প্রচলিত আযানের শরয়ী লিধাে
িততমানে আমানের দেনশ অলধকাাংশ মসলিনে িক্ষ্য করা যায় দয, আযানের মনধয মানের (টানের) দক্ষ্নে িাড়ািালড় করা হয়। তািিীনের
কানয়ো অেুসরণ ো কনরই দযখানে এক আলিফ দেনক দিলশ টাো লেনেধ দসখানে লতে চার আলিফ পযতন্ত টাো হয়। আর দযখানে দশনে লতে
আলিফ মাে আনে দসখানে মুআলযযনের েম দশে ো হওয়া পযতন্ত টােনত োনক। অেচ লের্তরনযাগ্য লকতািসমূনহ এই তরীকার আযােনক লেকৃষ্ট
লিে‘আত ও মাকরূনহ তাহরীমী পযতন্ত িিা হনয়নে। এিাং এই ধরনণর আযােোতানক িালহি আখযালয়ত করা হনয়নে। এ সম্পনকত লেনে
লের্তরনযাগ্য কনয়কলট লকতানির উদ্ধৃলত উনেখ করা হনিাোঃ
 وحده مقدار الف وصال و وقفا ونقصه عن الف حرام شرعا فيعاقب على فعله ويثاب على تركه فما يفعله بعض ائمة املساجد واكثر املؤذنني من الزيادة ىف১.
 نهاية القول املفيد ىف علم التجويد.املد الطبعى عن حده العرىف اى عرف القراء فمن اقبح البدعة واشد الكراهة السيما وقد يقتجى بهم بعض اجلهلة من القراء
১৩৫  جمالس ابرار ص,كلمات اذان مني مد كى حتقيق الىب احلسن االعظمى১৬৬

للشيخ حممد مكى نصر ص

আেুিােোঃ মানে ত্বিাঈর পলরমাণ হি এক আলিফ। চাই তানত ওয়াকফ করা দহাক িা লমলিনয় পড়া দহাক। মানে ত্বিাঈনত এক আলিফ দেনক
কম টাো হারাম। দকউ এমেটা করনি তানক পাকড়াও করা হনি। আর এক আলিফ দেনক কম টাো দেনড় দেওয়ার কারনণ সাওয়াি দিখা
হনি। কানিই লকেু লকেু মসলিনের ইমামগ্ণ এিাং অলধকাাংশ মুআলযযেগ্ণ মানে ত্বিাঈনক লকরাআনতর পলরর্াোয় তার প্রচলিত সীমা দেনক
দিলশ দটনে োনকে এটা লেকৃষ্টতম লিে‘আত এিাং শক্ত পযতানয়র মাকরূহ। লিনশেত যখে তানেরনক লকেু মূখত কারীগ্ণ অেুসরণ কনর োনকে।
দেহায়াতুি কাওিুি মুফীে ফী ইিলমত তািিীে পৃ.১৬৬ (কালিমানয় আযাে দম মাে লক তাহকীক, মািালিনস আিরার পৃ.১৩৫)
 و, فانه الجيوز قصر احدهما عن د جميع القراء ولو قرأ بالقصر يكون حلنا جليا و خطأ فاحشا خمالفا ملا ثبت عن النىب صلى الله عليه وسلم بالطرق املتواترة২.
كذا اذا زاد ىف املد االصلى والطبعى على مد العرىف من قدر الف بان جعله قدر الفني او اكثر كما يفعله اكثر االئمة من الشافعية و احلنفية ىف احلرمني الشريفني
৫৬) ( املنح الفكرية شرح مقدمة اجلزرية ص.فانه حمرم قبيح السيما وقد يقتدى بهم بعض اجلهلة و يستحسن ماصدر عنهم من القراءة
অেুিাে: মানে ওয়ালিি এিাং মানে িানযনম সকি কারীনের লেকট মাে দেনড় দেওয়া িা কম করা োিানয়য। যলে তা মাে োড়া পড়া হয়
তাহনি িাহনে িিী এিাং মারাত্মক র্ুি হনি এিাং েিীিী সাোোহু ‘আিাইলহ ওয়া সাোম দেনক মুতাওয়ালতরর্ানি যা প্রমালণত তার লিপরীত
হনি। অেুরূপ হুকুম হনি যখে মানে আসিী ও মানে ত্বিাঈনক এক আলিফ দেনক দিলশ টাো হনি। অেতাৎ দুই আলিফ িা তার দচনয় দিলশ টাো
হয়। দযমেলট কনর োনক হারামাইে শরীফাইনের হাোফী ও শানফয়ী মাযহানির অলধকাাংশ ইমামগ্ণ। এটা লেকৃষ্ট হারাম... (আি লমোহুি
লফকলরয়যাহ শরহু মুকোমালতি িাযলরয়যাহ পৃ.৫৬)

 فال ينقص شيئا من حروفه واليزيد من كيفيات احلروف كاحلركات و السكنات و املدات و غري ذالك لتحسني... ويرتسل فيه اى يتمهل بال حلن وترجيع৩.
