
তারবীহর রাকায়াত সংখ ার সমাধােন  

আ ামা উসাইমীন (রহ:) এর একিট পূণ গেবষণা 

অনবুাদ: আ ু াহ শােহদ আল-মাদানী 

স াদনা: আ ু ািহল হাদী 

স ািনত শাইখ মাহা াদ সােলহ আল উছাইমীন (র:) বেলন: সম  শংসা িব  
জগেতর ভু আ াহ তায়ালার জন । সালাত ও সালাম বিষত হাক সবেশষ নবী 
মাহা াদ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম, তাঁর পিরবার এবং তাঁর সকল সাহাবীর 

উপর।  

অতঃপর আিম তারাবীর নামায িবষেয় একিট িলফেলট দখেত পলাম, যা 
মসুলমানেদর মােঝ িবতরণ করা হে । আিম আরও জানেত পারলাম য, ব িট 
কিতপয় মসিজেদ পাঠ করা হেয়েছ। ব  বা িলফেলটিট খুবই মলূ বান। কননা লখক 
তােত তারাবীর নামােয খু -খুয ুএবং ধীর ি রতা অবল েনর উপর উৎসাহ িদেয়েছন। 
আ াহ তােক ভাল কােজর িবিনমেয় ভাল পরু ার দান ক ন।  

তেব ব িটর মেধ  বশ িকছু আপি  রেয়েছ, যা বণনা করা ওয়ািজব মেন করিছ। 
লখক সখােন উে খ কেরেছন য, ইবেন আ াস (রা:) হেত বিণত রাসূলু াহ 

সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম রমাযান মােস িবশ রাকাত তারািব পড়েতন।  

এর জবাব হে  এই হাদীছিট যঈফ। ইবেন হাজার আসকালানী সহীহ বুখারীর ব াখ া 
ফত ল বারীেত বেলন: 

 من حديث ابن عباس كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي يف" وأما ما رواه ابن أيب شيبة
رمضان عشرين ركعة والوتر، فإسناده ضعيف، وقد عارضه حديث عائشة هذا الذي يف الصحيحني 

  . مع كوا أعلم حبال النيب صلى اهللا عليه وسلم ليالً من غريها



" য হাদীছিট ইবেন আবী শায়বা আ ু াহ ইবেন আ াস (রা:) থেক বণনা কেরেছন, 

রাসূলু াহ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম রমাযান মােস িবশ রাকাত তারািব ও িবতর 
পড়েতন-তার সনদ বল। আর এিট বুখারী ও মসুিলম শরীেফ বিণত আেয়শা (রা:)এর 
হাদীেছর িবেরাধী। আেয়শা (রা:) নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ােমর রােতর অব া 
অন েদর চেয় বশী জানেতন।"  

আেয়শা (রা:) থেক বিণত য হাদীছিটর িত ফত ল বারীর ভাষ কার ইবেন হাজার 
আসকালানী (রাহ:) ইি ত কেরেছন, তা ইমাম বুখারী এবং মসুিলম ীয় িকতাব েয় 
উে খ কেরেছন। আবু সালামা আ রু রাহমান আেয়শা (রা:) ক িজে স করেলন: 
রামাযান মােস নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ামএর নামায কমন িছল? উ ের িতিন 
বলেলন: রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম রামাযান িকংবা অন  মােস রােতর 
নামায ১১ রাকআেতর বশী পড়েতন না। (বুখারী) মসুিলেমর শে  বিণত হেয়েছ, িতিন 

থেম আট রাকআত পড়েতন। অতঃপর িবতর পড়েতন।  

আেয়শা (রা:)এর হাদীেছ জারােলা ভােব এই সংখ ার উপর য কান সংখ া অিতির  
করার িতবাদ করা হেয়েছ।  

ইবেন আ াস (রা:) নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম এর রােতর নামােযর ধরণ 
বণনা করেত িগেয় বেলন য, িতিন ই রাকআত নামায পড়েতন, অতঃপর আরও ই 
রাকআত পড়েতন। তারপর আরও ই রাকআত, এভােব ১২ রাকআত পণূ কের িবতর 
পড়েতন। (সহীহ মসুিলম) এেত পির ার হেয় গল য তাঁর রােতর নামায ১১ রাকআত 
বা ১৩ রাকআেতর মেধ ই ঘণূ মান িছল।  

 এখন যিদ বলা হয় রােতর নামায (তাহা দু) আর তারাবীর নামায এক নয়। 
কননা তারাবী হে  উমর (রা:)এর সু াত। তাহেল উ র িক হেব? 



