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ভূহমকা 

ভারতবর্ব মাযহাবপন্থী মুসলমানবদর আবাসভূহম। এখাবনর মুসলমানরা মাযহাব হমবন 

ইসলাম পালবন অভযস্ত। হববশর্ত এখাবনর অহিবাসীবদর প্রায় ৯০ শতাংশই হানাফী 

মাযহাব মানবন-ওয়ালা। ১২৪৬ হহজরী পযবন্ত চার মাযহাববর হকাবনা মাযহাব মাবন না 

এমন মুসলমাবনর অহস্তত্ব এবদবশ পাওয়া যায় না। ১২৪৬ হহজরীবত হমৌলভী আব্দুল 

হক হবনারসী ইংবরজবদর পবরাি মদবদ মুসলমানবদর ঐবকযর  মাবে ভাঙ্গন সতহির 

জনয আহবল হাদীস বা লা-মাযহাবী হফরকার আহবষ্কার কবরন। পরবতবীবত হুসাইন 

আহমাদ বাটালবী এই হফতনাবক  ইংবরজবদর প্রতযি মদবদ আবরা চাঙ্গা কবরন। 

বতবমাবন আমাবদর হদবশ লা-মাযহাহবয়যাবতর হফতনা চরম আকার িারণ কবরবে। 

যুবে যুবে উলামাবয় হকরামই নব-উদ্ভাহবত সমস্ত হফতনার হবরুবে কলম িবরবেন। 

একজন নাবয়বব নবী হহসাবব চলমান এই হফতনা সম্পবকব সািারণ মুসলমানবদরবক 

সতকব করা আহম আমার দাহয়ত্ব জ্ঞান কহর। আর হসই দাহয়ত্ব পালবনর  জনয তারা 

হযসব মাসআলা হনবয় হফতনা কবর থাবক, হসসব মাসআলা পরচা আকাবর ততহর 

কবর জনসািারবণর কাবে হপৌৌঁবে হদয়ার হচিা কবরহে।  বিযমান গ্রন্থহট হসই 

পরচাসমূবহরই সংকলন। গ্রবন্থ প্রথমত হানাফী মাযহাববর দলীল উবেখ করা হবয়বে 

,হিতীয়ত লা-মাযহাবীবদর দলীল উবেখ করা হবয়বে, তততীয়ত তাবদর দলীল খণ্ডন 

কবর তাবদর ভ্রিতা প্রমাণ করা হবয়বে। 

উবেখয, লা-মাযহাবীবদর অবনক দলীল চার মাযহাববর হকাবনা হকাবনা মাযহাবব 

হুবাহু পাওয়া যায়। এখন প্রশ্ন হয়, তাহবল হক ঐসব মাযহাববর অনুসারীরাও ভ্রিতার 

মবিয রবয়বে? এর উত্তর হল: যারা হকাবনা মুজতাহহবদর মাযহাব অনুযায়ী কুরআন-

হাদীবসর উপর আমল করবব তারা ভ্রি হবববহচত হবব না। কারণ সািারণবদর দাহয়ত্ব 

হল মুজতাহহবদর কাবে হজবজ্ঞস কবর হস অনুযায়ী আমল করা (সূরা নাহল:১৬)। আর 

মুজতাহহদ ইজহতহাদ করবত হেবয় হকাবনা ভুল করবল তার হকাবনা পাপ হয় না (আল 

ওরাকাত হফল উসূল পত.৬৫)। বরং ভুল করবলও একহট সাওয়াব হয়, আর ইজহতহাদ 

কবর সহিক হসোবন্ত উপনীত হবত পারবল দুইহট সাওয়াব হয়। (বুখারী হা.২৩১) 

সুতরাং মাযহাবী মুসলমানরা মাযহাব মানবত হেবয় ভ্রিতার হশকার হবব না। আর লা-

মাযহাবীরা হযবহতু হকাবনা মুজতাহহদবক মাবন না, আর হনবজরাও তারা মুজতাহহদ 

নয়, তাই অনহিকার চচবার অপরাবি তারা ভ্রি হবববহচত হবব। তাবদর উদাহরণ, 

হাতুবি হচহকৎসবকর নযায়। যার ভুল হচহকৎসায় হরােী মারা হেবল এর দায়ভার 

তাবকই বহন করবত হয়।  

যাই হহাক হকতাব প্রকাবশর এই ুভভিবণ আহম আমার ঐসব শােহরদবদর 

হববশর্ভাবব স্মরণ করহে যারা হকতাববর ‘মাওয়াদ’ সংগ্রবহ আমাবক সহবযােীতা 

কবরবে। আোহ তাআলা উভয় জাহাবন তাবদরবক কাহময়াব করুন। 
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মানুর্ ভুবলর উববব নয়। তাই হনভুবল করার হচিা সবেও হকেু ভুল হথবক যাওয়া 

স্বাভাহবক। হবজ্ঞ হকাবনা পািক যহদ হকাবনা ভুবলর বযাপাবর অবহহত কবরন, তাহবল 

তা সাদবর গ্রহণ করা হবব। 

আোহ তাআলা এই হকতাববর মািযবম আম-খাস সবাইবক সমান উপকতত করুন এবং  

এই হমহনবতর উসীলায় লা-মাযহাবীবদর হফতনার িার বন্ধ কবর হদন। আমীন। 

 

হবনীত 

মুফতী মনসূরুল হক 
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 بامسه تعاىل

নামাবয ডান হাত হদবয় বাম হাবতর কহি িরা সনু্নাত 

নামাবয বাম কহির উপর ডান হাত হরবখ দু’আঙ্গলু িারা হচবপ িরা সুন্নাত। এ 

আমলহট একাহিক সহীহ হাদীস িারা প্রমাহণত, চার মাযহাববর ইমামেণই এই 

পেহতহটবক সুন্নাতরূবপ গ্রহণ কবরবেন।  

নামাবয ডান হাত হদবয় বাম হাবতর কহি িরা সম্পহকবত হাদীসসমূহ: 

(১) হযরত সাহল ইববন  সা’দ রা. ববলন: 

  .كان الناس يؤمرون: أن يضع الرجل اليد اليمىن على ذراعه اليسرى ىف الصلوة 
অথব: হলাকবদরবক এই আবদশ হদওয়া হত হয, তারা হযন নামাবয ডান হাত বাম 

হাবতর উপর রাবখ। (বুখারী হা.৭৪০, মসুনাবদ আহমাদ হা.২২৯১৫) 

(২) হযরত ওয়াইল ইববন হুজর রা. ববলন :   

قلت ألنظرن إىل صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلى، فنظرت إليه،فقام فكرب 
  .سغ والساعدورفع يديه حىت حاذتا بأذنيه، مث وضع يده اليمىن على كفه اليسرى والر

অথব: আহম মবন মবন বললাম: রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম হক ভাবব 

নামায পবিন তা আহম লিয করব। আহম লিয করলাম, হতহন দাৌঁহিবয় তাকবীর 

বলবলন এবং উভয় হাত কান বরাবর উিাবলন। অতঃপর তার ডান হাত বাম হাবতর 

কহি ও  কহি-সংলগ্ন বাহুর উপর  রাখবলন। (নাসাঈ:৮৮৯, আবু দাউদ: ৭২৬-

৭২৭,মসুনাবদ আহমাদ: ৪/৩১৮,সহীহ ইববন খুযাইমা:৪৮০,) 

লিযণীয় হবর্য় হল: উবেহখত হাদীবস ডান হাবতর একহট অংশ অথবাৎ হাবতর তালু 

আর বাম হাবতর হতনহট অংবশর কথা বলা হবয়বে, অথচ হাবতর তালু আর তালুর 

হপি, কহি এবং বাহু, এই হতনহট অংবশর উপর একবত্র তখনই হবব, যখন হকউ ডান 

হাবতর তালুবক বাম হাবতর হপবির উপর হরবখ বতোঙ্গুলী ও কহনষ্ঠাঙ্গলুী িারা কহি 

িবর অবহশি হতন আঙ্গলু বাম হাবতর কহি-সংলগ্ন (বযমন সামবন আসবে) বাহুর 

উপর সম্প্রসাহরত কবর হদবব। 

এই হাদীস বণবনাকারী সাহাবী ওয়াবয়ল ইববন হুজর রা. রাসূলুোহ সাোোহু 

আলাইহহ ওয়াসাোবমর হাত িরার সুন্নাত পেহতহট মবনাবযাবের সাবথ হখয়াল কবর 

হবস্তাহরত বণবনা কবরবেন। এ হবর্য়হটর সমথবন পাওয়া যায় সহীহ ইববন খুযাইমায়। 

ইমাম মুহাম্মদ ইববন খুযাইমা রহ. [২২৩-৩১১হহ.] হযহন হসানাহল যুবের একজন 

মুহাহিস হতহন তার গ্রবন্থ উক্ত হাদীবসর উপর হশবরানাম হদবয়বেন:  

 باب وضع بطن كف اليمىن على كف اليسرى والرسغ والساعد جميعا
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অথবাৎ: ডান হাত বাম হাবতর তালুর হপি, কহি ও বাহুর উপর একই সাবথ রাখবব। 

(আর এটা উপবর বহণবত পেহত োিা সম্ভব নয়।) 

অনুরূপ বণবনা সুনাবন দাবরমীবত সহীহ সনবদ ওয়াবয়ল ইববন হুজর রা. হথবক বহণবত, 

হতহন ববলবেন:  

 .رأيت رسول الله صلى عليه وسلم يضع يده اليمىن على اليسرى قريبا من الرسغ
অথব: আহম রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোমবক ডান হাত বাম হাবতর উপর 

কহির কাবে রাখবত হদবখহে। (সনুাবন দাবরমী:হা.১২৩৯) 

(৩) হযরত হুলব আত্ তায়ী রা. ববলন:  

 .كان رسول الله يؤمنا فيأخذ مشاله بيمينه
অথব: রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম আমাবদর ইমাম হবতন। হতহন ডান 

হাত িারা বাম হাতবক হচবপ িরবতন। (হতরহমযী:হা.২৫২,ইববন মাজা:৮০৯,ইববন আবী 

শাইবা:৩৯৫৫) এখাবন বাম হাবতর কনুই িরার কথা বলা হয়হন। 

এ প্রসবঙ্গ ইমাম হতরহমযী রহ. ববলন: 

حديث حلب حديث حسن. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النيب صلى الله عليه 
وسلم والتابعني ومن بعدهم: يرون أن يضع الرجل ميينه على مشاله ىف الصلوة، ورأى بعضهم: أن 

  .واسع عندهم يضعهما فوق السرة، ورأى بعضهم : أن يضعهما حتت السرة وكل ذلك
হযরত হুলব হথবক বহণবত হাদীসহট ‘হাসান’, এই হাদীবসর উপর রাসূলুোহ সাোোহু 

আলাইহহ ওয়াসাোম, তাববঈন এবং পরবতবী সকল আহবল ইলবমর আমল। তারা 

নামাবয বাম হাবতর উপর ডান হাত রাখবতন, হকউ নাহভর উপর রাখা পেন্দ 

করবতন, আবার হকহ নাহভর হনবচ রাখা পেন্দ করবতন। তাৌঁবদর হনকট উভয়টারই 

বযাপকতা হেল। 

হকন্তু এ হিবত্র লিযণীয় হবর্য় হল: পুরুর্বদর হকউ বুবকর উপর হাত হরবখবেন, 

এমন হকাবনা প্রমাণ কারও হথবকই পাওয়া যাবে না। 

(৪) হযরত শািাদ ইববন ুভরাহহবল রা. ববলন:  

يده اليسرى قابضا عليها يعىن ىف  رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائماً يده اليمىن على 
 :২/২২৫)الصلوة. )جممع الزوائد

অথব: আহম রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম হক দণ্ডায়মান হদখলাম। হতহন 

নামাবয বাম হাবতর উপর ডান হাতহটবক হচবপ িবর আবেন। (এহট ‘মসুনাবদ বাযযার’ ও 

‘তাবারানী’ হতও রবয়বে, মাজমাউয্ যাওয়াবয়দ:২/২২৫) 
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এখাবনও ডান হাত হদবয় বাম হাতবক িরার কথা বলা হবয়বে। এক হাবতর বাহু 

আবরক হাবতর বাহুর উপর রাখার কথা বলা হয়হন। 

(৫) হযরত জারীর আিাবী ববলন:  هكان علي أذا قام ىف الصلوة، وضع ميينه على رسغ .  
অথব: হযরত আলী রা. যখন নামাবয দাৌঁিাবতন, তখন তার ডান হাত বাম হাবতর 

কহির উপর রাখবতন। (মসুান্নাবফ ইববন আবী শাইবা:হা. ৩৯৬৯)  

উবেহখত হাদীসগুবলা হথবক যা বুো যায়, তা হবলা:  

১. রাসুলুোহ সাোোহু ‘আলাইহহ ওয়া সাোম বাম হাবতর উপর ডান হাত রাখবতন।  

২. ডান হাত িারা বাম হাতবক হচবপ িরবতন।  

৩. বাম হাবতর কহি হচবপ িরবতন। যার ফবল হানাফী মাযহাববর অনুসারীেণ 

হযভাবব আমল কবর থাবকন  হসই পেহতবকই অহিকাংশ মাযহাববর আবলমেণ 

অবলম্বন কবরবেন।  

হালবী রহ. মুনইয়াতুল মুসেী এর শরাহ্ ‘গুনইয়াতুল মুতামােী’ নামক গ্রবন্থ উবেখ 

কবরবেন:- 

ذكورة إذ ىف بعضها: ذكر السنة أن جيمع بني الوضع والقبض جمعاً بني ما ورد ىف احلديث امل
األخذ وىف بعضها: ذكر وضع اليد على ا ليد وىف البعض:ذكر وضع ا ليد على ا لذراع فكيفية 
اجلمع أن يضع كف اليمىن على كف اليسرى وحيلق اإلبهام واخلنصرعلى الرسغ ويبسط األصابع 

  .مشاله بيمينهالثالثة على الذراع فيصدق أنه وضع اليد على اليد وعلى الذراع وأنه أخذ 
অথব: “পূবববাবেহখত হাদীসগুবলার মবিয সমন্বয় সািবন সুন্নাত হবলা: হাত হবহেবয় 

রাখা ও বাৌঁিা” দু’হটর উপরই একসবঙ্গ আমল করা। কারণ, হকেু হাদীবস হচবপ িরার 

কথা এবসবে, আবার হকেু হাদীবস হাত হাবতর উপর হবহেবয় রাখার কথা এবসবে। 

আর হকেু হাদীবস বাহুর উপর হাত রাখার কথা এবসবে। এগুবলার মবিয সমন্বয় 

সািবনর পেহত হবলা: ডান হাবতর তালু বাম হাবতর তালুর হপবির উপর রাখবব, 

বতোঙ্গুহল ও কহনষ্ঠাঙ্গলুী িারা হোল বতবত্তর নযায় বাহনবয় কহি িরবব। অবহশি হতন 

আঙ্গলু বাম বাহুর উপর হবহেবয় হদবব। তাহবল হাবতর উপর হাত রাখা, বাহুর উপর 

হাত রাখা এবং ডান হাত িারা বাম হাত িরা সবগুবলাই বাস্তবায়ন হবব। 

(গুনইয়াতুলমতুামােী:৩০০) 

লিণীয় হবর্য় হল: হানাফী মাযহাব অনুযায়ী সবগুবলা হাদীবসর উপর আমল হবয় 

যায়, এটাই হল প্রকততপবি হাদীবসর অনুসরণ। 

এক হাদীসবক গ্রহণ কবর অনয হাদীসবক অস্বীকার করা বা উপহাস করা এটা হাদীস 

মানা নয়। বরং হাদীস মানার নাবম তামাশা করা ও হাদীস অস্বীকার করা। োইবর 
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মুকাহেদ ভাইবয়রা বুখারী শরীবফর হয হাদীসহটবক দলীলরূবপ গ্রহণ কবর বাম হাবতর 

কনুই পযবন্ত ডান হাতবক হবস্ততত কবর হদন, হসটাবক আমরা প্রথম দলীলরূবপ গ্রহণ 

কবরহে। ঐ হাদীসহট সম্পবকব সহীহ বুখারীর হবখযাত ভার্যকার হাবফজ ইববন হাজার 

আসকালানী রহ.স্বীয় গ্রন্থ ‘ফতহুল বারীবত’ ববলবেন:- 

قوله )على ذراعه( أنهم موضعه من الذراع، وىف حديث وائل:عندأىب داود والنسائى مث وضع يده  
أثر علي اليمىن على ظهر كف يده اليسرى والرسغ والساعد. وصححه ابن خزمية وغريه وسيأىت 

 :৭৪০) رضـ  ىف أواخرالصلوة. )رقمـ
অথবাৎ বাহুর হকান জায়োয় রাখবতন হসটা এই হাদীবস অস্পি, আবু দাউদ ও নাসাঈ 

শরীবফ বহণবত ওয়াইল রা. এর হাদীবস তার বযাখযা হদওয়া হবয়বে যা হনম্নরূপ: 

অতঃপর হতহন তাৌঁর ডান হাবতর তালু বাম হাবতর তালুর হপি, কহি ও বাহুর উপর 

রাখবলন। ইমাম ইববন খুযাইমা রহ. ও অনযানযরা এহটবক সহীহ ববলবেন। বুখারী 

শরীবফ সালাত অিযাবয়র হশর্হদবক হযরত আলী রা. হথবক অনুরূপ আসার উবেখ 

আসবে। (৭৪০ নং হাদীবসর বযাখযায়) 

হাত হবৌঁবি নাহভর উপর রাখা 

(১) হযরত ওয়াইল ইববন হুজর রা. ববলন: 

  .وضع ميينه على مشاله ىف الصلوة حتت السرة رأيت  النيب صلى الله عليه وسلم 
অথব: আহম রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোমবক নামাবয ডান হাত বাম হাবতর 

উপর হরবখ নাহভর নীবচ রাখবত হদবখহে। (মসুান্নাবফ ইববন আবী শাইবা:হা. ৩৯৫৯) 

م القاسم ابن قطلوبغا ىف قال الشيخ عوامة ىف حتقيق هذااحلديث: وهذاإسناد صحيح، قال اإلما 
وقال ‘ كتابه التعريف واألخبار بتخريج أحاديث اإلختيار بعد ما نقله سنداو متناً وهذاإسناد جيد

بعد ختريج هذااحلديث ورجاله ‘ العالمة حممد عابد السندى ىف طوالع األنوارعلى الدراملختار
 :৩/৩২০)كلهم ثقات وأثبات.)مصنف ابن أىب شيبة

অথব: শাইখ আওয়ামা দা. এই হাদীবসর তাহ্কীবক ববলন: হাদীসহটর সনদ সহীহ। 

ইমাম কাবসম ইববন কুতলুবুো রহ. স্বীয় গ্রন্থ ‘আত্ তা’রীফ ওয়াল আখবার’  এ 

হাদীসহট সনদ ও মতনসহ উবেখ কবর ববলন: সনদহট মজবুত ও শহক্তশালী  এবং 

আোমা আববদ হসন্ধী রহ. ‘ত্বওয়াহলউল আনওয়ার’ নামক গ্রবন্থ এই হাদীসহট সনদ ও 

মতনসহ উবেখ কবর ববলন ‘এই সনবদর সবগুবলা রাবী গ্রহণবযােয একজনও দুববল 

রাবী হনই’। 

আোমা শাওকানী রহ. ‘নাইলুল আওতার’ গ্রবন্থ প্রথবম হযরত ওয়াইল ইববন হুজবরর 

সংহিি হরওয়াবয়ত) اليسرى على اليمنى وضع ثم  ডান হাত বাম হাবতর উপর 
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হরবখবেন) উবেখ করার পর আহমাদ এবং আবু দাউবদর তাফসীলী হরওয়াবয়ত  مث
 অতঃপর হতহন তার ডান হাত বাম) وضع يده اليمىن على كفه اليسرى والرسغ والساعد
হাবতর তালুর হপট, কহি ও বাহুর উপর রাখবলন) উবেখ করার পর এর বযাখযায় 

বলবলন: 

الطرباىن: وضع  واملراد: أنه وضع يده اليمىن على كف يده اليسرى ورسغهما وساعدهما. ولفظ 
  .يده اليمىن على ظهره اليسرى ىف الصلوة قريبًا من الرسغ

অথবাৎ এর মমব হবলা: হতহন তার ডান হাত বাম হাবতর তালুর হপবি, কহি ও বাহুর 

উপর হরবখবেন। তাবারানীর বণবনায় শব্দ এরূপ: হতহন নামাবয তার ডান হাত বাম 

হাবতর হপবির উপর কহির কাবে হরবখবেন। (নাইলুল আওতার:২/১৮৮) 

(২) হযরত আলী রা. ববলন: 

،أبو ১/১১০:إن من السنة ىف الصلوة: وضع األكف على األكف ىف الصلوة حتت السرة )أحمد 
،ذكره الشيخ عوامة ىف نسخته احملقق ألىب داود، ৭৫৬:داود:ىف رواية ابن األعراىب وابن داسة

إسحاق هو أبو شيبة الواسطى وفيه عبدالرحمن بن  ৩৯৬৬:،ابن أىب شيبة১/২৮৫:والدارقطىن
 (ضعيف، لكن يشهد له احلديث السابق

অথব: নামাবয সুন্নাত হবলা: তালু তালুর উপর হরবখ নাহভর নীবচ রাখা। (মুসনাবদ 

আহমাদ: ১১০,আবু দাউদ:হা.৭৫৬, দারাকুতনী:১/২৮৫, মুসান্নাবফ ইববন আবী 

শাইবা: হা. ৩৯৬৬ এই সনবদ আবু শাইবা আব্দরু রহমান ইববন ইসহাক আল 

ওয়াবসতী রবয়বেন যহদও হতহন দুববল, হকন্তু প্রথম হাদীসহট এর সমথবন করবে, 

কাবজই ঐ দুববলতা দূর হবয় হেবয়বে।) 

(৩) হযরত আবু হুরাইরা রা. ববলন:- 

 )وفيه أيضاً عبدالرحمن املذكور ৭৫৮:أخذاألكف على األكف ىف الصلوة حتت السرة .)أبو داود 
অথব: নামাবয হাবতর তালু হদবয় অপর তালু িবর নাহভর নীবচ রাখবব। (আবু 

দাউদ:হা.৭৫৮ এবতও পূবববাক্ত আব্দুর রহমান রবয়বেন যার দুববলতা দূর হবয় হেবে।) 

(৪) হযরত হাজ্জাজ ইববন হাস্সান রহ. ববলন:- 

مسعت أبا جملز وسألته: قال قلت كيف أضع؟ قال: يضع باطن كف ميينه على ظاهر كف مشاله  
 ২/৩১:،وقال املارديىن ىف اجلوهر النقى৩৯৬৩ :نف ابن أىب شيبةوجيعلها أسفل من السرة. ) مص

 )سنده جيد
অথব: আহম আবু হমজলায রহ.বক বলবত ুভবনহে , অথবা হাজ্জাজ ববলন: আহম আবু 

হমজলাযবক হজজ্ঞাসা করলাম হয, নামাবয কীভাবব হাত বাৌঁিববা? হতহন প্রতুযত্তবর 
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বলবলন: ডান হাবতর তালু বাম হাবতর তালুর হপবির উপর হরবখ নাহভর নীবচ 

রাখবব। (মুসান্নাবফ ইববন আবী শাইবা: হা. ৩৯৬৩, ইমাম মারদীনী রহ. স্বীয় হকতাব 

‘জাওহাররুন নাকী’হত এই আসার সম্পবকব ববলন: এর সনদ জাহয়যদ-২/৩১) 

(৫) ইবরাহীম নাখাঈ রহ. ববলন:-  

 :৩৯৬০)يضع ميينه على مشاله ىف الصلوة حتت السرة )مصنف ابن أىب شيبة 
অথব: নামাবয ডান হাত বাম হাবতর উপর হরবখ নাহভর নীবচ বাৌঁিবব। (মসুান্নাবফ ইববন 

আবী শাইবা: ৩৯৬৯, এর সনদহট হাসান) 

(৬) আোমা ইবনুল মুনহযর রহ. তার ‘আল-আওসাত’ গ্রবন্থ হলবখবেন:   

 :৩/২৪৩)وقال إسحاق: حتت السرة أقوى ىف احلديث وأقرب إىل التواضع)األوسط
অথব: হযরত ইসহাক রহ. (হযহন ইমাম বুখারী রহ. এর উস্তাদ ) হতহন ববলবেন: 

নাহভর নীবচ হাত বাৌঁিার হাদীস অহিক শহক্তশালী এবং হবনবয়র হনকটতর। (আল-

আওসাত:৩/২৪৩) 

বুবকর উপর হাত বাৌঁিা সম্পবকব হকাবনা সহীহ হাদীস হনই 

বুবকর উপর হাত বাৌঁিা সম্পবকব হয দলীলসমূবহর আশ্রয় হনওয়া হয়, হসগুবলার অবস্থা 

হনম্নরূপ:- 

১. হযরত ওয়াবয়ল ইববন হুজর রা. এর হাদীস (সহীহ ইববন খুযাইমা:১/২৭৩) এহট 

সহীহ হাদীস নয়। এর সনবদ মুয়াম্মাল ইববন ইসমাঈল আবেন,হতহন সুহফয়ান োওরী 

হথবক এহট বণবনা কবরবেন, মুয়াম্মালবক ইমাম বুখারী ‘মুনকারুল হাদীস’ ববলবেন 

এবং হতহন এ কথাও ববলবেন: আহম যাবক ‘মুনকারুল হাদীস’ বলববা, তার সূবত্র 

বণবনা করা তবি হবব না।  

ইববন সা’দ, আবু যুরআ’ রাযী, আবু হাবতম রাযী ও দারাকুতনী প্রমুখ তাবক 

‘অতযহিক ভুবলর হশকার’ আখযা হদবয়বেন।  

ইববন হাজার আসকালানী রহ.‘ফাতহুল বারী’ গ্রবন্থ ববলবেন:(  فى إسمعيل بن مؤمل

ضعيف الثورى عن حديثه ) সুহফয়ান হবত মুয়াম্মাবলর বণবনায় দুববলতা আবে। 

(৫১৭২ নং হাদীবসর অিীবন) এবং সুহফয়ান োওরীর অনয বণবনার হবপরীত। আর এই 

হাদীবস মুয়াম্মাল ইববন ইসমাঈবলরই হয ভুল হবয়বে তা প্রমাহণত হয় ওয়াবয়ল 

ইববন হুজর হবত বহণবত হরওয়াবয়তগুবলার সনবদ নজর বুলাবল- ওয়াবয়ল ইববন 

হুজর রা. হথবক হাদীসহট হরওয়াবয়ত কবরবে তার োত্র কুলাইব, তার হথবক আবসম, 

আর আবসম হথবক হরওয়াবয়র কবরবে তার নয়জন োত্র, যথা: 

১. হবশর ইববন মুফাজ্জাল 

২. যাবয়দা 
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৩. আব্দুোহ ইববন ইদরীস 

৪. আব্দুল ওয়াবহদ 

৫. ুভ‘বা 

৬. যুহাইর ইববন মুআহবয়া 

৭. সালাম ইববন সুলাইম 

৮. খাবলদ ইববন আব্দুোহ 

৯. সহুফয়ান সাওরী 

আবসবমর এই নয়জন োবত্রর আটজনই ( الصدر على ) ‘বুবকর উপর’ উবেখ 

কবরনহন। ুভিু সুহফয়ান সাওরীর সূবত্র এই শব্দহট পাওয়া যায়। আর সুহফয়ান সাওরীর 

দুইজন োত্র এই হাদীসহট তার হথবক হরওয়াবয়ত কবরবে। আব্দুোহ ইববন ওয়ালীদ 

এবং মুয়াম্মাল ইববন ইসমাঈল। এই দুইজবনর মিয হথবক আব্দুোহ ইববন ওয়ালীদও 

‘বুবকর উপর’ শব্দহট উবেখ কবরনহন, ুভিু মুয়াম্মাল ইববন ইসমাঈলই ‘বুবকর উপর’ 

শব্দ উবেখ কবরবেন। আর হখাদ  ইমাম সুহফয়ান সাওরীর আমলও এই হাদীস 

অনুযায়ী হেল না। ইমাম নববী হলবখন, ‘ইমাম আবু হানীফা, সুহফয়ান সাওরী, 

ইসহাক ইববন রাহুয়া ও আমাবদর শাবফয়ীবদর মবিয আবু ইসহাক মারওয়াযী ববলন, 

উভয় হাত নাহভর হনবচ বািবব।’ 

এর িারা স্পিভাবব প্রমাহণত হয় হয, ‘বুবকর উপর’ শব্দহট মুয়াম্মাল ইববন ইসমাঈল 

ভুলবশত বতহে কবরবেন। তাই এই হাদীস িারা দলীল হদওয়ার হকাবনা সুবযাে হনই। 

(শরবহ মুসহলম:১/৭৩, আবু দাউদ:১/১১২, মসুনাবদ আহমাদ:৪/৩১৮, বাইহাকী:২/১৩১)  

عن طاوس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمىن على  يده اليسرى، مث يشد 
إىل أىب دود  (১৮৮ ২৯-)وعزاه املزىن(৭৫৯ -بهما  على صدره و هو ىف الصلوة. )أبو دود

 )-ىف املراسيل
২. তাউবসর বণবনাহট আবু দাউদ শরীবফর ৭৫৯ হাদীস । এহট ‘মুরসাল’ তথা সূত্র 

হবহেন্ন, আর মুরসালবক তারা প্রামাণয মবন কবর না। তদুপহর এবত ‘সুলাইমান ইববন 

মূসা’ নাবমর একজন রাবী আবেন। তার সম্পবকব বুখারী রহ. ববলবেন: (  عنده

  তার কাবে অবনক মুনকার হবর্য় আবে। (مناكير

ইমাম নাসাঈ রহ. ববলবেন: ( بالقوي ليس ) হতহন মজবুত রাবী নন। (দ্রঃ আল- 

কাহশফ) 

৩. বুবকর উপর হাত বাৌঁিা সম্পবকব হযরত ইববন আব্বাস রা. হথবক একহট  হাদীস 

বাইহাকীবত আবে (বাইহাকী হা.নং২১৩৩) এহটর সনবদ  রওহ ইবনুল মুসায়যাব 
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আবে, হতহন চরম দুববল রাবী। ইববন হহব্বান তার সম্পবকব ববলবেন: হতহন হবশ্বস্ত 

হলাকবদর সূবত্র জাল হাদীস বণবনা করবতন, তার হথবক হাদীস হনওয়া জাবয়য হনই। 

ইববন আদী ববলবেন:  محفوظة غير أحاديثه  তার হাদীস সহিক নয়। (তাহযীবতু্ 

তাহযীব:৪/২৩১) 

৪. হযরত আলী রা. এর  হাদীসহট বুখারীর ‘তারীবখ কাবীবর’ আবে। হকন্তু এই 

হাদীসহট একই সনবদ ইববন আবী হাবতম ‘আল জারহু ওয়াত্ তা’দীল’ নামক গ্রবন্থ 

উবেখ কবরবেন। হসখাবন নামাবয ডান হাত বাম হাবতর উপর রাখার কথা আবে 

‘বুবকর উপর’ ( الصدر على ) কথাহট হনই। হতমহনভাবব মুসান্নাবফ ইববন আবী 

শাইবায় এহট উবেখ আবে, হসখাবনও বুবকর উপর কথাহট হনই। (মসুান্নাবফ ইববন আবী 

শাইবা:হাঃ৩৯৬২)  

উপরন্তু, ইমাম বুখারী ‘আত্ তারীখুল কাবীর’ গ্রবন্থ উক্ত হাদীসহটবক সমথবন কবরনহন। 

বরং হসহট উবেখ করার পর ববলবেন।  

وقال قتيبة عن حميد بن عبدالرحمن عن يزيد ابن أىب اجلعد عن عاصم اجلحدرى عن عقبة من  
  .أصحاب علي عن علي رضـ : وضعهما على الرسغ

অথব: কুতায়বা রহ. হুমাইদ ইববন আব্দুর রহমাবনর সূবত্র ইয়াযীদ ইববন আবুল জা’দ 

হথবক, হতহন আহসম জাহ্দারীর সূবত্র হযরত আলী রা. এর োত্র উকবা হথবক, হতহন 

হযরত আলী রা. হথবক বণবনা কবরবেন: হতহন তার হাত কহির উপর রাখবলন। (আত্ 

তারীখুল কাবীর: ৬৪৩৭) 

এ কারবণই আোমা ইববন কােীর রহ. স্বীয় তাফ্সীর গ্রবন্থ সূরা কাউোর এর বযাখযায় 

ববলবেন:( واليصح على عن  هذا يروى )  এ হাদীসহট সহীহ নয়। 

(৫) হযরত হুলব রা. এর হাদীসহট মুসনাবদ আহমাবদ ৫/২২৬) আবে, সুহফয়ান 

হথবক ুভিু ইয়াহইয়াই বুবকর উপর হাত বাৌঁিার কথাহট উবেখ কবরবেন। মুসনাবদ 

আহমাবদ ও দারাকুতনীবত ওয়াকী ও আব্দুর রহমান ইববন মাহ্দী রহ. দু’জন 

সুফইয়ান হথবক বণবনা কবরবেন, হকন্তু তার বণবনায় বুবকর উপর হাত বাৌঁিার কথা 

হনই। হতরহমযী, ইববন মাজাহ ও মুসনাবদ আহমাবদ সুহফইয়াবনর সঙ্গী আবুল 

আহওয়াস একই উস্তাদ হসমাক হথবক এহট বণবনা কবরবেন। তাবদর কারও বণবনাবতই 

বুবকর উপর হাত বাৌঁিার কথা হনই। সুতরাং এহট ‘শায’ (দুষ্প্রাপয) হাদীস যা 

গ্রহণবযােয নয়। 

আোমা হনমাবী রহ. ‘আোরুস্ সুনান’ নামক গ্রবন্থ হলবখবেন:  

ويقع ىف قلىب: أن هذا تصحيف من الكاتب، والصحيح: يضع هذه على هذه، فيناسبه قوله: 
  .وصف حيي اليمىن على اليسرى فوق املفصل ويوافقه سائر الروايات
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অথব: আমার মবন হয়, صدره على  (বুবকর উপর) এহট অনুবলখবকর ভুবলর কারবণ 

এমনহট হবয়বে, সহিক হল: এই হাতহট এই হাবতর উপর হরবখবেন, এবত কবর এহট 

পবরর কথার সবঙ্গও হমল হয়, কারণ, পবর বলা হবয়বে: ইয়াহইয়া ডান হাত বাম 

হাবতর কহির উপর হরবখ হদহখবয়বেন, আর এহট তখন অনযানয বণবনাকারীবদর 

বণবনার সাবথও সঙ্গহত পূণব হয়। (আোররুস্ সুনান: ১০৮) 

এ হহবসবব এই হাদীসহট হানাফীবদর দলীল হবয় যায়।  লিণীয় হবর্য় হল, তাবদর 

একহট দলীলও সহীহ নয়। আোহ তাআলা হযন আমাবদরবক দীবনর সহিক বুে দান 

কবরন এবং তদনুযায়ী আমল করার হতৌহফক দান কবরন। আমীন। 

নামাবয একাহিকবার রফবয় ইয়াদাইন (হাত উিাবনা) এর হবিান 

একাহিক সহীহ হাদীস এবং অহিকাংশ সাহাবাবয় হকরাম ও সালাবফ সাহলহীবনর 

অহবহেন্ন কমবিারা এ কথা প্রমাণ কবর হয, নামাবয ুভিু প্রথম তাকবীবরর সময় কান 

পযবন্ত হাত হতালা সুন্নাত। এোিা রুকূবত যাওয়ার সময়, রুকু হথবক উিার সময় এবং 

তততীয় রাকাআবত উিার সময় হাত হতালা সুন্নাত নয়। হযমন, হসজদাবয় সাহুর সময়, 

দুই হসজদার মাবে এবং প্রবতযক উিা- নামার সময় হাত হতালা সুন্নাত নয়। হনবম্ন এই 

মাসআলার স্বপবি সহীহ হাদীস ও আোর উবেখ করা হবলা: 

১ম দলীল: আোহ তাআলা ইরশাদ কবরন: 

  ১-২:. سورة: املؤمنونالذين هم ىف صالتهم خاشعون ০قد افلح املؤمنون

ইববন আব্বাস রা. এ আয়াবতর তাফসীবর ববলন: 

 .خمبتون متواضعون ال يلتفتون ميينا وال يرفع ايديهم ىف الصلوة

এখাবন خاشعون িারা উবিশয হবলা: অতযন্ত একাগ্রতা ও হবনম্রভাবব দাৌঁিাবনা ডাবন 

বাবম না হদখা এবং রফবয় ইয়াদাইন না করা, অথবাৎ-বারবার হাত না হতালা।  

(তাফসীবর ইববন আব্বাস ২১২)  

হযরত হাসান বসরী রহ. এই আয়াবতর তাফসীবর ববলন: 

 خا شعون الذين ال يرفعون أيديهم ىف الصلوة إال ىف التكبرية األوىل
এই আয়াবত خاشعون িারা উবিশয হল, প্রথম তাকবীর বযতীত নামাবয আর হাত না 

উিাবনা।  

২য় দলীল: (তাফসীবর সমরকন্দী-২/৪০৮) 

عن الرباء بن عازب أن النىب صلى الله عليه و سلم كان إذا افتتح الصلوة، رفع يديه إىل قريب من 
والطحاوى.عبدالرزاق ىف .২৪৫৫-وابن أىب شيبة .৭৫২-أذنيه مث اليعود. )أخرجه أبو داود

 :২৫৩০)املصنف
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অথব: হযরত বারা ইববন আহযব রা. হথবক বহণবত, রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ 

ওয়াসাোম নামায ুভরু করার সময় কাবনর কাোকাহে হাত তুলবতন, এরপর আর 

হকাথাও হাত তুলবতন না। (আবদুাউদঃ হাদীস নং-৭৫২, মসুান্নাবফ ইববন আবী শাইবা-হাদীস 

নং-২২, মসুান্নাবফ আবু্দর রাজ্জাকঃ হাদীস নং-২৫৩০, দারাকুতনী-হাদীস নং-২২)  

মুহাহিস যফর আহমাদ উসমানী রহ.ববলন: হাদীসহট হাসান এবং এর িারা দলীল 

হদওয়া যায়। (ই‘লাউস্সনুান ৩/৮৬) 

৩য় দলীল 

عن علقمة قال: قال عبدالله بن مسعود : أال أصلى بكم صلوة رسول الله صلى الله عليه و سلم 
، وقال الرتمذى : ২৫৭-الرتمذى .৭৪৮-فصلى، فلم يرفع يديه إال ىف أول مرة. )أخرجه أبو داود

قول غري واحد من أهل العلم من أصحاب النىب صلى الله عليه و سلم حديث حسن و به ي
وصححه ابن حزم ىف  .১/৩৭-والتابعني ........اه ورجاله رجال مسلم، كذا ىف اجلوهر النقى

 :৩/৬৮)احمللى

৪থব দলীল: 

عن ابن مسعود: صليت خلف النىب صلى الله عليه و سلم و أىب بكر وعمر فلم يرفعوا أيديهم إال 
-افتتاح الصلوة. )أخرجه البيهقى وإسناده جيد. كذاىف اجلوهرالنقى. إعالء السنن عند

৩/৬৮(৮২১: 
 অথব: হযরত ইববন আব্বাস রা. ববলন: আহম রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ 

ওয়াসাোম, হযরত আবু বকর ও হযরত উমর রা. এর হপেবন নামায আদায় কবরহে, 

তাবদর হকউ তাকবীবর তাহরীমা বযতীত হাত উিাবতন না। (বাইহাকী হা.নং ৮২১, 

ইলাউস্সনুান-৩/৬৮) 

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

অথব: হযরত আব্দুোহ ইববন মাসউদ রা. ববলবেন: আহম হক  হতামাবদরবক হনবয় 

রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ  ওয়াসাোম এর নামাবযর মত নামায পিব না? একথা 

ববল হতহন নামায পিবলন এবং তাবত ুভিু প্রথমবারই হাত তুবলহেবলন। 

(আবু দাউদ হাদীস নং-৭৪৮, হতরহমযী হাদীস নং-২৫৭, নাসাঈ হাদীস নং- ১০৫৮, মসুান্নাবফ 

ইববন আবী শাইবা হাদীস নং- ২৪৫৬, মসুনাবদ আহমাদ হাদীস নং- ১/৩৮৮) 

মুহাহিস আহ্মাদ শাহকর এ হাদীস সম্পবকব ববলন: ইববন হায্ম এবং অনযানয হাহফযলু 

হাদীস এই হাদীসহটবক ‘সহীহ’ ববলবেন। হকউ হকউ এর বণবনােত ত্র“হটর কথা 

উবেখ কবর ববলবেন: বস্তুত হসগুবলা ত্র“হট হহবসবব পহরেহণত নয়। 
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আোমা আলাউিীন আততুরকুমানী রহ. ববলন: এই হাদীবসর সকল রাবী সহীহ 

মুসহলবমর রাবী। (আল জাওহারুন নাকী-২/৭৮) 

উবেখয হয, ইমাম হতরহমযী রহ. সুনান গ্রবন্থ ইবনুল মুবারবকর হয মন্তবয উবেখ 

কবরবেন তা উপবরাক্ত বণবনা সম্পবকব নয়, বরং তা অনয একহট হাদীস সম্পবকব যা 

হনবম্নাক্ত ভার্ায় বহণবত হবয়বে: يه إال ىف أول مرةأنه عليه السالم مل يرفع يد . 
অথব: রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম ুভিু প্রথমবার হাত উহিবয়বেন। এ 

হাদীসহটর বযাপাবর ইববন মুবারক রহ. আপহত্ত কবরবেন, পূবববরহট নয়। এই দুই 

বণবনার মবিয পাথবকয না জানা থাকার কারবণ অবনক আবলম হবভ্রাহন্তবত পহতত 

হবয়বেন হকংবা অনযবক হবভ্রান্ত কবরবেন।  (বদখুন: নসবুর রায়াহ:১/৩৪২) 

এজনয সুনাবন হতরহমযীর হবহভন্ন নুসখায় হিতীয় বণবনাহট হভন্ন হশবরানাবমর অিীবন 

উবেখ করা হবয়বে এবং হসখাবন ইবনুল মুবারবকর মন্তবযও রবয়বে। অতএব তাৌঁর 

এই মন্তবয আবলাচয হাদীস সম্পবকব নয়। (বদখুন: জাবম হতরহমযী:২/৪২,তাহ্কীক 

আহমাদ শাবকর)  

এখাবন মুহাহিস আহমাদ শাহকবরর পযবাবলাচনা হববশর্ভাবব লিণীয়। হতহন হলবখন, 

‘রফবয় ইয়াদাইন হবর্বয় এক হশ্রণীর মানুর্ যঈফ হাদীসবক সহীহ আর সহীহ 

হাদীসবক যঈফ সাবযস্ত করার প্রয়াস হপবয় থাবক। তাবদর অহিকাংশই নীহত ও 

ইনসাফ হবসজবন হদবয় থাবক।’  (জাবম হতরহমযী মুহাক্কাক-২/৪২)  

বতবমান সমবয় আহবল হাদীস বনু্ধেণও তাবদর সমবশ্রণীর পূবববর হলাকবদর মত সহজ 

সরল জনেণবক একথা বুোবত হচিা কবরবেন হয, ‘রাফবয় ইয়াদাইন’ না করার 

হবর্বয় হয হাদীস এবসবে, হসগুবলা যঈফ। তাবদর এ কথায় যাবত সািারণ মানুর্ 

হবভ্রান্ত না হয়, এ জনয আমরা এ হবর্বয়র হাদীসগুবলার সবঙ্গ বি বি মুহাহিবসর 

স্বীকতহতও উবেখ কবরহে। 

৫ম দলীল: 

عن جابر ابن مسرة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ماىل أراكم رافعى 
 :৪৩০-)أيديكم كأنها أذناب خيل مشس؟ اسكنوا ىف الصلوة، )رواه مسلم

অথব: হযরত জাহবর ইববন সামুরা রা. ববলন: [একহদন] রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ 

ওয়াসাোম আমাবদর হনকট এবস (নামাবয ‘রফবয় ইয়াদাইন’ করবত হদবখ) বলবলন: 

বযাপার হক? হতামাবদর হদখহে অবািয হ ািার হলবজর মবতা কবর হাত উিাবো । 

নামাবয হস্থর থাবকা! (সহীহ মুসহলম-হাদীস নং- ৪৩০) 

এ হাদীবস রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম হস্থরতার সবঙ্গ নামায পিার 

আবদশ হদবয়বেন। আর হাদীবসর বক্তবয অনুযায়ী হযবহতু রফবয় ইয়াদাইন হস্থরতা 
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পহরপন্থী, তাই আমাবদর কতববয হবলা: রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম এর 

হনবদবশমবতা হস্থরতার সবঙ্গ নামায পিা। 

উবেখয হয, হযরত জাববর রা. হথবকই সহীহ মুসহলবমর অনয এক বণবনায় রাসূলুোহ 

সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোবমর যমানায় সালাবমর সময় রাফবয় ইয়াদাইন করবত 

বা হাত  তুলবত হনবর্ি কবরবেন। হসই হাদীবস   كأنها  شمس خيل أذناب  

অথবাৎ‘অবািয হ ািার হলবজর নযায়’ শব্দহট এবসবে। এখান হথবক হকউ হকউ িারণা 

কবরবেন হয, উভয় বণবনার হবর্য়বস্তু এক, কাবজই সালাবম হাবতর ইশারা হনবর্ি 

হবলও বস্তুত  অনয সমবয়র রফবয় ইয়াদাইন হনবর্ি হয়হন। 

তাবদর এ িারণা হিক নয়, দু’হটা সমূ্পণব হভন্ন হাদীস এবং দুই হাদীবস হভন্ন হভন্ন 

হবিান হদওয়া হবয়বে। 

বণবনা দু’হটর ৪হট পাথবকয হনবম্ন উবেখ করা হবলা: 

(ক) এ হাদীস হথবক বুো যায়: সাহাবীেণ একা একা নামায পিহেবলন, এমতাবস্থায় 

রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম এবস তাবদরবক বারবার হাত তুলবত হদবখ 

ঐ কথা ববলহেবলন। পিান্তবর অপর হাদীসহটবত স্পি উবেখ আবে, সাহাবীেণ 

রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম এর সবঙ্গ জামাআবত নামায পবিহেবলন 

এবং সালাম হফরাবনার সময় হাত হদবয় ইশারা কবরহেবলন। 

(খ) এ হাদীস হথবক বুো যায়: রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম সাহাবীবদর 

উপর অসবন্তার্ প্রকাশ কবরহেবলন নামাবযর মবিয হাত হতালার কারবণ। পিান্তবর 

অপর হাদীসহটবত অসবন্তার্ প্রকাশ কবরহেবলন হাত হতালার কারবণ নয়, বরং 

সালাবমর সময় ডাবন-বাবম হাত হদবয় ইশারা করার কারবণ। 

(ে) এ হাদীবস রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম বারবার হাত না তুবল শান্ত 

ও হস্থর থাকার হনবদবশ হদবয়বেন। অথচ অপর হাদীসহটবত সালাম হফরাবনার পেহত 

হশহখবয়বেন। (দ্র.নাসবুর রায়াহ্) 

( ) সালাবমর সময় হাত উিাবন-ওয়ালাবক এ কথা বলা যায় না হয, ‘তুহম নামাবয 

হস্থর থাবকা’। হকননা সালাবমর িারা হতা নামায হথবক হবর হবয় যায়। তাই হিতীয় 

বণবনায় হযখাবন সালাবমর সময় হাত উিাবনার কারবণ রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ 

ওয়াসাোম অসবন্তার্ প্রকাশ কবরবেন, তাবত এই বাকযহট: الصالة فى اسكنوا   হনই। 

দুই বণবনার মবিয এতগুবলা পাথবকয থাকা অবস্থায় কীভাবব বলা যায় হয, দুই 

হাদীবসর হবর্য়বস্তু এক? এটা কীভাবব সম্ভব হয, হযরত জাহবর রা. এর মবতা হবজ্ঞ 

সাহাবী একই হবর্বয় হভন্ন হভন্ন শবব্দ, হভন্ন মাবস ও হভন্ন হপ্রিাপটসহ বণবনা করববন? 
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সাহাবাবয় হকরাম রা. হাদীস বণবনার হবর্বয় খুবই সতকব থাকবতন। তাৌঁরা রাসূলুোহ 

সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম এর বাণী বণবনা করবতন হকাবনা িরবনর সংবযাজন 

হববয়াজন োিা। তাই এটা পহরষ্কার হয, এ দুইহট হাদীস সমূ্পণব হভন্ন এবং উভয় 

হাদীবসর হবর্য়বস্তুও হভন্ন। সুতরাং সালাবম হযমন হাবতর ইশারা হনবর্ি, হতমহনভাবব 

রুকূর সময়ও হাত হতালা অনযানয হাদীস িারা হনবর্ি। উভয় হাদীসবক সালাবমর 

সময় হাত হতালা হনবর্ি এমবমব হপশ করা যাবব না, যা আহবল হাদীস বনু্ধেণ কবর 

থাবকন । 

৬ষ্ঠ দলীল:  

الله عليه وسلم إذا افتتح الصالة رفع يديه حذو عن ابن عمر أنه قال: رأيت رسول الله صلى 
منكبيه, وإذا أراد أن يركع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع  فال ير فع وال بني السجد تني. 
)أخرجه احلميدى ىف مسنده من طريق سفيان قال ثنا الزهرى قال أخربىن سامل بن عبد الله عن 

 :৬১৪)برقم ২/২৭৭ أبيه, وسنده صحيح
অথব: হযরত ইববন উমর রা. ববলবেন: আহম রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ 

ওয়াসাোমবক হদবখহে: হতহন যখন নামায ুভরু করবতন, তখন কাৌঁি বরাবর হাত 

উিাবতন। আর যখন রুকূ করবত চাইবতন এবং রুকূ হথবক উিবতন, তখন হাত 

উিাবতন না, দুই হসজদার মাবেও না। 

ইমাম বুখারীর উস্তাদ হুমাইদী রাহ. তাৌঁর মুসনাবদ এই হাদীস এবনবেন এবং এর 

সনদ সহীহ। (মসুনাবদ হুমাইদী হাদীস নং-নং ৬১৪) 

৭ ম দলীল: 

عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصالة مث اليعود. 
رواه البيهقى ىف اخلالفيات, قال احلافظ مغلطائى: البأس بسنده وقال الشيخ عابد السندى: 

ذااحلديث عندى صحيح ال حمالة رجاله رجال الصحيح، راجع )اإلمام ابن ماجة  وكتابه السنن ه
 ১/১১০قلت: ويؤيده أيضاً عمل ابن عمر على وفقه كما عند الطحاوى ২৫২صــــــ

 ........،والبيهقى ىف املعرفة২৪৬৭-وابن أىب شيبة
অথব: রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম যখন নামায ুভরু করবতন , তখন 

একবার ‘রফবয় ইয়াদাইন’ করবতন, এরপর আর করবতন না। (বাইহাকী, আল 

হখলাহফয়াত) 

হাহফয মুেলতাঈ রহ. ববলবেন: এর সনবদ হকাবনা সমসযা হনই। শাইখ আহবদ হসন্ধী 

রহ. ববলবেন: আমাবদর দতহিবত এহট অবশযই সহীহ। 

৮ম দলীল:  
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لله عليه وسلم كان إذا افتتح ا لصلوة، رفع يديه ىف عن عباد ابن الزبري قال: إن رسول الله صلى ا
أول الصلوة مث مل ير فعهما ىف شيئ حىت يفرغ. )أخرجه البيهقى ىف اخلالفيات كما ىف نصب 

 (৪০৪/১-)الراية
অথব: আব্বাদ ইববন যুবাইর রা. হথবক বহণবত, হতহন ববলন: রাসূলুোহ সাোোহু 

আলাইহহ ওয়াসাোম যখন নামায ুভরু করবতন, তখন ুভিু নামাবযর ুভরুবতই উভয় 

হাত তুলবতন, এরপর নামায হশর্ করা পযবন্ত আর হকাথাও হাত তুলবতন না। (নাসবুর 

রায়াহ-১/৪০৪) 

এই হাদীসহটর সনদ সম্পবকব যুে-হশ্রষ্ঠ মুহাহিস আোমা আবনায়ার শাহ্ কাহিরী রহ. 

