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তারাবীহ  সালােতর রাকা‘আত : একিট তাি�ক িবে�ষণ 

ভূিমকা 

শরী‘আেতর মূল হেলা রাসূল সা�া�াহ আলাািহ  য়াসা�াম 
আ�াহর িনকট হেত যা িনেয়  এেসেছন। আর নবীর যুগা হেলা 
শরী‘আেতর যুগ। েকননা আ�াহ তা‘আলা বেলন, 

﴿ ْۚ َُّسوُل فَُخُذوهُ َوَما َ�َهٮُٰ�ۡم َ�ۡنُه فَٱنَتُهوا ََاََٮُٰ�ُم لر   ]٧ :ارش[ ﴾َوَما  

‘‘েতামােদর জনয রাসূল সা�া�াহ আলাািহ  য়াসা�াম যা িনেয় 
এেসেছন তা আকঁেড় ধর এবং যা হেত িনেষধ কেরেছন তা হেত 
িবরত থাক’’।०F

1  

এছাড়া  অনয্ এেসেছ- 

ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ ّلَقۡد َ�َن لَُ�ۡم ِ� رَُسوِل ل﴿
ُ
ِ أ  ]٢١ :األحزاب[ ﴾ َّ

‘‘েতামােদর জনয রাসূল সা�া�াহ আলাািহ  য়াসা�াম এর জীবেন 
রেয়েছ সেবরাাম আদশর’’।१F

2 নবীর যুেগর সােথ শরী‘আেতর মূল 

                                                            
1 সূরা আল-হাশর : ৭ 
2 সূরা আল আহযার : ২১ 
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উৎস িহেসেব খুলাফােয় রােশদার যুগ  সংি��। এ মেমর রাসূল 
সা�া�াহ আলাািহ  য়াসা�াম বেলেছন, 

 »يةغ  اللاي  الراددين الهدي� من نعدعل��  سنيت و« 

‘‘েতামরা রাসূেলর সু�াত এবং আমার পরবতরী সৎপথথাা 
খুলাফােয় রােশদীেনর সু�াতেক ধারণ কর’’।२F

3 

 

তারাবীহ  যিদ  রমযােনর সােথ সংি��, তবু  এিট সাধারণভােব 
িকয়ামুল লাাল বা রাি্ জাগরেনর সােথ সংি��। সাধারণভােব 
রাি্ জাগরণ   িবেশষ কের রমযােনর তারাবীহ  স�েকর অেনক 
দলীল রেয়েছ। রাে্ তাহা�ুদ পড়া স�েকর এেসেছ— 

ۡد ﴿  َّ َتَه ََ  ِِ ۡ
ّّ  ]٧٩ :ارسا [ ﴾ّلَك  بِهِۦ نَافِلَةٗ َوِمَ  ل

‘‘আর রাে্র িকছু অংশ অিতির� িহেসেব তাহা�ুদ পড়ুন’’। 

আর  বলা হেয়েছ, 

﴿ ُِ ّمِ َّ ُُ ۡ َها لر ّه
َ
� َ َّ قَلِيٗ�  ١َٰ ِِ َِ ۡ ّّ  ]٢ -١:الزمل[ ﴾قُِم ل

                                                            
3 ঈমাম বুখারী, জােম সহীহ (িরয়াদ, দারসসালাম, ১৯৮৫ ি�:) হাদীস নং ৩৭; 
ামাম মুসিলম, সহীহ  ৈবরত: দার এহায়াউততুরািছল আরাবী) তাহকীক: 
মুহা�দ ফুয়াদ আ�ুল বাকী, হাদীস নং ৭৫৯। 
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‘‘েহ ব�াবৃত, দাঁড়ান রাে্র িকয়দাংশ।”  

আর িনিদর� কের রমযােন রাি্ জাগরণ মূলত যিদ  সাধারণ 
িকয়ামুল লাােলর েচেয় সমেয়র িদক েথেক িনিদর�, তেব তা 
িনেদরশ থদােনর িদক েথেক ‘আম। েকননা, এ বযাপাের িবেশষ 
উৎসাহ থদান করা হেয়েছ এবং অেনক স য়াব রেয়েছ বেল 
থমািণত হেয়েছ। রাসূল সা�া�াহ আলাািহ  য়াসা�াম বেলেছন— 

 »مي تقدم من ذنبهي فار ل حتنينً اي وإيمينً  من قيم رمضين«

‘‘েয বযি� রমযান মােস ঈমান   াহেতসােবর সােথ েরাজা পালন 
কের তার পূেবরর  নাহ মাফ কের েদয়া হয়’’ 3F

4। 

এ-কথা সু�� েয, শরী‘আত কতৃরক িনধরািরত তারাবীহ  এর 
রাকা‘আত সংখযা জানা অতয�  র�পূণর িবষয়। েকননা, এ েকে্ 
অেনক মতিবেরাধ সৃি� হেয়েছ; এমনিক  অেনেক মতিবেরােধর 
েকে্ শরী‘আেতর সীমালংঘন কেরেছ। থেতযক দল তােদর 
মেতর বযাপাের হেয়েছ অিবচল   অ�; েকউা হক   সিঠক 
িবষয় উপলি� করেত চায় না। তাা িবষয়িট িবিভ� দলীল-

                                                            
4 বুখারী, জােম সহীহ (িরয়াদ দারস সালাম,১৯৮৫ খী.) হাদীস নং(৩৭);ামাম 
মুসিলম,সহীহ (ৈবরত,দার াহায়াউত তুরািছল আরাবী)তাহকীক:মুহা�দ 
ফুয়াদ আ�ুল বাকী, নং(৭৫৯)। 
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থমানািদর সাহােযয সু�� করার থেয়াজনেবাধ করিছ, েযন 
িবষয়িটর একিট সমাধান করা স�ব হয়। 

তারাবীহ এর অথর   নামকরেণর তাৎপযর 

‘তারাবীহ’ শ�িট বহবচন, একবচেন ‘তার য়ীহাতুন’ ‘‘ �ترو’’ 
মূেল শ�িট মাসদার।৪F

5 েকউ েকউ বেল মূলত: তারবীহা  �ترو 
ৈবঠক বা বসােক বুঝায়।৫F

6 

াবনুল আসীর বেলন, تراو�ح শ�িট  �ترو এর বহবচন। আর 
এিট  راح েথেক تاع�ل   যেন বযববত হেয় থােক। েযমন  نل�م� 
শ�িট ةةم েথেক এেসেছ।৬F

7  

                                                            
5 কেসম াবন আবদু�াহ াবন আমীর আলী আল কুনুনী, আিনসুল ফুকাহা ফী 
তা’িরফািতল আলফািমল মুতাদা য়ালাহ বাানাল ফুকাহা ( িজ�া: দারল 
 ফা, থথম সং�রণ ১৪০৬) তাহকীক : ড. আহমদ াবন আবদুর রা�াক 
আল কাবীসী, পৃ. ১০৭। 

6 থা � পৃ. ১০৭। 
7 আবু সা’আদাত মুবারক াবন মুহা�দ আল জাযরী, আন িনহায়াহ ফী 
গারীিবল হাদীস  য়াল ‘আছার’,  ৈবরত: আল মাকতাবুল ালিময়াহ, ১৩৯৯ 
িহজরী, ১৯৭৯ ি�.) তাহকীক: তােহর আহমদ আযযা য়ী, মাহমুদ মুহা�দ 
আত তানাহী (২/৬৫৮) আয-যাবীদী, তাজুল উরস (েবনগাজী: দার িলিবয়া, 
তা. িব) খ.১ পৃ.১৬০৪। 
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পিরভাষায়, এিট এমন এক সালাত যা রমযান মােস াশার 
সালােতর পর পড়া হয়।৭F

8 

অথবা বলা হয়: রমযান মােস দু’ দু’ রাকা‘আত সালাত আদায় 
করা, যার রাকা‘আত সংখযা স�েকর ফকীহগেণর মতেভদ রেয়েছ 
এবং অনযানয মাসআলা স�েকর ।৮F

9 

মূলত এেক তারাবীহ  বলা হয়, েযেহতু এর �ারা শাি� বা থশাি� 
চা য়া হয়। েকননা চার রাকা‘আত সালােতর পর মুসি�গণ 
িব�াম েনন।৯F

10 অথবা থেতযক দু’ রাকা‘আত পর।১০F

11 ফাায়ুযমী 
বেলনঃ িব�াম ক�   �াি�েক দূর কের— আর তারাবীহ র 
সালাত  راح েথেক িনগরত হেয়েছ, েকননা, এক   �ترو চার 
রাকা‘আেত। আর মুসি�গণ চার রাকা‘আত পর িব�াম েনন।১১F

12 
বলা হেয় থােক, এ সালাতিট দীঘর এবং এেত থেতযক চার 

                                                            
8 সা‘দী আবু যাাব, আল কামুসূল িফকহী ( ৈবরত; দারল িফকর, ি�তীয় 
সং�রণ  ১৪০৮ িহ. ঈৃ. ১৫৫। 

9 আল মা সুয়ািতল িফকিহয়যা আল কুেয়িতয়যা  (কুেয়ত:  যারাতুশ শািনল 
াসলামীয়যাহ  য়াল আ কাফ) মা�াহ:  ارتاو�ح الة ২৭ খ�, পৃ. ১০২। 

