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তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর” অ�ভূর্(আরযাললু কুরিন)" أَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ نِ " � সবর্িনকৃ� মানষু 
এর সং�াঃ--------------------------------------পৃ�া নং-৬১ 

তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ”  অ�ভূর্  (আরযাললু কুরিন ) " أَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ نِ "  � সবর্িনকৃ� মানুষ 
বলেত বুঝায় "  ةثَ َال ثَّ ال نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ     " তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর” সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ 
আনহম ),তােবঈন ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ� মসুিলম উলামােকরামগেণর    
�দত্ত রায়-মতামত ,  ُاْالِ جْ تِ َھاد তথা গেবষণাল�  ُألسُّ نَّ ة(আসস�ুাহ) তথা িনয়ম, �ণীত ফতওয়া , 
িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর িবেরাধী  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  ( আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� 
শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ� উলামােকরামগেণর  রায়-মতামত , িস�া� ও মতবােদর হবহ অনূসারী 
এবং আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত একমা� একিট 
েবেহ�ী দল   ْةُ اعَ مَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  َةِ اعَ مَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ  (আহলসুসু�াহ ওআল 
জামাআ’ত)নােম দলিটর পিরবেতর্ "نِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أَ    " (আরযাললু কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” 
অ�ভূর্ � িনকৃ� মুসিলম উলামােকরামগণ কতৃর্ ক ইসলােমর নােমর বা ইসলােমর গণাবলীর সােথ 
স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম গিঠত েয েকান দল-উপদলব� মসুিলমই সবর্িনকৃ� সাধারণ মসুিলম  ও 
সবর্িনকৃ� আিলম মসুিলম।                                                                                                                                    
উপরা� িবষয়িটেক আেরা অিধক �� কের েতালার জনয্ িনে� আেরা দিুট হািদস শরীফ উে�খ 
করা হল ।                                                                                                                                   
হািদস শরীফ�য় এই                                                                                                                                           

(১) انيالث مث ، ، نيرق اسنلا ریخ" ملسو ھیلع هللا يلص هللا هللا ولرس لاق :لاق ،هللاِ  دِ بْ عَ  نع ، 
يانربطلل طسواال مجعملا في) 3633(" ِھمْ یْ فِ  رَ یْ خَ  الَ  مٌ قَوْ  ىءُ جِ یَ  ثم ،لثثالا ثم                                                                                                                               

অথর্ঃ- হযরত অ�ু�াহ (রািদআ�াহ আনহ ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : রাসুল�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন, “-“সেবর্াতকৃ� েলাক আমার যগু [�থম শতা�ী,নবী ও সাহাবীগেণর 
যগু ], তারপর ি�তীয় শতা�ী [তােবঈ’নেদর যগু ], তারপর তৃতীয় শতা�ী [তােব’-তােবঈ’নেদর 
যুগ]  , তারপর এমন স�দায় আসেব যােদর মেধয্ েকানই কলয্াণ নাই । আল- ম’ুজামলু 
আওসাত, তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৩৩৩৬ ।                                                                                                                      
(২)   يذال نلقرا نقر ریخ "وسلم ھیعل هللا يلص هللا هللا لورس لاق: لقا ،باطخلا نب رمع نع 

طبرانيلل طسواال مجمعال يف ) )5234( "ایئً ش مبھ هللا أبعی فال ابعرلا ثم ،لثاثلا مث ، يناثلا مث یھ،ف   
                                                                                
অথর্ঃ- হযরত ওমর ইবনলু খাত্তাব (রািদআ�াহ আনহ ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : রাসলুু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন, “সেবর্াতকৃ� শতা�ী েয শতা�ীেত িতিন (আমােদর নবী 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা ) িছেলন, তারপর ি�তীয় শতা�ী[তােবঈ’নেদর যুগ], তারপর 
তৃতীয় শতা�ী[তােব’-তােবঈ’নেদর যগু]  , তাপর চতুথর্ শতা�ী ,এ শতা�ীর েলাকেদর বয্াপাের 
আ�াহ িকছুই গর� েদন না , আল- ম’ুজামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-
৩৪২৫ ।                                                                                                      
উপের বিণর্ত হািদস শরীফসমেূহ  িহজরী চতুথর্ শতা�ী েথেক শর কের পরবত� িকয়ামত সংঘিটত 
হওয়া পযর্� আস� সকল মসুিলমেক আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা  মহান আ�াহ 
তাআ’লার িনকট  গর�হীন ও িনকৃ� েলাক িহেসেব অিভিহত কেরেছন এবং এটাও বেলেছন েয, 
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িহজরী চতুথর্ শতা�ী েথেক শর কের পরবত� িকয়ামত সংঘিটত হওয়া পযর্� আস� মুসিলমগেণর 
মেধয্ েকান কলয্াণ নাই।                                                                           

"نِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أَ   (আরযাললু কুরিন)    তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও 
পরবত� শতা�ীসমেূহর) অ�ভূর্ � কতক সবর্িনকৃ� মুসিলম আিলমগণ  হে� পবূর্বত� ইয়াহিদ ও 
�ী�ান জািত�েয়র আিলমেদর েচেয়ও অিধক িনকৃ� । কারণ, পূবর্বত� ইয়াহিদ ও �ী�ান জািত�েয়র 
নবী�য় মসুা ও ইসা আলাইিহসসালামগণ তাঁেদর জািতেক িবেশষকের তাঁেদর আিলমগণেক দেল-
উপদেল িবভ� হওয়ার িবষেয় সিুনিদর্� সময় িদেয়  েতমন সতকর্  না করায় ধমর্ পিরচালনায় 
তারা তােদর মলূ দল  ْةُ عَ امَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা     ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أَ 
(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) নােম দল  েথেক িবি�� হেয় ৭১/৭২ দেল-উপদেল িবভ� হেয় 
িগেয়িছল । বতর্ মােন তােদর জনয্ তােদর জািত�েয়র নবী�য় মসুা ও ইসা আলাইিহসসালামগেণর 
�বিতর্ ত একমা� একিট মূল দল ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা    ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أَ 
(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দল  েথেক তারা ةقَ رْ فُ لْ ا  (ফুরকাত) তথা িবি�� হেয় 
দেল-উপদেল িবভ� অব�ায়ই ঐশিরক িবধান �তয্াখান কের িনেজরা িনেজেদর মনগড়া িনয়েম 
মসুা ও ইসা আলাইিহসসালামগণেক মানেছ ও ধমর্-কমর্ করেছ । এভােবই তােদর ধমর্-কমর্ িকয়ামত 
অবিধ চলেত থাকেব ।                                                          

"نِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أَ    (আরযাললু কুরিন)    তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও 
পরবত� শতা�ীসমেূহর) অ�ভূর্ � কতক সবর্িনকৃ� মসুিলম আিলমগণেক পবূর্বত� ইয়াহিদ ও �ী�ান 
জািত�েয়র আিলমেদর েচেয়ও অিধক িনকৃ� বলার কারণ এ েয,  আমােদর নবী মহুা�াদরু 
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর ইসলাম ধেমর্র সাধারণ মসুিলমগণেক িবেশষকের 
মসুিলম আিলমগণেক  তাঁরই �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� েবেহ�ী দল  َةُ عَ امَ اْلج  (আল-
জামাআ’ত) নােম দল তথা  ُةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا أَْھل    (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দল 
েথেক িবি�� হেয় ইয়াহিদ ও �ী�ান জািত�েয়র আিলমেদর পদা� ও দ�ৃা� অনসূরেন ৭৩ দেল-
উপদেল িবভ� হেয় যাওয়ার িবষেয় "  ةثَ َال ثَّ لا نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ     " তথা “সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ”  
সিুনিদর্� সময় েবঁেধ (িহজরী ৩১২ বৎসেরর সময় েবঁেধ) িদেয় সতকর্  করা সে�ও বতর্ মান কােলর 

"نِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أَ    (আরযাললু কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� 
শতা�ীসমেূহর) সবর্িনকৃ� মুসিলম আিলমগণও  َْعةُ امَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َلُ ھْ أ 

ةقَ رْ اْلفُ  নােম দল  েথেক (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)    ةِ عَ َماجَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا  (ফুরকাত) তথা 
িবি�� হেয় ইসলােমর নােম বা ইসলােমর গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস 
শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােম িবিভ� দেল-উপদেল 1 িবভ� হেয় পেড়েছ ।                                                  

"نِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أَ    "(আরযাললু কুরিন)  তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও 
পরবত� শতা�ীসমেূহর) অ�ভূর্ � কতক সবর্িনকৃ� মসুিলম আিলমগণ " ةثَ َال ثَّ لا  نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    " 
(খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ)  তথা “সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর” সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ 
আনহম ) , তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ� মুসিলম উলামা 
েকরামগেণর  �দত্ত রায়-মতামত ,  ُاْالِ جْ تِ ھَ اد তথা গেবষণাল� মতামত, �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত 
িস�া� ও মতবােদর হবহ অনূসরন ও পণূর্ সমথর্ন করার পিরবেতর্   ইয়াহিদ ও �ী�ান জািত�েয়র 

                                                           
1 >>(েযমন উদাহরন�রপ বাংলােদেশ িবদয্মান তাবলীগ আল-আল-জামাআ’ত, েহফাজেত ইসলাম, 
েনজােম ইসলাম, েখলাফত মজিলস, জামাআ’েত ইসলাম ইতয্ািদ নােম দল-উপদেল<< 
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আিলমেদর হবহ অনকুরেণ ইসলােমর অনসূারীেদর জনয্ আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� একিট মলূ দল  ْةُ اعَ مَ جَ ال  (আল-
জামাআ’ত) নােম দল তথা   ْةِ َماعَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ أَھ    (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) নােম 
দল  েথেক িবি�� হেয় দেল-উপদেল িবভ� অব�ায়ই ঐশিরক িবধান  �তয্াখান কের িনেজরা 
িনেজেদর মনগড়া িনয়েম  মহান আ�াহ তাআ’লােক এবং আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক মানেছ ও ধমর্-কমর্ পালন করেছ ।   َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ  (আরযাললু 
কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমেূহর) অ�ভূর্ � 
কতক সবর্িনকৃ� সাধারণ মুসিলম ও আিলমগণ মসুিলমগেণর  ধমর্-কমর্ও িকয়ামত অবিধ ইয়াহিদ 
ও খী�ান জািত�েয়র মত এভােবই চলেত থাকেব ।                                         

"نِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أَ  (আরযাললু কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর”(িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� 
শতা�ীসমূেহর) অ�ভূর্ � কতক সবর্িনকৃ� মুসিলম আিলমগেণর আেরা একিট দ�ু ও িনকৃ� কাজ 
হে� এই েয, তারা িশরক-িবদআ’েতর (  আইনগত অথর্  তথা  ( ةِ عَ دْ بِ لْ ا وَ  كِ ِشرْ لّ ل يُّ عِ رْ الشَّ  ينَعْ مَ اَلْ  
শরীয়তী অথর্ না েজেন , ইসলািম শরীয়েত চতুথর্ আইনগত নাম “মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা  
নীরব থাকা িবষয়” ( ُ�أْألُ مُ وْ رُ  السَّ اكِ تُ  عَ نْ ھا أ) 2 এর  ٌأُ صُ وْ ل বা নীিতমালা স�েকর্  �াণাজর্ ন না 
কের এবং মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার েঘািষত আেদশ-
িনেষধ বিহভূর্ ত “শরীয়ত সমিথর্ত আইন বিহভূর্ ত ঐি�ক িবষয়” 3 স�েকর্  পণূর্ভােব অবিহত না 
হেয়  আর " ٌبِ دْ عَ ة" (িবদআ’তুন) 

3

4 শ�িটর অিভধানিভিত্তক শাি�ক অেথর্র আওতাধীন পিব� 
কুরআন ও হািদস শরীেফ অনিু�িখত, মুসিলম সমােজ নব উ�ািবত, নব আিব�ৃত, বতর্ মান জগেত 
অি��শীল, �কাশমান ও মহান আ�াহ তাআ’লার ই�ায় ভিবষয্েত িকয়ামত অবিধ পযর্ায়�েম 
�কািশতবয্ েয েকান নতুন িবষয়েক ধমর্�ােণ অনিভ� থাকা অব�ােতই লাগামহীনভােব-
এেলাপাথািড়ভােব এটা িবদআ’ত , ওটা িবদআ’ত, এটা িশরক, ওটা িশরক বেল েবড়াে� । অথচ 
তােদর েশষ পিরণিত েয েদাযেখ তারা তা িচ�া-ভাবনাই করেত পারেছন না । এটা এ জনয্ েয, 
তারা তােদর উপর অিপর্ত দািয়� মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার েঘািষত আেদশ-িনেষধগেলা বা�বায়েনর �িত গর� না িদেয় দািয়ে�র বািহের অনথর্-
বােজ কিঠন দেূবর্াধয্ �ানিববিজর্ ত  িবতিকর্ ত িবষেয় /কােজ তারা  িনম� হেয় পেড়েছন ।                                                                                             
এরা ইসলাম ধেমর্র অনসূারী দািবদার মুসিলম সমােজ ফাসাদসৃি�কারী,  অদরূদশ�, অপিরণামদশ�,  
িনকৃ� ও দ�ু আিলম । এসম� নামধারী আিলমগণ মসুিলম সমােজ তারা আিলম বেল পিরিচত 
হেলও িক�  মহান আ�াহ তাআ’লার িনকট তারা মখুর্ িহেসেব গণয্  ।                                                                                                         
কােজই, এখােন আিম   َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"   (আরযাললু কুরিন)    তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” 
(িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমেূহর) সবর্িনকৃ� মসুিলম স�েকর্   আেলাচনা করব না 
। কারণ, এরা হে� মসুিলম সমােজ নামধারী বািহয্ক মসুিলম । মহান আ�াহ তাআ’লার িনকট 

                                                           
2  ইসলািম শরীয়েত চতুথর্ আইনগত নাম “মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” (  ُمُ وْ ر ُ أْأل

�ُ أ اھنْ عَ  تُ كِ السَّ ا ) স�েকর্  িব�ািরত জানেত ২৫৯ পৃ�া েদখুন । 
3*েয সব িবষেয় মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা আেদশ-িনেষধ 
না িদেয় চুপ রেয় েগেছন উহােকই “শরীয়ত সমিথর্ত িবষয়” বেল ।  
* েয সব িবষেয় মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা আেদশ-িনেষধ 
না িদেয় চুপ রেয় েগেছন উহােকই অনয্িদেক “ আইন বিহভূর্ ত ঐি�ক িবষয়ও ” বেল ।        
 শ�িটর অিভধানিভিত্তক শাি�ক অথর্ ও শরীয়তী তথা আইনগত অথর্ জানার জনয্ (িবদআ’তুন) "بِ دْ عَ ةٌ  "4
প�ৃা নং-৩২৫  েদখুন । 



64 
 

এরা বা�েব মসুিলম নেহ ।                                                                                                      
এটা এ জনয্  েয,                                                                                                                                                          
(১) তারা আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ 
িহেসেব পালনীয় একমা� একিট েবেহ�ী দল  ْةُ عَ امَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ 

 নােম দলিটর নাম বয্াবহার কের না, �চার কের (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)    ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ 
না এবং ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  ََعةِ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ    (আহলুসস�ুাহ ওআল 
জামাআ’ত) নােম দলিটর নাম �কােশয্ বয্বহার করেত স�ত নয়।                                                                                                                                            
(২) তারা এ টাও জােন না েয, ইসলােমর অনসূারীেদর জনয্ আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুল�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� একিট মলূ দল  ْةُ اعَ مَ جَ ال  
(আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ    (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)নােম 
দলিটর নাম বয্বহার করা ,মানা ও �চার করা ফরজ।                                                                                                                             
(৩) তারা এ টাও জােন না েয, ইসলােমর অনসূারীেদর জনয্ আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� একিট েবেহ�ী মূল দল 

ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)  ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
নােম দলিটর নাম বয্বহার করা ,মানা ও �চার করা হে�  " َىوَ قْ ت  ِ� " (তাকওয়া আ�ািহ ) 
বা আ�াহভীিত আর ইসলােমর অনসূারীেদর জনয্ �বিতর্ ত মলূ দল  َةُ عَ امَ اْلج  (আল-জামাআ’ত) 
নােম দল তথা  َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ    (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) নােম দল  েথেক  

ةقَ رْ فُ الْ   (ফুরকাত) তথা দেল-উপদেল িবভ� হেয় িবি�� হেয় থাকা হে�  َّةِ لَ الَ ض  তথা (পথ) 
��তা ।                                                                                                                           
(৪) তারা এ টাও জােন না েয,  ইসলােমর অনসূারীেদর জনয্ আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� একিট মলূ দল   ةُ عَ امَ جَ لْ ا  
(আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أ    (আহলুসস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) 
নােম দলিটর নাম বয্বহার তয্াগ করেল মসুিলম থােক না  ।                                                                                                        
(৫) তারা এ টাও জােন না েয,  ইসলােমর অনসূারীেদর জনয্ আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� একিট মলূ দল  ةُ اعَ مَ جَ لْ ا  
(আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َةِ عَ َماجَ الْ  وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ ھْ أ (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম 
দলিট তয্াগ করেল তােদর নামাজ-েরাজাসহ েকান আমল- ইবাদত কবলু হেব না ।                                                                                                                           
(৬) তারা এ টাও জােন না েয, ইসলােমর অনসূারীেদর জনয্ আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� একিট মূল দল  ةُ عَ امَ جَ لْ ا  
(আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  ْةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ أَھ    (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) 
নােম দলিট তয্াগ করেল মুসিলম মানষুিট তখন পথ�� হেয় যায় ।                                                                                                             
(৭) তারা এ টাও জােন না েয, ইসলােমর অনসূারীেদর জনয্ আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুল�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� একিট মলূ দল َعةُ امَ جَ لْ ا  
(আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ    (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)নােম 
দলিট করা ,মানা ও �চার করা হে� “আ�াহর আহবােন আহবান”  আর ইসলােমর অনসূারীেদর 
জনয্ �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় মলূ দল ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা           

ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أَ    (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দল েথেক ةقَ فُرْ لْ ا  (ফুরকাত) তথা 
দেল-উপদেল িবভ� হেয় িবি�� হেয় থাকা হে� “জািহিলয়য্ােতর আহবােন আহবান” ।          
সেবর্াপির  َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ   (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিট তয্াগ করা 
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হে�  স�ুাহ তয্াগ করা ।  েযমন আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার একিট দীঘর্ হািদস শরীেফর একটু খ� বাকয্াংেশ আেছ------------------  ُفَ الْ ُخُروْ ج
               নােম দল তথা (আল-জামাআ’ত) اْلجَ مَ اعَ ةُ -অথর্ঃ  " وَ  أَمَّ ا تَ رْ كُ  السُّ نَّة  ِمنَ  الْ جَ مَ اعَ ةِ  "

ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ    (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিট েথেক েবর হওয়া হে� ةِ نَّ سُّ لا  
(আসসু�াহ) তয্াগ করা । মসুনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-৭২৫০। উপের বিণর্ত 
�িমকস�রস�িলত ০৭িট িবষেয়র িব�ািরত বণর্না  িনে� বিণর্ত আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলুু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িতনিট হািদস শরীেফ িববৃত আেছ ।                                                                                                        
�থম হািদস শরীফঃ       

 ىْ نِ رَ أَمَ  ّ�ُ  ٍس مْ خَ بِ  مْ كُ رُ مُ آَ  انَأَ  وَ  " : لَ اقَ  ملَّ سَ  وَ  لَْیھِ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ   بِيُّ نَّ لا نَّ أَ  ھُ ثَ دَّ حَ  يرِ عِ شْ ْألَ ا ثِ رِ احَ ال نِ عَ 
 الَمِ سْ اإلِ  ةَ قَ بْ رِ  عَ لَ خَ  دْ قَ قَ  رٍ بْ شِ  دَ قِیْ  ةَ عَ امَ جَ لْ ا قَ رَ افَ  نْ مِ  ھُ نَّ اِ فَ  َعةُ اَجمَ لْ او ةُ رَ جْ ھِ لْ او ادُ ِجھَ لْ ا وَ  ةُ عَ اطَّ لا وَ  عُ مْ سَّ ال نَّ ھِ بِ 
 نْ إِ وَ  �َِّ  ا لُ وْ سُ رَ  ایَ  لٌ جُ رَ  لَ اقَ فَ  ـ نَّمَ ھَ جَ  اثَ جُ  نْ مِ  ھُ نَّ إِ فَ  ةِ یَّ لِ ھِ اجَ تلْ ا ىْعوَ دَ  ىعَ دَّ اِ  نْ مَ وَ  عَ جِ یَرْ  نْ أَ  الَّ إِ  ھِ قِ نُ عُ  نْ مِ 

ِ  ىوَ عَ بِدَ  اوعُ دْ افَ  مَ اوصَ  ىلَّ صَ  نْ إِ وَ  "  الَ قَ  مَ وَصا ىَصلَّ  ِ  د ابَ عِ  نَ یْ نِ مِ ؤْ مُ لا نَ یْ مِ ْسلِ مُ لْ ا ُكمْ  امَّ سَ  ىذِ لَّ ا �َّ َّ� "  
(অথর্ঃ- হািরছুল আশআ’রী  (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত , িতিন বণর্না কেরেছন, িন�য় 
নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন : এবং আিম েতামােদরেক পাঁচিট িবষেয়র আেদশ 
করিছ, আ�াহ   [তাআ’লা] আমােক ঐগেলার  আেদশ িদেয়েছন, ১. শনা (শনেত) ২.আনগূতয্ 
করা (মানেত) ৩. িজহাদ করা (িজহাদ করেত) ৪. িহজরত করা (িহজরত করেত) ৫ ةُ عَ امَ جَ لْ ا   
(আল-জামাআ’ত) নােম দল  তথা  َةِ اعَ مَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أ    (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম 
দলব� হেয় থাকেত ) । অতএব, েয হ এক িবঘৎ (অধর্ হাত) পিরমান  ْةُ اعَ مَ جَ ال  (আল-
জামাআ’ত) নােম দল তথা  َةِ اعَ مَ جَ لْ ا وَ  ةِ سُّنَّ لا لُ ھْ أ    (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিট  
েথেক  ْةقَ فُرْ ال  (ফুরকাত) তথা দেল-উপদেল িবভ� হেয়   িবি�� হেয় েগল েস তার গদর্ ান েথেক 
ইসলােমর ব�ন িছ� কের েফলল । িক�  েস (পূনরায়-মতামত তওবা কের ) িফের আসেল 
আসেত পারেব। িক�  েস (পূনরায়-মতামত তওবা কের ) িফের আসেল আসেত পারেব । তেব 
েয েকহ  “জািহিলয়য্ােতর আহবােন আহবান” জানাল েস  জাহা�ােমর পাথেরর (জাহা�ােমর 
ই�েনর) অ�ভূর্ � । অতপর, একজন েলাক বলল, ইয়া রাসুলা�াহ , যিদ েস েরাজা রােখ এবং, 
নামাজ পেড় তবওু,   নবী (সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা ) বলেলন, েরাজা রাখেল এবং 
নামাজ পড়েল ও (জাহা�ােমর পাথেরর <জাহা�ােমর ই�েনর> অ�ভ©~�) । তাই, েতামরা 
“আ�াহর আহবােন আহবান” কর, িযিন েতামােদরেক  মুসিলম-মিুমন নােম অিভিহত কেরেছন েহ 
আ�াহর বা�াগণ” ।                                                                                                                
আল-ম’ুজামলু কািবর,তাবারানী, হািদস শরীফ নং-৩৩৫৩ ,সুনােন িতরিমিজ শরীফ, হািদস শরীফ 
নং- ২৭৬৩) ।                                                                                                              
উপেরা� হািদস শরীেফ আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা মহান 
আ�াহর প� হেত  তাঁর উ�তেক  পাঁচিট িবষয় আেদশ করেত �য়ং িতিন িনেজই আিদ� হেয়েছন 
। ত�েধয্  َةُ اعَ مَ اْلج  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  ْةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ أَھ    (আহলসুস�ুাহ 
ওআল জামাআ’ত)নােম দলব� হওয়ার �িত িনেদর্শনািট অিধক গর�পণূর্ িহেসেব উে�খ কের 
বেলেছন: েয েকহ ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) তথা  َةِ عَ اَجمَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ  (আহলসুস�ুাহ ওআল 
জামাআ’ত) নােম দলিট তয্াগ করেব েস আর মসুিলম থাকেব না।   তাছাড়া, হািদস শরীেফ এ 
কথা উে�খ আেছ েয,  ْةُ اعَ مَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َةِ عَ ااْلَجمَ  وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أ  
(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিট েথেক িবি�� হেয় দেল-উপদেল িবভ� অব�ায় 
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আমল-ইবাদত করেল উ� আমল-ইবাদত মহান আ�াহ তাআ’লা কবলু কেরন না মেমর্ আমােদর 
নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পিব� বাণী আেছ ।                                                                                        
ি�তীয় হািদস  শরীফঃ                                                                                                                                                     

 هللا بلتق بأصاف ةعامجال يف � لمع من  "موسل علیھ هللا يصل هللا هللا لوسر قال: الق عباس نبا نع
 مقعده أوتب أخطأ إن و ، هللا بلقتی مل ابأص نإف ةقفرلا في � لمع نم و لھ، غفر  أطخأ إنو ، ھمن

                                                                                                                                             يناربطلل   طوسالا مجالمع في )1705("رانال من
অথর্ঃ- ইবন ুআ�াস (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত ,িতিন বেলেছন, রাসলুু�াহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন : “ েয েকহ " ةُ عَ امَ جَ لْ ا " (আল-জামাআ’ত) নােম দল  তথা          