এ কথার উ র হে , রামাযান মােস রাসূল (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম)এর রােতর 
নামাযই িছল তারাবী। সাহাবীগণ এিটেক তারাবীহ নাম িদেয়েছন। কননা তারা এটা খুব 
দীঘ কের পড়েতন। অতঃপর তারা েত ক ই সালােমর পর িব াম িনেতন। তারাবীহ 
অথ িব াম নওয়া। তারাবীহ রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম এরই সু াত িছল।  

সহীহ বুখারী ও মসুিলম শরীেফ বিণত হেয়েছ, আেয়শা (রা:) হেত বিণত, কান এক 
রােত রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম মসিজেদ নামায পড়েলন। তাঁর নামাযেক 
অনসুরণ কের িকছু লাক নামায পড়ল। অতঃপর ি তীয় রােতও নামায পড়েলন। এেত 
লাক সংখ া বৃি  পল। অতঃপর ততৃীয় বা চতুথ রােত চরু লােকর সমাগম হল। িক  

রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম এবার ঘর থেক বর হেয় তােদর কােছ আসেলন 
না। সকাল হেল িতিন বলেলন: আিম তামােদর কাজ-কম ত  কেরিছ। আমােক 
তামােদর কােছ বর হেয় আসেত কান িকছইু বারণ কের িন, িক  আিম ভয় করলাম 
য, তা তামােদর উপর ফরজ কের দয়া হয় িক না? আর এিট িছল রামাযান মােস। 

(বুখারী ও মসুিলম) 

 আর যিদ বলা হয়, নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম ১১ রাকআত 
পেড়েছন। তার চেয় বশী পড়েত িনেষধ কেরন িন। সুতরাং রাকআত 
বাড়ােনার মেধ  বাড়িত ছাওয়াব ও কল াণ রেয়েছ।  

তার উ ের আমরা বলেবা য, কল াণ ও ছাওয়াব হয়ত ১১ রাকআেতর মেধ ই সীিমত। 
কারণ এিট রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ামএর আমল ারা মািণত। আর 
সেবা ম হদােয়ত হে  রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম এর হদােয়ত। সুতরাং 
তাই যিদ হয় তাহেল কল াণ ও বরকত ১১ রাকআেতর মেধ ই। আর যিদ িব াস কেরন 
য বাড়ােনার মেধ ই কল াণ, তাহেল বুঝা যাে  রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম 

কল াণ অজেন িট কেরেছন এবং উ ম িবষয়িট তার উ েতর জন  গাপন কেরেছন। 
নাউযিুব াহ। এ ধরেণর িব াস রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ামএর ে  
অস ব।  



 যিদ বলা হয় ইমাম মািলক তার মআু া ে  ইয়ািজদ িবন মান থেক 
বণনা কেরেছন য, 

كَانَ الناس يقُومونَ في زمان عمر بنِ اخلَطَّابِ في رمضانَ بِثَالث وعشرِين : عن يزيد بن رومان قال
  ركعةً 

ইয়ািজদ িবন মান থেক বিণত, লােকরা উমর িবন খা াব (রা:)এর আমেল রামাযান 
মােস িকয়ামলু লাইল (িবতরসহ) ২৩ রাকআত আদায় করেতন। এই হাদীেছর জবােব 
িক বলেবন? 

