ফরয নামােযর সালাম শেষ থেম ১ বার আা আকবার, না ৩ বার আাগিফাহ?
ফরয নামােযর সালাম শেষ থেম ১ বার আা আকবার, না ৩ বার আাগিফাহ?
১-িবষয়িট অবতারণার কারণঃ
আমরা জািন, আমােদর সমােজ নামায িশার সময় সাধারণতঃ এই িশা নওয়া হয় বা দওয়া হয় য,
ফরয ালােত সালাম িফরােনার পর থেম এক বার সশে আা আকবার বলেত হেব অতঃপর িনরেব
িতন বার আাগিফাহ এবং আমােদর আহলল
ু হাদীস সমােজর িবিভ মসিজেদ ম
ু ীগণেক জার শে
এই আমলিট করেতও দখা যায়। এছাড়া সালাফী আেলমগেণর চিলত িস বাংলা ালাত িশার বইপ
ু েকও এই মাসআলা দখা যায়। িক আয হলাম, যখন সউদী আরেবর সমােজ ম
ু ীেদর নামাযাে
১বার উ কে আা আকবার বলেত নলাম না; অথচ এখােন সালাম শেষ উ ের িকছণ
ু িযকর ও
আ পড়ার চলন রেয়েছ। আর না এখানকার িব উলামােদর বই-প
ু েক এবং ফেতায়ায় এই িবধানিট
ল করলাম। আেরা আয হলাম যখন িস চার মাযহােবর িফকেহর বই প
ু েকও সালাম শেষ এক
বার জার শে আা আকবার বলেত হেব বেল কােনা িবধান অবেলাকন করলাম না; বরং তারা সকেল
থেম ৩ বার আাগিফাহ বলার কথা উেখ কেরেছন, যা লখার শষ পেয়ে দখা যেত পাের। তাই
এই িবষয়িট িনেয় ব পূেব মেন কৗতুহল জেগিছল। সািত সাধানযু ায়ী এ সে দলীল-মাণিলর
সাধারণ অধয়ন করার চা করলাম। অবেশেষ যা অবগত হলাম, তা আপনােদর াতােথ তুেল ধরা ভাল
মেন করিছ। ওয়াা আ মআ
ু িফ ওয়া ম
ু াআন। বমাণ লখািটর মূল িবষয় হল, সালাম
িফরােনার পর সব থম িক বলেত হেব এবং কত বার বলেত হেব?

২-যাঁরা সালাম শেষ ১ বার জার শে আাআকবার বলেত হেব বেল মত িদেয়েছন, তাঁেদর মব ও
দলীলঃ
উেখ য, মত
ু াকােমীন (াচীন) উলামােদর কউ এমন বেলেছন বেল আমার জানা নই। িক বতমান
যেু গর বাংলা ও ঊভাষী আহেলহাদীস উলামা ও লখকগেণর নামায িশার বইেত উপেরা মত পাওয়া
যায়। আমরা থেম তােদর লখা বই থেক িকছ ু িববরণ তুেল ধরেবা ইনশাআাহ।

ক-‘আইনী তুফা সলােত ম
ু ফা’র সািনত লখক বেলনঃ ‘আাহর রসূল সাা- আলাইিহ অসাাম
ফরয নামােযর সালাম িফেরই আাহ আকবার জাের বলেতন। ইবেন আাস (রাঃ) বেলন, আিম ঐ

তাকবীর েন রসূল
ু াহ সাা আলাইিহ অসাাম এর নামায শষ হওয়া বঝ
ু েত পারতাম (বখু ারী,
মস
ৃ [আইনী তুফা সলােত ম
ু িলম, িমশকাত ৮৮ পঃ)’।
ু ফা, অধাপক হািফয শাইখ আইনল
ু বারী, ১ম খ
পঃৃ ১৫০]

খ-‘ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)’ এর েয় লখক বেলনঃ ‘অতঃপর একবার সরেব ‘আা আকবার’ (মু াফা
আলাইহ, িমশকাত হা/৯৫৯; বখু ারী ফতহ সহ হা/৮৪১-৮৪২) এবং িতনবার ‘আসতাগিফা-হ’ ও একবার
‘আা-া আ তাস সালা-মু অ-িমকাস সালা-ম,ু তাবা-রাকতা য়া-যাল জালা-ল অল ইকরা-ম’ বেল
(মস
ু িলম, িমশকাত হা/৯৬১) ডাইেন অথবা বােম িকংবা সরাসির ম
ু াদীগেণর িদেক িফের বসেব (বখু ারী,
মস
ু িলম, িমশকাত হা/৯৪৪-৪৬)।’ [ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ড. মহু াদ আসাাহ আল গািলব, পঃৃ ১৩২]

