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تعالى باسمه  

ম্মজজ্ঞাসা:  আমাযদর দদযশ দদনম্মিন পাাঁি ওয়াক্ত নামাযযর জামা‘আযতর পর ইমাম-

মুক্তাদী সকযি ম্মমযি দয মুনাজাত কযর, শরী‘আযত এর দকান প্রমাি আযে ম্মকনা? 

অযনযক িযি, “নামাযযর পর মুনাজাত িিযত ম্মকেু দনই। অতএি, তা ম্মিদ‘আত।” 

আিার অযনযক িযিযে, “নামাযযর জামা‘আযতর পর ইমাম-মুক্তাদী একযত্র মুনাজাত 

করা ম্মিদ‘আত; একাকী মুনাজাত করা ম্মিদ‘আত নয়” এ িযাপাযর শরী‘আযতর সম্মিক 

ফায়সািা কী? ম্মিস্তাম্মরত জানযত িাই। 

সংম্মিপ্ত জওয়াি: নামাযযর পর িা ফরজ নামাযযর জামা‘আযতর পর দকান প্রকার 

িাড়ািাম্মড় িযম্মতযরযক আমাযদর দদযশ দয মুনাজাত প্রিম্মিত আযে, তা মুস্তাহাি 

আমি; ম্মিদ‘আত নয়। কারি-ম্মিদ‘আত িিা হয় ঐ আমিযক, শরী‘আযত যার দকান 

ম্মেম্মি খুাঁযজ পাওয়া যায় না। অথি উক্ত “মুনাজাত” িহু ম্মনেেরযযাগয ম্মরওয়ায়াত িারা 

সুপ্রমাম্মিত। এ িযাপাযর নিী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আিাইম্মহ ওয়া সাল্লাম এর আমি ও 

ম্মনযদেশ ম্মিদযমান। তাই যারা মুনাজাতযক এযকিাযরই অস্বীকার কযর, তারাও েুযির 

মযধয রযয়যে।আিার যারা ইমাম-মুক্তাদীর সম্মিম্মিত মুনাজাতযক সিোিথায় ম্মিদ‘আত 

িযি, তাযদর দািীও ম্মেম্মিহীন এিং মুনাজাতযক যারা জরুরী মযন কযর, এ িযাপাযর 

িাড়ািাম্মড় কযর এিং দকউ না করযি তাযক কটাি কযর, গািী দদয় তারাও েুযির 

মযধয আযে।  

অিতরম্মিকা: নামাযযর পযরর মুনাজাতযক সিে প্রথম ম্মযম্মন ম্মেম্মিহীন ও ম্মিদ‘আত িযি 

দািী তুযিম্মেযিন, ম্মতম্মন হযিন আল্লামা ইিযন তাইম্মময়া রহ.। পযরর তদীয় োত্র 

আল্লামা হাম্মফয ইিনুি কাইয়ুযম রহ. তাাঁর অনুসরি কযরন। আল্লামা ইিযন তাইম্মময়া 

ও হাম্মফয ইিনুি কাইয়ুযম দািী কযরন দয, নামাযযর পর মুনাজাত করার দকান প্রমাি 

কুরআন ও হাদীযস দনই। দয সি ম্মরওয়ায়াযত নামাযযর পর দু‘আ করার কথা আযে, 

এর অথে-হযচ্ছ-সািাম ম্মফরাযনার পূযিের দু‘আযয় মােুরা।তাযদর এ দািীর খণ্ডযন 

িুখারী শরীযফর সুপ্রম্মসদ্ধ িযাখযাদাতা, জগৎিযরিয মুহাম্মিস, হাম্মফয ইিযন হাযার 

আসকািানী রহ. িযিন, ‘ইিনুি কাইয়ুযম প্রমুখগযির দািী সম্মিক নয়। কারি-িহু 

সহীহ হাদীযস সািাযমর পর দু‘আ করার স্পষ্ট িিেনা পাওয়া যায়। সুতরাং ঐসি 

হাদীযস দয নামাযযর দশযষ দু‘আ করার কথা আযে, তার অথে সািাম ম্মফরাযনার পযর 

দু‘আ ও মুনাজাত। দদখুনঃ ফাতহুি িারী, ২:৩৩৫/ফাতহুি মিুম্মহম, ২:১৬ পঃৃ 

 ۃلوزعم بعض احلناب ۃبدبر الصال ۃیف األخبار الصحیح ہبتقیید ۃاملاثور رکیرتجح تقدمی الذ) ۱(
 لکیسبحون دبر  ہالدثور فإن یف لہأ بہما قبل السالم وتعقب حبدیث ذ ۃأن املراد بدبر الصال

 ۰السالم جزما وبعدہو ۃصال
 )          ۲/۶۲۴األذان، فتح الباري :  تابک( 
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وسلم إذا سلم مل یقعد إال  ہعلی ہالنيب صلی الل انکقالت :  اہعن ہرضي الل ۃعن عایش) ۲(
  ۰رامکذا اجلالل واإل تکالسالم، تبار کأنت السالم، ومن مہلمقدار مایقول ال

 ۰ال یشرع ۃاحلدیث من زعم أن الدعاء بعد الصال ذاہب کمل یقعد إالمقدار ما یقول اخل : متس

قبل السالم إال بقدر أن  ہیئتہجالسا علی  ہنفي استمرار ورکاجلواب : إن املراد بالنفي املذ
فیحمل ما ورد من الدعاء بعد  ہإذا صلی أقبل علی أصحاب انک ہفقد ثبت أن ر،کیقول ما ذ

 ديہقال ابن القیم یف ال ۰ہعلی أصحاب ہہبعد أن یقبل بوج ہیقول انک ہعلی أن ۃالصال
سواء اإلمام واملنفرد واملأموم فلم  ۃمستقبل القبل ۃالنبوي : وأما الدعاء بعد السالم من الصال

بإسناد صحیح  ہوال روی عن ۰سلم أصالو ہعلی ہالنيب صلی الل ديہمن  کذل نکی
 ۰۰۰والحسن

 ہمن النفي مطلقا مردود فقد ثبت عن معاذ بن جبل أن النيب صلی الل ہقال احلافظ : وما ادعا
 مہأن تقول : الل ۃصال لکفال تدفع دبر  کأل حب ہ: یا معاذ! إين والل ہوسلم قال ل ہعلی

 ۰۰۰۰ کوحسن عبادت کرکوش کرکأعين علی ذ

 ،ۃصال لکدبر  رکقلنا قدورد األمر بالذ ۰دہالتش وہو اہقرب اخر ۃصال لکاد بدبر قیل املر
  ۰ذاہ ذاکبعد السالم إجماعا، ف ہواملراد ب

 )۲/۵۷۱فتح الباري : (

এমম্মনোযি ইিনুি কাইয়ুযম ও তাাঁর উস্তাযদর উক্ত অমিূক দািীর প্রম্মতিাদ কযর 

আল্লামা যাফর আহমদ উসমানী রহ. ‘ই’িাউস সুনান’ নামক গ্রযে ম্মিযখযেন-“ইিনুি 

কাইয়ুযম প্রমুখগি ফরজ নামাযযর পযরর দু‘আযক অস্বীকার কযর তৎসম্পম্মকেত হাদীস 

সমূহযক সািাম ম্মফরাযনার পূযিের দু‘আযয় মােুরা িযি িুঝাযত দিযয়যেন িযট, ম্মকন্তু 

তাযদর এ িযাখযা ম্মিক নয়। কারি-অযনক সুস্পষ্ট হাদীস তাযদর এ িযাখযার ম্মিরুযদ্ধ 

ম্মিদযমান। সুতরাং স্পষ্ট হাদীস ম্মিযরাধী এ িযাখযা গ্রহিযযাগয নয়।” (সনুান, ৩:১৫৯)  

قال : قیل أي الدعاء أمسع؟ قال : جوف اللیل األخری ودبر  ہعن ہرضی الل ۃعن أيب أمام
ابن  ہما أورد ہفاندحض ب ۰ۃإثبات الدعاء بعد الصال ہقلت : یف ۰۰۰ توباتکالصلوات امل

 ہصلی الل ہدیہ نکأو املآمومنی، فلم ی ۃمستقبل القبل ۃن الصالالقیم الدعاء بعد السالم م
صلی  ہعن کقلت : قد ثبت ذل ۰بإسناد صحیح والحسن ہوسلم أصال، وال روي عن ہعلی
بالدعاء بعد الصلوات  ۃإرشاد األم ہیف ۃحدیث أيب أمام ذاہف ۰وسلم قوال وفعال ہعلی ہالل
 ۰توباتکامل
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  ۰ابن القیم فباطل ہزعم ماکالصلوت ما قبل السالم بأن املراد من دبر  ہوأما تأویل

ما قبل السالم وتعقب حبدیث  ۃأن املراد بدبر الصال ۃقال احلافظ في الفتح : زعم بعض احلنابل
ما  کذلکبعد السالم جزما، ف وہو ۃصال لکیسبحون دبر  ہالدثور فإن یف لہأ بہذ

 )۳/۵۱۱اعالء السنن : ) ۰ہہشاب

 ۃبعد السالم من الصال ۂفثبت دعا ،ہإذا فرغ من صالت ہیرفع یدی انک ہأن ہمن مہیف ۰۰۰
 )۳/۵۴۵)إعالء السنن :  ۰ہرافعا یدی

যারা নামাযযর পযরর মুনাজাতযক এযকিাযরই অস্বীকার কযরন, তাযদর জিাযি 

উযল্লম্মখত উদ্ধৃম্মতিয় যযথষ্ট। 

আর যারা িযিন, নামাযযর পর একাকী মুনাজাত করা যায়; ম্মকন্তু ইমাম ও 

মুক্তাদীগযির জনয সম্মিম্মিত মুনাজাত করা ম্মিদ‘আত; তাযদর এ দািীর স্বপযি 

দযযহতু দকান মজিুত দিীি ম্মিদযমান দনই, অথোৎ কুরআন ও হাদীস িা ফাতাওয়ার 

ম্মকতাি দথযক তারা এমন একম্মট দিীিও দপশ করযত পাযরন নাই, যার মযধয 

সম্মিম্মিত মুনাজাতযক নাজাম্ময়য িা ম্মিদ‘আত িযি তার দথযক ম্মিরত থাকযত িিা 

হযয়যে। তাই তাযদর এ দািীও গ্রহিীয় নয়। 

‘নামাযযর পর মুনাজাত প্রসযে হাদীসসমূহ িযাপকতা সম্পন্ন। এ হাদীস সমূযহ 

মুনাজাযতর দকান দিত্র-ম্মিযশযষর উযল্লখ দনই। অতএি, হাদীস সমূযহর িযাপকতার 

ম্মেম্মিযত নামাযযর পর সিেযিযত্রর মুনাজাতই মুস্তাহাি িযি ম্মিযিম্মিত হযি। মূি ম্মেম্মি 