এর জবাব হে , হাদীছিট বল ও সহীহ হাদীেছর িবেরাধী।  

বল হওয়ার কারণ হে : 

(১) তার সনেদ ইনিকতা রেয়েছ। অথাৎ কান একজন রাবী বাদ পেড়েছ। কারণ 
ইয়ািজদ িবন মান উমর (রা:) এর যগু পায় িন। যমন ইমাম নববী ও অন ান  
মহুাি সগণ ঘাষণা কেরেছন।  

(২) ইয়ািজদ িবন মােনর হাদীছিট ইমাম মািলক (র:) তাঁর মআু া ে  িনভরেযাগ  
রাবী মাহা াদ িবন ইউসুফ সােয়ব িবন ইয়ািজদ থেক বিণত সহীহ হাদীেছর িবেরাধী। 
সােয়ব িবন ইয়ািজদ বেলন : 

  أمر عمر بن اخلطاب أيب بن كعب ومتيماً الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة 

উমর িবন খা াব (রা:) উবাই িবন কা’ব এবং তামীম দারীেক মানেুষর জন  ১১ রাকআত 

তারাবীর নামায পড়ােত িনেদশ িদেয়েছন। দখুন: ( দখুন শর য যরুকানী ১/১৩৮) 



সুতরাং সােয়ব িবন ইয়ািজেদর হাদীছ িতনিট কারেণ ইয়ািজদ িবন মােনর হাদীেছর 
চেয় অিধক হণেযাগ ।  

 ক) সােয়ব িবন ইয়ািজেদর হাদীছ নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম থেক 

বিণত সহীহ হাদীেছর মাতােবক। উমর (রা:) এ ব াপাের রাসূল সা া া  
আলাইিহ ওয়া সা ামএর সু াত জানা সে  কখনই তা বাদ িদেয় অন িট 
িনবাচন করেত পােরন না।  

 খ) ১১ রাকআেতর ব াপাের সােয়ব িবন ইয়ািজেদর হাদীছিট সরাসির উমর 

(রা:)এর আেদেশর িদেক স ৃ  করা হেয়েছ। আর ইয়ািজদ িবন মােনর 
হাদীছিট উমর (রা:)এর জামানার িদেক িনসবত করা হেয়েছ। সুতরাং 
ইয়ািজদ িবন মােনর হাদীেছ বিণত ২০ রাকআেতর উপর উমর (রা:)এর 
সমথন বুঝায়। আর আেদশ সমথেনর চেয় অিধক শি শালী হয়। কননা 
১১ রাকআত তাঁর সরাসির আেদশ ারা মািণত। আর সমথন কখনও বধ 
িবষেয়র ে ও হেত পাের, যিদও তা পছে র বাইের হয়।  

 সুতরাং উমর (রা:) ২৩ রাকআেতর িত সমথন িদেয় থাকেত পােরন। 
কননা রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম থেক এ ব াপাের িনিষ তা 

পাওয়া যায় না। সাহাবীগণ এ ব াপাের ইজেতহাদ কেরিছেলন। আর িতিন 
তােদর ইজেতহাদেক সমথন কেরেছন। অথচ িতিন ১১ রাকআতই িনবাচন 
কের তা আদায় করার আেদশ িদেয়িছেলন।  

 গ) ১১ রাকআেতর ব াপাের সােয়ব িবন ইয়ািজেদর হাদীছিট দাষ থেক 
মু । তার সনদ মু ািসল। আর ইয়ািজদ িবন মােনর হাদীছ বল। সােয়ব 
িবন ইয়ািজদ থেক বণনা কেরেছন মহু াদ িবন ইউসুফ। িতিন ইয়ািজদ িবন 

মান থেক অিধক িনভর যাগ । কননা মাহা াদ িবন ইউসুফ স েক 
বলা হেয়েছ য, িতিন িছেলন ثقة ثبت   (িছকাহ ছােবত)। আর ইয়ািজদ িবন 

মান স েক মহুাি সগণ বেলেছন য, িতিন ধু ثقة    (িছকাহ)। আর উসুেল 



হাদীেছর পিরভাষায় িছকাহ ছােবত রাবীর বণনা ধু িছকাহ রাবীর বণনা 
থেক অিধক হণেযাগ । 

  على الذي قيل فيه ثقة فقط كما يف مصطلح احلديث الذي قيل فيه ثقة ثبت مرجح  

আর যিদ ধেরও নওয়া হয় য, ২৩ রাকআেতর ব াপাের ইয়ািজদ িবন মােনর 
হািদছিট মািণত এবং সােয়ব িবন ইয়ািজেদর িবেরাধী নয়, তারপরও রাসূল সা া া  
আলাইিহ ওয়া সা াম থেক সহীহ সূে  বিণত ১১ রাকআেতর উপর ইয়ািজদ িবন 