10 আিনসুল ফুকাহা, পৃ. ১০৭।. 
11 াবনুল আসীর, আন িনহায়াহ িফ গারীিবল হাদীস, খ. ২য়, পৃ. ৬৫৮।  
12 আহমদ াবন মুহা�দ াবন আলী আল মাকরী আল ফুয়ুমী, আল িমসবাহল 
মুনীর  ৈবরত: আল মাকাতাবাতুল ালিময়যাহ,) পৃ. ২১৪। 
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রাকা‘আত পর মুসি�গণ িব�াম েনয় িবধায় এেক তারাবীহ  বলা 
হয় ।১২F

13 

তারাবীহ র সালাত, রমযােনর িকয়াম   তাহা�ুেদর সালােতর 
পাথরকয 

‘তারাবীহ এর সালাত’, ‘রমযােনর িকয়াম’, ‘রাে্র সালাত’, 
‘রমযােন তাহা�ুেদর সালাত’ সবা এক, যিদ  থেতযকিট �ত� 
নােম পিরিচত। রমযােন তারাবীহ  বযতীত েকােনা তাহা�ুদ েনা। 
েকননা, েকােনা সহীহ বা দুবরল বণরনা �ারা এিট সাবয� হয় িন েয, 
রাসূল সা�া�াহ আলাািহ  য়াসা�াম রমযান মােস রাে্ 
দু’ধরেনর সালাত আদায় কেরেছন, একিট তারাবীহ  এবং অপরিট 
তাহা�ুদ। অতএব, রমযান মাস বযতীত অনযানয মােস েযিট 
তাহা�ুদ েসিটা রমযােন তারাবীহ । এ মেমর আবু যর রািদয়া�াহ 
আনহ এর হাদীসিট দলীল িহেসেব েপশ করা যায়। িতিন বেলন,  

আমরা রাসূল সা�া�াহ আলাািহ  য়াসা�ামসহ রমযান মােস 
সা ম 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 এক-
তৃতীয়াংশ জা�ত িছেলন। তারপর অবিশ� ষ� (২৪ তািরেখর 

                                                            
13 আল মা সুয়ািতল িফকিহয়যাহ আল কুেয়িতয়া,( ২৭/১০২)। 
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রাত) জা�ত িছেলন না। অত:পর যখন অবিশ� প�ম রাি্ (২৫ 
তািরেখর রাত) এেলা, তখন িতিন আমােদর িনেয় রাে্র অেধরক 
সময় পযর� জা�ত িছেলন। তখন আমরা বললাম, েহ আ�াহর 
রাসূল সা�া�াহ আলাািহ  য়াসা�াম! আমরা িক এটােক আর  
বিধরত করেত পাির?13F

14 তখন িতিন বলেলন, 

 »إن الرذل إذا قيم مم ارميم حن يغ ك ب ه ل ق�يم لل « 

‘‘েকান বযি� যখন ঈমােমর সােথ সালাত আদােয় েশষ পযর� 
দ�ায়মান থােক, তখন তার িকয়ামুল লাাল বা রাি্ জাগরণ হেয় 
যায়’’।१४F

15 তারপর অবিশ� চতুথর রাি্েত  (২৬ তািরেখর রাত) 
িতিন জা�ত িছেলন না। তারপর যখন অবিশ� তৃতীয় রাত (২৭ 
তািরেখর রাত) এেলা, তখন িতিন আমােদর সােথ িনেয় জা�ত 
রােলন। এমনিক আমরা فةح ‘ফালাহ’ েশষ হেয় য য়ার 
                                                            
14 অথরাৎ যিদ রাে্র অেধরেকর েচেয় অবিশ� অংশ  জা�ত থাকার জনয 
অিতির� িনধরারণ করা হেতা তেব তা ভােলা হেতা। অথবা অথর হেলা যিদ 
আপিন আমােদর সােথ রাে্র দীঘর সময় জা�ত থাকেতন এবং আমােদর 
জনয থিতদান বিধরত কের েদয়া হেতা যা সালাত আদােয়র মাধযেম অিজরত 
হেতা।  

15 ামাম আহমদ, মুসনাদ, (ৈবরত: মুয়াসসাসাতুর িরসালাহ, েলবানন, থথম 
সং�রণ ১৯৯৪ �ীঃ) তাহকীক; শয়াাব আল আরনাউত   অনযানযরা, 
(৫/১৬৩) শায়খ শয়াাব আল আরনাউত বেলন হাদীসিটর সনদ মুসিলেমর 
শতরানুযায়ী সহীহ। 
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আশংকা করলাম। আিম িজজাস করলাম, ফালাহ িক? জবােব 
িতিন বলেলন, সাহরী। বণরনাকারী বেলন, িতিন এ রাি্েত তাঁর 
পিরবার পিরজন, কনযাগণ   �ীগণেক  জািগেয় িদেতন। 

উপেরা� হাদীস েথেক থমািণত হয় েয, রাসূল সা�া�াহ 
আলাািহ  য়াসা�াম উে�িখত রাি্ েলােত এ সালাত বযতীত 
অনয েকান সালাত পেড়ন িন। অথচ তাহা�ুেদর সালাত তাঁর 
জনয  য়ািজব িছল। যিদ তারাবীহ  এর সালাত তাহা�ুেদর 
সালােতর িভ� েকান সালাত হেতা তেব অবশযা রাসূলু�াহ 
সা�া�াহ আলাািহ  য়াসা�াম েস সালাত আদায় করেতন।  

আন য়ার শাহ কািিরী রােহমাহ�াহ বেলন১৫F

16, “আমার িনকট 
�হণেযাগয হেলা তারাবীহ    রাে্র সালাত এক সালাত। যিদ  
উভেয়র ৈবিশে�যর িভ�তা রেয়েছ েয, তারাবীহ এ িনরিবিি�তা 
থােক না আবার জামা‘আেত আদায় করা হয়। কখন  রাে্র 
থথমাংেশ আদায় করা এবং অনযভােব েসহরী পযর� েপৗছার 
বযাপাের তাহা�ুদ বযিতিম। েকননা তাহা�ুদ হেলা েশষ রাে্র 
সালাত।  

                                                            
16 শায়খ আন য়ার শাহ কািিরী, ফয়জুল বারী শরেহ সহীহ বুখারী ( ৈবরত: 
দারল মািরফাহ: েলবানন) (২/৪২০)। 
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আর ৈবিশে�যর িভ�তার ফেল িভ� থকার মেন করা আমার 
িনকট ভােলা মেন হয় না। বরং এ েলা একা সালাত। যিদ 
রাে্র থথমাংেশ পড়া হয় তেব তােক তারাবীহ  বেল, আর েশেষ 
পড়েল তাহা�ুদ বলা হয়। ৈবিশে�যর পিরবতরন থাকা সে�  
উভয় সালাতেক এক নােম নামকরণ করাটা িবদ‘আত হেব না। 
েকননা নােমর পিরবতরেন েকান সমসযা েনা, কারণ উ�ত এেত 
ঐকযমত েপাষণ কেরেছ। আর দুা থকােরর বযাখযা সাবয� হেয়েছ 
নবী সা�া�াহ আলাািহ  য়াসা�াম এর বণরনা েথেক েয, িতিন 
তারাবীহ র সালাত আদােয়র মাধযেম তাহা�ুদ আদায় কেরেছন।” 

এ িবষেয়  মর (রাঃ) এর একিট হাদীস থিণধানেযাগয, িতিন 
বেলন,  

  »وارت يغيمون عغهي أفضل من ارت يقومون«

‘‘আর যা েথেক তারা ঘুিমেয় আেছ (অথরাৎ তাহা�ুদ) তা তার 
েচেয় উাম যা তারা জা�ত েথেক আদায় করেছ’’।१६F

17 এর �ারা 
উে�শয হেলা রােতর েশষ অংশ। আর মানুষ জা�ত থাকত 
রােতর থথমাংেশ। এ িহেসেব এসব সালাত সব এক। এখােন 

                                                            
17 ামাম বুখারী, জােম সহীহ, আল মতবু‘ মায়া‘ ফাতিহল বাির, ( কায়েরা: দার 
রাায়যান িলাুরাছ, তাহকীক; মুিহবুি�ন আল খতীব, ন�র মুহা�দ ফুয়াদ 
আ�ুল বাকী, থথম সং�রণ, ১৪০৭ িহ. হাদীস নং ২০১০। 
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শধুমা্ েশষ রাে্ জা�ত থাকােক থথম রােতর েচেয় অিধক 
মযরাদা েদয়া  হেয়েছ। 

 

তারাবীহ র সালােতর িবধান 

তারাবীহ  এর সালাত সু�াত হ য়ার বযাপাের ফকীহগণ একমত 
েপাষণ কেরেছন। আর এিট 
হানাফীগণ, 17F

18হা�লীগণ, 18F

19শােফয়ীগণ,19F

20কিতপয় মােলকীর২০F

21 িনকট 

                                                            
18. আল কাসানী, বাদােয়উস- সানােয়‘ ফী তারতীিবশ শারােয়‘ (ৈবরত: দারল 
মািরফাহ) (১/৬২৩)।  

19. মুয়াফিফক উি�ন াবন কুদামাহ, আল মুগনী (কায়েরা, দারল িহজর, 
ি�তীয় সং�রণ ১৪১২ িহ.)   তাহকীক: আ�ু�াহ াবন আবদুল মুহিসন তুকরী 
  আবদুল ফাাাহ মুহা�দ আল হালু (২/৬০১)।  

20. ড.  হাবাতুল যুহাালী, আল িফকহল াসলামী  য়া আিদ�াতুহ ( িমশর: 
দারল িফকর, তৃতীয় সং�রণ, ১৪০৯ িহ.) (২/৬৪,৬৫)।  