সহীহ হাদীযস ম্মিদযমান থাকার পর ম্মিদ’আযতর দতা দকান প্রশ্নই উযি না। (ফাইযুি 

িারী: ২/৪৩১)  

أصال،  ۃبدع ونکقوال، فال ی ہفضل ثرکفعال و ہرفع الیدین بعد الصلوت للدعاء قل ثبوت
فقط فقد حاد عن طریق  ہوسلم ب ہعلی ہصلی الل ہفمن ظن أن الفضل فیما ثبت عمل

 ۰ال فاسداالصواب، وبین أص

فینبغي لنا أن  ارکإذا مل نفز باألذ ۰۰رفع األیدي ارکولیس في األذ ارکقد أخذت مأخذ األذ
وإن مل یثبت بعد  ۃعقیب النافل ہعن ہاألیدي لثبوت ماہونرفع ل ۃال حنرم من األدعی

فیض الباري ) ۰ہیف فضل ۃأصال مع ورود القویل ۃبدع نکمل ت ہفإذا ثبت دنس ،ۃتوبکامل
 :۲/۶۳۵( 

وسلم ومل تثبت  ہعلی ہمل تثبت عن النيب صلی الل ۃتایبکال ۃیءہال ہذہب ۃاعلم أن األدعی
 ۃترغیبات قویل ہوردت یف کرفع األیدي دبر الصلوات في الدعوات إال أقل قلیل، ومع ذل ہعن
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 اہمبعین ثبو ت ۃفي زماننا لیست بسن ۃاألدعی ہذہف ،ۃبالبدع مکأن ال ٰیح ہواألمر في مثل
  ۰یف الدین اہمبعین عدم أصل ۃوسلم ولیست بدع ہعلی ہيب صلی اللعن الن

 )۲/۵۴۷فیض الباري : )

হাদীযস সম্মিম্মিত মুনাজাযতর গুরুযের িহু প্রমাি পাওয়া যায়। ম্মফকযহর ম্মকতাি 

সমূযহও ইমাম-মুক্তাদীর সম্মিম্মিত প্রিম্মিত মুনাজাতযক মুস্তাহাি িিা হযয়যে। অসংখয 

হাদীস ম্মিশারদগযির রায়ও সম্মিম্মিত মুনাজাযতর স্বপযি স্পষ্ট ম্মিদযমান। এমতািথায় 

প্রিম্মিত এ মুনাজাতযক ম্মিদ‘আত িিা হিকাম্মরতা দি ম্মক? ম্মনযে মুনাজাযতর স্বপযি 

আল্লাহ তাআিার ম্মনযদেশািিী, নিী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আিাইম্মহ ওয়া সাল্লাম-এর 

হাদীস সমূহ, ম্মফকযহর ম্মকতাি সমূযহর িিেনা এিং হাদীস ম্মিশারদগযির রায় সংম্মিপ্ত 

দিীি সংম্মিপ্তাকাযর উপথাপন করা হি । 

মনুাজাযতর স্বপযি করুআন ও হাদীযসর দিীিসমহূ  

নামাযযর পর মনুাজাত সম্পযকে আল্লাহ তাআিার ম্মনযদেশ 

 ۃفارغب، قال في املسئل کوإیل رب ،ۃتوبکامل ۃفإذا فرغت قال من الصال کعن الضحا
  )۴/۳۴۱الدراملنثور:)۰والدعاء

১। হযরত যাহ হাক রা. সূরা ইনম্মশরাহ তথা আিাম নাশরাহ এর উক্ত আয়াযতর 

তাফসীযর িযিন, যখন তুম্মম ফরজ নামায দথযক ফাযরগ হযি তখন আল্লাহর দরিাযর 

দু‘আযত মশগুি হযি।(তাফসীযর দূরযর মানসূর : ৬/৩৬৫) 

  )۱۵۶تفسری ابن عباس : ) ۰فانصب في الدعاء ۃتوبکامل ۃإذا فرغت من الصال
২। হযরত ইিযন আব্বাস রা. হযত িম্মিেত, ম্মতম্মন উক্ত আয়াযতর তাফসীযর িযিন, 

“যখন তুম্মম ফরজ নামায হযত ফাযরগ হও, তখন দু‘আয় মশগুি হযয় যাযি।” 

(তাফসীযর ইিযন আব্বাস রা., ৫১৪ পঃৃ) 

أو مطلق  ۃتوبکامل ۃ: إذا فرغت من الصال ليبکومقاتل وال کوالضحا ۃقال ابن عباس وقتاد
  )۵/۲۱۶:ريہتفسریمظ (ۃفي املسئل ہلدعاء، وار غب إیلوا کفانصب إیل رب ۃالصال

৩। হযরত কাতাদাহ, যাহহাক ও কািিী রা. হযত উক্ত আয়াযতর তাফসীযর িম্মিেত 

আযে, তাাঁরা িযিন-‘ফরজ নামায সম্পাদন করার পর দু‘আয় ম্মিপ্ত হযি’।  (তাফসীযর 

মাযহারী, ১০/২৯৪ পঃৃ)  

تعایل قال : یا حممد! إذا صلیت فقل :  ہوسلم إن الل ہعلی ہعن ابن عباس عن النيب صلی الل
 ۲/۵۱۱الرتمذي :  ہروا(۰ینکرات وحب املساکاملن کفعل اخلریات وتر کم إين أسئلہالل

  )۳۲۶۱احلدیث 
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৪। হযরত আব্দুল্লাহ ম্মিন আব্বাস রা. নিী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আিাইম্মহ ওয়া সাল্লাম 

দথযক িিেনা কযরযেন, আল্লাহ তাআিা তাকীদ কযর িযিযেন দয, দহ মুহািাদ! যখন 

আপম্মন নামায দথযক ফাম্মরগ হযিন তখন এ দু‘আ করযিন, দহ আল্লাহ আম্মম আপনার 

ম্মনকট োি কাযজর দতৌম্মফক কামনা করম্মে এিং মি কাজ দথযক ম্মিরত থাকার 

িযাপাযর সাহাযয িাম্মচ্ছ এিং আপনার দরিাযরর ম্মমসকীন অথোৎ আল্লাহ ওয়ািাযদর 

মুহাব্বত কামনা করম্মে....।  (ম্মতরম্মমযী শরীফ : ২/১৫৯ হাঃ নং ৩২৪৯)  

আল্লাহ তা’আিার এ সমস্ত ম্মনযদেশ িারা িুঝা দগি দয, ফরজ নামাযযর পর ইমাম ও 

মুসল্লীযদর জনয দু‘আ ও মুনাজাযত মশগুি হওয়া কতেিয, িাই তারা সম্মিম্মিতোযি 

কযরন িা প্রযতযযক আিাদাোযি কযরন। তযি একই সময় আিাদাোযি  করযিও তা 

সম্মিম্মিত মুনাজাযতর রূপ ধারি করযি, যা অস্বীকার করা যায় না। 

হাদীস শরীফ ও করুআযন পাযকর িযাখযা  

কুরআযন কারীযমর ম্মিম্মেন্ন আয়াযত িিা হযয়যে দয নিী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আিাইম্মহ 

ওয়া সাল্লাম কুরআযনর হুকুম আহকাযমর িযাখযা ও িাস্তি নমুনা উিযতর সামযন দপশ 

করযিন, এটা তার নিুওয়াযতর দাম্ময়ে। দযমন আল্লাহ তাআিা ইরশাদ কযরনঃ 

َّہُْم یَتََفکَُّرْونَ  َل ِالَْیہِْم َولََعل َ ِللنَّاِس َماُنزِّ کَْر ِلُتَبِّیِّ  َواَْنَزلْنَا ِالَْیک اذلِّ

আর আম্মম আপনার উপর কুরআন অিতীিে কযরম্মে যাযত আপম্মন দিাকযদর সামযন 

তাযদর উপর নাম্মযিকৃত ম্মিষয়গুযিাযক স্পষ্ট িিেনা কযরন এিং তারা ম্মিন্তা-োিনা 

কযর। 

এই আয়াযতর আযিাযক এখন আমাযদর দদখযত হযি দয, কুরআযন কারীযমর উক্ত 

আয়াযতর উপর ম্মতম্মন ম্মনযজ ম্মকোযি আমি কযরযেন এিং হাদীস শরীযফর মযধয 

উিতযক ম্মকোযি আমি করার ম্মনযদেশ ম্মদযয়যেন। 

নামাযযর পর মনুাজাত সম্পযকে নিী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আিাইম্মহ ওয়া সাল্লাম এর 

আমি 

 ہوسلم یدعو في دبر صالت ہعلی ہان النيب صلی اللک ہعن ہرضي الل ۃبن شعب ۃعن املغری
 )۴بری : کالتاریخ ال (

১। হযরত মুগীরা ম্মিন শু’িা রা. িিেনা কযরন দয, নিী আিাইম্মহস সািাম স্বীয় 

নামাযযর দশযষ দু‘আ করযতন।  (ইমাম িুখারী (রহ) তারীযখ কািীরঃ  ৬/৮০) 

م اجعل خری ہیقول : الل ۃوسلم إذا انصرف من الصال ہعلی ہلنيب صلی اللان اکعن أنس رض 
الطرباين في األوسط :  ہروا(۰ک، وخری أیامي یوم ألقاہوخری عملي خامت ہعمري أخر

 )۱۶۵۵احلدیث ۵/۵۸۷

২। হযরত আনাস রা. িিেনা কযরন দয নিী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আিাইম্মহ ওয়া সাল্লাম 

যখন নামায দথযক ফাযরগ হযতন তখন এ দু‘আ করযতন। দহ আল্লাহ! আমার 
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জীিযনর মযধয সিযিযয় সুির কর দশষ জীিনযক এিং আমার আমযির মযধয 

সিযিযয় উিম কর দশষ আমিযক এিং আমার ম্মদন সমূযহর মযধয সিযিযয় মযনারম 

কর দতামার সাযথ সািাযতর ম্মদনযক। (তািারানী আউসাত: ১০/১৮৭ হাঃ নং ৯৪১১) 

ان النيب کفر والفقر وعذاب النار کمن ال کم إين أعوذبہللرض یف قول ا ۃرکعن أيب ب
  )۱۶۴۱احلدیث  ۵۱۵النساءي :  ہروا.(ۃل صالکن دبر ہوسلم یدعو ب ہعلی ہصلی الل

