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সালাতুল আউওয়াবীননর পরররিরত: 
সালাত আউওয়াবীন (صالة األوابني) জমহুর আনলমনদর 

কানছ সালাতুদ-দুহা (صالة الضىح) নানম পরররিত। 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম কেনক সালাতুল 
আউওয়াবীন এ দু’নানম পরররিত। আল্লামা ‘আইনী রহ. 
বনলন,  

ىَح، م   َوالضُّ : و انلََّهار، أول اْرتَِفاع َوِه  الضحوة، فَوق: َوالْقرص بِالضَّ
ْمس علت إِذا ُهوَ  َواملْد   بِالَْفتْح الضحاء، َماء ربع إَِل  الشَّ  َفَما السَّ

 .بعده

“আদ-দুহা ( ىَح  শব্দরি দম্মা ও কাসরা উভয় হরকত (الضُّ

রদনয়ই পড়া যায়। সকানলর সূযে রকরর্। পূবোনের প্রেম 
প্রহর, সূযে যখ্ন উরদত হয়। আর দুহা শব্দনক ফাতহা বা 
মাদ রদনয় পড়নল অেে হনব, সূযে যখ্ন আকানশর এক-
িতুেোংনশ অবস্থান কনর বা এর পনরর সময়।”1 

মুল্লা ‘আলী ক্বারী রহ. বনলন,  
                                                           
1 ‘উমদাতুল ক্বারী, বদরুদ্দীন আল-‘আইনী, ৭/২৩৬।   
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 ترتفع حني انلهار صدر وهو ،الضىح وقت املراد: الطييب قال
 الضىح، وقت صالة اتلقدير: قيل. اه شعاعها وتليق الشمس
 الليل كصالة"  يف"  بمعىن الضىح إل الصالة إضافة أن والظاهر
 قبيل إل ايلوم ربع ميض عند الضىح وقت: وقيل .انلهار وصالة
 ق،اإلرشا صالة فوقت وقته وأما املتعارف، وقته هذا: وقيل الزوال،

 .الضىح أول اإلرشاق: وقيل

“আল্লামা ত্বীবী রহ. বনলনছন, সালাতুদ-দুহা পররনেদ 
দ্বারা মূলত উনদ্দশয হনলা সালাতুদ-দুহার ওয়াক্ত বর্েনা 
করা। আর এ সালানতর সময় হনলা রদননর প্রেমভানগ 
সূযে যখ্ন আকানশর উরদত হয় এবং সূনযের রকরর্ 
রবেুররত হয়। ককউ ককউ বনলনছন, এখ্ানন ওয়াক্ত শব্দরি 
উহয আনছ। মূলত পররনেনদর নাম হনব الضىح وقت صالة । 

প্রকৃতপনি, সালাতনক দুহা-এর সানে সমৃ্পক্ত করা কযমন 
সালাতুল লাইল, সলাতুন্নাহারনক সমৃ্পক্ত করা হয়। দুহার 
সালানতর সময় হনলা রদননর এক-িতুেোংশ আর কশষ 
হনলা সূযে কহলা যাওয়া পযেন্ত। ককউ ককউ বনলন, এিাই 
এ সালানতর প্ররসদ্ধ সময়। ইশরানকর সালানতর ওয়াক্তই 
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দুহার ওয়াক্ত। ককউ ককউ বনলন, ইশরাক হনলা দুহার 
প্রেম ওয়াক্ত।”2    

মূলকো হনলা, সালাতুদ-দুহা, সালাতুল আউওয়াবীন, 
সালাতুল ইশরাক বলনত একই সালাতনক বুঝাননা 
হনয়নছ। হাদীনস একই সালানতর রবরভন্ন নাম এনসনছ। 
আর এর সময় হনলা সূযে যখ্ন আকানশর এক-িতুেোংনশ 
উরদত হনব এবং পরিম আকানশ ঢনল যাওয়ার পূবে পযেন্ত 
এ সালানতর সময় অবযহত োনক। আধুরনক রহনসব 
অনুযায়ী, সূনযোদনয়র ১৫ রমরনি পনর, কানরা মনত, ২৩ 
রমরনি পনর সালাতুদ-দুহা শুরু হয় এবং সূযে ঢনল যাওয়ার 
পূবে পযেন্ত তো কযাহর ওয়ানক্তর ১৫ রমরনি পূবে পযেন্ত এ 
সালানতর সময়। 

                                                           
2 রমরকাতুল মাফাহীহ শরনহ রমশকাতুল মাসাবীহ, মুল্লা ‘আলী ক্বারী, 

৩/৯৭৭।  
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সহীহ হাদীনসর আনলানক সালাতুল আউওয়াবীননর ফযীলত:  

সালাতুল আউওয়াবীননর রনয়নছ অননক ফযীলত। এ 
বযাপানর অননক সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। রননে রকছু 
হাদীস উনল্লখ্ করব:  

আবূ হুরায়রা রারদয়াল্লাহু ‘আনহু কেনক বরর্েত, রতরন 
বনলন, 

وَْصاِِن َخِليِل »
َ
يَّاٍم ِمْن  أ

َ
َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم بِثَاَلٍث: ِصيَاِم ثاََلثَِة أ

نَامَ 
َ
ْن أ

َ
وتَِر َقبَْل أ

ُ
ْن أ

َ
ىَح، َوأ  .«ُُك  َشْهٍر، َوَرْكَعََتِ الضُّ

“আমার বেু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম আমানক 
রতনরি রবষনয়র উপনদশ রদনয়নছন। তা হনলা, প্রনতযক 
মানস রতন রদন রসয়াম পালন করা, দুহার দু-রাকাত 
(িাশনতর) সালাত আদায় করা এবং রনন্দ্রা যাওয়ার আনগ 
কযন আরম রবতর সালাত আদায় কনর রনই।”3 

আবূ দারদা রারদয়াল্লাহু ‘আনহু বরর্েত, রতরন বনলন, 

                                                           
3 সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নং ১৯৮১, মুসরলম, হাদীস নং ৭২১।  
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َدَعُهنَّ َما ِعشْ »
َ
وَْصاِِن َحِبييِب َصَّلَّ اهللُ َعلَيِْه وََسلََّم بِثَاَلٍث، لَْن أ

َ
ُت: أ

نَاَم َحَّتَّ 
َ
ْن ََل أ

َ
ىَح، َوبِأ يَّاٍم ِمْن ُُك  َشْهٍر، وََصاَلِة الضُّ

َ
بِِصيَاِم ثاََلثَِة أ

وتِرَ 
ُ
 .«أ

“আমার কদাস্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 
আমানক রতনরি রবষনয়র উপনদশ রদনয়নছন। যতরদন আরম 
জীরবত োকব, ততরদন তা ছাড়ব না। প্ররত মানস রতনরি 
সাওম পালন করা, িাশনতর সালাত আদায় করা এবং 
রবতর আদায় না করা পযেন্ত কযন আরম রনদ্রায় না যাই।”4 

আবূ যার রারদয়াল্লাহু ‘আনহু কেনক বরর্েত, রতরন বনলন, 

وَْصاِِن بَِصاَلةِ »
َ
بًَدا، أ

َ
ُ أ َدُعُهنَّ إِْن َشاَء اَّللَّ

َ
وَْصاِِن َخِليِل بِثاََلٍث ََل أ

َ
أ

ىَح، َوبِالِْوتِْر قَ  يَّاٍم ِمْن ُُك  َشْهرٍ الضُّ
َ
  .«بَْل انلَّْوِم، َوبَِصْوِم ثاََلثَِة أ

“আমার বেু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম আমানক 
রতনরি রবষনয়র উপনদশ রদনয়নছন, যতরদন আরম জীরবত 
োকব, ততরদন তা ছাড়ব না ইনশাআল্লাহ। রতরন আমানক 

                                                           
4 সহীহ মুসরলম, হাদীস নং ৭২২।  
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সালাতুদ-দুহা, ঘুনমর পূনবে রবতনরর সালাত আদায় ও 
প্ররত মানস রতনরি সাওম পালন করা।”5 

আবূ যর রারদয়াল্লাহু ‘আনহু কেনক বরর্েত কয, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বনলনছন, 

نَُّه قَاَل: 
َ
، َعِن انلَّيِب  َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم، أ ِِب َذرٍّ

َ
يُْصبُِح لََعَ ُُك  »َعْن أ

َحِدُكْم َصَدقَ 
َ
ٌة، فَُُكُّ تَْسِبيَحٍة َصَدقٌَة، َوُُكُّ ََتِْميَدةٍ ُساَلََم ِمْن أ

ْمٌر بِالَْمْعُروِف 
َ
َصَدقٌَة، َوُُكُّ َتْهِليلٍَة َصَدقٌَة، َوُُكُّ تَْكِبرَيٍة َصَدقٌَة، َوأ

َصَدقٌَة، َوَنْْهٌ َعِن الُْمنَْكِر َصَدقٌَة، َوُُيِْزئُ ِمْن ذَلَِك َرْكَعتَاِن يَْرَكُعُهَما 
ىَح   .«ِمَن الضُّ

“কতামানদর ককউ যখ্ন কভানর উনে, তখ্ন তার প্ররতরি 
কজাড়ার ওপর একরি সদকা রনয়নছ। প্ররত সুবহানাল্লাহ 
সদকা, প্ররত আলহামদুরলল্লাহ সদকা, প্ররত লা-ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ সদকা, প্ররত তাকবীর তো আল্লাহু আকবার 
সদকা, আমর রবল মারুফ (সৎকানজর আনদশ) সদকা, 

                                                           
5 সহীহ ইবন খু্জাইমা, হাদীস নং ১২২১। আল্লামা ‘আজমী রহ. 

হাদীনসর সনদরিনক সহীহ বনলনছন।  
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নাহী ‘আরনল মুনকার (অসৎকানজর রননষধ) সদকা। 
অবশয িাশনতর সময় দু রাকাত সালাত আদায় করা এ 
সনবর পি কেনক যনেষ্ট।”6 

আবু্দল্লাহ ইবন বুরাইদা রহ. কেনক বরর্েত, রতরন বনলন, 

ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم » بَا بَُريَْدَة َيُقوُل: َسِمْعُت رَُسوَل اَّللَّ
َ
َسِمْعُت أ

نَْساِن ثاََل  َق َعْن َيُقوُل: يِف اإْلِ ْن َيتََصدَّ
َ
ثُِمائٍَة وَِستُّوَن َمْفَصاًل، َفَعلَيِْه أ

؟ قَاَل: « ُُك  َمْفِصٍل ِمنُْه َصَدقَةً  ِ قَاَل: َوَمْن يُِطيُق َذلَِك يَا نيَِبَّ اَّللَّ
ِريِق، فَإِْن لَْم » يِه َعِن الطَّ ُء ُتنَح  ْ ِو الَّشَّ

َ
انلَُّخاَمُة يِف الَْمْسِجِد تَْدفِنَُها أ

ىَح ُُتِْزئَُك َتقْ    .«ِدْر فََرْكَعتَا الضُّ

“আরম আবূ বুরাইদা রারদয়াল্লাহু ‘আনহুনক বলনত শুননরছ, 
রতরন রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামনক 
বলনত শুনননছন, মানব কদনহ রতনশ ষািরি কজাড়া 
রনয়নছ। প্রনতযক কজাড়ার জনয তানক সদকা করা উরিৎ। 
সাহাবীগর্ রজনেস করনলন, কহ আল্লাহর নবী, এভানব 
ককউ সদকা করনত রক সিম? রতরন বলনলন, মসরজদ 

                                                           
6 মুসরলম, হাদীস নং ৭২০।  
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কেনক কফ মুনছ কফলা বা রাস্তা কেনক িরতকর রজরনস 
সররনয় কফলা সদকা। আর তুরম যরদ এসব করনত সিম 
না হও তনব দুহার সময় দু-রাকাত সালাত আদায় করা 
কতামার পি কেনক যনেষ্ট।”7 

নু‘আইম ইবন হাম্মার রারদয়াল্লাহু ‘আনহু কেনক বরর্েত, 
রতরন রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামনক 
বলনত শুনননছন, 

ِل » وَّ
َ
ْرَبِع َرَكَعاٍت يِف أ

َ
: يَا اْبَن آَدَم، ََل ُتْعِجْزِِن ِمْن أ ُ َعزَّ وََجلَّ َيُقوُل اَّللَّ

ْكِفَك آِخَرُه 
َ
 .«َنَهارَِك، أ

“আল্লাহ তা‘আলা বনলনছন, কহ আদম সন্তান! তুরম কযন 
রদননর প্রেনম আমার জনয িার রাকাত সালাত আদায় 

                                                           
7 সহীহ ইবন খু্জাইমা, হাদীস নং ১২২৬। আল্লামা ‘আজমী রহ. 

হাদীনসর সনদরিনক সহীহ বনলনছন। 
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করনত অপারগ না হও, ফনল (তার রবরনমনয়) আরম 
কতামার জনয রদননর কশষ পযেন্ত যনেষ্ট কনর রদব।”8 

আল্লামা শাওক্বানী রহ. বনলনছন, এ হাদীস দ্বারা 
আনলমগর্ সালাতুদ-দুহার দলীল রদনয় োনকন। এখ্ানন 
িার রাকাত বলনত সালাতুদ-দুহানকই বুঝাননা হনয়নছ। 
ককউ ককউ বনলনছন, এ হাদীস দ্বারা ফজনরর সুন্নত ও 
ফরয িার রাকানতর সালাতনকও বুঝায়। ককননা 
প্রকৃতপনি রদননর প্রেম ভানগ এ সালাতই আদায় করা 
হয়। তখ্ন এর অেে রননোক্ত হাদীস অনুসানর হনব,  

জুনদুব ইবন আবু্দল্লাহ রারদয়াল্লাহু আনহু কেনক বরর্েত, 
রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বনলনছন, 

ِة اهللِ » بَْح َفُهَو يِف ِذمَّ  .«َمْن َصَّلَّ الصُّ

“কয বযরক্ত ফজনরর সালাত আদায় করল কস সারারদন 
আল্লাহর রযম্মায় োকল।”9 
                                                           
8 আবূ দাউদ, হাদীস নং ১২৮৯, আলবানী রহ. হাদীসরিনক সহীহ 

বনলনছন।  
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যাইনুদ্দীন ইরাকী রহ. বনলনছন, এিা রনভের কনর রদন রক 
ফজনরর উদয় কেনক শুরু হয় নারক সূনযোদয় কেনক শুরু 
হয়? জমহুর আনলমনদর মনত, ফজনরর উদয় কেনকই 
রদন শুরু হয়। অতএব, ফজনরর উদয় কেনক রদন শুরু 
ধনর রননলও সূনযোদনয়র পনর িার রাকাত সালাত রদননর 
প্রেম ভানগ ধনর আদায় করনল ককাননা অসুরবধা কনই। 
এিাই মূলত হাদীস রবশারদ ও সমস্ত মানুনষর আমল 
রহনসনব রবনবরিত। তারা এ িার রাকাতনক সালাতুদ-দুহা 
রহনসনব উনল্লখ্ কনরনছন।10 

ُ َعلَيِْه وََسلََّم َعِن  ، َعْن رَُسوِل اهلِل َصَّلَّ اَّللَّ ِِب َذرٍّ
َ
رَْداِء، َوأ ِِب ادلَّ

َ
َعْن أ

نَُّه قَاَل: 
َ
ِل »اهلِل َتبَارََك َوَتَعاَل أ وَّ

َ
ْرَبَع َرَكَعاٍت ِمْن أ

َ
ابَْن آَدَم اْرَكْع ِِل أ

ْكِفَك 
َ
 .«آِخَرهُ  انلََّهاِر أ

“আবূ দারদা ও আবূ যর রারদয়াল্লাহু আনহুমার বরানত 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম সূনত্র আল্লাহ 