 নােম দলিটর মেধয্ েথেক আ�াহর( আহল�ু�ুাত ওআল জামাআত)    ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ سُّنَّ لا لُ ھْ أَ 
(স�ি�র) জনয্ আমল কের আর েস আমলিট যিদ  সিঠক হেয় যায় তা হেল আ�াহ তা কবলু 
কের েনন, আর তার েস আমলিট যিদ ভুল হেয় যায় তা হেল  আ�াহ তােক �মা ের েদন । 
আর  َةُ عَ امَ اْلج  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أ    (আহলসুস�ুাহ ওআল 
জামাআ’ত) নােম দলিট  েথেক ةقَ رْ فُ لْ ا  (ফুরকাত) তথা দেল-উপদেল িবভ� হেয়  িবি�� অব�ায় 
েথেক আ�াহর (স�ি�র) জনয্ আমল কের আর েস আমলিট যিদ সিঠক হেয় যায় তা হেলও 
আ�াহ তার েস আমল কবলু করেবন না , আর যিদ তার েস আমলিট ভুল হেয় যায় তেব েস 
তার �ান েদাযেখ কের িনল ” । আল-ম’ুজামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হািদস নং-৫১৭০।
                                                                                                                                  
তৃতীয় হািদস শরীফঃ                                                                                                                                                             

 لبق ب اصأف ةجماعلا يف � عمل نم  "سلمو ھیعل هللا يصل هللا هللا لوسر الق: لاق سباع ناب نع
 هدعقم أوبت أطخأ نإ و ، هللا قبلتی لم ابصأف  ةقرفلا يغِ تَ یَبْ  لعم نم و ھ،ل رغف  طأأخ وإن ، نھم هللا

ارنلا نم ينبراطلل ریبكلا معجملا يف 30231("                                                                                                                                                                     
অথর্ঃ- ইবন ুআ�াস (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত ,িতিন বেলেছন, রাসলু�ুাহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন : “েয েকহ  ْةُ عَ امَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা              

 নােম দলিটর িভতের েথেক আ�াহর (আহলুসস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)  ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
(স�ি�র) জনয্ আমল কের আর েসই আমলিট যিদ  সিঠক হেয় যায় তা হেল আ�াহ তা কবলু 
কের েনন, আর তার েসই আমলিট যিদ ভুল হেয় যায় তা হেল  আ�াহ তােক �মা ের েদন । 
আর  ْةُ عَ َماجَ ال  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  আহলসুসু�াহ ওআল)    ةِ عَ َماجَ الْ  وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أَ 
জামাআ’ত) নােম দলিট  েথেক ةقَ فُرْ لْ ا  (ফুরকাত) তথা দেল-উপদেল িবভ� হেয়  িবি�� অব�ায় 
েথেক যাওয়ার ই�ায় আমল কের আর েসই আমলিট যিদ সিঠক হেয় যায় তা হেলও আ�াহ তার 
েস আমল কবলু কেরন না , আর যিদ তার েসই আমলিট ভুল হেয় যায় তেব েস তার �ান 
েদাযেখ কের িনল ” ।আল-ম’ুজামলু কািবর, তাবারানী শরীফ, হািদস নং-১২৩০৩  ।                  
উপেরা� হািদস শরীফগেলােত ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َةِ اعَ مَ ْلجَ ا وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أ    
(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলব� হেয় থাকার এবং ةقَ رْ فُ لْ ا  (ফুরকাত) তথা দেল-
উপদেল িবভ� হেয়    িবি�� হেয় থাকা েথেক িবরত থাকার �িত এত গর� েদওয়া হল েকন 
আর  ْةُ عَ امَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  ْةِ عَ امَ ْلجَ ا وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ أَھ   (আহলসুসু�াহ ওআল 
জামাআ’ত) নােম দল  েথেক ةقَ رْ فُ لْ ا  (ফুরকাত) তথা দেল-উপদেল িবভ� হেয়  িবি�� হেয় 
েগেল নামাজ-েরাজা কবুল হেব না েকন ?                                                                                                                                            
এর উত্তর এই েয,  ُالْ َجمَ اعَ ة (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা   ِأَ ھْ لُ  السُّ نَّ ةِ  وَ  الْ جَ مَ اعَ ة (আহলসুসু�াহ 
ওআল জামাআ’ত) নােম দলব� হেয় থাকা হে�  " َىوَ قْ ت  ِ�" (তাকওয়া আ�ািহ ) বা আ�াহভীিত 
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আর ةقَ رْ فُ لْ ا  (ফুরকাত) তথা দেল-উপদেল িবভ� হেয়   িবি�� হেয় থাকা হে�  َّلَةِ الَ ض  তথা পথ 
��তা । েসই জেনয্ই, ةُ اعَ مَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  ْةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ أَھ    
(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দল  েথেক ةقَ رْ فُ لْ ا  (ফুরকাত) তথা দেল-উপদেল িবভ� 
হেয়  িবি�� হেয় েগেল নামাজ-েরাজা কবলু হেব না  ।                                                                                                                               
অতএব, েকহ  ُالْ جَ مَ اعَ ة (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা    ِأَ ھْ لُ  السُّ نَّ ةِ  وَ  اْلجَ َماَعة  (আহলসুসু�াহ 
ওআল জামাআ’ত)নােম দলব� হেয় না থাকেল বঝুেত হেব েয, তার তাকওয়া ( ىوَ قْ تَ  ) বা 
আ�াহভীিত েনই (অথর্াৎ েস মুত্তাকী তথা পরেহজগার নেহ)  আর  َةُ عَ ااْلَجم  (আল-জামাআ’ত) 
নােম দল তথা ةقَ فُرْ لْ ا নােম দল  েথেক (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ اعَ مَ اْلجَ  وَ  ةِ نَّ السُّ  ْھلُ أَ   
(ফুরকাত) তথা দেল-উপদেল িবভ� হেয়  িবি�� হেয় থাকেল বঝুেত হেব েয, েস  َّةِ لَ الَ ض   তথা 
পথ ��তায় িনমি�ত আেছ (অথর্াৎ েস  َّلٌّ اض  তথা পথ �� বয্াি�) । কােজই , েয েকহ   

ةِ لَ الَ ضَّ   তথা পথ ��তায় িনমি�ত আেছ তার নামাজ, েরাজা কবলু না হওয়া  এেকবােরই িনতা�ই 
�াভািবক বয্াপার । কারণ, েয েকহ     َّةِ لَ الَ ض  তথা পথ ��তায় িনমি�ত েস   لااّ ض তথা 
পথ �� ।   َّالٌّ ض  তথা (পথ) �� বয্াি� েদাযখী । েযমন অ� অধয্ােয় িনে� বিণর্ত আস� 
তৃতীয় হািদস শরীফখানােত আমেদর নবী  সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা  আব ুমাসউদ নােম 
তাঁর একজন  সাহাবীেক (রািদআ�াহ আনহ) িফতনা স�েকর্  বলেলন।                                                                                  
চতুথর্ হািদস শরীফঃ                                                         

َّ یإِ وَ  ةِ عَ امَ جَ الْ  و هللاِ  ىوَ قْ تَ بِ  ْیكلَ عَ  لالَ ضَ ال يَ ھِ  نَّ فإِ  ةَ قَ رْ فُ َوالْ  كَ ا                                                                                               
"ةِ لَ الَ ضَّ   ىلَ عَ   مَ لَّ سَ  وَ  ھِ لَیْ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  دمَّ خَ مُ  ةَ مَّ أُ  عَ مَ جْ یَ لِ  نْ یَكُ  مْ لَ  لَّ جَ  و زَّ عَ  هللاَ  إِنَّ  وَ           

. ينابرطلل یربالك معجملا يف ) )40901("                                                                                                    
অথর্ঃ-েতামােক আ�াহভীিত ও َعةُ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َةِ عَ اَجمَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أ    
(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলব� হেয় থাকেত হেব এবং   ةقَ رْ فُ لْ ا (ফুরকাত) তথা 
দেল-উপদেল িবভ� হেয়  িবি�� হেয় থাকা েথেক িবরত থাকেত হেব । আর িন�য়ই আ�াহ 
আযয্া ওয়া জা�া মহুা�াদ  সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উ�তেক   َّلَةِ الَ ض তথা (পথ) ��তার 
উপর একি�ত করেবন না । আল-ম’ুজামলু কািবর,তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৪০৯০ 
।                                                                         উপেরা� 
হািদস শরীফ খানা েথেক এ কথা বুঝা েগল েয, মহান আ�াহ তাআ’লা সকল মসুিলম মানষুেক    

الَ  ةِ لَ ضَّ  তথা পথ ��তার উপর একি�ত করেবন না ।                                                                   
এর অথর্ হল এ েয, েযেহতু  ُالْ جَ مَ اعَ ة (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা    ِأَ ھْ لُ  السُّ نَّ ةِ  وَ  اْلَجَماعَ ة  
(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিট  েথেক الْ فُ رْ قَ ة (ফুরকাত) তথা 5 দেল-উপদেল 
িবভ� হেয়  িবি�� হেয় যাওয়া হে�     َّةِ لَ الَ ض  তথা পথ ��তা েসেহতু সকল মসুিলম মানষুেক 
মহান আ�াহ তাআ’লা   ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َةِ عَ َماجَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ   
(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিট  েথেক ةقَ رْ فُ لْ ا  (ফুরকাত) তথা িবি�� হেয় 
ইসলােমর নােম বা ইসলােমর গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও 
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শ�াবলীর নােম িবিভ� দেল-উপদেল 6  িবভ� কের িবি�� কের রাখেবন না। বরং মহান 
আ�াহ তাআ’লা দয়া বা করণাবশত: মসুিলম মানেুষর একিট অংশেক অবশয্ই সবর্দা " ةُ اعَ مَ جَ لْ ا " 
(আল-জামাআ’ত)নােম দল  তথা   َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ   (আহল�ু�ুাত ওআল জামাআত ) 
নােম দলিটর উপর পণূর্ বহাল তিবয়েত রাখেবন।  এ দলিট স�েকর্   আমােদর নবী মহুা�াদরু 
রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছনঃ  ----------------------------

---------------                                                                                                                                                
�থম হািদস শরীফঃ   

 رُ مْ أَ  ىَ تِ أْ یَ  ىتَّ حَ  )ىذِ مِ رْ لتِّ ا ْم،ھُ لُ ذُ خْ یَ  نْ مَ (مْ ھُ فَ الَ خَ  نْ مَ  مْ ھُ رُّ ضُ یَ  الَ  قِّ حَ الْ  ىلَ عَ  نَ یْ رِ ھِ َظا ىتِ مَّ أُ  نْ مِ  ةٌ فَ ئِ اطَ  لُ اتَزَ  الَ "
دواد بوأ )2524( " ّ�ِ   (অথর্ঃ “আমার উ�েতর একিট দল সবর্দাই সেতয্র উপর �িতি�ত  

থাকেব ,আ�াহর আেদশ আসা পযর্� এেদরেক তােদর িবেরাধীরা,(অপমানকারীরা, িতরিমিজ) েকান 
�িত করেত পারেব না” আব ুদাউদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-৪২৫২, সামানয্ শে�র পাথর্কয্ সহ 
আব ুদাউদ শরীেফ বিণর্ত  َمْ ھُ فَ لَ اخَ  نْ م  পিরবেতর্  َمْ ھُ لُ ذُ خْ یَ  نْ م  িতরিমিজ শরীফ, হািদস শরীফ নং-
২২২৯।                                                             
ি�তীয় হািদস শরীফঃ    

 )55171(ـ " ّ�ِ  رُ مْ أَ  ىَ تِ أْ یَ  ىَحتَّ  مْ ھُ لُ ذُ یَخْ   وْ أَ  مْ ھُ فَ الَ خَ  نْ مَ  نَ وْ لُ ابَ یُ  الَ  قِّ حَ لْ ا ىلَ عَ  ىتِ مَّ أُ  نْ مِ  ةٌ فَ َطائِ  الُ زَ تَ  الَ "
أحمد دنسم                   অথর্ঃ “আমার উ�েতর 

একিট দল সবর্দাই সেতয্র উপর �িতি�ত  থাকেব ,আ�াহর আেদশ আসা পযর্� তারা তােদর 
িবেরাধীেদর পেরায়া করেব না” মসুনাদ ু আহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৭১৫৫।                                                                                                                    
তৃতীয় হািদস শরীফঃ                                                                

 ـ ةِ مَ ایَ قِ لْ ا موْ یَ  ىلَ إِ  مْ ھُ  أَ وَ انَ نْ مَ  ىلَ عَ  ینَ رِ ھِ اظَ  قِّ حَ لْ ا ىلَ عَ  نَ وْ لُ تِ اقَ یُ  ءنَ يمِ لِ سْ مُ لا نَ مِ  ةُ َصابَ عِ  لُ َزاتَ  الَ "
دمحأ ندمس )42117(                                                                                                                     

অথর্ঃ- মসুলমানেদর একিট দল সবর্দাই সেতয্র জেনয্ যু� বা সং�াম চািলেয় যােব । তারা তােদর 
িবেরাধীেদর উপর িকয়ামত পযর্� িবজয়ী   থাকেব ।মসুনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-
১৭১২৪ ।                                                                                                                                                
সেতয্র উপর �িত�ত এ দলিট  মসুিলম িবে�র �েতয্কিট েদেশই িবেশষকের বাংলােদেশ েকউ েকউ 
“সু�ী” নাম ধারণ কের, আবার েকউ েকউ   "  ِأَ ھْ لُ  السُّ نَّ ةِ  وَ  الْ جَ مَ اعَ ة " (আহলু��ুাত ওআল 
জামাআত ” নাম ধারণ কের দিুট দেলর মােঝ--------------------------------
                                                                                                                     
(১)  ُالْ َجمَ اعَ ة (আল-জামাআ’ত) তথা    ِأَ ھْ لُ  السُّ نَّ ةِ  وَ  الْ جَ مَ اعَ ة  (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) 
নােম দলিটর কাঠােমা ও �কীয়তাসহ পণূর্ভােব না হেলও দলিটর েমাটােমািট গণাবলী পালন কের 
ةثَ َال ثَّ لا  " نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ    " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা  “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ”  
সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম ),তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ� 
মসুিলম উলামা েকরামগেণর  �দত্ত রায়-মতামত ,  ُاْالِ جْ تِ ھَ اد তথা গেবষণাল�  ُألسُّ نَّ ة(আসস�ুাহ) 
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তথা িনয়ম, �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর হবহ অনূসারী ও পূণর্ সমথর্নকারী 
ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) তথা  নােম (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)    اَعةِ مَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا ْھلُ أَ 

দলব� সেবর্াৎকৃ� মসুিলমগেণর মােঝ ةُ َماعَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) তথা  َةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ ھْ أ  
(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিটেক একেযােগ �চার করেছ, বয্াপক �সােরর কাজ 
করেছ ।                                                           
                                                      
(২) " ِأَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ ن " (আরযাললু কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” অ�ভূর্ -আল) الْ جَ مَ اعَ ةُ  �
জামাআ’ত)নােম দল তথা  َةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ ھْ أ   (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিট  
েথেক اْلفُ ْرقَ ة (ফুরকাত) তথা 7 দেল-উপদেল িবভ� হেয়  িবি�� হেয় থাকা  সবর্িনকৃ� 
মসুিলমগেণর মােঝ ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) তথা  َةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أ  (আহলসুস�ুাহ ওআল 
জামাআ’ত) নােম দলিটেক একেযােগ �চার করেছ, বয্াপক �সােরর কাজ করেছ ।                                                        
তেব বাইতুলইি�িয়য্ন ইসলািম গেবষণা েক�্ (Baitulilliyeen Islamic Research Center), 
চরেগায়ালদী (েমঘনা নদীর পাড়), ম�েলরগাঁও, েসানারগাঁও, নারায়ণগ�  এর �িট�াতা-পিরচালক 
(অ� ��িলখক) " َعةُ امَ جَ لْ ا "   (আল-জামাআ’ত) নােম দল  তথা   َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أ   
(আহল�ু�ুাত ওআল জামাআত) নােম দলিটর পণূর্গণাবলী এবং কাঠােমা ও �কীয়তাসহ মুসিলম 
িবে�র �েতয্কিট েদেশই  "  ةَالثَ ثَّ لا نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ� 
িতনশতা�ীর ”  অ�ভূর্ � উৎকৃ� মুসিলম  এবং  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  " (আরযাললু কুরিন)  তথা 
সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ� মসুিলমগেণর মােঝ " ةُ اعَ مَ جَ لْ ا "(আল-জামাআ’ত)নােম দল 
তথা  ُةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال أَْھل  (আহল�ু�ুাত ওআল জামাআত )নােম দলিটর বয্াপক �চার ও �সােরর 
সািবর্ক উেদয্াগ �হণ কেরেছ। মহান আ�াহ তাআ’লাই তাওিফকদাতা ।                                                                                                            
িক�  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  " ( আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর)  ” 
অ�ভূর্ � কতক িনকৃ� মসুিলম মানুষ বা মুসিলম উলামােকরামগণেনর মন-মি�ে� ও মগেজ এ 
কথািট বেুঝ আসেছনা বা েবাধগময্ হে�না েয,    ْةُ اعَ مَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা                   

ةقَ رْ فُ لْ ا নােম দলিট  েথেক (আহলুসস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)    ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ أَھْ   (ফুরকাত) 
তথা িবি�� হেয় ইসলােমর নােম বা ইসলােমর গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস 
শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােম  িবিভ� দেল-উপদেল   িবভ� হেয়  িবি�� হেয় যাওয়া 
হে�     َّةِ لَ الَ ض  তথা পথ ��তা এবং পথ ��তায় িনমি�ত বয্াি� ( الٌّ ضَ  ) তথা পথ �� । এটা 

"نِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أَ   "(আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর) ” অ�ভূর্ � 
কতক িনকৃ� মসুিলম মানষু বা মুসিলম উলামােকরামগণেনর জনয্ মহা দভূর্ াগয্জনক অব�া ও েশষ 
পিরণিত অশভ । মহান আ�াহ তাআ’লা এেহন  দভূর্ াগয্জনক অব�া ও অশভ পিরণিত েথেক 
আমােদরেক র�া করন । আমীন!                                                 
অতএব, আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উপেরা� কতগেলা 
পিব� বাণীর ভাষয্ েথেক এ কথা বুঝা েগল েয, ةُ عَ َماجَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল  তথা  

 নােম দলিট করা ও মানা ফরজ এবং (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)    ةِ اعَ َجمَ الْ  وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أَ 
ةُ عَ َماجَ الْ   (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ    (আহলসুস�ুাহ ওআল 

                                                           
7 >> ইসলােমর নােম, ইসলােমর গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ 
ও শ�াবলীর নােম উদাহরন�রপ বাংলােদেশ িবদয্মান দল-উপদেল<< 
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জামাআ’ত) নােম দলিট তয্াগ কারী মসুিলম নেহ এবং বা�েব  েস মসুিলম পদবী িনেয় বহাল 
থাকেত না পারায় তার আমল-ইবাদত কবলু হেব না ।                                                                                                                   
এতসব সতকর্ তা দােনর পর উপেরা� পিরণিত েথেক র�া পাওয়ার জনয্ মহান আ�াহ তাআ’লা 
দয়াবশতঃ মুসিলম মানষুেক পূনরায় আহবান জািনেয় বেলন-" جَ ِمیْ عً ا وَ  الَ  تَ فَ رَّ قُ وْ ا  ِ  وَ اعْ تَ ِص مُ وْ ا بِ حَ بْ لِ  �َّ
" অথর্ঃ- “েতামরা আ�াহর র�েুক ঐকয্ব�ভােব / এক দলব� হেয় আঁকেড় ধর এবং দেল-
উপদেল িবভ� হেয়া না”, ছুরা আল ইমরান, আয়াত নং-১০৩।                                 
উপেরা� আয়ােত কািরমােত মুসিলম মানষুেক  এক দলব� হেয় থাকেত অথর্াৎ ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-
জামাআ’ত)নােম দল তথা  َةِ َماعَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال ْھلُ أ   (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলভু� 
হেয় থাকেত  আেদশ িদেয়েছন এবং িবিভ� নােম দেল-উপদেল িবভ� হেত িনেষধ কেরেছন । 
উপেরা� পিব� কুরআেনর বাণী েথেক এই বঝুা েগল েয, ةعَ امَ جَ لْ ا  (আহলসুস�ুাহ ওআল 
জামাআ’ত) নােম দলভু� হেয় থাকা ফরজ এবং  আহলসুস�ুাহ ওআল)  ةِ عَ َجَماالْ  وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أَ  
জামাআ’ত)নােম দল েথেক ةقَ رْ فُ لْ ا  (ফুরকাত) তথা িবি�� হেয় দেল-উপদেল িবভ� হওয়া হারাম।                                                                                                      
মহান আ�াহ তাআ’লার  উ� িনেদর্শনািট ةثَ َال ثَّ ال نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ    (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা 
“ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ” সেবর্াতকৃ� মসুিলম মানষু অ�ের অ�ের হবহ পালন কেরেছন, েমেন 
চেলেছন এবং তাঁরা আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত 
ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� একিট েবেহ�ী দল  ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  

 নােম দলিট ছাড়া অনয্ েকান দল কেরন(আহলুসস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)    ةِ اعَ مَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أَ 
িন ।  কারণ, তাঁরা জােনন  মহান আ�াহ তাআ’লার বণী –("  َلِ بْ بِحَ  اوْ مُ ِص تَ عْ او  ِ  الَ  وَ  اعً یْ مِ جَ  �َّ

اوْ قُ رَّ فَ تَ   " অথর্ঃ- “েতামরা আ�াহর র�েুক এক দলব� হেয় আঁকেড় ধর এবং দেল-উপদেল িবভ� 
হেয়া না” ছুরা আল ইমরান, আয়াত নং-১০৩) েমাতােবক ওহীর মাধয্েম  আিদ� হেয়ই আমােদর 
নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর ি�য় উ�েতর জনয্ ফরজ িহেসেব 
পালনীয় একমা� একিট েবেহ�ী দল ةُ اعَ مَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা                    

 নােম একিট শরীয়তী তথা আইিন দল (আহলুসস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)    ةِ َماعَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
�বতর্ ন কের েগেছন ।                                                                                                                        
আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর ওহীর িবষয়িট িন� বিণর্ত 
বাণীর মাধয্েম এভােব �কাশ কেরেছন ।                                                                                   
বািণিট এই------------------------------------------  
                         

 ىْ نِ رَ مَ أَ  ّ�ُ  ٍس مْ بِخَ  مْ كُ رُ آَمُ  انَأَ  وَ "  : لَ قَا ملَّ سَ  وَ  ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ   يُّ بِ نَّ ال نَّ أَ  ھُ ثَ دَّ حَ  يرِ عِ شْ ْألَ ا ثِ رِ الحَ ا َعنِ 
)2763( ترمذيلان ــ سن ةِ عَ امَ لجَ اوُ  ةرَ جْ ھِ لْ او دُ اھَ جِ الْ  وَ  ةُ اعَ طَّ لا وَ  عُ مْ سَّ لا نَّ ھِ بِ                                                                                                                   

(অথর্ঃ-- হািরছুল আশআ’রী  (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত , িতিন বণর্না কেরেছন, িন�য় 
নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন : এবং আিম েতামােদরেক পাঁচিট িবষেয়র আেদশ 
করিছ, আ�াহ  [ তাআ’লা ] আমােক ঐগেলার  আেদশ িদেয়েছন, ১. শনা (শনেত) ২.আনূগতয্ 
করা (মানেত) ৩. িজহাদ করা (িজহাদ করেত) ৪. িহজরত করা (িহজরত করেত) ৫.  ةُ عَ امَ جَ لْ ا  
(আল-জামাআ’ত)নােম দল  তথা  َةِ َماعَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أ    (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম 
দলব� হেয় থাকেত ) , সুনােন িতরিমিজ শরীফ, হািদস শরীফ নং- ২৭৬৩) ।                                                                                    
উপেরা� হািদস শরীফখানার ৫ নং িবষয়িটেত  ةُ عَ امَ جَ لْ ا (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা                

 দলিট করার জনয্ মহান আ�াহর আেদেশর ( আহল�ু�ুাত ওআল জামাআত)  ةِ عَ امَ ْلجَ ا وَ  ةِ نَّ السُّ  ْھلُ أَ 
ওহীর িবষয়িট  আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর ি�য় 
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উ�তেক অবিহত কের িদেয়েছন ।   َْعةُ امَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  َوَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أ 
 নােম দলিট উহার িনজ� সকল গণাবলী এবং  কাঠােমা (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)  ةِ عَ َماجَ لْ ا

ও �কীয়তাসহ ةثَ َال ثَّ لا نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ী” পযর্� হবহ  িবদয্মান িছল  ।    
                                                                
পরবত�েত ইসলােমর নােম বা ইসলােমর গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর 
বাকয্ ও শ�াবলীর নােমর সােথ স�িকর্ ত িবিভ� নােম দল-উপদল গঠেন মহান আ�াহ তাআ’লা  
ও আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনেষধা�া>>("  َالَ  و 

قُ فَ تَ  اوْ رَّ  " অথর্ঃ- “এবং েতামরা দেল-উপদেল িবভ� হেয়া না”,  ছুরা আল ইমরান, আয়াত নং-
১০৩)<<থাকা সে�ও    َّةثَ َال الث نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ” পর   َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  
" ( আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর) শর েথেকই ةُ عَ امَ جَ لْ ا  
(আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা نَّ لا لُ ھْ أَ   নােম(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ سُّ
দলিটর কম� হওয়ার,�কােশয্ বয্াপক �চার -�সার করার পিরবেতর্ "نِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أَ    " ( আরযাললু 
কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর)” অ�ভূর্ � কতক িনকৃ� মুসিলম মানষু 
কতৃর্ ক ইসলােমর নােম বা ইসলােমর গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর 
বাকয্ ও শ�াবলীর নােমর সােথ স�িকর্ ত িবিভ� নােম গিঠত  দেল-উপদেল  িবভ� হওয়ার 
�চলন শর হেয় যায় বা  �চলন শর হেত থােক ।                                                          

"نِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أَ   " ( আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর) ” 
শরেতই  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  " ( আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর (িহজরী চতুথর্ 
শতা�ীর) ” সবর্িনকৃ� মসুিলম উলামা কতৃর্ ক ইয়াহিদ ও �ী�ান জািত�েয়র আিলমেদর পদা� ও 
দ�ৃা� অনসূরেন সবর্ �থম েয দল- উপদলিটর আিবভর্ াব হেয়েছ তা হে� “আহললু  হািদস” 
( ثِ یْ دِ حَ لا لُ ھْ أَ  ) �চিলত পিরভাষায় “আহেল হািদস” বেল।                                                                                                          

"نِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أَ  ” (আরযাললু কুরিন)  তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর (িহজরী চতুথর্ শতা�ীর ”) 
আিবভর্ ািবত এই “আহললু  হািদস” ( ثِ یْ َحدِ ال لُ ھْ أَ  ) �চিলত পিরভাষায় “আহেল হািদস”ই হে� 
ইয়াহিদ ও �ী�ান জািত�েয়র পদা� ও দ�ৃা� অনসূরেন িকয়ামত অবিধ আস�  মসুিলম জািতর 
মেধয্ ইসলােমর নােম বা ইসলােমর গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর 
বাকয্ ও শ�াবলীর নােমর সােথ স�িকর্ ত িবিভ� নােম দল-উপদল গঠেনর মাধয্েম  َوَ  ةِ نَّ السُّ  لُ ھْ أ 

 নােম দলিটর মেধয্ িবভি� সৃি�র  এক “সদুরূ�সারী(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ اعَ مَ جَ الْ 
সবর্নাশী �থম ঘৃনয্ বীজ” । এই “আহললু  হািদস” ( ثِ یْ دِ لحَ ا لُ أَھْ  ) �চিলত পিরভাষায় “আহেল 
হািদস কতৃর্ ক দল-উপদল গঠেনর মাধয্েম িবভি� সিৃ�র  ধারাবািহকতায় পরবত�কােল মুসিলম 
িবে�র সব জায়গায়ই ইসলােমর নােম বা ইসলােমর গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও 
হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােমর সােথ স�িকর্ ত িবিভ� নােম দল-উপদল গঠেনর সূ�পাত 
ঘটেত থােক । েযমনিট বতর্ মােন ল�য্ করা যাে�, ইসলােমর নােম বা ইসলােমর গণাবলীর নােম 
এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােম িবিভ� িভ� িভ� নােম 
((উদাহরণ�রপ বাংলােদেশ িবদয্মান দল-উপদলগেলার মত))<<  ইতয্ািদ দল-উপদল সৃি� হেয়েছ । 

"نِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أَ  "  (আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর (িহজরী চতুথর্ শতা�ীর ”) 
আিবভর্ ািবত “আহললু  হািদস” ( ثِ ِدیْ حَ ال لُ ھْ أَ  ) �চিলত পিরভাষায় “আহেল হািদস” দলিটেক  ইয়াহিদ 
ও �ী�ান জািত�েয়র পদা� ও দ�ৃা� অনসূরেন িকয়ামত অবিধ আস�  মসুিলম জািতর মেধয্ 
ইসলােমর নােম বা ইসলােমর গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও 
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শ�াবলীর নােমর সােথ স�িকর্ ত িবিভ� নােম দল-উপদল গঠেনর মাধয্েম তথা  َوَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أ 
 নােম দলিটর িভতর িবভি� সৃি�র  এক “সুদরূ�সারী(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ اعَ مَ جَ لْ ا

সবর্নাশী �থম ঘৃনয্ বীজ” বলার কারন এই েয, দল-উপদল গঠেন মহান আ�াহ তাআ’লার এবং 
অমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনেষধা�া>>(" وَ  الَ  تَ فَ رَّ قُ وْ ا " অথর্ঃ- “এবং 
েতামরা দেল-উপদেল িবভ� হেয়া না”, ছুরা আল ইমরান, আয়াত নং-১০৩)<<থাকা সে�ও 
তারা দল গঠেনর পাশাপািশ আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
�বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� একিট েবেহ�ী দল  ةُ َجَماعَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােম দল 
তথা  َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ   (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) নােম দল নামধারীসহ দলব� না 
হেয় "  ةثَ َال ثَّ لا نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ     " তথা “সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ”সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম) , 
তােবঈন ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ� মসুিলম উলামােকরামগেণর �দত্ত 
রায়-মতামত, دُ اھَ تِ جْ ْالِ ا  তথা গেবষণাল� ةُ نَّ سُّ لأ (আসস�ুাহ) তথা িনয়ম, �ণীত ফতওয়া, িমমাংসীত 
িস�া� ও মতবােদর এবং তাঁেদর �দত্ত িবিভ� প�িতর িবেরািধতা কের নতুনভােব মসুিলম জীবন 
পিরচালনা করার জনয্ পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর িবপরীত নতুন রায়-মতামত, ফতওয়া , 
িস�া� িদেয় মসুিলম সমােজ িবশৃ�লা, মতাৈনকয্ ও ফাসাদ সৃি� কের চলেছ ।  

"نِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أَ  "   (আরযাললু কুরিন)  তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর (িহজরী চতুথর্ শতা�ীর ”) 
আিবভর্ ািবত “আহললু  হািদস” ( ثِ یْ دِ حَ ال لُ ھْ أَ  ) �চিলত পিরভাষায় “আহেল হািদস” দলিটর অনূসারী 
মসুিলম মানষুগণ িনে� বিণর্ত িবষয়গেলােত (১) িবতর নামাজ পড়ার প�িত ও িবতর নামাজ 
আদােয়র প�িত �সে� (২) নামাজ েশষ করার পেূবর্-পের দআু’ করা �সে� (৩) নামাজ েশষ 
করার পেূবর্-পের-নামােজর িভতর দাঁিড়েয় দআু’ করা �সে� (৪) িসজদাতুস সাহিয় ( وِ ھسَّ لا ةُ دَ جْ سِ  )  
তাশাহদ ও সালােমর পেূবর্ -পের এবং নামােজর পেূবর্ -পের করা �সে�  (৫) জমুআ’র নামাজসহ 
পাঁচ ওয়া� নামােজর পেূবর্-পের স�ুাত ও নফল নামাজ পড়া �সে� (৬) তারািবহ নামােজর 
রাকাআ’ত সংখয্া ২০ এর কম �সে� (৭) পরুষ ও মিহলার ফরজ-নফল েয েকান নামাজ 
আদােয়র িনয়ম-নীিতেত পাথর্কয্ আেছ িবষয়িট �ীকার করা ইতয্ািদ িবষয়গেলােত " خَ یْ رُ    الثَّ َال ثَ ة
 নামধারী(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) أَ ھْ لُ  السُّ نَّ ةِ  وَ  الْ جَ مَ اعَ ة তথা সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর الْ قُ رُ وْ ن
দলব� তােবঈন ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ� মসুিলম উলামােকরামগেণর 
�দত্ত িবিভ� প�িতর িবেরািধতা কের থােক।  
(১) "  َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ" (আরযালুল কুরিন)  তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর (িহজরী চতুথর্ 
শতা�ীর ”) আিবভর্ ািবত “আহলুল  হািদস” ( ثِ ِدیْ حَ ال لُ ھْ أَ  ) �চিলত পিরভাষায় “আহেল হািদস” 
দলিটর অনসূারী মসুিলম মানুষগণ কতৃর্ ক "  ةثَ َال ثَّ لا نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ     "  তথা সেবর্াৎকৃ� 
িতনশতা�ীর  أَ ھْ لُ  السُّنَّ ةِ  وَ  الْ جَ مَ اعَ ة   (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নামধারী দলব� তােবঈন 
ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ� মসুিলম উলামােকরামগেণর �দত্ত িবিভ� 
প�িতর িবেরািধতা করার িচ� ও িনদশর্নঃ  
(***)িবতর নামাজ �স�ঃ 
[ক] "  َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"   (আরযালুল কুরিন)  তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর (িহজরী চতুথর্ 
শতা�ীর ”) আিবভর্ ািবত “আহললু  হািদস” ( ثِ یْ دِ حَ لا لُ ھْ أَ  ) �চিলত পিরভাষায় “আহেল হািদস” 
দলিটর অনসূারী মসুি�গণ িবতর নামাজ পড়ার িবষেয় "  ةثَ َال ثَّ ال نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ     "  তথা “ সেবর্াৎকৃ� 
িতনশতা�ীর ”  সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম ) , তােবঈন ও তােব’- তােবঈনগেণর 
তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ� মসুিলম উলামােকরামগেণর    �দত্ত িবিভ� প�িতর িবেরািধতা কের 
�থেমই িবতর িহেসেব দাঁিড়েয় তাকবীর িদেয় বেুক হাত েরেখ পৃথক এক রাকাআ’ত এর িভতরই 
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সরুা পেড়, সালােমর পেূবর্ দইু হাত েতােল দআু’-মনুাজাত কের, অতপর রকু-িসজদা কের, 
তাশাহেদর পর সালাম িফিরেয় উেঠ যায় । তােদর এরপ এক রাকাআ’তেক িকরেপ নামাজ বলা 
যায় । অথচ এক রাকাআ’ত বলেত েকান নামাজই েনই। এরপ অব�ােক শধ ু একিট  রাকাআ’ত 
এবং একিট িসজদাই বলা হেব । এরপ অব�ােক নামাজ বলা হেব না । কারন, আমােদর নবী 
মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা সকল হািদস শরীেফই একসােথ দইু রাকাআ’তেক 
নামাজ বেলেছন,এক রাকাআ’তেক নামাজ বেলন িন ।এই িবষেয় িনে� কেয়কিট হািদস শরীফ 
উে�খ করা হল ।  
�থম হািদস শরীফ   

 يفِ   مُ لِّ سَ َوتُ  دُ َشھَّ تَ وَ  ،  ىنََمثْ  ىنَثْ مَ  ةُ الَ صَّ ال:" لَ اقَ  مَ لَّ سَ  وَ  ھیْ َعلَ  هللاُ  ىلَّ صَ  ّيِ بِ نَّ لا نَّ أَ   ِب،طَّلِ مٍ الْ  نِ عَ       
 الَ قَ  "ـ جٌ ادَ خِ  فَِھيَ  كَ لِ ذَ  عَلْ فْ یَ  مْ لَ  نْ مَ فَ  ، مَّ ھُ لَّ لا مَّ ھُ لَّ لا:  لُ قُوْ وتَ  ،كَ یْ دَ یَ  ِنعُ قْ َوتُ  نُ كَ سْ مَ تَ وَ  سُ ءَ ابَ تَ وَ ، نِ یْ تَ عَ كْ رَ  لِّ كُ 
َ كَ  ، ھِ َدیْ یَ  طَ سَ بَ فَ  ؟ عُ نَاقْ ْإلِ ا امَ  : ھُ لَ  تُ لْ قُ فَ  ، مْ عَ نَ : لَ اقَ  ؟ جٌ ادَ خِ  ھُ تُ الَ صَ  : تُ لْ قُ فَ  : ةُ بَ عْ شُ   دنسم " وْ عُ دْ یَ  ھُ نَّ أ

)80171(دحمأ  
অথর্ঃ-হযরত মুত্তািলব (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িন�য় নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা বেলেছন: “সালাত বা নামাজ হে� দইু দইু রাকআ’ত, �িত দইু রাকআ’েতই তাশাহদ 
পড়া ,দরুব�ার ভান করা(িনেজেক দদুর্শা��বেল জািহর করা),িমসিকন সাজা, (সালােমর পর) 
দইু হাত (উপের) েতালা, আর বলেব : আ�াহ�া আ�াহ�া ! , অতএব, েয এটা করেবনা তা 
হেল (তার) নামাজ অস�ূণর্” ।                                                                                            
শবা (রািদআ�াহআনহ) বলেলন : আিম ব�াম : ُ صَ  (   ?তার নামাজ িক অস�ূণর্  )؟ اجٌ دَ خِ  ھُ الَت
িতিন (হযরত মতু্তািলব) বলেলন: হাঁ, আিম তােক (হযরত মুত্তািলবেক) বললাম: ) َ؟ اعُ نَقْ ْإلِ ا ام(   
ইকনা’ িক? িতিন তাঁর হাত �সািরত করেলন, েযন িতিন দআু’ করেছন” । মুসনাদ ুআহমাদ, 
হািদস শরীফ নং-১৭৮০১ । 
ি�তীয় হািদস শরীফ   

ُ  : الَ قَ  مَ لَّ سَ  وَ  ھیْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لُ وْ سُ رَ  َعن ، ِس  ابّ عَ  نِ بْ  لِ ضْ اْلفَ  نِ ع الَة  يفِ  دُ ھَّ شَ تَ وَ  ،  ىنََمثْ  ىنَثْ مَ  الصَّ
 الً بِ قْ تَ سْ مُ  لَّ جَ وَ  َعزَّ  كَ بِّ رَ  ىلَ إِ  امَ ھُ عُ فَ رْ تَ  : لُ وْ قُ یَ  كَ یْ یَدَ  عُ نِ تُقْ  مَّ ثُ  ، َكنُ  اسَ وتَ ، عُ شَّ خَ َوتَ  ، عُ رَّ ضَ تَ وَ  ، نِ یْ تَ عَ كْ رَ  لِّ كُ 
)77791(دأحم دنسم" ـ جٌ ادَ خِ  يَ ھِ فَ  كَ لِ ذض لْ عَ فْ یَ  مْ لَ  نْ مِ فَ  اثٌ ثَالَ  ، بَّ رَ  ایَ  بَّ رَ  ایَ  : لُ وْ قُ تَ ،وَ  كَ ھَ جْ وَ  امَ ھِ نِ وْ طُ بُ بَ   

অথর্ঃ- হযরত ফজল িবন আ�াস (রািদআ�াহআনহ) েথেক বিণর্ত, রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা বেলেছন: “সালাত বা নামাজ হে� দইু দইু রাকআ’ত, �িত দইু রাকআ’েতই তাশাহদ 
পড়া , িমনিত করা(অননুয়-িবনয় করা), িবনীত হওয়া, (সালােমর পর) দইু হাত ) ِاعُ نَقْ اْإل(   
ইকনা’ করেব, িতিন (রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) (  )اعُ نَ قْ ْإلِ ا  ইকনা’র বয্াখয্া 
কের িতনবার বেলন: তুিম েতামার মখুম�লেক েকবলামখুী কের েতামার �ভূর িদেক দইু হাতেক 
উভয় হােতর েপট িদেয় (উপের) তুলেব, আর বলেব : ইয়া রব ইয়া রব ! , অতএব, েয এটা 
করেবনা তা হেল (তার) নামাজ অস�ূণর্” । মসুনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-১৭৭৯৭ ।    
উপের বিণর্ত দইুিট হািদস শরীফ েথেকই জানেত পারলাম েয, “সালাত বা নামাজ হে� দইু দইু 
রাকআ’ত, একরাকাআ’ত বলেত েকান নামাজ েনই । 
এখন িবতর নামাজ পড়ার প�িত বণর্না করব ।                                                                                                                                 
(***)[খ] িবতর নামাজ পড়ার প�িতঃ                                                                                             
দইু রাকাআ’ত নামােজর তাশাহদ পড়ার পর সালাম না িফিরেয় উেঠ দাঁিড়েয়  আেরা এক 
রাকাআ’ত িমিলেয় রকু-িসজদা কের তাশাহেদর পর সালাম িফিরেয় নামাজ েশষ করার নাম বা 
প�িতই হে� আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার হািদস 
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শরীেফর বাণী অনসূাের  “িবতর নামাজ” ।                                                                                                                   
েযমন- “িবতর নামাজ” পড়ার প�িতিট বঝুার জনয্ আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুল�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার কেয়কিট হািদস শরীফ িনে� উে�খ করব । 
�থম হািদস শরীফ   

َ فَ  رَ تْ وِ لْ ا بُّ حِ یُ  تْرٌ وِ  هللاَ  نَّ إِ  : مَ َسلَّ  و ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لُ وْ سُ رَ  الَ قَ  :لَ قَا،ّيٍ لِ عَ  نْ عَ   ـ نِ ْراقُ لْ ا لَ ھْ أَ  ایَ  اُروتِ وْ أ
)1421( أحمد مسند                                                                    

অথর্ঃ-হযরত আলী (রািদআ�াহআনহ) েথেক বিণর্ত, রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
বেলেছন: “িন�য়ই আ�াহ (তাআ’লা) িবেজাড়, িতিন িবেজাড়েক ভালবােসন, অতএব েতামরা 
িবতর(িবেজাড়)কর েহ কুরআেনর অনসূারীরা । মসুনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-১২৪১ । 
ি�তীয় হািদস শরীফ   

 دمحأ دسنم  ـ لِ یْ لَّ ال نَ مِ  ةٍ عَ كْ رَ  رُ خِ آَ  رُ تْ وِ لْ ا : لَ اقَ  مَ لَّ سَ  و ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  يَّ بِ نَّ لا َعنِ  ، رَ مَ عُ  نِ بْ ا نْ عَ 
)1115(  

অথর্ঃ-হযরত ওমর (রািদআ�াহআনহ) েথেক বিণর্ত, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন: 
“িবতর হে� রাে�র েশষ এক রাকাআ’ত । মসুনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-৫১১১ ।    
তৃতীয় হািদস শরীফ 

 لِ یْ لَّ لا رِ خِ آَ  نْ مِ  ةُ عَ كْ رَ  رُ تْ وِ لْ َوا ىنَثْ مَ  ىنَثْ مَ  لِ یْ اللَّ  ةَ الَ صَ :  لَ اقَ  مَ لَّ سَ  و ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  يَّ بِ نَّ ال نِ عَ  ، رَ مَ عُ  نْ عَ 
)2974( مدأح دسنم  ـ  

 অথর্ঃ-হযরত ওমর (রািদআ�াহআনহ) েথেক বিণর্ত, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
বেলেছন: “রাে�র সালাত বা নামাজ হে� দইু দইু রাকআ’ত, আর িবতর হে� েশষ রাে�র এক 
রাকাআ’ত । মসুনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-৪৯৭২ ।    
  চতুথর্ হািদস শরীফ   

 نَّ ھُ وَ  ضُ ئِ ارَ فَ  يَّ لَ عَ  نَّ ھُ  ثٌ الَ ثَ  لُ وْ یَقُ  مَ لَّ سَ  و ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لَ وْ سُ رَ  تُ عْ مِ سَ :  لَ اقَ  ، ِس  اَعبّ  نِ بْ  نِ ع
َحىلا ةُ الَ صَ وَ  رُ حْ نَّ ال و رُ تْ وِ لْ ا عٌوُّ طَ تَ  مْ كُ لَ  )8702( دمأح دنسم ـ ضُّ  

অথর্ঃ-হযরত জােবর (রািদআ�াহআনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: আিম রাসুল�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামােক বলেত শেনিছ, িতনিট িবষয় আমার উপর ফরজ আর ওগেলা েতামােদর 
জনয্ ঐি�ক বা বাড়িত কাজ, তা হে� িবতর, নহর বা কুরবানী ও েদাহার নামাজ । মুসনাদ ু
আহমাদ, হািদস শরীফ নং-২০৭৮ ।    
প�ম হািদস শরীফ   

 رْ تِ وْ یُ لْ فَ  لِ یْ لَّ ابِ  مَ وْ قُ یَ  الَّ  أَنْ  مْ كُ نْ مِ  افَ خَ  نْ مَ : لُ وْ قُ یَ  مَ لَّ سَ  و ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لَ وْ سُ رَ  تُ عْ مِ سَ  : قَالَ ، رٍ بِ اجَ  نعَ 
 ـ لُ ضَ فْ أَ  كَ لِ ذَ وَ ، ةٌ رَ وْ َمْحضُ  لِ یْ لَّ ا رِ خِ آَ  ةَ ءَ ارَ قِ  نَّ إِ فَ ، لِ یْ الَّ  رِ خِ آَ  نْ مِ  رْ تِ وْ یُ لْ فَ  مٍ ِقیَابِ  مْ ْنكُ مِ  عَ مِ طَ  نْ مَ ،وَ  مٍ انَ یَ  مَّ ثُ  ،

)48831(  حمدأ دنمس  
অথর্ঃ-হযরত জােবর (রািদআ�াহআনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: আিম রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামােক বলেত শেনিছ, েতামােদর েয েকহই এই ভয় কের েয, রাে� উঠেত 
পারেব না েস িবতর কের িনক, তারপর ঘমুােব, আর েয রাে� উঠেত পারেব আশা কের েস 
েশষ রাে� িবতর কের িনেব, কারন, িন�য়ই রাে�র িকরাআত পড়ার সমেয় (কুরআন েতলাওয়াত 
করার সমেয়) কলব উপি�ত থােক। ওটাই উত্তম ।মসুনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-১৩৮৪৮   
ছ্� হািদস শরীফ   

َ فَ  ْبحِ صُّ لا تَ ِخفْ  اذَ إِ فَ  ، ىنَثْ مَ  ىثْنَمَ  لِ یْ لَّ لا ةَ الَ صَ  : لَ اقَ  لَّمَ سَ  و ھِ لَیْ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  يَّ بِ نَّ لا نِ عَ  ، رَ مَ عُ  نْ عَ   رْ تِ وْ أ
)4249(دمحأ دنسم ـ ةٍ دَ حِ اوَ بِ   
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অথর্ঃ-হযরত ওমর (রািদআ�াহআনহ) েথেক বিণর্ত, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন: 
“রাে�র সালাত বা নামাজ হে� দইু দইু রাকআ’ত, যখন তুিম সবুেহর ভয় করেব (ফজর 
নামােজর সময় হেয় যােব ভয় করেব তখন এক রাকাআ’ত িবতর কের িনেব । মসুনাদ ুআহমাদ, 
হািদস শরীফ নং-৪৯৪২ ।                                                                 
স�ম হািদস শরীফ 

 يذِ رمِ التِّ  نُ نس نَىَمثْ  ىنَثْ مَ  رِ  اھَ نَّ لا وَ  لِ یْ لَّ لا ةَ الَ صَ :  الَ قَ  مَ َسلَّ  و ھِ یْ َعلَ  هللاُ  ىلَّ صَ  يَّ بِ نَّ ال نِ عَ  ، رَ ُعمَ  نْ عَ 
)759(  

অথর্ঃ-হযরত ওমর (রািদআ�াহআনহ) েথেক বিণর্ত, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন: 
“রা� ও িদেনর সালাত বা নামাজ হে� দইু দইু রাকআ’ত, সনুানতুিতরিমিজ, হািদস শরীফ নং-
৫৯৭ ।                                                                 
 
 [গ] উপেরাি�িখত �থম হািদস শরীফ েথেক   স�ম হািদস শরীফ পযর্� সকল হািদস 
শরীফগেলােতই িদন-রাে�র নামাজসমেূহর রাকাআ’ত সংখয্া েজাড় ( عُ فْ شَّ لأَ  ) িহেসেব একসােথ দইু 
দইু রাকাআ’ত উে�খ করা হেয়েছ । েজাড় ( عُ فْ لشَّ أَ  ) সংখয্া িহেসেব একসােথ দইু রাকাআ’তেক 
নামাজ বলা হেয়েছ । েকান হািদস শরীেফই পৃথকভােব এক রাকাআ’েক নামাজ বলা হয় িন । 
এমনিক পাঁচ ওয়া� ফরজ নামাজসমূেহর রাকাআ’তও দইু দইু রাকাআ’ত কেরই অবতীনর্ হেয়েছ। 
পরবত�েত ফরজ ও নফল নামাজসমূেহর েকানিটেত দইু রাকাআ’ত, েকানিটেত এক রাকাআ’ত বৃি� 
করা হেয়েছ । আবার েকানিটেত েকান রাকাআ’তই বৃি� করা হয়িন । েযমন হািদস শরীেফ আেছ 
– 
অ�ম হািদস শরীফ   

  ىلَ إِ  جرَ خَ  امَّ لَ فَ  نِ یْ تَ عَ َركْ  نِ یْ تَ َرْكعَ  ةَ َمكَّ بِ  مَ لَّ سَ  و ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  ّيِ بِ نَّ ال ىلَ عَ  ةُ الَ صَّ لا تِ ضَ رِ فُ :  تْ لَ اقَ  ةَ شَ ائِ عَ  نْ عَ 
)6961(يقِ ھَ یْ بَ لْ لِ  ىرَ بْ كُ لْ ا نُ نسُّ لأ ــ نِ تَیْ عَ َركْ  رِ فَ شَّ ال ةُ الَ صَ  تْ رَّ قِ أُ وَ  ،اعً بَ رْ أَ  َضتْ رِ فُ  ةِ نَیْ َمدِ لْ ا   

           
অথর্ঃহযরত আিয়শা (রািদআ�াহ আনহা) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : ম�ােত  নবীসা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার উপর দইু রাকাআ’ত  দইু রাকাআ’ত কের নামাজ ফরজ হরা হেয়েছ । 
যখন িতিন মদীনায় েগেলন তখন চার ফরজ করা হেয়েছ ।আর সফেরর নামাজ দইু রাকাআ’তই 
ি�র রেয় েগেছ ।আস-সনুানলু কুবরা, বায়হাকী শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৬৯৬ ।                                                      
েযমন- েজাহর, আসর ও ইশার নামাজসমেূহ দইু দইু রাকাআ’ত বৃি� কের চার চার রাকাআ’ত 
করা  হেয়েছ, মাগিরব নামােজ এক রাকাআ’ত বৃি� কের িতন রাকাআ’ত করা  হেয়েছ, এবং 
ফজর নামােজ েকান রাকাআ’তই বৃি� করা হয়িন । মাগিরব নামােজ এক রাকাআ’ত বৃি� করায় 
িবেজাড় ) رُ تْ وِ لْ أ(  সংখয্া িহেসেব  মাগিরব নামাজেক িদেনর িবতর বলা হেয়েছ ।পাশাপািশ মাগিরব 
নামােজর নয্ায় িবেজাড়  সংখয্া িহেসেব রাে�র েকান একিট নামাজেক িবতর করেত ) رُ تْ وِ لْ أ ( 
বলা হেয়েছ । িনে� বিণর্ত নবম হািদস শরীফ ও দশম হািদস শরীফ�েয় এই িবষয়িটর বণর্না 
আেছ ।  
 