৩। হযরত আিু িকরা রা. িিেনা কযরন দয, নিী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আিাইম্মহ ওয়া 

সাল্লাম প্রযতযক নামাযযর পর এ দু‘আ করযতন, “দহ আল্লাহ! আম্মম দতামার ম্মনকট 

কুফর, অোি অনটন এিং দদাযযখর আযাি দথযক মুম্মক্ত িাই।”(নাসাঈ শরীফ: ১/১৫১ 

হাঃ নং ৫৪৬৫) 

م بنا ہالل ۃل صالکوسلم یدعو في دبر  ہعلی ہصلی الل ہعن زید بن أرقم مسعت رسول الل
  )۵۱۰۸احلدیث  ۵/۲۵۵أبو داود :  ہروا) ۰ل شيءکورب 

৪। হযরত যাযয়দ ম্মিন আরকাম রা. িযিন দয, নিী সাল্লাল্লাহু ‘আিাইম্মহ ওয়া সাল্লাম 

দক প্রযতযক নামাযযর পর এ দু‘আ করযত শুনতাম, দহ আল্লাহ ম্মযম্মন আমাযদর 

প্রম্মতপািক এিং প্রযতযক ম্মজম্মনযসর প্রম্মতপািক। (আিু দাউদ:১/২১১ হাঃ নং ১৫০৮) 

و قبل یدع ہبن الزبری ورأي رجال رافعا یدی ہحدثنا حممد بن حیي األسلمي قال : رأیت عبد الل
ن کوسلم مل ی ہعلی ہصلی الل ہإن رسول الل ہقال ل ۰ہفلما فرغ من ہأن یفرغ من صالت

  )۳/۵۴۵إعالء السنن : ) ۰۰۰ ہحیت یفرغ من صالت ہیرفع یدی
৫। হযরত মুহািাদ ইিযন ইয়াহইয়া রহ. িযিন, ‘আম্মম আব্দুল্লাহ ম্মিন যুিাইর রা. দক 

দদযখম্মে দয, ম্মতম্মন এক িযম্মক্তযক সািাম ম্মফরাযনার পূযিে হাত তুযি মুনাজাত করযত 

দদযখ তার নামায দশষ হওয়ার পর তাযক দেযক িিযিন, ‘রাসূযি পাক সাল্লাল্লাহু 

‘আিাইম্মহ ওয়া সাল্লাম দকিি নামায দশষ করার পরই হস্তিয় উযিািন কযর 

মুনাজাত করযতন; আযগ নয়।’  (ই’িাউস সনুান, ৩/১৬১) 

مسح  ہان إدا دعا فرفع یدیکوسلم  ہلع ہأن النيب صلی الل ہعن السائب بن یزید عن أیب
 )۵۶۱۲احلدیث ۵/۲۰۱أبو داود :  ہروا) ۰ہبیدی ہہوج

৬। হযরত সাম্ময়ি ম্মিন ইয়াযীদ রা. স্বীয় ম্মপতা দথযক িিেনা কযরন নিী কারীম 

সাল্লাল্লাহু ‘আিাইম্মহ ওয়া সাল্লাম যখন দু‘আ করযতন তখন উেয় হাত উিাযতন এিং 

দু‘আ দশযষ হস্তিয়যক দিহারায় মুেযতন। (আিু দাউদ শরীফ ১/২০৯ হাঃ নং ১৪৯২) 
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ورأیت بیاض  ہوسلم مث رفع یدی ہعلی ہقال : دعا النيب صلی الل ہعن أيب موسی األشعري أن
  احلدیث ۲/۱۳۸البخاري :  ہروا ۰ہإبطی

৭। হযরত আি ুমূসা আশআরী রা. িযিন, রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইম্মহ ওয়াসাল্লাম 

দু‘আর জনয উেয় হাত উযিািন কযরন। যিরুন আম্মম তাাঁর িগযির সাদা অংশ 

দদখযত পাই। (িুখারী শরীফ ২/৯৩৮ হাঃ নং ৬৩৪১) 

في الدعاء مل  ہوسلم إذا رفع یدی ہعل ہصلی الل ہان رسول اللکعن عمر بن اخلطاب 
 )۴۳۶۵احلدیث  ۲/۵۷۴البخاري :  ہروا) ۰ہہما وجہما حیت میسح بہحیط

৮। হযরত উমর ফারুক রা. িিেনা কযরন দয, নিী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আিাইম্মহ ওয়া 

সাল্লাম দু‘আর জনয যখন হাত তুিযতন তখন দিহারায় মুোর পূযিে হাত নামাযতন না। 

(িুখারী শরীফ ২/১৭৬ হাঃ নং ৬৩৪১) 

এ সকি হাদীস িারা প্রমাম্মিত হি দয, নিী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আিাইম্মহ ওয়া সাল্লাম 

প্রযতযক নামাযযর পর মুনাজাত করযতন, িাই ফরজ দহাক িা নফি এিং মুনাজাত 

করার সময় দু‘আর আদি ম্মহসাযি উেয় হাত তুিযতন এিং দশযষ উেয় হাত 

দিহারার মযধয মুেযতন। আর নিী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আিাইম্মহ ওয়া সাল্লাম যখন 

এরূপ আমি করযতন তাহযি সাহািাগিও রা. এ আমি করযতন। কারি, নিী কারীম 

সাল্লাল্লাহু ‘আিাইম্মহ ওয়া সাল্লাম এর আমি ও ম্মনযদেশ-এর পযর সাহািাগি তার 

ম্মিরুদ্ধািরি করযত পাযরন না। 

নামাযযর পর মনুাজাত সম্পযকে নিী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আিাইম্মহ ওয়া সাল্লাম এর 

ম্মনযদেশ 

یا معاذ! ال تدعن أن  کأوصی ہوسلم قال ل ہعلی ہعن معاذ بن جبل رض أن النيب صلی الل
النساءي  ہروا)۰کوحسن عباد ت کرکوش کرکی ذم أعين علہ، اللۃل صالکتقول دبر 

 )۵۱۲۲احلدیث  ۵/۲۵۳، وأبو داود : ۵/۵۶۴: 
১। হযরত মু‘আয ম্মিন জািাি রা. িিেনা কযরন দয, নিী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আিাইম্মহ 

ওয়া সাল্লাম তাযক িিযিন, দহ মু’আয! আম্মম দতামাযক ওসীয়ত করম্মে দয, প্রযতযক 

নামাযযর পর এ দু‘আ পড়াযক তুম্মম কখযনা োড়যি না-দহ আল্লাহ! আমাযক দতামার 

ম্মজম্মকর, দশাকর এিং উিম ইিাদত করার জনয সাহাযয কর। (নাসাঈ শরীফ ১/১৪৬, আি ু

দাউদ শরীফ ১/২১৩ হাঃ নং ১৫২২) 

م ہ: الل کبعد ما ترفع ید ۃوسلم قال : قل بعد صال ہعلی ہعن أنس رض عن النيب صلی الل
  )۵۳۸ضعیف  ۴۵:  ۃم واللیلابن السين في عمل الیو( ۰میہإبرا ہي إلہإل
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২। হযরত আনাস রা. িিেনা কযরন, নিী সাল্লাল্লাহু ‘আিাইম্মহ ওয়া সাল্লাম তাযক 

ম্মনযদেশ কযরন দয, তুম্মম প্রযতযক নামাযযর পর হাত উম্মিযয় এ দু‘আ করযি দহ আল্লাহ! 

ম্মযম্মন আমার এিং ইিরাহীম আ. এর মািূদ।  (ইিনসু েুন্নী : ৬১) 

! أي الدعاء أمسع؟ قال : جوف اللیل األخر ودبر ہل یا رسول الليل قال قیہالبا ۃعن أيب أمام
  )۳۶۱۱احلدیث  ۱۳:  ۃوابن ماج (۰ذاکو ۵/۰۸۷الرتمذي :  ہروا ۰ۃتوبکالصلوات امل

৩। হযরত আি ুউমামা িাযহিী রা. িিেনা কযরন দয, নিী কারীম সাল্লাল্লাহু আিাইম্মহ 

ওয়াসাল্লামযক ম্মজজ্ঞাসা করা হি দয, দকান দু‘আ কিূি হওয়ার সম্ভািনা দিশী? 

ইরশাদ হযিা, দশষ রাযত্র (তাহাজ্জুযদর পর) এিং ফরজ নামায সমূযহর পযর। 

(ম্মতরম্মমযী শরীফ পঃৃ ১/৮৭ হাঃ নং ৩৪৯৯) 

د في ہاللیل مثین مثین، وتش ۃوسلم : صال ہعلی ہصلی الل ہعن املطلب قال قال رسول الل
و ہف کن مل یفعل ذلم اغفر يل فمہن، وتقنع وتقول اللکعتنی، وتبائس ومتسکل رک

  )۵۲۱۴أیضا أبو داود : احلدیث  ہ، وروا۱۳:  ۃابن ماج ہروا( ۰خداج
৪। হযরত মুিাম্মিি রা. িিেনা কযরন, নিী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আিাইম্মহ ওয়া সাল্লাম 

ইরশাদ কযরযেন, “রাযত্রর নামাযয দু-দু রাকাআযতর পর িসযি, এিং প্রযতযক দু 

রাকাআযতর পর তাশাহহুদ পড়যি এিং নামাযযর মযধয ম্মনযজর ম্মনঃস্বতা এিং 

ম্মিনয়ীোি প্রকাশ করযি। তারপর নামায দশযষ দু হাত উিাযি এিং দু‘আ করযি, দহ 

আল্লাহ! আমাযক মাফ কযর দাও। দয িযম্মক্ত এরূপ করযি না, তার নামায অসম্পন্ন 

থাকযি। (আিু দাউদ শরীফ : ১/১৮৩, ইিযন মাজাহ শরীফ পঃৃ ৯৩ হাঃ নং ১২৯৬) 

ل کد في ہمثین مثین تش ۃوسلم الصال ہعلی ہصلی الل ہاس قال قال رسول اللعن فضل بن عب
ما ہمستقبال بطون کما إیل ربہیقول ترفع کن وتقنع یدیکعتنی وختشع وتضرع ومتسکر

 )۳۷۱الرتمدی احلدیث  ہروا (ذاکو ہف کوتقول : یارب! یا رب! فمن مل یفعل ذل ہکوج
৫। হযরত ফযি ইিযন আব্বাস রা. হযত িম্মিেত, রাসূযি পাক সাল্লাল্লাহু ‘আিাইম্মহ 