মােনর হাদীেছ বিণত ২৩ রাকআতেক াধান  দয়া কান ভােবই স ব নয়। কারণ 
রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম রামাযান িকংবা অন  মােস রােতর নামায ১১ 
রাকআেতর বশী কখনই পেড়ন িন।  

সেবাপির িবষয়িট িনেয় যেহত ু আমােদর মেধ  মতিবেরাধ হেয় গেছ, তাই মত 
িবেরাধপণূ িবষেয় আমােদর করণীয় িক? অবশ ই আ াহ তাআলা এ প িবষেয় 
আমােদর জন  সমাধােনর ব ব া কেরেছন এবং আমােদরেক তার িকতােবর িদেক 
ফরত যেত বেলেছন। আ াহ তাআলা বেলন : 

في شيٍء فَردوه إِلَى اللَّـه والرسولِ  تنازعتم فَإِن ميا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّـه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي الْأَمرِ منكُ 
  ﴾٥٩: ﴿النساء إِن كُنتم تؤمنونَ بِاللَّـه والْيومِ الْآخرِ ذَٰلك خير وأَحسن تأْوِيلًا

" হ ঈমান-দারগণ! আ া  র িনেদশ মান  কর, িনেদশ মান  কর রসূেলর এবং 
তামােদর মেধ  যারা িবচারক তােদর। তারপর যিদ তামরা কান িবষেয় িববােদ বৃ  

হেয় পড়, তাহেল তা আ া   ও তার রসূেলর িত ত পণ কর- যিদ তামরা আ া   ও 
কয়ামত িদবেসর ওপর িব াসী হেয় থাক। আর এটাই কল াণকর এবং পিরণিতর িদক 

িদেয় উ ম।" (সূরা িনসাঃ ৫৯)  

সুতরাং মতিবেরােধর সময় আ াহ তাআলা তাঁর িকতােবর িদেক িফের যাওয়া আবশ ক 
কের িদেয়েছন এবং রাসূেলর জীব শায় তাঁর কােছ এবং তাঁর মৃতু র পর তাঁর সু েতর 



িদেক িফের আসেত বেলেছন। আর এটােকই িতিন কল াণ এবং পিরণিতর িদক িদেয় 
উ ম বেল আখ ািয়ত কেরেছন। আ াহ তআলা আরও বেলন : 

قَضيت فَال وربك ال يؤمنونَ حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم ال يجِدوا في أَنفُِسهِم حرجاً مما 
  ويسلِّموا تسليماً 

"অতএব, তামার পালনকতার কসম, স লাক ঈমানদার হেব না, যত ণ না তােদর 
মেধ  সৃ  িববােদর ব াপাের তামােক ন ায়িবচারক বেল মেন না কের। অতঃপর তামার 
মীমাংসার ব াপাের িনেজর মেন কান রকম সংকীণতা পােব না এবং তা স  িচে  
কবুল কের নেব।" (সূরা িনসাঃ ৬৫) 

এখােন আ াহ তাআলা মানেুষর পার িরক িবেরােধর সময় আ াহ এবং তাঁর রাসূেলর 
কেুমর িদেক িফের যাওয়ােক ঈমােনর দাবী িহেসেব উে খ কেরেছন। আর আ াহ 

কসম কের বেলেছন য, যারা রাসূেলর কেুমর সামেন স ূণ েপ আ সমপণ না 
করেব এবং খুশী মেন তা না মানেব, িনঃসে েহ তােদর ঈমান চেল যােব।  

রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম তাঁর খুতবা সমেূহ সবসময় বলেতন: "সেবা ম 
কালাম হে  আ াহর িকতাব আর সেবা ম সু াত হে  রাসূলের সু াত।" মসুলমানগণ 
এ ব াপাের একমত য মাহা াদ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ামএর সু াত হে  
সেবা ম পথ। মানষু ােন ও আমেল যতই বড় হাক না কন, কান অব ােতই তার 
কথােক রাসূেলর কথার উপর াধান  দয়া যােব না এবং তার কথােক নবী সা া া  
আলাইিহ ওয়া সা ামএর কথার চেয় উ ম মেন করা যােব না।  