নবম হািদস শরীফ   

 و ةَ نَیْ دِ مَ الْ  مَ لَّ سَ  و ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  يُّ بِ نَ مَ دِ قَ  امَّ لَ فَ  ، نِ تَیْ عَ كْ رَ  ةُ الَ صَّ لا تِ ضَ رِ فُ  امَ  لَ وَّ أَ  نَّ إِ : تْ لَ اقَ  َشةَ ئِ اعَ  نْ عَ 
َ مَ طْ إِ    )8961(يقِ ْیھَ بَ لْ لِ  ىرَ بْ كُ لْ ا نُ نسُّ لأ ــ رٌ تْ وِ  اھَ نَّ ِألَ  ِربِ غْ مَ الْ  رَ یْ غَ  نِ یْ تَ عَ كْ رَ   دَ ازَ  نَّ أ
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অথর্ঃ হযরত আিয়শা (রািদআ�াহ আনহা) েথেক বিণর্ত, িতিন বেল: �থেম দইু রাকাআ’ত 
নামাজ ফরজ করা হেয়েছ । যখন আ�াহর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা মিদনা 
আসেলন এবং �শাি� লাভ করেলন  মাগিরব নামাজ বয্তীত (অনয্ানয্ নামােজ) দইু রাকাআ’ত 
কের বৃি� করা হেয়েছ । কারণ, মাগিরব নামাজ হে� িবতর । সনুান ুকুবরা, বায়হাকী শরীফ, 
হািদস শরীফ নং-১৬৯৮ । মাগিরব নামাজ েয িবতর তা িনে� বিণর্ত দশম হািদস শরীফ , 
একাদশ হািদস শরীফ ,�াদশ হািদস শরীফ এবং  এেয়াদশ হািদস শরীেফ আেরা �� কের বণর্না 
করা হেয়েছ ।   
দশম হািদস শরীফ   
 

 ةَ نَیْ َمدِ لْ ا  مَ لَّ سَ  و ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  لَّىصَ  هللاِ  لُ وْ سُ رَ  ِدمَ قَ  امَّ لَ فَ  ةَ َمكَّ بِ  تَْینِ عَ كْ رَ  نِ یْ تَ َرْكعَ  ةُ الَ صَّ لا تِ ضَ رِ فُ :  َلتْ اقَ  ةَ شَ ائِ عَ  نْ عَ 
   )67226(مدحأ دنسم ـا ـھَ تِ قَِرأَ  لِ ُطوْ لِ ِر جْ اْلفَ  ةَ الَ صَ  وّ  رِ  اھَ نَّ لا رٌ ِوتْ  اھَ نَّ فَإِ  بِ رِ غْ مَ الْ  إِالَّ  نِ یْ تَ عَ َركْ  نِ تَیْ عَ كْ رَ َمَع ُكّلِ  دَ ازَ 

অথর্ঃ হযরত আিয়শা (রািদআ�াহ আনহা) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: ম�ােত দইু দইু রাকাআ’ত 
নামাজ ফরজ করা হেয়েছ । যখন রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা মিদনায় 
আসেলন মাগিরব নামাজ বয্তীত (অনয্ানয্ নামােজ) �েতয্ক দইু রাকাআ’েতর সােথ দইু রাকাআ’ত 
কের বৃি� কেরেছন, কারণ, মাগিরব নামাজ হে� িবতর এবং ফজর নামােজর দীঘর্ িকরাআেতর 
কারেণ ফজর নামােজ দইু রাকাআ’ত বৃি� কেরন িন  । মুসনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-
২৬৬৭২ ।                                                                                                                     
একাদশ হািদস শরীফ 
 

 هللاِ  لُ وْ سُ رَ  نَ َكا قَالَتْ   رٌ ِوتْ  اھَ نَّ ِألَ  اثَالَثً  تِ ضَ رِ فُ   ِربِ غْ مَ الْ  الَّ إِ  ِتَْینِ عَ َركْ  نِ یْ تَ َرْكعَ  ةُ الَ صَّ لا تِ ضَ رِ فُ :  تْ لَ اقَ  ةَ شَ ائِ عَ  نْ عَ 
 بِ رِ غْ مَ لْ ا الَّ إِ  نِ یْ تَ عَ َركْ  نِ تَیْ َرْكعَ  ُكّلِ عَ مَ  دَ ازَ  امَ  أَقَ فَإِذَ  ِربِ غْ مَ لْ ا الَّ إِ  ِى لَ وْ اْألُ  ةَ ّصالَ ال ىَصلَّ   رَ فَ  َساذَ إِ   مَ لَّ سَ  و ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  لَّىصَ 

     )32962(مدحأ دمسن ـا ـا ُل ِفْیھَ وِّ یُطَ ا نّھَ  ِألَ حَ بْ صُّ الو رٌ ِوتْ  اھَ نَّ ِألَ 
অথর্ঃ হযরত আিয়শা (রািদআ�াহ আনহা) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: মাগিরব নামাজ বয্তীত 
দইু দইু রাকাআ’ত নামাজ ফরজ করা হেয়েছ, এটা মাগিরব নামাজ) িতন রাকাআ’ত ফরজ করা 
হেয়েছ, েকন না, এটা হে� িবতর। িতিন বেলন:  যখন রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামামিদনায় সফের েযেতন তখন িতিন মাগিরব বয্াতীত (সব নামাজই) �থম অব�ার নামাজ 
পড়েতন(দইু দইু রাকাআ’ত নামাজ পড়েতন) ।আবার যখন মুকীম হেতন মাগিরব নামাজ বয্তীত 
(অনয্ানয্ নামােজ) �েতয্ক দইু রাকাআ’েতর সােথ দইু রাকাআ’ত কের বৃি� করেতন ।,কারণ, 
মাগিরব নামাজ হে� িবতর এবং �ভােতর নামােজ িকরাআেত দীঘর্ করেতন  । মুসনাদ ুআহমাদ, 
হািদস শরীফ নং-২৬৯২৩।  
 
�াদশ হািদস শরীফ                                                                                                           

َ فَ  رِ  اھَ نَّ لا رُ تْ وِ  بِ رِ َمغْ الْ  ةُ الَ صَ  :لَ اقَ  مَ لَّ سَ  و ھِ یْ َعلَ  هللاُ  ىلَّ صَ  يَّ بِ نَّ لا نِ عَ  ،رَ مَ عُ  نْ عَ  ةَ الَ صَ  اورُ تِ وْ أ  
)9414(مدحأ دنمس، لِ یْ لَّ ال   

অথর্ঃ-হযরত ওমর (রািদআ�াহআনহ) েথেক বিণর্ত, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন:  
মাগিরব নামাজ হে� িদেনর িবতর, অতএব, েতামরা রাে�র নামােজর িবতর কর । মুসনাদ ু
আহমাদ, হািদস শরীফ নং-৪৬৪১ ।   একই িবষয় সামানয্ শে�র পাথর্েকয্ রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন:                                                                                                                
এেয়াদশ হািদস শরীফ   
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 معجمال ــ" بِ ْغرِ مَ الْ  الَثِ ثَ كَ  ثٌ الَ ثَ  رُ تْ وِ أَلْ  ": مَ لَّ سَ  و ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لُ وْ سُ رَ  لَ اقَ  : تْ الَ قَ  ، ةَ شَ َعائِ  َعنْ 
)1707( يناربِلط األوسط  

অথর্ঃ- হযরত আিয়শা (রািদআ�াহআনহা) েথেক বিণর্ত, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
বেলেছন: মাগিরেবর িতন রাকাআ’েতর নয্য় িবতর িতন রাকাআ’ত । আল-ম’ুজামুল আওসাত, 
তাবারানী, হািদস শরীফ নং-৭১৭০ ।                                                                                   
 
[ঘ] উপের বিণর্ত নবম হািদস শরীফ , দশম হািদস শরীফ, একাদশ হািদস ও �াদশ হািদস 
শরীেফ  িকভােব একিট নামাজেক িবতর (িবেজাড়) করেত হয় তা মাগিরব নামাজেক িদেনর 
িবতর এবং মাগিরেবর িতন রাকাআ’েতর নয্য় িবতর িতন রাকাআ’ত বেল উে�খ কের আমােদর 
নবী মুহা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর ি�য় উ�তেক মাগিরব নামােজর 
নয্ায় িবেজাড়  সংখয্া িহেসেব রাে�র নামােজর িবতর করার প�িত িশখাইয়ােছন । ) رُ تْ وِ ألْ  ( 
মাগিরব নামাজেক িবতর করেত েযমন পৃথকভােব এক রাকাআ’ত না পেড় বরং একসােথ এক 
রাকাআ’ত িমিলেয় িবতর করা হয়, িঠক েতমিনভােব রাে�র েকান দইু রাকাআ’ত নামােজর সােথ 
এক রাকাআ’ত িমিলেয় িবতর করেত হেব । এইভােব মাগিরব নামােজর নয্ায় রাে� েকান এক 
সমেয় দইু রাকাআ’ত নামােজর পর তাশাহদ পেড় সালােমর পেূবর্ বসা েথেক উেঠ দাঁিড়েয় িমিলেয় 
এক রাকাআ’ত িবতর করেত হেব বরং পৃথকভােব নেহ । এটাই িবতর নামাজ পড়ার প�িত । 
ةثَ َال ثَّ لا  " نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ     "তথা “সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর” সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম), 
তােবঈন ওতােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ� মসুিলম উলামােকরামগণ উপেরাি�িখত 
�থম হািদস শরীফ েথেক  দশম হািদস শরীফ পযর্� সকল হািদস শরীফগেলােত বিণর্ত িনয়ম েমেন 
িগেয়েছন ।িক� "  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"   (আরযাললু কুরিন)  তথা  সবর্িনকৃ� শতা�ীর (িহজরী চতুথর্ 
শতা�ীর) আিবভর্ ািবত “আহলুল  হািদস”  ( ثِ یْ دِ حَ ال أَْھلُ  ) �চিলত পিরভাষায় “আহেল হািদস” 
দলিটর অনসূারীরা উপেরাি�িখত হািদস শরীফগেলার িবপরীেত মনগড়া নতুন প�িত উ�াবন 
কেরেছন । আেরা একিট আ�যর্ বয্াপার এই েয, “আহলুল  হািদস” ( ثِ یْ دِ حَ لا لُ ھْ أَ  ) �চিলত 
পিরভাষায় “আহেল হািদস” দলিটর অনসূারীরা িনে� বিণর্ত একাদশ হািদস শরীেফর   িবপরীত 
এক রাকাআ’ত িবতেরর িভতরই তাশাহদ ও সালােমর পেুবর্ই দাঁিড়েয় দইু হাত উপের  েতােল 
দআু’ কের । অথচ এটা েকান হািদস শরীেফই েনই । কারন, এই এক রাতাআ’তেক নামাজ 
িহেসেব পড়ার প�িত েতা েকান হািদস শরীেফ েনই । এইরপ একিট রকু-িসজদােক শধ ুএক 
রাকাআ’ত ও এক িসজদাই বলা হেব । নামাজ বলা হেব না । 
উপের বিণর্ত নবম হািদস শরীফ ও দশম হািদস শরীফ�েয়র মাধয্েম িবতর নামাজ পড়ার প�িত 
বণর্না করা হেয়েছ । উপের বিণর্ত নবম হািদস শরীফ ও দশম হািদস শরীফ�েয়র মাধয্েম িবতর 
নামাজ পড়ার প�িতিটর বয্াখয্া আেরা একটু পির�ার করার জনয্ িনে� কেয়কখানা হািদস শরীফ 
উে�খ করা হল । 
চতুদর্শ হািদস 
শরীফ                                                                    
َ سَ فَ  مَ لَّ سَ  و ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىَصلَّ  ّيِ بِ نَّ لا ىلَ إِ  لٌ جُ رَ  ءَ اجَ  :لاقَ  ، رَ مَ عُ  نِ ابْ  نْ عَ     ةَ َصالَ  :لَ قَافَ  لِ یْ اللَّ  ةَ الَ صَ  نْ عَ  ھُ لَ أ

)8519( ـ اھَ لَ قَبْ  َما كَ لَ  رُ تِ وْ تُ  ةٌ عَ كْ رَ  لِّ صَ فَ  حَ بْ صُّ لا تَ فْ خِ  اذَ إِ ،فَ  نِ یْ تَ عَ َركْ  لِّ كُ  يْ فِ  مُ لِّ سَ تُ  ىنَثْ مَ  ىنَثْ مَ  لِ یْ لَّ ال  
অথর্ঃ-হযরত ওমর (রািদআ�াহআনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন, একজন েলাক নবী সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনকট এেস তাঁেক  রাে�র নামাজ স�েকর্  িজ�াসা করল, িতিন (রাসুল�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা)  বলেলন, “রাে�র সালাত বা নামাজ হে� দইু দইু রাকআ’ত, 
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�েতয্ক দইু রাকাআ’েতই সালাম িফরােব , েতামােদর েয েকহ (�েতয্েকই) দইু দইু রাকাআ’ত 
কের নামাজ পড়েব, যখন তুিম  সবুেহর ভয় করেব (ফজর নামােজর সময় হেয় যােব ভয় 
করেব ) তখন তুিম এক রাকাআ’ত পড়েব যা েতামার পেূবর্র নামাজেক িবতর করেব। মসুনাদ ু
আহমাদ, হািদস শরীফ নং-৫১৯৮ ।     
উপের বিণর্ত নবম হািদস শরীফ ও দশম হািদস শরীফখানা�েয়র মাধয্েম এক রাকাআ’ত িবতর 
পেূবর্র দইু রাকাআত নামােজর সােথই িমলাইয়া পড়েত হেব �� হেয় েগল ।   
 
প�দশ হািদস শরীফ   

)6661( ينبراطلِ  سطاألو عجمملا ــ  ـرِ تْ وِ لْ أَ  تَيْ عَ كْ رَ ى ُم فِ یَُسلِّ  َكاَن الَ  مَ لَّ سَ  و ْیھِ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  يَّ بِ نَّ ال نَّ أَ  ، ةَ شَ ئِ اعَ  نْ عَ   
অথর্ঃ- হযরত আিয়শা (রািদআ�াহআনহা) েথেক বিণর্ত, িন�য় নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা “িবতেরর দইু রাকাআ’েত সালাম িফরােতন না” । আল-ম’ুজামুল আওসাত, তাবারানী, 
হািদস শরীফ নং-৬৬৬১ । 
এেয়াদশ হািদস শরীফখানােত একথা বলা হেয়েছ েয, িবতেরর দইু রাকাআ’েত নবী সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা সালাম িফরােতন না । এেত �মাণ হয় েয, িতন রাকাআ’েতর সমি�ই হে� 
িবতর নামাজ । দইু রাকাআ’ত নামাজ পেড় তাশাহদ পেড় সালাম না িফিরেয় উেঠ আেরা এক 
রাকাআ’ত িমিলেয় েমাট িতন রাকাআ’ত পেড় বেস তাশাহদ, দরদ ও েদায়া পেড় সালাম িফিরেয় 
িবতর নামাজ সমা� করেত হেব । এটাই হে� িবতর নামাজ পড়ার প�িত । 
 
ষ�দশ হািদস শরীফ   

 نْ مِ  غَ رُ فْ یَ  نْ أَ  لَ بْ قَ  وعُ یَدْ  ھِ یْ یَدَ  اعً فِ ارَ  الً جُ رَ  ىأَ رَ وَ  ، رِ یْ بَ زُّ لا نَ بْ  هللاِ  دَ َعب تُ یْ أَ رَ  :لَ اقَ  يَ حْ یَ  يْ بِ أَ  نُ بْ  دِ مَّ حَ مُ  نْ عَ 
  ، اھَ ِمنْ  ھِ تِ الَ صَ  نْ مِ  غَ رَ فَ  امَّ لَ ،ف ھِ تِ الَ صَ 

 ریبكال معجملا " ھِ تِ الَ صَ  نْ مِ  غَ رَ فْ یَ  ىتَّ حَ  ، ھِ یْ دَ یَ  عْ فَ رْ یَ  نْ ثكیَ  مْ لَ  مَ لَّ سَ  و ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لَ وْ سُ رَ  نَّ إِ " :لَ اقَ 
)09( ـ ـ  

অথর্ঃ-মহুা�দ িবন ইয়াহইয়া েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: আিম আ�ু�াহ িবন জবুাইরেক েদেখিছ 
এবং িতিনও একজন েলাকেক নামাজ সমা� করার পেূবর্ দইু হাত উপের েতােল দআু’ করেত 
েদেখেছন, যখন েস নামাজ েশষ করল, তখন িতিন বলেলন: “ িন�য়ই রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা নামাজ েশষ করা পযর্� উপের দইু হাত তুলেতন না । ম’ুজামুল কািবর, 
তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৯০ ।                                                                                                        
উপের বিণর্ত চতুদর্শ হািদস শরীেফর মাধয্েম এই কথাও �মািণত হল েয, েয েকান নামাজ েশষ 
করার পেূবর্ দইু হাত উপের েতােল দআু’ করা যােব না । 
 
(***)িবতর নামাজ আদােয়র প�িতঃ                                                                                        
আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর ি�য় উ�তেক মাগিরেবর ফরজ নামাজেক 
িদেনর িবতর েঘাষণা কের িবতর নামাজ পড়ার প�িতেক “মেডল” িহেসেব উপ�াপন কের মাগিরব 
নামােজর নয্ায়ই দইু রাকাআ’েতর সােথ এক রাকাআ’ত িমিলেয় িবতর নামাজ পড়ার প�িত 
িশখাইয়ােছন । আিম এখােন আেরা ছয়খানা হািদস শরীফ উপ�াপন কের রাে�র  নফল নামাজেক 
মাগিরব নামােজর নয্ায়ই দইু রাকাআ’েতর সােথ এক রাকাআ’ত িমিলেয় িবতর নামাজ পড়েত হেব 
মেমর্ দইু রাকাআ’েতর সােথ এক রাকাআ’ত িমিলেয় িতন রাকাআ’ত , চার রাকাআ’েতর সােথ 
এক রাকাআ’ত িমিলেয় পাঁচ রাকাআ’ত, ছয় রাকাআ’েতর সােথ এক রাকাআ’ত িমিলেয় সাত 
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রাকাআ’ত, আট রাকাআ’েতর সােথ এক রাকাআ’ত িমিলেয় নয় রাকাআ’ত অথবা আট রাকাআেতর 
সােথ িতন রাকাআ’ত িমিলেয় এগার রাকাআ’ত, এইভােবই রাকাআ’েতর সংখয্া বািড়েয় েজাড় 
সংখয্াযু� নামােজর সােথ এক রাকাআ’ত কের িমিলেয় িমিলেয় িবেজাড় কের েতর সংখয্া পিরমাণ 
িবতর করাই হে�  “িবতর নামাজ পড়ার প�িত” ।কারণ, আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা সাধারণত: েতর রাকাআ’েতর েবশী িবতর নামাজ পড়েতন না  এবং সাত রাকাআ’েতর 
কম িবতর নামাজ পড়েতন না । উহাই হে� “  ُّةِ نَّ الس  ” (আস-স�ুাহ)  তথা িনয়ম । এই 
ةِ نَّ سُّ ال “  ” (আস-স�ুাহ)  তথা িনয়ম মানাই আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার উ�েতর উপর ফরজ । এটা এ জনয্ েয, েযই “ ةِ نَّ سُّ ال  ” (আস-সু�াহ)  
তথা িনয়েমর উপর আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা এবং তাঁর 
সাহাবীগণ(রািদআ�াহ আনহম)  জীবেনর েশষ পযর্� �ায়ী িছেলন উহাই হে�  ُةٌ مَ ئِ اقَ  ةٌ نَّ س  (স�ুাতুল 
কািয়মাতু) তথা �িতি�ত িনয়ম । “  ُّةِ نَّ الس  ” (আস-স�ুাহ)  তথা িনয়ম এবং  ُةٌ مَ قَائِ  ةٌ نَّ س  
(স�ুাতুল কািয়মাতু) তথা �িতি�ত িনয়ম স�েকর্  িব�ািরত জানেত  َِمعْ رِ فَ ةُ  أَ ھْ لِ   َوالْ جَ مَ اعَ ة
 এর পিরচয়  পবর্পৃ�া নং-১৩২ ��বয্ । ( আহল�ু�ুাত ওআল জামাআত) السُّ نَّ ةِ 
 িনে� ০৭িট (সাতিট) হািদস শরীফ উপ�াপন কের উদাহরণ িদি� ইনশাআ�াহ তাআ’লা ।   
                                                                                                                   
�থম হািদস শরীফঃ 

 مٍ الَ كَ بِ  الَ  وَ  مٍ الَ سِ بِ  لُ ِص فْ یَ  الَ  عٍ بْ سَ بِ  وَ  ٍس مْ خَ بِ  تِرُ وْ یُ  مَ لَّ سَ  و ھِ َلیْ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لُ وْ سُ رَ  نَ اكَ  تْ لَ اقَ  ةَ مَ لْ سَ  مِّ أُ  نْ عَ 
)1471(  

অথর্ঃ হযরত উে� সালমা (রািদআ�াহ আনহা) েথেক বিণর্ত, িতিন বেল:  রাসলু�ুাহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা পাঁচ এবং সাত রাকাআ’ত িবতর করেতন, এর মােঝ সালাম িদেয় 
এবং কথা-বাতর্ া িদেয় পৃথক করেতন না । সনুান ুনাসাই, হািদস শরীফ নং-১৭১৪ ।                                                 
ি�তীয় হািদস শরীফঃ 

 بِْسِلْیمٍ  نَّ ھُ نَیْ بَ  ْفِصلُ یَ  الَ  ٍس مْ خَ بِ  وَ  عٍ بْ بِسَ  رُ تِ وْ یُ  مَ لَّ سَ  و ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لُ وْ َرسُ  نَ اكَ  تْ لَ اقَ  ةَ مَ لْ سَ  مِّ أُ  نْ عَ 
)5171(  

 অথর্ঃ হযরত উে� সালমা (রািদআ�াহ আনহা) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : রাসলু�ুাহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা সাত অথবা পাঁচ রাকাআ’ত িবতর করেতন, এর মােঝ সালাম 
িদেয় পৃথক করেতন না । সনুান ুনাসাই, হািদস শরীফ নং-১৭১৫ । 
তৃতীয় হািদস শরীফঃ 

 ىلَّ صَ  هللاِ  لُ وْ سُ رَ   ىلَّ صَ فَ  مَ لَّ سَ  و ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  ّيِ بِ نَّ لا ْوجُ زَ  ةَ نَُموْ یْ مَ  يتِ َخالَ  دَ نْ عِ  تُّ بِ : الَ قَ  ، ٍس ابَّ عَ  إِْبنِ  نْ عَ 
 َمةً لِ كَ  وْ أَ  ، مُ یْ لَ غُ الْ  مَ انَ فَقَالَ  اعً بَ رْ أَ  ىلَّ َفصَ  امَ قَ  مَّ ثُ  ، امَ نَ  مَّ ثُ ، اعً بَ رْ أَ  ىلَّ صَ فَ  ءَ اجَ  مَّ ثُ  ، اءَ شَ اْلعِ  مَ لَّ سَ  و ھِ یْ لَ عَ  هللاُ 
 ىتَّ حَ  مَ انَ  ثُمَّ  ، ْینِ تَ عَ كْ رَ  ثُمَّ  ، تٍ ْكعَارَ  سَ مْ خَ  ىلَّ صَ  مَّ ثُ  نِھِ یْ مِ یَ  نْ عَ  يْ نِ لَ عَ جَ فَ  هِ رِ اسَ یَ  نْ عَ  تُ مْ قُ فَ  تُ ئْ فَجِ  لَ اقَ  اھَ وَ حْ نَ

  )1323( دَ مَ حْ أَ  دُ نَُمسْ  ـ ةِ الَ صَّ لا ىلَ إِ  َرجَ خَ  ثُمَّ  ةَ طَ یْ طِ خَ  وْ أَ  ةَ طَ یْ طِ غَ  تُ عْ مِ سَ 
অথর্ঃ- হযরত ইবন ুআ�াস (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : আিম নবী সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার �ী আমার খালা মায়মুনার  িনকট রাি� যাপন করলাম , রাসলু�ুাহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা ইশার নামাজ পড়েলন, তারপর এেস চার রাকাআ’ত নামাজ পেড় 
বলেলন েছাট বালকিট ঘেুম েগল অথবা এরপ েকান বাকয্ বলেলন, িতিন (ইবন ুআ�াস)বলেলন, 
আিম এেস তাঁর বাম িদেক দাঁড়ােল িতিন আমােক তাঁর ডান িদেক �াপন কেলন । অতপর পাঁচ 
রাকাআ’ত নামাজ পড়েলন, তারপর দইু রাকাআ’ত নামাজ পড়েলন, তারপর িতিন ঘিুমেয় পরেল 
আিম তাঁর নােকর ডাক শনলাম, তারপর িতিন নামােজর িদেক েবর হেলন ।মসুনাদ ুআহমাদ 
শরীফ, হািদস শরীফ নং-৩২৩১ ।  
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চতৃথর্ হািদস শরীফঃ 
 ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىَصلَّ  هللاِ  لِ وْ سُ رَ  نْ مِ  كَ تِلْ  َھاتَ ْیلَ لَ  تُ دْ جَ وَ فَ  اھَ دَ نْ عِ  تُّ بِ فَ  ةَ نَوْ مُ یْ مَ  يتِ الَ خَ  تُ یْ تَ أَ  : لَ َقا ، ٍس بَّاعَ  نِ بْ إِ  نْ عَ 
 أََدمٍ  نْ مِ  ةٍ دَ َساوِ  ىَعلَ  ھُ سَ أْ رَ  عَ ضَ وَ فَ  ھُ تَ یْ بَ  لَ خَ دَ  مَّ ثُ  ، ءَ اشَ عِ لْ ا مَ لَّ سَ  و ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لُ وْ سُ رَ  ىَصلَّ فَ  مَ لَّ سَ  و
 َذاإِ فَ ، رَ ظَ نَ فَ  مَ لَّ سَ  و ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  َرُسْولُ  ظَ قَ یْ ْستَ افَ  اْنھَ مِّ  یَةٍ حِ نَا ىلَ عَ  يسِ أْ رَ  تُ عْ ضَ وَ فَ  تُ ئْ جِ فَ  فٌ یْ لِ  اھَ وُ شْ حَ 
 ىلَّ صَ  هللاِ  ْولُ سُ رَ  مَ اقَ فَ  ءَ اثَ لَ ثُ  لَ اقَ  وْ أَ  ، لِ یْ لَّ ا رُ طْ شَ  َھبَ ذَ  دْ َوقَ  ظَ قَ یْ ْستَ إِ  مَّ ثُ  ، مَ انَ ىتَّ حَ  رَ بَّ كَ وَ  حَ بَّ سَ فَ  دَ اعَ فَ  لٌ یْ لَ  ْیھِ لَ عَ 
 اثً الَ ثَ  قَ شَ نْ تَ سْ إِ  وَ  اثً الَ ثَ  ضَ مَ ضْ مَ فَ  ءٌ امَ  َھایْ فِ  بٍ جْ شَ  ىلَ عَ  َبةٍ رْ قِ  ىلإِ  ءَ اجَ  مَّ ثُ  ، ھُ تَ َحاجَ  ىقَضَ فَ  مَ لَّ سَ  و ْیھِ لَ عَ  هللاُ 

