয়ন ইউসুিয়ক ‘ছসকাতুন সাব্তুন’ বয় য়িন। পক্ষািয়র ইোযীদ ইবয়ন 

খুসাইিায়ক শুেু ‘ছসকাতুন’ বয় য়িন। 

২ নং দ ী  : হযরত উবাই ইবয়ন কা‘ব রা. এর ইমামছতর র্িনা ও নবীজী 

সাল্লাল্লাহু আ াইছহ ওো সাল্লাম এর সমথগন 

মুহাম্মদ ইবয়ন নসর ও আবু ই‘ো া বর্গনা কয়রন, 

 َعلَْيه ِّ هللاُِّ َصلَّى هللاَّ ِّ َرُسول ِّ إ لَى َكْعبٍِّ ْبنُِّ أُبَيُِّّ َجاءَِّ: قَالَِّ هللاَّ ، َعْبد ِّ ْبن ِّ َجاب ر ِّ عن

نِّي َكانَِّ إ نِّْ ،هللاَّ ِّ َرُسولَِّ يَا: فَقَالَِّ َوَسلَّمَِّ  َوَما: قَالَِّ َرَمَضاَن، ف ي يَْعن ي َشْيء ِّ اللَّْيلَةَِّ م 

؟ يَا َذاكَِّ  ب َصاَلت َك، فَنَُصلِّي اْلقُْرآنَِّ نَْقَرأُِّ اَلِّ إ نَّا: قُْلنَِّ َدار ي، ف ي ن ْسَوة ِّ: قَالَِّ ، أُبَيُّ

ْبهُِّ فََكانَِّ: لَِّقَا أَْوتَْرُت، ثُمَِّّ َرَكَعاٍت، ثََمانَِّ ب ه نَِّّ فََصلَّْيتُِّ: قَالَِّ َضا ش   يَقُلِّْ َولَمِّْ الرِّ

 َشْيئ ا

অথগ: জাছবর ইবয়ন আব্দুল্লাহ রা. বয় ন, উবাই ইবয়ন কা‘ব রা. রাসূ  সাল্লাল্লাহু 

আ াইছহ ওো সাল্লাম এর কায়ি এয়স ব য় ন, ইো রাসূ ল্লাহ! আজ রায়ত অথগাৎ 

রমযান মায়স আমার নথয়ক একছি ছবষে সংর্ছিত হয়েয়ি। রাসূ  সাল্লাল্লাহু 

আ াইছহ ওোসাল্লাম ব য় ন, ছক র্িনা? ছতছন ব য় ন, আমার র্য়র কয়েকজন 

মছহ া রয়েয়ি। তারা ব  , আমরা কুরআন পড়য়ত জাছন না, তাই আপনার 
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ছপিয়ন নামাজ পড়য়ত োই। তায়দর অনুয়রায়ের নপ্রছক্ষয়ত আছম তায়দরয়ক ৮ 

রাকাত নামাজ ও ছবতর পছড়য়েছি। বর্গনাকারী বয় ন, এ কথা শুয়ন রাসূ  

সাল্লাল্লাহু আ াইছহ ওো সাল্লাম ছকিু ব য় ন না। সুতরাং তা সন্তুছষ্টর মতই। 

[মখুতাসারু ছক্বোছম   াই , পৃ: ২১৭; মুসনায়দ আবু ইো া, হাদীস নং : 

১৮০১] 

৩ নং দ ী  : জরুী রহ. এর সয়ূত্র বছর্গত ইমাম মায় ক রহ. এর মাযহাব সয়বগাচ্চ 

১৩ রাকাত 

ইমাম সুেূতী বর্গনা কয়রন, 

 ْبنُِّ ُعَمرُِّ النَّاسَِّ َعلَْيه ِّ َجَمعَِّ الَّذ ي: قَالَِّ أَنَّهُِّ مالك َعنِّْ: أَْصَحاب نَا نِّْم ِّ الجوري قَالَِّ

، أََحبُِّّ اْلَخطَّاب ِّ ُِّ َصلَّى هللاَّ ِّ َرُسول ِّ َصاَلةُِّ َوه يَِّ َرْكَعة ، َعْشَرةَِّ إ ْحَدى َوهُوَِّ إ لَيَّ  هللاَّ

، َعْشَرةَِّ َوثَاَلثَِّ نََعمِّْ: قَالَِّ اْلَوْتر ؟ب ِّ َرْكَعة ِّ َعْشَرةَِّ إ ْحَدى: لَهُِّ ق يلَِّ َوَسلََّم، َعلَْيه ِّ  قَر يب 

نِّْ أَْدر ي َواَلِّ: قَالَِّ ُكوعُِّ هََذا أُْحد ثَِّ أَْينَِّ م   اْلَكث يُر؟ الرُّ

অথগ: আমায়দর শাছিঈ মাযহায়বর অনুসারী জুরী বর্গনা কয়রন নয, ইমাম মায় ক 

রহ. বয় য়িন, উমর রা. সক য়ক নয ছবষয়ের উপর ঐকযবে কয়রছিয় ন নসছি 

আমার খুবই পিন্দনীে। তা হয়ে ১১ রাকাত। এছিই রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইছহ 

ওোসাল্লাম এর নামাজ। তায়ক (ইমাম মায় ক নক) ছজজ্ঞাসা করা হ , ১১ রাকাত 

ছক ছবতর সহ? ছতছন ব য় ন হযােঁ, ১৩ রাকাতও কািাকাছি, তয়ব আমার জানা 

ননই নয, (এর অছতছরক্ত) এত নবছশ রাকাত নকাথা নথয়ক আছবষ্কার হ ? 

[আ হাভী ছ ল্ িাতাওো ১/৪১৭] 

আ বানী রহ. ময়ন কয়রন, এর মােযয়ম ইমাম মায় ক রহ. নয ২০ রাকাত 

তারাবীহ অস্বীকার কয়রয়িন তা সুস্পষ্ট। তদ্রƒপ মায় কী মাযহায়বর ইবনু  
আরাবী রহ.ও এ ছবষয়ে তােঁর অনুসরর্ কয়রয়িন। নদখুন ‘আছরযাতু  আহওোযী’ 

৪/১৯ 

৪ নং দ ী  : ২০ রাকাত এর মতয়ক ইমাম শাছিেী ও ছতরছমযী রহ. 

দবূগ তায়বােক শয়ব্দ উয়ল্লখ করা 

শায়িেী ও ইমাম ছতরছমযী রহ. তারাবীহ ২০ রাকায়তর উছক্তছি َُِّرو ي শব্দ 
(কমগবােযম ূক ছক্রো অথগাৎ ‘বছর্গত হয়েয়ি’ েরয়র্র শব্দ) দ্বারা উয়ল্লখ কয়রয়িন। 

ইমাম শায়িেী বয় ন, 

ينَة ِّ َرأَْيتهمِّْ ْشُروَن؛ إلَيَِّّ َوأََحبُِّّ َوثاََلث ينَِّ ت ْسعٍِّب ِّ يَقُوُمونَِّ ب اْلَمد  َنَّهُِّ ع   َعنِّْ ُرو يَِّ أل 

 ب ثَاَلثٍِّ َويُوت ُرونَِّ ب َمكَّةَِّ يَقُوُمونَِّ َوَكَذل كَِّ ُعَمَر،
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অথগ: আছম তায়দরয়ক মদীনা মুনাওোরাে ৩৯ রাকাত পড়য়ত নদয়খছি। তয়ব 

আমার ছনকি অছেক পিন্দনীে হয়ে ২০ রাকাত। কারর্, এছি হযরত উমর রা. 

নথয়ক বছর্গত। তারা মক্কায়তও এরূপ পড়ত এবং ৩ রাকাত ছবতর পড়ত। 

[মখুতাসারু  মুযানী ৮/১১৪] 

ইমাম ছতরছমযী বয় ন, 

ْلم ِّ أَْهل ِّ َوأَْكثَرُِّ ، ُعَمَر، َعنِّْ ُرو يَِّ َما َعلَى الع  نِّْ َوَغْير ه َما َوَعل يٍّ  النَّب يِِّّ أَْصَحاب ِّ م 

ُِّ َصلَّى ينَِّ َوَسلَّمَِّ َعلَْيه ِّ هللاَّ ْشر  ، قَْولُِّ َوهُوَِّ َرْكَعة ، ع  ، َواْبن ِّ الثَّْور يِّ  الُمبَاَرك 

يِِّّ يُِّّ وقَالَِّ َوالشَّاف ع  نَا أَْدَرْكتُِّ َوهََكَذا< :الشَّاف ع  ْشر ينَِّ يَُصلُّونَِّ ب َمكَّةَِّ ب بَلَد   َرْكَعة ِّ ع 

অথগ: অছেকাংশ উ ামায়ে নকরায়মর মত নসিাই যা বছর্গত আয়ি হযরত উমর, 

হযরত আ ী রা. ও অনযানয সাহাবায়ে নকরাম নথয়ক। অথগাৎ ২০ রাকাত। এছিই 

ইমাম সাওরী, ইবনু  মুবারক ও শায়িেী রহ. এর মত। ইমাম শায়িেী রহ. 

বয় ন, আমায়দর শহর মক্কা মুকগারামাে আছম এমনছিই নপয়েছি নয, তারা ২০ 

রাকাত তারাবীহ পড়য়তন। [জায়ম ছতরছমযী ৩/১৬০] 

 

আ বানী রহ. ময়ন কয়রন, ইমাম শায়িেী ও ইমাম ছতরছমযী ২০ রাকাত 

তারাবীহ এর উছক্তছি মাজহু  সীর্া (কমগবােযম ূক ছক্রো অথগাৎ বছর্গত হয়েয়ি 

েরয়র্র শব্দ) দ্বারা উয়ল্লখ কয়রয়িন। এিাই এ কথার প্রমার্ নয, এ উছক্তছি তায়দর 

ময়ত দুবগ । কারর্ নববী রহ. বয় ন, মুহাছক্কক উ ামায়ে ছকরায়মর 

ছনকি َُِّرو ي (বছর্গত আয়ি) তথা মাজহু  শয়ব্দ বর্গনা করা দুবগ তা বুোয়নার জনয 
বযবহার হে। 

৫ নং দ ী  : আ ী রা. এর আম  সম্পয়কগ ইবয়ন তাইছমো রহ. এর বক্তবয 

জননক রায়িযী এর বক্তবয (আ ী রা. ছদন রায়ত হাজার রাকাত নামাজ পড়য়তন) 

এর খ-নন ইমাম ইবয়ন তাইছমো রহ. বয় ন, আ ী রা. রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইছহ 

ওো সাল্লাম সুন্নত সম্পয়কগ অবর্ত ও তার অয়নক নবছশ অনুর্ত ছিয় ন। ছদন-

রায়ত হাজার রাকাত নামাজ পড়া সম্ভব হয় ও তা কয়র ছতছন রাসূ  সাল্লাল্লাহু 

আ াইছহ ওো সাল্লাম এর ছবয়রাছেতা করয়ত পায়রন না। (কারর্ এছি রাসূ  

সাল্লাল্লাহু আ াইছহ ওো সাল্লাম এর সুন্নত নে)। 

আ বানী রহ. বয় ন, ছেিা কয়র নদখুন- ‘ইবয়ন তাইছমো ছকভায়ব হযরত আ ী 

রা. নক রাসূয় র সুন্নয়তর তু নাে অছতছরক্ত নামাজ পড়া নথয়ক পছবত্র নর্াষর্া 

করয় ন।’ এর দ্বারা আ বানী রহ. বুোয়ত োন নয, আ ী রা. ২০ রাকাত 
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তারাবীহর বযাপায়রও সন্তুষ্ট নন। কারর্, তা (আ বানী রহ. এর দৃছষ্টয়ত) সুন্নাহ 

পছরপন্থী। 

৬ নং দ ী  : আয়েশা রা. এর ১১ রাকায়তর বর্গনা 

বুখারী ও মুসছ ম শরীয়ি হযরত আয়েশা রা. এর হাদীস : 

، َعْبد ِّ ْبن ِّ َسلََمةَِّ أَب ي َعنِّْ ْحَمن   هللا ِّ َرُسول ِّ َصاَلةُِّ َكانَتِّْ َكْيفَِّ َعائ َشةَ، َسأَلَِّ أَنَّهُِّ الرَّ

 َعلَْيه ِّ هللاُِّ َصلَّى هللا ِّ َرُسولُِّ َكانَِّ َما: قَالَتِّْ َرَمَضاَن؟ ف ي َوَسلَّمَِّ َعلَْيه ِّ هللاُِّ َصلَّى

 .َرْكَعة ِّ َعْشَرةَِّ إ ْحَدى َعلَى َغْير ه ِّ ف ي َواَلِّ َرَمَضاَن، ف ي يَز يدُِّ َوَسلَّمَِّ

অথগ: আবু সা ামা ইবয়ন আব্দুর রহমান নথয়ক বছর্গত ছতছন হযরত আয়েশা রা.য়ক 

ছজজ্ঞাসা করয় ন, রমজান মায়স রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইছহ ওো সাল্লাম এর 

নামাজ নকমন ছি ? উিয়র ছতছন ব য় ন, রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইছহ ওো সাল্লাম 

রমযায়ন ও রমযান িাড়া অনয মাসসমূয়হ ১১ রাকায়তর নবছশ পড়য়তন না। [সহীহ 

বুখারী, হাদীস নং : ১১৪৭, ২০১৩, ৩৫৬৯; সহীহ মুসছ ম, হাদীস নং : ৭৩৮] 

৭ নং দ ী  (িীকা-১৯): জাছবর রা. এর ৮ রাকায়তর মারি ুবর্গনা 

ইমাম তাবারানী হযরত জাছবর রা. নথয়ক বর্গনা কয়রন, 

يَِّ هللاَّ ِّ َعْبد ِّ ْبن ِّ َجاب ر ِّ َعنِّْ ُِّ َرض  ُِّ َصلَّى هللاَّ ِّ َرُسولُِّ ب نَا َصلَّى: قَالَِّ َعْنهُِّ هللاَّ  َعلَْيه ِّ هللاَّ

افَلَِّ َوأَْوتََر، َرَكَعاتٍِّ ثََمانَِّ َرَمَضانَِّ َشْهر ِّ ف ي َوَسلَّمَِّ َوآل ه ِّ  ف ي اْجتََمْعنَا اْلقَاب لَةُِّ َكانَت ِّ مَّ

د ِّ  يَا فَقُْلنَا َدَخْلنَا، ثُمَِّّ ، أَْصبَْحنَا َحتَّى ف يه ِّ نََزلِّْ فَلَمِّْ ، يَْخُرجَِّ أَنِّْ َوَرَجْونَا اْلَمْسج 

، ف ي اْلبَار َحةَِّ اْجتََمْعنَا ، هللاَّ ِّ َرُسولَِّ د   إ نِّي: لَِّفَقَا ، ب نَا تَُصلِّيَِّ أَنِّْ َوَرَجْونَا اْلَمْسج 

يتُِّ  َعلَْيُكمِّْ يُْكتَبَِّ أَنِّْ َخش 

অথগ: হযরত জাছবর রা. বয় ন, রমজান মায়স রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইছহ ওো 

সাল্লাম আমায়দরয়ক ছনয়ে ৮ রাকাত তারাবীহ ও ছবতর পড়য় ন। পয়রর রায়ত 

আমরা মসছজয়দ সময়বত হ াম এবং আশা কর াম ছতছন নবছরয়ে আমায়দর কায়ি 

আসয়বন। ছকন্তু সকা  পযগি আমরা মসছজয়দ অয়পক্ষাে থাক াম। এরপর আমরা 

রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইছহ ওো সাল্লাম এর কায়ি ছর্য়ে ব  াম, ইো রাসূ াল্লাহ 

আমরা র্ত রায়ত মসছজয়দ সময়বত হয়েছি াম এবং আশা কয়রছি াম আপছন 

আমায়দর ছনয়ে নামাজ পড়য়বন। রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইছহ ওো সাল্লাম ব য় ন, 

আছম নতামায়দর উপর তারাবীহ িরজ হয়ে যাওোর আশঙ্কা কয়রছি। (তাই নবর 

হইছন।) 

[আ  মুজামুস্ সর্ীর, তাবারানী ৫২৫; সহীহ ইবয়ন খুযাইমা ১০৭০; সহীহ ইবয়ন 

ছহব্বান ২৪০৯, ২৪১৫; মুসনায়দ আবু ইো া আ  মাউছস ী ১৮০২; ছক্বোমু 

রমাযান মুহাম্মদ ইয়বন নসর পৃষ্ঠা ২১৭] 
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সক  ইমাময়দর ছনকি সহীহ বয়  প্রমাছর্ত ইোযীদ ইবয়ন খসুাইিার হাদীসয়ক 

অগ্রহর্য়যার্য প্রমার্ করার জনয আ বানী রহ. এ সক  দ ীয় র আেে গ্রহর্ 

কয়রয়িন। সাময়নর অেযায়ে আমরা নসগুয় ার শুোশুছে যাোইয়ের প্রোস পাব 

ইনশাআল্লাহ। 

ততৃীে অেযাে 

নাছসর উছিন আ বানী রহ. এর দ ী  

আ বানী রহ. নয দ ী গুয় া উয়ল্লখ কয়রয়িন আমরা তার দুছি জবাব ছদব। 

সংছক্ষপ্ত ও ছবিাছরত। আল্লাহ তাো া আমায়দর সক য়ক বুোর তাওছিক দান 

করুন। আমীন। 

সংছক্ষপ্ত জবাব 

নকান হাদীয়সর বক্তবয যছদ সাহাবা যুর্ নথয়ক ছনয়ে নর্ািা উম্ময়তর আময় র 

মােযয়ম অনুসৃত হয়ে আয়স তাহয়  হাদীস শায়ের মূ নীছতর আয় ায়ক তার সনদ 

তা াশ করার প্রয়োজন হে না। কারর্, হাদীসছি গ্রহর্য়যার্য হওোর জনয এভায়ব 

অনুসৃত হওোিাই বড় প্রমার্। আমায়দর আয় ােয ইোযীদ ইবয়ন খুসাইিার 

হাদীসছিও নতমছন। ছনয়ে এ সংক্রাি মুহাছিসীয়ন নকরায়মর ছকিু উছক্ত নপশ করা 

হ । 

১. হযরত মুআয রা. নক ছবোরক ছহসায়ব নপ্ররয়র্র হাদীস সম্পয়কগ খছতব বার্দাদী 

রহ. বয় ন, 

ْلم ِّ أَْهلَِّ إ نَِّّ وا تَقَبَّلُوهُِّ قَدِّْ اْلع  ت ه ِّ َعلَى ب َذل كَِّ فََوقَْفنَا ، ب ه ِّ َواْحتَجُّ حَّ ْنَدهُمِّْ ص   َوقَْفنَا َكَما ع 

ة ِّ َعلَى حَّ يَّةَِّ اَلِّ: َوَسلَّمَِّ َعلَْيه ِّ هللاُِّ َصلَّى هللاَّ ِّ َرُسول ِّ قَْول ِّ ص   ف ي قَْول ه ِّوَِّ ، ل َوار ثٍِّ َوص 

لُِّّ َماُؤهُِّ الطَّهُورُِّ هُوَِّ: اْلبَْحر ِّ  الثََّمن ِّ ف ي اْلُمتَبَاي َعان ِّ اْختَلَفَِّ إ َذا: َوقَْول ه ِّ ، َمْيتَتُهُِّ واْلح 

ْلَعةُِّ ا تََحالَفَا قَائ َمة ِّ َوالسِّ يَةُِّ: َوقَْول ه ِّ ، اْلبَْيعَِّ َوتََرادَّ  .اْلَعاق لَة ِّ َعلَى الدِّ

ه ِّ َكانَتِّْ َوإ نِّْ نِّْ تَْثبُتُِّ اَلِّ أْلََحاد يثُِّا هَذ  هَة ِّ م  ْسنَاد ِّ ج  ا لَك نِّْ ، اإْل   َعن ِّ اْلَكافَّةُِّ تَلَقَّْتهَا لَمَّ

ت هَا َغنَْوا اْلَكافَّة ِّ حَّ ْنَدهُمِّْ ب ص  ْسنَاد ِّ طَلَب ِّ َعنِّْ ع  يثُِّ فََكَذل كَِّ لَهَا، اإْل  ا ، ُمَعاذٍِّ َحد   لَمَّ

وا ا ب ه ِّ اْحتَجُّ يع   لَهُِّ ْسنَاد ِّاإْل ِّ َطلَب ِّ َعنِّْ َغنَْوا َجم 

অথগ: উ ামায়ে নকরাম বযাপকভায়ব (আময় র মােযয়ম) এই হাদীসয়ক গ্রহর্ 

কয়রয়িন এবং এর দ্বারা প্রমার্ নপশ কয়রয়িন। এিাই প্রমার্ নয, এ হাদীসছি 

তােঁয়দর ছনকি সহীহ। এরূপ আয়রা ছকিু হাদীস নযমন, 

ক. ِّيَّةَِّ اَل ل َوار ثٍِّ َوص   (ওোছরশয়দর জনয নকান অছসেত প্রয়যাজয নে) 
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খ. সমুয়দ্রর বযাপায়র রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইছহ ওো সাল্লাম এর হাদীস : َِّهُو 

لُِّّ َماُؤهُِّ الطَّهُورُِّ َمْيتَتُهُِّ واْلح   (তার পাছন পছবত্র এবং (য়কান কারর্বশত) মৃত প্রার্ী 
(মাি) হা া ) 

র্. ْلَعةُِّ الثََّمن ِّ ف ي اْلُمتَبَاي َعان ِّ اْختَلَفَِّ إ َذا ا فَاتََحالَِّ قَائ َمة ِّ َوالسِّ ْيعَِّاْلبَِّ َوتََرادَّ  (পর্য 
অক্ষত থাকা অবস্থাে যছদ নক্রতা-ছবয়ক্রতা মূ য ছনেগারয়র্ এক ময়ত নপৌেঁিয়ত না 

পায়র, তাহয়  উভয়ে হ ি করয়ব এবং ছবক্রেেুছক্ত বাছত  করয়ব) 

র্. ُِّيَة اْلَعاق لَة ِّ َعلَى الدِّ  (ছনহত বযছক্তর রক্তপন হতযাকারী বযছক্তর আয়ক ার উপর 
বতগায়ব) 

এ হাদীসগুয় া যছদও বাহযত সনয়দর আয় ায়ক প্রমার্য়যার্য বয়  ছবয়বছেত হে 

না, ছকন্তু সকয় ই আময় র মােযয়ম যুর্যুর্ েয়র এগুয় া সহীহ ছহসায়ব অনুসরর্ 

কয়র এ কথার প্রমার্ কয়রয়িন নয, এগুয় ার সনদ তা াশ করার প্রয়োজন ননই। 

অনুরূপ হযরত মুআজ রা. এর আয় ােয হাদীসয়ক সকয় ই প্রমার্য়যার্য ছবয়বেনা 

কয়র দ ী  ছহসায়ব গ্রহর্ কয়রয়িন। তাই এর সনদ তা াশ করার প্রয়োজন ননই। 

[আ িছক্বহ ওো  মুতািাকছকহ ১/৪৭১] 

ইবনু  কাছেযম রহ.ও এ ছবষেছি ‘ই‘ ামু  মুওোছক্কঈন’ গ্রয়ন্থ (১/২০২-২০৩) 

উয়ল্লখ কয়র এর প্রছত ছনয়জর সমথগন বযক্ত কয়রয়িন। 

২. ইমাম সুেূছত রহ. বয় ন, 

يث ِّل ْلحَِّ يُْحَكمُِّ ة ِّ د  حَّ يح ِّ إ ْسنَاد ِّ لَهُِّ يَُكنِّْ لَمِّْ َوإ نِّْ ب اْلقَبُول ِّ النَّاسُِّ تَلَقَّاهُِّ إ َذا ب الصِّ  قَالَِّ. َصح 

ْست ْذَكار ِّ ف ي اْلبَرِِّّ َعْبد ِّ اْبنُِّ ذ يِِّّ َعن ِّ ُحك يَِّ ل َما: اال  حَِّ اْلبَُخار يَِّّ أَنَِّّ التِّْرم  يثَِّ َصحَّ  َحد 

يث ِّ َوأَْهلُِّ ، َماُؤهُِّ الطَّهُورُِّ هُوَِّ< :اْلبَْحر ِّ ُحونَِّ اَلِّ اْلَحد  ْثلَِّ يَُصحِّ ه ، م   لَك نَِّّ إ ْسنَاد 

يثَِّ ْند ي اْلَحد  ؛ ع  يح  َنَِّّ َصح   َجاب ر ِّ َرَوى: التَّْمه يد ِّ ف ي َوقَالَِّ. ب اْلقَبُول ِّ تَلَقَّْوهُِّ اْلُعلََماءَِّ أل 

ُِّ َصلَّى النَّب يِِّّ َعن ِّ ينَارُِّ: َوَسلَّمَِّ َعلَْيه ِّ هللاَّ ْشُرونَِّوَِّ أَْربََعة ِّ الدِّ  َوف ي: قَالَِّ ، ق يَراط ا ع 

ن ى َمْعنَاهُِّ َعلَى النَّاس ِّ َوإ ْجَماع ِّ اْلُعلََماء ِّ َجَماَعة ِّ قَْول ِّ ْسنَاد ِّ َعن ِّ غ   ف يه ِّ اإْل 

অথগ: নকান হাদীয়সর সহীহ সনদ না পাওো নর্য় ও যছদ সকয় র আময় র 

মােযয়ম হাদীয়সর বক্তবয অনুসৃত হে তাহয়  নস হাদীসছি সহীহ বয়  র্র্য হয়ব। 

নযমন, ছতরছমযী রহ. নথয়ক বছর্গত আয়ি নয, বুখারী রহ. ‘সমুয়দ্রর হাদীস’ (তার 

পাছন পছবত্র এবং তার মৃত প্রার্ী হা া ) নক সহীহ বয় ন। হায়িজ ইবনু আছব্দ  

বার রহ. ‘আ  ইসছতযকার’ গ্রয়ন্থ এ হাদীস সম্পয়কগ বয় ন, হাদীস ছবশারদর্র্ এ 

েরয়র্র সূত্রয়ক সহীহ বয় ন না, ছকন্তু হাদীসছি আমার ছনকি সহীহ। কারর্, সক  

আয় ম এছিয়ক আময় র মােযয়ম অনুসরর্ কয়র আসয়ি। ছতছন ‘আত তামহীদ’ 