                                                                                           
9 সহীহ মুসরলম, হাদীস নং ৬৫৭।  
10 নাইলুল আওতার, শাওকানী, ৩/৬২।  
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তা‘আলা কেনক বর্েনা কনরন কয, আল্লাহ তা’আলা 
বনলনছন, “কহ আদম সন্তান! তুরম রদননর প্রেনম িার 
রাকাত সালাত আদায় করনল রদননর কশষ পযেন্ত কতামার 
জনয যনেষ্ট হনয় যানব।”11 

আবূ হুরায়রা রারদয়াল্লাহু আনহু কেনক বরর্েত, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বনলনছন,  

ىَح ُغِفَر ََلُ ُذنُوُبُه َوإِْن ََكنَْت ِمثَْل َزبَِد » َمْن َحاَفَظ لََعَ ُشْفَعِة الضُّ
 .«ابَلْحرِ 

“কয বযরক্ত িাশনতর কজাড় সালানত রনতয সংরির্ করনব, 
সমূনদ্রর কফনার মনতাও যরদ তার গুনাহ হয়, তা িমা 
কনর কদওয়া হনব।”12 

                                                           
11 রতররমযী, হাদীস নং ৪৭৫, রতরন হাদীসরিনক হাসান গরীব 

বনলনছন।  
12 রতররমযী, হাদীস নং ৪৪৬, ইমাম আবূ ঈসা রতররমযী রহ. বনলন, 

ওয়াকী‘, নাদ্বর ইবন শুমাইল রহ. প্রমূখ্ হাদীসশানের ইমাম 
নাহহাস ইবন কাহম রহ. সূনত্র এই হাদীসরি বর্েনা কনরন। এই 
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আবূ সাঈদ আল-খু্দরী রারদয়াল্লাহু আনহু কেনক বরর্েত, 
রতরন বনলন, 

ىَح َحَّتَّ َنُقوَل ََل يََدُع، » ُ َعلَيِْه وََسلََّم يَُصل  الضُّ ََكَن انلَّيِبُّ َصَّلَّ اَّللَّ
 .« يَُصل  َوَيَدُعَها َحَّتَّ َنُقوَل َلَ 

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম এমনভানব 
সালাতুদ-দুহা আদায় করনতন কয, আমরা বলতাম রতরন 
হয়ত আর পররতযাগ করনবন না। আবার যখ্ন তা 
আদায় করা কেনক রবরত োকনতন তখ্ন আমরা বলতাম 
কয, হয়ত রতরন আর তা আদায় করনবন না।”13 

আবু্দল্লাহ ইবন ‘আমর ইবন ‘আস রারদয়াল্লাহু আনহু 
কেনক বরর্েত, রতরন বনলন, 

                                                                                           

হাদীসরি ছাড়া তার অনয ককাননা হাদীস সম্পনকে আমানদর জানা 
কনই। 

13 রতররমযী, হাদীস নং ৪৭৭, রতরন হাদীসরিনক হাসান গরীব 
বনলনছন। 
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َْسَُعوا »
َ
يًَّة، َفَغِنُموا، َوأ َبَعَث رَُسوُل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم ََسِ

ةِ َغِنيَمِتِهْم، َوَُسَْعِة  َث انلَّاُس بُِقْرِب َمْغَزاُهْم، َوَكْْثَ الرَّْجَعَة، َفتََحدَّ
ُدلُُّكْم لََعَ رَْجَعِتِهْم، َفَقاَل رَُسوُل اهلِل َصَّلَّ 

َ
ََل أ

َ
 اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم: " أ

، ُثمَّ َغَدا 
َ
أ وَْشَك رَْجَعًة؟ َمْن تَوَضَّ

َ
ْكَْثَ َغِنيَمًة، َوأ

َ
قَْرَب ِمنُْه َمْغًزى، َوأ

َ
أ

ْكَْثُ َغِنيَمًة، 
َ
قَْرُب َمْغًزى، َوأ

َ
ىَح، َفُهَو أ إَِل الَْمْسِجِد لُِسبَْحِة الضُّ

وَْشُك رَْجَعةً 
َ
 .«َوأ

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম একরি সাররয়া 
(নছাি যুদ্ধারভযান) কপ্ররর্ করনলন। তারা দ্রুত রবজয় লাভ 
কনর অননক গনীমত রননয় রফনর আনসন। ফনল কলাকজন 
রনকিবতেী অরভযান, অরধক গনীমত লাভ ও দ্রুত 
প্রতযাবতেননর করা বলনত লাগল (এনত তারা আিরযেত 
হনলা এবং ঈষো করনত লাগল)। তখ্ন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম তানদরনক বলনলন, আরম রক 
কতামানদরনক এর কিনয়ও নারতদীঘে অরভযান, অরধক 
গনীমত অজেন ও দ্রুত রফনর আসার কো বনল রদনবা? কয 
বযরক্ত অযু কনর মসরজনদ রগনয় দুহার নফল সালাত 
আদায় করনব, কস এর কিনয়ও অরত দ্রুত লাভবান হনব, 
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অরধক গনীমত অজেন করনব ও দ্রুত প্রতযাবতেন 
করনব।”14  

হানফয ইবন হাজার আসকালানী রহ. বনলনছন,  

ِت انلَّافِلَُة  ْصلَُها ِمَن التَّْسِبيِح وَُخصَّ
َ
بَْحَة انلَّافِلَُة َوأ الُْمَراَد بَِقْوَِلِ السُّ

ِي نَّ التَّْسِبيَح اَّلَّ
َ
َل لَِصاَلةِ انلَّافِلَِة يِف الَْفِريَضِة نَافِلٌَة فَِقي بَِذلَِك أِل

نََّها ََكلتَّْسِبيِح يِف الَْفِريَضةِ 
َ
 .ُسبَْحٌة أِل

“হাদীনস  َبَْحة  التَّْسِبيِح  দ্বারা নফল সালাত উনদ্দশয। السُّ
হনলা এর মূল। নফল সালাতনক সুবহাহ বলার কারর্ 
হনলা, ফরয সালানত কযসব তাসবীহ পাে করা হয় তা 
মূলত নফল। এ কারনর্ নফল সালাতনক সুবহাহ বলা 
হয়। এিা ফরয সালানতর তাসবীনহর নযায়।”15 

আবূ উমামা রারদয়াল্লাহু ‘আনহু  কেনক বরর্েত, রতরন 
বনলন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বনলন, 

                                                           
14 মুসনানদ আহমদ, হাদীস নং ৬৬৩৮। আল্লামা শুয়াইব আরনাউত 

হাদীসরিনক হাসান রলগাইররহী বনলনছন। 
15 ফাতহুল বারী, ইবন হাজার আসকালানী, ৩/৫৫-৫৬।  
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ْجِر اْْلَاج  »
َ
ْجُرُه َكأ

َ
ًرا إَِل َصاَلٍة َمْكتُوَبٍة فَأ َمْن َخَرَج ِمْن بَيِْتِه ُمتََطه 

ْجُرهُ الُْمْحِرمِ 
َ
ىَح ََل َينِْصبُُه إَِلَّ إِيَّاُه فَأ ، َوَمْن َخَرَج إَِل تَْسِبيِح الضُّ

ثَِر َصاَلٍة ََل لَْغَو بَيْنَُهَما ِكتَاٌب يِف 
َ
ْجِر الُْمْعتَِمِر، وََصاَلٌة لََعَ أ

َ
َكأ

 .«ِعل ي نيَ 

“কয বযরক্ত অযু কনর ফরয সালাত আদানয়র উনদ্দনশয 
মসরজনদ যায়, কস ইহরামধারী হাজীর অনুরূপ সাওয়াব 
প্রাপ্ত হনব। অপর পনি কয বযরক্ত ককবল িাশনতর সালাত 
আদানয়র জনয মসরজনদ যায় কস উমরাহকারীর নযায় 
সাওয়াব প্রাপ্ত হনব। কয বযরক্ত এক ওয়াক্ত সালাত 
আদানয়র পর হনত পনরর ওয়াক্ত সালাত আদায় 
করাকালীন সমনয়র মনধয ককাননারূপ কবহুদা কাজ ও 
কোবাতোয় রলপ্ত না হয়, তার আমলনামা সপ্তাকানশ 
রলরপবদ্ধ হনব। অেোৎ কস উচ্চমযোদার অরধকারী হনব”16 

                                                           
16 আবূ দাঊদ, হাদীস নং ৫৫৮। আলবানী রহ. হাদীসরিনক হাসান 

বনলনছন।  



 

18 

 

আবূ হুরায়রা রারদয়াল্লাহু আনহু কেনক বরর্েত, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বনলনছন, 

اٌب » وَّ
َ
ىَح إَِلَّ أ ابِنيَ  َوِهَ َصاَلةُ »قَاَل: « ََل ُُيَافُِظ لََعَ َصاَلةِ الضُّ وَّ

َ
 .«اأْل

“ককবল আওয়াব তো আল্লাহর রদনক প্রতযাবতেনকারীগর্ই 
সালাতুদ-দুহার সবেদা গুরুত্ব রদনয় োনক। রতরন আনরা 
বনলনছন, সালাতুদ-দুহা হনলা আউওয়াবীননর সালাত।”17  

আল্লামা আলবানী রহ. বনলনছন, “যারা মাগররনবর পনর 
ছয় রাকাত সালাত আদায় করানক সালাতুল আউওয়াবীন 
বনলন, এ হাদীস তানদর কস দাবী খ্ণ্ডন কনর রদনয়নছ। 
আসনল এ ছয় রাকানতর নানমর ককাননা অরস্তত্ব কনই এবং 
প্রকৃতপনি মাগররনবর পনর ছয় রাকাত সালাত সাবযস্ত 
কনই।” 

সালাতুল আউওয়াবীননর হুকুম:  

                                                           
17 আল-মুসতাদরাক রললহারকম, হাদীস নং ১১৮২। ইমাম হারকম 

রহ. বনলন, হাদীসরি মুসরলনমর শনতে সহীহ, তনব বুখ্ারী ও 
মুসরলম ককউ তানদর রকতানব উনল্লখ্ কনরন রন।  
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‘আনলমগর্ সালাতুল আউওয়াবীন আদানয়র হুকুনমর 
বযাপানর কনয়করি মত বযক্ত কনরনছন। জমহুর 
আনলমনদর মনত, এ সালাত আদায় করা মুস্তাহাব। যরদ 
ককউ আদায় কনর তার সাওয়াব হনব; রকন্তু কছনড় রদনল 
তানক রকছু বলা যানব না। এ মনতর অনুসারীরা এ 
সালানতর ফযীলত সম্পনকে উরল্লরখ্ত হাদীসসমূহ দ্বারা 
দলীল কপশ কনরনছন। যরদও এিাই সবোরধক রবশুদ্ধ মত। 
তোরপ রবনরাধীনদর মত কপশ করা, তানদর দলীল খ্ণ্ডন 
করা ও কীভানব জমহুর আনলমগর্ তানদর দলীনলর দ্বারা 
রবনরাধীনদরনক জবাব রদনয়নছন কসগুনলা আমানদর জাননত 
অসুরবধা কনই।    

প্রেম মত: একদল আনলম মনন কনরন, এ সালাত 
ককাননা কারর্ বযতীত শরী‘আত অনুমরত কদয় রন। তারা 
দলীল রহনসনব বনল োনকন কয, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাম ককাননা কারর্ ছাড়া এ সালাত পনড়ন রন। 
আর ঘিনাক্রনম তখ্ন দুহার ওয়াক্ত রছল। তারা রননোক্ত 
হাদীস দ্বারা দলীল কপশ কনরন: 
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আবু্দর রহমান ইবন আবূ লায়লা রহ. কেনক বরর্েত, রতরন 
বনলন, 

ى انلَّيِبَّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم يَُص »
َ
نَُّه َرأ

َ
َحٌد، أ

َ
َثنَا أ ىَح َما َحدَّ ل  الضُّ

م  َهانٍِئ فَإِنََّها قَالَْت: إِنَّ انلَّيِبَّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم َدَخَل بَيْتََها 
ُ
َغرْيُ أ

َر َصاَلًة َقطُّ 
َ
َة، فَاْغتََسَل وََصَّلَّ َثَماِِنَ َرَكَعاٍت، فَلَْم أ يَْوَم َفتِْح َمكَّ

نَُّه يُتِمُّ الرُّ 
َ
َخفَّ ِمنَْها، َغرْيَ أ

َ
ُجودَ أ  .«ُكوَع َوالسُّ

“উমু্ম হানী রারদয়াল্লাহু ‘আনহা (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লানমর িািাত কবান) বযতীত অনয ককউ রাসূলুল্লাহ্  
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামনক িাশ নতর সালাত আদায় 
করনত কদনখ্নছন, এরূপ আমানদর কানছ ককউ বর্েনা 
কনরন রন। রতরন (উনম্ম হানী রারদয়াল্লাহু ‘আনহা) অবশয 
বনলনছন, রাসূলুল্লাহ্  সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম মক্কা 
রবজনয়র রদন (পূবোনে) তাাঁর ঘনর রগনয় কগাসল কনরনছন। 
(রতরন বনলনছন) কয, আরম আর কখ্ননা (তাাঁনক) অনুরূপ 
সংরিপ্ত সালাত (আদায় করনত) কদরখ্ রন। তনব রকরাত 
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সংরিপ্ত হনলও রতরন রুকু‘ ও সাজদাহ পুনোঙ্গরূনপ আদায় 
কররছনলন।”18 

এ মনতর প্রবক্তারা মনন কনরন, মক্কা রবজনয়র রদনন 
দুহার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লানমর 
আি রাকাত সালাত আদায় রছল মক্কা রবজনয়র 
শুকররয়াস্বরূপ। আর ককাননা রবজয় লাভ করনল কসখ্ানন 
আি রাকাত সালাত আদায় করা সুন্নত। মুসরলম 
আরমরগর্ এ সালাতনক সালাতুল ফাতহ্ বা রবজনয়র 
সালাত নানম অরভরহত কনরনছন। ইমাম ত্ববারী তার 
তাররনখ্র রকতানব শা‘বী কেনক বর্েনা কনরন কয,  

ا َفتََح َخادِلٌ اْْلِرَيةَ َصَّلَّ َصالةَ الَْفتِْح َثَماِِن َرَكَعاٍت َل يَُسل ُم » لَمَّ
، ُثمَّ انرَْصََف   .«ِفيِهنَّ

“খ্ারলদ ইবন ওয়ালীদ যখ্ন রহরা রবজয়লাভ কনরন তখ্ন 
রতরন কসখ্ানন রবজনয়র আি রাকাত সালাত আদায় 

                                                           
18 সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নং ১১৭৬।  
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কনরন, এনত রতরন সালাম না রফররনয় কদনশর রদনক 
প্রতযাবতেন কনরন।”19 

তারা বনলন, উনম্ম হানী রারদয়াল্লাহু ‘আনহার কো وذلك  
 আর এিা দুহার সময়” বনল এিাই প্রমার্ কনর“  ضىح

কয, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লানমর রবজনয়র 
কস সালাত দুহার সময় রছল। সালাতুদ-দুহা নানম ককাননা 
সালানতর নাম কনই। 

ইবন রশহাব কেনক বরর্েত, রতরন বনলন, মাহমুদ ইবন 
রাবী‘ আনসারী রহ. আমার রনকি বর্েনা কনরন, 

ِ َصَّلَّ اهللُ » ْصَحاِب رَُسوِل اَّللَّ
َ
نَّ ِعتْبَاَن ْبَن َمالٍِك وَُهَو ِمْن أ

َ
 َعلَيِْه أ

ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه  ََت رَُسوَل اَّللَّ
َ
نَُّه أ

َ
نَْصارِ أ

َ
ْن َشِهَد بَْدًرا ِمَن األ وََسلََّم ِممَّ

َصل  ِلَقْوِِم "وََسلََّم، َفَقاَل: 
ُ
نَا أ

َ
نَْكْرُت برََصِي، َوأ

َ
ِ قَْد أ يَا رَُسوَل اَّللَّ

 ِ ْمَطاُر َساَل الَواِدي اَّلَّ
َ
ْن آِِتَ فَإَِذا ََكنَِت األ

َ
ْستَِطْع أ

َ
ي بَيِِْن َوَبيْنَُهْم، لَْم أ

َ يِف  تِيِِن َفتَُصل 
ْ
نََّك تَأ

َ
، أ ِ َ بِِهْم، َووَِدْدُت يَا رَُسوَل اَّللَّ َصل 

ُ
َمْسِجَدُهْم فَأ

                                                           
19 তাররখু্ত ত্বাবারী, দারুত-তুরাস, ববরূত, ২য় সংস্করর্ ১৩৮৭ রহ. 