ওয়া সাল্লাম িযিন, ‘নামায দুই দুই রাক’আত; প্রযতযক দুই রাক’আযত আিাম্মহয়যাতু 

পাি করযত হয়। েয়-েম্মক্ত সহকাযর কাতরতার সম্মহত ম্মিনত হযয় নামায আদায় 

করযত হয়। আর (নামায দশযষ) দু’হাত তুিযি এোযি দয, উেয় হাত প্রেু পাযন 

উম্মিযয় দিহারা ম্মকিিামুখী করযি। অতঃপর িিযি-প্রেু দহ! প্রেু দহ! দয িযম্মক্ত এরূপ 

করযি না, দস অসম্পূিে নামাযী। (তাাঁর নামায অেহীন সািযস্ত হযি)। (ম্মতরম্মমযী শরীফ : 

১৮৭ হাঃ নং ৩৮৫) 

وسلم إذا فرغت من الدعاء  ہعلی ہصلی الل ہبن عباس رض قال رسول الل ہعن عبد الل
 )۵۶۱۲احلدیث  ۵/۲۰۱، وأبو داود : ۲۷۱:  ۃبن ماجا ہروا) ۰ہکوج کفامسح بیدی
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৬। হযরত ইিযন আব্বাস রা. দথযক িম্মিেত নিী সাল্লাল্লাহু ‘আিাইম্মহ ওয়া সাল্লাম 

ইরশাদ কযরন, দু‘আ করার তরীকা হি দয তুম্মম উেয় হাত কাাঁধ িরাির তুিযি। (আিু 

দাউদ শরীফ : ১/২০৯ হাঃ নং ১৪৯২ ) 

حذو  کأن ترفع یدی ۃوسلم قال : املسئل ہلیع ہصلی الل ہعن ابن عباس أن رسول الل
  )صیحح ۵۶۸۱احلدیث  ۵/۲۰۱أبو داود :  ہروا) ۰کیبکمن

৭। হযরত আব্দুল্লাহ ম্মিন আব্বাস রা. িযিন, নিী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আিাইম্মহ ওয়া 

সাল্লাম ইরশাদ কযরযেন দয, যখন তুম্মম দু‘আ দশষ করযি তখন উেয় হাতযক 

দিহারার মযধয মুেযি। (ইিযন মাজা : ২৭৫ হাঃ নং ১৪৮৯) 

 ہم إیل اللہفکوسلم : ما رفع قوم أ ہعلی ہصلی الل ہعن سلمان رض قال قال رسول الل
الطرب این في  ہروا ۰م الذي سألواہأن یضع یف أیدی ہان حقا علی اللکشیئا إال  ہتعایل یسألون

  ۴۵۶۲احلدیث  ۴/۲۱۶بری : کال
৮। হযরত সািমান রা. িযিন, নিী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আিাইম্মহ ওয়া সাল্লাম ইরশাদ 

কযরন, দকান জামাআত ম্মকেু প্রাথেনা করার জনয আল্লাহর দরিাযর হাত তুিযি আল্লাহ 

তাআিার উপর ওয়াম্মজি হযয় যায় তাযদর প্রাম্মথেত িস্তু তাযদর হাযত তুযি দদয়া। 

(তািারানী কািীর : ৬/২৫৪ হাঃ নং ৬১৪২) 

یستحي  رمیکحي  مکوسلم : إن رب ہعلی ہصلی الل ہعن سلمان رض قال قال رسول الل
  )۵۶۸۸برقم  ۵/۷۰۱أبو داؤد عن سلمان  ہروا(۰صفرا ماہفرید ہأن یرفع العبد یدی

৯। হযরত আিী ইিযন আিী তাম্মিি দথযক িম্মিেত দয, রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আিাইম্মহ 

ওয়া সাল্লাম িযিনঃ ম্মনশ্চয়ই দতামাযদর প্রেু অতযন্ত িাজুক, এিং দয়ািু। দকান িািা 

তার হাত দুম্মট উম্মিযয় মুনাজাত করযি তার হাত খাম্মি অিথায় ম্মফম্মরযয় ম্মদযত ম্মতম্মন 

িজ্জাযিাধ কযরন। (আিু দাউদ হাঃ নং ১৪৮৮) 

ابن السین یف عمل (۰يہم إلہمث بقول : الل ۃل صالکفي دبر  ہیفکما من عبد مؤمن بسط 
 )۵۳۸الیوم 

১০। হযরত আনাস রা. হযত িম্মিেত, নিী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আিাইম্মহ ওয়া সাল্লাম 

িযিন, দয িািা প্রযতযক নামাযযর পর দু’হাত তুযি এ দু‘আ পড়যি- “আল্লাহুিা 

ইিাহী ......... “আল্লাহু তা’আিা ম্মনযজর উপর ম্মনধোম্মরত কযর ম্মনযিন দয, তার 

হস্তিয়যক িম্মিত দফরত ম্মদযিন না। (ইিনসু সনু্নী হাঃ নং ১৩৮) 
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وسلم یقول : ال جیتمع  ہعلی ہصلی الل ہلقال مسعت رسول ال ۔۔۔ ۃعن حبیب ابن مسلم
 ۳/۳۶۷:  کہم یف مستدرکاحلا ہروا ۔۔۔ ہم اللہم ویؤمن البعض إال أجابہمألفیدعو بعض

  ۱۶۷۸احلدیث 
১১। হযরত হািীি ইিযন মাসিামা রা. িিেনা কযরন, রাসূযি পাক সাল্লাল্লাহু 

‘আিাইম্মহ ওয়া সাল্লাম ইরশাদ কযরযেন “যম্মদ ম্মকেু সংখযক দিাক একম্মত্রত হযয় 

এোযি দু‘আ কযর দয, তাযদর একজন দু‘আ করযত থাযক, আর অপররা ‘আমীন’ 

‘আমীন’ িিযত থাযক, তযি আল্লাহ তা’আিা তাযদর দু‘আ অিশযই কিুি কযর 

থাযকন।’ (তািখীসযু যাহািী, ৩:৩৪৭ পঃৃ, মসু্তাদরাযক হাযকম : হাঃ নং ৫৪৭৮) 

ینظر یف جوف بیت امرء حیت وسلم ال حیل المرإ أن  ہعلی ہعن ثوبان عن النیب صلی الل
م وال ہم فإن فعل فقد خانہدون ۃبدعو ہیستأذن، فإن نظر فقد دخل وال یؤم قوما فیخص نفس

  )۳۱۷احلدیث  ۵/۸۲الرتمذي :  ہو حقن  )رواہو ۃیقوم إیل الصال
১২। হযরত সাওিান রা. হযত িম্মিেত, রাসূযি দখাদা সাল্লাল্লাহু ‘আিাইম্মহ ওয়া সাল্লাম 

িযিন, ‘দকান িযম্মক্ত দিাকযদর ইমাম হযয় এমন হযি না দয, দস তাযদরযক িাদ ম্মদযয় 

দু‘আযত দকিি ম্মনযজযকই ম্মনম্মদেষ্ট কযর। যম্মদ এরূপ কযর, তযি দস তাযদর সম্মহত 

ম্মিশ্বাসঘাতকতা করি।” (ম্মতরম্মমযী শরীফ : ১:৮২ হাঃ নং ৩৫৭)  

এ হাদীস িারা িুঝা যায় দয, ইমাম সাযহি সকি মুসল্লীযদর সযে ম্মনযয় সকযির জনয 

দু‘আ করযিন। নতুিা ম্মতম্মন খয়রাতী হযিন। 

উযল্লম্মখত হাদীসসমহূ িারা িুঝা যায়ঃ   

(ক) ফরজ নামাযযর পর দু‘আ কিুি হওয়ার দিশী সম্ভািনা। তাই ফরজ নামাযযর 

পর সকযির জনয দু‘আয় মশগুি হওয়া িাঞ্ছনীয়। 

(খ) নামাযযর পর হাত তুযি দু‘আ করা ম্মিযশষ গুরুেপূিে আমি। রাসূযি পাক 

সাল্লাল্লাহু ‘আিাইম্মহ ওয়া সাল্লাম স্বয়ং নামাযযর পর দু‘আয় হাত উিাযতন এিং 

মুনাজাত দশযষ উেয় হাত দিহারার মযধয মুেযতন এিং অনযযদরযক এর প্রম্মত 

উৎসাম্মহত করযতন। সুতরাং এটাই দু‘আর আদি। আর এ কথা দতা হযতই পাযর না 

দয, নিী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আিাইম্মহ ওয়া সাল্লাম নামাযযর পর হাত তুিযতন ম্মকন্তু 

সাহািা রা. গি নিী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আিাইম্মহ ওয়া সাল্লাম-এর ম্মিযরাম্মধতা কযর 

হাত তুিযতন না। 

(গ) একজন দু‘আ করযি; আর অনযরা সিাই আমীন িিযি; এোযি সকযির দু‘আ 

িা ‘সম্মিম্মিত মুনাজাত’ কিুি হওয়া অিশযম্ভািী। আর ইমাম সাযহি শুধ ুম্মনযজর জনয 

দু‘আ করযিন না। দু‘আযত মুসল্লীযদরযক শাম্মমি করযিন। নতুিা ম্মতম্মন খয়রাতী 

সািযস্ত হযিন। 
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(ঘ) উযল্লম্মখত হাদীস সমূযহর সমম্মষ্টগত িিেনা িারা নামাযযর পর একাকী মুনাজাযতর 

পাশাপাম্মশ ফরজ নামাযযর পর ইমাম-মুক্তাদী সকযির সম্মিম্মিত মুনাজাযতর প্রমাি 

ম্মদিাযিাযকর নযায় সুস্পষ্ট হযয় উযি। অতএি, তা মুস্তাহাি হওয়াই হাদীস সমূযহর 

মমে ও সমম্মষ্টগত সার কথা। (ম্মিস্তাম্মরত জানার জনয দদখুনঃ ম্মকফায়াতুি মফুতী, ৩:৩০০ পঃৃ, 

সনুান ৩:১৬১ পঃৃ/ইমদাদুি ফাতাওয়া ১:৭৯৬) 

মনুাজাযতর স্বপযি হাদীস ম্মিশারদগযির রায়ঃ  

১। জগত ম্মিখযাত হাদীস ম্মিশারদ আল্লামা হাম্মফয ইিযন হাজার আসকািানী রহ. 