গ-‘নামােযর মাসােয়ল’ এর মহু তারাম লখক বেলনঃ ‘মাসআলা-২৬০- ফরজ নামাজ থেক সালাম
িফরােনার পর উের একবার ‘আা আকবর’ এবং িনের িতনবার ‘আাগিফাহ’ অতঃপর
‘আাা আ তাসসালাম ওয়া িমনকা সালাম তাবারাকতা ইয়া যাল জালািল ওয়া ইকরাম’ বলা সু াত।
হযরত আুা ইবেন আাস (রিজঃ) থেক বিণত, আমরা নবী করীম সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম এর
ফরজ নামাজ শষ হওয়ার আাজ করতাম তাকবীেরর আওয়াজ ারা। বখু ারী, মস
ু িলম। [নামােযর
মাসােয়ল (বাংলা অনিু দত), মহু াদ ইকবাল ীলানী, পঃৃ ৭০]

দখা যাে, উপেরা লখকগণ সালাম শেষ থেম এক বার আা আকবার বলার পে মত ব
কেরেছন এবং তা জার শে বলেত বেলেছন। তার পর ৩ বার আাগিফাহ। থেম এক বার আা
আকবার বলার মাণ প তারা সকেল যই দলীলিট পশ কেরেছন বা হাওয়ালা িদেয়েছন, সিট হল
ইবেন আাস (রািযঃ) এর এই হাদীস।
ﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟ ﺻﻠ اﻟﻨﺒ ﺻﻼة اﻧﻘﻀﺎء أﻋﺮف “ﻛﻨﺖ:ﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿ
842  ﻛﺘﺎب اﻷذان رﻗﻢﺒﻴﺮ” رواه اﻟﺒﺨﺎري ﻓوﺳﻠﻢ ﺑﺎﻟﺘ
“ইবেন আাস (রািযঃ) হেত বিণত, িতিন বেলনঃ “আিম নবী সাাা আলাইিহ ওয়া সাােমর নামােযর
শষ হওয়া জানেত পারতাম তাকবীেরর মাধেম।” [বখু ারী, আযান অধায়, নং (৮৪২) মস
ু িলম, মাসািজদ
অধায়, নং (১৩১৬) ]

অন সূে বণনািট ব বচেন এই ভােব উেখ হেয়েছ, “আমরা রাসূল সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম এর
নামায শষ হওয়া জানেত পারতাম না িক তাকবীেরর মাধেম”। [ফাতলবারী ২/৪২১]

৩-ইবনু আাস (রািযঃ) কতকৃ বিণত হাদীস “আিম তাকবীেরর মাধেম নবী সাাা আলাইিহ ওয়া
সাােমর নামােযর শষ হওয়া জানেত পারতাম।” এর পযােলাচনাঃ

পযােলাচনা নং (১)
ইবেন আাস (রািযঃ) এর এই বণনা একিট শারঈ মূল িবধােনর িবপরীতঃ

এ কথা দলীল ও উেতর ইজমা ারা সাব য, নামায শষ হয় বা স হয় সালােমর মাধেম িক
ইবেন আাস (রািযঃ) এর এই বণনানযু ায়ী িতিন নামায শষ হওয়া জানেত পারেতন তাকবীেরর মাধেম,
যা একািধক দলীল, ইজমােয় উত ও ালােত সালাম িফরােনার মূল িনয়েমর িবপরীত। এই কারেণ সহীহ
বখু ারীর ভাষকার ইবনু হাজার আসালানী (রহ) বেলনঃ “এটা ইবনু আাস (রািযঃ) বেলেছন বেল
মতেভদ রেয়েছ। আয়ায বেলনঃ বাহত দিেত
মেন হে, িতিন (ইবেন আাস) জামাআেত উপিত িছেলন
ৃ
না। কারণ িতিন ছাট িছেলন, য কারেণ হয়েতা িতিন বরাবর জামাআেত উপিত হেতন না। আর
জামাআেত হািজর হওয়া তার উপর জরীও িছল না। তাই িতিন নামােযর শষ হওয়াটা উপেরা
তাকবীেরর মাধেম বঝ
ু েত পারেতন।