৩/৩৬৬।  
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ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم:  ، قَاَل: َفَقاَل ََلُ رَُسوُل اَّللَّ َذهُ ُمَصَّلى ِ َّتَّ
َ
بَيَِْت، فَأ

ُ سَ » ْفَعُل إِْن َشاَء اَّللَّ
َ
ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه « أ قَاَل ِعتْبَاُن: َفَغَدا رَُسوُل اَّللَّ

ِ َصَّلَّ اهلُل  َذَن رَُسوُل اَّللَّ
ْ
بُو بَْكٍر ِحنَي اْرَتَفَع انلََّهاُر، فَاْستَأ

َ
وََسلََّم َوأ

ِذنُْت ََلُ، فَلَْم َُيِْلْس َحَّتَّ َدَخَل ابلَ 
َ
ْيَن »يَْت، ُثمَّ قَاَل: َعلَيِْه وََسلََّم فَأ

َ
أ

َ ِمْن بَيِْتَك  َصل 
ُ
ْن أ

َ
رَشُْت ََلُ إَِل نَاِحيٍَة ِمَن ابلَيِْت، َفَقاَم « َُتِبُّ أ

َ
قَاَل: فَأ

نَا فََصَّلَّ َرْكَعتنَْيِ  ، َفُقْمنَا فََصفَّ َ ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم فََكَّبَّ رَُسوُل اَّللَّ
  . «.........ُثمَّ َسلَّمَ 

“ইতবান ইবন মারলক রারদয়াল্লাহু ‘আনহু রযরন রাসূলুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম এর সনঙ্গ বদনরর যুনদ্ধ 
অংশ গ্রহর্কারী আনসারগনর্র অনযতম, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লানমর কানছ হারযর হনয় আরয 
করনলন: “ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার দৃরষ্টশরক্ত হ্রাস কপনয়নছ। 
আরম আমার কগানত্রর কলাকনদর রননয় সালাত আদায় 
করর। রকন্তু বৃরষ্ট হনল আমার ও তানদর বাসস্থাননর 
মধযবতেী রনেভূরমনত পারন জনম যাওয়ানত তা আর পার 
হনয় তানদর মসরজনদ কপৌঁছনত এবং তানদরনক রননয় 
সালাত আদায় করনত সমেে হই না। আর ইয়া রাসূলুল্লাহ! 
আমার একান্ত ইো কয, আপরন আমার ঘনর তাশরীফ 
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রননয় ককাননা এক স্থানন সালাত আদায় কনরন এবং আরম 
কসই স্থাননক সালানতর জনয রনরদেষ্ট কনর রনই। বর্েনাকারী 
বনলন, তানক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 
বলনলন: ইনশাআল্লাহ অরিনরই আরম তা করব। ‘ইতবান 
রারদয়াল্লাহু ‘আনহু বনলন, পররদন সূনযোদনয়র পর 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম ও আবূ বকর 
রারদয়াল্লাহু ‘আনহু আমার ঘনর তাশরীফ আননন। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম ঘনর প্রনবশ 
করনত িাইনল আরম তাাঁনক অনুমরত রদলাম। ঘনর প্রনবশ 
কনর রতরন না বনসই রজনেস করনলন: কতামার ঘনরর 
ককান স্থানন সালাত আদায় করা পছন্দ কর? রতরন বনলন, 
আরম তাাঁনক ঘনরর এক প্রানন্তর রদনক ইরঙ্গত করলাম। 
তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 
দাাঁড়ানলন এবং তাকবীর বলনলন। তখ্ন আমরাও 
দাাঁড়ালাম এবং কাতারবন্দী হলাম। রতরন দুই রাকাত 
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সালাত  আদায় করনলন। তারপর সালাম 
রফরানলন............।”20  

তারা এ হাদীস কেনক দলীল কপশ কনরন কয, ইতবান 
ইবন মারলক রারদয়াল্লাহু ‘আনহুর বারড়নত রাসূলুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লানমর সালাত একিা 
কারর্বশত রছল। আর এ হাদীসরিই রকছু বর্েনাকারী 
সংনিনপ বর্েনা কনরনছন এভানব: 

‘ইতবান ইবন মারলক রারদয়াল্লাহু ‘আনহু কেনক বরর্েত, 

ىَح، » ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم َصَّلَّ يِف بَيْتِِه ُسبَْحَة الضُّ نَّ رَُسوَل اَّللَّ
َ
أ

 .«َفَقاُموا َوَراَءُه فََصلَّْوا يِف بَيْتِهِ 

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম তাাঁর ঘনর 
সালাতুদ-দুহার নফল সালাত আদায় কনরনছন। সাহাবীগর্ 
তাাঁর (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) রপছনন 
কাতারবদ্ধ হনলন এবং তারাও তাাঁর (ইতবান ইবন 

                                                           
20 সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নং ৪২৫।  
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মারলক) ঘনর সালাত আদায় করনলন।”21 

আনাস রারদয়াল্লাহু ‘আনহু কেনক বরর্েত, রতরন বনলন, 

« 
َ
ىَح إَِلَّ أ ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم ََل يَُصل  الضُّ ْن َيْقَدَم ََكَن رَُسوُل اَّللَّ

ْو ََيُْرجَ 
َ
 .«ِمْن َسَفٍر أ

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম সফর কেনক 
রফনর বা সফনর কবর হওয়া বযতীত দুহার সালাত আদায় 
করনতন না।”22   

আবু্দল্লাহ ইবন শাকীক রহ. কেনক বরর্েত, রতরন বনলন, 

ىَح؟ قُلُْت ِلَعائَِشَة: َهْل ََكَن انلَّيِبُّ َصَّلَّ اهللُ »  َعلَيِْه وََسلََّم يَُصل  الضُّ
ْن يَِِجَء ِمْن َمِغيِبهِ 

َ
 .«قَالَْت: ََل، إَِلَّ أ

                                                           
21 সহীহ ইবন খু্জাইমা, হাদীস নং ১২৩১, আল্লামা ‘আযমী রহ. 

হাদীনসর সনদরিনক সহীহ বনলনছন।  
22 মুসনাদ আবু ই‘আলা, হাদীস নং ৪৩৩৭। আহাদীসুল মুখ্তারাহ, 

রদয়াউরদ্দন মাকরদসী, হাদীস নং ২২৭৫, মাকরদসী রহ. বনলন, 
হাদীনসর সনদরিনত ককাননা সমসযা কনই।  
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“আরম আনয়শা রারদয়াল্লাহু ‘আনহার রনকি রজোসা 
করলাম, রাসূলুল্লাহ ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম রক 
পূবোনে সালাত আদায় করনতন? রতরন বলনলন, না; রকন্তু 
সফর কেনক প্রতযাবতেন করনল আদায় করনতন।”23 

এ হাদীসও প্রমার্ কনর কয, তার পূবোনে সালাত আদায় 
রছল ককাননা কারর্বশতঃ। এখ্ানন সফর কেনক কফরার 
কারনর্ রতরন এ সালাত আদায় কনরনছন বনল স্পষ্টভানব 
উনল্লখ্ রনয়নছ। আবু্দল্লাহ ইবন দীনার রহ. বনলন, 

نَّ 
َ
ىَح إِ اأ ِِتَ ُقبَاءً بن ُعَمَر ََكَن ََل يَُصل  الضُّ

ْ
ْن يَأ

َ
 .َلَّ أ

“ইবন উমার রারদয়াল্লাহু আনহু মসরজনদ কুবায় আসনল 
সালাতুদ-দুহা আদায় করনতন।”24  

হানফয ইবন হাজার আসকালানী রহ. এ হাদীনসর জবানব 
বনলন, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 
মসরজনদ কুবায় হয়ত তারহয়যাতুল মসরজনদর সালাত 
                                                           
23 সহীহ মুসরলম, হাদীস নং ৭১৭। 
24 ফাতহুল বারী, ৩/৫৩।  
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আদায় কনরনছন, আবার এিাও হনত পানর কয, রতরন 
তারহয়যাতুল মাসরজদ ও সালাতুদ-দুহা উভয় সালানতর 
রনয়যাত একনত্র কনরনছন, কযমরনভানব আমরা মক্কা 
রবজনয়র রদননর সালানতর বযাপানর বনলরছ কয, রতরন 
রবজয় ও দুহার সালাত একনত্র আদায় কনরনছন।25 

রকন্তু তানদর এসব হাদীনসর জবানব জমহুর আনলমগর্ 
আনরা শরক্তশালী দলীল কপশ কনরন। তারা বনলন, এ সব 
হাদীনসর জবানব অসংখ্য সহীহ হাদীস রনয়নছ যানত 
ককাননা কারনর্র কো উনল্লখ্ কনই; বরং সাধারর্ভানব এ 
সালানতর ফরযলনতর কো উনল্লখ্ আনছ। আর আনয়শা 
রারদয়াল্লাহু ‘আনহা রননজই কারর্ উনল্লখ্ ছাড়া এ সালাত 
আদানয়র কো বনলনছন। আনয়শা রারদয়াল্লাহু ‘আনহা 
কেনক বরর্েত, রতরন বনলন, 

ىَح، َوإِِن  » ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم َسبََّح ُسبَْحَة الضُّ يُْت رَُسوَل اَّللَّ
َ
َما َرأ

َسب ُحَها
ُ
 .«أَل

                                                           
25 ফাতহুল বারী, ৩/৫৩। 
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“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামনক িাশ ত-এর 
সালাত আদায় করনত আরম কদরখ্ রন। তনব আরম তা 
আদায় কনর োরক।”26 

মু‘আয রারদয়াল্লাহু ‘আনহু কেনক বরর্েত, “রতরন আনয়শা 
রারদয়াল্লাহু ‘আনহানক রজোসা করনলন, 

ىَح؟ » َكْم ََكَن رَُسوُل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم يَُصل  َصاَلةَ الضُّ
ْرَبَع َرَكَعاٍت َوَيِزيُد َما َشاءَ 

َ
 «.قَالَْت: أ

“রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম দুহার সালাত 
কত রাকাত আদায় করনতন? রতরন বলনলন, িার 
রাকাত। ইনে হনল কবরশও পড়নতন।”27 

আল্লামা শাওক্বানী রহ. এসব হাদীস একরত্রত কনর বনলন, 
আনয়শা রারদয়াল্লাহু ‘আনহার হাদীস “রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাম দুহার িার রাকাত সালাত আদায় করনতন” তা 
মুদাওয়ামাহ বা সবেদা পালন করা বুঝায় না। তাছাড়া 
                                                           
26 সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নং ১১৭৭। 
27 সহীহ মুসরলম, হাদীস নং ৭১৯।  
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উসূলরবদনদর কানছ  শব্দরি দ্বারাও মানঝ মানঝ করা বুঝায়। َكن 

যরদও ককাননা ককাননা বর্েনায় সবেদা আদায় করা প্রমার্ কনর। 
এনিনত্র বলা যায় কয, আনয়শা রারদয়াল্লাহু ‘আনাহা যা কদনখ্নছন 
রতরন তা-ই বর্েনা কনরনছন। তাাঁর বর্েনা “রতরন সফর কেনক 
রফনর আসনল তখ্ন এ সালাত আদায় করনতন” দ্বারা মুতলাক 
(অরনরদেষ্ট) সময়নক মুকাইয়যাদ (রনরদেষ্ট) করা বুঝায়। আবার 
তার আনরক বর্েনা, “আরম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লামনক কখ্নও দুহার সালাত আদায় করনত কদরখ্ রন” 
দ্বারা রতরন যা কদনখ্ন রন তার বর্েনা। সুতরাং এ বর্েনা দ্বারা 
অরনরদেষ্টনক রনরদেষ্ট করা ওয়ারজব সাবযস্ত কনর না। মূল কো 
হনলা, রতরন যা জাননতন বা তার কানছ যা কপৌঁনছনছ তা-ই 
বর্েনা কনরনছন। অনযানয সাহাবীনদর বর্েনায় সবেিরর্ক আদায় 
কনরনছন বনল প্রমার্ কনর। এসব বর্েনা দ্বারা সালাতুদ-দুহার 
ববধতা প্রমার্ কনর। আর আনয়শা রারদয়াল্লাহু ‘আনহার এ 
সমনয়র বযাপানর জানা রছল না বনল রতরন এ রাসূলুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম কতৃেক আদানয়র বযাপানর 
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অস্বীকার কনরনছন। ককননা এ সময় সাধারর্ত মানুষ েীনদর 
সানে ঘনর বনস োনক না। তাই রতরন জাননতন না।28    

রদ্বতীয় মত: আনরকদল আনলম এ সালাত আদায়নক 
মুস্তাহাব মনন কনরন না। তারা সালাতুদ-দুহা না আদানয়র 
হাদীসসমূহনক সননদর রবনবিনায় প্রাধানয রদনয়নছন। 
সাহাবীনদর আমল এিাই প্রমার্ কনর। তানদর দলীল 
হনলা:  

মুওয়ারররক রহ. কেনক বরর্েত, রতরন বনলন, 

تَُصل  ا»
َ
ُ َعنُْهَما: أ ىَح؟ قَاَل: ََل، قُلُْت: قُلُْت َِلبِْن ُعَمَر رَِِضَ اَّللَّ لضُّ

بُو بَْكٍر؟ قَاَل: ََل، قُلُْت: فَانلَّيِبُّ َصَّلَّ اهلُل 
َ
َفُعَمُر؟ قَاَل: ََل، قُلُْت: فَأ

 .«َعلَيِْه وََسلََّم؟ قَاَل: ََل إَِخاَُلُ 

“আরম ইবন উমার রারদয়াল্লাহু ‘আনহুনক রজোসা 
করলাম, আপরন রক িাশ ত-এর সালাত আদায় কনরন? 
রতরন বলনলন, না। আরম রজোসা করলাম, উমার 
রারদয়াল্লাহু ‘আনহু তা আদায় করনতন রক? রতরন বলনলন, 
                                                           
28 নাইলুল আওতার, শাওকানী, ৩/৬৩।  
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না। আরম বললাম, আবূ বকর রারদয়াল্লাহু ‘আনহু? রতরন 
বলনলন, না। আরম রজোসা করলাম, রাসূলুল্লাহ্  সাল্লাল্লাহু 
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম? রতরন বলনলন, আরম তা মনন করর 
না। (আমার মনন হয় রতরনও তা আদায় করনতন না, 
তনব এ বযাপানর আরম রনরিত রকছু বলনত পাররছ 
না)।”29 

