তারাবীহ সালােতর রাকা‘আত :
একিট তাি�ক িবে�ষণ
[ বাংলা – Bengali – ] ﻨﻐﺎﻲﻟ

আবু বকর মুহা�াদ যাকািরয়া

অনু বাদ : ড. েমা: আবদু ল কােদর

2011 - 1432

﴿ ﻼة اﻟﺮﺘاو�ﺢ :أﺻﻠﻬﺎ وﻋﺪد ر�ﻌﺎﺗﻬﺎ ﴾
» ﺎلﻠﻐﺔ اﺒﻟﻐﺎﻴﻟﺔ «

أﺑﻮ ﺑ�ﺮ �ﻤﺪ ز�ﺮ�ﺎ

ﺮﻤﺟﺔ :د� .ﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر

2011 - 1432

তারাবীহ সালােতর রাকা‘আত : একিট তাি�ক িবে�ষণ
ভূ িমকা
শরী‘আেতর মূ ল হেলা রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
আ�াহর িনকট হেত যা িনেয় এেসেছন। আর নবীর যু গই হেলা
শরী‘আেতর যু গ। েকননা আ�াহ তা‘আলা বেলন,
ْ َ َ َُۡ ۡ ُ ٰ ََ ََ ُ ُ ُ َ ُ ُّ
[٧ :ٱنت ُه ۚوا﴾ ]ﻟﺮﺸ
﴿َمَآءَاتَٮٰ�ُمُ ٱلرَسول فخذوه وما �هٮ�م �نه ف
‘‘েতামােদর জনয্ রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম যা িনে
এেসেছন তা আঁকেড় ধর এবং যা হেত িনেষধ কেরেছন তা হেত
িবরত থাক’’। 1
०F

এছাড়াও অনয্� এেসে-

ُ ّ
ٞ
ُ َ َ َ َّ
[٢١ :﴿َق ۡد �ن ل� ۡم ِ� َر ُسو ِل ٱَِ أ ۡس َوةٌ َح َس َنة ﴾ ]اﻷﺣﺰاب

‘‘েতামােদর জনয্ রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর জীবে
রেয়েছ সেবর্া�ম আদশ’’। 2 নবীর যু েগর সােথ শরী‘আেতর মূ ল
१F

1
2

সূ রা আল-হাশর : ৭
সূ রা আল আহযার : ২১
3

উৎস িহেসেব খুলাফােয় রােশদার যু গও সংি��। এ মেমর্ রাসূল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামবেলেছন,
«»ﻠﻴ�ﻢ �ﺴنﻲﺘ وﺔ اﺨﻟﻠﻔﺎء الﺮاﺷﺪﻳﻦ اﻤﻟﻬﺪﻳ� ﻣﻦ ﺑﻌﺪي
‘‘েতামরা রাসূ েলর সু �াত এবং আমার পরবতর্ী সৎপথ�া�
খুলাফােয় রােশদীেনর সু �াতেক ধারণ কর’’। 3
२F

তারাবীহ যিদও রমযােনর সােথ সংি��, তবুও এিট সাধারণভােব
িকয়ামুল লাইল বা রাি� জাগরেনর সােথ সংি��। সাধারণভােব
রাি� জাগরণ ও িবেশষ কের রমযােনর তারাবীহ স�েকর্ অেনক
দলীল রেয়েছ। রাে� তাহা�ু দ পড়া স�েকর্ এেসে—
َ ّ َٗ َ
﴿مِنَ ۡل
[٧٩ :ٱ�َِّ �َتَهَج َّ ۡد بِهِۦ ناف ِلة َك﴾ ]ﻹﺮﺳاء
‘‘আর রাে�র িকছু অংশ অিতির� িহেসেব তাহা�ু দ পড়ুন’’।
আরও বলা হেয়েছ,

3

ٗ َ ّ
ُ � َ ُ ۡم
[٢ -١: مِ ٱ�َّۡلَ إِ�َ قل ِي�﴾ ]ﻤﻟﺰمﻞ١ ٰ� هَّا ٱل زُ َّ ّمِل
﴿

ঈমাম বু খারী, জােম সহীহ্(িরয়াদ, দারুসসালা, ১৯৮৫ ি�:) হাদীস নং ৩৭;
ইমাম মুসিলম, সহীহ ৈবরু: দারু এহইয়াউততুরািছল আরাব) তাহকীক:
মুহা�দ ফুয়াদ আ�ু ল বাকী, হাদীস নং ৭৫৯।
4

‘‘েহ ব�াবৃ ত, দাঁড়ান রাে�র িকয়দাংশ।”
আর িনিদর্� কের রমযােন রাি� জাগরণ মূ লত যিদও সাধারণ
িকয়ামুল লাইেলর েচেয় সমেয়র িদক েথেক িনিদর্, তেব তা
িনেদর্ �দােনর িদক েথেক ‘আম। েকননা, এ বয্াপাের িবেশষ
উৎসাহ �দান করা হেয়েছ এবং অেনক সওয়াব রেয়েছ বেল
�মািণত হেয়েছ। রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছ—
ً
«»ﻣﻦ ﻗﺎم رمﻀﺎن إﻳﻤﺎﻧﺎ واﺣتﺴﺎﺑً ﻏﻔﺮ ﻪﻟ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ذﻧﺒﻪ
‘‘েয বয্ি� রমযান মােস ঈমান ও ইহেতসােবর সােথ েরাজা পালন
কের তার পূ েবর্র গুনাহ মাফ কের েদয়া ’’ 4।
3F

এ-কথা সু �� েয, শরী‘আত কতৃর্ক িনধর্াির ত তারাব এর
রাকা‘আত সংখয্া জানা অত� গু�পূ ণর্ িবষয়।েকননা, এ েক্ষে
অেনক মতিবেরাধ সৃ ি� হেয়েছ; এমনিক অেনেক মতিবেরােধর
েক্ষ শরী‘আেতর সীমালংঘন কেরেছ। �েতয্ক দল তােদর
মেতর বয্পাের হেয়েছ অিবচল ও অ�; েকউই হক ও সিঠক
িবষয় উপলি� করেত চায় না। তাই িবষয়িট িবিভ� দলীল-

4

বু খারী, জােম সহীহ (িরয়াদ দারুস সালা,১৯৮৫ খী.) হাদীস নং(৩৭);ইমাম
মুসিলম,সহীহ (ৈবরু,দারু ইহইয়উত তুরািছল আরাবী)তাহকীক:মুহা�দ
ফুয়াদ আ�ু ল বাকী, নং(৭৫৯)।
5

�মানািদর সাহােযয্ সু�� করার �েয়াজনেবাধ করি, েযন
িবষয়িটর একিট সমাধান করা স�ব হয়।
তারাবীহ্ এর অথর্ ও নামকরেণর তাৎপ
‘তারাবীহ’ শ�িট বহুবচ, একবচেন ‘তারওয়ীহাতুন’ ‘‘’’ﺗﺮو�ﺔ
5
মূ েল শ�িট মাসদার। েকউ েকউ বেল মূ লত: তারবীহা ﺗﺮو�ﺔ
৪F

ৈবঠক বা বসােক বুঝায়। 6
৫F

ইবনু ল আসীর বেলন,  ﺗﺮاو�ﺢশ�িট  ﺗﺮو�ﺔএর বহুবচন। আর
এিট  راﺣﺔেথেক  ﺗﻔﻌﻴﻠﺔওযেন বয্বহৃত হেয় থােক। েযম�ﺴﻠﻴﻤﺔ
শ�িট  ﺳﻼمেথেক এেসেছ।

5
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৬F

কেসম ইবন্ আবদু�াহ ইবন্ আমীর আলী আল কু নু, আিনসু ল ফুকাহা ফী
তা’িরফািতল আলফািমল মুতাদাওয়ালাহ বাইনাল ফুকাহা ( িজ�া: দারুল
ওফা, �থম সং�রণ ১৪০৬) তাহকীক : ড. আহমদ ইবন্ আবদুর রা�াক
আল কাবীসী, পৃ . ১০৭।
�াগু� প. ১০৭।
আবু সা’আদাত মুবারক ইবন্ মুহা�দ আল জাযর, আন িনহায়াহ ফী
গারীিবল হাদীস ওয়াল ‘আছার’, ৈবরু: আল মাকতাবু ল ইলিময়াহ, ১৩৯৯
িহজরী, ১৯৭৯ ি�.) তাহকীক: তােহর আহমদ আযযাওয়ী, মাহমুদ মুহা�দ
আত্ তানাহী(২/৬৫৮) আয-যাবীদী, তাজুল উরুস(েবনগাজী: দার িলিবয়া,
তা. িব) খ.১ পৃ .১৬০৪।
6

পিরভাষায়, এিট এমন এক সালাত যা রমযান মােস ইশার
সালােতর পর পড়া হয়। 8
৭F

অথবা বলা হয়: রমযান মােস দু ’ দু ’ রাকা‘আত সালাত আদায়
করা, যার রাকা‘আত সংখয্া স�েকর্ ফকীহগেণর মতেভদ রেয়ে
এবং অনয্ানয্ মাসআলা েকর্ও 9
৮F

মূ লত এেক তারাবীহ বলা হয়, েযেহতু এর �ারা শাি� বা �শাি�
চাওয়া হয়। েকননা চার রাকা‘আত সালােতর পর মুসি�গণ
িব�াম েনন। 10 অথবা �েতয্ক দ’ রাকা‘আত পর। 11 ফাইয়ু যমী
বেলনঃ িব�াম ক� ও �াি�েক দূ র কের— আর তারাবীহ্র
৯F