ববলন: এর বণবনাকারীেণ সকবলই হবশ্বস্ত। 

৯ম দলীল:  খুলাফাবয় রাবশদীনও রাফবয় ইয়াদাইন কবরনহন 

প্রহসে মুহাহিস আোমা হনমাভী রহ. খুলাফাবয় রাবশদীন এর কমবিারা হবর্য়ক 

বণবনাগুবলার পযবাবলাচনা কবর এ হসোবন্তবপৌৌঁবেবেন হয, 

 (১৪০)وأما اخللفاء األربعة فلم يثبت عنهم رفع األيدى ىف غري تكبريةاإلحرام. )أثارالسنن صـ
খুলাফাবয় রাবশদীন ুভিু প্রথম তাকবীবরর সময় ‘রফবয় ইয়াদাইন’ করবতন, অনয 

সমবয় ‘রফবয় ইয়াদাইন’ করবতন ববল প্রমাণ পাওয়া যায় না। এর হবরুবে তাবদর 

হথবক হয বণবনা পাওয়া যায়, তার হকাবনাহটই ত্রুহট মুক্ত নয়, সুতরাং তা গ্রহণবযােয 

নয়। 

খুলাফাবয় রাবশদীন আহম্বয়াবয় হকরাম রা. এরপর মানবজাহতর মবিয সববাহিক 

মযবাদার অহিকারী। তাৌঁরা হেবলন রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম এর 

সহতযকাবরর অনুসারী। রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম তাৌঁবদর সুন্নাহবকও 

হনবজর সুন্নাহর মবতা অনুসরণীয় হ ার্ণা কবরবেন। হকননা তাবদর সুন্নাহ হেল 

রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম এর সুন্নাহ হথবকই েতহীত তাই তাৌঁরা যখন 

নামাবযর সূচনা োিা অনয হকাবনা স্থাবন হাত উিাবতন না, তখন এ কথা স্পি হবয় 

যায় হয, তাৌঁবদর কাবেও নামাবযর সূচনা োিা অনয হকাবনা স্থাবন ‘রফবয় ইয়াদাইন’ 

না করা চাই। আর এহটই রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম এর সুন্নাহ। 

আহললু হাদীস ভাইবদর দলীল ও তার পযবাবলাচনা 

আহলুল হাদীস বনু্ধেণ হযসব হাদীস হপশ কবরন, তা দু’ িরবনর, হকেু আবে প্রবীণ 

সাহাবাবয় হকরাম হথবক এবং হকেু আবে নওমুসহলম সাহাবা হথবক। সুতরাং দু’ প্রকার 

হাদীবসর দু’ িরবনর জওয়াব। 

(ক) প্রবীণ সাহাবীবদর হরওয়ায়াত: হযমন আব্দুোহ ইববন উমর রা. এর হাদীস: 
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أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصالة وإذا 
 )كربللركوع  وإذا رفع رأسه من الركوع. ) متفق عليه

এ হাদীস িারা বুো যাবে হয, রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম রুকূবত 

যাওয়ার সময় এবং উিার সময় হাত তুলবতন। (বুখারী ও মুসহলম) 

এই হাদীবস আব্দুোহ ইববন উমর রা. এর হমৌহখক এবং আমলী হরওয়ায়াত হদখুন, 

তাহবল এ হাদীবসর জওয়াব সহবজই বুবে আসবব, আব্দুোহ ইববন উমর রা. এর 

হবহশি হতনজন শােহরদ হযরত মুজাহহদ, আব্দুল আহজজ ও আবুল আহলয়া রহ. 

সকবলই তার আমল ুভিুমাত্র নামাবযর ুভরুবত হাত উিাবনার কথা বণবনা কবরবেন। 

ইববন উমর রা. এর হবহশি শােবরদ মুজাহহদ রহ. ববলন: 

 (১/২৩৭-)ما رأيت ابن عمر رضـ يرفع يديه إال ىف أول ما يفتتح. )مصنف ابن أىب شيبة
অথব: আহম  আব্দুোহ ইববন উমর রা.বক ুভিুমাত্র নামাবযর সূচনা োিা অনয হকাবনা 

সময় হাত তুলবত হদহখহন। (মসুান্নাবফ ইববন আবী শাইবা-১/২৩৭, জাওহারুন নাকী হকতাবব এ 

সনদহটবক সহীহ বলা হবয়বে-৩/৭৩, আবু্দল আহজজ এর বণবনার জনয হদখুন: মআুত্তা হা.১০৮) 

قال ابن عمر: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرفع أيدينا ىف بدء الصالة وىف داخل 
الصالة عند الركوع، فلما ها جر النىب صلى الله عليه و سلم ترك رفع اليدين ىف داخل الصالة 

 (৩৭৮-)عند الركوع و ثبت على رفع اليدين ىف بدء الصالة. )أخبار الفقهاء واحملدثني
অথব: আব্দুোহ ইববন উমর রা. ববলন: আমরা নবীহজ সাোোহু আলাইহহ ওয়া 

সাোবমর সাবথ মক্কায় থাকাকালীন নামাবযর ুভরুবত এবং নামাবযর হভতবর রুকূর 

সময় হাত উিাতাম, তারপর রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম যখন হহজরত 

কবর মদীনা চবল আসবলন, তখন নামাবযর মবিয রুকূর সময় হাত উিাবনা বন্ধ কবর 

হদবলন, ুভিুমাত্র নামাবযর ুভরুবত হাত উিাবনা অবযাহত রাখবলন। (আখবারুল ফুকাহা 

ওয়াল মুহাহিসীন হলল কাইরুনী-পত.২১৪,হাদীস নং-৩৭৮) 

হয আব্দুোহ ইববন উমর রা. এর হাদীস িারা ‘আহবল হাদীস’ বনু্ধেণ দলীল হদবেন, 

তাৌঁর শােহরদেণ তাৌঁর বেবরর পর বেবরর আমল বণবনা করবেন হয, হতহন নামাবযর 

ুভরুবত োিা নামাবযর মবিয হকাথাও হাত তুলবতন না, হকাবনা সাহাবী হনবজ 

রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম এর হাদীস বণবনা করার পর হক হনবজই 

তার হবরুোচরণ করবত পাবরন? কখবনাই না। সুতরাং বুেবত হবব হয, নামাবযর 

হভতবর হাত হতালার হবিানহট মূলত মদীনা আসার পর রহহত হবয় হেবয়হেল, হযমনহট 

হতহন আব্দুোহ ইববন উমর রা. এর হমৌহখক হাদীবস বণবনা কবর হদবয়বেন, কাবজই 

আহবল হাদীস বনু্ধেণ হয হাদীসহট হপশ কবর থাবকন, যহদও তার সনদ বুখারী ও 

মুসহলবমর, হকন্তু ওটা মূলত আব্দুোহ ইববন উমর রা. এর মক্কী যমানার হাদীস যা 

মদীনায় হহজরবতর পর রহহত হবয় হেবয়বে, হয কারবণ হতহন একবার মাত্র হাত 
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তুলবতন। হকাবনা হাদীবসর সনদ সহীহ হবলই হসটা আমলবযােয প্রমাহণত হয় না। হযাৌঁ 

যহদ তার হুকুম রহহত না হবয় থাবক তাহবল আমলবযােয হয়।  

তাোিা আহবল হাদীস বনু্ধরা হযভাবব রফবয় ইয়াদাইন কবর থাবকন তথা রুকুবত 

যাওয়া, রুকু হথবক ওিা ও হসজদা হথবক উবি, এই রফবয় ইয়াদাইন ইববন উমর রা. 

এর এই হাদীস হথবক সাববত হয় না। হকননা হযর ইববন উমর রা. এর হাদীবস  ুভিু 

রুকুবত যাওয়া ও রুকু হথবক উিার সময় রফবয় ইয়াদাইবনর কথা উবেখ আবে। 

হসজদা হথবক উবি রফবয় ইয়াদাইন করার কথা উবেখ হনই। সুতরাং এ হাদীস 

তাবদর আমবলর পবি দলীল হয় না। 

এ সহজ সরল কথাহট না বুেবত পারায় ‘আহবল হাদীস’ বনু্ধেণ হিাৌঁকায় পবিবেন। 

(খ) আহবল হাদীস বনু্ধবদর হিতীয় দলীল কহতপয় নওমুসহলম সাহাবীবদর 

হরওয়াবয়ত: 

যথা-১. মাহলক ইববন হুয়াইহরস রা. হথবক বহণবত  

رأى النىب صلى الله عليه و سلم رفع يديه ىف الصالة إذا ركع و إذا رفع رأسه من ركوعه و إذا 
 )سجوده. )احمللى سجد  وإذا رفع رأسه من

এ হাদীস িারা বুো হেল হয, রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম রুকূবত 

যাওয়ার সময় এবং রুকুবথবক উিার সময়, হসজদায় যাওয়ার সময় এবং হসজদা 

হথবক উিার সময় হাত তুলবতন। (মুহাো)  

২. ওয়াইল ইববন হুজবরর হরওয়াবয়ত: 

فكان إذا كرب رفع  -صلى الله عليه وسلم  -رسول الله عن وائل بن حجر قال: " صليت مع 
يديه، مث التحف، مث أخذ مشاله بيمينه وأدخل يديه في ثوبه، فإذا أراد أن يركع أخرج يديه مث 
رفعهما، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه، مث سجد، ووضع وجهه بني كفيه، وإذا 

  .ىت فرغ من صالتهرفع رأسه من السجود أيضا رفع يديه، ح
এ হাদীবসও হদখা যাবে হয, নামাবযর হভতবর রুকুবত যাওয়া, রুকু হথবক ওিা ও 

হসজদায় যাওয়ার সময় রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম হাত তুলবতন। 

(মহুাো:২/৫৮৪) 

এখাবন হচন্তা করার হবর্য় হল হয, ুভিু নও মুসহলম সাহাবীেণ হাত হতালার হাদীস 

বণবনা কবরবেন, অপর হদবক প্রবীণ সাহাবীেণ যারা রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ 

ওয়াসাোম এর কাজ-কমব অনুসরণ করার জনয বযাকুল হেবলন, হববশর্ কবর চার 

খলীফা রা. তারা হকউ নামাবযর হভতবর হাত উিাবনার হাদীস বণবনা কবরনহন বা 

হনবজরা আমলও কবরনহন। হযমন চার খলীফার আমল হদখুন: 
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 .اخللفاء األربعة، فلم يثبت عنهم رفع األيدى ىف غري تكبرية اإلحرام وأما
এখাবন স্পি হবলা হয, চার খলীফার হকউ নামাবযর হভতবর তাকবীবর তাহরীমা 

বযতীত হাত তুলবতন না। (আসারুস সুনান-১৪৪) 

আর হয আসাবর তাবদর হথবক ‘রফবয় ইয়াদাইন’ করা পাওয়া যায়, হসগুবলা সহীহ 

নয়। 

এর িারা পহরষ্কার বুো যাবে হয, পুরবনা সাহাবা যাবদর তাওহীবদর হবশ্বাস মজবুত 

হবয় হেবয়হেল, তাবদর জনয নামাবযর হভতর হাত হতালা হনবর্ি হবয় হেবলও যারা 

নতুন সাহাবা তাবদর জনয নামাবযর হভতবর হাত হতালা হনবর্ি হয়হন, কারণ 

একহদবক তাবদর নতুন মুসলমান হওয়ার কারবণ বারবার হশরবকর ওয়াসওয়াসা বা 

কুমন্ত্রণা আসত, কারণ ইসলাম গ্রহবণর পূববব তাৌঁরা অবনক হদব-হদবীর পূজা করবতন, 

অপরহদবক হাত হতালার অথব হবে: “আোহ বযতীত যত বাহতল মাবুদ আবে সবই 

হপেবন  হফবল বাহতল কবর হদওয়া।” এ কারবণই যখনই হকাবনা নওমুসহলম তার 

হোবত্রর প্রহতহনহি হবয় রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম এর দরবাবর িীন 

হশখবত আসবতন, তখন তাবদর হশরবকর ওয়াসওয়াসা দূর করা হশিা হদওয়ার জনয 

রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম নামাবযর হভতবর রুকূবত ও হসজদায় হাত 

তুবল হদখাবতন, যাবত প্রবয়াজবন তারা এ পন্থায় হশরবকর কুমন্ত্রণা দূর করবত পাবরন, 

এটা ুভিু তাবদর সাবথ সীহমত হেল। এজনয এটা হদখা সবেও হকাবনা প্রবীণ সাহাবী 

নামাবযর মবিয হাত তুলবতন না বা অনযবদর হশখাবতন না, কারণ তারা বুেবতন হয 

এটা নতুন মুসলমানবদর হশিা হদওয়ার জনয রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ 

ওয়াসাোম কবরবেন এবং এটা সবার জনয প্রবযাজয নয়। 

সারকথা হল: নামাবযর মবিয রুকূ-হসজদায় হাত হতালা হনবর্ি হওয়া সবেও 

নওমুসহলমবদর তাওহীদ মজবুত হওয়া পযবন্ত তাবদর জনয সামহয়কভাবব এটার 

অনুমহত হেল, সুতরাং এখবনা যহদ হকাবনা নওমুসহলম এটা করবত চায় তাহবল তাবক 

হনবর্ি করা হবব না, তবব পুরবনা মুসলমানবদরবক এটা হনবর্ি করা হবব, কারণ এটা 

তাবদর জনয আর প্রবয়াজন হনই, এই সূক্ষ্ম কথাহট আহবল হাদীস বনু্ধেণ না বুেবত 

পারায় ‘উবিার হপহি বুবিার  াবি’ চাপাবনার নযায় নওমুসহলমবদর আমল সব 

মুসলমানবদর কাৌঁবি চাপাবত বযস্ত হবয় পবিবেন। আোহ তাআলা আমাবদর সকলবক 

সহিক বুে দান করুন, আমীন। 

তাোিা মাবলক ইববন হুয়াইহরস রা. এর হাদীসও তাবদর দলীল হয় না। হকননা 

হসখাবন হসজদা করার সময়ও রফবয় ইয়াদাইবন কথা উবেখ আবে। অথচ তারা 

হসজদা করার সময় রফবয় ইয়াদাইন কবর না। 
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আহবল হাদীস বনু্ধেণ সািারণ মুসলমানবদরবক প্রভাহবত করার জনয দাহব কবর 

থাবকন হয, বারবার হাত হতালার হাদীস চার খলীফাসহ ২৫ জন সাহাবী হথবক 

প্রমাহণত আবে এবং তাবদর হহসাবমবত বারবার হাত হতালার হাদীবসর রাবীর সংখযা 

নাহক পঞ্চাশ-জন এবং এ বযাপাবর যত হাদীস বহণবত হবয়বে, তা একত্র করবল তার 

সংখযা হবব চারশত। তাবদর এ দাবী সমূ্পণব অমলূক ও হভহত্তহীন। হনবম্ন তাবদর এই 

হভহত্তহীন দাবীর খণ্ডন তুবল িরা হবলা: 

(ক) তারা চার খলীফা সম্পবকব দাবী করবলন হয, তাৌঁরা সকবলই নামাবযর মবিয 

বারবার হাত তুলবতন। অথচ একটু পূববব আমরা দলীলসহ প্রমাণ কবর এবসহে হয, 

চার খলীফার হকউ ‘রফবয় ইয়াদাইন’ করবতন না। কাবজই তাবদর দাবী গ্রহণবযােয 

নয়। 

(খ) তারা ৫০ জন রাবী বা সাহাবীর বযাপাবর দাবী কবরবেন হয, ‘তাৌঁরা সবাই বারবার 

হাত তুলবতন’ তাবদর এ দাবীও সমূ্পণব ভুল। মদীনাবাসী হকান সাহাবীই বারবার হাত 

তুলবতন না। আর কূফা নেরীবত আব্দুোহ ইববন মাসঊদসহ ১৫০০ সাহাবা বসবাস 

করবতন, তাবদর হকউ রুকু-হসজদার সময় হাত তুলবতন না। তাহবল তাবদর এই ৫০ 

জন সাহাবী কারা হেল? 

আহবল হাদীবসর ইমাম শাওকানী রহ. হলবখবেন হয, আোমা ইরাকী রহ্. নামাবযর 

ুভরুবত রুকু-হসজদার নযায় হাত হতালার বণবনাকারী সাহাবাবদর সংখযা েণনা 

কবরবেন, তাবদর সংখযা হল ৫০জন। এবদর মবিয জান্নাবতর সুসংবাদ প্রাি দশজন 

সাহাবাও রবয়বেন। এই একই কথা সানআনী রহ্. “সুবুলুস সালাম:শরহু বুলুহেল 

মারাম” (১/২৭৪) গ্রবন্থও ববলবেন। 

এর িারা আহবল হাদীস বনু্ধবদর হিাকা পহরষ্কার হবয় হেল হয, ৫০জন সাহাবা হয 

হাত হতালার বণবনা কবরবেন, তা ুভিুমাত্র নামাবযর ুভরুবত হাত হতালার বযপাবর, 

নামাবযর হভতবর রুকু-হসজদার সময় হাত হতালার বণবনা তারা কবরনহন। হখাদ 

আহবল হাদীবসর এক ইমাবমর বণবনা হথবকই তা উবি এবসবে। এরপবরও হকান মুবখ 

তারা এ দাবী কবরন হয, ৫০জন সাহাবী হথবক রুকু ও হসজদার সময় হাত হতালার 

প্রমাণ আবে? এটা সম্পণূব হভহত্তহীন ও প্রতারণামূলক একহট দাবী মাত্র। 

(ে) তাবদর তততীয় দাবী রফবয় ইয়াদাইবনর বযাপাবর হমাট হাদীবসর সংখযা ৪০০। 

আমাবদর প্রশ্ন: তাহবল ১৪০০ বেবরর মবিয তারা এ ৪০০ হাদীস একত্র কবর 

হাদীবসর একটা সংকলন হবর করবলন না হকন? তাবদরবক আবরা সময় হদয়া  হবলা, 

তারা উক্ত হাদীসগুবলার সমন্ববয় একহট হকতাব ততরী কবর উম্মবতর সামবন হপশ 

করুক, যাবত উম্মত হদখবত পাবর: আবদৌ ৪০০ হাদীস আবে হকনা? বা থাকবল 

হসগুবলার হালত কী? আর হয দু-চারহট হাদীস তারা হপশ করবব তা কতটুক ু

গ্রহণবযােয তাও হবচার-হববের্ণ কবর হদখবত হবব। কারণ আহবল হাদীস বনু্ধবদর 
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বযাপাবর আমরা পূবববই উবেখ কবরহে হয, প্রখযাত মুহাহিস আহমাদ শাবকর রহ. 

হলবখবেন, ‘রফবয় ইয়াদাইবনর হবর্বয় এক হশ্রণীর হলাক যঈফ হাদীসবক সহীহ 

সাবযস্ত করার প্রয়াস হপবয় থাবক, তাবদর অহিকাংশ হলাবকরা নীহত ও ইনসাফ 

হবসজবন হদবয় থাবকন।’ (জাবম হতরহমযী-২/৪২) 

ইমাবমর হপেবন মুকতাদীর সরূা ফাবতহা পিার হবিান 

কুরআন মাজীদ ও সহীহ হাদীবসর আবলাবক একথা সুস্পি হয় হয, জামাআবতর 

নামাবয ইমাম আবস্ত হকরাআত পিুক বা হজাবর হকরাআত পিুক মুকতাদী ইমাবমর 

হপেবন সূরা ফাবতহা পিবব না। হযমন মুকতাদী সূরা ফাবতহা োিা অনযবকাবনা সূরা 

বা আয়াত পবি না। হনবম্ন এই মাসআলার সমথববন কুরআন মাজীবদর আয়াত ও সহীহ 

হাদীস উবেখ করা হবলা: 

১ম দলীল: মুকতাদীর সূরা ফাবতহা এবং এর সাবথ অনযবকাবনা সূরা না পিার 

বযাপাবর সববচবয় উত্তম ও উজ্জ্বল দলীল হবলা কুরআন মাজীবদর এই আয়াত- 

ترحمون لعلكم وانصتوا له فاستمعوا القران قرى واذا  ‘যখন কুরআন পিা হয় 

তখন তা মবনাবযাে হদবয় হশাবনা এবং চুপ থাবকা। যাবত হতামাবদর প্রহত দয়া করা 

হয়।’ (আল-আ‘রাফ:২০৪) সাহাবাবয় হকরাম, তাববঈন, মুফাসহসরীন এবং 

মুহাহিসীবন হকরাবমর স্পি বক্তবয হল, এই আয়াত ইমাবমর হপেবন হকরাআত পিা 

হনবর্ি হওয়া সম্পবকব অবতীণব হবয়বে। (তাফসীবর ইববন কাসীর:২/২৮১, আল-

মেুনী:১/৪৯০, আহকামলু কুরআন:৩/৩৯)  

অতএব, এই আয়াবতর হুকুম অনুযায়ী ইমাম হজাবর হকরাআত পিবল মুকতাদী চুপ 

কবর মবনাবযাে হদবয় হশানবব। আর ইমাম আবস্ত হকরাআত পিবল মুকতাদী 

এবকবাবর হনশ্চপু থাকবব। মুকতাদী সূরা-হকরাআত হকেুই পিবব না।  

২য় দলীল: আোহ তাআলা নবীহজ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোমবক সবম্বািন কবর 

ববলন: قرانه فاتبع قرأناه فاذا  ‘যখন আহম কুরআন পাি কহর তখন আপহন হসই 

পাবির অনুসরণ করববন’ (আল-হকয়ামাহ:১৮) এ আয়াবত নবীহজ সাোোহু আলাইহহ 

ওয়াসাোমবক হযরত হজবরাঈল আ: এর হতলাওয়াবতর অনুসরণ করার হনবদবশ 

হদওয়া হবয়বে। এখন হদখুন, নবীহজ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম এই হুকুম 

কীভাবব পালন কবরবেন, চুপ হথবক না হজবারাঈল আ. এর সাবথ সাবথ পবি? হতহন 

যা কবরবেন মুকতাদীরও তাই করণীয়। ইমাম বুখারী রহঃ. এই আয়াবতর বযাখযায় 

হযরত আব্দুোহ ইববন আব্বাস রা. এর সূবত্র বণবনা কবরন, ‘আপহন এই কুরআন 

মবনাবযাে হদবয় ুভননু এবং চুপ থাকুন’ (সহীহ বুখারী হা. নং৫)  
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লিণীয় হবর্য় এই হয, যখন নামাবযর বাইবর কুরআন হতলাওয়াবতর সময় হনশ্চপু 

থাকা ও মবনাবযাে হদবয় হশানার এত গুরুত্ব ও আবদশ তাহবল নামাবযর হভতবর এর 

গুরুত্ব ও আবদশ  আরও হবহশ তা সহবজই অনুবময়।  

৩য়: দলীল:  

عن اىب موسى قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا, فبني لنا سنتنا وعلمنا صالتنا, 
صليتم فاقيموا صفوفكم, مث ليؤ مكم أحد كم, فإذا كرب فكربوا وإذا قرأ فأنصتوا... فقال: إذا 

 ৪০৪:)الصحيح ملسلم
হযরত আবু মূসা আশআরী রা. ববলন, আোহর রাসূল সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম 

আমাবদরবক নসীহত করবলন এবং সুন্নাহ তথা িীবনর পথ বাতবল হদবলন। আর 

বলবলন: ‘যখন হতামরা নামায পিবত ুভরু  কর তখন প্রথবম কাতার হসাজা কর। 

এরপর একজন হতামাবদর ইমাম হবব। হস যখন তাকবীর হদয় তখন হতামরাও 

তাকবীর হদবব এবং হস যখন হকরাআত পবি তখন হতামরা হনশ্চপু থাকবব ...। 

(সহীহ মুসহলম হা.নং ৪০৪) উবেখয, সহীহ মুসহলবমর এই হাদীবস স্পিভাবব নবীহজ 

সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম ইমাবমর হপেবন হকরাআত পিবত হনবর্ি কবরবেন। 

৪থব দলীল:  

عن اىب هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إمنا جعل االمام ليؤمت به, 
 ৮৪৬:)فإذا كرب فكربوا, وإذا قرأ فأنصتوا... سنن ابن ماجة

হযরত আবু হুরাইরা রা. হথবক বহণবত, নবীহজ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম ববলন: 

‘জামাআবতর নামাবয ইমাম হবলা অনুসরবণর জনয। অতএব, ইমাম যখন আোহু 

আকবার ববল তখন হতামরাও আোহু আকবার বলবব। আর ইমাম যখন হকরাআত 

পবি তখন হতামরা চুপ থাকবব। (সুনাবন ইববন  মাজাহ হা.নং ৮৪৬) ইমাম মুসহলম 

রা. হক এই হাদীবসর মান সম্পবকব হজবজ্ঞস করা হবল হতহন ববলন, ‘আমার মবত 

হাদীসহট সহীহ’ (সহীহ মুসহলম হা.নং ৪০৪) তাোিা ইমাম আহমাদ ইববন হাম্বল 

এবং ইববন হাযম রাহ.ও এই হাদীসবক সহীহ ববলবেন। (শরহু সনুাহন ইববন মাজাহ, 

মেুলতঈ ৫/১৪৫২) 

৫ম দলীল:  

أمنوا فان املالئكة تؤمن... عن أىب هريرة عن النىب صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن القارى ف
 ৬৪০২:صحيح البخارى

হযরত আবু হুরাইরা রা. হথবক বহণবত হতহন ববলন, নবীহজ সাোোহু আলাইহহ 

ওয়াসাোম ববলবেন, ‘যখন কুরআন পািকারী (ইমাম) আমীন ববল তখন হতামরাও 

আমীন বলবব। হকননা হফবরশতােণও আমীন ববল থাবকন।’ (সহীহ বুখারী হা.নং 

৭৮১) উবেখয, এই হাদীবস ুভিু ইমামবক কুরআন পািকারী বলা হবয়বে, মুকতাদীবক 
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কুরআন পািকারী বলা হয়হন। এর িারা স্পি বুো যাবে হয, মুকতাদীেণ ইমাবমর 

হপেবন কুরআবনর হকাবনা অংশ পাি করবব না। 

৬ষ্ঠ দলীল:  

ضوب عليهم وال عن أىب هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أذا قال القارى: غري املغ
الضا لني فقال من خلفه: امني, فوافق قوله قول اهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. الصحيح 

 ৪১০:ملسلم
হযরত আবু হুরাইরা রা. হথবক বহণবত, হতহন ববলন, নবীহজ সাোোহু আলাইহহ 

ওয়াসাোম ববলবেন, ‘যখন কুরআন পািকারী (ইমাম) ববল عليهم المغضوب غير 

لينالضا وال  এবং মুকতাদী ববল ‘আমীন’ তখন যার আমীন আসমানবাসীর আমীবনর 

সাবথ হমবল যায় তার পূবববতবী গুনাহ িমা কবর হদয়া হয়।’ (সহীহ মুসহলম হা.নং ৪১০) 

এই দুই হাদীবস জামাআবতর নামাবয সূরা ফাবতহা পিার হবিান হনবদবহশত হবয়বে। 

লিণীয় হবর্য় হবলা: এখাবন ুভিু ইমামবক কুরআন পািকারী বলা হবয়বে এবং 

মুকতাদীবদরবক এই হনবদবশ হদয়া হবয়বে হয, ইমাম যখন وال عليهم المغضوب غير 

 ’ববল সূরা ফাবতহা হশর্ করবব তখন মুকতাদীেণও ইমাবমর ‘আমীবনর الضالين

সাবথ আমীন বলবব। তাবদরবক ফাবতহা পবি তারপর আমীন বলবত বলা হয় হন। 

এবত প্রমাহণত হয় হয, ুভিু ইমামই সূরা ফাবতহা পাি করবব, আর মুকতাদীরা চুপ 

থাকবব। ইমাবমর সূরা ফাবতহা পিা হশর্ হবল এবং তা ুভনবত হপবল তখন 

মুকতাদীরা হনঃশবব্দ আমীন বলবব। 

৭ম  দলীল:  

عن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة اإلمام 
 ১১৭:املؤطا حملمد , ১৫৬৭:له قراءة. إحتاف اخلرية مع املطالب العالية

হযরত জাববর রা. হথবক বহণবত, নবীহজ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম ববলবেন, ‘হয 

বযহক্ত ইমাবমর হপেবন নামায পবি তার জনয ইমাবমর হকরাআতই যবথি হবব। 

(ইতহাফুল হখয়ারাহ হাদীস নং ১৫৬৭, মুআত্তা মুহাম্মাদ হা.নং ১১৭, আোমা 

বদরুিীন আইনী, মুহাহক্কক ইবনুল হুমাম এবং আোমা বূহসরী রহ. এর মত প্রখযাত 

হাদীস হবশারদ ইমামেণ এই হাদীসবক সহীহ ববলবেন। (হবস্তাহরত জানবত হদখুন 

‘মখুতাসারু ইতহাফুস সাদাহ’ হাদীস নং ১৪৪০, ‘আত-তা‘লীকুল মুমাজ্জাদ’ হাদীস নং ১১৭) 

এোিাও মুকতাদীর ইমাবমর হপেবন ফাবতহা না পিার বযাপাবর আবরা অবনক সহীহ 

হাদীস ও সাহাবাবয় হকরাম রা. এর ফাতওয়া রবয়বে। হবহশ দী ব হওয়ার আশংকায় 

এখাবন ুভিু দুইহট আয়াত ও কবয়কহট সহীহ হাদীস উবেখ করা হবলা। এর িারাই 

সুস্পিভাবব প্রমাহণত হবলা হয, ইমাবমর হপেবন জামাআবতর নামাবয মুকতাদী সূরা 

ফাবতহা পিবব না। আর ইমাবমর হপেবন মুকতাদীর সূরা ফাবতহা না পিাই 
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সংখযােহরষ্ঠ সাহাবাবয় হকরাম এবং  সংখযােহরষ্ঠ উলামাবয় উম্মবতর মত ও আমল। 

তারপরও আমাবদর হকেু িীনী ভাই যারা হনবজবদরবক ‘আহবল হাদীস’ ববল পহরচয় 

হদবত েববববাি কবরন, তারা এই হবিানবক সহীহ হাদীবসর হখলাফ মবন কবরন এবং 

মুসহলম জনসািারণবক একথা ববল হবভ্রান্ত করবেন হয, যারা ইমাবমর হপেবন 

ফাবতহা পবি না তাবদর নামায হয় না।  

এ বযাপাবর আহবল হাদীস ভাইবদর হপশকতত দলীবলর সংহিি পযবাবলাচনা হনবম্ন হপশ 

করা হবলা: 

আহললু হাদীস ভাইবদর ১ম দলীল: 

قلت عليه القراءة, عن عبادة بن الصامت قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فث
فلما انصرف قال: إىن أراكم تقرءون وراء إمامكم, فقلنا: يارسول الله اى والله, قال: فال تفعلوا 
إال بأم القران فانه الصلوة ملن مل يقرأ بها. )وىف رواية البخارى: الصلوة ملن مل يقرأ بفاحتة 

 ৭৪৬:الصحيح للبخارى ,৩১১:الكتاب.( اجلامع للرتمذى
হযরত উবাদা ইববন সাবমত রা. ববলন, ‘একবার নবীহজ সাোোহু আলাইহহ 

ওয়াসাোম ফজবরর নামায পিাবলন, যাবত তার হকরাআবত খটকা লােল। হতহন 

নামায হশবর্ বলবলন, হতামরা হবািহয় আমার হপেবন হকরাআত পবিহেবল? 

সাহাবীেণ বলবলন, জী হাৌঁ। তখন হতহন বলবলন, সূরা ফাবতহা োিা এমন কাজ কবরা 

না। হকননা সূরা ফাবতহা োিা নামায হয় না।’ (সনুাবন হতরহমযী হা.নং ৩১১) 

আহলুল হাদীস ভাইবদর উপস্থাহপত দলীলগুবলার মবিয এই হাদীসহটই সববচবয় হবহশ 

শহক্তশালী। এই দলীবলর অবস্থা হথবক অনযগুবলার অবস্থাও অনুমান করা যাবব। তাই 

আসুন এই হাদীস সম্পবকব হাদীস হবশারদ ইমামবদর মন্তবয হজবন হনই: 

১. ইমাম ইববন তাইহময়া রহঃ.ববলবেন, হাদীস হবশারদ ইমামেবণর দতহিবত এই 

হাদীস অবনক কারবণ যঈফ। ইমাম আহমাদ এবং  অনযানয ইমামেণ এই হাদীসবক 

যয়ীফ ও অগ্রহণবযােয ববলবেন। (মাজমআূতু ফাতওয়া ইববন তাইহময়া ২৩/২৮৬) 

২. প্রখযাত মুহাহিস আোমা হনমাভী রহঃ. ববলন, হযরত উবাদা রা. এর সূবত্র 

হকরাআত পাবির অসুহবিার হয  টনা বণবনা করা হয়, তার সব কয়হট সনদই যঈফ। 

(আসারুস সুনান পত.১০১) 

৩. প্রহসে মুহাহিস আোমা মুহাম্মাদ ইউসুফ হবনু্নরী সুনাবন হতরহমযীর বযাখযা গ্রন্থ 

‘মাআবরফুস সুনাবন’ এই হাদীস সম্পবকব হবস্তাহরত পযবাবলাচনা কবরবেন। যার 

সারকথা এই হয, এই হাদীবসর সনবদ আট িরবণর এবং মতবন হতর িরবণর 

ইযহতরাব বা সমসযা রবয়বে। তাই এই হাদীসহট যঈফ বা অগ্রহণবযােয সাবযস্ত হয়। 

(মাআহরফুস সুনান ৩/২০২) 
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৪. আহলুল হাদীস ভাইবদর অনুসরণীয় বযহক্তত্ব মরহুম নাহসরুহিন আলবানী এই 

হাদীস সম্পবকব ববলন, এই হাদীবসর হবিান রহহত হবয় হেবে। (হসফাতু সালাহতন নাহবহয়য 

পত.৯৩) 

হমাটকথা এ িরবণর হাদীসবক অবলম্বন কবর কুরআন এবং সহীহ হাদীবসর হবপরীত 

হুকুম হদয়া যায় না এবং কুরআন সুন্নাহর হনবদবশনা তযাে করা যায় না। 

তাবদর ২য় দলীল 

হযরত উবাদা ইববন সাবমত রা. এর সূবত্র বহণবত নবীহজ সাোোহু আলাইহহ 

ওয়াসাোম ববলবেন, ‘হয বযহক্ত সূরা ফাবতহা পবি না তার নামায হয় না।’ (সহীহ 

বুখারী হা.নং ৭৫৬) 

পযবাবলাচনা:  

ক. এই হাদীসহট সহীহ, হকন্তু এর বক্তবয সুস্পি নয়। কারণ ফাবতহা না পিবল 

নামায হবব না এই হবিান ইমাম, একাকী নামায আদায়কারী, মুকতাদী, নাহক ইমাম-

মুকতাদী সবার জনয তা এই হাদীবস উবেখ করা হয়হন। তাই সুস্থ জ্ঞাবনর দাহব হবলা 

এই হয, এই হাদীবসর বযাখযা বা মমব সাহাবাবয় হকরাম রা. এবং হাদীস হবশারদ 

ইমামবদর হথবক হজবন হস অনুযায়ী আমল করা। সাহাবাবয় হকরাবমর মিয হথবক 

হযরত জাববর রা. এই হাদীবসর বযাখযায় ববলন, এই হাদীবসর হুকুম একাকী নামায 

আদায়কারীর জনয প্রবযাজয। আর ইমাম বুখারীর উস্তাদ ইমাম আহমাদ ইববন হাম্বল 

রহ., ইমাম সুহফয়ান ইববন উয়াইনা রহ. ইমাম আবু দাঊদ ও ইমাম হতরহমযী রহ. 

হযরত জাববর রা. হথবক বহণবত বযাখযাই গ্রহণ কবরবেন। অথবাৎ ফাবতহা োিা নামায 

না হওয়ার হাদীসহট একাকী নামায আদায়কারীর জনয প্রবযাজয। মুকতাদীর জনয এই 

হুকুম প্রবযাজয নয়। আমরা হানাফীরা সাহাবা এবং মুহাহিস ইমামবদর হথবক বহণবত 

উক্ত হাদীবসর এই বযাখযা অনুযায়ী আমল কহর। তাহবল আমাবদর আমলবক কীভাবব 

হাদীস পহরপন্থী বা ভুল বলা হযবত পাবর? (জাবম হতরহমযী হা.নং ৩১২, সুনাবন আবু 

দাঊদ হা.নং ৮২২) 

খ. এই হাদীবসর অবনকগুবলা সনবদ فمازاد, فصاعدا  ইতযাহদ শব্দ রবয়বে। হস 

হহবসবব হাদীবসর অথব হয় ‘হয বযহক্ত সূরা ফাবতহা ও তার সাবথ অনয একহট সূরা বা 

হকেু আয়াত পবি না তার নামায হয় না।’ (এই বণবনা িারাও বুো যায় হয, এই 

হাদীসহট ইমাম ও একাকী নামায আদায়কারীর জনয, মুকতাদীর জনয নয়।) সহীহ 

মসুহলম হা. নং ৩৯৪ 

অথচ আহলুল হাদীস ভাইবয়রা ববলন, মুকতাদী ুভিু সূরা ফাবতহা পিবব, ফাবতহা 

োিা অনয হকেু পিবব না। হাদীসহট যহদ জামাআবত নামায আদায়কারী মুকতাদী 

সম্পবকবই হবয় থাবক, তাহবল পূণব হাদীসহটর উপরই আমল কবর ইমাবমর হপেবন 

মুকতাদীর সূরা ফাবতহা পিা োিাও আবরা একহট সূরা বা হকেু আয়াত হতলাওয়াত 
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করা উহচত। এবং হাদীস বণবনার সময় হবশ্বস্ততার সাবথ পণূব হাদীস বণবনা করা উহচত। 

অথচ তারা পূণব হাদীস বণবনা কবর না এবং মুকতাদীবক সূরা হমলাবনার হনবদবশও হদন 

না। (সহীহ মুসহলম:৩৯৪) 

ে. সাহাবা হকরাম ও মুহাহিস ইমামেবণর বযাখযা অনুযায়ী এই হাদীবসর হবিান 

ইমাম ও একাকী নামায আদায়কারীর সাবথ খাস না কবর যহদ মুকতাদীবকও ইমাবমর 

হপেবন ফাবতহা পিবত বহল, তাহবল পূবববাবেহখত কুরআবনর আয়াত ও অবনক সহীহ 

হাদীবসর সাবথ এই হাদীবসর স্পি সং র্ব হবৌঁবি যায়। আর সং র্ব দূর করার জনয 

অবনক অজুহাবতর অবতারণা করা হবয় থাবক, হকন্তু তারপরও সং র্ব দূর হয় না। হশর্ 

ফলাফল এই হয় হয, একহট হাদীবসর অথব বাস্তবায়ন করবত হেবয় কুরআবনর 

একাহিক আয়াত ও অবনকগুবলা স্পি সহীহ হাদীবসর হববরাহিতা করবত হয়। অথচ 

হানাফী মাযহাববর অনুসারীরা একাকী নামায পিা অবস্থায় এই হাদীবসর উপর 

আমল করবে, আর ইমাবমর হপেবন নামায পিা অবস্থায় কুরআবনর একাহিক আয়াত 

ও একাহিক সহীহ হাদীবসর উপর আমল করবে। তারপরও তাবদর আমলবক হাদীস 

হববরািী ববল সািারণ মুসহলমবদরবক হবভ্রান্ত করা হবে। এটা বিই দুঃবখর হবর্য়। 

আোহ তাআলা আমাবদর সবাইবক িীবনর সহিক বুে দান করুন। আমীন। 

সরূা ফাবতহা হশবর্ “আমীন” আবস্ত বলা সনু্নত 

হানাফী মাযহাব মবত নামাবয ইমাম, মুক্তাহদ, মুনফাহরদ সকবলর জনযই “আমীন” 

বলা সুন্নত, এবং সকবলর জনয “আমীন” আবস্ত বলা আবরকহট সুন্নত। হযবহতু 

নামাবয “আমীন” বলা সুন্নত হওয়ার বযাপাবর উবেখবযােয হকান মতহববরাি হনই, 

এজনয এটাবক দলীল হদবয় প্রমাণ করার হকান প্রবয়াজন হনই। আমাবদর আবলাচনা 

হবলা “আমীন” আবস্ত বলা সুন্নত হওয়ার বযাপাবর। 

এবিবত্র প্রথবম আমাবদর জানবত হবব, সকবলর হনকট এটা স্বীকতত হয, সূরা ফাবতহা 

হশবর্ “আমীন” হবলা একহট দু‘আ, আর দু‘আ আবস্ত করা মুস্তাহাব। আমরা এর হকে ু

প্রমাণ হপশ করহে। 

(১) قال الله  في القران اجمليد: قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما....اخل اآلية سورة يونس: ৮৯( 

তরজমা: আোহ তা‘আলা (হযরত মূসা আ. ও হযরত হারুন আ. এর দু‘আর 

জওয়াবব) বলবলন, হতামাবদর দু‘আ  কবুল হল। সুতরাং হতামরা দতঢ়পদ থাক। (সরূা 

ইউনুস:৮৯) 

(২)  :عن أيب هريرة  قال: كان موسى  إذا دعا أمن هارون على دعائه يقول آمني .... فذلك قوله
 (৩৪৭/৪:قد أجيبت دعوتكما. )الدر املنثور
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অথব: হযরত আবু হুরাইরা রা. ববলন, যখন হযরত মূসা আ. দু‘আ করবতন তখন 

হযরত হারুণ আ. তার দু‘আর উপর “আমীন” বলবতন। دعوتكما تأجيب قد  িারা 

এটাই বুোবনা হবয়বে। (দুরবর মানসূর:৪/৩৪৭) 

(৩)  عن أنس بن مالك  قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطاين التأمني ومل
 يعطه أحدا من النبيني قبلي إال أن يكون الله قد أعطا هارون يدعو موسى ويؤمن هارون.

 (১৫৮৬:)صحيح ابن خزمية 

অথব: হযরত আনাস হবন মাবলক রাহয. হথবক বহণবত, নবীহজ সাোোহু আলাইহহ 

ওয়াসাোম ববলবেন, আোহ তা‘আলা (দু‘আর স্থবল) “আমীন” (এর হনআমাত) 

একমাত্র আমাবকই হদবয়বেন, আমার পূববব আর হকান নবীবক হদনহন, তবব ুভিু হারুণ 

আ. হক হদবয়হেবলন। হযরত মূসা আ. দু‘আ করবতন আর হযরত হারুন আ. ুভিু 

“আমীন” বলবতন। (সহীহ ইববন খুযাইমাহ্: হা.১৫৮৬)  

(৪) قال الله: أدعوا ربكم تضرعا وخفية, إنه ال حيب املعتدين.   

অথব: হতামরা হবনীতভাবব ও চুহপসাবর হতামাবদর প্রহতপালক এর হনকট দু‘আ কর, 

হনশ্চয়ই হতহন সীমালং নকারীবদর পেন্দ কবরন না। (সরূা আ‘রাফ:৫৫) 

(৫) بك في نفسك تضرعا وخيفة ودون اجلهر من القول بالغدو واآلصال وال وقال: واذكر ر
      .تكن من الغافلني

অথব: হতামার প্রহতপালকবক স্মরণ কর (দু‘আ ও হজহকর কর) সকাবল ও সন্ধযায়, 

মবন মবন, হবনয় ও ভীহতর সাবথ, এবং মুবখ অনুচ্চস্ববর। যারা োফলহতবত হনমহজ্জত, 

তাবদর অন্তভুবক্ত হবয়া না। (সরূা আরাফ:২০৫) 

(৬) وقال: ذكر رحمة ربك عبده زكريا, إذ نادى ربه نداء خفيا.   