21. আবুল  লীদ মুহ�দ াবন আহমদ াবন মুহ�দ াবন আহমদ াবন রশদ 
আল কুরতুবী, আল- আ�ালুসী  আশ-শাহীর াবন আল-হাফীদ, িবদায়াতুল 
মুজতােহদ  য়া েনহােয়তুল মুকতািসদ ( িমশর, দারস-সালাম, থথম 
সং�রণ ১৪১৬ িহ.) তাহকীক: ড. আ�ু�াহ আল-আবাদী (১/৪৭৩)।  
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সু�ােত মুয়া�াদাহ। নারী -পুরষ িনিবরেশেষ সকেলর জনয সু�াত। 
আর এটা থকাশয �ীেনর িনদশরন।২১F

22  

 

রমযােন িকয়ামুল লাােলর রাকা‘আত সংখযা 

সালেফ সােলহীন রমযান মােস িকয়ামুল লাােল   িবতর 
সালােতর রাকা‘আত সংখযা স�রেক িবিভ� মতেভদ কেরেছন। 
েযমন: 

থথমত: তারাবীহ এর রাকা‘আত সংখযা আট। আর এটা 
অিধকাংশ মুহাি�স   কিতপয় থখযাত ফকীহেদর মত। 

ি�তীয়ত: তারাবীহ  এর সালাত িবশ রাকা‘আত। এ মেতর থব�া 
হেলন ঈমাম শােফয়ী, আবু হািনফা   আহমদ রােহমাহমু�াহ।२२F

23 

তৃতীয়ত: তারাবীহ  এর সালাত ছি্শ রাকা‘আত, এিট ামাম 
মােলক (রহঃ) এর মত।২৩F

24 

থথম মেতর দলীলঃ 

                                                            
22.আল-মা সুয়াতুল িফকিহয়যা আল-কুেয়িতয়যাহ ( ২৭/১০৩)। 
23. েদখুন, াবন কুদামাহ আল মুগনী �ে� যা বণরনা কেরেছন, (২/৬০৪)। 
24. েদখুন, থা �। 
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১. বুখারী   মুসিলম আেয়শা রািদয়া�াহ আনহা হেত বণরনা 
কেরেছন, িতিন বেলন, ‘‘রাসূল সা�া�াহ আলাািহ  য়াসা�াম 
রমযান   অনযানয সমেয় এগার রাকা‘আেতর েবশী সালাত 
পেড়নিন’’।२४F

25  

২. যািবর াবন আবদু�াহ (রা.) হেত বিণরত, িতিন বেলন, আমরা 
রাসূল সা�া�াহ আলাািহ  য়াসা�াম এর সােথ রমযান মােস আট 
রাকা‘আত তারাবীহ র সালাত   (েবেজাড় সংখযায়) িবিতেরর 
সালাত পড়তাম। অত:পর যখন আগামী িদন আমরা মসিজেদ 
একি্ত হলাম এবং আমরা আশা কেরিছলাম িতিন (রাসূল) 
সা�া�াহ আলাািহ  য়াসা�াম েবর হেবন। অথচ সকাল হ য়া 
পযর� িতিন েবর হনিন। ফেল আমরা তার গৃেহ থেবশ করলাম। 
তারপর আমরা বললাম, েহ আ�াহর রাসূল সা�া�াহ আলাািহ 
 য়াসা�াম আমরা খুব সকাল সকাল মসিজেদ একি্ত হেয় 
হেয়িছলাম এবং আমরা আশা কেরিছলাম আপিন আমােদর সােথ 
সালাত আদায় করেবন। অতঃপর িতিন বলেলন,  

                                                            
25. ামাম বুখারী, সহীহ (৩/৩৩) হাদীস নং (১০৯৬), অনুরপভােব মুহ�দ 
াবন াসহাক াবন খুযাামা, সহীহ াবন খুযাামা ( ৈবরত: আল-
মাকতাবাতুল াসলামী, ১৩৯০ িহ.), তাহকীক: ড. মুহ�দ মু�ফা আল-
আযামী, আল-আহাদীস মািযলাহ িব আহকািমল আ‘যামী  য়াল আলবানী 
আলাাহা (৩/৩৪১) হাদীস নং (১১৬৬)।  
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  »إ� خش�ت أن ي� ه عل�� «

‘‘িন�য় আিম ভয় কেরিছলাম েয, এিট েতামােদর উপর ফরয 
হেয় যােব’’।२५F

26 

৩. রােতর সালাত সংিা� নবী কিরম সা�া�াহ আলাািহ 
 য়াসা�াম এর েযসব বণরনা পা য়া যায় তােত সাবয� হেয়েছ েয, 
রাে্ িতিন সা�া�াহ আলাািহ  য়াসা�াম েতর রাকা‘আত সালাত 
পড়েতন। এ িবষয়িট আর  শি�শালী হেয়েছ বদর�ীন ‘আানী 
(রহ.) এর বণরনায়: আেয়শা রািদয়া�াহ আনহার ব�বয েয, িন�য় 
নবী সা�া�াহ আলাািহ  য়াসা�াম রমযােনর েশষ দশেক এমন 
থেচ�া চালােতন যা িতিন অনয সময় করেতন না। এর �ারা 
উে�শয হেলা সংখযা বাড়ােনা বযতীত রাকা‘আত, িসজদা, িকয়াম, 
ৈবঠক থভৃিতর দীঘরতা। অত:পর ‘আানী নবী সা�া�াহ আলাািহ 
 য়াসা�াম এর সালােতর রাকা‘আত সংখযা সাবয� করেত 

                                                            
26 সুলাামান াবন আায়াব আবুল কািসম আত-িতবরানী, আর-রা যুদ-দানী, 
আল-মু‘জামু সাগীর, (ৈবরত: আল মাকতাবুল াসলামী,  মান, দার  মান, 
থথম সং�রণ ১৪০৫ িহ.), তাহকীক: মুহ�দ শাকুর মাহমুদ আল-হা� 
আমরীর (১/১৯০), তার সনদ েযরপ বেলেছন আবু আ�ু�াহ মুহা�দ াবন 
আহমদ াবন উসমান আয-যাহাবী, মীযানুল ‘ােতদাল ফী নাকিদর িরযাল, 
তাহকীক: আলী মুহা�দ আল-বাজা য়ী, ( ৈবরত: দারল মা‘িরফাহ) 
(৩/৩১১)। 
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সাহাবােদর িনকট হেত অেনক বণরনা উে�খ কেরেছন। েসসব 
বণরনা হেত সু�� হয় েয, িতিন আট রাকা‘আেতর েবশী সালাত 
পড়েতন না, তেব িবিতেরর রাকা‘আেত ািামািফক কম েবশী 
করেতন।২৬F

27 এজনয াবনুল হমাম২৭F

28 বেলেছন, আট রাকা‘আত 
সু�াত, আর অবিশ� েলা মু�াহাব।২৮F

29 

৪. ামাম মােলক (রহ:) মুহা�দ াবন াউসুফ হেত, িতিন সােয়ব 
াবন ায়ািযদ হেত বণরনা কেরেছন েয, িতিন বেলন:  মর াবনুল 
খাাাব (রাঃ) উবাা াবন কা‘ব   তামীম আদ- দারী েক 
েলাকজন সােথ িনেয় এগার রাকা’আত সালাত আদােয়র িনেদরশ 
িদেয়েছন। বণরনাকারী বেলন, এ সময় সালােত কারী িম’ঈন 
সূরাসমূহ২৯F

30 েতলা য়াত করত, আর আমরা দীঘর সময় দাঁিড়েয় 

                                                            
27. আল-‘আানী, বদর�ীন আহমাদ: উমদাতুল কারী শারেহ সহীহল বুখারী,( 
ৈবরত: দারল িফকর) (৭/২০৪)। 

28 মুহা�দ াবন আবদুল  য়ােহদ, আল কামাল াবনুল হ�াম: শরেহ ফাতহল 
কাদীর ( ৈবরত: েলবানন, দার এহায়াউত তুরািছল আরাবী) (১/৩৩৪)। 

29. েজেন রাখা দরকার, িন�য় মু�াহাব শরী‘আেতর হকুম। আমােদর জানা 
েনা মু�াহাব হ য়ার িবধানিট েকাে�েক িতিন �হণ কেরেছন। খুব স�ব 
িতিন পরবতরীেত উে�িখত যঈফ হাদীস েথেক এ িবধান �হণ কেরেছন। 

30 . অথরাৎ এক শ আয়াতিবিশ� সূরাসমূহ। েদখুন: শারহন নববী ‘আলা 
মুসিলম, (দার াহয়া’াত তুরাছ, ৈবরত, ১৩৯২ িহ.) (৬/১০৭)। 
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থাকায় লািঠেত ভর করতাম। আর আমরা িবরত হতাম না ফজর 
উিদত হ য়া পযর�।  

 

আেলাচয বণরনািট মােলক (রহ.) �ীয় �� ‘‘মুয়াাা’’ েত বণরনা 
কেরেছন, আর তার অনুরপ বণরনা কেরেছন আবদুল আযীয াবন 
মুহা�দ আদ দারা য়ারদী সাঈদ াবন মানছুেরর িনকট এবং 
ায়াহায়া াবন সাাদ আল কাাান আবু বকর াবন আিব শাাবার 
িনকট। আর তােদর উভেয় একা সূ্ তথা মুহা�দ াবন াউছুফ 
হেত বণরনা কেরন। আর িতিন বেলন, এগার রাকা‘আত।৩০F