গ্রয়ন্থ আয়রা বয় য়িন, ‘২৪ ছক্বরায়ত ১ ছদনার’ এ হাদীসছির বক্তয়বযর বযাপায়র 
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সকয়  ঐকযবে হওোে এর সনদ তা াশ করার প্রয়োজন ননই। [তাদরীবুর রাবী 

১/৬৬] 

৩. মুহাম্মদ ইবয়ন ইসমাঈ  সানআনী রহ. বয় ন, 

 - شيخنا، لها يتعرض لم التي القبول صفات جملة من: حجر ابن الحافظ قال

 بمدلول العمل على العلماء يتفق أن - وشرحها منظومته في الدين زين يريد

 أئمة من جماعة بذلك صرح وقد به، العمل يجب حتى يقبل فإنه الحديث

 طعم غير إذا أنه من قلت وما : هللا رحمه الشافعي قول أمثلته ومن األصول،

 أهل يثبت ال وجه من وسلم عليه هللا صلى النبي عن يروى ولونه وريحه الماء

 ال حديث في وقال. خالفا فيه منهم أعلم ال العامة، قول ولكنه مثله، الحديث

 وعملت بالقبول تلقته العامة ولكن بالحديث العلم أهل يثبته ال:  لوارث وصية

 .به

অথগ: হায়িজ ইবয়ন হাজার আসকা ানী রহ. বয় ন, নয দবছশয়ষ্টযর কারয়র্ হাদীস 

গ্রহর্য়যার্য বয়  ছবয়বছেত হে তার ময়েয একছি হ  (যা আমার শােখ যাইনুিীন 

ইরাকী রহ. তার ‘আ ছিো’ ও তার বযাখযাগ্রয়ন্থ উয়ল্লখ কয়রনছন), নকান হাদীয়সর 

বক্তবয অনুযােী আম  করার বযাপায়র সক  আয় ম ঐকযবে হওো। তাহয়  নস 

হাদীসছি গ্রহর্য়যার্য এবং তার বক্তবয অনুযােী আম  করা আবশযক হয়ে পয়ড়। 

উসূ  শায়ের অয়নক ইমাম এই নীছতছি সুস্পষ্টভায়ব উয়ল্লখ কয়রয়িন। এর একছি 

উদাহরর্ হয়ে ইমাম শায়িেী রহ. এর বক্তবয, ‘নকান পাছনর যছদ স্বাদ, র্ন্ধ ও 

রং পছরবতগন হয়ে যাে তাহয়  তা বযবহার নযার্য নে।’ এ হাদীসছির সনদয়ক 

যছদও হাদীস ছবশারদর্র্ সহীহ ময়ন কয়রন না, তথাছপ এছিই সকয় র বক্তবয, এ 

বযাপায়র কায়রা ছদ্বমত আয়ি বয়  আমার জানা ননই। তদ্রƒপ, ‘ওোছরশয়দর জনয 
নকান অছসেত প্রয়যাজয নে’ এ হাদীসছিও উ ামায়ে নকরাম প্রমাছর্ত বয়  ময়ন 

কয়রন না। ছকন্তু সকয়  আময় র মােযয়ম এছির অনুসরর্ কয়রয়ি। [তাউযীহু  

আিকার ১/২৫৭-২৫৮] (িীকা-২০) 

হাদীস শায়ের ইমাময়দর এসক  বক্তবয নথয়ক এ কথা স্পষ্ট নয, নকান হাদীয়সর 

বক্তবয যছদ উম্মাহর আময় র মােযয়ম অনুসৃত হে তাহয়  তার সনদ তা াশ 

করার প্রয়োজন হে না। (িীকা-২১) আর ২০ রাকাত তারাবীহ নয রাসূ  সাল্লাল্লাহু 
আ াইছহ ওো সাল্লাম এর যুর্ নথয়ক এ পযগি সকয় র আময় র মােযয়ম অনুসৃত 

হয়ে আসয়ি তায়ত নকান সয়ন্দহ ননই। এ সম্পয়কগ ছকিু প্রমার্ উয়ল্লখ করছি। 

ততৃীে অেযাে 

২০ রাকাত তারাবীহ সকয় র আময় র মােযয়ম অনসুতৃ হওোর প্রমার্ 
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১. ইমাম ইবন ুআছব্দ  বার রহ. (মতৃ : ৪৬৩) বয় ন, 

ْشُرونَِّ - َوهُوَِّ يحُِّ - َرْكَعة ع  ح  نِّْ َكْعبٍِّ ْبن ِّ أُبَيِِّّ َعنِّْ الصَّ اَلفٍِّ َغْير ِّ م  نَِّ خ   م 

َحابَة ِّ  .الصَّ

অথগ: এিাই সহীহ নয, হযরত উবাই ইবয়ন কা‘ব ২০ রাকাত তারাবীহ 

পছড়য়েয়িন। আর তায়ত নকান সাহাবী ছদ্বমত কয়রনছন। [আ  ইসছতযকার 

৫/১৫৭] 

ْخت يَارُِّ َوهُوَِّ اْلُعلََماء ِّ ُجْمهُور ِّ قَْولُِّ َوهُوَِّ رِِّّاْلبَِّ َعْبد ِّ اْبنُِّ قَالَِّ ْنَدنَا اال  ع   

অথগ: ছতছন আয়রা বয় ন, এছিই (২০ রাকাত তারাবীহ) অছেকাংশ উ ামায়ে 

নকরায়মর মত এবং আমায়দর ছনকি এছিই পিন্দনীে। [তারহুত তািরীব ৩/৯৭] 

২. ইমাম ছতরছমযী রহ. (মতৃ : ২৬৯) বয় ন, 

، ُعَمَر، َعنِّْ ُرو يَِّ َما َعلَى ْلم ِّالع ِّ أَْهل ِّ َوأَْكثَرُِّ نِّْ َوَغْير ه َما َوَعل يٍّ  النَّب يِِّّ أَْصَحاب ِّ م 

ُِّ َصلَّى ينَِّ َوَسلَّمَِّ َعلَْيه ِّ هللاَّ ْشر  ، قَْولُِّ َوهُوَِّ َرْكَعة ، ع  ، َواْبن ِّ الثَّْور يِّ  الُمبَاَرك 

يِِّّ يُِّّ وقَالَِّ َوالشَّاف ع  ْشر ينَِّ يَُصلُّونَِّ ب َمكَّةَِّ نَاب بَلَد ِّ أَْدَرْكتُِّ َوهََكَذا< :الشَّاف ع   َرْكَعة ِّ ع 

অথগ: সংখযার্ছরষ্ঠ উ ামায়ে নকরায়মর মত নসিাই যা বছর্গত আয়ি হযরত উমর, 

হযরত আ ী রা. ও অনযানয সাহাবায়ে নকরাম নথয়ক। অথগাৎ ২০ রাকাত। এছিই 

ইমাম সুিোন সাওরী, ইবনু  মুবারক ও শায়িেী রহ. এর মত। ইমাম শায়িেী 

বয় ন, আমায়দর শহর মক্কা মুকগারামাে আছম এমনছিই নপয়েছি নয, তারা ২০ 

রাকাত তারাবীহ পড়য়তন। [জায়ম ছতরছমযী ৩/১৬০] 

৩. ইবয়ন রুশদ মায় কী রহ. (মতৃ : ৫৯৫) বয় ন, 

، َحن يفَةَ، َوأَبُو قَْولَْيه ، أََحد ِّ ف ي َمال ك ِّ اْختَارَِّ يُّ  اْلق يَامَِّ: َوداود َوأَْحَمُد، َوالشَّاف ع 

ْشر ينَِّ َوى َرْكَعة ِّ ب ع   اْلو ْتر ِّ س 

অথগ: ইমাম মায় ক রহ. এর এক বক্তবয অনুযােী এবং ইমাম আবু হানীিা, 

ইমাম শাছিেী, ইমাম আহমদ ইবয়ন হাম্ব  ও ইমাম দাঊদ এর বক্তবয হয়ে 

ছবতর িাড়া তারাবীহ ২০ রাকাত। [ছবদাোতু  মুজতাছহদ : ১/২১৯] 

৪. ওো ী উছিন ইরাকী রহ. (মতৃ : ৮২৬) বয় ন, 

يُِّّ َوالثَّْور يُِّّ َحن يفَةَِّ أَبُو أََخذَِّ ب هََذاوَِّ  َشْيبَةَِّ أَب ي اْبنُِّ َوَرَواهُِّ َواْلُجْمهُورُِّ َوأَْحَمدُِّ َوالشَّاف ع 

 َواْلَحار ث ِّ ُملَْيَكةَِّ أَب ي َواْبن ِّ َشَكلٍِّ ْبن ِّ َوُشتَْير ِّ َوأُبَيٍِّّ َوَعل يٍِّّ ُعَمرَِّ َعنِّْ ُمَصنَّف ه ِّ ف ي

 ْختَر يِِّّاْلبَِّ َوأَب ي اْلهَْمَدان يُِّّ
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অথগ: ২০ রাকাত তারাবীর মতই গ্রহর্ কয়রয়িন ইমাম আবু হানীিা, ইমাম 

সাওরী, ইমাম শায়িেী, ইমাম আহমদ ইবয়ন হাম্ব  এবং অছেকাংশ উ ামা। 

ইমাম ইবয়ন আছব শাইবা রহ. ‘আ  মুসান্নাি’ গ্রয়ন্থ এ মতই বর্গনা কয়রয়িন 

হযরত উমর, হযরত আ ী, হযরত উবাই ইবয়ন কা‘ব, শুতাইর ইবয়ন শাকা , 

ইবয়ন আবী মু াইকা, হায়রস আ  হামদানী ও আবু  বাখতারী নথয়ক। [তরহুত 

তাসরীব ৩/৯৭] 

৫. ইমাম ইবয়ন তাইছমো রহ. (মতৃ : ৭২৮) বয় ন, 

ْشر ينَِّ ب النَّاس ِّ يَقُومُِّ َكانَِّ َكْعبٍِّ ْبنَِّ أبي أَنَِّّ ثَبَتَِّ قَدِّْ إ نَّهُِّ  َرَمَضانَِّ ق يَام ِّ ف ي َرْكَعة ِّ ع 

نِّْ َكث ير ِّ أَىفَرَِّ. ب ثاََلث ِّ َويُوت رُِّ نَّةُ؛ هُوَِّ َذل كَِّ أَنَِّّ اْلُعلََماء ِّ م  َنَّهُِّ السُّ  بَْين أَقَاَمهُِّ أل 

ر ينَِّ  ُمْنك ر ِّ يُْنك ْرهُِّ َولَمِّْ َواأْلَْنَصار ِّ اْلُمهَاج 

অথগ: ছনিে এ কথা প্রমাছর্ত আয়ি নয, হযরত উবাই ইবয়ন কা‘ব রা. ন াকয়দর 

(সাহাবা ও তাছবেীয়দর) ছনয়ে রমজান মায়স ২০ রাকাত তারাবীহ ও ৩ রাকাত 

ছবতর পড়য়তন। এ জনযই সংখযার্ছরষ্ঠ উ ামায়ে নকরায়মর মত হয়ে এছিই 

সুন্নত। কারর্, ছতছন এ নামাজ পছড়য়েয়িন আনসার ও মুহাছজর সাহাবীয়দরয়ক 

ছনয়ে, তায়দর নকউ এর উপর নকান আপছি উত্থাপন কয়রনছন। [মজমউূ িাতাওো 

ইবয়ন তাইছমো ২৩/১১২ 

৬. আব্দলু্লাহ ইবয়ন মুহাম্মদ ইবয়ন আব্দ ু ওোহ্হাব রহ. (মতৃ : ১২৪২) বয় ন, 

 صالتهم كانت كعب بن أبي على الناس جمع لما عنه هللا رضي وعمر

 ركعة عشرين

অথগ: উমর রা. নয তারাবীহ নামায়জ উবাই ইবয়ন কা‘ব রা. এর ছপিয়ন সক য়ক 

একছত্রত কয়রছিয় ন তা ছি  ২০ রাকাত। [মাজমুআতুর রাসাই  ওো  

মাসাইছ ন নাজছদেযাহ ১/৯৫] 

আইম্মায়ে হাদীস নথয়ক এ েরয়র্র আয়রা অয়নক বক্তবয রয়েয়ি, যা নথয়ক এ কথা 

পছরষ্কার হয়ে যাে নয, ১১ রাকাত নথয়ক নবছশ তারাবীহ নর্ািা উম্মায়তর আময় র 

মােযয়ম অনুসৃত। আমায়দর আয় ােয ইোযীদ ইবয়ন খুসাইিার হাদীসছি 

গ্রহর্য়যার্য হওোর জনয এতিুকুই যয়থষ্ট ছি । অছেকন্তু এর সনদও সহীহ। যা 

আমরা সাময়ন ছবিাছরত জবায়বর মােযয়ম পাঠকবৃয়ন্দর ছনকি তুয়  েরছি। 

ছবিাছরত জবাব 

ইোযীদ ইবয়ন খুসাইিার হাদীস সংছিষ্ট ৫ছি আপছির জবাব 
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১ নং আপছি: ইোযীদ ইবয়ন খুসাইিায়ক ইমাম আহমদ ইবয়ন হাম্ব  রহ. 
‘মুনকারু  হাদীস’ বয় য়িন। (িীকা-২২) 

জবাব: ইমাম আহমদ ইবয়ন হাম্ব  রহ. নথয়ক ইোযীদ ইবয়ন খুসাইিা সম্পয়কগ 

বক্তবয ছবছভন্ন রকম রয়েয়ি। আিরাম এর বর্গনা অনুযােী ইমাম আহমাদ ইবয়ন 

হাম্ব  রহ. তােঁয়ক ‘ছসকা’ তথা ছনভগরয়যার্য বয় য়িন। তদ্রপ ইমাম আবু হায়তম, 

নাসাঈ, ইবয়ন সা‘দ ও ইোহইো ইবয়ন মাঈনও তােঁয়ক ছনভগরয়যার্য বয় য়িন এবং 

ইমাম মায় কসহ সক  ইমাম তােঁয়ক প্রমার্য়যার্য ছহসায়ব গ্রহর্ কয়রয়িন। ইবয়ন 

ছহব্বান রহ. তােঁয়ক ছনভগরয়যার্য রাবীয়দর ছবষয়ে রছেত ‘ছকতাবুস্ ছসকাত’ এর 

অিগভুক্ত কয়রয়িন। 

আর ইমাম বুখারী ও মুসছ ম দু’জনই নয তােঁয়ক প্রমার্ ছহসায়ব নপশ কয়রয়িন 

নসছি অবশযই আ বানী রহ. এর অজানা নে। নদখুন, সহীহু  বুখারী, হাদীস নং: 

৪৭০, ১০৭২, ২৩২৩, ৩৩২৫, ৬২৪৫, ৬৭৭৯; সহীহ মুসছ ম, হাদীস নং : 

৪৪৪, ৫৭৭, ১৫৭৬, ২১৫৩, ২৫৭২। এসব হাদীয়স সনয়দ ইোযীদ ইবয়ন 

খুসাইিা রয়েয়িন। 

সুতরাং ইোযীদ ইবয়ন খুসাইিা যছদ মুনকারু  হাদীস হন, তাহয়  বুখারী-

মুসছ য়মর উপয়রাক্ত হাদীসগুয় ায়ক ছক ব া হয়ব? 

ছবিাছরত জানার জনয নদখুন হায়িজ ছমযযী কৃত ‘তাহযীবু  কামা ’ ৩২/১৭২-

১৭৪ এবং ইবয়ন হাজার আসকা ানী কৃত ‘তাহযীবুত তাহযীব’ ৩/৩৯১ ও 

িতহু  বারী এর ভূছমকা ‘হাদেুস্ সারী’ ১/৪৫৩। 

আ বানী রহ. ইমাম আহমদ ইবয়ন হাম্ব  রহ. এর নয বক্তবযছি দছ   ছহসায়ব 

নপশ কয়রয়িন নসছি বর্গনা কয়রয়িন আজুররী রহ. ইমাম আবূ দাউয়দ রহ. এর 

সূয়ত্র। হায়িজ ইবয়ন হাজার আসকা ানী ‘হাদেুস সারী’ নত বক্তবযছি উয়ল্লখ 

করার পর ছ য়খয়িন, 

 أقرانه على يغرب من على أحمد يطلقها - الحديث منكر - اللفظة هذه قلت

 واألئمة مالك صيفةخ بابن احتج وقد حاله من باالستقراء ذلك عرف بالحديث

 .كلهم

অথগ: ‘মুনকারু  হাদীস’ শব্দছি ইমাম আহমদ ইবয়ন হাম্ব  রহ. এমন 

বর্গনাকারীর নক্ষয়ত্রও প্রয়োর্ কয়রন ছযছন বর্গনা করার নক্ষয়ত্র সমসামছেক 

রাবীয়দর তু নাে ছনঃসঙ্গ অথগাৎ এমন ছবয়শষ ছকিু (একসূত্র ছবছশষ্ট) বর্গনা কয়রন 

যা তার সমসামছেক বর্গনাকারীর্র্ বর্গনা কয়রনছন। ইমাম আহমদ ইবয়ন হাম্ব  

রা. এর এ ছবয়শষ পছরভাষা রীছত তােঁর অবস্থা পযগয়বক্ষর্ কয়র বুো নর্য়ি। তািাড়া 
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ইোযীদ ইবয়ন খুসাইিায়ক ইমাম মায় ক রহ.সহ সক  ইমামর্র্ প্রমার্ ছহসায়ব 

গ্রহর্ কয়রয়িন। [হাদেুস সারী- িাতহু  বারীসহ ১/৪৫৩] 

অতএব হায়িজ আসকা ানী রহ. এর বক্তবয নথয়ক এ কথা সুস্পষ্ট নয, ইমাম 

আহমদ ইবয়ন হাম্ব  রহ. তােঁয়ক ‘মুনকারু  হাদীস’ নদাষযুক্ত করার জনয 

বয় নছন; বরং তার উয়িশয হ , ইোযীদ ইবয়ন খুসাইিা ছবয়শষ ছকিু হাদীস 

বর্গনা কয়রন যা তােঁর সমকা ীন বর্গনাকারীর্র্ বর্গনা কয়রনছন। (িীকা-২৩) 

ইমাম যাহাবী তার ‘ছমযানু  ই‘ছতদা ’ গ্রয়ন্থ আ ী ইবনু  মাছদনী এর জীবনীয়ত 

বয় ন, 

 على وأدل لرتبته، وأكمل له، أرفع كان بأحاديث انفرد إذا الحافظ الثقة بل

 يتبين أن إال اللهم عرفوها، ما ألشياء أقرانه دون وضبطه االثر، بعلم اعتنائه

 هللا صلى هللا رسول أصحاب إلى شئ أول فانظر ذلك، فيعرف ووهمه غلطه

 هذا: له فيقال بسنة، انفرد وقد إال أحد فيهم ما والصغار، الكبار وسلم ليهع

 من اآلخر عند ليس ما عنده واحد كل التابعون، وكذلك عليه، يتابع ال الحديث

 العلم

অথগ: হায়িজ ও ছসকা রাবী যখন ছকিু হাদীস ছনঃসঙ্গভায়ব বর্গনা কয়রন, এছি 

হাদীস বর্গনার নক্ষয়ত্র তার মযগাদা ও ির উন্নত হওোর প্রমার্ বহন কয়র। বুো 

যাে হাদীস শায়ের ছপিয়ন ছতছন নমহনত ও গুরুত্ব নবছশ ছদয়েয়িন। ছতছন 

সমসামছেকয়দর তু নাে এমন ছকিু ছবষে অছতছরক্ত জানয়তন যা তারা জানত 

না। হযােঁ, তয়ব যছদ এ নক্ষয়ত্র তার ভু  ও ছবেুযছত প্রকাশ পাে তাহয়  তা নতা 

বুোই যায়ব। আপছন প্রথয়ম সাহাবায়ে নকরায়মর ছদয়কই তাছকয়ে নদখুন, নিাি বড় 

ছনছবগয়শয়ষ তায়দর প্রয়তযয়কই এমন ছকিু বর্গনা কয়রয়িন যা অনয নকউ কয়রছন। এ 

কারয়র্ই ব া হে, এই সাহাবীর এ হাদীয়সর (অনয নকান বর্গনাকারী দ্বারা) সমথগন 

ননই। তাছবঈয়দর ছবষেছিও এমছন। তায়দরও প্রয়তযয়কর ছনকি এমন ছকিু জ্ঞান 

ছি  যা অনযয়দর ছনকি ছি  না। [ছমযানু  ই‘ছতদা  ৩/১৪০] 

আর এছি জানা কথা নয, ইোযীদ ইবয়ন খুসাইিা তারাবীহ এর হাদীয়সর নক্ষয়ত্র 

ভুয় র স্বীকার হনছন এবং ছতছন এয়ক্ষয়ত্র ‘মুতািগাছরদ’ তথা সঙ্গীহীন ও একাকী 

নন। (িীকা-২৪) 

২ নং আপছি: ইোযীদ ইবয়ন খুসাইিায়ক ইমাম যাহাবী তার ‘ছমযানু  ই‘ছতদা ’ 
গ্রয়ন্থ অিভুগক্ত কয়রয়িন। (আর এ কথা সকয় র জানা নয, ছতছন তার এ গ্রয়ন্থ শুেু 

‘মুতাকাল্লাম ছিহ’ তথা অছভযুক্ত বর্গনাকারীয়দর আয় ােনা কয়রয়িন। [িীকা ১, 

সা াতুত্ তারাবীহ, আ বানী পৃষ্ঠা ৫০]) 
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জবাব: আ বানী রহ. ছক োরর্া কয়রয়িন নয, যাহাবী রহ. কৃত ‘ছমযানু  

ই‘তদা ’ এ নকান বর্গনাকারী অিভুগক্ত হওোই তার দুবগ তার প্রমার্?! ছবষেছি 

ছকন্তু এমন নে। কারর্, স্বেং যাহাবী রহ. ‘ছমযানু  ই‘ছতদা ’ এর নশষছদয়ক 

৪/৬১৬ পৃষ্ঠাে বয় য়িন, 

 وألن عنهم للذب ذكرتهم الثقات من خلق وفيه الضعفاء في وموضوعه فأصله

 .ضعفا رمؤث غير فيهم الكالم

অথগ: মূ ত এ ছকতায়বর ছবষেবস্তু দুবগ  বর্গনাকারীর্র্। তয়ব এয়ত অয়নক ‘ছসকা’ 

তথা ছনভগরয়যার্য বর্গনাকারীয়দরও স্থান হয়েয়ি। আছম তায়দরয়ক উয়ল্লখ কয়রছি 

নদাষমুক্ত করার জনয এবং এ কথা বুোয়নার জনয নয, তায়দর নক্ষয়ত্র কছথত 

সমায় ােনা তায়দর ছনভগরয়যার্যতাে নকান প্রভাব নি য়ত পায়রছন। 

এ জনযই নদখা যাে তােঁর ছকতায়বর ছবছভন্ন স্থায়ন অয়নক ‘ছসকা’ তথা ছনভগরয়যার্য 

বর্গনাকারীয়দর উয়ল্লখ কয়র তায়দর নদাষমুক্ত কয়রয়িন। নযমন, 

১. ছনভগরয়যার্য বর্গনাকারী জা‘ির ইবয়ন ইোস ওোছসতী সম্পয়কগ বয় ন, ইবয়ন 

আদী তােঁয়ক ‘আ  কাছম ’ গ্রয়ন্থ অিভুগক্ত কয়র অনুছেত কাজ কয়রয়িন। (য়দখুন : 

১/ ৪০২) 

২. হাম্মাদ ইবয়ন আছব সু াইমান সম্পয়কগ বয় ন, ইবয়ন আদী তােঁয়ক ‘আ  

কাছম ’ গ্রয়ন্থ অিভুগক্ত না করয়  আছম তােঁয়ক এ গ্রয়ন্থ উয়ল্লখ করতাম না। (য়দখুন 

: ১/৫৯৫) 

৩.সাছবত আ  বুনানী সম্পয়কগ বয় ন, সাছবত তার নায়মর মতই সাছবত তথা দৃঢ় 

ও ছনভুগ  বর্গনাকারী। ইবয়ন আদী তােঁয়ক উয়ল্লখ না করয়  আছমও করতাম না। 

(য়দখুন : ১/৩৬৩) 

৪. একজন বড় মায়পর বর্গনাকারী হুমাইদ ইবয়ন ছহ া  সম্পয়কগ বয় ন, তােঁয়ক 

ইবয়ন আদীর ‘আ  কাছম ’ গ্রয়ন্থ অিভুগক্ত করা হয়েয়ি। এ জনযই আছম তােঁয়ক এ 

গ্রয়ন্থ উয়ল্লখ কয়রছি, অনযথাে ছতছন ‘হুিত’ তথা দ ী  হওোর নযার্য। (য়দখুন : 

১/৬১৬) 

৫. উআইস কারনী সম্পয়কগ বয় ন, বুখারী রহ. যছদ তায়ক দুবগ য়দর ময়েয উয়ল্লখ 

না করয়তন তাহয়  আছমও তােঁয়ক উয়ল্লখ করতাম না। কারর্ ছতছন একজন 

আল্লাহর ননক বান্দা। (য়দখুন : ১/২৭৯) 

৬. প্রছসে হায়িজ আব্দুর রহমান ইবয়ন আবী হায়তম সম্পয়কগ বয় ন, আবু  

িয  সু াইমানী যছদ তােঁয়ক নদাষযুক্ত ছহসায়ব উয়ল্লখ না করয়তন তাহয়  আছমও 
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উয়ল্লখ করতাম না। এভায়ব তােঁয়ক দুবগ য়দর ময়েয উয়ল্লখ কয়র ছতছন বড়ই মন্দ 

কাজ কয়রয়িন। (য়দখুন: ২/৫৮৮)
(িীকা-২৫)

 

ইমাম যাহাবী রহ. এ ছবষয়ে (বর্গনাকারী ছনভগরয়যার্য, ছকন্তু তায়দর বযাপায়র এমন 

সমায় ােনা রয়েয়ি যা তায়দর ছনভগরয়যার্যতাে প্রভাব নি য়ত পায়রছন) একছি 

স্বতন্ত্র গ্রন্থও রেনা কয়রয়িন। (গ্রন্থছির নাম, আর রুআতুস ছসকাতু  মুতাকাল্লাম 

ছিছহম ছবমা  া ইউছজবু রািাহুম) (িীকা-২৬)এ গ্রয়ন্থর শুরুয়ত ছতছন বয় য়িন, 

 أَو البَُخار يُِّّ اْحتج الَّذين الثِّقَات من كثيرا عددا يَزاناْلم ِّ مصنَّف ي ف ي كتبت َوقد

ْنهُم الرجل لَكون بهم، َغيُرهَما أَو ُمسلم ِّ نَِّ قد م   اْلجْرح، مصنَّفات ِّ ف ي اْسُمه ُدوِّ

ْند ي، فيهم لضعف أوردتُهم َوَما  الرجل ب ي يمر َزالَِّ َوَما َذل ك، ليعرف بل ع 

 .ه ِّب ِّ يعبأ اَلِّ من مقَال َوف يه الثبت

অথগ: আছম আমার রছেত ‘ছমযানু  ই‘ছতদা ’ গ্রয়ন্থ এমন অয়নক সংখযক ‘ছসকা’ 

তথা ছনভগরয়যার্য বর্গনাকারীয়দরও উয়ল্লখ কয়রছি যায়দরয়ক ইমাম বুখারী, মুসছ ম 

বা অনয নকান ইমাম প্রমার্ ছহসায়ব গ্রহর্ কয়রয়িন। তারপরও তায়দরয়ক আছম এ 

জনয উয়ল্লখ কয়রছি নয, সমায় াছেত বর্গনাকারী ছনয়ে ন খা গ্রন্থসমূয়হ তার নাম 

অিভুগক্ত হয়ে নর্য়ি। আমার ছনকি তারা দুবগ  হওোে তায়দরয়ক এ গ্রয়ন্থ উয়ল্লখ 

কয়রছিÑ ছবষেছি এমন নে। বরং সমায় াছেত হওো সয়েও নয তােঁরা দুবগ  নে এ 

কথা প্রমার্ করার জনযই তায়দরয়ক এয়নছি। আছম এমন অয়নক বর্গনাকারীর নদখা 

নপয়েই েয় ছি যারা ছনভগরয়যার্য, ছকন্তু তায়দর বযাপায়র এমন বযছক্তর সমায় ােনা 

রয়েয়ি যার কথা গ্রহর্য়যার্য নে। [আর রুওোতুস্ ছসকাত আ  মুতাকাল্লাম 

ছিছহম ছবমা  া ইউছজবু রিাহুম পৃ : ২৩] 

এরপর ছতছন এমন অয়নক সমায় াছেত অথে ছনভগরয়যার্য বর্গনাকারীয়দর 

আয় ােনা কয়রয়িন যায়দর নক্ষয়ত্র ঐ সমায় ােনা নকান প্রভাব নি য়ত পায়রছন। 

(সুতরাং আ বানী সায়হয়বর এ আপছিছি খুবই স্থূ  বুছের পছরোেক; বরং তা 

হাদীস শায়ে তােঁর বযাপক ছবেরর্ সয়েও ননহায়েত অপছরপক্বতারই প্রমার্ বহন 

কয়র দবছক!) 