অথব: এটা হসই রহমবতর বণবনা, যা হতামার প্রহতপালক হনজ বান্দা যাকাহরয়ার প্রহত 

কবরহেবলন, যখন হস হনজ প্রহতপালকবক হডবকহেল চহুপসাবর। (সরূা মারইয়াম:২-৩)  

(৭) اس أصواتهم بالدعاء فقال رسول الله صلى الله عليه عن أيب موسى األشعرى  قال: رفع الن
وسلم: يا أيها الناس إربعوا على أنفسكم فإنكم ال تدعون أصم وال غائبا إن الذين تدعونه مسيع 

 (২২১/২:)تفسري ابن كثري  قريب.
তরজমা: হযরত আবু মূসা আশ‘আরী রা. ববলন, একদা সাহাবাবয় হকরাম রা. হজাবর 

হজাবর দু‘আ করহেবলন তখন নবীহজ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম বলবলন, হহ 

হলাক সকল! আবস্ত (দু‘আ কর), হতামরাবতা এমন কাউবক ডাকে না, হযহন হশাবনন 
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না অথবা হতামাবদর হথবক দূবর, হতামরা যাবক ডাকে হতহন হতামাবদর অহত হনকবট 

এবং সব কথা হশাবনন। (তাফহসবর ইববন কাহসর:২/২২১) 

উবেখয হয, ১নং এর আয়াত, ২নং ও ৩নং এর হাদীস িারা স্পি বুো যায় হয, 

“আমীন” এহট একহট দু‘আ। আর ৪নং ৫নং ও ৬নং এর আয়াত এবং ৭নং এর 

হাদীস িারা এটাও স্পি হবয় হেল হয, আোহ তাআলা দু‘আ করবত হশহখবয়বেন; 

হবনীতভাবব, চুহপসাবর, মবন মবন, ভীহতর সাবথ, ও অনুচ্চস্ববর। 

অতএব সূরা ফাবতহা হশবর্ “আমীন” বলার হিবত্র হিক এই হশিাহটই মানবত হবব। 

আর নবীহজ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম ও এমনই হশিা হদবয়বেন। 

এ পযবাবয় নামাবয সূরা ফাহতহা হশবর্ “আবস্ত আমীন” বলার বযাপাবর হাদীস শরীফ 

হথবক আরও হকেু স্পি দলীল হপশ করহে। 

(১) الله عليه وسلم فلما قرأ ﴿غري املغضوب  عن وائل بن حجر  قال: صلى بنا رسول الله  صلى
  .عليهم وال الضالني﴾ قال آمني. وأخفى بها صوته

وحاكم في   ,৩১৬/৪:وأحمد ,২৪৮حوفي رواية: وخفض بها صوته. )رواه الرتمذى:     
  (.قال الذهيب: على شرط البخارى ومسلم ২৯১৩ حاملستدرك:

অথব: হযরত ওয়াইল ইববন হুজর হথবক বহণবত হতহন ববলন, আমাবদরবক হনবয় 

রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম নামায পিবলন। হতহন যখন غير﴿ 

 ”পিবলন, তখন “আমীন” বলবলন এবং “আমীন  الضالين﴾ وال عليهم المغضوب

বলার সময় তাৌঁর আওয়াজবক হনচু করবলন। (হতরহমযী শরীফ হা.নং ২৯০, মসুনাবদ আহমাদ 

৪/৩১৬, মসুতাদরাবক হাবকম হা.নং ২৯১৩) 

(২)  عن أيب هريرة  أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال اإلمام ﴿غري املغضوب
 .عليهم وال الضالني﴾ فقولوا آمني. فإنه من وافق قوله قول املالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه

  
অথব: হযরত আবু হুরাইরা রা. হথবক বহণবত, রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম 

ববলবেন, ইমাম যখন الضالين﴾ وال عليهم المغضوب ﴿غير ববল, তখন হতামরা 

“আমীন” বল। হকননা হয বযহক্তর “আমীন” বলা হফহরশতাবদর “আমীন” বলার 

সাবথ হমবল যাবব, তার পূবববতবী গুনাহসমূহ মাফ কবর হদওয়া হবব। (বুখারী শরীফ হা.নং 

৭৮২, মসুহলম শরীফ হা.নং ৪১০) আর এ কথা সকবলই মানবত বািয হয, হফহরশতারা 

আমীন আবস্ত ববল। কারণ, তাবদর আমীন হকউ ুভনবত পায় না। তাই শতভাে এই 

হাদীবসর উপর আমল করবত চাইবল অনুচ্চ স্ববর-আবস্ত আমীন বলবত হবব। 
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وفي رواية عن أيب هريرة  قال: قال رسول الله: إذا قال اإلمام ﴿غري املغضوب عليهم وال 
املالئكة تقول آمني وإن اإلمام يقول آمني فمن وافق تأمينه تأمني  الضالني﴾ فقولوا آمني. فان

          .املالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه
 (৯২৭:والنسائي ,১২৪৬:والدارمي ,১৮০৪:وابن حبان ,৩৩৩/২:رواه احمد)

অথব: হযরত আবু হুরাইরা রা. হথবক আবরক বণবনায় আবে রাসূলুোহ সাোোহু 

আলাইহহ ওয়াসাোম ববলবেন, যখন ইমাম الضالين﴾ وال عليهم المغضوب ﴿غير 

বলবব, তখন হতামরা “আমীন” বলবব। হফহরশতারাও তখন “আমীন” ববল এবং 

ইমামও তখন “আমীন” ববল। সুতরাং যার “আমীন” হফহরশতাবদর আমীবনর সাবথ 

হমবল যাবব তার অতীবতর সব গুনাহ মাফ কবর হদওয়া হবব।  (সনুাবন নাসাঈ হা.নং 

৯২৭, আহমাদ ২/৩৩৩, ইববন হহব্বান হা.নং১৮০৪) 

এর িারা বুো যায় হয, হাদীবসর প্রথম অংশ যা বুখারীর বণবনায় উবেখ হবয়বে এর 

িারা “আমীন” বলার স্থান ও সময় বুোবনা হবয়বে। আর হিতীয় অংশ যা ইববন 

হহব্বান ও দাবরমীর বণবনায় রবয়বে অথবাৎ: يقول اإلمام وإن آمين تقول المالئكة فان 

ينآم  ‘হফহরশতারাও তখন “আমীন” ববল এবং ইমামও তখন “আমীন” ববল’  এর 

দারা বুোবনা হবয়বে “আমীন” এর অবস্থা তথা আবস্ত “আমীন” বলা। ইমাবমর 

হজাবর বলা উবিশয হবল এই অংশহট বাহিবয় বলার হকান অথব হয় না। তাোিা 

হফহরশতাবদর সাবথ তাবদর মত “আমীন” বলবত হবব, আর তারা হতা আবস্ত 

“আমীন” ববলন, সুতরাং আমাবদরও আবস্ত “আমীন” বলবত হবব।  

(৩)  عن أيب هريرة رضي الله تعاىل عنه قال: كان رسول الله  يعلمنا يقول: ال تبادروا اإلمام, إذا
كرب فكربوا, وإذا قال وال الضالني فقولوا آمني, وإذا ركع فاركعوا, وإذا قال مسع الله ملن حمده 

 (৪১৫:)رواه مسلم  فقولوا اللهم ربنا لك احلمد.
অথব: হযরত আবু হুরাইরা রা. ববলন, রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম 

আমাবদরবক হশখাবতন। হতহন বলবতন, ইমাবমর পূববব হকেু কর না। যখন ইমাম 

তাকবীর বলবব, তখন হতামরাও তাকবীর বলবব। ইমাম যখন الضالين وال  পবি হশর্ 

করবব, তখন হতামরা “আমীন” বলবব। ইমাম যখন রুকু করবব হতামরাও তখন রুকু 

করবব। আর ইমাম যখন  حمده لمن هللا سمع  বলবব, তখন হতামরা لك ربنا الهم 

  বলবব। (মসুহলম শরীফ হা. নং ৪১৫)  الحمد

এই হাদীবস মুক্তাহদর জনয হতনহট হজহনস বলার হনবদবশ এবসবে। তাকবীর, 

“আমীন”, আোহুম্মা রব্বানা লাকাল হাম্দ। প্রথম ও তততীয়হট সকবলর মবত আবস্ত 

বলবত হবব। তাহবল বণবনার পূববাপর হথবক প্রতীয়মান হয় হয, হিতীয় হনবদবশহটও 

আবস্ত পালন করবব। সুতরাং “আমীন” আবস্তই বলবত হবব।  
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(৪)  عن احلسن أن مسرة بن جندب و عمران بن حصني  تذاكرا فحدث مسرة بن جندب أنه
تني, سكتة إذا كرب وسكتة إذا فرغ من قراءة حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت

﴿غري املغضوب عليهم وال الضالني﴾ فحفظ ذلك مسرة وأنكر عليه عمران بن حصني, فكتبا في 
)رواه  ذلك إىل أيب بن كعب, فكان في كتابه أو في رده عليهما أن مسرة قد حفظ.

  (৪৮০:وابو داود ,২৫১:والرتمذى ,২৩/৫:احمد
অথব: হযরত সামুরা ইববন জুনদুব ও হযরত ইমরান ইববন হাসীন রা. পরস্পর 

আবলাচনা হবলা। হযরত সামুরা রা. হাদীস বণবনা করবত হেবয় বলবলন, আমার স্মরণ 

আবে রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম দু‘হট স্থাবন সাক্তাহ করবতন অথবাৎ 

চুহপসাবর পিবতন। একহট তাকবীবর তাহরীমা বলার পর অথবাৎ সানা। হিতীয়হট غير﴿ 

 বলার পর আথবাৎ “আমীন”। হযরত ইমরান ইববন  الضالين﴾ وال عليهم المغضوب

হাসীন রা. হিতীয়হটর স্বীকতহত হদবলন না। তখন উভবয় এই মাসআলা জানার জনয 

হযরত উবাই ইববন কা‘আব রা. এর হনকট পত্র হলবখন। হযরত উবাই ইববন কা‘আব 

রা. হলবখন, সামুরা রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম  এর হবর্য়হট 

সহিকভাববই স্মরণ হরবখবে। (হতরহমযী হা. নং ২৫১, সনুাবন আবু দাঊদ হা. নং ৪৮০, মসুনাবদ 

আহমাদ ৫/২৩) 

নবীহজ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম সানা আবস্ত পিবতন এ বযাপাবর উভয় সাহাবী 

একমত হবয় হেবলন, হকন্তু নবীহজ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম সূরা ফাহতহার পবর 

“আমীন” বলবতন হক না  এ বযাপাবর তাবদর মতহববরাি হল, একজন বলবেন 

নবীহজ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম “আমীন” বলবতন অনযজন তা অস্বীকার 

করবলন। এর িারা বুো হেল, নবীহজ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম  “আমীন” 

সববদা আবস্ত বলবতন। কারণ আওয়াজ কবর বলবল দু’জন সাহাবার মবিয ঐ বযাপাবর 

কখবনা মত পাথবকয হবতা না। অতএব এর িারা বুো হেল হয, “আমীন” আবস্ত 

বলাটাই আসল আমল। 

(৫)  عن عبد الرحمن بن أيب ليلى قال: قال عمر بن اخلطاب: خيفى الإلمام أربعا: التعوذ وبسم
 (২৮০/২:ثارالله الرحمن الرحيم وآمني وربنا لك احلمد.(احمللى باال

অথব: হযরত আব্দরু রহমান ইববন আবী লাইলা ববলন, হযরত উমর রা. ববলবেন, 

ইমাম চারহট হজহনস হনঃশবব্দ পিবব। আউযুহবোহ, হবসহমোহ, “আমীন” ও রাব্বানা 

লাকাল হামদ। (আল-মহুালা হবল আসার ২/২৮০) 

(৬) مام ثالثا: االستعاذة, عن علقمة و األسود, كالهما عن عبد الله بن مسعود  قال: خيفى اإل
 (২৮০/২:وبسم الله الرحمن الرحيم وآمني. )احمللى
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অথব: হযরত আব্দুোহ ইববন মাসঊদ রা. হথবক বহণবত, হতহন ববলন, ইমাম হতনহট 

হজহনস হনঃশবব্দ বলবব। আউযুহবোহ, হবসহমোহ, “আমীন”। (আল-মহুালা হবল আসার 

২/২৮০) 

এ পযবাবয় উক্ত মবতর হববরািীবদর দলীল ও তার  খণ্ডন এবং তার জওয়াব উবেখ 

করহে। 

হজাবর “আমীন” বলা সম্পহকবত হাদীসগুহল সম্পবকব মূল কথা হল, হযহট সহীহ, হসহট 

 হসহট  সহীহ নয়। (صريح) দাবী প্রমাবণ সুস্পি নয়। আর হযহট সুস্পি (صريح)

হযমন:-  

যারা হজাবর “আমীন” বলার কথা ববলন, তারা তাবদর দাবীর পবি সববচবয় বি ও 

শহক্তশালী দলীল হপশ কবর থাবকন ইমাম বুখারী ও মুসহলম রহ. এর হনবম্নাক্ত হাদীস 

দু’হট হদবয়।  

عن أيب هريرة  أن النىب صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن اإلمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمني 
 (৯১৪:ومسلم ,৭৮০:املالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه. )رواه البخارى

অথব: হযরত আবু হুরাইরা রা. হথবক বহণবত, রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম 

ববলবেন, ইমাম যখন “আমীন” ববল তখন হতামরাও “আমীন” বল। হকননা যার 

“আমীন” হফহরশতাবদর আমীবনর সাবথ হমবল যায়, তার অতীবতর সব গুনাহ মাফ 

কবর হদওয়া হয়।  (বুখারী শরীফ হা.নং ৭৮০, মসুহলম শরীফ হা.নং ৯১৪) 

عن ايب هريرة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال اإلمام ﴿غري املغضوب عليهم وال 
  .الضالني﴾ فقولوا آمني, فإنه من وافق قوله قول املالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه

অথব: হযরত আবু হুরাইরা হথবক বহণবত, নবীহজ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম 

ববলবেন, ইমাম যখন  ববল, তখন হতামরা  الضالين﴾ وال عليهم المغضوب ﴿غير

“আমীন” বল। হকননা যার “আমীন” হফহরশতাবদর আমীবনর সাবথ হমবল যায়, তার 

অতীবতর সব গুনাহ মাফ কবর হদওয়া হয়। (বুখারী শরীফ হা.নং ৭৮২, মসুহলম শরীফ হা.নং 

৪১০) 

প্রথম হাদীসহট িারা ইমাম বুখারীসহ অবনবক ইমাবমর হজাবর “আমীন” বলা প্রমাণ 

করবত হচবয়বেন। তারা এর অথব কবরবেন, ‘ইমাম যখন ুভহনবয় “আমীন” বলবব (যা 

হাহদবস স্পিভাবব উবেখ হনই), তখন হতামরাও “আমীন” ববলা’  হকন্তু এ হিবত্র 

প্রথম কথা হল, হাদীসহটর ুভিু একহটই অথব নয়, আবরা অথব হবত পাবর। হাদীসহটবতা 

রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম ববল হেবেন, হকন্তু এর হকান হনিবাহরত অথব 

কাবরা কাবে ববল যানহন। ইমাম মাবলক রহ. বংশেতভাববই আরবী ভার্ী এবং 

মদীনার অহিবাসী হেবলন, মাবলকী মাযহাব মবত ইমাম “আমীন”ই বলবব না। তারা 
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এই হাদীবসর অথব কবরবেন, ‘ইমাম যখন “আমীন” বলার স্থাবন হপৌৌঁেবব। তখন 

হতামরা “আমীন” বল।’ আবার অবনবক হাদীসহটর অথব কবরবেন, ‘যখন ইমাম 

“আমীন” বলবত ইবে করবব, তখন হতামরা “আমীন” বলবব’। হকননা ইমাম 

মুকতাদী ও হফহরশতার “আমীন” একসাবথ হওয়া কাময। 

অথবাৎ এই হাদীস িারা মূলত “আমীন” বলার পেহত তথা হজাবর বা আবস্ত বলার 

বণবনা হদওয়া উবিশয নয়। বরং এর িারা আমীবনর ফযীলত বুোবনা উবিশয হয, 

ইমাম যখন “আমীন” বলার ইো করবব, তখনই হতামরা “আমীন” বলবব। যাবত 

হতামাবদর “আমীন” ইমাম ও হফহরশতাবদর আমীবনর সাবথ হমবল যায়, এবং হতামরা 

অতীবতর সব গুনাহ মাবফর ফযীলবত িনয হবত পার। 

“আমীন” বলার পেহত হবলা আবস্ত বলা, এর বণবনা হদওয়া হবয়বে ইমাম বুখারী ও 

মুসহলম রহ. হথবক বহণবত হিতীয় হাদীসহটবত। যা একহট বি হাদীবসর এক অংশ 

মাত্র। হাদীসহটবত নামাবযর পেহত বণবনা করা হবয়বে এবং ইমাম মুকতাদীর কাজ 

হভন্ন হভন্ন কবর বুোবনা হবয়বে, যা আমরা আমাবদর ৩নং দলীবল উবেখ কবরহে। মূল 

হাদীবসর পূববাপর হথবক এটাই বুো যায় হয, মুকতাদী ইমাবমর হপেবন হযরূপ 

তাকবীর ও তাহমীদ ( الحمد لك ربنا ) আবস্ত বলবত হয়, হসরূপ “আমীন”ও আবস্তই 

বলবব। হভন্ন হকান দলীল োিা হজাবর বলার অবকাশ হনই। 

আর হিতীয় কথা হল, যহদ প্রথম অথবহটই িরা হয়, তবুও হজাবর “আমীন” বলার 

বযাপাবর এর হনবদবশনা সুস্পি নয়, এবং এমন হওয়াও সম্ভব নয়। হকননা রাসূলুোহ 

সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম আবরক হাদীবস ববলন, وإن آمين تقول المالئكة فان 

آمين يقول اإلمام  ‘হফহরশতারাও তখন “আমীন” ববল এবং ইমামও তখন “আমীন” 

ববল’ পূববব বহণবত হাদীস দুহটবত যহদ হজাবর “আমীন” বলা বুোবনা হবতা, তাহবল 

নবীহজ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম এ কথাহট হভন্ন কবর বলার হকান প্রবয়াজন হয় 

না। এ কথাহট হভন্ন কবর বলাই বুোয় হয, ইমাম ও হফহরশতাবদর “আমীন” আবস্ত 

হবয় থাবক। অতএব মুকতাদীবদরবক ফযীলত হপবত হবল তাবদর সাবথ হমল হরবখ 

“আমীন” আবস্তই বলবত হবব। 

হজাবর “আমীন” বলার পবি আবরকহট দলীল হপশ করা হয়, হতরহমযী শরীবফর 

একহট হাদীস হদবয়। হাদীসহট হবলা:- 

عن وائل بن حجر  قال: مسعت النيب  صلى الله عليه وسلم قرأ ﴿غري املغضوب عليهم وال 
الضالني﴾ فقال آمني, ومد بها صوته.وفي رواية أيب داود بلفظ:  فقال آمني, ورفع بها صوته. 

 (৯৩২:وابو داود ,২৪৮:)رواه الرتمذى 

তরজমা: হযরত ওয়াইল ইববন হুজর হথবক বহণবত হতহন ববলন, আহম ুভবনহে 

রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম পিবলন,  وال عليهم المغضوب ﴿غير
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 অতঃপর বলবলন, “আমীন” এবং “আমীন” বলার সময় তাৌঁর   الضالين﴾

আওয়াজবক লম্বা করবলন। সুনাবন আবু দাঊবদর বণবনায় এবসবে: ‘নবীহজ “আমীন” 

বলার সময় তাৌঁর আওয়াজবক উৌঁচু করবলন’। (হতরহমযী শরীফ হা.নং২৪৮, আবু দাঊদ 

হা.নং৯৩২) 

আোমা ইবনুল হুমাম সহ অবনবক ববলন হয, হজাবর “আমীন” বলার এ হাদীস মূলত 

হশিাদাবনর উবিবশয, প্রকতত ও স্থায়ী আমল হবলা, আবস্ত “আমীন” বলা। হযমন 

নবীহজ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম কখবনা কখবনা হসররী নামাবয এক দুই আয়াত 

হজাবর পিবতন, হযরত ওমর রা. কখবনা কখবনা “সানা” হজাবর পিবতন, হযরত 

আবু হুরাইরা রা. কখবনা কখবন باهلل اعوذ  হজাবর পিবতন, এবং এ  সব হেবলা 

মুসহে¬হদরবক হশিাদাবনর উবিবশয। এোিা এর আবরকহট স্পি প্রমাণ হবলা হয, 

হযরত ওয়াইল হবন হুজর ইয়ামানবাসী সাহাবী হেবলন, হতহন নবীহজ সাোোহু 

আলাইহহ ওয়াসাোম এর দরবাবর িীন হশিা করার লবিযই এবসহেবলন, হতহন 

২০হদন নবীহজ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম এর হসাহববত হেবলন এবং র্াট ওয়াক্ত 

হজাবর হক্বরাতওয়ালা নামায পবিহেবলন, নবীহজ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম 

হনবজর হিক হপেবন তার জনয স্থান হনববাচন কবর হদবয়হেবলন। ওয়াইল হবন হুজর  

ববলন, এই র্াট ওয়াবক্তর মবিয সাতান্ন ওয়াবক্ত নবীহজ সাোোহু আলাইহহ 

ওয়াসাোম আবস্ত “আমীন” বলবলন এবং মাত্র হতন ওয়াক্ত নামাবয “আমীন” হজাবর 

ববলহেবলন, হতা আমার বুেবত বাকী হেল না হয, এটা আমাবক হশিা দাবনর 

উবিবশযই কবরহেবলন।  

(আল আসমাউ ওয়ালকুনা:১/১৯৭, মাজমাউজ যাওয়াইদ:২/১১৩, নাসাঈ হা.নং ৯৩২, শরহুল 

মাওয়াহহব:৭/১১৩, শরবহ বুখারী দূলাবী প্রণীত।)  

অনুরূপ হজাবর “আমীন” বলাই যহদ নবীহজ এর সুন্নত হবতা, তাহবল হাদীবসর মবিয 

এর অবনক অবনক বণবনা রবয় হযবতা এবং আমবলর হিবত্রও সবার মাবে েহিবয় 

পিবতা, হকননা এহট একহট করণীয় আমল, বজবনীয় আমল হবল হস হিবত্র বণবনা কম 

হওয়ার সুবযাে থাবক। অথচ এহবর্বয় সমািাবনর জনয খাইরুল কুরুবন প্রচহলত 

আমবলর হদবক লিয করবল হদখা যায়, আোমা ইবনুত তুরকুমানী রহ. ববলন, 

অহিকাংশ সাহাবা ও তাববঈনবদর আমল হেবলা আবস্ত “আমীন” বলা। (মাআহরফুস-

সুনান:২/৪১৮, সুনাবন বাইহাক্বী (হটকা): ২/৮৫)    

আোহ তা‘আলা আমাবদরবক বুোর এবং আমল করার তাওহফক দান করুন। 

“আমীন”।  

রুক ুহথবক হসজদায় যাওয়ার সুন্নাত 

কওমা তথা রুকু হথবক হসাজা হবয় দাৌঁহিবয় হসজদায় যাওয়ার সুন্নাত তরীকা হনবয় 

ফুকাহাবয় হকরাম এর মবিয হকেুটা মতাননকয থাকবলও এটা হনবয় এক পি অনয 
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পবির সাবথ হকাবনা িরবনর বািাবাহি কবর না। আর এটা বািাবাহি করার মত 

হকাবনা হবর্য়ও নয়। এতিসবেও এ হবর্বয় কলম িরবত হবে আহবল হাদীস বা লা-

মাযহাবী ভাইবদর কলযাবণ (?)। আমরা হনবম্ন রুকু হথবক হসজদায় যাওয়ার পবি-

হবপবির দলীল তুবল িবর হবচার-হববের্বণর মািযবম  এ কথা প্রমাণ কবর হদখাব হয, 

এ হিবত্র হানাফীবদর আমলই হাদীস ও আসাবর সাহাবা িারা সু-প্রমাহণত আহবল 

হাদীস ভাইবয়রা হয হাদীবসর উপর হভহত্তকবর হানাফীবদর হবপরীত আমল কবর হসটা 

হবহভন্ন কারবণ গ্রহণবযােয নয়। 

কওমা হথবক হসজদায় যাওয়ার সুন্নাত তরীকার বযাপাবর ফুকাহা ও মুহাহিসীবন 

হকরাবমর দুই িরবনর মতামত  রবয়বে।   

১.রুকু হথবক দাৌঁহিবয় হসজদায় যাওয়ার সময় প্রথবম দুই হাৌঁটু জহমবন রাখবব এরপর 

দুই হাত হসজদার স্থাবন রাখবব। আর হসজদা হথবক দাৌঁিাবনার সময় প্রথবম হাত জহম 

হথবক উিাবব এরপর হাৌঁটু জহম হথবক তুলবব। 

২.রুকু হথবক দাৌঁহিবয় হসজদায় যাওয়ার সময় প্রথবম দুই হাত জহমবন রাখবব এরপর 

দুই হাৌঁটু জহমবন রাখবব। আর হসজদা হথবক দাৌঁিাবনার সময় প্রথবম হাৌঁটু জহম হথবক 

উিাবব এরপর দুই হাত জহম হথবক তুলবব। 

প্রথবমাক্ত মবতর প্রবক্তােণ : 

হানাফী মাযহাবব প্রথম মত গ্রহণ করা হবয়বে। হানাফী মাযহাববর মতামত আরও 

যাবদর হথবক বহণবত তারা হবলন, সাহাবাবয় হকরাম রা. এর মিয হথবক: হযরত উমর 

রা. হযরত আব্দুোহ ইববন মাসঊদ রা. হযরত আনাস রা. হযরত সা‘দ ইববন আবী 

ওয়াক্কাস রা. হযরত ওয়াবয়ল ইববন হুজর রা.। তাববঈ এবং তাববয় তাববঈনবদর 

মিয হথবক: ইবরাহীম নাখয়ী, ইববন সীরীন, আবু হকলাবাহ, ইমাম আবু হানীফা, 

ইমাম শাবফয়ী, ইমাম আহমাদ, ইমাম ইসহাক হবন রাহুয়া, সুহফয়ান সাওরীসহ 

আরও অবনক ফকীহ ও মুহাহিস রহহমাহুমুোহ। ইমাম হতরহমযী রহ. এর ভার্যানযুায়ী 

‘অহিকাংশ ফুকাহা ও মুহাহিস প্রথম মবতর প্রবক্তা এবং তারা এ অনুযায়ী আমল 

কবর আসবেন।’  (সুনাবন হতরহমযী হা.নং ২৬৮, আল মুেনী ইববন কুদামাহ:১/৩০৩, 

যাদুল মাআদ:১/২১৫, মুসান্নাবফ ইববন আবী শাইবা:১/২৬৯ শাবমলা) 

হিতীয় মবতর প্রবক্তা: বতবমান যমানার আহবল হাদীস (লা-মাযহাবী) নামিারী 

হফরকা এই মত গ্রহণ কবরবে।  

প্রথবমাক্ত মত তথা রুকু হথবক দাৌঁহিবয় হসজদায় যাওয়ার সময় প্রথবম দুই হাৌঁট ু

জহমবন রাখবব এরপর দুই হাত হসজদার স্থাবন রাখবব। আর হসজদা হথবক দাৌঁিাবনার 

সময় প্রথবম হাত জহম হথবক উিাবব এরপর হাৌঁটু জহম হথবক তুলবব। এর স্বপবি-  

হানাফীবদর দলীল: 
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 (১)  بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل عن وائل
 .يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه

‘হযরত ওয়াবয়ল ইববন হুজর রা. ববলন, আহম নবীহজ সাোোহু আলাইহহ 

ওয়াসাোমবক হসজদায় যাওয়ার সময় দুই হাবতর পূববব দুই হাৌঁটু জহমবন রাখবত  

হদবখহে এবং ওিার সময় দুই হাৌঁটুর পূববব দুই হাত জহমন হথবক ওিাবত হদবখহে।’ 

(সনুাবন আবু দাউদ হা.নং৮৩৮, সনুাবন হতরহমযী হা.নং ২৬৮, সনুাবন দাবরমী হা.নং ৩০৩, সহীহ 

ইববন খুযাইমা হা.নং ৬২৬,  মা‘হরফাতুস সনুান ওয়াল আসার বাইহাকী : ৩/৬৪ শাবমলা) এই 

হাদীবসর সনদবক ইমাম হতরহমযী এবং হাবকম হনশাপুরী যথাক্রবম হাসান এবং সহীহ 

ববলবেন। ইবনুল কাইহয়যম আল জাওহযয়া রহ.ও এই হাদীসবক সহীহ ববলবেন। 

সুনাবন দাবরমীবত হাদীসহটবক হাসান বলা হবয়বে। (ফাতহুল বারী হকতাবুল ঈমান:৬/৫৩, 

যাদুল মাআদ:১/২১৬ শাবমলা)  

(২) ليدينعن سعد قال كنا نضع اليدين قبل الركبتني فأمرنا بالركبتني قبل ا.  
‘হযরত সা‘দ রা. হথবক বহণবত, আমরা এক যমানায় হসজদায় যাওয়ার সময় হাৌঁটুর 

আবে হাত রাখতাম, এরপর আমাবদরবক হাবতর পূববব হাৌঁটু রাখবত আবদশ করা 

হবয়বে।’ (সহীহ ইববন খুযাইমা:৩/৩১৮) 

 (৩) وك عن ايب هريرة يرفعه أنه قال إذا سجد أحدكم فليبتدئ بركبتيه قبل يديه وال يربك بر
 . الفحل

আবু হুরাইরা রা. ববলন, নবীহজ জ ববলবেন,  হতামাবদর হকউ যখন হসজদা কবর 

তখন প্রথবম হযন দুই হাৌঁটু জহমবন রাবখ, পুরুর্ (উট) এর মত হযন না ববস, (অথবাৎ 

আবে হযন হাত না রাবখ, কারণ এটাই উবটর বসার হনয়ম)।’ (মসুান্নাবফ ইববন আবী 

শাইবা:১৩/৪৮৬ শাবমলা) 

এসব হাদীস িারা রুকু হথবক দাৌঁহিবয় হসজদায় যাওয়া এবং হসজদা হথবক দাৌঁিাবনার 

সুন্নাত তরীকার বযাপাবর হানাফী মাযহাববর মতামত দতঢ়ভাবব সহিক ও হবুভে  

প্রমাহণত হবলা। এতিসবেও এ হিবত্র লা-মাযহাবী ভাইবদর হানাফী মাযহাব হেবি 

অনয মতামত গ্রহণ করা সমাবজ হফতনা-ফাসাদ সতহি করা োিা অনয হকাবনা 

উবিবশয হবত পাবর না।  এ হিবত্র তাবদর দলীল ও তার খণ্ডন হনবম্ন উবেখ করা 

হবলা: 

লা-মাযহাবীবদর দলীল: 

عن أيب هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه 
 .وال يربك بروك البعري
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‘হযরত আবু হুরাইরা রা. হথবক বহণবত হতহন ববলন, নবীহজ সাোোহু আলাইহহ 

ওয়াসাোম ববলবেন, হতামাবদর হকউ যখন হসজদা কবর তখন হস হযন দুই হাৌঁটুর 

পূববব দুই হাত জহমবন রাবখ। আর উবটর মত হযন না ববস।’ (সনুাবন নাসাঈ হা.নং ১০৯০, 

সনুাবন আবু দাউদ হা.নং৮৪০, হাদীসহট হাদীবসর আরও অনযানয হকতাবব আবে) 

হাদীসহটর সনদ সম্পবকব মুহাহিসেণ হমশ্র-প্রহতহক্রয়া বযক্ত করবেন: হকউ হাসান, 

হকউ সহীহ, হকউ যয়ীফ ববল মন্তবয হপশ কবরবেন।   হকউ মুনকারও ববলবেন। 

হযমন হামযাহ আল-হকনানী রহ. এই হাদীসবক মুনকার ববলবেন। (ফাতহুল বারী 

হকতাবুল ঈমান:৬/৫৩) 

তবব প্রথবমাক্ত হাদীসহট হিতীবয়াক্ত হাদীবসর উপর অনয কবয়কহট কারবণ প্রািানয 

পায়। কারণগুবলা ‘যাদুল মা‘আদ’ গ্রন্থ হথবক হনবম্ন উবেখ করা হবলা: 

১. লা-মাযহাবীবদর হাদীসহটবক সা‘দ হবন আবী ওয়াক্কাস রা. হথবক বহণবত হাদীবসর 

কারবণ অবনক মুহাহিস মানসূখ (রহহত) ববলবেন। হযমন ইবনুল মুনহযর রহ. ববলন, 

‘আমাবদর মাযহাববর অবনক ফুকাহা এই হাদীসহটবক মানসূখ মবন কবরন।’ (যাদুল 

মাআদ:১/২১৫) তাোিা সহীহ  ইববন খুযাইমার সংকলকও এই হাদীসহটবক মানসূখ ববলবেন। 

(সহীহ ইববন খুযাইমা:৩/৩১৮) আর ফুকাহাবয় হকরাম এবং মুহাহিসীন হযরাত এ 

বযাপাবর একমত হয, মানসূখ হাদীস হকাবনা আমবলর স্বপবি দলীল হবত পাবর না। 

অতএব, লা-মাযহাবী ভাইবয়রা হযরত  আবু হুরাইরা রা. এর হাদীস িারা তাবদর 

আমবলর পবি হয দলীল হপশ করবে হস দলীল গ্রহণবযােয নয়। কারণ হসটা মানসূখ 

অথবাৎ রহহত হবয় হেবে। 

২. যহদ আবু হুরাইরা রা. হথবক বহণবত লা-মাযহাবীবদর হাদীসহটবক মানসূখ নাও 

মানা হয়, তাহবল এটার ‘মতন মুযতাহরব’। অথবাৎ হাদীবসর মূল পাি উলটপালট হবয় 

হেবে। কারণ হাদীবসর প্রথম অংবশ হয কাজ করবত বলা হবয় হিতীয় অংবশ হসটাই 

হনবর্ি করা হবয়বে। এভাবব হয, হাদীবসর প্রথম অংবশ দুই হাৌঁটুর পূববব দুই হাত 

রাখবত বলা হবয়বে, আর হিতীয় অংবশ উবটর মত বসবত হনবর্ি কবর মূলত হাৌঁটুর 

পূববব হাত রাখবতই হনবর্ি করা হবয়বে। হকননা উট বসার সময় প্রথবম হাত তথা 

সামবনর দুই পা জহমবন হবোয় এরপর হপেবনর দুই পা হবহেবয় ববস। এর িারা 

প্রমাহণত হয় হযরত ওয়াবয়ল ইববন হুজুর হথবক বহণবত মতনই সহিক। আমাবদর 

বহণবত হতন নং দলীবল হখাদ হযরত আবু হুরাইরা রা. হথবক একহট হাদীস উবেখ করা 

হবয়বে, যা িারা স্পিভাবব প্রমাহণত হয় লা-মাযহাবীেণ আবু হুরাইরা রা. হথবক 

বহণবত হয হাদীসহটবক দলীল হহবসবব হপশ কবরবে, হসটা বণবনা করার সময় হকাবনা 

বণবনাকারী ভুল বশত শব্দ আে-হপে কবর হফবলবে। এ হহসাবব আবু হুরাইরা রা. এর 

হাদীস (বযটা লা-মাযহাবীবদর দলীল)-এর মূল-পাি আসবল এমন হেল: 
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‘হতামাবদর হকউ যখন হসজদা কবর তখন হস হযন হনজ দুই হাৌঁটু দুই হাবতর পূববব 

রাবখ এবং উবটর মত হযন না ববস।’  

হাদীবসর মূল-পাি এমন িরা হবল, হাদীবসর প্রথম অংশ এবং হিতীয়াংবশর মবিয 

হকাবনা সং র্ব হয় না এবং আবু হুরাইরা রা. হথবক বহণবত দুই হাদীস একহট 

আবরকহটর হবপরীত হয় না। 

এসব আবলাচনা িারা, প্রমাহণত হবলা, লা-মাযহাবী ভাইবদর দলীলহট ‘মুযতাহরবুল 

মতন’ বা ‘মাকলূব’। আর মুযতাহরব হাদীস দলীল হওয়ার উপযুক্ত নয়। ফবল রুকু 

হথবক হসজদায় যাওয়ার বযাপাবর লা-মাযহাবী ভাইবদর দলীলহট গ্রহণ করা হেল না। 

৩.ওয়াবয়ল ইববন হুজর রা. হথবক বহণবত হাদীবসর পবি একাহিক সাহাবী রা. এর 

আমল রবয়বে। হযমন: হযরত উমর, হযরত আব্দুোহ ইববন মাসঊদ, হযরত আনাস 

প্রমুখ সাহাবা রা.। অথচ আবু হুরাইরা রা. এর হাদীবসর উপর একমাত্র ইববন উমর 

রা. োিা অনয হকাবনা সাহাবীর আমল পাওয়া যায় না। ইববন উমর রা. হথবক আবার 

ওয়াবয়ল ইববন হুজর রা. এর হাদীস হমাতাববক আমলও বহণবত আবে। তাই আবু 

হুরাইরা রা. এর হাদীবসর উপর ইববন উমর রা. এর আমল থাকা না থাকার মতই। 

৪.নবীহজ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম নামাবযর মবিয মুসহেবক হবহভন্ন প্রাণীর 

সাদতসযতা অবলম্বন করবত হনবর্ি কবরবেন। হযমন: হশয়াবলর মত এহদক-হসহদক 

তাকাবত, হহংস্র প্রাণীর মত হাত হবহেবয় রাখবত, কাবকর মত হিাকর হদবত, কুকুবরর 

মত বসবত, অবািয হ ািার হলজ নািার মত বারবার হাত ওিাবত এবং উবটর মত 

হসজদায় হযবত হনবর্ি কবরবেন। অথচ হযরত আবু হুরাইরা রা. সূবত্র বহণবত হাদীবসর 

উপর আমল করবল হসজদায় যাওয়ার সময় উবটর সাদতসযতা গ্রহণ করা হথবক বাৌঁচা 

যায় না। তাই হসজদায় যাওয়ার সময় উবটর সাদতসযতা অবলম্বন হথবক বাৌঁচার জনয 

ওয়াবয়ল ইববন হুজর রা. এর সূবত্র বহণবত হাদীবসর উপর আমল করা োিা হকাবনা 

উপায় হনই। (হবস্তাহরত হদখুন ‘যাদুল আমাদ:১/২১৫, আল মুেনী ইববন কুদামাহ:৩০৩) 

এসব কারণ হবববচনায় উম্মবতর অহিকাংশ ফকীহ এবং মুহাহিস হযরত আবু হুরাইরা 

রা. এর সূবত্র বহণবত হাদীসহটবক আমলবযােয মবন করবত পাবরনহন। বরং ১৪শ বের 

িবর তারা হযরত ওয়াবয়ল ইববন হুজর এর হাদীস অনুযায়ী আমল কবর আসবেন। 

শাহন্তপূণব মুসহলম সমাবজ হফতনা-ফাসাদ সতহির লবিযই লা-মাযহাবী ভাইবয়রা 

হযরত আবু হুরাইরা রা.  হথবক বহণবত অগ্রহণবযােয হাদীসহটবক সম্বল বাহনবয়বে, 

আর আবু হুরাইরা রা. হথবক এ বযাপাবর মা‘মূল হবহী হয হাদীসহট হেল (আমাবদর 

হতন নং দলীল) হসহট তারা প্রতযাখযান কবরহে।  হসটা গ্রহণ করার িারা হতা সমাবজ 

হফতনা ফাসাদ েিাবনা যাবব না! আোহ তাআলা তাবদরবক হহদায়াত দান করুন। 

আমাবদরবক তাবদর হফতনা হথবক হহফাজত করুন। আমীন। 
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হবহতবরর নামায এক সালাবম হতন রাকআত হবহতবরর নামায ওয়াহজব: 

প্রবতযক মুসলমান প্রািবয়স্ক, সসু্থমহস্তষ্কসম্পন্ন পুরুর্ ও মহহলার উপর ফজর, হযাহর, 

আসর, মােহরব ও ইশার ফরয নামায আদায় করা হযমন ফরবয আইন, হতমহন 

হবহতবরর নামায আদায় করা ওয়াহজব। 

হবহতবরর নামায আদায় করার সময় হল, ইশার ফরয ও সুন্নাত আদাবয়র পর হথবক 

সুববহ সাবদক উহদত হওয়া পযবন্ত।  

হনবম্ন এ হবর্বয়র হকেু হাদীস উবেখ করা হল:- 

عن خارجة بن حذافة: أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله أمدكم 
بصالة هى خريلكم من حمر النعم الوتر، جعله الله لكم فيما بني صالة العشاء إىل أن يطلع 

   .الفجر
(১) অথব: হযরত খাহরজা ইববন হুযাফা রা. ববলন: একবার রাসূলুোহ সাোোহু 

আলাইহহ ওয়াসাোম আমাবদর মাবে  উপহস্থত হবলন এবং বলবলন: আোহ তাআলা 

হতামাবদরবক এমন এক নামায দান কবরবেন, যা হতামাবদর জনয লাল উটনীসমূহ 

হথবক উত্তম, নামাযহট হল হবহতবরর নামায। হতহন হবহতবরর নামাযবক হতামাবদর জনয 

হনিবারণ কবরবেন ইশা ও ফজবরর মিযবতবী সমবয়। (সনুাবন হতরহমযী-হাদীস নং ৪৫২, 

মসুান্নাবফ ইববন আবী শাইবা [শাইখ মহুাম্মাদ আওয়ামা দা. বা. এর হাহশয়া সহ হা. নং ৬৯২৮, 

মসুতাদরাবক হাবকম-হা. নং ১১৪৮, উমদাতুল কারী-হা. ৯৯৮) 

ফায়দা: হযবহতু ফরয নামাবযর রাকআত সংখযা হনিবাহরত, এর হচবয় কম-হবশী করা 

যায় না, তাই এই হাদীবস ১৭ রাকআত ফরয নামাবযর উপর ৩ রাকআত হবহতবরর 

নামাযবক দান বলা হবয়বে।  

عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: مسعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوتر حق، 
 .فمن مل يوتر فليس منا، الوتر حق، فمن مل يوتر فليس منا، الوتر حق، فمن مل يوتر فليس منا

(২)  হযরত আব্দুোহ ইববন বুরাইদা রহ. তার হপতা বুরাইদা রা. হথবক বণবনা কবরন 

হয, হতহন ববলন: আহম রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ ওয়া সাোমবক বলবত ুভবনহে 

হয, হবহতবরর নামায অপহরহাযব, সুতরাং হয হবহতবরর নামায পবি না, হস আমার 

দলভুক্ত নয়। হবহতবরর নামায অপহরহাযব, হয হবহতবরর নামায পবি না, হস আমার 

দলভুক্ত নয়। হবহতবরর নামায অপহরহাযব, হয হবহতবরর নামায পবি না, হস আমার 

দলভুক্ত নয়। (সনুাবন আবু দাউদ- হা.নং ১৪১৯,মসুতাদরাবক হাকীম-হা.নং১১৪৬, মসুান্নাবফ 

ইববন আবী শাইবা- হা.নং ৬৮৬৯) 

(৩) রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ ওয়া সাোম ববলন: প্রবতযক মুসলমাবনর উপর 

হবহতর জরুরী, ওয়াহজব। 
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হকন্তু হকউ সময়মবতা হবহতবরর নামায আদায় করবত না পারবল পরবতবীবত ঐ হবহতর 

ক্বাযা কবর হনবব। হবহতর নামায সুন্নাত হবল ক্বাযা করার প্রবয়াজন হবতা না । 

উপহরউক্ত হাদীস গুবলা িারা প্রমাহণত হয় হয, হবহতবরর নামায আদায় করা ওয়াহজব, 

সুতরাং হকউ সময়মবতা হবহতবরর আদায় করবত না পারবল পরবতবীবত এই হবহতর 

ক্বাযা কবর হনবব, হবহতবরর নামায সুন্নাত হবল ক্বাযা করার প্রবয়াজন হত না। 

হনবম্ন এ সম্পহকবত কবয়কহট হাদীস উবেখ করা হবলা: 

ذا عن أىب سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن وتره أو نسيه فليصله إ
  .ذكره

১. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. হথবক বহণবত, হতহন ববলন: রাসূলুোহ সাোোহু 

আলাইহহ ওয়াসাোম ববলবেন: হয বযহক্ত হবহতর না পবর  ুহমবয় পিল হকংবা হবহতর 

পিবত ভুবল হেল, হস হযন স্মরণ হওয়ার পর হবহতবরর নামায আদায় কবর হনয়। 

(সনুাবন আবু দাউদ- হা.নং ১৪৩১, মুসতাদরাবক হাকীম-হা.নং১১২৮.) 

عن أىب مرمي قال: جاء رجل إىل على قال: إىن منت ونسيت الوتر حىت طلعت الشمس! فقال: إذا 
  .استيقظت وذكرت فصل

২.অথব: হযরত আবু মারইয়াম রহ. হথবক বহণবত, হতহন ববলন: এক হলাক আলী রা. 

এর হনকট এবস বলল: আহম হতা  ুমাবনার কারবণ হবহতবরর নামায পিবত ভুবল  

হেবয়হে, এমনহক সূযব উহদত হবয় হেবে,তখন হযরত আলী রা. বলবলন: যখন তুহম 

জাগ্রত হবয়বো তখন তুহম হবহতবরর নামায পবি নাও। (মসুান্নাবফ ইববন আবী শাইবা-হা. 

নং ৬৮৬৯) 

عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس و عبادة بن صامت و القاسم بن حممد و عبدالله بن عامر 
  .قد أوتروا بعد الفجربن ربيعة  

৩. অথব: ইমাম মাবলক রহ. হথবক বহণবত তাৌঁর কাবে হপৌৌঁবেবে হয, আব্দুোহ্ ইববন 

আব্বাস রা., উবাদা ইববন সাহমত রা., কাহসম ইববন মুহাম্মাদ রহ., আব্দুোহ ইববন 

আহমর ইববন রাবীআ রহ., ফজবরর পর হবহতর নামায পবিবেন, অথবাৎ সময়মবতা 

হবহতর পিবত না পারায় ফজবরর পর ক্বাযা হহবসবব পবিবেন। (মআুত্তা মাহলক-হা. ১৪৮) 

হবহতর নামায হতন রাকআত: 

নামাবযর বযাপাবর শরীয়বতর মূলনীহত এই হয; ফরয, ওয়াহজব, সুন্নাবত মুআক্কাদা ও 

নফল সবিরবনর নামাবযর সববহনম্ন রাকাআত হল: দুই রাকাআত। তাই দুই 

রাকাআবতর কবম এক রাকাআত হকাবনা নামাযই হনই। 

  .ن بن عمر عن النىب صلى الله عليه وسلم قال: صالة الليل والنهار مثىن مثىنع
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 অথব: হযরত আব্দুোহ ইববন উমর রা. হথবক বহণবত, হতহন রাসূলুোহ সাোোহু 

আলাইহহ ওয়া সাোম হথবক বণবনা কবরন হয, হতহন ববলবেন: রাত ও হদবনর নামায 

দুই দুই রাকআত। (সনুাবন হতরহমযী-হা. নং ৫৯৬, মআুত্তা মাবলক- হা. নং ১৩৯, মসুান্নাবফ 

ইববন আবী শাইবা-হা. নং ৬৬৮৬-৬৬৮৮) 

হযাৌঁ, দুই রাকাআবতর হবহশ হতন বা চার রাকাআত ফরজ, ওয়াহজব, সুন্নাবত 

মুআক্কাদা, ও নফল নামায আবে। আর হবহতর শবব্দর অথব হযবহতু হববজাি, আর দুই 

রাকাআবতর কবম এক রাকাআত হকাবনা নামায হনই; সতুরাং, হবহতর নামায হতন 

রাকাআত হওয়া হনিবাহরত হবয় হেল। 

হনবম্ন হবহতর নামায হতন রাকাআত হওয়া সম্পহকবত হাদীসসমূহ উবেখ করা হবলা: 

عن عبد الله بن عمر قال: قال النىب صلى الله عليه و  سلم: صالة الليل مثىن مثىن ، فإذا أردت أن 
 .تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت

১. অথব: হযরত আব্দুোহ ইববন উমর রা. হথবক বহণবত,  রাসূলুোহ সাোোহু 

আলাইহহ ওয়াসাোম ববলবেন: রাবতর নামায দুই রাকাআত-দুই রাকাআত। সববশবর্ 

যখন তুহম (তাশাহহুদ পবি) সালাম হফরাবনার ইো করবব, তখন সালাম না হফহরবয় 

দাৌঁহিবয় আরও এক রাকাআত হমহলবয় হনবব, যা হতামার আদায়কতত দুই রাকাআতবক 

হবহতর বা হববজাি (তথা হতন রাকাআত) বাহনবয় হদবব। (বুখারী- হা. ৯৯৩, সহীহ মসুহলম 

হা. নং ৭৪৯, সনুাবন নাসাঈ-হা. নং ১৬৬৬-১৬৭৪, সনুাবন আবু দাউদ-হা. নং ১৩২৬, সনুাবন 

হতরহমযী-হা. নং ৪৩৭, শরবহ মাআহনল আসার-১/১৯৭) 

كيف كانت صالة رسول الله صلى الله عليه أن أبا سلمة بن عبدالرحمن سأل عائشة رضـ 
وسلم ىف رمضان؟ فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد ىف رمضان وال ىف غريه 
على إحدى عشرة ركعة يصلى أربعا فال تسأل عن حسنهن و طولهن، مث يصلى أربعافال تسأل 

 .........عن حسنهن و طولهن،مث يصلى ثالثا
২.অথব: হযরত আবু সালামা ইববন আব্দরু রহমান রহ. হথবক বহণবত, হতহন আহয়শা রা. 