১০F

সালাত  راﺣﺔেথেক িনগর্ত হেয়েছ, েকননা, এক  ﺗﺮو�ﺔচার

রাকা‘আেত। আর মুসি�গণ চার রাকা‘আত পর িব�াম েনন। 12
বলা হেয় থােক, এ সালাতিট দীঘর্ এবং এেত �েতয্ক চা
১১F

8

9

10

সা‘দী আবু যাইব, আল কামুসূল িফকহী ( ৈবরু; দারুল িফক, ি�তীয়
সং�রণ ১৪০৮ িহ. ঈৃ. ১৫৫।
আল মাওসু য়ািতল িফকিহয়য্া আল কুেয়িতয়য্া (কুেয়ত: ওযারাতুশ শুইিনল
ইসলামীয়য্াহ ওয়াল আওকা) মা�াহ: ﺻﻼة ﻟﺮﺘاو�ﺢ২৭ খ�, পৃ . ১০২।

আিনসু ল ফুকাহা, পৃ . ১০৭।.
ইবনু ল আসীর, আন িনহায়াহ িফ গারীিবল হাদীস, খ. ২য়, পৃ . ৬৫৮।
12
আহমদ ইবন্ মুহা�দ ইবন্ আলী আল মাকরী আল ফু য়ু, আল িমসবাহুল
মুনীর ৈবরূ: আল মাকাতাবাতুল ইলিময়য্া,) পৃ . ২১৪।
11

7

রাকা‘আত পর মুসি�গণ িব�াম েনয় িবধায় এেক তারাবীহ বলা
হয় । 13
১২F

তারাবীহ্র সালাত, রমযােনর িকয়াম ও তাহা�ু েদর সালােতর
পাথর্ক
‘তারাবীহ্ এর সালা’, ‘রমযােনর িকয়াম’, ‘রাে�র সালাত’,
‘রমযােন তাহা�ু েদর সালাত’ সবই এক, যিদও �েতয্কিট�ত�
নােম পিরিচত। রমযােন তারাবীহ বয্তীত েকােনা তাহা�ুদ েনই।
েকননা, েকােনা সহীহ বা দু বর্ল বণর্না �া এিট সাবয� হয় িন েয,
রাসূ ল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম রমযান মােস রাে�
দু ’ধরেনর সালাত আদায় কেরেছন, একিট তারাবীহ এবং অপরিট
তাহা�ু দ। অতএব, রমযান মাস বয্তীত অনয্ানয্ মা েস েয
তাহা�ু দ েসিটই রমযােন তারাবীহ। এ মেমর্ আবু যর রািদয়া�াহু
আনহুএর হাদীসিট দলীল িহেসেব েপশ করা যায়। িতিন বেলন,
আমরা রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামসহ রমযান মােস
সাওম পালন কেরিছলাম, তখন িতিন এ মােসর সাতিট রাত
অবিশ� থাকা পযর� েকান অংশ সালােত দাঁড়ান িন। েস সময়
(২৩ তািরেখর রাত) িতিন আমােদর সােথ িনেয় রােতর একতৃতীয়াংশ জা�ত িছেলন। তারপর অবিশ� ষ� (২৪ তািরেখর
13

আল মাওসু য়ািতল িফকিহয়য্াহ আল কুেয়িতয়,( ২৭/১০২)।
8

রাত) জা�ত িছেলন না। অত:পর যখন অবিশ� প�ম রাি� (২৫
তািরেখর রাত) এেলা, তখন িতিন আমােদর িনেয় রাে�র অেধর্ক
সময় পযর� জা�ত িছেলন। তখন আমরা বললাম, েহ আ�াহর
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া! আমরা িক এটােক আরও
বিধর্ত করেত পাি? 14 তখন িতিন বলেলন,
13F

«»لﺮﺟﻞ إذا ﻗﺎم ﻣﻊ اﻹﻣﺎم ﺣﻰﺘ ﻳﻨﺮﺼف ﻛﺘﺐ ﻪﻟ ﻗﻴﺎم ﻴﻟﻠﺔ
‘‘েকান বয্ি� যখন ঈমােমর সােথ সালাত আদােয় েশষ পযর্
দ�ায়মান থােক, তখন তার িকয়ামুল লাইল বা রাি� জাগরণ হেয়
যায়’’। 15 তারপর অবিশ� চতুথর্ রাি�েতও (২৬ তািরেখর রাত)
িতিন জা�ত িছেলন না। তারপর যখন অবিশ� তৃতীয় রাত (২৭
তািরেখর রাত) এেলা, তখন িতিন আমােদর সােথ িনেয় জা�ত
রইেলন। এমনিক আমরা ‘ ﻓﻼحফালাহ’ েশষ হেয় যওয়ার
१४F
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অথর্াৎ যি রাে�র অেধর্েকর েচেয় অবিশ� অংশও জা�ত থাকার জনয
অিতির� িনধর্ারণ করা হেতা তেব তা ভােলা হেতা। অথবা অথর্ হেলা যি
আপিন আমােদর সােথ রাে�র দীঘর্ সময় জা�ত থাকেতন এবং আমােদর
জনয �িতদান বিধর্ত কের েদয়া হেতা যা সালাত আদােয়র মাধয্েম অিজর
হেতা।
15
ইমাম আহমদ, মুসনাদ, (ৈবরু: মুয়াসসাসাতুর িরসালাহ, েলবানন, �থম
সং�রণ ১৯৯৪ �ীঃ) তাহকীক; শুয়াইব আল আরনাউত ও অনয্ানয,
(৫/১৬৩) শায়খ শুয়াইব আল আরনাউত বেলন হাদীসিটর সনদ মুসিলেমর
শতর্ানুযায়ী সহীহ
9

আশংকা করলাম। আিম িজজ্ঞাস করল, ফালাহ িক? জবােব
িতিন বলেলন, সাহরী। বণর্নাকারী বেল, িতিন এ রাি�েত তাঁর
পিরবার পিরজন, কনয্াগণ ও �গণেকও জািগেয় িদেতন।
উপেরা� হাদীস েথেক �মািণত হয় েয, রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম উে�িখত রাি�গুেলেত এ সালাত বয্তীত
অনয্ েকান সালাত পেড়ন িন। অথচ তাহা�ু েদর সালাত তাঁর
জনয্ ওয়ািজব িছল। যিদ তারাবী এর সালাত তাহা�ু েদর
সালােতর িভ� েকান সালাত হেতা তেব অবশয্ই রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম েস সালাত আদায় করেতন।
আনওয়ার শাহ্ কাি�রী রােহমাহু�া বেলন 16, “আমার িনকট
�হণেযাগয্ হেলা তারাবী ও রাে�র সালাত এক সালাত। যিদও
উভেয়র ৈবিশে�যর িভ�তা রেয়েছ েয, তারাবীহ্ এ িনরিবি��তা
থােক না আবার জামা‘আেত আদায় করা হয়। কখনও রাে�র
�থমাংেশ আদায় করা এবং অনয্ভােব েসহরী পয� েপৗছার
বয্াপাের তাহা�ুদ বয্িত�ম। েকননা তাহা�ুদ হে েশষ রাে�র
সালাত।
১৫F
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শায়খ আনওয়ার শাহ কাি�রী, ফয়জুল বারী শরেহ সহীহ বু খারী ( ৈবরু:
দারুল মািরফা: েলবানন) (২/৪২০)।
10

আর ৈবিশে�য্র িভ�তর ফেল িভ� �কার মেন করা আমার
িনকট ভােলা মেন হয় না। বরং এগুেলা একই সালাত। যিদ
রাে�র �থমাংেশ পড়া হয় তেব তােক তারাবীহ বেল, আর েশেষ
পড়েল তাহা�ু দ বলা হয়। ৈবিশে�য্র পিরবতর্ন থাকা সে�
উভয় সালাতেক এক নােম নামকরণ করাটা িবদ‘আত হেব না।
েকননা নােমর পিরবতর্েন েকান সমসয্া ে, কারণ উ�ত এেত
ঐকয্মত েপাষণ কেেছ। আর দু ই �কােরর বয্াখয্া সা� হেয়েছ
নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর বণর্না েথ েয, িতিন
তারাবীহর সালাত আদােয়র মাধয্েম তাহা�ুদ আদায় কেরেছন”
এ িবষেয় ওমর (রাঃ) এর একিট হাদীস �িণধানেযাগয, িতিন
বেলন,

«»ﻟﻲﺘ ﻳﻨﺎمﻮن ﻋﻨﻬﺎ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﻲﺘ ﻳﻘﻮمﻮن
‘‘আর যা েথেক তারা ঘুিমেয় আেছ (অথর্াৎ তাহা�ু) তা তার
েচেয় উ�ম যা তারা জা�ত েথেক আদায় করেছ’’। 17 এর �ারা
উে�শয্ হেলা রােতর েশষ অংশ। আর মানুষ জা�ত থাত
রােতর �থমাংেশ। এ িহেসেব এসব সালাত সব এক। এখােন
१६F
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ইমাম বু খারী, জােম সহীহ, আল মতবু ‘ মায়া‘ ফাতিহল বাির, ( কায়েরা: দারু
রাইয়য্ান িল�ুরা, তাহকীক; মুিহবু ি�ন আল খতীব, ন�র মুহা�দ ফুয়াদ
আ�ু ল বাকী, �থম সং�রণ, ১৪০৭ িহ. হাদীস নং ২০১০।
11

শুধুমা� েশষ রাে� জা�ত থাকােক �থম রােতর েচেয় অিধক
মযর্দা েদয়া হেয়েছ।

তারাবীহর সালােতর িবধান
তারাবীহ এর সালাত সু �াত হওয়ার বয্াপাের ফকীহগণ একমত
েপাষণ
কেরেছন।
আর
এিট
18
19
20
21
হানাফীগণ, হা�লীগণ, শােফয়ীগণ, কিতপয় মােলকীর িনকট
17F