31  

শায়খ মুহা�দ নািসরি�ন আলবানী বেলন, অনুরপভােব মােলক 
(রহ.) এর বণরনা েমাতােবক বণরনা কেরেছন াসমাাল াবন 
উমাায়যাহ, উসামা াবন যােয়দ, মুহা�দ উবন াসহাক। যা 
িনশাপুরীর বণরনা কেরেছন। অনুরপভােব াসমাঈল াবন জা‘ফর 
আল মাদানী াবন খুযাামার িনকট, সকল বণরনা মুহা�দ াবন 
াউসুেফর সােথ সংি�� রেযেছ।৩১F

32  

                                                            
31. েদখুন, িনমা য়াা যা উে�খ কেরেছন তারঁ আছারস-সুনান �ে�, 
(মুসা য়ারাহ, তা.িব পৃ. ২৫০)  

32. শায়খ নািসর�ীন আলবানী, িরসালাতু সালাতুত তারাবীহ (িরয়াদ: 
মাকতাবাতুল মা‘আেরফ িলন -নাশাের  য়াত তা যী‘, থথম সং�রণ ১৪২১, 
পৃ. ৫৩।  
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উপেরা� বণরনা েলার মেধয যা  মর রািদয়া�াহ আনহ েথেক 
এেসেছ তা িবশুতার শীেষর অবঅান করেছ। আর তােত  এগার 
রাকা‘আেতর বণরনা এেসেছ। 

ি�তীয় মেতর দলীলঃ 

এ মেতর থব�াগণ মারফু‘ হাদীস   সাহাবােদর ‘আছার’ িদেয় 
দলীল িদেয়েছন। েযমন:  

হাদীেস মারফু:  

াবন আিব শাাবা তার মুসা�ােফ৩২F

33 উে�খ কেরেছন, আর 
তাবারানী তার মু‘জােম কাবীের৩৩F

34, সাগীের, 34F

35 তার েথেক বায়হাকী 
তার সুনােন কুবরােত, 35F

36 আবদ াবন হমাাদ ‘‘মু�াখােব’’ 36F

37 — 
                                                            
33. দারত-তাজ, তাকদীম  য়া যবত, কামাল াউসুফ আল-হত, থথম সং�রণ 
১৪০৯ িহ.(ৈবরত: েলবানন) (২/৩৯৪)। 

34. সুলাামান াবন আায়াব আবুল কািসম আত-িতবরানী, আল-মু‘জামুল-
কাবীর (মু‘েসল, মাকতাবাতুল উলূম  য়াল েহকাম, ি�তীয় সং�রণ, ১৪০৪ 
িহ. ১৯৮৩ খী.্) তাহকীক: হামদ াবন আবদুল মাজীদ আস-সালাফী, 
১১/৩৯৩) 

35 (১/৪৪৪) েদখুন, মাজমাউয যা য়ােয়দ (৩/১৭২)। 
36 মুসনাদু আবদ াবন হামীদ াবন নাসর আবু মুহা�দ আল িকসী, 
(২/৪৯৬)। 

37 আবদ াবন হামীদ াবন নসর আবু মুহা�দ আল িকসী, আল মু�াখাব 
িমনাল মুসনাদ, মাকতাবাতুস সু�াহ (কায়েরা, থথম সং�রণ, ১৪০৮-১৯৮৮ 
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সকেলা াবরািহম াবন উসমান আবু শাাবা েথেক িতিন আল-
িহকাম হেত, িতিন মুকিসম হেত, িতিন আবদু�াহ াবন আ�াস 
েথেক বণরনা কেরন েয, নবী কিরম সা�া�াহ আলাািহ  য়াসা�াম 
রমযােন িবশ রাকা‘আত তারািবহর সালাত   িবতেরর সালাত 
আদায় করেতন। 

যাালা‘ঈ বেলন, বণরনািট ামাম আবু বকর াবন আবু শাাবার 
দাদা আবু শাাবা াবরািহম াবন উসমােনর কারেণ মা‘লূল বা 
�িটযু�। তার দুবরলতার বযাপাের সকেল ঐকযমত। এছাড়া  তার 
বিণরত হাদীসিট সহীহ হাদীেসর িবপরীত যা আবু সালমাহ াবন 
আবদুর রহমান হেত বিণরত, িন�য় িতিন আেয়শা রািদয়া�াহ 
আনহােক িজেজস করেল, িতিন  তাঁর (পূেবরাে�িখত) হাদীস বণরনা 
কেরন।৩৭F

38  

এ হাদীেসর সব বণরনার মূলিভিা হেলন, আবু শাাবাহ াবরাহীম 
াবন উসমান আল-আবাসী আল-কূফী। আেলমগেণর ঐকযমেতর 

                                                                                                               
ি�.) তাহকীক: সুবহী আল বাদরী আস সামরাা, মাহমুদ মুহা�দ খলীল 
আস-সাঈদী, পৃ. (২১৮)। 

38. আবদু�াহ াবন াউসুফ আবু মুহা�দ আল-হানাফী আয-যাালী, নাসবুর 
রািয়য়া ফী তাখরীেজ আহািদিসল িহদায়াহ, (দারল হাদীস, িমশর, ১৩৫৭ 
িহ.) তাহকীক: মুহা�দ াউসুফ িবন -নূরী (৩/১৭২)। 
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িভিােত িতিন দুবরল বণরনাকারী।३८F

39 ামাম বায়হাকী   তাবারানী 
আর  �� কের বেলেছন েয, এ হাদীসিট শধুমা্ আবু শাাবার 
সূে্ বিণরত হেয়েছ। ামাম যাহাবী তাঁর মীযানুল া‘িতদাল �ে� 
আবু শাাবােক মুনকার বেলেছন। হািফয াবন হাজার আসকালািন 
যঈফ বেলেছন। আর অনয েকােনা সনদ  িতিন পানিন।৩৯F

40 

 

‘আছার’ (সাহাবীেদর বণরনা) হেলা িন�রপ : 

১. উমর (রাঃ) হেত বিণরত:  

আবদুর রাযযাক তাঁর মুসা�ােফ৪০F

41 দাউদ াবন কায়স   অনযানযরা 
মুহা�দ াবন াউসুফ হেত িতিন সােয়ব াবন ায়ািযদ হেত বণরনা 
কেরেছন েয, উমর রািদয়া�াহ আনহ রমযান মােস মানুষেক 
উবাা াবন কা‘ব   তামীম আদ-দারীর িনকট একি্ত করেতন। 
তারা একুশ রাকা‘আত সালাত পড়ত যােত িম’ঈন (এক শ 

                                                            
39. েদখুন, ামাম বায়হাকী যা তার কুবরা �ে� বণরনা কেরেছন, (২/৪৯৬) 
াবনুল হ�াম ফী শরেহ ফাতহল কাদীর, (১/৩২৩), যাহাবী তার মীযানুল 
া‘িতদােল (১/৪৭)। 

40. ফাতহল বারী (৪/২৫৪)। 
41. আবদুর রাযযাক, আবু বকর আবদুর রা�াক াবন হমাম আস-সানআনী 
(ৈবরত: আল-মাকতাবাতুল াসলামী, ি�তীয় সং�রণ ১৪০৩ িহ.) তাহকীক: 
হাবীবুর রহমান আল-আজাদী (৪/২৬০)। 
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আয়াতিবিশ�) সূরা েলা েতলা য়াত করত এবং ফজর উিদত 
হেল সবাােক েছেড় িদত। 

 

এা বণরনািট আবদুর রাযযােকর একক বণরনা। িতিন দাউদ াবন 
কায়স হেত, িতিন মুহা�দ াবন াউসুফ হেত বণরনা কেরেছন। 
আর আ�ুর রাযযাক এ বণরনায় মুখতােলত। মুখতালাত 
বণরনাকারীর হকুম হেলা, াখেতলােতর পূেবর যােদর েথেক হাদীস 
�হণ করা হেয়েছ তা �হণ করা। াখেতলােতর পের যােদর 
েথেক বিণরত হেয়েছ তােদর বণরনা েনয়া যােব না। অথবা িবষয়িট 
জিটল, ফেল াখেতলােতর আেগ বা পের তা জানা যায় না। 
এখােন আ�ুর রাযযােকর মাস‘আলািট তৃতীয় পযরােয়র। িবেশষ 
কের িনভররেযাগয বণরনাকারীগেণর যখন িবপরীত বণরনা করেছ। 
েকননা আ�ুর রাযযাক এ বণরনািট াখেতলােতর পূেবর না পের 
বণরনা কেরেছন েসটা জানা যায় না। অত:পর এ বণরনািট মােলক 
(রহ:) মুহা�দ াবন াউসুফ হেত বণরনা কেরেছন। েযমনিট  পূেবর 
অিতবািহত হেয়েছ। আর েসখােন  এগার রাকা‘আেতর িবষয়িট 
সু�� এবং তার েথেক আ�ুর রাযযােকর বণরনা দাউদ াবন 
কায়স হেত, আর িতিন মুহা�দ াবন াউসুফ হেত’’ এগার 
রাকা‘আেতর বণরনা সু�� হেয়েছ। েকােনা সে�হ েনা েয, 
এখােন থথেমা� বণরনািট সহীহ। েকননা আ�ুর রাযযাক 
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মুখতােলত, আর িতিন বণরনা কেরেছন দাউদ াবন কায়স েথেক 
েসিট �হণেযাগয। (যখন ধারাবািহক বণরনা পা য়া যায়) িতিন 
বণরনা কেরেছন মুহা�দ াবন াউসুফ েথেক। অথচ দাউদ াবন 
কায়েসর েকান ধারাবািহকতা েনা। এ িহেসেব  মর রািদয়া�াহ 
আনহ হেত আবদুর রাযযােকর বিণরত ‘আছার’ েক মুনকার বলা 
সহীহ। েযেহতু আবদুর রাযযাক   দাউদ াবন কায়েসর মেধয েক 
অিধক িনভররেযাগয তা িনেয় মােলক (রহঃ) মতিবেরাধ কেরেছন।  