(আয়ায) বতীত অন িবান বেলনঃ “হেত পাের িতিন নামােযর লাইনিলর শষ িদেক উপিত িছেলন,
তাই িতিন সালােমর মাধেম নামায শষ হওয়াটা বঝ
ু েত পােরন িন; বরং তাকবীেরর মাধেম বঝ
ু েত
পােরন”। [ফাতল বারী,২/৪২১]

তাঁেদর বািহক অথ হণ না করার কারণ হে, একািধক হাদীস ারা এটা মািণত য, িতিন সাাা

আলাইিহ ওয়া সাাম তাকবীেরর মাধেম নামায  করেতন এবং সালােমর মাধেম নামায শষ করেতন।
[দখনু , িতরিমযী নং (২৩৮) ইবনু মাজাহ নং (২৭৬) বায়হাী নং (৩৭৮৫) সহীহ সনু ান আবু দাঊদ নং
(৬১৯) সহীহ সনু ান ইবনু মাজাহ নং (২২২)

যাই হাক হাদীসিটর বািহক অথ হণ করা সব নয়, কারণ নামায শষ হয় সালােমর মাধেম আর িতিন
বলেছনঃ “আিম বঝ
ু েত পারতাম তাকবীেরর মাধেম।” তাই ইসলামী িবানগণ তার কথার অন বাখা
দওয়ার চা কেরেছন। আর এমন হেল, সালােমর পর থেম এক বার তাকবীর দওয়া সাব হয় না।

পযােলাচনা নং (২)
হাদীসিটর বািহক অথ ারাও ১বার আা আকবার বলা বঝ
ু ায় না।

হাদীসিটর বািহক অথ ও এ কথার পে নয় য, সালােমর পর সবথম ‘আা আকবার’ বলেত হেব এবং
তা একবার বলেত হেব। আিম আরও একবার হাদীেসর ব অথ তুেল ধরলাম। “আিম নবী সাাা
আলাইিহ ওয়া সাােমর নামােযর শষ হওয়া জানেত পারতাম তাকবীেরর মাধেম।” [বখু ারী, আযান
অধায়, নং (৮৪২) মস
ু িলম, মাসািজদ অধায়, নং (১৩১৬)

হাদীসিটর বািহক অেথ িক এটা রেয়েছ য, সালােমর পর থেম একবার সশে ‘আা আকবার’ বলেত
হেব? তাই সালােমর পর এক বার সশে ‘আা আকবার’ বলার িবধান যারা এই হাদীেসর আেলােক
িদেয়েছন, তারা কা শ থেক তা হণ কেরেছন, তা িব। হাঁ, তেব এটা অনমু ান করা যায় য,
নামায শেষ তাকবীর রেয়েছ। িক সটা সালােমর পর থম শ এবং তা একবার-এটা কখনও বঝ
ু া যায়
না।

পযােলাচনা নং (৩)
উলামাগণ হাদীসিট থেক যা ইিদলাল কেরেছন বা বেু ঝেছন।

িসংহভাগ মহু ািস ও উলামা হাদীসিট ারা যা দলীল িদেয়েছন বা যা ইিদলাল কেরেছন তা হল, সালােমর
পর উের িযকর করা বধ; সালােমর পর থেম একবার তাকবীর িদেত হেব তা নয়। ইমাম বখু ারী
(রােহঃ) আেলাচ ইবেন আাস (রািযঃ) এর হাদীেসর িঠক পূেব য়ং ইবেন আােসর বণনায় আর এক
হাদীস উেখ কেরেছন, যােত নামােযর পর উের িযকেরর বণনা এেসেছ। যা ারাও অনমু ান করা যায়
য, হাদীসিটর উেশ হে সশে িযকর করার ামািণকতা। িতিন (রািযঃ) বেলনঃ “ িযকেরর মাধেম
আওয়াজ উঁচু করা-যখন লােকরা ফরয নামায শষ করেতন- নবী সাাা আলাইিহ ওয়া সাােমর যেু গ
িছল।” ইবেন আাস বেলনঃ আিম তােদর নামায শষ হওয়া জানেত পারতাম, যখন তা নেত পতাম”।
[বখু ারী, আযান অধায়, নং ৮৪১]