18F

19F

18

২০F

. আল কাসানী, বাদােয়উস- সানােয়‘ ফী তারতীিবশ শারােয়‘ (ৈবরু: দারুল
মািরফাহ) (১/৬২৩)।
19
. মুয়াফিফক উি�ন ইবন কুদামাহ, আল মুগনী (কায়েরা, দারুল িহজ,
ি�তীয় সং�রণ ১৪১২ িহ.) তাহকীক: আ�ু �াহ ইবন আবদু ল মুহিসন তুকর্ী
ও আবদু ল ফা�াহ মুহা�দ আল হালু (২/৬০১)।
20
. ড. ওহাবাতুল যু হাইলী, আল িফকহল ইসলামী ওয়া আিদ�াতুহু ( িমশর:
দারুল িফক, তৃতীয় সং�রণ, ১৪০৯ িহ.) (২/৬৪,৬৫)।
21
. আবু ল ওলীদ মুহ�দ ইবন আহমদ ইবন মুহ�দ ইবন আহমদ ইবন রুশদ
আল কুরতুবী, আল- আ�ালু সী আশ-শাহীর ইবন আল-হাফীদ, িবদায়াতুল
মুজতােহদ ওয়া েনহােয়তুল মুকতািসদ ( িমশর, দারু-সালাম, �থম
সং�রণ ১৪১৬ িহ.) তাহকীক: ড. আ�ু �াহ আল-আবাদী (১/৪৭৩)।
12

সু �ােত মুয়া�াদাহ। নারী -পুরষ িনিবর্েশেষ সকেলর জনয্ সু�াত
আর এটা �কাশয্ �ীেনরিনদশর্ন 22
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রমযােন িকয়ামুল লাইেলর রাকা‘আত সংখয্
সালেফ সােলহীন রমযান মােস িকয়ামুল লাইেল ও িবতর
সালােতর রাকা‘আত সংখয্া স�র্েক িবিভ� মতেভদ কেরেছন
েযমন:
�থমত: তারাবীহ্ এর রাক‘আত সংখয্া আট। আর এটা
অিধকাংশ মুহাি�স ও কিতপয় �খয্াত ফকীহের মত।
ি�তীয়ত: তারাবীহ এর সালাত িবশ রাকা‘আত। এ মেতর �ব�া
হেলন ঈমাম শােফয়ী, আবু হািনফা ও আহমদ রােহমাহুমু�া। 23
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তৃতীয়ত: তারাবীহ এর সালাত ছি�শ রাকা‘আত, এিট ইমাম
মােলক (রহঃ) এর মত। 24
২৩F

�থম মেতর দলীলঃ

22

.আল-মাওসু য়াতুল িফকিহয়য্া আ-কুেয়িতয়য্াহ( ২৭/১০৩)।
. েদখুন, ইবন কুদামাহ আল মুগনী �ে� যা বণর্না কেরেছ, (২/৬০৪)।
24
. েদখুন, �াগু�
23

13

১. বুখারী ও মুসিলম আেয়শা রািদয়া�াহু আনহ হেত বণর্না
কেরেছন, িতিন বেলন, ‘‘রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া
রমযান ও অনয্ানয্ সমেয় এগা র রা‘আেতর েবশী সালাত
পেড়নিন’’। 25
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২. যািবর ইবন্ আবদ�াহ (রা.) হেত বিণর্, িতিন বেলন, আমরা
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর সােথ রমযান মােস আট
রাকা‘আত তারাবীহ্র সালাত ও (েবেজাড় সংখয্া) িবিতেরর
সালাত পড়তাম। অত:পর যখন আগামী িদন আমরা মসিজেদ
একি�ত হলাম এবং আমরা আশা কেরিছলাম িতিন (রাসূ ল)
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম েবর হেবন। অথচ সকাল হওয়া
পযর� িতিন েবর হনিন। ফেল আমরা তার গৃেহ �েবশ করলাম।
তারপর আমরা বললাম, েহ আ�াহর রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম আমরা খুব সকাল সকাল মসিজেদ একি�ত হেয়
হেয়িছলাম এবং আমরা আশা কেরিছলাম আপিন আমােদর সােথ
সালাত আদায় করেবন। অতঃপর িতিন বলেলন,

25

. ইমাম বু খারী, সহীহ (৩/৩৩) হাদীস নং (১০৯৬), অনু রূপভেব মুহ�দ
ইবন ইসহাক ইবন খুযাইমা, সহীহ ইবন খুযাইমা ( ৈবরু: আলমাকতাবাতুল ইসলামী, ১৩৯০ িহ.), তাহকীক: ড. মুহ�দ মু�ফা আলআযামী, আল-আহাদীস মািযলাহ িব আহকািমল আ‘যামী ওয়াল আলবানী
আলাইহা (৩/৩৪১) হাদীস নং (১১৬৬)।
14

«»إ� ﺧﺸﻴﺖ أن ﻳ�ﺘﺐ ﻋﻠﻴ�ﻢ
‘‘িন�য় আিম ভয় কেরিছলাম েয, এিট েতামােদর উপর ফরয
26
হেয় যােব’’।
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৩. রােতর সালাত সং�া� নবী কিরম সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম এর েযসব বণরনা পাওয়া যায় তােত সাবয্ হেয়েছ েয,
রাে� িতিন সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম েতর রাক‘আত সালাত
পড়েতন। এ িবষয়িট আরও শি�শালী হেয়েছ বদর�ীন ‘আইনী
(রহ.) এর বণর্না: আেয়শা রািদয়া�াহু আহার ব�বয্ ে, িন�য়
নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম রমযােনর েশষ দশেক এমন
�েচ�া চালােতন যা িতিন অনয সময় করেতন না। এর �ারা
উে�শয্ হেলা সংখয বাড়ােনা বয্তত রাকা‘আত, িসজদা, িকয়াম,
ৈবঠক �ভৃিতর দীঘর্তা। অ:পর ‘আইনী নবী সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম এর সালােতর রাকা‘আত সংখয্া সাব� করেত
26

সু লাইমান ইবন আইয়াব আবু ল কািসম আত-িতবরানী, আর-রাওযু দ-দানী,
আল-মু‘জামু সাগীর, (ৈবরু: আল মাকতাবু ল ইসলামী, ওমান, দারু ওমা,
�থম সং�রণ ১৪০৫ িহ.), তাহকীক: মুহ�দ শাকুর মাহমুদ আল-হা�
আমরীর (১/১৯০), তার সনদ েযরূপ বেলেছন আবু আ�ু�াহ মুহা�দ ইবন
আহমদ ইবন উসমান আয-যাহাবী, মীযানু ল ‘ইেতদাল ফী নাকিদর িরযাল,
তাহকীক: আলী মুহা�দ আল-বাজাওয়ী, ( ৈবরু: দারুল ম‘িরফাহ)
(৩/৩১১)।
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সাহাবােদর িনকট হেত অেনক বণর্না ে�খ কেরেছন। েসসব
বণর্না হেত সু� হয় েয, িতিন আট রাকা‘আেতর েবশী সালাত
পড়েতন না, তেব িবিতেরর রাকা‘আেত ই�ামািফক কম েবশী
করেতন। 27 এজনয্ ইবনুল মাম 28 বেলেছন, আট রাকা‘আত
সু �াত, আর অবিশ�গেলা মু�াহাব। 29
২৬F

২৭F

২৮F

৪. ইমাম মােলক (রহ:) মুহা�দ ইবন্ ইউসুফ হে, িতিন সােয়ব
ইবন ইয়ািযদ হেত বণর্না কেরেছন ে, িতিন বেলন: ওমর ইবনু ল
খা�াব (রাঃ) উবাই ইবন কা‘ব ও তামীম আদ- দারী েক
েলাকজন সােথ িনেয় এগার রাকা’আত সালাত আদােয়র িনেদর্শ
িদেয়েছন। বণরনাকারী বেলন, এ সময় সালােত কারী িম’ঈন
সূ রাসমূ হ 30 েতলাওয়াত করত, আর আমরা দীঘর্ সময় দাঁিড়েয়
২৯F

27

. আল-‘আইনী, বদরু�ীন আহমা: উমদাতুল কারী শারেহ সহীহুল বুখার,(
ৈবরু: দারুল িফক) (৭/২০৪)।
28
মুহা�দ ইবন আবদু ল ওয়ােহদ, আল কামাল ইবনু ল হু�া: শরেহ ফাতহুল
কাদীর ( ৈবরু: েলবানন, দারু এহইয়াউত তুরািছল আরাব) (১/৩৩৪)।
29
. েজেন রাখা দরকার, িন�য় মু�াহাব শরী‘আেতর হুকুম আমােদর জানা
েনই মু�াহাব হওয়ার িবধানিট েকাে�েক িতিন �হণ কেরেছন। খুব স�ব
িতিন পরবতর্ীেত উে�িখত যঈফ হাদীস েথেক এ িবধান �হণ কেরেছন
30
. অথর্াৎ এক শ আয়াতিবিশ সূ রাসমূ হ। েদখুন: শারহুন নববী ‘আলা
মুসিলম, (দারু ইহয়’ইত তুরাছ, ৈবরূ, ১৩৯২ িহ.) (৬/১০৭)।
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থাকায় লািঠেত ভর করতাম। আর আমরা িবরত হতাম না ফজর
উিদত হওয়া পযর্�
আেলাচয্ বণর্নািট মােল (রহ.) �ীয় �� ‘‘মুয়া�া’’ েত বণর্না
কেরেছন, আর তার অনু রূপ বণর্নােরেছন আবদু ল আযীয ইবন
মুহা�দ আদ দারাওয়ারদী সাঈদ ইবন মানছু েরর িনকট এবং
ইয়াহইয়া ইবন সাইদ আল কা�ান আবু বকর ইবন আিব শাইবার
িনকট। আর তােদর উভেয় একই সূ � তথা মুহা�দ ইবন ইউছু ফ
হেত বণর্ন কেরন। আর িতিন বেলন, এগার রাকা‘আত। 31
৩০F