৩ নং আপছি: ইোযীদ ইবয়ন খুসাইিার বর্গনাে তারাবীহ এর রাকাত সংখযার 
নক্ষয়ত্র ‘ইযছতরাব’ (বর্গনার ছবছভন্নতা) রয়েয়ি। তার নকান বর্গনাে ২১ এবং নকান 

বর্গনাে ২০ (ছবতরসহ ২৩) রাকায়তর কথা এয়সয়ি। পক্ষািয়র মুহাম্মদ ছবন 

ইউসুি এর বর্গনা ‘ইযছতরাব’মুক্ত। 
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জবাব: নকান ‘ইযছতরাব’ (বর্গনার ছবছভন্নতা) (িীকা-২৭)যছদ সমন্বেয়যার্য হে তাহয়  
তা নদায়ষর ছকিু নে। এ কারয়র্ হাদীস অগ্রহর্য়যার্য হে না। আমায়দর হাদীয়সর 

ইযছতরাবও সমন্বেয়যার্য। এ সম্পয়কগ হায়িজ আসকা ানী বয় ন, 

 كان وكأنه الوتر في االختالف إلى راجع العشرين عن زاد فيما واالختالف

 بثالث وتارة بواحدة يوتر تارة

অথগ: তারাবীহর নামাজ ২০ রাকায়তর উপয়র বর্গনার নয ছবছভন্নতা রয়েয়ি তা 

মূ ত ছবতর নামায়জর কারয়র্। কারর্, ছবতর কখনও এক রাকাত কখয়না ৩ 

রাকাত পড়া হত। [িাতহু  বারী ৪/২৫৩] (িীকা-২৮) 

(সুতরাং ইযছতরায়বর অজুহাত নদছখয়ে ২০ রাকায়তর বর্গনায়ক দুবগ  ব ার নকান 

সুয়যার্ ননই।) 

যছদ শুেু সংখযার ছবছভন্নতা ‘ইযছতরাব’ এর কারর্ হে এবং তার কারয়র্ হাদীস 

অগ্রহর্য়যার্য হে তাহয়  আমরা ব য়বা, ইোযীদ ইবয়ন খসুাইিার বর্গনার 

তু নাে মুহাম্মদ ইবয়ন ইউসুি এর বর্গনাে আয়রা নবছশ ‘ইযছতরাব’ রয়েয়ি। 

কারর্, মুহাম্মদ ইবয়ন ইউসুি নথয়ক ছতন েরয়র্র বর্গনা পাওো যাে। এক বর্গনাে 

১১, অনয দুছিয়ত যথাক্রয়ম ১৩ ও ২১ রাকায়তর কথা রয়েয়ি। (পক্ষািয়র ইোযীদ 

ইবয়ন খুসাইিা নথয়ক বর্গনা রয়েয়ি দুই েরয়র্র, ২১ ও ২০ (ছবতরসহ ২৩) 

রাকায়তর, যার মায়ে হায়িজ ইবয়ন হাজার আসকা ানী রহ. সমন্বে কয়রয়িন।) 

ইযছতরাব মূ ত ৮ রাকায়তর হাদীয়স! 

মুহাম্মদ ইবয়ন ইউসুি নথয়ক তারাবীর রাকাত সংখযার নক্ষয়ত্র ছতন েরয়র্র বর্গনা 

রয়েয়ি। 

ক. ইমাম মায় ক রহ. নথয়ক ১১ রাকায়তর বর্গনা: 

অথগ: মুহাম্মদ ইবয়ন ইউসুি বয় ন, সাহাবী সায়েব ইবয়ন ইোযীদ বয় ন, হযরত 

উমর রা. উবাই ইবয়ন কা‘ব ও তামীম দারী রা.য়ক সক য়ক ছনয়ে ১১ রাকাত 

নামাজ পড়ায়নার ছনয়দগশ ছদয়েয়িন। [মুআিা মায় ক হাদীস নং ৩৭৯; মাছরিাতুস 

সুনান বাইহাকী হাদীস নং ৫৪১৩] (িীকা-২৯) 

খ. ইবয়ন ইসহাক নথয়ক ১৩ রাকায়তর বর্গনা: 

 .عشرة ثالث:  فقال السائب عن يوسف بن محمد حدثني

অথগ: ইবয়ন ইসহাক বয় ন, আমায়ক মুহাম্মদ ইবয়ন ইউসুি সায়েব ইবয়নর 

ইোযীদ নথয়ক ১৩ রাকায়তর কথা বর্গনা কয়রয়িন। [িাতহু  বারী ৪/২৫৩; 

ছক্বোমু রমযান মুহাম্মদ ইবয়ন নসর আ  মারওোযী পৃ : ২২০] 
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র্. দাউদ ইবয়ন কােস ও আয়রা অনযানযজন নথয়ক ২১ রাকায়তর বর্গনা 

د ِّ َعنِّْ َوَغْير ه ، قَْيٍس، ْبن ِّ َداُودَِّ َعنِّْ  أَنَِّّ يَز يَد، ْبن ِّ السَّائ ب ِّ َعن ِّ يُوُسَف، ْبن ِّ ُمَحمَّ

يمٍِّ ىَوَعلَِّ َكْعٍب، ْبن ِّ أُبَيِِّّ َعلَى َرَمَضانَِّ ف ي النَّاسَِّ َجَمعَِّ: ُعَمرَِّ  َعلَى الدَّار يِِّّ تَم 

ْشر ينَِّ إ ْحَدى  َرْكَعة ِّ َوع 

অথগ: দাউদ ইবয়ন কায়েস এবং অনযনযয়দর নথয়ক বছর্গত, মুহাম্মদ ইবয়ন ইউসুি 

সাহাবী সায়েব ইবয়ন ইোযীদ রা. নথয়ক বর্গনা কয়রন, হযরত উমর রা. রমজান 

মায়স উবাই ইবয়ন কা‘ব এবং তামীয়ম দারী রা. এর ছপিয়ন সক য়ক ২১ রাকাত 

তারাবীহ নামায়জর উপর ঐকযবে কয়রছিয় ন। [মসুান্নায়ি আব্দুর রািাক হাদীস 

নং : ৭৭৩০] 

উছল্লছখত ৩ েরয়র্র বর্গনার মায়ে সমন্বে 

আহয়  ই ময়দর পেছত হয়ে ছবছভন্ন রকম বর্গনার ময়েয যথাসম্ভব সমন্বে সােন 

করা। তাই তারা এ বর্গনাগুয় ার মায়ে ছবছভন্নভায়ব সমন্বে কয়রয়িন। 

১ নং পেছত: হায়িজ আসকা ানী রহ. বয় ন, 

ه ِّ بَْينَِّ َواْلَجْمعُِّ َوايَات ِّ هَذ  ْخت اَلفَِّ َذل كَِّ أَنَِّّ َويُْحتََملُِّ اأْلَْحَوال ِّ ب اْخت اَلف ِّ ُمْمك ن ِّ الرِّ  اال 

يلُِّ فََحْيثُِّ َوتَْخف يف هَا اْلق َراَءة ِّ تَْطو يل ِّ ب َحَسب ِّ َكَعاتُِّ تَق لُِّّ اْلق َراَءةَِّ يُط   ْكس َِّوب اْلعَِّ الرَّ

اُود يُِّّ َجَزمَِّ َوب َذل كَِّ  َوَغْيُرهُِّ الدَّ

অথগ: এ সক  বর্গনাগুয় া মায়ে এভায়ব সমন্বে সম্ভব নয, এগুয় া ছবছভন্ন অবস্থার 

নক্ষয়ত্র প্রয়যাজয। হয়ত পায়র নকান সমে নকরাত  ম্বা করা হত তখন রাকাত কম 

হত, আবার নকান সমে নকরাত সংছক্ষপ্ত করা হত তখন রাকাত নবছশ হত। ইমাম 

দাউদীসহ অয়রা অয়নয়ক দৃঢ়তার সায়থ এ কথা বয় য়িন। [িাতহু  বারী ৪/২৫৩] 

২ নং পেছত: এই ইযছতরাব দূর করার নক্ষয়ত্র হায়িজ ইবনু আছব্দ  বার ও ইমাম 
ইবনু  আরাবী রহ. এর আয়রকছি মত রয়েয়ি। মতছি হয়ে এই নয, ইমাম 

মায় ক রহ. নথয়ক ১১ রাকায়তর বর্গনাছি ওহাম বা ভু । (অথগাৎ এখায়ন ইমাম 

মায় ক রহ. নথয়ক ছবেুযছত র্য়ি নর্য়ি) এ নক্ষয়ত্র দাউদ ইবয়ন কােয়সর ২১ 

রাকায়তর বর্গনাই সহীহ। 

তয়ব এ মতছি এ জনয গ্রহর্য়যার্য নে নয, ইমাম মায় ক রহ. মুহাম্মদ ছবন 

ইউসুি নথয়ক ১১ রাকাত বর্গনার নক্ষয়ত্র একাকী ও ছনঃসঙ্গ নন। মুহাম্মদ ছবন 

ইউসুি এর আয়রা দুইজন িাত্র আব্দু  আছজজ ইবয়ন মুহাম্মদ এবং ইোহইো 

ইবয়ন সাঈদ আ  কািানও মুহাম্মদ ছবন ইউসুি নথয়ক ১১ রাকায়তর কথা বর্গনা 

কয়রয়িন। আব্দু  আছজজ ইবয়ন মুহাম্মদ এর বর্গনা রয়েয়ি ‘সুনায়ন সাঈদ ইবয়ন 

মানসুয়র’। আর ইোহইো ইবয়ন সাঈদ আ  কািান এর বর্গনা রয়েয়ি মুসান্নায়ি 
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ইবয়ন আছব শাইবায়ত (হাদীস নং ৭৭৫৩)। অতএব, ইমাম মায় ক রহ. এর ১১ 

রাকায়তর বর্গনাছি ভু  এ কথা ব া যাে না। (িীকা-৩০) 

নমাি কথা ইযছতরায়বর কারয়র্ ইোছযদ ইবয়ন খুসাইিার ২০ রাকায়তর বর্গনা 

নে; বরং মুহাম্মদ ইবয়ন ইউসুয়ির বর্গনাই নদাষযুক্ত প্রমাছর্ত হে। 

ইবয়ন খুসাইিা কতৃগক বছর্গত ২০ রাকায়তর বর্গনাই সছঠক। আরয়বর ছবখযাত 

সা ািী আয় ম শােখ মুহাম্মদ ইবয়ন ইবরাছহম আততুওোইছজরী তারাবীর 

রাকাত সংখযা পযগায় ােনা করয়ত ছর্য়ে মুহাম্মদ ইবয়ন ইউসুয়ির বর্গনার তু নাে 

ইবয়ন খুসাইিার ২০ রাকায়তর বর্গনায়কই প্রাোনয ছদয়েয়িন। ছতছন মুহাম্মদ ইবয়ন 

ইউসুয়ির বর্গনার ছবছভন্নতার কথা উয়ল্লখ কয়র ছ য়খয়িন, ‘মুহাম্মদ ইবয়ন ইউসুি 

উপয়রাক্ত কথাগুয় ার বর্গনাকারী। হাদীয়সর নমৌ  সূত্র অনুসায়র একই রাবীর 

একই ছবষয়ে পৃথক পৃথক মত প্রকাশ করা ছবশুে হওোর অিরাে। সুতরাং ২০ 

রাকায়তর অছভন্ন মত গ্রহর্ করাই যুছক্তসঙ্গত।’ (নদখুন, ছপস পাবছ য়কশন-ঢাকা 

নথয়ক প্রকাছশত ‘কুরআন ও সহীহ্ হাদীয়সর আয় ায়ক রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইছহ 

ওো সাল্লাম এর প্রযাকছিকযা  নামায’ পৃষ্ঠা নং ২২২) 

‘মসুান্নায়ি আব্দরু রািাক’ এ বছর্গত দাউদ ইবয়ন কােস এর ২১ রাকায়তর বর্গনা 

সম্পয়কগ আ বানী রহ. এর আপছি: 

আ বানী রহ. বয় ন, আব্দুর রািাক ও মুহম্মদ ইবয়ন ইউসুি এর মেযবতগী 

বর্গনাকারী যছদও ত্রুছিমুক্ত, তথাছপ এ বর্গনার ত্রুছি মূ ত স্বেং আব্দুর রািাক এর 

ময়েযই। কারর্ ছতছন ছসকাহ হায়িজ এবং প্রছসে ন খক হয় ও নশষ বেয়স অন্ধ 

হয়ে ছর্য়েছিয় ন, তােঁর স্মৃছতশছক্ত পছরবতগন হয়ে ছর্য়েছি । আর এ কথা জানা 

ননই নয, এ বর্গনা তার পছরবতগয়নর আয়র্র না পয়রর? তাই এ বর্গনা গ্রহর্য়যার্য 

নে। (িীকা-৩১) 

জবাব: আব্দুর রািাক ও মুহাম্মদ ইবয়ন ইউসুি এর মেযবতগী বর্গনাকারী হয়েন, 

বয়রর্য ইমাম দাউদ ইবয়ন কােস, যায়ক ইমাম শায়িেী, আহমদ, ইবয়ন মাঈন, 

আ ী ইবনু  মাদীনী, আবু যুরআ, ইবয়ন সা‘দ, নাসাঈ, কা‘নাবী ও ইবয়ন ছহব্বান 

প্রমুখ ইমামর্র্ ছসকাহ বয় য়িন। (য়দখুন : হায়িজ আসকা ানী কৃত ‘তাহযীবুত 

তাহযীব’) 

আর আব্দরু রািাক রহ. অয়নক উেঁেু মায়পর ইমাম ছিয় ন। হায়িজ আসকা ানী 

তােঁর সম্পয়কগ বয় য়িন, 
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 صاحب األثبات، الحفاظ أحد الصنعاني الحميري نافع بن همام بن الرزاق عبد

 فتكلم وحده، العنبري العظيم عبد بن العباس إال كلهم األئمة وثقه يف،التصان

 أحد عليه يوافقه ولم فيه، أفرط بكالم

 الرزاق عبد جريج، ابن في أثبت من: ألحمد قيل الدمشقي زرعة أبو قال وقد

 .الرزاق عبد فقال البرساني؟ بكر بن محمد أو

 معمر حديث في أثبت الرزاق عبد كان: معين ابن عن الدوري عباس وقال

 .يوسف بن هشام من

 عبد كان: يوسف بن هشام لي قال: المديني بن علي عن شيبة بن يعقوب وقال

 .وأحفظنا أعلمنا الرزاق

অথগ: ইমাম আব্দুর রািাক হয়েন বহু গ্রন্থ রেছেতা ছনভগরয়যার্য হাছিজু  

হাদীসয়দর একজন। সক  ইমাম তােঁয়ক ছসকা তথা ছনভগরয়যার্য বয় য়িন। শুেু 

আব্বাস ইবয়ন আব্দু  আজীম আ  আম্বরী তার বযাপায়র সমায় ােনা কয়রয়িন। 

তয়ব তার সমায় ােনাে অছতরঞ্জন রয়েয়ি। নয কারয়র্ নকউ এ সমায় ােনার 

নক্ষয়ত্র তার সায়থ সহমত নপাষর্ কয়রনছন। 

 

ইমাম আবু যুরআহ রহ. বয় ন, আহমদ ইবয়ন হাম্ব  রহ.য়ক একবার ছজজ্ঞাসা 

করা হ , ইবয়ন জুরাইজ সম্পয়কগ নক নবছশ গ্রহর্য়যার্য, ইমাম আব্দুর রািাক না 

মুহাম্মদ ইবয়ন বকর আ -বারসানী? ছতছন ব য় ন, ‘ইমাম আব্দুর রািাক’। 

ইোকুব ইবয়ন শাইবার সূয়ত্র বছর্গত ইমাম আ ী ইবনু  মাদীনী বয় ন, আমায়ক 

ছহশাম ইবয়ন ইউসুি বয় য়িন, ইমাম আব্দরু রািাক ছিয় ন আমায়দর সবয়েয়ে 

বড় আয় ম এবং সবয়েয়ে বড় হাছিজু  হাদীস। [হাদেুস সারী িতহু  বারীসহ 

১/৪১৯] 

হায়িজ ছমযযী রহ. বয় ন, 

 عني كتب غيرهم، عني يكتب ال أن أبالي ال ثالثة عني كتب: الرزاق عبد قال

ين بن يحيى عني وكتب الناس، أحفظ من وهو الشاذكوني، ابن  من وهو َمع 

 .الناس أزهد من وهو حنبل بن أحمد عني وكتب بالرجال، الناس أعرف

অথগ: ইমাম আব্দুর রািাক বয় ন, আমার নথয়ক ছতন বযছক্ত হাদীস সংগ্রহ করার 

পর আর নকউ সংগ্রহ কর  ছক না- আছম তার প্রছত নকান ভ্রুয়ক্ষপ কছর না। 

প্রথমজন হয়েন, এ যুয়র্র সবয়েয়ে বড় হাছিজু  হাদীস ইবনুস সাযাকুনী। 

ছদ্বতীেজন হয়েন, হাদীস বর্গনাকারীয়দর অবস্থা সম্পয়কগ সবগাছেক জ্ঞাত ইমাম 
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ইোহইো ইবনু মাঈন। তৃতীেজন হয়েন ইমাম আহমদ ইবয়ন হাম্ব , ছযছন 

সবয়েয়ে নবছশ দুছনোছবমুখ বযছক্ত। [তাহযীবু  কামা  ১৮/৫৯] 

হায়িজ যাহাবী রহ. আ ী ইবনু  মাদীনী রহ. এর জীবনীয়ত ছ য়খয়িন, 

 أبي بن وعثمان الرزاق عبد وشيخه محمد وصاحبه على حديث تركت ولو

 وبهز السمان وأزهر وإسرائيل العطار وأبان وعفان سعد بن وإبراهيم شيبة

 الخطاب وانقطع الباب لغلقنا الحميد عبد بن وجرير البناني وثابت أسد بن

 الدجال ولخرج الزنادقة واستولت اآلثار ولماتت

অথগ: যছদ আছম আ ী ইবনু  মাদীনী, তােঁর ছশষয মুহাম্মদ ইবয়ন ইসমাঈ  বুখারী, 

তােঁর উিাদ আব্দুর রািাক, উসমান ইবয়ন আছব শাইবা, ইবরাছহম ইবয়ন সা‘দ, 

আফ্িান, আবান আ  আিার, ইসরাঈ , আযহার আস সাম্মান, বাহয ইবয়ন 

আসাদ, সায়বত আ  বুনানী এবং জারীর ইবয়ন আব্দু  হামীদ এ সক  

মুহাছিসয়দর নথয়ক হাদীস বর্গনা করা নিয়ড় নদই তাহয়  নতা হাদীয়সর দরজাই 

বন্ধ কয়র নি ব। আর হাদীস ছবষয়ে কথা ব াও বন্ধ হয়ে যায়ব। তখন সক  

বর্গনা ছব ুপ্ত হয়ে যায়ব, ছযন্দীকরা মাথাোড়া ছদয়ে উঠয়ব এবং ছমথুযকয়দর 

আছবভগাব র্িয়ব। [ছমযানু  ইছতদা  ৫/১৬৯] 

বাছক থাক  আব্দরু রািায়কর নশষ জীবয়ন অন্ধ হয়ে যাওোর পর তােঁর স্মৃছতশছক্ত 

পছরবতগন হয়ে যাওো। মূ ত এ পছরবতগন তােঁর রেনাব ীয়ত নকান প্রভাব নি য়ত 

পায়রছন। আসরাম এর সূয়ত্র ইমাম আহমদ ইবয়ন হাম্ব  বয় ন, 

 ليس وما صحيح فهو كتبه في كان وما بشيء فليس عمي ما بعد منه سمع من

 فيتلقن يلقن كان فإنه كتبه في

অথগ: ইমাম আব্দুর রািাক রহ. রেনাব ীয়ত যা আয়ি তা সছঠক। তয়ব যারা তােঁর 

অন্ধ হয়ে যাওোর পয়র শুয়নয়ি এবং তা তােঁর রেনাব ীয়ত ননই তা গ্রহর্য়যার্য 

নে। কারর্, তখন তােঁয়ক যা ব া হত ছতছন তাই ব য়তন। [হাদেুস সারী িাতহু  

বারী সহ ১/৪১৯] 

আর দাউদ ইবয়ন কােস সূয়ত্র বছর্গত আয় ােয হাদীসছি আব্দরু রািাক রহ. এর 

‘আ  মুসান্নাি’ গ্রয়ন্থ রয়েয়ি। তাই তায়ত তার নশষ বেয়সর স্মৃছতশছক্তজছনত 

দুবগ তার নকান প্রভাব পয়ড়ছন। 

(সুতরাং মুসান্নায়ি বছর্গত ইমাম আব্দুর রািায়কর বর্গনার ছবষয়ে এমন আপছি 

উত্থাপন করা জরাহ-তাদী  ছবষয়ে জ্ঞান স্বল্পতার একছি বড় প্রমার্।) 
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৪ নং আপছি: মুহাম্মদ ইবয়ন ইউসুি সাহাবী সায়েব ইবয়ন ইোযীয়দর ভাছর্না। 
তাই ছতছন সায়েয়বর বর্গনা সম্পয়কগ অনযয়দর তু নাে অছেক অবর্ত ও 

সংরক্ষর্কারী হয়বন দব ছক। 

জবাব: সাহাবী সায়েব ইবয়ন ইোযীদ রা. এর সায়থ মুহাম্মদ ইবয়ন ইউসুি এর 
নযমন আত্মীেতার সম্পকগ রয়েয়ি তদ্রƒপ ইোযীদ ইবয়ন খুসাইিারও তােঁর সায়থ 
আত্মীেতার সম্পকগ আয়ি। কারর্, খুসাইিা ইবয়ন ইোযীদ এবং সায়েব ইবয়ন 

ইোযীদ দুজন আপন ভাই, নস ছহসায়ব ইোযীদ ইবয়ন খুসাইিা সাহাবী সায়েব 

ইবয়ন ইোযীয়দর ভাছতজা। 

হায়িজ ইবন ুআছব্দ  বার বয় ন, 

ي اْبنُِّ اْلك ْند يُِّّ هللاَّ ِّ َعْبد ِّ ْبن ِّ يَز يدَِّ ْبن ِّ ُخَصْيفَةَِّ ْبنُِّ يَز يدُِّ  يَز يدَِّ ْبن ِّ السَّائ ب ِّ أَخ 

ইোযীদ ইবয়ন খুসাইিা সায়েব ইবয়ন ইোযীয়দর ভাছতজা। [‘আত তামহীদ ছ মা 

ছি  মুআিা ছমনা  মাআনী ওো  আসানীদ : ২৩/২৫] 

হায়িজ ছমযযী বয় ন, 

 .أخوان يزيد ْبن والسائب يزيد ْبن خصيفة إن

খুসাইিা ইবয়ন ইোযীদ এবং সায়েব ইবয়ন ইোযীদ দুই ভাই। [তাহযীবু  কামা  

৩২/১৭২] 

৫ নং আপছি: হায়িজ ইবয়ন হাজার আসকা ানী রহ. তােঁর ‘তাক্বরীবুত্ তাহযীব’ 
ছকতায়ব মুহাম্মদ ইবয়ন ইউসুিয়ক ‘ছসকাতুন সাব্তুন’ (দুছি গুর্বােক শয়ব্দ) 

