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আল-লাজনাতুশ শারইয়�াহ িলদ-দাওয়ািত ওয়ান-নুসরাহ 

 اللجنة الشرعية للدعوة والنصرة 
উ�তর ইসলামী আইন গেবষণা িবভাগ 

জমুআর িদন ৮০ বার দ�ুদ পড়ার হাদীসিটর তাহকীক জানেত চাই!  

 

��: 

জুমআর িদন আসেরর নামােজর পর ৮০ বার দু�দ পড়ার হাদীসিটর তাহকীক জানেত চাই। 

মুহা: কামাল �হাসাইন 

উ�র: 

ি�য় ভাই! আপিন �য হাদীসিট স�েক� জানেত �চেয়েছন, তা হল, 

 مرة مثانني تسليماً  وسلم آله وعلى األمي النيب حممد على صل اللهم مكانه من يقوم أن  قبل فقال اجلمعة يوم من العصر صالة صلى من: هريرة أيب عن

سنة  مثانني عبادة له وكتبت عاماً  مثانني ذنوب له غفرت  

আবু �রাইরা রািয. হেত বিণ�ত, রাসলূ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, “�য ব�ি� জুমার িদন আসেরর সালােতর পর তার �ান ত�াগ 
করার পূেব�ই ৮০ বার এ দু�দ পড়েব, 

َتْسِلْيًما  َوَسلِّمْ  آلِهِ  َوَعلى اْألُِمّيِّ  النَِّيبِّ  ُحمَمَّدٍ  َعلى َصلِّ  اَلّلُهمَّ   

তার ৮০ বছেরর �নাহ �মা কের �দয়া হেব এবং তার (আমলনামায়) ৮০ বছর ইবাদেতর সওয়াব িলিপব� করা হেব।” -আলকাউলুল 
বাদী, সাখাভী রহ. পৃ: ১৯৯ 

হািদসিট সাখাভী রহ. আলকাউললু বাদী’েত ইবেন বাশক�ওয়াল রহ. এর উ��িতেত উে�খ কেরেছন, িক� িতিন এর সনদ উে�খ কেরনিন। 
ইবেন বাশক�ওয়াল রহ. এর দু�েদর িকতাব ‘আলক�রবা’েতও হাদীসিট পাওয়া যায়িন। 

তাই সনদ পাওয়া যাওয়া এবং �স সনেদর িনভ�রেযাগ�তা �মািণত হওয়ার আগ পয�� এ ব�ব�িটেক আ�াহর রাসূল সা�া�া� আলািহ 
ওয়াসা�ােমর হাদীস বলার �কানও সেুযাগ �নই এবং �স িভি�েত এ ফিজলত বয়ান করারও �কান সেুযাগ �নই। 

তেব এ ��ে� আমলেযাগ� �য হাদীসিট বিণ�ত আেছ তা হে�- 

আউস ইবেন আউস রা. �থেক বিণ�ত, রাসূল সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন- 

علي معروضة صالتكم فإن  فيه، الصالة من علي فأكثروا … اجلمعة يوم أ�مكم أفضل من إن   … 

“িন�য়ই জুমার িদন ���তম িদন�েলার অন�তম। … সতুরাং �সিদন �তামরা আমার ওপর �বিশ �বিশ দু�দ পড়। িন�য় �তামােদর দু�দ 
আমার কােছ �পশ করা হয়।” -সুনােন আবু দাউদ, হাদীস: ১০৪৭; সুনােন নাসায়ী, হাদীস: ১৩৭৪; মুসনােদ আহমদ, হাদীস: ১৬১৬২; 
সহীহ ইবেন িহ�ান, হাদীস: ৯১০, শােয়খ �য়াইব আরনাউত হাদীসিটেক সহীহ বেলেছন। 

এ হাদীেস জুমআর িদন �বিশ �বিশ দু�দ পড়ার কথা বলা হেয়েছ। তাই এ িদেন খুব �বিশ  দু�েদর আমল করা চাই। 
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�لصواب اعلم تعاىل وهللا. فقط  

  

 

আবু মহুা�াদ আ��ুাহ আলমাহিদ 

৬ই জনু, ২০২০ ইংেরিজ 