শায়খ মুহা�দ নািসরি�ন আলবানী বেলন, অনু রূপভেব মােলক
(রহ.) এর বণর্না েমাতােবক বণর্না কেরেছ ইসমাইল ইবন
উমাইয়য্া, উসামা ইবন যােয়দ, মুহা�দ উবন ইসহাক। যা
িনশাপুরীর বণর্না কেরেছন। অনুরূপভা ইসমাঈল ইবন জা‘ফর
আল মাদানী ইবন খুযাইমার িনকট, সকল বণর্না মুহা�দ ইবন
32
ইউসু েফর সােথ সংি�� রেযেছ।
৩১F

31

. েদখুন, িনমাওয়াই যা উে�খ কেরেছন তাঁর আছারু-সু নান �ে�,
(মুসাওয়ারাহ, তা.িব পৃ . ২৫০)
32
. শায়খ নািসরু�ীন আলবান, িরসালাতু সালাতুত তারাবীহ (িরয়াদ:
মাকতাবাতুল মা‘আেরফ িলন -নাশাের ওয়াত তাওযী‘, �থম সং�রণ ১৪২১,
পৃ . ৫৩।
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উপেরা� বণর্নাগুের মেধয্ যা ওমর রািদয়া�াহু আন েথেক
এেসেছ তা িবশু�তার শীেষর্ অব�ান করেছ। আর তােতও এগা
রাকা‘আেতর বণর্না এেসেছ
ি�তীয় মেতর দলীলঃ
এ মেতর �ব�াগণ মারফু‘ হাদীস ও সাহাবােদর ‘আছার’ িদেয়
দলীল িদেয়েছন। েযমন:
হাদীেস মারফু:
ইবন আিব শাইবা তার মুসা�ােফ 33 উে�খ কেরেছন, আর
তাবারানী তার মু‘জােম কাবীের 34, সাগীের, 35 তার েথেক বায়হাকী
36
37
তার সু নােন কুবরােত, আবদ ইবন হুমাই ‘‘মু�াখােব’’ —
৩২F

৩৩F

34F

35F

36F

33

. দারু-তাজ, তাকদীম ওয়া যবত, কামাল ইউসু ফ আল-হু, �থম সং�রণ
১৪০৯ িহ.(ৈবরু: েলবানন) (২/৩৯৪)।
34
. সু লাইমান ইবন আইয়াব আবু ল কািসম আত-িতবরানী, আল-মু‘জামুলকাবীর (মু‘েসল, মাকতাবাতুল উলূ ম ওয়াল েহকাম, ি�তীয় সং�রণ, ১৪০৪
িহ. ১৯৮৩ খী্.) তাহকীক: হামদ ইবন আবদু ল মাজীদ আস-সালাফী,
১১/৩৯৩)
35
(১/৪৪৪) েদখুন, মাজমাউয যাওয়ােয়দ (৩/১৭২)।
36
মুসনাদু আবদ ইবন হামীদ ইবন্ নাসর আবু মুহা�দ আল িকস,
(২/৪৯৬)।
37
আবদ ইবন হামীদ ইবন নসর আবু মুহা�দ আল িকসী, আল মু�াখাব
িমনাল মুসনাদ, মাকতাবাতুস সু �াহ (কায়েরা, �থম সং�রণ, ১৪০৮-১৯৮৮
18

সকেলই ইবরািহম ইবন উসমান আবু শাইবা েথেক িতিন আলিহকাম হেত, িতিন মুকিসম হেত, িতিন আবদু �াহ ইবন আ�াস
েথেক বণর্না কেরন েয, নবী কিরম সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
রমযােন িবশ রাকা‘আত তারািবহর সালাত ও িবতেরর সালাত
আদায় করেতন।
যাইলা‘ঈ বেলন, বণর্নািট ইমাম আবু বকর ইবন আবু শাইবার
দাদা আবু শাইবা ইবরািহম ইবন উসমােনর কারেণ মা‘লূ ল বা
�িটযু �। তার দু বর্লতারবয্াপাের সকেল ঐকমত। এছাড়াও তার
বিণর্ত হাদীসিট সহীহ হাদীেসর িবপরীত যা আবু সালমাহ ইবন
আবদু র রহমান হেত বিণর্, িন�য় িতিন আেয়শা রািদয়া�াহু
আনহােক িজেজ্ঞস কর, িতিন তাঁর (পূ েবর্াে�িখ) হাদীস বণর্না
কেরন। 38
৩৭F

এ হাদীেসর সব বণর্নার মূলিভি� হেল, আবু শাইবাহ ইবরাহীম
ইবন উসমান আল-আবাসী আল-কূফী। আেলমগেণর ঐকয্মেতর

ি�.) তাহকীক: সু বহী আল বাদরী আস্ সামরা, মাহমুদ মুহা�দ খলীল
আস-সাঈদী, পৃ . (২১৮)।
38
. আবদু �াহ ইবন ইউসু ফ আবু মুহা�দ আল-হানাফী আয-যাইলী, নাসবু র
রািয়য়া ফী তাখরীেজ আহািদিসল িহদায়াহ, (দারুল হদীস, িমশর, ১৩৫৭
িহ.) তাহকীক: মুহা�দ ইউসু ফ িবন -নূ রী (৩/১৭২)।
19

িভি�েত িতিন দু বর্ল বণর্নাকা। 39 ইমাম বায়হাকী ও তাবারানী
আরও �� কের বেলেছন েয, এ হাদীসিট শুধুমা� আবু শইবার
সূ ে� বিণর্ত হেয়েছ। ইমাম যাহাবী তাঁর মীযানুল ‘িতদাল �ে�
আবু শাইবােক মুনকার বেলেছন। হািফয ইবন হাজার আসকালািন
যঈফ বেলেছন। আর অনয্েকােনা সনদও িতিন পানিন। 40
३८F

৩৯F

‘আছার’ (সাহাবীেদর বণর্ন) হেলা িন�রূপ:
১. উমর (রাঃ) হেত বিণর্:
আবদু র রাযযাক তাঁর মুসা�ােফ 41 দাউদ ইবন কায়স ও অনয্ানরা
মুহা�দ ইবন ইউসু ফ হেত িতিন সােয়ব ইবন ইয়ািযদ হেত বণর্না
কেরেছন েয, উমর রািদয়া�াহু আন রমযান মােস মানু ষেক
উবাই ইবন কা‘ব ও তামীম আদ-দারীর িনকট একি�ত করেতন।
তারা একুশ রাকা‘আত সালাত পড়ত যােত িম’ঈন (এক শ
৪০F

39

. েদখুন, ইমাম বায়হাকী যা তার কুবরা �ে� বণর্না কেরেছ, (২/৪৯৬)
ইবনু ল হু�াম ফী শরেহ ফাতহুল কাদ, (১/৩২৩), যাহাবী তার মীযানু ল
ই‘িতদােল (১/৪৭)।
40
. ফাতহুল বারী(৪/২৫৪)।
41
. আবদু র রাযযাক, আবু বকর আবদু র রা�াক ইবন হুমাম আ-সানআনী
(ৈবরু: আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, ি�তীয় সং�রণ ১৪০৩ িহ.) তাহকীক:
হাবীবু র রহমান আল-আজাদী (৪/২৬০)।
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আয়াতিবিশ�) সূ রাগুেলা েতলাওয়াত করত এবং ফজর উিদত
হেল সবাইেক েছেড় িদত।

এই বণর্নািট আবদুর রযযােকর একক বণর্না। িতিন দাউদ ইবন
কায়স্ হে, িতিন মুহা�দ ইবন ইউসু ফ হেত বণর্না কেরেছন।
আর আ�ু র রাযযাক এ বণর্না মুখতােলত। মুখতালাত
বণর্নাকারর হুকুম হেল, ইখেতলােতর পূ েবর্ যােদর েথেক হাদীস
�হণ করা হেয়েছ তা �হণ করা। ইখেতলােতর পের যােদর
েথেক বিণর্ত হেয়েছ তােদর বণর্না েনয়া যােব না। অথবা িবষয়ি
জিটল, ফেল ইখেতলােতর আেগ বা পের তা জানা যায় না।
এখােন আ�ু র রাযযােকর মাস‘আলািট তৃতীয় পযর্ােয়র। িবেশষ
কের িনভর্রেযাগয্ বণর্নাকারীগেণর যখন িবপ বণর্না করে।
েকননা আ�ু র রাযযাক এ বণর্নািট ইখেতলােতর পূেবর্ না প
বণর্না কেরেছন েসটা জানা যায় ন। অত:পর এ বণর্নাি মােলক
(রহ:) মুহা�দ ইবন ইউসু ফ হেত বণর্না কেরেছন। েযমনিট  পূেবর
অিতবািহত হেয়েছ। আর েসখােনও এগার রাকা‘আেতর িবষয়িট
সু �� এবং তার েথেক আ�ু র রাযযােকর বণর্না দাউদ ইবন
কায়স হেত, আর িতিন মুহা�দ ইবন্ ইউসুফ হে’’ এগার
রাকা‘আেতর বণর্না সু�� হেয়েছ। েকােন সে�হ েনই েয,
এখােন �থেমা� বণর্নািট সহীহ। েকননা আ�ুর রযযাক
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মুখতােলত, আর িতিন বণর্না কেরেছন দাউদ ইবন্ কায়স েথে
েসিট �হণেযাগয্। (যখন ধারাবািহক বণর্না পাওয়া যা) িতিন
বণর্না কেরেছন মুহা�দ ইবন ইউসুফ েথেক। অথচ দাউদ ইবন
কায়েসর েকান ধারাবািহকতা েনই। এ িহেসেব ওমর রািদয়া�াহু
আনহু হেত আবদুর রাযােকর বিণর্ত ‘আছার’ েক মুনকার বলা
সহীহ। েযেহতু আবদু র রাযযাক ও দাউদ ইবন কায়েসর মেধয্ েক
অিধক িনভর্রেযাগয্ তা িনেয় মােল(রহঃ) মতিবেরাধ কেরেছন।
২. মুহা�দ ইবন নসর আল মারওয়াযী রাি� জাগরণ বা িকয়ামুল
লাইল স�েকর্ বণনা কেরন 42, ইমাম বায়হাকী সু নানু ল কুবরা
�ে� ইয়ািযদ ইবন খাসীফাহ হেত এবং িতিন সােয়ব ইবন্
ইয়ািযদ হেত এবং িতিন ওমর রািদয়া�াহু আনহু হেত বণর্
43
কেরেছন েয, রাে�র সালাত িবশ রাকা‘আত।
৪১F