হক হজজ্ঞাসা করবলন, রমযান মাবস  রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম এর 

নামায হকমন হবতা?  আহয়শা রা. বলবলন: (ুভিু রমযান মাস হকন) রাসূলুোহ 

সাোোহু আলাইহহ ওয়া সাোম রমযান মাবস এবং অনযানয মাবসও এোবরা 

রাকাআবতর হবহশ পিবতন না। হতহন প্রথবম চার রাকাআত তাহাজ্জুদ পিবতন, এর 

তদ বয আর হসৌন্দযব সম্পবকব কী বলব? এরপর আরও চার রাকাআত পিবতন, এর 

তদ বয আর হসৌন্দযব বণবনাতীত! এরপর হতন রাকাআত হবহতর নামায পিবতন। (বুখারী-

হা. ১১৪৭, মসুহলম-হা. ৭৩৮, সনুাবন নাসাঈ-হা.১৬৯৭, সনুাবন আবূদাউদ-হা.১৩৩৫, মসুনাবদ 

আহমাদ-হা. ২৪০৭৩) 
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عن بن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى من الليل مثان ركعات ويوتر 
  .بثالث و يصلى ركعتني قبل صالة الفجر

৩.অথব: হযরত আব্দুোহ ইববন আব্বাস রা.ববলন: রাসুলুোহ্ সাোোহু আলাইহহ 

ওয়াসাোম রাবত আট রাকাআত তাহাজ্জুদ পিবতন এবং হতন রাকাআত হবহতর 

পিবতন, আর ফজবরর নামাবযর পূববব দুই রাকাআত সুন্নাত পিবতন। (সনুাবন নাসাঈ-

হা.নং ১৭০৭) 

عن عامرالشعىب قال: سألت بن عباس وابن عمر: كيف كان صالة رسول الله صلى الله عليه 
 .رة ركعة: مثان و يوتر بثالث و ركعتني بعد الفجروسلم بالليل؟  فقاال: ثالث عش

৪. অথব: হযরত আবমর ইববন ুভরাহবীল শা’বী রহ. ববলন: আহম রাসুলুোহ্ সাোোহু 

আলাইহহ ওয়া সাোম এর রাবতর নামায সম্পবকব আব্দুোহ ইববন উমর রা. ও 

আব্দুোহ ইববন আব্বাস রা. হক হজজ্ঞাসা কবরহে, তারা ববলবেন, রাসুলুোহ্ সাোোহু 

আলাইহহ ওয়া সাোম হতবরা রাকাআত নামায পিবতন, আট রাকাআত তাহাজ্জুদ ও 

হতন রাকাআত হবহতর এবং সুববহ সাহদক হওয়ার পর দুই রাকাআত সুন্নাত । (তাহাবী- 

১/১৯৭) 

৫. হবহতর নামাবযর হতন রাকাআবত সূরা ফাহতহার পর হনহদবি হতন সূরা হমহলবয় 

পিার হাদীস হয সকল সাহাবাবয় হকরাম রা. বণবনা কবরবেন, তাবদর নাম 

হাওয়ালাসহ হনবম্ন উবেখ করা হবলা:- 

১/ হযরত আবয়শা হসহিকা রা.। (সনুাবন হতরহমযী-হা. নং৪৬৩, মসুনাবদ আহমাদ-৬/২২৭, 

মসুতাদরাবক হাবকম-হা.নং১১৪৪) 

২/ হযরত আব্দুোহ ইববন আব্বাস রা.। (সনুাবন দাবরমী-১৫৯৭, সনুাবন নাসাঈ-হা.১৭০২, 

সনুাবন হতরহমযী-হা. ৪৬২, মসুান্নাবফ ইববন আবী শাইবা-৬৯৪৯-৫১) 

৩/ হযরত আব্দুর রহমান ইববন আবযা রা.। (সনুাবন নাসাঈ-হা.নং১৭৩১, মসুান্নাবফ ইববন 

আবী শাইবা-হা.নং৬৯৪৩-৪৪, মসুান্নাবফ আবু্দর রাযযাক-২/৩৩, শরহু মাআহনল আোর তাহাবী-

১/১৪৩) 

৪/ হযরত আলী ইববন আবী তাহলব রা.। (মসুান্নাবফ আবু্দর রাযযাক -৩/৩৪, শরহু মাআহনল 

আোর তাহাবী-১/২০৩) 

৫/ হযরত উবাই ইববন কা’ব রা.।   (নাসাঈ-হা.নং১৭২৯-৩০, মসুান্নাবফ ইববন আবী শাইবা-

হা.নং৬৯৬০,সনুাবন আবু দাউদ-হা.নং ১৪২৩) 

৬/ হযরত ইমরান ইববন হুসাইন রা.। (শরহু মা’আহনল আোর তাহাবী-১/১৪২,মাজমাউয্ 

যাওয়াইদ- ৪/২৪১) 

৭/ হযরত আব্দুোহ ইববন মাসউদ রা.। (মাজমাউয্ যাওয়াইদ-৪/২৪১, মসুান্নাবফ ইববন 

আবী শাইবা-হা.নং ৬৯৪৭) 
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৮/ হযরত নু’মান ইববন বাশীর রা.। (মাজমাউয্ যাওয়াইদ-৪/২৪১) 

৯/ হযরত আব্দুোহ ইববন উমর রা.। (মাজমাউয্ যাওয়াইদ-৪/২৪১) 

১০/ হযরত আবু হুরাইরা রা.। (মাজমাউয্ যাওয়াইদ-৪/২৪১) 

১১/ হযরত আবু খাইোমাহ রা. তার হপতা হযরত মুআহবয়া ইববন খাহদজ  রা. হথবক 

বহণবত।  

১২/ হযরত আব্দুোহ্ ইববন আবু আওফা রা.। (মাজমাউয্ যাওয়াইদ-৪/২৪১) 

 এ সকল হাদীস িারা স্পি বুো যাবে হয, হবহতর নামায হতন রাকাআত, এক 

রাকাআত নয়। 

له بن أىب قيس قال: قلت لعائشة رضـ: بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد ال
يوتر؟ قالت: كان يوتر بأربع وثالث و ست وثالث ومثان وثالث و عشروثالث ومل يكن يو تر 

  .بأنقص من سبع وال بأكثر من ثالث عشرة
৬.অথব: হযরত আব্দুোহ ইববন আবী কাইস রহ. ববলন: আহম রাসুলুোহ্ সাোোহু 

আলাইহহ ওয়া সাোম এর কাবে হজজ্ঞাসা করলাম হয, রাসুলুোহ্ সাোোহু আলাইহহ 

ওয়া সাোম হবহতর কত রাকাআত পিবতন? হতহন বলবলন: চার এবং হতন, েয় এবং 

হতন, আট এবং হতন, দশ এবং হতন। হতহন হবহতবর (তাহাজ্জুদসহ) সাত রাকাআবতর 

কম এবং হতবরা রাকাআবতর অহিক পিবতন না। (সনুাবন আব ুদাউদ-হা.১৩৬২,তাহাবী-

১/১৩৯, মসুনাবদ আহমাদ-হা.২৫১৫৯) 

এই হাদীস িারা বুো হেল হয, রাসুলুোহ্ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম তাহাজ্জুদ 

নামায কখনও চার রাকাআত,কখনও েয় রাকাআত, কখনও আট রাকাআত, কখনও 

দশ রাকাআত পিবতন।   

হকন্তু মূল হবহতবরর নামায সববদা হতন রাকআতই পিবতন। 

  .عن أىب سلمة أن النىب صلى ا لله عليه وسلم كان يوتر بثالث
৭. অথব: হযরত আবু সালামা রা. হথবক বহণবত, নবীহজ সাোোহু ওয়াসাোম হতন 

রাকআত হবহতবরর নামায পিবতন। (মসুান্নাবফ ইববন আবী শাইবা-হা.নং৬৯১৩) 

  .ب أىن تركت الوتر بثالث و إن ىل حمرالنعمعن عمر بن اخلطاب: أنه قال: ما أح
৮.অথব: হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. ববলন: যহদ আমাবক হতন রাকাআত হবহতর 

পহরতযাবের জনয লাল উটনীসমূহও প্রদান করা হয়, তবুও আহম হতন রাকআত 

হবহতবরর নামায পহরতযাে করা পেন্দ করব না। (মআুত্তাবয় মহুাম্মাদ-হা.নং ২৬০, মসুান্নাবফ 

ইববন আবী শাইবা-হা.নং ৬৯৩৩)  
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এ সকল হাদীস িারা স্পিভাবব বুো যাবে হয, হবহতবরর নামায হতন রাকআত, এক 

রাকআত নয়। 

হতন রাকআত হবহতবরর নামায দুই তবিবক ও এক সালাবম পিা জরুরী 

حدثنا  سعيد......عن سعد بن هشام أن عائشة حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ال 
  .يسلم ىف ركعىت الوتر

১. অথব: হযরত সা’দ ইববন হহশাম রহ. ববলন: হযরত আহয়শা রা. তাবক ববলবেন 

হয, রাসুলুোহ্ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম হবহতবরর দুই রাকাআবতর পর সালাম 

হফরাবতন না। (সনুাবন নাসাঈ-হা. ১৬৯৮ মআুত্তাবয় মহুাম্মাদ হা.নং ২৬৬, মসুান্নাবফ ইববন আবী 

শাইবা-হা. নং ৬৯১২)  

عن حدثنا سعيد بن أىب عروبة.........عن سعد بن هشام عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى 
  .الله عليه وسلم ال يسلم ىف الركعتني األوليني من الوتر

২. উক্ত সনবদ হাদীসহট এভাববও বহণবত আবে হয, রাসুলুোহ্ সাোোহু আলাইহহ 

ওয়া সাোম হবহতবরর নামাবযর প্রথম দুই রাকাআবতর পর সালাম হফরাবতন না। 

(মসুতাদরাক আলাস্ সহীহাইন-হা.১১৩৯)  

 .عن أىب إسحاق قال: كان أصحاب على و أصحاب عبد الله اليسلمون ىف ركعىت الوتر
৩.অথব: হযরত আবু ইসহাক রহ. হথবক বহণবত, হতহন ববলন: আলী রা. এর 

শােহরদেণ ও আব্দুোহ ইববন মাসউদ রা. এর শােহরদেণ হবহতবরর নামাবযর দুই 

রাকআবতর পর সালাম হফরাবতন না। সালাম হফরাবতন সববশবর্ তততীয় রাকাআবত। 

যহদ হিতীয় রাকাআবতর হশবর্ তবিক করার হনয়ম না থাকত, তাহবল সালাম 

হফরাবনার বা না হফরাবনার হকাবনা প্রসঙ্গই আসবতা না। হকননা, সালামবতা ববসই 

হফরাবনা হবয় থাবক। 

سعد بن هشام عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر حدثنا أبان.......عن 
بثالث، اليسلم إال ىف أخرهن وهذا وتر امري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضـ و عنه أخذه أهل 

  .املدينة
৪. অথব: হযরত সা’দ ইববন হহশাম রহ. হথবক বহণবত, হযরত আবয়শা রা.  ববলন: 

রাসুলুোহ্ সাোোহু আলাইহহ ওয়া সাোম হবহতর নামায হতন রাকাআত পিবতন 

এবং ুভিু হশর্ রাকাআবত সালাম হফরাবতন।  আর এহটই আমীরুল মুহমমীন উমর রা. 

এর হবহতবরর নামাবযর পেহত এবং তাৌঁরই সূবত্র মদীনাবাসী এই হনয়ম গ্রহণ 

কবরবেন।  (মসুতাদরাবক হাকীম-হা.নং ১১৪০) 

  .أخرهنعن أنس أنه أوتربثالث، مل يسلم إال ىف 
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৫. অথব: হযরত আনাস রা. বহণবত, হতহন হতন রাকআত হবহতবরর নামায পবিবেন 

এবং ুভিু হশর্ রাকাআবত সালাম হফহরবয়বেন। (মসুান্নাবফ ইববন আবী শাইবা-হা. নং 

৬৯১০)  

اليسلم إال ىف أخرهن عن أىب الزناد قال: أثبت عمر بن عبدالعزيزالوتر باملدينة بقول الفقهاء ثالثا . 
৬. অথব: হযরত আবুয্ হযনাদ রহ হথবক বহণবত, হতহন ববলবেন: খলীফা উমর ইববন 

আব্দুল আযীয রহ. মদীনায় ফুকাহাবয় হকরাবমর হসোন্তঅনুযায়ী হবহতবরর নামায 

হতন রাকাআত হনিবারণ কবরবেন এভাবব হয, এই হতন রাকাআবতর ুভিু হশর্ 

রাকাআবত সালাম হফরাবত হবব। (শরহু মা’আহনল আোর তাহাবী-১/২০৭) 

এই হতনহট হাদীস িারা প্রমাহণত হয় হয, নবী সাোোহু আলাইহহ ওয়া সাোম, হযরত 

আনাস রা. ও উমর ইববন খাত্তাব রা. তারই সূবত্র মদীনাবাসীেণ সববদা হতন রাকআত 

হবহতবরর নামাবযর ুভিূ হশর্ রাকআবতই সালাম হফরাবতন এবং খলীফা উমর ইববন 

আব্দুল আযীয রহ. সাতজন হবজ্ঞ ফকীবহর হসোন্ত অনুযায়ী মদীনায় উপবরাক্ত 

পেহতবত হবহতবরর নামায আদায় করার ফরমান জারী কবরবেন।  

عن احلسن عن سعد بن هشام عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى 
العشاء دخل املنزل مث صلى ركعتني، مث صلى بعدهما ركعتني أطول منهما، مث أوتر بثالث 

  ..........اليفصل فيهن
৭.হযরত সা’দ ইববন হহশাম রহ. হথবক বহণবত, হযরত আবয়শা রা. ববলন: রাসুলুোহ্ 

সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম ইশার ফরয নামায আদায় কবর  বর আসবতন 

অতঃপর দুই রাকাআত নামায পিবতন। অতঃপর আরও দুই রাকাআত পিবতন, যা 

পূবববর দুই রাকআত নামাবযর হচবয় দী ব হত। অতপর হতন রাকাআত হবহতবরর নামায 

পিবতন, যার মােখাবন সালাম িারা আলাদা করবতন না। (মসুনাবদ আহমাদ-

হা.নং২৫২২৩)  

  . عن عمر بن اخلطاب رضـ أنه أوتر بثالث ركعات مل يفصل بينهن بسالم
৮. হযরত উমর ইববন খাত্তাব রা. হথবক বহণবত আবে হয, হতহন হতন রাকআত 

হবহতবরর নামায পবিবেন এবং এই হতন রাকআবতর মাবে হকাবনা সালাম িারা 

বযবিান কবরনহন। (মসুান্নাবফ ইববন আবী শাইবা- হা. নং ৬৯০১) 

 .عن بن عمر رضـ قال: صالة املغرب وتر صالة النهار
৯.আব্দুোহ ইববন উমর রা. হথবক বহণবত হতহন ববলন: মােহরববর নামায হদবনর 

হবহতর (বববজাি)। (মআুত্তাবয় মুহাম্মাদ হা. ২৪৯, মুসান্নাবফ ইববন আবী শাইবা-হা ৬৭৭৮) 

 উপবরাক্ত হাদীসগুবলা িারা প্রমাহণত হয় হয, হবহতবরর নামায হতন রাকাআত দুই 

তবিবক ও এক সালাবম পিবত হবব। এহটই রাসুলুোহ্ সাোোহু আলাইহহ ওয়া 
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সাোম এর আমল এবং সাহাবাবয় হকরাম রা. এর আমল। রাসুলুোহ্ সাোোহু 

আলাইহহ ওয়াসাোম হথবক এক রাকাআত হবহতর পিা বা হতন রাকাআত হবহতর দুই 

সালাবম পিা সহীহভাবব প্রমাহণত হনই। হযাৌঁ, ২/১জন সাহাবী হথবক এরূপ হবহতর 

পিার প্রমাণ পাওয়া যায়। রাসুলুোহ্ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম এর অকাটয 

আমবলর মুকাহবলায় ২/১ জন সাহাবীর আমল গ্রহণবযােয নয়। 

এ কারবণই হাবফয ইবনুস সালাহ্ রহ. ববলবেন: হবহতবরর বণবনা অহিক হওয়া সবেও 

আমরা হকাবনা বণবনায় একথার প্রমাণ পাইহন হয, নবীহজ সাোোহু আলাইহহ 

ওয়াসাোম ুভিু এক রাকাআত পবি হবহতর আদায় কবরবেন। (ফাতহুল বারী- ২/ ১৫) 

শরয়ী প্রমাণপহির আবলাবক তারাবীবহর রাকআত সংখযা 

তারাবীবহর রাকআত সংখযা হকান যুবেই মতবভদ বা উচ্চবাবচযর হকান হবর্য় হেল না। 

ইসলাবমর স্বণবযেু তথা সাহাবাযুে হথবক পযবায়ক্রবম প্রহতহট যুবেই হারামাইন 

শরীফাইন হথবক ুভরু কবর মুসহলম হববশ্বর প্রহতহট মসহজবদ সববসম্মতভাবব ২০ 

রাকআত কবরই আদায় হবয় আসহেল। 

এই উপমহাবদবশর মাহটবত কুচক্রী ইংবরজ সম্প্রদায় জেিল পাথবরর নযায় হচবপ 

বসার পর হথবকই দতশযপট বদলাবত ুভরু কবর, তারা মুসলমানবদর হেৌরবময় ঐকয ও 

সম্প্রীহতবক নসযাৎ কবর হদবয় হনবজবদর খুৌঁহট পাকাবপাক্ত করার লবিয হবশ হকেু নীল-

নকশা আৌঁবট, তারই অনযতম একহট হবে ইসলাবমর হসানালীযুে হথবক সববসম্মত ও 

অহবহেন্ন কমবিারার হবপরীবত পহরতযক্ত, ভ্রাহন্ত ও হবচুযহতপূণব, মুনকার মতবক উবস্ক 

হদবয় সরলমনা মুসহলমবদর মাবে স্থায়ী হববভদ ও অননবকযর হদয়াল তুবল হদওয়া। 

তাবদর এই হীন চক্রান্ত বাস্তবায়বনর লবিয তারা তাবদর পদবলহনকারী হকেু 

হলাকবদর বাহেবয় হনবত সিম হয়, ফলশ্রুহতবত এই এবজিা হনবয় আবলম নামিারী 

কহতপয় অপহরণামদশবী ও হবপথোমী বযহক্ত আদাজল হখবয় মাবি নাবম। তারাবীবহর 

রাকআত সংখযা হনবয় জনমবন হবভ্রাহন্ত সতহি করা তাবদর হসই িারাবাহহকতারই একহট 

অংশ, তাই সববপ্রথম এই উপমহাবদবশ এক লা-মাযহাবী আবলবমর কবে তারাবীহর 

নামায আট রাকআত হওয়ার দাহব উিল, হয বযহক্ত ইংবরজবদর হথবক হনজ 

সম্প্রদাবয়র নাম আহবল হাদীস মনজুর কহরবয় হনবয়হেল। 

 (হকন্তু আোহর অবশর্ কতপা হয, তাবদর মতাদবশবরই আবরক আবলম মাওলানা 

হোলাম রাসূল সাবহব ১২৯০ হহ.বত তাবদর এই অলীক দাহববক খণ্ডন কবর 

“হরসালাবয় তারাবীহ” নাবম একহট পুহস্তকা প্রকাশ কবরন।) 

২০ রাকআত এর দলীলসমহূ নবী যুবে তারাবীহ 

হযরত আবয়শা রাহযয়াোহু আনহা হবত বহণবত- 
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إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ىف املسجد ذات ليلة فصلى بصلوته ناس, مث صلى من 
, فلم خيرج إليهم رسول الله صلى الله القابلة, فكثر الناس, مث اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة

عليه وسلم , فلما أصبح قال: قد رأيت الذى صنعتم, فلم مينعىن من اخلروج إليكم إال أىن خشيت 
 (১/২৫৯:أن تفرض عليكم , قال: وذلك ىف رمضان.        )مسلم: الرتغيب ىف صالة الرتاويح

‘রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ ওয়া সাোম এক রাবত মসহজবদ তারাবীহ পিবলন। 

সাহাবীেণও তাৌঁর সবঙ্গ নামাবয শাহমল হবলন। হিতীয় রাবত মুকতাদী সংখযা আরও 

হববি হেল, অতপর তততীয় বা চতুথব রাবত রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ ওয়া সাোম 

তারাবীবহর জনয হবর হবলন না, প্রতুযবর্ সবাইবক লিয কবর বলবলন: আহম 

হতামাবদর আগ্রহ ও উপহস্থহত লিয কবরহে, হকন্তু এ নামায হতামাবদর উপর ফরয 

হবয় যাবব এই আশঙ্কায় আহম হতামাবদর কাবে আহসহন।’ (সহীহ মসুহলম: ১/২৫৯)   

২. হযরত ইববন আব্বাস রা. হবত বহণত- 

عن ابن عباس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى ىف رمضان عشرين 
 (২/২৮৮:املصنف البن أىب شيبةركعة والوتر.  ) 

‘রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ ওয়া সাোম রমযান মাবস ২০ রাকআত তারাবীহ ও 

হবতর পিবতন।’ (আল মুসান্নাফ: ২/২৮৮) 

আরও দ্রিবয: আল- মুনতাখাব হমন মুসনাহদ আব্দ ইববন হুমাইদ: পত.২১৮, হাদীস-

৬৫৩; আস-সুনানুল কুবরা[বাইহাক্বী] :২/৪৯৬; আল-মু’জামুল কাবীর (তবারানী] 

১১/৩১১,হাদীস-১২১০২; আল মুজামুল আওসাত[তবারানী]:১/৪৪৪,হাদীস-৮০২; 

আত তামহীদ [ইববন আব্দলু বার]:৮/১১৫; আল ইসহতযকার: ৫/১৫৬) 

পযবাবলাচনাঃ 

হাদীসহটর সনবদ ইবরাহীম ইববন উসমান নামক একজন যঈফ রাবী থাকায় একদল 

মুহাহিস হাদীসহটবক যঈফ ববলবেন। তবব হতহন হবশী যঈফ তথা মাতরূক বা 

পহরতযাজয নন।  

দ্রিবয:আল কাহমল ইববন আদী:১/৩৮৯-৩৯৩২; তাহযীবতু তাহযীব:১/১৪৪; ইলাউস সনুান:৭/৮২-

৮৫;  

তদুপহর উসূবল হাদীবসর হনভবরবযােয মূলনীহত হল: যঈফ দুই প্রকার 

এক. হয ‘যঈফ সনবদ’ বহণবত হরওয়ায়াতহটর বক্তবয শরীয়বতর দতহিবত আপহত্তজনক, 

এ িরবনর যঈফ হকান অবস্থাবতই আমলবযােয নয়।  

দুই. তার বক্তববযর সমথববন শরীয়বতর অনযানয দলীল-প্রমাণ হবদযমান, মুহাহক্কক 

মুহাহিস ও ফকীহেবণর হসোন্ত হল: এ িরবনর হরওয়ায়াতবক ‘যঈফ’ বলা হবল তা 
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হবব ুভিু ‘সনদ’ এর হবববচনায় এবং  হনতান্তই হনয়ম রিামূলক, অনযথায় বক্তবয ও 

মবমবর হবচাবর এহট সহীহ।  

উসূবল হাদীবসর এই নীহতর বযাপাবর হাদীসশাবের অবনক ইমাবমর অসংখয উেতহতর 

মিয হবত এখাবন ুভিু দু’হট উেতহত হপশ করহে: 

১. ইমাম বদরুিীন যারকাশী রহ. উসূবল হাদীবসর হনভবরবযােয গ্রন্থ ‘আন নুকাত’ এ 

হলবখন: 

تلقته األمة بالقبول عمل به على الصحيح, حىت ينزل منزلة املتواتر. إن احلديث الضعيف إذا 
  (১/৩৯০:)النكات على مقدمة ابن الصالح

‘যঈফ হাদীস যখন বযাপকভাবব উম্মাহর (মুহাহিস ও ফকীহেবণর) কাবে সমাদতত 

হয়, তখন হস হাদীস অনুযায়ী আমল করা হবব, এটাই হবুভে কথা। এমনহক তখন তা 

হাদীবস মুতাওয়াহতর (হবপুল সংখযক সূবত্র িারাবাহহক বহণবত) হাদীবসর পযবাবয় হপৌৌঁবে 

যায়।’ (আন নকুাত আলা মুকাহিমাহত ইবহনস সালাহ:১/৩৯০) 

২. ইমাম ইববন হাজার আসকালানী রহ. ‘আন নুকাত আলা হকতাহব ইবহনস সালাহ’ 

(১/৪৯৪)এ হলবখন: 

ث, فإنه يقبل حىت جيب العمل ومن جملة صفات القبول أن يتفق العلماء على العمل مبدلول احلدي
 (১/৪৯৪:به, وقد صرح بذلك جماعة من أئمة األصول.  )النكات على كتاب ابن الصالح

‘হাদীস গ্রহণবযােয হওয়ার একহট হনদশবন এই হয, ইমামেণ উক্ত হাদীবসর বক্তববযর 

উপর আমল করবত একমত হওয়া। এ হিবত্র হাদীসহট গ্রহণ করা হবব এবং এর 

উপর আমল অপহরহাযব হবব। উসূবলর অবনক ইমাম এই মূলনীহত উবেখ কবরবেন।’ 

এই হাদীবসর বযাপাবর আবরা আবলাচনা ইলাউস সুনান: ৭/৮২-৮৪; মুহাহিস হযরত 

হাবীবুর রহমান আযমী রহ. হলহখত ‘রাকআবত তারাবীহ’:৬৩-৬৯ এবং মাওলানা 

আমীন সফদর রহ. হলহখত ‘তাহকীবক মাসআলাবয় তারাবীহ’:১/২০৫-২১৩ 

(মাজমূআবয় রাসাবয়ল- ইতযাহদ হকতাব দ্রিবয) 

অতএব হাদীসহট ‘আহভিাহনক’ যঈফ হবলও উপবরাক্ত আবলাচনা িারা লা-মাযহাবী 

বনু্ধেবণর কাবেও এহট অবশয পালনীয় সাবযস্ত হবত আর হকান বািা রইল না। 

হখলাফবত রাবশদীবনর যুে 

পূবববাক্ত বণবনার িারা বুো হেল হয, রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ ওয়া সাোম এর 

যুে ওহী অবতীণব হওয়া ও শরীয়বতর হবিানসমূবহর হবহিবে হওয়ার যুে থাকায় 

জামাআবতর সাবথ হনয়হমত নামায পিবল এ নামাযহটও উম্মবতর উপর ফরয হবয় 

যাওয়ার আশংকা হেল, তাই হতহন হনয়মতাহন্ত্রকভাবব তারাবীবহর নামায জামাআবতর 

সাবথ আদায় কবরন হন, বরং প্রবতযকবক স্ব স্ব  বর আদায় কবর হনবত ববলহেবলন। 
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পরবতবীবত খুলাফবয় রাবশদীবনর যুবে (হযরত উমর রায. এর তোবিাবন) 

হনয়মতাহন্ত্রকভাবব হবশ রাকাআত তারাবীহ পিার আমল ুভরু হয়। এর িারাই হবশ 

রাকাআত পিা সুন্নাত ববল সাবযস্ত হয়। হকননা নবীহজ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম 

ববলবেন: 

 بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني عضوا عليها بالنواجذفعليكم 
অথব: হতামরা আমার সুন্নাতবক এবং সুপথপ্রাি খুলাফাবয় রাবশদীবনর সুন্নাতবক 

আৌঁকবি ির। (সুনাবন হতরহমযী হা. ২৬৭৬) অতএব, খুলাফাবয়র রাবশদীবনর সুন্নাতও 

নবীহজ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম এর সুন্নাবতর মতই অনুসরণীয়। 

২য় খলীফা হযরত উমর রা. এর হখলাফতকাল 

উমর রা. কততবক হনয়মতাহন্ত্রকভাবব তারাবীবহর জামাআবতর সূচনা প্রখযাত তাববয়ী 

আব্দুর রহমান আল কারী রহ. এর বণবনা: 

عن عبد الرحمن القارئ خرجت مع عمر بن اخلطاب رضـ ىف رمضان إىل املسجد. فإذا الناس 
ل لنفسه, ويصلى الرجل فيصلى بصالته الرهط, فقال عمر: والله إىن أوزاع متفرقون, يصلى الرج

ألراىن لو جمعت هؤآلء على قارئ واحد لكان أمثل, فجمعهم على ىب بن كعب, ...أخل 
    (৪৪২:)مؤطامالك

‘আহম রমযান মাবস উমর রা. এর সবঙ্গ মসহজবদ হেবয় হদখলাম হলাবকরা হবহভন্ন 

দবল হবভক্ত হবয় তারাবীহ পিবেন, হকউ একা পিবেন, আবার হকউ দু’ চারজন 

সবঙ্গ হনবয় পিবেন। তখন উমর রা. বলবলন:‘এবদর সকলবক যহদ এক ইমাবমর 

হপেবন জামাআতবে কবর হদই তাহবল মবন হবে উত্তম হয়। এরপর তাবদরবক হতহন 

উবাই ইববন কা’ব রা. এর হপেবন জামাআতবে কবর হদবলন।’ (মআুত্তা মাহলক:হা.৪৪২) 

এ প্রসবঙ্গ ইমাম ইববন আব্দলু বার রহ. (মত.৪৬৩ হহ.) মুআত্তা মাবলবকর বযাখযাগ্রন্থ 

‘আত তামহীদ’ এ ববলন:  

“উমর ইবনুল খাত্তাব রা. নতুন হকেু কবরন হন, হতহন তা-ই কবরবেন যা স্বয়ং 

রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম পেন্দ করবতন;এবং ৩/৪ হদন আমল 

কবরও হদহখবয়বেন হকন্তু ুভিু এই আশংকায় হয, হনয়হমত জামাআবতর কারবণ 

তারাবীবহর নামায উম্মবতর উপর ফরয হবয় হযবত পাবর, তাই হতহন স্থায়ীভাবব 

জামাআবতর বযবস্থা কবরন হন। উমর রা. এই হবর্য়হট জানবতন, হতহন হদখবলন, 

রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ ওয়া সাোম এর ইবন্তকাবলর পর এখন আর ফরয 

হওয়ার ভয় হনই।  (বকননা ওহীর দরজা বন্ধ হবয় হেবে এবং শরীয়ত হনিবারবনর 

হবর্য়হট সম্পন্ন হবয় হেবে।) তখন হতহন নবীজীর হদবলর তামান্না হমাতাববক ১৪ 

হহজরীবত জামাআবতর বযবস্থা কবর হদন। আোহ তাআলা এই মযবদা তাৌঁর জনযই 
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হনিবাহরত হরবখহেবলন। আবু বকর হসিীক রা. এর মবন এই হচন্তা আবস হন। যহদও 

সামহগ্রকভাবব হতহনই উত্তম ও অগ্রেণয হেবলন।” (আত তামহীদ:৮/১০৮-১০৯) 

১. হযরত উবাই ইববন কা’ব রা. ববলন: 

عن أىب بن كعب أن عمر بن اخلطاب أمره أن يصلى بالليل ىف رمضان فصلى بهم عشرين ركعة 
 (৮/২৬৪:)كنز العمال

‘উমর রা. আমাবক রমযাবনর রাবত হলাকবদরবক ২০ রাকআত তারাবীহ পিাবনার 

হনবদবশ হদবয়বেন।’ (কানযুল উম্মাল : ৮/২৬৪) 

২. সাহাবী হযরত সাইব ইববন ইয়াযীদ রা. এর হববরণ: 

كنا نقوم ىف زمن عمر بن اخلطاب رضـ بعشرين ركعة والوتر. )السنن الكربى 
 (২/৩০৫:بيهقى ,১/২৬৭-২৬৮:للبيهقى

‘আমরা উমর ইবনুল খাত্তাব রা. এর যুবে ২০ রাকআত তারাবীহ এবং হবতর 

পিতাম।’ (আস-সনুানুল কুবরা [বায়হাকী]:১/২৬৭-২৬৮; মা’হরফাতসু সনুাহন ওয়াল আোর 

[বায়হাকী]:২/৩০৫) 

৩. ইয়াহইয়া ইববন সাঈদ হথবক বহণবত- 

عن حييى بن سعيد عن عمر بن اخلطاب أنه أمر رجال أن يصلى بهم عشرين ركعة. )مصنف ابن 
 (২/৩৯৩:أىب شيبة

‘উমর ইববন খাত্তাব রা. এক বযহক্তবক হলাকবদর ২০ রাকআত পিাবনার হনবদবশ 

হদবয়বেন।’ (মসুান্নাবফ ইববন আবী শাইবা:২/৩৯৩)  

৪. হযরত ইয়াযীদ ইববন রূমান হথবক বহণবত- 

عن يزيد بن رومان قال: كان الناس يقومون ىف زمان عمر بن اخلطاب ىف رمضان بثالث 
 (৪০وعشرين ركعة.       )مؤطا مالك:صـ

‘উমর ইববন খাত্তাব রা. এর যুবে মানুর্ (সাহাবাবয় হকরাম ও তাববঈন) রমযান 

মাবস সবববমাট ২৩ রাকআত আদায় করবতন’ (২০ রাকআত তারাবীহ এবং ৩ 

রাকআত হবতর হেল। (মআুত্তা মাহলক: পত-৪০, আরও দ্রিবয:- মসুান্নাবফ ইববন আবী 

শাইবা:২/২৮৫, মআুত্তা মাহলক:পত.৪০, হকয়ামুল লাইল-পত. ১৫৭; মসুান্নাবফ আবু্দর রাযযাক: 

৪/২৬০।) 

পযবাবলাচনাঃ  

এই বণবনাগুবলার মূল বক্তবয মুতাওয়াহতর হওয়ায় অকাটযভাবব প্রমাহণত হওয়ার 

হিবত্র হকান প্রকাবরর হিিা-দবের অবকাশ হনই, তথাহপ লা-মাযহাবী বনু্ধবদর 

অহভবযাে হবলা এই বণবনাগুবলা মুরসাল, আর মুরসাল হবলা যঈফ।  
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অথচ এটা প্রমাহণত হয, তাববয়ী ইমামেবণর ‘মুরসাল’ বণবনা দলীল হহবসবব 

গ্রহণবযােয। দলীবলর আবলাবক পূববসূরী ইমামেণ এ হবর্বয় একমত হেবলন। উপরন্তু 

যহদ একই বক্তববযর উপর একাহিক মুরসাল হরওয়ায়াত থাবক হকংবা মুরসাল বণবনার 

সমথববন উম্মাহর অহবহেন্ন কমবিারা হবদযমান থাবক তাহবল যারা মুরসালবক যঈফ 

ববলবেন তারাও এটাবক সহীহ বা দলীলবযােয মবন কবরন। এ প্রসবঙ্গ অসংখয 

উেতহতর মিয হথবক এখাবন ুভিু আমাবদর লা-মাযহাবী ভাইবদর ‘আস্থাভাজন’ ইমাম 

ইববন তাইহময়া রহ. এর বক্তবযহটই উেতত করহে:    

 .املرسل الذى له ما يوافقه او الذى عمل به السلف حجة باتفاق الفقهاء        
  (৪/১৭৯ :ن التحليل, الفتاوى الكربىإقامة الدليل على بطال)

‘হয মুরসাবলর সমথববন অনয হকান বণবনা পাওয়া যায় হকংবা পূববসূরীেণ যার উপর 

আমল কবরবেন তা ফকীহেবণর সববসম্মহতক্রবম দলীল হহবসবব গ্রহণীয়।’ (ইকামাতদু 

দলীল আলা বতুলাহনত তাহলীল আল ফাতাওয়াল কুবরা:৪/১৭৯, আবরা দ্রিবয: মাজমআূতুল 

ফাতাওয়া: ২৩/২৭১; হমনহাজুস সুন্নাহতন নাবাহবয়যা:৪/১১৭)  

শাইখুল ইসলাম ইববন তাইহময়া রহ. এ প্রসবঙ্গই ববলবেন: 

إنه قد ثبت أن اىب بن كعب كان يقوم بالناس عشرين ركعة ىف قيام رمضان ويوتر بثالث. 
 (২৩/১১২-১১৩:)جمموعة الفتاوى

‘এ হবর্য়হট প্রমাহণত হয, উবাই ইববন কা’ব রা. রমযাবনর তারাবীহবত মুসেীবদর 

হনবয় ২০ রাকআত পিবতন এবং হতন রাকআত হবতর পিবতন।’ (মাজমআূতলু 

ফাতাওয়া: ২৩/১১২-১১৩)               

২০ রাকআত তারাবীহ সম্পবকব হতহন আবরা ববলন: 

  .ثبت من سنة اخللفاء الراشدين وعمل املسلمني
‘খুলাফাবয় রাবশদীবনর সুন্নাহ এবং মুসহলম জাহতর সহম্মহলত কমব িারা এহট 

প্রমাহণত।’ (প্রাগুক্ত) 

৩য় খলীফা হযরত উসমান রা. এর হখলাফতকাল 

হযরত উসমান রা. এর যুবেও তারাবীহ ২০ রাকাআত পিা হত। 

হযরত সাইব ইববন ইয়াযীদ রা. ববলন: 

كانوا يقومون على عهد عمر بن اخلطاب ىف شهر رمضان بعشرين ركعة, وكانوا يقرؤون باملئني, 
 .ن على عصيهم ىف عهد عثمان من شدة القياموكانوا يتوكؤو

 (رجاله ثقات: أثار السنن ২/৪৯৬ بيهقى: عدد ركعات القيام ىف رمضان) 
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‘উমর রা. এর যুবে সাহাবাবয় হকরাম তারাবীবহর নামায ২০ রাকআত পিবতন এবং 

শতাহিক আয়াতহবহশি সূরা পিবতন। উসমান রা. এর যুবে দী ব সময় দণ্ডায়মান 

থাকার কারবণ তাবদর অবনবক লাহিবত ভর হদবতন।’  (সনুাবন বায়হাকী:২/৪৯৬) 

৪থব খলীফা হযরত আলী রা. এর হখলাফতকাল:  

চতুথব খলীফাবয় রাবশদ হযরত আলী রা.ও স্বীয় হখলাফতকাবল তারাবীবহর নামায 

২০ রাকআত পিার আবদশ হদবয়বেন। 

১. আবু আব্দুর রহমান আস সুলামী ববলন- 

ال: دعا القراء ىف رمضان فأمر منهم رجال يصلى بالناس عن أىب عبد الرحمن السلمى عن علىّ ق
 (عدد ركات القيام ىف مضان২/৪৯৬:عشرين ركعة, قال: وكان علّى يوتر بهم.    )بيهقى

‘আলী রা. রমযান মাবস কারীবদরবক ডাকবলন এবং আবদশ হদবলন: তারা হযন 

হলাকবদর হনবয় ২০ রাকআত তারাবীহ পবিন, আর হবতর পিাবতন স্বয়ং আলী রা. 

(সুনাবন বায়হাকী:২/৪৯৬) 

 ২. আবুল হাসনা রহ. হথবক বহণবত-  

عن أىب احلسناء أن عليا أمر رجال يصلى بهم ىف رمضان عشرين ركعة.    )مصنف ابن أىب 
 (২.৩৯৩:شيبة

‘হযরত আলী রা. এক বযহক্তবক হলাকবদর হনবয় ২০ রাকআত তারাবীহ পিাবনার 

হনবদবশ হদবলন।’   (মাুসান্নাবফ ইববন আবী শাইবা:২/৩৯৩)  

৩. ইমাম হুসাইন রা. হথবক বহণবত-  

حدثىن زيد بن على عن أبيه عن جده عن على رضـ أنه أمر الذى يصلى بالناس صالة القيام ىف 
شهر رمضان أن يصلى بهم عشرين ركعة يسلم ىف كل ركعتني و يراوح ما بني كل أربع 

حني االنصراف. )مسند ركعات فريجع ذواحلاجة ويتوضأ الرجل وان يوتر بهم من أخر الليل 
  (১৩৯اإلمام زيدصـ

‘হযরত আলী রা. হয ইমামবক রমযাবন তারাবীহ পিাবনার হনবদবশ হদবয়হেবলন তাবক 

বলবলন: হস হযন হলাকবদরবক ২০ রাকআত তারাবীবহর নামায পিায়, প্রহত দুই 

রাকআত অন্তর সালাম হফরায়, এবং প্রহত চার রাকআবত হবরহত হদয়, যাবত কারও 

প্রবয়াজন থাকবল তা হসবর উযূ কবর হনয়, এবং সববশবর্ প্রতযাবতবনকাবল হবতর 

পহিবয় হদয়।’   (মসুনাবদ ইমাম যায়দ রহ.: পত-১৩৯) 

সাহাবাবয় হকরাবমর তা‘আমলু ও ইজমা (তথা সামহগ্রক কমবপেহত) 

১. আ’মাশ রহ. ববলন: 
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عن أعمش قال: كان )ابن مسعود رضـ(يصلى عشرين ركعة , ويوتر بثلث. )مروزى قيام 
 (১৫৭الليل:صـ

‘আব্দুোহ ইববন মাসঊদ রা. ২০ রাকআত তারাবীহ এবং হতন রাকআত হবতর 

পিবতন।’ (হকয়ামুল লাইল: পত-১৫৭)  

২. হমাো আলী আল-ক্বারী রহ. ববলন: 

 (৩/১৯৪:أجمع الصحابة على أن الرتاويح عشرون ركعة.        )مرقات
‘সাহাবাবয় হকরাম রা. তারাবীবহর নামায ২০ রাকআত হওয়ার উপর ঐকযবে 

হবয়বেন।’ (হমরকাত:৩/১৯৪) 

৩. হফকবহ হানাফীর হনভবরবযােয হকতাব ’আল-ইখহতয়ার হল তা‘লীহলল মুখতার’ এ 

হযরত ইমাম আবু ইউসুফ রহ. বণবনা কবরন: 

روى أسد بن عمرو عن أىب يوسف قال: سألت أباحنيفة رحمه الله عن الرتاويح وما فعله عمر 
مر من تلقاء نفسه ومل يكن فيه مبتدعا ومل يأمر رضـ فقال: الرتاويح سنة مؤكدة ومل يتخرصه ع

به إال عن أصل لديه وعهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد سن عمر هذا وجمع الناس 
على أىب بن كعب فصالها جماعة والصحابة متوافرون. منهم عثمان, وعلى وابن مسعود والعباس 

اجرين واألنصار رضـى الله عنهم أجمعني وابنه وطلحة والزبري ومعاذ وأىب وغريهم من امله
ومارد عليه واحد منهم بل ساعدوه ووافقوه  وأمروابذلك.        )االختيار لتعليل املختار: لألمام 

 (১/৭০ أىب الفضل جمد الدين املوصلى
‘আহম ইমাম আবু হানীফা রহ.বক তারাবীহ এবং এ বযাপাবর উমর রা. এর কমবপেহত 

সম্পবকব প্রশ্ন কহর, হতহন এর উত্তবর ববলবেন: তারাবীহ সুন্নাবত মুয়াক্কাদা এবং উমর 

রা. তা হনবজর পি হথবক অনুমান কবর হনিবারণ কবরনহন, হতহন এ বযাপাবর নতুন 

হকেু আহবষ্কারও কবরনহন, হতহন দলীবলর হভহত্তবত এবং রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ 

ওয়াসাোম হথবক প্রাি হনবদবশনার হভহত্তবতই এই আবদশ দান কবরবেন, তা োিা 

যখন উমর রা. এই হনয়ম চালু কবরন এবং উবাই ইববন কা’ব রা. এর ইমামহতবত 

সকল মানুর্বক একত্র কবর হদন। যিরুন সবাই এই নামাযহট জামাআবতর সাবথ 

আদায় করবত থাবকন, তখন সাহাবাবয় হকরাবমর সংখযাও হেল প্রচুর। যাবদর মবিয 

উসমান, আলী, ইববন মাসঊদ, আব্বাস, ইববন আব্বাস, তালহা, যুবাবয়র, মুআজ ও 

উবাই রা. প্রমুখ বি বি মুহাহজর ও আনসার সাহাবী হবদযমান হেবলন। তাবদর হকউই 

এ হবর্য়হটবক প্রতযাখযান কবরনহন; বরং সবাই তাৌঁবক সমথবন যুহেবয়বেন এবং তাৌঁর 

সাবথ একমত হবয়বেন এবং অনযবদরবকও এই আবদশ কবরবেন।’ (আল ইখহতয়ার হল 

তা’লীহলল মুখতার [ইমাম আবলু ফযল মাজদুিীন আল মাওহসলী]:১৭০) 
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৪. ইমাম ইববন আব্দলু বার রহ. ‘আল ইসহতযকার’ গ্রবন্থ উবেখ কবরন:  

 (৫/১৫৭:وهو الصحيح عن أىب بن كعب من غري خالف من الصحابة.    )االستذكار
‘এহটই উবাই ইববন কা’ব রা. হথবক হবুভেরূবপ প্রমাহণত এবং এবত সাহাবীেবণর 

হকান হভন্নমত হনই।’ (আল ইসহতযকার:৫/১৫৭)  

৫. ইমাম ইববন কুদামা মাকবদসী রহ. ববলন-  

 (২/৬০৪ :ما فعله عمر وأجمع عليه الصحابة ىف عصره أوىل باالتباع.       )املغىن
‘উমর রা. যা কবরবেন এবং তাৌঁর হখলাফতকাবল অনযানয সাহাবীেণ হয বযাপাবর 

একমত হবয়বেন, তাই অনুসরবণর অহিক উপযুক্ত।’  (আল মেুনী:২/৬০৪,আরও দ্রিবয:- 

হকয়ামুল লাইল: পত.৯১ ও ১৫৮, হকতাবুল আোর {ইমাম আবু ইউসফু রহ.} পত.৪১; বায়হাকী: 

২/৪৬৬; ইববন আবী শাইবা: ২/৩৯৩; ফাতাওয়া কাযীখান: পত.১১০; তাহযীবুল কামাল: ১৩/৫৯)  

আইম্মাবয় সালাবফর ইজমা 

১. শাইখুল ইসলাম ইববন তাইহময়া রহ.এর ভার্ায়: 

إنه قد ثبت ..... فرأى كثري من العلماء أن ذلك هوالسنة ألنه أقامه بني املهاجرين واألنصار ومل 
 (২৩/১১২-১১৩:ينكره منكر.    )جمموعة الفتاوى