আনাস ইবন মারলক রারদয়াল্লাহু ‘আনহু কেনক বরর্েত, 
রতরন বনলন, 

نَْصارِ َوََكَن َضْخًما»
َ
لِلنَّيِب  َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم: إِِن   قَاَل رَُجٌل ِمَن األ

اَلةَ مَ  ْستَِطيُع الصَّ
َ
َعَك، فََصنََع لِلنَّيِب  َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم َطَعاًما، َلَ أ

« فََصَّلَّ َعلَيِْه َرْكَعتنَْيِ »فََدََعُه إَِل بَيْتِِه َونََضَح ََلُ َطَرَف َحِصرٍي بَِماٍء، 
َكاَن انلَّيِبُّ 

َ
ُ َعنُْه: أ نٍَس رَِِضَ اَّللَّ

َ
 َوقَاَل فُاَلُن ْبُن فُاَلِن بِْن َجاُروٍد أِل

ىَح؟ َفَقاَل:  ْيتُُه َصَّلَّ َغرْيَ َذلَِك »َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم يَُصل  الضُّ
َ
َما َرأ

 .«ايلَْومِ 

                                                           
29 সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নং ১১৭৫। 
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“জননক সু্থলনদহী আনসারী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লানমর রখ্দমনত আরয করনলন, “আরম আপনার 
সংনগ (জামা’আনত) সালাত আদায় করনত পারর না। রতরন 
রাসূলুল্লাহ্  সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লানমর উনদ্দনশয 
খ্াবার বতরর কনর তাাঁনক দাওয়াত কনর রনজ বারড়নত 
রননয় এনলন এবং একরি িািাই এর এক অংনশ (নকামল 
ও পররেন্ন করার উনদ্দনশয) পারন রছরিনয় (তা রবরছনয়) 
রদনলন। তখ্ন রতরন (রাসূলুল্লাহ্  সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাম) এর ওপর দুই রাকাত সালাত আদায় 
করনলন। ইবন জারূদ রহ. (রনরিত হওয়ার উনদ্দনশয) 
আনাস ইবন মারলক রারদয়াল্লাহু ‘আনহুনক রজোসা 
করনলন (তনব রক) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 
িাশ ত-এর সালাত আদায় করনতন? আনাস রারদয়াল্লাহু 
‘আনহু বলনলন, কসরদন বযতীত অনয সমনয় তাাঁনক এ 
সালাত আদায় করনত কদরখ্ রন।”30  

                                                           
30 সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নং ১১৭৯। 
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হানফয ইবন হাজার আসকালানী রহ. বনলন, কমাদ্দাকো 
হনলা, ইবন উমার রারদয়াল্লাহু আনহু বরর্েত হাদীস কেনক 
সালাতুদ-দুহা শরী‘আতরসদ্ধ হওয়ানক অস্বীকার কনর না। 
ককননা তার না বলািা না কদখ্ার প্রমার্। এিা নয় কয, কস 
কাজরি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম কখ্ননাই 
কনরন রন অেবা তার না বলার অেে হনলা রাসূলুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লানমর সবেিরনক ও মসরজনদ 
জামা‘আনতর সানে প্রকানশয সালাতুদ-দুহা আদায়নক না 
বলা। ককননা এভানব প্রকানশয জামা‘আনতর সানে আদায় 
করািা সুন্নানতর রবনরাধী। মূল সালাতিা আদায় করা 
সুন্নাত রবনরাধী নয়। আর তার একো আনরা শরক্তশালী 
কনর ইবন মাস‘উদ রারদয়াল্লাহু আনহু বরর্েত হাদীস 
কেনক,  

نَْكَر َعلَيِْهْم َوقَاَل إِْن ََكَن َوََل بُدَّ فَِِف »
َ
ى قَْوًما يَُصلُّوَنَها فَأ

َ
نَُّه َرأ

َ
أ

 .«ُبيُوتُِكمْ 

“রতরন রকছু কলাকনক সালাতুদ-দুহা আদায় করনত কদনখ্ 
তানদরনক এভানব আদায় করনত রননষধ করনলন। রতরন 
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তানদরনক বলনলন, যরদ কতামরা এ সালাত আদায় 
করনতই িাও তনব ঘনর বনস আদায় কনরা”।31 

তৃতীয় মত: রকছু আনলম মনন কনরন, সালাতুদ-দুহা মানঝ 
মানঝ আদায় করা আবার মানঝ মানঝ কছনড় কদয়া 
মুস্তাহাব। তারা রননোক্ত হাদীস ও আসার দ্বারা দলীল 
কপশ কনরন,  

আবূ সাঈদ আল-খু্দরী রারদয়াল্লাহু ‘আনহু কেনক বরর্েত, 
রতরন বনলন, 

ىَح َحَّتَّ َنُقوَل: ََل » ََكَن رَُسوُل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم يَُصل  الضُّ
 .«يََدُعَها، َوَيَدُعَها َحَّتَّ َنُقوَل: ََل يَُصل يَها

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম মানঝ মানঝ 
এমনভানব রনয়রমত সালাতুদ-দুহা আদায় করনতন কয, 
আমরা মনন করতাম রতরন আর এ সালাত বাদ রদনবন 
না। আবার মানঝ মানঝ এমনভানব কছনড় রদনতন কয, 
                                                           
31 মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস নং ৭৭৭৭, খ্. ২, পৃ. ১৭২; 

ফাতহুল বারী, ৩/৫৩।  
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আমরা ভাবতাম রতরন আর এ সালাত আদায় করনতন 
না।”32 রকন্তু এ হাদীসরি দ‘য়ীফ হওয়ার কারনর্ দলীল 
রহনসনব শরক্তশালী নয়। 

ইকরামাহ রহ. বনলন, 

َكن ابن عباس يصليها يوًما ويدعها عرشة أيام، يعىن صالة 
 الضىح.

“ইবন আব্বাস রারদয়াল্লাহু আনহু একরদন সালাতুদ-দুহা 
আদায় করনল দশ রদন কছনড় রদনতন।”33 

আবু্দল্লাহ ইবন দীনার বনলন, 

أنه َكن َل يصَّل الضىح، فإذا أَت مسجد قباء صَّل وَكن يأتيه ُك 
 سبت.

“আবু্দল্লাহ ইবন উমার রারদয়াল্লাহু ‘আনহু দুহার সালাত 

                                                           
32 মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ১১১৫৫, আল্লামা শুয়াইব আরনাউত 

বনলন, ‘হাদীনসর সনদরি দয়ীফ’।  
33 শরনহ সহীহুল বুখ্ারী, ইবন নাত্তাল, ৩/১৬৯।  
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আদায় করনতন না। তনব রতরন যখ্ন মসরজনদ কুবায় 
আসনতন তখ্ন এ সালাত আদায় করনতন। আর রতরন 
প্ররত শরনবার মসরজনদ কুবায় আসনতন।”34 

ইবরাহীম নাখ্ঈ রহ. কেনক বরর্েত, রতরন বনলন, 

َكنوا يكرهون أن ُيافظوا عليها َكملكتوبة، ويصلون ويدعون، 
  ة الضىح.يعىن صال

“সাহাবী ও তানব‘ঈগর্ ফরয সালানতর মনতা গুরুনত্বর 
সানে দুহার সালাত আদায় করানক মাকরূহ মনন 
করনতন। তারা মানঝ মানঝ এ সালাত আদায় করনতন, 
আবার মানঝ মানঝ কছনড় রদনতন।”35 

সাঈদ ইবন জুবানয়র রহ. বনলন, 

.  إىن ألدع صالة الضىح وأنا أشتهيها، خمافة أن أراها حتًما لَع 

                                                           
34 শরনহ সহীহুল বুখ্ারী, ইবন নাত্তাল, ৩/১৬৯। 
35 শরনহ সহীহুল বুখ্ারী, ইবন নাত্তাল, ৩/১৬৯। 
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“মানুষ সালাতুদ-দুহানক অতযাবশযকীয় ভাবনত পানর বনল 
আরম এ সালাত কছনড় রদই, তনব আমার আদায় করনত 
ইনে কনর।”36  

এ মনতর অনুসারীরা বনলন, মানঝ মানঝ আদায় করা ও 
মানঝ মানঝ কছনড় কদওয়া উত্তম, যানত মানুষ এ ধারর্া না 
কনর কয, এ সালাত ওয়ারজব বা রনয়রমত আদায়নযাগয 
সুন্নাত। আর আনয়শা রারদয়াল্লাহু ‘আনহা রনয়রমত এ 
সালাত ঘনর আদায় করনতন বনল মানুনষর এ ধারর্া 
হওয়ার সম্ভাবনা কম রছল। তোরপ এ  সব হাদীস ও 
আসার জমহুম আনলমনদর মনতর রবনরাধী নয়। ককননা 
জমহুর আনলমগর্ এ সালাতনক মুস্তাহাব বনলনছন। আর 
মুস্তাহানবর হুকুমই হনলা কয বযরক্ত তা আদায় করনব তার 
সাওয়াব হনব, ককউ আদায় না করনল সাওয়াব হনব না বা 
গুনাহও হনব না এবং কদাষানরাপও করা যানব না। 
অতএব, এ সালানতর ফযীলত সম্পনকে কযসব হাদীস ও 
আসার এনসনছ এসব কেনক প্রমারর্ত হয় কয, এ সালাত 
                                                           
36 শরনহ সহীহুল বুখ্ারী, ইবন নাত্তাল, ৩/১৬৯। 
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সুন্নত। এিাই জমহুর আনলমনদর মত।  

িতুেে মত: আনরকদল আনলম এ সালাতনক রবদ‘আত 
বনলনছন। ইবন উমার রারদয়াল্লাহু আনহুমা কেনক এিা 
বরর্েত। হাদী, কানসম ও আবু তারলব এ মনতর অনুসারী। 
তারা দলীল রহনসনব রননোক্ত হাদীস ও আসার কপশ 
কনরন: 

মুজারহদ রহ. কেনক বরর্েত, “রতরন বনলন, 

ِ بُْن ُعَمَر رَ » َبرْيِ الَمْسِجَد، فَإَِذا َعبُْد اَّللَّ نَا وَُعْرَوةُ بُْن الزُّ
َ
ِِضَ َدَخلُْت أ

ُ َعنُْهَما، َجالٌِس إَِل ُحْجَرةِ ََعئَِشَة، َوإَِذا نَاٌس يَُصلُّوَن يِف الَمْسِجِد  اَّللَّ
نْلَاُه َعْن َصاَلتِِهْم، َفَقاَل: بِْدَعةٌ 

َ
ىَح، قَاَل: فََسأ  .«َصاَلَة الضُّ

“আরম এবং ‘উরওয়া ইবন যুবাইর রারদয়াল্লাহু ‘আনহু 
মসরজনদ প্রনবশ কনর কদখ্নত কপলাম, ‘আবদুল্লাহ ইবন 
‘উমার রারদয়াল্লাহু ‘আনহুমা ‘আনয়শা রারদয়াল্লাহু ‘আনহার 
হুজরার পানশ বনস আনছন। ইনতামনধয রকছু কলাক 
মসরজনদ সালাতুদ-দুহা আদায় করনত লাগল। আমরা 
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তানক এনদর সালাত সম্পনকে রজোসা করলাম। রতরন 
বলনলন, এিা রবদ‘আত।”37 

হাকাম ইবন ‘আরাজ রহ. কেনক বরর্েত, রতরন বনলন, 

ىَح وَُهَو ُمْسِنٌد َظْهَرهُ إَِل ُحْجَرةِ انلَّيِب  » ًدا َعْن َصاَلةِ الضُّ لُْت حُمَمَّ
َ
َسأ

 .«َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََم، َفَقاَل: بِْدَعٌة َونِْعَمِت ابْلِْدَعةُ 

“আরম ইমাম মুহাম্মদনক সালাতুদ-দুহা সম্পনকে রজনেস 
করলাম, রতরন তখ্ন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়সাল্লানমর 
হুজরার সানে রপে করনখ্ কহলান রদনয় বসা রছনলন। রতরন 
বলনলন, এিা রবদ‘আত; তনব উত্তম রবদ‘আত।”38 

সারলম তার রপতা ইবন উমার রারদয়াল্লাহু আনহু কেনক 
বর্েনা কনরন, 

                                                           
37 সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নং ১৭৭৫, মুসরলম, হাদীস নং ১২৫৫।   
38 মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস নং ৭৭৭৫। ইবন হাজার 

আসকালানী রহ. বনলনছন, হাদীনসর সনদরি সহীহ, ফাতহুল বারী, 
৩/৫২।  
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َحبَّ »
َ
ْحَدَث انلَّاُس َشيْئًا أ

َ
َحٌد يَُسب ُحَها َوَما أ

َ
لََقْد قُِتَل ُعثَْماُن َوَما أ

 .«إَِِلَّ ِمنَْها

“উসমান রারদয়াল্লাহু আনহু শহীদ হওয়া পযেন্ত ককউ 
সালাতুদ-দুহার সালাত প্রিলন কনর রন। মানুষ রবদ‘আত 
রহনসনব এ সালাত আদায় করািা আমার কানছ খু্বই 
পছন্দনীয়।”39 

হানফয ইবন হাজার আসকালানী রহ. বনলন, ইবন উমার 
রারদয়াল্লাহু আনহু বরর্েত হাদীস কেনক সালাতুদ-দুহা 
শরী‘আতরসদ্ধ হওয়ানক অস্বীকার কনর না, ককননা তার 
না বলািা না কদখ্ার প্রমার্। এিা নয় কয, কস কাজরি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম কখ্ননাই কনরন 
রন অেবা তাাঁর না বলার অেে হনলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইরহ ওয়াসাল্লানমর সবেিরর্ক ও মসরজনদ 
জামা‘আনতর সানে প্রকানশয সালাতুদ-দুহা আদায়নক না 

                                                           
39 ইবন হাজার আসকালানী রহ. বনলনছন, হাদীনসর সনদরি সহীহ, 

ফাতহুল বারী, ৩/৫২। 
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বলা। ককননা এভানব প্রকানশয জামা‘আনতর সানে আদায় 
করািা সুন্ননতর রবনরাধী। মূল সালাতিা আদায় করা 
সুন্নাত রবনরাধী নয়। আর তার একো আনরা শরক্তশালী 
কনর ইবন মাস‘উদ রারদয়াল্লাহু আনহু বরর্েত হাদীস 
কেনক। ইবন মাস‘উদ রারদয়াল্লাহু আনহু কেনক বরর্েত, 

نَْكَر َعلَيِْهْم َوقَاَل إِْن ََكَن َوََل بُدَّ فَِِف »
َ
ى قَْوًما يَُصلُّوَنَها فَأ

َ
نَُّه َرأ

َ
أ

 .«ُبيُوتُِكمْ 

“রতরন রকছু কলাকনক সালাতুদ-দুহা আদায় করনত কদনখ্ 
তানদরনক এভানব আদায় করনত রননষধ করনলন। রতরন 
তানদরনক বলনলন, যরদ কতামরা এ সালাত আদায় 
করনতই িাও তনব ঘনর বনস আদায় কনরা।”40 

এসব আনলািনার পর আমানদর কানছ এিা স্পষ্ট কয, 
জমহুর ‘আনলম সালাতুদ-দুহার বযাপানর কয মত বযক্ত 
কনরনছন তাই অরধকতর রবশুদ্ধ ও শরক্তশালী। আল্লামা 