১৩৪/১  شرح الوقاية.الصوت
অেুিাে: আর আযাে লেনি ধীনর ধীনর দকানো িাহে (মানের অলতলরক্ত টাো) ও তারিী (প্রেনম আনে পনর িড় আওয়ানি িিা) োড়া।
সুতরাাং আযানের মনধয দকানো হরফ কমানি ো এিাং তার মনধয দকানো হরফ িাড়ানি ো। অেুরূপর্ানি আওয়ািনক সুন্দর করার িেয হরনফর
অিস্থার মনধয িাড়ানি-কমানি ো দযমে: হরকত, সালকে, মাে ইতযালে। (শরনহ দিকায়া ১/১৩৪)
উনেখয এখানে স্পষ্ট িিা হনয়নে দয, আযানের মনধয মাে িাড়ানি ো কমানি ো। সুতরাাং আোহু আকিার এর িানমর মনধয এক আলিফ
মােনক অলধকাাংশ মুআলযযেগ্ণ দয ৩/৪ আলিফ টােনত োনকে তা লেোঃসনন্দনহ র্ুি এিাং সুন্নানতর দখিাফ।
৬০৪/৯  الدر املختار. والرتجيع بالقران و االذان بالصوت الطيب طيب ان مل تزد فيه احلروف وان زاد كره له৪.
অেুিাে: সুলমষ্ট আওয়ানি দটনে দটনে কুরআে পড়া এিাং আযাে দেয়া উত্তম যতক্ষ্ণ ো তার দর্তর হরফ িাড়ানো হয়। আর যলে হরফ
িাড়ানো হয় তনি তা মাকরূহ। আেুরুি মুখতার ৯/৬০৪
আর একো স্পষ্ট দয, মােনক তার গ্লি দেনক িালড়নয় লেনি অিশযই দসখানে দকানো ো দকানো হরফ িৃলদ্ধ পানি। যা জ্ঞােী িযলক্ত মােই
িুঝনত সক্ষ্ম।
 وىف الذخرية وان كانت االحلان التغري الكلمة عن وضعها و التؤدى اىل تطو يل احلروف الىت حصل التغىن بها حىت يصري احلرف حرفني بل لتحسني.৫
৬০৪/৯  رد احملتار.الصوت و تزيني القراءة اليوجب فساد الصالة و ذالك مستحب عند نا ىف الصالة وخارجها
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অেুিাে: যলে সূর শনের গ্ঠনে পলরিততে ো আনে এিাং হরফনক িম্বা ো কনর দযমে: এক হরফনক দুই হরফ িালেনয় দেয়া; িরাং সূর আওয়াি
ও লকরাআনতর দসৌন্দযত করনণর িেয হয় তাহনি, তা োমাযনক ফানসে করনি ো। এটা আমানের লেকট োমানয এিাং োমানযর িালহনর
মুোহাি। (রেুি মুহতার ৯/৬০৪)
. ويكره التلحني و هو التغىن حبيث يؤدى اىل تغري كلماته كذا ىف شرح اجملمع البن امللك و حتسني الصوت لالذان حسن ما مل يكن حلنا كذا ىف السراجية৬.