বয় য়িন। পক্ষািয়র ইোযীদ ইবয়ন খুসাইিায়ক শুেু ‘ছসকাতুন’ (একছি গুর্বােক 

শয়ব্দ) বয় য়িন। (িীকা-৩২) 

জবাব: হায়িজ আসকা ানী ইোযীদ ইবয়ন খুসাইিায়ক শুেু ‘ছসকাতুন’ ব য় ও, 

হাদীস শায়ের সবগজনছবছদত ইমাম ইোহইো ইবনু মাঈন তােঁয়ক ‘ছসকাতুন 

হুিাতুন’ তথা ছনভগরয়যার্য ও প্রমার্য়যার্য দুছি শছক্তশা ী ছবয়শষয়র্ উয়ল্লখ 

কয়রয়িন। [হাদেুস সারী িাতহু  বারীসহ ১/৪৫৩] 

(মুহাম্মদয়ক ইোযীদ এর উপর প্রাোনয নদওোর নয কারর্ আ বানী সায়হব 

উয়ল্লখ কয়রয়িন এর অসারতা নয নকান শােছবয়দর কায়িই সুস্পষ্ট, ছবয়শষত 

‘তাক্বরীবুত তাহযীব’ ছকতায়বর পছরেে ও দবছশষ্টয সম্পয়কগ যারা অবর্ত আয়িন।) 

মহুাম্মদ ছবন ইউসিু ও শােখ আ বানী রহ. এর ময়তও ইোযীদ ইবয়ন খুসাইিার 

বর্গনা সহীহ ! 
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শােখ আ বানী রহ. তার ‘সা াতুত তারাবীহ’ গ্রয়ন্থর ৫০ নং পৃষ্ঠাে ইোযীদ 

ইবয়ন খুসাইিার বর্গনাে ইযছতরাব প্রমার্ করয়ত ছর্য়ে ছ য়খয়িন, 

(  أخبره يزيد بن السائب أخت ابن يوسف بن محمد أن أمية بن إسماعيل قال

 أو:  قلت) :  أمية ناب قال ثم يوسف ابن عن مالك رواية مثل فذكر:  قلت

 السائب من ذلك سمع لقد) :  يوسف بن محمد يعني: (  قال ؟ وعشرين واحد

 بن يزيد) أمية بن اسماعيل هو السائل( فسألتُِّ خصيفة، ابنُِّ - يزيد بن

 .صحيح وسنده:  قلتُِّ. وعشرين أحد: قال السائب أن حسبتُِّ: فقال خصيفة؟

অথগ: মুহাম্মাদ ইবয়ন ইউসুি নথয়ক ১১ রাকায়তর বর্গনা শুয়ন ইসামাঈ  ইবয়ন 

উমাইো তােঁয়ক ছজজ্ঞাসা করয় ন, এ বর্গনাে রাকাত সংখযা ১১ নাছক ২১? ছতছন 

উিয়র ব য় ন, ‘সায়েব ইবয়ন ইোযীদ নথয়ক ২১ রাকায়তর ছবষেছি শুয়নয়ি 

ইোযীদ ইবয়ন খুসাইিা। এরপর আছম (ইসমাঈ  ইবয়ন উমাইো) ইোযীদ 

ইবয়ন খুসাইিায়ক ছজজ্ঞাসা কর াম। ছতছন ব য় ন, আছম োরর্া করছি নয, 

সায়েব রা. বয় য়িন ২১ রাকাত’ (িীকা-৩৩)। আছম (আ বানী রহ.) বছ , এই 

বর্গনাছির সনদ সহীহ। 

 ক্ষ করুন, এখায়ন স্বেং মুহাম্মদ ইবয়ন ইউসুি (আ বানী সায়হব যার সূয়ত্র ১১ 

রাকাত সহীহ বয়  দাবী কয়রয়িন) সাক্ষয ছদয়েন নয, ইোযীদ ইবয়ন খুসাইিা 

সায়েব ইবয়ন ইোযীদ নথয়ক ২১ রাকায়তর বর্গনা শুয়নয়িন। আর এ বর্গনা উয়ল্লখ 

কয়র আ বানী রহ. বয় য়িন, এর সনদ সহীহ। 

তাহয়  ি াি  দােঁড়া  এই, মুহাম্মদ ইবয়ন ইউসুয়ির সাক্ষয অনুযােী ইোযীদ 

ইবয়ন খুসাইিার ২১ রাকায়তর বর্গনা সহীহ এবং নসছি আ বানী রহ. এর 

ছনকয়িও সহীহ। 

আ বানী রহ. মূ ত ইোযীদ ইবয়ন খুসাইিার বর্গনাে ইযছতরাব প্রমার্ করয়ত 

ছর্য়ে বর্গনাছি উয়ল্লখ কয়রয়িন। ছকন্তু এছি নয তােঁর ময়তর ছবরুয়ে এভায়ব দ ী  

হয়ে দােঁড়ায়ব ছতছন হেয়তা নসিা নির পানছন। 

এ পযগি আমরা যা আয় ােনা কয়রছি তা ছি  ইোযীদ ইবয়ন খুসাইিার বর্গনা 

সংছিষ্ট আয় ােনা (িীকা-৩৪)। সাময়ন আমরা আ বানী রহ. এর অবছশষ্ট ৬ ছি দ ী  
যাোইয়ের নেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। 

২ নং দ ী : র্য়রর মছহ ায়দর ছনয়ে হযরত উবাই ইবয়ন কা‘ব রা. এর নামাজ 
পড়ায়না সংক্রাি বর্গনা 

 لَْيه ِّعَِّ هللاُِّ َصلَّى هللاَّ ِّ َرُسول ِّ إ لَى َكْعبٍِّ ْبنُِّ أُبَيُِّّ َجاءَِّ: قَالَِّ هللاَّ ، َعْبد ِّ ْبن ِّ َجاب ر ِّ عن

نِّي َكانَِّ إ نِّْ هللاَّ ، َرُسولَِّ يَا: فَقَالَِّ َوَسلَّمَِّ  < :قَالَِّ َرَمَضاَن، ف ي يَْعن ي َشْيء ِّ اللَّْيلَةَِّ م 
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؟ يَا َذاكَِّ َوَما  فَنَُصلِّي اْلقُْرآنَِّ نَْقَرأُِّ اَلِّ إ نَّا: قُْلنَِّ َدار ي، ف ي ن ْسَوة ِّ: قَالَِّ ، أُبَيُّ

ْبهُِّ فََكانَِّ: قَالَِّ أَْوتَْرُت، ثُمَِّّ َرَكَعاٍت، ثََمانَِّ ه نَِّّب ِّ فََصلَّْيتُِّ: قَالَِّ ب َصاَلت َك، َضا ش   الرِّ

 .َشْيئ ا يَقُلِّْ َولَمِّْ

অথগ: জাছবর ইবয়ন আব্দুল্লাহ রা. বয় ন, উবাই ইবয়ন কা‘ব রা. রাসূ  সাল্লাল্লাহু 

আ াইছহ ওো সাল্লাম এর কায়ি এয়স ব য় ন, ইো রাসূ ল্লাহ! আজ রায়ত অথগাৎ 

রমজান মায়স (িীকা-৩৫) আমার একছি ছবষে সংর্ছিত হয়েয়ি। রাসূ  সাল্লাল্লাহু 
আ াইছহ ওো সাল্লাম ব য় ন, কী ছবষে? ছতছন ব য় ন, আমার র্য়র কয়েকজন 

মছহ া রয়েয়িন, তারা ব  , আমরা কুরআন পড়য়ত পাছর না, তাই আপনার 

ছপিয়ন নামাজ পড়য়ত োই। আছম তায়দরয়ক ৮ রাকাত নামাজ ও ছবতর পড়া াম। 

বর্গনাকারী বয় ন, এ কথা শুয়ন রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইছহ ওো সাল্লাম ছকিু 

ব য় ন না, অয়নকিা সন্তুছষ্টর মতই ময়ন হ । [মুসনায়দ আবু ইো া, হাদীস নং : 

১৭৯৫ (১৮০১); এ িাড়া হাদীসছি আয়রা নয সক  গ্রয়ন্থ রয়েয়ি: ছক্বোমু  

 াই , পৃ: ৯০ (২১৭); আওসাত তাবারানী ৩৭৩১; মুসনায়দ আহমদ, হাদীস নং 

২১০৯৮] (িীকা-৩৬) 

জবাব: রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইছহ ওো সাল্লাম এর উছল্লছখত হাদীয়স নীরব নথয়ক 
নমৌন সমথগন কয়রয়িন। তয়ব এই সমথগন অবশযই ৮ রাকায়ত সীমাবে হওোয়ক 

বুোে না। স্বেং বর্গনাকারী উবাই ইবয়ন কা‘ব রা.ও এ কথা নবায়েনছন। তাই ছতছন 

উমর রা. এর নখ ািত কায়  প্রথম ছদয়ক ১১ রাকাত পয়ড়য়িন এবং পরবতগীয়ত 

নকান সঙ্গত কারয়র্ ২০ রাকাত পয়ড়য়িন। ছবতর কখয়না ৩ রাকাত আবার কখায়না 

১ রাকাত পয়ড়য়িন। নকান একজন সাহাবীও তােঁর এ ছবষেছির ছবয়রাছেতা 

কয়রনছন। 

এ জবাব নতা তখন, যছদ আমরা বর্গনাছিয়ক সহীহ েয়র ননই। বািয়ব বর্গনাছি 

সহীহ নে। কারর্, এ বর্গনার সূয়ত্র একজন বর্গনাকারী আয়িন ঈসা ইবয়ন 

জাছরো। ছযছন দুবগ । হায়িজ ইবয়ন হাজার আসকা ানী বয় ন, 

 غير عنه روى أحدا أعلم ال بذاك، ليس معين ابن عن خيثمة أبي ابن قال

 القمي يعقوب عنه حدث مناكير، عنده: معين ابن عن الدوري وقال يعقوب،

 في وقال الحديث، منكر: وددا أبي عن اآلجري وقال...  الري قاضي وعنبسة

 في والعقيلي الساجي وذكره...  مناكير، وروى أعرفه، ما: آخر موضع

 .محفوظة غير أحاديثه: عدي ابن وقال الضعفاء،

অথগ: ইবয়ন আবী খাইসামা বর্গনা কয়রয়িন, ইোহইো ইবয়ন মাঈন বয় য়িন, ঈসা 

ইবয়ন জাছরো নতমন গ্রহর্য়যার্য নে। তার নথয়ক ইোকুব িাড়া নকউ বর্গনা 

কয়রয়িন বয়  আমার জানা ননই। 
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দূরী বর্গনা কয়রন, ইোহইো ইবয়ন মাঈন বয় ন, তােঁর (ঈসা ইবয়ন জাছরোর) 

কায়ি অয়নক আপছিকর হাদীস রয়েয়ি যা তার নথয়ক ইোকুব কুছম্ম ও রাে 

এ াকার ছবোরক আনবাসা বর্গনা কয়রয়িন। 

আজুররী বয় ন, আবু দাউদ রহ. বয় য়িন, ঈসা ইবয়ন জাছরো ‘মুনকারু  

হাদীস’ অথগাৎ আপছিকর হাদীস বর্গনাকারী। 

আবু দাউদ রহ. আয়রক জাের্াে বয় য়িন, আছম তায়ক ছেছন না। ছতছন আপছিকর 

হাদীস বর্গনা কয়রয়িন। 

সাজী ও উকাই ী তায়ক দুবগ  বর্গনাকারীয়দর অিভুগক্ত কয়রয়িন। 

ইবয়ন আদী বয় ন, তার হাদীসগুয় া সংরছক্ষত নে। (অথগাৎ ভু  ও আপছিকর 

হওোে বজগনয়যার্য)। [তাহযীবুত তাহযীব ৮/২০৭] 

যাহাবী রহ. বয় ন, 

 .متروك: عنه وجاء الحديث، منكر: النسائي وقال

অথগ: নাসাঈ রহ. বয় ন, ঈসা ইবয়ন জাছরো ‘মুনকারু  হাদীস’ (অথগাৎ 

আপছিকর হাদীস বর্গনাকারী)। ইমাম নাসাঈ নথয়ক আয়রক বর্গনাে আয়ি, ছতছন 

মাতরুক তথা তার হাদীস বজগনয়যার্য। [ছমযানু  ই‘ছতদা  ৩/৩১১] (িীকা-৩৭) 

অতএব, ইোযীদ ইবয়ন খুসাইিা যায়ক সক  ইমামর্র্ প্রমার্ ছহসায়ব গ্রহর্ 

কয়রয়িন তায়ক পছরতযার্ কয়র ঈসা ইবয়ন জাছরোর মত বর্গনাকারীয়ক গ্রহর্ করা 

খুবই ছবস্মেকর বযাপার। যায়ক ইোহইো ইবয়ন মাঈন, আবু দাঊদ, সাজী, 

উকাই ী, নাসাঈ ও ইবয়ন আদী দুবগ  বয়  আখযাছেত কয়রয়িন। 

৩ নং দ ী : জরূী রহ. এর সয়ূত্র বছর্গত, ইমাম মায় ক রহ. এর মাযহাব সয়বগাচ্চ 

১৩ রাকাত 

ইমাম সুেূতী রহ. বয় ন, 

نِّْ الجوري قَالَِّ  ْبنُِّ ُعَمرُِّ النَّاسَِّ َعلَْيه ِّ َجَمعَِّ الَّذ ي: قَالَِّ أَنَّهُِّ مالك َعنِّْ: أَْصَحاب نَا م 

، أََحبُِّّ اْلَخطَّاب ِّ ُِّ َصلَّى هللاَّ ِّ َرُسول ِّ َصاَلةُِّ َوه يَِّ َرْكَعة ، َعْشَرةَِّ إ ْحَدى َوهُوَِّ إ لَيَّ  هللاَّ

، َعْشَرةَِّ َوثَاَلثَِّ نََعمِّْ: قَالَِّ ب اْلَوْتر ؟ َرْكَعة ِّ َعْشَرةَِّ إ ْحَدى: لَهُِّ ق يلَِّ َوَسلََّم، َعلَْيه ِّ  قَر يب 

نِّْ أَْدر ي َواَلِّ: قَالَِّ  اْلَكث يُر؟ ُكوعُِّالرُِّّ هََذا أُْحد ثَِّ أَْينَِّ م 

অথগ: আমায়দর শাছিেী মাযহায়বর অনুসারী জূরী রহ. বর্গনা কয়রন নয, মায় ক 

রহ. বয় য়িন, উমর রা. সক য়ক নয ছবষয়ের উপর ঐকযবে কয়রছিয় ন তা 

আমার ছনকি খুবই পিন্দনীে। তা হয়ে ১১ রাকাত। এছিই রাসূ  সাল্লাল্লাহু 
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আ াইছহ ওো সাল্লাম এর নামাজ। ইমাম মায় ক রহ.য়ক ছজজ্ঞাসা করা হ , ১১ 

রাকাত ছক ছবতরসহ? ছতছন ব য় ন হযােঁ, ১৩ রাকাতও কািাকাছি। ছতছন বয় ন, 

তয়ব আমার জানা ননই নয, (এর নেয়ে অছতছরক্ত) এত নবছশ রাকাত নকাথা নথয়ক 

আছবষ্কার করা হ ? [আ হাভী ছ ল্ িাতাওো ১/৪১৭] 

আ বানী রহ. ময়ন কয়রন, এর মােযয়ম ইমাম মায় ক রহ. স্পষ্টভায়ব ২০ রাকাত 

তারাবীহ অস্বীকার কয়রয়িন। তদ্রƒপ মায় কী মাযহায়বর ইমাম ইবনু  আরাবীও 
এ ছবষয়ে তার অনুসরর্ কয়রয়িন। [য়দখুন, আছরযাতু  আহওোযী ৪/১৯ দারু  

কুতুছব  ই ছমেযাহ] 

জবাব: প্রথম কথা হয়ে, এই বর্গনাছি ‘মুনকাছত’ তথা সূত্রছবছেন্ন। কারর্, ইমাম 

মায় ক রহ. মৃতুয বরর্ কয়রয়িন ১৭৯ ছহজরীয়ত (য়দখুন তাযছকরাতু  হুফ্িাজ 

১/১৫৭)। আর জূরী রহ. যার উপয়রাক্ত বক্তবয উয়ল্লখ কয়রয়িন সুবকী রহ. এবং 

তার নথয়ক বর্গনা কয়রয়িন সেুূতী রহ.। ছতছন হয়েন আবু বকর নাইসাবুরীর 

শার্ছরদ। তার জমই হয়ে ২৩৮ ছহজরীয়ত (য়দখুন, ইমাম সুবকী কৃত তাবাকাতুশা 

শাছিইেযাহ ৩/৪৫৭)। তাহয়  ২৩৮ ছহজরীয়ত জম ননওো আবু বকর নাইসাবুরী 

এর শার্ছরদ জুছর ছকভায়ব ১৭৯ ছহজরীয়ত মৃতুয বরর্ করা ইমাম মায় ক নথয়ক 

বর্গনা কয়রন?! 

উয়ল্লখয নয, আ বানী রহ. তার ‘সা াতুত্ তারাবীহ’ পুছিকার ৭৯ নং পৃষ্ঠার ১ নং 

িীকাে জূরী নায়ম ছতনজন বযছক্তর উয়ল্লখ কয়র বয় য়িন, সুেূতী রহ. এই ছতন 

বযছক্তর কায়ক বুছেয়েয়িন তা আমার সুছনছদগষ্টভায়ব জানা ননই। 

বািয়ব আমায়দর আয় ােয জূরী এই ছতনজয়নর নকউ নে; বরং ইমাম সুবকী এর 

বর্গনা অনুযােী এই জূরী হয়েন আ ী ইবয়ন হুসাইন কাজী আবু  হাসান জূরী। 

ছযছন পারয়সযর অির্গত জুর নামক এ াকার ছদয়ক সমৃ্পক্ত। ছতছন উেঁেু মায়পর 

একজন ইমাম ছিয় ন। আবু বকর নাইসাবুরীসহ একদ  মুহাছিসীয়ন নকরাময়ক 

নপয়েয়িন এবং তায়দর নথয়ক হাদীস বর্গনা কয়রয়িন। তার উয়ল্লখয়যার্য 

রেনাব ীর ময়েয রয়েয়ি ‘ছকতাবু  মুরছশদ ছি মুখতাসাছর  মুযানী’। সুবকী 

আয়রা বয় ন, ইবনুর ছরিআহ ও আমার ছপতা তক্বী উছিন সুবকী ছবছভন্ন সূয়ত্র 

তােঁর নথয়ক প্রেুর বর্গনা কয়রন। নদখুন : তাবকাতুশা শাছিইেযাহ ৩/৪৫৭ 

ইমাম যাহাবী রহ.ও ‘আ  মুশতাছবহ ছি আসমাইর ছরজা ’ নামক গ্রয়ন্থ তার 

আয় ােনা কয়র বয় য়িন, ছতছন শায়িেী মাযহায়বর একজন িক্বীহ। ছিকহ শায়ে 

তার ‘আ  মুওজায’ নামক দুই খয়ের একছি ছকতাব রয়েয়ি। ছতছন পারয়সযর জুর 

নামক এ াকার। (য়দখুন : ১/১৮৭, িীকা নং ২) 
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তািাড়া ইমাম জূরী রহ.ও নতা ছনয়জর বছর্গত ইমাম মায় ক রহ. মত প্রতযাখযান 

কয়রয়িন। ছতছন ইমাম মায় ক রহ. এর এ মতছি উয়ল্লখ কয়র তা প্রতযাখযান কয়র 

ছ য়খয়িন, 

 ألنه الشافعي عند له حد ال رمضان شهر في الركعات عدد إن:  الجوري وقال

 نافلة

অথগ: তয়ব ইমাম শায়িেী রহ. এর ছনকি রমযায়নর তারাবীর নক্ষয়ত্র নকান রাকাত 

সংখযা ছনেগাছরত ননই, কারর্ তা নি  নামায়যর অিভুগক্ত। [য়দখুন, আ  হাভী 

ছ   িাতাওো ১/৩৩৭] 

ছদ্বতীে কথা হয়ে, ‘আমার জানা ননই নয, ১১ বা ১৩ রাকাত নথয়ক অছতছরক্ত এত 

নবছশ রাকাত নকাথা নথয়ক আছবষ্কার হ ?’ - এ কথা ইমাম মায় ক নথয়ক একছি 

অসম্ভব ছবষে। কারর্, 

ক.ইোযীদ ইবয়ন রুমান নথয়ক স্বেং ইমাম মায় ক রহ. বর্গনা কয়রয়িন নয, 

হযরত উমর রা. এর যুয়র্ রমজান মায়স সকয়  ২৩ রাকাত তারাবীহ পড়য়তন। 

(য়দখুন, মুআিা মাছ ক, হাদীস নং ৩৮০)। আরবী পাঠ : 

 ْبن ِّ ُعَمرَِّ َزَمان ِّ ف ي يَقُوُمونَِّ النَّاسُِّ َكانَِّ قَالَِّ أَنَّهُِّ ُروَمانَِّ ْبن ِّ يَز يدَِّ َعنِّْ َمال ك َعنِّْ

ْشر ينَِّ ب ثاََلثٍِّ َرَمَضانَِّ ف ي اْلَخطَّاب ِّ  َرْكَعة ِّ َوع 

খ.ইোহইো ইবয়ন সাঈদ নথয়কও স্বেং ইমাম মায় ক রহ. বর্গনা কয়রন নয, উমর 

রা. এক বযছক্তয়ক ২০ রাকাত তারাবীহ পড়ায়নার ছনয়দগশ প্রদান কয়রন। (িীকা-
৩৮) (নদখুন, মুসান্নায়ি ইবয়ন আবী শাইবা, হাদীস নং : ৭৭৬৪)। আরবী পাঠ: 

ثَنَا يٍد، ْبن ِّ يَْحيَى َعنِّْ ، أَنَسٍِّ ْبن ِّ َمال ك ِّ َعنِّْ ، َوك يع ِّ َحدَّ  اْلَخطَّاب ِّ ْبنَِّ ُعَمرَِّ أَنَِّّ َسع 

ْشر ينَِّ ه مِّْب ِّ يَُصلِّي َرُجال ِّ أََمرَِّ  .َرْكَعة ِّ ع 

উছল্লছখত দুই বর্গনা সম্পয়কগ আ বানী রহ. এর আপছি: 

আ বানী রহ. তার ‘সা াতুত তারাবীহ’ পুছিকার ৫২-৫৫ নং পৃষ্ঠাে বয় য়িন নয, 

এ উভে বর্গনা ‘মুনকাছত’ তথা ছবছেন্ন ও মুরসা । কারর্, ইোযীদ ইবয়ন রুমান 

এবং ইোহইো ইবয়ন সাঈদ উভয়ের নকউ উমর রা. নক পানছন। তাই উভে বর্গনা 

দুবগ । (িীকা-৩৯) 

জবাব: ই য়ম হাদীস এর সায়থ যায়দর নূযনতম সম্পকগ আয়ি তায়দর সকয় র 

জানা নয, সব মুরসা  বর্গনা পছরতযাজয নে। নকান মুরসা  বর্গনার বক্তবয যছদ 

সকয় র আময় র মােযয়ম অনুসৃত হে তাহয়  অবশযই গ্রহর্য়যার্য এবং তা দ ী  

হওোর উপযুক্ত। 
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ইবয়ন তাইছমো বয় ন, 

لَِّ الَّذ ي أَوِّْ ، يَُواف قُهُِّ َما لَهُِّ الَّذ ي اْلُمْرَسلُِّ َواْلَحد يثُِّ ة ِّ السَّلَفُِّ ب ه ِّ َعم   ب اتِّفَاق ِّ ُحجَّ

 اْلفُقَهَاء

অথগ: নয মুরসা  বর্গনার পয়ক্ষ নকান হাদীস সহীহ রয়েয়ি অথবা নস অনুযােী 

স য়ির আম  রয়েয়ি তা সকয় র ছনকি দ ী  ছহসায়ব গ্রহর্য়যার্য। [ইক্বামাতুদ 

দ ী  আ া ইবতাছ ত তাহ ী  ; ১/৭৫] (িীকা-৪০) 

আ বানী রহ. এর অনমুান ছনভগরতা নদখুন ! 