সাহাবীগণ রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ামএর কথার িবেরািধতা করেত কেঠার 
ভাষায় িনেষধ করেতন। এ ব াপাের ইবেন আ াস (রা:)এর কথািট কতই না বিল । 
িতিন বেলন: আিম বলিছ, রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলেছন আর তামরা 
আমার কথার িবেরািধতা কের বলছ আবু বকর ও উমর বেলেছন। আমার আশ া হে  



তামােদর এই কথার কারেণ আকাশ থেক র বষণ কের তামােদরেক ংস করা 
হয় িক না। ( দখুন: যা ল মাআদঃ ২/১৯৫) 

এখন যিদ কান মসুিলমেক বলা হয় রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম মানষুেক 
িনেয় ১১ রাকআত তারাবী পড়েতন। আর উমুক ইমাম মানষুেক িনেয় ২৩ রাকআত 
পড়াে ন, তার জন  রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম এর সু াত বাদ িদেয় কান 

েমই অেন র সু াত হণ করা বধ হেব না। কননা রাসূলু াহ সা া া  আলাইিহ ওয়া 
সা ােমর সু াত মাতােবক আমল করাই অিধক উ ম। আর অিধক উ ম আমেলর 
জন ই মানষু, আসমান-যমীন এবং সকল ব  সৃি  করা হেয়েছ। আ াহ তাআলা বেলন : 

سأَح كُمأَي كُملُوبياةَ ليالْحو توالْم لَقي خالً الَّذمع ن  

িযিন সৃি  কেরেছন মরণ ও জীবন, যােত তামােদরেক পরী া কেরন- ক তামােদর 
মেধ  কেম অিধক উ ম? (সূরা মলূক: ২) আ াহ তাআলা আরও বেলন : 

  وكُم أَيكُم أَحسن عمالً وهو الَّذي خلَق السماوات والْأَرض في ستة أَيامٍ وكَانَ عرشه علَى الْماِء ليبلُ

"িতিনই আসমান ও যমীন ছয় িদেন তির কেরেছন, তার আরশ িছল পািনর উপের, 

িতিন তামােদরেক পরী া করেত চান য, তামােদর মেধ  ক সবেচেয় ভাল কাজ 
কের।" (সূরা দ: ৭)  

আ াহ তাআলা এ কথা বেলন িন য, িতিন তামােদরেক পরী া করেত চান য, 

তামােদর মেধ  ক সবেচেয় বশী আমল কের? এিট জানা কথা য, আমেলর মেধ  
ইখলাস অথাৎ একিন তা যত বশী হেব এবং সু েতর অনসুরণ যত বশী করা হেব, 

আমলিট তত বশী উ ম হেব।  

সুতরাং ১১ রাকআত রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম এর সু েতর মাতােবক 
হওয়ার কারেণ বাড়ােনার চেয় ১১ রাকআত পড়াই উ ম। িবেশষ কের যখন ধীর 



ীরভােব, ইখলােসর সােথ এবং খু -খুযরু সােথ এই ১১ রাকআত পড়া হেব। যােত 
ইমাম ও মু াদী সকেলই আ এবং িজিকর েলা সু রভােব পড়েত পারেব।  

যিদ বলা হয় ২৩ রাকআত পড়া তা আমী ল মিুমনীন খলীফা উমর (রা:)এর সু াত। 
িতিন খালাফােয় রােশদার একজন। তােদর অনসুরণ করার জন  আমােদরেক আেদশ 
দয়া হেয়েছ। রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলন: তামরা আমার পের আমার 

সু াত ও সিঠক পথ া  খালাফােয় রােশদীেনর সু ােতর অনসুরণ করেব।  

এ কথার জবােব বলেবা য, িঠক আেছ। উমর (রা:) খালাফােয় রােশদার অ ভু । 
তােদর অনসুরণ করেত িনেদশ দয়া হেয়েছ। তেব আমােদর ভালভােব জানেত হেব 
তারাবীর রাকআত সংখ ার ব াপাের উমর (রা:)এর সু তিট িক? 