৪২F

এ বণর্নায় ইয়ািযদ ইবন খাসীফাহ একক বণর্নাকারী িতিন সােয়
ইবন ইয়ািযদ হেত এবং িতিন ওমর রািদয়া�াহু আনহু হেত। আ
এিট তারা যা বণর্না কেরেছন েসিট িনভর্রেযাগয্তার িদক েথ
িবপরীতমুখী বণর্না রেয়ে। অত:এব িবেরািধতার কারেণ বণর্নায়
দু বর্লতা �কাশ েপেয়েছ। ইমাম আহমদ (রহঃ) ইয়ািযদ ইবন

42
43

. �াগু, পৃ . ১৫৭।
. �াগু, (২/৪৯৬)।
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খাসীফাহ স�েকর্ বেলেছন ে, িতিন মুনকারল হাদীস। 44 হােফয
ইবন হাজর আসকালানী ফতহুল বারী �ে�র ভূিমকায় বেল:
‘মুনকারুল হাদী’ এ শ�িট ইমাম আহমদ ঐ বয্ি�র জনয
বয্বহার কেরেছ, িযিন হাদীেসর সােথ খুব সীিমতভােব স�ৃ �
বা অপিরিচত। তার অব�ার সািবর্ক িবে�ষ মাধয্েম এিট বুঝা
যায়। আর ইমাম মােলক ও অনয্ানয্ আই�ােয় রামগণ ইবন
খাসীফাহেক হু�ত মেন কেরন 45
৪৩F

৪৪F

েযেহতু ইয়াযীদ ইবন খাসীফাহ এর বণর্না সহীহ হওয়ার িদক
েথেক দু েভর্াদয্ ও অ�তু 46 েকননা এিট িনভর্রেযাগয্ বণর্ন
িবপরীত। েকননা ইবন খাসীফাহ ও মুহা�দ ইবন ইউসু ফ উভেয়
িনভর্রেযাগয্ এ তারা
সােয়ব ইবন ইয়ািযদ হেত বণর্না
কেরেছন। �থেম
িতিন বেলেছন একুশ রাকা‘আত, আর
ি�তীয়বার এগার রাকা‘আত। ফেল ি�তীয় মতিট অ�ািধকার
পােব। এখােন দু িট িদক রেয়েছ। েযমন:
৪৫F

44

. মীযানু ল ই‘িতদাল, (৪/৪৩০)।
মুকা�ামাতুল ফাতহুল বার, পৃ . ৪৫৩।
46
. ইমাম নববী শরেহ মুহাযযাব �ে� িবষয়িট আেরা দৃ ঢ়তার সােথ উে�খ
কেরেছন। আল-মাকতাবাতুল ‘আলািময়য্, তাহকীক: মুহা�দ নাজীব আলমুিত‘ঈ (৩/৫২৭)।
45
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�থম: েকননা িতিন তার সাথীর েচেয় েবশী িনভর্রেযাগয্। এজন
হােফয ইবন হাজর ইয়ািযদ ইবন খাসীফাহ এর গুণ বণর্না
বেলেছন িসকাহ বা িনভর্রেযাগ। আর মুহা�দ ইবন ইউসু েফর
শােন বেলেছন: িনভর্রেযাগয্ �মািণত বা সাব হেয়েছ।
ি�তীয়: অনু রূপভােব মুহা�দ ইবন ইউসুফ সােয়ব এর েবােনর
েছেল। আর িতিন তার মামার হাদীস স�েকর্ সবর্ািধক জ্ঞ
েমাটকথা: উপেরর বণর্নািট ইয়িযদ ইবন খাসীফাহ ও মুহা�দ
ইবন ইউসু েফর মতিবেরােধর মূ ল বণর্না। আর আিলমগণ ইয়ািযদ
ইবন খাসীফাহেক যঈফ বেলনিন। বরং তারা মুহা�দ ইবন
ইউসু েফর বণর্নােক অ�ািধকার িদেয়েছন
৩- ইমাম মােলক (রহ) তাঁর মুয়া�া �ে� বণর্না কেরেছ; 47
ইয়ািযদ ইবন রুমা হেত বিণর্, িতিন বেলন, ওমর ইবনু ল
খা�ােবর যু েগ মানু ষ েতইশ রাকা‘আত সালাত আদায় করত।
আেলাচয্ বণর্নািট মুনকা‘ বা িবি�� সনেদ; েকননা ইয়ািযদ
ইবন রমান ওমর ইবনু ল খা�াব রািদয়া�াহু আনহু েক পানি 48
46F

৪৭F

47
48

. মােলক, মুয়া�া, (১/১১৫)।
. েদখুন,ইমাম যাইলীঈ , নাসবু র রািয়য়াহ, (২/১৫৪); উমদাতুল কারী, আঈনী
(১১/১২৬)।
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৪- ইবন আবু শাইবাহ ওকী‘ হেত, িতিন মােলক হেত িতিন
ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ হেত বণর্না কেরেছন ে, ‘ওমর ইবনু ল
খা�াব এক বয্ি�ে িবশ রাকা‘আত সালাত পড়েত িনেদর্শ
িদেয়েছন। 49 এ বণর্নািটও িবি�� বণর্, েকননা ইয়াহইয়া ইবন
সাইদ ওমর ইবন খা�াব রািদয়া�াহু আনহু েক পানিন। ইব
মািদনী বেলন: আমার জানা েনই িতিন আনাস রািদয়া�াহু আনহ
বয্তীত অনয্ েকান সাহাবী েথেক শুেনেছন িক  50
৪৮F

৪৯F

ি�তীয় ‘আছার’: উবাই ইবন কা‘ব রািদয়া�াহু আনহু বিণ:
৫- ইবন আিব শাইবাহ আ�ু ল আযীয ইবন রফাঈ‘ েথেক বণর্না
কেরেছন েয, িতিন বেলন, রমযান মােস মিদনােত উবাই ইবন
কা‘ব িবশ বাকা‘আত সালাত আদায় করেতন এবং িতন
51
রাকা‘আত িবিতর পড়েতন।
৫০F

এ বণর্নািটও মুনকাি‘ বা িবি��। েকননা আ�ু ল আযীয উবাই
ইবন কা‘ব রািদয়া�াহু আনহু  েক পান, িতিন রািদয়া�াহু আনহু
১৯ িহজরীেত অথবা ৩২ িহজরীেত মারা িগেয়েছন, আর আ�ু ল
49

. মুসা�ােফ ইবন আিব শাইবা, (২/৩৯৩)। (ৈবরু: দারুল িফক, �থম
সং�রণ ১৪০৪-১৯৮৪ খী.) (১১/২২৩)।
50
. আহমদ ইবন আলী ইবন হাজার আল-‘আসকালানী, তাহযীবু ত তাহযীব, (
ৈবরু: দারুল িফক, �থম সং�রণ ১৪০৪-১৯৮৪ খী.) (১১/২২৩)।
51
. ইবন আিব শাইবা, মুসা�াফ (২/৩৯৩)।
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আযীয মারা েগেছ ১৩০ িহজরীেত। তার জীবনীেত এমন েকান
বণর্না পাওয়া যায় না েয িতিন উবাই ইবন ক‘ব রািদয়া�াহু
আনহু হেত বণর্না কেরেছন। চ িতিন শধু মা� েছাট সাহাবী ও
বড় বড় তােবঈন েথেক বণর্না কেরেছন 52
৫১F

তৃতীয় ‘আছার’: ইবন মাসউদ রািদয়া�াহু আনহু  হেত বিণ:
৬- মুহা�দ ইবন নসর আল-মারওয়াযী হেত িকয়ামুল লাইল
স�েকর্ বিণর্ত আেছ , িতিন বেলন, আ‘মাশ বেলন, ইবন
মাসউদ িবশ রাকা‘আত তারাবীহ পড়েতন এবং িতন রাকা‘আত
িবিতর সালাত পড়েতন। 53
৫২F

আেলাচয্ বণর্নািটও মুনকা‘ বা িবি��। েকননা, িন�য় আ‘মাশ
54
(রহ.) ইবন মাসউদ েক পানিন।
৫৩F