‘এটা প্রমাহনত হয, উবাই ইববন কা’ব রা. রমযাবনর তারাবীবহ হলাকবদর হনবয় ২০ 

রাকআত পিবতন এবং হতন রাকআত হবতর পিবতন, তাই বহু আবলবমর হসোন্ত, 

এহটই সুন্নাত। হকননা, উবাই ইববন কা’ব রা. মুহাহজর ও আনসার সাহাবীেবণর 

উপহস্থহতবতই ২০ রাকআত পহিবয়বেন এবং হকউ তাবত আপহত্ত কবরনহন।’     

(মাজমআূতুল ফাতাওয়া:২৩/১১২-১১৩) 

৩.ইমাম যাবীদী রহ. ববলন:          

حنيفة والنووى والشافعى واجلمهور واختاره وباإلجماع الذى وقع ىف زمن عمر رضـ أخذ ابو 
 (৩/৪২২:ابن عبد الرب.           )إحتاف سادة املتقني

‘উমর রা. এর যুবে প্রহতহষ্ঠত ঐকযমতবকই অবলম্বন কবরবেন ইমাম আবু হানীফা, 

নববী, শাবফঈ এবং সকল ইমামেণ। (ইতহাফুস সাদাহতল মতু্তাকীন: ৩/৪২২) 

৩. ইমাম আবু বকর কাসানী রহ. ববলন- 

والصحيح قول عامة العلماء ملا روى أن عمر رضـ جمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ىف شهر رمضان على أىب بن كعب, فصلى بهم ىف كل ليلة عشرين ركعة ومل ينكر عليه 

 (১/৬৪৪:بدائع الصنائع) .احد, فيكون إجماعا منهم على ذلك
‘অহিকাংশ উলামাবয় হকরাবমর বক্তবযই সহিক, হকননা হযরত উমর রা. রমযান 

মাবস সাহাবাবয় হকরামবক উবাই ইববন কা’ব রা. এর ইমামহতবত একত্র কবরন এবং 
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উবাই ইববন কা’ব রা. তাবদরবক হনবয় প্রহত রাবত ২০ রাকআতই পিবতন। হকান 

সাহাবী এ হবর্বয় আপহত্ত উত্থাপন কবরনহন। সুতরাং এটা তাবদর ইজমাবক প্রমাণ 

কবর।’  (বাদাবয়উস সানাবয়:১/৬৪৪, আরও দ্রিবয:- হবদায়াতুল মজুতাহহদ:১/১৫২; মেুনী 

:১/৮০৩: আওজাযুল মাসাহলক: পত-৩৯০; আত তা’লীকুল মমুাজ্জাদ:পত.-৫৩; শরবহ নকু্বায়াহ: পত.-

১০৪; আউনুল বারী:২/৩০৭; আল আযকার:৪/৪০১; ফাতহুল কাদীর:১/৪০৭; আল বাহরুর 

রাইক্ব:২/৬৬; বাদাইয়ুস সানাবয়’:১/২৮৮; শরবহ মহুনয়া: পত.-৩৮৮; মারাহকল ফালাহ:পত-৮১) 

(উবেখয: এটা সুস্পি হয, ইমাম মাবলক রহ. এর হনকট তারাবীবহর নামায হমাট ৩৬ 

রাকআত হবলও হতহন ২০ রাকআবতর কম তথা ৮ রাকআত না হওয়ার হদক হদবয় 

সমস্ত ইমাবমর প্রহতহষ্ঠত ঐকযমবতর উপর রবয়বেন, [তবব উক্ত মাযহাববর শীর্বস্থানীয় 

হকেু মুহাহিস যথা ইমাম ইববন আব্দলু বার রহ. প্রমুখ এর মবত ২০ রাকআতই 

হশ্রয়]) 

যাই হহাক, উপবরাক্ত অকাটয দলীলসমূহ িারা তারাবীবহর নামায ২০ রাকআত 

হওয়া; ৮ রাকআত না হওয়া সুস্পিরূবপ প্রমাহণত হল, অতএব এ হনবয় আর হকান 

সবন্দবহর অবকাশ হনই। (হবশ রাআবতর জনয আবরা হদখুন: মসুান্নাবফ ইববন আবী শাইবা 

হা.৭৬৮৪,৭৬৮৮,৭৬৮৬,৭৬৮৩, সনুাবন বাইহাকী কুবরা হা.৪৩৯৫,৪৯০৩) 

জনাব নাহসরুিীন আলবানী সাবহববর কাণ্ড 

ভারতববর্ব উপবরাক্ত হবদআত মাথাচািা হদবয় উিার পর আরব-হববশ্ব শায়খ নসীব 

হরফায়ী নাবম জননক আবলম সববপ্রথম এই হবদআতবক দালীহলক অবয়ব হদওয়ার 

বযথব-হচিা করবল তৎকালীন আবলমেণ হজারাবলা-ভাবব হসটার খণ্ডন কবর বই-পুস্তক 

রচনা কবরন। এবত জনাব আলবানী সাবহববর আৌঁবত  া হলবে যাওয়ায় হতহন পাল্টা 

জবাবমূলক হরফায়ী সাবহববর সমথববন ১৩৭৭ হহজরীবত “তাসদীদুল ইসাবাহ” নাবম 

একহট পুস্তক রচনা কবরন; বইহট তার ভ্রাহন্ত-হবচুযহত এবং মুসহলম উম্মাহ ও 

ইমামেবণর প্রহত প্রকাশয হববদ্রাহ ও হববিবর্র জ্বলন্ত উদাহরণ হবয় রবয়বে, এ োিা 

বইহটবত উসূবল হাদীস, উসূবল হফক্বহ ও জারহ-তা’দীল হবর্বয় তার লজ্জাজনক তদনয 

ও অপহরপক্কতার চূিান্ত বহহঃপ্রকাশ  বটবে, এতিসবেও আমাবদর হদবশর লা-

মাযহাবী বনু্ধেণ তারাবীহ হবর্বয়  কলুহর্ত এই বইহটবকই অবন্ধর নযায় মাথায় তুবল 

হরবখবেন। 

এবিবত্র লিণীয় বযাপারহট হল: শায়খ নসীব হরফায়ীর খণ্ডবন হলহখত সািা জাোবনা 

হকতাব  الراشدة للخلفاء االنتصار فى األصابة   (আল ইসাবাহ হফল ইনহতসার হলল 

খুলাফাইর রাহশদাহ) এর ৬১নং পতষ্ঠায় পহরষ্কার হলখা হবয়বে: 

  ".م مبنعها غري هذه الشرذمة الىت ظهرت ىف زماننا كالشيخ ناصر وإخوانهومل يشذ أحد منه"
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“আমাবদর এই যুবে েহজবয় উিা জনাব নাহসরুিীন আলবানী ও তার সমমনা িুদ্র 

একহট হোষ্ঠী বযতীত হকউই ২০ রাকআত তারাবীহবক অস্বীকার কবর ভ্রাহন্ত ও 

হবচুযহতবত হনপহতত হয়হন।” 

আশ্চযবজনক হবলা: এর জবাবব আলবানী সাবহববর পবি হকান সাহাবী, তাববয়ী, 

ফকীহ ইমাম বা হকান মুহাহিস ইমাবমর উেতহত হতা দবূরর কথা, হতহন হকান 

মসহজবদর সন্ধান হদবতও সিম হনহন; হযখাবন তারাবীবহর নামায আট রাকআত হত, 

অবনক  াটা াহটর পরও হকান েতযন্তর না হপবয় অববশবর্ হতহন জুরী নামক অজ্ঞাত 

এক বযহক্তর উেতহতবত প্রকাশয হদবাবলাকবক অস্বীকার করার নযায় মাবলক রহ. 

সম্পবকব ববল হদবলন হয, হতহন হকনা ২০ রাকআত পিবত হনবর্ি কবরবেন, অথচ 

শাহফয়ী মাযহাববর অনুসারী উক্ত জূরী ইমাম মাবলক রহ. এর অবনক পরবতবী 

একজন হলাক, তার হকান পহরচয় হকংবা ইমাম মাবলক রহ. পযবন্ত তার হকান সনদ 

বা সংহেিতা হকান হকেুই খুৌঁবজ পাওয়া যায় না।  

উপরন্তু মাবলকী মাযহাববর হমৌহলক গ্রন্থ এবং তদীয় োত্রবতন্দ কততবক সংকহলত ‘আল 

মুদাওয়ানাতুল কুবরা’হত সুস্পি উবেখ রবয়বে: 

‘তারাবীবহর নামায হবহতবরর হতন রাকআতসহ হমাট ৩৯ রাকআত এবং তৎকালীন 

মদীনার েভনবর সংখযা কমাবত চাইবল হতহন তাবক বারণ কবর হদন।’ (আল 

মদুাওয়ানাতুল কুবরা: ১/১৯৩, আরও দ্রিবয: হবদায়াতুল মজুতাহহদ:১/২৪৬, আল 

ইসহতযকার:৫/১৫৭, আল মুনতাকা: ১/২০৮)  

* বিযমাণ হবর্য়হট হনবয় বতবমান শতাব্দীবত উপমহাবদবশর হশ্রষ্ঠ মুহাহিস মাওলানা 

হাবীবুর রহমান আযমী রহ. ‘রাকআবত তারাবীহ’ নামক বস্তুহনষ্ঠ ও েববর্ণা-িমবী 

একহট গ্রন্থ রচনা কবরবেন, বইহট ১৩৭৭হহ.বত প্রথম প্রকাহশত হয়, বইহটবত হতহন 

সাহাবা-যুে হথবক হনবয় লা-মাযহাবী কততবক ৮ রাকাআবতর হবদআত চালু হওয়ার পূবব 

পযবন্ত দী ব সাবি বারশত বেবরর প্রহতহট শতাব্দীর আমাবল মুতাওয়ারাস তথা উম্মাহর 

সহম্মহলত অহবহেন্ন কমবিারা এক এক শতাব্দী িবর িবর হতহন সহবস্তাবর উবেখ 

কবরবেন, তারপবর অিব শতাব্দী অহতবাহহত হবয় হেবলও তাবদর হকউ অদযাবহি তা 

খণ্ডন করবত সিম হয়হন এবং আবদৌ তা সম্ভবও নয়। 

লা-মাযহাবী বনু্ধেণ কততবক দলীবলর হমািবক হকে ুঅলীক দাহব ও হসগুবলার অসািতা 

১. উমু্মল মুহমনীন আবয়শা রা. এর একহট বণবনা- 

عن أىب سلمة رضـ أنه سأل عائشة رضـ: كيف كانت صالة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ىف رمضان.؟ قالت: ماكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد ىف مضان وال ىف غريه على 

 (১/২৫৪:إحدى عشرة ركعة.....اخل          )صحيح مسلم
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‘আবু সালামাহ ববলন: হয, হতহন উমু্মল মুহমনীন আবয়শা রা.  হক হজজ্ঞাসা কবরবেন, 

রমযান মাবস রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম এর নামায হকমন হত? 

আবয়শা রা. প্রহতউত্তবর ববলন: রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ ওয়া সাোম রমযান 

মাবস এবং অনয মাবস এোবরা রাকআবতর হবহশ পিবতন না।’ (সহীহ 

মুসহলম:১/২৫৪) 

পযবাবলাচনা 

পািক মাত্রই বুেবত পারবেন এহট তারাবীহ হবর্য়ক হকান হাদীস নয় কারণ:- 

ক) তারাবীহ ুভিু রমযাবন আদায় করা হয় আর তাহাজ্জুদ সারা বৎসর পিা হয়, আর 

হাদীসহট সারা বৎসবরর আমবলর বণবনা, অতএব এহট হল তাহাজ্জুদ এর নামায।             

(ফাতাওয়াবয় উলামাবয় হাদীস:২/৩৩০) 

খ) সাহাবােণ আমবল নববী ও হাদীবস নববীর মমব সম্পবকব সববাহিক অবেত হওয়া 

সবেও তারা হকউই এহটবক তারাবীবহর হিবত্র প্রবয়াে কবরনহন।   

ে) স্বয়ং রাবী হযরত আবয়শা রা. চার খলীফার হকান এক খলীফার যুবেও তার এই 

হাদীসহটবক তারাবীবহর ২০ রাকআবতর সববসম্মত আমবলর হবরুবে দলীল হহবসবব 

দাৌঁি করানহন। 

উপায়ান্তর না হপবয় লা-মাযহাবী বনু্ধেণ তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ একই নামায হওয়ার 

দাহব কবর বসবলন যা সামহয়ক হাহসর হখারাক হযাোবনা োিা আর হকান কাবজ 

আসল না, তথাহপ এখাবন এর হকেু অসািতা তুবল িরা হবে: 

ক) শরীয়বতর দলীল চতুিবয়র হকান একহট িারাও তারা তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ এক 

ও অহভন্ন প্রমাণ করবত পাবরহন এবং পারববও না। 

খ) সমস্ত মুহাহিস ও ফকীহ ইমামেণ হনজ হনজ হকতাবব তারাবীহ ও তাহাজ্জুবদর 

হভন্ন হভন্ন অিযায় কাবয়ম কবরবেন। 

ে) রাসুলুোহ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম হকাথায় ববলবেন হয, একই নামাবযর 

নাম এোবরা মাস তাহাজ্জুদ আর বারতম মাবস হসহট তারাবীহ?  

উক্ত হাদীস হকহিক লা-মাযহাবী ভাইবদর স্বহববরািী হকেু কাযবকলাপ হদখুন: 

ক) তারা হাদীসহট িারা ৮ রাকআত তারাবীহ দাহব করবলও উক্ত হাদীবসই উবেহখত 

হতন রাকআত হবহতর গ্রহণ করবত নারাজ। 

খ) হাদীবস সারা বৎসবরর কথা বলা হবলও রমযাবনর বাহহবর তাবদর এ আমলহট 

হদখা যায় না। 
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 ) হাদীবস উক্ত আট রাকআত  বর আদায় করার কথা বলা হবয়বে; হকন্তু তারা 

মসহজবদ হেবয় পবিন। 

ঙ) হাদীবস জামাআত বযতীত একাকী আদায় করার কথা থাকবলও তারা জামাআবতর 

সাবথ পবিন। 

২. হিতীয়ত তারা হযরত জাববর রা. এর সূবত্র একহট বণবনা হপশ কবর থাবকন, আর 

হসহট হবে: 

  .. .عن جابر رضـ صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ىف رمضان ليلة مثان ركعات والوتر
‘রমযাবনর এক রাবত রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম আমাবদর হনবয় আট 

রাকআত এবং হবতর পিবলন।’ 

পযবাবলাচনা: 

ক) হাদীসহটর একজন রাবী হবলন ইয়াকুব ইববন আব্দুোহ, আোমা ইববন কােীর 

রহ. তার বহণবত একহট হাদীস সম্পবকব হলবখন: 

وهذا احلديث منكر جدا وىف إسناده ضعف ويعقوب هذا هو القمى وفيه تشيع ومثل هذا ال يقبل 
 (৮/৩৭৫:تفرده.                 )البداية والنهاية

‘হাদীসহট চরম পযবাবয়র মুনকার এবং এর সনদ যয়ীফ, এবং ইয়াকুব হল শীয়া 

মতাদবশবর হলাক, আর এ িরবনর হবর্বয় তার তাফাররুদ (হনঃসঙ্গতা) অগ্রহণবযােয।’  

এই তারাবীহ সংক্রান্ত হরওয়ায়াতহটবতও হতহন মুতাফারহরদ, তার হরওয়াবয়তহট 

উম্মবতর ইজমা পহরপন্থী। 

খ) আবরক রাবী ঈসা ইববন জাহরয়া একজন যঈফ রাবী, তার সম্পবকব হাদীস 

হবশারদ ইমামেবণর উহক্ত হনম্নরূপ:  

ইয়াহইয়া ইববন মাঈন রহ. ববলন, ‘হস হকেুই না’, নাসাঈ ও আবু দাউদ রহ. তাবক 

‘মুনকারুল হাদীস’ ববলবেন, আোমা সাজী ও উকাইলী রহ. তাবক যঈফ ববলবেন, 

ইববন আবী ববলন, তার ‘হাদীসগুবলা অরহিত’। (তাহযীবুল কামাল:২২/৫৮৮) অতএব, 

এসব উহক্ত িারা প্রমাহণত হয় হয, ঈসা ইববন জাহরয়া একজন যঈফ রাবী। ফবল তার 

সূবত্র বহণবত উক্ত হরওয়াবয়তহট কখবনাই গ্রহণবযােয হবত পাবর না। 

ে) ইমাম ইববন আদী রহ. তার উপবরাক্ত হাদীসহটবক ‘োয়বর মাহফূয’ সাবযস্ত 

কবরবেন। ইববন আদী এর ভার্ায় ‘োয়বর মাহফূয’ মুনকার বা বাহতল হরওয়াবয়বতর 

বযাপাবর বযবহৃত হয়। মুনকার হবে যঈফ হাদীবসরই একহট প্রকার, তবব তা এতই 

যঈফ হয, এর িারা প্রমাণ গ্রহণ তবি নয়। 

হদখুন:- তাহযীবুল কামাল:১৪/৫৩৩-৫৩৪; আল কাহমল {ইববন আদী}:৬/৪৩৬; আয যুয়াফাউল 

কাবীর {উকাইল}:৩/৩৮৩; ইতহাফুল মাহারাহ হবআতরাহফল আশারাহ {ইববন হাজার}:৩/৩০৯ 



www.darsemansoor.com 

 

 ) হাদীসহট সহীহ িবর হনবল হযরত জাববর রা.ই সববপ্রথম ২০ রাকআবতর হবপবি 

হাদীসহট হপশ করবতন। অথচ হতহন এমনহট কবরনহন। 

৩. তারা তততীয় দলীল হহবসবব উবাই ইববন কা’ব রা. এর সূত্র হদবয় একহট হবকতত 

হববরণ হপশ কবর থাবকন,  হরওয়াবয়তহট হনম্নরূপ : 

حَمَّدِ بِْن يُوسَُف عَْن السَّائِِب بِْن يَزِيَد أَنَُّه قَاَل أَمََر عُمَرُ ْبنُ الْخَطَّاِب أُبَّيَ بَْن كَعٍْب عَنْ مَالِك عَْن مُ
 .وَتَمِيمًا الدَّارِىَّ أَْن يَقُومَا لِلنَّاسِ ِبإِحَْدى عَشْرَةَ رَكْعَةً 

হাদীসহট সাবয়ব ইববন ইয়াযীদ হথবক তার দুইজন োত্র বণবনা কবরবেন। এক. 

মুহাম্মাদ ইববন ইউসুফ; দুই. ইয়াযীদ ইববন খুসাইফা। মুহাম্মাদ ইববন ইউসুফ হথবক 

আবার তার পাৌঁচজন োত্র বণবনা কবরবেন, যথা: ইমাম মাবলক, ইমাম ইয়াহইয়া 

ইববন সাঈদ অল -কাত্তান, আব্দুল আযীয ইববন মুহাম্মাদ, ইববন ইসহাক, আব্দুর 

রাজ্জাক। তবব এই পাৌঁচজবনর বণবনা পাৌঁচ রকম। যাবক পহরভার্ায় ‘ইযহতরাব’ বলা 

হয়। তাবদর হকউ এোর রাকাবতর কথা বণবনা কবরবেন, হকউ হতর রাকাআবতর কথা 

আবার হকউ একুশ রাকাআবতর কথা বণবনা কবরবেন।  

অপর হদবক সাবয়ব ইববন ইয়াযীবদর অপর োত্র ইয়াযীদ ইববন খুসাইফা হথবক এই 

হাদীসহট ইবনু আবী হযব ও মুহাম্মাদ ইববন জাফর বণবনা কবরবেন। আর তারা 

দুইজনই হবশ রাকাআবতর কথা বণবনা কবরবেন। হবশ রাকাআত সম্বহলত তাবদর 

হরওয়াবয়তহট হনম্নরূপ: 

بن أيب ذئب عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال كانوا يقومون على عهد عمر بن 
 اخلطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة

كنا نقوم في زمان  : صيفة ، عن السائب بن يزيد قالحممد بن جعفر قال : حدثين يزيد بن خ
  عمر بن اخلطاب بعشرين ركعة والوتر

অথব: সাবয়ব ইববন ইয়াযীদ রা. ববলন আমরা উমর রা. এর যুবে হবশ রাকাআত 

তারাবীহ পিতাম  এবং আলাদাভাবব হবহতর পিতাম। (সনুাবন বাইহাকী, কুবরা হা. 

৪৩৯৩, মা‘হরফাতুস সুনান হা.১৪৪৩) 

ইববন আবী হযব রহ. এর হরওয়াবয়তহটবক ইমাম নববী, ইরাকী, সুয়ূতীসহ  আরও 

অবনবক সহীহ ববলবেন। (তুহফাতুল আখইয়ার পত.১৯২, ইরাশাদুস সারী:৩/২৩৪, তুহফাতুল 

আহওয়াযী:২/৭৫) 

আর মুহাম্মাদ ইববন জাফবরর হরওয়াবয়তবক হমাো আলী কারী রহ.শরবহ মুআত্তাবত 

সহীহ ববলবেন (তুহফাতুল আহওয়াযী:২/৭৫) 

হতা হদখা-হেল, ইয়াযীদ ইববন খুসাইফার দুই োত্র একই শবব্দ হযরত সাবয়ব ইববন 

ইয়াযীদ রা. সূবত্র হবশ রাকআবতর কথা উবেখ কবরবেন। অপর হদবক মুহাম্মাদ হবন 
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ইউসুবফর পাৌঁচজন োত্র পাৌঁচ িরবনর হরওয়াবয়ত কবরবেন। যা উসূবল হাদীবসর 

দতহিবত ‘মুযতারাব’ ববল েণয হয়। আর মুযতারাব হাদীস হকাবনা ইমাবমর মবত 

দলীল-হযােয নয়। 

উপরন্তু হাদীসহট সহীহ হবল স্বয়ং উবাই ইববন কা’ব রা. ২০ রাকআত না পহিবয় ৮ 

রাকআত পিাবতন। 

৪. চতুথবত, একজন রাবী উমর রা. যুবের তারাবীবহর বণবনা হদবত হেবয় ২০ এর স্থবল 

ভুলক্রবম ৮ ববল হফবলবেন আর এহটবকই লা-মাযহাবী বনু্ধেণ সানবন্দ লুবফ হনবলন, 

অথচ: 

ক)পূবববাবেহখত হবপুল পহরমাণ সহীহ বণবনার মািযবম প্রহতহষ্ঠত ইজমা ও িারাবাহহক 

কমবিারার আবলাবক উমর রা. এর যুবে এবং পরবতবী খুলাফাবদর যুবে তারাবীবহর 

নামায ২০ রাকআত হওয়াটা সু-প্রমাহণত, এবত হবন্দুমাত্র সবন্দবহর অবকাশ হনই। 

 খ) ইমাম ইববন আব্দুল বার রহ. ও আরও হবশ হকেু মুহাহক্কক আহলম ববলবেন হয, 

২০ এর স্থবল ১১ উবেখ করা বণবনাকারীর ভুল। (হদখুন: আল ইসহতযকার:৫/১৫৬; 

রাকআবত তারাবীহ:পত. ১১-১২) 

হশর্কথা: 

“একহট সহীহ হাদীবসর অপবযাখযা, দু’হট পহরতযক্ত ও একহট হবভ্রান্ত বণবনা” 

হোৌঁজাহমল মাকবা এতটুকুন পুৌঁহজ হনবয় হবপুল পহরমাণ হনভবরবযােয ও অকাটয বণবনার 

মািযবম সাহাবাবয় হকরাম হথবক ুভরু কবর পরবতবী সমস্ত যুবের ইমামেবণর 

ঐকযমবতয প্রহতহষ্ঠত অহবহেন্ন কমবিারার হবরুবে হববদ্রাহ হ ার্ণা করা হখলনার হপস্তল 

হনবয় বা  হশকাবর হবহরবয় পিার নামান্তর, সুস্থ মহস্তষ্ক-সম্পন্ন হকান হলাক যা কখবনা 

কল্পনাও করবত পাবরন না। 

তাই লা-মাযহাবী ভাইবদর প্রহত উদাত্ত আহবান জানাহে: মুসহলম উম্মাহর এই 

দুদবশার যুবে এভাবব অপপ্রচার ও হপ্রাপাোিার হবর্বাষ্প েহিবয় সরলমনা 

মুসলমানবদরবক আর হবভ্রান্ত না কবর শাশ্বত সবতযর োয়াতবল আশ্রয় গ্রহণ করুন। 

আোহ তাআলা আমাবদর সকলবক বাস্তব সতয গ্রহণ করার ও তদনুযায়ী আমল 

করার তাওফীক দান করুন। আমীন 

করুআন-সুন্নাহর আবলাবক কাযা নামায পিার হবিান 

কুরআন ও সুন্নাহয় তাওহীদ, হরসালাত ও আবখরাবতর আবলাচনার পর নামাবযর প্রহত 

সববাহিক গুরুত্ব  প্রদান করা হবয়বে। চাই তা সময়মত আদায় করা হহাক অথবা 

ওয়াবক্তর পর কাযা করা হহাক। বস্তুত  শরীয়বত ঈমাবনর পবরই নামাবযর স্থান এবং 
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নমায ইসলাবমর অনযতম স্তম্ভ। হকউ যহদ হকাবনা কারবন সময়মত নামায পিবত না 

পাবর তাহবল পরবতবীবত তা কাযা করা জরুরী।  

এ বযাপাবর কুরাআন-সুন্নাহ হথবক দলীল উবেখ করা হবলা: 

(১) পহবত্র কুরআবনর সূরাবয় হনসার ১০৩ নং আয়াবত আোহ তাআলা ববলন, ان 

موقوتا كتابا المؤمنين على كانت الصلوة  ‘ হন:সবন্দবহ মুহমনবদর প্রহত নামায 

অপহরহাযব রবয়বে, যার সময়-সীমা হনিবাহরত’। এই আয়াবত নামাবযর সময়-সীমা 

হনিবাহরত হওয়ার হবর্য়হট হযমন উবেহখত হবয়বে, হতমহন হনিবাহরত সমবয় নামায 

আদায় করা না হবল পরবতবীবত উক্ত নামায কাযা করার হবর্য়হটও পবরািভাবব 

উবেহখত হবয়বে। কারণ এটা আোহ তাআলার ঋণ, আর ঋণ সময়মত আদায় না 

করবত পারবল পরবতবীবত তা আদায় করা জরুরী। হযমন সামবনর হাদীবস ইরশাদ 

হবে: 

(২) হযরত আব্দুোহ ইববন আব্বাস রা. ববলন, এক মহহলা নবীহজ এর হনকট এবস 

বলল, আমার মা মান্নত কবরহেবলন হয, হতহন হজ্ব করববন। হকন্তু তা পুরা করার 

আবেই হতহন মারা যান। (এখন আমার করণীয় কী?) নবীহজ ইরশাদ কবরন হয, حجى 

فاءبالو احق فاهلل هللا اقضوا قاضية؟ اكنت دين امك على كان لو ارأيت عنها  ‘তুহম 

হতামার মাবয়র পি হথবক হজ্ব  কবর নাও। বল হতা, যহদ হতামার মা কাবরা হনকট 

ঋণী হবতন তুহম হক তার ঋণ পহরবশাি করবত? মহহলা বলল, হযাৌঁ, তখন প্রহত-উত্তবর 

নবীহজ ইরশাদ কবরন হয, তবব হতামরা আোহর ঋণবকও পহরবশাি কর। হকননা 

হতহন তাৌঁর প্রাপয পাওয়ার অহিক উপযুক্ত। (সহীহ বুখারী ১/২৪৯, নাসাঈ ২/২) 

এই হাদীস হথবক স্পি বুো হেল, হয ইবাদাত বান্দার উপর ফরয বা অবশযকতববয 

তা বান্দার উপর আোহ তাআলার পাওনা বা ঋণ। এই ঋণ হথবক দায়মুহক্তর পথ 

হবলা তা আদায় করা। হযমহনভাবব মানুবর্র পাওনা ঋবণর হনিবাহরত সময় পার 

হওয়ার িারা মানুবর্র ঋণ হথবক দায়মুক্ত হওয়া যায় না, হতমহন হনিবাহরত সময় পার 

হওয়ার িারা আোহ তাআলার ঋণ হথবকও দায়মুক্ত হওয়া যায় না। আর শরীয়বত 

সববাহিক গুরুত্বপূণব ইবাদাত নামাবযর বযাপাবর এই মূলনীহত হয পুবরাপুহর প্রবযাজয 

হবব, জ্ঞানী মাত্রই তা বুেবত সিম। 

৩.এক রাবত নবীহজ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম তাৌঁর সাহাবীেণবক হনবয় সফর 

করহেবলন। হশর্ রাবত হবশ্রাবমর উবিবশয সফর হবরহত হদবলন। হযরত হবলাল রা. 

হক ফজবরর নামাবযর জনয জাহেবয় হদওয়ার দাহয়ত্ব হদবলন। অত:পর সবাই  ুহমবয় 

পিবলন। এ হদবক হযরত হবলাল রা.এর তিা এবস হেল। ফবল সবার ফজবরর 

নামায কাযা হবয় হেল। নবীহজ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম  ুম হথবক হজবে সূযব 

উিার হকেুিণ পর সবাইবক হনবয় ফজবরর নামায কাযা করবলন। অনযত্র বহণবত 
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হবয়বে,  ুম বা হবস্মতহতর কারবণ যার নামায েুবট হেল, যখন হস জাগ্রত হবব তখন 

হযন হস তা আদায় কবর হনয়। (বুখারী হা.নং ৫৯৭, মসুহলম হা.নং ৬৮১)  

হযরত আব্দুোহ ইববন আব্বাস রা. ববলন, হসই দুই রাকআত যা নবীহজ সাোোহু 

আলাইহহ ওয়াসাোম কাযা হহসাবব আদায় কবরবেন, আমার হনকট তা সমগ্র দুহনয়ার 

মাহলকানা লাভ করার হচবয়ও অহিক পেন্দনীয়। (মসুনাবদ আহমাদ ৪/১৮১, মসুনাবদ আবী 

ইয়ালা ৩/২২-২৩, হা. নং ২৩৭১)  

৪.খন্দবকর যুে হথবক হফরার হদন নবীহজ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম তাৌঁর 

সাহাবীবদরবক বনূ কুরাইযা অহভমুবখ পািাবনার সময় বলবলন, احد اليصلين 

قريضة بنى فى العصراال  ‘হতামাবদর হকউ হযন বনী কুরাইযায় না হপৌৌঁবে আেবরর 

নামায না পবি’। (সহীহ বুখারী ১/১২৯, হা.নং ৪১১৯, সহীহ মসুহলম ২/৯৬) সাহাবাবয় 

হকরাম রা. রওনা হবলন। পবথ আেবরর নামাবযর সময় অহতবাহহত হওয়ার উপক্রম 

হবল কতক সাহাবী পবথই সমবয়র হভতর আের পবি হনন। আর কতক সাহাবী বনী 

কুরাইযায় হপৌৌঁোর পর আেবরর নামায কাযা পবিন। নবীহজ সাোোহু আলাইহহ 

ওয়াসাোম এই  টনা ুভনবলন। হকন্তু পবর কাযা আদায়কারীেণবক একথা ববলনহন 

হয, নামায ুভিুমাত্র হনিবাহরত সমবয়ই আদায়বযােয। সময় অহতবাহহত হওয়ার পর এর 

হকাবনা কাযা হনই। 

সুতরাং এই হাদীস হথবক পহরষ্কার বুো হেল হয, হকাবনা কারণ বশত নামায ওয়াক্ত 

মত না পিবত পারবল হসই নামায অবশযই কাযা পিবত হবব। এ কারবণ যারা কাযা 

পবিহেবলন নবীহজ তাবদরবক সমথবন কবরহেবলন। 

৫.স্বয়ং নবীহজ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম এর খন্দবকর যুবের সময় কবয়ক 

ওয়াবক্তর নামায কাযা হবয় হেবয়হেল। তথা যুবের কারবণ সময় মত পিা সম্ভব 

হয়হন। এই নামাযগুহল হতহন কাযা হহসাবব পবি হনবয়হেবলন। (বুখারী ১/১৬২, ২/৩০৭) 

৬. এ প্রসবঙ্গ আবরা একহট গুরুত্বপূণব দলীল হবলা ইজমাবয় উম্মত। মুসহলম উম্মাহর 

সকল মুজতাহহদ ইমাম এ বযাপাবর একমত হয, ফরয নামায হনিবাহরত সমবয় আদায় 

করা না হবল সমবয়র পবর তা কাযা করবত হবব। এ বযাপাবর ইোকততভাবব কাযা 

করা বা ওযরবশত কাযা হবয় যাওয়া উভয় প্রকাবরর হবিানই সমান। 

হযমন, মাবলকী মাযহাববর সুপ্রহসে ইমাম, ইববন আব্দলু বার রহ. হবনা ওযবর 

অনাদায়কতত নামায কাযা করা অপহরহাযব হওয়ার সপবি শরয়ী প্রমাণাহদ উবেখ 

করবত হেবয় ববলন, 
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ومن الدليل على ان الصلوة تصلى وتقضى بعد خروج وقتها كالصائم سواء وان كان اجماع 
هم يغىن عن الدليل ىف االمة الذين امرمن شذ منهم بالرجوع اليهم وترك اخلروج عن سبيل

 ১/৩০২ ذالك.... االستذكار
‘ফরয হরাযার মত ফরয নামাযও সময় অহতবাহহত হওয়ার পবর কাযা করবত হয়। এ 

বযাপাবর যহদও উম্মবতর ইজমাই যবথি দলীল। যার অনুসরণ করা ঐসব হবহেন্ন 

মবতর প্রবক্তাবদর জনযও অপহরহাযব হেল। তারপরও হকেু দলীল উবেখ করা হবলা, 

যথা নবীহজ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম এর বাণীসমূহ.... (আলইসহতযকার:১/৩০২-

৩০৩) 

এোিা হাদীবসর প্রবতযক হকতাবব ‘বাবু কাযাইল ফাওয়াবয়ত’ তথা েুবট যাওয়া 

নামায কাযা করার অিযায় নাবম কাযা নামায পিার পেহতর বযাপাবর হবস্তাহরত 

আবলাচনা রবয়বে। কাযা নামায আদায় করা জরুরী হওয়ার বযাপাবর এটাও মজবতু 

প্রমাণ। 

তাোিা এ বযাপাবর আবরা অবনক হাদীস ও সাহাবা হকরাবমর ফাতাওয়া রবয়বে। 

হবহশ দী ব হওয়ার আশংকায় এখাবন ুভিুমাত্র একহট আয়াত ও কবয়কহট  হাদীস 

উবেখ করা হবলা। এর িারাই সুস্পিভাবব প্রমাহণত হবলা হয, কাযা নামায আদায় 

করা জরুরী। এ বযাপাবর উম্মবতর হনভবরবযােয উলামাবয় হকরাম একমত।  

তারপরও আমাবদর হকেু িীনী ভাই যারা হনবজবদরবক ‘আহলুল হাদীস’ ববল পহরচয় 

হদবত েববববাি কবরন, তারা কাযা নামায আদাবয়র হবিানবক সহীহ হাদীবসর হখলাফ 

মবন কবরন এবং মুসহলম জনসািারণবক হকেু হাদীবসর বাহহযক অথব িারা হবভ্রান্ত কবর 

থাবকন। এ সম্পবকব তারা হয-সব দলীল হপশ কবর থাবকন তা হনম্নরূপ: 

(১) নবীহজ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম ববলন, كفر فقد الصلوة ترك من   ‘হয 

বযহক্ত নামায হেবি হদল হস কাবফর হবয় হেল’। আর অপর এক হাদীবস নবীহজ 

সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম ববলন, تهدم الهجرة وان قبله ماكان يهدم االسالم ان 

قبلها ماكان  ‘ইসলাম গ্রহণ করবল অতীত গুনাহসমূহ আোহ তাআলা মাফ কবর হদন। 

অনুরূপভাবব হহজরত করবলও হহজরবতর পূবববতবী গুনাহ মাফ কবর হদয়া হয়।’ 

সুতরাং উক্ত দুই হাদীবসর আবলাবক এ কথা প্রতীয়মান হয় হয, নামায পহরতযাে 

করার কারবণ মুসলমান কাবফর হবয় যায়। এখন পুনরায় মুসলমান হওয়া তার 

কতববয। যখন হস পুনরায় মুসলমান হবয় যাবব তখন তার কাযা নামায আদায় করার 

প্রবয়াজন হনই। কারণ মুসলমান হওয়ার িারা আবের সব গুনাহ মাফ হবয় হেবে। 

অথচ নবীহজ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম এর যুে হথবক আজ পযবন্ত হকাবনা ইমাম 

বা হাদীস বযাখযাকারী এই হাদীস দুইহটর এ জাতীয় বযাখযা কবরন হন। একমাত্র 
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আহলুল হাদীস ভাইবয়রাই এই বযাখযা কবরবেন। এ উভয় হাদীবসর সহিক বযাখযা 

হনবম্ন উবেখ করা হবলা 

প্রথম হাদীবসর বযাখযা: হয বযহক্ত নামায পহরতযাে করল তার এই কাজহট হকমন হযন 

কাবফরবদর কাবজর মত হবলা। হকন্তু হলাকহট এর িারা কাবফর হবব না। 

হিতীয় হাদীবসর বযাখযা: হকাবনা অমসুহলম মুসলমান হবল আোহ তাআলা 

হমবহরবানী কবর তার অতীত গুনাহসমূহবক িমা কবর হদন। হকন্তু হকাবনা ইমাম এই 

অথব কবরনহন হয, হকাবনা মুসলমান নামায তযাে কবর কাবফর হবয় পুনরায় মুসলমান 

হবল তার হপেবনর কাযা নামায পিা লােবব না। বরং পূববব উবেহখত আয়াত, হাদীস 

ও ইজমাবয় উম্মত িারা এই কথাই প্রমাহণত হবলা হয, উমরী কাযা নামায আদায় 

করা হতমহন ফরবয আইন হযমনহট সময়মত আদায় করা ফরবয আইন। আোহ 

তাআলা আমাবদর সবাইবক উক্ত হবিাবনর বযাপাবর যত্নবান হওয়ার তাওফীক দান 

করুন। 

ঈবদর নামাবয েয় তাকবীবরর দলীল 

ঈবদর নামাবয অহতহরক্ত তাকবীর েয়হট না বারহট এ সম্পবকব মাযহাববর ইমামবদর 

মাবে মতাননকয রবয়বে। ইমাম মাবলক, শাবফয়ী ও আহমাদ রহ. এর মবত ঈবদর 

নামাবয বার তাকবীর হদবত হবব। আর ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আবু ইউসুফ ও 

ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মবত উভয় ঈবদর নামাবয অহতহরক্ত তাকবীর েয়হট। 

েয় তাকবীবরর দলীবলর আবলাচনার আবে হজবন হনওয়া উহচত হয, তাকবীর সংক্রান্ত 

ইমামবদর এ ইখবতলাফ ুভিু উত্তম অনুত্তম হনবয়। অথবাৎ যারা বার তাকবীবরর কথা 

ববলন তাবদর মবত েয় তাকবীর হদবলও নামায হবয় যাবব। হকন্তু বার তাকবীর 

হদওয়া উত্তম। এমহনভাবব যারা েয় তাকবীবরর কথা ববলন তাবদর মবত বার 

তাকবীর হদবলও নামায হবয় যাবব। তবব উত্তম হল েয় তাকবীর হদওয়া। হকননা 

উভয় পেহত সাহাবাবদর আমল হথবক সহীহ সনবদ সাবযস্ত। তাই এক মত গ্রহণ 

করবল অপরহটবক তুেজ্ঞান করা যাবব না। এ সম্পবকব ইমাম ইববন তাইহময়া রহ. 

হবশ সুন্দর কথা ববলবেন। হতহন ববলন: ‘ সালবফ সাবলহীন এর মিয হথবক 

প্রবতযবকই শরীয়তসম্মত পেহতবত নামায, দুআ, হযহকর ইতযাহদ আদায় কবরবেন। 

আর প্রবতযক ইমাবমর োত্রেণ ও তার হদশবাসী উক্ত ইমাবমর অনুসতত পেহত গ্রহণ 

কবরবেন। কখবনা প্রবতযক ইমাবমর অনুসতত পেহত (জাবয়য ও উত্তম হওয়ার হদক 

হদবয়) এক মাবনর হয়, আবার কখবনা কাবরা অনুসতত পেহত অপবরর পেহত হথবক 

উত্তম হবয় থাবক... এমন হিবত্র আমাবদর অবশযকতববয হল, শরীয়ত সমহথবত দলীল 

োিা এবকর মতবক অবনযর মবতর উপর প্রািানয না হদয়া। তবব হযাৌঁ, দলীবল শরয়ীর 

হভহত্তবত যহদ হকাবনা এক পেহত প্রািানয লাভ কবর তখন হয বযহক্ত অনয হকাবনা 
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জাবয়য পেহতর অনুসরণ করবে তাবক হকাবনারূপ হদার্াবরাপ করা যাবব না।’ 

(আদাবুল ইখহতলাফ ১১৪ পত.) 

এ হল উত্তম-অনুত্তম পযবাবয়র মতাননকযপূণব মাসআলার হিবত্র ইমাম ইববন তাইহময়া 

রহ. এর মতামত। ইমাম ইববন তাইহময়া রহ. আমাবদর আহবল হাদীস বনু্ধবদর কাবে 

মাননীয় ও বরণীয়। তা সবেও তারা আজ নামায সংক্রান্ত এমন সব উত্তম-অনুত্তম 

পযবাবয়র ইখবতলাফ হনবয় বািাবাহি ুভরু করবে হয-সব ইখবতলাফ শত শত বের 

পূববব হমবট হেবে। এ সব ইখহতলাফী মাসআলা হনবয় তারা সমাবজ হবশতঙ্খলা সতহি 

করবে। সরলপ্রাণ মুসলমানবদর মাবে হবভ্রাহন্ত েিাবে। ভারত উপ-মহাবদশ হানাফী 

মাযহাববর অনুসারী মুসলমানবদর আবাসস্থল। এখাবনর মুসলমানবদর অন্তবর হানাফী 

মাযহাববর হবহভন্ন হুকুম আহকাম সম্পবকব সংশয় সতহি করাই হবাি হয় বতবমান আহবল 

হাদীস বনু্ধবদর অবশয পালনীয় দাহয়ত্ব। আহবল হাদীস বনু্ধবদর পি হথবক  

হপ্রাপাোিার হশকার একহট মাসআলা হবলা ঈবদর নামাবয েয় তাকবীবরর মাসআলা। 

আহবল হাদীস বনু্ধরা বলবত চায় ঈবদর নামাবয েয় তাকবীবরর পবি হকাবনা হাদীস 

হনই। অথচ বার তাকবীবরর পবি অবনক হাদীস আবে। তাই ঈবদর নামাবয বার 

তাকবীরই হদবত হবব। েয় তাকবীর হদবল নামায হবব না।  

আমরা ইনশাআোহ ঈবদর নামাবয েয় তাকবীবরর যথাথবতা উবেখ করার হচিা করব, 

যাবত হানাফী মাযহাববর অনুসারী মুসলমান ভাইবদর আস্থা হানাফী মাযহাববর উপর 

অটুট থাবক এবং সমাবজ হবশতঙ্খলা সতহিকারীরা আর হকাবনা হানাফী ভাইবক হবভ্রান্ত 

করবত না পাবর। 

হজবন হনয়া উহচত হয, হাদীবসর মবিয অহতহরক্ত েয় তাকবীরবক হবহভন্নভাবব বুোবনা 

হবয়বে। হকাবনা হাদীবস ঈবদর নামাবয নয় তাকবীর বলা হবয়বে। এমহনভাবব হকাবনা 

হাদীবস দুই রাকাআবত চারহট কবর হমাট আট তাকবীবরর কথা এবসবে। হকন্তু হকাবনা 

ইমামই ঈবদর নামাবয নয় বা আট তাকবীবরর প্রবক্তা নন। তাহবল বুোবেল নয় বা 

আবটর হববশর্ হকাবনা বযাখযা রবয়বে। মূল হাদীস উবেখ করার আবে হসই বযাখযা 

হজবন হনবল সামবনর কথা বুো সহজ হবব। 

একটু লিয করবলই হদখা যাবব হয, ঈবদর নামাবযর প্রথম রাকাআবত তাকবীবর 

তাহরীমা ও রুকুর তাকবীরসহ হমাট তাকবীর হয় পাৌঁচহট। আর হিতীয় রাকাআবত 

রুকুর তাকবীরসহ তাকবীর হয় চারহট। ৫+৪=৯। হাদীবস হযখাবনই নয় তাকবীবরর 

কথা বলা হবয়বে হসখাবন নয় এর বযাখযা এটাই। অথবাৎ দুই রাকাআবত অহতহরক্ত েয় 

তাকবীর আর দুই রাকাআবতর রুকুর দুই তাকবীর এবং তাকবীবর তাহরীমার এক 

তাকবীরসহ হমাট নয় তাকবীর। আর চার চার আট তাকবীবরর বযাখযা হল, প্রথম 

রাকাআবত রুকুর তাকবীর বাদ হদবয় অহতহরক্ত হতন তাকবীর এবং তাকবীবর 

তাহরীমাসহ হমাট তাকবীর চারহট। আর হিহতয় রাকাআবত রুকুর তাকবীর ও 
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অহতহরক্ত হতন তাকবীরসহ হমাট তাকবীর চারহট। ৪+৪=৮। এই বযাখযা অনুযায়ী 

হাদীবসর হযখাবনই দুই রাকাআবত চারহট কবর আট তাকবীবরর কথা বলা হবয়বে, 

হসখাবন মূলত অহতহরক্ত েয় তাকবীরই উবিশয। এখন আমরা হাদীস উবেখ করহে: 

 ১. عن القاسم اىب عبد الرحمن قال: حدثىن بعض اصحاب النىب صلى الله عليه وسلم قال: صلى
بنا النىب صلى الله عليه وسلم يوم عيد فكرب اربعا واربعا مث اقبل علينا بوجهه حني انصرف فقال: 

عه وقبض ابهامه. رواه الطحاوى وقال هذا حديث حسن التنسوا كتكبري اجلنائز واشار باصاب
 .االسناد

‘প্রহসে তাববয়ী আবু আব্দরু রহমান কাহসম ববলন, আমাবক নবীহজ সাোোহু 

আলাইহহ ওয়াসাোম এর একজন সাহাবী হাদীস বণবনা কবরবেন হয, হতহন ববলন, 

নবীহজ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম ঈবদর হদন আমাবদর নামায পিান এবং চারহট 

কবর তাকবীর হদন। নামায হশবর্ আমাবদর হদবক তাহকবয় ইরশাদ কবরন ‘ ভুবলা না 

হযন, তারপর হাবতর বতো আঙ্গহুল বন্ধ কবর বাহক চার আঙ্গুহল হদবয় ইশারা কবর 

বলবলন, জানাযার তাকবীবরর মত (ঈবদর নামাবযও চারহট কবর তাকবীর)। ইমাম 

তহাবী রহ. এই হাদীসহটবক হাসান ববলবেন। (তহাবী শরীফ হিতীয় খি পত.৩৭১) 

২.  عن كردوس قال: كان عبد الله بن مسعود رضى الله عنه يكرب ىف االضحى والفطر تسعا
تسعا. يبدأ فيكرب اربعا مث يقرأ مث يكرب واحدة فريكع بها مث يقوم ىف الركعة االخرة فيبدأ فيقرأ مث 

 . ىف الكبري ورجاله ثقاتيكرب اربعا يركع باحداهن. قال الهيثمى: رواه الطرباىن
‘হবহশি তাববয়ী হযরত কুরদূস রহ. ববলন, হযরত আব্দুোহ ইববন মাসঊদ রা. ঈদুল 

আযহা ও ঈদুল হফতবরর নামাবয নয়হট কবর তাকবীর হদবতন। নামায ুভরু কবর 

চারহট তাকবীর হদবতন (হতনহট অহতহরক্ত আর একহট তাহরীমার) তারপর হকরাআত 

পিবতন। অত:পর এক তাকবীর ববল রুকু করবতন। এরপর হিতীয় রাকাআবত 

দাৌঁহিবয় হকরাত পবি হমাট চারহট তাকবীর হদবতন যার একহট হদবয় রুকু করবতন।’ 

এই হাদীস সম্পবকব হাবফবজ হাদীস আোমা হাইোমী রহ. ববলন, এই হাদীবসর 

সকল বণবনাকারী হনভবরবযােয। (মাজাউযযাওয়াবয়দ ২/৩৬৭ হা.নং ৩২৪৯)  

অতএব, হায়োমী রহ. এর উহক্ত অনুযায়ী হাদীসহট সহীহ। আর আোমা হনমাভী রহ. 