 الَ قَ  ھُ َحِسْبتُ  دُ یْ زِ یَ  لَ اقَ   ْیھِ مَ دَ قَ  لَ َغسَ  مَّ ثُ  ، ةً رَّ مَ  ھِ یْ نَذْ أُ  وَ  ِسھِ أْ رَ بِ  حَ سَ مَ وَ  اثً الَ ثَ  اثً الَ ثَ  ھِ یْ عَ اِذرَ وَ  اثً الَ ثَ  ھُ ھَ جْ وَ  لَ َوَغسَ 
 ھِ تِ الَ صَ بِ  ىلَّ صَ أُ  دُ یْ رِ أُ  اأَنَوَ  هِ رِ اسَ یَ  نْ عَ  تُ مْ قُ فَ  تُ ءْ جِ  مَّ ثُ  ،عَ نَصَ  امَ كَ  تُ عْ نََوصَ  تُ مْ قُ فَ  هُ الَّ صَ مُ  يتَ أَ  ثُمَّ  ، اثً الَ ثَ  اثً الَ ثَ 
َ فَ  َ  ھنَیْ مِ یَ  تَ فَ لَ  ھِ تِ الَ صَ بِ  ىلِّ صَ أُ  نْ أَ  أُِرْیدُ  ينِّ أَ  فَ رَ عَ  ذَاإِ  ىتَّ حَ  مَ لَّ سَ  و ھِ یْ َعلَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لُ وْ سُ رَ  لَ ھَ مْ أ  يْ نِ أُذْ بِ  ذَ خَ فَأ
َ فَ   نِ یْ تَ عَ َركْ  ًال یْ لَ  ھِ یْ لَ عَ  نَّ أَ  ىارَ  امَ  مَ لَّ سَ  و ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىَصلَّ  هللاِ  ْولُ سُ رَ   ىلَّ صَ فَ  ھِ نِ یْ مِ یَ  نْ عَ  يْ نِ مَ اقَ أَ  ىتَّ حَ  يْ نِ رَ ادَ أ
 ْینِ تَ عَ كْ رَ  ىلَّ صَ فَ  مَ اقَ  رُ جْ فَ الْ   ءَ اضَ أَ   اذَ إِ   ىتَّ حَ  ةِ عَ بِ اسَّ لابِ  رَ تَ وْ أَ  اتٍ عَ كْ رَ  تَّ سِ  ىلَّ صَ فَ  نَادَ  دْ قَ  رَ جْ فَ لْ ا أَنَّ  نَّ ظَ  الَمَّ فَ 
 تُ فَقُلْ  اءً مَ  سَّ مَ امَ وَ  لَّىصَ فَ  جَ رَ فَخَ  ةِ الَ صَّ لابِ  ھُ نَذَ أَ فَ  لٌ الَ بِ  اءَ جَ  مَّ ثُ  ، ھُ ْیخَ فَخِ  تُ عْ مِ سَ  ىتَّ حَ  مَ فَنَا ھُ بَ َجنْ  عَ ضَ وَ  مَّ ثُ  ،
 نْ سَ یْ لَ  اھَ نَّ إِ  ھْ مَ  لَ اقَ فَ  اٍس بَّ عَ  نِ بْ ِإلِ  ذَاكَ  تُ لْ قُ  دْ قَ لَ  �ِ أوَ  امَ أَ  رِ یْ بَ جُ  نِ بْ  دُ یْ عِ سَ  قَالَ فَ  اذَ ھَ  نَ سَ حْ أَ  َما رِ یْ بَ جُ  نِ بْ  دِ یْ َسعِ لِ 

)9553( دَ مَ حْ أَ  دُ نَسْ مُ  ـ ظُ ْحفَ یُ  انَ كَ  ِإنَّھُ  مَ لَّ سَ  و ھِ لَیْ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لِ وْ سُ رَ لِ  اھَ نَّ إِ  كَ بِ َحاصْ ِألَ  الَ ،وَ  كَ لَ   
অথর্ঃ হযরত ইবনু আ�াস (রািদআ্�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : আিম আমার খালার 
িনকট এেস থাঁর িনকট রাি� যাপন করলাম, আিম তাঁর রাি�িট রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা েথেক পাইলাম, তারপর, রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা ইশা পড়েলন, অতপর 
িতিন বাড়ীেত �েবশ কের আঁশপণূর্ চামড়ার বািলেশর উপর মাথা রাখেলন, আিম উ� বািলেশর 
পাে�র্ আমার মাথা রাখেল রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা জা�ত হেয় তাকােতই তাঁর 
সামেনই রা� েদখেত েপেয় পুনরায় তাসিবহ, তাকিবর পড়েলন, এমনিক িতিন ঘিুমেয় েগেলন । 
তারপর, িতিন জা�ত হেল রাে�র িকছু অংশ চেল েগল অথবা িতিন বলেলন, তৃতীয়াংশ (চেল 
েগল ) । অতপর রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা উেঠ �েয়াজন েসের পািনর মশেকর 
িনকট এেস িতনবার কুিল, িতনবার নােক পািন িদেয় তাঁর মখুম�ল িতনবার েধৗত করাসহ তাঁর 
হাত দখুানা িতন িতনবার েধৗত করেলন এবং তাঁর মাথা ও কান দখুানা েমােসহ করেলন । 
তারপর িতিন তাঁর পা দখুানা েধৗত করেলন । ইয়ািযদ বলেলন, আিম মেন কেরিছ িতিন বেলেছন 
িতন িতনবার । তারপর িতিন (রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) নামােজর মসুা�ায় 
আসেলন । আিমও উঠলাম এবং িতিন েযমন করেলন আিমও েতমন করলাম। আিম তাঁর সােথ 
নামাজ পড়ার জনয্ তাঁর বাম পাে�র্ এেস দাঁড়ালাম । রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
িবল� করেলন, এমনিক িতিন বুঝেত পারেলন েয, আিম তাঁর সােথ নামাজ পড়ব তখন িতিন 
তাঁর ডান িদেক তািকেয় আমার কান ধের ঘিুরেয় তাঁর ডােন দাঁড় করােলন । অতপর যতটুকু 
িতিন মেন করেলন তাঁর সামেন রা� আেছ ততটুকুেতই দইু রাকাআ’ত নামাজ পড়েলন । যখন 
ধারণা করেলন েয, ফজর আস� তখন ছয় রাকাআ’ত নামাজ পেড় স�ম রাকাআ’েত িবতর 
করেলন । এমনিক যখন ফজর আেলািকত হল তখন িতিন দাঁিড়েয় দইু নামাজ পড়েলন । তারপর 
িতিন তাঁর পা�র্ রাখেল (�ািয়ত হেল) ঘিুমেয় েগেলন। এমনিক আিম তাঁর নাক ডাকার শ� 
শনলাম । তারপর িবলাল আসেল তােক নামােজর অনমুিত িদেলন । অতপর িতিন (রাসলু�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) েবর হেয় এেস নামাজ পড়েলন । িতিন পািন �শর্ করেলন না। 
আিম সাঈদ িবন জবুাইরেক বললাম, এটা িক স�ুর ! সাঈদ িবন জবুাইর বলেলন, আ�াহর 
শপথ, আিম এ িবষয়িট ইবনু আ�াসেক বললাম। আহ! এটা িন�য়ই না েতামার জনয্ না েতামার 
স�ী-সাথীেদর জনয্ । এটা িন�য়ই রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার জনয্ । কারণ, 
এটা সংরি�ত । মসুনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-৩৫৫৯ ।     
প�ম হািদস শরীফঃ 
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 رَ كَ ذَ فَ  َسلَّمَ  و ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لِ وْ سُ رَ  نْ مِ  كَ لْ تِ  اھَ تَ لَ یْ لَ  تُ دْ جَ وَ فَ  ةَ نَوْ مُ َمیْ  يتِ لَ اخَ  تُ یْ تَ أَ  : قَالَ  ، ٍس ابَّ عَ  نِ بْ إِ  نْ عَ 
 مَ لَّ سَ  و ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لُ وْ سُ رَ  كَ سَ مْ أَ  لُ وَّ اْألَ  رُ جْ فَ الْ   عَ لَ طَ   اذَ إِ   ىَحتَّ :  قَالَ  ھُ نَّ أَ  الَّ إَ  َد،یْ زِ یَ  ثَ یْ دِ حَ  وَ حْ نَ
 غَ رَ فَ   اذَ إِ   ىتَّ حَ  نِ یْ تَ عَ كْ رَ  لِّ كُ  ىفِ  مُ َسلِّ یُ  تٍ اعَ كْ رَ  عَ سْ تِ  رَ تْ وِ الْ  ىَصلَّ فَ  مَ اقَ  حُ بْ صُّ ال ھُ لَ  ءَ اضَ أَ   اذَ إِ   ىتَّ حَ   نَةَ نَیْ ھُ 
 يْ تَ عَ َركْ  عَ كَ رَ فَ  مَ لَّ سَ  و ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لُ وْ سُ رَ  مَ اقَ  ھِ سِ فْ نَ ىفِ  حَ بَ صْ أَ  اذَ إِ   ىتَّ حَ   ارً یْ سِ یَ  كَ سَ أَمْ  ِرهِ تْ وِ  نْ مِ 
 لُ وْ سُ رَ  مَ اقَ فَ  ةِ الَ صَّ ِلل َھھُ بَّ نَ فَ  لٌ الَ بِ  ءَ اجَ  ثُمَّ  : لَ اقَ  ةَ فَ یْ خِ جَ  ْعتُ مِ سَ  ىَحتَّ  امَ نَفَ  ھُ بَ نْ جَ  َضعَ وَ  ثُمَّ  حِ بْ صُّ لا ةِ الَ ِلصَ  رِ جْ فَ لْ ا

)1753( َمدَ حْ أَ  دُ نَ سْ مُ  ـ حَ بْ صُّ ال ىلَّ صَ فَ  مَ لَّ سَ  و ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ    
অথর্ঃ হযরত ইবন ুআ�াস (রািদআ্�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : আিম আমার খালা 
মায়মুনার িনকট এেস তাঁর রাি�িট  আিম রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা েথেক পাইলাম, 
িতমন ইয়ািযেদর মতই হািদস উে�খ করেলন িক� িতিন বলেলন : এমনিক যখন �থম ফজর 
উিদত হল রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর অপর্ সময়টুকু ধের রাখেলন েশষ পযর্�  
যখন তাঁর জনয্ সবুহ বা �ভাত আেলিকত হল তখন িতিন দাঁিড়েয় নয় রাকাআ’ত িদেয় িবতর 
নামাজ পড়েলন। �েতয্ক দইু রাকাাা’েতই সালাম িফরােলন ।  এমনিক যখন িতিন িবতর েথেক 
অবসর হেলন তখন িকছু সময় ধের রাখেলন ।েশষ পযর্�  যখন িতিন বুঝেলন �ভাত হেয়েছ 
তখন িতিন সবুহ বা �ভােতর নামােজর জনয্ ফজেরর দইু রাকাআ’ত নামাজ পড়েলন । তারপর 
িতিন তাঁর পা�র্ রাখেল (�ািয়ত হেল) ঘুিমেয় েগেলন। এমনিক আিম তাঁর নাক ডাকার শ� 
শনলাম ।িতিন (ইবন ুআ�াস) বেলন : তারপর িবলাল এেস  তাঁেক (রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামােক) নামােজর জনয্ জা�ত করেলন । রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা উেঠ সবুহ বা �ভােতর নামাজ পড়েলন । মসুনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-
৩৫৭১ । 
ছ� হািদস শরীফঃ 

 مَّ ثُ  ، ْستَنَّ افَ  لِ یْ لَّ لا ِمنَ  مَ اقَ  ھُ نَّ أَ  ملَّ سَ  و ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  ّيِ بِ نَّ ال نِ عَ  ، هِ دِّ جَ  نْ عَ  ھِ یْ بِ أَ  نْ عَ  ّيِ لِ عَ  نُ بْ  دٍ مَّ حَ مُ  نْ عَ 
َ َوضَّ تَ وَ  نَّ تَ اسْ فَ  امَ قَ  مَّ ثُ ، امَ نَ مَّ ثُ  نِ یْ تَ عَ كْ رَ  ىلَّ صَ   ىلَّ صَ  و ثٍ الَ ثَ بِ  رَ تَ وْ أَ  مَّ ثُ  ات� سِ  ىلَّ صَ  ىتَّ حَ  نِ یْ تَ عَ كْ رَ  ىَصلَّ  و أ

)3333( دَ ْحمَ أَ  نَدُ سْ مُ  ـ نِ یْ تَ عَ كْ رَ   
অথর্ঃ মহুা�দ ইবন ুআলীিতিন তার িপতা িতিন তার দাদা (রািদআ্�াহ আনহম) েথেক বণর্না 
কেরন, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা রাে� উেঠ েমসওয়াক কের দইু রাকাআ’ত নামাজ 
পড়েলন, তারপর ঘমুােলন, অতপর : ঘমু েথেক উেঠ েমসওয়াক কের ওজ ুকের দইু রাকাআ’ত 
নামাজ পড়েলন, েশষ পযর্� ছয় রাকাআ’ত নামাজ পড়েলন  । অতপর িতন রাকাআ’ত িবতর 
নামাজ পড়েলন এবং দইু রাকাআ; (ফজেরর সু�াত ) নামাজ পড়েলন ।  মসুনাদ ুআহমাদ শরীফ, 
হািদস শরীফ নং-৩৩৩৩ । 
স�ম হািদস শরীফঃ 

 وَ  ثٍ الَ ثَ بِ  رُ تِ وْ یُ وَ  تٍ َرْكعَا نَ امَ ثَ  لیْ لَّ لابِ  ىلِّ صَ یُ  َسلَّمَ  و ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لُ وْ سُ رَ  نَ َكا : لَ اقَ  ، ٍس ابَّ عَ  نِ بْ إِ  نْ عَ 
)2063( َمدَ حْ أَ  دُ نَسْ مُ  ـ رِ جْ فَ الْ  يتَ عَ كْ رَ  ىَصلِّ یُ   

অথর্ঃ হযরত ইবন ুআ�াস (রািদআ্�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা রাে� আট রাকাআ’ত নামাজ পড়েতন । আর িতন রাতাআ’ত িদেয় িবতর 
করেতন এবং ফজেরর দইু রাকাআ’ত নামাজও পড়েতন । মুসনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ 
নং-৩০৬২ । 
অ�ম হািদস শরীফঃ 

 ھُ عَ مَ  تُ مْ قُ فَ  لِ یْ لَّ لا نَ مِ  لِّىیُصَ  مَ لَّ سَ  و ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  يُّ بِ نَّ ال مَ اقَ فَ  ةَ نَوْ مُ یْ مَ  تِ یْ بَ  ىفِ  تُ ُكنْ : الَ قَ  ، ٍس ابَّ عَ  نِ بْ إِ  نْ عَ 
َ  هِ رِ اسَ یَ  َعلَى  رَ دْ قَ  ةٍ ْكعَ رَ  ُكلِّ  ىفِ  ھِ مِ ایَ قِ  رَ قَدْ  تُ رْ رْ زَ حَ  ةَ رَ شْ عَ  ثَ الَ ثَ  ىلَّ صَ  مَّ ثُ  ،  ھِ نِ ِمیْ یَ  َعنْ  ينِ لَ عَ فَجَ  يدِ یَ بِ  ذَ خَ فَأ

)7253( دَ مَ حْ أَ  دُ نَسْ مُ  ـ لُ مِّ زَّ مُ لْ ا اھَ یُّ أَ  ایَ   
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অথর্ঃ হযরত ইবন ুআ�াস (রািদআ্�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, আিম মায়মনুার বারীেত িছলাম, 
নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা রাে� নামােজর জনয্ উঠেল আিম তাঁর সােথ তাঁর বাম পাে�র্ 
দাঁড়াতাম । অতপর িতিন আমার হাত ধের তাঁর ডান পাে�র্ রাখেতন । তারপর িতিন েতর 
রাকাআ’ত নামাজ পড়েতন । আিম �েতয্ক রাকাআ’েত তাঁর িকয়াম বা দাঁড়ােনার পিরমাণ     
“ لُ مِّ زَّ مُ لْ ا اھَ یُّ أَ  یَا  ” সরুার পিরমাণ ধারণা করতাম । মুসনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-
৩৫২৭ ।  
নবম হািদস শরীফঃ 

َ سَ :  لَ اقَ  ٍس یْ قَ  يبِ أَ  نِ بْ   هللاِ  دِ بْ عَ  نْ عَ   لَتْ اقَ  رُ تِ وْ یُ  مَ لَّ سَ  و ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لُ وْ سُ رَ  نَ اكَ  مْ بِكَ  ةَ شَ ائِ عَ  تُ لْ أ
 َ َ بِ  رْ تِ وْ یُ  نْ كُ یَ  مْ لَ  وَ  ، ثٍ الَ ثَ  وَ  رِ شْ عَ  وَ  الَثٍ ثَ  وَ  نِ امَ ثَ  وِ  ثٍ الَ ثَ  وَ  تِّ سِ  وَ  ثٍ الَ ثَ  و عِ بَ رْ بِأ  ةَ رَ شعَ  ثَ الَ ثَ  نْ مِ  رَ ثَ كْ أ

   )87952( دَ مَ حْ أَ  دُ ْسنَمُ  ــ تَْینِ عَ َركْ  عُ دَ یَ  الَ  انَ كَ  وَ  ، ْبعِ سَ ◌َ  نم صَ قَ نْ أَ  الَ  وَ  ،
অথর্ঃ হযরত আ�ু�াহ িবন আিব কায়স (রািদআ্�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: আিম 
আিয়শােক (রািদআ্�াহ আনহােক) িজ�াসা করলাম, রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
কত (কত রাকাআ’ত) িদেয় িবতর করেতন? িতিন বলেলন, চার আর িতন, ছয় আর িতন, 
আট আর িতন, দশ আর িতন রাকাআ’ত িদেয় িবতর করেতন এবং েতর রাকাআ’েতর েবশী 
নেহ ও সাত রাকাআ’েতর কম িদেয় িবতর করেতন না । মসুনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ 
নং-২৫৭৯৮ । 
িবতর নামােজর উপসংহারঃ 
উপের আিম মাগিরব নামাজেক িবতর নামাজ পড়ার প�িত িহেসেব েদিখেয় আমােদর নবী মুহা�াদরু 
রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার কতগেলা হািদস শরীফ উদাহরণ�রপ উপ�াপন কেরিছ 
।এখন িতন রাকাআ’ত িবতর নামাজ েকান সরুা িদেয় আদায় কেরেছন তা আিম েদখাব ইনশাআ�াহ 
তাআ’লা । এেতই বঝুা যােব েয, আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা িতন রাকাআ’ িবতর নামাজ দইু রাকাআ’েতর সােথ এক রাকাআ’ত িমিলেয়, না এক 
রাকাআ’ত পৃথক কের পেড়েছন । 
�থম হািদস শরীফঃ 

 وَ  ) ىلَ عْ ْألَ أَ  كَ بِّ رَ  مَ اسْ  حِ َسبِّ ( بِ  رُ تِ وْ یُ  مَ لَّ سَ  و ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لُ وْ سُ رَ  انَ كَ  : : لَ اقَ  ْعبٍ كَ  نْ بِ  يبَ أُ  نْ عَ 
 دداو يأب نسن+ )1711( یفشر ھجما نبإ نسن) دٌ حَ أَ  أ�ُ  وَ ھُ  لْ قُ ( وَ )  نَ وْ رُ فِ َكاالْ  اھَ یُّ أَ  ایَ  لْ قَ (

)2341(  
অথর্ঃ হযরত উবাই িবন কা’ব (রািদআ্�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা ( ىلَ عْ ْألَ أَ  كَ بِّ رَ  مَ سْ ا حِ بِّ سَ  ), ( نَ وْ رُ فِ اكَ لْ ا اھَ أَیُّ  ایَ  لْ قَ  ) এবং ( دٌ حَ أَ  أ�ُ  وَ ھُ  لْ قُ  ) সরুা 
িদেয় িবতর করেতন । সনুান ুইবন ুমাজাহ শরীফ, হািদস শরীফ নং-১১৭১, সনুান ুআবু দাউদ 
শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৪২৩ । 
ি�তীয় হািদস শরীফঃ  

َ سَ  : لَ اقَ  جِ یْ رَ جُ  ْبنِ  زِ یْ عَزِ لْ ا دِ بْ عَ  َعنْ  ِ بِ  نَ یِ ِمنِ الُمؤْ  مَّ أُ  ةَ شَ ائِ عَ  تُ لْ أ  ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لُ وْ سُ رَ  رُ تِ وْ یُ  نَ اكَ  ءٍ يْ شَ  أَّي
 اھَ یُّ أَ  ایَ  قَلْ ( بِ  ةِ بَ انِ ثَّ ال ىفِ  وَ  ) ىلَ عْ ْألَ أَ  كَ بِّ رَ  مَ سْ ا حِ بِّ سَ ( بِ  ىلَ ألُ ا ةِ عَ كْ رَّ لا ىفِ  أُ رَ یَقْ  نَ اكَ :  تْ لَ قَا  مَ لَّ سَ  و

   )46652( دَ مَ أَحْ  دُ نَسْ مُ  ـــ نِ یْ تَ ذَ وَّ غَمُ لْ ا وَ  )دٌ حَ أَ  �ُ أ وَ ھُ  لْ قُ ( ةِ ثَ لِ اثَ لا ىفِ  وَ  ) نَ وْ رُ فِ اكَ لْ ا
অথর্ঃ হযরত আ�ুল আিজজ িবন জরুাইজ (রািদআ্�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: আিম 
আিয়শােক (রািদআ্�াহ আনহােক) িজ�াসা করলাম রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
কত িকিদেয় িবতর করেতন? িতিন বলেলন: িতিন (রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) 
�থম রাকাআ’েত ( ىلَ عْ ْألَ أَ  كَ بِّ رَ  مَ سْ ا حِ بِّ سَ  ), ি�তীয় রাকাআ’েত ) َْونَ رُ افِ كَ لْ ا اھَ یُّ أَ  ایَ  لْ ق(  এবং তৃতীয় 
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রাকাআ’েত ) ُدٌ حَ أَ  أ�ُ  وَ ھُ  لْ ق  ও ( نِ یْ تَ ذَ غَوَّ مُ لْ ا ) সুরা িদেয় িবতর করেতন । মসুনাদ ুআহমাদ শরীফ, 
হািদস শরীফ নং-২৬৫৪৬ । 
তৃতীয় হািদস শরীফঃ 

َ سَ  : لَ اقَ  جِ یْ رَ جُ  نِ بْ  زِ یْ زِ عَ لْ ا ْبدِ عَ  نْ عَ  َ بِ  ةَ شَ ئِ اعَ  انَلْ أ   مَ لَّ سَ  و ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  ْولُ َرسُ  رُ تِ وْ یُ  نَ اكَ  ءٍ يْ شَ  ّيِ أ
 ) نَ وْ فِرُ اكَ لْ ا اھَ یُّ أَ  یَا لْ قَ ( بِ  ةِ بَ نِ اثَّ لا ىفِ  وَ  ) ىلَ عْ ْألَ أَ  كَ بِّ رَ  مَ سْ ا حِ بِّ سَ ( بِ  ىلَ ألُ ا ةِ ْكعَ الرَّ  ىفِ  أُ رَ قْ یَ  نَ اكَ  : تْ لَ اقَ 
                                                                                نإب نسن ـــ ْینِ تَ ذَ وَّ غَمُ لْ ا وَ ) دٌ حَ أَ  �ُ أ وَ ھُ  لْ قُ ( ةِ ثَ لِ اثَ لا ىفِ  وَ 

   )2171( فیرش ھجما
অথর্ঃ হযরত আ�ুল আিজজ িবন জরুাইজ (রািদআ্�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: আিম 
আিয়শােক (রািদআ্�াহ আনহােক) িজ�াসা করলাম রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
কত িকিদেয় িবতর করেতন? িতিন বলেলন: িতিন (রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) 
�থম রাকাআ’েত ( ىلَ عْ أَْألَ  كَ بِّ رَ  مَ سْ ا حِ بِّ سَ  ), ি�তীয় রাকাআ’েত ) ْنَ وْ رُ فِ اكَ لْ ا اھَ أَیُّ  یَا قَل(  এবং তৃতীয় 
রাকাআ’েত ) َُحدٌ أَ  أ�ُ  وَ ھُ  لْ ق(  ও ( ْینِ تَ ذَ وَّ غَمُ لْ ا ) সরুা িদেয় িবতর করেতন । সনুানু ইবন ুমাজাহ 
শরীফ, হািদস শরীফ নং-১১৭২ ।                                                                                                     
 