ইমাম নবভী বেলনঃ “এটা কিতপয় সালােফর মেতর পে দলীল, যারা বেলেছনঃ ফরয নামায শেষ
উের তাকবীর ও িযকর করা ম
ু াহাব। মত
ু াআেখরীন (পরবতী যেু গর আেলমগণ) এর মেধ ইবনু হাযম
ম
ু াহাব বেলেছন। ইবনু বাাল সহ অনরা নকল কেরেছন য, অনসু তৃ আসহােব মাযহাব এবং অনরা
ঐকমতানযু ায়ী উের তাকবীর ও িযকর ম
ু াহাব মেন কেরন না”। [শার মস
ু িলম,৩/৮৬]

শাইখ আুল আযীয িবন বায (রহ) ইবেন আাস (রািয) এর এই হাদীসিট সেক বেলনঃ “ এই সহীহ
হাদীসিট এবং এই অেথর ইবনযু যবু াইর এবং মগু ীরাহ িবন ’বা সহ অনান হাদীস মাণ কের য, ফরয
নামায শেষ এমন ভােব উের িযকর করা বধ, যন মসিজেদর দরজার িনকট এবং মসিজেদর
আেসপােশ অবানরত লােকরা নামায শষ হওয়া জানেত পাের”। [মাজমূউ ফাতাওয়া, ইবনু
বায,১১/২০৬]

পযােলাচনা নং (৪)
আেলাচ হাদীেস তাকবীর অথ আা আকবার নয়; বরং এর অথ িযকর।“আিম তাকবীেরর মাধেম নবী
সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম এর নামায শষ হওয়া জানেত পারতাম।” অথাৎ িযকেরর মাধেম।

উপেরা অনেু েদ ইমাম বখু ারী ও মস
ু িলম য়ং ইবেন আাস (রািযঃ) থেক একিট অন আসার বণনা

কেরেছন, যা সই তাকবীর শানার বখা দয়। ইবেন আাস (রািয) বেলনঃ “আিম এ থেক তােদর শষ
করা জানেত পারতাম, যখন তা নতাম”। [বখু ারী, নং ৮৪১, মস
ু িলম নং ১২২]

উপেরা বােকর বাখায় ইবেন হাজার বেলনঃ “ অথ হে, আিম িযকর শানার মাধেম তােদর (নামায)
শষ হওয়া জানেত পারতাম”। [ফাতল বারী,২/৪২১]

িকরমানী বেলনঃ (তাকবীেরর মাধেম) অথাৎ আাহর িযকেরর মাধেম। এ বব আয়নী উমদাতুল
ারীেত উেখ কেরেছন। [৬/১২৬]

তাই ইবেন আাস (রািযঃ) এর উপেরােিখত হাদীেস তাঁর উি “আিম তাকবীেরর মাধেম নবী সাাা
আলাইিহ ওয়া সাাম এর নামায শষ হওয়া জানেত পারতাম” অথ তােদর িযকর েন বঝ
ু েত পারতাম য,
তােদর নামায সমা হেয়েছ। তেব িতিন এখােন িযকরেক িযকর না বেল তাকবীর বেলেছন। এমন বলাটা
অসত নয়; কারণ আরবী বালাগাত তথা অলংকার শাে এর নজীর রেয়েছ। এমন করােক বলা হয়, জযু
বেল কুল মরু াদ নওয়া। অথাৎ কােনা িকছরু অংশ উেখ কের তার সূণটাই উেশ করা। আর এর
িপছেন কারণ হে, যেহতু সই সব িযকেররর মেধ তাকবীরও রেয়েছ তাই হয়েতা িতিন তাকবীর বেল
িযকরেকই বঝ
ু ােত চেয়েছন। যমনিট ইবেন হাজার (রহ) বাখায় উেখ হেয়েছ।

হয়েতা অেনেক  তুলেত পােরন য, এমন অথ নওয়া হাদীেসর অপবাখা নয় িক? আিম বলেবা না, এটা
অপবাখা নয়। কারণ অপবাখা তখন হত, যখন হাদীসিটর শেক িনজ অেথ নওয়া সব হত। এখােন
হাদীসিটেক আসল অেথ নয়া অসব। কারণ; নামায শষ হয় ঐকমতানসু াের সালােমর মাধেম িক িতিন
(রািযঃ) বলেছনঃ আিম জানেত পারতাম তাকবীেরর মাধেম। তাই উপেরা বাখা আসেল কােনা
অপবাখা নয়; বরং দলীেলর আেলােক সিঠক বাখা। এমন হেল এটা মািণত হয় না য, সালােমর পর
থেম একবার তকবীর িদেত হেব। কারণ এই তকবীেরর অথ আা আকবার বলা নয় বরং সাধারণ িযকর।

