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 জুমু‘আর দিন ৮০ বার িুরূি পড়লে ৮০ বছলরর গুনাহ ক্ষমা হলে যালব’ মলমে 
বদণেত হািীস দি দবশুদ্ধ? 

   

প্রশ্ন: এিদি হািীস সম্পলিে আমার দজজ্ঞাসা, তা হে আবু হুরােরা রাদিোল্লাহু ‘আনহু থেলি বদণেত, দতদন বলেন, 

জুমু‘আর দিন আসলরর সাোলতর পর জােগা থেলি উঠার পূলবে থয বযদি ৮০ বার দনম্ন বদণেত িুরূিদি পড়লব, 

আল্লাহ তা‘আো তার ৮০ বছলরর গুনাহ মাপ িলর থিলবন এবং তার জনয ৮০ বছর ইবািত িরার সাওোব 

দেদপবদ্ধ িরলবন। দতদন বলেন, থযমন থিালনা বযদি এ দযদিরদি ৮০ বার বেে,  امهلل صل ىلع حممد انليب األيم وآهل
 জানার দবষে হলো, এ হািীসদি সহীহ দিনা? এ হািীলসর ওপর আমে িরা যালব দিনা? িারণ وسلم تسليما

অলনি মানুষলি হািীসদির ওপর আমে িরলত থিদখ। 

উত্তর: আে-হামিুদেল্লাহ। 

ইবন শাহীন ‘আত-তারগীব দি িাযালেেীে আমাে’ পৃ. ১৪ থত  আওন ইবন উমারাহ থেলি এবং দতদন সািান 

আে-বুরজুমী থেলি, দতদন হাজ্জাজ ইবন দসনান থেলি, দতদন আেী ইবন যালেি থেলি, দতদন সাঈি ইবনুে 

মুসাইলেব এবং দতদন আবু হুরােরা রাদিোল্লাহু ‘আনহু থেলি হািীসদি বণেনা িলরন। দতদন বলেন, রাসূে সাল্লাল্লাহু 

আোইদহ ওোসাল্লাম বলেন, “আমার ওপর িুরূি পড়া, পুেদিরালতর উপর নূর। থয বযদি জুমু‘আর দিন আমার 

ওপর ৮০ বার িুরূি পড়লব, তার ৮০ বছলরর গুনাহ ক্ষমা িলর থিওো হলব।”  

পরবতেী আদেমলির থিউ থিউ হািীসদি সম্পলিে নমনীেতা ও উিারতা প্রিশেন িলরন এবং হািীসদিলি হাসান 

বলে আখযাদেত িলরন, দিন্তু সদঠি িো হলো, হািীসদি িুবেে, শুধু িুবেে নে, খুবই িুবেে। িারণ, এ হািীলসর 

সনলি দতনজন িুবেে বণেনািারী রলেলছন। তারা হলেন. 

১- আেী ইবন যালেি ইবন জাি‘আন আে-বাসরী  

হাম্মাি ইবন যালেি রহ. তার সম্পলিে বলেন, দতদন হািীসসমূহলি উেি-িােি িলর থিলেন। 

শু‘বা রহ. বলেন, দতদন হািীসলি এিদির সালে আলরিদিলি দমদেলে থিলেন।  

ইমাম আহমি ইবন হাম্বে রহ. বলেন, দতদন দিছুই না।  

আবু যুর‘আ রহ. বলেন, দতদন দনর্েরলযাগয বণেনািারী নন। ধারণাপ্রসূত িো বলেন এবং রু্ে িলরন। 

আবু হালতম রহ. এ বণেনািারী সম্পলিে বলেন, তার িো দ্বারা িেীে থিওো যালব না।  

থিখুন: ইমাম আয যাহাবী রহ.-এর ‘আে মুগনী িীি দু্ব‘আিা’ পৃ. ৪৪৭/২। 

২- হাজ্জাজ ইবন দসনান: 

তার সম্পলিে আযিী রহ. বলেন, দতদন মাতরুি, অেোৎ দমেযা হািীস বণেনািারী।  
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থিখুন: হালিয ইবন হাজালরর দেসানুে দমযান ৫৬৩/২। 

৩- আওন ইবন উমারা আে-িাইসী: 