(২)   "  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  (আরযাললু কুরিন)  তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর (িহজরী চতুথর্ 
শতা�ীর ”) আিবভর্ ািবত “আহললু  হািদস” ( ثِ یْ دِ الحَ  لُ ھْ أَ  ) �চিলত পিরভাষায় “আহেল হািদস” 
দলিটর অনসূারী মসুিলম মানষুগণ কতৃর্ ক "  ةثَ َال ثَّ لا نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ     "  তথা সেবর্াৎকৃ� 
িতনশতা�ীর  أَ ھْ لُ  السُّ نَّةِ  وَ  الْ َجمَ اعَ ة   (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নামধারী দলব� তােবঈন 
ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ� মুসিলম উলামােকরামগেণর �দত্ত িবিভ� 
প�িতর িবেরািধতা করার িচ� ও িনদশর্নঃ  
(***) নামাজ েশষ করার পেূবর্-পের দআু’ করা পস�ঃ 
 
[ক]   “আহললু  হািদস” ( ثِ یْ دِ حَ ال لُ ھْ أَ  ) �চিলত পিরভাষায় “আহেল হািদস” দলিটর 
অনসূারীরা উপের বিণর্ত অ�ম হািদস শরীেফর িবপরীত এক রাকাআ’ত িবতেরর িভতরই 
তাশাহদ ও সালােমর পেুবর্ই দাঁিড়েয় দইু হাত উপের  েতােল দআু’ কের ।   
[খ] “আহলুল  হািদস” ( ثِ یْ دِ حَ ال لُ ھْ أَ  ) �চিলত পিরভাষায় “আহেল হািদস” দলিটর অনসূারীরা 
নামােজর পর দইু হাত উপের েতােল দআু’-মনুাজাত করােক হারাম বা িবদআ’ত বেল থােক । 
তােদর এই কথা �ারা ইহাই �মাণ হয় েয, তারা  নামােজর পর দইু হাত উপের েতােল দআু’-
মুনাজাত করা স�ক�য় হািদস শরীফ স�েকর্   অ� ।েযখােন দইু হাত উপের েতােল দআু’ করা 
স�ুাত েসখােন তারা নামােজর পর দইু হাত উপের েতােল দআু’-মনুাজাত করােক হারাম বা 
িবদআ’ত বেল বাঁধা েদয় আর েযখােন দইু হাত উপের েতােল দআু’ করা �েয়াজন েনই েসখােন 
দআু’ করেত বেল । 
নামােজর পর দইু হাত উপের েতােল দআু’-মনুাজাত করেত হেব মেমর্ আমােদর নবী মহুা�াদরু 
রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার কেয়কিট হািদস শরীফ িনে� উে�খ করা হল । 
�থম হািদস শরীফ   

 يفِ   مُ لِّ سَ تُ وَ  دُ ھَّ شَ تَ وَ  ،  ىنَثْ مَ  ىثْنَمَ  ةُ الَ لصَّ ا": الَ قَ  مَ لَّ سَ  وَ  ھیْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  ّيِ بِ نَّ ال نَّ أَ   ،بِ لِ طَّ مٍ لْ ا نِ عَ       
 لَ اقَ  "ـ اجٌ دَ خِ  يَ ھِ فَ  كَ لِ ذَ  لْ یَْفعَ  مْ لَ  نْ مَ فَ  ، مَّ ھُ للَّ ا مَّ ھُ لَّ لا:  لُ وْ قُ تَ و ،كَ یْ یَدَ  عُ نِ قْ َوتُ  نُ كَ سْ مَ تَ وَ  سُ ءَ ابَ تَ وَ ، نِ تَیْ عَ كْ رَ  لِّ كُ 
َ  ، ھِ یْ دَ یَ  طَ سَ بَ فَ  ؟ عُ انَقْ ْإلِ ا امَ  : ھُ لَ  تُ لْ قُ فَ  ، مْ عَ نَ : الَ قَ  ؟ جٌ ادَ خِ  ھُ تُ الَ صَ  : تُ لْ قُ فَ :  ةُ بَ عْ شُ   دنسم " وْ عُ دْ یَ  ھُ نَّ َكأ

)18071(مدأح  
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অথর্ঃ-হযরত মুত্তািলব (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িন�য় নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা বেলেছন: “সালাত বা নামাজ হে� দইু দইু রাকআ’ত, �িত দইু রাকআ’েতই তাশাহদ 
পড়া ,দরুাব�ার ভান করা(িনেজেক দদুর্শা��বেল জািহর করা),িমসিকন সাজা, (সালােমর পর) 
দইু হাত (উপের) েতালা, আর বলেব : আ�াহ�া আ�াহ�া ! , অতএব, েয এটা করেবনা তা 
হেল (তার) নামাজ অস�ূণর্” । শবা (রািদআ�াহআনহ) বলেলন : আিম ব�াম :  ھُ تُ الَ صَ  ( 

 তার নামাজ িক অস�ূণর্? িতিন (হযরত মতু্তািলব) বলেলন: হাঁ, আিম তােক (হযরত  )؟ جٌ ادَ خِ 
মতু্তািলবেক) বললাম: ) َ؟ عُ انَ قْ ْإلِ ا ام(   ইকনা’ িক? িতিন তাঁর হাত �সািরত করেলন, েযন 
িতিন দআু’ করেছন” । মসুনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-১৭৮০১ । 
ি�তীয় হািদস শরীফ   

 يفِ  دُ ھَّ شَ تَ وَ  ،  ىنَثْ مَ  نَىثْ مَ  ةُ الَ صَّ لا : لَ اقَ  مَ لَّ سَ  وَ  ھیْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لُ وْ سُ رَ  َعن ، ِس  ابّ عَ  نِ بْ  لِ ضْ فَ لْ ا نِ ع
 الً بِ قْ تَ سْ مُ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  كَ بِّ رَ  ىلَ إِ  امَ ھُ عُ فَ رْ تَ :  لُ یَقُوْ  كَ یْ دَ یَ  عُ نِ قْ تُ  مَّ ثُ  ، نُ كَ  اسَ تَ و، عُ شَّ خَ تَ وَ  ، عُ رَّ ضَ تَ وَ  ، نِ یْ تَ عَ َركْ  لِّ كُ 
)77971(دمحأ دنسم "ـ اجٌ دَ خش يَ ھِ فَ  كَ لِ ضذ لْ عَ فْ یَ  مْ لَ  ِمنْ فَ  اثٌ الَ ثَ  ، بَّ رَ  ایَ  بَّ رَ  ایَ  : ْولُ قُ تَ وَ ، كَ ھَ جْ وَ  امَ ھِ نِ وْ طُ بُ بَ   

অথর্ঃ- হযরত ফজল িবন আ�াস (রািদআ�াহআনহ) েথেক বিণর্ত, রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা বেলেছন: “সালাত বা নামাজ হে� দইু দইু রাকআ’ত, �িত দইু রাকআ’েতই তাশাহদ 
পড়া , িমনিত করা(অননুয়-িবনয় করা), িবনীত হওয়া, (সালােমর পর) দইু হাত )عُ انَقْ ْإلِ ا (   
ইকনা’ করেব, িতিন (রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) (  ) ِاعُ نَ قْ اْإل  ইকনা’র বয্াখয্া 
কের িতনবার বেলন: তুিম েতামার মুখম�লেক েকবলামখুী কের েতামার �ভূর িদেক দইু হাতেক 
উভয় হােতর েপট িদেয় (উপের) তুলেব, আর বলেব : ( بَّ رَ  ایَ  بَّ رَ  ایَ  : )ইয়া রব ইয়া রব ! , 
অতএব, েয এটা করেবনা তা হেল (তার) নামাজ অস�ূণর্” । মসুনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ 
নং-১৭৭৯৭।  
নামােজর পর দইু হাত উপের েতােল দআু’-মনুাজাত করেত হেব মেমর্ উপের বিণর্ত আমােদর নবী 
মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার কেয়কিট হািদস শরীফ েথেক এই কথা 
�মািণত হল েয, নামােজর পর পরই দইু হাত উপের েতােল দআু’মনুাজাত েশষ কের মুখম�ল 
েমােসহ করা স�ুাত ।  
ةثَ َال ثَّ لا  " نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ     " তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ”সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ 
আনহম),তােবঈন ওতােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ� মুসিলম উলামােকরামগণ 
উপেরাি�ত হািদস শরীফ েমাতােবক নামােজর পর পরই দইু হাত উপের েতােল দআু’ েশষ কের 
মখুম�ল েমােসহ কেরেছন ।                                                                                                                 
এটা হে� আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ 
িহেসেব পালনীয় একমা� একিট েবেহ�ী দল   َْعةُ اَجمَ ال  (আল-জামাআ’ত) তথা  َوَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ 

  নােম দলনামধারী মসুিলমগেণর আমল । (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)    ةِ عَ امَ جَ لْ ا
 
(৩) "  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"   (আরযাললু কুরিন)  তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর (িহজরী চতুথর্ 
শতা�ীর ”) আিবভর্ ািবত “আহললু  হািদস” ( ثِ یْ دِ حَ لا لُ ھْ أَ  ) �চিলত পিরভাষায় “আহেল হািদস” 
দলিটর অনসূারী মসুিলম মানষুগণ কতৃর্ ক "  ةثَ َال ثَّ لا نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ     "  তথা সেবর্াৎকৃ� 
িতনশতা�ীর  أَ ھْ لُ  السُّ نَّ ةِ  وَ  الْ جَ مَ اعَ ة   (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নামধারী দলব� তােবঈন 
ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ� মসুিলম উলামােকরামগেণর �দত্ত িবিভ� 
প�িতর িবেরািধতা করার িচ� ও িনদশর্নঃ  
(***) িসজদাতুস সাহিয় ( ِسِ جْ دَ ةُ  السَّ ھو) নামােজর পেূবর্ -পের করা �স�ঃ 
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এখন নামােজর িভতর িসজদাতুস সাহিয় ( وِ ھسَّ لا ةُ دَ جْ سِ  ) িকভােব করেত হেব তা বণর্না করা হেব 
মেন রাখেত হেব েয, িসজদাতুস সাহিয় ( وِ ھسَّ ال ةُ دَ ِسجْ  ) অধয্ােয় বিণর্ত হািদসসমেূহর �েতয্কিটই 
একিট অপরিটর বয্খয্া�রপ এবং একিট অপরিটর েচেয় স�সািরত ও ��েবাধক । তাই, 
অধয্য়নকােল পযর্ায়�িমক ধারাবািহকতা র�া কের অধয্য়ন করেত হেব । 
�থম হািদস শরীফঃ 

 ندسم ــ مِ الَ كَ لْ ا ْعدَ بَ  وِ ھْ السّ  يتَ دَ جْ سَ  دَ جَ سَ فَ  ةَ الَ الصَّ  اھَ سَ  مَ لَّ سَ  وَ  ھیْ َعلَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لَ وْ سُ رَ  نَّ أَ  ، هللاِ  دِ بْ عَ  نْ عَ 
)4444(دمحأ    

অথর্ঃ- হযরত আ�ু�াহ (রািদআ�াহআনহ) েথেক বিণর্ত, রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা নামােজ ভুল কের েফলেল কথা বলার পর দিুট িসজদাতুস সাহিয় ( ھوِ سَّ لا ةُ دَ جْ سِ  ) িদেলন । 
মসুনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-৪৪৪৪ ।    
ি�তীয় হািদস শরীফঃ  

 دنمس ــ سٌ َجالِ  وَ ھُ وَ  نِ یتَ دَ جْ سَ  دْ جُ سْ یَ لْ فَ  ھِ تِ َصالَ  ىفِ  كَّ شَ  نْ مَ  : لَ اقَ  ملَّ سَ  و ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  ّيِ بِ نَّ لا نِ عَ 
)2771(دمحأ   رَ فَ عْ جَ  نُ بْ  هللاِ  دِ بْ عَ  نْ عَ  

অথর্ঃ- হযরত আ�ু�াহ িবন জা’ফর (রািদআ�াহআনহ) েথেেকািণর্ত, রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা) বেলন: েয তার নামােজ সে�হ কের েস বসা অব�ায় দিুট িসজদা িদক (িদেব) 
। মুসনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-১৭৭২ ।    
তৃতীয় হািদস শরীফঃ 

 نِ یتَ ْجدَ سَ  دْ جُ یَسْ لْ فَ  ھِ تِ الَ صَ  ىفِ  كَّ شَ  نْ مَ  : لُ وْ قُ یَ  مَ لَّ سَ  وَ  ھلَیْ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لَ وْ َرسُ  نَّ أَ  ، رَ فَ عْ جَ  نُ بْ  هللاِ  دِ بْ عَ  نْ عَ 
)7717(حمدأ دنمس ــ مُ لِّ سَ یُ  امَ  دَ عْ بَ    

অথর্ঃ- হযরত আ�ু�াহ িবন জা’ফর (রািদআ�াহআনহ) েথেেকািণর্ত, রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা) বেলন: েয তার নামােজ সে�হ কের েস বসা অব�ায় সালােমর পর দিুট িসজদা 
িদক (িদেব) । মসুনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-১৭৭৭ ।    
চতুথর্ হািদস শরীফঃ   

 ىفِ  كَّ شَ  نْ إِ فَ  ھِ تِ الَ صَ  ىفِ  كَّ شَ ف ُكمْ دُ حَ أَ  ىلَّ صَ  اإِذَ : لُ وْ قُ یَ  مَ لَّ سَ  وَ  ھیْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لَ وْ سُ رَ  نَّ أَ   ،لِ وْ حُ كْ مَ  نْ عَ 
 وَ  ثِ الَ ثَّ ال ىفِ  كَّ شَ  نْ إِ وَ  ، نِ یْ ْنتَ ثِّ  امَ ْلھُ عَ جْ یَ لْ فَ  ثِ الَ ثَّ ال وَ  نِ یْ تَ نَثْ إِ  ىفِ  كَّ شَ  نْ َوإِ  دً حِ اوَ  امَ ھُ لْ عَ جْ یَ فَلْ  نِ یْ تَ نْ ثِّ لا وَ  ةِ دَ حِ اوَ الْ 
 دنسم ــ مُ لِّ سَ یُ   مّ ثُ ،  مَ لِّ یُسَ  نْ أَ  لَ بْ قَ  نِ یتَ دَ جْ سَ  دُ جُ سْ یَ  مَّ ثُ  ، ةِ دَ ایَ زِّ ال ىفِ  مُ ھْ وَ لْ ا نَ وْ كُ یَ  ىتَّ حَ  اثً الَ ثَ  اُھمَ لْ عَ َیجْ لْ فَ  عِ بَ رْ ْألَ ا

)9691(حمدأ  
অথর্ঃ- হযরত মাকহল (রািদআ�াহআনহ) েথেক বিণর্ত,িন�য়ই  রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা) বেলেছন: যখন েতামােদর েকউ নামাজ পেড় অতপর: েস তার নামােজ সে�হ কের, 
যিদ েস এক বা দইু রাকাআ’েত সে�হ কের  তা হেল েস উভয় রাকাআ’তেক এক রাকাআ’ত 
ধের িনেব, আর যিদ েস দইু বা িতন রাকাআ’েত সে�হ কের  তা হেল েস উভয় রাকাআ’তেক 
দইু রাকাআ’ত ধের িনেব, আর যিদ েস িতন বা চার রাকাআ’েত সে�হ কের  তা হেল েস 
উভয় রাকাআ’তেক িতন রাকাআ’ত ধের িনেব যােত ধারণা অিতির� বা েবশীর িদেক হয় । 
তারপর, েস (েশষ) সালােমর পূেবর্ দিুট িসজদা িদেব , অতপর, সালাম িফরােব । মসুনাদ ু
আহমাদ, হািদস শরীফ নং-১৬৯৯ ।    
প�ম হািদস শরীফঃ   

 وَ  ثٍ الَ ثَ  ىفِ  ْكتَ كَ شَ فَ  ةِ الَ صَ ال ىفِ  تَ نْ كُ  ذَاإِ : لَ اقَ  مَ لَّ سَ  و ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  يَّ بِ لنَّ ا َعنِ  ، دٍ وْ ْسعُ مَ  نُ بْ  هللاِ  دِ َعبْ  نْ عَ 
 ثُمَّ  ، اضً یْ أَ  تَ دْ َشھَّ تَ  مَّ ثُ  ،مَ لِّ سَ تُ  نْ أَ  لَ قَبْ  سٌ لِ اجَ  تَ نْ أَ وَ  نِ یتَ دَ جْ سَ  تَ دْ َسجَ  مَّ قَ  تَ دْ ھَّ شَ تَ  عٍ بَ َ◌رْ  ىلَ عَ  كَ نِّ ظَ  رُ ثَ كْ أَ وَ  عٍ بَ رْ أَ 

)6154(دمحأ دنسم ــ ْمتَ لَّ سَ   
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অথর্ঃ- হযরত আ�ু�াহ িবন মাসউদ (রািদআ�াহআনহ) েথেেকািণর্ত, রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা) বেলন: যিদ তুিম নামােজ থাক, অতপর: তুিম িতন বা চার রাকাআ’েত সে�হ 
কর, আর েবশীর ভাগ ধারণা চােরর িদেক (চার রাকাআ’েতর িদেক) হয় তা হেল তুিম তাশাহদ 
পড়েব, তারপর তুিম সালােমর পূেবর্ বসা অব�ায় দিুট িসজদা করেব,তারপর আবােরা তুিম তাশাহদ 
পড়েব,   তারপর সালাম িফরােব । মসুনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-৪১৫৬ ।    
ছ� হািদস শরীফঃ   

 نَ اكَ  نْ إِ فَ  عًابَ رْ أَ  أَمْ  تَ یْ لَّ صَ  اثً الَ ثَ  رِ دْ تَ  مْ لَ فَ  سٌ الِ جَ  ْنتَ أَ وَ  تِكَ الَ صَ  فِى ْكتَ كَ شَ  اذَ إِ :  الَ قَ  دٍ وْ عُ سْ مَ  نُ بْ  هللاِ  دِ بْ عَ  نْ عَ 
دْ شَ تَ  مَّ ثُ  ، نِ یتَ ْجدَ سَ  دْ جُ سْ ا مَّ ثُ  ، مْ لِّ سَ  مَّ ،ثُ  ةً عَ كْ رَ  عْ كَ ارْ فَ  مْ قُ فَ  اثً الَ ثَ  ْیتَ َصلَّ  كَ نَّ أَ  كَ نِّ ظَ  رُ ْكثَ َ◌أَ   رُ ثَ كْ َ◌أَ  انَ كَ  نْ إِ وَ  ، ھَّ

)7514(دحمأ ندسم ــ مْ لِّ سَ  مَّ ثُ  دْ ھَّ شَ تَ  مَّ ثُ  ، ، نِ یتَ دَ جْ سَ  دْ جُ اسْ  مَّ ثُ  ، مْ لِّ سَ فَ  اعً بَ َ◌رْ  تَ َصلَّیْ  كَ نَّ أَ  كَ نِّ ظَ   
অথর্ঃ- হযরত আ�ু�াহ িবন মাসউদ (রািদআ�াহআনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: যখন তুিম 
বসা অব�ায় নামােজ সে�হ কর, অতপর তুিম বঝুেত পারছনা েয, তুিম িতন বা চার রাকাআ’ত 
নামাজ পেড়ছ । এমতাব�ায় যিদ েতামার েবশীর ভাগ ধারণা িতেনর িদেক (িতন রাকাআ’েতর 
িদেক) হয় তা হেল তুিম এক রাকাআ’ত পড়েব, তারপর, তুিম সালাম িফরােব, তারপর দিুট 
িসজদা করেব, তারপর তাশাহদ পড়েব আর যিদ েতামার েবশীর ভাগ ধারণা চােরর িদেক (চার 
রাকাআ’েতর িদেক) হয় তা হেল তুিম সালাম িফরােব, তারপর দিুট িসজদা করেব, তারপর 
তাশাহদ পড়েব, তারপর সালাম িফরােব,  । মসুনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-৪১৫৭ ।                    
 
(৪) " ِأَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ ن "  (আরযাললু কুরিন)  তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর (িহজরী চতুথর্ 
শতা�ীর ”) আিবভর্ ািবত “আহললু  হািদস” ( ثِ یْ دِ حَ لا لُ ھْ أَ  ) �চিলত পিরভাষায় “আহেল হািদস” 
দলিটর অনসূারী মসুিলম মানুষগণ কতৃর্ ক "  ةثَ َال ثَّ لا نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ     "  তথা সেবর্াৎকৃ� 
িতনশতা�ীর  أَ ھْ لُ  السُّ نَّ ةِ  وَ  الْ جَ مَ اعَ ة   (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)নামধারী দলব� তােবঈন 
ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ� মসুিলম উলামােকরামগেণর �দত্ত িবিভ� 
প�িতর িবেরািধতা করার িচ� ও িনদশর্নঃ  
(***) জমুআ’র নামাজসহ পাঁচ ওয়া� নামােজর পেূবর্-পের স�ুাত ও নফল নামাজ পড়া 
পস�ঃ 
 �থম হািদস শরীফঃ 

  وَ  اھَ دَ عْ بَ  نِ یْ تَ عَ كْ رَ   وَ  رِ ھْ ظُّ ال لَ بْ قَ  نِ تَیْ عَ كْ رَ  مَ لَّ سَ  و ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  يَّ بِ نَّ لا عَ وَّ طَ تَ  نَ اكَ  : لَ اقَ  ، رَ مَ عُ  نِ بْ إِ  نْ عَ 
   )9636(دحمأ ندسم ــ ـ ءاشَ عِ لْ ا دعْ بَ  نِ یْ عَتَ كْ رَ   وَ  بِ ْغرِ مَ الْ  دعْ بَ  نِ یْ عَتَ َركْ 

অথর্ঃ-হযরত ইবনু ওমর (রািদআ�াহআনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: নবী সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামার নফল বা অিতির� নামাজ িছল েজাহেরর পেূবর্ ও পের দইু দইু রাকাআ’ত, 
মাগিরেবর পের দইু দইু রাকাআ’ত এবং ই’শার পের দইু দইু রাকাআ’ত । মসুনাদ ুআহমাদ, হািদস 
শরীফ নং-৬৩৬৯ ।    
ি�তীয় হািদস শরীফঃ  

 نِ یْ تَ عَ كْ رَ  وَ  حِ بْ صُّ ال ةِ الَ صَ  لَ بْ قَ  نِ یْ تَ عَ كْ رَ  َواتٍ لَ صَ  رُ َعشَ  ملَّ سَ  و ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  يَّ بِ نَّ لا نَ مِ  تُ ظْ فِ حَ  رَ مَ عُ  نُ بْ إِ  لَ قا
 ةِ الَ صَ  دعْ بَ  نِ یْ تَ عَ كْ رَ   وَ  ِربِ غْ مَ الْ  ةِ الَ صَ   دعْ بَ  نِ یْ تَ عَ كْ رَ   وَ  رِ ھْ ظُّ ال ةِ الَ صَ  دَ عْ بَ  نِ یْ تَ عَ كْ رَ   وَ  رِ ھْ لظُّ ا ةِ الَ صَ  لَ قَبْ 

   )3485+8606(دمحأ ندسم ــ ءاشَ عِ لْ ا
অথর্ঃ-হযরত ইবন ুওমর (রািদআ�াহআনহ) বেলন: আিম নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
হেত দশিট নামাজ মুখ� কেরিছ, েসাবেহর বা ফজর নামােজর পেূবর্ দইু দইু রাকাআ’ত, েজাহর 
নামােজর পেূবর্ ও পের দইু দইু রাকাআ’ত, মাগিরব নামােজর পের দইু দইু রাকাআ’ত এবং ই’শার 
নামােজর পের দইু দইু রাকাআ’ত । মসুনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-৬০৮৬+ ৫৮৪৩ । 
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তৃতীয় হািদস শরীফঃ 
 لَ بْ قَ  نِ یْ عَتَ كْ رَ  ةِ ضَ یْ رِ ْلفَ ا ىوَ سِ   اتٍ وَ لَ صَ  رُ شَ عَ  مَ لَّ سَ  وَ  ھیْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لُ وْ سُ رَ  نَ مِ  تُ ظْ فِ حَ  َمرَ عُ  نُ بْ إِ  لَ قا
 ــ اةِ دَ الغَ لَ بْ قَ  نِ یْ تَ عَ كْ رَ  وَ  اءشَ عِ لْ ا دعْ بَ  نِ یْ تَ عَ َركْ   وَ  بِ رِ غْ مَ الْ   دعْ بَ  نِ تَیْ عَ كْ رَ   وَ  رِ ھْ ظُّ لا دَ عْ بَ  نِ یْ تَ عَ كْ رَ   وَ  رِ ھْ ظُّ لا

    )2685(دمحأ ندمس
হযরত ইবনু ওমর (রািদআ�াহআনহ) বেলন: আিম রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
হেত ফরজ বয্তীত দশিট নামাজ মখু� কেরিছ, েজাহেরর পেূবর্ ও পের দইু দইু রাকাআ’ত, 
মাগিরেবর পের দইু দইু রাকাআ’ত , ই’শার পের দইু দইু রাকাআ’ত এবং সকােলর  পেূবর্ দইু দইু 
রাকাআ’ত । মসুনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-৫৮৬২ । 
চতুথর্ হািদস শরীফঃ   
 رَ ھْ ظُّ لا ىلَّ صَ فَ  رِ فَ لسَّ ا و رِ ضَ حَ الْ  ىفِ  مَ لَّ سَ  وَ  ھیْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لِ وْ سُ رَ  عَ مَ  تُ یْ لَّ صَ  : لَ اقَ  رَ مَ عُ  نِ بْ إِ  نْ عَ   