হাদীসহটবক হাসান ববলবেন। এবত হকাবনা সমসযা হনই। কারণ, হাসান ও সহীহ উভয় 

প্রকাবরর হাদীসই আমবলর হিবত্র একই পযবাবয়র গ্রহণবযােয। 

৩.  عن علقمة واالسود قاال: كان مسعود جالسا وعنده حذيفة وابوموسى رضى الله عنهم
سعيد بن العاص عن التكبري ىف صالة العيد فقال حذيفة سل الشعرى, فقال االشعرى فسألهم 
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سل عبد الله فانه اقدمنا واعلمنا, فسأله, فقال ابن مسعود يكرب اربعا مث يقرأ مث يكرب فريكع فيقوم 
 .ىف الثانية فيقرأ مث يكرب اربعا بعد القراءة

‘আলকমা ও আসওয়াদ রহ. ববলবেন, একদা ইববন মাসঊদ, হুযাইফা ও আবু মূসা 

আশআরী রা. ববস হেবলন। তখন সাঈদ ইবনুল আস তাৌঁবদর হনকট ঈবদর নামাবয 

তাকবীবরর সংখযা সম্পবকব হজবজ্ঞস করবল হুযাইফা রা. বলবলন,আশআরী ভাইবক 

হজবজ্ঞস কর। আর আবু মূসা আশআরী রা. বলবলন, ইববন মাসঊদ রা.বক হজবজ্ঞস 

কর, হকননা হতহন আমাবদর মবিয প্রবীণ ও হবহশ ইলবমর অহিকারী। সবববশবর্ সাঈদ 

ইবনুল আস ইববন মাসঊদ রা.বক হজবজ্ঞস করবল হতহন বলবলন, নামায ুভরু কবর 

চারহট তাকবীর হদবব (তাকবীবর তাহরীমাসহ অহতহরক্ত হতনহট) তারপর হকরাআত 

পবি তাকবীর হদবয় রুকুবত যাবব। অত:পর হিতীয় রাকাআবত দাৌঁহিবয় প্রথবম 

হকরাআত পিবব তারপর চারহট তাকবীর হদবব (অহতহরক্ত হতনহট রুকুর একহট)। 

মুহাো হবল আসার ৩/২৯৫, ইববন হাযাম যাবহরী ও হনমাভী রহ, এই হাদীবসর 

সনদবক সহীহ ববলবেন। (মসুান্নাবফ আবু্দর রাজ্জাক হা.৫৬৮৭ ‘আোরুস সনুান পত.৩১৫) 

৪.  العيد ىف عن عبد الله بن احلارث )هو ابن نوفل( قال: كرب ابن عباس رضى الله عنه يوم
 الركعة االوىل اربع تكبريات سوى تكبرية الصالة. )اخرجه ابن حزم الظاهرى ىف احمللى باالثار

২৯৫/৩ دارالكتب . وقال ىف سند هذا االثر و االثر الذى قبله: هذان اسنادان ىف غاية الصحة. 
‘আব্দুোহ হবন হাবরস হবন নাওবফল ববলন, আব্দুোহ ইববন আব্বাস রা. ঈবদর হদন 

প্রথম রাকাআবত চারহট তাকবীর হদন অত:পর হকরাআত পবরন, এরপর রুকু কবরন। 

হিতীয় রাকাআবত দাৌঁহিবয় প্রথবম হকরাআত পিবলন এরপর নামাবযর অনযানয 

তাকবীর োিা অহতহরক্ত হতনহট তাকবীর হদবলন।’ ইববন হাযাম রহ. এই হাদীসহট 

এবং এর পূববব বহণবত হাদীস সম্পবকব ববলন, এই উভয় হাদীবসর সনদ খুব সহীহ। 

(মহুাো হবল আোর ৩/২৯৫) 

৫.  اخرج ابن اىب شيبة عن حييى بن سعيد القطان عن اشعث عن حممد بن سريين عن انس رضى
 ...الله عنه انه كان يكرب ىف العيد تسعا

‘ইববন আবী শাইবা ইয়াহইয়া ইববন সাঈদ আল কাত্তান হথবক হতহন আশআে হথবক 

হতহন মুহাম্মাদ ইববন সীরীন এর সূবত্র বণবনা কবরন হয, হযরত আনাস রা. ঈবদর 

নামাবয হমাট নয় তাকবীর হদবতন।’ (মসুান্নাবফ ইববন আবী শাইবা ১/৪৯৫) 

এই আোবরর রাবী ইববন আবী শাইবা, ইয়াহইয়া হবন সাঈদ আল-কাত্তান এবং 

মুহাম্মাদ ইববন সীরীন সকবলই সুপ্রহসে এবং হনভবরবযােয মুহাহিস। আর আশআে 

সম্পবকব ইমাম জামালুিীন হমযযী রাহ. ববলন: 

  هواشعث بن عبد امللك, قال حييى بن سعيد: هو عندى ثقة مامون, وقال ابن 
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 .معني: اشعث ثقة وكذالك قال النسائى, وقال ابوحامت: البأس به
 ‘তার হপতার নাম আব্দলু মাবলক। ইয়াহইয়া ইববন সাঈদ রাহ. তার সম্পবকব ববলন, 

হতহন আমার মবত হনভবরবযােয ও আস্থাশীল। ইববন মাঈন রহ. ববলন, আশআে 

হনভবরবযােয বযহক্ত, ইমাম নাসাঈ ও তার সম্পবকব এ মন্তবয কবরবেন। আর ইমাম 

আবু হাবতম রহ. ববলবেন, (হাদীবসর হিবত্র) তার মবিয হকাবনা সমসযা হনই। 

(তাহযীবুল কামাল ২/২৭৯) এই আবলাচনা িারা প্রমাহণত হয়, এই হাদীসহটও সহীহ । 

হবহশি হয-সকল সাহাবা হকরাম রা. হথবক েয় তাকবীবরর বণবনা পাওয়া যায় তাবদর 

কবয়ক জবনর নাম হনবম্ন উবেখ করা হল:  

১. হযরত উমর রা. 

২. হযরত আব্দুোহ হবন মাসঊদ রা. 

৩. হযরত আনাস হবন মাবলক রা. 

৪. হযরত আবু মূসা আশআরী রা. 

৫. হযরত জাববর হবন আব্দুোহ রা. 

৬. হযরত আব্দুোহ হবন আব্বাস রা. 

৭. হযরত হুযাইফা হবন ইয়ামান রা. 

৮. হযরত আবু মাসঊদ আনসারী রা. 

মারফূ হাদীস ও আসাবর সাহাবা িারা একথা প্রমাহণত হবয়বেল হয, ঈবদর নামাবয 

অহতহরক্ত েয় তাকবীবরর হবর্য়হট হাদীস ও আসাবর সাহাবা িারা প্রমাহণত। এতি 

সবেও যারা েয় তাকবীর হনবয় মুসহলম সমাবজ হবভ্রাহন্ত েিাবে তারা মূলত মুসহলম 

সমাবজ অননকয, অশাহন্ত ও হবশতঙ্খলা সতহির কাবজ ইহুদী-হিিানবদরবক সাহাযয 

করবে। 

বার তাকবীবরর কথা 

বার তাকবীর সম্পবকব হাদীবসর হকতাবব একাহিক মারফূ হাদীস পাওয়া যায়। হকন্তু 

একহট মারফূ হাদীবসর সনদও সহীহ নয়। ইমাম আহমাদ বার তাকবীবরর প্রবক্তা 

হওয়া সবেও ববলবেন, يرتكب فى وسلم عليه هللا صلى النبى عن يروى ليس 

صحيح حديث العيدين  ‘ঈবদর নামাবয তাকবীর সংখযা সম্পবকব হকাবনা সহীহ মারফূ 

হাদীস হনই।’ (নসবুর রায়াহ:৩/২৮৯) তবব হযাৌঁ, হযরত আবু হুরাইরা রা. এর আমল 

িারা বার তাকবীর সহীহভাবব সাবযস্ত রবয়বে। তাই যারা হকাবনা ইমাবমর মাযহাব 

হমাতাববক বার তাকবীবরর উপর আমল কবর তাবদর আমলও সহিক। তাবদর 

আমলবক ভুল বলার হকাবনা প্রবয়াজন হনই। আোহ তাআলা আমাবদরবক িীবনর 

সহিক বুে দান করুন। আমীন। 

জানাযার নামাবয সরূা ফাবতহা পিার হবিান 
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লা-মাযহাবী বনু্ধরা আজকাল ববল হবিাবে হয, ‘জানাযার নামাবয সূরা ফাবতহা পিা 

জরুরী। সূরা ফাবতহা না পিবল জানাযার নামায ুভে হবব না। যারা জানাযার নামাবয 

সূরা ফাবতহা পবি না তাবদর জানাযার নামায সহীহ হবব না।’ তাবদর এসব কথা 

ুভবন সরলমনা হানাফী মাযহাববর অনুসারীরা হবভ্রান্ত হবে, সংশবয় হনপহতত হবে। 

তাবদর সংশয় দূর করার জনয আমাবদর এই প্রয়াস। আমরা এই সংহিি প্রববন্ধ 

হাদীস, আসাবর সাহাবা, আসাবর তাববঈ এবং হফকহী উেতহত হদবয় একথা প্রমাণ 

কবর হদখাব হয, জানাযার নামাবয সূরা ফাবতহা পিার হকাবনা প্রবয়াজন হনই। সূরা 

ফাবতহা না পিবলও জানাযার নামায সহীহ হবব হযমনহট হানাফী মাযহাববর হবিান।  

হনবম্ন হানাফী মাযহাববর হফকবহর প্রহসে হকতাব ‘আলহহদায়াহ’ এর বরাবত হানাফী 

মাযহাব হমাতাববক জানাযা নামাবযর সংহিি হচত্র তুবল িরা হবলা:  

قال صاحب الهداية: والصالة ان يكرب تكبرية حيمدالله عقيبها مث يكرب تكبرية يصلى فيها على 
الله عليه وسلم مث يكرب تكبرية يدعو فيها لنفسه وللميت و للمسلمني مث يكرب الرابعة  النىب صلى

 .ويسلم. الهداية كتاب اجلنائز فصل ىف الصالة على امليت
হহদায়ার গ্রন্থকার ববলন,‘জানাযার নামায হনম্নরূপ; প্রথবম একহট তাকবীর হদবব, 

তাকবীবরর পর আোহর হামদ ও সানা পিবব, এরপর আবরকহট তাকবীর হদবয় 

নবীহজ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম এর উপর দরূদ পিবব, অত:পর আবরকহট 

তাকবীর হদবয় হনবজর জনয, মতত বযহক্তর জনয ও অনযানয মুসলমাবনর জনয দুআ 

করবব।’ (আল-হহদায়াহ জানাযা অিযায়।) 

 হহদায়া গ্রবন্থর ভার্যকার আোমা ইবনুল হুমাম রহ. ববলন, 

حتة اال ان يقرأها بنية الثناء ومل تثبت القراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتح اليقرأ الفا 
  رشيدية كتب خانة ৮৫/২القدير

‘জানাযার নামাবয সূরা ফাবতহা পিবব না। হকননা নবীহজ সাোোহু আলাইহহ 

ওয়াসাোম হথবক জানাযায় হকরাত পিা প্রমাহণত হনই। তবব হামদ ও সানার হনয়বত 

সূরা ফাবতহা পিা হযবত পাবর।’ ফাতহুল কাদীর ২/৮৫ 

ইমাম মাবলক রহ. এর মবতও জানাযার নামাবয ফাবতহা পিবত হয় না। এ-সম্পবকব 

মাবলকী মাযহাববর প্রহসে হকতাব ‘মুদাওওয়ানাতুল কুবরা’র বক্তবয হনম্নরূপ: 

للميت,  قلت لعبد الرحمن بن القاسم: اى شيئ يقال على امليت ىف قول مالك؟ قال: الدعاء 
  .قلت: فهل يقرأ على اجلنازة ىف قول مالك؟ قال: ال

‘ইমাম সাহনূন হবন সাঈদ রহ. ববলন, আহম আমার উস্তাদ আব্দুর রহমান হবন 

কাবসমবক হজজ্ঞাসা করলাম, মাবলক রহ. এর মতানুযায়ী জানাযার নামাবয  হক 

পিবত হয়? হতহন বলবলন, জানাযার নামাবয মাইবয়যবতর জনয দুআ করবত হয়। 
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আহম আবার হজজ্ঞাসা করলাম জানাযার নামাবয কুরআন পিা যাবব হক? হতহন 

বলবলন, না।’ (মদুাওওয়ানাতুল কুবরা ১/২৫১) 

জানাযার নামাবয ফাবতহা পিবত হবব না, এ সম্পকবীয় হাদীস 

প্রথম দলীল: হযরত আবু হুরাইরা রা. এর হাদীস: 

سأل اباهريرة رضى الله عنه اخرج مالك ىف املوطا عن سعيد بن اىب سعيد املقربى عن ابيه انه 
كيف تصلى على اجلنازة؟ فقال ابوهريرة: انا لعمر الله اخربك اتبعها من اهلها فاذا وضعت كربت 

 ২৫৮:الله وحمدت الله وصليت على نبيه مث اقول اللهم انه عبدك ابن عبدك...) املوطا ملالك برقم
دا تغري موته باربع سنني, اىل ان قال: ان قال ىف اعالء السنن : ورجاله رجال اجلماعة اال ان سعي ,

 ( ২৫৫/৫ مثل مالك اليروى عنه ىف التغري. اعالء السنن

‘হযরত সাঈদ ইববন আবু সাঈদ আল-মাকবুরী তার হপতা হথবক বণবনা কবরন, হতহন 

হযরত আবু হুরাইরা রা.(মতত:৫৭হহ.) হক হজবজ্ঞস করবলন হয, আপহন কীভাবব 

জানাযা পবিন? আবু হুরাইরা রা. বলবলন, আহম হতামাবক জানাহে, আহম 

মাইবয়যবতর সাবথ-সাবথ আহস, এরপর যখন খাহটয়া রাখা হয় তখন (জানাযার 

নামাবযর) তাকবীর হদবয় হামদ-োনা ও দুরূদ পহি এরপর এই দুআ পহি انه اللهم 

عبدك ابن عبدك ... ।’ (মআুত্তা মাবলক হা.নং ২৫৮) 

হিতীয় দলীল: হযরত আবু হুরাইরা রা. এর আবরকহট বণবনা: 

عن اىب هريرة رضى الله عنه ان النىب صلى الله عليه وسلم قال: اذا صليتم على امليت فأخلصوا له 
 .الدعاء

قال صاحب اعالء السنن: رواه ابوداؤد و صححه ابن حبان كذا ىف بلوغ املرام. وقال ايضا: ىف 
كن اخرجه ابن حبان سند اىب داؤد حممد ابن اسحاق وقد عنعنه, ولكن قال ىف التلخيص احلبري : ل

اشرفية بك )قال راقم احلروف:  ২৬৮/৫ من طريق اخرى عنه مصرحا بالسماع. اعالء السنن
  (فاحلديث حسن على االقل

‘আবু হুরাইরা রা. হথবক বহণবত, নবীহজ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম ববলবেন, 

হতামরা যখন মতত বযহক্তর জনয জানাযা পি তখন তার জনয এখলাবের সাবথ দুআ 

কর।’ (সনুাবন আবু দাঊদ হা.নং ৩১৯৯) 

এই হাদীবস নবীহজ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম মতবতর জনয দুআ করবত ববলবেন, 

হকরাআত পিবত ববলনহন। তাই জানাযার নামাবয হকাবনা িরবণর হকরাআত পিা 

যাবব না। 

তততীয় দলীল: হযরত আবু্দোহ ইববন উমর রা. এর আমল: 
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 .الله عنه كان اليقرأ ىف الصالة على امليت عن نافع ان ابن عمررضى
‘হবহশি তাববঈ নাবফ রহ. বণবনা কবরন, ইববন উমর রা. জানাযার নামাবয হকরাআত 

পিবতন না।’ (মসুান্নাবফ ইববন আবী শাইবা হা.নং ১১৫২২, শায়খ মহুাম্মাদ আওয়ামা এর 

তাহকীক।) 

চতুথব দলীল: হযরত আব্দুোহ ইববন মাসঊদ রা.(মতত:৩২হহ.) এর বণবনা: 

عن ابن مسعود رضى الله عنه انه سئل عن صالة اجلنازة هل يقرأ فيها؟ فقال مل يوقت لنا رسول 
 ...الله صلى الله عليه وسلم فيها قوال والقراءة وىف رواية دعاء والقراءة

‘ইববন মাসঊদ রা. হক হজবজ্ঞস করা হল, জানাযায় হকাবনা হকরাআত পিবত হবব হক 

না? হতহন বলবলন, নবীহজ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম জানাযায় পিার জনয 

হকাবনা কথা বা হকরাআত হনিবাহরত কবর হদনহন। আবরক বণবনায় আবে, হকাবনা দুআ 

বা হকরাআত হনিবাহরত কবর হদনহন। (উমদাতুল কারী ৬/১৯৪) 

এই হাদীস িারা বুবে আবস, নবীহজ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম জানাযার নামাবয 

সূরা ফাবতহা পিবত ববল যানহন। হকননা নবীহজ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম 

জানাযায় যহদ সূরা ফাবতহা পিা ওয়াহজব কবর হদবতন, তাহবল ইববন মাসঊ রা. তা 

অবশযই জানবতন। কারণ হতহন সফবর-হযবর নবীহজ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম 

এর সাবথ সাবথ থাকবতন। 

পঞ্চম দলীল: হযরত ফুযালা হবন উবাইদ রা.(মতত:৫৩হহ.)  এর বণবনা: 

عن موسى ابن على عن ابيه قال: قلت لفضا لة بن عبيد رضى الله عنه )هو صحاىب جليل اسلم 
هل يقرأ على  (২৮৪/৪ قدميا شهد احدا ومابعدها من املشاهد توىف سنة ثالث وخمسني. االصابة

 .امليت شيء؟ قال:ال
‘মূসা হবন উলাই তার হপতা হথবক বণবনা কবরন, হতহন ববলন, আহম ফুযালা হবন 

উবাইদ রা. হক হজজ্ঞাসা করলাম, জানাযার নামাবয হকাবনা হকরাআত পিবত হবব 

হক? হতহন বলবলন, না হকাবনা হকরাআত পিবত হবব না।’  (মসুান্নাবফ ইববন আবী শাইবা 

হা.নং ১১৫২৫) 

েষ্ঠ দলীল: উবেহখত সাহাবা হকরাম রা. োিা আবরা কবয়কজন বি বি সাহাবা রা. 

জানাযায় সূরা ফাবতহা পিবত হনবর্ি কবরবেন। ইমাম সাহনূন হবন সাঈদ মাবলকী 

আব্দুোহ হবন ওয়াহাব হথবক বণবনা কবরন- 

قال ابن وهب عن رجال من اهل العلم عن عمر بن اخلطاب  و على بن اىب طالب و عبد الله بن 
يكونوا عمر وفضالة بن عبيد و اىب هريرة و جابربن عبد الله و واثلة بن االسقع... انهم مل 

  .يقرءون ىف الصالة على امليت
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‘ইববন ওয়াহাব সাহাবা হকরাবমর মিয হথবক বি মাবপর আবলম সাহাবীেণ হযমন: 

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব, হযরত আলী ইববন আবী তাবলব, হযরত আব্দুোহ ইববন 

উমর, হযরত ফুযালা হবন উবাইদ, হযরত আবু হুরাইরা, হযরত জাববর হবন 

আব্দুোহ, হযরত ওয়াবসলা হবন আসকা’ প্রমুখ সাহাবা হকরাম রা. হথবক বণবনা 

কবরবেন হয, তাৌঁরা জানাযার নামাবয হকরাআত পিবতন না।’ (মুদাওওয়ানাতুল কুবরা 

১/২৫১, দারুল বায) 

হয-সব তাববয়ী ইমামেণ জানাযায় ফাবতহা পিবত হনবর্ি কবরবেন 

১.হবহশি সাহাবী আবমর আশ্শা‘বী রহ.(মতত:১০৩) 

قال: التكبرية االوىل على امليت ثناء على الله و الثانية صالة على النىب  عن اىب هاشم عن الشعىب
 .صلى الله عليه وسلم و الثالثة دعاء للميت والرابعة تسليم

‘আবু হাবশম ইমাম শা‘বী হথবক বণবনা কবরন, ইমাম শা‘বী ববলবেন, জানাযার প্রথম 

তাকবীর আোহ তাআলার োনা পিার জনয। হিতীয় তাকবীর নবীহজ সাোোহু 

আলাইহহ ওয়াসাোম এর উপর দরূদ পিার জনয। তততীয় তাকবীর মাইবয়যবতর জনয 

দুআ করার জনয। চতুথব তাকবীর সালাম হফরাবনার জনয।’ (মসুান্নাবফ আবু্দর রাযযাক 

হা.নং ৬৪৩৫) 

২. হযরত ইবরাহীম নাখয়ী রহ. (মতত:৯৬হহ.) 

 .اذا صلى عليه؟ قال:ال عن حماد عن ابراهيم قال: سألته أيقرأ على امليت
‘হাম্মাদ হবন আবু সুলাইমান বণবনা কবরন, আহম ইবরাহীম নাখয়ীবক হজবজ্ঞস 

করলাম, জানাযার নামাবয হকরাআত পিবত হবব হক না? হতহন বলবলন, না পিবত 

হবব না। (মসুান্নাবফ আবু্দর রাযযাক হা.নং ৬৪৩৩) 

৩. হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইহয়যব রহ.(মতত:৯৪হহ.) 

 .ن ابن املسيب قال: مانعلم ىف الصالة على امليت من قراءة والدعاء شيئا معلوماعن قتادة ع
‘কতাদাহ রহ. সাঈদ ইবনুল মুসাইহয়যব রহ. হথবক বণবনা কবরন, হতহন ববলবেন, 

জানাযার নামাবয হকাবনা হনহদবি হকরাআত হকংবা দুআর কথা আমার জানা হনই।’ 

(মসুান্নাবফ আবু্দর রাযযাক হা.নং ৬৪৩৬) 

৪.হযরত মুহাম্মদ হবন সীরীন রহ.(মতত:১১০হহ.) এর আমল। 

 عن ايوب عن حممد انه كان اليقرأ ىف الصالة على امليت
‘হবহশি মুহাহিস আইয়ূব সাখহতয়ানী রহ. মুহাম্মদ হবন সীরীন সম্পবকব ববলন, হতহন 

জানাযার নামাবয হকাবনা হকরাআত পিবতন না।’ (মসুান্নাবফ ইববন আবী শাইবা হা.নং 

১১৫২৩) 

৫. হযরত আবুল আহলয়াহ রহ.(মতত:৯৩হহ.) এর ফাতওয়া। 



www.darsemansoor.com 

 

عن اىب املنهال قال سألت اباالعالية عن القراءة ىف الصالة على اجلنازة بفاحتة الكتاب, فقال: ما 
 .كنت احسب ان فاحتة الكتاب تقرأ إال ىف صالة فيها ركوع و سجود

‘আবুল হমনহাল ববলন, আহম আবুল আহলয়াবক জানাযায় সূরা ফাবতহা পিবত হবব 

হকনা হজবজ্ঞস করবল হতহন ববলন, আমার মবত ফাবতহা এমন নামাবযই পিবত হয়, 

হয নামাবয রুকূ-হসজদাহ আবে।’ (মসুান্নাবফ ইববন আবী শাইবা হা.নং ১১৫২৪)  

৬. হযরত আবু বরুদা রহ. (মতত:১৪০-১৫০হহ.) এর ফতওয়া। 

  .لكتاب؟ قال: التقرأعن سعيد بن اىب بردة عن ابيه قال: قال له رجل: اقرأ على اجلنازة بفاحتة ا
‘সাঈদ ইববন আবু বুরদা তার হপতা আবু বুরদাহ সম্পবকব বণবনা কবরন, জননক বযহক্ত 

তার হপতা আবু বুরদাহবক হজবজ্ঞস করল, আহম হক জানাযার নামাবয সূরা ফাবতহা 

পিব? হতহন বলবলন, না, তুহম পিবব না।’ (মসুান্নাবফ ইববন আবী শাইবা হা.নং ১১৫২৬) 

৭. হনজ যুবে মক্কাবাসীর ইমাম আতা ইববন আবী রাবাহ রহ. (মতত:১১৪হহ.) এর 

ফাতওয়া। 

 .عن حجاج قال سألت عطاء عن القراءة على اجلنازة فقال: ما مسعنا بهذا اال حديثا
‘হাজ্জাজ রহ. বণবনা কবরন, আহম আতা ইববন আবী রাবাহবক জানাযায় হকরাআত 

পিবত হবব হকনা এবযাপাবর হজবজ্ঞস করবল হতহন ববলন, (পিবব না) পিার কথা 

নতুন ুভনহে।’ (মসুান্নাবফ ইববন আবী শাইবা হা.নং ১১৫২৮) 

৮. হযরত তাঊস হবন কাইসান (মতত:১০৬হহ.) রহ. এর আমল। 

 .عن ابن طاوس عن ابيه و عطاء انهما كانا ينكران القراءة على اجلنازة
‘তাঊস হবন কাইসান রহ. এর পুত্র তার সম্পবকব এবং আতা রহ. এর সম্পবকব ববলন, 

তাৌঁরা উভবয় জানাযার নামাবয হকরাআত পিবত অপেন্দ করবতন।’ (মুসান্নাবফ ইববন 

আবী শাইবা হা.নং ১১৫২৯) 

৯. হযরত বকর হবন আব্দুোহ রহ. (মতত:১০৮হহ.) এর বণবনা। 

 .عن اسحاق ابن سويد عن بكر بن عبد الله قال: ال اعلم فيها قراءة
‘ইসহাক হবন সুআইদ বকর হবন আব্দুোহ হথবক বণবনা কবরন হয, হতহন ববলন, 

জানাযায় হকরাআত পিার হকাবনা হুকুম আমার জানা হনই।’ (মসুান্নাবফ ইববন আবী 

শাইবা হা.নং ১১৫৩০) 

১০. সাবলম ইববন আব্দুোহ ইববন উমর রহ. (মতত:১০৬হহ.) এর ফাতওয়া। 

اءة عن حممد بن عبد الله بن اىب سارة قال: سألت ساملا فقلت: القراءة على اجلنازة؟ فقال: القر
 .على اجلنازة
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‘মুহাম্মাদ হবন আব্দুোহ হবন আবী সারাহ ববলন, আহম সাবলম রহ.বক জানাযায় 

হকরাআবতর হুকুম সম্পবকব হজবজ্ঞস করবল হতহন ববলন, জানাযায় হকাবনা হকরাআত 

পিবত হয় না।’ (মসুান্নাবফ ইববন আবী শাইবা হা.নং ১১৫৩২) 

উপবর মুসান্নাবফ ইববন আবী শাইবার উেতহতবত তাববঈ ইমামেবণর হয-সব উহক্ত 

উবেখ করা হবয়বে তার সব কয়হটর সনদই হজয়াদ তথা গ্রহণবযােয। হাবফবয হাদীস 

ইববন আব্দলু বার রহ. তাববঈ ইমামেণ হথবক বহণবত এই সবকয়হট উহক্তর সনদবক 

হজয়াদ ববলবেন। হবস্তাহরত জানবত হদখুন ‘ আল-ইহস্তযকার ৩/৪২ তবআতু মক্কাহতল 

মুকাররমাহ’। 

উবেহখত তাববয়ীেণ োিা আবরা কবয়কজন তাববঈ জানাযার নামাবয ফাবতহা পিবত 

হনবর্ি কবরবেন। হযমন: হযরত সাঈদ ইববন জুবাবয়র (মতত:৯৩হহ.) হযরত মুজাহহদ 

ইববন জাবর (মতত:১০২হহ.) হাম্মাদ হবন আবু সুলাইমান (মতত:১২০হহ.) সুহফয়ান 

োওরী (মতত:১৬১হহ.) প্রমুখ তাববয়ীেণ। (উমদাতুল কারী ৬/১৯১ যাকাহরয়া বুক হডবপা) 

মদীনাবাসীর আমল: মদীনার বাহসন্দা ইমাম মাবলক রহ. ববলন, 

ذالك على نا بلد اهل ادركت, الدعاء هو امنا ببلدنا به مبعمول ذالك ليس  . ‘আমাবদর হদবশ 

জানাযার নামাবয হকরাআত পিার উপর আমল হনই। জানাযায় ুভিু দুআ পিা হয়। 

আহম আমার হদশবাসীবক এর উপরই আমল করবত হদবখহে।’ (আল মদুাওওয়ানাতলু 

কুবরা ১/২৫১) 

আহবল হাদীস বনু্ধবদর অনুসতত বযহক্তত্ব ইমাম ইববন তাইহময়া রহ. ববলবেন, 

  .الفاحتة يقرءون وال بالدعاء يكتفون كانوا السلف جمهور 
‘অহিকাংশ সালাফ জানাযার নামাবয ুভিু দুআ পিবতন, সূরা ফাবতহা পিবতন না।’ 

(ফয়যুল বারী ৩/৩০২ কুবয়বতর োপা) 

হাদীস,হফকবহ হানাফী, আোবর সাহাবা, আোবর তাববয়ীন, মদীনাবাসীর আমল ও 

ইববন তাইহময়া রহ. এর উহক্তর মািযবম এ কথা স্পিভাবব প্রমাহণত হল হয, 

জানাযার নামাবয সূরা ফাবতহা পিার হবিান হনই। অতএব যারা এ কথা ববল হবিায় 

হয, সূরা ফাবতহা পিা োিা জানাযার নামায হবব না, তাবদর কথা হিক নয়। তবব 

হযাৌঁ, সূরা ফাবতহা পিার কথাও হযবহতু হাদীবসর হকতাবব পাওয়া যায় (যহদও ঐ 

হাদীসগুবলা যথাথব কারবণ হানাফী মাযহাবব গ্রহণবযােয নয়) তাই হকউ যহদ জানাযার 

নামাবয োনা বা দুআর স্থাবন োনা বা দুআর হনয়বত সূরা ফাবতহা পবি তাহবল 

হানাফী মাযহাব হমাতাববক এবত হকাবনা সমসযা হনই। (ফাতাওয়া হহহন্দয়া ১/১৬৪, 

বাহরুর রাবয়ক ২/৩১৫ এর হটকা) আোহ তাআলা আমাবদরবক িীবনর সহিক বুে 

দান করুন। আমীন। 

মহহলাবদর নামায পরুুর্বদর নামায হথবক হভন্ন 
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পুরুর্-মহহলার মবিয আোহ তাআলা মযবাদােত হদক হদবয় হকাবনা পাথবকয কবরনহন। 

হকন্তু শারীহরক েিন, অবয়ব ও শহক্ত-সামবথবযর হদক হদবয় আোহ তাআলা পুরুর্ ও 

মহহলার মাবে পাথবকয কবরবেন। হিক হতমহন ভাবব নর-নারীর সতহি তবহচবত্রর কারবণ 

শরীয়াবতর হবহভন্ন হুকুম-আহমাক পালবনর হিবত্রও নর-নারীর মবিয পাথবকয করা 

হবয়বে। আযান-ইকামাত, নামাবযর ইমামহত, ইহরাম পরবতবী হসলাইকতত ও হসলাই 

হবহীন কাপি পহরিাবনর হিবত্র পুরুর্ মহহলার হুকুবমর পাথবকয এবকবাবরই স্পি।  

নবীহজ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম এর যামানা হথবক আজ অবহি উম্মবতর 

অহবহেন্ন কমবিারা িারা এ কথা সুপ্রমাহণত হয, পুরুর্ মহহলার নামাবযর মবিয হববশর্  

হকেু স্থাবন পাথবকয রবয়বে। এই পাথবকয সবাই হমবন হনবলও আমাবদর লা-মাযহাবী 

বনু্ধরা মানবত পাবরহন। তাবদর জনযই আমাবদর এই প্রয়াস। 

عورة المرأة ان  ‘মহহলা (মূলযবান হওয়ায়) হোপন কবর রাখার মত বস্তু’। (তাবরানী 

কাবীর:৯/২৯৫)  হয হজহনস যত মূলযবান হয় হস হজহনস তত হোপন কবর রাখা হয়। 

ইসলাম মহহলা জাহতবক অহতমূলযবান ও সম্মাহনত ববল হ ার্ণা কবরবে। হসজনয 

তাবক হোপনীয়তা রিা করবত বলা হবয়বে। কারণ, মূলযবান বস্তু যহদ হঢবক রাখা না 

হয়, হোপন করা না হয়, আবতত করা না হয়, তাহবল তা লুট-হেনতাই হবয় যাওয়ার 

আশংকা থাবক। মহহলা ‘হোপন বস্তু ’ এই মূলনীহতর আবলাবকই মূলত শরীয়াবত 

হবহভন্ন হুকুম আহকাবমর হিবত্র পুরুর্-মহহলার মবিয পাথবকয করা হবয়বে। 

হসই িারাবাহহকতায় পুরুর্-মহহলার নামাবযর মবিযও পাথবকয করা হবয়বে। 

সাহাবা,তাববঈন ও তাবব তাববঈনেণ পাথববকযর এ হবর্য়হট খবু সহজভাবব উপলহে 

কবরবেন এবং নবীহজ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম কততবক হনবদবহশত মহহলাবদর 

নামাবযর পাথবকয অকপবট হমবন হনবয়বেন। এমনহক ইমাম চতুিয় এই পাথববকযর 

বযাপাবর একমত হপার্ণ করবেন। বাইহাকী রাহ. হবর্য়হট সনুাবন কুবরায় এভাবব 

বযক্ত কবরবেন হয, নামাবযর হবহভন্ন হবিাবনর হিবত্র পুরুর্-মহহলার নামাবয 

পেহতেত হভন্নতার প্রিান হবববচয হবর্য় হবলা ‘সতর’ অথবাৎ মহহলার জনয শরীয়াবতর 

হুকুম হবলা: ঐ পেহত অবলম্বন করা যা তাবক সববাহিক পদবা দান কবর। (সনুাবন কুবরা 

বাইহাকী:২/২২৩ শাবমলা) 

হমৌহলকভাবব মহহলার নামাবয পুরুর্ হথবক চার হিবত্র পাথবকয রবয়বে:- 

১. তাকবীবর তাহরীমার সময় হাত উিাবনা। 

২. হাত বাৌঁিার স্থান। 

৩. রুকুবত সামানয েুৌঁকা। 

৪. হসজদা জিসি হবয় করা। 

৫. তবিবক পাথবকয। 
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প্রথম পাথবকয:- তাকবীবর তাহরীমার সময় হাত উিাবনা।  

 بن ياوائل: وفيه. احلديث فساق: فقال وسلم عليه الله صلى النىب جئت: قال حجر بن وائل عن
 ىف الطرباىن رواه. ثدييها حذاء يدها جتعل املرأة و ذنيكا حذاء يديك فاجعل صليت اذا حجر
 ىف طويل حديث ىف الطرباىن رواه :২/২৭২:الزوائد جممع ىف الهيثمى قال ২২/১৯-২০:الكبري
 .ثقات رجاله وبقية. اعرفها ومل, اجلبار عبد بنت حييى ام عمتها عن مينونة طريق من وائل مناقب

১.‘ওয়াবয়ল ইববন হুজর রা. হথবক বহণবত, হতহন ববলন হয, আহম নবীহজ সাোোহু 

আলাইহহ ওয়াসাোম এর হনকট আসলাম, হতহন আমাবক বলবলন: হহ ওয়াবয়ল ইববন 

হুজর  যখন তুহম নামায পিবব তখন তুহম হতামার হাত কান পযবন্ত উিাবব আর 

মহহলারা তাবদর হাত বুবকর উপর বাৌঁিবব।  

হাইসামী রাহ. ববলন:‘এই হাদীবসর সমস্ত রাবী হনভবরবযােয উবম্ম ইয়াহইয়া বযতীত’। 

হকন্তু পরবতবী মহুাহিসেবণর হনকট উবম্ম ইয়াহইয়াও প্রহসে। 

 ১/২৭০:شيبة اىب البن املصنف. حذومنكبيها يديها ترفع: قال, الزهرى عن

২.‘ ইমাম যুহরী রাহ. হথবক বহণবত, হতহন ববলন: মহহলারা কাৌঁি পযবন্ত হাত উিাবব। 

(মসুান্নাবফ ইববন আবী শাইবা:১/২৭০) 

হিতীয় পাথবকয:- হাত বাৌঁিা। 

 .لها اسرت ذالك الن صدرها على يديها تضع املرأة: الطحاوى عن
‘ইমাম তহাবী রাহ. হথবক বহণবত, হতহন ববলন: মহহলারা তাবদর উভয় হাতবক বুবকর 

উপর হরবখ হদবব, আর এটাই তাবদর জনয যবথাপযুক্ত সতর। (আসহসআয়া:২/১৫৬, 

ফাতাওয়াবয় শামী:১/৫০৪, আল মাবসতূ সারাখসী :১/২৫) 

তততীয় পাথবকয: রুকবুত কম েুৌঁকা। 

 ما وجتمع, بطنه اىل يديها ترفع ركعت اذا املرأة جتمع قال: عطاء عن جريج ابن عن الرزاق عبد
 مصنف. استطاعت ما وجتتمع, فخذيها اىل وصدرها بطنها وتضم, اليها يديها فاذا, استطاعت

 ৬৯৫০صـ:الرزاق عبد
‘যখন মহহলা রুকুবত যাবব তখন হাতিয় হপবটর হদবক উহিবয় যথা সম্ভব জিসি 

হবয় থাকবব, আর যখন হসজদা করবব তখন হাতিয় শরীবরর সাবথ এবং হপট ও 

সীনাবক রাবনর সাবথ হমহলবয় হদবব এবং যথা সম্ভব জিসি হবয় থাকবব। 

চতথুব পাথবকয:- হসজদা জিসি হবয় করা। 



www.darsemansoor.com 

 

 اذا فقال, تصليان امرأتني على مر وسلم عليه هالل صلى الله رسول ان حبيب اىب بن يزيد عن
 الىب املراسيل كتاب. الرجل كا ذالك ىف ليست املرأة فان االرض اىل اللحم بعض فضما سجدمتا

 ৮০:برقم داؤد
‘হবখযাত তাববঈ ইয়াযীদ ইববন আবী হাবীব হবলন, একবার নবীহজ নামাযরত দুই 

মহহলার পাশ হদবয় যাহেবলন। তখন তাবদরবক (সংবশািবনর উবিবশয) বলবলন, 

যখন হসজদা করবব তখন শরীর যমীবনর সাবথ হমহশবয় হদবব। হকননা মহহলারা এ 

হিবত্র পুরুর্বদর মত নয়’। (হকতাবুল মারাসীল ইমাম আবূ দাঊদ হা.নং ৮০) 

আবু দাঊদ রাহ. এর উক্ত হাদীস সম্পবকব োয়বর মুকাহেদবদর হবখযাত আবলম ও 

মুহাহিস নওয়াব হসিীক হাসান খান ‘আউনুল বারী’১/৫২০ এ হলবখবেন, এই 

মুরসাল হাদীসহট সকল ইমাবমর উসূল ও মূলনীহত অনুযায়ী দলীল হওয়ার হযােয। 

. املرأة تضع كما سجد اذا فخذيه على بطنه الرجل يضع ان يكره كان انه:  جرب ابن جماهد عن
 ১/৩০৩:شيبة اىب البن املصنف

‘হযরত মুজাহহদ ইববন জাববর রাহ. পুরুর্বদর জনয মহহলাবদর মত উরুর সাবথ হপট 

লাহেবয় হসজদা করাবক অপেন্দ করবতন। (মসুান্নাবফ ইববন আবী শাইবা:১/৩০৩) 

 الترفع لكى تتجاىف وال استطاعت ما تنضم فانها املرأة سجدت اذا: قاال وقتادة احلسن عن
 ১/৩০৩:شيبة اىب البن املصنف. عجيزتها

‘হযরত হাসান বসরী ও কাতাদাহ রাহ. ববলন, মহহলা যখন হসজদা করবব তখন হস 

যথাসম্ভব জিসি হবয় থাকবব। অঙ্গ-প্রতঙ্গ ফাৌঁকা হরবখ হসজদা করবব না, যাবত 

হকামর উৌঁচু হবয় না থাবক। (মসুান্নাবফ ইববন আবী শাইবা:১/৩০৩) 

পঞ্চম পাথবকয:- তবিবকর হিবত্র মহহলােণ উভয় পা বাম পাশ হদবয় হবর কবর হদবয় 

যমীবনর উপর হনতম্ব হরবখ উরুর সাবথ হপট হমহলবয় রাখবব। 

 الصلوة ىف املرأة جلست اذا:وسلم عليه الله صلى الله رسول قال قال عمر بن الله عبد عن
 يكون ما كاسرت فخذها ىف بطنها الصقت سجدت واذا, االخرى فخذها على فخذها وضعت

 ২/২২৩:الكربى السنن ىف البيهقى. لها
‘হযরত আব্দুোহ ইববন উমর হথবক বহণবত, নবীহজ ববলবেন, মহহলা যখন নামাবযর 

মবিয বসবব তখন হযন এক উরু (ডান উরু) আবরক উরুর উপর রাবখ, আর যখন 

হসজদা করবব, তখন হযন হপট উরুর সাবথ হমহলবয় রাবখ, যা তার সতবরর জনয 

অহিক উপযুক্ত হয়। (সনুাবন কুবরা বাইহাকী:২/২২৩) 
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 جلوس جيلسن وال الصلوة ىف جلسن اذا يرتبعن ان يؤمرن النساء كن: قال اللجالج بن خالد عن
 اىب البن املصيف. الشيء منها يكون ان خمافة املرأة على ذالك يتقى, اوراكهن على الرجال

 ১/৩০৩:شيبة
‘হযরত খাবলদ ইববন লাজলাজ রাহ. ববলন হয, মহহলাবদরবক আবদশ করা হত তারা 

হযন নামাবয দুই পা ডান হদক হদবয় হবর কবর হনতবম্বর উপর ববস, পুরুর্বদর মত না 

ববস, আবরণীয় হকাবনা হকেু প্রকাশ হবয় যাওয়ার আশংকায় মহহলাবদরবক এমনহট 

করবত হয়। (মুসান্নাবফ ইববন আবী শাইবা:১/৩০৩) 

 ১/৩০২:شيبة اىب البن املصنف.  حتتفز و جتتمع: عباس ابن عن
‘ইববন আব্বাস রা. হক হজজ্ঞাস করা হবলা হয, মহহলারা কীভাবব নামায আদায় 

করবব? হতহন বলবলন, খুব জিসি হবয় অবঙ্গর সাবথ অঙ্গ হমহলবয় নামায আদায় 

করবব। (মসুান্নাবফ ইববন আবী শাইবা:১/৩০২) 

উপযুবক্ত সংহিি আবলাচনা একটু মবনাবযাবের সাবথ পাি করবল একজন িািা 

মহস্তবষ্কর পািক সহবজ অনুমান করবত সিম হবব হয, মহহলাবদর নামাবযর পাথববকযর 

হবর্য়হট নবীহজ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম এবং সাহাবীবদর যুে হথবকই চবল 

আসবে এবং এর পবি অবনক শহক্তশালী দলীল রবয়বে। হকন্তু হকেু হকেু ইসলামী 

হচন্তাহবদ (?) সালাফ হথবক চবল আসা সুপ্রহতহষ্ঠত মত ও পথবক উবপিা কবর 

হনবজর েববর্ণালব্ধ মত পথবক জনেবণর মাবে চাহলবয় হদওয়ার ও জনসািারণবক 

হবভ্রান্ত  করার হচিা চাহলবয় যাবে। তার হকেু নমুনা হনবম্ন হপশ করা হবলা:- 

আরববর প্রহসে োয়বর মুকাহেদ শায়খ নাহসরুিীন আলবানী তার ‘হসফাতুস সালাত’ 

নামাক গ্রবন্থ দাহব কবরন হয, পুরুর্-মহহলার নামাবযর পেহত এক ও অহভন্ন এবং 

হতহন তার এ দাহব হাদীস হববরািী নয় একথা প্রমাণ করার জনয প্রথম পযবাবয় হতহন 

আহবল হবকর পবির মহহলাবদর নামাবযর পাথবকয সম্বহলত মারাসীবল আবূদাঊবদর 

হাদীসহটবক এ কথা ববল যয়ীফ আখযা হদবলন হয, ‘হাদীসহট মুরসাল, অতএব তা 

যয়ীফ’ অথচ অহিকাংশ ইমাম হববশর্ কবর স্বণবযবুের ইমামবদর মবত প্রবয়াজনীয় 

শাতববলী হবদযমান থাকবল মরুসাল হাদীসও মারফূ এবং সহীহ হাদীবসর মত 

গ্রহণবযােয হবয় থাবক। হববশর্ কবর আবু দাঊদ রহ. এর এই হাদীসহটর ুভেতার 

পবি সমস্ত  ইমামেণ এমনহট োইবর মুকাহেদ আবলম হসিীক হাসান খান সাবহবও 

স্বীকাবরাহক্ত হদবয়বেন। 

হতহন হিতীয় পযবাবয় স্বীয় মনেিা উহক্তবক প্রমাবণর জনয ইবরাহীম নাখয়ী রাহ. এর 

কথা উবেখ কবরবেন। হতহন নাহক ববলবেন ‘মহহলােণ পুরুর্বদর মতই নামায আদায় 

করবব’ এই উহক্ত উবেখ কবর মুসান্নাবফ ইববন আবী শাইবার উেতহত হদবয়বেন। অথচ 

এই গ্রবন্থর হকাথাও এই কথাহট হনই। বরং ‘মাকতাবয় শাবমলার’ হাজার হাজার 
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হকতাব সাচব কবরও এই উহক্ত খুবজ পাওয়া যায়হন। িীবনর নাবম এমন জাহলয়াহতর 

হকাবনা অথব হয় না। 

তততীয় কাজহট এই করবলন হয, উবম্ম দারদা রা. সম্পবকব বহণবত একহট উহক্ত উবেখ 

কবরবেন হয, ‘হতহন নামাবয পুরুবর্র নযায় বসবতন’ আলবানী সাবহব যহদও এই উহক্ত 

িারা হনবজর দাহব প্রমাণ করবত হচবয়হেবলন, হকন্তু দু:খজনকভাবব এই উহক্ত িারা 

পুরুর্-মহহলার নামাবযর পাথববকযর কথাই প্রমাহণত হয়। হকননা উভবয়র বসার পেহত 

এক হবয় থাকবল ‘উবম্ম দারদা পুরুবর্র মত বসবতন’ একথা বলার প্রবয়াজন হক? 