চতুথর্‘আছার’: আলী রািদয়া�াহু আনহু হেত বিণ:
৭- ইমাম বায়হাকী তার সু নােন কুবরা �ে� আবুল হাসনা হেত
বণর্না কেরেছন ে, ‘আলী ইবন আবু তােলব রািদয়া�াহু আনহ
52

আহমদ ইবন হাজার আল-আসকালানী, তাহযীবু ত তাহযীব (হলব, দারুর
রাশীদ, িসিরয়া, ি�তীয় সং�রণ, ১৪১১ িহ.) অনু বাদ নং (৪০৯৫) এ িহেসেব
এেক চতুর্থ সং�রণ িহেসেব গণয্ করা হ
53
. েদখুন, মুখতাসারু িকয়ািমল লাই, পৃ . ১৪৮।
54
. েদখুন, তাহযীবু ত তাহযীব, (৪/১৯৫)।
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মানু ষেক পাঁচ বার িব�ােমর সােথ িবশ রাকা‘আত তারাবীর
সালাত পড়েত িনেদর্শ িদেয়েছন 55
৫৪F

আেলাচয্ বণর্নািট যঈফ বা দুবর্ল। েকননা আবুল হাসনা এক
অপিরিচত বয্ি� 56
৫৫F

৮- ইমাম বায়হাকী অনয্ আেরকিট  বণর্নায় হা�াদ ইবন শুয়া
হেত এবং িতিন আতা ইবন আস-সােয়ব হেত বণর্না কেরেছন।
িতিন আ�ু র রহমান আস সু লামী হেত, িতিন আলী রািদয়া�াহু
আনহু হেত বণর্না কেরন , আলী রািদয়া�াহু আনহু রমযা
মােস কারীেদরেক তার কােছ েডেক পাঠােলন, তারপর তােদর
মেধয্ হেত একজনেক িবশ রাক‘আত তারাবীহ্র সালাত
মানু ষেদর পড়ােত িনেদশর্ িদেল। আর িতিন (আলী রা. �য়ং)
েলাকেদর সে� িবিতর সালাত আদায় করেতন।
এ বণর্নািট দুবর্ল বা যঈফ। েকন, এখােন হা�াদ ইবন শ‘য়াঈব
57
দু ব্ল রাবী
র
৫৬F

55
56

. বায়হাকী, সু নানু ল কুবরা, (২/১৯৭)।
. ইবন হাজার, তাকরীব নং ৮০৫৩, অপিরিচত, সাহাবী, মীযানু ল ই‘িতদাল
(৪/৫১৫) নং ১০১০৬।
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৯- ইমাম বায়হাকী আরও বেলন, 58 আমােদর িনকট শাতীর ইবন
শাকল বণর্না কেরেছন। আর িতিন আলী রািদয়া�াহু আনহু
স�ী িছেলন। িন�য় িতিন রমযান মােস িবশ রাকা‘আত তারাবীহ
ও িতন রাকা‘আত িবিতেরর ইমামিত করেতন।
57F

প�ম ‘আছার’: সু য়াইদ ইবন গাফলাহ রািদয়া�াহু আনহু হে
বিণর্:
১০- বায়হাকী হেত বিণর্ত িতিন তার সনেদ বেল 59, আমার
িনকট আবু যাকািরয়া ইবন আবু ইসহাক সংবাদ িদেয়েছন, তার
িনকট আবু আ�ু �াহ মুহা�দ ইবন ইয়াকুব খবর িদেয়েছন। িতিন
বেলন, আমােদর িনকট মুহা�দ ইবন আ�ু ল ওয়াহহাব বণর্না
কেরেছন, তােক জা‘ফর ইবন আউন, এবং তােক আবুল খুসাইব
এ মেমর্ সংবাদ িদেয়েছন ে, িতিন বেলন, রমযান মােস সু য়াইদ
ইবন গাফলাহ রািদয়া�াহু আনহু আমােদর সালােত ইমাম
৫৮F

57

. ইবন মঈন ও অনয্ানয্রা এটােক যঈফ বেলেছন। েদখ: আ�ু র রহমান
ইবন আিব হােতম মুহ�াদ ইবন ইি�স আবু মুহ�দ আর-রাযী আততামীমী,আল-জারহা ওয়াত তা‘দীল,(ৈবরু: দারু এহইয়াউত ত রািছল
আরাবী, �থম সং�রণ ১৯৫২ খী.)১/১/১৪২); ইমাম বু খারী, তারীখুল কাবীর
( ৈবরু: দারুল িফক) তাহকীক: আস-সাইেয়য্দ হােশম নদভী(২/১/৫২).
58
. আস-সু নান আল-কুবরা,(২/৪৯৬)।
59
. �াগু�
28

করেতন এবং িতিন পাঁচ িব�ােম িবশ রাকা‘আত সালাত আদায়
করেতন।
এ হে� রমযােন িকয়ামুল লাইল িহেসেব িবশ রাকা‘আত
তারাবীহ সালাতেক সু �� �মাণ করার েক্ষে� েমৗিলক বণর।
িক� বণর্ানাকারীগেণর জীবনী পােঠ জানা যায় ে, তােদর েকউ
েকউ মুনকার, আবার কােরা বণর্না যঈ, েকউ েকউ মুনকািত‘,
তেব অিধক সংখয্ক সাহাবীর বণর্না হওয়া বুঝা যায় েয, এ
বণর্নািটর একিট েমৗিলক� রেয়েছ। আর এটাও জানা যায় ে,
তােদর িনকট িবশ রাকা‘আত সালাত �িসি� লাভ কেরিছল।
অতঃপর উপযু র্� ব�বয্ �দানকারীগণ আরও দলীল িহেসেব েযি
উপ�াপন কেরন তা হেলা এ সকল ‘আছার’ এর অনু সরেণ
হারামাইন শরীফাইন তথা ম�া-মিদনা সু দীঘর্কাল পয� িবশ
রাক‘আত তারাবীহ এর সালাত আদায় কের আসেছন। 60
৫৯F

তৃতীয় মেতর দলীল:
উে�খ করা হেয়েছ েয, মিদনাবাসীগণ এমনিট কের থােকন।
অথর্ৎ তারা ছি�শ রাকা‘আত তারাবীহ সালাত পেড়ন। কারণ
তারা েজেনেছন েয, ম�াবাসীগণ �েতয্ক িব�ােমর সময়কা‘বার
60

. আতীয়া মুহ�দ সােলম, িকতাবু ল মােত‘, আত-তারাবীহ আকছার িমন
আলেফ আম মাকতাবাতুত দার, মদীনা মুনাওয়ারাহ।
29

এক তাওয়াফ কের এবং দু ই রাকা‘আত সালাত আদায় কেরন।
তেব প�মবার িব�ােমর পর আর তাওয়াফ করা হয় না। ফেল
মিদনাবাসীগণ তােদর অনু রু হেত �েতয্ক তাওয়ােফর �েল চার
রাকা‘আত সালাত পড়েতন। এ িহেসেব তারাবীহ এর সালােতর
রাকা‘আেতর সংখয্া েবেড় দাড়াল ছ‘ি�শ রাকা‘আেত। 61
৬০F

মুহা�দ ইবন নসর দাউদ ইবন কায়েসর বরােত বণর্না কেরেছন
েয, িতিন বেলন, আবান ইবন উসমান ও ওমর ইবন আ�ু ল
আযীেযর শাসনকােল মিদনায় আিম মানু ষেদরেক ছি�শ
রাকা‘আত তারাবীহ্র সালাত আদায় করেত েদেখিছ। আর তারা
িতন রাকা‘আত িবিতর পড়েতন। 62
৬১F

ইমাম মােলক (রহঃ) বেলন, আমােদর িনকট এিট অেনক �াচীন
কাল েথেকই চেল আসেছ।
আেলাচয্ মাসআলায় অনয্ানব�বয্সমূহ
তারাবীহ এর রাকা‘আেতর বয্াপাের অিধক সংখয্া যা বিণর্
হেয়েছ, তা হে�, িবিতরসহ তারাবীহ্র সালাত এক চি�শ
রাকা‘আত।

61
62

. শারহুল মুহাযযাব(৩/৫২৭)।
. মুখতাসারু িকয়ািমল লাই, পৃ . ১৪৯।
30

ইবন আিব শাইবাহ হাসান ইবন উবায়িদ�াহ হেত বণর্না কেরন
েয, িতিন বেলন, আ�ু র রহমান ইবনু ল আসওয়াদ আমােদর সােথ
রমযান মােস চি�শ রাকা‘আত তারাবীহ এবং সাত রাকা‘আত
িবিতর সালাত পেড়েছন। 63
৬২F

ইবন আ�ু ল বার (রহ.) আসওয়াদ ইবন ইয়াযীদ হেত বণর্না
কেরেছন চি�শ রাকা‘আত তারাবীহ ও সাত রাকা‘আত িবিতর। 64
৬৩F

নােফ‘ রািদয়া�াহু আনহু হেত বিণ, িতিন বেলন, আিম মানু ষেক
(৩৯) উনচি�শ রাকা‘আত সালাত পড়েত েদেখিছ 65। ত�েধয্
তারা িতন রাকা‘আত িবিতর সালাত পড়েতন।
৬৪F

যারারাহ ইবন আওফা হেত বিণর্ত িতিন বসরােত েচৗি�শ
রাকা‘আত তারাবীহ পড়েতন, তারপর িবিতর সালাত পড়েতন।
সাঈদ ইবন জুবােয়র হেত বিণর্ত : তারাবীহ্র সালাত ২৪
(চিববশ) রাকা‘আত। েকউ েকউ বেলন, িবতর বয্তীত েষাল
রাকা‘আত 66।
৬৫F