২. মুহা�দ াবন নসর আল মার য়াযী রাি্ জাগরণ বা িকয়ামুল 
লাাল স�েকর বণরনা কেরন৪১F

42, ামাম বায়হাকী সুনানুল কুবরা 
�ে� ায়ািযদ াবন খাসীফাহ হেত এবং িতিন সােয়ব াবন 
ায়ািযদ হেত এবং িতিন  মর রািদয়া�াহ আনহ হেত বণরনা 
কেরেছন েয, রাে্র সালাত িবশ রাকা‘আত।৪২F

43  

এ বণরনায় ায়ািযদ াবন খাসীফাহ একক বণরনাকারী িতিন সােয়ব 
াবন ায়ািযদ হেত এবং িতিন  মর রািদয়া�াহ আনহ হেত। আর 
এিট তারা যা বণরনা কেরেছন েসিট িনভররেযাগযতার িদক েথেক 
িবপরীতমুখী বণরনা রেয়েছ। অত:এব িবেরািধতার কারেণ বণরনায় 
দুবরলতা থকাশ েপেয়েছ। ামাম আহমদ (রহঃ) ায়ািযদ াবন 

                                                            
42.  থা �, পৃ. ১৫৭। 
43.  থা �, (২/৪৯৬)। 
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খাসীফাহ স�েকর বেলেছন েয, িতিন মুনকারল হাদীস।৪৩F

44 হােফয 
াবন হাজর আসকালানী ফতহল বারী �ে�র ভূিমকায় বেলন: 
‘মুনকারল হাদীস’ এ শ�িট ামাম আহমদ ঐ বযি�র জনয 
বযবহার কেরেছন, িযিন হাদীেসর সােথ খুব সীিমতভােব স�ৃ� 
বা অপিরিচত। তার অবঅার সািবরক িবে�ষণ মাধযেম এিট বুঝা 
যায়। আর ামাম মােলক   অনযানয আা�ােয় িকরামগণ াবন 
খাসীফাহেক হ�ত মেন কেরন।৪৪F

45  

েযেহতু ায়াযীদ াবন খাসীফাহ এর বণরনা সহীহ হ য়ার িদক 
েথেক দুেভরাদয   অথতুল।৪৫F

46 েকননা এিট িনভররেযাগয বণরনার 
িবপরীত। েকননা াবন খাসীফাহ   মুহা�দ াবন াউসুফ উভেয় 
িনভররেযাগয এবং তারা  সােয়ব াবন ায়ািযদ হেত বণরনা 
কেরেছন। থথেম  িতিন বেলেছন একুশ রাকা‘আত, আর 
ি�তীয়বার এগার রাকা‘আত। ফেল ি�তীয় মতিট অ�ািধকার 
পােব। এখােন দুিট িদক রেয়েছ। েযমন: 

                                                            
44. মীযানুল া‘িতদাল, (৪/৪৩০)। 
45 মুকা�ামাতুল ফাতহল বারী, পৃ. ৪৫৩। 
46. ামাম নববী শরেহ মুহাযযাব �ে� িবষয়িট আেরা  দৃঢ়তার সােথ উে�খ 
কেরেছন। আল-মাকতাবাতুল ‘আলািময়যা, তাহকীক: মুহা�দ নাজীব আল- 
মুিত‘ঈ (৩/৫২৭)। 
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থথম: েকননা িতিন তার সাথীর েচেয় েবশী িনভররেযাগয। এজনয 
হােফয াবন হাজর ায়ািযদ াবন খাসীফাহ এর  ণ বণরনায় 
বেলেছন িসকাহ বা িনভররেযাগয। আর মুহা�দ াবন াউসুেফর 
শােন বেলেছন: িনভররেযাগয থমািণত বা সাবয� হেয়েছ।  

ি�তীয়: অনুরপভােব মুহা�দ াবন াউসুফ সােয়ব এর েবােনর 
েছেল। আর িতিন তার মামার হাদীস স�েকর সবরািধক জাত।  

েমাটকথা: উপেরর বণরনািট ায়িযদ াবন খাসীফাহ   মুহা�দ 
াবন াউসুেফর মতিবেরােধর মূল বণরনা। আর আিলমগণ ায়ািযদ 
াবন খাসীফাহেক যঈফ বেলনিন। বরং তারা মুহা�দ াবন 
াউসুেফর বণরনােক অ�ািধকার িদেয়েছন। 

৩- ামাম মােলক (রহ) তাঁর মুয়াাা �ে� বণরনা কেরেছন; 46F

47 
ায়ািযদ াবন রমান হেত বিণরত, িতিন বেলন,  মর াবনুল 
খাাােবর যুেগ মানুষ েতাশ রাকা‘আত সালাত আদায় করত। 
আেলাচয বণরনািট মুনকািত‘ বা িবিি� সনেদ; েকননা ায়ািযদ 
াবন রমান  মর াবনুল খাাাব রািদয়া�াহ আনহ েক পানিন।৪৭F

48 

                                                            
47. মােলক, মুয়াাা, (১/১১৫)। 
48. েদখুন,ামাম যাালীঈ , নাসবুর রািয়য়াহ, (২/১৫৪); উমদাতুল কারী, আঈনী 
(১১/১২৬)। 
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৪- াবন আবু শাাবাহ  কী‘ হেত, িতিন মােলক হেত িতিন 
ায়াহায়া াবন সাঈদ হেত বণরনা কেরেছন েয, ‘ মর াবনুল 
খাাাব এক বযি�েক িবশ রাকা‘আত সালাত পড়েত িনেদরশ 
িদেয়েছন।৪৮F

49 এ বণরনািট  িবিি� বণরনা, েকননা ায়াহায়া াবন 
সাাদ  মর াবন খাাাব রািদয়া�াহ আনহ েক পানিন। াবন 
মািদনী বেলন: আমার জানা েনা িতিন আনাস রািদয়া�াহ আনহ 
বযতীত অনয েকান সাহাবী েথেক শেনেছন িক না।৪৯F

50 

ি�তীয় ‘আছার’: উবাা াবন কা‘ব রািদয়া�াহ আনহ বিণরত:  

৫- াবন আিব শাাবাহ আ�ুল আযীয াবন রফাঈ‘ েথেক বণরনা 
কেরেছন েয, িতিন বেলন, রমযান মােস মিদনােত উবাা াবন 
কা‘ব িবশ বাকা‘আত সালাত আদায় করেতন এবং িতন 
রাকা‘আত িবিতর পড়েতন।৫০F

51 

এ বণরনািট  মুনকািত‘ বা িবিি�। েকননা আ�ুল আযীয উবাা 
াবন কা‘ব রািদয়া�াহ আনহ  েক পানিন, িতিন রািদয়া�াহ আনহ  
১৯ িহজরীেত অথবা ৩২ িহজরীেত মারা িগেয়েছন, আর আ�ুল  

                                                            
49. মুসা�ােফ াবন আিব শাাবা, (২/৩৯৩)। (ৈবরত: দারল িফকর, থথম 
সং�রণ ১৪০৪-১৯৮৪ খী.) (১১/২২৩)। 

50. আহমদ াবন আলী াবন হাজার আল-‘আসকালানী, তাহযীবুত তাহযীব, ( 
ৈবরত: দারল িফকর, থথম সং�রণ ১৪০৪-১৯৮৪ খী.) (১১/২২৩)। 

51. াবন আিব শাাবা, মুসা�াফ (২/৩৯৩)। 
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আযীয মারা েগেছ ১৩০ িহজরীেত। তার জীবনীেত এমন েকান 
বণরনা পা য়া যায় না েয িতিন উবাা াবন কা‘ব রািদয়া�াহ 
আনহ হেত বণরনা কেরেছন। অথচ িতিন শধুমা্ েছাট সাহাবী   
বড় বড় তােবঈন েথেক বণরনা কেরেছন।৫১F

52  

তৃতীয় ‘আছার’: াবন মাসউদ রািদয়া�াহ আনহ  হেত বিণরত: 

৬- মুহা�দ াবন নসর আল-মার য়াযী  হেত িকয়ামুল লাাল 
স�েকর বিণরত আেছ েয, িতিন বেলন, আ‘মাশ বেলন, াবন 
মাসউদ িবশ রাকা‘আত তারাবীহ  পড়েতন এবং িতন রাকা‘আত 
িবিতর সালাত পড়েতন।৫২F

53 

আেলাচয বণরনািট  মুনকািত‘ বা িবিি�। েকননা, িন�য় আ‘মাশ 
(রহ.) াবন মাসউদ েক পানিন।৫৩F

54  

চতুথর ‘আছার’: আলী রািদয়া�াহ আনহ হেত বিণরত: 

৭- ামাম বায়হাকী তার সুনােন কুবরা �ে� আবুল হাসনা হেত 
বণরনা কেরেছন েয,   ‘আলী াবন আবু তােলব রািদয়া�াহ আনহ 