হযবহতু উবম্ম দারদা মহহলাবদর নামাবয বসার প্রচহলত ও সািারণ হনয়বমর উল্টা 

কবর পুরুর্বদর মত বসবতন, যা হেল একহট বযহতক্রমী  হজহনস। তাই একথা 

হববশর্ভাবব উবেখ করা হবয়বে এবং একথা বুখারী রাহ. এর ‘তারীবখ সেীবর’ স্থান 

কবর হনবয়বে। 

এোিাও আহবল হাদীস ভাইবয়রা হনবজবদর উদ্ভাহবত আবরা হকেু যুহক্ত-তকব হপশ 

কবর থাবকন, হযগুবলার দূববলতা িীবনর হবর্বয় সািারণ জ্ঞান রাবখন এমন হয হকউ 

বুেবত সিম। তাই হসসব হবর্বয়র অবতারণা করা হবলা না। 

আহবল হাদীস ভাইেণ পুরুর্-মহহলাবদর অবনক ইবাদাবত পাথবকয মাবনন, হযগুবলার 

হভহত্ত মহহলাবদর সতর ঢাকার উপর। হযমন ইহরাম অবস্থায় পুরুবর্র জনয মাথা ঢাকা 

হনবর্ি অথচ মহহলাবদর জনয মাথা হঢবক রাখা ফরয। অনুরূপভাবব পুরুর্েণ উচ্চ 

আওয়াবজ তালহবয়া পাি কবর থাবকন অথচ মহহলাবদর জনয হনম্নস্ববর তালহবয়া পিা 

জরুরী, আযান-ইকামাত পুরুর্বদর জনয খাস হওয়া; মহহলাবদর জনয এর হুকুম না 

থাকা। এ োিা আবরা অবনক ইবাদাবত পুরুর্-মহহলার পাথবকয সবাই হমবন আসবে। 

তাহবল নামাবযর হিবত্র পুরুর্-মহহলার পাথবকয মানবত তাবদর সমসযা হকাথায়? এই 

পাথবকয হতা আমাবদর মনেিা হকাবনা হবর্য় নয়। সরাসহর হাদীস ও আসাবর সাহাবা 

হথবক প্রমাহণত। আহবল হাদীস বনু্ধরা একহদবক হাদীস মানার দাহব করবে আবার 

অনযহদবক হাদীবসর উল্টা কাজ করবে - হক আজব তবপহরতয? 

মুসহলম সমাবজ হবভ্রাহন্ত েিাবনা যাবদর লিয এবং মুসহলমবদর মবিয হববভদ সতহি 

করা যাবদর উবিশয, আোহ তাআলা আমাবদরবক  তাবদর হথবক দূবর থাকার 

তাওফীক দান করুন। আমীন। 

পরুুর্বদর জামা‘আবত মহহলাবদর অংশ গ্রহণ ! শরীয়ত কী ববল? 

রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম এর বণবনায় মহহলাবদর নামাবযর উত্তম স্থান  

ক. হযরত আব্দুোহ ইববন মাসউদ রা. এর সূবত্র বহণবত, রাসূলুোহ সাোোহু 

আলাইহহ ওয়াসাোম  ইরশাদ কবরবেন, মহহলার জনয হনিবাহরত হুজরায় নামায 
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অবপিা তার   বর নামায পিা উত্তম, আর  বর নামায অবপিা হনভতত ও 

একান্তবকািায় নামায পিা উত্তম। (সনুাবন আবু দাউদ, হাদীস নং ৫৭০) 

খ. একদা হযরত উবম্ম হুমাইদ রা. রাসূল সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম এর 

দরবাবর এবস বলবলন, ইয়া রাসূলুোহ! আহম আপনার সবঙ্গ নামায পিবত 

ভালবাহস। রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম বলবলন, আহম জাহন তুহম 

আমার সবঙ্গ নামায পিবত ভালবাস, হকন্তু হতামার  বর নামায হতামার বাইবরর 

হুজরায় নামায অবপিা উত্তম। আর হতামার হুজরায় নামায হতামার বািীবত নামায 

অবপিা উত্তম। আর হতামার বািীবত নামায হতামার মহোর মসহজবদ নামায 

অবপিা উত্তম । আর হতামার মহোর মসহজবদ নামায আমার মসহজবদ নামায 

অবপিা উত্তম। তারপর হস হনজ  বরর অন্ধকার প্রবকাবষ্ঠ নামাবযর স্থান হনিবারণ 

কহরবয় হনবলন এবং আমরণ তাবতই নামায আদায় করবলন। (মসুনাবদ আহমাদ, সহীহ 

ইববন খুযাইমা ও সহীহ ইববন হহব্বান, সতূ্র “তারেীব-তারহীব” হাদীস নং ৫১৩) 

ে. হযরত উবম্ম সালামা রা.এর সূবত্র বহণবত, রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ 

ওয়াসাোম  ইরশাদ কবরন, েতহাভযন্তরই হল মহহলাবদর জনয উত্তম মসহজদ। (মসুনাবদ 

আহমাদ, হাদীস নং ২৬৫৯৮) 

উপযুবক্ত সহীহ হাদীসসমহূ িারা স্পি প্রমাহণত হয়:  

ক. মহহলাবদর নামাবযর জনয তাবদর হনজ েতহবকাণ মসহজদ অবপিা উত্তম।  

খ. রাসূল সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম হনবজই মহহলাবদরবক মসহজবদ েমন হথবক 

হনরুৎসাহী কবরবেন।  

ে. রাসূল সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম হয পন্থাবক উত্তম ববলবেন তার হবপরীতটা 

উত্তম ও সওয়াববর কাজ হবতই পাবর না।  

হব. দ্র. হাদীবসর কবয়কহট বণবনা যা মহহলাবদর মসহজবদ আসা প্রসবঙ্গ পাওয়া যায় তা 

প্রাথহমক যুবের কথা, তখন পুরুর্রাও সকল মাসআলা জানত না, তখন কবয়কহট 

কহিন শতব সহকাবর রাবতর আিাবর হনহদবি দরজা হদবয় একদম হপেবনর কাতাবর 

দািাবনার অনুমহত হদয়া হবয়হেবলা। হকন্তু পরবতবীবত নবীহজ উক্ত অনুমহত প্রতযাহার 

কবর তাবদরবক  বর নামায পিার হনবদবশ হদবয়হেবলন, হযমনহট উপবর উবেখ করা 

হবয়বে, সুতরাং ঐ সকল হাদীস িারা বতবমাবন মহহলাবদর মসহজবদ েমন জাবয়য 

বলা যাবব না।  

মহহলাবদর মসহজবদ েমন প্রসবঙ্গ হবহশি সাহাবীবদর উহক্ত 

ক. সববাহিক হাদীস বণবনাকাহরণী ও উম্মবতর হশ্রষ্ঠ নারী আবলম আম্মাজান হযরত 

আহয়শা রা. ববলন,  যহদ রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম  হদখবতন হয, 

মহহলারা (সাজ-সজ্জা গ্রহবণ, সুেহন্ধ বযবহাবর ও সুন্দর হপার্াক পহরিাবন (মুসহলম 
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শরীবফর টীকা দ্রিবয)) কী পন্থা উদ্ভাবন কবরবে তাহবল অবশযই তাবদরবক মসহজবদ 

হযবত হনবর্ি কবর হদবতন, হযমন হনবর্ি করা হয়হেল বনী ইসরাঈবলর 

মহহলাবদরবক। (সহীহ বুখারী হাদীস নং ৮৬৯, সহীহ মুসহলম শরীফ হাদীস নং ৪৪৫)  

খ. হযরত আমর শাইবানী রহ. ববলন, আহম (এ উম্মবতর সবববশ্রষ্ঠ হফকাহহবদ) 

সাহাবী হযরত আব্দুোহ ইববন মাসঊদ রা. হক হদবখহে হয, হতহন জুম‘আর হদবন 

মহহলাবদরবক মসহজদ হবত হবর কবর হদবতন এবং বলবতন, হতামরা হনজ  বর চবল 

যাও, হতামাবদর জনয উহাই উত্তম। হাদীসহট ইমাম তাবারানী হনভবরবযােয সূবত্র বণবনা 

কবরবেন। (“তারেীব-তারহীব” হাদীস নং ৫২৩) 

 উবেখয হয, এ হবলা নবীযুবের পর-পরই মসহজবদ েমনকাহরণী মহহলাবদর অবস্থার 

পহরবতববন হযরত আহয়শা রা. এর উহক্ত ও হযরত আব্দুোহ ইববন মাসউদ রা. এর 

আমল। যহদও তখনকার মহহলারা হেবলন সাহাবী অথবা তাববঈ, অনয হকউ নন। 

পিান্তবর আজ হচৌি শতাহব্দ পবর যখন মহহলাবদর হতল, সাবান, হশমু্পসহ সকল 

প্রকার প্রসািনী-ই সুেহন্ধযুক্ত। অহিকাংশ মহহলারা পদবা কবর না। যারা হবারকা পবর 

তাবদর অহিকাংশই হসৌন্দবযবর হকিস্থল হচহারাবক উন্মুক্ত রাবখ এবং তাবদর হবারকা 

ও হপাশাক হয় নজরকািা ফযাশবনর। এঅবস্থা রাসূল সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম 

হদখবল মহহলাবদরবক মসহজবদ েমবনর অনুমহত হদবতন এটা হবববকবান হকউ হক 

কল্পনা করবত পাবর?  

মহহলাবদর মসহজবদ েমবনর বযাপাবর হানাফী, মাবলকী ও শাবফয়ী মাযহাববর 

হসোন্ত: 

ক. হানাফী মাযহাব: সকল মহহলাবদর জনয জামা‘আত, জুম‘আ, ঈদ ও পুরুর্বদর 

মাহহফবল অংশগ্রহণ সববাবস্থায় মাকরূবহ তাহরীমী। (আল হফকহুল ইসলামী ওয়া 

আহদোতুহু: খণ্ড-২, পতঃ ১১৭২) 

খ. মাবলকী মাযহাব: অহতবতো মহহলা োিা সকল মহহলার জবনয জুম‘আয় অংশ গ্রহণ 

হারাম।  

ে. শাবফঈ মাযহাব: অহতবতো মহহলা োিা সকল মহহলার জনয জুমআসহ হয হকান 

জামাআবত অংশ গ্রহণ সববাবস্থায় মাকরূবহ তাহরীমী। (আল হফকহু আলাল মাযাহহহবল 

আরবা‘আ: খণ্ড-১, পতঃ ৩১১-১২) 

হপ্রয় পািক ! উপযুবক্ত আবলাচনায় আমরা যা হপলাম এর হবপরীবত এমন হকান 

হনভবরবযােয  হাদীস ও হফকহী বণবনা হনই যার িারা প্রমাহণত হয় হয, হকাবনা যুবে 

মহহলাবদর মসহজবদ েমন ফরয, ওয়াহজব, সুন্নাত, মুস্তাহাব হকংবা অহিক সওয়াববর 

কাজ হেল এবং রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম, সাহাবীেণ ও পরবতবী 

হফকাহহবদ ইমামেণ মহহলাবদরবক মসহজবদ েমবন উৎসাহহত কবরবেন। তাহবল 
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বতবমাবন তনহতক অবিবয়র চরম মুহূবতব কী কবর তা সাওয়াব ও আগ্রবহর কাজ হবত 

পাবর? হয সকল আবলম বা স্কলারেণ বতবমাবন মহহলাবদরবক মসহজবদ েমবন 

উৎসাহহত কবরন, তাৌঁরা হক রাসূল সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম, হযরত আহয়শা ও 

ইববন মাসঊদ রা. এবং মুজতাহহদ ইমামেবণর হচবয়ও হবশী হযােয ও অনুসরণীয় 

হবয় হেবলন? হয সকল স্কলার অসংখয হবোনা মহহলাবদর হচহারার হদবক তাহকবয় 

তাহকবয় ইসলামী হলকচার প্রদান কবরন। হকংবা লি লি হবোনা মহহলাবদর হদখার 

জনয হবনা প্রবয়াজবন হনবজবক উপস্থাপন কবরন। অথচ সহীহ হাদীবসর আবলাবক এ 

সবই হনহর্ে। (বদখুন: সুনাবন হতরহমযী হাদীস নং ২৭৮২, সুনাবন আবু দাউদ হাদীস 

নং ৪১১২) বাস্তব িীন ও ইসলাবমর হিবত্র এরাও হক গ্রহণবযােয হবয় হেবলন ?  

মাসআলা ক. একই নামাবয জামা‘আবত নামায পিার হিবত্র হয সকল পুরুবর্র 

সমু্মবখ হকংবা পাবশ  হকান মহহলা থাকবব  হস সকল পুরুবর্র নামায ফাহসদ হবয় 

যাবব। (ফাতাওয়াবয় শামী: ১ম খণ্ড, পত.৫৭৩, আলমেীরী: ১ম খণ্ড, পতঃ ৯৭) 

একারবণই হারাম শরীবফ পুরুর্বদর সমু্মবখ ও পাবশ দাৌঁিাবনা হথবক মহহলাবদরবক 

হনবতত্ত করবত কততবপি সববশহক্ত হনবয়াে কবর থাবক। 

মাসআলা খ. মসহজবদর হয তলায় মহহলারা জামা‘আবত অংশগ্রহণ কবর তার উপর 

তলায় বরাবর স্থাবনর হপেবন হয সকল পুরুর্ দাৌঁিাবব  তাবদর সকবলর নামায ফাহসদ 

হবয় যাবব।  (ফাতাওয়াবয় শামীসহ দুরবর মখুতার: ১ম খণ্ড, পত. ৫৮৪ , ফাতাওয়াবয় আলমেীরী: 

১ম খণ্ড, পত. ৯৭) 

উবেখয হয, টাহমবনাল, জংশন, এয়ারবপাটব ও মুসাহফরবদর যাত্রা হবরহতর স্থানসমূবহ, 

অনুরূপ হাসপাতাল ও হবহভন্ন হকিীয় স্থাবন মহহলাবদর নামায আদাবয়র বযবস্থা রাখা 

জরুরী। এটা সমূ্পণব হভন্ন হপ্রিাপট। হারামাইন শরীফাইন ও মক্কা-মদীনার পবথ 

মহহলাবদর নামাবযর বযবস্থা মূলত এ হপ্রহিবতই। হযন তাওয়াফ-সাঈর জনয 

আেমনকাহরণী, হযয়ারত ইতযাহদর জনয বাইবর েমনকাহরণীরা ও ভ্রমণরত মহহলারা 

সময় হবল নামায পবি হনবত পাবর। এসকল স্থাবন স্থানীয় আরব মহহলাবদরবক 

সািারণত হদখা যায় না, তারা হনবজবদর  বরই নামায পবি হনয়। আমাবদর হদবশর 

সািারণ হলাবকরা হারামাইন শরীফাইবন আোন্তুক শরীয়বতর হুকুম সম্পবকব অজ্ঞ 

মহহলাবদর জামা‘আবত হাহজর হওয়া হদবখ এবস হনবজবদর আবাহসক এলাকার 

মসহজবদ মহহলাবদর বযবস্থা রাখার দাহব হতাবল। অথচ সকল বাবলে পুরুর্বদর জনয 

হয পাৌঁচ ওয়াক্ত নামায জামা‘আবত শরীক হবয় পিা ওয়াহজব, এর জনযও হয হকেু 

করণীয় আবে তা হচন্তাও কবর না। হবর্য়হট এক প্রকার  হোমরাহী যা েভীরভাবব ভাবা 

উহচত। আোহ তা‘আলা আমাবদরবক  সকল প্রকার হোমরাহী হথবক হহফাজত করুন। 

আমীন।                                                                  

ওয়াসীলা হদবয় দু‘আ করার শরঈ হবিান 
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ইসলাবমর হয সকল হবর্য় সূত্র পরম্পরায় আমাবদর পযবন্ত হপৌৌঁবেবে এবং উম্মবতর 

একহট অংশ প্রবতযক যুবে অহবহেন্নভাবব আমবলর িারা চালু হরবখবে, তার একহট হল 

দুআবত ওয়াহসলা িরা, মািযম গ্রহণ কবর আোহর হনকট প্রাথবনা করা। হবর্য়হট 

কুরআন, হাদীস এবং সাহাবাবদর আমল িারা প্রমাহণত। হযাৌঁ মাহলকী, হাম্বলী, শাবফঈ 

এমনহক মুতাআখহখরীন হানাহফয়যাহও শরীয়বতর দতহিবত তাওয়াস্সুল বা ওয়াসীলা 

িরাবক তবি ববলবেন। স্বয়ং আোহ তাআলা ওয়াসীলা গ্রহণকারীর প্রশংসা কবরবেন। 

(বদখুন-সূরা ইসরা আয়াত-৫৭) 

হনবম্ন আবলাচয হবর্বয়র দলীলহভহত্তক সংহিি আবলাচনা তুবল িরা হবলা: 

আহভিাহনক অবথব তাওয়াস্সুল বা ওয়াসীলা: 

তাওয়াস্সুল অথব: তাকাররুব বা তনকটয লাভ, বলা হয় অমকু বযহক্ত আমবলর মািযবম 

আোহর তনকটয লাভ কবরবে। 

কাবরা মািযবম দুআ করাবনাবকও তাওয়াসসুল বা ওয়াসীলা ববল। 

সূরা মাবয়দার ৩৫নং আয়াবত ওয়াসীলা শব্দহটর বযবহার পাওয়া যায়। (সতূ্র: তাফসীরুল 

আলূসী-৬/১২৪) 

পহরভার্ায়: 

আোহর গুণবাচক নাম বা হকান হনক আমল হকংবা আোহর হকাবনা হনক বান্দাবক 

দুআর  মবিয আোহর তনকটয লাবভর মািযম বানাবনা অথবাৎ: এভাবব দুআ করা হয, 

আয় আোহ ! অমুক হনক আমল বা অমুক বান্দার ওয়াসীলায় আমার দুআ কবুল 

করুন। (সতূ্র: তহুফাতুল কারী ৩/৩৩৭) 

দু‘আর মবিয মািযম/ওয়াসীলা িরার হমৌহলকভাবব চারহট পেহত পাওয়া যায়। 

.১ صفاته و عاىلت الله بامساء التوسل  
‘আোহর নাম ও গুণবাচক নাবমর িারা ওয়াসীলা িরা। অথবাৎ: এভাবব দুআ করা হয, 

نفسك به سميت اسم بكل اسألك    সমস্ত ফুকাহা এ পেহতহটবক জাবয়য ববলবেন। 

‘আোহ তাআলা ববলন: ‘আোহ তাআলার অবনক সুন্দর সুন্দর নাম রবয়বে, তার 

মািযবম আোহ তাআলাবক ডাবকা (প্রাথবনা কবরা) ।’ (সরূা আ‘রাফ- ১৮০ আরও হদখুন: 

মসুনাবদ আহমাদ ১/১৯৩) 

 .২ الصاحلة واألعمال ميان باإل التوسل   
দুআর মবিয ঈমান ও হনক আমবলর  ওয়াসীলা  িরা। অথবাৎ: এভাবব দুআ করা: 

আমার অমুক হনক আমবলর  ওয়াসীলায় আমার দুআ কবুল কবরা। তাওয়াসসুবলর এ 

পেহত জাবয়য হওয়ার বযাপাবরও সমস্ত উলামা, ফুকাহা ঐকযমত হপার্ণ কবরবেন। 
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হকান হকান মুফাসহসরীবনর মবত কুরআবনর সূরা মাবয়দা-৩৫, সূরা ইসরা-৫৭ নং 

আয়াবত বযবহৃত  ওয়াসীলা  শব্দহট উক্ত অবথব বযবহৃত হবয়বে। 

হতন বযহক্তর পাহাবির েবতব আটবক পিার  টনা সম্বহলত হাদীসহটও হনক আমবলর 

মািযবম ওয়াসীলা িরার দলীল। বুখারীবত ইববন উমর রা. হথবক হাদীসহট পাৌঁচ জায়োয় বহণবত 

হবয়বে- হাদীস নং ২২১৫, ২২৭২, ২৩৩৩, ২৪৬৫, ৫৯৭৪, মসুহলম-২৭৪৩ 

.৩ الدنيا احليوة ىف الصلحاء او بالنىب التوسل . 
নবী সাোোহু আলাইহহ ওয়া সাোম এর ওয়াসীলা িরা বা আোহর হনক বান্দাবদর 

জীবিশায় তাবদর ওয়াসীলা িরা। 

অথব: ‘তাবদর মািযবম দুআ করাবনা বা তাবদর ওয়াসীলায় দুআ করা’ উভয় সূরতই 

তবি হওয়ার বযাপাবর উলামাবয় হকরাবমর মতহববরাি হনই। 

তাওয়াসসুবলর এ পেহত তাওয়াতুর বা ‘প্রবতযক হনভবরবযােযসূবত্র িারাবাহহকভাবব 

বহণবত’ দলীল িারা প্রমাহণত। 

তদ্রূপ নবী সাোোহু আলাইহহ ওয়া সাোবমর প্রহত ঈমান ও মুহাব্বত এবং আোহর 

হনক বান্দাবদর প্রহত মুহাব্ববতর ওয়াসীলা িবর দুআ করাও উলামাবয় হকরাবমর 

হনকট জাবয়য। অথবাৎ এভাবব দুআ করা: محمد بنبيك اسألك  আর উবিশয হনওয়া 

وبمحبته به بإيمانى اسألك  

এ হিবত্র সলবফর হকান মতবভদ খুৌঁবজ পাওয়া যায় না। ইমাম ইববন তাইহময়াহ 

রহ.ও এ পেহতবক তবি ববলবেন। দলীবলর জনয (বদখুন-সরূা হনসা-৬৪, হতরহমযী-৩৫৭৮, 

বুখারী শরীফ-১০১০) 

.৪ وفاتهم بعد بذاتهم والصلحاء ا بالنىب التوسل  
ইহন্তকাবলর পর নবী আ. অথবা হনকবান্দাবদর সোর ওয়াসীলা গ্রহণ করা। অথবাৎ 

এভাবব দুআ করা হয, 

نبيك حبق او نبيك جباه او بنبيك أسألك إىن اللهم  . 

এবং তাবদর সত্বার ওয়াসীলা হদবয় দুআ করা। তাওয়াসসুবলর এ পেহতর বযাপাবর 

অহিকাংশ ফুকাহা অথবাৎ: মাহলকী, শাবফঈ, হাম্বলী এবং মুতাআখহখরীবন 

হানাহফয়যাহেবণর অহভমত হল এভাবব তাওয়াসসুল জাবয়য হযভাবব জীহবত 

অবস্থায়ও জাবয়য। (সতূ্র: শরহুল মাওয়াহহব-১২/১৯৪,আল মাজম’ূ-৮/২৭৪,আল ফাতাওয়া আল 

হহহন্দয়া-১/২৬৬, ফাতহুল কাদীর-৮/৪৯৮, ইববন আহবদীন-৬/৩৯৭) 

হশবর্াক্ত তাওয়াসসুবলর বযাপাবর হযবহতু সালাফী ও আহবল হাদীস ভাইবয়রা 

মতবভদ কবর থাবক, তাই হবর্য়হট সামানয হববের্বণর সাবথ তুবল িরা হল-: 
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জমহুবর উলামাবয় হকরাম হয সকল যুহক্তর হভহত্তবত এটাবক জাবয়য ববলন: 

.১ الوسيلة إليه وابتغوا الله  اتقوا أمنوا الذين أيها يا  ... 

‘হহ মুহমনেণ! আোহবক ভয় কর এবং তাৌঁর পযবন্ত হপৌৌঁোর জনয ওয়াসীলা সন্ধান 

কর’। (সরূা মাহয়দা:৩৫) 

বহণবত আয়াবত ওয়াসীলা িারা األعمالو بالذات التوسل  অথবাৎ সো এবং আমল 

উভয়টার ওয়াসীলা উবিশয, কারণ “ওয়াসীলা” অথবেতভাবব উভয়টাবক িারণ  কবর। 

ফাতহুল বারীর বণবনা িারাও এ কথা স্পি বুবে আবস হয,  وسيلة শব্দহট সোর 

মািযবম ওয়াসীলা িবর দুআ করাও বুোয়। 

আোমা ইববন হাজার রহ. বুখারীর ১০১নং হাদীবসর বযাখযায় হলবখবেন, অনয 

বণবনাবত فتسقينا بنبينا إليك نتوسل كنا إنا اللهم .  (বহ আোহ, আমরা আপনার আবে 

নবীহজ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম এর ওয়াসীলা িবর দুআ করতাম। আপহন বতহি 

বর্বণ করবতন...) এর সাবথ هللا إلى وسيلة اتخذوه . এ অংশও আবে। অথবাৎ আব্বাস 

রা. হক হতামরা আোহর তনকবটযর ওয়াসীলা বা মািযম বানাও। সুতরাং উক্ত 

হাদীবসর প্রথম অংবশ وسيلة দুআ চাওয়ার অবথব বযবহৃত হবলও وسيلة اتخذوه  অংবশ 

সোর ওয়াসীলা গ্রহণ করার অবথব বযবহৃত হবয়বে। সুতরাং আয়াবতর মবিযও 

ওয়াসীলা শব্দহট উভয় অথববক শাহমল কবরবে,যা বহণবত বযাখযা হথবক স্পি হবয় 

উবিবে। (সতূ্র: ফাতহুল বারী- ৬/১১) 

 .২ كفروا الذين على يستفتحون قبل من وكانوا . 
‘যহদও পূববব এরা কাবফরবদর (অথবাৎ হপৌত্তহলকবদর) হবরুবে আোহ তাআলার কাবে 

হবজয় প্রাথবনা করত’ (সরূা বাক্বারা: ৮৯) 

এ আয়াবতর তাফসীবর উলামাবয় হকরাম হলবখবেন: ইয়াহুদীবদর যখন হকাবনা হবর্য় 

কহিন হবয় দাৌঁিাবতা তারা দুআ করত: 

التوراة ىف صفاته جند الذى الزمان أخر ىف املبعوث بالنىب انصرنا اللهم . 

অথবাৎ হহ আোহ ! হশর্ যমানায় হপ্রহরতবয নবীর ওয়াসীলায় আমাবদরবক সাহাযয 

কর, যার গুণাবলী আমরা তাওরাবত হপবয়হে। সুতরাং তাবদর দুআ কবুল করা হবতা। 

এখাবন স্পিভাববই বুো যাবে: নবীহজ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম দুহনয়াবত 

আসার পূবববই তার ওয়াসীলা হদবয় দুআ করা হবতা এবং তা কবুল করা হবতা। 

কুরআবন তাবদর এ কবমবর সমাবলাচনা োিাই বলা হবয়বে সুতরাং এ আয়াত 

তাওয়াসসুবলর স্পি দলীল বলা োিা েতযন্তর হনই। 
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 .৩ اخل فتسقينا بنبينا إليك نتوسل كنا إنا اللهم    (বুখারী শরীফ-হা.নং ১০১০) 
আরবী বযকরহণক হদক হথবক كنا   শব্দহট একহট চলমান কাজবক বুোয়। সুতরাং এ 

হাদীবস উবেখ আবে হয, উমর রা. ববলন: হহ আোহ ! আমরা নবীহজ সাোোহু 

আলাইহহ ওয়াসাোবমর ওয়াসীলা হদবয় দুআ করতাম আপহন কবুল করবতন....... 

অতএব, আরবী বযাকরহণক হদক হথবক হাদীসহট এ অথব বুোবে হয, সাহাবাবয় 

হকরাম নবীহজ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোবমর জীবিশায় এবং তাৌঁর ইহন্তকাবলর 

পর তাৌঁর ওয়াসীলা হদবয় দুআ করবতন। নবীহজ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোবমর পর 

খলীফা হেবলন আবু বকর রা. তারপর উমর রা., উমর রা. এর হখলাফত পযবন্ত 

রাসূল সাোোহু আলাইহহ ওয়া সাোবমর ওয়াহসলা হদবয় দুআ করা হত, হাদীসহট এ 

কথাই বুোবে, সুতরাং ‘ওয়াসীলা িরা রাসূল সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোবমর 

জীবিশার সাবথ সীহমত’ এমন হকান কথা বহণবত হাদীসহটবত হনই। তবব আহবল 

হাদীস বনু্ধরা দাবী কবর থাবক হয, “উক্ত হাদীবস আব্বাস রা. এর ওয়াসীলা হদবয় 

দুআ করা হবয়বে, কারণ হতহন জীহবত হেবলন। নবীহজ সাোোহু আলাইহহ 

ওয়াসাোবমর ওয়াসীলা হদবয় দুআ করা হয়হন, হযবহতু তাৌঁর ইহন্তকাল হবয় হেবয়হেল, 

হকন্তু একটু েভীর দতহি হদবল স্পি বুবে আসবব হয, উক্ত বণবনায় সুক্ষ্মভাবব নবী 

সাোোহু আলাইহহ ওয়া সাোবমর ওয়াসীলা হদবয় দুআ করা হবয়বে। দুআর শব্দহট 

হেল:  ألخ........ نبينا بعم نتوسل إنا اللهم  

অথবাৎ: হহ আোহ! আমরা আমাবদর নবীহজ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোবমর চাচার 

ওয়াসীলা হদবয় প্রাথবনা করহে, হাদীবসর শব্দহট এখাবন নবী সাোোহু আলাইহহ 

ওয়াসাোবমর ‘ক্বারাবাত’ বা আত্মীয়তা সম্পবকবর ওয়াসীলা হদবয় দুআ করা বুোবে, 

দুআর মবিয এ কথা বলা হয়হন হয, আব্বাস রা. এর ওয়াসীলা হদবয় প্রাথবনা করহে 

বরং বলা হবয়বে নবী সাোোহু আলাইহহ ওয়া সাোবমর চাচার ওয়াসীলা হদবয় প্রাথবনা 

করহে। 

নবীহজ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোবমর আত্মীয়তা সম্পবকবর ওয়াসীলা হদবয় দুআ 

করার অথবই হল নবীহজ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোবমর ওয়াসীলা হদবয় দুআ করা। 

সুতরাং এখাবন তাৌঁর মততুযর পর ওয়াসীলা হদওয়া হনবর্ি এমন হকান প্রমাণ হনই, বরং 

এটা জাবয়য হওয়ার বযাপাবর স্পি হাদীস সামবন হপশ করা হল: 

 صلى النىب قرب إىل رجل فجاء ، رضـ اخلطاب بن عمر زمان ىف قحط الناس أصاب: الدار مالك حديث
 أخل...هلكوا قد فإنهم ألمتك الله استسق! الله رسول يا فقال وسلم، عليه الله

 أىب بطريق تارخيه ىف البخارى وأخرجه السقاح شفاء ىف السبكى التقى  أخرجه بطريقه و البيهقى أخرجه
 حجر ابن عليه نص كما صحيح باسناد شيبة أىب ابن أيضا أخرجه خيثمة، ابن وأخرجه ذكوان، صاحل
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‘মাবলক আিার রা. হথবক বহণবত, উমর হবন খাত্তাব রা. এর হখলাফাতকাবল 

বতহিখরার হশকার হবয়হেল। এক বযহক্ত নবীহজ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম এর 

কববরর হনকট এবস বলল, ইয়া রাসূলাোহ! আোহ তাআলার কাবে উম্মবতর জনয 

বতহি প্রাথবনা করুন তারাবতা বতহিখরায় িবংস হবয় যাবে...।’ (ফাতহুল বারী:২/৬১১) 

হাদীস হবশারদবদর ইমাম ইববন হাজার রহ. এ হাদীসহটবক সহীহ ববলবেন বহণবত 

হাদীবস রাসূলাোহ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম এর মািযবম তাৌঁর ইবন্তকাবলর পর 

বতহি প্রাথবনা করা হবয়বে। প্রাথবনাকারী হেল হবলাল হবন হাবরস, হকাবনা সাহাবী হথবক 

এর হববরাহিতার হকাবনা প্রমাণ পাওয়া যায়হন। 

সুতরাং তাওয়াসসুবলর এ পেহতবক অস্বীকার করা কুরআন-হাদীস অস্বীকার করার 

নামান্তর। 

৫. নবী সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম এ িরবনর তাওয়াসসুবলর হশিা হদবয়বেন। 

এরপর সাহাবাবয় হকরাম তার পরবতবীবদরবক নবী সাোোহু আলাইহহ ওয়া 

ওয়াসাোম এর ইহন্তকাবলর পর তাৌঁর তাওয়াসসুল গ্রহবণর হশিা হদবয়বেন। 

 أن الله ادع: فقال وسلم، عليه الله صلى النىب أىت ضريرالبصر رجال أن: حنيف بن عثمان عن
 اتوجه و أسئلك إىن اللهم: الدعاء بهذا ويدعوا وضوءه فيحسن يتوضأ أن فأمره........ يعافىن
 أخرجه........ىل لتقضى هذه حاجىت ىف رىب إىل بك توجهت إىن الرحمة، نىب حممد بنبيك إليك

 .غريب حسن حديث هذا: وقال ৩৫৭৮-الرتمذى

 وأبو والليلة، اليوم عمل ىف والنسائى احلاجة صالة ىف ابن و ألكبري تارخيه ىف البخارى جهأخر
 موضوع غري ىف يسري اختالف على غريهم و النبوة دالئل ىف والبيهقى الصحابة معرفة ىف نعيم

 سوى فمنهم حافظا عشر خمسة عددهم يقارب احلفاظ من جماعة وصححه, االستشهاد
 .واملنذرى والبيهقى وابونعيم والطربى واحلاكم حبان وابن الرتمذى املتأخرين

‘উসমান হবন হুনাইফ রা. হথবক বহণবত, চিুবরাবে আক্রান্ত এক বযহক্ত নবীহজ 

সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম এর কাবে এবস বলল, আমার সুস্থতার জনয আোহ 

তাআলার কাবে দুআ করুন... সুতরাং নবীহজ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম তাবক 

সুন্দরভাবব উযূ করবত বলবলন এবং এই দুআহট পিবত বলবলন- হহ আোহ ! আহম 

আপনার কাবে প্রাথবনা করহে এবং রহমবতর নবী মুহাম্মাদ সাোোহু আলাইহহ 

ওয়াসাোম  এর ওয়াসীলায় আপনার প্রহত িাহবত হহে...(হতরহমযী হা.নং ৩৫৭৮) 

বহণবত হাদীবস অনুপহস্থহতর সবম্বািন/োবয়বানা সবম্বািবনর সাবথ রাসূল সাোোহু 

আলাইহহ ওয়াসাোম এর সোর ওয়াসীলা হদবয় নবীহজ সাোোহু আলাইহহ 
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ওয়াসাোম স্বয়ং দুআ করা হশিা হদবয়বেন, যা নবীহজ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম  

এর জীবিশার সাবথ খাস না হওয়ার প্রমাণ বহন কবর। 

বরং হাদীবসর বণবনাকারী উসমান হবন হানীফও উক্ত হাদীবসর এই অথবই বুবেবেন 

হয, ওসীলা িরা নবীহজ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম এর জীবিশার সাবথ খাস 

নয়। তাৌঁর ইবন্তকাবলর পরও তাৌঁর সত্বার ওয়াসীলা গ্রহণ করা যাবব। তাবারানী শরীবফ 

আবে, 

 ينظر وال اليلتفت فكان, خالفته زمن ىف عنه الله رضى عفان بن عثمان اىل خيتلف كان رجال ان
 اىن اللهم:  قل مث... فتوضأ امليضأة ائت: له فقال, حنيف بن لعثمان ذالك فشكا حاجته ىف اليه

.... حاجىت ىل فيقضى الله اىل بك اتوجه اىن ياحممد, الرحمة نىب حممد بنبيك اليك واتوجه اسألك
 اخل الله رسول شهدت ما ولكن كلمته ما والله, حنيف ابن فقال

 ىف والهيثمى, صحيح واسنادهما طريقني من والبيهقى ,১/১৮৩:الصغري معجم ىف الطرباىن اخرجه
 .الرتغيب ىف قبله املنذرى اقر كما عليه واقره الزوائد جممع

‘উসমা হবন আফফান রা. এর হখলাফাত যুবে এক বযহক্ত তাৌঁর কাবে একহট প্রবয়াজবন 

বার বার যাহেল, হকন্তু হতহন হকাবনা কারণ বশত: তার হদবক ভ্রুবিপ করহেবলন না 

এবং তার প্রবয়াজনও পুরা করহেবলন না। তাই হস উসমান হবন হুনাইফ এর কাবে 

হশকায়াত করল। উসমান হবন হুনাইফ তাবক বলবলন, ভাবলাভাবব উযূ কর... 

অত:পর এই ববল দুআ কর- হহ আোহ আহম আপনার কাবে প্রাথবনা করহে এবং 

রহমবতর নবী মুহাম্মাদ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম এর ওয়াসীলায় আপনার হদবক 

িাহবত হহে...(তবরানী সেীর:১/১৮৩) 

প্রহসে ও হবদগ্ধ আহবল হাদীস আবলম আোমা মুবারাকপুরী হলবখবেন: শাবয়খ 

আব্দুল েহন ‘ইনজাহুল হাজাহ’ হকতাবব শাবয়খ আববদ হসহন্ধর সূবত্র হলবখবেন হয, 

হাদীসুল আ‘মা (অথবাৎ নবীহজ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম এর হশখাবনা ওয়াসীলা 

হদবয় দুআ করার হাদীসহট) নবীহজ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম এর সোর মািযবম  

তাওয়াসসুল জাবয়য হওয়া বুোয় এবং উসমান হবন হানীবফর তালীবমর হাদীসহট 

নবীহজ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম এর ইবন্তকাবলর পর তাৌঁর সোর তাওয়াসসুল 

জাবয়য হওয়ার সািয বহন কবর। 

আোমা শাওকানী তুহফাতুয যাবকরীবন ববলবেন, উসমান হবন হানীবফর তা‘লীবমর 

হাদীসহট নবীহজ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম এর সোর মািযবম তাওয়াসসুল 

জাবয়য হওয়ার উপর দলীল। শতব হবলা এ হবশ্বাস হরবখ দুআ করবত হবব হয, 

করবনওয়ালা যাত আোহ তাআলা। (তুহফাতুল আহওয়াযী:১০/২৭) 
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৬. স্বয়ং নবীহজ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম তাৌঁর পূবববতবী নবীেবণর ওয়াসীলা 

হদবয় দুআ কবরবেন। যারা দুহনয়া হথবক অবনক পূবববই ইবন্তকাল কবর হেবেন। 

ইরশাদ হবে: 

 ارحم فإنك قبلى من الذين واألنبياء نبيك حبق مدخلها عليها ووسع اسد بنت فاطمة ألمى اغفر
 ৯/২৫৭:للهيثمى الزوائد فىمجمع كما الكبريواالوسط ىف الطرباىن اخرجه. الراحمني

‘ আমার মা ফাবতমা হবনবত আসাবদর মােবফরাত কর এবং আপনার নবী মুহাম্মাদ 

সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম এবং আমার পূববব েত নবীেবণর ওয়াসীলায় তার 

কবরবক প্রশস্ত কবরহদন... (মাজমাউযযাওয়াবয়দ:৯/২৫৭) 

৭. নবী আ. ও আহম্বয়া আ. এর ইবন্তকাবলর পর তাবদর ওয়াসীলা হদবয় দুআ করার 

হবর্য়হট পূবববাক্ত আবলাচনা হথবক স্পি হবয় উবিবে। এখন আমরা পািক সমাবজর 

সামবন অনযানযবদর ওয়াসীলায় দুআ করার একহট দলীল হপশ করহে। 

 من خرج من: عنه الله رضى اخلدرى سعيد إىل عن الصالة إىل املشى باب ىف هماج ابن سنن وىف
 ....عليك السائلني حبق أسألك إىن فقال الصالة إىل بيته

 يدور بل به االحتجاج درجة عن نزلت مهما احلديث درجة التنزل:الكوثرى زاهد الشيح قال
 احلديث هذا حسن وقد, إليها كماأشرنا والشوهد املتابعات لكثرة واحلسن الصحة بني أمره

 .األذكار أماىل ىف حجر وابن األحياء ختريج ىف العراىق احلافظان
‘হয বযহক্ত নামাবযর জনয  র হথবক হবর হয় অত:পর ববল- আহম আপনার কাবে 

প্রাথবনা করহে আপনার কাবে প্রাথবনাকারীবদর ওয়াসীলায়...’ 

বহণবত হাদীসহট সািারণ এবং হববশর্ সব িরবণর হলাবকর ওয়াসীলা গ্রহবণর  তবিতার 

প্রমাণ বহন কবর। 

হব. দ্র. ইববন তাইহময়া রাহ. মাজমূআতুল ফাতাওয়াবত হতন িরবণর তাওয়াসসুবলর 

আবলাচনা কবরবেন। 

১. وبطاعته به باإلميان التوسل   

‘নবীহজ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম এর প্রহত ঈমান এবং তাৌঁর আনুেবতযর 

ওয়াসীলা হদবয় দুআ করা’ 

 ২. وسلم عليه الله صلى وشفاعته دعائه مبعىن وسلالت  

‘তাওয়াসসুল অথবাৎ নবীহজ  সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম এর কাবে দুআ এবং 

শাফায়াত প্রাথবনা করা’  । ইববন তাইহময়া রহ. এই দুই প্রকাবরর বযাপাবর ববলবেন, 

উলামাবয় হকরাবমর ঐকযমবত এ উভয় প্রকার জাবয়য। 
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 ৩. وسلم  عليه الله صلى بذاته الله على القساما مبعىن به التوسل  
‘তাওয়াসসুল অথবাৎ নবীহজ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম এর সোর কসম হদবয় 

আোহ তাআলার কাবে দুআ করা’ (মাজমআুতুল ফাতাওয়া:১/১০৬) 

হবংশ শতাহব্দর হশ্রষ্ঠ মুহাহিস আোমা আনওয়ার শাহ কাহিরী রহ. ববলবেন, আোমা 

ইববন তাইহময়া রহ. হয তাওয়াসসুলবক নাজাবয়য ববলবেন হসটা হবলা: مبعىن التوسل 
أمسائه بغري الله على االقسام  

‘তাওয়াসসুল অথবাৎ আোহ তাআলা োিা অনয কাবরা নাবম কসম হদবয় দুআ করা’ । 

আর এ প্রকাবরর তাওয়াসসুলবক আমরাও নাজাবয়য বহল। 

হকন্তু তাওয়াসসুল যহদ উক্ত পেহতবত না হয় তাহবল হসটা জাবয়য হবব। (ফায়যুল 

বারী:৩/১০৫) 

উবেখয, হকউ যহদ এ হবশ্বাস হনবয় দুআ কবর হয, ‘আমার মত গুনাহোবরর আোহর 

কাবে সারাসহর চাওয়ার হযােযতা হকাথায়, তাই আমরা আোহর হনক বান্দাবদর কাবে 

চাই’ (মাজারপুজারী, হবদআতী সম্প্রদায় হযটা কবর থাবক) তাওয়াসসুবলর এ পেহত 

সমূ্পণব হারাম। 

তদ্রুপ হকাবনা বুযবুেবর কববর হযবয় তার কাবে অনুবরাি করা হয, ‘হস হযন তার জনয 

আোহর কাবে তার হকাবনা প্রবয়াজন পূরবণর দুআ কবর’ তাওয়াসসুবলর এ 

পেহতহটও নাজাবয়য। (ইখহতলাবফ উম্মত আওর হসরাবত মুস্তাকীম:পত.৪৯-৬০) 

আবরা হবস্তাহরত জানবত হদখুন- ফাতহুল বারী:২/৬১০, তুহফাতুল কারী:৩/৩৩৭-৩৩৯, তাকহমলাতু 

ফাতহহল মলুহহম:৫/৩১৬-৩১৯, ফয়যুল বারী:৩/১০৫, তুহফাতুল আহওয়াযী:১০/২৫-৩১, 

মাকালাতুল কাওসারী:৩৩৯-৩৫৬, মাওসআুতুল হফকহহয়যাহ:১৪/১৪৯-১৬৪)  

এক মজহলবস বা এক শবব্দ হতন তালাবকর শরয়ী হবিান 

 হকাবনা বযহক্ত যহদ তার েীবক এক মজহলবস বা এক শবব্দ হতন তালাক হদয় তাহবল 

কয় তালাক হবব, এ বযাপাবর  হতনহট মাযহাব প্রহসে আবে। 

১. হশয়াবদর শাখা জা‘ফরীবদর মাযহাব হবলা এর িারা হকাবনা তালাক হবব না। 

হযবহতু সালাবফ সাবলহীবনর কাবরা হথবক এ িরবনর উহক্ত বহণবত হয়হন, তাই এই 

মাযহাব বাহতল।এ হনবয় হকান আবলাচনার প্রবয়াজন হনই। (তাকহমলাহ ১/১১১, 

ফাতাওয়াবয় ইববন তাইহময়াহ ১৭/৯ ) 

২. হকান হকান আহবল জাবহর এবং ইববন তাইহময়াহ রহ. ও ইবনুল কাইহয়ম রহ. 

এর মাযহাব হবলা এর িারা এক তালাক হবব, যহদও হতন তালাবকর হনয়ত কবর 

থাবক। (তাকহমলাহ ১/১১৫ ) 
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৩. সাহাবাবয় হকরাবমর মবিয হযরত উমর, আলী,উসমান, ইববন মাসউদ, ইববন 

উমর, ইববন আমর,উবাদাহ হবন সাহমত, আবু হুরাইরা,ইববন আব্বাস,ইববন যুবাবয়র 

, আবসম হবন উমর ও হযরত আহয়শা রা. সহ আরও অবনক সাহাবী এবং ইমাম আবু 

হানীফা,ইমাম মাবলক,ইমাম শাবফয়ী,ইমাম আহমাদ,ইমাম বুখারী রহ. সহ অহিকাংশ 

তাববয়ী ও তাবব তাববয়ীবদর মাযহাব হবলা এক মজহলবস বা এক শবব্দ হতন তালাক 

হদবল হতন তালাক হবয় যাবব এবং অনযত্র হববাবহর পর হিতীয় স্বামীর সাবথ হমলা-

হমশা না হওয়া পযবন্ত প্রথম স্বামীর জনয উক্ত েী হালাল হবব না। 

তততীয় মাযহাববর দলীলঃ- 

১. আোহ তাআলা ববলন ‘হহ নবী! ববল হদন যখন হতামরা হতামাবদর েীবক তালাক 

হদওয়ার ইো কর,তখন তাবদর ইিবতর প্রহত লিয হরবখ তালাক হদও... হয বযহক্ত 

আোহবক ভয় কবর আোহ তার জনয পথ হবর কবর হদববন’ (সরূা তালাক ১-২) 

এই আয়াবত তালাবকর শরয়ী পেতী  বণবনা করা হবয়বে। আর তা হবলা, এমনভাবব 

তালাক হদওয়া যার পবর ইিত আবস এবং েীবক হফহরবয় হনয়ার সুবযাে থাবক। এই 

আয়াত প্রমাণ কবর হয, ইিবতর প্রহত লিয না হরবখ তালাক হদবলও তালাক হবয় 

যাবব। হকননা যহদ না হয় , তাহবল হস হনবজর উপর জুলুমকারীও হবব না এবং েীবক 

হফরত হনওয়ার পথও বন্ধ হবব না, হযহদবক এই আয়াত ইশারা করবে“ হয বযহক্ত 

আোহবক ভয় কবর আোহ তার জনয পথ হবর কবর হদববন” ইববন আব্বাস রা. 