63

. মুসা�াফ,ইবন আিব শাইবা, (২/১৬৩) নং ৭৬৮৭।
. আবু ওমর ইউসু ফ ইবন আ�ু �াহ ইবন আ�ু ল িবর আন নািমরী,আল
ইে�যকার (ৈবরু:দারুল কুতুিবল ইলিময়য্,�থম সং�রণ,১৪২১িহ.২০০০খী.)তাহকীক সােলম মুহা�দ আতা,মুহা�দ আল মুয়াওয়য্া(২/৭০)।
65
.�াগু,
64

31

সােলহ মাওলা তাওয়ামাহ বেলন, আিম মানু ষেদরেক একচি�শ
রাকা‘আত তারাবীহ্র সালাত পড়েত েদেখিছ ত�েধয্ পাঁচ
রাকা‘আত িবিতর িছল।

েমা�াকথাঃ
হােফয ইবন হাজার ‘আসকালানী (রহ.) উপেরা� বণর্নাসমূেহর
উে�েখর পর বেলন, ইবন ইসহাক বেলেছন, “আর আিম যা
শুেনিছ �েধয্ এিট সবেচেয় েবশী �মািণত বণর্না (অথর্ৎ
মুহা�দ ইবন ইউসু ফ এর বণর্ন, যা িতিন সােয়ব ইবন ইয়ািযদ
হেত বণর্না কেেছন, িতিন বেলন, আমরা ওমর (রা.) এর যু েগ
রমযান মােস েতর রাকা‘আত তারাবীহ এর সালাত পড়তাম) আর
এিট রাে� নবী কিরম সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর
সালােতর বণর্না সং�� আেয়শা (রা.) এর হাদীেসর অনু রূপ 67
৬৬F

আেলাচয্ মা‘আলািট বয্াপ, আর আিলমগণ এ িবষেয় মতেভদ
কেরেছন, আর কেঠারতা আরওপ বয্তত মাস‘আলািট বণর্না
কেরেছন। েযমন:

66
67

ইবন হাজার,ফতহুল বার,.�াগু,(৪/২৫৪)।
. ফতহুল বার, (৪/২৯৯)।
32

মােলক (রহ.) দাউদ ইবন হুসাইন েথেক যা বণর্না কেরে, িতিন
আল ‘আরাজ েক বলেত শুেনেছন িতিন বেল, রমযান মােস
মানু ষেক কােফরেদর অিভস�াত েদয়া অব�ায় েপেয়িছ।
বণর্নাকারী বেল, আট রাকা‘আেত �ারী সূ রা বাকারাহ পাঠ
করত। অত:পর যখন বার রাকা‘আত পড়েত েযেতন, তখন মানু ষ
মেন করত েয, (িকরাআত) হা�া করা হেয়েছ। 68 এ বণর্না েথেক
আমরা জানেত পাির েয, িন�য় তারা কখেনা কখেনা আট
রাকা‘আত তারাবীহ এর সালাত পড়েতন, আবার কখেনা কখেনা
বার রাকা‘আত পড়েতন, আর এিট তােদর িনকট �াভািবক িছল।
६७F

ইমাম মােলক বেলন, ছি�শ রাকা‘আত িবষয়িট উপেরা� িবষেয়র
উপর িনর্ভর কের শত বছেরর েবশী সময় ধের চেল আসেছ।
আর এ িবষেয় েকান সংকর্ীণতা েনই 69
৬৮F

ইমাম শােফয়ী (রহ.) বেলন, আিম মিদনােত মানু ষেক উনচি�শ
রাকা‘আত এবং ম�ায় েতইশ রাকা‘আত পড়েত েদেখিছ। এ
েথেক এখােন আর েকান িকছু সংকীণর্ েনই
তার েথেক আরও বিণর্ত আেছ ে, যিদ িকয়াম দীঘর্ হ, িসজদা
কম হয় তেব তা ভােলা। আবার যিদ িসজদা েবশী হয় এবং
68

. ইমাম মােলক, আল-মুয়া�া (১/১১৫) নং (২৫৩); আ�ু র রাযযাক, আলমুসা�াফ (৪/২৬২) নং (৭৭৩৪)।
69
. ফতহুল বার, (৪/২৫৩)।
33

িকরাত সহজ হয় তাও উ�ম। তেব �থমিট আমার িনকট েবশী
ি�য়। 70
৬৯F

ইমাম িতরিমযী বেলন, জ্ঞানীগণ রমযান মােস িকয়ামু ল লাই
স�েকর মতিবেরাধ কেরেছ। ফেল তােদর কােরা কােরা অিভমত
িবিতরসহ একচি�শ রাকা‘আত, আর এিট মিদনাবাসীর ব�বয্
এবং মিদনায় এিটর উপর আমল হয় েবশী। তেব অিধকাংশ
আেলম যারা ওমর (রা.), আলী (রা.) সহ অনয্ানয্ সাহাবীেদর হে
িবশ রাকা‘আত সালাত বণর্না কেরেছ; তােদর মেধয্ সুিফয়ান
সাওরী, ইবনু ল মুবারক, শােফয়ী‘ অনয্তম। শােফয়ী বেল, আর
অনু রূপ সংখয্া আিম আমার শহর ম�ায় েপেয়িছ। তারা িব
রাকা‘আত সালাত আদায় কের। ইমাম আহমদ বেলন, এ িবষেয়
অেনক মতিবেরাধ রেয়েছ। আর িতিন এ িবষেয় েকান সু রাহা
কেরন িন। ইসহাক বেলন, বরং আমরা একচি�শ রাকা‘আত
�হন করব যা উবাই ইবন কা‘ব (রা.) হেত বিণর্ত হেয়েছ
ইমাম বাইহাকী বেলন, উভয় বণর্নার মেধয্ এ ভােব সম�য় কর
স�ব েয, তারা সাধারণত: এগােরা রাকা‘আত আদায় করেতন,

70

ফতহুল বার, (৪/২৯৮)।
34

পের িবশ রাকা‘আত পড়েতন এবং িতন রাকা‘আেতর িবিতর
পড়েতন। আ�াহই অিধক জােনন 71।
৭০F

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইিময়য্াহ (রহ.) বেলন, বণর্নাগুের
পার�িরক ৈবপিরতয্ ও েসগুেলার মােঝ সয় করেত িগেয়
বলা যায়, রাকা‘আত সংখয্া কম বা েবশী হেত পাের দ�ায়মােনর
দীঘর্তা ও �তার উপর। িতিন বেলন, উ�ম হেলা মুস�ীেদর
িস�া� বা পািরপাি�কতা যিদ তােদর দর্ীঘ সময় দ�ায়মান েথেক
দশ রাকা‘আত তারাবীহ ও িতন রাকা‘আত িবিতর সালাত আদায়
করা স�ব হয় েযমনিট নবী কিরম (স.) ও অনয্ানয্র রমযােন
আদায় কেরেছন, তেব েসিটই উ�ম। আর যিদ মুস�ীরা েসটা
করেত সমথর্ না হয় তেব িবশ রা‘আত পড়া উ�ম। আর এিটর
উপরই অিধকাংশ মুসিলম আমল কের থােকন। েকননা িবশ
সংখয্ািট দশ ও চিশ এর মাঝামািঝ। আর যিদ েকউ চি�শ
রাকা‘আত বা অনয্িকছু পেড় তেব তাও জােয়য। এখােন মাকরূহ
হওয়ার িকছু েনই। আর েয বয্ি� এ ধরণা কের েয রমযােন

71

ইমাম বাইহাকী; আস-সু নানু ল কুবরা: (২/৪৯৬)।
35

িকয়ামুল লাইেল রাকা‘আেতর সংখয্া িনিদর, তােত কম েবশী করা
যােব না, তাহেল িতিন ভুল কেরেছন। 72
৭১F

শাইখ আ�ু র রহমান ইবন িজবরীন বেলন, শায়খুল ইসলােমর
ব�বয্ েথেক আমরা জানেত পরলাম, িন�য় িকয়ামুল লাইল
সময়সীমার সােথ িনিদর্, রাকা‘আেতর সংখয্ার সােথ নয়। আর
নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া এগার রাকা‘আত পড়েতন
পাঁচ ঘ�া সময় ধের। মােঝমােঝ সারা রাত বয্াপী। এমন িক
েসেহরীর সময় েশষ হেয় যাবার আশংকা হেয় েযত। আর এিট
দ�ায়মােনর দীঘর্তাে বুঝায় যােত এক রাকা‘আেত চি�শ িমিনট
সময় লােগ। আর সাহাবােয় িকরাম তা করেতন। কারণ, তারা
দীঘর সময় দাঁিড়েয় থাকার জনয্ লািঠর উপর ভর করেতন।
অতঃপর যখন দীঘর সময় দাঁিড়েয় থাকা ও অনয্ানয্ রুকনগ
তােদর িনকট ক�কর মেন হেলা, তখন তারা সহজ কের িনেলন,
তারা রাকা‘আেতর সংখয্া বৃি� করেন, েশষ পযর� সারা রাত
অথবা রােতর অিধকাংশ সময় তারা সালােত মশগুল থােতন।
72

. শাইখুল ইসলাম আহমদ ইবন আবদু ল হালীম ইবন আ�ু স সালাম ইবন
তাইিময়য্াহ মাজমুউল ফাতাওয়, মুহা�দ মােলক ফাহাদ, আল মাসহাফ আশশরীফ েসৗিদ আরব: ওয়াযারাতুল শুয়‘িনল ইসলািময়য্াহ ১৪১৬ িহ.
(২৩/১১৩)।
36