 اھَ دَ َبعْ وَ  اثً الَ ثَ   بَ رِ غْ مَ لْ ا ىلَّ صَ  وَ  ءٌ يْ شَ  اھدَ عْ بَ  سَ یْ لَ وَ  عًابَ رْ أَ  رَ صْ عَ لْ ا ىلَّ صَ  وَ  نِ یْ تَ عَ كْ رَ  اھَ دَ بَعْ وَ  اعً بَ رْ أَ  رِ ضَ اْلحَ  فِى
 سَ یْ لَ وَ  نِ یْ تَ عَ كْ رَ  ْصرَ عَ لْ ا وَ  نِ یْ عَتَ كْ رَ  اھَ دَ عْ بَ وَ  نِ یْ عَتَ كْ رَ  رَ ھْ ظُّ لا رِ فَ سَّ لا ىفِ  ىلَّ صَ  وَ  عًابَ رْ  أ ءَ اشَ عِ لْ ا ىلَّ صَ  وَ   نِ یْ تَ ْكعَ رَ 
   )8375(دحمأ دنمس ــ نِ یْ تَ ْكعَ رَ  اھَ دَ عْ َوبَ  نِ یْ تَ عَ كْ رَ  ءَ اشَ عِ الْ  وَ  نِ یْ تَ عَ كْ رَ  اھَ دَ عْ بَ وَ  اثً الَ ثَ   بَ ْغرِ مَ لْ ا وَ  ءٌ يْ شَ  اھدَ عْ بَ 

অথর্ঃ-হযরত ইবনু ওমর (রািদআ�াহআনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: আিম নবী সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার সােথ মিুকম অব�ায় ও সফর অব�ায় নামাজ পেড়িছ, িতিন মিুকম 
অব�ায় েজাহর চার রাকাআ’ত (ফরজ) ও এর পের দইু রাকাআ’ত নামাজ (নফল) পেড়েছন, 
আসর চার রাকাআ’ত (ফরজ) নামাজ পেড়েছন ও এর পের েকান িকছু না(েকান নফল েনই), 
মাগিরব িতন রাকাআ’ত(ফরজ)  পেড়েছন ও এর পের  দইু রাকাআ’ত নামাজ (নফল) 
পেড়েছন,  ই’শা চার রাকাআ’ত (ফরজ)  পেড়েছন । আর সফের েজাহর দইু রাকাআ’ত 
(ফরজ) ও এর পের দইু রাকাআ’ত নামাজ (নফল) পেড়েছন, আসর দইু রাকাআ’ত (ফরজ) 
নামাজ পেড়েছন ও এর পের েকান িকছু না(েকান নফল েনই), মাগিরব িতন রাকাআ’ত(ফরজ)  
পেড়েছন ও এর পের  দইু রাকাআ’ত নামাজ (নফল) পেড়েছন,  ই’শা দইু রাকাআ’ত (ফরজ) 
এবং এর পের  দইু রাকাআ’ত নামাজ (নফল) পেড়েছন । মুসনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-
৫৭৩৮ । 
প�ম হািদস শরীফঃ   

 وَ  نِ یْ تَ عَ كْ رَ  اھَ دَ عْ َوبَ  نِ یْ عَتَ كْ رَ  رَ ھْ ظُّ ال ىلِّ صَ یُ   نَ اكَ  ملَّ سَ  وَ  ھیْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لَ وْ سُ رَ  نَّ أَ  ، ، رَ مَ عُ  نِ بْ إِ  نْ عَ 
)3925(دحمأ دنسم ــ ھِ تِ یْ بَ  ىفِ  نِ یْ عَتَ كْ رَ  ةِ عَ ُجمُ لْ ا دَ عْ بَ وَ  نِ یْ تَ عَ َركْ  ءِ اشَ عِ الْ  دَ عْ بَ  وَ  ھِ تِ یْ بَ  ىفِ  نِ یْ تَ عَ كْ رَ  بِ رِ غْ مَ لْ ا  

অথর্ঃ-হযরত ইবনু ওমর (রািদআ�াহআনহ) েথেক বিণর্ত, িন�য়ই রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা  েজাহেরর পেূবর্ দইু রাকাআ’ত(নফল)  ও এর পের দইু রাকাআ’ত(নফল), 
মাগিরেবর পর বাড়ীেত দইু রাকাআ’ত (নফল) ,ই’শা দইু রাকাআ’ত(নফল) এবং জমুাআ’র 
পের বাড়ীেত দইু রাকাআ’ত (নফল) নামাজ পড়েতন । মুসনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-
৫৩৯২ । 
ছ� হািদস শরীফঃ  

 ابَعً رْ أَ  اوْ َصلُّ فَ  ةِ عَ ُجمُ لْ ا دَ عْ َ◌بَ  تُمْ یْ َصلَّ   اذَ إِ :  ملَّ سَ  وَ  ھیْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لَ وْ سُ رَ  لَ اقَ : لَ ا،قَ  ةَ ْیرَ ُھرَ  يبِ أَ  نْ عَ 
 ندسم ــ تَ عْ جَ رَ  اذَ إِ  نِ یْ تَ عَ كْ رَ  وَ  دِ جِ سْ مَ الْ  ىف نِ یْ تَ عَ كْ رَ  لِّ صَ فَ  ءٌ َشيْ  كَ بِ  لَ َعجِ  نْ إِ فَ  ،)2311 ـدوُ ادَ  يبِ أَ  ننس(

)5187(دأحم    
অথর্ঃ- হযরত আব ুহরায়রা (রািদআ�াহআনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসলুু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন: যখন েতামরা জমুআর পর নামাজ পরেব তখন চার রাকাআ’ত 
নামাজ পড়েব( সনুান ুআবু দাউদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-১১৩২) আর যিদ েতামার েকান 
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িকছু তরাি�তা থােক তা হেল মসিজেদ দইু রাকাআ’ত ও বারীেত িগেয় দইু রাকাআ’ত (নফল) 
নামাজ পড়েব । মসুনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-৭৫১৮ । 
স�ম হািদস শরীফঃ 

  وَ  ْھرِ ظُّ ال لَ بْ قَ  نِ یْ عَتَ كْ رَ  عُ یَدَ  الَ  ىتِ الَّ  مَ لَّ سَ  وَ  ھیْ لَ عَ  هللاُ  ىَصلَّ  هللاِ  لِ وْ سُ رَ  ةُ الَ صَ  تْ انَكَ :  لُ وْ یَقُ  رَ مَ عُ  نِ بْ إِ  نْ عَ 
 ندسم ــ حِ بْ صُّ لا لَ بْ قَ  نِ یْ تَ عَ كْ رَ  وَ  ءَشاعِ الْ  دعْ بَ  نِ یْ تَ عَ َركْ   وَ  بِ رِ غْ اْلمَ   دبَعْ  نِ یْ تَ عَ كْ رَ   وَ  رِ ھْ ظُّ لا دَ عْ بَ  نِ یْ عَتَ كْ رَ 

)2522(دمأح     
অথর্ঃ-হযরত ইবন ু ওমর (রািদআ�াহআনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসুল�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা তয্াগ করেতন না তাঁর এমন নামাজ হে� েজাহেরর পূেবর্ দইু 
রাকাআ’ত(নফল)  ও েজাহেরর পের দইু রাকাআ’ত(নফল), মাগিরেবর পের দইু 
রাকাআ’ত(নফল), ই’শার পের  দইু রাকাআ’ত(নফল)  এবং েসাবহ বা ফজেরর পেূবর্ দইু 
রাকাআ’ত (নফল) নামাজ । মুসনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-৫২২২ । 
 অ�ম হািদস শরীফঃ 

 ندمس ــ ــ اعً بَ رْ أَ  رِ صْ عَ لْ ا لَ بْ قَ  ىلَّ صَ  أً رَ مْ إِ  هللاُ  مَ حِ رَ  : الَ قَ  مَ لَّ سَ  وَ  ھیْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  ّيِ بِ نَّ ال نَّ أَ  رَ مَ عُ  نِ بْ إِ  نْ عَ 
)7706(دأحم  

অথর্ঃ-হযরত ইবন ুওমর (রািদআ�াহআনহ) েথেক বিণর্ত, িন�য়ই রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা বেলেছন: আ�াহ তাআ’লা) এমন েলােকর �িত দয়া কেরন েয বয্াি� আসেরর পেূবর্ 
চার রাকাআ’ত (নফল) নামাজ পেড় । মসুনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-৬০৭৭ । 
 নবম হািদস শরীফঃ 
 

 اعً بَ رْ أَ  اھَ دَ عْ بَ  وَ  اعً بَ رْ أَ  رِ ھْ الظُّ  لَ بْ قَ  ىلَّ صَ  نْ مَ "  : لَ اقَ  مَ لَّ سَ  و ھِ یْ َعلَ  هللاُ  لَّىصَ  يَّ بِ لنَّ ا نِ عَ  ةَ بَ یْ بِ حَ  مِّ أُ  َعنْ 
)0161( ھجَ امَ  نِ بْ إِ  سننــ رِ انَّ لا ىلَ عَ  هللاُ  ھُ مَ رَّ حَ     

অথর্ঃ- হযরত উ�ু হািববা (রািদআ�াহআনহা) েথেক বিণর্ত, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
বেলেছন: েয বয্াি� েজাহেরর পেূবর্ চার রাকাআ’ত (নফল) ও েজাহেরর পের চার রাকাআ’ত 
(নফল) নামাজ পড়েব আ�াহ তাআ’লা) তােক েদাযেখর উপর হারাম কের েদেবন ।সুনানু ইবনু 
মাজাহ শরীফ, হািদস শরীফ নং- ১১৬০ । 

 نسن((ــ اةِ دَ غَال لَ بْ قَ  نِ یْ تَ عَ كْ رَ  وَ  رھْ ظُّ لا لَ بْ قَ  اعً بَ رْ أَ  عُ دَ یَ  الَ  نَ اكَ   مَ لَّ سَ  وَ  ھیْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  ّيِ بِ نَّ لا نَّ أَ  ةَ شَ ائِ عَ  نْ عَ 
)2181 ـاُوددَ  يبِ أَ    

অথর্ঃ- হযরত আ’িয়শা (রািদআ�াহআনহা) েথেক বিণর্ত, িন�য়ই নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা েজাহেরর পেূবর্ চার রাকাআ’ত ও সকােলর বা ফজেরর পূেবর্ দইু রাকাআ’ত (নফল) 
নামাজ তয্াগ করেতন না । । সনুান ুআব ুদাউদ, হািদস শরীফ নং-১১৮২ ।                                         
 
(৫) "  َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"   (আরযাললু কুরিন)  তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর (িহজরী চতুথর্ 
শতা�ীর ”) আিবভর্ ািবত “আহললু  হািদস” ( ثِ یْ دِ حَ لا لُ ھْ أَ  ) �চিলত পিরভাষায় “আহেল হািদস” 
দলিটর অনসূারী মসুিলম মানষুগণ কতৃর্ ক "  ةثَ َال ثَّ ال نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ     "  তথা সেবর্াৎকৃ� 
িতনশতা�ীর  أَ ھْ لُ  السُّ نَّ ةِ  وَ  الْ جَ مَ اعَ ة   (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নামধারী দলব� তােবঈন 
ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ� মুসিলম উলামােকরামগেণর �দত্ত িবিভ� 
প�িতর িবেরািধতা করার িচ� ও িনদশর্নঃ  
 (***) পুরষ ও মিহলােদর নামাজ আদােয়র িনয়ম-নীিতেত পাথর্কয্ �স�ঃ 
�থম হািদস শরীফঃ 
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 :مَ لَّ سَ  وَ  ھیْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لُ وْ سُ رَ  يْ لِ  لَ افَقَ  مَ لَّ سَ  وَ  ھیْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  ّيِ بِ نَّ ال تُ ئْ جِ :  لَ اقَ  رَ جَ حُ  بِنْ  لائِ وَ  َعنْ 
-02( ــ  اھَ ْدیِ ثَ  اءَ ِحذَ  اھَ یْ یَدَ  لُ عَ جْ تَ  ةُ أَ رْ مَ الْ  وَ  كَ یْ ذْ أُ  ءَ اذَ حِ  كَ دَ یَ  لْ عَ اجْ فَ  تَ یْ َصلَّ  اذَ إِ  رَ جَ حُ  نْ بِ  لئِ اوَ  ایَ 

  ينرابلطل ربیكلا مجمعال يف ) )22/91
অথর্ঃ-হযরত ওয়ােয়ল িবন হজর (রািদআ�াহ আনহ) বেলন: আিম রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামার দরবাের উপি�ত হলাম । তখন িতিন আমােক (কথা-বাতর্ ার সােথ এই কথাও) 
বলেলন েয, েহ ওয়ােয়ল িবন হজর! যখন তুিম নামাজ শর করেব তখন কান বরাবর হাত 
উঠােব । আর মিহলা হাত উঠােব  তার �ন (ব�) বরাবর ।আল-ম’ুজামলু কািবর, তাবারানী, 
হািদস শরীফ নং-২২/১৯-২০ । 

 সাহাবীগেণর আছারঃ << أْآل ثَ ارُ  ِألَ صْ حَ ابِ  النَّ بِيَّ  صَ لَّ ى هللاُ  عَ لَ یْ ھِ  و سَ لَّ مَ  
�থম আছারঃ 

 2705-اقِ زلرَّ ا دِ بْ عَ  فُ َصنِّ مَ  ـاـھَ ْطنِ بَ بِ  اھَ یْ ذَ خْ فَ  قْ ِص تَ لْ وَ  ظْ فِ تَ حْ تَ لْ فَ  ةُ أَ رْ مَ لْ ا تِ دَ جَ سَ  اذَ إِ  : الَ قَ  َعِلّيٍ  نْ عَ     
3223-يقِ ھَ یْ بَ لل  يْبرَ كُ الْ  نَنُ سُ لُّ ا+9372- ةَ بَ یْ شَ  يبِ أَ  نِ بْ إِ  فُ نَّ صَ مُ +  

অথর্ঃ-হযরত আলী (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: মিহলা যখন িসজদা কের 
তখন েস েযন খবু জড়সড় হেয় িসজদা কের এবং উভয় উর েপেটর সােথ িমিলেয় রােখ । 
মসুা�াফু আ�ুর রা�াক, বণর্না নং- ৫০৭২ + মসুা�াফু আিব শাইবা, বণর্না নং- ২৭৯৩ + সুনানু 
বাইহািক, হািদস শরীফ নং-৩৩২২ । 
ি�তীয় আছারঃ 

3792- ةَ بَ یْ شَ  يبِ أَ  نِ ِإبْ  فُ نَّ صَ مُ  ــ ظُ فَ تَ حْ تُ  و عُ مَ جْ تُ  لَ اقَ ؟فَ  ةِ أَ رْ مَ لْ ا ةِ الَ صَ  نْ عَ  ُسِئلَ  نَّھُ أَ  ٍس ابَّ عَ  نِ بْ إِ  نْ عَ   
অথর্ঃ-হযরত আ�াস (রািদআ�াহ আনহ) েক মিহলেদর নামাজ স�েকর্  িজ�াসা করা িতিন 
বেলন: মিহলা যখন িসজদা করেব তখন েস েযন খবু জড়সড় হেয় িসজদা কের এবং উভয় উর 
েপেটর সােথ িমিলেয় রােখ (অে�র সােথ অ� িমিলেয় নামাজ আদাং করেব) । মুসা�াফু আিব 
শাইবা, বণর্না নং- ২৭৯৪ । 

 তােবঈনগেণর রায়-মতামতঃ<< ألْ فَ تَ اوَ ى لِ لتَّ ابِعِ یْ نَ 
রায়-মতামত নং-১ 

 اھَ َدیْ یَ  مْ ضَ ْلتَ فَ  تْ دَ جَ سَ  اذَ إِ فَ  تْ عَ اطَ تَ سْ ا َما عُ مَ جْ تَ وَ  اھَ نِ بَطْ  ىإِلَ  اھَ یْ دَ یَ  عُ فَ رْ تَ  تْ عَ كَ رَ  َذاإِ  ةُ أَ رْ مَ لْ ا َمعُ جْ تَ : لَ اقَ  ءٍ اَعطَ  َعنْ 
9065-قِ ازرَّ ال دِ بْ عَ  فُ نِّ َمصَ  ــ تْ عَ اطَ تَ سْ اامَ  عُ مَ جْ تَ  وَ  َھایْ ذَ خْ فَ  ىلَ إِ  اھَ رَ دْ صَ  وَ  اھَ نَطْ بَ  مُّ ضُ تَ وَ  اھَ یْ لَ إِ   রকুেত 

পরুেষর তুলনায় কম ঝুকা এবং রকুেত উভয় বাহ পাজেরর সােথ স�ূণর্ িমিলেয় রাখা , িসজদােত 
উভয় হােতর বাহ পাজেরর সােথ যথাস�ব িমিলেয় রাখা ,পুরেষর নয্ায় আ�লু ফাঁক কের হাঁটু 
না ধরা । মসুা�াফু আ�ুর রা�াক, বণর্না নং- ৫০৫৯ । 
রায়-মতামত নং-২ 

5972- ةَ بَ یْ شَ  يبِ أَ  ْبنِ إِ  فُ نَّ صَ مُ  ــ اھَ یْ لَ عَ  اھَ نَطْ بَ  عْ ضَ تَ لْ وَ  اھَ َذیْ فَخْ  َضمْ تَ فَلْ  ةُ أَ رْ مَ لْ ا تِ دَ جَ سَ  اإِذَ  : لَ اقَ  مَ یْ ھِ ارَ بْ إِ  نْ عَ   
অথর্ঃ-হযরত ইবরািহম েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: তাকবীের তাহরীমা বলার সময় উভয় হাত 
এমনভােব উঠােত হেব যােত হােতর আ�লুগেলা কাঁধ বরাবর হেয় যায় । মসুা�াফু আিব শাইবা, 
বণর্না নং-২৭৯৫ । 
রায়-মতামত নং-৩ 

 ىَعلَ  اھَ نَطْ بَ  وَ  اھَ یْ اعَ رَ ذِ  عَ ضَ تَ  نْ أَ  ةُ أَ رْ مَ الْ  رُ مَ ؤْ تُ  تْ انَكَ  : لَ اقَ  مَ یْ ھِ اْبرَ إِ  نْ عَ  ْورِ صُ نْ مَ  نعَ  يورالثَّ  وَ  رَ مَّ ُمعَ  نْ عَ 
 نُ نَسُ +1075-قِ ازرَّ لا ْبدِ عَ  فُ نِّ صَ مَ  ــ اھَ تَ ْیزَ َعجِ  عَ فَ رْ تَ  الَ  ىكَ لِ  لُ جُ رَّ لا ىفَ اجَ تَ یَ  امَ كَ  ىَجافَ تَ تَ  الَ وَ  تْ دَ َسجَ  ذَاإِ  ْیَھاذَ خْ فَ 

4233-يقِ ھَ یْ بَ  ،ْبَريكُ لْ ا                                                                 
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অথর্ঃ-হযরত ইবরািহম েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: মিহলােদর আেদশ করা হত তারা েযন িসজদােত 
উভয় রােনর সােথ হাত ও েপট িমিলেয় রােখ, পুরেষর মত অ�-�ত� ফাঁকা না কের যােত 
েকামর উঁচু না হেয় থােক । মসুা�াফু আ�ুর রা�াক, বণর্না নং- ৫০৭১ + সনুান ুবাইহািক, 
হািদস শরীফ নং-৩৩২৪ ।                                                                                                                                     
রায়-মতামত নং-৪ 
 

 عُ نَصْ تَ  امَ كَ  دَ جَ سَ  اذَ إِ  ھِ یْ ْخذَ فَ  ىلَ عَ  ھُ نَطْ بَ  لُ جُ رَّ لا نَعَ صْ یَ  نْ أَ  هُ رَ كْ یَ  َكانَ  ھُ نَّ أَ  : دِ اھِ جَ مُ  نْ عَ  ، ْیثٍ لَ  نْ عَ  رٍ ِریْ جَ  انَثَ دَّ حَ 
6892- ةَ بَ یْ شَ  بِيأَ  نِ بْ إِ  فُ َصنَّ مُ  ــ ةُ أَ رْ مَ الْ   

অথর্ঃ-হযরত মুজািহদ েথেক বিণর্ত, িতিন পরুেষর জনয্ মিহলার মত উরর সােথ েপট লািগেয় 
িসজদা করােক অপছ� করেতন। মসুা�াফু আিব শাইবা, বণর্না নং- ২৪৯৬ । 
রায়-মতামত নং-৫ 

8742- ْیبَةَ شَ  بِيأَ  نِ بْ إِ  فُ نَّ صَ مُ  ــ ــ اھَ یْ بَ كَ نْ مَ  وَ ذْ حَ  َھایْ دَ یَ  عُ فَ رْ تَ :  لَ اقَ  يْ َزاعِ وْ اْألَ  َعنْ   
তাকবীের তাহরীমা বলার সময় উভয় হাত এমনভােব উঠােত হেব যােত হােতর আ�লুগেলা কাঁধ 
বরাবর হেয় যায়/�ন বরাবর হেয় যায়, পরুেষর মত তােদর হাত উঠােব না । মুজামলু কািবর, 
২২/২৭২ + ।মুসা�াফু আ�ুর রা�াক, বণর্না নং-৫০৬৬ + মসুা�াফু আিব শাইবা, বণর্না নং-
২৪৮৫,৮৬,৮৭ । 
রায়-মতামত নং-৬ 

 فُ نِّ َمصَ  ــ َھاتَ زَ ِجیْ عَ  عُ فَ رْ تَ  ىكَ لِ  ىفَ اجَ تَ تَ  الَ وَ  تْ عَ اطَ تَ سْ اامَ  َضمُّ نْ تَ  اھَ نَّ إِ فَ  ةُ أَ رْ مَ لْ ا تِ دَ َسجَ  اذَ إِ  الَ اقَ  ةَ ادَ تَ قَ  وَ  نِ سَ حَ لا نِ عَ 
8605-اقِ زرَّ لا دِ بْ عَ   অথর্ঃ- হযরত হাসান ও কাতাদা বেলনঃ মিহল যখন িসজদা রকেব তখন িনত� 

যথাস�ব জিমেনর সােথ িমিলেয় রাখেব , অ�-�তয্� ফাঁকা কের িসজদা করেব না যােত েকামর 
উঁচু না হেয় থােক। মসুা�াফু আ�ুর রা�াক, বণর্না নং- ৫০৬৮ + মসুা�াফু আিব শাইবা, বণর্না 
নং- ২৭৮২ । 
দশম হািদস শরীফঃ 

 نَ سْ لُ جْ یَ  الَ  وَ  ، ةِ الَ صَّ ال فِى نَ سْ لَ جَ  اذَ إِ  نَ عْ بَّ رَ تَ یَ  نْ أَ  نَ وْ رُ مَ یُؤْ ◌ُ  ءایّ سنِّ لا نَّ كُ :  لَ قَا ، جِ الَّ جَ الْ  نِ بْ  دِ لِ اخَ  نْ عَ 
 ةَ ْیبَ شَ  يبِ أَ  نِ إِبْ  فُ نَّ صَ مُ  ـــ ءُ يْ لشَّ ا اھَ نْ مِ  ْونَ كُ یَ  نْ أَ  ةً فَ اخَ مَ  أَةِ رْ مَ لْ ا ىلَ عَ  كَ ذَلِ  ىْ قِ ـَّ یَ  ، نَّ ھِ كِ ارَ وْ أَ  ىلَ عَ  لِ جُ رَّ لا سَ وْ لُ جُ 

-9972  
রায়-মতামত নং-৭ 

 امَ كَ  ىافَ جَ تَتَ  الَ وَ  تْ دَ َسجَ  اذَ إِ  َھایْ ذَ خْ فَ  ىلَ عَ  اھَ نَطْ بَ  وَ  اھَ یْ عَ ارَ ذِ  عَ ضَ تَ  نْ أ ةُ أَ رْ مَ لْ ا رُ مَ ؤْ تُ  تْ نَاكَ  : لَ قَا مَ یْ ھِ ارَ بْ إِ  نْ عَ 
1075-قِ ازرَّ لا ْبدِ عَ  فُ َمَصنِّ + 4233ــ قيھیب سنن  ــ اھَ تَ زَ یْ جِ عَ  عَ فَ رْ تَ  الَ  ىكَ لِ  لُ جُ رَّ ال فَىاتَجَ یَ    

অথর্ঃ-হযরত ইবরািহম েথেক বিণর্ত, িতিন বেল: মিহলােদর আেদশ করা হত তারা েযন িসজদােত 
উভয় রােনর সােথ হাত ও েপট িমিলেয় রােখ, পরুেষর মত অ�-�ত� ফাঁকা না কের যােত 
েকামর উঁচু না হেয় থােক । মসুা�াফু আ�ুর রা�াক, বণর্না নং- ৫০৭১ + সুনান ুবাইহািক, 
হািদস শরীফ নং-৩৩২৪ । 
রায়-মতামত নং-৮ 
উপের বিণর্ত িবিভ� হািদস শরীফ, সাহাবীগেণর আছার ও তােবঈনগেণর ভাষয্ েথেক িনে� বিণর্ত 
িবষয়গেলা �া� । 
(***) নামােজ দাঁড়ােনা অব�ায় পুরষ ও মিহলার নামাজ আদােয়র িনয়ম-
নীিতেত পাথর্কয্ঃ 
 



91 
 

েক) তাকবীের তাহরীমা বলার সময় হাত কাপেড়র িভতর েথেক েবর না করা ।মসুা�াফু আ�ুর 
রা�াক, বণর্না নং-৫০৬৬, ৫০৬৭ + সহীহ ইবন ুখজুাইমা, হািদস শরীফ নং-১৬৮৬ । 
(খ) +5066- ِالَ  تَ رْ فَ عُ  یَدَ یْ ھَ ا كَ الرِّ َجالِ  ـ مَ صَ نِّ فُ  عَ بْ دِ  الرَّ زاق  