িুখারী শরীযফর িযাখযা গ্রযে িযিন, “দয সকি নামাযযর পর সুন্নাত নামায দনই, দস 

সকি ফরজ নামাযযর পর ইমাম ও মুক্তাদীগি আল্লাহর ম্মযম্মকযর মশগুি হযিন। 

অতঃপর ইমাম কাতাযরর োন ম্মদযক মুখ কযর দু‘আ করযিন। তযি সংম্মিপ্তোযি 

মুনাজাত করযত িাইযি ম্মকিিার ম্মদযক মুখ কযরও করযত পাযরন।”(ফাতহুি িারী ২: 

৩৯০পঃৃ) 

ان کم ہر املاثور وال یتعنی لکبالذ ہا فیتشاغل اإلمام ومن معہاليت الیتطوع بعد ۃوأما الصال
 ۃان لإلمام عادکروا، وعلی الثاين إن کثوا وذکروا وإن شاء وا مکبل إن شاء وا انصرفوا وذ

ر کن ال یزید علی الذاکجمیعا وإ  ہہم بوجہم فیستحب أن یقبل علیہم أو یعظہأن یعلم
من قبل  ہمن قبل املأمو منی ویسار ہم جمیعا أو یتفتل فیجعل مینیہل یقبل علیہف ۰املأثور
ان یستمر  ک، وحیتمل ان قصر زمن ذلۃثر الشافعیکأ ہو الذی جزم بہویدعو الثاين  ۃالقبل

 )۲/۳۱۰)فتح الباری :  ۃمستقبال للقبل

২। প্রম্মসদ্ধ মুহাম্মিস িুখারী শরীযফর িযাখযাদাতা আল্লামা িদরুিীন ’আইনী রহ. 

িযিন,“এ হাদীস িারা নামাযযর পযর মুনাজাত করা মুস্তাহাি িুঝা যায়। কারি-

সময়ম্মট খুিই গুরুেপূিে এিং ঐ সময় দু‘আ কিুি হওয়ার দিশী সম্ভািনা।” (উমদাতুি 

ক্বারী ৬:১৩৯ পঃৃ) 

ا ہترجی من ۃا أوقات فاضلہنبأ ۃر عقیب الصالکا : فضل الذہمن ۔۔۔ومن فوائد احلدیث 
 )۶/۴۵۳القاري :  ۃالدعاء )عمد ۃإجاب

৩। আল্লামা আযনায়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. িুখারী শরীযফর িযাখযা গ্রযে িযিন, 

‘নামাযযর পযর হাত উম্মিযয় মুনাজাত করা ম্মিদ‘আত নয়। কারি-এ িযাপাযর প্রিুর 

কাওিী ম্মরওয়ায়াত ম্মিদযমান। আমিী ম্মরওয়ায়াযতর মযধয রাসূি সাল্লাল্লাহু ‘আিাইম্মহ 

ওয়া সাল্লাম মাযঝ মযধয এ মুনাজাত কযরযেন’ িযি প্রমাি পাওয়া যায়। আর এটাই 

সকি মুস্তাহাযির ম্মনয়ম। ম্মতম্মন ম্মনযজ মুনাম্মসি মত আমি দিযে ম্মনযতন, আর অিম্মশষ্ট 

মুস্তাহািসমূযহর িযাপাযর উিতযদরযক উৎসাহ ম্মদযতন। সুতরাং এখন যম্মদ আমাযদর 

দকউ নামাযযর পযর হাত উম্মিযয় দাম্ময়মী (থায়ী) োযি মুনাজাত করযত থাযক, তাহযি 

দস িযম্মক্ত এমন একটা ম্মিষযয়র উপর আমি করি, দয িযাপাযর আল্লাহর রাসূি 
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সাল্লাল্লাহু ‘আিাইম্মহ ওয়া সাল্লাম উৎসাহ ম্মদযয় দগযেন। যম্মদও ম্মতম্মন ম্মনযজ সিেদা 

আমি কযরনম্মন।” (ফাইযুি িারী, ২:১৬৭ পঃৃ ও ৪৩১ পঃৃ/৪:৪১৭ পঃৃ) 

 ہذا شانہکقلیال، و ۃبعد الصال ہ، وفعلۃثریکفي قولیات  ہدي إیلہفقد  ۃرفع بدعال أن ال۔۔۔
 ہصلی الل ہل ہما اختار الل ہوسلم لنفس ہعلی ہصلی الل ہار واألوراد اختارکفي باب األذ

برفع الید فقد  ۃ، فإن التزم أحد منا الدعاء بعد الصالۃا األمہوسلم وبقي أشیاء رغب یف ہعلی
 )۲/۵۴۷فیض الباري :  (۰ک، فاعلم ذلہلنفس ہثرکوإن مل ی ہعمل مبا رغب یف

৪। কুতুিুি আিম শাইখুি হাদীস হযরত মাওিানা যাকাম্মরয়া রহ. িিযিন,“ফরজ 

নামাযযর পযর হাত উম্মিযয় মুনাজাত করাযক ম্মকেু দিাক অস্বীকার কযর থাযক। ম্মকন্তু 

তা ম্মিক নয়। কারি-এর িযাপাযর প্রিুর হাদীস ম্মিদযমান রযয়যে। এ সকি হাদীস িারা 

নামাযযর পর মুনাজাত করা মুস্তাহাি প্রমাম্মিত হয়”। (আি-আিওয়াি ওয়াত-তারাম্মজম ৯৭ 

পঃৃ) 

৫। সুপ্রম্মসদ্ধ মুহাম্মিস হযরত মাওিানা ইউসুফ ম্মিন নূরী রহ. মুনাজাত সম্পম্মকেত 

হাদীসসমূহ উযল্লখ পূিেক িযিন, “মুনাজাত অধযাযয় দয সকি হাদীস দপশ করা হি, 

এগুযিাই যযথষ্ট প্রমাি দয, ফরজ নামাযযর পর সম্মিম্মিত মুনাজাত জাম্ময়য। এ হাদীস 

সমূযহর ম্মেম্মিযতই আমাযদর ফুক্বাহা দকরাম উক্ত মুনাজাতযক মুস্তাহাি িযিযেন। 

(মা’আম্মরফুস সনুান : ৩:১২৩ পঃৃ) 

الناس یف البالد من  ہملا اعتاد ۃفي حجکاد تکا من الروایات في الباب تہلکوما شا ہذہف
 )۳/۵۲۳معارف السنن : )۰۰۰بر الصلواتد ۃالدعوات االجتماعی

৬। মুসম্মিম শরীযফর প্রম্মসদ্ধ িযাখযাকার আল্লামা নিিী রহ. িযিন, “সকি ফরজ 

নামাযযর পযর ইমাম, মুক্তাদী ও মুনফাম্মরযদর জনয দু‘আ করা মুস্তাহাি। এ িযাপাযর 

দকান ম্মিমত দনই।” (শারযহ মহুাযযাি ম্মিন-নাওওয়ািী ৩:৪৬৯) 

ل کو مستحب عقب ہوالدعاء لإلمام واملأموم واملنفرد و رکرنا استحباب الذکقد ذ
 )۳/۶۴۱ذب للنووي : ہشرح امل) ۰ ۔۔۔الصلوات بال خالف

৭। প্রখযাত হাদীস সংকিক হযরত মাওিানা জাফর আহমাদ উসমানী রহ. িযিন, 

“আমাযদর দদযশ দয সম্মিম্মিত মুনাজাযতর প্রথা িািু আযে দয, ইমাম সাযহি 

নামাযযর পর দকিিামুখী িযস দু‘আ কযর থাযকন, এটা দকান ম্মিদ‘আত কাজ নয়। 

িরং হাদীযস এর প্রমাি রযয়যে। তযি ইমাযমর জনয উিম হযিা-োনম্মদক িা 

িামম্মদযক ম্মফযর মুনাজাত করা।” (ই’িাউস সনুান ৩:১৬৩, ৩:১৯৯ পঃৃ) 

ম্মতম্মন আযরা িযিন, “হাদীসসমূহ িারা প্রমাম্মিত হি দয, প্রযতযক ফরজ নামাযযর পর 

হাত উম্মিযয় মুনাজাত করা মুস্তাহাি। দযমন- আমাযদর দদযশ এিং অনযানয মুসম্মিম 

দদযশ প্রিম্মিত আযে।” (ঐ ৩:১৬৭ পঃৃ, ৩:২০৪) 
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এর পর ম্মতম্মন নামাযযর পর মুনাজাত অস্বীকারকারীযদর কযিার সমাযিািনা কযরযেন। 

(৩: ২০৩) 

العرف في دیارنا من أن اإلمام یدعو یف دبر بعض الصلواش  ہقلت واحلاصل أن ما جرئ ب
ان األویل أن ینحرف اإلمام بعد ک، وإن ۃأصل یف السن ہبل ل ۃلیس ببد ع ہبلمستقبال للق

 )۳/۵۱۱إعالء السنن : ) ۰۔۔۔میینا أو یسارا  ۃل صالک

দতমম্মনোযি ফকীহুন নফ স হযরত মাওিানা মুফতী রশীদ আহমদ গাংগুহী (রাহঃ)ও 

মুনাজাত অস্বীকারকারীযদর সমাযিািনা কযরযেন। (আি কাওকািুিুররী- ২ : ২৯১) 

মহুাম্মিসীযন ম্মকরাযমর িম্মিেত এ রায়সমহূ িারা িঝুা দগিঃ 

(ক) সকি নামাযযর পর হাত উম্মিযয় মুনাজাত করা মুস্তাহাি। এ সময় দু‘আ কিুি 

হওয়ার খুিই সম্ভািনা। 

(খ) মুনাজাত ইমাম-মুক্তাদী; মুনফাম্মরদ সকযির জনযই মুস্তাহাি আমি। 

(গ) ফরয নামাযযর পর ইমাম-মুক্তাদী সকযির ইজম্মতমায়ী মুনাজাত করা মুস্তাহাি। 

(ঘ) ফরয নামাযযর পর মুস্তাহাি মযন কযর দাম্ময়মীোযি মুনাজাত করযিও দকান 

িম্মত দনই। 

(ঙ) নামাযজর পর মুনাজাত দকান ক্রযমই ম্মিদ‘আত নয়। িহু কাওিী হাদীস িারা এ 

মুনাজাত োযিত আযে। মুস্তাহাি আমি দহতু রাসূি ملسو هيلع هللا ىلص ম্মনযজ যম্মদও তা মাযঝ মযধয 

কযরযেন, ম্মকন্তু সকিযক ম্মতম্মন এর প্রম্মত দমৌম্মখকোযি যযথষ্ট উৎসাহ ম্মদযয়যেন। 

(ি) প্রিম্মিত মুনাজাতযক ম্মিদ‘আত িিা িা ম্মিযরাম্মধতা করা হিকাম্মরতার শাম্মমি। 

প্রিম্মিত মুনাজাত মুস্তাহাি। সকি মাযহাযিই এ মুনাজাত মুস্তাহাি সািযস্ত 

হযয়যে।”(প্রমাযির জনয হাকীমুি উিত মুজাম্মিদুি ম্মমল্লাত হযরত মাওিানা আশরাফ 

আিী থানিী রহ.এর প্রম্মসদ্ধ ফাতওয়া দ্রষ্টিয পৃঃ ১/৭৯৬) 