ববলন, এখাবন পথ হবর করার অথব হবলা হফরত হনওয়ার সুবযাে থাকা। যা একটু 

আবে উবেখ করা হবলা। 

২. এক বযহক্ত তার েীবক একশত তালাক হদবল হযরত ইববন আব্বাস রা. তাবক 

বলবলন, তুহম হতামার প্রহতপালবকর নাফরমানী কবরবো, হতামার েী হতামার হথবক 

বাবয়ন হবয় হেবে। তুহম হতা আোহবক ভয় করহন হয, আোহ হতামার জনয হকান পথ 

হবর কবর হদববন। অত:পর হতহন এই আয়াত হতলাওয়াত কবরন “ হয বযহক্ত 

আোহবক ভয় কবর আোহ তার জনয পথ হবর কবর হদন (ই‘লাউস্ সনুান ৭/৭০৮) 

৩. হযরত আহয়শা রা. হথবক বহণবত, এক বযহক্ত তার েীবক হতন তালাক হদল। ঐ 

মহহলা অনযজনবক হববাহ করবল হসও তাবক তালাক হদবয় হদয়। রাসূলুোহ সাোোহু 

আলাইহহ ওয়াসাোম এর কাবে হজজ্ঞাসা করা হল হয, হসহক প্রথম স্বামীর জনয 

হালাল হবয়বে? উত্তবর হতহন বলবলন, ‘না যতিণ পযবন্ত হিতীয় স্বামী প্রথম জবনর 

মত ঐ মহহলার মিু আস্বাদন না করবব’ অথবাৎ যতিণ পযবন্ত হিতীয় স্বামী তার সাবথ 

সহবাস না করবব ততিণ পযবন্ত হস প্রথম স্বামীর জনয হালাল হবব না। (সহীহ 

বুখারী:৫২৬১) 
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বুখারী শরীবফর বযাখযাকার হাবফজ ইববন হাজার রহ. ববলন, এটা হরফা‘আ হবন 

ওয়াহাববর  টনা, হয তার েীবক এক সাবথ হতন তালাক হদবয় হেল, এটাই স্পি। 

হরফা‘আ আল কুরাযীর  টনা নয়,হয তার েীবক সবববশর্ তালাক হদবয়হেল। হয বযহক্ত 

উক্ত দু’জনবক এক মবন কবরবে হস ভুল কবরবে, ভুবলর উৎস হল, তালাক প্রািা 

উভয় মহহলাবকই আব্দুর রহমান হবন জাবীর রা. হববাহ কবর হেবলন। (ফাতহুল বারী 

৯/৫৮১) 

৪.হযরত উয়াইহমর রা. হল‘আবনর পর ববলন, হহ আোহর রাসূল! আহম যহদ আমার 

েীবক রাহখ , তাহবল তার উপর হমথযাবরাপ কবরহে। একথা ববল হতহন তার েীবক 

হতন তালাক হদবয় হদবলন। (বুখারী:৫২৫৯)  

আোমা যাবহদ কাউসারী রহ. ববলন,হকান বণবনায় পাওয়া যায় না হয, রাসূলুোহ 

সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম তার এ কাজবক প্রতযাখযান কবরবেন। এখান হথবক 

উম্মত এটাই বুবেবে হয, এক সাবথ হতন তালাক হদবল হতন তালাকই হবয় যায়, যহদ 

উম্মবতর এই বুে সহীহ না হবতা তাহবল সহিকটা রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ 

ওয়াসাোম অবশযই ববল হদবতন। (তাকহমলাহ ১/১১২), ই‘লাউস সুনান ৭/৭০৬) 

৫.হযরত হাসান হবন আলী রা. তার েী আবয়শা হবনবত ফযলবক একসাবথ হতন 

তালাক হদবলন। অত:পর তার েীর কথা ুভবন হকৌঁবদ হফবলন এবং বলবলন যহদ আহম 

নানাবক (অনয বণবনায় তার হপতার বরাত হদবয় ববলন) একথা বলবত না ুভনতাম 

হয,“হয বযহক্ত তার েীবক হতন তালাক হদয়, উক্ত েী অনযত্র হববাহ না বসা পযবন্ত তার 

জনয হালাল হববনা, তাহবল অবশযই তাবক হফরত হনতাম । (সনুাবন বাইহাকী  হা.নং 

১৪৯৭১) 

৬.মাহমূদ হবন লাবীদ রা. হবত বহণবত,একবযহক্ত তার েীবক একসাবথ হতন তালাক 

হদবল রাসূল সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম রাোহন্বত হবয় যান। (নাসাঈ শরীফ হা.নং 

৩৪৩১) এখাবন রাসূল সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম এর রাোহন্বত হওয়াই হতন 

তালাক হবয় যাওয়ার প্রমাণ। হকননা এক সাবথ হতন তালাক হদওয়া গুনাবহর কাজ, 

এ গুনাবহর উপর রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম নারাজ হবয় হেবলন। 

৭. হযরত ইববন উমর রা. তাৌঁর েীবক হাবয়য অবস্থায় তালাক হদন। এ হাদীবসর 

হশবর্ আবে হয, হহ আোহর রাসূল! যহদ তাবক হতন তালাক হদবয় হদতাম তাহবল হক 

তাবক হফরত হনবত পারতাম? উত্তবর  রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম 

বলবলন, তখন হতা হস হতামার হথবক বাবয়ন (সমূ্পণব পতথক) হবয় হযত এবং হতামার 

গুনাহ হত। (মাজমাউয যাওয়াবয়দ হা.৭৭৬৭) 

৮. ওয়াবক‘ হবন সাহবান রা. ববলন হয, ইমরান হবন হাসীন রা.বক এক বযহক্ত 

সম্পবকব হজজ্ঞাসা করা হল হয তার েীবক এক মজহলবস হতন তালাক হদবয়বে, ইমরান 
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রা. উত্তর হদবলন, হস তার প্রহতপালবকর নাফরমাহন কবরবে এবং তার জনয তার েী 

হারাম হবয় হেবে। (মসুান্নাবফ ইববন আবী শাইবা হা. ১৮০৮৮) 

৯. হযরত উমর রা. এর কাবে এক বযহক্তবক আনা হল, হয তার েীবক একহাজার 

তালাক হদবয়বে আর হস বলবে এর িারা আহম হখল-তামাশা কবরহে, হযরত উমর 

রা. তাবক হবত্রা াত কবর বলবলন, একহাজার হথবক হতামার জনয হতনহটই যবথি 

হবয় হেবে। (মসুান্নাবফ আবু্দর রাযযাক হা.১১৩৪০, সনুাবন বাইহাকী হা.১৪৯৫৭) 

১০. মুহাম্ম্ম্দ হবন ইয়াে রহ. ইববন আব্বাস ও আবু হুরাইরা রা. হক হজজ্ঞাসা করবলন 

হয, গ্রাবমর একবলাক তার েীর সাবথ হমহলত হওয়ার পূবববই হতন তালাক হদবয়বে। এ 

সম্পবকব আপনাবদর মতামত হক? ইববন আব্বাস রা. আবু হুরাইরা রা.বক বলবলন, 

আপনার কাবে একহট জহটল মাসআলা এবসবে , আপহন এর সমািান হদন। আবু 

হুরাইরা রা.বলবলন, এক তালাক তাবক বাবয়ন কবর হদবয়বে আর হতন তালাক তাবক 

হারাম কবর হদবয়বে যতিণ না হস অনযজনবক হববাহ কবর। ইববন আব্বাস রা.ও 

অনুরূপ উত্তর হদন। (মআুত্তা ইমাম মাবলক হা.৬৫৯) 

এখাবন মাত্র কবয়কহট হাদীস হপশ করা হল,এ োিা সাহাবা, তাববঈ ও তাববতাববঈ 

হথবক আবরা অবনক হাদীস ও ফাতাওয়া আবে যা এখাবন উবেখ করা সম্ভব নয়। এর 

িারা প্রমাহণত হল, হতন তালাক হদবল হতন তালাকই পহতত হবব; লা-মাযহাবী 

ভাইবদর মতানুযায়ী হতন তালাবক এক তালাক হবব না। বরং হতন তালাবক হতন 

তালাকই হবব। 

ইজমাবয় উম্মাত  

১.হাবফজ ইববন রজব রহ. ববলন, হজবন রাবখা হকান সাহাবা হকান তাববঈ ও 

সালবফ সাবলহীনবদর মবিয যাবদর কথা হালাল-হারাম ও ফাতওয়ার বযাপাবর 

গ্রহণবযােয হয়, তাবদর কাবরা হথবক এ িরবনর সুস্পি কথা বহণবত হয়হন হয, স্বামী 

তার েীর সাবথ হমহলত হওয়ার পর এক শবব্দ হতন তালাক হদবল এক তালাক িরা 

হবব। (ই‘লাউস সুনান ৭/৭১০) 

২. ইববন তাইহময়াহ রহ. (হযহন এক তালাক হওয়ার প্রবক্তা) ববলন, এক শবব্দ হতন 

তালাক হদবল েী হারাম হবয় যাবব এবং হতন তালাকপ্রািা হবয় যাবব। এটা ইমাম 

মাবলক, ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আহমাবদর হশর্ উহক্ত এবং অহিকাংশ সাহাবা 

ও তাববঈ হথবক বহণবত। (ফাতাওয়াবয় ইববন তাইহময়াহ ১৭/৮) 

৩. ইবনুল কাইহয়যম রহ. ববলন, (হতহনও এক তালাবকর প্রবক্তা) ‘এক শবব্দ হতন 

তালাক হদবয় হদবল তালাক হওয়ার বযাপাবর চারহট মাযহাব আবে। ১. হতন তালাকই 

হবয় যাবব, এটা চার ইমাম,অহিকাংশ তাববঈ ও সাহাবাবদর মাযহাব...।’ (লাজনাততু 

দাহয়মাহ এর উেতহতবত আহসানলু ফাতওয়া ৫/৩৬৬) 
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এোিাও হাবফজ ইবনুল হুমাম ফতহুল কাদীবর, ইববন হাজার ফাতহুল বারীবত, 

ইমাম তহাবী শরহু মাআহনল আসাবর, আবু বকর জাসসাস আহকামুল কুরআবন, 

আবুল ওয়ালীদ বাজী আল-মুনতাকাবত, ইবনুল হাদী হসয়ারুল হাসহস ফী ইলহমত 

তালাবক, আোমা যুরকানী ুভরবহ মুআত্তায়, ইবনুততীন শরবহ বুখারীবত, ইববন হাযাম 

জবহরী মুহাোবত, আোমা খাত্তাবী শরবহ সুনাবন আবু দাউবদ, হাবফয ইববন আব্দুল 

বার তামহীদ ও ইহস্তযকাবর স্পি ভার্ায় ববলবেন হয, হযরত উমর রা. এর যুবে 

একই মজহলবস হতন তালাবক হতন তালাক হওয়ার উপর সাহাবাবয় হকরাবমর ইজমা 

প্রহতহষ্ঠত হবয়বে। আর হাবফজ ইববন হাজার রহ. ববলন, ‘সাহাবােবণর ইজমা দলীল 

হওয়ার বযাপাবর আহবল সুন্নাত ওয়াল জামাআবতর মনতকয কাবয়ম হবয়বে।’ (ফতহুল 

বারী:১৩/২৬৬) 

ইববন তাইহময়া রহ. ববলন, ‘মাশাবয়খ ও ইমামেবণর হকাবনা হবর্বয় ইজমা কাবয়ম 

হবল তা অকাটয দলীল হহসাবব হবববহচত হবব’। (উমদাতুল আসাস পত.৪২) 

ইবনুল কাইহয়যম আল জাওহযয়া রহ. ববলন, ‘রসূল সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম 

এর সুন্নাত ও সাহাবােবণর আমবলর পর আর কাবরা কথা হমবন হনওয়া হবব না।’ 

(এোসাতুল লাহফান পত.১৯২) 

৪. চার ইমাবমর মাযহাববর হবপরীত যা আবে,তা ইজমাবয় উম্মবতর পহরপন্থী ,যহদও 

তাবত অনযবদর হিমত থাবক। (আল-আশবাহ ওয়াননাযাবয়র পত.১৬৯) 

উপহরউক্ত বণবনা িারা প্রমাণ হবয় হেল হয, এক মজহলবস বা এক শবব্দ হতন তালাক 

হদবল হতন তালাই হবব;এক তালাক নয়। 

২য় মাযহাববর দলীল ও তার জবাবঃ 

১.ইববন আব্বাস রা. হথবক বহণবত, হযরত রুকানা রা. তার েীবক এক মজহলবস হতন 

তালাক হদবলন এবং পবর হতহন খুব মমবাহত হবলন। রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ 

ওয়াসাোম তাবক হজজ্ঞাসা করবলন হয, তুহম কীভাবব তালাক হদবয়ে? হতহন বলবলন, 

আহম হতন তালাক হদবয়হে। রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম হজজ্ঞাসা 

করবলন এক মজহলবস হদবয়ে? হতহন বলবলন হাৌঁ। নবীহজ সাোোহু আলাইহহ 

ওয়াসাোম  বলবলন এটা এক তালাক, যহদ চাও তাহবল তাবক হফহরবয় নাও। 

(মসুনাবদ আহমাদ:২৩৯১) 

জবাবঃ এই  টনার বণবনায় হভন্নতা পাওয়া যায়, এখাবন আবে হয হতহন তাবক হতন 

তালাক হদবয়বে। আর আবু দাঊদ শহরবফর বণবনায় আবে হয ‘ বাত্তাহ’ শব্দ িারা 

তালাক হদবয়বেন। এই দুই িরবনর বণবনার কারবণ, ইমাম বুখারী রহ. এই হাদীসবক 

‘মা‘লূল’ ববলবেন। ইববন আব্দুল বার এই হাদীসবক যয়ীফ ববলবেন। (তালখীসলু 

হাবীর:১৬০৩) 
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ইমাম জাসসাস ও ইববন হুমাম রহ. মুসনাবদ আহমাবদর বণবনাবক ‘মুনকার’ 

ববলবেন। (তাকহমলাহ ১/১১৫) 

ইববন হাজার রহ. ববলন, ইমাম আবু দাউদ ‘বাত্তাহ’ শব্দ িারা তালাক হদওয়াবক 

রাবজহ ববলবেন। হকান বণবনাকারী এটাবকই হতন তালাক বুবে হসভাবব বণবনা 

কবরবেন। এই কারবণ ইববন আব্বাবসর পরবতবী হাদীস িারাও দলীল হদওয়া যাবব 

না। (ফাতহুল বারী ৯/৪৫৪, তাকহমলাহ ১/১১৫) 

২. ইববন আব্বাস রা. হথবক বহণবত,হতহন ববলন, রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ 

ওয়াসাোম এর যুবে, আবু বকবরর যুবে ও হখলাফবত উমবরর প্রথম দুই বের (বকান 

বণবনায় হতন বের) হতন তালাক এক তালাক হেল। অত:পর,হযরত উমর রা. 

ববলন,হলাবকরা এমন হবর্বয় তািাহুিা করবে হয হবর্বয় তাবদর অবকাশ হেল। হায় ! 

যহদ আহম তাবদর উপর তা কাযবকর করতাম। অত:পর, হতহন তা কাযবকর করবলন। 

(মসুহলম শরীফ:৩৬৫৪) 

জবাবঃ ক. হাবফজ আবু যুরআহ রহঃ ববলন, এই হাদীবসর অথব হল, বতবমাবন 

হলাকবদর একসাবথ হতন তালাক হদওয়ার হয প্রচলন হদখা যাবে তা রাসূবলর যুবে, 

আবু বকবরর যুবে ও হখলাফবত উমবরর দুই বেবর হেল না। তখন হলাবকরা সুন্নাত 

তরীকায় হতন তুহুবর হতন তালাক হদবতন। (সনুাবন বাইহাকী:১৪৯৮৪) 

খ. আর যহদ হাদীবসর অথব এই হয় হয, এক শবব্দ হতন তালাক হদবল বতবমাবন হতন 

িরা হয়,অথচ রাসূবলর যুবে,আবু বকবরর যুবে ও হখলাফাবত উমবরর প্রথম দুই বের 

তা এক তালাক িরা হত। তা হবল এর উত্তর হবলা- এ মাযহাববর দুহট হাদীস, 

উভয়হট ইববন আব্বাস হথবক বহণবত। অথচ তার ফাতওয়া হবলা,এক শবব্দ বা এক 

মজহলবস হতন তালাক হদবল হতন তালাকই হবয় যায়। যা দলীল নং ২ও ১০-এ 

উবেখ করা হবয়বে। আর ইয়াহইয়া হবন মাঈন, ইয়াহইয়া হবন সাঈদ আল 

কাত্তান,আহমাদ হবন হাম্বল ও আলী ইবনুল মাদীনীর মবতা বি বি মুহাহিসীবনর 

মাযহাব হল,যখন হকান রাবী তার হাদীবসর হবপরীত আমল কবর বা ফাতওয়া হদন, 

তখন তার বহণবত হাদীসহট আমলবযােয থাবক না। সুতরাং ইববন আব্বাবসর এই 

হাদীসিয়ও আমবলর হযােয নয়; হবহভন্ন আপহত্তর কারবণ তা অগ্রহণবযােয। (ই‘লাউস 

সনুান ৭/৭১৬) 

ে. এই হাদীস একহট হববশর্ হিবত্র, তাহবল যহদ হকান বযহক্ত তার েীবক বলত, তুহম 

তালাক, তুহম তালাক,তুহম তালাক। এবং হবচারবকর সামবন দাবী করত হয, হিতীয় ও 

তততীয়বার ববল প্রথমহটর তাকীদ করা আমার উবিশয হেল; হভন্ন তালাক উবিশয হেল 

না। তাহবল কাযী তার দাবী কবূল করবতন এবং তার কথাবক হবশ্বাস কবর এক 

তালাবকর ফাতওয়া হদবতন। হকন্তু হযরত উমবরর যুবে হলাকজন বতহের সাবথ সাবথ 

মানুবর্র িীনদারী কমবত থাবক, তখন হযরত উমর রা. হবচার বযবস্থায় এ িরবণর 
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দাবী কবূল না করার আইন কাযবকর কবরন এবং ওই শব্দ িারা তার বাহহযক অথব 

উবিশয হনন, তথা হতন তালাক হওয়ার ফাতওয়া কাযবকর কবরন। (তাকহমলাহ ১/১১৪, 

ফাতহুল বারী ৯/৪৫৬) 

যহদ তাই না হত এবং উমর রা. এর এ হসোন্ত শরীয়বত মুহাম্মদীর হবপরীত হবতা, 

তাহবল ইববন আব্বাসসহ সকল সাহাবাবয় হকরাম কখবনাই তা হমবন হনবতন না। 

হযমন- উবম্ম ওলাদবক হবহক্র করা, এক হদনারবক দুই হদনাবরর মািযবম হবহক্র করা, 

এবং হবজ্ব তামাত্তু এর মাসআলায় হযরত ইববন আব্বাস স্পি ভার্ায় হযরত উমবরর 

হববরাহিতা কবরবেন। (আহসানুল ফাতাওয়া ৫/৩৬৯) 

যহদ হকউ ববল হয, হযরত উমবরর ভবয়  সাহাবারা তার প্রহতবাদ কবরহন 

(নাউযুহবোহ হমন যাহলক) সাহাবাবয় হকরাম সম্পবকব এমন িারণা পুরা িীনবক 

হভহত্তহীন কবর হদবব, যা হকান অবস্থায় গ্রহণবযােয নয়। ইববন তাইহময়াহ রহ. ববলন 

হয, কাবরা জনয এই িারণা করা জাবয়য হনই হয, রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ 

ওয়াসাোম এর ইবন্তকাবলর পর সাহাবাবয় হকরাম রাসূবলর শরীয়ত পহরপন্থী হকান 

হবর্বয়র উপবর একমত হবয়বেন। (মাজমআূতুল ফাতাওয়া ১৭/২২) 

সবববশর্ কথাঃ 

আমাবদর োইবর মুকাহেদ বনু্ধবদরবক অবনক হিবত্র হদখা যায়, তারা মদীনার আমল 

িারা দলীল হপশ কবর থাবকন, অথচ হসৌহদ সরকার কততবক মক্কা-মদীনাসহ হদবশর 

বি বি উলামাবদর হনবয় েহিত কহমহটবক হসৌহদ সরকার যখন এ মাসআলার 

তাহকীক হপশ করার হনবদবশ হদয় , তখন তারা দী ব আবলাচনা পযবাবলাচনার পর এ 

হসোবন্ত উপনীত হন হয, এক শবব্দ বা এক মজহলবস হতন তালাক হদবল হতন 

তালাকই পহতত হবব। (এ- টনা আহসানুল ফাতওয়ার ৫ম খবণ্ডর ২২৫-৩৭২ পতষ্ঠায় 

বহণবত আবে।) আোহ তাআলা আমাবদর হক হমবন হনওয়ার তাওফীক দান করুন। 

আত্মার বযাহির হচহকৎসা ফরয 

১. হযরত নুমান হবন বশীর রা. ববলন, নবীহজ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম 

ববলবেন: ‘ুভবন হরবখা হনশ্চয়ই শরীবর এমন একহট হোশবতর টুকরা আবে যখন তা 

সুস্থ থাবক তখন হোটা শরীরই সুস্থ থাবক। আর যখন তা হরাোক্রান্ত থাবক তখন 

হোটা শরীরই অসুস্থ থাবক। ুভবন হরবখা হসই হোশবতর টুকরা হল কলব তথা আত্মা’। 

(বুখারী শরীফ হা.নং৫২, হাদীসহট দী ব একহট হাদীবসর অংশ হববশর্) 

২. হযরত উকবা ইববন আবমর রা. ববলন, ‘একদা আহম রাসূলুোহ সাোোহু 

আলাইহহ ওয়াসাোবমর সাবথ সািাৎ করলাম এবং বললাম, নাজাবতর উপায় হক? 

হতহন বলবলন, হনবজর হজহ্বাবক সংযত রাবখা, হনবজর  বর পবি থাক এবং হনবজর 

পাবপর জনয কাৌঁবদা ’। (হতরহমযী হা.নং২৪০৬) 
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৩. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোবমর উেতহত 

হদবয় ববলবেন, ‘যখন আদম সন্তান হভাবর ওবি তখন তার অঙ্গসমূহ হজহ্বাবক 

হবনবয়র সাবথ ববল, আমাবদর সম্পবকব আোহবক ভয় কর। হকননা আমরা সবাই 

হতামার সাবথ জহিত। সুতরাং তুহম হিক থাকবল আমরাও হিক থাকব। আর তুহম বাৌঁকা 

হবল আমরাও বাৌঁকা হবয় পিব’। (হতরহমযী হা.নং২৪০৭) 

৪. হযরত আব্দুোহ ইববন উমর রা. ববলন, রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম 

ববলবেন, ‘যখন হকাবনা বান্দা হমথযা ববল তখন এর দুেববন্ধ হফবরশতারা তার হনকট 

হথবক এক মাইল দূবর চবল যায়’। (হতরহমযী হা.নং১৯৭২) 

৫. হযরত আবয়শা রা. ববলন, আহম রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোমবক 

বললাম, সাহফয়যা সম্পবকব আপনাবক এইটুকু বলাই যবথি হয, হস এইরূপ এইরূপ। 

হতহন এর িারা বুোবত হচবয় হেবলন হয, হতহন হবৌঁবট। রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ 

ওয়াসাোম বলবলন, ‘যহদ হতামার এই কথাবক সমুবদ্র হমহশবয় হদওয়া হয় তাহবল 

এটা  সমুবদ্রর রং পহরবতবন  কবর হদবব’। (আবু দাঊদ হা.নং৪৮৭৫) 

৬. হযরত আব্দুোহ ইববন আব্বাস রা. হথবক বহণবত রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ 

ওয়াসাোম  ববলবেন, ‘হতামরা হকাবনা (মুসলমান) ভাইবয়র সাবথ েেিা-হববাদ 

করবব না, িাট্টা করবব না এবং এমন ওয়াদা করবব না যা রিা করবত পারবব না’। 

(হতরহমযী হা.নং ১৯৯৫) 

৭. হযরত আবু হুরাইরা রা. হথবক বহণবত, রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম 

ববলবেন, ‘ হতামরা বদ িারণা করা হথবক হবৌঁবচ থাবকা। কারণ িারণা হবে হনকতি 

হমথযা। হতামরা আহি হপত না, হোপন হদার্ অবন্বর্ণ কবরা না , হহংসা কবরা না, 

হববির্ হপার্ণ কবরা না, সম্পকববেদ কবরা না, হহ আোহর বান্দারা ! হতামরা ভাই 

ভাই হবয় যাও’। বুখারী হা.নং ৫১৪৩   

৮. হযরত আবু হুরাইরা রা. ববলন, রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম 

ববলবেন, ‘ হতামরা হহংসা হথবক হবৌঁবচ থাবকা, হকননা হহংসা হনক আমলবক 

এমনভাবব হখবয় হফবল হযমন আগুন কািবক হখবয় হফবল’। (আবু দাঊদ হা.নং ৮৯০৩) 

৯. হযরত জাববর রা. ববলন, রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম ববলবেন,‘ 

হতামরা জুলুম হথবক হবৌঁবচ থাবকা। হকননা জুলুম হকয়ামাবতর হদন বহুমুখী অন্ধকাবরর 

রূপ িারণ করবব। আর হতামরা হলাভ এবং কতপণতা হথবক হবৌঁবচ থাবকা। হকননা হলাভ 

ও কতপণতা হতামাবদর পূবববতবীবদর বংস কবরবে। হলাভ ও কতপণতার বশবতবী হবয় 

তারা পরস্পর রক্ত পাত কবরবে এবং হনবজবদর উপর  হারাম বস্তুবক হালাল 

কবরবে’। (মসুহলম হা.নং ২৫৭৮) 
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১০. হযরত জুনদুব হবন আব্দুোহ রা. ববলন, রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ 

ওয়াসাোম ববলবেন, ‘হয বযহক্ত হনবজর হনক আমল মানুবর্র কাবে প্রকাশ কবর 

আোহ তাআলা হকয়ামাবতর হদন তাবক লাহিত করববন। আর  হয বযহক্ত এই জনয 

হলাক সমু্মবখ হনবজর হনক আমল প্রকাশ কবর হয, মানুর্ তাবক মহৎ মবন করবব, 

আোহ তাআলা হকয়ামাবতর হদন তার অন্তবরর অবস্থা সকবলর সামবন প্রকাশ কবর 

হদববন’। (বুখারী হা.নং ৬৪৯৯) 

১১. হযরত আবু হুরাইরা রা. হথবক বহণবত, একবার  জননক বযহক্ত রাসূলুোহ 

সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোমবক বলল আমাবক উপবদশ হদন। হতহন বলবলন, ‘রাে 

কবরা না’। হস কবয়কবার এই কথা হজবজ্ঞস করল, আর রাসূলুোহ সাোোহু 

আলাইহহ ওয়াসাোম ও প্রবতযক বার একই জবাব হদবলন হয ‘তুহম রাে কবরা না’। 

(বুখারী হা.নং৬১১৬) 

১২. হযরত আবু হুরাইরা রা. হথবক আরও বহণবত, রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ 

ওয়াসাোম ববলবেন, ‘ অনযবক িরাশায়ী করবত পারবলই বীর হওয়া যায় না; বরং 

প্রকতত বীর হবলা ঐ বযহক্ত, হয রাবের সময় হনবজবক হনয়ন্ত্রণ করবত পাবর’। (বুখারী 

হা.নং ৬১১৪) 

১৩. হযরত বাহায ইববন হাকীম রা. তাৌঁর হপতার সূবত্র তাৌঁর দাদা হথবক বণবনা কবরন, 

হতহন ববলন, রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম ববলবেন, ‘হক্রাি ঈমানবক 

এমনভাবব হবনি কবর, হযমহন-ভাবব ‘োবীর’ মিুবক হবনি কবর হদয়’। ( োবীর এক 

প্রকার হততা ফল, আহিকার হবহভন্ন অঞ্চবল তা পাওয়া যায়।) (হতরহমযী হা.নং৮২৯৪) 

১৪. হযরত আনাস রা. হথবক বহণবত, রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম  

ববলবেন, ‘হয বযহক্ত হনবজর রসনাবক হনয়ন্ত্রবণ রাবখ, আোহ তার হদার্-ত্র“হট হঢবক 

রাবখন। আর হয বযহক্ত হনবজর হোস্বা দমন কবর রাবখ, হকয়ামাবতর হদন আোহ 

তাআলা তার উপর হথবক আযাব সহরবয় রাখববন। আর হয বযহক্ত হনবজর অপরাবির 

জনয আোহর হনকট িমা চায়, আোহ পাক তার ওযর কবুল কবরন’। (ুভআবলু ঈমান 

হা.নং৭৯৫৯) 

১৫. হযরত আব্দুোহ ইববন মাসঊদ রা. ববলন, রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ 

ওয়াসাোম  ববলবেন, ‘এমন হকাবনা বযহক্ত হদাযবখ প্রববশ করবব না যার অন্তবর 

সহরর্া পহরমাণ ঈমান থাকবব। পিান্তবর এমন হকাবনা বযহক্ত হববহশবত প্রববশ করবব 

না যার অন্তবর সহরর্া পহরমাণ অহংকার থাকবব’। (মসুহলম হা.নং৯১) 

১৬. হযরত আবু হুরাইরা রা. ববলন, রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম  

ববলবেন, ‘আোহ তাআলা ববলন, অহংকার আমার চাদর এবং হশ্রষ্ঠত্ব আমার ইযার। 

সুতরাং হয বযহক্ত এর হকাবনা একহট হনবয় আমার সাবথ টানাটাহন করবব, আহম তাবক 
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হদাযবখ ঢুকাব। অপর একহট বণবনায় আবে তাবক আহম হদাযবখ হনবিপ করব’। 

(মসুহলম হা.নং২৬২০) 

১৭. হযরত সালামা ইবনুল আকওয়া রা. ববলন, রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ 

ওয়াসাোম ববলবেন, ‘মানুর্ এমনভাবব আত্মেববব হলি হবয় পবি হয, অববশবর্ তার 

নাম উেত-অহংকারীবদর মবিয হলহপবে হবয় যায়, ফবল  তার উপর হসই আযাবই 

হনবম আবস যা তাবদর উপর হনবম থাবক’। (হতরহমযী হা.নং২০০০) 

১৮. হযরত আবু সাঈদ রা. ববলন, রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম 

ববলবেন, ‘হতামরা অবশযই হতামাবদর পূবববতবীবদর পন্থাগুহল এক এক হব ত ও এক 

এক হাত পহরমাবণ অনুসরণ কবর চলবব, এমনহক তারা যহদ গুৌঁই সাবপর েবতবও ঢুবক 

থাবক তাহবল হতামরাও এবযাপাবর তাবদর অনুসরণ করবব। হজজ্ঞাসা করা হল, ইয়া 

রাসূলুোহ ! তারা হক ইয়াহুদ ও নাসারা ? হতহন বলবলন, তবব আর কারা ? (বুখারী 

হা.নং৩৪৫৬) 

উবেহখত হাদীসসমূহ িারা একথা প্রমাহণত হল হয, মানুবর্র শরীবরর মত মানুবর্র 

অন্তরও হবহভন্ন হরাবে আক্রান্ত হয়। হযসব হরাবের এবককহট এত-হবহশ িহতকর হয, 

একহট হরােই হয হকাবনা মানুর্বক জাহান্নাবম হনবয় যাওয়ার জনয যবথি। তাই শরীর 

হরাোক্রান্ত হবল হযমহন-ভাবব আমরা তার হচহকৎসা কবর থাহক, হতমহনভাবব আত্মা 

হরাোক্রান্ত হবল তার হচহকৎসা করাও জরুরী। বরং আত্মার হরাবের হচহকৎসা শরীবরর 

হরাবের তুলনায় অবনক হবহশ জরুরী।  

কুরআবন পাবক আোহ তাআলা আত্মার হরাবের হচহকৎসার গুরুত্ব সম্পবকব ববলন: قد 

زكها من افلح   ‘ হয বযহক্ত আত্মাবক পহরুভে করাবব হস সফলকাম হবব ’ (সরূা শামস-

৯) 

এই আয়াবতর তাফসীবর হাসান বসরী র. ববলন, 

 ২৪৭/১০ املظهرى تفسري.  الله طاعة حملهاعلى و فاصلحها نفسه زكى من افلح قد: معناه
অথবাৎ: হনশ্চয়ই সফলকাম হবব ঐ বযহক্ত হয হনবজর আত্মাবক পহরুভে করাবব তথা 

আত্মাবক সংবশািন করাবব এবং আত্মাবক আোহর আনুেবতযর উপর উিুে করবব। 

(তাফসীবর মাজহারী ১০/২৪৭) 

এখাবন লিণীয় হবর্য় হল, আোহ তাআলা আত্মাবক পহরুভে করাবত ববলবেন। বুো 

হেল হয, আত্মা একা একা পহরুভে হয় না; বরং হকাবনা আহবল হদল বুযবুেবর মািযবম 

পহরুভে করাবত হয় । তাই সাহাবাবয় হকরাম রা. রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ 

ওয়াসাোবমর মািযবম হনবজবদর আত্মার হচহকৎসা কহরবয়বেন, পহরুভে কহরবয়বেন। 

হনবজর আত্মার হচহকৎসা হনবজ  কবরনহন। তাই আমাবদর জনয ফরয হল, হকাবনা 

হক্কানী, রব্বানী, নাবয়বব নবীর মািযবম হনজ আত্মার হচহকৎসা করাবনা। শরীবরর 
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হরাবের হচহকৎসার জনয হযমহন-ভাবব আমরা ডাক্তাবরর িারস্থ হবয় থাহক হিক 

হতমহনভাবব আত্মার হরাবের হচহকৎসার জনয যারা আত্মার হরাবের পরামশব-পত্র হদন 

তাবদর িারস্থ হবত হবব। হযাৌঁ পাথবকয ুভিু এতটুকু হয, আত্মার হরাবের হচহকৎসা করা 

ফরয আর শরীবরর হরাবের হচহকৎসা করা সুন্নাত । 

যারা আত্মার হরাবের হচহকৎসা না কবরই মারা যাবব তাবদর সম্পবকব স্বয়ং আোহ 

তাআলা ববলবেন: دسها من خاب وقد  ‘আর বযথব-কমব হবব হস হয আত্মাবক (গুনাবহর 

মবিয) বহসবয় হদবব ’ (সূরা শামস-১০) তাোিা ১৮নং হাদীবসও তাবদর পহরণহতর 

কথা বলা হবয়বে। অথবাৎ আোহ-ওয়ালাবদর হসাহববত এবস আত্মার হচহকৎসা না 

করাবল ইয়াহুদী-খতিানবদর অনুসরণ করবত বািয করা হবব। 

আর হনম্ন বহণবত হাদীবস আত্মার হরাবের হচহকৎসা না করার কারবণ শহীদ, আবলম ও 

দানবীরবদর করুণ অবস্থা বণবনা করা হবয়বে। 

 হযরত আবু হুরাইরা রা. ববলন, নবীহজ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম 

ববলবেন,‘হকয়ামাবতর হদন সববপ্রথম হয বযহক্তর হবচার করা হবব হস হবব একজন 

শহীদ (িমব যুবে প্রাণ-দানকারী)। তাবক আোহ তাআলার দরবাবর আনা হবব। 

অত:পর আোহ তাআলা তাবক ( প্রথবম দুহনয়াবত প্রদত্ত) হনয়ামাতসমূবহর কথা 

স্মরণ কহরবয়  হদববন; আর হসও তা (বনয়ামাত প্রাহির কথা) স্বীকার করবব। তখন 

আোহ তাআলা বলববন, তুহম এসব হনয়ামাবতর হবহনমবয় দুহনয়াবত হক আমল 

কবরে? জবাবব হস বলবব, আহম হতামার সন্তুহির জনয (কাহফরবদর হবরুবে) লিাই 

কবরহে। এমনহক হশর্ পযবন্ত শহীদ হবয়হে। তখন আোহ তাআলা বলববন, তুহম হমথযা 

বলে, তুহম আমার সন্তুহির জনয লিাই করহন; বরং তুহম এজনয লিাই কবরে হয, 

হতামাবক বীর বলা হবব। আর হতামাবক তা বলাও হবয়বে। এরপর তার বযাপাবর 

(বফবরশতাবদরবক) আবদশ করা হবব। ফবল তাবক উপুি কবর টানবত টানবত 

জাহান্নাবম হফবল হদওয়া হবব। এরপর এমন বযহক্তবক উপহস্থত করা হবব হয হনবজ 

িীনী ইলম হশবখবে এবং অনযবক হশিা হদবয়বে আর হস কুরআন শরীফও পবিবে। 

আোহ তাআলা তাবকও দুহনয়ার হনয়ামাবতর কথা স্মরণ কহরবয় হদববন। হসও তা 

স্মরণ করবব। অত:পর আোহ তাআলা তাবক হজজ্ঞাসা করববন, এসব হনয়ামাবতর 

ুভকহরয়া আদায় করার জনয তুহম হক আমল কবরে? উত্তবর হস বলবব, আহম ইলম 

হশবখহে এবং অপরবকও তা হশহখবয়হে। আর হতামার সন্তুহির জনয কুরআন মাজীদ 

পবিহে। আোহ তাআলা বলববন, তুহম হমথযা বলে। তুহম হতা এজনয ইলম হশবখে 

যাবত হতামাবক আবলম বলা হয় আর এজনয কুরআন পবিে যাবত হতামাবক কারী 

বলা হয়। আর তা হতামাবক বলাও হবয়বে। অত:পর তার সম্পবকব আবদশ করা হবব। 

ফবল তাবক উপুি কবর টানবত টানবত জাহান্নাবম হফবল হদওয়া হবব। এরপর এমন 

বযহক্তর হবচার ুভরু হবব যাবক আোহ তাআলা সবিরবনর অথব-সম্পদ দান কবর 
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হবত্তবান বাহনবয়হেবলন। তাবক উপহস্থত করা হবব। আোহ তাআলা তাবক তার প্রদত্ত 

হনয়ামাবতর কথা স্মরণ কহরবয় হদববন। হসও তা স্বীকার করবব। তখন আোহ তাআলা 

তাবক হজজ্ঞাসা করববন, এসমস্ত হনয়ামাবতর হমাকাববলায় তুহম আমার জনয হক 

কবরে? হস বলবব, হযসব হিবত্র িন-সম্পদ বযয় করা তুহম পেন্দ কর তার একহটও 

আহম হাতোিা কহরহন। আোহ তাআলা বলববন, তুহম হমথযা বলে। তুহম হতা এজনয 

দান কবরে, যাবত কবর হতামাবক দানবীর বলা হয়। আর তা হতামাবক বলাও হবয়বে। 

অত:পর তার সম্পবকব আবদশ করা হবব। ফবল তাবক উপুি কবর টানা হবব অববশবর্ 

জাহান্নাবম হনবিপ করা হবব’। (সহীহ মুসহলম হা.নং ১৯০৫) 

 আত্মার হরাবের হচহকৎসা না করার কারবণই মূলত উপহরউক্ত শহীদ, আবলম ও 

দানবীবরর এই করুণ পহরণহত হবয়বে। তাই আমাবদর প্রবতযবকর উহচত হবলা, হনজ 

আত্মার বযাপাবর যত্নবান হওয়া। হকাবনা হক্কানী পীর বা শায়খবক হনজ আত্মার অবস্থা 

জাহনবয়  আত্মার হচহকৎসা করা। আোহ তাআলা সবাইবক তাওফীক দান করুন। 

আমীন। 

অবনক সহীহ হাদীস রহহত হবয়  হেবে, কাবজই সহিক অবথব সহীহ হাদীস এর উপর 

আমল করবত হবল সুন্নাহ হমবন চলবত হবব 

অবনক সহীহ হাদীস রহহত হবয় যাওয়ার কারবণ হাদীবসর হকতাববর সকল হাদীস 

আমলবযােয নয়, ুভিু হয সব হাদীস সুন্নাহ পযবাবয়র তার উপর আমল করবত হবব, 

যার সারমমব হল হফকবহর হকতাবসমূহ। এ সম্পবকব হকেু হাদীস ও আোর হনবম্ন 

উবেখ করা হল। 

 ১. হযরত ইরবায ইববন সাহরয়া রা. হথবক বহণবত হতহন ববলন, নবী করীম সাোোহু 

আলাইহহ ওয়াসাোম ববলবেন, আহম হতামাবদরবক আোহবক ভয় করবত উপবদশ 

হদহে এবং আমীবরর কথা ুভনবত ও তার অনুেত থাকবত উপবদশ হদহে, যহদও হতহন 

হাবশী হোলাম হন। আমার পর হতামাবদর মবিয যারা হবৌঁবচ থাকবব তারা অহচবরই 

অবনক মতবভদ হদখবত পাবব। তখন হতামরা আমার সুন্নাহবক এবং হহদাবয়ত প্রাি 

হখালাফাবয় রাবশদীবনর সুন্নাহবক আৌঁকবি িরবব এবং তা দাৌঁত হদবয় কামবি িবর 

থাকবব। অতএব সাবিান ! হতামরা িীবনর বযাপাবর কুরআন ও সুন্নাহর বাহহবর নতুন 

কথা হথবক হবৌঁবচ থাকবব। হকননা িীবনর মবিয প্রবতযক নতুন কথাই হবদ্আত। (সনুাবন 

দাবরমী হাদীস নং ৯৬) 

 ২. হযরত আনাস রা. হথবক বহণবত হতহন ববলন, রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ 

ওয়াসাোম আমাবক ববলবেন, হহ হপ্রয় বৎস ! যহদ তুহম এভাবব সকাল-সন্ধযা কাটাবত 

পার হয, হতামার অন্তবর কাবরা প্রহত হহংসা হনই, তবব তা কর। অতঃপর হতহন 

বলবলন, হপ্রয় বৎস ! এটা আমার সুন্নাহ। আর হয আমার সুন্নাহবক হযন্দা করল হস 
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আমাবকই ভালবাসল। আর হয আমাবক ভালবাসল হস আমার সাবথ জান্নাবত থাকবব। 

(হতরহমযী শরীফ হাদীস নং ২৬৮৩) 

৩. হযরত মাবলক রহ. হথবক বহণবত, তার হনকট হপৌৌঁবেবে হয, রাসূলুোহ সাোোহু 

আলাইহহ ওয়াসাোম ববলবেন; আহম হতামাবদর মবিয দুহট হজহনর্ হরবখ যাহে, 

যতিণ পযবন্ত হতামরা হস হজহনর্ দুহট আৌঁকবি িরবব পথভ্রি হবব না। আোহর হকতাব 

ও তাৌঁর রাসূবলর সুন্নাহ। (ময়ুাত্তা মাবলক হাদীস নং ৬৮৫) 

৪. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. হথবক বহণবত হতহন ববলন, রাসূলুোহ সাোোহু 

আলাইহহ ওয়াসাোম ববলবেন, হয বযহক্ত হালাল খাবব এবং সুন্নাহর উপর আমল 

করবব এবং যার অহনি হথবক সকল মানুর্ হনরাপদ থাকবব হস জান্নাবত প্রববশ 

করবব। অতঃপর একবলাক ববল উিল, হহ আোহর রাসূল, এমন হলাক হতা আজকাল 

অবনক। হুযূর বলবলন, আমার পরবতবী যুেসমূবহও এমন হলাক থাকবব। (হতরহমযী 

শরীফ হাদীস নং২৫২৫) 

৫. হযরত আনাস রা. হথবক বহণবত, রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোবমর হকেু 

সাহাবী রাসূবলর হবহবেণবক মানুবর্র অবোচবর রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ 

ওয়াসাোবমর আমবলর বযাপাবর হজজ্ঞাসা করবলন। অতঃপর তাবদর হকউ বলবলন, 

আহম মহহলাবদর হববাহ করব না। হকউ বলবলন, আহম আর হোশত খাব না। আর 

হকউ বলবলন, আহম আর হবোনায়  ুমাব না। অতঃপর নবী আলাইহহস সালাম 

আোহর প্রশংসা করবলন এবং োনা পিবলন আর বলবলন মানুবর্র হক হল ? তারা 

এমন এমন ববল ! অথচ আহম নামায পহি এবং  ুমাই, নফল হরাযা রাহখ এবং হরাযা 

হেবি হদই এবং আহম মহহলাবদর হববাহও কহর। সুতরাং হয আমার সুন্নাহ হথবক হবমুখ  

হবব হস আমার দলভুক্ত নয়। (মুসহলম শরীফ হাদীস নং১৪০১) 

৬. রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম ববলবেন, হয বযহক্ত আমার 

সুন্নাহসমূবহর এমন হকান সুন্নাহবক হযন্দা কবরবে যা আমার পবর পহরতযক্ত হবয় 

হেবয়হেল তার জনয হস সকল হলাবকর সওয়াববর পহরমাণ সওয়াব রবয়বে যারা এর 

উপর আমল করবব। অথচ তাবদর হথবক হবন্দু পহরমাণ সওয়াব হ্রাস করা হবব না। 

পিান্তবর হয বযহক্ত হকান হোমরাহীর নতুন পথ আহবষ্কার  কবরবে যার উপর আোহ 

ও তাৌঁর রাসূল রাজী নন, তার জনয হস সকল হলাবকর হোনাবহর পহরমাণ গুনাহ  

রবয়বে যারা এর উপর আমল করবব। অথচ তাবদর গুনাহ  হথবক হবন্দুমাত্র হ্রাস করা 

হবব না। (হতরহমযী শরীফ- হাদীস নং২৬৮২) 

৭.হযরত ইববন আব্বাস রা. হথবক বহণবত, রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম 

হবদায় হবজ্বর সময় খুতবা হদবলন। হতহন বলবলন, শয়তান এ বযাপাবর হনরাশ হবয় 

হেবয়বে হয, হতামাবদর এই যমীবন তার ইবাদত করা হবব। তবব ইবাদত বযতীত 

হতামরা হয সব আমলবক হোট মবন কর হস সব হজহনবর্ তার আনেুতয করা হবব এ 
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বযাপাবর হস আশাবাদী। অতএব হহ মানবসকল সাবিান ! আহম হতামাবদর হনকট 

এমন হজহনর্ হরবখ যাহে যহদ হতামরা তা আৌঁকবি ির কখনও পথভ্রি হবব না। 

আোহর হকতাব ও তাৌঁর নবীর সুন্নাহ। (মসুতাদরাবক হাবকম ১/৯৩) 

৮. হযরত ইববন হাবরস েুমালী রা. ববলন, রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ ওয়াসাোম 

ববলবেন, যখনই হকান জাহত একহট হবদআত সতহি কবরবে তখনই একহট সুন্নাহবক 

উহিবয় হনওয়া হবয়বে। সুতরাং হকান সুন্নাহবক আৌঁকবি িরা হবদআত সতহি করা হথবক 

উত্তম। (মসুনাবদ আহমাদ হাদীস নং১৬৯৭২) 

৯.হযরত আব্দুোহ ইববন আমর রা. হথবক বহণবত হতহন ববলন, রাসূলুোহ সাোোহু 

আলাইহহ ওয়াসাোম ববলবেন, প্রহতহট কাবজর উত্থান রবয়বে। আর প্রহতহট উত্থাবনর 

একহট হস্থহতশীলতা রবয়বে। অতএব যার উত্থান আমার সুন্নাহর  হদবক হবব হস 

সফলকাম। আর যার উত্থান আমার সুন্নাহ বযহতবরবক হবব হস বংস। (ইববন হহব্বান 

হাদীস নং ১১) 

১০. হযরত আব্দুোহ ইববন আমর রা. ববলন, রাসূলুোহ সাোোহু আলাইহহ 

ওয়াসাোম ববলবেন, ইলম হতন প্রকার; আয়াবত মুহকামার ইলম, সুন্নাবত কাবয়মার 

ইলম, এবং ফরীযাবয় আবদলার ইলম । ইহা বযতীত সব অহতহরক্ত। (আবু দাউদ শরীফ 

হাদীস নং২৮৮৫) 

উপবর উবেহখত প্রহতহট হাদীবস সুন্নাহর অনুসরবণর এবং তা আৌঁকবি িরার কথা বলা 

হবয়বে। এিরবণর হাদীস হবুভে হাদীবসর হকতাবসমূবহ প্রচুর পহরমাবণ হবদযমান 

রবয়বে। এখাবন নমুনাস্বরূপ হকেু হাদীস উবেখ করা হল মাত্র। হকন্ত, এমন হকান 

হাদীস পাওয়া যায়না হযখাবন হাদীবসর অনুসরবণর কথা বলা হবয়বে। হকননা হাদীস 

সুন্নাহ হথবক বযাপক। রহহত হাদীসসমূহ এবং নবী আলাইহহস সালাবমর সাবথ বা 

হকান সাহাবীর সাবথ খাস হুকুম সম্বহলত বণবনা হাদীস হবলও সুন্নাহ নয়, বরং সুন্নাহ 

হল নবী আলাইহহস সালাম উম্মবতর অনুসরবণর জনয যা হরবখ হেবেন এবং যা রহহত 

হয়হন। এজনয নাজাত-প্রাি দবলর নাম রাখা হবয়বে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আহ। 

অথবাৎ যারা রাসূবলর সুন্নাহবক সাহাবাবয় হকরাবমর জামাআবতর মািযবম অনুসরণ 

কবর।  

হকান্ হাদীস সুন্নাহর অন্তভুবক্ত আর হকানহট সুন্নাহর অন্তভুবক্ত নয় তা হক্কানী 

উলামাবদর হনকট স্পি। হাদীবসর হকতাব অিযয়ন কবর জনেবণর পবি তা বুো 

সম্ভব নয়, সুতরাং উলামাবয় হকরাম হথবক না বুবে একা একা হাদীস হরসাচব কবর 

আমল করা মারাত্মক হোমরাহী।  

সমাি 
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