৫৬/১ الفتاوى الهندية
অেুিাে: তািহীে করা মাকরূহ। আর তািহীে হনিা এমের্ানি সূর দেয়া দয, তা শনের গ্ঠনে পলরিততে আনে। আযানের িেয আওয়ািনক
সুন্দর করা পেন্দেীয়, যতক্ষ্ণ ো তা শনের দর্তর পলরিততে লেনয় আনস। (ফাতাওয়ানয় আিমলগ্রী ১/৫৬)
উনেখয মানের মনধয কম-দিলশ করনি শনের গ্ঠনের দর্তর পলরিততে আনস। সুতরাাং প্রনতযক মােনক তার লেয়ম অেুযায়ী টাো িরুরী। সুর
করার িেয দিলশ টাো যানি ো।
قوله فال ينقص شيئا من حروفه اخل هذا بظاهره يفيد انه يكره التلحني ىف جميع كلمات االذان و

 قال الشيخ اللكنوى ىف السعاية على قول شرح الوقاية৭.
১৫/১  السعاية.عليه اجلمهور

অেুিাে: শরনহ দিকায়ার উলক্ত ‘সুতরাাং আযানের হরফসমূনহর মনধয দকানো হরফনক (নযখানে মাে আনে দসখানে মাে ো করার দ্বারা)
কমানি ো...’ উনেলখত উলক্ত দ্বারা স্পষ্টর্ানি িুনঝ আনস দয, আযানের দযনকানো িানকয দকানো হরফনক পলরিততে করা মাকরূহ। আর এটাই
িমহূনরর মত। (আসলসআয়াহ ১/১৫)
التغىن باالذانঃ  احلنفية قالوا...  التغىن و الرتمن ىف االذان بالطريقة املعروفة عند الناس ىف زما ننا هذا اليقرها الشرع النه عبادة يقصد منها اخلشوع لله تعاىل৮.
৩৯১/১  كتاب الفقه على املذاهب االربعة.حسن اال اذا ادى اىل تغيري الكلمات بزيادة حركة او حرف فانه حيرم فعله والحيل مساعه
িততমানে প্রচলিত লেয়নম দযর্ানি আযাে দেওয়া হয়, শরীয়ত তা সমেতে কনর ো। কারণ আযাে এমে একলট ইিােত যার মনধয খুশু-খুযু
কাময। হাোফীনের লেকট সুন্দর আওয়ানি আযাে দেওয়া উত্তম। তনি এটা দযে শনের মনধয পলরিততে ো আনে দযমে, হরকত িা হরফ
িালড়নয় দেওয়া। কারণ এমেলট করা হারাম এিাং এমে আযাে দশাো তো সমেতে করা িানয়য েয়।
৯. িুখারী শরীনফর লকতািুি আযানে আনে হযরত উমর লিে আেুি আযীয রহ. লযলে এই উম্মনতর প্রেম মুিালেে লেনিে লতলে তার
মুআলযযেনক িিনিে, ‘اذن اذانا مسحا واال فاعتزلناসাোলসনধ আযাে োও অেযোয় আযাে দেওয়া িন্ধ কনরা’ । (িুখারী শরীফ, লকতািুি আযাে, িািু
রফউস সাওলত লিলন্নো)

িততমাে যামাোয় মানের মনধয িৃলদ্ধ কনর দযর্ানি রাং-ঢাং এর আযাে দেওয়া হনে আিার অনেনক গ্ানের সূনর আযাে লেনে তা দকানো
অিস্থায় িুখারী শরীনফর এই হােীস অেুযায়ী হনে ো। িরাং তা মুআলযযেনের খামনখয়ািী ও মেগ্ড়া দখিানফ সুন্নাত আযাে। েিীিী সাোোহু
‘আিাইলহ ওয়া সাোম এর সুন্নানতর অেুসারীনের িেয লিেয়লট রুরুত্ব সহকানর অেুধািে করা উলচৎ এিাং সিতে সাোলসনধ সুন্নাত তরীকার
আযাে চািু করা উলচৎ।
অনেনক কারী ফাতাহ মুহাম্মাে রহ. এর লকতাি ‘দমফতাহুি কামাি শরহু তুহফালতি আতফাি’ এর িরাত লেনয় মুফীদুি আকওয়াি এিাং
ফাতহুি মালিলকি মুতাআ‘ি োমক লকতািদ্বনয়র লেনোক্ত এিারত দপশ কনর োনকে:
.وله سبب معنوى كالتعظيم والجله اجاز الفقهاء مد الف اجلاللة اربع عشرة حركة ىف الله اكرب
‘মানের আর্যন্তরীে কারণ রনয়নে দযমে মানে তা‘যীম। আর এ কারনণই ফুকাহানয় দকরাম আোহু আকিানর আোহু শনে সাত আলিফ পযত ন্ত
টাোর অেুমলত লেনয়নেে।’ অেচ লফকনহর লের্তরনযাগ্য দকানো লকতানি দকানো ফকীহ আোহু আকিার এর আোহু শনে সাত আলিফ পযতন্ত
টাোর অেুমলত লেনয়নেে এমেলট পাওয়া যায় ো।
আর আোহু শেনক লমলিনয় পড়ার সময় সািানি মা‘োিী এর কো িনি এক আলিফ দেনক দিলশ টাো একালধক কারনণ সলঠক েয়:
১. এটা একটা দুিতি কারণ অেতাৎ সািাি লট সািানি যয়ীফ।
২. আহনি আরি সািানি মা‘েিী এর কারনণ দয মানে তা‘যীম এর কো িনি োনক তা িানয় োফী লিন্স এ িযিহৃত হয়। যানত োফী এর
মনধয মুিািাগ্া হয়। দযমে: الاله االانت। মুহালিক ইিেুি িাযরী রহ. মানে তা‘যীমীনক আোহু শনে িনিেলে। লতলে িনিে,
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واما السبب املعنوى فهو قصد املبالغة ىف النفى وهو سبب قوى مقصود عند العرب وان كان اضعف من السبب اللفظى عند القراء ومنه مد التعظيم حنو الاله
الاله االهو,االالله
‘আর মানের আর্যন্তরীে কারণ, তা হি ো সূচককরেনক অলতরঞ্জে করা। এটা আরিনের লেকট একটা শলক্তশািী কারণ। যলেও তা কারীনের
লেকট শালেক কারণ দেনক দুিতি। আর এর মধয দেনক হনে মানে তা‘যীম দযমে الاله االهو,’الاله االالله
এ ধরনের লকেু ইিারত দেনখ মােুে আযানের মনধযও মানে তা‘যীম এর কো িনি আোহু শনে লমলিনয় পড়ার সময়ও টাে শুরু কনর দেয়।
অেচ এই মাে িানয় োফী লিন্স এর িেয প্রনযািয।
৩. এটা ইমাম শানতিী রহ. এিাং িমহুর কারীনের লেকট আমিনযাগ্য েয়।
৪. অলধকাাংশ উিামানের মনত আোহু শনে লমলিনয় পড়ার সময় এক আলিফ দেনক দিলশ টাো শুধু োিানয়য েয় িরাং লেকৃষ্ট লিে‘আত িিা
হনয়নে। আর দকউ দকউ িানয়য িনিনেে। আর মূিেীলত হনিা, যখে দকানো লিেনয় িানয়য ও োিানয়য এর মনধয সাংঘেত হয় তখে ো
িানয়যনক প্রাধােয দেওয়া হয়।
অনেনক তাআমুি এর কো িনি এটা িানয়য িিনত চায়। অেচ দয দকানো তাআমুি েিীি েয়। তাআমুি েিীি হওয়ার িেয শতত হনিা তা
েস (েিীি) এর দখিাফ ো হওয়া। আর উপনর আযাে সম্পনকত স্পষ্ট েিীি উনেখ করা হনয়নে। তাই এই েিীি এর লিরুনদ্ধ তাআমুি
গ্রহণনযাগ্য েয়।
সারকো হনিা আযানে আোহু আকিানরর আোহু শনের িাম এর মনধয মানে তিাঈ অেতাৎ এক আলিফ টাে হনি। এখানে এক আলিফ দেনক
দিলশ টাো যানি ো। হযাাঁ, আোহু শে যখে িানকযর দশনে আনস অেুরূপর্ানি  الصالة, الفالحদত মানে আনরযীর কারনণ আমানের লকরাআনত
লতে আলিফ এিাং অেয মাযহাি মনত পাাঁচ আলিফ পযতন্ত টাো িানয়য আনে। আোহ তা‘আিা আমানেরনক সলঠক লিলেস িাোর ও মাোর
তাওফীক োে করুে। আমীে।
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