7482- ةَ بَ یْ شَ  يأَبِ  نِ بْ إِ  فُ نَّ صَ مُ  ــ ــ اھَ یْ بَ كَ نْ مَ  َحْذوَ  ْیَھادَ یَ  عُ فَ رْ تَ  : لَ اقَ  يْ اعِ زَ وْ ْألَ ا نْ عَ   
 তাকবীের তাহরীমা বলার সময় উভয় হাত এমনভােব উঠােত / ثَ دْ یَ ْیھَ ا ــ 2485, 2486, ـ2487
হেব যােত হােতর আ�লুগেলা কাঁধ বরাবর হেয় যায়/�ন বরাবর হেয় যায়,পরুেষর মত তােদর 
হাত উঠােব না । মুজামলু কািবর, ২২/২৭২ + ।মসুা�াফু আ�ুর রা�াক, বণর্না নং-৫০৬৬ + 
মসুা�াফু আিব শাইবা, বণর্না নং-২৪৮৫,৮৬,৮৭ । 
(গ) 0675ـ قِ ازرَّ لا دِ َعبْ  فُ نِّ صَ مَ  ـ تْ َطاعَ ْستَ اامَ  اھَ مِ ایَ قِ  ىفِ  اْیھَ یَدَ  ةُ أَ رْ مَ لْ ا عُ مَ جْ نَ ـ দাঁড়ােনা অব�ায় হাত 
যথাস�ব শরীেরর িদেক েচেপ রাখা । ।মুসা�াফু আ�ুর রা�াক, বণর্না নং- ৫০৬৭ । 
(ঘ) হাত বেুকর উপর রাখা । 
(***)রকু অব�ায় পরুষ ও মিহলার নামাজ আদােয়র িনয়ম-নীিতেত পাথর্কয্ঃ  
 
(ক) ــ9605-قِ ازرَّ لا دِ َعبْ  ّنِفُ صَ مَ  ــ تْ اعَ طَ تَ سْ ا امَ  عُ مَ جْ تَ وَ  اھَ نِ طْ بَ  ىإِلَ  اھَ یْ دَ یَ  عُ فَ تَرْ  تْ عَ كَ رَ  اإِذَ  أَةُ رْ مَ الْ  َمعُ جْ تَ    
রকুেত পরুেষর তুলনায় কম ঝুকা এবং রকুেত উভয় বাহ পাজেরর সােথ স�ূণর্ িমিলেয় রাখা 
।                                (খ) পরুেষর নয্ায় আ�লু ফাঁক কের হাঁটু 
না ধরা । মসুা�াফু আ�ুর রা�াক, বণর্না নং- ৫০৫৯ । 
  
(***)িসজদা অব�ায় পুরষ ও মিহলার নামাজ আদােয়র িনয়ম-নীিতেত 
পাথর্কয্ঃ(ক) িসজদােত কনইুসহ উভয় হাত মািটেত িমিলেয় রাখা ।পুরেষর নয্ায় কনইু উঁচু কের 
না রাখা । সুনান ুবাইহািক, হািদস শরীফ নং-৩৩২৫ । 
(খ)  َىافَ جَ تَ تَ  الَ وَ  تْ دَ جَ سَ  اذَ إِ  اھَ یْ ذَ خْ فَ  ىلَ عَ  اَنھَ بَطْ  وَ  اھَ یْ عَ ارَ ذِ  عَ ضَ تَ  أنْ  ةُ أَ رْ مَ لْ ا رُ مَ ؤْ تُ  تْ نَ اكَ : لَ اقَ  مَ یْ ھِ ارَ إِبْ  نْ ع 

1750-قِ ازرَّ لا دِ بْ عَ  فُ نِّ َمصَ  +2433ــ يقبیھ ننس ــ اھَ تَ زَ یْ جِ عَ  عَ فَ رْ تَ  الَ  ىكَ لِ  لُ جُ رَّ لا ىافَ تَجَ یَ  امَ كَ   
অথর্ঃ-হযরত ইবরািহম েথেক বিণর্ত, িতিন বেল: মিহলােদর আেদশ করা হত তারা েযন িসজদােত 
উভয় রােনর সােথ হাত ও েপট িমিলেয় রােখ, পরুেষর মত অ�-�ত� ফাঁকা না কের যােত 
েকামর উঁচু না হেয় থােক । মসুা�াফু আ�ুর রা�াক, বণর্না নং- ৫০৭১ + সনুানু বাইহািক, 
হািদস শরীফ নং-৩৩২৪ । 
(গ) িসজদােত উভয় হােতর বাহ পাজেরর সােথ যথাস�ব িমিলেয় রাখা । মুসা�াফু আ�ুর 
রা�াক, বণর্না নং- ৫০৬৯+ মসুা�াফু আিব শাইবা, বণর্না নং-২৭৭৮ । 
(ঘ) িসজদােত এেকবাের জড়সড় ও সংকুিচত হেয় িসজদা করা । মসুা�াফু আ�ুর রা�াক, বণর্না 
নং- ৫০৭১ + মুসা�াফু আিব শাইবা, বণর্না নং-২৭৮১,২৭৮২+ সনুানু বাইহািক, হািদস শরীফ 
নং-৩৩২৪ । 
(ঙ) অথর্ঃ-িসজদােত ডান িদক িদেয় উভয় পা েবর কের মািটেত িবিছেয় রাখা এবং উভয় 
পােয়র আ�লুসমহূ যথাস�ব িকবলামখুী কের রাখা । মসুা�াফু আ�ুর রা�াক, বণর্না নং- ৫০৬৮ 
+ মসুা�াফু আিব শাইবা, বণর্না নং-২৭৭৭,২৭৮৩+ সনুান ুবাইহািক, হািদস শরীফ নং-৩০১৬,৩৩২৪  
(চ) এক রােনর সােথ অনয্ রান যথাস�ব িমিলেয় রাখা । মুসা�াফু আ�ুর রা�াক, বণর্না নং- 
৫০৭১ + সনুান ুবাইহািক, হািদস শরীফ নং- ৩০১৬,৩৩২৪ । 
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(ছ)  َاھَ تَ زَ یْ جِ عَ  عُ ْرفَ تَ  َكىلِ  ىفَ اجَ تَ تَ  الَ وَ  تْ عَ اطَ تَ سْ اامَ  مُّ ضَ نْ تَ  اھَ نَّ إِ فَ  ةُ أَ َمرْ لْ ا تِ دَ َسجَ  اذَ إِ  الَ َقا ةَ ادَ تَ قَ  وَ  نِ سَ الحَ  نِ ع 
-اقِ زرَّ لا دِ بْ عَ  فُ َصنِّ مَ  ــ  

অথর্ঃ- হযরত হাসান ও কাতাদা বেলনঃ মিহল যখন িসজদা রকেব তখন িনত� যথাস�ব জিমেনর 
সােথ িমিলেয় রাখেব, অ�-�তয্� ফাঁকা কের িসজদা করেব না যােত েকামর উঁচু না হেয় থােক। 
মুসা�াফু আ�ুর রা�াক, বণর্না নং- ৫০৬৮ + মসুা�াফু আিব শাইবা, বণর্না নং- ২৭৮২ । 
 (***) বসা অব�ায় পুরষ ও মিহলার নামাজ আদােয়র িনয়ম-নীিতেত পাথর্কয্ঃ 
 

 اھَ یْ دَ یَ  مْ ضَ ْلتَ فَ  تْ دَ جَ سَ  اذَ إِ فَ  تْ عَ اطَ تَ سْ ا امَ  عُ مَ جْ تَ وَ  اھَ نِ طْ بَ  ىلَ إِ  اھَ یْ دَ یَ  عُ فَ رْ تَ  تْ عَ كَ رَ  اذَ إِ  ةُ أَ رْ مَ الْ  عُ مَ جْ تَ : الَ قَ  اءٍ طَ عَ  نْ عَ 
6905-اقِ زرَّ لا دِ بْ عَ  فُ نِّ صَ مَ  ــ تْ عَ اطَ تَ سْ اامَ  عُ مَ جْ تَ  وَ  اھَ یْ ذَ خْ فَ  لَىإِ  اھَ رَ دْ صَ  وَ  اھَ نَطْ بَ  مُّ ضُ تَ وَ  اھَ یْ لَ إِ   

 
الَ لا ىفِ  نَ لَسْ جَ  اذَ إِ  نَ عْ بَّ رَ تَ یَ  نْ أَ  نَ وْ رُ مَ ؤْ یُ ◌ُ  ءاسیّ نِّ ال نَّ كُ :  لَ اقَ  ، جِ الَّ جَ الْ  نِ بْ  دِ لِ اخَ  نْ عَ   نَ سْ لُ جْ یَ  الَ  وَ  ، ةِ صَّ
 ةَ بَ یْ شَ  يبِ أَ  نِ إِبْ  فُ نَّ صَ مُ  ـــ ءُ يْ لشَّ ا َھانْ مِ  نَ وْ كُ یَ  نْ أَ  ةً فَ اخَ مَ  ةِ أَ رْ مَ لْ ا ىلَ عَ  كَ لِ ذَ  ىْ قِ ـَّ یَ  ، نَّ ھِ كِ ارَ وْ أَ  ىلَ عَ  لِ جُ رَّ ال سَ وْ لُ جُ 
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(ক) বাম িনতে�র উপর বসা । মসুা�াফু আ�ুর রা�াক, বণর্না নং- ৫০৭৪ + মুসা�াফু আিব 
শাইবা, বণর্না নং- ২৭৮৩,২৭৯২ । 
(খ) ডান িদেক উভয় পা েবর কের িদেয় িকবলামখুী কের মািটেত িবিছেয় রাখা । মুসা�াফু 
আ�ুর রা�াক, বণর্না নং- ৫০৭৪,৫০৭৭ + মসুা�াফু আিব শাইবা, বণর্না নং- ২৭৮৩,২৭৯২ + 
িকতাবলু আছার, ইমাম মহুা�দ, আছার নং-২১৬ । 
(গ) উভয় রান যথাস�ব িমিলেয় রাখা । মসুা�াফু আ�ুর রা�াক, বণর্না নং- ৫০৬৯,৫০৭৭+ 
সনুানু বাইহািক, হািদস শরীফ নং-৩৩২৪ । 
(ঘ) বাম পা, ডান রান েগাছার নীেচ রাখা । মসুা�াফু আিব শাইবা, বণর্না নং- ২৭৮৩ + 
আওজাযলু মাসািলক, ২/১১৮ । 
(ঙ) ৈবঠেক উভয় হােতর আ�লুসমহূ িমিলেয় বরাবর কের রাখা । মসুা�াফু আিব শাইবা, বণর্না 
নং-২৭৭৮ ।------------------------------------------------------ 
এত�ণ " ِأَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ ن " ( আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর (িহজরী চতুথর্ শতা�ী 
ও এর পরবত�শতা�ীসমেূহর) অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ� মসুিলমেদর সািবর্ক আেলাচনা েছেড় " ِأَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ ن 
" (আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর (িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও এর 
পরবত�শতা�ীসমেূহর)ই অ�ভূর্ � িবেশষ একিট দেলর এমন একিট কেমর্র উপর আেলাচনা কের 
িনলাম তােদর েযই কমর্িট " خَ یْ رُ  الْ قُ رُ وْ ن  الثَّ َال ثَ ة  "  তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ”  
সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম ) , তােবঈন ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � 
উৎকৃ� মসুিলম উলামােকরামগেণর �দত্ত রায়-মতামত,  ُاْالِ جْ تِ ھَ اد তথা গেবষণাল�  ُألسُّ نَّ ة(আসসু�াহ) 
তথা িনয়ম, �ণীত ফতওয়া, িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর এবং তাঁেদর �দত্ত িবিভ� প�িতর 
পূণর্ িবেরাধী এবং   ِأَ ھْ لُ  السُّ نَّ ةِ  وَ  الْ جَ مَ اعَ ة  (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিটরও িবেরাধী 
। এখন পনূরায় " ِأَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ ن " ( আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর (িহজরী চতুথর্ 
শতা�ী ও এর পরবত�শতা�ীসমূেহর) অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ� মুসিলমেদর সািবর্ক আেলাচনা শর করলাম 
।-------------------------------------------------------------
-------- 
 “আহললু  হািদস” ( ثِ یْ دِ حَ لا لُ ھْ أَ  ) �চিলত পিরভাষায় “আহেল হািদস” দলিটর অনসূারীরা  ইয়াহিদ 
ও �ী�ান জািত�েয়র পদা� ও দ�ৃা� অনসূরেন �থম দল-উপদল গঠন করায় পরবত�েত এখন 
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সারা ইসলািম দিুনয়ােতই িবেশষ কের বাংলােদেশ  “আহললু  হািদস” ( ثِ یْ دِ حَ ال لُ ھْ أَ  ) �চিলত 
পিরভাষায় “আহেল হািদেসর” পদা�  ও দ�ৃা� অনসূরেন তােদরই অনুরপ েদখােদিখ  َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"  
" ( আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর (িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও এর 
পরবত�শতা�ীসমেূহর) ” কতক সবর্িনকৃ� মসুিলম উলামাগণ >>ইসলােমর নােম বা ইসলােমর 
গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােম িবিভ� িভ� 
িভ� নােম ((উদাহরণ�রপ বাংলােদেশ িবদয্মান দল-উপদলগেলার মত))<< িবিভ� নােম দল-উপদল 
গঠন করেছ বা তােদর মাধয্েম দল-উপদল গিঠত হেত চলেছ । এই দল-উপদল গিঠত হওয়ার 
মাধয্েম  َةُ اعَ مَ اْلج  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا ْھلُ أ    (আহলসুসু�াহ ওআল 
জামাআ’ত)নােম দলিটর িভতর  িবভি� হেত চলেছ যা মসুিলম মানষু  এখন �চে� েদখেছন ।  
                                                                                       
েযমন বতর্ মােন অ�সংখয্ক মসুিলম বয্তীত েকউ ল�াবশত: বা অনয্ েকান �ােথর্র কারেণ িনেজর দেলর নাম 
আর    َةِ عَ امَ ْلجَ ا وَ  ةِ سُّنَّ لا لُ ھْ أ (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম নাম রাখেত চায়না বা রােখনা । 
ফল�িতেত  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  "(আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর (িহজরী চতুথর্ শতা�ী 
ও এর পরবত�শতা�ীসমেূহর) ” সবর্িনকৃ� মসুিলম উলামা কতৃর্ ক >>ইসলােমর নােম বা ইসলােমর 
গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােম িবিভ� িভ� 
িভ� নােম ((উদাহরণ�রপ বাংলােদেশ িবদয্মান দল-উপদলগেলার মত))<< দল-উপদল গঠেনর 
মাধয্েম  ْةُ عَ امَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َةِ عَ اَجمَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ    (আহলসুস�ুাহ ওআল 
জামাআ’ত)নামধারী দলব� তথা ঐকয্ব� মসুলমানগেণর মেধয্ ঐকয্ িবন� হেয় যােচছ, অৈনকয্ 
ও িবেরাধ বৃি� ও �কট হে�।                                                                                                                            
এ িবভি�র �িত কেঠার হিশয়ার বাণী উ�ারন কের আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা অেনক হািদস শরীফ বেল েগেছন । িনে� কেয়কখানা হািদস শরীফ উে�খ 
করা হল ।( বতর্ মােন হযরত ওমর রািদআ�াহ আনহর িখলাফত �িতি�ত থাকেল বা হেল 
আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার কেঠার হিশয়ারস�িলত 
বাণীগেলা বা�েব কাযর্কর হেয় েযত) ।                                                                                          
(�থম হািদস শরীফ)                                                                                                          

 ھم و  يمتأ نیب قرف من وسلم ھلیع هللا يلص هللا هللا ولسر "   ل اق : ل اق كیرش نب ةماسأ نع
يانربطلل ریبكلا مجعملا يف ) )904(" ."ناك نم انئاك ھسأر ابورضفا عیمج . 

অথর্ঃ- উসামা িবন শািরক েথেক বিণর্ত, রাসলু�ুাহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলন- “েয 
েকহ আমার এক দলব�/একতাব� উ�েতর মেধয্ িবভ� করেত চায় বা টুকরা টুকরা করেত 
চায় তার মাথা উিড়েয় েফল” । আল- ম’ুজামলু কািবর,তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৪৯০               
(ি�তীয় হািদস শরীফ) 

 يف )489("قھنع اوبرضاف أمتي ینب قرفی جخر لرج امیأ " :  ل اق : ل قا یكشر نب ةماأس نع
نيابرلطل ریبكلا مجعملا                                                                                                                                                           

অথর্ঃ- উসামা িবন শািরক েথেক বিণর্ত, রাসুল�ুাহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলন- “েয েকহ 
আমার  ْةُ عَ امَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ    (আহলসুস�ুাহ ওআল 
জামাআ’ত)নােম দলব�  উ�েতর মেধয্ িবভ� করেত চায় বা টুকরা টুকরা করেত চায় তার 
গদর্ ান উিড়েয় েফল” । আল-মু’জামলু কািবর,তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৪৮৯ ।                                       
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কােজই, আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার ةُ اعَ َجمَ لْ ا  (আল-
জামাআ’ত) নােম দল তথা  َةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ لسُّنَّ ا لُ ھْ أ    (আহলুসস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) নােম দল 
স�েকর্  িনেদর্শনা ল�নকারী েয েকান েলাকই মসুিলম পদবী ধারন করার অনপুযু� ।         
(তৃতীয় হািদস শরীফ)                               

 متيأ يلع جخر نم  "مسلو ھلیع هللا يلص هللا هللا ولسر لاق: لاق عي،جشألا حریض نب ةجفرع نع
ً نئاك وهلتقاف ،تھمعامج نیب قفری أن دریی ع،میج مھو يناربطلل االوسط جممعال يف )) 0045"(انك نم ا . 

অথর্ঃ-আরফাজাহ িবন দিরহ আলআশজাই’ েথেক বিণর্ত ,  রাসলু�ুাহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম 
বেলন- “েয েকহ আমার এক দলব�/একতাব� উ�েতর িবেরািধতা কের ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-
জামাআ’ত) নােম দল তথা  ُةِ عَ اَجمَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا أَْھل    (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলেক 
িবভ� করেত চায় বা টুকরা টুকরা করেত চায় েস েয েকউ হউক না েকন তােক হতয্া কের 
েফল ” । আল- ম’ুজামলু আওসাত,তাবারানী শরীফ, হািদস নং-৫৪০০ ।                                                                                  
(চতুথর্ হািদস শরীফ) 

 : لاق ملسو لیھع هللا يلص يبلنا نأ جةفرع نع ةقالع نع نب زیاد نع مرمع نع  قزالرا بدع انربخأ
ً نئاك هولتقفا ، ھمنبی قرفی أن دریی ، نوعمتمج ھمو يتمأ يلع جرخ نم " ناك نم ا "    (20713) ) 

قازرلا دبع فنصم في                                                                                                                                              
অথর্ঃ-আরফাজাহ েথেক বিণর্ত , িন�য়ই রাসলুু�াহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলন-“েয েকহ 
আমার এক দলব�/একতাব� উ�েতর িবেরািধতা কের  َةُ عَ امَ اْلج  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা 

 নােম দলেক িবভ� করেত চায় বা টুকরা(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
টুকরা করেত চায় েস েয েকউ হউক না েকন তােক হতয্া কের েফল” । মসুা�ােফ আ�ুর 
রা�াক শরীফ, হািদস নং-২০৭১৩ ।                                                                                                                               
(প�ম হািদস শরীফ)  

 ِخلُّ یَ  الَ  هُ رُ یْ غَ  ھَ لَ إِ  الَ  يذِ لاوَ  ل اقَ فَ  ، ملوس ھیلع هللا يصل هللا هللا ولسر انَیْ فِ  مَ اقَ :  لَ  اقَ  هللاِ  دِ بْ عَ  نْ عَ " 
 و ةَ عَ امَ الجَ  قُ رِ افَ مُ الْ  مَ الَ سْ اإلِ  كُ رِ اتَّ لا رٍ فَ نَ ةَ ثَ الَ ثَ  إِالَّ  ، هللاِ  لُ ُسوْ رَ  ينِّ أَ وَ  هللاُ  آلَّ إِ  ھَ لَ إِ  الَ  نْ أَ  دُ ھَ شْ یَ  مٍ ْسلِ مُ  لٍ جُ رَ  مُ دَ 

ـ دحما دنمس يف)  )31162(" ِس فْ لنَابِ  سُ فلنَّ ا و يْ انِ زَّ لا بُ یِّ ثَّ لا অথর্ঃ-আ�ু�াহ েথেক বিণর্ত, িতিন 
বেলন : আমােদর মােঝ রাসলু�ুাহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা দাঁিড়েয় বলেলন, তাঁর শপথ যােক 
ছাড়া অনয্ উপাসয্ নাই, এমন েকান মসুিলম মানেুষর র� ৈবধ নেহ েয সা�য্ েদয় েয, আ�াহ 
ছাড়া উপাসয্ নাই এবং আিম িনি�ত আ�াহর রাসলু , তেব িতন বয্াি� বয্তীত ১,  ْةُ عَ امَ جَ ال  
(আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َةِ عَ امَ ْلجَ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ    (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)দলিট 
েথেক  িবি�� ইসলাম তয্াগী ২.ভয্ািবচারী িববািহতা ৩.নফেসর বদেল নফস (হতয্াকারীর িবিনমেয় 
হতয্া)।মসুনােদ আহমাদ   শরীফ. হািদস শরীফ নং- ২৬১১৩।                     
(ছ� হািদস শরীফ) 

 الَ  نْ أَ  دُ ھَ شْ یَ  مٍ لِ سْ مُ  ئٍ رِ امْ  مُ دَ  لُّ خِ یَ  الَ  ، ملسو ھعلی هللا يصل هللا هللا ولسر ل قا : لَ  اقَ  هللاِ  دِ بْ عَ  نْ عَ " 
 و يْ نِ ازَّ لا بُ یِّ ثَّ لا و َعةَ امَ جَ لْ لِ  قُ ارِ فَ مُ لْ ا ھِ نِ یْ دِ لِ  كُ رِ اتَّ ال  : ثَ الَ ثَ  ىدَ حْ إِ بِ  الَّ إِ  ، هللاِ  لُ وْ سُ رَ  ينِّ أَ وَ  هللاُ  آلَّ إِ  ھَ لَ إِ 

ـ ملسم في )) 6761(" ِس فْ نَالبِ  سُ فالنَّ                                   অথর্ঃ-
আ�ু�াহ েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : রাসলু�ুাহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বলেলন, এমন 
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েকান মসুিলম মানেুষর র� ৈবধ নেহ েয সা�য্ েদয় েয, আ�াহ ছাড়া উপাসয্ নাই এবং আিম 
িনি�ত আ�াহর রাসলু , তেব িতেনর েয েকান এক (জন) বয্াি� বয্তীত                                            
১.ভয্ািবচারী িববািহতা                                                                                                     
২.নফেসর বদেল নফস (হতয্াকারীর িবিনমেয় হতয্া)                                                                   
৩. ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا ْھلُ أ    (আহলসুস�ুাহ ওআল 
জামাআ’ত)দলিট িবি��কারী িনজ ধমর্ তয্াগী ।    মুসিলম শরীফ. হািদস শরীফ নং-১৬৭৬ 
।                                                                         
উলামােকরামগেণর অিধক �ানানশুীলেনর জনয্ িনে� আেরা কতগেলা হািদস শরীফ েদওয়া হল                                                                                                                     
(১) و اةٌ نَھَ  نُ وْ كُ تَ سَ  اھَ نَّ إِ  " :ملسو ھیعل هللا يلص هللا هللا لورس الق :لاق ،يعجشألا ریحض نب جةفرع عن 

ُ  ىلَ غِ  ءَ اجَ  نْ مَ فَ  ،  اةٌ نَھَ  ً نئاك هولقتفا ، مھُ قرِّ فَّ یُّ  نْ أَ    دُ یْ رِ یُ  عُ یْ مِ جَ  مْ ھُ وَ  موسل ھیلع هللا صلي دٍ مَّ خَ مُ  ةِ مَّ أ  من ا
ينابرلطل بیركلا جمعملا يف) ) 89731("ناك                                                                                                                                                                        

(২)   يْ دِ عْ بِ  نُ وْ كُ تَ سَ  اھَ إِنَّ  " :لمسو یھلع هللا يلص هللا هللا لسور لاق :لاق ي،جعاألش حیضر نب ةجفرع نع 
ً نئكا هولتقاف ، عُ یْ مِ جَ  ُھمْ وَ  ملوس ھیلع هللا يلص دٍ مَّ خَ مُ  ةِ مَّ أُ   قرِّ فَّ یُّ  نْ أَ   دُ یْ رِ یُ  هُ ومُ تُ یْ أَ رَ  نْ مَ فَ ، ةٌ نَاھَ  و ةٌ نَاھَ   نم ا

يانلطبرل ركبیلا مجعملا في ) )00831("نكا                           (৩)   ةجفرع عن 
   هُ ومُ تُ یْ أَ رَ  نْ مَ فَ ، اةٌ نَھَ  و اةٌ نَھَ  نُ وْ كُ تَ سَ  اھَ نَّ إِ  " :لمسو ھیلع هللا ليص هللا هللا لوسر لقا :قال ،عيجشاأل حریض نب

ً اك هوتلقاف ، عُ یْ مِ جَ  مْ ھُ وَ  لموس ھیلع هللا يلص دٍ مَّ خَ مُ  ةِ مَّ أُ   نَ یْ بَ  قرِّ فَّ یُّ   ریبكلا مجعملا في ) )01831("ناك نم ئنا
يناربطلل                        (৪)  يلص هللا لوسر لقا: لاق ي،عجاألش حیرض بن ةجفرع نع 

ُ  ىلَ إِ  يْ ْمشِ یَ   هُ ومُ تُ یْ َرأَ  نْ مَ فَ ، ةٌ انَھَ  و ةٌ انَھَ  نُ وْ كُ َستَ  اھَ نَّ إِ  " :ملوس ھلیع هللا دٍ خَ مُ  ةِ مَّ أ  مْ ھُ تَ عَ امَ جَ  قرِّ فَّ یُّ  ملسو ھلیع هللا صلي مَّ
 یربكلا مجعلما يف)  )38013(" هوقتلفا ،

يرانلطبل                                                                    
এ রকম আেরা অেনক হািদস শরীফ রেয়েছ সমেয়র সংকুলতার কারেণ এখােন উে�খ করা হল 
না।                     

 

 

 