অনসু ান কের আমরা যা জানেত পারলাম, তা হে  ২৩ রাকআেতর বণা েলা বল ও 
রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম থেক বুখারী ও মসুিলম শরীেফ বিণত সহীহ 
হাদীেছর িবেরাধী। বরং সহীহ সনেদ উমর (রা:) উবাই িবন কা’ব ও তামীম দারীেক ১১ 
রাকআত পড়ােনার আেদশ িদেয়েছন বেলই মাণ পাওয়া যায়।  

আর যিদ তেকর খািতের ধেরও নই য উমর (রা:)২৩ রাকআত িনধারণ কেরেছন, 

তারপরও রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ামএর আমেলর িব ে  তাঁর কথা দলীল 
হেত পাের না। আ াহর িকতাব, রাসূেলর সু াত, সাহাবীেদর কথা এবং মসুলমানেদর 
ইজমা ারা মািণত য, কারও কথা রাসূেলর সু েতর সমান হেত পাের না। স যত 
বড়ই হাক না কন? কারও কথা টেন এেন রাসূেলর সু েতর িব ে  দাঁড় করা যােব 
না।  

ইমাম শােফয়ী (র:) বেলন : 

أمجع املسلمون على أن من استبانت له سنة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل حيل له أن يدعها 
  لقول أحد 



"মসুলমানেদর সবস িত েম কারও কােছ রাসূেলর সু াত সু  হেয় যাওযার পর তা 
ছেড় িদেয় অেন র কথা হণ করা জােয়জ নয়।" 

 যারা বেলন, সাহাবীেদর জামানা থেক আজ পয  মসুলমানগণ ২৩ 
রাকআত পেড় আসেছন। সুতরাং তা ইজমার মত হেয় গেছ।  

তােদর এই কথা সিঠক নয়। সাহাবীেদর যগু থেক আজ পয  মসুলমানেদর মােঝ 
তারাবীর রাকআত সংখ ার ব াপাের খলাফ (মতিবেরাধ) চেলই আসেছ। হােফজ ইমাম 
ইবেন হাজার আসকালী (র:) ফত ল বারীেত এ ব াপাের মতপাথেক র কথা আেলাচনা 
কেরেছন। িতিন বেলন: আবান িবন উসমান এবং উমর িবন আ লু আজীেজর আমেল 
মদীনােত ৩৩ রাকআত তারাবী পড়া হেতা। ইমাম মািলক (র:) বেলন একশ বছেররও 
বশী সময় পয  চলমান িছল। ( দখুন ফত ল বারী আলমাকতাবা সালাফীয়া ৪/২৫৩) 

সুতরাং যেহত ুমসুলমানেদর মেধ  এ ব াপাের মতেভদ চেল আসেছ, তাই করুআন ও 
সু াহর িদেক িফের আসােতই রেয়েছ এর সমাধান। আ াহ তাআলা বেলন : 

فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا والرسول إن كنتم تؤمنون باهللا واليوم اآلخر ذلك خري وأحسن 
  تأويال 

"তারপর যিদ তামরা কান িবষেয় িববােদ বৃ  হেয় পড়, তাহেল তা আ া   ও তার 
রসূেলর িত ত পণ কর- যিদ তামরা আ া   ও কয়ামত িদবেসর ওপর িব াসী হেয় 
থাক। আর এটাই কল াণকর এবং পিরণিতর িদক িদেয় উ ম।" (সূরা িনসাঃ ৫৯) 

সম  শংসা িব  জগেতর ভু আ াহ তায়ালার জন । সালাত ও সালাম বিষত হাক 
সবেশষ নবী, তার পিরবার এবং সকল সাহাবীর উপর। 

মাহা াদ িবন সােলহ আল-উছাইমীনঃ ০৮/০৯/১৩৯৫ িহজরী।  



আরবীেত পারদশী ভাইেদর জন  ফেতায়ার িলংক দয়া হল  

http://www.kl28.com/ebnothiminr.php?search=1845 

একিট সংেযাজন: 