                                                           
40 মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস নং ৭৭৭৭, খ্. ২, পৃ. ১৭২। 

ফাতহুল বারী, ৩/৫৩।  
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শাওক্বানী রহ. বনলন, এ সালাত সাবযনস্তর হাদীস এতই 
কবরশ কয, অনযরা কমপনি মুস্তাহাব বনলনছন। ইমাম 
হারকম রহ. সালাতুদ-দুহা সাবযনস্তর বযাপানর আলাদাভানব 
প্রায় রবশজন সাহাবী কেনক বর্েনা একরত্রত কনরনছন। 
এমরনভানব ইমাম সুয়ুতী রহ. ও আলাদাভানব একখ্নণ্ড 
হাদীস একরত্রত কনরনছন। এনত রতরন কযসব সাহাবীগর্ 
এ সালাত আদায় কনরনছন তানদর নাম উনল্লখ্ কনরনছন। 
তানদর মনধয আবু সাঈদ খু্দুরী, তার কেনক সাঈদ ইবন 
মানসুর ও আহমদ ইবন হাম্বল এ সালাত সম্পরকেত 
হাদীস বর্েনা কনরনছন। আনয়শা রারদয়াল্লাহু ‘আনহা, তার 
কেনক সাঈদ ইবন মানসূর, ইবন আবী শাইবা এ সালাত 
সম্পরকেত হাদীস বর্েনা কনরনছন।  আবু যার রারদয়াল্লাহু 
আনহুর কেনক ইবন আবু শাইবা, আবু্দল্লাহ ইবন গারলব 
এ সালাত সম্পরকেত হাদীস বর্েনা কনরনছন। আবূ 
নু‘আইম এসব হাদীস তার রকতানব বর্েনা কনরনছন। 

সাঈদ ইবন মানসূর রহ. হাসান রহ. বর্েনা কনরন,  
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ُ َعلَيِْه وََسلََّم  » ِ َصَّلَّ اَّللَّ ْصَحاُب رَُسوِل اَّللَّ
َ
نَُّه ُسئَِل: َهْل ََكَن أ

َ
أ

، َوِمنُْهمْ َمْن يَُصل  يَُصلُّوَنَها؟ َفَقاَل: َنَعمْ  ، ََكَن ِمنُْهْم َمْن يَُصل  َرْكَعتنَْيِ
ْرَبًعا، َوِمنُْهْم َمْن َيُمدُّ إَل نِْصِف انلََّهارِ 

َ
 .«أ

“তানক রজনেস করা হনলা, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লানমর সাহাবীগর্ রক এ সালাত আদায় কনরনছন? 
রতরন বনলন, হযাাঁ, তারা এ সালাত আদায় কনরনছন। ককউ 
দু রাআ‘আত, ককউ িার রাকাত, ককউ আবার রদ্ব-প্রহর 
পযেন্ত দীঘে করনতন।”41 

সাঈদ ইবন মানসূর রহ. তার সুনানন ইবন আব্বাস 
রারদয়াল্লাহু আনহু কেনক বর্েনা কনরন, রতরন বনলন, 

ىَح يِف الُْقْرآِن فَوََجْدُتَها َهُهنَا ِّح   ﴿ َطلَبُْت َصاَلةَ الضُّ ِّٱل َعشِّ ِّ  نَ يَُسب   ب
اقِّ  َ ۡش  ِّ

 [١٨:  ص] ﴾ ١٨ َوٱۡل 

“আরম সালাতুদ-দুহা সম্পনকে কুরআনন কখ্াাঁজ করলাম। 

ফনল এ আয়ানত এ সালাত সম্পনকে পাই,  

                                                           
41 নাইলুল আওতার, ৩/৭৬।  
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نَ ﴿ ِّح  ِّٱل َعشِّ ِّ  يَُسب  اقِّ  ب َ ۡش  ِّ
 [  ١٨:  ص] ﴾ ١٨ َوٱۡل 

“আরম পবেতমালানক অনুগত কনররছলাম, তার সানে 
এগুনলা সকাল-সেযায় আমার তাসবীহ পাে করত।” [সূরা 
সাদ, আয়াত: ১৮]42  

ইবন আব্বাস রারদয়াল্লাহু আনহুমা কেনক বরর্েত, রতরন 
বনলন, 

ىَح لَِِف الُْقْرآِن َوَما َيُغوُص َعلَيَْها إَلَّ َغوَّاٌص يِف قَْوَل  إنَّ َصاَلَة الضُّ
ذِّنَ  ُبُيوت   فِّ  ﴿ َتَعاَل:

َ
ن ٱّلَلُ  أ

َ
َفعَ  أ َكرَ  تُر  ُمُهۥ فِّيَها َوُيذ  ِّحُ  ٱس   ََلُۥ يَُسب 

ِّ  فِّيَها ُغُدو 
ِّٱل   [  ٣٦:  انلور] ﴾ ٣٦ َوٱٓأۡلَصالِّ  ب

“সালাতুদ-দুহা আল-কুরআনন রনয়নছ। গভীর োননর 
অরধকারী ছাড়া তা বুঝনত পানর না। এিা আল্লাহর এ 
বার্ীর মনধয রনয়নছ,  

ذِّنَ  ُبُيوت   فِّ ﴿
َ
ن ٱّلَلُ  أ

َ
َكرَ  عَ تُر فَ  أ ُمُهۥ فِّيَها َوُيذ  ِّحُ  ٱس   فِّيَها ََلُۥ يَُسب 

 ِّ ُغُدو 
ِّٱل   [  ٣٦:  انلور] ﴾ ٣٦ َوٱٓأۡلَصالِّ  ب

                                                           
42 নাইলুল আওতার, ৩/৭৬। 
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“কসসব ঘনর যানক সমুন্নত করনত এবং কযখ্ানন আল্লাহর 
নাম রযরকর করনত আল্লাহই অনুমরত রদনয়নছন। কসখ্ানন 
সকাল ও সেযায় তাাঁর তাসবীহ পাে কনর।” [সূরা আন-
নূর, আয়াত: ৩৬]43 

‘আওন আল-‘উকাইলী রহ. রননোক্ত আল্লাহর বার্ী 
সম্পনকে বনলন,   

ِّنَُهۥ﴿ َوَّٰبِّيَ  ََكنَ  فَإ
َ ِّۡل  يَن [  ٢٥: اَلَساء] ﴾ ٢٥ َغُفوٗرا ل ِ قَاَل: اَّلَّ

ىَح   يَُصلُّوَن َصاَلَة الضُّ

“যরদ কতামরা কনককার হও তনব রতরন তাাঁর রদনক 
প্রতযাবতেনকারীনদর প্ররত অরধক িমাশীল।” [সূরা আল-
ইসরা, আয়াত: ২৫] রতরন বনলন, যারা সালাতুদ-দুহা 
আদায় কনর।”44 

আউওয়াবীন সালানতর ওয়াক্ত: 

                                                           
43 নাইলুল আওতার, ৩/৭৬। 
44 আত-তারগীব ওয়াততারহীব, ৩/১১, নাইলুল আওতার, ৩/৭৬। 
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সূযে যখ্ন এক বশো পররমার্ উপনর উনে তখ্ন এ 
সালানতর সময় শুরু হয়। আর সূযে কহনল কগনল সময় 
কশষ হয়। তনব মুস্তাহাব হনলা সূযে আকানশ এমনভানব 
উরদত হয় যখ্ন উষ্ণতা প্রখ্র হয়। কযনহতু হাদীনস 
এনসনছ,  

কারসম আশ-শায়বানী রহ. কেনক বরর্েত কয, 

َما لََقْد »
َ
ىَح، َفَقاَل: أ ى قَْوًما يَُصلُّوَن ِمَن الضُّ

َ
ْرَقَم، َرأ

َ
نَّ َزيَْد ْبَن أ

َ
أ

فَْضُل، إِنَّ رَُسوَل اهلِل َصَّلَّ 
َ
اَعِة أ اَلَة يِف َغرْيِ َهِذهِ السَّ نَّ الصَّ

َ
َعِلُموا أ

ابنَِي ِحنَي تَْرَمُض الِْفَصاُل »قَاَل:  اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم، وَّ
َ
 .«َصاَلُة اأْل

“যায়দ ইবন আরকাম রারদয়াল্লাহু ‘আনহু একদল 
কলাকনক ‘দুহার সালাত আদায় করনত কদনখ্ বলনলন, 
ওনহ! এরা কতা জানন না কয, এ সময় ছাড়া অনয সময় 
সালাত আদায় করাই কবরশ ফযীলনতর। রাসুলুল্লাহ ্ 
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বনলনছন, আল্লাহর রদনক 
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ধারবত অনুগত কপ্ররমকনদর সালানতর ওয়াক্ত উি শাবনকর 
পানয় গরম কসকা লাগার সময় হনয় োনক।”45 

যারয়দ ইবন আরকাম রারদয়াল্লাহু ‘আনহু কেনক বরর্েত, 
রতরন বনলন, 

ْهِل ُقَباَء وَُهْم يَُص »
َ
لُّوَن، َخَرَج رَُسوُل اهللِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم لََعَ أ

ابِنَي إَِذا َرِمَضِت الِْفَصاُل »َفَقاَل:  وَّ
َ
 .«َصاَلُة اأْل

“রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম কুবা বাসীনদর 
ওখ্ানন কগনলন, তখ্ন তারা সালাত আদায় কররছনলন। 
রতরন তখ্ন বনলরছনলন, আল্লাহ কপ্ররমকনদর সালানতর 
সময় হল যখ্ন উি শাবনকর পানয় উত্তাপ লানগ (অেোৎ 
মারি গরম হনয় যায়)।”46 

আনসম ইবন দমরা আস-সালূলী রহ. কেনক বরর্েত, রতরন 
বনলন, 

                                                           
45 সহীহ মুসরলম, হাদীস নং ৭৪৮।  
46 সহীহ মুসরলম, হাদীস নং ৭৪৮। 
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ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم بِانلََّهاِر » نْلَا َعِليىا، َعْن َتَطوُِّع رَُسوِل اَّللَّ
َ
َسأ

ُخْذ ِمنُْه مَ 
ْ
نَا بِِه نَأ ْخَِّبْ

َ
ا اْستََطْعنَا، َفَقاَل: إِنَُّكْم ََل تُِطيُقونَُه، َفُقلْنَا: أ

ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم  إَِذا َصَّلَّ الَْفْجَر ُيْمِهُل، »قَاَل: ََكَن رَُسوُل اَّللَّ
ِق  بِِمْقَدارَِها  ْمُس ِمْن َهاُهنَا َيْعِِن ِمْن قِبَِل الَْمرْشِ َحَّتَّ إَِذا ََكنَِت الشَّ

بَِل الَْمْغرِِب قَاَم فََصَّلَّ ِمْن َصاَلِة الَْعرْصِ ِمْن َهاُهنَا َيْعِِن ِمْن قِ 
ْمُس ِمْن َهاُهنَا، َيْعِِن ِمْن قِبَِل  ، ُثمَّ ُيْمِهُل َحَّتَّ إَِذا ََكنَِت الشَّ َرْكَعتنَْيِ
ْرَبًعا، 

َ
ْهِر ِمْن َهاُهنَا قَاَم فََصَّلَّ أ ِق ِمْقَدارََها ِمْن َصاَلةِ الظُّ الَْمرْشِ

ْهِر إَِذا َزالَ  ْرَبًعا َقبَْل الظُّ
َ
ْرَبًعا َقبَْل َوأ

َ
ْمُس، َوَرْكَعتَنْيِ َبْعَدَها، َوأ ِت الشَّ

بنَِي  ، َيْفِصُل َبنْيَ ُُك  َرْكَعتنَْيِ بِالتَّْسِليِم لََعَ الَْماَلئَِكِة الُْمَقرَّ الَْعرْصِ
: فَِتلَْك « َوانلَِّبي نَي، َوَمْن تَِبَعُهْم ِمَن الُْمْسِلِمنَي َوالُْمْؤِمِننيَ  ٌّ قَاَل لََعِ

ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم بِانلََّهاِر، سِ  َة َرْكَعًة، َتَطوُُّع رَُسوِل اَّللَّ تَّ َعرْشَ
ِِب 

َ
ِِب: َفَقاَل َحِبيُب بُْن أ

َ
َوقَلَّ َمْن يَُداِوُم َعلَيَْها، قَاَل َوِكيٌع: َزاَد ِفيِه أ

نَّ ِِل ِِبَِديِثَك َهذَ 
َ
ِحبُّ أ

ُ
بَا إِْسَحاَق َما أ

َ
ا ِمْلَء َمْسِجِدَك َهَذا ثَابٍِت يَا أ

 .«َذَهبًا

“আমরা ‘আলী রারদয়াল্লাহু ‘আনহুনক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইরহ ওয়াসাল্লানমর রদননর কবলার নফল সালাত 
সম্পনকে রজনেস করলাম। রতরন বনলন, কতামরা তা 
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করনত সমেে নও। আমরা বললাম, আপরন আমানদর কসই 
সম্পনকে অবরহত করুন, আমরা তা কেনক আমানদর 
সাধযমত গ্রহর্ করনবা। রতরন বনলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম ফজনরর সালাত পড়ার পর রকছুির্ 
অবসর োকনতন। অবনশনষ সূযে আসনরর সময় 
পরিমাকানশ যত উপনর োনক, পূবোকানশ রেক ততিা 
উপনর উেনল রতরন দুই রাকাত সালাত আদায় করনতন 
অতঃপর অবসর োকনতন। অবনশনষ পরিম আকানশ সূযে 
যতিা উপনর োকনল কযাহনরর সালানতর ওয়াক্ত োনক, 
পূবোকানশ সূযে রেক ততখ্ারন উপনর উেনল রতরন িার 
রাকাত সালাত আদায় করনতন। সূযে পরিমাকানশ ঢনল 
পড়ার পর রতরন কযাহনরর (ফরয) সালানতর পূনবে িার 
রাকাত এবং পনর দুই রাকাত পড়নতন। রতরন আসনরর 
পূনবেও দুই সালানম িার রাকাত সালাত আদায় করনতন 
এবং তার মাঝখ্ানন বনকিযপ্রাপ্ত রফররশতাগর্, আরম্বয়া 
আলাইরহমুস সালাম এবং তানদর অনুগত মুরমন 
মুসরলমনদর জনয শারন্ত ও স্বরস্ত কামনা করনতন 
(তাশাহহুদ পড়নতন)। ‘আলী রারদয়াল্লাহু ‘আনহু বনলন, 
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এই হনলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লানমর 
রদননর কবলার কষানলা রাকাত নফল সালাত। খু্ব কম 
কলাকই তার ওপর স্থায়ীভানব আমল করনত পানর। 
ওয়াকী রহ. বনলন, আমার রপতা এনত আনরা বনলনছন, 
হাবীব ইবন আবূ সারবত রহ. বনলনছন, কহ আবূ ইসহাক! 
আপনার এই হাদীনসর পররবনতে এই মসরজনদ ভরতে কসানা 
আমার মারলকানাভুক্ত হনল তাও আমার রপ্রয় হনতা না।”47 

এ হাদীনস সূযে ঢনল পড়নল িার রাকাত সালানতর কো 
বলা হনয়নছ। ইমাম ইরাকী রহ. বনলনছন, এিা কযাহনরর 
িার রাকাত সুন্নাত সালাত নয়; বরং আনলমগর্ এনক দুহা 
আল-কুবরার সালাত বনলনছন। আর সূযে আকানশ এক 
বশো পররমার্ উরদত হনল দুই রাকাত সালাতনক দুহা 
আস-সুগরার সালাত বনলনছন।48  