                                                            
52 আহমদ াবন হাজার আল-আসকালানী, তাহযীবুত তাহযীব (হলব, দারর 
রাশীদ, িসিরয়া, ি�তীয় সং�রণ, ১৪১১ িহ.) অনুবাদ নং (৪০৯৫) এ িহেসেব 
এেক চতুরথ সং�রণ িহেসেব গণয করা হয়। 

53. েদখুন, মুখতাসার িকয়ািমল লাাল, পৃ. ১৪৮। 
54. েদখুন, তাহযীবুত তাহযীব, (৪/১৯৫)। 
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মানুষেক পাঁচ বার িব�ােমর সােথ িবশ রাকা‘আত তারাবীর 
সালাত পড়েত িনেদরশ িদেয়েছন।৫৪F

55  

আেলাচয বণরনািট যঈফ বা দুবরল। েকননা আবুল হাসনা একজন 
অপিরিচত বযি�।৫৫F

56  

 

৮- ামাম বায়হাকী অনয আেরকিট  বণরনায় হা�াদ াবন শয়াাব 
হেত এবং িতিন আতা াবন আস-সােয়ব হেত বণরনা কেরেছন। 
িতিন আ�ুর রহমান আস সুলামী হেত, িতিন আলী রািদয়া�াহ 
আনহ হেত বণরনা কেরন েয, আলী রািদয়া�াহ আনহ রমযান 
মােস কারীেদরেক তার কােছ েডেক পাঠােলন, তারপর তােদর 
মেধয হেত একজনেক িবশ রাকা‘আত তারাবীহ র সালাত 
মানুষেদর পড়ােত িনেদশর িদেলন। আর িতিন (আলী রা. �য়ং) 
েলাকেদর সে� িবিতর সালাত আদায় করেতন।  

এ বণরনািট দুবরল বা যঈফ। েকননা, এখােন হা�াদ াবন শ‘য়াঈব 
দুবরল রাবী।৫৬F

57 

                                                            
55. বায়হাকী, সুনানুল কুবরা, (২/১৯৭)। 
56. াবন হাজার, তাকরীব নং ৮০৫৩, অপিরিচত, সাহাবী, মীযানুল া‘িতদাল 
(৪/৫১৫) নং ১০১০৬। 
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৯- ামাম বায়হাকী আর  বেলন,57F

58 আমােদর িনকট শাতীর াবন 
শাকল বণরনা কেরেছন। আর িতিন আলী রািদয়া�াহ আনহ এর 
স�ী িছেলন। িন�য় িতিন রমযান মােস িবশ রাকা‘আত তারাবীহ  
  িতন রাকা‘আত িবিতেরর ামামিত করেতন। 

প�ম ‘আছার’: সুয়াাদ াবন গাফলাহ রািদয়া�াহ আনহ হেত 
বিণরত: 

১০- বায়হাকী হেত বিণরত িতিন তার সনেদ বেলন৫৮F

59, আমার 
িনকট আবু যাকািরয়া াবন আবু াসহাক সংবাদ িদেয়েছন, তার 
িনকট আবু আ�ু�াহ মুহা�দ াবন ায়াকুব খবর িদেয়েছন। িতিন 
বেলন, আমােদর িনকট মুহা�দ াবন আ�ুল  য়াহহাব বণরনা 
কেরেছন, তােক জা‘ফর াবন আউন, এবং তােক আবুল খুসাাব 
এ মেমর সংবাদ িদেয়েছন েয, িতিন বেলন, রমযান মােস সুয়াাদ 
াবন গাফলাহ রািদয়া�াহ আনহ আমােদর সালােত ামামিত 

                                                                                                               
57. াবন মঈন   অনযানযরা এটােক যঈফ বেলেছন। েদখুন: আ�ুর রহমান 
াবন আিব হােতম মুহ�াদ াবন াি�স আবু মুহ�দ আর-রাযী আত-
তামীমী,আল-জারহা  য়াত তা‘দীল,(ৈবরত: দার এহায়াউত তুরািছল 
আরাবী, থথম সং�রণ ১৯৫২ খী.)১/১/১৪২); ামাম বুখারী, তারীখুল কাবীর 
( ৈবরত: দারল িফকর) তাহকীক: আস-সাােয়যদ হােশম নদভী (২/১/৫২). 

58. আস-সুনান আল-কুবরা,(২/৪৯৬)। 
59. থা �। 
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করেতন এবং িতিন পাঁচ িব�ােম িবশ রাকা‘আত সালাত আদায় 
করেতন।  

এ হেি রমযােন িকয়ামুল লাাল িহেসেব িবশ রাকা‘আত 
তারাবীহ  সালাতেক সু�� থমাণ করার েকে্ েমৗিলক বণরনা। 
িক� বণরানাকারীগেণর জীবনী পােঠ জানা যায় েয, তােদর েকউ 
েকউ মুনকার, আবার কােরা বণরনা যঈফ, েকউ েকউ মুনকািত‘, 
তেব অিধক সংখযক সাহাবীর বণরনা হ য়ায় বুঝা যায় েয, এ 
বণরনািটর একিট েমৗিলক� রেয়েছ। আর এটা  জানা যায় েয, 
তােদর িনকট িবশ রাকা‘আত সালাত থিসিু লাভ কেরিছল। 

অতঃপর উপযুর� ব�বয থদানকারীগণ আর  দলীল িহেসেব েযিট 
উপঅাপন কেরন তা হেলা এ সকল ‘আছার’ এর অনুসরেণ 
হারামাান শরীফাান তথা ম�া-মিদনা সুদীঘরকাল পযর� িবশ 
রাক‘আত তারাবীহ  এর সালাত আদায় কের আসেছন।৫৯F

60  

তৃতীয় মেতর দলীল: 

উে�খ করা হেয়েছ েয, মিদনাবাসীগণ এমনিট কের থােকন। 
অথরাৎ তারা ছি্শ রাকা‘আত তারাবীহ  সালাত পেড়ন। কারণ 
তারা েজেনেছন েয, ম�াবাসীগণ থেতযক িব�ােমর সময় কা‘বার 

                                                            
60. আতীয়া মুহ�দ সােলম, িকতাবুল মােত‘, আত-তারাবীহ আকছার িমন 
আলেফ আম মাকতাবাতুত দার, মদীনা মুনা য়ারাহ। 
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এক তা য়াফ কের এবং দুা রাকা‘আত সালাত আদায় কেরন। 
তেব প�মবার িব�ােমর পর আর তা য়াফ করা হয় না। ফেল 
মিদনাবাসীগণ তােদর অনুরপ হেত থেতযক তা য়ােফর অেল চার 
রাকা‘আত সালাত পড়েতন। এ িহেসেব তারাবীহ  এর সালােতর 
রাকা‘আেতর সংখযা েবেড় দাঁড়াল ছ‘ি্শ রাকা‘আেত।৬০F

61  

মুহা�দ াবন নসর দাউদ াবন কায়েসর বরােত বণরনা কেরেছন 
েয, িতিন বেলন, আবান াবন উসমান    মর াবন আ�ুল 
আযীেযর শাসনকােল মিদনায় আিম মানুষেদরেক ছি্শ 
রাকা‘আত তারাবীহ র সালাত আদায় করেত েদেখিছ। আর তারা 
িতন রাকা‘আত িবিতর পড়েতন।৬১F

62  

ামাম মােলক (রহঃ) বেলন, আমােদর িনকট এিট অেনক থাচীন 
কাল েথেকা চেল আসেছ।  

আেলাচয মাসআলায় অনযানয ব�বযসমূহঃ 

তারাবীহ  এর রাকা‘আেতর বযাপাের অিধক সংখযা যা বিণরত 
হেয়েছ, তা হেি, িবিতরসহ তারাবীহ র সালাত এক চি�শ 
রাকা‘আত।  

                                                            
61. শারহল মুহাযযাব (৩/৫২৭)। 
62. মুখতাসার িকয়ািমল লাাল, পৃ. ১৪৯। 
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াবন আিব শাাবাহ হাসান াবন উবায়িদ�াহ হেত বণরনা কেরন 
েয, িতিন বেলন, আ�ুর রহমান াবনুল আস য়াদ আমােদর সােথ 
রমযান মােস চি�শ রাকা‘আত তারাবীহ  এবং সাত রাকা‘আত 
িবিতর সালাত পেড়েছন।৬২F

63  

াবন আ�ুল বার (রহ.) আস য়াদ াবন ায়াযীদ হেত বণরনা 
কেরেছন চি�শ রাকা‘আত তারাবীহ    সাত রাকা‘আত িবিতর।৬৩F

64  

নােফ‘ রািদয়া�াহ আনহ হেত বিণরত, িতিন বেলন, আিম মানুষেক 
(৩৯) উনচি�শ রাকা‘আত সালাত পড়েত েদেখিছ৬৪F

65। ত�েধয 
তারা িতন রাকা‘আত িবিতর সালাত পড়েতন।  

যারারাহ াবন আ ফা হেত বিণরত িতিন বসরােত েচৗি্শ 
রাকা‘আত তারাবীহ  পড়েতন, তারপর িবিতর সালাত পড়েতন।  

সাঈদ াবন জুবােয়র হেত বিণরত : তারাবীহ র সালাত ২৪ 
(চিববশ) রাকা‘আত। েকউ েকউ বেলন, িবতর বযতীত েষাল 
রাকা‘আত৬৫F