আ বানী রহ. এই বর্গনাগুয় া উয়ল্লখ কয়র ছ য়খয়িন, ইোযীদ ইবয়ন রুমান ও 

ইোহইো ইবয়ন সাঈদ এর দুই মুরসা  বর্গনার নক্ষয়ত্র এ কথা ব া নকানভায়বই 

দবে হয়ব না নয, একছি অপরছির শছক্তসঞ্চারক। কারর্, দুবগ  বর্গনা পরস্পয়র 

শছক্ত সঞ্চারয়র্র জনয শতগ হয়ে বর্গনাকারী নয সক  উিাদ নথয়ক হাদীসছি বর্গনা 

কয়রয়ি তারা ছভন্ন হয়ত হয়ব। আর এখায়ন নসছি প্রমাছর্ত নে। বরং প্রব  োরর্া 

নতা এছিই নয, তারা উভয়ে একই উিাদ নথয়ক হাদীসছি শুয়নয়িন এবং হয়ত 

পায়র নস উিাদ অজ্ঞাত বা দুবগ , যায়ক প্রমার্ ছহসায়ব নপশ করা যাে না। আর 

যছদ উভয়ে ছভন্ন উিাদ নথয়কও হাদীস শুয়ন থায়ক তাহয় ও হয়ত পায়র তারা 

দুবগ  অগ্রহর্য়যার্য। এ সব ছকিুরই সম্ভাবনা ও সংশে রয়েয়ি। আর সয়ন্দহ-

সংশে ও সম্ভাবযতা থাকা অবস্থাে তা ছদয়ে নতা প্রমার্ নপশ করা যাে না। 

জবাব: এ কথাগুয় া ছনিক ময়নর কল্পনা। যছদ এমন কল্পনায়ক গ্রাহয করা হে 

তাহয়  নতা শরীেয়তর সুপ্রমাছর্ত ছবষোছদও এমন অবাির কল্পনার কারয়র্ 

অগ্রহর্য়যার্য বয়  ছবয়বছেত হয়ব। 

তািাড়া আ বানী রহ. নস সক  সম্ভাবনার কথা বয় য়িন তায়ত আমায়দর এ 

আপছি করার অবশযই সুয়যার্ আয়ি নয, এখায়ন ইোহইো ইবয়ন সাঈদ সায়েব 

ইবয়ন ইোযীদ নথয়ক বর্গনাকারীয়দর একজন। তাই প্রব  োরর্া নতা এিাই নয 

ইোহইো ইবয়ন সাঈদ এ বর্গনাছিও সায়েব ইবয়ন ইোযীদ নথয়ক শুয়নয়িন। 

ইোযীদ ইবয়ন রুমায়নর বযাপারছিও এমন হয়ত পায়র। এবং উভে বর্গনার 

শুেতার ছবষেছি সমথগন করয়ব ইোযীদ ইবয়ন খুসাইিার ২০ রাকায়তর বর্গনা 

এবং মুসান্নায়ি আব্দুর রািায়ক বছর্গত মুহাম্মদ ইবয়ন ইউসুয়ির ২১ রাকায়তর 

বর্গনা। নর্ািা উম্ময়তর আময় র বা স্বীকায়রাছক্তর মােযয়ম অনুসরর্ করার সমথগন 

নতা রয়েয়িই। 

তারাবীহ এর রাকাত সংখযার বযাপায়র ইমাম মায় ক রহ. এর সছঠক মাযহাব : 

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             

ছিকয়হ মায় কীর প্রছসে গ্রন্থ ‘আ  মুদাওোনা’ে ইবনু  কাছসয়মর সূয়ত্র ইমাম 

মায় ক রহ. বয় ন, 

يرُِّ إلَيَِّّ بََعثَِّ: َمال ك ِّ قَالَِّ نِّْ يُْنق صَِّ أَنِّْ َوأََرادَِّ اأْلَم   يَقُوُمهُِّ َكانَِّ الَّذ ي َرَمَضانَِّ ق يَام ِّ م 

ينَة ، النَّاسُِّ م ِّ اْبنُِّ قَالَِّ ب اْلَمد  ْتر ِّ َرْكَعة ِّ َوثَاَلثُونَِّ َعة ِّت سِّْ َوهُوَِّ: اْلقَاس  ت ِّ ب اْلو   َوثَاَلثُونَِّ س 

، َواْلو ْترُِّ َرْكَعة ِّ نِّْ يُْنق صَِّ أَنِّْ فَنَهَْيته: َمال ك ِّ قَالَِّ ثاََلث   هََذا: لَهُِّ َوقُْلتُِّ َشْيئ ا، َذل كَِّ م 

يمُِّ اأْلَْمرُِّ َوهََذا َعلَْيه ِّ النَّاسَِّ أَْدَرْكتُِّ َما  .َعلَْيه ِّ اسُِّالنَِّّ تََزلِّْ لَمِّْ الَّذ ي اْلقَد 

অথগ: মদীনা মুনাওোরাে মানুষ যত রাকাত তারাবীহ পড়ত তা নথয়ক ছকি ু

কমায়না যাে ছকনা এ ময়মগ আমার ছনকি মদীনার তৎকা ীন আমীর ন াক নপ্ররর্ 

করয় ন। ইবনু  কাছসম বয় ন, তখন মদীনায়ত রমযায়ন ৩৯ রাকাত নামায হত। 

৩৬ রাকাত আর ছবতর ৩ রাকাত। (৩৬ রাকায়তর ময়েয ২০ রাকাত তারাবীহ আর 

১৬ রাকাত নি ) (িীকা-৪১) ইমাম মায় ক রহ. বয় ন, আছম কমায়ত বারর্ 

কর াম এবং ব  াম, আছম সক য়ক এভায়বই নপয়েছি, এছিই হয়ে নসই 

পুরায়না পেছত যার উপর আয়জা মানুষ অছবে  আয়ি। [আ -মুদাওোনা ১/২৮৭] 

এ বর্গনাছি একছি স্পষ্ট দ ী  নয, ইমাম মায় ক রহ. ১১ নথয়ক অছতছরক্ত রাকাত 

তারাবীহয়ক অস্বীকার কয়রনছন এবং সকয়  যছদ পূবগসূছরয়দর নথয়ক এক পেছতয়ত 

তারাবীহ পয়ড় আসয়ত থায়ক তাহয়  তায়দরয়ক নস পেছত নিয়ড় অনয নকান 

পেছত গ্রহর্ করার জনয বােয করা সমীেীন নে। কারর্, এর দ্বারা দ্বীয়নর বযাপায়র 

তায়দর অনাস্থা ও অছস্থরতাই শুেু বৃছে পাে। 

আ বানী রহ. ইমাম মায় ক রহ. এর ১১/১৩ রাকায়তর নয মাযহাব জূরী নামক 

শায়িেী মাযহায়বর এক বযছক্তর বরায়ত উয়ল্লখ কয়রয়িন এ বযাপায়র আমরা ব ব, 

এয়ত নকান সয়ন্দহ ননই নয, অনযয়দর ছকতাব নথয়ক ইমাম মায় ক এর মাযহাব বা 

মত গ্রহর্ করার তু নাে স্বেং তােঁর ছকতাব মুআিা ও তার মাযহায়বর ছকতাব 

‘মুদাওোনা’ নথয়ক তােঁর মাযহাব গ্রহর্ করা অছেক যুছক্তযুক্ত। ইবনু দাছক্বছক  ঈদ 

রহ. ‘শরহু  ই মাম’ এর ভূছমকাে ছ য়খয়িন, 

ْجت هَاد أَئ مَّة َعن بنقله جزمت َما ْحت يَاط طَر يق من ومنحته ف يه ، تحريت اال   َما اال 

 َعن وأخذته أَْصَحابه، كتب من نقلته ْربََعةاأْلَِّ اْلمَذاهب أحد من َكانَِّ فَإ ن يَْكف يه ،

َكايَة أعتبر َولم بَابه، من اأْلَمر فَأتيتُِّ اْلَمْتن،  ف يه ِّ َوقع طَر يق ِّ فَإ نَّهُِّ َعْنهُم، اْلَغْير ِّ ح 

 َعْنهَا للمذاهب المخالفون َوحكى الزلل، ف يه ِّ النقلَة من جَماَعة من وتعدد اْلخلَل،

ْنهَا لَْيسَِّ َما  .م 

অথগ: ‘আছম মুজতাছহদ ইমামর্য়র্র নয সব মাযহাব বর্গনা কয়রছি, তা বর্গনা করার 

নক্ষয়ত্র ভা ভায়ব অনুসন্ধান কয়রছি এবং যয়থষ্ট সতকগতা অব ম্বন কয়রছি। আর 

োর মাযহায়বর একছি হয়  তা আছম নস মাযহায়বর অনুসারীয়দর নথয়ক বর্গনা 
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কয়রছি এবং সরাসছর তায়দর ম ূ ছকতাব নথয়ক সংগ্রহ কয়রছি। মাযহাব বর্গনার 

নক্ষয়ত্র এছিই সছঠক পেছত। এ নক্ষয়ত্র আছম অনযয়দর বর্গনায়ক গ্রাহয কছরছন। 

কারর্, এছি ত্রুছিপূর্গ পেছত। অয়নক বর্গনাকারী নথয়ক এ নক্ষয়ত্র অয়নক ত্রুছি-

ছবেুযছত প্রকাশ নপয়েয়ি। অয়নক ছভন্ন মতাব ম্বীর্র্ অনয মাযহায়বর 

এমন সব বক্তবয বর্গনা কয়রয়িন যা তায়দর মাযহাবই নে। [তাবাকাতুশ 

শাছিইেযাছত  কুবরা, সুবকী ৯/২৪০] 

ইমাম ইবন ু আরাবী রহ. এর ১১ এর অছতছরক্ত রাকাত অস্বীকার : 

আ বানী রহ. বয় ন, ইমাম মায় ক রহ. এর মত ইমাম ইবনু  আরাবী রহ.ও 

তারাবীহ নামায়জ ১১ এর অছতছরক্ত রাকাতয়ক অস্বীকার কয়রন। ছতছন তার 

সুনানুত ছতরছমযী এর বযাখযাগ্রন্থ ‘আছরযাতু  আহওোযী’নত ছ য়খয়িন, 

 فأما وقيامه، السالم عليه النبى صالة ركعة، عشر إحدى يصلى أن والصحيح

 كان فما الحد من بد يكن لم فاذا فيه، حد وال له أصل فال األعداد من ذلك غير

 غيره فى وال رمضان فى السالم عليه النبى مازاد يصلى السالم عليه النبى

 فيها يقتدى أن فوجب الليل قيام هى الصالة وهذه ركعة عشر حدىإ على

 .السالم عليه بالنبى

অথগ: ১১ রাকাত পড়াই সহীহ- যা ছি  রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইছহ ওো সাল্লাম এর 

নামায। এ িাড়া যত সংখযা বছর্গত রয়েয়ি তার নকান ছভছি ননই। আর এ নক্ষয়ত্র 

নকান ছনছদগষ্ট সীমায়রখাও ননই। যছদ সীমা ছনেগারর্ করয়ত হেই, তাহয়  রাসূ  

সাল্লাল্লাহু আ াইছহ ওো সাল্লাম নয নামাজ পড়য়তন অথগাৎ ‘রমযান ও তার বাইয়র 

১১ রাকায়তর নবছশ পড়য়তন না’ এছিই ছক্বোমু   াই  তথা রায়তর নামাজ। তাই 

এ নক্ষয়ত্র রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইছহ ওো সাল্লাম এর অনুসরর্ করা আবশযক। 

[আছরযাতু  আহওোযী ৪/১৯] 

জবাব: ইবনু  আরবী এর ‘আছরযাতুর আহওোযী’ (৪/১৯) গ্রয়ন্থর শুেু এতিুকু 
কথা আস্থায়যার্য যা ছতছন কথার শুরুয়ত বয় য়িন, ‘তারাবীহ এর রাকাত সংখযার 

নক্ষয়ত্র নকান ছনেগাছরত সীমা ননই’। কারর্, এ কথািুকু তারই আয়রকছি রেনা 

‘আহকামু  কুরআন’ গ্রয়ন্থও পাওো যাে। [য়দখুন, আহকামু  কুরআন, ইবনু  

আরাবী ১/১২৫] এতিুকু কথা িাড়া ‘আছরযাতু  আহওোযী’ এর অবছশষ্ট ইবারয়ত 

প্রেুর ছবকৃছত ও ত্রুছি রয়েয়ি; যার কারয়র্ এর উপর আছম আস্থা রাখয়ত পারছি না। 

তািাড়া সাহাবায়ে নকরাম নথয়ক নয ছবষেছি (২০ রাকাত তারাবীহ) সুপ্রমাছর্ত নস 

নক্ষয়ত্র অনয কায়রা ছদ্বমত গ্রহর্য়যার্য নে। (িীকা-৪২) 
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৪ নং দ ী : ২০ রাকাত এর মতয়ক ইমাম শাছিঈ ও ছতরছমযী রহ. এর 
দুবগ ভায়ব উপস্থাপন 

ইমাম শায়িেী রহ. ও ইমাম ছতরছমযী রহ. তারাবীহ ২০ রাকায়তর 

উছক্তছি َُِّرو ي শব্দ দ্বারা বর্গনা কয়রয়িন। 

ইমাম শায়িেী রহ. বয় ন, 

ينَة ِّ َرأَْيتهمِّْ ْشُروَن؛ إلَيَِّّ َوأََحبُِّّ َوثاََلث ينَِّ ب ت ْسعٍِّ ُمونَِّيَقُو ب اْلَمد  َنَّهُِّ ع   َعنِّْ ُرو يَِّ أل 

 ب ثَاَلثٍِّ َويُوت ُرونَِّ ب َمكَّةَِّ يَقُوُمونَِّ َوَكَذل كَِّ ُعَمَر،

অথগ: আছম তায়দরয়ক মদীনা মুনাওোরাে ৩৯ রাকাত তারাবীহ পড়য়ত নদয়খছি। 

তয়ব আমার ছনকি পিন্দনীে হয়ে ২০ রাকাত, কারর্ এছি হযরত উমর রা. 

নথয়ক বছর্গত। তারা মক্কায়তও এরূপ তারাবীহ পড়ত এবং ৩ রাকাত ছবতর পড়ত। 

[মখুতাসারু  মুযানী ৮/১১৪] 

ইমাম ছতরছমযী বয় ন, 

ْلم ِّ أَْهل ِّ َوأَْكثَرُِّ ، ُعَمَر، َعنِّْ ُرو يَِّ َما َعلَى الع  نِّْ َوَغْير ه َما َوَعل يٍّ  النَّب يِِّّ أَْصَحاب ِّ م 

ُِّ َصلَّى ينَِّ َسلَّمَِّوَِّ َعلَْيه ِّ هللاَّ ْشر  ، قَْولُِّ َوهُوَِّ َرْكَعة ، ع  ، َواْبن ِّ الثَّْور يِّ  الُمبَاَرك 

يِِّّ يُِّّ وقَالَِّ َوالشَّاف ع  نَا أَْدَرْكتُِّ َوهََكَذا: الشَّاف ع  ْشر ينَِّ يَُصلُّونَِّ ب َمكَّةَِّ ب بَلَد   .َرْكَعة ِّ ع 

অথগ: সংখযার্ছরষ্ঠ উ ামায়ে নকরায়মর মত নসিাই যা বছর্গত আয়ি হযরত উমর, 

হযরত আ ী রা. ও অনযানয সাহাবায়ে নকরাম নথয়ক। অথগাৎ ২০ রাকাত। এছিই 

ইমাম সাওরী, ইবনু  মুবারক ও শায়িেী রহ. এর মত। ইমাম শায়িেী বয় ন, 

আমায়দর শহর মক্কা মুকগারামাে আছম এমনছিই নপয়েছি নয, তারা ২০ রাকাত 

তারাবীহ পড়য়তন। [জায়ম ছতরছমযী ৩/১৬০] 

আ বানী রহ. ময়ন কয়রন, ইমাম শায়িেী ও ইমাম ছতরছমযী ২০ রাকাত 

তারাবীহ এর উছক্তছি মাজহু  সীর্া (কমগবােযম ূক ছক্রো অথগাৎ বছর্গত হয়েয়ি 

েরয়র্র শব্দ) দ্বারা বর্গনা করািাই প্রমার্ নয এ উছক্তছি দুবগ । কারর্ ইমাম নববী 

রহ. বয় ন, ছবদগ্ধ র্য়বষক উ ামায়ে ছকরায়মর ছনকি َُِّرو ي শব্দ দুবগ তা 
বুোয়নার জনয বযবহার হে। (িীকা-৪৩) 

জবাব: ইমাম শাছিঈ ও ইমাম ছতরছমযী রহ. উভয়ের বক্তয়বযর ময়েযই এ কথার 
প্রমার্ রয়েয়ি নয, ২০ রাকায়তর বর্গনাছি দুবগ  নে; বরং এছিই সব । ইমাম 

শাছিেী রহ. বয় য়িন, ‘আমার কায়ি পিন্দনীে ২০ রাকাত’, তদ্রপ ইমাম 

ছতরছমযী রহ. বয় য়িন, ‘২০ রাকায়তর মতছিই সংখযার্ছরষ্ঠ উ ামায়ে নকরায়মর 

মত এবং এছিই হযরত উমর, হযরত আ ী রা. ও অনযানয সাহাবায়ে নকরাম 
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নথয়ক বছর্গত’। তায়দর এ বক্তবযই অকািয প্রমার্ নয, তারা এখায়ন ‘মাজহু  সীর্া’ 

দ্বারা দুবগ তা বুোনছন। 

তািাড়া, ইমাম নববী রহ. নয নীছতর কথা বয় য়িন তা বযাপক নে। এমন প্রেুর 

বর্গনা রয়েয়ি যা মাজহু  সীর্া (কমগবােযম ূক ছক্রো অথগাৎ বছর্গত হয়েয়ি েরয়র্র 

শব্দ) দ্বারা বর্গনা করা হয় ও দুবগ তা বুোয়না উয়িশয নে। নযমন, ইমাম বুখারী 

রহ. তার সহীহু  বুখারীয়ত সূরা িাছতহা দ্বারা োড়িুেঁক করার হাদীয়সর শুরুয়ত 

ছ য়খয়িন, 

َوَسلَّمَِّ َعلَْيه ِّ هللاُِّ َصلَّى النَّب يِِّّ َعن ِّ َعبَّاٍس، اْبن ِّ َعن ِّ َويُْذَكرُِّ  

এখায়ন ُِّيُْذَكر অথগাৎ বর্গনা করা হে ‘মাজহু  সীর্া’ দ্বারা অবশযই দুবগ তা বুোয়না 

উয়িশয নে। কারর্, এ হাদীসছিই ইমাম বুখারী রহ. সনদসহ অনযত্র উয়ল্লখ 

কয়রয়িন। সহীহু  বুখারী قَى الك تَاب ِّ ب فَات َحة ِّ الرُّ  অেযায়ে োড়িুেঁক করার হাদীসছি 
সনদসহ উয়ল্লখ কয়রয়িন। (য়দখুন, হাদীস নং ৫৭৩৬) 

তদ্রপ বুখারী রহ. নামায়যর অেযায়ে বয় য়িন, 

ائ ب ِّ ْبن ِّ هللاَّ ِّ َعْبد ِّ َعنِّْ َويُْذَكرُِّ نُونَِّ َوَسلَّمَِّ َعلَْيه ِّ هللاُِّ َصلَّى النَّب يُِّّ قََرأَِّ: السَّ  ف ي الُمْؤم 

ْبح ، ْكرُِّ َجاءَِّ إ َذا َحتَّى الصُّ ْكرُِّ أَوِّْ - َوهَاُرونَِّ ُموَسى، ذ  يَسى ذ   َسْعلَة ِّ أََخَذْتهُِّ - ع 

 .فََرَكعَِّ

এখায়নও ইমাম বুখারী রহ. হাদীসছি ُِّيُْذَكر অথগাৎ বর্গনা করা হে ‘মাজহু  সীর্া’ 

দ্বারা বর্গনা কয়রয়িন। অথে হাদীসছি সহীহ, যা ইমাম মুসছ ম রহ. তার সহীহ 

মুসছ য়ম বর্গনা কয়রয়িন। নদখুন সহীহ মুসছ ম, হাদীস নং ৪৫৫। 

এ জনয ইবনুস সা াহ রহ. এ মতয়ক প্রাোনয ছদয়েয়িন নয, এ েরয়র্র মাজহু  

সীর্াগুয় া (কমগবােযম ূক ছক্রো অথগাৎ বছর্গত হয়েয়ি েরয়র্র শব্দ) দুবগ  ও 

শছক্তশা ী সব নক্ষয়ত্রই বযবহার হে। ছবিাছরত জানার জনয নদখুন, ইমাম সুেূতী 

কৃত ‘তাদরীবুর রাবী’। (িীকা-৪৪) 

সারকথা, উভে ইমায়মর এ েরয়র্র সুস্পষ্ট বক্তবয নথয়ক ২০ রাকায়তর মতয়ক 

শছক্তশা ী না বুয়ে, একছি অস্পষ্ট উপস্থাপনার্ত নীছত নথয়ক এ ময়তর দুবগ তা 

আছবষ্কায়রর নেষ্টা অবশযই বড় ছবস্মেকর বযাপার। 

৫ নং দ ী : আ ী রা. এর আম  সম্পয়কগ ইবয়ন তাইছমো রহ. এর বক্তবয 

জননক রায়িযী এর বক্তবয (আ ী রা. ছদন রায়ত হাজার রাকাত নামাজ পড়য়তন) 

এর খ-নন ইমাম ইবয়ন তাইছমো বয় ন, আ ী রা. রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইছহ ওো 

সাল্লাম সুন্নত সম্পয়কগ অবর্ত ও তােঁর অয়নক নবছশ অনুর্ত ছিয় ন। ছদন-রায়ত 
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হাজার রাকাত নামাজ পড়া সম্ভব হয় ও তা কয়র ছতছন রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইছহ 

ওো সাল্লাম এর ছবয়রাছেতা করয়ত পায়রন না। (কারর্ এছি রাসূ  সাল্লাল্লাহু 

আ াইছহ ওো সাল্লাম এর সুন্নত নে)। 

আ বানী রহ. বয় ন, ছেিা কয়র নদখুন- ‘ইবয়ন তাইছমো ছকভায়ব হযরত আ ী 

রা. নক রাসূয় র সুন্নাহ এর অছতছরক্ত নামাজ পড়া নথয়ক পছবত্র নর্াষর্া করয় ন।’ 

এ দ্বারা আ বানী রহ. বুোয়ত োন নয, আ ী রা. ২০ রাকাত তারাবীহর 

বযাপায়রও সন্তুষ্ট নন। কারর্, তাও (আ বানী রহ. রহ. এর দৃছষ্টভছঙ্গ অনুযােী) 

সুন্নাহ পছরপন্থী। 

জবাব: ইমাম ইবয়ন তাইছমো রহ. তাই এই বক্তয়বযর মমগ স্পষ্ট হে তােঁর 

‘ছমনহাজুস সুন্নাহ’ ছকতায়বর পূবগ বক্তবয নদখয় । নসখায়ন ছতছন বয় য়িন, 

بَات ِّ ب َسائ ر ِّ اْلق يَام ِّ َمعَِّ َواللَّْيلَة ، اْليَْوم ِّ ف ي َرْكَعةٍِّ أَْلف ِّ َوَصاَلةُِّ  فَإ نَّهُِّ ُمْمك ٍن، َغْيرُِّ اْلَواج 

نِّْ لَهُِّ بُدَِّّ اَلِّ يَّة ، ُحقُوق ِّ َوقََضاء ِّ ، أَْهلٍِّ َحقِِّّ َوقََضاء ِّ َونَْوٍم، أَْكلٍِّ م  ع   َذل كَِّ ْير َِّوغَِّ الرَّ

نَِّ بُِّ الَّت ي اأْلُُمور ِّ م  نَِّ تَْستَْوع  َمان ِّ م  ا الزَّ  َوالسَّاَعةُِّ. أَْكثَرَِّ أَوِّْ أَقَلَِّّ أَوِّْ النِّْصفَِّ إ مَّ

َدةُِّ عُِّ اَلِّ اْلَواح  ا يَُكونَِّ أَنِّْ إ الَِّّ َذل َك، يُقَار بُِّ َوَما َرْكَعة ، ل ثََمان ينَِّ تَتَّس   َكنَْقر ِّ نَْقر 

نِّْ أََجلُِّّ َوَعل ي ِّ اْلُغَراب ، يَحْين ِّ ف ي ثَبَتَِّ َكَما اْلُمنَاف ق يَن، َصاَلةَِّ يَُصلِّيَِّ أَنِّْ م  ح   .الصَّ

অথগ: সক  দাছেত্ব পা নসহ ছদন রায়ত হাজার রাকাত নামাজ পড়া অসম্ভব। 

কারর্, তার পানাহার, পছরবায়রর হক্ব আদাে, জনর্য়র্র হক্ব আদােসহ আয়রা 

অয়নক দাছেত্ব রয়েয়ি যা তার কময়বছশ অয়েগক সমে ছনয়ে ননে। আর বাকী 

অয়েগক তথা ১২ র্ণ্টার প্রছত র্ণ্টাে ৮০ বা তার কািাকাছি রাকাত নামাজও পড়া 

সম্ভব নে। হযােঁ, পড়া নযয়ত পায়র তয়ব তা হয়ব কায়কর নঠাকয়রর নযাে, যা হয়ে 

মুনাছিকয়দর নামাজ নযমনছি বছর্গত আয়ি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসছ য়ম। আর 

আ ী রা. এর বযাপায়র এমন োরর্া কখনই নপাষর্ করা যাে না। [ছমনহাজুস 

সুন্নাহ ৪/৩১] 

এ বক্তবয নথয়ক স্পষ্ট নয, ইবয়ন তাইছমো রহ. আ ী রা.য়ক নযই অছতছরক্ত 

নামাজ পড়া নথয়ক পছবত্র নর্াষর্া কয়রয়িন নসছি এমন নামাজ যার কারয়র্ 

ওোছজব দাছেত্বসমূহ পা ন সম্ভব হে না এবং অছত দ্রুততার কারয়র্ নাময়জর 

রুকু-নসজদা হয়ে যাে কায়কর নঠাকয়রর নযাে। ১১ রাকায়তর নেয়ে নবছশ তারাবীহ 

পড়ার অনুমছত প্রদান নথয়ক তায়ক পছবত্র নর্াষর্া কয়রনছন। কারর্, ২০ রাকাত 

তারাবীহ পড়য়  এ সবছকিু আবশযক হয়ে যাে না। 

আর জননক রায়িজী যখন এই িয়তাো প্রদান কর  নয, ২০ রাকাত তারাবীহ 

হযরত উমর রা. এর ো ু করা নবদআত ও র্ছহগত কাজ। তখন ইবয়ন তাইছমো 

রহ. তার খ-নন কয়র ছ খয় ন, 
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ا - التراويح في عمرَِّ عملُِّ - َكانَِّ لَوِّْ هََذا أنَِّّ ا أَْبَطلَهُِّ َعل ي ِّ لََكانَِّ َعْنهُِّ َمْنه ي  ا قَب يح   لَمَّ

يرَِّ َصارَِّ ن ينَِّ أَم  ا ب اْلُكوفَة ، َوهُوَِّ اْلُمْؤم   لَِّّدَِّ ُعَمرَِّ َمْجَرى َذل كَِّ ف ي َجار ي ا َكانَِّ فَلَمَّ

رَِّ: قَالَِّ أَنَّهُِّ َعل يٍِّّ َعنِّْ ُرو يَِّ بَلِّْ َذل َك، اْست ْحبَاب ِّ َعلَى ُِّ نَوَّ  َكَما قَْبَرهُِّ ُعَمرَِّ َعلَى هللاَّ

رَِّ َدنَا َعلَْينَا نَوَّ  .َمَساج 

ْحَمن ِّ َعْبد ِّ أَب ي َوَعنِّْ يِِّّ الرَّ لَم  اءَِّ َدَعا َعل ي  ا أَنَِّّ السُّ ِّ فَأََمرَِّ َرَمَضاَن، ف ي اْلقُرَّ  َرُجال 

