
তারাবীর নামােযর রাকআত সংখ া 
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সংেযাজন: আ ু াহ আল কাফী 

স াদনায়: আ ু ািহল হাদী 

ভূিমকা:  

আ াহ তায়ালা বেলন: “ হ ঈমানদারগণ! আ া  র িনেদশ মান  কর, িনেদশ মান  কর রসূেলর এবং তামােদর মেধ  যারা িবচারক তােদর। 

তারপর যিদ তামরা কান িবষেয় িববােদ বৃ  হেয় পড়, তাহেল তা আ া   ও তার রসূেলর িত ত পণ কর- যিদ তামরা আ া   ও 

কয়ামত িদবেসর ওপর িব াসী হেয় থাক। আর এটাই কল াণকর এবং পিরণিতর িদক িদেয় উ ম। (সূরা িনসাঃ ৫৯) 

রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলন: আমার পের তামােদর মেধ  যারা জীিবত থাকেব, তারা অেনক মতিবেরাধ দখেত পােব। 

সুতরাং তামরা স সময় আমার সু াত এবং খুলাফােয় রােশদার সু তেক আঁকেড় ধরেব তামরা ীেনর মােঝ নতুন িবষয় আিব ার করা 

থেক িবরত থাকেব, কননা েত ক নতুন িবষয়ই িবদআত। আর িতিট িবদআেতর পিরণাম গামরাহী বা তা। ( দখুন: আবু দাউদ, 

অধ ায়: িকতাবু   সু াহ, িতরিমযী, অধ ায়: িকতাবুল ই  ম। ইমাম িতরিমযী বেলন: হাদীছিট হাসান সহীহ। মুসনােদ আহমাদ, (৪/১২৬), 

মাজমুওয়ােয় ফাতাওয়া (১০/৩৫৪।) 

কুরআেনর উপেরা  আয়াত ও হাদীেছর অনু প অেথ আরও অেনক আয়াত ও সহীহ হাদীছ রেয়েছ, যার তাৎপয হে  মুসলমানেদর উপর 

আবশ ক হে  তারা ফরজ, সু াত ও নফলসহ সকল কার এবাদত আ াহ এবং তারঁ রাসূেলর িনেদিশত তরীকা অনুযায়ী স াদন করেব 

এবং তােত সকল কার িবদআত থেক িবরত থাকেব। রামাযান মােস তারাবীর নামায একিট পূণ সু াত এবাদত। তাই আমােদরেক 

এে ে ও সু ােতর অনুসরণ করেত হেব। িবেশষ কের তারাবীর নামােযর রাকআেতর ে । আসুন আমরা সহীহ হাদীেছর আেলােক 

তারাবীর নামােযর সিঠক রাকআত সংখ া জেন নই।  

তারাবীর নামােযর রাকআত সংখ া : 

রামাযান মােস িকয়ামুল লাইল তথা তারাবীর নামােযর সিঠক রাকআত সংখ া হে  িবতরসহ ১১। রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম 

সবদা রােতর নামায বা তারাবীর নামায এগার রাকআেতর বশী পড়েতন না। উ লু মুেমনীন আেয়শা (রা:) থেক ১১ রাকআত পড়ার কথাই 

িব  সূে  মািণত হেয়েছ। আর রােতর নামায যেহতু রাসূল ঘেরই পড়েতন, তাই আেয়শা (রা:) এ ব াপাের সবেচেয় বশী জানেতন। 

তােঁক রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ামএর রােতর নামায স েক িজে স করা হেল িতিন বলেলন : 

 تسأل فال أربعًا یصلي ثم وطولھن، حسنھن عن تسأل فال أربعًا یصلي ركعة، عشرة إحدى عن غیره في وال رمضان في یزید كان ما
   ثالثًا یصلي ثم وطولھن، حسنھن عن

রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম রামাযান িকংবা অন  মােস রােতর নামায এগার রাকআেতর বশী পড়েতন না। িতিন থেম চার 

রাকআত পড়েতন। তুিম তার দীঘ িকয়াম ও সৗ য স েক িজে স কেরা না। িতিন পুনরায় চার রাকআত ( ই রাকআত ই রাকআত কের) 

পড়েতন। তুিম তার দীঘ িকয়াম ও সৗ য স েক িজে স কেরা না। অতঃপর িতিন ৩ রাকআত িবতর পড়েতন। (বুখারী ও মুসিলম) 

সােয়ব িবন ইয়ািজদ (রা:) বেলন: উমার িবন খা াব (রা:) উবাই িবন কা’ব এবং তামীম দারীেক এগার রাকআত তারাবীর নামায পড়ােনার 

িনেদশ িদেয়েছন। ( দখুন: মুআ া ইমাম মািলক) 

এিটই আেয়শা (রা:) থেক বিণত হাদীেছর দাবী। এিটই িছল অিধকাংশ সাহাবী,তােবঈ এবং ইমামেদর আমল। তারা এগার রাকআেতর বশী 

তারাবীর নামায পড়েতন না।  

হােফজ ইবেন হাজার আসকালানী (রহ:) তারাবীর নামােযর রাকআেতর ব াপাের সকল মত এক ােন একি ত কেরেছন।  

১) িতন রাকতআত িবতরসহ ১১ রাকআত।  

২) িতন রাকআত িবতরসহ ১৩ রাকআত  

৩) িতন রাকআত িবতরসহ ২১ রাকআত  



৪) িতন রাকআত িবতরসহ ২৩ রাকআত 

৫) িতন রাকআত িবতরসহ ৩৯ রাকআত 

৬) িতন রাকআত িবতরসহ ৪১ রাকআত  

৭) িতন রাকআত িবতরসহ ৪৯ রাকআত 

হােফজ ইবেন হাজার আসকালানী উপেরর সব েলা মত উে খ করার পর বেলন: তেব তারাবীর নামােযর রাকআেতর ব াপাের আেয়শা 