পযােলাচনা নং (৫)

ইবেন আাস (রািযঃ) এর এই বণনা অ, অনান  বণনায় সালােমর পর িতন বার আাগিফাহ
বলার কথা এেসেছ:

আমােদর এটা ীকার করেত িধা হেত পাের না য, ইবেন আাস (রািযঃ) এর বণনায় যই তকবীেরর কথা
এেসেছ তা অ তথা মহু তািমল শ। অথাৎ সটা কা তাকবীর তা  নয়। সবু হানাাহ, আ
হামিলাহ এবং আা আকবােরর তাকবীর, না সালােমর পর একিট ত তাকবীর না নামােযর এক অংশ
শষ কের িতীয় অংেশ যাওয়ার তাকবীর? তেব সালােমর পর িতন বার আাগিফাহ বলার বণনািট
। িফকহী মল
ু নীিতেত সাব য, “িট দলীেলর মেধ যিদ একিট অপরিটর িবপরীত হয় আর একিট
অ হয় িকংবা তােত একািধক অেথর সাবনা থােক আর অনিট  হয় এবং তােত একািধক অেথর
সাবনা না থােক, তাহেল  দলীল (রীহ নস) অািধকার পায়।” এই মূলনীিতর আধাের আমরা
সহেজ বঝ
ু েত সম য, সালােমর পর আা আকবার বলার বণনািট অ তথা একািধক অেথ সাব
িক সালােমর পর িতন বার আাগিফাহ বলার দলীলিট । তাই আাগিফাহ বলাই িনধািরত
হেব। সহজ ভােব বলা যেত পাের, সালাম িফরােনার পর আা আকবার বলা অেপা আাগিফাহ
বলার বণনািট বশী রীহ বা । তাছাড়া ইবেন আাস (রািযঃ) এর আেলাচ বণনািট ছাড়া অন বণনায়
আাগিফাহ বলার িববরণ এেসেছ। তাই আাগিফাহ পড়া াধান পােব। িনে বণনািট দ হলঃ
ً ﺛﻼﺛﺎﻪ اﺳﺘﻐْﻔَﺮ ﺻﻼﺗﻦ ﻣﻪ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ إذا اﻧْﺼﺮف اﻟﻪ ﺻﻠ ﻛﺎن رﺳﻮل اﻟ:ﻋﻦ ﺛﻮﺑﺎن ﻗﺎل
ﺮامﻼلِ واﻹﻛ ذا اﻟﺠ و ﺗﺒﺎرﻛﺖ، و ﻣﻨْﻚَ اﻟﺴﻼم اﻟﺴﻼم أﻧْﺖ ” اﻟﻠﻬﻢ:”و ﻗﺎل.
সাওবান (রািযঃ) থেক বিণত, িতিন বেলনঃ রাসূল সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম যখন তাঁর নামায থেক
িফরেতন, তখন িতন বার ইিগফার করেতন এবং বলেতনঃ “আাা আা সালামু ওয়া িমনকাস
সালাম,ু ওয়া তাবারাকতা যা জালািল ওযা ইকরাম”। [মস
ু িলম, অধায়ঃ মাসািজদ ও নামােযর ান, নং
(৫৯১) আবু দাঊদ, ালাত অধায়, নং (১৫১৩), িতরিমযী, ালাত অধায়, নং (৩০০), ইবেন মাজাহ, নং
(৯২৮)]

ইমাম নবভী বেলনঃ “যখন িতিন তাঁর নামায থেক িফরেতন…।” কথািটর অথ যখন িতিন সালাম
িফরােতন। [শার মস
ু িলম,৩/৯২]