ْنهُمِّْ ْشر ينَِّ ب النَّاس ِّ يَُصلِّي م   .ب ه مِّْ يُوت رُِّ َعل ي ِّ َوَكانَِّ قَالَِّ َرْكَعة ، ع 

 َويَْجَعلُِّ َرَمَضاَن، َشْهر ِّ ب ق يَام ِّ النَّاسَِّ يَأُْمرُِّ َعل ي ِّ َكانَِّ: قَالَِّ الثَّقَف يِِّّ َعْرفََجةَِّ َوَعنِّْ

َجال ِّ ا ل لرِّ ا، َول لنَِّساء ِّ إ َمام   اْلبَْيهَق يُِّّ َرَواهَُما النَِّساء ِّ إ َمامَِّ أَنَا فَُكْنتُِّ: ةَُِّعْرفَجَِّ قَالَِّ إ َمام 

 .ُسنَن ه ِّ ف ي

অথগ: আ ী রা. যছদ তারাবীর নক্ষয়ত্র উমর রা. এর আম য়ক পিন্দই না করয়তন 

তাহয়  ছতছন যখন খছ িাতু  মুসছ মীন হয় ন তখন ছতছন তা অবশযই বাছত  

করয়তন। ছকন্তু ছতছন নযয়হতু এ নক্ষয়ত্র উমর রা. পেছতই অনুসরর্ কয়রয়িন। এর 

দ্বারা বুো নর্  আ ী রা.ও ২০ রাকাত তারাবীহয়ক পিন্দ করয়তন। এ ময়মগই 

আ ী রা. নথয়ক এ কথা বছর্গত আয়ি নয ছতছন বয় য়িন, ‘আল্লাহ তাো া হযরত 

উমর রা. এর কবরয়ক আয় াছকত করুন নযমন ছতছন আমায়দর মসছজদসমূহয়ক 

আয় াছকত কয়রয়িন’। (িীকা-৪৫) 

আব ুআছব্দর রহমান স ুামীর বর্গনা 

আবু আছব্দর রহমান সু ামী বয় ন, হযরত আ ী রা. এক রমজায়ন কুরআয়নর 

হায়িজয়দর নডয়ক তায়দর নথয়ক একজনয়ক ২০ রাকাত তারাবীহ পড়ায়ত ব য় ন 

আর আ ী রা. ছনয়জ ছবতর পড়ায়তন। 

আরিাযা আস সাক্বািী বয় ন, হযরত আ ী রা. সক য়ক রমযায়নর তারাবীহ 

পড়ার আয়দশ ছদয়তন। পুরুষ ও মহী ায়দর জনয ছভন্ন ছভন্ন ইমাম ছনেগারর্ 

করয়তন। আরিাযা বয় ন, আছম ছি াম মছহ ায়দর ইমাম। এই উভে বর্গনা 

রয়েয়ি ইমাম বাইহাকী রহ. এর সুনায়ন কুবরা গ্রয়ন্থ। [ছমনহাজুস সুন্নাহ ৮/৩০৮] 

ইবয়ন তাইছমো রহ. এর পূর্গ বক্তবয দ্বারা এ কথা ছদবায় ায়কর নযাে স্পষ্ট হয়ে 

নর্  নয, ছতছন আ ী রা.য়ক ১১ এর অছতছরক্ত রাকাত তারাবীহ বহা  রাখা নথয়ক 

পছবত্র নর্াষর্া কয়রনছন। বরং রায়িজীর বক্তবয খ-নন তার আবু আছব্দর রহমান 

(২০ রাকায়তর) বর্গনা দ্বারা দ ী  নপশ করাই এ কথার প্রমার্ নয, ২০ রাকাত 

তারাবীহ ইবয়ন তাইছমো রহ. এর ছনকিও আ ী রা. নথয়ক প্রমাছর্ত। 

আব ুআছব্দর রহমান স ুামীর বর্গনা সম্পয়কগ আ বানী রহ. এর আপছি 
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অবশয এ বর্গনা সম্পয়কগ আ বানী রহ. আপছি কয়রয়িন নয, এর সূয়ত্র দুইজন 

দুবগ  বর্গনাকারী রয়েয়িন। হাম্মাদ ইবয়ন শুআইব এবং আতা ইবয়ন সায়েব। 

জবাব: এ বর্গনাছি দুবগ  হয় ও এর সমথগয়ন আয়রা কয়েকছি বর্গনা পাওো যাে, 

যার দ্বারা ছবষেছি শছক্তশা ী বয়  র্র্য হে। (িীকা-৪৬) বর্গনাগুয় া এই, 

১. সওুোইদ ইবয়ন র্ািা ার বর্গনা 

يب ِّ أَبُو أَْخبََرنَا نَا َكانَِّ:  قَالَِّ اْلَخص   َخْمسَِّ فَيَُصلِّى َرَمَضانَِّ ف ى َغفَلَةَِّ ْبنُِّ ُسَوْيدُِّ يَُؤمُّ

ْشر ينَِّ تَْرو يَحاتٍِّ  .َرْكَعة ِّ ع 

অথগ: আবু  খাসীব নথয়ক বছর্গত, ছতছন বয় ন, রমযায়ন আমায়দর ইমামত 

করয়তন সুওোইদ ইবয়ন র্ািা া। ছতছন ৫ তারছবহাে (প্রছত ৪ রাকায়ত ১ 

তারছবহা) নমাি ২০ রাকাত নামাজ পড়ায়তন। [আস সুনানু  কুবরা বাইহাকী 

২/৪৯৭ হাদীস নং : ৪৮০৩] 

২. শুতাইর ইবয়ন শাকা  এর বর্গনা 

ينَا نِّْ َوَكانَِّ َشَكلٍِّ ْبن ِّ ُشتَْير ِّ َعنِّْ َوُروِّ ىَِّ َعل ىٍِّّ أَْصَحاب ِّ م  ُِّ َرض   َكانَِّ أَنَّهُِّ:  َعْنهُِّ هللاَّ

هُمِّْ ْشر ينَِّ َرَمَضانَِّ َشْهر ِّ ف ى يَُؤمُّ  .ب ثَالَثٍِّ َويُوت رُِّ َرْكَعة ، ب ع 

অথগ: আ ী রা. এর ছশষযয়দর একজন শুতাইর ইবয়ন শাকা  ছতছন বয় ন, আ ী 

রা. তয়দরয়ক ২০ রাকাত তারাবীহ ও ৩ রাকাত ছবতর পড়ায়তন। [আস সুনানু  

কুবরা বাইহাকী ২/৪৯৬ হাদীস নং : ৪৮০৩] 

৩. আব ু হাসনা এর বর্গনা 

ىَِّ طَال بٍِّ أَب ى ْبنَِّ َعل ىَِّّ أَنَِّّ:  اْلَحْسنَاء ِّ أَب ى َعنِّْ ُِّ َرض   يَُصلِّىَِّ أَنِّْ َرُجال ِّ أََمرَِّ َعْنهُِّ هللاَّ

ْشر ينَِّ تَْرو يَحاتٍِّ َخْمسَِّ ب النَّاس ِّ  .َرْكَعة ِّ ع 

অথগ: আবু  হাসনা নথয়ক বছর্গত, আ ী রা. এক বযছক্তয়ক ন াকয়দর ছনয়ে ৫ 

তারছবহাে (প্রছত ৪ রাকায়ত ১ তারছবহা) ২০ রাকাত নামাজ পড়ায়ত ছনয়দগশ 

প্রদান কয়রন। [আস সুনানু  কুবরা বাইহাকী ২/৪৯৭ হাদীস নং : ৪৮০৫] 

তাহয়  আ ী রা. এর িাত্রয়দর আম  ও আ ী রা. এর আম  সম্পয়কগ তায়দর 

বক্তবয দ্বারা এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে নর্  নয, ২০ রাকাত তারাবীহ হযরত আ ী রা. 

নথয়ক প্রমাছর্ত। 

আব ু হাসনা এর বর্গনা সম্পয়কগ আ বানী রহ. এর আপছি 
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আবু  হাসনার বর্গনা সম্পয়কগও আ বানী রহ. আপছি কয়রয়িন নয, এ সূয়ত্র এক 

বর্গনাকারী হয়েন আবু  হাস্না, ছযছন মাজহু  তথা যার পছরেে অজ্ঞাত। ইমাম 

যাহাবী ও হায়িজ আসকা ানী রহ. তার বযাপায়র এমনছি বয় য়িন। 

জবাব: এর জবায়ব আমরা ব ব নয, ইমাম দু াবী রহ. ‘আ  কুনা ওো  আসমা’ 

গ্রয়ন্থ বর্গনা কয়রন নয, ইমাম ইোহইো ইবনু মাঈন বয় য়িন 

 ُكوف ي ِّ َصال حٍِّ ْبنُِّ َواْلَحَسنُِّ َشر يك ِّ َعْنهُِّ َرَوى اْلَحْسنَاء ِّ أَبُو

অথগ: আবু  হাস্না নথয়ক শরীক এবং হাসান ইবয়ন সাছ হ দুজন ছশষয হাদীস বর্গনা 

কয়রয়িন। ছতছন কূিী ছিয় ন। [আ  কুনা ওো  আসমা, দু াবী ২/৪৬৭] 

আর এছি হাদীস শায়ের স্বতঃছসে নীছত নয, কায়রা নথয়ক যছদ দুইজন বযছক্ত 

বর্গনা কয়র তাহয়  নস মজহু  তথা অপছরছেত থায়ক না। নযমনছি বয় য়িন ইমাম 

দারাকুতনী রহ. ‘আস সুনান’ গ্রয়ন্থ, ইবনু আছব্দ  বার ‘আ  ইসছতযকার’ গ্রয়ন্থ 

এবং খতীব বার্দাদী ‘আ  ছকিাো’ গ্রয়ন্থ। (িীকা-৪৭) 

এ জনযই বাইহাকী রহ. বর্গনাছিয়ক দুবগ  ব য় ও (দুবগ তার কারর্ উয়ল্লখ 

কয়রনছন। এর কারর্ উয়ল্লখপূবগক) ইবনুত তুরকুমানী ‘আ  জাওহারুন নাক্বী’ গ্রয়ন্থ 

ছ য়খয়িন, এ বর্গনার দুবগ তা মূ ত আবু  হাস্না এর কারয়র্ নে; বরং আবূ সা‘দ 

সাঈদ ইবয়ন মারযুবান আ  বাক্কা  এর কারয়র্। কারর্, ছতছন ছবতছকগত 

বর্গনাকারী। এমনছি হয় ও বর্গনাছি অগ্রহর্য়যার্য নে। কারর্, আবু সা‘দ বাক্কায় র 

মুতায়ব তথা সমথগক রয়েয়ি। নযছি আমর ইবয়ন কােস আবু  হাসনা নথয়ক বর্গনা 

কয়রয়িন। ছন¤ন œ মুতায়ব তথা সমথগক বর্গনাছি উয়ল্লখ করা হ । 

আব ু হাসনা নথয়ক আমর ইবন ুকােস এর বর্গনা 

ثَنَا  أَنَِّّ ؛ اْلَحْسنَاء ِّ أَب ي َعن ِّ قَْيٍس، ْبن ِّ َعْمر و َعنِّْ ، َصال حٍِّ ْبن ِّ َحَسن ِّ َعنِّْ ، َوك يع ِّ َحدَّ

ْشر ينَِّ َرَمَضانَِّ ف ي ب ه مِّْ يَُصلِّي َرُجال ِّ أََمرَِّ َعل ي  ا  .َرْكَعة ِّ ع 

অথগ: আবু  হাসনা নথয়ক বছর্গত, আ ী রা. এক বযছক্তয়ক ন াকয়দর ছনয়ে ২০ 

রাকাত নামাজ পড়ার ছনয়দগশ প্রদান কয়রন। [মুসান্নায়ি ইবয়ন আছব শাইবা 

৫/২২৩ হাদীস নং : ৭৭৬৩] 

ইবনুত তুরকুমানী বয় ন, আমার োরর্া, ইছন আমর ইবনু কােস আ  মু ােী 

হয়ে থাকয়বন। যায়ক ইমাম আহমদ, ইোহইো ইবনু মাঈন, আবু হায়তম ও আবু 

যুরআসহ আয়রা অয়নয়ক ছনভগরয়যার্য বয় য়িন এবং ইমাম মুসছ ম রহ. তার 

‘সহীহ’ গ্রয়ন্থ তার নথয়ক হাদীস এয়নয়িন। [য়দখুন, সছহহ মুসছ ম হাদীস নং ২৭৬ 

ও ৫৯৬] 
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আর এ কথা নতা ব ার অয়পক্ষা রায়খ না নয, আ ী রা. নথয়ক ২০ রাকাত 

প্রমাছর্ত হওোর নক্ষয়ত্র আ বানী রহ. এর ছবভ্রাছিমূ ক বক্তয়বযর তু নাে ইমাম 

বাইহাকী, ইবয়ন তাইছমো ও ইবনুত তুরকুমানী রাহ. এর মত বড় বড় ইমাময়দর 

মতই অছেক নেে । 

৬ নং দ ী : আয়েশা রা. এর ১১ রাকায়তর বর্গনা (িীকা-৪৮) 

বুখারী ও মুসছ ম শরীয়ি হযরত আয়েশা রা. এর হাদীস : 

، َعْبد ِّ ْبن ِّ َسلََمةَِّ أَب ي َعنِّْ ْحَمن   هللا ِّ َرُسول ِّ َصاَلةُِّ َكانَتِّْ َكْيفَِّ َعائ َشةَ، َسأَلَِّ أَنَّهُِّ الرَّ

 َعلَْيه ِّ هللاُِّ َصلَّى هللا ِّ َرُسولُِّ َكانَِّ َما: قَالَتِّْ َرَمَضاَن؟ ف ي َوَسلَّمَِّ َعلَْيه ِّ هللاُِّ َصلَّى

 .َرْكَعة ِّ َعْشَرةَِّ إ ْحَدى َعلَى َغْير ه ِّ ف ي َواَلِّ ،َرَمَضانَِّ ف ي يَز يدُِّ َوَسلَّمَِّ

অথগ: আবু সা ামা ইবয়ন আব্দুর রহমান নথয়ক বছর্গত ছতছন হযরত আয়েশা রা.য়ক 

ছজজ্ঞাসা করয় ন, রমজান মায়স রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইছহ ওো সাল্লাম এর 

নামাজ নকমন ছি ? উিয়র ছতছন ব য় ন, রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইছহ ওো সাল্লাম 

রমযায়ন ও রমযান িাড়া অনয মাসসমূয়হ ১১ রাকায়তর নবছশ পড়য়তন না। [সহীহ 

বুখারী, হাদীস নং : ১১৪৭, ২০১৩, ৩৫৬৯; সহীহ মুসছ ম, হাদীস নং : ৭৩৮] 

জবাব: (িীকা-৪৯): এ হাদীয়স এর নকান প্রমার্ ননই নয, তারাবীহ নামায়জ ১১ 

রাকাত নথয়ক অছতছরক্ত রাকাত নযার্ করা যায়ব না। ওো ী উছিন ইরাকী রহ. 

‘তরহুত তাসরীব’ গ্রয়ন্থ বয় ন, 

তারাবীহ এর বযাপায়র সক  আয় মর্র্ একমত নয, এর নকান ছনছদগষ্ট সীমা ননই। 

হযােঁ, রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইছহ ওো সাল্লাম কত রাকাত তারাবীহ পড়য়তন নস 

বযাপায়র ছবছভন্ন বর্গনা রয়েয়ি। 

কাযী ইোয রহ. বয় ন, 

সা‘দ ইবয়ন ছহশায়মর সূয়ত্র বছর্গত আয়েশা রা. এর হাদীয়স আয়ি ৯ রাকাত। 

উরওো এর সূয়ত্র আয়েশা রা. নথয়ক বছর্গত ছবতরসহ ১১ রাকাত, প্রছত ২ রাকাত 

পর পর সা াম। আর িজয়রর আযান হয়  রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইছহ ওো 

সাল্লাম িজয়রর দুই রাকাত পড়য়তন। 

ছহশাম ইবয়ন উরওোসহ অনযরা উরওো এর সূয়ত্র আয়েশা রা. নথয়ক বর্গনা 

কয়রন, িজয়রর দুই রাকাতসহ ১৩ রাকাত। 

আয়েশা রা. নথয়ক বছর্গত, রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইছহ ওো সাল্লাম রমযান ও তার 

বাইয়র ১১ রাকায়তর নবছশ পড়য়তন না। োর রাকত োর রাকাত এবং ছতন 

রাকাত। 
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আয়েশা রা. নথয়ক বছর্গত রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইছহ ওো সাল্লাম ১৩ রাকাত 

পড়য়তন। আি রাকাত পয়ড় ছবতর পয়ড় দুই রাকাত বয়স আদাে করয়তন। এরপর 

দুই রাকাত িজয়রর সুন্নত পড়য়তন। আয়েশা রা. তার হাদীয়স বযাখযা ছদয়েয়িন 

নয, এর ময়েয দুই রাকাত িজয়রর। (িীকা-৫০) 

আয়েশা রা. নথয়ক সহীহু  বুখারীয়ত বছর্গত, রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইছহ ওো 

সাল্লাম এর রায়তর নামাজ ছি  সাত ও নে রাকাত। 

ইমাম বুখারী ও মুসছ ম রহ. হযরত ইবয়ন আব্বাস নথয়ক বর্গনা কয়রন, রাসূ  

সাল্লাল্লাহু আ াইছহ ওো সাল্লাম এর রায়তর নামাজ ১৩ রাকাত, আয়রা দুই 

রাকাত িজয়রর সুন্নত। 

যায়েদ ইবয়ন খাছ দ রা. নথয়ক বছর্গত রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইছহ ওো সাল্লাম দুই 

রাকাত অল্প সময়ে পয়ড়য়িন এর পর  ম্বা দুই রাকাত পয়ড়য়িন। এ হাদীয়সর 

নশয়ষ এয়সয়ি, এই নমাি ১৩ রাকাত। 

কাযী ইোয রহ. বয় ন, উ ামায়ে ছকরাম বয় য়িন, এ হাদীসগুয় ায়ত হযরত 

ইবয়ন আব্বাস, আয়েশা ও যােদ রা. প্রয়তযয়কই যা নদয়খয়িন নসছিই বর্গনা 

কয়রয়িন। আর আয়েশা রা. এর বর্গনার ছবছভন্নতার ছবষেছি নকউ বয় য়িন, এছি 

আয়েশা রা. নথয়কই, আবার নকউ বয় য়িন, তার বর্গনাকারীয়দর নথয়ক। তাই 

সম্ভাবনা আয়ি, ১১ রাকায়তর বর্গনাই রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইছহ ওো সাল্লাম এর 

অছেকাংশ সময়ের আম , আর তার নথয়ক বছর্গত অনযানয বর্গনাগুয় ার আম ও 

রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইছহ ওো সাল্লাম নথয়ক মায়েময়েয প্রকাশ নপয়েয়ি। অতএব 

রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইছহ ওো সাল্লাম নথয়ক বছর্গত সয়বগাচ্চ রাকাত সংখযা হয়ে, 

িজয়রর দুই রাকাতসহ ১৫ রাকাত। আর সবগছনে হয়ে ৭ রাকাত। এ ছবছভন্নতার 

কারর্ হয়ে, সময়ের পযগাপ্ততা বা সংকীর্গতার কারয়র্ নকরাত দীর্গ বা সংছক্ষপ্ত 

করা। নযমনছি বছর্গত আয়ি হযরত হুযাইিা ও ইবয়ন মাসউদ রা. এর হাদীয়স। 

অথবা বােগয়কযর সমে র্ুম, অসুস্থতা বা অনয নকান উযর, নযমনছি আয়েশা রা. 

বয় য়িন, যখন রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইছহ ওো সাল্লাম বােগয়কয উপনীত হয় ন, 

তখন সাত রাকাত পড়য়তন। অথবা, কখয়না রায়তর নামায়জর পূয়বগর দুই রাকাতও 

র্র্না করা হত, নযমনছি বর্গনা কয়রয়িন, যায়েদ ইবয়ন খায় দ এবং আয়েশা রা. 

তার ছকিু বর্গনাে। আয়েশা রা. কখয়না িজয়রর দুই রাকাতয়ক র্র্না কয়রয়িন, 

কখয়না বাদ ছদয়েয়িন, আবার কখয়না তার নকান একছিয়ক র্র্না কয়রিন। কখয়না 

ইশার িরজ নামাযয়কও তার সায়থ নযার্ কয়রয়িন, আবার কখয়না বাদ 

ছদয়েয়িন। 
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সারকথা, কাযী ইোয রহ. বয় ন, এ বযাপায়র কায়রা ছদ্বমত ননই নয, এ নক্ষয়ত্র 

আসয়  এমন নকান সীমায়রখা ননই যা নথয়ক কম-নবশ করা যায়ব না। বরং 

রায়তর নামাজ হয়ে ঐ সক  ইবাদয়তর অিভুগক্ত যা যতই বৃছে করা হয়ব তার 

সওোবও ততই বৃছে পায়ব। হযােঁ, মতয়ভদ রয়েয়ি রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইছহ ওো 

সাল্লাম ছক কয়রয়িন এবং ছনয়জর জনয ছক পিন্দ কয়রয়িন তা ছনয়ে। [তরহুত 

তাসরীব ৩/৫০-৫১] 

৭ নং দ ী : জাছবর রা. এর ৮ রাকায়তর মারিু বর্গনা 

ইমাম তাবারানী হযরত জাছবর রা. নথয়ক বর্গনা কয়রন, 

يَِّ هللاَّ ِّ َعْبد ِّ ْبن ِّ َجاب ر ِّ َعنِّْ ُِّ َرض  ُِّ َصلَّى هللاَّ ِّ َرُسولُِّ ب نَا َصلَّى: قَالَِّ َعْنهُِّ هللاَّ  َعلَْيه ِّ هللاَّ

ا َوأَْوتََر، َرَكَعاتٍِّ ثََمان ِّ َرَمَضانَِّ َشْهر ِّ ف ي َوَسلَّمَِّ َوآل ه ِّ  ف ي اْجتََمْعنَا اْلقَاب لَةُِّ َكانَت ِّ فَلَمَّ

د ِّ  يَا فَقُْلنَا َدَخْلنَا، ثُمَِّّ ، أَْصبَْحنَا َحتَّى ف يه ِّ نََزلِّْ فَلَمِّْ ، يَْخُرجَِّ أَنِّْ َوَرَجْونَا اْلَمْسج 

، ف ي اْلبَار َحةَِّ اْجتََمْعنَا ، هللاَّ ِّ َرُسولَِّ د   إ نِّي: فَقَالَِّ ، ب نَا تَُصلِّيَِّ أَنِّْ َوَرَجْونَا اْلَمْسج 

يتُِّ  .َعلَْيُكمِّْ يُْكتَبَِّ أَنِّْ َخش 

অথগ: হযরত জাছবর রা. বয় ন, রমজান মায়স রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইছহ ওো 

সাল্লাম আমায়দরয়ক ছনয়ে ৮ রাকাত তারাবীহ ও ছবতর পড়য় ন। পয়রর রায়ত 

আমরা মসছজয়দ সময়বত হ াম এবং আশা কর াম ছতছন নবছরয়ে আমায়দর কায়ি 

আসয়বন। ছকন্তু সকা  পযগি আমরা মসছজয়দ অয়পক্ষাে থাক াম। এরপর আমরা 

রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইছহ ওো সাল্লাম এর কায়ি ছর্য়ে ব  াম, ইো রাসূ াল্লাহ 

আমরা র্ত রায়ত মসছজয়দ সময়বত হয়েছি াম এবং আশা কয়রছি াম আপছন 

আমায়দর ছনয়ে নামাজ পড়য়বন। রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইছহ ওো সাল্লাম ব য় ন, 

আছম নতামায়দর উপর তারাবীহ িরজ হয়ে যাওোর ভে কয়রছি। 

[আ  মুজামুস্ সর্ীর, তাবারানী ৫২৫; সহীহ ইবয়ন খুযাইমা ১০৭০; সহীহ ইবয়ন 

ছহব্বান ২৪০৯, ২৪১৫; মুসনায়দ আবু ইো া আ  মাওছস ী ১৮০২; ছক্বোমু 

রমযান মুহাম্মদ ইয়বন নসর পৃষ্ঠা ২১৭] (িীকা-৫১) 

জবাব: হায়িজ যাহাবী রহ. এর সনদয়ক মেযম পযগায়ের ব য় ও (অনযানয অয়নক 
হাদীস ছবশারদ তার এ মতয়ক গ্রহর্ কয়রনছন নযমন,) ছনমাভী রহ. তার এ মতয়ক 

সছঠক নে বয়  মিবয কয়র বয় ন, এর সনদ মেযম পযগাে নথয়কও ছনয়ে। [য়দখুন: 

আসারুস সুনান পৃষ্ঠা ২০০ িীকা নং ২৭৭ মাকতাবা হক্কাছনো] (িীকা-৫২) 

েতথুগ অেযাে 

তারাবীর নামাজ সাোরর্ নি  নামায়জর অিভুগক্ত 
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এয়ত নকান রাকাত বছৃে করা নযাহয়রর নামায়জ অছতছরক্ত রাকাত নযার্ করার মত 

অগ্রহর্য়যার্য বা শয়ব বরায়তর ছবয়শষ নামায়জর মত র্ছহগত নে 

ছবন্দু মাত্র নকান সয়ন্দয়হর অবকাশ ননই নয, তারাবীহ এর নামাজ সাোরর্ নি  

নামায়জর অিভুগক্ত। এ বযাপায়র রাসূ  সা. এর হাদীসসহ অয়নক ইমাময়দর 

সুস্পষ্ট বক্তবয রয়েয়ি। ছনয়ে তার ছকিু তুয়  েরা হ । 

১. ইমাম শাছিেী রহ. এর বক্তবয 

মুহাম্মদ ইবয়ন নসর রহ. যাআিরানী এর সূয়ত্র ইমাম শাছিেী রহ. নথয়ক বর্গনা 

কয়রন। ছতছন বয় ন, 

ينَة ِّ يَقُوُمونَِّ النَّاسَِّ َرأَْيتُِّ ا ب اْلَمد  ْشُرونَِّ إ لَيَِّّ َوأََحبُِّّ: قَالَِّ َرْكَعة ِّ َوثاََلث ينَِّ ت ْسع   ، ع 