মনুাজাযতর স্বপযি ম্মফকযহর ম্মকতািসমূযহর দিীিঃ 

ম্মফকযহর ম্মকতািসমূযহ মুনাজাযতর স্বপযি িহু প্রমাি পাওয়া যায়। ম্মনযে তার 

ম্মকয়দাংশ উদ্ধৃত হিঃ 

 ۃتوبکاإلسالم : ویغتنم أي املصلي الدعاء بعد امل ۃقال في شرع)  ۵(

  ۃذا في السعایک، ۃأي قبل السن ۃتوبکبعد امل ہفي مفاتیح اجلنان : قول) ۲(

یدعو اإلمام  ۃاملسمی بإمداد الفتاح مث بعد الفراغ عن الصال ہفي نور اإلیضاح وشرح) ۳(
ون مث کخبشوع وس ہا مما یلی الوجہم حذو الصدور وبطونہوللمسلمنی رافعي أیدی ہلنفس
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 ۃذا في التحفک ۰یہانت ۰ای عند الفراغ من الدعاء ہم في اخرہہا وجوہمیسحون ب
 ۰ۃوالسعای ۃاملرغوب

 ۰ۃثریکأحادیث  ہوجائت یف ۃر والدعاء بعد الصالکقد أجمع العلماء علی استحباب الذ) ۶(
 )ۃاملرغوب ۃذا في التحفکار للرملي کذیب األذہی )تہانت

 ۰ۃتعایل وادعوا بعد الفراغ من الصال ہروا اللکأي اذ ۔۔۔)۱(

 )ۃذا في التحفک ہفتاوي صویف(

 ۰بعد الفراغ ہذا رفع الیدین ومسح الوجکمسنون و ۃتوبکامل ۃإن الدعاء بعد الصال) ۴(
 /۳فایت املفيت : ک ہ( حبوالۃذا في التحفک ۃج العمال والعقائد السینہمن)

১। ম্মফকযহ হানাফীর অনযতম মুি ম্মকতাি ‘মািসূত’-এর িিেনাঃ.....“যখন তুম্মম 

নামায দথযক ফাম্মরগ হযি, তখন আল্লাহর ম্মনকট দু‘আয় মশগুি হযয় যাযি। দকননা-এ 

সময় দু‘আ কিুি হওয়ার সম্ভািনা দিশী।” 

২। প্রম্মসদ্ধ ম্মফকযহর ম্মকতাি ‘ম্মমনহাজুি উিাি ও আকাম্ময়দুে েুম্মন্নয়যাহ এর িিেনাঃ 

“ফরজ নামাযযর পর দু‘আ করা সুন্নত। অনুরূপোযি দু‘আর সময় হাত উিাযনা এিং 

পযর হাত দিহারায় মুযে দনয়াও সুন্নত।” 

৩। .......‘আততাহজীিুি আজকার’-এর িিেনা,“এ কথার উপর উিামাগযির ইজমা 

হযয়যে দয, নামাযযর পর ম্মযকর ও দু‘আ করা মুস্তাহাি।” 

৪। ..........‘ম্মশর’আতুি ইসিাম’ এর িিেনা, “ফরয নামাযযর পর মুসল্লীরা দু‘আ 

করাযক গম্মিমত মযন করযি।” 

৫। .........‘তুহফাতুি মারগুিা’ ও ‘ম্মস’আয়া’-এর িিেনাঃ “নামাজ দশযষ ইমাম ও 

মুসল্লীগি ম্মনযজর জনয এিং মুসিমানযদর জনয হাত উম্মিযয় দু‘আ করযিন। অতঃপর 

মুনাজাত দশযষ হাত দিহারায় মুেযিন।”  (তুহ ফা পঃৃ ১৭) 

৬। ........... ‘ফাতাওয়া িাজ্জাম্মজয়া’-এর িিেনাঃ নামায দশযষ ইমাম প্রকাশযোযি 

হাদীযস িম্মিেত দু‘আ পড়যিন এিং মুসল্লীগিও প্রকাশয আওয়াযজ দু‘আ পড়যিন। 

এযত দকান অসুম্মিধা দনই। তযি মুসল্লীযদর দু‘আ ইয়াদ হযয় যাওয়ার পর সকযি িড় 

আওয়াযজ দু‘আ করা ম্মিদ‘আত হযি। তখন মুসল্লীগি দু‘আ আযস্ত পড়যিন। 

৭। ‘নূরুিঈযাহ’-এর িিেনাঃ “নামাযযর পযর জরুরী িা ওয়াম্মজি মযন না কযর হাত 

উম্মিযয় সম্মিম্মিতোযি আল্লাহর ম্মনকট দু‘আ করা মুস্তাহাি।” (নরূুি ঈযাহ পঃৃ ৮২) 
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উযল্লম্মখত িিেনাসমূহ িারা স্পষ্টতঃ প্রমাম্মিত হযিা দয, নামাযযর পর দু‘আ করা 

মুস্তাহাি। আর তা ম্মিম্মেন্ন হাদীযস দু‘আর আদি ম্মহসাযি হাত উিাযত উৎসাম্মহত করার 

আযিাযক হাত উম্মিযয় করা িাঞ্ছনীয়। আযরা প্রমাম্মিত হি দয, মুনাজাত করা ইমাম-

মুক্তাদী সিার জনযই পািনীয় মুস্তাহাি আমি। 

মনুাজাত অস্বীকারকারীগযির কম্মতপয় অম্মেযযাগ ও তার জাওয়ািঃ 

অম্মেযযাগ-১ িম্মিেত হাদীসমূহ সম্পযকে ফরয নামাযযর পর মুনাজাত ম্মেম্মিহীন হওয়ার 

দািীদারগি আপম্মি তুযিন দয, ‘এ হাদীসমূযহর দকান একম্মটযতও ফরয নামাযযর পর 

সম্মিম্মিত মুনাজাত করার কথা উযল্লখ দনই। দকননা, এগুযিার দকানম্মটযত শুধ ুদু‘আর 

কথা আযে, ম্মকন্তু হাত দতািার কথা দনই। আিার দকানম্মটযত শুধু হাত দতািার কথা 

আযে, ম্মকন্তু তা একাকীোযি, সম্মিম্মিতোযি নয়। আিার দকানম্মটযত সম্মিম্মিত 

মুনাজাযতর কথা আযে; ম্মকন্তু ফরয নামাযযর পযর হওয়ার কথা উযল্লখ দনই। অতএি, 

এ হাদীসসমূহ িারা প্রিম্মিত সম্মিম্মিত মুনাজাত প্রমাম্মিত হয় না!! 

জওয়াি-১ তাযদর অম্মেযযাযগর ম্মেম্মিই সহীহ নয়। কারি শরীয়যত এমন দকান ম্মিধান 

দনই দয, প্রযতযকটা ইিাদযতর সকি অংশ দকান একটা আয়াত িা হাদীস িারা 

প্রমাম্মিত হযত হযি। নতুিা তা অগ্রহিযযাগয হযি। তাযদর এ আপম্মির জিাযি হযরত 

মাওিানা মুফতী ম্মকফায়াতুল্লাহ রহ. মুফতী আজম ম্মহিসু্তান “ম্মকফায়াতুি মুফতী” 

গ্রযে িযিন- “ম্মিষয়গুযিা দযমন দকান এক হাদীযস একম্মত্রতোযি উযল্লম্মখত হয়ম্মন, 

দতমম্মন দকান হাদীযস তা ম্মনম্মষদ্ধও হয়ম্মন। দকান ম্মজম্মনযসর উযল্লখ না থাকার িারা তা 

ম্মনম্মষদ্ধ হওয়া িুঝায় না। সুতরাং এ কথা িিা যাযি না দয, এ সি হাদীস নামাযযর 

পযরর দু‘আর জনয প্রযযাজয নয় িরং উযল্লম্মখত হাদীসমূযহর িিেনা োি এমন 

িযাপকতা সম্পন্ন, যা সম্ভািয সকি অিথাযকই শাম্মমি কযর। তা োড়া ম্মিম্মেন্ন 

ম্মরওয়ায়াযত এ অিথাগুযিার পৃথক পৃথক উযল্লখ রযয়যে-যার সমম্মষ্টগত সামম্মগ্রক 

দৃম্মষ্টযকাযি ফরজ নামাযযর পর হস্ত উযিািন পূিেক সম্মিম্মিত মুনাজাত অনায়াযস 

সাম্মিত হয়। এটা দতমম্মন, দযমন নামাযযর ম্মিস্তাম্মরত ম্মনয়ম, আযাযনর সুন্নত ম্মনয়ম, 

উযূর সুন্নাত তরীকা ইতযাম্মদ একযত্র দকান হাদীযস িম্মিেত দনই। ম্মিম্মেন্ন হাদীযসর 

সমম্মষ্টযত তা সাম্মিত হয়” তারপযরও তা সকি উিামাযদর ম্মনকট গ্রহিযযাগয। (দদখুনঃ 

ম্মকফায়াতুি মফুতী, ৩:৩০০ পঃৃ) 

অম্মেযযাগ-২ নামাযযর পর মুনাজাযতর স্বপযি হাদীসমূহ দকিি নফি নামাযযর 

দিযত্র প্রযযাজয। অতএি, এর িারা ফরয নামাযযর পর মুনাজাত মুস্তাহাি হওয়া 

প্রমাম্মিত হয় না। 

জওয়াি-২ িম্মিেত হাদীসসমূযহর কযয়কম্মটযত ফরয নামাযযর কথা উযল্লখ আযে। আর 

কযয়কম্মটর মযধয “প্রযতযক নামাযযর পর” কথাম্মটর উযল্লখ আযে। যার মযধয ফরয ও 

নফি সিই শাম্মমি। সুতরাং এ প্রশ্নই অিান্তর। তাযদর এ প্রযশ্নর জওয়াযি হযরত 

মাওিানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. িুখারী শরীযফর িযাখযা গ্রযে িযিন, “নামাযযর 
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পর মুনাজাত করার পযির হাদীসগুযিার িযাপাযর ম্মফকাহম্মিদগি নফি এিং ফরয 

উেয় নামাযযকই শাম্মমি কযরযেন।” (ফাইযুি িারী, ৪:৪৭ পঃৃ) 

