
তারাবীহের রাকআত সংখ্যা 

 
 

যা যা আহে- 
ইমাম আবু োনীফার কথা 
ককেু নীকতমালা 

২০ রাকআত তারাবীে 

তাোজ্জদু ও তারাবীে একই সালাত 

আবার ২০ রাকআত তারাবীে 

২০ রাওয়াহতর সনহদর অবস্থা 

৮ রাকআহতর দকলল 

খ্লীফার সুন্নাত রাসূহলর সুন্নাত 

২০ রাকআহতর উপর ইজমা েয় কন 

২৩ জন োনফী আকলহমর কথা 

মক্কা মদীনায় ২০ রাকআহতর তারাবীে 



একটি অজানা কথা বকল,

ককেু নীকতমালা 



ফত োয়ো কোযী খোন

গোয়ো ুল

দ্বোরো দললল গ্রহণ হোরোম ও আমল করোও হোরোম। 

 

২০ রোকআ   োরোবীতহর অগ্রহণতযোগয দলীল- 





এই হোলদসটি মুয়োত্তো ইমোম মোললক,সুনোতন বোয়হোকী, মোতরফো ুস সুনোন ওয়োল আসোর ই যোলদ লক োতব আতে।









আবু বকর,উমোর বতলতেন?

 



১] আল্লোমো আহমোদ লবন মুহোম্মোদ খ ীব কুস োলোনী লনজ শরোহ ইরশোদুস সোরী শরোহ বুখোরীত  ললতখতেন, 





”আর যো ইবতন আবী শোয়বো, ইবতন আব্বোতসর হোলদস বণণনো কতরতেন যয, রোসুলুল্লোহ [সোাঃ] রমোযোন মোতস ২০ রোকআ  

আর 



 

 োরোবীহ ও  োহোজু্জদ একই সোলো  

 



যসখোতন এই কথোটি পোতবন-

 

 

২০ রোকআ   োরোবীতহর আরও দললল 

ইয়োযীদ ইবতন রুমোন বতলতেন, “খলীফো হযর  উমর ইবতন আলএর শোসনোমতল -)য়োলো আনহু’রোলদ্বয়োল্লোহু  ো( খোত্তোব-

৩ ও লব র ২০  োরোবীহ( রোকআ  ২৩ রোত  )প্রল ( মুসলমোনবৃন্দ রমযোন মোতসর) নোমোয পড়ত ন।” [ইমোম মোতলক 

প্রণী  ’মুয়োত্তো মোতলক‘, সোলো  অধ্যোয়, মো জোআ ফী কোয়োতম রমযোন’, ১ম খণ্ড, ১৫৯ পৃষ্ঠো, হোদীস নং ৩৮০[ 



 োহকীকাঃ হোলদসটি মুনকো ো [সনদ লবলিন্ন]

  

অতনতক যমোল্লো আলী ক্বোরী [রোহাঃ]  োর শরতহ যনকোয়ো গ্রতে ইবন আব্বোস [রোাঃ] হত  ২০ রোকআত র হোলদস উতল্লখ 

কতরতেন।





 

 

২০ রোকআ   োরোবীতহর সনতদর অবস্থো 
 

২০ রোকআত র মূল রোবী হতলন

 
বণণনো করো জঘনয পোপ। 



আবু



অবোককর কথো,লসফফীতনর যুতে আলী [রোাঃ] ও আম্মোর [রোাঃ] 





লরজোল লক োতবর লকসতম আওয়োল ৫৭৭ পৃষ্ঠোয় হোকোম লবন উ োয়বো সম্পতকণ  ললতখতেন,







পেল ত  জোল প্রমোণ কতরতেন। 







যকোন যকোন মুদ্রতন ললতখতেন যয, অধ্যোয়টির অপর এক নোম আতে, যসটি হল- সোলো ু   োরোবীহ। 

 

৮ রোকআ   োরোবীতহর হোলদস- 



সোয়ীদ 

 



নীরব ো সম্মল র লক্ষন। 

এমনলক লহদোয়োর টীকো যকউ ভোলম  পড়তল যসখোতনও ৮ রোকআ   োরোবীতহর প্রমোণই পোতবন। শুধু্ লহদোয়োত  ৮ 