নবী সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম সালাম িফরােনার পেরই য এই ইিগফার করেতন, তা িবিভ
মহু ােসীনেদর অনেু দ ারা আেরা  হয়। উ বণনািটর জন ইমাম আবু দাউেদর অনেু দ িশেরানাম
হে, সালাম িফরােনার পর মানষু িক বলেব? ইমাম িতরিমযীর অনেু দ িশেরানাম হে, নামােয সালােমর
পর যা বলেব। ইমাম ইবনু মাজার অনেু দিট হে, সালােমর পর যা বলেত হয়। অতঃপর তাঁরা সকেল
উপেরা সাওবান (রািযঃ) এর বণনািট উেখ কেরেছন, যা ারা মহু ািসগেণর ইিদলাল বঝ
ু া যায় য,
সালােমর পর থেম িতনবার আাগিফাহ বলেত হেব; একবার আা আকবার নয়।

পযােলাচনা নং (৬)
যিদ হাদীেসর বািহক শ তাকবীর এর অথ আা আকবার হণ করা হয়, তাহেল সই তাকবীর িক একিট
ত িভ তকবীর না সালাম শেষ সবু হানাাহ, আলহামিলাহ এবং আা আকবার এর তকবীর?

উপের বিণত মাণ ও সালেফ সােলহীনেদর বাখার আেলােক আমরা এ িসাে পৗঁছােত পাির য,
সালােমর পর একবার আা আকবার নয়; বরং িতন বার আসতাগিফাহ পড়েত হেব। িক কউ যিদ
ইবেন আাস (রািযঃ) এর বণনার বািহক শের িভিেত তার উপর আমল করেত চায়, তাহেল স সালাম
িফরােনার পর তাকবীেরর মাধেম িযকর  করেত পাের িক তা হেব সবু হানাাহ, আলহামিলাহ এবং
আা আকবােরর তাকবীর, যা ৩৩ বার িকংবা অন বণনানযু ায়ী ১০ বার। একিট মা তকবীর নয়। সালাম
শেষ একিট ত তকবীেরর কথা ইবেন আাস (রািযঃ) এর হাদীেসর শ ারা বঝ
ু া যায় আর না আবার
সই হাদীেসর বাখায় কােনা িস বাখাকারীও তা বেলন িন। এমনিক সালেফ সােলহীেনর কউই একিট
িভ তাকবীেরর কথা বেলন িন। হাঁ, তেব উ হাদীস “তাকবীেরর মাধেম নামায শষ হওয়া জানেত
পারতাম” এর বাখায় এমন িকছ ু ইিত পাওয়া যায়, যা ারা অনমু ান করা যেত পাের য, সালাফেদর
কউ কউ তাকবীেরর মাধেম িযকর  করেতন। আর তা হত, সবু হানাাহ, আ হামিলাহর তাকবীর;
কােনা ত তাকবীর নয়।

“িব তাকবীর” (তাকবীেরর মাধেম) এ কথার বাখায় ইবেন হাজার রাহ. উেখ কেরেছনঃ “মেন হয়,
তারা নামায শেষ সবু হানাাহ আলহামিলাহ এর পূেব আাআকবার ারা  করেতন”।
[ফাতলবারী,২/৪২১]

সউদী ায়ী উলামা পিরষদেক িজাসা করা হয়, উ তাকবীর বলেত িক বঝ
ু ায়? [ফেতায়া নর ১৮১৪৭
এর চতুথ ] তাঁরা উের বেলনঃ

সই হাদীেস উেিখত তাকবীেরর অথ হে, নামােযর পােদ ৩৩ বার (সবু হানাাহ, আ হামিলাহ
এবং আা আকবার) বলা। এটা এ সীয় হাদীস সমূেহর মেধ সময় প। [ফাতাওয়াল লাজনা আদ
দািয়মাহ,৫/৪২০, মাকতাবা শােমলার নাার অনযু ায়ী]

শাইখ ইবনু উসায়মীন রহ. আেলাচ হাদীেস “িব তাকবীর” (তাকবীেরর মাধেম) বলেত িক বঝ
ু ায়? এর
বাখায় বেলনঃ অথাৎ সই তাকবীেরর মাধেম যা িযকেরর সােথ হয়; কারণ সবু হানাাহ, আলহামিলাহ
এবং আা আকবার িযকেরর অভু। [ফাতাওয়া ন
ু ন আলা দারব,৮/২, মাকতাবা শােমলার নাার
অনযু ায়ী]

যেহতু নামােযর পােদ নবী সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম তাসবীহ, তাহমীদ ও তাকবীেরর আেদশ
িদেয়েছন, তাই নামায শষ হেলই তা করা বধ। অন িদেক িকছ ু এমন বণনাও পাওয়া যায়, যােত তাসবীহ
এর পূেব তাকবীেরর উেখ এেসেছ। তাই তাকবীর ারা িযকর  করা বধ িক উম নয়।