نِّْ َشْيءٍِّ ف ي َولَْيسَِّ: قَالَِّ ، ب َمكَّةَِّ يَقُوُمونَِّ َوَكَذل كَِّ: قَالَِّ يق ِّ هََذا م   يَْنتَه ي َحد ِّ َواَلِّ ض 

ُجودَِّ َوأَقَلُّوا اْلق يَامَِّ أَطَالُوا فَإ نِّْ نَاف لَة ِّ أَلَنَّهُِّ ، إ لَْيه ِّ ، أََحبُِّّ َوهُوَِّ ، فََحَسن ِّ السُّ  َوإ نِّْ إ لَيَّ

ُكوعَِّ أَْكثَُروا ُجودَِّ الرُّ  فََحَسن ِّ َوالسُّ

অথগ: মদীনা মুনাওোরাে আছম ন াকয়দর ৩৯ রাকাত তারাবীহ পড়য়ত নদয়খছি । 

তয়ব আমার ছনকি, ২০ রাকাতই পিন্দনীে। মক্কায়তও এভায়ব পড় হত। আসয়  

এ (তারাবীহ এর রাকাত সংখযার) নক্ষয়ত্র নকান সংকীর্গতা ও নশষসীমা ননই। 

কারর্, এছি নি  নামাজ। নকরাত  ম্বা কয়র রাকাত কম করা উিম এবং এছিই 

আমার পিন্দ। আর নকরাত দীর্গ কয়র রুকু-নসজদা তথা রাকাত বৃছে করাও ভা । 

[ছক্বোমু রমযান, মুহাম্মদ ইবয়ন নসর মারওোযী ২২২] 

২. ইমাম ছতরছমযী রহ. এর বক্তবয 

ْلم ِّ أَْهلُِّ َواْختَلَفَِّ ينَِّ إ ْحَدى يَُصلِّيَِّ أَنِّْ: بَْعُضهُمِّْ فََرأَى َرَمَضاَن، ق يَام ِّ ف ي الع   َوأَْربَع 

ينَة ، أَْهل ِّ قَْولُِّ َوهُوَِّ الو ْتر ، َمعَِّ َرْكَعة ِّ ْنَدهُمِّْ هََذا َعلَى َوالَعَملُِّ الَمد  ينَة ، ع   ب الَمد 

ْلم ِّ أَْهل ِّ َوأَْكثَرُِّ ، ُعَمَر، َعنِّْ ُرو يَِّ َما َعلَى الع  نِّْ َوَغْير ه َما َوَعل يٍّ  النَّب يِِّّ أَْصَحاب ِّ م 

ُِّ َصلَّى ينَِّ َوَسلَّمَِّ َعلَْيه ِّ هللاَّ ْشر  ، قَْولُِّ َوهُوَِّ َرْكَعة ، ع  ، ن َِّوابِّْ الثَّْور يِّ  الُمبَاَرك 

يِِّّ يُِّّ وقَالَِّ َوالشَّاف ع  نَا أَْدَرْكتُِّ َوهََكَذا: الشَّاف ع  ْشر ينَِّ يَُصلُّونَِّ ب َمكَّةَِّ ب بَلَد   >َرْكَعة ِّ ع 

 نَْختَارُِّ بَلِّْ< :إ ْسَحاقُِّ وقَالَِّ ب َشْيءٍِّ ف يه ِّ يُْقضَِّ َولَمِّْ أَْلَوان ِّ هََذا ف ي ُرو يَِّ: أَْحَمدُِّ وقَالَِّ

ينَِّ إ ْحَدى  َكْعبٍِّ ْبن ِّ أُبَيِِّّ َعنِّْ ُرو يَِّ َما َعلَى َرْكَعة ِّ َوأَْربَع 

অথগ: রমযায়নর তারাবীহ সম্পয়কগ আছ ময়দর ছবছভন্ন মত রয়েয়ি। কায়রা মত 

ছবতরসহ ৪১ রাকাত। এছি মদীনাবাসীয়দর বক্তবয এবং মদীনায়ত তারা এ 

অনুযােী আম ও কয়রন। তয়ব সংখযার্ছরষ্ঠ উ ামায়ে নকরায়মর মত নসিাই যা 

বছর্গত আয়ি হযরত উমর, হযরত আ ী রা. ও অনযানয সাহাবায়ে নকরাম নথয়ক। 

অথগাৎ ২০ রাকাত। এছিই ইমাম সওরী, ইবনু  মুবারক ও শায়িেী রহ. এর 
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মতামত। ইমাম শায়িেী রহ. বয় ন, আময়দর শহর মক্কা মুকগারামাে আছম 

এমনছিই নপয়েছি নয, তারা ২০ রাকাত তারাবীহ পড়য়তন। ইমাম আহমদ ইবয়ন 

হাম্ব  রহ. বয় ন, এ বযাপায়র ছবছভন্ন রকম বর্গনা বয়েয়ি, এ নক্ষয়ত্র ছতছন নকান 

েূড়াি ছসোি নদনছন। ইবয়ন ইসহাক রহ. বয় ন, বরং আমরা ৪১ রাকাতয়কই 

গ্রহর্ করব, যা হযরত উবাই ইবয়ন কাআব রা. নথয়ক বছর্গত আয়ি। [সুনায়ন 

ছতরছমযী ৩/১৬১] 

৩. ইমাম আহমদ ইবয়ন হাম্ব  রহ. এর বক্তবয 

َْحَمدَِّ قُْلتُِّ: َمْنُصورٍِّ ْبنُِّ إ ْسَحاقُِّ قَالَِّ نِّْ َكمِّْ: َحْنبَلٍِّ ْبنَِّ أل   ق يَام ِّ ف ي تَُصلِّي َرْكَعةٍِّ م 

ا أَْلَوان ِّ ف يه ِّ ق يلَِّ قَدِّْ: فَقَالَِّ َرَمَضاَن؟ َشْهر ِّ نِّْ نَْحو  يَن، م  ع ِّ هُوَِّ إ نََّما أَْربَع   قَالَِّ ، تَطَوَّ

ينَِّ نَْختَارُِّ: إ ْسَحاقُِّ  أََخفَِّّ ق َراَءةُِّالِّْ َوتَُكونُِّ َرْكَعة ِّ أَْربَع 

অথগ: ইসহাক ইবয়ন মনসূর বয় ন, আছম আহমদ ইবয়ন হাম্ব  রহ.য়ক ছজজ্ঞাসা 

কর াম, রমযায়নর তারাবীহয়ত আপছন কত রাকাত পয়ড়ন? ছতছন ব য় ন, এ 

নক্ষয়ত্র প্রাে ৪০ পযগি মত রয়েয়ি। বািয়ব এছি একছি নি  নামাজ। ইসহাক 

রহ. বয় ন, আমরা ৪০ রাকাতয়কই গ্রহর্ কছর, যায়ত নকরাত নিাি নিাি হে। 

[ছক্বোমু রমযান, মুহাম্মদ ইবয়ন নসর ২২২] 

৪. ইমাম ইবয়ন তাইছমো রহ. এর বক্তবয 

ُِّ َصلَّى النَّب يُِّّ يَُوقِّتِّْ لَمِّْ َرَمَضانَِّ ق يَام ِّ نَْفسَِّ أَنَِّّ ا ف يه ِّ َوَسلَّمَِّ َعلَْيه ِّ هللاَّ  بَلِّْ ُمَعيَّن ا؛ َعَدد 

ُِّ َصلَّى - هُوَِّ َكانَِّ ه ِّ َواَلِّ َرَمَضانَِّ ف ي يَز يدُِّ اَلِّ - لَّمََِّوسَِّ َعلَْيه ِّ هللاَّ  ثاََلثَِّ َعلَى َغْير 

يلُِّ َكانَِّ لَك نِّْ َرْكَعة ِّ َعْشَرة ِّ َكَعات ِّ يُط  ا الرَّ  َكانَِّ َكْعبٍِّ ْبن ِّ أبي َعلَى ُعَمرُِّ َجَمَعهُمِّْ فَلَمَّ

ْشر ينَِّ ب ه مِّْ يَُصلِّي فُِّّ َوَكانَِّ ب ثاََلث ِّ يُوت رُِّ ثُمَِّّ َرْكَعة ِّ ع  نِّْ َزادَِّ َما ب قَْدر ِّ ةَِّاْلق َراءَِّ يُخ   م 

َكَعات ِّ َنَِّّ الرَّ ينَِّ َعلَى أََخفُِّّ َذل كَِّ أل  نِّْ اْلَمأُْموم  ْكَعة ِّ تَْطو يل ِّ م  َدة ِّ الرَّ  اْلَواح 

نِّْ طَائ فَة ِّ َكانَِّ ثُمَِّّ ينَِّ يَقُوُمونَِّ السَّلَف ِّ م   َوآَخُرونَِّ ب ثَاَلث ِّ َويُوت ُرونَِّ َرْكَعة ِّ ب أَْربَع 

تِِّّ قَاُموا نِّْ َرَمَضانَِّ ف ي قَامَِّ فََكْيفََما َسائ غ ِّ ُكلُّهُِّ َوهََذا ب ثَاَلث ِّ َوأَْوتَُروا نََِّوثاََلث ي ب س   م 

ه ِّ  َكانَِّ فَإ نِّْ اْلُمَصلِّينَِّ أَْحَوال ِّ ب اْخت اَلف ِّ يَْختَل فُِّ َواأْلَْفَضلُِّ. أَْحَسنَِّ فَقَدِّْ اْلُوُجوه ِّ هَذ 

 النَّب يُِّّ َكانَِّ َكَما. بَْعَدهَا َوثاََلثٍِّ َرَكَعاتٍِّ ب َعْشر ِّ فَاْلق يَامُِّ اْلق يَام ِّ ل طُول ِّ اْحت َمال ِّ ف يه مِّْ

ُِّ َصلَّى ه ِّ يَُصلِّي َوَسلَّمَِّ َعلَْيه ِّ هللاَّ ه ِّ َرَمَضانَِّ ف ي ل نَْفس   َكانُوا َوإ نِّْ اأْلَْفَضلُِّ هُوَِّ َوَغْير 

لُونَهُِّ اَلِّ ْشر ينَِّ فَاْلق يَامُِّ يَْحتَم  ينَِّ أَْكثَرُِّ ب ه ِّ يَْعَملُِّ الَّذ ي َوهُوَِّ اأْلَْفَضلُِّ هُوَِّ ب ع   فَإ نَّهُِّ اْلُمْسل م 

ينَِّ َوبَْينَِّ اْلَعْشر ِّ بَْينَِّ َوَسط ِّ  اأْلَْربَع 

ينَِّ قَامَِّ َوإ نِّْ نِّْ َشْيء ِّ يُْكَرهُِّ َواَلِّ َذل كَِّ َجازَِّ َوَغْير هَا ب أَْربَع   َذل كَِّ َعلَى نَصَِّّ َوقَدِّْ. َذل كَِّ م 

دٍِّ َغْيرُِّ نِّْ َواح  ة ِّ م   ُمَوقَّت ِّ َعَدد ِّ ف يه ِّ َرَمَضانَِّ ق يَامَِّ أَنَِّّ ظَنَِّّ نَِّْومَِّ. َوَغْير ه ِّ َكأَْحَمدَِّ اأْلَئ مَّ

ُِّ َصلَّى النَّب يِِّّ َعنِّْ ْنهُِّ يُْنقَصُِّ َواَلِّ ف يه ِّ يَُزادُِّ اَلِّ َوَسلَّمَِّ َعلَْيه ِّ هللاَّ  أَْخطَأَِّ فَقَدِّْ م 
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অথগ: তারাবীহ এর নক্ষয়ত্র রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইছহ ওো সাল্লাম নকান সংখযা 

ছনেগারর্ কয়র ছদয়ে যানছন। রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইছহ ওো সাল্লাম রমযান ও 

রমযান িাড়া অনয মায়স ১৩ রাকায়তর অছেক পড়য়তন না। ছতছন রাকাত  ম্বা 

করয়তন। পরবতগীয়ত যখন হযরত উমর রা. সক য়ক হযরত উবাই ইবয়ন কাআব 

রা. এর ছপিয়ন একছত্রত করয় ন তখন ছতছন তায়দর ছনয়ে ২০ রাকাত তারাবীহ ও 

৩ রাকাত ছবতর পড়য়তন। ছতছন যত রাকাত বৃছে কয়রয়িন তার ছহসাব কয়র 

নকরাত কম পড়য়তন। কারর্, এক রাকাতয়ক দীর্গাছেত করার নেয়ে এ পেছত 

মুসছল্লয়দর জনয নবছশ আরামদােক ছি । 

স য়ির এক দ  ৪০ রাকাত তরাবীহ ও ৩ রাকাত ছবতর পড়য়তন। তায়দর নকউ 

নকউ ৩৬ রাকাত তারাবীহ ও ৩ রাকাত ছবতর পড়য়তন। এ পেছতগুয় ার 

সবগুয় াই দবে। রমযায়ন এ পেছতগুয় ার নয নকান পেছতয়তই তারাবীহ পড়া 

উিম। তয়ব সয়বগািম হয়ে, রাকাত সংখযা মুসছল্লয়দর অবস্থার ছভন্নতার ছভছিয়ত 

ছভন্ন হওো। অথগাৎ, যছদ মুসছল্লয়দর দীর্গক্ষর্ দাছড়য়ে থাকার ক্ষমতা থায়ক তাহয়  

১০ রাকাত তারাবীহ ও ৩ রাকাত ছবতর পড়া উিম। নযমনছি রাসূ  সাল্লাল্লাহু 

আ াইছহ ওো সাল্লাম ছনয়জ রমযান ও রমযায়নর বাইয়র পড়য়তন। আর যছদ 

তায়দর এমন দেযগক্ষমতা না থায়ক তা হয়  ২০ রাকাত পড়াই উিম। অছেকাংশ 

মুস মান এ পেছত (২০ রাকাত) অনুযােী আম  কয়র থায়ক। কারর্, এছি ৪০ ও 

১০ এর মাোমাছে পেছত। 

যছদ নকউ ৪০ রাকায়তর পেছত বা অনয নকান পেছতয়তও তারাবীহ পয়ড় তাহয়  

নসিাও দবে। এ পেছতগুয় ার নকানছিই মাকরুহ নে। ইমাম আহমদ ইবয়ন হাম্ব  

রহ.সহ আয়রা অয়নক ইমাম এমনছিই বয় য়িন। নকউ যছদ ময়ন কয়র নয, 

তারাবীহ এর নক্ষয়ত্র রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইছহ ওো সাল্লাম এর বছর্গত ছনছদগষ্ট 

রাকাত সংখযা রয়েয়ি যার ময়েয নকান কম-নবশ করা যায়ব না তাহয়  নস সুস্পষ্ট 

ভুয় র ময়েয রয়েয়ি। [মজমুউ  িাতাওো ২২/২৭২] 

ছঠক এ ভুয় রই স্বীকার হয়েয়িন শােখ নাছসর উছিন আ বানী তার ‘সা াতুত 

তারাবীহ’ নামাক পুছিকাে। এমনছক এই অতুযছক্ত করয়তও কুণ্ঠা নবাে কয়রনছন 

নয, ‘১১ রাকায়তর সায়থ অছতছরক্ত রাকাত নযার্ করা নযাহয়রর নামায়জ ৫ম 

রাকাত বৃছে করার মতই’। স য়ির তারাবীহ এবং ১১ নথয়ক অছতছরক্ত তারাবীহ 

পড়ার দবেতা সংছিষ্ট উছল্লছখত ইমাময়দর সুস্পষ্ট বক্তবযসমূহ সম্পয়কগ যার 

নূনযতম জ্ঞান রয়েয়ি তার নথয়ক এমন কথা প্রকাশ নপয়ত পায়র না। 

আ বানী রহ. এক উদ্ভি ও ছবস্মেকর এমন এক দাবী কয়রয়িন যা নময়ন ছনয়  ঐ 

সক  স য়ি সাছ হীনয়ক ভ্রাছির স্বীকার ব য়ত হে যারা ১১ রাকায়তর নেয়ে 

নবছশ তারাবীহ পড়য়তন। ছতছন ছ য়খয়িন, 
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 هللا صلى النبي صالة بها يخالف صالة يصلي كمن إال ذلك يفعل من مثل وما

 قوله متناسيا وكيفا كما يخالفها الصحيحة ألسانيدبا عنه المنقولة وسلم عليه

 المطلقات تلك بمثل محتجا) أصلي رأيتموني كما صلوا: (وسلم عليه هللا صلى

 أو بركوعين يصلي وكمن أربعا الفجر وسنة خمسا الظهر مثال يصلي كمن

 .عاقل على يخفى ال هذا وفساد سجدات،

অথগ: যারা এমনছি করয়িন (১১ রাকাত নথয়ক নবছশ রাকাত তারাবীহ পড়য়িন) 

তারা পেছত ও পছরমার্ উভে ছদক ছদয়ে রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইছহ ওো সাল্লাম 

নথয়ক সহীহ সনয়দ বছর্গত তারাবীহ পেছতর সুস্পষ্ট ছবয়রাছেতাে ছ প্ত। তারা 

সাোরর্ নামায়জর দ ী সমূহ ছদয়ে প্রমার্ নপশ কয়র পাশ কাছিয়ে যান রাসূ  

সাল্লাল্লাহু আ াইছহ ওো সাল্লাম এর সুস্পষ্ট ছনয়দগশ- ‘নতামরা আমায়ক নযভায়ব 

নদয়খি নসভায়বই নামাজ পড়’। তায়দর এ নামাজ নযাহয়রর নামাজ ৫ রাকাত ও 

িজয়রর সুন্নত ৪ রাকাত বা দুই রুকু ও অয়নকগুয় া নসজদাসহ নামাজ পড়ার 

মতই! এমন নামায়জর অগ্রহর্য়যার্যতা নকান ছবয়বকবান বযছক্তর ছনকয়িই অস্পষ্ট 

নে !! [সা াতুত্ তারাবীহ আ বানী পৃ: ৩৭] 

আছমও বছ , আ বানী সায়হয়বর এ কথার অগ্রহর্য়যার্যতা ও অসারতাও নকান 

ছবয়বকবান বযছক্তর ছনকি অস্পষ্ট নে। 

৫. আব ুযর ছর্িারী রা. নথয়ক বছর্গত হাদীস 

، أَب ي َعنِّْ اَلةُ؟ هللاَّ ، َرُسولَِّ يَا: قُْلتُِّ: ... قَالَِّ َذرٍّ  َمنِّْ َمْوُضوع ، َخْير ِّ: قَالَِّ الصَّ

، اءَِّشَِّ  .أَْكثَرَِّ َشاءَِّ َوَمنِّْ أَقَلَّ

অথগ: হযরত আবু যর রা. বয় ন, আছম রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইছহ ওো সাল্লাময়ক 

ছজজ্ঞাসা কর াম, নহ আল্লাহর রাসূ ! নামাজ নকমন ইবাদত? রাসূ  সাল্লাল্লাহু 

আ াইছহ ওো সাল্লাম ব য় ন, নামাজ হয়ে সয়বগািম ইবাদত, নকউ োইয়  কম 

পড়য়ত পায়র নকউ োইয়  নবছশও পড়য়ত পায়র। [মসুনায়দ আহমদ, হাদীস নং : 

২১৫৪৬; মুসনাদু  বাযযার, হাদীস নং : ৪০৩৪; সহীহ ইবয়ন ছহব্বান, হাদীস নং 

: ৩৬১] 

হায়িজ যাইনুিীন ইরাকী ‘আ  মুর্নী আন হামছ   আসিার’ গ্রয়ন্থ ১/১৪৬, তার 

পুত্র ওো ী উছিন ইরাকী ‘তরহুত তাসরীব’ গ্রয়ন্থ ৩/৭৮, ইবয়ন ছহব্বান ও হায়কম 

হাদীসছিয়ক সহীহ বয় য়িন। 

তারাবীহর এর নামাজ এবং সা াতরু রার্াইব এক নে 
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আ বানী রহ. কতৃগক তারাবীহ নামাজয়ক ‘সা াতুর রার্াইব’ তথা শয়ব বরায়ত 

ছবয়শষ নামাজ ও এ েরয়র্র নামায়জর সায়থ তু না করা সছঠক নে যা উ ামায়ে 

নকরায়মর বক্তবয অনুযােী ‘নামাজ সয়বগািম ইবাদত’ এর আওতাভুক্ত নে। সুবকী 

রহ. এ পাথগকয বুোয়ত ছর্য়ে ‘ইশরাকু  মাসাবীহ’ গ্রয়ন্থ বয় য়িন, 

 من النصف ليلة الرغائب في كما مذمومة، بدعة لكانت مطلوبة تكن لم لو

 معلوم وبطالنها إنكارها، يجب فكان رجب، من جمعة وأول شعبان

 الدين من بالضرورة

অথগ: তারাবীহ এর নামাজ যছদ শরীেয়ত কাছিক্ষত না হত তাহয়  তা শয়ব 

বরায়তর ছবয়শষ নামাজ এবং রজব মায়সর প্রথম জুমার নামায়জর নযাে ছনছন্দত 

ছবদআয়ত পছরর্ত হত। তখন তা অস্বীকার করয়ত হত এবং নসছি নয দ্বীয়নর 

অিভুগক্ত না, তা নতা স্পষ্টই। [ইশরাকু  মাসাবীহ পৃ: ৮২ (২৬) মাকতাবাতুস 

সাঈ ছরোদ নথয়ক যাইনুিীন ইরাকী রহ.কৃত ‘শরহুস সদর ছবছযকছর  াই াছত  

কদর’ এর সায়থ মুছদ্রত] 

ইবনু দাছক্বছক  ঈদ রহ. ‘ইহকামু  আহকাম’ গ্রয়ন্থ বয় য়িন তার সারমমগ এই নয, 

সা াতুর রার্াইব (ও রজয়বর প্রথম জুমার নামাজ ) এর ছনয়ষোজ্ঞার নক্ষয়ত্র 

ছবয়শষ দ ী  থাকাে তা নি  নামায়জর বযাপক হুকুয়মর অিভুগক্ত নে। 

[ইহকামু  আহকাম পৃ: ১২২] 

ছকন্তু তারাবীহর এর নামায়জর নক্ষয়ত্র এমন নকান ছবয়শষ দ ী  ননই যা তায়ক 

সাোরর্ নামায়জর উছল্লছখত দ ী  নথয়ক নবর কয়র নদে; বরং স য়ির আম  এ 

কথাই প্রমার্ কয়র নয, তারাবীহ এ হাদীয়সর বযাপকতার ময়েয শাছম । 

৬. হযরত আব ুহুরাইরা রা. নথয়ক বছর্গত হাদীস 

ছক্বোমু   াই  এর রাকাত সংখযা অছনছদগষ্ট হওোর বযাপায়র আয়রকছি প্রমার্ 

হয়ে হযরত আবু হুরাইরা রা. এর সূয়ত্র বছর্গত রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইছহ ওো 

সাল্লাম এর হাদীস, 

ُِّ َصلَّى هللا ِّ َرُسولُِّ قَالَِّ: قَالَِّ هَُرْيَرةَ، أَب ي َعنِّْ  ب َخْمٍس، أَْوت ُروا: ... َوَسلَّمَِّ َعلَْيه ِّ هللاَّ

نِّْ ب أَْكثَرَِّ أَوِّْ َعْشَرةَ، ب إ ْحَدى أَوِّْ ب ت ْسٍع، أَوِّْ ب َسْبٍع، أَوِّْ  َذل كَِّ م 

অথগ: নতামরা পােঁে, সাত, নে, এর্ার বা এর নেয়েও নবছশ রাকাত ছবতর পড়। 

[ইবনু  মুনছযরকৃত ‘আ  আউসাত’ হাদীস নং : ২৬৬২; সুনায়ন কাবীর, বাইহাক্বী 

: ৪৮১৬; আ  মুিাদরাক : ১১৩৭। হাদীসছিয়ক হায়িজ ইরাকী রহ. সহীহ 

বয় য়িন, নদখুন নাই ু  আওতার ৩/ ৪৫ ; তুহিাতুয যাছকরীন ১/ ১৯৪] 

৭. হায়িজ ইবয়ন হাজার আসকা ানী রহ. এর বক্তবয 
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হায়িজ আসকা ানী রহ. এ হাদীয়সর মােযয়ম জননক রায়িযীর এ উছক্ত খেন 

কয়রয়িন নয, ‘১৩ রাকাত নথয়ক নবছশ সা াতু   াই  বছর্গত ননই’। আসকা ানী 

রহ. বয় ন, 

، َوف يه ِّ ي فَف ي نَظَر  ر يِِّّ َحَواش   َسْبعَِّ: اللَّْيل ِّ َصاَلة ِّ ف ي ُرو يَِّ َما أَْكثَرُِّ: ق يلَِّ اْلُمْنذ 

بَّانَِّ اْبنُِّ َوَرَوى. َواللَّْيلَة ِّ اْليَْوم ِّ َرَكَعات ِّ َعَددُِّ َوه يَِّ َعْشَرةَ، ر ِّ َواْبنُِّ ح   َحاك مَُِّوالِّْ اْلُمْنذ 

نِّْ َراٍك، طَر يق ِّ م  ا هَُرْيَرةَِّ أَب ي َعنِّْ ع   أَوِّْ ب َسْبٍع، أَوِّْ ب َخْمٍس، أَْوت ُروا: َمْرفُوع 

نِّْ ب أَْكثَرَِّ أَوِّْ َعْشَرةَ، ب إ ْحَدى أَوِّْ ب ت ْسٍع،  .َذل كَِّ م 

অথগ: রায়িযীর এ উছক্তয়ত আপছি আয়ি, মুনছযরী রহ. এর িীকায়ত আয়ি, রায়তর 

নামাজ সম্পয়কগ রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইছহ ওো সাল্লাম নথয়ক সয়বগাচ্চ ১৭ রাকাত 

বছর্গত আয়ি। ছদন-রায়তর িরজ নামায়জর রাকাত সমছষ্টর মতই। 

ইমাম ইবয়ন ছহব্বান, ইবনু  মুনছযর ও হায়কম রহ. ইরাক ইবয়ন মায় ক এর 

সূয়ত্র হযরত আবু হুরাইরা রা. নথয়ক বর্গনা কয়রন, রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইছহ ওো 