সালাতুল আউওয়াবীননর রাকাত সংখ্যা:  
                                                           
47 ইবন মাজাহ, হাদীস নং ১১৬১, আলবানী রহ. হাদীসরিনক হাসান 

বনলনছন।  
48 নাইলুল আওতার, ৩/৮২।  
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সবেরনে হনলা দুই রাকাত আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইরহ ওয়াসাল্লানমর আমনলর দ্বারা সনবোচ্চ আি 
রাকাত প্রমারর্ত হয় এবং তাাঁর বার্ী দ্বারা সনবোচ্চ বানরা 
রাকাত সাবযস্ত হয়। রননে রাকাত সম্পরকেত হাদীস উনল্লখ্ 
করা হনলা।  

আবূ দারদা রারদয়াল্লাহু আনহুর হাদীস দ্বারা দুই রাকাত, 
িার রাকাত, ছয় রাকাত, আি রাকাত ও বানরা রাকাত 
পযেন্ত সাবযস্ত আনছ। আবূ দারদা রারদয়াল্লাহু ‘আনহু কেনক 
বরর্েত, রাসূলুল্লাহ ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বনলনছন, 

ىَح َرْكَعتَنْيِ » ْرَبًعا َمْن َصَّلَّ الضُّ
َ
 لَْم يُْكتَْب ِمَن الَْغافِِلنَي، َوَمْن َصَّلَّ أ

ُكِتَب ِمَن الَْعابِِديَن، َوَمْن َصَّلَّ ِستىا ُكِِفَ َذلَِك ايْلَْوَم، َوَمْن َصَّلَّ 
ُ ََلُ بَيْتًا  ةَ َبىَن اَّللَّ ُ ِمَن الَْقانِتنَِي، َوَمْن َصَّلَّ ثِنََْتْ َعرْشَ َثَماِنيًا َكتَبَُه اَّللَّ

 .«يِف اْْلَنَّةِ 

“কয বযরক্ত দুহার দু রাকাত সালাত আদায় করনব তানক 
গানফলীননদর অন্তভূেক্ত করা হনব না। আর কয িার 
রাকাত আদায় করনব তার নাম আনবদীননদর সানে কলখ্া 
হনব। কয ছয় রাকাত আদায় করনব তার জনয পুরা রদন 
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যনেষ্ট হনব। আর কয বযরক্ত আি রাকাত আদায় করনব 
তার নাম কাননতীননর সানে কলখ্া হনব। আর কয বযরক্ত 
বানরা রাকাত আদায় করনব আল্লাহ তার জনয জান্নানত 
একরি ঘর বতরর করনবন।”49 

উনম্ম হানী রারদয়াল্লাহু আনহা কেনক আি রাকাত 
সালানতর বর্েনা আনছ। আবু মুররা রহ. কেনক বরর্েত,   

ِِب َطاِلٍب »
َ
مَّ َهانٍِئ بِنَْت أ

ُ
نَُّه َسِمَع أ

َ
ْخََّبَُه أ

َ
، َتُقوُل: َذَهبُْت إَِل رَُسوِل أ

اهللِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم ََعمَ الَْفتِْح، فَوََجْدتُُه َيْغتَِسُل، َوفَاِطَمُة ابْنَتُُه 
مُّ َهانِئٍ بِنُْت « َمْن َهِذهِ؟»تَْسُُتُهُ بِثَوٍْب، قَالَْت: فََسلَّْمُت، َفَقاَل: 

ُ
قُلُْت: أ

ِِب َطاِلٍب، قَاَل: 
َ
م  َهانِئٍ مَ »أ

ُ
ا فََرَغ ِمْن ُغْسِلِه، قَاَم فََصَّلَّ «رَْحبًا بِأ ، فَلَمَّ

ا انرَْصََف، قُلُْت: يَا رَُسوَل  َثَماِِنَ َرَكَعاٍت ُملْتَِحًفا يِف ثَوٍْب َواِحٍد، فَلَمَّ

                                                           
49 কানজুল উম্মাল, ৭/৮০৯। ইমাম হাইসামী রহ. বনলনছন, হাদীসরি 

ইমাম তাবরানী মু’জামুল কাবীনর বর্েনা কনরনছন, তানত মূসা ইবন 
ইয়াকুব আজ-জাম‘য়ী রনয়নছন, তানক ইবন মা‘ঈন ও ইবন 
রহব্বান রসকাহ বনলনছন, আর ইবনুল মারদনী ও অনযরা তানক 
দয়ীফ বনলনছন। অনযানয রাবীরা রসকাহ। মাজমাউজ জাওয়ানয়দ, 
২/২৩৭।  
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َجْرتُُه، فُ 
َ
نَُّه قَاتٌِل رَُجاًل أ

َ
ِِب َطاِلٍب أ

َ
ُّ بُْن أ ِم  لََعِ

ُ
اَلُن اهلِل َزَعَم اْبُن أ

َجْرنَا َمْن 
َ
َة، َفَقاَل رَُسوُل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم: قَْد أ اْبُن ُهبَرْيَ

مُّ َهانٍِئ: وََذلَِك ُضىًح 
ُ
مَّ َهانٍِئ قَالَْت أ

ُ
َجْرِت يَا أ

َ
 .«أ

“রতরন উনম্ম হানী রারদয়াল্লাহু ‘আনহানক বলনত শুনননছন 
কয, আরম মক্কা রবজনয়র রদন রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইরহ ওয়াসাল্লানমর রনকি কগলাম এবং আরম তাাঁনক 
কগাসল করনত কপলাম। তাাঁর কনযা ফারতমা রারদয়াল্লাহু 
‘আনহা একরি কাপড় রদনয় তানক আড়াল কনর 
করনখ্রছনলন। আরম সালাম করলাম! রতরন রজোসা 
করনলন, এ কক? আরম জবাব রদলাম, উনম্ম হানী রবনত 
আবু তারলব। রতরন বলনলন, মারহাবা কহ উনম্ম হানী! 
তারপর রতরন কগাসল কসনর দাাঁরড়নয় আি রাকাত সালাত 
আদায় করনলন। তখ্ন রতরন একই কাপড় জরড়নয় 
রছনলন। রতরন যখ্ন সালাত কশষ করনলন, আরম বললাম, 
ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমার সনহাদর আলী ইবন আবু তারলব, 
হুরায়রার পূত্র অমুকনক কতল করার সংকল্প কনরনছ, 
যানক আরম রনরাপত্তা রদনয়রছ। রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বলনলন, কহ উনম্ম হানী! তুরম যানক 
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রনরাপত্তা রদনয়ছ আরমও তানক রনরাপত্তা রদলাম। উনম্ম 
হানী রারদয়াল্লাহু ‘আনহা বলনলন, এ রছল দুহার (িাশত) 
সময়।”50 

আনয়শা রারদয়াল্লাহু ‘আনহার হাদীস দ্বারা িার রাকাত 
সাবযস্ত। মু‘আয রারদয়াল্লাহু ‘আনহু কেনক বরর্েত। রতরন 
আনয়শা রারদয়াল্লাহু ‘আনহানক রজোসা করনলন, 

ىَح؟ » َكْم ََكَن رَُسوُل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم يَُصل  َصاَلةَ الضُّ
ْرَبَع َرَكَعاٍت َوَيِزيُد َما َشاءَ »قَالَْت: 

َ
 «.أ

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম দুহার সালাত 
কত রাকাত আদায় করনতন? রতরন বলনলন, িার 
রাকাত। ইনে হনল কবরশও পড়নতন।”51 

আর আবূ যর রারদয়াল্লাহু আনহুর হাদীস দ্বারা দুই রাকাত 
সাবযস্ত। আবূ যর রারদয়াল্লাহু ‘আনহু কেনক বরর্েত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বনলনছন, 
                                                           
50 সহীহ মুসরলম, হাদীস নং ৩৩৬।  
51 সহীহ মুসরলম, হাদীস নং ৭১৯।  
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، َعِن انلَّيِب   ِِب َذرٍّ
َ
نَُّه قَاَل: َعْن أ

َ
يُْصبُِح لََعَ ُُك  » َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم، أ

َحِدُكْم َصَدقٌَة، فَُُكُّ تَْسِبيَحٍة َصَدقٌَة، َوُُكُّ ََتِْميَدةٍ 
َ
ُساَلََم ِمْن أ

ْمٌر بِالَْمْعُروِف 
َ
َصَدقٌَة، َوُُكُّ َتْهِليلٍَة َصَدقٌَة، َوُُكُّ تَْكِبرَيٍة َصَدقٌَة، َوأ

قٌَة، َوَنْْهٌ َعِن الُْمنَْكِر َصَدقٌَة، َوُُيِْزئُ ِمْن ذَلَِك َرْكَعتَاِن يَْرَكُعُهَما َصدَ 
ىَح   .«ِمَن الضُّ

“কতামানদর ককউ যখ্ন কভানর উনে, তখ্ন তার প্ররতরি 
কজাড়ার ওপর একরি সদকা রনয়নছ। প্ররত সুবহানাল্লাহ 
সদকা, প্ররত আলহামদুরলল্লাহ সদকা, প্ররত লা-ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ সদকা, প্ররত আল্লাহু আকবার সদকা, আমর রবল 
মা‘রুফ (সৎকানজর আনদশ) সদকা, নাহী আরনল মুনকার 
(অসৎকানজর রননষধ) সদকা। অবশয িাশনতর সময় দু-
রাকাত সালাত আদায় করা এ সনবর পি কেনক 
যনেষ্ট।”52 

ইমাম আবূ জা‘ফর তাবারী, হারলমী, রূইয়ানী রহ. 
বনলনছন, দুহার সালানতর রনরদেষ্ট ককাননা রাকাত সংখ্যা 

                                                           
52 সহীহ মুসরলম, হাদীস নং ৭২০।  
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কনই। দুই রাকাত কেনক বানরা রাকাত বা তনতারধক পড়া 
যায়। ইমাম ইরাকী রতররমযীর বযাখ্যায় বনলনছন, সাহাবী 
ও তানব‘ঈনদর কেনক বানরা রাকাতনক সীমাবদ্ধ করা হয় 
রন। ইমাম সুয়ূতী রহ. এ মত বযক্ত কনরনছন।53 

সাঈদ ইবন মানসূর রহ. হাসান রহ. কেনক বর্েনা কনরন, 

نَُّه ُسئِ »
َ
ِ أ ْصَحاُب رَُسوِل اَّللَّ

َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم  -َل: َهْل ََكَن أ  -َصَّلَّ اَّللَّ

، َوِمنُْهمْ َمْن يَُصل   يَُصلُّوَنَها؟ َفَقاَل: َنَعْم، ََكَن ِمنُْهْم َمْن يَُصل  َرْكَعتنَْيِ
ْرَبًعا، َوِمنُْهْم َمْن َيُمدُّ إَل نِْصِف انلََّهارِ 

َ
 .«أ

“তানক রজনেস করা হনলা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লানমর সাহাবীগর্ রক এ সালাত আদায় কনরনছন? 
রতরন বনলন, হযাাঁ, তারা এ সালাত আদায় কনরনছন। ককউ 
দু রাকাত, ককউ িার রাকাত, ককউ আবার রদ্বপ্রহর পযেন্ত 
দীঘে করনতন।”54 

                                                           
53 নাইলুল আওতার, ৩/৭৬। 
54 তানবীরুল হাওয়ারলক শরনহ মুয়াত্তা মারলক, ১/১২৯। নাইলুল 

আওতার, ৩/৭৬।  
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মাগররনবর পনর ছয় রাকাত সালাত রক আউয়াবীননর 
সালাত? 
সালাতুল আউয়াবীননর বযাপানর কমাি িাররি মত পাওয়া 
যায়। রননে এ িাররি মত দলীল ও রবনেষর্সহ উনল্লখ্ 
কনর রনভেরনযাগয মত বযক্ত করব ইনশাআল্লাহ।  

প্রেম মত: একদল আনলম রবনশষ কনর সূফীবারদরা মনন 
কনরন, মাগররব সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম ইশার 
মধযবতেী সমনয় ছয় রাকাত সালাত আদায় হনলা 
আউয়াবীননর সালাত। তারা দলীল রহনসনব রননোক্ত 
হাদীসসমূহ উনল্লখ্ কনরনছন: 

ইবন আব্বাস রারদয়াল্লাহু আনহুমা কেনক বরর্েত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বনলনছন, 

، َوالَْمْغرِِب َوالِْعَشاِء ُغِفَر ََلُ » ْهِر َوالَْعرْصِ ْحيَا َما َبنْيَ الظُّ
َ
وََشَفَع ََلُ َمْن أ

 .«َملَََكنِ 

“কয বযরক্ত কযাহর ও আসর এবং মাগরীব ও ইশার 
মধযবতেী সময় সালাত আদায় করনব আল্লাহ তানক িমা 
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কনর রদনবন এবং দু’জন রফররশতা তার জনয শাফা‘আত 
করনব।”55 

এ হাদীসরি আবুশ শাইখ্ আবু্দল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন 
রহব্বান ‘সাওয়াবুল ‘আমারলয যারকয়যাহ’ রকতানব বর্েনা 
কনরনছন।   

ইমাম যাহাবী রহ. বনলন, “আবূ মূসা আল-মারদনী রহ. 
বনলন, আবুশ শাইখ্ আবু্দল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন 
রহব্বান-এর রকতাব ‘সাওয়াবুল ‘আমারলয যারকয়যাহ’ ইমাম 
তাবরানীর রনকি কপশ করনল রতরন এিানক ভানলা মনন 
কনরনছন। রতরন আনরা মন্তবয কনর বনলন, হাদীসখ্ানা 
ইনতাপূনবে আমার জানা রছল না। ‘সাওয়াবুল ‘আমাল’ 
নানম তার একখ্ানা রকতাব আনছ”।56  

এ হাদীসরিনক ইমাম শাওকানী রহ. ইল্লত তো কদাষযুক্ত 
বনলনছন। রতরন বনলন, এ হাদীনসর সননদ ‘হাফস ইবন 

                                                           
55 আত-তারগীব রফ ফাদানয়নল আমাল, হাদীস নং ৮১, পৃ. ৩৩।  
56 রসয়ার ‘আলামুন নুবালা, ১৬/১৭৮।  
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‘উমার আল-কাজ্জাজ’ রনয়নছ, তানক জয়নুদ্দীন ইরাকী 
রহ. মাজহুল বনলনছন।57  

ইমাম যাহাবী রহ.ও তানক মাজহুল বনলনছন।58 

অনয বর্েনা হনে, ইবন আব্বাস রারদয়াল্লাহু ‘আনহুমা 
কেনক বরর্েত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 
বনলনছন, 

من صَّل أربع ركعات بعد املغرب قبل أن يتلكم رفعت َل يف »
عليني، وَكن كمن أدرك يللة القدر يف املسجد األقىص، وه خري 

 .«من قيام نصف يللة

“কয বযরক্ত মাগররনবর পনর ককাননা কো বলার আনগ িার 
রাকাত সালাত আদায় করনব তানক ‘ইরল্লয়যীননদর 
অন্তভুেক্ত করা হনব। তার সাওয়াব এমন কয লাইলাতুল 
কদনর মসরজনদ আকসায় সালাত আদায় করনল কযরূপ 
সাওয়ানবর অরধকারী হয়। এ সালাত মধযরানতর 
                                                           