নবী সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম বেলনঃ “তুসািহনা
ূ ওয়া তাহমাদূনা ওয়া তুকািনা খালফা কুি
ালািতন সালাসাঁও ও সালাসীনা”। অথঃ “তামরা েতক নামায শেষ ৩৩ বার সবু হানাাহ,
আলহামিলাহ এবং আা আকবার বলেব”। [বখু ারী, নং ৮৪৩]

ইবেন হাজার (রহ) বেলনঃ “বশীরভাগ হাদীেস আলহামিলাহ এর পূেব সবু হানাাহ এেসেছ এবং আা
আকবার পের এেসেছ। তেব ইবনু আজলান এর বণনায় িবেশষ কের আল হামিলােহর পূেব আা
আকবার এেসেছ এবং তােত আবু সািলহ এর উি রেয়েছ, তুিম বলেবঃ “আা আকবার, সবু হানাাহ এবং
আল হামিলাহ”। অন
ু প উুল হাকাম থেক আবু দাউেদ বিণত হেয়েছ (২৯৮৭)। এবং তােত আবু
রাইরা থেক বিণত, “তামরা তাকবীর, হামদ এবং তাসবীহ পাঠ করেব”। ইবেন উমেরর হাদীেসও অন
ু প

এেসেছ।

িতিন আেরাও বেলনঃ এই মতেভদ মাণ কের য, উ িযকের ধারাবািহকতা জরী নয়। আর এই মেতর
সমথেন রেয়েছ বািকয়াতু ািলহােতর হাদীস “যার ারাই  কর না কন তােত কােনা িত নই”।
[ফাতল বারী,২/৪২৪/কাশফু িলসাম, সাফারীনী,৩/১০০]

উ বাখা ারাও বঝ
ু া যায়, সবু হানাাহ এবং আ হামিলাহ এর পূেব আা আকবার ারা িযকর 
করা বধ। তেব উম হে থেম তাসবীহ, তার পর তাহমীদ, অতঃপর তাকবীর”। [ফাতলবারী,২/৪২৪]

অতএব বঝ
ু া গল, ইবেন আাস (রািযঃ) এর হাদীেস উেিখত তাকবীর কােনা ত তাকবীর নয়; বরং
তা তাসবীহ ও তাহমীেদর তাকবীর। তাই কউ ফরয ালাতাে তাকবীেরর মাধেম িযকর করেত চাইেল
তা করেত পাের িক তা একিট আলাদা একবার তাকবীর হেব না; বরং তা হেব ৩৩ বার িকংবা ১০ বার, যা
িযকেরর অভু।

• িবগত ও বতমান যেু গর ১০ জন িবিশ ইসলামী লখক, গেবষক ও উলামার উি, যারা নামাযাে ৩ বার
আাগিফাহ বলার পে মব ও ফেতায়া িদেয়েছনঃ

১-ইমাম নওয়াভী রহ. (মতঃ
ৃ ৬৭৬ িহঃ) বেলনঃ “কাযী আবত
ু াইেয়ব বেলেছনঃ এই সকল িযকেরর মেধ
ইেগফার িদেয়  করা ম
ু াহাব। অতঃপর িতিন সাওবান (রািযঃ) এর হাদীস উেখ কেরন।” [িকতাবু
মাজম,ু ৩/৪৬৮]

২-ইবনু তায়িময়াহ রহ. ( মতঃ
ৃ ৭২৮ িহঃ ) বেলনঃ “সহীেত উেখ হেয়েছ, িতিন সাাা আলাইিহ ওয়া
সাাম মখু িফের বসার পূেব িতন বার আাগিফাহ পড়েতন এবং বলেতন আাা আনতা সালামু

ওয়া িমনকা সালামু তাবারাকতা ইয়া যাল জালািল ওয়াল ইকরাম।” [মাজমউ
ু ফাতাওয়া,২২/৪৯২-৪৯৩]

৩-ইবনল
ৃ ৭৫১ িহঃ) বেলনঃ “িতিন সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম যখন সালাম
ু ািয়ম রহ. (মতঃ
িফরােতন, িতন বার আাগিফাহ বলেতন। অতঃপর বলেতনঃ আাা আা সালামু .. ..।” [যাল
মাআদ,১/২৯৫]