সাল্লাম বয় ন, নতামরা পােঁে, সাত, নে, এর্ার বা এর নেয়ে নবছশ রাকাত ছবতর 

পড়। [আত তা খীসু  হাবীর ২/৩১] 

১৩ নথয়ক নবছশ রাকাত ছবতর পড়ার হাদীস সম্পয়কগ আ বানী রহ. এর আপছি 

আ বানী রহ. তার ‘সা াতুত তারাবীহ’ এর ৮৪-৮৫ এর ১নং িীকাে বয় য়িন, 

এ হাদীয়সর ( نِّْ ب أَْكثَرَِّ أَوِّْ َذل كَِّ م  )এই অংশিুকু ‘মুনকার’ তথা আপছিকর। কারর্, 

আছম ছরজা  শায়ের মুছদ্রত ও পা- ুছ ছপ নকান গ্রয়ন্থই তাছহর ইবয়ন আমর এর 

পছরেে পাইছন এবং এ অংশিুকু মওকুি ছহসায়ব বছর্গত আয়ি। মরিু ছহসায়ব 

ননই। 

জবাব: আ বানী রহ. এর এই বক্তবয এয়কবায়রই দছ  হীন কথা। নযখায়ন এই 

অছতছরক্ত অংশসহ উক্ত হাদীসয়ক ইমাম ইবয়ন ছহব্বান, ইবয়ন হাজার ও হায়িজ 

ইরাকী প্রমুখ ইমামর্র্ সহীহ বয় য়িন, নসখায়ন আ বানী সায়হয়বর এ কথার 

নকান গ্রহর্য়যার্যতা ননই। তািাড়া তাছহর ইবয়ন আমর নকান অজ্ঞাত বর্গনাকারী 

নে। ইমাম বাইহাকী রহ. তার ‘আস সুনান’ গ্রয়ন্থ ছ য়খন, 

ب يع ِّ ْبن ِّ َعْمر و ْبنُِّ طَاه رُِّ اْلُحَسْين ِّ أَبُو ةَِّ ْبن ِّ طَار ق ِّ ْبن ِّ الرَّ  ُمَجاه دٍِّ ْبن ِّ نَه يكَِّ ْبن ِّ قُرَّ

ْصرَِّ اْله اَلل يُِّّ  ب م 

অথগ: ছমসয়র হাদীস বর্গনা কয়রয়িন, আবু  হুসাইন তাছহর ইবয়ন আমর ইবয়ন 

রাবী ইবয়ন তাছরক ইবয়ন কুররা ইবয়ন নুহাইক ইবয়ন মুজাছহদ আ  ছহ া ী। 

[আস সুনানু  কুবরা, বাইহাকী ৩/৩১ হাদীস নং : ৫০১১] 
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খতীব বার্দাদী রহ. ‘আ  মুছযহ ছ  আওহাছম  জামই ওোত তািরীক’ গ্রয়ন্থ ; 

এবং ইবনু  জাওযী রহ, ‘তা ক্বীহু িহুুছম আহছ   আসার’ গ্রয়ন্থ বয় ন, 

بيع اْبن َعْمرو بن طَاه ر  اأْلََصم اْلَعبَّاس أَبُو َعنهُِّ روى اْلمْصر ي ِّ طَارق بن الر 

 حبيب بن َواْلحسن ُخَزْيَمة بن بكر أَبُو َعنهُِّ روى الَّذ ي َعْمرو اْبن يحبش ِّ َوهُوَِّ

َمْشق ي  الدِّ

অথগ: তাছহর ইবয়ন আমর ইবয়ন রাবী ইবয়ন তাছরক আ  ছমসরী নথয়ক বর্গনা 

কয়রয়িন আবু  আব্বাস আ  আসাম্ম, ছতছন হয়েন হুবছশ ইবয়ন আমর যার নথয়ক 

বর্গনা কয়রয়িন, আবু বকর ইবয়ন খুযাইমা এবং হাসান ইবয়ন হাবীব আদ 

ছদমাশকী। [তারক্বীহু িহুুছম আহছ   আসার পৃ ৩৮২] 

ইমাম ইবনু  কাছেযম রহ. ‘ই ামু  মুওোছক্কঈন’ গ্রয়ন্থ এই তাছহর ইবয়ন আমর 

এর সূয়ত্রই এই হাদীস মারিু ছহসায়ব বর্গনা কয়রয়িন। ছতছন বয় ন, 

 بن طاهر ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا: صحيح بإسناد آخر شاهد وله

 عراك عن حبيب أبي بن يزيد ثنا الليث أبي ابن ثنا طارق بن الربيع بن عمرو

 تسع أو سبع أو بخمس أوتروا وزاد سواء مثله فذكر هريرة أبي عن مالك بن

 .ذلك من أكثر أو ركعة عشرة بإحدى أو

হাদীসছি ইবনু  কাছেযম রহ. দৃঢ়তার সায়থ সহীহ বয় য়িন এবং এছিয়ক সহীহ 

মুহকাম সুন্নাহ প্রতযাখযান করার ৫৩তম উদাহরর্ ছহসায়ব উয়ল্লখ কয়রয়িন। 

[ই‘ ামু  মুওোছক্কঈন ২/৩৭৩] 

তািাড়া হায়িজ আসকা ানী রহ. বয় ন, নকউ যছদ হাদীসছি মওকূি ছহসায়ব 

বর্গনা কয়রন তাহয়  তায়তও সমসযা ননই। 

৮. ইমাম সেুতূী রহ. এর বক্তবয 

ইমাম সুেূতী রহ. ‘আ  মাসাছবহ ছি সা াছতত তারাবীহ’ গ্রয়ন্থ ছ য়খন, 

 ثبت ولو – تضاد اختالف ال تنوع اختالف أي – عددها في اختلفوا العلماء إن

 الوتروركعات كعدد فيه يختلف لم ‘ النبي فعل من – التحديد أي – ذلك

 .الرواتب

অথগ: উ ামায়ে নকরাম তারাবীহ এর রাকাত সংখযার নক্ষয়ত্র ছবছভন্ন মত অব ম্বন 

কয়রয়িন। তায়দর এ মতছবয়রাে সুন্নাহ ছবছভন্নতার, দবপরীয়তযর নে। বািয়বই যছদ 

রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইছহ ওো সাল্লাম নথয়ক তারাবীহর এর বযাপায়র ছনছদগষ্ট 

রাকাত সংখযা প্রমাছর্ত থাকত তাহয়  এ নক্ষয়ত্র নকান মতয়ভদ হত না, নযমন 
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ছবতয়রর রাকাত সংখযা ও িরজ নামাজসমূয়হর রাকাত সংখযা ছনয়ে নকান 

মতয়ভদ ননই। [আ  হাভী ছ   িাতাওো ১/৩৩৬] 

৯. ছশব্বীর আহমদ উসমানী রহ. এর বক্তবয 

ছশব্বীর আহমদ উসমানী রহ. ‘িতহু  মু ছহম’ গ্রয়ন্থ ছ য়খন, 

 على فهو تجاوزه، يجوز ال بحد فيه ‘ هللا رسول يحد فلم الركعات عدد أما

 فمن موضوع، خير الصالة:  وقوله مثنى، مثنى الليل صالة:  قوله إطالق

 قال هريرة، أبي عن األوسط في الطبراني رواه. فليستكثر يستكثر أن تطاعاس

 .الصحة عالمة بجانبه:  العلقمي

অথগ: রাকাত সংখযার নক্ষয়ত্র রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইছহ ওো সাল্লাম এমন নকান 

সীমা ছনছদগষ্ট কয়র ছদয়ে যানছন যা  ঙ্ঘন করা যায়ব না; বরং এ ছবষেছি উমুক্ত। 

কারর্ রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইছহ ওো সাল্লাম বয় য়িন, রায়তর নামাজ দুই দুই 

রাকাত। ছতছন আয়রা বয় ন, নামাজ হয়ে সয়বগািম ইবাদত, নকউ যছদ নবছশ 

পড়য়ত োে তাহয়  নস পড়য়ত পায়র। হাদীসছি ইমাম তাবারানী রহ. তার ‘আ  

আউসাত’ গ্রয়ন্থ আবু হুরাইরা রা. নথয়ক বর্গনা কয়রয়িন। (িীকা-৫৩) আ কামী রহ. 
বয় ন, এর পায়শ সহীহ হওোর ছেি রয়েয়ি। [িাতহু  মু ছহম ৫/৮৭ ] 

১০. শাইখু  ইস াম ইবয়ন তাইছমো রহ. এ বক্তবয 

শাইখু  ইস াম ইবয়ন তাইছমো রহ. বয় ন, 

ْشر ينَِّ ب النَّاس ِّ يَقُومُِّ َكانَِّ َكْعبٍِّ ْبنَِّ أبي أَنَِّّ ثَبَتَِّ قَدِّْ  َرَمَضانَِّ ق يَام ِّ ف ي َرْكَعة ِّ ع 

نِّْ َكث ير ِّ فََرأَى. ب ثاََلث ِّ َويُوت رُِّ نَّةُ؛ هُوَِّ َذل كَِّ أَنَِّّ اْلُعلََماء ِّ م  َنَّهُِّ السُّ  بَْين أَقَاَمهُِّ أل 

ر ينَِّ  َرْكَعة ؛ َوثاََلث ينَِّ ت ْسَعة ِّ: آَخُرونَِّ َواْستََحبَِّّ. ُمْنك ر ِّ يُْنك ْرهُِّ َولَمِّْ َواأْلَْنَصار ِّ اْلُمهَاج 

ينَة ِّاْلمَِّ أَْهل ِّ َعَملُِّ أَنَّهُِّ َعلَى ب نَاء ِّ يم ِّ د   .اْلقَد 

يح ِّ ف ي ثَبَتَِّ قَدِّْ: طَائ فَة ِّ َوقَالَِّ ح  ُِّ َصلَّى النَّب يَِّّ أَنَِّّ} َعائ َشةَِّ َعنِّْ الصَّ  لَمِّْ َوَسلَّمَِّ َعلَْيه ِّ هللاَّ

 ف ي قَْوم ِّ َواْضطََربَِّ{ َرْكَعة ِّ َعْشَرةَِّ ثاََلثَِّ َعلَى َغْير ه ِّ َواَلِّ َرَمَضانَِّ ف ي يَز يدُِّ يَُكنِّْ

الَِّ اأْلَْصل ِّ هََذا نِّْ ظَنُّوهُِّ مَّ يث ِّ ُمَعاَرَضة ِّ م  يح ِّ اْلَحد  ح  نِّْ ثَبَتَِّ ل َما الصَّ  اْلُخلَفَاء ِّ ُسنَّة ِّ م 

ينَِّ د  اش  ينَِّ َوَعَمل ِّ الرَّ َوابُِّ. اْلُمْسل م  يَعهُِّ َذل كَِّ أَنَِّّ َوالصَّ  َعلَى نَصَِّّ قَدِّْ َكَما َحَسن ِّ َجم 

َمامُِّ َذل كَِّ يَِّ أَْحَمد اإْل  ُِّ َرض   النَّب يَِّّ فَإ نَِّّ َعَدد ِّ َرَمَضانَِّ ق يَام ِّ ف ي يتوقت اَلِّ َوأَنَّهُِّ َعْنهُِّ هللاَّ

ُِّ َصلَّى ا ف يهَا يَُوقِّتِّْ لَمِّْ َوَسلَّمَِّ َعلَْيه ِّ هللاَّ ينَئ ذٍِّ َعَدد  َكَعات ِّ تَْكث يرُِّ فَيَُكونُِّ َوح   َوتَْقل يلُهَا الرَّ

ُِّ َصلَّى النَّب يَِّّ فَإ نَِّّ. َوق َصر ه ِّ اْلق يَام ِّ طُول ِّ ب َحَسب ِّ يلُِّ َكانَِّ َوَسلَّمَِّ ْيه َِّعلَِّ هللاَّ  اْلق يَامَِّ يُط 

يح ِّ ف ي َعْنهُِّ ثَبَتَِّ قَدِّْ إنَّهُِّ َحتَّى ب اللَّْيل ِّ ح  نِّْ الصَّ يث ِّ م   ف ي يَْقَرأُِّ َكانَِّ أَنَّهُِّ} ُحَذْيفَةَِّ َحد 

ْكَعة ِّ ْمَرانَِّ َوآل ِّ َوالنَِّساء ِّ ب اْلبَقََرة ِّ الرَّ  تَْكث ير ِّ َعنِّْ يُْغن ي اْلق يَام ِّ طُولُِّ فََكانَِّ ع 

َكَعات ِّ ا َكْعبٍِّ ْبنُِّ وأبي{ . الرَّ َدة ِّ َجَماَعة ِّ َوهُمِّْ ب ه مِّْ قَامَِّ لَمَّ يلَِّ أَنِّْ يُْمك نِّْ لَمِّْ َواح   يُط 
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َكَعات ِّ فََكثَّرَِّ اْلق يَامَِّ ب ه مِّْ ا َذل كَِّ ل يَُكونَِّ الرَّ َوض   َذل كَِّ َوَجَعلُوا اْلق يَام ِّ طُول ِّ َعنِّْ ع 

ْعفَِّ  ثُمَِّّ َعْشَرة ِّ ثاََلثَِّ أَوِّْ َرْكَعة ِّ َعْشَرةَِّ إْحَدى ب اللَّْيل ِّ قُومُِّيَِّ َكانَِّ فَإ نَّهُِّ َرَكَعات ه ِّ َعَدد ِّ ض 

ينَة ِّ النَّاسُِّ َكانَِّ َذل كَِّ بَْعدَِّ َكَعات ِّ فََكثَُّروا اْلق يَام ِّ طُول ِّ َعنِّْ َضُعفُوا ب اْلَمد   َحتَّى الرَّ

ا بَلََغتِّْ  .َوثَاَلث ينَِّ ت ْسع 

এ কথা প্রমাছর্ত নয, হযরত উবাই ইবয়ন কা‘ব রা. ন াকয়দর (সাহাবা ও 

তাছবেীয়দর) ছনয়ে রমজান মায়স ২০ রাকাত তারাবীহ ও ৩ রাকাত ছবতর 

পড়য়তন। এই জনযই সংখযার্ছরষ্ঠ উ ামায়ে নকরায়ম মত হয়ে এছিই সুন্নত। 

কারর্, ছতছন এ নামাজ পছড়য়েয়িন আনসার ও মুহাছজর সাহাবীয়দরয়ক ছনয়ে, 

তায়দর নকউ এছির ছবয়রাছেতা কয়রনছন। এ িাড়া অয়নয়ক ৩৬ রাকাতয়ক পিন্দ 

কয়রয়িন। কারর্, এছিই মদীনাবাসীয়দর পুরাতন আম । 

এক দ  ন াক বয় ন, সহীহ বুখারীয়ত আয়েশা রা. নথয়ক বছর্গত নয, রাসূ  

সাল্লাল্লাহু আ াইছহ ওো সাল্লাম রামযান ও অনযানয মায়স ১৩ রাকায়তর নবছশ 

পড়য়তন না। িয়  ছকিু ন াক এ হাদীয়সর নক্ষয়ত্র ছবভ্রাছিয়ত পছতত হয়েয়ি, 

কারর্ এই সহীহ হাদীয়সর সায়থ খু ািায়ে রাছশদীয়নর সুন্নত ও সক  

মুস মানয়দর আম  সাংর্ছষগক। ছকন্তু সছঠক কথা হয়ে, এ রাকাত সংখযাগুয় ার 

সবগুয় াই ছসে। নযমনছি বয় য়িন ইমাম আহমদ ইবয়ন হাম্ব  রহ.। ছতছন বয় ন, 

রমযায়নর তারাবীহ এর নক্ষয়ত্র নকান ছনেগাছরত রাকাত সংখযা ননই। কারর্, রাসূ  

সাল্লাল্লাহু আ াইছহ ওো সাল্লাম এ নক্ষয়ত্র নকান সংখযা ছনেগাছরত কয়র ছদয়ে 

যানছন। তাই নকরাত দীর্গ ও নিাি হওোর ছভছিয়ত রাকাত সংখযা কম-নবশ হয়ব। 

রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইছহ ওো সাল্লাম রায়তর নব া দীর্গ নকরাত পড়য়তন। সহীহ 

হাদীয়স রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইছহ ওো সাল্লাম নথয়ক বছর্গত আয়ি নয, রাসূ  

সাল্লাল্লাহু আ াইছহ ওো সাল্লাম এক রাকায়ত সূরা বাকারা, ছনসা ও আয়  ইমরান 

নত াওোত করয়তন। তাই রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইছহ ওো সাল্লাম এর নক্ষয়ত্র দীর্গ 

নকরায়তর কারয়র্ রাকাত বৃছে করার প্রয়োজন হত না। 

পক্ষািয়র উবাই ইবয়ন কা‘ব রা. যখন সক য়ক ছনয়ে এক জামায়ত নামাজ 

পড়ায়ত শুরু করয় ন তখন দীর্গ নকরাত পড়া সম্ভব ছি  না, এজনয ছতছন 

রাকাতসংখযা বৃছে করয় ন। যায়ত অছতছরক্ত রাকাতগুয় া দীর্গ নকরায়তর পছরবয়তগ 

হয়ে যাে। তাই ছতছন রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইছহ ওো সাল্লাম এর তু নাে রাকাত 

সংখযা ছদ্বগুর্ (২৩) করয় ন। রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইছহ ওো সাল্লাম পড়য়তন ১১ 

বা ১৩ রাকাত। এরপর মদীনাবাসীয়দর ছনকি ছদ্বগুর্ রাকায়তর নকরাতও ভাছর 

ময়ন হয়ত  ার্  তখন তারা আয়রা রাকাত বৃছে কয়র ৩৬ রাকাত পযগি 

নপৌেঁিায় ন। [মজমুউ  িাতাো ২৩/১১২] 

ছতছন আয়রা ছ য়খয়িন, 
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ُِّ لَّىصَِّ النَّب يُِّّ َوَكانَِّ  ف ي ب اللَّْيل ِّ يَُصلِّي و ْتَرهُِّ هُوَِّ ب اللَّْيل ِّ ق يَاَمهُِّ َوَسلَّمَِّ َعلَْيه ِّ هللاَّ

 َكانَِّ لَك نِّْ َرْكَعة ِّ َعْشَرةَِّ ثاََلثَِّ أَوِّْ َرْكَعة ِّ َعْشَرةَِّ إْحَدى َرَمَضانَِّ َوَغْير ِّ َرَمَضانَِّ

ِّ يَُصلِّيهَا َواال  ا. ط   َزَمن ِّ ف ي َكْعبٍِّ ْبنُِّ أبي ب ه مِّْ قَامَِّ النَّاس ِّ َعلَى يَُشقُِّّ َذل كَِّ َكانَِّ فَلَمَّ

ْشر ينَِّ اْلَخطَّاب ِّ ْبن ِّ ُعَمرَِّ يفُِّ فََكانَِّ اْلق يَامَِّ ف يهَا َويَُخفِّفُِّ بَْعَدهَا يُوت رُِّ َرْكَعة ِّ ع   تَْضع 

ا اْلَعَدد ِّ َوض  ينَِّ يَقُومُِّ السَّلَف ِّ بَْعضُِّ َوَكانَِّ. اْلق يَام ِّ طُول ِّ َعنِّْ ع   فَيَُكونُِّ َرْكَعة ِّ أَْربَع 

تِِّّ يَقُومُِّ بَْعُضهُمِّْ َوَكانَِّ. ب ثَاَلث ِّ بَْعَدهَا َويُوت رُِّ أََخفَِّّ ق يَاُمهَا  يُوت رُِّ َرْكَعة ِّ َوثاََلث ينَِّ ب س 

 بَْعَدهَا

অথগ: রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইছহ ওো সাল্লাম এর রায়তর নামাজ ছি  নবয়জাড় 

রাকাত। ছতছন রমযান ও রমযায়নর বাইয়র অনযানয মায়স ১১ বা ১৩ রাকাত 

পড়য়তন। ছকন্তু এগুয় া পড়য়তন খুব দীর্গ নকরায়ত। ছকন্তু এই  ম্বা নকরাত যখন 

মানুয়ষর জনয কষ্টকর হয়ে যাছে  তখন উবাই ইবয়ন কা‘ব রা. হযরত উমর রা. 

এর যুয়র্ সক য়ক ছনয়ে ২০ ছবশ রাকাত পড়া শুরু করয় ন। ২০ রাকাত পয়ড় 

ছবতর পড়য়তন এবং নকরাত খুব হা কা পড়য়তন। তাই তার রাকাত সংখযা ছদ্বগুর্ 

করা ছি  রাসূ  সাল্লাল্লাহু আ াইছহ ওো সাল্লাম এর দীর্গ নকরায়তর পছরবয়তগ। 

পূবগসূছরয়দর নকউ নকউ ৪০ রাকাত পড়য়তন, তখন নকরাত আয়রা সংছক্ষপ্ত হত। 

এর পর ৩ রাকাত ছবতর পড়য়তন। তায়দর নকউ নকউ নতা ৩৬ রাকাত পড়য়তন ও 

ছবতর পড়য়তন। [মজমুউ  িাতাো ২৩/১২০] 

তােঁর ‘আ  ইখছতোরাতু  ই ছমেযাহ’ গ্রয়ন্থ আয়রা রয়েয়ি, 

 ركعة عشرين:  وأحمد والشافعي، ، حنيفة أبي كمذهب صالها إن والتراويح

.  أحسن فقد عشرة إحدى أو ، عشرة ثالث أو وثالثين، ستا مالك كمذهب:  أو

 بحسب وتقليلها الركعات تكثير فيكون التوقيف لعدم أحمد اإلمام عليه نص كما

 .قصرهو القيام طول

অথগ: তারাবীহ নকউ যছদ ইমাম আবু হানীি, শায়িেী ও আহমদ রহ. এর মত 

অনুসায়র ২০ রাকাত পয়ড় বা ইমাম মায় ক রহ. এর মাযহাব অনুসায়র ৩৬, ১৩ 

বা ১১ রাকাত পয়ড় তাহয়  নস উিম পেছতই অব ম্বন কয়রয়ি। কারর্, ইমাম 

আহমদ রহ. এর বক্তবয অনুযােী তারাবীর রাকাত সংখযা সীমাবে নে, বরং 

নকরাত দীর্গ ও নিাি হওোর ছভছিয়ত রাকাত কম-নবশ হয়ব । [আ  

ইখছতোরাতু  ই ছমেযাহ, ইবয়ন তাইছমো : ৫৭] 

তারাবীহ নামাজ ছনেগাছরত রাকায়ত সীমাবে না হওো সংক্রাি হাদীস ও ছিহহ 

শায়ের ইমাময়দর এ সক  বক্তবয নথয়ক আ বানী রহ. এ দাবীর অসারতা সুস্পষ্ট 

নয, ‘নযাহয়রর নামাজ ৫ রাকাত ও িজয়রর সুন্নত ৪ রাকাত বা দুই রুকু ও 

অয়নকগুয় া নসজদাসহ নামাজ পড়ার মতই’। 
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আল্লাহ তাো া আমায়দরয়ক মানুয়ষর ময়ন দ্বীয়নর বযাপায়র অনাস্থা সৃছষ্ট ও স ি 

সাছ হীনয়ক ভ্রাি সাবযি করা নথয়ক নহিাজত করুন এবং তােঁর সন্তুছষ্টর উয়িয়শয 

কাজ করার তাউছিক দান করুন। আমীন। 

পছুিকার সারসংয়ক্ষপ 

১. ইোযীদ ইবয়ন খুসাইিা রা. নথয়ক বছর্গত খু ািায়ে রাছশদীন এর ছদ্বতীে 

খ ীিা উমর রা. এর যুয়র্র ২০ রাকাত তারাবীহ সংক্রাি হাদীসছি সহীহ। এ 

হাদীসছিয়ত নকান েরয়র্র ত্রুছি ননই। সক  ইমাম হাদীসছিয়ক সহীহ ছহসায়ব গ্রহর্ 

কয়রয়িন। 

২. ইোযীদ ইবয়ন খুসাইিার এই হাদীস ও ইমাম মায় ক রহ. কৃত মুআিা গ্রয়ন্থ 

মুহাম্মদ ইবয়ন ইউসুি নথয়ক বছর্গত হাদীয়সর বক্তবয সাংর্ছষগক নে। 

৩.সহীহ বুখারীয়ত বছর্গত আয়েশা রা. এর হাদীয়স তারাবীহ বা ছক্বোমু   াই  

নামায়জর রাকাত সংখযার সীমাবে বুোয়না উয়িশয নে। এ বযাপায়র সক  

ইমামর্র্ একমত। কারর্, এর সবগুয় াই সাোরর্ নিয় র অিভুগক্ত। 

৪. ১১ অছতছরক্ত রাকাত তারাবীহয়ক অস্বীকার করা ইমাম মায় ক, শায়িেী, 

ছতরছমযী ও সুেূতী রহ. এর মাযহাব নে, নযমনছি োরর্া কয়রয়িন আ বানী রহ.। 

ছতছন তার ‘সা াতুত তারাবীহ’ গ্রয়ন্থ তায়দর প্রছত এ মতয়ক সমৃ্পক্ত কয়র এক 

অবািব দাবী কয়রয়িন, যার নকান প্রমার্ ননই। আমরা তার এ দাবীর অসারতা 

উছল্লছখত ইমাময়দর সুস্পষ্ট অয়নক বক্তবয এ গ্রয়ন্থ তুয়  েয়রছি। 

৫.শাইখু  ইস াম ইবয়ন তাইছমো রহ. হযরত আ ী রা.য়ক ১১ রাকাত অছতছরক্ত 

তারাবীহ নথয়ক পছবত্র নর্াষর্া কয়রনছন - নযমনছি োরর্া কয়রয়িন আ বানী রহ.। 

সবগয়শষ কথা হয়ে, নকউ যছদ নকান র্য়বষর্ােমগী রেনা ন খার ইো কয়র তাহয়  

নস নযন নস ছবষয়ে ক ম েরার পূয়বগ ভা ভায়ব প্রমার্াছদ পযগায় ােনা কয়র 

ছনছিত হয়ে ননে এবং তার ন খাে নস নযন নকান পক্ষপাছতত্ব না কয়র। আল্লাহ 

আমায়দরয়ক এবং শােখ আ বানীসহ সক য়ক এ ছবষয়ে তাউছিক দান করুন। 

আমীন। 
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