মাওিানা জাফর আহমদ উসমানী রহ. িযিন, “ফরজ নামাযযর পর মুনাজাত নফি 

নামাযযর অযপিা উিম।”(ই’িাউস সনুান, ৩:১৬৭ পঃৃ) 

সুতরাং ম্মকেুিযনর জনয যম্মদ দমযন দনয়া হয় দয, উক্ত হাদীসসমূযহ নফি নামাযযর 

পর মুনাজাত করযত িিা হযয়যে তাহযি উক্ত কথার িারা ফরজ নামাযযর পর 

মুনাজাত আযরা উিমোযি প্রমাম্মিত হযি। এ কারযি দয, নফি নামাযযর পর দুআ 

কিূি হওয়ার দকান দঘাষিা করা হয় নাই, আর ফরয নামাযযর পর দুআ কিূি 

হওয়ার দঘাষিা করা হযয়যে। দতা দয দিযত্র কিুি হওয়ার দঘাষিা দনই, দস দিযত্র 

যম্মদ দু‘আ ও মুনাজাত করযত হয় তাহযি দযখাযন দু‘আ কিুি হওয়ার দঘাষিা আযে 

দসখাযন অিশযই দু‘আ করা কতেিয। সুতরাং উক্ত অম্মেযযাগ িারা ফরয নামাযযর পযর 

মুনাজাতযক অস্বীকার করা যায় না। 

অম্মেযযাগ-৩ মুনাজাত মুস্তাহাি হযয় থাকযি, প্রিুর হাদীযস এ িযাপাযর রাসূি ملسو هيلع هللا ىلص 

হযত আমি সাম্মিত থাকযতা। অথি এ িযাপাযর একম্মট আমিী ম্মরওয়ায়াতও সাম্মিত 

দনই। 

জওয়াি-৩ প্রথমতঃ মুনাজাযতর িযাপাযর ‘রাসূি ملسو هيلع هللا ىلص-এর আমি সম্পম্মকেত একম্মট 

ম্মরওয়ায়াতও সাম্মিত দনই’-এ কথাম্মট সমূ্পিে গিদ। কারি এ প্রসযে অযনকগুযিা স্পষ্ট 

ম্মরওয়ায়াত িারা আমরা রাসূি ملسو هيلع هللا ىلص-এর আমি অধযাযয় রাসূি ملسو هيلع هللا ىلص-এর মুনাজাত করার 

হাদীস িিেনা কযরম্মে। ম্মিতীয়তঃ মুস্তাহাি আমি প্রমাযির জনয রাসূি ملسو هيلع هللا ىلص-এর কওিী 

িা দমৌম্মখক হাদীস যযথষ্ট, নিী কারীম ملسو هيلع هللا ىلص-এর আমি এর মাধযযম সাম্মিত হওয়া 

দমাযটই জরুরী নয়। কারি-িহু মুস্তাহাি আমি এমন রযয়যে, যা রাসূযি পাক ملسو هيلع هللا ىلص 

ম্মিযশষ ম্মহকমযতর কারযি িা সুযযাযগর অোযি ম্মনযজ করযতন না, ম্মকন্তু দস সযির 

প্রম্মত দমৌম্মখকোযি উিতযদরযক উৎসাহ ম্মদযতন। যাযত উিত তা আমি কযর ম্মনযত 

পাযর। দযমন তাম্মহয়যাতুি মসম্মজদ নামায, িাশযতর নামায, আযান দদয়া যাযক 

আফজািুি আ’মাি িিা হযয় থাযক ইতযাম্মদ। এগুযিা রাসূযি পাক ملسو هيلع هللا ىلص দথযক আমি 

করার মাধযযম সাম্মিত দনই। অথি ম্মতম্মন এসি দনক কাজসমূযহর প্রম্মত উিতযক 

দমৌম্মখকোযি যযথষ্ট উৎসাম্মহত কযর ম্মগযয়যেন। সকি উিামাযয় দকরাম এগুযিাযক 

মুস্তাহাি আমি ম্মহসাযি গ্রহি কযরযেন। তদ্রূপ মুনাজাযতর িযাপাযর রাসূযি করীম ملسو هيلع هللا ىلص 

হযত আমিী ম্মরওয়ায়াত স্বল্প িম্মিেত হযিও দমৌম্মখক ম্মরওয়ায়াত প্রিুর পম্মরমাযি 

ম্মিদযমান। অতএি, মুস্তাহাি প্রমাি হওয়ার জনয এতটুকুই যযথষ্ট। 

হযরত মাওিানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. িযিন, যারা িযি থাযকন দয, মুস্তাহাি 

প্রমাি হওয়ার জনয রাসূযি পাক ملسو هيلع هللا ىلص-এর দমৌম্মখক িিেনার পাশাপাম্মশ আমিও থাকযত 
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হযি, তারা সম্মিক সরি পথ দথযক দূযর সযর পযড়যেন এিং একম্মট ফাম্মসদ ও গিদ 

ম্মজম্মনযসর উপর ম্মেম্মি কযর কথা িযিযেন। (দ্রষ্টিযঃ ফাইযুি িারী, ২:৪৩১ পঃৃ) 

অম্মেযযাগ-৪ মুনাজাযতর স্বপযি দয সকি হাদীযসর উদ্ধৃম্মত দদয়া হয়, তার অযনকটাই 

জ’য়ীফ। অতএি, তা গ্রহিযযাগয নয়। 

জওয়াি-৪ এ অধযাযয়র অযনক সহীহ হাদীযসর পাশাপাম্মশ ম্মকেু হাদীস জ’য়ীফ 

থাকযিও দযযহতু তার সমথেযন অযনক সহীহ ম্মরওয়ায়াত ম্মিদযমান রযয়যে, অতএি, 

তা ম্মনেেরযযাগযই ম্মিযিম্মিত হযি। ম্মিতীয়তঃ দসই হাদীসসমূহ ফজীিত সম্পযকে। আর 

ফজীিযতর িযাপাযর জ’য়ীফ হাদীসও গ্রহিযযাগয। (দদখুনঃ আি আযকার ম্মিন নিিী পঃৃ ৭-

৮, তাদরীিুর রােী ম্মিস সয়ুূতী পঃৃ ১৯৬, ম্মকতািুি মাউযআূত ম্মি মলু্লা আিী ক্বারী পঃৃ ৭৩) 

অম্মেযযাগ-৫ হযরত আিু িকর ম্মসিীক রা. সম্পযকে িম্মিেত আযে দয, ম্মতম্মন ফরজ 

নামাযযর পর যখন সািাম ম্মফরাযতন, তখন এত তাড়াতাম্মড় উযি পড়যতন দয, মযন 

হযতা-ম্মতম্মন দযন উিপ্ত পাথযরর ওপর উপম্মিষ্ট ম্মেযিন। (উমদাতুি কারী, ৬:১৩৯ পঃৃ)  

এযত িুঝা যায়, হযরত আি ুিকর ম্মসিীক রা. সািাম ম্মফম্মরযয় মুনাজাত না কযরই 

দাাঁম্মড়যয় দযযতন। 

জওয়াি-৫ হযরত আিু িকর ম্মসিীক রা.-এর উযল্লম্মখত আমযির এ অথে নয় দয, 

ম্মতম্মন সািাম ম্মফরাযনার পর মাসনূন দু‘আ-ম্মযকর না কযরই দাাঁম্মড়যয় দযযতন। দকননা-

ম্মতম্মন রাসূযি পাক ملسو هيلع هللا ىلص-এর ম্মিরুদ্ধািরি কখনও করযত পাযরন না। রাসূযি পাক ملسو هيلع هللا ىلص 

হযত সািাম ম্মফরাযনার পর দু‘আ ম্মযকর এর কথা প্রিুর হাদীযস িম্মিেত আযে। সুতরাং 

ম্মরওয়ায়াতম্মটর সম্মিক মমে হি-হযরত আিু িকর ম্মসিীক রা. সািাম ম্মফরাযনার পর 

সংম্মিপ্ত দু‘আ-ম্মযকর পাযির অম্মধক সময় িযস থাকযতন না। 

অতএি, উযল্লম্মখত ম্মরওয়ায়াত িারা হযরত আি ুিকর ম্মসিীক রা.-এর মুনাজাত করা 

িযতীত উযি পড়া প্রমাম্মিত হয় না। (আি আিওয়াি ওয়াত তারাম্মজম, ৯৭ পঃৃ) 

তাম্বীহঃ 

যারা ফরজ নামাযযর পযর সিোিথায় ইজম্মতমায়ী মুনাজাযতর ম্মিযরাধী, তারা হযরত 

আিু িকর রা.-এর আমযির েুি অজুহাত দদম্মখযয় সািাম ম্মফরাযনার পর দদরী না 

কযরই সুন্নত ইতযাম্মদর জনয উযি পযড়ন। অথি এর িারা নামাযযর পর দয মাসনূন 

দু‘আ ইতযাম্মদ রযয়যে, তা তরক করা হয়। ম্মিতীয়তঃ ফরজ ও সুন্নাযতর মাঝখাযন ম্মকেু 

সমযয়র িযিধান করার দয হুকুম হাদীস শরীযফ পাওয়া যায়, তাও িঙ্ঘন করা হয়। 

তাযদর জনয ম্মনযিাক্ত হাদীসম্মট ম্মিযশষ োযি প্রম্মিধানযযাগযঃ 

হাদীসঃ  আিু ম্মরমো রা. িিেনা কযরন, একদা আম্মম নিী কারীম ملسو هيلع هللا ىلص-এর সাযথ নামায 

পড়যত ম্মেিাম। হযরত আি ু িকর ও উমর রা. ঐ নামাযয উপম্মথত ম্মেযিন। তারা 

প্রথম সাম্মরযত নিী কারীম ملسو هيلع هللا ىلص-এর োন পাযশ্বে দাাঁম্মড়যয় থাকযতন। আমাযদর সাযথ এক 
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িযম্মক্ত ম্মেি, দয উক্ত নামাযয তাকিীযর উিা হযতই উপম্মথত ম্মেি। (অথোৎ দস মাসিুক 

ম্মেি না) নিী কারীম ملسو هيلع هللا ىلص নামায দশষ কযর সািাম ম্মফরাযিন এমনোযি দয, উেয় 

ম্মদযক আমরা তাাঁর গন্ডিয় দদখযত দপিাম। অতঃপর নিী কারীম ملسو هيلع هللا ىلص ঘুযর িসযিন। 