57 নাইলুল আওতার, ৩/৫৪।  
58 আল-মীযান, ১/৫৬৪।  
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(তাহাজু্জদ) সালানতর কিনয়ও উত্তম”।59  

ইমাম শাওকানী রহ. বনলনছন, হাদীসরি দাইলামী তার 
মুসনানদ রফরদাউনস বর্েনা কনরনছন। হাদীনসর সননদ 
অপরররিত রাবী রনয়নছ। তাছাড়া এিা আবু্দল্লাহ ইবন আবু 
সাঈদ এর বর্েনা। রতরন যরদ হাসান এবং তার কেনক 
ইয়ারজদ ইবন হারুন বর্েনা কনর োনকন তনব আবু 
হারতম রহ. তানক অপরররিত রহনসনব গর্য কনরনছন।  
আর ইবন রহব্বান তানক রসকাহ এর মনধয গর্য 
কনরনছন। পিান্তনর যরদ রাবী আবু সাঈদ আল-মাকবুরী 
হন তাহনল রতরন দ‘য়ীফ।60 আর ইরাকী রহ. হাদীনসর 
সনদরিনক দ‘য়ীফ বনলনছন।61 

অনয বর্েনায় রনয়নছ, ইবন উমার রারদয়াল্লাহু ‘আনহুমা 
কেনক বরর্েত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 
বনলনছন, 
                                                           
59 হাদীসরি দাইলামী তার মুসনানদ রফরদাউনস বর্েনা কনরনছন।  
60 নাইলুল আওতার, ৩/৬৮।  
61 তাখ্ররজ আহাদীসু এহইয়াউ উলুমুদ্দীন, ২/৮৮১। 
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ْن َيتلََكََّم ُغِفَر ََلُ بَِها »
َ
َمْن َصَّلَّ ِستَّ َرَكَعاٍت َبْعَد الَْمْغرِِب َقبَْل أ

 .«ََخِْسنَي َسنَةً 

“কয বযরক্ত মাগররনবর সালানতর পনর ককাননা কোবাতো না 
বনল ছয় রাকাত সালাত আদায় করনব তার পঞ্চাশ 
বছনরর গুনাহ মাফ কনর কদওয়া হনব”।62 

ইমাম যাহাবী রহ. মীযানন (৩/৬৮১) বনলনছন, আবু 
যুর‘আ তানক মুনরকরুল হাদীস বনলনছন। ইবন রহব্বান 
বনলনছন, রতরন হাদীসনক উরিনয় বনলন, মাউকুফনক 
মারফু রহনসনব িারলনয় কদন, তার দ্বারা দলীল কদওয়া 
যানব না। ইবন আবী হারতম রহ. ‘আল-‘ইলাল’ (১/৭৮) 
এ বনলনছন, আবূ যুর‘আ রহ. বনলনছন, এ হাদীসনক ছুাঁনড় 
কফল, ককননা এিা বাননায়ানির মনতা। আবূ যুর‘আ রহ. 
আনরা বনলনছন, মুহাম্মদ ইবন গাযওয়ান দানমস্কী 
মুনরকরুল হাদীস। আলবানী রহ. তানক দ‘য়ীফার মনধয 
উনল্লখ্ কনরনছন (পৃ. ৪৬৮)। 

                                                           
62 রকয়ামুল লাইল, মুহাম্মদ ইবন নসর আল-মারওয়াযী, পৃ. ১৩১।   
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আনরক বর্েনায় আনছ, আবূ হুরায়রা রারদয়াল্লাহু আনহ 
কেনক বরর্েত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 
বনলনছন: 

َمْن َصَّلَّ َبْعَد الَمْغرِِب ِستَّ َرَكَعاٍت لَْم َيتَلَكَّْم ِفيَما بَيْنَُهنَّ بُِسوٍء »
ةَ َسنَةً   .«ُعِدلَْن ََلُ بِِعبَاَدةِ ثِنََْتْ َعرْشَ

“ককউ যরদ মাগররনবর পর ছয় রাকাত (নফল) আদায় 
কনর এবং এর মানঝ কস যরদ ককাননা মন্দ কো না বনল, 
তনব তানক বার বছর ইবাদত করার সমপররমার্ সাওয়াব 
কদওয়া হয়।”63 

ইমাম আবূ ঈসা রতররমযী রহ. বনলন:  আবূ হুরায়রা 
রারদয়াল্লাহু আনহু বরর্েত হাদীসরি গরীব। যানয়দ ইবনুল 
হুবাব.... উমার ইবন আবী খ্াস‘আম সূত্র ছাড়া এরি বরর্েত 
আনছ বনল আমরা জারন না। মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল 
আল-বুখ্ারী রহ.-কক বলনত শুননরছ, উমার ইবন 
আবদুল্লাহ ইবন আবী খ্াস‘আম মুনকারুল হাদীস (তার 

                                                           
63 রতররমযী, হাদীস নং ৪৩৫।  
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হাদীস প্রতযাখ্যাত)। রতরন তানক খু্বই দ‘য়ীফ বনল মন্তবয 
কনরনছন। আলবানী রহ. হাদীসরিনক অতযন্ত দ‘য়ীফ 
বনলনছন। 

অনয বর্েনায় এনসনছ, আনয়শা রারদয়াল্লাহু আনহা সূনত্র 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম কেনক বরর্েত 
আনছ কয, রতরন বনলনছন: 

ُ ََلُ بَيْتًا يِف اْْلَنَّةِ » يَن َرْكَعًة َبىَن اَّللَّ  .«َمْن َصَّلَّ َبْعَد الَْمْغرِِب ِعرْشِ

“মাগররনবর পর ককউ যরদ রবশ রাকাত (নফল) সালাত আদায় 
কনর, আল্লাহ তার জনয জান্নানত ঘর বানানবন।”64 

আলবানী রহ. হাদীসরিনক অতযন্ত দ‘য়ীফ বনলনছন। 

ابِنيَ » وَّ
َ
 .«من َصَّلَّ بنَي املْغرب َوالْعَشاء فَإِنََّها من َصاَلة اأْل

                                                           
64 রতররমযী, হাদীস নং ৪৩৫।  
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“কয বযরক্ত মাগররব ও ইশার মধযবতেী সমনয় সালাত 
আদায় করনব; ককননা তা আউয়াবীননদর সালাত।65 

ইবন উমার রারদয়াল্লাহু ‘আনহুমা কেনক বরর্েত, রতরন 
বনলন, 

ْدَمَن لََعَ »
َ
ِب َغْزَوةً َبْعَد َمْن أ ْرَبِع َرَكَعاٍت َبْعَد الَْمْغرِِب، ََكَن ََكلُْمَعق 

َ
 أ

 .«َغْزَوةٍ 

“কয বযরক্ত রনয়রমতভানব মাগররনবর পনর িার রাকাত 
সালাত আদায় করনব, কস যুনদ্ধর পর যুনদ্ধ 
অংশগ্রহর্কারীর মনতা সাওয়ানবর অরধকারী হনব।”66 

শাওকানী রহ. বনলনছন, এ হাদীনসর সননদ ‘মূসা ইবন 
‘উবাইদাহ আর-রুবজী’ খু্বই দ‘য়ীফ। ইমাম ইরাকী রহ. 

                                                           
65 ইবন মুবারক ‘রাকাইক’ এ ইবন মুনরজর এর সূনত্র মুরসাল 

রহনসনব বর্েনা কনরনছন।  
66 যুহুদ ওয়ার রাকাইক, ইবন মুবারক, ১/৪৪৫। শরনহ সুন্নাহ রলল-

বাগভী, ৩/৪৭৪। মুসান্নাফ আবু্দর রাযযাক, হাদীস নং ৪৭২৮, 
৩/৪৫।  
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মূলত এিা ইবন উমার রারদয়াল্লাহু ‘আনহুমার কো, 
মারফু‘ হাদীস নয়।67 

ইবন মাস‘উদ রারদয়াল্লাহু ‘আনহু কেনক  বরর্েত, রতরন 
বনলন, 

َكن رسول اَّللَّ صَّل اَّللَّ عليه وسلم يصل بني املغرب والعشاء »
 «.أربع ركعات

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম মাগররব ও 
ইশার মধযবতেী সময় িার রাকাত সালাত আদায় 
করনতন।”68 

শাওকানী রহ. বনলনছন, হাদীসরির সনদ মুনকাতী‘; 
ককননা এিা মা‘ন ইবন আবু্দর রহমান ইবন আবু্দল্লাহ 

                                                           
67 নাইলুল আওতার (৩/৫৪)। 
68 রকয়ামুল লাইল, মুহাম্মদ ইবন নসর আল-মারওয়াযী, (মুখ্তাসার: 

পৃ. ১৩২-১৩৩)।   
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ইবন মাসউদ তার দাদার কেনক বর্েনা। অেি রতরন তার 
দাদানক জীরবত পান রন।69 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লানমর দাস ‘উবাইদ 
রারদয়াল্লাহু ‘আনহু কেনক বরর্েত, তানক রজনেস করা 
হনয়রছল কয, 

ُمُر بَِصاَلةٍ َبْعَد الَْمْكتُوَبِة، »
ْ
َكاَن رَُسوُل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم يَأ

َ
أ

ْو ِسَوى الَْمْكتُوبَِة؟ قَاَل: " َنَعْم َبنْيَ الَْمْغرِِب 
َ
 .« َوالِْعَشاءِ أ

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম রক ফরজ সালাত 
বযতীত অনয ককাননা সালাত আদায় করনত রননদেশ 
রদনতন? রতরন বনলনছন, হযাাঁ, মাগররব ও ইশার মধযবতেী 
সময় নফল সালাত আদানয় রননদেশ রদনয়নছন।”70 

আল্লামা শুয়াইব আরনাউত রহ. হাদীনসর সনদনক দ‘য়ীফ 
বনলনছন, ককননা এখ্ানন ‘উবাইদ কেনক বর্েনাকারী 
অোত একনলাক। হাইসামী বনলনছন, ইমাম আহমদ ও 
                                                           
69 নাইলুল আওতার (৩/৫৪) 
70 মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ২৩৬৫২। 
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তাবরানী আল-কাবীনর হাদীসরি বর্েনা কনরনছন। তনব 
প্রনতযকরি সনদ একজন অোত কলানকর কেনক বরর্েত, 
অনযানয বর্েনাকারীগর্ সহীহ হাদীনসর বর্েনাকারী।71 

মুহাম্মাদ ইবন আম্মার ইবন ইয়ারসর রহ. কেনক বরর্েত, 
রতরন বনলন, 

رأيت عمار بن ياَس يصل بعد املغرب ست ركعات، وقال : رأيت »
حبييب رسول اهلل صَّل اهلل عليه وسلم يصل بعد املغرب ست 

، املغرب ست ركعات ؛ غفرت َل ذنوبهركعات وقال : من صَّل بعد 
 .«ولو َكنت مثل زبد ابلحر

“আরম আম্মার ইবন ইয়ারসর রারদয়াল্লাহু ‘আনহুনক 
মাগররনবর পনর ছয় রাকাত সালাত আদায় করনত 
কদনখ্রছ। রতরন (আম্মার ইবন ইয়ারসর) বনলন, আরম নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামনক মাগররনবর পনর ছয় 
রাকাত সালাত আদায় করনত কদনখ্রছ, আর রতরন 
(সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) বনলনছন, “কয বযরক্ত 

                                                           
71 মাজমাউয যাওয়ানয়দ (২/২২৯)। 
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মাগররনবর পনর ছয় রাকাত সালাত আদায় করনব তার 
সব গুনাহ মাফ কনর কদওয়া হনব; যরদও তার গুনাহ 
সমুনদ্রর কফনার মনতা অরধক হয়।”72 

হাইসামী রহ. বনলন, হাদীসরি ইমাম তাবরানী তার 
সগীর, আওসাত ও কাবীনর বর্েনা কনরনছন। সারলহ ইবন 
কুতন আল-বুখ্ারী এককভানব বর্েনা কনরনছন। আল্লামা 
মুনরযরী রহ. তারগীব ওয়াত তারহীব রকতানব বনলনছন, 
হাদীসরি গরীব। শাওকানী রহ. বনলনছন, ইবন জাওযী 
রহ. বনলনছন, এ হাদীনসর সননদ অননক অপরররিত 
বর্েনাকারী আনছন।73 আলবানী রহ. হাদীসরিনক দ‘য়ীফ 
বনলনছন। রতরন সারলহ ইবন কুতন কক মাজহুল বনলনছন, 
এছাড়াও তার উর্ধ্েতন বর্েনাকারীগর্ও অপরররিত।74 

অনয এক বর্েনায় এনসনছ, আসওয়াদ রহ .বনলন, 

                                                           
72 মাজমাউয যাওয়ানয়দ (২/২২৯)। 
73 নাইলুল আওতার (৩/৫৪)। 
74 তারগীব ওয়াত তারহীব (১/১৭২)। 
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اَعِة إَِلَّ » ُ َعنُْه يِف تِلَْك السَّ ِ ْبَن َمْسُعوٍد رَِِضَ اَّللَّ َتيُْت َعبَْد اَّللَّ
َ
َما أ

، َفُقلُْت ََلُ: يِف َذلَِك، قَاَل: نِْعَم َساَعُة الَْغْفلَِة َيْعِِن َبنْيَ  وََجْدتُُه يَُصل 
 .«الَْمْغرِِب َوالِْعَشاءِ 

“আরম যখ্নই কস সময় (মাগররনবর পর) আবু্দল্লাহ ইবন 
মাসউদ রারদয়াল্লাহু আনহুর কানছ এনসরছ, তখ্নই তানক 
সালাতরত অবস্থায় কপনয়রছ আরম তানক এ সম্পনকে 
রজনেস করনল রতরন বলনলন, এ অলস সময় অেোৎ 
মাগররব ও ইশার মধযবতেী সময় ইবাদত করা কতই না 
উত্তম।”75 

হাইসামী রহ. বনলনছন, হাদীনসর সননদ জারবর আল-
জু‘রফ সম্পনকে আনলমগর্ অননক ধরননর মন্তবয 
কনরনছন।76 আলবানী রহ. হাদীসরিনক দ‘য়ীফ 

                                                           
75 মুখ্তাসার রকয়ামুল লাইল, পৃ. ৮৯। মুসান্নাফ আবু্দর রাযযাক, 

হাদীস নং ৪৭২৫। তাবরানী কাবীর, ৯/২৮৮, হাদীস নং ৯৪৫০।   
76 মাজমাউয যাওয়ানয়দ (২/২৩০)। 
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বনলনছন।77 

হুযায়ফা রারদয়াল্লাহু ‘আনহু কেনক বরর্েত, রতরন বনলন, 

« 
َ
: َمََّت َعْهُدكَ َسأ ِم 

ُ
ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ َص ، َتْعِِن بِانلَّيِب  تَلِِْن أ َفُقلُْت  ،َّلَّ اَّللَّ
آِِت . َفُقلُْت لََها : َدِعيِِن نُْذ َكَذا َوَكَذا، َفنَالَْت ِمِن  ِه َعْهٌد مُ : َما ِِل بِ 

ُ َعلَيِْه وََسلََّم انلَّيِبَّ  َُلُ  َصَّلَّ اَّللَّ
َ
ْسأ

َ
َ َمَعُه الَْمْغرَِب، َوأ َصل 

ُ
ْن يَْستَْغِفَر فَأ

َ
 أ

َتيُْت انلَّيِبَّ ِِل َولَِك 
َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم ، فَأ ، فََصلَّيُْت َمَعُه الَْمْغرَِب َصَّلَّ اَّللَّ