66।  

                                                            
63.  মুসা�াফ,াবন আিব শাাবা, (২/১৬৩) নং ৭৬৮৭। 
64. আবু  মর াউসুফ াবন আ�ু�াহ াবন আ�ুল িবর আন নািমরী,আল 
াে�যকার (ৈবরত:দারল কুতুিবল ালিময়যাহ,থথম সং�রণ,১৪২১িহ.-
২০০০খী.)তাহকীক সােলম মুহা�দ আতা,মুহা�দ আল মুয়া য়যায(২/৭০)। 

65 .থা �, 
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সােলহ মা লা তা য়ামাহ বেলন, আিম মানুষেদরেক একচি�শ 
রাকা‘আত তারাবীহ র সালাত পড়েত েদেখিছ ত�েধয পাঁচ 
রাকা‘আত িবিতর িছল। 

 

েমা�াকথাঃ 

হােফয াবন হাজার ‘আসকালানী (রহ.) উপেরা� বণরনাসমূেহর 
উে�েখর পর বেলন, াবন াসহাক বেলেছন, “আর আিম যা 
শেনিছ ত�েধয এিট সবেচেয় েবশী থমািণত বণরনা।  (অথরাৎ 
মুহা�দ াবন াউসুফ এর বণরনা, যা িতিন সােয়ব াবন ায়ািযদ 
হেত বণরনা কেরেছন, িতিন বেলন, আমরা  মর (রা.) এর যুেগ 
রমযান মােস েতর রাকা‘আত তারাবীহ  এর সালাত পড়তাম) আর 
এিট রাে্ নবী কিরম সা�া�াহ আলাািহ  য়াসা�াম এর 
সালােতর বণরনা সংিা� আেয়শা (রা.) এর হাদীেসর অনুরপ।৬৬F

67 

আেলাচয মাস‘আলািট বযাপক, আর আিলমগণ এ িবষেয় মতেভদ 
কেরেছন, আর কেঠারতা আর প বযতীত মাস‘আলািট বণরনা 
কেরেছন। েযমন: 

                                                                                                               
66  াবন হাজার,ফতহল বারী,.থা �,(৪/২৫৪)। 
67. ফতহল বারী, (৪/২৯৯)। 
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মােলক (রহ.) দাউদ াবন হসাান েথেক যা বণরনা কেরেছন, িতিন 
আল ‘আরাজ েক বলেত শেনেছন িতিন বেলন, রমযান মােস 
মানুষেক কােফরেদর অিভস�াত েদয়া অবঅায় েপেয়িছ। 
বণরনাকারী বেলন, আট রাকা‘আেত �ারী সূরা বাকারাহ পাঠ 
করত। অত:পর যখন বার রাকা‘আত পড়েত েযেতন, তখন মানুষ 
মেন করত েয, (িকরাআত) হা�া করা হেয়েছ।६७F

68 এ বণরনা ে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। 

ামাম মােলক বেলন, ছি্শ রাকা‘আত িবষয়িট উপেরা� িবষেয়র 
উপর িনরভর কের শত বছেরর েবশী সময় ধের চেল আসেছ। 
আর এ িবষেয় েকান সংকরীণতা েনা।৬৮F

69 

ামাম শােফয়ী (রহ.) বেলন, আিম মিদনােত মানুষেক উনচি�শ 
রাকা‘আত এবং ম�ায় েতাশ রাকা‘আত পড়েত েদেখিছ। এ 
েথেক এখােন আর েকান িকছু সংকীণর েনা। 

তার েথেক আর  বিণরত আেছ েয, যিদ িকয়াম দীঘর হয়, িসজদা 
কম হয় তেব তা ভােলা। আবার যিদ িসজদা েবশী হয় এবং 
                                                            
68. ামাম মােলক, আল-মুয়াাা (১/১১৫) নং (২৫৩); আ�ুর রাযযাক, আল- 
মুসা�াফ (৪/২৬২) নং (৭৭৩৪)। 

69. ফতহল বারী, (৪/২৫৩)। 
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িকরাত সহজ হয় তা  উাম। তেব থথমিট আমার িনকট েবশী 
িথয়।৬৯F

70 

ামাম িতরিমযী বেলন, জানীগণ রমযান মােস িকয়ামুল লাাল 
স�েকর মতিবেরাধ কেরেছ। ফেল তােদর কােরা কােরা অিভমত 
িবিতরসহ একচি�শ রাকা‘আত, আর এিট মিদনাবাসীর ব�বয 
এবং মিদনায় এিটর উপর আমল হয় েবশী। তেব অিধকাংশ 
আেলম যারা  মর (রা.), আলী (রা.) সহ অনযানয সাহাবীেদর হেত 
িবশ রাকা‘আত সালাত বণরনা কেরেছন; তােদর মেধয সুিফয়ান 
সা রী, াবনুল মুবারক, শােফয়ী‘ অনযতম। শােফয়ী বেলন, আর 
অনুরপ সংখযা আিম আমার শহর ম�ায় েপেয়িছ। তারা িবশ 
রাকা‘আত সালাত আদায় কের। ামাম আহমদ বেলন, এ িবষেয় 
অেনক মতিবেরাধ রেয়েছ। আর িতিন এ িবষেয় েকান সুরাহা 
কেরন িন। াসহাক বেলন, বরং আমরা একচি�শ রাকা‘আত 
�হন করব যা উবাা াবন কা‘ব (রা.) হেত বিণরত হেয়েছ। 

ামাম বাাহাকী বেলন, উভয় বণরনার মেধয এ ভােব সমসয় করা 
স�ব েয, তারা সাধারণত: এগােরা রাকা‘আত আদায় করেতন, 

                                                            
70 ফতহল বারী, (৪/২৯৮)। 
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পের িবশ রাকা‘আত পড়েতন এবং িতন রাকা‘আেতর িবিতর 
পড়েতন। আ�াহা অিধক জােনন৭০F

71।  

 

শাাখুল াসলাম াবন তাািময়যাহ (রহ.) বেলন, বণরনা েলার 
পার�িরক ৈবপিরতয   েস েলার মােঝ সমসয় করেত িগেয় 
বলা যায়, রাকা‘আত সংখযা কম বা েবশী হেত পাের দ�ায়মােনর 
দীঘরতা   ��তার উপর। িতিন বেলন, উাম হেলা মুস�ীেদর 
িসুা� বা পািরপাি�কতা যিদ তােদর দরীঘ সময় দ�ায়মান েথেক 
দশ রাকা‘আত তারাবীহ    িতন রাকা‘আত িবিতর সালাত আদায় 
করা স�ব হয় েযমনিট নবী কিরম (স.)   অনযানযরা রমযােন 
আদায় কেরেছন, তেব েসিটা উাম। আর যিদ মুস�ীরা েসটা 
করেত সমথর না হয় তেব িবশ রাক‘আত পড়া উাম। আর এিটর 
উপরা অিধকাংশ মুসিলম আমল কের থােকন। েকননা িবশ 
সংখযািট দশ   চি�শ এর মাঝামািঝ। আর যিদ েকউ চি�শ 
রাকা‘আত বা অনয িকছু পেড় তেব তা  জােয়য। এখােন মাকরহ 
হ য়ার িকছু েনা। আর েয বযি� এ ধারণা কের েয রমযােন 

                                                            
71 ামাম বাাহাকী; আস-সুনানুল কুবরা: (২/৪৯৬)।  
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িকয়ামুল লাােল রাকা‘আেতর সংখযা িনিদর�, তােত কম েবশী করা 
যােব না, তাহেল িতিন ভুল কেরেছন।৭১F

72 

 

শাাখ আ�ুর রহমান াবন িজবরীন বেলন, শায়খুল াসলােমর 
ব�বয েথেক আমরা জানেত পারলাম, িন�য় িকয়ামুল লাাল 
সময়সীমার সােথ িনিদর�, রাকা‘আেতর সংখযার সােথ নয়। আর 
নবী সা�া�াহ আলাািহ  য়াসা�াম এগার রাকা‘আত পড়েতন 
পাঁচ ঘ�া সময় ধের। মােঝমােঝ সারা রাত বযাপী। এমন িক 
েসেহরীর সময় েশষ হেয় যাবার আশংকা হেয় েযত। আর এিট 
দ�ায়মােনর দীঘরতােক বুঝায় যােত এক রাকা‘আেত চি�শ িমিনট 
সময় লােগ। আর সাহাবােয় িকরাম তা করেতন। কারণ, তারা 
দীঘর সময় দাঁিড়েয় থাকার জনয লািঠর উপর ভর করেতন। 
অতঃপর যখন দীঘর সময় দাঁিড়েয় থাকা   অনযানয রকন েলা 
তােদর িনকট ক�কর মেন হেলা, তখন তারা সহজ কের িনেলন, 
তারা রাকা‘আেতর সংখযা বৃিু করেলন, েশষ পযর� সারা রাত 
অথবা রােতর অিধকাংশ সময় তারা সালােত মশ ল থাকেতন। 

                                                            
72. শাাখুল াসলাম আহমদ াবন আবদুল হালীম াবন আ�ুস সালাম াবন 
তাািময়যাহ মাজমুউল ফাতা য়া, মুহা�দ মােলক ফাহাদ, আল মাসহাফ আশ-
শরীফ েসৗিদ আরব:  য়াযারাতুল শয়ু‘িনল াসলািময়যাহ ১৪১৬ িহ. 
(২৩/১১৩)। 
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এটা হেলা সাহাবাগেণর সু�াত, সহজ কের আরকান আদায় 
করার সােথ অিধক রাকা‘আত সালাত আদায় অথবা দীঘর সময় 
রকন আদােয় বযয় করার পাশাপািশ কম সংখযক রাকা‘আত 
সালাত আদায় করা। তেব তােদর েকউ এেক অপেরর িবেরািধতা 
কেরন িন। সুতরাং তােদর থেতযেকা হেকর উপর থিতি�ত 
িছেলন এবং সকেল এমন াবাদত করেতন যােত কবুল   বহ ণ 
বৃিুর থতযাশা করা যায়।७२F