রোকয়োত র অলধ্ক আদোয় করোতক মুস্তোহোব বলো হতয়তে। 

হযর  জোলবর (রোাঃ) বলণণ  হোদীতে এতসতে- 

 -َصلَّى بِنَا َرُسْوُل هللاِ َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلََّم فِْي َشْهِر َرَمَضاَن ثََماَن َرْكعَاٍت َواْلِوتْرَ 

‘রোসূলুল্লোহ (েোাঃ) আমোতদর লনতয় রোমোযোতন েোলো  আদোয় করতলন আট রোক‘আ  এবং লব র পড়তলন। 



এই হোলদসতক অতনতক ঈসো লবন জোলরয়োহ –এর জনয যঈফ বতলন।লকন্তু  ো ভুল।

 

 

খলীফোর সুন্নো  রোসূতলর সুন্নো  
এক ভোই ললতখতেন- 



  যখোলোফোতয় রোতশদ্বীন-এর সুন্নো  দ্বোরো প্রমোনী  হতলো  োরোবী ২০ রোকো । আর যখোলোফোতয় রোতসদ্বীন এর সুন্নো  পোলন 

করত  স্বয়ং রোসূল সোাঃ বতল যগতেন। 

হযর  ইরবোয লবন সোলরয়ো রো: বতলন, রোসূল সোাঃ এরশোদ কতরন, 

اشِ  ِديَن اْلَمْهِدي ِيَن فَتََمسَُّكوا بَِها فَإِنَّهُ َمْن يَِعْش ِمْنُكْم بَْعِدي فََسيََرى اْختََِلفًا َكثِيًرا فَعَلَْيُكْم بُِسنَّتِي َوُسنَِّة اْلُخلَفَاِء الرَّ

ِ َوَعضُّوا َعلَ  نَّ ُكلَّ ُمْحدَثٍَة بِْدَعةٌ َوُكلَّ بِْدَعٍة َضََللَةٌ ْيَها بِالنََّواِجِذ َوإِيَّاُكْم َوُمْحدَثَاِت اْْلُُموِر فَإ  

অথণ, রোলূল সো: ইরশোদ কতরতেন, যয বযলি আমোর পতর জীলব  থোকতব, যস অতনক ম তবদ যদখত  পোতব৷  খন 

আমোর সুন্নো  ও যহদোয়ো প্রোপ্ত খলীফোর সুন্নত র অনুসরন করো য োমোতদর জনয অপলরহোযণ ৷ য োমরো এতকই মজবু  কতর 

আকতড় ধ্রতব এবং )ধ্মীয় লবষতয়( লন য ন ুন কোজ যথতক দূতর থোকতব ৷ যকননো প্রল টি ন ুন কোজ লবদআ  ৷ আর 

প্রল টি লবদআ  হল যগোমরোহ ৷ 

(সুনোতন আবূ দোউদাঃ ২/৬১০ হোদীস নং ৪৬০, মসনতদ আহমদ ইবতন হোম্বলাঃ হোদীস নং ১৭১৮৫( 

 যোর দ্বোরো বুঝো যোয় যয, রোসূল সোাঃ  োর খলীফোতদর সুন্নোত র অনুসরণ করত  বতলতেন। 

যস জনয আহতল সুন্নোত র সকল ওলোমোতয় লকরোম বতলন,  োরোলবর নোমোয হতলো ২০ রোকো । ৮রোকত র কথো যকউ বতলন 

নোই। 

কল পয় হোনোফী আললম উি হোলদতসর বযোখযোয় একটি উসূল উতল্লখ কতরন। উসূলটি হল-











 
মুকোলল্লদতদর লনতয় কলব আল োফ যহোসোইন হোলী 

 

 

২০ রোকআত র উপর কখনও ইজমো হয় লনাঃ 



 
হোনোফী উলোমোর বিবযাঃ 



আতনোয়োর শোহ কোশ্মীলর [রোহাঃ] বতলন-

 

আতনোয়োর শোহ কোশ্মীলর [রোহাঃ] আরও বতলনাঃ 

যুতগ যকোন পোথণকয লেল নো। [ল রলমযীর বযোখযোগ্রে আরফুশ শোযী ৩৩০ পৃ.] 



হতয়তে”। 













পতড়তেন। [ ত্বহোবী হোলশয়ো ১\২৯৫] 







 
মক্কো মদীনোয় ২০ রোকআ   োরোবীহ 





রোকআত র হোলদস আতনন লন, কোরন  ো সলহহ নয়।



 