َع َصْوِِت َفَقاَل : َمْن َفتَِبْعتُُه فََسمِ اْنَفتََل ، ُثمَّ َصَّلَّ َحَّتَّ َصَّلَّ الِْعَشاءَ فَ 
َك .  ُحَذْيَفُة  ؟َهَذا م 

ُ
ُ لََك َوأِل  «.قُلُْت َنَعْم قَاَل : َما َحاَجتَُك َغَفَر اَّللَّ

“আমার মা আমানক রজনেস করনলন, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইরহ ওয়াসাল্লানমর রখ্দমনত কতামার পালা কখ্ন? 
তখ্ন আরম আমার অমুক সময় কেনক অমুক সময় পযেন্ত 
সমনয়র কো তানক বললাম। রতরন আমার কস সময়িা 
আমার কেনক রননয় রননলন। আরম মানক বললাম: আপরন 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লানমর দরবানর এনস তাাঁর 
সানে মাগররনবর সালাত আদায় করনবন এবং রাসূলুল্লাহ্ 

                                                           
77 তারগীব ওয়াত তারহীব (১/১৭২) 
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সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামনক আমার ও আপনার জনয 
কদা‘আ করনত বলব। আরম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লানমর দরবানর আসলাম এবং তাাঁর সানে 
মাগররনবর সালাত আদায় করলাম, রতরন মাগররনবর পনর 
সালাত আদায় করনত োকনলন, এমনরক ইশা পযেন্ত 
সালাত আদায় কনর ইশার সালাত আদায় করনলন। 
অতঃপর রতরন রনজেন স্থানন যারেনলন, আরমও তাাঁনক 
অনুসরর্ করনত লাগলাম। রতরন আমার আওয়াজ শুনন 
রজনেস করনলন, কক? হুযাইফা? আরম বললাম, হযাাঁ। 
রতরন বলনলন, কতামার কী প্রনয়াজন? আল্লাহ কতামানক ও 
কতামার মানক িমা কনর রদন।”78 

                                                           
78 রতররমযী, হাদীস নং ৩৭৮১, রতরন হাদীসরিনক হাসান গরীব 

বনলনছন। নাসায়ী আল-কুবরা, হাদীস নং ৩৮০, মুসনাদ আহমদ, 
হাদীস নং ৩৯২, ৪০৪। ইমাম মুনরযরী রহ. তারগীব 
ওয়াততারহীনব বনলনছন, হাদীসরি নাসায়ী জাইনয়যদ সননদ বর্েনা 
কনরনছন। আল্লামা আলবানী রহ. সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীনব 
(১/৩৮২) হাদীসরিনক সহীহ বনলনছন। শুয়াইব আরনাউত ও 
সহীহ বনলনছন (৩৮/৪৩০)।  



 

73 

 

যরদও হুযায়ফা রারদয়াল্লাহু ‘আনহুর হাদীসরি সহীহ; রকন্তু 
এ হাদীস দ্বারা আউয়াবীন সালাত প্রমার্ করা যানব না। 
ককননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম তখ্ন ফরয 
সালানতর পনর কয ককাননা নফল সালাত আদায় 
কনরনছন। তাছাড়া এনতা দীঘে সমনয় রতরন মাত্র ছয় 
রাকাত সালাত আদায় কনরন রন; বরং এর কিনয়ও কবরশ 
হনত পানর, যা রাবীর কো দ্বারাই বুঝা যায় কয, রতরন 
মাগররনবর পনর ইশা পযেন্ত সালাতরত রছনলন। ফনল 
হুযায়ফা রারদয়াল্লাহু ‘আনহু ও তার মা কস সময় 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লানমর সানে কো 
বলার সুনযাগ পান রন। 

আবু্দল করীম ইবন হাররস রহ. কেনক বরর্েত, রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বনলনছন, 

، « َمْن َرَكَع َعرْشَ َرَكَعاٍت َبنْيَ الَْمْغرِِب َوالِْعَشاِء بُِِنَ ََلُ قَرْصٌ يِف اْْلَنَّةِ »
 ، ِ ْو ُبيُوَتنَا يَا رَُسوَل اَّللَّ

َ
اِب: إًِذا نُْكِْثُ قُُصوَرنَا، أ َفَقاَل ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّ

ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم: َفَقاَل رَسُ  فَْضُل »وُل اَّللَّ
َ
ْكَْثُ َوأ

َ
ُ أ ْو قَاَل: « اَّللَّ

َ
أ

ْطيَُب »
َ
 .«أ
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“কয বযরক্ত মাগররব ও ইশার মধযবতেী সমনয় বানরা রাকাত 
সালাত আদায় করনব তার জনয জান্নানত একরি প্রাসাদ 
বতরর করা হনব। তখ্ন উমার রারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলনলন, 
তাহনল আমরা কবরশ কবরশ সালাত আদায় কনর আমানদর 
প্রাসাদ বা বারড় কবরশ পররমার্ করনত পারর। রাসূলুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বলনলন, আল্লাহু আকসার 
বা আফদাল বা আতইয়াব (আল্লাহ অরধক দাতা, উত্তম 
প্ররতদান প্রদানকারী)।”79 আল্লামা আলবানী রহ. বনলনছন, 
এিা মুরসাল দ‘য়ীফ।80 

মাগররব ও ইশার মধযবতেী সমনয় আদায়কৃত ছয় রাকাত 
সালাতনক করতপয় শানফ‘ঈগর্ আউয়াবীননর সালাত 
বনলনছন। এিানক সালাতুল গাফলাহও বলা হয়। ককননা 
মানুষ এ সময় রানতর খ্াবার, ঘুনমর প্রস্তুরত ও অনযানয 
কানজ বযস্ত োনকন। 

                                                           
79 যুহুদ ওয়ার রাকাইক, ইবন মুবারক, ১/৪৪৬। মুখ্তাসার রকয়ামুল 

লাইল, পৃ. ৮৮।  
80 রসলরসলা দ‘য়ীফার (৪৫৯৭)। 
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ইবন মুনকারদর ও আবূ হারযম রহ. রননোক্ত আল্লাহর বার্ী 
সম্পনকে বনলন, 

عِّ  َعنِّ  ُجُنوُبُهم   َتَتَجاَفَّٰ ﴿ ه ما بني [ ١٦: السجدة] ﴾ٱل َمَضاجِّ
 . املغرب وصالة العشاء ، صالة األوابني

“তানদর পার্শ্েনদশ রবছানা কেনক আলাদা হয়।” [সূরা 
আস-সাজদাহ, আয়াত: ১৬] এিা মাগররব ও ইশার 
মধযবতেী আউয়াবীননর সালাত।”81 তনব এ হাদীনসর 
সননদ ইবন লারহ‘আহ আনছন, তাাঁনক অনননকই দ‘য়ীফ 
বনলনছন। 

রদ্বতীয় মত: সালাতুল আউয়াবীন হনলা সলাতুদ-দুহা বা 
িাশনতর সালাত। এ সালাত সূনযোদনয়র ১৫ রমরনি পনর 
শুরু হয় এবং কযাহনরর ১৫ রমরনি পূনবে কশষ হয়।  এ 
সালানতর সময় সম্পনকে হাদীনস এনসনছ, যারয়দ ইবন 
আরকাম রারদয়াল্লাহু ‘আনহু কেনক বরর্েত, রতরন বনলন, 

                                                           
81 সুনান আল-বাইহাকী, ৩/১৯।  
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ْهِل ُقَباَء وَُهْم يَُصلُّوَن، »
َ
َخَرَج رَُسوُل اهللِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم لََعَ أ

ابِنَي إَِذا َرِمَضِت الِْفَصاُل »َفَقاَل:  وَّ
َ
 .«َصاَلُة اأْل

“রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম কুবা বাসীনদর 
ওখ্ানন কগনলন, তখ্ন তারা সালাত আদায় কররছনলন। 
রতরন তখ্ন বনলরছনলন, আল্লাহ কপ্ররমকনদর সালানতর 
সময় হল যখ্ন উি শাবনকর পানয় উত্তাপ লানগ (অেোৎ 
মারি গরম হনয় যায়)।”82 

আবূ হুরায়রা রারদয়াল্লাহু আনহু কেনক বরর্েত, রাসূলুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বনলনছন, 

ىَح » اٌب  ََل ُُيَافُِظ لََعَ َصاَلةِ الضُّ وَّ
َ
ابِنيَ »قَاَل: « إَِلَّ أ وَّ

َ
 .«َوِهَ َصاَلةُ اأْل

                                                           
82 সহীহ মুসরলম, হাদীস নং ৭৪৮। 
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“ককবল আওয়াব তো আল্লাহর রদনক প্রতযাবতেনকারীগর্ই 
সালাতুদ-দুহার সবেদা গুরুত্ব রদনয় োনক। রতরন আনরা 
বনলনছন, সালাতুদ-দুহা হনলা আউওয়াবীননর সালাত।”83  

আল্লামা আলবানী রহ. বনলনছন, “যারা মাগররনবর পনর 
ছয় রাকাত সালাত আদায় করানক আউওয়াবীননর সালাত 
বনলন এ হাদীস তানদর কস দাবী খ্ণ্ডন কনর রদনয়নছ। 
আসনল এ ছয় রাকনতর নানমর ককাননা অরস্তত্ব কনই এবং 
প্রকৃতপনি মাগররনবর পনর ছয় রাকাত সালাত সাবযস্ত 
কনই।”84 

তৃতীয় মত: সালাতুল আউয়াবীন সালাতুদ-দুহা ও মাগররব 
ও ইশার মধযবতেী সমনয়র নফল সালাত উভয়নকই 
বুঝায়। এ মতানুসারীরা মূলতঃ দু’রি মতনক একরত্রত 
কনরনছন।  
                                                           
83 আল-মুসতাদরাক রললহারকম, হাদীস নং ১১৮২। ইমাম হারকম 

রহ. বনলন, হাদীসরি মুসরলনমর শনতে সহীহ, তনব বুখ্ারী ও 
মুসরলম ককউ তানদর রকতানব উনল্লখ্ কনরন রন।  

84 রসলরসলা আহাদীসুদ দ‘য়ীফা ওয়াল মাউদু‘আহ, ১/৪৮১।  
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মাউসু‘আ রফকরহয়যাহ কুনয়রতয়াহনত বলা হনয়নছ, 
সালাতুদ-দুহা ও মাগররব ও ইশার মধযবতেী সালাতনক 
সালাতুল আউয়াবীন বলা হয়। এিা উভয় সালানতর জনয 
বযবহৃত হয়।85 

িতুেে মত: সালাতুল আউয়াবীন হনলা সফর কেনক ঘনর 
রফনর বা সফনর কবর হওয়ার সময় দু রাকাত সালাত 
আদায় করা। তারা দলীল রহনসনব এ হাদীস কপশ কনরন, 

উসমান ইবন আবূ সাওদাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাম কেনক মারফু‘ সূনত্র বর্েনা কনরন, 

ركعتان إذا دخلت بيتك، ) صالة األوابني(صالة األبرار »
  .«وركعتان إذا خرجت

                                                           
85 মাউসু‘আ রফকরহয়যাহ কুনয়রতয়াহ, ২৭/১৩৪-১৩৫।  



 

79 

 

“সালাতুল আবরার তো সালাতুল আউয়াবীন হনলা যখ্ন 
তুরম গৃহ কেনক কবর হও এবং গৃনহ প্রনবশ কনরা তখ্ন 
আদায়কৃত দু রাকাত সালাত।”86  

তাহনল সালাতুল আউয়াবীন সম্পনকে ককানরি সহীহ মত? 
আমরা সকনলই জারন কয, ইবাদত হনলা তাওরকফী তো 
আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম যা 
বনলনছন এবং কযভানব বনলনছন কসভানব আদায় করা। 
এনত রননজর মনগড়া ককাননা মত বা দুবেল ও জাল হাদীস 
রদনয় দলীল কপশ কনর রকছু বাড়াননা বা কমাননা যানব 
না। উক্ত আনলািনার দ্বারা এিা স্পষ্ট হনলা কয, সালাতুল 
আউয়াবীননর বযাপানর কমাি িাররি মত পাওয়া যায়।  

প্রেম মনতর অনুসারীরা বনলনছন, মাগররব ও ইশার 
মধযবতেী সমনয় আদায়কৃত ছয়, িার বা দু রাকাত 
সালাত। রকন্তু আমরা তানদর দলীলকৃত প্রনতযকরি 

                                                           
86 ইবন মুবারক আয-যুহদ এ বর্েনা কনরনছন। আলবানী রহ. 

রসলরসলা দ‘য়ীরফয়া (৩৭৮৮)-কত হাদীসরিনক দ‘য়ীফ বনলনছন।  
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হাদীনসর তাখ্রীনজ উনল্লখ্ কনররছ কয, তানদর দলীলসমূহ 
সবই দ‘য়ীফ। একরিও সহীহ হাদীস পাওয়া যায় না। 
ইমাম রতররমযী রহ. এর বরর্েত একরি হাদীস পাওয়া যায়, 
তানত হুযায়ফা রারদয়াল্লাহু ‘আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইরহ ওয়াসাল্লানমর রখ্দমনত মাগররনবর পূনবে 
রগনয়রছল। তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লানমর সানে মাগররনবর সালাত আদায় কনরনছন 
এবং ইশা পযেন্ত অনপিা কনরনছন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম এ সময় নফল সালানত বযস্ত রছনলন। 
ফনল তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম-এর 
সানে আনলািনা ও কদা‘আ-প্রােেনা করনত পানরন রন। 
রকন্তু এ হাদীনস এ কো উনল্লখ্ কনই কয, কসিা 
আউয়াবীননর সালাত রছল; বরং আমরা বলনত পারর এিা 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লানমর অভযাস 
অনুযায়ী নফল সালাত আদায় কনরনছন।  

রদ্বতীয় মনতর অরধকারীরা সালাতুল আউয়াবীন ও দুহানক 
একই সালাত বনলনছন। তারা িাশনতর সালাতনকও 
আউয়াবীন বনলনছন। মূলত সূনযোদনয়র পরপরই 
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আউয়াবীননর সালাত আদায় করনল তাাঁনক িাশনতর 
সালাত বনল। আর সূযে পূর্েরূনপ আকানশ উরদত হনল 
যখ্ন উনির বাচ্চা মানয়র কেনক পৃেক হনয় যায় তখ্ন এ 
সালাত আদায় করনল তা দুহার সালাত বনল।  

অনযরদনক যারা উভয় মাগররব ও ইশার মধযবতেী সমনয়র 
সালাত ও দুহার সালাত উভয়রিনকই আউয়াবীননর সালাত 
মনন কনরন তানদর এ বযাপানর কুরআননর বা সহীহ 
হাদীনসর ককাননা দলীল কনই।  

আর িতুেে দনলর দলীলরি দ‘য়ীফ ও অরধকাংশ সহীহ 
হাদীনসর রবপরীত বনল তা গ্রহর্নযাগয নয়।  

কমাদ্দাকো হনলা, অননকগুনলা সহীহ হাদীস প্রমার্ কনর 
কয, সূনযোদয় কেনক সূযে পরিম আকানশ ঢনল পড়ার পূবে 
পযেন্ত তো কযাহনরর পূবে পযেন্ত আদায়কৃত সালাতনক 
আউয়াবীননর সালাত বনল। এিাই অরধকাংশ আনলনমর 
মত। ইবাদনতর কিনত্র সহীহ হাদীস পাওয়া সনেও 
দ‘য়ীফ হাদীনসর ওপর আমল করার ককাননা কযৌরক্তকতা 
কনই। 
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সমাপ্ত 