তখন ঐ তাকিীযর উিায় উপম্মথত িযম্মক্ত দাাঁম্মড়যয় পড়ি সুন্নাত নামায পড়ার জনয। 

তৎিিাৎ হযরত উমর রা. িাম্মফযয় উিযিন এিং ঐ িযম্মক্তর উেয় কাাঁধ ধযর ঝাাঁকুম্মন 

ম্মদযয় িিযিন-“িযস পড়! পূিেিতেী ম্মকতািধারীযদর (ধমেীয়) পতন হযয়যে, যখন তারা 

(ফরজ ও সুন্নাত) নামাযযর মযধয িযিধান সৃম্মষ্ট করত না।” নিী কারীম ملسو هيلع هللا ىلص হযরত 

উমর রা.-এর এ কাজ দদযখ দৃম্মষ্ট উিাযিন এিং িিযিন, “দহ খািাযির পুত্র! আল্লাহ 

দতামাযক সম্মিক পেী িাম্মনযয়যেন।” (আিু দাউদ শরীফ হাঃ নং ১০০৫) 

পম্মরম্মশষ্ট:  এ সকি িিেনার িারা সুস্পষ্টোযি প্রমাম্মিত হি দয, নামাযযর পর ইমাম-

মুক্তাদী সকযির জনয ওয়াম্মজি মযন না কযর সম্মিম্মিতোযি মুনাজাত করা মুস্তাহাি। 

এ মুনাজাতযক ম্মিদ‘আত িিার দকান যুম্মক্ত দনই। কারি-ম্মিদ‘আত িিা হয় দসই 

আমিযক, শরীয়যত যার দকানই অম্মস্তে দনই। আর মুনাজাত দসই ধরযনর মূিযহীন 

দকান আমি নয়। তযি দযযহতু মুনাজাত ‘মুস্তাহাি আমি’, তাই এটাযক জরুরী িা 

ওয়াম্মজি মযন করা এিং এ ম্মনযয় িাড়ািাম্মড় করা অনুম্মিত। মুস্তাহাি ম্মনযয় িাড়ািাম্মড় 

করা ম্মনম্মষদ্ধ। 

অতএি, দকউ মুনাজাযতর িযাপাযর যম্মদ এমন দজার দদয় দয, মুনাজাত তরককারীযক 

কটাি িা সমাযিািনা করযত থাযক, িা মুনাজাত না করযি তার সাযথ ঝগড়া-ফাসাদ 

করযত থাযক তাহযি তারা দযযহত ুমুস্তাহািযক ফরযজ পম্মরিত করযে সুতরাং দসরূপ 

পম্মরযিযশ মুনাজাত করা মাকরূহ। মুনাজাত মাকরূহ হওয়ার এই একম্মট মাত্র ম্মদক 

আযে। আর এটা শুধু মুনাজাযতর দিিায় নয়, িরং সমস্ত মুস্তাহাযিরই এ হুকুম; 

মুস্তাহাি আমি ম্মনযয় িাড়ািাম্মড় করযি, ঝগড়া ম্মিিাদ শুরু করযি তা ম্মনম্মষদ্ধ কযর 

দদয়া হযি। অতএি, মুনাজাতও পািন করযত হযি এিং ম্মিদ‘আত দথযকও িাাঁিযত 

হযি। আর এর জনয সুষ্ঠু ম্মনয়ম আমাযদর দখয়াি মযত এই দয, মসম্মজযদর ইমাম 

সাযহিান মুনাজাযতর আমি জারী দরযখ মুনাজাত সম্পযকে মুসল্লীগিযক ওয়াজ-

নসীহযতর মাধযযম িুঝাযিন এিং ফরয-ওয়াম্মজি ও সুন্নাত-মুস্তাহাযির দরজা ও 

মতেিা (িযিধান) িুম্মঝযয় ম্মদযয় িিযিন, সািাযমর পর ইমাযমর ইকম্মতদা দশষ হযয় 

যায়। ইমাম সাযহি মুস্তাহাি আমি ম্মহসাযি মুনাজাত করযত পাযরন, দকান জরুরী 

কাজ থাকযি মুনাজাত নাও করযত পাযরন। দতমম্মনোযি মুসল্লীগযির জনয ইমাযমর 

সাযথ মুনাজাযত শরীক হওয়া উিম, যম্মদ দকান মুসল্লীর জরুরী কাজ থাযক তাহযি 

ম্মতম্মন সািাম িাদ ইমাযমর সাযথ মুনাজাযত শাম্মমি নাও হযত পাযর। িা মুনাজাত করা 

দযযহতু মুস্তাহাি, সুতরাং যার সুযযাগ আযে, দস মুস্তাহাযির উপর আমি কযর ম্মনযি। 

আর যার সুযযাগ দনই; তার জনয মুস্তাহাি তরক করার অিকাশ আযে। এমন ম্মক দকউ 

যম্মদ ইমাযমর সাযথ মুনাজাত শুরু কযর, তাহযি ইমাযমর সাযথ দশষ করা জরুরী নয়। 
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কারি সািাম ম্মফরাযনার পর ইকম্মতদা দশষ হযয় যায়। সুতরাং দকউ িাইযি, ইমাযমর 

আযগই তার মুনাজাত দশষ কযর ম্মদযত পাযর। আিার দকউ িাইযি, ইমাযমর মুনাজাত 

দশষ হওয়ার পরও দীঘেিি একা একা মুনাজাত করযত পাযর। ম্মকন্তু এ িযাপাযর 

িাড়ািাম্মড় করা শরী‘আযত ম্মনযষধ। এোযি িুম্মঝযয় দদয়ার পর ইমাম সাযহিান প্রযতযক 

ফরয নামাযযর পর দাম্ময়মীোযি মুনাজাত করযিও তাযত দকান িম্মত দনই। অযনযকর 

ধারিা মুস্তাহাি আমি দুয়ম করযি তা ম্মিদ‘আত হযয় যায়। সুতরাং ‘মুস্তাহাি 

প্রমাযির জনয মাযঝ মাযঝ তরক করযত হযি।’ তাযদর এ ধারিা সম্মিক নয়। হাদীস 

শরীযফ িম্মিেত আযে দয, হযরত আম্ময়শা ম্মসিীকা রা. দাম্ময়মীোযি িাশযতর নামায 

পড়যতন। কখনও পম্মরতযাগ করযতন না। উপরন্তু ম্মতম্মন িিযতন, “িাশযতর নামাযযর 

মুহূযতে আমার ম্মপতা-মাতা জীম্মিত হযয় এযিও আম্মম তাযদর খাম্মতযর এ নামায 

পম্মরতযাগ করি না। (মুয়ািা মাযিক পৃঃ ১১৬, হাঃ নং ১৯১) অথি িাশযতর নামায 

মুস্তাহাি পযোযয়র। হযরত আম্ময়শা রা. দুয়ম পড়ার কারযি ম্মক তা ম্মিদ‘আত িযি গিয 

হযয়ম্মেি? কখযনাই নয়। দতমম্মনোযি মুস্তাহাি প্রমাযির জনয মাযঝ মযধয তরক করার 

দকান আিশযকীয়তা দনই। দযমন-সকি ইমামই টুম্মপ পযর, জামা পযর নামায পড়ান। 

দকউ একথা িযিন না দয, মাযঝ মযধয টুম্মপ োড়া জামা োড়া নামায পড়াযনা উম্মিত-

যাযত মুসল্লীগি িুঝযত পাযরন দয টুম্মপ পরা িা জামা পরা ফরজ-ওয়াম্মজি আমি নয়। 

তাহযি মুস্তাহাি প্রমাযির জনয মুনাজাতযক দকন োড়া হযি? অতএি মাযঝ মযধয 

মুনাজাত তরক কযর নয়, িরং ওয়াজ-নসীহযতর মাধযযমই মুনাজাত মুস্তাহাি হওয়ার 

িযাপারম্মট িুম্মঝযয় দদয়া যুম্মক্তযুক্ত। এটাই অদ্ভুত পম্মরম্মথম্মতর উিম সমাধান। আল্লাহ 

তাআিা আমাযদর সকিযক শরীয়যতর সম্মিক ম্মিধান িঝুার এিং সুন্নাত মুতাম্মিক 

সহীহ আমি করার তাওফীক দান করুন-আমীন। 

মনুাজাযতর সনু্নাত তরীকা 

১. মুনাজাযতর শুরুযত আল্লাহর প্রশংসা করা এিং নিী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আিাইম্মহ 

ওয়া সাল্লাযমর উপর দরূদ পাি করা। (ম্মতরম্মমযী হাঃ নং- ৩৪৭৬)  

২. উেয় হাত ম্মসনা িরাির উিাযনা। (মসুান্নাযফ আবু্দর রাজ্জাক হাঃ নং - ৩২৩৪)  

৩. হাযতর তািু আসমাযনর ম্মদযক প্রশস্ত কযর রাখা। (রিুি মহুতার : ১/৪৭৭, তািারানী 

কািীর হাঃ নং - ৩৮৪২)  

৪. হাযতর আেুিসমূহ স্বাোম্মিক ফাাঁক রাখা। (ম্মহসযন হাসীন : ২৭)  

৫. দু’হাযতর মাঝখাযন সামানয ফাাঁক রাখা। (েহ োিী টীকাঃ মারাম্মকি ফািাহ : ২০৫)  

৬. মন ম্মদযয় কাকুম্মত-ম্মমনম্মত কযর দু‘আ করা। (সরূা আ‘রাফ : ৫৫)  

৭. আল্লাহ তাআিার ম্মনকট দু‘আর ম্মিষয়ম্মট ম্মিশ্বাস ও দৃঢ়তার সাযথ িারিার িাওয়া। 

(িুখারী শরীফ হাঃ নং - ৬৩৩৮)  
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৮. ম্মনঃশযব্দ দু‘আ করা মুস্তাহাি। তযি দু‘আ সম্মিম্মিতোযি হযি এিং কাযরা নামাযয 

িা ইিাদযত ম্মিঘ্ন সৃম্মষ্টর আশংকা না থাকযি সশযব্দ দু‘আ করাও জাম্ময়য আযে। (সরূা 

আরাফ : ২০৫, িুখারী শরীফ হাঃ নং - ২৯৯২)  

৯.আল্লাহ তা’আিার প্রশংসা, দযমনঃ ‘সুব হানা রাম্মব্বকা রাম্মব্বি ইয যাতী’ দশষ পযেন্ত 

পড়া; দরূদ শরীফ ও আমীন িযি দু‘আ দশষ করা। (তািারানী কািীর হাঃ নং - ৫১২৪, 

মসুান্নাযফ আঃ রাজ্জাক হাঃ নং - ১১৭, আিু দাউদ হাঃ নং-  ৯৮৩)  

১০. মুনাজাযতর পর হস্তিয় িারা মুখমণ্ডি মুযে দনওয়া। (আিু দাউদ হাঃ নং - ১৪৮৫) 
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