হানাফী মাজহােবর য সম  িব  আেলম ২০ রাকআত তারাবী পড়ার পে র 

হাদীছ লােক যঈফ বেলেছন, তােদর নােমর একিট িবশাল তািলকাঃ  

১) মআু া ইমাম মহুা াদ, অধ ায়ঃ িকয়ােম শাহের রামাযান, পৃ া নং-১৩৮। মু ফায়ী 

ছাপা, ১২৯৭ িহঃ।  

২) নাসবুর রায়া, (২/১৫৩)আ ামা যায়লাঈ হানাফী,মাজিলসুল ইলমী ছাপা, ভারত।  

৩) িমরকাতুল মাফাতীহ,(৩/১৯৪) মা া আলী কারী হানাফী, এমদাদীয়া লাইে রী, 
মলুতান, ভারত।  

৪) উমদাতলু কারী শরেহ সহীহ আল-বুখারী,(৭/১৭৭) েণতা আ ামা বদ দ দীন 

আইনী হানাফী িমশরী ছাপা।  

৫) ফত ল কাদীর শরেহ বদায়া (১/৩৩৪) েণতা ইমাম ইবনলু মাম হানাফী।  

৬) হািশয়ােয় সহীহ বুখারী (১/১৫৪) েণতা মাওলানা আহমাদ আলী সাহরানপরুী।  

৭) আল-বাহ র রােয়ক (২/৭২) েণতা ইমাম ইবেন নজুাইম হানাফী।  

৮)হািশয়ােয় রের মখুতার (১/২৯৫) েণতা আ ামা তাহাভী (রঃ)হানাফী।  

৯) র ল মখুতার (ফেতায়া শামী)(১/৪৯৫) েণতা আ ামা ইবেন আেবদীন হানাফী।  

১০) হািশয়াতলু আশবাহ পৃ া নং-৯ েণতা সােয় দ আহমাদ হামভুী হানাফী।  

১১) হািশয়ােয় কানযদু দাকােয়ক পৃ া নং-২৬, েণতা মাওলানা মহুা াদ আহমাদ 

নানতুভুী।  



১২) মারাকীউল ফালাহ শরেহ নু ল ইজাহ পৃ া নং- ২৪৭, েণতা আবুল হাসান 

শরানবালালী।  

১৩) মা ছাবাতা িফস সু াহ,পৃ  নং- ২৯২, েণতা শাইখ আ লু হক মহুাি ছ দহলবী।  

১৪) মাওলানা আ লু হাই লাখনভুী হানাফী িবিভ  িকতােবর হািশয়ােত ২০ রাকআেতর 

হাদীছ েলােক যঈফ বেলেছন। উদাহরণ প দখুন উমদাতরু রআয়া (১/২০৭)।  

১৫) তালীকলু মুমা াদ, পৃ া নং-১৩৮।  

১৬) তহুফাতলু আখয়ার পৃ া নং-২৮,লাখন ুছাপা।  

১৭)হািশয়ােয় হদায়া (১/১৫১) করুআন মহল, করাচী ছাপা।  

১৮) ফাইযলু বারী,(১/৪২০) েণতা মাওলানা আেনায়ার শাহ কাশমীরী।  

১৯) আলউরফু  শাযী পৃ া নং- ৩০৯।  

২০) কাশফসু িসতর আন সালািতল িবতর পৃ া নং- ২৭।  

২১) শরেহ মআু া ফারসী,(১/১৭৭) েণতা শাহ অলীউ াহ মহুাি ছ দহলভী। কুতবু 

খান রাহীিময়া, িদ ী, ১৩৪৬ িহঃ।  

উপেরা  আেলমগণ ছাড়া আরও অেনেকই ২০ রাকআত তারাবীর হাদীছ েলােক যঈফ 

বেলেছন। আশা কির উপেরা  তথ েলা জানার পর কউ ২০ রাকআত তারবীর 

পে র হাদীছ েলা সহীহ বলা থেক সকেলই িবরত থাকেবন এবং অন েদরেকও িবরত 

রাখার চ া করেবন। আ াহ আমােদর সকলেক সহীহ হাদীেছর উপর আমল করার 

এবং জাল ও যঈফ হাদীছ বজন করার তাওফীক িদন। আমীন। 