73 

হােফয াবন হাজার আসকালানী (রহ.) উপেরা� বণরনাসমূেহর 
সমসয় সাধেন বেলন: মানুেষর থেয়াজন   পািরপাি�ক অবঅার 
উপর িনভরর কের বণরনা   সংখযার িভ�তা। ফেল মােঝ মােঝ 
তারা এগােরা রাকা‘আত পড়েতন। কখেনা কখেনা একুশ 
রাকা‘আত, মােঝ মেধয েতাশ রাকা‘আত, মানুেষর শি� উদযেমর 
িভিােত পড়া হেতা। যখন তারা এগার রাকা‘আত পড়েতন. তখন 
তারা ;দীঘর সময় দাঁিড়েয় িকরাত পড়েতন; এমনিক দীঘর দাঁিড়েয় 
থাকার সুিবধােথর লািঠেত ভর িদেতন। আর যখন েতাশ 
রাকা‘আত পড়েতন, তখন দাঁিড়েয় থাকাটা সহজ করেতন, অথরযাৎ 
িকরাআতেক েছাট কের পড়েতন। যােত কের এটা মানুেষর জনয 
ক�কর না হয়। 

                                                            
73. াবন িজবরীন, ফাতা য়া আস-িসয়াম, ( িরয়াদ: দার াবন খুযাামাহ, 
১৪২০ িহ.) পৃ. ১৪২-১৪৪।  
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িতিন আর  বেলন, উপেরা� বণরনাসমূেহর মেধয সামমসয িবধান 
এভােব স�ব েয, তা অবঅার িভ�তার কারেণ হেয় থাকেব। আর 
স�বত: এ মতিবেরাধিট িকরাআত দীঘর   সহজ হ য়ার িদক 
েথেক হেত পাের। ফেল দীঘর িকরাআেত রাকা‘আত সংখযা কমেব 
এবং সহজ িকরাআেত রাকা‘আত সংখযা বাড়েব।৭৩F

74 

শাাখ াবন িজবরীন বেলন, েস যুেগ েতর রাকা‘আত তারাবীহ  
এর সালাত আদায় করা হেতা। আর তারা িকরাআত এমন দীঘর 
করেতন েয, বার রাকা‘আেতর মেধয তারা সূরা বাকারাহ েশষ 
করেতন, মােঝ মােঝ আট রাকা‘আেতর মেধয। এ কারেণ েয, 
নবী করীম (স.) এ সালােতর সংখযা িনিদর� কেরনিন। ফেল এ 
িবষয়িট অতয� বযাপক। যিদ েকউ ািা কের তেব রাকা‘আত 
সংখযা কম কের রকনসমূহ দীঘর করেব, আর ািা করেল 
রাকা‘আেতর সংখযা বািড়েয় রকনসমূহ সহজ করেত পাের।৭৪F

75 

শাাখ সােলহ উসাািমন বেলন, এর রাকা‘আত সংখযা এগার 
অথবা েতর। েকননা িবিভ� মাধযেম সালেফ সােলহীন েথেক কম 
বা েবশীর বণরনা এেসেছ। অথচ েকউ এেত িবেরািধতা কেরনিন। 
সুতরাং যিদ েকউ বৃিু কের তা  অ�ীকার করা হেব না। আর 
েয বযি� উপেরা� সংখযায় সীমাবু করেব তেব তা উাম। 
                                                            
74. ফতহল বারী, (৪/২৯৮)।  
75 াবন িজবরীন, থা �, পৃ. ১৩৫। 
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এছাড়া  হাদীেস এেসেছ, সংখযা  েবশী করার বযপাের েকান 
অসুিবধা েনা। সহীহ বুখারী   অনযানয হাদীস �ে� াবন  মর 
(রা.) হেত একিট হাদীেস বিণরত হেয়েছ েকান এক বযি� রাসূল 
সা�া�াহ আলাািহ  য়াসা�াম েক িজজাসা কেরিছল রােতর 
সালাত স�েকর, তখন িতিন বেলন, 

 »خ  أحدم  الببح ال� واحد  فووتر  ل مي قد ال� مث� مث� فإذا«

“দুা দ্ুা রাকা‘আত। যিদ েকউ সকাল হেয় যাবার আশংকা কের 
তাহেল এক রাকা‘আত পড়েব। েসা এক রাকা‘আত যা েস 
পেড়েছ েসটােক িবিতর বা েবেজাড় সালােত পিরগিণত করেব।৭৫F

76 
সুতরাং নবী সা�া�াহ আলাািহ  য়াসা�াম রােতর সালােতর 
সংখযা িনিদর� কের েদনিন।৭৬F

77 

 

শাাখ মুহা�দ াবন সােলহ উসাািমনেক িজেজস করা হেয়িছল: 
যখন েকান  বযি� ামােমর িপছেন সালাত আদায় করেব, আর 
িতিন এগার রাকা‘আেতর েবশী পড়েছন, তখন ামােমর অনুসরণ 
                                                            
76. ামাম বুখারী, সহীহ, হাদীস নং ৪৭৩; ামাম মুসিলম, সহীহ, হাদীস নং 
৭৪৯। 

77 াবনুল উসাািমন, আল-ফাতা য়া, িকতাবুদ দা য়াত, (িরয়াদ; মুয়াসসাসাতুত 
দা‘ য়াহ আল-াসলািময়া আস-সহীফাহ, থথম সং�রণ, ১৪১৪ িহ.), পৃ. 
১/১৯১-১৯২। 
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করেব নািক িকয়াম েথেক িফের আসেব? জবােব িতিন বেলন, 
সু�াত হেলা ামােমর অনুসরণ করা। েকননা যিদ েস ামােমর 
সালাত স�� হ য়ার পূেবর িফের আেস, তেব তার িকয়ামুল 
লাােলর স য়াব িমলেব না। েকননা এ মেমর রাসূল সা�া�াহ 
আলাািহ  য়াসা�াম বেলেছন: 

 »مم ارميم حن يغ ك ب ه ل ق�يم لل من قيم «

 ‘‘েয বযি� ামােমর সােথ েশষ পযর� সালাত আদায় কের তার 
িকয়ামুল লাাল িলিপবু করা হয়’’  

কারণ, রাসূল সা�া�াহ আলাািহ  য়াসা�াম তাঁর এ কথা �ারা 
ামােমর অনুসরণ তথা বাকী সালােত  ামােমর সােথ থাকার 
বযাপাের উৎসাহ েদয়ার জনয বেলেছন। আর যখন  সাহাবীগণ 
(েকান েকান ফরয সালােত) এক রাকা‘আত অিতির� করার 
পর  ামােমর অনুসরণ কেরিছেলন, তাহেল িভ� িভ� ভােব 
আদায় করা যায় এমন সালাত আদােয়র সমেয় তােদর জনয 
ামােমর অনুসরেণ িক সমসযা হেব?  

সাহাবীগণ এক সালােত শরয়ী িবধােন অিতির� বৃিু করার পর  
তােদর ামােমর অনুসরণ কেরেছন। আর এিট আমীরল মু’েমনীন 
উসমান াবন আফফান (রা.) হেত বিণরত, িতিন হে�র সময় 
িমনােত সালাত স�� করেতন অথরাৎ চার রাকা‘আত পড়েতন। 
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অথচ নবী কিরম সা�া�াহ আলাািহ  য়াসা�াম, আবু বকর (রা.), 
 মর (রা.) এমনিক  সমান (রা.) এর থথম আট বছর এভােব 
অিতবািহত হেলা েয, তারা সবাা দু’ রাকা‘আত পড়েতন। তারপর 
িতিন (উসমান) চার রাকা‘আত পেড়ন। সাহাবাগণ তার এ মতিট 
অ�ীকার করেলন, তবু  তােক অনুসরণ কের তারা চার 
রাকা‘আত সালাত পেড়ন। যিদ ামােমর অনুসরেণর থিত  র� 
েদ য়াা হয় সাহাবীেদর থদিশরত পথ, তেব আমরা যােদরেক 
েদিখ নবী (স.) েয এগার রাকা‘আত পড়েতন তা েথেক ামাম 
বৃিু কের পড়েল তারা সালােতর মেধয ামােমর িপছন েথেক সের 
পেড়; েযমনিট আজকাল আমরা েদিখ কিতপয় মানুষ ামােমর 
সালাত স�� হ য়ার পূেবর “এগার রাকা‘আতা শর‘য়ী হকুম” এ 
অজুহােত সের পেড়। আমরা বলব: শরী‘আেতর দৃি�েত ামােমর 
অনুসরণা অিধক  য়ািজব।৭৭F

78 

শাাখ াবন িজবরীন এরপ মাস‘আলায় বেলন, ামাম আহমদ 
(রহ.) ামােমর সােথ সালাত আদায় করেতন, িতিন তার িপছন 
েথেক সের েযেতন না।৭৮F

79 

 য়াসা�া�াহ ‘আলা মুহা�াদ। 

                                                            
78. াবনলু উসাািমন, থা �, (১/১৯৪-১৯৬। 
79. াবন িজবরীন, ফাতা য়া আস-িসয়াম, পৃ. ১৪৪-১৪৫।  