৪-ইবননু নাার রহ. (মতঃ
ৃ ৯৭২িহঃ) বেলনঃ “অতঃপর সু ত হল, িতন বার ইিগফার করা এবং বলা
আাা আাস সালামু ….।” [মনু তাহাল ইরাদাত,১/২২]

৫-রামলী রহ. (মতঃ
ৃ ১০০৪ িহঃ) বেলনঃ “িতিন সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম যখন নামায শষ করেতন,
িতনবার ইিগফার করেতন।” [িনহাইয়াতুল মহু তাজ,১/৫২৯]

৬-বহতী
ৃ ১০৫১িহঃ) বেলনঃ “অতঃপর িতন বার আাগিফাহ বলেব। (তারপর) আাা
ূ রহ. (মতঃ
আনতাস সালামু ….।” [কাশাফলু কাা,১/৪৩৪]

৭-শাইখ ইবনু বায রহ. বেলনঃ ‘অতঃপর আিম আমার ভাইসকলেক এই উপেদশ িদেত আন বাধ করিছ
য, সু ত হলঃ মস
ু িলম বি েতক ফরয ালাতাে ইমাম হাক িকংবা ম
ু াদী হাক িকংবা একাকী
নামায আদায়কারী হাক- স যন বেলঃ আাগিফাহ িতন বার। আাা আাস সালামু ওয়া িমনকা
সালামু তাবারাকতা ইয়া যাল জালািল ওয়াল ইকরাম। অতঃপর ইমাম হেল যন লাকেদর িদেক মখু কের
িফের বেস।’ [মাজমউ
ু ফাতাওয়া ইবনু বায,১১/১৮৮]

৮-শাইখ বকর আবু যাইদ (রহঃ) তাঁর তাসহী আ নামক গেবষণাধমী ে ালাত শেষ বধ িযকর
সমূহ িশেরানােম িযকরিলর ধারাবািহকতা উেখ করার সময় থম নের বেলনঃ “ইিগফার করা, আর

এর মািণত িনয়ম হে “আাগিফাহ” িতন বার।” [তাসহীদ য়া,১/৪৩০]

৯-শাইখ ােলহ িবন ফাউযান (হােফযাাহ) বেলনঃ “যখন সালাম শষ হেব বলেবঃ আাগিফাহ িতন
বার। আাা ইাকা আাস সালাম ওয়া িমনকাস সালামু তাবারাকতা ইয়া যা জালািল ওয়াল ইকরাম।
অতঃপর মািণত িযকর করেব।” [আল মল
ু াখাস আল িফকহী,১/৭০]

১০-সউদী ায়ী উলামা পিরষদ তােদর ফেতায়ায় বেলনঃ “ফরয ালােতর সালাম শেষ ম
ু ী িতন বার
ইিগফার করেব এবং বলেব আাা আনতাস সালামু ওয়া িমনকাস সালামু তাবারাকতা ইয়া যাল জালািল
ওয়াল ইকরাম। তারপর বলেবঃ লা ইলাহা ইাা ওয়া দাহ ূ লা শারীকা লাহ ূ লাল মল
ু কু ওয়ালাল
হাম ওয়ায়া আলা কুি শায়ইন াদীর। লা হাওলা ওয়ালা কুও আতা ইা িবাহ। লা ইলাহা ইাা
ওয়ালা না’বু ইা ইয়া..শষ পয। আাা লা মািনয়া িলমা আ’াইতা ওয়ালা ম’ু িয়া িলমা মানা’তা
ওয়ালা ইয়ানফাউ যাল জাি িমনকাল জা। অতঃপর সবু হানাাহ, আলহামিলাহ ও আাআকবার ৩৩
বার। অতঃপর ১০০ পূরেণ লা ইলাহা ইাা …”।[ফাতাওয়াল লাজনা আদ দাইমাহ,৭১০২-১০৩]

আশা কির, সািনত পাঠকেদর িনকট িবষয়িট  হেয়েছ। ওয়া াাা আলা নািবিয়না তাসলীমান
মাযীদা।

লখক: শাইখ আুর রাকীব মাদানী,
িলসা, মদীনা িবিবদালয়
দাঈ, খাফজী দাওয়াহ এ গাইেড সার, সউদী আরব।
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