(রা:)এর হাদীছ ব তীত অন  কান হাদীছ সহীহ সনেদ মািণত হয় িন। আর তা হে  তারঁ কথা: রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম 

রামাযান িকংবা অন  মােস রােতর নামায এগার রাকআেতর বশী পড়েতন না।  

বাকী মত েলার খ ন : 

ইবেন হাজার আসকালানী (রঃ) বেলন: আ ু াহ ইবেন আ াস (রা:) থেক বিণত রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ােমর ২০ রাকআত 

তারাবী পড়র হাদীেছর সনদ বল এবং বুখারী ও মুসিলম শরীেফ আেয়শা (রা:) থেক বিণত সহীহ হাদীেছর িরেরাধী। ( দখুন ফত ল বারী 

৬/২৯৫, হাদীছ নং- ১৮৭৪, মাকতাবা শােমলা) 

আর বাকী বণনা েলা সাহাবী, তােবয়ী এবং তােদর পরবতী যুেগর আেলমগণ থেক বিণত হেয়েছ। তারা যিদ করাআত দীঘ করেতন তাহেল 

রাকআত সংখ া কম করেতন। আর সংি  করাআত পাঠ করেল রাকআত সংখ া বাড়ােতন।  

সার সংে প: 

 সবেচেয় িব  ও উ ম হে , িকরাআত দীঘ কের িবতরসহ ১১ রাকআত তারাবীর নামায পড়া। তেব কিতপয় আেলম বেলেছনঃ তারাবীর 

নামায ১১ রাকআেতর চেয় বশী পড়েত চাইেল কান অসুিবধা নই।  

শাইখ আ ু াহ আল কাফী এর সংেযাজন: 

মূলতঃ ১১ রাকাত বা ২০ রাকাত বেল কথা নয়। য কান সংখ ায় মানুষ রােতর নফল নামায পড়েত পাের। যটা রাসূল (সাঃ)এর কাওলী 

হাদীছ ারা মািণত। িক  যিদ িনধারণ করা হয় য ৮ রাকাত পড়া সু াত। তাহেল দলীল দরকার। এে ে  আমরা রাসূল (সাঃ)এর ফ'লী 

হাদীছ পাই, যােত মাণ হয় িতিন ৮ রাকাতই পেড়েছন। সুতরাং ৮ রাকাতই সু াত। িক  বশী পড়েত চাইেল তার অনুমিত আেছ। তােক 

বাধা দয়া যােব না। এই কারেণই ম া-মদীনায় ২০ রাকাত পড়া হয় এবং শষ দশেক ৩৩ রাকাত পড়া হয়। 

 িক  কথা হে  যিদ বলা হয় ২০ রাকাতই সু াত- ৮ রাকাত নয়, তাহেল ২০ রাকাত সু াত বলার পে  সহী  দলীল দরকার। িক  এে ে  

রাসূল (সাঃ) তা নয়ই, সাহাবােয় করাম থেকও কান সহীহ বণনা পাওয়া যায় না। ওমার (রাঃ)এর ব াপাের য বণনা েলা উে খ করা হয় 

তা যঈফ। দলীেলর অনুপযু । বরং ওমার (রাঃ) থেক মুআ া মােলেক ৮ রাকােতর পে ই সহী  বণনা পাওয়া যায়। 

 ওমার (রাঃ) থেক তারাবীহর িবষেয় ৩ রকেমর বণনা পাওয়া যায়,(১) ৩৬ রাকাত, িক  বণনািট যঈফ। বণণািট িকয়ামু ায়ল মারওয়াযীেত 

আেছ। (৩) ২৩ রাকাত,এ বণনািটও যঈফ। এিট মুআ ায় আেছ। কারণ যার বরােত বণনািট এেসেছ িতিন ওমার (রাঃ)এর যুেগ জ  হণই 

কেরন িন। (৩) ১১ রাকাত,এিট মুআ া মােলেক বিনত হেয়েছ। এিট সহীহ বণনা। যমন আলবানী সােহব তা সহী  বেলেছন। 

রাসূল (সাঃ) থেক মারফূ সূে  ২০ রাকােতর পে  য হাদীছ উে খ করা হয় তা খুবই বল বা জাল। বণনািট বাইহাকী, াবরানী ও ইবেন 

আবী শায়বায় উে খ হেয়েছ। স স েক বাইহাকী িনেজই বেলন উহা যঈফ।  

তাছাড়া হানাফী মাযহােবর আেলমগণও হাদীছিট যঈফ হওয়ার ব াপাের মত িদেয়েছন। যমন আ ামা যাইলাঈ নসবুর রায়া ে , মা া আলী 

কারী,বদ ীন আইনী,আেনায়ার শাহ কাশমীরী (রহঃ) মূখগণ উে খেযাগ ।  

বদ ীন আইনী বেলন, াবারনী ও ইবেন আবী শায়বা বিণত হাদীছিট যঈফ হওয়ার সােথ সােথ বুখারী ও মুসিলেমর বিণত আেয়শা 

(রাঃ)এর হাদীেছর িবেরাধী হওয়ার কারেণ পিরত াজ । ( ঃ উমদাতুল কারী-বদ ীন আইনী, ৫/৩৫৯ িমশরী ছাপা) আ ামা নােস ীণ 

আলবানী হাদীছিটেক জাল িহেসেব উে খ কেরেছন। 
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