আবু যুর‘আহ রহ. বলেন, থস মুনিারুে হািীস অেোৎ দমেযা হািীস বণেনািারী। 

হালিম রহ. বলেন, আদম তালি থপলেদছ, তলব তার থেলি থিালনা হািীস দেদপবদ্ধ িদর দন, দতদন মুনিারুে হািীস 

দছলেন এবং হািীলস িুবেে দছলেন।  

ইমাম আবু িাউি তার সম্পলিে বলেন, দতদন িুবেে। থিখুন: তাহযীবুত তাহযীব, পৃ. ১৭৩/৮ 

হািীলসর ইমামলির মলধয আরও যারা হািীসদিলি িুবেে বলে আখযাদেত িলরন, তারা হলেন, ইমাম িারা কু্বতনী। 

হালিয ইবন হাজার রহ. স্বীে দিতাব ‘নাতালেজুে আিিার’ (৫৬/৫); আল্লামা সাখাবী রহ. স্বীে দিতাব ‘আে 

িাওেুে বািী’ পৃ. ২৮৪; আল্লামা মুনাবী, ‘িাইযুে িািীর’ পৃ. ২৪৯/৪; িামাে ইউসুি আে-হুত আে- বাইরূদত 

তার দিতাব ‘আসনাে মাতালেব’ পৃ. ১৭৫ এবং শাইখ আে-আেবানী স্বীে দিতাব ‘দসেদসোতুি দ্বা‘েীিা’ পৃ. 

২৭৪/৮।  

এ হািীসদির সমেেলন আনাস ইবন মালেি থেলি অপর এিদি হািীস বদণেত, দতদন বলেন, আদম রাসূে সাল্লাল্লাহু 

আোইদহ ওোসাল্লালমর সনু্মলখ িাাঁড়ালনা দছোম, তখন দতদন বলেন, জুমু‘আর দিন থয বযদি আমার ওপর ৮০ বার 

িুরূি পাঠ িলর, আল্লাহ তা‘আো তার ৮০ বছলরর গুনাহ ক্ষমা িলর থিলবন। তালি দজজ্ঞাসা িরা হলো, থহ 

আল্লাহর রাসূে আপনার ওপর িুরূি িীর্ালব পড়লবা? তখন দতদন বেলেন, বেলব- 

ٍد َعبِْدَك ونبيك ورسولك انليب األيم   اللََُّهَمَّ َصِلَّ لََعَ ُُمََمَّ

বণেনাে খতীব আে-বাগিািী স্বীে দিতাব তারীলখ বাগিাি: ৪৬৩/১৩। হািীসদির সনলি ওহাব ইবন িাউি ইবন 

সুোইমান আি-দ্বরীর নালম এিজন বণেনািারী রলেলছন, ইমাম যাহাবী রহ. বলেন, ‘খতীব রহ. তার সম্পলিে বলেন, 
দতদন দনর্েরলযাগয দছলেন না’। তারপর দতদন তার বানালনা এিদি হািীস দহলসলব উি হািীসদি িেীে দহলসলব 

উলল্লখ িলরন।  

অনুরূপর্ালব ইবনুে জাওযী রহ. উদল্লদখত হািীসদিলি ‘আহািীলস ওোহীোহ’-এর মলধয উলল্লখ িলরন। থিখুন: 

৭৯৬। 

আল্লামা আেবানী রহ. হািীসদিলি বালনাোি বলেলছন। দতদন বলেন হািীস বানালনার দবষেদি তার মলধয স্পষ্ট। 

রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইদহ ওোসাল্লালমর ওপর িুরূি পাঠ িরার িযীেত দবষলে দবশুদ্ধ হািীসগুলো যলেষ্ট। এ 

ধরলনর মাওিু‘ হািীলসর থিালনা প্রলোজন থনই। থযমন, রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইদহ ওোসাল্লাম বলেন,  من صىل يلع مرة
 থয বযদি আমার ওপর এিবার িুরূি পলড়, আল্লাহ তা‘আো তার ওপর িশবার“  صىل اهلل عليه بها عرشا   واحدة

িুরূি পলড়ন”। (সহীহ মুসদেম)  

থিখুন: ‘দসেদসোতুে আহািীস আদ্ব দ্ব‘েীিাহ ওোে মাওিু‘আহ’ ৩৮৩/১। 
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