এটা হেলা সাহাবাগেণর সু �াত, সহজ কের আরকান আদায়
করার সােথ অিধক রাকা‘আত সালাত আদায় অথবা দীঘর্ সম
রকন আদােয় বয্য় করার পাশাপািশ কম সংখয্ক রা‘আত
সালাত আদায় করা। তেব তােদর েকউ এেক অপেরর িবেরািধতা
কেরন িন। সু তরাং তােদর �েতয্েই হেকর উপর �িতি�ত
িছেলন এবং সকেল এমন ইবাদত করেতন যােত কবুল ও বহুগু
বৃ ি�র �তয্াশা কর যায়। 73
७२F

হােফয ইবন হাজার আসকালানী (রহ.) উপেরা� বণর্নাসমূেহর
সম�য় সাধেন বেলন: মানু েষর �েয়াজন ও পািরপাি�ক অব�ার
উপর িনভর্র কের বণর্না ও সংখয্ার িভ। ফেল মােঝ মােঝ
তারা এগােরা রাকা‘আত পড়েতন। কখেনা কখেনা একুশ
রাকা‘আত, মােঝ মেধয্ েতইশ রাক‘আত, মানু েষর শি� উদয্েমর
িভি�েত পড়া হেতা। যখন তারা এগার রাকা‘আত পড়েতন. তখন
তারা ;দীঘর্ সম দাঁিড়েয় িকরাত পড়েতন; এমনিক দীঘর্ দাঁিড়েয়
থাকার সু িবধােথর্ লািঠেত ভর িদেত। আর যখন েতইশ
রাকা‘আত পড়েতন, তখন দাঁিড়েয় থাকাটা সহজ করেতন, অথর্য্া
িকরাআতেক েছাট কের পড়েতন। যােত কের এটা মানু েষর জনয্
ক�কর না হয়।
73

. ইবন িজবরীন, ফাতাওয়া আস-িসয়াম, ( িরয়াদ: দারু ইবন খুযাইমা,
১৪২০ িহ.) পৃ . ১৪২-১৪৪।
37

িতিন আরও বেলন, উপেরা� বণর্নাসমূেহর মেধয্ সাম�সয্ িবধা
এভােব স�ব েয, তা অব�ার িভ�তার কারেণ হেয় থাকেব। আর
স�বত: এ মতিবেরাধিট িকরাআত দীঘর ও সহজ হওয়ার িদক
েথেক হেত পাের। ফেল দীঘর িকরাআেত রাকা‘আত সংখয্া কমেব
এবং সহজ িকরাআেত রাকা‘আত সংখয্া বাড়েব 74
৭৩F

শাইখ ইবন িজবরীন বেলন, েস যু েগ েতর রাকা‘আত তারাবীহ
এর সালাত আদায় করা হেতা। আর তারা িকরাআত এমন দীঘর্
করেতন েয, বার রাকা‘আেতর মেধয্ তারা সূরা বাকারাহ েশষ
করেতন, মােঝ মােঝ আট রাকা‘আেতর মেধয্। এ কােণ েয,
নবী করীম (স.) এ সালােতর সংখয্া িনিদর্� কেরনিন। ফেল
িবষয়িট অতয� বয্াপক। যিদ েকউ ই�া কের তেব রাক‘আত
সংখয্া কম কের কনসমূ হ দীঘর করেব, আর ই�া করেল
রাকা‘আেতর সংখয্া বািড়েয় কনসমূ হ সহজ করেত পাের। 75
৭৪F

শাইখ সােলহ উসাইিমন বেলন, এর রাকা‘আত সংখয্া এগার
অথবা েতর। েকননা িবিভ� মাধয্েম সালেফ সােলহীন েথেককম
বা েবশীর বণর্না এেসেছ। অথচ েকউ এেত িবেরািধতা কেরনিন।
সু তরাং যিদ েকউ বৃ ি� কের তাও অ�ীকার করা হেব না। আর
েয বয্ি� উপেরা� সংখয্া সীমাব� করেব তেব তা উ�ম।
74
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. ফতহুল বার, (৪/২৯৮)।
ইবন িজবরীন, �াগু, পৃ . ১৩৫।
38

এছাড়াও হাদীেস এেসেছ, সংখয্া  েবশী করার বয্পাের েকান
অসু িবধা েনই। সহীহ বুখারী ও অনয্ানয্ হাদীস �ে� ইবন ওম
(রা.) হেত একিট হাদীেস বিণর্ত হেয়ে েকান এক বয্ি� রাসূল
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম েক িজজ্ঞা কেরিছল রােতর
সালাত স�েকর, তখন িতিন বেলন,
«�أﺣﺪ�ﻢ الﺼﺒﺢ ﺻ� واﺣﺪة ﻓﺄوﺗﺮت ﻪﻟ ﻣﺎ ﻗﺪ ﺻ

»ﻣﺜ� ﻣﺜ� ﻓﺈذا ﺸ

“দু ই দু ্ই রাকা‘আত। যিদ েকউ সকাল হেয় যাবার আশংকা কের
তাহেল এক রাকা‘আত পড়েব। েসই এক রাকা‘আত যা েস
পেড়েছ েসটােক িবিতর বা েবেজাড় সালােত পিরগিণত করেব। 76
সু তরাং নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া রােতর সালােতর
সংখয্া িনিদর্� ক েদনিন। 77
৭৫F

৭৬F

শাইখ মুহা�দ ইবন সােলহ উসাইিমনেক িজেজ্ঞস করা হেয়ি:
যখন েকানও বয্ি� ইমােমর িপছেন সালাত আদায় করে, আর
িতিন এগার রাকা‘আেতর েবশী পড়েছন, তখন ইমােমর অনু সরণ
76

. ইমাম বু খারী, সহীহ, হাদীস নং ৪৭৩; ইমাম মুসিলম, সহীহ, হাদীস নং
৭৪৯।
77
ইবনু ল উসাইিমন, আল-ফাতাওয়া, িকতাবু দ দাওয়াত, (িরয়াদ; মুয়াসসাসাতুত
দা‘ওয়াহ আল-ইসলািময়া আস-সহীফাহ, �থম সং�রণ, ১৪১৪ িহ.), পৃ .
১/১৯১-১৯২।
39

করেব নািক িকয়াম েথেক িফের আসেব? জবােব িতিন বেলন,
সু �াত হেলা ইমােমর অনু সরণ করা। েকননা যিদ েস ইমােমর
সালাত স�� হওয়ার পূ েবর িফের আেস, তেব তার িকয়ামুল
লাইেলর সওয়াব িমলেব না। েকননা এ মেমর রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:
«»ﻣﻦ ﻗﺎم ﻹﻣﺎم ﺣﻰﺘ ﻳﻨﺮﺼف ﻛﺘﺐ ﻪﻟ ﻗﻴﺎم ﻴﻟﻠﺔ
‘‘েয বয্ি� ইমােমর সােথ েশষ পয� সালাত আদায় কের তার
িকয়ামুল লাইল িলিপব� করা হয়’’
কারণ, রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর এ কথা �ারা
ইমােমর অনু সরণ তথা বাকী সালােতও ইমােমর সােথ থাকার
বয্াপাের উৎসাহ েদয়ার জনয্ বেলেছন আর যখন সাহাবীগণ
(েকান েকান ফরয সালােত) এক রাকা‘আত অিতির� করার
পরও ইমােমর অনু সরণ কেরিছেলন, তাহেল িভ� িভ� ভােব
আদায় করা যায় এমন সালাত আদােয়র সমেয় তােদর জনয্
ইমােমর অনু সরেণ িক সমসয্া হে?
সাহাবীগণ এক সালােত শরয়ী িবধােন অিতির� বৃ ি� করার পরও
তােদর ইমােমর অনু সরণ কেরেছন। আর এিট আমীরল মু’েমনীন
উসমান ইবন আফফান (রা.) হেত বিণর্, িতিন হে�র সময়
িমনােত সালাত স�� করেতন অথর্া চার রাকা‘আত পড়েতন।
40

অথচ নবী কিরম সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া, আবু বকর (রা.),
ওমর (রা.) এমনিক ওসমান (রা.) এর �থম আট বছর এভােব
অিতবািহত হেলা েয, তারা সবাই দু ’ রাকা‘আত পড়েতন। তারপর
িতিন (উসমান) চার রাকা‘আত পেড়ন। সাহাবাগণ তার এ মতিট
অ�ীকার করেলন, তবুও তােক অনু সরণ কের তারা চার
রাকা‘আত সালাত পেড়ন। যিদ ইমােমর অনু সরেণর �িত গুরু
েদওয়াই হয় সাহাবীেদর �দিশর্ত প, তেব আমরা যােদরেক
েদিখ নবী (স.) েয এগার রাকা‘আত পড়েতন তা েথেক ইমাম
বৃ ি� কের পড়েল তারা সালােতর মেধয্ ইমােমর িপছন েথেক সের
পেড়; েযমনিট আজকাল আমরা েদিখ কিতপয় মানু ষ ইমােমর
সালাত স�� হওয়ার পূ েবর “এগার রাকা‘আতই শর‘য়ী হুকু” এ
অজুহােত সের পেড়। আমরা বলব: শরী‘আেতর দৃ ি�েত ইমােমর
অনু সরণই অিধক ওয়ািজব। 78
৭৭F

শাইখ ইবন িজবরীন এরূপ মা‘আলায় বেলন, ইমাম আহমদ
(রহ.) ইমােমর সােথ সালাত আদায় করেতন, িতিন তার িপছন
েথেক সের েযেতন না। 79
৭৮F

ওয়াসা�া�াহু‘আলা মুহা�াদ।

78
79

. ইবনলু উসাইিমন, �াগু, (১/১৯৪-১৯৬।
. ইবন িজবরীন, ফাতাওয়া আস-িসয়াম, পৃ . ১৪৪-১৪৫।
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